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- نەتسۇتـىنۇك-7ڭىديا10 نىرۇبـ
قىدنويارـىلايمونوتۆا موكتراپـ ـىتقارۇتـ
ڭىتتەتيموك نەگلىتيەڭەك(ـ نىسىلىجامء)ـ ـ
سىعىشڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب،پىشا
ەدەكلو3ـىگەتكىتسۇتلوس ـكەتتەمزىقـ
ەدنەگرەس ەناجــ سىعىشــ ـىتكىتسۇتلوســ
ىدۋرىدنەدلۇگ يەلىرەكشىـ ۋتەلىرەگلىــ ــ
پىراقسابىتسىلىجامءـەمىگڭاـىگەدنىنوج
ادناقشا نەگەليوسـ ىدزىڭامـ ڭىنىزوسءـ ـ
نىحۋر وگڭۇج«ىسايستايۆاناۋچىسەناجـ
قىتقىلاح ـزىقشىقشۇنامراھاقايستايۆاـ
ـەلەشۇمقىلراب»ڭىنىساپپۋرگرەلرەكتەم
نەمىر ەدنەكسەدزەكـ ىدزىڭامنەگەليوسـ
ڭىنىزوسء ،پىنەريۇ،پىزىكتەجنىحۋرـ
ىلايمونوتۆا ڭىدزىمىنويارــ نەلىتكەيادــ ــ
ۋرىدناتقانايت،ۋرىد نىرىكىپـ .ىتسادلىقاـ
ىيجۋشڭىنموكتراپقىدنويارىلايمونوتۆا
.ىدراقسابىتسىلىجامءوگناۋچنىچ
ەتسىلىجام رالانىمــ پاتاـ لىتەسروكـ :ىدـ
ـسۇتلوسسىعىشڭيپنيجيشيجۋشساب
ەدەكلو3ـىگەتكىت ەدنەگرەسكەتتەمزىقـ
ىدۋرىدنەدلۇگىتكىتسۇتلوسسىعىشەناج
ەمىگڭاىگەدنىنوجۋتەلىرەگلىيەلىرەكشى

ىتسىلىجامء پىراقسابــ ادناقشاـ ىدزىڭامـ ـ
زوسء ،پەليوسـ ڭىتتەكەلمەمنەمايتراپـ
نانىسىعرۇتـىيادعاجـىپلاجۋماد سىعىشـ
ڭىدۋرىدنەدلۇگـىتكىتسۇتلوس ۋسابـاعلاـ
نىسىلاتەب نىقياـ نەمۋتەسروكـ ،ەگرىبـ ـ
ـنەلىتكەيادنىمىناتسۇۋماداڭاجڭىدزىبء
ىراعوج،پىرىد ـەگلىىدۋمادـىلاپاسـ
،پەلرىزاكەيادـىلرىبۇتءـەگزىمىۋتەلىر
ايتراپنەكتەىقتيۇىتسادلوجڭيپنيجيش
قىلاترو ڭىنىتەتيموكـ ناعلىراعيۇـ ـانروـ
ـەز،پىتەلىرەگلىىتقىلىعڭىتىدۋرىتسال
ـىعاديوىدزىمىسىءزوءىنەدرەز-نىي
ڭەرەتـىعادۋرىدنالرىعوشـەگۋەتسىياد ـ
نىعىلىدناباتقىلايگەتارتسنەمـىسىناعلوت
قىلوت ـارىلايمونوتۆالىكۇب.ىدەلىگياـ
نەمايەديرالۋاراتىلەجەرادراءـىعادنوي
ـامڭىنڭيپنيجيشيجۋشسابـىتتەكەرا
ىدزىڭ ڭىنىزوسءـ ەدنىنامنىشنەمىحۋرـ
اڭاجڭىنڭيپنيجيش،پىرىتلەكـەككىلرىب
اشوگڭۇجرىۋادء مزيلايستوســ نىسايەديـ ـ
ـىياتلىرۇق-19ايتراپ،پىتەىشكەتەج
ڭىن ،پىرىدنەلىتكەيادياپپاجنىحۋرـ
تروتء« ىدمىناتـ ،پىتانروكىرەب»ـ

تروتء« ىدمىنەسـ ،پەدمەكەب»ــ سابــ ـ
ـابنىنروقىلىقتيۇڭىنڭيپنيجيشيجۋش
لىت ،پاعروقــ ىتسادلوجڭيپنيجيشــ ــ
ڭىنىتەتيموكقىلاتروايتراپنەكتەـىقتيۇ
نەمـىلەدەب ناعناتقىلاتروـ رىبءـ ساتۇتـ ـ
نىعىلىشساب ـاتروايتراپ،پاعروقلىتابـ
قىل ڭىنىتەتيموكـ ،نىرەدمىشەشـ ـانروـ
نىرالۋرىتسال ياپتىجلۇبـ ىدنەلىتكەيادـ ــ
ـاكيمونوكەزىمىنويارىلايمونوتۆا،پىر
ڭىنىس ـيەباڭاجنىۋمادىلاپاسىراعوجـ
،نەمەن ،نەپكىلىشرەكپاۋاجـاڭاجـ اڭاجـ
نەپكىلرەكسى ماعوق.كەرەكىۋتەلىرەگلىـ
نەمـىعىلىتقىنرو ىدنايابـ سابقىتشىنىتـ
نىساناسىن پاتقىمـ ىلرۇتء،پىلاـاعرازانـ
سابـەتتەمزىق اعۋلاـاققىلىشسابـىناناسىنـ
ـاشۋاعروقىتقىلىتقىنرو،پىلوبىدنابات
ـيەجگەت-يەجگە،يەلىرەكشىنىرالار
،پىرىدناتقانايتـىل ىدزىڭامـ ىدنىيۇتءـ
،پىرىدنەلىتكەنروك پاتقىمـىتكىتەتــ ـ
ـكىدزۇنىگىلىگيڭىتقىلىتقىنرو،پىرەگي
ـرو،ىدمىساراج،پىراعىشاققىراجزىس
ڭىناكيمونوكەىلىقرايادعاجاشاماتىتقىن
ـرىزااترواشاماتانىۋمادىلاپاسىراعوج

ۋەل كەرەكـ ىنامروفەرەدرۇتزىسكىدزۇ.ـ
پىتەدڭەرەت ،پىشااراقياىتكىسەـەناجـ
ايتراپنەكتەىقتيۇىتسادلوجڭيپنيجيش
قىلاترو ڭىنىتەتيموكـ ياپپاجـىنامروفەرـ
ۋتەدڭەرەت ىگەدنىنوجـ ،نىرەدمىشەشــ ـ
نىرالۋرىتسالانرو ياپپاجـ ىدنەلىتكەيادـ ــ
،پىرىدنالىتقاننىرالاراشامروفەر،پىر
ڭىنامروفەر ـالۋاقنىشۇككىدڭەشرىموـ
،پىت ـىراعوجنىگىلىدمىنوڭىنامروفەرـ
لەدەجىدمزيناحەم-سىلىزۇتء،پىتال
،پىرىدنەدلەمەك قىلىشاۋراشـ ادۋاس-ـ ـ
نىساترو ؛ۋرىدنالىلاپاسـ رىبء«ـ ،ۋەدلەبـ
ـىدناعلىيوقاعاتروىساماتساب»لوجرىبء
ڭىنىع نىعىدلىج5ـ ،پىتەياروىدمىتۇـ
،اعۋسادلىقاـەگرىب ەگرىب،اعۋرۇقەگرىبـ
ەگۋنەتكىلىگي ىدناباتــ ،پىلوبـ ـىتكەزوـ
نەپسىعىش،پىتەدلەدەجنىسىلىرۇقنويار
پىسەلرىب نىتاراعىشـاقسىتابـ قىلاراقىلاحـ ـ
ـوگڭۇج،پىرۇقانرانەكلۇىكشىەناج
ڭىن ـاقنىعانايتىعادۋشاكىسەاقسىتابـ
ۋرىتساتپىل كەرەكـ ـەجىدۋشاقىلاڭاج.ـ
،پىتەدلەد ـىننىگىدڭەشرىموڭىدۋمادـ
شۇكىشۋاعزوقىدۋشاقىلاڭاج،پىتياع
نەكتە نىسايگەتارتسۋمادـ لەدەجـ ـاقتاـ
ـزوقاڭاجنەمۋەتتەرىدمىلىرۇق،پىر
،پىتەدلەدەجىدۋرىدلىتەجتاۋقىشۋاع
ـلىتابنىساقياش»ۋلالاماقىرىءشۇء«
نەپقىد يادىعاديوـ ،پىزىگرۇجـ كەبىجـ ـ
ىتكەزوڭىنىۋەدلەبقىلاكيمونوكەـىلوج
ىنويار ،نىسىلىرۇقــ ـىتقاتسىق-لىۋاــ
ۋرىدنەدلۇگ ،نىسايگەتارتسـ تاحاياســ ــ
ڭىنىعىلىشاۋراش ـاديوالاسشۇكنىۋمادـ
يادىع ،پىرەگيـ قىلاڭاجـ ۋنەيۇساعۋشاـ
،ۋرەگيىيانىشىناكيمونوكەىتقانىلىقرا
،ۋرىدناتتاۋق ـاح.كەرەكۋرىدنالىلاپاسـ
ـناباتانىسايەديۋمادنەكتەكەزوىتقىل
،پىلوبىد قىلاحـ نىسىمرۇتـ ــاماتماقـ
ۋرىدنادزىس ـزۇنىنىبەتۋتراسقاجـەناجـ
زىسكىد ،پىرىتتراـ ـلىتۇقنەتكىليەدەكـ
لاماقنادۋرىد نىساقياشۋلاـ نەپقىدلىتابـ
يادىعاديو ،پىزىگرۇجـ ـانروـاقسىمۇجـ
ـۋەدمە،ىدۋتراعا-ۋقو،ىدۋرىتسال
قىدماعوق،ىد ىدۋرىدنادزىساماتماقــ ــ
نىيۇتء ـرەنەجنيىسىمرۇتقىلاحنەكتەـ
نىساي تلۇراء،پىتەلىرەگلىـىتقىلىعڭىتـ
ڭىنىساراقۇب سىباتـ تىقابنەمـىمىزەسـ
.كەرەكۋتياعىنزىسكىدزۇنىمىزەس

ەتسىلىجام رالانىمــ پاتاـ ىدلىتەسروكـ :ـ
ساب ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ ـۆاناۋچىسـ
ـاقايستايۆاقىتقىلاحوگڭۇج«ـىسايستاي
نامراھ ـىساپپۋرگرەلرەكتەمزىقشىقشۇـ
ڭىن قىلراب»ـ ەدنەكسەدزەكنەمىرەلەشۇمـ
نەگەليوس ىدزىڭامــ ڭىنىزوسءــ نىحۋرـ ـ
تايقۇم پىنەريۇـ ،پىرىدنەلىتكەيادەناجـ
نامراھاق شىقشۇـ ـاپپۋرگرەلرەكتەمزىقـ
ـرەكپاۋاج،پىلوبلاداەكتەدنىمڭىنىس
نىرەتكىلىش نەپقىدلاداـ نەگەتوـ يساياسـ ـ
نەمـىتەيساق كىتپىساكـ ـەريۇنانىقلۇقـ
كىرەبنىسايەديۋتەكەزوىتقىلاح،پىن
ڭەلەكسوڭىدرەلىگلۇنامراھاق،پىتانرو
تارۇم ـساققىدلارومءنەمـىمىنەس-ـ
ەكتەكەراىتقاننىسىنىپلاتۋنەريۇنەنىتەي
،پىرىدلانيا تەمزىقـىتكىلەدنۇكـىنوـ ـ
نەپ ىتكىدزىسپىۋاح،پەلىگياـاتسىمرۇتـ
ادناشاق ەدنىتەرسىءىرىءىدلايادڭامـ
،پىرەگي ـىبءنىگىلرەكپاۋاجزوءمىكراـ
،پىل ،پالاقرانىگىلرەكپاۋاجزوءمىكراـ
ـۇج،پىتەادانىگىلرەكپاۋاجزوءمىكرا
سىم ىدناباتـانىنروـ ،پىلوبـ تەمزىقـ ـ
نىگىلىشرەكپاۋاج ـۇكراب،پەتوقىلوتـ
نىش ،پاسمۇجـاقراسـ ناجـ نەپقىلرايقـ ـ
تەمزىق ،پەتسىـ سىمۇجەدرۇتـىلاناسـ
نىنرو پەشـ ەدنىتەرـ ىتتەمزىق،پاتقاسـ
پىساك ەدنىتەرـ ىدۋسوقسەلۇ،پەتسىـ
ىلىسەيت مىتەدنىمــ ،پاراقپەدــ ماعوقـ ـ
نەمـىعىلىتقىنرو ىدنايابـ سابقىتشىنىتـ
ـوقڭىنڭايجنيش،پىلااعرازاننىساناسىن
راء،انىعىلىتقىنرونەمىعىلىدمىساراجماع
ڭىنىقلاحتلۇ نەمـىتىقابـ ـانىعىلىتتاۋقابـ
لىقا تاساراپ-ـ نەپـ شۇكـ تارياق-ـ ـ
.كەرەكۋانرا

ـتراپقىدنويارىلايمونوتۆا«ەتسىلىجام
موك نەمـ قىدنويارـىلايمونوتۆاـ قىلاحـ ـ
ڭىنىتەمىكۇ ـسابنىسەجيتانپەسەەجەمـ
ىدۋراق ـتاىگەدنىنوجۋزىگرۇجياپپاجـ
ۋراق رالانىمەتسىلىجام.ىدلاراق»ىرىكىپـ
نىسەجيتانپەسەەجەم:ىدلىتەسروكپاتا
ىدۋراقساب ياپپاجـــ ۋزىگرۇجـــ يش−ـــ
ىتسادلوجڭيپنيج نەكتەـىقتيۇــ ـايتراپـ
قىلاترو ڭىنىتەتيموكـ ىدزىڭامـ ـىمىشەشـ
ەگنوجڭىتتەكەلمەم،ىۋرىتسالانروـەناج
ـىتەلىباقۋلاسەگنوجنەمىسەيۇجۋلاس
ىكشىڭىدۋتەلىرەگلىنىۋنادنامازىسوڭىن
،ىبالات ـەرىسىلىزۇتءقىلاس-انىزاقـ

نىسامروف ،پىتەدڭەرەتــ ـىعنامازـىسوـ
انىزاق نىمىزۇتءــ ڭىدۋتانروــ ىدزىڭامـ ــ
،ىنۇمزام نىۋلىرىتسەلۇڭىنىعىليابانىزاقـ
ۋەتوتەمزىقكىتتەمۋەلا،پىرىدنالىلاپاس
نىساپاس .اراشىشۋشەشـىعادۋتالىراعوجـ
ڭىنڭيپنيجيش اڭاجـ اشوگڭۇجرىۋادءــ ـــ
مزيلايستوس نىسايەديــ ـەگۋتەـىشكەتەجـ
ىدنابات قىلاكيمونوكەڭىنايتراپ،پىلوبـ
ەناجپىلوبىدناباتانىعىلىشسابـەكتەمزىق
،پىتيەشۇكـىنو ـىتسادلوجڭيپنيجيشـ
ڭىنىتەتيموكقىلاتروايتراپنەكتەـىقتيۇ
ىدڭايجنيش ،نىسابوجىپلاجۋلاسەگنوجـ
ىدنايابنەمىعىلىتقىنروماعوق،ەسەرىسا
قىتشىنىت سابـ نىساناسىنـ ۋاقراپاتقىمـ
ـاقزوكىسەجيتانسىمۇجسىرۇد،پىتە
ـاتسۇۋماداڭاج،پىتانروكىرەبنىسار
ىدناباتـانىمىن ،پىلوبـ ۋراقسابـەجيتانـ ـ
نىمىنات ـعابۋراقسابەجيتان،پىتيەشۇكـ
ۋراقسابەجيتان،پىرىدنەلىتكەنروكنىراد
ـسابەجيتان،پىرىدنادزىسۋاقانىمىزۇتء
ۋراق نىگىلىشرەكپاۋاجـ ،پىرىدناتقانايتـ ـ
ڭىدۋراقسابـەجيتان نىمەجەتـ ،پىتياتاقـ ـ
ـسابقىدمىيۇىگەدنىنوجۋراقسابەجيتان
قىلىش نەپــ ،ۋالىقابـ ىدۋتراتـاقپاۋاجـ ـ
،پىتيەشۇك پەسەەجەمقىتسىرابىپلاجـ
نىسەجيتان ۋراقسابـ نىگەبزىتـ ،پىتانروـ ـ
قىلوت ناعىتماقـ پەسەـەجەمـ نىسەجيتانـ
انىزاق،پىرىدنەدلەمەكنىسەيۇجۋراقساب
ڭىنىعىلياب ۋلىرىتسەلۇـ نەمـىگىلىدمىيتـ ـ
ـاعوجالاسشۇكنىگىلىدمىنوۋلىنالادياپ
،پىتالىر ىيەگڭەدۋراقسابپەسەـەجەمـ
نەم شۇكنىسەجيتانۋلىراقتاڭىتتاساياسـ
الاس ،پىتالىراعوجـ لىكۇبـ ـىلايمونوتۆاـ
ڭىننويار نەمـىساكيمونوكەـ ڭىنىماعوقـ ـ
ـەكىدنەمراپانىۋمادزىسۋاقا،سىترۇء
.كەرەكۋەلرىزاكىدلىپ

.ىدلىسادلىقارەتسىاداقسابەتسىلىجام
ارىكوش ،رىكازتـ تەكۋاشـ ،نىميـ
نالرۇن املىباءــ نىجــ ،ىلۇــ ـ
نۇس ـناۋۋيل،نيشڭىپيل،ڭۇلنيجـ
نىكرە،ڭۇرياحيۇش،يۋيل،ڭۇل
،زاينۇت ـراس،ڭىجيج،نىۋنايتـ
تىق ناقاــ ،ىلۇــ ڭايـ ،نيشـ
ەكسىلىجاميۇرايجڭىپ،نيلنۇچڭاج
.ىتسانىتاق

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

سىعىشەناجەدنەگرەسكەتتەمزىقەدەكلو3ىگەتكىتسۇتلوسسىعىشڭىنڭيپنيجيشيجۋشسابىسىلىجامء)نەگلىتيەڭەك(ڭىنىتەتيموكىتقارۇتموكتراپقىدنويارىلايمونوتۆا

ىدنەريۇ،ىدزىكتەجب.ت،نىحۋرڭىنىزوسءىدزىڭامنەگەليوسادناقشاپىراقسابىتسىلىجامءەمىگڭاىگەدنىنوجۋتەلىرەگلىيەلىرەكشىىدۋرىدنەدلۇگىتكىتسۇتلوس

اعرازانىناناسىنساب،پىرىدنەلىتكەيادەناجپىنەريۇتايقۇمنىحۋرڭىنىزوسءىدزىڭامڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب
كىيەتەلىرەگلىىدۋمادىلاپاسىراعوج،پىلوبىدناباتانىمىناتسۇۋماداڭاج،پىلا

ىدراقسابىتسىلىجامءوگناۋچنىچ

ـيالراباحانۋايشڭيدىشلىتءـىتكىرە
ىنۇك-3ڭىديا-10.ىد قىتقامياــــ ـــ
ڭىنموكتراپ ـىشمىكا،ىيجۋشراسابنىروـ
كىل ڭىنىسەمەكەمـ تايقۇمـىيلاۋـ ـەناجـ
ڭىنو ىراتسالراپاسـ ڭىنىسالاقكەشەۋاشـ
ماعوق ،ىعىلىتقىنروـ يادنوسـ ـوكەقا-ـ
،اكيمون ماعوقــ كەتـانىيادعاجىۋمادـ ــ
.ىدزىگرۇجۋەتترەز-ۋرەس

تايقۇم كەشەۋاشـ ىدۋسسالقىلالاقـ
ـىرۇقڭىنىناسىنىدوۆازۋتەىلياجرىبء
ەبيرىجاتقىلالاقكەشەۋاش،ىناديامسىل
ـتوىتقاب،ىناديامسىلىرۇقڭىنىبەتكەم
ىرالراۋاتتەينەدامىلوجكەبىجڭىنىلەك
ڭىنىعىلاترو ـاراقەناجىناديامسىلىرۇقـ
قاباق قادزوبسابـىلىۋاـ ـابڭىنىعاتسىقـ
ـسەبلەسكىتپىساككىلىشمىگە-قىلىشمىع
ـكەتادرادنىروىتقايسىۆيتارەپووككىت
ۋرەس ۋەتترەز-ـ ىتسىتاقەناجىدزىگرۇجـ
.ىدادڭىتىتتالكودىگەدنىنوجرەتتەمزىق

رىبءىدۋسسال ،ىدوۆازۋتەـىلياجـ
ـىجڭىنىلەكتوىتقاب،ىبەتكەمەبيرىجات
كەب ىعىلاتروىرالراۋاتتەينەدامـىلوجـ
ڭىدرادناسىنـىتقايس سىلىرۇقـ ـانىناديامـ
ـراقڭىنىسىلىرۇقناسىنتايقۇمادناعراب

نەمـىنىق نەكسەدزەكـ نىراتقىلىشنىيقـ ـ
ىدرالانىملو.ىتسىعۇىليەجگەت-يەجگە
پالات ـىرۇق،پىڭەجىتقىلىشنىيق:ىتتەـ
ـىرۇقاشنىيوبابوج،پىتەدلەدەجىتسىل
سىل ،پىزىگرۇجـ ۋرىتسادمىيۇىتسانىتاقـ
ـىلىرۇقناسىن،پىرىدنالىلاپاسنىسابوج
ادنىسىرابـىس نەكسەدزەكـ ىدرەلەلەسامـ
ـىبءىتسىلىرۇق،پەدمىشەشەدنىزەكرەد
ۋرىت ىتتىقاۋ،پەلىگلەبادارازەتنىتىقاۋـ
ـلەدەجنىنىقراقسىلىرۇق،پاتسۇىتقىم
.كەرەكۋتەد

نادىسو ـاسڭىنوەناجتايقۇمڭوسـ
ـمىعابڭىنىعاتسىققادزوبسابىراتسالراپ
قىلىش كىلىشمىگە-ـ كىتسەبلەسكىتپىساكـ
ەنىۆيتارەپووك ،پىرابـــ ڭىتۆيتارەپووكـ ـ
،نىيادعاجسىرىدنوء ،نىمەلوكۋمادــ ـــ
ـلىگزەمقازۇ،اترو،نىسىلەجيوۋماد
.ىتسىعۇنىسابوجۋمادكىد

ڭىتۆيتارەپووك ۋنىشلۇقـ ـاڭامىلىقراـ
يەدەكـىعادنىي ڭىدرادنىعرۇتـ ـىتسىرىكـ
ىدمىنوءـانىۋرىتترا ۋەبەجـ ـانيونىلورـ
نىعىدناع نەننەگلىبـ يالىبتايقۇمنىيەكـ
ڭىتۆيتارەپووك«:ىدەد لىڭوكـانىۋمادـــ ـ
،پىلوبء ـىتترانىنىبەتۋتەسروكۋادلوقـ

،پىتىمادىتتاراجيتڭىتۆيتارەپووك،پىر
ـانراتاراجيت،پالىدنىتىروقىنەبيرىجات
.»كەرەكۋسەتكەموكەنىۋتيەڭەكنىس

تايقۇم ىلىتقان:ىتتەپالاتىدرالانىمـ
ـمونوتۆانەپقىلاتروادنىسىرابتەمزىق
ـقۇمنىراتتاساياسىلرۇتءڭىننويارـىلاي
تاي ،پەتترەزـ ،ياسەككىدنىزۇجسىءـ
امروفەرىتقاننىتەسەليۇاعۋمادكىدنىزو
نىساراش ،پەلىگلەبـ ڭىتتاساياسـ ـىتقانـ
،ۋناتقاسنانىۋقتىۋاادنىسىرابىۋناتقانايت
تەمزىق ىعادنىسىرابــ ىدمىتۇــ -سىداءـ
ىدرالاراش ،پىلوبرەبەشاعۋالىدنىتىروقـ
ڭىتقاميا ڭىنىتەمزىقـامروفەرــ قىلاعلۇتـ ـ
ناتقاج نەپشۇكرابنىۋەلىرەگلىىتقىنروـ
،ۋەبەج ىۋمادڭىناكيمونوكەــامروفەرـ
نەم ڭىنماعوقـ نىۋسابـاعلاـ ەدـىتپىتءـ
ىسقاج تەلىرەگلىــ ـىلوجـىتتەجاقڭىدۋـ
نىگىدنەكە ناشاقراءـ نىقياـ ـانا،پىناتـ
مىلرۇع ـامروفەرىتقىلىشترۇجنەگەتپوكـ
ڭىن نەنىگىتسىتەجـ ،پىرىدنەتكىلىگيــ ــ
ناشاقراء ڭىتقىلىشترۇجـ ـەكەنىسەددۇمـ
كىدلىپ ،پىتەـ يابەدـىتپىتءـ ىتتىقاب-ـ
.كەرەكۋتەازير،ۋرىدلەنەكاقسىمرۇت

ىدزىگرۇجۋەتترەز-ۋرەسكەتادنىسالاقكەشەۋاشتايقۇم

كەشەۋاش نىياجەۋاـ ـوقەكسىپىتىبءادنىعاياڭىديا-10نەمەجەمىسىلىرۇقڭىتتاراميعاڭاج،پىلىرۇجءىتتاسءىسىلىرۇقۋلاسپىتيەڭەكـ
.ىشقاملىس

،ادناعاراقـاعۋسىعۇ كەشەۋاشـ نىياجەۋاـ پىتيەڭەكـ ەدلىگزەمقىۋج،پىلىزىگرۇجنەممەشلو4Cىسىلىرۇقىنويارۋشۇڭىنىسىلىرۇقۋلاسـ
ىلامىساتىشۋالوجتەرماداڭىم450نويلليمرىبءانىلىجەدلىگزەمقازۇ،اسرىدناتتاعاناقنىتەجاقىلامىساتىشۋالوجتەرماداڭىم700انىلىج
نىتەجاق ىدنىيۇتءىعادۋرۇقنىباروتسانىتاقىلوەرتسىگنىيەكنانىلوجرىمەتكەشەۋاش-ىلياماراقڭىدزىمىعاميالۇب.نەكەىدالاارىدناتتاعاناقـ
.ىدالاناسسىلىرۇق

سىلىرۇقىگەدنىتسۇۋنىلاس:ەتتەرۋس
يچيەپڭاج،وبنىۋزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

نەدرەدنۇكقىۋج ىلوجقامىتنىڭىنىسامراقسابسىءەشوكرىپوكلىزىقڭىنىسەمەكەمىگىدزىسپىۋاحماعوققىلالاقۋحيشىرەبـ
كىتتەمۋەلا ادنىعامۋاـ نىتارۇتـ تەمزىقـ كىلىشكەتەجاقتايلامانىسايەديمزيلايستوساشوگڭۇجرىۋادءاڭاجڭىنڭيپنيجيشىتەرتاـ
،پىتە ـتەجانىسابتورادنىعرۇتنەمىرەلەشۇمايتراپ»ىنايسكەل30«نەمىتاسقامۋرىدلانياانىۋراقىدنەمراپڭىدۋەبەجىتتەمزىقـ
.ىتتەتسىرونىلىميقۋزىك

.ەدۋزىكتەجانىسابتورادنىعرۇت»ىنايسكەل30«)ادلوس(كىلىگيىسەشۇمڭىنىتەرتاتەمزىقىنۇك-7ڭىديا-10:ەتتەرۋس
نىيۋاىشلىتءىتكىرەناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس
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ىتكىروك اتاىتكىروك ىدزىمىنەكەماتا يادىعاديوىدزىمىنەكەم قىياعروقيادىعاديو قىياعروق

نەم ناقيدـ ادنىسابتوـ ،مىدلەكـەگەينۇدـ نوـەشەنـ
قىدلىج پىيەسەـ ۋتەجرە-ـ ،مىسىرابـ نەمـ نەنىنوجـ
نەتسە سەپتەكـ سىعلاـ ڭىنايتراپ.ىدلوبـىسىرابۋتياـ
نەمـىعىلروقماق اعلاپىيەسەڭىنەم،اساملوبىسەيبراتـ
مىۋساب ساملوبـ ڭىنايتراپ.ىدالوبنەدباـەمىۋەدىدەـ
موكتراپقىتقامياپەدنىترىبنەم،ادنىعىلروقماقـىيانىش
ـزىق.مىدلىرەتوكانىنروىروتكەلاعاڭىنىبەتكەمـايتراپ
ـروايتراپنەم،ىرەبنادلىجەشەن30نەگەتسىتەم
قىلات ڭىنىتەتيموكـ ادنىعىلروقماقـ تلۇراءىعادڭايجنيشـ
ڭىنىقلاح ادنىسىمرۇتـ انىعىدناعلوبسىرەگزوروزناساروـ
،مىدلوباۋك ـلوبىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇجنەمـ
،اسام زىبءــ ڭىنىقلاحتلۇراءـىعادڭايجنيشـ ـىتتىقابـ
ڭىنايتراپنەم،مىدنىسۇتءەتەجنىعىدنىتياملوبىسىمرۇت
رىيەم نىتاعاپاش-ـ ڭىنايتراپ،پاتقاسەدمىسەـىگڭامـ
قالۇقـەنىزوس ىگڭاماعايتراپ،پىسەلىاعايتراپ،پىساـ
.نىمالوبلادا

رىزاق ،مىمىنەساعايتراپ،نەممىناققىشەكتەنيەزنەمـ

،مىعىدلاداـاعايتراپ نەگرەگزومىگىلىشنەپسىيۇساعايتراپـ
،قوج ڭىنناتوـ نىعىتساتۇتـ ،ۋاعروقـ نىعامىتنىراتتلۇـ
،ۋاعروق كىتسەكڭال،شۇكىتقىلروز،ۋنەتكەكـاعۋاجـ
،ۋرەبـىققوسـانىراتسىملىق ،نىعىلىدمىساراجڭىنماعوقـ
ـڭايجنيش.قوجنەگرەگزومىمىنەسۋاعروقنىعىلىتقىنرو
ڭىدزىمىلەىعىتشىنىتىدنايابنەمىعىلىتقىنروماعوقڭىن
،امروفەر قىلىتقىنرو،ۋمادـ .ىداياسـانىيادعاجـىپلاجـ
قىتتلۇ ـۇتڭىنناتو،ۋرۇتىسراقـەككىلىشۋەتكەشلوبـ
نىعىتسات ەنىسەددۇمىراعوجڭەڭىتتەكەلمەم_ۋاعروقـ
ەنىسەددۇمىلرىبۇتءڭىنىقلاحتلۇراءىعادڭايجنيشىراء
.ىداياس

،ەتكەزەك ـزەمۋماداشاماتڭەىعاتحيراتڭايجنيشـ
ماداقـەنىلىگ ،ىداتساتـ ڭىنىساراقۇبتلۇراءـ ىسىمرۇتـ
ناعراب نىياســ اراسقاجـ ـىلرۇتءشۇء«اديالا.ـىتسۇتءـ
شۇك رەليەكتەبىكە«،»ـ ادڭايجنيش»ـ قىلاپقىلىبـ نىۋلوبـ
،پەسكوك ىدڭايجنيشــ ڭىدزىمىناتوـىلۇـ نانىعاشۇقـ ـ
پىلوبء ۋەلەج»ـىتتلۇ«رالو.ىدنىرۇـەگۋتەكاـ ،پىتەـ ـ

نىنوت»نىدء« ـكىلەجەككىلىدنەپشوقىتتلۇ،پىلىماجـ
،پىرىت ـىدۋتنىرالولەدكىتسەكڭال،شۇكىتقىلروزـ
نايزـاعاراقۇبـانۇكيەب،پىر ،پىزىكتەجـ ڭىنىرەدزوـ
،ىسراقـاقتازمادا ،ىسراقـاعماعوقـ ىسراقەكتەينەكروـ
نىنامءـايقرۇس قىلوتـ ىعادڭايجنيشرالو،ىدەلەرەكشاـ
ڭىنىقلاحتلۇراء ـلوجڭيپنيجيشزىبء.ىۋاجقاتروـ
ـجنيشڭىنىتەتيموكقىلاتروايتراپنەكتەىقتيۇـىتساد
ىدڭاي ۋلاسـەگنوجـ ماعوق،ەسەرىسا،نىسابوجىپلاجـ
لىتابنىساناسىنسابقىتشىنىتىدنايابنەمىعىلىتقىنرو
نەپپىتراتءيساياس،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەياد
يساياس ڭاتاقـىناديعاقـ ،پادنىقياـ »ىدمىناتتروتء«ـ
كىرەب ،پىتانروـ ڭىتسەرۇكىسراقەككىلىشۋەتكەشلوبـ
ەتتەكەرا،اديساياس،ادايەدي،پىنۇسيوبڭاتاقەنىبىترات
ىتسادلوجڭيپنيجيش نەكتەـىقتيۇــ قىلاتروـايتراپـ ـ
نەمىتەتيموك ،پاتقاسلىتابىتقىلىدزىۋارىبءڭەلەكسوـ
ىتسادلوجڭيپنيجيش نەكتەـىقتيۇــ قىلاتروـايتراپـ ـ
ـادلىتابنىرالۋرىتسالانرو،نىرەدمىشەشڭىنىتەتيموك

نەمىعىلىتقىنروماعوق،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەي
ىدناياب قىتشىنىتـ سابـ ،پىتەۋاقراپاتقىمنىساناسىنـ
ىققوسلىتاب»ەگرەليەكتەبىكە«،»ەكشۇكـىلرۇتءشۇء«
.نىمەرەب

اعاراقۇبڭىلاق،پاعروقەنەسلەبنىعامىتنىراتتلۇنەم
ـتراپ،پەتتىگۇنىراتتاساياسىدمىيتءاققىلاحڭىنايتراپ
ڭىناي ناعلوبادنىسىمرۇتڭىنىقلاحتلۇراءادنىعىلىشسابـ
ـاراقۇبتلۇراء،پەتتىگۇىدرەتسىرەگزوروزناسارو
ـايتراپ،اعۋتياسىعلاانىتاعاپاش-رىيەمڭىنايتراپنىس
ڭىن قالۇقـەنىزوسـ ،اعۋساـ ماعوق،ەگۋسەلىـاعايتراپـ
ـۇبڭىلاق.نىمياتساباعۋاعروقنەپقىلىلاناسنىعىلىتقىنرو
ـقامىتنىزىعىتەنىگەرىڭوتڭىتتەمىكۇنەمايتراپـىناراق
،پىرىتسات شىرۇقڭىتسەرۇكىسراقەككىلىشۋەتكەشلوبـ
ـيەكتەبىكە«،»ىتشۇكىلرۇتءشۇء«،پىعوسنىناعروق
ىدرەل نەدەشوك«،»ـ نەكتوـ ڭىدرۇ-رۇ»ىدناقشىتـ
.نىمەرىسۇتەگيۇكناعلاانىتسا

نانۇم نىيەكـ نەمـ شۇكـ ىدمىتاۋق-ـ زىسكىدزۇـ ـ

،پىرىدنەلەلۋاس ياقـ ناشاق-ـ ەنىۋەدنۇڭىنايتراپادـ
قالۇق ،پىساـ كىدنىزۇجسىءـ ـجنيشىلىقرامىتەكەراـ
ڭىنڭاي ،امروفەرــ قىلىتقىنرو،ۋمادـ سەلۇـەنىرەتسىـ ـ
نىماسوق -ناتسابنەم،ەدنىتەرىسەشۇمايتراپاقاس.ـ
ۋاتقىراپيساياسنەممىگىلرىگزەسيساياسڭەلەكسوقايا
ىدمىتەلىباق ڭىنمىتاۋالاسىشنىرىبءڭىنمىزوء،پاتقاسـ
كىتسينۋمموك نەنمىسەادناشاقنىنەكەـىسەشۇمـايتراپـ
،يامراعىش ىدماناس-يوـ ،پاتسۇكەگرەسادناشاقـ
نەكلۇ نەپسىرۇدـ ادمىناتەدنىسەلەسامسىرۇبنەكلۇـ
،نىقيا ادايستيزوپـ لىتابـ ،پىلوبـ ،يامىقتىۋاەتتەكەراـ
ـشۇكىلرۇتءشۇء«،پىلوبماداىلراعڭااتقاجيساياس
نىيەدانىڭوسڭەنەپقىدلىتاب»نەمرەليەكتەبىكە«،»نەپ
،پىسەرۇك ـۇتناتو،ىسىگلۇڭىدۋلوبلاداـاعايتراپـ
ـۋەبەجنىعامىتنىراتتلۇ،ىسىگلۇڭىدۋاعروقنىعىتسات
،ىسىگلۇڭىد ىسىگلۇڭىدۋرىدناتقانايتىناناسىنسابـ
.نىمانىشلۇقاعۋلوب

نىمياعروقنىعىلىتقىنرو،نىعىلىدمىساراجڭىنماعوق،پىرەبىققوسلىتاب»ەكشۇكىلرۇتءشۇء«
زاينۇتنىسرۇتىرداكناققىشەكتەنيەزڭىنىبەتكەمايتراپموكتراپقىتقامياۋسقا

ۋمادقىدماعوق،قىلاكيمونوكەڭىنڭايجنيشـەتكەزەك
سىترۇءاكيمونوكە،ىدراسقاجناتقاجـىپلاجـىيادعاج
،پىماد ساتۇت،ىدراسقاجزىسكىدزۇىسىمرۇتقىلاحـ
ىعادڭايجنيش ىقلاحتلۇراءــ يحيراتــ ىتقىمىدياروـ ــ
،پىرەگي ،ياب،نەگنەدلۇگ،ىدمىساراج،ىتقامىتنىـ
،ىتتەينەكرو ،ناقسابـاعلاـ تاشـ نامىداش-ـ رىموءـ ـ
ادنىلوجۋرۇقڭايجنيشكىتسيلايستوساشوگڭۇجنەكشەك
.ەدۋسەرۇكقاترو

ـايەديىراقشۇينىدء»شۇكـىلرۇتءشۇء«،اديالا
،پىتاراتىدرال نىرالولەدكىتسەكڭال،شۇكىتقىلروزـ
رىۋانىعىلىتقىنرو،نىعىلىدمىساراجڭىنماعوق،پىرىدۋت
ەدەجەراد ،پىرىدلۇبءـ ىدناتوـ ناعنىرۇـەگۋەتكەشلوبـ
ـساتپىشاياداراپيانىرىپسەك-پىيەكـىتشىنەكرىيج
،ىدات قاياىدڭازـ ،نەكتەـىتساـ ىتقىلروزەشنىليەمـ
،ناقسابـەكشۇك ،ىسراقاقتازماداناعاپساناسنەمرىموـ
،ىسراقـاعماعوق قىتسىملىقيادنۇمىسراقەكتەينەكروـ
زىبءـەگرەتتەكەرا ەزوتـەتساـ زىمياملاـ رالرداكىلايتراپ.ـ
ناعنىرىساجـانىنىسوق نىساڭىنايتراپموك»رەليەكتەبىكە«ـ
،پىشىء ڭىنايتراپموكـ نىنازاقــ پىعاشـ رىتوـ شۇء«.ـ

ـاجقاتروڭىدزىبء_»رەليەكتەبىكە«،»شۇكىلرۇتء
ـەتڭىدۋرەبىققوسڭاتاق،قوجزوسء،زىبء،زىمىۋ
ىدنىرۋەگ نىيۇكـ ـەبىققوسەتيەلىساعرالو،پاتقاسـ
،پىنامراقالانىدلا،پىر ناتوـــ نىعىتساتۇتـ لىتابــ ـ
،زىمىۋاعروق ماعوقـ نىعىلىتقىنروـ ،زىمىۋاعروقـ راتتلۇـ ـ
.كەرەكزىمىۋاعروقنىعامىتنى

يالاتـايتراپ رداكىلايتراپناعىلۋاب،پەلەيبراتلىجـ
،ەدنىتەر ۋاجـ نەمرەتشۇكـ لىتابـ سەرۇكـ ۋزىگرۇجـ ـ
نەم،ادنىدلاـىيادعاج ىدمايستيزوپـ ـرۇت،پادنىقياـ
ىدمىع نىقياـ ؛نىمەتەسروكـ ،اعايتراپـ اققىلاح،اعناتوـ
نىمالوبلاداـىگڭام يساياس.ـ ىدمىعرۇتـ يساياسەناجـ
ىدمىسىلاتەب ،پەدمەكەبـ ەتتەكەرا،اديساياس،ادايەديـ
ناتساب قايا-ــ نەكتەـىقتيۇـىتسادلوجڭيپنيجيشـ ـ
قىلاتروـايتراپ نەمىتەتيموكـ ىتقىلىدزىۋارىبءڭەلەكسوـ
؛نىمياتقاس ،مەكەبـ لىتابـ ەدرۇتـ ـەككىلىشۋەتكەشلوبـ
ڭىتسەرۇكـىسراق مىۋت،پىرۇتەدنىبەشـىعڭىدلاڭەـ
نىقيا ەدرۇتـ »ەگرەليەكتەبىكە«،»ەكشۇكىلرۇتءشۇء«ـ
سەرۇكـىسراق ،نىمەزىگرۇجـ قىدنويارـىلايمونوتۆاـ ـ
ڭىنموكتراپ ماعوقــ نىعىلىتقىنروــ ۋاعروقـ نىرالاراشـ ـ

ناتسامىجلۇب ،نىمەرىدنەلىتكەيادـــ ،نىمارىدناتقانايتــ ــ
،ەسەرىسا ڭىتتەكەلمەمـ ڭىنايروتيررەتنەمـىعىتساتۇتـ
نىتاياسـانىعىتساتۇت نەكلۇـ سىرۇبنەكلۇنەپسىرۇدـ
ەدنىسەلەسام ـڭۇك،ادمىناتلامادۇدءادناشاق-ياقـ
ترىگ ادايستيزوپـ ،نىمياملوبـ قىدزىسۋالرۇتـەتتەكەراـ
،نىميەمەتسى ،پىلوبىعارىقاديساياس،كىرەبادىعرۇتـ
.نىميالاقراكىلىشرەكپاۋاجنەپقىدلىتاب

ڭىنڭيپنيجيش مزيلايستوسـاشوگڭۇجرىۋادءـاڭاجـ ـ
تايقۇمنىحۋرڭىنىياتلىرۇق-19ايتراپەناجنىسايەدي
،پىنەريۇ ،پىنىسۇتءـ يساياسـ پىتراتءـ نەپـ يساياسـ
اعاديعاق ڭاتاقــ ،پىنۇسيوبـ لاداـىتتۋيلوسباـاعايتراپـ
ىدۋلوب نىشـ ەدنىنامـ نىميادنىروـ تروتء«.ـ ىدمىناتـ »ـ
مىلرۇعانا ،پىتيەشۇكـ تروتء«ـ ،پەدمەكەب»ىدمىنەسـ
ادايەدي ،پادلوقـىنىقتيۇـ اديساياسـ ،پىنەسـاعىقتيۇـ ـ
قىدمىيۇ ،پىلوبلاداـاعىقتيۇـاتقاجـ ىنىقتيۇـەتتەكەراـ
،پاعروق ياقـ ـقاسىتقىلىتقارۇتيساياسادناشاق-ـ
،پات قىلىلايتراپـ نەپسىرۇد،پىتيەشۇكىتساراقزوكـ
نىقياـىتسىرۇب ـىباقۋەجەتىدۋرىكپالانىس،ۋتارىجاـ
ىدمىتەل ،پىتالىراعوجـ ـسىيادىعاديوىدرەتتەمزىقـ

،پەت سابـ .نىماسوقشۇكاعۋرىساەگەزۇجـىناناسىنـ
ساب پاتقىمـىناناسىنـ نىعىلىتقىنروماعوق،پىتەۋاقراـ
لىتاب نىمياعروقـ نەكتەىقتيۇـىتسادلوجڭيپنيجيش.ـ
قىلاتروـايتراپ ڭىنىتەتيموكـ ىدڭايجنيشـ ۋلاسـەگنوجـ ـ
ـابنەمىعىلىتقىنروماعوق،ەسەرىسا،نىسابوجـىپلاج
ـنەلىتكەياديەلىرەكشىنىساناسىنسابقىتشىنىتىدناي
،پىرىدناتقانايت،پىرىد ـتراپقىدنويارـىلايمونوتۆاـ
ڭىنموك ەككىتسەكڭالــ ،پىرۇتـىسراقــ ـىتقىلىتقىنروـ
نىرالۋرىتسالانروـىعادۋاعروق ـناتقانايتادنىپلاق-زاقـ
ىلايتراپنەمليتسڭاتاق،نەپقىلىلايتراپـىتشۇك،پىرىد
ىشساب ڭىدرالرداكــ كىلىگلۇ،كىدزۇـ نىلورـ قىلوتـ ـ
،پىرىدنەلەلۋاس ـىتنىنىساراقۇب،نىرالرداكتلۇراءـ
ارىتساتقام ،پاتسابـ سەرۇكىسراقـەككىلىشۋەتكەشلوبـ
ىدنىس نەپسىرۇدەدەلەسامكىتپيسنيرپـىلەلەكـىسوـ
،پادنىقياـىتسىرۇب ،نىقيامىۋتـ ەدرۇتكىرەبمىعرۇتـ
ـكەرۇج،پىرىدلىبءايستيزوپنىقيا،پىتاقنۇءلىتاب
نەپكىلىت ـابنىعىلىتقىنروماعوق،پىرۇجءادلاپاليوتاـ
.نىمياعروقلىت

راتتلۇ نىعامىتنىـ ـروقنىعىتساتۇتناتو،پىتيەشۇكـ

نىمياع راتتلۇ.ـ نىتەمزىقڭايجنيش_ۋتيەشۇكنىعامىتنىـ
يادىعاديو ڭىدۋەتسىـ ،ىتراشـىعلاـ ،قىلىتقامىتنىـ ـ
قىلىتقىنرو ادناعلوبـ ىدەنەتتەرىدۇقتەكەلمەم،اناعـ
ـزوسء،زىبء.ىدەتەكىلىشرىتزىسڭالاقىلاحـەناج
،زىس ـلۇبء،ۋەتكەشلوب،پىساتقامىتنىەتتەينرىبءـ
لىتابـەنىرەتتەكەراۋرىد نەمايتراپ،پىرۇتىسراقـ
،پىلوبلاداـىتتۋيلوسباـاققىلاح ماعوقـ ىعىلىتقىنروـ
ـزىمىتەكەراكىدنىزۇجسىءىتقىتشىنىتىدنايابنەم
نەب زىمىۋاعروقـ ۋاقراپاتقىمىناناسىنساب.كەرەكـ
،پىتە ،تلۇەناجنىحۋرڭىنىياتلىرۇق-19ايتراپـ
،نىتاساياسنىدء يادنوســ ىدمىيتءـاققىلاحقا-ـ ـ
ىدراتتاساياس ،پەتتىگۇـەنەسلەبــ ڭىلاقـ ـىناراقۇبـ
رىبءڭىتشۇء«ەناج»ىتساراقزوكسەب«كىدمزيسكرام
نەنىرىب- ىۋاملاالىرياـ اعۋتانروكىرەبنىسايەدي»ـ
سىء،پاتساب ـىتنىراتتلۇنەبزىمىتەكەراكىدنىزۇجـ
نىعام ناتو،پىتيەشۇكـ شۇء«،پاعروقنىعىتساتۇتــ
ـۇكلىتابىسراق»ەگرەليەكتەبىكە«،»ەكشۇكىلرۇتء
،پىزىگرۇجسەر ماعوقـ نەمـىعىلىتقىنروـ ىدنايابـ
.قىياسوقشۇكاعۋرىساەگەزۇجىتقىتشىنىت

نىمياليوتالىتابەدنىبەشىعڭىدلاڭەڭىتسەرۇكىسراقەككىلىشۋەتكەشلوب
نامسورىداقىشۋرەگڭەم،ىيجۋشڭىنىساپپۋرگقىلىشسابايتراپىتەتيموكىتقارۇتىياتلىرۇققىلاحقىلالاقشۇتا

نەم كىتسينۋمموكـوگڭۇجـ ڭىنىسايتراپـ ـ
،نىمىسەشۇم قىلاحــ ،نىمىسىشۋتىقوـ نەمـ ـ
ەنىنىدمالسىء ،نىميەبنەســ ڭىنەمـ مىمىنەسـ ـ
.مزينۋمموك

،پاساجـامروفەر كىسەـ ،ىرەبنانناقشاـ
،ەسەرىسا نانىياتلىرۇق-18ـايتراپـ ،ىرەبـ
ىتسادلوجڭيپنيجيش نەكتەـىقتيۇــ ـايتراپـ
قىلاترو ڭىنىتەتيموكـ ،ادنىعىلروقماقىتسالىقىـ
لىكۇب ڭىنىقلاحتلۇراءـىعادڭايجنيشـ ەزىتـ ـ
ـزوروزناساروادڭايجنيشادنىۋنىشلۇقاسوق
رەتسىرەگ ـزىقۋتراعا-ۋقو.ىتقىشاققىراجـ
ىرەكتەم ،ەدنىتەرـ -ۋقوڭىنڭايجنيشنەمـ
ۋتراعا ،نىگىدنەگەلىرەگلىىتقىنروڭىنىرەتسىـ
كىدزىگەن ڭىدۋتراعا-ۋقوـ ـاعىنمىلرۇعاناـ

،پىي مىلرۇعاناـ -ۋقو،نىگىدنەگلەدمەكەبـ
ـالاراشۋاساجكىلىدمىيتاققىلاحىلىقراۋتراعا
ڭىنىر رىبءـ پەلرىب-ـ نىعىدناعلىرىدناتقانايتـ
ناعراب ـابيادنىسو.مىدنىزەسڭەرەتنىياسـ
ڭىدزىمىسىمرۇتـىتتىق كىتسينۋمموكنىعىلرابـ
ايتراپ نەگرەبــ ادڭايجنيشـىگرىزاق.ــ ماعوقـ ـ
پىنەدلۇگ،ادۋماد ،ەدۋيەكروك-ــ قىلاحــ ـ
تاش نامىداش-ـ تلۇراء،ەدۋرىشەكرىموءـ
ىرەدلىڭوكىرادنالۇ ،پىسىعوتـ ـاساتقامىتنىـ
راتاقىدمىساراج،پىسەتكەموكەنىرىب-رىبء
.ەدۋرىشەكرىموء

نەم ادڭايجنيشـ ،مىتسوءپىۋتـ ڭىنايتراپـ
نەمـىعىلروقماق ـلىتەجپەدنىترىبادنىۋلۋابـ
ۋزىقـىنايتراپ،مىد ۋزىقىدناتو،نىمەيۇسـ

،نىمەيۇس ـەيۇسۋزىقىدمىنەكەمىتكىروكـ
ـكىلىگيەشنىليەمناتسىمرۇتاشاماتزىبء.نىم
نەگنەت ،ەدزىمىزەكـ ،»شۇكـىلرۇتءشۇء«ـ
رەليەكتەبىكە« رىبء»ـ نەمىرىب-ـ ،پىساتساـ ـ
ۋەلەج»ـىتتلۇ« ـىماجنىنوت»نىدء«،پىتەـ
،پىل ىراقشۇينىدءـ ـسىناپءەناجـىنايەديـ
مزيكرۇتناپ،مزيمال نىسايەديـــ ،پادزىعاۋــ ـ
راتتلۇ انىساراــ ،پىلاسقىدزاراــ ىتقىلروزــ ــ
،شۇك كىتسەكڭالــ نىرالولەدـــ ،پىرىدۋتـ
ىدڭايجنيش ڭىنناتوـ پىلوبءنانىعارىڭاشىلۇـ
ـرەبلوجەتساناعۇبزىبء.ىدنىرۇـەگۋتەكا
!زىميەم

رداكـىلايتراپ ،ەدنىتەرـ ادلاپاليوتانەمـ

،پىرۇجء ـىسوقرالرداك،پىتەسروكەگەنوـ
،ىعادنىن ،ەسەرىساـ قىلاحـ ڭىنىرالىشۋتىقوـ ـ
ىعادنىسارا لىتابـىسراق»ـەگرەليەكتەبىكە«ــ ـ
سەرۇك ،نىمەزىگرۇجـ ،ادىعرۇتــ ـەتتەكەراـ
نەمرەليەكتەبىكە« ـاناىدماراكەش-كەش»ـ
ۋتراعا-ۋقو؛نىماتارىجانەپقىلىلاناسمىلرۇع
ىرەكتەمزىق ،ەدنىتەرـ ـرەكپاۋاجڭەلەكسوـ
كىلىش ىدمىزەسـ ،پاتقاسـىتقىلىعارىقـەناجـ
ەككىلىشۋەتكەشلوب ىسراقــ سەرۇكــ ىدنىسـ ـ
ـاريشپاتقىمادناشاق-ياقىدۋاقراىسو
ـيەكتەبىكە«،»ڭىتشۇكىلرۇتءشۇء«،پىت
ڭىدرەل ـاب،پىناتقىلوتنىتاسقامايقرۇس»ـ
نەپقىدلىت كىلىشرەكپاۋاجـ ،پالاقراـ تلۇراءـ

سەب«كىدمزيسكرامانىرالىشۋقو-ـىشۋتىقو
،پەتتىگۇ»ـىتساراقزوك -ىشۋتىقوتلۇراءـ
ڭىنىرالىشۋقو ـاتاعلۇتقاتروىتلۇاۋحڭۇجـ
ـەرا،ادايەديىلىقرالوس،پىتيەشۇكنىمىن
ڭىنناتوـەتتەك نىعىتساتۇتـ ،پاعروقـ قىتتلۇـ
؛نىمارۇتـىسراقـەككىلىشۋەتكەشلوب پەتكەمـ
ەدنىمەلوكپەتكەملىكۇب،ەدنىتەرـىسىشساب
لىتاب ،پىتاقنۇءـ نىقياـ ۋرىدلىبءـايستيزوپـ
نىلىميق ـنىراتتلۇ«،پىتەتسىرويەلىرەكشىـ
ڭىنىعامىت راتتلۇـەناج»ـىعارىڭاشـىلەكەرەبـ ـ
ـىعڭىتنىلىميققىتسودنەكسەلرىبـىعامىتنى
،پىتەتسىروـىتقىل ـاعرالىشۋقو-ـىشۋتىقوـ
قىلايەدي يساياس-ـ ،نىمەتيەشۇكـىنەيبراتـ

نىبەشـايگولوەدي ـۇجسىء،پەلەيپاتقىمـ
ڭىنىياتلىرۇق-19ايتراپنەممىتەكەراكىدنىز
،نىحۋر قىدنويارـىلايمونوتۆاـ ڭىنموكتراپـ ـ
ەككىتسەكڭال ،پىرۇتـىسراقــ ـىتقىلىتقىنروـ
نىرالۋرىتسالانروـىعادۋاعروق ـقانايتپاتقانـ
،پىرىدنات -ۋقوىلۋادڭاتڭىدرىۋادءاڭاجـ
ۋتراعا ـكەتەجنەپتەينەدامەناجىرەكتەمزىقـ
ـىتقىنروماعوقڭىنڭايجنيش،پىلوبىسىشۋەت
نەمـىعىل ىدنايابـ نىساناسىنسابقىتشىنىتـ
ۋرىساـەگەزۇج ادنىلوجـ يامىجاقـ ياملات-ـ ـ
.نىمەزىگرۇجسەرۇك

»نەنىتەزاگڭايجنيش«رالالاقامىگەتتەبلۇب

ىدنىلا

نىميەلەيپاتقىمنىبەشايگولوەدي
ناجسىراۋىعىتسابراسابنىروڭىتپەتكەماترو-2قىدنادۋاسانام

ياپپاج« كەلەگڭودـ ـروماعوقـىتتەلۋادـ
ڭىدۋتان ،پىتەجـەنىسىڭەجـىشۋشەشـ اڭاجـ
اشوگڭۇجـىگەدرىۋاد ڭىنمزيلايستوســ ـىلۇـ
ـايتراپ_لۇب،»كىيەزىكتەجلوقەنىسىڭەج
ڭىن لىكۇبـ ـانىقلاحتلۇراءـىگەتتەكەلمەمــ
ناعاتسات ىدزىبء،ىۋەدنۇـ رەلەجيتانـاڭاجـ ـ
نىتياتسابـاعۋتاراج ساقياشـ ىدزىبء،ىلىبادـ
ـروكرادعابنىتيەتكەتەجاعۋماد،ەگۋنەدلۇگ
شىكتەس تۇقيەب:ـىشرادزىڭاراقـاعزىمالانيا.ـ ـ
،پىلاسيۇء ۋرىدناتتاقۋاـىتقىلاحــ ـاشنىيوبـ
ناعنىلاس ـىنۋرىدلىتۇقنەتكىليەدەك،رەليۇـ
ـادنىعىلىشاۋراشالۋا،ىۋلىراقتاڭىنىرادناس
ۋاساجكىلىدمىيتاققىلاحڭىنايتراپىتقايسۋتىم
ىراتتاساياس رىبءـ پەلرىب-ـ ادۋناتقانايتـ لا.ـ
ىنوس؟ىدرەبەنەگزىب»شۇكىلرۇتءشۇء«
،ىشكىيەروكپاليو راتتلۇرالوـــ نىعامىتنىـ ـ

،پىرىدلۇبء ماعوقـ ـنوتءرەتاقانىعىلىتقىنروـ
ڭىنىساراقۇبتلۇراء،پىرىد ىرىموءـ نەمـ ـ
لام ڭىنىكلۇم-ـ نايزرىۋاـەنىگىدزىسپىۋاحـ
ىدزىكتەج ەتكەسروكىتكىتسەكنايزيادنۇم.ـ
زىمايتراپ،ارىسء؟ابزىمالاانىلاسـەكسەمروك
نەگرەب ،پىزۇءلوقنادزىمىسىمرۇتـىتتىقابـ
؟ابزىميادلىباقىدرەدنۇكىتپازا

ىلرۇتءشۇء«نەم،ەدنىتەررداكـىلايتراپ
ڭىتشۇك ڭىدرەليەكتەبىكە«،»ـ ىنامءايقرۇس»ـ
نەم نىلالازـ ـاجنەم.مىتتەجپىناتقىلوتـ
كىلىشرەكپاۋ ،پىتيەشۇكمىلرۇعاناىدۋالاقراـ
ەنەسلەب كەبڭەــ ،پىتەـ ڭىنڭايجنيشـ ماعوقـ ـ
نەمـىعىلىتقىنرو ـىنسابقىتشىنىتىدنايابـ
نىساناس پاتقىمــ ۋاقراـ ،پىتەـ نەمـايتراپـ ـ
ـرات،ڭىدۋلوبلاداىتتۋيلوسباـەكتەكەلمەم
،ڭىدۋنۇسيوبـەكپىت ىزوسءـ نەمـ ـىتەكەراـ

يەدرىب ڭىدۋلوبـ اعايتراپ،نىمالوبـىسىگلۇـ
ڭەلەكسو،نىمالوبلادااعناتو،نىمالوبلادا
يساياس كىلىشرەكپاۋاجــ نەممىزەســ ەناجــ ــ
يحيرات قىلىتشىروبـ ىدرەتتەمزىقنەمىمىزەسـ
،نەپقىلىتتنۇقـاسا ـسىىسقاجنەپقىلىدناباتـ
ـابنەمىعىلىتقىنروماعوقڭىنڭايجنيش،پەت
ۋرىساەگەزۇجنىساناسىنسابقىتشىنىتىدناي
.نىماسوقىدمىسەلۇىتسىيتءنىشۇء

ڭىدزىبء زىمىسىمرۇتـىتتىقابـ يەدلەگۇتـ ـ
ڭىنايتراپ ناپشىنادــ نانىعىلىشسابـ ،نەگلەكـ ـ
ڭىنىقلاحتلۇراءـىعادڭايجنيش رىبءـ نەپتەينـ
،پىساتقامىتنى .نەگلەكنەنىۋسەرۇكاناتتارياقـ
راتتلۇ ـلاحتلۇراءىعادڭايجنيش_ىعامىتنىـ
ـۋاعروقنىعامىتنىراتتلۇ،ىرىماتناجڭىنىق
زىبءىد نەدزىمىزوـ زىبء.كەرەكزىمىۋاتسابـ
ناتو نىعىتساتۇتـ ،ڭىدۋاعروقـ ـلوبقىتتلۇـ

ـنىراتتلۇ،ڭىدۋرۇتىسراقـەككىلىشۋەتكەش
نىعامىت ،ڭىدۋتەلىرەگلىـ ماعوقـ نىعىلىتقىنروـ
ڭىدۋاعروق ەدنىبەشـىعڭىدلاڭەـ ،پىرۇتـ
»ڭىدرەليەكتەبىكە«،»ڭىتشۇكىلرۇتءشۇء«
پىيەكـايقرۇس زىمىۋاتساتپىشانىرىپسەك-ـ
كەرەك ڭىدزىبءىراتتاساياسلازباڭىنايتراپ.ـ
اعزىمىسىمرۇت ناساروـــ رەتسىرەگزوروزـ الاــ
ـەكاقتىقابىرانانوىدزىمىسىمرۇت،ىدلەك
،ىتتلەن زىبءــ ڭىتشۇكـىلرۇتءشۇء«ـ ،»ـ
ڭىدرەليەكتەبىكە« ۋرىدلۇبء»ـ نەمىرەتتەكەراـ ـ
انىۋسىلانيا لوجـەتساــ زىميەمرەبـ قىلايەدي.ـ ـ
،زىمىۋتيەشۇكـىتقىتقاس يساياسـ ـىتقىلىعارىقـ
،زىمىۋتالىراعوجنىتاۋقۋاتقىراپيساياسـەناج
ىدزىماناس-يو كەگرەســ ،پاتسۇـ ينىدءـ
ىراقشۇ ڭىدرالايەديـ پالانىسـ لىتابنىۋرىكـ

ـتەبىكە«،»ڭىتشۇكىلرۇتءشۇء«،پەجەت
ـەراۋرىدلۇبء،ەنىگىدمەنۇكساق»ڭىدرەليەك
.كەرەكزىمىۋرەبىققوسەتيەلىسەنىرەتتەك

يساياس ىدزىمىعرۇتـ ،پەدمەكەبـ اعايتراپـ
زىمىۋلوبلاداـىتتۋيلوسبا كەرەكـ زىمايەدي.ـ ـ
نەب ىدزىمىتەكەراـ ىتسادلوجڭيپنيجيشـــ ــ
نەكتەـىقتيۇ قىلاتروـايتراپـ ڭىنىتەتيموكـ ـ
ىدڭايجنيش ۋلاسـەگنوجـ ،نەمىسابوجىپلاجـ
،ەسەرىسا ماعوقـ ىدنايابـەناجـىعىلىتقىنروـ ـ
قىتشىنىت سابـ ـىتلەكەككىلرىبنەمىساناسىنـ
ـىتقىنرو،پىرۇتىسراقەككىتسەكڭال،پىر
ـاسنىتەسۇتپىسابنىعىلرابىدۋاعروقىتقىل
يساي ،تەدنىمـ ناشياتـ نانىۋاتـ ىتقاملاسادـ
يساياس كىلىشرەكپاۋاجـ ىلايمونوتۆا،پاناسـ
ىعادۋاعروقىتقىلىتقىنروڭىنموكتراپقىدنويار

ـاديو،ادنىپلاق-زاقنىۋرىتسالانروىلرۇتء
يادىع ۋسڭاسوب،ۋسترىعلاس،پىرىدناتقانايتـ
نىسايەدي ،پىڭەجـ ياداقاسـ ياسـ ،پىرۇتـ ـ
ىلرۇتءشۇء« »ـەگرەليەكتەبىكە«،»ـەكشۇكــ
.كەرەكزىمىۋامرىدلاقياروەدلۇم

ڭىنناتو قىتقاناعۇسـەنىسەددۇمـ ـاعۋاساجـ
،ىدياملوب اراكەشــ ڭىدرىڭوءـ نىعىلىتقىنروـ ـ
رىبءىقلاحتلۇراءنەم!ىدياملوبەگۋرىدلۇب
نەپتەين ،پىساتقامىتنىـ ـاجسەرۇكانىشلۇقـ
ادناعاس ڭىنڭايجنيش،اناعـ ماعوقــ ىعىلىتقىنروـ
نەم زوسء،نىساناسىنسابقىتشىنىتىدنايابـ
ەگەزۇج،قوج ـجنيش،اعزىمىعىدنىتالاارىساــ
ڭىنڭاي زوسء،ڭىنىعاشالوبـ قىلرۇعانا،قوجـ
!نىمەنەسلىماكانىعىدنىتالوبمەكروك

نىمەرەبىققوسلىتاب»ەگرەليەكتەبىكە«،»ەكشۇكىلرۇتءشۇء«
مىرەكىدباتەمامىدباىيجۋشڭىنموكتراپقىدلىۋايالڭام،ىسەشۇمىتقارۇتڭىنموكتراپقىدنادۋاشاقاراق
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لۇب ڭىنىسەيۇجايرازانمزيلايستوساشوگڭۇج_ـ
ىدزىڭام امروفەر،ىنۇمزامــ كىسە،پاساجــ ۋشاــ
_ىگىتسىتەجىدزىڭامڭىنىتايلاما

ىرەبنادلىج40ناقشاكىسە،پاساجـامروفەر
زىمىلە كىتسيلايستوسـ ـىلىزۇتءىعىلىشاۋراشرازابـ
نىسەجەرادۋرىدنالرازاب،پىتانروپەدنىترىبنىس
ـەلمەمقىلىپلاجڭىدزىمىلە،پىتالىراعوجاشنىراب
تەك ـروكڭىنىشۇكلاپقىقىلاراقىلاحنەمىتاۋقـ
ىتكەنروكڭىنىسىمرۇتقىلاح،انىۋالىراعوجـىتكەن
،انىۋراسقاج ڭىناكيمونوكەـ ـىشۇككىدڭەشرىموـ
،ڭىن ەنىۋيەشۇكزىسكىدزۇڭىنىشۇكقىدزاپماساجـ
.ىدالاقزىگەنكىرەب

كىتسيلايستوس رازابـــ ـەنىسىلىزۇتـىعىلىشاۋراشـ
ىدنابات ادناعلوبـ ،ەدنەگرىدنەدلەمەكـىنوـەناجـ ـ
ادنىلوجۋمادىلاپاسىراعوجىساكيمونوكەـوگڭۇج
.ىدالوبنىتيەتتەباقسىلانەمماداقىتقىنرو

ەجيتانىلۇىعاتتايلامانەمايرازان
لۇب قىلاح_ـ نەمـىعىلىشاۋراشـ ڭىنىۋمادماعوقـ
ڭىنىشىكتەسروكـىتساب قىدلىجـ ،ىسەتسەكراپسوجـ
كىتتەكەلمەمـىعلىجراء كىتتەكەلمەمەتسىلىجامـىكەـ
قىلاح ڭىنىياتلىرۇقـ اناعاقۇج.ىدالىرىسپاتانىۋاراقـ
قاراپ3 ـماعوق،قىلاكيمونوكەىعلىجلوسادزاعاقـ
كىلەجەمڭىدۋمادقىد ـوبءەگرەلرۇتىشىكتەسروكـ
پىنىل كىدمەجەتىعادناسزاىعادنۇم،نەگلىتەسروكـ
اقتاپيس رەتشىكتەسروكـەيــ قىلاحــ نەمـىسىمرۇتـ ـ
.ناعنالرىعوشانىسالاسۋاعروقىناتروناعاشروق

.ىدارۇتناتقاراپەشەنرىباناعاقۇجىسىگرىزاق«
رىبءىسەنەكشىكەدنىزەكقىلىشاۋراشىلراپسوجلا
ـىدنوءىعادراپسوجنىيەدـاعرالادنارۇبـىعاتحەس
،نىتەلىزىگرىكـەنىرەشلومسىر ەدزەكلوـ ـڭەكـ
پىلىيۇءپىلوبەبوتۋاترالراپسوجىلرۇتءىگەدەس
نىتارۇت كىتتەكەلمەمىدەد»ــ ـامروفەرـەناجۋمادـ
.ەگىشلىتىرەكتەمزىقرىبءڭىنىتەتيموك

رىبء قاراپـ قىدلىجـ راپسوجـ ـەينۇدـىسەتسەكـ
ـلەناقتاجەلەكپەدنەكروىرىءڭەـىگەدنىزۇج
ادلىج40ڭىد ىلراپسوجـ ناتقىلىشاۋراشــ رازابــ ـ
انىعىلىشاۋراش تەبــــ نىسىنەدزىـىلاپاجـىعادۋلاـ ـ
.ىدەلىگيا

ىرەبنادلىج40ناقشاكىسە،پاساجامروفەر
ڭىدزىمىلە ،نىتيەپتەجاعڭىم500ىرالاعلۇترازابـ
رىزاق ناننويلليم100ــ اعماتساــ ،پىيالومــ 200ــ
؛ىديەبوكماتسانەدەسە

نەنىزىگەناعابادرادنىۋبنەمرالالاسكىلەكەساب
ـاسۋەتتەرىناعابڭىدرازاب،پىلىرەبايوقەنىكرە
نەت3％ـىعلىج-1978ـىسامرىتسىل ـەك98％ـ
؛ىدالىراعوج

نىياسلىجىنۇقمىنوءىپلاجسىرىدنوءـىكشى
نەماماش ،پىترا9.5％ـــ ڭىناكيمونوكەـ ـىپلاجــ
ىرەشلوم نەدەسە200ـ ۋاساج،پالىراعوجماتساـ
ىيوبلىجەشەنسىترۇءىرەشلومىپلاجڭىنىبىساك
ـرازاب،پاتقاسىدنىروىشنىرىبءەدنىزۇجەينۇد

ۋادماقڭىد ۋنىستەجاق-ـ ادنىيادعاجــ ـىلرىبۇتءـ
سىرەگزو ،پىلىۋتـ نەپتەلەبەناجىعىلىشپاتراۋاتـ
...ىتتەكەكسەملەكىرىۋادءۋادماق

:ادنىسامادنايابڭىنىسەمەكەمقاناسكىتتەكەلمەم
ۋرىدنالرازاب« ـەلىرەگلىزىسكىدزۇڭىنىسامروفەرـ
ەگرىبىمارۇققىلىشاۋراشىلرۇتءپوك،ەسەلىەنىۋ
ـۋشەشىعادۋرىتسالانروىتقىليابڭىدرازاب،پىماد
ىدنەلىتكەنروكادمىداـىقشاعلاـىلورـىش پەد»ـ
.ىدلىتەسروكپاتا

ـكەتەجاقتايلاماىراءىدەلەكناتتايلاماـايرازان
كىلىش ـاجىعادايرازانىگرەبنادلىج40.ىدەتەـ
قىلاڭ كىتسيلايستوسەنىرەتكىتسىتەجڭىتڭىدۋشاـ
رازاب ڭىنىمىلانياـىعىلىشاۋراشـ ـىتقىشياـىسابڭاتـ
_ناعلىساب

ناتقىلىشاۋراشىلراپسوجناعنالرىعوشـاشنىراب
ـەتتەرڭىدرازاب،زىگەنىتقىلىشاۋراشـىلراپسوج«
ـاۋراشراۋاتـىلراپسوج«،»ىدۋتەـاشمىسوقنىۋ
نىعىلىش ،نىيەدـاعناعيوقـاعلا»ـ ڭىنايتراپنانوـ
ـىشاۋراشرازابكىتسيلايستوس«ادنىياتلىرۇق-14
؛نىيەداعۋرىدناتقارۇت»نىعىل

نەگەدانىلورىعادۋرىتسالانروىتقىليابڭىدرازاب
ادۋرىتسالانروىتقىلياب،پەدڭەرەتزىسكىدزۇمىنات
»اعۋراقتالوركىدزىگەن«نادۋراقتالورـاشمىسوق
؛نىيەد»اعۋراقتالورىشۋشەش«نانو،نىيەد

ادراتسىرابـىسو ـانىتاقڭىدرازابنەپتەمىكۇـ
نىس يالاقـ رىبءسىرۇدـ ىتقاجـ ىمىناتۋتەــ ادـــ
...ىدەدڭەرەتزىسكىدزۇ

ايتراپ ڭىنىياتلىرۇق-19ــ ـىعادنىسامادنايابـ
ڭىدرازاب« ادۋرىتسالانروـىتقىليابـ لورـىشۋشەشـ
كىدنىكمۇمـانىۋراقتا ،پاساجـ ڭىتتەمىكۇـ نىلورـ
مىلرۇعانا يادىعاديوــــ ۋرىدنەلەلۋاســ نەگەد»ــــ ـ
قىلاتروىتكەزەك-18پكجىعنىرۇبەدمەليوس
ـامادنايابڭىنىسىلىجامءىپلاجىشنىشۇءـىتەتيموك
نەگەد»ـەناج«ـىعادنىس »رىتۇء«انىنروڭىدزوسءـ
.ىدلىنادلوقىسىگلەب

رىبء« سىنىتـ ڭىنىگلەبـ ڭىنايتراپـىسىرەگزوـ ـ
انىسىلاتەبامروفەرىعىلىشاۋراشرازابكىتسيلايستوس
ىدنابات ۋلوبـ نەمـىمىكەبـ يەلىرەكشىنىسىعرۇتـ
ـۋشەشادۋرىتسالانروىتقىليابڭىدرازاب.ىدەلىگيا
كىتسيلايستوسۋاساجكىدنىكمۇمانىۋراقتالورىش
رازاب ڭىنىعىلىشاۋراشـ كىدنامـ ـىدنىسۇتءنىبالاتـ
ڭىنوگڭۇج،پىر ۋرىدىقرىبءــ نىرەلەلەساملاەرـ ـ
ڭىدۋشەش نىۋاقراـ ىدرەگيـ كىتتەكەلمەمىدەد»ـ ـ
يساياس سەڭەكـــ اكيمونوكەـــ ڭىنىتەتيموكــــ ــــ
.نيميۋڭايىسىشۋرەگڭەمراسابنىرو

نىسانىتاقڭىدرازابنەپتەمىكۇ
ىدالاعلۇتاتياق

.ياجارۇمكىتتەكەلمەم،ڭيجيەب
نيجنايت ياحنيبـ 109نەگنىلەكانانىنويارـاڭاجـ
كىلىشمىكا ۋتىكەبـ ۋلاسـ ـەپەككىلىگڭامىسابڭاتـ
ىدلەتتەش ،ەدنىزەك.ــ لۇبـ رىبراءـ ـاعرازابـابڭاتـ

ىگەدۋرىك كەلەكتو«ــ ەدنىتەر»ـ نىروپىساكـ نەمـ ـ
ڭىدرازاب كىدڭەشرىموـ نىشۇكـ پاتقادنۇقپاتقىمـ
.نىتارۇت

ادناعالياجۋاشـىتكىليب رازابـاناعـ روزمىلرۇعاناـ
.ىدالوبەيەككىدڭەشرىمو
ڭىدرازاب ادۋرىتسالانروـىتقىليابـ لورىشۋشەشـ
كىدنىكمۇمـانىۋراقتا ،پاساجـ رازابـ ڭىنىسەيۇجـ ـ
ـگىليكسىتنەتكەشڭىتتەمىكۇ،ۋاملوبىدلەمەك
ەناجىۋ ۋالىقابــ ۋراقساب-ــ ۋاملوبـىتقىلىعڭىتـ ـ
؛ۋشەشالاسشۇكنىرەلەلەسام

ـنەلەلۋاسيادىعاديومىلرۇعانانىلورڭىتتەمىكۇ
،ىدۋرەگڭەم-ۋەتتەرقىلوركاميمىلىع،پىرىد
ىدمىتۇ كىتتەمىكۇـ ىدۋلاسـەگنوجـ ،پەتپىرادـ ـ
كىتسيلايستوس رازابـــ ڭىنىعىلىشاۋراشـ كىدمىزۇتـ ـ
_ۋرىدنەلەلۋاسىتقىلىعڭىتمىلرۇعانانىعىلىدلازبا

نانىياتلىرۇق-18ـايتراپ ،ىرەبـ نەپتەمىكۇـ
ڭىدرازاب ىدنىسۋتەىتقاجرىبءىسقاجنىسانىتاقـ
ـرالالاسىدنىيۇتء،پىتەۋاقراىنەلەسامىتكەزو
كىدزىگەنـىعاد امروفەرــ لەدەجــ ،پەلىرەگلىـ ــ
كىتسيلايستوس رازابــ ڭىنىسىلىزۇتءـىعىلىشاۋراشـ ـ
ىساشتامء« نەمــ ڭىنىۋەرىتـ قىلاعلۇت»ـ ـىسابلۇسـ
نەنىزىگەن ىدناتقارۇتـ ـاجكىلرىزاتىقاۋقازۇ.ـ
ـسابسەكرىت-سەكرىرالامروفەررىبيەكناعاس
،پىلات ـلىشەشپەدلىۋەشەكىرەبنادلىجيالاتـ
يەم ،نەگلەكـ اداسلاساجسىنىشلۇقتىقاۋقازۇـ
رىبء نەگەملىتەـىتقاجـ رىبيەكـ نىيقـ ەدرەلەلەسامـ
.ىدلەكاعلوقرەلەجيتانپەدنىترىب

ىعادرازاب،پىلىراقتاىمىزۇتءكىدمىزىتزىسمانۇ
رەلىگرەدەك ىرەتسىادۋاس؛ىدلاتسالايەلىرەكشىـ
ـرىموڭىنىرالاعلۇترازاب،پىلىتەلىرەگلىىمىزۇتء
كىدڭەش ـەراعاب؛ىدلىتيەشۇكزىسكىدزۇىشۇكـ
ـىزۇتءۋارۇقىجراق،ۋسوقىجراقنەمـىسامروف
،پىتەجلوقەگەجيتانىلۋەلەادنىسامروفەرـىسىل
رازاب ـلوبىتپىتراتء،لىداءمىلرۇعاناـىسەكەسابـ
تاراجيت؛ىد نىعىلاسـ ناقتراـ ـزوانىعىلاسنۇقـ
ۋترەگ ياپپاجـ ،پىلادنىروـ ،ىدمىسوءـ ىدماعابـ ـ
ۋرىدنالرازاب لوقـەگرەلەجيتانـاڭاجـىسامروفەرـ ـ
،پىزىكتەج ـەجىسەيۇجكىلىدمىنەسقىدماعوقـ
ىدلىتانرولەد ۋرىدىقرىبء...ـ ىرالاراشـامروفەرـ ـ
نىتەسەلەكەسابلىداء رازابـ ،پىتراسقاجنىساتروـ
اكيمونوكە ڭىنىۋمادـــ نىشۇكـىشۋاعزوقـىكشىـ ـ
.ىدرىتترا

ـوپىساكماتسانانڭىم18ەنىنۇكرىزاقادوگڭۇج
قارىڭاشنىر ىدەرەتوكــ نەكتو.ـ ادلىج5ـ رازابـ ـ
.ىديالومقىۋجەك80％ىناسڭىنىرالاعلۇت

لەدەج ناعيالومـ رازابـ ـوكەوگڭۇجىرالاعلۇتـ
ڭىنىساكيمون كىدڭەشرىموروزڭەــ ەكشۇكــ ـەيــ
شۇكـىشۋاعزوق ىدنىبياڭىنو.ىدلانياـانىرانياقـ
ـىشاۋراشرازابكىتسيلايستوس_ىراتساكىلرىۋاد
ـڭەرەتزىسكىدزۇڭىنىسامروفەرـىسىلىزۇتءـىعىل
ەناجىۋەد ڭىنوــ ڭىناكيمونوكەـ ىۋمادـاشنىرابـ

نەم نىپيتـ ترىۋاقـ نىۋترەگزوـ ىۋەبەجـ پىلوبـ ـ
.ىدالىبات
كىتسيلايستوس رازابـــــــــ ىعىلىشاۋراشـــ ـــــــــ

ىدرىدنەدلەمەكلەدەجنىسىلىزۇتء
تەمىكۇ نىرادمىلىرۇقـ ،پادماشقىنەپشۇكروزـ
ىتقىلاس ،پىتيازاـــ ،پىتەدنەموتـىنىقاـ لامـ -ـ
ىگەتكىشنەمىلرۇتء،پاعروقڭاتاقنىعىقۇكىلۇم
ـىلاسەگنوجنەمڭاز،ناعنالرازابـاعرادنىروپىساك
،نىتان ناعنالاراقىلاحـ ادۋاسـ ...ىدەلرىزانىساتروـ
ـۋرىدنەلىتكەيادنىحۋرڭىنىياتلىرۇق-19ـايتراپ
ىقپاتسابڭىد ۋرىدىقرىبءـىعادنىلىجــ ـىتقىلىعڭىتـ
رالاراش ىتپىتءڭىنىرادعابىسامروفەرۋرىدنالرازابـ
،نىقياەد ڭىنىماداقـ نىگىدنەكەمەكەبەدـىتپىتءـ
.ىدەلىگيا

ـزەمۋلالاماق،پىتەجاعراعاىعڭاتروامروفەر
ـسۇتناعراباققامۋاىدمىرىيءڭەرەتەناجـەنىلىگ
،ات يەدلەگۇتـىناعلاقـىگىدنەـ ىۋەمرۇكـ نىيقـ ـ
رەلەلەسامـىلەدرۇك قاملوبـ ىگەتكىشنەمـىلرۇتء.ـ
ڭىدراتقىلىشاۋراش نانىرالروتكافسىرىدنوءــ ڭازــ
ـەكەسابرازاب،نىۋنالادياپڭەت-ەپەت،اشنىيوب
نەپكىدلىداـەنىس لام،ۋرىساەگەزۇجنىۋسانىتاقـ
كىلۇم- نىعىقۇـ ۋرىدنەدلەمەكنىمىزۇتءۋاعروقـ
تەجاق پىلوبــ ؛رىتوـ روتكافـ ىرازابـ ـىسىلىرۇقـ
ىلامرىتسىلاس ەجنەكــ ناتقىدناعلاقــ ،شۇككەبڭەـ ـ
،رەج ـكافىتقايسايستامروفني،اكينحەت،ىجراقـ
ڭىدرالروت نىكرەـ نىتيەتكەشنىۋسىۋاـ ـىگزىگەنـ
ڭىدرەلىگرەدەك ەنىرىبـــ ؛ىدلانياــ قىدلوپونومـ ــ
رەتپىساك ؛كەرەكۋلاسشۇكەدىلاءانىسامروفەرـ
رازابـىلەكەسابلىداء ـنەدلەمەكلەدەجنىساتروـ
قىلوركام،پىرىد قىلاڭاجەدۋرەگڭەم-ۋەتتەرـ
ـرازابنەپتەمىكۇ،ۋرىدنەدلەمەكىنوەناجۋشا
نىسانىتاقڭىد رىبءـىسقاجــ ەدـىلاءۋتەـىتقاجـ
...پىرىقاتىلۋەلە

ايتراپ ڭىنىياتلىرۇق-19ــ ادنىسامادنايابـــ :ـــ
كىتسيلايستوس« رازابـــ نىسىلىزۇتءـىعىلىشاۋراشـ ـ
لەدەج ـەسروكپاتاپەد»كەرەكۋرىدنەدلەمەكـ
ىدلىت قىلىشاۋراش.ـ ىسىلىزۇتءــ ،ىسامروفەرــ ــ
،زىسزوسء ـلەمەكنىمىزۇتءىعىقۇكىلۇم-لامـ
نەمۋرىدنەد ىدروتكافـ پىرىدنالرازابـ ـسالانروـ
ىدۋرىت نىيۇتءـ ،پىتەـ لامـ كىلۇم-ـ ڭىنىعىقۇـ
ـانيانىكرەڭىدرالروتكاف،نىۋرىدنالاتنىىدمىتۇ
سىل ـاب،نىگىلىدمەكيڭىنىرەسااعاب،نىۋاساجـ
ڭىنەكەس ـنىروپىساك،نىۋلوبـىتپىتراتء،لىداءـ
نادراتاقنىزىسماراج،پەمەدنىسىدماراجڭىدراد
.كەرەكۋرىساەگەزۇجىدۋرىدلاق

كىتسيلايستوس رازابــ نىسىلىزۇتءـىعىلىشاۋراشـ ـ
نادۋتانرو ـۇتءىعىلىشاۋراشرازابكىتسيلايستوسـ
ڭىنايتراپ،نىيەدەگۋرىدنەدلەمەكلەدەجنىسىلىز
كىتسيلايستوس رازابــ ڭىنىعىلىشاۋراشـ ـانىعىلىدڭازـ
ـسيلايستوس،پەدڭەرەتزىسكىدزۇىمىناتنەگەد
كىت ـلەمەكلەدەجنىسىلىزۇتءىعىلىشاۋراشرازابـ

.ىتسۇتءالادنىقيامىلرۇعاناىلوجڭىدۋرىدنەد
لەتەشىعلىج-2018ادنىعاياڭىديا-6لىيب
ڭىنىرەلرەگادۋاس ڭىدۋتەتاسقۇرانىۋسوقـىجراقـ
زىسمانۇ ـىجراقلەتەش،ىدنالايراجـىگىدمىزىتـ
ڭىنىس ،ەكنابــ ىدنۇقـ ،زاعاقـ ،ۋاساجـانيشامـ ـ
ـەجىگزىگەنلوجرىمەت،ىسىلىرۇقىروترتكەلە
ىرەلىل ىروتـ ،ىسىلىرۇقـ ىتكنۋپيامـىتكەبزىتـ
ىسىلىرۇق اعرالىتقايســ ىگەدنىۋرىكــ ۋرىدىقرىبءــ ـ
.ىدلىرىدلاقنەنىشۇكرەلەمەتكەش

كىسە ىدۋماد،ىدەبەجىنامروفەرىلىقراۋشاـ
نادلىج40ناقشاكىسە،پاساجامروفەر.ىدەبەج
رەلەبيرىجاتـىتتابمىقـىگرەب ،ەدنىزىگەنـ ـستوسـ
كىتسيلاي ـۇجەينۇدىسىلىزۇتءىعىلىشاۋراشرازابـ
نەمىز زىسكىدزۇــ ڭەرەتــ قىتسادلاپقىــ ۋرىدۋتــ
.ىدەنەدلەمەكزىسكىدزۇادنىسىراب

كىتتەكەلمەم ەناجۋمادــ ڭىنىتەتيموكـامروفەرــ ـ
ڭىفيلـىحـىسىشۋرەگڭەم يالىبـ ـىسەلەك:ىدەدـ
ادماداق ـەتامروفەرىعادرالالاسنىيق،ىدنىيۇتءـ
نىنىب ،پىرىتتراـ رىبءـ ،ىدمىنوء،ىدماراجپوتـ
ىدزىڭام نىرالاراشـامروفەرـ ۋرىتساراقزىسكىدزۇـ
ەناج ۋراعىشــ كەرەكــ تەمىكۇ«.ـ نىرادمىلىرۇقـ ـ
ەگنەموتىتقىقۇ،ۋرەبەگنەموتىتقىقۇ،پادماشقى
ىدۋەتوتەمزىق،ۋرىتساتشۇىدۋراقسابنەمۋرەب
ۋرىدنالىلاپاس نىسامروفەر»ـ -ەملادەگۋتەدڭەرەتـ
شۇكلادء ،پىلاسـ مىلىرۇقـ ـشۇنەمىسامروفەرـ
،پىرىتسات ڭىتتەمىكۇــ ادنىسايستكنۋفـ سىلىرۇبـ ـ
ىدۋاساج ،پىتەدلەدەجـ لىكۇبـ ساتۇترىبءەدلەـ ـ
نىتالىنادلوق اعرازابـــ ەگۋرىكــ تاسقۇرــ ڭىدۋتەـ
زىسمانۇ ـەكۋراقتاياپپاجنىمىزۇتءـىگىدمىزىتـ
لام.كەر كىلۇم-ـ نىمىزۇتءـىعىقۇـ الاسشۇكـ
ـكافىتقايسرەج،ىدنىراد.كەرەكۋرىدنەدلەمەك
ىدرالروت پىرىدنالرازابـ ۋرىتسالانروـ نىسامروفەرـ
،پىتەدلەدەج ـالروتىرىبۇقزاگيعيبات،يانۇمـ
ڭىنىر مىلانياـ ۋتاس-ۋەتپەسرتكەلە،ىمزيناحەمـ
نىرالامروفەر رالالاسىدنىيۇتء.كەرەكۋتەلىرەگلىـ
نەم ىگەدنىگىشنەمتەكەلمەمادرادنىۋبـىشۋشەشـ
رادنىروپىساك ،ڭىنىسامروفەرـ تەكەلمەمـ ـىشنەمـ
ـيتاناڭاجڭىنىسامروفەركىلۇم-لامـىگەدنىگ
.كەرەكۋتەلىرەگلىلەدەجنىۋزىكتەجلوقەگەج

يحيراتـاڭاج اداماتسابـ ىراعوجـ ىدۋمادىلاپاسـ
ـۇجقىلىشاۋراشناعنادنامازىسو،ڭىدۋتەلىرەگلى
نىسەي ڭىدۋتانروــ ىسابوجـ پىنەلرىزاــ ىدلوبـ .ـ
كىتسيلايستوس رازابـــ ىعىلىشاۋراشـ نىسىلىزۇتءــ ــ
لەدەج ،پىرىدنەدلەمەكـ ـاۋراشناعنادنامازىسوـ
قىلىش نىسەيۇجـ ـەككىدمىزۇتەگۋرىدنەدلەمەكـ
،ۋشاقىلاڭاجڭىنماعوقساتۇت،پەلرىزاكىدلىپ
يەلىرەكشىنىشۇككىدڭەشرىموۋرۇققىلىشاۋراش
،پىتالۋاق مزيلايستوسـاشوگڭۇجــ ڭىدۋتىمادىدـ ـ
.كەرەكۋشازىسكىدزۇنىسىروءاڭاج

ڭىدرىساع-20 ادنىرادلىج-30،-20ـــ ـ
كىتسىرەكڭوت نانىڭايۋيلڭىننانۋحنويارىعرىيابـ
نەگەتپوك كىتسىرەكڭوتــ رەلرەكتارياقـ ،ناققىشـ ـ
ڭايۋيل ناپىيجۋششىعڭۇتڭىنموكتراپقىدنادۋاـ
.ىرىبءڭىدرالوسەنىمناۋينيش

ناپ 24ڭىديا-1ـىلىج-1903،ناۋينيشـ
ادۋدايجۋيۇيڭىفىنادۋاڭايۋيلڭىننانۋحىنۇك-
ىگرىزاق( ڭايۋيلــ ڭۇيـىسالاقـ ـىعىشالاقنا-ـ
يۇيڭىف كىتتەمۋەلاــ نەگلەكـەگەينۇد)ـىعامۋاــ .ـ

نانىياتنەكشىك راتشۇقـەگۋترىگۇجيوـ ناۋينيشناپـ
ادزاجـىلىج-1921 قىلالاقـاشڭاچـ نۇيەۋيـ اتروـ

ناحيتمەـەنىبەتكەم ـاقڭايوبنايت،پىتوءپىرەبـ
نەمرالىلرات يەبۋيل«ـەگرىبـ نىماعوقنيمنيشـ ـۇق»ـ
ماعوق»نيمنيش«،پىر نىلانرۋجـ مزيسكرام،پىراعىشـ
نىسايەدي ىديەتتىگۇـــ ىلىج-1923.ــ اديا-6ــ
.ىدالوبەشۇمانىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇج

ڭىدلىج-1924 ادنىعاياــ نانۋحپكجــــ ــ
ـساباعڭايۋيلىدناۋينيشناپىتەتيموكقىدنويار
شىۋات شىنەكرۇبىتتانەگەدىسىشۋتىقوپەتكەمـ
پىتە سىرەكڭوتــ نىتەمزىقـــ ،پىتەتسىروــــ ـــ
ڭىنناحڭيمـايش قاتسىق-لىۋاشىعڭۇتادڭايۋيلـ
.ىدەرەبىجەگۋسەتكەموكانىۋرۇقنىساكيەچايايتراپ

پكجناۋينيشناپاديا-10ىلىج-1926
،پىشاپىراقسابنىياتلىرۇق-1قىدنادۋاڭايۋيل
ىزوء،پىرۇقنىموكتراپقىدنادۋاڭايۋيلپكج
كىليجۋش نىتەدنىمـ ىلىج-1927.ىدالاەنىتسۇـ
ىدرالاۋراشلواديا-2 ـىتسادمىيۇـاعۋنالۋراقـ
ڭايۋيل،پىر ىشسىمۇجــ اۋراش-ـــ رەلىتكىرەـ ــ
نىتەرتا ،پىرۇقـ نىتەدنىمـىلىكاۋـايتراپـ ەنىتسۇـ
لوس.ىدالا ناپادنىعىلاراراليا-5،-4ىلىجـ
ادناحۋناۋينيش ناعلىشاـ ـانىياتلىرۇق-5ـايتراپـ
،پىسانىتاق ۋامـــ رالىلراتاقڭۇدىزـ ناعيوقـاعلاــ ـ
نىسەمەتپىرادۋرىدنالۋراقىدرالاۋراش-ىشسىمۇج
.ىديادلوق

ىرامـىنۇك-21ڭىديا-5ـىلىج-1927

ەدنىشىيەرۇىتسۇتءقانانۋح،پىلىۋتـىساعيقو
ناتتالوبمىسابڭىنەم:ەنىلەياناۋينيشناپ.ىدالاق
،ناعلىيۇق نەتسىرەكڭوتــ مەسلوــ ،نىميامياتەدـ ـ
سىرەكڭوت ەكسىڭەجــ ،ەشنىيەپتەجــ نەمــ مىنىتـ ـ
.ىديەد-،نىمەتەتنااعۋاملا

ڭىنڭايۋيلناۋينيشناپنىيەكنانىساعيقوىرام
ىناشڭاچ،پاتسابنىسايمرااۋراشقىۋجـاعڭىم10
-1927.ىداسانىتاقەنىسەرۇكۋادلىۋباشپاشروق
نانۋحاديا-9ـىلىج يشڭايج-ـ ىعادنىساراكەشـ
نىيجـىگزۇك مىرەت-ـ ،پىسانىتاقەنىسىلىرەتوكـ
ۋام ناقشاادناۋيناڭۇدىزـ مىرەت-نىيجـىگزۇكـ
ڭىنىسايمراـىشسىلىرەتوك ،پىسانىتاقـەنىسىلىجامـ
اۋراش-ـىشسىمۇج كىتسىرەكڭوتـ -3ىسايمراـ
ڭىنىناۋت ايتراپـــ ىلىكاۋــ پىلوبــ ىدالادنىياعاتــ .ـــ
ۋام ـىرەتوكمىرەت-نىيجىگزۇكەگرىبنەمڭۇدىزـ
ەنىسىل قىلىشسابلوقـــ ەدنەكتەــ لوجـ يەكەنوج-ـ ـ
ڭىنڭادنيموگ پىعىلوجەنىرەتشۇكىلۋراقىتكىلىگرەجـ
لو،ىدالاق نەمـىعىلىلرىقتۇـ ادنىساقراڭىنىعىلرىتابـ
.ىداراقتۇقنەدرەتاقپاعروقىدڭۇدىزۋام

ىگزۇك نىيجــ مىرەت-ـ ـىنىسوقـىشسىلىرەتوكـ
اعناشڭاگڭيج نانناعرابـــ ،نىيەكـــ ناپــ ناۋينيشـ
ـنازيتراپپىلاقەدنىرىڭوڭيليل،ڭايۋيل،ڭايجڭيپ
نىتەرتاراد ،پىرۇقـ ڭايجڭيپـ ڭيليل-ڭايۋيل-ـ
ەگرىبنەمناحڭيمايشىيجۋشڭىنىتەتيموكەشكەرە
قىدنازيتراپ سەرۇكـ پىرىتسادمىيۇـ .ىدەزىگرۇجـ

ىلىج-1928 ڭۇدڭايشــ ڭىنىتەتيموكـەشكەرەـ ـ

راسابنىرو رادنازيتراپ،پىلادنىياعاتپىلوبىيجۋشـ
نىتەرتا پاتسابـ قىلىشسابرالىلراتاقياۋحىدڭىپـ
نەكتە .ىدەتەسروكۋادلوقەنىسىلىرەتوكڭايجڭيپـ
لوس ڭىتتەتيموككىلەكلونانۋحلواتسىقـىلىجـ
،ىسەشۇم رالاۋراشـ ڭىنىمىلوبءـ پىلوبـىعىتسابـ ـ
.ىدالادنىياعات

پالراشڭىتقىلاتروناۋينيشناپـىلىج-1929
پىلوبـىسىشۋرەسكەت ،پىلادنىياعاتـ نانۋحـ نەمـ
لىزىقـىگەديشڭايج ايتراپپىرابانىساراڭىنايمراـ
ڭىنىياتلىرۇق-6 نىحۋرـ ىدەزىكتەجـ -1930.ـ
ڭىنايمرا-6،-5،-4لىزىقاديا-2ـىلىج
سابـىعڭىدلا ىسەشۇمىتقارۇتڭىنىتەتيموكپەشـ
پىلوب لىزىق،پىنالياسـ ڭىنايمرا-3ــ قىتتىقاۋـ
يساياس ،ىراسسيموكـ لىزىقـ ىسايمراتىعاب-1ـ
ـتەدنىمىسەشۇمڭىنىتەتيموكىبەشسابىعڭىدلا
-2ىناشڭاچڭىنايمرالىزىق،پىلاەنىتسۇنىرەت
پاشروقـىكتەر ۋادلىۋباشـ .ىداسانىتاقانىساقياشـ
ـارارادنوياركىتتەۆوسنەمياحڭاشلوـاتقىلارا
ادنىس يالاتـ راپاستەرـ ،پىگەشـ قىلاتروـايتراپـ
ڭىنىتەتيموك نىرالۋاقسۇنــ ،پىزىكتەجــ ـاققىلاتروـ
ىگزۇك نىيجــ مىرەت-ـ نەمـىسىلىرەتوكـ لىزىقـ ـ
.ىدەرەبتەمىلامنانىيادعاجڭىنىسەرۇكڭىنايمرا

اعياحڭاشناۋينيشناپاديا-8ىلىج-1930
ـىلامنەنىتەمزىقەنىتەتيموكقىلاتروايتراپپىراب
تەم ،پىرەبـ ـەلەكلويشڭايج،يەبۋح،نانۋح«ـ
لىزىقـىگەدنىر ـنىنوجۋرەسكەتپالراشىنايمراـ

اديا-9ىلىجلوس.ىدارىسپات»ىتتەمىلامـىگەد
ۋوج ،نەمىۋرىتسالانروڭىديالنىـ ناپـــ ناۋينيشـ
ڭىنڭايجىج ،پىرابـەگرەلرىڭوـىگەدنىگىتسۇتڭوـ ـ
ـزىقرەتسىيرەكساەناجىتەمزىقىرەتسىـايتراپ
ىتەم ەدنىنوجــ پالراشـ ۋرەسكەتـ ،ىدەزىگرۇجـ ـ
لىزىقىگەدنىگىتسۇتڭوڭىنڭايجىجەگرىبنەمىنوس
ڭىنايمرا-13 يساياســ ىراسسيموكــ نىتەدنىمـ ـ
ڭىننىقتاساديا-12ىلىج-1930.ىدالاەنىتسۇ
ـجىجناۋينيشناپنەنىبەبەسىۋاساجقىدزىساپو
ڭاي ىسەكلوــ ناۋحيۇيـــ ادنىنادۋاـ ۋاجـ انىلوقـ ـــ
،پىسۇتء ادنىساج27ىرابەننەتسەميساباعۋاجـ
.ىدالوبنابرۇقنەپكىلرە
ـڭەمڭىنىسەسڭەكىحيراتايتراپقىلالاقڭايۋيل
ڭۇيەيـولـىسىشۋرەگ ڭىدرىساع-20:ەگىشلىتـ
انىرادلىج-80 ،ەدنەكتەجــ ناپــ ڭىنىعارىڭاشـ ـ
ىراتقاپرۇ نەمـ ڭىنڭايجىجـ ىتەمىكۇىتكىلىگرەجـ
ناۋحيۇي ناشياتـىنادۋاـ ىلايليمافناپـىعادنىلاراـ
ڭىننابرۇق ىرىباقـ نىنەكەىرىباقڭىنناۋينيشناپـ
انىناعلوبنابرۇقڭىنوەدزەكلۇب،ىدرىدناتقارۇت

.ىدەد-،نىتالوبنەكتوتىقاۋماتسانادلىج50
ۋاياتاعلىج90انىناعلوبنابرۇقڭىنناۋينيشناپ«
تىقاۋ ،ىدلوبـ نامازـ ،نىسرەگزويالاقـىليەمـ
ڭىنو نەمـىگەبڭەـىلۇـ كىتسىرەكڭوتـ ـىحۋرـ
،ىدياملىيوج ناعوڭىدرادماداــــ نەگەدـ ڭەرەتـ ـ
.ڭۇيەيولىدەد»ىديەپشوەدىتپىتءىشىنىعاس

»نەنىتەزاگڭايجنيش«رالالاقام

ناۋينيشناپناعامياتەشنەگلو-ەلونەتسىرەكڭوت

تايلاماىلۇىگنىيەداعرازابنادراپسوج
يونەگيۇتنەنىسەبيرىجاتقىدلىج40ڭىنىسىلىرۇقىعىلىشاۋراشرازابكىتسيلايستوس_

ناۋينيشناپ
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سىنىسۇ نەگلىتەــ ىشلىتءــ كەباقلاقــ ـــ
ناحتۇسحام كەبنىقراقىشلىتءىتكىرە،ىلۇـ
نىكرە ۋحيشەدزۇكنىتلا.ىديالراباحـىلۇـ
ڭىنىسالاق ىزىحناگــ ـىلاكيناگروـىعىشالاقـ
.ىدلامىنوءلوم)有机苹果(ناداملا

ىزىحناگـاتقىۋج ىزڭاۋجۋشادـىعىشالاقـ
ىعادنىعاتسىق يۇيناگــــ ڭىنىۆيتارەپووكــ ـــ
سىمەج ڭىنىرەلەشۇمۆيتارەپووكادنىساشقابـ
.كىدروكنىناقتاجپىزۇءاملاسالابراق

ىزىحناگ ـاتسىقىزڭاۋجۋشادىعىشالاقـ
يۇيناگـىعادنىع ڭىنىۆيتارەپووكـ ـىسەشۇمـ
ناشنۇيڭاۋ زىبء«:ـ ـاملاىلاكيناگرولىيبـ
قىلاكينحەتىدرال ناتقاجـ ـساب-پاتپابـ
شۇكـاشنىرابـاعۋراق ىعلىيبىراءقىدلاسـ

ڭىناملاادـىياراۋا پىسوءــ ەنىۋلىتەج-ـ ـــ
ـەشلوممىنوءناتقىدنوس،ىدلوبىدمىيتء
لومەدىتپىتءىلىجرەلەك.ـىسقاجەدىر
.ىدەد»زىمانىشلۇقاعۋلامىنوء

ىزىحناگـىسالاقۋحيش يۇيناگىعىشالاقـ
ـىگەن،پىلىرۇقىلىج-2013ىۆيتارەپووك
نەنىز ڭىناملاـ نىتروسـ ـنادۋب،ۋتراسقاجـ
ىدۋرىدلىتەج،ۋرىتساد شاعلا،پىتەزىگەنـ
ناعلىرۇق نات60رىزاقنانمادا5ـىگەدزەكـ
ەيەنىگىلەشكەرەۋحيش،پىيەبوكاعماداماتسا
يۇيناگ يۇيناگ،ىلرىمونء-1ـ ـونء-2ـ
ـەج،پىرىدلىتەجىناملاىلاكيناگروـىلرىم
سىم نەگلىگەـ 15ىقشاعلاەدىمەلوكرەجـ
نەكتەجـاعۋم2000نادۋم ـەپووكرىزاق.ـ

املاڭىنىسابتوناشنۇيڭاۋـىسەشۇمـۆيتار
ىمىسۇتء نەپپەسەـاتروـــ نانىۋمراءـ 3.5ـ
راء،پىتەجـاعاننوت نىمارگوليكـ نانناۋي15ـ
راء،ەدنەگەتپەسە نەدرەجۋمــــ نىتەرىكـ ــ
.ىدلوبادنىسالانياناۋيڭىم52ىسىرىك

نۇتيۇك ىسالاقـــ يۇحىزـــ سىمەجـ -ــ
ـكىرەسىتكەشۋزىكتەجسىنوكوك،كەديج
ڭىنىمىلوبءۋلاپىتاسىدرەدمىنواڭاجىگىت
ڭايلىديلـىسىشۋرەگڭەم زىبء«:ـ يۇيناگـ ـ
نەمىۆيتارەپووك انىساپاسمىنوء،پىسەبلەسـ
كىدلىپەك ،پىتەــ ىدزىمىمىنوءـ تاحنۇءـ ـ
ـراءڭىنڭايجنيشساتۇتـىلىقراـىسەشكەت
ـادنىروكىلرەجەناجزىماتاسەنىرەجىسياق
ىسقاجـىع مىنوــ لىكۇبىدرەدـ ـاعڭايجنيشـ

.ىدەد»زىمارىتسىنات
ىزىحناگ ـىۆيتارەپووكيۇيناگىعىشالاقـ
ڭىن -2016زىبء«:ڭايلىشـىعىتسابـاقلاـ
يۇيناگـىلىج يۇيناگـەناجـىلرىمونء-1ـ
ەكلوىكشىىناملاىلاكيناگروىلرىمونء-2
انىرازاب قىدراعىشــ نۇتيۇكىراءــ قىلالاقـ ـ
،پىسادماتقوتنەمىگىتكىرەسىتكەشيۇحىز
ـىۆيتارەپووك.كىدلەنەكەككىلىدمىيتارازوء
زىم نادۇبــ نىيەكـ لىساجــ ىلاكيناگروــ ـــ
ـنوءنىرەدمىنوسەلىلەجكەديج-سىمەج
نىمەلوكۋرىد ،پىتيەڭەكـــ نەگەتپوكـــ ـــ
سىمەج نەمىعىلىشاۋراشكەديج-ـ ـلىعۇشـ
نىتاناد ىدرالاۋراشــ سىنىسۇـەگۋسەبلەسـ ـ
.ىدەد»ىدەتە

ىتتلەنەكەككىلىگيىناراقۇبىسايرەنەجنيۋزىكتەجكىلىدمىيتاققىلاحپىلاسيۇءتۇقيەب

كەشەۋاشـاتقىۋج كەبۋدـىسالاقـ ڭىنىسامراقسابسىءـەشوكـ ناعنالرۇنـ كىتتەمۋەلاىلوجـ
رادنىعرۇتيشاۋحـىتساراقـانىعامۋا ڭافيليمـىعادنىنويارـ تەكەلمەمـىساناحشارىتاسـ ىسەكەرەمـ
سىلامەدـىگەدنىزەك ەدنىرەدنۇكـ راتتراقـ نىگەتنىشاشڭىناراقۇبرابىعىلىشنىيقادنىسابتونەمـ
.ىدەلىگيانىعىلروقماقنەگەداققىلاح،پىلا

.ادۋلانىشاشڭىدراتتراق:ەتتەرۋس
ىلۇتاعاناقكەبىشياتناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

لۇعامۇجيەدا ىديالراباحـىلۇــــ قىۋج.ــ
نادرادلىج ىرەبـ ناۋاسـ يۇءتۇقيەبـىنادۋاـ
نىسايرەنەجنيۋزىكتەجكىلىدمىيتاققىلاحپىلاس
شۇك الاسـ ىشنىگە،پىراقتاـ ىدرالىشلام-ــ ـ
نىقلاحتلۇراء،پىرىدناتسىنوقاقسىنوقىلياج
ڭىنايتراپ قىلاحـ ىدمىيتءـانىسىمرۇتـ ىلرۇتءـ
نانىتاساياس تىقاب،پىرىدنەتكىلىگيـىيانىشـ ــ
.ىتتالىراعوجنىشىكتەسروك

ڭىنايتراپ ڭىنىتاساياسلازباــ ەدنىۋەمەدــ ـ
ـاتسىقىزىحۋادۋىلىۋاناۋچادىنادۋاناۋاس
ڭىنىع يۇشـىنىعرۇتــ ـەنىيۇـىكسەيۋڭيچـ
ەگيۇتۇقيەبكىلرتەمىشراش80،پىتياشوق
پىشوك تۇقيەب،پىرىكــ ـاعرادناعلاسيۇءـــ
نىتەلىرەب ناتتاجاراقـاشمىسوقـ ،پىنەتكىلىگيـ
.ىدنەلوباقشىناۋقاشقىريا

يۇش ناعرىتو«:يۋڭيچــ مىيۇءـــ نەدباــ
نىۋاج،نەگرەنوك ادرادمىسۋاملومنىشاش-ـ
نەنىسەبوت نىۋاجـ اعزىمىسىمرۇت،پىتوءـ روزـ
قىدزىسيالوق ناعرىدۋتـ ىلرۇتءـاتقىۋج،ىدەـ
ىرالىعلىرۇق قىلوتــ تۇقيەبــ پىشوكـەگيۇـ ـ
،پىرىك ڭىم28ـ ڭىتتەكەلمەمناۋي500ـ ــــ

نەمايتراپ،مىدنەتكىلىگينانىتاجاراقاشمىسوق
ڭىتتەمىكۇ ڭىنىتاساياسلازباـــ ەدنىۋەمەدـــ ـ
،ىدالىراعوجەگنۇك-نەننۇكزىمەروسىمرۇت
ڭىنايتراپ نەمـىعىلروقماقــ سىعلاـەنىرىيەمـ ـ
.ىدەد»نىماتيا

لىيب ـقاتسىق-لىۋاڭىننويارىلايمونوتۆاـ
ادرات تۇقيەبـ پىلاسيۇءـ كىلىدمىيتـاققىلاحـ ـ
ۋزىكتەج 28نىسابتوـىگەتتەداـىسايرەنەجنيـ
ڭىم ـكىلىگيناتتاجاراقاشمىسوقناۋي500ـ
ـلىرەباكچۋتراكپىلىزىعرۇتۆيحرا،ەسرىدنەت
نەگ يەدەكـ ڭە،ىسابتوـ ىسىمرۇتىگنەموتـ
نىتالىرىدنادزىساماتماق لىۋا،ىسابتوـ ـسىق-ـ
رابـىعىلىشنىيقـەشكەرەـىعاتقات ەناجىسابتوـ
ەدنىيۇ كەدەگۇمـ رابماداــ ىسابتوـ ىدنىســ ـ
ناۋيڭىم42ىدرالىعادنىسابتوىلرۇتءتروتء
ناتتاجاراقـاشمىسوق قاتسىق،ىدرىدنەتكىلىگيـ
ڭايجـىنىعرۇت نىجادـ نەتكىلىدمىيتيادنىسوـ
ڭىدرەلىشۋنەتكىلىگي ەگرىزاق،ىرىبءـ نىيەدــ ـ
ـىزىگەنىيۇءاڭاجكىلرتەمىشراش40ڭىنو
نەن پىنىلاسـ اڭاجنىيەدانىڭوسلىج،پىلوبـ
.ىشكەمرىكپىشوكەگيۇ

ىزىحۋادۋــىلىۋاناۋچاد ڭىنىعاتسىقــ ـــــ
ىنىعرۇت ڭايجــ نىجادـ ڭىنايتراپ«:ـ ىدمىيتءـ ـ
ڭىنىتاساياس ەدنىۋەمەدـ مىساجـ ـڭەىد80ـ
ەدنەگرەس تۇقيەبىدلەمەكىرالىعلىرۇقىلرۇتءـ
ـىگيناتتاجاراقاشمىسوق،پىرىكپىشوكـەگيۇ
»زىسكەشمىسىعلاانىعىلروقماقڭىنايتراپ،مىدنەتكىل
.ىدەد

تۇقيەب ـلىپەكانىساپاسڭىنىسىلىرۇقيۇءـ
قاتسىق،نىشۇءۋتەكىد ىرالرداكــ ـىمەنۇـ
سىلىرۇق پىلىزىگرۇجـــ ناقتاجـــ ـاعرادنىروــ
،پىراب ،پىسىعۇنىلاۋحاۋزىگرۇجسىلىرۇقـ
.ىتتەزىسڭالانىرادنىعرۇتقاتسىق

ىزىحۋادۋـىلىۋاناۋچاد ـايتراپـىعاتسىقـ
ڭىنىساكيەچاي ڭىچاديلـىيجۋشــ ـاعيا-8«:ـ
ىنىيج،نىيەد تۇقيەب7ــ ،ىدنىلاسيۇءـ -8ـ
رىزاقيۇء ۋنىلاســ تۇقيەب،ەدنىتسۇــ يۇءـــ
ىسايرەنەجنيۋزىكتەجكىلىدمىيتاققىلاحپىلاس
ىگزىگەن ىعادىتاســ ـاساـانىساراقۇبتلۇراءــ
ىدمىيتء ىعادلا،ىدلوبـ قاتسىقـەتتەمزىقــ ـ
ڭىنىرادنىعرۇت ڭىنايتراپ،پىتياسىعلااعايتراپـ
قالۇقـەنىنۇ اعايتراپ،پىساـ ۋسىيۇ،ۋسەلىــ ــ

نىتاۋق ناعرابـ نىياسـ ىدمىيتء،پىتالىراعوجـ
ناتتاساياس يەدەك،پىرىدنەتكىلىگيـىيانىشـ ــ
انىلوجۋناتتاقۋا،پىرىدلىتۇقكەرەترەنەتكىل
.ىدەد»زىمالاسشۇكەگۋرىسۇت

،ادناعاراقـاعۋسىعۇ ناۋاسـىلىج-2018ـ
تۇقيەب910ـىنادۋا لاسيۇءـ ەنىتەدنىمىدۋـ
ـتەدايۇءتۇقيەب700ەدنىشىڭىنۇم،پىلا
يۇءتۇقيەب210،ەسلىرەبانىرالىسابتوـىگەت
يەدەكنەگلىرەباكچۋتراك،پىلىزىعرۇتۆيحرا
ڭە،ىرالىسابتو ـاماتماقىسىمرۇتـىگنەموتـ
نىتالىرىدنادزىس لىۋا،ىسابتوــ ـىعاتقاتسىق-ـ
رابـىعىلىشنىيقـەشكەرە ەدنىيۇەناجىسابتوـ
كەدەگۇم رابماداــ انىرالىسابتوـ ىدەلىرەبـــ ــ
ـياقراءاشنىيوبنادۋاساتۇتەتكەزەك،نەكە
،قىشالاق-لىۋاـىس يۇءتۇقيەبڭىنامرەفـ
نانىترا-تراـىسىلىرۇق ىعادنادۋا،پىنىلاسـ ــ
ۋلاپىزىكتوپىرەسكەترەلرەكتەمزىقـىتسىتاق
نىتەمزىق اشمىسوق،ەدۋزىگرۇجـ نىتاجاراقــ ـ
مەشلو اشنىيوبـ پىرەسكەتـــ پىزىكتوــ ۋلاـ
نانناقسالرىقا نىيەكـ ساتۇترىبءـ ىشقاپتاراتـ
.نەكە

ىدلامىنوءلومناداملا

ىنۇك-1ڭىديا-10 ڭەترەڭاتــ ناۋاســ لامـوكنىتروبـىنادۋاـ ڭىنىسامرەفـ ـىقوشالاكوكـ
ادنىعاتسىق تەكەلمەمـىتتاناتلاسـ ڭىنىعىدناعلىرۇقزىمىتەكەلمەم،پىلىرىدزوىتلاسۋراعىشنىۋتـ

ۋزىقـىعىدلىج69 قاتسىق،ىرەلەشۇمڭىنىتەرتاتەمزىق،ىرالرداكقاتسىق،امرەف.ىدلاتقىتتۇقـ
،ىرادنىعرۇت نەمىرالىشۋقوپەتكەمشىۋاتساب،اتروناعلارواعلىۋاپاراتانىسىلامەدـەكەرەمـ
.ىتسانىتاقانىتلاسۋراعىشۋتمادا594ىپلاج،پىلوبرەتتنەدۋتس

قاتسىق ڭىنىساكيەچايـايتراپـ كەبنىكرەـىيجۋشـ ،پىيۇسءۋزىقىدناتوىلۇ«ىلۇكەباجوقـ
نىنامراـوگڭۇج ڭىدۋرىساـەگەزۇجـ ڭىتـ 120.ىدزىگرۇجتىگۇادنىبىرىقات»قىيازاجنىناتسادـ
نانمادا ناقسادمىيۇـ دراگناۆاـ نىسوقـ زىمىناتوـ ناعلىرۇقـ ڭىنىنۇكـ ،پانراـەنىتەمرۇقـ ـوگڭۇجـ
.ىتقىشپىزاجنەمۋتلىزىقنىمىسە

قاتسىق ادنىڭالاـىتەتيموكـ ىدنىبياـ تەكەلمەمـ ىرەلەشۇمايتراپ،پاتقاقساـىنەۋاـىناءـ
ـرىسپاتنىسانراجايتراپادناديامقان،پىرىسۇتءەكسەيالاتياقنىرەتترەسىگەدنەگرىكاعايتراپ
نەمىنوس.ىد رىبءـ ،اتتىقاۋـ نانىراتسىمۇجنەگلەتسىىگنىيەدەگرىزاقنانىسابلىجڭىتقاتسىقـ
.ىتتوءپاتاەدنىرەدنىيۇتناسىنىعيالىبنادۇب،ىداساجتالكوداشزىۋا

.ادۋزاجنىمىسەوگڭۇجنەمۋتلىزىق:ەتتەرۋس
نىتەرۋس ناعالراباح،پىتراتـ سىنىسۇــ لىداقىشلىتءنەگلىتەـ نامىحارۇنـ ،ىلۇـ ىتكىرەـ

ىلۇكەباجوقلاداىشلىتء

كەبۋدـاتقىۋج قىداسناجتاعاسىنىعرۇتڭىنىعامۋاكىتتەمۋەلاۋتڭۇحـىسامراقسابسىءـەشوكـ
ىلىميق»ۋرىتسىعوت،ۋاساجكىلىدمىيت،ۋسىعۇ«نەتپەتكەمشىۋاتساب-5قىلالاقكەشەۋاشـىلۇ
كەبۋدـاشنىيوب ڭىنىسامراقسابسىءـەشوكـ ەنىتەرتاتەمزىقنەكسۇتانىعامۋاكىتتەمۋەلاۋتڭۇحـ
.ىدرىدلىبءنىسىعلاىيانىش،پىنىسۇۋتاقماق

ۋرىدنادزىساماتماقنىسىمرۇتىگنەموتڭە،كەدەگۇمىلەجەرادىشنىكەناجتاعاسىعاتساج51
ىيادعاج-تراشاعۋرىسپاتنىسىقاراپنەمىسىمرۇتىتكىلەدنۇك.ىدەتلەنۇكپىنەيۇسـانىتاجاراق
يەملەك ،ادناعرىتوـ ناعلىعىج«ـ ەدۋرەسكەتقىلۋاسنەدىعاتقىۋج،يەدنەگەد»قىرىدۇجەنىتسۇـ
ڭىنو ناجتاعاسنەكتەدڭەمقىلىشنىيقتاباق-تاق.ىدالاتقىناىعىدناققىدلاشەنىزەلۋكرەبۋتەپكوـ
ەدنەگلەرىتـاققىرىعىت ڭىنوـ نانىيادعاجـىلىتقانـ رادراباحـ ناعلوبـ تەمزىقـ رالرداكىگەدنىتەرتاـ
كەشەۋاش يۇرڭۇحـىسالاقـ ناۋي600ڭىنو،پاساجسىناليابنەمىگىتكىرەسۋادماقنەمۋلىجـ
.ىدەرەبپىتەمىرىشەكنىسىقاراپ

تەمزىق ڭىنىتەرتاـ كەبنامازـاشياـىعىتسابـ نەگەدەگزىبڭىناراقۇباعۋتاقماقلۇب«:ىزىقـ
قىتسى نادۇب.ىتسۇتءيادنىقيامىلرۇعاناىدزىمىگىلىشرەكپاۋاجڭىدزىبءلۇب،ناعلىزاجىسالىقىـ
نىيەك زىبءەدـ نىعىلروقماقڭىتتەمىكۇنەمايتراپ،پەتسىپەتپوكىدرەتسىـىسقاجـاعاراقۇبـ
.ىدەد»زىمانىشلۇقەگۋزىكتەجانىسابتورىبراء

.ادۋنىسۇۋتاقماقەگرەلىگەدنىتەرتاتەمزىقناجتاعاس:ەتتەرۋس
ىزىقياتاقۇملۇگرەىشلىتءنەگلىتەسىنىسۇناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

سىنىسۇ نەگلىتەـ ىحياشكەبتىقابىشلىتءـ
ـاليابىسەكەرەمتەكەلمەم.ىديالراباحـىلۇ
ەنەد-تەينەدامقىدنادۋاياعوتناعاشنەمىسىن
ويدار،ەيبرات ىسەمەكەمايزيۆەلەت-ـونيك-ــ
ىگەدەمەكەم ىپلاجــ ىرەلەشۇمـايتراپــ نەمـ ـ
ـمىيۇىدرەدنەگرەبنىشىنىتوءۋرىكـاعايتراپ
ياتاعابرات،پىرىتساد لىزىقــ ىياجارۇميۇءـ
قىدلىشناتو كەشەۋاش،ىسازابـەيبراتـ ـالاقـ

ىشىكترەكسەرادنابرۇقكىتسىرەكڭوتىعادنىس
اراكەشـىتقابـەناج ىدرەلرەجىتقايسىلەكتوـ
ايتراپ،پىتالايسرۋكسكە نىرەلەشۇمــ ـىگلەۋاـ
ىتتاسقام ،ياپتىمۇــ كىرەبـەتسەـىتشىروبـ ـ
اشوگڭۇج،پاتقاس كىيبنىۋتىلۇمزيلايستوسـ
ـەلۋاسقىلوتنىرادلورقىتتراگناۆا،پاتسۇ
.ىدەبەجەگۋرىدنەل

ناقسانىتاقـاعلىميق ىرەلەشۇمـايتراپـ رىبءـ

نەكتەـىقتيۇـىتسادلوجڭيپنيجيشنادزىۋا ـ
ـلىشسابىدنەمراپڭىنىتەتيموكقىلاتروايتراپ
ـۇمانىحۋرڭىدرادنابرۇقكىتسىرەكڭوتادنىع
ـنايابنەمىعىلىتقىنروماعوق،پىتەكىلرەگار
ـكەرىڭوتزىعىتنىساناسىنسابقىتشىنىتىد
ىۋنەدلۇگىلۇڭىنىتلۇاۋحڭۇج،پىرىتويەت
ىدنىس سەلۇاعۋرىساەگەزۇجنىنامراوگڭۇجـ
.ىدرىدلىبءنىراتقىدنىتاسوق

ياعوتناعاش ـپاۋاجڭىناناحونيكقىدنادۋاـ
تراق،ىسىت شامۇقتەجوـىسەشۇمـايتراپــ
يالو،روزىنامءڭىدلىميقىكتەرلۇب«:ىلۇ
ـىتەكەلمەمنانىياجارۇميۇءلىزىقـىنىتالوب
،ڭىدزىم نەدەيۇجـ ڭىدزىمىعامياـ ـوگڭۇجـ
كىتسينۋمموك ڭىنىسايتراپـ ادنىعىلىشسابـانادـ ـ
شاعلا نانناعلىرۇقـ ،پاتسابـ -يابىگنىگۇبـ
نەمىۋمادـىگنىيەدـەگنەكتەجـاعنامازـىتتىقاب
ڭىنىساراقۇبقىلاحتلۇراءنەبزىمىناتوـىلۇ
لوتء نىشۇءـىسەددۇمـ نەككىتيابءنىسابـ
ناس ـڭەىلۇڭىدرەلىشسىرەكڭوتناعادڭىمـ
نەمىگەب ،قىتسىناتـ يادنوسـ كەشەۋاشقا-ـ
ـترەكسەرادنابرۇقكىتسىرەكڭوتىعادنىسالاق
ڭىدزىمىلە،پىرابـەنىشىك ،نىشۇءىعىتتازاــ
قىلاح نىشۇءـ نابرۇقـ ناعلوبـ ـاعرادنامراھاقـ
ـتراپادنىدلاىۋتايتراپ،پىرىدلىبءتەمرۇق
ەكسەيالاتياقىدزىمىترەسـىگەدنەگرىكـاعاي
نەدزوكنىلەكتواراكەشىتقابلا.كىدرىسۇت
ىدزىدلۇجسەبلىزىقياتترانىلىقراۋرىشەك
ـاراقزوكنىساراكەشناتوادنىتساۋتلىزىق
يادنىعىش پاعروقـ ناعرۇتـ ڭىدرەلرەگنىۋاجـ ـ
-يابىگنىگۇب،پىلاتاۋقنەنىرەگىجقاقسا
ىتتىقاب ڭىدزىمىسىمرۇتـــ نىرىداقــــ ۋلىبءـ ـ
.ىدەد»كىدنىزەسيەدڭەرەتنىگىتكەرەك

ـەلەشۇمايتراپناقسانىتاقاعلىميق:ەتتەرۋس
نىرەتترەسـىگەدنەگرىكـاعايتراپىر يالاتياقـ
.ەدۋرىسۇتەكسە

ىدەبەجەگۋرىدنەلەلۋاسقىلوتنىلورقىتتراگناۆانىرەلەشۇمايتراپ

زىمىشلىتء تاناتلاســـ ناقراھاشـــ ىزىقـــ ـ
ىديالراباح لىيب.ـ نىيەداعيا-9ناديا-1ـ
ـاياسڭىم400نويلليم20ىنىيجناۋتڭيب
ىعرىتلىبىناسىشتاحاياس،پادلىباقـىشتاح
ساسقۇ ؛استرازىياپ28.3نەدىگەدلىگزەمـ
تاحاياس 600نويلليم115ىسىرىكـىپلاجـ
ڭىم ـزەمساسقۇىعرىتلىب،پىتەجاعناۋيـ
شۇءىعڭىدلا،پىترازىياپ35نەدىگەدلىگ
ادمىسۋام ڭىنناۋتڭيبـ ناعادلىباقـ ـىشتاحاياسـ
نەمـىناس ساتۇتىعرىتلىبىسىرىكتاحاياسـ
.ناقسانادىعادلىج

ـاياسناۋتڭيبىرەبنادرادلىجـىعنىقاج
تاح نىبىساكـ ـشۇەككىلەشكەرەكىدنىزوـ
،پىرىتسات كىتسىرەكڭوتـ نويارـ ـاحاياسـ
ۋتىمادنىتاحاياسۋعىنىت،لىيەس-ناسء،نىت
نىنىبەت ىدنىيۇتءـ ەدرۇتـ پىساك،پىرىتتراـ

نىلاپقى ڭىنناۋتڭيب،پىتيەڭەكــ تاحاياســـ ـ
ـىساكتاحاياس،پىتاراجنىساكرامـىلىگيا
ىگەدنىب قىلىپلاجــ نىتاۋقــ .ـىتتالىراعوجـ
تاحاياسناۋتڭيب ىرەشلومىپلاجڭىنىرازابـ
ىشتاحاياس،پالىراعوج ـراسىترۇءىناسـ
قىلىتقىنرو،پىت قىلىتقىنرو،ۋتراادنىسىرابـ
ـساتپىلاقيادعاجاشاماتيادۋمادادنىسىراب
وگڭۇج«ەدنىبىساكتاحاياسناۋتڭيب.ىدرىت
ڭىت ۋرەگيـ ىنويارـ ڭايجنيشـىتاحاياســ ـ
ڭىنىرىڭوءناۋتڭيب ـەج»نىسابوجىلۋانراـ
ىتتاحاياس،پىتەـىشكەت ڭىدۋتىمادــ اڭاجـ
نىيادعاج ـاياس،پىرىتساتپىلاقنەپشۇكرابـ
تاح ڭىنىبىساكـ نىسەيۇجـاڭاجـ ـىدلىتەجـ
تاحاياس،پىر نىبىساكــ ڭىدۋتىمادــ ڭىتـ ـ
نىرالاراش-سىداء ،پىراقتاـ ڭىتـوگڭۇج«ـ ـ
ۋرەگي پەدنىترىبنىساكرام»ىتاحاياسىنويارـ

ىدەلىگيا نىيەدـاعلىج-2017.ـ ىعادناۋتڭيبـ
ـالاق(ىناۋتتاحاياسىلىگياەيەككىلەشكەرە
ـاركىتسىرەكڭوتكىتتەكەلمەم،اق40)قىش
ـەلمەم،ەگ7ىنويارسىنىروكىتاحاياسنوي
كىتتەك ەناجىعىلىشاۋراشلىۋالىيەس-ناسءـ
قاتسىق-لىۋا نانىتاحاياسـ نىتەتەسروكىگلۇـ
الاق(نادۋا ،ەك3)ـ ۋتەسروكـىگلۇـ 8ىنىيۇتءـ
ىعىلىشاۋراشلىۋا،پىساكرەنوكىتتەكەلمەم،ەگ
.ىتتەجەگ12ىنىيۇتءۋتەسروكىگلۇنانىتاحاياس

ڭىنىش-8نەمليبوموتۆاەكەجنەدىجمىرۇ
ـارسىنىروك»ىنايل-1ۋرەگيڭىتيرەكسا«
پاتتاحاياسـانىنوي نەگلەكـ نىرۇب«:ـوبىجۋيلـ
ىتتاقاشاماساڭىدۋرىشەكسىمرۇتەدەپەكرەج
نىگىدنەكە نەدرەدنەكلۇـــ نىتيتسەــ .كىدەــ
نىگۇب رەجمىزوءـ نەننەگروكپىرىكـەگەپەكـ
ۋرەگيڭىتڭىدرادنىۋباعاىعادناۋتڭيب،نىيەك

ڭىنىسىمۇج ياڭوـ ـنىزەسىيانىشنىناعاملوبـ
.ىدەد»مىدلوبيەدنەگ

ىناپاسىسەمەكەم)تاحاياس(ادۋاسناۋتڭيب
ۋرىدنەدمەشلو ۋراقسابـەناجـ ڭىنىسامراقسابـ ـ
ـسىرەكڭوتڭىنناۋتڭيب«:ڭايليۇيۋيلىعىتساب
ـتەكەلمەمناعلوبىسازابىتاحاياسنوياركىت
ڭىتادنىنويارسىنىروكىلەجەرادAAAكىت
ۋرەگي نادۋلوبرابىنويارسىنىروكىتەينەدامـ
ـىرادنىروتەمزىقنەمرادنىروپىساك،ترىس
ىنويارۋعىتتاجيرەكساناعلانراانىۋعىتتاجڭىن
.ىدەد»راباد

ىتسانادىعادلىجساتۇتىعرىتلىبىسىرىكتاحاياسڭىنناۋتڭيبادمىسۋامشۇءىعڭىدلا

نەمناۋتڭيب كىلرەجـ

ىۋسىعوتڭىننىرو
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