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ايتراپنەكتەـىقتيۇـىتسادلوجڭيپنيجيش
انىۋرىتسالانروساتۇترىبءڭىنىتەتيموكقىلاترو
،ياس ىنۇك-8ڭىديا-1ـ ـىلايمونوتۆاــ
قىدنويار ىساقلاتەتيموكىتقارۇتڭىنموكتراپـ
رىبء نۇكـ نەپتىقاۋـ قىلايتاركومەدـ سىمرۇتـ ـ
ىدۋنالۋراقنەمايرازانزاپماساج،پىشانىنىيج
،پىتيەشۇك تروتء«ـ ىدمىناتـ ـانروكىرەب»ـ
ىنىكە«،پەدمەكەب»ىدمىنەستروتء«،پىت
ىدۋاعروق لىتاب»ـ نەپكىلىتكەرۇج،پادنىروـ ـ
كىلىشرەكپاۋاج ـەسروككىلرەكسى،پالاقراـ
ـنىتسىمۇجىتقان،پىنىگۇجاققىدنىش،پىت
نىتارىد نەمليتسـ ڭىنىتەتيموكقىلاتروـايتراپـ
،نىرەدمىشەش نىرالۋرىتسالانروـ نەپقىدلىتابـ ـ

ڭىناقلا،پىتەپىرىقاتىدۋرىدناتقانايتـىتقان
ـسىناليابنەمىگىدنىزۇجسىءڭىنەكەجـەناج
ناعلاتقاس،پىرىت ىدرەلەلەسامــ يەلىرەكشىـ ـ
،پىرىتساراق يەلىرەكشىـاققىلىلايتراپـ ۋادلاتـ ـ
،ڭاتاقىدنىسەنىزو-زوءەناجنىس،پاساج
.ىتتەتسىروتايقۇم

ىلايمونوتۆا قىدنويارـــ ڭىنموكتراپـ ــ
ىراءىدراقسابىدنىيجوگناۋچنىچـىيجۋش
ىدنىتىروق زوسءـ ىدەليوسـ پىتراتءقىلاترو.ـ
ۋرەسكەت ڭىنىتەتيموكــ راسابنىروــ ،ىيجۋشـ ـ
كىتتەكەلمەم ۋالىقابـ ۋرەسكەت-ـ ڭىنىتەتيموكـ ـ
اعنىيجي-ڭيليۇشىسىشۋرەگڭەمراسابنىرو
پىسانىتاق كىلىشكەتەجـــ زوسءىراءـىتتەــ ـ

.ىدەليوس
ىكتەرىسوموكتراپقىدنويارـىلايمونوتۆا
ىلۋانرا قىتپىرىقاتــ قىلايتاركومەدــ سىمرۇتـ ـ
ـەگلىناننىيج.ىدرەبنامءڭەلەكسوـانىنىيج
ايرازانڭىنموكتراپقىدنويارىلايمونوتۆا،ىر
پوكىساپپۋرگـىتكەزوۋنەريۇ ىلۋانراتەرـ
قىتپىرىقات ،ۋەتترەز،ۋنەريۇـ ـىكتوـىقلاتـ
ىسياقراء،پىز ىتقارۇتــ راتسادلوجـەشۇمــ ـ
قىتپوت ـساتشۇىدۋنەريۇەكەجنەمۋنەريۇـ
نادۋرىت ،يابزاجـ رىۋادءاڭاجڭىنڭيپنيجيشـ
مزيلايستوسـاشوگڭۇج نىسايەديـ ـايتراپـەناجـ
ڭىنىياتلىرۇق-19 ،پىنەريۇتايقۇمنىحۋرـ
قىلاترو تەتيموكـــ يساياســـ ڭىنىسورۋيبــ ــ

قىلايتاركومەد سىمرۇتـ ،ەسەرىسا،ڭىنىنىيجـ
ڭىنىزوسءىدزىڭامڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب
ـتاركومەدىدرازان،پىنەريۇتايقۇمنىحۋر
قىلاي سىمرۇتـ ـنالرىعوشانىبىرىقاتڭىنىنىيجـ
ىدرەلەلەسام،پىرىد يەلىرەكشىـ ــىتساراقـ
ناعو،پىر ۋادلاتـ ،پاساجـ ڭەكـ ەدمەلوكـ ـ
رىكىپ ـەمىگڭاىيانىش،پانيجسىنىسۇەناجـ
،ۋسەل ۋسالرىسـ زوسءكىلەكەج،پىتەتسىروـ
نىسىلەج تايقۇمـــ ،پىزاجــ قىلايتاركومەدـ ـ
سىمرۇت قىدنىيادقىلوتاعۋشاىسقاجنىنىيجـ
.ىدروك

ىتقارۇتموكتراپقىدنويارىلايمونوتۆانىيج
تەتيموك ڭىنىساقلاـ ـكومەدقىدلىج-2017ـ

قىلايتار ،ۋتەزۇت-ۋەتتەرڭىنىنىيجسىمرۇتـ
ۋرىدناتقانايت نىيادعاجــ ەناجــ ـىكتەرـىسوــ
ـعاجۋلارىكىپانىنىيجسىمرۇتقىلايتاركومەد
ىلايمونوتۆاوگناۋچنىچ.ىدرىدنالراباحنىياد
قىدنويار موكتراپـ تەتيموكـىتقارۇتـ ـىساقلاـ
نانىتا پىرىتسىلاســ ۋرەسكەتــ ،ىدزىگرۇجـ ـ
-رىبءىرەلەشۇمڭىنىساقلاتەتيموكـىتقارۇت
نىزوسءۋرەسكەتپىرىتسىلاسنىرەدزوپەلرىب
ىدەليوس كىلىشپوك.ــــ سابـــــ يجۋشــ
پاراقەنىتەتيموكقىلاتروايتراپ،ەگڭيپنيجيش
راتاق ەگۋەزۇتــ ىدناباتــ ،پىلوبــ قىلاتروـ ـ
تەتيموك يساياسـ ڭىنىسورۋيبـ قىلايتاركومەدـ
سىمرۇت ،اشنىيوبمەشلوناعرىتساتپىلاقىنىيجـ

ڭەلەكسوەكسى،ەنىزو،اعراتسادلوج،اعمىيۇ
نىس،پىتياقىشا،نەمايستيزوپۋلوبىتپاۋاج
ـەتسىرويەلەكىتىدنىسـەنىزو-زوءـەناج
،پىت سابـ ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ قىلىقتيۇـ ــ
نىنرو ـەتيموكقىلاتروايتراپ،ۋاعروقلىتابـ
ڭىنىت نەمـىلەدەبـ ناعناتقىلاتروـ ساتۇترىبءـ
نىعىلىشساب لىتابـ ـىلىلاناسقىلايەديۋاعروقـ
نىعىلىلاناستەكەرا،نىعىلىلاناسيساياس،نىع
مىلرۇعانا ،ىتتيەشۇكـ ماعوقـ نەمىعىلىتقىنروـ
ىدناياب ـنەلىتكەيادنىساناسىنسابقىتشىنىتـ
ۋرىدناتقانايت،ۋرىد ،نىمىكەبـ نانونىمىنەسـ
.ىدرىتسىيۇىرا

)ەتتەب-2ىساعلاج(

ىتشانىنىيجسىمرۇتقىلايتاركومەدىساقلاتەتيموكىتقارۇتڭىنموكتراپقىدنويارىلايمونوتۆا

ڭىنىتەتيموكقىلاتروايتراپنەپكىلرەكسىكەرە،نەمليتساشامات،پادنىرولىتاب»ىدۋاعروقىنىكە«،پەدمەكەب»ىدمىنەستروتء«،پىتانروكىرەب»ىدمىناتتروتء«
كىيەتەلىرەگلىنەپشۇكرابنىۋتراترىماتپىناتقانايتڭىنىسابوجىپلاجۋلاسەگنوجىدڭايجنيش

ىدەليوسزوسءىراءىتتەكىلىشكەتەجپىسانىتاقاعنىيجي-ڭيليۇش،ىدەليوسزوسءىدنىتىروقىراءىدراقسابىدنىيجوگناۋچنىچ

زىمياتقىتتۇقۋزىقنىعىدناعلىشانەپسىڭەجڭىنىسىلىجامءنەگلىتيەڭەكڭىنىتەتيموكقىتقامياياتاعابراتپكج

ىدلىشانەپسىڭەجىسىلىجامءنەگلىتيەڭەكڭىنىتەتيموكقىتقامياياتاعابراتپكج

زىمىرەلىشلىت ،وبنىۋـ ڭۇسـ ،ڭايلنايجـ ـ
ڭاج راليچيەپــ ىديالراباحـ -10ڭىديا-1.ــ
ڭىنىتەتيموكقىتقامياياتاعابراتپكجىنۇك
نەگلىتيەڭەك نەپسىڭەجـىسىلىجامءـ ىدلىشاـ .ـ
ڭىتسىلىجامء ڭىنڭيپنيجيش:ـىتەدنىمـىتسابـ
مزيلايستوسـاشوگڭۇجرىۋادءـاڭاج نىسايەديـ
،پىتەـىشكەتەج نەمىياتلىرۇق-19ـايتراپـ
قىلاتروـىتكەزەك-19پكج ڭىنىتەتيموكـ ـ
،ىشنىكە نىحۋرىسىلىجامءـىپلاجـىشنىشۇءـ
،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەياديەلىرەكشى
ڭىتقىلاترو قىلاكيمونوكەـ تەمزىقـ ىسىلىجامءـ
نىحۋر ،پىرىدنەلىتكەيادـ ،پىرىدناتقانايتــ ـ
ساب ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ ىتەمزىقڭايجنيشـ
ىدزىڭامـىگەدنىنوج ىدزىڭامنەمىرەدزوسـ
ڭىنىرالۋاقسۇن ەناجــ ڭىنىسەپتىكەبــ نىحۋرــ ـ
،پىرىدنەلىتكەياد ،پىرىدناتقانايتــ پكجــ
ـىتەتيموكىتكەزەك-9قىدنويارىلايمونوتۆا
ڭىن ـيمونوكەنەمىسىلىجامءىپلاجىشنىتلاـ
قىلاك تەمزىقـ رالۋرىتسالانروىگەدنىسىلىجامـ
ـىدنىتىروقىتتەمزىقىعلىج-2018،اشنىيوب
زوك،پال ۋادلاتـاعيادعاجـىعادلاـ ،پاساجـ

ىعلىج-2019 ىتتەمزىقــ ،پىرىتسالانروـــ ــ

نىرادمىيۇايتراپىلەجەرادراءىعاتقامياساتۇت
ڭىلاقـەناج ىدرالرداكنەمىرەلەشۇمـايتراپـ
اقسىناتتا ،پىرىتلەكــ قانايتىدرىۋادءـاڭاجـ ـ
،پىتە ،ىدمىساراج،پەلىگياىدرازبواڭاجـ
ـراتىلياجاعۋناتسىنوق،مەكروكىسايگولوكە
.ۋاساجسەرۇكانىشلۇقادنىلوجۋرۇقياتاعاب

قىتقاميا ڭىنموكتراپـ ،ىيجۋشـ ياتاعابراتـ
ىشنىرىبءڭىنىموكتراپىنوياريرەكساەشمىلوب
،ىيجۋش ڭىنىموكتراپــىش-9ناۋتڭيبــ ــــ
ـسيموكيساياسىشنىرىبء،ىيجۋشىشنىرىبء
،پىتەقانايتىدرىۋادءاڭاج«نيبەۋشىراس
ـوكە،ىدمىساراج،پەلىگياىدزاربوـاڭاج
ـاعابراتىلياجاعۋناتسىنوق،مەكروكىسايگول
يات ۋرۇقـ »قىياساجسەرۇكانىشلۇقادنىلوجـ
.ىداساجامادناياباتپىرىقاتنەگەد

،پىرۇتىسراقەككىتسەكڭالىلىج-2018
ىتقىلىتقىنرو ڭىدۋاعروقــ ،ڭاتاقــ ـىلەدرۇكـ
نەمـىيادعاج ىراعوجـ رىۋاڭىدۋمادـىلاپاسـ
راءموكتراپقىتقاميا،ادنىدلاىتەدنىمـىلاپاج
رداكتلۇ ەناجپىرىتساتقامىتنىنىعىلىشترۇجــ
،پاتساب نەكتەىقتيۇـىتسادلوجڭيپنيجيشـ
ەگنوجىدڭايجنيشڭىنىتەتيموكقىلاتروـايتراپ

ۋلاس ـروماعوق،ەسەرىسا،نىسابوجـىپلاجـ
ـاناسىنسابقىتشىنىتىدنايابنەمـىعىلىتقىن
نىس ـايت،پىرىدنەلىتكەيادلىتابياپتىجلۇبـ
ـموكتراپقىدنويارىلايمونوتۆا،پىرىدناتقان
ڭىن »ۋشاكىسە،ۋاساجـامروفەر+3+3+1«ـ
تەمزىق ىۋرىتسالانروـ ،اشنىيوبـ رۇقـ ياعياـ ـ
،يامرىقاش ـىرۇق«،يامرىدلانيااعاقڭاقرۇقـ
سىل ڭىنىتەرتاـ قىدنىعىتسابـ ىسقاجىدلور»ـ
ـنىلاسەككىلىتتەكەرەب-يەب،پىرىدنەلەلۋاس
،پىنىعۇنىساديعاق،پىنەريۇىدزوسء،ياب
ىدۋرىدناتقانايت ،پەبەجـ قىلايەديـ ىدمىناتـ
ـاجسىلىرۇبەگليتس؛ىتتەدڭەرەتەدىتپىتء
،پاس نىسەجەرادـ ىدۋتالىراعوجـ ،پىرەگيـ ـ
قىدماعوق،پىرەبنامءـەنىگىلىدمىنوـىلىتقان
ـاتقاسنىعىلىتقىنروىدنايابڭىديادعاجىپلاج
ىدنىيۇتء؛ىد ىدۋلالاماق،پىرەگيـىتقىمـ
،پەبەج سىلىرۇبـەگلىساتـ ،پاساجـ ـوكەـ
ـۇترىبء؛ىتتىمادزىسۋاقا،ىتقىنروىناكيمون
سات نامءـاعۋالراپسوجـ ،پىرەبـ ىنامروفەرـ
ىكشى،پەبەجىدۋشاكىسە،پىرەگيىتقىم
انىزاق؛ىتتيەشۇكزىسكىدزۇىتشۇكىشۋاعزوق
نىتاۋق ،پىرىدنالرىعوشـ قىلاحــ ـانىسىمرۇتـ

كىلىدمىيت ـىتسىعوتنىگەلىتقىلاح،پاساجـ
ڭىنىعىلىشترۇجتلۇراء،پىر تاش،شىنىتـ -ـ
؛ىتتاراجيادعاجەنىۋرىشەكسىمرۇتنامىداش
ـاقىتپىتراتء،پىرەگيىتقىمىنىتاسىگزىگەن
ڭات ،پىتەسروكسەستىقاۋقازۇ،پىراقتاـ
نىسىلىرۇقـايتراپ ياپپاجـ ؛ىتتيەشۇكـ ـىپلاجـ
ىديادعاج ،پەدزوكـ ىتكىتسەبلەسـ ـىتقىمــ
،پىرەگي ،پىرىدناتقانايتـىتكىلىشرەكپاۋاجـ ـ
ـساتپىلاقنىشۇككىلرىبڭىدۋەبەجـىتتەمزىق
،ىدرىت ساتۇتـ ادزىمىعامياـ ىپلاجقىدماعوقـ
يادعاج سىترۇءـ ـلوبىتقىنرو،ىدمىساراجـ
،ناع ،ناعىمادزىسۋاقا،ىتقىنروـاكيمونوكەـ
قىلاح زىسكىدزۇـىسىمرۇتـ ،ناعراسقاجـ راءـ
الاس رەتسىـ ياپپاجـ يادعاجاشاماتناقساباعلاـ
.ىتقىشاققىراج

سىلىجامء قامياـىعلىيبـ ىپلاجڭىنىتەمزىقـ
،نىبالات ىتسابــ ىساناسىنــ نەمــ تەمزىقـ ـ
.ىدرىدناتقارۇتنىبيسنيرپ

ڭىنڭيپنيجيش:پالاتقىلاعلۇتىپلاجىعلىيب
مزيلايستوسـاشوگڭۇجرىۋادءـاڭاج نىسايەديـ
،پىتەـىشكەتەج نەمىياتلىرۇق-19ايتراپـ
قىلاتروـىتكەزەك-19پكج ڭىنىتەتيموكـ ـ

،ىشنىكە نىحۋرىسىلىجامءـىپلاجـىشنىشۇءـ
ياپپاج ،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەيادــ ـــ
ساب ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ ىتەمزىقڭايجنيشـ
ىدزىڭامـىگەدنىنوج ىدزىڭامنەمىرەدزوسـ
ڭىنىرالۋاقسۇن ەناجــ ڭىنىسەپتىكەبــ نىحۋرــ ـ
،پىرىدنەلىتكەياد ،پىرىدناتقانايتـــ ايتراپـــ ــ
قىلاترو ڭىنىتەتيموكـ ۋلاسەگنوجىدڭايجنيشـ
ىعىلىتقىنروماعوق،ەسەرىسا،نىسابوجـىپلاج
ـكەيادنىساناسىنسابقىتشىنىتىدنايابنەم
،پىرىدنەلىت ـوتۆاپكج،پىرىدناتقانايتـ
قىدنويارـىلايمون ڭىنىتەتيموكـىتكەزەك-9ـ
قىلاكيمونوكەنەمـىسىلىجامءـىپلاجـىشنىتلا
تەمزىق ىگەدنىسىلىجامــ رالۋرىتسالانروـــ ــ
،اشنىيوب ىدرازانـ ناتسابـ اعاناسىنسابقايا-ـ
،پىرىدنالرىعوش ىسقاجىدرالاراشىدنەشەكـ
،پىراقتا ڭىتقامياـ قىلىتقىنروــ ڭىنىتەمزىقـ ـ
ياپپاج ڭىتـ ،ەگەروـ نىۋلىرەتوكاعىتاسڭىتـ
راب قىلىتقىنروىتتەمزىق؛ۋتەلىرەگلىنەپشۇكـ
ادنىسىراب ۋتەلىرەگلىـ ىدنىسـ ،اعانراـىپلاجـ ـ
ىدۋمادىلاپاسىراعوج،انىمىناتسۇۋماداڭاج
،ەگۋتەلىرەگلى ۋادماقـ قىدمىلىرۇقىعادنىعاجـ
ىنامروفەر ەگۋتەدڭەرەتــ ىدناباتــ ىدۋلوبـ ـ

ۋلالاماقنەكلۇشۇء«،پىتەىلەجىگزىگەن
نىساقياش ىلرۇتءشۇء«،پىزىگرۇجـىسقاج»ـ
ـروفەرۋرىدنالرازاب،پاتسۇىتقىم»ىدنىيۇتء
نىسام ،پىتەدڭەرەتـ ىراعوجـ كىسەـىلەروـ
،پىتيەڭەكىدۋشا ،ۋرىتقىنروىدۋتراـــــ ــــ
قىلاح،ۋەتتەرىدمىلىرۇق،ۋەبەجىنامروفەر
ـرەتاق-پىۋاح،ۋاساجكىلىدمىيتـانىسىمرۇت
،ۋناتقاسنەد ۋاتقاسـىتقىلىتقىنروـ ـىعادنىعاجـ
ىلرۇتء ،پىتەلىرەگلىـىتتەمزىقــ نەتپىساكـ ــ
نانيف،ىدۋرىد ،ىتسـ ىقترىســ ،ىنادۋاســ ــ
لەتەش ،نىسىجراقـ ىنەجەم،ىدۋسوقىجراقـ
ـىراعوجنىمىنەسرازاب،پىرىتقىنرومىلرۇعانا
ـىزەسسىباتڭىنىعىلىشترۇجتلۇراء،پىتال
،نىم تىقابـ نىمىزەسـ كىدزىسپىۋاحـەناجـ ـ
ـايگولوكە،ىدمىساراج،پىتيەشۇكنىمىزەس
،مەكروكـىس ياتاعابراتـىلياجـاعۋناتسىنوقـ ـ
ڭىدۋرۇق ياپپاج،پىشاانىشلۇقنىيادعاجـاڭاجـ
كەلەگڭود ماعوقـىتتەلۋادـ ىدۋرۇقـ ـاعۋادنىروـ
نەمەجيتانكىدزۇ،پالاقزىگەنىتتاپيسىشۋشەش
اۋحڭۇج قىلاحـ ڭىنىعىدناعلىرۇقـىساكيلبۋپسەرـ ـ
.ۋلاىسراقنىعىدلىج70
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)ەتتەب-1ىساب(
يۇش پاتاپەديالىبەدنىزوسي-ڭيلـ

ىتتەسروك قىلايتاركومەدـىكتەرـىسو:ـــ ـ

سىمرۇت ،پىرەگيپاتقىمىتپىرىقاتـىنىيجـ

يساياس ،ىدرۇتـەتكىيبـ رەلەشۇمـىتقارۇتـ

يساياس،نەمىسەگەنوقىلايرازانڭىنىرەدزو

،نەمىسايستيزوپ تەدنىمـــ نەمىشىروب-ـ ـ

زىعىت ـكەتتايقۇمادڭاتاق،پىرىتساتشۇـ

ۋرەس ـاس،پاساجۋادلاتەناجپىزىگرۇجـ

ىديساي ،پىشاـ ىتكىتكەگرەسـ ،پىشاــــ ـ

ۋنىشلۇق نىرادعابـ ،پىشاـ راسياقـ ىتكىرەـ

،پىشا قىلىتقىنروـ ادنىسىرابـ ىدۋەلىرەگلىـ

،پىشا اراش-سىداءـ ،پىشاـ رەتسىىتقانـ

نىتارىدنىت ،پىشاليتسـ ڭىنايتراپـ ـىكشىـ

يساياس ڭىنىسىمرۇتـ تىشـ نىسەنيەبـاڭاجـ ـ

ىدەلىگيا ڭىتكىلىشپوك.ـ ـەدىكتەرـىسوـ

قىلايتاركوم سىمرۇتـ نىنىيجـ ،پىتەياروـ

ىدرالاراش ،پىرىدناتقانايت،پىرىدنالىتقانـ

ـتەر،پىتراسقاجىتقىلىعڭىتەدنىنامنىش

ـقىلىعڭىتىتسىءىرىءىدنىسۋتەزۇت-ۋەت

،ىت يادىعاديوـ نىۋەتسىـ تىمۇءـ .نىمەتەـ

ڭىنڭيپنيجيش اڭاجــ اشوگڭۇجرىۋادءـــ ـــ

مزيلايستوس نىسايەديـ ـاتەگۋتەىشكەتەجـ

ىدناب ـيۇىلەيۇج،ىتقاج-ناج،پىلوبـ

،پىنەر ەدنىزەكرەدـ پىسەلىـ ،پىنەريۇـ ـ

نەپكىدنىزۇجسىء پىرىتسەلرىبــ ـەريۇـ

،پىن ڭايجنيشڭىنڭيپنيجيشيجۋشسابـ

ىتەمزىق ىدزىڭامـىگەدنىنوجــ ڭىنىزوسءـ ـ

نەمىحۋر ـەب،ڭىنىۋاقسۇنىدزىڭامەناجـ

ڭىنىسەپتىك ـالياب،پىرىتساتشۇنەمىحۋرـ

ـەسامنەگلىشەش،پىرىتساتۇت،پىرىتسىن

،نەمرەلەل نەگرەگزوـ ـشۇنەمراليادعاجـ

پىرىتسات ،پىنەريۇــ ،ىدۋرىدنەلىتكەيادـ ـ

ىدۋرىدناتقانايت ناتساپتىجلۇبشەـ ـىسقاجـ

ىقتيۇىتسادلوجڭيپنيجيش؛كەرەكۋرەگي

نەكتە ـجنيشڭىنىتەتيموكقىلاتروـايتراپـ

ىدڭاي ۋلاسـەگنوجـ يابڭىنىسابوجىپلاجـ

ـالاراش-سىداءىتقان،نىنۇمزامقىلايەدي

يەلىرەكشىنىر يۇ،پىنىسۇتء،پىنەريۇـ ــ

ىدنەگنەر ىتقان،ىدۋنادلوقــ ىدماراجــــ ـ

ىدۋلوب ىنۇمزام،پىرىساـەگەزۇجـ ،ىتقانـ

ىسامروف پوكــ راء،ىلرۇتءـ تايلاماناۋلاـ ـ

ڭايجنيشـىلىقرا ىساناسىنسابڭىنىتەمزىقـ

ىدنىس اعيساياسىرىءىعادنۇمزامـىتكەزوـ

مىلرۇعانا ىسقاجــ تەمزىقــ ؛كەرەكۋتەــ ـ

ڭىنڭايجنيش ،پىرۇتـىسراقـەككىتسەكڭالـ

ڭىدۋاعروقـىتقىلىتقىنرو ساقياشـىگزىگەنـ ـ

،نىگىدنەكەـىناديام لىكۇبـ ـەكىگەدلەـ

نەتكىليەد لاماقنادۋتلىراـ ـەنادڭىدۋلاـ

ساقياشـىگزىگ ڭەرەتنىگىدنەكەـىناديامـ

،پىنات ـيەدەك،ۋەدلەمەيۇسىدرەليەدەكـ

نەتكىل نىتەمزىقۋتلىراـ ماعوقـ ىعىلىتقىنروـ

نەم ىدنايابـ ڭىدۋاعروقـىتقىتشىنىتــ ڭەـ

ىنىيۇتءۋساتشۇڭەكڭە،ىتقانڭە،ەكىت

،پىتە ـرو،پىرۇتىسراقـەككىتسەكڭالـ

ـۋتلىرانەتكىليەدەكنەمۋاعروقىتقىلىتقىن

لاماقناد ـشۇىلاكيناگرونىعاجىكەۋلاـ

،پىرىتسات ىدمىتۇــ زىسكىدزۇـىتتايلاماـ ـ

،پىتەدڭەرەت ەدنىنامنىش،پىرىدنالىتقانـ

قىلاحىدۋماد نىسىمرۇتـ ـايتادۋتراسقاجـ

،پىرىدناتقان كىلىدمىيتاعنىروىتكىلىگرەجـ

ادۋاساج ،پىرىدناتقانايتــ ــۇكـىتقامىتنىـ

ەدۋتيەش انىساراقۇبتلۇراء،پىرىدناتقانايتـ

ـاشىلۇڭىنناتونەمىعىلروقماقڭىنايتراپ

ڭىنىعارىڭ نىرىيەمـ ۋرىدنىزەسەدنىنامنىشـ

؛كەرەك ڭىنايتراپـ ،ڭىنىسىلىرۇقليتســ ـ

ەگۋسەتكىرىش ىسراقــ ۋرۇتــ ڭىنىسەرۇكـ ـ

ـەدنىمڭىنىيادعاج»نىتالوبادلوجىگڭام«

نىت نىقياـــ ،پىناتـــ سابــــ يشيجۋشــ

ڭىنڭيپنيج ياپپاجـىنايتراپـ ڭاتاقـ ـەگنوجـ

ـايتراپنىۋاقسۇنىدزىڭامىگەدنىنوجۋلاس

نىسىلىرۇقايتراپ،ۋتيەشۇكنىعىلىشسابڭىن

ۋتيەشۇك ەدنىرەتتەمزىقــ ،پىرىدناتقانايتــ ـ

ڭايجنيش ڭىنىتەمزىقـ ـايتنىساناسىنسابـ

،ۋرۇتىسراقەگۋسەتكىرىشنەمۋرىدناتقان

ۋەتپىرادـىتكىتكاپ نەمىتەمزىقـ ـشۇزىعىتـ

،پىرىتسات موكتراپقىدنويارـىلايمونوتۆاـ

ـاتسابڭىدرالىعادنىساقلاىتەتيموكـىتقارۇت

قىلىشام نىرەساــ قىلوتـ ،پىرىدنەلەلۋاسـ ـ

ـىشەناجنىسىلىرۇقكىتكاپ،ىليتسـايتراپ

ـىجلۇبنىسەرۇكۋرۇتـىسراقـەگۋسەتكىر

قىلروقمەجاداكيمونوكە،پىتيەشۇكناتسام

ـىكە«اديساياسىراءنەكسەتكىرىشپەتسى

كىليەكتەب نەگەتسى»ـ ،اعرادماداىدنىيۇتءـ

ىدنىيۇتء ،پىرادۋارازاناشنىرابـەگرەتسىـ

ڭىنڭايجنيش ىدنايابنەمىعىلىتقىنروماعوقـ

نىعىتشىنىت نىتەرىدلۇبــ ،ەكپىتراتــ ـاعڭازـ

ىشياق ،قىلياسىنــ قىلياڭىسـ ـەگرەلەلەسامـ

ـلىرۇق-18ايتراپ،پىرادۋارازانـاشنىراب

ـاپتراتنىلوق،ناعاملىيتىلاءىرەبنانىيات

ناع ،قىلروقمەجـ ۋسەتكىرىشـ ەنىرەلەلەسامـ

ـەيۇسىدرەليەدەك،پىرادۋارازاناشنىراب

ـاسىسىمرۇتقىلاح،ىعادنىسالاسۋەدلەم

ۋسەتكىرىشـىعادنىسال اشنىرابەنىرەلەلەسامـ

رازان ،اققىدلىشامروف،پىرادۋاـ ـلىشەروتـ

ناعرىدۋتـەناجـەككىد رازاناشنىرابانىنايزـ

ـرەكپاۋاجقىلاعلۇتڭىنموكتراپ،پىرادۋا

نەمـىگىلىش پىتراتءـ ،ۋرەسكەتـ -ۋالىقابـ

ۋرەسكەت ڭىنىرادناگروـ ـرەكپاۋاجۋالىقابـ

نىگىلىش ڭاتاقــ ،پىرىدناتقانايتــ ـىنايتراپـ

ياپپاج ڭاتاقــ ڭىدۋلاسـەگنوجــ ـىتقاموقـ

ـاتقانايتڭىناناسىنسابىلىقراىرەلەجيتان

.كەرەكۋتەكىدلىپەكانىۋتراترىماتپىن

ەدنەگەليوسزوسءىدنىتىروقوگناۋچنىچ

يالىب ڭىنڭيپنيجيش:ىدەتپىرادـاسابپەدـ

نىسايەديمزيلايستوساشوگڭۇجرىۋادءاڭاج

،پىتەـىشكەتەج ـىياتلىرۇق-19ـايتراپـ

نەم قىلاتروـىتكەزەك-19ـ ڭىنىتەتيموكـ

،ىشنىكە ڭىنىرەتسىلىجامـىپلاجـىشنىشۇءـ

نىحۋر يەلىرەكشىـ ـنەلىتكەياد،پىنەريۇـ

ـجنيشڭىنىتەتيموكقىلاتروـايتراپ،پىرىد

ـەرىسا،نىسابوجىپلاجۋلاسەگنوجىدڭاي

،ەس ماعوقـ ـىتىدنايابنەمـىعىلىتقىنروـ

قىتشىن سابـ نىساناسىنـ ،پىرىدنەلىتكەيادـ

،پىرىدناتقانايت ڭىنڭايجنيشـ ،قىلىتقىنروـ ـ

ڭىنىرەتسىۋماد اڭاجــ نىيادعاجــ ـانىشلۇقــ

،پىشا ـۇقىساكيلبۋپسەرقىلاحاۋحڭۇجـ

ڭىنىعىدناعلىر ـەجيتاناشاماتنىعىدلىج70ـ

نەم اديساياس،ىشنىرىبء.كەرەكۋاتقىتتۇقـ

،ۋلوبلاداـىتتۋيلوسبا ۋسەلىزىعىتاعىقتيۇـ

كەرەك ناتساب.ـ قايا-ـ تروتء«ـ ىدمىناتـ »ـ

كىرەب ،پىتانروـ ـەب»ىدمىنەستروتء«ـ

،پەدمەك ـنىرولىتاب»ىدۋاعروقىنىكە«ـ

ياق،پاد ناشاق-ـ ،اعايتراپنىزوءادــ ـــ

نىتىمۇءڭىنناتو،ڭىنايتراپ،پانراـاعناتو

،پاتقا ايتراپ،ڭىنڭيپنيجيشيجۋشسابـ

قىلاترو ڭىنىتەتيموكــ قاقساــ نەملەدەبـ ـ

سامىجلۇب مىشەشـ نىتياساجـ لىتابنىلەدەبـ

ـەكسوەدۋنەريۇ،ىشنىكە.كەرەكۋاعروق

ڭەل ۋرىدنالۋراقىناناس-يو،ۋلوبىلاناسـ

كەرەك ناتسامىجلۇب.ـ ڭىنڭيپنيجيشـ ـاڭاجـ

اشوگڭۇجرىۋادء مزيلايستوســ نەمىسايەديـ ـ

ـۋنەريۇەتەج،پىرىدنالۋراقىناناس-يو

،ەگ اعۋرىدناتقانايتىيانىش،ەگۋرەگيەتەجـ

زىسكىدزۇ شۇكـ ،پىلاسـ ـىلىقراۋنەريۇـ

ىدمىنەس ،پەدمەكەبـ ـباـىلىقراۋنەريۇـ

ىتتۋيلوس ،پىلوبلاداـــ ىلىقراۋنەريۇـــ ــ

.كەرەكۋالاقراكىلىشرەكپاۋاج-شىروب

ايتراپنەكتەـىقتيۇـىتسادلوجڭيپنيجيش

قىلاترو ڭىنىتەتيموكــ ىدڭايجنيشـ ـەگنوجـ

ۋلاس ،پىنەريۇيەلىرەكشىنىسابوجىپلاجـ

ڭىنڭايجنيش ىدنايابنەمىعىلىتقىنروماعوقـ

نىعىتشىنىت ڭىدۋتەلىرەگلىـ ـانىساراشـىتقانـ

نىش ەدنىنامـ ىعاتقاجراء.كەرەكۋرىدلانياـ

ىدرەدمىلىب نەنىڭەكـ ،پىنەريۇـ كىتپىساكـ

،زىسزوسء،پىرىسوءزىسكىدزۇـىتتەلىباق

،ىدمىلىبءـىتسىيتءـەگۋەلىرىزا ىدمىلاتءـ ـ

ۋرەگي كەرەكـ ،ىشنىشۇء.ـ قىلايتاركومەدـ ـ

ۋرىدناتقىلاترو نىمىزۇتءـ ناجـ ـادىتقاج-ـ

،ۋرىدنەلىتكەي ىدۋاعروقـىنىكە«ـ لىتاب»ـ ـ

كەرەكۋادنىرو ڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب.ـ

قىلىقتيۇ ڭيپنيجيش،پاعروقلىتابنىنروـ

ىتسادلوج نەكتەـىقتيۇــ قىلاتروـايتراپـ ـ

ڭىنىتەتيموك ىلەدەبـــ نەمــ ناعناتقىلاتروـ ــ

ـراب،پاعروقلىتابنىعىلىشسابساتۇترىبء

قىل قىلاتروـايتراپـەتتەكەراـ ڭىنىتەتيموكـ ـ

ىراتقىلراج نەمـــ انىعىلىشسابلوقـ قالۇقــ ـ

ىلۋەلە،پىسا ،ۋارۇسۋاقسۇنەدرەلەلەسامــ

ۋەدمىلام نىمىزۇتءـ قىلراب،پىراقتاڭاتاقـ

رەدىدرەتسىىلۋەلە،ىدرەلەلەسامـىلۋەلە

نەكتەىقتيۇىتسادلوجڭيپنيجيشەدنىزەك

،پارۇسۋاقسۇننەنىتەتيموكقىلاتروايتراپ

ىدناباتـەگۋەدمىلام ـكومەد.كەرەكۋلوبـ

قىلايتار ۋرىدناتقىلاتروــ نىمىزۇتءـ ناجـ -ـ

ىتقاج ،پىرىدنەلىتكەيادــ قىلايتاركومەدــ ـ

مىشەش ،اعۋاساجـ يمىلىعـ مىشەشـ اعۋاساجـ

ىدنابات ـاساجمىشەشاراد-ەكەج،پىلوبـ

،يام ۋرىدناتقىلاتروـ ايتاركومەد،ادـــ ادــ

،راب كىرە،رابەتكىدنىكرە،ەتپىتراتءـ

ىگىلرىب ،رابەدـــ ڭىدرەلەكەجـ لىڭوكــ ــ

رابادـىعىتشوح يساياسىدنىلاجادىدناجـ

يادعاج ۋرىتساتپىلاقـ كەرەكـ ،ىشنىتروتء.ـ

ەتتەمزىق كىلىشرەكپاۋاجــ لىتابـاعۋالاقراـ ـ

،ۋلوب .كەرەكۋلوبلىتاباعۋاساجسەرۇكـ

ساب ـيموكقىلاتروڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ

تەت يساياسـ ڭىنىسورۋيبـ قىلايتاركومەدـ ـ

ـوسءىدزىڭامنەگەليوسادنىنىيجسىمرۇت

ڭىنىز نىحۋرـ تايقۇمـ ،پىرىدنەلىتكەيادـ ـ

سەرۇك ۋاساجـ ـۇك،پىرىدلىتەجنىحۋرـ

ۋاساجسەر نىتەلىباقـ ـجنيش،پىتيەشۇكـ

ڭىنڭاي ـىتىدنايابنەمىعىلىتقىنروماعوقـ

نىعىتشىن ڭىدۋتەلىرەگلىـــ ـەنىسەرۇكـىلۇــ

تەلىدا ادنىلوجـ نەدەڭەتشەــ يابنىياتـ تاـ

ـوشاعاناسىنسابىدرازان.كەرەكۋسىلاس

،پىرىدنالرىع ىدنەشەك«ـ ـىسقاج»ـىناراشـ

،پىزىگرۇج ڭىنماعوقـ ڭىنىيادعاجـىپلاجـ ـ

زىسكىدزۇ ،ىدمىساراجـ ـانىۋلوبـىتقىنروـ

قىلىتقىنروىتتەمزىق؛كەرەكۋتەكىدلىپەك

ادنىسىراب يەدۋتەلىرەگلىـ ەگنەۋاـىگزىگەنـ

ىدنابات ،پىلوبـ ـادنىمىناتسۇۋماداڭاجـ

،پىرىدنەلىتكەي ،ۋەدمەكەب«ــ ،ۋتيەشۇكـ ـ

،ۋتالىراعوج ۋرىدنەدزىسسىلىكرىـ نىتىعاب»ـ

ۋادماق،پىرىدنەلىتكەياد ـىرۇقىعادنىعاجــ

قىدمىل نەدۋتەىلەجىگزىگەنـىنامروفەرـ

،يابزاج ،ۋاساجـامروفەر+3+3+1«ــ ـ

ـكىدزۇنىۋرىتسالانروتەمزىق»ۋشاكىسە

زىس ىسقاجـ ،پىرەگيــ ڭىناكيمونوكەـ ـ

ىراعوج ،پىتەلىرەگلىنىۋمادـىلاپاسـ راءـ

ڭىنىساراقۇبتلۇ سىباتـ ،نىمىزەسـ تىقابـ

زىسكىدزۇنىمىزەسكىدزىسپىۋاح،نىمىزەس

ۋتيەشۇك ىيانىشەدليتس،ىشنىسەب.كەرەكـ

،پىرەگي رەتسىـىتقانـ ،ۋرىدنىتـ كىرىتوـ

ـرو.كەرەكۋلوبقالۋانەدۋرىڭىسكەبڭە

ڭىتقىلات ىلرۇتء8«ــ ىسەمەلىگلەبــ نەم»ــ ـ

نەپقىدلىشاماتسابنىحۋرڭىنىسەجەرەۋراقتا

ڭاتاق ،پىراقتاــ تروتء«ـ سىرۇبـ ،»ليتسـ

تروتء« سىرەتـ لىعيپـ نىرەلەلەسام»ـ روزـ

ـوشەنىسىتەمىكۇ.كەرەكۋشەشنەپشۇك

لەگ ،پىلوبـ ۋرىدنىتسىءـىتقانـ نىليتسـ

نەپقىدلىشاماتساب ،پىرىدنەلەلۋاســ ـىتقانـ

ىتقان،پىرەگيىيانىش،پاتقادراىدۋەتسى

،پىرىدنىتسىء ەشنىيەپتەسروككىلىدمىنوـ

ناعلا نەتتەبـ كەزوىتقىلاح.كەرەكۋاپتياقـ

ـەبنەپقىدلىشاماتسابنىسايەديۋمادنەكتە

،پىتانروكىر ـىتپىتءـانىساراقۇبتلۇراءـ

.كەرەكۋنىشلۇقاعۋاليسسىمرۇتىسقاجەد

،ىشنىتلا ـوت،ۋيوقپالاتڭاتاقەتكىتكاپـ

كىرەبـىتكەشـىگنەم ۋاتقاسـ زوء.كەرەكـ

نانىساب ىتكىلىدمەجەت،پىتەسروكـەگەنوـ

،پىتيەشۇك ـلارومء،ىتقىلىتقارۇتيساياسـ

،ىتقىلىتقارۇتقىد ەگۋسەتكىرىشــ ـىسراقــ

ۋرۇت نىعىلىتقارۇتـ ناتسابـ ،پاتقاسقايا-ـ

كاپ ىدمەجەتـەتـ ـكاپىتقىقۇ،ڭىدۋلوبـ

نەپكىت ،ڭىدۋتەتسىــ نىسابتوـ نەپكىتكاپـ ـ

ڭىدۋراقساب ـاج؛كەرەكۋلوبـىسىگلۇـ

كىلىشرەكپاۋ ىتكىلىشرەكپاۋاج،اعۋالاقراــ ــ

لىتابـاعۋرىدناتقانايت ۋەبنەلەشكەرە،پىلوبـ

نىسايەدي كىرەبـ ،نانىعاجرىبء،پىتانروـ

ۋرۇتـىسراقـەككىلىشۋەتكەشلوب نىسەرۇكـ ـ

كىتكاپ،ىليتسايتراپ،نانىعاجرىبء،پاتسۇ

نىسىلىرۇق ۋرۇتىسراقەگۋسەتكىرىشـەناجـ

نىسەرۇك ،پاتسۇـ رىبء«ـ تەمزىقـ ادنىنروـ ـ

سوق ـامنىش»ىدۋالاقراكىلىشرەكپاۋاجـ

ەدنىن ىليتس،پىراقتاـ ىتلاس،كاپــ سىرۇدـ

.كەرەكۋرىتساتپىلاقايگولوكەيساياس

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

ڭىنىتەتيموكقىلاتروايتراپنەپكىلرەكسىكەرە،نەمليتساشامات،پادنىرولىتاب»ىدۋاعروقىنىكە«،پەدمەكەب»ىدمىنەستروتء«،پىتانروكىرەب»ىدمىناتتروتء«
كىيەتەلىرەگلىنەپشۇكرابنىۋتراترىماتپىناتقانايتڭىنىسابوجىپلاجۋلاسەگنوجىدڭايجنيش

40ڭىدۋشاكىسە،ڭىدۋاساجـامروفەر
ڭىنىعىدلىج ىلاقيلاســ ەدنىتاســ ڭىديا-1ــ
ـلىتيەڭەكڭىنموكتراپقىتقامياـىنۇك-10
.ىدلىشاىسىلىجامءنەگ

ـىدناعلىرۇقوگڭۇجاڭاجسىلىجامءلۇب
ڭىنىع ،ادنىڭاسراقـىعىدلىج70ــ ياپپاجـ ـ
ـۋشەشڭىدۋرۇقماعوقىتتەلۋادكەلەگڭود
ادنىلىجـىش ناعلىشاـ ىدزىڭامىكتەررىبءـ
؛سىلىجامء ،پىرىتلەكـەككىلرىبـىنايەديـ
ىدرەگىج ىتحۋر،پاڭىشــ ،پىتلىپرەســـ ـ
.ىدلوبنىيجروزناعرىتسىيۇىتتاۋق-شۇك

:ىتەدنىمىتسابڭىتسىلىجامءىكتەرىسو
ڭىنڭيپنيجيش اڭاجــ اشوگڭۇجرىۋادءـــ ـــ
مزيلايستوس نىسايەديــ ،پىتەـىشكەتەجــ ـ
ايتراپ نەمـىياتلىرۇق-19ــ -19پكجـ
ىتكەزەك قىلاتروــ ڭىنىتەتيموكـ ،ىشنىكەـ ـ
ـىرەكشىنىحۋرىسىلىجامءىپلاجىشنىشۇء
ـرو،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەياديەل
ڭىتقىلات ڭىنىسىلىجامءـىتەمزىقـاكيمونوكەـ
نىحۋر ،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەيادـ ــ
ساب ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ ـزىقڭايجنيشـ
ىدزىڭامـىگەدنىنوجـىتەم نەمىرەدزوسـ
ىدزىڭام ڭىنىرالۋاقسۇنـ ڭىنىسەپتىكەبەناجـ
نىحۋر ،پىرىدنەلىتكەيادـ ،پىرىدناتقانايتـ
ىتكەزەك-9قىدنويارـىلايمونوتۆاپكج
ڭىنىتەتيموك نەمىسىلىجامءىپلاجـىشنىتلاـ
قىلاكيمونوكە ـروىگەدنىسىلىجامتەمزىقـ

رالۋرىتسالان ـزىقىعلىج-2018،اشنىيوبـ
،پالىدنىتىروقـىتتەم اعيادعاجىعادلازوكـ
ۋادلات ،پاساجـ ـەكتەمزىقـىعلىج-2019ـ
ۋرىتسالانرو ساتۇت،پاساجـ راءىعاتقامياــ
ايتراپڭىلاقەناجنىرادمىيۇايتراپىلەجەراد
ىرەلەشۇم ـىتلەكاقسىناتتاىدرالرداكنەمـ
قانايتىدرىۋادءـاڭاج،پىر ،پىتەـ اڭاجـ
،پەلىگياىدزاربو ـگولوكە،ىدمىساراجـ
ياتاعابراتىلياجاعۋناتسىنوق،مەكروكىساي
.ۋاساجسەرۇكانىشلۇقادنىلوجۋرۇق

الىرىياق اققاشالوب_ۋالىدنىتىروق،ۋاراقـ
قىنەدـىتپىتء .قاملوبنىشۇءۋاتساتماداقـ

،پىرۇتىسراقەككىتسەكڭالىلىج-2018
ڭىدۋاعروقـىتقىلىتقىنرو ،ڭاتاقـ ـىلەدرۇكـ
ىيادعاج نەمــ ىراعوجـ ڭىدۋمادـىلاپاســ
ىلاپاج،رىۋا ىتەدنىمــ قىتقاميا،ادنىدلاــ ـ
موكتراپ ـىتنىنىعىلىشترۇج-رداكتلۇراءـ
پىرىتساتقام ،پاتسابـەناجـ قىلاتروايتراپـ
ڭىنىتەتيموك ىپلاجۋلاسەگنوجىدڭايجنيشـ
نەمىعىلىتقىنروماعوق،ەسەرىسا،نىسابوج
ياپتىجلۇبنىساناسىنسابقىتشىنىتىدناياب
لىتاب پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەيادــ ،ـــ
+3+3+1«ڭىنموكتراپقىدنويارـىلايمونوتۆا
ـانروتەمزىق»ۋشاكىسە،ۋاساجامروفەر
ىۋرىتسال ـوجىعاتقامياساتۇت،اشنىيوبـ
ىراع ـرالىتابىتكىلرەكپاۋاجنەموتنەمـ
،پالاق ـاباعلاپادنىشرا،پەتسىىيانىشـ
،پىس ساتۇتـ ىپلاجقىدماعوقادزىمىعامياـ
يادعاج سىترۇءـ ،ىدمىساراجـ ىتقىنروــ ــ
،ناعلوب ـادزىسۋاقا،ىتقىنرواكيمونوكەـ

،ناعىم قىلاحـ ـقاجزىسكىدزۇـىسىمرۇتـ
،ناعراس ناقساباعلاياپپاجرەتسىالاسراءـ
.ىتقىشاققىراجيادعاجاشامات

ەجيتان،نەگەملەكاعلوقنەپقىلياڭوەجيتان
.ىدەسۇتاتادنىقساتىدرەگىج

اڭاج قانايتىدرىۋادءــ ،پىتەــ اڭاجـ ــ
ىديادعاج ەدزوكــ ناعاتسۇـ ـىكتەرـىسوــ
سىلىجامء زىمىعامياــ نەمـىساكيمونوكەــ ـ
ماعوق نىيادعاجىۋمادــ ،پىرەگيسىرۇدـ ـ
،ۋرىساەگەزۇجىناناسىنسابڭىدزىمىعاميا
،سىلىرۇققىدماعوق،ۋتىمادـىناكيمونوكە
رالرداك ادراتقاجـىتقايسـىسىلىرۇقـىليتسـ
ناعلاتقاس رەلەلەسامـ نەمـ اعرادنىۋبزىسلاءـ
ىديادعاجىپلاج،پاساجۋادلاتيەلىرەكشى
،پىرەگڭەم ڭىتقامياــ ڭىنىتەمزىقـىعلىيبـ ـ
ـالاناسىنىتساب،نىراتپالاتقىلاعلۇتىپلاج
ەدرۇتيمىلىعنىرەتپيسنيرپتەمزىقنەمىر
.ىديوقاعلا

ڭەرەت اققاشالوباناعەدنەكترىگرۇجيوـ
ىدمىيتء ىدرەتسىــ ،اعۋيوقـاعلاــ ڭەكــ ـ
ادناعناعلوت ،اناعـ ەگۋسىرىكەگرەتسىـىتقانـ
ـلىرۇقوگڭۇجاڭاج_لىجىعلىيب.ىدالوب
كەلەگڭودياپپاج،ىعىدلىج70ڭىنىعىدناع
ماعوقـىتتەلۋاد ڭىدۋرۇقـ .ىلىجـىشۋشەشـ
سىلىجامء ساتۇتـ ـىلەجەرادراءـىعاتقامياـ
،ايتراپ تەمىكۇـ ،نىرالۋاراتـ ،زىسزوسءـ ـ
ىدرازان ـوشاعاناسىنسابقايا–ناتسابـ
،پىرىدنالرىع ىسقاجىدرالاراشىدنەشەكـ
،پىراقتا ڭىتقامياـ قىلىتقىنروـ ڭىنىتەمزىقـ
نىۋلىرەتوكاعىتاسڭىت،ەگەروڭىتياپپاج

راب نەپشۇكـ ـروىتتەمزىق؛ەگۋتەلىرەگلىـ
قىلىتقىن ىپلاجىدنىسۋتەلىرەگلىادنىسىرابـ
،اعانرا اڭاجــ ،انىمىناتسۇۋمادــ ىراعوجـ ـ
ـاجۋادماق،ەگۋتەلىرەگلىىدۋمادـىلاپاس
قىدمىلىرۇقـىعادنىع ڭەرەتـىنامروفەرـ ــ
ىدناباتـەگۋتەد ىدۋلوبـ ـىلەجـىگزىگەنـ
،پىتە نەكلۇشۇء«ـ »نىساقياشۋلالاماقـ
ـنىيۇتءىلرۇتءشۇء«،پىزىگرۇجىسقاج
ۋرىدنالرازاب،پاتسۇـىتقىمـىتتەمزىق»ىد
نىسامروفەر ،ۋتەدڭەرەتـ ىراعوجـ ـىلەروـ
كىسە ىدناباتـەگۋتيەڭەكىدۋشاـ ،پىلوبـ
،ۋرىتقىنروىدۋترا ىنامروفەرــ ،ۋەبەجــ ــ
ـمىيتانىسىمرۇتقىلاح،ۋەتتەرىدمىلىرۇق
كىلىد ،ۋناتقاسنەدرەتاق-پىۋاح،ۋاساجـ
ـزىقىلرۇتءىعادنىعاجۋاتقاسىتقىلىتقىنرو
ـىرەگلىەناجپالراپسوجساتۇترىبءـىتتەم
،پىتەل ،ىدۋرىدنەتپىساكــ ،ىتسنانيفـــ ــ
ىجراق،نىسىجراقلەتەش،ىنادۋاسىقترىس
،ىدۋسوق مىلرۇعاناـىنەجەمـ ،پىرىتقىنروـ
رازاب نىمىنەســ ،پىتالىراعوجـــ تلۇراءـــ
ڭىنىعىلىشترۇج سىباتــ ،نىمىزەسـ تىقابـ ـ
نىمىزەس ـۇكنىمىزەسكىدزىسپىۋاحەناجـ
،پىتيەش ،ىدمىساراجـ ـروكىسايگولوكەـ
،مەك ـۋرۇقياتاعابراتىلياجاعۋناتسىنوقـ
ياپپاج،پىشاانىشلۇقنىيادعاجـاڭاجڭىد
كەلەگڭود ـنىروىدۋرۇقماعوقـىتتەلۋادـ
كىدزۇ،پالاقزىگەنىتتاپيسىشۋشەشاعۋاد
نەمەجيتان اۋحڭۇجـ قىلاحـ ـىساكيلبۋپسەرـ
ڭىنىعىدناعلىرۇق نىعىدلىج70ـ اعۋلاىسراقـ
.ىدەدنۇ

اڭاج قانايتىدرىۋادءـــ ،زىبء،پىتەــ ــ
ىشكەتەجىديساياسقايا-ناتساب،زىسزوسء
ـاسىنسابىدرازانقايا-ناتساب؛ەگۋتە
؛اعۋرىدنالرىعوشـاعان ناتسابـ قايا-ـ اڭاجـ
؛انىمىناتسۇۋماد ـيامقىلاحقايا-ناتسابـ
؛انىناد ـاقياپپاجىنايتراپقايا-ناتسابـ
ڭات ەگنوجـ اعۋلاســ ىدناباتــ زىمىۋلوبـ ـ
.سىيتء

زىمىشىروب ـىدنالاتنىـەگۋەلىرەگلىـاعلاـ

ىدزىمىرەگىجـابوجـىلۇ،پىر ـاتادنىقساتـ

ەدۋسۇت زىبء.ـ قىلايگەتارتسـ ـىتقىلىتقارۇتـ

،پاتقاس ىدرازانــ سابـ ـاشنىرابـاعاناسىنـ

ـيادعاجىپلاجقىدماعوق،پىرىدنالرىعوش

ىعىلىدمىساراجڭىد نەمـــ ڭىنىعىلىتقىنروـ ـ

اڭاج ،نىيادعاجــ ڭىناكيمونوكەـ ىراعوجـ ـ

ڭىنىۋمادـىلاپاس ،نىيادعاجـاڭاجـ قىلاحـ ـ

نىسىمرۇت ۋرىدنادزىساماتماقــ قاجـەناجـ ــ

ـىعامىتنىراتتلۇ،نىيادعاجاڭاجڭىدۋتراس

ڭىن اڭاجڭىنىتەمزىقنىدء،نىيادعاجاڭاجـ

،نىيادعاج قىلايگولوەديـ ڭىتتەمزىقـ ـاڭاجـ

ـادعاجاڭاجڭىنىسىلىرۇقايتراپ،نىيادعاج

،نىي نىيەزــ ،ىنەدرەز-ـ شۇكـ ـىتتاۋق-ـ

ارىدنالرىعوش پىرىتوـ ڭىدۋالابوجىدۋمادـ ـ

.تەجاقزىمىۋشاانىشلۇقنىيادعاجاڭاج

زىعوت تاباقــ ارانۇمـ نانىناعاتـ پاتسابـ ـ

ـاقىشنىرىبءلوجمىرىقاشڭىم،ىدانالاق

نانماد ىدالاتسابـ ـەگەزۇجـىنابوجـىلۇ.ــ

ۋرىسا ،نىشۇءـ ،زىسزوسءـ قاعرۇقـ اعلايقـ

،يابنىلاس نەبزىۋاـ ،يامروقاروـ قاسۇـ ـ

نەدرەتسى ـسابنەدرىزاق،پەتسىپاتسابـ

پات ،پىسىرىكـ ۋەتسىـىلىتقانـ اعلاىلىقراـ

ىدۋساب ـابىلىقراۋاساجساقياش،پەبەجـ

.تەجاقزىمىۋرىتلەكاعلوقىتتىق

ساتۇت ىعادزىمىعامياــ ىلەجەرادراءــ ــ

ـنايابسىلىجامءىرالۋاراتتەمىكۇ،ايتراپ

ـىجامء،ۋالىقلات،ۋنەريۇتايقۇمنىساماد

سىل ـراۋرىدنەلىتكەياد،ۋزىكتەجنىحۋرـ

نەپكىدنىزۇجسىءـىلىق ارىتساتشۇـ ــىتوـ

ـىتكەرەكۋەتسىيالاق،ۋەتسىـىنەن،پىر

،ەنىگ ەدنەكتياقـ ،پىتالىراعوجـىتتەلىباقـ

تايقۇمـانىعىدنىتالوبـەگۋەتسىـىسقاج يوـ

،پىترىگۇج رداكتلۇراءــ نىعىلىشترۇج-ـ ـ

،پاتساب ،اعۋاساجـامروفەرـ كىسەـ اعۋشاـ

ادىعات ـناياب،پىسەلىەنىسىدرۇڭىدۋناتتاـ

،اشنىيوبراتپالاتىلرۇتءناعلىيوقاعلااداماد

رىبء رىبء،تەينـ ىيانىش،انىشلۇق،نەپكەلىتـ

،پەتسى ـەبناعلا،پىڭەجىدراتقىلىشنىيقـ

نەنىت نىتياپتياقـ يناحۋرـ ،نەمەنيەب-تەبـ

،ىيانىش نەپكىلەكشىڭىجــ نىتارىدناتقانايتـ ـ

تەمزىق ،نەمىليتســ ىلىتقانــ ،نىتيەتسىــ ـ

ىراعوج ىدمىنوءـ اڭاج،نەملىساتيمىلىعـ

قانايتىدرىۋادء ،پىتەـــ اڭاجـ ىدزاربوــ

،پەلىگيا ـروكىسايگولوكە،ىدمىساراجـ

،مەك ـۋرۇقياتاعابراتىلياجاعۋناتسىنوقـ

.تەجاقىۋشاانىشلۇقنىيادعاجاڭاجڭىد

قىياشاانىشلۇقنىيادعاجاڭاجڭىدۋرۇقياتاعابراتىلياجاعۋناتسىنوق،مەكروكىسايگولوكە،ىدمىساراج
الاقامساب الاقامساب
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)ەتتەب-1ىساب(
لىج-2019 اۋحڭۇجــــ قىلاحـــ ــــــ

ـلىج70ڭىنىعىدناعلىرۇقـىساكيلبۋپسەر

ياپپاج،ىعىد ماعوقىتتەلۋادكەلەگڭودــ

ڭىدۋرۇق ـاسىنقىدلىج.ىلىجىشۋشەشـ

،نىشۇءۋادنىروـىتتەدنىمـىلان ـەتسەب«ـ

ناتساب قايا-ـ ىدناباتـ ەگەزۇج»ىدۋلوبـ

ەگۋتەىشكەتەجىديساياس:كەرەكۋرىسا

ناتساب قايا-ـ نىقياىۋت،پىلوبىدناباتـ

ەدرۇت ىديساياســ ،پەتپىرادـــ تروتء«ـ ـ

ىدمىنات مىلرۇعانا»ـ ،پىرىتتراـ تروتء«ـ ـ

ىدمىنەس ،پەدمەكەب»ـ »ىدۋاعروقىنىكە«ـ

لىتاب ـەرا،اديساياس،ادايەدي،پادنىروـ

ىتسادلوجڭيپنيجيشقايا-ناتسابەتتەك

نەمىتەتيموكقىلاتروايتراپنەكتەـىقتيۇ

ڭەلەكسو ساب،پاتقاسىتقىلىدزىۋارىبءـ

ڭىنڭيپنيجيشيجۋش ىتەمزىقڭايجنيشـ

ـزىڭامنەمىزوسءىدزىڭامىگەدنىنوج

ىۋاقسۇنىد ڭىنىسەپتىكەبـەناجـ نىحۋرـ

ـىتكەياديادىعاديوناتساپتىجلۇبىيانىش

ىلايمونوتۆا؛ۋرىدناتقانايت،ۋرىدنەل ـارــ

قىدنوي ڭىنموكتراپـ نىرالۋرىتسالانروــ ـ

لىتاب ،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەيادـ ـ

رىبراءڭىنموكتراپقىدنويارـىلايمونوتۆا

نىبالات ادياتاعابراتــ زىياپ100ــ ـىلىتقانـ

رىمات،پىرىدناتقانايت ۋزىقتراتــ كەرەكـ .ـ

ىدرازان سابـ ـاعۋرىدنالرىعوشـاعاناسىنـ

تىقاۋقازۇ،پىلوبىدناباتقايا-ناتساب

سەرۇك ـەب،زىسزوسء،نىسايەديۋاساجـ

ـتىسڭاسوبەديەتتيتەتسا،پىتانروكىر

يەتتيت،ۋاپ ۋامىقتىۋاەدــ كەرەكـ ـاڭاج.ـ

انىمىناتسۇۋماد ناتسابــ قايا-ـ ىدناباتـ ـ

اكيمونوكە،پىلوب ڭىنىۋمادــ ۋلاسشۇكـ

نىنىيۇتء ەگرەدلىسات،پەتتەرىدمىلىرۇقـ

سىلىرۇب اعۋاساجــ ىتپىتء،پىيوقــ ەدـــ

ىراعوج ىتپىتء،ىلاپاســ ،ىدمىنوءەدــ ـ

ىتپىتء ىتپىتء،لىداءەدـــ ىدنايابەدــ ــ

ەگەزۇجىدۋماد ىدۋرىساـــ ۋتەلىرەگلىـ ــ

كەرەك قىلاح.ـ ادنىناديامـ ناتسابـ قايا-ـ

ىدنابات ىتقىلاح،پىلوبــ نەكتەكەزوــ ـ

نىسايەديۋماد كىرەبـ تلۇراء،پىتانروـ

نىعىلىشترۇج نەنىگىلىدمىيتڭىتقىلىتقىنروـ

نەنىرەتكىتسىتەجڭىدۋمادـەناج ـاشنىرابـ

ۋرىدنەتكىلىگي كەرەكـ ياپپاجـىنايتراپ.ـ

ڭاتاق ـناباتقايا-ناتساباعۋلاسەگنوجـ

رىبء،پىلوبىد ـىشۋەتكەشلوبنانىعاجــ

ەككىل ىسراقـــ ۋرۇتــ رىبء،نىسەرۇكـ ـــ

نانىعاج كىتكاپ،ىليتسـايتراپـ ىسىلىرۇقـ

ـەرۇكۋرۇتىسراقەگۋرىش-پىرىءنەم

نىس ساب،پىلوبىدناباتەگۋرەگيىتقىمـ

يساياسمىعىمىدۋرىساەگەزۇجـىناناسىن

.كەرەكۋادماقنەملىپەك

ەتسىلىجام رالانىمــ ىدلەتپىرادـاسابـ :ـ

ـنالرىعوشاشنىراباعاناسىنسابىدرازان

قىدماعوق،پىرىد ىپلاجـــ ڭىديادعاجـــ ـ

نەمـىعىلىدمىساراج ڭىنىعىلىتقىنروـ اڭاجـ

نىيادعاج كەرەكۋشاـانىشلۇقـ ـرازان.ـ

ناتساب،قوجزوسء،ىد قايا-ــــــ سابـ ـ

ناتسامىقتىۋاـاعاناسىن ،پىرىدنالرىعوشـ ـ

ىتپىتء ،تايقۇم،ىتپىياب،ىتقىنروەدــ ـــ

ەكشىڭىج ىدۋلوبــــ ىدزىڭامـ پيسنيرپــ

ىعارىق،پىتە قىتقاس،پىلوبــ نىلىبادــ ـ

زىسكىدزۇ ىدنەشەك،پىعاقـ ىدرالاراشــ ـ

ياپتىجلۇب ىسقاجــــ ىدرازان،پىراقتاــ ــ

ناتساب قايا-ــ رىبء«ـ سابـ اعاناسىنـ »ــــ

،پىرىدنالرىعوش ـنىيۇتءىشۋشەشىكە«ـ

،پىرەگيـىتقىم»ىد رىبء«ـ ـەمىسقاجـ

ىتقىمىنىتلا«،پىرىدنەدلەمەك»ىدمزيناح

ىسقاجىتسەب«،پىلوبىدنابات»اعۋاتسۇ

ىدۋراقساب ڭىتتروتء«،پادنىرو»ـ قىلوتـ

نىۋتماق »ىتقىلىيادۇرىبء«،پىتەلىرەگلى»ـ

،پاتقاس لىتابــىتشۇء«ـــ »ىدۋادنىروــ

»اقتىعابىشكەتەجرىبء«،پىرىساەگەزۇج

ىدنابات ،پىلوبــــ رىبء«ـــ ىدمىناتــ »ـــ

،پىتالىراعوج »ىدماليوـىلرۇتءـىكە«ـــ

،پىتيەشۇك ىدمىناتشۇء«ــ ،پىتانرو»ـ ـ

ىدرازانـــەكشۇ« ىدۋرىدنالرىعوشــ »ــــ

قىلاراقۇب،پادنىرو ـايوقنەدـىتتەمزىقـ

ـڭەم-ۋناتقاسقىدماعوق،پەتسىىسقاج

ىدۋرەگ ىققوسڭاتاق،پىتيەشۇكياپپاجـ

ۋرەب ىلۋانراــ نىسەرۇكـــ زىسكىدزۇـــ ــ

،ۋتەتسىرو ڭىتشۇء«ـ نىۋسەكياسـ لىتاب»ـ

زوك؛ۋادنىرو ۋاعروقىتقىلىتقىنروىعادلاـ

ڭىنىتەمزىق ـاناسىنــ نىراتپالاتــ سىرۇدــ

ج،پىرەگي قىدنويارـىلايمونوتۆاپكـ ـ

ڭىنىتەتيموكـىتكەزەك-9 ىپلاجىشنىتلاـ

راتپالاتـىگەدنىسىلىجام ەگليتس،اشنىيوبـ ـ

سىلىرۇب ۋاساجــ اديعاق،تراشـىعلاــ ــ

ۋەتكىت مزيناحەم،كىتەتــ ـەنـۋتانروـ

ىگزىگەن،زىگ ،نىيۇتءـۋتياعىنىنىتاســ

كىلىدمىنو ۋتاراجـــ اناسىنـــ ىدنىســــ ـ

ىدناباتقايا-ناتسابەكپيسنيرپىگزىگەن

ىدمىنات،پىلوب ىدنىيۇتء،ۋتياعىنـــــ ــــ

ىدراتقاج ،ۋرىدنالىيادۇ،ۋاتسۇـىتقىمـ ــ

ىزوء،ۋاتسۇـىتقىمراليجۋش ـسىـەكىتـ

،ۋرەبنامءاعۋالراپسوجساتۇترىبء،ۋەت

،ۋيوقپالاتڭاتاق،ۋتالىراعوجىدمەشلو

نامءـەنىگىلىدمىنوـىتقان ىلۋانرا،ۋرەبـ ـ

قىلىشساب ـاراش،ۋتماققىلوت،ۋرۇقاقلاـ

ىدۋرىدناتقانايت،ۋتيەشۇكىدرال ـىتقىمــ

ىتقان،ۋاتسۇ ـمىنو،ۋرەبنامءەگۋەتسىـ

كىلىد ۋتاراجـ ىدنىسـ تەمزىقـ نىلىساتءـ

رىبء،سابناداعاجرىبء،پىرەگيتايقۇم

نەنڭەج لوقــ اراعىشـ پىرىتوـ ڭىتقامياـ ـ

ـەروڭىتياپپاجڭىنىتەمزىققىلىتقىنرو

ڭىت،ەگ ؛ۋتەلىرەگلىنىۋلىرەتوكاعىتاســ

ىدمىنوء،ىدمەكي مزيناحەم،مىزۇتءــ ـــ

رالىشساب،پىرىدناتقارۇتىدرەد ـاتسابـ

يمىلىع،اعۋلوبـىشام اراشــ ،اعۋنادلوقـ ـ

نەپكىلەكشىڭىج ،ڭاتاق،اعۋرىدناتقانايتـ

ـناباتەگۋتەكىلىشكەتەج-ۋالىقابـىتقان

ىتقىلىتقىنرو،پىلوبىد ـۇتڭىدۋاعروقـ

ناعناتقار ڭىنىرالاراشـىلرۇتءـ ـىگزىگەنـ

كىدلىپەكانىۋناتقانايتەدنىنامنىشادىتاس

ىدرازان،پىتە ىناناسىن،ياپتارىشاشــ ــ

نانىعىلىتقىنروماعوقڭىتقاميا،يەپترەگزو

سىءەنەكشىك،سىءاشاترو،سىءنەكلۇ

ڭىتقاميا،انىۋاملىۋتـەت ىپلاجقىدماعوقـ

ڭىديادعاج سىترۇءـ قازۇ،انىعىلىتقىنروـ ـ

تىقاۋ انىعىلىتقىنروياپپاج،انىعىلىتقىنروـ

.كەرەكۋتەكىدلىپەك

ـرىعوشاشنىراباعاناسىنسابىدرازان

ڭىناكيمونوكە،پىرىدنال ىلاپاسىراعوجـ

ڭىنىۋماد اڭاجـ نىيادعاجــ ۋشاـانىشلۇقـ

كەرەك ساب.ــ ىناناسىنـ ساتۇترىبءــــ ـــ

ـمەكەب«،پىلوبىدناباتاعۋلااققىلىشساب

نىسەجەراد،ۋتيەشۇك،ۋەد ،ۋتالىراعوجــ

ۋرىدنەدزىسسىلىكرى ـنەلىتكەيادنىتىعاب»ـ

امروفەر+3+3+1«،پىرىد ،ۋاساجـــ ـــ

كىسە زىعىتنىۋرىتسالانروتەمزىق»ۋشاـ

ۋاقرا قاميا،پىتەـ ڭىنىساكيمونوكەــ ـــــ

ىراعوج ىلاپاســ ناتسامىجلۇبنىۋمادــ ــ

ۋتەلىرەگلى كەرەكـــــ نەكلۇشۇء«.ـــ ــ

لاماق نىساقياشۋلاــ لىتاب»ــ ـىسقاجـ

ـقاسنەدرەتاقـپىۋاحرىۋا،پىزىگرۇج

ۋنات ۋشەشـەناجـ ىسقاجلىتابنىساقياشـ

ڭىتتەمىكۇ،پىزىگرۇج زىراقــ ڭىنىرەتاقـ

نەمـىگەشـىگنەموت كىلەيۇجـ ـىتتاپيسـ

سنانيف ڭىنىرەتاقـ ىگنەموتــ نىگەشــ ــ

لىتاب نەتكىليەدەك؛ۋاتقاسـ لادء-ەملادــ

لاماقنادۋتلىرا نىساقياشۋلاـــ لىتابـــ ــ

ىسقاج ىدرالاراش،پىزىگرۇجــ -ـەملادــ

ۋاڭو،پىراقتالادء ىدۋتەزۇت-ــ ىسقاجـ

ىتكىلىشرەكپاۋاج،پاتسۇ ،پىرىدناتقانايتــ

-لىۋاىگەدمەشلوىگرىزاقىلىج-2020

قاتسىق يەدەكــ ناجـ نىناسـ يەدلەگۇتـ ـ

نەتكىليەدەك كىدلىپەكـانىۋلىراـــ ؛ۋتەــ

ـۋەدنىگزىتىنونەمۋناتقاسنادۋناتسال

لاماقنەد نىساقياشۋلاــ لىتابـ ـىسقاجـ

ڭىنايگولوكە،پىزىگرۇج لىزىقــ ـىزىسـ

ىگنەموت،نىع نىگەشــ ڭاتاقـ ،پاتقاسـ ـ

نادۋناتسال نەمۋناتقاسـ ۋەدنىگزىتـىنوـ ـ

نىنىبەت زوء،پىرىتتراـ ۋرەسكەتـەنىزو-ـ ـ

ىدۋتەزۇت،ۋزىگرۇج ،يەلىرەكشىــــــ ـــ

نەپكىلەكشىڭىج ،ىدۋتەزۇت،پىزىگرۇجـ ـ

ىدۋرىدناتقانايت ۋالىقابــ ىدۋرەسكەت-ــ ــ

ڭىدياتاعابرات،پىتيەشۇك ناتسابــ قايا-ـ

ـىۋس،لىساجڭىنىسالاد،قىشاڭىنىناپسا

.كەرەكۋتەكىدلىپەكانىۋلوبقىنۇتڭىن

ىدزىڭامشۇء« ىسقاجلىتاب»ىدنىيۇتءـ

كەبىج،پىرەگي ىلوجـــ قىلاكيمونوكەــ ـ

ڭىنىۋەدلەب ـانىسىلىرۇقـىنويارـىتكەزوـ

ۋسىعوت ادنىعاجــ ىدياتاعابراتـ ڭايجنيشـ ـ

كەبىج قىلاكيمونوكەـىلوجـ ڭىنىۋەدلەبـ

كىتسۇتلوس ـايگەتارتسۋشەشڭىنىلەكتوـ

قىل ىدۋرىدلانياـەنىنىيۇتـ ؛ۋتەدلەدەجـ ـ

ىتقاتسىق-لىۋا ۋتيەكروكــ ـىسايگەتارتسـ

نىرەتپىساك،ادنىعاج ،ىدۋتەدنەكروــــــ ـ

نىتەينەدام،ىدۋتەدنەكرونىرالىدنىراد ــ

ـۋتەدنەكرونىسايگولوكە،ىدۋتەدنەكرو

نىرادمىيۇ،ىد ىتقىلىعڭىتىدۋتەدنەكروـ

تاحاياس؛ۋتەلىرەگلى ،ادنىعاجـىبىساكــ ـ

يام« يەتتەرۋسـىلۋايوبـ ،ياتاعابراتـ ـ

نەگەدنەكروـىتەينەدام ۋنىتۇك،رەجـ -ــ

ـنىيوبىساناسىن»نەكەمىلياجـاعۋعىنىت

ىدنىيۇتء،اش نادراتقاجــ لاماقـ ،اعۋلاـ ـ

ىدزىگەن شىناياتـ ىلىگيا،ەگۋتەـ ـاكرامــ

پىرىدنالرازاب،اعۋتاراج تاراجيتــ ەگۋتەـ

ىدنابات ۋلوبـ كەرەكـ رالالاسىدنىيۇتء.ـ

نىسامروفەر مىلىرۇق،پىتەدڭەرەتــــ ــــــ

نىسامروفەر ـىرەگلىىتقىنرو،ىدنەسلەبـ

،پادماشقىنىرادمىلىرۇقتەمىكۇ،پىتەل

نەمۋرەبەگنەموت،ۋرەبـەگنەموتـىتقىقۇ

ىدۋراقساب تەمزىق،ۋرىتساتشۇـ ىدۋەتوـ

ۋتراسقاج نىسامروفەرــ ،پىتەدڭەرەتــ ــ

ۋادماق ىنامروفەرقىدمىلىرۇقىعادنىعاجـ

تەكەلمەم،پىتەدڭەرەت ىگەدنىگىلەيــــ ــ

تەكەلمەم،نىروپىساك لامـــــ ىكلۇم-ـ ــ

نىسامروفەر لىۋا،پىتەدڭەرەتـ ـاۋراشـ

لىۋا،ىعىلىش قاتسىق-ـــ نىسامروفەرــ ـــ

ـوكەىعادنىۋراقسابقىلاح،پىتەدڭەرەت

ڭىناكيمون سىترۇءـ پىمادـ رابانىۋياعلۇـ

نەپشۇك ۋادلوقـ ۋتەسروكـ شۇء.كەرەكـ

ڭىتپىساك ىتسەكياســـ اشنىرابنىۋمادـــ ــ

لىۋا،پىتەلىرەگلى قىلىشاۋراشـ اشمىسوقـ

نىرەدمىنو ۋەلرەنامـ نىبىساكــ ـاعۋتىمادـ

شۇك ڭىتپىساكرەنو،پىلاســ نىپيتـــــــ ـ

نىسەجەراد،پىترەگزو ىدۋتالىراعوجــــ ــ

ـرىعوششۇككەبڭە،پىتەلىرەگلىلەدەج

ناعنال رابـىتپىساكـ نەپشۇكـ ،پىتىمادـ ـ

تەمزىق ۋەتوـ ـلەدەجنىۋمادڭىنىبىساكـ

ـەشكەرەكىدنىزوڭىدياتاعابرات،پىتەد

نىسەيۇجپىساكىعنامازـىسوـەيـەنىگىل

ۋرۇق كەرەكــ كىدزىگەن.ــ رالىعلىرۇقـــ ــ

نىسىلىرۇق ـقىلىقلو،پىتەلىرەگلىلەدەجـ

ىدرات ـيمونوكەقاميا،پاتقىلوتلەدەجـ

ىساك ڭىنىۋمادــ نىرالىعلاسوتـ ۋاتسالاـ ـ

كەرەك ـكەرىتڭىتسنانيف،ىجاب،انىزاق.ـ

كىت نىلورـ انىزاق،پىتيەشۇكـىيانىشـ ــ

ىرانياق انىزاق،نىسىلىرۇقــ ،نىسىعىشـــ ـ

كىدنەميۇس ڭىتسنانيف،نىلورــ كەرىتـــ ـ

نىۋلوب ساب،پىرەگيـىتقىمـ ،اعاناسىنــ

ڭىناكيمونوكە ىراعوجــ ـانىۋمادـىلاپاسـ

تەمزىقـىسقاجەدـىتپىتء .كەرەكۋەتوـ

ڭىتقاميا الاقـ نىسەروـىتەمزىقـ ياپپاجـ ـ

ىگىلەشكەرە،پىتالىراعوج ىتپىتءــــ ەدــ

تەينەدام،نىقيا ىيەگڭەدـــ ،ىراعوجــ ــ

ۋارۋابكىدنىزو انىتاۋقــ ىدرالالاقـەيـــ ـ

انىشلۇق ڭىدرىڭوء،پىرۇقـــ ـەسەكياســ

نىۋنەتتەكەرا يەلىرەكشىــ ىتقىلىعڭىتــ ــ

راء،پىتەلىرەگلى انىعىلىشترۇجتلۇـــ ـــــ

.كەرەكۋتاراجاتروىلياجاعۋناتسىنوق

ـرىعوشاشنىراباعاناسىنسابىدرازان

قىلاح،پىرىدنال ـزىساماتماقنىسىمرۇتـ

نىيادعاجاڭاجڭىدۋتراسقاجنەمۋرىدناد

انىشلۇق كەرەكۋشاــ قىلانىزاق.ـ سىعىشـ ـ

نەپ ۋسەتكەموكـاعڭايجنيشـ ڭىنىسىجراقـ ـ

نادزىياپ70 نىماتساــ قىلاحـ نىسىمرۇتـ ـ

ۋرىدنادزىساماتماق نەمـــــ اعۋتراسقاجـ ـــ

،ۋرىدنەتپىساك،پىلوبىدناباتـەگۋتەتسى

ۋەدمە،ۋتراعا-ۋقو نىيۇتءىدرالىلراتاقـ

نەكتە زىعوتـ كىلىدمىيتـاققىلاحـىلرۇتءـ

ۋاساج نىسايرەنەجنيـ ،پىراقتاـەنەسلەبـ ـ

نەمرالانراـىلرۇتء پىساك،ىدۋنەتپىساكـ

ىدۋتاراج ۋقو،پەبەجــ ڭىدۋتراعا-ــــ ــ

نەمـىساپاس نىسەروـ ىپلاج،پىرىسوءـ ــ

ڭىتقىلاح قىتتامالاسـ ـالىراعوجنىسەروـ

قىدماعوق،پىت نىسەيۇجۋرىدنادزىسماقــ

الاق،پىرىدنەدلەمەك نىرادنىعرۇتلىۋا-ــ

زىسڭالا ۋرىدناتسىنوقـ نىتەمزىقـ ـىسقاجـ

نىسىلىرۇقىسەيۇجكىدزىسپىۋاح،پەتسى

سىباتڭىنىعىلىشترۇجتلۇراء،پىتيەشۇك

تىقاب،نىمىزەس نىمىزەســــ زىسكىدزۇــ ـ

.كەرەكۋرىتترا

ـرىعوشاشنىراباعاناسىنسابىدرازان

راتتلۇ،پىرىدنال ـعاجاڭاجڭىنىعامىتنىـ

ـامىتنىراتتلۇ.كەرەكۋشاانىشلۇقنىياد

نانىعىلراساباعلا،ىع نىتەتەسروكـىگلۇــ ـ

قاميا ،پەدمەكەبنىرەلەجيتانڭىدۋرۇقـ

ـامىتنىراتتلۇ«،پىتالىراعوجنىسەجەراد

ڭىنىع نەم»ـىعارىڭاشـىلەكەرەبـ راتتلۇـ

ىعامىتنى نەكسەلرىبــ قىتسودــ نىلىميقـ ـ

ياپپاج راتتلۇ،پىتەلىرەكشىــ ـىعامىتنىــ

تىگۇ نىسەيبرات-ـ ارازوء،پىتيەشۇكـــ ـــ

ـرۇعاناىدزىگەنقىدماعوق»ىلەپكىرىك«

مىل راتتلۇ،پەدمەكەبـ نىتەمزىقىعامىتنىـ

راب راب،نەمنىيەزـ نەپشۇكراب،نەماتنىــ

.كەرەكۋەتسىىسقاج

ـرىعوشاشنىراباعاناسىنسابىدرازان

ـادعاجاڭاجڭىنىتەمزىقنىدء،پىرىدنال

نىي نىدءڭىنايتراپ.كەرەكۋشاـانىشلۇقـ

ىتەمزىق ىگەدنىنوجــ نىتىعابـىگزىگەنــ ـ

ياپپاج نىرالىدڭاز،پىرىدناتقانايتــــ ــــ

نىرادزىسڭاز،ۋاعروق ىتقىلىراقشۇ،ۋەتكەشــ

پالانىس،ۋەجەت ،ۋرۇتىسراقـەگۋرىكــ

اعرالىتسىملىق ىققوســ ىدناباتـەگۋرەبــ ـ

زىمىلە،پىلوب ـوگڭۇجڭىنىنىدءمالسىءـ

ۋنالاش ىدناباتـانىتىعابـ ەگنىد،پىلوبـ ــ

نىتەنەس ڭىتقىلىشترۇجـــ ىتپىلاقــ نىدءــ

نىتەجاق ،پىرىدنادزىساماتماقاشنىيوبڭازـ

ىدرەتسىينىدء ىدۋراقسابـ ،پىتيەشۇكـ ـ

زىسڭاز ڭاتاقـاعرادلىميقينىدءـ ـىققوسـ

ڭىننىدء،پىرەب كىتسيلايستوســ ـاعماعوقـ

ەنىۋسەكياس ەنەسلەبــ كىلىشكەتەجــ ۋتەــ

.كەرەك

ـرىعوشاشنىراباعاناسىنسابىدرازان

ايگولوەدي،پىرىدنال ڭىنىتەمزىقــ ـاڭاجــ

نىيادعاج ـگولوەدي.كەرەكۋشاانىشلۇقـ

ىدناباتـاعۋراقسابـايتراپـىناي نادۋلوبـ ـ

تەينەدام،يامىقتىۋا نىمىنەســـ مەكەبـ ــ

يساياسسىرۇد،پەد اقتىعابــ ىدناباتــ ـ

سىرۇد،پىلوب قىدماعوقـ انىتىعابرىكىپـ

ىدنابات لىتاب،پىلوبـ نىقيا،پىتاقنۇءـ

ايستيزوپ ۋرىدلىبءــ نىلىميقـ ـىتساعلاجــ

ايگولوەدي،پىتەتسىرو نىبەشــــ لىتابــ ــ

،پاتقاس ىدرەليەكتەبىكە«ـ يەلىرەكشى»ـ ـ

ىتتەرىدۇق،پىزاق ۋرىتسىيۇــ نەمىتاۋقـ

كىتسيلايستوسەيانىتاۋقۋتەكىلىشكەتەج

.كەرەكۋرۇقنەپشۇكرابىنايگولوەدي

ـرىعوشاشنىراباعاناسىنسابىدرازان

ايتراپ،پىرىدنال ڭىنىسىلىرۇقــ اڭاجــــ ــ

نىيادعاج ڭىنايتراپ.كەرەكۋشاـانىشلۇقـ

قىلراب ىدناباتەنىۋتەقىلىشسابـەكتەمزىقـ

ڭىنايتراپ،پىلوب يساياســــ نىسىلىرۇقــ ـ

ساتۇترىبء ىدمىنەس،تارۇم،ىشكەتەجـ ــ

ىدۋەدمەكەب زىگەنــ ڭىنايتراپ،پىتەــ ــ

يساياس نىسىلىرۇقـ اعۋيوقاعنىروـىتسابـ

ىدنابات ،زىسكىشرىك،لادا،پىلوبـــ ـــــ

كىلرەكپاۋاج نىتيالاقراـ رالرداكـ نىسوقـ ـ

نىسىلىرۇق ىگزىگەن،پىتيەشۇكىتساعلاجـ

ىتايمىكاىتاسىگزىگەننەمىمىيۇـىتاس

نىسىلىرۇق ايتراپ،پىتيەشۇكـىتساعلاجــ ــ

كىتكاپ،ىليتس نەمـىسىلىرۇقــ -پىرىءـ

ىتساعلاجنىسەرۇكۋرۇتـىسراقـەگۋرىش

ڭىنايتراپ،پىتيەشۇك ىعادىتاسىگزىگەنــ

كىليب ۋزىگرۇجــ نەمـىتاۋقــ ۋراقسابـ ــ

.كەرەكۋتالىراعوجزىسكىدزۇنىسەرو

ـرىعوشاشنىراباعاناسىنسابىدرازان

راب،پىرىدنال ىدۋمادنەمەدرەز-نىيەزـ

ڭىدۋالراپسوج نىيادعاجـاڭاجــ ـانىشلۇقـ

ىديادعاجىپلاجڭىنموكتراپ.كەرەكۋشا

ىسياقراء،پىرەگڭەم ۋرىتسەكياسىتقاجــ

نىلور قىلوتـ تروتء،پىرىدنەلەلۋاســ ــ

قىلىشساب ساتۇتـاقلاـ ،نىتاعىشـەكپەشـ

،نىتانىشلۇقەگرىبارۋتارۋكورپنەپتوس

رىبء رىبء،تەينــ نەپكەلىتــ ڭىتقامياـــ ــ

نەمـىعىلىتقىنرو اشاماتنىتيەبەجنىۋمادـ

ىديادعاج شۇكـ الاسـ ،پىرىتساتپىلاقـ ـ

ـەدڭەرەتنىسامروفەررادمىيۇقىلاراقۇب

نەمڭاز،پىت ياتاعابراتنىتانىلاسەگنوجـ

ىسىلىرۇق قاياــــ نىسىلاـ ؛ۋتەدلەدەجــ ـ

اعڭايجنيش ىلاماتتىعابــ ەگۋسەتكەموكـــ ــ

ڭەلەكسو ڭينۋايل،پىرەبنامءەدەجەرادـ

نەم نەمىسىلەك-سىرابڭىدياتاعابراتـ

نىگىتسەبلەس مىلرۇعاناــ ،پىرىتسالۋيوقـ ـ

نەگلەكەككەموكاعڭايجنيش،پىتەلىرەكشى

انىۋساباعلا،ەنىۋلىتەج-پىسوءڭىدرالرداك

ەشكەت ؛ۋەلرىزاــ نەمناۋتڭيب«ـ كىلرەجـ ـ

ـەبنىسايەدي»ىساتقاتىبيودرىبءنىرو

،پاعروقەگرىبىناراكەش«،پىتانروكىر

قىلياب نانىرانياقـ قاتروـ ،پىنەتكىلىگيـ ـ

ىتقىلىدلازبا ەتكىلرىب،پاتقىلوتارازوءــ ـــ

نىتەنەدلۇگ نەمناۋتڭيب»ـ نىروكىلرەجـ

اسىعوت ڭىنىۋمادـــ نىتەتەسروكـىگلۇـ ــ

نىنويار ـۇقىش-9،پىرۇقالاسشۇكـ

ڭىنىسىلىر ىتتاسءڭىنىرەتتەمزىقـىلرۇتءـ

ەنىۋلىتەتسىرو رابــ نەپشۇكـ كىدلىپەكـ ـ

يرەكسا؛ۋتە نىسوقـ ىتقىرىنىسىلىرۇقـ

ەدرۇت اڭاج،پادلوقـ ىعادنىتسايادعاجــ

نەمـايمرا ايمرا،تەمىكۇـ نەمــ قىلاحـ ـ

نىعامىتنى ڭىتقاميا،پەدمەكەبزىسكىدزۇـ

ىدنەمراپڭىنىرەتتەمزىقۋماد،قىلىتقىنرو

.كەرەكۋرىتسىيۇنىشۇككىلرىب

قىتقاميا ڭىنموكتراپـــ راسابنىروــــ ـــ

كىلىشمىكا،ىيجۋش ڭىنىسەمەكەمــ ـىيلاۋـ

تايقۇم ـامءىراءىدراقسابىتسىلىجامءـ

سىلىج ۋرىدناتقانايت،ۋرىدنەلىتكەيادنىحۋرـ

.ىدەليوسنىزوسءىدنىتىروقنەنىنوج

ەدزوس رالانىمـ پاتاــ ىدلىتەسروكـ :ـــ

رالۋارات،رالالاق-نادۋا ايتراپڭىلاقەناجـ

ىرەلەشۇم ەككىلرىبىنايەديرالرداكنەمـ

ەرىتلەك پىرىتوـ ـرەگيىدۋرىدناتقانايتـ

تايقۇم،ىۋ يەلىرەكشى،پىنەريۇــــ ـــــ

ىسو،پىنىسۇتء ڭىتسىلىجامءـىكتەرــــ ـ

نىحۋر رىبء،پىرەگيسىرۇدــ ،تەينـــ ـ

رىبء نەپكەلىتـ ىتقىلىتقىنروــ ،پاتقاســ ـ

قىلاح،پالراپسوجىدۋماد ـانىسىمرۇتــــ

كىلىدمىيت اڭاج،پاساجـــ ـىگەدرىۋادــــ

،ىدمىساراج ىسايگولوكەــ ،مەكروكــ ــ

ياتاعابراتـىلياجـاعۋناتسىنوق ڭىدۋرۇقـ

ىناناسىنساب؛ىۋزاجەگرىبنىعاراپاڭاج

ۋاقرا پىرىتوــەتەــ ىدۋرىدناتقانايتــ ـــ

ساب،پىرەگي ەگيەكوكزەكراءىناناسىنــ

ـەدنىمزەكراءىناناسىنساب،ىدۋاتقاس

ـقانايتلىتابىناناسىنساب،ىدۋلاـەنىت

ىدۋرىدنات قىلىتقىنرو،پادنىروــ نەپـــ ـ

يەدرىبنادۋماد لومـــ مىنوءــ ،ىدۋلاــ

يەدرىب ەكسىڭەجــ ىدۋتەجـــ انىشلۇقـ ـــ

پىرىتواتراسقاجىدليتس؛ۋرىساەگەزۇج

ىدۋرىدناتقانايت كىلرەكپاۋاج،پىرەگيــ ــ

تەمزىق،ىدمىنات پەش،نىمىناتنىروـــ ــ

نىمىنات زىسكىدزۇـ قىتقاميا،پىتيەشۇكـ ــ

ڭىنموكتراپ شىقسابـىتلا«ــــ تەمزىقــ ــ

نىسىداء تايقۇم»ـ اڭاج،پىرىدناتقانايتـ ــ

ىدۋادنىروىدرەتتەدنىماڭاجـىگەدرىۋاد

.كەرەكۋادماقنەپكىدلىپەكىدنەمراپ

سىلىجامء ەنيەبـــ سىلىجامءناركەــ ــ

ادنىسامروف ىعاتقاميا،پىلىشاــ تروتءـــ ـ

ـەراداترو،ىرالىشسابڭىناقلاقىلىشساب

ـۋكورپەشمىلوبنەمىتوسقىلاحـىلەج

ڭىنارۋتار ىگەتكەشەۋاش،ىرالىشسابـ ــــ

امراقساب،قاميا ىلەجەرادـــ ،اعايسنەپــ ـ

ناققىشـاقسىلامەد تروتء،رالرداكـاقاسـ ـ

قىلىشساب ڭىناقلاـــ سابــ ،ىرالىشتاحـ ـ

راسابنىرو سابـــ اققاميا،ىرالىشتاحــ ــــ

،ەسڭەك،تەتيموكىسياقراءىتساراقەتوت

قىلاترو،ڭىدرەلەمەكەم ىلايمونوتۆانەپـ

ڭىنىرادنىرونىتارۇتادياتاعابراتڭىننويار

راسابنىرو نەدىلەجەرادنادۋاــ ىراعوجـ ـ

ىشساب ىرالرداكــ ىگزىگەنـ سىلىجامءــ ـ

ادنىلاز ـىسياقراء.ـىتسانىتاقـەكسىلىجامـ

ڭىدرالالاق-نادۋا تروتءــ قىلىشسابــ ـــ

نادۋا،ڭىنىساقلا ـىرالۋاراتڭىدرالالاق-ـ

ڭىن ىتپاۋاجـ ىسياقراء،ىراتسادلوجــ ــــ

ەشوك،امرەف،قىشالاق،لىۋا ــــــــــــــــ

ىرالامراقسابسىء ڭىنىساقلاـ ىرەلەشۇمـ

نەمرالالاق-نادۋا ،قىشالاق،لىۋاــــ ــــ

ەشوك ىعادنىرالامراقسابسىءــــــ ــــــــــ

سىلىجامءـەشمىلوب ەكسىلىجامادنىناديامـ

.ىتسانىتاق

ىدلىشانەپسىڭەجىسىلىجامءنەگلىتيەڭەكڭىنىتەتيموكقىتقامياياتاعابراتپكج
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ـىعڭاش راپكوك،ۋبەتـىعڭاش ــ راپكوك،ۋبەت ەشكەرە،ۋتراتــ ــ ەشكەرە،ۋترات ىدرەنوــ ـ ىدرەنو ۋالاشاماتـ ـ ۋالاشامات ...ـ راق... راقـ زۇم--ـ زۇمـ قىليابـ ـ قىلياب نىرانياقـ ـ نىرانياق شىنەيۇسـ ـ شىنەيۇس نەكتەـ ياعوتناعاشنەكتە ىعادنىنادۋاياعوتناعاش ىعادنىنادۋا
قىلىشترۇج نەپقىلىشترۇج رالىشتاحاياسنەپ اڭاجرالىشتاحاياس ادلىجاڭاج راقادلىج زۇم--راق ڭىنىسەكەرەمزۇم انىعىتتاشڭىنىسەكەرەم ىدموشانىعىتتاش ..ىدموش

ڭىديا--11 ىنۇك--66ڭىديا ىتكەزەك--1313««ىنۇك ياتاعابراتىتكەزەك ياعوتناعاشياتاعابرات ۋاتياعوتناعاش ىلۇگۋات ىسەكەرەمىلۇگ سەلىلەج»»ىسەكەرەم ڭىنىلىميقسەلىلەج ڭىدياعوتناعاش««ڭىنىلىميق ىلۇگڭىدياعوتناعاش ىدلىشاىلۇگ »»ىدلىشا
راق زۇم--راق ىسەكەرەمزۇم قىلرابىسەكەرەم ىۋاتقىلراب ىعادنىيارۋابىۋات ىعڭاشراقىعادنىيارۋاب ادنىعىلاتروىعڭاشراق نەپتاناتلاسادنىعىلاترو ىدلاتسابنەپتاناتلاس ..ىدلاتساب

قىلراب ـ قىلراب ىۋاتـ ىعادنىيارۋابىۋات ىعڭاشراقىعادنىيارۋاب ىعىلاتروىعڭاشراق نادۋاىعىلاترو نانىعىلاترونادۋا رتەموليك77نانىعىلاترو ىسانىتاق،اتقىتقىشاقرتەموليك ياعوتناعاش،ىليالوقىسانىتاق،اتقىتقىشاق ىعادنىنادۋاياعوتناعاش،ىليالوق ڭەڭەىعادنىنادۋا
نەكلۇ ىقسىقنەكلۇ لىيەس،تاحاياسىقسىق نەۋرەس--لىيەس،تاحاياس ىنەكەمنەۋرەس ىدالاناسىنەكەم ..ىدالاناس

لۇب لۇبـ ـىكتەرـ ادلىميقـىكتەر ـ ادلىميق تابباحام««ـ ـ تابباحام لۇگـ لۇگـ ىزىڭەتـ اكيتنامور..ىزىڭەت نىنەكەماكيتنامور ىتساب»»نىنەكەم پىرىقاتىتساب لىسا،پىتەپىرىقات راپكوك،ۋەدزىتازتازلىسا،پىتە قىلالاد،ۋتراتراپكوك،ۋەدزى قىلالاد،ۋترات
كىلوكوتۆا نىشۇككىلوكوتۆا پاۋاك،ۋسانىسنىشۇك لىۋا،ۋاتقاقپاۋاك،ۋسانىس قىلىشاۋراشلىۋا،ۋاتقاق اشمىسوققىلىشاۋراش نىرەدمىنواشمىسوق ۋتاسنىرەدمىنو ىتقايسۋتاس يابىتقايس ىدنۇمزامياب راقىدنۇمزام زۇم--راق قىتپىرىقاتزۇم ىلىميققىتپىرىقات ىلىميق
ىدرالىشتاحاياس،پىلىزىكتو راقىدرالىشتاحاياس،پىلىزىكتو زۇم--راق ڭىنىلىميقزۇم نانىعىزىقڭىنىلىميق اعۋناتتاززالءنانىعىزىق ىدارۋاباعۋناتتاززالء ..ىدارۋاب

ۋلاتساب ـ ۋلاتساب ـىعادنىتلاسـ يبء،ناءـىعادنىتلاس ـەناجيبء،ناء تەبـەناج تەبـ ـاقلاقـ ۋترەگزوـاقلاق ـ ۋترەگزو ىرەنوـ ـ ىرەنو ـىتقايسـ ـىلۋادڭاتـىتقايس رەلرىمونـىلۋادڭات ـ رەلرىمون راقـ زۇم--راق ەنىسەكەرەمزۇم ەشەگزوەنىسەكەرەم ناسءەشەگزو ناسء
پىسوق ۋزىقپىسوق ىسراقۋزىق ىدنىلاىسراق ..ىدنىلا

ادلىميق ـ ادلىميق ىعڭاشـ ۋبەتىعڭاش ڭىنىرەلرەبەشۋبەت راڭىسڭىنىرەلرەبەش ىدناباتراڭىس سوق،ىعڭاشىدنابات ىدناباتسوق،ىعڭاش ىعڭاشىدنابات ۋبەتىعڭاش ىرەنوۋبەت ڭىدرەدنەمرەروكىرەنو زوكڭىدرەدنەمرەروك نىرىيەمزوك رىدناقنىرىيەم ــرىدناق
نايق؛اس ىكسەك--نايق؛اس راپكوكىكسەك ۋتراتراپكوك ىسىراجۋترات ڭىدلىميقىسىراج نىتاناتلاسڭىدلىميق قىلالاد؛ىدرىسانىتاناتلاس كىلوكوتۆاقىلالاد؛ىدرىسا نىشۇككىلوكوتۆا ۋسانىسنىشۇك اعرالىشتاحاياسۋسانىس شۇكاعرالىشتاحاياس ڭىتتاۋق--شۇك ڭىتتاۋق
نىتەمەرەك ـ نىتەمەرەك لىسا؛ىدەلىگياـ ــ لىسا؛ىدەلىگيا ۋەدزىتازتازــ ىلىميقۋەدزى نەگەتپوكىلىميق ىنىشتاحاياسنەگەتپوك ەنىزوىنىشتاحاياس رالو،پارۋابەنىزو ەشەنرالو،پارۋاب ىشراشنونوەشەن رتەمىشراش ىگەدرەجرتەم ڭىلاقىگەدرەج اعراقڭىلاق اعراق
نەگلىموك ـ نەگلىموك قىليسـ ـ قىليس نىساكچۋتراكـ ـ نىساكچۋتراك نەمۋەدزىـ ـ نەمۋەدزى ـەگرەگىباـ نەمرالىعادنىسابتو؛ىتسۇتءـەگرەگىبا ــ نەمرالىعادنىسابتو؛ىتسۇتء ەگرىبــ نادراقەگرىب مادانادراق ۋاساجمادا ىسىراجۋاساج رىبءىسىراج ىليۇءرىبء اعناجىليۇء اعناج
قىتتاش ىداليسقىتتاش ..ىداليس

ۋلاتساب ـ ۋلاتساب ادنىتلاسـ ـ ادنىتلاس نىعاشـ ىدمەلوكنىعاش نوفارامىدمەلوك ڭىنىسىراجنوفارام ۋلاتسابڭىنىسىراج ىتلاسۋلاتساب ىتكىلىگرەج،پىلىزىكتوىتلاس ىعادنىروىتكىلىگرەج،پىلىزىكتو رداكىعادنىرو نىعىلىشترۇج--رداك ەناجنىعىلىشترۇج اتروەناج اترو
پەتكەم نىرالىشۋقوپەتكەم ناعىتماقنىرالىشۋقو نەد500500ناعىتماق قىترانەد ماداقىترا ىسومادا اقسىراجىسو ىتسانىتاقاقسىراج ..ىتسانىتاق

ياعوتناعاش قىدنادۋاياعوتناعاش تاحاياسقىدنادۋا ڭىنىسەمەكەمتاحاياس ىعىتسابڭىنىسەمەكەم يەمنىۋوگوگىعىتساب «:يەمنىۋ راق«: زۇم--راق تاحاياسزۇم نىرادلىميقتاحاياس ۋزىكتونىرادلىميق ىلىقراۋزىكتو ڭىدياعوتناعاشىلىقرا سىقڭىدياعوتناعاش سىق
ـىگەدنىلىگزەم مەكروكـىگەدنىلىگزەم ـ مەكروك نىرەتسىنىروكـ ـ نىرەتسىنىروك يادناقراء،پەلىگياـ ـ يادناقراء،پەلىگيا يادناقراء،اتتىقاۋـ يادناقراء،ەدلىگزەميادناقراء،اتتىقاۋ ەدرىڭويادناقراء،ەدلىگزەم ىدۋاتتاحاياسەدرىڭو ەگەزۇجىدۋاتتاحاياس ۋرىساەگەزۇج ۋرىسا
نىمىنات زىمىشقامرىتساتپىلاقنىمىنات ىدەد»»زىمىشقامرىتساتپىلاق ..ىدەد

قىۋج نادرادلىجقىۋج نادرادلىجـ ىرەبـ ىرەبـ ياعوتناعاشـ ـ ياعوتناعاش ىنادۋاـ راقىنادۋا زۇم--راق تاحاياسزۇم نىمىسۋامتاحاياس يارونىمىسۋام ىقسىق،پىتەيارو تاحاياسىقسىق،پىتە قىليابتاحاياس نىرانياققىلياب ىپلاجنىرانياق كىتتەبىپلاج كىتتەب
ىقسىق،پىشا تاحاياسىقسىق،پىشا نىمىقۋاتاحاياس ،پىرىتساتپىلاقنىمىقۋا راق،پىرىتساتپىلاق زۇم--راق قىليابزۇم نىرانياققىلياب قىلاكيمونوكەنىرانياق ەككىلىدمىنوقىلاكيمونوكە ىقسىق،پىرىدلانياەككىلىدمىنو ىتتاحاياسىقسىق،پىرىدلانيا ناجىتتاحاياس ــناج
ياعوتناعاش،پىرىدناد نىنادۋاياعوتناعاش،پىرىدناد ىقسىقنىنادۋا ڭىتتاحاياسىقسىق ەنىنىيۇتڭىتتاحاياس نىۋلانياەنىنىيۇت راء،پەبەجنىۋلانيا ڭىنمىسۋامراء،پەبەج نىگىلەشكەرەڭىنمىسۋام ىقسىق،پەلىگيانىگىلەشكەرە ىتتروپسىقسىق،پەلىگيا ناجىتتروپس ــناج
ياعوتناعاش،پىرىدناد ادنىنادۋاياعوتناعاش،پىرىدناد تروتءادنىنادۋا ادمىسۋامتروتء ىدۋاتتاحاياسادادادمىسۋام ەگەزۇجىدۋاتتاحاياس ىدرىساەگەزۇج ..ىدرىسا

اققاناس ىسو،ادناعاراقاققاناس ىنۇكىسو،ادناعاراق اعڭىم55ىنۇك ۋاياتاعڭىم ماداۋايات راقمادا زۇم--راق تاحاياسزۇم ەنىسەكەرەمتاحاياس ناقسانىتاقەنىسەكەرەم ..ناقسانىتاق
نىتەرۋس ناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس زىمىشلىتءناعالراباح،پىترات ڭىشڭيميليلزىمىشلىتء ىتكىرە،،ڭىشڭيم ىشلىتءىتكىرە نىچىشلىتء يشڭاۋشنىچ يشڭاۋش







_» ىتكەزەك--1313«_ ياتاعابراتىتكەزەك ياعوتناعاشياتاعابرات ۋاتياعوتناعاش ىلۇگۋات ىسەكەرەمىلۇگ سەلىلەج»»ىسەكەرەم ڭىنىلىميقسەلىلەج ڭىدياعوتناعاش««ڭىنىلىميق ىلۇگڭىدياعوتناعاش ىدلىشاىلۇگ راق»»ىدلىشا زۇم--راق ىسەكەرەمزۇم نەپتاناتلاسىسەكەرەم ىدلاتسابنەپتاناتلاس ىدلاتساب

ىلراق ىعاتپاقلاىلراق ەكەرەمىعاتپاقلا ىتاناتلاسەكەرەم ىتاناتلاس

ىدلاىسراقاياجقاشۇقىدرالىشتاحاياسنەگلەكنانىشىرۇبتروتءڭىتكەرىڭوتىعىلاتروىعڭاشراقىعادنىيارۋابىۋاتقىلراب.

.ىدانىسنىگىلىدمىزوتڭىدرالىشۋسانىتاقىسىراجنوفارامىعادزاياناعاقاق

.ادۋنادماقاعۋرىتترانىرەتسىرىك،پىتەيارونىسەكەرەمزۇم-راقرالىشلام-ىشنىگە

.ىدرىدلاقكىلەتسە،پىتراتەكتەرۋسنىرەتتاسمىيازوكڭىتسىراجىدنىعزىقرالىشتاحاياس .ىداليسنىسىنىتكىلىشرىتنەپتاۋق-شۇكاقپاقلاىلراقترىج-مىجىسىراجىكسەك-نايقڭىدۋسانىسنىشۇككىلوكوتۆاقىلالاد
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