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 ؟كهرېك رالشاي قادناق هگزىب

 نامرائ ھاللۇدبائ 
 

 -شىئ زىستهممىق-رىدهق ڭىنرالشاي ،مهسېد مىدلاق ناريهھ نىدىسرهن رىب نهم رهگهئ«

 ».ۇدىلوب ناغرۇدلاق ناريهھ ىنېم ىرىلتهكىرهھ

 ماللوماد رىداقۇدبائ-
 

 

 تاياھ ،شاشاي لىقهتسۇم پىشىلشوخ نهلىب ىرىلغاچ قىلىلاب  ڭىنناسنىئ ىرۋهد قىلشاي   

 هدلىگزهم ۇب .رۇدىلىگزهم مىھۇم ڭهئ ناغىدىلاس ساسائ هگىسۈگلهك هۋ شهلكىت ىناشىن

 ىئامىتجىئ .ۇدىلوب ادىچۇقساب تايىققهرهت قىلىكىزىف – نىتتهھهج يىنامسىج ناسنىئ

  .ۇدىلوب ادىچۇقساب شىشىلزۈي نهلىب تهيىئمهج هۋ شىنىلزۈي هكتهيىىئمهج –  نىتتهھهج

 ڭىنرالقىلراتاق داسىتقىئ هۋ تهسايىس ،پهتكهم ،تهيىئمهج –  نىتتهھهج يىھور

 .ۇدىلىك چۇد اقشىلىق شهرۆك نهلىب ىرىلسىرىخ هۋ ىرىلشۇرۇتقۇمياق ،ىرىلشۇرۇتقىزىق

 ڭىنرهلىشىك ھىلاس هۋ رهلرهبمهغيهپ هدرهلسىدهھ-نائرۇق ناغلوب  ىسهبنهم ڭىنزىمىداقىتېئ

 اغىتاياھ ڭىنرالشاي ،پىلىق ناياب ىنىرىلشىمچهك نهگزۈكتۆئ نىدىشېب ادىرىلغاچ قىلشاي

 ڭىننىد ادىرىلتىقاۋ ىكپهلسهد ڭىنمالسىئ القادنۇش ،ۇدىتىسرۆك ىسىتىرهخ لوي هۋ هنۇمهن

 .ۇدىلىق ناياب قۇچوئ ىقىلناغىنيوئ لور قادناق ڭىنرالشاي  هدىشىيىچۈك

 توئ هدىرىلتهكىرهھ شىنىغيوئ ڭىنزىمىقلهخ ،ادزىمىنىغىلقاراۋ ىنزىمىخىرات ناماز ىقنىقېي    

 هۋ ىرىلترىگاش ڭىنماللوماد رىداقۇدبائ ،ىنىقىلناغىنيوئ لور مىھۇم قادناق ڭىنرالشاي كهرۈي

 ،پىللهتۇم اللۇپتۇل ناغلىق ادىپ ىنىزۆئ نۈچۈئ ىقلهخ پۈرۈتشىتېي ىنىزۆئ ادناماز ىنيهئ

 ،ىچۇغزاي شاي شاشخوئ اغرالمۇسخهم زىزهئلۇدبائ هۋ رۇغيۇئ قىلاخۇدبائ ،قىپۋهت ىلېتمهم

  .زىميالالاۋىرۆك ىنىرىلزىئ تاياھ ڭىنرهلپىدهئ-رىئاش

 هتتهيىلهمهئ زۆس رۇھشهم ۇب ناغناليائ اغرائوش » !!! ىسۈگلهك ڭىنتهللىم رالشاي «   

 ىكلهب ،نىتساملوب زۆس ناغلىتىراق هگىكىلنهكىئ مىھۇم النۈچۈئ ىسۈگلهك لۇقون ڭىنرالشاي
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 ،يىداسىتقىئ ،ىسايىس ،ىئامىتجىئ ،يىنىد ۇمپۇلوب ،ادىتايىققهرهت ڭىنتهللىم رىب ڭىنرالۇئ

 ناغىديهلىداپىئ ىنىقىلناغىديانيوئ لور مىھۇم نىياتنىئ هدرهلهھاس يىرىكسهئ هۋ  يىرادىئ

 .رۇدزۆس

 هگزىب« ،»؟كهرېكرالىنائ قادناق هگزىب« ،»؟كهرېك رالىتائ قادناق هگزىب« ىرىگلىئ نىدنۇب   

 ڭهئ ڭىنتهللىم ،ۇمىسلوب ناغلىزېي رهلىلاقام-باتىك كهدنهگىد »؟كهرېك رالسىترائ قادناق

 نهگېد »؟كهرېك رالشاي قادناق هگزىب« هدىققهھ رالشاي ناغلوب ىسهبنهم چۈك قىلساسائ

 باتىك رىب لهممهكۇم قىلىقرائ مهلاقام ۇب نهم .ىدلىتىرۋهت مهلهق زائ ىتىياھان ادىمېت

 اقشۇيوق اغىرۇتتوئ ىنىرىلىچنهشۈچ مىسىق رىب ڭىنمۈزۆئ ادىمىت ۇب ناغلوب كهرېك ىشىلىزېي

 ىرىلتهپۈس مىسىق رىب كىلشىگېت هكشۈرۈدلىتىي هدىزۆئ ڭىن »رالشاي« هدىلاقام .نهمىشىرېت

 .نهمىلىتخوت  هدىققهھ

 
 .كهرېك ىشۇلوب رىھام اقشىلىق رۇككهپهت رالشاي -1

 تهدابىئ ناغلىرېب پىلېئ نهلىب كىلىچدىلقهت هۋ شىقىزىق ادىرىلغاچ قىلىلاب ڭىنناسنىئ   

 ،كىليىملىئ پىلىق ىققهرهت هدىلىگزهم قىلشاي ىرىلتهيىلائاپ -شىئ يىئامىتجىئ ىكاي

 رالشاي مىسىقرىب ىكسۇسپهئ .ۇدىنىلزۈي پاراق اقشىتىراي هجىتهن هۋ قىلناچتهيىلهمهئ

 ناملۇسۇم .ۇدىرۇدلىق ماۋاد ۇمىدىلىگزهم قىلشاي ىنىقىلىدداس هۋ ۇغيۇت-سېھ ىكىدىقىلىلاب

 ڭىنرالناملۇسۇم ماۋائ ىكاي تهۋسانۇم يىئامىتجىئ ،كىلىچكىرىت ،تهدابىئ ىليهم رالشاي

 سهمهئ ىنىلقهئ ۇمىدرالشىئ مىھۇم ناغلوب كىلتهۋىسانۇم هگىكىچهلېك هۋ تهئهپنهم

 .ۇدىرۈتشهلكۈنۈخ ىنىزاربوئ ڭىنرالشاي ناملۇسۇم اقشاب هۋ ىزۆئ پىنىللوق ىنىتايسسېھ

-شىئ هۋ هلىمائۇم ،تهدابىئ ناغلىق شاي رىبرهھ ناغىدىنىلرىخهپ نىدىقىلناملۇسۇم ڭىنىزۆئ

 .كهرېك ىشىلىب ىنشهلكهتېي هۋ ىشۈرۈدنهلرىخهپ ىنتهيىئمهج  نهلىب ىرىلتهيىلائاپ

 هگىسىممىز زۆئ ،ىقىلسامتۇت هيسىتىزوپ پىسساپ هدايىز ىكاي همىلپهرهت رىب هگرهلىلىسهم

 پىلېئ رىسهت قادناق هكتهيىئمهج ڭىنىزۆس-پهگ ناغلىق هۋ تهيىلائاپ-شىئ ناغلائ

  .كهرېك ىشىنىلتهدائ اقشىنىليوئ هۋ ىشىنىليوئ نىدلائ ىنىقىلناغىدىلېك

 ناغىدىلىق هلىمائۇم نهلىب شىقىزىق هگىسرهنرهھ ،ناغىدىنىلناجاياھ زېت ىلىگزهم قىلشاي   

 ڭىنرالشاي .ۇدىلوب قىلقرهپ نىتقىلىلاب نهلىب ىتىپۈس شۇلوب لىگزهم ىچنۈكتۆئ رىب



 3 

 ،ىشىلىق هبنهم ىنىرىلشاراق-تهممىق يىنىد هۋ يىللىم ىشىراق-زۆك ناغلوب هكتهيىئمهج

 شىلىق لىياق ىنقىلناس پۆك ىسىراچ شىلىق لهھ هۋ ىسهيىستىزوپ ناقتۇت هگرهلىلىسهم

 هگرهلىلىسهم ،مىزال ىشىلايىلرىزاھ لوي اغىنروئ قىلىچمالشاب ىكىدىسۈگلهك قىلىقرائ

 .سالاخ رۇتقىلنادان شىقېب  هدىرىزهن شىشىلات كۈلنۈتسۈئ ىكاي شىلىۋىرىقىچ ىنىقىچچائ

 

 .كهرېك ىشۇلوب رىھام هكشىنىگۆئ رالشاي -2

 نۇغيۇئ ڭهئ هگىشىنىگۆئ پىسهك-رهنۈھ هۋ شىلېئ مىلىب ڭىنناسنىئ ىلىگزهم قىلشاي   

 اغناغيوئ تهخ اقشات مىلىئ نهگنهگۆئ ادڭىتقاۋ شاي« :كهدناقتيېئ رالىقنۇرۇب .رۇدىتقاۋ

 .»ۇدياشخوئ اغناغزاي تهخ اغۇس مىلىئ نهگنهگۆئ ادڭىنىغىرېق ،ۇدياشخوئ

 ىڭىي هۋ ىرىقۇي كىلرهنۈرۆك ادناغىراق اغرالڭوچ ىتىيىلىباق شۇتۇت هتسهئ ڭىنرالشاي   

 زېت ىنىسرهن قادناق رهھ رالشاي اقشالڭۇش ،ۇدىلوب ناغلوب راييهت هكشىنىگۆئ ىنرهلىسرهن

 ناغلاس غهلبهم هگىكىچهلېك ڭىنىزۆئ قىلىقرائ ۇش ،ۇديالايىلقاس هتسهئ نۇزۇئ هۋ ۇديهلهنىگۆئ

 .ۇدىلوب

 ىرىسنهكتهلشىئ پۆك هچناق ىنۇئ زىس ،ۇدياشخوئ هگىنىمتهك ڭىنناقھېد ىلقهئ ناسنىئ   

 ڭىنۇئ ،اسلوب نهگنهگۆئ ىنرىب نىدىلىت لهئتهچ شاي رىب رهگهئ .ۇدىشىلرۈكتۆئ هچنۇش

 يىملىئ ڭىنۇئ لىت ۇب ،ۇدىلوب ىرىقۇي هجىرهد رىب ادناغىراق اغرالىقشاب ىشىلشىئ ڭىنىلقهئ

 .ۇدىرۈتشهلرۈكتۆئ ۇمىنىلقهئ هنهي نىتساملاق الپۈرۈتسۆئ ىنىساپاس

 
 .كهرېك ىشۇلوب ىرڭهك ىسىرىئاد-رهزهن -3

 تايىپيهك قىلىزاران هۋ دىقنهت اتىراق اغرالشىئ ناقتاۋىرىب زۈي هتتهيىئمهج ىلىگزهم قىلشاي    

-زۆك ،رىكىپ كۈلرۈت رهھ  ڭىنرهلشىك  ىكىدهھاس هۋ مالتاق ىسياقرهھ ،ناغىدىراب پىيىچۈك

 ناغىمرۇتقاي رالشاي اممهئ ،لىگزهم رىب ناغىديالقىدىغ ىنىسىۋرىن ىرىلهيىدىئ ،شاراق

 شىنىگرىي نىدىسرهنرهھ ناغىمقاي هگىزۆئ ىكاي شىلىق تىقاس نىدرهزهن ىنىسرهنرهھ

-رىكىپ اتاخ ،ىشىرىب تهيىمھهئ هكىنشۈچ كهرپۆك ىنتهيىئمهج ،ىقىلساملوب هدىسهيسىتىزوپ

 .كهرېك ىشىلىب ىنشىقېب پهچلۆئ ىنرهلهيىدىئ
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 كىلتهلادائ كىلزىسمىلىب اممهئ ،ۇدىتېك مىلىب نۈچۈئ شۇلوب كىلتهلادائ هتتهيىلهمهئ   

 ترهش ىنپاسنىئ هۋ تهيىمىمهس ،شىچېك نىدىسپهن زۆئ - تهلادائ .ۇدياملالوب رۈزۆئ اقشۇلوب

 رىكىپ ناقتاۋالۋوت اغىماقۇم زۆئ مىكرهھ كهدىكنۈگۈب ،پۇلوب تهيىلىباق يىۋىنهم رىب ناغلىق

 هدهيىسىتىزوپ لىدائ اغىسازهئ رىبرهھ ڭىنتهللىم  رالشاي ،هدرهلنۈك ناقتاۋۇقۇجنۇت ادىمىنياق

 يىللىم قىلىقرائ ۇب ،ىشىشىرىت هكشىنىشۈچ ارغوت اسىملوب الھانۇگ هۋ شىلىق هلىمائۇم

 سۇببهشهت هۋ ىشىلىسكۈي ڭىنىسۇغيۇت كىلرهۋاراب يىنىد ،ىشىيىچۈك ڭىنكىلرىب

 .ۇدىلوب ىلىگرۈتلهك اغلوق ىنكىلرىب هۋ قىلراكمهھ  ناقتاۋىنىلىق

-تهسقهم ڭىنىشىئ ناغلوب ىچقاملىق هۋ ناغىديهلهرۆك نهلىب ىلقهئ ىنۇب هتتهۋلهئ   

 .ۇديهلهتېك پىلىق  لهھ نهلىب لۇسۇئ ارغوت رالشاي لىباق ناغىديهلهتېي هگىتىيىھام

 

 
 .كهرېك ىشۇلوب قىلپاسنىئ رالشاي -4
 
 ،ىرىب نىدىرىلقۇريۇب سهددهقۇم ڭىنزىمىنىد شۇسوت نىتقىلناماي پۇريۇب اققىلىشخاي   

 ىشخاي ىننىد نهلىب قىلناسقارىدلائ هۋ ناجاياھ رالشاي .ىساسائ ڭىنقىلناملۇسۇم  القادنۇش

 ،اتىراق هگرهلىشىك ىكىدىترىس ڭىننىد ىكاي نهكتهك پىشىلقارىي نىدنىد نىتكىلسهمنهشۈچ

 هۋ نىدنىد ڭىنرالۇئ ،پۇلوب هدىسهيىستىزوپ شۈرۆك نهۋۆت ،شىلىق راكنىئ ىنرالۇئ

 هگىزۆئ ڭىنھاللائ هچىسكهئ ،مىزال ىقىلساملاق پۇلوب ىچبهۋهس هگىشىنىلتهرپهن نىتتهيىئمهج

 مىھاربىئ .كهرېك ىشۇلوب هليىسهۋ هگىشىنىلرىھهب ۇمڭىنرالۇئ نىدىتىيادىھ ۇش نهگرهب

 هۋ ىدلىق ائۇد نۈچۈئ ىتىيادىھ ىكلهب ىدىمرۆك نهۋۆت ىنسىداد تىسىددۇب مالاسىھيهلهئ

 رهدهق اغناغلوب تاپاۋ ىنىسىغات كىرشۇم مالاسسىھيهلهئ رهبمهغيهپ .ىدلىق هلىمائۇم قىليارىچ

 .ۇديالالوب هگلۈئ ڭوچ ڭهئ اقپاسنىئ رالۇب انام ،ىدىمقاب پىلىق تهراقاھ مىتېق رهرىب

 
 
 .كهرېك ىشۇلوب قىلاياھ رالشاي -5

 اسۇم ،مالاسىھيهلهئ پۈسۈي ىتىرزهھ ،هدمىرهك نائرۇق  ادزىمىنىقچائ زۆس نىتتهپپىئ هۋ اياھ   

 كهنرۆئ ڭىنمهيرهم ىتىرزهھ هۋ ىرىلزىق ڭىنمالاسىھيهلهئ بيهئۇش ،مالاسىھيهلهئ
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 ،ىسىچنهشىئ ناغلوب هگىزۆئ ڭىنرالشاي ناملۇسۇم ،اياھ ۇب .زىمىتىرچۇئ ىنىرىلتهيىسخهش

 يىھور ڭىنىزۆئ هۋ ىقىللىئىپ كىچىك ناغلوب اغرالىقشاب ،ىتىمرۆھ ناغلوب هگىزۆئ

 ىۋىنهم ناغىدىرۇتشالنقىي اقھاللائ هۋ قالخهئ لهزۈگ ناغىدىلىق نهيامان ىنىقىلمالغاس

 نىدىخىرات سهمهئ النىدرهلشىك ىكىدىپارتهئ تهقهپ رالشاي ناملۇسۇم .ىرىب ڭىنرهلتهدابىىئ

 شىلىق اياھ هتشىۋهر يىقىقهھ نىتھاللائ ىمىھۇم ڭهئ ،نىدرهللىسهن ىكىتكهچهلېك هۋ

 .كهرېك ىشىلىب ىنشىلىق لورىتنوك ىنىزۆئ نهلىب ۇغيۇت ۇب هۋ ىشۇلوب هگىئ اغىسۇغيۇت

 
 
 .كهرېك ىشۇلوب ناغىديالالوب هگلۈئ اغرالىقشاب هۋ رهيۆسمهدراي رالشاي -6

 رىداق اقشىتىراي ىنرهلىجىتهن كۈيۈب هۋ ىتىيىلىباق شىلىق رۇككهپهت رۇقڭوچ ىشىك هممهھ   

 پهلهت ىشىترهگزۆئ يهلنۈتۈپ ىنتهيىئمهج ىكاي ىشىتىراي قىلىڭېي مۇقوچ ،كهدىنىغىملوب

 نهلىب ىقىلاۋقهت هۋ ىقالخهئ ڭىنىزۆئ ادناغىملوب چېھ ىرىلشاي رۇغيۇئ اممهئ .ۇديامنىلىق

 پۈسۈي .كهرىك ىشىلىق ىسىياغ ڭىنىزۆئ ىنشۇلوب هگلۈئ هگرهلكىچىك نىدىزۆئ

 نىدىلوق ،ىشىلىق هلىمائۇم ىشخاي اغىرىلشادىمرۈت ادىتقاۋ ىكىدنادنىز ڭىنمالاسىھيهلهئ

 »نىسھۇم« ىنىشىك ۇئ ڭىنھاللائ ،ىشۇلوب هدمهدراي هتتهھهج يىۋىنهم هۋ يىددام هچشىلېك

 ىنيهئ ادىتقاۋ شاي ڭىنمالاسسىھيهلهئ رهبمهغيهپ ،اسلوب ناغلوب بهۋهس اغىشىتائ پهد

 هدىتىسقهم شهزۈت ىنقىلىچقهھان هۋ مۇلۇز نهكتهك پارماي هدىتىيىئمهج پهرهئ ىكىدغاچ

 شۇلوب ىچتاھالسىئ ڭىنرالشاي ،ىشىنيوئ لور پىتكائ ادىسىمشۇيۇئ تهيىريهخ ناغلۇرۇق

 .ناغزىس ىنىسىتىرهخ

 
 
 .كهرېك ىشۇلوب تهممىھ هۋ هياغ كهسكۈي ادرالشاي -7

 ىنىتيىن ،هگرىب نهلىب شۈرۈدلىتېي ىھور شالشىغېب ىنىزۆئ هۋ قىلراكادىپ هدىزۆئ رالشاي   

-نهتهۋ ىنىسىقىقهد رهھ هۋ نۈك رهھ ،هتتهلاھ ناغىلغاب سهچرهبمهچ اغىقىلارىز ھاللائ

 .كهرېك ىشۈرۈدلىتېي ھور راكادىپ ناغىدىلىق پرهس نۈچۈئ ىسۈگلهك ڭىنتهللىم

 ھاللۇپتۇل ،قاسلاس رهزهن هگزىمىرىلسىخهش نهكتهك پۇرۇدلاق هنۇمهن هگزىب ادزىمىخىرات

 قىلاخۇدبائ ،شاي 26 ڭىنىچون تىيىس ،شاي 24 ڭىنىزىزهئ لالىب ،شاي 23 ڭىنپىللهتۇم
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 ،شاي 26 ڭىنپۈسۈي نىديهز ،شاي 36 ڭىنىدنهپهئ قىپۋهت ىلىتمهم ،شاي33 ڭىنرۇغيۇئ

 .زىمىرۆك ىنىكىلنهكىئ ادرالشاي 20 هۋ 19 ڭىنرهللۈگناۋزىر هۋ مۇگۇزۇن ىرىلنامىرھهق تهپپىئ

 نۇغرۇن الىدىشېي 12 ڭىنماللوماد ھىلاس دهممهھۇم ناغلوب قۇلشۇنوت هگزىمىممهھ هدزىمىنۈك

  نۈچۈئ ىسىياغ زۆئ هچىغىرىلقىنىت ىقرىخائ ڭىنىتاياھ هۋ ىقىلناغىلاتىراي ىنرهلىجىتهن يىملىئ

 رىب اغرالشاي ،هگرىب نهلىب شۈرۈتتهئ سىكهئ ىنزاربوئ قىلناج ۇمىخېت ،ىشىلۆت لهدهب

 .ۇدىلىق هيىسۋهت ىنشهلىگلهب شىلىنۆي

 
 
 .كهرېك ىشۇلوب ناچمادىچ هۋ كىلتهراساج رالشاي -8

 مىھاربىئ ناغىدىلوب هكشىيېد ىسىنۇمهن تهراساج ،قاسلاس رهزهن اغىخىرات مالسىئ   

 پۇرۇئ نىتسامقروق ىنرالتۇب ناغىدىلىب پهد »ادۇخ« رهلىشىك نۈتۈپ ڭىنمالاسسىھيهلهئ

 هگنۋهئرىپ يامقروق هچلىق نىدىشىلېق پىتېي نايىز هگىزۆئ ڭىنمالاسسىھيهلهئ اسۇم ،ىشىقېچ

 نهگرهب نۈچۈئ ىنىد ڭىنىرىلشاي مالسىئ ناغلاتائ پهد »ىرىلىگىئ راغ« ،ىشىقىچ ىشراق

 اغىقىرىقاچ ڭىنمالاسىھيهلهئ رهبمهغيهپ هدىرىللىگزهم ىكپهلسهد ڭىنمالسىئ ،ىرىلقىلنابرۇق

 رىغېئ هۋ قاتسىق-نىيېق زىسچۇغىدىچ هۋ ىشۇلوب رالشاي ڭىنىسىچنىپۆك ڭىنرالناقشوق زاۋائ

 .زىميهلهرۆك ىنىرىلقىلناچمادىچ ىكىدرالقانىس

 هتتهھهج يىداسىتقىئ هۋ زىمشىلېق پىلىريائ نىدزىمىرىلىنائ-اتائ ،زىمىكىلزىسنهتهۋ  ڭىنزىب

 ىنۇب هچىسكهئ .كهرېك ىقىلسامرۇدنالزىسھور ىنزىب زىمشىلېق پۈشۈچ اغلاۋھهئ راچان

 اكىخسىپ كۈلچۈك ناغىديهمگهئ شاب هگرهلتهققهشۇم-اپاج هدزىمىزۆئ ،پىلىب پهد تهسرۇپ

  .كهرېك زىمىشىلېئ چۈك يىھور نىتسىدهھ-نائرۇق هۋ زمىشۈرۈدلىتېي

 ىنىدنهب رىب ھاللائ رهگهئ« : هتسىدهھ رىب ناغلىق تهياۋىر ىراخۇب مالاسسىھيهلهئ رهبمهغيهپ

 .ۇديهد »ۇدىلىق ناھاتمىئ ىنۇئ هسرۆك ىشخاي

 
 
 .كهرېك ىشۇلوب ىسۇغيۇت تهيىلۇئسهم كۈلچۈك  ادرالشاي -9

 ىشىرۈدلىتىي ىنىھور شۇشوق هپھۆت هناسىلاخ ادرالشىئ نهگرهب راي ىتىيىناكمىئ رالشاي   

 پىلىق هپىزهۋ هگىزۆئ نىدىپىرهت رالىقشاب ڭىنتهمزىخ رىبرهھ ىكىتتهيىئمهج .رۈدرۈرۆز
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 ىنرالشىئ ناغلاراق پهد قىلىدياپ نۈچۈئ ىتىللىم هۋ ىنىد ،نىتسامرۇتلوئ پۈتۈك ىنشىلىرېب

 ،ىشىرۈدلىتېي ىنھور هناسىلاخ ناغىدىلىب  پهد پهرهش هۋ چرۇب ىنشىلىق نىدىكىلزۆئ

 ىكاي لهدهب رهرىب رۇتقادناق نىتتهيىئمهج ىكاي نىدرالىقشاب هگىلىدهب ڭىنىرىلناغلىق

 نۈچۈئ ىقلهخ ،ادىتقاۋ نهكتهي پۇنوت ىنىزۆئ رالشاي .كهرېك ىقىلساملىق امات تاپاكۇم

 شاي رىبرهھ .ۇديالالىق سېھ ىنىكلنهكىئ پۆك رهدهقهن ڭىنرالشىئ كىلشىگېت اقشىلىق

 نهگېد »مىتيىلۇئسهم ڭىنېم ۇب« ىنىشىئ ناقتاۋىلىق ،هدىرىئاد نهگرهب راي ىتىيىناكمىئ

 هۋ نىد ،ۇدىلىق ىققهرهت پاراق اققىليىباجىئ تهيىئمهج ،ادىنىغىلاراب پىلېئ هدىچنهشۈچ

 زىمىلابقىتسىئ لهزۈگ هۋ  ۇديهللىگڭهي زائرىب ىتىمزىخ ڭىنرالناقتاۋىلىق ىنىتىمزىخ ڭىنتهللىم

 .ۇدىنىلزۈي پاراق هگزىب

 

 ،ناغىدىرېب همىتاخ هگرهلشهرىتمهت هۋ قىلقهمخهئ ،قۇلتۇخىب ،قۇلنۇروھ ىدمهئ    

 ىنزىمىزۆئ هگرهلپهلهت ناقتاۋىنىلىق نىدزىب ڭىنرىۋهد ،پىتىقوي ىنرهلتهللىئ ىكىدزىمىزۆئ

 نهلىب زىمىچۈك راب نۈچۈئ كىلسهمرهۋىلېق ادىترىس ڭىنرىۋهد ىڭېي ،ناغىديالرىزاھ

 ىدىمۈئ هۋ ىلابقىتسىئ ىسۈگلهك ڭىنىتىللىم رۇغيۇئ اقشالڭۇش .ىدلهك تىقاۋ ناغىدىشىرېت

 ڭىنىكىلمىك قۇلرۇغيۇئ هۋ ىنىد ،ىتىللىم ڭىنزىق-لۇغوئ شاي رىب رهھ ناغىدىنىلپاسېھ

 ىسۈگلهك ڭىنتهللىم ۇب ڭىنىزۆئ هۋ ىشىلىب ىنىقىلناقتاۋىلىق پهلهت ىنرهلىمېن نىدىزۆئ

  .كهرېك زىمىقىلساملاق پۇتنۇئ ىنىكىلنهكىئ ىمىكاھ
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