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سىرامۇت

تۇۋاساللۇدبائ:ىرۇتپائ

نىكىتنالس رائ:ىچۇغىللويهگىرىبنۈمناتسوب

لاربائ:ىچۇغر ۇدناليائاقپاتىكقۇلنۇرىتكىلىئ

ىلىي- 531 ىقنۇرۇبنىدىىدالىم
ىرىخائ-ىشېب ،نهكسۆئناسقارابكۈبىكىدىگىتېئ پۇنهج-ىبرهغڭىنىغېتىرڭهت
.ىدلاقادىقرائا راب-ارابىرىلقىلنامروئ)ىلىخ رىبڭى نياغىراق(ارۇچوقناغىديهمنۈرۆك

نهكتهكزى سكهچىپېسرالىۋراهزىگىئىرىلقاچ قۇل قوئنۇزۇئ،ناغلۇشوقرالىلاكرالتائ
اۋراه. ىتتهتىرتىتىناۋاهىرىلزاۋائيهن ارغانق ابمۇد.ىدلهكپىرىكهككىلڭهلزۈت

هتكهملهكرالقىلتائل ايائرەئ،رالزادنەۋهچناغناللارۇق ادى سىقرائ،ادىنېيىككىئڭىنىرىلپهس
هگڭەرنۇتلائ پالالۇجادىرۇنشايۇقرالايىگلۇگ ،رهلپوچتوئنهكسۆئقۇيۇق،ىدىئ

،پىشىپېچىپوت رالىقلىيادرالرىغابنايىكىتپەرهت لوس .ىتتارۇتشاماقىنرهلزۆكپىرىك

،پىشىركهسرالتائ نۇسۇت.ىتتاشىلغوق،ىتتهشىپېت ى نىرىبرىب،ىتتهشۇرۇيپىشىنشىك
كىتىرىلىكولەدر هلىتشەدلۆچناغلۇزوساغرالقارىي - هتپەرهتڭوئ.ىتتاشىنيوئپهلىكرەئ

!فۋوب-!فۋوب،پارۇب ىنىچىگڭۆسڭىنىرىلقالىتوبناغلاق پىتراتيوبرهلىگۆتنهگلۈرۈتۆك
. ىتتاڭامپەدزىئقاتناياغنايۇب - نايۇئپىرىقىچزاۋائپىلىق

اتقامتيېئ اشخانناپوچقىلتائناغلاۋىنىساي هچرالزادناۋهچ ،نهگرۇتشهگەئىنىتىئلاماتقارىي
: ىدىئ

،ۇمىدلۆئاڭوترەئپىلائ
،ۇمىدلاقنۇژائ زىسسىئ

،ۇمىدلائنىچۆئكهلزۆئ
رۇلىترىيكەرۇيىدمەئ

（ ىسىمشهي ）

،ۇمىدلۆئاڭۇترەئرۇتاب
،ۇمىدلاقاينۇدزىساپاۋ

، ۇمىدلائىنىچۆئكهلهپ
. رۇلۇبەراپكەرۇيىدمەئ

پىلىقراتادىسىرائلەئنايۇب نىتتىقاۋنۇزۇئ،نا غنالشىغېبهگىمۈلۆئڭىنپايىسارفەئ
.ىدلهكپۇرۇچۇئلاماشىنىرىلڭاهائ ناتسادساملۇتنۇئۇگڭهم ،قۇلۇغياقناقتاۋىلېكپىلىتيېئ

ىرىل ىچماتشايەدىرىلكىپرىكاراقپاق نۇزۇئ،ىدلائسۇت نىكمهغىيارىچلەزۈگڭىنسىرامۇت
نهباۋاجپات خوتىچۋوئناغلاۋىرۇدنوقاغۇچراق اغىلوقنىتپە رهتىرىلناخرابمۇق.ىدىرىتلاي

: ىتتيېئاشخان
، نهگرۈچۆئنىتوئىغاي

،نهگرۈچۆكىنائنىديوت
،نهگرۈچهكپۈزۈئرالشىئ

. ۈرۈدلۆئىقوئىدگهت
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（ ىسىمشهي ）
،نهگرۇچۆئىنىتۇئنهمشۈد
،ناغىلغوقهگىرېيزۆئ

،نهكتۆئشىئ قىجنىدىشېب
. ىدگهتىقۇئلهجەئقارىب

ڭىنىس ىلالۇسرالىنامهەئنارىئپايىسارفەئ ىهاشىداپ نارۇتناغلاتائپەداڭۇترەئپىلائ
ەدڭهجقىلم ىتېقرىب.ىدىئنامىرههقناغلىق ڭهجرۇمۆئرىب ىشراقاغىرىلشۇرۇئقىلىچزۇۋاجات

نىدىپىرهت ىرىلرهكشهلڭىنپايىسارفەئەرههچ ىنۇمىسىدادڭىنرەدۆن 1 ىنيىبوقهاشىداپ
1 ىنيىبۇق ناغنالتائهگڭهجنۈچۈئشىلېئىنىچۆئ ڭىنى سىداد،پايىسارفەئ.ىدلۈرۈتلۆئ

ۇمىدرالغاچ ىكنىيىكرالشۇرۇئقادنۇب.ىدڭهي ىنۇئپىل ىقىنرالشۇرۇئقىتتاقنهلىبرەدۆن
پايى سارفەئەدڭهجقىلمىتېقرىبىلىي -632 ىقنۇرۇب نىدىدالىم.ىدرهبزۈيمىتېقپۆك

،كاسناق تاۋاشايادىنىمىزنارۇت.ىدلوب كالاهادىق ۇئناقتائڭىننهمشۇدناقتايپۈكۆم
ڭىنپايى سارفەئهاشىداپغۇلۇئىرىلىلىبهق ... كرۈت، ارۇت،راگنۇه،نايىرائ-راۋائ

پىيېب،پۇيۇپۇك رالقاشوقۇبەدنهگلهكاغىسىناماز سىرامۇت .ىتشىتېققاشوقپالغىيهگىمۈلۆئ
-لاقاسقائ،رالن اخ-هاشىداپ.ىدناليائاغناتساد رۇهشهمقىلتىلپوكزۇيهچچهن

اغڭاهائناتسادۇ شائهسلۆئ)ىچۇگرهبتەراشىبنىدلائ ،مىلائ(رالشىقاب،رهلىدرهكرهس
پايىسارفەئلاۋائۇم ىدرهل)پەرشهم(كهجرۇس-همزهب ،نۈكۆتيوت.ىتتالۇقۇئپىنىلېس
،رالىچۋوئ،رالناپوچ .ىتتهتۈئاغرالىشخاناقشابنىدنائ پۇلۇقۇئرالقاشوقۇشەئنهگنهليۈك

اغىرىلىلابەۋىتتهلىباقداي ىنناتساد-قاشوقۇبىسىچنىپۆك ڭىنرهلىچڭهج-زادناۋهچ
. ىتتهتىگۇئ

تۆتاغىسىتۇش،نهگنهلرهبمهچ ادزىنورىبىرىلقاچكىلنەۋى ياسڭهكادىدلائڭىنىپېسرالىۋراه
ڭىنىۋراه.ىتتارۇتلوئسىرامۇت ادىۋراه.ىدىئهتكهمل هكاۋراههناهاشناغلۇشۇقتائقائ
)رهمهك،امسات(مىرىدىس، نهگيىكتهمشهپەرېت، قاپلاقەرىتقۇلچۇئادىنېيىككىئ

)كە دىد،ەروچ(قانرىقڭىنسىرامۇت ەۋزادناۋهچهتل ائناقسائ)چىلىق(كهنگەئاغىرىل
ىنسىكىرهميوتڭىنسىرىپاگراپىس ىلغوئسىرامۇت. ىتتهلېكادلاهقىلتائقىلتائىتۆت

ىكىدىس ىداۋىلىئ-نىلېك.ىتتاتاۋىلېك پۈرۈچۆكنىل ىكۇئاتپاتۇش،پۇلۇبنهگزۈكتۆئ
هتكىللەزۇ گڭىنىلىقاسقائ)رهههشناغنىلىق انىباغىيۇب ىسايرەدشاقىكىدىلىئ(ادروئزۈق

نىۋزهقىزىق ڭىنپايىسارفەئ-ودروئزۇق.ىدىئ انىراز- ىزىقلامامجپىهاس،قويىشىدڭهت
لەزۇگقىناتسوبۇغ اب،قىلاۋاهپاس،ڭهكىنيوقۇئ . ىدىئ رهههشناغرۇدلىقانىباغىمانزۆئ

شاقلابپىلىقشىئ ،ۇمىقچاغلۇغۇتەدىلىئائكىلپهسهن ى لائىكاي،ۇمىكچهكسۆئادىلىئرايىد
،ىسىداۋىلىئ ،)ڭاۇخنۇدىكىدۇسنهگ(اتائتشەد ، ) لۆكرىبىكىدناتسىقازاق(ىلۆك

)رهقشهقىقرىزاه( تنهكۇدروئ،ىرىلپارتەئغاتىرڭهت ، ) ىنۇيارڭىنناتسىكىبزوئ(هناغرهپ
)رالغاتىكىدىرىلىرگىچنات سىناغفائ،ناتسىكاپ،ناتسىدنىه ،ۇگڭۇج(شۇقىدنىهەۋ

، ىدىئرابىقڭادهتكللەزۇگادىسى رائرهلمۋهق-هلىبهقناغىدياشاي ەدىرىلكهتېئڭىنىرىلغات
.ىدىناقش ارايالكهبهگىتسهبابىزڭىنۇئرە لمىيىكقۇليوتنهگلىكىتپىنىلشىئ سىپهننىدىرېت
ڭىنۇئر ال)رههۇگ،تىياۋرهمهچنۈئ(ۇج نېجناغلىسېئاغىرىلقالۇق،ىنيوب ،ىقىپلاق

. ىتتارۇتپۇشۇق نىسۆههگىنسوه
ناقشاقاتهككهلهپىرىلىققۇچ قىلراقنايۇبنىدناققىچپاز ۇئنىدۇدروئزۇقرهلىچۇگرۇچۇكيوت

سهپ-زىگىئقامقوس . ىتتۆئندىسىرائرالناۋا دكىلرهتهخكىت،ندىسىرائرالغات
زۆك.ىتپاتلوينىدىسىرائ ىرىلقىلنامروئارۇچۇق-نىيېى ق.ىدڭامپىنىليائادرالرىغابناي
رهپهسادرالقالياي،رهلىتشەد ،رالقۇلمۇق.ىدرۇدلاقا دىقرائىنرالقاليايڭهك-زىسۇقتاي

،ىدنالۇئاغڭاتماش.ىدرۇت پىشىملائزۈدنۈكنهل ىبهچىك.ىدلىقماۋاديامىتخوت
رهپهسسىرىپاگراپىسقارىب ،ىدىرىسلاهرالىلاكت ائ.ىتقىجلات،ىدىچراچرهلمەدائ
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-پىسانۇماغىمانڭىنىسىلىبهق زۆئادلاهناقتۇنۇئىنى ممههۇئ.ىدىمزهسهچلىقىنىۋازائ
كاسرۇهشهم-رالتىگاسسام . ىتتالىقتهكرههنهلىب قۇلرۇتابەۋمادىچهچرالتىگاسسام
نهگىدرالكاسرۇتابقۇلۇئ، پۇلۇبقۇرۇئرىبراۋىگڭهج ،رۇتابڭەئىكىدىچىئىرىلىلىبهق
ىشخايەدىتىپۈسانائنهمشىناد نابىرهېم،كۈلمۇيۆسىنس ىرامۇترالۇئ.ىتتەرۈدلىبىنىنهم
قىلادىپناجىنىرىل)قۇريۇب ( غارغۇت،نامرهپرمەئ ڭىنۇئەۋىتيهلتهمروه،ىتتەرۈك
اغرالقۇرۇئ-هلىبهقشادنىرېق اقشابىكىدايىسائرالتى گاسسام،ىتتەرۇتلهكاجىبنهلىب

سىرىپاگراپىس.ىتتاقاباۋراچ پۇشۇلغوققاليايۇس، ىتتەرۇچهكشۇمرۇتنهمچۆكالشاشخوئ
تخهبەۋقىللاشۇخىكىدىبلهق ڭىنۇئاتپاتۇ ش،ىدىئىلغوئرۇغلايڭىنسىرامۇت

شهكتوينىلىك،شىلىق يوتۇمسىرامۇت.ىدىئزى جائلىتهكشهلرىۋسهتىنىرىلۇغيۇت
رالىۋراه.ىدلاقاليهملىب ىنىقىلناقسابلويكىلىچناق، پۇلۇبشۇختسهمنهلىبىسىبەدبەد

. ىدىئاتقامرابپالنىقېياغىسىداۋ ايرەد)ادناتسىكىبزوئ ،ىسايرەدرىس(سىتراسكايىپىس
-قىلزاس،رالرىدىئ،رالقالياي . ىدىئناغلاۋىشى گەئىرىلنهمچۆككاسنۇغرۇناغرالۇئ

-ادىدلائ ڭىنسىرامۇت.ىتىتارابپۇلۇزۇس هچىققۇپۇئپۇشۇلۇئ هگىرىبرىبرالقۇلمۇق،راللاگڭاج
اداۋاهتا پتاپىنىسىچماقاملىتشهكىۋراه ىرېقنا غرۇتلوئپىيىدىگادىنېيڭىنياقوچ
هاگ،ىت يالىغرۇيهاگ،ىتتاپاچهاگرالتائ . ىتتالىقەۋي ههاغرالتائپىتىدلىسرات-پىكلىس

.ىتتياقراتاقپارتەئ ىدىهپاۋاك.ىتتاشىىقېيناخلۇگ ۇرر ەدرهلىچۇگرۈچۇكزىق.ىتياتخوت
اداسسىكەئاداۋاهىزاۋائناغىد لىسراتڭىنىچماقاملىت.ىتتاتائ ڭات،ىتتيالرىمىجرالزۇتلۇي

پە روسزېتكەدلاماشىنىۋراهرالتائ .ىتتالوبرۇبجهم،اقشىڭېمهنهي رالتائ.ىتتالىقەديهپ
: شهكىۋراه ىرېقادناغڭام

. ىتتايۇق پارى قاۋپەد-)نۇسلوبكىلرىيهخ، نۇسلوبقۇلشۇڭوئ(!رۇغوئ!رۇغوئ -

نازرهلپالرىدلىش ىرىلق امرۇپۇيناغياغراسڭىنرالايىگل ۇگ،رهلخەرەدلەدادىلىماشزۈك
،پىلېقېقنىدىككىئ - نىدرىبرالناقتاۋىلېكپىشىگەئهگ ىرىلپهساۋراه.ىدىئهتكهملۇكۆت
پۇلۇقويىقىلشۇختسهم ڭ ىنسىرامۇتىرىسنهگىمىگۈتلوي. ىتتهلېكپۇلۇشۇقىرىلىقشابهنهي

،ىرىلشىمرۇچهكڭىنىسىنائ اتائ،ڭىنىرىلىۋوب-دادج ەئ.ىدلاقپۇلۇبناچلايىخهچىزۆئ
. ىتتهتۆئ پهلرىبرىبنىدىدلائزۆك ىسىپاسۇمتاياهنهكتۆئپىسېبىزۆئ
انىراز-ڭىنىرىلپهس اۋراهرهتپهكپوترىباداۋاه قۇچۇئنىكېلغوسلهس،ىنۈكرىب

ىچقاللومپوترىب.ىدىلشاب اقشىلىقزاۋرهپپىنىليائات قۇلشوبىكىدىتسۈئاۋراهناغرۇتلوئ
-ىتتائ قاللومپىرىقىچزاۋائپىتىدلىقاپ ىنىرىلتاناق،پ هلرۆئاغرىقۇيپىشىلتەۋونرهتپهك
ادناقتا ۋىلىقماۋادىتىكرههقىلراقىزىق ڭىنرهلرهتپهك .ىدلاۋىشىتياغىپوتزۆئهنهيەد

،ىدرۇئىنىزۆئ اغىپوترهلرهتپهكەدىتشۈچپۇچۇئ پادلۇيۇغ نىدىرهقكۆكنىچالرىبزىسقۇيۇت
رهلرهتپهكهقشاب. ىدىلشابهكشۈشۈچپالقاللومهكسهپ ىتېپ ناقتۇزۇتىنىرىلكۇترهتپهكرىب

ىشخاب،رالزىق،راللايائ،رهلىد رهكرهس،راللاقاسقائىكىدرالىۋراه . ىتشىقڭاقهكپەرهتپەرهت
نىدلايىخس ىرامۇت.ىدلۈرۈتۈكنەروسناقۇچ ايىچايىقنىدىسىرائرالزادنەۋهچ ەۋرالىچلاپ
ادۋاهنىچال .ىدىراقهككۆكنىدىكىۋرىگنەۋ ىياسپىگېئىنىشېب.ىدلهكهگىزۆئ پۈچۆچ

هگرهيەۋىدۇغڭۇش هكسهپپىيېيڭهكىنىرىلتاناقا راقنىيىكنىدناغناليائ-پارىقىپ رىب
اغاۋاههنهيپىس ىقاغىسىرائىرىلقانرىترۈكتۆئىن ىسىجلوئناغلاقزائهكشىتېكپۈشۈچ
نهگرۆكپىقىزىقپ هلسەدىنىسىداهۇشەئ.ىتتهكپۇچ ۇئهكپەرهتايرەدەد-ىدلۈرۈتۆك

ىنىدۇجۇۋ،ىدلاۋۇمۇ يڭىچىنىرىلزۆكپىنىكسهسنىتشۈ نۈرۈكقىلشىنىچېئىكنىيىكانىراز
نىچال ؟ۇدىچۇئەدمۇتسۇئشاب ڭىنېملەدنۈچۈئهمىنرهلرهتپهك .<< ىتسابكەرتىتغوس
ۇمتىمالائ ڭىنقۇلمۇ شرىبۇب؟ۇدىرۈتلۆئپۇقۇسىنرە تپهكرىبەدمۈتسۈئشابنۈچۈئهمىن

ىرېقناماه ناغراب اقترۇي؟قويۇمكىلتەۋىسانۇمنە لىبمىتاياههسىداهۇب؟قادناق
نىچال،ۇئ.ىتشىچېئ پادلىژىۋۇمىكىرۇيڭىنسىرامۇت >> نهمىزۇقچائلاپپىپېتىنىشخاب
اقشايىرىلزۆكشۇكۇك ،رۇقڭۇچ،ىدنىتكىچىكغۇلۇئ پاراقپۇنۇلڭۇمهكپەرهتنهكتهك
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،اسلوبناغلوبتاياه ۇراۋتىرهتىرېئ.ىدىرىچپهترهت ەدىتسۇئىنرۇبقىلراشڭاق،ىدلوت
اتقىلزاۋىزيهن-قىلزاۋچىلىق ،شىنىمتائ،پىتىي هكتهغالابڭىنسىرىپاگراپىسىلغوئ

پ ۈرۆكنهلىبىزۈكزۆئىنىنىكشىتىي پۇلۇبزادناۋهچدرهم ،رۇتابپىياجائپىتېيهكتهلاماك
زۆئ. ىتتالۇبشابىزۆئادىيۇتڭىنىلغوئ هنهيىخېت؟ە ه-ىدىئرهتىكپۇنۇيۆسكىلىچناق

كىلىچناقا غىنىغلوبنىلېكهگىزۆئڭىنانىراز لەزۇگ،اغنى قشالىدۇقنهلىبىرىلناققۇتتهمهج
يامغىسهگىسى رېتنىتقىللاشوخاسلوبەدنهگرۆك ەرۋ هن؟هه-ىدىئرهتېكپىنىلرىخهپ
ىقىيائ،رالقىل زىسچىنىتىكىداينۇد،ىدىملەرۆك ىنر الشىئۇبۇئ،سۇسپەئ؟نىكىدىمرالاق
مههرهباغىرىلنا مرائۇزرائلەزۇگ،اغىتاياهڭىنۇئ رە لڭهجىغېيناغلىقماۋاديهملۈزۈئ

. ىدرهب
ىشخابرىبنهگلهك نىدۇدروئزۇقىنۈكناقشوتىقىرىق پۇلۇغۇتسىرىپاگراپىس
پىنىلازىغادىرۇزۇهڭى نسىرامۇتنهلىبۇراۋتىرهتنىدنائ ،ىدرۇدنۇيۇيىنسىرىپاگراپىس

ۋارسۇخ يهك،ۇدىلېكىغېيهگلەئۇب،ىك ۇدىرېبتەراشىبقادنۇشمىرىلشات لاپ :<< پۇرۇتلوئ
.ىدېد !>> رالڭۇلۇبهاگائەۋرايشۇه،ۇ دىلىكپىلىقنۇقسابهاشىداپرىب زۇۋايقىلتائ

اممەئ.ىدرۈي پۇلۇبرايشۇهكهگهسمىىئادرهه ۇمسىرامۇت،ۇمۇراۋتىرهتنىيىك نىدنۇش
. ىدىمتۆئچن ىتەدىسىلالۇسرالىنامهەئرهلنۈكۇ شەئ،ىدىئمهجرىتاخمچنىتپەرهت ارگىچ

مۈزۈئ پۈترىبنىدمىقىسرۇقەدمۈشۈچ :<< ىنۈكرىب نۇرۇبىلېخىسىنائڭىنۋارسۇخيهك
پىلېك اغلاهناسق ارابكۈب،پالخاشزىتىتياهانى خىرەدمۈزۈئ،ىتقىچپۈنۈئىخىرەد

>> ىدلاۋىكمۇچىن ىتسۈئڭىنىسايرەدسىتراسكاينهلى بىسايرەد)ىسايرەدۇمائ(زۈكۆئ
(زادنەئرۇق ىشقاب،ا غراللاقاسقائ-رىزەۋىكىدىدروئىن ىشۈچڭىنىسىنائۋارسۇخيهك.ىدېد

ۇب،پۇرۇدنالماهلىئ ەۋ پىتىرتۇقىنهاشىداپشايرالۇئ.ى درهبپهلزۆساغرال)ىچۇغلاسلاپ
، تهكۋهشۇناش،پۇلۇبىنارمۇكۆه ناغلىتىرا ينىدىپىرهتىرڭهتڭىناينۇدنهس << هكشۈچ

تەۋەد اقشىلىقشۇرۇئەۋىتشىتيېئرىبهت پەد !>> نهسىرۈسنارۋەدەدىچىئتهنهتلهس
قىلراييهتىب رههپىلېكهكتهكرههىددىجتىقاۋ هچچهنرىب ۋارسۇخيهكنهلىبڭىنۇش.ىدلىق

. ىدرابپىلېئ
ىرىلشۈچنهگرۆكڭىن لايائرىباتتاكىكىدلەئقارىيىت ياهانۇمرىلىشقابڭىنرالتىگاسسام

. ىتيهملهكهپهشقادناق چىهنىدىرىلىرگىچڭىنىنىمىزنار ۇتاممەئ،ىتتهشىلزۆسادىسىرغوت
ۇراۋتىرهت ،ىتتياملاق پەرىتمهت،پۇقروقهچلىقرالتىگا سسامۇمىسلاقپۇلۇبشۇرۇئادابۇم
نىدڭىنۇئ ۇمسىرامۇت ،ىدىئنادنامۇق-ەدرهكرهسقىلڭ اد،رەئسادرهبەز،رىهامهگڭهج

اقشاي شهبسىرىپ اگراپىسىنهي،نىيىكنىدنهكتۆئت ىقاۋىلېخنىدىرائ.ىتتيامشىلېق
اغنارۇت ۋارسۇخيهك ىساشىداپرالىنامهەئنارىئىلىي- 546 ىقنۇرۇبنىدىدالىم-ىلىينهگرىك

ىلغوئ ەۋپايىس ارفەئ.ىدرىكپىسېبهچىغىسىداۋ ىسايرەدزۇكۆئەۋىدلىقزۇۋاجات
ىنىهور ڭىنىرىلتادجەئ رۇتابغۇلۇئقىلراتاقزەۋىسرهگى سىنىئڭىنپايىسارفەئ،پىياساجرائ
ازنۇرىب، تۇۋاسازنۇرى باغلۇبۇدازنۇرىبۇراۋتىرهتەد رهكرهسنهگرۇدنهلمهسسهجۇمەدىزۆئ

ىنارۇت قىلرابا قشابەۋكاس-تىگاسسام،پىسېئ ىنىرىلقارايلارۇق،پىيىككۇتۇئ
رالقىلنارۇت نهلىبرالقىل نارىئ.ىدنالتائهگڭهجنىكسهكپالش ابىنىرىلزادناۋهچڭىنرهلىلىبهق
پۇلۇبايرەد رالناق، ىدلىسېكرالشاب،ىدنالشابرهلڭە جكىلتەدىىش-نىكسهكادىسرۇتتوئ
رىب(لۇرغوت، تۈكرۈب، )اغۇچراق(ىرغهج،)ەرۆب(نال ترىس،)نالپاق(نالسرۇب،ىتقائ
همزهبەدىتسۈئ رهلتهس هجزىسقاناسناسرهل)هلۇمۇچ( قهجىنرهق،رال)شۇقچۇقترىيلىخ

پۇلغهمۋارسۇخيهك ىرىخائ،ىدىرچۇئهكتهپالاتقىجپە رهتىككىئرهه.ىدىلشاباقشىلىق
هگىرىلزۆئۇراۋتىرهت . ىدل وبڭهجقىتتاقمىتېقرىبهنهيا دىرگىچ،قارىب،ىدنىكىچپۇلۇب

پاراقاغىناكامزۆئنهمشۇد . ىتشىلېئپىكىتناجۇمنۈچۈئ نىمىزچىرېغرىب،زهگرىبەۋهت
رادىرايرىغېئىنۇراۋتىرهتىقۇئ ايناقتائنهمشۇدرهگىلى هادىرائۇشنىكېل.ىتچاقرەدهب

پىتي اقپۈرۈتۆكىنۇراۋتىرهترادىراي مههىنىغۇتتەرسۇ نمههىرىلرهكشهلنارۇت.ىدلىق
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. ىدزۈئناج ادىهاگراراقزۆئىرىخائپىشىلرىغېئ ىرىسناغراب ىسىرايڭىنۇراۋتىرهت.ىتشىلېك
،ناغرۇتاتنىشائىدرەئ

،ناغرۇچاقغىغاي قالۋاي
،ناغراتياقنىسۇسقارغوئ
ۇراتخائمۈلۆئىتساب
ىسىمشهي
،ناقتىتېتشائهگرهلىشىك
،ناغرۇچاقىنرهلنهمشۇد

، ناغرۇدنايىنرهلتهپائ
. ىىتتىقىيمۈلۈئىنۇئقارىب

شۇقۇئى نىرىلناتسادهيىسرهمناغنالشىغېب هگىمۈلۆئڭ ىناڭۇترەئپىلائرالكاس-تىگاسسام
. ى تشهلسەئهچىغرالتىقاۋنۇزۇئىنۇئەۋ ىدرۇدلىبىن ىسۇغياقزۆئاغۇراۋتىرهتقىلىقرائ
.ىدل ەدمهننهلىبشايهنهيىرىلكهيىج زۆكڭىنسىرا مۇتەدىرىسهترهلىمىلسەئەۋلايخ

.ىتسۆئەدىسىيىبر هتڭىنىسىنائقىللىقەئ،كۈلمۈيۆس سىرىپاگ اراپىسناغلاقالكىچىكنىدىسىداد
لوسهاگ،ەدىپىرهتڭوئ ڭىنىپىسرالىۋراههاگپۈرۈتشهگەئ ىنرهلتىگىيپوترىبۇئهنەئ
ۇقتايلەئىرىلچهك.هتكهم رۈيپالۋوئۋوئ،پانيوئ،پۇرۇتپاچ تائادرالقارىيهاگ،ەدىپىرهت

قىلشا يتىگىيخۇشزىسمهغ.ۇدىقىچاغ ىسىۋراهڭىنانىرازنىتسامرۇديۈت هگمىكچىهەدلهههم
. ۇدىرۈسىنىزيهپلاسىۋپىلىقنال ۋهجلاشۇخادىقىلرازنهمىچلەزۇگ ڭىنتهببههۇم

(ا مرىكهت-سهت-،ادزاۋائكەدۇغى لڭائرهلىكىتپارتەئىشقابىدىلۋوت پەد-!هائ -

،نهسياغ لىقتەدهمهگزىب،زىمىنىۋىتاڭ اس،مىرڭهت)شايوق(ۇيىلاۋىىس ، ) قالىمۇيپۇي
! زىمىنىۋىت اڭاس

سىرامۇت.ىدلىقماۋاد ىنىرىللويهنهي،ىدنىۋېتاقشاي ۇقپۇرۇتلوئپىنىلزىتپهسلۈكتۈپ
الىدازنىدلايىخىرىدقهت زىستىخهبڭىنرهتپهك.ىدلاس رەزهناققارىيپۇترۇسىنىرىلشاي

زېتكەدلاماشرالتائ،ىتيىكلىس ىنىسىچماقاملىتپەدهه شهكىۋراهىرېق.ىدىمتهكپىقىچ
.ى تتهتۈئپىجىم-پهليهچىنىرىللۈگ قالياي،ىنرالتاكوك ناغياغراسرالقاچ.ىدىئاتقامپاچ

راراققىل شىقسىرامۇت.ىتتاقاچىنرهلزۈي لاماشغوس .ىدىئاتقاملىيېيىسىدرهپمۇگۇگ
. ىدىئكەرىكشىسېبىنراللوي نۇغرۇ نهنهينۈچۈئشىرېبپىتېياغىهاگ

سى رامۇت،ادناقشالنىقېياغۇغلانۇق رىبپۈتۆئنىدىساي رەدسىتراسكايرهلىچۇگرۈچۈكزىق
ناريهه پۈرۈكىنمەدائىككىىئناقتاۋىلېك پۇرۇتپاچتائ كەدناقچۈئپاراقهگىزۈئنىتقارىي

. ىدىتخوتپىلېكاغىسورىبور ڭىنىسىۋراه ناخقىلتائىككىئيهمتۆئزائ.ىدلاق
. سىرامۇتىدىىروس-؟پهگهمىن) ىچىقالائ،ىچرەۋهخ(رالىچۋاسهه -

،سىرامۇت رۇپكاپ-) اپائ،انائ(ابائ)ۇدياتائقادنۇ شىنىهاشىداپزۆئرالكاس(رۇپكاپ -

. ۇتپىتىۋىلېكىچلەئهگلەئڭىنزىب
. پۇيۇقپالرىمىق لهسياملىسېبىقىلناريهههچىخېت سىرامۇتىدىروس-؟نىدلەئىسياق -

،هچىشىتيېئڭىنرالىچ قاغيائ-،ىرىبهنهيڭىنرالىچۋاس ىدرهبپاۋاج-،نىدرالىنامهەئ -

. ۇتپىتېۋىلېكپىلېئ )هيىدهه،مالاساغۋوس(ناغىمرائ ادىۋراه 90 ىچلەئرهپهنزۇققوت
رۇڭۇق،قۇيۇق،ىدلائن ىدىشېبىنىغىپلاقەرېتناغلاداق ىجاتقىلناخسىرامۇت

ەدىرىلىكلهيپىپېيىنى رىلقالۇقڭىنۇئرالچاچ.ىدلۈرۈتۈك روهپارىقرۇپنىدىرىلچاچ
نىدنايىككىئىزۈيقىل ىىس،نهگلۈرۈتۈكلهسىرىلقاڭاز ،ڭۆئيادغۇب،ىدنالنۇقلود

قالۇمۇيكەدىملائ.ىتتە نۈرۈككىلتهپاتال،لەزۇگپىياجائ ادىسىرائرالچاچناغرۇتپاشروق
اغڭىنۇئىسىدۋهگكىلتە ۋۋۇق،مىچىپشۇخساخاغراللايائ، ىنيوبنۇزۇئقىليارىچەۋىكىڭىئ
ىسىلوشرۇنەدىسىناشىپ قىليارىچ،ڭهك.ىدىنهكتەئشخهب قىلراۋغۇلۇئ،رۇرۇغلىخرىب

ۋارسۇخيهكۇئنىيىكنىدىمۈ لۆئڭىنۇراۋتىرهت.ىتترۈساتسائ ىنىرىلرهت،ۇئ،ىتيانقاچ



http：//bostan.cn

ىرىبنۈمناتسوب

6

نهلىبرهلەئىجاپ،ىرىللۈكشۇماپ اجقىلرابڭىنتاياه.ىدىناغلىق شۈرۈئمىتېقىككىئنهلىب
ناغى دىرۇتپانقاچكهتتوئهشىمههىليە پۈترهلتهمسىقنهكتهكپىشىلەرىگ تىخهب،تەرسۇن
اغرالقا رىي،ۇئ.ىدىناغىلشاتهياسرالل ايخزىسگهتهتكىلىدمەئهگىرىلزۆك شۈكۆك،كۈلرۈس

: ىدىدقادنۇم پۇرۇتپىلىكىت
،ىليهم.نهگىملهك نهلىبتهيىنىشخاينىكېل، نهگلهكپىلېئقىجىنناغىمرائرالۇئ -

! نهمىرابپىتېيۇررە دنهم،نۈسنىلېۋىتۈكنادبۇئرالۇئ
الپۈتۈئنىتقىلرى دىئرىبپىنېيهتكىلزىتقادنۇش هنهي،اسلوبنهگلهكزىتقادناق رالىچۋاس

نۈكنهليهممههەدىك ىلىچكهتىيڭىنرالىشقابادىدلائشۇ رۇتلوئنۈك.ىدلوبپىياغنىدزۆك
سىرامۇت ەدىلىگزهممۇگۇگ .ىدلىقادائىنمىسارۇمشىنىۋېت پۇرۇتلوئپىنىلزىتپاراقاقشىتېپ

توئنۈچۈئازى غكىلچهكرالىقشاب.ىدغىيىنىرى لىدرهكرهسلاقاسقائاغىسىۋراهزۆئ
نۈكشۈچهگرهي ۇبڭىنىهاشىداپزۆئرهلنهمچۆكىك ىتپارتەئنىقېي.ىدىئاتقامشىقېي

سىرىپاگراپىس ،ىدلىق هيىدههىنىرىلتهمىنهغۋوئەۋالاك يوق،پىلېكپالڭائىنىقىلناغلىق
رالىنامهەئ ،رهلىد رهكرهس،راللاقاسقائ،ىدنۇتۇتا قشىنىلازىغادىسىۋراهڭىنانىراز

ەدىتسۈئهلىسهم نهگىد ،قويۇدمەرىبكەرېدنىتقىلىشخ اينۈچۈئزىبىشىلېكڭىنىرىلىچلەئ
شىلېك اغرا راقرىبەدنهگلهكهگىزۈئقهنڭىن شىئسىرامۇت،ىتشۈشۇچهگىزىهالۇم

. ىتتيېئىنىگىلكەرىك
ىلىي- 530 ىقنۇرۇبنىدىدالىم

- پۇلۇرۇشڭاتسىرىپاگراپىسنهلىب سىرامۇتادغاچنهگلۈزۈسىنىمسائ قرهش،پۇرۇيىهبۇس
هكپەرهت )ىلۇكلارائ(ىزىڭېدرەزهخ، ەد-ىتشىنىماغىرىلتائناغنىلىق راييهتپۇلۇقوت

(قامشابەر ېت،)تهمشهپ،لۇزمهك(ۇترهب ەرېتهچرالتىگاسسامىددائسىرامۇت . ىتشىتېك
نىدىتسائىقپل اقەرىتقۇلچۇئىرىلچاچقۇلۇبنا غرۇتپۇغژۇب.ىدىنهگيىك)مىيىك غايائ
يامىتخوتادىلى ماشڭاتقوغوسكەدزۇم،نىرىغزىئ پۇلۇبنهكشۈچپالىگڭاسهچىگىلېب

زۇرۋهن .<< ىتيهملىبى نقىلناغىدىرىپائپالشابهگهنڭىنى سىنائسىرىپاگراپىس.ىتتهنۈپلهي
نهلىبانىراز ىنې ممانائ-،ادلاهڭاراگىتتياليوئ پەد-،استاۋىلۈزۈكتۆئىمىرياب

هائ.ىدلاقىتېپ ناغلائ شايهگىرىلزۆكانىراز؟ۇدناغىد ىرابپىلېئهگهنياميوقىلىغىنيوئ
مۇقادىقۇرۇيەرىشەرىخڭىنڭات ىدىئاتقامپاچزىتكەدلاماشرالتائ .>> مۇكۇلمۇيۇس،انىراز

پ ۇلۇبنىلېكانىراز.ىدموچاغيوئ سىرىپاگراپىس.ىتت ارۇتپىنىلشاتهگزۆكىرىلناخراب
رۇس هج،قىللىقەئانىراز.ىدلائسۈت هچىگزۆئىتاياهڭ ىنسىرىپاگراپىسنايۇبنىدنهگلهك
رى برهه،ىتيهلزۆسنىكسهك،قۇچۇئ ،زېتكهتقام قاچالشاشخوئاقسىرامۇت،ىدىئزىق

نهمچۆك، ىتىتالىقادائپۈزۈكتهياغىدادقهه ،پالرۇغو تاغنۇسۇيەدىئاق،قىلتىدىئىنشىئ
انرهب،ىنسوهل ەزۇگكەدلۇگڭىنۇئ،ىتتيامىسياۋ هچلىق نىدىرىلتهقهشۇماپاجڭىنشۇمرۇت
پىتېئسىكەئقى لراكنۇتپهم-هبىزهجرىبپىياجائ ن ىدىرىلشىلىكىتهنارۇرغهمىتىماق
ارفەئ.ىتتالۇبس همنىدىباراشلاسىۋ،ىتتيارياي ەد ىنىشلۇگتهببههۇم،ۇئ.ىتتارۇت

ىرللايائزى قتىگاسسامالىسلاقنىتسىرامۇتۇئ نهلى بىتىپۈسشۇلۇبىدالۋەئڭىنپايىس
ىدىئرەۋازاسهكتهمرۆهەدىچىئ

شۈنۈرۈكناقتاۋۇقۇس نىچالىنىرىبڭىنرهلرهتپهكناقتا ۋىنىليائەدىتسۇئرالىۋراه،ادغاچ ىقلېه
ىنىسىشىدنەئناغلو باديهپىليهپۈتشىئۇشائڭىنۇئىش قاب.ىتتالاۋىلېكهگىسىئتاپتاپ

نىكېل،ىديوقپەدقويىتى ېىسانۇمنهلىبڭىرىدقهتڭىنشىئۇئ :<< نۈچۈئشىتىگۇت
نىدىتياقىنرىلشاتل اپەدىدراباغياجرىبتەۋلخپى قىچنىدىنېيڭىنانىرازنائۇشىزۆئ
كهتقالىتۇبنىيىكنى دنهكتهكپىمىجازاهرىبىشقاب. ىدىئشاشخوئتەراشىب،ىتتالقاراش

انىراز . ىدلىقمهسهق اقشۇتۇترىسىنىرىلنهگلىبىدنىۋ ىتاقشايۇق،ىتتهكپالغىيپالزوب
اغۋوئ،ىدىئ نۇنمهمنىدىتخهبزۆئۇمسىرىپاگرا پىس.ىدىئكىلتخهبلاهشۇخناماه

نىدىسىئتهقهپى نانىرازۇمىدناغلىققىشهمىنىتى راهامقىلزادنەۋهچ،ۇمىدناققىچ
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ىكىدىلسەئ ڭىنسىرامۇتق ارىب،ىتتهكپۇتۇئشىققادنۇشە نەئادىنىمىزنارۇت.ىتتيامراقىچ
. ىتتهكپىشىلرۇغمىجقوي رهسەئنىدىتايىپيهكقۇچۇئنىغزىق

اممەئ،ىتتيهمتهك پىق ىزىقهچنائهكشىلىبىنىقىلناقتاۋ اليوئهمىنڭىنىسىنائسىرىپاگراپىس
نهلىبىسىچلەئ رالى نامهەئسىرامۇت.ىتتەرۈيپىنىلي ائكەدىناۋرهپادىپارتەئڭىنىسىنائ

ڭىنسىرامۇت . ىدلاق پۇلۇبزۇسمهك،ناغىدىلۇتۇتىيا رىچقىلماۋادالنيىكنىدنهكشۈرۈك
ىنقىلىپاخ ىكچىئ ڭىنۇئرالىشقاب،رهلىدرهكرهس-ن همشىناد،راللاقاسقائىكىدىرۇزۇه

تىگاسساملۇكتۈپ ۇمرال ۇئ،ىكنۈچ.ىتتيامچائزىغېئادىر غوتۇبمىكچىهاممەئ،ىتتهنىشۈچ
يىلائ، درهم سىرامۇت،ىتتهنىشىئهگىتىراساج ،هگىلقەئڭىنىسرامۇتۇمرالكاس-

هگرهلىلىسهم لۈكشۈم -نىىيىققادناقرهه،ىدىئلاي ائاناد،نامىرههق،كىلتهلىزهپ
. ىدىئىبىهاستهساراپناغ ىديهلىگلهبرىبدهتهنالىقائمۇقۇچ

پۈشۈچ نىدىرىلتائالابانائناماهنهگلۈ رۈتۈكشايۇق.ىتتاپاچكەدناقچۇئ تائىككىىئ
ىيۇباچم اغائشايۇق.ىدلىقناۋادىنىلۈي نىدنائ،ىتشىنىۋىتەد-ىدنالزىت پەرهقهققرهش

رەزهخ .ىتشاتخوتپىلىكاغىنېيڭۆدزى گېئىكىدىسرۇتتوئقىلرىدېئرىبرالۇئ ەدنهگىلرۆئ
هنابىياغەدىرىلزۆكڭ ىنسىرامۇت.ىتتارۇتپۈنۈرۆكاد لاهنهگنهكرۈپاغنامۇتنىتقارىي ىزىڭېد

. ىتتوئپانقاچالوشقۇلرۇنرىب
پار اقهگ)هايىگلىخرىبناغىديهي رهلمەدائ(هشمۈش پۈترىبسىرامۇتىدىد-،مۇلغوئ

ڭاتائاغىسائڭىنقارپۇتنهگرۈتسۆئ ىنهايىگۇشەئ-، نىيىكنىدناغرۇتهتتۈكۈسزائرىب
هل لىبنهلىبكەزموك،ناغلۇرۇدلوت پاراشقىلۇمقىلاغ ىنېيڭىنۇئ،نهگلۈمۆكۇراۋتىرهت

كهمىد ،)ىتتهمۇكهللىبپۇيۇقپاراش كەزموكرىباغىن ېيڭىنرهلنهگلوئرالكاس(نهگلۈمۈك
ناچاقىللائىهورڭىنۇئ،ۇديهملۆئ ىدهبەئىهور، ۇديهمىرىچىدهبەئىدىسهجڭىنڭاتائ

! نۇسلوبەدڭىسىئ ناچاقرههمىپېگ ۇب،نهگلىرىتادڭۇدۇجۇۋڭىنېس
پاراقاققارپۇت،پۇرۇغياق هگىمۈلۆئڭىنىسىتائادلاهنهككۆ تشايماراتماراتسىرىپاگراپىس

: ىدلىقماۋا دىنىزۈسسىرامۇت.ىدلىقمىزهت
نىدىقىلاشىداپهي ىدېمپىلىقنايسىئقىللارۇقىسىچ كهتىيقىلتائنامهەئڭىنرالقىلنارىئ -

ىرىلتالۋەئڭىنۇئە ۋنامهەئىرېبنىدنۇش،نهكىناغل اۋىلۇبلىققهتسۇمپىقىچپىلىريائ
ىشراقاغرالۇئ ۇمزىمىرىلىتائاۋ وبڭىنزىب،نهكىناغرۇتپىلىقش ۇۋاجاتمىئاداغزىمىنىمىزڭىنزىب

ىلغوئ ڭىنۇئ،ن هكىئتىشمهجهاشىداپزىمىۋوبقۇل ۇئڭەئنهلىسهم.نهكىناغلىقشۇرۇئ
نىنمىز ۇبنىتقىلن اغلىققىلهاشىداپلىينۇزۇئرۇت ،نهكىئرۇتىلغوئڭىنۇئ،نۇدىرفەئ

،ۇتپىقشۇرۇئ ىشراقاغى زۇۋاجاتڭىنسىفسىتىلغوئڭىنىنام هەئرۇت،نهكىناغلاتائپەدنارۇت
ىلغوئڭىنسىفسىت ) ناغلاتائپەدڭهشۇهەدرهلهبنهم ىخىرات(خهبۇسهيىلغوئڭىنرۇت
پىلائىنهيپايىس ارفەئ ىلغوئڭىنخهبۇسهي.ۇتپىقشۇرۇئ ىشراقاغىزۇۋاجاتڭىنىنۇمايىرائ
اغىزۇۋاجاتڭىنرەدۆن 1 ىنيىبوقىلغوئڭىنىنۇمايىرائزى مىۋوبغۇلۇئناغلاتائپەداڭۇترەئ

-پىساجرائىلغوئ ڭىنپايىسارفەئ.ۇتپىقماۋادلى ينۇزۇئشۇرۇئ،ۇتپىقشۇرۇئىشراق
ڭىنرەدۆن 1 ىن يىبۇقۇمزەۋىسرهگىسىنىئڭىنپايى سارفەئەۋمادادڭوچڭىنېمىنهي

نهلىب ۇراۋتىرهتى كنۈسلوبەدڭىسىئ،مۇلغوئۇچىدمەئ .ناغلىقشۇرۇئىشراقاغىزۇۋاجات

ىنىنمىز ڭىنىسىلالۇسرالىنامهەئ،ىلغوئڭىن ەرههچىنۇم،ىسىرۋهنڭىنرەدۆن 1 ىنيىبۇقنهم
ڭىنۋارسۇخيهك زۆكچائ،ها شىداپرۇهشهمنهگرۈتلهكهگىتىلا ههيرىپمېئكىلتەردۇق،پىتيهڭېك
نىيىكپىنىلىراي رىغېئە دىرىبڭىنرالشۇرۇئقادنۇشۇغڭاتائ .قۇدلىقشۇرۇئىشراقاغىزۇۋاجات
نىدنۇب.مىدلىق شۇ رۇئمىتېقىككىئنهلىبۋارسۇخيهك نهمۇمنىيىكنىدنۇئ.ىدلىقازاق

شادغوقنىدرالىچزۇۋاجات ىنترۇيلەئ.نىكمۇمىشىرېب زۈينهيرالشۇرۇئقادنۇبۇمنىيىك
! تۇ تڭىچەدڭىسىئ،زىمىچرۇبڭىنزىب

ۇئ.ىدلوب كەدناغى لڭائسىرەد-هسسىقرىبقىلراقىز ىق،نۇزۇئىتياهانسىرىپاگراپىس
رهلپۆچ توئاد ىرغابالادنهكتهكپارىجغاق.ىد رۇئاچماقرىبنهلىبپەزهغاغىتېئ
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ڭىنىسىتائ ،ىتتيالي وئىنىسىتائسىرىپاگاراپىس.ىدىن اغىلشابهكشۈرۈسخىبنىتهلىدىمەئ
ساسىق، پەزهغىكىر ۈي.ىتتەرۈتهكاغىدلائزۆكنهلا يىخىنىتىپايىقرۈسهج-هنادرهم

پهلزۆسىنىشىلىك اقتايسىه قادنۇشۇملەدڭىنۇئۇمسىرامۇت، ىىتتانايپادلۇۋالادىرىلنۇقلاي
.ىدمۆچاغلايىخ پىتېۋىتېكاتسائەدىتسۈئتائ،ۇئ .ىدىنهگىلزۆسادىسىرغوتشۈمتۆئ

ىهورقادنۇشەئ . ىت تتارۇتپاغلۇچىنىرىللايىخڭىنۇئ رهلپهگنهكشىيىدنهلىبرهلىچلەئ
ڭىنىنادجىۋ ،ىنىقىلناغىرچۇئاققۇلروخقى تتاقڭىنرۇروغۇئەدىچىئرهلتهلاه
ڭىنۇئپازائ ەۋقۇل روخۇشەئ.ىتتالىقسىهرۇقڭۇچات سائ-اتسائىنىقىلناقتاۋىنىلپازائ

. ىتتيالۋاتڭىچۇمىخېتىنىسىدا رىئكهسكۈيساخهگرهلىچڭهجپىلاغ
،پۈرۈشپاتاغراللاق اسقائىنىسىپىزەۋشىرېبپىلېئتهم الاسىنرهلىچۈگرۈچۈكزىقسىرامۇت ەدزۈك

- هچېك،ۇئ،ىدىن اققىچاغلوينىدلائنهلىبىرىلنا بىساپ-زادناۋهچكهلۈبرىبىزۆئ
كىلتهمروه يەئ :<< لاق اسقائرىبەدنهگلهكاغىهاگ-رار اقپۇرۇتپاچتائيامىتخوتزۈدنۈك

نامهېم نادبۇئ،ى دلوبنۈكىككىئىلىگلهكرهلىچلەئ ،)ىلىترالكاس،هاشىداپ(ڭاك
ۇشۇئ.ىدىمتهك پارىدلائسىرامۇت.ىدىد >> ۇدىرۇتلوئ پۈتۈكىنېسرالۇئرىزاه،قۇدلىق
ەدرهههسنىدنائ پىنىر اتپۇنۇيۇي،نىيىكنىدناغراقىچ ىنىقۇدراهپالخۇئهچىغناقىنىچېك
ناغنىلىقنەۋىياس ىتس ۈئپىنىلېسىرىلىرېتلاراماغۇب ،هكلۈت،قىيېئ،نالسرۇباغىتسائ

ەرېت،ىتشۇرۇتلوئورىبور پەرهتىككىئ.ىتشۈرۈكنهلىبرە لىچلەئادىناديهملۇبۇققىلتىقاۋ
-قاماتلوم،كۈلرۈت هچىيۇبىتىدائكهمچىئ-كهم ىيڭىنرالتىگاسسام-رالناخرۇتسەد

ناخرۇتسەد . ىدلۇيۇقىرىللىسىئڭەئڭىنرالپارا شيهم،ىدلۇرۇدلوتنهلىبرالازىغ
ىنمالاساغوس قىلىۋراه 90 نهكتەۋەئۋارسۇخيهكىڭوچڭىن رهلىچلەئنىيىكنىدناغلۇرۇتشىغىي

،رالرىهاۋاجرههۇگ ،رالتىيا ۋرهم-هچنۈئ.ىدلىقهيىدههاقس ىرامۇتپاتائىنىمىسىئپهلرىبرىب
تەدائسىرامۇت . ىد ىئقىجهچنۈشرالپاراشنهگنهلشىئن ىدىمروخ،امروخ،يادغۇباپرائ

ەۋىتتيىېئتهمخەر پۆ كنىتپۆكهگرهلىچلەئەۋهگىتىممى هڭىنۋارسۇخيهكقىپاۋۇمهگىدىئاق
هسسههىككىئنىدرالتاغۋوس ناغنىلىقلۇبۇق،هگىسرىبن ىدراللاقاسقائىكىدىنېيالىدياجۇش

.ىتتي ىېئىنقىلناغىدىتەۋەئاغۋارسۇخيهك ادغاچناغىدىتېك رهلىچلەئ،ىنشالراييهتاغۋوسپۆك
كى لپەدەئ،رۇرغهمنىياتنىئسىرامۇت . ىتتۆئە كتهبهوسىمسەرپەرهتىككىئنىدنائ

ىچلەئپاليوئىنرهلىلىه قادناقڭىنۋارسۇخ يهك،ىدىئهتتهپايىقرىبنىغزىق
. ىتتالىقەزىهالۇمەدىل ڭۆكىنىرىلپەۋهسڭىنىكىلنهكتەۋەئ

هاشىداپەدم ههڭىنىسىلالۇسرالىنامهەئلەۋۋەئ، پۇرۇتنىدىنروئىڭوچڭىنرهلىچلەئ
ىنرهلزۆسكىل تههاساپ،كىلىبەدبەدپىياجائاد ىسىرغوتىتىنهتلهسڭىنۋارسۇخيهك

ىرىلى لائۋارسۇخيهكزىمىهاشنىهاشغۇلۇئ :<< ى تچۆكهكتهسقهمنىيىكنىدناقتيىېئ
زىسشادڭهتادىبابتە ساراپ،تهپاتهل،هناگىيادىمى لقىئنىسۆهڭىنىلىسىرېبنىدنۇزۇئ

اغىهاكىن ىنىلىسمىتېقۇ ب،نهكىنهگرۈيپۇلۇباراقىبقى شائهنابىياغپالڭائىنىرىلكىلنهكىئ
،ىدرۇتنىدىنروئ كىتتىئسىرامۇت >>. ىتتەۋىېئهكك ىلىچلەئىنزىبنهلىبىسۇزرائشىلېئ

پەد >> ىدىمقاتيوبڭىهاشىداپ ۋارسۇخيهك .<< ىتپهتاغىيا رىچپەزهغناغلوباديهپەدىبلهق
ىنى لىسىرىلىلائۋارسۇخيهك-،ىڭوچ ڭىنرهلىچلەئىدىد-،قاي .<< ۇئىدىروس

،ىچقام لىقشىناخىجنىرىبپۇيۇقهگىتسۈئ ڭىنىرىلشىنا خهممههىكىدىرمەئپىلېئاغىهاكىن
،ىچقاملىقنە يامانهگمهلائلۈكتۈپىنتىببههۇم ،تە مروهناغلوبهگىلىسقىلىقرائۇش

قۇلۇئۇبڭىنزىمىهاشنى هاش.ىچقامىروسهتكىلرىبنهلىب ى لىسىننارۇتنهلىبنارىئالقادنۇش
سىرامۇت >>. هتتەۋلەئ،ۇدىلۇب لاشۇخۇممهلائلۈكتۈپ،ۇمىرڭهت اسشائهگلهمەئىرىلتهسقهم

: پۇرۇتپەرتىتياملاساب ىنىپىزهغ
، ۇمىدلىتىراقهگرهلىچلەئپهگۇب، !>> ؟نهمىد مهملىبىنېسنهم...!راككهم <<

پۇججەئهتهگ ىرىبرىبياملارىقڭائاققىللاماد ىلهەئتە بهوس،ۇمىدلىتىراقاغۋارسۇخيهك
سۈتقۇلچۇ نۇقروقىيارىچپىيىچكهچىرىلزۆك شۈكۆكڭىن سىرامۇت.ىتشىلېقپاراقەدىكلىئ
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ىنىرىلچىلىق رهلىدرهكرهس،لاقاسقائنهگنهشۈچ نىت هلىدمەئىنىكىدىلڭوكڭىنۇئ.ىدلائ
!>> قويمۈلۆئهگىچلەئ :<< سىرامۇت.ىدلۇرۇپۇي هگر هلىچلەئالنىدرىبپىرىقىچنىدىنىق

. ىتتهكپىقىچنىدىناديهم لۇبۇقپۇلۇرۇبهگىنيهكەدىتتراش ەدىدىلۋوتپەد
ناغلوبىچكهمتەۋەئاغۋارسۇخيهك سىرامۇت،ادناغنۇدباجاقشىتياق جالىئانرهلىچلەئ
هكشىرېبپۇرۇتياقىتېپزۆئهگرهل ىچلەئىنرالىغۋوسنهكتەۋەئۇئىكلهب ،سهمەئىنرالىغۋوس

،ىدلۇتۇتىساهىتشىئ،ىتچاق ىسۇقيۇئڭىنسىرامۇتپالشابنىدنۇك ۇش.ىدرهبنامرهپ
ىنىيارىچلەزۇگ،ىدىجنىلېيىت وئپەزهغقىچچائەدىرىلزۆكناغرۇت پانقاچىرۇنلىقەئ
ڭهجىنىنىمىزنارۇتڭىنۋارسۇخ يهكسىرامۇت.ىدلاۋۇسۇتىتۇلۇب نهلىبراللايىخزىسگهت

هاكىنهگىتىسقهمزوئ،پى تىيىزۈكاغىقىلناغىدۈشۈچهكسهت ڭىنشىلىقلاغشىئنهلىب
ۋارسۇخيهك.ىدىنهكتهي پىنىشۈچقىنېئىنىقىلناقتاۋۇلۇب ىچكهمتهيقىلىقرائىسىدهەئ

.' ىدىئىچمادلائلىزەر،رهگىلىه ناققىچاغىچۇئنهتهقىقهه
ىقمىتېقۇش سىرامۇت .ىتتاڭامادمىتېرلىخرىبيام رىدلائپىتىلىتسائىنىسىغرويرالتائ

راپىسۇمزىسڭىنۇب . ىد رهبپهلزۆسهچىقسىقىنىمسىقكىل شىگىتهكشىيىداغىلغوئڭىنتهبهۆس
زۇرۋهن.ىدىئ اتق امناليائاغناخلۇگروزتهياغىنۇق لايساسىقىكىدىبلهقڭىنسىرىپاگ
،قانمۇداقاد . ىتتيهل شهكروئىزىۇېدرهلمەدائەدرهيهمم هه.ىتتاتاۋىلىقماۋادىمىرياب

ىنىرللوقپاراقاقشايۇق رالتىگاسسام.ىدىئناققىچهگىجۋ ەئىرىلاداس)پاد(كۈرمۆت-يهن
نىدىشې بقارپۇتڭىنىسىتائسىرىپاگراپىس . ىتتاشىلىقاجى تلىئ،ىتتهشىركهس،ىتتاتىلڭالۇپ

پەدزىئىن انىرازالپىشىلىريهخنهلىبىسىنائ ،ۇئ.ىدلهك پىتياقادلاهناقشالرىغېئنىياتنىئ
،الاجاغىرىلچا چۇئ،ىتتارۇتلوئپۇنۇلڭۇمپاراق هگىلهەئم اريابهتتهچرىبانىراز.ىتپات

ىلڭوكنىدىغىلقويڭى نسىرىپاگراپىس،ۇمىسلوبناغلاس ) اغر ىس،اقلاه(چاغلۇتاغىرىلقالۇق
ڭىنىۋراهنىيىكنىد ناغڭامىلېخهچىنىقتراتنىدىلۇق ىنۇئسىرىپاگراپىس.ىدىئمىرېي

: اغىقىلۇقادڭاهائرىبىئتهق، ى تساباغىرغابەد-ىدرىكەئهگىچىئ
ى دىد-،مۇدلوبمەدائرىبىقىقهه ىنهي،مۇد لوبمەدائرىبهچىقشابنۇگۇبنهم -

. پالرىچىپ
،نهكشىل ىك،كهكرەئىقىقههسىرىپاگراپىس ەدىر ىزهنڭىنۇئ،ىتتهكپۈلۈكانىراز

،پۇرۇتپۈيۈسهگىرىلۋهل، هگىزۈيڭىنانىرازسىرىپاگراپىس . ىدىئزادنەۋهچرۇتابقىلتابۇس
ىنرهلىمىننىدىسىنائ،ىنىن ىگرۆكىنرهلىمىن،ىنىقىلناغراب هگهننهلىبىسىنائ

: ىدرهبپەدىلىسپهتىنىقىلناق تاۋۇلۇبىچقاملىققادناقڭىنىزۈئ ىدمەئەۋ،ىنىنىغىلڭائ
-،پهلزۆس زىتزىتادزاۋائرىبقىلناجاياه انىرازىدىد-،ناقتارايهگڭهج ىنىلانلۇغوئ -

) هسرهنزىسرىدهق ،سهپ(ۇسرەئرىبنهساسىملوب، كەرىكڭىشىلېئىنىساسىقڭىنڭاتائ نهس
. نهسسىلاقپۇلۇب

مابائ-،ىدېدادلاه ناغرازىقلهسسىرىپاگراپىس- )ەئهه،قادنۇش(!قۇليەئ!قۇليەئ -

نىتهاشىداپرىبكىلتەردۇق كەدۋارسۇخيهكۇئ،ههلايائ هنادرهممههكۈلمۈيۈسنهگىدىمېن
. نهكىديامقروقهچلىق

! لوبرۇتابسامقروق كەدڭابائ،كەدڭاتائۇمنهس -

نهلىبشىيىيىنىسازىغىكۈك ەدېبىمىريابزۇرۋهن.ىت شۇرۇتلوئتىجمىجهچىققازۇئىسىككىئ
ىنرالتاتاباننهمۈتكۇلرۇت ادىنيوقزۆئتەئىبهتەدرە لنۈكىكنىيىكنىدنۇش.ىتشالرىخائ
ناغلاچرالناپوچ.ىديهپۆك رالتاناقراچۇئ،رالىۋراچل امرالتاناۋياهاتقالياي،ىدرۈتسۆئ
پاقۇيتۇتمۇتشۇئسىرىپاگراپىس ىنۈكرىب.ىتتارۇتپىن ىلڭائاغرالقارىيىزاۋائڭىنرهليهن

: اقسىرامۇترالىچۋاس.ىتتهك
قشهم(برههىنرالزادناۋهچپوت پوتادىنىقېئىرىقۇيڭىنىسايرەد سىترراسكايڭۇلغوئ -

. ىدىد، ۇدىتاۋرۇدلىق)اكىتكات
ىلىسىكپهت سىرامۇت يهمتۆئزائ،قارىب.ىدناليائاققى لراخىتپىئىرىلىشىدنەئڭىنسىرامۇت
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.ىتقىچارغوتىرىلسايىق ى زهبڭىنسىرامۇت،ىدلهكىمۈسۋهم زاي.ىدلاقپىتېيپىرغائنهلىب
تائنىدىرىللۆچ)قۇلمۇقلۆچ ىكىدناتسىنهمكرۇت(مۇقار اقەۋنىدىبرهغڭىنىسايرەدزۈكۆئ

نۇغرۇن،پالشابىنرهكشهل ڭىمكهلڭىمكهلڭىنۋار سۇخيهكرالىچۋاسنهگلهكپۇرۇتپاچ
نىدىر ىبرىبەدىققههىىقىلناقتاۋىلېك پهلرىگلىئهكپەرهتۇشۇ م،پىلېۋىسېبىنرهللەئ-هلىبهق

. ىدلهكپىلېئ ىنرهلرەۋهخقۇلچۇنۇقرۇق،ىددىج
هگڭهجىلهەئشە ڭېك.ىتتتارۇتلوئپۇتۇتنارائىن ىزۈئسىرامۇتەدىشىڭېكراللاقاسقائ

اتتهه ،ىديوقاغرۇتتوئ ىنىرىكىپشىنىلتائكۇلزۇيمۇمۇئهگ نهمشۈد،پىلىققىلراييهتاتخۇپ
. ىتشۈرۈدلىب ىنىقىل ناغىدنىلتائلاهرەدۇش،هسىلنىي هتاققىلنادنامۇقىنمىكسىرامۇت
نهكشىرىئ هگ ىتيىهالاسشىشىنتاقىجنۇتهگىشىڭ ېكراللاقاسقائىدىد-،ۇدياملوب -

چۈئناغناللىخ ازات نهم.ۇدىلۇبپۆكشۈلۈكۈتناق قاسلىققادنۇب-،سىرىپاگراپىس
مىتېقۇب،ابائ . نهمىت ېۋىلغوقاغىياجنهگلهكىننهمشۈد پىنىلتائنهلىبزادناۋهچڭىمتوت

! تەۋەئىنېمهگڭهج

،پۇنۇلۇباغلوي هچناق رىبىرىلرهكشهلڭىنۋارسۇخيهك ،ىدنالشابنىدىرللۆچمۇقراقڭهج
نۈتۈپيهملوبىنىرىلزادناۋهچ سىرىپاگراپىس.ىدنالرايي هتهگڭهجپۈزۈتپهسمىريائمىريائ

ڭىنرالۇئەدمهه،ىدرۇدنالتائىشراق هگىپېسىكىتپەرهتلا مىشىبرهغڭىننهمشۈدنهلىبىپوت
هچىيۇىبتەدائپهلسەدپەرهتىككىئ . ىتتەۋۈزۈئىنىسى قالائناغلوبنهلىبىرىلپهساقشاب

اغناد يهمپۇلۇبىچنىرىبسىرىپاگراپىس . ىتشىلېئكهيۇمكە يپىرىقىچاغرۇتتوئىنىرىلناۋلاپ
،ىتتارۇئەزيهننهلىبكىللىچپەئ ،ىتتهتۈئاغمۇ جۇهنهلىبتەدىىشۇئ،ىدىنهكشۈچ

هچىنىگرۈتۈكەدىتسۈئىشېب پىلېئپاللاماقنىدى تېئهچىقچائپۇمۇيىنزۆكىنىبىقەر
هگىنيهكزىسقۇيۇتپۇلۇب نهگنىكىچەدىزهب،ىتتيالشات پىرىپائاغىدلائڭىنىرىلزادناۋهچ

ىدنىلېچقابمۇدارغانادرىخائ . ىتتيالشاتپىپېچپىلىقتر اشىنىبىقەرناقتاۋالغوقپۇلۇرۇب
نىدنايلوسىكايڭوئشىلېئرىسەئ شالغوقزىتكەدناروب. ىدنالشاتهگىرىبرىبپەرهتىككىئ
،ىتتهكپۈتۆئۇمرىليائزاينهلىب شىغىيىنىرىلتهمى نهغڭهج،شىرېبهبرەزتۇتمۇتشۇئ

ىبرهغ ڭىنۋارسۇخيهك،ىدلاقپىنىلناج نىدىتياقپەرهتىك كىئرههادناغىلشاباقشۇۋۇساۋاه
ىنىرىلراد ىرايرهلرهكشهلقۇدلاق.ىدناليائ هگىسىۋۆدرە لتهسهجىرىخائۇمىپېسىكىدىبۇنهج

. ىتشىچېقپالشات
شى نىكېچۋارسۇخيهك،ادناقتاۋىنىل راييهتاقشىلىقمۇجۇههگىپىس- 3 ڭىننهمشۈد سىرىپاگراپىس

پىلېقپالقاسىنىچۈكى برههپىتىيىزۈكاغىقىلناغىدىلۇ بپۇلغهمۇئ،ىدرۈشۈچىنىقۇريۇب
نىدىرگىچى ننهمشۈدسىرىپاگراپىس،ىدىئنهگ لهكهگىتىيىنشالشابمۇجۇهنىيىك

ناغنىلېسىشېبڭى نىنۇغىناسنهمشۈدنهگرۇتلۆئىزۆئ اغىتېئڭىنۇئ،ىتتياقپىتېۋزۈكتۆئ
. ىدىناغنالغۇجناغمۇلۇت

ىنىبلهغچاغلائمەد ادىيۇبىسايرەدزۈكۆئنهلى بىرىلزادنەۋهچزۆئسىرىپاگراپىس
ماجپىنىلېۋىرىقىچ ىسىڭېم،پۇلۇيۇسىشېبڭىنىنۇ غىناسنهمشۈد.ىتتاتاۋهلكىربهت

اتقامتۇتپاراشهگرهلىچڭهج نهكتهسرۆكقىلنامىرههقاد ماجۇشەئسىرىپاگراپىس.ىدلاساي
ۋارسۇخيهكادناغلوبسهم قرهغنىدىرىسهتپاراشەۋ ىقىلداشهبلهغنهليهممهه.ىدىئ

زىسقۇيۇتىرىلرهكشهل پوترىبناغناسايهچرالتىگاس سامڭىنۇئهچىيۇبلىقەئنهكتهسرۆك
پالغابپىلېئرىسەئ ىنىسىدرهكرهسهچچهننوئڭىنۇئ ەۋسىرىپاگراپىسپىلېكپۇرۇتساب

. ىتتهكپىلېئ
لىي- 529 ىقنۇرۇبنىدىدالىم

ەرهنكىلتهش هەدىسايرەدزۈكۆئنهلىبىسايرەد سىت راسكايپۇيۇغلۇئرالۇسپىرىئرالزۇم
نارۇتاهىدجەئر ىبكۇلچۈكەدمههراككهمزۇۋاي، زۆكچائن ىتپەرهتپرهغ.ىدىلشاباقشىتات

. ىدىئهتكهملهكهكپەرهت
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تىگاسسام لۈكتۈپىشۇل ۇبپىياغالزىسقۇيۇتپىلىقنالۋهج ىنىغۇتتەرسۇنڭىنسىرىپاگراپىس
كهبنىدىممهه ىسىشىد نەئمهغڭىنانىنرازنهلىبسىرامۇ ت،ىتتەۋىتۈچۆچقىتتاقىنرالكاس

رالىچقاغيائ رهلنە مراپاچ،رالىچۋاسسەدبهچكەدىرۇ ب،ناققاچكەدناخىمغائىدىئرىغېئ
ڭىنىسىىلالۇس رالىنامهەئپۈتۈئنىدىرگىچپىنىلپا قىناتتههپەدزىئنىتپەرهتپەرهت

اقسىرامۇتنىدنائ ەدن هگدياشىلرىخائشىقىرىخائرەۋهخ كىلىچنهشىئ.ىدرابهچىگىتخهتياپ
. ىدلۈزۈكتهي

ڭىنىرىلىلهەئشهڭېكۇئ،ىدىملىق پهگۇمزىغېئ رىبسىرامۇتەدىشىڭېكراللاقاسقائ
رالۇئ،ىتتهتۈكىنشىلىقپهگرىب هنالىقائقۇلۇرغوتىر ىللسۇئشۇزۇقتۇقىنسىرىپاگراپىس

. ىتتيالاخىنىشىيىد همىنرىبڭىنسىرامۇتلاۋائاسلوب
قادنۇمڭىنشهڭ ېكسىرامۇت.ىدىئاتقاملىقماۋا دتۈكۈسناغىدىزىئىنكەرۈيتۈكۈس

. ىتتهكپۇرۇتنىدىن روئپارچاچياملالىقتهقاتاغىقىل ناغلاقپۈشۈچهكتهيىزەۋزىسياڭوئ
. ىدلهكپى تېيهتكىلزىتپۇرۇتپاچتائىچۋاس رىبپۇلرۈتۈكڭاچادغاچۇشلەد

! ابائرۇبكاپ،ابائرۇبكاپ -

. ىدلىكىتكهتخىماغىچۋاس ىرىلزۆكڭىنسىرام ۇت)ەدىنهمنهگىدهلزوس(ۇجالىك -

! ۇ دىتاۋىلېكپەرىكوههنهياهرىدجەئ ىقىلېه!ىتتاپ اغناقنارۇت!ۇدىتاۋىلىكىغېي -

نىتپەرهتپۇن هجلامىش،پرهغاغىنىمىزنارۇت ،پىنىلرايي هتىدىىجىرېبنىتشىقۋارسۇخيهك
پهلرىگلىئەدىكىلزى تقامقاچىرىلىچېك،ىرىلزۈدنۈك رالۇئ ،ىدىنهگرىكپىلىقزۇۋاجاتالڭهت

ايرەدزۇكۆئ،پۇرۇت تاپاغناقىنرالنىمىزناقتاۋاشاي رالكاسەۋرالىدغوس،رالراۋائ
،نهكچىئپاراشسىرىپاگ راپىسىكىدىيۇبايرەدۋارسۇخيهك . ىدلهكپىتېيهچىغىرىلىداۋ

. ىدنۇتۇتاقشى لىقانىبرهههشرىبپاتائاغىمان زۆئاغياجنهكشۈچهگرىسەئ
نهمشىنادڭىنرهلىدر هكرهس،ڭىنراللاقاسقائهتكىلىدمەئ ، ىدلۇرۇتىرىلىمۇشۇقڭىنسىرامۇت
ڭهجتهقهپنهلىبنە مشۇدرهمان.ىدىناغىملاقتهجاه ۇ مىگىشىلىگلهبرىبدهتڭىنرالىشقاب

. ىدىئەراچرىبنىدرىبالشىلېق پادغوقىنقارپۇتانائەۋشىلىق
ىنتۇۋاسازنۇرىب ،ىن ىسىغلۇبۇدازنۇرىبناغلاداقىجا تقىلناخهچگىدشهپشههسىرامۇت

ىقرىزاه(نهگرۇگ پۇل ۇبنهگيىكىنىكۇتۇئازنۇرىب،ى نىقىپياپمىشكىلرىجنەزازنۇرۇب
هگىرىمهكازنۇرىبىنىچىلىق رۇكتۆئناغلىقهيىدههىرىلت سۇئرۇهشهمڭىن)ىرىههشچنهگرۇئ
ۇئ.ىدلوباديهپاغىدلائ پوتپۇلۇبنهگنىماغىر اپلۇتسۇسىخهمڭىنىزۇئ،ناقسائ

: ەۋ ىدرۈتۈكزىگېئپۇرۇغۇسىنىچىلىق
. ىدرىقاۋپەد–!هگڭهجره لىلىبهقىنارۇتلۇكتۈپ،رالكاس – رالتىگاسسام -

! ادىپزىمىنېج نۈچۈئنارۇت --

! ناقاغناق -
! ناجاغناج -

ۇش،ىتتالڭالۇپاداۋاهپىرىغۇس نىدىنېقىنىرىلچىلېقنهليهممهه پىشىلېسناقۇچ،پىشىيىد
هگرهللى زنهمنهگرهبپهلىگلهبرهلىدرهكر هس،راللاقاسقا،رهلنهمراپاچ ،رالىچۋاسناماه

ادىپا رتهئىرىلغاترىماپ،ادىقىلنام يوئهناغرهپىنامرهپڭىنسىرامۇت . ىتشىلېستائ
اغرالكاسن اغىدىنۇقۇچاغىرىلقامرۇپۇيڭىنر هلخەرەدسەددهقۇمهگرەۋاماهكاس ناغىدياشاي

( لۆكقىسسىئ ،ىلۈكشاقلابەۋ)ىنۇياررىب ڭىنناتسىزىغرىق(يالائ.ىدراب پىتېي
–ادۇخارگىت كاسناغىديا شايادىبۇنهجەۋىلامىشڭىنىغېت ىرڭهتەۋ)لۆكىكىدناتسىزىغرىق

ىپساك،ىزىڭېد رەزهخ ،ادىسدىاۋىسايرەدزۈكۆئمهه، اغرالكاسقىلقاپلاقزهجقىلرىق
اغرالكاسىكىدىپىرهت ۇئ ڭىنىسايرەدارايىد–اراتياقك اسناغىدياشايادىرىليوبىزىڭېد

،نايىرائ–راۋائناقتاۋاشاي پۇلۇبشادنىرېقنهلىبرالكا سادنىمىزۇشمهه،ىدرابپىتېي
هلىبهق ناغىدياشايادنىمىزۇب.ىدراب پىتېيۇمىغرال.. .ىرخوت،كرۇت،ارۇت،راگنۇه

.ىدى ئىچڭهجزادنەۋهچمههىچۋوئمهه ،ناپوچمههن همچۆكمههپىتراتنىدىرىلتادجهئ
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رىهامپىن ىگۆئىنشىتېايقوئ،ىنشىتىلشىئ ەزيهنچىلىق، ىنشىنىمتائپىتراتنىدىكىچىك
نىدىكۈلزۆئ ناماهنهگلهكنامرهپىكدىسىرغوت شۇرۇ ڭهج،ىتتهشىتىيپۇلۇبزادنەۋهچ

كهمىي،ىنرىللار ۇقڭهج،ىنىرىلقۇدباجڭىنۇئەۋ ىنىرىلتا ئڭهج،ىتتەزۈتپهس،پۇلۇغزوق
زۆئڭىنرهلتىگىينه گىمرۆكڭهج،ناغىملوبزادناۋهچ . ىتتيهلمهغىرىلزۆئىنكهمچىئ

،ىت تيامتارايپۈرۈكسهپىنرالقادنۇ ئۇمرالزىق،ىتتياملوبىيوربائ زۈيهچلىقادىسىرائىسىلىبهق
. ىتتيهمگهت

ناۋۇجناغلاۋىنىساي هچنەرهئ.ى تشىلېكپىتېيزىتكەدلاماشاغىه اگااراقڭىنسىرامۇترالقىلنارۇت
.ىتتاتاۋىزۈتتپهسپۇلۇب شاباغرالۇئانىراز.ىدىئنۇ غرۇنىتياهانۇمرالزادنەۋهچزىق
ڭىنىچغۇتىكىدىدلائڭىنپهس رىبرههىغۇتڭهجكىلكهجرۇب چۈئناغلاسايەدىسىرىتنالسرائ

. ىتتيەدلىپهلادىلۇق

نارۇتنهگمۆچاققللىشېيپاي . ىتىكىتهاگىرابپىلېكپىتېي اغىسىداۋىسايرەدزۈكۆئسىرامۇت
،رهلنهمراپاچ،رالىچۋاساغىدلائ ڭىنسىرامۇت.ىتتهنىلي هللەئادىقىچۇقراهابىكىلڭهلزۈت
نىتشىلېكنهسۋارسۇخيهك،ابائ رۇبكهپيەئ:رالۇب. ىتتارۇتپىتىكپىلىكرالىچقاغيائ

. ىدىمكىتهاگىرابۇئاممەئ ،ناغلوبپىلېكهگىپى رهتپۇنهجىبرهغڭىنايرەدنۇرۇب

. ىتتهشىيىد،ۇدىتاۋىلىقانىب ناغروقاغياجىشخ ايرىبۋارسۇخيهك،ابائغۇلۇئيەئ -
پ ىىلىقشۇرۇئپهلرىكچىئقىلماۋاد، پۈتۈئنىدايرەدڭى نۋارسۇخيهككىلنهگىمكىتهاگىراب

،اسلوبىنى غروقناقتاۋىلىقانىب،ىتتەرېب كەرىدنىدىشىلىق الىتسىئيهلنۇتۇپىنىنىمىزنارۇت
پى تىيەدنهكشۈچۇغڭاراقىچۋاسرىب . ىدىئىناش ىنمانناغلوبىچقامرۇدلاقڭىنۇئ

. ىدلهك
رىبهتكىلزىگىئزهگ 70 نىدىچىغاي)ىلىخرىبڭىنرانىچ ( كۈلۈچهگىۋىلايرەدۋارسۇخيهك -

ىككىئڭىنۇئ،ۇتپۇيۇقپۇزۇ غرۇتەرۆئىنسىرىپاگراپىسهگىتسۈئ ڭىنۇئ،پۇزۇقتاسايرانۇم
هتسهپىنىرىلچۈئڭىنرالقۇن ۇئ،ۇتپالغاب)اچماغرائ(اتقۇنۇئ ىككىئمىريائمىريائىنىلۇق

. ۇتپۇرۇت پىتراتڭىچرهكشهلىككىئ
رىبىيارىچ ،ىت تهكپىقىچنىدىسىڭىمپىرىكتوئن امتاپرىبنىدىنىپاتڭىنسىرامۇت

.ىتتۆئ نىدايرەد ىرىلىچلەئڭىنۋارسۇخيهكادناقتائ ڭات.ىدلهكهگىلسەئهنهيپادىراق
نىدنائ ،ىتتەۋىر ۇتياقىنرالۇئپىتيېئىنىقىلناغىدى شىلزۆسنهلىبۋارسۇخيهكسىرامۇت
اغىنىق ،پىلىقيال ىيۈسايرەد.ىدلهكپىتىيقىلتائ اغىيۇبايرەدپىقىچنىتهاگىراب

. ىدرۆكىنىلغوئ ەدىتسۈئرانۇمسىرامۇت.ىتىتاق ائپهلشهكرۆئ-پالنىقشات،يامتاپ
اقتائ ۇمۇئ.ىتتارۇتلوئ پىيىدىگەدىتخهتقىلتىقاۋقۇلغ ۇرۇقادىنېيڭىنرانۇمۋارسۇخيهك

سىرامۇت . ىدلىق كەدناغياجىهپۇرۇتنىدىنروئلاهر ەد،ەدىدروكىنلايائرىبنهگنىم
پۇتۇتكىتىنىشېب سىرىپا گراپىس.ىتتياراقالىغىلغوئتهقە پنىتساملىقاۋرهپهچلىقاغڭىنۇئ

.ىدلىقكەدنهگىدىنرهلىمىن رىبۋارسۇخيهك.ىتتتارۇتپ ۈرۈملهتپىلېسرەزهنهكپەرهتۇب
رههۇمىسشهلزۆسنهلىبىبىقەر سىرامۇتاقچاغرۇتپەرى كرۇگ،پىلېسنۇقۋاشىيۈسايرەد

پت ىياقاقهاگىرابنائۇشپىتېيىزۈك اغىقىلناغىدياملايىلڭائ ىنىپېگڭىنىرىبرىبپەرهتىككىئ
: ىدىدقادنۇم هگرهلىچلەئنا غىدرۇدڭاماغۋارسۇخيهكەۋىدلهك

ىچمادلائ ،رهگىلىه(كۈرتۆئ،)سهپ،ن ەۋۈت(قهشەئيەئ:ۇديەدسىرامۇت -

،يوقاليامناتخام نهلىبڭى شىئناغلىق....!ۋارسۇخيهك هاشىداپمىلازروخناق)ىچناغلاي
پهلكىربهتىنىبلهغ پىڭېيىنىسۇئ،قويڭىنىگڭهيپ ىلىقڭهجزۈيۇمزۈيىنمۇلغوئنهس

ڭىنېمىدمەئ.ڭىدلىق نۇقتۇتزىسقۇيۇتپىتىلشىئرى كىم-هليىهادناقتاۋىلىقهمزهب
هگمەزۆئىنمۇلغوئڭهسىد يهتېكزىستهمخەز-نايىزا غڭىناكامزوئ،رىكهگمىتههىلسهم
-تىگاسسام،ڭاسىمىنۇئ رهگەئ!نهميامىلاخىنشۈكۈ تناقنهمىكنۈچ!رهبپۇرۇتياق

نهلىبناقىناهۇي زۆكچائكەدنهسنهم،ىكمهسهقن هلىبۇيىلاۋىسىسىرڭهتڭىنرالكاس
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!!!... نهمىرۇغۇس
ڭىنۋارسۇخيهك ۇمرالۇئ،ىدلهكىرىلىچلەئڭىنۋار سۇخيهكهگىشىلېكپىتياقرهلىچلەئ

: ىدزۈكتهياقسىرامۇتىنىرىلزوس
ڭىنىمۇئ. اراقىبقىشائاقسىرامۇتقىليارىچ - لەزۇگ،ىناخڭىنرالتىگاسسامنهم -

الىسلۇشۇقاقشۇلۇبن ارمۇكوههتكىلرىباغنارۇتنهلىب نارىئ، پۇلۇبمىشىناخ،پۈتۈئاغمىهاكىن
اغڭىنۇبسىرامۇت. ۇدىلۇبزىمىسىراۋتىخهتڭىنزىب ۇئمهه،نهمىلىقتازائىنىلغوئ
نارۇت،نهمۇتۈئن ىدىسايرەدزۈكۆئ،نۇسرۇتاتقايۇئ ش ىرېبپۈرۈشپاتىنىلغوئاسىملۇشۇق

! نهمىلىقلۇقهگمۈزۆئىنىرىلمەدائ لۈكتۈپ،پىلىقتىبەزىنىمىز
ىنىتخە ب،ىنىتاياهڭىنىلغوئسىرامۇت، ىتتياملوباقشى لىقرىبهسىدمەئ،ىتتهكرهلىچلەئ

ىنىلىئزۆئقىلىقرائۇش،نىدنهكتۆئ اغىهاكىنڭىنى نىمشۈدىددهشەئكەدۋارسۇخيهكپەد
،ىنىرىل ىدرهكرهسلاقاسقائ،ۇئ.ىتتەرۈك الەئىنمۈلۆئهگىزۈئ ەرۆكنىدناغيوقاتقۇلنۇبەزراخ

ەدىتسۈئرانۇ ممههىلېهسىرىپاگراپىس.ىدلهك اغىيۇبايرەد پالشابىنىرىلىچڭهج-زادنەۋهچ
،ىدرۈتۈكناقۇچ الائرهلىكىتپارتەئ.ىدلوتاقشاي ەدىققى لىرىلزۆكڭىنسىرامۇت،ىتتارۇت

ەدىتسۈئتائسىرامۇت .ىدىنهكتهكنىدىشۇهۇئ،ىتشۈچ پۇچۇئنىتتائپارىقىچالرىبانىراز
نهلىبنهمشۈدۇب،ىدىت لىشمىتېقچۈئاققايىككىئاداۋاه پۈرۈتۆكزىگېئىنىچىلىقپۇرۇت
پىچىئپاراش،الىدىقىق ەدۇشتهقهپسىرىپاگراپىس.ىدىئ هگلهبناغىديهمشهلهسسەرۇم

نامياشۇپقىتتاقپال يوئىنىقىلناغىدىلىكپىلېئهگمۇلۈئ ىنىزۆئڭىنىتېۋىقائناغلوبراچۇد
نىدرانۇمىنىزۈئ ەۋىدلهكپىلاغنىدىممههىسۇمۇن رائ،ىنادجىۋكىلتىگىي،ىدلىق

پۈشۈرۈتۆكتايرهپدا د،ناقۇچ-الائنائۇشرالتىگاسسام . ىتتائاغۇسناقتاۋىقېئپهجەۋۆك
.ىدلهكپۇچۇئ رالقوئۇمنىتپەرهتىشراق،ىتشۈزۈئ قوئنىدىرىلايهكپەرهتنهمشۈد

ۇسىنرهك شهلىككىئناقتاۋىتراتپۇتۇتڭىچ ىنىر ىلچۇئڭىنرالىچماغرائسىرىپاگراپىس
ڭىنرالىچم اغرائرهكشهلزىككهسنىتتوتهنهي نهلىبىنامر هپڭىنۋارسۇخيهكىتتراتهكپەرهت

،ۇئ،ىتتيامىلاخىنىش ۈلۆئپۈكۈچاغۇسڭىنسىرىپاگراپىس ۋارسۇخيهك.ىدلىسېئاغىرىلچۇئ
پۇچخۇئالرىبسىرىپاگر اپىس.ىتتياليوئىنشۈرۈتلۆئنهلىب ىلۇقزۆئپۈتۈسرۆكاغىسىنائىنۇئ

رهپهننوئپىت راتنهلىبىچۈكرابىنرالىچماغرائ ،ىتقىچهگىزۈيۇسپىتېئقاللوم
،ى دلىتېۋىلىققرهغاغۇسرهلنهمشۈد . ىتتهك پىرىكەئپەرۆساغايرەدىننهمشۈد

نۇقلودكىلت ەددىش.ىدلاقياملالۇبپارىسلاه نىتكىلنهگ ىچۈكقىتتاقۇمىزۆئسىرىپاگراپىس
پىياغپىتىكپىر ىكهگىتكهتۈسپارىقىپپهلىگرۆچ پىلېق پۈشۈچاغمانياقرۈتهتەدىسىبرەز

: ۋارسۇخيهكناغرۇتپاراق.ىدلوب
اڭۇش، نهسنهكىئنالغ وئقۇلسۇمۇنرائ،رۇتابپىياجا ئنىكېل،ۇغنهسنهكىئشايالكهب -

ناغىملىققادنۇش ادابۇم ،ڭىدلىبپەرهشىنشىلېۋرۈتلۆئى نڭۈزۆئننىتشۈلۈئادمۇلۇقڭىنېم
رۇهشهمەدىسۇگلهك ،ما سلوبناغرۇدلاقتاياهيهه،مىت تهتېۋىرۈتلۆئىنېسۇمنهمڭاسلوب

. ىدىد–!تىسىئ،ڭىتت الوبنادنامۇقپىلاغ،ەدرهكرهس
،ىتتاشىتېئ قوئنهلى بىلههجناجهگىرىب-رىبهگىرى برىبىرىلنهگرهمڭىنپەرهتىككىئ

.ىتتهتېكپۈشۈچ اغۇسپ ۇلۇقۇسهگىرىبرىباتقۇلشوبىكى دىتسۈئايرەدىسىچنىپۆكڭىنرالقوئ
ۋارسۇخيهك،ىدىتخوت نىتشىتېئىرىلنهگرهمڭىنۋارسۇخي هكادناققىچهگىجۋەئازاتشىشىتېئ

. ىدىئنهگرهبنامرهپهكشىنىكىچ
اڭۇترەئپىلائناغلىتيېئپۇلۇشۇ قنهلىباغىيادىپارتەئىهاگىراب ڭىنسىرامۇتهچىكنۈت

. ىدىمىتخوت هچىقتائڭاتىناتساد
،ۇيهلروبنەرېئپىشىلۇئ

. ۇيالروئاقايپىترىي
،ۇيالرۇي ىنۇئپىرىقىس

رۈلۈترۆئىزۆكپاتلىس
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ىسىنهم
،ىتشالۋوئكەدىروبنهليهممهه

. ىتشارىقراۋپىترىيىنرىلىقاي
،ىتشارڭىئكەدىزاۋائكهتشۈئ

. ىدنهتروئ ىزۈكپالغىي

ىرىلىچڭهجتىگاسسام . ىتتياشخوئاغىزاۋائنهگىرىكۈگڭ ىنىرىلنۇقلودايرەدىزاۋائاشخان
ڭىنسىرىپاگراپىس ىنامىرههقناغىدىرۆكىشخايىرىل زۆئقىلىقرائاشخانكىليىسرهمۇشەئ
سىرامۇت،ىتتارۇئ داير هپپىترىياقايانىراز،ىتتيهل ىداپىئىنىسۇغياقناغلوبهگىمۈلۆئ
.ىتتانياقىنىنېق ڭى نىرىلزادناۋهچنارۇتلۈكتۈپلاه ۇب.ىدىنهگمۆچهگىتۈكۈسمهتام
،ادىتېقۇئڭىنايرەد هاگڭىنىرىلرهكشهلۋارسۇ خيهكرالىچۋاس.ىتتهكپۇتۈئنۈك 3 نىدىرائ

ايۇگرالكاس-تىگاسسام . ىدىلىقرەۋهخىنىقىلناقتاۋىل ۇباديهپادىنىقېئنەۋۈتۇبهاگ
.ىدىنهگلهكهكتهلاه ناغىدىرۇئىنىزۆئنائۇشهس رۈكتۆئەدرهيهقشاشخوئاغىناۋرهپ

ەۋىدلاۋىزېسنهلىبقىلرايشۇه ىنىقىلناقتاۋىتىلشىئرى كىمهليىهڭىنۋارسۇخيهكسىرامۇت
: ىدىدقادنۇمپهلنىيهتىنرهلىچلەئ

ىنقىلچنىتنهس،ىكزىمىلىبزىب !هاشىداپراككهم،رۇببهكهتيەئ : ۇديەدسىرامۇت -

ال ايرەدتهقهپىنزىبرىزاه.ڭىدل هكپىلېستائهگزىمىتسۈئنىتپەۋهس ۇش،نهسيامىلاخ
ەراۋ ائىنزىبپۇلۇبپىياغهاگ،پۇلۇ باديهپهاگ،ڭاسلوبىچقامشۇرۇئ ،ۇدىرۈتپىريائ

پەدنهم ىلاسكۈرۋوكاغايرەد!قىچاغنا ديهمهچرهلترهم،همتهلشىئرىكىم هليىه،املىق
پىلىكتويهگر هيكۈلنۈكچۈئيهمزۈكتهيىلخەدا ڭاسزىبڭاستيېئهگزىب.همزۈكتۆئ ىنتىقاۋ

زىبرهگەئ، زىمىلىقشۇرۇئزۈيۇمزۈينىيىكن ىدنۇئ،ڭهستۆئنىدايرەدلالامىب، زىمىتىك
ۇمىغڭىنۇب،ت يېئهگزىبۇمىنۇئڭاسلوبىچقامشۇر ۇئەدىپىرهتناغرۇتنهسڭىنايرەد نهلىب

! املىق كىلترهماننىكىل،زىمىلوبىزار زىب
ۇئنهلىبقى لڭىنۇب،ىديوقپىلېساقپارىتزىئ ىنۋ ارسۇخيهكپهلهتىئتهقەۋنىكسهك
هگڭهجىنىرىلرە كشهلنهلىبقۇريۇبالرىبقارىب، ىتتيامناي زىگرههنىدىتىيىنقىلىچزۇۋاجات

سىرىپاگراپىسادىرىخائ، نهلىبسىرامۇتنهلىبۇراۋتىرهت . ىتتياملالىقتەرۇجۇمىقشۇرۇدنالتائ
شهڭېكۇئهچىيوبىتى دائ،ىدىئەدىسېئمههىلېهرالقاۋاس قىلناقىكىدناقشۇرۇئنهلىب
ىنىرىلىراچڭىنشىڭېيىن رالتىگاسسامنهلىبرىكىم-هليىه رەرىبنىدىرىلىدرهكرهسپىرىقاچ

ۇمشۇرۇتشالتۇخېبىنپەرهتىشراق پۈرۈسهگىنيهكىنتىقاۋقىلىقرائ ۇب،ىدلىقپهلهتىنشىپېت
. ىدىئنىكمۇم

ەد-ىدلاق پىلىب ىنىتىيىنڭىننهمشۈدنىيىكنىىد نهكتۈكتىقاۋىلېخهنهيسىرامۇت
اديهپالزىسقۇيۇت نى دىپىرهتنايڭىننهمشۈدەۋىتتۆئ نىدىنىقېئنەۋۈتڭىنايرەدەدىچېك
ۇمۋارسۇخيهك.ىدىئ شالر ۇبجهماقشىلىقڭهجزۈيۇمزۈيىن ۋارسۇخيهكۇب،ىدزۈتپهسپۇلۇب

ىنىتېئۋارسۇخيهك . ىت شۈچاغناديهمپۇلۇبىجنىرىبسىر امۇت.ىدزۈتپهسلاهرەدجالىئان
: ىتقىچاغىدلائلهسپىتىۋىد

: ىدىرىقاۋپەد-!ن ۇسقىچڭىهاشىداپاقشىشىلېئنهلىب نهم،ۋارسۇخيهكهاشىداپنهم -

پۇغزۈتكهتتۇلۇب،ىدلائنىدىش ېبىنىسىغلۇبۇدناغلاداقمهجرهب سىرامۇت-!ۇشنهم -

قىشائنهس-،ىتپايىنىسىبمۈد نهلىبىسىكلهيپۇلۇۋۇچىرىلچاچ رۇڭوق،قۇيوقناغرۇت
هگلهمەئىنمىمىسهقۇشنۈگۈب،ن اغىلڭائۇمنهس،ۇتپۇرۇتادڭىدلائ سىرامۇتناغلوب

! نهمىرۇشائ
پۈرۈكىن ىتىماقانرهب،ىنسوهلەزۈگڭىن سىرامۇتۋارسۇخيهك-!مىرڭهت، هائ -

. ىدلاقپەدڭهمەۋ ىتتەۋىلۋوت
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ىنىچىلىقهاشىداپ ىككىئ.ىديىكىنىسىغلۇبۇدپهلك هترۈتاغىشېبىنىرىلچاچسىرامۇت
توئ،ىدىلڭاراج رال چىلىق،ىدىچپاچرالتائ.ىتشىلېس تائپاراقهگىرىبرىبپالچاڭىلاي
،ىدلىقشىيامان ىنىتى راهامزۆئىسىككىئرهه،ىدلۈرۈتۆ كنازۇتاپۇت،ىدنهليهچرهلپۆچ

،ۇمۇئەدرهلڭهجىقنۇرۇب ، ىدىنهگىمرۆكىنزادناۋهچلايائرۇ تابقادنۇبادىتاياهۋارسۇخيهك
سهمنىلىبهنىلىبىلۇقناقتۇت چىلىقڭىنۋارسۇخيهك،ىد ىناغىمشۇتۇتهتساۋىبۇمسىرامۇت

نىياتنىئىنىرىلمۇجۇه ناغلىقنهلىبراللۇسۇئلى خرههڭىنۇئسىرامۇت.ىتتيەرتىت
چىلىقڭىنۋارسۇخيهك، ىتتالىقمۇجۇهنهلىبتەددىشۇمى زۈئەۋىتتياسۇتنهلىبكىلسەدبهچ

ىدلىتېئالرىبسىرامۇتنىيىك نىدرالشىشىلېئراركهتراركهت. ىتتيهمرهبناكمىئالىدازاغىشۇرۇئ
ياۋ،ۇئ.ىدگهتاغىنيوب ڭىنۇئچىلىق،ىدرۇئچىلىق پالناشىنىنىشېبڭىنۋارسۇخيهكەد

اغناقشاچكۈشۈمىددۇخ پەرهتىككىئنائۇش،ىتشۈچپ الۇغنىتتائيهملەرۇگلۇئۇمىكشىيىد
دادىرىلاداسپاچرىق،ىتسوت ىنشايۇقرالنازۇتڭاچ،ىت شىلىتېئهگىرىب-رىبكەدناغلىتېئ
ىرىلرهكشهلنارىئىتشالماۋاد زۈدنۈكهچېكرى بڭهج.ىتتهيهككهلهپرالتايرهپ

ڭهج،ىدلوبتىچتىب پىلىرىق-پىلىچېچكەدىر ىلىداپيوقناغلىريائنىدىسىكرهس
ەۋۈدۇئ.ىدرۈتلۆئىننهمشۈد پوكىلېخۇمانىزار.ىتش القايائنهلىبىدىبلهغڭىنسىرامۇت

ڭىنۇئ.ىتتەرۈيپالىرائ ىنرالشابنهكتهكپىتېيكە دىشېتڭىنياس،ىنرهلتهسهجەۋۈد
انىراز،ىدىئقىلقالغۇجناغ مۇلۇتناغنىلېسىشېبڭىنر ىزېكىرىزەۋڭىنۋارسۇخيهكاغىتېئ
ىنىتىسهجڭىنۋارسۇخيهكەۋ ىدلهكهگرهيناغنالشابڭە جپهلسەدپۇلۇبەراۋائقازۇئىلېخ

پۇ رۇتشاتۇتەرېتهنىغزائىكىدىنيوب ىنىشېبنهلىبىسىد ۋهگڭىنتهسهج.ىتپاتهتسهتڭىم
،ىدلهكاغىهاگىراب ڭىنسىرامۇتپى لېۋىسىكىنشابانىراز،ىتتارۇت

رىبەۋىدرۇدلاقاقشىلىق هەدهقماجىنىشېبڭىنرىز ېكىرىزەۋڭىنۋارسۇخيهكسىرامۇت
اغمۇلۇتۇشائىنىشېب ڭىنۋارسۇخيهكنىدنائ،ىدىر يۇبىنشۇرۇدلوتناققىلاغمۇلۇت

: پىلېس
ن اقتاۋىلىكپىڭېيىنىسپىلىقڭهج نهلىبقىللالاهىشرا قاغڭىقىلىچزۇۋاجات!ترهمانيەئ -

نە س!ڭۇديوقادىغادتەزرهپپىلىق ادۇجنىدىلغوئنهل ىبقىلراككهمىنلايائرىبكەدنهم
نهلىبناقىنېسانامپىلىقلهمەئ هگمىمىسهقزۆئن هم!ڭۇدۇميوتاغناقىيۇبڭۈرموئ

ڭىنرهلنە گرىكپۇرۇتسابنهلىبقىلناۋاروز اغىترۇيلەئڭى نرالىقشاب!يوتىدمەئ،مىدراغۇس
. ادڭاهائكىلرىههق ىدېد !!!ۇدىلۇبقادنۇشهنەئىسازاج
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