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كىتسينۋمموكـوگڭۇج ڭىنىتەتيموكقىلاتروىسايتراپـ
ساب تەكەلمەم،ىيجۋشـ قىلاترو،ىساعاروتءــ يرەكساـ
رەتسى ڭىنىتەتيموكـ ىساعاروتءــ ـوگڭۇج،ڭيپنيجيشــ
كىتسينۋمموك ـۋيبيساياسىتەتيموكقىلاتروىسايتراپـ
ڭىنىسور ـلىرۇققىلاحكىتتەكەلمەم،ىسەشۇمىتقارۇتـ
ڭىنىتەتيموكـىتقارۇتـىيات وگڭۇج،ۋشناجيلـىعىتسابـ
كىتسينۋمموك ـۋيبيساياسىتەتيموكقىلاتروىسايتراپـ
ڭىنىسور ىتقارۇتــ كىتتەكەلمەم،ىسەشۇمــ يساياســــ ـ
ڭىتسەڭەك وگڭۇج،ڭايڭاۋـىساعاروتءـ كىتسينۋمموكـ
ىتقارۇتڭىنىسورۋيبيساياسىتەتيموكقىلاتروـىسايتراپ
قىلاترو،ىسەشۇم تەتيموكــ ڭىنىۋچيجۋشـ ـىيجۋشـ
كىتسينۋمموكـوگڭۇج،ڭينۋحڭاۋ قىلاتروـىسايتراپـ ـ
قىلاترو،ىسەشۇمىتقارۇتڭىنىسورۋيبيساياسىتەتيموك
پىتراتء ۋرەسكەتـ ڭىنىتەتيموكـ -3يجىلۋاجـىيجۋشـ
ىنۇك-10ڭىديا كىتتەكەلمەمـىتكەزەك-13ــ قىلاحـ ـ
ڭىنىياتلىرۇق ىگەدنىسىلىجام-2ـــ رىبءــ مىلوبءـ رەدلىكاۋـ ـ
.ىتسانىتاقەكەج-ەكەجانىۋاراقىنامادنايابڭىنىرەلەمرىيۇ

نايجۋفڭيپنيجيش رەدلىكاۋـ ڭىنىسەمرىيۇـ انىۋاراقـ

ىتسانىتاق ەتسىلىجام.ـــ يەلــ ڭاج،يۇينيجـ ،نۇشنيلــ ـ

،ڭۇيڭيپنال ڭاكـ ،ۋاتـ نىچـ ،ڭىيوگـ ،ەۋيناپـ

ڭاج،ڭۇجىشڭيد ـنىرەگلىلىكاۋ8ىلراتاقڭىشنايلـ

نىساقياشۋلالاماقنادۋتلىرانەتكىليەدەكىدنىيەك-ىد

يادىعاديو ،ۋزىگرۇجـ ،ۋرۇققاتسىق-لىۋاـىتكىروكـ

ياعلاش ـاعاجىكە،ۋتىمادنىعىلىشاۋراشقىلابتيحۇمـ

،ۋتەدڭەرەتنىۋمادـاسىعوتڭىدۋال “وگڭۇجـىلرفيس”ـ

،ۋرۇق كىسەـاقترىسـ ،ۋتيەڭەكىدۋشاـ قىلاڭاجـ ـاشاـ

،ۋتەلىرەگلىىدۋماد كىتتەۆوس،ڭىدرادنويارـىعرىيابـ

ڭىدرادنويار ۋەبەجنىۋمادـ ـەرىڭوترەلەلەسامىتقايسـ

ەدنىگ رىكىپـ ىدرىدلىبءـ رىبء.ـ لىكاۋـ قىلاڭاجـ ،ۋشاـ

سىرەگزو ۋاساجـ ىدۋتاراجاكرامىلىگياقىتتلۇـىلىقراـ

كەيتـەگلىت ،ەدنەكتەـ يالىبڭيپنيجيشـ زىسء:ىدەدـ

ڭىدلىج-2001 ،زىسنەگەتسىـىتسىءـىسوەدنىزوـ ـ

رىزاق ـسىمىلرۇعەنەنىتسۇڭىنو،زىسرىتوپەتسىەدـ

نەگەت نىياسـ مىلرۇعلوسـ پىياروزـ ىدەلەكـ نىروپىساك.ـ
نەمىعىلىشاۋراش ـرىبءكەتۋزىگرۇجسىمۇج،ۋسىلانياـ

ىدنىيەز،ىيانىش.سەمەاناعىسەلەسامۋباتاشقاارىپىس

ارىدنالرىعوش پىرىتوـ قىلىشاۋراشـ ۋزىگرۇجـ ،كەرەكـ

لۇب شىروب_ــ ىعڭوسڭەڭيپنيجيش.ــ ىدزىڭامـــ ــ

ەدنىزوس ـنايجۋف،پىرىدناتقارۇتنىتەمزىقڭىننايجۋفـ

نادراتسادلوجقىد مزيلايستوسـاشوگڭۇجرىۋادءـاڭاجـ ـ

نىسايەدي ىدناباتـەگۋتەـىشكەتەجـ ىتتەمزىق،پىلوبـ

قىلىتقىنرو ادنىسىرابـ ـزاجنانىسانراىپلاجۋتەلىرەگلىـ

،ياب ىدناباتـانىمىناتسۇۋمادـاڭاجـ ،پىلوبـ ىدۋتراـ

قىلاح،ۋەتتەرىدمىلىرۇق،ۋەبەجىنامروفەر،ۋرىتقىنرو

،ۋناتقاسنەدرەتاق-پىۋاح،ۋاساجكىلىدمىيتانىسىمرۇت

ۋاتقاسـىتقىلىتقىنرو نىتەمزىقـ ساتۇترىبءـ ،پالراپسوجـ

يادىعاديو ،پەتسىـ نىساتروۋمادـاشاماتـ ۋرىتساتپىلاقـ

ادنىعاج ىكە،ەگۋزىكتەجلوقەگەجيتانكىدزۇادـىعاتـ

ڭىدۋالاعاج ۋتەلىرەگلىنىۋمادـاسىعوتــ ادنىعاجـ ـىگلۇـ

ياپپاج،پىنىشلۇقـاعۋلوب كەلەگڭودــ ماعوقـىتتەلۋادـ

ڭىدۋتانرو كىرەبـانىۋلادنىروـىتسىباتـ زىگەنـ ىدۋالاقـ

تىمۇء يالىبڭيپنيجيش.ـىتتەـ :ىدەتپىرادـاسابپەدـ

قىلاڭاج ،اعۋشاـــ قىلىشاۋراشـ قىدزاپماساج،اعۋرۇقـ ــ

.كەرەكۋرىتساتپىلاقنىساتروۋماداشاماتـىلادياپـاعۋتاراج

،پىلاشۇكىشۋاعزوقنادۋشاكىسە،نادۋاساجـامروفەر

ساتۇت ڭىنماعوقـ قىلاڭاجـ ـاج،ۋرۇققىلىشاۋراش،ۋشاـ

قىدزاپماس ۋتاراجـ اشنىرابڭىتكىدنىكمۇمنىتاۋقىشۋاعزوقـ

اققىراج ،پىراعىشــ ڭىدزىمىلەـ ڭىنىزۇجءـەينۇدـ نەكلۇـ ـ

سىرەگزو لاپقىـىعادنىيادعاجـ ،نىتاۋقـ كىلەكەسابـ نىتاۋقـ

زىسكىدزۇ ۋتيەشۇكـ كەرەكــ ىنەلەسام.ـ رادعابــــ نەدۋتەـ

،يابزاج ،پىتەتازاـىنايەديـ كىسە،ىدۋاساجـامروفەرـ

كىتتەبـىپلاجىدۋشا ۋتەدڭەرەتـ ،اعۋشاقىلاڭاجـىلىقراـ

ىسقاجمىلرۇعانااعۋتاراجقىدزاپماساج،اعۋرۇققىلىشاۋراش

ـماساج،اعۋرۇققىلىشاۋراش،اعۋشاقىلاڭاج،پەلرىزااترو

قىدزاپ ،كىتسىلىزۇتىتكەنروكنىتەتەسروكلاپقىاعۋتاراجـ

كىدمزيناحەم ىدرەلەلەسامـ شۇكـ الاسـ قىلاڭاج،پىشەشـ ـ

ـنالاتنىاعۋتاراجقىدزاپماساج،اعۋرۇققىلىشاۋراش،اعۋشا

نىعاش،اترو،ەسەرىسا،ۋرىتساتپىلاقيارقىدماعوقنىتارىد

ڭىدراتساج،ڭىدرادنىروپىساك تراشـىلادياپـانىۋمادــــ -ـ

نىۋلىتەجڭىدرادنىروپىساكىلاكينحەتىراعوج،پەلرىزايادعاج

ۋتەدزەت نىمزيناحەمـ ۋتانروـ كەرەكـ “اعۋامىقتىۋاەتسانەدىكە”.ـ

ىدنابات ،نىتارىدنالاتنىنىۋمادڭىتقىلىشاۋراشقىتقىلاح،پىلوبـ

،نىتيەتكەتەج ـقانايتىدرالاراش،ىدراتتاساياسىلرۇتءنىتيادلوقـ

ىلرۇتء،پىرىدنات ،ىلايراج،لىداءـاعرادنىروپىساكـىگەتكىشنەمــ

ڭىدرالىشنىروپىساك،پەلرىزانىساتروۋمادنىتانىلاسەگنوجنەمڭاز

زىسۋاقا پىسوءـ ـىتساتپىلاقيادعاجاشاماتىلادياپەنىۋلىتەج-ـ

قىتقىلاح،پىر ڭىدرادنىروپىساكـ ەگەزۇجىدۋماداشاقىلاڭاجـ

،انىحۋرۋشاسىروءەدنىسەكەسابرازاب،پىسەتكەموكانىۋرىسا

قىلاراقىلاح،اققىدزاپماجلوب زوكـــ رالىشنىروپىساكـەيـاعاياـ ـ

)ەتتەب-3ىساعلاج(.كەرەكۋادموسنىنىسوق

ـپىلاقنىساتروۋماداشاماتىلادياپاعۋتاراجقىدزاپماساج،اعۋرۇققىلىشاۋراش،اعۋشاقىلاڭاج■
ۋرىتسات كەرەكـ كىسە،نادۋاساجـامروفەر.ـ قىلاڭاجڭىنماعوقساتۇت،پىلاشۇكىشۋاعزوقنادۋشاـ
ـاعىشاققىراجاشنىرابڭىتكىدنىكمۇمنىتاۋقىشۋاعزوقۋتاراجقىدزاپماساج،ۋرۇققىلىشاۋراش،ۋشا
ڭىدزىمىلە،پىر نىتاۋقكىلەكەساب،نىتاۋقلاپقىىعادنىيادعاجسىرەگزونەكلۇڭىنىزۇجءـەينۇدـ
زىسكىدزۇ ۋتيەشۇكـ كەرەكـ رادعابـىنەلەسام.ـ ـۋاساجامروفەر،پىتەتازاىنايەدي،يابزاجنەدۋتەـ
قىدزاپماساج،اعۋرۇققىلىشاۋراش،اعۋشاقىلاڭاجىلىقراۋتەدڭەرەتكىتتەبىپلاجىدۋشاكىسە،ىد
مىلرۇعاناـاعۋتاراج اعۋتاراجقىدزاپماساج،اعۋرۇققىلىشاۋراش،اعۋشاقىلاڭاج،پەلرىزاـاتروـىسقاجـ
ـاڭاج،پىشەشالاسشۇكىدرەلەلەسامكىدمزيناحەم،كىتسىلىزۇتىتكەنروكنىتەتەسروكلاپقى
قىل قىلىشاۋراش،اعۋشاـ ،ۋرىتساتپىلاقيارقىدماعوقنىتارىدنالاتنىاعۋتاراجقىدزاپماساج،اعۋرۇقــ
نىعاش،اترو،ەسەرىسا ڭىدراتساج،ڭىدرادنىروپىساكـــ تراشـىلادياپـانىۋمادــ ،پەلرىزايادعاج-ـ
.كەرەكۋتانرونىمزيناحەمۋتەدزەتنىۋلىتەجڭىدرادنىروپىساكىلاكينحەتىراعوج

ڭىدۋالاعاجـىكە■ نىگىتسەبلەس،نىسىيۇتء-سىۋاـ سىيۇتء-سىۋاتەينەدام،پىتيەشۇكــ
نىنىبەت ىتتەمزىق،پىرىتتراـ ،پەتسىپىتەيادنىتاعىشنەنىلىڭوكڭىدراتسالرىۋابقىدناۋياتڭىلاقـ
قىدناۋيات ڭىدراتسالرىۋابـ تەكەلمەم،تلۇـ نىگىلىشنەپسىيۇسەناجنىۋادنىيوميمسەرـىگەدنىنوجـ
ـكەياديادىعاديونىسايەديۋماديەدۋتەكەزوىتقىلاحەتتەمزىقناعلىتاراقاعناۋيات.كەرەكۋتيەشۇك
قىدناۋيات،پىرىدنەلىت ـىنەگەتوتەمزىقاعاراقۇبىعاتقىلرۇقىلۇ،پاساجەلىمامڭەتاعراتسالرىۋابـ
.كەرەكزىمىۋتلەنەكاقتىقابادىدراتسالرىۋابقىدناۋياتيەدزىم

كىتسىرەكڭوت■ قىلاترو،ڭىدرادنويارـىعرىيابـ ،پىلىرانەتكىليەدەكڭىدرادنوياركىتتەۆوســ
ـىدناعلىرۇقوگڭۇجاڭاجلىيب.كەرەكۋەتسىيادىعاديونىتەمزىقۋتەجەككىلىتتەلۋادكەلەگڭود
ڭىنىع ۋس،ىعىدلىج70ــ ەدنەكشىـ نىرانياقـ ۋاپتىمۇـ ىعرىياب،كەرەكـ كىتتەۆوس،نويارــ نويارــ ـ
نىقلاح ىدياملوبـاعۋتىمۇـەتساـ رىبء،پاتقادا.ـ پەلرىب-ــ ىتتەمزىق،پىرەسكەتـ ،پىرەگيىتقىمــ
كىتتەۆوس،ڭىدرادنويارـىعرىياب ڭىدرادنويارــ ادنىسىرابۋتانروماعوقىتتەلۋادكەلەگڭودياپپاجـ
.كەرەكۋتەكىدلىپەكىيانىشانىۋاملاقپىلاقنادراتاقەدڭىنىرىبء

ىگەدنىسىلىجامىياتلىرۇققىلاحكىتتەكەلمەميجىلۋاج،ڭينۋحڭاۋ،ڭايڭاۋ،ۋشناجيل،ڭيپنيجيش
ىتسانىتاقەكەج-ەكەجانىۋاراقىنامادنايابڭىنىرەلەمرىيۇرەدلىكاۋمىلوبءرىبء

كىتسينۋمموكـوگڭۇجـىنۇك-10ڭىديا-3 ىساعاروتءڭىنىتەتيموكرەتسىيرەكساقىلاترو،ىساعاروتءتەكەلمەم،ىيجۋشسابڭىنىتەتيموكقىلاتروـىسايتراپـ
.ىتسانىتاقانىۋاراقىنامادنايابڭىنىسەمرىيۇرەدلىكاۋنايجۋفىگەدنىسىلىجام-2ڭىنىياتلىرۇققىلاحكىتتەكەلمەمىتكەزەك-13ڭيپنيجيش

ىدەتپىراداسابىنانىمادناقسانىتاقانىۋاراقىنامادنايابڭىنىسەمرىيۇرەدلىكاۋڭايجنيشىگەدنىسىلىجام-2ڭىنىياتلىرۇققىلاحكىتتەكەلمەمىتكەزەك-13ڭينۋحڭاۋ

ڭىنىساراقۇبتلۇراءىعادڭايجنيش،پىرىدنەلىتكەياديەلىرەكشىنىسايەديمزيلايستوساشوگڭۇجرىۋادءاڭاجڭىنڭيپنيجيش
كىيەتيەشۇكزىسكىدزۇنىمىزەسكىدزىسپىۋاح،نىمىزەستىقاب،نىمىزەسسىبات

ىدادڭىترىكىپپىسانىتاقەكسىلىجامڭۇحۋم،ىتسانىتاقاعۋاراقىنامادنايابڭۇلنيجنۇس،نىميتەكۋاش،رىكازتارىكوش،ىقابرىمينىكرە،ىدراقسابوگناۋچنىچ

رەدلىكاۋڭايجنيشىگەدنىسىلىجام-2ڭىنىياتلىرۇققىلاحكىتتەكەلمەمىتكەزەك-13ىنۇك-10ڭىديا-3
قىلاحـىسەمرىيۇ ڭىنىياراسـ ـادۋاسلەتەشڭىنىساكيلبۋپسەرقىلاحاۋحڭۇج،پىزىكتونىيجىپلاجادنىلازڭايجنيشـ
ىرەلرەگ ۋسوقـىجراقـ ڭىنىسورۋيبيساياسىتەتيموكقىلاتروىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇج.ىداراقنىسابوجـىڭازـ
.ىتسانىتاقاعۋاراقڭينۋحڭاۋىيجۋشڭىنىۋچيجۋشتەتيموكقىلاترو،ىسەشۇمىتقارۇت

ىتكەزەك-13نىرۇبنەتسۇتىنۇك-10ڭىديا-3

كىتتەكەلمەم قىلاحــ ڭىنىياتلىرۇقـ ـىگەدنىسىلىجام-2ـ

ڭايجنيش رەدلىكاۋـ ڭايجنيشڭىنىياراسقىلاحىسەمرىيۇـ

ـيلبۋپسەرقىلاحاۋحڭۇج،پىزىكتونىيجىپلاجادنىلاز

ڭىنىساك لەتەشــ ىرەلرەگادۋاســ ۋسوقـىجراقـ ـىڭازـ

قىلاتروىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇج.ىداراقنىسابوج

قىلاترو،ىسەشۇمىتقارۇتڭىنىسورۋيبيساياسـىتەتيموك

تەتيموك ڭىنىۋچيجۋشــ ـىنامادنايابڭينۋحڭاۋـىيجۋشـ

.ىتسانىتاقاعۋاراق

ڭايجنيش ـتەكەلمەم،ىعىتسابڭىنىسەمرىيۇرەدلىكاۋـ

كىت قىلاحـ قىدنويارىلايمونوتۆا،ىلىكاۋڭىنىياتلىرۇقـ

ڭىنموكتراپ نىچـىيجۋشـ ىدنىيجـوگناۋچـ ىدراقسابـ .ـ

كىتتەكەلمەم قىلاحـ ڭىنىياتلىرۇقـ كىتتەكەلمەم،ىلىكاۋـ ـ

قىلاح ىعىتسابراسابنىروڭىنىتەتيموكىتقارۇتىياتلىرۇقـ

نىكرە كىتتەكەلمەمـەناجـىقابرىميـ ڭىنىياتلىرۇققىلاحـ

ىرەدلىكاۋ تارىكوشـ ،رىكازـ تەكۋاشـ ،نىميـ ـ

نۇس ڭۇلنيجـ رالىلراتاقـ قىلاترو.ـىتسانىتاقـاعۋاراقـ ـ

ياپپاجـىنامروفەر ۋتەدڭەرەتـ ڭىنىسەسڭەكـىتەتيموكـ

كىلىمەنۇ راسابنىروـىتپاۋاجـەگرەتسىـ ،ىسىشۋرەگڭەمـ

كىتتەكەلمەم راسابنىروڭىنىتەتيموكـامروفەرـەناجۋمادـ

قىلاترو،ڭۇحۋمـىسىشۋرەگڭەم تەتيموكــ تاساياسـ ـ

ۋەتترەز ڭىنىسەسڭەكـ راسابنىروــ ـىسىشۋرەگڭەمـ

نايت ناييەپـ ڭىتتەكەلمەمـەناجـ ،كىلرتسينيمـىتسىتاقـ

،پىسانىتاقاعنىيجراتسادلوجىتپاۋاجـىگەدنىرەتتەتيموك

.ىدادڭىترىكىپ

نەتسۇت نىرۇبـ تاعاسـ انىلازنىيجڭينۋحڭاۋاد9ـ

نەپكىلىشپوك،پىرىك رىبءــ پەلرىب-ـ لوقـ ،پىسىلاـ ـ

.ىتسەلەمىگڭاەدرۇتىتسالىقى

نىيج ،پىموشـاعنامۋدـىليەرەمـىلازـ رەدلىكاۋـ لاباجـ

سىراج تارىكوش.ـىتقىشـەگزوسـ ،رىكازـ ،ڭۇلنيجنۇسـ

پىقىرۇدبا تاھراپ،زاينرۇموتءـ زاين،ىزورـــ ،مىشاءـ ـ

،تيەستاممايحۋر،زايننابرۇق،ۋيشۋيجيۇس،ڭايلنىچ

تەلۋادعابازير ،ىزىقـ ڭيچۋايشنيمـ رەدلىكاۋـىلراتاقـ

ىتسادلوجڭيپنيجيش نەكتەـىقتيۇــ قىلاتروـايتراپـ ـ

ڭىنىتەتيموك ىدڭايجنيشـ ۋلاسـەگنوجـ نىسابوجـىپلاجـ

ـقىنروماعوق،ۋرىدناتقانايت،ۋرىدنەلىتكەياديەلىرەكشى

ـۇترىبءنىۋمادىلاپاسىراعوجڭىناكيمونوكەنەمىعىلىت

سات ،ۋتەلىرەگلىـ نىسامروفەرناۋتڭيبــ نىدء،ۋتەدڭەرەتـ ـ

،نىعىلۋتات نىعىلىدمىساراجـ نەتكىليەدەك،ۋەبەجـ نادۋتلىراـ

لاماق ڭىنىساقياشۋلاــ راتتلۇ،ۋتەجـەنىسىڭەجـ نىعامىتنىــ ـ

ـىگەنىتاسىگزىگەنڭىدرادلىۋا،الاق،ۋتىماد،ۋەدمەكەب

ۋقو،ۋەدمەكەبنىز ادۋتراعا-ـ كىلىدمىيتـاققىلاحـ ـتەجـ

.ىدادنايابرىكىپەدنىگەرىڭوتب.ت،ۋتەلىرەگلىىدۋزىك

)ەتتەب-3ىساعلاج(
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نەتسۇتـىنۇك-10ڭىديا-3 يجۋشسابنىيەكـ

ڭىنڭيپنيجيش ىتكەزەك-13ـ كىتتەكەلمەمــ قىلاحـ ـ

ڭىنىياتلىرۇق ىگەدنىسىلىجام-2ــ نايجۋفــ رەدلىكاۋـ ـ

ىدزىڭامىعادناقسانىتاقانىۋاراقىنامادنايابڭىنىسەمرىيۇ

ىزوسء كىتتەكەلمەمـ ناقتاجپىسانىتاقەكسىلىجامىكەـ

ـىرەدلىكاۋىياتلىرۇققىلاحكىتتەكەلمەمڭىدزىمىنويار

،ڭىن ادڭايجنيشـ سەڭەكيساياسكىتتەكەلمەمنىتارۇتـ

،ڭىنىرەلەشۇم يادنوسـ نەمىرالرداكتلۇراءقا-ـ

ڭىنىساراقۇب كىلىشپوك.ىداعزوقسىڭاىتشۇكادنىساراـ

ساب ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ نىحۋرڭىنىزوسءىدزىڭامـ

تايقۇم ،پىنەريۇـ ،پىرىدنەلىتكەيادـ ڭىنڭيپنيجيشـ ـ

ىشكەتەجنىسايەديمزيلايستوسـاشوگڭۇجرىۋادءـاڭاج

ىدناباتـەگۋتە ،پىلوبـ ادنىسىرابقىلىتقىنروىتتەمزىقـ

ۋتەلىرەگلى ـاتسۇۋماداڭاج،يابزاجنانىسانراىپلاجـ

ىدناباتـانىمىن ىنامروفەر،ۋرىتقىنروىدۋترا،پىلوبـ

،ۋەبەج ـىدمىيتانىسىمرۇتقىلاح،ۋەتتەرىدمىلىرۇقـ

ىتقىلىتقىنرو،ۋناتقاسنەدرەتاق-پىۋاح،ۋاساجكىل

ۋاتقاس نىتەمزىقـ ساتۇترىبءـ ،پالراپسوجـ يادىعاديوـ

،پەتسى نىساتروۋمادـاشاماتـ ادۋرىتساتپىلاقـ ادـىعاتـ

.ىدرىدلىبءنىراتقىدنىتاتاراجرەلەجيتاناشاماتانىشلۇق

نىروپىساك” نەمىعىلىشاۋراشــ ،ۋسىلانياــ سىمۇجــ ـ

.سەمەاناعىسەلەسامۋباتاشقاارىپىسرىبءكەتۋزىگرۇج

ىدنىيەز،ىيانىش ارىدنالرىعوشــــ پىرىتوــ قىلىشاۋراشـ ـــ

“.شىروب_لۇب،كەرەكۋزىگرۇج

كىلىشرەكپاۋاج سىء،پالاقراــ ،پىرىدنىتـ ـ

زىمارۇققىلىشاۋراش،پەتسىپىساك
ساب” نەگەتپىرادڭيپنيجيشيجۋشـ ،ىيانىش”ــ ـ

ىدنىيەز ۋرىدنالرىعوشـ نىتيەد“ـ رەدزوسـ نىروپىساكـ ـ

نەنىنوج ،ادناعلاـ ـناعلاسۋازۋقىراءۋرىدناتتىباشـ

ڭايجنيشىدەد-،“قىد ـىقوتىنۇجءەيۇتياتيۇيـ

قىلىشام ىرەدمىنوـ ڭىنىگىتسەتكىرەسـىتكەشـ سابـ ـ

ىساروج يەميۇييلــ ىدنىروپىساكلو.ـ پاتسابـ ـەيۇتـ

نەديەلىرەكشىلىج30انىسالاسقىلىشامىقوتـىنۇجء

،پىيوق نىگەبزىتىبىساكۋەدڭوىنۇجءەيۇتىدلەمەكـ

ـمىنو،پىلوبەيەكتنەتاپـىلرۇتء19،پىرىتساتپىلاق

تەكەلمەم13نىرەد نىش،ادناقتاسنىيەداعنويارنەپـ

نەملىيەپ ،پىيوقنەدــ ،نەپقىلىتپىيابــ نەپقىلىتقىنروـ ـ

نەمىعىلىشاۋراشنىروپىساك”.ىدنەيۇسـاعۋرىدنىتسىء

ادۋسىلانيا سابلادءـ ـەز،ىيانىش،يادناقتيايجۋشـ

ـەكۋزىگرۇجقىلىشاۋراشپىرىتوارىدنالرىعوشىدنىي

نادۇب.كەر يالىبـ نەمـ ىتقاننىبالاتڭىديجۋشسابـ

،پىرىدناتقانايت ـۇساعاكينحەت-مىلىعىعنامازىسوـ

،پىنەي نىبىساكىنۇجءەيۇتالاسشۇك،نەپتەيننىشـ

.لوىدەد-،“نىمەتيەشۇك،نىمەتيەڭەك

ساب” ىدزىڭامڭىديجۋشـ ىزوسءـ نادۇبڭىدزىبءـ

ـەكيەد-،“ىتتەسروكرادعابەگزىمىتەمزىقىعيالىب

پىل ىنويارۋشاقىلاكينحەت-قىلاكيمونوكەىجمىرۇءـ

يالىبڭاگۋجىيجۋشڭىنىموكتراپ)ىنويارـىحنۇتۋوت(

ـيمونوكەىجمىرۇء،ىرەبنادرادلىجـىعنىقاج:ىدەد

قىلاك قىلاكينحەت-ـ )ىنويارىحنۇتۋوت(ـىنويارۋشاـ

قىلىتقىنروـىتتەمزىق ـانراىپلاجۋتەلىرەگلىادنىسىرابـ

نانىس ،يابزاجـ ،پىلوبىدناباتانىمىناتسۇۋماداڭاجـ

راب نىتارياقـ پاسمۇجـ .ىتتيەشۇكـىناكيمونوكەـىتقانـ

لىيب زىبءـ اشقابىتقان،اشنىيوبىبالاتڭىديجۋشسابـ

نىنويار زىسكىدزۇـ ىدۋتىمادـ نىيۇتءـ قىدباج،پىتەـ

ۋاساج ىتقان7ىتقايسىنوياراشقابرەتپىساكىتسەكياسـ

پىساك ـوج،پىتەدزەتنىسىلىرۇقۋشانىنوياراشقابـ

ـەتۋرىدلىتەجىدرادنىروپىساكىلاكينحەتاڭاج،ىراع

نىنىب ،پىتيەشۇكـ نىروپىساكـ ،ەگ100نىناسـىپلاجـ

ڭىننىروپىساك رىبءنىمىلىنىسۇىتاجاراقۋشا-ۋەتترەزـ

.زىمالاسشۇكەگۋزىكتەجاعناۋيدرايلليم

ۋەتوتەمزىق-كەبڭەىجڭۇحىعادنىسىلبوالاتارۇب

كىلرەكپاۋاجـىتكەش ىدرالاشقاب-ۋابىگىتسەتكىرەسـ

ۋرىدنادلىساج نەمىراتسىمۇجـىسىلىرۇقـىسايرەنەجنيـ ـ

قاسۇ،نىعاشنىتانادلىعۇشنەمۋەتوتەمزىقـىتسىتاق

،نىروپىساك ڭايلڭۇيناۋيىسىتپاۋاجڭىتكىتسەتكىرەسـ

ـقاجيادنىسوىساتروۋمادرىزاق”:ىدەديالىباناۋق

،ىس ،زىبءـ كىلىشرەكپاۋاجنەپقىدلىتاب،قوجزوسءـ

،پالاقرا پىساكىدزىمەدرەز-نىيەزپوكمىلرۇعاناـ

،پەتسى قىلىشاۋراشـ اعۋرۇقــ ،پاسمۇجــ تاراجيتـ ـ

ىدزىمىمەلوك ،پىتيەڭەكـانىشلۇقـ ،ىيانىشـ ىدنىيەزـ ـ

ارىدنالرىعوش پىرىتوــ نەپقىلىشاۋراشـ ،پىنادلىعۇشـ ـ

نىشۇءىۋمادڭىنىماعوق،ڭىنىساكيمونوكەڭىنڭايجنيش

.“كەرەكزىمىۋسوقسەلۇ

قىلاڭاج” قىدزاپماساج،اعۋرۇققىلىشاۋراش،اعۋشاـ

اعۋتاراج ىلادياپــ اشاماتــ نىساتروۋمادـــ ۋرىتساتپىلاقــ ــــ

.“كەرەك

ىناترو ىراعوج،پىرىدنالىلاپاســ ىلاپاســـــ ـــ

زىمەتەتەمزىقاعۋماد
ساب” ـاۋراش،اعۋشاقىلاڭاجڭيپنيجيشيجۋشـ

قىلىش ،اعۋرۇقـ قىدزاپماساجـ نىتارىدنالاتنىـاعۋتاراجـ

قىدماعوق ،ۋرىتساتپىلاقيارـ ،ەسەرىساـ نىعاش،اتروـ

،ڭىدرادنىروپىساك ڭىدراتساجـ ىدمىيتءنىشۇءىۋمادـ

تراش ...ىدەتپىراداسابنىگىتكەرەكۋتاراجيادعاج-ـ

لۇب رادعابنىقياەگزىمىتەمزىقىگنىيەكنادۇبڭىدزىبءـ

ىشۇكماداقىدنويارىلايمونوتۆاىدەد-،“ىداقسۇن

ىسەمرەگڭەمۋرىدنادزىساماتماققىدماعوقەناجـىعىلياب

ىدۋرىتسالانروـاقسىمۇج ىعىتسابڭىنىسامراقسابۋەبەجـ

ڭاج 400ڭىم94ادزىمىنويارـىلىج-2018،ڭۇرـ

ـمادا700ڭىم203،پىرۇققىلىشاۋراشناداڭاجمادا

،ىداتسابـاعۋسالانروـاقسىمۇجىد ۋرۇققىلىشاۋراشـ

كىلىشكەتەجـاعۋرىتسالانروـاقسىمۇج ۋترااڭاجنىتەتەـ

ىدلانياـانىسامروف لىيب.ـ ىلىقراۋشاقىلاڭاجزىمىنويارـ

ىدۋرەبمەدـاعۋماد پاتقىمـ ۋاقراـ پىلوبپوك،پىتەـ

قىلىشاۋراش ـۋشاقىلاڭاجپىلىمۇجىپلاج،ڭىدۋرۇقـ

نىسەروڭىد ،پىنەيۇسـەنىۋرەتوكـ لىشپىساكـ نادۋاـ

ـلىتەجپىساك،نادۋرۇققىلىشاۋراش،ىدۋرۇق)الاق(

ـىرۇق)ىنوياراشقاب(ىسازابۋتەسروكـىگلۇنەدۋرىد

نىسىل ىتقىنروــ ،پىتەلىرەگلىــ ۋەدلەمەيۇسـىلرۇتءــ ـ

نىراتتاساياس يادىعاديوـ ،پىرىدناتقانايتـ قىلىشاۋراشـ

ۋرۇق ىدۋرىتسالانروـاقسىمۇجـىلىقراـ ڭىدۋەتكەتەجـ ـ

.ىدرىدنەلەلۋاسىيانىشنىلاپقىۋترايەلەسە

ساب” ،نادۋاساجـامروفەريجۋشـ كىسەـ نادۋشاـ

،ۋشاقىلاڭاجڭىنماعوقساتۇت،پىلاشۇكىشۋاعزوق

قىلىشاۋراش ،ۋرۇقــ قىدزاپماساجـ ۋتاراجـ ـىشۋاعزوقـ

ـىتكەرەكۋراعىشاققىراجاشنىرابڭىتكىدنىكمۇمنىشۇك

ـىرادعابۋساباعلاڭىدزىبءلۇب...ىدەتپىراداسابنىگ

ىدزىم نانوـ كىتتەكەلمەمىدەد-،“ىدادنىقياىراـ

قىلاح ڭىنىياتلىرۇقـ ڭاگڭاۋـىلىكاۋـ ىعنىقاج”:لو.ـ

نادرادلىج ،ىرەبـ پوكڭىنڭايجنيشەناجڭىتتەكەلمەمـ

ـۋاتسابشوكڭىنىرەتتەمزىقامروفەرىدنەشەكىلرۇتء

ىلاپاسىراعوجىسالاقىلياماراق،ەدنىتەرـىنويارـىش

انىبالاتۋماد ،ياســـ ۋادماقـ قىدمىلىرۇقـىعادنىعاجـ ـ

،امروفەر تەكەلمەمــ ىگەدنىگىشنەمــ رادنىروپىساكــ ــ

،ىسامروفەر ،ۋرەبـەگنەموتـىتقىقۇـ ەگنەموتىتقىقۇـ

ۋرەب نەمـ ىدۋراقسابـ ،ۋرىتساتشۇـ تەمزىقـ ىدۋەتوـ

ۋرىدنالىلاپاس ارىپىسرىبءـىتقايسـىسامروفەرـ ـامروفەرـ

ۋاساج ادنىسىرابـ كىدڭەزەكـ لوقـاقسىباتـ .ىدزىكتەجـ

تايقۇمنىحۋرڭىنىزوسءىدزىڭامڭىديجۋشسابزىبء

،پىرىدنەلىتكەياد ،پىرىدناتقانايتـ رالاراشـىتقىلىعڭىتـ

مىلرۇعاناـىلىقرا نىساتروادۋاسىلاپاسـەيـاققىدمىسابـ

ـنىروپىساكىلرۇتءىعادنىترىس-ىشىءلە،پىتاراج

اعىلياماراقىدراد پىلەكــ ،پىسوقـىجراقـ نەپپىساكـ ـ

.ىدەد-،“زىميارۋاباعۋنادلىعۇش

ىسىلىرۇقىنويارتروپقىلرۇققىلاراقىلاحىجمىرۇء

ڭىنىتەتيموك يالىباۋحۋاشۋيلىسىشۋرەگڭەمراسابنىروـ

ساب:ىدەد ،ياسـانىبالاتڭىديجۋشـ قىلرۇقـ تروپـ ـ

ـەتىنامروفەر،پىتەتازازىسكىدزۇىنايەديـىنويار

،پىتەدڭەر رىبء”ـ كىتتكنۋپـ تەمزىق“ـ نىرىعۇتۋتەـ ـ

زىسكىدزۇ ۋرىدنەدلەمەكـ قىتتاساياسـىلىقراـ ،ۋادلوقـ

زىساماتماق اراكەش،ۋتەـ ،ادۋاسىعادنىترىس-ـىشىءـ

ـزەيوپىشكەزەك،ۋرىدنەدلەمەكنىسەيۇجمىلانياتاز

لامىساتڭىدرەد نىنۇقكىدنىزوـ تەمزىق،ۋتەدنەموتـ

ىدرالاراشىتقايسۋرىتساراقىدۋشاقىلاڭاجادنىسامروف

ـمادىلاپاسىراعوجڭىدرادنىروپىساك،پەتسىىسقاج

نىشۇءىۋ مىلرۇعاناـ ۋەتوتەمزىقـەناجـاتروـاشاماتـ

نىرالروتكافسىرىدنوءەياققىدمىساب،پەلرىزانىساترو

.زىميارۋاباعۋلانيج،اعۋنالرىعوش

ىدرەليەدەك” ،ەگۋەدلەمەيۇسلادء-ــەملادــــ ـــــ

نەتكىليەدەك ىدناباتـاعۋتلىرالادء-ـەملادـ ،پىلوبـ

ڭىنەلەسام نىرانياقـــــ ،پىۋاتــ نەتكىليەدەكـ ۋتلىراـــ

“.كەرەكۋتيەشۇكنىگىلىدمىنوىيانىشڭىنىرالاراش

ڭىنىساقياشۋلالاماقنادۋتلىرانەتكىليەدەك

زىمەزىكتەجلوقلىتابەنىسىڭەج
رىزاق” لاماقنادۋتلىرالادء-ەملادنەتكىليەدەكـ

ڭىنىساقياشۋلا ،ىلىگزەمىشۋشەشڭىدۋتەجەنىسىڭەجـ

تايقۇمنىحۋرڭىنىزوسءىدزىڭامڭىديجۋشسابزىبء

،پىرىدنەلىتكەياد ،پىرىدناتقانايتــ سىلىرۇبـەگليتسـ ـ

ڭىدۋاساج نىنىبەتـ ،پىرىتتراـ ـەروت،قىدلىشامروفـ

،كىدلىش قىلىشۋعىلاجنەپقىتقالاقشۇ،كىتسوكمادلاـ

لىڭوك نىرەتتياجۋسەتكىرىش،قىلۋانەرەكەناجنىيۇكـ

زىمايوج ادڭايجنيشىدەد-،“ـ نىتارۇتـ كىتتەكەلمەمـ

اعىتاسىگزىگەن،ڭۇحڭىدىسەشۇمڭىتسەڭەكيساياس

يەلىرەكشى ادناقسالاراـ ـنىۋسەليەدەكڭىناراقۇب،اناعـ

نىرانياقڭىنەلەسام،زىمالااباتىد“لىۋاقسوت”ىگەد

ادناقپات ،اناعـ يادىعاديوـ رىمات”ـ ەروكۋرۋا،پاتسۇـ

زىمالا ىدرەليەدەك،“ـ ۋەدلەمەيۇسـ ڭىنىتەمزىقـ ىتقانـ

،ەنىۋلەتسى نەتكىليەدەكـ ڭىنىسىرابۋتلىراـ ـىتقىلىعڭىتـ

ـىلىيانىشڭىنىسەجيتانڭىدۋتلىرانەتكىليەدەك،انىۋلوب

كىدلىپەكـانىع ىلىقراىليتستەمزىقىتقىلىعڭىت،پىتەـ

نەتكىليەدەك لاماقنادۋتلىراــــ ڭىنىتەدنىمۋلاــ رەدـــ

.كەرەكۋاعروقنىۋلادنىروەدنىزەك

ـكىليەدەك،ۋەدلەمەيۇسلادء-ەملادىدرەليەدەك

نەت ،نىشۇءۋتلىرالادء-ـەملادـ ادۋاياتـ ياعوتكوكـ

،ىتكىلىشمىگەـەشكەرەـىنادۋا ،نىعىلىشاۋراشالۋاــ ـ

ۋاياتەگ100،پىرىتوەتەۋاقراـىتقىلىشمىعابـەشكەرە

ـتەتسىروىدۋەلەيبراتاعاكينحەت،ەگرەنوىلاملىنادلوق

لۇب،ـىت ساتۇتـ كىلىشمىكا88ـىعادنادۋاـ ـىتقاتسىقـ

كىتتەمۋەلا( قامۋاـ يەدەكىلىقراۋەلەيبرات”.ىدىتماق)ـ

ڭىناراقۇب تااعۋتىمادىتسىرىدنوء،ۋنەريۇىدنەسلەبـ

ۋسىلاس ـاعوجىتكەنروكىعىلىتقىرىنەمىگىلىدنەسلەبـ

ياعوتكوك.“ىدالىر ىدرەليەدەكقىدنادۋاـ ـلەمەيۇسـ

ۋتەدنەكرو،ۋەد ڭىنىسەسڭەكـ ڭىشڭايجنايتىسىشۋرەگڭەمـ

يالىب نادۇب:ىدەدـ ىبالاتڭىديجۋشسابزىبءنىيەكـ

،اشنىيوب نادۋاشراشـ سەرۇكزىسكىدزۇ،نىتياپقىروقـ

نىتياساج ،پىرابەكپەشىعڭىدلاىلىقراليتسىلرىجاقـ

نادۋتلىرانەتكىليەدەك،پىسالارايەلىرەكشىنەماراقۇب

لاماق ،پىشەشەدنىزەكرەدىدرەلەلەسامنىيقىعادۋلاـ

“ۋاساجناق”،اعۋتالىراعوجنىساپاسڭىناراقۇبيەدەك

انىلوجۋياب،پىلىرانەتكىليەدەك،ەگۋتيەشۇكنىتەلىباق

ۋسۇتء قاياـ نىسىلاـ ەگۋتەدلەدەجــ زىمىۋسەتكەموكــ ـ

.كەرەك

ساب ىدزىڭامڭىديجۋشـ نەنىزوســ ـىلايمونوتۆاــ

قىدنويار ڭىنىناگروىتەتيموكىتقارۇتىياتلىرۇققىلاحـ

قىلىعاق قابياسـىنادۋاـ قارىعوتشابـىلىۋاـ ادنىعاتسىقـ ـ

نىتارۇت ،ۋسىعۇ”ــ كىلىدمىيتـ ،ۋاساجـ ۋرىتسىعوتـ “ـ

ناجتەمىقايجۋشىشنىرىبء،ىعىتسابڭىنىتەرتاتەمزىق
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لىج قارىعوتشابـ ڭىنىعاتسىقـ ىعادنىۋلىرانەتكىليەدەكـ

ىشۋشەش ،لىجــ تەمزىقـ ،ىتەرتاـ قاتسىقـ ـىكە”ـ

راپسوجالانىدلا“ـىتەتيموك ،پاساجـ لادء-ـەملادـ

انىسالاسپىساكاقسابىدرەتشۇككەبڭە،پىراعىششۇك

پىرىتسىيو ـتارەپووكرالاۋراش،ۋرىتسالانرواقسىمۇجـ

نىۆي نەتكىليەدەكـىلراتاقۋتياروزـ نىرالراپسوجۋتلىراـ

ىدنەسلەب ىدراقتاـ رىزاق.ـ رالراپسوجـىلرۇتءـ ىتقىنروـ

نەمىۋلىرىدناتقانايتڭىدرالاراشىلرۇتء،ىدلىتەلىرەگلى

لىكۇب ڭىتقاتسىقـ ادنىعاۋنىتەدنىمۋتلىرانەتكىليەدەكـ

.نىمەنەسلىماكانىعىدنىتيادنىرو

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

قىيارىتساتپىلاقيارقىدماعوقنىتارىدنالاتنىاعۋتاراجقىدزاپماساج،اعۋرۇققىلىشاۋراش،اعۋشاقىلاڭاج
ىداعزوقسىڭاىتشۇكادنىسارااراقۇبنەمرالرداكقا-يادنوس،ىرەلەشۇم،ىرەدلىكاۋڭىدزىمىنويارىزوسءىدزىڭامىعادناقسانىتاقانىۋاراقىنامادنايابڭىنىسەمرىيۇرەدلىكاۋنايجۋفڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب_

زىمىشلىتء نىچــ ىديالراباحنىۋـ ادنىقاج.ـ قىتقامياـ

ڭىنموكتراپ قىتقاميانيبەۋشـىيجۋشـ موكتراپـ ايرازانـ

ڭىنىساپپۋرگـىتكەزوۋنەريۇ نىنىيجۋنەريۇـ پىراقسابـ ـ

،پىشا قىلايگولوكەـ تەينەكروـ نىسىلىرۇقـ ۋتيەشۇكـ ـ

.ىدزىكتوۋنەريۇاتپىرىقاتىلۋانراەدنىنوج

سىلىجامء لۇعڭومىكشىڭىنڭيپنيجيشيجۋشسابـ

رەدلىكاۋ ڭىنىسەمرىيۇـ ادناقسانىتاقـانىۋاراقـىنامادنايابـ

نەگەليوس ـەريۇ،پىزىكتەجنىحۋرىزوسءىدزىڭامـ

،پىن ڭايجنيشـ رەدلىكاۋـ ڭىنىسەمرىيۇـ سابـ يجۋشـ

ڭىنڭيپنيجيش لۇعڭومـىكشىـ رەدلىكاۋـ ڭىنىسەمرىيۇـ

ىنامادناياب انىۋاراقــ ادناقسانىتاقــ نەگەليوسـ ىدزىڭامـ ـ

ىزوسء ساب«ىگەدنىنوجىۋنەريۇ،ىۋزىكتەجنىحۋرـ

ڭىنڭيپنيجيشيجۋش ىدزىڭامــ ڭىنىزوسءـــ نىحۋرـــ ـ

يەلىرەكشى ،پىرىدنەلىتكەيادــ ،قىشاـىناپساـ ىرەجـ ـ

ـىشلۇقاعۋرۇقڭايجنيشمەكروكقىنۇتىۋس،لىساج

.ىدنەريۇ،ىدزىكتەجىنالاقامراباحىتتا»قىيان

ىدرالانىمنيبەۋش پاتاــ ساب:ـىتتەسروكـ يجۋشـ

ڭىنڭيپنيجيش لۇعڭومـىكشىـ رەدلىكاۋـ ڭىنىسەمرىيۇـ

ىنامادناياب انىۋاراقــ ادناقسانىتاقــ نەگەليوسـ ىدزىڭامـ ـ

ڭىنىزوسء ،كىيبـىيەگڭەدـ ىسالىقى،ڭەرەتىسايەديـ

،ىتشۇك ،اقتاپيسقىلايەديىتشۇكاسا،ڭەرەتىسانىعامـ

قىلايرازان ،اقتاپيسـ كىلىشكەتەج،اقتاپيسقىلايگەتارتسـ

ـزىقىلرۇتءڭىدۋماد،ڭىتقىلىتقىنرو،پىلوبەياقتاپيس

نىتەم ـوكە،ەسەرىسا،ەگزىمىۋەتسىىسقاجمىلرۇعاناـ

ىدناباتاعۋمادلىساج،اعۋيوقاعنىروىشنىرىبءىنايگول

،پىلوب اعىتاسڭىتڭىنىسىلىرۇقتەينەكروقىلايگولوكەـ

نىۋلىرەتوك ىدزىمىۋتەلىرەگلىــ ىتتەرىدۇقــ قىلايەديــ ـ

.ىدادماقنەمىسامانرادعابتەكەرايمىلىعەناجنەمۋراق

ىدرالانىمنيبەۋش اسابــ ىدەتپىرادــ ساب:ـ يجۋشـ

ڭىنڭيپنيجيش ىدزىڭامـ ياب،نىنامءىلەلەكڭىنىزوسءـ

نىنۇمزام ،پىنىسۇتءڭەرەتنىبالاتقىتتايلاماەناجـ

تروتء« ـەبىد»مىنەستروتء«،ۋتيەشۇكىد»مىناتـ

ـىيەگڭەدۋادنىرولىتابىد»ۋاعروقىنىكە«،ۋەدمەك

نەن ڭىنڭيپنيجيشـ قىلايگولوكەـ تەينەكروـ نىسايەديـ ـ

نەپقىلىدنابات لىتابــ ،پىرىدنەلىتكەيادـ سابـ يجۋشـ

ڭىنڭيپنيجيش ڭايجنيشـ ىدزىڭامىگەدنىنوجـىتەمزىقـ

ڭىنىزوسء ـتىكەبىدزىڭام،ڭىنىۋاقسۇنىدزىڭامەناجـ

ڭىنىسەپ نىحۋرـ نەپقىلىدناباتـ ،پىرىدنەلىتكەيادلىتابـ

قىلاتروـايتراپ ڭىنىتەتيموكـ ىدڭايجنيشـ ۋلاسـەگنوجـ ـ

ىپلاج ،نىسابوجــ ،ەسەرىساـ ماعوقـ نەمـىعىلىتقىنروـ ـ

ىدناياب قىتشىنىتـ سابـ نىساناسىنـ لىتابنەپقىلىدناباتـ

،پىرىدنەلىتكەياد نىمىناتسۇۋمادـاڭاجـ ـىدنەلىتكەيادـ

ىراعوج،پىر نەمۋماد،اشنىيوبـىبالاتۋمادـىلاپاسـ

ڭىدۋاعروق نىسانىتاقـ ساتۇترىبءـ ،پالابوجىسقاجـ

ـزۇم،قىليابسەپتەجاعاب_ۋاتلىساج،ۋسقىنۇت«

،رىڭوءىد پاقلاـىلراقـ سەپتەجـاعاب_ـاتـ »قىليابـ

نىمىناتسۇ ،پەلىگياـاتتايلاماـ ـناسىن»ىراعوجشۇء«ـ

،لىساج،پىلاسمىيتڭاتاقەنىۋرىكاعياتاعابراتڭىدراد

لەدەجنىسەيۇجپىساكىعنامازىسوىدناياب،ىلاملانيا

،پالاعلۇت ـسىنوق،مەكروكىسايگولوكە،ىدمىساراجـ

.كەرەكۋرۇقانىشلۇقىدياتاعابراتىلياجاعۋنات

ىدرالانىمنيبەۋش پالاتـ قىلىتقىنروىتتەمزىق:ىتتەـ

ـىتقىنرو«،يابزاجنانىسانراىپلاجۋتەلىرەگلىادنىسىراب

قىل نەپ»ـ ۋەلىرەگلى«ـ قىلاكيتكەلايدڭىد»ـ نىسانىتاقـ ـ

رىبءسىرۇد ـروفەر،ۋرىتقىنروىدۋترا،پىتەىلياجـ

،ۋەبەجـىنام ىدمىلىرۇقـ ،ۋەتتەرـ قىلاحـ ـانىسىمرۇتـ

كىلىدمىيت ـقىنرو،ۋناتقاسنەدرەتاق-پىۋاح،ۋاساجـ

نەپقىلىلرىجاق،پىتەلىرەگلىساتۇترىبءىدۋاتقاسىتقىلىت

سەرۇك نىتياساجـ ،پىرىدنەلەلۋاسىدليتسـىلۋادڭاتـ ـ

ىدراتقىلىشنىيق ،پىڭەجـــ انىشلۇقــ ،پەلىرەگلىـاعلاــ ـ

،ڭىتقىلىتقىنرو ىلرۇتءڭىدۋمادــ نىتەمزىقــ ـىتقىلىعڭىتـ

،پەتسىـىسقاج ـىزەسسىباتڭىنىعىلىشترۇجتلۇراءـ

ـكىدزۇنىمىزەسكىدزىسپىۋاح،نىمىزەستىقاب،نىم

.كەرەكۋتالىراعوجزىس

ىعاتقاميا تروتءـــ قىلىشسابـ ڭىناقلاـ ،ىرالىشسابـ ـ

قىتقاميا قىلاحـىلەجەرادـاتروــ نەمـىتوسـ ـەشمىلوبـ

ىتسىتاقىتساراقەتوتاققاميا،ىرالىشسابڭىنارۋتارۋكورپ

ڭىدرالۋارات ىراتسادلوجـىتپاۋاجـ ەگۋنەريۇـۆيتكەللوكـ

.ىتسانىتاق

ىسىلىرۇقتەينەكروقىلايگولوكەىساپپۋرگىتكەزوۋنەريۇايرازانڭىنموكتراپقىتقاميا
ىدزىكتوۋنەريۇقىتپىرىقاتىلۋانراەدنىنوج

ناتقىۋج ەدۋنەريۇ«ەناجپاروت،روزيۆەلەت-ويدار،تەزاگىعىلىشترۇج-رداكتلۇراءىعادنىنادۋاىلوتىرەبـ

.ىدروكەناجىدادڭىتنىرالراباحسىلىجامءىكەىلىقراىرىعۇت»لەىتتاۋق

ڭىلاق رالرداكـ نەمـ قىلىشترۇجـ نىرەتتەمزىقزوءـ قانايتـ ،پىتەـ لىتاباققىلىشنىيق،پىلىتمۇاعلانەپقىلراسياقـ

پەتوت ىسايگولوكە،ىدمىساراج،پىرەبـ اعۋناتسىنوق،مەكروكـــ نىراتقىدنىتاسوقسەلۇاعۋرۇقياتاعابراتىلياجـ

.ىدرىدلىبء

ۋاتسابانياـىعىشالاقـىلوتـىنۇك-6ڭىديا-3:ـەتتەرۋس كىتتەمۋەلاـ ادنىعامۋاـ نىتارۇتـ تەمزىقـ ڭىنىتەرتاـ

نەمـىسەشۇم ،پىرابەنىيۇ)اداترو(ڭىنىزىقنەساشىتاقىسەشۇمايتراپاقاسىرەكتەمزىقڭىتقامۋاكىتتەمۋەلاـ

نەمايراق لوقـەتكىلرىبـ نانىرىعۇت»لەـىتتاۋقەدۋنەريۇ«ـىعادنوفەلەتـ پىنالادياپـ نىرالراباحسىلىجامءـىكەـ

.ەدۋروك

ڭۇرۋايش،يلايجڭاۋحىشلىتءىتكىرەناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ىداڭىشنىرەگىج،پادڭىتىنامادناياب،پىروكىتسىلىجامءىكە
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قىلاكيمونوكە قانىسادۋاسنىكرە،نويارـەشكەرەـ

،ىنويار ىدنەشەكــ ەبيرىجاتــ ،ىنويارـــ -21ــ

ىعادرىساع زىڭەتــ كەبىجـ ـىنويارـىتكەزوـىلوجـ

ـۋاسنىعىدمىسابۋساتتاباقڭىننويارپوكـىتقايس

،پىرىدنەلەل زىسكىدزۇـ ڭىتـ لوجـ ،پىرىتساراقـ ـ

ىلاپاس نىرالروتكافسىرىدنوءـــ ،اعۋنالرىعوشــ ـــ

اعۋسىيۇ ،پارۋابــ ڭىننايجۋفـ پىساكـ ڭىنىسالاسـ ـ

كىلەكەساب نىتاۋقـ كىتتەبـىپلاجـ ،پىتالىراعوجـ ـ

ادنىعاجۋرۇقنىسىلىزۇتءاڭاجڭىناكيمونوكەقىشا

ـاعاجىكەزاعۇب.كەرەكۋلاسشۇكـەگۋرۇجادلا

ڭىنىۋال ڭىنىۋمادـاسىعوتـ ڭىتـ نىلوجـ ۋرىتساراقـ

كەرەك ناعلىتاراقـاعناۋيات.ـ ىپلاجىراءـەتتەمزىقـ

،ىديادعاج ـقانايتىراء،ۋەدزوكىتسىلاتەبىپلاجـ

،اعۋرىدنات .كەرەكۋرەبنامءاسابـاعۋرىدنالىتقانـ

ـكىدنىكمۇمنىرەلىتسىيتاعۋرىتساتۇتۋالاعاجىكە

ـلەسادۋاس-اكيمونوكە،پىرىتساتۇتاشنىرابڭىت

نىگىتسەب ،ىدۋرىدنەدزىسسىلىكرىــــ كىدزىگەنـــ ــ

ىدرالىعلىرۇق پىسەلرىبــ ،ىدۋرىتساتۇتــ ـايگرەنەـ

نىعىلياب ،ىدۋرىتساتۇتارازوءــ پىساكــ نىمەشلوـ ـ

ىدۋرىتساتۇتـەگرىب ـياتىدنايجۋف،پىتالىراعوجـ

ـرادنىروپىساكقىدناۋيات،ڭىدراتسالرىۋابقىدناۋ

اققىلرۇقڭىد نىتاعىشــ پىتەـىنەكەمـىشنىرىبءــ ـ

پىرۇق ۋنىشلۇقـاعۋعىشـ ڭىدۋالاعاجىكە.كەرەكـ

ـنەدام،پىتيەشۇكنىگىتسەبلەس،نىسىيۇتء-سىۋا

تەي سىيۇتء-سىۋاـ نىنىبەتـ ىتتەمزىق،پىرىتتراـ

ـاعىشنەنىلىڭوكڭىدراتسالرىۋابقىدناۋياتڭىلاق

يادنىت پىتەـ ،پەتسىـ قىدناۋياتـ ڭىدراتسالرىۋابـ

ەناجنىۋادنىيوميمسەرىگەدنىنوجتەكەلمەمتلۇ

نىگىلىشنەپسىيۇس ۋتيەشۇكـ ـاراقاعناۋيات.كەرەكـ

ـەديۋماديەدۋتەكەزوىتقىلاحەتتەمزىقناعلىت

نىساي ـابقىدناۋيات،پىرىدنەلىتكەياديادىعاديوـ

ڭەتـاعراتسالرىۋ ،پاساجـەلىمامـ ىعاتقىلرۇقىلۇـ

ـرىۋابقىدناۋياتيەدزىمىنەگەتوتەمزىقاعاراقۇب

ىدراتسال نادرىتلىب.كەرەكزىمىۋتلەنەكـاقتىقابادـ

ۋاساجكىلىدمىيتاعناۋياتىتقامرات31”زىبء،ىرەب

نىساراش ،پىراعىش“ـ نايجۋفـ ۋراقتاىتقامرات66”ـ

نىرىكىپ ،پىيوقـاعلوج“ـ لوقەگەجيتانىتكەنروكـ

كىدزىكتەج ڭىلاق.ــ قىدناۋياتــ ڭىدراتسالرىۋابـ ــ

قىلوتىدرالاراشىسو.ىشۋروكنىگىلىگي_ىرابء

،ۋرىدناتقانايت نەمىنوسـ ـرىۋابقىدناۋياتەگرىبـ

ـتەجكىلىدمىيتاعناۋيات،ۋادڭىتنىنۇءڭىدراتسال

،نىتەزىك ـراتتاساياسيادناقىعاتىلادياپاققىلاحـ

ىدرالاراش،ىد نىعىدنىتالوبـاعۋراعىشـ ۋسادلىقاـ ـ

،كەرەك ـنىكمۇمنىرابءڭىدزىمىرادنىتالايەتسىـ

ڭىتكىد كىتسىرەكڭوت.تەجاقزىمىۋەتسىـاشنىرابـ

،ڭىدرادنويارـىعرىياب ـنوياركىتتەۆوسقىلاتروـ

نەتكىليەدەكڭىدراد ـىتتەلۋادكەلەگڭود،پىلىراـ

ۋتەجـەككىل نىتەمزىقـ يادىعاديوـ .كەرەكۋەتسىـ

لىيب ،ىعىدلىج70ڭىنىعىدناعلىرۇقوگڭۇجـاڭاجـ

ـارىعرىياب،كەرەكۋاپتىمۇنىرانياقەدنەكشىۋس

،نوي كىتتەۆوسـ ـلوباعۋتىمۇەتسانىقلاحنويارـ

ىديام ،پاتقادا.ـ رىبءـ ـزىق،پىرەسكەتپەلرىب-ـ

ىتتەم ىتقىمــ ،پىرەگيــ ،ڭىدرادنويارـىعرىيابـ ـ

ىتتەلۋادكەلەگڭودياپپاجڭىدرادنوياركىتتەۆوس

پىلاقنادراتاقەدڭىنىرىبءادنىسىرابۋتانروماعوق

ىدرەليەدەك.كەرەكۋتەكىدلىپەكىيانىشانىۋاملاق

،ەگۋەدلەمەيۇسلادء-ـەملاد نەتكىليەدەكـ -ەملادـ

ىدناباتـاعۋتلىرالادء نىرانياقڭىنەلەسام،پىلوبـ

،پىۋات نەتكىليەدەكـ ڭىنىساراشۋتلىراـــ ىتقانـــ ــ

ىشسابىلەجەرادراء.كەرەكۋتيەشۇكنىگىلىدمىنو

ادرالرداك پاشراشـ ـزۇ،نىتياپقىروقنادۋعىدلاش-ـ

زىسكىد سىعوسـ نىتەزىگرۇجـ راسياقـ ۋلوبليتسـ

،كەرەك ،پالاراىناراقۇب،پىرابەكپەشىشنىرىبءـ

نەتكىليەدەك ـەسامنىيقىعادۋلالاماقنادۋتلىراـ

ىدرەلەل ەدنىزەكرەدـ نەماناسىنىلرۇتء،پىشەشـ

ڭىدرەتتەدنىم ەدنىزەكرەدــ ـىيانىشـانىۋلادنىروـ

كىدلىپەك كەرەكۋتەــ ىعرىياب.ـ ،ڭىدرادنويارـــ ـ

كىتتەۆوس ڭىدرادنويارــ ،ەدۋتەدلەدەجنىۋمادـ ـ

نەگەروك ۋمادقىلاكيمونوكە،كەرەكۋلوبايازوكـ

،نىتەرىتسەكياسارازوءىدۋاعروقىنايگولوكەنەم

ـسال،پەتسىكەرىبوكىدرەتسىنىتيەبەجارازوء

نادۋنات ،نادۋناتقاسـ نادۋلاسـەگنوجـ لاماقـ ۋلاـ

نىساقياش يادىعاديوـ ،ىدناپساقىشا،پىزىگرۇجـ

ـلۇ3ىدنىسۋاعروقىتقارىپوتازات،ىدۋسقىنۇت

نەك ـىتكەنروكىدۋزىگرۇجيادىعاديوـىتساقياشـ

ۋرىدنەل كەرەكـ ڭىنايتراپ.ـ يساياسـ نىسىلىرۇقـ ـ

،پىلاـاققىلىشساب ـىلىرۇقايتراپىگەدرىۋاداڭاجـ

ڭىنىس ،پىرىدناتقانايتكىتتەبىپلاجنىبالاتسابـ

ڭىنايتراپ نىسىلىرۇقـىعاتقاجراءـ كىتتەبـىپلاجـ ـ

،پىتەلىرەگلى ىلىقراىمىيۇايتراپىدنەمراپ،لىتابـ

تەمزىق نىرەتتەدنىمـ كىدلىپەكىيانىشـاعۋرىدناتقانايتـ

.كەرەكۋتە

ۋشناجيل ـاراقڭىنىسەمرىيۇرەدلىكاۋۋسڭايجـ

ەيجىچ،ڭۇلڭىجۋ،نايجنيچۋول.ـىتسانىتاقـانىۋ

ڭىدرەدلىكاۋـىلراتاق سىراجـ نىزوسءـ ـايوقنەدـ

نانناعادڭىت لەتەش:ىدەديالىبۋشناجيل،نىيەكـ

ىرەلرەگادۋاس ىجراقــــ ۋسوقــ نىڭازـ ۋاساجـ _ــ

قىلاتروايتراپنەكتەىقتيۇـىتسادلوجڭيپنيجيش

ـنىمۋراعىشڭازىلەلەكناعرىدناتقارۇتـىتەتيموك

،ىتەد ايتراپلوـ نەمــ ڭىتقىلاحـ ەدرىۋادـاڭاجـ

،ىدۋاساجـامروفەر كىسەـ نىيەدـانىڭوسىدۋشاـ ـ

نىتەزىگرۇج ـىلە،ىدەلىگياقىلوتنىمىكەبلىتابـ

ڭىدزىم ەككىلىگيڭەت،ۋزىكتەجكىلىدمىيتارازوءـ

،ۋلەنەك قىشاـ قىشا،پىراقتانىسايگەتارتسۋاتسۇـ

نىتەتەلىرەگلىەنەسلەبىدۋرۇقاكيمونوكەكىدمەلا

نىقيا ـڭاز،ڭىدۋنالرازابلو،ىتتراعڭانىسىعرۇتـ

نەم ،ڭىدۋلاسـەگنوجـ ڭىدۋنالاراقىلاحـ يەگەرىبـ ـ

ىراعوج،ىلادياپاعۋتاراجنىساتروادۋاس-تاراجيت

ەديەگڭەد اقترىســ كىسەــ ەگۋتەلىرەگلىىدۋشاـ ـــ

مىلرۇعانا ىدنەمراپـ نەمڭازـ نىگىدلىپەكۋلاسەگنوجـ

ىدەلرىزا ڭىدۋسڭايج.ـ سابـ ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ ـ

ۋسڭايج ،نىۋاقسۇنىدزىڭامىگەدنىنوجـىتەمزىقـ

نىبالات تايقۇمـ ـوكەڭايجڭاچ،پىرىدنەلىتكەيادـ

قىلاكيمون نىۋەدلەبـ ۋتىمادـ نىسايگەتارتسـ ۋراقتاـ

الاسشۇكىدۋمادىلاپاسىراعوج،پىرەگينىيارو

،پىتەلىرەگلى ـارتسۋرىدنەدلۇگـىتقاتسىق-لىۋاـ

كىسەاقترىسەديەگڭەدىراعوج،پىراقتانىسايگەت

،پىتەلىرەگلىىدۋشا ىقلاح،ىتتاۋقـىساكيمونوكەـ

،ياب ىساتروــ ،مەكروكــ قىدماعوقــ تەينەكروــ ــ

نىۋنىشلۇقاعۋرۇقۋسڭايجاڭاجىراعوجـىيەگڭەد

.نىمەتەتىمۇء

ڭايڭاۋ انىۋاراقڭىنىسەمرىيۇرەدلىكاۋڭازيشـ

،اگوجڭاسىگ،ۋجنۇدۋبۋپ.ـىتسانىتاق نۇسڭايجيشازـ

ڭىدرەدلىكاۋـىلراتاق نانناعادڭىتنىزوسءسىراجـ

،نىيەك ڭايڭاۋــ تەتيموكـ ۋشناجيلـىعىتسابــ ـ

ناعاساج كىتتەكەلمەمـ قىلاحـ ـىتقارۇتـىياتلىرۇقـ

ڭىنىتەتيموك تەمزىقـــ نىسامادنايابــ يەدلىكۇبــ ــ

نىعىدنىتياتپۇق ىدرىدلىبءـ ڭايڭاۋ.ـ نەكتوـ رىبءـ

ڭىنڭازيشـىعادلىج ناسـ ڭىنىرەتسىـىلالاسـ ۋمادـ

قىلوتنىرەلەجيتان پەديالىبپىلەكارىدناتقارۇتـ

پاتا ڭىنڭازيش:ـىتتەسروكـ قىلاكيمونوكەـ ىۋمادـ

نەم قىدماعوقـ اعۋراسقاجزىسكىدزۇـىعىلىتقىنروـ

ـسىياس-نىسنەمرەتاق-پىۋاحاديالا،ىدلاتەب

ىدرات ەروكادــ زىمىۋلىبءـ كەرەكــ ساب.ـ يجۋشـ

ىدزىڭامىگەدنىنوجىتەمزىقڭازيشڭىنڭيپنيجيش

نىۋادمىياب يەلىرەكشىـ ،پىنەريۇـ ىدنەلىتكەيادـ ــ

ـامىتنىراتتلۇ،ادۋاعروقنىعىتساتۇتڭىنناتو،پىر

شۇكنەمرەدنىيۇتنىتارادۋارازانەدۋتيەشۇكنىع

ڭازىدڭازيش،پىرەگيپاتقىمىدرەدنىيۇتنىتالاس

اشنىيوب ەگنوجــ ،ۋلاســ ،پىرىدناتتاقۋاـىتقىلاحـ ـ

،ۋتيەكروكىدڭازيش تىقاۋقازۇىدڭازيشـ ـلۇگـ

ترۇج،ۋرىدنەد نىگەلىتـ ،ۋرىتسىيۇـــ ىدزىگەنــ ــ

ۋەدمەكەب ىدزىڭامـ نىبيسنيرپـ پاتقىمـ ،پىرەگيـ ـ

اتقىلىشناما ڭىتقىلىشناماجــ نىنىتالوبــ ،پاليوادــ

قىلىتقىنرو ادنىسىرابـ ىپلاجقىدماعوق،پەلىرەگلىـ

ڭىديادعاج ىدنىسـىعىلىتقىنروـ ىديادعاجـاشاماتـ

نانو ـىباقۋراقسابىدرالاناحتۇب،پەدمەكەبىراـ

نەتكىليەدەك،پىتيەشۇكىرانانونىسىلىرۇقىتەل

لاماقنادۋتلىرا ـالىراعوجىرانانونىساپاسۋلاـ

،پىت ـىلىدمىساراج،انىعىتشىنىتڭىتترىتسۇءىلراقـ

ـىداش-تاش،رىموءشىنىتڭىنىقلاحتلۇراء،انىع

نام كىلىشرىتـ انىۋرۇقــ كىدلىپەكـىيانىشــ ۋتەـ

.كەرەك

ـاراقڭىنىسەمرىيۇرەدلىكاۋڭايجنيشڭينۋحڭاۋ

ىتسانىتاقـانىۋ تارىكوش.ــ نۇس،رىكازـ ،ڭۇلنيجــ ـ

پىقىرۇدبا زاينرۇموتءـ سىراجڭىدرەدلىكاۋـىلراتاقـ

نىزوسء نانناعادڭىتـ ڭاۋ،نىيەكـ ىدرالانىمڭينۋحـ ـ

ىدرىدلىبء كىتتەكەلمەم:ـ قىلاحـ ـىتقارۇتـىياتلىرۇقـ

ڭايجنيش.نىمياتپۇقنىسامادنايابتەمزىقڭىنىتەتيموك

ـجنيش،ىدزىكتەجلوقاقسىباتڭىتەتتەمزىقىلرۇتء

ڭىنڭاي ـستوساشوگڭۇجرىۋادءاڭاجڭىنڭيپنيجيشـ

مزيلاي نىسايەديــ ىدۋرىدنەلىتكەياد،ىدۋنەريۇـــ ـــ

يادڭام يساياسىدلاـ تەدنىمـ ،پىتەـ سابـ يجۋشـ

ـزىڭامىگەدنىنوجىتەمزىقڭايجنيشڭىنڭيپنيجيش

ـىتەتيموكقىلاتروايتراپەناجنىحۋرڭىنىۋاقسۇنىد

ڭىن ىدڭايجنيشـ ۋلاسـەگنوجـ تايقۇمنىسابوجىپلاجـ

ڭىلاق،پىرىدناتقانايت ـرداكنەمىرەلەشۇمايتراپــ

ـەستروتء”،ەگۋتيەشۇكىد“مىناتتروتء”ىدرال

اعۋادنىروىد“ۋاعروقىنىكە”،ەگۋەدمەكەبىد“مىن

نىۋەتكەتەج تىمۇءـ نىمەتەـ ماعوق.ـ نەمىعىلىتقىنروـ

ىدناياب قىتشىنىتــ سابــ نىساناسىنـ پاتقىمـ ۋاقراـ ـ

قىلاح،پىتە ـقاجنەمۋرىدنادزىساماتماقنىسىمرۇتـ

ۋتراس نىتەمزىقـ ىسقاجـــ ىلرۇتء،پەتسىــ -ۋقوـــ

ىدۋتراعا يادىعاديوـ راتتلۇ،پىراقسابـ ،ىعامىتنىـ

ىعىلراساباعلا نىسەيبراتــ راء،پىتەدڭەرەتــ تلۇـ

ڭىنىساراقۇب سىباتـ تىقاب،نىمىزەسـ ،نىمىزەسـ

كىدزىسپىۋاح نىمىزەسـ ۋتيەشۇكـ اڭاج،كەرەكـ ـ

ـادنىبالاتسابڭىنىسىلىرۇقايتراپـىگەدرىۋاد

ڭىنايتراپ،پىرىدنەلىتكەي ايتراپنەمىعىلىشسابـ

.كەرەكۋتيەشۇككىتتەبىپلاجنىسىلىرۇق

انىۋاراقڭىنىسەمرىيۇرەدلىكاۋنانياحيجىلۋاج

ىتسانىتاق نىچ.ــ ڭىد،ۋايپـ ڭاي،ڭاگۋايشـ ڭىيــ ـ

ـيوسزوسءسىراجنانىترا-ترارەدلىكاۋىلراتاق

ـزىكتەجلوقەتتەمزىقڭىننانياحيجىلۋاج.ىدەل

نەگ ـياح،پىرىدناتقارۇتقىلوتنىرەلەجيتانڭىتـ

ڭىننان ڭىنڭيپنيجيشــ اڭاجـ اشوگڭۇجرىۋادءــ ـــ

مزيلايستوس نىسايەديــ يەلىرەكشىــ ،پىنەريۇــ ـ

ساب،پىرىدنەلىتكەياد ڭىنڭيپنيجيشيجۋشــــــ ـ

نانياح ڭىنىۋاقسۇنىدزىڭامـىگەدنىنوجـىتەمزىقـ

نىحۋر ايتراپ،پىرىدنەلىتكەياد،پىنەريۇـ قىلاتروـ

ڭىنىتەتيموك ڭىننانياحــ ـامروفەرـىتكەزەكـاڭاجــ

كىسە،ۋاساج ىعادنىسىرابۋشاـــ قىلايگەتارتســ ـ

نىنرو پاتقىمـ ناديارو،پىرەگيـ قىلوت،ىدمىتۇـ ـ

قىلاڭاج،پىنالادياپ ـزىنەپقىدلىتابەدنىنوجۋشاـ

سىنەد نىيەز،پاساجـ ىتتاۋق-شۇك،ىنەدرەز-ــ

ىدۋرىدناتقانايت،پىرىدنالرىعوش ،پىرەگيىتقىمــ

ـڭۇج،پىرۇقلەدەجنىنويارقانىسادۋاسنىكرە

ۋرۇقنىتروپادۋاسنىكرەەيـەككىلەشكەرەـاشوگ

ـەراكىدنىزۇجسىء،پاساجسىنەدزىەدنىنوج

تەك ۋاعروقـىنىكە”ـىلىقراـ ـىگيااتتايلاماىد“ـ

ايتراپ،پەل ـرىسپاتىلەلەكڭىنىتەتيموكقىلاتروــ

نىسام ڭىتـ نىۋاتقانەمرەلەجيتانروزمىلرۇعاناادـ

تىمۇء ڭىتتەكەلمەم:ىدەديالىبيجىلۋاج.ىتتەـ

ـڭەرەتنىسامروفەرىسىلىزۇتءۋرەسكەت-ۋالىقاب

ياپپاجـىنامروفەر_ۋتەد ڭىدۋتەدڭەرەتـ ىدزىڭامـ

،ىنۇمزام ىدۋالىقابـىگەدنىشىـايتراپـ تەكەلمەمـ ـ

نىرادناگرو قىلايتاركومەد،نەمۋالىقابـ ـۋالىقابــ

قىلايلىدا،نەم قىلاراقۇب،نەمۋالىقابــ ـۋالىقابــ

،پىرىتساتقاباسنەمىۋالىقابرىكىپقىدماعوق،نەم

ـزىسۋاقانىسەيۇجۋالىقابڭىتتەكەلمەمنەمايتراپ

ىدمىتۇ،ىدنەمراپ،پىرىدناد ۋالىقابـــ ىلىقراــ ــ

ڭىدرەتتەدنىمـىلرۇتء ـنادزىساماتماقنىۋناتقانايتـ

.كەرەكۋرىد

.ىتسانىتاقاعۋاراقرالىلراتاقوگناۋچنىچ

راباحىدزىڭام

)ەتتەب-1ىساب(

ڭىدرەدلىكاۋڭينۋحڭاۋ نىزوسءـ يادڭىتـ ـ

پىرىتو نەمرالو،پىلاـەككىلەتسەـ يەلىرەكشىـ

ـرەدلىكاۋ.ىدرىتسىۋارىكىپ،پىزىگرۇجىقلات

نىزوسءڭىد ڭاۋنىيەكنانناعادڭىتايوقنەدـ

ىدرالانىمڭينۋح ىدرىدلىبءــ كىتتەكەلمەم:ـ ــ

قىلاح تەمزىقڭىنىتەتيموكىتقارۇتـىياتلىرۇقـ

نىسامادناياب ـزىقىلرۇتءڭايجنيش.نىمياتپۇقـ

ەدرەتتەم ڭىتـــ اقسىباتـ لوقـــ ،ىدزىكتەجـ ــ

ڭىنڭايجنيش ـڭۇجرىۋادءاڭاجڭىنڭيپنيجيشـ

ـكەياد،ىدۋنەريۇنىسايەديمزيلايستوسـاشوگ

ىدۋرىدنەلىت يادڭامــ يساياسىدلاـ تەدنىمــ ـ

،پىتە سابــ ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ ڭايجنيشـ ـ

ىتەمزىق ىگەدنىنوجــ ىدزىڭامــ ڭىنىۋاقسۇنــ ــ

ـجنيشڭىنىتەتيموكقىلاتروايتراپەناجنىحۋر

ىدڭاي ۋلاسـەگنوجـ نىسابوجـىپلاجـ تايقۇمـ ـ

ڭىلاق،پىرىدناتقانايت ىرەلەشۇمـايتراپــ نەمـ ـ

ىدرالرداك تروتء”ــ مىناتــ ۋتيەشۇكىد“ـــ ـــ

،ەگ تروتء”ـ مىنەسـ ،ەگۋەدمەكەبىد“ـ ىنىكە”ـ

ۋاعروق نىۋەتكەتەجـاعۋادنىروىد“ــ تىمۇءـ ـ

ـشىنىتىدنايابنەمىعىلىتقىنروماعوق.نىمەتە

قىلاح،پىتەۋاقراپاتقىمنىساناسىنسابقىت

نىسىمرۇت ۋرىدنادزىساماتماقــ ۋتراسقاجـەناجـ ـ

ـەمزىقەيبراتىلرۇتء،پەتسىىسقاجنىتەمزىق

نىت ـلا،ىعامىتنىراتتلۇ،پىراقسابيادىعاديوـ

نىسەيبراتـىعىلراساباع تلۇراء،پىتەدڭەرەتـ

ڭىنىساراقۇب ،نىمىزەستىقاب،نىمىزەسسىباتـ

كىدزىسپىۋاح نىمىزەسـ ۋتيەشۇكـ اڭاج.كەرەكـ

ڭىنىسىلىرۇقـايتراپـىگەدرىۋاد سابـ نىبالاتـ ـ

ڭىنايتراپ،پىرىدنەلىتكەياد نەمـىعىلىشسابــــ ـ

ايتراپ نىسىلىرۇقــ ىپلاجــ كىتتەبــ ۋتيەشۇكــ ـ

.كەرەك

نىچ ڭينۋحڭاۋ:ىدرىدلىبءىنانىمـوگناۋچـ

ڭىتسادلوج ڭايجنيشــ رەدلىكاۋـ ڭىنىسەمرىيۇـ ـ

ىنامادناياب انىۋاراقـــ ىۋسانىتاقــ ڭيپنيجيشــ

ىتسادلوج نەكتەــىقتيۇـــ ايتراپــ قىلاتروــ ــ

ڭىنىتەتيموك اسابانىقلاحتلۇراءىعادڭايجنيشـ

نامء پىرەبـ نىعىدناعرىتوـ ەناجـــ ىتسالىقىــ ــ

قىلروقماق نىعىدناعاساجــ قىلوتــ ىدەلىگياــ .ـ

ڭىنڭيپنيجيش ـستوسـاشوگڭۇجرىۋادءـاڭاجـ

مزيلاي نىسايەديـ ـوبىدناباتەگۋتەىشكەتەجـ

،پىل تروتء”ـ مىناتـ تروتء”،پىتيەشۇكىد“ـ

مىنەس ،پەدمەكەبىد“ـ ۋاعروقـىنىكە”ـ ىد“ـ

قىلاتروـايتراپ،پادنىرو ڭىنىتەتيموكـ ـجنيشـ

ىدڭاي ۋلاسـەگنوجـ ڭىنىسابوجـىپلاجـ ڭەرەتـ

رىمات ـەگلىنەپقىلىدناباتنىۋناتقانايتپىتراتـ

ـلىرۇقىساكيلبۋپسەرقىلاحاۋحڭۇج،پىتەلىر

ڭىنىعىدناع نىعىدلىج70ــ نەمەجيتانكىدزۇــ ــ

.زىمالاىسراق

كىتتەكەلمەم ىرەدلىكاۋڭىنىياتلىرۇققىلاحـ

،ناۋچڭۇدول،يۋيل،ڭاگادىش،نىسايمىيان

ڭىپ تابيناع،يۇرايجـ رالىلراتاقىلۇيەكىباسـ

.ىتسانىتاقاعۋاراق

»نەنىتەزاگڭايجنيش«رالالاقام

تلۇراءىعادڭايجنيش،پىرىدنەلىتكەياديەلىرەكشىنىسايەديمزيلايستوساشوگڭۇجرىۋادءاڭاجڭىنڭيپنيجيش
كىيەتيەشۇكزىسكىدزۇنىمىزەسكىدزىسپىۋاح،نىمىزەستىقاب،نىمىزەسسىباتڭىنىساراقۇب
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ىراتقىلاڭاجلىۋا

ناقاسيناقەميۇت،ىلۇتارياقنايازىمىرەلىشلىت
ىسالاقكەشەۋاش.ىديالراباحڭىشۋاگڭاۋ،ىزىق

كەبۋد كىتتەمۋەلاـەبوتەگيابـىسامراقسابـىلامءـ ـ

الاقـىعامۋا ،ناقسالانروەنىسىلىيۇتڭىدلىۋانەمـ

ىگەدنىشىڭىتقامۋاكىتتەمۋەلا17ىعادالاقلىكۇب

-يادنوس،ىسابتورابىعىلىشنىيقنەمرەتكەدەگۇم

رەجقا پوكڭەيۇءـ ناقسالانروـ كىتتەمۋەلاــ ـــ

اماشرىبءىعىدنىيقۋتەتسىروتەمزىق،پىلوبقامۋا

.روز

نادلىج-2017 پاتسابـ -5قىلالاقكەشەۋاشـ

شىۋاتساب كىلىدمىيت،ۋسىعۇ«ـىبەتكەمـ ،ۋاساجــ

ۋرىتسىعوت ىتەمزىق»ــ كىتتەمۋەلاـىسوـاشنىيوبــ ـ

ىشۋتىقورۇعيۇ.ىتتەتسىروتەمزىقپىرۇتـاتقامۋا

ىكەنانىراتاقاتقامۋاكىتتەمۋەلاىسورىياتراسايم

لىج ناعرۇتـ تەمزىقـ ڭىنىتەرتاـ نەدرىبـ رىبء-ـ

.ىسەشۇم

راسايم ـلوبزاىسەبيرىجاترىموء،ساجىزوءـ

ىلىتقان،نەمىناع ىتەرتاتەمزىقىلىقراـىتەكەراــ

ڭىنىسەشۇم نىتەدنىمـ ياپتىجلۇبـ .ىدلەكپىراقتاـ

تەمزىق -2018،ناتقىدناعلوبىتكەنروكـىسەنيەبـ

كەشەۋاشـىلىج نويارـىلايمونوتۆاـىنوـىسالاقـ

كىلىدمىيت،ۋسىعۇ«ـىلەجەراد »ۋرىتسىعوت،ۋاساجـ

.ىدەتەسروكەنىگىلەشۇمىتەرتاكىدزۇڭىنىتەمزىق

ىدابناتتاعاناقاداسلادنىروىناعلااعيو

ـۋتىقوپەتكەمشىۋاتساب،راسايمىعاتساج33

الابلو.ـىسىش نەنىزەكـ ىشۋقو،پىلوبىشۋتىقوـ

ىدۋەلەيبرات نىتيادنامراـ ڭىنوىسانا-ـاتا،اديالا.ـ

.ىدەنىتەتەتىمۇءنىۋلوبرەگاپيش

ڭىنىناعلاــاعيو ىرابءــــ ىديەمرەبالادنىروـ .ــ

ىلىج-2006 ڭايجنيشلوــ كىتپىساكـ ـاكينحەتــ

ايستايۆا،پىنادلىباقـەنىسەۋشاد نىبىساكــ .ىديقوـ

پەتكەمـىلىج-2009 نەننەگرىتىبـ سىتاب،نىيەكـ

ـمىيۇموكتراپقىتقامياادنىراتاقرەلىتكىرەكەلوب

ۋرىتساد ىتكىرە،پىلەكـەنىمىلوبـ ـيەتوتەمزىقـ

اققىلىشۋتىقوىعادنىروـەشكەرەـىلىج-2011،ىد

قىشا ڭىدراسايم،پىنادلىباقـ ،پىلادنىروىنامراــ

ناۋاس لامىزناۋجۋينـىنادۋاـ ـىتقاتاجـىسامرەفـ

.ىدالوبىسىشۋتىقوڭىنىبەتكەم

ـەۋاشلوـىنۇك-6ڭىديا-9ـىلىج-2016

كەش قىلالاقـ شىۋاتساب-5ــ پىسىۋاـەكپەتكەمـ ـ

ەكتەمزىق،ىدەلەك ناققىشــ راسايمـىنۇكـىشنىكەـ

كەشەۋاش تىبيەبـىسالاقــ ڭىنىسامراقسابـىلامءـ ـ

ياتاعابرات كىتتەمۋەلاـ ،ۋسىعۇ«،پىلىرەبىجانىعامۋاـ

كىلىدمىيت ۋرىتسىعوت،ۋاساجـ تەمزىقـاشنىيوب»ــ ـ

ىديەتسى راسايم.ـ تەمزىقـىتكىرەـ نەگەتوـ ىكەـ

ادلىج كىلىدمىيت،ۋسىعۇ«ـ ۋرىتسىعوت،ۋاساجــ »ــ

نەنىتەمزىق ،ناتقىدناعلوبـىلراباحـىتپوك-ىدزاـ

اتقاتسىق ناعرۇتــ تەمزىقــ ڭىنىتەرتاــ ـىسەشۇمــ

.ىدادنامراىدۋعىنىشپىراباققاتسىق-لىۋا،پىلوب

ڭىنوـىلىج-2017 ـادنىروادىعاتىناعاليوـ

تەمزىق،پىل ڭىنىتەرتاــ اقساب،پىلوبـىسەشۇمـ ــ

كىتتەمۋەلاەبوتەگياب،ەگرىبنەمىسەتتەمزىقتروتء

ادنىعامۋا پىرۇتـــ تەمزىقـ ىديەتسىــ تەمزىق.ـ ــ

كىتتەمۋەلا،ناتقىدناعلوبـىسقاجـىسەنيەب قامۋاــ

پىلاـىساكيەچايـايتراپ ،پىلاقـ لوـىلىج-2018ـ

كىتتەمۋەلا ـسىعوت،ۋاساجكىلىدمىيت،ۋسىعۇ«اتقامۋاـ

.ىديەتسىتەمزىقىتساعلاجاشنىيوبىتەمزىق»ۋرىت

ىدەلىبپەدشىناۋقىدۋسەتكەموكاعرالاقساب
ىعاتساج46 كىتتەمۋەلاــ ڭىتقامۋاــ ـىنىعرۇتــ

نايۋيل ڭىدراسايمـ قىتسىۋتـ سانىتاقـ ناقتانروـ ـ

نايۋيلـىلىج-2010.ـىسىۋت ەگرىبنەمىسادلوجـ

ۋسناگ ڭىنىسەكلوـ ياتۋاگـ نانىنادۋاـ ەككەشەۋاشـ

سىمۇج ىسادلوجىلىج-2013،نەگلەكـەگۋەتسىـ

نەنىيۇ نىراباحشەنىيەدەگنىگۇب،پىتەكپىزەبـ

ىدياملاالا ادلىجـەشەنرىبـىسو.ـ زىعلاجنايۋيلـ

سىمۇجـەمرەتوكىزوء نىسالاب،پەتسىـ پىتىقوــ

رىتلىب،ىدلەك ەگرەكساپىرىتىبءىنەۋشادىسالابــ

.ىدنادلىباق

لىجقازۇـەنىنەگلەكـەككەشەۋاش ،اداسلوبـ

ڭىننايۋيل نىيەدـەگرىزاقـىسابتوــ پالياميۇءـ ـ

ناعرۇت ڭىنالاق.ــ ەدنىشىــ رىشـ پىنالياـ پىشوكـ ـ

ىدرۇجء ىسياق.ــ يامڭىديۇءـــ ىسىقاــ نازراــ

لوس،اسلوب ىسو،ىدەشوكـەگيۇــ نىيەدەگنۇكــ

.ىديەملىبەدىزوءنىناعرىتساملايۇءاشناق

زىسڭالا« تاشــ نامىداش-ــ كىلىشرىتـــ »ۋتەـــ

راسايم،ىشكەمەد ڭىننايۋيلــ نانىراليادعاجىسوـ

راباح نانناقپاتـ نىيەكـ تىقاۋـ اعنايۋيل،پىراعىشـ

اداعابنازرا انىراتسىمۇجۋلايۇءنىتەلىرەبـاعيامـ

ىدەسەتكەموك ياپقىلاج.ـ ڭىدۋنىشلۇقـ ،ادنىساقراـ

ىرىقا رىتلىبـ نازرااعنايۋيل،پىلىتىكەبىشىنىتوءـ

ـەجەم.ىدەرەبپىلاىديۇءنىتەلىرەباعياماداعاب

.نەكەىدالوبەنىۋشوكلىيبنەم

نەگەپتۇك نەدرەجـ نايۋيلنەگنەلوبـاقشىناۋقـ

ىدراباحـىسو ەدنەگىتسەـ ياميسانىنيوقىشىناۋقـ

نەمىنۇت ياتقىيۇـــ ياملاــ ىتقىشـ ىلۋانرالو.ــ ــ

سىعلاـاعراسايم ادناعرابەنىتەرتاتـەمزىقـىلاقتياـ

.ىدلاقيەپسۇتزوسءانىزۋا،قىلاشنوسىناعناۋق

زىگە،ىنىعرۇتڭىتقامۋاكىتتەمۋەلاىسويالۇك

ىزىق نەكلۇ،رابـ ىزىقــ ىشىك،كەرەز،ىدلىقاـ ـ

ىزىق ـقىدلاشانىۋرۋالىقامەكىلەجەرادلىڭەجـ

ناق ناتسىمۇجـىسادلوج.ـ پوكـانىناعاسوبـ لىجـ ـ

قىتتىقاۋ،پىلوب سىمرۇت،نەگلەكپەتسىسىمۇجـ

.ىدەراشانەشنەتوتادىراليادعاج

ىشراش40ناعوىسىۋتڭىديالۇكىلىجنەكتو

پىرىسىپەشلۇكلابڭىنو،پىرەبىدنەكۇدكىلرتەم

ـكەموكانىۋتىقونىزىقنەكلۇ،پىۋاتاشقاپىتاس

ـىسىمۇجڭىننەكۇد،نانىعاجرىبءيالۇك.ىدەسەت

نەم رەگىباـ ىدنە،اسلوبـ رىبءـ ىشىك،نانىعاجـ ــ

.ىداسالياراقانىزىق

راسايم ڭىديالۇكـ ،نىيەكنەننەگروكنىيادعاجـ

يەتشى ىرەتسىقىلاحنەمىنوس.ىدالىجنىقـىتتاقـ

رالىشسىمۇج،ەنىسەمەكەم اعيالۇك،پىرابـانىمىيۇــ ـ

ىراءىدەرىتسەدزىنىتاساياسۋەدلەمەيۇسـىتقىيال

رىبء ڭىناتپاــ ەدنىشىـــ نىرادلايرەتامـ ،پانيجـــ ـ

ىتيەبوك،پەتتەر ىراعوجپــ ،ىديادلوجـاعنىروـ ـ

رىتلىب ڭىديالۇكاديا-12ـ نانناۋي4000ـىسابتوـ

.ىدالوبەيانىتاجاراقاشمىسوققىتسىمرۇتماتسا

ڭىدراسايمىگەدنىتەرتاتەمزىقىنۇكـىگنىگۇب

رانىلاـاعزىۋاـىتا يالۇك،اسلوبـ ياپپاجزىۋاىنوـ

.ىدياتقام

تەمزىق نىنروـ قانايتـ ىگلەۋا،پىتەـ ىتتاسقامـ
ىداپتىمۇ

ۋەلەيبراتمادا قىتتىقاۋقازۇـ ،ىليەم.سىمۇجـ

يكايـاتسىمرۇت -ناتسابراسايمنىسلوبـەتتەمزىقـ

قايا ڭىنىزوءـ رىبءـ ناشاقشەنىگىدنەكەىشۋتىقوـ

ناقتىمۇ سەمەــ تەمزىق.ـ ەدنىتەرتاـ ـانىلىۋالوـ

ناقتياق رەتتنەدۋتسـ پەتكەمشىۋاتساب،اتروەناجـ

نىرالىشۋقو قىدماعوق،پىرىتسادمىيۇـ قىتتايلاماــ

ىدرادلىميق ىسو،ىدلوبـىتپاۋاجـەگۋتەتسىروـ ــ

ـقىدناعلوبىتكەنروكىگىلىدمىنوتەمزىقـاتسىراب

ىراعوج،نات نەمىۋادلوقڭىنموكتراپىلەجەرادـ

.ىدالوبەيانىۋاقلا

قىدزاجـىلىج-2017 ـنىرەگلىلواتسىلامەدـ

ىدنىيەك-ىد ،اتروەناجىراعوجقىتراناد30ـ

شىۋاتساب پەتكەمـ نىرالىشۋقوـ ،پىرىتسادمىيۇـ ـ

ياتاعابرات لىزىقـــ نەمـىياجارۇميۇءـ نومراگـ ـ

نىياجارۇم اعرالالاب،پىتالايسرۋكسكەـــ ناعۋتــــ ـ

ڭىنىرەدنەكەم تەينەدامــ ىلرۇتسادء،ىحيرات-ــ ـــ

ىدنەكەمناعۋت،ىدناتو،پىرىدنىسۇتءنىتەينەدام

ۋيۇسء نىرەدمىزەسـ ،ەگرىبنەمىنوس.ـىتتيەشۇكـ

كىتتەمۋەلا ،ىراعوجقىۋجـەگ100ـىعاتقامۋاــ ـ

شىۋاتساب،اترو پەتكەمــ ڭىنىرەدزونىرالىشۋقوـ

مىيك پاتىك،قىشنىيو،ەكموس،كەشەك-ـ ىتقايســـ

نىرادمىيۇب قىتقاميا،پاتاـاعۋلىجـ مەكــ ىدلىقاـ ـ

لاحنادرالو،پىرابانىعىلاتروۋرىتقىۋاسىدرالالاب

مەك،پىرىتسادمىيۇـاعۋارۇس ىدلىقاــ نەمرالالابـ ـ

ەگرىب لوق«ــ ۋساتسۇـ نىلىميق»ـ ىراءـىتتەتسىروـ

نەتسۇت ناتتىقاۋـىگنىيەكـ ڭىدرالالاب،پىنالادياپـ

ـنىسماعوقاعرالالابىدلىقامەك،پالازاتنىعاتاج

نەكلۇىد ڭىتقارىڭاشـ نىرىيەمـ ،ىدرىدنىزەسـ ـ

لۇب،ادناعلانەنىنوجرالىشۋقوناقسانىتاقـاعلىميق

.ىدلوبىعاباسۋزىكتەجرىيەمقىتتاعاسرىبء

ـنىيق،پىتلىرانادىعياق-مىياۋىناراقۇب
نىعىلىش مىشەشـــــ اققىتترىعلاسەدۋتەــــ ــــــ
ىدابنىلاس

كىتتەمۋەلا ڭىدراسايمىسەشوكنيجەۋيىعاتقامۋاـ

ىتپاۋاج ىرىڭوءـــ لىيب.ـ ىنۇك-20ڭىديا-2ـ ــ

رادنىعرۇت نەمىسابتوـ سىناليابـ تاۋسقاىشۋاساجـ

ناعو نوفەلەتـ نيجەۋي،پىرەبـ قىلاحـىسەشوكـ ـ

ىرەتسى نىعاشـ سۋپروك-5تاراميع-2ـىنويارـ

ڭىنىتاباق-1 ىعادنىروديراكــ نەمۋلىجــ ۋادماقــ ـ

ـاميع،پىعاۋسەدرەشلومپوك،پىلىراجىرىبۇق

ڭىتتار ناققاـانىترىسـ زۇمۋسـ پىلوبـ 12،پىتاقـ

ڭىنىسابتو ـەرادرىۋاانىسىرۇت-سىرۇجءىتپىلاقـ

.ىدەتەسىڭانىعىدناعاساجلاپقىەدەج

راسايم،نىيەكنانناعادلىباقنىنوفەلەتۋتەسىڭا

قان ىلىتقان.ىدەزىگرۇجۋرەسكەت،پىراباعناديامـ

ناديادعاج رادراباحـ نانناعلوبــ نىيەكـ رىبءلوـ ـ

كىتپىساك،نانىعاج ەگىشۋەدنوجــــ ،اسسالراباحــ ـ

رىبءىدنە ڭىدرادنىعرۇت،نانىعاجـ نىرالىسابتوــ ـ

نىرىكىپ،پالارا ىديادڭىتـ قىلراب.ـ نىعرۇتـ رىبءـ

نوفەلەتەگىشۋەدنوجلونىيەكنەننەگلەكاعمالياب

،پىرەب راپ14ـ نىعىدباجـ ىتراج،پىترىتسىۋاــ ــــ

.ىدەتەمىشەشىنەلەسامەدنۇك

ىدرەتسىيادنۇمىرەبنادلىجـىكەـىعاتقىۋج

.ىدەتسىپوكەتوراسايم

لۇب ەدنىنوجسىءـ نەپسىنەرىبەتتاۋسقاــ :ــ

ڭىدراسايم« ىساجــ ىشىكــ ىرەنو،نەمىناعلوبــ ــ

ـابتوزوءىدزىمىسىمۇجڭىدزىبءزىقلۇب.مەتسۇ

ڭىنىس يادنىسىمۇجـ پىروكـ ڭىنايتراپ،ىديەتسىـ ـ

.ىدەد»زىماتياتەمىقارانىرداكىسقاجنەگەلەيبرات

ەگۋروكنىسالىعۇشنۇكادنادۋسىشماترىبء«

ىدالوب ڭىدراسايم.»ـ ،نەمىناعلوبىتقاشىساماشـ

رەساـەشنىزوـەنىگەرىڭوت لۇب،ىتتەـ ىزوءڭىنوـ

يادنىناقتيا نەم«:ــ رىبءـ ناشاقراء،نىمىشۋتىقوـ ــ

نەنىزوسنەگەد»كەرەكمىۋتەسروكىگلۇ-ـەگەنو

.ىداتاجپىنەلەنيەب

ىدەلىگيانىنىلاجڭىتقىتساج،پىسوقسەلۇزىسىقتلاق
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ەدۋەتوتەمزىقرەلىتكىرە
كەشەۋاش ىسامراقسابىلامءەشوكتىبيەبقىلالاقكەشەۋاشىتەرتاۋەتوتەمزىقرەلىتكىرەساج»ىلاماسمەتكوك«ىسەمەكەمەشمىلوبۋراقسابلوجساتـ

رەلەشوكىعاتقامۋاىتساراقكىلىشپوك.ىتتەتسىرونىلىميقۋەتوتەمزىقىتكىرە،ۋنەريۇنانڭىفيەل،پىسەلرىبنەمرەلىتكىرەىعادنىعامۋاكىتتەمۋەلااۋحنيش

.ىدالازاتىدرادزۇم-راققىدلاق،پىراباعرادنويارنىعاشنەم

،ادناعاراقـاعۋسىعۇ مەتكوك«ـىلىج-2014ـ ،ۋاتاۋلىج،ۋرەبناقىدنىيەك-ىدنىرەگلىىرەبنانناعلىرۇقىتەرتاۋەتوتەمزىقرەلىتكىرەساج»ـىلاماسـ

.نەكتەتسىرونىلىميقۋەتوتەمزىقىتكىرەناديام15ىدنىسۋزىكتەجرىيەماعرالالابۋاقلىم-ۋارىڭاس

نيمڭاۋحىشلىتءىتكىرە،يالنۇچيلزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ىلياجرىياتراسايمىسەشۇمڭىنىتەرتاتەمزىقنىتارۇتادنىعامۋاكىتتەمۋەلاەبوتەگياباشنىيوبىتەمزىق»ۋرىتسىعوت،ۋاساجكىلىدمىيت،ۋسىعۇ«نەتپەتكەمشىۋاتساب-5قىلالاقكەشەۋاش-

قىلاح نىيادعاجقىلاح قىلاح،پىسىعۇنىيادعاج انىسىمرۇتقىلاح،پىسىعۇ كىلىدمىيتانىسىمرۇت قىلاح،پاساجكىلىدمىيت نىگەلىتقىلاح،پاساج قىيارىتسىعوتنىگەلىت قىيارىتسىعوت

.ادۋرىدلاقكىلەتسە،پىسۇتءەكتەرۋسقىتپوترەلىتكىرە
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