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نەتسۇتـىنۇك-6ڭىديا-5 ،نىرۇبـ ـ

لوك(نەزو ـەگلىياپپاجنىمىزۇتءىعىتساب)ـ

ۋتەلىر قىدنويارـىلايمونوتۆاـىگەدنىنوجـ ـ

روزيۆەلەت نوفەلەت-ـ ىدلىشاـىسىلىجامءـ .ـ

قىدنويارـىلايمونوتۆا ڭىنموكتراپـ ،ىيجۋشـ ـ

ـساب)لوك(نەزوسابڭىننويارـىلايمونوتۆا

نىچـىعىت ىراءىتسانىتاقەكسىلىجامـوگناۋچـ

زوسء ىدەليوسـ نىچ.ـ اسابىدرالانىموگناۋچـ

ىدەتپىراد ـڭۇجرىۋادءاڭاجڭىنڭيپنيجيش:ـ

مزيلايستوسـاشوگ ،پىتەىشكەتەجنىسايەديـ

-19پكجەناجڭىنىياتلىرۇق-19ـايتراپ

ىشنىشۇء،ىشنىكەىتەتيموكقىلاتروىتكەزەك

ڭىنىرەتسىلىجامـىپلاج نىحۋرـ يەلىرەكشىـ ـ

پىرىدنەلىتكەياد ،پىرىدناتقانايتـەناجـ سابـ ـ

ڭىنڭيپنيجيشيجۋش قىلايگولوكەـ تەينەكروـ

ىسىلىرۇق ىدزىڭامـىلارۋتــ ڭىنىرالۋاقسۇنـ ـ

نىبالات پىرىدنەلىتكەيادـ ،پىرىدناتقانايتەناجـ

ەگنوجىدڭايجنيشڭىنىتەتيموكقىلاتروـايتراپ

ۋلاس ـروماعوق،ەسەرىسا،نىسابوجـىپلاجـ

ـاناسىنسابقىتشىنىتىدنايابنەمـىعىلىتقىن

نىس پىرىدنەلىتكەيادـ ،پىرىدناتقانايتـەناجـ ـ

لوك(نەزو نىمىزۇتءـىعىتساب)ـ ۋعاقـەگەشـ ـ

نەمىحۋر ـزىمىنويارلىكۇب،پىراقتاياپپاجـ

ـاديوەدنىنامنىشىدرەدلوك-نەزوـىعاد

يادىع ،پىلاسـەگنوجـ يادىعاديوـ ،پاعروقـ

ـاتىگڭامڭىنڭايجنيش،پىراقسابيادىعاديو

كىدنىكمۇمانىۋلوبقىنۇتىنەزو،لىساجىۋ

.كەرەكۋاساج

راسابنىروڭىنموكتراپقىدنويارىلايمونوتۆا

،ىيجۋش ىلايمونوتۆاـ ڭىننويارــ ـىساعاروتءـ

تارىكوش رىكازـ ـوتۆا.ىدراقسابىتسىلىجامءـ

نويارـىلايمون نانىرالىشسابـ ،نىميتەكۋاشـ

نالرۇن نىجاملىباءـ ،ىلۇـ نۇسـ يل،ڭۇلنيجـ

،نيشڭىپ يۇش،يۋيلــ ،ڭۇرياحـ نىكرەـ ـ

،زاينۇت تىقراس،ناۋچڭۇدول،نۇجەۋشامـ

.ىتسانىتاقەكسىلىجامنيلنۇچڭاج،ىلۇناقا

نىچ ىدرالانىمـوگناۋچـ پاتاـ :ىتتەسروكـ

لوك(نەزو ۋراقتاياپپاجنىمىزۇتءـىعىتساب)ـ

نەكتەـىقتيۇـىتسادلوجڭيپنيجيش_ ايتراپـ

قىلاترو ڭىنىتەتيموكـ نەمىيادعاجتەكەلمەمـ

ـامناعاساجپىرىتوەتەقانايتنىيادعاجۋس

ـوجىليەگڭەدىراعوجەناجىمىشەشىدزىڭ

،ىساب ـىزۇتءۋلاسەگنوجىدۋسڭىدزىمىلەـ

ـامىگەدنىمىزۇتاتروقىلايگولوكەنەمىسىل

ىدزىڭ قىلاڭاجـەناجـامروفەرـ )لوك(نەزو.ـ

نىمىزۇتءـىعىتساب ىدزىڭامڭىدۋراقتاياپپاجـ

نىنامء ،پىناتـاعىجـ كىلىشرەكپاۋاجـ مىزەسـ ـ

نەم قىلىتشىروبـ ،پىتياعىنىيانىشىدمىزەسـ

ىدرەدلوك-نەزو ،ڭىدۋراقسابـ ڭىدۋاعروقـ

ـاسڭىنىسىلىرۇقتەينەكروقىلايگولوكەەناج

يساي ،پالاقراەدنىنامنىشنىگىلىشرەكپاۋاجـ

قىلاتروـايتراپ ىدزىڭامناعرىسپاتـىتەتيموكـ

ـروايتراپ،پادنىرولىتابىتتەدنىميساياس

ـۇتءىعىتساب)لوك(نەزوڭىنىتەتيموكقىلات

نىمىز ياپپاجـ ۋراقتاـ ـسالانرونەمىمىشەشـ

ڭىنىۋرىت ادڭايجنيشـ رىماتـ ،پىتراتـ ـەجيتانـ

.كەرەكۋتەكىدلىپەكەدنىنامنىشەنىۋرەب

نىچ ىدرالانىمـوگناۋچـ ىدەتپىرادـاسابـ :ـ

نەزو،پىرىدنەلىتكەنروكنىنىيۇتءڭىتتەمزىق

لوك( نىمىزۇتءـىعىتساب)ـ ياپپاجـ ڭىدۋراقتاـ

ـامنىشنىۋناتقانايتڭىنىرەتتەدنىمـىگزىگەن

ەدنىن يادىعاديوـ ،ىشنىرىبء.كەرەكۋرەگيـ

رىبء« ۋرىدنەلىتكەياد»ـىتتىعابـ كەرەكـ اڭاج.ـ

نىمىناتسۇۋماد كىرەبـ يجۋشساب،پىتانروـ

ۋلاسـەگنوجىدۋسڭيپنيجيش ەدنىنوجـ ـاعلاـ

،ۋرەكسەنەمىدلاىدۋەدمەنۇىدۋس«ناعيوق

،ۋرەگڭەتـىتكىتسىڭەك ،ۋلاسەگنوجىلەيۇجـ

يەدرىبـاققاجـىكە شۇكـ رىبءنىتىعاب»ۋلاسـ

ساتۇت ۋسىگەدرىۋاداڭاج،پىلاـاققىلىشسابـ

نەزو،پىتەكىلىشكەتەجـەنىتەمزىقـىگىلىگي

لوك( ۋرىدناتقانايتياپپاجنىمىزۇتءىعىتساب)ـ

كەرەك ،ىشنىكە.ـ ۋرىساـەكسى»ـىناناسىن3«ـ

كەرەك ـىدناتقانايتياپپاجىنەيۇجقىدمىيۇ.ـ

ـەرادتروتءنىيەدـانىعاياڭىديا-6،پىر

ڭىنىمىزۇتءىعىتسابلوك،ىعىتسابنەزوىلەج

ـەيۇجمىزۇتءتەمزىق،ڭىنىسەيۇجقىدمىيۇ

ڭىنىس ڭىنىسەيۇجۋاعروق،ۋلاسەگنوجـەناجـ

ياپپاج كىدلىپەكـانىۋلىتانروــ ۋراقساب؛ۋتەـ ـ

،ڭىدۋراقساب،پىتماقياپپاجىدۋاعروقنەم

ڭىدۋاعروق نەدرىڭوـ نەننەزونەكلۇ،اقپالاـ

،ەگنەزوـەنەكشىك نەكلۇـ نەدلوكـ ەنەكشىكـ

نىيەدـەگلوك ؛ۋتەكىدلىپەكانىۋتماقياپپاجـ

نەمـاناسىن ـىدناتقانايتياپپاجىدرەتتەدنىمـ

ـراتقىروقىعادنىرالرانياقلوك-نەزو،پىر

-نەزو،نىۋاملىراعىشەدلۇمڭىدۋسسالاد

ڭىدرەدلوك قىلايگولوكەـىگزىگەنـ ـىتسابـ

،ڭىنىسىعا ـادياپۋسقىلايگولوكەـىگزىگەنـ

ـگولوكەىگەدنىزەكۋلىتراتۋسەناجڭىدۋنال

قىلاي ڭىتسىعاـىتسابـ زىساماتماقـ ،نىۋلىتەـ

ـزىسپىۋاحقىلايگولوكەڭىدرەدلوك-نەزو

ڭىنىگىد ىدمىنوءـ زىساماتماقـ ەكسىنىۋلىتەـ

نەزو،پىرىسا لوك-ـ ـۇتڭىنىسايستكنۋفـ

ـەكمىزۇتءنىتارىساەكسىنىۋلىنالادياپىتقار

نىگىدلىپ ۋتانروـ ـنىم6«،ىشنىشۇء.كەرەكـ

ۋرەگيـىيانىش»ـىتتەد كەرەكـ لىزىق»3«.ـ ـ

ـىعاديونىعىليابۋس،پاتقاسڭاتاقـىتقىزىس

كىتسىڭەك؛ۋنالادياپيادىعاديو،ۋراقسابياد

ۋراقساب ،زىسۋاقا،پىتياتاقىدۋەدنىگزىت-ـ

يعيبات لوك-نەزوـ ـاقنىساينەلىۋالاعاجـ

؛ۋرىتساتپىل نەمۋسـ رىبءـىتقىلرۇقـ ساتۇتـ ـ

ىدۋالراپسوج ،پىتيەشۇكـ نىۋناتسالڭىدۋسـ ـ

ـلوقرالاراشاشنىيوبرەلرۇت؛ۋاڭوناتسابۋت

الاسشۇكنىساتروۋس،پىلوبىدناباتاعۋناد

؛ۋتراسقاج ـيەشۇكىدۋلاسـەگنوجـىلەيۇجـ

،پىت نىسايگولوكەۋسـ ۋرىتلەكـانىپلاقـ ەناجـ

؛ۋاعروق ىدۋلاسـەگنوجـاشنىيوبڭازىدۋسـ

،پىرىدنەلىتكەنروك ۋالىقابــ ىدۋراقساب-ــ ـ

ياپپاج ،پىتيەشۇكــ ڭىدرەدلوك-نەزوــ ـ

زىسۋاقا نىگىدڭەشرىموــ نەزو،پاعروقـ -ـ

ىدرەدلوك ىدنايابـ ڭىنوەناجۋلاسەگنوجـ

.كەرەكۋرىساەكسىنىعىتقىنۇتىدناياب

نىچ ىدرالانىمـوگناۋچـ پاتاـ :ـىتتەسروكـ

ىتپاۋاجاعراتقاپرۇ،اققىلاح،اقحيرات،اعايتراپ

ۋلوب ـرەكپاۋاج،پىرىتوالوبادنىسايستيزوپـ

ـلەسەسەكياس،پالاقراەدنىنامنىشىتكىلىش

،پىسەب ىدۋرىدناتقانايتـ يادىعاديوـ ـەگيـ

ىتسىتاقەنىمىزۇتىعىتساب)لوك(نەزو،پىر

ڭىدرەتتەمزىق ،پىلىرىدناتقانايتـىتقىلىعڭىتـ ـ

كىدلىپەكەنىۋزىكتەجلوقەگەجيتانـىيانىش

كەرەكۋتە كىلىشرەكپاۋاج.ـ ـۋاقانىسەيۇجـ

،پىرىدنادزىس نەمرادموكتراپىلەجەرادراءـ

رەتتەمىكۇ ـاقنەپكىلىشرەكپاۋاجقىلاعلۇتـ

رەجـىتسار نىگىلىشرەكپاۋاجۋراقساباشنىيوبـ

،پالاقراـىيانىش )لوك(نەزوىلەجەرادراءـ

ىراتقىتساب كىلىشرەكپاۋاجـ ـرەكتەدنىمنەپـ

،پىتيەشۇكـىتكىل نىگىلىشرەكپاۋاجتەمزىقـ

تايقۇم راء،ىۋەتوـ )لوك(نەزوـىلەجەرادـ

رىبء«رادنىروـەشۇمـەنىمىزۇت »ەيۇجساتۇتـ

نىسايەدي كىرەبـ ىسىسياقراء،پىتانروـ زوءــ

،پىسەكياسارازوء،پالاقرانىگىلىشرەكپاۋاج

رىبء ساتۇتـ ۋتەلىرەگلىـ ساتۇترىبء.كەرەكـ

ـۇكىدۋنەتتەكەراپىسەلرىبنەمۋالراپسوج

ـرادنىروىتكىلىگرەجنەمناۋتڭيب،پىتيەش

رىبءڭىد ،ساتۇتـ ەنىۋتەلىرەگلىـىتسەكياسـ

ىدنابات ،پىلوبــ رالۋاراتــ ،پىسەبلەسـ ـ

رەلرىڭو پىسەلرىبـ ،پىنەتتەكەراـ اققاجىكەـ

ەگنوجالىمۇجماعوق،پاسمۇجشۇكيەدرىب

،پىلاس تەمىكۇـ ،نىتالوبـىشكەتەجـ رازابـ

نىتاسىلاستاماعوق،نىتياساجمىلانياـىلىقرا

يادعاج ـزىق.كەرەكۋنىشلۇقاعۋرىتساتپىلاقـ

تەم نىمزيناحەمـ ،پىرىدنەدلەمەكـ تەمزىقـ

نىمىزىتء ،پىرىدنادزىسۋاقاـــ ۋراقسابــ -ــ

ۋاعروق نىمزيناحەمـ ـىقاباۋقزىء،پىتانروـ

كىلىشكەتەج،پال ـۋقىنەجيتانەناجپىتەـ

،پىرىتساز نەپتاجاراقـ زىساماتماقــ ىدۋتەــ

،پىرىتترا لوك(نەزوـ ڭىنىمىزۇتءىعىتساب)ـ

ـسابلوك-نەزو،ەنىۋلىتەلىرەگلىىتتاسء

ۋراق ـسىروىدنەمراپڭىنىتەمزىقۋاعروق-ـ

كىدلىپەكـەنىۋلىتەت كەرەكۋتەـ ۋالاعاب.ـ -ـ

ـىقاب،پىتياتاقىدۋتراتاقپاۋاج،ىدۋرەسكەت

ـابقىدماعوق،پىتيەشۇكىدۋرەسكەت-ۋال

ـاعابنىسەجيتانسىمۇج،پىتياعىنىدۋالىق

،پىرىدنەدلەمەكىدۋال ىتكىلىشرەكپاۋاجــ ــ

نەمۋازۋق نەزو،پىتياتاقىدۋتراتـاقپاۋاجـ

لوك( ـايتياپپاجڭىنىگىلرەكپاۋاجىعىتساب)ـ

نىۋلىرىدناتقان ىدمىنوءـ مىزۇتءنەمۋالىقابـ

ـپىلاقياراشامات.كەرەكۋتەلىرەگلىـىلىقرا

لىكۇب،پىرىتترانىنىبەتۋەتتىگۇ،پىرىتسات

ادماعوق -نەزو،نىتيالاياىدرەدلوك-نەزوـ

ىدرەدلوك-نەزو،نىتيەلرەتساقىدرەدلوك

نىتياعروق شۇكـىتتاۋقـ ،پىرىتساتپىلاقـ ـ

لوك(نەزو نىمىزۇتءـىعىتساب)ـ ياپپاجـ ـ

ڭىدۋراقتا ۋراعىشاققىراجنىسەنيەبىدنىلاجـ

.كەرەك

تارىكوش رىكازــ ادناعراقسابـىتسىلىجامءـ ـ

ىدرالانىم پاتاـ »ىدمىناتتروتء«:ىتتەسروكـ

كىرەب ،پىتانروــ نەمـايەديــ ىتتەكەراـ ــ

ىتسادلوجڭيپنيجيش نەكتەـىقتيۇــ ايتراپـ ــ

قىلاترو ڭىنىتەتيموكـ ـسالانروقىلايگەتارتسـ

نەمىۋرىت نىشـ ەدنىنامـ ،پىرىتلەكـەككىلرىبـ

لوك(نەزو ـەگلىياپپاجنىمىزۇتءىعىتساب)ـ

ـىلاناستەكەرانەمىعىلىلاناسيساياسۋتەلىر

نىعىل ،پىتياعىنـ يساياسىدزىڭامرىبءـىسوـ

،نەپقىلىدناباتـىتتەدنىم نەپقىدلىتابـ ەگىتسۇـ

)لوك(نەزوڭىنىتەتيموكقىلاتروايتراپ،پىلا

نىمىزۇتءـىعىتساب ياپپاجـ ۋراقتاـ ىگەدنىنوجـ

ىرەدمىشەش نەمـ ـجنيشڭىنىرالۋرىتسالانروـ

ادڭاي رىماتـ ،پىتراتـ ىيانىشانىۋتاراجەجيتانـ

كىدلىپەك كەرەكۋتەـ رالۋارات،رەج-رەج.ـ

ڭىتتەكەلمەم ـادڭازىتسىتاقەگلوك-نەزوـ

نەمىر ،پىراقتاڭاتاقنىرەلەجەرەقىدڭازـ

رەلەجەرەقىدڭازـىتسىتاق نىمىزۇتءـ يەبزۇـ ـ

،پىرىدنەدلەمەك ـەمۋراقتاڭازنەكسەلرىبـ

نىمزيناح ـىدنەدلەمەكەناجپىرىدنادزىسۋاقاـ

ـەراىشياقاعڭازـىتسىتاقـەگرەدنەزو،پىر

ڭاتاقـاشنىيوبڭازـەگرەتتەك ؛ۋرەبـىققوسـ ـ

ناعنالاعلۇترىبءناۋتڭيبنەمنىروىتكىلىگرەج

تروتء ىعىتسابلوك،ىعىتسابنەزوىلەجەرادـ

ڭىنىمىزۇتء قىدمىيۇـــ ،نىسەيۇجـ تەمزىقـ ـ

نىسەيۇجـىمىزۇتء ۋاعروق،ۋلاسەگنوجەناجـ

نىسەيۇج ـىجامءنەكسەلرىب؛ۋتانروياپپاجـ

،سىل پالراشـ ـەلرىب،ۋرەسكەت،ۋرەسكەتـ

ـروفني،ۋالاعاب-ۋرەسكەت،ۋراقتاڭازپىس

ىدرالايستام ەگرىبنادرالايستامروفني،ۋادلوجـ

ۋنالادياپ نىرەدمىزۇتتەمزىقىتسىتاقىتقايسـ

،ۋتانرو ؛ۋرىدنادزىسۋاقاـ ،ايتراپـ تەمىكۇـ ـ

نىمىزۇتءۋلوبىتپاۋاجىرالىشسابڭىنىرادنىرو

ياپپاجنىسەيۇجكىلىشرەكپاۋاجنەكتەكەزو

،پىتانرو لوك(نەزوـ ڭىنىمىزۇتءـىعىتساب)ـ

تەمزىق نىگىلىشرەكپاۋاجـ يادنىقياـ ؛ۋسۇتءـ ـ

،ۋالىقاب ،پىتيەشۇكىدۋالاعابنەمۋرەسكەتـ

لوك(نەزو ڭىنىمىزۇتءـىعىتساب)ـ نىسەجيتانـ

ىتكىروك،پالاعاب،پىرەسكەتياپپاج،يمىلىع

ڭايجنيش ـۋادكەلەگڭودياپپاج،ڭىدۋرۇقـ

ماعوقـىتتەل ڭىدۋتانروـ ەنىسىڭەجـىشۋشەشـ

ۋتەج ادنىلوجـ يامىجاقـ ياملات-ـ ۋنىشلۇقـ ـ

.كەرەك

،ڭىنىياتلىرۇققىلاحقىدنويارـىلايمونوتۆا

،ڭىتتەمىكۇ يساياسـ ،ڭىتسەڭەكـ ڭايجنيشـ ـ

سىلىرۇق-سىرىدنوء قىلىشسابڭىنىناۋتڭيبـ

ڭىنىساقلا ؛ىرەلەشۇمـ قىدنويارـىلايمونوتۆاـ

ۋالىقاب ىلايمونوتۆا،ڭىنىتەتيموكۋرەسكەت-ـ

،ڭىنىسەمەكەمىتوسقىلاحىراعوجقىدنويار

ڭىنىسارۋتارۋكورپقىلاحقىدنويارىلايمونوتۆا

نەمنويارىلايمونوتۆا؛ىرالىتپاۋاجىگزىگەن

ڭىنناۋتڭيب لوك(نەزوـ نىمىزۇتءـىعىتساب)ـ ـ

ياپپاج قىلىشسابـاعۋراقتاـ ڭىنىساپپۋرگۋتەـ ـ

ـوتۆا،ىرەلەشۇمڭىنەسڭەكنەمىرەلەشۇم

نويارـىلايمون ڭىنىبالانەزو9ـىلەجەرادـ ـ

ـاترو(اعنويارىلايمونوتۆا،ىراتقىتسابنەزو

ـىگزىگەنـىعادرادنىروـىتساراقـەتوت)ـاققىل

راتسادلوجـىتپاۋاج نىيجـىگزىگەنـ ادنىلازـ ـ

.ىتسانىتاقەكسىلىجام

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

ەدنىسىلىجامنوفەلەت-روزيۆەلەتقىدنويارىلايمونوتۆاىگەدنىنوجۋتەلىرەگلىياپپاجنىمىزۇتءىعىتساب)لوك(نەزووگناۋچنىچ

لوك-نەزو،پىرىدنەلىتكەيادلىتابنىرالۋاقسۇنىدزىڭامىلارۋتىسىلىرۇقتەينەكروقىلايگولوكەڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب
ىدەتپىراداسابىدۋنىشلۇقاعۋرۇقڭايجنيشىتكىروك،پىتەلىرەگلىنەمىحۋرۋعاقەگەشنىمىزۇتءىعىتساب

ىتسانىتاقەكسىلىجامنيشڭىپيل،ڭۇلنيجنۇس،ىلۇنىجاملىباءنالرۇن،نىميتەكۋاش،رىكازتارىكوش

نادرادلىجقىۋج ىرەبـ ىراسقىبوقـ ،ۋاعروقنىنامروسىناعروقۋمڭىم40،پىرىتترانىنىبەتۋالراشىدرەلرەجنىتيادلىمادىراتسۇقلىج،ۋاعروقىدراتتارۇشىنادۋاىلايمونوتۆالۇعڭومـ

ڭىدرەجۋم1100 نىسىعلىماجـ ىسازابىرەدمىنولامىلاكيناگروسەب؛ىدرىتپاجىتقىدۇقكوت537،پىراتياقاعمىلىياجىدرەجكىتسىگەۋم400ڭىم18؛ىدادنىرونىناسىنۋرىتلەكـانىپلاقـ

تەكەلمەم ،پىتوءنادۋرىدنالاۋكـىلەجەرادـ مىلىياجـىلاكيناگروـ نىگىلاۋكـ نەممىلىياج،پىتراسقاجىدمىنوءىنايگولوكەاراش-سىداءۋرىدىقرىبءىسو.ىتتەجاعۋمنويلليم12مەلوكناعلاـ

.ىدلانياەنىنەكەمنارياسڭىنىراتسۇقلىجراتتارۇش

.رالانرىتىعادنىتارۇشڭىنىسامرەفلامقالۇبىتۇىكي:ەتتەرۋس

ڭايچڭىچىحىشلىتءنەگلىتەسىنىسۇناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس
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ىتكىروك اتاىتكىروك ىدزىمىنەكەماتا يادىعاديوىدزىمىنەكەم قىياعروقيادىعاديو قىياعروق

tel:0901-6235605ىمىلوبءايسكادەر-امرادۋا

ىبنەسراسىنۇك-9ڭىديا-5ىلىج-2018

ىسىشقاسقىلاحنىتياعروقنىگىدزىسپىۋاحماعوقنەم
ادنىسابتو ڭىنايتراپەگزىبىمەنۇمەكا،مىدلەكـەگەينۇدـ
ـلاحتلۇراءڭىنايتراپ،پاتقاسكىرەبەتسەنىتاعاپاش
سىمرۇتـىتتىقابـانىق زىمىۋتياسىعلاەنىنەگرەبپىتاراجـ
كەرەك پىرەبـەيبراتپەدـ نىتارىتوـ نەم.ـ قىلۋاسنەدـ
ۋاتقاس ـتراپ،پەتسىتەمزىققىۋجاعلىج40ەدنىبەشـ
قىدماعوق،قىلاكيمونوكەڭىنڭايجنيشادنىعىلىشسابڭىناي
ادنىراتقاج ناعلىۋتـــ ىدرەتسىرەگزوروزــ نانمىسابــ ـــ
مىدرەكتو ىقلاحتلۇراء،مىدروكنەممىزوكزوءىراءـ
.مىدنىزەسڭەرەتىدرەتكىلىدمىيتىتقانناعلوبەي

،ەدمىسەـىلاء نەمـىلىج-1981ـ ەكتەمزىقشاعلاـ
ناققىش ،ەدرەدزەكـ ڭىدرالاناحاپيشـ راتساقۋانـ نىتاتاجـ ـ
ىرەلەملوب ـراقشاقراتسادلىۋا،نىتانىلىجپىعاجرىموكـ
ـابراكەسەكەتنىشۇءۋتەسروكۋرۋااعاناحاپيشـىعاد
تلۇزاىگەدرەلرىڭواراكەشڭىنايتراپ.نىتەلەكاناعنەم
ناقتاراقـانىرادنويار ىدمىيتءـ ڭىدراتتاساياسـ انىۋلىراقتاـ
،ەسەلى ڭىدزىبءـ ۋتەسروكۋرۋاـ تراشـ ادزىمىيادعاج-ـ ـ
ـابىسەروۋەدمە،ىدلوبراتقىلىشۋراسقاجكىلرەنىروك
ـۋترەسكەتقىلۋاسنەدنىگەترىزاق،ىدالىراعوجاشنىر
كىدزىگەنـەناجنەد نانىۋرىدنادزىسماقۋەدمەـ قىلرابـ ـ
ىشىك،پىنەتكىلىگيمادا رىۋا،ادلىۋاىدرالۋرۋامىرىگ-ـ
ىدراتساقۋان ،ىتكىدۇك،ادنادۋاـ ىدرالۋرۋاـىلەدرۇكـ
نىتەتەدمەـاتقاميا ـنەدڭىنىساراقۇبتلۇراء،ىدلوبـ
قىلۋاس ،ەسەرىسا.ىدالىراعوجىتكەنروكىشىكتەسروكـ
تەتينۋممي ـياجتاناقڭەكنىتەمزىقۋراقتانىراپسوجـ
نانناعرىد ،ىرەبـ ىلاپقۇجىلرۇتءىلىقراۋيوقانيسكاۆـ
ىدمىنوءرالۋرۋا ،پىلەدنىگزىتـ ـۇجۋناتقاسالانىدلاـ
،ىدلىرىساـەگەز ڭىنىسالىعۇشڭىنايتراپىرابءڭىنۇمـ

نىساراقۇبتلۇراءـىعاداراكەش ڭىنىگىدنەگەلوبـاعرۇنـ ـ
.ىسەنيەبىتقان
ىلرۇتءشۇء«،اديالا شۇكــ تلۇراءـىعادڭايجنيش»ـ
ڭىنىقلاح ىتتىقاب،ىدمىساراج،ىتقامىتنىــ نىسىمرۇتــــ ـ
،پىلىماجنىنوت»نىدء«ەناج»تلۇ«،يەملەكىسىگروك
اققىلاپقىتپاينىدء ەنەلەشرو،پىسابــ ،شۇكـىتقىلروزــ ـ
ـىساجانىنىسوقرالرداك؛ىدرىدۋترەتتەكەراكىتسەكڭال
ناعنىر ـايەديمزيكرۇتناپ،مزيمالسىناپء»رەليەكتەبىكە«ـ
ـنىگلۇبەدىكسەموك،ەدۋەنىروك،پىتاراتەنەلەشرونىس
كىلىش ـۋتكىلىشنىگلۇب_ىتاسقامڭىدرالو.ىدرىدۋتـ
ىعادڭايجنيش،پىرىد ڭىنىساراقۇبتلۇراءــ ،ىتتىقابــ ـ
زىسڭالا نىسىمرۇتـ ىتقامىتنى،ىدمىساراج،پىرىدلۇبءـ ــ
ڭىدزىمىناتوىدڭايجنيش،پىلاسىكترىانىسانىتاقراتتلۇ
نانىعاشۇق پىلوبءــ لىجقازۇـايتراپ.ۋنىرۇـەگۋتەكاــ ـ
رىبءىسونەم،ەدنىتەررداكىلايتراپناعىلۋابپەلەيبرات
زىسنىتۇتء سىعوسـ ادنىناديامـ ،پىعىشاعلاەرەكەدۋەكـ
پاليوتا ەدلۇم،پىرۇجءادلاـ ىراسء-ىراءــ ،ياملوبـ
،لىتاب مەكەبـ ـىكە«،»نەپشۇكىلرۇتءشۇء«ەدرۇتـ
ىلرۇتءشۇء«.نىمەسەرۇكنىيەدانىڭوس»نەمرەليەكتەب
ڭىتشۇك ڭىدرەليەكتەبىكە«،»ـ ـەكنەمىراتقىدمىلۇز»ـ
زىسىگرىش نىراتسىملىقـ ،ەگرىبنەمۋاتپىياەتەجـەنىرەجـ
ىتقىلروز ،شۇكــ كىتسەكڭالـ رەتتەكەراــ نەمــ ينىدءـ
ـوكىدرالو،پىرەبىققوسەتيەلىساعرالايەديىراقشۇ
نەدەش ناقشاقـ ـلاقادنىتساڭىدرۇ-رۇ،يادناقشىتـ
نىمارىد ـقىنروماعوقىلىقرامىتەكەراكىدنىزۇجسىء!ـ
نەمـىعىلىت ىدنايابـ قىتشىنىتـ ەگەزۇجنىساناسىنسابـ
.نىميانراىدمىتاۋق-شۇكنىشۇءۋرىسا

نەم ـلىتەجەدنىۋەلەيبراتنەمىعىلروقماقڭىنايتراپـ

نەگ قازاقـ نىمرداكـ يالات.ـ نادلىجـ ،ىرەبـ تلۇراءـ

نەممىرەتسەتتەمزىق ،پىنەريۇـەگرىبـ ـەتكەموكارازوءـ

ادىدمىساراج،پىتەتەمرۇقەگزىمىرىب-رىبء،پىس

،ىتقىنرو ،پىنەدلۇگـ ناعىمادـ ڭايجنيشـ ادنىلوجۋرۇقـ

.نىمەلەكپىنىپلاتاعلازىسكىدزۇ،پىسەبلەساساتقامىتنى

رىزاق ڭىنىياتلىرۇق-19ـايتراپـ ڭىنناشنايتـىحۋرـ ـ

،ادۋشاشالىعۇش-رۇنەدنىگىتسۇتلوسنەمىگىتسۇتڭو

لىكۇب،ادنىعىلروقماقىيانىشڭىنىتەتيموكقىلاتروـايتراپ

ىعادڭايجنيش ڭىنىقلاحتلۇراءــ ،ادنىۋنىشلۇقـەگرىبــ ـ

ڭايجنيش .ىتتوءـەنىلىگزەمۋمادـىسقاجڭەـىعاتحيراتـ

ۋەلەج»ىدنىدء«نەپ»تلۇ«»شۇكىلرۇتءشۇء«اديالا

ـالولەدكىتسەكڭال،شۇكىتقىلروزارىپىسرىبء،پىتە

،پالراپسوجنىر ڭىنىساراقۇبتلۇراء،پىرىتسادمىيۇـ

ىرىموء نەمـ لالازرىۋاەنىگىدزىسپىۋاحكىلۇم-لامـ

ىدزىكتەج ،زىبء.ـ زوسءـ ـۇكىدزىمىعىلىعارىق،قوجـ

-تارۇم،پىرىياقىناىتسىرۇبنەپسىرۇد،پىتيەش

مىنەس نەمـ ـىنساب،پەدمەكەبىدزىمىعرۇتيساياسـ

پاتقىمـىناناس ۋاقراـ ىسراقەككىلىشۋەتكەشلوب،پىتەـ

ۋرۇت ىدنىسـ ىدۋاقراـىسوـ ،پىتاريشپاتقىمادناشاقـ

ىدزىمىۋت ،پادنىقياـ زىمىشىء،پەدمەكەبىدزىمىعرۇتـ

نەب زىمىترىسـ يەدرىبـ ،پىلوبـ نەمىعىلىتقىنروماعوقـ

.كەرەكزىمىۋاعروقنەبزىمىشۇكرابىتقىتشىنىتىدناياب

ـنىسىرابسەرۇكىسوىسراق»ەكشۇكىلرۇتءشۇء«

رداكـىلايتراپ،اد ،ەدنىتەرـ نەمـ ،پىلوبسابمىزوءـ

نىمەتەسروكـەگەنو قىلاح،ەسەرىسا،رالرداكىلايتراپ.ـ

ىرالىشۋتىقو ادنىساراـ ،»ەگرەليەكتەبىكە«نەكپەتنىروـ

سەرۇكـىسراق»ـەككىليەكتەبىكە« ،پاساجـ ،ادىعرۇتـ

،ەتتەكەرا ـاناىدماراكەش-كەش»نەمرەليەكتەبىكە«ـ

.نىمارىيانىقياەدرۇتىلاناسمىلرۇع

ۋتراعا-ۋقو ىرەكتەمزىقـ ،ەدنىتەرـ نەمـ ڭەلەكسوـ ـ

،پاتقاسـىتقىلىعارىق ڭىتشۇكـىلرۇتءشۇء«ـ ايقرۇس»ـ

نىتاسقام ،پالاقرالىتابىتكىلىشرەكپاۋاج،پىناتەتەجـ

ادنىسالاسـايگولوەدي كىدمزيسكرامـانىساراقۇبتلۇراءـ

ـۋقو-ىشۋتىقوتلۇراء،پەتتىگۇ»ـىتساراقزوك5«

ڭىدرالىش اۋحڭۇجـ قاتروـىتلۇـ ۋتيەشۇكنىمىناتاعلۇتـ

نەپقىلىلاناسنىعىتساتۇتڭىنناتوەتتەكەرا،ادايەديىلىقرا

.نىمارۇتىسراقەككىلىشۋەتكەشلوبقىتتلۇ،پاعروق

ڭىتپەتكەم ،ەدنىتەرـىسىشسابـ نەمـ پەتكەمساتۇتـ

ەدنىمەلوك لىتابـ ،پىتاقنۇءـ نىقياـ ۋرىدلىبءايستيزوپـ

نىلىميق ڭەكـ ەدمەلوكـ راتتلۇ«،پىزىگرۇجيەلىرەكشىـ

ـسىروتايقۇمنىلىميق»ىعارىڭاشىلەكەرەبڭىنىعامىتنى

،پىتەت ڭىدرالىشۋقو-ـىشۋتىقوـ يساياس-ـايەديـ ـ

نىسەيبرات ،پىتيەشۇكـ پاتقىمنىبەشىسالاسايگولوەديـ

نىميەلەي ـۇجسىءنىحۋرڭىنىياتلىرۇق-19ـايتراپ.ـ

نەممىتەكەراكىدنىز ـادءاڭاج،پىرىدناتقانايتپاتقانـ

ـەجتەينەدامەناجىرەكتەمزىقۋتراعا-ۋقوڭىدرىۋ

،پىلوبـىسىشكەت ڭىنڭايجنيشـ ماعوقـ نەمىعىلىتقىنروـ

.نىمەسەرۇكياپقىلاتادنىلوجىعىتشىنىتىدناياب

)ىدنىلا»نەنىتەزاگڭايجنيش«رالالاقامىگەتتەبلۇب(

ڭىتشۇكـىلرۇتءشۇء« رەدلىساتـىلرۇتء»ـ ىلىقراـ
ىراقشۇينىدء پالانىسـىنايەديـ ،پىزىگرىكـ ىتقىلروزـ
شۇك كىتسەكڭالـ قىلىشنىعزۇب،كىلىشۋەتكەشلوبەناجـ
نىرەتتەكەرا راء.سەمەناعاتسالوتناشاقشەىۋزىگرۇجـ
ىرالرداكتلۇ ـىعارىقڭەلەكسوادناشاقىساراقۇبنەمـ
كىلىشرەكپاۋاج،پىلوبىليوكەگرەسەناجپاتقاسىتقىل
مىزەس ـقامىتنى،پىتيەشۇكىدمىزەسقىلىتشىروبنەمـ
ـاباعرالايەديىراقشۇينىدء،پىلەكەكتەكەرا،پىسات
نەپقىدلىت ڭىنڭىتا«ــ نىسابــ تراتـ نىقياىۋت،پەد»ـ ـ
ەدرۇت سىعوس»ـەكشۇكـىلرۇتءشۇء«ـ ،پالايراجـ ـ
نەمرەليەكتەبىكە« ـىگرۇجسەرۇكنىيەدـانىڭوسڭە»ـ
ماعوق،پىز ـروقىتقىتشىنىتىدنايابنەمىعىلىتقىنروـ
نىتياع ـىتنىراتتلۇ،پىرىتسىيۇتاۋق-شۇكنىقيوجـ
نەمـىعام نىلاماقكىرەبياتتالوبڭىنىعىلىتقىنروماعوقـ
.كەرەكىۋرۇقەگرىب

كىيبىدۋت ـڭااديساياس،يابزاجناتتىعاب،پاتسۇـ
،اعايتراپىدزىمىزوءقايا-ناتساب.نىمالوبماداىلراع
،ۋانراـاعناتو ،ڭىنايتراپـ ڭىنناتوـ نەكتۇكـ نەنىتىمۇـ ـ
يادۋعىش ەدمىزەســـ ،پىلوبــ ناتسابــــ قايا-ــــ ــ
ڭىنڭيپنيجيش ـەديمزيلايستوساشوگڭۇجرىۋادءاڭاجـ
ڭىنىساي كىرەبـ ـۋەلىگيااتتايلامالاداەناجىسىشۋنەسـ
،پىلوبـىسىش -ناتسابەتتەكەرا،اديساياس،ادايەديـ
قايا قىلاتروايتراپنەكتەىقتيۇـىتسادلوجڭيپنيجيشـ
نەمىتەتيموك كىرەب،پاتقاسىتقىلىدزىۋارىبءڭەلەكسوـ
اعىقتيۇ،پىتۇتتەمرۇقىنىقتيۇ،پاعروقىنىقتيۇەدرۇت
،پىلوبلاداـىتتۋيلوسبا نەنڭيجيەبزىماناتساڭايجنيشـ
سىلاـاشناق ڭىدزىبء،ادـاسلوبـ -ناتسابزىمىگەرۇجـ
قايا قىلاتروايتراپنەكتەىقتيۇـىتسادلوجڭيپنيجيشـ
ـەكانىۋلوباتسىناليابكىرەب،پىلوبەنەتەنەمىتەتيموك
كىدلىپ زىمىۋتەـ كەرەكـ ىقتيۇـىتسادلوجڭيپنيجيش.ـ
نەكتە قىلاتروـايتراپـ ڭىنىتەتيموكـ ەگنوجىدڭايجنيشـ
ۋلاس ،نىسابوجـىپلاجـ ڭىنىتەمزىقڭايجنيش،ەسەرىساـ
ـىتكەيادادنىپلاق-زاق،كىرەب،لىتابنىساناسىنساب
،پىرىدنەل ،پىرىدناتقانايتـ قىلرابـ ىدرازانـەتتەمزىقـ
ساب ،نادۋرىدنالرىعوشـاعاناسىنـ سابـ ـيوباعاناسىنـ
،نادۋنۇس ـان،يابزاجنەدۋتەتەمزىقاعاناسىنسابـ
نەپقىلىلاناسىدراز ساب،پىرىدنالرىعوشاعاناسىنسابـ
ىناناسىن ڭىدۋرىدناتقانايتــ قىلاعلۇتـ نىگىلىشرەكپاۋاجـ ـ
ـىدناتقانايتەدزىمىتەكەرا،پالاقرااققىي،پاتقاسـەتسە
نەكلۇ،پىر نەپسىرۇدـ ەدنىسەلەسامسىرۇبنەكلۇـ
ىدزىمايستيزوپ اعراتقىلىشنىيقنەمراتقىلىشياق،پادنىقياـ
نەمرەتاق-پىۋاح،پىلوبلىتابەگۋلەكتەب-ەپتەب
ەدنەگلەكپودءـاقسىرادعاد ەدۋەكـ ،پىعىشاعلاپىرەكـ
اديساياس ەدمىنەس،ماداـىلراعڭاـ ەتتەكەرا،مادالاداـ
نىموم مادانىتالايالاقراكىلىشرەكپاۋاجەتتەمزىق،ماداـ
.كەرەكزىمىۋلوب

،پاتقاسـىتقىلىتقارۇت زىسسىلىزۇءـ سەلۇـ ،پىسوقـ ـ
ماعوق ڭىنىعىلىتقىنروـ ىلايمونوتۆا.نىمالوبىسىشۋاعروقـ
قىدنويار ـقىنرو،پىرۇتىسراقەككىتسەكڭالموكتراپـ
ڭىدۋاعروقـىتقىلىت ارىپىسرىبءـ ىدنەشەك«ـ نىرالاراشـ »ـ
ىدەلىگلەب شەىنو،قوجزوسء،زىبء،ىدراقتاەناجـ
يامىجلۇب ،زىمىۋرىدنەلىتكەيادـــ ،زىمىۋرىدناتقانايتــ ــ
يادنوس ىدنايابقا-ـ ەدرۇتـ .كەرەكزىمىۋرىتساعلاجـ
ڭىلاق رالرداكـىلايتراپـ ۋاتسۇـىتقىلىتقىنروـ زىمىنەگەدـ ـ

ۋاتسۇىدۋماد نىتيەدـ ىدمىناتسۇـ كىرەبـ ،پىتانروـ ـ
قازۇڭىتسەرۇكىسراقەككىلىشۋەتكەشلوبـىعادڭايجنيش
،نىعىلىتتىقاۋ ،نىگىلىلەدرۇكـ قىلوتنىگىلىكسەك-نايقـ
ەككىلىشۋەتكەشلوب،پىنات ىتقىلىتقىنرو،پىرۇتـىسراقــ ـ
ۋاعروق ،نىگىدنەكەسەرۇكقىتتىقاۋقازۇڭىنىسەرۇكـ
ـاتقىلوتنىگىدنەكەىسەرۇكۋلالاماققا-يادنوس
ىتقىلىتقىنرو،پىن ۋاعروقــ ەدنىتەمزىقـ نىتالاقسىعاق«ـ
»ۋاملوبمادانىتالاقسىعاق،نىرونىتالاقسىعاق،نويار
نىسايەدي ـوقسەلۇزىسسىلىزۇء،پەدمەكەبىيانىشـ
،پىس تىقاۋقازۇـ سەرۇكـ ۋزىگرۇجـ نىمىناتـ كىرەبـ
لىتاب،پىتانرو ىدمىنوء،نەمايستيزوپــ ،نەمرەدلىساتـ
ـىكە«،»ەكشۇكىلرۇتءشۇء«نەمرالاراشىدنىۋرەگەت
ىدرالو،پەتلىسقىرىدۇج،پىرەبىققوس»ەگرەليەكتەب
ايستيزوپنىقيا،پىتاقنۇءلىتاب.كەرەكزىمىۋيوجلىتاب
ـسىروزىسكىدزۇەدرۇتمەكەب،كىرەبنىلىميقۋرىدلىبء
،پىتەت نانىسابىدۋسـ نىتىۋ،پىتىنۇتـ ازات-نالۇقــ
،پالازات رالرداكتلۇراءـ نەمـ ەگرىباعۋاجنىساراقۇبـ
ەگۋنەتكەك ىتشۇك،پاتسابــ تەلىداــــ نەمىنۇـ شۇء«ـ
ڭىتشۇكـىلرۇتء ڭىدرەليەكتەبىكە«،»ـ نىنامءاپتراترەك»ـ
،پەلەرەكشا ـرەليەكتەبىكە«،»ڭىتشۇكىلرۇتءشۇء«ـ
يساياس»ڭىد -سىءىتقان،پادناقلاتنىگىدمەنۇكساقـ
ىرەتتەكەرا قىدنويارـىلايمونوتۆاـىلىقراـ ڭىنموكتراپـ
ىتقىلىتقىنرو،پىرۇتـىسراقـەككىتسەكڭال ـىعادۋاعروقــ
ىدنەشەك« ڭىنىرالاراشـ رىمات»ـ پىتراتـ انىۋياجنەكروـ
.كەرەكۋتەكىدلىپەك
ـسابشوكڭىدۋساتقامىتنى،پىلوبەگەنونانمىسابزوء
نىمالوبـىسىش اۋحڭۇج.ـ راتتلۇ«،ىعارىڭاشـىلۇـىتلۇـ
ـانروكىرەبنىسايەدي»ىعارىڭاشىلەكەرەبڭىنىعامىتنى
،پىت ەكەپا،رىۋاب-ـاعاتلۇراءـ رەلىلڭىس-ــ ڭىدراناـ
يەدنىناد ـىعىشاراقزوكنىعامىتنىراتتلۇ،پىسىيۇزىعىتـ
ىدزىم ـەلرەتساقىدزىمىرىموءزوء،پالايايادناعالاياـ
يەدنەگ زىمىۋەلرەتساقـ نەنىرىب-رىبءڭىتشۇء«.كەرەكـ
ۋاملاالىريا نىسايەدي»ـ ىيانىشىتسەب«،پىتانروكىرەبـ
ىدۋادنىيوم نىش»ـ ،ىعامىتنىراتتلۇ،پىتيەشۇكەدنىنامـ
ۋرۇقنىروتازوـىعادنىعىلراساباعلا نىلىميقـ زىسكىدزۇـ
،پىتەلىرەگلى راتتلۇ«ـ ڭىنىعامىتنىـ »ىعارىڭاشـىلەكەرەبـ
ـسىرويەلىرەكشىنىلىميققىتسودىعامىتنىراتتلۇنەم
ۋتەت ـاتسابىدرەدزوسىلادياپانىعامىتنىراتتلۇ.كەرەكـ
نەپقىلىشام راتتلۇ،پەليوسـ ىدرەتسىىلادياپانىعامىتنىــ
نەپقىلىشاماتساب ىعاتسىمرۇت،پەتسىـ ،اعرادنىۋبرىبراءــ
رىبراء قاسۇـ كەيۇت-ـ ،پىلوبءلىڭوكنىيەدـەگرەتسىـ
ڭىنەگزو،پاتپوتقامىتنى،كىنىسۇت،مىنەساتسىرابلوس
،پىرىتسىعوتىدرەتكەرۇج،پەجيادزىمىماقزوءنىماق
نىش لادا،لىيەپـ ـىرەتتەكەرا-سىءىتقان،نەممىزەسـ
نەبزىم نىساراقۇبتلۇراءــ ناعۋت،پىسالياراقارازوءـ ــ
قىلرابڭىنىعامىتنىراتتلۇ،پاتساباعۋلوبەنەتەيادرىۋاب
قىلراب،نىتاسانىتاقمادا ،نىتالوبـىتپاۋاجماداــ قىلرابـ
ەگرىبمادا ،نىتارۇقــ قىلرابـ نىتيەلرەتساقماداـ ـاشاماتـ
نىيادعاج راء،پىرىتساتپىلاقـانىشلۇقـ ـىتنىنىقلاحتلۇـ
،»ڭىتشۇكىلرۇتءشۇء«،پىرىتسىيۇەناجپىرىتساتقام
ڭىدرەليەكتەبىكە« نىگىدمەنۇكساقـايقرۇس»ـ ىليەگەبۇتـ
.كەرەكزىمىۋادناقلات

ـيۇىدۋزاج-لىتءنىتالىنادلوققاتروەتتەكەلمەم

ـەنڭىنىساكيلبۋپسەرقىلاحاۋحڭۇج«ۋرەگيـەناجۋنەر

ىگزىگ ادنىڭازــ اۋحڭۇج«،»ـ قىلاحـ ڭىنىساكيلبۋپسەرـ ـ

قاتروـەتتەكەلمەم نىتالىنادلوقـ لىتءـ »ادنىڭازۋزاج-ـ

،نەگنەلىگلەب قىلرابلوــ ڭىنىتامازاـوگڭۇجـ ـەگۋەتوـ

قا-يادنوس،ىشىروبەناجىگىلىشرەكپاۋاجـىتسىيتء

اۋحڭۇج ،ڭىنىۋسالاراڭىنىرەلەشۇمىعارىڭاشىلۇىتلۇـ

ـەنادەناجىلىساتءىدمىنوءڭىنىۋسىعوت،ڭىنىۋسەتشى

ىرەك زاەتوىعادنىسارامىۋاقارانىشىءەدزەكـىگرىزاق.ـ

ىدناس قاتروـەتتەكەلمەمرادماداـ -لىتءنىتالىنادلوقـ

ىدۋزاج ،ىدۋنادلوقـ قاتروـەتتەكەلمەمـ نىتالىنادلوقـ ـ

پىعاقەكتەشنىسەيبراتۋنەريۇىگەدنىنوجۋزاج-لىتء

،رىتو ،ىلەۋاـ تەكەلمەمـ »لىتءسوق«ناعرىتسالىپلاجـ

ـلىب،پىترىگۇجاققاس-ناسنىتاساياسۋتراعا-ۋقو

ـوك»رەليەكتەبىكە«ىتتەينتاج،ەسەرىسا،ىدنىسرىگ

رىبءـەتسىنىر ،پىلوبىلرۇتءرىبءەدىكسەموك،ىلرۇتءـ

.ىدالۋىدرەدنەرو،ىدراتساجنەماراقۇبنەگەتپوك

يالاتـايتراپ لىجـ پەلەيبراتـ ،رداكىلايتراپناعىلۋابـ

نانمىياتنەكشىك -لىتءنىتالىنادلوققاتروـەتتەكەلمەمـ

ۋزاج ـەلمەمنەم،ەدنىتەرىلايزناعادلىباقنىسەيبراتـ

،ڭىدۋنەريۇىدۋزاج-لىتءنىتالىنادلوققاتروـەتتەك

ـڭايجنيش.مىدنىسۇتءڭەرەتنىنامءىدزىڭامڭىدۋرەگي

ڭىدراتتلۇـىعاد ڭىنىعارىڭاشىلۇىتلۇاۋحڭۇجىعىلرابـ

تلۇنىتاتۇتناتقامنەم_ىتلۇاۋحڭۇج،ىسەشۇمرىبء

،ىسىگلەب اۋحڭۇجـ قىلاحـ ڭىنىساكيلبۋپسەرـ _ىتامازاـ

ڭىنەم زىسسالاتـ ،مىتاۋالاسقىدڭازـ قاتروـەتتەكەلمەمـ

نىتالىنادلوق لىتءـ ـابنادلوق،كەسەمرەگيىدۋزاج-ـ

،قاس پىتياقـ ـالاالوبىسەشۇمرىبءڭىنىتلۇاۋحڭۇجـ

؟زىم رات؟زىمالاالوبىتامازااۋحڭۇجىدمىلوتپىتياقـ

قىدلىشتلۇـىتسىروء ،ناعلاقادنىپلاقىعاياب،ناعرىدزاـ

ـنىبۇتقىدۇق،قوجزوسء،ڭىتتلۇناعارىقوتىسايەدي

ـەشۇمقىلرابڭىنىتلۇاۋحڭۇج،پىلانيااعاقابرۇقىگەد

نەمىرەل ەتوىۋلايماد،پىنەدلۇگ-پىيەكروكـەگرىبـ

.نىيق

ىسقاجىدۋزاج-لىتءنىتالىنادلوققاتروەتتەكەلمەم

ـارىڭاشىلۇىتلۇاۋحڭۇج_ۋنادلوقـىسقاج،ۋنەريۇ

ـۋسەلىانىسىلاقاياۋمادڭىنماعوق،ڭىدۋسىعوتنەمىع

ـناتىدزىمىزوءقا-يادنوس،ىماداقىشنىرىبءڭىد

ـىۋترەگزوىنەينۇد،ڭىدزىمىۋناتىنەينۇد،ڭىدزىمىۋ

،ڭىدزىم ڭىدزىمىۋسەلىـەگەينۇدـ ،ىلارۇقـىتسابڭەـ

لۇب ەدنىنوجـ ـلوبادمىناتسىرۇد،قوجزوسء،زىبءـ

:كەرەكزىمىۋ

ىسقاجىدۋزاج-لىتءنىتالىنادلوققاتروـەتتەكەلمەم

رىبء_ۋنەريۇ ڭىنماداـ ڭىنىۋسەكياسانىۋمادڭىدرىۋادءـ

ىتەجاق ىعڭوس.ــــ نادرادلىجــ ەينۇد،ىرەبـ ەدنىزۇجــ ـ

ۋزناحىراتقىلاحلەراء،ىدلىرەتوك»ىۋەلروـوگڭۇج«

نىلىتء ىنوگڭۇج،ىدنەريۇــ ،ىدنىسۇتءـــ ڭىدرالوــ

ـاسناعرابىتەجاقۋاساجسىلەك-سىرابنەموگڭۇج

مىتماقىگەدنىزۇجەينۇدلىكۇبىلىتءۋزناح،پىترانىي

ڭەىلاپقى،ىتشۇكڭەىتاۋقۋارۋاب،ڭەكڭەـىمەلوك

ساتۇتروز رەجــ قىلىراشـ لىتءـ تەينەدام-ـ قاتروـ ـ

ڭىنىساعلۇت ىدلانياـەنىرىبـ ـەتتەكەلمەمـىتپەبەسـىسو.ـ

ۋنادلوقەناجۋرەگيىدۋزاج-لىتءنىتالىنادلوققاترو

ـۋتيەشۇكنىۋسىعوت،نىۋسەتشى،نىۋسالاراڭىدراتتلۇ

پىلوبـىتەجاقڭىد انىۋمادڭىدرىۋادء،ناتساملاقـاناقـ

،ڭىدۋسەكياس ـنەدامىلرۇتسادءىلۋادڭاتڭىناۋحڭۇجـ

ـنەدامىعنامازىسو،ڭىدۋتاراتىسقاجمىلرۇعانانىتەي

،تەي مىلىعـ ىسو،ڭىدۋنەريۇنىرەدمىلىبـاكينحەت-ـ

نەمماعوقـىعناماز ،ڭىدۋسىعوتـ مزيلايستوساشوگڭۇجـ

ـنەدلۇگىنوەناجڭىدۋسىلاستاەگرىبـەنىرەتسىـىلۇ

.رىتوپىلوبىتەجاقڭىدۋرىد

ەتتەكەلمەم قاتروـــ نىتالىنادلوقـ لىتءـ ىدۋزاج-ـ ـ

ۋرەگي ناتو_ـ نىعامىتنىراتتلۇ،ڭىدۋاعروقنىعىتساتۇتـ

ڭىدۋتيەشۇك ،ىتەجاقـ اۋحڭۇجـ قىلاحـ ـىساكيلبۋپسەرـ

،ىرەبنەدلىگزەمرىبء.ىبالاتىگزىگەنڭىدۋلوبىتامازا

شۇكـىلرۇتءشۇء« رادلوجىلرۇتء»رەليەكتەبىكە«،»ـ

ىلىقرا ەگرەتپەتكەمــ پالانىســ ،ىدرىكـ ڭايجنيشرالوـ ـ

نىحيرات ،پالامرۇبـ ،پارۇقناديوـ ڭىنايتراپـ سوق«ـ ـ

لىتء ۋتراعا-ۋقو»ـ الاجـانىتاساياسـ ،ىتپاجـ لىۋباشـ

رالو؛ىداساج ىدۋادنىيومـىيانىشـىتسەب«ـ ـەكسىرەت»ـ

،پىراعىش ەتتەكەلمەمــ قاتروــ نىتالىنادلوقـ لىتءـ -ـ

،ىدامادنىيومنىتەينەداماۋحڭۇج،ىدامادلىباقىدۋزاج

ڭىنىزوء اۋحڭۇجـ ـرالو،ىدامادنىيومنىتاۋالاسىتلۇـ

زوسءڭىد ىرەتتەكەرا-ـ رىۋاانىحۋرڭىنڭازىگزىگەنـ

ەدەجەراد »اقساراقزوك5«كىدمزيسكرام،ىدلەكىشياقـ

ىشياق ،ىدلەكــ ىدزىماناس-يورالوـ ،پىرىتقىلىبـ ـ

سىرەتـىتقىلىشترۇج ڭىدرالو،ىدنىرۇاعۋاتساباعلوجـ

ىدزىمىناتو_ـىتاسقامـايقرۇس ڭىتتلۇرالو.ۋەتكەشلوبـ

.ىۋاجقاتروڭىنىقلاحتلۇراء،ىنىعزا

ەتتەكەلمەم قاتروـــ نىتالىنادلوقـ لىتءــ ىدۋزاج-ـ ـ

انىساراقۇبتلۇزاڭىتتەكەلمەمنەمايتراپ_ۋرىتسالىپلاج

نەگەد قاتروتەكەلمەمرىزاق.ىۋالايانەمـىعىلروقماقـ

لىتء ىدۋزاج-ـ ،ىدرىتسالىپلاجـ ڭەـىساراقۇبتلۇزاـ

نەكلۇ ،ىشۋنەتكىلىگيـ لۇبـ ڭىدراتتلۇزاڭىتتەكەلمەمـ

نىۋنەدلۇگ،نىۋماد ىۋادلوقـ ـتلۇزا،ىۋاعروقەناجـ

ڭىدرات مىلىبءـ نىعىقۇۋلاـ زاقا-يادنوس،ىۋاعروقـ

ڭىدراتتلۇ پىعىشـاقترىس«ـ تەينەكروـىعنامازـىسو،»ـ

ـاتپىلوبياروناقتاراجانىۋساتقاترونەنىرەتكىتسىتەج

ىدالىب نىتالىنادلوققاتروەتتەكەلمەمىساراقۇبتلۇزا.ـ

لىتء ىدۋزاج-ـ ەدنەگرەگيـىسقاجـ نەمايتراپ،اناعـ

ڭىتتەكەلمەم ىدمىيتءـاققىلاحـ نانىراتتاساياسـ مىلرۇعاناـ ـ

نەمماعوق،ىدالاـەنەتكىلىگيـىسقاج مىلرۇعاناـ ىسقاجـ

ـۋسالاراىعادنىساراراتتلۇ،اناعادنوس؛ىدالاـاسىعوت

،ىدۋسەتشى،ىد ىدۋسىعوتـ نىراتقىلىشقىترا،پەبەجـ

،پادلىباق ـىتنىىلۇڭىدراتتلۇ،پاتقىلوتنىراتقىلىقلوـ

نىرەتكىتسىتەجـىعام يەدمەكەبـ ادنوس؛ىدالاـ ،اناعـ ـ

نىرەدمىلىبتەينەدام،اكينحەت-مىلىعپوكەدـىتپىتء

-نىزوء،نىتيەلىگياپەتپوكمىلرۇعانانىزوء،پىنەريۇ

.ىدالاالوبەياعيارونىتاناتسىمۇجەناجنىتاتىمادىزوء

ـلاجىدۋزاج-لىتءنىتالىنادلوققاتروـەتتەكەلمەم

ۋرىتسالىپ ىراعوج_ـ ڭىدرەتپەتكەمـ ـلەكاعۋتراتسابـ

نىتيەم قاتروەتتەكەلمەم،نەدىشنىرىب.ىگىلىشرەكپاۋاجـ

نىتالىنادلوق لىتءـــ ىدۋزاج-ـ ،ڭىدۋنەريۇـىسقاجـ

ڭىدۋنادلوقـىسقاج ،ۋەتتىگۇنەپشۇكرابنىعىلىدزىڭامـ

سوق« لىتءـ ۋتراعا-ۋقو»ـ ڭىنىتاساياسـ نىعىلىدزىڭامـ

ۋەتتىگۇـىسقاج -رىبءىعادنىساراراتتلۇلۇب،كەرەكـ

ڭىنىرىبء ارازوء،اعۋادلىباقنىگىلەشكەرەـىگەتتەينەدامـ

ىدمىرىياق ـمىيتءاعۋلاىگلۇنەنىرىب-رىبء،اعۋلوبـ

اعلۇتقاتروىتلۇاۋحڭۇجڭىدزىبءقا-يادنوس،ىد

نىمىنات نەمىعىتساتۇتڭىنناتو،ىدمىيتءـاعزىمىۋتانروـ

ىدنايابنەمىعىلىتقىنروماعوق،پاعروقنىعامىتنىراتتلۇ

ڭىدزىمىۋەبەجـىتقىتشىنىت ،نەدىشنىكە.ىسەنيەبـىتقانـ

ىسقاجنەتپەشىگزىگەنيەدۋەلەيبراتمادا،پىرەبمىلىبء

ەتتەكەلمەم،پىنالادياپ قاتروــــ نىتالىنادلوقـ لىتءـ -ـ

ىدۋزاج ياپپاجـ ـۋقوتلۇراءقىلراب،پىرىتسالىپلاجـ

ڭىنىرالىش ۋماداڭاجڭەىگەدنىنوجراتقىدنامامـىلرۇتءـ

،نىمىناتسۇ ـراتقىدنامامىلرۇتء،پىنەريۇنىساكينحەتـ

ـمەم،پەلەينىيادعاجۋمادڭىنىبەشىعڭىدلاڭەڭىد

قاتروـەتتەكەل نىتالىنادلوقـ لىتءـ ىدۋزاج-ـ ىسقاجـ

نانىسادياپڭىدۋنەريۇ ـاراجكىدنىكمۇمەنىۋنەتكىلىگيـ

،پىت ىدرالىشۋقوـ قىدماعوقـ ىمىزەسكىلىشرەكپاۋاجـ

،راب ،ىدلەگوشـ ،مىلىعـ تەينەدامـ ـەناجـەنىرەدمىلىبـ

،ەيـەنىتەلىباقۋشاسىروء ،ىدنىلاجـ ىمىلىبءانىلارومءـ

.كەرەكۋعىشپەلەيبراتپىتەتامازاياس

زىبء نەدرىزاقـ ،پاتسابـ نادزىمىسابزوءـ ،پاتسابـ ـ

قاتروـەتتەكەلمەم ىسقاجىدۋزاج-لىتءنىتالىنادلوقـ

،پىنەريۇ ەتتەكەلمەمـ قاتروــ نىتالىنادلوقـ لىتءـ -ـ

ىدۋزاج ـىتقىنروماعوقڭىنڭايجنيش،پىنادلوقىسقاجـ

نەمـىعىل ـۇجسىءنىساناسىنسابقىتشىنىتىدنايابـ

زىمىتەكەراكىدنىز اۋحڭۇج،پادنىروـىلىقراـ ڭىنىتلۇـ ـ

ىۋنەدلۇگـىلۇ اعۋرىساەگەزۇجنىنامراوگڭۇجىدنىسـ

!قىياسوقشۇك

،پىنەريۇىسقاجىدۋزاج-لىتءنىتالىنادلوققاتروەتتەكەلمەم
قىياسوقشۇكاعۋرىساەگەزۇجنىنامراوگڭۇج

مىرەكىدباراسياقىعىتسابپەتكەم،ىيجۋشراسابنىروڭىنىموكتراپىتەتيسرەۆينۋانيستيدەمڭايجنيش

نەرەنىتياعروقىتقىتشىنىتىدنايابنەمىعىلىتقىنروماعوق
قىيارىتسىيۇتاۋق-شۇك

ناقرىدىقتاشلىدءىعىتسابسىلبو،ىيجۋشراسابنىروڭىنموكتراپقىتسىلبوىلايمونوتۆازىعرىقۋسلىزىق

ەناجىرەكتەمزىقۋتراعا-ۋقوىلۋادڭاتڭىدرىۋادءاڭاج
نىمالوبىسىشكەتەجتەينەدام

ىلۇكىرەبۋابناقلەلادىعىتسابراسابنىروڭىتپەتكەماتروىلەجەرادۋالاتروقىدنادۋاناسارا

نىمەسەلىاعايتراپ،پىتياسىعلااعايتراپ
ىدرەبمەگيناجيبانۇدباىشۋرەگڭەم،ىيجۋشراسابنىروڭىنىموكتراپىعىلاتروۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنادۋرۋاقىتقامياراقشاق
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رەتتەرۋس ناتپاروترەتتەرۋس ناتپاروت

ڭىنايستامروفني قىراجـــ نەمىعىدمادلىجـ ـ
ىۋنالاڭاج،ىۋماد ناركە«ىدرادماداــــــــــ
انىتاقرىس راتپىرىك»ــــ ينعاي،ىتتەــ نەگەتپوكــ ـ
روزيۆەلەت،نوفەلەت،رەتۋيپموكرەتكەسەرە
قايس اعرالىتـ كەزەكــ پاراقـ ارىتوـ نىتەرەبـ ــ
ىدلوب ناپالاب«.ـ نادايۇـ ادناقشۇەسروكىنەنـ
رالالابناديادعاجلۇب،ىشكەمەد»ىدالاىنوس
سىعاقاد نيرا،سەمەـ پەديالىبزىمەجا.ـەـ
كەترە نىتاتياـ نىتالاتسابپەدـ رەلەمىگڭاـ ـ
لۇب ەدنۇكـ اقحيراتـ ىدلانياــ ڭىدرالالاب.ـ ـ
كەترە ىۋادڭىتـ لىقاڭىدرالوـ نەمىيو-ـ
ڭىنىلايق قىلاشناقـانىۋمادـــ رابـىسادياپــ ـ
؟امىدلاانىعۇرالانا-اتانىنەكە

ۋەتترەزـىلۋانرا اتاراقاعرالالابـىساپپۋرگـ
يادانىم ـاپپۋرگىشنىرىبء.ناعاساجەيبرىجاتـ
راققا«ـاعرالالابـىعاد ڭىناشىناحـ نىسونيك»ـ ـ
پىيوق ـالابىعاداپپۋرگىشنىكە،لا.نەگرەبـ
نىسىگەترەـاعرال پەلەمىگڭاـ نەگرەبـ رىبء.ـ ـ
ناداتپا نىيەكـ نىسونيكـ نەگروكـ ڭىدرالالابـ
مىساب ىبوكــ ىدرالاعيقوـىعادونيكــ پىتىمۇـ ـ
لا،ناعلاق ىشنىكەـــ رالىعاداپپۋرگــ نىپلاقــ ــ
ياپتارۇق پىتياـ نەگرەبـ نىيەكناداتپاـىكە.ـ
نىسونيك ناعلاقپىتىمۇنەمىلەگۇترەدنەگروكـ
ىنىگەترە،اد رادناعادڭىتــ راققاــ ڭىناشىناحـ ـ
راءنەمىلايقنىراجاياديا،نىسۇتءڭىنىگەليوك
ەكىتنەنىتەبناركە،كەمەد.ناعادنايابىلرۇتء
،اعۋاليوادناعرىتسىلاساعۋادڭىتىگەترەۋروك
ـيەمرەبكىدنىكمۇمپوكاعۋادلايقياراقىرا
كەترە،لا.ىد يادڭىتــ رالالاب،پىرىتوــ ــــ
ناعلىتيا ىدرەتسىنىروكــ پىتەتسەلەـاشيوـــ ـــ
ـىتەلىباقۋادلايقڭىدرالولۇب،ناتقىدنىتارىتو
.ىلادياپاساانىۋمادڭىن

اقسىبات ڭىدۋتەجـــ ىشنىرىبءـ ـىعادلاپسابــ
ۋادلايق نەگەدـ نىكرەنەمۋادلايقنىكرە.رابـ
ـنەدلەمەكڭىنىيو-لىقاڭىدرالالابڭىدۋاليو
نىتاسوقـەنىۋ ەجيتانىگەتپىساك.روزـىسەلۇـ
لايق اعرالالاب،كەمەد.ىداساەگەزۇجـىلىقراـ
پەتپوك كەترەـ پىتياـ ڭىدرالو،ۋرەبـ ـىنۇكـ
.ىلادياپادياقەدلانەنىنەگروكروزيۆەلەتـىيوب
يادناق،ەشەدنە پادڭاتىدرەلەمىگڭا-كەترەـ
؟نوجءزىمىنەگرەبپىتيا

رەلەمىگڭاىلارۋترادماداىلىگيا
نەگزىكتو،ىعىلالابادڭىدرادماداـىلىگيا ــ
ىگىلىشمەك،ىگىلەتاق ىلىگيا،ىلاسىم.ناعلوبــ
ـيزۋمەدنەسىمىلاعۇماكپيركسىدنەۆوحتەب
مىيەبـاعاك نوتۋين،لا.نىتيادنىسپەدقوجـ
قىلياشۇء ناعلوبـ ەدنىزەكـ سىتياقـىسەكاـ ـ
شۇء،ناعلوب ادنىساجــ ىسەشەشــ يالاتياقــ ـ
لو،ناققىشـاقسىمرۇت يەگوـ نىسەكاـ ىسقاجـ
نىتيەمروك ىدۋقوپاتىكەدنىنۇكالابنوتۋين.ـ
قارىبء،نىتاتانۇ ـىگەتتەداىسەجيتانۋنەريۇـ
ترەبلا.ىدەيەد ڭىننيەتشنەـ ىلىتءــ شۇءــ
امۋاقلىمىسەشەش،ناعاپقىشـەشنەگلەكـاقساج
ـلەكاقساجزىعوتنيەتشنە.ناعادڭالاەتپەد
ەدنەگ پىعىتۇتەدـ ىديەليوسـ اشاڭوـىمەنۇ.ـ
نەمرالاقساب،نىتەرۇج نىتيەمرەباسالاراپوكــ
ىدنيەتشنە ىراتساتقاباسـ ەدىرەدمىلاعۇم،ادـ
.نەكەىدياپتراتنىقاج

يادنۇم رەلەمىگڭاـ ىلىگياانىساناسڭىنالابـ
ڭىنەم«انىنروڭىنمىناتنەگەدزىسنىمءرادمادا
ىلىگياەد مىۋلوبـــ نىكمۇمنەدباـ نەگەد»ــ ـ
تىمۇء نىسەلۋاسـ ىۋيۇقـــ نىكمۇمـ ـەنىزو.ــ
نەگنەس الابــ ڭىنەگزوـ نىمىنەسەدــ ادالادـــ
.زىسۋادىنىتيامرىدلاق

نىتيەلەيبراتناتقاجقىدلارومءىنالاب
رەلەمىگڭا-كەترە

ناپوش الابـ يوقـ پىعابـ اعيوق،پىرۇجءـ ــ
رىقساق كىرىتوپەدـىتپاشـ ىگەتكەتە،پىتياـ
ىنۇكرىبء.ىدەرىتكىلرۇدەترامەشەنرىبىدلە
نەمىنىش رىقساقـاعيوقەدــ قارىبء،ىداباشـ ــ

ڭىنالاب كىرىتوـىناقتياـ ترۇجناعاليوپەدـ
ىديەملەكـەككەموك نىيوقڭىنالاب،پىتيوسء.ـ
رىقساق پەجـــ ىدەتەكـ نەگەد-...ــ ىتقايسـ ــ
ـەيبراتاققىلىيانىشىنالابىلىقرارەتكەترە
،ەگۋەل يادنوسـ ڭىتكىرىتوقا-ـ نىنايزـ ـ
.ىدالوباعۋرىدنىعۇ

ەدرەتكەترەيەك_تياجءرەرەكسەادىعات
اتقىدنىيق ناعلاقــ ناتپىياعـەگرەكپىيەكــ رىبءـ ـ
كەموك ىدەلەكــ يەليوس،ىلاسىم.ـ نىتەلىبــ ـ
نارىق،راپلۇت مەلىكـاپشۇـەسەمەنـــ نەگەدـ ـ
كىتسوترە.ـىتقايس نىسىگەترەـ ،قاستياـ
نەكتەكـەگلەڭىدرازـانرە ىسەسەــ نەمــ ـ
ڭىنىرادلۇ پىتياقـ كىتسوترەنىشۇءىعاملاروـ
ىدەلەكـەگەينۇد لىج،نىياسيالو.ـ نىياسـ
تاعاس،سەمە ...ىدەسونىياسنۇك،نىياسـ
يادنۇب ىدرەلىگەترەـ ڭىدرالالابۋادڭىتپوكـ
يادنوس،انىساناسيەب ،نىتەتۇكتامالاعرىبءــ
ناعوس نىتەنەســـ اتقىدنىيق،پىرىدۋتيوـــ ــ
ادناعلاق ەگنوجىزوءــ ڭىنناعلاســ ،انىنروــ ـ
يادناقەدلا ،پىلوبادياپڭىتتەرىدۇقزىسىگلەبـ
نامانىزوء پىلاـ نانىۋلاقـ نىتەنەتتىمۇـ ىۋلوبـ ادـ
پاجاع سەمەــ ڭە،ناتقىدنوس.ـ ،ىسىسقاجــ ـ
ادناشاق ىلرىجاقــ نەپقىلراسياق،نەپكەبڭەــ ــ
.ۋتياىلياجرەدنەكتەجانىتارۇم-نامرا

كەترە ـاتپاتىكەنىنىعاديواناعياجۋتياـ
پىتادلىرىزـىنىع ۋەتوتەدنىم،پىرەبپىقوـ
سەمە ـىگزى،ەيبرات،تابباحام-رىيەمناعو.ـ
كىل ىدمىڭىسءەدـىتپىتءـاسلىسوقـ .قاملوبـ
نىتلا نەگيكيلفۋتـ مىتەجـ زىقـ كەترەىلياجـ
راب ڭىنىرادزىقزوءادنو.ـ اقسىمرۇتـاعادازناحـ
نىۋعىش نەگەسكوكـ يەگوـىسەشەشـ نىزىقـ ـ
ـنۇم.ىدايوقپىعىتيەپتەسروكـاعرالادازناح
،ىتابباحامزىسىقتلاقنەگەداعالابڭىناناىعاد
راب قىلىسقاجـ ڭىنەمـ نەگەداسلوبىكىدمالابـ
.ەتاقىسامروفۋەلەنيەب،اديالا.سىرۇدـىنامرا
زەك نەگلەكـ نىشۇءىماقڭىنىساباراقـەكەجـ
ىسو.كەرەكۋەبزىكتەجنايزەگۋەرىبىشنىكە
سەتكەت زيلاناـانىنۇمزامـىگەترەــ ،پاساجـ ـ
ەدنىرەجـىتقىيال رەگە«:ـ نەسـ رەتياقڭاسلوبـ
ڭىنالابپەد»؟ڭىدە نىيوـ پىلىبءـ ،ۋرىتوـ
پاتقامـاسلوبسىرۇد ەنىسەتاق،ۋرىدناتتىباشـ ـ
ۋتەزۇت ۋاساجـ ـاتسىمرۇتـىتكىلەدنۇكـىلىقراـ
پىتيا ارىتقۇـ اتادنىرو،ىدناعاملاـ ىدناعاملاـ
.ىدالوباعۋاتقىلوت

ڭىدرالالاب ىتكەترە،ىروگنەدەسراناقسابـ
ەدنىسە كىرەبـ لورەگە.ىلىگلەبـىنىتياتقاسـ
نەمەيبرات ـاقتيازىڭالابادنو،اسساتشۇزىعىتـ
ىدزىڭىن ىراگىدنەـ پىتىمۇـ الاقـ نىتيەمرەبـ ـ
ىدالوب رىبء.ـ مىلوبءـ كەتـىنەيبراتـانا-ـاتاـ
نەبزوس يالو.نەكتەكپىنەتتەداـاعۋتياـاناعـ
ڭەستە ـالوبالابناماجڭەستيوب،ىدياملوبـ
ڭىس نەگەدـ ترىگڭۇكـ رەلۋەتكەشـ اعالابەدـ
يادناقنەگەدالابناماج.ىدەرەبەيبراتىرەك
پىلىعىج؟الاب قامات،نىشۇءىناعاعلىبنىمىيكـ
الابنىشۇءىناعالىج،نىشۇءـىنەگەمەج
قا.سەمەيالۇب،ەنيرا؟امالاقپوب»ناماج«
نەپ نىتيەملىبارىياىدناماجنەمىسقاج،ىناراقـ
رالالاب يادنوسـەناـ ترىگڭۇكـ ڭىنەيبراتـ ـ
.نىيقۋراتقاپەدىدامارىشۇانىلاپقى

ناقتيااعالابڭىدزىسءنەگەدەيبرات،كەمەد
،زىڭىسىملوبقىلراباتياق،سەمەاناعزىڭىلىقا
قىلىسابتو ـىتەدا-تەكەراىتكىلەدنۇكـاتروـ
ىدزىڭ ىديتماقـ سىمۇجـاشناق.ـ پوبىتسابـ
سالابراق زىڭاسلوبــ ەنىنۇكادــ نەبزىڭالابــ ــ
ەگۋسەلەمگڭا ەدنىمەكــ مىراجـ تاعاسـ تىقاۋـ ـ
رە،زىڭەسلوب ىدرەتكەتـ پادڭاتـ رەبەشاعۋتياـ
زىڭاسلوب ڭىنەيبراتـەناجـ ىدمانۇـ زىسمانۇ-ـ
نىرەسا يەپكىشەكپوك،زىڭەسرۇجيالاعاداقـ
.ىدالاپىتۇكشىناۋقناعاماليوىدزىسء

نوجءڭەنەگرەبپىتياكەترەيادناقاعالاب
يابىزوقانناج

1
رىبءــاتقىۋج ڭىتپەتكەمـ ىسىنىسۇـــ ـــ

رىبء،اشنىيوب ايسكەلتەرــــ ـەگۋەليوســ
قىدنىياد مىدروكـ ڭىدرالىشۋقو.ـ ىيانىشـ
ىدرەلەينۇد پادڭىتـ ،نىشۇءىۋنالادياپـ
لىكاۋـاعرالالابـىنىشۋقوـىكەالانىدلا ـ
ڭىدرالىشۋقوەدنـىتەر ۋيەسەـ ادنىسىرابـ ـ
نەگلەكپودء نىرەلەلەسامــ ،پىسىعۇــ ــ
.مىدرىقاشاعۋاتقانيج

ـارۇسناعارۇسڭىنىشۋقورىبءادنوس
نىع ـزىبء«:لو،مىدنىزەسىلانىعامەتوـ
زىمىبەتكەمڭىد ـەرادىراعوجىگەتتەداـ
كىتپىساكـىلەج اقترىس،پەتكەمـ پىعىشــ
ـرىتىبپەتكەمىلىگياەدنەگەدزىسىمۇج
نەگ ڭىدرالىشۋقوـ ادنىساقلاقـ ،زىمالاقـ ـ
ڭىدزىمىسابتو تراشـ زامءادـىيادعاج-ـ ـ
سەمە لوس.ـ ناعاممەشەش-ەكا،نىشۇءـ
كىدنام ناتقاجـ كەموكــ ەتەسروكــ ەدـــ
نەم،ىدياملا تراشـىتقايســ ـىيادعاج-ـ
،پەتسىاۋراشرەرىبرەگەرادمادانەموت
لوجەتوتنىتەرۇج،اسلوبكەپتەجاقسىبات
.ىدارۇسپەد»؟امراب

.قوج،ەنيرا
ڭىنو نەم،ەنىتسۇـ :نەنىسەتوتناعوــ
رەگە« نەموت،ادنىنىش،ڭاماتسابـ ،اسلوبـ
ـاراقاعرالاقسابڭىلوجۋتەجاقسىباتادنو
.مىدەد»قىناىرالوبىلاپاج،ادناع

ەدنىزۇجسىء ىنۇمـ ۋنىسۇتءــ نىيقــ ـ
كەت،سەمە ىتتاقيقاىسورادمادارىبيەكــ
ۋلامىلىبءاشامات.ىديەملەكـىسىعادنىيوم
تراش دعاج-ـ ىسابتو،رابـىياـ ـىيادعاجــ
ىلامرىتسىلاسادناققىشاعماعوقرالالابىسقاج
ەدرۇت ـنىروىدمىيتءمىلرۇعاناـانىسىمرۇتـ
ىۋەتسىادراد نىكمۇمـ رەگە.ــ ڭاماتسابـ ـــ
نەموت پوكمىلرۇعانا،نىشلۇقادنو،اسلوبـ
پىۋقىدرالواناعادنوس،اساجراتسىنىشلۇق
پىسا،ىتپىتء،ەڭىۋتەج نەدباـەڭىۋتەكـــــ
.ىدالوب

كەت نادۋنىشلۇقڭىزوءـ ،ڭاساپقىلاجـ
ناتقىلىشنىيق ڭاساماتقاسياتــ ،ىناعلوبــ ــ
ڭىنۇم ىرابءـ ىدڭىشىنىقروقـ نىتەتەدۇـ ـ
.ىدالاقنادۋلوبىگرەدەك

نەم نىرۇبـ كەتـ قىلوتـ پەتكەماتروـ
ياداراق،پاليوىدمىنەكەـەيـانىتامۇلعام
نىمنىتيساج ـسابڭوسناققىشەكتەمزىق.ـ
ىسامات اديالا،نەموتــ تەمەرەكــ ـىتقىمـ
نەگەتپوك نەمرادناجـــ رالو،مىتسىناتــ ـــ
تەمزىق ادنىسىرابـ ڭىنىراتسىنىشلۇقزوءـ ـ
ادنىساقرا رەنوناۋلاــ ەشىلرۇت،پىرەگيـ ــ
ـەتتەدنىمتەمزىقىدزىڭاماساادرالالاس
نىتياملوبەگۋتىسيەگونىنرو،پىراقتانىر
.مىتقۇنىناعلانياەكشۇكىتكەرىت

:ادناشاق-ياقناعامرادماداىسولادء
،لاماقنىتيابنىلا،ىناعلوبڭاسنىشلۇق«
نىتياملىزۇب سىنىكەبـ قوجـ رىبءـەنيەب.ـ ـ
ناديام ۋرىگۇجـاققازۇـ ىدنىسـىسىراجـ ـ
سىراجپەدۋشء ادناعلاتسابــ ڭىنمىكـــ ــ
ڭىنمىك،نىرازو نىيەكــ نىرالاقـ مىكشەـ ـ
ياجلوب ىدياملاـ اناعەدنەگلەكەگەبموك.ـ
زىعان كىريۇجـ مىكشە،ىدەسۇتـەگزوكـ ــ
پىلاەنىسەنىنىقراقـىعاتسابۋاءڭىدرالو
ىدياپتاج ىدنەگەد»ـ نىتارىتوپىترەكسەـ
.ىدلوب

ەتكىلىشرىت ىگەرەك،يالوســ ـاماتسابــ
اتياق،سەمە كىلىدمىزوتــ نەپـ -پىسوءـ
.ىدزىڭامزىڭىسىرابۋلىتەج

2
ماعوق نىعىرىدلاباتــ شاعلاــ ادناعاتتاـ ـ
تەمزىق نىميەدزىـ مىعىسمۇتپەدـ يالاتـ
،نەموتمىتامۇلعامـىعاياب.ىديتءـاقسات
نىشلىعا نىلىتءــ ىسقاجــ ،نىميەملىبــ ـــ
ـنىتياملاەرەگڭەمقىلوتەدىدرەتۋيپموك
نادۋادلىباقەكتەمزىقنىروپوكنانمىعىد
.نىتالوبناقتراتساب

نىيەك رىبءـــ قاياــ مىيكــ نانىدوۆازـ ـ

سىمۇج ىدنە،ادمىناقپاتــ ڭىنمىرىموءــ ــ
رىبراء انىماداقـ ىديارۇقمەنــ ىدناعاراقـ ـ
ەمىرەتكىتسىمەك،پىيوق ـىۋاراقزىسۋەلەـ
.مىدراعڭانىنىتياملوب،ەتسا،ام

پاتقانـەگۋنەريۇ ـسىرىكەشەشلەبـ
نەك مىزەكـ ناققىشەكتەمزىقـىسولادءـ
ڭوس ىدلاتسابــ رالاقساب.ـــ روزيۆەلەتــ ــ
اتراق،پىروك نەم،ادناعانيوـــ پاتىكـــ ــ
رالاقساب؛نىميقو ەدنەكتەكـاعىساعانوقــ ـ
نەم رالاقساب؛نىمەتەكـاقسرۋكـ تەمزىقــ
ادنىتىقاۋ سوبــ ادناقتياـەگەمىگڭاـ نەمـ ـ
.نىمەنەريۇاكينحەتاتحەس

نادلىجــىتلا نىيەكـ ناتدوۆازــ لوقـ ـ
ناتقازۇ،پىزۇء ىرەبـ ناعاسڭاـ ىقترىسـ
اڭاج.مىدرۇتەكتەمزىقەنىگىتكىرەسادۋاس
سىمۇج ادمىنروـــ نادلىجــىتلاــ ىرەبـ ـ
.ىتتاقسەلەگۇتمىرەدنەگنەريۇ

اڭاج اڭاج،تەمزىقــ پودءـاعرادنىســ
مىدلەك ادنىشاعلا.ـ كىدلەتەشـ نەمراديراقـ
رىبء،ادمىناقسالراباح اشراپــــ نىشلىعاــ ــ
شۇء-ىكەنىسامادلوجـاتچوپـىگەدنىلىت
تاعاس تىقاۋــ پاسمۇجـ راء،نىمەروكــ ــ
نىلاتەدـامرادۋاـىلوج ـىسۇت،پىنادلوقـ
نىتيەمەرىكڭىن ىدرەتپىراـــ ـاتياق-ـاتياقـ
رىۋادەنمىگىلىدمىنوسىمۇج،نىمەرەسكەت
نەموت ەمەتسۇ،پىلوبــ سىمۇجــ ۋەتسىـ ـ
.ىدەناعلانياەمىتەدا

نىيوق مىرەتپادـ رابـ ىتەبراء،نىتالوبـ
ناعالرىپىج رەدزوسـاڭاجــ نەكسەدزەك.ـ ـ
رىبراء ىدۋاتاـاڭاجـ ،پىزاجىنۇكلوسـ
ەككىلەتسە پىلاـــ نىيارىتوـ ـەمىزوپەدـ
.نىماعراعىشەمەلىگلەب

ـىدنەادناعادلوجنىرالامادلوجـاتچوپ
ىراگ ناعلوبنىتيەپتەتسىنىلاتەدامرادۋاـ
مىزەك ەدمىسەــ ڭىتسىمۇج،ىتپاملاقـ ــــــ
مىلوق.ىتپەدزەتنىياسناعرابادـىنىقراق
ياسوب ـەتسەتتەمزىقاقسابىناعلوباسلاقـ
ڭىدرالو،پىسەتكەموكـەمىر ناعاليابــ ــ
.مىدرۇجءپىسالياعڭىىدرالاۋراش

اڭاجتەرراء رىبءــ ادناعرابـاعالاسـ ـ
ـنىسقىمامىتكەۋەكنەكسۇتاعۋسەنيەب
ناجىد نانمىعاج-ـ زىسكىدزۇـەمىزوـــ ـ
.مىدنەتتەدااعۋاتقىلوترانء

،كەرىتكىتپىساك،ىسىشكەموكپىساك
ەمرىيۇنادو ىشۋاتسابـــ ـىكتەرراء...ـــ
سىمۇج ڭىنىسىرەگزونىروــ ادنىراتساـ ـ
ڭىنەم اماشناقــ ناباتــ يادڭام،تەــ ـ
.ىتتاجمىرەت

3
ڭىناماتساب نەموتـ ىۋلوبـ ىتشىنىقروقـ
ىسىتشىنىقروق،سەمە ڭىزوء-ىدڭىزوءــ
.ڭىۋابنىشلۇقپالىشماق

ادىدراتساجنەگرىتىبپەتكەمـىلىگيا
ىشىكنادرالاقساب،نىمرۇجءپىرىتسەدزەك
نەپكىدلىيەپ نىيوب،يادرۇجنەدۋنەريۇـ ـ
قىلراپپاكات نادوس،نەگەليبــ پىتىدنامــ ـ
راء،ىلاماشـىناعرىدنىت -پاليابنىماداقـ
.راعىشىراتساراقزوكيادنىسوادناعاتام

نەم ـكەمىلىگياىتقايسمىزوءـىعاتـ
ڭىدرەتپەت نىساپقاقــ ىدرادناعاپشاـــ ادــ
رالو،مىدرىتسەدزەك ،شىعنىپلات،ىلاتنىـ ــ
نەمىتىقاۋ،ىتشۇكـەتوـىتەلىباقۋنەريۇ
نىيەز نىسەدرەز-ـ نىساناس،پاسمۇجـ ــ
ناعامرىش ناتقىلىشنىيقـ نىقراج،پىلىتۇقـ ـ
.رادناجناقتاراجنىعاشالوب

تامۇلعام ،نەمىنەگەلىگلەبـىناماتسابـ
.ىدالايەلىگلەبىتقاشالوبىتاۋقۋنەريۇ

ادنىباتسابىۋلوبنەموتڭىنىحيراتۋقو
قارىبء،ىدەلەكاپازاپادزا ،ەتسا،لوــ
نەكتەج زىڭىرەجـ زىڭىتىعابرەگە.سەمەـ
ڭىنو،اسلوبسىرۇد يامىجاقـەنىتسۇــ -ـ
ياملات ـىساب،زىڭەسنەدزىنەپقىلىدناباتـ
اراقـاعزىڭ تلۇبـ ەسڭە،پىرىيۇءـ ىدزىڭـ
نەگرىسۇت تەگوبــ ـاناعيادۋسـىشماتـ
نىنەكە راقيابــ كەت؛زىڭىدەـ رىبءــ تەرـ
رىجاق ىدزىڭىتارياق-ــ پانيجـاعزىڭىيوبـ ـ
ـاگىدنەناتسىياسيادناقراء،زىڭاسلىتمۇ
.زىڭىدەرالوبنىتيابنىياتىر

زىماماتساب نەموتـ ىگەدزىب،ادـاسلوبـ
نەكلۇڭە قىليابـ لوسـىعاتـ زىمىزوءـ .ـ
ـاتلاجنەدۋنەريۇپىتەتلاجادلاج-ادلا
يادناقشەىدنەىدزىبءادنو،قاسلوبرار
سران يەلرۇبجامـاعۋسابـاعلاـەـ نىتياملاـ ـ
.ىدالوب

لوس رەگە،نىشۇءــ ىدزىڭىيادعاجــ ـــ
كەپترەگزو ادناعاراقاعرالاقساب،زىڭاسلوبـ
پەلەسە ۋنەريۇ،زىڭىنىشلۇقـ زىڭىتەلىباقـ ـ
ەناج نەپكىدزەتــ نىتيەلىرەگلىــ قانايتــ ـ
.نىسلوبزىڭىزىگەن

ڭىدرالاقساب نانىلوقـــ نىتيەملەكــــ ـــ
پالروزىدزىڭىزوءەگۋەتسىىدراتسىمۇج
رالاقساب؛زىڭىروك ىدراتسىمۇجنەگەتسىــ
نانو ؛زىڭىلىتمۇـەگۋەتسىـىسقاجىراـ ـ
رالاقساب زىسءىتسىمۇجنەگەتسىـىسقاجـ
نەپقىلىتپىقۇ ەنىم،زىڭەتسىــ ڭىدرالۇبــــ ـ
مەتسۇنەدرەلەگزوڭىدزىسءىعىلراب ـ
.زىڭىلارۇقىعادۋرۇت

كەت اعلا،زىڭاسامارىقوتنەدۋنەريۇـ ــ
.زوسءناعرۇتادنۇمۋساب

زىسء پەلەسەـ نەگنەتكەبڭەــ نىياســ ـ
لوس نەمراتقاشىسقاجادىدنىلاجرىبءـ
ناعاسڭا،رەلەبنىم راتقىلىدنۇقنەپقىليابـ
.ىدەرەبيادنىقاجياراقەگزىس

ىزىقنەگرەبيادۇقتابباحام_ناعرادۋا

اماتساتڭوسناعاتساب،اماتساب

الاب ڭىناترو،ىتەرىۋابڭىنانا-اتا_ـ
ساتۇت،ىنەكروـەناجـىكروك ڭىنماعوقــ
ىراسابزىء ىرەگارۇمىراءـ ،ناتقىدنوس.ـ
قىدماعوق،پەتكەم،ىسابتواعرالالابزىبء
نىسەيبراتــاترو ڭىدرالو،پىزىگرۇجـــ ــ
اققاشالوب نەگەدـــ نىمىنەسـ انىۋتانروـــ ــ
.تەجاقزىمىۋەلرىزايادعاج-تراش

ىسابتو.1 ىسەيبراتــ الاب_ــ ـەگەينۇدـ
نەننەگلەك تامازاـ ـرۇجنىيەدـاعناعلوبـ
نىتەلىزىگ قىتتىقاۋـــ .ـىسەيبراتـانا-ـاتاــ
يادناقراء،ادنۇم ڭىنانا-ـاتاــ نىسالابــ ــ
.نايااعاشرابىنىتيەمەلەيبراتاعلوجناماج
رىبيەك ساجـ ـرالو،ەسەرىسا،رالانا-اتاـ
ـالىجڭىنالابيباسءىرالرىۋاب-اعاڭىد
پالرىدلىب،نىناع قىزىقنىناعرىقاشۋشاــ
اعازى،پىروك ىدارىتقىلۋبـــ لۇب.ــ تەداـ
تىقاۋقازۇ ـراشالاب،اسلوبنىتاساعلاجـ
قىيۇت،اياق زەنىمــ نانۇم.ىدارىتساتپىلاقـ
ارانىشىء،سىت ڭىنالابـانا-ـاتاــ ادنىدلاـ
ڭىنىشۋتىقو نىگىدزىسلاــ ،ىديەلەمىگڭاـ ـ
لۇب سەمەتەداـىسقاجـ ،ۋەتسىيالو.ـ
ىشۋقو،نەدىشنىرىب ڭىنىشۋتىقوادنىدلاــ
نىلەدەب ـىشۋقو،نەدىشنىكە؛ىدەرىسۇتـ
ڭىن نىعىلىدنىعزىقـەگۋنەريۇـ ،پىتىۋسـ ـ
نىمىنەس ىدەتلىيەســـ ادىشۋقو.ـــ لۇب«ـ ـ
ڭىنمىلاعۇم ىساناس،ىتقاشـىساماشادــ ــ
نەكەـىشپات ادياپايەديۋانەرەكنەگەد»ـ
ىدالوب ڭىنىشۋتىقوـىگلا،ادـ ـانىيورىباـ
ۋنەريۇڭىنىزوءىراءىدەزىكتەجناسقۇن
نانىساتنى پىلىرياـ ،نىشۇءلوس.ىدالاقـ
ـىكىپقىلىزاراننەگەداعىشۋتىقوانا-اتا
پەتكەم،اسلوبىر انىسىتپاۋاجــــ ـاستياــ

لوسـەسەمەن ڭىنىشۋتىقوـ نەمىزوـ ەكەجـ
رىبيەك.لازباـىنەكسەڭەك ىسالابانا-اتاـ
ەسىتسەنىنەگلەكپىتسەنىسنادىشۋتىقو
ڭىجلاق اعاپوق،پىلاتوسالاراـىنىش-ـ ــ
ڭىدزىبء«:ىشۋقونەگروكىنۇم.ىدەسۇت
ىتقىمنىتاتىقروقىنىشۋتىقوزىمەشەش-ەكا
ىنىشۋتىقو،ەدىدەلەكاعيونەگەد»نەكە
شاروق ىنىشۋتىقو،نىتياناسـ ەگزوكــــــ ــ
نىتيەملى ساراقزوكـــ ىدارىتساتپىلاقــ .ــــ
ـەيبراتاققىدناماج،ەتسا،ىنالابىشۋتىقو
ىشۋتىقو،ىديەمەل ىتلاىرابءەنەنىنۇكــ
ڭىتكىلۋاترىبء.ىدەزىگرۇجەيبراتتاعاس
ناعلاق ىتاعاس18ــ ادانا-ـاتاـــ ىدالاقـ .ـ
اتا،كەمەد ،پىرىتوالوبـىلرىباسـانا-ــ
قاپرۇ ۋەلەيبراتـ ەدنىنوجــ نەپپەتكەمــ ــ
ڭىنىسالاب،ىۋسەكياس ەگەنو،ەنىۋنەريۇــ ـ
.كەرەكىۋەتلىسنوجءارۋتانىۋلا

پەتكەم.2 مىلاتءــ -ۋقوـىسەيبرات-ــ
ىدۋتىقو لارومء،زىگەنــ نىسەيبراتــــــ ــــ
ىدەتەـىشكەتەج ـۋقوىشۋتىقو،ادنۇم.ـ
،سىتنەدۋتوـىتقاباسـىلۋانراـىعاتقىل ـ
لارومء-ـايەدي« تازماداـىعادنىعىلۋقو»ـ
ـرەلىگلۇناقسوقسەلۇـاشقىرياـەنىرىمو
ەگەنو،ەگۋنەريۇنەد .ىديەدنۇـاعۋلاــــ
ارىتسىلاسنەمماعوقەنوك،ەگرىبنەمىنوس
كىتسيلايستوس،پىرىتو ـلازباڭىنماعوقــ
نىعىلىد نىقياـــ مزينۋمموك،پىرىدنىعۇـ ــ
نەگەدـانىماعوق كىرەبـ منەسـ ،پىتانروـ
ىدرالىشۋقو ارۋت،لامرىۋاب،لىشپوكـ ـــ
قامىتنى،لىشكەبڭە،لىش -ەكەرەبنەپـــ
اعۋلوبتامازاىدمىرىيەم،ىتقىمەككىلرىب

زىسۋاقا،پىلۋاب ـلىسنوجءـەنىۋتەجرەــ
ىديەت ،ىدلارومء،ىتتارۇمىلىقراىسو.ـ
ـۋراعىشپىرىدلىتەجىدرادماداىتپىتراتء
تاسقامىد ىدەتەـ اعرالىشۋقو،كەمەد.ـ ـ
ناتو راتتلۇ،نىعىتسودراتتلۇ،نىعىتساتۇتـ
نىعامىتنى حۋركىتسينۋمموكنىتەيۇسۋزىقـ
ىدارىتساتپىلاق قىلاكيگوگادەپ.ــ ىنەيبراتــ ــ
-ايەديىشۋتىقو،نىشۇءۋزىگرۇجىدمىنوء
لارومء نىبيسنيرپنەمىسىرابڭىنىسەيبراتـ
نەمىلوجڭىنىسەيبراتلارومء-ايەديـەناج
.سىيتءىۋرەگڭەمرەبەشنىسىداء

لارومء-قالحا نىسەيبراتـ ەدۋزىگرۇجـ
ـرالىشۋقونەگزىكتوكىلەتاقرالىشۋتىقو
زىسنىروىد ارىعزاجـ ىۋەمرەبـ كەرەكـ .ـ
نانۇم ڭىنىشۋقوـــ اعىشۋتىقوــ نەگەدـــ ـ
راسۋاعىلۇىشۋقو.ىديادنىعلوسـىتەمرۇق
كىلەتاق نەگەبزىكتوـ اديادعاجـ ـاعىشۋقوـ

نەپپىياب اعلىقا،پىرەبـەيبراتــ ۋرىتلەكــ ـ

سىيتء لۇب.ـ ارىعزاجىدرالىشۋقوەيبراتـ

.قاحىرالوبىدمىنوءمىلرۇعانانەدۋرەب

نەمرالىشۋقوـىشۋتىقو ـىتوالوبـەنەتەـ

نىكرە،پىر لىڭوكڭىدرالالاب،پىسالاراـ

نىيۇك نۇك،پىنىسۇتءـ لەج،اياسانىعاجـ

ـاۋاقاڭاجرالوىنەكتيو.ۋلوباناپانىعاج

قاش ناعراجـ نەكتە»پۇء«ـ لەجقىۋسـ

لۇگكىزانىگەدمەتكوكنىتەرىسۇتپىراق

.جاتقۇماعۋالاياىدلىكەس

رىبراء ادنىدلاڭىدرالالابىسەشۇمماعوقـ

ىسقاج،پىلوبقالۋاناتقىلۇق-تەداناماج

ناتقاج شۇكقاترواعۋرىدلاقلاپقىـىگزىـ

.نىپكەمەدقىياسمۇج

ڭايجنيش«( »نەنىتەزاگاكينحەت-مىلىعـ

.)ىدنىلا

شىروبقاترو-ۋلوبءلىڭوكەنىسەيبراتالاب
ۆوناحلىداكتازيق
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ىدەتپىدانىۋاقرانىتلاڭىنىعامىتنىراتتلۇ

ڭىنىسالاقۋحيشـاتقىۋج ـنىتەرتاتەمزىق،ىرالرداكڭىتقامۋاكىتتەمۋەلاىسياقراءىسامراقسابسىءەشوكناۋينانـ
رەلىگەد سىءەشوكناۋينان،پىرىتسادمىيۇىدماداقىۋجەگ200،پىلوبىراتسىۋتناقتانروسانىتاققىتسىۋتـەناجـ
.ىتتەتسىرونىلىميققىتسود»ىعارىڭاشىلەكەرەبڭىنىعامىتنىراتتلۇ«ادنىسالۋاڭىنىسامراقساب

رالرداك نەمـ ـانىتاقاعلىميقىدنۇمزاميابەتكىلرىب،پىسوقساباعارارىبءىراتسىۋتناقتانروسانىتاققىتسىۋتـ
ارازوء،پىس نىرەتكىنىسۇتـ نىرەتكىلىشنەپسىيۇس،پىرىتتراـ ەكەرەب،پىتەدڭەرەتــ ،ۋسالارا،پىتاتمادءنانىناقراتسادــ
.ىدرىسانىيەرەمڭىدلىميق،پەبەجىدۋسىعوتەناجۋسەتشى

ىساراقۇبتلۇراء،ناتساملاقاناقپىتياعىنىتسانىتاقىعادنىساراىراتسىۋتنەمرالرداكىلىميققىتسودىكتەرلۇب
.ىدەلىگيانىتەبلەكنىقراجڭىنىعامىتنىراتتلۇ،پىتەدڭەرەتىتقامىتنىىعادنىسارا

يچۋايشۋحىشلىتءىتكىرە،يۇحوگڭاجزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ىعارىڭاشىلەكەرەبڭىنىعامىتنىراتتلۇ

.ادۋتاتمادءنانىناقراتسادەكەرەبەگرىبىراتسىۋتنەمرالرداك

.ىنىيوۋەلىرەگلىاعلاپىسابىتشىپرەكشۇء

.ىسىراجۋتراتناقرا

.ىسىراجۋسالاتاققىدنىرو

.ىنىيوۋساتۋسنەمناكاتس

كىلەتسەنانىلىميق»ىعارىڭاشىلەكەرەبڭىنىعامىتنىراتتلۇ«ڭىنىسامراقسابسىءەشوكناۋينانىسالاقۋحيش_


	 1B_Print.pdf
	 2B_Print.pdf
	 3B_Print.pdf
	 4B_Print.pdf

