Men In’gliz Tili Dunyasi Üchün Qilghan Ishlar (1-misal)
Erkin Sidiq
2021-yili 8-ayning 5-küni
Ilawe: Yéqinqi bir heptidin buyan chet eldiki bir qanche kishi Féyisbuk we Yutyubta manga qattiq
hujum bashlidi. U kishiler bu ishlarni özlikidin qiliwatamdu, yaki xitaydin kelgen buyruq bilen
qiliwatamdu, u manga ayding emes. Perizimche ularning bir qismi xitaydin buyruq alghan bolishi
mumkin, emma méning uninggha ispatim yoq. Méning bilidighinim, men hazir xitayning nahayiti
yuqiri orundiki düshmenlirining birige aylandim. Dunyaning her qaysi jayliridiki xéli köp dostlurum
eshu hujumlar munasiwiti bilen men bilen alaqiliship, mendin hal soridi, hemde manga medet
berdi. Men bu yerde ulargha köptin-köp rehmet éytimen. Men özümning Féyisbuk we Yutyubtiki
dostlirimning bu hujumlarning tesirige uchrap qélishining aldini élish üchün, özüm yéqinqi bir-ikki
yil ichide In’gliz tili dunyasi üchün qilghan ishlirimdin bir qanchini misal süpitide dep bérishni
muwapiq kördüm.
Birinchi misal: Men 2017-yili küz peslining axirlirida «Shinjang» hökümitidin kelgen bir xitay
tonushum bilen körüshtüm. Parang jeryanida u özi qatnashqan, peqet xitay rehberler üchünla
échilghan bir mexpiy yighinda bir rehber «2016- we 2017-yili tutulghan Uyghurning sani 800
mingdin ashti» dégenlikini, emeliyette u san bir milyundin köp ikenlikini éytti. Eshu uchurushishtin
kéyin men bu uchurni özüm shu waqitqiche alaqe baghlighan gherb tetqiqatchiliri we gherblik
muxbirlarning hemmisige ewettim. Netijide xelq’ara kishilik hoquq teshkilati (HRW) ning Maya
isimlik bir tetqiqatchisi manga jawab qayturdi. Téléfonda bir qanche qétim söhbetleshkendin kéyin,
Maya xanim 2018-yili 1-ayning 25-küni «800 ming Uyghur tutup solandi» dégen xewerni gherb
mediyeside élan qildi. Hemde HRW 2018-yili 9-ayning 9-kuni élan qilghan bir organ doklatida bolsa
«bir milyun Uyghur tutuldi» dédi. Men «bir milyun Uyghur tutuldi» dégen melumatni gherb
dunyasigha eng deslipide men tarqattim, dep oylaymen.
Men yuqirida tilgha alghan ikki doklatning tor adrésini töwende inkas sheklide bérimen.
Men In’gliz Tili Dunyasi Üchün Qilghan Ishlar (2-misal)
Men 2020-yili 8-ayda chet eldiki bir Uyghur dostumning wastichiliqida, «Shinjang» ning saqchi
idarisida rehber bolup ishleydighan bir xitay kadirdin «2014-yilidin 2020-yili 8-ayghiche qolgha
élinip solan’ghan Uyghurlarning sani 9 milyun’gha baridu», dégen melumatqa érishtim. Eshu xitay
rehberning déyishiche, eger biz yer yüzide bir dozaq bar, dep perez qilsaq, jaza lagérlirining ehwali
eshu dozaqtin kem dégende 100 hesse nachar iken. Men bu melumatni shu waqittila In’glizche
Twitterde tarqattim:
Men In’gliz Tili Dunyasi Üchün Qilghan Ishlar (3-misal)
Men 2020-yili 11-ayda 2-misalda tilgha alghan Uyghur dostumning wastichiliqida, «Shinjang» ning
saqchi idarisida ishleydighan yene bir xitay kadirdin «2017-yilidin hazirghiche qolgha élinip
solan’ghan Uyghurlarning sani 5.6 milyun bolup, ulardin bir milyun 800 mingdek adem lagérlardin
türmilerge yötkiwétildi, yene 2 milyun 100 mingdek adem xitay ölkilirige ekitildi. 2014-yilidin
hazirghiche éghir zulum sewebidin türme, lagér, mejburi emgek zawudliri we sirtta olgen
Uyghurlarning sani bir milyundin ashidu», dégen melumatqa érishtim. Men bu melumatnimu shu
waqittila In’glizche Twittérde tarqattim:
Men In’gliz Tili Dunyasi Üchün Qilghan Ishlar (4-misal)

In’glizche bylinetimes dep atilidighan bir médiye orginining bashliqi Wérléman ependi 2020-yili 8-ayda
men bilen bir sa’et téléfon söhbiti ötküzdi. Men bu söhbette özüm shu waqitqiche söhbet-léksiyilerde
anglitip kelgen, xitayning Uyghurgha qaratqan irqiy qirghinchiliq ehwallirini sistémiliq chüshendürüp
berdim. Men uninggha bergen melumatlarning ichide 9 milyundek Uyghurning tutqun qilip
bolun’ghinimu bar bolup, u bu söhbetning awazliq höjjitini ayrim tarqatti. Hemde mushu söhbet asasida
bir doklatmu élan qildi. U doklatta mundaq gepmu bar: Erkin Sidiq mundaq deydu: Xitaydiki lagérlargha
sulan’ghan Uyghurlarning omumiy sani 2-dunya urushi jeryanidiki chong qirghinchiliq (Holocaust) ta
solan’ghan we öltürülgen Yehudiylarning omumiy sanini bésip chüshidu.
Ariliqtin 20 kün waqit ötkendin kéyin Wérléman Twittérge yuqiridiki melumatlargha a’it bir mezmun
yollidi, hemde mundaq dédi: «Uyghurlarning béshigha kelgen irqiy qirghinchiliqning derijisi <Yehudiy
chong qirghinchiliqiningkidinmu éghir> (<> ichidikisi méning neqil keltürülgen sözüm)».
Ikkinji dunya urushidin burunqi 1933-yili Yawropada yashawatqan Yehudiylarning nopus sani 9 milyun
500 ming bolup, 2-dunya urushi tamamlan’ghan 1950-yili u san 3 milyun 500 minggha chüshüp qalghan.
Men In’gliz Tili Dunyasi Üchün Qilghan Ishlar (5-misal)
Men 2018-yilidin bashlap Amérika, Kanada, Türkiye, Yaponiye, Awustraliye, Shwétsiye, Shwitsariye,
Bilgiye, Gollandiye we Norwigiye qatarliq döletlerge bérip, Uyghur we In’gliz tilida Uyghurning
béshigha kelgen irqiy qirghinchiliq heqqide léksiye sözlidim. 2020-yili xitay virusi tüpeylidin yollar
tosulup ketkendin kéyin, yene gherbtiki köpligen jaylardiki kishilerge vidéoluq söhbette sözlep berdim.
Bundaq ishni qilghan döletlerning ichide En’gliyimu bar. Men qilghan ishlardin yuqiriqilardin bashqa
yene köpligen ishlar bar. Emma bu yerde u heqte ayrim toxtalmaymen. Töwendikisi men sözligen
In’glizche léksiye yaki söhbetlerning bir misali.
Men bir insan, nahayiti aldirash yashaydighan insan. Özümning NASAdiki nahayiti telepchan injénérliq
kespini her küni kem dégende 8 sa’et qilmisam bolmaydu. Uningdin sirt her küni Uyghurlarning ishinimu
5 – 8 sa’et qilimen. Heptilik vidéoni bir ish küni (Jüme küni) nahayiti charchighan waqitta chüshlük dem
élish waqtimda neq meydanda ishleymen. Shunga men bezide xataliq ötküzimen. Burun xataliq
ötküzdüm. Buningdin kéyinmu xataliq ötküzimen. Xataliq ötküzmey, désem, Uyghurlar üchün héch ish
qilmasliqim kérek. Emma men undaq qilalmaymen. Xataliq ötküzgenlikimni bilsem, uni tüzütishke
tirishimen. Xataliqim bashqilargha yaman aqiwet élip kelgen bolsa, men ulardin kechürüm soraymen.
Emma men millet üchün ish qilmay turalmaymen. Shunga toghra chüshünishinglarni soraymen. Rehmet!
1)_https://www.youtube.com/watch?v=8W6ZETkcvXQ&list=PLtdpr3hWIMbQwoLcDe7LB3sRTzsqK7
ows&index=19
2) https://www.youtube.com/watch?v=frV2sKT47I&list=PLtdpr3hWIMbQwoLcDe7LB3sRTzsqK7ows&index=24
3)
https://www.youtube.com/watch?v=JjTeoiTRxlE&list=PLtdpr3hWIMbQwoLcDe7LB3sRTzsqK7ows&i
ndex=25&t=1s
4)
https://www.youtube.com/watch?v=jxOodHXroj0&list=PLtdpr3hWIMbQwoLcDe7LB3sRTzsqK7ows&i
ndex=32&t=842s
5)
https://www.youtube.com/watch?v=kmvz5XSrYI0&list=PLtdpr3hWIMbQwoLcDe7LB3sRTzsqK7ows&
index=41

)6
https://www.youtube.com/watch?v=w7h_LfQbdjI&list=PLtdpr3hWIMbQwoLcDe7LB3sRTzsqK7ows&i
ndex=44
)7
https://www.youtube.com/watch?v=W8L_qyJmUP4&list=PLtdpr3hWIMbQwoLcDe7LB3sRTzsqK7ows
&index=82&t=105s
)Men In’gliz Tili Dunyasi Üchün Qilghan Ishlarning Misalliri (Féyisbutkiliri
1)_ https://www.facebook.com/erkin.sidiq/posts/4435997879766142
2) https://www.facebook.com/erkin.sidiq/posts/4436116523087611
3) https://www.facebook.com/erkin.sidiq/posts/4436139596418637
4) https://www.facebook.com/erkin.sidiq/posts/4436215799744350
5) https://www.facebook.com/erkin.sidiq/posts/4436320789733851
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مەن ىئنگلىز تىلى دۇنياسى ئۈچۈن قىلغان ىئشالر (-1مىسال)
ىئالۋە :يېقىنقى بىر ھەپتىدىن بۇيان چەت ئەلدىكى بىر قانچە كىشى فېيىسبۇك ۋە يۇتيۇبتا ماڭا قاتتىق ھۇجۇم باشلىدى .ئۇ
كىشىلەر بۇ ىئشالرنى ئۆزلىكىدىن قىلىۋاتامدۇ ،ياكى خىتايدىن كەلگەن بۇيرۇق بىلەن قىلىۋاتامدۇ ،ئۇ ماڭا ئايدىڭ ئەمەس.
پەرىزىمچە ئۇالرنىڭ بىر قىسمى خىتايدىن بۇيرۇق ئالغان بولىشى مۇمكىن ،ئەمما مېنىڭ ئۇنىڭغا ىئسپاتىم يوق .مېنىڭ
بىلىدىغىنىم ،مەن ھازىر خىتاينىڭ ناھايىتى يۇقىرى ئورۇندىكى دۈشمەنلىرىنىڭ بىرىگە ئايالندىم .دۇنيانىڭ ھەر قايسى
جايلىرىدىكى خېلى كۆپ دوستلۇرۇم ئەشۇ ھۇجۇمالر مۇناسىۋىتى بىلەن مەن بىلەن ئاالقىلىشىپ ،مەندىن ھال سورىدى،
ھەمدە ماڭا مەدەت بەردى .مەن بۇ يەردە ئۇالرغا كۆپتىن-كۆپ رەھمەت ېئيتىمەن .مەن ئۆزۈمنىڭ فېيىسبۇك ۋە يۇتيۇبتىكى
دوستلىرىمنىڭ بۇ ھۇجۇمالرنىڭ تەسىرىگە ئۇچراپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ېئلىش ئۈچۈن ،ئۆزۈم يېقىنقى بىر-ىئككى يىل
ىئچىدە ىئنگلىز تىلى دۇنياسى ئۈچۈن قىلغان ىئشلىرىمدىن بىر قانچىنى مىسال سۈپىتىدە دەپ بېرىشنى مۇۋاپىق كۆردۈم.
بىرىنچى مىسال :مەن -2017يىلى كۈز پەسلىنىڭ ئاخىرلىرىدا «شىنجاڭ» ھۆكۈمىتىدىن كەلگەن بىر خىتاي تونۇشۇم بىلەن
كۆرۈشتۈم .پاراڭ جەريانىدا ئۇ ئۆزى قاتناشقان ،پەقەت خىتاي رەھبەرلەر ئۈچۈنال ېئچىلغان بىر مەخپىي يىغىندا بىر رەھبەر
« -2016ۋە -2017يىلى تۇتۇلغان ئۇيغۇرنىڭ سانى  800مىڭدىن ئاشتى» دېگەنلىكىنى ،ئەمەلىيەتتە ئۇ سان بىر
مىليۇندىن كۆپ ىئكەنلىكىنى ېئيتتى .ئەشۇ ئۇچۇرۇشىشتىن كېيىن مەن بۇ ئۇچۇرنى ئۆزۈم شۇ ۋاقىتقىچە ئاالقە باغلىغان
غەرب تەتقىقاتچىلىرى ۋە غەربلىك مۇخبىرالرنىڭ ھەممىسىگە ئەۋەتتىم .نەتىجىدە خەلقائرا كىشىلىك ھوقۇق تەشكىالتى
( )HRWنىڭ مايا ىئسىملىك بىر تەتقىقاتچىسى ماڭا جاۋاب قايتۇردى .تېلېفوندا بىر قانچە قېتىم سۆھبەتلەشكەندىن
كېيىن ،مايا خانىم -2018يىلى -1ئاينىڭ -25كۈنى « 800مىڭ ئۇيغۇر تۇتۇپ سوالندى» دېگەن خەۋەرنى غەرب
مەدىيەسىدە ېئالن قىلدى .ھەمدە -2018 HRWيىلى -9ئاينىڭ -9كۇنى ېئالن قىلغان بىر ئورگان دوكالتىدا بولسا «بىر

مىليۇن ئۇيغۇر تۇتۇلدى» دېدى .مەن «بىر مىليۇن ئۇيغۇر تۇتۇلدى» دېگەن مەلۇماتنى غەرب دۇنياسىغا ئەڭ دەسلىپىدە مەن
تارقاتتىم ،دەپ ئوياليمەن.
مەن يۇقىرىدا تىلغا ئالغان ىئككى دوكالتنىڭ تور ئادرېسىنى تۆۋەندە ىئنكاس شەكلىدە بېرىمەن.
https://www.theguardian.com/world/2018/jan/25/at-least-120000-muslim-uighursheld-in-chinese-re-education-camps-report
#https://www.hrw.org/news/2018/09/09/china-massive-crackdown-muslim-region
= ==================== =
مەن ىئنگلىز تىلى دۇنياسى ئۈچۈن قىلغان ىئشالر (-2مىسال)
مەن -2020يىلى -8ئايدا چەت ئەلدىكى بىر ئۇيغۇر دوستۇمنىڭ ۋاستىچىلىقىدا« ،شىنجاڭ» نىڭ ساقچى ىئدارىسىدا
رەھبەر بولۇپ ىئشلەيدىغان بىر خىتاي كادىردىن «-2014يىلىدىن -2020يىلى -8ئايغىچە قولغا ېئلىنىپ سوالنغان
ئۇيغۇرالرنىڭ سانى  9مىليۇنغا بارىدۇ» ،دېگەن مەلۇماتقا ېئرىشتىم .ئەشۇ خىتاي رەھبەرنىڭ دېيىشىچە ،ئەگەر بىز يەر يۈزىدە
بىر دوزاق بار ،دەپ پەرەز قىلساق ،جازا الگېرلىرىنىڭ ئەھۋالى ئەشۇ دوزاقتىن كەم دېگەندە  100ھەسسە ناچار ىئكەن .مەن
بۇ مەلۇماتنى شۇ ۋاقىتتىال ىئنگلىزچە تۋىتتەردە تارقاتتىم:
https://twitter.com/ErkinSidick/status/1296882673105817601
= ====================== =
مەن ىئنگلىز تىلى دۇنياسى ئۈچۈن قىلغان ىئشالر (-3مىسال)
مەن -2020يىلى -11ئايدا -2مىسالدا تىلغا ئالغان ئۇيغۇر دوستۇمنىڭ ۋاستىچىلىقىدا« ،شىنجاڭ» نىڭ ساقچى ىئدارىسىدا
ىئشلەيدىغان يەنە بىر خىتاي كادىردىن «-2017يىلىدىن ھازىرغىچە قولغا ېئلىنىپ سوالنغان ئۇيغۇرالرنىڭ سانى 5.6
مىليۇن بولۇپ ،ئۇالردىن بىر مىليۇن  800مىڭدەك ئادەم الگېرالردىن تۈرمىلەرگە يۆتكىۋېتىلدى ،يەنە  2مىليۇن 100
مىڭدەك ئادەم خىتاي ئۆلكىلىرىگە ئەكىتىلدى-2014 .يىلىدىن ھازىرغىچە ېئغىر زۇلۇم سەۋەبىدىن تۈرمە ،الگېر ،مەجبۇرى
ئەمگەك زاۋۇدلىرى ۋە سىرتتا ئولگەن ئۇيغۇرالرنىڭ سانى بىر مىليۇندىن ئاشىدۇ» ،دېگەن مەلۇماتقا ېئرىشتىم .مەن بۇ
مەلۇماتنىمۇ شۇ ۋاقىتتىال ىئنگلىزچە تۋىتتېردە تارقاتتىم:
https://twitter.com/ErkinSidick/status/1329666042742771718

= ======================== =
مەن ىئنگلىز تىلى دۇنياسى ئۈچۈن قىلغان ىئشالر (-4مىسال)
ىئنگلىزچە بيلىنەتىمەس دەپ ئاتىلىدىغان بىر مېدىيە ئورگىنىنىڭ باشلىقى ۋېرلېمان ئەپەندى -2020يىلى -8ئايدا مەن بىلەن
بىر سائەت تېلېفون سۆھبىتى ئۆتكۈزدى .مەن بۇ سۆھبەتتە ئۆزۈم شۇ ۋاقىتقىچە سۆھبەت-لېكسىيىلەردە ئاڭلىتىپ كەلگەن،
خىتاينىڭ ئۇيغۇرغا قاراتقان ىئرقىي قىرغىنچىلىق ئەھۋاللىرىنى سىستېمىلىق چۈشەندۈرۈپ بەردىم .مەن ئۇنىڭغا بەرگەن

مەلۇماتالرنىڭ ىئچىدە  9مىليۇندەك ئۇيغۇرنىڭ تۇتقۇن قىلىپ بولۇنغىنىمۇ بار بولۇپ ،ئۇ بۇ سۆھبەتنىڭ ئاۋازلىق ھۆججىتىنى
ئايرىم تارقاتتى .ھەمدە مۇشۇ سۆھبەت ئاساسىدا بىر دوكالتمۇ ېئالن قىلدى .ئۇ دوكالتتا مۇنداق گەپمۇ بار :ئەركىن سىدىق
مۇنداق دەيدۇ :خىتايدىكى الگېرالرغا سۇالنغان ئۇيغۇرالرنىڭ ئومۇمىي سانى -2دۇنيا ئۇرۇشى جەريانىدىكى چوڭ
قىرغىنچىلىق ( )Holocaustتا سوالنغان ۋە ئۆلتۈرۈلگەن يەھۇدىيالرنىڭ ئومۇمىي سانىنى بېسىپ چۈشىدۇ.
ئارىلىقتىن  20كۈن ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىن ۋېرلېمان تۋىتتېرگە يۇقىرىدىكى مەلۇماتالرغا ئاىئت بىر مەزمۇن يوللىدى ،ھەمدە
مۇنداق دېدى« :ئۇيغۇرالرنىڭ بېشىغا كەلگەن ىئرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ دەرىجىسى <يەھۇدىي چوڭ
قىرغىنچىلىقىنىڭكىدىنمۇ ېئغىر> (<> ىئچىدىكىسى مېنىڭ نەقىل كەلتۈرۈلگەن سۆزۈم)».
ىئككىنجى دۇنيا ئۇرۇشىدىن بۇرۇنقى -1933يىلى ياۋروپادا ياشاۋاتقان يەھۇدىيالرنىڭ نوپۇس سانى  9مىليۇن  500مىڭ
بولۇپ-2 ،دۇنيا ئۇرۇشى تامامالنغان -1950يىلى ئۇ سان  3مىليۇن  500مىڭغا چۈشۈپ قالغان.
https://bylinetimes.com/2020/08/24/death-is-everywhere-millions-more-uyghurs-missing/
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/remaining-jewish-population-of-europe-in1945
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مەن ىئنگلىز تىلى دۇنياسى ئۈچۈن قىلغان ىئشالر (-5مىسال)
مەن -2018يىلىدىن باشالپ ئامېرىكا ،كانادا ،تۈركىيە ،ياپونىيە ،ئاۋۇسترالىيە ،شۋېتسىيە ،شۋىتسارىيە ،بىلگىيە ،گولالندىيە ۋە
نورۋىگىيە قاتارلىق دۆلەتلەرگە بېرىپ ،ئۇيغۇر ۋە ىئنگلىز تىلىدا ئۇيغۇرنىڭ بېشىغا كەلگەن ىئرقىي قىرغىنچىلىق ھەققىدە
لېكسىيە سۆزلىدىم-2020 .يىلى خىتاي ۋىرۇسى تۈپەيلىدىن يولالر توسۇلۇپ كەتكەندىن كېيىن ،يەنە غەربتىكى كۆپلىگەن
جايالردىكى كىشىلەرگە ۋىدېوئلۇق سۆھبەتتە سۆزلەپ بەردىم .بۇنداق ىئشنى قىلغان دۆلەتلەرنىڭ ىئچىدە ئەنگلىيىمۇ بار.
مەن قىلغان ىئشالردىن يۇقىرىقىالردىن باشقا يەنە كۆپلىگەن ىئشالر بار .ئەمما بۇ يەردە ئۇ ھەقتە ئايرىم توختالمايمەن.
تۆۋەندىكىسى مەن سۆزلىگەن ىئنگلىزچە لېكسىيە ياكى سۆھبەتلەرنىڭ بىر مىسالى.
مەن بىر ىئنسان ،ناھايىتى ئالدىراش ياشايدىغان ىئنسان .ئۆزۈمنىڭ ناسادىكى ناھايىتى تەلەپچان ىئنژېنېرلىق كەسپىنى ھەر
كۈنى كەم دېگەندە  8سائەت قىلمىسام بولمايدۇ .ئۇنىڭدىن سىرت ھەر كۈنى ئۇيغۇرالرنىڭ ىئشىنىمۇ  8 – 5سائەت
قىلىمەن .ھەپتىلىك ۋىدېوئنى بىر ىئش كۈنى (جۈمە كۈنى) ناھايىتى چارچىغان ۋاقىتتا چۈشلۈك دەم ېئلىش ۋاقتىمدا نەق
مەيداندا ىئشلەيمەن .شۇڭا مەن بەزىدە خاتالىق ئۆتكۈزىمەن .بۇرۇن خاتالىق ئۆتكۈزدۈم .بۇنىڭدىن كېيىنمۇ خاتالىق
ئۆتكۈزىمەن .خاتالىق ئۆتكۈزمەي ،دېسەم ،ئۇيغۇرالر ئۈچۈن ھېچ ىئش قىلماسلىقىم كېرەك .ئەمما مەن ئۇنداق قىاللمايمەن.
خاتالىق ئۆتكۈزگەنلىكىمنى بىلسەم ،ئۇنى تۈزۈتىشكە تىرىشىمەن .خاتالىقىم باشقىالرغا يامان ئاقىۋەت ېئلىپ كەلگەن بولسا،
مەن ئۇالردىن كەچۈرۈم سورايمەن .ئەمما مەن مىللەت ئۈچۈن ىئش قىلماي تۇرالمايمەن .شۇڭا توغرا چۈشۈنىشىڭالرنى
سورايمەن .رەھمەت!

1)_<https://www.youtube.com/watch?v=8W6ZETkcvXQ&list=PLtdpr3hWIMbQwoLcDe7LB3sRTzsqK
7ows&index=19>
2) <https://www.youtube.com/watch?v=frV2sKT47I&list=PLtdpr3hWIMbQwoLcDe7LB3sRTzsqK7ows&index=24>
3)
<https://www.youtube.com/watch?v=JjTeoiTRxlE&list=PLtdpr3hWIMbQwoLcDe7LB3sRTzsqK7ows&
index=25&t=1s>
4)
<https://www.youtube.com/watch?v=jxOodHXroj0&list=PLtdpr3hWIMbQwoLcDe7LB3sRTzsqK7ows
&index=32&t=842s>
5)
<https://www.youtube.com/watch?v=kmvz5XSrYI0&list=PLtdpr3hWIMbQwoLcDe7LB3sRTzsqK7ows
&index=41>
6)
<https://www.youtube.com/watch?v=w7h_LfQbdjI&list=PLtdpr3hWIMbQwoLcDe7LB3sRTzsqK7ows
&index=44>
7)
<https://www.youtube.com/watch?v=W8L_qyJmUP4&list=PLtdpr3hWIMbQwoLcDe7LB3sRTzsqK7ow
s&index=82&t=105s>

