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نەنىنۇك-13ڭىديا-6 ـىناتسرىباقرادنابرۇقىعادنىسالاقىجمىرۇءىرالىشسابڭىننويارىلايمونوتۆانىيەدـەنىنۇك-14ـ
ڭايجنيش،ان ،پىرابقىتپوتانىياجارۇمۋرەگيڭىتيرەكساناۋتڭيبڭايجنيش،انىسىشايمرالىزىقىلىگلەبڭىنىنوياريرەكساـ
كىتسىرەكڭوت ىدرادنابرۇقـ كىتسىرەكڭوت،پىلاـەكسەـانىعاسـ ،پەدمەكەبىدمىنەس-تارۇم،پادلىباقنىسەيبراترۇتسادءــ
.ىدرىتسىيۇنىتاۋق-شۇكڭىدۋەلىرەگلىيەدنىپكە

،ۋاپتىمۇىتتاسقامىگلەۋا«ڭىننويارىلايمونوتۆا،ىيجۋشڭىنموكتراپقىدنويارىلايمونوتۆاىنۇك-14ڭىديا-6:ەتتەرۋس
ىتتاسقامىگلەۋا«،وگناۋچنىچىعىتسابڭىنىساپپۋرگقىلىشسابىسەيبراتقىتپىرىقاتىگزىگەن»ۋاتقاسكىرەبـەتسەـىتشىروب
ىتشىروب،ۋاپتىمۇ راسابنىروڭىنىساپپۋرگۋتەكىلىشكەتەج-6ڭىتقىلاتروىسەيبراتقىتپىرىقاتىگزىگەن»ۋاتقاسكىرەبەتسەــ
ىلايمونوتۆا،يۇشىدنيجـىعىتساب قىدنويارــ ڭىنموكتراپـ راسابنىروـ ىلايمونوتۆا،ىيجۋشـ ڭىننويارــ رىكازتارىكوشـىساعاروتءـ
.ىتتەتسىرونىسەيبراترۇتسادءكىتسىرەكڭوتادنىياجارۇمۋرەگيڭىتيرەكساناۋتڭيبڭايجنيشرالىشسابىلراتاق
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زىمىرەلىشلىت ڭاجــــــ ،يۇحۋگــ ــ
ڭاج يچيەپــ ىديالراباحــ ڭىديا-6.ــ
يبىحـىنۇك-14 نەنىسەكلوـ نەگلەكـ ـ
ڭىنمىيكقاياانىم«:نيمۋشۋىشتاحاياس
مىزوك،نەكەـاڭاجـىسىگلۇ پىسۇتءــ ـ
پىيك،ىدلاق ڭە،ىلياجاققايامەسروكــ
ـناعلوبسەمەتابمىقىساعابـىسىتساب
ناتقىد پىتاسـ مىدلەكـەنىمىكەبۋلاــ »ـ
.ىدەد

كەشەۋاشنيمۋشۋ -وگڭۇجـىتقابـ
ناتسقازاق اراكەشــ ڭىنىراتقىلاحـ ارازوءـ
ادۋاس ـنەدامىلوجكەبىجىعادنىرازابـ
تەي ـەرقانىسڭىنىعىشالاقىرالراۋاتـ
ـۇج،پىتسەنىناعاتسابتاراجيتەدنىت
:لو.نەكەناعرابىلەگروكپىترەنىياب
مىيابۇج« زىمىۋەكەـ نەديەبىحـ ـەۋاشـ
ـزىمىلۇ،زىبنەگلەكپالىشسىۋتەككەش
نەب سابـ ڭىدۋسوقـ ـەۋاشادنىترىسـ
ڭىتكەش نىياڭامـ نىرەتسىنىروك،پالاراـ
قىدالاشامات ەتكەشەۋاشىرەبناننىقاج.ـ
ـساعلاجىرىبء-ەنىرىبرەتسىىتشىناۋق
زەيوپ،ىت ڭىنىراتقىلاحاراكەش،پانىتاقـ
ادۋاسارازوء ـىشترۇج،پىلىشاىرازابـ

»ىتسۇتءاتىيابنىنۇمزامسىمرۇتڭىتقىل
.ىدەد

رىبءـىعنىقاج ناداتپاـ ىرەبـ اراكەشـ
ڭىنىراتقىلاح ادۋاسارازوءـــ ڭىنىرازابـ ــ
ەكسى،پىلىشا قاپلاجىراباحنىتەسۇتــ
اقترۇج نەگەتپوك،پىلاراتــ كىلرەجــــ ـ
رادنىعرۇت نەمـ ترىسـ نەگلەكناننىروـ
رالىشتاحاياس كەشەۋاشـ كەبىجـ ىلوجـ
تەينەدام ىدۋالارانىعىشالاقىرالراۋاتـ
.ناعرىدلانياەكتەدا

كەبىج تەينەدامـىلوجـ ىرالراۋاتـ ـ

ـەكۇدمىيكقاياۋايجىحـىعادنىعىشالاق
ڭىنىن نىرڭۇحڭاۋـىنىياجوقـ راديراقـ ـ
ـاسىكە،پىلوبسالابراقنەمۋادلىباق
ڭىتتاع ەدنىشىـ نادراپ20ـ قاياقىتراـ
راتسودقىدڭايجنيش«:لو.ىتپىتاسمىيك
نەكۇدادارالۇب،نەكەلىڭوكقاـەتو
پىشا ـلىڭوكەتو،ادماسلوبسالابراقـ
نىمىد رازاب.ـ نانناعلىشايمسەرـ نىيەكـ
اتاسمىيكقاياقىترانادراپ200ەنىنۇك
.ىدەد»نىمياسقۇنىتالا
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نەنىنۇك-13ڭىديا-6 -14ــــــ
ەنىنۇك نىيەدــ ڭىننويارـىلايمونوتۆاـ ـ
ىرالىشساب ىعادنىسالاقـىجمىرۇءـــ ـــ
رادنابرۇق ڭايجنيش،انىناتسرىباقـ ـساـ
يرەك ڭىنىنويارـ ايمرالىزىقىلىگلەبـ
ڭىتيرەكساناۋتڭيبڭايجنيش،انىسىش
ـڭوت،پىرابقىتپوتانىياجارۇمۋرەگي

كىتسىرەك ىدرادنابرۇقـ ەكسەـانىعاسـ
نىسەيبراترۇتسادءكىتسىرەكڭوت،پىلا
تارۇم،پادلىباق ـمەكەبىدمىنەس-ــ
-شۇكڭىدۋەلىرەگلىيەدنىپكە،پەد
.ىدرىتسىيۇنىتاۋق

قىدنويارـىلايمونوتۆا ڭىنموكتراپـ
ىگلەۋا«ڭىننويارىلايمونوتۆا،ىيجۋش

ـەبەتسەىتشىروب،ۋاپتىمۇـىتتاسقام
ۋاتقاسكىر ىگزىگەن»ــ قىتپىرىقاتــ ــ
ـسابڭىنىساپپۋرگقىلىشسابىسەيبرات
نىچـىعىت ىتتاسقامىگلەۋا«،وگناۋچـ
ىتشىروب،ۋاپتىمۇ »ۋاتقاسكىرەبەتسەـ
ـقىلاتروىسەيبراتقىتپىرىقاتىگزىگەن
ڭىنىساپپۋرگۋتەكىلىشكەتەج-6ڭىت

ـوتۆا،يۇشىدنيجىعىتسابراسابنىرو
ـابنىروڭىنموكتراپقىدنويارىلايمون
راس ىلايمونوتۆا،ىيجۋشـ ڭىننويارــ ـ
ىلايمونوتۆا،رىكازتارىكوشىساعاروتء
قىدنويار قىلاحـ ـىتقارۇتـىياتلىرۇقـ
ڭىنىتەتيموك تەكۋاشـىسىشۋرەگڭەمـ ـ
ىلايمونوتۆا،نىمي ـەكيساياسقىدنويارـ
ڭىتسەڭ نالرۇنـىساعاروتءـ ،نىجاملىباءـ
ىلايمونوتۆا قىدنويارـــ ڭىنموكتراپـ ــ
راسابنىرو يساياسڭىنناۋتڭيب،ىيجۋشـ
ىلايمونوتۆا،ڭۇلنيجنۇسىراسسيموك
قىدنويار ڭىنموكتراپــ راسابنىروــــ ــ
ىلايمونوتۆاـەناجنيشڭـىپيلـىيجۋش
قىدنويار ،ىياتلىرۇققىلاح،موكتراپـ
يساياس،تەمىكۇ ناۋتڭيب،سەڭەكــــ ـ
قىلىشساب ڭىنىساقلاـ ،رالىعادنىمارۇقـ ـ
ـەرادىراعوجقىدنويارـىلايمونوتۆا
قىلاحـىلەج ،ىگەدنىسەمەكەمـىتوسـ
ـۋكورپقىلاحقىدنويارـىلايمونوتۆا
ـلوجىتپاۋاجىگزىگەنـىعادنىسارۋتار
ڭىتقىلاترو،راتساد كىلىشكەتەج-6ــ ـ
راتسادلوجىتسىتاقـىعادنىساپپۋرگۋتە
.ىتسانىتاق

ىعادنىسالاقـىجمىرۇء رادنابرۇقــ ـ
نەمرالياعاراقـىناتسرىباق ـسەپىلاشروقـ
شىكترەك قاقساـــ يوبــ پىزوســ رۇتـ .ـ
رىكازتارىكوش،يۇشىدنيج،وگناۋچنىچ
رالىلراتاق قىلاح،پىلەكـاعاراـىسوـ ــ
ىرادنامراھاق ەنىشىكترەكسەـــ لۇگــ ـ
ىشىكترەكسەناشنايت«،پىيوققابراش
ىگزىگەن» قىتپىرىقاتـــ نىسەمروكــ ــ
ڭىنڭايجنيش،پالايسرۋكسكە قىتتازاــ ـ
ەناج سىلىرۇقــ ەنىرەتسىــ نەپكىلرەــ ـ
ـكەشلوب،ىدرادنابرۇقناعانرانىزوء
ۋرۇتـىسراقـەككىلىشۋەت ەدنىسەرۇكـ ـ
ـرو،پىرۇتىسراقەككىتسەكڭالەناج
نەپكىلرەەدنىسەرۇكۋاعروقـىتقىلىتقىن
ـەتىدرادنابرۇقنەككىتيابءنىساب
ـنابرۇق.ىدلاەكسەنەپشىنىعاسڭەر
ىرەتسىـىگزىڭىدراد ىياراسـەمروكـ
ادنىلاز نىچــ ىدراتسادلوجـوگناۋچــ ــ
تران،پاتساب لىزىقــ ـلاىۋتايتراپـ
اعايتراپادنىد ەدنەگرىكــــ نەگرەبــ ــ
نىرەتترەس ،پىلاـەكسەـاتياقـەگرىبـ
ىتشىروب،ياپتىمۇـىتتاسقامـىگلەۋا ــ
كىرەبـەتسە يش،پاتقاسـ ڭىنڭيپنيجـ
اڭاج اشوگڭۇجرىۋادءــ مزيلايستوســ ــ
ڭىنىسايەدي ەدنىگىلىشكەتەجــ لىكۇبــ ـ
ىعادزىمىنويار ،نىرالرداكتلۇراءــــ ـ
نىساراقۇب مەكروكـ ،اعۋرۇقڭايجنيشـ
ناتو نىنامراـ اعۋرىساـەگەزۇجـەگرىبـ
كىرەبنىتياتسابەناجنىتارىتساتقامىتنى
.ىدەلەنيەبقىلوتنىمىنەس

ىلىگلەبڭىنىنوياريرەكساڭايجنيش
لىزىق ىسىشــايمراــ ،نادىجۋيلـــ ـ
يش،ڭاچىزـەيش اعاىلراتاقنۇشڭۇجـ
تايراتەلورپنىۋب ىرەلىشسىرەكڭوتــ ــ
ناعرۇق .ىمىلوبءيرەكساايمرالىزىقـ
رالىلراتاقرىكازتارىكوش،وگناۋچنىچ
ڭىنىش حيراتـ ىۋشەك،پىلەكانىياراسـ
لوم ىدنۇقـ يحيراتـ ،رادلايرەتامـ ـــ
ڭىتحيرات ـۋسىدنۇقناعلوبـىعاعياـ
ىگەدنەكتونەگلىرىتلەكانىپلاق،رەتتەر
ساقياش -نىسلاءادنىدلاىرەتسىنىروكـ
ىڭۇ،پاتقوتـىلاء ـنىسۇتء،پاراقـەلـ

اعا،پادڭىتـايوقنەدىدۋرىد نىۋبــ
تايراتەلورپ ىيانىشنىرەلىشسىرەكڭوتـ
يالىبوگناۋچنىچ.ىدلاەكسەـانىعاس
ـەكڭوتتايراتەلورپنىۋبـاعا:ىدەد
ڭىنىرەلىشسىر ەناجەنىرۇتسادـىتقڭادـ
ڭەلەكسو كىلرەگارۇمـانىحۋرــ پىتەـ ـ
ڭىنمىنەسنادو،پىتاتقاقساـىنوـەناج
رىۋادءەناجحيرات،پىلانىتاۋق-شۇك
نەگەتكۇج ىتتەدنىمرىۋاــ مىلرۇعاناــ ـ
ـەتسىسىرەكڭوت،پالاقرايادىعاديو
ناتقاپرۇنىر اققاپرۇ-ــ ۋرىتساعلاجــ ــ
.كەرەك

ڭايجنيش يرەكساناۋتڭيبــ ڭىتـ ـ
ـاقىعوكەرىبڭەزادنىياجارۇمۋرەگي
رەجناعاتاج،»نەپتەك«ناعلاساجنانىب
تىپقوش،رەلەلوت تىپقوش-ــــ ۋاماجــ ـ
نەكسۇت زوتەنوكــ يرەكساـ كىشىـ ...ـ
سەلۇزىسىقتلاق،نىتەيۇسۋزىقىدناتو
نەپقىلىلرىجاق،نىتاسوق قىلىشاۋراشـــ ـ
سىروء،نىتارۇق نىتيەلىرەگلىاعلااشاـ
نەمـىحۋرناۋتڭيب ڭەرەتاعڭايجنيشـ
،ۋيۇسءۋزىقىدڭايجنيش،ۋتراترىمات
ىدنىسۋتەزۇكىناراكەش،پىرەگيڭىت
ـنىعۇڭەرەتنىحۋررەلرەگنىۋاجاقاس
رىبراء،پىرىد ىتسادلوجــ ڭەرەتــــ ــ
ىدرىدنەلرەسا نىچ.ــ يالىبـوگناۋچـ ـ
نەمـىحۋرناۋتڭيب:ىدەد ـاجاقاسـ
رەلرەگنىۋ ـاتقاقساالاسشۇكنىحۋرـ
اعڭايجنيش،پىت ،پىتراترىماتڭەرەتـ
اراكەش ـىناتو،پىسوقسەلۇەگرىڭوـ
ڭىدزىم نىڭايجنيشـ مەكروكەدىتپىتءـ
.كەرەكزىمىۋعىشپىرۇقپىتە

نىچ يالىبـوگناۋچــ پاتاپەدـ ـ
ڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب:ـىتتەسروك
ىتشىروب،ۋاپتىمۇـىتتاسقامـىگلەۋا« ـ
ـپىرىقاتىگزىگەن»ۋاتقاسكىرەبەتسە
قىت ەدنىسىلىجامـىتەمزىقـىسەيبراتـ ـ
نەگەليوس ىدزىڭامـ نىحۋرڭىنىزوسءـ
تايقۇم ،پىرىدنەلىتكەياد،پىنەريۇـ ــ
ڭىدرەتسينۋمموك نەمىتاسقامىگلەۋاـ
نىشىروب ناتسابـ قايا-ـ كىرەبـەتسەـ
كىتسىرەكڭوت،پاتقاس ەگرۇتسادــــــ ــ
ـلاجىدنەگلىزىق،پىتەكىلرەگارۇم
ىگزىگەن،پىرىتساع ـبراتقىتپىرىقاتـ
ەدەي لوقـەككىلىدمىنوـىتقانـ ـتەجـ
ىدۋزىك يش،پىتەلىرەگلىــ ڭيپنيجـــ
قىلاتروايتراپنەكتەىقتيۇـىتسادلوج
ڭىنىتەتيموك ىدڭايجنيشـ ۋلاسـەگنوجـ
پىتراترىماتڭەرەتڭىنىسابوجـىپلاج
ـەكۋتەكىدلىپەكىيانىشانىۋناتقانايت
لىزىق،ىشنىرىبء.كەر ـلاجىدنەگــ
ىرىتساع نابرۇق،پـ ۋرەبـ ـلاسياتنەدـ
نىتيام تارۇم،پىتاتقاقساـىتحۋرــ -ــ
ڭىنمىنەس كىرەبــ ۋلوبـىسىشۋناتسۇـ ـ
كەرەك مزيسكرام.ـ نىمىنەسـ مەكەبـ ــ
مزينۋمموك،پەد نىتارۇمـىلۇـ ـەناجـ
مزيلايستوسـاشوگڭۇج نىتارۇمقاتروـ
كىرەب يش،پىتانروـ ڭىنڭيپنيجـ اڭاجـ
مزيلايستوسـاشوگڭۇجرىۋادء ـايەديـ
نەمىس ـاعۋرىدنالۋراقـىناناس-يوــ
ىدنابات مىنەس،پىلوبـ ـەبنىزىگەنـ
يناحۋر،پەدمەك ـقىلوتىديستلاكــ
ايەدي،پات ،پاتسۇىتقىمنىنىگزىتــ
مموك ڭىدرەتيسنۋـ يساياسـ نىتەيساقـ ـ

لىزىق،ىشنىكە.كەرەكۋاتقاسىگڭام
ىدنەگ ،ۋيۇسءىدناتو،پىرىتساعلاجـ
سەلۇ ۋسوقـ ـاس،پىتاتقاقسانىحۋرـ
ۋلوبىشۋەلىگيااتتايلاماىتقىدلادايساي
كەرەك ناتساب.ـ قايا-ـ لاداـاعايتراپـ
ەگمزيسكرام،پىلوبلادااققىلاح،پىلوب
،پىلوبلادا تروتء«ـ ـۇكىد»مىناتـ
،پىتيەش ـمەكەبىد»مىنەستروتء«ـ
،پادنىروىد»ۋاعروقـىنىكە«،پەد
ڭيپنيجيشەتتەكەرا،اديساياس،ادايەدي
قىلاتروايتراپنەكتەىقتيۇـىتسادلوج
نەمىتەتيموك ڭەلەكسوـ ـىدزىۋارىبءـ
لىزىق،ىشنىشۇء.كەرەكۋاتقاسـىتقىل
ىدنەگ نەپقىلىلرىجاق،پىرىتساعلاجـ ـــ
سەرۇك ۋاساجـ نىحۋرـ ،پىتاتقاقساـ ـ
سىروءڭىدۋتراترىماتەگرىڭواراكەش
ـسىرەكڭوت.كەرەكۋلوبىرالىشۋشا
كىت رۇتسادءـ نەمـ ىدليتسـاشاماتـ
ڭىنايتراپ،پىرىدنەلەلۋاس ـىگزىگەنــ
نىتاسقام كىرەبـەتسەـ راء،پاتقاسـ ـ
،پىلوبەتتەينرىبءنەمىساراقۇبتلۇ
ەگرىب،پىلوبـەگرىبـاتتاقاشام-ـاپاج
ـەستىقاب،نىمىزەسسىبات،پەتسى
نىمىز كىدزىسپىۋاح،ـ ـزۇنىمىزەسـ
زىسكىد اشوگڭۇج،پىتيەشۇكــ ــــــــ
كىتسيلايستوس ىدڭايجنيشــ ـانىشلۇقـ
،ىشنىتروتء.كەرەكۋرۇقيادىعاديو
لىزىق ،ىلاتنى،پىرىتساعلاجىدنەگـ
،پىتاتقاقسانىحۋرۋەلرىداقىتپىساك
ـڭەنىتيەتسىىتقان،پىرەگيىيانىش
ـياپقىلاتىگڭام.كەرەكۋلوبرەككەب
ـىتەبناعلاەناجىديۇكيناحۋرنىت
ىنەنيەبكىلرەكسەرۇكنىتياپتياقنەن
ناتساب قايا-ـ ـقامىگلەۋا،پاتقاسـ
ـلىاعلااناتتارياقىتشىروبنەپتاس
سىروء،ىگەدۋەلىرەگ قىلاڭاجـاشاـ ـ
سابەناجەگرەگىجيناحۋرـىعادۋشا
ياملا نەپقىلىلرىجاقـ ،ىگەدۋەتسىــ ـ
ىتقان،پىرەگيـىيانىش ـىگەدۋەتسىــ
ـامروف،پىرىدلانياەكتەكەراـىلاناس
نەتكىدلىشەروت،ناتقىدلىش ــاتقاســ
ىلرۇتء،پىن ـىتقىلىعڭىتـىتتەمزىقــ
ىيانىش يەجگە،ۋرىدناتقانايتـــ -ــــ
ىليەجگەت ۋرىدناتقانايتـــ كەرەكـــ .ـ
لىزىق،ىشنىسەب ـىتساعلاجىدنەگــ
ادياپ،پىر نەمنايز-ـ نىتيەپسەتپەسەـ
ـاجنەپقىدلىتاب،پىتاتقاقساـىتحۋر
كىلىشرەكپاۋ نىتيالاقراــ رەكسەرۇكـ ـ
ۋلوب كەرەكـ ـىبءىبيسنيرپـايتراپ.ـ
ايتراپ،ىشنىر ىرەتسىــ ،ىشنىرىبءـ ـ
قىلاح ەگنەگەدـىشنىرىبءـىسەددۇمـ
ىدنابات نىزوء،پىلوبــ ،اعايتراپــ ــ
اعناتو ڭىنناتو،ڭىنايتراپ،پانراــ ـــ
نىتىمۇء سامىعزىم،پاتقاــ راسياقــ ـ
نەمرەگىج كەرۇجرەزىسىقتلاقـەناجـ
نەپقىدلىتاب ۋسابـاعلاـــ ـىعادنىلوجـ
قىلراب راتقىلىشنىيقـ نەمـ ـىگرەدەكـ
ىدرەل ،نىرالرداكتلۇراء،پىڭەجـ
نىساراقۇب اۋحڭۇجـــ ڭىنىتلۇـ ـىلۇــ
ىۋنەدلۇگ ىدنىسـ ڭىنىنامراوگڭۇجـ
ڭايجنيش نىۋاراتـ اعۋزاجالاسشۇكـ
.كەرەكۋاتسابەناجۋرىتساتقامىتنى

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

ىتتەتسىرونىسەيبراترۇتسادءكىتسىرەكڭوت،پىرابانىياجارۇمۋرەگيڭىتيرەكساناۋتڭيبڭايجنيش،انىسىشايمرالىزىقىلىگلەبڭىنىنوياريرەكساڭايجنيش،انىناتسرىباقرادنابرۇقىعادنىسالاقىجمىرۇءىرالىشسابڭىننويارىلايمونوتۆا

،پىتاتقاقساىدرۇتسادءكىتسىرەكڭوت،پاتقاسكىرەبەتسەىتشىروب،ياپتىمۇىتتاسقامىگلەۋا
كىيەتەكىدلىپەكىيانىشەگۋزىكتەجلوقەگەجيتانىتقىلىعڭىتەدەيبراتقىتپىرىقاتىگزىگەن

ىتسانىتاقرالىلراتاقنيشڭىپيل،ڭۇلنيجنۇس،نىجاملىباءنالرۇن،نىميتەكۋاش،رىكازتارىكوش،يۇشىدنيج،وگناۋچنىچ
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راباحىدزىڭام

زىمىشلىتء ڭۇسـ .ىديالراباحڭافنۇجـ
ـەكەمكىلىشمىكاىنۇك-13ڭىديا-6
ايتراپىكتەر-6ـىعلىج-2019ـىسەم
.ىتشانىسىلىجامءىساپپۋرگقىلىشساب

ڭىنڭيپنيجيشيجۋشسابسىلىجامء
ـزىڭامىگەدنىنوجىتەمزىقنامرا-زىرا
ڭىنىسەپتىكەبىد نىحۋرـ ،ىدزىكتەجـ ـ
ساب«،ىدنەريۇ ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ ـ
ـابىگەدنىنوجكىلىشرەكپاۋاجقىلاعلۇت

نانىۋادمىي ـيۇقىتپوتىد»رەلىدنىزۇـ
كىتتەكەلمەم،ىدنەر ـۇجنامرا-زىراـ
ڭىنىسەي ىعلىج-2019ــ روزيۆەلەتــ -ـ
نوفەلەت ڭىنىسىلىجامءـ ـوتۆا«،نىحۋرـ
قىدنويارـىلايمون ڭىنموكتراپـ لىكۇبـ ـ
ادزىمىنويار ،ۋاپتىمۇـىتتاسقامـىگلەۋا‹ـ
كىرەبـەتسەـىتشىروب ىگزىگەن›ۋاتقاسـ
قىتپىرىقات ـنىنوجۋتەتسىرونىسەيبراتـ
ۋراقتاـىگەد ىرىكىپـ ىلايمونوتۆا،ن»ـ

ڭىننويار ،ۋاپتىمۇـىتتاسقامـىگلەۋا«ـ ـ
كىرەبـەتسەـىتشىروب ىگزىگەن»ۋاتقاسـ
قىتپىرىقات ـنىبىرىقاتىلۋانراـىسەيبراتـ
ايتراپـىعاد ىعاباســ ڭىنىسامادنايابــ ــ
ـرالرداك«ڭىننويارىلايمونوتۆا،نىحۋر
ۋادنىياعاتىد تەمىكۇ«،ن»ـىسەجەرەـ
ىرەلرەكتەمزىق ـاد،ۋنەريۇن»ـىڭازــ
ۋرىدنەلىتكەي ـرەكتەمزىقتەمىكۇەناجـ
ڭىنىسىلىجامءناركەەنيەبىتەمزىقىرەل

ياتاعابرات،ىدنەريۇ،ىدزىكتەجنىحۋر
ڭىنىعاميا تاحاياســـ ڭىنىبىساكــ ىراءــ
ىسقاج زەتىراءــ ڭىدۋەبەجنىۋمادـ 5ــ
.ىدادڭىتنىتالكودىسابوجلىميققىدلىج

سىلىجامء :ىدەتپىراداسابىدرالانىمـ
نامرا-زىراـىگەدرىۋادـاڭاج نىتەمزىقـ
ىسقاج ىدۋەتسىــ ىدزىڭامـ يساياســ ــ
كىلىشرەكپاۋاج يحيراتـەناجــ شىروبـ ـ
،ىدۋرىدنەلىتكەيادادنىپلاق-زاق،پاناس

ىدۋرىدناتقانايت ۋرەگيـىتقىمـ كەرەكـ .ـ
قىلاعلۇت ىتكىلىشرەكپاۋاجــ مىلرۇعاناــ ــ
ەگنوجڭاتاقياپپاجىنايتراپ،پىتيەشۇك
ڭىدۋلاس ۋتەلىرەگلىنىۋماديەلىرەكشىـ
كەرەك قىتپىرىقاتـىگزىگەن.ـ ـىنەيبراتـ
ـقىنروڭىتقاميا،پىتەتسىرويادىعاديو
ىتتەمزىقىلرۇتءىتسىتاقانىۋماد،انىعىلىت
ـرالرداك«.كەرەكۋتەلىرەگلىزىسكىدزۇ
ۋادنىياعاتىد تەمىكۇ«،ن»ـىسەجەرەـ

ىرەلرەكتەمزىق ىراعوجن»ــىڭازـــــ ــ
ەدمەشلو ـىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەيادـ
ڭىتقاميا،پىر تاحاياسەناجتەينەدامـ
ۋشازىسكىدزۇنىيادعاجاڭاجڭىنىتەمزىق
.كەرەك

كىلىشمىكا ڭىنىسەمەكەمــ راسابنىروـ ـ
تەمامرۇنـىيلاۋ نۇدرۇنـ ـىتسىلىجامءـ
،ڭىفناينانىرالىشسابقاميا.ىدراقساب
.ىتسانىتاقەكسىلىجامڭىشڭۇدڭين

ىتكىلىكە ،پالامياجـــــ ـــ
تاحنۇء ەگزىمەشكەتـــ ــــــــــــ
!زىڭىلىسوق

ڭىنڭيپنيجيشيش ـ ڭىنڭيپنيج اڭاجـ ــ اڭاج رىۋادءــ اشوگڭۇجرىۋادء ــ اشوگڭۇج مزيلايستوســ ــ مزيلايستوس ڭىنىسايەديــ ــ ڭىنىسايەدي ــ

ەدنىگىلىشكەتەج اڭاج__ەدنىگىلىشكەتەج اڭاج،رىۋادءاڭاج اڭاج،نىبەتاڭاج،رىۋادء سىباتاڭاج،نىبەت سىبات

ىتشانىسىلىجامءىساپپۋرگقىلىشسابايتراپىكتەر-6ىعلىج-2019ىسەمەكەمكىلىشمىكا

ادنىقاج.ىديالراباحوبنىۋزىمىشلىتء
قىتقاميا ـايستامروفنيەناجپىساكرەنوـ
،ادناعاراقاعۋسىعۇنەنىسەمەكەمۋرىدنال
ڭىدزىمىعاميا پوكـ مىلوبءـ ىگەدنىرىڭوـ
ـۇمناعلاتقاسادنىسىترىقرەجـەشىلرۇت
يان يعيبات-ـ زاگـ ىراتقىليابـ يەدلەگۇتـ
ـزىكتەجلوقانىسىباتۋالرابـىتكەنروك
ـالايانۇمىلوكسانام،ەسەرىسا،ىد
ناۋاس،ىب ڭىنىنادۋاــ ۋالراب-1ناۋاسـ
ىراعوج،ىعىدۇق ۋالراب-1ىدمىسۇتءــ
ىعىدۇق ىنويارــ نادۋالرابــ ىدزىڭامـ ـ
ڭىتقاميا،پىتاراجـەجيتان زاگ-يانۇمــ
نىعىلياب ۋشا،ۋالرابـ ەدنىسىـ ىدزىڭامـ ـ
.نەگزىكتەجلوقەككىلىشۋەلىرەگلى

اعۋسىعۇ سانام،ادناعاراقــ ـىلوكــــ
يانۇم راعڭوجـىبالاـ ڭىنىتاپيوـ سانامـ

ىدنىگوشـىلوك ـوق،ەنىرىڭوقىلاتروـ
ـقىشاقرتەموليك150نانىنادۋاىراسقىب
ـوكىعىقۇۋالرابنەك،ناقسالانرواققىت
ـىعاميا،رتەموليكىشراش7300ـىمەل
ڭىدزىم ىراسقىبوقـ ىگەدنىرىڭوىنادۋاـ
،پىلوبرتەموليكىشراش5036ىمەلوك
ـىترانەنىسىكەنەتشۇڭىنىعامۋاىپلاج
نىع ،ىدياتسۇـ سانامـەتكەزەكـ ىلوكـ
ىگەدنىرىڭو ىلەجەراد-3ــ ڭىديانۇمــ ـ
قىلايگولوەگ ىروقـ رىبءـ درايلليمـ 240ـ
نويلليم ىلىج-2019.نەكتەجاعاننوتـ
ڭايجنيش يانۇمـ ـىگىتسەتكىرەسـىبالاـ
سانام يانۇمـىلوكـ ڭىنىبالاـ زىمىعامياـ
ـىتسالانرونىنروقىدۇق395ەنىرىڭو
ناداڭاج،پىر رىبءـ نويلليمـ ڭىم860ـ
نىتاۋقسىرىدنوءـاننوت ،پىسوقەكسىـ

ڭىم950 اننوتــ يانۇمـــ ىدۋرىدنوءــ
.ناعالراپسوج

ناۋاس ڭىنىنادۋاـ ناۋاسـ ۋالراب-1ـ ـ
ـىگەدنىرىڭوـىسالاقـىلياماراقـىعىدۇق
پىۋاح ىدرەتاق-ـ ـاناسىعىدۇقۋالرابـ
ڭىدزىمىعاميا،پىل ناۋاســـ ڭىنىنادۋاـ ـ
كىتسۇتلوس نانىنويارــ نەماماشـ رىبءـ ـ
رتەموليك راعڭوج،اتقىتقىشاقـ ڭىنىتاپيوــ ـ
ناۋاس ىدنىگوشـ ۋەبلوكسىتابىرىڭوءـ
ىسىدنىگوشناۋاس،ناقسالانروەنىيەكتەب
ۋالابوج ـوليكىشراش2800ـىمەلوكـ
ڭىنۇم،رتەم ەدنىشىــــ ناۋاسـ ـىنادۋاـ
ىگەدنىرىڭو ىمەلوكــ ىشراش2000ـــ ــ
رتەموليك ناۋاس.ــ ۋالراب-1ـ ىعىدۇقـ ــ

نەنىنۇك-10ڭىديا-8ـىلىج-2018
پاتساب ،پىنالىعرۇبــ ىلىج-2018ــ ــ

ۋالىعرۇبـىنۇك-10ڭىديا-11 ــەتـ
لوس.نەكتەجەگرتەم5566ـىگىدڭەر
ىلىج نەنىنۇك-29ڭىديا-11ــ -12ـ
نىيەدـەنىنۇك-3ڭىديا ەدنىتەرقانىسـ
مىنوء ،پىنىلاـ ـىنۇك-15ڭىديا-12ـ
ىراعوج ىدمىنوءــ پىساكرەنوـ يانۇمـ ـ
نىسىعا ناقشاـ ڭايجنيش.ـ يانۇمـ ـىبالاـ
ـىدۇقۋالراب-1ناۋاسـىگىتسەتكىرەس
ڭىنىع ـشۇنەمىسىباتىعادنىعاجۋالرابـ
ـىسۇقىلاكينحەت-مىلىعپىرىتوارىتسات
ىدمىلىن مىلرۇعاناـــ ىسو،پىرىتتراــــ ــ
ىتسىتاقانىۋسالانروڭىتقىليابـىگەدرىڭو
ـقانيجيەلىرەكشىىدرەتتەمىلامىدناس
ۋادلات،پات ىداساجــ ناۋاسلىيبىراءـ
ىرىڭوءـىنادۋا ۋالراب-3ناۋاسەنىشىـ
نىعىدۇق يانۇم،پىرىتسالانروــ زاگ-ـــ ـ

ـقىنايەلىرەكشىنىۋسالانروڭىنىعىلياب
ىدۋات ناۋاس،پىرىدناتقارۇتـ ىدنىگوشـ
ىرىڭوء يانۇمـ ـانروڭىنىعىليابزاگ-ـ
يەلىرەكشىنىۋسال ىدناس،اعۋاتقىناــ ــ
تەمىلام نەپــ شىناياتـىناكينحەتـ ۋتەـ
ىدرىڭوءـىسوـىلىقرا ـانىسىلىرۇقۋشاـ
.ناعالاقزىگەن

ـىدۇقۋالراب-1ىدمىسۇتءىراعوج
ڭىنىسالاقۋحيشـىع ـانىعىشالاقۋگاديشـ
وگڭۇج،ناقسالانرو يانۇمـــ ڭايجنيشـ ـ
يانۇم ڭىنىگىتسەتكىرەسەشمىلوبـىبالاـ
راعڭوجىگەدنىشىىرىڭوءىسالاقۋحيش
پىرىتكىرىبەنىگەيجكىتسۇتڭوڭىنىتاپيو
ناعرىتسالانرو پىۋاحـ ىدرەتاق-ـ ۋالرابـ
ـيا-4ىلىج-2018،پىلاناسىعىدۇق
نەنىنۇك-23ڭىد پاتسابـ ـنالىعرۇبـ

ڭىتقىدۇق،ناع ـىگىدڭەرەتـىعادابوجــ
سىء،رتەم5980 ـڭەرەتىگەدنىزۇجـ

رتەم5920ـىگىد ،پىلوبـ ڭىديا-11ـ
ۋالىعرۇبـىنۇك-8 .ناعلاتقاياىسىمۇجـ
لىيب ىنۇك-6ڭىديا-1ــ ىراعوجـــ ــ
ىدمىسۇتء ۋالراب-1ـ ىراعوجىعىدۇقـ
ىدمىسۇتء يانۇمـ زاگ-ـ ،پىشانىسىعاـ
پۇك1213ـەنىنۇك رتەمـ 321،يانۇمـ
ڭىم پۇك700ـ ـىدنوءزاگيعيباترتەمـ
لىكۇب،پىر ڭىدراتقىدۇقارادـىعاتتاپيوـ ـ
ەدنىشى مىنوءـ ۋلوبىراعوجڭەىرەشلومـ
نىدروكەر ناقتاراجـ ىراعوج.ـ ىدمىسۇتءـ
ۋالراب-1 ڭىنىعىدۇقـ كەسەكـ ،ىسىباتـ ـ
ـلاڭىنىگەيجكىتسۇتڭوڭىنىتاپيوراعڭوج
يانۇمىرىءـىعاتقىلرۇقـىعادنىد زاگ-ـ ـ
ناعنالرىعوش ىدرىڭوءـ ڭىدۋالرابـ ـوكـ
.ىدەدلەلادنىگىدنەكەروزىشۇكىكسەم

ىتتەجاقسىباتلومەدنىسىۋشاپالرابىدزاگ-يانۇمىگەدنىشىىرىڭوءزىمىعاميا
ىدلىتاراجەجيتانىدزىڭامادنىنويارىعىدۇقۋالراب-1ىدمىسۇتءىراعوج،ادنىنويارىعىدۇقۋالراب-1ناۋاس،ادنىبالايانۇمىلوكسانام

سىنىسۇ نەگلىتەـــــ ىشلىتءــــ ــــ
ڭايچڭىچـــىح ىشلىتءــىتكىرە،ــــ ــــ
يۇي ڭىم،يۋەۋشـ .ىديالراباحيجڭيچـ
ىنۇك-9ڭىديا-6 نەتسۇتــ نىرۇبــ ـ
ىراسقىبوق ـنادۋاىلايمونوتۆالۇعڭومـ
قاتسىق-لىۋا،قىلىشاۋراشلىۋاقىد
ىسەمەكەم ڭينۋايلـــ ىسەكلوـ نيجناپــ ـ
ـاۋراشلىۋاناۋچيۇجڭۇيـىعادنىسالاق
قىلىش ىتكەشـــ نەمىگىتسەتكىرەســـ ـــــ
ىراسقىبوق« قىلىشاۋراشلىۋاڭىنىنادۋاـ
ىرەدمىنو نىتاراجيتـ انىۋرىتسالىپلاجــ ــ
،ۋسەبلەس ۋسەتكەموكـ لوق»ەنىمىسىلەكـ
،پىسىيوق قىلىشاۋراشلىۋاقاجـىكەـ
پىلاسانىرازابڭىتقاجىسراقنىرەدمىنو
،ۋرىتسالىپلاج ،ۋتاســــ قىدنورتكەلەـ ـ
ادۋاس ەدرەدنەكۇدىتقانەناجـىتاراجيتـ
ۋتاس مىسىلەكنەنىنوجراتسىمۇجىتقايسـ
.ىدلەكاعمىناتقاترو،پىساساج

ـنىسالاقنيجناپ،ادناعاراقـاعۋسىعۇ
ناۋچيۇجڭۇيـىعاد قىلىشاۋراشلىۋاـ ـ
ىتكەش ىگىتسەتكىرەســ ـىلىج-2016ــ
،ناعلىرۇق ىدۋتىمادنىعىلىشاۋراشلىۋاـ
،نەكتەـاعلۇتـىگزىگەن تەنرەتنيـ نەپـ
راتتاز نەنىتەنرەتنيـ اشاڭاج،پىنالادياپـ
تەمزىققىتسنانيفنەمىسادۋاسسنانيف
ىگەتپيتاڭاجناعرىتسىعوتنىسىگلۇۋەتو
.نەكەاعلۇتقىلاكيمونوكە

مىسىلەك نانناقساساجـ نىيەكـ نيجناپـ
ناۋچيۇجڭۇي ىتكەشـىعىلىشاۋراشلىۋاـ
ـراشلىۋاىعادڭايجنيشىگىتسەتكىرەس
قىلىشاۋ ۋتاسەكىتنىرەدمىنوـەشكەرەـ
نەمـىنەكۇدـىتقان نيجناپ«ـ »ۋگىلڭۇنـ
قىدنورتكەلە ـادياپنەنىسەشكەتادۋاسـ
ـاسقىبوقنەمىعامياياتاعابرات،پىنال
ڭىنىنادۋاىر ىسالاقنيجناپنىرەدمىنوـ
انىرادنوياراقسابڭىنىسەكلوڭينۋايلنەم
نيجناپ،ەگرىبنەمىنوس.ىداتاسپىراپا

ڭىنىسالاق ىلاپاســـ قىلىشاۋراشلىۋاــ ــ
ادنىعامياياتاعابراتنىرەدمىنوـاشمىسوق
.نەكەىداتاس

لۇب اديا-5لىيبەگۋلەكەگمىسىلەكـ
نيجناپ ادنىسالاقـ نەگلىزىكتوـ -2019ـ
ڭىدرادنوياريەدەككىتتەكەلمەمىعلىج
ۋرىتسەكياسنىرەدمىنوقىلىشاۋراشلىۋا
.ىدلوبىشپەبەسىسىلانيج

ڭىنىسەكلوڭينۋايلادنىسابلىجلىيب
ۋسەتكەموكـاعڭايجنيش ىعڭىدلاىتەمزىقـ
پەش قىلىشسابلوقـ ڭىنىباتشـ ـانىۋسىعۇـ
،ادناعاراق ىعلىج-2019ــ تەكەلمەمــ ـ
ـراشلىۋاڭىدرادنوياريەدەكاشنىيوب
ـىلانيجۋرىتسەكياسنىرەدمىنوقىلىشاۋ
ادنىسالاقنيجناپڭىنىسەكلوڭينۋايلىس
ىدەلىزىكتو نەكەــ نەمىنوس.ـ نيجناپـ ـ
ڭىنىسالاق تەمزىقۋسەتكەموكاعڭايجنيشـ
ـاقەگەمروكنىعامياياتاعابراتىتەرتا
ۋرىتسادمىيۇـاعۋسانىت ىتقىمنىتەمزىقـ
.ىدرەگي

ـكەموكاعڭايجنيشڭىنىسالاقنيجناپ
ۋسەت تەمزىقـ ىعڭىدلاكىلەكلوىتەرتاـ
پەش قىلىشسابلوقـ ڭىنىباتشــ ۋاقسۇنـ ـ
قىدنىياد،پىرىدناتقانايتىتكەيادنىحۋر
ـىرەكشى.ىدالراپسوجتايقۇمنىتەمزىق
يەل ىراسقىبوقىلىقراۋرىتلەكـاقسىناتتاـ
ڭىنىنادۋا ادڭۇحــ زۇتـ ـىتكەشـىبىساكـ
،ىگىتسەتكىرەس ۋودناحـ ـاۋراشلىۋاـ
قىلىش نىرەدمىنوـاشمىسوقــ ۋەلرەنامـ ـ
تۇسءنىرڭايۋم،ىگىتسەتكىرەسىتكەش
ىرەدمىنو كىتسەبلەسـ ،ىۆيتارەپووكـ ـ
ىتقان8ىتقايسىدوۆازۋتىشاقاراۋفڭاۋ
قىلاكيمونوكە اعلۇتــ ىعلىج-2019ــ ــ
كىتتەكەلمەم يەدەكـ لىۋاڭىدرادنويارـ
قىلىشاۋراش نىرەدمىنوـــ ۋرىتسەكياسـ ــ
،پىسانىتاقـانىسىلانيج ،ىزۇتساـ قاـ
،ترۇق،قارا ـرۇب،تەنەگنەلرۇسـ

قاش ـەيۇت،ىساماتقىشرىيشىگىشمىرىـ
ڭىن نەنىتىبۇتــ ناعلىقوتـــــ ،مىنوءـــ ـ
قىترانەد50ىتقايسـاتقامـىلاكيناگرو
.ىديوقەگەمروكىدمىنوء

ەنىنۇك-27نەنىنۇك-18ڭىديا-5
نيجناپادنىسىلانيجۋرىتسەكياسـىگنىيەد
ڭىنىسالاق تەمزىقۋسەتكەموكاعڭايجنيشـ
ـرداكنىتەسەتكەموكاعڭايجنيشـىتەرتا
ڭىدرادنىروپىساكىدرال ـەشكەتەمروكـ
نىس ـسالىپلاج،ۋەتتىگۇ،ۋرىتسالانروـ
ۋرىت ـناديامقان،ۋالراپسوجنىسابوجـ
ىشۋرىدنىسۇتءـىعاد نىتەدنىمــ ۋەتوـ ـ
ـەبىجەگۋسەتكەموكاعراتسىمۇجىتقايس
نيجناپ،پىر الاقـ ـقىبوقانىرادنىعرۇتـ
ىراس ـىشاۋراشلىۋاىلرۇتءڭىنىنادۋاـ
قىل ىرەدمىنوـاشمىسوقـ نەمـ اداقسابـ
ناعلىيوقـەگەمروك نىرەدمىنوـ ـەنەسلەبـ
پەتتىگۇ الاقنيجناپ،پىرىتسىناتـەناجـ
ـىناتقىلوتنەمرەدمىنوڭىنىرادنىعرۇت
انىۋلاپىتاسىلىقراۋتانرومىنەس،پىس
.ىتتاراجكىدنىكمۇم

نەمىنوس ،ەگرىبـ نيجناپـ ڭىنىسالاقـ
ۋسەتكەموكـاعڭايجنيش تەمزىقـ ـىتەرتاـ
نيجناپ ناۋچيۇجڭۇيـىعادنىسالاقـ لىۋاـ
قىلىشاۋراش ەدەنىگىتسەتكىرەسـىتكەشـ
يەلىرەكشى ۋرەسكەتـ ىدزىگرۇجـ -ەلى.ـ
الاش نيجناپـ ڭىنىسالاقـ ـوكاعڭايجنيشـ
ـرىتسالانروڭىنىتەرتاتەمزىقۋسەتكەم
نەمىۋ ىۋرىتسىناتـ ڭىديا-6ىلىقراـ
ىنۇك-5 نيجناپــــ ىعادنىسالاقــ ــــــ
ناۋچيۇجڭۇي قىلىشاۋراشلىۋاـ ـىتكەشـ
ڭىنىگىتسەتكىرەس ىشۋراقتاــ ـىساقلاــ
ۋوح ىراسقىبوقــەيتــ لىۋاقىدنادۋاـــ
،ىسەمەكەمقاتسىق-لىۋا،قىلىشاۋراش
ۋادماق ادۋاس-ـ ىۆيتارەپووكـ ـىتقايسـ
ىتسىتاق اعرالۋاراتــ ۋرەسكەتـىلۋانراــ ـ
ىدزىگرۇج ـىسابشوكـىعادنادۋاىراءــ

رادنىروپىساك نەمـ ـەنىرەدمىنوڭىدرالوـ
.ىدزىگرۇجۋرەسكەت

ـىشاۋراشلىۋاىكتەرىسوەيتۋوح
قىل نىرەدمىنوـ ادنىسىلانيجۋرىتسەكياسـ
ناقسانىتاقەگەمروكڭىنىنادۋاىراسقىبوق
ڭىنىرادنىروپىساك ،ىزۇتساـ ،ترۇقـ ـ
قاشرۇب ىگىشمىرىــ ىساماتقىشرىيشــ ــ
ىتقايس قىلىشاۋراشلىۋاــ اشمىسوقـــ ـــ
ڭىنىرەدمىنو ،پىلوبتەسۇكـىسادۋاسـ
ادۋاس نىياروـ ىراسقىبوق،نىعىدناعاقيابـ
ڭىنىنادۋا قىلىشاۋراشلىۋاــ ـەشكەرەـــ
نىرەدمىنو ۋلەكاەدرۇتىتتاسءەگنيجناپـ
نىشۇء نيجناپـ ڭىنىسالاقـ اعڭايجنيشـــ ــ
ۋسەتكەموك تەمزىقـــ نىتەرتاــ پەدزىـ
.ىتتيانىعىدناعراب

نيجناپ ىعادنىسالاقـ ناۋچيۇجڭۇيـــ ــ
قىلىشاۋراشلىۋا ـىتسەتكىرەسـىتكەشـ
ڭىنىگ ،ەدنەگلەدزىگەنـانىسابوجـ ىتقانـ
رەدنەكۇد نەمــ نيجناپ«ـ ۋوگىلڭۇنـ »ـــ
قىدنورتكەلە ـادياپنەنىسەشكەتادۋاسـ
شۇء،پىنال ڭايجنيش،پىلوبءـاعىتاسـ ــ
نەم قىلىشاۋراشلىۋاڭىنىسالاقنيجناپـ
ڭىنىرەدمىنوـەشكەرە سوقـ ـىعاتتىعابـ

ادىتاسىشنىرىبء،ىشكەمەبەجنىسادۋاس
ىراسقىبوق ڭىنىنادۋاـ ،تەنەگنەلرۇسـ
،ترۇق قاشرۇبـ ڭىنىگىشمىرىـ ـرىيشـ
،ىساماتقىش ،ىعاراقاـ ەناجىزۇتساـ
نادزۇت ناعلاساجـ قىلۋاسنەدــ ۋاتقاسـ ـ
ەيۇت،ىرەدمىنو نەنىتىبۇتـــ ناعلىقوتـ ـ
ىرەدمىنو ىدرالىتقايسـ انىسالاقنيجناپـ
پىراپا ،پالادۋاسـ ڭينۋايلـ ـەنىسەكلوـ
نىيەد ىدارىتسالىپلاجـ ادىتاسـىشنىكە.ـ ـ
ياتاعابرات ،ڭىنىعامياـــ يادنوســ قا-ـ
ڭىنڭايجنيش قىلىشاۋراشلىۋاـىلىگياــ ـ
ىشۋتاسكىدلىكاۋـەنىرەدمىنوـاشمىسوق
ىدالوب ىراسقىبوق،ادىتاسـىشنىشۇء.ـ ــ
نيجناپىلىقراۋشانەكۇدىتقانادنىنادۋا
ڭىنىسالاق ىلاپاســـ قىلىشاۋراشلىۋاــ ــ
.ىداتاسنىرەدمىنو

ۋوح نەم«:ـەيتـ ادنىنادۋاىراسقىبوقـ
ناعرۇت ەدلىگزەمــ كىلرەجــ ـىعادنىروـ
رالرداك ـسىيۇسىيانىشڭىناراقۇبنەمـ
نىگىلىشنەپ مىدنىزەســ ـاعڭايجنيشىراءـ
ەككەموك نەگلەكــ تەمزىقــ ڭىنىتەرتاـ ـ
ىدنەمراپ ،مىدلوبـەيـانىۋادلوقـ لوسـ
مىتەمزىقۋسەڭەك،ۋرەسكەتڭىنەمىلىقرا

نەم،ىدلىتەتسىروـىتتاسء ـىيەپنىشـ
ـىسالاقنيجناپ،پەتسىتەمزىقنەممىل
ڭىن ـادۋاىراسقىبوق،پىرىسانىزاربوـ
ڭىنىن نەتكىليەدەكــ ۋناتتاقۋا،پىلىراـ ــ
.ىدەد»نىماسوقسەلۇەنىۋسۇتانىلوج

ەدنىلىگزەمەمروك،ادناعاراقـاعۋسىعۇ
نيجناپ ڭىنىسالاقـ ۋسەتكەموكاعڭايجنيشـ
ـراقتالوركىلرىپوكڭىنىتەرتاتەمزىق
ىراسقىبوقادنىۋ ۋودناحـىنادۋاــ لىۋاـ
ـرەنامنىرەدمىنواشمىسوققىلىشاۋراش
ۋەل ـالاقنيجناپىگىتسەتكىرەسىتكەشـ
ياتڭۇلڭيشـىعادنىس ىشۇكماداىنويارـ
ەناج قىدماعوقـــ ۋرىدنادزىساماتماقــ ــــ
نەمىسەمەكەم انىياــ اننوت2ــ قاشرۇبــ ـ
نەمىرەدمىنو ۋادماقـ نىمىسىلەكـ ـاجـ
زۇتادڭۇحڭىنىنادۋاىراسقىبوق؛ناقساس
ڭينۋايلـىگىتسەتكىرەسـىتكەشـىبىساك
ڭىنىسەكلو ڭاي-نيجـ مىلىعـ ـاكينحەت-ـ
ىتكەش نەمىگىتسەتكىرەســ ەدىلەجـــــ ــ
ـروكىتسەبلەسپاتتارىڭوء،پىسەبلەس
.نەكەنەگلەكانىمىناتقاتروۋتان

ىدەبەجىدۋسەتكەموكاعڭايجنيشىلىقراپىساك،پىتاراجەشكەتىتەرتاتەمزىقنيجناپ

)ەتتەب-1ىساب(
ادۋاسيفنيش ڭىنىنەكۇدـ ـىنىياجوقــ

ڭايشىديل ،ىسىتساب،ـ كىلۇت-قىزاـــ ــ
نەمىسادۋاس ەشەنرىب،ىدانادلىعۇشــ ــــ
نەننۇك ىرەبـ كۇجـ ەگەروس،ۋزىگرىكـ ـ
ـسىمۇجىتقايسۋادلىباقراديراق،ۋزىتء
ـاحاراكەشلو.نەكەسالابراقنەمرات
ڭىنىراتقىل ادۋاسارازوءـ ڭىنىرازابـ ۋمادـ
،ەگرىبنەمۋتۇكتىمۇءروزنەنىسىدرۇ
كەبىج ـالاقىرالراۋاتتەينەدامىلوجـ
ىعادنىعىش ڭىنىسادۋاســ ناعرابـ نىياسـ ـ
.نەكەىدەنەسانىعىدنىتالوبتەسۇك

ادۋاس ڭىنىرەدنەكۇدـ ۋسناۋيەدنىشىـ
ادۋاس ڭىنىنەكۇدـ تەسۇكڭەىسادۋاسـ

نەكە ىنۇك-30ڭىديا-5.ـ قانىســ ــ
ادۋاسىرەبنانناعاتسابتاراجيتەدنىتەر
ۋتاس شاعلا،پىترانىياسنۇكىساموسـ
ەشەن1000ىگنۇكناعاتسابتاراجيت
نانناۋي پىتراـ رىزاقـ اعناۋيڭىم20ـ
ـيراقنىتارابەگنەكۇدرىزاق.ىتپايات
زاكاز،ترىسنادرالراد رەدنىتەرەبــ ـ
ـىنۇك-13ڭىديا-6.ىديەبوكەد
ڭىن ادۋاسۋسناۋيەدنىزوـ ىنەكۇدـ ــ
ىعادڭايجنيشكىتسۇتلوس-كىتسۇتڭو
نوس،اعراتسىلبو،قامياـىسياقراء ـــ
نيجنايت،ناۋچىسقا-ياد ـىتقايســ
ىتكۇجقىترانەتكىشاج10ەگرەلرەج
.ىتپىتلەنوجنەماتچوپ

ياتاعابرات ـلاڭىنىڭالاتەينەدامـ
راءزۋبوتۆاەشوكىتتاباقـىكەادنىد
ىنۇك ىگڭەترەڭاتــ تاعاســ ناد9ــ
.ىديادلامىساتىشۋالوجپاتساب

كەشەۋاش قىلالاقـ زۋبوتۆاـەشوكـ
ـىگىتسەتكىرەسىتكەشۋەتوتەمزىق
ڭىن ىرەفوشـ ياشـ اراكەش«:نىسوزـ
ڭىنىراتقىلاح ادۋاسارازوءـــ ـانىرازابـ
ـاتياق-پىرابتەرەشەنەدلاـەنىنۇك
اعزۋبوتۆا،نىم رادناعرىتوــ ادراتياقـ
ـوكىدرەلەكموسىلىشىك-ىدنەكلۇ
پىرەت ،ىداتياقـ پوكىرەلۋەرىبيەكـ
.ىدەد»ىتتياقپىرابتەر



ىدلوبقانوقرادناعرىدلاب
نىلىميققىتسود»ىعارىڭاشىلەكەرەبڭىنىعامىتنىراتتلۇ«رەتپەتكەمىسياقراءىعادنىنادۋاناۋاسـاتقىۋج
لىميق.ـىتتەتسىرو ـەتكىرەسناقتانروسانىتاققىتسىۋتڭىنىرەدزونانىترا-ترارالىشۋقو،ادنىسىرابـ
ڭىنىر پىرابـەنىيۇـ قانوقـ ىدلوبـ رادناعرىدلاب.ـ ناءلىزىق،پىتاتمادءنادرادماعاتىدمادءەتكىلرىبـ
زىعىتيەدنىنادڭىدراناىساراقۇبتلۇراءرالىشۋقوىلىقرالىميقىكتەرلۇب.ىتسابەگيبقىتتلۇ،پىتيا
.ىدىناتەتەجنىنامءڭىدۋلوبيادنىماداڭىديۇءرىبء،پىسەتكەموكارازوء،پىسىيۇ

ڭيجيلىشلىتءىتكىرەناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس


3-ادۋلوبقانوقەدنىيۇڭىنىگىرەسناقتانروسانىتاققىتسىۋتىرالىشۋقوڭىتپەتكەمشىۋاتساب.

ىرادياىلۋانراۋنەريۇىدۋزاج-لىتءنىتالىنادلوقساتۇترىبءەتتەكەلمەم
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ىتتەينەكرو اڭاج،پەتپىرادىتتەينەكرو تلاساڭاج،پەتپىراد ىتقىلىدمىساراج،پىتانروتلاس كىيەبەجىتقىلىدمىساراج،پىتانرو كىيەبەج
لىساج ۋمادلىساج نەمۋماد ىناترونەم اعۋاعروقىناترو نامءاعۋاعروق ،ەدنەگرەبنامء زىمىعىلۋاسنەد،ەدنەگرەب ىتپىتءزىمىعىلۋاسنەد زىمالاق،زىسۋاقاەدەدىتپىتء ىتپىتءزىمالاق،زىسۋاقا زىمىماعوق،ىتتەينەكروەدەدىتپىتء ىتپىتءزىمىماعوق،ىتتەينەكرو ىدمىساراجەدەدىتپىتء ىدالوبىدمىساراج ىدالوب

ياتاعابرات ىتەزاگياتاعابرات ىتەزاگ

ىدنادناجىتاحاياسقاتسىق-لىۋا،پىلىماجكەلەجلىساجراتقاتسىقادنىسالاقۋحيش
زىمىشلىتء ڭۇرناييلــــــ ــىتكىرە،ــ
ڭايـىشلىتء ىديالراباحناۋشـ ساتۇت.ـ ـ
،ىشىقىتسۇتءىراسيادنىتلاـىعاتپاقلا
ڭىدزوك نىۋاجـ نىتالاـ ەناجنەگرىدلۇبـ
لىساج ...قاتسىقنەگلىرەكموكنەپسۇتـ
ىسياقراءڭىنىسالاقۋحيشادنىمىسۋامزاج
-قاتسىقىعادنىرالامرەف،قىشالاق،لىۋا
رەتتەرتا لىساجـ كەلەجــ ،پىلىماجــ ـــ
ىراتسۇق ىرەدلۇگ،پارياسـ ،پانياجــ ـ
ڭىتقاتسىق-لىۋا نىتاحاياسـ ارىدنادناجـ ـ
.ىتسۇتء

ىنۇك-12ڭىديا-6 ىزىحناگــــ ـــ
نەگرىدلۇبەيەككىلەشكەرەڭىنىعىشالاق
ۋرەت ـالاق،لىۋاىعادياڭامادنىساشقابـ
نادراتقىش نەگلەكـ رىبء،رالىشتاحاياسـ ــ
نانىعاجرىبء،پىرەتنەگرىدلۇبنانىعاج
ڭىننەگرىدلۇب نىمادءـ ىعاداشقاب،پىتاتـ
.ىدلاتاززالءناتقىتتاش

ـىشالاقىزىحناگ،ادناعاراقاعۋسىعۇ
ڭىنىع ۋرەتنەگرىدلۇبەيەككىلەشكەرەـ
ڭىنىساشقاب ىمەلوكــ ،پىلوبۋم38ــ ــ
نەكتو ىلىجـ نانڭىم9ـىنىيجــ ماتساـ ـ
100ىسىرىكازات،پادلىباقـىشتاحاياس
ڭىم نىرادنىعرۇتقاتسىق،پىسانانناۋيـ
پىرىدناتسىمۇج نىرەتسىرىك،ناتساملاقاناقـ
ىسو،پىرىتتراەد ڭىتقىشالاقــ مەكروكـ

.ناعلانياانىساينەلسىنىروك
ەيەككىلەشكەرەڭىنىعىشالاقىزىحناگ
ـكىلىشمىگەادنىساشقابۋرەتنەگرىدلۇب
نەپ نىتانادلىعۇشـ لۇب«:ڭيشيۋڭاۋـ ــ
نەگرىد ـنەگرىدلۇبىعادنىساشقابۋرەتـ
ىمەشلوىمىنوءزىسلالاز،لىساجىدرەد
اتسىرابساتۇت،پىراقساب-پىعاباشنىيوب
قىلىشاۋراشلىۋا ،يەپتەتسىنىرەلىرادـ
رالاۋراش قىلايميحــ شىقتياڭىتـــ نەپـــ ـ
قىلاكيناگرو شىقتياڭىتـــ ،پىتەتسىـــ ــ
زىسكينراپ يادناقشە،پىگەـــ اپسوقـــ ــ
ىدنەگرىدلۇب،ياپسوق ـەرىسويعيباتــ
.ىتتيانىگىدنىت

ـىلرىباساعرالىشتاحاياسڭيشيۋڭاۋ
نەپقىل پىرىدنىسۇتءـــ نەگرىدلۇب«:ـــ ــ
نەكلۇ ناعلوبــ نىياســـ ڭىنوــ ـىمادءـ
نەكلۇ،ىدياملوبـىتتاتء رەدنەگرىدلۇبـ
ۋەدزىسماد نەگرىدلۇب،ىدالوبـــ ـــــــــ
ەدنەگرەت ڭىنەنەدوب،نىلىزىق-پىقىڭەرـ
نانىساقترىمۇج لاسءـــ ڭىنىۋەدنەكلۇـ ــ
.ىدەد»ىدالوبىسقاجەدىتپىتءىمادء

ناننىقاج ىرەبــ ىزىحناگـ قىشالاقـ ـ
ڭىنىتەمىكۇ ىسراقـــ ىعادنىعاجــ 200ــ
ەگرەجۋم نەگلىگەـــ ىشىقـــ ىلۇگـــ ـــ
ارىپلۇق سىلا،پىلىشاـــ ناننىقاج-ــــ ـــ
نەگلەك ىدرالىشتاحاياســــ پىلەكـــــ ـــ

.ىدارۋاباعۋالاشامات
الاق ىنىعرۇتــ يۇيــــ يۇحـ نەم«:ـ ـ
ەكتەنيەز نىتيەتسى،مىتقىشــ يادناقشەــ ـ
مىسىمۇج ىعادنىعىشالاقىزىحناگ.قوجادـ
اعۋالاشامات،پىتسەنىناعلىشاىلۇگىشىق
.ىدەد»مىدلەك

ساتۇت ىعاتپاقلاـــ يادنىتلاـــ ىراسـ ـ
يۇحيۇيانىدلاڭىنىلۇگـىشىقـىتسۇتء
نەمىراتسود ،پىسۇتءـەكتەرۋسـەگرىبـ
.ىدلاەككىلەتسەنىرەتتاسمىيازوك

نىكرەادنىعاشۇقتاعيبات«:يۇحيۇي
يادنۇم،نىماتانۇەشكەرەىدۋەدنەۋرەس
.ىدەد»اشاماتەتورەتتاس

ىزىحناگ ۋحىسابـىتقايسـىعىشالاقـ ـ
ڭىتتاحاياسادـىلىۋا ترىۋاقـ ەنىلىگزەمـ
.ىتتوء

ۋحىساب الاقــىلىۋاـــ نەمـ ڭىدلىۋاـ
نەكسىلىيۇت ناقسالانروـەنىرەجـ قىۋج.ـ
نادرادلىج ىرەبـ موكتراپقىدلىۋاـ نەمـ
تەمىكۇ قىلىشاۋراشلىۋاـەشكەرە«ــ ـــ
نىرەدمىنو ىتكىروك،ۋرىدنوءـــــ ــــــــ
قاتسىق-لىۋا تلاس،ۋرۇقـــ اناس-ــــ ــ
نىتەينەكرو ۋەتتىگۇــــ تەمزىق3»ـــ ـــ
نىسىلەج ۋاقراـ قىلاڭاج،پىتەـ پىشاــ
ۋرەت« ۋاتتاحاياس+ـ الاق،ىسىگلۇ»ـ ىڭامـ
ڭىنىراتقاتسىق-لىۋا لىيەسـ نەۋرەس-ـ

نىتاحاياس نىعىلىشاۋراشلىۋا،پىرىدلىتەجـ
ۋالايسرۋكسكە لىيەس،نىتاحاياسـ -ــــ
نەۋرەس نەمـىتاحاياسـ تلاسـ ـاناس-ـ
نىتاحاياس نەگرىدلۇب«،پىتىمادـاشنىرابـ
ىليام،پىرەت نادلوتپاشــ ،پىتاتمادءـ ـ
مەكروك ۋالاشاماتـىتسىنىروكـ تاحاياس»ـ
ڭىتقىلىشاۋراشلىۋا،پىشانىساينەلاراس
سىلىرۇب لىۋا،نىۋاساجــ ڭىتقاتسىق-ـ ـ
ڭىدرالاۋراش،نىۋماد نىۋناتتاقۋاـــ ــــــ
.ىدەبەج

لىيب ۋحىسابـ قىلايگولوكەـىلىۋاــ ـ
ىليام،نەگرىدلۇب لوتپاشــــ ىتقايســ ــ
سىمەج سىنوكوك،كەديج-ـــ ۋرەتــــ ـ
نىساشقاب ناننىرو14ـــ يقاب،پىرۇقـ ــ
پىرىتسەدمەشلوىتسىنوكوكـىعادنىعاتسىق
ۋەدلىيەسۋرىدنوء شىنەيۇسنىروديراكـ
ۋايچۋادۋ،پىرىتوـەتە يقابنانىعاتسىقـ
ىگنىيەدانىعاتسىقڭاۋجايجنىچ،انىعاتسىق
سىنىروك3 نىۋەدلەبــــ ،پىرۇقــ 60ــ
سىنوكوك رالاۋراش5،پىتانرونىنىسۇمـ
ـنىيۇتءىعادنىتاحاياسىياجاياسىعىتتاش
قاتسىقىد نەپـــ رالاۋراش20ـ ـىيۇءـ
نىعاتاج ،پىتىمادـ قىتتلۇـ تلاسـ اناس-ـ
نەنىسەشوك ،پىرۇقنى4ـــــ ڭىم10ـ ـ
قىلۋم زىسلالازـ سىنوكوكـ ،ىسازابـــ ــ
نەگرىدلۇب ۋرەتـ لوتپاشىليام،ىسازابـ

ۋرەت ـرەس-لىيەس15ىتقايسىسازابـ
ادنىعىلىشاۋراشلىۋانەۋ قىلاڭاجـــ ـــ
ىدۋتاراج ناتتايلاماـ ۋزىكتوـ نىسازابـ
لىيەس،پىسوقــەكسى نەۋرەس-ــــــ ـ
قىلىشاۋراشلىۋا ىعادنىتاحاياســــ ـــــ
.ىدرىتساتپىلاقنىۋەشۇنانىساينەلاراس

ەشەنرىب ڭىننۇكــ ۋحىسابادنىدلاــ ــ
ىزڭاۋجايجڭاكــىلىۋا ڭىنىعاتسىقــ ــــ
ىعادنىساشقابۋرەتنەگرىدلۇبنۇيۋاشـام
رەدنەگرىدلۇب ىتسىپـــ نەگەتپوك.ـــ ـــ
ەگرىبنەمىرالىعادنىسابتورالىشتاحاياس
.ىدموشاققىزىقپىرەتنەگرىدلۇب

الاق نەگرىدلۇب«:نۇيۋاشامىنىعرۇتـ
رالىشتاحاياس،ىتسىپ پىلەكىرەدزوــ ـ
پىرەت رىزاق،رىتاجـ رادمادانەگەتپوكـ
.نەكەىداتانۇنىلىميقۋرەتنىتەسەليۇ
نىياجوقنىتاباتاشقااناقپىرىتونەم
.ىدەد»مىدلوب

اعۋرىتسىنات زوك،ادناعاراقــــ ادلاـــ
ۋحىساب ىعاتسىقـــ ىزڭاۋجايجڭاكــــ ــ
نەمـىعاتسىق رتنەسنىعاتسىقۋحىسابـ
كىتسىمەج،نەكتە تروتء،ىرەگۇجــ ـ
قىدمىسۋام ادياجىلىج،نەگرىدلۇبــ ــــ
نىتەسو ىليامــ لوتپاشــ 15ـىتقايســ
ىلرۇتء سىمەجــ ڭىتكەديج–ــ اڭاجـ ــ
،نىرۇتء ماتسانادۋم6000ــ ەگرەجـ ــ

،مىزۇجء،املا،تاقالاـىتسىمەجىرىء
ىتتۇسء گرىدلۇبــ نەـ ىتقايسـ ـىلرۇتءــ
كىلرىڭو،پىتىمادىدرادلىقادـەشكەرە
،نىگىلەشكەرەقىلايگولوكە،نىگىلەشكەرە
قىتتلۇ تلاسـ ،نىگىلەشكەرەـاناس-ـ ـ
.ىدەلىگياىدمىنوءنىگىلەشكەرەتەينەكرو

ىسالاقۋحيش ۋحىسابـــ ڭىنىلىۋاــ ــ
راسابنىرو ىعىتسابلىۋاـــ :يۋـىحــــ
زىمىعاتسىق« ىجراقناۋينويلليم300ـ
ادۋراعىش رىبء‹ـ رىبء،ۋەدلەبـ ،لوجــ
پوك،نويارـىكە كىتسىڭەك›نىيۇتءــ
نىسەيۇج مىزۇجء،پالراپسوجـــــ ــــــ
نىسىرىدنوء كىدزىگەنـ ،پىتەپىساكـ
نۇقناقترانىتاحاياسنەۋرەس-لىيەس
،ىشنىكە،ىشنىرىبء،ىدۋتەـىبىساك ــ
ىشنىشۇء ىتپىساكــ ىتپىساكشۇء‹ــ ــ
پىرىتسىعوت ىدۋتىماد›ـــ ناسىنـ ـەتەــ
مىزۇجء،پىرىتو زىيەم،نىگىلىشمىگەــ
قارا،ىدۋەلرەنام ـەمروكـىتەينەدامـ
قىلاراقۇب،نىس نەمنەۋرەس-لىيەسـ
ۋعىنىت رىبءــ الاق،ناعنالاعلۇتـ نەمــــ ـ
قاتسىق-لىۋا نەككىرىبــ نىساعلۇتــ ـ
پىرۇق لىۋا،پىعىشـ ،قىلىشاۋراشــ ـ
تاحاياس،تەينەدام نىۋەشۇ‹ــــ رىبءـ ـ
ىدۋرىدنالاعلۇت »زىمىشقامرىساەگەزۇج›ـ
.ىدەد

.ادۋسالاتاقپودرالىشتروپس

ىسىراجقىتسودلوبتۋفىعادنىسالۋاپەتكەم
ياعوتناعاشـاتقىۋج نىتلاـىنادۋاـ لىمەـ لامـىلىۋاـ نسىراجقىتسودلوبتۋفپەتكەماتروىشنىرىبءنەمىبەتكەمقىلاتروىتقاتاجقىلىشاۋراشـ
.ىدراعىشەجيتان،پىسانىسنىيەگڭەد،پىسۇتءاعادودنەمىنەمراپراب،پىسەكياسەنەسلەبرالىشتروپساتسىراج.ىدزىكتو

لوبتۋف قىتسودـ ىعادنىسالۋاپەتكەمڭىدرەلرەكتەمزىق-ىشۋتىقو،پىتەلىرەگلىىدۋرىتسالىپلاجنىنىيولوبتۋفادنىسالۋاپەتكەمىلىقراـىسىراجـ
.ىتتەدلەدەجىتسىيۇك-سىۋاارارەتپەتكەم،پىتىيابنىسىمرۇت

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

ڭىديا--66 ـىنۇك--1212ڭىديا نەتپوكـىنۇك ـ نەتپوك نەكتۇكـ كەشەۋاشنەكتۇك ىسالاقكەشەۋاش ۋاباۋحىسالاق ىدمادءۋاباۋح رادماعاتىدمادء ىڭالارادماعات ىڭالا
ـىلەجەم ەدمىزرەمـىلەجەم ەدمىزرەمـ تاراجيتـ ىداتسابتاراجيت ىدمادء2020..ىداتساب رادماعاتىدمادء ىنەكۇدرادماعات ىلرۇتءىنەكۇد ىدمادءىلرۇتء ىدماعاتىدمادء ىدماعات
رەز الاسرەز الاسـ ىدادنىيادـ ـ ىدادنىياد نەمىنوس..ـ ـ نەمىنوس ىگەدزىمىلە،ەگرىبـ ــ ىگەدزىمىلە،ەگرىب ڭاۋح،ڭال--ااــ نۇي،ناشيڭاۋح،ڭال ۋاي،ريفنۇي،ناشي يجيجۋاي،ريف
ـىتقايس ـىلىگياـىتقايس رەتسيتراـىلىگيا ـ رەتسيترا نەمـ كىلرەجنەم ىعادنىروكىلرەج رەنومەكروكىعادنىرو نىرەلرەكسەۋارەنومەكروك سىنىسۇنىرەلرەكسەۋا ،ىتتەسىنىسۇ ،ىتتە
ڭىدرالو ىدمىتراتڭىدرالو ــ ىدمىترات ترەسنوكــ ــ ترەسنوك ىرەلرىمونــ ـ ىرەلرىمون نەد15001500ـ قىترانەد ـ قىترا راءـ تلۇراء نىساراقۇبتلۇ ـ نىساراقۇب ىدمادءـ ىدمادء
نادرادماعات مادءنادرادماعات ىتترەسنوك،پىتاتمادء اعۋالاشاماتىتترەسنوك،پىتات ىدارۋاباعۋالاشامات ..ىدارۋاب

ڭىديا--66 ىنۇك--1212ڭىديا ــ ىنۇك تاعاســ ــ تاعاس كەشەۋاشەدەد1818ــ ــ كەشەۋاش ڭىنىسالاقــ ــ ڭىنىسالاق ىنىعرۇتــ ــ ىنىعرۇت ڭايجــ ـ ڭايج مىناحـ ـ مىناح ـ
سىۋت،نانىرالىعادنىسابتو ـ سىۋت،نانىرالىعادنىسابتو نانىرادناعۋت--ـ ـ نانىرادناعۋت ـەناجـ سودـەناج نانىرادناراج--سود ـ نانىرادناراج ىدمادا1515ـ ،پىترەىدمادا ـ ،پىترە ـ
ىدمادء رادماعاتىدمادء ـ رادماعات ـانىڭالاـ ىدلەكـانىڭالا ىدلەكـ ـاڭاج..ـ نەگنەليەكەشاـاڭاج ـ نەگنەليەكەشا ىدمادءـ رادماعاتىدمادء ـ رادماعات ـىڭالاـ نەمـىڭالا ىلرۇتءنەم ىلرۇتء
ىدمادء ماعاتىدمادء ڭايجماعات ىدمىناحڭايج رىبءىدمىناح پىتلىپرەسرىبء ىداتساتپىتلىپرەس ..ىداتسات

ڭايج ـ ڭايج مىناحـ ـ مىناح «:ـ ڭىدزىبء«: زىمىسابتوڭىدزىبء راءزىمىسابتو ناتتلۇراء ناعلارۇقناتتلۇ نەكلۇناعلارۇق كىلىشپوك،قارىڭاشنەكلۇ ەگرىبكىلىشپوك،قارىڭاش ەگرىب
ناء،پىناتقامات ـ ناء،پىناتقامات يبء،پىتياـ ـ يبء،پىتيا ىدۋەليبـ ـ ىدۋەليب ىداتانۇـ ـ ىداتانۇ ىدمادء..ـ رادماعاتىدمادء ـ رادماعات ڭىنىڭالاـ ـ ڭىنىڭالا نىگۇبـ تاراجيتنىگۇب تاراجيت
ترەسنوك،پاتساب نىعىدنىتالىيوقترەسنوك،پاتساب ىيەدا،پىتسەنىعىدنىتالىيوق ەترەىيەدا،پىتسە پىلەكەترە ،اديالا،كىدەپىلەك پىگىشەك،اديالا،كىدە ناعلاقپىگىشەك ناعلاق
ىسقاج،زىبنەكە اعنىروىسقاج،زىبنەكە ارىتواعنىرو ياملاارىتو قىدلاقياملا ىدەد»»قىدلاق ..ىدەد

ىكشەك ــ ىكشەك تاعاســ ــ تاعاس ىدمادءەدەد88ــ رادماعاتىدمادء ــ رادماعات ادنىڭالاــ ـ ادنىڭالا رادماداـ نىيءرادمادا ـ نىيء سوب،پىسەرىتـ ــ سوب،پىسەرىت نىروــ نىرو
ىداملاق ـ ىداملاق لۇب..ـ لۇبـ اداراـ ڭىتكەشەۋاشادارا ىلرۇتسادءڭىتكەشەۋاش ەشكەرەىلرۇتسادء نانىرادماعاتەشكەرە نەگنەلرۇس،پاۋاكنانىرادماعات ،تەنەگنەلرۇس،پاۋاك ،تە
ەروت ەروتـ قاباتـ ـ قابات قىۋاتـ قىۋاتـ نادۋالاپ،ىتەـ ــ نادۋالاپ،ىتە اتسۋپاك،ترىســ اتسۋپاك،ترىسـ ناعلىرىۋق،ىعىلابـ ڭىنناياشناعلىرىۋق،ىعىلاب ،ىعىريۇقڭىنناياش ،ىعىريۇق
ناعلىرىۋق ـ ناعلىرىۋق ناعلىرىۋق،ۋلۇـ ـ ناعلىرىۋق،ۋلۇ زىڭەتـ ـ زىڭەت ـىناياشـ رالىتقايسـىناياش ـ رالىتقايس نانۇم،رابـ ــ نانۇم،راب كەشەۋاش،سىتــ ىدمادءكەشەۋاش،سىت ىدمادء
ىراتقىدنىسۋس لەتسۇادادىراتقىدنىسۋس نانىسابلەتسۇ ىدلىباتنانىساب ..ىدلىبات

الاق الاقـ ـىنىعرۇتـ ۋيلـىنىعرۇت ڭىچيپۋيل نەمڭىچيپ ىرەتسەتتەمزىقنەم ىكەىرەتسەتتەمزىق نۇكىكە نىرۇبنۇك قىدمادا1010نىرۇب ىكەقىدمادا ەگلەتسۇىكە ەگلەتسۇ
زاكاز ـ زاكاز پىرەبـ پىرەبـ ناعيوقـ «:لولو..ناعيوق ىعنىرۇب«: ىكشەكىعنىرۇب ادرازابىكشەك اعۋناتقاماتادرازاب اناعاعۋناتقامات ناء،ىدالوباناع يبء،پىتياناء،ىدالوب يبء،پىتيا
ۋەليب ـ ۋەليب نىشۇءـ ـ نىشۇء ـاقسابـ نىروـاقساب ـەگۋەدزىنىرو ارۋتـەگۋەدزى رىزاق،نىتەلەكارۋت ــ رىزاق،نىتەلەك لۇبــ لۇبـ اداراـ اكيزۋم،انحاسادارا ــ اكيزۋم،انحاس ىرابءــ ىرابء
راء،نىياد ڭىنمىكراء،نىياد زوءڭىنمىك نىرەنوزوء ەنىۋەلىگيانىرەنو ىدالوبەنىۋەلىگيا ىدەد»»ىدالوب ..ىدەد

ڭاۋچنيش ـىجراقڭاۋچنيش ىدۋسوقـىجراق ىدۋسوقـ ۋراقسابـ ـ ۋراقساب ـىتكەشـ اۋح،ڭىنىگىتسەتكىرەسـىتكەش ـ اۋح،ڭىنىگىتسەتكىرەس ۋابـ ىدمادءۋاب رادماعاتىدمادء رادماعات
ڭىنىڭالا ـ ڭىنىڭالا ىسىتپاۋاجـ ڭاجىسىتپاۋاج يۇينايتڭاج «:يۇينايت ىدمادء«: رادماعاتىدمادء انىڭالارادماعات ىپلاجانىڭالا نويلليم4040ىپلاج نانناۋينويلليم قىترانانناۋي قىترا
ىجراق ىكشەك،ىدلىسوقىجراق رازابىكشەك،ىدلىسوق نىسىگلۇرازاب زىگەننىسىگلۇ نەكتەزىگەن كىلرەجنەكتە ەككىلەشكەرەكىلرەج ىدمادءەيەيەككىلەشكەرە رادماعاتىدمادء رادماعات
تاحاياس ـ تاحاياس تەينەدامـ ـ تەينەدام ىعىشالاقـ ىعادنۇم..ىعىشالاق تاسقامىعادنۇم كەشەۋاشتاسقام ىدمادءكەشەۋاش رادماعاتىدمادء نىتەينەدامرادماعات ،پەلىگيانىتەينەدام ،پەلىگيا
كەشەۋاش ڭىنىسالاقكەشەۋاش تاحاياسڭىنىسالاق ڭىنىبىساكتاحاياس نىۋمادڭىنىبىساك ۋەبەجنىۋماد پىلوبۋەبەج ىدالىباتپىلوب ىدەد»»ىدالىبات ..ىدەد

ىدمادء رادماعاتىدمادء ـ رادماعات ـىعادنىڭالاـ ڭىنانحاسـىعادنىڭالا ـ ڭىنانحاس ـىعادنىناجـ ـەنەكشىكـىعادنىناج نەتكىسەـەنەكشىك ەدنەكتونەتكىسە ناعلىيوقەدنەكتو ناعلىيوق
كەشەۋاش ـ كەشەۋاش ىمىنوءـ ناعلوبىمىنوء نەگنەلرۇسناعلوب لىزىق،تەنەگنەلرۇس ناعلىرىدنادزىسلىقشىق،شىرۇبلىزىق،تە يوقناعلىرىدنادزىسلىقشىق،شىرۇب ،ىتەيوق ،ىتە
ىراسقام،كىۋەدلىكەش ىيامىراسقام،كىۋەدلىكەش ەناجىيام لابەناج ىتقايسلاب كىلرەجىتقايس ەككىلەشكەرەكىلرەج ىرەدمىنوەيەيەككىلەشكەرە زاقىرەدمىنو راتاق--زاق راتاق
پىلىيوق ىدرالىشتاحاياسپىلىيوق پىتاسىدرالىشتاحاياس اعۋلاپىتاس ىدارۋاباعۋلا ..ىدارۋاب

ڭاج يۇينايتڭاج «:يۇينايت كەشەۋاش«: ىسالاقكەشەۋاش پوكىسالاق تلۇپوك ىلرىعوشتلۇ ناعناتسىنوقىلرىعوش راء،الاقناعناتسىنوق تلۇراء،الاق ىساراقۇبتلۇ ىساراقۇب
ەگرىب ــ ەگرىب ەگرىب،پىرۇتــ ــ ەگرىب،پىرۇت ۋناتقاماتــ ـ ۋناتقامات ادنىسىرابـ ـ ادنىسىراب ارازوءـ ۋسەتشى،ۋسالاراارازوء ـ ۋسەتشى،ۋسالارا ـەناجـ ۋسىعوتـەناج ـ ۋسىعوت ـىلىقراـ ـىلىقرا
ـەككىلەشكەرە پوك،ەيـەككىلەشكەرە ــ پوك،ەي ىدزىگەنــ ـ ىدزىگەن ماعاتـ ـ ماعات نىتەينەدامـ ـ نىتەينەدام ىدمادء،ىدرىتساتپىلاقـ رادماعاتىدمادء،ىدرىتساتپىلاق ىڭالارادماعات ىڭالا
لىيەس ـ لىيەس نەۋرەس--ـ نەۋرەسـ نەمـ نەمـ تازـ پىتاستاز ـ پىتاس ۋلاـ رىبءۋلا ـ رىبء ناعنالاعلۇتـ ـ ناعنالاعلۇت نىروـ ڭىدرالىشتاحاياس،پەلرىزانىرو ڭىدرالىشتاحاياس،پەلرىزا
ىدمادء نادرادماعاتىدمادء ـ نادرادماعات مادءـ ـانىۋتاتمادء تراشـانىۋتات يادعاج--تراش تاحاياس،پىتاراجيادعاج نىتەينەدامتاحاياس،پىتاراج راءنىتەينەدام نانىرىقراء نانىرىق
ىديەلىگيا ىدەد»»ىديەلىگيا ..ىدەد

نىتەرۋس ناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس زىمىرەلىشلىتناعالراباح،پىترات ڭۇس،يەمۋايجياديادزىمىرەلىشلىت ڭافنۇجڭۇس،يەمۋايج ڭافنۇج

ىدەبەجنىۋنەدلۇگڭىنىبىساكتاحاياسىڭالارادماعاتىدمادء
ىداتسابتاراجيتىڭالارادماعاتىدمادءۋاباۋحىسالاقكەشەۋاش___

.ىدنەلوباققىتتاشرالىشتاحاياسناعالاشاماتنىرەلرىمونترەسنوك،پىتاتمادءنادرادماعاتىدمادء□

ڭىدرەتسيترا□ ىدمىتراتـ ترەسنوكـ ىرەلرىمونـ ىدرەدنەمرەروكـ ـەنىرەدزوـ
.ىتتەىتناتء

.ادۋاقرىش»نىرىجىشىقلىج«ىسيتراڭىنىسەمرىيۇيبء-ناءقىتقاميا□

ناۋچىس□ ڭىنىرتاەتـ ۋايـىسيتراـ تەبيجـ ۋتلىبۇقـ
.ەدۋتەسروكنىرەنو
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