


ىقرهشزىمىنىتهۋ غۇلۇئ قاريابكۆك قۇلزۇتلۇييائ سىرهد-1

ىلۇۋۇمىس ڭىنىتيىرۇھمۇج مالسىئ ناتسىكرۈت

:ىچۈگىلزۆس سرهد

تهھهئ ھاللۇدبائ:نىدىپىتكهم لىت-انائ ىرىقشهق تۇمھهم هيىستېۋىش



:ىناشىن شىنىگۆئ

ڭىنرهلىگلهبهۋڭهرىكىدىقىريابتهلۆدڭىنناتسىكرۈتيىقرهش
.شۈرۈدلىبىنىقىلناغىدىرۈدلىبىنىمېن ىناشىن مىلىب

شۈرۈتۆك ىرىقۇي ىنىسىيىدىئ كىلرهۋرهپنهتهۋ
،تايىسسېھ

تهممىق ،هيىستىزوپ
ىناشىنىشىراق

شىنىلرىخهپنىدىنىتهۋزۆئهۋشهلرىدهق ،شۈيۆسىنىنىتهۋزۆئ
هيىبرهتهدىققهھشۇلوبارقۇپرهۋرهپنهتهۋ ،شۈرۈدلىتېيىنىسىيىدىئ

.ۇدىلىرېب

،تايىسسېھ
تهممىق ،هيىستىزوپ

ىناشىنىشىراق



:ىناشىن شىنىگۆئ
پۆك ،رېتۇيپموك )هڭىمقۇلنورتكىلېئ ( ،ىلاتېدكىلسرهد ،پاتىككىلسرهد

.ىلاروقشۇتۇقوئكىلىتىساۋ ىرىلىتساۋ شۇتۇقوئ

 ،شىلىقنايابقىلباۋاج-لائۇس ،شهللىكشهتهگىزىھالۇم،شۇرۇدنالماھلىئ
.شىلىقهسالۇخ

ىلۇسۇئ شۇتۇقوئ

.شىنىگۆئپىشىلراكمهھ ،شۈزۈگرۈيرىكىپلىقهتسۇم ،شىلىقهزىھالۇم ىلكهش شىنىگۆئ

ىنىسىنهمناغىدىرۈدلىبڭىنرهلىگلهبڭهرىكىتقاريابكۆكقۇلزۇتلۇييائ
.شىلىب اتقون مىھۇم

.شۈرۈتۆك ىرىقۇي ىنىھور كىلرهۋرهپنهتهۋ اتقون نىيىق



هۋىنىلكهشڭىنىقىريابڭىنزىمىتىلۆدغۇلۇئرهلىس !رالتسود
ىنىسىنهمناغىديهلىداپىئڭىنرهللىكهشىسياقرهھىكىتقارياب

 ؟رهلىسمهلىب

ۇش ؟زىميهملىباقشىمىنقاسرۇتقىلناتسىكرۈت ىقرهشزىب

ڭىنۇئنىكېل ،....ۇشۇغرابيائ هۋزۇتلۇي ڭوچهناد1........
.زىمنهكىديهملىبىنىقىلناغىدىرۈدلىبىنىمېنڭىنىسىنهم



ڭىنرهلىشىكنۈچۈئهمېنقاريابكۆكقۇلزۇتلۇييائ
؟ناغلوبرهۋازاسهگىتىمرۆھهۋهگىتىببهھۇمنىغزىق

 ،قارياب كۆك قۇلزۇتلۇي يائ ىكنۈچ
 مالسىئ ناتسىكرۈت يىقرهش

 غۇلۇئ ،ىسىگلهب ڭىنىتىيىرۇھمۇج
.ىلوۋمىس ڭىنزىمىنىتهۋ



-12ڭىنيائ-11ىلىي-1933
كۆكقۇلزۇتلۇي يائىنۈك

  مالسىئ ناتسىكرۈت ىقرهشقارياب
ىقىريابتهلۆدڭىنىتىيىرۇھمۇج

.نهگلىتىكېبپىلىق ىقرىزاھقاريابكۆكقۇلزۇتلۇييائ
 يىقرهش ىكىدىتسائ ىتيىلاغشئڭىنوگڭۇج
ڭىنىتىيىرۇھمۇج مالسىئ ناتسىكرۈت
.ىسىگلهبهۋىلوۋومسىكىداينۇد



ڭىنرهلىگلهبهۋڭهرىكىدىقىريابتهلۆدرهلىس!رالشادقاۋاس
؟رهلىسمهلىبىنىقىلناغىدىلىقكىللىكهۋهگىمېن



كۆكڭىنقاريابكۆكقۇلزۇتلۇييائ
ىكىدناتسىكرۈتيىقرهش,ىشۇلوبكىلڭهر

كۆكنىدلهزهئىقلهختهللىمرهھ
.ۇدىرۆكىشخايىنڭهر

،ڭهركۆكىكىتقاريابكۆكقۇلزۇتلۇييائ
.ناغنىلىقلوۋۇمىس اغنامسائ ناياپىب



 يىقرهش ناغلۇروق ىلىي-1933
 ڭىنىتىيىرۇھمۇج مالسىئ ناتسىكرۈت

.ماللوماد تىباس ىرىتسىنىم شاب

 ناغلۇروق ادىجلۇغ ىلىي-1944
ناتسىكرۈت يىقرهش

 تهيىرۇھمۇجڭىنىتىيىرۇھمۇج
.هرۆتناخىلهئ ،ىسىئهر



هدىپىرهت لوسهۋزۇققوتهدىپىرهتڭوئڭىنيائلالىھ ،ىبرېگتهلۆد
نهۋۆتڭهئڭىنيائلالىھ ،ڭىنرالىتقۇنۇب ،پۇلوباتقۇنهنادزۇققوت
ادىسىرۇتتوئڭىنيائلالىھ .ناغنالغابنهلىبچۇغۇبىرىلچۇئىكىدىمسىق
 ،“مىھهررىنامھاررىھاللىمسىب”ناغلىزېينهلىبتهخنىسۆھ
هدىرېيناغىدىشىرچۇئڭىنىچۇئىككىئڭىنيائلالىھ
رىبناقپاتلىكشهتنىدزۇتلۇيهنادچۈئ

 .رۇتتهرابىئنىدىلكهش

ڭىنىمۋهقكرۈتزىككهسنوئناغىشايادناتسىكرۈتيىقرهش ،اتقۇنهنادزىككهسنوئ
 ،كرۈتكۆكناغلۇرۇقادىخىراتناتسىكرۈتيىقرهشاسلوبزۇتلۇيچۈئ .رۇدىلوۋمىس
.رۇدىلوۋمىسڭىنىرىلتهلۆدراليىناخاراقهۋرۇغيۇئ



 ىقرهشزۇتلۇي هۋ يائ،ىكىتقاريابكۆكقۇلزۇتلۇييائ
اغمالسىئ ناغلوب ىداقىتېئ كاپ ڭىنىقلهخ ناتسىكرۈت

.ۇدىلىقكىللىكهۋ



تهلۆدارقۇپرىب-رهھ«،اد ››ىنۇناقىقىريابتهلۆد‹‹ڭىنزىمىتىلۆد

.نهگنهلىگلهبپهد »كهرېكىشىرسائهۋىشىلىقتهمرۆھىنىقىرياب



رهھ »ىقىريابتهلۆد« ،ادىنۇناقڭىنىتىيىرۇھمۇج مالسىئ ناتسىكرۈت يىقرهش
 ىنىمىسارۇمىقىريابتهلۆدىنۈك-1ڭىنىتپهھرهھ ،رهلپهتكهمكىلىجىرهد
پىترهت لامرونىرىلنۈك-5-4-3-2ڭىنىتپهھ ،شۈزۈكتۆئقىلىغۇدغاد

.نهگنهلىگلهبپهدمىزالشىرىقىچقاريابهچىيوب
مالسىئناتسىكرۈتيىقرهشنايۇبنىتخىرات
ادىلۇيشۈرۈتلهكهگىلسهئىنىتىلۆدىتىيىرۇھمۇج
رىبنهگىلۆتلهدهبقىلىقرائىرىلناققىسسىئ
ىقىلدازائڭىنقلهخ،زىمىرىلنامىرھهقتالۋهئهچچهن
كىلتىخهب،تاشاياب،شۈرۈتلهكاغلوقىنىقىلچنىتهۋ
پىتىنروئىنمۈزۈتيىمالسىئ،شىلىقاپرهبشۇمرۇت
نۈچۈئشىلقاجوخىزۆئاغىشىئزۆئىنىقلهخ
ىنرالنايرهجىخىراتكىلتهققهشۇم–اپاجنۇغرۇن
،هدىتىپۈسىلوۋمىسڭىنتهلۆد.نهگرۈچهكنىتشاب
.نهگرۈدنهللىكهشىنقاريابكۆكقۇلزۇتلۇييائ



شۈرۆكىنىمىسارۇمشىرىقىچىقىريابتهلۆدزىب
زىمىشىلوبهگىئهگىسىيىبرهتكىلرهۋرهپنهتهۋ ،قىلىقرائ

زىمىتىئاراشهكشۈرۆكىنىمىسارۇمشىرىقىچقارياب.كهرېك
ناغلوبىسىگلهبهۋىلوۋمىسڭىنزىمىتىلۆد،ادناغىملوب

ىرىلمات ڭىنزىمىرىليۆئ ،ىنقاريابكۆكقۇلزۇتلۇييائ
ىنۇئقىلىقرائشىسېئ اغىرىلنۇكلاب هۋ

!مىزالزىمىشىدغوق

زىتلىيهدزىمىبلهقكاپڭىنزىمىممهھكىلرهۋرهپنهتهۋ
ناغلوباققاريابكۆكقۇلزۇتلۇييائ،نۇسترات
كۈلچۈكىكىتشادغوقشۈرۈدنهللۈگىننهتهۋ،زىمىتىمرۆھ
قۇلزۇتلۇييائ،نۇسناليائهكچۈكچۈگرۈدنهلتهكىرهھ
ۈگڭهمهدىبلهقڭىنزىمىرىب-رهھقاريابكۆك
!نۇسىدلىپهل



 نهلىب يائ ،هدىكۆب ڭىنىيىمرائيىللىم
.نهكىئ راب زۇتلۇي



قادناققارياب كۆكقۇلزۇتلۇي يائ !!!ڭىقېبپىنىليوئ
؟ىدلىقنهيامانىنىزۆئادرالياج



ىسىقىباسۇم تهكىرهھنهتكىلنىكرهئ

 قادناق قارياب كۆك قۇلزۇتلۇي يائ ڭىقېب پاراق
؟ىدلىق  نهيامان ىنىزۆئ ادرالياج



 قادناق قارياب كۆك قۇلزۇتلۇي يائ ،ڭىقېب پاراق
؟ىدلىق  نهيامان ىنىزۆئ ادرالياج

كۆك قۇلزۇتلۇي يائ
 هيىستېۋىش ،قارياب

.ادىتنېمالراپ





؟ىدلىق  نهيامان ىنىزۆئ ادرالياج قادناق قاريابكۆك قۇلزۇتلۇي يائ ڭىقېب پاراق

 ڭىنناتسىكرۈت يىقرهش ىلىي-2011
 اچوك غاۋان ىتىيالىۋ نهتوخ
.ىدىدلىپهل ادىسىناخىچقاس



؟زىمىرىقىچقاريابادغاچىسياقزىب

. زىمىرىقىچقاريابهدىسىممهھڭىننهگتهئرهھ

؟ۇدىلىدنۇروئاشخانىسياقاتتىقاۋناغراقىچقارياب

.ۇدىلىدنۇروئى )ىشرام(رىئېشتهلۆد

؟ڭىقېب پىنىليوئ



رهلىگلهبىسياقرهھىكىدىقىريابتهلۆد

؟ۇدىلىقكىللىكهۋهگىمېن

همىكاھۇم

 ناياپىب ڭهر كۆك
 اغنامسائ نهكتهك
.ۇدىلىق كىللىكهۋ

ىنداقىتېئناغلوباغمالسىئ،زۇتلۇينهلىبيائ
ڭىنىقىلهخناتسىكرۈتيىقرهشىنهي.ۇدىرۈدنهشۈچ
ناغىديهلىداپىئىنىسىچنهشىئناغلوباغمالسىئ
.رۇدىلوۋىمىسڭىنتهدائاسهۋتىخهب،پۇلوب
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