
 

 

  وئقۇ!

ئېلكىتاب تورى تەرىپىدىن تارقىتىلدىئۇشبۇ كىتاب   

كىتاب ائپتورنىڭ رۇخسىتى ۋە تەلىپ ى    ۇئشبۇ ەئزىز وئقۇرمەن،  
دا تۇنجى بولۇپ تارقىتىلدى. لكىتاب تورى ئ   بىلەن   

ائدرېسى:   ئلكىتاب تورى   
www.elkitab.org 

ائدرېسى:   ئلكىتاب تورى   
www.elkitap.org 

file:///C:/Users/amaimaiti/Downloads/Compressed/Word/www.elkitab.org
file:///C:/Users/amaimaiti/Downloads/Compressed/Word/www.elkitab.org


黎明 ىلىنرۇژىھبۈس

1



黎明 ىلىنرۇژىھبۈس

2

راللۇقوئ يىلائ

3 ىتېتىسرېۋىنۇئاكىگوگادىپ لامىشيىقرهش

ىرىلىمشه چ تايىبەدهئ

4 قىلزاۋترۇينۇسلاقوي

7 شۈچ

ىسىرىتاخ تهبھۆس ىھبۈس

19 ( ىسىرىتاختهبھۆس ) ىرىلىتا رىسهتاكىتكارىپەۋپهتكهمىلائ

رهلىلاقام يىملىئ

30 ىسىپھۆتىككىئىكىتقىلسانۇشل ىتيىخىراتڭىنيىرهغىشاكدۇمھهم

ىنولاس تهيىر شېئى
39 شىنىغېساغراھاب
40 ىنېسرىبمۈديۆس
42 كهلېت
44 تۈكۈس

ى رىلىلاقام نهپ يىئ ى بهت
45 ىنىگرۈجلۆباكىرېمائيىلامىش

رالروزبوئ
48 راليوئناغلۇغۇتنىد « ىقىلانشهتقۇلدۇجۋهم«

خ ىرات
53 ىشۇرۇئاينۇد- 2 ەۋاكىرېمائ

رهلرهسهئ ىكىدلىت چهت

65 هچنهشۈچ 12 ىكىتقىلىتاياھ

ساداسى سۈبھى
69 هگىمهسرهلنهمرۇقوئ



黎明 ىلىنرۇژىھبۈس

3

ى تېتىسرېۋىنۇئاكى گ وگادىپلامىش ىقرهش
قىلشاراق هتساۋ ىب ه گىكىلرىتسىنىمپىرائام ى تېتىسرېۋىنۇئ اكىگوگادىپ لامىش ىقرهش

ىسكلۆ ئنىلىج ،پۇلو ب پهتكه ميىلائ قىلىتقۇ نىكىدىنالىپ 111، ىشۇلۇرۇ ق 211

1 ىمىلۆ ك ره ييىموموئ، نهگنۈلۆ بناغىنويار پهتكه مىككىئ.ناقشالياج هگىرىھه ش نۈچڭ اچ

رىتې م تارداۋ ك 730 ىنويار پهتكه م ىزىكره م ە دىچىئ ڭىنۇب، رىتې م تارداۋ ىك ڭ ىم 670 نويلىم

60 ىقنايۇ ب نىدناغلۇرۇ ق پهتكه م. ۇدىلې ك رىتې م تارداۋ ك ڭ ىم 940 ىنويار پهتكه م ۆيڭ ىج،

200 نۈچۈئىشۇلۇرۇ ق شۇرۇتشالىۋ ىنامازكىتسىلايىستوس زىمىتىلۆ د ەدىنيه باملىي هچچه ن

.ىتقىچ پۈرۈتشىتې يىنرالقىلساسىتقىئ قۇ ترائ نىدڭ ىم

ىقرىزاھىلىي- 1946 پۇلوبى تېتىسرېۋىنۇئلامىش ىقره شىمسىئ ىلسه ئ پهتكهم

ناغرۇ قادىنويارلامىش ىقره شپكج. ناغلۇرۇ قاد ىشنې بقىلشاراق هگىسىكلۆ ئ ڭىنۋ ايىل

-1950، نهگلهكتۆ ي هگنۈچڭ اچىلىي- 1949. پهتكه ميىلائكىلرىتكاراخ لاسرېۋنۇ ئ ىجنۇ ت

لامىش ىقره ش نه ساسائ اغىجايىتھې ئتايى ققەره ت ڭ ىنىرىلشىئپىرائام تهلۆ دىلىي

يىرۇمه ملامىش ىقره ش ىكىتتىقاۋ ىنيه ئ. نهگلىترهگزۆ ئ اغى تېتىسرېۋىنۇئ اكىگوگادىپ

ىجنۇ ت نىشۇ ر ڭ اجىسىنىئ قاسرۇ قرىب ڭىنڭايىلۆ ش اجڭ ىسىئە ر نىۋائۇ م ڭىنتې تىموك

ڭ ىد، ۇۋڭ اف ڭ ىچ، نىشۇرڭ اج:نىدرالىچپىرائام قىلڭ اد.ناغلوب ىرىدۇ م پهتكه م كىلىتۋۆ ن

ڭې شرىزاھ. نهگىتۆ ئ ىنىسىپىزەۋ كىلرهبھە رقىلساسائ ڭىنپهتكه مرالقىلراتاق نەۈچۋ اخ

ىنىسىپىزەۋ قىلرىدۇ م پهتكه م نۈ چ ىيۇ يىل ىنىقىلىجۇ ش ڭ ىنىسىكىچاي ه يىتراپ ىشنه يىل

. ۇدىتاۋهتۆ ئ

كۇلنۈ ك نۈتۈ پ.راب ىپسه ك سرۇ ك قۇ لوت 56 ،توتىتسىنىئ 22 رىزاھ هتپهتكهم

سرۇك قۇلو ت ە دىچىئ ڭىنۇب،ۇدىتاۋۇ قوئ ىرىپه ن 24567 نىدىچۇغۇ قوئ ىكىدمۈزۈ ت

رالىچۇغۇ قوئ كىلله ئ ته چ، رهپه 9478ن تنارىپسائرىتسىگام،روتكود، رهپه 14365ن ىرىلىچۇغۇ قوئ

ه گىتىيىھالاسشىتىقرات ىناۋىنۇ ئ قۇ لروتكود ەدىرۈ ت نه پ 17 قىلراتاقىملىئاكىزىف .رهپه 724ن
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،ىملىئ داسىتقىئناچشىنىللوق.خىرات، ىتايىبەده ئىلىت وگڭ وج،ىملىئپىرائام، ه گئ

ەۋ ىملىئ ىتىھۇ م ،ىسىيىرىزه ن مىزىسىكرام،ته سايىس، هيىپارغۇ ج، هيىگولوئب،ه يىمىخ،اكىتامىتام

سىسسه تىتىكنوپ تاقىقته تيملىئ قىلراتاق داسىتقىئ ىۋىيىرەزه ن، ىشۇلۇرۇ ق تىھۇ م

پىرائام ارائقله خ ىلىتۇزنهخ،هيىبرهتنه ت، شۇرۇ قشابىنرالشىئ ىۋ ىممائ،پىرائام،ناغنىلىق

نۇناق، شۇرۇ قشاب يىرومه م ته ئاناس- ادوس،تهئنه س لەزۈ گ، قىلنامىجره ت، ىشۇلۇرۇ ق

،ىخىرات اينۇ د، يىمل ىئپىرائام.ناغنىلىق سىسه تىسارىدىفاكقىلرىتسىگام 9 قىلراتاق

تهلۆ د 5 قىلراتاقپىرائامىسايىس ىۋ ىيىدىئ،ىملىئ ه يىگولوكئ،يىملىئرالقىلناج ەريهجۇ ھ

ىسىتقۇ ن قۇ لروتكود 78، ىسىتقۇ نقىلرىتسىگام 165، ىرۇ ت نه پ قىلىتقۇ ن كىلىجىرە د

. ناغنىلىق سىسه ت

تهمخهئزىلبائنىتپهتكه مرۇكزهم:ىچۈگزۈتپىلىقهمىجرهت

قىلزاۋترۇينۇسلاقوي
قىلاخۇدبائ دهمهسۇدبائ

ش القايزىسلويىنىترۇيىنىماي،ىش خايشالقايىنىقىلىشخايڭىنترۇي

تايقار ىيىكىرۈيڭىنزىمىرىلنەراي.شىلې ۋىشىپېياغىلويقىلزاۋترۇيىكاي

نالىيهگىكىرۈي،ىرېيكىلچنىگ رىي،نىقېياغىترۇيۇمىدرالترۇي

پىشىلزاۋترۇي ۇمىدرهلرهيتاي،رالناغىرمايڭ ىرىيەدىكىرۈي،رالناغلاۋىلىگۆي

پاجنىلېيڭىنزىمىرىلنەراي قىلزاۋترۇيناقتاۋارمايىرىسلىي . ۇدىرۈي

ىنقىل نىقېي،پىشىلزىسلويرالزاۋترۇي. اتقامىلىرايىنىكىرۈيناغىدىناي

ۇمرالقۇروي نىقېي،پالزىتلىيقىلزاۋترۇيۇ مىدىترۇيرالتاي.هتكهمتەۋىتىقوي

ىقنىقې ي،ىرېيىشخاي.هتكهمشۈرۈييامش الوينىقېي،پىشىيىتلايادلوي-لوي



黎明 ىلىنرۇژىھبۈس

5

،ىنقىلنىقېي، پۈرۈيكىلكەرۈيادىلويشىتىقوي ىنقىلزاۋترۇيرالىشخايادراللىي

نىدىق ىلنامايڭىنقىلزاۋترۇي،ىرېينا ماي.اتقامىلىقايىنقىلساملىرېي

.اتقاملاۋىت ېيرالنالىيادىلويڭىنرالىشخاي

ادىنې يرالقۇلترۇياقاي،ناغىديارياي اسلىغىيىرىلقىلترۇيرالزاۋترۇي

هنهيۇمىسشالنىقېيرالقۇلترۇيا قاي،ناغىديالنامايالقوي-نىتقوي

ىنرالقۇل ترۇياقاي،ناغىديالقايالىنىلو يڭىنىقۇلترۇي،ناغىدىلاۋىيىتلاي

ىنقۇلترۇياقايىشخاي،اغىشخاي ىنىقۇلترۇيناماي،ناغىديامتاراي

.رۇدرهلزۈيقاتناي ،كەرۈينالىي،ناغىدىزاياغناماي

اغرالنىقېي ،ياملاشىلقارىينىدىنىگۈ يقىلزاۋترۇي،ۇمىدرالترۇياقاي

ىنرالنىقېيپىتىقىي ،ىنرالناقشالنامايا غىرىقۇي،قويهتكهمزۈكتهيمەدراي

قىلزاۋترۇي .قۇدرۈيپىتىقويىنزى مىزۈيەدىرېيرالتاي،پىتىلكىرىي

هتكەرۈي قىلزاۋترۇي .ۇديالاي ىشايالىدىكىرۈيڭىنرالزىسماراي

،ۇدىتىقويىنقىلنىقېي   ،ۇدىتىلىگىيىنرهل كەرۈي،پىشىلرهي،ىرىسناغىلزىتلىي

ۇمىققىلىش خاينهگزۈكتهيقۇلترۇياقايرال زاۋترۇي.ۇدىتىلرىغېيىنرهلكەرۈي

رالزاۋترۇي،ۇدى لاۋىنېيالپالىمۇينىدلويىشخاي رالزاۋترۇي،ۇدىرۇدنايقىلناماي

. رۇدرالىچناغ لاياتقىلىچنىقېي،رۇدرهلزىسزۈي

ادىنىقتويقىلزاۋترۇي .رۇدى شخايرالروخىدنۇينىدرالزاۋترۇي

ىنرالڭىنىقتوي .رهلڭهمرۈيپىتىلڭىرىيه نهيىنرالڭىكىرۈي،رالناغلاۋىتېي

ادىلوي قىلىشخاي ،رالڭۇيۇيا تقىلىشخايىنرالڭىكىرۈي،پىترىي

پالاي هنهيىنىسىدنۇيقىلزاۋترۇي،رالڭ ىيىتلاينىتقىلناماي،ىكرالڭۈرۈي

. ياقتۇيپاملايرهيىنرالناقش الزۇۋاياتقىلزاۋترۇي.رالڭهمرۈي



黎明 ىلىنرۇژىھبۈس

6

الى نهي،كهسىمشۈزۈكتهيمەدراي،اسىم شالنىقېيزىمىرىلكەرۈي،رهلنەراي

،قاسشالتاي!؟ۇدىمىشخايكهسشۈر ۈيكەدرالۋاي،كەدرالتاي،پىلىيېي

!!! ؟؟؟ۇمسامنالىرايزىمىكىرۈي نارمۇي،كهسشهلكىرىي،قاسشالقارىي

نىدر الڭۇلويكىلچنىگرىي،رالنامايناغ لاۋىشىلرهيهگىكىرۈيقىلزاۋترۇي

قۇلقۇرۇي. نۇسىلنۇقلايقىلىشخايادرالڭىكى رۈيناغىرمايرالنالىي،رالڭىنېي

،ن ۇسىرىتلايقىلىشخايادرالڭۈزۈي ناغىلزىتلىيرالقاتناي،ناغلاقوي

. نۇسشارايقىلقىلمىقېي

قىلزاۋترۇي،سامشالمىرېي قاسزايقاسزايىنىقىلنامايڭىن قىلزاۋترۇي

قىلزاۋترۇ يزىسىمىدرايڭىنىچۇقتاراي،سامل اقويالىغناغىلناماي،الىغناغزاي

  ىنقىلزاۋتر ۇي،ۇديالناماينىتقىلزاۋترۇير الىشخايىكىدىزۈيرهي.ۇدياملاقوي

هچرالقىلمار ايادلويىشخاي،ۇمىسنالىرايىك ىرۈيادىلويشىتىقوينىدىزىتلىي

. ۇدىرېۋۈرۈي

، قى لنىقېيەدزىمىرىلكەرۈي،ىلياشىلن ىقېيادىلويىچۇقتاراي!رهلنەراي اي

، پىشىيىتلايادىنېيرالتاي،اتتر ۇيتاي،نۇستراتزىتلىيقىلىشخاي

ادلو يىشخايناغىدىزۈكتهياققىلنىقې ي،ىليهمرۈيپىشىلتاي،پىشىلكىرىي

ىنرالناقشالقارىي،پۇرۇتشاراي ىنرهلنهگرۈيپىشىلناماي.ىليەرۈي

ىنىنۇقلايقىلنىقېينىدىڭېي ەدزىمىرىلكەرۈي،پۇرۇتشالنىقېي

رالقىلى شخايىرىسلىي،پۈرۈيادراللويى شخايادزىمىقىلشاي.ىلياتىجنىلېي

.ىليهلىتېيق ىلمارايكەدۇققاياغىچۇقتاراي،پ ىنېيىدراللويناماي،پۈرۈدلىتېي

ىنقىلنىقېيلويىشخاي،رۇدنى دىچۇقتارايقىلناماي،قىلىشخاي

. رۇدنىقېي اغرالزاۋتر ۇيلويناماي،اغرالناغىديالقاي
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نىدىزىتلىينۇسلاقوي! قىلزاۋترۇيكىلچنىگرىينۇسلاقوي

شىتىقويىنقۇلزۇۋاي،رۇت قۇلزۇۋايقىلزاۋترۇي!قىلزاۋترۇي

شىتىق ويىنقىلزاۋترۇيىچۇقتاراي.رۇدى لويڭىنرالىشخاي،ڭىنرالقىلماراي

. يهگزۈكت هيمەدراياغرالىشخايىكىدىلوي

پىشىلزاۋترۇيهنهي!!!!!ر هتېي،ىليهنىگرىينىتقىلزاۋترۇي

! ىليهمرۈي

رالناقشالقارىينىتقىلزاۋترۇي، يارۇتشىغىيىنمامزاييهمرەۋىزېي

!!! نۇسىشايرالىشخاي!!!نۇسىشاي

شۈچ
)هياكېھ(

ن ىدىبەۋهسىمىسېبشىنىگۆئنىقېي اغىناھىتمىئ پهتكهميىلائ

،ناغى ديهشۈچىنۇشىسىچېكماسلىقشىئ همېن ىزۈدنۈك كەرېكاسلوب

پۇلوب ناغىديامتالخۇئ ىنمىرىلشادقاتاي پالداي الۇمروف پهلىچېك -هچېك

ىنۇئ ۇمىدماللاك ىكايۇمرابهلىسهم ادمىتىۋىراك ۇبڭىنېم.مىدلاق

. نهمىرېۋۈرۆك شۈچ ۇممىتتاي پىق ىچاقتاۋىراكپىلىقشىئمىدىملىب

، نهكىئ ڭاراسنهگېد ىچۇغۇقوئ .شاشخوئماسمۇيماسچائىنمۈزۆك

يالخۇئقاررۇد لابىرىلىچېكۇمىدىتسائىمىسېب شىنىگۆئ قادنۇش

هيىزاتنافىملىئ ڭىنىكىرېمائ ىخېت هچىگرهلكىچېك رىبيهمېد

.زىمىتېكپۈرۆك ىنىرىلمىلىف قىلمىسىقپۆكڭىنهيىروك، ىنىرىلمىلىف

پۈرۆكالاچ ىنىمىلىف رىب ڭىنىكىرېمائ هتچهك ىخېت هتپهھىقنىدلائ



黎明 ىلىنرۇژىھبۈس

8

شارىدلائنۈچۈئىرىلشىئغۇلۇ ئڭىنمهلائهچىچېكپۇپوقپالخۇئ

ىخېتپهگ قىزىق ،ڭهملۈكاغڭى نۇب.مىتتهكپىرېھقادنۇشپۇلوب

ا دغاچرىب،نهمىتپاقپالخۇئرۇدل ابهتچهكىنۈكرىبهنهي.ادىدلائ

! ھاۋ.نهمىتپاقپىرېبا غناديهمناقتاۋىلوبشۇرۇئارائ رالتېنالپ ماسىراق

اغىقۇريۇب ڭىننادناموقنهم ، شىمىئهسخهتراچۇئمىنىغرۇتلوئ

. ...اممهئ،نهمىتپوبىچكهمشۈچهگ ىزۈيرهينهلىبتوشاراپنهساسائ

؟همېنۇمىدلاقياملىچېئ توشاراپ؟امىتتهكپۈشۈچالزىت بهجهئ ،ھاۋ

پىچېئىنمۈزۆك.مىدلىقسېھىن ىقىلناقتاۋىرغائقىتتاقمىنىدهب

كىتىسخهشقۇلتۇپتۆتسهمه ئنىدىسخهتراچۇئىلسهئماسىراق

ڭىنۇش.ۇمسهمه ئنهمىتپەركهسالپىلىقتوشاراپ ىنمىنىقتوي نىدمىراچۇئ

.مىدى ملاقىچۇمىكسرەدنۈكچۈئنهلىب

※ ※ ※

مىشىتياقهگيۆئ ىنۈكشىلېئمارائنهگلهكنارائ ، هبنهشنۈگۈب

شۈكۆچاغىسىرائ قلهخ ،شىنىشۈ چىنمىقلهخنهم.هتتەۋلهئكەرېك

سۇبوتپائانام.نهمىتاۋالقاسان ىشامهتتهكېبڭاتسىقۇشۇمنۈچۈئ

رابىسىمېنكەدۇغلىقكىلىچنۇش ڭىنسۇبوتپائ انوكۇش.ىدلهك

پىلىتسىقنىتسامۇنوت ۇمىنىقىلشاب رهھهشكەدنهمرالۇئ؟نهسيەد

ىنېمرالۇئابهجهئ. مىتقىچۇمنهمهتتەۋلهئ،ىتشىقىچ

مۇلهمالزىسقۇيۇتپ ۈشۈچنىدىنىشامىلېھ،الۇتپوب؟ ۇدناغىدمام ۇ نوت

ماسىميوقپىتىسرۆكرىب ىنمىرىبىك پىرىكىلىگرۈشكهتىنرالناگروئ

....رالۇبۇدياشخو ئناغىدىلاقپۇلوبسامۇنوتىنېم

ناغلاۋىلىچاقباتىكىكىدمۇلوق. ىدنالزۇمروت قىتتاقانىشام
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ىچۇغۇقوئىخېتڭىنمۈزۆئنهمالى دنۇش.ىتتهكپۈشۈچهگرهيماتلاخ

نىد رهيرابمۈيۆئانىشامادغاچۇب نىكېل.مىدلىقسېھىنمىكىلنهكىئ

.ىدىنهكتهكپۈتۆئ

※ ※ Ⅰ ※ ※

نهگىتهئەدنۈك.نهكىئتهھار نهتهقىقهھشۇلوبىقىلشابرهھهش

مىپىتاكقىلچاچ ەردۈب مهسرىكاغى ناخشىئ.ۇدىيوقپىلىكهئمۇرۇپوش

! ھاۋ.ۇدىرۇتپۈتۈكىنېمنهلىب ەۋھهقنهگىلمەدنهلىبىلوقزۆئ

قادنۇب...ىدىسلوب ادمىلايائ ته ماق-ىۋرهس،زۆك-شاقرابادڭىنۇئ

ۇشتهقهپۇب،رالڭهمېدنهكر ابهلىسهمادىلىتسىئىنېممهسېد

كاپ،لىدائكىلىچنۇش نهمەدنهگلهكهكتهمزىخ.سالاخ شىقىزىق

نۇغرۇننۇسلوبەدىچىئەر ادىئىليهم،ادلويىليهماڭۇش. نهمرادلهمهئ

قوي - رابنهم.ۇدىشىلىقم الاسپىشىلتهمرۆھىنېمرهلىشىك

.ۇ دىشىلپىرهتپەدرادلهمهئكىلتهن ايىدكاپيىقىقهھىنېمەدرهلرهي

،شۇ مرۇتناغلىقۇزرائنهمۇبانام .ۇدىقائمىپېگماسرابهگهناڭۇش

ڭهئىكىداينۇدىنمۈزۆئ پات ۇش اڭۇش ، تهمرۆھناغلىقۇزرائنهم

ڭوچ ، لەزۈگىنزىبەدىزهب ىخېت .نهميالباسېھمەدائكىلتخهب

تهھاياسقىلراكىب.ۇدىتەۋهئ هكشىلېكپۈرۆكپىرېبهگرهلرهھهش

اغڭىنۇشۇمنهمهسلهكرالۇئ ، رابىكىمرهبڭىنقاملائنىكېل ، رالڭەد

ڭىنرۇغماچ،راب ىسىجوغڭىنماجوغ‹انام.كەرېك مىشىلېۋىتۈك قىيال

پەدنهمىلىق تهماشۇخ هسلهكقىلشاب نىدىرىقۇي كەدنهگېد›ىسىروئ

.نۈچۈئمىقلهخۇمۇب نىكېل ، نهمىتېكپالساپياپ

قىللىيپىلىكرهلىچىگرۈشكهت نىدىرىقۇي هنهيىنۈك ۇئ
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نىكېل .ىدىئادىياجرالشىئهممهھ. ىدلاۋىزۈكتۆئ ىنزىمىرىلتهمزىخ

رالۇئاڭۇش.ىت تالاقپۇرۇتنۈكهچچهنرىبهنهي زىمىرىلىچۈگرۈشكهت

پىرېۋۈرۈتۆك ىنرهل›لۈڭۆك‹ ، پۇ لوبهگرىباتقاماتكىلچهكنهلىب

ىنىگىتهئ.مىدىناغلاقپۇتنۇئ ۇمىنمىنىگلهك پىتياققادناقهگيۆئ

هچىشىي ېدڭىنۇئ.ىدلاقپىلىقنوفېلېت مىپىتاك ماسرۇتنىدمۇنروئ

مهڭېم .كەدۇتپىرېبزۈيشىئرىبپ ىياجائرهھهسنۈگۈبەدزىمىرادىئ

شىئنامايىكاينۇسلوبشىئىش خايىليهم.ىتتهكپىلىقەدىررىپ

!نهميەدۇدماملوبا سقىچنىيېكنىدنهكتهكشۈرۈشكهت ، نۇسلوب

مىسىقرىبقىلىقرائنوفېلېت مىپىتاك ادىلويشىرېبهگىرادىئ

.ىدرۈگلۈئپىلىق تالكود ىنراللاۋھهئ

اقرائڭىنزىمىرادىئلايائ ىسىچشىئقىلزاتەدرهھهسنهگىتهئ

ىكىدىچىئكۈللۈگ پىتېۋالىزات ىن لويرىغىچىكىدىسرۇتتوئىكۈللۈگ

.› كەدۇتپاقياب ىنرهلىسرهنرىبمۇلهم ەۋىنرالزىئپىياجائادياجشوب

ۇبپەد›ۇتپالتائغاتشىئنام ايهچۇققىچنىدىغوسوبشىئىشخاي

الىدن هگىتهئ.ۇتپىتېكرۇپهگرهھهشنۈ تۈپالپۇرۇتيامقۇئنهمىنرەۋهخ

ىقشات، ىرىلرىبخۇم ڭىنىرىلنۇروئتار ابخائىسياقرهھىنىدلائەرادىئ

ۇمىسلوبمىرىلزىئڭىنېم.ىدىنهك تهكپالپاقىرىلراكسەۋهھمهلائ

.نهميال يوئپەدسهملهكمەدائپۆكهچنۇب

ڭىنىرىلنۇروئتاقىقتهتكىلىج ىرەدىرىقۇيادناغرابپىتېيزىب

ڭىنرالرىبخۇم زىب.ىدىنهگلهك پىتېيۇمىرىلمىداخكىلتەۋىسانۇم

.قۇتتهكپىرىكپىلىقتەرىنشىر ېبباۋاجاغىرىللائوسقادناقرهھ

زىتىنرالشىئۇبنهلىب مىتىپۈس شۇ لوبىقىلشابرهھهشنهمهتتەۋلهئ
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.مۇدلوبۇمناغيوق پۈرۈدل بى ەداپىئاق شىلىقپەرهترىبىشخايهتتهئرۈس

هگىرىئادىپارتهئكۈللۈگ ەدمىنىگلهكپىتېياغناديهمقهن

ەدرهيۇئڭىنرالىچقاس،ر المىداخكىنخېتپوترىبپىنىلېئ

نه لىبرالزىئكىچىكهچنۇمرىبماسى راقپىرېب.مۈدرۆكىنىقىلناغرۇت

رىبۇشتهقهپ‹.ىتتهكپىلېكمۈگ لۈكالپاراق.ۇتپۇرۇتهسرهنرىب

تۆدالكهبنهم.مىدلا ۋىتۇتىنمۈزۆئۇيىدلهكمۈگېد›؟ ۇغنهكتهساجىن

ڭىنرالىقشاباڭۇش ، رۇدىزىجۆمرىبالنىتسارۇب مىكلهب ،كەرېكماسلوب

هسرهن چېھپۇقروقنىدىشىلىقەرىخسهم ىنمىكىلزىسمىلىب ڭىنېم

اسل وبناغىدىلوبشىئيىددائقادنۇئ ، هگىتسۈئڭىنۇئ.مىدىملهيېد

پاليوئيىددائكهبنهممىكلهب. ىتيهمرۈيپىلېكمەدائپۆكهچنۇئ

لىدىياتسهئاقشىئۇبيامر ۇدناچىنمۈزۆئاڭۇش.نهمىدناغيوق

ەدمەدرايەۋمىدىمۈئناغلوب هگىتىمز ىخڭىنرالۇئەۋمىقىلناغىدياراق

.مىدلائهكتهچىنمۈزۆئپۈرۈدلىب ەداپىئەدىققهھمىقىلناغىدىلوب

ادناغنالساسا ئهگىسىجىتهنشۈرۈشكهتكىلمەدهق ىجنۇت

.ۇتپا قيابالىنزىئهچناقرىباقشابن ىدڭىنۇئادياجۇئرهلىچۈگرۈشكهت

هگىكڭىنمەدائىلكهش ، پۇلوب ادرالزىئۇشۇملەدهلىسهمنىكېل

.ن هكىئرابقامرابلاتهتتهياتتۇ پرىبىرېيقىلرىس.نهكىدياشخوئ

ىكىدرالشاي 6-7 ىقىلرىغېئ ، ادن اقتيېئپىلېئنىدىقىلرۇقڭوچزىئ

ىتىياھانرالزىئنىكېل.نهكىئ نىكمۇمىشىلېككەدرالىلابكىچىك

ىنىقى لرابىتۇپهچچهنىدازڭىنقۇلخهم ۇئاقچاغلوبناقىميالاقەۋپۆك

اق چاغىشخوئاغرانۇمىلكهشڭىنسرهن ىقىلېھ.ۇتپۇلوبسهتشالقىنېئ

ڭىنمىكىدازىنشىئۇ ب.ۇتپاۋىيوقتائقىليارىچپەد « قاچرانۇم«
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قىلرابىكىدزىمىرادىئرالۇئ ، نۈچ ۈئشالقىنېئىنىقىلناغلىقرىداس

رىبڭىنرالنۇروئمىھۇماتتهھن ۈكهچناقرىبۇبڭىنرهلچۈكتەزۆك

نىكېل ، ىتشۈرۈشكهتىنىرىلشۈنۈر ۆكنهگنهلىرىتاخكىلىتپهھهچناق

ناغلۇيوقاغياجۇئەدىچىئهت پهھرىبۇشۇملەدكەدناقسابسهن

الىن رهلنهكتۆئنىدىۋۈتڭىنانىبتهقه پنىتقىلناغلاقپىسيىقچۈكتەزۆك

هنهي.ىدىملوبىلى گرۆكىنرهلىكىدىسىقرائڭىنانىب ، پۇلوبىلىگرۆك

ۇشلەدۇمرهلچۈكتەزۆكهچناقرى بىكىدياجنىقېياغياجۇشپىلېك

ناغىمنىلىقتنومېرىخېتپىلې قپۇلۇزۇبنۇرۇبنۈكرىبنىتشىئ

ىكىدىزىكرهمڭىنزىمىرىھهشناغلى قيىققەرهتقادنۇش،اۋوت.نهكىئ

؟!هسىدىدرهبزۈيشى ئقادنۇبەدزىمىرادىئكىلتەۋيهھ

ىنۈكۇئ.ىتشۈچ هگىمى ساراسهممهھنىيېكنىدرالشىئۇش

،نهماتتهھ.ىدىئقىلنامۇگىشى كهممهھنهكتۆئنىدىنېيڭىنانىب

ڭىنۇئۇمرالازهئمىسىقرىبى كىدىسىپۇرۇگشۈرۈشكهتىكنۈگۈنۈت

نىدزىبپىلىقزۆسىشىك چې ھهتتەۋلهئ.ىدىئسهمهئادىترىس

ناغىمي وقاغىرۇتتوئىنىرىلشاراقزۆكا قشابىكايىنىقىلناغىدىنىلنامۇگ

لهھىشخايشىئۇبادا ۋان.قۇتشەرىسنهئالىنهينىكېل ، ۇمىسلوب

مەدائىنشىئۇئزىب ىكنۈچ.ىتتالوبتهسهگزىمىممهھ ، اسىمنىلىق

.قۇ تتياملايوقاغىرۇتتوئنىكېل،قۇ تتاشىلىقزەرهپپەدناغلىقىتاز

نه م.هتشىئكىلتەۋىسانۇماغزىمىيو ربائزۆئۇبنهلىبنهگېدالىمېن

ۇ بنهماسىمنىلىقلهھىشخايشىئ ۇباداۋان،مىدىلشابهكشەرىسنهئ

هگىتىناھائڭىنمىقلهخنۇسرۇت اتقايۇئشىلېقپالقاسىنمۇنروئ

.مىتتالاق
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※ ※ Ⅰ ※ ※

كەدناغىلڭوتلهسمىنىدهبپات ۇش.مىدىنهكتهكپاچراچقادنۇش

هگمۈتسۈئەۋمىتپاتىنمىنىپا چپۈرۈيپۇرۇتشالىسنهم.مۇدلوب

.نهمىتپاقپ الخۇئهنهينىيېكنىدناغلاۋىپېي

※ ※ Ⅰ ※ ※

ۇبىلھهئرهھهشنۈتۈپ.اتقامش الماۋادەدىقىرهتۇششۈرۈشكهت

ىرىلرهبھەر رهھهشانشوق.ىتتات اۋۈلۆبلۈڭۆكەدىھالائهگىلىسهم

پاتۇش.ىدرۇتپاروسل اۋھهئهتقهھۇبيامىتخوتنىدنهم

اتقاملىقسېھىنىقىلرىغېئكىل ىچنۇشڭىنتهيىلۇئسهمىكىدمهممىز

ىنرهيۇئپۈرۈپۈسىنرهيهممهھ ۇمىسىچشىئقىلزاتىلاسىم.مىدىئ

اليهمرۈپۈساسىملوباي.ۇتپهمر ۈپۈسىنىممهھاي،هچىغيوقپۇيوق

پىلېكنىتقاياقڭىنقۇلخهم « راكىزىجۆم«ۇبادناغىملوبچېھ ، ۇتپاميوق

رالشىئۇبىدمهئ.قۇتتالوبنهگ لىبۇمىسلوبىنىنىكتهكاققاياق

.ىتتهكپىشىلقىلرىس

؟ۇدىمقۇلخهمهتىلهغالنىتسار ۇئ؟ۇدىمنهكشۈچپۇچۇئۇئابىجهئ

ىل ىغلىقهمېنهگرهيۇبۇئ؟ۇدىمىم ىدائتىنالىپىقشاتالنىتسارۇئ

همى ساراسهگىرىلزۆئىرىللائوسۇبڭ ىنمىقلهخقاققىزىق...؟ۇدنهگلهك

.ىتتاتاۋىلېكپىلېئ

ەدىبىكرهتڭىنىسرهنۇئ ، ادنا غنالساسائهكشۈرۈشكهتپالرۇقڭوچ

ڭىنقۇلخهمۇب ، پۇلوبرابىرىلبىكره تڭىنىرىلكىلكهمىيڭىنرالناسنىئ

پۈرۈدنهشۈچىنىقىلناغىدىتېك پىشىشخوئهگزىبڭىنىتىھۇمشاشاي

ىكايىمىدائتنالىپىقشات ۇب ، هچىشىيېدڭىنرهلىزهب.شىمرەرېب
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نىكمۇمىشۇلوبقۇلخهمرەرىبنهگ رهبزۈيشىرىگزۆئكىلىيىگولوئىب

قىلرانىللاشۇخرىبۇب ، اسلوبىمىدائ تنالىپىقشاتۇئاداۋان.نهكىئ

ىكىلىچنىكمۇمشاشايۇمىدىسىرائ رالتنالىپىقشات،پۇلوبهسىداھ

.شىمرابىتىيىناك مىئشۇلوبىراشقىلتاياھناغلوب

ۇئاسلوبقۇلخهمنهگرهبزۈيشى رىگزۆئكىلىيىگولوئىبۇئاداۋان

ىقىلشاشخوئكىلكهمىيادىسرۇتتو ئرالناسنىئنهلىبڭىنۇئادلاھ

اڭامشىئۇب.شىمرهلىرۆكهلىسه منىدىرىجنەزقۇلقۇزوئاقچاغلوب

ر الىچتاقىقتهتنىكېل.ىدلاقپۇلو بناغىدىلۇيۇتزىسىنهمهچناغراب

ن ايۇبنىدنىقېي.ىدىئشىئىشخاي ناغىديهمرۈتكىرېزىنرالۇئنۈچۈئ

نىد ناغلاقپاتخوتكوتپۇرۇت-پۇرۇت ەدرهلرهيىكىدىپارتهئزىمىرادىئ

چ نىتپىتهتپهھچۈئقاسانام.ىدى مرهبزۈيهسىداھقادناقچېھترىس

هممهھاڭۇش ى، دىملوبشهلرىگلىئىڭېيرىبچېھ ، ىتتهكپۈتۆئ

پىرىقىچنىتسهئىنرال شىئۇباتتهھپىتېكپىتياقاراب - اراب

ىد مهئ،پۇلوبنهكتهكپىشىرىكاغىر ىلشىئزۆئرالۇئ.ىدىئناقشۇيوق

ماسىمرابپىلېئىنى رىلشىئشىلېسهكپىترهتنىدىتياق ۇمنهم

.ىتتياملوب

سېھىنىقىلناقتاۋىتېكپىر غائپارىقرىسمىنىدهبمىتېقۇب

ىنم ىنىپاچناغلاۋىپېيايابپىنىلۆي اغولسىرېكىكىدىناخشىئ.مىدلىق

.مۇدرۇتشالماۋادىنمۇقيۇئ ، پۇيوقپىتراتكەرىگىتسۈئ

※ ※ Ⅰ ※ ※

هنهيزىمىرىھهش ، ىدلۇتنۇئرالشىئهممهھ ،ىدلاقپۇلوبيائرىب
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زۆئهنهيڭهتنهلىبىشۈلۈرۈت ۆكشايۇقنهگىتهئ.ىتشۈچاغىزىئ

ىنۈكرهھمهھۇمنهم.قۇدىلشاب هكشۈكۆچاغزىمىرىلمانياقتاياھ

ەدىزهب ، نهمىرۇتلوئادماناخشىئىكى درهيالنىقېياغياجقىلرىسۇشائ

هن «، ىسىچل هئىراشقىلتاياھ«رىبهننىكېل ، نهمىلاقۇمپۇنوقىخېت

ىداسىتقىئڭىنزىمىرىھهشهقەۋى قمىتېقۇب.مىدىمرۆكقۇلخهمرىب

ىدا زاغرالشىئۇب.ىدىنهكتهسرۆكرى سهتالىلېخاغىشىرىقىچپهلشىئەۋ

« ىسىچلهئىراشقىلتاياھ«؟ۇم « قۇلخهم«شىملاتائ؟ىچپەۋهسمىك

پىرېتىنشىئڭوچهچنۇش.قو يرىزاھۇئنۇسلوبمىكىليهم؟ۇم

ناغىرېتاغىراشرهي ، پىتياقهگىيۆئ ادغاچۇبمىكلهبىچونۇبناغيوق

ۇئمى كلهبەۋۇدناقتاۋىرېبپهلزۆسهگ ىرىلىرۋهنىنىرىلقىلىچقىزىقۇب

رەرىبپىلىقنايىز ىكىلكهمىيڭىنرالناسنىئ ، اسلوبقۇلخهمرىب

قىلرىسۇشائهچىخېتمىقلهخنادا ننىكېل،ۇدناغلاقپۈلۆئادڭۇلۇب

ڭىنرالۇئ،ىتتاقروق نىتشىلېقچهكۇممىرىلشادتهمزىخ ، نىتشىرېباغياج

اقشىمېنهسىمهئ.شىمرالوباديهپ ەدىچېكقۇلخهمهتىلهغهچىشىيېد

؟ۇدياملوباديهپهچىغرىزاھ

※ ※ Ⅰ ※ ※

ڭىنرالىچراكىبىكىدىيوبلوي ،مىتتارابپىتېكنهلىبراللايىخ

نهت سهقىكايۇمىدىمىنوتىنېمرالۇئ .ىدلاقپىرىكاغمىقىلۇقىرىلپهگ

پۇلوبالىمسىقرىبۇممۈزۆئپىل ىقشىئ،مىدىملىبۇمىدلىقەرىخسهم

.مىدلاق

ۇمىزاتشادائنهگلهكنىتتنالپ ىقشاتىقىلېھ،يهھ،رالىلابيهھ_

قۇللوقرىبزىمىقىلشابره ھهشپۇرۇتپاراق،نهكىئىچقىززىق
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، ىنىنىغلاۋىلېساناختهجاھاغىسىق رائڭىنانىبتەۋيهھهبناغرۇدلاس

. ..اھاھاھ!ڭىنشاد ائۇبۇدياشخوئڭوچىلاھۇمىزات

...ۇتپهكقايائڭالاي ،ۇدياشخوئياپموترىبەدهنيهھ_

مەدائ،ۇدياشخوئناچسۇمونۇمىم ىدائتنالپىقشات،رالىلابيهھ_

...ادناغىراقهگىنىكشۈ چهگىچىئڭىنكۈللۈگناغىديهمرۆك

؟ۇدماملىقالىگىتسۈئڭىنانىبن ىكىدنهگلهكىنىماھ...اھاھاھ_

كەدڭىنۇئر الڭىسياق،قۇدېدىنۇب،قۇدېدىنۇئ ،رالىلابيهھ_

؟رهلىسيالانىتېپاقشىلىققاد نۇشهگىچىئڭىنتهمۈكۆھكىلرهھهش

اغنامھىمزىزهئزىمىرىھهش، ىليالوبلاشۇخ،رالىلابرالڭاراق -

.نهلىبهنهتىرىبىدېد_،ۇتپ ارايۇمىسلوباقشۇلوباناختهجاھ

ۇئىليهم.مىدلاۋىتۇتىنمۈزۆ ئنىكېل،ىدلهكمىقىچچائىتياھان

شىقېبپۈرۆكرىبىنۇئنۇس ىملوبقۇلخهمقۇلچۇنۇقروقهچناق

ىنن هليهممهھاقچاغىملوبشىئاقشاب ەدىرادىئنۈگۈب.مىدلهكاغىراراق

نۈگ ۈب.مۇدرۇتلوئزۇغلايادماناخشىئ ، پۇيوقپۇريۇباقشىتياقالرۇدلاب

ر ىبىكنۈچ.ىتتياملوبماسىملاۋۈرۆ كادناغىملوبچېھ،ماسىمتۇتىنۇئ

ىلىغراقىچشىئالىسېدهھپى تېسىنىمانڭىنۇئرهلىشىكمىسىق

.ىتتالوبتهپائهگزىمىرىھه شهسرەۋىتېكقادنۇب،ىدىئناغرۇت

الپىلېك،مىدلهكاغناديهمقهن نهمادناغىلشاباقشۇرۇتلوئنۈك

ڭىنۇئاتپاتۇش ، ىتتاتاۋانيوئالابكى چىكرىبەدرهيۇئ،مىدلاقناريهھ

قويلامائاقشابنى تشىقېبپۈرۆكىنىرىلقامرابتۇپ ، پىرېباغىدلائ

ىن ىتۇپەد–مىدلاۋىتۇتىنىلابپىر ېبپەرگۈيزىسرايىتخىئنهم.ىدىئ

تهقهپ ، مىدىناساتياق-اتياق.شهب...ى ككىئ،رىب.مىتقابپاراقپۈرۈتۆك
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...!!شهبالىنهي،الشهب

نهم،ىتتيهمرىكاغمىقىلۇقۇبنى كېل،ىتتهكپالغىيپارىقرىقالاب

مهس رۈتۆكىنمىشېبپىغىيىنمىتىققىد .مىتتارۇتپىلىكىتنهلىبتەرپهن

كىچ ىك،ىتتاتاۋالغىيرۇغمايراقپۇر ۇتپىنىلزىتياۋوبرىبادمىدلائ

ىشىك نۇغرۇناتپارتهئ.ىدىناغلاقيامل ايىلغىينىدىنىققروقاسلوبالاب

ىنى لابنهم،اۋوت،مىدىراقاغمۇلوق. ىتتارۇتپاراقپارىسمۇقرۇقاڭام

ناغل اۋۈرۈتۆكپىلىقهگرهيىنىشېبڭى نىلابپىتىلىگڭاسالنىدىتۇپرىب

يا ۋوبالنىتسهمگهتهگرهيىنىدهبڭ ىنىلاب،مىتتەۋۇيوقىنىلاب،مىدىئ

رهلىشىك. ىدلاقپىتېكپىتيېئاۋوت-اللائ ، پالغىيهچىغىلقاچۇقىنىلاب

ا ڭامۇممىكچېھ.ىتتارۇتپىلىكىتە درەزهنكىلچىنىگرىياڭامالىنهي

پالقاق اقپاراقاغرالزىئىكىدمىپارتهئ .ىدىملالىقتهئرۈجاقشىشىلنىقېي

نوئاتتهھزىككهسىرىل ىزهب،قىلقامرابهتتهيىرىلىزهب ، مىتتهكپۈلۈك

ڭىنىلابكىچىكرىب القىنېئۇب،قىززىقۇمىزات.ىدىئ قىلقامراب

يارىچەۋمىتىكىرهھرىبرهھ ڭىنېمرهلىكىتپارتهئ؟ۇغىشىنيوئ

نهم ،ىتشاراقاغمۇتۇپڭىنېمرالۇئ،ى تتارۇتپلىكىتقىلرىسهگمەداپىئ

.مىت تهسرۆكاغرالۇئپۈرۈتۆكىنمۇتۇپ نهلىبمىتىرپهنناغلوباغرالۇئ

،م ىتتهكپارىقراۋپاراقاغمۇتۇپ_! ؟ۇبتهماراكهمىن!ادۇخھائ_

نهگيىكنهگىتهئادمۇتۇپ ،مىدلاق الپۇرۇتلوئادمىياجنىدمىنىققروق

،قامرابنىدىتتهيادمۇت ۇپرىب،قويۇممىغىيائقىلىكرام ‹ ھاسمىت ›

ناغراقىچپهسسەدالابىقىيا بپهلكىچىكمۇتۇپهگىتسۈئڭىنۇئ

ى نمۈزۆئ؟كەرېكشىلىققادناقىدمه ئ،ىتتاقىچزىئشاشخوئاغرالزىئ

هگهن نىكېل؟ۇمياچاق،اسرۇترابتاپس ىئكەدغات،ۇدياملىقراكشالقائ
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ىنېمرهلشىكقىللاروقپ وترىب؟نهمىچاققادناق،نهمىچاق

.ىديوقپالوساغىناخبىرىجهت رىبڭوچپىرىپائەۋىتشىلىۋىتۇت

اقترىسمىزاۋائ،ىدىملوبلامائن ىكېل،مىتقابپارىقراج-پارىقراۋ

ناغ ويادىرىللوقرهلىشىككىلمىيېك قائپوترىبەدرهيۇئ.ىتتيامقىچ

هتكهملهكپالنىقېياڭامهچى نىگلۈكقۇغوسپۇتۇتىنىرىلقاچىپ

پهلرىب-رىبىنمىرىلقامراب ، پىلېۋۇتۇتىنېمرالۇئ.ىدىئ

نىكېلۇمماسلوبنهكشهكرىتكىل ىچنۇشنهم.ىدلوبىچكهمتەۋىرىقىچ

لا روقرىبمىتپاتنىدهنپۇرۇتپۇر ۇتشالىسىرىخائ.مىدىملايىلرىدىم

.ىدلاقپىقىچاغمۇلوق

اسىملوب....!همشىل ېكنىقېي...!همشىلېكنىقېي_

پهلڭهتاغالۇئىنمىلاروقنهم ...!همشىلېكنىقېي....ىنڭىممهھ

ىددۇخرالۇئ،سهمهئكەدناغلىقرى سهتاغرالۇئنىكېل،مىتتيارىقراۋ

قىلماۋاد،پۇشۇيوقپاراقهگىرى ب-رىبكەدناغىمىلڭائىنمىزاۋائ

.ىدلاۋۇنوت ىنېمىرىب،ىدرەۋىلېكپالنىقېي

. .....!!قاي-

اغمۇتۇپپىشىليىددىج،مىتتهك پىنىغيوئ پارىقراۋ

همېن رهھ!....ھۇئ.مىتقىچپاناساتي اق-اتياقىنمىرىلقامراب.مىدىراق

مىرىلقانرىتناغلۇيوقهنېخۇجا نلىزىققىنېق.نهكىئشهباسلوب

رهھهشقىلقامرابهتتهيۇمزىگر هھ،هگمىكىلنهكىئالابزىقڭىنېم

ه گمۈزۆكۇمىتقادنۇش.ىتتارۇتپۇل وبتاپسىئهگمىكىلسهمهئىقىلشاب

ولسىرىكمىنىغىلخۇئپىنىلۆي. مىدىراقاقپارتهئيهمنهشىئازات

رىبالىتلاك سهمهئوتلهپمىنىقپايهگمۈتسۈئ ، ماتقوغوسسهمهئ
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ىكىنىگزىتڭىنروزىۋلېتنى تساملوبلاروقىكىدمۇلوق،ناپاچ

م امومنابىرھېمسهمهئرالىتساۋلا ئقىلتالاخقائادمىپارتهئ.ىدىئ

غارىچ.ىتتاتاۋالخۇئقىلتات ، پى نېقپادلۇشۇپمىنىئقاموئنهلىب

رهلمىلىفرىبقادناقىللائپۇلوب قۇچوئىخېتروزىۋلېت،قىلقىنېي

اسلوب همېنرهھ.مىدلاقپەداليهتېۋى لغىيادمىقىلتاشۇب.ىتتاتاۋىقىچ

.نهكىئمۈشۈچۇب

اغمۇتۇپالپۇرۇترهھه سىنۈكرهھپالشابنىدرهلنۈكۇش

ۇبادناغىراق.مىدلاقپ ۇلوبناغىدياناسىنمىرىلقامراب ، ناغىدياراق

.ۇدياشخوئن اغلىقرىسهتالىلېخاڭامرالشىئ

ىسىمىتسېسرۇچۇئهيىپارغ ۇجىتېتىسرېۋىنۇئڭاجنىش:روتپائ

.رۇن مىنېخىننهھىسىچۇغۇقوئقىللىي- 2012 ىتىتلۇكاف

ىرىلىتا رىسهتاكىتكارىپەۋپهتكهمىلائ
( ىسىرىتاختهبھۆس )

نۈگۈب،هتكهمتۆئ زېتكەدلاماشتىقاۋ.رهلنهمرۇقو ئكىلتهمرۆھ،مۇكيهلهئۇمالاسسهئ

شۇقۇئاليهملىب پىلىبزىڭىزۆئالىسىتهئ،زىڭىس لوبنهگرۈيپۇلوبىچۇغۇقوئىڭېي

قىللىي 4 ،زىسىلاقپ ىنىليائهگىرىبنهگرۈيپارىگڭاگ ەدىمېغشىپېتتهمزىخ،پۈرۈتتۈپ

زىڭىشىقېبپۈلۈكاغزىڭ ىقرائنهلىبكىلنهمىزارمىكلهب ، ادزى ڭىنىغراقىچهسالۇخنىدزىڭىتاياھ

قادناقىليهم.زى سرالاقپىنىترىغېئەدىچىئتهما دانەۋتەرسهھمىكلهبەۋنىكمۇم

كۈلۈگڭهمناغلوبناي ائۇمىگزىسىقىلسامناياغىقرائ ڭىنتىقاۋرەزهنيىئتهقنىدىشىلوب

ىنتاياھنىدىرىسه ئنهگىد>ىدنالۋاتقادناقتالوپ <ڭىنيىكسىۋورتسوئزىب.تهقىقهھ



黎明 ىلىنرۇژىھبۈس

20

اممهئ،قۇدلهكپۇق وئىنباتىخكىلىنهمرۇقڭوچناغن ىلىقادىسىرغوتشۈزۈكتۆئقادناق

ىقىلناقتاۋىشىرىتن ۈچۈئشۈزۈكتۆئكىلىنهم،زىسنامي اشۇپىنتاياھڭىنمەدائكىلىچناق

قۇلوردايڭىنزىمىتاياھ ڭىنزىبادناقتيېئىنىتسار،ىتا ياھپهتكهمىلائ.مۇلهمانهگزىب

نۈتۈپرىبڭىن زىبهتتەۋلهئزىمىشىزۈكتۆئقادن اقىنتاياھقۇلچۇقسابۇب،ىمسىق

نهگرۈتتۈپشۇقوئ زىب.ۇدىتىسرۆكرىسهتڭوچەدىج ىرەدزىسۈگىلرهچلۆماغزىمىتاياھ

،ىرىلتالىساھرۇككه پهتكىلتەربىئنهگنهللىكهشنىد ىرىلنه گرۈچهكنىدىشېبڭىنرالىچائ-اكائ

سهمىزرهئىنىرىھۋهج ڭىنىرىلشاراقزۆكناقشىپڭىنىرى لزۆئەۋىرىلىبىرجهتكىلتهممىق

نۈچۈئنۇسلوبىسىدياپ الوتزائاغرالشادنىرېقڭهك،پ ىلېئهگمهلهقنهلىبزىمىرىللوق

پىشىلتهبھۆسنهلىب ىسىممهھىليهپۈترهلكىلىمىلكهچ ەۋتىقاۋ.قۇدنۇساغرالڭۇرۇزۇھ

رابىرىلشىمرۈچهككىلتەربىئ ەۋىرللىبىرجهتكىلتهممىقۇمڭى نرالىقشابەدرهيۇب.قۇدىملالوب

.هتتەۋلهئ

اكىزىفىتىتىسرېۋىنۇئ اكىگوگادىپ لامىشى قرهشزىمىتىبھۆسقىلمىتېقىجنۇت

لهئتهچ، نىمىتىمهم نىدىتىتلۇكافخىرات، ناجنابرۇق نىدىتىتلۇكافهيىمىخ، پىتېلبائ نىدىتىتلۇكاف

.ىدلىرېبپىلېئنهلىبرالىچائ - اكائقىلراتاق هنىمائرۇن ، لۈگىتخوت نىدىتىتلۇكافىرىللىت

چۇدىكىدنايرهجۇب، زىڭىدلهكپىتياقپىلىقاكىتكارپ الىدنىقېي،مۇكيهلهئۇمالاسسهئ. 1

؟ۇدمالوب قاسشالقاتروئىنزىڭىرىلىبىرجهت نهگىلنۈكهيەۋرهلىلسهمنهگلهك

رىبنۈچۈئنهما كىتكارپقىلمىتېقۇبنهتهقىقهھ. ۇدىلوب،مالاسسهئمۇكيهلهئەۋ :نىمتىمهم

ۇممىرىلتارىسهتەۋرهل ىلسهمنهگلهكچۇدادنايرهجۇب، ىدلوبىتىسرۇپشىقىنېچقىلمىتېق

.هتتەۋلهئسهمهئزائ

،اتقاملوبزېتىش ىشىلۇموئادىرىلمالتاقىسياقره ھڭىنتهيىئمهجڭىنرهلىئيهشىڭېي

رالقىلراتاقرادىدنۈئ ،چچ،شىتىلشىئنۇفىلېتادىسىرا ئزىمىرىلرۈمسۆئەدىرىسهتڭىنۇب

ڭىنزىمىرىللابرهلىسره نۇب،سۇسپهئكهب،ۇتپىتېكپىشىل مۇموئەدىجىرەدقىلرالاقناريهھ
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پاملايىنرىلشى قىزىققۇلتوئ،ىنىبلهقرابۇغىب، ىنىلقهئكاپ،ىنىتقاۋكىلىتهمىق

اڭۇش.كەرېكاسلوبه لىسهمرىبنىيىقاممهئمىھۇمشى لىقلهھهچڭىنېمۇب.ۇتپىتېۋىتېك

سرەدهچىگزۆئ،قىلراقىز ىقناغىديهلهلىكهئپىتراتنىدىن يوقنۇفىلېتۇشائىنرالىلابزىب

هچىقسىقىنمىر ىلتارىسهتاقشاب.كەدۇغىملوبيىئ تهقكهسىمرۈدلىتېيىدوتىمشۈتۆئ

:مهسىلىسالۇخ

نىتپس هكىسياقىليهممىنىغلىقسېھاد ىنايرهجشۈتۆئسرەد،نىدىچنىرىب

پهگنهگىدىچۇقتۇقوئ، نهكىدياملوباسىملوباتخۇپمىلى بيىپسهكرەزهنيىئتهقنىدىشۇلوب

.ۇدىلوبىلىگرهبىنىمې ناسىملوبىشخايمىلىبيىپسهك، پهگنهگېدۇدىرېبمىلىبهگمەدائ

ڭهكۇمىگره لپهتكهمىرىللىتساۋشۇتۇقوئىۋى نامازنۇغرۇنرىزاھ،نىدىچنككىئ

پهلهتىنىشىلوبىمىلىبرېتۇ يىپموكنهييهئۇمرهلتهمزىخنۇغر ۇنىكىتپهتكهم،ۇتپىتېۋىشىلمۇموئ

.نهكىئكەرېكىشىلوب قىششىپهگىرىلمىلىبيىساسائرېت ۇيىپموكهچڭىنېماڭۇش،نهكىدىلىق

تهمزىخيه لنۈتۈپشىلىقاكىتكارپ.ۇدىلوب هتتەۋلهئ،مالاسسهئمۇكيهلهئەۋ :پىتېلبائ

،مۇدلوبهگىئهگرهلى بىرجهتپۆكنىدڭىنۇئنهماممهئ ، ۇمىسىملوبىلىگېدڭهتاغناغلىق

ناققۇلوي.ى دلوبناسالوت-زائەدمۈلڭۆكۇمى دىسىرغوتشهلشىئقادناقىنتهمزخ

يىپسهكىزهبادلىت انائاقچاغلوبناغىدىلۈتۆئاد لىتشوقسرەد،كهسلهكهگرهلىلسهم

لهھاتسائ-اتسائهچنىيېك ىنرالۇبنىكېل،مىدلانيىقلهس هتشهلىداپىئىنرالمۇقۇئۇغلاتائ

ڭىنىرىبرهھڭى نرالۇئپشىلىرائنهلىبرالىچۇغۇ قوئ،اقشابنىدنۇئ.مىتتهكپىلىق

.نهكىدىلىقپهلهتىنىشۇل وبرەزهنرۈكتۆئ،ىمىلىباكىخسىپ مۇلهمۇمشاقيابىنىكىلىدىھالائ

ڭىنېم،مى دلاۋىلىبىنشىئقىجالنىتسارهت تهھهجۇب،مالاسسهئمۇكيهلهئەۋ :لۈگىتخوت

ىنتەۋىسانۇمناغلوب نهلىب رالىچۇغۇقوئەۋرالشادتهمزىخاد ىنايرهجاكىتكارپ،مىنىغلىقسېھ

پەرهترىبىشخايىنۇبهتتەۋلهئ .نهكىئهلىسهمرىب نىيىقۇمشىلىقپەرهترىبىشخاي

نىتكىلىچپۆك،رۇغمىج،اق شابنىدنۇئ.نهكىدىلوبقىلىدياپ هگزىسنىتتهھهجرهھزىڭىسىلالىق
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تهققىدۇمىقشىلىقهلىمائۇم رەۋارابهگىممهھ،پۈلۆبلۈڭۆككە رپۆكاغرالىلابناغلاقپىلىريائ

.نهكىئكەرېكشىلىق

هتتهھهجۇب،نهكىئمىھۇمۇمشۇ رۇدلاقىشخاي ىنرىسهتىچنىرىباغرالىچۇغۇقوئ

لهسهكشۈتۆئقىلراقىزىق ىنسرەد،هگىلىمائۇمناغلوباغر الىچۇغۇقوئ،اقشۇرۇتشۈرۈيمۇقوچ

كهمىشڭهتىنىتايىپيهكان اخسرەدقاسىملوبقىلناجرالزىق زىبۇمپۇلوب.نهكىدياملوباسىراق

.نايائه گزىمىممهھىلاۋھهئڭىنرالىلابى قرىزاھ.نهكىدىلوبلۈكشۈمۇمىلوت

نهم.قىجمىرىل ناغىليوئادىسىرغوتۇب.رالوبمه سىدهمېن،مالاسسهئمۇكيهلهئەۋ :ناجنابرۇق

هگرهي ۇئدوتىمنهگنهگۆئەدرهيۇب،مه سىدىنىتسار.مۈتتۆئسرەدتهئاس 12 هگىسىتىپهھ

ڭىنىرىلىلابزىمىنويار مۇقوچرالناغىدىلوبىچۇقتۇقوئز ىب،نهكىديهمتهكپىلېكسامازات

ۇبنهم،نهكىدياملوب كهسىمرۈدلىتېيدوتىمساخهگزىمى زۆئ،ناغىدىلېكساماغىسىكىخىسىپ

ىقرىزاھ،ىكىدلوبۇش تارىسهترىبهنهيىكىدنهم.مىدلى قھالسىئىلېخىنمۈزۆئادنايرهج

،نهكىئنەۋۆتپۆكن ىدناغىليوئنهمىسيىۋهس،ىقىلنى غزىقناغلوباقشۇقوئڭىنرالىلاب

ىنىقىلناغىديۇقوئنۈ چۈئهمىن،شاغزوقىنشىقىزىقنىد ىچىئ-چىئڭىنرالۇئپىلىققادناق

كەدنهكتهكپىكىرېزن ىتشۇقوئايوگزىمىرىلىلابەراچى ب.نهكىئهلىسهمنىيىقۇمشۇتۇنوت

اتتهھ ،ۇديهمتهكپىشىلباسېھ نهلىبىقىلناقتاۋۇقوئقادناقڭ ىنىسىلابۇمرالىنائاتائ.ۇدىلىق

ۇبهچڭىنېم،نهكىدىرۇتپەد الماسلاۋىتىرجائنىتپهتكهمالى سلوبتهسرۇپىنمالابىرىلنۇغرۇن

قىلىتقۇن‹ادرالنويارىز هبىكىتپۇنهجىسرىبهنهي.كەرېك اسلوبىسهئىجاپڭىنزىمىپىرائام

قىلقىلېقپىشىلزه كرهماقپىنىسىككىئرىبرالىلاب ىشخاي،ناغنالقاسىمۈزۈت›پىنىس

نهگىدشىنىگۆئ،قوي ىسىدياپۇمقاسۇقوئرىبىرهبزىب رالىلابىكىتپىنىساقشاب،نهكىئ

تهقىداغڭىنۇبزىمىپىرائام. كەرپۆكرالناغىدياراقپەدىسىپى زەۋڭىنىرىلىلابپىنىسقىلىتقۇن

.كەرېكاسىملىق

شوقمىكلهب؟ زىڭىتقۇلويهگرهلىلسهمقادناقا دىنايرهجشۈتۆئسرەدادىناخسرەد .2



黎明 ىلىنرۇژىھبۈس

23

ىنزىڭىرىلنۈكهيە ۋشۇنوتىكىتتهھهجۇب،كەرېكاس لوبهلىسهممىھۇمۇمىسىلسهملىت

؟قاسقابپالڭائ

ىشخايل هسىمازىتنئ،سۇسكهبىقىلنىغزىق ڭىنرالىلابهچنىپۆكادىناخسرەد :نىمىتىمهم

زۆسنىتشۈ تۆئىشخايىنسرەدادناغىملوبىر ادىتقىئشهللىكشهتىشخاي،سهمهئ

.نهكىئسهتشىچېئ

ادلى تشوقسرەد.رالوبمهسىدهمىن... .يهھ،كهسلهكهگىسىلسهملىتشوق

ۇشائىكنۈچ،نهكىدياملوباسى ملوبرىھامهكشهلىداپىئادلىتا نائىنرالمۇقۇئيىپسهك،اقچاغلوب

ىلىگىلىداپىئىشخايڭه ئالىدلىتانائتهقهپىنرهلمىلى بقۇلچۇقچائىزهبهگرهلزۆكاراق

اسىملوبقىششىپقىت تاقاغلىتانائرالشادقاۋاسىكى دنهپيىئامىتجىئۇمپۇلوب.ۇدىلوب

ناغۇقوئادىرۇتت وئقۇلوتىرىكچىئ،تۇجۋهملاۋھه ئرىبقادنۇمرىزاھ.نهكىدياملوب

،زىجائىسيىۋهسناغل وباغرالمۇقۇئيىپسهكىكىدلىتا نائكەدۈگىدنهساسائڭىنرالىلاب

ۇباڭۇش،زىجائىس اسائيىپسهكىكىدىلىتۇزنهخڭىن رالىلابنهگلهكپۇقوئقىلراييهت

.نهميەداسىلقۇلوتپهچ ۈكىنپەرهتزىجائىزۆئزىمىرىلى شادنىرېق،مىدىمۈئڭوچكهبەدرهي

پىنىسيىل لىمتهئاسهتلائ،اغىرىللابپىن ىسقىللىتشوقتهئاسهتلائنهم: ناجنابرۇق

هتشهلىداپىئىنرالمۇقۇ ئىكىدهيىمىخادلىتانائمهسىد ىنىتسار،مىدرهبسرەداغىرىللاب

،ىدىتخوتاغناسائمۈشۈرۈدنهشۈ چاغرالىلابناغىديۇقوئادلىتا نائالىنهي،ۇمماسلوبناغلانيىق

،ىكمىتتهيپۇنوت ىنۇش.نهكىدىلاقپوباتسائلهس ىساكنىئڭىنرالىلابىكىدلىتشوق

.نهكىدىڭىسناسائڭهئ هگزىبىلىتڭىنزىمىنائالىنهي

هگزىمىممهھۇب ،مىھۇمۇمىلوتشىلىقلورتنوكى نتىقاۋادىناخسرەداقشابنىدنۇئ

پهلپۆكاغىچۇغ ۇقوئ،شهلزۆسزائرابناكمىئىچ ۇقتۇقوئىرىسناغرابرىزاھ.نايائ

ادناغلىقى قىلراييهتسرەداڭۇش،ۇدىتاۋىنى لىقپهلهتشىرېبىتىسرۇپشهلزۆس

.نهككەرېكشالنالىپىشخاي ىنىنۇمزهمسرەدەۋىتقاۋشهلزۆس
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نىيېك،قۇدى لڭائىنىسرەدڭىنرالۇئپىرىكهل لىبنهلىبرالىچۇقتۇقوئهتپهلسەد :پىتېلبائ

ۇمپۇلوب،سهمهئىش خايازاتىتايىپيهكىكىدىناخسرە دڭىنزىمىلرۈمسۆئ،قۈتتۆئۇمسرەد

ەدر هلنهپقىلراتاقاكىتامىتام،اكى زىفرالىچۇغۇقوئزىق،كەرنەۋۆتىش ىقىزىقناغلوبهگرهلنهپيىئىبهت

يىللهسهتەۋدىمۈئاغرالۇ ئ،شاغزوقىنشىقىزىقڭىنرالۇئر ىزاھ.نهكىدىتېۋىيوقلهبالناسائ

ىليهپۈتقىلناچتهيىلۇئسه مەۋاپاسىكىدرالىچۇقتۇقوئىرى بهنهي.مىھۇمۇمىلوتشىلىقاتائ

ادىسىرائىرىلىلاب پىنىسىكىتتەدائنهلىبىرىلىلا بپىنىسقىللىتشوقكەرېكاسلوب

مىدىملىب،نهكىئهچۇزنهخ كىلسرەداممهئ،زىمنهكىديەدۇمى پىرائاملىتشوق،نهكىئروزقرهپ

اممهئ،قويهلىسه مڭوچهتتهھهجهيىۋهسيىپسهك.ۇم شىشىللىترىبىكايۇملىتشوقۇب

ڭىنزىبرهلمىلىبۇ ئاممهئ،قارزائلهسىشىلىنىللو قڭىنرهلمىلىبىكىتپهتكهميىلائ

.ۇديانيوئلورروزا تشۇرۇتشالرۇقڭوچىنزىمىرۇككهپهت

ڭىنرالىچۇغۇقو ئ،ەدنهگرهبىشخايىنرىسهتىجنۇ تادىناخسرەدكەدمىنىقتيېئاياب :لۈگىتخوت

ىشخايىنرالىچۇغ ۇقوئپىنىلىدياپكۈلمۈنۈئنىدىش ىقىزىقناغلوباغىچۇقتۇقوئىڭېي

نهكىئمىھۇمۇمىسىلىسهم شىلىقلورتنوكىنتىقاۋادىناخس رەد.نهكىدىلوبىلىغڭامپهلكهتېي

زىمىشىرېبتهيىمھهئا قشالىشخايىنزىمىدوتىمشۈتۆئسر ەد،مىنىغلىقسېھهنهي.هتتەۋلهئ

ىنىناخسرەدرالىچۇغۇقوئهسرهبپ ۈتۆئكىلىنهم،قىلراقىزىقىنسرەد .نهككەرېك

،نهكىئىشخايهستۆئناچتهك ىرهھنىتساملاۋىرۇتادنۇروئرىب ،نهكىديامرۇتشالناقىميالاق

ادمىتېقرهھ،ش ىزېيلىدىياتسهئىناھاب،شىرېب لامرونىنقۇرۇشپاتاقشابنىدنۇئ

اغىچۇقتۇقوئرىب.ن هكىئمىھۇمۇمشىزېيهچىگزۆئ،نى تسامزايالىنرهلزۆسناقشالپىلېق

لهھادىتقاۋىنرهلىلس همپىشىلىتهبھۆسنهلىبرالىلاب، شۈرۆكرەۋارابىنىممهھنهتهبسىن

.نهكىئشىئناغى دياملوباسىراقلهسۇمشۇرۇتڭىچ ەدىسىدەۋنهگرهباغرالۇئ،شىلىق

ۇب،پۆكۇمم ىرىلناغىقسېھنىدرالۇب،پۆكره لىلسهمناققۇلويادىناخسرەدنهم :هنىمائرۇن

مىسىقرىبادناقتاۋ هلزۆسسرەد،ياقابپىشىلقاتروئن هلىبكىلىچپۆكىنرىللىزهبەدرهي
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كىلنىكمهتمۇقوچ،ەدنهگزۈ كتهيرىسهتاغىمازىتنىئسرەدپى لېسڭاراپارائزۆئرالىچۇغۇقوئ

شىرىقاچهكپىترهتى نرالۇئنهلىبرهلزۆسكىلرىسهت، يىملىئ،پىلېۋىتۇتىنىزۆئنهلىب

روزىرىسهتيىبلهس شهلدىقنهت،شىلىقپهگقىتتاقا غرالىچۇغۇقوئرىزاھ.نهكىئكەرېك

نىتشىلىقىنرهلزۆس-پ هگناغىدىگېتاغىرۇروغڭىنرالىچ ۇغۇقوئىمىھۇمڭهئ.كەرېكاسلوب

قىلراقىزىقىن سرەد،ىسىلسهمدوتىم،كهسىدهنه ي.نهككەرېكشهليهئرەزهھقىتتاق

. تەراھامىشخايرىبۇمشۈتۆئ

ىسياقاتش اللاتىنىنروئاكىتكارپەۋتهمزى خ؟ىدلوبقادناقزىڭىشىئتهمزىخ .3

؟نه ككەرېكشىلىقتهققىداغرالىتقۇن

ۇشۇمۇمىنت همزىخ،مىدلىقهتپهتكهمارۇتتوئ- 1 كىل يىھانرهھهشىڭېيىنىكىتكارپنهم :نىمىتىمهم

شاللاتىنىنروئاكىتك ارپەدزىمىپىتكهمڭىنزىبهچىغرى زاھ.مۇدلوبناغىدىلىقهتپهتكهم

ىپىرهت زىسىدياپمهھىپىرهتقىلىدياپم هھڭىنۇب،ىدلهكپۇلوبىرايىتخىئ

ادنۇروئناغىلاخىزۆئ رەدهقناكمىئ،نهكىدىلوبپۆكىت ىسرۇپشىپېتتهمزىخ:ىسىدياپ.راب

نۇروئناغلىقۇزرائزىبر هگهئ:ىپىرهتقىلنايىز.نهكىدىل ىتىرايقىلناسائاقشىپېتتهمزىخ

رىبپهتكهمرهگهئ.پهگناغ ىدىلاقپارىگڭاگمەدائاسىملوب قىلجايىتھېئهكپسهكناغۇقوئزىب

.نهميەدنىكىمقوي ىتىجاھڭىنشىيېيمهغپەدنهمرال لاتىنرهيهقاسرۇتشالنۇوئشاتۇت

زىمىزۆئنهلىبىدلائ ادناغىللاتنۇروئىرىلىچۇغۇقوئ اكىگوگادىپ زىسقهھ زىب ۇمىچڭىنېم

شىلېقەدرهيۇ شهگزىبۇب،قاسىللاتىنپهتكهم ناغىدىلىقۇزرائىنشىلىقتهمزىخ

،شىئكىلشى گېتاقشىلىقتهققىدرىبهنهي.نى كمۇمىشىلېقپۇلۇغۇتىتيىناكمىئ

ىتېخشۇرۇت شۇنوتكىلتەۋىسانۇممۇقوچنىتپه تكهمنۇرۇبنىتشىڭېماغىكىتكارپ

.نهككەرېكشىلېۋىلېئ

اكىتكارپادىرۇتتوئ- 8 كىلرهھهشاجلۇغن هم،زىڭىدىروسىشخايىنلائوسۇب :پىتېلبائ

مۇقوچىننۇروئ .مىدىلازمىئنهلى بپهتكهمۇشۇمىنىماتخوتتهمزىخ ىرىخائ،مىدىئناغىلىق
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ىكىدىنايرهجاكىتكا رپ،شىلىققىلراييهتىشخاينىتت هھهجهيىدىئ.كەرېكشاللاتىشخاي

.نهككە رېكشهلرهچلۆمنىدلائىنرالاپاج

،نهككەرې كشاللاتىنپهتكهمناقشاليوئىن شىلېقىزۆئ،هسرهبرايتىئاراش: هنىمائرۇن

ارائ-زۆئنهلىبرالىچۇغۇقوئ ،ىچۇقتۇقوئىكىتپهتكهمۇشۇم ، نىتپەرهترىبادناغلوبقادنۇب

ساسائىشخايۇمنۈ چۈئىرىلشىئتهمزىخىكنىيېك،نى تپەرهترىبهنهي،ىلىغلاۋىشۇنوت

.نهكىدىلوبىلىغلاس

ادنايرهجۇ ب،زىسناقتاۋىزېيىسىلاقاميىمل ىئشۈرۈتتۈپشۇقوئمىكلهبرىزاھ .4

؟زىسما قابپهلزۆسىنزىڭىرىلناغلىقسېھ

،ىرىبادىناي رهجشىزېيهلاقامنهم،ۇدىلوبىش ىقىزىقزۆئڭىنمەدائرهھىدمهئ :نىمىتىمهم

ىكنۈچ،مىدلىقسې ھىنىكېلكەرېكشىزېيپاللاتىنر ىبنىدىمېتناغىدىقىزىقڭىنىزۆئ

ۇمىنىغىدىلىبادىمېتۇشمه ھ،ۇديهلەزۈگرۈيرىكىپلىدادڭه ئەدىرىئادناققىزىقىزۆئمەدائ

هگىمېن ڭىنزىمىزۆئالپالشابنىتقىللىي- 1 هچڭ ىنېمنۈچۈئڭىنۇب.ۇدىلوبكەرپۆك

ادناغىقيابرۇدلابىنش ىقىزىق،نهككەرېكزىمىشىلېۋىرۇت شالڭىديائىنزىمىقىلناغىدىقىزىق

الپۇلوبىلىغنالقاسن ىتشىنىگۆئىنرالنۇمزهمناغىديام تاقسهئ،نىتشىنىگۆئهچرالۇغىراق

،ۇدىلوبىسىدياپ ڭوچۇمىقشۇرۇتشالرۇقڭوچىنىمىلى بەدهھاسمۇلهمىكلهبنىتساملاق

.ۇدياملالائرۇزۇھ نىتشىنىگۆئ،ۇدىنىگۆئەدىچىئم ىسېبمەدائنهگىملىبىنىشىقىزىق

هچنائ ، ەدنهگنەدزىئقىلپارتهئ ،پىلىققىقته تپالرۇقڭوچىنىمېتناغىدىقىزىق

زىبەدىزهبنىكېل.ن هكىدىلوبىلىققىچپىزېيىشخايى نىلاقاميىملىئۇمپۇرۇتيهمىچۈك

اڭۇش،نىكمۇمىشىلو بلىچمهككهبىسهبنهملايىرىتام كىلىتەۋىسانۇماغىمېتناققىزىق

ۇمىسزايپاللاتى نرالىمېتىزهبناغلوبىرڭهكىسه بنهملايىرىتام،پاراقاغلاۋھهئ

.نهكىدىلوب

نىدزىس،ادزىڭىنىغر اقىچهسالۇخنىدزىڭىتاياھپهتكه ميىلائقىللىيتۆتڭىنزىڭىزۆئ. 5
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اغىرۇتتوئى نزىڭىرىلزۆسكەرۈيىكىتتهھهجۇب ؟ۇدىلېك زىڭۈگېدىنرهلىمېنهگرهلىكنىيېك

؟زىسمهتۆئپۇيوق

كهسىد ىنزۆسكەرۈي،ىدىئمىرىلزۆسكەر ۈيىسىممهھمىرىلنهگېداياب،يهھ :ناجنابرۇق

نهگرىكهكپهتكهمىلائهچڭى نېم.يالىقپهگزىغېئهچناقرىب هنهيادىرىخائۇتپوب،ۇديهمىگۈت

،كەرېكىشىلىبقىنېئ ىنىسىياغ،ناشىنڭىنىزۆئنهلىب ىدلائمۇقوچناسنىئقادناقرهھ

نىدرالىلابڭىنېما ڭۇش.كەرېكاسلوبقىلىناقىمخهئ كهبشۈرۈيپەدمۇدۇقوئزىسناشىن

مىكلهب.رالڭىشىرىتنۈچۈئ هياغنىدنائ.نۇسلوبقىنېئرهل ڭهياغناشىن،مىدىمۈئناغىدىتۈك

پىشىلنۈكشۈچرالقادنۇب هچڭىنېم،نىكمۇمىقىلقسامق ىزىقتهقهپهگىپسهكزۆئرهلىزهب

شىشىملائپسهك،ر الڭىقېبپىلىقىنىلويشىشىملائا غرالڭىپسهكناغىدىقىزىق،يهمتهك

ىلىغلىقۇمىنۇباسشىرىتمەدا ئ،ۇدىلىبرالناققابپىلىق،ناۋ ادرىبنۈچۈئرالناغىمقابپىلىق

اغاپاج،پالغابڭىچ ىنلهبرەزهنيىئتهقنىدىشىلوبپ ىسهكقادناقىليهماممهئ.ۇدىلوب

رىبادىرىخائڭه ئ.ۇديهملەرېبپىلىقشىئچېھۇمش ىقىزىق،هسىمنهگۆئپىشىرىتپادىچ

ىنېمپىقىچپەدزىئىنىچۇقتۇقوئ ،ىليالوبراچانكىلى چناقهتسرەدىليهم،رابمىباتىخ

قاسلائلۆن،ۇديهمىل ىگلهبىنىممهھىسىجىتهنناھىتمى ئ.كهسىمرۈيپەدڭاسيوقپۈزۈكتۆئ

.ىلياميوقپىتىقويىنزىمى پىرهشقىلناسنىئنىچ،ىكىليالائ

نهساسائزىب،ر الڭىنىگۆئاتخۇپىنمىلىبيىپسهك ،مىنىغىديەدادىرىخائڭىنېم :پىتېلبائ

اغىچۇغۇقوئ،كهسرۈتتۈپ شۇقوئالقادنۇمقويچامۇئادزىم ىقىسروقرالناغىدىلوبىچۇقتۇقوئ

شىنىگۆئالىنمىلىبيىپسهكم ىكىلنهگىدۇب.زىمىلىقادائقادن اقىنىپىزەۋۇبناغىدىرېبمىلىب

ىنرهلىسرهنكە دۇقتاقسهئاغناجترىسنىدىپسهك رالناغىدىقىزىق،سهمهئكىلنهگىد

لىياقهتتهھهجۇبادزىمىرا ئ.كەرېكشۇيوقپالرىزاھقىلىچقۇ ترائەدىزۆئرابلامائ،پىنىگۆئ

پەد ، ۇمراشىپمهسمۆك ، ۇمر اشىپماسپاي،اسلوبقىنېئناشىن. رابۇمرالناقتاۋىشىرىتقىلرالىق

ۇمپۇلوب.شىشىرى تپهچۈكەدهھاسناققىزىق،شىرېب پىلېئشاللاتنىكسهكيامرۇتلوئ
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.ۇدياملوباس ىميوقپىنىگۆئكەرپۆكپىلىقشىئ ،ۇمىسىملهنىگۆئىنرهنۈھكۈلرۈت 72 راللۇغوئ

.يالىقناياب رىكىپپۇرۇتپۇتۇتىنمىكىرۈي، زىڭىدلاقپەدزۆسكەرۈي،ۇدىلوب :نىمىتىمهم

! رالڭىنىگۆئپىشىرىت، پاقيابىنشىقىزىقپالشابنىدرىز اھ،ىكۇشمىباتىخاغرالشادنىرېق

،كهسىدقاري ىلىسپهت،ۇدناغلاقپوبمۇھۋهمله سمىكلهبكهسىدشىنىگۆئپىشىرىت

ىشخاي،نۇسلوباد لىتىسياق.كەرېكشۇقوئباتىكپ هلپۆك،يهمزۈكتۆئراكىبىنتىقاۋ

ىنمۈزۆئ ،ۇدىلوبىلىگر ۈسىنىرۇزۇھڭىنشىلېئمىلىبىقى قهھالىدناغۇقوئقىجىنرالباتىك

باتىكپهلپۆكڭىنم ۈزۆئىكەرپۆكنىدىمىرېيڭىنمىرى لنهگنهگۆئڭىنېم،ماستيېئپىلېئ

.نهگلهكنىدمۇشۇقوئ

شهللىكشهت،شهلز ۆس،پىشىنتاقپىتكائهگرهلتهيىلا ئاپ،مىھۇمۇمشۇرۇتقىنېچىنىزۆئ

.كەرېكشۈتۆئهكتهكىرهھ ادىتقاۋەدنهگىديالىقىنشىئر ىب.رالڭۈرۈتسۆئىنرالڭىتيىلىباق

:نۇسلوبمىتىغۋوسرىئېشۇنۇم ! رالڭامىدلا ئىنرالڭۈزۆئپەدهتهئۇمزىگرهھ

،هتهئهنهيهتهئهتهئ

.هتهئۇبپۆكنهگىدهمېن

،ىنىتهئمهستۈكەدمۈرمۆئ

.ەدىنيهكرالاقشىئهممهھ

ىنكىلس همنهگۆئىنىمېن،شىنىگۆئىنىمېن ،رالڭهمنهگۆئهچرالۇغىراقاقشاب نىدنۇئ

ۇشنهگىدشىنىگۆئالم اسشانتاققۇلوتهكسرەدۇمزىگرهھ .كەرېكشىلېۋىرۇتشالڭىديائ

پهلپۆكرالڭۈزۆئ،يامرۇتل وئپۇيوقپالغاباغىناخسرەدىند ىمۈئقىلراب،رالڭاملاۋىراقپەد

ىنراللايىرىتامكىلتەۋىسانۇم اغرالڭىپسهكزۆئادنايرهجۇبە ۋ.رالڭىنىدزىئپۈرۆكلايىرېتام

.ۇدىتاقسهئكهبادىتاياھ تهمزىخىكنىيېكراللايىرىتامۇب .رالڭىرېبتهيىمھهئاقشالپوت

قاسرابهگ هن،سهمتهكقۇترائماسيوقپهلتىك هتىنشىنىگۆئىشخايىنىلىتۇزنهخ

نۇيوبهتتهھهجۇبپ ىنىگۆئىشخاييىئتهقاڭۇش،رىزاھ زىمنهكىدىراباغىدلائلىتۇشۇم
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شۇتنۇئىنلىتا نائمىكچېھىكرالڭىلېقپىلىبىن ۇشنىكېل،كەرېكقىلساملاقپىسىق

.ۇدياملائىشراقمىكچېھ ىنسىتسۇئلىتنهگنهگۆئهگىلىدهب

ىنۇش،رالىچۇغ لوبىچۇقتۇقوئيىئ،مۇدلوبناغىد ىلاقپىنىلناجاياھمهسىلزۆسيهھ

ڭىنرالڭۈزۆئ ،ىنىتنەزره پڭىنرالڭىقلهخزۆئلەد.سهمهئ ىنرالىقشابرهلىسىكرالڭامۇتنۇئ

،ىسۇغيۇتقىلناچت هيىلۇئسهمكۈلچۈكەدرهلىساڭۇش ر، هلىسيهليىبرهتىنىرىللىڭىسىنىئ

ۇمزىگرهھ،رالڭىشىرىتن ۈچۈئشۇلوبكىلمىلىب،كىلتهلىزهپ .نۇسلوباپاسيىقالخهئكىلرهتېي

.تهمھەر.ر الڭامشالتاينىدرالڭىكىلمىكزۆئ

ىنرالڭىرىلرى كىپكىلتهممىق،پىشىنتاقهگزىمى تىبھۆسقىلمىتېقىجنۇتادىرىخائ

،تهكىرهباغى رىلشىئڭىنزمىرىلشادنىرېقهممهھ .رۈك كهشهتپۆك-نىتپۆكاغرالڭىنىگرهب

رهلىساسىلاخھاللائزى مىتىبھۆسقىلمىتېقىكنىيېك.زىم يهلىتتهيىقهپپەۋۇمەۋقىلناسائ

!ىسۈكشۈرۆك زۈيادنۇمزهملومۇمىخېتنهلىب

.)هبنهش كهي(ىسىپراھڭىنىيېئدىمۈئىلىي -2013
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ىككىئىكىتقىلسانۇشل ىتيىخىراتڭىنيىرهغىشاكدۇمھهم

ىسىپھۆت

ڭىنىقى لناغلۇغۇتيىرهغىشاكدۇمھهم____

* زىميهلرىتاخىنىقىللىي 1000

穆罕穆德·喀什噶里在历史语言学上的两个贡献

رەۋهنىم،هيىبارۇب

ىتىتلۇكافىقىزېيوگڭوجىتىتىسر ېۋنۇئڭىجيېبايۋابنېچ

ناقغۇتىكايتىكىلائېداد « ىناۋىدرال لىتيىكرۈت«يىرهغىشاكدۇمھهم: [ نايابهچىقسىق ]

امرۇتشىلېسيىخىراترىسهئ- 19 ىنىسىسىداھشىشىلسام ڭىنرالشۇۋاتىكىدىسىرائراللىت

شوقەۋىسىسىداھلىتشوقالق ادنۇش،ناغلىقهمىكاھۇمرۇدلابۇ مىخېتادناغىراقاغىرىلسانۇشلىت

ڭىنراللىتەدمهھناغيو قاغىرۇتتوئۇمىنىسىسىداھشىلى ققۇلنۇقسوتهگىرىب-رىبڭىنلىت

،ناغلىقتهققىداغىقىلناغى دىرىقىچپۈرۈتلهكىنىسىسىداھشى شىلسامڭىنرالشۇۋاتۇمىشىشىرچۇئ

ڭىنشۈرۈتشهلنهييهئۇمىنىقى لشادهبنهمڭىنرهلزۆسىنىسىسىداھ شىشىلسامڭىنرالشۇۋاتاقشالڭۇش

ەۋتهيىنەدهمهت شۈرۈتشهلنهييهئۇمىنقىلشادهبنهم ( يىرهغىشاك.م ) ۇئ.ناغىملىقىمىچلۆئرىبنىدرىب

.ناغنايا تاغرالتاپسىئىكىتتهھهجتهللىم

ىشىش ىرچۇئڭىنراللىت؛قىلسانۇشلىتام رۇتشىلېس؛ىناۋىدراللىتيىكرۈت: [ رهلزۆسقۇلچۇقچائ ]

A: ى رۇمونشىريائهگرۈتباتىكوگڭوج H0 ىرۇمونهگلهبتهججۆھ

1000-2820（2006）-0142-02 :ىرۇمونهلاقام
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اتقىلسانۇشل ىتامرۇتشىلىسيىخىراتاسلوبىت ىيىنۇناقشىشىلسامڭىنرالشۇۋات

رىسهئ- 19 القادنۇش، ىترهشرۈرۆزرىبڭىنشۈرۈتشهلنهي يهئۇمىنىتىۋىسانۇمقىلشادهبنهم

كهبىنىتقۇنۇب رالسانۇشلىتنىكېل،ىشېتلۇئڭىن قىلسانۇشلىتامرۇتشىلىسيىخىرات

پىرېباغناتسىدنىھس ىنوجمىلائقىلاپورۋايەدرىسهئ- 18 .ىتتهيپۇنوتپىكىچېك

قىلىكىتاممارگە ۋىزىتلىيزۆسڭىنراللىئېپىكىد ىلىتتىركىسناسادناغلىقتهمزىخ

پ اقيابىنىقىلناغىدياشخوئىتىياھ انهگىكىدىرىللىتنىتالەۋىلىت كېرگڭىنىلكهش

سىنوجا تتىقاۋىنيهئ.ىتتىكېبپەدناقق ىچنىدهبنهمرىبشاشخوئىنرالۇئ

هكشىيېدقادنۇش، ① ناغىملىقهمىكاھۇمى نىسىسىداھشىشىلسامڭىنرالشۇۋات

ناقشالىمىتسېسىرىلسانۇشلىت ىرىللىتاپورۋاي-ىدنىھەدرىسهئ- 18 ىكۇدىلوب

ڭىنشىشىلسا ماتتىقاۋىنيهئىكاينهگىمرۈدن هللىكهشىخېتىنىمۇقۇئشىشىلسام

يىمسەرىنىس ىلىسهمشىشىلسامنىدنائالرېگلې ش.نهگىملىتېيپىشىپىخېتىمۇقۇئ

② :نهگرۈتلهك لاسىميىلهمهئكەدىكىدنەۋۆتاق شىشىلسامەدمهھ،ناغلىقهمىكاھۇم

تهققىد،ىلىي- 1808 اسلوبىتقاۋناغلىقهمىك اھۇمىنشىشىلسامڭىنرېگلېش

النۇرۇبلىيهچچهن 700 نىدرېگلېشيىره غىشاكدۇمھهم،قاسلوبناغىدىلىق

ىكۇدىتيېئيىره غىشاكدۇمھهم.ناغلىقهمىكاھۇمى نىسىسىداھشىشىلسامڭىنرالشۇۋات

اغ b ｍىن ىكىدىشېبزۆسر الراۋۇسەۋرالقاچپىق،رالزۇغوئ

مىدرابنهم ر هلكرۈت:نهلىسهم.ۇدىترهگزۆئ
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پەد »ىن اپروش » رهلكرۈت.ۇديەد رالۇئهسىد

-34 ىرىشهنهچۇزنهخ « ىناۋىدراللىتيىكرۈت« ) .ۇدياتائ پەد رالۇئاسىتائ

( تهب

ىككىئنىد ى» ناۋىدراللىتيىكرۈت«ڭىنيىرهغى شاكدۇمھهمهنهيزىبرىزاھ

شىشىلسامهچن اقرىبىكىدىلىتزۇغۇئەۋىلىت يىكرۈت،پۈرۈتلهكلاسىميىلهمهئ

( ڭاراقهگلەۋدهج- 1) :ىلياقابپۈرۆكىنىسىسىداھ

راللىتيىكرۈتهنهياد « ىناۋىدرالل ىتيىكرۈت«ڭىنيىرهغىشاكدۇمھهم

يىلهمهئنۇغرۇنتى ئائاغىشىشىلسامهگىرىب-رىبڭىن راللىتىسياقرهھىكىدىسىمىتسېس

قىلشاشخوئۇمزىگره ھشىشىلسامىكىتقىلسانۇشلىتامر ۇتشىلېسيىخىرات.رابراللاسىم

.كەرېكىش ۇلوبلاسىميىلهمهئقۇترائنىدى ككىئىكايىككىئاقشالڭۇش،سهمهئ

ۇمزى گرهھشىشىلسامنهگېدۇئ،ناغلىق قادنۇشۇملەديىرهغىشاكدۇمھهم

.سهمهئقىلشاشخوئ

يىلهمهئشىش ىلسامڭىنرالشۇۋاتىكىدىرىللىت زۇغوئەۋىرىللىتيىكرۈتلەۋدهج -1

ىلاسىم
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لىسمهت-لاقام« (1321-1265 ) ىتناد،ادناغن لساسائاغىتاقىقتهتڭىنسىنىبور

نامرېگ ىنهي،ناققىچپىريائىنىسىمىتسېس لىتلىخچۈئەۋهتاغاپورۋاياد « ىناياب

ىتنادادناغىراقنى دراللايرېتامنهگىلنىمهتسىنىبو ر.ىلىتكېرگەۋىلىتنىتال،ىلىت

پۇيوقاغىرۇتت وئىنرهلىلىسهممىسىقرىبناغىد ىلىتېچاغىشىشىلسامڭىنرالشۇۋات

ىخېتىنىمۇق ۇئشىشىلسامسىنوجكەدنهكتۆئپى تيېئادىرىقۇيزىبقارىب.ناغلوب

الاۋىچنۇئتاقىق تهتۇبناغنالشابنىدىتنادىكۇد ىلوباقشىتيېئ،نهگىمرۈدنهللىكهش

نهكتهسرۆكرىس هتاغىتاقىقتهتڭىنسىنوجنهكى دياملوبقادنۇئ،ناغىملوبرۇقڭوچ

ىنىرىسهئڭىنىتنادس ىنوج،ىكرابۇمقىللامىتھېئرىبك ەركىچىكهنهيهتتەۋلهئ.ىتتالوب

رۇقڭوچرەدهقرى بهتتهھهجىشىشىلسامڭىنرالشۇۋا تىتناد.نىكمۇمىشۇلوبنهگىمرۆك

ناغىشايڭىنىت ناد،ۇمىدرىدقهتناغلىقپارتېئ پەدىدرابپىلېئىنرالتاقىقتهت

دۇمھهمۇمىنايا بىكىدىققهھشىشىلسامڭىنرالشۇۋ اتڭىنىتنادادناغىراقنىدىرۋەد

اقشىتيېئپىسېك ، نىيېكتىقاۋكەرپۆكنىدرىسه ئىككىئنىدىنايابڭىنيىرهغىشاك

.ىرىبنىدىرىلاۋشىپ ڭىنقىلسانۇشلىتامرۇتشىلېسيىخ ىراتيىرهغىشاكدۇمھهم،ىكۇدىلوب

نهلىبىمۇ قۇئىكىدىققهھىشىشىلسامڭىنرال شۇۋاتڭىنيىرهغىشاكدۇمھهم

قرهپادىسى رۇتتوئىمۇقۇئڭىنرالسانۇشلىتا مرۇتشىلېسيىخىراتىكىدرىسهئ- 19

ىكىدىسىرۇتتوئرالتىك ىلائېدرابىتىۋىسانۇمقىلشادهب نهمتهقهپيىرهغىشاكدۇمھهم.راب

پەدرابشىشىلسام قۇلشۇۋاتەدرهلزۆسيىساسائىكى دىسىرۇتتوئراللىتناقغۇتىكاي

ادىسىرۇتتوئر هلزۆسيىساسائىكىدىسىرائلىتل ىخىككىئۇئقارىب،ناغلىقمۈكۆھ

دۇمھهم. قويىنىغىراقپەد،ۇدىلوبشادهبن هممۇقوچىشىشىلسامڭىنرالشۇۋات

ادىسىرۇتتوئىرىللىتكهچنهك ،نۇدۇئنهلىب ىرىللىتيىكرۈتهنهييىرهغىشاك

( ڭاراقهگلەۋدهج- 2) .ناغلىقتهققىداغىق ىلرابڭىنشىشىلسامكەدىكىدنەۋۆت

ڭى نرالشۇۋاتىكىدىرىللىتكهچنهك، نۇدۇئەۋىرىللىتيىكرۈتلەۋدهج -2
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ىلاسىميىلهمهئشىشىلسام

ىلىتيىكرۈت ىلىتكهچنۆك،نۇدۇئ ىلىترۇغيۇئ

ＡｔＡ ｈＡｔＡ اتائ

ＡｎＡ ｈＡｎＡ انائ

اقچاغىراقپەدقويىشۇۋات « » ادىلىت يىكرۈتيىرهغىشاكدۇمھهم

اغڭىنۇب .ۇديامىراقپەدەۋهتهگرهلكرۈت ىنرهلكىلكهچنهكەۋرالقۇلنۇدۇئ

قىلشادهبنهمرالسانۇشلىت امرۇتشىلېسيىخىراتىكىدرىسهئ- 19 ،ىنىغىديامىشخوئ

ىكىدىسىرۇتتوئ راللىتناقغۇتىكايىكىدىسىرۇتت وئرالتىكىلائېدرابىتىۋىسانۇم

الپىلىقمۈكۆھپ ەدرابىسىسىداھشىشىلسامڭىنر الشۇۋاتادىسىرائرهلزۆسيىساسائ

ۇمىدىسىرۇتتوئ رهلزۆسيىساسائىكىدىسىرائلىت لىخىككىئهنهيىكلهبنىتساملاق

ڭىنزىبهلىسهم. ناغلىقمۈكۆھپەد،ۇدىلوبشادهبن هممۇقوچىشىشىلسامڭىنرالشۇۋات

زېئىنىشىشىرچۇئڭى نراللىتىرىگلىئزىب.ادزىمىشىرا ققادناقاغىشىشىرچۇئڭىنراللىت

ىنقىلشادهبنهماس لوبىقىلناچشىشىلسامڭىنرالشۇۋا تقىلىقرائشىلىقلىلھهتپالغوق

ىنهي،قۇدلىقمۈكۆھ پەدىترهشناغىملوبكىلرهتىيا ممهئرۈرۆزڭىنشۈرۈتشهلنهييهئۇم

ىكىدىسىرائرال لىتناقغۇتىكايىكىدىسىرۇتتوئ تىكىلائېدناغلوبىقىلشادهبنهم

لىتلىخىكك ىئاممهئ،ۇدىلوبىشىشىلسامڭىنر الشۇۋاتمۇقوچەدرهلزۆسيىساسائ

شادهبنهممۇقوچ ىشىشىلسامڭىنرالشۇۋاتادىسىرۇ تتوئرهلزۆسيىساسائىكىدىسىرائ

تهقهپىرىلسانۇشلىتامر ۇتشىلېسيىخىراتاپورۋايرىسهئ- ③.19 نىياتانىشۇلوب

نىتالەۋىلىت كىرېگنهلىبىلىتتىركىسناسال قىلىقرائىشىشىلسامڭىنرالشۇۋات

ۇبهتتهھهجهيىگ ولودوتىم،ناغلىقمۈكۆھپەدناقق ىچنىدهبنهمرىبقاتروئىرىللىت

تىركىسناسپىنىلسا سائاغىلۇسۇئشىلىقلىلھهتقۇلچ ۇقسابرىزاھزىب.سهمهئكهلرهتىي
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ىنمۈكۆھنهگېد شادهبنهمرىبقاتروئىنىرىللىت نىتالەۋىلىتكېرگنهلىبىلىت

شىلىققىقتهتڭىنىرىلسانۇ شلىتامرۇتشىلېسيىخىراترىسهئ- 19 ۇباممهئ، ④ زىمياللوق

ىنقىلشادهبنهمڭىن يىرهغىشاكدۇمھهم.ۇدياملوبڭهت اغناغىراقپەدكىلرهتىيىلۇسۇئ

ڭىنراللىت،ىقى لناغىمنالساسائالىققىلناچشىشىل ساميهلنۈتۈپىشۈرۈتشهلنهييهئۇم

ۇمنهلىبىكىلنه كتەزۆكىنسىسىداھلىتشوقەدمهھ ىقىلناغلىقتهققىداغىشىشىرچۇئ

كىلهبنهمىريهغم ۇقوچ،ناغلاقراتڭهكاغىلويكهپى يىرىللىتيىكرۈت.كىلىتەۋىسانۇم

_____هلىسهمقۇلو رداينهكتۆئپهلىھرهشيىرهغىشاك دۇمھهم.ۇدىشىرچۇئنهلىبراللىت

دۇمھهمرالمىلائ ىكىدىتقاۋمىرىكمىدهق،نانۇيى كمىدهققارىب.ىسىسىداھلىتشوق_

قىلشادهبنهمەۋشىشىلسام ، لىتشوق،ىشى شىرچۇئڭىنراللىتكەديىرهغىشاك

لىتشوق،ىشىشىرچۇ ئڭىنراللىت.نىياتانىشۇلوبناغ لائهگرەزهنقۇلوتىنىتىۋىسانۇم

يىخىراتۇمىدنهگلهكهگرىسهئ- 19 اتتهھىتىۋ ىسانۇمقىلشادهبنهمەۋشىشىلسام

ىقرىزاھ.نهگىمله شىرېئاغىشىلىقهمىكاھۇملىدىيا تسهئڭىنقىلسانۇشلىتامرۇتشىلېس

لىتشوق،ىكۇدىر ۈدنهشۈچىنۇشرالتاقىقتهتتىئائ اغىشىشىرچۇئڭىنراللىتەدرىۋەد

امرۇتشىلىسي ىخىراتهنهيۇئ،ىچۇقچائڭىنىشىش ىرچۇئڭىنراللىتاسلوبىسىسىداھ

كىلشىگېتاقشىلىق قىقتهتپهلىرىكچىئمۇقوچهتشۈرۈ تلهكاغلوقىنشۈسۆبقىلسانۇشلىت

ىشىشىرچۇ ئڭىنراللىتيىرهغىشاكدۇمھهم،ى كۇدىلوبهكشىيېدقادنۇش.هلىسهم

.ىر ىبنىدىرىلاۋشېپۇمڭىنىتاقىقتهت

ىنىكېلنهكىئناقغۇت ڭىنىرىللىتزۇغوئنهلىبىرىللى تيىكرۈتيىرهغىشاكدۇمھهم

ىكىتتهھهجتهيى نەدهمەۋتهللىماسلوبىرىبڭىن ىرىلساسائىكىتشۈرۈتشهلنهييهئۇم

:ۇديەدقادن ۇميىرهغىشاكدۇمھهم.قىلقاتروئ

ىنىتكهت ىگىت.ناقپاتبىكرهتنىدىلىبهق 12 ەدىلسهئرهلكرۈت

قىلرا ۋىتهئڭىنھاللائاسلوبىدادجهئ ڭىنرالۇئادناغلىقهتشۈرۈس
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رالق ىلمىرىددۇخۇب.ىلغوئڭىنسهپاي، ىسىرۋهنڭىنھونىرىبمهغيهپ

ڭىنقاھسىئ،ى سىرۋهئڭىنمىھاربىئىرىبمهغيهپ قىلراۋىتهئڭىنھاللائاسلوب

.شا شخوئاغناغلوبىرىلدالۋهئڭىنسو لومورىلغوئڭىناسيهئ،ىسىرۋهن

ىنىناسڭ ىنرالۇئ،رابرالقۇرۇئناغىلنۇغر ۇنەدىسىلىبهقكرۈترىبرهھ

الىنرهلىل ىبهقشادزىتلىيتهقهپنهم.ۇدىلى بالھاللائىچۇقتارايتهقهپ

نىدرەزه نىنىسىمىتسېسقامراتقىلشادقۇر ۇئڭىنرالۇئقارىب،مىدىلرىتاخ

ىنىجايى تھىئشىنىشۈچىنىرىلنهمكرۈتزۇغ وئڭىنرهلىشىك.مىدلىقتىقاس

نا غىدىلىسېباغرالىۋراچەدمهھىرى لقۇرۇئڭىنرالۇئ،پۇتۇتەدرەزهن

ىرىشهنهچۇزنهخ « ىناۋىدراللىتيىكرۈت« ) .مىدلائاغلاسىمىنىرىلىغمات

( تهب 34~30

تهيىنەد هممىسىقرىبىكىدىرۋەديىرهغىش اكدۇمھهمنۇمزهمكهلۆبۇب

نهلىبرهلكرۈت رالقىلراتاقاغماتناغىدىلىسېب اغرالىۋراچنهلىسهم،ىرىلتاپسىئ

پالتاپسىئى نىقىلناققىچپۈنۈلۆبنىدىلىبهق رىبيىمىدهقۇمىخېتڭىنرالزۇغوئ

ادىسىرۇتتوئىرىللى تڭىنرالزۇغوئەۋرهلكرۈتيىرهغ ىشاكدۇمھهماقشالڭۇش،ۇديهلەرىب

.ناغلىقمۈكۆھ اغىقىلرابىتىۋىسانۇمقىلناقغۇت

اسلوبيىرهغىشاكدۇمھ همىكزىميالاتيېئقادنۇشزىبنه ساسائاغرالنايابىقىرىقۇي

.ىساۋشىپڭىنىتا قىقتهتشىشىرچۇئڭىنراللىتەۋق ىلسانۇشلىتامرۇتشىلېسيىخىرات

روسىففارىپ اللۇدبائنالسرائنهلىبروسىففار ىپڭىمڭىمۋاج:رۈككهشهت

يىمىمهسەدرهي ۇب،ىدرهبىنرهلمەدرايناغىلنۇغ رۇناڭامهتتهھهجراللىتيىكرۈت

.نهمىرۈدلىبىنمىتىمھەر

:ر اللايرىتامناغنالىدياپ



黎明 ىلىنرۇژىھبۈس

37

[1]JONESＷ· The third anniversary discourse ,on the Hindus,

In W·Lehmann 1967,A Reader in Nineteenth Century Historic

al

Indu European Linguistics[M].Indiana:Indiana University P

ress,

1786:7-20

[2] SCHLEGEL F· On the luanguage and Wisdom o the Indians,

In W·Lehmann 1967,A Reader in Nineteenth Century Histor

ical

Indu European Linguistics Zndia [M] Indiana :Indiana Univ

rsity Press,1808:21-28

[3]罗宾斯.语言学简史[M].合肥：安徽教育出版社，1987:204.

[4]陈保亚.论语言接触与语言联盟 [M].北京：语文出版社，1996.
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ڭىجيېب.نىدۇۋڭىنىشنهش،رهئ (_1956) اي ۋابنېچ:ىشۇرۇتشۇنوتروتپائ

ۇزنهخ،ىچ كهتىيرۇتكود،ىروسىففارىپىتىتل ۇكافىقىزېيوگڭوجىتىتىسرېۋنۇئ

ىتاقىقتهتقىلس انۇشلىت،ىسىچتاقىقتهتهچمۇشوقڭ ىنىزىكرهمتاقىقتهتقىلسانۇشلىت

.ۇدىنىللۇغۇشنهلىب

Two Contributions Muhammad Kashgaly

made to Historic linguistics
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_____In Memory of Muhammad Kashgaly’s 1000th

Birthday

CHEN Bao-ya

(Chinese Department ,Research Center of Chinese Linguistics,

Beijing Uiversity,Beijing ,100871)

Abstract:In Dictionary of Turkish,far earlier than those

historic comparative lingusts ,Muhammad Kashgaly discussed

phonetic homoo-gy beween dialects and relative languages ,

debated bilingual phonomena and bilingual interference ,and

noticed the fact that language contact can result in phone-

tic homology,thus he did not make homology the unique crite-

ria for homology .His judgment for homology relies on cultur

e and ethnic evidences.He ie the pioneer of the study of his

toric comparative linguistics and language contact.

Key Eords:Dictionary of Turkish;comparative lingusts ;

language contact

تهيىنەدهم-خىر اتىتىتىسرېۋنۇئاكىگوگادىپلام ىشىقرهش:رالىچۇغلىقهمىجرهت

ىسىچۇغۇقوئقىللىي- 2010 ىتىتلۇكاف
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شىنىغېساغراھاب
ىلەۋۇدبائەرىنۇم

،ره لنۈكهتكهمتۆئپۈرۈملهتاغراھاب

.ره لنۈتۇباغڭاتسامنالۇئرهنىلىب

،پىن ىسھۇئمىدلاقپوبرىسهئاقتىقاۋ

.ر هلشۈتۈكناھنىپىدىمشائهگلهمهئ

،رال ڭاغرېئاتسائرهلخەرەدمىشىرۋهئ

.راد لىماھناغلوباققارپايۇئىكنۈچ

،زى سنەرۈسنۇقۋاشىنراھابهتكهمتۈك

.ر اپغىتسىئ-هبۋهتهگىرڭهتچاغۇقوئ

، مىرىلغابۇغاتنهگلۈمۆچاقسابىل

. رازىتنىئىدلوبپىنىغېساغراھاب

،پىك ېچرالقىلېبىنرالزۇمكهتكهنيهئ

.ر اھابۇچسلهكراتيېئپهگاغنىمېز

،ه سلهكمىراھاباسلۇتنۇئناتسىمىز

.مهسرهتهگمىبلهقهسرهبلۈگلۈگ راھاب

،اسلائمەدشۈتۈك ، اسلائمەدقىلادۇج

.مه سلۈكپالقىلىۋادىنيوقرهلىگرهب
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،زا دناياپيالاساغراللوينىتكهچېچ

.ه ككهچېچنۇسلوتىرىلزىئڭىنمىراي

،ر الماكھهئەدەۋنهكشىيېداغراھاب

.هك كهشۆتسىلاخاغاينۇدنۇسچائزۆك

،يام قىيېھيامراھۇديالۋۇھناغرىۋىش

.ر الوبنارمۈكۆھقىلتىقاۋاغاينۇد

،نۇ سىمرهبنۇسرهبىنىرھېمۇئىليهم

. راھابۇدىلېكنهمىتيېئهگمۈلڭۆك

،سهم هئناغىريائنىدمىمسىجمىنادجىۋ

.ر اراتهگمهلائمىرىلسېھنهگلۈيۆس

،ۇمى سلهكرالزايزىسراھابپۈتۆئشىق

.را ھابىدىسلهكنهمياللىچەدمۈلڭۆك

قىللىي- 2 قۇلوتىپىتكهمار ۇتتوئۋوجۇيىشكىلرهھهشڭىشايىج ڭايىجېج :روتپائ

ىسىچۇغۇقوئ

ىنېسرىبمۈديۆس
مىكىلبائرۇنلەزۈگ
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،ناماز رهھماسمۇيىنمۈزۆكپەدياتىنۇئ

.نا يائۇدىلوبڭىيامىسۇشەدمىبلهق

،مىد ىملىبمۈديۆسىنېسرىبنۈچۈئهن

.ناياپىبىنيوقڭىنمهلائۇمسرۇت

، ادڭۇتوئىقشىئپىنىغلوترهلىچېك

.قارى پ-درەدپانيىقۇديالغىيمۈكۈرۈي

،نا مياشۇپرۇتقويكىلىچلىقۇمىدنۇش

.ق ارىبنهمىيۆس،نهمىيۆسىنېسرىب

،ه گرهتهخلۈكشۈمهچمهلائماسقۇلوي

.تەۋ ۋۇق-چۈكاڭامۇدىرېبڭۈگيۆسكاپ

، ىنېمىماھلىئىتىردۇقڭىنڭۈگيۆس

.تەۋەدۇدىلىقاقشىپېتتەراساج

،ما سقابهگمۈزۆسمىتېقرهھمىناناج

.ت ەراراھراراتهگمىنېتنىدڭىرھېم

، ەرچىئىزىڭېدتهببهھۇمزىسناياپ

.ته بهئاتمۈديۆسمىدىللاتىنېسرىب

ىسىچۇغۇقوئقىلىىي- 2010 ىتېتىسرېۋىنۇئ ۋ وجنهل:روتپائ
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كهلىت
تىمىلبائناجتىساۋ

، مىدلهكپاشاينۈچمانائاداينۇد

.م ىدلهكپاتائىنمىرابلۈكتۈپمهھ

،سه پهنمهھپۇلوباغىسۇغياقىقىلتاش

. مىدلهكپۈتۈكپهلزىزهئنىدمىنېج

،سامىد ىچكەرۈي،شايهچماتهسكۆتمانائ

.سا ملىچېئاھنهتمۈلۈگۇبزىسمانائ

،مهھ مۇچۇغزاقتۇقمهتشىرهپۇئمانائ

.سام راشايزىگرهھكەرۈيۇبزىسمانائ

،يەر ىكۇمىقتوئرهگڭهسېدرىكاقتوئ

.يەزېك ناۋادغاتنۈچۈئنهسنهمىليهم

،يهچ ېكنىدمىنېجقىسىسىئۇشىكاتتهھ

.يه لىتتهكىرهبهگڭۈرمۆئنىتھاللائ

قىللىدائنهسىنېق
،مىد لاقياملاشاييهملەرۆكنهمىنېس

.مىدلا قيهملهلۈكپۈكۆتشايرىبەدنۈك

،مى دلاقيهملهنۆكاغناھاجزىسڭىنېس
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.ىنېس مىدنىغېسقىللىدائنهسىنېق

،ۇدي ەدىچىسخهترهگماسلىققىلىشخاي

.ۇ ديەدىچناغلايمهسىلزۆستهقىقهھ

،ۇد يەدىچىميوقۇمماسپاتلۇپلالاھ

.ى نېسمىدنىغېسقىللىدائنهسىنېق

،سهمن همۇمماسلوبپۇرۇئھائادڭىقشىئ

.س هتهچنۇشىدلوبقامشايادڭىرغاب

،سهبى دلوبيامىشاينىدڭىنېسياشىلشوخ

.ى نېسمىدنىغېسقىللىدائنهسىنېق

اغزىقرۇۋاكاھ
،ى تېپنهگيەدىگادراللوينهسيىرۈي

.ڭىن ېسڭىتىلسىخكىلنهمنهمكىلرىبىك

،ۇم ىسلوبمەدائرىبىشخايهچناقرهھ

.ڭىنېسڭىقىلىقۇديامغىسهگىزۆك

، پارىدلائهمتهكپىيىداغهچڭۈزۆئ

.ىق ىلىقناۋياھكۈلزۆك-زۆكشىيىداغ

،ن ۈچۈئڭىقىلىقۇشنۇسلوبەدڭىسېئ

.ىقىروسناماھاداينۇدۇئرۇلوب
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،قا چزىقيهئياروسەدىچىئرهلمهلهئ

؟ن ۈچېننهسياملىئهگڭۈزۆكىنۋارىب

،ۇمكه نيهچلىسېئقادناقرهھيوقپىلىب

.نۈ چۈئهلايىپرىبىددائرهگىئيوب

،قاچ زىقىچنهمنهمرۇۋاكاھلىقىدلوب

.ن ىغىشايسۇرۇد،نىغىلشاتىنرىبىك

، هگڭىرىلنهكتهئىرىگلىئپىقاۋوت

.نىغل ىققىلراييهتمهھنۈچۈئتەرىخائ

ىسىچۇغۇقوئقىللىي- 2011 ىتوتىتسىنىئ اكىگوگادىپ ۋارڭاش:ىروتپائ

تۈكۈس
قىلاخۇدبائلۈگناۋزىر

، ھارمهھهگرهلمىكرهلىچېكساتمىت

. ڭىدىمناغىميوتاغمارائراللاماش

،ن ىدڭىقىلىتىجمىجىدىمنايتەراراھ

.ڭ ىدىمناغىمناقهكتۈكۈسهچېكتيېئ

، نىدڭۈنۈئقۇلڭۇمىناۋانيامتيېئ

. ڭىدلىقايىلھهمهكتۈكۈسىننىمېز

، هنهيۇمرالاقپۈرۈملهتمىشىۋېت

.ڭىد لاسهكشىۋشهتىنمىلىدزىسمهغۇش
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،ه گىچېكقادنۇبرۇتسهمهئنارمۆكۈھ

. نارمۇگەدرهيهقرهلنەرۈسنۇقۋاش

،ادن اريهھپاراقنهلىبيائۇمزۇتلۇي

.ن اھنىپۇدىلوبپۇيوقشابهكتۈكۈس

،ىنىقۇلدوجۋهمىتتاقويمىياينۇد

.سهمت هيزۆكالسهئۇغڭاراقياجهممهھ

،راشىلنىقېيڭاتپۇتۇزوئىنىچېك

.سه مكۈپزىتۈگڭهماغڭىنۇئۇمتۈكۈس

قىللىي- 2 قۇلوتىپىتكهمار ۇتتوئۋوجۇيىشكىلرهھهشڭىشايىج ڭايىجېج :روتپائ

ىسىچۇغۇقوئ

ىنىگرۈجلۆباكىرېمائيىلامىش
(蛇含草)

ناماس قىللىيپۆكەۋهتهگسىلىئائناغز ائىنىگرۈجلۆباكىرېمائيىلامىش

ڭىنۇئ،ۇدى لىتائۇمپەدناپاتزاغايېنيىلىك هنهيۇئ،پۇلۇبكۈلمۈسۆئقۇللوغ

قامرۇپۇينه مسىقەدمهھاقچاغلوبنامىسىملهگ ۆيشاشخوئاغنالىيىتىلاھشۈسۆئ

قامرۇپۇيلات شهبهچنىپۆكتىرىسنىدناغلوبق امرۇپۇيلاتچۈئەدىپېسيىساسائ

كەدنهگېد نالىيكىلكهتكهيشهب،اھرەدجهئ قىلقانرىتشهبهنهيۇئاقچاغلوب

.هگىئۇمىغرالمان

،نۇزۇئ،هكى چنىئىلوغ،ناققىچپۈسۆئرهلىچك ۈتهگىزۈيىقترىسڭىنىپۈت

قوئ .ۇدىسۆئپىشىلپاچهگرهيىلوغكى لڭەرنۈسۆسپۇلۇبپۆكىرىلىچخاش
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ىقىمرۇپۇي.ۇدىسۆئ هتتهلاھناقشالپوتىزىتلىيناي نامىستۇرۇب،پۇلۇباقسىقىزىتلىي

هچىغلاتشهب نىدلاتچۈئپۇلۇبقىلقامرۇپۇيپ هككەرۇمهمشهلتەۋۆننامىسناقلائ

رۈتهت،كىلىكهشكە رۈينهگلۈرۈتمۆكمۈدىقىمرۇپۇي. ناقپاتلىكشهتنىتقامرۇپۇيالاب

ىكىلڭهك،هچىغ cm1~5 قۇلنۇزۇئپۇلوبكىلىكهش سىپپلىئ،كىلىكهشمۇخۇتناغلۇيۇق

،كىلىكهشانىشىمسىقيىساسائه تتهلاھقامقىدىمسىقىدلائ،هچىغ cm0.5~2

ىقىم رۇپۇيگهت،نۇزوئىپېسقامرۇپۇي. ۇدىلېكنامىسشىچەرهھىرىلكەۋرىگ

.نهكتهكپىشىلرىبنهلىب ىمسىقيىساسائپۇلوبنامىسىدرهپ

پۈسۆئنى دىمسىققۇتلوقىكاياققوچىتېر لۈگنامىسكۈلنۈككهمژۇغ

،پۇلوبن امىسكۈرۋۆتىسىسساكلۈگهچمۇشوق .ۇدىلېكهكىچنىئىرىلخاش،ناققىچ

ڭىنقىلىتائ ەۋقىلىنائ،لاتشهبكەدرىبىگ رهبلۈگ،ىسىچقامرۇپوياسساكلۈگ

كىلڭەرقى رېسىكىچېچ.پۆكرەدهقرىبادناغ ىراقهگرهلكۈلمۈسۆئاقشابىناس

ەۋىرغابغاتهچنىپۆك .ۇدىرېبەۋېمپهلكهچېچهچىغيائ- 5 نىديائ- 2 هتتەدائپۇلوب

ىلىقتارچۇئادىرىل نويارمىسىقپۆكڭىنزىمىتىكىلمه م،پۇلوبناغلاقراتهگرهلرهيمهن

.ۇدىلوب

ىنتاي ىپيهكپىتيهسهپىنىقىسسىئڭىنىن ىگرۈجلۆباكىرېمائيىلامىش

كەدرى كېك،كهگزهب،شىتىشمۇيىنمهغلهب پىتىتخوتىنلهتۆي،شۇرۇتشالقارۇت

،ىلسېكام لىت(ارىشام،ىسىۋسهئقاقشىچىق،كى لچهلاپناغلوبنىتكۈللۆھ،شىرغائ

ناغلو بنىتكىلمهنەۋلاماش،شىرغائپى ششىئپىرىزىقزۆك)ىلسېكسهمەرهس

شادنايىزەۋنال ىيهنهيۇئ.ۇدىلوباپىشهگرهلك ىللهسېكقىلراتاقشىلېقپۇشۇيوئ

قلىقرا ئشهكرۈسهگرهلىمخەزناققىچپىل ېكنىدىشىلېۋىقىچڭىنرهلتەراشاھ

ەدنەۋۆت.هگىئۇ مىغراللوركهتشۇرۇتشالناۋارەۋ شالپاسىنناق،شۇرۇتياقىنرهھەز

هچۇزنهخ – هچرۇغ يۇئڭىنرالۇغلاتائمىسىقرىبنۈ چۈئىشىنىلىدياپڭىنرهلنهمرۇقوئ
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.ىدلىرېبىسىمرۇتشىلېس

ىسىمرۇتشىل ېسرالۇغلاتائهچۇزنهخ-هچرۇغيۇئ

蛇含 ىنىگرۈجلۆباكىرېمائيىلامىش

蔷薇科 ىسىلىئائناغزائ

楔形 كىللىكهشانىش

蛇含草 ناپاتزاغايېنيىلىك

五爪龙 اھرەدجهئقىلقانرىتشهب

蛇包五披风 نالىيكىلكهتكهيشهب

匍匐 لوغىچۇغىلرىغېبرهي

萼 ىسىنېچلۈگ،ىسىسساكلۈگ

萼片 ىسىچقامرۇپوياسساكلۈگ

雄蕊 قىلىتائ

雌蕊 قىلىنائ

互生 شۈسۆئەدلىكهشهمشهلتەۋۆن

托叶 قامرۇپويگهت

聚伞花序 ىتېرلۈگنامىسكۈلنۈككهمژۇغ

丹毒 ارىشام

疟疾 ىلىسېككهگزهب

痒疹 ىسىۋسهئقاقشىچىق

«达尔文动植物世界 «:رهلهبنهمناغنالىدياپ

ناجلىدائ:نىدىت ۇتىتسىنىئىملىئقىلتاياھىتىتس ىرېۋنۇئاكىكوگادىپلامىشىقرهش

مىھاربىئ
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راليوئناغلۇغۇتنىد « ىقىلانشهتقۇلدۇجۋهم«
نۇسرۇتناجمامىئ

ەدىتسۈئىكۈلزۆئڭىنزىمىقلهخ « ىقىلانشهتقۇلدۇجۋهم »

زىمىچپىرائام،رىئاشقىلڭاد ى، سىچمالشابڭىنرهلىچۈگنەدزىئ

ا» دىسىغۇسوب شەدزىئىنىزۆئ «ڭ ىنىدنهپهئنىدىلالاجرىداقۇدبائ

زىمىرايىد،ناققىچاقپايورنى يېكنىدىسىرىتاختهھاياسقىلمان

ناقشالياجاققىلقارىي مىرىقاچڭىمهچچهننهلىبڭاجنىش

هيىلىگنهئىرىبڭىنىرىلزهكرهم داسىتقىئنهگنهللۈگڭىناپورۋاي

،ىرىلترۇيمىلىبيىلائ،ىسىيىپ ارغۇج،ىشۇمرۇتنودنولىتخهتياپ

يىملىئنهييهئۇمهچىيۇبىقىلساخ رالقىلراتاقىسىيىگولومتېئلىت

كىلتهيىقهپپەۋۇمنهتهبـسىن، ناغلىرېبپىلېئرالشۇرۇتشىلېس

.نهمياليوئ پەدرۇدىسىرىتاختهھاياسناققىچ

نىدىلمۈج ، ىكىدىيىلىگن هئنىيېكنىدناغۇقوئىنباتىكۇب

ىنىتاياھڭىنزىمىزۆئنه لىبىتاياھڭىنهلشىكىكىدنودنول

ۇمىخېتەدىققهھزىمۇغيۇتكۈلز ۆئ،نىيېكنىدنهگرۆكپۇرۇتشىلېس

نهمەدنەۋۆت.مىدلىقلىساھهچن هشۈچناغلوبلهسسهپۇمەۋرۇقڭوچ

.نهمىچقامشالقاتروئ نهلىبكىلىچپۆ كىنمىرىلىچنهشۈچۇشۇمڭىنمۈزۆئ

ادىسىرغوترهلتهبھۆسىكىد ىيىلىگنهئنىدىلالاجرىداقۇدبائ

زۆكڭىنۋارىبەدرهلتهبھۆسى كىدرهيۇب«:ۇدىزايكەدىكىدنەۋۆت

‹ىكلهب،ۇ ديهمتهكۇمپىرېبهيىدەرنىكسهك ، اسىملۇشوقاغىشىراق

؟ۇمقادنۇش‹ ىكايۇدىيوقپۈلۈكپەد ›؟زىسماليوئقادنۇشزىس
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ەدى يىلىگنهئ،ۇدىرۇتياقساكنىئپەد ›اۋوتياۋ‹›نهمناريهھ

قاسروقڭهكنهتهبسىناغرال شاراققىلقرهپرهلشىكناقتارچۇئ

،ۇديهمتهكۇمپىتىزۈت،ۇديهمتهك پۇنۇرۇئهكشىرېبهيىددەر،پۇلوب

زۆكەدىرىزهنڭىنرالۇئ.ۇدىيو قپىتىزۈتادناغلوبرۈرۆزتهقهپ

ىكىدىسىنىزهخيىۋىنهمڭىنته يىئمهجىشۇلوبقىلقرهپڭىنشاراق

ىتىيىئمهجرهلمەدائناغىدىت ېكپىشىشخوئىلويرىكىپ،ىقىلياب

.ىدېئتهيىئمهجلهسېك،تارمان

رۇغيۇئىنرهلتهبھۆس ىكىدىتىيىئمهجهيىلگنهئزىبىد م هئ

زىب.ىلياقابپۇرۇتشىلېسنه لىبرهلتهبھۆسىكىدزىمىتىيىئمهج

ۇمىراقىكاتتهھناغىملوبشاشخ وئنهلىبىشىراقزۆكڭىنزىمىزۆئ

ىنرهلرىكىپۇشۇم ، ادزىمىنىغى رچۇئهگرهلرىكىپناغلوبىشراق-

نهمنىكېل،سهتكهمېدهمىنرىب اغڭىنۇب؟قويقۇدمالالىقلۇبوق

ئاز. ىتىياھانرالن اغىديالالىققادنۇئىكنهمياليوئ

لهممهكۇمىكايهمىلپەرهترى بڭىنىزۆئادزىمىرائرىزاھ

ىشىراقزۆكڭىنىزۆئ،ناغىدىرۇ تڭىچادىرىلشاراقزۆكناغىملوب

نهمشۈدىنرالناغيوقاغىرۇتتوئى نشاراقزۆكناغىديامىشخوئنهلىب

،قىلپارتهئ،لىدىياتسهئى نرهلىلىسهم،ناغىدياناسادىراتاق

هگىزۆئىكلهب،ياملىقەز ىھالۇمپۈزۈگرۈيرىكىپلهسسهپۇم

ىنشاراقهمىلپەرهترىب ، پىلىق شىقىچىنىتقۇنناغلوبقىلىدياپ

نىمى ئتهممهھۇم.ائىددۇخرالۇئ.پۆكن ىياتنىئرالناغىدىيوقاغىرۇتتوئ
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هتتهلاھكىلىمنىك ې ب،ناغ ىديەديهملىب،يهمنهگۆئ،كەدناقت يېئ

نا غىديامشىرىتپىلېقادىقرائ،ناغ ىدىرۇئپالەدىققهھمهلائپۇرۇت

.رۇدرالناغىدىتائڭىتلىشيا مىلغاچىنىزۆئپۇرۇتلوققۇرۇق،

ادىشۇرۇت بولۇپ تۇجۋهمڭىنرالشاراقزۆكقادنۇب

ز ىمىرىلىشىكمىسىقرىب:نهمياليوئ پەدرابرهلبەۋهسكەدىكىدنەۋۆت

ەزىھالۇم،ىقىلساملوبقۇ لوتڭىنىسىملۇرۇقمىلىبڭىنىزۆئ

ىكايىشۇلوبنەۋۆتڭىنىسىچنهشۈ چناغلوبهگىلىسهمناقتاۋىنىلىق

مۇلهمىكايرهلىلىسهميام ىراقاغىشىلوبرەۋهخىبيهلنۈتۈپ

اغڭىنۇئرالىقشاباداۋان.ۇد ىزۈگرۈيرىكىپەدىتسۈئپىتكىبوئ

نىدىليهپۈتىكىلزىسمىلىبڭىنى زۆئهسرهبپۈرۈدنهشۈچىنىسىرغوت

ادىشىراقزۆكاتاخڭىنىزۆئيه منهشۈچىنىزىگېنپۈتڭىنىلىسهم

قىلساسائڭىنشىلىقلهھىنۇب ، هچمىشىراقڭىنېم .ۇدىرۇتڭىچ

ىزۆئ ، شىتيهڭېكىنىسىرىئادرەزهن، شۇقوئباتىكپهلپۆكالىنهيىلوي

كەرپۆكادىسىرغوترهلىلىسهم ناغىملوبهگىئهگىچنهشۈچقىنېئ

مىلىبقۇلزوپونىكىدهھاسۇب ا، سلوبتهيىناكمىئەدمهھشىنىدزىئ

.شالڭائكەرپۆكى نىرىلتالكوديىملىئڭىنىرىلىگىئ

پىسېبىنرالىقشاباس لوبزىمىرىلىشىكمىسىقرىبهنهي

ۇبنىدىبەۋهسىرىتكاراخقىلىك ىخسىپناغىدياليوئالپەدمهسشۈچ

ڭىنىزۆئاسىملوبىكايۇدىتاۋى رىقىچپۈرۈتلهكىنرهلىلىسهملىخ

.ۇ دىتاۋياملالىقتهئرۈجاقشىلىقل ۇبوقىنرىكىپىشراقاغىيوئاتاخ
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شىئۇشۇم،ىيوربائزۈيىنىغىدي اليوئنهلىبىدلائڭهئڭىنرالۇئ

هگنهپ-مىلىئادرالۇب.ىزۇپون ناغىديارچۇئهگرىسهتنىدىليهپۈت

ادناقتيېئپىلىقتېركنوك.رۇدل ىچمهكهيىستىزوپيىقىقهھناغلوب

، ناغىديامرۇتخايىنرالىچروزبوئە دىسهھاستايىبەدهئڭىنزىبرىزاھ

راللاۋھهئناغىديهلتەراقاھنهلى براللىتنامايلىخرهھىنرالۇئ

مىلىئ،بىدهئىزهبىكىدىسهھاست ايىبەدهئڭىنزىبۇبانام.تۇجۋهم

.ى ساپاسقىلىكىخسىپڭىنىرىلاۋشىپ

ۇبقىلىقرائراللاسىم يىلهمهئهچناقرىبنهمەدنەۋۆت

رىبىخېت.نهمىچكهمتۆئپۈرۈ دنهشۈچقىنېئۇمىخېتىنرهلىلسهم

ڭى ننهلۈگپۇيائىلەۋۇدبائەدىرىبن ۇمىيۈكلهئادىدلائهتپهھىككىئ

نالېئىسىلاقامقىلمان ر» هقشهقىۋىناسپهئەۋقىلزاۋترۇي«

يىلهمهئەۋىرىلش ى مرۈچهكڭىنى زۆئەدىلاقامۇبروتپائ.ىدنىلىق

ىنىسىلسهمقىلزاۋترۇيىكىدزى مىرائڭىنزىبقىلىقرائراللاسىم

پۇتۇرويقىنېئىنىرىلنايىز نهگلهكپىلېئهگزىبڭىنۇئەدمهھ

ناغزايڭىنزىمىرىلشا دروتمىسىقرىبنىكېل.ىدىنهگرهب

ادىرىلساكنىئڭىنرالۇئ ، قاسلوبناغىدياراقاغىرىلساكنىئ

نۇغرۇنالىنهيڭىنرالشاراقهن همىبهمىلپەرهترىب،قىلزاۋترۇي

نىدنويلىم 3 ىس ۇ پونرۇغيۇئ تهقهپ رالۇئ،زىمياقيابىنىك ى لنهكىئ

كىلىچمهل تى ، پىقىچ هگىچمۈرۈئنىدرهقشهقناغىدىشائ

هگىشىمرۈچهك ىسخهشڭىنىزۆئ ، ۇتپۈرۆك الىنرالناغىد ى لىق
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اكى رېمائەۋىشۇرۇئاينۇدىجنىككىئ
لىيامسىئنىمىتىمهم

كىلىچكىلمهتسۇمڭىنهيىلىگن هئاكىرېمائادناغىراقنىتخىرات

هيىزائۇژرۇب ناغلۇرۇققىلىقرائشۇرۇتىشراق اغىقىلنارمۈكۆھ

ناغىلنۇغرۇننهگله كنىدىرىلياجىسياقرهھڭىناينۇد .ىتىلۆد

ڭوچاكىرېمائىلامىش .نا قشانتاقاقشۇرۇقىنۇئرهلنهمچۆك

ىرىلىنشوقكۈلچۈكادىپارتهئڭىن تهلۆدۇبناقشالياجاغىقۇلقۇرۇق

رەۋا رابهتتهسرۇپەۋتهباقىرنىكرهئ ادلاھلىچزىئ .پۇلوبقوي

اپۇرۋايىقىلساسائهنهينىكېل .نهگلهكپهلتەۋۋۇقىنشۇلوب

- 19 ۇئ.ىتىلۆدىلىت زىلىگ نېئهگىئهگىسىنهئنهئتهيىنەدهم

شابهتتهئرۈسزېتپالش ابنىدىمىرىيىكنىيېكڭىنرىسهئ

ىكىدىراش رهيەدنهگلهك اغىرىخائڭىنرىسهئۇش،پۈرۈتۆك

ەدمهھ .ىدناليائهكتهلۆدكۈل چۈكڭهئىچۈكيىلهمهئىداسىتقىئ

ڭىنرا شمىرېييىبرهغنىيېكنىدىشۇرۇئ اينۇدىچنىرىب

هچرهگ.ىدڭامپاراقاقشۇ لوبىرىگىموزاينۇدنىدىرىگىموز

كۈلچۈكڭهئىچۈكيىلهمه ئىداسىتقىئىكىداينۇداكىرېمائ

ىنىكىلرهگىموزاينۇدنىكېلۇ مىسلوبناغلوبپىنىليائهكتهلۆد

نا غرۇتىقىلساملاقپىقىچاقدۇجۇۋ القارىبالنهلىبڭىنۇبشىتىنروئ

يىجىرد هتهيىلىگنهئپالشابنىدرىسهئ- 18 ىكنۈچ.ىدىئپهگ

ادىسايقىماينۇدنۈتۈپ،پىنىليا ئهگهيىرىپمىئسامتاپنۈكادلاھ
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.ىدىئنهگرۈدن هللىكهشىنىسىمېتسېسكىلرهگىموز

تهسرۇپناغىدىشىلىرائاغىرىلشىئ اينۇدادلاھلىچزىئاكىرېمائ

ڭىنىكىرېمائىشۇرۇئ هيىناپسىئ-اكىرېمائىكىدىلىي- 1898 .ىدلهكپەدزىئ

ڭى نىداسىتقىئاكىرېمائ.رۇدىقىلنا چشىرىتمىھۇمنهكتهسرۆكهتتهھهج ۇب

-19 ،ك ەدنهكتۆئپىلىقنايابادرىقۇين هلىبىشۈرۈتۆكشابهتتهئرۈسزىت

هكتهلۆد كۈلچۈكڭهئىداسىتقىئىكىداينۇد ۇئ ، ادىرىلرىخائڭىنرىسهئ

كىلكهچ ىرىلىكىلمهتسۇمنهگىلىگىئەدره للهئتهچڭىنۇئىكۇبلاھ.ىدناليائ

ناققىچپۇرۈتۆكشابنىيېكات تهھ،هيىسنارف،هيىلىگنهئهتتهھهج ۇب،پۇلوب

كۈلچۈكڭىنىكىرېمائۇبهتتەۋلهئ . ى تتارۇتەدىنيهكۇمڭىنهيىنامرېگ

ڭىنىداسىتقىئاكىرېمائ.ىتت يهملهكسامنهلىبىچۈكىداستقىئ

اكىر ېمائ.ىدىئقىلجايىتھىئهگىسهبن همقىليابەۋرازابىتايىققەرهت

مىسىقرىبڭىنهيىناپسىئقىلى قرائشاغزوقىنىشۇرۇئهيىناپسىئ -اكىرېمائ

ۇب،ىكزىسىھبۈش .ىدلاۋۈزۈگرىكهگىسىرى ئادرىسهتزۆئىنىرىلىكىلمهتسۇم

هچره گ.هگىئهكتهيىمھهئمىھۇمادىتا يىققەرهتڭىنىداسىتقىئاكىرېمائ

ادىلوي شىنىليائهكتهلۆدهگىئهكچۈكرى سهتڭهكڭهئىكىداينۇداكىرېمائ

پىتراتز ىتلىيرۇقڭوچەدىچىئتهلۆدنىكې ل،ۇمىسلوبناقتاۋىشىرىتلىچزىئ

ناغلوبهگىئهگرىسهترۇقڭوچ ەۋڭهكنىياتنىئاتىراقهققلهخ ، نهكتهك

پۇسوتىنىمىدهقهتتهھهج ۇبڭىنىكى رېمائىسىيىددىئكىلسەرهپهناگېي

اقرائيى خىراترۇقڭوچادىكىرېمائڭىنىسى يىددىئكىلسەرهپهناگېي.ىتتارۇت

.رابىشىنۈرۆك

نهلىبقۇلقۇرۇقڭوچ ، ناقشالياجاغىقۇلقۇرۇ قڭوچاكىرېمائىلامىشاكىرېمائ

نهكشىرىئاققىللىقهتسۇمىلىي- 1789 تهلۆد ۇ بناغىدىرۇتپىلىريائارائزۆئ
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ناغلۇرۇ قتهلۆد.اقسىقنىياتنىئىسىپاس ۇميىخىراتنهكتۆئپىسېب،پۇلوب

ىچ ۈكيىلهمهئىكىدرهلتهھهجىسياق رهھڭىنۇئەدرهللىگزهمىكپهلسەد

ڭىنۇئ ، زىج ائپۆكنىدرهلتهلۆدكۈلچۈكقىلس اسائىكىدىقۇلقۇرۇقڭوچاپۇرۋاي

هچرهگهيىلىگنهئ . ىدىئدۇجۋهممهھىلې ھىتىدھهتڭىنهيىلىگنهئهگىتسۈئ

الىنهينىدىكىر ېمائنىكېل،ۇمىسلوبناغلىقپار تېئىنىقىللىقهتسۇمڭىنىكىرېمائ

ىكىدىكىرېمائادل اھلىچزىئ،پۇلوبنهگىملەزۈئىن « ىرھېم »

پهلزۆك ىنشۈرۈتلهكهگىلسهئنىتشابىڭېي ىنىقىلنارمۈكۆھكىلىچكىلمهتسۇم

ىشۇرۇئقى للىقهتسۇمقىلمىتېقىچنىككىئىك ىدىخىراتاكىرېمائ.ىتتاتاۋىلېك

تىھۇ مقىلارائقلهخەۋىچىئتهلۆدپه ككەرۇمقادنۇب.رۇدىلاسىمڭىنۇب

179 .ناغىلر ىزاھقارپۇتتهبنۇمهگىشىنىللىك هشڭىنىسىيىددىئكىلسەرهپهناگېي

رىبادىدلائش ىلىريائنىدىسىپىزەۋنوتگنىشاۋ « ىسىتائشقائ«ىلىي- 7

قىلراب › پهلتىكهتۇئەدىزۆس.ىدىلزۆسى قۇتۇنمىدقهتشىشىلشوخقىلمىتېق

شىنىلقاس نىتشۇلوبىشىدقاپىتىئكۈلرۈمۆئ ڭىنرالىقشابنهلىبتهيىناكمىئ

ڭىناپورۋايىنرهلىكىدىسه ھاسيىسايىساكىرېمائۇئ.ىدېد ‹ كەرېك

ادناديهمپەرهتىبا تىراقاغىرىلشىئڭىناپورۋاي،اق قىلسامشالىرائاغىقىلىچناميالاق

كىلتەۋۆنر هھىكنىيېكىرىلشۇرۇدنالھاگائۇ بڭىنۇئ.ىدرۇدنالھاگائاقشۇرۇت

هگىرىبڭىنر الساسائمىھۇمەدىشۈزۈتتهسايىس ىقشاتڭىنىرىلتهمۈكۆھاكىرېمائ

كىلسەرهپهنا گېيڭىنىكىرېمائ،پىلىقاديهپر ىسهتڭوچىتىياھانەۋىدناليائ

ڭوچاپ ورۋاي،نىيېكنىدناغلوبلىقهتسۇ ماكىرېمائ.ىتتيهچۈكىنىشىھاخ

.ىدرهبزۈي رهلهقەۋنهكتهسرۆكرىسهتزىسىل سىماغىخىراتاينۇدادىقۇلقۇرۇق

پالشاتپۇ رۇدغائىنقىلھاشىداپلادوئېفىب الىقنىئكۈيۈبهيىسنارفنهلىسهم

نوئىل اپانالزېتىتياھانتهيىرۇھمۇج ۇب.ىدرۇقىنىتيىرۇھمۇجائۇژرۇب
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كىلىچىميهڭ ېكاغىقۇلقۇرۇقڭوچاپورۋايەدم هھ،ىتشاملائنهلىبىسىيېرىپمىئ

.ىدراق ىچپۈرۈتلهكىنرالشۇرۇئكىلمهلۆ كروزناغىلنۇغرۇن،پىرېبپىلېئ

،ىدىمرۈ دلىبەداپىئقىنېئقادناقچېھهگ رهلشىرىگزۆئۇباكىرېمائنىكېل

ىشى لىچېئڭىنىنىغىيانېۋىكىدىلىي- 1815 .ىدڭ امادىلويڭىنىزۆئىكلهب

نىدڭىنۇشىنهي ، ىدلوبرهلشىرىگزۆئروزەدى سىزىدنهئرهلچۈكاپۇرۋاينهلىب

، ىدنهللىكهشىسىمىتسېس انېۋ ىكىدىخىر اترهلتەۋىسانۇمارائقلهخنىيېك

ر ىبۇشۇم.ىدىملوبىراككىلىچلىق نهلىبڭىنۇبڭىنىكىرېمائنىكېل

هكچۈكرىسهتكىلىچناقاد ى كىرېمائڭنىسىيى د دىئكىلسەرهپهناگېيالنىدىتقۇن

.كەرېكاسىملوبسهتهچ نائشىلىۋۈرۆكىنىكىلنهكىئهگىئ

ۇدي املاقپاتخوتزىگرهھ،ۇديهلىگرۆ چاغىدلائهشىمهھىقاچڭىنخىرات

اغىت ايىققەرهتزۆئڭىنىشىھاخلىخۇب اك ىرېمائنهلىبىشۈتۆئڭىنتىقاۋ.

يى للىمىكنۈچ.ىدىلشابهكشىتېيپۇ نوتىنىقىلناغىدىلوبڭاشاكىلتۇپ

هتكىلسەرهپهناگېيقىلماۋادهنهي هتتيهپقادنۇ شۇمناقتاۋىلىقىققەرهتكىلىگىئ

.ۇديارچ ۇئاغۇغلاسوتمۇقوچتايىققەرهت ، اسلوبناغىدىرۇتڭىچ

.رۇتچۇقچائى سهبنهمقىليابەۋرازابادىتايى ققەرهتڭىنكىلىگىئكىتسىلاتىپاك

،پهل كهچىنىشىشىنتاقاغرالشىئارائق لهخڭىنىكىرېمائكىلسەرهپهناگېي

اكىرېمائنهلىبڭىنۇش.ىد يوقپۇسوتىنىشىيىڭېكڭىنرازاب

.ىت شىرىكهكشەدزىئىنلويناغىدىلۇت ۇقنىدىنىشىكڭىنكىلسەرهپهناگېي

اينۇدىچنىرىبىسهقەۋوۋىياراس ىكىدىنۈك- 28 ڭىنيائ- 6 ىلىي -1914

ىنىشىل ىتراپكۈلزۈيموموئڭىنشۇرۇئۇب ەدىتىپۈسىسىتلىپتوئڭىنىشۇرۇئ

.ىدىملا قيامتراتىنىتىققىدڭىنىكىرمائ هقەۋروزۇب.ىدراقىچپۈرۈتلهك

شىقىچنىدىسىزىدنهئرۇككهپهتى ۋىنهئنهئۇئەدىپىلسەدڭىنشۇرۇئ
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نهلىب پەرهتىككىئناقتاۋىلىقشۇرۇئ ەۋىدىلقاسىنكىلپەرهتىب،پىلىق

.ىدرهبل ۇپزرهقادرادقىمپۆكاغرالۇئە دمهھىدلىقىسىدوسغاراي-لاروق

زاۋنىدىنا ديهمكىلپەرهتىبڭىنىزۆئۇئەد ىلىگزهمىكنىيېكڭىنشۇرۇئنىكېل

.ىتشانتاقاقشۇرۇئپۇرۇ تادراتاقرىبنهلىبىرىلتهلۆد اتناتنائ پىچېك

رالشاراق زۆكلىخرهھەدرهلىشىكادىسىرغوت ىشىشىنتاقاقشۇرۇئڭىنىكىرېمائ

نهلىبىدلائ،رەزهنيىئتهقنىد ىشۇلوببەۋهسقادناقنىكېل.راب

ارائقلهخ ناغلوبكۈلچۈكڭىنىكىرېمائ،ىكۇ شىكىلشىگېتهكشۈرۈتشهلنهييهئۇم

ڭىنىكىرې مائىكىتسىئشۇلۇتۇقنىتكىلسەر هپهناگېيەۋشىشىلىرائاغرالشىئ

.رۇتچۈكچۈگرۈدنهلتهك ىرهھپۈتىكىدىشىشىنتاقاقشۇرۇئ

الزېتىتياھانشۇرۇئ ، نىيېك نىدناقشانتاقاقشۇرۇئاكىرېمائ

ژىراپنۇسلېۋ ڭۇتڭۇز.ىدناليائهكتهلۆد ىچۇغلىقهبلهغەدمهھىتشالرىخائ

نايۇبن ىتخىراتۇب،ىنىغىديىزرهئهكشهل تىكهت.ىتشانتاقهگىشىڭېكىھلۈس

پۇلوبىش ىرېبهكتەرايىزهكتهلۆداقشابم ىتېقىجنۇتڭىنىڭۇتڭوزاكىرېمائ

سهمه ئنهلىبتهيىھالاسىكىتتەدائهت شهڭېكۇباكىرېمائ.ۇدىنىلباسېھ

ىسىلڭۇزهيىسنارىف ، ىگروئىگ .دىئول.دى ۋادىرىزەۋشابهيىلىگنهئىكلهب

ادن ىغىي.ىتشانتاقەدىتىپۈسشابات تاكڭوچچۈئهتكىلرىبنهلىبرال وسنىملىك

ىنشۇرۇققاپىتتىئ ارائقلهخ-تالىكشهت ىۋارائقلهخنهگلهكهككىلرىبۇئ

ڭىن ىكىرېمائ،قىلىقرائتالىكشهتۇ بىزىرهغڭىنۇئ.ىدلىقسۇببهشهت

ىكنىيې كنىتشۇرۇئىنىكىرېمائ،پۇرۇتپ ىنىياتهگىچۈكىداسىتقىئكۈلچۈك

.ىدىمشائاقشىئىيوئڭىنۇئ ، ىدىئشۇر ۇدناليائهگىگېبمىكاھڭىناينۇد

رىغې ئاتشۇرۇئهچرهگىھۇروگهيىسنار ف-هيىلىگنهئىبەۋهسمىھۇمڭىنۇب

ىن ىكىلرهگىموز اينۇدنىكېل،ۇمىس لوبنهكتهكپىشىلزىجائەدىجىرەد
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ىدىئقو يىنىكتهكپىشىلزىجائەدىجىرەد كەدۇغيوقپۇزۇقتراتاغىكىرېمائ

ۇمىكىرېمائ ، ىتتهكپىتياقەدىكلىئكى لزىسرىخهتنۇسلېۋنهلىبڭىنۇش.

، ۇمىسلوبقادنۇشنىكېل ، ىتتياقهگى تىلاھهناگېيىقلاۋۋائنىتشۇرۇئ

ىنىنىم رائانوكۇشائناقتاۋىلېكپىلىق ۇزرائزۈدنۈك-هچېكڭىنىكىرېمائ

نەۋۆتىنى تىيىىمھهئڭىنۇئ،ادناقتيىئپى لىقنهتهبسىناقشۇرۇشائهگلهمهئ

رەۋاراب ىڭوتڭوزاكىرېمائادنىغىيقىلمى تېقۇب.ۇدياملوبىلىگىلرهچلۆم

روزقىلارائ قلهخهتكىلرىبنهلىبىرىلرهبھەر هيى سنارف،هيىلىگنهئپۇرۇتادنۇروئ

قىلراتاقهيى سنارف،هيىلىگنهئهتتهيىلهمهئۇ ب.ىدلىقەرىكازۇمىنرهلىلىسهم

كىلتهلۆد كۈلچۈكىۋاينۇدڭىنىكىرېمائڭى نرهلتهلۆدكۈلچۈكقىلىكرامانوك

ژىراپەۋ ىشۇرۇئاينۇدىجنىرىب.ىدىئىق ىلناغلىقپارتىئزىسزۆسىنىنروئ

ناغىلش اتادىلويشۇلۇتۇقنىتكىلسەرهپه ناگېيڭىنىكىرېمائىشىڭېكىھلۈس

روزۇمىدىرى سهتەۋىلورىكىدرالشىئارائقله خڭىنىكىرېمائ.ىمىدهقرىبڭوچ

ىن روئكىلتهلۆدكۈلچۈكىۋاينۇدە دمهھ،ىدلوبشۈلرۈتۆكەدىجىرەد

.ىدنهلىدۋهگنهشورۇمىخېت

انوكڭىنىكىرېمائىنىغى ينوتگنىشاۋناغلىچېئىرىللىي- 1921-1922

ۇبهچرهگ. ىمىدهقروزرىبهنهيناغىلشات ادىلويشۇرۇشائاقشىئىنىسۇزرائ

ڭىنىنويارنايكوئچنىت-ايىسائ ، ىقىلسا سائىتىسقهمڭىننىغىيقىلمىتېق

ادڭىنۇئ نىكېل،ۇمىسلوبشىلىقپەرهترىب ىنىرىلىلىسهمىكنىيېكنىتشۇرۇئ

رهلىمانترهش ەۋمىشىلېكىزهب،ىدنىلىقەرىك ازۇمۇمرهلىلىسهمىۋاينۇدىزهب

هيىمرائ زىڭېدتهلۆدشهب«ىنىغىدىنىلباس ېھمىھۇمنىدرالۇئ.ىدنالازمىئ

،هيىسنارف،هيىنوپاي،هيىلىگ نهئ،اكىرېمائمىشىلېكۇب.رۇد « ىمىشىلېك

ىمۇموئىر ىلتۇخاراپشۇرۇئقىلساسائىرىلي ىمرائزىڭېدتهلۆدشهبهيىلاتىئ
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.ىدنهلىگلهبىقىلناغىدىلوب 5 :5:3 :1.75 :1.75 ڭىنىتىبسىنژاننوت

ڭىنۇئ،پۈرۈ تشىرېئاغنۇروئرەۋارابنهلىبه يىلىگنهئىنىكىرېمائ«مىشىلېكۇب

ڭىنىكىرېمائ ۇب. ① « ىدىلكىتىنىكۈلنۈتسۈئه يىمرائزىڭىدناغلوبهگىيىنۇپاي

تۆت«اكىرېمائ. هگىئ هكتهيىمھهئمىھۇمەدىشىلكىتىن ىكىلرهگىموز اينۇد

هگىزۆئىنتهلۆدىككىئ هيىنوپاي،هيىلىگنهئقىلىقرائ « ىسىمانترهشتهلۆد

نهگنه للىكهشنۇرۇبنىتشۇرۇئڭىنرالۇئ ەدمهھ،ىدىلرۇبجهمهكشۈكۈپزىت

نايكوئچنىتي ىبرهغڭىنىزۆئ،پۇزۇغلىقراكىب ىنىقاپىتىئهيىنوپاي–هيىلىگنهئ

ناغنالازم ىئاتىراقهگىسىلىسهموگڭۇج.ىد ىلكىتىنىكۈلنۈتسۈئىكىدىنويار

شىلېۋىلىگىئ لىقهتسۇمىنوگڭۇجڭىنىيىنوپاي « ىسىمانىدھهئتهلۆدزۇققوت«

ساسائهگىكىلىچ ىميهڭېكىكىدوگڭۇجڭىنىكىرېمائ ، پىلىقتىچتىبىنىزىرهغ

زائ اكىرېمائادىنىغىينوتگنىشاۋ، ىكۇدىلوباقشىتيېئپىسېك.ىدلاس

ىنىسۇز رائكىلرهگىموزڭنىكىرېمائەدمه ھ،ىتشىرېئهكتهئهپنهمناغىملوب

.ىدىلنىمهتنهلىبتىئ اراشقىليالوقىنىشۇرۇشائاقشىئ

نىتكىل سەرهپهناگېيڭىنىكىرېمائرهلتهي ىلائاپناغنىلىقنايابادىرىقۇي

ىكۇبلاھ.رۇد « ىقىلناچشىرىت «روزنهكتهسرۆكنۈچۈئشۇلۇتۇق

ز ىتلىيرۇقڭۇچەۋمهكھهتسۇمرەده قۇشادىكىرېمائكىلسەرهپهناگېي

شاشڭوئنىدىساسائپۈتىنۇئنه لىبمەدهقىككىئرىب،ىكناقترات

.قارىيلوي،رىغېئهپىزەۋ ەدىلىسهمۇب.ىدىئسهمهئنىكمۇم

!ىدله كپىلېئىنتهسرۇپقىلىقلاھۇبا غىكىرېمائىشۇرۇئاينۇدىچنىككىئ

. ىدلوبكىلىدۋهگىلورناغىنيوئڭ ىنتلېۋزورهتتهھهجۇب،هتتەۋلهئ

هكتخهت ۇئ.ىدنالياساققۇلڭۇتڭوزىلىي- 1933 تلېۋزورنىلكنارف

ىدىئپهكك ەرۇمىتىياھانتهيىزەۋارائقلهخ ەۋىچىئتهلۆدادراللىيناققىچ
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زىسىلسىمىكىدىساينۇد مزىلاتپاكىكىدىقىلىرائراللىي- 1933-1929.

ادا پورۋاي.ىتتهسرۆكرىسهتروزهگى تىيىزەۋاينۇدسىزرىكىداسىتقىئ

هكشۈزۈگرۈ يتهيىمىكاھرهلچۈكتىسشافىكىد ىكىللىكەۋىسىيىتراپرالتسىستان

ناغلوبهگ « ىمىشىلېكلاسرېۋ«ڭىنىق لهخهيىنامرېگرىلتېگ.ىدىلشاب

لا كىدارنهلىبىچۈكلۈكتۈپ،پىنىل ىدياپنىدىتايىپيهكشىنىلتەرپهن

ىنى سىيىددىئشۇرۇئيىبهسهئهگرهلىش ىك،پىلىقبىغرهتىنكىلىچتهللىم

شابهتته ئرۈسزېتۇمرالرۇسنۇئتسىشافىك ىدىچىئتهلۆدهيىنوپاي.ىدرۈدڭىس

تىدھهت نهشورهگىكىلرهتهخىبڭىنىنويا رنايكوئچنىت-ايىسائ،پۈرۈتۆك

هگى تهئهپنهمڭىنىكىرېمائڭىنتهلۆد كىتسىشافىككىئۇب.ىدلىقاديهپ

–اكىرېمائ اتتىقاۋىنيهئ.ىدىلشابهكشىنىل ىدۋهگنىياسنۈكۇمىرىتهخناغلوب

تهيىددىزۇب،پۇلوبنىكسهكىتي اھانۇمتهيىددىزىكىدىسىرۇتتوئ هيىلىگنهئ

ت هلۆداكىرېمائ.ىدىئهتتهھهجاد وسەۋهلىمائۇم-لۇپىقىلساسائ

«ه چرهگ.ىتتارۇتپىرېبزۈيقىلماۋ ادۇمسىزرىكىداسىتقىئىكىدىچىئ

هگلهمهئىنىشى نىلىشخايڭىنتهيىزەۋيىداسىتقىئ « ىتىسايىسىڭېيڭىنتلېۋزور

نىكمۇمش ۈرۈتشىلېكىنىتىيىددىزڭىنمىزىل اتىپاكنىكېل،ۇمىسلوبناغرۇشائ

لاۋھه ئيىئىبهتۇمىشۇرۇتپىرېبزۈي يهملۈزۈئڭىنسىزرىك،اقچاغىملوب

سىزرىكىداسىتقىئه نهيادىكىرمائ،پالشابنىدىلىي- 1937 «.ىدىئ

نهل ىبىسىكترۈتڭىنشۇرۇئنىيېكنىد ىشۇرۇئاينۇدىجنىككىئ.ىدلۈرۆك

.②« ىدرۇتىلىغلىقىققەرهتەۋ ىدلهكهگىلسهئنىدنائداسىتقىئ

هكت هيىزەۋارائقلهخەۋىچىئتهلۆد ناغلوبرىغېئەۋپهككەرۇمهچنۇب

ىدلائ. ىدلوبقىلناجىتىياھانۇمىرىبد هتڭىنىتىمۈكۆھتلېۋزور،اتىراق

ىن « ىنۇناقكىلپەرهتىب » ىسىلجهمتهلۆداكىرېمائنهلىب
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اتىراقهگ رهلىلىسهمپهككەرۇمەۋروزقادن ۇبىتىمۈكۆھاكىرېمائ.ىدىللۇقام

پەد ‹ كەرېكشۇلوبكىلپەرهتىب › هيى ستىزوپناغلوبكىلشىگېتاقشۇتۇت

.ىتت ارىقىچپۈرۈتلهكىنشىغېئ،ادناغ ىمرۇتپەرهتىبىكنۈچ.ىدىلباسېھ

.» ىتتهتېكپىشىلپهككەرۇمۇمىخېتى تىيىزەۋىچىئتهلۆدنهلىبڭىنۇب

رۈرۆزەۋغاراي-لا روقىتىمۈكۆھاكىرېمائقىلىقرائ « ىنۇناقكىلپەرهتىب

.ىدىل كهچىنشۇشوتاغرالنۇيارەۋتهل ۆدناقتاۋىلىقشۇرۇئىنرالايشهئ

ناغلىقتهسقهمىنشالقاس ىنىناديهمپەرهتىبڭىنىكىرېمائ ۇب،ىكقىنېئ

نهلىسهم. ىدراقىچپۈرۈتلهكىنرهلتەۋىقائ نامايراتاقرىبۇئنىكېل.ىدىئ

وكنارف ، شۇرۇتپىلىقتۈكۈس اغىشىلىقزۇۋاجاتهگهيىپوئىفېئ ڭىنهيىلاتىئ

رالازاكاھەۋ ،شاللوقنۇرۇشۇيىنىرىلرۇسنۇئ تسىشافهيىناپسىئىكىدىقىلىچشاب

.

رىلت ېگ.ىديوقپىتىرىسنهئىنىكىرېما ئىتايىققەرهتڭىنتهيىزەۋنىكېل

ىشراقاغرالىدۇھهينهلىبچۈك روز،پىلېۋۇتۇيىنىيىكاۋولسوخېچ

هيىنو پاي.ىتسابمەدهقروزۇمىخېتاد ىلويشۇرۇئ،پاغزوقىنكىلنهمچۆئ

ته لۆدزۇققوت«،پاغزوقىشۇرۇئقىل ىچزۇۋاجاتكۈلزۈيمۇموئاغوگڭۇج

يىقرهشەۋوگڭۇجڭىنى كىرېمائ،پىلىققىلىچنۇغزۇبهگ « ىسىمانىدھهئ

نهلىبڭىنۇب.ىتتارچۇئاغنايىز رىغېئ ىنىتهئهپنهمىكىدىنويارايىسائ

.ىدىلىتراپكۈل زۈيمۇموئىشۇرۇئاينۇدىچنىككىئ

رىغېئىتىياھانهچرهگىتىي ىددىزڭىنهيىلىگنهئەۋاكىرېمائ

اغىتايىققەرهتتهيىزەۋىكىدىسى رائتهلۆدىككىئنىكېل،ۇمىسلوب

ڭىنرالۇئ،پۇرۇتشالنىقېيىنى سىككىئۇبشۇنوتقاتروئناغلوب

نهلىباكىرېمائنهلىبڭىنۇب .ىدرۈشۈچاغيوكسهپىنىتىيىددىز



黎明 ىلىنرۇژىھبۈس

62

ىزه باتىراقهگهيىنامرېگاكىرېمائ، پالشاباقشىشىلنىقېيهيىلىگنهئ

ه يىنامرېگ،نهلىسهم.ىدىلشاباقش ىنىللوقىنرهلرىبدهتلوققىتتاق

ڭىنۇشۇب.رالقىلراتاقشۈرۈتسۆئ ىنىجېبتروپسىكېئڭىنىرىلراۋات

نا غلىقاديهپتىدھهتلائېرۇمىخېت اغىكىرېمائهيىنامرېگ،ىكنۈچۈئ

ىكىدىسىليوھاقرائڭىنىكىرېم ائ-ىسىكىرېمائنىتالهيىنامرىگ ، ىدىئ

اغىپىسنىرىپ ڭىنمزىئورنوم.ىدى لشاباقشىرىقىچپىقىسىنىغىلبهم

لويزىگ رهھهگىشىرېبزۈيڭىنلاۋھهئلىخ ۇباكىرېمائ،نهساسائ

«.ىدناللوقىنىرىلرىبدهتشهلكه چىزهبۇمىگىيىنوپاي.ىتتياميوق

اغىنروئڭىن « ىنۇناقكىلپەرهتىب«ىن « ىنۇناقشىرېبهگىراجىئ

يىبرهھىزهبناغلوبقىلج ايىتھېئنۈچۈئشۇرۇئ،پىتىسسەد

قىلراتاقوگڭۇج،هيىلىگنهئىن رالايشهئيىددامەۋغاراي-لاروق

هيىنامرېگ- تېۋوس. ىدرهبهگ ىراجىئهگىشىتىلشىئڭىنرهلتهلۆد

ڭىن « ىنۇناقشىرېب هگىراجى ئ«،نىيېكنىدناغىلىتراپىشۇرۇئ

يىبرهھناغىملوبزائنىدىكىرې مائۇمىقاپىتىئتېۋوسەدىمىدراي

ى كۇشىكىلشگېتهكشهلتىكهتەدىھ الائ.ىتشىرېئاغرالايشهئيىددام

تهياغڭىنرهلسەرهپهناگېيتل ېۋزورىنرهلرىبدهتروزنهگلىيېد ادىرىقۇي،

القادناق.ناغلىقارجىئپۇرۇت پىرېب قىلشادرهباغىمىسېبروز

ڭىنىتىراساجەۋىكىلرەرۆكىنق ارىيڭىنتلېۋزورىنۇب،نۇسىملوب

.ۇدىلوبهكشىيېد،ىسىداپىئ

ىرىلنالىپوريائڭى نىسىيىمرائاۋاھهيىنوپايىنۈك- 7 ڭىنيائ- 12 ىلىي 1941

ىق مىتېقۇب.ىدلىقنامىدرابموبهچ قىلىرغوئىنىتروپروبراخ–لرويپ
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قىلپا رتهئ،كىللىگزهمنۇزۇئهيىنوپاي ،نۈچۈئنامىدرابموبهچقىلىرغوئ

چنىتاكىرې مائەدمهھ،ىدلوبكىلتهيىقهپپەۋ ۇمنىياتنىئاقچاغلىققىلراييهت

ڭىنىكىلى تسهخىبڭىنىكىرېمائۇب.ىتتارچۇ ئهگىبرەزرىغېئىنىتولفنايكوئ

ىزهبقىلىقرائ « ىنۇناقكىلپەرهتىب« هچرهگاكىرېمائ.ىدىئىتىۋىقائ

ڭىنىكىرېمائ الىنهيهيىنوپاينىكېل،ۇمىسلوب ناغناللوقىنىرىلرىبدهتشهلكهچ

ادڭىنۇب.ىد رۈتلهكاغلوقىنرالايشهئيىددام نۇغرۇنادلاھقىلماۋادنىدىلوق

شۇرۇدن اقىنىپىلهتنهمسىقڭىنىيىنوپاي قىلىقرائىتىسايىسقىلىچارادام

،ىكۇبلاھ .ىدىئنهگنهلزۆكشهلكهچ ىنىقىلىچزۇۋاجاتڭىنۇئهگىلىدهب

نهلىب شىلىقنامىدرابموبهچقىلىرغوئ ىنىتروپروبراخ–لرويپهيىنوپاي

.ىدرۇتياقباۋاجاغىكىرېمائ

-12 .ىسىتقۇنشۇلۇرۇبڭىنىخىرات اكىرېمائىسهقەۋروبراخ–لرويپ

ىسىتهئڭىننۈكنهگرهبزۈيىس هقەۋروبراخ–لرويپىنهي،ىنۈك- 8 ڭىنيائ

نىدڭى نۇش.ىدلىقنالېئشۇرۇئيىمسەر هگىيىنوپايىتىمۈكۆھاكىرېمائ

ىنىمېزتهلۆدىكنۈچ ، ىدىملاقنۇروئۇم قارزائهككىلسەرهپهناگېيپالشاب

اقشىئىنتەردۇق-چۈكقىلراب ، سۇمۇننۈچۈئاكىرېمائۇب ، ىدىرچۇئاغزۇۋاجات

.ىدىئكەرېكشىر ېبهبرەزاغرالىچزۇۋاجاتپىلېس

هيىنامرىگ-تىۋوس،ادىدلائڭىن شىرېبزۈيىسهقەۋروبراخ–لرويپ

شۇرۇئتهلۆدىككىئۇب،پۇلوب ناغىلىتراپنۇرۇباللائىشۇرۇئ

ۇب،ىدلىقنال ې ئشۇرۇئ هگهيىنوپاياكىرېم ائرىزاھ.ىتتاتاۋۇرۇتەدىتىلاھ

.قىلناغلىقنال ې ئشۇرۇئۇمىگهيىلاتىئەۋهيى نامرىگاتتىقاۋالرىبهتتەۋلهئ

قاپىتت ىئتهلۆدكىتسىشافچۈئۇبهيىلا تىئ،هيىنۇپاي،هيىنامرىگىكنۈچ

ا غىلويكىلىچىميهڭېكنۈچۈئشۇرۇد نۇسيوبىناينۇد،پۇلوبنهكشۈزۈت
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،نىت كىلسەرهپهناگېيىكىرىگلىئاكىر ېمائپىلىققادنۇش.ىدىئناغڭام

اقشىق ىتلوقاغىرىلشىئاينۇدادلاھي ىقىقهھ،پىچېكزاۋلىسېك–لۈزۈئ

اقشانيوئلورچۇغلىقلهھاتت هھ،مىھۇم،سهمهئالشىقىتلوق،

قىلشىنىچېئىنرهليىسنارىف ، هيىلىگنهئ ىشۇرۇئاينۇدىچنىككىئ.ىدىلشاب

ىنىنرو ئكىلرهگىموزاينۇدڭىنهيىلىگنه ئ،ىتتەۋۇرۇتشالزىجائەدىجىرەد

اك ىرېمائ،هچىسكهئڭىنۇب.ىدىمتهي ىبرۇقاقشۇرۇتپالقاسقىلماۋاد

ي همرۈدلۈزۈئاغىرىلياجىسياقرهھ ڭىناينۇد،پىيىچۈكازاتاتشۇرۇئ

ڭىن هيىلىگنهئادلاھيىجىردهتمهھ، ىدزۇغرۇتنۇشوق،ىتتەۋهئرهكسهئ

.ىتتا نروئىسىمىتسېسكىلرهگىموزىۋاي نۇدادلاھىقىقهھپىلېئىنىنروئ

ۇبان امىسىزىدنهئاينۇدقۇلپۇتۇقىك كىئنهگنهللىكهشنىيېكنىتشۇرۇئ

.رۇدىس ىداپىئقىلناجڭىنشىرىگزۆئروز

رەده قاغرىزاھ،ىكزىمياقيابىنۇشزى ب،قاسلاسرەزهناغىخىراتاينۇد

تهلۆدناقتانروئىسىمىت سېسكىلرهگىموزادىسايقىماينۇد

قىلساسائنهكشهلتهباقىرنهلى برالۇئ.اكىرېمائەۋهيىلىگنهئ - ىككىئ

ۇبنى كېل.رابالىقاپىتتىئتېۋوس،هي ىنوپاي،هيىنامرېگنىدرهلتهلۆد

اكىرېمائ.ىدلوبناريەۋپهل رىب-رىبرهلتهلۆدنهكشهلتهباقىر

ەۋ ىچنىرىب،اتشالشاتپۇرۇدغائىنى كىلرهگىموزاينۇدڭىنهيىلىگنهئ

.ىدى مشهلتهباقىرهتساۋىبنهلىبهيىل ىگنهئادىشۇرۇئاينۇدىچنىككىئ

.ىدىملىقشۇرۇئنهلىبهيىلىگنه ئادناقتيېئپىلىققىنېئۇمىخېت

ۇشەۋىتشانتاقاقشۇرۇئپۇرۇت هتپهسرىبنهلىبڭىنۇئ،هچسىكهئ

يىخىراتۇب.ىدلاۋىتراتىنى نروئكىلرهگىموزڭىنۇئەدىقىرهت

. ۇديىزرهئاغزىمىش ىقېبپىنىليوئڭىنزىبتهيىلهمهئ
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:راللايىرېتامناغنالىدياپ

ىخىراتاينۇد«:نهگزۈ تقىلساسائنۈچۋايىشڭود،نۈچۈي. 1

قلهخيه خڭاش،هچۇزنهخ،)ىمسىقىكىنىيېك( « ىسىممارگورپ

تهب- 519 ،ىرىشهنلىي- 1999 .ىتايرىشهن

ەدىتسۈئىنۇناقكىلپەر هتىباكىرېمائىكىدراللىيىچنىز ۇ تتوئ«:ايۋوئ. 2
تاقىقتهتىخ ىراتنامازىقرىزاھاينۇدوگڭۇج ،« ەزىھالۇمهچىقسىق

الىلهر قامهمىكاھۇمىخىراتناماز ىقرىزاھاينۇد«نهگزۈتىتىيئمهج
همشهلرىبچۈئڭ ىجيېب،هچۇزنهخ.نهگلۈزۈگرىكاغ « ىمىلپوت

تهب- 100 ،لىي- 1992 ،ىسىناخباتىك

تارىخ-مهدەنىيهت ئۇنىۋېرسىتىتى پىداگوگىكا شىمال شهرقى ئاپتور:
فاكۇلتىتىدىن

人生经典 12 领悟

１、父子二人经过五星级饭店门口，看到一辆十分豪华的进

口轿车。儿子不屑地对他的父亲说：“坐这种车的人，肚子

里一定没有学问！”而父亲则轻描淡写地回答：“说这种话的

人，袋里一定没有钱！”

点评：你对事情的看法，是不是也反映出你内心真正的态

度？

２、晚饭后，母亲和女儿一块儿洗碗盘，父亲和儿子在客厅

看电视。突然，厨房里传来打破盘子的响声，然后一片沉寂。

于是儿子望着他父亲，说道：“一定是妈妈打破的。”“你怎

么知道？”“她没有骂人。”
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点评：我们习惯以不同的标准来看人看己，以致往往是责人

以严，待己以宽。

３、有两个台湾观光团到日本伊豆半岛旅游，路况很差，到

处都是坑洞。其中一位导游连声抱歉，说路面简直像麻子一

样。而另一个导游却诗意盎然地对游客说：“诸位先生、女

士，我们现在走的这条道路正是赫赫有名的伊豆迷人酒窝大

道。”

点评：虽是同样的情况，然而不同的意念却会产生不同的态

度。思想是何等奇妙的事，如何去想，决定权在你。

４、同样是小学三年级的学生，在作文中说他们将来的志愿

是当小丑。中国的老师斥之曰：“胸无大志，孺子不可教也！”

而外国的老师则会说：“愿你把欢笑带给全世界！”

点评：身为长辈的我们，不但容易要求多于鼓励，更狭窄地

界定了成功的定义。

５、在故宫博物院中，有一位太太不耐烦地对她先生说：“我

说你为什么走得这么慢。原来你老是停下来看这些东西。”

点评：有人只知道在人生的道路上狂奔，结果失去了观看两

旁美丽花朵的机会。

６、妻子正在厨房炒菜。丈夫在她旁边一直唠叨不停：慢些。

小心！火太大了。赶快把鱼翻过来。快铲起来。油放太多了！

把豆腐整平一下！“哎呀，”妻子脱口而出，“我懂得怎样炒

菜。”“你当然懂，太太，”丈夫平静地答道：“我只是要让你
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知道，我在开车时，你在旁边喋喋不休，我的感觉如何。”

点评：学会体谅他人并不困难，只要你愿意认真地站在对方

的角度和立场看问题。

７、一辆满载乘客的公共汽车沿着下坡路快速前进着，有一

个人在后面紧紧地追赶着这辆车子。一个乘客从车窗中伸出

头来对追车子的人说：“老兄！算啦，你追不上的！”“我必

须追上它，”这人气喘吁吁地说：“我是这辆车的司机！”

点评：有些人必须非常认真、努力，因为不这样的话，后果

就十分悲惨了！然而也正因为必须全力以赴，潜在的本能和

不为人知的特质终将充分展现出来。

８、甲：“新搬来的邻居好可恶，昨天晚上三更半夜、夜深

人静之时居然跑来猛按我家的门铃。” 乙：“的确可恶！你

有没有马上报警？” 甲：“没有。我当他们是疯子，继续吹

我的小喇叭。”

点评：事出必定有因，如果能先看到自己的不是，答案就会

不一样。在你面对冲突和争执时，先想一想是否心中有亏，

或许很快就能释怀了。

９、某日，张三在山间小路开车，正当他悠哉地欣赏美丽风

景时，突然迎面开来一辆货车，而且满囗黑牙的司机还摇下

窗户对他大骂一声：“猪！” 张三听了很纳闷，也很生气，

于是他也摇下车窗回头大骂：“你才是猪！”才刚骂完，他便

迎头撞上一群过马路的猪。
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点评：不要错误地诠释别人的好意，那只会让自己吃亏，并

且使别人受辱。在不明所以之前，先学会按捺情绪，耐心观

察，以免事后生悔。

１０、小男孩问爸爸：“是不是做父亲的总比做儿子的知道

得多？”爸爸回答：“当然啦！”小男孩问：“电灯是谁发明

的？”爸爸：“是爱迪生。”小男孩又问：“那爱迪生的爸爸

怎么没有发明电灯？”

点评：很奇怪，喜欢倚老卖老的人，特别容易栽跟斗。权威

往往只是一个经不起考验的空壳子，尤其在当今这个多元、

开放的时代。

１１、小明洗澡时不小心吞下一小块肥皂，他的妈妈慌慌张

张地打电话向家庭医生求助。医生说：“我现在还有几个病

人在，可能要半小时以后才能赶过去。”小明妈妈说：“在你

来之前，我该做什么？”医生说：“给小明喝一杯白开水，

然后用力跳一跳，你就可以让小明用嘴巴吹泡泡消磨时间

了。”

点评：ｔａｋｅ ｉｔ ｅａｓｙ！放轻松、放轻松，生活何

必太紧张？事情既然已经发生了，何不坦然自在地面对。担

心不如宽心，穷紧张不如穷开心。

１２、一把坚实的大锁挂在大门上，一根铁棍费了九牛二虎

之力，还是无法将它撬开。钥匙来了，他瘦小的身子钻进锁

孔，只轻轻一转，大锁就“啪”地一声打开了。铁棍奇怪地
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问：“为什麽我费了那么大的力气也打不开，而你却轻而易

举地就把它打开了呢？”钥匙说：“因为我最了解他的心。”

点评：每个人的心，都像上了锁的大门，任你再粗的铁棍也

撬不开。唯有关怀，才能把你变成一把细腻的钥匙，进入别

人的心中，了解别人。

هگىمهسهگرهلنهمرۇقوئ
ىكىدىتىىتسىرېۋنۇئ اكىگوگادىپ لامىشىقرهش ! زىسۇمىشخاي ، نهمرۇقوئكىلتهمرۆھ

،شۇ لۇبمهكىسهبنهمرهسهئادىقىلنا چشىرىتڭىنرالتېدۇتسهچناقرىب

پى ڭېيىنرالۇغلاسوتكۈلرۈتقىلرات اققىلساملوبكىلرهتېيازاتشال ل وقىنلانرۇژ

زۈينهلىب رهلنهمرۇقوئنۈگۈبانامزىمىلى نرۇژنهلىبىسىدارىئڭىنھاللائ

ىنزىمىل ىنرۇژناسىجنۇتنهلىبتەۋىسانۇ مۇش.ۇتپۇرۇتادىدلائشۈشۈرۆك

نهلىبرهسهئپىرى قىچىنىتقاۋكىلتهممىقڭىنىزۆئ ، ناغىللوقىنشىرىقىچ

لانرۇژنهگىل شىئقىلاپاجهتپهساقرائ،اغزىم ىرىلىچۇغۇقوئقىلرابنهگىلنىمهت

.زىمىرۈدلىبىنزىمىتى مھەرنىدزىمىلڭۆكنىچهگىرىلرىر ر هھۇم

قۇلوت القادنۇشڭىنزىمىرىلىتنېدۇتسڭهك قىلرابانشهتهگمىلىئادىرىخائ

پىتەۋهئهگ زىبىنىرىلىمزاييىداجىئڭىنىزۆ ئڭىنرالىچۇغۇقوئناقتاۋۇقوئاد ى رۇتتوئ

لا نرۇژناغىدىتىرڭايىنىساداسكەر ۈييىقىقهھڭىنزىمىرىلىچۇغۇقوئ ، ىنىشىرېب

دىمۈ ئنىدزىمىلڭۆكنىچىنىشىرىقىچچ ۈكهتكىلرىبنۈچۈئزىمىشىقىچپ ىل ىق

زىمىرىلشادنىر ېقناغلوبقهپپەۋۇماقشۇقوئ!ج اتھوماقشاللوقرۇغيۇئ.زىمىلىق

ۇمىخ ېت،زىڭىسيوقپىلىقهيىسۋهتاغر الىقشاب ىنزىمىلىنرۇژاسلوبتهيىناكمىئ

نىدزىمىكىگمهئسهمىزرهئۇب ، اسلوبن ه مىرھهبڭهتزىمىشېدنىرېقپۆك
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.قۇتتالوبنهگنۈيۆسهچمهلائ

،پۇلو بناغىدلىرىقىچناسرىباديائر هھزىمىلنرۇژ:ىلكهششىلىتىقرات

اتتىقاۋ الرىبەد ىرىبنۇمرالتنېدۇتسرۇغيۇئالق ادنۇشىبۇلۇكرالتنېدۇتسرۇنلىب

http://bilnur.com :ىسېردائ.ۇدلىتىقرات
http://uystudent.com

مهلهق ،ۇدى لىتىقراتادروتزىمىلىنرۇ ژ:ىرىلترهششىلىقلۇبۇقرهسهئ
لىخرهھەدىسۈگلهكنىقېي،ۇمسى متهيزىمىبرۇقاقشىتىقراتىققهھ

ناقتاۋلېكپاللوقىنزىب ، پۇرۇ قىنىسىپىھهسرهسهئقىلىتاپاكۇم
رهسهئناغىدلىتەۋ هئ.زىمياميوقەدرهيىنىكىگمهئ ڭىنزىمىرىلشادنىرېق

، نىدروت،كەرېكىشۇلۇبىرىسهئ ناغزايىزۆئڭىنىچۇغۇقوئمۇقوچ
لۇبۇ ق.ۇديامنىلىقلۇبۇقكەدرىبرهل رهسهئنهگرۈچۆكنىدرهيۇبرهي-ۇئ
قاد نۇب،ۇدياملۇيۇقكهچاغىلىت،ا غىرىناژڭىنرهلرهسهئناغىدنىلىق
ادرال لىتاقشابەۋ،هچزىلىگنىئ،هچۇ زنهخ،هتساۋىبتهسقهمنىتشىيېد

،شى رېبپالرىزاھناديهمۇمنۈچۈئر الىچۇغناللۇغۇشنهلىبقىلىچقىزېي
.كەرېكىشۇلۇبيىداج ىئامزايالىنهيترهشىقنىدلائ

زىلبائ،قىلاخۇدبائ د همهسۇدبائ:ىرىلرىر ر هھۇم ەۋىچۈگزۈت ڭىنناس ۇب
،تهمخهئ

. هيىبارۇب،رەۋۋهنۇم

http://bilnur.com/

