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ڭىدزىمىتەزاگ ەكتىمۇ.ىراباحقانيجـ

مەتكوكـىلوت ەدنىسەكەرەمـ ـاشاماتـ

رەتتىمۇ ناعالاقراــ ىعادزىمىعامياــ راءــ

ايتراپتلۇ ىرەلەشۇمـــ نەمــــ رداكـ -ـ

نەكتوـىعىلىشترۇج رىبءـ ـاتىعادلىجـ

نىراتسىب ،پىلاـەكسەـ ـرۇتـىتتىقابـ

،ىتسىم ناعلىۋتـ ـرىجىدرەتسىرەگزوـ

.ىتتۇكتىمۇءاڭاجنادلىجاڭاج،پال

كىلىشپوك ـاعنامراڭىدرىۋادءـاڭاجــ

شالۇق نەنىرەلىشۋەمرەسـ اڭاج،پىلوبـ

ادلىج ەتكىلرىبـ ،پىنىشلۇقــ ـەتكىلرىبـ

ـلوقسوقلىشكەبڭە،پاساجسەرۇك

نەمىراد ـاراجسىمرۇتىتتىقابىتپىتءـ

ـنەدلۇگىلۇڭىنىتلۇاۋحڭۇج،پىت

ىدنىسىۋ ەگەزۇجنىنامراوگڭۇجـ

پوكەدـىتپىتءـاعۋرىسا ـاسوقسەلۇـ

.ىدرىدلىبءنىراتقىدنىت

لىيب كەشەۋاشـ ـالاقاشاشىسالاقـ

ىنىعرۇتڭىنىعاتسىقۋاتسابسوقىعىش

ڭىنڭىشنيشـىح ىراعوجـىلۇـ پەتكەمـ

ـلۇڭەڭىنو.ىشقاپسانىتاقـانىناحيتمە

نەك ـاجەجيتانىسقاجڭىنىلۇىنامراـ

نەمىۋتار نەنىنىگەـ لومـ مىنوءـ ۋلاـ

.ىدە

ڭىشنيشـىح ـيۇىسقاجڭىنمىلۇ«:ـ

ـتوءەكپەتكەميەدىگەدلىڭوك،پىنەر

ىعلىيب؛نىۋ لىجـــ ،پىلوبـىتسىرىـ ــ

ىسقاج مىنوءــ ،پىلاـ ڭىنايتراپـ لازباـ

ڭىنىتاساياس نەمـىگەموكــ ەدنىگەتەجـ ـ

ڭىدۋرىتتراـىتسىرىك ـاتءىدمىسەليۇـ

نىلىس ؛ىدۋباتـ ،ىسىدزىڭامادنانۇمـ

ڭىتكىلىشپوك ،پىلوبەتكىلرىب-ەكەرەبـ

ىسقاجەدىتپىتءادنىعىلىشسابڭىنايتراپ

.ىدەد»نىميەلىتنىۋرىشەكسىمرۇت

اڭاج ۋلاتسابـىمىسۋامۋقوــ ادنىدلاـ

ـەۋاش.قاملاتسابرەتتەمزىقاڭاج،رۇت

كەش قىلالاقـ ڭىتپەتكەمشىۋاتساب-2ـ

ـيۇڭىنىرالىشۋقوايجانۋفىسىشۋتىقو

ڭىنىۋنەر ،نىۋلوبـىتسىباتەدـىتپىتءـ

ڭىتپەتكەم ەدىتپىتءڭىنىعاجىسياقراءـ

.ىتتەتىمۇءنىۋسۇتءاراسقاج

ـىبەتكەمرابىحيراتقىلرىساع«:لو

ڭىدزىم ۋتىقوـ نىگىلەشكەرەىعادنىعاجـ

ىتساعلاج يەلىگياــــ ،نىۋسۇتءـــ ـ

ڭىنمىرالىشۋقو ڭىنمىلىبءـ انىڭىشراقساـ

تاناق ەدنىتەرزاتسۇ،نىميەلىتنىۋعاقـ

نەممىتەينقا زىسكىشرىكـ ـەيبراتماداـ

،پەل قىلرابـ ڭىنالابـ -ۋقواشاماتـ

،پىنەتكىلىگينادۋترـاعا ىدلەمەكـ ـ

پىسوء كىدنىكمۇمـەنىۋلىتەج-ـ ــاجـ

.ىدەد»نىمياس

كەشەۋاش قىلالاقــ كىلىشمىكاـ ـنۋـ

لاسرەۆي ۋراقتاڭازـ ـراڭىنىسەمەكەمـ

ـارۇتادنىعاتسىقڭىچنامىعىشالاقڭۇگ

نىت تەمزىقـ ڭىنىتەرتاـ ـىحـىسەشۇمـ

ڭيميۇي ،ۋسىعۇ«ـ كىلىدمىيتـ ،ۋاساجـ

ۋرىتسىعوت نىتارۇتـاتقاتسىقـاشنىيوب»ـ ـ

تەمزىق ڭىنىتەرتاــ ەدنىتەرـىسەشۇمــ ـ

ڭىنىسابتو ،ىلەكەرەبــ ۋاسـ تامالاس-ـ ـ

،نىۋلوب ناعرۇتـ قاتسىقـ ڭىنىساتروـ ـ

ـتەتىمۇءنىۋسۇتءاراسقاجەدىتپىتء

.ىت

ـەتيموكقاتسىقرىزاق«:ڭيميۇيىح

ڭىنىت تەمزىقـاڭاجـ پىنىلاسـىتاراميعـ

،پىلوب ۋلىرىدنەزەبــ ەدنىتسۇـ اڭاج.ـ ــ

ـىكپىشوككەرەترەانىتاراميعتەمزىق

كىتپەش،پىر نىلورـ ىسقاجمىلرۇعاناـ

،پىرىدنەلەلۋاس قاتسىقـ ـانىرادنىعرۇتـ

قىلىليالوق نىۋتاراجـ تىمۇءـ ،نىمەتەـ

نەمىسو ،ەگرىبـ ـەجڭىنىمىيۇـايتراپـ

ەدنىگىلىشكەت ڭىچنامــــ ڭىنىعاتسىقــ ـــ

تەب ،پىراسقاجەدـىتپىتءـىسەنيەب-ـ ـ

قىلىشترۇج اقسىمرۇتىتتاقۋاەدىتپىتءـ

،پىلەنەك ـاراجەدىتپىتءىتلاسلىۋاـ

،ىدمىس الاسراء،پىلوبـىتتەينەكروـ

ڭىتـىتەمزىق ساب،پىلىرەتوكـەگەروـ

ىناناسىن ەگەزۇجــ ەدـىتپىتءـاعۋرىساــ

پوك سەلۇـ نىۋسوقـ تىمۇءـ نىمەتەـ »ـ

.ىدەد

لىيب ـاقۋحيشنالامـىعاتساج34ـ

قىلال ۋوجۋيجـ ناتالكاۋـ ۋەتوتەمزىقـ

ڭىنىنرو ،ىسىتپاۋاجـ تەمزىقڭىدرالوـ

ۋەتو ىلرۇتءىرەبناتتىقاۋقازۇىنروـ

ـتارەپووككىتسەبلەس،ەگرەتكىتكىرەس

ـپىساكرەنوادۋاسەكەجـەناجـەنىرەتۆي

ناتالكاۋـەنىرەلىش ـىتىبءسىءىلرۇتءـ

نەگلەكپىر تەمىكۇ«.ـ نىرادمىلىرۇقـ

،پادماشقى ،ۋرەبـەگنەموتـىتقىقۇـ ـ

ۋرەبـەگنەموتـىتقىقۇ نەمـ ىدۋراقسابـ

،ۋرىتساتشۇ تەمزىقـ ىدۋەتوـ ـىلاپاسـ

ڭىنىنىبەتـىسامروفەر»ۋرىدنال ناعرابـ

نىياس ،پىتراـ ـەجنەمرادنىروپىساكـ

ـاتروادۋاس-تاراجيتىليالوقەگرەلەك

.ىتتەتىمۇءنىۋتاراجنىس

نەكتو« رىبءـ امروفەرىلرۇتءادلىجـ

ىدراتتايمسار،پىترازىسكىدزۇـىنىبەت

زىمىۋەتو ناعرابـ نىياسـ الوبـىليالوقـ

رىبء‹.ـىتسۇتء ـۋرىگۇجتەرقا-ـ

كەرەترە›ڭىد ەگەزۇجــ ،پىساـــ ـ

رىبء‹ ىتپىتءڭىدۋەتوتەمزىق›ادنىروـ

ىليالوقەد ،پىلوبــ ڭىتكىلىشپوكــ ـ

تايمسار ىۋەتوـ نىۋلوبزەتەدـىتپىتءـ

.نالامىدەد»نىمەتەتىمۇء

ـسنەپىعادنىنادۋاناۋاسادلىجاڭاج

ـىتقىنرويۇحوگڭايرداكناققىشـاعاي

،قىل ڭىدرەتسىـىلرۇتءـىلراتاقۋمادـ

ـنىتاسوقسەلۇىتساعلاجەنىۋەلىرەگلى
.ىدرىدلىبءنىعىد

ـروكڭىدزىمىناتوادلىجاڭاج«:لو

پىيەك ،نىۋنەدلۇگ-ـ ڭىدزىمىنەكەمـ ـ

،ىدمىساراجەدـىتپىتء مەكروكـ ـلوبـ

ـپىتءىسىمرۇتڭىنىقلاحتلۇراء،نىۋ

يابەدـىت ـۇجنىشنىۋلوبـىتتىقاب-ـ

نەتكەر نىميەلىتـ مەتكوك.ـ ـىسەكەرەمـ

-ۋاس،زىسۋاقاڭىدزىمىرالالاب،ىدلەك

تامالاس نىۋلوبـ ڭىدراتساج،ـ ـلىتابـ

نەپقىد اعۋلوبكىدزۇ،پاساجسەرۇكـ

،پىلىتمۇ ـىبوكاعماعوقڭىتكىلىشپوكـ

سەلۇكەر پىسوقـ نىنامراـوگڭۇج،ـ ـ

ـلۇقەتكىلرىبادنىلوجۋرىساـەگەزۇج

.ىدەد»نىمەتەتىمۇءنىۋنىش

ـــىتتۇكتىمۇءاڭاجنادلىجاڭاج،پىتەكەيتەگلىتىدرەتسىرەگزورالرداكنەمىرەلەشۇمايتراپتلۇراءىعادزىمىعامياەدنىسەكەرەممەتكوك

قىيالوبنەنىرەلىشۋەمرەسشالۇقاعنامراڭىدرىۋادءاڭاج

ۋالاراىنىتاسىگزىگەنەدمەتكوك

ىسەكەرەممەتكوك.زىمەكەرەمڭىدزىبء

ڭۇحنىۋيلزىمىشلىتء .ىديالراباحـ

نەننۇكـەشەنرىب ىرەبـ ــىلرۇتءـ

نەگيكنىمىيكۋاناعرىسادراقـىتسۇتء

ادراق ۋاناعرىسـ ىرەلرەكسەۋاـ ناۋاسـ

ڭىنىنادۋا ۋاتكوكـ راقـ انىڭالاـىعڭاشـ

،پىلانيج ادراقـ ۋاناعرىسـ نەمىلىميقـ

.ىداتقىتتۇقىدلىجاڭاج

ڭالاج نەمىعڭاشـ ـڭاشسوقەناجـ

نەمىع ،ۋاناعرىسـ راقـ ،ىلكيستوتومـ

ـزىقىتقايسىرەبڭەشۋاناعرىسادراق

ـتاحاياسىرەلرۇتۋشالىڭوكىتقىلىع

ادراق،پاناعرىسادزۇم-راقىدرالىش

ۋاناعرىس ڭىنىلىميقـ ـىگينانىتاززالءـ

.ىدرىدنەتكىل

ـالاقىزىحىشىنۇك-8ڭىديا-2

نانىس نەگلەكــ -ـىجۋدـىشتاحاياسـ

تاعاس«:ناۋي ــاعاراــىسوەد2ـــــ

،زىبنەگلەك نەكەـىتقىلىعزىقـەتوـــ .ـ

نەننۇكـەشەنرىب ـسوداقساب،نىيەكـ

ىدمىرات ـڭاشڭالاج،پىلەكپىترەـ

ڭىنىع ـنۇكرىبء،پىروكنىسەلەسۋاـ

.ىدەد»نىمىشكەبزىكتوىدلىڭوكىد

ـاسرۇتنۇكرىبءادنىنادۋاناۋاس

،زىڭ راقـ زۇم-ـ قىتسىـەناجـ نىلاجـ ـ

.زىسالاەنەتكىلىگيراتاقنانىتاحاياس

رىبء راقـىعاجـ ،پىنەكرۇبـ زۇمـ ـ

نەگنەسوت راقـ ؛اسلوبـىڭالاـىعڭاشـ

ـاسرابانىنويارسىنىروكناسارا،لا

،زىڭ ـالاالاتاززالءاشاقسابەدلۇمـ

.زىس

ـىڭالاىعڭاشراقۋاتكوكڭىنناۋاس

نان ناساراىعاتقىتقىشاقرتەموليك70ـ

ـەپمەتاۋاىقترىسادنىنويارسىنىروك

نەدلونـىسارۋتار نەموتـ يستلەس12ـ

ـارسىنىروكناسارا؛اسلوبسۋدارگ

ڭىنىنوي ەدنىشىـ ـوكنەدرتەمومرەتـ

ىسارۋتارەپمەتڭىنىۋسناسارانەگنىر

ـسۋدارگيستلەس40ىراعوجنەدلون

.ىداسانات

ـاسەدنىشىڭىنىۋبۋسناعارىقرۇب

ڭىدرالىشتاحاي ىرەتتەبـــ ،پارىبلاــ ـ

نەنىرەدزۇج ەگۋروكنىعىدناعناتتاحارـ

.ىدالوب

ـاياسقىلىزىحىشىنۇكلوس

ىشتاح ڭيپافيچــ ىدرالىعادنىسابتوـ ـ

ـەكياتتاحاياسانىنادۋاناۋاسپىترە

.ىتپىل

ناۋاس ادنىنادۋاـ ناعرۇتنۇكرىبءـ

ڭيپافيچ ناۋاس«:پىنەرىبەتـەشەگزوـ

نانىنادۋا ـارا+ۋاناعرىسادراق‹اناعـ

ناس ىدنىس›ـ تاحاياسـىكەـ نەنىرۇتـ

ـەد»نەكەىدالوبەگۋنەتكىلىگيڭەت

.ىد

ڭيپافيچ ادراق«:ـ نادۋاناعرىسـ ـــ

،ترىس ۋلىموشـاعناساراـ ـىسقاجادـ

نەكە زىمىيوب.ـ پىگرەسـ لۇب.ىدلاقـ

ڭىنارا ىۋەتوتەمزىق،ازاتـىساتروـ

ىسقاج ،نەكەــ پىتىروقـ ،ادناقتياــ ـ

»مىدناتتاحارەتو،نەكەىلياجـاعناج

.ىدەد

رىتلىب نەكسۇتــەكسىاديا-7ـــ ــ

ڭايجنيش ناۋچڭىشـىسنايتـ سىلامەدـ ـ

ادنىياجقانوق ،ناساراــــ ،اشنومۋبـ ــ

نەمۋس قانوق،ۋاتلاماعۋس،ۋلەدمەـ

،ىسەملوب يادنوس،ۋس-ساــــ قا-ـ

لىڭوك ىرەلرۇتتاراجيتـىتقايسۋشاـ

.راب

ـۋالىقابتاراجيتسابڭىدياجقانوق

ناجـىسىش ىگەدنىزەكەكەرەم«:ۋاچـ

قانوق ۋادلىباقــ ىرەشلومــ ەد1500ــ

ادنىعىلارامادا2000 ىدالوبـــ رىزاق.ـ ـ

رىبء مىلوبءـ ناساراـ اعناسارا،قىشاـ

ناعلىموش ڭىدراتقانوقـ ۋسڭىنناساراـ

ناعلوبـانىساپاس ـوق.ىسقاجىساعابـ

ڭىدزىمىياجقان ىشنىكەــ كىدمىزرەمــ ـ

ۋلىرۇجءـىسىلىرۇق ـەجەم،ەدنىتسۇـ

.ىدەد»ىدەسۇتەكسىلىيبنەم

ناۋاس ڭىتتاحاياسـىقسىقـىنادۋاـ ـ

،پاتسالاىدرەلىگرەدەكىعادنىۋماد

تاحاياسـىقسىق نىرەدمىنوـ ـەنەسلەبـ

،ناتقىدناقشا لەدەجتاحاياسـىقسىقـ

.ىتتاقيابنىسىلاتەبۋماد

ـىنادۋاناۋاسىرەبنەننەگرىكسىق

.ىدلوبىدنىعزىقىتاحاياسڭىن

اعۋسىعۇ ،ادناعاراقــ ـىلىج-2018ــ

ىلىج-2019ناديا-12 ڭىديا-1ـــ

قايا ەدنىنەشـ نىيەدـ نادۋاسـ ىنادۋاـ

ناعنادلىباقـاشنىيوب ىناسىشتاحاياسـ

ڭىم55 ىعڭىدلا،پىتەجـاعمادا200ـ

؛استرا26%نەدىگەدلىگزەمساسقۇ

تاحاياس ىسىرىكــ نويلليم45ــ 264ـ

ڭىم ساسقۇىعڭىدلا،پىتەجـاعناۋيـ

.ناعالىراعوج26%نەدىگەدلىگزەم

نەگلەكانىنادۋاناۋاسىتاحاياسۋاناعرىسادراق+ناسارا
ىدرىدلاقرەساڭەرەتاعرالىشتاحاياس

ىدنەلوباعنامۋدىڭالاىعڭاشراق

راق،پىنەلوباعنامۋدىڭالاىعڭاشراقىۋاتقىلرابىعادنىنادۋاياعوتناعاشەدنىزەكىسەكەرەممەتكوك
ىرەلرەكسەۋاـىعڭاش ەشنىليەمناتقىتتاشناعاليسىمەلاراققا،پىسىلاشياقىلرەب-ـىلراادالادـىلراقـ
.ىدناتتاززالء

.ىدرىدلانياەنىزىڭەتقىتتاشىنارالۇبرەلىكلۇكتاش،رەدنۇنەگرەبمەدارازوء
.ادۋتانيوقاناعرىسانىسالابزىگەىشتاحاياسىنۇك-8ڭىديا-2:ەتتەرۋس

ايشۋشڭاۋزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىترۋس



ڭىديا--22 مەتكوك،ىنۇك--88ڭىديا ــــ مەتكوك،ىنۇك ڭىنىسەكەرەمــــ ــ ڭىنىسەكەرەم ـەنىنۇك--44ــ ناعاراقـەنىنۇك ـ ناعاراق ـ
الاق،ىنۇتء ىرادنىعرۇتالاق،ىنۇتء نىرادماشىرادنىعرۇت ىدنىرەگلىنىرادماش ىدنىيەك--ىدنىرەگلى ەرىدنوسىدنىيەك ناعاتسابەرىدنوس ناعاتساب
،ەدزەك وگڭۇج،ەدزەك انيستيدەموگڭۇج ىسەۋشادانيستيدەم ياتاعابراتىسەۋشاد ڭىنىساناحاپيشياتاعابرات لىعۇشڭىنىساناحاپيش ــمەمەلىعۇش
ۋەد ىگەدنىمىلوبۋەد ڭىدرەلرەكتەمزىقىگەدنىمىلوب ىكشەك««ڭىدرەلرەكتەمزىق ىسىمرۇتىكشەك ىدنە»»ىسىمرۇت اناعىدنە لاتساباناع ــلاتساب
ڭىدراتساقۋان..ىدىد نەنىرىبڭىدراتساقۋان ڭوسنەنىرىب ىرىبءڭوس رەلرەگاپيش،نەمىۋلەكىرىبء اققىتسالابراقرەلرەگاپيش،نەمىۋلەك اققىتسالابراق
ىتسۇتء ..ىتسۇتء

رەگاپيش«« كەرىزەترەگاپيش پىلەككەرىزەت انىم،ىشزىڭىروكپىلەك ەگىسىكانىم،ىشزىڭىروك ؟ىدلوبەنەنەگىسىك »»؟ىدلوب
مىشىء،رەگاپيش«« پىرىۋامىشىء،رەگاپيش رۇتپىرىۋا »!»!رۇت
ىرادء،ارتسەس«« نىتارىتساملاىرادء،ارتسەس تىقاۋنىتارىتساملا ىدلوبتىقاۋ »!»!ىدلوب
لوس لوسـ ىنۇتءـ لىعۇشىنۇتء ۋەدمەلىعۇش ىگەدنىمىلوبۋەدمە سەبىگەدنىمىلوب ىشكەزەكسەب ڭىدرەكتەمزىقىشكەزەك ڭىدرەكتەمزىق
انىنرۇم ــ انىنرۇم يەپتەجۋسۋســ ــ يەپتەج ـەشەنرىبــ ساقۋانـەشەنرىب ـ ساقۋان ڭىنىيۇءـ ـ ڭىنىيۇء ادنىساراـ ـ ادنىسارا مىنىتـ ـ مىنىت ياپپاتـ ـ ياپپات ـ
پىرىگۇج ىدرۇجءپىرىگۇج ..ىدرۇجء

مەتكوك ـ مەتكوك ەدنىسەكەرەمـ ـ ەدنىسەكەرەم ناسـ ناعادڭىمناس ادنىسابتوناعادڭىم ەرامادنىسابتو ەراس--ەرام سابەراس ۋسوقساب ۋسوق
پىلوب ـ پىلوب لىعۇش،ادناقتاجـ ۋەدمەلىعۇش،ادناقتاج ىگەدنىمىلوبۋەدمە رەلرەكتەمزىقىگەدنىمىلوب تەمزىقرەلرەكتەمزىق ادنىنروتەمزىق ادنىنرو
،ياملىجپات راء،ياملىجپات تلۇراء ڭىنىساراقۇبتلۇ ىرىموءڭىنىساراقۇب نەمىرىموء ڭىنىعىتتامالاسنەم ىسىشۋاعروقڭىنىعىتتامالاس ىسىشۋاعروق
ىدلوب ..ىدلوب

ساقۋان ــ ساقۋان ەگرىب،ۋادلىباقــ ــ ەگرىب،ۋادلىباق پىرۇجءــ ـ پىرۇجء نىعىلۋاسنەدـ ـ نىعىلۋاسنەد لىعۇش،ۋترەسكەتـ ــ لىعۇش،ۋترەسكەت ــ
ادنىساق،ۋراقتۇق ــ ادنىساق،ۋراقتۇق پىلوبــ ـ پىلوب ۋالىقابـ ـ ۋالىقاب ....ـ ـىگڭەترەڭات.... تاعاسـىگڭەترەڭات ـ تاعاس ەكتەمزىقاداد1010ـ ەكتەمزىق
نانناققىش ـ نانناققىش ەگرىزاقـ نىيەدەگرىزاق تاعاس1414نىيەد پىتوءتاعاس ەستەكپىتوء ،ەدەستەك رالو،ەد راءرالو زەكراء ــزوزوزەك
نىرەد كەگرەسنىرەد قىليارۇقمەن،پاتسۇكەگرەس نەپقىليارۇقمەن،پاتسۇ اققىلۋاقلاجنەپ يەتتيتاققىلۋاقلاج ىديابنىلاسەدەديەتتيت ..ىديابنىلاس

لوس لوسـ ـىگنۇتـ ـىشكەزەكـىگنۇت لىعۇشـىشكەزەك ـ لىعۇش ۋەدمەـ ڭىنىمىلوبءۋەدمە ىسىشۋرەگڭەمڭىنىمىلوبء وۋلىسىشۋرەگڭەم وۋل
ڭيلۋيش لۇبڭيلۋيش لۇبـ ڭىنمىلوبءـ اقاسڭىنمىلوبء ڭىنو،ىرەكتەمزىقاقاس مەتكوكڭىنو،ىرەكتەمزىق ەنىسەكەرەممەتكوك ــەدەدەنىسەكەرەم
نەگ نەگـ ىرەساـ ەشەگزوەدەدىرەسا ڭەرەتەشەگزو وۋل..ڭەرەت ڭيلۋيشوۋل «:ڭيلۋيش رالاقساب«: ەكەرەمرالاقساب نەمۋزىكتوەكەرەم نەمۋزىكتو
رەگىبا ـ رەگىبا ڭىدزىبء،اسلوبـ ـ ڭىدزىبء،اسلوب زىمىتەمزىقـ ەدەكەرەمزىمىتەمزىق ىتپىتءەدەكەرەم سالابراقەدەدىتپىتء ىدالوبسالابراق »»ىدالوب
ىديەد راء..ىديەد ـىعلوجراء ـەكەرەمـىعلوج ماريەم--ـەكەرەم ماريەمـ ەدنىلىگزەمـ راتساقۋانەدنىلىگزەم نەدىگەتتەداراتساقۋان ەدەدنەدىگەتتەدا
پوك ،ناتقىدنىتالوبپوك ڭىنو،ناتقىدنىتالوب ىتەمزىقڭىنو ىتپىتءىتەمزىق سالابراقەدەدىتپىتء پىلوبسالابراق نىتەتەكپىلوب ..نىتەتەك

ناعنالاراج ـ ناعنالاراج ـىكەـ ـىتساقۋانـىكە پەدمەـىتساقۋان پىراعىشپەدمە ـ پىراعىش نانناعلاسـ لىعۇش،نىيەكنانناعلاس لىعۇش،نىيەك
ۋراقتۇق ـ ۋراقتۇق ىمىلوبءـ رىبءىمىلوبء ەكتاسرىبء پىلاتشىنىتەكتاس ىشكەزەك،ىدلاقپىلاتشىنىت رەلرەگاپيشىشكەزەك،ىدلاق نايشرەلرەگاپيش نايش
ڭاگڭىچ نەمڭاگڭىچ ىكڭىمڭاۋڭاۋنەم ساقۋانىكڭىم ۋاراقساقۋان كىلەتسەۋاراق نىرەتپادكىلەتسە كەزەك،پىشانىرەتپاد ــكەزەك،پىشا
كىلىش ـىگەدزەككىلىش ڭىدراتساقۋانـىگەدزەك نىناسڭىدراتساقۋان يەتپەسەنىناس ۋاگ؛اساتسابيەتپەسە يەفۋاگ؛اساتساب نەميەف ۋجۋجنەم
ڭيليەم ڭيليەمـ ارتسەسـ ساقۋانارتسەس نىيۇءساقۋان ىدۋالارانىيۇء پىتاتقاياىدۋالارا زارىبءپىتاتقايا پاتسىنىتزارىبء ىشقاملاپاتسىنىت ىشقاملا
ىدلوب ىدلوبـ ـىسو..ـ ەدزەكـىسو رىبءەدزەك نوتەكرىبء نانىلىقشىقنوتەك ناعنالۋنانىلىقشىق ىتتناقناعنالۋ پەسەنىتتناق ىۋرۋاپەسەن ىۋرۋا
اعاناحاپيش قىلراب،پىلىزىكتەجاعاناحاپيش رەلرەكتەمزىققىلراب،پىلىزىكتەج ۋەرەدرەلرەكتەمزىق لىعۇشۋەرەد ۋەدمەلىعۇش ۋالىقاب--ۋەدمە ۋالىقاب
ەنىسەملوب ،پىرىكەنىسەملوب ىتساقۋان،پىرىك ۋەرەدىتساقۋان اعۋراقتۇقۋەرەد پىسىرىكاعۋراقتۇق ىتتەكپىسىرىك ...ىتتەك ...

نىتەرۋس ناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس زىمىشلىتءناعالراباح،پىترات نىۋزىمىشلىتء وبوبنىۋ
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ۋالاراىنىتاسىگزىگەنەدمەتكوك







»ىسىمرۇتىگنۇت«ڭىنىمىلوبءۋەدمەلىعۇش

.ىدەرۇجسالابراقنەمىماقڭىدۋتياقاسپەدمەكەرىزەتىدراتساقۋانرەلرەكتەمزىقىگەدنىمىلوبۋەدمەلىعۇش

.ەدۋەدمەلىعۇشىتساقۋانناققىدلاشانىۋرۋاپەسەنىتتناقناعنالۋنانىلىقشىقنوتەكرەلرەكتەمزىقىگەدنىمىلوبۋەدمەلىعۇشقىۋجاعڭات

رالارتسەسـىشكەزەك ۋاگـ يەفـ نەمـ نيليەمۋجـ نىگىلىشكەزەكـىگنۇتـ ىتكەزەك،پىتاتقاياـ ناعلاپىرىسپاتــ

.ادۋساتشوقپاعلۇبلوقەنىرەتسەتتەمزىق

.ەدۋرىدنىسۇتنىيادعاجڭىتساقۋانەگرەلىگەدنىشىيۇءڭىتساقۋانرەگاپيشڭاگڭىچنايش
رەلرەكتەمزىقىگەدنىمىلوبۋەدمەلىعۇشقارىبء،ىساترونۇتء

.ەدۋەتسىياملامىنىتىلاء

يام ىلۋايوبيام يەتتەرۋسىلۋايوب ىتەينەدام،ياتاعابراتيەتتەرۋس نەگەدنەكروىتەينەدام،ياتاعابرات ۋعىنىت،رەجنەگەدنەكرو ەگۋنىتۇك--ۋعىنىت،رەج ىلياجەگۋنىتۇك نەكەمىلياج نەكەم
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