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ادۋايات قىدنويارـىلايمونوتۆاـ موكتراپـ ـ
،قىتقاميا ،قىتسىلبوـــ قىلالاقــ موكتراپــ ــ
ڭىنىرەليجۋش نىسىلىرۇقايتراپىتاسـىگزىگەنـ
ـاعاب،ۋرەبپەسەنەتتەمزىقاشنىيوبىۋرەگي
ۋرەسكەت،ۋال نوفەلەت-روزيۆەلەتەدنىنوجـ
.ىتشانىسىلىجامء
قىدنويارـىلايمونوتۆا ڭىنموكتراپـ ـىيجۋشـ
نىچ زوسءىراءىتسانىتاقەكسىلىجامـوگناۋچـ
ىدەليوس نويارـىلايمونوتۆا.ــ نانىرالىشسابـ ـ
تارىكوش ،رىكازـ تەكۋاشـ ،نىميـ نالرۇنـ

نىجاملىباء ،ىلۇـ ،نۇلياحۋجـ ،نيشڭىپيلـ
يۇش ،نۇجەۋشام،زاينۇتنىكرە،ڭۇرياحـ
نايت تىقراس،ناۋچڭۇدـول،نىۋـ ىلۇناقاـ
ـمىيۇتەتيموكقىلاترو.ىتسانىتاقەكسىلىجام
ۋرىتساد ڭىنىمىلوبءـ ـىعادنىۋاراتـىتسىتاقـ
ىتپاۋاج سادلوجــ پىسانىتاقـەكسىلىجامـ ـ
.ىتتەكىلىشكەتەج
ەتسىلىجام ،قىتقامياــ ،قىتسىلبوـ قىلالاقـ ـ
ڭىدرادموكتراپ ىرەليجۋشـ ـىلايمونوتۆاـەناجـ
ـيموكتەمزىقرادناگروىتساراقەتوتـاعنويار

،ڭىنىتەت ۋتراعا-ۋقوـ ،ڭىنىتەتيموكتەمزىقـ
تەكەلمەم تەمزىقكىلۇم-لامىگەدنىگىشنەمـ
،ڭىنىموكتراپـىتەتيموك ناداڭاجـ ناعلىرۇقـ ـ
تەنرەتني،ڭىنىتەتيموكىتەمزىقايتراپرادمىيۇ
ىسايستامروفني ڭىنىتەتيموكـىتەمزىقـايتراپــ ـ
ىرەليجۋش نەنىرەتتەمزىقـ پەسەـ ىدرەبـ .ـ
نىچ رىبءـوگناۋچـ پەلرىب-ـ .ىدرەبـاعابـ
نىچ يالىبـوگناۋچـ پاتاپەدـ ىتتەسروكـ :ـــ
نەتتەمزىق پەسەـ ،ۋرەبـ ،ۋالاعابـ ۋرەسكەتـ ـ
ـەمزىقىسىلىرۇقايتراپىتاسىگزىگەنـىلىقرا

ەدنىت پىۋەتنىروـ ىدرادنىۋبزىسلاءناعرىتوـ
ـىلاتەبۋتەزۇت،پىۋاتپىسابپادءمىلرۇعانا
نىس قىدادنىقياـ ،ۋراقسابـىنايتراپ.ـ ىنايتراپـ
ۋلاسـەگنوج نىمىناتـ زىسكىدزۇـ ،پىتيەشۇكـ
ڭىنىتاسـىگزىگەن نىزىگەنـ ڭىدۋرەگيـ نىقياـ ـ
نىتىعاب ،پىتانروــ پەسەــ ،ۋرەبـ ۋالاعابـ ـ
نىسىلىرۇقايتراپىتاسىگزىگەننىرەتكىتسىتەج
،ڭىدۋتيەشۇك ياپپاجـىنايتراپـ ەگنوجڭاتاقـ
ىدۋلاس ڭىدۋتەلىرەگلىـ نىشەنىتەكەراـىتقانـ
.كەرەكۋرىدلانياەدنىنام

نىچ يالىبـوگناۋچـ :ىدەتپىراداسابپەدـ
ڭىنڭيپنيجيش ـستوساشوگڭۇجرىۋادءاڭاجـ
مزيلاي -19ايتراپ،پىتەىشكەتەجنىسايەديـ
ـىدنەلىتكەياديەلىرەكشىنىحۋرڭىنىياتلىرۇق
ساب،پىرىدناتقانايت،پىر يشيجۋشــــــــــ
ڭىنڭيپنيج ڭايجنيشـ ـامىگەدنىنوجىتەمزىقـ
ىدزىڭ ڭىنىزوسءـ ڭىنىۋاقسۇنىدزىڭامـەناجـ
يش،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەيادنىحۋر
قىلاتروايتراپنەكتەىقتيۇـىتسادلوجڭيپنيج
ڭىنىتەتيموك ىدڭايجنيشـ ۋلاسـەگنوجـ ىپلاجـ

،نىسابوج ،ەسەرىساـ ماعوقـ نەمىعىلىتقىنروـ
ىدناياب ـنەلىتكەيادنىساناسىنسابقىتشىنىتـ
،پىرىدناتقانايت،پىرىد اڭاجــ ـىگەدرىۋادــ
ـتراپ،ياسانىبالاتىپلاجڭىنىسىلىرۇقايتراپ
ياپپاجـىناي ڭاتاقـ ىگزىگەنڭىدۋلاسەگنوجـ
ياراقـاعىتاس ەدنىنامنىشنىۋماديەلىرەكشىـ
،پىتەلىرەگلى ڭىنايتراپــ ـىعادىتاسـىگزىگەنـ
ـنىۋاج،نىتاۋقۋسىيۇ،نىتاۋققىدزاپماساج
.كەرەكۋتيەشۇكزىسكىدزۇنىتاۋقكىلرەگ

)ەتتەب-2ىساعلاج(

ەدنىسىلىجامنوفەلەت-روزيۆەلەتىگەدنىنوجۋرەسكەت،ۋالاعاب،ۋرەبپەسەنەتتەمزىقاشنىيوبىۋرەگينىسىلىرۇقايتراپىتاسىگزىگەنڭىنىرەليجۋشرادموكتراپقىلالاق،قىتسىلبو،قىتقامياوگناۋچنىچ

ڭاتاقياپپاجىنايتراپ،پىلوبىدناباتەگۋتەىشكەتەجنىسايەديمزيلايستوساشوگڭۇجرىۋادءاڭاجڭىنڭيپنيجيش
ىدەتپىراداسابىدۋتەلىرەگلىيامىجلۇبىدۋتىماديەلىرەكشىياراقاعىتاسىگزىگەنىدۋلاسەگنوج

ڭىدزىمىتەزاگ قانيجــــ ىراباحــ مەتكوك.ــ ــ
ىسەكەرەم ادنىڭاسراقــ قىتقامياـ ڭىنموكتراپـ ـ
تروتءـىعاتقامياـىلراتاقنيبەۋشـىيجۋش ـ
ڭىناقلا ىرالىشسابـ لاحپىنىلوبءـاعرالاپپۋرگـ
ـىشترۇجتلۇراء،پىتەتسىرونىلىميقۋارۇس
ـروقماقىتسالىقىڭىتتەمىكۇنەمايتراپـانىعىل
نىعىل ،پىزىكتەجـ كىلەكەرەمـاعرالوـ كەلىتـ
،پىرىدلىبء ڭىنناۋتڭيبـ ـىرالىشسىمۇج-رداكـ
،نان قىلاحـ قىتتازاــ ىسايمراـ ريدناموكــ ـــ
،نەنىرەلرەگنىۋاج ـريدناموكىشقاسـىلۋراقـ
نەنىرەلرەگنىۋاج لاحــ ،پارۇسـ ـىنەكەرەمـ
تاش نامىداشــ كىتسەتكەلىتـەنىرەلۋزىكتوـ ـ
.ىدرىدلىبء

ناپقا-11 ڭىنوـەناجنيبەۋشـىنۇكـ ـ
ىراتسالراپاس ياتاعابراتــ يرەكساـەشمىلوبـ ـ
ـپىۋاحماعوققىتقامياياتاعابراتنەمـىنويار
لاحنەنىتەرتاقامراتۋرىشوءتروءىگىدزىس
ـانىمنيبەۋشادنىسىرابۋارۇسلاح.ىدارۇس
پاتاىدرال ادياتاعابرات:ـىتتەسروكـ نىتارۇتـ ـ
قىلاح قىتتازاـ نەمـىسايمراـ ىشقاسـىلۋراقـ
نەمىساكيمونوكەڭىننىروكىلرەجىرەدمىلوب
ماعوق ،ىتتەسروكۋادلوقـەنەسلەبـانىۋمادـ
اعيادعاجلىعۇش،پاعروقىتقىلىتقىنروەسەرىسا
پەتوت ،ۋرەبـ ناتتاپاـ ،ۋراقتۇقـ ىدرەليەدەكـ
نەدۋەدلەمەيۇس لاماقـ ادراتقاجـىتقايسۋلاـ ـ
ىدزىڭام رەتسەلۇـ ،پادلوقـىنايمرا.ـىتسوقـ
يرەكسا نىتياساجقىلروقماقـاعرالىعادنىسابتوـ
ـاعابرات،پىرىدنەلەلۋاسىدرۇتسادءىلۋادڭات
اديات ىسىلىرۇقڭىدرەدمىلوبيرەكسانىتارۇتـ
نەم يەدىگلەۋاـانىۋمادـ ۋادلوقـ ،پىتەسروكـ
ـرەگنىۋاجـريدناموكنەمرەدمىلوبيرەكسا
ىدرەتسىـىگيـەگرەل پەتسىـ ىتقان،پىرەبـ
نىراتقىلىشنىيق شۇكـەگۋەدمىشەشـ زىمىۋلاسـ ـ
.كەرەك

ياتاعابرات يرەكساـەشمىلوبـ ادنىنويارـ ـ
ريدناموكنيبەۋش ـەدنۇكڭىدرەلرەگنىۋاج-ـ
يەجگەنىيادعاجسىمرۇتەناجتەمزىقـىتكىل
ىليەجگەتـ ،پىسىعۇــ ياتاعابراتــ ـەشمىلوبــ
يرەكسا ڭىنىنويارـ كىرەبـەتسەـىتشىروبـ ـ
،پاتقاس رىماتـاعاراكەشـ ،پىتراتـ ىناراكەشـ
ۋاعروق ادنىعاجـ لوقـ نەگزىكتەجـ نىراتسىباتـ
قىلوت ىدرىدناتقارۇتـ .ىدالاعابىراعوجەناجـ
لىڭوكـىتسىنەرىبەتنيبەۋش نەميۇكـ يالىبـ
ڭىلاق«:ىدەد ريدناموكـ ـىكۇرەلرەگنىۋاج-ـ
،پادلوقـىتتەم نىتەيۇسـىتقىلاحـ ـىلۋادڭاتـ
ەگرۇتساد كىلرەگارۇمــ ،پىتەــ قىلابـ نەپـ ـ
ەنەتەيادۋس سانىتاقــ ،پىتانروــ تلۇراءــ
ڭىنىقلاح نىعزىقـ ىۋادلوقـ نەمـ ەيەنىتەمرۇقـ
ـوبيرەكسانىتارۇتادياتاعابراتلو.»ىدلوب
نەمىحۋرڭىنىياتلىرۇق-19ايتراپنەدرەدمىل
ڭىنڭيپنيجيش ـستوساشوگڭۇجرىۋادءاڭاجـ
ـىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەيادنىسايەديمزيلاي
ساقياشـىتسىڭەج،پىر نىتەزىگرۇجـ ـاشاماتـ
ىتساعلاجىدليتس ،پىرىدنەلەلۋاســ ،ايتراپـ ـ
،تەمىكۇ ،ايمراــ ،ىشقاسـ قىلاح،ناۋتڭيبـ ـ
ىدۋلەكـەكتەكەراـەسەكياس ،پىتيەشۇكـ ارازوءـ
ۋادلوق ،پىرىتساتپىلاقشۇككىلرىب،پىتەسروكـ
،ۋتەزۇكـىناراكەش ۋەدمەكەبـىناراكەشـ ىتقڭادـ
.ىتتەتىمۇءىدۋادنىروەتكىلرىبنىتەدنىم

ياتاعابرات قىتقامياـ ماعوقـ ىگىدزىسپىۋاحـ
ۋرىشوءتروء ەناجنيبەۋشەدنىتەرتاقامراتـ
ڭىنو ىراتسالراپاسـ قىلىشسابلوقـ ەدنىنىيۇتـ ـ
ڭىننىسوق ۋرىدنالايستامروفنيــ ڭىنىسىلىرۇقــ ــ
نىيادعاج ،پىسىعۇـ ۋرىشوءتروءـ قامراتـ ـ
ڭىنىتەرتا حيراتـ .ىدالايسرۋكسكەنىياجارۇمـ
لاح ۋارۇسـ ۋرىشوءتروءنيبەۋشادنىسىرابـ
ىگەدنىتەرتا ريدناموكــ ڭىدرەلرەگنىۋاج-ــ ـــ

نەكتو رىبءـ ڭىنىقلاحتلۇراءىعاتقامياادلىجـ
نەمـىسىمرۇت لامـ نىگىدزىسپىۋاحـىكلۇم-ـ
ۋاعروق ادنىعاجـ ناقسوقـ ـىيانىشـەنىرەتسەلۇـ
سىعلا ،پىرىدلىبءـ ۋرىشوءتروءـ قامراتـ ــ
ڭىنىتەرتا كىدزىگەنۋرىشوءتروءادلىجاڭاجـ
ـعىتتاجساقياشىتقاننەمىسىلىرۇقىعلىرۇق
مىلرۇعانانىۋ ،پىتيەشۇكـ ۋرىدنالايستامروفنيـ
نەنىلىسات ڭىنىنىسوقۋرىشوءتروءپىنالادياپـ
ساقياش ۋاساجـ نىتەلىباقـ نىسوق،پىتيەشۇكـ
ادنىسىلىرۇق ڭىتـ رەلەجيتاناڭاج،پىشاـەنيەبـ
.ىتتەتىمۇءنىرالۋتاراج

نۇسنيبەۋش ،ۋاگنىۋـ ـىلراتاقناليپۋبـ
،ڭىدرالرداكاقاسناققىشاعايسنەپ-ـاقسىلامەد
نادۋلىرۇقـوگڭۇجـاڭاج نىرۇبـ انىمىيۇايتراپـ
نەگرىك ،ڭايجۋشناۋيىسەشۇمـايتراپـاقاسـ
ـىدباىسەشۇمايتراپـاقاسـىعاتقاتسىق-لىۋا
مىيەر ڭىدرىياتـ ،پارۇسلاحپىرابانىسابتوـ
تىقابانىراتسابتو،قىلۋاسـەنىرەدنەدڭىدرالو
.ىتتيانىسلوبىتتۇقەنىرەلەكەرەم،پەلىت

مەتكوك« قىتقاميانەم،ىداياتـىسەكەرەمـ
ـەمنانىتاىسەمەكەمكىلىشمىكانەمموكتراپ
نىسلوبـىتتۇقـەگزىڭىرەلەكەر ،»!مىدلەكاتياـ
قىتقاميا ڭىنىتەتيموكتەمزىقىياتلىرۇققىلاحـ
ـتوڭىدۋاگنىۋنۇسىسىشۋرەگڭەمـىعنىرۇب
ادنىساب ڭىنونيبەۋشـ ،نىيادعاجقىلۋاسنەدـ
ـگەت-يەجگەنىيادعاجسىمرۇتىتكىلەدنۇك
ىليەج ،پىسىعۇــ ،ڭىدرالرداكـاقاسـ ـاقاسـ
ڭىدراتسادلوج ـىلىتقىنروماعوقڭىدياتاعابراتـ
،انىع ناقسوقانىۋمادماعوقنەمىساكيمونوكەـ
.ىتتياتەمىقارىيانىشەنىرەتسەلۇ

قىتقاميا ىلەجەرادـاتروــ قىلاحــ ـىتوسـ
ڭىنىساپپۋرگتراپ ڭىنناليپۋبىيجۋشـىعنىرۇبـ
ادنىسابتو ڭىتتراقــ ڭىنىعىلۋاسنەدــ ـىسقاجـ
نىگىدنەكە پىروكـ .ىدناۋقـاشقىريانيبەۋشـ
ـسەلەمىگڭاەدنىنوجۋماد،قىلىتقىنرونەپتراق
زىمىعىليابڭىدزىبءرالرداكاقاس«:نيبەۋش.ىت
كىرەبىراء ،زىمىشىنەيۇسـ ڭىدرالرداكـاقاسـ ـ
ىتساعلاجنىرادلور ،پىرىدنەلەلۋاســ ـەنەسلەبـ

لىقا سەڭەك-ـ ،پىرەبـ ڭىنىعامياياتاعابراتـ
ـىعنىرۇبانىسىلىرۇققىدماعوق،قىلاكيمونوكە
لىڭوكياد نىرەلۋلوبــ ۋادلوقىراءـ روكـ ــ
.ىدەد»نىمەتەتىمۇءنىرەلۋتەس

-1939تراقڭايجۋشناۋيـىعاتساج96
ناعنادلىباقـانىمىيۇـايتراپـىلىج ايتراپـاقاسـ
ىتكەلەگڭود،ناتقىدناعنالاراجـىعايا.ـىسەشۇم
نەپقىدنىرو ڭىنايراقنيبەۋش.نەكەىدەرۇجـ
ـرۇتنەمىيادعاجۋلەكانىپلاقڭىنىعىلۋاسنەد
سىم نىيادعاجـ يەجگەـ .ىدارۇسىليەجگەت-ـ
ىدرالانىملو پاتاــ ـايتراپـاقاس:ـىتتەسروكـ
ىرەلەشۇم ـادرانەگڭىسىگەبڭەەكتەكەلمەمـ
رەلرەگ لىساىراءـ ،زىمانىزاقـ كىتسىرەكڭوتـ
رەتسى ىتسىتاق،ناقسوقسەلۇىلەسەنىشۇءـ
رالۋارات اقاسـ پەتپوكـاعرالرداكــ لىڭوكـ ـ
،پىلوبء كىلىشنەپسىيۇسـ ـپاۋاجنەممىزەسـ
كىلرەك ەدمىزەســ الوبـ پىرىتوـ يادىعاديوـ ـ
تەمزىق ،پەتوـ نىرەلرىموـىعڭوسڭىدرالوـ
.كەرەكىرەلۋتەكىدلىپەكەنىۋزىكتوزىسڭالا

ڭودءاراقىعىشالاقڭۇگراىسالاقكەشەۋاش
ـرىياتمىيەرىدباىسەشۇمايتراپـىعادنىعاتسىق
ادنىسابتوڭىد مىيەرىدبانيبەۋشــ نەپتراقـ ــ
نىعزىق ناعوىراءـىتسەلەمىگڭاـ -19ايتراپـ
ڭىنىياتلىرۇق نىلايرەتامۋنەريۇىتسىتاقانىحۋرـ
،پىنىسۇ ـىدنەلەلۋاسنىگىلىدنەسلەبڭىتتراقـ
قاتسىق،پىر ڭىنىتەتيموكـىكە«ـ ـىتتەمزىق»ـ
،پىسەتكەموكـىتساعلاجـەنىۋتەتسىرو ۋادلوقـ ـ
.ىتتەتىمۇءنىۋتەسروك

ەدنىزەكـەكەرەمنيبەۋش رابـىعىلىشنىيقـ ـ
.ىدرادۋارازاناشنىرابانىسىمرۇتڭىنىرالىسابتو
كەشەۋاش لىبماجـاڭاجـىسالاقـ سىءـەشوكـ
ىعادنىعامۋاكىتتەمۋەلاڭودءاراقـىسامراقساب
ـۇمنىتالىرىدنادزىساماتماقىسىمرۇتىگنەموت
ڭىنناجتار ادنىسابتوـ مىنەسىدرالونيبەۋشـ ـ
،پىتانرو نەمموكتراپ،پىڭەجـىتقىلىشنىيقـ
لىڭوكڭىنالاسراءىعادماعوقەناجڭىتتەمىكۇ
ەدىتپىتءنىراتسىمرۇتەدنىگەموكنەمىۋلوبء
.ىدرىدناتتىباشەگۋسۇتاتراسقاج

ىدرالانىمنيبەۋش پاتاـ ـراء:ىتتەسروكـ
ىعىلىشنىيقۋاراتىسياقراء،الاق،نادۋاىسياق
راب ناشاقراءنىشىنابۇج-شىناۋقڭىناراقۇبـ
نەديەكوك اعاراقۇبرابىعىلىشنىيق،يامراعىشـ
ۋسەتكەموك نىنىبەتـ نىشـ ەدنىنامـ ،پىرىتتراـ
كىدنىزۇجسىءڭىدرالو نىراتقىلىشنىيقـ ــەشـ
ـتاشىنەكەرەمڭىنىساراقۇبتلۇراء،پەدمىش
.كەرەكۋتەكىدلىپەكەنىۋزىكتونامىداش

ناپقا-11 قىتقامياـىنۇكـ ڭىنموكتراپـ ـ
راسابنىرو ،ىيجۋشـ كىلشمىكاـ ڭىنىسەمەكەمـ ـ
تايقۇمـىيلاۋ تەبماحۇمراجـ ڭىنوەناجـىلۇـ
ىراتسالراپاس ــابـانىسايزيۆيد-9ناۋتڭيبـ
قىتقاميا،پىر ڭىنموكتراپـــ ،ىسەشۇمـــ ـــ
،ىيجۋشڭىنىموكتراپـىسايزيۆيد-9ناۋتڭيب
يساياس ىراسسيموكــ ڭيمنايجـىحـ ـىلراتاقـ
نەمرالىشساب نىسىلىجامءـەمىگڭاـ ،پىزىكتوـ
ڭىدرەلىشتەمزىقـىشسىمۇج،رداكىعادناۋتڭيب
نىسلوبـىتتۇقـەنىرەلەكەرەم ،پىتياـ ـىگزىـ
.ىدرىدلىبءكەلىت

تايقۇم :ىدەديالىبىلۇتەبماحۇمراجـ
ماعوقڭىنىعامياياتاعابراتادلىجرىبءنەكتو«
ىتكەنروكنەنىرەتسىالاسراءنەمـىعىلىتقىنرو
لوقـەگرەلەجيتان كىدزىكتەجـ ناۋتڭيبىنۇم.ـ
ڭىنىسايزيۆيد-9 نەمـىگەموكــ نانىۋادلوقـ ـ
ىدياملوبـاعۋاراقـەلوب كىلرەجنەمناۋتڭيب.ـ
رىبءنىرو ەدنەكەمـ پاساجـەگرىبـ ،ىدەلەكـ
ـەكزىمىۋرىدنەدلۇگەتكىلرىبىدنەكەمـىسو
ڭىننىروكىلرەجنەمناۋتڭيبادلىجاڭاج.كەر
،پىتيەشۇكـىتكىتسەبلەس يەلىرەكشىـ ـىعوتـ
نادادياپ،پاساجكىلىدمىيتەنىرىب-رىبء،پىس
،پىرۇقانىشلۇقنىمزيناحەمۋنەتكىلىگيقاترو
ـيمونوكەنەمىعىلىتقىنروماعوقڭىتقاجىكە
ڭىنىساك نىۋەبەجـەتكىلرىبنىۋمادـ تىمۇءـ ـ
.»زىمەتە

تايقۇم تەبماحۇمراجــ ــاعايسنەپـىلۇــ
ناققىشـاقسىلامەد ـرالرداكاقاسمىلوبءرىبءـ
ىعىلىشنىيقەناجنەنىرەلەشۇمايتراپاقاس،ناد
.ىدارۇسلاحناداراقۇبراب

قىتقاميا ـىسەمەكەمارۋتارۋكورپـەشمىلوبــ
ڭىنىساپپۋرگتراپ ىعنىرۇبـــــ نىجـىيجۋشـــ ـ
ڭىننيمڭۇج ادنىسابتوـ تايقۇمـ تەبماحۇمراجـ ـ
نىجـىلۇ نيمڭۇجـ ڭىتتراقـ نىلوقـ پىسىقـ ـ
پىرۇت كىلەكەرەمـەگزىڭىزو«:ـ كەلىتـىگزىـ
زىميەلىت ڭىدزىمىعاميا.ـ نەمىعىلىتقىنروماعوقـ
ڭىنىساكيمونوكە ناعالاقزىگەنكىرەبـانىۋمادـ
.ىدەد»زىماتياتەمىقارەگزىڭىرەتكەبڭە

تايقۇم تەبماحۇمراجـ نىجـىلۇـ نيمڭۇجـ
ڭىتتراق قىلۋاسنەدـ ـگەتـيەجگەنىيادعاجـ
ەنەديابنىتىنۇكراءڭىتتراق،ىتسىعۇـىليەج
نىنىتارىتقىنىش نەگىتسەـ ڭوسـ ـىعىلۋاسنەد«:ـ
ڭىدزىڭ ىدلىڭوك،ىسقاجـ پىرىشەكسىمرۇتـ
ـنەسلەب.قىدلاقپىناۋقپىروكىدزىڭىناقتاج
ىدزىڭىگىلىد ـلەب،پىرىدنەلەلۋاسـىتساعلاجـ
لىقاـەنەس سەڭەك-ـ ،پىرەبـ ڭىدزىمىعامياـ ـ
ـسوقرەتسەلۇروزەدىتپىتءانىۋمادقاشالوب
.ىدەد»زىميارۇسىدزىڭىۋ

انىمىيۇايتراپنىرۇبنادۋلىرۇقوگڭۇجاڭاج
نەگرىك ڭىننالڭيۋحـىسەشۇمـايتراپـاقاسـ ـ
ادنىسابتو تايقۇمـ تەبماحۇمراجـ ـايتراپـىلۇـ
ەنىرەلەشۇم ناعلانراــ نىساشپاروقـاعۋاسـ ۋحـ
ىدنىسۇـاعنالڭي ايتراپەنىسەدۋەكڭىنوـەناجـ
نىگانز تايقۇم.ـىتقاتــ تەبماحۇمراجـ ـىلۇـ
يالىب زىسء«:ىدەدـ ،زىسسينۋمموكـاقاسـ ـ
ڭىدزىبء زىمىنىۋبــاعاـ زىسالوبـ نەمـايتراپ.ـ
تەمىكۇ ـراعىشنەتسەىدزىڭىگەبڭەىلۋەلەـ
.»ىديام

ـەتيموكتەمزىقىياتلىرۇققىلاحقىتقاميا
ڭىنىت تاناتلاسـىسىشۋرەگڭەمـ ىزىقتايانيعـ
،اعرالامرازاكيرەكساىراتسالراپاسڭىنوەناج
كىتتەمۋەلا،اققاتسىق-لىۋا ،پىراباعراتقامۋاـ
.ىدرىدلىبءكەلىتىگزىكىلەكەرەم

ياتاعابرات قىتقامياـ ماعوقـ ىگىدزىسپىۋاحـ
اراكەش ىتقابەناجەدنىتەرتاقامراتسىناعروقـ
اراكەش تاناتلاسەدنىتكنۋپۋرەسكەتسىناعروقـ
تايانيع ىزىقــ ريدناموكـ ڭىدرەلرەگنىۋاج-ـ ـ
،تەمزىق ۋعىتتاج،ۋنەريۇــ سىمرۇتـەناجــ ـ

نىراليادعاج قىلوتـ اراكەش،نىيەكنانناقسىعۇـ
سىناعروق ريدناموكـ ڭىنىرەلرەگنىۋاج-ـ قازۇـ
،انىعىلىدمىساراجڭىدزىمىعامياىگرەبناتتىقاۋ
ـىقارەنىرەتسەلۇناقسوقانىۋماد،انىعىلىتقىنرو
ـزىقڭىدرەلرەگنىۋاج-ريدناموك،پىتياتەم
تەم نىرەتكىلرەكپاۋاجـ ،پىتەادايەدىگلەۋاـ
ڭىدزىمىعاميا ماعوقـ ىدنايابنەمـىعىلىتقىنروـ
.ىتتەتىمۇءنىرالۋسوقسەلۇڭىتانىعىتشىنىت

قىتقاميا نۇسىيجۋشىعنىرۇبڭىنموكتراپـ
قىتقامياەناجنەننىجۋشيەلىيابۇجڭىنڭاتيج
ىلەجەرادـاترو قىلاحــ ىتوســ ـىسەمەكەمــ
ـەيڭيشۋاحىيجۋشىعنىرۇبڭىنىساپپۋرگتراپ
لاحنەد ادناعارۇسـ تاناتلاسـ تايانيعـ ىزىقـ
ڭىدراتتراق نىراليادعاجسىمرۇت،قىلۋاسنەدـ
ڭىدزىمىعاميااعرالو،پىسىعۇىليەجگەتـيەجگە
ـسىناتنىيادعاجىۋمادماعوقنەمىساكيمونوكە
،پىرىت ڭىدرالرداكـاقاسـ ىگرەبناتتىقاۋقازۇـ
ڭىدزىمىعاميا نەمـىساكيمونوكەـ ماعوقـ انىۋمادـ
.ىتتياتەمىقارەنىرەتسەلۇناقسوق

ىرەلەشۇمـايتراپـاقاس نەمـ رابىعىلىشنيقـ
نانىرالىسابتو تايانيعتاناتلاسادناعارۇسلاحـ
ىزىق نەپكىلىشپوكـ نىعزىقـ ،پىسەلەمىگڭاـ ـ
ـۋاسنەدڭىدرالو،پىتەكەيتەگلىتىدۋماد
ىعىل نەمــ ڭىنىرالالابـ ۋنەتپىساكـ نىيادعاجـ ـ
يەجگە ىليەجگەت-ـ ،پىسىعۇــ نىرەدمىنەسـ ـ
،پەدمەكەب ـقىلىشنىيقنەكسەدزەكاتسىمرۇتـ
نىرات ،پىڭەجـ ەگۋسۇتاتراسقاجنىراتسىمرۇتـ
.ىدرىدناتتىباش

ناپقا-11 نەتسۇتـىنۇكـ قىتقاميانىرۇبـ
يساياس سەڭەكـ تەمزىقـ ـڭەمڭىنىتەتيموكـ
ـسالراپاسڭىنوەناجوگنايجنىچىسىشۋرەگ
ىرات ـراتقىتقامياياتاعابراتىشقاسىلۋراقـ
قام نەدرەلرەگنىۋاج-ريدناموكـىگەدنىتەرتاـ
لاح ،پارۇسـ ياتاعابراتڭىدرالوـ ڭىنىعامياـ
ىۋنەدلۇگ نەمـ ناقسوقـانىعىتشىنىتـ ىلەسەـ
.ىتتياتەمىقارەنىرەتسەلۇ

نىچ رالىلراتاقـوگنايجـ قىتقامياـ يساياسـ ـ
سەڭەك تەمزىقـ ڭىنىتەتيموكـ ـڭەمىعنىرۇبـ
نىچـىسىشۋرەگ قىتقاميا،ڭيمڭاۋگـ قىلاحـ ـ
ـنىروىعنىرۇبڭىنىتەتيموكتەمزىقىياتلىرۇق
راساب ،ىدۋاجنيجـىسىشۋرەگڭەمـ قىتقامياـ ـ
ڭىنىتەتيموكـاكيمونوكە مىلوبءـىعنىرۇبـ ڭەمـ ــ
يۇچـىسىشۋرەگ اقسىلامەد-اعايسنەپىلراتاقوبـ
ىرەلەشۇمايتراپاقاسەناجنادرداكاقاس3ناققىش
نەم ،پارۇسلاحنانىرالىسابتورابـىعىلىشنىيقـ
نىعىلروقماقىتسالىقىڭىتتەمىكۇنەمايتراپاعرالو
نىرەلەكەرەم،پىزىكتەج تاشــ نامىداش-ـ ـتوـ
.ىدرىدلىبءكەلىتىگزىەنىرەلۋزىك

نىچادنىسىرابۋارۇسلاحنادرالرداكـاقاس
ڭىدزىمىعامياڭىدرالوـوگنايج ناقسوقانىۋمادـ
ەنىرەتسەلۇ تەمىقارــ ،پىتياـ ەدرەجـىعادلاـ ـ
نىرەتكىلىدنەسلەب ،پىرىدنەلەلۋاسـىتساعلاجـ ـ
،ىدمىساراج ـسىنوق،مەكروكـىسايگولوكەـ
ـلىقاىدنۇقاعۋرۇقياتاعابراتـىلياجـاعۋنات
سەڭەك نىرەلۋرەبـ تىمۇءـ ايتراپاقاس.ـىتتەـ
ىرەلەشۇم نەمـ نانىرالىسابتورابـىعىلىشنىيقـ
لاح نىيادعاجڭىدرالووگنايجنىچادناعارۇسـ
يەجگە كىلەكەرەمىراءىتسىعۇـىليەجگەتــ
.ىتتياكەلىتىگزى

قاميا نانىرالىشسابـ ۋوحـ ،ىجنىبـ اريملاـ
ناقلاۋء ناسيام،يلۋيل،يۇحڭيشۋوح،ىزىقـ
لارۇم،ناگىجۋج،اۋحۋايڭاج،ىلۇراپىعاز
نىجاملىباء ،ىلۇـ ڭاجـ رۇنيام،ڭيپيۋـ ناقاجـ ـ
ناقۋەلوتنىديا،نۇدرۇنتەمامرۇن،يلا،ىزىق
ام،ىلۇ ىتساراقـەتوتـاققامياـەناجۋ-ەۋشــ
لاحىراتسادلوجىتپاۋاجڭىدرالۋاراتىتسىتاق
.ىدلوبەگرىبادنىلىميقۋارۇس

ىتتەتسىرونىلىميقۋارۇسلاحادنىڭاسراقىسەكەرەممەتكوكىرالىشسابقاميا

ادۋارۇسلاحنادۋاگنىۋنۇسىسىشۋرەگڭەمىعنىرۇبڭىنىتەتيموكتەمزىقىياتلىرۇققىلاحقىتقاميارالىلراتاقنيبەۋشىنۇكناپقا-11
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نۇجڭۇدىسىشلىتءڭىنىگىتتنەگااۋحنيش

ىگىتتنەگااۋحنيش ادناپقا-4ـــ قىلاتروپكج«ـ ـ

ـراتقاتسىق-لىۋاڭىتسەڭەككىتتەكەلمەم،ڭىنىتەتيموك

ۋتيەكروكىد نىسايگەتارتسـ »نىرىكىپىگەدنىنوجۋراقتاـ

ـاۋراشلىۋاىگرەبنەننەگلەكرىساعاڭاجلۇب.ىتتارات

،ىعىلىش ،قاتسىق-لىۋاـ ىگزىگەننىتەمزىقرالاۋراشـ

پىرىقات ىلرىمونء-1ىكتەر-15ڭىتقىلاترونەكتەـ

قىلاترو.ـىتاجۇق تەتيموكـ قاتسىق-لىۋاـ ـەنىتەمزىقـ

قىلىشساب ،ىسىشۋرەگڭەمڭىنىسەسڭەكـىساپپۋرگۋتەـ

قىلاترو انىزاقــ ەنىتەمزىقــ قىلىشسابــ ـىساپپۋرگۋتەــ

ڭىنىسەسڭەك راسابنىروـ ناحـىسىشۋرەگڭەمـ رەدنۇجـ

ەدنىزەك ىدزىمىگىلىشلىتـ ،پادلىباقـ ڭىتتاجۇقـ ـىحۋرـ

.ىداساجكىنىسۇتىتقاج-ناجەدنىنوج

لىۋا،ىعىلىشاۋراشلىۋا رالاۋراش،قاتسىق-ـ ـ
ەدنىتەمزىق ناجــ قازۇ،ىتقاج-ـ تىقاۋـ مىنوءـ ـ
تاجۇقىدزىڭامنىتەرەب

ناح نۇجـ يالىبـ ڭىتقىلاتروـىعلىيب«:ىدەدـ -1ـ

ـپاجنىحۋرڭىنىياتلىرۇق-19ايتراپىتاجۇقىلرىمونء

ياپ ،پىرىدنەلىتكەيادــ ڭىنڭيپنيجيشـــ اڭاجـ رىۋادءــ

-لىۋا،پىتەىشكەتەجنىسايەديمزيلايستوساشوگڭۇج

ىدراتقاتسىق ۋتيەكروكــ نىسايگەتارتســ ىدۋراقتاـ ۋاقراـ ـ

،پىتە نىزىڭامـ ،پەتپىرادـ ،نىتەدنىم،نىسىلەجيوـ

ـىعنىرۇب.ىديوقاعاتروىدراتپالات،پەلىگلەبىتتاساياس

نەم ،ادناعرىتسىلاسـ ،ادناقتياپاتا،ڭىتتاجۇقـىعىليبـ

ناج ،ىتقاج-ـ ىدزىڭام2نىتەرەبمىنوءتىقاۋقازۇـ

.»رابىگىلەشكەرە

ناح نۇجـ يالىبـ ڭىتقىلاترو«:ىدەدـ -1ـىعنىرۇبـ

ىلرىمونء ادنىراتتاجۇقــ ىعىلىشاۋراشلىۋاــ ـىسەلەسامــ

،ناعلىتيا ڭىدراتقاتسىق-لىۋاـ نىساكيمونوكەـ ۋتىمادـ

كەرىبوك ناعنىلاـاعزىۋاـ تاجۇقـىعلىيب.ـ -19ـايتراپـ

ادنىياتلىرۇق ناعلىيوقـاعاتروــ ،ناعىقلاشـىعىلىشاۋراشـ ـ

قىلايگولوكە ،ىلياجـىساتروـ ،ىتتەينەكروىتلاسلىۋاـ

اقپالاتىپلاجىدنىسۋلوبيابىسىمرۇت،ىدمىتۇىۋاڭو

،نىسىلىرۇققىلاكيمونوكەڭىدراتقاتسىق-لىۋا،ياس

يساياس ،نىسىلىرۇقـ تەينەدامـ قىدماعوق،نىسىلىرۇقـ

،نىسىلىرۇق قىلايگولوكەــ تەينەكروـ نىسىلىرۇقـ ـەناجـ

نىسىلىرۇقـايتراپ رىبءـ ساتۇتـ ياپپاجەدنىنوجۋالابوجـ

ۋرىتسالانرو ڭىنىياتلىرۇق-19ايتراپ_لۇب،ىداساجـ

نىحۋر ساب،ىعادۋرىدناتقانايت،ىگەدۋرىدنەلىتكەيادـ ـــ

ڭىنڭيپنيجيشيجۋش ،ىعىلىشاۋراشلىۋاــ -لىۋاـــــ

ـقانايت،ىگەدۋرىدنەلىتكەيادنىسايەديرالاۋراش،قاتسىق

.»تەكەراىدزىڭامىعادۋرىدنات

ـقاتسىق-لىۋا_ۋتيەكروكىدراتقاتسىق-لىۋا:لو

ڭىدرات نىساكيمونوكەـ ىدۋتىمادـ -ەتو،نەكتەزىگەنـ

،ەتوم قاتسىق-لىۋاـ ىتقاتسىق-لىۋا،نىتەينەدامـ

قىلاح،ىدۋلاسـەگنوج ىدرالىتقايسايگولوكە،ىسىمرۇتـ

ناعىتماق ڭىدراتقاتسىق-لىۋاـــ نىسەروۋمادــ ىپلاجـ ــ

قىلاعلۇت لىۋا،ۋتالىراعوجــ ڭىدراتقاتسىق-ــ ياپپاجـ ـ

.ىداساجكىنىسۇتپەد-،ۋتەدنەكرونىۋيەكروك

ىدەتپىرادـاسابـىنانىملو ،ناعىقلاشـىعىلىشاۋراش:ـ ـ

قىلايگولوكە ،ىلياجـىساتروـ ،ىتتەينەكروىتلاسلىۋاـ

پالاتىپلاجىدنىسۋلوبيابىسىمرۇت،ىدمىتۇىۋاڭو

ـسەكياس،ىديەملەكەگۋلوبىنو،اعلۇتىلاكيناگرورىبء

رىبء،اققىلىتسىنالياب،ەككىلىت نامءـاققىتساتۇتــــــ ۋرەبـ ـ

ـۋەلەنىسىشنىكە،پىرادۋارازاناناعەنىۋەرىب،كەرەك

زىس رازانانىرالاقساب،پىرەگياناعنىۋەرىب،اعۋرىدلاقـ

.ىديەملەكاعۋيوقيامرادۋا

ناح نۇجـ ىدراتقاتسىق-لىۋا:ـىعاتـ _ۋتيەكروكـ

ايتراپ نەمــ ڭىتتەكەلمەمـ ،ىسايگەتارتسىرىءــ قازۇـ

قىتتىقاۋ يحيراتــ ،تەدنىمـ لاماقلوـ ،ىساقياشۋلاـ ـ

يادنوس ىتقازۇتاجۇق.ساقياشنىتالىزوساققازۇقا-ـ

،ۋاجلوب زوكـ اشنىيوبىبيسنيرپۋالابوجىتقانـىنىعادلاـ

ىدراتقاتسىق-لىۋا ۋتيەكروكـ ڭىدۋراقتانىسايگەتارتسـ

كىدڭەزەك3 ىرەتتەدنىمـاناسىنـ ەدنىنوجـ ۋرىتسالانروـ ـ

.ىدەد-،ىداساج

لۇب -2020:رالانىمرەتتەدنىماناسىنكىدڭەزەك3ـ

نىيەدـاعلىج ىدزىڭامەدۋتيەكروكىدراتقاتسىق-لىۋاـ

لوقـەككىلىشۋەلىرەگلى ،پىزىكتەجـ مىزۇتءـ ىسەگلۇجـ

-2035؛ۋرىتساتپىلاقنەنىزىگەننىسەيۇجتاساياسنەم

نىيەدـاعلىج ىشۋشەشەدۋتيەكروكىدراتقاتسىق-لىۋاـ

،نىعىلىشاۋراشلىۋا،پىزىكتەجلوقەككىلىشۋەلىرەگلى

ىدراتقاتسىق-لىۋا ىدۋرىدنادنامازىسوــ نەنىزىگەنــ ــ

؛ۋرىساـەگەزۇج ـقاتسىق-لىۋانىيەداعلىج-2050ـ

ىدرات ياپپاجــ ،ىدۋتيەكروكــ نىعىلىشاۋراشلىۋاــ ــــ

،ىدۋتيەشۇك ىتقاتسىق-لىۋاــ ،ىدۋرىدنەتكىروكــ ــ

.ۋرىساەگەزۇجياپپاجىدۋتىيابىدرالاۋراش

ىدراتقاتسىق-لىۋا كىدمىزۇتڭىدۋتيەكروكـ
ۋتيەشۇكنىۋادماق

ىلاپسىعوتڭىدرادلىۋا،الاق«:ىدەديالىبنۇجناح

قىتتاساياسنەممزيناحەم،سىلىزۇتءىگەدنىنوجىۋماد

ـامڭىتتاجۇقۋرىدنادزىسۋاقاىنوەناجۋتانرونىسەيۇج

ىدزىڭ رىبءـ ىدراتقاتسىق-لىۋا.ـىنۇمزامـ ۋتيەكروكـ

نىسايگەتارتس ادۋراقتاـــ ،اشقا‹ـ ،رەجـ ىتقايس›ماداـ ــ

ىشۋشەش زوسء،ىدرادنىۋبـــ ىتقىم،قوجــ ،پاتسۇـــ ـ

نىتيەپسەليۇ قىلرابـ نىرەلىگرەدەكمزيناحەم،سىلىزۇتءـ

لىۋا،الاق،پىيوج ڭىنىرالروتكافــ ـاساجمىلانيانىكرەـ

ڭىتقىليابكىتتەمۋەلا،پىتەلىرەگلىنىسابرىياڭەت،نىۋ

.»كەرەكۋەبەجنىۋسالانروىكلەكرىبادرادلىۋا،الاق

ىدرەلىگرەدەك يالاقــ ؟ىدالوبـاعۋيوجـ ناحـ نۇجـ ـ

ڭىتقىلاترو ىلرىمونء-1ـــ ڭىنىتاجۇقـــ نەمىنۇمزامــ ــ

_ىتتەسروكپاتاىدنىيۇتء3،پىرىتسەلرىب

نىسەلەسام»ـاشقا« ڭىدۋشەشـ _ىنىيۇتءىشۋشەشـ

ىدمىلىنىسۇ ،پىرىدنادزىسۋاقانىمىزۇتءۋتەزىساماتماقـ

اعانىزاق،پىشاقىلاڭاجەدنىمزيناحەمۋارۇق،ۋسوقىجراق

نەمىدلا كىدلىپەكـ ـيەدمىيەبەگنىيۇتىتسنانيف،نىتەتەـ

مىلىنىسۇىدزىگەنپوكنىتاسىلاستاەنەسلەبماعوق،نىت

.ۋرىتساتپىلاقنىيادعاج

رەج« نىسەلەسام»ـ ڭىدۋشەشـ _ىنىيۇتءـىشۋشەشـ

،پىتەدڭەرەتنىسامروفەرىمىزۇتءرەجقاتسىق-لىۋا

رەج نىروتكافـ ،الاقـ ڭەتادرادلىۋاـ ۋرىسۇتءـاقسابرىياـ

-لىۋا،پىرىدنادزىسۋاقاىنوەناجپىتانرونىمزيناحەم

قاتسىق رەجـ ىدۋروكنىسادياپڭىنىسامروفەرـىمىزۇتءـ

.ۋتەدزەت

نىسەلەسام»مادا« ڭىدۋشەشـ _ـىنىيۇتءـىشۋشەشـ

لىقا -لىۋاڭىدۋراقساب،ڭىناكينحەت،ڭىتتاساراپ-ـ

-لىۋا،پىرىدنەدزىسسىلىكرىنىلوجۋلىزىكتەجاققاتسىق

ۋنالادياپ،ۋزىگنە،ۋەلەيبراتىدرالىدنىرادـىعادراتقاتسىق

ەدنىمزيناحەم قىلاڭاجـ ـاۋراشكىتپىساكاشاڭاج،پىشاـ

رابىدرال نەپشۇكـ لىۋا،پەلەيبراتـ ڭىدراتقاتسىق-ـ ـ

كىتپىساك ىنىسوقرالىدنىرادــ نىسىلىرۇقــ ،پىتيەشۇكـ ـ

قاتسىق-لىۋا پەتپوكنىرالىدنىرادــ ،پىرىدلىتەجــ ـ

ـەلۋاسنىلوركىتكەرىتڭىنىرالىدنىراداكينحەت-مىلىع

،پىرىدنەل ىعادماعوقـ ىنالاسراءـــ قاتسىق-لىۋاــ ــ

.ۋرىدنالاتنىاعۋسىلاستاانىسىلىرۇق

ناح نۇجـ نەمرالاۋراش:ىتتەسروكپاتاپەديالىبـ

ڭىدرەج نىسانىتاقـ رىبءـىسقاجـ يەدىگلەۋاۋتەىتقاجـ

قاتسىق-لىۋا نىسامروفەرـ ڭىدۋتەدڭەرەتـ ـىگزىگەنـ

،ىۋاقرا ۋتيەكروكىدراتقاتسىق-لىۋاقا-يادنوسـ

نىسايگەتارتس ىعادۋراقتاــ قىتتاساياسـىلەلەكــ .ـەلەسامـ

تاجۇق قاتسىق-لىۋاــ رەجــ نىسامروفەرـىمىزۇتءـ ـ

ـەتتەدنىمامروفەرىلەلەكنەگەتپوكەدنىنوجۋتەدڭەرەت

،ىدرىتسالانرونىر ،نەلەسامـــ ڭىدرالاۋراشـــ سوبـ ـ

ناعرۇت -يۇءناعرۇتسوبنەمىرەجكىليۇنىعرۇتـ

ىرالياج ىگەدنىنوجـ ىدراتتاساياســ ،پىرىدنەدلەمەكـ ـ

نىعرۇت« كىليۇـ كىتۆيتكەللوكـەگرەجـ نىعىقۇكىشنەمـ

نىعرۇت،پىرىدناتقانايت كىليۇـــــ ڭىدرالاۋراشـەگرەجـ ـ

-لاميۇءنىعرۇتڭىدرالاۋراشەناجنىعىقۇقىلىدمىلوت

نەمرەجكىليۇنىعرۇت،پىتەزىساماتماقنىعىقۇكىلۇم

ڭىدرالاۋراش نىعرۇتـ ۋنالادياپيۇءــ نىعىقۇـ ىتقىيالــ ــ

ۋتيەڭەك نىعرۇتـاشنىيوبـىتىعاب»ـ كىشنەمرەجكىليۇـ

،نىعىقۇ قىلىدمىلوتـ ،نىعىقۇـ ۋنالادياپـ نىعىقۇـ ۋرىياـ

.ىداساجسىنەدزىەدنىنوجىسامروفەر

ـقىلالاقامروفەرلۇب:ىدەتپىراداسابپەديالىبلو

ڭىدرات پىرابـاعراتقاتسىق-لىۋاـ نىعرۇتـ رەجكىليۇـ

ـنىراد،اكينحەت،ىجراقاتياق،ناعاملاتتىعابانىۋلاپىتاس

ىتقايسرالىد ىدرالروتكافــ ياراقـاعراتقاتسىق-لىۋاـ ـ

نىرالياج-يۇءناعرۇتسوبڭىدرالاۋراش،پىرىتسىيو

ڭىدراتقاتسىق-لىۋا ،ۋەدمىتۇكىدراتتراق،تاحاياسـ

ۋقو،تەينەدام ۋتراعا-ــ ىتقايسـ پىساكــ نىرالالاســ ـ

نىتاتىماد ىدمىنوءـــ ەنىرەكەنادـ ىدۋرىدلانياــ تاسقامـ ـ

.ىدەتە

ىدراتقاتسىق-لىۋا ۋتيەكروكـ ــايگەتارتسـ
ۋتانرو»نىۋاقراىگزىگەن«ڭىنىس
ناح نۇجــ يالىبــ ىدراتقاتسىق-لىۋا«:ىدەدــ ـــ

ۋتيەكروك تاجۇق.ىدەتەپالاتىدۋرىدنىترەتسىـىتقانـ

رىبء ۋرىدىقـ ـسىق-لىۋا،پادنىيادىدرالاراشىلەلەكـ

ىدراتقات ۋتيەكروكـ ڭىىنىسايگەتارتسـ ›نىۋاقراىگزىگەن‹ـ

.»ىتتانرو

ڭىتتەكەلمەم_ .ىتتەىشكەتەجنىسابوجقىلايگەتارتسـ

تاجۇق ڭىتتەكەلمەمــ ىدراتقاتسىق-لىۋاــ ۋتيەكروكـ ـ

ادابوج.ىداساج)2018−2020(نىسابوجقىلايگەتارتس

نەپتاجۇق ۋرىتسەلرىبـ ـاعناعرابـاعلىج-2020ـىلىقراـ

ياپپاج كەلەگڭودـ -2022نەمۋرۇقماعوقـىتتەلۋادـ

نىتالىشاـىلىج ڭىنايتراپـ ـىگەدنىزەكـىياتلىرۇق-20ـ

،اناسىن رەتتەدنىمـ نىقياـەكەج-ـەكەجـ ،پىنەلىگلەبـ ـ

ـنالىتقانىدرالاراشقىتتاساياسنەمىرەدنىيۇتتەمزىق

.ىدرىد

ڭىنايتراپ_ ـاماتماقنەمىرالاديعاق-ـەجەرەـىكشىـ

ىدرىدنادزىس ڭىنىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇجتاجۇق.ـ

قاتسىق-لىۋا ،پاساجپەتترەزنىسەجەرەـىتەمزىقـ

ڭىنايتراپ قاتسىق-لىۋاــ ەنىتەمزىقــ قىلىشسابــ ۋتەــ

،ىرۇتسادء ،ىراتپالاتـ ايتراپىدرالىتقايسىراتتاساياسـ

رالاديعاق-ـەجەرەـىگەدنىشى ـىدناتقارۇتادنىسامروفـ

قىلىشساب،پىر نەمـىسىلىزۇتءـ تەمزىقـ نىمزيناحەمـ

.ىدەلىگلەبىدۋرىدنەدلەمەك

رەتتەكەراىدزىڭام،رالايگەتارتسىلەلەكۋرىدىقرىبء_

رالايرەنەجنيـىلەلەكـەناج رابـ ،نەلەسام.ـ ڭىتتەكەلمەمـ

نىعىلىشاۋراشلىۋاـىلىقراـاپاس قىلايگەتارتسۋتيەكروكـ

نىسابوج ۋاساجـ ،ۋراقتاـەناجـ قاتسىق-لىۋاىلرفيسـ

نىسايگەتارتس ۋراقتاـ ،رالىتقايسـ ڭىدراتقاتسىق-لىۋاـ

سىنوق نىساتروـ ڭىدۋاڭوـ نىسابوجتەكەراقىدلىج3ـ

،ۋراقتا لاماقنادۋرىدلىتۇقلادء-ەملادنەتكىليەدەكـ

ڭىنىساقياشۋلا قىدلىج3ڭىدۋتەجەنىسىڭەجـىشۋشەشـ

تەكەرا نىرىكىپـىشكەتەجـ ،ۋاساجـ رەتپىساكـ ـىلىقراـ

ىدراتقاتسىق-لىۋا ىدرادنادۋا،ڭىدۋتيەكروكـــــــ ــــ

ڭىدۋتيەشۇك نىتەكەراـ ۋراقتاـ قا-يادنوس،رالىتقايسـ

ىراعوج ىدمىنوءـ پەدمەنۇۋسـ رىبءڭىدۋراۋسـ پوتـ

،ىعىلىشاۋراشلىۋاىلەدرەز،ۋرۇقنىرالايرەنەجنيىلەلەك

،ۋراقتانىرالايرەنەجنيىگىلىگيۋس،ىعىلىشاۋراشنامرو

كىلىشنىگەـىلۋادڭات نىسارۇمـىتەينەدامـ نىشـ ەدنىنامـ

.رالىتقايسۋاعروق

.ىتتەكىدلىپەكنەمۋادماقكىدمىزۇتىتقاج-ناج_

نىمىزۇتءقىلىشاۋراشىگزىگەنڭىتقاتسىق-لىۋاتاجۇق

ۋەدمەكەب نىعىلىشاۋراشلىۋا،ۋرىدنەدلەمەكىنوـەناجـ

،ۋادلوق ۋاعروقـ نىمىزۇتءـ ،ۋرىدنەدلەمەكـ كىتپىساكـ ـ

رالاۋراش نىمىزۇتءـ ياپپاجـ ،ۋتانروـ پوك،ناعنالرازابـ

ىدزىگەن قىلايگولوكەـ مەلوتـ ،ۋتانرونىمزيناحەمۋرەبـ

پىساكرەنو ادۋاس-ـــ نىلاتيپاكـ ىدراتقاتسىق-لىۋاـ ـ

ۋتيەكروك ىتقايسۋرىدناتتىباشـاعۋسىلاستاـانىسىلىرۇقـ

ىدراتقاج ۋاقراــ رىبء،پىتەـ ۋرىدىقــ ـامروفەرـىلەلەكـ

.ىدرىتسالانرونىسىلىرۇقمىزۇتءنەمىرالاراش

رالاۋراشـاتتاجۇق لىڭوكـ پىلوبءـ ناعرىتوـ ىگزىگەنـ

قاسۇ رەتسىـ .ىدلاساجۋرىتسالانروياپپاجەدەدنىنوجـ

،نەلەسام »نىسىرەكڭوتاناحتەراد«ادراتقاتسىق-لىۋاـ

يامىجلۇب ،ۋزىگرۇجــ قىلايميحــ ڭىتشىقتياڭىتـ ـانىنروـ

قىلاكيناگرو شىقتياڭىتــ لام،ۋتەتسىــ نەمــ ڭىتسۇقـ ـ

نىعارياد رىبءـ نىعاباسڭىنىرادلىقادسىگە،ۋتەـىلياجـ

ياپپاج ،ۋنالادياپـ زىسكەرەكـ پانيجنىراتقاعراجسىگەـ

ڭىدزەبرەد-ترەد،ۋلا ڭىنىنايزـ ىنوەناجۋلانىدلاـ

-تكنۋپۋتەسروكتەمزىقاتپاروتادراتقاتسىق،ۋەدنىگزىت

نىرەدنىيۇت ياپپاجـ ىلەجەرادقاتسىقڭىنىراعوج،ۋرۇقـ

ىدرادمىيۇ ۋرەسكەتـ ىۋالاعاب-ـ ،پوكـ ـىتتەينەكروـ

ادۋرۇقنىرو ەگمەشلوـ ىدۋتەجــ پالاتـ ،پوكىۋتەـ ـ

ۋرەسكەت ىۋالىقاب-ــ پوكــ ۋلوبـ ـىتكەنروكـىتقايسـ

نىعاشىلەجەرادقاتسىق،پاتقاداىدنىيۇتءىدرەلەلەسام

.ب.ت،ۋتەلىرەگلىنىمىزۇتءۋاتقاداىتكىليب

،قاتسىق-لىۋا،ىعىلىشاۋراشلىۋاڭىنايتراپ
رالاۋراش ەناجۋلوبىدناباتانىعىلىشسابەنىتەمزىقـ
ۋرىدنەدلەمەكىنو

ناح نۇجـ يالىبـ ڭىنايتراپ:ىدەدـ قاتسىق-لىۋاـ ـ

ەنىتەمزىق قىلىشسابـــ ىگەدنىنوجۋتەـــ ،سىلىزۇتءـــ ــ

نىمزيناحەم ۋرىدنەدلەمەكـ ادنىعاجـ ۋرىدىقرىبءاتتاجۇقـ

:ىدلىيوقاعاتروراتپالاتاڭاج

موكتراپ رىبءــ ساتۇتـ قىلىشسابـ ،نىتەتەـ تەمىكۇـ ـ

،نىتالوبـىتپاۋاج تەمزىققاتسىق-لىۋاڭىنموكتراپـ

ىۋارات رىبءـ ساتۇتـ نىتەرىتسەكياسـ قاتسىق-لىۋاـ ـ

.ۋرىدنادزىسۋاقانىسىلىزۇتءۋتەقىلىشسابەنىتەمزىق

ڭىدۋراقتانىسايگەتارتسۋتيەكروكىدراتقاتسىق-لىۋا

قىلىشساب كىلىشرەكپاۋاجـ نىمىزۇتءـ قىلاترو،پىتانروـ

تەتيموك رىبءـ ساتۇتـ ،نىتيالراپسوجـ ىتپاۋاجرەلەكلوـ

،نىتالوب رالالاقـ نەمـ ىدۋرىدناتقانايترادنادۋاـ ـىتقىمـ

نىتەرەگي ڭىتتەمىكۇ،ايتراپ.ۋراقتانىمزيناحەمتەمزىقـ

ىشنىرىبء ىسىشسابــ ىشنىرىبءـــ ىتپاۋاجــ ،ۋلوبماداــ ـ

ىدۋتيەكروكىدراتقاتسىق-لىۋارەليجۋشـىلەجەراد5

.ۋرەگي

ـالاقىتساراقەتوت،قىدنويارىلايمونوتۆا(كىلەكلو

قىلاتروايتراپىلىجراءرەتتەمىكۇنەمرادموكتراپ)قىل

ىدراتقاتسىق-لىۋاەكسەڭەككىتتەكەلمەم،ەنىتەتيموك

ۋتيەكروك نىسىلاقاياۋەلىرەگلىڭىدۋراقتانىسايگەتارتسـ

.ۋرىتوپەدمىلام

،قىلالاق ىساقلاقىلىشسابتەمىكۇ،ايتراپقىدنادۋاـ

نەم ۋتيەكروكىدراتقاتسىق-لىۋاڭىدرالرداكـىشسابـ

نىسايگەتارتس ڭىنىۋتەلىرەگلىـ ۋرەسكەتنىسەجيتانىتقانـ

نىمىزۇتء ،پىتانروـ ـرداكىشسابنىسەجيتانۋرەسكەتـ

.ۋتەىزىگەنىدزىڭامڭىدۋتەتسىپادڭاتىدرال

ىتەمزىقرالاۋراش،قاتسىق-لىۋا،ىعىلىشاۋراشلىۋا

نىسىلىرۇقـىنىسوق ۋتيەشۇكـ ادنىعاجـ تاجۇقادـ ـىتقانـ

ىدرالاراش ىتتەسروكـ ىشنىرىبء،قىلاتيا.ـــ ىديجۋشــــ

پادڭات ۋرەبىجـ ڭىنىتەمزىقـ ـانرونىمزيناحەمىدنايابـ

،پىت يەدەكـ ،اعراتقاتسىقـ ،زىسلاءـ ىدنارىتىبـ ـەناجـ

زىسلاءـىعىلىشاۋراشـۆيتكەللوك انىرادمىيۇايتراپقاتسىقـ

ياپپاج ـسىق-لىۋا.ۋرەبىجپادڭاتيجۋشىشنىرىبءـ

ىدۋعىنىشپەتسىتەمزىقپىرابەنىبەشىشنىرىبءڭىتقات

ىسەجيتانىتقان،پىتەىلوجىدزىڭامڭىدۋەلەيبراترداك

ىدرالرداككىدزۇ پىرىسوءـ ەگۋتەتسىـ ،پىيوقنەدــ ــ

ڭىتقاتسىق-لىۋاڭىدرالىدنىراد ىشنىرىبءـــ ەنىبەشــ ــ

.ۋرىتساتپىلاقنىسىلاتەبۋتەتسىمادانىتاراب

ناح ىدراتقاتسىق-لىۋا:ىدەديالىبادنىڭوسنۇجـ

ۋتيەكروك ـراشلىۋاەدرىۋاداڭاجۋراقتانىسايگەتارتسـ

،ىعىلىشاۋ ىسقاجنىتەمزىقرالاۋراش،قاتسىق-لىۋاـ

ڭىدۋەتسى ،قوجزوسء.ىۋتاڭاج،ىساقتۇتـىگزىگەنـ

،پىرىدناتقانايتـىتقانـىتكىلىشرەكپاۋاج قايا،ىدمىناتـ

-لىۋانەمىعىلىشاۋراشلىۋا،پىرىتلەكەككىلرىبىتسىلا

ىتقاتسىق نەمىدلاــ ىدۋتىمادـ نىشـ ەدنىنامـ ـىتقانـ

.كەرەكۋرىدناتقانايت

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

ىدالابوجەديەگڭەدىراعوجىدۋتيەكروكىدراتقاتسىق-لىۋاىگەدرىۋاداڭاج
ىداساجكىنىسۇتانىتاجۇقىلرىمونء-1ڭىتقىلاتروىعلىج-2018نۇجناحىسىشۋرەگڭەمڭىنىسەسڭەكىساپپۋرگۋتەقىلىشسابەنىتەمزىققاتسىق-لىۋاتەتيموكقىلاترو_

)ەتتەب-1ىساب(
،ىشنىرىبء يساياسـ اعنىروىدلايادڭامـىتسىلىرۇقـ
اعۋيوق ىدناباتــ ،پىلوبـ ـىقتيۇـىتسادلوجڭيپنيجيشـ
ـقىلاتروەناجنىلەدەبڭىنىتەتيموكقىلاتروايتراپنەكتە
ناعنات رىبءـ ساتۇتـ نىعىلىشسابـ لىتابـ ۋاعروقـ .كەرەكـ
ىدمىنات4« پاتقىم»ـ ،پىتانروـ اتقاجقىلايەديادناشاقـ
،پادنىيومـاشنىرابـىنىقتيۇ لىتابىنىقتيۇاتقاجيساياسـ
،پاعروق قىدمىيۇـ ـۇسيوبەدرۇتىلاناساعىقتيۇـاتقاجـ
تەكەرا،پىن ادنىعاجــ زىعىتـاعىقتيۇـ ىنىقتيۇ،پىسەلىـ ــ
لىتاب ،پاعروقــ اعىقتيۇــ ،پىلوبلاداـىتتۋيلوسباــ ـ
ەتتەكەرا،اديساياس،ادايەدي ىقتيۇىتسادلوجڭيپنيجيشـ
نەكتە قىلاتروـايتراپـ نەمىتەتيموكـ ڭەلەكسوـ رىبءـ ـ
ىتقىلىدزىۋا ،پاتقاســ ايتراپــ قىلاتروــ ڭىنىتەتيموكــ ــ
ىرەدمىشەش نەمـــ نىرالۋرىتسالانروـ زاقــ ادنىپلاق-ـ ــ
ايتراپەتتەكەراقىلراب،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەياد
قىلاترو ڭىنىتەتيموكــ ىعىريۇبــ نەمــ ـانىعىلىشسابلوقـ
.كەرەكۋنۇسيوب

،ىشنىكە ڭىنڭيپنيجيشـىناناس-يوــ رىۋادءـاڭاجـ
ىدناباتاعۋرىدنالۋراقنەمىسايەديمزيلايستوسـاشوگڭۇج
ـناتقانايتىيانىش،ەگۋرەگيەتەج،ەگۋنەريۇەتەج،پىلوب
نىشـاعۋرىد ڭىنڭيپنيجيش.كەرەكۋلاسشۇكەدنىنامـ
،ىدۋنەريۇنىسايەديمزيلايستوساشوگڭۇجرىۋادءاڭاج
تايقۇم،پىتەتەدنىميساياسىلەلەكىدۋرىدنەلىتكەياد
،پىنەريۇيەلىرەكشى،پىنەريۇاتياق-اتياق،پىنەريۇ
،پىتالايۇـاعاناس ،پەلىگياـەتتەكەراـ نەپقىدلاداـ ناعلاـ

نەنىتەب نەنمىنەس،ياپتياقــ ناتسامىجلۇب،يامىنياــــ ــــ
ڭىنڭيپنيجيش اڭاجــ اشوگڭۇجرىۋادءـــ مزيلايستوســـ ــ
ىرالىشۋراقتالاداەناجىرەلىشۋنەسىدناباتڭىنىسايەدي
.كەرەكۋلوب

ڭەىدۋرەگييادىعاديونىسىلىرۇقايتراپ،ىشنىشۇء
ىنايتراپ،پىلوبىدناباتەگۋتەىسەجيتانتەمزىقنەكلۇ
ياپپاج ڭاتاقــ ىدۋلاسـەگنوجـ ادلوجـىگڭامـ نىتيەدـ ـ
نەممىكەب نانوـ ۋتەدڭەرەتىراـ كەرەكـ ىلەجەرادراء.ـ
ىرەليجۋشـىمىيۇـايتراپ نىسىلىرۇقـايتراپـ يادىعاديوـ ـ
ىتتەدنىم_ۋەمرەگينىسىلىرۇقايتراپ،مىتەدنىم_ۋرەگي
،كىدنەگەمەتو _ۋەمرەگييادىعاديونىسىلىرۇقـايتراپـ
ىدمىناتسۇنەگەدقىدناعاملااعىشنەنىسەددۇڭىتتەمزىق
پاتقىم ،پىتانروـ ـرەكپاۋاجىگزىگەننىسىلىرۇقايتراپـ
،كىل ەگرىبنەپتەمزىقىتكەزو،پىتەسىمۇجىگزىگەنـ
،پالابوج ،پىرىتسالانروـەگرىبــ ،پىرەسكەتـەگرىبـ ـ
،ۋرەگييجۋش ،ۋرەگيىديجۋشــ رىبءــ رىبءـەجەرادـ ـ
ۋرەگيىدۋرىدناتقانايتاشنىيوبرالىتاس،ۋرەگيىنەجەراد
ىدنىس ىگزىگەنـ ڭىنىتەمزىقـىسىلىرۇقـايتراپـىتاســ ـ
.كەرەكۋرىتساتپىلاقنىيادعاج
،ىشنىتروتء نىسىلىرۇقـايتراپـىتاسـىگزىگەنـ سابـ ـ
ۋاقراـىناناسىن ىدناباتەگۋتەلىرەگلىەناجاعۋالابوجەتەـ
،پىلوب ڭىنڭايجنيشـ ماعوقـ نەمـىعىلىتقىنروـ ىدنايابـ ـ
قىتشىنىت سابـ نىساناسىنـ ىدنەمراپـاعۋرىساـەگەزۇجـ ـ
لىپەك ۋەلرىزاــ كەرەكـ ناتسامىجلۇب.ـ سابـ ـىناناسىنـ
ۋەدزوك شۇكـەناجـىنىيۇتءـ ۋلاسـ ،ىنىيۇتءـ ىگزىگەنـ

ـۋرىتقىنروىدڭايجنيشىدۋالاقزىگەن،پىرەگيىنىتاس
ڭىدۋرىدناتشىنىت،ڭىد قىتقاشالوبقازۇـ نەمىراپسوجـ
،پىتەـىساراشـىتكىلىكپۇت ۋاقراپاتقىمىناناسىنسابـ
پىرىتوـەتە نىتەمزىقىسىلىرۇقـايتراپـىتاسـىگزىگەنـ
پالابوج ـىرۇقايتراپىتاسىگزىگەن،پىتەلىرەگلىەناجـ
ڭىنىسىل نىرەلەجيتانـ ىگزىگەن،پىرەسكەتـ ايتراپىتاســ
نىمىيۇ ـۋاعروقىتقىلىتقىنرو،ڭىدۋتەتەمزىقـاعاراقۇبـ
ەككىلىشۋەتكەشلوب،ڭىد ڭىدۋرۇتـىسراقــ سامىعزىمـ ـ
.كەرەكۋعىشپىرۇقەدنىنامنىشپىتەىلاماقرەگنىۋاج

نىبىتراتءسەرۇكىسراقەككىلىشۋەتكەشلوب،ىشنىسەب
ىدناباتـاعۋتياتاق ـتەبىكە«،»ىدرەليەكتەبىكە«،پىلوبـ
لىتاب»ـىتكىليەك پىرەسكەتـ رىبءـ كەرەكۋتەـىتقاجـ .ـ
ەككىلىشۋەتكەشلوب ،ۋرۇتـىسراقــ ماعوقـ نىعىلىتقىنروـ ـ
ۋاعروق ىتقايســ ىلەلەكــ كىتپيسنيرپــ ەدرەلەلەسامـ راءـ
ىرەليجۋشـىمىيۇـايتراپـىلەجەراد نىقياـ ،پاتسۇۋتـ ـ
ايستيزوپلىتاب،پىتاقنۇءلىتاب،پەدمەكەبـىنىعرۇت
،ۋرىدلىبء ـتەبىكە«ەتسەرۇكىسراقەككىلىشۋەتكەشلوبـ
كىليەك ،پىتىنات»ـ ،پىتراتءىدرادناعلوب»يەكتەبىكە«ـ
ۋرەبىققوسلىتاب،پىتەىتقاجرىبءڭاتاقـاشنىيوبڭاز
.كەرەك

،ىشنىتلا زىسكىشرىكـــ ،تلاســــ ىدليتسسىرۇدــ
ىدناباتـەگۋرىدنەلەلۋاس ىلرۇتء8«ڭىتقىلاترو،پىلوبـ
ڭىنىسەمەلىگلەب .كەرەكۋرىدناتقانايتياپتىجلۇبنىحۋر»ـ
قىلىيادۇ نەپـ ،اققىلىدنايابـ قىدڭاتاقـ نەپـ ،اققىلىتقانـ
كىدڭەرەت نەپـ ڭىتقىلاترو،پىلاسشۇكـاققىلىتتاعادجىـ

نىسەمەلىگلەبـىلرۇتء8« يادنوس،»ـ ۋراقتاىنوقا-ـ
نىسەجەرە لىتابـ قىدنويارىلايمونوتۆا،پىرىدناتقانايتـ
ڭىنموكتراپ نىرەلەمەلىگلەبـ ـقىلىدنابات،پىراقتاڭاتاقـ
نەپ ،پىتەزۇتىدليتسـ ىلرۇتء4«،پىتياتاقىتپىتراتءـ
سىرۇب سىرەت4«،»ىدليتسـ ىدلىعيپـ ،ەسەرىسا،»ـ ـ
،ىتقىدلىشامروف نەپقىلىدناباتـىتكىدلىشەروتــ ،پاڭوـ ـ
ۋعاقەگەشنىساقياشنىتالىزوساققازۇڭىنىسىلىرۇقليتس
نەمىحۋر ـىكۇ،ڭىنىليتسايتراپ،پىزىگرۇجيادىعاديوـ
.كەرەكۋتەلىرەگلىنىۋراسقاجزىسكىدزۇڭىنىليتستەم

،ىشنىتەج نەنىتسۇـ ۋاڭوـ نەمـ نەنىرىبۇتـ ىدۋاڭوـ
ىسراقەگۋرىش-پىرىء،پىلوبىدناباتـەگۋتەدڭەرەت
ڭىتسەرۇك .كەرەكۋزىكتەجلوقەنىسىڭەجىدنىرۋەگەتـ
ۋەبنەلەشكەرە نىسايەديـ نانىعاجرىبء،پىتانروپاتقىمـ
ەككىلىشۋەتكەشلوب ىسراقــ ،ەگۋرەگيـىتسەرۇكــ رىبءـ ـ
نانىعاج -پىرىءەناجنىسىلىرۇقكىتكاپ،ىليتسايتراپـ
مىيت،پىلوبىدناباتەگۋرەگيىتسەرۇكـىسراقـەگۋرىش
ناعنىلاس رىڭوءـ كىدلون،نادۋتماقياپپاج،نادۋاملوبـ
نەتكىدمىزوت ،يابزاجــ نامءـاعۋاتقىدزىۋاــ ،ەگۋرەبـ ـ
ىدمىسىق ،ەگۋتيەشۇكـ تىقاۋقازۇـ سەسـ ەگۋتەسروكـ
رىبءىتسەرۇكىسراقەگۋرىش-پىرىء،پىلوبىدنابات
تەزەم ياپتاتقوتـ يەلىرەكشىــ ،پىتەلىرەگلىــ ـىتلاسـ
،زىسكىشرىك انىشلۇقىنايگولوكەيساياسسىرۇدىليتسـ
.كەرەكۋرىتساتپىلاق

،ىشنىزىگەس ىدۋرەسكەتـاشنىيوبـىسىلىرۇقـايتراپـ ـ
ىدناعات،پىتيەشۇكىدزىگەن،پىلوبىدناباتـاعۋتياتاق

ڭىدۋەتكىرەب اشاماتــ نىسىلاتەبــ ۋرىتساتپىلاقـ كەرەكـ .ـ
ۋرەسكەت نىسەجيتانـ ىدۋنادلوقـ ،پىتيەشۇكـ ـىگزىگەنـ
نىرەلەجيتانڭىدۋرەگينىتەمزىقـىسىلىرۇقـايتراپـىتاس
ڭىنموكتراپ قىلىشسابـ نەمـىساقلاـ ڭىنىيجۋشموكتراپـ
اديساياس ىدناباتـ ناعلوبـ ،نىناعاملوب-ـ ڭىنىسەجيتانـ
-ناعلوبسىرۇدڭىنىليتس،نىناعاملوب-ناعلوبىسقاج
،نىناعاملوب تەمزىقـ نەنىسەددۇـ ناعلاـاعىشـ ـاعىش-ـ
نىناعاملا ڭىدۋالاعابـ ىدزىڭامـ ،پىتەـىمەشلوـ ـايتراپـ
ىدزىگەن،ۋرەگيىنىتاسىگزىگەن،ۋرەبنامءانىسىلىرۇق
ۋتيەشۇك نىتىعابـ ،پىرىتساتپىلاقـ ايتراپىتاسـىگزىگەنـ
ىسىلىرۇق ىتەمزىقـــ ڭىنىيەگڭەدــ زىسكىدزۇنىۋسوءــ ـ
،پىتەلىرەگلى ڭىنايتراپـ كىليبـىعادڭايجنيشـ ۋزىگرۇجـ
ۋزىگرۇجكىليبىعادڭايجنيشڭىنايتراپ،پەدمەكەبنىنرو
.كەرەكۋتياعىننىزىگەن

ىلايمونوتۆا قىدنويارـــ موكتراپـ ـىسىلىرۇقـايتراپــ
ەنىتەمزىق قىلىشسابــ ڭىنىساپپۋرگۋتەــ ،ىرەلەشۇمــ ــ
ىلايمونوتۆا قىدنويارــ موكتراپـ ۋرىتسادمىيۇـ ـىمىلوبءـ
مىلوبء ىرەتسىــ ڭىنىسەڭەكـ ،ىرەلەشۇمـ ـىلايمونوتۆاـ
اعنويار ـىگزىگەنـىعادرالۋاراتـىتسىتاقـىتساراقـەتوتــ
ـلىرۇقايتراپقىدنويارىلايمونوتۆا،راتسادلوجـىتپاۋاج
ـىجامىرەدلىكاۋمىلوبءرىبءىعادىتاسىگزىگەنڭىنىيات
نەتتەمزىقـەتسىلىجام.ـىتسانىتاقـەكسىل پەسەـ نەگرەبـ
ڭىدراتسادلوج نىتەمزىقىسىلىرۇقايتراپىتاسـىگزىگەنـ
.ىدلىرەباعابانىيادعاجۋرەگي

»نەنىتەزاگڭايجنيش«
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ـاملوىدەد-،يوعڭىسيەملىبنەس«
.»مىدروكىدراتقىدنىيقاماشناقنەم،ناع
.زىڭىدلاەڭەج،زىڭىدڭەجنىرابء،قارىبء«
ـەد»يوعىدنىعابەگزىسرەتكىيبادنىسوس
نەممىد ڭىرىدعات«.ـ ـرىت،اداسلوبقاعياتـ
نەتكىل ماقلاقـ ...لوىتتەدناپەد»ـاماشراشـ
.ىدرەباساعلاجيالوسزىمەمىگڭا

ەديەك ڭىتترۇجـ ىرابءـ ىسقاجىدزىبءـ
،يەدنىتەروك .زىمياليويادنىتاتۇتتەمرۇقـ
ـوشاققىتتاشزىسىگلەبزىمىگەرۇج.زىماناۋق
نەپتابباحاميادنوسلادءاداعزىمالانيا،پىم
،زىمياراق پوكىتكىلىگزى،ىدمىرىيەم،ايءـ
نەگروك ناشاقراءماداــ يالوسـانىسالانياادــ ـ
،ىدنابرىيەم ،ىرادياجـ ىشىك،لىڭوكقاـ
لىيەپ الوبــ ىدەلىبـ نادرادناماجلا.ـ ـىنوـ
.ىدياملوبەگۋتۇك

ـڭەلوكڭۇمنەدزىمىزوك،ەديەكەدرىمو
قالۇق،پىسەراعزىقىۋس،پىنىروكىسەك
نىتيراق ،اعراتسىبىدــ نەگەلىگلىتـىتكەرۇجـ ـ
ـارا،اناعەتتاسلوس.زىمەسەدزەكاداقپازا
رىكتوياد رەدزوكـ نەمـ ىتقىلاراڭىدرەدلىتـ
زىسۋايا ،پەلىكسەكــ پىتاتقاشلاــ نىناقتاجــ ـ
.زىمەزەس

نانناماج« ـيادنوكەت،نەگەد»تاپاسەكـ
ـاج،ىلىقراۋاتسۇقالۋاىدڭىزوءنادرال
نانڭىد ۋرىشوءـ ـاتشىنىتڭىناجاناعىلىقراـ
،پىل ياجـ ىنەسەسەرىسا،يوعڭىساباتـ
ەروك نىتياملاـ لىزىقـ ،راتىشىء،رەدزوكـ
ـەنىروك»نىرۇسكەج«ڭەنەسـاعرالرىبوت
ڭىس ىلياجنەسادنىنازاقكەرۇجڭىدرالو.ـ
راشانڭە پىلوتراليوـ ،ىدارۇتـ ادنىسوسـ
ادلاج-ادلا رىبءـاعرالوـ ،ەسلەكـىياروـ ــ
كەرۇج لوسـىعادنىنازاقـ ۋاجونىراليوـ ـ
نەمىلىت رىبءــ ىداراتقاقا-ـ يادنىسولادء.ـ ـ
ڭىنەس ىدڭىناجـ نىيادـاعۋالاراجـ نانناپشۇدـ
!؟ڭىسيەگەداتقاس

نىكمۇم ەدنىرىموزوءڭىنڭىناپشۇدلوسـ
يادناقشە ىعىزىقـ قوجــ ىۋلوبـ ،كەرەكـ ـ
نىسوس ـىزىق،راتشۇقاڭىرىدعاتڭىنەسلوـ
،ىداع ىدالاداقـ ،نىكمۇم.ـ رىدعاتـ ـىنوـ
نەگەتپوك نانىناعۋت-سىۋتـ ،راعىشناعرىياـ
ەدلاقوج،رالوبناقتالىجزىسۋاياىنوكىلرىت
ـزاتسۇىلۋايا،پاعماساقسىلا،پىۋقمىلىبء
مىلىبءنادراد ،ىتىقابۋلاــ پاتءــ ـىتتاتء-ـ
كىتتنەدۋتس ،رىموءـ لومـىعىزىقـ تابباحامـ ـ
ـياترىبەدلاەسەمەنرالوبناعامرىيۇبىتىقاب
پاناع نەكتەكـ پىتوءىرىموءنەمرالرىدعاتـ
ناقتاج راعىشادـ انىسالانياراليادنوادنىسوس.ـ
ىتسىعلا ،مىزەســ ،راناجـىلوتـاقتابباحامـ ـ
رالو.ىدياملاياراقنەملىيەپىلوتەگرىكۇش
،نىكمۇم ياداياىرەدزوـــ پاتتانادلىۋاــ ـ
پىعىش نەگەمروكـاتــ ،راعىشـ لوسـ ياداياـ ـ
ەشڭىزوەدنىگۇب،پىشۇپاعماسناتقاتسىق
رىموء لو،ادڭىراتسۇتنەگەتكەنرونىراپاسـ
ـسە«ىعادنىدلاڭىدلىج10ڭىنەس،نىكمۇم
ىدڭەنيەبـىك ەسەمەنىنەگرۇجياملااتىمۇ»ـ
ـازارىبەدلا،ىدلەدەبەتكىيبىعادنىسالانيا
ـاقانىماداقرىبءنەكتەكپىنىرۇسءڭىتتام
ىتسىبات،پار نىماداق100ــ ـلاالاـەكسەـ
پانيوانىعالۇق،اققىدۇقپالۇقنالۇق«،يام
يەدنەگەد»ـاقابرۇقـىتتاج ،ىتپىتء،رالوبـ
ـاپاسرىبەدلاڭىنەس،پىتاجپىلىعىجىزوء
ىزىيانەدبا،پىتياىدڭىناعياسيقـىعادڭىر
ىۋالاباتـاناق نىكمۇمـ ڭىنىزوء.ـ ـىتقىلاشناقـ
اديۇق ،ىنەگرۇجـ رىموءـاتقىتسالـاماشناقـ ـ
پىرۇسء نىناقتاجـ ڭىنەس،ناتساماليوــ قاــ
نەپكىلىدلىڭوك ناقتياـ ـلانيانىنوتىدڭىرىسـ
ىۋلەتپىرىد ،نىكمۇمەدـ اعيادنىسوەنىمـ
زامء ـەك،ىلوتاققىدناماجىگەرۇج،نىتالوبـ
رەلەدنەپـىلرىس ـەكىدرالونەس.ىدالوبـ
،رىش پىتىمۇـ تەكـ كەتنىسازاجڭىدرالو.ـ
رىموء نىكمۇمرالو.نەسەنىنىتەرەبىزوءـ

ڭىدرەلەگزو ،ادناعرىتوپىسامراجـەنىگىلەتاقـ
ڭىنىرەدزو ـسەنىنەكسەلەتاقتەراماشناقـ
ـەدزوكاعاقساب.ۋا-ساملاەرىسۇتەدەنىرەت
،رىكتوىر ىرەتسىتـ ؟ياتقاشىپــ ،سار!ـ
نىمء« ۋزاقـ ،ەنىم_ـ ڭىتسالاتقابزىعانلۇبـ
.لىبءىنىسو!؟ەپسەمە»ىزەنىم

ىزوكڭىتترۇج«.ىدرەباساعلاجەمىگڭا

:ياپيسنانمىيادڭاملوىدەد»رىكتوناعوس

ەدنەم« ـەسەتىتساترابساجزوكرىبءـ

،نىت ەدنەسـ ـەكىتسابرابمىرىيەمرىبءـ

نىتەس لۇب.ـ ناعاتسابـەشەكـ ىدەد»مىڭەلوـ

لىڭەج ـاجمىتاعرالاقسابنەس«.ـەنىسرۇكـ

ـتايقۇممىت-مىت،ڭىسياراقنەپكىلرەكپاۋ

ڭىگەرۇج،رىۋاڭىگۇجادناتقىدنوس،ڭىس

مەكەس ،شىعلاـ قىتراـ نەنڭىرىموىنەينۇدـ

.»ڭىسياعاتساتپىلا

تەمىقار« ـاعڭات.مىدەد»ەگزىڭىنەگنىسۇتـ

،ڭىتكەرۇجرىبءنىتەنىسۇتيادنىسو،پىل

نىتاتابۇج رىبءـ ،ڭىنناجـ نىتيەلەتەجـ رىبءـ ـ

ـۇت،ادنىسار.اتتىقابىناعلوبڭىدزىمىگلۇ

رەتەجـەككىنىس كەتزىبء،ىلىساء،رابەنـ

ىدزىبء رادزىراقپوكڭەاعرادناجنەگنىسۇتـ

...يوعزىبنەكە

ىدڭىگەرۇج« پادلا،اداعماداناعالاراجـ

نەكتەك لوىدەد»اماياىدڭىسىعلااداعماداـ

ىنەسپازانەپقىلىشنىيق«.ەدەنيەبـىتقاملاس

نەس.ىديەبەجەگۋسۇتاناتتارياقەدـىتپىتء

كىۋەريۇك ،سەمەـ رەكسەرۇكـ الوبـ ـەسۇتـ

،ڭىس نەم،ەنيەبـ ىدلىكەســ ناعامىدەد»ـ ـ

ـاناج،ەدەسەملۇكلو،پاراقيارىجنۇت

نانىر قىلىلىجـ پىسەـ ىدرۇتـ ناعاملو.ـ ـ

لو،ىشلىقا ناعامــ روقماقـ ،ۋا-سار...ماداـ

...ىراناجڭىنوىلىج–پىجەدەسەملۇك

ىراناجڭىنوىلىج–پىجەدەسەملۇك
ىزىقشەدبالۇگىزرا

،ىنەكروقاپىراجكەشەشڭىننامرا

.ىنەكلورابىدىپراشىبەلقىتتاش

،نىعىلىدنۇقكىدمەلاڭىدياتلىرۇق

.ىدەدلەلادىرەدزوسڭىديجۋشساب

ىتتەرىدۇق_ۋنىشلۇقتىقاۋقازۇ

.ىتتەدڭەرەتنىرىماتڭىدۋرۇقلە

،زىمىرەتسىمزيلايستوساشوگڭۇج

.ىتتوءەگڭەزەكرىبءناعىماداشاڭاج

،پىرىدلانامءنىۋنەدلۇگڭىدراتتلۇ

.قىدرۇقماعوقىدمىساراج،ىتكىروك

،ىدلىرەتوكەكسەلەبڭىتمىناتو

.پىلىقماماتنىرەتتەدنىميحيرات

،ىگلۇناتسابپىتەسروكرەتسينۋمموك

.ىدلىراقسابڭاتاقياپپاجايتراپ

،پىلەدمەكەبىگىلرىبڭىنناتوىلۇ

.ىدلىراقتا»ىمىزۇتءىكە،لەرىبء«

،پىساەگەزۇجنەپسىڭەجىنامراوگڭۇج

.پىسوقەزىتكىدەتتەبەگلەىتتەلۋاد

،ىتتراتاعلاەرەدۇاۋحڭۇجپىلا

.پىتەكەلىتنىتىقابڭىتتازمادا

،ىداتسىنىتنەممەدرىبءتلۇىتلاۋلە

.)ىرابءسىۋتنەگەبنىلوبىگىلرىب(

،ادنىۋاتسابناپشىنادڭىنايتراپ

.ىداتسۇۋتلىزىقترانەنىسەبوت

،ىدڭىسىڭەجنىمياتقىتتۇقياتلىرۇق

.ىگلۇسىگەتاقترۇجقاپلاجڭىحۋر

،مىڭەلوىسومىعىتتاش،مىشىناۋق

!ىدۋسىلوبءنەممىقلاحنىمەروكنوجء

ىلۇنامىحارۇنلىداق

ىشىناۋقياتلىرۇق

،ناقسارىساعاۋحڭۇجىلۇاعلاترات

.ناتسادپىزاجنۇكتىبيەبەڭىگەرۇج

،اتروشىنىت،قارىڭاشىلەكەرەب

.ناپساقىشا،ۋسرىدلومء،اۋاازات

،ناعامىساتراءڭىنناتوقىتسى-پى

.ڭالالىساج،يۇءاڭاج،ىۋسرىبۇق

،پىلەكاىدرىدناتقىرىتوپىسوقنىساب

.ناعارىشاشادياس-ياسىدمىعازاق

،پەدرەبەيۇتناقشانىزۋا،ەسرەبيوق

.پەدلەگەرۇترەشىپىتاجاعۋاقلاج

،ڭىتقىلاترونىنۇءرىتاجپەتتىگۇ

.پەدلەمەيۇسلادء-ەملادىدرەليەدەك

،ەككىتسىڭەج،تىقابنىگۇبىتتەجلوق

.ەككىتسىمەجپىلانياادىسالۋا

،لوجتلافساڭىديۇء-لىۋاىسارا

.ەتكىتسىگە،قىلۋاتسىققوجىراعاق

،نانىساتپاسيامرىدلاقالابەدرىبء

.نانىساتقاتڭىنمىلىبءپىرەترەنو

،زىمەرەبوش،ەرەمەننىگۇبرىتاج

.نانىساشقابناعرىدلابپىلامىلىبء

،ناعزىقالاىتكەرۇجياملااتاتقوت

.ناءادزىمالاد،نۇكتىبيەب،ناءادزىمالاق

،قىياتلاعوجپىسەلرىبتلۇىتلاۋلە

.نادزىماراپاتسالاىتقىلىراقشۇ

،نەنىسەبوتنەگنىروكادڭىدراقسا

.نەنىسەلەڭىسىباتنادياقنىستەك

،كىيەنىروكادلىجىشنامرىيج

.نەنىسەروڭىتتەلۋادكەلەگڭود-پودء

،پىقلاشناقتاجنىيەدزىڭەتڭىسىرى

.قىتراامرابقابنادۇبناعاس،مىلە،و

،ايتراپموكزىمىشسابشوكنەگەروك

.تىقابناتسابىدەلەكپەدنسەپتەك

،زىمگىلرىتەگنۇك-نەننۇكپىلاڭو

.زىمگىلرىبنەمەكەرەبپىياعىن

،ادنىدلالەزىمەبەترامپەتكىيب

.زىمىزۇجءرۇنناتشىناۋقىدانياج

،ىرۇننەتكوكڭىنايتراپپىلىگوت

.ىلۇگمەتكوكڭىتقامىتنىىدلىشا

،ەدنىگەرۇجنىتەرۇجىماققىلاح

.ىلۇنەكتەنڭىتاساراپمايتراپ

،كىدروكنەنەسڭىتقىلىسقاجەدنىرابء

.كىدلەدمەكەبپىلىياجڭەكمەگەرەك

،نەگرەبپىشەشنىجاتقۇم–ڭۇمڭىتدرايلليم

.كىلرەگڭەمەكاناعەدنەسمايتراپ

،مالاعىللۇكنەگرۇتقالۇق،پىگىتزوك

.ناماءكىلرىبادزىمىسابىشنىسلوب

،ەدرەكسىمۇج،ناقيد–ىشلامپىناتتاش

.ناعارۇقرىجنەتكەرۇجقارادنىقا

،مىشىناتقامنىگۇبناعلوبۋتلىزىق

.مىسىءقاقسانەنىرابىنامراوگڭۇج

،ىقلاحتلۇراءپىساتسۇلوق،پىيەكروك

.نىسىرادقابپوكىتپىتءاعزىمىساب

،ڭىعارىڭاشادروىلۇپەتكىيب

.ڭىنارۇ-ناءنىگۇبناعلوبقامىتنى

،پىلادنىروكەرەترەىگەلىتلە

.ڭىعابىلاءمىقلاحنىسرەبالىشا

،نىباراتراشكىيبالراشڭىنمەلا

.مىناءراتياىلاءناعاسساملىسۋات

،نەمرەدلەىتشۇكپىلەڭەتزىمەزەرەت

.ڭىناراقلاحنىعىتشىنىترەبياعروق

،ىعادنامرىقنىنادءلىزىقپىرىپاس

.ىعابناقيدەنىمنىگۇبىدلىشا

،پىمادراتاققىلىتقىنرونەمۋماد

.ىنامراوگڭۇجاققىدنىشقانىدلانيا

،كىريۇجنەدزۇج،راپلۇتنانڭىميادناققىش

.كىلرىبنەدزىبادناشاقراءنىسەپتەك

،ەگرەتكەرۇجپىتراتلوجىنامراوگڭۇج

.پىلۇكيەدنۇكراشاشرۇنايتراپموك

رەبياساجايتراپموك
ىلۇياقڭاشنالرە

ەدنىتەبتەزاگرىبراءرابحيرات
ىلۇيابرىباستاشير

،نىتەجاقلۇبڭىنمىلەپەدماسرىتلوت

.نىتەزەكنىشىرۇبتروتءڭىنەينۇد

،ناقتالراشىدمەكلوڭەك،قا-يەبزىگرۇج

.»مىتەزاگڭايجنيش«نەنەسنىيالانيا

،نىنۇكڭىماققىلىسقاجنەكتوپىلەت

.نىنۇءىدرۇتراتقىلاڭاجپىۋاتنەنەس

،نىگىلرىبڭىتتازمادانەممىدنىسۇتء

.»نىگىدنىكڭىنايزا«پىرۇتپاتسۇ

،راءناقتاجپىروكنىزىءڭىتحيرات

.راناتقامكەتپەدمىلە،مىدەڭىلۇ

،»نىتەزاگياتلا«ادرااتسۇادڭىناج

.راراتقاناعاسنىرىسنادرالراعڭاز

نىڭەرڭىتتاعيباتسابزۇبنىنىس

.مىگەرۇجۋاساڭىنەملاقپادلىباق

،ادناشاقنەمنىمياناسرىعۇتزىگە

.»مىتەزاگەلى«ەناج»ىشەكەلى«

،ىتساملاادمىرادلىج،رەدنۇكۋا-ىتتوء

.ىتساعلاجادرادناديامپانىسىنەم

_مىزاتسۇنەگەلەتەجانىلوجرىج

.ىقشاعلاىدە»ىتەزاگياتاعابرات«

ەگمەلاىدڭىگىدلەنىتاتىنات

،كەتڭىتەزاگ

...ەدلەلادىدڭىزوءلا

،كىلرەتەجرادناجسەپتەجەنىرىداق

.ەگڭەراڭىنىلىسانەگزىكتەجلوق

،پىساملانەرۋاد،رىمۇعەدزەكناقتاج

.قىشاعلاەدنەس،ماعراق،نەمۋادنامرا

،ەدنىتەبتەزاگرىبراءرابحيرات

.پىسابڭاشنىساملاعوج،لىبءيالاعاب

ىسىشراجڭىتقىلاڭاج
ىلۇۋەباناقلەسۇت

نىميالرىجىدمىناتو

،پىسەلىياملاقنەتشوكەدىلەرىبء

،پىسەرىجقامۋش-قامۋشنەتكەرىكوك

،زىميانرااعايتراپپىيجنىرابء

.پىسەرۇكنەمىشۇكۋاجىگەدرۇتشۇء

،پىسەىرۇنمايتراپموكنانمىسىعىش

.پىتەزۇكقاقسانىمرۇتىدمىناتو

،زىميەتتەباشاسىروءاققىلاڭاج

.پىتەلۇتپىرىشۇەككوكنىنارىقيو

،پىتەىقتيۇىدڭيپنيجيشزىمىشسابشوك

.پىتەىگلۇىدرادنىۋباعاىعڭىدلا

،ەككەرۇجپىگەنىلۇگڭىتقامىتنى

.كىدەتكىتنىۋتقىتسوداراراتتلۇ

،مىناتو،ڭىگىتسىڭەكقاتياب-نالۇ

.نىعاشورىموءەدڭىزونىماتادزام

،يادناقتيانىقايابقارىياقلىباء

.نىماسوقسەلۇنادرىجاعناتوەدنەم

،مىعاسوقڭەلوىدەدزاجپانرااعناتو

.نىساتونۋەرەدمىدزاجەدىدڭەلو

،پاتشىعابكىلىدلىڭوكامىسابتو

.نىماسوقەمىناىگڭامىدمىناتو

لىجاڭاج

،مىلىجاڭاجڭىۋلەكنىسلوبىتتۇق

.نىگۇبالادنەمالاقىدموشاعرۇن

،پىرەاشقالياتنانىڭوسڭىدلىجنەۋرەك

.مىعىلالابىتپىتەكپىلوبپىياع

،ناءىدلىراتقانەدلىڭوكەدرەجناعۋت

.ناعىرادقابەمىرەجەدەمىلە

،پىرىدناتتانەپسىباتىدلىجەنوك

.نامىداش-تاشاشالابماداقىلراب

،نىلىجقىۋاتنەپسىباتپىرىدناتتا

.نىمىلۇۋاتناعاليوتنىلىجناپتۇق

،زىمەكەرەبنىياسنۇكنىسرەباترا

.نىگۇجرىۋامەرەتوكڭىنمىناتو

،نىماناۋقنىلىجناپتۇقپىلاىسراق

.مىناعارۇقنانمىيوىدلوبڭەلو

،اليسقاۋشەمەكلوڭەكلىجاڭاج

.مىناعارۇساڭىپلاجقىدناماكەت

،امراسالاڭاسلوبتىگىجتامازا

.الاساناجپىتراتنىقاجىنىسقاج

،ىعامىتنىىقلاحتلۇراءپىساراج

.اعاش-الابنىسلوبناماىسابتو

مىناتوىلۋايا

،مىناتوىلۋايا

.مىناءىسورالاقرىش

،ماقتادزامەدڭىزو

.نىعاشوڭىدرىموء

،مايۇناجمىناتو

.مايراد،لوك-نىديا

،مىڭەلومىيۇءزوء

.ماريزاجەكلوڭەك

،ماناپساب،مىتىقاب

.ناءقاقساكىلىگڭام

،ىگەرۇجڭىنناتو

.ماناتسا-مىڭيجيب

،ىلايامىناتو

.ىلاياسىعاب-ۋاب

،پەتشەپلايادمانا

.ىداياجنىعاشۇق

ىلۇياقاۋارياس

ەدرەجناعۋتنىمارىشۇنىسۇقرىج

رەتتەرۋس ناتپاروترەتتەرۋس ناتپاروت
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اقسىق رالراباحاقسىق رالراباح

سىنىسۇ نەگلىتەـ كەبلاماكازيرـىشلىتءـ ـ
ىزىق ىديالراباحـ ىدنورتكەلەـىگەتكەزەك.ـ ـ
ادۋاس ڭىدرەلىشۋنەتپىساكىۋمادڭىنىسەشكەتـ
ـنىگە.ىتتاراجقىلىليالوقـانىۋتىمادـىتپىساك
رەلىش قىلىشاۋراشلىۋاــ ،نىرەدمىنوــ الاقـ ـ
ـەشكەتپاروتنىرەدنەكۇدادۋاسىرادنىعرۇت
ىرەل ىلىقراـ اعرازابــ نىرەتپىساك،پىلاســ ـــ
.ىتتىماد

كەشەۋاش ىعادنىڭالاسىگەقادزوبىسالاقـ
ڭايجنيش رالاۋراشـ لىۋاىلايگولوكەىعىتتاشـ
قىلىشاۋراش كىلىشمىگەـىگىتكىرەسـىتكەشــ ـ
نىرەدمىنوقىلىشاۋراشلىۋاـىلاكيناگروـەناج
ـىساكلۇب.نىروپىساكنىتەتەزىگەنىدۋتاس

نىروپ شاعلاـ ناعلىرۇقـ ەدزەكـ ىدرەدمىنوـ ـ
ۋتاس ادنىعاجـ نەگەتپوكـ پاتـاعراتقىلىشنىيقـ ـ
ناعلوب نەنىرەلەشكەتپاروتەلەكنىيەك،ىدەـ
،پىنالادياپ نىروپىساكـ ىلاكيناگرونەگرىدنوـ
ىدرەتكىلۇت-قىزا ـۋاسىلىقراۋتاساتپاروتـ
نەكسۇتـانادناجـىساد رىزاق.ـ ڭىننىروپىساكـ
ىرەدمىنو ەشەن10ىلراتاقۋجڭاۋگ،ڭيجيەبـ
ـلىگزەمماريەمەكەرەم.ادۋلىتاساعالاقىرىء
نىيەدەككىشاج400ەد300ـەنىنۇكەدنىرەد
مىنوء قىدلىج،پىلەكتوجـ ازاتــ 200سىرىكـ
ڭىم ىدنورتكەلەڭىننىروپىساك.ناقسانانناۋيـ
ادۋاس ادۋاسىدنورتكەلە«:ۋحڭاۋـىسىتپاۋاجـ
ادنىباروت ناقتاستازـ ەدزەكـىقپاتسابـ ۋابۋاتـ

ادنىباروت ـناعلوبپوكەتورەدمىنونىتالىتاسـ
ناتقىد ۋايابەتوىۋلىتاساتپاروتڭىدرەدمىنوـ
ىدلوب ناتقىدنوس.ــ ىدرەدمىنوــ ڭىتپاروتـ ــ
قىتسود قىتسودپاروت،مىدراعىشەنىرەبڭەشـ
اتپاروتڭىدزىمىرادناراج-سودىگەدنىرەبڭەش
ماتسانادلىجرىبءىلىقراىۋەلەمرەكتوارازوء
ناتتىقاۋ ىرەبـ ۋابۋاتـ زىمادۋاسـىعادنىباروتـ
ـوتىدنورتكەلەلىيب.ىدەلەكپىلوبىسقاج
ـنىتاتراڭىدزىمىسىرىكىلىقراـىسادۋاسپار
.ىدەد»لىماكمىمىنەسانىعىد

كەشەۋاش رادماعاتىتتاتءادنيلىعادنىسالاقـ
ڭىنىنەكۇد قىدنورتكەلەڭيلۋاگـىسىتپاۋاجـ
ـرىسىپىزوء،پىنالادياپنەنىسەشكەتادۋاس

ناع لابـ اتپاروتنىرادماعاتىتتاتءنەمەشلۇكـ
،پىتاس ىسادۋاســ ناعرابــ نىياســ ـانادناجـ
نەكسۇت ۋاگ.ــ ـاتپاروتـىلىج-2015«:ڭيلـ
نەكۇد ،پىشاـ ـىشنىتەرۋسڭىنمىرەدمىنوـ
،مىدراع ـەدمىنواتتاچيۋڭىدرادنامرالالۇبـ
پىتاسىدمىر ىليالوقـەتوـانىۋلاــ ىدلوبــ .ـ
تاچيۋ ڭىنمىنەكۇدنىيەكنانناعلىشاـىنەكۇدـ
700ەنىنۇك،پىنادناجنىياسناعرابىسادۋاس
انىلىج،نانناۋي800ەد ڭىم200ــ ازاتناۋيـ ـ
سىرىك نىمەزىگرىكـ رىزاق.ـ پاروتـ ـەشكەرەـ
ىدلوبـىليالوق ڭىدرالراديراق.ـ ـۇباتتاچيۋـ
ـىكتەجانىرالىسابتونىرادماعاتىتتاتءناقترىي
.ىدەد»نىمرەبپىز

ىلۇشامۇقەلۋاتىشلىتءنەگلىتەسىنىسۇ
ىديالراباح ياعوتناعاش.ـ ـاياسىقسىقىنادۋاـ
ڭىتتاح لەدەجـ ۋتەلىرەگلىنىۋمادـ ،نىشۇءـ ـ
ناپقا-6 مەتكوكـىنۇكـ ىسراقنىسەكەرەمـ
،پىلا »ىعارىڭاشىلەكەرەبڭىنىعامىتنىراتتلۇ«ـ
نەمىسىناليابـىلىميق زۇم-راقىتكەزەك-3ـ
.ىدزىكتونىسەكەرەمتاحاياس

لۇب ـىعادنىعىشالاقنادۋاـاعلىميقـىكتەرـ
،ەمەكەم ،پەتكەمـ ،ناگروـ ىعادنىرادنىروسىءـ
ـۋقو-ىشۋتىقو،رالىشسىمۇج-ـىشتەمزىق
ـانىتاقىمىۋاقرالىشلام-ىشنىگەەناجرالىش
،پىس ىتسىتاقڭىننادۋاادنىدلارالاتسابلىميقـ
پىتاقنۇءلىتاب،پىلوبىشاماتسابىرالىشساب
نىقيا ۋرىدلىبءـايستيزوپـ نىلىميقـ ،ىدزىكتوـ
نادىسو ىۋاتقىلرابنانىعىشالاقنادۋانىيەكـ
ەگرتەموليك7ىگنىيەدانىڭالاىعڭاشراقـىقسىق
.ىدلىرىدزوىسىراجۋرىگۇجۋاياج

لۇب سابڭىتسىراجۋاياجادلىميقـىكتەرـ
نىسەدلۇج ناعلاـ ـلىب«:ىلۇتاللەمتاناعرەـ
ـلۇجسابلىيب،ماسلوب-3اتسىراجىعرىت
زۇم-راقڭىدزىمىنادۋا،مىدلاپىڭەجـىنەد
نىبىساكتاحاياسىۋتەتسىرونىلىميقتاحاياس
ـۋرىگۇجناتقاجرىبءىدنە،ىلادياپاعۋتىماد
نىتاعيباتالادـەگرەلىش ۋاس،پاليسـ ـىلەنەدـ

.ىدەد»ىداليستىباشاعۋلوبىتامازاوگڭۇج
راق ادنىڭالاـىعڭاشـ ـوقىتتىقابىگنىگۇبـ
ىدماع كەيتـەگلىتـ ،پىتەـ يبء،پىتياناءـ ـ
،پەليب پالرىجـاتاتقاقساـ ـاعنامۋدـىنەكەرەمـ
،ىدەلوب نىتەنەلەكەنناداڭاجەگرىبنەمىنوسـ

پۇج10 ساجـ قىتپوتـ ـىكتونىلىميقەكەنـ
قىلاحاۋحڭۇجاعرالوىرالىشسابنادۋا،پىز
ڭىنىساكيلبۋپسەر ـاب،پىنىسۇنىگىلاۋكەكەنـ
،ىتتىق ىدمىساراجــ ىلەكەرەبادــ ،پىتوءــ ـ
.ىدرىدلىبءكىتسەتكەلىتانىۋلوبادروىرالۋاتو
راتتامازانىتيانيوادنىلاجتاىتساعلاجنەمىسو
رابكوك ـناعاش،پىزىكتونىسەكەسابۋتراتـ
ياعوت ارۋباراق،ىسامرەفــ ىسىكناج،ىلىۋاــ ــ
شۇء،پىلوبـىلەدلۇجـىلىۋا اشنىيوبەجەرادـ
.ىدناليس

لۇب ياعوتناعاشـىعلوجـ ڭىنىنادۋاـ -راقـ
زۇم تاحاياسـ سەلىشروكەناجنادۋاـىلىميقـ
ڭىدرەلرەكسەۋاىعڭاشراقـىعادرالالاق،نادۋا
،ۋاتتاحاياس ـناتتاعاناقنىتەجاقۋبەتـىعڭاشـ
-ىشنىگەنەگەتپوكناتقاجرىبءىعات،اسرىد
ڭىدرالىشلام كىلرەجىلراتاقىتەيوقيابسابـ
ىدرەدمىنو پىراعىشـاعرازابـ ەنىرەلۋنەتپىساكـ
.ىتشالوجلىعڭاد

ىدزىكتونىسەكەرەمتاحاياسزۇم-راقىتكەزەك-3ىنادۋاياعوتناعاش

ـىعۋتراعا-ۋقوقىدنادۋاناۋاسـاتقىۋج
مىل نەنىتەتيموكـىتەمزىقـايتراپـاكينحەت-ـ ـ
قىلىشنامرو ـسۇتانىعامۋاكىتتەمۋەلاىلوجـ
نەك تەمزىقـ مەتكوكـىتەرتاـ نىسەكەرەمـ ـ
ۋزىكتوىدلىڭوك ،نىشۇءـ ـتاحقىدنادۋاـ
كىلرەك ـام«،پاساجسىناليابنەمىماعوقـ
ناعادڭىمنوـىتتەينەد _ۋزىكتەجانىسابتوـ
قىلاعاسوبادنىبىرىقات»مىنامراوگڭۇجڭىنەم
رەلرەكتاح.ىتتەتسىروىلارىبادنىلىميقۋنىسۇ
نىتيەلەنيەبنىرەتكەلىتنامراناعزاجىرەدزو
مەكروك نىراتقىلاعاسوبـ قىتسىـاعرادنىعرۇتـ ـ
نەمىراتسالىقى مەتكوكناقتاجەلەك،پىنىسۇـ
تىقابـەنىسەكەرەم ـىتىدنايابەناجقىليابـ
.ىدەلىتقىتشىن

رەلرەكتاح:ـەتتەرۋس نىراتقىلاعاسوبـــ ــ
.ادۋنىسۇاعرادنىعرۇت

ناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس
يەمەۋشيل،ىلۇنامىحارۇنلىداق

ىتشانىلوجڭىدۋنەتپىساكىسادۋاسپاروت

راقساناحسىڭەجىشلىتءنەگلىتەسىنىسۇ
،ىلۇ ىشلىتءـىتكىرەـ ناحاۋاــ پارۇتـ ىزىقـ ـ
ىديالراباح ناۋاسـاتقىۋج.ـ ىتكىلىگرەجىناۋاـ
ىجاب نەنىسەمەكەمــ ىزىحۋادىســ ـىعىشالاقـ
ىگەدنىتەرتاتەمزىقنەكسۇتانىعاتسىقۋحۋاس
ۋاتشىعابرىيەمىلالىعۇشىنادۋاناۋاسرالرداك

،پىسەبلەسنەمرالىعادنىماعوقروقكىتتەمۋەلا
ـابرىيەم«ادنىڭاسراقۋلەكىسەكەرەممەتكوك
قىلۋلىج،پاتشىع ـسىرونىلىميق»ۋزىكتەجــ
.ىتتەت

ناۋاسـىنۇك-10 ـىلالىعۇش«ـىنادۋاـ
رىيەم ۋاتشىعابـ كىتتەمۋەلا»ـ ىعادنىماعوقروقـ

رەلىتكىرە ـتاتەمزىقنەكسۇتاققاتسىقنەمـ
ىگەدنىتەر ڭىدرالرداكـــ ،ىعىتسابتەرتاـ ـــ
ـسابڭىنەۋشڭۋحىيجۋشىشنىرىبءقاتسىق
ادنىعىلىش ڭاۋىرالىسابتويەدەكـىعاتقاتسىقـ
نەمنىۋنيج ۋاجـ نۇجڭاگـ نانىسابتوـ لاۋحاـ
،پىسىعۇ لاحـ انىسابتوىكە،پىرابيارۇسـ
روزيۆەلەت ،يامقىتقىزا،نۇ،شىرۇكـەناجـ
ـاقاقسىمرۇتىدنىسسىنوكوك،ىتۇسءرىيس
.ىدرەبپىزىكتەجىدراتتازىتتەج

ـكىرەنەمرالرداكىگەدنىتەرتاتەمزىق
ڭىدرەلىت ىدروزيۆەلەتـ ـرىكەنىيۇپىرەتوكـ
نىنەگزىگ نەگروكـ تاعاباقتراقنىۋنيجڭاۋـ
ـلۇمىساج«:ەدەنيەبنەگنەرىبەتلو.ىدناۋق
ياع رتاەتىلرۇتءاسلوبمىروزيۆەلەترىبء،ىدـ
ـۋادنامراپەدمەسروكىدرەدمليفاقسابەناج
،ناتقىدناعاملوباشقاەدمىزو،اديالا،مەىش
پىتاس ـلوبىسقاجىدنە،مەگلەكياملاالاـ
رەدزىس،ىد ڭىنەمـ ەگەزۇجىدمىنامرالۇبـ
،نىمرۇتپىنەرىبەتىتتاقنەم،رادزىڭىدرىسا
نىشـەگرەدزىس نەنمىلىڭوكـ »نىماتياتەمىقارـ
.ىدەد

ناۋاس ـەمەكەمىجابىتكىلىگرەجـىنادۋاـ

نەنىس ىزىحۋادىسـ انىعاتسىقۋحۋاسىعىشالاقـ
نەكسۇت تەمزىقــ ڭىنىتەرتاـ ڭۇحـىعىتسابـ ـ
يادنىسو«:ەۋش رىيەمـ ۋاتشىعابـ نىرادلىميقـ ـ
ـەكرىۋاىعىلىشنىيقادنىسابتوـىلىقراۋرىدزو
ىرىيەمڭىتتەمىكۇنەمايتراپاعرالىسابتويەد
ەدزەكىگرىزاق،پىرىدنىزەسنىعىلروقماقنەم
پىراسقاجنىياسناعرابڭىنىتاساياسڭىنايتراپ
انىسىمرۇتقىلاحڭىنايتراپ،نىعىدناقتاجـەلەك
كىلىدمىيت ەدنىگەموكڭىنىراتتاساياسۋزىكتەجـ
ـاراسقاجنىياسناعرابادـىسىمرۇتڭىدرالو
ـەمىجابـىتكىلىگرەجـىلىج-2018،ىد
ـنىتەرتاتەمزىقنەكسۇتاققاتسىقنەنىسەمەك
رالرداكـىگەد ىزىحۋادىسـ ۋحۋاسـىعىشالاقـ
ادنىعاتسىق ىتساعلاجــ ،پىرۇتــ ىدرەليەدەكـ ـ
ۋەدلەمەيۇس نىتەمزىقـ يادىعاديوـىتسەكياسـ ـ
،پىراقتاـىسقاج ىتتەلۋادكەلەگڭودياپپاجـ
ماعوق ڭىدۋروقــ لوقـەنىسىڭەجـىشۋشەشـ ـ
ىۋزىكتەج »زىماسوقىدزىمىسەلۇزوءنىشۇءـ
.ىدەد

تەمزىق:ـەتتەرۋس نەمرەلىگەدنىتەرتاـ روقـ
رالىعادنىماعوق ادنىسابتوـ ـاعرالرابـىعىلىشنىيقـ
.ەدۋرەبپىزىكتەجروزيۆەلەت

ىداتشىعابرىيەم،پىراباعىتاسىگزىگەن

يلاعرە▲ يابقىتقوتــ ناجمىلاق،ىلۇــــ ــــــ
ناقسىيەب ىسەكەرەممەتكوك.ىديالراباحىلۇـ
ادنىڭاسراق ۋرەسكەتپىتراتءقىدنادۋاناۋاسـ
نەنىتەتيموكۋرەسكەت،ۋالىقابنەمـىتەتيموك
ناۋاس ڭىنىعىشالاقناۋڭۇدـىنادۋاـ ناۋزاكـ ـ
نەمرەلىگەدنىتەرتاتەمزىقنەكسۇتـانىعاتسىق
قاتسىق ـابتورالرداك»ىگەدنىتەتيموكـىكە«ـ
نىرالىس يادعاج،پالاراــ ،پىسىعۇـ تراق«ــ ـ
ايتراپ ،نەنىرەلەشۇمــ قاتسىقـ ،نانىرالرداكـ ـ
ـرالو،پارۇسلاح»نەنىرەلرەكەبڭەتراق
ـاجاراقۋارۇسلاحنانناۋي800ەنىرىبراڭىد
.ىدرەبنىت

زىمىشلىتء▲ كەمرەـــ يابنەسراسـ ،ىلۇــ ـ
ـاحىزىقكەبتىقابلۇگادعابىشلىتءـىتكىرە
ىديالراب ەديجرابىشقىلالاقكەشەۋاشاتقىۋج.ـ
كىتتەمۋەلا ـەشمىلوبىشقاسڭىنىنويارـاڭاجـ
رىبءنەمىۋتەسىڭاڭىدرەلرەكتەمزىقىگەدنىس
،پالرابيا ـىڭوەديجرابىشىلىقراۋرەسكەتـ
نەنىر ناعنالرۇـ ڭىدرادلامـ ،پىۋاتنىگەرەدـ
سىملىق ولەدرىزاق،ىدلااعلوقنىرالىدنامۇگـ
ـسىرابىسو،ەدنىتسۇۋلىرەسكەتيەلىرەكشى
ڭىم70ـات قانناۋيـ 13،تاىكەەناجاشقاـ
رىيس ڭىتقىلاح،پىسۇتءـاعلوقـ لامــ ىكلۇم-ـ
.ىدنالاشاراناننايز

لىداق▲ نامىحارۇنــ ىديالراباحــىلۇــــ .ــ
لادء-ەملادىدرەليەدەكڭىتتەمىكۇنەمايتراپ
ۋەدلەمەيۇس ڭىنىتاساياسـ نەلۇشـ ،ىسالىعۇشـ
قاتياب جاتقۇمـىگەدلەـ ڭىدرادناجـ ەنىگەرۇجـ
ـنادۋاناۋاس.ىتشاشنىعاۋشتاعاپاش-رىيەم
پەتكەمـاترو-2قىد ادنىسابتوـ ـىعىلىشنىيقـ
اعىشۋقو99رىۋا ڭىم13ــــ ۋقوناۋي920ــ
كەموك نىتاجاراقـ زىسڭالا،پىتاراتـ ەنىۋنەريۇـ
.ىتتاراجيارو

ناحسىڭەج▲ راقساـ ناحاۋا،ىلۇـ پارۇتــ
ىزىق ىديالراباحــ تەمزىق«.ــ ىگەدنىتەرتاــ ــ
رالرداك ڭىدزىبءـ پىتاسشىپرەكـاعزىمىسابتوـ
ـاسادنىساروققىلىشمىعابەناجىدرەبپىلا
پىل ىعلىيب،ىدرەبـ ەشەنرىبادـىعاتـىلىجــ
ساب ىدرىيسـ قىتراـ ىعادنىڭوسلىج،پىعابـ
قىدنادۋاناۋاسىدەد»نىمارىتتراىدمىسىرىك
مىقۇتـىتتروس تىگىجيابىنىعرۇتڭىنىسامرەفـ
نارياق ناۋاس.ـىلۇـ ىتكىدزىسپىۋاحقىدنادۋاـ
ـاجكىلىدمىيت،ۋسىعۇ«نەنىسەمەكەمۋالىقاب
،ۋاس ۋرىتسىعوتـ ىتتروسـاشنىيوبـىتەمزىق»ـ
مىقۇت ىگەدنىتەرتاتەمزىقنەكسۇتانىسامرەفـ
رالرداك نەننەگلەكـاعامرەفـ اعرالاۋراشىرەبـ
ىلىتقان،پىنىيۇكـىيانىش ىتقىلىعڭىتىتتەمزىقـ
.ىدەتسى

ـيموكىكە«قاتسىققىلىشاۋراشلاملاتقاپلاجڭىنىلىۋاارۋباراقىنادۋاياعوتناعاشـاتقىۋج
اعرالىشلامىگەدنىرىڭوقىلۋاتسىققىلرابياعلاشرتەموليك200نانىعىشالاقنادۋا»رەلىگەدنىتەت
.ىدرىشەكنەدزۇكنىلاۋحاۋعىشنانىرىقسىقڭىدلامكىلۇتراء،پىراباسادناما

نەكتو اراقـىلىجـ قىلرابنىلامكىلۇتراءڭىم18نىسابتوىشلام67قاتسىقلۇبەدزۇكـ
قىلۋاتسىق ،پىرىتسالانروـەنىرىڭوـ تەرىسو.ىدەناعاتقاسنانىلومىتپوشءساپازاعابماقـ
قاتسىق ىرالىشسابـ ـاراىدرەلرىڭوقىلۋاتسىقىلراتاققالۇبڭەك،قالۇبشۇء،قالۇبراسـ
رىبء،پال مىلوبءـ -رىيەمڭىتتەمىكۇنەمايتراپ،پىتاراتشىرۇك،نۇ،يامقىتقىزااعرالىشلامـ
.ىتتاراتپوشءيات4000نىشۇءىتەجاقڭىدرالىشلام،ەگرىبنەمۋزىكتەجنىتاعاپاش

.ادۋتاراتپوشءاعرالىشلام:ەتتەرۋس
ىلۇىحياشكەبتىقابناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

سىنىسۇ نەگلىتەـ لۇگرەىشلىتءـ ياتاقۇمـ
ىزىق انىسىمرۇتقىلاحۋنەتپىساك.ىديالراباحـ
نىتاياس ـنىسالاقكەشەۋاش.سىءنەكلۇڭەـ
،ۋاساجكىلىدمىيت،ۋسىعۇ«ـىسياقراءـىعاد
ۋرىتسىعوت نەكسۇتاققاتسىقاشنىيوبىتەمزىق»ـ
تەمزىق رەلىگەدنىتەرتاـ ڭىدرالاۋراشـ ىلرۇتءـ
نەمرادلوج پىنەتپىساكـ قىلىشاۋراشـ نىۋرۇقـ
قىلاح،پەبەج نىسىمرۇتــ زىسكىدزۇـ ـقاجـ
نادراتقاجـىلرۇتءـاعۋتراس مەدراجـ ،پىرەبـ
قاتسىق-لىۋا سىلىرۇباتساراقزوكنىرەدلەياـ
ڭىدرالو،پەبەجـاعۋاساج نىسانراۋنەتپىساكـ
زوء،پىتيەڭەك سەبرەدـانىدلاـ ـاجپىساكـ
.ىتتەكىلىشكەتەجىلىتقاج-ناجانىرالۋتار

ڭىنىلىۋاـاشاش رەدلەياڭىنىعاتسىقماتلىمادـ
قاتسىقـىساروج ـيڭايش،پاتسابنىرەدلەياـ

نۇچناۋ كىتسەبلەسـ نىۆيتارەپووكـ ،پىرۇقـ ـ
ـاسنىرەليۇناعلاقنەي،سوبڭىدرادنىعرۇت
ـڭىرىبء،پىشانىياجاياسرالىشلام،پىلاپىت
ياع رەدلەياـ پىراقسابـ ،پىزىگرۇجـ ياد20ـ
ڭىنمادا ۋنەتپىساكـ ،پىتەمىشەشنىسەلەسامـ
نىۋباتاشقاقا-ياپقىشناتقاتسىقڭىدرەدلەيا
ىرەتسىرىكقىدلىجڭىدرالو،ىدرىساـەكسى
.ناعلوبادنىسالانياناۋيڭىم15نەمرەشلوم

ادالاق ەدنىگىتكىرەسۋسالراباحىلامىجلىجـ
پىنادلاج سىمۇجــ پەتسىــ ناقتاجـ قاتسىقـ ـ
ىنىعرۇت يۇحوگيلــ نىتەمزىقادـ ،پاتساتـ ـ
ـابتو،پىلوبەشۇمانىماعوقكىتسەبلەسـىسو
نىس ـتراەدنىسىرىك،ەگرىبنەمۋسالياراقـ
.ىدرىت

ىتتاراجياروەنىۋنەتپىساكڭىدرەدلەيا

نىجلىبرودء »ىشەكقىۋاسقىلاراقۇبناعلانراەنىسەكەرەممەتكوك«ىعلىج-2018ڭىنىنادۋاـ
ـاحتلۇراءەكترەسنوك.ىدلاتسابىدنامۋدادنىعىلاتروىمىيۇرالشسىمۇجقىدنادۋاناپقا-9
قىل ڭىنىعىلىشترۇجـ ناعادنىيادىرەدزوــ اشاماتــ رەنومەكروكــ ىرەلرىمونـ ـىگەدرىۋادـاڭاجـ
.ىدەلىگيانىسەنيەب-تەباڭاجڭىنىنادۋانىجلىبرودء

قىۋاس ڭىتشەكـ تلۇراء.ىدلىشانەميبقىتپوتـىعادنىتا»ـوگڭۇجـىتكىروك«ـىعىدلىمىشـ
رادزاپرەنو ادانحاسـ الارۇبـ پىسابـەگيبـ اعنامرا«ڭىدرادناعرىدلابياتنەكشىك.ىدموشاققىتتاشـ
تاناق زىسۋاقاڭىدرەدمىرىپسوساجناعموشانىسالىعۇشنەلۇشڭىنايتراپىروحقىتپوتىتتا»ـ
ىتتىقاب،پىتەجرە ـتراقىرتاەتيۇجيۇيقىدماداشۇء،ەسەلىگيانىعىدناقتاجپاساجادنامازــ
ڭىدرات ـنوكىدنۇمزاميابناعلادنىيادەكشەكقىۋاس.ىدەلەنيەبنىسىمرۇتىتتىقابـىگنىگۇبـ
ترەس ىرەلرىمونـ ىدرەدنەمرەروكـ ڭىنىسەكەرەممەتكوكىعادنىلىجناپتۇق،پىتلەنەكاققىتتاشـ
.ىدرىسانىيەرەم

.ەدۋەليبيبءقىتپوت:ەتتەرۋس
ىلۇلىباقتارۇمرەىشلىتءنەگلىتەسىنىسۇناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

كەشەۋاش ـزىق»ۋرىتسىعوت،ۋاساجكىلىدمىيت،ۋسىعۇ«نەتپەتكەمشىۋاتساب-2قىلالاقـ
انىعامۋاكىتتەمۋەلاسىلىرۇقڭىنىسامراقسابسءەشوكتىبيەبىسالاقكەشەۋاشاشنىيوبـىتەم
ـەرەبڭىنىعامىتنىراتتلۇ«،پىسەلرىبىعامۋاكىتتەمۋەلاسىلىرۇقنەمىتەرتاتەمزىقنەكسۇت
.ىدلاىسراقنىسەكەرەممەتكوك،پىتەتسىرونىلىميق»ىعارىڭاشىلەك

.ادۋسابەگيبالارۇبرەلىگەدنىتەرتاتەمزىق:ەتتەرۋس
رۇنيامناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس
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