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ننهميیهلسهئ ىنىكائ رراقىپلۇۇزز نناجمۇسهم ىچۇغززايی

اسيیهئ زىززهئ

)كىرېچوئ(

”سسهملۆئ ررهئ ننهگېيی ىنىمېغ ڭىنلهئ“
ىسىلاقام قلهخ ررۇغيیۇئ-

 يىقررهش .ىىدلىريیائ نىدىتنەززررهپ ككەررۈيی تتوئ رىب هنهيی ڭىنىززۆئ ننۈگۈب ىقلهخ ررۇغيیۇئ
 ،رىئاش ،ىچۇغززايی قىلقاتائ ،ىناتىپاك قىباس ڭىنىسىيیىمررائ ىتىيیىررۇهھھمۇج نناتسىكررۈت
 ىنۈك همۈج رىبهتكۆئ -12 ىلىيی -2012 ىىددالىم ىىدنهپهئ رراقىپلۇۇزز نناجمۇسهم گگرروتاماارردد

 هگىرىللەددهب نناغلىق تتهئاتىئ هگىززۆئ رراهھھنىزز .ىتتۆئ نىدمالائ ەدىرىهھھھهش اتۇملائ اادىشېيی 87
 اتائ  نىتتهننهج ىنىكىلتەرىخائ ڭىنمۇهھھھررهم اللائ ىباناج نناغىدىرېب ييامىيیائ ىنىتىقپهش
!نىمائ .ننهسيیاغلىق

 ىنۈك ررههھھھ ىىرىلتهب ڭىنىسۇماق خىررات نناغىدىنىلباسېهھھھ ىشىمچهك ڭىنىتايیاهھھھ نناسنىئ
 ڭىنايینۇۇدد .ۇۇدىڭام پپۇۇررۇۇدلاق همانددايی ننۈچۈئ ررهلىكنىيیېك پپۇشوق ىنتهب رىب ىڭېيی هگىززۆئ
 ۇب پپۇلۇغوب ننهلىب ىىرىجنەزز قىلتامام ااددرىخائ ڭڭهئ ىتايیاهھھھ ررالناسنىئ نناغلوب ىىرىلىگىئ قىلڭائ
 اممهئ سسهمهئ انسهتسۇم نىتتهيیىنۇناق يىئىبهت ۇب ەدنهب رىب چېهھھھ .ۇۇدىشىلاادىۋۋ نىدمهلائ يىناپ
 ،ىتخهب ڭىنىمۋۋوق ززوئ ،ننهكتهيی پىنىشۈچ ىنىتىممىق-رىددهق ڭىنتايیاهھھھ اادىتايیاهھھھ ززوئ
 نىدىپوت ررالقىلتايیاهھھھ زىب زىستىقااۋۋ هچررهگ ررالناسنىئ نناغززۇققائ ررهت ننۈچۈئ ىقىلشىيیاسائ
 نناقتااررايی هگىلىددهب ىتايیاهھھھ ،ىىدداقىتېئ ىكىدىتقااۋۋ تتايیاهھھھ ڭىنررالۇئ ققاارىب ۇمىسلوب بىيیاغ
 ىناازىم تتايیاهھھھ ەدىسىرىتاخ ڭىنررالددالۋۋهئ ىكنىيیېك ىكلهب ۇۇديیاملۇتنۇئ ۈگڭهم ىىرىلكهگمهئ
.ۇۇدىررۇت پىلىتېئ ددايی قىلمااۋۋاادد ننهلىب شىنىغېس ەدىتىپۈس

 ىنىنىمررائ ڭىنلهئ رىب .ىتچۆئ ززۇتلۇيی ققۇۇررويی رىب نىدىمىلائ قىلتايیاهھھھ ڭىنررۇغيیۇئ ننۈگۈب
 ڭىنررالتايی .ىتچۆئ ىلىئشهم ڭىنخىررات رىب ننهگلهك پپۇۇررۇۇدنايی لىيی 87 هگرىب ننهلىب ىىززۆئ
 ششاشايی ننهلىب تتهممىق رىددهق يىناسنىئ ،لىقهتسۇم ،نىكررهئ ىلاخ نىدىكىلىچىكىلمهتسۇم
 ىنررالنابررۇق زىسناس ننۈچۈئ هلىدداجۇم ۇب ەۋۋ نناغرراب پىلېئ ىنررهلشەررۈك ييالات ننۈچۈئ
 ىتىهھھھاش ڭىنرراللىيی نناچشەررۈك كىلتهنهتلهس ۇش ننۈگۈب ىقلهخ ررۇغيیۇئ ررۇتاب ننهگررهب
 ،ىسىچڭهج ررۇسهج ڭىنىتىيیىررۇهھھمۇج نناتسىكررۈت يىقررهش نناغلۇۇررۇق ىلىيی 1944 نناغلوب
.ىتشالاادىۋۋ ننهلىب ىىدنهپهئ رراقىپلۇۇزز نناجمۇسهم ىلغوئ ككۈلمۈيیۆس



.ىتشالاادىۋۋ ننهلىب ىىدنهپهئ رراقىپلۇۇزز نناجمۇسهم ىلغوئ ككۈلمۈيیۆس

 ززۆك ڭىنېم .ىىدمۆچ اققىلناشىررهپ ممۈلڭۆك نىيیېك نىدناغىلڭائ ىنىرىۋۋهخ تتهبىسۇم ۇب
 رراادىدد ننهلىب زىمىكائ رراقىپلۇۇزز نناجمۇسهم ممۇهھھھررهم ىىرىگلىئ رراللىيی رىب نىدڭىنۇب للەدد اغمىدلائ
 پپاارراق هگمۈيیۆئ اناخباتىك زىسررايیىتخىئ ەدىچىئ رراللايیىخ ننهم .ىىدلهك ررالتۇنىم ننهكشۈۈررۆك
 نناغلىق مىدقهت پىزېيی امىلشىغېب ننهلىب ىلوق ززوئ زىمىكائ رراقىپلۇۇزز نناجمۇسهم  ەۋۋ مىدلائ ممەددهق
 پپۇۇررۇتلوئ پىلېك هگەرىش   ،ممۇتتۇۇررۇس هگمهناشېپ پىلېئ ننهلىب ممۇلوق ىككىئ ىنىباتىك رىب
…مىدىلشاب اقشالقااررااۋۋ پپۇيیوق ننەزز ىنىرىلتهب ڭىنباتىك

 ننهلىب ىىرىدقهت ىكنۈگۈب ڭىنررۇغيیۇئ ،نناغلوب هتتەررايیىزز ىجنۇت اادىدلائ ڭىنلىيی 10 ننهم
 للەززۈگ نناقشاليیاج هگىكىجررۇب للامىش–يىبررهغ تتهبنۇم ڭىنىغېت ىىرڭهت ،نناغنالغاب چىزز
 ،ررالررااززاب ققانيیاق .ىتتاتااۋۋۈنۈۈررۆك ننهلىب تتهپايیىق رىب هچىڭېيی اڭام مىتېق ۇب ىىرىهھھھهش اتائ املائ
 ننهلىب ررهلتهخ ننهگېدد ”هچناملۇسۇم“ ،”للالاهھھھ“ نناغلىچېئ نىدىڭېيی ااددررالشۇمقوودد-ششۇمقوودد
 ىىرىلررانۇم ڭىنررالاقىناخ ننهگررۈتۆك ددهق ننهلىب تتەۋيیههھھھ هتكۆك ،ررالناارروتسېرر ننهگلەزېب
 ڭىنلهئ ۇب ررالززۇتلۇيی ييائ نناغىدىررۇتشاماق ىنززۆك ،پىنىلالۇج ااددررۇن ششايیۇق ەدىتسۈئ
 پىلېئ اادىلويی شىتيیاق هگىلسهئ ززوئ ەۋۋ ششۇنوت ىنىكىلمىك ززوئ ىكنىيیېك نىدناغلوب لىقهتسۇم
.ىتتااررۇت پىلىق ننايیامان پپەدد ننهم انام ىنىرىلقىلناچشىرىت نناغرراب

 اغنوودنول نىيیېك نىدناغررۇتشالغايیائ ىنمىرىپهس نناغلىق هگهيیىلۇغڭوم مىتېق ۇب ننهم
 نناغناشايی ،ششۈشۈۈررۆك ننهلىب ىىرىلتهئ’اماج ررۇغيیۇئ ىكىدىرىهھھھهش اتۇملائ اادمىشىتيیاق
 رىب ەدىتىسقهم ششالقويی ىنزىمىرىلرراكتهئنهس ،ىنزىمىرىللىچۇغززايی-مىلائ ،ىنزىمىرىلتىپىسيیوم
 .مىدىئ ننهگلهك اقشۇلوب هتتەررايیىزز كىلىتپههھھھ

 ننايیۇب نىدىتپههھھھ ىككىئ ەدىتىررايیىزز هيیىلۇغڭوم نىيیېك نىدنهگلهك هگىرىهھھھهش اتۇملائ ننهم
 ڭىنزىمىكائ ۋۋونىددهمهم سساققااۋۋ  ىچىناخرراك ،يىلايیىزز ررەۋۋررهپنهتەۋۋ نناغلوب هگرىب
 .ممۇۇدلوب هگىئ هگىتىسررۇپ شىشىرچۇئ ننهلىب ىىرىلڭوچ تتررۇيی اادىغىلناخپىهھھھاس

 سساخ ڭىنزىمىكائ سساققااۋۋ ننهم نىيیېك نىتشۈچ للۇيیىئ -13 ىلىيی -2011
 ننهكشۈتۈپ .ققۇۇددررۇتلوئ پپۈتۈك ىننامهھھېم رىب زىززهئ چچاقشالڭاارراپ ننهلىب زىمىكائ اادىسىناخشىئ
 اناخشىئ ننامهھھېم ننهكتۈك زىب اليیهمتۆئ ققااززۇئ هچنائ نىيیېك نىدناقشوت ىتقااۋۋ شىشىرچۇئ
  .ىىدلهك پىرىك پىلېئ كىنېيی ىنىرىلمەددهق هگىچىئ

 ڭىنىقررۇت ييوب ەۋۋ اغىمااررۇق ششايی ىسىپپوودد ررهقشهق ككۈللۈگ اارراق-ققائ ننهگيیىك اغىشېب
 زىززهئ ۇب ىمۇتساك كىلڭەرر ققائ ننهگيیىك هگىتسۈئ ،پپۇلوب نناقشااررايی ككەدلۈگ هگىرىلزىگېئ
 پىلىق تىپىسيیوم قىيیال اغىمىج-ىمسىئ ننهلىب ىىرىلكىپرىك-ششاق ،چچاچ نناغرراقائ ىننامهھھېم
 نناغررۇت پپۈلۈكۆت نىدىرىلززۆك ييامىرراق اغىنىغلاق پىنىشايی ڭىنىززۆئ .ىتتااررۇت پىتىسررۆك
 ،سسەدبهچ ،كىلتهماق-ىىددددهق اادىرىلتىقااۋۋ ششايی ڭىنزىمىكائ ۇب هگزىس ىىرىلررۇن كىلكەرېزز
 ااددزىڭىررۇۇۋسهت للايیىخ ىنىكىلنهكىئ ىتىگىيی ررۇغيیۇئ رىب نناغنالۋۋات ەدىرىلشەررۈك ممهلهق ەۋۋ ممهلهئ
 .ىتتالىق ننايیامان الزىت



 ڭىنزىمىكائ سساققااۋۋ نىيیېك نىدناقشالمالاس نىغزىق ااررائ-ززوئ پىشىلېئ للوق زىب
 پىنىلتههھھھاارر اادنااۋىدد زىمىممههھھھ .ققۇۇدلوب ققۇلشۇنوت ننهلىب زىمىرىلرىب-رىب ننهلىب ىشۇۇررۇتشۇنوت
 ،ىنمىقىلناغىلڭائ پپوك قىلىرغوت زىمىكائ رراقىپلۇۇزز نناجمۇسهم ڭىنمۈۈززۆئ نىيیېك نىدناغررۇتلوئ
 هگلهمهئ ڭىنمىرىلكهتسىئ ۇب ننۈگۈب انام ،ىنمىقىلناغلوب ەدىرىلكهتسىئ ششۈۈررۆك رراادىدد
 ننهت ڭىنزىمىكائ ،پپۈۈررۈۈدلىب ىنمىكىلنهگيیۆس نىتشىشررۇچۇئ ۇب ،پىتيیېئ ىنىقىلناقشائ
 رراقىپلۇۇزز نناجمۇسهم .ممۇۇددۇۇرروس ىنرراللائوس هچناق رىب اادىسىرغوت ىشۇمررۇت ەۋۋ ىكىلتهمالاس
:ىىدىلشاب ززوس ننهبااۋۋاج اغمىرىللائوس زىمىكائ

 ،نناچاقررههھھھ زىسىلىب ،رراب ممۇلغوئ رىب انشوق ممات هگمۈيیۆئ ،مماكائ ىشخايی مىكىلتهمالاس-“
 6 ننهم .ىىددرراب هگهيیىلۇغڭوم مىتېق ۇب ننهلىب ررهلىس ۇئ .ششەررۈك ىمسىئ ،مماسسەرر ىىززۆئ
 ،ررۈكۈش ڭىم اغاللائ .ۇۇديیاارراق ىشخايی اڭام ىسىممههھھھ  ،تتايیاهھھھ ىشهب ،ننهگررۆك تنەززررهپ
 پىلېئ پپاليیااۋۋائ ىنىكىنيیهئ ززۆك ننهلىب ىلوق ڭڭوئ پپەدد ”انام ققۇۇدلهك هگنۈك ۇب پپاشايی
 ننهگىرىچپهت سسهمنىلىب-ررهنىلىب اادىرىلقاناچ ڭىنىززۆك پىرىقىچ ىنقىلغايی للوق رىب نىدىقۇچنايی
:ىىدلىق ممااۋۋاادد ىنىززۆس پپۇۇررۇتلوئ پپالشاپنايی پپاارراق اڭام ەدد ىتتۇۇرروس ىنىرىلزىئ ششايی

 ررالناچىلىگنهئ .ۇتپوب ىشخايی .زىسنهكىئ ەدىتىلۆۆدد ڭىنررالناچىلىگنهئ مماكۇئ ههھھھ -“
”؟ىلىقتااۋۋاشايی ەددررهيی ۇئ زىس ىىدلوب ققااززۇئ هچناق .قلهخ كىلتهيیىنەددهم

 .”اكائ لىيی 13“ :پپۈتررۈگلۈئ اغىشىتخوت ڭىنىززۆس مىددررهب اللۇۇددۇئ ىنمىبااۋۋاج ننهم

 ااررائ-ززائ اادىسىرغوت ررالررۇغيیۇئ ىكىددررهيی ۇئ ەۋۋ ششۇمررۇت ىكىددهيیىلگنهئ ەدىقىررهت ۇش زىب
 نىيیېك نىدناغلىق ممااۋۋاادد ىنزىمىڭىرراپ اادىپاارتهئ ررالتۇنىم 20 ەدىلكهش ببااۋۋاج للائوس
:ىىدىرروس نىدنهم اكائ رراقىپلۇۇزز نناجمۇسهم

 پپەدد ييهشۈۈررۆك پپالڭائ ىنزىڭىنىگلهك ڭىنزىس نىدساققااۋۋ ننهم ،مماكۇئ نناجزىززهئ-“
 .ىىددرراب پپهگ رىب نناغىديیەدد هگزىس .ممۇۇدلوب پپاشايی ىنناغىديیاشايی ننهم .مىتنهگېدد اغڭىنۇئ
 همىجررهت اغىلىت زىلگنىئ ىنمىناموورر رىب ڭىنېم -رراب ممۇيیۇۇززررائ رىب اادىرىخائ ڭىنمۈۈرمۆئ ۇشۇم
“ ؟ۇمررالوب نىكمۇم شىئ ۇب هچزىس .ننهميیەدد مماسررۇۇدلىق رشهن پىلىق

 ۇب نىيیېك نىدنهگلىب پپاارروس ىنىمجههھھھ ەۋۋ ىنۇمززهم ،ىمسىئ ڭىنباتىك نىددزىمىكائ ننهم
 چچۈك پپوك ننۈچۈئ شىلىق همىجررهت اغىلىت زىلگنىئ ىنىناموورر قىلمان ”پپااررهس“ ققۇلموت 3
 ۇب ڭىنمۈۈززۆئ ەۋۋ ممۈۈددررۈۈدنهشۈچ ىنىرىلپەررهت ككۈلررۈت رىب قىلرراتاق ىقىلناغىدىلوب پپررهس
 ىشىئ همىجررهت ڭىنباتىك ۇب نىدناغرراب پىتيیاق هگهيیىلگنهئ ،ىنمىقىلناغىدىقاب پپۇنۇۇررۇئ اقشىئ
 رراقىپلۇۇزز ششەررۈك مماسسەرر ىلغوئ ڭڭوچ ڭىنزىمىكائ ىنررالشىئ يىلىسپهت ىكىدىسىرغوت
.مىتتيیېئ ىنمىغىلناغىدىشىلىقالائ قىلىقررائ زىمىكائ



 ممااۋۋاادد ىنزىمىڭىرراپ نىقېيی هكتهئاس مىرېيی اادىسىرغوت ىشىئ شىلىق همىجررهت ىنناموورر زىب
 هكتەررايیىزز هگىيیۆئ ڭىنىلغوئ ڭڭوچ هتهئ ىنېم اكائ رراقىپلۇۇزز نناجمۇسهم نىيیېك نىدناغلىق
 ىچقامررۇۇدلىق همىجررهت ۇب ڭىنىززۆئ اادغاچ ۇش ،ىنمىشىرىك پپالقويی ىنىززۆئ اادمىنىغرراب
 زىمىممههھھھ زىب .ىتشالشوخ ننهلىب زىب پىتيیېئ ىنىقىلناغىدىلىق مىدقهت اڭام ىنىناموورر نناغلوب
 نىدىرىليیهپمهلهپ اناخشىئ ۇب ىكىتتەۋۋهق-2 پپۇلوب هھھھاارمههھھھ اغىكائ رراقىپلۇۇزز نناجمۇسهم
 ىنىكائ رراقىپلۇۇزز نناجمۇسهم اكائ سساققااۋۋ .ققۇتقىچ اغىسىليیوهھھھ تتهكرىش پپۈشۈچ پپاليیااۋۋائ
 زىب اكائ رراقىپلۇۇزز نناجمۇسهم نىيیېك نىدناغررۇتشالنۇۇرروئ انىشام نناغىدىيیوق پىرىپائ هگىيیۆئ
   .ىتتهك پپۈۈررۈيی ننهلىب انىشام پىشىلشوخ ممهتررهم رىب ىقرىخائ ننهلىب

 .ررههھھھهس للۇيیىئ -14 ىلىيی -2011 ،ىسىللههھھھهم ققۇلتسوودد ،ىىرىهھھھهش اتۇملائ

 الىرىلايیررەدد-ۇغات ڭىنىلېئ ققااززاق نناقتااۋۋۈۈررۈس ىنىتىززززهل ڭىنقىللىقهتسۇم نىدىڭېيی ۇب
 ،نىكىمنچۇئ ىقىلناغلوب تتهللىم ششاادنىرېق سساملىريیائ نىدىرىلرىب -رىب ۇمىرىلقلهخ ،سسهمهئ
 هچۇغناق نىددااۋۋاهھھھ پپاس نناغىدىررۈۈدنهلتههھھھاارر ىنناج ىكىددررههھھھهس ڭىنىيیېئ للۇيیىئ ننهم
 ققۇلتسوودد اتۇملائ نناقشالقااررۇتلوئ چىزز ررالررۇغيیۇئ ،پىتىلىتسائ ىنمىرىلمەددهق چچاغنالررۇۇززۇهھھھ
 نناقتااۋۋۈنۈۈررۆك ننهلىب تتەۋيیههھھھ ىتىماق-ىىددددهق پپۇۇررۇت اادىشۇمقوودد )ابژژۇۇررۇۇدد( ڭىنىسىللههھھھهم
 .ممۇۇددررۇۇدغائ ىنمىرىززهن ننهلىب مىرىلۇغيیۇت شىنىلرىخهپ اغىرىلىقوچ ششاب ققائ ڭىنىغېتىرڭهت
 اغىسيیام پىتررات ررەززهن اغىرىلىقوچ غغات ششاب ققائ نىكىمىقچاغلوب ققۇچوئ ااۋۋاهھھھ ننۈگۈب
 ىشىدڭهت ڭىنكىللەززۈگ نناغلىق اتائ تتهئىبهت هگزىس رراليیاغىرراق ننهكسۆئ كىلتەرر ششاشخوئ
 ررهلكۈۈررۆئ ششاشخوئ هگىرىلكۈۈررۆئ ققائ ڭىنىززۈيی نناپررۇت اجلۇغ .ىتتەررۈۈدلىب ىنىغىلقويی
 اليیوهھھھ ىنىرىلخاش ككەدنهكشۈچ هكتهباقىرر ننهلىب ىىرىلڭاارراب ممۈۈززۈئ ااددررالىليیوهھھھ-اليیوهھھھ
 ننهكتهيی اغىيیااۋۋ پىشىپ اتقىسسىئ نىغرىزىپ .ىتتااررۇت پپالشات اغىچوك نىدىتسۇئ ڭىنىرىلمات
  .ىتتيیاغززوق ىنزىڭىيیاهھھىتشىئ ،پپۇلۇۇررۇئ اغزىڭىنررۇب ىىرىلدىهھھھ كىلىنرىش ڭىنررهلكۈۈررۆئ ققائ

 ااررائقلهخ نناغلىچېئ هيیىلۇغڭوم ننهلىب ىىدنهپهئ رراقىپلۇۇزز ششەررۈك مماسسەرر قىلقاتائ ننهم
 ڭىنىسىيیىمېدداكائ تتهيیىرىئېش هيیىلۇغڭوم ننهلىب ىىزىكررهم ررۇغيیۇئ ررهلشهكمهلهق
 اادىمااۋۋاادد شىشىنتاق اغىنىغىيی ڭىنىرىلززهكررهم ىىرىلشهكمهلهق يياتلائ-للاارروئ ىكىدىغىلاخبىهھھھاس
 هچناقرىب پىرېب اغاتۇملائ ڭىنېم اادىرىخائ نىغىيی ىىدنهپهئ رراقىپلۇۇزز ششەررۈك .مىدىئ نناقشۇنوت
 ننامهھھېم پىرېب هگىيیۆئ ىنېم نىيیېك نىدنهگلىب ىنمىقىلناغىدىتيیاق اغنوودنول نىدنائ پپۇۇررۇت ننۈك
  .ىىدىئ نناغلىق پىلكهت هكشىشىلتهبهھھھۆس ،اقشۇلوب

 ۇۇرروق ننهگررهب پىتيیېئ زىمىكائ ششەررۈك رىخائ پىنىليیائ ىنررالىچوك هچىيیوب پىلكهت ۇش
 ۇب نناغنىلېس پىتىشخوئ اغىرىلىچاادد ڭىناپووررۋۋايی كىلتەۋۋهق ىككىئ .مىتپات ىنىررۇمون
 ششوق زىگېئ ڭىنۇۇرروق پپۇلوب نناغررۇت پىپېيی ىىرىلڭاارراب للات ىنىدلائ ڭىنۇۇرروق كىلتهمهشههھھھ
 ىنىقىررۇغڭوق ااززااۋۋررەدد ننهم .ىتتيیاملوب ىلىگررۆك ىنىچىئ اليیوهھھھ نىدىسىززااۋۋررەدد ررۇموت قىلتاناق
 زىب ەۋۋ ىتچائ ىىززۆئ زىمىكائ ششەررۈك ىنىززااۋۋررەدد اليیهمتۆئ ققااززۇئ هچنائ نىيیېك نىدناقساب
 .ىىدىلشاب هگيیۆئ ىنېم نىيیېك نىدناقشاارروس قىلنامائ-قىلچنىت

 ىنزىمڭىرراپ چچهكچىئ يياچ ەديیۆئ اناخنامهھھېم نناغلۇۇررۇتشالناجمەررهس ەدداشۇك ڭڭهك زىب
 پپالشاب اغىسىناخشىئ تتهمزىخ سساخ ىكىتتەۋۋهق ىىرىقۇيی ىنېم زىمىكائ ااددرىخائ .ققدىلشاب
 ىكنۈگۈب ەۋۋ ىخىررات ڭىنررۇغيیۇئ ،ىنىرىلمىسەرر يىدداجىئ هچنۇم رىب ڭىنىززۆئ ،پىرىك
 .ىتتهسررۆك ىنىرىلررهسهئ رىددان ننهگلۈۈررۈتتهئ سكهئ قىلززااربوئ ىتايیاهھھھ

 رراقىپلۇۇزز نناجمۇسهم ىچۇغززايی ىسىدداادد اكائ ششەررۈك مماسسەرر اادىمااۋۋاادد زىمىتىبهھھھۆس
:ىىدېدد ققاادنۇم پىلىتخوت اادىسىرغوت

 ششهلكىربهت ىنىنۈك نناغلۇغۇت كىلنهگرىك اقشايی 85 ڭىنماادداادد اادىدلائ ڭىنلىيی رىب-“



 ششهلكىربهت ىنىنۈك نناغلۇغۇت كىلنهگرىك اقشايی 85 ڭىنماادداادد اادىدلائ ڭىنلىيی رىب-“
 ششاادنىرېق 4 ننهلىب ننهم  ،للۇغوئ 4 زىق 2 ،ششاادنىرېق 6 يىئمهج زىب .ىتتۆئ پپۇلوب ىيیوت
 مماادداادد .ننهكتهك پپهگۈت ىلىيی -2002 اادىشېيی 72 نناهھھھاجلۈگ مماپائ ،نناغلۇغۇت ەدنهتەۋۋ

 پىنىللۇغۇش ننهلىب تتهيیىدداجىئ يىبەددهئ ننايیۇب نىدناققىچ اقشىلېئ ممااررائ ىلىيی -1985
 ىقنىقېيی .ىىددززايی ىنررالناموورر ەۋۋ ررالناتساادد ،ررالرىئېش ،ىىرىلررهسهئ هنهھھھهس ننۇغررۇن .ۇۇدىتااۋىلېك
 قىتتاق ككهب پپەدد ننهمررۇتتۇپ ىنموت -3 ڭىنىناموورر ’پپااررهس‘ ننايیۇب نىددرراللىيی ىككىئ-رىب
 ڭىنررۇتاب ىنېغ زىمىكائ مماسسەرر ننهكتهئ ممااۋۋاادد ىنىززۆس پپەدد ”ۇۇدىرراب پىتېك پپهلشىئ
 نناتسىكررۈت يىقررهش ىكىدىلىيی -1944 نناغىلپوت ىىززۆئ پپالشىغېب اغىتايیاهھھھ
.ىىدنۇس هگمۈشۈۈررۆك ىنىموبلائ ىىرىلتەررۈس يىخىررات ڭىنىتىيیىررۇهھھمۇج

 نناخپىهھھھاس نىيیېك نىدناققىچ پپۈۈررۆك پپهلرىب-رىب ىنررهلتەررۈس كىلتهممىق ۇب ننهم
 ىنىقىلىززاارر ەۋۋ مىدىرروس تتەززاجىئ اغمىشىلېۋىلېئ هگمىسەرر ىنررهلتەررۈس ۇب نىددزىمىكائ
 .مىدلااۋىلېئ هگمىسەرر ىنررهلتەررۈس ننۈتۈپ نىيیېك نىدناغلائ

 الاب-اتائ رراقىپلۇۇزز نناجمۇسهم ىچۇغززايی ەۋۋ رراقىپلۇۇزز ششەررۈك ننهم هتتەررۈس ۇش
 يىدداجىئ ەۋۋ يىخىررات مىسىق رىب ننهكتهئ مىدقهت ننۈچۈئ زىمىقلهخ ڭىننهليیىككىئ
 .مىتقىچ پپۇشۇنوت ننهلىب ىىرىلكهگمهئ

 ققۇلموت نىلېق رىب نناغررۇت قىلقىچېئ مىرېيی نىدىرىللىۋۋوودد بباتىك ىكىدىتسۇئ ەرىش ننهم
 ڭىنىدنهپهئ ففولانيیەزز ننۇخامىلېس ممۇهھھھررهم ىلىيی–2007 بباتىك ۇب .مىدلائ اغمۇلوق ىنباتىك
 كىلرىرهھھھهت ڭىنررالرىئاش-ىچۇغززايی ممەددهقشېپ قىلرراتاق رراقىپلۇۇزز نناجمۇسهم ،اادىشىلپوت
 ەۋۋ ىلاهھھىمىجررهت ڭىنىرىلرىئاش ررۇغيیۇئ قىلڭاادد ،نناققىچ نىددرشهن پىلىزېيی ننهلىب ىشىلىق
 ڭىنمۈۈززۆئ .ننهكىئ بباتىك قىلمان”ىىرراازلۈگ تتهيیىرىئېش“ نناقپات بىكررهت نىدىرىلرىئېش
 ڭىنشىپېت ىنرىب نىتباتىك ۇب نىددزىمىكائ ۇمنۈچۈئ مىنىغلىق سسەۋۋههھھھ ككەرپۆك هكتهيیىرىئېش
 .ممۇۇددۇۇرروس ىنىكىلىچنىكمۇم

 ،پپۇيیوق هگىتسۈئ ەرىش ىنمىسەرر امزىس رىب كىلمىجههھھھ ڭڭوچ ىكىدىلوق زىمىكائ رراقىپلۇۇزز
:ىىدىلشاب ززوس پپاارراق اڭام ەدد ىىدلائ اغىلوق پپاارروس ىنباتىك ىكىدمۇلوق

 .رراب ىسىچناق رىب ەدنهم .ننهگىگۈت پىلىتېس الزىت نىيیېك نىدناغنىلىق رشهن بباتىك ۇب -“
 .”ييالىق اغۋۋوس هگزىس ىنۇب ننهم زىڭىسىتسىئ ىنشىتېك پىلېئ ننهلىب زىڭىززۆئ ىنرىب ررهگهئ

 ننهلىب ققۇلنۇنمهم پپەدد ”…مىدلىق للۇبوق ىنزىڭىتىغۋۋوس اتقاادنۇئ ،اكائ تتهمهھھھەرر -“
.مىدلائ اغمۇلوق ىنباتىك

 نىتباتىك ،نىيیېك نىدناققىچ پپۈتررۈگۈيی ززۆك ررۇق رىب اقباتىك ننهلىب شىقىزىق ننهم
 نناغىرروس نىدنهم زىمىكائ ننۈگۈنۈت پىتېۋۋۇقوئ ىنىسىرىئېش رىب ڭىنىكائ نناجمۇسهم
 ىقىلناغىرروس ىنمىشىلىق ممەددررايی ڭىنېم اقشىلىق همىجررهت اغىلىت زىلىگنئ ىنىناموورر رىب ڭىنىززۆئ
 ىنشىقېب پىشىلڭاارراپ ننهلىب زىمىكائ ششەررۈك ىلغوئ اادىسىرغوت شىئ ۇب ەدد ىتچهك هگمىسېئ
 .ققۇتشالڭاارراپ ىلېخ اادىسىرغوت شىئ شىلىق همىجررهت ىنباتىك ۇب زىب .ممۈۈددررۆك قىپااۋۋۇم
 همىجررهت اغىلىت زىلگنىئ زىمىكائ نناجمۇسهم ىسىدداادد نىدىپاكشىئ بباتىك اڭام اكائ ششەررۈك
 ڭىنېم ىنباتىك ەۋۋ ىتپات پپەددزىئ ىنباتىك ۇش نناغلىق ۇۇززررائ ىنشۇۇررۇۇدلىق رشهن پىلىق
 نىددرراللىيی ىقنىقېيی ڭىنزىمىكائ رراقىپلۇۇزز نناجمۇسهم بباتىك ۇب .ىىدنۇس اغمىشىقېب پپۈۈررۆك
 پىنىلىق رشهن نىدىپىررهت ىتايیىرشهن ننائۇۇرر اتۇملائ ىلىيی – 2005 ،نناغىلمامات پىزېيی ننايیۇب
 ڭىنمۈۈززۆئ ننهم اادىرىخائ .ننهكىئ ىنىناموورر كىلمىجههھھھ ڭڭوچ قىلمان ”پپااررهس“ نناغلىتىقررات
 ڭىنزىمىكائ نناجمۇسهم پىتيیېئ اغىكائ ششەررۈك ىنىرىلناغىدىلىب ەۋۋ مىرىلشاارراق اقشىئ ۇب
 ششۇۇررۇۇدلىق رشهن پىلىق همىجررهت اغىلىت زىلىگنېئ ىنىباتىك ۇب ييامىرراق اغىقىلناغلاق پىنىشايی
 ڭىنناموورر نناغىدىنىلىق همىجررهت ۇب اممهئ ىنمىكىلنهگنۈيیۆس نىدىقىلناغلوب اادىسۇۇززررائ
 نناغىدىنىللوق ىلىت زىلگنىئ اقشاب ىكايی ەددهيیىلگنهئ ررهگهئ نىدىبەۋۋهس ىقۇلڭوچ ڭىنىمجههھھھ



 نناغىدىنىللوق ىلىت زىلگنىئ اقشاب ىكايی ەددهيیىلگنهئ ررهگهئ نىدىبەۋۋهس ىقۇلڭوچ ڭىنىمجههھھھ
 ڭىنمەددائ رىب ننۈچۈئ همىجررهت ۇب اسلىق همىجررهت ىىرىب نىددررالررۇغيیۇئ نناغىديیاشايی ەددررهلتهلۆۆدد
 ۇب ەۋۋ ،ىنىقىلناغىدىلېك اارغوت اغىشىلىق همىجررهت پپۇۇررۇتلوئ مىقۇم لىيی رىب اادناغلوب ززائ ڭڭهئ
 ەدىرىلتهلۆۆدد ببررهغ ڭىنشىپېت ىنمەددائ نناغىدىلىق همىجررهت سىلاخ يياملائ ققههھھھ ىنباتىك
 ىكايی نىدناتسىقااززاق اسلوب نىكمۇم ەددررهگهئ ،پپۈۈررۈۈدنهشۈچ ىقىلناغىديیاتخوت هكسهت
 يىدداسىتقىئ ڭىنشۇۇررۇۇدلىق همىجررهت پىپېت ننامىجررهت يىبەددهئ ررۇغيیۇئ رىب نىددررالناتسىزىغرىق
 هگهيیىلگنهئ ڭىنمۈۈززۆئ اقشىئ ۇب .مىتتيیېئ ىنىقىلناغىديیهمتهك پپۇلوب رىغېئ ككهب ڭىنىمىقىچ
 همىجررهت اغىلىت زىلىگنېئ ىنىرىلررهسهئ ڭىنىرىلىچۇغززايی ررۇغيیۇئ نىيیېك نىدناغرراب پىتيیاق
 ىنمىقىلناغىدىررۆك پپاارروس ممەددررايی نىددررالنۇۇرروئ نناغىدىرېب ممەددررايی يىدداسىتقىئ اقشىلىق
 .ممۈۈددررۈۈدلىب

 رىب نىدىتسۇئ ڭىنىپاكشىئ بباتىك اكائ ششەررۈك مماسسەرر نىيیېك نىتقىلتىجمىج ززائ رىب
 پىلېئ ننهلىب تتايیىتهھھېئ ىنررهلمىسەرر امزىس نناغلاارروئ ەدىلكهش رىدنىلىس ننۇۇززۇئ هچناق
 :ىىدېدد ققاادنۇم اڭام ،نىيیېك نىدنهكشۈچ

 اادنىغىيی ىكىددرروتابنالۇئ ىقىلېهھھھ ۇب .هگررهلمىسەرر امزىس ۇب ،مماكۇئ ڭڭاارراق-“
 ررۇچنۇيیوم ۇب .مىسەرر نناغلىق مىدقهت اغررالنامهھھېم نناغلىق پىلكهت ىنزىب كىلهيیىلۇغڭوم
 هگزىس ،ىمىسەرر ڭىنناغاق ققۇقنۇيیوت ۇب ،ىمىسەرر ڭىنناغاق هگلىب ۇب ،ىمىسەرر ڭىنناغاق
 رىب پپەدد ”ڭىتېك پىلېئ ننهلىب زىڭىززۆئ زىڭىسىلهتېك پىلېئ ،ررالباتىك ۇب هنهيی .ننهمىلىق مىدقهت
 ىسىگىئ ڭىنررالتاغۋۋوس ككۈۈررررەۋۋهت ۇب .ىىدلىق مىدقهت ىنررالباتىك ەۋۋ ررهلمىسەرر امزىس هچناق
  .ممۈۈددررۈۈدلىب ىنمۈۈررۈككهشهت ەۋۋ مىدنالرراخىتپىئ زىسررايیىتخىئ نىدمىنىغلوب

 ششەررۈك ننهم .ىىدىئ نناقشائ پپۇلوب ششۈچ تىقااۋۋ ننهلىب ررالڭاارراپ ەدىقىررهت ۇش
 اادىسىناخشىئ ڭىنزىمىكائ سساققااۋۋ ننۈگۈنۈت ننهلىب زىمىكائ نناجمۇسهم ىسىدداادد ڭىنزىمىكائ
 :ممۇۇددۇۇرروس پىتيیېئ ىنمىقىلناغىدىرراب پپالقويی هگىيیۆئ ننۈگۈب ڭىنېم ەۋۋ ىنمىكىلنهكشۈۈررۆك

”؟ۇمقاارىيی نىددررهيی ۇب ىيیوئ ،ۇۇدىررۇت ەددررهيیهق زىڭىدداادد- “

 ييوئ نىيیېك نىدناغلوب ڭڭوچ ننهم ،ىكڭىنماادداادد ىلسهئ ىسىممههھھھ ڭىنررالۇۇرروق ۇب ،ققايی-“
 ىكىدىنېيی ڭىنۇۇرروق ۇشۇم .ۇۇدىررۇت ززۇغلايی ىىززۆئ مماادداادد .مىدلاس ىنىيیوئ ڭىنمۈۈززۆئ پىريیائ
.”يياقىچ ىلېئ هگىيیۆئ ڭىنماادداادد ىنزىس ننهم ،ۇۇدىلوب .ۇش ۇۇرروق

 نناغنىلىق اغۋۋوس هگمەررۈم ،پىتيیېئ تتهمهھھھەرر اغىلايیائ ەۋۋ اغزىمىكائ ششەررۈك ننهم



 نناغنىلىق اغۋۋوس هگمەررۈم ،پىتيیېئ تتهمهھھھەرر اغىلايیائ ەۋۋ اغزىمىكائ ششەررۈك ننهم
 .مىتقىچ نىديیوئ پىتررائ ىنررالباتىك

 پىلىريیائ القىلىقررائ قىلىررائ رىتېم 60-50 تتهقهپ ىىرىليیوئ ڭىنىلاب-اتائ هقەۋۋررەدد
 .ننهكىدىررۇت

 كىلتەۋۋهق رىب زىب .مىدڭام پىشىگهئ نىدىسىقررائ ڭىنزىمىكائ ششەررۈك مماسسەرر ننهم
 اتقىسسىئ قىمىدد نىتقىلناغررۇت پپالپاق ىىرىلڭاارراب ممۈۈززۈئ ققۇيیوق ىنىدلائ ،نناغنىلېس تتۇمززهم
 نناغلاسايی قىليیاارىچ پىلىق قىلشىقهن ىكىشىئ ،نناغىدىررۇۇدلىق سېهھھھ قىلنىقلاس هگىشىك
 نىيیېك نىدناقساب ررااركهت ىنىقىررۇغڭوق زىمىكائ ششەررۈك .ققۇۇددۇتخوت اادىدلائ ااززااۋۋررەدد ڭىنۇۇرروق
 پىشىلېئ للوق زىب .ىىدلوب ااديیهپ ااددزىمىدلائ پىچېئ ىنىكىشىئ زىمىكائ نناجمۇسهم
:ىىدىلشاب ززوس زىمىكائ ششەررۈك اغزىمىشۇۇررۇت پىشىلمالاس

 ،ىىددرراب مىشىئ نناغىدىلىق اقشاب ڭىنېم ،ررالڭىرېۋىشىلڭاارراپ ررهلىس ،زىززهئ مماكۇئ ،ۇۇدىلوب-“
 اغزىمىرىليیاارىچ ،پىشىلېئ للوق زىب .ىىدنۇس ىنىلوق اڭام پپەدد ”يياشىلشوخ ننهلىب زىس ننهم
 .ققۇتشالشوخ پپۇۇررۇۇدغايی ىنررالمۇسسهبهت يىمىمهس

 ىىرڭهك ىىرىلىزىرېدد نناقشاليیاج اغىرىخائ ڭىنيیۆئ ققۇلرروودىرراك ىنېم زىمىكائ رراقىپلۇۇزز
 :پپالىپات ىنمۇشۇۇررۇتلوئ پىنىلتههھھھاارر ەۋۋ ىىدىلشاب هگيیۆئ اناخشائ

 الىدنهگىتهئ پپەدد نىكىمررالاق ييهملهك ىنزىس ننهم ،مىدىرراق اغزىڭىلويی ننۈگۈب مماكۇئ-“
 ەدىيیۆئ ڭىنشەررۈك ،ههھھھ .انام ىىدلوب ىشخايی زىڭىنىگلهك .مىتناغىرروس ىنزىس نىتشەررۈك
”؟ۇمزىڭىدلوب

 رىب ڭىنزىس .ممۇۇدلوب هچررهلتهئاس ىككىئ ەدىيیۆئ ڭىنزىمىكائ ششەررۈك ،اكائ هئ ههھھھ-“
 ڭىنررالچاقشۇق ققائ نىدىزىرېدد ننهم مىددررهب ببااۋۋاج پپەدد ”ممۈۈددررۆك ىنزىڭىرىلباتىك هچناق
. پىلېس ننەزز اغىرىلشالرىچىۋۋ ااۋلىزز نناقتااۋىنىلڭائ پپۈلۈۈززۈئ – پپۈلۈۈززۈئ

 ،اپپوودد ققائ اغىشېب زىمىكائ نناجمۇسهم ككەرېك اسلوب نىدىقىسسىئ قىمىدد ڭىنىرىليیائ للۇيیىئ
 نناتشىئ ققائ ەۋۋ ككهنيیۆك ققائ ننهگلهك ىىرڭهك نناغىدىررۇت پپالشات ىنىززۆئ هگىتسۈئ
 ۇب نناغلااۋىيیىك اغىشېب-ىتسۇئ .ىتتهنۈۈررۆك ككەدناغررۇت هتتههھھھاارر ىتىيیاهھھھان پپۇلوب نناغلااۋىيیىك
 ززۆك ،پپۇلوب ننهكتەۋىتىسررۆك پىلىق ققۇلررۇن الىچىقشاب ىنتىپىسيیوم ررهلمىيیىك كىلڭەرر ققائ
 ققايی ،ىتتهنۈۈررۆك ككەدناغررۇت ييااۋۋوب رىب تتهپۈس رىزىخ ىكىددررهلكهچۆچ ىىددددۇخ اادمىدلائ
 ىنززايی ەۋۋ شىق 86 ىكلهب نىتساملوب ييااۋۋوب يىددددائ رىب ررۇتقاادناق ىنىغررۇت اادمىدلائ ززۆك
 ششايی نناارىق ،ننهگررۆك ىنىتىرسههھھھ ەۋۋ ىنىسىكلۈك ،ىنىسىغىيی ڭىنررۇغيیۇئ ،نناغررۇۇدلاق اادىقررائ
 ىنررهلڭهج پىچېك نناق ،پىتېئ ققوئ هنااررۇتاب هگىرىلنهمشۈۈدد ڭىنررۇغيیۇئ اادىرىلغاچ تىگىيی
 .ىتتااررۇت ىتىهھھھاش كىرىت ىكنۈگۈب ڭىنخىررات ڭىنلهئ رىب نناغلىق

 هتكىلزېت ككهتقامقاچ اادماللاك ىىززۆس نناغلىق اڭام ڭىنزىمىكائ نناجمۇسهم ەددررهلىقىقەدد ۇش
 للاهھھھررەدد ىنمىتىققىدد ەۋۋ ىىدلىق ررۇبجهم اقشىتىتخوت ىنمىيیايینۇۇدد للايیىخ هگززۆئ نناقتااۋىنېيی
 .ىتتررات هگىززۆئ

 .مماكۇئ ننهكپهگ نناغىدىلاق پپۇلوب نىقېيی زىمىززوك ككەرپۆك اغىقاچ-الاب اادناغىرېق ۇش -“ 
 ”ييالىق يياچ هلايیىپ رىب هگزىس ننهم .ىىدلوب رراللىيی ىلېخ ىلىكتهك پپالشات ىنېم ممۇمۇلززهم
 نىيیېك نىدنهكتەۋىقيیاچ ممهتررهم ىككىئ–رىب پىلېئ ىنكهنيیهچ ىكىدىتسۇئ ققاچوئ ززاگ پپەدد
  .ىىديیوق پپۇيیۇق هگىتسۈئ ققاچوئ هنهيی پپالىچاق ۇس

 تتەۋۋەدد اققىلسامررۇت اتيیاق نىدىنرروئ ىنىكائ نناجمۇسهم ننهم نىيیېك نىدناغىنيیاق يياچ
 زىب نىيیېك نىدنهگررۈتلهك هگەرىش ىنيیاچ ننهم .مىدىلشاب اقشالررايیيیهت ممۈۈززۆئ ىنيیاچ ەۋۋ مىدلىق



 زىب نىيیېك نىدنهگررۈتلهك هگەرىش ىنيیاچ ننهم .مىدىلشاب اقشالررايیيیهت ممۈۈززۆئ ىنيیاچ ەۋۋ مىدلىق
 .ققۇتتەۋىلشاب ىنزىمىڭىرراپ چچهكچىئ ىنزىمىيیېچ

 ڭڭۇم-للاهھھھ ققااززۇئ ىلېخ پپۇشۇۇرروس ىنزىمىلااۋهھھھهئ للاهھھھ-ززوئ هچزىمىنىغررۇتلوئ ۇش زىب
 هكشۈۈررۆك ىنىرىلباتىك پىرىك هگيیۆئ اناخنامهھھېم ىنېم اكائ نناجمۇسهم نىيیېك .ققۇتشۇلوب
 هگلىب اغمات ىكىتپاارتهئ تتۆت پپۇلوب ڭڭوچ ىلېخ ىچىئ ڭىنيیوئ اناخنامهھھېم .ىىدلىق پىلكهت
 هممههھھھ هچىكپىللهتۇم اللۇپتۇل نىدناخرراپىئ ،هچىغناخ اسىننامائ پىتررات نىدمىسەرر ڭىنناغاق
 ىكىتپەررهت ببررهغ ڭىنيیوئ .ىىدىئ نناغلىسېئ پپەدىررۆچ ىىرىلتەررۈس ڭىنىرىلىتتاك ررۇغيیۇئ
 رىب ييوئ ۇب ،پپۇلوب نناغلۇيیوق ىپاكشىئ بباتىك ىكىتكىلزىگېئ هچىقسۇۇرروت پپاادنايی اغىمېت
 .ىتتيیاشخوئ اغىناخپۇتۇك رىب ىكلهب سسهمهئ اناخنامهھھېم

 ىىززهب .ممۈۈددررۆك ىنررالباتىك نناغىلنۇغررۇن هچىيیوب ىسىمتهسررۆك ڭىنزىمىكائ نناجمۇسهم
 ڭىنيیوئ اناخنامهھھېم .ىىدىئ ممۈشۈۈررۆك ىجنۇت ىنىرىلىززهب اسلوب ققۇلشۇنوت اڭام ررالباتىك
 للوق ەۋۋۆۆدد - ەۋۋۆۆدد ،ررالباتىك ىچىئ ييوئ ،پپۇلوب ىيیوئ ققاتايی ڭىنزىمىكائ ەدىپىررهت ققررهش
 هگررۋۋەدد رىب - ررههھھھ ڭىنزىمىكائ اغىرىلمات ڭىنيیوئ ققاتايی .ىىدىئ ننهكتهك پپۇلوت ننهلىب ررالىمززايی
  نىدىتايیاهھھھ ڭىنزىمىكائ تتەررۈس رىب ررههھھھ ،پپۇلوب نناغلىسېئ ىىرىلتەررۈس نناغىدىلىق كىللىكەۋۋ
 .ىتتااررۇت پپهلززۆس زىسنىت-ننۈئ ىنىرىلىيیاكېهھھھ ززۆئ

 هتكىلزېت كىلىچناق ڭىنتىقااۋۋ اتقىلىررائ .ققۇتقىچ پىتيیاق هگيیۆئ اناخشائ هتكىلرىب زىب
 هچررهگ ننهم .ىىدىئ نناقشائ نىدمىشېپ ننۈك .ننهمىتپاملالىق ززەررهپ ۇمىنىكىلنهكتهك پپۈتۆئ
 اممهئ ۇمماسلوب نناغىليیوئ ىنشۇلوب هگرىب ككەرپۆك ننهلىب زىمىكائ ،ىنشۇۇررۇت ززائ رىب هنهيی
 ققۇلتسوودد هتچهك ننۈگۈب ىكنۈچ مىدلىق سېهھھھ ىنىقىلناغىديیهمررهب ررايی ڭىنمىتقااۋۋ
 هچناق رىب قىلرراتاق ررۇپوغ زىلبائ ىچۇغززايی اادىسىناخشائ ررۇغيیۇئ رىب ىكىدىسىللههھھھهم
 ننۈگۈب هنهيی هگىتسۈئ ڭىنۇئ .مىدىئ نناغيیوق پپۈشۈتۈپ هكشۈشۈۈررۆك ننهلىب زىمىرىلڭوچ
.ىىدىئ ررۈۈررۆۆزز مىشىلىق ىنىغىلررايیيیهت ررهپهس ڭىنشىتيیاق اغنوودنول هتهئ هتچهك

 ننۇۇززۇئ هگزىس اللائ ،ڭىرىب تتەززاجىئ اغمىشىتيیاق ڭىنېم ىىدمهئ ،اكائ نناجمۇسهم-“
 ىنزىڭىشۈۈررۆك ررۈمۆئ ققااززۇئ ،ىنىشۇلوب ممالغاس ۇمىخېت ڭىنزىڭىنېت .ۇتپىرېب ررۈمۆئ
 نناغلىق مىدقهت هگزىمىقلهخ ،ننهلىب زىڭىرىلتهمزىخ نناغلىق ىنزىس زىمىقلهخ .ننهميیهلىت نىدداللائ
 ننهم اسلىق پىسېن اللائ .ۇۇدىررۇت پىتېئ ددايی تىقااۋۋ ررههھھھ ننهلىب زىڭىرىلررهسهئ رىددان كىلتهممىق
.”ننهمىلېك پپالقويی هنهيی ىنزىس

 ننهلىب ششەررۈك ىنشىئ نناغىدىلىق همىجررهت ىنناموورر .مماكۇئ هسىمهئ ىليیهم“
”؟نىكىمزىڭىتشهلززۆس

 ،يياقاب پپەددزىئ ىنىلويی رىب نىيیېك نىدناغرراب پىتيیاق ننهم .ققۇتشهلززۆس زىب .هئ ههھھھ-“
 ەۋۋ يىددددائ ىنشىئ ۇب ننهم مىدېدد ”ننهمىررۇۇدلىب اغزىمىكائ ششەررۈك اسلوب ىىرىۋۋهخ
 .پىشىرىت اقشىلىق كىلشىنىشۈچ

 ننهم .ننۇسلىق پىسېن هكشۈشۈۈررۆك هنهيی ىنزىب اللائ ،مماكۇئ ۇۇدىلوب ،هسىمهئ للۇقام“
 ىىدېدد ”ڭڭۇۇررۇت پپۈتۈك ،ييەرېب ىنناموورر نناغىدىلىق همىجررهت ىقىلېهھھھ نناغلىق ىنىپېگ هگزىس
 .ىتتهك پىرىك هگيیۆئ اناخنامهھھېم پىنېيی اغىقررائ ەدد

 ىنباتىك نىلېق قىلىۋۋاقۇم قىتتاق رىب اادىلوق ىككىئ اليیهمتۆئ ققااززۇئ هچنائ نىدىررائ
  .ىىددررۇتلوئ اادمىنېيی پىلېك هگەرىش اكائ نناجمۇسهم ننهگلهك پىقىچ نىدىچىئ ييوئ پپۈۈررۈتۆك

 ننهلىب ننهلىب مىيیاازمىئ هگزىس ىنباتىك ۇب ننهم .ننهمىتپاق پپۇتنۇئ ىنمهلهق ننهم ،هھھھۇئ“
.پپۇۇررۇت نىدىنرروئ پپاليیااۋۋائ اكائ نناجمۇسهم ىىدېدد ”ييالىق مىدقهت



 اادىنرروئ ززوئ اكائ نناجمۇسهم ننهگلهك پىتيیاق اادلاهھھھ نناقتۇت ىنمهلهق للات رىب اادىلوق
 ىنىسىمىلشىغېب ڭىنىززۆئ هگىپىررهت ىىرىقۇيی ڭىنىتېب ىچنىرىب ڭىنباتىك ،نىيیېك نىدناغررۇتلوئ
 .ىىددززايی

 بباتىك .ۇۇدىلاق بباتىك ۇب اممهئ زىمىتېك ۇمررهلزىب ،ۇش تتايیاهھھھ ،نناجزىززهئ مماكۇئ“
 .پىتررااززۇئ اڭام ننهلىب ىلوق ىككىئ ىنباتىك ىىدېدد ”!ۇۇديیهملۆئ

 ننهلىب ممۇلوق ىككىئ ىنباتىك .مىدنهلرىسهت نىدىرىلززۆس اناادد ڭىنزىمىكائ اناادد ۇب ننهم
.مىدلائ

 ىكلۈم كىلتهممىق ڭڭهئ ڭىنمۈۈززۆئ ىنزىڭىتىغۋۋوس ۇب .اكائ هگزىس تتهمهھھھەرر– “
 ااددايینۇۇدد ۇب ،اكائ زىڭىدېدد اارغوت .ۇۇدىلوب زىڭىرىتاخ ڭىنزىس ۇب .ننهميیالقاس پپهلرىددهق اادىرراتاق
 ىنىلويی تتايیاهھھھ ننهكتوئ پىسېب نىدىشېب ززۆئ ررالىقنىدلائ ۇئ ىكنۈچ ۇۇديیهملۆئ الباتىك تتهقهپ
.ننهلىب كىلنىكمهت ننهم مىدېدد ”ررۇۇدىررۇتسەدد قىلتايیاهھھھ نناغررۇۇدلاق پىزېيی هگررهلىكنىيیېك

 .مىتقىچ نىديیوئ زىسنىت-ننۈئ پپهكتۆيی رىغېئ ىنمىرىلمەددهق پپۇۇررۇت نىدمۇنرروئ ننهم
 .ىتقىچ هللىب پىتىززۇئ ىنېم ۇمىكائ نناجمۇسهم

 ڭىچ ىنزىمىكائ  ننهم مىدېدد ”!ڭڭۇلوب ننامائ .ممۇۇددررۇشپات اغاللائ ىنزىس ،اكائ ششوخ- “
 هكشۈۈررۈۈديیۆك الزىسقۇيیۇت ىنېم ىتوئ نناارجىهھھھ رىب نناغنايی ەدمىكىررۈيی ،ننهميیهملىب .پپالقاچۇق
 ززۆئ نىدمۈۈززۆك ىىرىلشايی نناارجىهھھھ ننهگلهك ررۇۇدنىددررهلررهيیهق ،نىكىمنىتشىلىريیائ ۇب …ىىدىلشاب
…ىتتاتااۋۋالرىتىپ ننۈچۈئ ششۈلۈكۆت زىسمىررايیىتخىئ

 *   *  *   *   *   *

 للەدد نىيیېك نىدنهگررۆك ىنىكائ رراقىپلۇۇزز نناجمۇسهم كىلتهمهھھھەرر مىتېق ىقرىخائ ڭڭهئ ننهم
 اادىرىلتوئ تتەرسههھھھ ىنزىب ڭىنىنالغوئ ككۈلمۈيیۆس ۇب ڭىنررۇغيیۇئ ەدنهكتۆئ ييائ چچۇئ لىيی رىب
 نىدداللائ ىباناج .مىدىلڭائ ىنررەۋۋهخ ممۇش قىلناغلاق پىتېك للههھھھهمىب نىددزىمىررائ پپۇۇررۇۇدلاق
.مىدلىق ررالائۇۇدد پپهلىت ىنىشىلىق اتائ تتهننهج اغىقىلايینۇۇدد ۇئ ڭىنزىمىكائ

 ججااررات-ننالات نىدىپىررهت ررهلتهللىم تتايی ررالررۇغيیۇئ ننايیۇب نىددرىسهئ 2 ىقنىقېيی ،ققاادنۇش
 يياملىق تتهئاناق ۇمىغڭىنۇب ەۋۋ ىىدلااۋىتررات ىنىقىليیاب ،ىنىرېيی ڭىنررۇغيیۇئ .ىىدنىلىق
 نىدىلىيی– 1949 .ۇۇدىتااۋۋۇنۇۇررۇئ اقشىلېۋىتررات ىنىدد ەۋۋ ىنىلىت ڭىنررۇغيیۇئ هتكىلىدمهئ
 ززۆئ ىنررۇغيیۇئ ىىرىلچۈك ىچتهيیىلاغشىئ ڭىنىتىيیىمىكاهھھھ تسىنۇمموك يياتىخ ىقنايیۇب
 ۇمپۇۇررۇت ىىززۆك ،اغىچاگ نناغىديیهملهيیىلززۆس ننااۋۋاارر ۇمپۇۇررۇت ىلىت ،اققىلناس ززائ ەدىنىتەۋۋ
 ننۈچۈئ ششۇۇررۇۇدناليیائ اقتىررۇم رىب نناغىديیهملەزېس ۇمپۇۇررۇت ىكىررۈيی ،اغرروك نناغىديیهلەررۆك
 ققاادنۇم ككەدناتسىكررۈت يىقررهش ىسىقسىق .ىىدلهك پىلېس اقشىئ ىنىرىلكىللىززەرر قىلرراب
 هگىكىلەۋۋهت ككۈلۈگڭهم ڭىنىززۆئ يياتىخ ىننىمېزز للوم ىقىليیاب ەۋۋ ڭڭهك ىىرېيی
 ڭىنررۇغيیۇئ نناغلوب ىسىگىئ قىلقههھھھ ڭىنلهئ ۇب ننۈچۈئ شىتېيی هگىتىسقهم شىلېۋۋۇۇررۇۇدناليیائ
 ىچۈك ننۈتۈپ اقشىلىق ققويی ىنىقۇلتۇجۋۋهم ىكىدىتىپۈس تتهللىم ننۈتۈپ رىب ىكىددايینۇۇدد
...ۇۇدىتااۋىلىق ەۋۋ ىىدلىق تتهكىررههھھھ ننهلىب

 ەددررهيی ۇش اسلوب مىسېب ەددررهيیهق ىككەرېك زىمىشۈۈررۈتشهلنهيیيیهئۇم ىنۇش هنهيی زىب اممهئ
 ىىرىلنامىئ ەۋۋ نناج ىنىنىتەۋۋ ززوئ ىقلهخ ررۇغيیۇئ كىلتەرراساج ،ررۇتاب ،ككەدىنىغلوب قىلىشرراق
 ،ىكىلنىكررهئ ڭىنررۇغيیۇئ ،ننۈچۈئ ننهتەۋۋ ۇب .ۇۇدىتااۋىلېك ەۋۋ ىىدلهك پپاادغوق ننهلىب
 زىمىرىلنامىرهھھھهق زىسمان ەۋۋ قىلمان نناغىليیالات ەددررهلشەررۈك ننهكتهئ ممااۋۋاادد ننۈچۈئ ىكۈلررۆهھھھ



 زىمىرىلنامىرهھھھهق زىسمان ەۋۋ قىلمان نناغىليیالات ەددررهلشەررۈك ننهكتهئ ممااۋۋاادد ننۈچۈئ ىكۈلررۆهھھھ
 .ۇۇدىتااۋۋۈكۆت ەۋۋ ىتكۆت اادىرىلنااديیهم ڭڭهج ىنىرىلناق قىسسىئ ڭىنىرىلززۆئ

 ىككىئ ڭىنررۇغيیۇئ اادىرىللىيی -40 ەۋۋ 30 ڭىنىرىسهئ ننهكتوئ زىمىقلهخ نناچشەررۈك
 ڭىنررهلچۈك ىچتهيیىلاغشىئ يياتىخ ەۋۋ سسۇۇرر ىنىمشۈۈدد ەدنهشۈك يىخىررات ڭڭوچ
 ىىرىلشەررۈك ششۇۇررۇق تتهلۆۆدد لىقهتسۇم ،ششۇۇررۇۇدلۇتۇق ىننهتەۋۋ نىدىكىلىچىكىلمهتسۇم
 تتهلۆۆدد ەۋۋ ننويیىسايیىس ،ىنىرىلتىگىيی– زىق نناچشەررۈك ررۇتاب زىسقاناس نناس اادىمااۋۋاادد
 -2 نىتپهس ۇب ىكيیىئىبهت .ىتتااررايی ىنىرىلرىئاش-ىچۇغززايی ،ىنىرىلبىددهئ-مىلائ ،ىنىرىلبابررهئ
 ششەررۈك ىشرراق هگىرىلچۈك ىچتهيیىلاغشىئ )ڭڭاادنىموگ( ىسىيیىترراپ ىچتهللىم يياتىخ مىتېق
 ،ىسىچڭهج هيیىمررائ ڭىنىتىيیىررۇهھھمۇج نناتسىكررۈت يىقررهش نناغلۇۇررۇق ىلىيی -1944 ننهلىب
 ننهلىب پپەررهش زىمىكائ رراقىپلۇۇزز نناجمۇسهم ممۇهھھھررهم گگرروتاماارردد ،ىچۇغززايی ،رىئاش ،ىناتىپاك
 .ۇۇدىلائ ننۇۇرروئ

 رىب اقشاب الشاشخوئ ااددايینۇۇدد تتهللىئ نناغىديیاملوب هگىئ اققۇلمۇموئ ىكىتتهللىم رىب
 ىكنۈچ ۇۇدىلوب ننهشوورر تتهللىئ ەددررهلتهللىم ىكىتتەرراسائ اممهئ ۇۇدىلوب ۇمىتتهللىم
 ممالغاس ەدىتىپۈس تتهللىم رىب ڭىنتهللىم نناقتااۋىلىق هكىلمهتسۇم چچۈك ىچىكىلمهتسۇم
 ررهلتهللىئ ەددررهلتهللىم ىكىدىتسائ هكىلمهتسۇم ەددررهگهئ .ۇۇديیامىلاخ ىنىشىلىق يىققەررهت
 ڭىنررهلچۈك ىچىكىلمهتسۇم للەدد ۇب استۇت ىنىشىنىلۆيی شىلىق يىققەررهت ممالغاس ،پپاقويی
 ززۆئ ىنزىمىززۆئ زىب ىكشاك ۇمنىدىجەۋۋ ۇش .ررۇۇدىتىرراشېب ڭىنىكىلنهگنهلززۈيی اققىللااۋۋاازز
 نىدىلمۈج .زىمنهگلهك پىلىق ممۇۇرهھھھهم نىدىرىلتهسررۇپ ڭىنشىلىب للهممهكۇم اادىتقااۋۋ
 ىكايی زىميیهملىب ااددررالتىقااۋۋ تتايیاهھھھ ررالۇئ ىنىرىلتنەززررهپ كىلرىخهپ رراكىپهھھھۆت ڭىنزىمىتىللىم
 ننهلىب زىب پپۇلوب بىيیاغ نىددزىمىررائ زىمىرىلىشىك ككۈلمۈيیۆس ۇب اممهئ زىميیاملالىق ىنىررددهق
 ررەززهن اغىتايیاهھھھ ڭىنررالۇئ ەۋۋ زىمىلائ نىدىتيیاق هگزىمىسېئ نىدنائ الىددررالغاچ نناقشالاادىۋۋ
 نىيیېك نىدمۈلۆئ" هچىيیوب تتەددائ ننهكتهك پپۈنۆك زىب ننهلىب ررهلتەرسههھھھ ررۇقڭوچ پپالشات
...زىميیالشاب اق "ششۇقوئ ائۇۇدد

 لىخ ۇب .ررۇۇددەۋۋهت اغىسىغۇسوب ڭىنقىللااۋۋاازز للهئ ننهگىملىب ىنشهلرىددهق ىنىرىلمىلائ ززۆئ
 رىب ىكىددزىمىكىخىسپ يىللىم نناقتااۋىنىلقاس ككۈلززۈيی يىمۇموئ ااددررالررۇغيیۇئ زىب للااۋهھھھهئ
 اادىتقااۋۋ ززوئ ىنىرىلرراكىپهھھھۆت ،ىنىرىلرراغلىئ ىكىددزىمىتىيیىئمهج ىنهيی ررۇۇدىلىسهم يىئامىتجىئ
 ەۋۋ كىلسهمنهگۆئ ىنىرىلكهگمهئ تتهيیىدداجىئ ىڭېيی ،رىكىپ ىڭېيی ڭىنررالۇئ ،قىلساملايیىقيیاب
.قىلساملىق ىنرىددهق ،پپۈۈررۈۈدلىب ىنزىمىتىمررۆهھھھ

 
 ەددزىمىتىللىم ننايیۇب نىددرراللىيی هچچهن 100 ىقنىقېيی ەۋۋ ىكنهكتۆئ مىكلهب ۇمۇب هچڭىنېم
 ىنزىمىكۈلززۆئ نىدىتيیاق ىكنىيیېك نىتشىنىلززۈيی اققىللااۋۋاازز ككۈلززۈيی يىمۇموئ ننهگنهللىكهش
 ...ككەرېك اسلوب كىللهسېك كىلرېتكاارراخ هيیىسكائېرر ننهمسىق نناقتااۋىنىلقاس اادىمااۋۋاادد ششاقيیاب

 ككەدناغىملالىق ىلاخ رراهھھنىزز نىدىيیىسكائېرر ىكىدلىخ ۇب ىنمۈۈززۆئ ۇمنهم انام ،ققههھھھررهب
 نناتسىكررۈت يىقررهش قىلمىتېق -2 ىىرىب نىددزىمىرىلىشىك كىلرىددهق ۇش ننهم ننۈگۈب
 ررالقىلتايیاهھھھ زىب زىمىكائ رراقىپلۇۇزز نناجمۇسهم رىئاش ،ىچۇغززايی ،ىناتىپاك ڭىنىتىيیىررۇهھھمۇج
 ننهلىب زىمىكائ ممەررهتهھھھۆم ۇب النىيیېك نىدمىنىغىلڭائ ىنىقىلناغلوب بىيیاغ نىدىسىررائ
 ننهلىب ررهلنهمررۇقوئ ڭڭهك ىنمهمىلسهئ ىكىدىسىرغوت مىقىلناغلوب هتتهبهھھھۆس ،مىكىلنهكشۈۈررۆك
 پىزېيی پپۈۈررۈتشهلرىب هگمىرىلنهگررۆك ىنمىرىلناغىليیوئ ڭىنمۈۈززۆئ ەدىتىسقهم شىشىلقاترروئ
 …ننهمىتپۇۇررۇتلوئ

 ىنىرىلقىلىشخايی قىلرراب ىكىتتەرىخائ ڭىنىززۆئ اغىكائ رراقىپلۇۇزز نناجمۇسهم ممۇهھھھررهم اللائ
 !ننۇسلىق اتائ ييامىيیائ

 هككىلرىرهھھھهت ڭىنىززۆئ اكائ رراقىپلۇۇزز نناجمۇسهم ممۇهھھھررهم هگررهلنهمررۇقوئ ەدنەۋۋۆت
 ڭىنىرىلرىئاش ررۇغيیۇئ قىلڭاادد نناغنىلىق رشهن اادداتۇملائ ىلىيی -2007 ننهلىب ىشىشىنتاق



 ڭىنىرىلرىئاش ررۇغيیۇئ قىلڭاادد نناغنىلىق رشهن اادداتۇملائ ىلىيی -2007 ننهلىب ىشىشىنتاق
 ىنىلاهھھىمىجررهت نناغنىلىق ننايیاب اتباتىك قىلمان ”ىىرراازلۈگ تتهيیىرىئېش“ امناللات نىدىرىلرىئېش
:ننهمىنۇس هگررهلزىڭىتىققىدد

 ەدىسىلىئائ نناقهھھېدد ەدىسىيیىهھھھان ككهلېچ ڭىنۇس هتتهيی ىلىيی -1925 رراقىپلۇۇزز نناجمۇسهم“
 ەۋۋ نناغرراب پپۈچۆك هگىرىهھھھهش اجلۇغ ىلىيی -1931 ننهلىب ىسىنائ-اتائ .ننهگلهك اغايینۇۇدد

 هچىغىلىيی -1955 نىدىلىيی -1944 ،پپۈۈررۈتتۈپ ىنىسىيیىززانمىگ اجلۇغ ىلىيی -1944
 ىلىيی -1955 .ۇۇدىلوب ەددررهلتهمزىخ للۇئسهم ااددررالنويیاارر يىررۇمهم ەۋۋ هيیىمررائ قىلددااززائ يىللىم
 ققااززاق ىكىدىمان ييابائ ،نىيیېك نىدناققىچ پپۈچۆك هگىلېئ ررهلشهڭېك رراقىپلۇۇزز نناجمۇسهم
 .ۇۇدىتىگۈت ىلىيی -1961 ىنىتېتلۇكاف تتايیىبەددهئ لىت ،خىررات ڭىنىتۇتىتسنىئ اكوگاادېپ تتهلۆۆدد

 نىدىلىيی -1955 ،پپۇلوب نناغنالشاب نىددهيیىزېئوپ ىلىيی -1942 ىتىيیىدداجىئ ڭىنۇئ
 ززوب“ ،”ررالرىئېش“ ڭىنۇئ .ۇۇدىتىررۋۋهت ممهلهق ەدىرىلههھھھاس ااززوورپ ەۋۋ هيیىگرروتاماارردد ننەررابىتېئ
 قىلرراتاق ،”رراللويی رىغىچ“ ،”ىىرىلشىقهن ززۈك“ ،”للۈگنااۋۋزىرر“ ،”ررانۇمموك“ ،”ىىرىلرىس
 ،”ىىرراازز قىلااددۇج“ ،”تتهممىهھھھ“ ،”ززااۋۋررهپ“ ،”ىمىقېئ تتايیاهھھھ”،ىىرىلباتىك يىرىئېش
 ەدىتىپۈس گگرروتاماارردد القاادنۇش ،ىىرىلمالپوت هيیاكېهھھھ ەۋۋ تسېۋۋوپ قىلمان ”تتهقاادداس“
 ىنىرىلررهسهئ هنهھھھهس قىلرراتاق ”هليیهس ىكىدغاب“ ،”ممهلىگ ككهپىئ“ ،”؟ۇمكەرېك ررۇتخوودد“
 ”زىمىرىلررۇتسەدد يىللىم“ ،”ىيیااۋۋان“ ،”ىتايیىبەددهئ زىغېئ ررالىلاب“ .ۇۇدىيیوق اادىرىتايیىت ررۇغيیۇئ
 .ىپىللهئۇم ڭىنررالمىلىف يىئىددهب قىلمان ”تتهقاادداس“ ،”پپەرشهم“ ەۋۋ ررهسهئ يىملىئ قىلرراتاق
 ىىرىلهيیىگولىلىدد ”پپااررهس“ ،ىسىيیىگولىرت ”غغات ررانايی“ ،ىناموورر ”اللۇپتۇل“ ۇمپۇلوب
 نناتسىقااززاق رراقىپلۇۇزز نناجمۇسهم .ۇۇدىلائ ننۇۇرروئ ررۇقڭوچ نىدىبلهق ڭىنررالىناخپاتىك
“.ىتايیىررۇئال ڭىنىتاپاكۇم ”مماهھھلىئ“ ،ىسااززهئ ڭىنىقاپىتتىئ ررالىچۇغززايی

 رراقىپلۇۇزز نناجمۇسهم رىئاش ،ىچۇغززايی ،ىناتىپاك ڭىنىتىيیىررۇهھھمۇج نناتسىكررۈت يىقررهش
 5 ،ڭىنىرىلررەددااررۇب تسوودد-ررايی ،ىنىنىمررائ ڭىنلهئ رىب نىددزىمىررائ ۇئ .ىتتۆئ نىدمهلائ اكائ
 .ىتتهك پىلېئ هگرىب ننهلىب ىىززۆئ ىنىتىببههھھھۇم ڭىنىرىلىررۋۋهچ -ەررۋۋهن ەۋۋ ڭىنىتنەززررهپ

 اغىرىلنامررائ–ۇۇززررائ ڭىنزىمىقلهخ اادىتايیاهھھھ قىللىيی 87 زىمىكائ رراقىپلۇۇزز نناجمۇسهم
 ننهگلهك نىدىلوق ززوئ اادىلويی ششۇۇررۇشائ هگلهمهئ ىنررالنامررائ ۇب ەۋۋ ىىدلىق قىلسىررااۋۋ
 ششاشخوئ اغزىمىرىلدداادجهئ نناغىشايی ننۇۇررۇب نىدىززۆئ .ىتتهسررۆك ىنىقىلناچشىرىت
 پىلېك اقسىق ىىرمۆئ ۇمڭىنزىمىكائ ممۇهھھھررهم اقشۇۇررۇشائ هگلهمهئ ىنىنىمررائ ڭىنررۇغيیۇئ
 هگىسىممىزز ڭىنررالىچۇغىشايی تتايیاهھھھ زىب ىنىرىلۇۇززررائ نناغىملااررۇشائ هكتهيیىلهمهئ ەدىرمۆئ
 پىتىگۈت پىڭېم ڭىنررالىقنىدلائ ىنهيی ۇۇدىتېئ ممااۋۋاادد ققاادنۇشۇم تتايیاهھھھ .ىتتهك پپۇۇررۇۇدلاق
 ىقرىخائ ڭڭهئ ڭىنلويی ۇب ررالرراسابزىئ ىكات ۇۇدىتىگۈت پىڭېم ررهلىكنىيیېك ىنىلويی نناغىملالوب
  .هچۈكتهيی اغىناشىن

 هگززۈۈدنۈك ىنىچېك اادىلىيی 2 ىقرىخائ ڭڭهئ ڭىنىرمۆئ اكائ رراقىپلۇۇزز نناجمۇسهم ممۇهھھھررهم
 ىنىموت -3 ڭىنىناموورر يىخىررات ققۇلموت 2 قىلمان ”پپااررهس“ ڭىنىززۆئ ،پپهلشىئ پپالۇئ
 ىكىدنەۋۋۆت ىنشىمچهك-تتايیاهھھھ ەدىسىمىددددهقۇم ڭىنىسىيیىگولىرت ۇب پىللهئۇم .ۇۇدىررۈتتۈپ
:ۇۇدىلىق ننايیاب پپهلنۈكهيی ننهلىب رىئېش

،ممۈتتۆئ پىشېئ ررالنااۋۋاادد ،پىزېك اارهھھھهس ىتشەدد ييالات“
.ممۈتتۆئ پىسېب هتدىمۈئ ،پپهليیهئ ەدداارىئ ىنلىزنهم
،تتەددائاس ،ىلسەۋۋ رراگىن ،تتهلااددائ-ۇقههھھھ مىكىتسىئ
.ممۈتتۆئ پىكېچ تتهمااددان ،تتهملۇۇزز پپالپاق ىنلهئ ،سسۇسپهئ
،مىرراكتەددهم ررالدداادجهئ ،مىهھھھاگىهھھبۇس-ىغۇت رىدداس
.ممۈتتۆئ پىكېچ تتهمااددان ،ىتتاپ -ىىدىقلاب رىب ننۈك



.ممۈتتۆئ پىكېچ تتهمااددان ،ىتتاپ -ىىدىقلاب رىب ننۈك
،ىتتاپ اغناج ررالشات هگنهت ،ىتشائ نىدىجاججههھھھ ممۇلۇۇزز
 .ممۈتتۆئ پپۈۈررۈيی ىبانۇخ ،ىتتائ ىنىقوئ تسهق بىقەرر
شىلېچ ەدىكلۈم تتهسقهم ،چىلىق ررهشمهش ىىدلوب ممهلهق
.ممۈتتۆئ پىزېت ررهلىچنۈئ -ىىررۇۇدد نىدىناك ائىددددۇم
،ققۇيیۇت ىلويی ۇمىسلوب ،نىدىزىئ سسامتيیاق رراقىپلۇۇزز
”.ممۈتتۆئ پىتېيی اقتااررۇم ،ررهگ هسىليیهئ تتاپىتلىئ ققههھھھ

 رىب ڭىنزىمىكائ .”ۇۇديیهملۆئ بباتىك“ ككەدىنىگېدد اڭام اكائ رراقىپلۇۇزز نناجمۇسهم ممۇهھھھررهم
 زىب ،ۇۇديیهملۆئ ىىرىلباتىك نناغززايی ننۈچۈئ ررۇغيیۇئ ،ىىرىلتهمزىخ نناغلىق ننۈچۈئ ررۇغيیۇئ ررۈمۆئ
 ددايی ۈگڭهم ننهلىب شىنىغېس ررۇقڭوچ ەدىسىرىتاخ ڭىنىددالۋۋهئ ررۇغيیۇئ ىكنىيیېك نىددزىب ەۋۋ
 .ۇۇدىررۇت پىلىتېئ

!نىمائ ،ننهسيیاغلىق اتائ تتهننهج اغىكائ رراقىپلۇۇزز نناجمۇسهم ممۇهھھھررهم اللائ ىباناج
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