
 نهگىلتهر پىغىي ىسىپپۇرۇگ 」رىب「

1/9 

 ىسىرىتاخ مهلهقلۈگ

 

 ىكىتقىللىي-3 زىسقۇلوت ،مهسرۆك پاليوئ اغمىنىقشارچۇئ ناچاق يىمسهر 	نهلىب رهلكىللهئتهچ

 ؟ۇمناغىمقاب پۈرۆك كىللهئتهچ نۇرۇب نىدڭىنۇئ قىلارھهس يهھ ،مهسېد ناقشارچۇئ .نهكىئرالتىقاۋ

 .ىدىمنىلېئ اقپاسېھ رهلىچتهھاياس نهگرۆك ادراللوي .رالڭاملاق پهد

 هدىچىئ ڭىنىسىچغاب قلهخ هدرهقشهق ،هدلىتهت قىلزاي ناغىدىقىچ اققىللىي-3 زىسقۇلوت 

 ادرالغاچ ۇئ .ىتتهي اغمىقىلۇق رهۋهخ نهگېد ۇتپىتىۋىتىگۆئ ىلىت زىلىگنېئ زىسقهھ رهلكىللهئتهچ

 ىليهم هستۆئ سرهد ىلىتزىلىگنېئ تهئاس 8 هدنۈك رىب .ىدىئ راب مىقايىتشىئ كهتتوئ اغىلىت زىلىگنېئ

 ،كۆك ، لىشېي كهدنهگېد تسار .مىدراب ىسىتهئ الپالڭائ ىنرهۋهخ ۇب نىكىمنىتپهۋهس ۇش .مىتتيهد

 قىلمىچ لىشېيپاي سرهد .مىدرىك اقپىنىس لىشېي .نهكىئ راب پىنىس هچناق رىب پهد قىرېس ،لىزىق

 لايائ رىب رهئ رىب	 .ىتتهلۈتۆئ هدىچىئ ڭىنساپال رىب كىلنهۋىياس ،ناغلىزىت رالقۇدنۇروئ هگىتسۈئ

 ىنرالنۇيوئ ،قۇتيهزۈت هلمۈج ،ىتتهرۈدنهشۈچ ىنرهلكۈلزۆس .ىتتهرېب سرهد ىچۇقتۇقوئ ىككىئ

 پۇلوب پۇروگ رىب ىچۇغۇقوئ هچناق رىب پۈشۈچ نىتسرهد .ىدىئ كۈللۈڭۆك الكهب سرهد ،قۇتيانيوئ

 هكچهگرىك كهرنىيېك نهم ،نهكىدىلاق نۈچۈئ شىشىلڭاراپ نىكرهئ نهلىب مىللهئۇم ىككىئ

 ۇش مىرادقىم كۈلزۆس ،يامىراق اغمىنىغلوب كىچىك .ىتتيهمېد يهلېك تهۋۆن چېھ اڭام كهدناقشىرېق

 ،مىدىناغلاق پۈنۈرۆك هگزۆك ىلېخ اتپىنىس پۈرۈي پادىماي ڭهت چاغلوب سهمهئ ناماي ىلېخ ادرالغاچ

 پاقات كهنيهزۆك ىقىلېھ هدرهي ۇب(ىتياروس نىدنهم پهد ۇديهد همېن ۇمرالىلاب ڭوچ ىلېخ ىلېخ

 .)رالڭىلىق زهرهپ پهد راب هداپىئ ناقتارىقراپ ىنىشىچ نۇتلائ

 رالقاچمىللهئۇم شاي كىلهيىلارىتسىۋائ ىككىئ ۇب كىلمىسېئ پىلىف هۋ اتىر پىلىق قادنۇش 

 .راب زىق ىككىئ هنهي هۋ نهم ادمىنېي .ىدلهك پىتېي ىرىخائ نۈك ناغىدىشىلتهبھۆس مىريائ نهلىب

 هدىققهھ لىبياب نهلىب رهلىس نۈگۈب هسمهئ هھ ،پالشاب پهگ پىتىۋىرىق ىنىلېگ نۇخاپىلىف

 ڭىنۇب اي ادناق ژىب ىرىلهژژىب هرۇت پاتخوت ،پۇلوب پهد قوي قاتاچ يهكوئ ؟ۇمسهمېد زىمىشىلڭاراپ

 ،قىلشات اراق ناخاتىر .مۇتتۇت ڭىد ىنمىقىلۇق ،پهگ نهگېد لىجنىئ نهگېد لىبياب ماسقاب پاليوئ پهد

 .ىدىلشاب اقشۇقوئ پىچېئ ىنلىجنىئ رىب كهرهتتهغۇل هنىككىچىك ناغنالرىس لىزىقپىق ىرىلپهرهت ناي
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 ،سهي هئهھ ،ۇدىتاۋىرۈدنهشۈچ زۆس-ۇمزۆس نىتپهرهت رىب پىلىف .زىمىتاۋالڭائ پىنىقرىتېق قىتتاق زىب

 ۇب ناغىمرۇدناچ تهقهپ ىنىقىلراب ىرىلتهسقهم قادنۇب چېھ ادىتقاۋ سرهد .زىمىرۇتلوئ الپهد يهكوئ

 اغىقىتاي ىنېم اتىر پۈتۆئ نۈك هتلائ شهب .ىدىنهكتهك پىشىلاۋقهت پىياجائ ىدمهئ رالرىنويسىم

 كهستۆئ سرهد قاسرۇت هدرهي ۇب ىدمهئ زىب ،ڭاسيوق پۈرۈدنهشۈچ اغرالشادقاۋاس ،پىرىقاچ

 هگمىسهر پهد ىليالاۋىشىلشوخ نهلىب نهس ،زىمياملاشىلشوخ ۇمنهلىب رالىلاب اڭۇش ،نهكىدياملوب

 ىلىتزىلىگنېئ همېنرىب همېنرىب ،پىرېب پىرىقىچ اڭام ىنرىب نىدمىسهر ۇئ پىكلىس رىب ،پاۋىشۈچ

 ناغلاروئ اققىلغايلوق رىب هۋ اكيام رىب نهگلۈرۈشۈچ تهخ ناغىديهد ىرىلسرهد كىللىتهت قىلزاي

 هچۇقتياق هگيۆئ .ىدلوب ناقشالشوخ پىرېب پىزېي ىنىرىلسىردائ تهخلېئ ،پۇزۇقتۇت اغمۇلوق ىنىسرهن

 ىجنۇت ۇب هۋ ،نهكتهۋرۈديۆك پىرىپائ هگيۆئ اتسائ ،ۇدمامرۇت لىجنىئ اتقىلغايلوق ىقىلېھ ماسچائ

 .مۇدلوب ناقشالشالشوخ هدرۈت قادنۇش نهلىب مىرىلتسود كىللهئتهچ

 كهدۇغزاي پاۋاج هكتهخ ۇئ ،قوي رادام كهدۇغزاي پاۋاج ،ىدزاي تهخلىئ نىيېك نىدلىي رىب اتىر 

 كۈزۈت هدرۈت يىقىقهھ نىيېك نىدڭىنۇئ .ىتقىچ نىتسهئ تهخ ۇئ هچۇغلوب پهد نهمىتېي هگهيىۋهس

 رىسهت ساملۇتنۇئ كهركهب هدنهم ادىسىرائ رالۇب .ۇتپوب رهلترۈك هۋ 	كرۈت مىرىلناقشۇنوت

 هسېد ترۈك نۇرۇب ،ىدىئ ترۈك ىسىككىئ نىدمىشىدقاتاي .ۇتپوب ترۈك سهمهئ كرۈت ىرىلناغرۇدلاق

 پىشىلنۇروئ اققاتاي .مىتتهلىب پهد ترۈك ىنسهسىلتات مىھاربىئ رىب ناغىديۇقوئ ىنيهلۇمىليهل

 ،قىلراشڭاق ،ڭۆئ يادغۇب لۇتماراق ىيارىچ ڭىنترۈك ىككىئ ۇئ نهگلهك پىرىك هللىب الىسىتهئ

 ،ىدىۋىرېب پۇيوق ىنىرىلچاچ نامىسنۇقلود هتچهك ىسرىب .ىدىئ قۇيوق اراقپاق ىرىلشاق

 ىمسىئ .مىدىناغلاق پهد انىكقىليارىچ پهجهھ تهپاساك .ىدلوب الىزۆئ ڭىنلوجاك قىلناتسىدنىھ

 اممهئ ۇتپهمنىلىب ىريهغ ۇغىڭام ،نهكىئ هدىنهم نهگېد سهب ىدلوب رهتېي هدىچترۈك ۇب پۇلوب انسهب

 هچلىق ۇمىراچىب ۇئ .ىتياروس ىنىسىنهم پىلېق ناريهھ الىسىلڭائ ىنىمسىئ ڭىنۇئ كرۈت قادناقرهھ

 ىسىچنىزىككهس انسهب ،پۇلوب الاب 8 رالۇئ هچىشىيېد ڭىنۇئ .ىتتهرېب پۈرۈدنهشۈچ يهمكىرېز

 .نهكىتپۇيوق ىنمىسېئ ۇش پهد الوب ىدمهئ رهتېي پهك ىقىچچائ ڭىنىسىداد ،نهكىئ

 ترۈك رىب ىكىدرهي نىقېي اغىقىلنامروئ اجىلماچ لۇبناتسىئ ،تارمان هچنۇش ىسىلىئائ 

 همىنچېھ نىدمىكچېھ ،ىدىئ لۈڭۆكقائ هۋ ترهم هچنۇش اغىقىلتارمان اممهئ ،ىتتارۇتلوئ هدىسىللهھهم

 نهلىب ىچۈك نۈتۈپ ىنىشېب پىرغائ ىشېب پهلىچېك-هچېك ،ىدېئ ناچلهسېك هچنۇش اممهئ .ىتيامىيائ
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 ڭىنىشېي پىلىقشىئ .ناچاق رهھ ىتتارۇتلوئ الپپىگېچ پىترات ڭىچ نهلىب قىلغاي ىكاي نهلىب اتنىل

 ڭىنمىتىۋىراك ماسلاق پىرغائ .ىدىئ نابىرھېم الكهدرالىنائ هۋ ناقشىپ هچنۇش ،يامقاب هگىكىلكىچىك

 پهلمهد ىنرالىرود هۋ ياچ ازڭايرهھ لىخرهھ ىلېھ ،پۇتۇت ىنمىشېب ىلېھ پۇرۇتلوئ پهلنۈك ادىشېب

 .ىتتالىق تهھىسهن اغنۇزۇئ نىدنۇزۇئ ماسىمىنۇئ ىلىكچىئ پهد نهكقىچچائ ،ىتتهزۈكچىئ

 .ىتتالاس تىتھهت پهد نهمىلىق زرهئ پىپېت ىنىرمۇن ڭىنڭانائ-اتائ ،نهميهد هگڭىمىللهئۇم

 ىراشرهي اسىملوب انسهب اتقاتاي پىلىقشىئ اسقىچ رالقاتاچ رىب نىدرالشىئ رىب ،اسلىترىي زىمىرىلمىيېك

 .ىتتالاق پاتخوت نىتشهلىگرۆچ

 هبنهشكهي هبنهش .ىتتيامراقىچ ۇمىقترىس پۇرۇقشاب ڭىچ كهب پهتكهم پهد كىللهئتهچ ىنزىب 

 اتترىس ڭىنېم ،پىلېئ ىنرهلىسرهن ناغىديهي ،پىشىملائ سۇبوتپائ هچچهن نىياتائ هدرهللىتهت هۋ

 هگىسىلىئائ ڭىنرالۇئ ،ىتتهرېب پىلىق پهلرىب رىب ىنىممهھ اسلوب مىرىلىسرهن ناغىدىلائ ،ناغىدىلىق

 تهسخۇر ڭىپىتكهم مىزىق رۈچهك ،پىلىق نۇفلىت اڭام ىسىنائ هبنهشكهي هبنهش رهھ ،مىدىئ شۇنوت

 هچكرۈت ڭىنشاپائ ۇئ ،ىتيهلزۆس هچنۇم رىب پهد قۇتتهتېك پهئ هگيۆئ ىنېس اسلوب نهگرهب

 ،مىتيهمنهشۈچ هچنائ ىنىپېگ چاغلوب نهكتهك پىڭىس هچترۈك هۋ ىزۇپپهلهت قرهش قۇيوق اغىزۇپپهلهت

 ": پاۋىترات انسهب ىننۇفلېت ،مىتتارۇت الپاراق پهد مىجهزيهت رۈككۈشهت مامات مامات ۇمىتقادنۇش

 هھ ،ىنېس نهم مىدمهملىب ،هھ ڭۇديوق پهد مامات پۇرۇت يهمنهشۈچ ىنىمىنچېھ هنهي ناچىقهئ

 هسرهن ناغىدىلېك چاغلائ ادناقتياق هكپهتكهم هبنهشكهي ،راب ڭىجايىتھېئ هگىمېن ،پىلىق قادنۇش

 .ىتتهتىۋىيوق "پهد يوق پاللوي ىنىكىلمىزىت اسلوب

 اتائ اغرالىلاب كىلرهي .ىتشالماۋاد لىي رىب قاس شۈلۆب لۈڭۆك زىستهننىم ۇب ،كۈللۈڭۆكقائ ۇب 

 نهگېد " راب زىڭىنۇفلېت ىچنالاپ" رودىراك ،ىتتالىق الىغنۇفىلېت ىكىدرودىراك اسلىق نۇفلېت ىسىنائ

 قۇللوي نۇزۇئ ۇمزىمىنائ اتائ ڭىنزىب ،شىئ ناغوي ياۋ ": رهلكىللهئتهچ زىب .ىتتالوت نهلىب اداس

 پىشىيېد "هھ ىدىئ رالوب قادناق اسقاب پىرىقاچ اغنۇفىلېت ۇۋائ ۇمىنزىب اسلوب ناغىلالىق نۇفىلېت

 ڭىنتهۋهق ۇئ ىلېھ پۇرۇدلاق ناريهھ مىئاد ىنېم پۈزۈكتهي اغمۇيۇزرائ ۇب انسهب .قۇتتهتېك

 ىچنالاپ رۇغيۇئ رودىراك نۈتۈپ ،ىتتاترىقاچ ىنېم نىدىنۇفىلېت نىتتهۋهق ۇب ىلېھ نىدىنۇفىلېت

 .ىتتهتېك پارڭاي نهلىب مىمسىئ ڭىنېم پهد راب زىڭىنۇفلېت
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 ىنىمسىئ ۇئ ،پىشىملائ پهتكهم ،ىتشاملائ پهتكهم نهلىب پهۋهس مۇلهم انسهب ىلىي ىچنىككىئ 

 ۇمراب انسهب پىلىق نۇفىلېت اغىقىتاي المىئاد پۇرۇدناچ كهدناقشىرېق زىب ،ۇتپىترهگزۆئ اغارھهز

 ىدىئ انسهب ىمسىئ ىقنۇرۇب ڭىنىزىق ترۈك كىلمىسېئ ارھهز ىقىلېھ هسېد قوي مهدائ قادنۇئ ،قۇتيهد

 نىدمهناشىپ ىنىمسىئ انسهب ۇب ڭىسياق رهھ ھائ ،مهراچىب .قۇتتهتىۋىلراكشائ ىنكىلتهيىپخهم پهد

 ىنمىشىدقاتاي راداپاۋ ۇش مهھىلېھ .ىتتهكىرىت پهد ڭىتشالوب پىيېي ۇمىگمىپىتكهم ۇۋام ،يهمزۈكتهك

 اڭام ىنىمىنرىب نهگېد نىشيىۋ نۈچۈئ شىشىلڭاراپ نهلىب نهس يهتېك ڭاغىداس ،نهمىلاق پهلسهئ

 پهد نهمرالوب كهدۇغلائ نۇفىلېت قىلرادىتقىئ ىلقهئ ناچاق نهم اممهئ ،ىتتالوب ڭهسرهب پۈرۈشۈچ

 كهرېك اسلوب ناغىملالوب پىنىقىچ اقشىلېئ نۇفىلېت قىلرادىتقىئ ىلقهئ هچىغرىزاھ .ىدىئ مىرېي ىلڭۆك

 ىنىرىلمۇيوب رىتكىلېئ هيىكرۈت ،يهتۆئ پۈرۈدنهشۈچ ىنۇش هدرهي ۇب .قۇدىمقاب پىشىلڭاراپ اتياق

 قىلراتاق رىتويىپموك ،اكسېد قىتتاق ،اكسېد قامراب ،نۇفىلېت چاغلوب ناغىدىرىكهئ نىتترىس

 3000 هدهيىكرۈت ىننۇفىلېت ناغىدىلائ هگنهچيوك1000 ادۇگڭوج .تهممىق ىساھاب ڭىنرهلىسرهن

 جاب نىدرالنۇفىلېت نهگرىك پىلېئ نىدلهئتهچ هدهيىكرۈت پهۋهس ۇش .زىسىلاۋىتېس پهلجهخ نهچيوك

 يائ 3 هسىمنهلۆت جاب پۇلۇرۇدلائ اغمىزىت زىڭىنۇفىلېت ناققىچ پىلېئ نىدرهيۇب ڭىنزىس ،ۇدىنىلېئ

  .ۇدىلاق پىنىلپۇلۇق ادلاھ كىتاموتپائ هدىچىئ

 ڭىنانسهب ،مىشىدقاتاي ترۈك رىب هنهي قۇليهلېك ،ىتشالرىخائ هدرهي ۇشۇم ىسهسسىق انسهب

 هللىب ۇمىكپهتكهم ،هدرهي رىب ۇمىيۆئ ڭىنانسهب نهلىب هھىلاس ،هگهھىلاس ىسىنيىغائ اكاز سانىدهق

 .ۇدىشىتېك ڭهت هگىرىليۆئ پۈرۈتۆك ىنرىك راغات رىب ىسىلىكىئ اسلوب هبنهشكهي هبنهش ،نهگلهك

 اغمۇقيۇئ ھائ" نهگىتهئ ىنۈكرهھ ،قارمائ تهشھهد اغۇقيۇئ ىكىلىدىھالائ كىپىت ڭىنهھىلاس

 نىدىزغائ پىزىت پىزېئ پهگ نهگېد نهمىتپالخۇئ ىشخاي پهجهئ مىتېق رهرىب .ۇدىپوق الپهد "مىدىمناق

 ،ىتيامشىپ زىمىقىچرۇپ الڭىنزىمىككىئ هچىيوب قاتاي ،كهككىرىت ،ناماي ىقىچچائ .ۇدياملاق پىقىچ

 ،نهلىب زىمىرىب رىب زىمىشىرېق نهتسهق اممهئ ،نايائ كهدلوق شهب ىزهجىم ڭىنىمىرىب رىب هتتهيىلىمهئ

 پۇرۇئ راكىب ،همرۈتكىرىت ىنېم ": 	پۈگۈت ىنىرىلتىشۇم ،پىتىلرۇچۇغ ىنىرىلشىچ ،هسلهك ىقىچچائ

 النىتسار ،مىتتهرۈتكىرېت كهب وخۋاد كهب ۇمنهم ىرىسنهگېد قادنۇش ،ىتتاپوق پهد "نهمىلاس

 ىتتهكىچ ڭىلىت ،اراق ائ" .مىتتارۇت ڭهت ياملاق نىتپهگ زىغېئ رىب ،ۇيمىتتارۇت پۇقروق پهد ۇمرهتىۋىرۇئ

 " رىبهس اي ،هھىلاس رىبهس اي ،يالاۋىسېب ىنمۈزۆئ نهم ۇتپوب رىزاھ نهسيالارۇت ڭهت نهلىب مهدائ ،هھ
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 ڭاسلوب ناغرۇت هرۆئ ،تهك پۇرۇت اسلوب نهگلهك ڭىقىچچائ"يامرۇت مىج هنهي نهم .ىتتهتېك پهد

 المۇقوچ اقتاۋىراك هۋ ىتتاپوق الپهد نهمىتىۋىرۇئ ،مهسېد "ۇدىناي نىدنائ ،لاۋىتېي ىكاي لاۋىرۇتلوئ

 نهتسهق هدىزهب ادناقتاۋالخۇئ ۇئ .قۇتتالاق پاتخوت ،قۇتياراجىھ الڭهت زىمىلىكىئ .ىتتهسسۈئ ىنرىب

 پىنىلرهھهز نىدۇقيۇئ ،چائ ىنڭۈزۆك هھىلاس ،هھىلاس ": پاۋىرىك هكتهياپىق نهكتهك پۇقروق

 ": يامرۇدناچ .ىتتهتىۋىتېئ الپىلېئ ىنقۇتساي ىكىدىنېي ماسيوق پهد " چائ ىنڭۈزۆك ،نهسناغىملاق

 ڭىنمىشېب ،مىديىغلوب ناغلىق ھانۇگ همېن نهم اللائ اي " مهسېد "نهسنهكتاياھ ىركۈش اغادۇخ ھۇئ

 هگرهي ۇش اسلوب نهگلهك نىدهن پىلىقشىئ ۇملۇغڭۇم ۇمرۇغيۇئ ىنزىق ۇنۇم ناغلوب ىسالاب

 .ىتتهتېك پالۋوت پهد " ۇچڭاسلوب نهكتهۋىزۈكتهك

 هسرۆك هدهن ىنېم ،ىدىئ راب زىق ىچخىرات رىب هنهي ادزىمىقىتاي الىسىلڭائ ىنپهگ ۇئ 

 ىسپهن ،ۇتپىچېئ ىقىسروق ڭىنىتىنامائ ڭىنڭىدادجهئ ،ىتيهد "؟ڭىدڭام هگهن ىتىنامائ ڭىنمىدادجهئ"

 پىتېك پۈلۈك پهد ۇدياملوب ىلىغلىق پهگ اڭاس ھۇئ ،ماسيوق پهد ىدڭام ىلىغلىق شهرۈك نهلىب

 كهدىلىككهئۇم رهي الناماز ناغلوب رالتامۇلهم قىنېئان كىلتهۋىسانۇم اقخىرات زىق ۇش .ىتتالاق

 اڭاس هھىلاس ":هدۇدىرېب پاۋاج پۇرۇت يامچائ ىنىزۆك اسلوب ناقتاۋالخۇئ ،ۇدىلوب اديهپ الىدىككوم

 قازاق ،لۇغڭۇم اقشاب رۇغيۇئ ،رۇغيۇئ رۇغيۇئ سهمهئ قازاق ىكاي لۇغڭۇم ۇئ ،نهميهد مىتېق هچچهن

  .ۇدىتېك پۇپوق پهلزۆس سرهد پهد " ۇغىتتهتۆئ هتپهتكهم ارۇتتوئ ۇمناغىمۇقوئ خىرات نهس ،اقشاب

 ،قۇدرۈي يامشادىچ هنهي ،پۇشۇقوس ،پىشىترات لىي رىب نهلىب هھىلاس پىلىق قادنۇش

 تادىدناك پىنىللات اغىپىنىس ىرىلتازمان ىچۇقتۇقوئ ۇئ ،مىتشاملائ پىسهك نهم ىلىي ىچنىككىئ

 رىب چاغلوب ناغىدىلۈتۆئ 	هگرىب زىمىرىلسرهد پۆك ۇمىسلوب قادنۇش ،ىدلاق پۇلوب نىدرهلمىللهئۇم

 رالۇئ ادناغلاق يائ هچچهن هكشۈرۈتتۈپ شۇقوئ ،قۇدرۈي پۇرۇتلوئ هگرىب پىشىدمىچ ىنزىمىرىب

 هگرهي ناغىدىرېب رىمهئ پۇلوب مىللهئۇم هگرهلزىب الپهركهس رىب ،ىتقىچ الىغزىمىشېب ڭىنزىب يىمسهر

 پىشىلسام الزىت اغاۋاھ ۇب ،پاۋىلوب مىللهئۇم النىدرىب 	رهلكهميوس ىكىدىپىنىس ڭىنرالۇئ .ىتتهي

  .ىدلوب ناغىديۇريۇب اقشىئ پهد "هتىۋىلىق ىنام مۇرۋاي ":پۈنۆك

 مىللهئۇم هدمهدرىب رالقاچشادائ نهگرۈي پۇقوئ هللىب ىنسرهد نۇغرۇن نۇرۇب يائ هچچهن ىخېت

 ناماي اسىريۇب اقشىئ پۇرۇت پىلىق قىلتات ىنىزغائ پهد " مىدالۋهئ ،مۇرۋاي ،مىناج ": ىنزىس پۇلوب

 پىرىقاچ ىسرهرىب ،قاسلاق پىرىك اغىناخشىئ نۈچۈئ شهدزىئ ىنزىقناخ هھىلاس .نهكىدىلېك رىغېئ
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 پهگ پهد مىللهئۇم هھىلاس ادناغلىق پهگ ،ناغىدىرۇت پۈرۈملهت ادىدلائ اناخشىئ هچىغىميوق

 ڭىنېم ىكاي ،نىكىمىقچاغلوب كىچىك نىدنهم ىشېي ڭىنىسىممهھ ڭىنرالۇئ .قۇدلوب ناغىدىلىق

 مىچېچ اقيۇق مهسرۆك ىنىقىلاسقائ ڭىنرالۇئ پىلىقشىئ مىدىملىب ۇمجاتھۇم هگهيىبرهت كهركهب مىسپهن

 پۇلوب پهد ىچنالاپ لۇقام ،هسېد هنىكتهۋىلىق ىنام مىناج ،مىتتالاۋىقېچ هتپهگ ،پۇرۇت كىت

 نىيېك نىدنۇش ،مىتتايوق پۇشوق ىنپهگ نهگېد مىللهئۇم هگىنيهك پىنىكىد نىيېك نىدمهدرىب

  .ۇتپوب ناغىدياملىق پهگ اڭام پهد نهكناماي كهب ىقىچچائ ڭىنۇئ ،ناغىدىقروق نىدنهم ىسىممهھ

 مىللهئۇم ىڭېي ڭىنزىب ،پهدزىئ ىنېم ىرىسناقچاق نىدڭىنۇئ نهم ،ىتياليىس ىنمىشېب هھىلاس

 نهم ،نهمىلىق پهگ نهم ،نىگېد اسلوب ،ۇمراب رهلنهككهت قىتتاق ،رالناغلىق كهزوب ىنېس نىدرالزىق

 ۇش الىنهي نهم ،نىغىمچاق نىدنهم مىدىمرهگزۆئ نهم اممهئ ،مىدلاق پوب مىللهئۇم الپهركهس رىب

 پهد نىگېد اسلوب شىئ كهدۈگىلهرېب پىلىق نهم ،مىدىمناق اغمۇقيۇئ مهھىلېھ ،ڭىھاش ۇقيۇئ ڭىنېس

 زىت نىتترىس تاپ– تاپ هدىسىياس ڭىنىكىلمىللهئۇم ڭىنۇئ رالىلاب ىكىتپىنىس ڭىنزىب .ىدرۇت

 نهگنهلكهچ ىشىريۇب قامات نىتترىس ،ڭىنرالىقشاب نىدرالىچۇقتۇقوئ ،قۇدلاۋهي پۇتۇريۇب 	ىنرالقامات

 .ىدىئ

 هسېد زىمىلاق پىلېئ پهتكهم ،ىتتۈپ ىسىكىتكارىپ ۇمڭىنرالۇئ ،ىتتۈپ شۇقوئ پىلىق قادنۇش 

 اڭام ڭىنلۇبناتسىئ ،ڭىمرۇك رهلىشىك ناغلاق اتقىلنادان جاتھۇم اڭام ،ادمازېي ىكىتقرهش ،يامىنۇئ

 ادمادڭام ىرىلىچقاراق غات ناغىدىرۇت پۇلوب رالشىشىتېئ هۋ شۇرۇئ ىكچىئ ،هچىنىگېد قوي ىجايىتھېئ

  .ىتتهك پىتياق اغىترۇي ىكىتقرهش ناغىديارچۇئ رىب

 ۇئ ،ىدرهب پىلېئ ىتىلېب نالىپۇريائ پۇتۇت هدزۆك ىنىكىلرهتهخىب ڭىنرالىلاب قىلقرهش پهتكهم

 هۋ شائام ىرىقۇي ىكىدلۇبناتسىئ ،نۈچۈئ شىتىلڭىديائ ىنىترۇي زۆئ رالزىق ترۈك رهسيهق پوت رىب

  .ىتشىتېك پىتياق پاللات ىنىترۇي ناغلوب ڭوچ ىرىلزۆئ پالشات ىنشۇمرۇت مهجرىتاخ

 رىب ڭىنرهلترۈك .ىدىئ زىق كىلمىسىئ قارپاي ىكىدمىپىنىس ،مۇتسود ترۈك رىب هنهي

 هۋ ڭىنرهلكهرېك-هسرهن كهدنهگېد....ايرهد ،ساملائ ،قارپاي ،رۇغماي ،زىڭېد ،لارهم ىكىلىدىھالائ

  . كىلرهيېد قوي نهساسائ رالناغيوق مىسېئ هچپهرهئ كىلىنهم .ۇدىيوق قىج ىنىمسىئ ڭىنرالناۋياھ

 ڭىنۇئ هبنهشكهي هبنهش رهھ .ىدىئ زىق ناچشىئ كهب نىكېل تارمان ڭهئ ىكىدزىمىپىنىس ۇمقارپاي

 پالىكتوچ ىنىرىلىچنۇم ،ىنىسىناختهجاھ ىچپوئ ڭوچ ڭىنتهۋهق رىب پۇيوق پۈرۈت ىنىسىكپوي
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 هممهھ چىلىم چىلىم ،يهمتهۋىلېس ۇمىنىرىلقاپياپ ىخېت رۇتاب ۇب .مىتتهرۆك ىنىتىلاھ ناقتاۋالىزات

 اقپىنىس ،پۇلوب راكىب نىتقىلىزات ۇئ .ىتتالىق هچۈكتهك پوب رۈدۈب رۈدۈب ىرىللوق ،پىلىق لۆھ ىنىرېي

 مهدائ اغناغلىق شىئ مهسېد ۇمڭىدىمراھ نىغلىق ىدلوب ياۋ ،ىتتهتېك پالىزات ىنرالپىنىس پىقىچ

 ىدداس الكهب ىكىلىدىھالائ كىپىت رىب ڭىنۇئ .ىتتهرىۋىلىق ىنىشىئ پۇيوق پهد مىكىلرىدهق ۇديامراھ

 تهگۆئ هچترۈك اڭام ،مىتتيانيوئ پىلىق قامخهئ الكهب ىنۇئ نهم ،ىتتهنىشىئ هسېد همېن مىك ،ىدىئ

 هچۇزنهخ قاي ،مهسېد يايوق پىتىگۆئ هچرۇغيۇئ نهم ،ىتتايوق پىتىگۆئ ىنرهلپهگ لهزۈگ ڭهئ 	مهسېد

 پىتىگۆئ ىنرهلپهگ كهدنهگېد ڭاراس نهم ،پۇشۇپ مىچىئ نهلىب ڭىنۇش ،ىتتالاۋىرۇت پهد تهگۆئ

 ،ىتيهد "ڭاراس نهم ": پالۋوت پهد يهھ الىسرۆك ىنرالىلاب قۇلۇگڭوج ۇئ نىدنائ ،مىتتايوق

 المهسلۈك ،مىتتهلۈك هچۈكتهك پىرغائ مىقىسروق پاراق هگىتىلاھ ۇئ ڭىنۇئ ،ىقىلقاموئ ڭىنىزۇپپهلهت

 ": پىشىتېي پالغوق نىدىنيهك ڭىنرالىچۇغۇقوئ ۇزنهخ ۇئ پىلېق پۇقۇئ ىنمىنىغىنيوئ نۇيوئ ڭىنېم ۇئ

 هچكرۈت ىنرىياخ ،هچۇزنهخ ىنڭاراس نهم .ىتتهلېك پۇيوق پهد "مىرهلىد رۈزۆئ ،رىياخ ڭاراس نهم

 هچۇغراھ پهد نهسنهكىكسهئ كهب ": پىلېك پىتياق .هدىنهم نهگېد سهمهئ رىياخ ،ىتيهد

 ڭىنزىپىنىس ،مىدىملىق نهتسهق املوب اپاخ ،املوب اپاخ ": ماسيوق الپهد "ناجياۋ " .ىتيالقىدىغ

 قادنۇم ،نهميهد همېن هككىلىچپۆك نهم اسلوب شىئ رىب اڭاس ،يالاق پۈنۈتۆئ ىكىللهئتهچ رىبنىدرىب

 .ىتتهتېك پىشىليىددىج پهد "ۇمىدىرغائ ،هلىق

 ۇمسالىگ ،ۇمتۇمائ اۋاي الىدزىمىشېب ،قۇتتارۇتلوئ ادىچغاب زىمىككىئ هتشىلېئ مهد ىنۈك رىب 

 ادىقىلرائ پهگ ۇئ .ىتتارۇت پالىگڭاس خهرهد رىب راب ىسىۋىم كۆكپۆك هنىككىچىك پىلىقشىئ

 ىدمهئ ،ڭىتشهگۈت نهس ،قارپاي ھوئ ": هد ىدرهب پوب اڭام .ىدلاس پۈزۈئ القادنۇش زىسرايىتخىئ

 لىي هچچهن ىنېس ۇئ نىدنائ ،اروس مۈرۈچهك ،اروس قىلىزار پىپېت ىنىسىگېئ ڭىنخهرهد ام پىرېب

 سهملهيىلزۆس ىلىت ،سامساب ىلوق ،سهمرۆك ىزۆك ،پهد زائ ىنناغلاق پۇتۇت هككىلىچمهلشىئ ادىغېب

 ىنىرىلزۆك هراچىب ،مىتتهۋىلپۇقوت كهتتۇمىلىپ ىننهگېد پهگ پهد "ۇدىرېب پهئ پىلىق نىلېك اغىلغوئ

 .ىدلائ شاي هگىزۆك پهد " نهمىلىق قادناق ىدمهئ ،امتۇقروق ىنېم ادۇخ ھائ ": پىچېئ كهدىلايىپ

 ،ىنىشىرېب تهسخۇر هگىزۆئ پىرىك اغىسىناخشىئ ڭىنرىدۇم النىتسار هراچىب ۇئ هدىتىئاس ىچنىككىئ

 مۈرۈچهك پىپېت پهدزىئ ىنىسىگېئ ڭىنخهرهد كىلىۋىم ناغرۇت پالىگڭاس اغىسىليوھ پهتكهم

 رهگهئ ،نهسياملاپات ىنىشىك ۇئ نهس مىزىق "،پىتېك پۈلۈك مىناخ رىدۇم .ۇتپىتيېئ ىنىقىلناغىدياروس
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 .ۇتپهد "نىكتهۋىلىق هقىدهس ارىل رىب هگرهلىچمهلىت ادناققىچ اقترىس اسىملالوب تهھار تهقهپ ڭىچىئ

 پۇلۇتۇق نىدرهلتهۋىقائ قۇلشۇنۇقروق ىقىلېھ ھۇئ ": پىلېك اغمىنېي ادلاھ ناغلىچېئ ىرىلهقهقلۈگ

 .ۇتپىرىك پهد "مىدلاق

 اغىمسىئ پۈرۈي پاروس تهھىلسهم نىدزاتسۇئ امىلۆئ رىب ياملوب ىزار نىدىمسىئ ۇمۇئ نىيېك 

 مىسىئ ڭىنزىمىمىللهئۇم رىب .ىدلاۋىلىق قارپاي پهنيهز ىنىمسىئ پۇزۇقشوق ىنمىسىئ نهگېد پهنيهز

 پهنيهز ": استاۋىزېي تهخ اغىكسود مىللهئۇم ۇش لهد ىنۈك رىب ،ىدىئ قاففهر پهنيهز ىسىلىماف

 ادمىدلائ قىليارىچ ۇئ ،نهمىتپالۋوت پهد "قاففهر پهنيهز ، قاففهر پهنيهز پهد مىدىلۋوت ىنقارپاي

 " ساگ نهگېد قاففهر پهنيهز ": كهرپهچۈك پهك مىقىچچائ ۇمىخېت .ىدىمىراق اليىئتهق 	ۇمپۇرۇتلوئ

 هگىنيهك مىللهئۇم ،هدىلنىقېي اغىكسود ،مىتتارۇتلوئ ادنۇروئ ىچنىككىئ ،نهمىتپىتېك پىرىقاچ پهد

 قاي ،نهمىتپىرىقاچ ىنمىللهئۇم النىتسار ماسقاب پاليوئ ،ۇمسهمېد ؟ۇمڭىدرىقاچ ىنېم .ىدىراق

 ىنمىللهئۇم ۇئ ،اسلوب نهگىمتهك پۈلۈك مىللهئۇم ،مىدلاق پاتخوت پهد 	قارپاي ۇۋائ نهم ،مىللهئۇم

 ىنېم ": پالۋوت هسرۆك هدهن ىنېم مىللهئۇم اممهئ .نىتسۇمۇن نهمنهكرهرۈي الپىچېق مهسرۆك هدهن

 .ىدلوب ناغىدىيوق پاراجىھ پۇيوق پهد "نهمىتپامىلڭائ املوب اپاخ ،ۇمڭىدرىقاچ

 ،زىمياملاقىچ ۇمىغالات پۇقروق ىرىلچهك ،ماستياق ،ىدىئ قوي مۇقتياق اغمۇترۇي":پىلىق قادنۇش 

 هگزىب ىشخاي ۇمىلېھ ،ۇدىتېك پىلېئ چۈرۈگ نۇئ پىلېك پۇرۇتساب رىب هدنۈك هچچهن ىرىلىچقاراق غات

 هتپهتكهم نهم ،ۇمىسلوب نهگىچۈك هچنۇش پهد "ىدىئ راب مۇغلاق ادلۇبناتسىئ ڭىنېم ،ۇدياملىقېچ

 ناغلاق قۇشوئ ۇمىسلوب لىي رىب ۇمىسلوب پىلىق مهدراي اغرالشاپائ زهپشائ ىكاي ىسىچشىئ قىلىزات

 زىمىقالائ .ىديوق پىلېس اغلوي ىنقارپاي الىنهي پهتكهم ،ۇمىسلوب ناغرۇۋلاي هچنۇش پهد ماسلوب

 هدڭىدرهد ڭىنېس ،ياۋ مۇرۇغيۇئ ياۋ ": ۇتپىزېي تهخلىئ ادنىقېي ،ناغلوب نۇزۇئ ىلېخ ىلىگلۈزۈئ

 ادلاھ كىلتهيىقىپاۋۇم هدىسرهن نهگېد لىيهمىئ ۇۋام ،مۇدلوب ناغىدىتېك پوب ىرىھام رىتويىپموك

 ،تهۋهد تياھ ڭاسلوب ناغلاۋرۇشپات ،هھ ۇدنهكگهت اڭاس تهمالاس قاس ،مىتتهۋهئ ىنمىتېخ ىجنۇت

 .ۇتپۇيوق پىزېي پهد " هنهي يهمرۈي پوب شوخ اكىب

 ساملۇتنۇئ ادمىتاياھ هۋ رهلشىمچهك انوك ۇش پۇرۇتلوئ پالقاراۋ مۇبلائ 	نىتتاسوت نۈگۈب انام 

 راب مىشىدىتراپ هنىككىچىك رىب .ىدلاق پىلېك هگمىسېئ رالتسود كىللهئتهچ ۇش ناغرۇدلاق ىنرالزىئ

 ىشخاي كهب ىنىشخان ،ڭاسلاق پىلېئ اغلىت ىنېم هدڭىرىلىياكېھ هدىرىب ڭىنرهلنۈك هدهھ ": ىدىئ



 نهگىلتهر پىغىي ىسىپپۇرۇگ 」رىب「
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 ۇدمالوب ڭاسيوق پهلپىرهت پهد "مىشىدىتراپ كىچىك ناغىمىقياب مىكچېھ ىنۇب نىكېل ناغىديالاتيېئ

 هچرۇغيۇئ سۇسخهم نۈچۈئ شۇقوئ ىنمىرىلناغزاي ڭىنېم هۋ ،ىدىنهكتهك پىرىزىق هدىپپۈھ پهد

  .ىدىناغلوب ىچكهمنهگۆئ

 انوك ،رالتسود انوك نىدرىب نىدرىب شىمرالۇتنۇئ : قادنۇم ىتسىكېت ، ناغىدىلوب اشخان رىب

 ىبهك رالشۇق نهكتهك پۇچۇئ رالتسود انوك شىمرالۇتنۇئ رهۋهخ رىب هن ،قوي مالاس رىب هن رالتسود

 راللىي رالتسود انوك ، رالتسود انوك نىدرىب نىدرىب رهتېك پۇلۇتنۇئ ىبهك رالشات ناقساب نۇسوي

 ،ۇمماسلاق پۇتنۇئ ىنىسرهن اقشاب ،ادناقشالراچان مىتىيىلىباق شۇتۇت هتسهئ ،ادناغىرېق مىنھېز ،پۈتۆئ

 ىنرهلىشىك لۈڭۆكقائ ۇش ناغىمرۇدلىق سېھ قىلىچرىپاسۇم هۋ قىلپىرېغ ،ىنمىرىلتسود انوك ۇشۇم

 .نهميهد نهكماسىملاق پۇتنۇئ التهقهپ

 

 

 


