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وگڭۇج كىتسينۋمموكــ ىسايتراپــ ـــ
قىلاترو كىتتەكەلمەم،ىسەسڭەكتەتيموكـ
سەڭەك راتتلۇ«ـىسەسڭەكـ ،ىعامىتنىـ
ىعادنىعىلراساباعلا نادراتتازوــــــ ۋلوبـ ـ
نىتەمزىق قازۇ،يەلىرەكشى،ياپپاجــ ـــ
قاتروىتلۇاۋحڭۇج،پىتەتسىروتىقاۋ
ىگەدنىنوجۋتانروكىرەبنىمىناتـاعلۇت
رىكىپ ەدنەموت(ىد»ـ »رىكىپ«پىلىتراقسىقـ
ىدەنىلەد قا-يادنوس،ىتتاراتپىساب)ـ
ۋرىدنالراباح ،نەدرەج-رەج،پىراعىشـ
نادرالۋارات ،پىرىتساتشۇنەپكىدنىزۇجسىءـ
تايقۇم ناتقانايت،ىدۋرىدنەلىتكەيادــ ـــ
.ىتتەپالاتىدۋرىد

:ىدلىتەسروكپاتارالانىمەد»رىكىپ«
اۋحڭۇج قاتروـىتلۇـ —ىمىناتاعلۇتـ
تەكەلمەم ڭىنىعىتساتۇتـ راتتلۇ،ىزىگەنـ
ڭىنىعامىتنى يناحۋر،ىرىماتـ شۇكــ -ـ
ڭىتتاۋق نانىياتلىرۇق-18ايتراپ.ىناجـ
يش،ىرەب ىتسادلوجڭيپنيجــ ـىقتيۇــ
نەكتە قىلاتروـايتراپـ تلۇـىتەتيموكـ
ەنىتەمزىق ڭەلەكسوـــ نامءــ ،پىرەبـ ـ
اۋحڭۇج قاتروـىتلۇـ نىمىناتـاعلۇتـ ـ
،ىعامىتنىراتتلۇ،پەدزوكىدۋرىدلىتەج
ىعادنىعىلراساباعلا نادراتتازوــ ىدۋلوبـ ـ
قىلاڭاج ىتكەنروك،پىتەلىرەگلىـاشاــ ــ
لوقـەگەجيتان ىدزىكتەجـ ڭىدراتتلۇ.ـ ـ
ىۋسىعوت،ىۋسەتشى،ىۋسالارا ــــــــــــ

ناج اۋحڭۇج،پىيەڭەكـىتقاج-ـ ىتلۇــ
،پىياعىنزىسكىدزۇىمىناتاعلۇتقاترو
،ىدمىسالياراق،ىتقامىتنى،ڭەت-ـەپەت ــ
ىسانىتاقتلۇكىتسيلايستوسىدمىساراج
زىسكىدزۇ ىدلەدمەكەبـ .ىدىمادـەناجـ
نەمىنوس اديادعاجـاڭاجـەگرىبـ راتتلۇـ
ىعادنىعىلراساباعلا،ىعامىتنى نادراتتازوــ ـ
ۋلوب ەدنىتەمزىقـ مزيناحەم،سىلىزۇتءـ ــ
ىدلەمەك رەكەناد،ۋاملوبــ ىلىساتءــــ ــ
ۋەپسەكياس زىسلاءـىتقايسـ ڭىدرادنىۋبـ
پىۋەتنىروەدــىلاء نىعىدناعرىتوـ ـــ
ەروك ۋلىبءـ كەرەكـ ڭىدرىۋادءـاڭاج.ـ
يحيرات،ۋماد تلۇراء،پىسەليۇانىنروـ
ىتلۇاۋحڭۇج،اعلۇتىگزىگەننىساراقۇب
قاترو ىدۋتانروكىرەبنىمىناتـاعلۇتـ
،نىۋسالاراڭىدراتتلۇ،سىلاتەبـىلرىبۇتء
نىۋسىعوت،نىۋسەتشى ىدۋتيەشۇكـــــ ـــ
لوجـىلرىبۇتء ،ىعامىتنىراتتلۇ،پىتەـ
ىعادنىعىلراساباعلا نادراتتازوــــــ ۋلوبـ ـ
نىتەمزىق قازۇ،يەلىرەكشى،ياپپاجــ ـــ
تىقاۋ ۋتەتسىروــ راتتلۇـ ،ىعامىتنىـ ـــ
ىعىلراساباعلا ڭىنىرەتسىـــــــ نىۋمادــــ
ڭىدۋتەلىرەگلى يعيباتـــ ىبالاتــ ىراءــ
ىدنىسىۋنەدلۇگىلۇڭىنىتلۇاۋحڭۇج
ادڭىدۋرىساەگەزۇجنىنامراـوگڭۇج
.ىبالاتيعيبات

:ىدلىتەسروكپاتارالانىمەد»رىكىپ«

اڭاج راتتلۇـىگەدرىۋادـــ ،ىعامىتنىـ ـــ
ىعادنىعىلراساباعلا نادراتتازوــــــ ۋلوبـ ـ
ڭىنىتەمزىق ىشكەتەجـــــ ىسايەديــــ :ــ
مزيلايستوسـاشوگڭۇج كىيبنىۋتىلۇـ
يش،پاتسۇ ڭىنڭيپنيجــ اڭاجـ رىۋادءــ
اشوگڭۇج مزيلايستوســــ نىسايەديـــ ــ
ايتراپ،پىلوبىدناباتـەگۋتەـىشكەتەج
ڭىنىياتلىرۇق-19 ـىتكەزەك-19ـەناجـ
ىشنىشۇء،ىشنىكەڭىتتەتيموكقىلاترو
ڭىنىرەتسىلىجامـىپلاج نىحۋرـ ياپپاجـ ـ
ڭىنايتراپ،پىرىدنەلىتكەياد تلۇــــــــــ
ەنىتەمزىق نىعىلىشسابـــ ،پىتيەشۇكـــ ــ
قىلىتقىنرو تەمزىقۋەلىرەگلىادنىسىرابـ
كەزوىتقىلاح،يابزاجنانىسانراـىپلاج
ىدناباتـەگۋتە ،پىلوبـ ىتلۇاۋحڭۇج«ـ
رىبء يادناجـىليۇءـ ،پىلوبـەنەتەـ ـ
نىنامراـوگڭۇج »ۋادموسنەپتەينرىبءـ
ساب نانىساناسىنـ ەگرىب،يابزاجـــــ ــــ
اساتقامىتنى سەرۇكــ ەگرىب،ۋزىگرۇجـ ــ
پاتقىمنىبىرىقاتىگزىگەنۋماد،ۋنەدلۇگ
ۋاقرا نىيۇتء،اتقىلىشياجنىيۇتء«،پىتەـ
نىيۇتء،ادۋسالرىس نىيۇتء،ەتتەكەراـــ ــ
،يابزاجنانىمىناتسۇ»ادىتاسـىگزىگەن
ىتقان،ۋنالراتينامۋگ ۋنالاراقۇب،ۋنالاعلۇتـ
ساب راتتلۇ،ياسـانىبالاتـ ،ىعامىتنىــ ـ
ىعادنىعىلراساباعلا نادراتتازوــــــ ۋلوبـ ـ
نىتەمزىق قازۇ،يەلىرەكشى،ياپپاجــ ـــ

تىقاۋ نادراتتازو،پىتەتسىروــ ۋلوبـــ ـ
نىبىرىقاتـىگزىگەن ،پىرىدنەلىتكەنروكـ
نادراتتازو ۋلوبـ نىسىلاتەبـ ،پىرەگيـ ـ
نادراتتازو ۋلوبـــ نىنامءــىكشىـــ ــــ
نادراتتازو،پىتەدڭەرەت نىسامروفۋلوبـ
تا،پىتىياب ۋسىلاســـــ نىمەلوكــــ ـــــ
نادراتتازو،پىتيەڭەك ۋلوبــ نىيەگڭەدـ ـ
اۋحڭۇج،پىتالىراعوج ىليۇءرىبءىتلۇـ
يادناج ەنەتەــ ناعلوبـــ قىدماعوقـــ ــ
اۋحڭۇج،پىرىتساتپىلاقالاسشۇكىديار
ڭىنىتلۇ ىۋنەدلۇگـىلۇـ ىدنىسـ ـوگڭۇجـ
نىنامرا ەگەزۇجــ اعۋرىساــ ناعادنىقساتــ ـ
.ۋرىتسىيۇتاۋق-شۇكيناحۋر

:ىدلىتەسروكپاتارالانىمەد»رىكىپ«
اڭاج راتتلۇـىگەدرىۋادـــ ،ىعامىتنىـ ـــ
ىعادنىعىلراساباعلا نادراتتازوــــــ ۋلوبـ ـ
ەدنىتەمزىق اۋحڭۇجـ اعلۇتقاتروىتلۇـ
نىمىنات كىرەبـــ ىدۋتانروـ ـىلرىبۇتءـ
سىلاتەب ىدناباتــەگۋتەــــ ،پىلوبــ ــ
ڭىدراتتلۇ ،نىۋسەتشى،نىۋسالاراــــ ــــ
نىۋسىعوت ىدۋتيەشۇكـ لوجـىلرىبۇتءـ
ىدناباتـەگۋتە ،پىلوبـ ىتلۇاۋحڭۇج«ـ
رىبء يادناجـىليۇءـ ،پىلوبـەنەتەـ ـ
نىنامراـوگڭۇج »ۋادموسنەپتەينرىبءـ
ساب ىدناباتـانىساناسىنـ تلۇ،پىلوبـ ـ
نىرەتسى نەمڭازـ راتتلۇ،پىلاسەگنوجـ
نىعامىتنى ىدناباتـەگۋەبەجــ ،پىلوبـ ـ

ڭىنماعوق قامىتنىـــــ انىعىلىدڭازـــ ــــ
ىدمانۇ،پىنۇسيوب كىلىشكەتەجناتقاجـ
ىدناباتــەگۋتە يەدرىب،پىلوبـــ ـــــ
،پىرەگي ڭەتـ نەككىرىب،اعۋراقسابـ ــ
شۇك ىدناباتـاعۋرىتساتپىلاقـ ۋلوبـ ـ
.كەرەك

رىكىپ« راتتلۇەد»ــــ ،ىعامىتنىــ ــــ
ىعىلراساباعلا تىگۇــــــ نىسەيبرات-ــ ــــ
ۋتەدڭەرەت پالاتـ اسابرالانىم.ىدلىتەـ
ىدلەتپىراد اعلۇتقاتروىتلۇاۋحڭۇج:ـ
نىسەيبراتـىمىنات راء،پىتيەشۇكـ تلۇـ
ىيانىشىگەدنىنوجناتوىلۇنىساراقۇب
اۋحڭۇج،نىۋادنىيوم ىگەدنىنوجـىتلۇــ
اۋحڭۇج،نىۋادنىيومـىيانىش ىتەينەدامـ
وگڭۇج،نىۋادنىيومـىيانىشـىگەدنىنوج
كىتسينۋمموك ىسايتراپــ ىگەدنىنوجــ ــ
ىيانىش اشوگڭۇج،نىۋادنىيومـــــ ــــــــ
نىۋادنىيومىيانىشىگەدنىنوجمزيلايستوس
.كەرەكۋەتكەتەجەگۋتيەشۇكزىسكىدزۇ
ڭىناۋحڭۇج ىلۋادڭاتـــ ىلرۇتسادءـــ ـــ
نىتەينەدام ،پىتىماد،پىرىتساعلاجـــ ــــ
ڭىناۋحڭۇج ىلۋادڭاتــــ ىلرۇتسادءـــ ـــ
نىتەينەدام ۋتىماد،ۋرىتساعلاجـ نىسايرەنەجنيـ
راب نەپشۇكــ ڭىناۋحڭۇج،پىراقتاـــ ـــ
ىلۋادڭات ىلرۇتسادءـــ نىتەينەدامـــ ـــ
قىتقىلاح ،ەگەيبراتـ لارومءـ ،انىسىلىرۇقـ
،ەكسىرىدنوەناجانىعىدزاپماساجتەينەدام

اقسىمرۇت ىدۋرىتسىعوتـــ ۋتەلىرەگلىــ ــ
كەرەك راتتلۇ.ـ ىعىلراساباعلا،ىعامىتنىـ
نىسەيبرات ۋرىدنالىيادۇـــ نىمزيناحەمـ ــ
راتتلۇ،پىرىدنادزىسۋاقا ىعامىتنىـــــ ــــ
نىسەيبرات قىتقىلاحـ ،ڭىنەيبراتـ رالرداكـ
قىدماعوق،ڭىنىسەيبرات ڭىنەيبراتــ ىپلاجـ
انىسىراب اناحقاباس،پىزىگنەـــ ،ىۋتىقوـــ ـ
قىدماعوق ىگزىگەن،تايلاماـ قىتپىرىقاتـ
ىلاعلۇترىبء،ىتقاجپوكىدنىسەيبرات
نىرىعۇتـەيبرات ۋرۇقـ كەرەكـ راتتلۇ.ـ ـ
نىعىلراساباعلا،ىعامىتنى ىرەكەنادۋەتتىگۇـ
نەم نىلىساتءـــ ،پىتراسقاجـــــــ ــــــ
اڭاج اڭاج،ناداكينحەتــــ تاراپقاــــــ ــ
نانىرادلارۇق قىلوتـ ىتقان،پىنالادياپـ ــ
ناعنالاعلۇت تىگۇـــــــ نىرەكەنادــ ــــ
ۋرىتساتپىلاق كەرەكـ راتتلۇ.ـ ،ىعامىتنىـ
ىعىلراساباعلا تىگۇـــــ ەيبرات-ـ ىروتــ ـ
نىگىتسىڭەك ،پىتيەڭەكــ تەنرەتني«ـ +ـ
،پىتەلىرەگلىنىتەكەرا»ىعامىتنىراتتلۇ
ادروت تەينەدامـ نەنىسىيۇك-سىۋاــ ــــ
ۋنەتكىلىگيـەگرىب نىرىعۇتـ ،پىتانروـ ـ
تەنرەتني ،ىعامىتنىراتتلۇنىگىتسىڭەكـ
نىعىلراساباعلا ،نىتيەبەجــ اۋحڭۇجــ ـىتلۇـ
قاترو نىمىناتـاعلۇتـ كىرەبـ نىتاتانروـ ـ
اڭاج رىعۇتـــ پىتەـــ پىرۇقــ ۋعىشــ ـ
.كەرەك

)ەتتەب-2ىساعلاج(

زىمىشلىتء ىديالراباحـوبنىۋـــ .ــ
ىنۇك-24ڭىديا-10 قىتقامياــــ ـــ
،ۋاپتىمۇىتتاسقامىگلەۋا«ىساقلاموكتراپ
ىگزىگەن»ۋاتقاسكىرەبەتسەىتشىروب
ۋەتترەز-ۋرەسكەتڭىنەيبراتقىتپىرىقات
نانىراتسىبات نىسىلىجامءۋرىتساملارىكىپـ
قىتقاميا.ـىتشا ،ىيجۋشڭىنموكتراپـ
ڭىتقاميا ،ۋاپتىمۇىتتاسقامـىگلەۋا«ـ
ىگزىگەن»ۋاتقاسكىرەبەتسەىتشىروب
قىتپىرىقات ەگەيبراتــ قىلىشسابــ ۋتەــ
ڭىنىساپپۋرگ ەكسىلىجامنيبەۋشىعىتسابـ
ىتسانىتاق ىدنىتىروقىراءــــ زوسءــ ـ
ىلايمونوتۆا،ىدەليوس ڭىننويارــ -2ـ
پالراش كىلىشكەتەجـ ڭىنىساپپۋرگۋتەــ ـ
ىعىتساب رىمەتــ نىسرۇتــ ـەكسىلىجامــ
.ىتتەكىلىشكەتەجپىسانىتاق

،ۋاپتىمۇىتتاسقامىگلەۋا«ـىعاتپوت-2
ىگزىگەن»ۋاتقاسكىرەبەتسەىتشىروب
قىتپىرىقات ەيبراتــ نەننەگلىتەتسىروــ ــ
قىتقاميا،ىرەب موكتراپـــ ڭىنىساقلاـ ـ
ىرەلەشۇم ىلايمونوتۆاـــ قىدنويارـــ ـ
موكتراپ ناعرىدناتقارۇتـ ـىعاتقاج12ـ
زىعىتـىنەلەسام ۋاقراـ ،پىرىتوـەتەـ
ىشنىرىبءڭىتسىرىدنوء،اعىتاسـىگزىگەن
يەلىرەكشىـەنىبەش -ۋرەسكەت،پىرابـ
ۋەتترەز نىتەمزىقـ .ىتتەتسىروتايقۇمـ
قىتقامياـەتسىلىجام ڭىنىساقلاموكتراپـ
ىرەلەشۇم ىگزىگەنۋەتترەز-ۋرەسكەتـ
ڭىنىتەمزىقۋەتترەز-ۋرەسكەتنەمـىبىرىقات
نەپشۇ«،پىرىتويەتكەرىڭوتنىراتپالات
،نىرەلرەسا،پىلوبىدناباتاع»ۋرىتسىنالياب
مىشەشىتسەكياس،ىنەلەسام،نىرادمىنات
-ۋرەسكەت،پىلاساعاترونىساراشۋتە
ڭىدۋەتترەز نىراتسىباتـ ڭەىتتەمزىقـ
ىراعوج ڭىدۋتەلىرەگلىـەتكەشـ ىتقانـ
ۋەتترەز-ۋرەسكەت،پىرىدلانياانىساراش
ڭىنىراتسىبات ىگزىگەن،نىۋناتقانايتـ قىتپىرىقاتــ
.ىتتەلىرەگلىنىۋتاراجكىلىدمىنوڭىنەيبرات

ىدرالانىمەدنىزوسىدنىتىروقنيبەۋش
پاتا لىكۇب:ـىتتەسروكـ ،نەملىيەپ-اتنىـ
ـۋەتترەز-ۋرەسكەت،پىسىرىكـايوقنەد
نانىراتسىباتڭىد ،پىنالادياپەنەسلەبـ
،پىتەدڭەرەتىتكىنىسۇتىعادنىعاجايرازان
،پىرىدنەلەلۋاسىدرۇتسادءـىلۋادڭات
ڭىنىسەيبراتقىتپىرىقاتىگزىگەنڭىتقاميا
زىسكىدزۇ ۋتەلىرەگلىنىۋماديەدڭەرەتـ
كەرەك ىنەيبراتۋنەريۇ.ـ مىلرۇعاناــ ــ
نەنىگىدزو،پىتەدڭەرەت ىدۋنەريۇـــــ
زىگەن ىدناباتــەگۋتەـــ ،پىلوبـــ ـــ
ڭىنڭيپنيجيش اشوگڭۇجرىۋادءاڭاجـ
مزيلايستوس نىسايەديـــ ،ىدۋنەريۇـــ
ىدۋرىدنەلىتكەياد كىدنىزۇجسىءــــ ـ
نەپتەمزىق ،ەرىدنەدمىزۇت،پىرىتساتشۇـ ــ
ارىدنالىيادۇ رەد،پىرەگيــ ەدنىزەكــ ــ
ىدمىنوء،ىتقىلىعڭىت،ىدۋنەريۇـەسەلى
،ىدۋنىسۇتءـەتەج،پادنىروىدۋنەريۇ
ىدۋرىدنالىتقان،ىدۋرەگيـەتەج نانوـ
ۋەتشەتپاتىرانانو،پىتەلىرەكشىىرا
مىلرۇعاناىدۋەتترەز-ۋرەسكەت.كەرەك
،پىتەدڭەرەت نىعاش«ــ رەدنىيۇتـ نەد»ـ
نەكلۇ ،پىلوبىدناباتاعۋرىدنىتسىءـ
،پىرىدنەلىتكەنروكىدۋنالادياپناتسىبات
ىدرالاراش،ىدۋالىدنىتىروقـىنەبيرىجات
ساتۇتڭىدۋەتترەز-ۋرەسكەتىدۋەشكە
نەمىسىراب ىنەلەسام،پىرىتساتقاباســ ــــ
ڭىدۋشەش اڭاج،ىدمىنوء،ىتقانــ ــــــ
نىسىداء ڭىنايتراپ،پىۋاتـ ،نىرەدمىشەشـ
نىرالۋرىتسالانرو ىسياقراءادۋرىدناتقانايتـ
ڭىتقاج لىقاــ ،نىتاساراپ-ـ شۇكـ -ـ
نىتاۋق ىعادۋرىتسىيۇــ يساياســــــ ــــ
ىتكىلىشرەكپاۋاج ىيانىشــ ،پالاقراــ ـ
يمىلىع مىشەشـ ىتتاساياس،ىدۋاساجـ ــ
ىدمىنوء ىدۋراقتاـ ىدنۇقـ ۋنالادياپـ ـ
نەملايرەتام ڭىدۋەتترەز-ۋرەسكەت؛ۋادماقـ
نىراتسىبات ىدۋەدمەكەبــ نانوــ ىراـ
پىتيەشۇك نانو،ــ ىدنەدلەمەكىراـ ،پىرـ

ەدۋەتترەز-ۋرەسكەتـىگەدلىگزەمـىعڭىدلا
ناعلاقياب ،پاتقادايالاتياقىدرەلەلەسامـ
نانو نانو،پىتەدڭەرەتىراــ ىراـــ
،سىلەجيوىتقان،ىدمەكي،پىتەلىرەكشى
رالاراش ادارازەتنىسابوجۋراقتانەمـ
ۋرەسكەت،پاساج نانىراتسىباتڭىدۋەتترەز-ـ
نىش ەدنىنامـ نىلور،پىنالادياپـىسقاجـ
يادىعاديو ەدنىزەكرەد،پىرىدنەلەلۋاسـ
اعاراش،ەكسىلەجيو اقتايلاما،پىرىدلانياـ
ىتتەمزىق،پىتەـىشكەتەج ۋتەلىرەگلىـ
مىلرۇعاناىدۋالاعاداقىنەلەسام.كەرەك
ىنەلەسام،پىتەدڭەرەت رادعابــ ەگۋتەـ
ىدنابات اعۋلوبــ ىدرازانــ ـىتساعلاجـ
ىتساعلاج،پىرىدنالرىعوش ،پىتيەشۇكـ
ۋرەسكەت ۋەتترەز-ـ ناعلاقيابادنىسىرابـ
ىدرەلەلەسام زىعىتـ ىتقىراپ،پەدزوكـ ـ
ەكسەڭەك،اعۋبات ڭەكــ ،اعۋشالوجـ
پۇتء ،پىلاسشۇكاعۋالاشروبنىرانياقـ
ڭىدۋالاعاداقـىنەلەسام ەناجنەنىڭەكـ
يەلىرەكشى نىۋلىتەتسىروـ ۋتەلىرەگلىـ ـ
ىدۋرىدناتقانايتىدۋتەزۇت-ۋەتتەر.كەرەك
مىلرۇعانا ىتتەمزىق،پىتەدڭەرەتــــ ـــــ
ڭىدۋرىدناتقانايت نىنىبەتــ ـىتساعلاجــ
ىتساعلاج،پىرىتترا ىدرازان،پىلاسشۇكـ
اعرالۋاسۇت،ەگرەتتەگوب،اعرادنىۋبىشۋشەش
سىء،پىرىدنالرىعوش كىدنىزۇجـــــ ــ
،پىشەشپىسىرىكپادنىشىدرەلەلەسام
قىلاح لىڭوكڭەـىساراقۇبـ پىلوبءـ
ڭە،ناعرىتو ىدرەلەلەساملاەرـەكىتـ
راب ىيانىش،لىيەپـ ،پىشەشنەماتنىــ
قىلاح ڭىنىساراقۇبـ ،نىمىزەسسىباتـ
نىمىزەسكىدزىسپىۋاح،نىمىزەستىقاب
.كەرەكۋتالىراعوجزىسكىدزۇ

قاميا ،ڭايچڭاۋگڭاۋنانىرالىشسابـ
ڭاي ۋج،ڭىشنۇجـ نىچ،ڭاگـ ،ڭۇجىشـ
يۇش،يلۋيل ،راپىعازناسيام،ڭيبۋاجـ
ڭاج ڭين،اۋحۋايــ نىديا،ڭۇسەۋشــ ـ
ڭاي،ناقۋەلوت .ىتسانىتاقەكسىلىجامۋيلـ

ۋلوبنادراتتازوىعادنىعىلراساباعلا،ىعامىتنىراتتلۇ«ىسەسڭەكسەڭەككىتتەكەلمەم،ىسەسڭەكتەتيموكقىلاتروىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇج
ىتتاراتپىسابىد»رىكىپىگەدنىنوجۋتانروكىرەبنىمىناتاعلۇتقاتروىتلۇاۋحڭۇج،پىتەتسىروتىقاۋقازۇ،يەلىرەكشى،ياپپاجنىتەمزىق

.ادۋعىشنەمىتەرنانىزۋاراعىشڭىتتەكەبرالىشۋالوجنەكسۇتنەدزەيوپىنۇك-21ڭىديا-10□

ىدنەەگەنيەباڭاجتىشىتەكەبزەيوپۋحيش

زەيوپۋحيش ڭىنىتەكەبـ 800انىلازۋتۇككىلرتەمىشراش762،نىيەكنانناعنىلاسپىلىتيەڭەكىتاراميعۋتۇكزەيوپـ
نىتايسـىشۋالوج ىگڭەترەڭات،ىدلوبـ نەنىتەكەبۋحيشزەيوپكەزەك6نىيەداع10تاعاسىكشەكنەد8تاعاسـ
راء،پىتوء ڭەىناسىشۋالوجادرادماريەم-ەكەرەم،ىدەلىتلەنوجەناجىدانادلىباقـىشۋالوج1700ەد1600ـىنۇكـ
.ىدەتەجنىيەدەكتەرمادا4000ادناعلوبپوك

ناقساعلاجيا3 نىلازكوۆۋحيشـ پىتيەڭەكـ ۋلاسـ زەيوپ.ىدلىرەباعۋنالادياپ،پىتىبءـىنۇك-12ڭىديا10ـىسىلىرۇقـ
ڭىنىتەكەب كىيبـىسامادلايا-2،-1ـ تەلەبزەيوپ،ىسانيشامۋتاستەلەبىتتاموتۆا،پىلىترەگزوەنىسەشكەتـامادلاياـ
.ىدلىتانروىرالىعلىرۇقۋەتوتەمزىقىتقايسىناركەۋروكنىسايستامروفني

يۇحوگڭاجزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ۋاتقاسكىرەبەتسەىتشىروبۋاپتىمۇىتتاسقامىگلەۋا

ىدرىتساملارىكىپنانىراتسىباتۋەتترەز-ۋرەسكەتڭىنەيبراتقىتپىرىقاتىگزىگەن»ۋاتقاسكىرەبەتسەىتشىروب،ۋاپتىمۇىتتاسقامىگلەۋا«ىرەلەشۇمڭىنىساقلاموكتراپقىتقاميا

،پىنالادياپەنەسلەبنانىراتسىباتڭىدۋەتترەز-ۋرەسكەت،پاتقاسكىرەبەتسەىتشىروب،ىتتاسقامىگلەۋا
كەرەكۋتەلىرەگلىنىۋماديەدڭەرەتزىسكىدزۇڭىنىسەيبراتقىتپىرىقاتىگزىگەنڭىتقاميا
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ىتكىلىكە ،پالامياجـــــ ـــ
تاحنۇء ەگزىمەشكەتـــ ــــــــــــ
!زىڭىلىسوق

راباحىدزىڭام

زىمىشلىتء ىديالراباحيۋۋيلـــــــ .ــــ
ەتسەىتشىروب،ۋاپتىمۇىتتاسقامـىگلەۋا«
كىرەب ۋاتقاسـ ىگزىگەن»ــ قىتپىرىقاتــ ــ
نەننەگلىتەتسىروـىسەيبرات ناۋاس،ىرەبـ ـ
ۋەتتەرـىنادۋا ادۋرىدناتقانايتىدۋتەزۇت-ـ
پىرىتوالاـەكتەبـىنەلەسام ،پادلىميقـ
ىنەلەسام يالاعاداقــ پىرىتوـ ،ىتتەزۇتـ ـ
ىدرازان،ەسەرىسا اراقۇبــ پىلوبءلىڭوكـ
ناعرىتو قىلاحــ ـەنىرەلەلەسامـىسىمرۇتـ
،لىتاب،پىسىرىكپادنىش،پىرىدنالرىعوش
قىلاح،ىتتەزۇتـىليەگەبۇت ىعادنىسىمرۇتـ
رىبء پوتـ نىيقـ رەلەلەسامـ ەدنىزەكرەدـ
راء،پىلىشەش ڭىنىساراقۇبتلۇــ سىباتـ ـ
تىقاب،ىمىزەس نىشـىمىزەســـ ەدنىنامـ ـ
.ىدالىراعوج

ىتشىروب،ۋاپتىمۇـىتتاسقامـىگلەۋا« ــ
كىرەبـەتسە قىتپىرىقاتىگزىگەن»ۋاتقاسـ

ەدنىسەيبرات ناۋاســـــ ىعادنىنادۋاــ راءـــ
رادموكتراپـىلەجەراد قىلىشسابـايتراپ(ـ ـ
ىساپپۋرگ ايرازان،ىسىتساب،)ـــ ۋنەريۇـــــ
ڭىنىساپپۋرگـىتكەزو ـىسامروفۋنەريۇـ
ىلىقرا ىتسىيتءـاعۋقوـــ ىدرادنۇمزامــ ــ
اقلا،پادنىياد نىرەلەشۇمــــ ىلرىعوشـــ ـــ
ىدرىتسادمىيۇـەگۋنەريۇ ـىلەجەرادراء.ـ
ىشساب رالرداكـــ كىلەگەنوــ نىرادلورـــ
نەمىگىدنىزۇجسىءتەمزىق،پىرىدنەلەلۋاس
پىرىتساتشۇ قاباســـ ىرەدزو،پىتوءـــ ـ
يەلىرەكشى ىلىقراۋنەريۇـــ ىلايتراپـــ ـــ
،پىتەكىلىشكەتەجەنىۋنەريۇڭىدرالرداك
،پەدمەكەبىدمىنەسىلىقراۋنەريۇ ـ
ـىباق،پالاقراكىلىشرەكپاۋاجنەپقىدلىتاب
رەتتەل ،پىتاراجكىلىدمىنوىتقان،پاتشۇنىـ
پىرىدنىتسىء ۋتاراجـەجيتانـ نىرەگىجـ
ۋنەريۇ،پادموس نىرەتكىتسىتەجـ ىتتەمزىقـ

ىسقاج ،ۋەتسىــ قىلىتقىنروـ نەپـ ىدۋمادـ
ۋتەلىرەگلى ادنىسىرابـ ەگرىزاق.ىدرىدناتقانايتـ
نىيەد امراقساب،نادۋاــ ىلەجەرادـــ 34ــ
مىلوبء،رداك ەگۋنەريۇرداك593ىلەجەرادـ
.ىتسانىتاق

سىقروق قىتپىرىقاتىگزىگەنـىعىشالاقـ
ادنىسىرابـەيبرات يەلىرەكشىـ ـۋرەسكەتـ
ۋەتترەز اراقۇب،پىزىگرۇجـ ،ناعادمىياۋــ
ساب ،پىرىتويەدزوكىدرەتسىنىتارىتاقـ
نەدەلەسام زوكـ ۋاملات،يابزاجـ ىدرەجــ
پىسابپادء ىلۋانرا،پىۋاتــ ۋەتتەرــ -ـ
ەگنوج ىدۋلاســ ۋەدمىشەش،نەبزىگەنـ ــ
.ىدادماقنەمىرالاراش

سىقروق ىعىشالاقـــ ڭۇگڭىشڭۇســـ ـــ
ىعادنىعاتسىق اعاراقۇبـــ تەمزىقــ ۋەتوــ ـ
ڭىنىعىلاترو پۇتءـــ ىنىكروتـ قاتسىقــ ــ
رادنىعرۇت ،پىلوبـىسەسڭەكـىتەتيموكـ ـ

ەدنىبوك .نىتەلىتەتسىەگۋزىگرۇجتەمزىقـ
ايتراپ ىرەلەشۇمــ نەمــ ناتقىلىشترۇجـ ــ
ڭەك ەدمەلوكـ رىكىپـ ۋانيجـ ەدنىزىگەنـ ـ
ناداڭاج قىلاراقۇبڭىنىعاتسىقڭۇگڭىشڭۇسـ
تەمزىق ۋەتوـ نىعىلاتروـ كىسە،پىلاسـ ــ
نانىدلا لوبتەكساب،نىنروۋەدمەقاتسىقـ
ىكشى،نىڭالا نانىعاجــ ـىليالوقـاققىلاحـ
تەمزىق ۋەتوـ ايتراپ،نىلازـ ڭىنىرەلەشۇمـ
لىميق پاتىك،نىسەملوبـ نىسەملوبۋقوــ ـ
ىتسەكياس،پىرۇق ـنەدلەمەكنىرالىعلىرۇقـ
ڭىناراقۇب،پىناتقىلوتـىتاۋقي،پىرىد ــــ
نىتەجاقـىتكىلەدنۇك ـتاعاناقنەنىزىگەنـ
.ىدرىدنات

،نانناعلاتىۋاسسىمۇك،تىۋاسنىتلا
ڭىناراقۇب نىۋاقلاــ ىدەتەجـەنـاعناعلاـ .ـ
قىلاح ىسىمرۇتــ ـىنەلەسامـىعادنىراتقاجــ
ۋەتتەر ،انىعىتسىرۇب-سىرۇدڭىدۋتەزۇت-ـ

ەمەكەمەنىگىدنەگەملەتسى-نەگلەتسىىتقان
ڭىننىرو- اتياق،ىدياملوبپەسەـىناقتياـ
.اتقىلاحادىعىقۇۋرەباعاب،اۋكاراقۇب

ڭىنىسەمەكەمىگىلىگيۋسقىدنادۋاناۋاس
يبوگيش ادنىعاتسىقڭاۋجايجڭىزىعىشالاقـ
كىلىشرەكپاۋاجىدرازانىتەرتاتەمزىقنىتارۇت
نەپ اقشىروبـ قاتسىق،پىرىدنالرىعوشــ ــ
ڭىنىرادنىعرۇت لىعۇشـ ىدۋشەشـ تەجاقـ
نەكتە نىرەلەلەسامـ يەدزوكـ ،پىرىتوـ ـ
.ىتشەشنىجاتقۇمـڭۇمڭىدرادنىعرۇت

ڭاۋجايجڭىز ىعادنىعاتسىقـ قاتسىقــ ــ
رادنىعرۇت ڭىنىتەتيموكـ ىعادنىدلاڭىنىساپقاقـ
لوج ،ڭىننىشاش-نىۋاجتىقاۋقازۇىگىلوبـ
راق ڭىنىۋسـ ڭىدرەتكىلوكوتۆا،ەنىۋرىمەجـ ـ
لىج،پارىشۇـانىۋاتپات ـەملەدنوجىيوبـ
نەتكىدنەگ لوجـ قاتسىق،پىنىلۇبءـىتەبـ ـ
ڭىنىرادنىعرۇت سىرۇجءــ نەمـىسىرۇت-ـ ـ

.ىدلەكاراتقىدزىسيالوقانىسىمرۇت
نىرالىسابتوىتەرتاتەمزىقنىتارۇتاتقاتسىق
يادعاجپالارا ۋسىعۇـ ادنىسىرابـ ـىسوــ
قىلاح ىتكەلىت-پالاتنىتاياسـانىسىمرۇتـ
نانناقسىعۇ ناعرۇتىرەدزوۋەرەدنىيەكـ
نىرەلەمەكەم ىديەدمىلـامـەـــ مەكەم.ـ -ـەـ
ڭىنىرادنىرو ادنىۋادلوقـ لوجـ ـەگۋەدنوجـ
ەناج ۋرىدنادلىساجــ ىعامۋاــ انىسىلىرۇقــ ــ
ىتتەجاق اننوت20ــ تنەمەســ نەپـ 100ـ
رتەمەشكەت مۇقـ ىدلىعاش-ـ پىرىتسەكياسـ
.ىديەدمىشەش

ڭاۋجايجڭىز ىعاتسىقــ رادنىعرۇتــــ ـــ
ڭىنىتەتيموك :ڭايلۋاجۋحـىسىشۋرەگڭەمـ
نەماتنىۋزىقيادنىسوڭىنىتەرتاتەمزىق«
ڭىدزىمىعاتسىق تەبــــــ نىسەنيەبـــ ــــ
پىتراسقاج ەنىنەگرەبــ نىشــ نەتكەرۇجـ ـ
.ىدەد»زىماتياسىعلا

ۋاتقاسكىرەبەتسەىتشىروبۋاپتىمۇىتتاسقامىگلەۋا

زىمىشلىتء يەمۋاجڭىزــــ ـىتكىرە،ــ
ىشلىتء ڭاجــــ ىديالراباحنيچيۋــ .ـــ
ڭىننۇكـەشەنرىب ناۋاسادنىدلاـ ىنادۋاـ
تەمىكۇ نەنىگىلوكوتۆاـــ ـەنى333ـــــ
تەمىكۇ نىتانالادياپـەنىسىـ كىلوكوتۆاـ
نىسىگلەب تەمىكۇ،پىرىسپاجــ ـەنىسىــ
نىتانالادياپ ىدرەتكىلوكوتۆاــ مىلرۇعاناـ ـ
ڭاتاق زىگەنـاعۋراقسابــ ىدالاقـ ىراءـ
ڭىناراقۇب انىۋالىقابـــ قىلىليالوقادـــ ــ
.ىتتاراج

ىنۇكـ20ڭىدياـ10 ناۋاســــ ــ
پىتراتءقىدنادۋا ،ىتەتيموكۋرەسكەتـ
ۋالىقاب ۋرەسكەت-ــ ىتەتيموكــ ايتراپــ ــ
تەمىكۇ،نىليتس نىليتســـــ ۋالىقابــ ـــ
ڭىنىسەسڭەك :ڭىچڭاچڭادىسىشۋرەگڭەمـ
ناۋاس« ـكىلوكوتۆاتەمىكۇڭىنىنادۋاـ
ەنىرەت نىرۇبــ تەمىكۇـ ـىگىلوكوتۆاــ
ىسىگلەب قارىبء،ناعلىرىسپاجــ نادوـــ
ىرەب يالاتەدــ تىقاۋــ ىراءـىتتوءـ
كىلوك ۋرىتسىۋاـ نەدرەتپەبەسـىتقايسـ
رىبء مىلوبءـ ەدرەتكىلوكوتۆاـ ىگلەبلۇبـ
قوج ناتقىدنوس،ناعلوبـ ساتۇتادـــ ـ
ەدنىمەلوكنادۋا تەمىكۇـ ـىگىلوكوتۆاـ
نىسىگلەب ىعاتــــ رىبءـــ اعانراتەرـ ــ
.ىدەد»ىدلوبتەجاقۋرىسۇتء

،ىتەتيموكۋرەسكەتپىتراتءقىدنادۋا
ۋالىقاب ۋرەسكەت-ــ ـىگلەۋا«ـىتەتيموكـ
كىرەبەتسەىتشىروب،ۋاپتىمۇـىتتاسقام
ۋاتقاس نەمەيبراتقىتپىرىقاتـىگزىگەن»ـ
ارىتساتشۇ ۋرەسكەت،پىرىتوــ ـىلىقراــ
رىبيەك تەمىكۇڭىدرادنىروـ ــوكوتۆاـ
پالاتـەنىرەتكىل ەنىسىتەمىكۇاشنىيوبـ
نىتانالادياپ كىلوكوتۆاـ قىشانىسىگلەبـ
تەمىكۇ،نىناعامرىسپاج نىگىلوكوتۆاــــ ـ
ۋتەتسىـەنىسىـەكەج نىسەلەسامـ ۋاقيابـ
ـلىباقنىۋالىقابڭىناراقۇب،پىلوبنىيق
.ىدياقيابنىناعرىتوپاساجلاپقىادـاعۋاد
،پىرىتوياتسۇەدزوكىنەلەسامىسو
پىتراتءقىدنادۋا ،ىتەتيموكۋرەسكەتـ
ۋالىقاب ۋرەسكەت-ــ ـىلۋانراـىتەتيموكــ
سىلىجامء شۇكىراءىتسادلىقا،پىشاـ
.ىتتەمىشەشالاس

نەنىنۇكـ29ڭىديا-9 ،پاتسابـ ـ
ناۋاس پىتراتءقىدنادۋاــ ۋرەسكەتـــ ــ
ۋالىقاب،ىتەتيموك ىتەتيموكۋرەسكەتـــ
ىرىمونءتەرنەمىرىمونءكىلوكوتۆا
نىسىگلەبىگىلوكوتۆاتەمىكۇناعلىزاج
قا-يادنوس،ىدراعىشپىسابساتۇترىبء
ساتۇت« -ـەمەكەمـىسياقراءـىعادنادۋاــ
تەمىكۇڭىدرادنىرو نىتانالادياپـەنىسىـ
ەنىرەتكىلوكوتۆا رىبءـــ ساتۇتـ ـىگلەبـ

ۋرىسپاج ىگەدنىنوجــــ ۋرىتقۇــــ ىد»ــ
ەمەكەم،پىتارات ڭىنىرادنىرو-ــ تەمىكۇـ ـ
نەنىگىلوكوتۆا اشتىقاۋ،ترىسـ ،ناعلااعيامـ
قىلىپلاج ۋالىقابــ ۋرەسكەت-ـ ىرادنىروـ
ناعراعىش ڭىدرەتكىلوكوتۆاــ انىعىلرابــ ــ
تەمىكۇ ىگىلوكوتۆاـــ نىسىگلەبـــــ ــــ
.ىتتەپالاتىدۋرىسپاج

ىزىحۋادناس ىعىشالاقــ كەشەۋاشــ ــ
نيلىنىعرۇتڭىنىعامۋاكىتتەمۋەلاىلوج
ڭافۋيش نىرۇب«:ـ ەدەشوكـ ەدنەگرۇجـ ـ
ىسياق ڭىدرەتكىلوكوتۆاــ تەمىكۇــــ ــ
ىسياق،ىگىلوك ڭىدرەتكىلوكوتۆاــ ـەكەجـ
كىلوك نىنەكەـ ارىياـ رىزاق،زىبنىتياملاـ ـ
.ىدەد»قىدلوبنىتەلىبقا-پاراقرىبء
ۋانىتاقڭىنىرەتكىلوكوتۆاتەمىكۇـەناجلو
سانىتاق،ىتتەينەدامەدىتپىتءادنىسىراب
انىساديعاق ىتپىتءـــ نىنىتانۇسيوبەدــ ـــــ
.ىتتياادنىناعاقياب

ڭىنموكتراپقىدنادۋا راسابنىروــــ ـــ
پىتراتء،ىيجۋش ڭىنىتەتيموكۋرەسكەتــ
ڭۇيۋوزـىيجۋش زىبءيالىبنادۇب«:ـ
ىسياقراء تەمىكۇڭىدرادنىروــ ـەنىسىـ
نىتانالادياپ ەنىرەتكىلوكوتۆاـــ ىگلەبــ ــ
ۋرىسپاج ،پىرەسكەتپىلاىگلۇنىيادعاجـ
تەمىكۇ ،ەگرەتكىلوكوتۆانىتانالادياپەنىسىـ
ىگلەب،زىسزوسء ىگلەب،پىترىسپاجــــ ــ
ناعامرىسپاج ناعرىتسىۋاىدلاتەبەسەمەنـ
ڭاتاقىدرادنىرو رىبءـ .زىمەتەـىتقاجـ
نەمىنوس ىسياقراء،ەگرىبــ ڭىننىروــــ ـ
تەمىكۇ ىتكىلوكوتۆانىتانالادياپەنىسىـ
ۋتەتسى سىرەگزوـەنىمىزۇتـ ـەنىۋزىگنەـ
ەناج ەنىۋرىدنەدلەمەكـىنوــ ،ۋازۋقـــ
كىلىشكەتەج ،پىتەـــــــ نىروGPSــ
ۋرىدناتقارۇت ىسەيۇجــ ،قىشاـەناجــ ـ
نىرىساج ۋرەسكەتـ نىسامروفۋزىگرۇجـ
زىسكىدزۇ ۋتەتسىكىلوكوتۆا،پىنادلوقـ
ىدۋسەتكىرىشـىعادنىسىراب زىميەجەتـ »ـ
.ىدەد

نەمىنوس ناۋاس،ەگرىبــ قىدنادۋاـــ
پىتراتء ۋرەسكەتـ ۋالىقاب،ىتەتيموكـ -ــ
ۋرەسكەت نامرا-زىراـىتەتيموكـ ،ۋتياـ
ـسىلىكرىىرانانونىسانراۋەلەرەكشا
ڭىناراقۇب،پىرىدنەدزىس پىرەبنوفەلەتـ
سىڭا نەكتەـ تەمىكۇـ نىگىلوكوتۆاـ ـ
ەگەكەج ەكەج،ۋنالادياپـــ ـىتكىلوكوتۆاــ
تەمىكۇ نەمىتاجاراقـ ۋەدمىتۇكـ ـىتقايسـ
ەگرەلەلەسام اتاراقـــــ ىۋەرىبــ سىڭاـ ـ
نىۋەرىب،ەسلىتە پىرەسكەتـــــ رىبءـــ ـ
ىدەتەـىلىتقاج رىبءىراءـ ۋتەىتقاجـ
نىيادعاج قىشاـــ پالايراجـ ىدارىتوــ ـ
.نەكە

)ەتتەب-1ىساب(
رىكىپ« ڭىدراتتلۇەد»ـــ ،نىۋسالاراــ
نىۋسىعوت،نىۋسەتشى ۋەبەجـــ پالاتــ ـ
ىدلىتە ارازوء:ىدلەتپىراداسابرالانىم.ـ
ىلەپكىرىك قىدماعوقــ مىلىرۇقــ نەمــ ـ
كىتتەمۋەلا قامۋاــ نىساتروـ ىدۋرۇقـ ـ
راء،پىتەلىرەگلى ڭىتتلۇــــــ ەگرىبــ ـــ
ەگرىب،نىتاناتسىنوق ەگرىب،نىتەنەريۇــ ــ
سىمۇج ەگرىب،نىتيەتسىــ نىتاناتتاشـــ ـ
قىدماعوق تراشـ ىديادعاج-ـ ـەنەسلەبـ
راء،پىرىتساتپىلاق ىساراقۇبتلۇـــــ ــــ
ادنىسارا كىلىشنەپسىيۇس،ۋسالرىســ ــــــ
ىتكىلىشنەپسىيۇس،ۋتانرو ۋرىتسىعوتـــ ـ
نىتەمزىق قاتروساملىرىيا،پىتەتسىروـ
ۋرىتساتپىلاقـاعلۇت كەرەكـ ڭىتتلۇراء.ـ
نىۋسەدلىت نىرىپوكتەينەدامنىتيەبەجـ
كىتسيلايستوس،پىلاس تەينەدامقىزوــ
ىلىقرا نىتەينەدامتلۇراءــ ساعلاجـ ــ
ىدۋتىماد،ىدۋرىت ۋەتكەتەجـەگۋەبەجــ
كەرەك ەككىلەشكەرە.ـ قىلاراقۇبـەيــ ـ
،پىتەتسىرونىرادلىميقسىيۇك-سىۋا
اۋحڭۇج« رىبءـىتلۇــ يادناجـىليۇءـ ـ

ەنەتە سەلىلەج»ــ قىتتايلاماــ ەيبراتــ ــ
نىرىعۇتـىلىميق ياپپاج.كەرەكۋرۇقـ
كەلەگڭود ماعوقـىتتەلۋادـ ىدۋتانروـ ـ
قىلاح،پىتەدزەت -سىرىڭىنىسىمرۇتــ
نىتۇق زا،پىرىتتراـ قىتتلۇنەمراتتلۇـ
ڭىدرەلرىڭو ىدۋتەدلەدەجنىۋمادـــــ ــ
مىلرۇعانا اعنىروقىلايگەتارتسىتكەنروكـ
راتتلۇ،پىيوق ڭىنىعىلراساباعلا،ىعامىتنىـ
.كەرەكۋەدمەكەبنىزىگەنقىتتاز

رىكىپ« راتتلۇەد»ـ اباعلا،ىعامىتنىـ ــ
نادراتتازوـىعادنىعىلراس ۋلوبـ تەمزىقـ
نىيەگڭەد ۋتالىراعوجـ پالاتـ ىدلىتەـ .ـ
رالانىم ،ىعامىتنىراتتلۇ:ىدلەتپىراداسابـ
ىعادنىعىلراساباعلا نادراتتازوــــــ ۋلوبـ ـ
نىتەمزىق ىدۋتەلىرەگلىــ يەلىرەكشىــ ــ
ىدنىيۇتء،پىتيەڭەك كىتتەمۋەلاـــــــ ـــ
لىۋا،قامۋا ،پەتكەم،قاتسىق-ــ ــــــ
نايل،نىروپىساك ىگزىگەنىتقايسيۇد-ـ
راتتلۇ.كەرەكۋرىسۇتءانىرادنىروىتاس
ىعادنىعىلراساباعلا،ىعامىتنى ىلىگلۇـــــ ــ
نىسىلىرۇقۋرۇقنىروىلىگلۇەناجنويار
ۋتەسروكىگلۇىلەجەرادراء،پىتيەشۇك

ڭىنىرادنويار كەلەگڭودـــ ىتتەلۋادـــ ـــ
ىدماعوق نەمىدلاــ نىۋرىساـەگەزۇجـ ـ
،نىۋلوبسادماداقادۋنادنامازىسوەناج
كىتتەمۋەلا تەمزىقـ ڭىنىساپاسەدۋەتوـ
ىدۋلاسەگنوجنەمڭاز،نىۋلوبيەدرىب
زىساماتماق يەدرىبەدۋتەـــــ قىقۇــ ــ
،نىۋرۇقەگرىبىدنەكەميناحۋر،نىۋلوب
نىۋتاراجەگرىبىتقىلىدمىساراجقىدماعوق
ـراساباعلا،ىعامىتنىراتتلۇ،پىتەلىرەگلى
ادنىعىل نىروىلىگلۇنىقياىگىلەشكەرەـ
ۋرۇق كەرەكـ نىرەتسىتلۇ.ـ ەگنوجـ ــ
ڭىدۋلاس ۋنادنامازىسوــ نىيەگڭەدـــ ـــ
ىگزىگەن،پىتالىراعوج ـەناجىدڭازـــ
ياپپاجنىڭازايمونوتۆاكىلرىڭوقىتتلۇ
راء،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەياد ـــــ
ڭىنىراتتامازاتلۇ قىقۇىدڭازـــــ -ــ
نىسەددۇم ۋتەزىساماتماقـاشنىيوبڭازـ
ەناجنىتەرىدلۇبنىعامىتنىراتتلۇ.كەرەك
قىتتلۇ اعڭازنىتارىدۋتكىلىشۋەتكەشلوبـ
ىشياق قىتسىملىقــ ەگرەتتەكەراــ ڭازــ
.كەرەكۋرەبىققوسلىتاباشنىيوب

رىكىپ« رالانىمەد»ـ :ىدلەتپىرادـاسابـ
رادموكتراپـىلەجەرادراء رەتتەمىكۇنەمـ
راتتلۇ ۋاعروقنىرىماتناجڭىنىعامىتنىـ
يساياس ۋراقتاتايقۇمنىگىلىشرەكپاۋاجـ
كەرەك ىعادنىعىلراساباعلا،ىعامىتنىراتتلۇ.ـ
نادراتتازو ۋلوبـ نىتەمزىقـ ىتكىلىگرەجـ
ەناجڭىنىساقلاقىلىشسابتەمىكۇ،ايتراپ
ڭىدرالرداكـىشساب نىسەجيتانتەمزىقـ
ۋالاعاب انىنۇمزامـــ ۋزىگنەــــ كەرەكـ .ـ
قىتتاساياس ىدۋرىدنادزىساماتماقــــ ــــ
سىرۇد،پىتيەشۇك ۋرىدنالاتنىـاتتىعابـ ـ
نىمزيناحەم ىدراتتازو،ىدرەلىگلۇ،پىتانروـ
ۋرىدلىتەج تەمزىقۋتانرو،ۋادڭاتەناجـ
نىنىبەت زىسكىدزۇـ ىگزىگەن،پىتيەشۇكـ
ڭىنىتاس ىشنىرىبءــ مىلرۇعاناـەنىبەشــ ـ
ۋلەدمىيەب كەرەكــ راتتلۇ.ـ ،ىعامىتنىـ ـ
نادراتتازوـىعادنىعىلراساباعلا ڭىدۋلوبـ ـ
الاقـىتتەينەكرو نىعاملاسـىعادۋالاعابـ ـ
.كەرەكۋرىتتراەدزەكىدمىسەليۇ

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

زىمىشلىتء ،يەمۋايجيادـــ ـىتكىرەــ
ىشلىتء ىزاعماريەمـانيدــ ىديالراباحــ .ـ
ىدلەكۋس« ىدلەكۋس!ــ ڭىدزىبء!ــ ــ
!ىدلىزىكتەجىۋسرىبۇقىرىقاـاققاتسىق
انىم يادناقۋســ ازاتـ »!ـىشزىڭەسەدـ
نىجلىبرودءـاتقىۋج شاعالەجـىنادۋاـ ـ
ىعىشالاق ناعوتنەكلۇـــ ڭىنىعاتسىقـــ ـــ
رىبءسەپتەكنەتسەنىشۇءىرادنىعرۇت
ىرىقااققاتسىقىنۇكلۇب.ىدلوبنۇك
رىبۇق قاتسىق،پىلىزىكتەجىۋســـ ــــــ
ڭىنىرادنىعرۇت نادرادلىجقازۇـ ـىگرەبـ
.ىدلانيااققىدلاەرىرادنامرا

قاتسىق نەگنەرىبەتناجامۇجـىنىعرۇتـ
لىڭوك نانىعاجرىبء،ياملااسابنىيۇكـ
يەليوس انادزىستاعاتنانىعاجرىبء،پىرۇجءـ
پىشاـىتكەمۇش پۇت،ادناعلاقـ قىنۇت-ـ
.ىداتساباعاپادلىراسىۋسرىبۇق

ىلىساء ڭىدلىج-2012ـــــ ەدنىزوــ
ـابتونىۋسرىبۇقىعاتسىقناعوتنەكلۇ

انىرالىس ۋزىكتەجــ نىناسىنــ ناعراقتاــ ـ
رىبۇقنەدرەتپەبەسىلرۇتء،اديالا،نەكە
يەملىزىكتەجىۋس ىتپىلەكــ قاتسىق.ــ ـ
ىرادنىعرۇت ناتقىدۇقـىعادنىسالۋازوءـ ـ
پىتراتۋس قىدۇق،ىدەشىــ ڭىنىۋســ ـ
پىلوبپوكراتتازاپسالارا،راشانـىمادء
ەنىگىدزىسپىۋاح،ناتساملاق كىدلىپەكەدـ
نادۋسادزاجىلىجراء.نىتياملوبەگۋتە
پوك ،ەدنەكتەجەگلىگزەمنىتانالادياپـ
نەگەتپوك .ىدالاقپىرۇقىۋسڭىتقىدۇقـ
رىبۇق،ناتقىدنوس قاتسىقۋزىكتەجنىۋسـ
ڭىنىرادنىعرۇت نەكلۇڭەــــ انىنامراـ ـــ
.ىدالانيا

نىجلىبرودءەدنىنەشقاياڭىديا-9لىيب
ڭىنموكتراپقىدنادۋا مىلىرۇقــ ـىتاتشـ
نىتارۇتاتقاتسىقڭىنىسەسڭەكـىتەتيموك
تەمزىق نەمـىتەرتاــ قاتسىقـ ـىكە«ـ
،ۋاپتىمۇىتتاسقامـىگلەۋا«»ـىتەتيموك
ىگزىگەن»ۋاتقاسكىرەبەتسەـىتشىروب

قىتپىرىقات نەمىسەيبراتـــ ارىتساتشۇـــ ــ
قىلوت،پىرىتو ۋرەسكەتــــ ۋەتترەز-ــ ـ
نەننەگزىگرۇج رىبۇق،نىيەكـــ نىۋســــ
قاتسىق ڭىنىرادنىعرۇتـــ انىسابتوــــ ــــ
.ىدەنىكەبەگۋزىكتەج

تەمزىق،ىيجۋشىشنىرىبءڭىتقاتسىق
ڭىنىتەرتا ىعىتسابـــ ياحڭۇجۋيلــــ :ـــ
قاتسىق« نەم›ـىتەتيموكـىكە‹ــ ـەگرىبـ
ۋرەسكەت ۋەتترەز-ـ ۋزىگرۇجـ ادنىسىرابـ
پوك ىگزىگەناتقاتسىقادنىدلاڭىدلىجـ
سوب،قارىبء،نىناعلىتانروىلوجـابۋرت
انىناعرۇت تىقاۋقازۇــ ،ناتقىدناعلوبـ ـ
نەگەتپوك رالابۋرتـ ەگۋەدنوج،پىلىزۇبـ
نىگىدنىتەلەكارۋت قىداقيابــ ۋەتپەسە.ـ ـ
ىلىقرا اعرالىشسىلىرۇقــ پىترەتوكــــ ـــ
كەستەدنوج ڭىم20ــ نانناۋيـ ماتساـ ـ
ۋەدنوج نىنىتەتەكـىتاجاراقـ ،پىلىبءـ ـ
ۋەدمەنۇـىناشقا ىكە‹قاتسىق،نىشۇءـ
نەم›ـىتەتيموك رەلىگەدنىتەرتاتەمزىقـ

زىمىزوء پىلاـاعلوقـ ۋەدنوجـ ەنىمىكەبـ
.ىدەد»كىدلەك

نىلوجابۋرت،ۋلاپىتاسىدراتساچپاز
رىبۇق،ۋزاق ...ۋرەسكەت-ۋەدنوجنىلوجـ

نۇكـەشەن10 ۋنىشلۇقـ -پۇتىلىقراـ
قىنۇت رىبۇقــ ىرىقاىۋســ قاتسىقـ ــ
.ىدلىزىكتەجەنىيۇڭىنىرادنىعرۇت

ياحڭۇجۋيل رىزاق«:ــــ قاتسىقــ ــــ
نىۋسرىبۇقىليالوقادازاتىرادنىعرۇت
نىتانىتۇت ىدلوبـ زىبءادلا.ـ ڭىتقاتسىقـ
كىدزىگەن ىتساعلاجنىسىلىرۇقىعلىرۇقـ
ىسقاج كىلىشمىگە،پىزىگرۇجــ نەپـــ ـ
ىتقىلىشمىعاب قاتسىق،پىتىمادـــــــ ــــــ
نىرادنىعرۇت ەگرىبــــ اعۋناتتاقۋاــــ ـــــ
زىميەتكەتەج قاتسىق.ــ ڭىنىرادنىعرۇتــ ــ
ىسىمرۇت ايتراپـــ نەمــ ڭىتتەكەلمەمـ ــ
ىسقاج ڭىنىتاساياســـ ،ادنىساقراــــــ ــ
ناعراب،زىسزوسء نىياســــــ اراسقاجــ ــ
.ىدەد»ىدەسۇت

ىتتەلىرەگلىنىۋنالىتقان،نىۋەدڭەرەتڭىنەيبراتقىتپىرىقاتىگزىگەنىلىقراۋەتسىسىءىتقان

،پىرىسپاجىگلەبەنىگىلوكوتۆاتەمىكۇىنادۋاناۋاس
ىتتاراجقىلىليالوقانىۋالىقابڭىناراقۇب

ادنىعاتسىقناعوتنەكلۇىعىشالاقشاعالەج

ىدلىرىيۇءىكلۇكەنىرەدزۇجڭىنىرادنىعرۇتقاتسىق،پىلىزىكتەجىۋسرىبۇق

ىتسەتكەموكانىرالىسابتورابىعىلىشنىيق
الاقـاڭاجـىسالاقۋحيش كىتتەمۋەلاـىلوجىدنىۋـىسىلامءـىنويارـ ڭىنىعامۋاـ
ەنىتسۇڭىنو،قوجىسىرىكىتقارۇتڭىنىسابتوڭيلنۇسڭىفەناجسىنۇجـىنىعرۇت
ادنىسابتو ساقۋانـ ڭىنىرالالاب،رابماداـ نىتاجاراقۋقوەدەۋشادــ ياملاەتەمىشەشـ
،ۋسىعۇ«ڭىنىمىلوبءتىگۇموكتراپقىلالاقۋحيش،ىرەبنادرىتلىب.نىتالوبنەگلەك
كىلىدمىيت ۋرىتسىعوت،ۋاساجـ كىتتەمۋەلاىتەرتاتەمزىقنىتارۇتاتقاتسىقاشنىيوب»ــ
نەپقامۋا ىشسىمۇج،رداك،پىرىتوـەسەلرىبـ ىعادنويارىتساراقنەمرەلىشتەمزىق-ـــ
ىدرالىشتاراجيتـەكەج ۋلىجـ پىرىتسادمىيۇـاعۋاتاـ نىتاجاراقكەموك-ۋراقتۇقەناجـ
شىنىتوء ڭىمـەشەن20ـىلىقراۋتەـ ىكە،پانيجـاشقاناۋيـ ساقۋانڭىنىسابتوــ
ىۋتەسروك نەمــ ڭىنىرالالابـ نىتاجاراقۋقوـ رىزاق.ـىتسەتكەموكـەنىۋەلوتـ ـىكەـ
.ادۋقوزىسڭالاەتپەتكەمىرالالابڭىنىسابتو

يۇحوگڭاجزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس
تەمزىقـىنۇك-22ڭىديا-10□ نادلوس(ناۋشىحۋاجىعىتسابڭىنىتەرتاـ

.ەدۋرەبنىتاجاراقكەموك-ۋراقتۇقەگڭيلنۇسڭىفنەپسىنۇج)مادا-1
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ىرادلىجىتقڭادڭىنوگڭۇجاڭاج—رىۋادءاڭاجىلوتەكسەرۇك.لىج70ىدنىبيا

ۋلالاماقنادۋتلىرانەتكىليەدەك
كىتتەكەلمەماديا-3ىلىج-1991

ىدرەليەدەك ۋتەدنەكرو،ۋەدلەمەيۇســ ــ
.ىدلىشاەدڭيجيەبىسىلىجامءـىتەمزىق
لۇب لىكۇبـ تەكەلمەمــ قىدنىتاپيسـ ـ
ۋتەدنەكرو،ۋەدلەمەيۇسىدرەليەدەك
نىتەمزىق يەلىرەكشىــ نەكتەلىرەگلىــ ـ
رىبء ىدزىڭامــىكتەرــ سىلىجامءــ ـــ
.ىدلوب

كەلەگڭود ۋلىتمۇاعۋلوبىتتەلۋادـ
نىسايگەتارتس وگڭۇج،ادنىسىرابۋراقتاـ
رەشىڭىدرەليەدەكىعادراتقاتسىق-لىۋا
رەيك،سا مىيكـ ـاشقىرياـەنىسەلەسامـ
رازان ـلەمەيۇسىدرەليەدەك،پىرادۋاـ

ۋتەدنەكرو،ۋەد ڭىنىتەمزىقـ نىنىبەتـ ـ
.ىدرىتترازىسكىدزۇ

ىلىج-1984 -29ڭىديا-9ــــ
ىسايتراپكىتسينۋمموكـوگڭۇجـىنۇك
قىلاترو كىتتەكەلمەم،ىتەتيموكــ ـــــــ
سەڭەك يەدەك«ـ ڭىدرەلرىڭوـ -تەبـ
نىسەنيەب زەتــــــ ەنىۋترەگزواداراــ ـــ
ۋسەتكەموك ۋرىدنالراباحـىگەدنىنوجـ »ـ
پىسەلرىبىد ،پىتاراتــــ ەشەن10ــ ــ
ـەلەسامڭىدرەلرىڭويەدەكناقساتۇت
نىس ىتشۇكـ ارىدنالرىعوشــ پىرىتوــ ـ
ىدۋشەش پالاتـ نىيەكنادىسو.ىتتەـ

لىكۇبزىمىلەپاتسابنادلىج-1986

روز،ىدمىيۇ،ىلراپسوجەدنىمەلوكلە
ىدمەلوك ىدرەليەدەكــ ،ۋەدلەمەيۇسـ ـ
.ىتتەتسىرونىتەمزىقۋتەدنەكرو

اعرادلىج-90 ماداقــ نانناعاتساتـ ـ
كىتتەكەلمەم،نىيەك سەڭەكـــ ـاعاتروـ
ناعيوق قىدلىجسەب-7«ـــ ەدنىزەك»ــ ـ
مىساب ـرەلرىڭويەدەكىدناسپوكـ
ڭىناراقۇبـىگەد مىيكرەيك،سارەشىـ
نىسەلەسام ۋشەشـ نەنىزىگەنىساناسىنـ
ەگەزۇج قارىبء،نەمىناقساــ ـىمەشلوــ
ـناعلوبزىسىكلەكرىب،زىسقارۇت،نەموت
.ىدلوبروزاماشرىبءقىراپ،ناتقىد

كىتتەكەلمەماديا-3ـىلىج-1991

ىدرەليەدەك ۋتەدنەكرو،ۋەدلەمەيۇســ ــ
.ىدلىشاەدڭيجيەبىسىلىجامءـىتەمزىق
نادىسو نىيەكـ تەكەلمەمنەمـايتراپـ
ىدرەليەدەك ۋتەدنەكرو،ۋەدلەمەيۇســ ــ
نىتەمزىق ياپتىسڭاسوبــــ پاتقىمـــــ ــ
ىدرەليەدەك،پىرەگي ۋەدلەمەيۇســــ ـــ
ىتەمزىق نىسىلىجامءــــ يالاتــــ تەرـ
.ىداساجۋرىتسالانرو،پىشا

ڭىدلىج-1993 انىڭوسـ نىيەدـــ ـ
رەشىادراتقاتسىق-لىۋاىگەدلەلىكۇب
رەيك،سا نەگەملىشەشىسەلەساممىيكـ
رەليەدەك .ىديازاـاعنويلليم80ـىناسـ
لۇب قىتسىلىتاراجنەنىزىگەنرەليەدەكـ

سىمرۇت،سىرىدنوء،ىساترو -تراشــ
راشانـىيادعاج ـنالرىعوشەگرەلرىڭوـ
ىدرەليەدەك،ناتقىدناع ۋەدلەمەيۇســــ ـ
.ىتترانىياسناعرابىعىلىشنىيق

اعيادعاجـــىسو ،سەزڭەمـــــ ـــ
كىتتەكەلمەم سەڭەكــ ـىلىج-1994ــ
7ىديەدەكنويلليم80ڭىتتەكەلمەم«
ۋلالاماقنادۋتلىرانەتكىليەدەكادلىج
ـاقتاپاتسابىراءپاساج»نىراپسوج
قىتتاز،نىشۇكمادا،پىر ،ىتشۇكـــ ــ
پىرىتوارىدنالرىعوشىتشۇكقىلانىزاق
لىج7 ينعاي،نەپتىقاۋـىعادنىساماشـ ـ

ڭىدلىج-2000 -لىۋانىيەدانىڭوسـ

ىعاتقاتسىق نويلليم80ــــ ڭىديەدەكـ ـ
رەشى رەيك،ساــ مىيكـ نىسەلەسامـ ــــ
.ىدلاسشۇكەگۋشەشنەنىزىگەن

ىدرەليەدەك،ياساعراپسوجـىسو
ۋەدلەمەيۇس ايتراپلىكۇبەدنىتەمزىقـ
ـاتتاماعوقلىكۇب،نەكسىرىكەكسى
اقسىن شۇك،نەگلەكـــ پىرىتكىرىبـــ ــ
ىدرەليەدەك نەگەدلەمەيۇســ ڭىتــــ ـ
يادعاج زەتـ -رداكڭىلاق.ىتساتپىلاقـ
ڭىناراقۇب ىلاپاجــــ ڭىنىۋنىشلۇقــــ ـــ
ىدرەليەدەك،ادنىساقرا ،ۋەدلەمەيۇســ ـ
نەدۋتەدنەكرو ەككىلىدمىنوـىتكەنروكـ
.ىتتەجلوق

ڭىتتلۇ ىۋنەدلۇگڭىتتلۇ ادنىلوجىۋنەدلۇگ ادنىلوج
كەرۇجرە رادنابرۇقكەرۇجرە ىسەرىجەشرادنابرۇق ىسەرىجەش

ىۋاتسابادۋاسڭىنىرازابايستكاياحڭاش
ىلىج-1990 -19ڭىديا-12ـــــ

ىنۇك لىبادــ ڭىنىنۇءـ نەمىسىلىعاقــ ـ
امروفەر كىسە،پاساجـــ نانناقشاــــ ــ
ىگنىيەك ڭىنوگڭۇجــ ەدنىرەجـىكشىـ ـ
ناعلىشا شىعڭۇتــــ ادۋاســايستكاـــ ــ
ىنروادۋاسايستكاياحڭاش—ـىنرو
قىلاشيادڭاميمسەر پىساــــ ادۋاســ ــ
،ىداتساب لۇبــ ڭىنوگڭۇجـ لاتيپاكـ ـ
ڭىنىرازاب ادنىحيراتۋمادـ تىشـ ـاڭاجـ
.ىدلوبىسىگلەبڭىنىعىدناعلىشاقاراپ

وگڭۇج كىتسينۋمموكــ ىسايتراپــ ـــ
ىتكەزەك-11 قىلاتروــ ڭىنىتەتيموكــ ـ
ىشنىشۇء ىپلاجــــ نەنىسىلىجامـــ ــــــ
ارانىشىء،نىيەك ىمىزۇتءانراجرەلرەجــ

ەدنىنوج سىنەدزىــ ياساجـ ىداتسابـ .ـ
ىلىج-1984 ياحڭاشاديا-11ــــ ــــ

سىبىدەۋييف مىلىرۇقـىگىتسەتكىرەسـ ـ
پالاڭاج ەنىگىتسەتكىرەسىتكەشـانراجـ
نەننەگرەگزو اقترۇج،نىيەكــــ 500ــــ
ڭىم ڭىنناۋيـ ،پىتاراتنىگەشـانراجـ
انراج ىمىزۇتءـــ نىسادۋاســ قانىســ ــ
ـكىرەسىتكەشانراجناعراقتاەدنىتەر
.ىدلانياەنىگىتسەت

ڭىدرادنىروپىساكىگەدنىمىزۇتـانراج
اققىراج انىۋعىشـــ ەناجـــ زىسكىدزۇـــ ـ
ەدزىمىلە،ياســـانىۋترا انراجـــــــ ــــ
نادىسو.ىداتسابـاعىشـاققىراجـىگەش
انراج،ڭوس ڭىنىگەشـــــ ۋلىتاراتــــ ـــ

ىرەشلوم لەدەجــــ انراج،پىتراــ ـــــ
نىسادۋاسـىگەش ۋەتسىـ ىۋنىستەجاقـ ـ
ادياپ ىدلوبــ نەمىنوس.ـ ،ڭاينىشـــ ــ
ياحڭاش ىتقايســـ ەدرەلرەجــ انراجــ ــ
ڭىنىگەش كىلەروسـ ـاققىراجـىسادۋاسـ
ڭاينىشاديا-8ـىلىج-1986.ـىتقىش
ۋاتتاناما ۋسوقـىجراقـ ىگىتسەتكىرەسـ
اعرادنامرالا كىدلىكاۋـــ پىتەـ ـايستكاـ
نىسادۋاس انراج،پەتسىــ ڭىنىگەشـــ ـ
كىلەروس ادۋاســ نىبىساكـ ىداتسابــ .ـ
لوس ـاكرەنووگڭۇج،اديا-9ـىلىجـ
پىس ادۋاس-ــ ىسەكنابــ ياحڭاشــــ ـــ
قىلالاق ەشمىلوبــ نا-ڭيجـىسەكنابــ
قىدنويار ادۋاسـ كىلەروسادـىنروـ ــ

.ىدياتسابىنادۋاس
كىتتەكەلمەماديا-11ىلىج-1988

سەڭەك نەپــ ڭىتقىلاتروـ اعانىزاقـــ ـــ
قىلىشساب ىساپپۋرگۋتەــ سىلىجامءــ ـ
ادوگڭۇج،پىشا ادۋاسـايستكاــ نىنروـ
ۋرۇق ىدرەلەلەسامـىتقايسـ يالاعاداقـ ـ
كىتتەكەلمەم،پىسادلىقا سىلىزۇتءــــ ــ
ڭىنىتەتيموكـىسامروفەر ،نەمىۋاتسابـ ـ
كىتتەكەلمەم راپسوجــــ ،ىتەتيموكــ ـــ
انىزاق وگڭۇج،ىگىلرتسينيمــ قىلاحــــ ـ
،ڭىدرالۋاراتىتسىتاقىتقايسىسەكناب
يادنوس سنانيفقا-ــ ىعادنىسالاســ ـــ
ڭىدرەلرەكتارياقـىتسىتاق ىۋسانىتاقـ ــ
كىتتەكەلمەم،نەم اعۋراقسابـىنايستكاــ

قىلىشساب نىساپپۋرگۋتەـــ ىدۋرۇقــ ـ
.ىداراعيۇ

كىتتەكەلمەم ڭىتسەڭەكــــــ ـــــ
قىقۇ وگڭۇج،نەمىۋرەبــ قىلاحــــــ ــ
ڭىنىسەكناب ،نەمىۋتىكەبــــ -1990ـــ
ىلىج ىنۇك-26ڭىديا-11ــــــ ــــــ
ياحڭاش ادۋاســـايستكاـــــ نىنروـــ ــ
ۋرۇق ،ىدلىشاـىسىلانيجـ ڭىديا-12ـ

ىنۇك-19 قىلاشيادڭامــــ پىساـــــ ــ
.ىدلىزىكتويمسەرىتلاسۋاتسابادۋاس

ىلىج-1990 -1ڭىديا-12ــــــــــ
ىنۇك نىجنىشــ ادۋاسـايستكاــ ـىنروـ
قانىس ەدنىتەرـــ ادۋاســ ،ىداتسابــ ــ
يادنوس ڭىديا-7ـىلىج-1991قا-ـ

قىلاشيادڭاميمسەرـىنۇك-3 پىساـ ـ
.ىداتسابادۋاس

نىجنىش،ياحڭاش ادۋاس2ــــــ ـ
ڭىنىنرو ڭىنىسادۋاسـ ىۋسۇتءاعمىلانياـ
انراج ڭىنىگەشــ نىسادۋاسـىلرىعوشــ ـ
ەگەزۇج انراج،پىرىساــ ڭىنمىزۇتءـــ ــ
ىدنەمراپنىۋماد ىتتەلىرەگلىــ لۇب.ــ ـ
ڭىنوگڭۇج امروفەرــــ ،ىدۋاساجـــ ـــ
كىسە نانوىدۋشاـ ۋتەلىرەگلىىراـ ــ
ىعادنىتاساياس ىلەلەكــــــ ڭىناراشــــ ــ
ىرىبء نادىسو.ـ ڭىنوگڭۇج،نىيەكـ ــ
لاتيپاك ىرازابـ زىسكىدزۇـ ،پىياروزـ ـ
ياراقاعانحاسقىلاراقىلاحەترىب-ـەترىب
.ىدلاتەب

ناننۇي ىسەكلوــــ ناشنىۋــــ ــ
ۋزۋايم-ۋزڭاۋج ـىسىلبوـىلايمونوتۆاـ
ناشناي ىگىدزىسپىۋاحماعوققىدنادۋاـ
ڭىنىياراسىحيراتىشقاسڭىنىسەمەكەم
ادنىباكشىـەمروك رىبءـ لىزىقـ ىتسىتـ
ىكشى.ناعلىيوقىگىلاۋكۋاتسۇقىتلىم
نىرەتتەب ىساج،زىڭاسشاـ پەد»21«ــ
ڭىتكىلاۋك،نىعىدناعلىزاج ــانىدلاــــــــ
نۇجنايجنىچ«ەگەمەتكىنىسۇتناعلىيوق
ڭىننامراھاق ىسارۇمــــــــــ پەد»ــــــ
نىعىدناعلىزاج زىسەروكـ كىتسىرەكڭوت.ـ
،نابرۇق ىگلۇنامراھاقـىلەجەراد-1ـ
نىچ نۇجنايجـ انىرالىتسىملىقىكترىسەـ
ساقياشـىسراق ەدنىبەشـ ىرابەنـ 25ـ
.ىتپاتازاقادنىساج

نىچ نۇجنايجـ ناننۇيــ ىسەكلوــ ــ
ناشنىۋ ىسىلبوــ وپيلامـــ ڭىنىنادۋاــ ــ
ىسەكا،ىمادا ماعوقـــ ـىگىدزىسپىۋاحـ
ادنىسالاس قىلاحـ ،ناعلوبـىسىشقاسـ ـ
نەكلۇڭىديۇء ناعلوبــىلۇــ نىچـــ ـ
نۇجنايج الابـ نانىساجـ نىمىلاتءـەكاـ ـ
پىروك قىلاح،پىسوءــ ىسىشقاســـ ـــ
نىمالوب نەگەدـــ تارۇمـ ىداتانروـ .ــ

ىلىج-1982 ڭىدزىمىلەــ ىكترىسەــ ــ
انىرالىتسىملىق ىسراقـــــ ىعادۋرۇتـــ ـــ
ىقشاعلا يبىساكــ ىنىسوقــ ادناننۇيـــ ــ
ىدالىرۇق نۇجنايجنىچـىلىجـىسو.ـ
ناشناي ىگىدزىسپىۋاحماعوققىدنادۋاـ
ىسەمەكەم ىكترىسەــ انىرالىتسىملىقــ ــ
ىسراق ۋرۇتــــ ەدنىتەرتاــ ىشقاســ ـــ
ەنىتەمزىقىگىدزىسپىۋاحماعوق.ىدالوب
ناقسالارا ەشەنرىبـــ لو،ادلىجـــــــ ـــ
ىدنىرەگلى ىدنىيەك-ــــ تەر24ــــــ
زىعلاج سىرابلوجىزوءــــ انىناپاـــ ــــ
ىكترىسە،پىرىك نانىرالىتسىملىقــ 19ـ
،پاتقىرۇقىدمادا نانمارگوليك50ـــ ـــ
قىترا ىدنىيپاــ اعلوقــ ،پىرىسۇتءــ ــ
ەنىتەكەراقىتسىملىقۋالادۋاسـىكترىسە
ىققوس ەگۋرەبـــ ىتكەنروكــ سەلۇـــ ـ
.ىداسوق

ىلىج-1987 -13ڭىديا-12ــــ
ىسراقـانىرالىتسىملىقـىكترىسەـىنۇك
ىعادۋرۇت ۋالرابـــ نىتەدنىمــ ۋراقتاـــ ـ
نىچ،ادنىسىراب نۇجنايجــ نىياجوق«ـ »ـ
پىلوب پىناساجــ ىتقاموقــ املوقــ -ــ
لوق پىلاـاشقاـ ىشۋالادۋاسىكترىسەـ

نەمرەلرەكسىملىق كەپسەدزەكـــــــــ ــــ
ىدالوب قارىبء.ـ رەلرەكسىملىقـىككاـ ـ
ادۋاس نانىتساقاياىدنىرونىتاساساجـ
نىچ،پىترەگزو نۇجنايجـــ رەگنىۋاجـ ـ
ەنىرەتكىرەس اعۋسالراباحــ يەمرىگلۇــ ـ
ىدالاق ىنۇك-15.ـ سىرابلوج«لوــ ــ
انىناپا زىعلاج»ــــ ىكترىسە،پىرىكــ ـــ
ىشۋالادۋاس نەمرەكسىملىق6ــــ ــــــــ
ىداساتسۇ نەممادا.ـــ ىناجلوماراــ ــ
رەكسىملىق،ەتتاسنىتەرىسۇتاعلوقراتاق
لىيقتۇت پىراعىشقوناتقىتلىمىلەتلىبـ
اعۋادنىقتۇت قىلىسراقــ ،ىدەتەسروكــ ـ
نىچ نۇجنايجــ ناعنالاراجــىشىءـــ ـــ
اديادعاج نەپقىدلىتابـــ اتمىراقـــــــ ــــ
ىققوس ڭىدرەكسىملىق،پىرەبــــ ــــــــ
نىرىبء پىتاــ ىدەرىتلوــ ىتقاموق.ــ ـــ
مارگوليك7.5نەكسۇتاعلوقنەمـاشقا
ىدنىيپا پاعروقـــ ۋلاقــــ ،نىشۇءــ ــ
ساپتياقلو قىلراسياقــ پىتەسروكــ ــ
نەمرەلرەكسىملىق نەپكىلرەـ ،پىساقياـ ـ
ىعات نىۋەرىبـــــ پىتاـــ ،پالاراجــ ــ
ىرىقا زىعلاجــ پوكىزوءـــ ــاعماداــ
پەتوت ەرەبــ ىسراق،ياملاـ ڭىتقاجــ ـ

ىعاپقوت انىسابـــ ناق،پىيتءـــ پوكــ ـ
اقتىقاب،پىتەك نەپكىلرەـىسراقــ ازاقـ ـ
.ىدابات

نىچ ڭىننۇجنايجــ ىرالىشسابــــ ـــ
نەم رەگنىۋاجــ ىرەتكىرەســـ ـاعيقوــ
انىنرو ناعرابــــ ىنىعياق،ڭوســــ ــــــ
5ەدنىشىتاعاس2،پىرىدڭەجاقتارياق
ىدرەكسىملىق اشقاىتقاموق،پادنىقتۇتـ
نەم ىنىكترىسەـ پىراتياقـــ ىدلەكاــ .ـ
ڭىنو رەگنىۋاجـ ڭىنىگىرەســ ـەكسەـــ
ەگنەگلىزىكتەجانىعىلاترونادۋا،اشنىۋلا
نىيەد نىچـ ڭىننۇجنايجـ ـىلوقڭوـ
.ىتپىتاجيابزۇبنىپلاقناعاتسۇقىتلىم

نىچ نۇجنايجـ نابرۇقـ نانناعلوبـ ـ
،نىيەك ىلىج-1988ــــــ اديا-2ــــــ
وگڭۇج كىتسينۋمموكــ ڭىنىسايتراپــ ــ
ىسەشۇم ،ىدالىناتپەدـــــ اديا-4ـــ
ناننۇي كىلەكلوــــ تەمىكۇـــ نىچـــ ــ
ىدنۇجنايج كىتسىرەكڭوتــ نابرۇقـــ ــ
لوس،ىدەتىكەبپەد اديا-5ـىلىجـــ
ماعوق ىگىدزىسپىۋاحــ ىگىلرتسينيمـــ ــ
پەدىگلۇنامراھاقىلەجەراد-1ىنو
.ىدياتتاپارام

نامراھاق ڭىنىساعاــــ ،ادنىلاپقىـــ ــ
نەكتو ڭىدرىساعـ ڭىنىرادلىج-90ــ ــ
نىچ،ادنىترا-ىدلا ڭىننۇجنايجــــ ــــــ
ىسىنىء-2 نىچــ ،وگيۋـ ـىسىنىء-4ـ
نىچ ڭايجيۋــ ىشقاسـ نەنىبەتكەمــ ــــ
ناقسىۋاتۋقو سەكرىت-سەكرى،ڭوسـ
ماعوققىدنادۋاـوپيلام ـىگىدزىسپىۋاحـ
ەنىسەمەكەم پىرىكـــــــــــ نەپقڭادــ ــ
قىلاح ڭىنىرەدزو،پىلوبـىسىشقاســ ــ
ىتقان نەمىرەتتەكەراـــ ڭىنىرالاعاــــ ـــ
ياملادنىرو ناعلاقــــ نىرادنامراــــــ ـــ
ىدارىتساعلاج نىچ.ـ نۇجنايجـ نابرۇقـ
ناعلوب ەدزەكـــــ ىزىقــ نىچــ نيليــ
رىبء مىراجــ اتساجــ اناعــــ ،ىدەــــ
پوك نادلىجـ اتا،ىرەبـ ،ڭىنىسەجا-ــ
ڭىنىسەكا ،ادنىۋعاق-پىعابڭىنىرەلىنىـ
انىشلۇق،نەپقىلىلرىجاقلو ،پىنەريۇــ ـ
اراقادۋقو نەگزۇــ ،پىلوبتازوــ ــــ
نەمەجيتانكىدزۇ ڭيجنانـــــــ لىۋاــ
ىعىلىشاۋراش ەنىسەۋشادـــ ،پىسۇتءــ ــ
.ىداعىشپىلانىعاتايملىعكىلرتسيگام
كەرۇجرە«:لو ڭىننامراھاقـ ىتنەزرەپـ
مىعىدناعلوب مەكا،نىشۇءــــ ناعامــــ ــ

كىلرىمو ڭىنمىزوء،ىداليسقڭادـــــ ــ
نىش ىيانىش،نەممىنىرادـ نەممىمىلىبــ ـ
ادماعوق ناباتــــ اعمىيۇ،پەرىتــــ ـــــ
كىلىشەرۋا ىدۋاملاســ نەگەدـەمەكاــ ـ
ىسقاجڭە مىمىزعاتــ نىمەلىبپەدـ »ـ
.ىديەد

ىلىج-2016 ناشناياديا-3ـــ ـــ
ماعوق ڭىنىسەمەكەمـىگىدزىسپىۋاحــ ـ
ىشقاس ،پىلىرۇقـىياراسـىحيراتــ ـ
نەگەتپوكىگىلوب»رەلىگلۇنامراھاق«
ادنىرادناجڭىدرادنامراھاقاعرالىشقاس
ناشناي،نىگىدنەكە ىگىدزىسپىۋاحماعوقـ
!ىدرىدنىزەسنىگىدنەكەەدنىسەمەكەم
اڭاجىعادۋلاسمىيتەگىكترىسەزىبء«
رالىشقاسنىۋب ـنايجنىچنامراھاقـ
انىعىدلىتابنەمىگىلىتكەرۇجڭىننۇج
ىدزىبءىحۋرڭىنو،زىمىتناتءـاشقىريا
ىگڭام پىرىدنالاتنىـــ ىدارىتوــ »!ــ
ناشنايىديەد ماعوققىدنادۋاــــ ــــ
ەگىكترىسەـىسەمەكەمـىگىدزىسپىۋاح
مىيت ۋلاسـ ىعىتسابڭىنىتەرتانەكلۇـ
.ڭاگىزىش

»نەنىتەزاگڭايجنيش«رالالاقام

ادنىساج25،پىرىكانىناپاسىرابلوج:نۇجنايجنىچنامراھاقىعادۋرۇتىسراقانىرالىتسىملىقىكترىسە
ىدلوبنابرۇقنەپكىلرە
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زىمىشلىتء□ نايــــــ ،اۋحنىۋـــ
نايۋسڭاۋىشلىتءىتكىرە

ڭىتقاتسىق-لىۋا،پىرىكزۇكنىتلا
ىبارىتا ڭىننۇكــ نەلۇشــ ـانىسالىعۇشـ
ناعموش ـىناۋقڭىنمىنوءلوم،ەتتاسـ
نانىش زىيابـىناجـ ناعاپپاتـ ـاتقاتسىقـ
نىتارۇت رداكــ كىتسىگە،يۇحڭاۋـ ـــ
ـەمزوكنەممىنولومپالارانىساب
نىرىي نانو،ىدرىدناقـ ڭىدرالاۋراشــ ـ
ـرۇتىتتىقابڭىدرالو،پىرابانىسابتو
شوح-ىزارـانىراتسىم نەمىرەدلىڭوكـ
.ىتساتقاترو

ناۋاس رازابقىدنادۋاـ ۋالىقابـ -ــ
ۋراقساب ـالاقناۋۋامۋيلڭىنىسەمەكەمـ
يۇچڭيميۇحـىعىش نىتارۇتادنىعاتسىقـ
ـيۇحڭاۋىعىتسابڭىنىتەرتاتەمزىق
اتقاتسىقڭىد انىناعرۇتــ لىجشۇءــ ـ
ناعلوب پۇتءراءڭىدرەجلۇبڭىنو.ـ
راء،پوشء لاتــ انىشاعاــ نىيەدــــ ــ
رىبراء،ڭەرەتەشكەرەىگىلىشنەپسىيۇس
يادنىعاسۋاسسەبنىيادعاجڭىنىسابتو
.ىدەلىبقىناق

ڭىدرالاۋراشىعاتقاتسىقيۇحڭاۋ
نىسابتو پىرۇجءيالاراـ يۇشـ ـنىۋـ
ڭىدياس ناقتاجاداپقاق.ىدلەكـەنىيۇـ
اراقناۋج ـراەدنەگروكىنوتەبوتـ
يادڭالاس نانىنروـ نىعىريۇق،پىرۇتـ ــ
.ىدلاىسراقيەلەكرە،پىتادڭالۇب

ڭەك،ىدرىكــاعالۋاىرانادو ـــ
ڭىنالۋا نەتشۇـ قىۋاتنىگەلوبـىكەـ

.رۇتپىلااروق
قىۋاتـىگەدنۇكـەشەنرىبـىسو« ـ

»؟رۇتپىلوبيادناقىسادۋاس
رەدزىس« تىگۇ،پىسەتكەموكــ ـــــ

ڭىنڭىرادناعاساج ادنىساقراـ 24ـەشەكـ
قىۋات6ىعاتڭەترەڭاتنىگۇب،قىۋات
»!ىسقاجەتوادۋاس،مىتتاس

يۇش ڭىدياسنىۋــ ىلەياــ يۇلـــ ـ
رىبءڭيپۋيش نانىعاجــ يەليوســـــ ـــ
ىدنە،پىرۇجء رىبءـ نانىعاجـ زوكـــ ـ
ناعيوسىعادنىلوق،نەپكىدزەتسەپسەلى
نىعىۋات .رىتاجپىلوبنەمۋرىتسالياعڭىـ

يۇل قىۋات«:ڭيپۋيشــ پىتاســ ـــ
ڭىدرادنىتالا مىسابـ ىبوكــ ڭىنالاقــ ــ
ـۇجء،ىدۋيوسقىۋاترالو.ىراتساج
نىن پالازاتـ ناق،ىدۋلۇجـ ناننىج-ــ ـ
ىديەملىبىدۋتلىرا ڭىنو.ــ ،ەنىتسۇـ ـ
ەدەگۋەتسىىدراتسىمۇجلۇباتتاراميع
زىسيالوق قىۋاتـەگيۇ.ـ پىتاسـ ىلاعلاـ
ـنىتەركىلىدمىيتاعرالراديراقنەگلەك
زىسىقاـىتقىۋات،ەد پالازات،پىيوسـ ــ
.ىدەد»نىمەرەب

ڭىنالۋا رىبءـ قاجـ ـىعادنىشىرۇبـ
نەتشىپرەك ناعنالاقــ ناعرۇتـاتقاشوـ ـ
نەكلۇ ڭىننازاقـ قراس-قرۇبەدنىشىـ
.ىتتاجپانياقۋس،پىتە

ىعات،اسلوبناۋي100قىۋاترىبء
پىيوسىزوءـىنو پالازاتـ ،ەسرەبـ ـ
ادنۇم پىلەكـ اعرالىشۋلاپىتاسقىۋاتـ
ادنىسار نەكەىدمىيتءىراءـىليالوقـ

.يۇحڭاۋىداليوپەد
انىنرۇم يەپتەجۋســ پىسالاتناجـ ـ

نەگرۇج يۇلــــ پاراقــەگڭيپۋيشــ ــ
ڭاۋ،پىرۇت يۇحـ اقساج60ـ قاياــ ـ
ـىشنىگەڭىنىلەيااۋراشناعلاقپىساب
نەپكىل رىبء،ناتساملاقپىنادلىعۇشاناعـ
نانىعاج ىدنە،اساراقـەنىسەرەمەنـ رىبءـ
نانىعاج نان2000ـ ماتساـ نو،قىۋاتـ ـ
اشناقرىبء،يوقـەشەن زىڭودــ ،پىعابـ ـ
پىسىتەجـەنىراب ناعرىتوـ ـەنىگىلرەكسىـ
.ىدلوبىتناتءىتتاقيەتشى

مىزۇجءــىعادالۋا ەدنىسەروســ ــــ
يادلىيوم رىدلومءـ ،پىسماسمىزۇجءـ
سىنوكوكـىلرۇتءراء ادـاقسابـەناجـ
سىمەج رەتكەديج-ــ پىجلىۋـ پىسىپـ ـ
ىددۇق،رۇت ىدنە،پىنالىس-پىناراتــ
كەت ىدۋاتتاـاعاسوبـ پىتۇكـ ناعرۇتـ
ساج يۇحڭاۋ.ڭىسرەديەدنىلەكـ
مىزۇجء ڭىنىسەروسـ ادنىتساـ ،پىرۇتـ
نىشىءالۋا نەمىزوكـ پىلوشـ :پىعىشـ
رىزاق« ناقيدـ ادنىنىش،ۋلوبـ تىقابــ »ـ
يەتشى،پەلرىبۇكپەد ـىلياجـاعناجــ
.ىدىقلوتنەممىزەسرىبء

يۇحڭاۋ يۇشـــ ڭىدياسنىۋـــ ــ
ىنۇقاناعادۋايات،ڭوسناققىشنەنىيۇ
نويلليم3 ڭىم980ـ ـاتقامقىدناۋيـ
ۋرەت نىسانيشامـ پىتاسـ ناعلاـ ۋاجـ ـ
.ىتقۇسسابەنىيۇڭىدياسود

يۇحڭاۋ مىياپاراقـ رىبءـ قاتسىقـ
ڭىنىنىعرۇت ادنىسالۋاــ يادنىسوـ رىبءـ ـ

انىناعرۇتڭىنىسانيشامۋرەتاتقامقىزو
ـناقيدىگەدرىۋاداڭاج،پىرۇتپاراق
ىسايەديڭىدراد ناشاقەدلاــــ تازاـــ
ڭىتتەكەلمەم،پىلوب ڭىنىتاساياسلازباـ
ادنىساقرا ،پەتسى،پاليونەپقىدلىتابـ
ڭىنىراتسىمرۇت ناعرابـ ـاسقاجنىياسـ
ڭىنىرەدنۇك،پىر تاشـــ نامىداش-ــ ــ
.ىدنىيۇسءاشقىرياانىناقتاجپىتوء

رىزاق« ەتوىتاساياسڭىتتەكەلمەمـ
انىم،ىسقاج نەدلەتەشـــ نەگلىزىگنەـ ـ
قىتسابـىتلا ۋرەتـاتقامـ نىسانيشامـ ـ
پىتاس ناعلاـاعۋلاــ نويلليم2ـ ناۋيـ
ـاتياقپىلوبءاعلىجشۇءىدمىزىراق
ڭىنو،نىمار ـاياسىدمىيتءـەنىتسۇــ
ناتتاس ـناقيد،رىزاق.مىدنەتكىلىگيادـ
ۋباتـاشقاـاعراد پوكـەتوـىياروـ »ـ
نەگەد ۋاجـ ياسودـ ياداجاباـ ـاتقامـ
ۋرەت نىسانيشامـ يالاپيسـ ،پىرۇجءـ ـ
ڭىنايتراپ انىتاساياسلازباـــ سىعلاـــ ـ
.ىدلوبنەمۋرىدۋاج

ىلرىجاققىدلىجپوكياسودۋاج
ڭىنىرەتيادڭام،تەنابات،ىسىنىشلۇق
–تاشىرەدنۇك،پىناتتاقۋاادنىساقرا
نامىداش پىتوءــ ناقتاجـ لىشكەبڭەـ ـ
ناقيد اتقاتسىقڭىنوـىنۇكـىگنىگۇب.ـ
رىبء ناعاتاجـ اتقىشالاق،ىيۇءـ ـىكەــ
قىتتاباق ـالاقنادۋا؛اسلوبـىتاراميعـ
پىتاسناتتاراميعىتتاباقكىيبادنىعىش
ناعلا نىعرۇتـ ناعو،رابـىعاتـىيۇءـ
.ىدياراقاعىزىقرالاقساب

نەپكىدلەگوشكەتاتقاتسىق-لىۋا«
نىتيەتسى لىشكەبڭەـ ،ىدلوبڭاسلوبـ
.»ڭىسەرىشەكسىمرۇتىسقاج،زىسزوسء
لۇبـەنىم ڭىديۇحڭاۋـ لىجشۇءـ ـ
اتقاتسىق ادناعرۇتــ نەگيۇتـەنىلىڭوكـ ـ
.ىرەساىيانىش

ىتقاتسىق نەگرۇجپالاراــــ ڭاۋــ
يۇح راءڭىدلوجتيلافساىعاتقاتسىقـ
ڭىنىسابتو ڭىنىگىسەــ نىيەدـانىدلاــ ـ
ڭىنەشوك؛ەنىنەگلىزىكتەج ـاعاجىكەـ
ـلەجڭىنىراتشاعاسىنىروكـىعادنىۋال
نەم پىلاعرىـەگرىبـ راء؛ەنىنەگلەبرەتـ
ڭىنىسابتو ـلۇگىعادنىدلاڭىنىساپقاقـ
ـرۇتپىرىپلۇقپىتاكەشەشڭىدرەد
ـەكپىترىگۇجزوكنەپقىلىزارـانىناع
ىدەل ناقيد.ـ ىرالالابـ ەدنىتسۇلوجـ
نىرىبء ىرىبء-ـ رىسا،پالاۋقـ پىلاسـ ـ
زامء ماريام-ـ لو.رۇجءپانيوپىلوبـ
ياراق ەروك،ياراق-ــ ەروك-ـــ -لىۋاـ
زوكيەتتەرۋسىلۋايوبيامڭىتقاتسىق
نىۋاج مەكروكرالاــ ەنىسىنىروكـــ ـــــ
زىسىكىرە پىتىلەـ ەدىزوءنىنەكتەكـ
.ىدەناعلاقياماقياب

ىگرىزاق:ەدنىلىڭوكڭىديۇحڭاۋ
،ىسقاجەشكەرەىسىمرۇتڭىدرادناقيد
يەدلىكۇبۋزىگرۇجنىراتسىمۇجسىگە
نىزوءڭىنىسىرادءسىگە،ناقسالانيشام
زىسشىقشۇ نەپقاشۇـ ىداشاشـ ادزاج.ـ ـ
ـلالازنەككەىرەدزو،پىلوباتقاتسىق
زىس ىرەدزو،ىتسىنوكوكــ ناققابــــ ــ

نىراتقىۋات ىدانىتۇتــ اتسىق.ـــ نادۋاــ
،پاتسىقەنىرەليۇتاباقىعادنىعىشالاق
الاق -تراش.ىداناتتاززالءنانىسىمرۇتـ
ىيادعاج ىسقاجـــ ڭىنىرالىسابتوـــ ـــ
ەدنىراب نەدرىبـ كىلوكوتۆاـەكەجـ ـ
سىگە،راب ڭىنىسىمۇجــ ـىسالابراقـ
نەمرالىعادنىسابتو،ەتكىدەراناعلاتقايا
ـاياسنەمىرەتكىلوكوتۆازوءەگرىب
ىدياتتاح ڭەكنىيەدانىسابتوراء.ـ
ىدلوج تەنرەتنيـ ـلىتراتىسىلەجـ
زەك،ناع نەگلەكــ لوقـاتتىقاۋـ ـ
نەمىنوفەلەت ،ىدالاـاعىشـاقپاروتـ
پاروت ـىنەينۇدـىقترىسـىلىقراـ
پىنىسۇتءنەدبا پىلىبءـ ،ناعلاـ ـ
ەسەلەمىگڭا ڭاسلاقـــــ ىرابءــ ەدـ
.ىدمىلىبء،ىتتاۋاس

نەم« شۇءـىلاعرۇتـاتقاتسىقـ
لىج ىدلوبـ ادنىسو.ـ ،ماناتقاماتـ ـ
ادنىسو نەمرالىعاتقاتسىق،نىماتاجـ ــ
يادنىماداڭىنىسابتورىبءناشاقەدلا
ـرۇتقاتسىق.مىتتەكپىلوبـەنەتە
ـەبڭەىلرىجاقڭىنىرەدزوىرادنىع
ڭىنىگ ىسقاج،پىناتتاقۋاادنىساقراـ
سىمرۇت ەدۋرىشەكـ ەدرىۋادـاڭاج.ـ
اشاڭاج ڭىتقاتسىق-لىۋاـــ اڭاجــ ــ
نانىسىمرۇت پىناتتاززالءــ ناقتاجــ ـ
ىتتىقابڭىدرالو نىسىمرۇتــــــ ـــــ
،پىروك نەمـ ـىتتىقابىدمىزوءەدـ
نىمەنىزەس يۋحڭاۋىدەد»ـــــــــ
.ەنەدلىڭوك

ىسىمرۇتىتتىقابڭىدرادناقيدىگەدنىلىڭوكڭىدرداكنىتارۇتاتقاتسىق

ىداليسقىدزىسۋاحا،پەتوتەمزىقزىسىقانانىعاجۋەدمەاعرادنىعرۇت

.ەدۋرەسكەتنىمارۇقتناقىعادناقڭىنىرادنىعرۇتقاتسىقرەگاپيش□

ادنىعاتسىقڭيپۋادناسىلىۋاىزىحايجىسالاقۋحيشڭىنىناۋت-131ـىش-7ناۋتڭيبـىنۇك-18ڭىديا-10
نىتارۇت تەمزىقـ ڭىنىساناحاپيشـىش-7ـىتەرتاـ نىرەلرەگاپيشـ سىنىسۇـ قاتسىق،پىتەـ قىلۋاسنەدانىرادنىعرۇتـ
.ىتتەتسىرونىلىميقۋەتوتەمزىقزىسىقانانىعاجۋترەسكەت

زىسىقا ـكەتنىمارۇقتناقىعادناقڭىنىرادنىعرۇتقاتسىقرەلرەگاپيش،ادنىسىرابىلىميقۋترەسكەتقىلۋاسنەدـ
ناق،پىرەس نىمىسىقــ ىدەشلوـ رادنىعرۇتىراءـ ڭىدرالۋرۋانىتالاعزوقپوك،نىتەگىزەكپوكنىتەلوبلىڭوكـ
ىعادنىراتقاجۋتەدمە،ۋلانىدلا انىرالۋارۇســ تايقۇمــ پاۋاجـ ىسەلەك،پىرەبـ ادماداقــ يالاقـ ەدنىنوجۋلەدمەـ ـ
.ىدەتوتەمزىقانىنىعرۇتقاتسىقماتسانەتتەرمادا60ىپلاجرەلرەگاپيشادلىميق،ىدەتسىقىلىشۋاقسۇن

ڭيمۋايزىمىشلىتء،ڭۇحڭايجۋىشلىتءىتكىرەناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ىدەلىگيانىرەلەنيەب-تەبيناحۋرىلىقراىسىراجتروپس

.ادنىسىراجۋرىكەسەككىيبرالىشۋقو□

اكيتەلتالىڭەجكىدزۇكىتكەزەك-30پەتكەماترو-2قىدنادۋاياعوتناعاشىنۇك-18ڭىديا-10
.ىدزىكتونىسىراج

كىلىدلىڭوك،قىدزىسۋاقا،تروپس« لىكۇبانىسىراجتروپسىكتەرىسونەكتەپىرىقاتىتسابىت»ـــ
نان2000ـىگەتپەتكەم قىتراـ اقسىلا،ۋرىكەسەككىيب،ۋرىگۇجپاعلاجشۇك.ىتسانىتاقـەنەسلەبـىشۋقوـ
ۋرىكەس لىڭەجـىتقايسـ سىراجـاكيتەلتاـ ەدنىرەلرۇتـ رالىشۋقوـ يناحۋرـاشاماتـ تەبـ قىلوتنىسەنيەب-ـ
.ىدەلىگيا

ڭاۋگاۋحڭايىشلىتءنەگلىتەسىنىسۇناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

)3(ىرەدنىيۇتسىنىروكتاحاياسڭىنىسالاقۋحيش

ۋگنىياب سىنىروكـــ ىنويارـــ 3A(ـــ
)ىلەجەراد

سىنىروك ڭىننويارـــ ىسىنىروكــ ـــ
لۇب،مەكروك ـىقراسۋاتراقساەدرەجـ
ەترە،ىسامار اراحاسىتابوـىعادنامازــ
سات ،ىنىسۇمءـ ڭىدلىجـەشەن100ــ ـ
ناعنىلاسادنىدلا اۋحڭىچـــ ـىساناحتۇبـ
رادنىقا،راۋقزىق،راپكوكنىياسلىج،راب
ـاناس-تلاسىلرۇتسادءىتقايسىسىتيا
.ىدارۇتپىلىزىكتورادلىميققىل

ۋولنايجۋيج لۇگماشـىلىۋاـ لوكـ ــ
)ىلەجەراد3A(ىنويارسىنىروكىگىش

سىنىروك ىلىۋاۋولنايجۋيجىنويارـ

ـانروانىسىعىشڭىنىعاتسىقنۇسايجناج
رەج،ناقسال .ۋم300نەماماشىعامۋاـ

ىلىج-2018 كىتتەكەلمەماديا-10ــ ــ
3Aسىنىروكـىلەجەراد پىلوبىنويارـ
ەدنىشىڭىنىنويارسىنىروك.نەگلىتىكەب
لۇگماش3 راء،رابـىگىشلوكــ ـىلىجـ
ـزەكناعلىشاارىپلۇقلۇگماشاديا-7
ـاجڭىدزوكىسىنىروكمەكروكـىگەد
سىنىروك.ىدالانىۋ ادنويارــ اۋراش«ـ ـ
رىبءـانىسابتو لىج»تاحاياسكىدنۇكـ
رىزاق،ىدەلىزىكتوـىيوب رالاۋراش3ــ ـ
ـياجاياس،پىلوبرابىياجاياسـىعىتتاش
ىرالىعلىرۇقڭىدرال تەمزىق،قىلوتــ ــ

ڭىنىرادماعاتلىۋا،يادىعاديوىرەلۋەتو
لىتءـىمادء ىتا،ەتوم-ەتو.ىدەرىيۇـ
»ىتەقىۋاتۋولنايجۋيج«ناعلاراتاقسىلا
قا-يادنوس،نەمىعىلىراعوجىگىتكەروح
نەمىگىلىدماد ڭىدرالىشتاحاياسـ پىتانۇـ
نىتيەج انىماعاتــ ناعلانياــ سىنىروك.ــ ـ
رالاۋراشرىزاقەدرىڭوىتساراقـانىنويار
قىلىسابتو قىلابــ نەنىگىشلوكـ ى10ـ
لۇب،راب قامراقــ ۋلاسـ ىرەلرەكسەۋاـ
.رەجنىتيامرىتپاتنىشۇء

ۋوجاش پاراشڭاۋجۋيجــ ىساجروقـ ـــ
)3Aىلەجەراد(

ڭاۋجۋيجۋوجاشۋحيش ىتكەشقاراـ

كىلىشرەكپاۋاج ىگىتسەتكىرەســ ۋحيشــ
-ناتساب،ىرەبنەننەكپەتەگرىانىسالاق
ـسىمۇجۋتىشاقارا،ۋگەمىزۇجءقايا
انىرات ڭەك،پىيوقنەدــ ىدمەلوكـــ ــ
پىنەيۇسـانىساينەلسىرىدنوءـىلاپسالۇ
اتياق،يەبزىگرۇجسىرىدنوء پاراشــــ ـ
ـىساتتاراجيتىگەدنىسىگلۇىساجروق
ـلىگەادنىروكىلرەج،پىنالادياپنەنىل
نەگ ىدمىزۇجءـ نەگزىگنەناداكيرەماـ
نەمە ڭىدۋحيش،پىلاسەنىگەلەششاعاـ
،پىتىشايعيباتادنىسارۋتارەپمەتـىلياج
ۋوجاشـەيـەنىگىلەشكەرەۋحيش لىزىقـ
.ىدەرىدنونىعارا

تاحاياساعياتاعابرات

ىنويارسىنىروكۋگنىياب□
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