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ڭىديا-4.ىديالراباحڭىيڭايزىمىشلىتء
نەتسۇتـىنۇك-11 نىرۇبـ قىتقامياـ قىلاحـ ـ
تەمزىقـىياتلىرۇق ىعلىج-2018ـىتەتيموكـ
نىسىلىجامءـىكتەرـىشنىرىبء قىلاح،پىشاـ ـ
ڭىنىياتلىرۇق ىسەلەكــ ىدنىيۇتءـىعادماداقــ ـ
.ىداساجۋرىتسالانروەنىرەتتەمزىق

تەمزىقڭىنىسەمەكەمكىلىشمىكاسىلىجامء
،نىسامادناياب قىلاحىلەجەراداتروقىتقامياـ
ڭىنىتوس تەمزىقــ ياتاعابرات،نىسامادنايابـ ــ
نىسامادنايابتەمزىقڭىنارۋتارۋكورپـەشمىلوب
ىدادڭىت ەناجـ ڭىتقاميا؛ىداراقــ -2017ـــ
قىلاحـىعلىج ىۋمادماعوقنەمىعىلىشاۋراشـ
ڭىنىراپسوج ۋلىراقتاـ -2018ەناجـىيادعاجـ
قىلاحـىعلىج ىۋمادماعوقنەمىعىلىشاۋراشـ
ـابىگەدنىنوجىساقسۇنىقشاعلاڭىنىراپسوج
ڭىتقاميا،ىنامادناي ـانىزاقـىعلىج-2017ــــ
-2018نەمىيادعاجۋلىراقتاڭىنىبەسەەجەم
ىساقسۇنىقشاعلاڭىنىبەسەەجەمانىزاقـىعلىج
؛ىتتىكەبەناجىداراقىنامادنايابـىگەدنىنوج

قىلاحـىعلىج-2018ڭىتقاميا ىعىلىشاۋراشـ
نەم ماعوقــ ڭىتقاميا،نىراپسوجىۋمادـــ ــــ

؛ىتتىكەبنىبەسەەجەمانىزاقـىعلىج-2018
ىدرالىلۋاقـىلرۇتء اقسىۋاد)ـاقسۇنـىقشاعلا(ـ
پىلاس ترەسـاعڭازـىگزىگەنىراءـىتتىكەبـ ـ
.ىدزىكتونىمىسارءۋرەب

رالانىمـەتسىلىجام ايتراپ:ىدلەتپىرادـاسابـ
ڭىنىياتلىرۇق-19 ـەريۇيەلىرەكشىنىحۋرـ
،پىرىدنەلىتكەياد،پىن اڭاجڭىنڭيپنيجيشــ
اشوگڭۇجرىۋادء مزيلايستوســ نەمىسايەديــ ــ
ـناباتەگۋرىتلەكەككىلرىبىتتەكەرا،ىنايەدي
ۋلوبىد كەرەكـ ـىجامءىكەكىتتەكەلمەم.ـ
ڭىتسىل نىحۋرـ تايقۇمـ ىگزىگەن،پىنەريۇـ ـ
ـەجنىۋلىراقتا،نىۋنەلىتكەيادياپپاجڭىنڭاز
ۋەب كەرەكـ ىدرازان.ـ سابـ اشنىرابـاعاناسىنـ
،پىرىدنالرىعوش سابـ قىلاحنىبالاتـاناسىنـ
ڭىنىياتلىرۇق ڭىنىۋراقتااشنىيوبڭازنىشىروبـ
ساتۇت ادنىسىرابـ ،پەلىگياـ قىلاتروـايتراپـ ـ
ـارىلايمونوتۆا،ڭىنىرەدمىشەشڭىنىتەتيموك

قىدنوي ڭىنموكتراپـ ىرالۋرىتسالانروـ نەمـ ـ
قىتقاميا ڭىنموكتراپـ تەمزىقـ ڭىنىراتپالاتـ ـ
رىمات ،پىتراتــ نىۋناتقانايتـىلىتقانـ ۋەبەجـ ـ
.كەرەك

رالانىمـەتسىلىجام ىعاتقاميا:ىدلىتەپالاتـ
قىلاحـىلەجەرادراء ڭىنونەمىرالياتلىرۇقـ
نىتەمزىقىتكەزو»1+3«ىرەتتەتيموكىتقارۇت
زىعىت ـىياتلىرۇققىلاح،پىرىتويەتكەرىڭوتـ
ڭىن ىعىلىلاماتتىعابڭىنىتەمزىقۋازۋق-ۋالىقابـ
نەم نىگىلىدمىنوـ ـلىكاۋ،پىرىتتراـىيانىشـ
ىگزىگەنڭىدرەد قىلاعلۇتــ تەمرۇقـانىنروـ ـ
ـلىكاۋىياتلىرۇققىلاحىلەجەرادراء،پىتە
ـنىزو،پىرىدنەلەلۋاسقىلوتنىلورڭىنىرەد
زىسكىدزۇـىتسىلىرۇقكىد ـوب،پىتيەشۇكـ
ـەكىدنەمراپىدۋراقتاـاشنىيوبڭازـىتشىر
نەملىپ ـىتقىنروماعوقڭىنڭايجنيش،پادماقـ
،ۋرىساەگەزۇجنىعىتشىنىتىدنايابنەمـىعىل
،ىدمىساراج ـسىنوق،مەكروكـىسايگولوكەـ
ياتاعابراتـىلياجـاعۋنات ۋرۇقـ قىلاحنىشۇءـ

.كەرەكۋسوقنىسەلۇكىدنىزوڭىنىياتلىرۇق
قىتقاميا ـيموكتەمزىقىياتلىرۇققىلاحـ
ڭىنىتەت تاناتلاسـىسىشۋرەگڭەمــ تايانيعـ ـ
،ىزىق راسابنىروـ نەنىرەلىشۋرەگڭەمـ كىرەسـ
-يادنوس،ىزىقناقاجرۇنيام،ىلۇكەبزارو
.ىتسانىتاقەكسىلىجاممادا15نەدرەلەشۇمقا
تەمزىقىياتلىرۇققىلاحقىتقامياـىتسىلىجامء
راسابنىرو،ىيجۋشڭىنىساپپۋرگتراپـىتەتيموك
.ىدراقسابىجنىبۋوحىسىشۋرەگڭەم

كىلىشمىكا ڭىنىسەمەكەمـ راسابنىروـ ىيلاۋـ
ىتوسقىلاحىلەجەراداتروقىتقاميا،ياحيب
نەم ڭىنارۋتارۋكورپـەشمىلوبـ ،ىرالىشسابـ ـ
قىتقاميا ۋالىقابــ ۋرەسكەت-ــ ،ڭىنىتەتيموكـ ـ
ىتپاۋاج)نىرو(ڭىدرالۋاراتىتسىتاقىعاتقاميا
نادۋا،ىراتسادلوج ىياتلىرۇققىلاحقىلالاق-ـ
ڭىنىتەتيموكـىتقارۇت ،ىرالىتپاۋاجـىتسىتاقـ
،كىتتەكەلمەم قىدنويارـىلايمونوتۆاـ قىلاحـ
ەكسىلىجامىرەدلىكاۋمىلوبءرىبءڭىنىياتلىرۇق
.ىتسانىتاقياتترىس

ىعلىج-2018ىتەتيموكتەمزىقىياتلىرۇققىلاحقىتقاميا
ىتشانىسىلىجامءىكتەرىشنىرىبء

زىمىشلىتء لىقا،وبنىۋــــ ــىلۇشەدباــــ
ىديالراباح ىنۇك-9ڭىديا-4.ــ نەتسۇتــ ـ
نىيەك لىمەـ ڭىنىنەزوـ رىبءـ سىماقـ كىتىبـ ـ
نەكسو ڭىنىۋانيوقـ نەنىسەبوتـ پىتوءـ ارابـ ـ
ناقتاج ـسىڭەك)نالپوريازىسشىقشۇ(UAVـ
تلىكـەتكىت ياتقوتـ ىدلاقـ نەدرەجـانىم«.ـ
يادعاج ـتەمزىقۋراقتاڭازنەگەد»ىدلاقيابـ
ىرەك نايتـ ڭىنڭايلوگـ ىدزىمىرابءـىسىۋادـ ـ
.ىدزىكتەكلەس

نايت انىباپساۋالىقابىعادنىلوقڭىنڭايلوگـ
UAVنەگرەبىج ڭىدرەدنىكسەكـ ـىگەدنىشىـ

.نەكەنەگلوبنىرازانڭىنوتاقونقاەشەنرىب
نەتسۇتـىنۇكـىسو نىيەكـ ىنەزولىمەـ

ڭىنىراعا نىسايگولوكەــ ۋاعروقــ ۋراقتاڭازــ ـ
لىمەنىرەلرەكتەمزىقۋرـاقتاڭازـىسەمەكەم
ڭىنىنەزو نىساعاجـىكەــ پاليوبـ ناتسىتابـ ـ
ـسادمىيۇەگۋزىگرۇجۋرەسكەتياراقاقسىعىش
.ىدەناعرىت

ـارارتەموليك7ياراقاقسىعىشنەدرىپوك
ىعاتقىل رىبءـــ ادناعاياتـاعۋانيوقـ ۋراقتاڭازـ ـ
ىرەلرەكتەمزىق ياتقوتـ ىدلاقـ ـىسونەزو.ـ
ـزاسىدمەلوكپالۋايابىسىعاەدنەگلەكاعارا
ناعرىتساتپىلاقتىۋاد كىتىب.ـ ناتسىماقـ نەزوـ
انىسانرا زوكــ ۋلاسـ نىيقـ ،ناتقىدناعلوبـ ڭازـ
.ىدرىشۇUAVۋەرەدرەلرەكتەمزىقىشۋراقتا

ڭىدروت« ڭاز.»نىكمۇمىۋلوبـىسامىقلاقـ
ىشۋراقتا رەلرەكتەمزىقــ نەكسۇتـاقتاراپپاـ ـ
ەگنىكسەك پاراقــ روتـەگنەزوـ نىناعلىتراتـ ـ
.ىدالىشپوت

ـزىقنەكتەجەگنەزوپالاراىتسىماقكىتىب
رەلرەكتەم پاليوبـىنامىقلاقـ رتەم30ىعىدنىزۇـ
ـاماقاعروت.ىدراعىشەنىتەبۋسىدروتنىتەلەك
پىل ناعلاقـ 6نىتەلەكرتەميتناس60ـىعىدنىزۇـ
.ىديالۋتاشياتياملااعىشنادروتقىلاب

نەگەدەن« ،ناعرىساجـ اناعزاـەنىتەبۋسـ
پىعىشـىگەلوب ناعرۇتـ لۇبـ ناتسىلاىدروتـ
ۋاقياب ىرەكتەمزىقۋراقتاڭاز-،نىيقـەتوـ
ڭىشڭىچۋ ىدراتقىلابـ نادروتنەدرىب-رىبءـ
پىتارىجا ،پىتاجـ ،رادڭاپقىسا-ـ قا-رىزاقـ
پەليوساداققىلابپەد»زىمەرەبـايوقـەگنەزو
.ىدايوق

ـىنۇك-1ڭىديا-4،ادناعاراقاعۋسىعۇ
نەن پاتسابـ لىمەـ قىلابقىلياـىكەـىنەزوـ
مىيتـاعۋالۋا ۋلاسـ نەكتوـەنىلىگزەمـ لىمە.ـ ـ
ڭىنىراعاـىنەزو نىسايگولوكەـ ۋاعروقـ ڭازـ
يابسابەدىرەلرەكتەمزىقڭىنىسەمەكەمۋراقتا
ڭىنىرىپوك ـاعياجەنىنىيۇتتەمزىقىعادنىناجـ

،پىس ـىگرۇجۋالراشقىتتاعاس24ـەنىنۇكـ
لىمە،پىز ڭىنىراعاـ قىلايگولوكەـ ـىساتروـ
نەم قىلايگولوكەـ نىگىدڭەت-ـەپەتـ ۋاعروقـ ـ
.نەكسىرىكانىسىمۇج

لىيب قىلاكينحەتىراعوجـىتقايسUAVـ
ڭىدراتقىدباج ـتەمزىقۋراقتاڭازىۋلىنادلوقـ
ڭىنىرەلرەك ەزىگيتنىگىتپەسپوكـانىسىمۇجـ
.ىداتساب

ياق« ەدرەجــ ،رۇجءماداـ ياقـ ناداراـ
ليبوموتۆا ،ىتتوءـ »ىدالاەروكنىعىلرابUAVـ
نايتىدەد ڭايلوگـ نەگرەبىجقاشۇـىسو.ـ
راپقا« ۋراقتاڭاز»ـ -لەلادڭىنىرەلرەكتەمزىقـ
.ناعلوبىدمىيتءەتوانىۋلاتاپيس

ڭەترەڭاتـىنۇك-10 ڭىشڭىچۋـ يابسابـ
ـاۋ«نەگرەباققىلاب،پىرابانىتساڭىنىرىپوك
نىسەد راتقىلابنەمىسىعىشنادلوق.ىدادنىرو»ـ
نىراتقىريۇق پالاباسـ ياراقـەگڭەرەتـ ەزۇجـ ـ
ىدلەنوج پالياجۋاشىدرالولا.ـ ناعلاـ روتـ ـ
.ىتتاجپىلەتروپىلاتساتاقتواتقاجرىبء

ۋسقىۋسىلرۇتءەشەن20ەدنىنەزولىمە
ىعىلاب ،ىدەسوــ زىسۋاديتـ ،ناتقىدناعنالۋاـ ـ
،پىيازاـىناس ڭىنىۋەرىبيەكـ اعۋرۇقىمىقۇتـ
ناعايات ۋاعروقنىعىليابقىلابڭىنىنەزولىمە.ـ
،نىشۇء زىمىعامياـ نادلىج-2007ـ پاتسابـ ـ
نىلىميقۋلاسمىيتاعۋالۋاقىلابەدنىنەزولىمە
.ناعاتساب

پىروكنىسىرابۋرەبايوقـەگنەزوـىتقىلاب
ناعرۇت :ڭايجڭيبيلنىعرۇتىعادڭامـىسوـ
نادرادلىجـىعنىقاج« ىرەبـ رادنىتيالۋاقىلابـ
قىلاب،ىديازا ىعادنىساعاجنەزو،ىديالومـ
الاڭواداتروناعاشروق،پىسوءـىسقاجيشء
.ىدەد»ىتسۇتء

قىلابىعلىج-2017،ادناعاراقـاعۋسىعۇ
مىيتـاعۋالۋا ۋلاسـ ەدنىلىگزەمـ ۋراقتاڭازـ ـ
زىسڭازـىسەمەكەم 24نانىسولەدۋالۋاقىلابـ
ىدمادا150نادرالىشۋالۋاقىلابزىسڭاز،نى
رىبء ،پىتەـىلياجـ ماتسانانمارگوليك2500ـ
.نەگرەبايوقەگنەزواتياقىتقىلاب

ۋراقتاڭاز ۋراقتاڭازـىسەمەكەمـ -2ـ
ڭىنىتەرتا يۇحـوگـىعىتسابـ قىلايگولوكە«:ـ ـ
ۋاعروقـىناترو ڭازەناجىۋيەشۇكڭىنىمىناتـ
ـڭازرىزاقىتسىناليابانىۋتراڭىنىنىبەتۋراقتا
زىس قىلابـ لىيب.ىديازاـىتەكەراۋالۋاـ ڭازـ
ۋراقتا ىرەلرەكتەمزىقـ نەمۋتيەشۇكـىتتىگۇـ ـ
،ەگرىب زىسڭازـ لىتابـەنىتەكەراۋالۋاـ ىققوسـ
،پىرەب لىمەـ نىساتروقىلايگولوكەڭىنىنەزوـ
.ىديەد»ىدياعروقىسقاج

ىلىميقۋلاسمىيتاعۋالۋاقىلابەدنىنەزولىمە
ەدۋلىزىگرۇجىسقاج

زىمىشلىتء ناقراھاشتاناتلاس،ڭىشڭيميلـ
ىزىق ىديالراباحــ ىنۇك-9ڭىديا-4.ـــ ـــ
ياعوتناعاش كىتسۇتڭوىلىۋاىسىكناجـىنادۋاـ
ڭىنىعاتسىق ىنىعرۇتـــ ڭاجــ يەلـ تەمزىق«:ـ ـ
ڭىنىتەرتا ،ەنوكـ پىعاشىدزىمىيۇءىتپىۋاحـ
اتقاسلاتقويالات،نىماتياتەمىقارـەنىنەگرەب
رەسۇت ىراعوجـىنۇقـ ،ناتقىدناعلوبـ اعاشـ
ياملا نەگلەكـ تەمزىق،كىدەــ ڭىنىتەرتاـ ـ
ـقاشەدرۇتىلرىعوشىدرەليۇىتپىۋاح،ەنوك
.ىدەد»ىدلوبمىروكىناق

ياعوتناعاش موكتراپقىدنادۋاــ تىگۇـ ـ
ڭىنىمىلوبء ،ۋسىعۇ«ـ كىلىدمىيتـ ـوت،ۋاساجـ
ۋرىتسىع ڭىنىلىۋاـىسىكناجـاشنىيوبـىلىميق»ـ
كىتسۇتڭو ادنىعاتسىقـ ىتەرتاتەمزىقنىتارۇتـ
ـرۇتمىلوبءرىبءادنىسىرابۋالارانىرالىسابتو
ڭىدرادنىع ،نەمىنەگرىكپىشوكەگيۇتۇقيەبـ
نىرەليۇـەنوك ،نىناعاپتالۇقـ ـناعامرىتوماداـ
،ناتقىد قاتسىق،پىزوتنەدباڭىدرەليۇىسوـ
.ىدياقيابنىناعرىتوپىتەرەساەنىتەبلەك

قاتسىق رەلىگەدنىتەتيموكـىكە«ــ نەم»ـ ـ
تەمزىق ـەينەدباىديادعاجرەلىگەدنىتەرتاـ
ـىلىزارڭىنىرادنىعرۇتقاتسىقنىيەكنەننەگەل
نىع ەدنىزىگەنۋلاـ رەجـ ۋەتسىگەتـ نىسانيشامـ
.ىداعاشساتۇترىبءىدرەليۇەنوكپاليام

قاتسىقـىعاتساج70 ىجوگڭىدـىنىعرۇتـ
رىبءـىكتەرـىسو نىسادياپڭىدلىميقساتۇتـ
ادنىدلاڭىدلىجەشەنرىب.ىرىبءڭىدرەلىشۋروك
پىسۇتءـەگيۇـاڭاج ناعلاـ نىيۇءـەنوكلوـ ـ

ـناعلوبپوكىنىعىش،نەمىناعلوبـىشقاپتالۇق
.ىدەنەگەپسىرىكەكسى،ناتقىد

ىدرەليۇـەنوك ـنىعرۇتادنىسىرابۋتاريقـ
ڭىنىيۇءـەنوكڭىدراد كىسەـ ،ىسەزەرەت-ـ ـ
ـياراجەككەرەكەدىلاءىلىۋاعرىس-ـەنەروب
،ناتقىدنىت نەمىرەلەشۇمڭىنىتەرتاتەمزىقـ
قاتسىق قاتسىقاداسلوبقىۋسنۇكىرالرداكـ
ـكەموكەنەسلەبانىۋلانىگەرەكڭىنىرادنىعرۇت
.ىتسەت

لۇب ڭىنىرادنىعرۇتقاتسىقلىميقـىكتەرـ
،پىلوبـەيـانىۋادلوق ەدرۇتـىتقىرىـ -رىقوقـ
ىدراتقىسقوق اعۋالازاتــ ،پىسىرىكــ قاتسىقـ ـ
نىساترو نەمۋتراسقاجـ ـرۇتقاتسىق،ەگرىبـ
ڭىنىرادنىع انىۋتراسقاجنىسىلىرۇقياج-اروقـ
.ىدالاقزىگەن

ىتەرتاتەمزىقنىتارۇتاتقاتسىقكىتسۇتڭو
لىيب ،پىسىرىكـەكسىـەترەـ قاتسىقـ ىكە«ـ
ڭىنىتەتيموك نىرادعابۋماد»ـ ـوكـانىۋادنىقياـ
،پىسەتكەم ـىسامروفۋسەلەمىگڭا،ۋسالرىسـ
-سىرىدنوء،نىجاتقۇم-ڭۇمڭىتقىلىشترۇجنەم
سىمرۇت نىيادعاجــ ىدەلەيــ ،تاساياسىراءــ ـ
تەينەدام ،ۋزىكتەجـ تەمزىقـ رىيەم،ۋتەسروكـ ـ
.ىتتەتسىرورادلىميقىتقايسۋاتشىعاب

كىتسۇتڭو ،ىيجۋشىشنىرىبءڭىتقاتسىقـ
ـزىق«:ىجيۋڭاۋىعىتسابڭىنىتەرتاتەمزىق
تەم ياقـىتەرتاـ ادناشاق-ـ ترۇجـ نىشۇءـ ـ
،ىلىتقان ىسقاجــ رەتسىــ ،پەتسىـ ڭىدرالوـ
.ىدەد»كەرەكىۋلانياانىتاناعلوقىسقاج

ىناترو،پىتاريقىلرىعوشىدرەليۇەنوك
ىتسۇتءەتيەكروك

ناۋاس ڭىنىعىشالاقياحىجناـىنادۋاـ
قىشالاق زاماتسانەد50ـىعادنىنويارـ
ىسابتوتلۇ ىدنارىتىبــ ناقسالانروــ .ـ
ياحىجنا ىسەشمىلوبىشقاسـىعىشالاقـ
قىلاح نىرالىشقاسـ رادنىعرۇتـ نىسابتوـ
ساب،پالارا ڭىنڭيپنيجيشيجۋشــ ــ
سىلىجامءىكەنەمىرەدزوسىدزىڭام
نىحۋر ەگۋەتتىگۇــ ىدرىتسادمىيۇـــ .ــ
اعۋسىعۇ ،ادناعاراقــ 20تەرـىسوــ
نىسابتو51،پىراعىشنىسىشقاسقىلاح
ـزىگرۇجتىگۇتەرمادا184،پالارا
.نەگ

ىنۇك-11ڭىديا-4:ــەتتەرۋس ــ
تىگۇپالارانىسابتوىرالىشقاسقىلاح
.ەدۋزىگرۇج

ناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس
ڭيبنيلىشلىتءىتكىرە

نىجلىبرودء 240نىمەلوكۋلىگە،پەلەتەجاعۋنادلىعۇشنەپكىلىشمىگەەيەككىلەشكەرەىتقايسىنىۋاقاۋگنالياب،قاباقۋاجو،يەكڭەرۇك،ايملىزىق،قىنىعۇشىدرەلىشنىگەرىتلىبـىنادۋاـ
.ناقشانىسانرااڭاجڭىدۋرىتترانىسىرىكڭىدرەلىشنىگە،پىترەگزونىيادعاجۋلوبىعرىدىسرىبءىرۇتءڭىنىرەدمىنوقىلىشاۋراشلىۋا،پىزىكتەجاعۋمڭىم

لىيب نىجلىبرودءـ ەگەزۇجنىنامراۋناتتاقۋاڭىدرالاۋراشپوكەدىتپىتء،پىزىكتەجاعۋمڭىم600نىيەكنادلىجشۇء،اعۋمڭىم300نىمەلوككىلىشمىگەەيـەككىلەشكەرەـىنادۋاـ
.ادۋنىشلۇقاعۋرىسا

.ەدۋگەايمراس)ادلوس(ڭۇحڭاجىنىعرۇتڭىنىعاتسىقكىتسۇتلوسىلىۋاىڭامالاقىنۇك-9ڭىديا-4:ەتتەرۋس
ڭىپۋيلزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس
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ىتكىروك اتاىتكىروك ىدزىمىنەكەماتا يادىعاديوىدزىمىنەكەم قىياعروقيادىعاديو قىياعروق

نەم ـتەبىكە«،نىپشوء»ـەكشۇكـىلرۇتءشۇء«ـ
ىلىتء«»ڭىدرەليەكتەبىكە«.نىپشوءيەدرەلو»ـەگرەليەك
،ىتتاتء ،ايقرۇسـىتەكەراـ -نىجىگەتتەكەلمەمرالوـ
رادناتياش ڭىدزىبءرالو،»ـ ـىقروقادنانۇم،ادزىماراـ
،ىسىتشىن ـيەكتەبىكە«ڭىدزىمىرالرداكرۇعيۇارانىشىءـ
ڭىدرەل نىعىدناعلانياـانىنىقتۇت»ـ ،ىعىدناعاملاـەنىزەسـ ـ
پىيەكڭىدرالو ،نىرىپسەك-ــ نىنايزڭىدرالوـ قىناـ ـ
ياقياب پىلوبـىعىدناعاملاـ ،رىتوـ »رەليەكتەبىكە«ىسوـ
ڭىدزىبء »ڭىتشۇكىلرۇتءشۇء«،»ەگزىمىترەدىكشى«ـ
ـانيا»انىلوقاراقىعادنىتراەدرەپ«ەناج»انىسىشۋاعروق«
پىل ،ىدرىگلۇـ ڭىدزىبءرالوـ ناعنىرىساجـاعزىمىساقـ ـ
ـقىنروماعوقڭىنڭايجنيشرالو،»شۇكـىلرۇتءشۇء«
نەمـىعىلىت ىدنايابـ نايزرىۋاـانىعىتشىنىتـ ،ىدرىدۋتـ
ۋرۇتـىسراقـەككىلىشۋەتكەشلوب روزناساروەنىسەرۇكـ
ۋادوب ـۇت»ىتشۇكىلرۇتءشۇء«ناتقىدنوس.ىتتەلوتـ
ىليەگەب ،ادۋاتسالاــ زوسءـ ،قوجـ ىدرەليەكتەبىكە«ـ »ـ
.كەرەكۋاتسالالىپيت-پىت،پالازاتلىپيت-پىت
،ىشنىرىبء رەدمىكـــ رەليەكتەبىكە«ـ ڭىدزىبء؟»ــــ ـ
؟رابزىمىسانىتاقيادناق»نەمرەليەكتەبىكە«
،ەشەدنە رەدمىكـ رەليەكتەبىكە«ـ ەدرۇتىدزاربو؟»ـ ـ
،ىتتاتءىلىتء«زىمىنەگەد»رەليەكتەبىكە«،قاسلوبراتيا
ايتراپ،رادمادا»ــىتتىۋــىشىء انىمىيۇــ ەتسىنىروكـــ ـــ
ـوكپىلوبەنەتەاشنىراباقتلۇاقساب،لاداـىتتۋيلوسبا
،نەمىنەگنىر ەدنىلىڭوكـ ڭىنىمىيۇـايتراپـ كىلرەگنىۋاجـ
،نىتاۋق راتتلۇـ الاسنىرابىدۋرىدلۇبءيالاقنىعامىتنىـ
پالراپسوج ،رەدنەگرۇجــ ينعايــ ۋامـاعاروتءـ ڭۇدىزـ
،يادناقتيا ـيوبەتسىنىروك«زىمىنەگەد»كىليەكتەبىكە«ـ
،پىسناعنۇس ەدىكسەموكـ قىلىشياقـ ،ۋەتسىـ ىزوسءـ ـ
سىرۇبـىتەين،سىرۇد ەدنەگلەكتەب-ەپتەب،ۋلوبـ
ىسقاج زوسءــ ،پەليوسـ نانىتراـ قىدناماجـ ۋەتسىـ .»ـ
ـۇتڭىنناتوادزىۋازىمىنەگەد»رەليەكتەبىكە«ادڭايجنيش
ىدناتواتتايلاما،نەمىناعانراسپەدنىمياعروقنىعىتسات
ۋەتكەشلوب نىتەكەراـ ؛ىدرەدنەگزىگرۇجـ ـوگڭۇجـىلۇـ
كىتسينۋمموك ـرەبترەسپەدنىمالوبلاداانىسايتراپـ
،نەمىنەگ ؛ىدرەدنەكتەجـەنىگەشـىعىدزىساپواديالاـ ـ
ۋزناح ادنىدلاڭىنىرەلىلڭىس-ەكەپا،ىنىء-اعاـىتلۇـ
ەنىلىڭوكاتتايلاما،»نەمىنەگنىروكپىلوبەنەتەـەشكەرە«
كىلىدنەپشو« نەپ»ــ ىتقىلىشۋالياپقاقـ ىدرەدنەككۇبــ ـ
ىديەزڭەم يادنۇم.ـ رەليەكتەبىكە«ـ رالرداكـىلايتراپ»ـ ـ
ادنىسارا ،رالىلايز،ادـ رالىشۋتىقوـ ادنىساراـ ينىدء،ادـ
رەلرەكتارياق ادنىساراـ ،رەلرەگادۋاس،ادـ رادنىروپىساكـ ـ
ادنىسالاس ـەجنەمىۋرىعزانىرىساجڭىدرالو.رابادـ
ەدنىۋرىتكىل ـرۇ،پىراعىشەلاپ»شۇكىلرۇتءشۇء«ـ
ـيب-ناء،ىداعلىبىدراتقىلۋقونىتيەلەيبراتىدراتقاپ
ـنەدام»نىتيادموسىتحۋر«،ىدرىسۇتءقادەگزىمىرەل
نىياركىلىگزى،قامىتنى،ىدرىدلۇبءنىسايگولوكەتەي
ـقوج«ڭىتتلۇرالو،ىرىۋاادنانۇم،ىتتەىتساقايا
نىمىسىشۋات ىديادعاجىيانىش،پىتەقانايتىدنەگەد»ـ
نىتيەبنىسۇت نەگەتپوكـ رۇعيۇـ نىساراقۇبـ ،پەلرۇبجامـ ـ
ـرىدلانياانىراپقوشلوق»ڭىتشۇكىلرۇتءشۇء«ىدرالو
ناعرىتسارۇقڭىدرالو.ىد نىباتىكـــ زىبءـــ ،قىدىقوـ ـ
ـمىيۇڭىدرالو،قىدادڭىتزىبءنىناءناعزاجڭىدرالو
ناعرىتساد انىبارىشامء«ــ زىبء»ــ ،قىتسانىتاقـ ،ىلەۋاـ ـ
ارانىشىءڭىدرالو ڭىدزىبءـەنىرەلەمەتپىرادــ ـىعادزىماراـ
ارانىشىء ڭەرەت«رادماداـ كىتسەتكەلىتـ ىدرىدلىبءـەتـ »ـ
ـزىبء»رەليەكتەبىكە«.ىدرىدلانياانىرادلىميقىنوىراء
ەگزىمەنەدڭىد ناققىشــ كىتتيزاراپــ ـەناجـەپسوـىلۋــ
،اراجىدڭىرىء ڭىدرەليەكتەبىكە«ـ ادنىسارازىمىنىسوق»ـ
ـنايز،ڭەكىسايالاپقى،قازۇىتىقاۋنەگرۇسرىموء
ـاراڭىدزىبءنەنىرىسەكڭىنوس،رىۋاـىسەجەرادۋاد
ادزىم رەلۋەرىبيەكـ ،نادايتراپـ ،نەتتەكەلمەمـ اۋحڭۇجـ
نانىتلۇ لارومء-ـايەديـ ،پىلىياجاۋاـاتقاجـ ىرالاراـ
ناعراب نىياسـ ،پاتقاشلاـ ڭىتقىلايقرۇسـ ەتوتەنىتەڭۇشـ
.قىدنىشزىسسالاتلۇب،ىتترات

رىتلىب لىجــ نانىسابـ ،ىرەبـ تلۇراءـىعادڭايجنيشـ
رداك ايستيزوپنىقيا،پىتاقنۇءلىتابـىعىلىشترۇج-ـ
،ىدرىدلىبء پوكـ ىدناسـ ىدرەليەكتەبىكە«رادماداـ »ـ
يەجگە« ىليەجگەت-ـ ياپتىنيا«،»ــ پىسابپادء«،»ـ »ـ
ـەكايقرۇس»ڭىدرەليەكتەبىكە«ەگزىب،پەدنىكسەك
،پىتىناتنىقيانىتەكەرااپتراترەكەناجنىرىپسەك-پىي
ڭىدزىبء ىدرەليەكتەبىكە«ـ ەنىزەتنىسەناجۋەلەرەكشا»ـ
نىسەرۇكۋلا يەلىرەكشىـ ـىكە«ەناجەگزىمىۋتەتسىروـ
ىدرەليەكتەب پىلاـاعلىۋاراق«»ـ ـەتيەلىسلادء-ـەملاد»ـ
،ەگرىبنەمىنوس.ىدەلرىزا»اناسىن«ەگزىمىۋرەبـىققوس
زىبء زوسء،ەدـ ـىروكڭىدراتسادلوجارانىشىء،قوجـ
،لىتابـەشكەرەـىسايستيزوپـەتسىن ەشكەرەـىسىعرۇتـ
،مەكەب ىدنەمراپەشكەرەىساراش،نىقياەشكەرەىۋتـ

،نەمىناعلوب قارىبءـ پىياجنىزوءـ ادڭايجنيش،پىلاسـ
پوكـاماشنىسو ڭىدرەليەكتەبىكە«ـ ڭىنىۋعىشـاققىراج»ـ ـ
ـىۋت،نەبزىمىعرۇت،نەبزىمايستيزوپىعنىرۇبڭىدزىبء
نىقيانىعىلرابىسىناليابيادناقنەبزىماراشەناجنەبزىم
ارىدنىعۇ نىعىدناعاملاـ ەروكـ ،زىمىۋلىبءـ ڭىدزىبءرەگەـ
ـاقزىماراش،زىمىۋت،زىمىعرۇت،زىمايستيزوپىعنىرۇب
يەدىگرىز ـۇب»ەگرەليەكتەبىكە«،اسلوبناعلوبكىرەبـ
ـىپوتۋرۇسءرىموءىعات؟ىدەامرالوبرازابىرادنىر
ـيەكتەبىكە«پوكاماشنىسوىعات؟ىدەامرالوبىعار
رەل ـزىبء»نەمرەليەكتەبىكە«؟ىدەامراعىشاققىراج»ـ
ـقارۇسنەگەد؟اپقوجزىمىسانىتاق،نەمىنىش،ڭىد
ىدرات ىدزىمىعىدناعاميوقـەگزىمىزوـ ەروكـ زىمىۋلىبءـ ـ
.كەرەك

نەم،ىشنىكە يەكتەبىكە«ــ ەستيا،نىپسەمە»ـ ەدــ
ڭىنەم كىليەكتەبىكە«ــ مىتاپيســ ىدرەليەكتەبىكە«»ـ »ـ
»ىدرىدلىتەج«
لىتاب ،پىتاقنۇءـ ـەبنەننەگرىدلىبايستيزوپنىقياـ
نەم،ىر نىميەكتەبىكە«ـەمىزوـ نىتيەد؟اپقوج،ەب»ـ
ـەد،ادناعيوقىدۋارۇسىسو.مىديوقىمەنۇىدۋارۇس
مەن رىبءـ نىمالوبيەدنەگنەليەرۇ،پىۋسرىبء،پىسىـ
ـسەمە»يەكتەبىكە«نەم،ۋەرەدمىزوء-ـەمىزو،اد
نىپ نىپسەمە»يەكتەبىكە«ڭىنەم.نىمەرەبپاۋاجپەدـ
يەكتەبىكە«مىۋەد ؟امالايەدلەلادىدمىنەكەسەمە»ـ
»يەكتەبىكە«ەدنەس،ماساملوب»يەكتەبىكە«نەمرەگە
زىمىرابء،ڭاساملوب يەكتەبىكە«ەدـــ ادنو،قاساملوب»ـ ـ
رەليەكتەبىكە« رىموء»ــ ؟ەمـىنەگەمرۇسـ ـىعادڭايجنيشـ
ـىكە«ىتايلاماڭىتسەرۇكـىسراقـەككىلىشۋەتكەشلوب
ڭىدرەليەكتەب رىموء،ادنىنىش،»ـ نىعىدناعرىتوپىرۇسءــ
ىدەدلەلاد »يەكتەبىكە«اتسابۋت»رەليەكتەبىكە«ـىسو.ـ
قىدلىتابـاعۋلوب ىدۋلوب»يەكتەبىكە«ەسەمەننەگەپتەـ
ناعاماليو ىۋلوبـ ،نىكمۇمادـ رىسرالواديالاـ پىتراتـ
ۋروك ارانىشىءـىتتاپيسـ زوسءـ ەتەسروكنىرەتتەكەرا-ـ
،ادناعاتساب نەمـ تەب-ـەپتەبـ ،يەبزىگرۇجسەرۇكـ
زىسنۇءـاتياق سەلۋەلىتەدرۇتزىساناس،ىلەۋا،مىدلاقـ
،مىدلوب مىعىلىعارىقـ ،ىداملوبـىتكىلىكتەجـ ،ىلەۋاـ ـ
نەم،مىدرەـانىياعڭىڭىدرالو »نەكتوەنەتە«نەمرالوـ
،مىۋلوب ىدرالو،ىلەۋاـ قانوقـىتتەمرۇق«ـ ،پاناس»ـ ـ
ناعرىدناتتىباش« مىۋلوب»ــ ڭىنەم،نىكمۇمـ يادنۇمــ ـ
قاسمۇج-ـىلىج مايستيزوپـ ڭىنىرەدزوـىنەمڭىدرالوـ
ـەم،ىۋلوبناعلوبقىدنىرۇمانىۋاراقپەد»ىساتقادو«
ڭىن قاسمۇج-ـىلىجـ ،مايستيزوپـ ،ىلەۋاـ ڭىدرالوـ
تاعاپەد»ـىنامراھاقتلۇ«نىرەدزو پىراپاـانىۋاراقـ ـ
نىسىتەكەرا-زوسءڭىدرالو،نىكمۇمىۋلوبناققوس
،ىدابنىلاـەنىزەت ،ىدەبنەلەرەكشاـ اشيالىسوـەنىمرالوـ
،ەككەشـىگنەموت ـقوسنانىترا-ترااققىزىسلىزىقـ
ـامودەگروىسات«اشنىسىعايابڭىدرالوادادنوس،ىتقىت
كىيب«،»ىدال ادرىعۇتـ ىدرىتوـ نىنەگلەكانىيورالو،»ـ
ەناجنەمايتراپ،ادنىڭوسڭە،پىلىقنىنەگلىب،پەتسى
نەپتەكەلمەم يادۋسالۋاجـ رالو.ىتتاباعيۇقڭەرەتـ
ـاقناعلوبنەمرالونەملا،ىدلانيا»ەگرەليەكتەبىكە«
كىلرىگلوكـەشكەرەـاتسانىت پەتسىـ »ىدرەليەكتەبىكە«ـ
ـمىزوءنەمەدرەگە،مىدلانيااعمادانىتالاەنىزەتنىس
ڭىن ڭىدرەليەكتەبىكە«ـ ىۋعىشـاققىراج»ـ ـىعادنىسىرابـ
ۋانەرەك يالاتياقـىليەگەبۇتـامىلورـ نەگەپترىگۇجيوـ ـ
،ماسلوب ڭىنەمـ يەكتەبىكە«ەدـ مىناعلوب»ـ ؟ەپسەمەـ
ڭىدرەليەكتەبىكە« ىرەتاقـىكسەموك»ـ ناتسابـ قايا-ـ
؟امياملوبنەكپەتنىرو

ناح نەنىرىۋادـ ،پاتسابـ ڭىدزىمىناتوىلۇڭايجنيشـ
ساملىريا رىبءـ ،ىدلانياـەنىگىلوبـ ەكتكافيحيراتلۇبـ
70ىلاعلوبتازاڭايجنيش.ىدياملوبەدلۇمـاعۋنادنامۇك
،ىداياتـاعلىج ،پاساجـامروفەرـ 40ادىلاقشاكىسەـ
لىج ،ىدلوبـ نىشۇءـەنـ يەكـ ەگزوكىتحيراترادماداـ
،ىديەملى ۋاياتـاعلىج70ـ ناتتىقاۋـ ،ەسەرىسا،ىرەبـ
امروفەر ،پاساجــ كىسەـ ناقشاـ نادلىج40ـ ،ىرەبـ ـ
ڭىنڭايجنيش ادنىماعوقـ يەتكوكنەمرەجناققىشاققىراجـ
ىدرەتسىرەگزو نىشۇءـەنـ نىشۇءەن،ىديەملىەگزوكـ
يحيرات »ڭىتشۇكىلرۇتءشۇء«،پىلەكىسراقـاعمىعاـ
نىعوج ،پاتقوجـ نىسىترىجـ ،پىترىجـ ەدرەپـ ادنىتراـ ـ
نىتەرەگڭەم ،ادناعۋقنىنىش؟ىدالانيا»ـەگيەكتەبىكە«ـ
ڭىنۇم ەدلۇمىنىتياليوڭىدرالو،مىياپاراقەتوىبەبەسـ
يادناقشە اتياق،سەمەنىشۇءاراقۇبڭىلاق،تلۇرىبءـ
ۋەتكەشلوب ،پىنىلاسـانىلايقـ نەپ»شۇكـىلرۇتءشۇء«ـ
ڭىدرەليەكتەبىكە« رالو.نىشۇءۋتەجانىتاسقامـايقرۇس»ـ
وگڭۇج« رىبء_ــ ساتۇتـ پوكــ تەكەلمەمـىتتلۇـ ،»ـ
اۋحڭۇج« پوك_ــىتلۇــ ڭىتتلۇــ ىعارىڭاشـىلۇـ ،»ـــ
ڭايجنيش« رىبەدلاـ ڭىتتلۇـ نىتەنەدمەيـەكەجـ ـىنەكەمـ
،سەمە ڭىتتلۇراءـاتياقـ ىسونىتيەد»ىنەكەمقاتروـ

ىگزىگەن يحيراتـــ ىتتكافـ ەگزوكــ ،يەملىــ ڭايجنيشـ ـ
ـوەفنادانڭە،ۋەشەمڭە،اپتراترەكڭەىعادنىحيرات
قاشنىقراسقىدلاد ىدرەدزوسـ ،پەتشىگرەتـ ـسىناپء«ـ
ينىدء،مەشلوىدۋناتسۇنىسايەدي»مزيكرۇتناپ،مزيمال
ىراقشۇ ىدڭايجنيشڭىنىرەدزو،پىتەلارۇقـىنايەديـ
نانناتو پىلوبءـ ەگۋتەجانىراتتاسقامنىرىساجيەدۋتەكاـ
ـرالو،ىسايەديڭىدرالو،ىتاسقامڭىدرالو.ىدنىرۇ
ىلىساتءڭىد ،ىتتلۇراءـىعادڭايجنيش_ــ ،ەسەرىساـ ـ
،نەمناتو،ۋاتسابانىلوجۋلاعوج-پىرۇقنىتلۇرۇعيۇ
ـوجمىلوءنىتەسىسەكنىلىكەكتانەپقىلاح،نەمايتراپ
ۋاتسابـانىل ەشكەرە،كەگرەسەشكەرەزىبءناتقىدنوس.ـ
!كەرەكزىمىۋلوبىعارىق

نەم ـالاسايگولوەدي،ىرەبنانناقسانىتاقـەكتەمزىقـ
ـلوب،پىرۇجءقايا-ناتسابراتسىعاىكسەموكادنىس
كىلىشۋەتكەش نەپـ سەرۇكـىسراقـەككىلىشۋەتكەشلوبـ
ـلوبىعلوجراء.ىدەلەكپىرۇسءرىموءقايا-ناتساب
كىلىشۋەتكەش رەتتەكەراـ نەمـايتراپـ تەمىكۇـ نانىعاجـ
ناعارىشۇـەكسىلىڭەج ،نىياسـ ،پىتاقنۇءلىتابنەمـ
نىقيا ايستيزوپــ پىرىدلىبءـــ مىدرىتوـ ڭىنو.ـ ەنىتسۇـ ــ
ـىدنىيۇسءىتسود«ىراءلىتابنىياسناعرابمايستيزوپ
ڭىنناپشۇد،پىر نىتۇق-ەرازـــ يادرارىشۇـــ الوب»ـ ـ
ەككىلىشۋەتكەشلوبنەپكىلىشۋەتكەشلوبقارىبء.ىتسۇتء
ـاسايگولوەدي،ڭاتاقەدىلاءىيادعاجسەرۇكىسراق
سەرۇكـىسراقـەككىلىشۋەتكەشلوبـىعادنىسال ەدىلاءـ
ڭىدۋاج،ەدنەگلەكپەتپۇت،ىبەبەسڭىنۇم،ىلەدرۇك
نەتتەينمارا« ادنىعىدناعاپتياقــ ،ام»ــ ڭىدزىمىزوءەدلاـ ـ
ىدراليارىمۇس« ساتـ ناقلات-ـ ،پىتەـ نىزوكـ ـاترۇقـ
؟اب»نادزىمىناعاملا

اراقۇب ـەنەساعزىمىرالىلايزنەبزىمىرالرداكڭىدزىبءـ
ڭىدزىبء،ىد اعزىمىعىدنىتياتسابەگرىموىتتىقابىدرالوـ
ىدەنەس ىتقىلىعارىقزىبء»رەليەكتەبىكە«ـىعادزىمارالا.ـ
ـنالادياپناديارونەگزەبنەتكىلرەكپاۋاج،ناقتىسڭاسوب
،ەسەرىسا،ىد يەكــــ ىتەينڭىدرادماداــ سىرۇدــــ
،سەمە ،زىسۋالرۇتـىناديامـ ڭىديوق«ـ نىسابـ پىلىءـ ـ
،پىيوق ـىناعلوبادنۇمىزوء«،»ىداتاسنىتەڭىتتيءـ
،نەم ـىكە«ەدنىشۇءلوس،»ىدالوباداقسابـىتەينـ
رەليەكتەب -تراادڭايجنيش،پىزۇبىدڭازارۇتەلىب»ـ
نانىترا ۋەتكەشلوبـ نىرەتتەكەراـ ،ىدلاانىتابـاعۋرىدۋتـ
ـساباققاباقراجىناراقۇبادنىتاڭىدرالىلايزنەمرالرداك
،ىدات ،ىتپىتءـ زىسقىزاجـ نەم»رەليەكتەبىكە«ىناراقۇبـ
تاج« ڭىدرەلىتتەينـ ڭىدرالو.ىدرىدلانياانىراپقوشلوق»ـ
قىتسىملىق زىمىنەگرەبپەلرىزااتروەنىرەتتەكەراايقرۇسـ
نىشۇء شۇكـىلرۇتءشۇء«ەدـ نەپ»ـ »رەليەكتەبىكە«ـ
يادنىسو رۇقادرالو،ىدلاالوبـەيـەككىلىدمىزوتروزـ
،لايق نىيەدەگنىگۇبىنۇكرەگە.ىدلوبادياپقىلابزىقـ
ياپيسەدۋرىدلىبايستيزوپنىقيا،پىتاقنۇءلىتابزىبء
،پالىشماق نەپكىتترىتسۇـ ،پاتقاۋشامياجـ ىدرالاقسابـ
،پىتيا ىدزىمىزوءـ ،قاساپتياـ »زىمىسىمانزوء«ڭىنۇمـ
نىنەكە پىناتــ ،كەسەپتەجـ ۋرەگزوـىيانىشـ قاملوبـ ـ
،سەمە ۋنايوـىيانىشـ قاملوبـ ،سەمەـ ـەگزىبـايتراپـ
نەگرەب ڭىدزىمىزوءـ نەمـايتراپـ ىدزىمىعىدلاداـاعناتوـ
ڭىدۋەدلەلاد ،زىمالوبناعلاقپىلىريانانىياروىتتابمىقـ
يادنۇم ،ادناعلوبـ زىبءـ ىرالىلايزنەمىرالرداكرۇعيۇـ
.سىيتء»زىمىۋعىشنادراتاق«

،ىشنىشۇء زىبءـــ ەدنەكتياقـ ىدرەليەكتەبىكە«ــ »ــــ
؟زىمالاياتسالانەمىرىمات

ساب ڭىتقىلاتروڭيپنيجيشيجۋشـ ىتەمزىقڭايجنيشـ
پەديالىبەدنىسىلىجامەمىگڭاىكتەر-2ـىگەدنىنوج
.ىدياميوقەرۇجەدنۇكقا-رىبءڭوت:ىتتەسروكپاتا
ادڭايجنيش قىتتلۇـ ڭىتكىلىشۋەتكەشلوبـ ىۋرۇسءرىموءـ
لەەناجقىلاراقىلاحىلەدرۇكڭىنو،سەمەقوسيەدزەك
،قىدلاەرنەپحيراتلو،رابـىسىنىروكـىقتراـىشىء
اراكەش نەدىلەجەناجىلەج،ىترىساراكەشنەمـىشىءـ
سىت پوكـىتقايسـ ،پىساتتاباقڭىدرالروتكافـىلرۇتءـ
تىقاۋقازۇ نانىۋلانيجـ ناقساتپىلاقـ »ىدرەليەكتەبىكە«.ـ
ۋترۇق ڭىنىسەرۇكـ نىكمۇمۋلاسەتەجنەدرىبەنىسىڭەجـ
ىدزىمىۋاساجساقياشتىقاۋقازۇڭىدزىبءلو،سەمە
.ىدەتەتەجاق

،ەدنىزۇجسىء ـوجىرالىلايزنەمىرالرداكرۇعيۇـ
نەنىن ،ادناقتياــ نەمرەليەكتەبىكە«ـ كىليەكتەبىكە«،»ـ ـ
نەپتاپيس نىلىكەكتا»ـ ،پىسىسەكـ ىدرەليەكتەبىكە«ـ »ـ
نەمىرىمات ،ادۋاتسالاــــ زوسءــ ،قوجــ سابــ يجۋشـ
ڭىنڭيپنيجيش رىمەت«ـ ڭاسقوسـ شىرۇقـ نەگەد»لوبـ
انىبالات ،ياســ نادراتقىدنىيقـ زىمىۋاملاسياتـ ،كەرەكـ ـ
.زىمالاايوجىدرەتاقاناعادنوس
،نەدىشنىرىب مزينۋمموكىدنابات،قوجزوسء،زىبءـ
ـراىعىلىلايتراپڭىنىرەتسينۋمموكوگڭۇجەناجـىمىنەس

ىدزىمىحۋرـىلىق زىمىۋادڭىشـ كەرەكـ ڭىدزىبء_لۇب.ـ
نەمرەليەكتەبىكە« مىنەس-تارۇم.زىمىقراپـىلرىبۇتء»ـ
نەم ـرادماداارانىشىء_ىۋاملوبڭىتقىلىلايتراپىتشۇكـ
ڭىنىۋلانيا»ـەگيەكتەبىكە«ڭىد _نىدء.ىبەبەسىتسابـ
رۇعيۇ نىتارىدزانەنمىنەس-تارۇمىدرالرداكىلايتراپـ
ڭىدرالروتكافـىگزىگەن ىرىبءـ كىتسينۋمموكـوگڭۇج.ـ ـ
ڭىنىسايتراپ رالرداكىلايتراپرۇعيۇناعلوبىسەشۇمرىبءـ
ادنىيوبزوء رىموءـ پىرۇسءـ ناعرىتوـ ڭىننىدءـ نىلاپقىـ ـ
ـەنەسەدىكسەموك،يەبنەسەدۋەنروكەگنىد،پاتسالا
،ىدرەدنىت ەدنىزەكـىگەتتەمزىقـ ،يەبنەسـ ـاقسىلامەدـ
ناققىش ڭوسـ ،ىدرەدنىتەنەسـ ەدنىشىلەـ ەدنەگرۇجـ ـ
،يەبنەس نادايتراپىدرەدنىتەنەسادناعرابـەگرەدلەتەشـ
،ىۋاتسالا ڭىننىدءـ ڭىناراقۇبـ ـانىسىمرۇتـىتكىلەدنۇكـ
،ەنىرەتسىتەكەلمەمڭىننىدء،ىۋەمرەبلوجەنىۋگىليك
ـگىليكەنىرەتسىۋتراعا-ۋقوەناجەگرەتسىقىدماعوق
ىلىقرامزيەتاكىتسيلايرەتام،ىۋەمرەبلوجنەتپىتەنىۋ
،پەلەيبرات،پەتكەتەجاقسىمرۇتىلرىيازىناراقۇبڭىلاق
ڭىننىدء نەپ»شۇكىلرۇتءشۇء«،پىتادنىعلوسنىيارـ
رەليەكتەبىكە« ساب؛ىۋاتسالاىتقارىپوتنىتالوبادياپ»ـ
ڭەىعادڭايجنيش_ىتەمزىقىعامىتنىراتتلۇ«ڭىديجۋش
قىتقاشالوبقازۇ تەمزىقـ نەگەد»ـ نىحۋرڭىنىۋاقسۇنـ
ـانروپاتقىمنىمىناتۋتياسىعلا،پاتقاسكىرەبـەتسە
راتتلۇەناج»ىعارىڭاشىلەكەرەبڭىنىعامىتنىراتتلۇ«،پىت
ـقانايتيادىعاديونىتەمزىقىلىميققىتسودـىعامىتنى
،پىرىدنات ؛ىۋلىتمۇاعۋلوبىسىگلۇڭىنىعامىتنىراتتلۇـ
ىپلاج تاسقامــ نىمىناتـ پاتقىمـ ،پىتانروـ ڭىناراقۇبـ ـ
ـىعىلرابڭىنىلۋاتاتەكەرانىتەزىكتەجنايزـەنىسەددۇم
نەم ،پىسەرۇكـ ،زىسكىشرىكـ ڭىنايتراپ،پىلوبكاپـ
ڭىنىتاساياسـاشامات ،ىگەدۋەلەيبراتـىناراقۇبـ ىناراقۇبـ
،ىعادۋرىتسىيۇ ترۇجـ نىگەلىتـ نىلورـىعادۋرىتسىعوتـ
ـۇمىدناباتڭىنىرەدزو،پاساجكىدنىكمۇمانىۋراقتا
،ىلىقراـىمىنەس-تار اۋحڭۇجـ ڭەرەتنەگەدانىتلۇـ
ىيانىشنەگەدانىساراقۇبتلۇراءنەمـىگىلىشنەپسىيۇس
نىلىكەكتا»نەمرەليەكتەبىكە«ڭىنىرەدزوىلىقراىسەلۇ
نىرەتكىدنەكسىسەك نەگەدەكتەكەلمەمنەمايتراپـەناجـ
.كەرەكىۋەلىگيانىراتقىدلادا

،نەدىشنىكە ،زىبءـ -ەنىزو«نەپقىدلىتاب،زىسزوسءـ
سىرەكڭوتىزوء ڭىدزىماناسىلىقرازىمىتەكەرا»ۋاساجـ
نىعىدناعنايو زىمىۋاتتاپىســ كەرەكـ پۇتءـىنەلەسام«.ـ ـ
نەنىنىكروت پىشەشـ »ساقياشنىتيەپسىرەبيەپسىلو«،»ـ
،پىزىگرۇج نەمرەليەكتەبىكە«ـ ەدلۇم»ـ نىتياملاـاساتوـ
كىرەب ىدزىمىمىكەبـ زىمىۋەلىگياـ ـيەكتەبىكە«.كەرەكـ
ـلاتسالا-ۋلاتسالاىليەگەبۇت،ادنىڭوسڭە،»ڭىدرەل
ـاقەكشىنىزۇدءڭىتقاشىپڭىدزىبء،ىسىتساب،ىۋام
مىسەكادنابات،اعزىمىناعاملوب-ناعلوبىدناباتـاعۋتار
يادۋاساج كىرەبـ ـياىتتىۋارىتاباعناج،ەگزىمىمىكەبـ
ناج،پاد ىدزىمەينۇدـ ـارا.ىتسىنالياباعزىمىۋترازاتـ
ـايەدي»مزيكرۇتناپ«،»مزيمالسىناپء«رەلۋەرىبيەكادزىم
نەمىس -پەليب»ڭىتقىدلىشتلۇىتسىروءرات«،پىنالۋـ
اققىلاح،ەكتەكەلمەم،اعايتراپ،ناتقىدناعلوبەدنىۋەتسوت
ەلىمام ۋاساجــ ىتقايســ كىتپيسنيرپـىلەلەكــ ەدەلەسامـ ـ
قىتقادلىقلوس ،پەتسىـ ڭىنەمەكـىكە«ـ نىعىريۇقـ ڭەتـ
پاتسۇ »ەگرەليەكتەبىكە«،»ـەكشۇكـىلرۇتءشۇء«،»ـ
ـەددۇمڭىتتەكەلمەمنەمايتراپ،پىرىدۋتكىدنىكمۇم
ـنايزنىسەددۇمڭىتقىلاح،پىزىكتەجلالازرىۋاـەنىس
لۇب،ىداد ۋرادۋايادنۇمزىبء.قاباسـىتشاـەشكەرەـ
،پىناتقاسنانىۋلىۋتناداتياقڭىدرەتكىلەتاقىعادنىتاپيس
مزيمالسىناپء« ،قوجزوسء،انىسايەدي»مزيكرۇتناپ«،»ـ
زىمىۋت نىقياـ ەدرۇتـ ،پىرۇتـىسراقـ تەلىداـ ادنىلوجـ ـ
،يابنايا رات«ـ تازانانىۋاعۇب»ڭىتقىدلىشتلۇـىتسىروءـ
زىمىۋلوب ،كەرەكـ رۇعيۇـ ،نەكەىديەدنىميمادىتلۇـ
ـىشسابڭىنىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇج،زىسزوسء
،ادنىعىل اۋحڭۇجـ ـابقىلرابىعادنىعارىڭاشىلۇـىتلۇـ
نەمراتسالرىۋ مزيلايستوسـاشوگڭۇجـەگرىبــ نەمىلوجـ ـ
ـنىتالوبەگۋتۇكتىمۇءنادزىمىعاشالوب،اناعەدنەگرۇج
نىعىد پىناتـىيانىشـ ـروكڭىننىدء«؛كەرەكىۋتەجـ
ىۋيەك نىرىدعاتتلۇ«ـەسەمەن»ـ ىتقايس»ۋشەشىزوءـ
شىملاتا ڭىدرادلوج«ـ سىرەتـىعىلراب»ـ لاجا،لوجـ
،نىگىدنەكەـىلوج زوسءـ ،قوجـ .سىيتءىۋناتنىقياـ
ادنۇم ،نىتيەپسەليۇـاعنامازـ ياسـاعمىقۋاـ نىتيەملەكـ
نادراتساراقزوك-ـايەدي ـۇت-اعاموت،زىمىۋلوبتازاـ
تازانەنىگىتسىڭەك-تىقاۋۋەشەم،ۋزاسىرەت،قىي
،پىلوب ـاقشۇينىدء؛تەجاقزىمىۋاتسۇقىشاىتكىسەـ
ـىلرادنىس،پەلرەتساقىتكىلىشتىبيەب،پاتسالاـىتقىلىر
تەبـاققىل ەكتەينەكروىعنامازىسو؛سىيتءزىمىۋەزۇتـ
ياراق پاسـ .كەرەكزىمىۋلىتمۇاققىلراساباعلا،پەزۇتـ
رەليەكتەبىكە« قىلاپقىلىب»ـ رەلەلەساميادنىسوناعرىدۋتـ

ەدنىنوج ،زىبءـ ،زىسزوسءـ نانىسابىدۋسـ ،پىتىنۇتـ ـ
نەپقىدلىتاب -ەنىزو«،كەرەكزىمىۋادنىيومـىتكىلەتاقـ
سىرەكڭوتىزوء ـەتاقزوء،ادناعابناقساج»نادۋاساجـ
ىدزىمىگىل ـەينۇدناج،اناعادناعلوبلىتاباعۋادنىيومـ
.زىمالاارىساەگەزۇجىدۋترازاتازاتنالۇقىدزىم
ىدزىمىزوء-زوء ڭىدۋادنىسـ ،ىگىدنەكەىتتەرىساقـ
ىدزىمىگىلەتاقزوء ۋادنىيومـ نىيقـ زىسۋادـىگىدنەكەـ .ـ
زىبء،اديالا وگڭۇجـ كىتسينۋمموكــ ،اناعـىسايتراپـ ـ
ىنوگڭۇج اراقتۇقـــ انىعىدنىتالاــ لىماكـــ ؛زىمىۋنەســ ــ
ىتسادلوجڭيپنيجيش نەكتەـىقتيۇــ قىلاتروـايتراپـ ـ
،شىنىت،تىبيەب،اناعەدزىمىنەكسەلىزىعىتـەنىتەتيموك
،ىتتىقاب سىمرۇتـاشاماتـ ەرىشەكـ لىماكـاعزىمىنىتالاـ ـ
؛زىمىۋنەس ادزىمىناعاساجادنىعارىڭاشىلۇىتلۇاۋحڭۇجـ
،اناع ـنەسلىماكانىعىدنىتالوبىلرۇنڭىدزىمىعاشالوبـ
پەتپە«،»نىتياتسۇقىلابپاليالىدۋس«.كەرەكزىمىۋ
»قامانىسنىعاب«،»نىتياليوىدۋتەكپىلىتۇقپەتپەس-
نىتالوب ەكتەكەلمەمنەمايتراپىعىلرابڭىديويادناقراءـ
ىعادڭايجنيشناعىتماقنىتلۇرۇعيۇ،ڭىتقىدناعاملوبلادا
ڭىتقىدناعاملوبـىتپاۋاجـانىقلاحتلۇراء سىء،ىسەنيەبـ
.ىسەنيەب»ڭىتكىليەكتەبىكە«لۇب،ەدنىزۇج
ـىكە«نەممىكەبكىرەب،زىسزوسء،زىبء،نەدىشنىشۇ
ـەلمەمنەمايتراپىدۋاتسالاەدۇك-ادا»ىدرەليەكتەب
ـەكزىمىۋتەساتنىسنىتيەلىگياىتقىدلادانەگەدەكتەك
ـىشۋەتكەشلوبىعادنىسالاسايگولوەديڭىنڭايجنيش.كەر
ۋرۇتـىسراقـەككىل ادنىتايلاماـىسەرۇكـ ىرەبناتقىۋجـ
نەگلىتەتسىرو ىدرەليەكتەبىكە«ـ ،ۋەلەرەكشا»ـ پىتراتـ ـ
ـيەكتەبىكە«زىبء،ادنىيادعاجڭاتاقڭىنىسەرۇكۋراعىش
ڭىدرەل نەمـىتاسقامـايقرۇس»ـ ىليەگەبۇتنىنايزلاەرـ
پىنات ،كىتتەجـ ڭىدرەليەكتەبىكە«ـ ،نىتاپيسنىرىساج»ـ
قىلىشمادلا نىتاپيســ ەناجــ ۋرىدلۇبءــ نىتاپيسـ پىناتـ ـ
ـىسا،ڭىنىقلاحتلۇراءىعادڭايجنيشڭىدرالو،كىتتەج
،ەسەر رۇعيۇـ ڭىنىقلاحـ نىتياملاـاساتوـ ساقـ ىۋاجـ ـ
نىگىدنەكە پىناتـ ،كىتتەجـ ىدرەليەكتەبىكە«ـ ۋاميوج»ـ
اعزىمىرا ،كىدنەگرىسۇتقادــ ،اشنىياملاتسالارالوـــ ــــ
ـرەليەكتەبىكە«.ىديامانروقىتشىنىتىگڭاماعڭايجنيش
ادۋاتسالاـىليەگەبۇت»ىد زىبءـ ىشسابـىلايتراپتلۇزاـ
رالرداك نەمـ رالىلايزـ ـۇبپەش،پىرۇجءادلاپاليوتاـ
زىمىۋلوبـەگەنو،پىز سىيتءـ ـوتۆا،زىسزوسء،زىبء.ـ
قىدنويارـىلايمون ،ادنىعىلىشسابىدنەمراپڭىنموكتراپـ
كىرەب يساياسـ نادىعرۇتـ ،يامىعزىمـ مەسەمەتسىنەم«ـ
مىك ـىحۋرۋالاقراكىلىشرەكپاۋاجنەگەد»؟ىديەتسىـ

،نەم ىتقانايت«ـ ىدمىرىدنىتادـــ ىتقان»ـ ۋەتسىسىءــ ـ

،نەمىحۋر ىيانىشــ ىتقان،پىرەگيــ يەدۋەتسىسىءــ ـ

تەمزىق ەدنىسەرۇكۋاتسالا»ىدرەليەكتەبىكە«نەمىنىبەتـ

!كەرەكزىمىۋتەكىدلىپەكەگۋتەجـەكسىڭەجـىليەگەبۇت

نەمىنوس زوسء،زىبء،ەگرىبـ »نەمرەليەكتەبىكە«،قوجـ

،نىگىدنەكەساقياشزىسكەتۇت-سىڭىتسەرۇكـىعادارا

،مىكلاب،لو،نىگىدنەكەادزىماراڭىدزىبءڭىدرالۋاج

ڭىدزىبء ،زىمىشسابـ ناتتلۇرىبء،ىۋلوبزىمىسەتتەمزىقـ

ىسابتو،ىۋلوب رىبءڭىنڭىزوء،ىلەۋا،ىۋلوبزىمىماداــ

ـاقزىمىۋلىبءەروكنىگىدنەكەنىكمۇمىۋلوبڭىگىلوب

زىمىسۇتنىتاعوساعنىيقڭەۋاساجماعلاتلۇبەنىم.تەج

ـزىمىگىتسەمەلادا-لاداەكتەكەلمەمنەمايتراپىراء

،پىتاقنۇءلىتاب.كىتەتنىتالاسـاعىزاراتـاشنىرابىد

ىتشۇكتەريالاتزىبءەدنىنوجۋرىدلىبءايستيزوپنىقيا
كىدزىگەناديالا،كىدلەكەدەكتەكەرا،كىدرىدلىبزىبەل
ڭىتتەكەراـىتتاپيس سىرەكڭوتىزوء-ـەنىزو«ـىعىلرابـ
نادۋاساج ەكتەكەرازىبءەدرەگە،سىيتءىۋلاۋاتساب»ـ
كىدلەك نىتيەدـ ڭە،ادنو،قاسلوبـ ،نەمىدلاــ نەتشىـ ـ
پىترات نىيەدـاقترىسـ نەمرەليەكتەبىكە«ـ -ىدلىزۇء»ـ
ىدلىسەك نىلىكەكتاـ نەكسەكـ ەگزىمىگىدنەگەپسەك-ـ
.كەرەكزىمىۋاراق

،راتسالرىۋابـىتكىيۇس نەمرالرداكرۇعيۇ،ەسەرىساـ
،راتسودـىلايز كىلەتاقـ نىتيەبزىكتوـ ،ىدياملوبماداـ ـ
ىعادنۇم كىتەتــ ىتكىلەتاقــ نەپقىدلىتابــ ادۋادنىيومــ .ـ
كىدمزينۋمموك تارۇمــ مىنەس-ــ نەمـــ وگڭۇجــ ـــ
ڭىنىرەتسينۋمموك ىدزىمىزوءـىلىقراـىمەشلوـ ناداتياقـ
،ادزىمىناعادموس ڭىنڭيپنيجيشـ اشوگڭۇجرىۋادءاڭاجـ
مزيلايستوس ڭىدزىمىزوءـىلىقراـىسايەديـ اعزىمىتايلاماـ
كىلىشكەتەج زوسء،پىتەــــ ىدزىمىتەكەرا-ــ ـاعانراــ
ەدزىمىنەگرىسۇت ،اناعــ ىدرەليەكتەبىكە«ــ ـىليەگەبۇت»ــ
،پاتسالا ڭىلاقـ رۇعيۇـ نىساراقۇبـ ،پاتسابـ اۋحڭۇجـ ـ
ڭىنىتلۇ ىۋنەدلۇگـىلۇــ ىدنىسـ ڭىنىنامراـوگڭۇجـ ـ
ڭايجنيش نىعاراپـ ادۋزاجــ ىدزىمىنروـ ـەگۋتىسيەگوـ
.زىمالااسوقىدزىمىسەلۇنىتياملوب

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

كەرەكۋاتسالاەدۇك-ادا،پىرەسكەتڭاتاق،قوجزوسء،»ىدرەليەكتەبىكە«،پاساجساقياشىشۋشەش»نەپشۇكىلرۇتءشۇء«
تەلىبارىكاباباىعىتسابپەتكەم،ىيجۋشراسابنىروڭىنىموكتراپىبەتكەمسرۋكىلۋانرااكيگوگادەپناتوح
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ىعارىڭاشىلەكەرەبڭىنىعامىتنىراتتلۇ

سىنىسۇ نەگلىتەــ ىشلىتءــ ناقتەلۋاســ ـــ
كەبراتقۇم ىزىقــ ىديالراباحـ ناتقىۋج.ـ ىرەبـ
لىۋاقىدنادۋاىلايمونوتۆالۇعڭومىراسقىبوق
نىعىلىشاۋراش ۋرىدنالانيشامــ ڭىنىسەمەكەمــ ــ
ىرەلرەكتەمزىق ىعادراتقىشالاق-لىۋاـــ لىۋاــ
ـتارەپووككىتسەبلەسىرالانيشامقىلىشاۋراش
ىرەتۆي نەمـ ۋرىدنالانيشامنىعىلىشاۋراشلىۋاـ

نىعاش،اترو،ىرىء،پىرابنىيەدـەنىرەتتكنۋپ
ىعاتتاپرۇت قىلىشاۋراشلىۋاــ ،ىرالانيشامــ ـ
ىراعوج كىدنىشۇكتاــ روتكارتــ ـاڭاجـەناجـ
مىقۇتـىتتاپرۇت ۋبەسـ رەج،ـ اتقام،ۋەتسىگەتـ ـ
ـنىسىرالانيشامسىلىرۇق،ۋروياديبء،ۋرەت
قىلىشاۋراشلىۋا1542ىد يشامــــ نىسـانـ ـ
-ناجەنىرەتكىلاۋكقىلىدمىلوت،پىلوبءـەگرۇت

ـنوءىگمەتكوك،پىزىگرۇجۋرەسكەتىلىتقاج
ڭىتسىرىد ىتتاسءـ ەنىۋلىزىگرۇجــ ىيانىشـــ ـــ
.ىتتەكىدلىپەك

ىراسقىبوق لۇعڭومــ ـىنادۋاـىلايمونوتۆاـ
ىتياعزاش قىلىشاۋراشلىۋاڭيشيلـىلىۋاـــ ـــ
ىعىتسابڭىنىۆيتارەپووككىتسەبلەسىرالانيشام
زىمىۆيتارەپووك«:ڭيشيل نادلىج5ناعلىرۇقـ

ىرەب قىدلىجـ زىمىسىرىكـ زۇجءـەشەنـ اعڭىمـ
،ىتتەج ەگرىزاقــ نىيەدــ لىۋاـاتراتـاع30ـ
ىتتاپرۇتاڭاجرىتلىب،رابزىمانيشامقىلىشاۋراش
نەگنەلىگلەبنانىسانيشامۋبەسمىقۇتىتتاموتۆا
ۋەتوتەمزىق،پىلەكاانيشام3اشنىيوبمەشلو
نىساپاس ۋشاىتقاش،قىتتالىراعوجىرانانوـ
ۋمڭىم20نانىعىدلىۋاىتياعزاشنەمـىنويار
ىدرەج رالاراقۇب،كىتكەاتقامپىلاەگەمرەتوكـ
مىقۇتـىتتروس نەمـ مىقۇتـىتتاموتۆاـ ۋبەسـ ـ
ڭىنىسانيشام ىراعوج،ادنىساقراـ ،پىلامىنوءـ
قىلاكيمونوكە اعۋناتتاقۋا،پىرىتترانىسىرىكـ
لوج ـۇجسىگەىگمەتكوكىعلىجراء.ىدلاـ
نىسىم پىزىگرۇجـىتتاسءـ نىگۇب،زىمەلەكـ ــ
نىعىلىشاۋراشلىۋاقىدنادۋا ۋرىدنالانيشامــ ـ
ڭىنىسەمەكەم ىرەلرەكتەمزىقـ ىگەتۆيتارەپووكـ
ۋرەسكەتـاعرالانيشام ،پەلرىمون،پىزىگرۇجـ ـ
ادنىسىرابسىرىدنوءـىگمەتكوك زىسپىۋاحـ ــ
لىڭوكـەككىد زىسپىۋاح،پىلوبءـ سىرىدنوءـ
ۋزىگرۇج ەدنىنوجــ سەڭەكـ ،پىرەبـ تىگۇـ ـ
.ىدەد»ىتتاراتنىرادلايرەتام

ىراسقىبوق:ـەتتەرۋس لۇعڭومـ ىلايمونوتۆاـ
نىعىلىشاۋراشلىۋاقىدنادۋا ۋرىدنالانيشامـــ ــ
قىلىشاۋراشلىۋاىرەلرەكتەمزىقڭىنىسەمەكەم
ڭىنىرالانيشام قىلىدمىلوتــــ نىرەتكىلاۋكـــ ــ
.ەدۋرەسكەت

ىتتەتسىرونىلىميققىتسود»ىعارىڭاشىلەكەرەبڭىنىعامىتنىراتتلۇ«
كەبەجنەكەلۋاسىشلىتءنەگلىتەسىنىسۇ
ىزىق ىديالراباحــ نادرادلىجقىۋج.ــ ىرەبـ ـ
ناۋاس راتتلۇ«ـىنادۋاـ ڭىنىعامىتنىـ ـىلەكەرەبـ
نىلىميق»ـىعارىڭاش ـايتىتكەياديەلىرەكشىـ
،پىرىدناتقان ىقلاحتلۇراءـــ ىعادنىساراـــ ــ
قىتسود ،پىتەدڭەرەتـىتكىلىشنەپسىيۇسـ راءـ
ڭىنىقلاحتلۇ نىۋسىعوتەناجۋسەتشى،ۋسالاراـ
مىلرۇعانا راتتلۇ،پەبەجـ ناقساراجـىعامىتنىــ ـ
.ىتتاراجاترواشامات

ناۋاسـاتقىۋج تەكەلمەمقىدنادۋاـ رەجـ ـ
ىعىلياب نەنىسەمەكەمــ ،ۋسىعۇ«ـ كىلىدمىيتـ ـ
،ۋاساج ۋرىتسىعوتـ يبوگيشاشنىيوبـىلىميق»ـ
ڭىنىعىشالاق ىزيەتڭىسراءـ نەكسۇتـانىعاتسىقـ ـ
تەمزىق قاتسىقـىتەرتاـ »نەمىتەتيموكـىكە«ـ
،پىسەلرىب راتتلۇ«ـ ـاشىلەكەرەبڭىنىعامىتنىـ
.ىتتەتسىرونىلىميققىتسود»ىعارىڭ

لىميق رەجتەكەلمەمقىدنادۋا،ادنىسىرابـ
ـىيۇءتەينەدامقىدنادۋاـىسەمەكەمـىعىلياب
ڭىنىعاتسىقىزيەتڭىسراءنەمىرادزاپرەنوڭىن
رەنومەكروك نىرەلرەكسەۋاــ سىنىسۇـ ،پىتەـ ـ
ـنىروىدرەدناىلاپسالۇىتتا»ۋموشاققىتتاش«
قاتسىق،پىتراتۋحرى،پاد ڭىنىرادنىعرۇتـــ ـ
ۋزىق ـەلمەمقىدنادۋا.ىدنەلوبانىۋلاىسراقـ
تەك رەجـ ڭىنىسەمەكەمـىعىليابـ -ىشسىمۇجـ

ىرەلرەكتەمزىق ناقتانروسانىتاققىدناقسىۋتـ
نەمىراتسىۋت ـەكروك،پىسوقساباعارارىبءـ
ـۇس،پالاشاماتەگرىبنىرەلرىموننىيورەنوم
نىرەتكىلىشنەپسىي ،پىتەدڭەرەتـ نىرەلەكەرەبـ
.ىدەدمەكەبىرانانو

يبوگيش ڭىنىعاتسىقىزيەتڭىسراءـىعىشالاقـ
ىنىعرۇت ڭىفۋايشيلــ ڭىنايتراپ«:ـ ىدنەمراپـ ـ
ادنىعىلىشساب ـالابڭىنانارىبءىقلاحتلۇراءـ
،يادنىس ڭىتقاسۋاسنوـ يادنىسالاسـ -ۋتاتـ
ايتراپ،زىمەلەكپىرىشەكسىمرۇتقاتروىتتاتء
نەم ڭىتتەمىكۇـ ەدنىۋەمەدڭىنىتاساياسلازباـ
زىمىعاتسىق پاتشىراقـ زىمەروسىمرۇت،پىمادـ
ـقوڭىدزىمىرالالاب،پىراسقاجنىياسناعراب
نەمىۋ ساقۋانـ نەگەتپوكـەگزىمىۋتەسروكـ ـ
.ىدەد»ىدلاساجكىلىدمىيت

يبوگيش ڭىنىعاتسىقىزيەتڭىسراءـىعىشالاقـ
ـروسانىتاققىتسىۋت«:ـىجىدڭيدـىنىعرۇت
ناقتان نەممىسىۋتـ يەلىرەكشىـ رىبءناقسالاراـ
ەتكىلرىب،پىناتقاماتەگرىب،ەدنىشىتىقاۋلىج
كەبڭە ەگرىب،پەتسىـ ىليۇءرىبء،پىنەريۇــ
-19ايتراپەگزىبرالو،كىتتەكپىلوبيادناج
ـمىيتءىلرۇتءڭىنايتراپنەمىحۋرىياتلىرۇق
نىراتتاساياسىد ىلرۇتء،پىزىكتەجــ ڭازــــ
ىرەدمىلىب ـالاكينحەتقىلىشاۋراشلىۋانەمـ

نانىر ـىمرۇت،سىرىدنوء،پىرەبسەڭەكـ
اعزىمىرادنىقاجرىشاناج،پىسەتكەموكاعزىمىس
ىگنىگۇب،ىدلانيا ىلەكەرەبڭىنىعامىتنىراتتلۇ‹ـ
زىمىگىلىشنەپسىيۇسـىلىقراـىلىميق›ـىعارىڭاش
ىتپىتء ،پەدڭەرەتەدــ زىمىگىنىسۇتـ ـاتراـــــ
.ىدەد»ىتسۇتء

ادلىميق رادزاپرەنوـ الارۇبـ ،پىسابـەگيبـ ـ
ىدناديام ۋزىقـ ،ەسەلوبـاعنامۋدـ قىدنادۋاـ
تەكەلمەم ـسىمۇجڭىنىسەمەكەمىعىليابرەجـ
ىرەلرەكتەمزىق-ـىش سانىتاققىتسىۋتنەمـ
ناقتانرو ىراتسىۋتــ ەتكىلرىبـ ناءـاتاتقاقساــ
يبء،پاقرىش ،پەليبـــ ڭىدلىميقـ نىيەرەمـ ــ
.ىدرىسا

تەكەلمەمقىدنادۋا رەجـ ـەمەكەمىعىليابـ
ـتوڭىنمىسىۋت«:نيبۋايشۋوجىرداكڭىنىس
لىۋانەمىحۋرسىلىجامءىكە،پىرابانىساب
ىدمىيتءـىتسىتاقـانىعىلىشاۋراش ىدراتتاساياسـ
مىدزىكتەج ڭىنوىراءـ سىمرۇت،سىرىدنوءـ
،مىتسىعۇنىراتقىلىشنىيقنەكسەدزەكادنىسىراب
امىسىۋت ڭىنماماشــ پىسەتكەموكـەشنىنەگلەكـ ـ
،نىمەلەك نەممىسىۋتـ مىراقـىيجءـ سانىتاق-ـ
قاترو،پاساج سىمرۇتــ ،پىرىشەكـ ـەگرىبـ
كەبڭە ەگرىب،پەتسىـ ارازوءادنىسىرابۋنەريۇـ
زىمىگىنىسۇت زىمىگىلىشنەپسىيۇس،پىتراـ ـەتــ

كىتتەكپىلوبياتسىۋتناعۋتەگرىب،پەدڭەر
.ىدەد»

ـەمەكەمىعىليابرەجتەكەلمەمقىدنادۋا
انىعاتسىقىزيەتڭىسراءىعىشالاقيبوگيشنەنىس
نەكسۇت تەمزىقـ ىعىتسابراسابنىروڭىنىتەرتاـ
ـقىنروماعوقىعامىتنىراتتلۇ«:ڭۇحۋايشنىچ
ىعلاڭىدۋەبەجنىعىتشىنىتىدنايابنەمـىعىلىت
ـەرەبڭىنىعامىتنىراتتلۇ‹ىكتەرلۇب.ـىتراش
ـۇجىلىقراىلىميققىتسود›ـىعارىڭاشـىلەك
رەلرەكتەمزىق-ـىشسىم سانىتاققىتسىۋتنەمـ
ناقتانرو ىراتسىۋتـ ـىشنەپسىيۇسىعادنىساراـ
نەمۋتەدڭەرەتـىتكىل ،ەگرىبـ ىقلاحتلۇراءـ
ـراب،پىلىتيەشۇكسىلەك-سىرابىعادنىسارا
قىل راتتلۇماداـ نىعامىتنىـ راتتلۇ،پەلرەتساقـ
نىعامىتنى نىتياعروقــ ىدۋتاراجـاتروـاشاماتـ ـ
،پىتەلىرەگلى قاتسىقـ ڭىنىرادنىعرۇتـ ينەدامـ
ـزىقىعادلا.قىدالاقزىگەناعۋتىيابنىسىمرۇت
ەتتەم راتتلۇــ نىعامىتنىـ زوكـ يادزىمىعىشاراقـ ـ
ىدزىمىرىموء،پاعروق ـساقيەدنەگەلرەتساقـ
،پەلرەت ەتكىلرىب-ەكەرەبنەمىقلاحتلۇراءـ
الوب رانا،پىرىتوـ زىعىتيەدنىنادڭىنىسىمەجــ
،پىسىيۇ اۋحڭۇجـ ڭىنىتلۇـ ىۋنەدلۇگـىلۇـ ـ
ىدنىس شۇكاعۋرىساەگەزۇجنىنامراـوگڭۇجـ
.ىدەد»زىمالاس

ىتتالايۇەگرەتكەرۇجيباسءنىعامىتنىراتتلۇ
ياعوتناعاش ـنىسالكىرالىشۋتىقوڭىنىسالك-3قىدلىج-3ىساشقابرالالاب-1قىدنادۋاـ

نادرادلىجقىۋج.ىدرەبپىزىكتوپىتەيەتسەپتەكنەتسەنىنۇكناعلىۋتڭىنىشۋقوىكەـىعاد
ىرەب ياعوتناعاشـ ىعامىتنىراتتلۇ،پاتسابنانىساشقابرالالابىسەيۇجۋتراعا-ۋقوـىعادنىنادۋاـ
.ىتتالايۇڭەرەتەنىگەرۇجڭىدرادناعرىدلابنىعامىتنىراتتلۇ،پاتسۇىتقىمنىسەيبرات

.ادۋاليوتنىنۇكناعلىۋتڭىنازيلانەميفيڭاۋىرالىشۋتىقو:ەتتەرۋس
ڭۇيچناۋايشىشلىتءىتكىرە،ڭىشڭيميلزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ىدزىگرۇجۋرەسكەتانىرالانيشامقىلىشاۋراشلىۋا

لۇعامۇجيەدا ىديالراباحـىلۇـــ مەتكوك.ـ ـ
ىمىسۋام ادراتتاناۋياحــ نىتالوبــ ـىلرۇتءراءــ
ڭىتتەدنىـىلاپقۇج ياڭوـ نىتالاراتـ .ىلىگزەمـ
ادراتتاناۋياح نىتالوبــ ىلرۇتءراءــ ىلاپقۇجــ ــ
ۋەدنىگزىتـىتتەدنى نىتەمزىقۋلانىدلاـەناجـ ـ
ۋەتسىـىتقىلىعڭىت ناۋاس،نىشۇءـ -3ىنادۋاـ
نانىڭوسڭىديا پاتسابـــ رىبءــ نەپتىقاۋياـ ـ
ـزىتىتتەدنىىلرۇتءراءنىتالوبادراتتاناۋياح
.ىتتەتسىرونىتەمزىقۋلانىدلاەناجۋەدنىگ

ـالاەشمىلوبىشنىرىبءىڭالامىقۇتـىتتروس
ـتوڭىنىلۇناقرىداكتراموجىنىعرۇتڭىنىڭ
ادنىساب لامـ كىلرەگاپيشـ ـتەمزىقڭىنىتكنۋپـ
ىرەلرەك ڭىنوـ ڭىتتەدنىـىلاپقۇجـانىرىيسـ
ـرىداكتراموج.ىديوقنىسانيسكاۆۋلانىدلا
،نىتالوبناققابرىيسسابەشەن50ىلۇناق
رەدىرەلرەكتەمزىقڭىنىتكنۋپكىلرەگاپيشلام
ەدنىزەك پىرىدنادزىساماتماقنەمۋەتوتەمزىقـ
ڭىنو،ناتقىدناعرىتو ،ىۋسوءڭىنىرالرىيســ
.ىدلوبىسقاجىۋلاتە

ـالاەشمىلوبىشنىرىبءىڭالامىقۇتـىتتروس
ڭىنىڭ ىنىعرۇتــ تراموجـــ ناقرىداكــ :ـىلۇــ
لام« كىلرەگاپيشـ ڭىنىتكنۋپـ ىرەلرەكتەمزىقـ ـ
ۋلانىدلاڭىتتەدنىـىلاپقۇجتەرـىكەـانىلىج
نىسانيسكاۆ زىمىلام،ىدايوقــ ىلرۇتءراءـــــ ــ

نەتتەدنى ناماـ ،اسلوبـ پىسوءــ ىۋلىتەج-ـ ــ
ـوكە،پىنادناجىبىساكقىلىشمىعاب،پەدزەت
قىلاكيمون ىگىلىدمىنوــ ىراعوجــ ،ىدالوبــ ـ
»زىمالوبزىسڭالاادادناعنىتۇتنىتەنەمىتۇسء
.ىدەد

ـىعاتسىقىزىحۋادۋوتنانىعىشالاقسىقروق
ڭىن ڭىتتەكەلمەمرىزاق«:نۇيۋفـاگـىنىعرۇتـ
-لىۋاىرەلرەگاپيشلام،ىسقاجەتوىتاساياس
ىدراتقاتسىق تروتء،پالاراـ كىلۇتـ راءـاعلامـ
نىسانيسكاۆۋلانىدلاڭىتتەدنىىلاپقۇجىلرۇتء
لۇب،ىدايوق ـيمونوكەڭىدزىبءكىلىدمىيتــ
قىلاك ىدزىمىعىلاپترىۋاـ ـمىعاب،ىتتەدلىڭەجـ
قىلىش نىبىساكـ ،پىتىمادـاشنىرابـ ـاشمىسوقـ
نەپپىساك ،پىنادلىعۇشـ ىدمىسىرىكـىسابتوـ
.ىدەد»نىمارىتترا

لام كىلرەگاپيشـ ڭىنىتكنۋپـ ىرەلرەكتەمزىقـ
ىلاپقۇج نىدلا،ۋەدنىگزىتـىتتەدنىـــ ڭىدۋلاـ
ڭاتاق ،ىعادراتقاتسىقىسياقراءاشنىيوبىبالاتـ
رىبراء -رىبءاعلامكىلۇتتروتءـىعادنىسابتوـ
پەلرىب ـانيسكاۆۋلانىدلاڭىتتەدنىىلاپقۇجـ
نىس نەمۋيوقـ ىتتەمزىق،ەگرىبــ ـايوقنەدــ
انيسكاۆ،پەتسى ـاسىگلەباعرادلامناعلىيوقـ
ەدرىب،پىل ـىيوقانيسكاۆياملاقلامرىبء-ــ
ـىنوس.ىتتەكىدلىپەكانىۋلىتماقياپپاج،پىل

نەم اتقىلىشياجڭىنىرادنىعرۇتقاتسىق،ەگرىبـ
ـيابىتتەدنىىلرۇتءراءنىتالوبادراتتاناۋياح
ـەلۋەتسىىدمىرىدنىتنىسىمۇجۋلانىدلا،ۋاق
كىلىشكەتەجـەنىر لامنەملوجيمىلىع،پىتەـ
ۋعاب ەدنىزەكمەتكوك،پىرەبسەڭەكەدنىنوجـ
ـزىتىتتەدنىىلرۇتءراءنىتالوبادراتتاناۋياح
ۋەدنىگ ەناجـ ڭىنىتەمزىقۋلانىدلاــ ىيانىشــ ــ
.ىتتەكىدلىپەكانىۋلىرىدناتقانايت

ىتتروس مىقۇتــ ڭىنىڭالاــ لامــ ىرەگاپيشـ ـ
ڭىچۋويڭاۋح نىدلاڭىتتەدنىىلاپقۇجزىبء«:ـ
راء،اشنىيوبـىبالاتڭاتاقڭىدۋلا اعلامكىلۇتـ
نىسانيسكاۆۋلانىدلا قىديوقـ ـەدـەگرىزاق.ـ
زوء،نىي ـلامىگەدرىڭوـىعادزىمىعىلىتساراقـ
نەت90%ڭىد ىسانيسكاۆۋلانىدلاـانىماتساـ
پىلىيوق ـەدەنىنەشاتروڭىديا-4،ىدلوبـ
نىي قىلرابىگەدرىڭوـىعادزىمىعىلىتساراقزوءـ
نىسانيسكاۆۋلانىدلاڭىتتەدنىـىلاپقۇجـاعلام
.ىدەد»زىمالوبپىيوق

ـرەگاپيشلام-قىلىشاۋراشلامقىدنادۋا
:ڭايشۋگىعىتسابراسابنىروڭىنىسەمەكەمكىل
ناۋاس،نىيەدـەگرىزاق« 180اشنىيوبىنادۋاــ
ڭىم ،ىسانيسكاۆۋناتقاسنادلىسۋااعلامسابـ

ڭىم410 انىراتسۇقيۇءـ سۇقــ نانىۋامۇتـ ـ
ۋناتقاس سىيۇك،ىسانيسكاۆـ قاسۇنىتاراتياقــ

نادلام ڭىم23ــ سابـ اعلامـ ىلرۇتءراءــ ــ
ڭىتتەدنى ،ىسانيسكاۆۋلانىدلاـ ساب1500ـ
ـوقىسانيسكاۆۋناتقاسناننىۋبراسـاعرىيس
ـىسۋاممەتكوكڭىدزىمىنادۋاساتۇت،پىلىي
نىدلاڭىتتەدنىىلاپقۇجىلرۇتءراءىعادنىم
كىدلىپەكانىۋلادنىروىتتاسءڭىنىتەمزىقۋلا
لام،پىتە ،پەبەجنىۋمادڭىنىعىلىشاۋراشـ
ڭىدرالىشۋنىتۇت نەمىرەدمىنوتەـىلاپاسـ
تۇسء نىرەدمىنوـ ـنەد،پىنىتۇتزىسڭالاـ
نىعىلۋاس كىرەبـانىۋاعروقـ »قىدالاقزىگەنـ
.ىدەد

ناۋاس راعىشـىتكىدنىزۇجسىءـىنادۋاـ ـ
نىيۇتء ۋرىتسالانروـەترە،ۋتەـ لاباج،ۋاساجـ
لىعۇش،ۋلەكـاقسناتتا ڭاتاق،ۋسىرىكـەكسىــ ـ
رىبء مەتكوكـاشنىيوبـىبيسنيرپۋتەـىلىتقاجـ ـ
ادنىمىسۋام ادراتتاناۋياحـ نىتالوبـ ـىلرۇتءراءـ
ـنەسلەبنىتەمزىقۋلانىدلاڭىتتەدنىىلاپقۇج
نەپكىلىد ،پىتەتسىروــ ىرەدمىنوتەـ نەمـ ـ
ـەكەنىگىدزىسپىۋاحاپاسڭىنىرەدمىنوتۇسء
كىدلىپ ،پىتەـ لامـ زىسۋاقاڭىنىعىلىشاۋراشـ
ۋەبەجنىۋماد ۋتىمادـىتقاتسىقلىۋاـىلىقراــ ـ
نىسايگەتارتس ـيمونوكەنادۋا،پىتەلىرەگلىـ
ڭىنىساك زەتـــ نەمنىقراقـ پاتشىراقـ ـانىۋمادـ
.ىدالاقزىگەنىدنەمراپ

ىتتەتسىرونىتەمزىقۋلانىدلاڭىتتەدنىىلاپقۇجنىتالوبادراتتاناۋياح

ىدزىگرۇجتىگۇەدنىنوجۋناتقاسنەتكىتسوكمادلا
ناۋاس ياحىجناـىنادۋاـ -19ايتراپىرالىشقاسقىلاحىگەدنىسەشمىلوبـىشقاسـىعىشالاقـ

ـۋرىدناتقانايتيەلىرەكشى،پالىقلاتۋزىق،پىنەريۇنىحۋرسىلىجامءىكەنەمىحۋرىياتلىرۇق
نەم رىبـ نىعىدناماماعوقنىنىيۇتءىگزىگەنڭىتتەمزىق،پىرىتويەتكەرىڭوتىناناسىنساب،ەگـ
.ىدرىتسىيوەگۋەدمەكەبىتقىلىتقىنرونەمۋاعروق

ـىشقاسقىلاحىگەدنىسەشمىلوبىشقاس،ەدلىگزەمناعلاتسابترىۋاقسىرىدنوءـىگمەتكوك
ۋناتقاسنەنىگىتسوكمادلاۋانيجىجراقزىسڭاز،پالاراىدراتقاتسىق،پىنىلوبءـاعرالاپپۋرگىرال
.ىتتەتسىرونىلىميقەيبراتتىگۇ

ـتكەللوك،اعماعوقڭىنىگىتسوكمادلاۋانيجىجراقزىسڭازىرالىشقاسقىلاحادنىسىرابلىميق
ىلىقراىرادلاسىمولەدىلىتقاننىراتپادرازرىۋانىتەزىكتەجەنىسەددۇملوتءڭىنەكەجەناجـەكۆي
،پىتاراتنىلايرەتامتىگۇ،ەگرىبنەمىنوس.ىتترەكسەىدۋناتقاسڭاتاق،پىرىدنىسۇتءپالاشا
ڭىدرالاۋراش قىقۇـ نىسەددۇم-ـ ،پاعروقـىلىقراڭازـ مىقۇتـىگمەتكوكـ نىسىمۇجۋرىڭىسءـ
.ىتتەتىمۇءنىرالۋادنىروىتتاسء

.ادۋتاراتنىلايرەتامتىگۇىرالىشقاسقىلاح:ەتتەرۋس
ناجرىتابلۇگاشاپىشلىتءىتكىرە،ىلۇنامىحارۇنلىداقىشلىتءنەگلىتەسىنىسۇ

ىدەتسىسىءىتكىلىگينىشۇءاراقۇب
اشنىيوبىلىميق»ۋرىتسىعوت،ۋاساجكىلىدمىيت،ۋسىعۇ«نانىساناحاپيشقىلاحقىلالاقكەشەۋاش

،پەتسىتەمزىقىيانىشنىشۇءاراقۇبىتەرتاتەمزىقنەكسۇتانىعاتسىقرىپوككوكڭىنىلىۋاىلىشا
ـەلەسامەددۇملاەرڭە،ەكىتڭە،نەگلوبلىڭوكڭەاراقۇب،پىسەتكەموكاعرالرابىعىلىشنىيق
.ىدلاسشۇكاعۋعىشنانىۋالاققىلاح،پىسىرىكەگۋشەشنىس

رىپوككوكـىلىۋاـىلىشا ڭىنىعاتسىقـ رەدىعاسمىراسىگەدرەجۋم3ڭىننايياحڭاۋىنىعرۇتـ
ەدنىزەك ياملىتاسـ ـادۋاسەناجنەمنىرونەگرەبىجىتەرتاتەمزىقناعلوبرادراباحنانىعىدناعلاقـ
نەمرەلرەگ سىناليابـ ۋتاس،پاساجـ نىرادلوجــ ،پىرىتساراقـ نىعىلىشنىيقكىدنىزۇجسىءڭىنوـ
.ىتتەمىشەش

نايياحڭاۋ مارگوليك500«:ـ پىتەمىشەشىدمىعىلىشنىيق،مىتتاساعناۋي2500ـىتقاسمىراسـ
.ىدەد»نىماتياسىعلاەنىگەموكڭىدرەلىگەدنىتەرتاتەمزىقنەگرەب

.ەدۋسەتكەموكانىۋتاسقاسمىراسڭىننايياحڭاۋرەلىگەدنىتەرتاتەمزىق:ەتتەرۋس
ىزىقياتاقۇملۇگرەناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس
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نادلىج-80 نىيەكـ پەتكەمناعلىۋتـ
ىعىتساب

اكيگوگادەپقىتقامياياتاعابراتڭيچۋايشنيم
نىبەتكەم ەكتەمزىق،پىرىتىبءـ ،ىرەبنانناققىشـ
ۋتراعا-ۋقو ڭىنىسالاسـ ەدنىبەشـىعلاـ تەمزىقـ
ڭىنمىيۇاديا-4ىلىج-2011.ىدەلەكپەتسى
نەمىۋراعيۇ ـەۋاشڭيچۋايشنيمىعاتساج31ـ
ـىبەتكەمىلرتنەسىعىشالاقڭۇگراقىلالاقكەش
ەكتەدنىم.ىدانالياسپىلوبىعىتسابپەتكەمڭىن
ناعرىتو ىشنىرىبءــ ىنۇكــ ،يەتشىلوقا-ــ ـ
ىسو،زىسزوسء رىبءــ قاتسىق-لىۋاـ ەنىبەتكەمـ
نەكلۇ سىرەگزوـ نىمەلەكاـ نەگەدـ ـەگمىكەبـ
ىدەلەك نادوس.ــ ىرەبـ لىجـىتەجـەنىمەدـ ـ
نەكتو نادلىجـىتەج.ـ ىرەبـ ەتتەررىبءلوـ
پاتسىرۇد زىسڭالا،پىلامەدـ ـەمروكپاتقىيۇـ
-لىۋااتياق،ىديەبنىكوالوبناعوقارىبء،نەگ
ڭىدرالالابـىعاتقاتسىق ـنامراىلۇنىشۇءىماقـ
ادنىلوجۋرىساەكسىىنوس،پىلوبىتكۇجـاعراد
.ىدەنىزەسشىناتقامنىنەككوترەت،پىنىشلۇق

ڭىدلىجـىتەج ڭىنىعىشالاقڭۇگراىعادنىدلاـ
..؟ەبزىسيەمەدىدەيادناقـىبەتكەمـىلرتنەس
ەدزەكلو رىبڭاجـىشىءالۋاـ ـاعڭاسيالـاسۋاجـ
نۇك،اسلانيا ـاتاجپىعىشاعناپساىڭاشاسلىشاـ
كىدزىگەن؛نىت ىرالىعلىرۇقــ ىراءزىسلەمەكادـ
ىپلاج ڭىنالۋاــ نىقسۇ،نىعاشەدـىمەلوكـ -ــ
.ىدەەدلاحياتقىلرارىدنىسلىڭوكىتەبلەك

زىمىبەتكەم« نەملىۋاــ ڭىنالاقـ ناقساعلاجـ ـ
،ناقسالانروـەنىرەج ماتساناد230ـ ىسىشۋقوـ
راب ڭىدزىمىرالىشۋقو،پەتكەمـ نادزىياپ80ــ ـ
ڭىدرەلرەكسىمۇجاۋراشنەگلەكناتترىسىماتسا
ىزىق-لۇ نىرۇب.ـ كەتـ سالكىدزىۋاـىتەجـ
ۋتىقونەمىتاراميعۋتىقواناعزىعلاجراباناعىيۇء
ىلىگلەبەدەگزىڭىرەدزو.زىبناعرابپىلانىتەمزىق
نادۇب اقسابــ قىتراــ ناعاملوبنىروسىۋا-ـ ـــ
ناقسادنامازىسو،ڭوس نىسىمۇجۋتىقوـاشاڭاجــ
تراشـەگۋزىگرۇج زىمىيادعاج-ـ »ىدەـىتكەشـ
.ڭيچۋايشنيمىديەد

ىلىج-2017 لۇبــ ىگەتپەتكەمـ قىلرابــ ــ
رالىشۋقو-ـىشۋتىقو نەنىنوجـ نىسلاقاتياـ رىبءـ
لىج ىدلوبـ كەشەۋاشـىلىجـىسو.ـ ـىسالاقـ
ڭۇگرا ىعادنىياڭامڭىنىبەتكەمىلرتنەسقىشالاقـ
ىدراتسىلىرۇق-يۇء ـالۋاپەتكەم،پىرىشوكـ
ڭىنىس رەجـىپلاجـ نىمەلوكـ ەنىگەرىڭوتۋمنوـ
ىدەتيەڭەك ىجراقماتسانانناۋينويلليم6ىراءـ
،پىسوق ڭىم3ـ كىلرتەمـىشراشـ لاسرەۆينۋـ ـ
ۋتىقو نىتاراميعـ نەمىنوس؛اسلاسـ 200،ەگرىبــ
ـىقتاجلاگوكىدناساجانىلوجۋرىگۇجكىلرتەم
ـالاسنىڭالالوبتوفقىدماداسەبـەناجىداز
ڭىنۇب؛ىد ادنىترىسـ ،نىعاتاجڭىدرالىشۋتىقوـ

رالالاب ،ىيۇءاكيزۋم،رەنومەساەناجـىساشقابـ
رەنومەكروك،اناحپاتىك پوك،ىياراسلاسرەۆينۋـ
ۋتىقوـىلايدەم پەتكەم،ىسالكـ پاروتىسالۋاــ
پەتكەم،ىسىلەج ،ىسەشكەتپاروتىگەدنىشىـ
ىگەدنىشىسالك ۋتىقوـىلرتكەلەــ ـىسىعلىرۇقـ
ىدرالىلراتاق نىسىلىرۇق،پىتانروــ ،پالاڭاجــ ـ
ىسو،ۋتىقوـىلرتكەلە يەدلىكۇبنىۋتىقونامازـ
.ىدارىساەگەزۇج

ۋتىقو،سىلىرۇق،ەنيرا ساتۇت،ىرالىعلىرۇقـ
ڭىتپەتكەم تەبــ ىدنە،ىدنالاڭاجـىسەنيەب-ـ ـ
ۋتىقو-ۋقو ادنىسىمۇجـ قىلاڭاجـ ڭىت،پىلەكاـ ـ
نيمناعلوبىعىتسابپەتكەم،نىشۇءۋتاقيابەنيەب
ڭيچۋايش ۋرىساەگەزۇجىدۋتوءقاباساشاڭاجـ
نەم ـاعوجنىتەلىباقكىتپىساكڭىدرالىشۋتىقوـ
سابىزوءادۋتالىر ساج،ىلەۋا،پىلوبــ ـــــــ
ىدرالىشۋتىقو پاتسابـ كىدزۇىگەدنىمەلوكالاقـ
پىرابـەگرەتپەتكەم اعڭاينىش؛ۋادلىباقـەبيرىجاتـ
پىراب ـپەتكەمشىۋاتساب،اتروـىگەدرەجلوـ
ڭىدرەت ناعنادنامازىسوــ نىيادعاجـــ نەدزوكــ ـ
ۋقو؛ۋرىشەك ۋتراعا-ــ ڭىنىسالاسـ نىرادنامامـ ـ
ەكپەتكەم سىنىسۇـــ پىتەــ ؛ۋتاساجـايسكەلـ ـ
ىدرالىشۋتىقو ىلەجەرادەشكەرە،پىرىتسادمىيۇـ
ڭىدرالىشۋتىقو قاباسـ نىنىكسەكـىگەدنەكتوـ ـ
ۋتەسروك رادلاما-سىداءـىلرۇتءراءـىتقايســ ـ
رالىشۋتىقوـىلىقرا كىتپىساك،ينەدام،يمىلىعڭىدـ
.ىدەرىسونىساپاس

ـنەريۇىگەدنىسەكلوڭينۋايلڭيچۋايشنيم
ـەسكەتپىرابەنىرەجراءڭىنڭايجنيشنەمىۋ
ۋەتترەز-پىر ناعانيجـىعادنىسىرابـ ،مىلىبءـ ـ
نەمىرەلەبيرىجات ڭۇگرا،پىرىتسەلرىبـ قىشالاقــ
ـكەرە»سالكنىعاش«ـىگەدنىبەتكەمـىلرتنەس
پاتسابناديا-10رىتلىب،پىلەدزىگەنـەنىگىلەش
كەشەۋاش ڭىدرالىعڭىدلاڭەـاشنىيوبـىسالاقــ ـ
نىمىزۇتء»ۋەلەيبراتپىلوبەگرىب«،پىلوبىرىبء
ىدەزىگرۇج ـىشكەتەجسالك،پاتسابنادوس.ـ
ىرەل تەمزىقــ نىلەتسۇـــ پىرىشوكـاقسالكــ ــ
نەمرالىشۋقو،پىرىك كىدەرا،ەدەدۋنەريۇـــــ
.ىدياتسابالوبەگرىباداتسىلامەد

ادنىشاعلا« ،نازاق-نازاەتو،مىداملاەنەريۇـ
ناعرابـەگيۇ ڭوسـ نانمىعالۇقادـ ـاعيالاترىبءـ
نىيەد .ىدارۇتيەپتەكىۋش-ياعياڭىدرالالابـ
زارىبء،قارىبء تىقاۋــ پىسەلرىيۇڭوسنەكتوـ
ىسەجيتانۋنەريۇڭىدرالالابىعادمىسالك،مىتتەك
يالىراعوجەد كەتنەت،ىداتسابـ ـاسادرالالابـ
ىتقاب نىيەزــ نىتيادڭىتـايوقـ اتسالك،ىدلوبـ ــ
يادناق رىبءـ ،نىمياقيابنەمىدلااداسلوبسىءـ
ـەمىگڭانەمرالالاباتسىلامەدىعادنىعىلاراقاباس
ەگرىب،نىمەسەل نىميانيوــــ يالۇب.ـ ،ادناعلوبـ ـ
ىشۋتىقو،ادنىسار نەمــــ ىعادنىساراـىشۋقوـ ــ

ۋاقرىسوت ۋقو،پىلاعوجــ ۋتىقو-ــ ەدـىمىنوءـ
سالكڭىتسالك-3ىديەد»نەكەىديالىراعوج
.يلايجڭىجىسىشكەتەج

نادلىجـىتەجـىسو نىشۇءتەمزىق،ىرەبـ
نەكتىب نانىسىلامەدـ ڭىتتەمزىق؛نەكشەكزاۋـ ــ
نەمىسالابراق پىرۇجءـ يرەكساناعرۇتەدەگرىـ
قىلۋاس-ناماەدتەررىبءەنىۋەيۇكـىعادنويار
پارۇس ارابـ ەنىيباسياتنەكشىك،ىتپىتء،ناعاملاـ
رىۋاىنىيقادنادۇب،ناعاملاياراقپاتسىرۇدەد
ـەكاناقتاجپىتراتكەسوت،پىعىدلاشاقساقۋان
پىزىماتۋسقىتسىانىزۋا،پىلوبادنىساقڭىنىس
ـازاۋرۋااديا-6ىلىج-2017.ناعاملاـەتۇك
نەمىب پىسىلاـ ،ىدازونەدرىموىسەكاناقتاجـ
ڭىنىسەكا نىعاجتراـ ىنۇكىشنىكەناعالياعڭىـ
ىراعوج ناتقاجـ ۋرەسكەتـ نيم،پىلوبنىتەلەكـ
ڭيچۋايش پىرىياقنىتەرىساقناعلىريانەنىسەكاـ
راب،پىيوق نىرەگىجــ ڭىتپەتكەم،پانيجانىيوبـ
پىتىبء سەمرەبـ ڭىلاقـ سالابراقـ ـانىسىمۇجـ
.ىدەتەكپىسىرىك

ۋتراعا-ۋقو ىگەدنىبەشـ كىتتەكەلمەمــ ــ
ىلىكاۋڭىنىياتلىرۇققىلاح

ـمەملىكۇبىتكەزەك-13ـىعلىج-2018
كىتتەكەل قىلاحـ ڭىنىرەدلىكاۋـىياتلىرۇقـ -1ـ
ناقسانىتاقـەنىسىلىجامـىكتەر ڭىدلىكاۋـ ىپلاجـ
ىگەدنىسەمرىيۇرەدلىكاۋڭايجنيش،2980ىناس
ـزىبءىرىبءڭىدرالىسوەنىم،60ىناسلىكاۋ
.ىدەڭيچۋايشنيمزىمىرەكپىيەكىگنىگۇبڭىد

لۇب،نىمياناسقڭادــاسا« ـىكەـىكتەرــــ
پوكەدمىنەگنەريۇ،ىدمىناقسانىتاقـەكسىلىجام
مىرەسا،ىدلوب ڭىدزىمىناتو،سەمەزاەدـــ ــــ
قىلاح،نىنەگنەتتەرىدۇق نەننۇكـىسىمرۇتـــ -ـ
ـىراعوجىشىكتەسروكتىقاب،پىراسقاجەگنۇك
نىنەكسۇتيال قانـ ادناديامـ ناج،پىرىتوـ -ـ
نەممىنات مىدنىزەســـ ڭىنىزوءىديەد»ـ قىلاحـ ـ
ڭىنىياتلىرۇق شىناتقامەشكەرەنىناعلوبـىلىكاۋـ
.ڭيچۋايشنيمنىتياناس

نادۇب نىرۇبـ ناعرابـەگڭيجيەبـ كەتنىياسـ
ناتسىلا اناسمات،پاراقــ نىتيالاشاماتـــ قىلاحـ ـ
نىتىمۇءڭىتقىلاحڭىلاقىعادلىۋاتەرلۇبـانىياراس
،پىرىدنالرۇننىگەرىكوكىۋالانامرا،پالاقرا
ىشىناۋقلىڭوكىعادناقسابقايااعنىروىتتەيساق
يادزىڭاـىلارۋت پىقـ نىتەترەشـەمىگڭاـ نيمـ
ڭيچۋايش لايق«:ــ نەمــ قىدنىشــ يەدلىكۇبـ ــ
ىدياماسقۇ سامرابـەكسىلىجامـىكە.ــ نىرۇبـ ـ
قىلاح ڭىنىياراسـىياتلىرۇقـ نىسىنىروكمەكروكـ
نەممىلايق زوكـ زىسناسـامىدلاـ لا،مەكتەتسەلەـ
لۇبتەرـىسو مىلىڭوك،ادمىناقسابماداقـاعاراـ
يەدزىڭەت ىدىقلوتـ ڭىنىتلۇسىرو.ـ قىتتلۇـ ـ
نىمـىيك ىتقادلاپساب،پىيكـ نەممىعاياــ ياتقىنـ ـ
ىعادڭايجنيش،پىساب ڭىنىقلاحتلۇراءــ ىلىكاۋـ
ەدنىتەر پادڭاياــ زوء،پىرابـ مىتاـ ناعلىزاجـ ــ
مىدرىتوــاعنىرو لۇب.ــ ىگەدزەكـ ىدمىرەساــ ـ
مىلىتءـەگۋەلەنيەب ىديەپتەجـ نەنىزۇجىديەد»ـ
.پىتانىقلوتىسىكلۇكقىتتاش

ـنەرىبەتەشكەرەىنەمادياتلىرۇقىكتەرلۇب«
ىنۇك-17ڭىديا-3ـىنەگرىدنەلرەسا،پىرىد
نەتسۇت نىرالىشساباڭاجڭىتتەكەلمەمىعنىرۇبـ
ۋالياس ىسىرابــ ىدلوبـــ ساب.ــ يشيجۋشـ
قىلاحاۋحڭۇجنەپسىۋادقىلوتادـىعاتڭيپنيج
ڭىنىساكيلبۋپسەر اۋحڭۇج،انىعىلاعاروتءـ قىلاحــ
ـەتيموكرەتسىيرەكساقىلاتروىساكيلبۋپسەر
ڭىنىت انىعىلاعاروتءــ ىدنالياســ رەلرەكتەمزىق.ـ ـ
تەلەب نىسەجيتانـ ناعالايراجـ ناعرىتو،ەدزەكـ ـ
رەدلىكاۋ كىلىشپوك،پىنەرىبەتـىتتاقـ سىگەتــ
نانىنرو يادلىتراش،پىرۇتـ قالاپاشناعلىعوســ
نىشىءڭىدلازــىنۇء اققازۇ،پەنرەكـ نىيەدـــ ـ
ىداماتسالوت رىبيەك.ــ رەدلىكاۋــ زوكـ نىعاناشـ ـ
ـاموداشقاشرۇبىراتساجزوك،ىلەۋا،پادمىد
لوسەدىزوءپەد-،ىدال ىتتاقـىعادناديامـ
نىسىنەرىبەت ەگىلاــ ياملاـاسابــ ناعرىتوـ نيمـ
ڭيچۋايش نىزوسءىرانادوــ ،پاتقاباســ -ـــ
كىتتەكەلمەم قىلاحـىتكەزەك-13ـ ـىياتلىرۇقـ
ڭازىگزىگەنڭىنىساقلارالاعاروتءىسىلىجامء-1
ىسىداءقىدمىيۇىگەدنىنوجۋرەبترەسادنىدلا
ىپلاج،اشنىيوب ڭىننىيجــ ىرەتپىتراتكىتسەڭەكـ
ناعاتقايا اۋحڭۇج،ڭوسـ ىساكيلبۋپسەرقىلاحــ
كىتتەكەلمەم قىلاحـىتكەزەك-13ـ ـىياتلىرۇقـ
ڭىنىسىلىجامء-1 ترەسادنىدلاڭازـىگزىگەنـ ـ
ۋرەب ىدلىزىكتوـىتلاسـ قىتتازاقىلاحوگڭۇج.ـ
ۋرەبترەسادلازىرتسەكرويرەكساڭىنىسايمرا
ەۋا،زىڭەت،قىلرۇق.ىدادنىرونىساكيزۋمىتلاس
ڭىنايمرا3 تەمرۇق12ــ ىلىۋاراقــ ـاعراتاق2ــ
نىيج،پىنىلوبء ڭىنىلازــ قىتپاسنانىعاجىقتراـ
نەمماداق رالاعاروتء،پىرۇجءـ انىدلاڭىنىسەبنىمـ
شىنىت-پىتىگەدزەكىسولادء.ىدرۇتپىلەك
نىيج تەمرۇقـىعادنىلازـ ڭىنىرادلىۋاراقـ قاياـ ـ
رىبراءـىسىبىد ڭىدلىكاۋـ نىگەرۇجـ ،پىتىقلوتـ
پەبرەت ماداقىلرابالاش-ەلى.ىدلوبيادناعرۇتـ
تەمرۇق3ەدنىسەبنىمرالاعاروتء.ىدرۇتنانىنرو
ىلىۋاراق قىتپاســ نەمماداقــ اۋحڭۇج‹ـ قىلاحـ ـ
ڭىنىساكيلبۋپسەر نىڭازـىگزىگەنـ پادلىۋاراق›ـ ـ
ـىرەبنىمۋرەبترەسىدڭازىگزىگەن،پىلەكپىلا
ـىرتسەكرورەتسىيرەكسا.ىديوقەنىتسۇڭىن
ڭىن ەدنىۋەدلەمەيۇسـ اۋحڭۇجرالىعادلازلىكۇبـ
قىلاح ڭىنىساكيلبۋپسەرــ تەكەلمەمــ نىنميگــ ـ
،ىداقرىش ـيلبۋپسەرقىلاحاۋحڭۇجىديەد-ـ
ىساك كىتتەكەلمەمــ ىتكەزەك-13ــ قىلاحــ ــ
ادنىدلاڭازىگزىگەنڭىنىسىلىجامء-1ىياتلىرۇق
ترەس ىدنىبياىعادنىسىرابۋزىكتونىتلاسۋرەبـ
پىتياقنەم-،پىتەتسەلەانىدلازوكـىتسىنىروك
ـتياپوكڭەاعرالىعادمىياڭامنىيەكنەننەگلەك
ىگەدزەكناعلاقرىشىنميگتەكەلمەمىسو،مىناق
مىرەسا لوس،ادنىنىش،كەرەكـاسلوبـ ـەتتاســـ
ىدمىناعلوبقىلوگڭۇجڭىنمىزوءىدمىگەرىكوك
.»ىتتەكپەنرەكمىزەسىلۇناعاناسشىناتقام

تەرەشەنرىبيجۋشساب،ەدنىزەكياتلىرۇق
ـمەم«ەدنىشىڭىنوس،نەگەليوسزوسءىدزىڭام
-1ڭىنىياتلىرۇققىلاحىتكەزەك-13كىتتەكەل

ىسىلىجامء ادناعلىباج»ــ نەگەليوســ ىدزىڭامـ ـ
،پىرەبرەگىجەشكەرەەگڭيچۋايشنيمىزوسء
.ناعاليستارياق-شۇك

ساب« كىيباشناقۋاتىقلاحوگڭۇج‹:يجۋشـ
يابنىت،نەمىناعلوب يەلەمروــ ىرىقا،ڭەسرەبـ ـ
انىساب اعۋعىشــ لوج،انىنىتالوبــ قازۇـاشناقـــ
ەگۋتەجىرىقا،ڭەسرەبەرۇجيابنىت،نەمىناعلوب
نەگنەسـانىنىتالوب لۇب،ادناعلوبەشنەم.ىدەد›ـ
ڭىدزوسء قىلرابــ نىشۇءماداــ ىزىڭامـ .روزــ
يادناق،نادلىعۇشنەپپىساكيادناقنەس،ىليەم
تەمزىق ادنىنروـ كەت،ەتسىـ مەكەبىدلەباناعــ
پالياب اقسىبات،ڭەسسىرىكـەكسىـ ڭىنىتەتەجــ ـ
زىسزوسء ناققىشنادىتاسىگزىگەنماسلوبنەم.ـ
ساج يادنىسو،نىملىكاۋـ ناعادنىلاجـــ ساجـ ـ
ادمىعاش سابــ ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ ىدزىڭامـ ـ
تەمزىق،پىنەريۇيەلىرەكشىنىحۋرڭىنىزوسء
ادنىسىراب نەپتايلاماـ ،پىرىدنەلەلۋاسارىتساتشۇـ
اڭاج ىلرەگىج،انىسىشراجكىدزۇڭىدرىۋادءــ ــ
ڭىنمىنەسەدنىزوكىديەد»نىمالانياانىسىشۋرۇق
.ساجىدنىلاجناعانيوىسەلۋاس

ـناعاعزوقزوسءىتسىتاقـاعۋتراعا-ۋقو
تەمىكۇ«،اد ەدلىداء«»ادامادنايابنەنىتەمزىقـ
ـلىۋانەمالاق.ىدالىتىمادۋتراعا-ۋقوـىلاپاس
پىنالاعلۇترىبءڭىنىۋتراعا-ۋقوـىتتەدنىمڭىد
ۋقو،ىدەلىتەلىرەگلىىۋماد ۋتراعا-ـ ـىمىلىسوقـ
ىعات رابـىعىلىشنىيقادــ رادنويارـ نەمـ زىسلاءـ ـ
ىدەلەدمىيەبـاعرادنىۋب ـىعادراتقاتسىق-لىۋا.ــ
ڭىدرالىشۋقو ۋنىگەشنادۋقوـ ىيانىشىرەشلومـ
الاق،ىدەلىتەدنەموت ىعاتسالك‹ڭىدراتقىشالاق-ــ
ڭىنىناسـىشۋقو نەتكەشـ سىتـ پوكـ ›نىۋلوبـ
پەتكەمشىۋاتساب،اترو،ىدەلىرەگيىتقىمۋيوج
رىۋاڭىنىۋنەريۇىقترىسناتقاباسڭىنىرالىشۋقو
ۋلوب نىسەلەسامـ شۇكـەگۋشەشـ ىدانىلاسـ .ـ
.ىتىمۇءڭىنىسابتو،ىگەشەلەكڭىتتلۇ_رالالاب
ىعىليابەيبرات-مىلاتءىعادنىدلاۋسۇتءـەكپەتكەم
نىمىلىنىسۇ نەمرالانراـىلرۇتءـ الاب،پىرىتتراـ ــ
ىساشقاب لىڭوكـانىرالىشۋتىقوــ پىلوبءـ ـەناجـ
نامءـاعۋلۋاب روتمالاع،پىرەبـ ـروفنيىتقايسـ
ناعنالايستام نەمرەدلىساتـ اداشقابالابىدرالالابـ
ـۋراقساب-ۋالىقابنىسىرابساتۇتڭىدۋەلەيبرات
زىسڭالا،زىسزوسء،ىدرالانا-اتا،پىتيەشۇكىد
كەرەكۋتە نىنەگلەتپىرادـاسابـىنەكە»ـ ەگلىتـ
كەيت نەكتەـ -ۋقورىبراءلۇب«:ڭيچۋايشنيمـ

ۋتىقو نەمىتەمزىقـ اڭاجناعلىيوقاعىشۋنادلىعۇشـ

ەكپەتكەمڭىنڭايجنيشتەمىكۇنەمايتراپ.پالات

ۋسۇتء نىشۇءىتەمزىقەيبرات-مىلاتءـىعادنىدلاـ

قىلاكيمونوكەـەناجـىشۇكمادا ناتقاجـ ۋادلوقـ

ڭىنوس،رىتوپىسوقىجراقىتقاموق،پىتەسروك

ادنىساقرا ۋسۇتءـەكپەتكەمـ مىلاتءـىعادنىدلاـ -ـ

.ىدلوبرەتكىلىشۋەلىرەگلىروزەدنىتەمزىقەيبرات

ەدنىتەرـىشۋتىقو كىلرەكپاۋاج،زىسزوسء،زىبءـ

قىلىتشىروب،ىدمىزەس ىدمىزەســ ،پىرىتتراـ ـ

كەتـاعالاب پاتىكـ قاباس،پىتىقوـ اناعنەمۋتوـ

رىبراء،ياملوب ـەرۇج،پالايانەبزىمىناجىنالابــ

.ىديەد»كەرەكزىمىۋلىبءەيۇسنەبزىمىگ

ىلوجكىلىشرىت،استاتقوتنىۋادنامرامادا،ايء

ۋاقراماس رىموء،پىتراتـــ ىسەمرىشەكـــ رىبءــ ـ

مەكروك،ىتپىتء،پىنالىعرىدىس ىڭەرڭىدرىموءـ

زىسڭەرۇس ىراتراتـ زىسزوسءـ ،قاقساـىنامرا.ـ

ىرەگىج،كىرەبـىساداري ساملاـــ ياتشىلىقـ ـــ

ـىشلىتادنىڭوسزوسءڭيچۋايشنيمناعادلىپلىق

ـاتلىرۇققىلاحناققىشنادىتاسىگزىگەن«:ـەگ

ڭىنىي نادۇب،ەدنىتەرـىلىكاۋـ ىگزىگەننىيەكــ

قىلاح،پىتراترىماتيەدڭەرەتەدىتپىتءاعىتاس

نەمىساراقۇب ناعلوبـ ،پاتقاسىتقىتسودـەنەتەـ

ۋيوق كەزەكڭىدرالو،پىتانروكىلىشنەپسىيۇسـ

نىتيەمرىتتۇك رەلەلەسامــ ،ساراقزوكـىلارۋتــ ـ

نەممىگىدنىكمۇمراب،پىرۇتءقالۇقەنىرەلرىكىپ

كىدلىكاۋ زوء،پىرىدنەلەلۋاسىدمىگىلەشكەرەـ

ـلىباق،ەگرىبنەمىنوس.نىمەتەاداىدمىتەدنىم

نەگنەريۇ،ناعاد مىرەلەبيرىجاتــ ەدنىزىگەنــ ـ

نىيەز ،پىرىدنالرىعوشـەمىتەمزىقىدمەدرەز-ـ

ـۋرۇقنىنىسوقىشۋتىقوقاتسىق-لىۋاىلاپاس

ـىراعوجنىساپاسڭىنىۋتىقوقاتسىق-لىۋا،اع

.ىدەد»نىماسوقىدمىسەلۇكىلىسىكرىبءاعۋتال

سىلىجامءـىكە ناعلاتقاياـ ڭوسـ ـەككەشەۋاشـ

پىتياق نەگلەكـ ڭيچۋايشنيمـ رىبءـ مەدەدنۇكـ

ناعاملا ەتپەتكەم،پىلاسـەلەك.ــ سىلىجامءـىكەــ ـ

نىحۋر اشنىسىتيازوء.نەكتەكپىسىرىكەگۋەتتىگۇـ

ىعادنىسالانيانىحۋرسىلىجامءىكە:ىتاسقامڭىنو

وء،ۋەتتىگۇـاعرادمادا ڭىنىزـ لوتءـ نىسەبيرىجاتـ ـ

.ۋساتقاترو،پىسىلوبءنەممادارىبراء

قاعڭۇس ــ قاعڭۇس انىيوبــ ــ انىيوب ـىمىيكــ پۇقـىمىيك پۇقـ ەملوب،پىساراجـ ــ ەملوب،پىساراج ەدنىشىــ ـ ەدنىشى لايرەتامـ ـ لايرەتام ـ
پىروك پىروكـ ناعرىتوـ ـ ناعرىتو ڭىنوـ نەنىسەنيەبڭىنو ناعلىسىنەنىسەنيەب ىگىدنەگەروكادادناعلىسى نەدرىبىگىدنەگەروك نەدرىب
پالادنۇمنەم ـ پالادنۇمنەم ەدنەگروك،اسرۇتـ زوكەدنەگروك،اسرۇت راتراتزوك رىقراترات ىنىرۇمرىق نەمىنىرۇم ەدنەگلۇكنەم ەدنەگلۇك
ىتەب ــ ىتەب ادنىشۇــ ـ ادنىشۇ ەنەلرەبڭەشـ ــ ەنەلرەبڭەش نىتالاقــ ــ نىتالاق تۇسءــ ـ تۇسء ىرىقڭۇشـ ــ ىرىقڭۇش سىروــ ـانىزىقسىرو ـانىزىق
ناتء ـ ناتء قىلۋلۇسـ ـ قىلۋلۇس نەپـ نەپـ ـىتقىلىدمىتراتـ نەدرىبـىتقىلىدمىترات نەدرىبـ ىداتراعڭاـ ـ ىداتراعڭا لۇب،ەنىم..ـ لۇب،ەنىم
نيم ڭىنڭيچۋايشنيم ــ ڭىنڭيچۋايش نەتكىسەــ ــ نەتكىسە پىرىكــ پىرىكـ ەدنەگلەكـ ــ ەدنەگلەك ـەگىشلىتــ نەگرەبـەگىشلىت ـ نەگرەب ـ
ىقشاعلا ىرەساىقشاعلا ..ىرەسا

نادلىج--8080 نادلىجـ نىيەكـ ـ نىيەك ناعلىۋتـ ـ ناعلىۋت لۇبـ لۇبـ نەكتەجيوبـ ـ نەكتەجيوب لىۋاـ ـاققاتسىق--لىۋا ـاققاتسىق
رىمات ـ رىمات ناقتراتـ پەتكەمناقترات ىعىتسابپەتكەم اناعىعىتساب نەمىنوس،سەمەاناع لىكۇب،ەگرىبنەمىنوس،سەمە لىكۇب،ەگرىب
كىتتەكەلمەم قىلاحكىتتەكەلمەم ڭىنىياتلىرۇققىلاح ىلىكاۋڭىنىياتلىرۇق ىلارۋتلولو..ىلىكاۋ ىناياكيحىلارۋت لىتءىناياكيح ــلىتء
انىسابزاجىشىش پىسەلىانىسابزاج ەگرىبپىسەلى قىيقوەگرىب ..قىيقو

»...ىدلوبىسىرابۋالياسنىرالىشساباڭاجڭىتتەكەلمەمىنەگرىدنەلرەسا،پىرىدنەرىبەتەشكەرە«
ىلۇناقرادياكەبىجاقزىمىشلىتء

ـىلىجامىكتەر-1ڭىنىرەدلىكاۋىياتلىرۇققىلاحكىتتەكەلمەملىكۇبـىتكەزەك-13
ڭايجنيش،ەدنىس ،ادنىسىرابۋزىگرۇجىقلات،پىشانىسىلىجامءاپپۋرگىسەمرىيۇرەدلىكاۋــ
ڭيچۋايشنيم ساجـ ڭىدرەدمىرىپسوـ نىسەيبراتڭازـ ىدڭاز،پىتيەشۇكـ ۋتالىراعوجنىتاۋاسـ
.ىدەليوسزوسءىلارۋت

.ەدۋروكيالاتياقنىگىلەتسەناعلاەتسىلىجامىكەەدنىسەسڭەكتەمزىقڭيچۋايشنيم.ادنىناديامسىلىجامءىكەڭيچۋايشنيمنەگيكنىمىيكقىتتلۇڭىنىتلۇسىرو

)ەمىگڭانەمڭيچۋايشنيمىلىكاۋڭىنىياتلىرۇققىلاحكىتتەكەلمەمناققىشنادىتاسىگزىگەن(
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