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وگڭۇج كىتسينۋمموكــ قىلاتروـىسايتراپــ ـ
،ىساعاروتءتەكەلمەم،ىيجۋشسابڭىنىتەتيموك
قىلاترو ،ىساعاروتءڭىنىتەتيموكرەتسىيرەكساـ
ڭىنىتەتيموكۋتەدڭەرەتياپپاجىنامروفەرقىلاترو
ىنۇك-26ڭىديا-11ڭيپنيجيشـىسىشۋرەگڭەم
نەتسۇت نىيەكــ قىلاتروــ ياپپاجـىنامروفەرـ ـ
نىسىلىجامءىكتەر-11ڭىنىتەتيموكۋتەدڭەرەت
پىراقساب .ىدەليوسزوسءىدزىڭامىراءىتشاـ
يالىبلو ىدەتپىرادـاسابپەدـ -19ايتراپ:ـ
قىلاتروـىتكەزەك ىپلاجىشنىتروتءـىتەتيموكـ
نەمـىسىلىجامء قىلاتروىتكەزەك-18ـايتراپـ
يحيراتڭىنىسىلىجامءىپلاجىشنىشۇءىتەتيموك
ىساكيگول قىلايرازان،سالرىماتــ ـىساكيگولــــ
رىبء زىعىتىساكيگولقىتتايلاما،كەرىتەنىرىب-ـ
قىلاناسىن،ىتسىنالياب ىرادعابــ ناتسابـ قايا-ـ ـ
ىلەلەك،يەدرىب ىرالۋرىتسالانروــــ اساعلاجــ ـــ
نەگلىتەلىرەگلى قىلاتروـىتكەزەك-19ـايتراپ.ـ
ايتراپـىسىلىجامءـىپلاجـىشنىتروتءـىتەتيموك

ىتكەزەك-18 قىلاتروــ ـىشنىشۇءـىتەتيموكــ
نەنىسىلىجامـىپلاج ياپپاجـىنامروفەرـىگرەبـ
ڭىدۋتەدڭەرەت كىدمىزۇت،نىرەتكىتسىتەجقىلايرازانـ
قىتتايلاما،نىرەتكىتسىتەج ىلەيۇجنىرەتكىتسىتەجــ
پاتقانيج ىنامروفەرەدرىۋاداڭاج،ناتساملاقاناقـ
ياپپاج ۋتەدڭەرەتــ ەدنىنوجـ مىلرۇعاناـ نىقياـ ـ
ىراعوج ىداساجـابوجـىليەگڭەدـ اشوگڭۇج.ـ
ىنوەناجىدۋلوبىدناباتەنىمىزۇتمزيلايستوس
ىتتەكەلمەم،ىدۋرىدنەدلەمەك ەگنوجــــ ۋلاســ ـ
ـنامازىسونىتەلىباقۋلاسەگنوجنەمىسەيۇج
امروفەر،پىتەكەزوىدۋتەلىرەگلىىدۋرىدناد
تەكەلمەمـىلىقرا نەمـىمىزۇتءـ ـىتتەكەلمەمـ
ۋلاسـەگنوج نىسىلىرۇقـىسەيۇجـ ۋتەلىرەگلىـ ـ
ىدنىسىسىلىرۇقمىزۇتء،پىتيەشۇكنىعىلىلاناس
ىگزىگەنـىسو ،پىرىدنەلىتكەنروكـىنىلەجــ ـ
ىنامروفەر زىسكىدزۇــ ياپپاجـ ،پىتەدڭەرەتـ ـ
پىلىرىتسالانرو ناعلوبــــ ىلرۇتءـــ امروفەرــ ــ
ڭىنىرەتتەدنىم نىيادعاجۋلادنىروــــ پاتقاداـــ ـ
نەمۋالالاس،نەمۋرەسكەت ىشنىتروتء،ەگرىبــــ ــ
سىلىجامءـىپلاج ىدرالاراشىدزىڭامناعرىتسالانروـ
ەدنىزەكرەداد تەمزىقــ نۇكـــ ەنىبىتراتــ ــــ
ايتراپ،پىزىگنە قىلاتروـــ ىتەتيموكــ نىقياـــ ـ
ناعرىدناتقارۇت ىتتەكەلمەمــ ەگنوجــ اعۋلاســ ــ
لىعۇش ڭىتقىلاح،رەدمىزۇتـىتتەجاقــ ـاشاماتــ
نەگەدـاقسىمرۇت ڭىتـ ادۋرىدناتتاعاناقنىگەلىتـ
اعۋلوب رەدمىزۇتـىتسىيتءــ ەدنىنوجـ لەدەجـ ـ
ۋەتترەز ۋرىتسالانرو،پىزىگرۇجـ امروفەر،پاساجــ ـ
ڭىنىرالاراش ىدناجـ نىۋساتقاباساسىعوت،نىۋساتشۇـ
ەگەزۇج ىتقىلىعڭىت،پىرىساــ لوقـەگەجيتانــ ـ
.كەرەكۋتەكىدلىپەكىيانىشەگۋزىكتەج

وگڭۇج كىتسينۋمموكــ قىلاتروـىسايتراپــ ـ
،ىرەلەشۇمىتقارۇتڭىنىسورۋيبيساياسـىتەتيموك
ڭىتقىلاترو ڭىنىتەتيموكۋتەدڭەرەتياپپاجىنامروفەرـ
راسابنىرو ىرەلىشۋرەگڭەمــ ڭاۋ،ڭايچىكيلــ ــ
.ىتسانىتاقەكسىلىجامڭىجناح،ڭينۋح

سىلىجامء ىدرالروتكاف«ــــ پىرىدنالرازابـــ ـ
ڭىدۋرىتساعياج مىلرۇعاناـ ىدلەمەكـ ىسىلىزۇتءـ
نەم نىمزيناحەمـ ۋتانروـ رىكىپـىلارۋتـ ،ىد»ـ
نىعىلىشاۋراشلىۋا« ۋادلوقــــ ەناجـ ۋاعروقــ ــ
نىمىزۇتء ۋرىدنەدلەمەكــ رىكىپـىلارۋتـ ،ىد»ـ
ڭىدزىمىلە« ىمىزۇتءۋتەزىساماتماقىدۋەدمەـ
اڭاج«،ىد»رىكىپىلارۋتۋتەدڭەرەتنىسامروفەر
ەدرەتپەتكەمشىۋاتساب،اترو،ىراعوجـىگەدرىۋاد
كەبڭە نىسەيبراتـ ياپپاجــ ۋتيەشۇكـ ـىلارۋتـ
رىكىپ ناعاشروقـىعنامازـىسو«،ىد»ـ ـىناتروـ
ىشكەتەجىلارۋتۋتانرونىسەيۇجۋلاسـەگنوج
رىكىپ اڭاج«،ىد»ـــ ۋتراعا-ۋقوـىگەدرىۋادـــ ـ
ىعىلروتكەپسني ىسىلىزۇتءـــ نەمــ ـىمزيناحەمـ
نىسامروفەر ۋتەدڭەرەتـــ رىكىپـىلارۋتـ ،ىد»ـ
ناعنادماعوقىساكينحەت-مىلىعىعىلىشاۋراشلىۋا«
تەمزىق ۋەتوـ نىسىلىرۇقـىسەيۇجـ ۋتيەشۇكـ ـ
اشناقرىبءـىلارۋت رىكىپـــ ڭىتقىلاترو«،ىد»ــ ـــ
ىتسىتاق ڭىنىرالۋاراتــ ايتراپــ ـىتكەزەك-19ــ
قىلاترو ىسىلىجامءىپلاجىشنىتروتءىتەتيموكـ
ىراراق‹ ڭىن›ـ ،ۋرىدنەلىتكەيادنىرالاراشىدزىڭامـ
ۋرىدناتقانايت ىگەدنىنوجــ سىمۇجــ ـىسىلوبءــ
نىسابوج قىلاتروىتكەزەك-18ايتراپ«ـەناج»ـ
ىگرەبنەنىسىلىجامىپلاجـىشنىشۇءـىتەتيموك
ىنامروفەر ياپپاجـــ ىدۋتەدڭەرەتــ ۋاتپاراسـ ــ
.ىدادلۇقامپاراق»نىسامادناياب

سىلىجامء ىدرالانىمـــ پاتاــ ىتتەسروكـ :ـــ
مىلرۇعاناۋرىتساعياجپىرىدنالرازابىدرالروتكاف
ىدلەمەك ىسىلىزۇتءــ نىمزيناحەمــ ادۋتانروــ ـ
ۋادماق ىعادنىعاجـ قىدمىلىرۇقــ ىنامروفەرــ ــ
ۋرىدنالرازاب،پىلوبىدناباتەگۋتەىلەجىگزىگەن
نىسامروفەر ىراعوج،ەگۋتەدڭەرەتـــ ەدەروــــ
كىسە ەگۋتيەڭەكىدۋشاـ ىدناباتــ ،پىلوبـ ـ
ىدزىڭام ڭىدرالروتكافـــ نىكرەـــ انىۋجلىجــ ــ
لىۋاقسوت نىتالوبـ كىدمزيناحەم،كىتسىلىزۇتـ ــ
ىدرەلىگرەدەك ىدزىڭام،پىيوجـ ىدرالروتكافــ
پىرىدنالرازاب ۋرىتساعياجـ ،پىتيەڭەكنىمەلوكـ
،پىرىدنادزىسۋاقانىسەيۇجرازابرالروتكافىدزىڭام
ىدزىڭام رالروتكافـ رازابـ مىزۇتءـ نىسىلىرۇقـ ـ
رازابنىساعابڭىدرالروتكافىدزىڭام،پىتەلىرەگلى
ىۋجلىج،ىدۋەلىگلەب ىۋلىرىتساعياج،ىتتەر،نىكرەـ
،پىرىساەگەزۇجىدۋلوبلىداء،ىدمىنوءىراعوج
ىراعوج ـازىسو،ەگۋتەلىرەگلىىدۋمادىلاپاسـ
ناعنادنام قىلاكيمونوكەـ كىرەباعۋتانروەيۇجـ
.كەرەكۋالاقزىگەنكىدمىزۇت

سىلىجامء ىدرالانىمـ لىۋا:ىدەتپىراداسابـ
نىعىلىشاۋراش ۋادلوقـ ۋاعروقـەناجـ نىمىزۇتءـ ـ
ەدۋرىدنەدلەمەك،ادۋتانرو ،نىعىلىشاۋراشلىۋاـ
ىتقاتسىق-لىۋا نەمىدلاـــ اعۋتىمادـ ىدناباتــ ـ
لىۋا،پىلوب نىسايگەتارتسۋرىدنەدلۇگىتقاتسىق-ـ
ىدۋراقتا سابـ ڭىنىعىلىشاۋراشلىۋا،پىتەاقتۇتـ
لىۋا،ىسامروفەرقىدمىلىرۇقىعادنىعاجۋادماق
نىعىلىشاۋراش ىدنايابـ انىعىلىشاۋراشلىۋا،ۋتىمادـ
ىدمىلىنىسۇ ىعىلىشاۋراشلىۋا،ۋتەزىساماتماقـ

ىرالىقامەدراج نەمــــــ لىۋا،ىرەدمەلوتــ ــــ
نىعىلىشاۋراش ۋادلوقـ ،ىۋلىنالادياپڭىنىرالىجراقـ
ىۋلىراقساب ىتقايســ نادراتقاجــ ىنامروفەرــ ـــ
تەكەلمەم،پىتەدڭەرەت ،نىتەسەليۇانىيادعاجــ
ناج ىرادعاب،نىتيتماقـىتقاج-ـ ىنىيۇتء،نىقياـ
ىليالوقاعۋراقتا،ىتسەكياسىرالاراش،ىتكەنروك
نىعىلىشاۋراشلىۋا ۋادلوقـــــ ەناجـ ۋاعروقــ ــ
نىمىزۇتء نىعىلىشاۋراشلىۋا،پىتانروپەدنىترىبـ
اعرالاۋراش،نىتەرىدنەتتەۋلا ىدرالاۋراش،ىدمىيتءــ
،نىعىلىتقارۇت،نىگىدلادڭىدراتتاساياسنىتاتىياب
.كەرەكۋتيەشۇكزىسكىدزۇنىگىلىدمىنوىتقان

سىلىجامء ىدرالانىمـــ پاتاــ ىتتەسروكـ :ـــ
زىساماتماقىدۋەدمە قىلاح—ـىمىزۇتءۋتەـ
نىسىمرۇت ىدزىڭامڭىنىمىزۇتءۋتەزىساماتماقـ
سادمارۇق ىدزىگەن،ىگىلوبـ ،ۋتەزىساماتماقــ
ىدناياب،ىتقىنرو،ۋەبەجــىتكىدلىدا ۋلوبــــــ ـ
ەنىبيسنيرپ ىدناباتــ ىتقىيال،لىداء،پىلوبــ ــــ
زىساماتماقـىنەلىمام ،پىرىدنەدلەمەكنىمزيناحەمۋتەـ
ىدناياب،ىتقىنرو ۋارۇقـىجراقــ سىمۇجەناجـ
ۋزىگرۇج نىمزيناحەمـــ ،پىرىدنادزىسۋاقاــــ ــ
ىۋرىدنادزىسماقۋەدمەىدمىنوءىراعوج،ىدماراج
ۋەلوت ىدنەمراپادڭاتاق،پىتانرونىمزيناحەمـ
روق ،پىرىدنادزىسۋاقانىمزيناحەمۋراقساب-ۋالىقابـ
كەمراد-ىرادء،ۋەدمە تەمزىقــ ڭىنىۋەتوـــ ــ
ۋادماق ىعادنىعاجـ نىسامروفەرــ ىتسەكياســ ــ
ىدۋەدمە،پىتەلىرەگلى زىساماتماقـــ ڭىدۋتەـــ
كىتتەمۋەلا ،پىرىدنالىلاپاسنىۋەتوتەمزىق-ۋراقسابـ
الاق،نىيتماقـىتقىلاحـىپلاج نەمــ رىبءلىۋاـ
ساتۇت كىلىشرەكپاۋاجنەپقىقۇ،نىتانالراپسوجـ
زىساماتماق،نىقيا پوك،ىدناياب،ىتقىيالىۋتەــ
ىلىتاس زىساماتماقىدۋەدمەــ نىسەيۇجۋتەــ ــ
.كەرەكۋتانرولەدەج

سىلىجامء كەبڭە:ىدەتپىراداسابىدرالانىمـ
كىتسيلايستوسـاشوگڭۇج—ـىسەيبرات ەيبراتـ
ڭىنىمىزۇتء -ۋقوڭىنايتراپ.ىنۇمزامىدزىڭامـ
ۋتراعا نىتىعابـ ياپپاجـ ەگەنو،پىرىدنەلىتكەيادـ
پىتەسروك ىدناباتـەگۋەلەيبراتماداـ ،پىلوبـ ـ
كەبڭە نىسەيبراتـ ڭىدۋلۋابىدنىرادـ ـىپلاجـ
شىۋاتساب،اترو،ىراعوج،پىزىگنەـانىسىراب ــــ
،پەتكەم،ىسابتو،پىرىڭىسءەنىرەدڭەزەكۋقو
ماعوق ىتقاجراءــــ مادا،پىرىتساتقاباســــ ـــــ
ڭىدۋەلەيبرات نىرادعابـ ۋقو،پىرەگيـ ۋتراعا-ـ ـ
انىعىلىدڭاز سىلىزۇتء،پىنۇسيوبــــ نەپـــــــ ــ
قىلاڭاجـەگمزيناحەم ڭىنەيبرات،پاساجـ ىتقانـ
ڭىتتەكەرانەممىنات،پىرەبنامءاسابەنىگىلىدمىنو
نىگىلرىب ەگەزۇجــــ ڭىدرالىشۋقو،پىرىساـــ ــ
،نىساراقزوكرىموء،نىساراقزوكـەينۇدسىرۇد
.كەرەكۋەبەجنىۋرىتساتپىلاقنىساراقزوكنۇق

سىلىجامء ىدرالانىمـــ پاتاــ ىتتەسروكـ :ـــ
ناعاشروق ۋلاسـەگنوجـىناتروـ نەمىسەيۇجـ
ەگنوج ۋلاســ نىتەلىباقـ ىدۋرىدنادنامازىسوــ ـ
ىدۋتەلىرەگلى اناسىنـــ قىلىشساب،پىتەــــ ــــــ
كىلىشرەكپاۋاج نىروپىساك،نىسەيۇجــــــ ــــــــ

ىگىلىشرەكپاۋاج ىپلاج،نىسەيۇجــ قىتقىلاحــــ ـ
تەكەرا ،نىسەيۇجۋراقساب-ۋالىقاب،نىسەيۇجـ
رازاب كىلىدمىنەس،نىسەيۇجـ -ڭاز،نىسەيۇجــ
تاساياس ،پىرىدنادزىسۋاقا،پىتانرونىسەيۇجـ
،پىرىدناتقانايتنىگىلىشرەكپاۋاجڭىدرالاعلۇتىلرۇتء
رازاب ىرالاعلۇتـ نەمـ ڭىنمىۋاقـ ۋسىلاستاـ ـ
نىگىلىدنەسلەب ىرادعاب،پىتالىراعوجـ ،نىقياــ ـ
مىشەش ىۋادلىباقـ ىۋراقتا،يملىعـ ،ىدنەمراپـ
ىۋرىدنالاتنى پوك،ىدمىنوءــ زىگەنــــ تاــــ
ىلادياپ،نىتاسىلاس نىتاسادلاپقىــــ ناعاشروقــ ــ
ۋلاسـەگنوجـىناترو ،پىرىتساتپىلاقنىسەيۇجـ
قىلايگولوكە ڭىناتروــ نىۋراسقاجـىليەگەبۇتـ ـ
ىدنەمراپنىشۇءۋرۇقوگڭۇجىتكىروك،ۋتەلىرەگلى
.كەرەكۋەلرىزاقىدزىساماتماقكىدمىزۇت

سىلىجامء ىدرالانىمـ اڭاج:ىدەتپىرادـاسابـ
ۋتراعا-ۋقوــىگەدرىۋاد ىعىلروتكەپسنيــ ــــــــ
ەدۋتەدڭەرەتنىسامروفەرىمزيناحەم-سىلىزۇتء
ىدۋتراعا-ۋقو نەمىدلاــ اعۋتىمادــ ىيانىشــ ـــ
كىدلىپەك زىعىتىدۋتەــ ۋاقراـ ەگەنو،پىتەـ ــ
پىتەسروك ۋەلەيبراتماداـ نىتەدنىمـىلرىبۇتءـ ـ
ۋراقساب،پىرىدناتقانايت ـنالىلاپاسنىسىلىزۇتءــ
سىمۇج،ىدۋرىد ۋزىگرۇجـــ نىمزيناحەمـــ ــــ
نەدەجيتان،ىدۋرىدنەدلەمەك ىدۋنالادياپــــــ ــ
ىدۋتيەشۇك لاماقـ ۋقو،پىتەـىنىيۇتءۋلاـ -ـ
ۋتراعا ڭىنىعىلروتكەپسنيـ نىسەرونەمىساپاسـ
زىسكىدزۇ ىلرۇتء،پىتالىراعوجـ ڭىدرالاعلۇتــ ـ
ۋتراعا-ۋقو تەمزىقـ نىگىلىشرەكپاۋاجـ ىيانىشـ
.كەرەكۋتەلىرەگلىنىۋراقتا

سىلىجامء ىدرالانىمـ لىۋا:ىتتەسروكپاتاـ
ىعىلىشاۋراش مىلىعــ ناعنادماعوقـىساكينحەت-ـ ـ
تەمزىق ۋەتوـ ەدۋتيەشۇكنىسىلىرۇقـىسەيۇجـ
مىلىعـىعىلىشاۋراشلىۋا قىلاكينحەت-ـ تەمزىقـ
ڭىنىۋەتو ىدمىنوءــ نىۋادماقـ ،ىدۋتيەبوكـ ــ
ۋادماق نەمــ ڭىدۋنىستەجاقــ نىۋساتشۇــــــ ــ
ىدۋتيەشۇك شۇكـ ۋلاسـ لىۋا،پىتەـىنىيۇتءـ
ىعىلىشاۋراش مىلىعــــ قىلاكينحەت-ــ تەمزىقــ ــ
ڭىدۋەتو نىگىلىدمىنوـ ىدۋتالىراعوجـ ـاناسىنـ
لىۋا،پىتە ىعىلىشاۋراشــ نىرالاكينحەتـــــ ـــ
ۋرىتسالىپلاج ڭىنىرادمىلىرۇقـ تەمزىقـ ەدۋەتوـ ـ
قىلاڭاج رەتپەتكەمىراعوج،پىتەلىرەگلىنىۋاساجـ
نەم يملىعـ تەمزىقڭىنىرادنىرو-ەمەكەمۋەتترەزـ
ۋەتو نىسايستكنۋفـ ،ناعنالرازاب،پىتيەشۇكـ ــ
ناعنادماعوق تەمزىقـ ،پىتياروزنىرەتشۇكۋەتوـ
قىشا ىرىبء-نىرىبءزىگەنپوك،نىتەسەلەكەسابـ
ىراعوج،ىدمىسەكياس،نىتياتقىلوت لىۋاىدمىنوءـ
ىعىلىشاۋراش مىلىعــ ناعنادماعوقـىساكينحەت-ـ ـ
.كەرەكۋرۇقلەدەجنىسەيۇجۋەتوتەمزىق

سىلىجامء ىدرالانىمـ ايتراپ:ىدەتپىراداسابـ
قىلاتروـىتكەزەك-19 ـىشنىتروتءـىتەتيموكـ
ڭىنىسىلىجامءـىپلاج ياپپاجىنامروفەر»ىراراق«ـ
،ىدمىسەكياس،انىۋلاتقانيجىلەيۇجڭىدۋتەدڭەرەت
ىراعوج ىدمىنوءـ ۋنۇسيوبـىلرىبۇتءـانىۋلوبـ
نىمەشلو ىدەلرىزاـ :زىمىنىتيەتسىىدنەڭىدزىبء.ـ

ىلرۇتء ڭىدرەدمىزۇت،ڭىنامروفەرــ مىلرۇعاناــ ـ
مىلرۇعانا،انىۋسىلوت انىۋنالاعلۇتــــــــ ياراقـــ ـ
نىۋلەدمىيەب ىلرۇتء،پىتەلىرەگلىـ ڭىنامروفەرــ
رىبء،پەبەجارازوء ،انىۋلوبىلادياپـەنىرىب-ــ
قىلايميحارازوء رەساــ كىدنىكمۇمـانىۋاساجـ ـ
ۋاساج اشوگڭۇج.ـــ مزيلايستوســـ ىلرىبۇتءــ ـــ
ىگزىگەن،ڭىنىمىزۇتء ىدزىڭام،ڭىنىمىزۇتءــــ ــ
نامءاعۋنالارۋتەنىرەدمەشلو-پالاتڭىنىمىزۇتء
تەمزىق،پىرەب ڭىتتەمزىقەناجنىسىلەجيوــ
نىساقتۇت سىلىجامءىپلاجىشنىتروتء،پادنىقياـ
ناعرىتسالانرو نەمىرەتتەدنىمـامروفەرـىلرۇتءـ
رىبء،پىرىتساتشۇ اداعلۇتــ رىبء،پىتەلىرەگلىـ ــ
مىزۇتءڭىنامروفەر.كەرەكۋرىدناتقانايتاداعلۇت
نىسەگلۇج نىرادناقتانروــ ىشنىتروتءــ ـىپلاجــ
سىلىجامء زىسكىدزۇپىرىتوارىتسىلاسـانىحۋرـ
قازۇ،پىرىدنەدلەمەك،پەدمەكەب تىقاۋـــــــ ــ
ىدمىنوء مزيناحەمـ ؛ۋتانروـ ۋاساجسىنەدزىـ
ىرەلىگەدنىتسۇ ەدنىنوجــ ناتقىدنىيقــ لاماقــ ـ
ڭىت،پىرەگيـىتقىمىدۋلا ،پىتاراجـەجيتانــ
كىدمىزۇت،ىدۋاتپىرۇس،ىدۋالىدنىتىروق ـــــــــ
ۋرىتسالانرو ؛ۋەتسىيادىعاديوىدۋرىتساتپىلاقـ
اعاترو،ىدۋالراپسوج رادناعرۇتپىتۇكىدۋيوقـ
ەدنىنوج نەپقىدلىتابـ قىلاڭاج،پاساجامروفەرـ
رەد،پىشا ەدنىزەكـ ابوج،پەتترەزـ ۋاساجـــ ــ
كەرەك ەملاد،ۋالراپسوجلادء-ـەملاد.ـ لادء-ــ
ۋراقتا قىلوتـانىعاجـ شۇكـ امروفەر،پىلاسـ ــ
يادناق اعاتروەدزەكياق،ىدەشەشـىنەلەسامـ
مىزۇتء،ىدالىيوق رابىلوريادناقانىسىلىرۇقــ
ڭىدرەدنەگەد ۋەتسىپىرەكسەقىلوتنىعىلرابـ
ىرەتكىلەشكەرەڭىدرالامروفەرەشىلرۇت.كەرەك
نەم نىراتتاپيسـ ابوج،پىرەگيــ ،ىدۋاساجــ ـ
ىدۋرىدناتقانايت،ىدۋرىدنادزىسۋاقاىدمزيناحەم
ىدۋتەلىرەگلى ىدناباتـەگۋرەگيـەگرىبـ ۋلوبـ ـ
كەرەك راءادۋرىدناتقانايتنىرالابوجـامروفەر.ـ
ڭىدرەج انىيادعاجـ ياراقــ ىلاناسىن،پەتسىـ ــ
اعۋلوب ىراعوج،ۋلىتمۇــ نەمــ نەموتـ رىبء«ـ ـ
ۋلوبـىعرىدىس نىعىلراب،ناد»ـ رىبء«ـ نەپقىبىشـ
ىدمىنوءمىزۇتء.كەرەكۋلوبقالۋاناد»ۋاديا
ىدرازانەگنەگەداپقوج،ەمىتسۇتءـاعمىلانيا
ارىدنالرىعوش پىرىتوـــ ۋالىقابــ ۋرەسكەت-ـــ ــ
،نىۋلاتقانيجڭىدرالاناسىنڭىنامروفەر،پىزىگرۇج
ڭىدراتتاساياس ڭىتكىلىدمىنو،نىۋلاتقانيجــــ ـــــ
ۋاراقانىناعامرىسا-ناعرىساەگەزۇجنىۋلاتقانيج
ىدزىڭامڭىتسىلىجامءىپلاجىشنىتروتء.كەرەك
نىرالاراش ۋراقتاـ نىسابوجـ ىدۋاساجـ ـىتقىمـ
تىقاۋ،پىرەگي لوج،نىسەتسەكــ ،نىساتراكــ
.كەرەكۋادنىقيانىلىساتءەجيتان

قىلاترو ىنامروفەرــ ياپپاجــ ۋتەدڭەرەتــ ـ
ڭىنىتەتيموك ىرەلەشۇمـ ،ىتسانىتاقەكسىلىجامـ
قىلاترو نەپـ ىتسىتاقڭىنىرادناگروتەكەلمەمـ
راتسادلوجـىتپاۋاجـىعادنىرالۋارات ـەكسىلىجامـ
.ىتسانىتاقياتترىس

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

ىدەتپىراداسابپەديالىبپىشاپىراقسابنىسىلىجامءىكتەر-11ڭىنىتەتيموكۋتەدڭەرەتياپپاجىنامروفەرقىلاتروڭيپنيجيش

،پىرىدناتقانايتنىرالاراشىدزىڭامڭىنىسىلىجامءىپلاجىشنىتروتءىتەتيموكقىلاتروىتكەزەك-19ايتراپ
كەرەكۋرىساەگەزۇجىدۋرىتساتقاباسارىتسىعوت،ىدۋرىتساتشۇىدناج،پىتەدڭەرەتياپپاجزىسكىدزۇىنامروفەر

ىتسانىتاقڭىجناح،ڭينۋحڭاۋ،ڭايچىكيل

زىمىشلىتء ڭىديا-11.ىديالراباحـوبنىۋـ
ىنۇك-27 قىتقامياـــ ڭىنموكتراپــ ـىيجۋشـــ
قىتقاميانيبەۋش موكتراپـ )نەگلىتيەڭەك(رەلەشۇمـ
نىسىلىجامء پىراقسابــــ ىلايمونوتۆا،پىشاــ ـــ
قىدنويار موكتراپــ ىتقارۇتــــ ىتەتيموكـــ ــــ
ىلايمونوتۆا،نىحۋرڭىنىسىلىجامء)نەگلىتيەڭەك(
ڭىننويار كىتسينۋمموكـوگڭۇج«ـ ڭىنىسايتراپـ ـ
قاتسىق-لىۋا تەمزىقـ نىسەجەرەـ ەدنەموت(»ـ ـ
يەلىرەكشى)ىدنىلاپىلىتراقسىقپەد»ـەجەرە«

ۋرىدنەلىتكەياد،ۋنەريۇ ڭىنىسىلىجامءـامادنايابـ ـ
نىحۋر ڭىدزىمىعاميا،ىدنەريۇ،ىدزىكتەجـ ـــــ
.ىتسادلىقانىرىكىپۋرىدناتقانايت،ۋرىدنەلىتكەياد

سىلىجامء ىدرالانىمـــ پاتاــ ىتتەسروكـ :ـــ
ىعاتقاميا ىلەجەرادراءــــ تەمىكۇ،ايتراپـــ ــــ
ڭىلاقـەناجىرادنىرو ىرەلەشۇمـايتراپـ نەمـ
رالرداك تروتء«ــ مىناتــ نىشىد»ـــ ەدنىنامـ ــ
،پىتيەشۇك تروتء«ــ مىنەسـ ،پەدمەكەبىد»ـ ـ
ىنىكە« ۋاعروقـــ ساب،پادنىروىد»ـــ يجۋشـ

ڭىنڭيپنيجيش ىدزىڭامــ ڭىنىزوسءـــ ەناجــ ــ
ىدزىڭام ڭىنىۋاقسۇنـــ نىحۋرــــ مىلرۇعاناــ ـــ
يەلىرەكشى يش،پىنەريۇـــ ڭىنڭيپنيجـ اڭاجـ ــ
اشوگڭۇجرىۋادء مزيلايستوســـــ نىسايەديـــ ـــ
ڭىدۋرىدنەلىتكەياد اعاناس،نىۋەدڭەرەتـــــ ــــــ
نىۋنالىتقان،نىۋالايۇ ،پىتەلىرەگلىزىسكىدزۇــ
،ڭىنىرەدمىشەشىلرۇتءڭىنىتەتيموكقىلاتروـايتراپ
رىمات،پىناتقانايتادياتاعابراتڭىنىرالۋرىتسالانرو
انىۋترات كىدلىپەكــ كەرەكۋتەـ ـىلايمونوتۆا.ـ

قىدنويار ىرالۋرىتسالانروتەمزىقڭىنموكتراپـ
اراق،اشنىيوب ىدرەتشۇكــــ ايقرۇس،ۋاتسالاــ ـــ
ىرەتشۇك ۋيوجـ نىسەرۇكـىلۋانراـ زىسكىدزۇـ
يساياس،پىتەدڭەرەت ىديەگڭەدــــ مىلرۇعاناـ ـ
تەمزىق،پىتالىراعوج نىتەلىباقـــــ ياپپاجــــ ــ
؛ۋتالىراعوج الىرىياق«ـ ىدۋاڭو-ۋەتتەر»پاراقـ
ىتقىم ،پىرەگيـــ ەگەش«ــ ۋعاقـــ نەمىحۋر»ـ ــ
ىدۋرىدناتقانايتاشنىيوبرۇتء-رۇتء،پەلرىب-رىبء
ىتقىم ۋاتسۇــــ ىدنىيۇتء؛ــ ىدرەتتەمزىقـــ ــــ

يادىعاديو اراق،پىرەگيـ ،ۋاتسالاىدرەتشۇكــ
ايقرۇس ىدرەتشۇكــ ۋيوجـ نىسەرۇكـىلۋانراـ ـ
نەپقىلىدنابات يەلىرەكشىــــــ ؛ۋتەلىرەگلىـــ ـــ
كىلىشكەتەج-ۋازۋق ،ىدۋالىقاب،پىتيەشۇكىدۋتەـ
پىتراتء ،ىدۋراقتاــ ىدۋتراتـاقپاۋاجـ ناتسابـ -ـ
قايا ،ىتقىنرو،زىسپىۋاح،پىرىتساتقاباسـ ــــــــ
ۋتاراجزىسكىدزۇىناتروقىدماعوقىدمىساراج
.كەرەك

)ەتتەب-2ىساعلاج(

ىتشانىسىلىجامء)نەگلىتيەڭەك(رەلەشۇمموكتراپقىتقاميا

قىلاتروايتراپ،پىتيەشۇكىدۋالاقراكىلىشرەكپاۋاج،پىتالىراعوجىديەگڭەديساياس،پەلىگيااتتايلاماىتشىروب،ىتتاسقامىگلەۋا
كەرەكۋتەكىدلىپەكانىۋتراترىمات،پىناتقانايتڭىنىرالۋرىتسالانروڭىنموكتراپقىدنويارىلايمونوتۆا،ڭىنىرەدمىشەشڭىنىتەتيموك
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ىتكىلىكە ،پالامياجـــــ ـــ
تاحنۇء ەگزىمەشكەتـــ ــــــــــــ
!زىڭىلىسوق

راباحىدزىڭام

ىتشىروب،ۋاپتىمۇىتتاسقامـىگلەۋا«
قىتپىرىقاتىگزىگەن»ۋاتقاسكىرەبەتسە
ـابرات،ىرەبنەننەگلىتەتسىروىسەيبرات
ياتاع -ۋەتتەرىلۋانرا»8+2«ىعامياـ
ەگنوج ،ىدۋلاســـ قىلاح»1+3+3«ـ ــ
ىتقىلىعڭىتىدۋەتسىسىءىتقاننىشۇء
ڭىناراقۇب،پىرىدناتقانايت نىسەددۇمـــ ـ
ۋادنايز،ۋەمەلە نىسەلەسامــ ۋەتتەرـ -ـ
،پىرىدنالرىعوشىتشۇكاعۋلاسەگنوج
ىتپىتراتء،ۋاتسىرۇدىدليتس ـــــــــــــ
ڭىدۋتيەشۇك ىلىقراىگىلىدمىنوىتقانـ
ڭىناراقۇب سىباتــ تىقاب،نىمىزەســ ـــ
نىمىزەس نىمىزەسكىدزىسپىۋاحـەناجـ
ىتتيەشۇك ەگرىزاق.ـــ ساتۇت،نىيەدــ ــ
،نەگەمەلەنىسەددۇمڭىناراقۇبناتقاميا
ناعادنايز نەنىگەرەدـەلەسامـىلرۇتءـ ـ

نىس266 ،پاقيابــ ازاجـاعمادا153ــ ـ
ىلۋانرا،پىنادلوق ۋەتتەرــــ ەگنوج-ـ ــ
ڭىدۋلاس لوقەككىلىدمىنوكىدڭەزەكـ
.ىتتەلىرەگلىنىۋزىكتەج

ڭىناراقۇب« نىسەددۇمـ ،ىدۋەمەلەـ
ۋلاسەگنوج-ۋەتتەرىلۋانراىدۋادنايز
ياتاعابرات،اتاراقـەنىتەمزىق قىتقامياــ ـ
ىلەجەرادەمرەگڭەم،قاميا11موكتراپ

ـرەكپاۋاجىسىلوبءتەمزىقڭىنىشساب
نىگىلىش نىقياـــ قىتقاميا،پەلىگلەبـ ـــ
پىتراتء ۋرەسكەتـ -ۋالىقاب،ىتەتيموكـ
ۋرەسكەت ىپلاجپىلوبسابـىتەتيموكـ
ىديادعاج ،پىرەگڭەمـ كىلىشمىكا18ـ ـ
رالۋارات(نىرو الاق(نادۋا7،)ـــــ )ــــ
نەككىرىب ـناتقانايتپىرىتسىيۇشۇكـ
قاميا،پىرەگيىدۋرىد نادۋا-ـــــــــ
ىراعوج نەمـــ نەموتــ پىسەلرىبــ ـــ
پىساك،نىتەنەتتەكەرا -ناجىسەيۇجــ
قىتسادلاپقىـىتقاج ىشساب،نىتياساجـ ــ
رالۋارات ،پىتەلىرەگلىەسەكياسىدمىزرەمـ
ۋەتتەر ىدۋتەزۇت-ـ ىدۋرىدناتقانايتـ ـــ
شۇك اسوقـ نىتەتەلىرەگلىــ اشاماتــ ــ
تەمزىق نىيادعاجـ ىدرىتساتپىلاقـ -،»ـ
ياتاعابراتىدەد قىتقامياــ پىتراتءــ ـ
ۋرەسكەت -ۋالىقاب،ىسەشۇمڭىنىتەتيموكـ
ۋرەسكەت ڭىنىتەتيموكـــ ىسەشۇمــــ ـــ
.رامۇقنىقيا

اعۋسىعۇ ىسو،ادناعاراقــ ـىكتەرـــ
،ادنىسىرابۋلاسەگنوج-ۋەتتەرـىلۋانرا
ياتاعابرات قىتقامياـ ۋرەسكەتپىتراتءـ
ۋالىقاب،ىتەتيموك ىتەتيموكۋرەسكەت-ــ
كىدنىزۇجسىء اعيادعاجــ زىعىتـــ ـــ

ۋەتتەر،پىرىتساتشۇ نىنىيۇتءڭىدۋاڭو-ـ
،پالاشاىنەلەسام99نىتاياسـاققاج3
ناعاشروق،ۋەدمە،ۋتراعا-ۋقوىدرازان
-ىرادء،كىلۇت-قىزا،ۋاعروقـىناترو
كەمراد قىلاحىتقايسـىگىدزىسپىۋاحـ
،پىرىدنالرىعوشاعالاسنىتاياسـانىسىمرۇت
ڭىناراقۇب نەگزىكتەجنايزەنىسەددۇمـ
ناعلىۋتادنىياڭامڭىناراقۇبنەمـەلەسام
سىرۇب »ۋسەتكىرىشـىشاملوب«،ليتسـ
نىسەلەسام ىتىجءــ نىزوء،پالاعاداقــ ـ
نەنىگىدزو،ۋرەسكەت ،ۋتەزۇتـــــــــ ــ
ىدۋرەسكەت ۋالىقابـ ۋەتتەر،ۋازۋق-ـ -ـ
ىدۋتەزۇت ۋرىدناتقانايتـ قازۇـىلىقراـ
،پىرىدنادزىسۋاقاىدمزيناحەمىدمىنوء
اراقۇب ،ەكىتڭە،نىتەلوبلىڭوكڭەـ
.ىتشەشنىسەلەسامەددۇملاەرڭە

ۋتراعا-ۋقو ادنىسالاســ زاتسۇ«ــــ ــ
زاتسۇ،ىلارومء ادنىعاج»ـىليتســ 79ـ
ىنەلەسام رىبء،پىرەسكەتــ نەدرىب-ــ ـ
پەتتەر ۋەدمە؛ىتتەزۇت-ـ قىلۋاسنەد-ـ
ۋاتقاس ادنىسالاســ ىدنىيۇتءــ ۋەدمەــ
،پىزىگرۇجۋرەسكەتەنى203نانىناگرو
ەگەجەرە قىلىشياقـــ ناعاساجـــ 39ـــ
ىدمىلىرۇق ڭىنى15،پىتەىلياجرىبءـ

نىۋەتوتەمزىقـاعۋرىدنادزىسماقۋەدمە
اشتىقاۋ ڭىنىۋەرىب،ىتتاتقوتــ ۋەدمەـــ
اعۋرىدنادزىسماق تەمزىقــ ڭىنىۋەتوــ ـ
نىشۇك ەنىۋەرىب،ىديوجـ كىلىشمىكاــ ـ
اعماتقوتڭىنىس16،ىدلاسپىياناتقاج
،كىلۇت-قىزا؛ىتتراتنىساموسىشياق
كەمراد-ىرادء ادنىسالاسىگىدزىسپىۋاحـ
پەتكەم كىلۇت-قىزاىعادنىڭامـەناجـ
نەمىتاراجيت 2913ناننىرونىتاسىلانياـ
ۋتاساشراپكەمراد-ىرادء،)تەر(ەنى
ىرادنىروپىساك نانىرادمىلىرۇقۋەدمەەناجـ

ۋرەسكەتەگنەكۇد322،)تەر(ەنى643
،پىزىعرۇتولەدتەر53،پىزىگرۇج
پىيا ناعالارىداسۇمء،ناعنىلاسـ ـاموســ

زىساماتماق؛ىدلوبناۋي100ڭىم264
ادنىسالاسيۇءنىعرۇتىعادنىتاپيسۋتە
ىسياقراء ڭىننادۋاـــ الاق(ـ ىعنىرۇب)ـ ــ
12نەگرىكپىشوك،پىنىلوبءىرادلىج
ۋزىگرۇجۋرەسكەتپالارانىسابتوڭىم
نىگەرەدـەلەسام29ـىلىقرا ،پاقيابـ
رىبء نەدرىب-ــ پاتقاداــ پىرەسكەتــ ــ
؛ىدرىدناتقانايت قاتسىق-لىۋا2715ــ ـ
تۇقيەب ناداڭاجــىيۇءـــ پىنىلاســ ـــ
،ىدلوب ،انىسابتوقوجىساناپساب356ـ

ىلرەتاق ناعرىتوەديۇــــــ ــۆيحراــــ
يەدەكناعلىرىدنالاكچتراك،پىلىزىعرۇت
ناداڭاجـانىسابتو نىتانىلاسـ ڭىدرەليۇـ
ـابتو1495،ىدلوبپىنىلاسـىعىلراب
ـەگرەجـەگزوىدمادا5733ـىعادنىس
ياپپاجنىتەدنىمۋەدلەمەيۇسپىرىشوك
.ىدادنىرو

ياتاعابرات قىتقامياــ رەتكەدەگۇمــ ــ
ارانىشىءـىگىتسەلرىب ڭىدرەلرەجـ رىۋاـ
ۋەدمىتۇكڭىدرەتكەدەگۇمـىگەدەجەراد
اشمىسوق ڭىنىتاجاراقــ ،ىۋابناتقانايتـ ـ
رىبيەك ڭىدرەلرەجـ ـىگەدەجەرادرىۋاـ
ڭىدرەتكەدەگۇم نىيۇءـــ زىسىگرەدەكـ ـ
ىتقايسىۋابناتقانايتڭىدۋترەگزوپىتە
ىلايمونوتۆا،اتاراقـەگەلەسام قىدنويارـ
رەتكەدەگۇم ىتسىتاقەناجـىگىتسەلرىبـ
نەمرالالاق-نادۋا ،پىساتشۇـەنەسلەبـ
ياملىتماقانىتاجاراقاشمىسوقۋەدمىتۇك
ناعلاق ڭىدرەتكەدەگۇمىگەدەجەرادرىۋاـ
نىسىتسىيتءـاعۋتماق لەگۇتـ ىدىتماقـ .ـ
ياتاعابرات قىتقامياـــ يعيباتــ قىليابـ ـ
نىتيامىجلىجـىسەمەكەم ىتكىلۇم-لامـ
تەمزىقۋلاـەگمىزىت ادنىعىلاتروۋەتوـ

يۇءنىعرۇت،اتاراقەگەلەسامناعلاتقاس
ەناج الاقــ قىلاس،ىسىلىرۇقلىۋا-ـ ـــ
ىتقايس نەمرالۋاراتـــ ،پىسەكياســ ـــ
نىتيامىجلىج لامــ ـەگمىزىتـىتكىلۇم-ـ
نانىسايستامروفنيۋرىدلا ەگرىبـــــــ ــــ
نىسىراب،ۋنەتكىلىگي ەناجۋرىتسالياڭوــ
ىدۋرىدنالرىعوشىدرادمادا ،پىتەلىرەگلىـ
رىبء« ادلوجرىبء،ۋادلىباقنەدەزەرەتـ
.ىتتەدلەدەجىدۋرىساەگەزۇجىد»ۋرىتىبء

ۋەتتەر ڭىدۋتەزۇت-ــ ىگىلىدمىنوـ ـــ
اراقۇب،ىدنالىتقان،پىنىروك ـىلۋانراـــ
ۋەتتەر ۋلاسـەگنوج-ـ نەگلەكاـ ڭىتـ ـ
ڭىت،ەنيەب ىدرەتسىرەگزوـــ ـىيانىشـ
ىدنىزەس نىجلىبرودء.ـ ەرۇكـىنادۋاـ ـ
ۋساراقـىلىۋا ڭىنىعاتسىقـ ـىنىعرۇتــ
تەيساق تارۇمـــ پىنەلرەساـ يالىبـــ ـ
نەم«:ىدەد ۋەتتەرـىلۋانراـ ەگنوج-ـ
ڭىدۋلاس نىگىلىگيــ ،نىمىشۋروكـــ ـــ
ڭىدرەتكەدەگۇم ۋەدمىتۇكـ نىسىقامەدراجـ ـ
نىياسيا نىتالاـ ايتراپ،مىدلوبـ نەمــ
ڭىتتەمىكۇ ،نىماتياسىعلاانىعىلروقماقـ
.»كىدنەلوباقشىناۋقنەبزىمىسابتو

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

ىتشەشىنەلەسامىتقان،پىرىدنالرىعوشەگرەتسىناعرىتوپىلوبءلىڭوكاراقۇبىدرازان:ىعامياياتاعابرات

كىيەزىكتەجلوقلىتابەنىسىڭەجڭىنىساقياشۋلالاماقنادۋتلىرانەتكىليەدەك،پىرىدلىمۇجنىشۇكڭىتقاميالىكۇب
)ەتتەب-1ىساب(

:ىدەتپىراداسابىدرالانىمسىلىجامء
ساب ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـــ لىۋا«ــ
لىۋا،ىعىلىشاۋراش »رالاۋراش،قاتسىق-ـ
نىرالۋادمىيابىدزىڭامىگەدنىنوجىتەمزىق
تايقۇم ىن»ەجەرە«،پىنىسۇتء،پىنەريۇـ
تايقۇم ،پىرىدنەلىتكەياد،پىنەريۇــ ــ
ڭىلاق ڭىدرالرداكنەمىرەلەشۇمايتراپـ
ڭىنايتراپ قاتسىق-لىۋاــ نىتەمزىقــ ــ
ىسقاج ىگەدۋەتسىــ كىلىشرەكپاۋاجــ ـ
قىلىتشىروب،نىمىزەس ياپپاجنىمىزەسـ
؛ۋتالىراعوج ـناتقانايتىتقانىن»ەجەرە«ـ
ياپپاجىدۋرىد يادىعاديوـ ،پىرەگيـ
نىيەز ارىدنالرىعوشـىنەدرەز-ـ پىرىتوـ
ڭىنايتراپ لىۋا،ىعىلىشاۋراشلىۋا«ــ -ـ
ڭىنىراتتاساياسىتسىتاقاع»رالاۋراش،قاتسىق
؛ۋتەلىرەگلىنىۋتاراجەجيتان،پىناتقانايت
ۋرىدناتقانايتـىن»ـەجەرە« ڭىنىتەمزىقـ ـ
ايتراپقاتسىق-لىۋا،پادنىقيانىساقتۇت
ڭىنىرادمىيۇ قىلىشسابـ ناتسامىقتىۋاانىنروـ
-لىۋا،نىعىلىشاۋراشلىۋا؛ۋلوبىدنابات
نەمىدلاـىتقاتسىق ۋتىمادـ قىتتاساياسـ ـ
انىعىلىشسابايتراپ،پىتانروكىرەبنىسىلاتەب
ىدنابات لىۋا،ۋلوبـ ـنەدلۇگـىتقاتسىق-ـ
قىتتاساياسـىتسىتاقـەگۋەبەجىدۋرىد
،پىرىدنادزىسۋاقاىدۋرىدنادزىساماتماق
ـاۋراشلىۋا«ڭىتقاميا،پىرىدنەدلەمەك
،ىعىلىش رالاۋراش،قاتسىق-لىۋاــــ »ــــ
ۋشاانىشلۇقنىيادعاجاڭاجڭىنىتەمزىق
.كەرەك

،ۋاپتىمۇىتتاسقامىگلەۋا«سىلىجامء
ىگزىگەن»ۋاتقاسكىرەبەتسەىتشىروب
-6ڭىتقىلاترواشنىيوبەيبراتقىتپىرىقات
پالراش كىلىشكەتەجـ ڭـىنىساپپۋرگۋتەــ
ڭىننويارـىلايمونوتۆاـەناج ـىگزىگەنـ
ڭىنىتاس ىشسىمۇج،ۋتەدلىڭەجنىعىلاپترىۋاـ
ىمىيۇ نىتەمزىقــ ۋرەسكەتـ ۋەتترەز-ـ ـ
ڭىنىساپپۋرگ ۋەتترەز-ۋرەسكەتـاتقامياـ
ەنىۋزىگرۇج ىتسىتاقـــــ ادعاجــــ ىدراليــ
ڭىتقاميا،ىدرىدنالراباح ىگزىگەنــــ ـــ
قىتپىرىقات نىتەمىلامىتسىتاقـەگەيبراتـ
ىدادڭىت سىلىجامء.ـ ىدرالانىمـ الاتـ پـ
ىگزىگەن:ـىتتە قىتپىرىقاتــ ىنەيبراتــ ــ
زىسكىدزۇ يەلىرەكشىـــ يادىعاديوـــــ ـــ
پىتەتسىرو نەدلەكتو،ـ نىسايەديۋتوءـ
لىتاب ڭىدۋنەريۇ،پىيوجـ نىراتسىباتـ ـ
ىتشىروب،ىتتاسقامـىگلەۋا ـاتتايلاماــ
ڭىدۋەلىگيا ەنىشۇكىشۋاعزوقىدنەمراپـ
نىش قىتپىرىقاتىلۋانرا،پىرىدلانياەدنىنامـ
قىلايتاركومەد سىمرۇتـ نىنىيجـ قىدمىيۇ،ـ

سىمرۇت نىنىيجـ ،پىشاىلاپاسىراعوجـ
ەكتەكەراەتكىلرىبنەموتنەمىراعوج
ڭىدۋرەگيىتقىمىدۋتەزۇت-ۋەتتەرپىلەك
ـناتقانايتيادىعاديونىراتپالاتىلرۇتء
-ەجەرەپىسىرىكناتسابەترە،پىرىد
مىزۇتء ىگزىگەن،پاتسۇىتقىمىدۋەلىگلەبـ
قىتپىرىقات ـىدمىنوڭىنىتەمزىقەيبراتـ
نىگىل ۋتالىراعوج،ۋەدمەكەبـ .كەرەكــ
قىلايەدي تەكەرا،پىتالىراعوجىدمىناتـ
نەدرەتتەدنىم-اناسىن،پىتيەشۇكنىعىلىلاناس
ىتقىمىدۋرىدناتقانايتىتتەمزىق،يابزاج
-يەجگە،ىتقانىتكىلىشرەكپاۋاج،پىرەگي
كىلىدمىنوىتقان،پىرىدناتقانايتـىليەجگەت
اعۋتاراج كىدلىپەكــ ىگزىگەن،پىتەــ ــ
ڭىنىتاس ىتسىتاقەگۋتەدلىڭەجنىعىلاپترىۋاـ
ڭىدرالۋرىتسالانرو،ڭىدرەدمىشەش ــــــ
نىۋناتقانايتـىتقان ۋتەلىرەگلىـىيانىشـ
كەرەك ڭىنايتراپ.ـ ـىمىيۇـىشسىمۇجـ
ەنىتەمزىق انىعىلىشسابــ ناتسابــ قايا-ـ ـ
ىدنابات ايتراپىگەدرىۋاداڭاج،پىلوبـ
ڭىنىسىلىرۇق نىبالاتـىپلاجــ تايقۇمـ ـ
،پىرىدناتقانايت اعاراقۇب،پىلاناداراقۇب«ـ
ۋراتياق قايا-ناتسابەنىسىداتەمزىق»ـ
ىدنابات ىدرەلىشتەمزىق-ىشسىمۇج،پىلوبـ
نەكتەكەزو ىدناباتانىسىلاتەبتەمزىقـ
ىدمىنوء،ىتقىلىعڭىت،پىلوب تەمزىقـــ ـ
ڭىدزىمىلەەناجانىعىلىشسابڭىنايتراپىلىقرا
مزيلايستوس ىدۋلوبىدناباتـەنىمىزۇتـ
ڭىلاق رەلىشتەمزىق-ـىشسىمۇجــ نەمـ ـ
.كەرەكۋرىدناتقانايتادنىسارااراقۇب

ىلايمونوتۆاڭىتقامياىعاتسىلىجامء
نىتەلىتەسروكـاعنويار ـىعلىج-2019ـ
نەتكىليەدەك لاماقنادۋتلىراـ ىعادۋلاـ
ىلىگلۇ رەتۆيتكەللوكـــ نەمـــــ تازوـ
ڭىدرەلەكەج قا-يادنوس،نىگىدمىسەـ
.ىتسادلىقاىدرەتسىاداقساب

ۋوح اريملا،يۇحڭيشــ ،ناقلاۋءــ ــ
نىچ ڭاۋ،وگنايجـــ ،ڭايچڭاۋگـــــ ـــ
،ڭيبۋاجيۇش،ڭاگۋج،ڭىشنۇجڭاي
،ڭۇسەۋشڭين،اۋحۋايڭاج،راپىعازناسيام
قىتقامياىلراتاقۋيلڭاي،نـاقۋەلوتنىديا
قىتقاميا،ڭىنموكتراپ ىياتلىرۇققىلاحـ
ـەمەكەمكىلىشمىكا،ڭىنىتەتيموكتەمزىق
تەمزىقسەڭەكيساياسقىتقاميا،ڭىنىس
ڭىنىتەتيموك اتروقىتقاميا،ىرالىشسابـ
نەمىسەمەكەمىتوسقىلاحىلەجەراد
ڭىنارۋتارۋكورپـەشمىلوب ،ىرالىشسابـ
ـۋاراتىتسىتاقىتساراقـەتوتـاققاميا
ەكسىلىجامىراتسادلوجىتپاۋاجڭىدرال
.ىتسانىتاق

رەتكىلۇت-قىزاەيەككىلەشكەرەقىتتلۇ
ىدلوبەياعۋلاىسراق

رىزاق ياعوتناعاشـ ادنىنادۋاـ قىترانەد100ـ قىتتلۇـ ـ
كىلۇت-قىزاـەيـەككىلەشكەرە ،پىلوبرابـىنەكۇدـ
ەيەككىلەشكەرەقىتتلۇىتقايسترۇق،نانابات،ىزڭاس
.ىدلوبەيانىۋلاىسراقڭىدرالراديراقىرادماعات

قىتتلۇ،ادناعاراقـاعۋسىعۇ -قىزاەيەككىلەشكەرەـ
كىلۇت ڭىدرەلرەكتەمزىقـىگەدنىنەكۇدـ مىسابـ ـىبوكـ
ىسياقراء ناتقىشالاق-لىۋاــ نەگلەكـ قىليا،پىلوبــ ــ
ىسىقاكەبڭە ادنىسالانياناۋي3000ادناۋي2000ـــ ــ
لۇب،نەكە ىتكىلىگرەجــ قاتسىق-لىۋاـىعادنىروــ ـ
ڭىنىرەتشۇككەبڭە نىۋناتسىمۇجـ ،ناتساملاقاناقپەبەجـ
ۋناتتاقۋا،پىلىرانەتكىليەدەكڭىناراقۇبرابىعىلىشنىيق
.ىتتەلىرەگلىنىسىلاقايا

نەگلىتەسىنىسۇناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس
ڭىشڭيميلىشلىتء

شاقوت-كىدنارپنەنىنەكۇدرەتكىلۇت-قىزاەيەككىلەشكەرەقىتتلۇڭىدراناجرۇنرالراديراقـاتقىۋج□
.ادۋلاپىتاس

ىدنادلىعۇشنەپقىلىشمىعاب،پاساجسىلىرۇباعمىنات
ىزىحناگـىسالاقۋحيش ىزڭاچۋادناسـىعىشالاقـ نىتانادلىعۇشنەپكىلىشمىگەىلرۇتسادءىعاتسىقـ
ڭىنىياراۋا،اديالا،نەكتەزىگەنىدۋگەاتقامىبوكمىسابڭىدرالىعاتقاتسىق،پىلوبقاتسىق
نانىسابلىج.نەگلەكپىلوبنەموتەدرۇتىلامرىتسىلاسىرەشلوممىنوءڭىناتقامنانىلاپقى
ۋحيش،ىرەب قىلالاقـ ادۋاسـ ىرەتسىـ پىساكرەنوـەناجـ ڭىنىسەمەكەمۋرىدنالايستامروفني-ـ
ىزڭاچۋادناس ادنىعاتسىقـ نىتارۇتـ كىلىدمىيت،ۋسىعۇ«ـ ۋرىتسىعوت،ۋاساجــ ىتەرتاتەمزىق»ـ
قاتسىق نىرادنىعرۇتــ ۋتىمادــ ەنىسىگلۇـ سىلىرۇبــ ،پاساجـ نىبىساكقـىلىشمىعابـ ـاعۋتىمادـ
ىدرىدناتتىباش قاتسىق،ەتكەزەك.ـ ڭىنىرادنىعرۇتــ ناققابـ ەيۇت،ەگ100ىنايوقتاشماكـ
.نەكتەجەك15ىسۇق

ڭافڭيجىشلىتءىتكىرە،ڭۇرناييلزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ىنۇك-22ڭىديا-11□ تەمزىقـــ ڭىنىتەرتاــ ەشۇمــ قاتسىقـىســ ىنىعرۇتــ ناۋيـــ
.ەدۋسىرەبمەجانىراتسۇقەيۇت)ادلوس(ڭىنايشڭۇد

ىسادۋاسڭىنىياجماعاتىعىتتاشرالاۋراش
ىتسۇتءاراسقاج

نۇك پەدنىترىبــ ناۋاس،نەمىناقتىۋســـ ڭىنىنادۋاــــــ -لىۋاـــ
رالاۋراشـىعادنىراتقىشالاق ڭىنىياجماعاتـىعىتتاشـ اتياقـىسادۋاسـ
ازىق نىقڭاد.ـىتسۇتءـ پىتسەـ رالاۋراشـ قاباتەروتـانىياجماعاتـ
قىۋات رالاۋراش،تە،نىتەـ نانىشامرىۋقــ ـاعۋتاتمادءـىلۋانراـ
رادنىتاراب لىۋا،پىيەبوكــ قاتسىق-ــ ڭىنىساكيمونوكەــ ـانىۋمادـ
.ىدلوبىكترۇت
ىشلىتءىتكىرە،اۋحنىۋنايزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

نايۋسڭاۋ

ادۋايات□ رالراديراقـــ سىقروقــ الاقـــ ىعىشـ ىزىحۋادۋتيەبــ ىعادنىعاتسىقــ ــــ
.ادۋتاتمادءنەنىتەقىۋاتقاباتەروتادنىياجماعاتىعىتتاشرالاۋراش»نۇسيۋي«

ۋاتقاسكىرەبەتسەىتشىروبۋاپتىمۇىتتاسقامىگلەۋا
كىيەرەگيىدۋتەزۇت-ۋەتتەرپىرىدنالرىعوشەگىلەجىگزىگەن،اقپىرىقاتىگزىگەنىدرازان
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ىرادياىلۋانراۋنەريۇىدۋزاج-لىتءنىتالىنادلوقساتۇترىبءەتتەكەلمەم
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ىرادلىجىتقڭادڭىنوگڭۇجاڭاج—رىۋادءاڭاجىلوتەكسەرۇك.لىج70ىدنىبيا

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

ياتاعابرات ىتەزاگياتاعابرات ىتەزاگ

ىشىءلە

نانناعلىشاـىياتلىرۇق-18ـايتراپ ـ
نىيەك پوكـ ،يەپتوـ ـىلىج-2012ـ
سابـىنۇك-29ڭىديا-11 يجۋشـ
قىلاتروـەناجڭيپنيجيش تەتيموكـ ـ
يساياس ـەشۇمىتقارۇتڭىنىسورۋيبـ
ىرەل ڭاج،ڭايچىكيلـ ،ڭايجىدـــ ـ
يۇي ۋيل،ڭىشڭىجــ ڭاۋ،ناشنۇيــ ــ
ڭاج،ناشيچ يلۋاگــــ رالىلراتاقــ ــــ
تەكەلمەم ـلۇگ«،پىلەكـانىياجارۇمـ
ىلوجۋنەد ىگزىگەن»ــ نىسەمروكــ ــ
ىدالايسرۋكسكە ساب.ـــــ يجۋشـــــ
ۋنەدلۇگ«ڭيپنيجيش ـروك»ىلوجـ
نىسەم ناعالايسرۋكسكەــــ ەدزەكـــ ــ
وگڭۇج« نىنامراــ ىديوقـاعاترو»ــ ـ
ىدادنايابىراء نەدزەكــىسو.ــــ ــ
،پاتساب وگڭۇج«ــ لىكۇب»ـىنامراــ ـ

لىكۇب،ايتراپ لىكۇب،ىلەۋا،ماعوقــ ــ
ـرادۋارازانڭەلەكسوىزۇجءەينۇد
ناع رىبءـ اعمىعۇقىلايەديىدزىڭامـ
.ىدلانيا

ساب يالىبڭيپنيجيشيجۋشــ ــ
پاتاپەد ىتتەسروكــ ڭىدرادمادا:ـــ
ادنىعىلراب تارۇمـــ نەپـ سىنىپلاتـ ـــ
ـالوبىنامرازوءڭىنىعىلراب،ىدالوب
رىزاق.ىد ڭىتكىلىشپوكـ ىعىلرابــ ــ
نىنامراـوگڭۇج ،ەشنەم،ادۋالىقلاتـ ــ
اۋحڭۇج ڭىنىتلۇــ نىۋنەدلۇگـىلۇــ ـ
ۋاياتڭىنىتلۇاۋحڭۇجۋرىساەگەزۇج
نانناماز ىگرەبــ ىنامراـىلۇڭەــ ــ
قاپرۇەشەننامرالۇب.ىدەلەتپەسە
ڭىدراتقىلوگڭۇج ىگلەجەــ نىنامراــ ــ
اۋحڭۇج،ىدرىتسىيۇ نەمــىتلۇـــــ ـ

وگڭۇج ڭىنىقلاحــ ساتۇتـ قىلاعلۇتـ ـ
نىسەددۇم رىبراء،ىدەلىگياـ اۋحڭۇجـ
ڭىنىنالۇ ەگزىبحيرات.ىگەلىتقاتروـ
ىدرىدنىعۇـىنانىم رىبراء:ـ ڭىنماداـ ـ
ـەلمەميەدلەگۇتىرىدعاتقاشالوب
ـىرىدعاتقاشالوبڭىتتلۇنەپتەك
نەم زىعىتـ ناقساتشۇــ تەكەلمەم.ـ ـ
تلۇ،اسلوبـىسقاج ،اسلوبـىسقاجـ
كىلىشپوك ىسقاجــەتــــ ىدالوبــ .ـ
اۋحڭۇج ڭىنىتلۇــ نىۋنەدلۇگـىلۇــ ـ
ەگەزۇج ۋرىساــ ـىلاپاجادـىتقڭادـ
قاپرۇـەشەن،سىء ڭىدراتقىلوگڭۇجـ ـ
نىشۇءــىسو قاتروــ نىۋنىشلۇقــ ــ
تەجاق ىدەتەـ ـەلمەمزوسءسوب.ـ
ـەلمەمسىءىتقان،ىداترۇقـىتتەك
ىسوڭىدزىبء.ىدەرىدنەدلۇگىتتەك

قاپرۇ زوسء،زىمىرەتسينۋمموكــ ــــــ
اعىعنىرۇب،قوج ەگىگنىيەك،رەگارۇمــ ـ
نىزىءڭىدرالىعڭىدلا،پىلوبرەگاديۇب
ـايتراپ،پىشالوجاققاشالوب،پىساب
ىدزىم يادىعاديوـ لىكۇب،پىرۇقـ ـــ
اۋحڭۇج پىرىتساتقامىتنىنىرادنالۇـ ــ
ىدزىمىتەكەلمەم ،پىرۇقيادىعاديوـ
ىدزىمىتلۇ يادىعاديوـــ ،پىتىمادــ ــ
اۋحڭۇج ڭىنىتلۇــ ىۋنەدلۇگـىلۇــ ـ
نەپكىلرەزىسكىدزۇياراقانىساناسىن
.كەرەكىۋساباعلا

نادىسو ساب،نىيەكــ يجۋشــــــ
اۋحڭۇجڭيپنيجيش ڭىنىتلۇـ ـىلۇــ
ىۋنەدلۇگ ىدنىسـ نىنامراـوگڭۇجـ ـ
ەگەزۇج ىدۋرىساـــــ يالاتـــ تەرــ
يەدڭەرەت ىدادنايابـ ىنانىملو.ــ ـــ

ىدەتپىرادـاساب ڭىنىنامراـوگڭۇج:ـ ـ
،يابڭىتتەكەلمەم_ىنامءىگزىگەن
ڭىتتلۇ،ىۋلوبـىتتەرىدۇق ـنەدلۇگـ
ڭىتقىلاح،ىۋ ىتتىقابــــ ؛ىۋلوبـــ ـ
پىياس،ىنامراـوگڭۇج ،ەدنەگلەكــ ـ
ڭىتقىلاح ڭىتقىلاح،ىنامراــ ـاشاماتـــ
سەرۇكڭىدزىبءىسىنىپلاتـاقسىمرۇت
ۋزىگرۇج نىنامراوگڭۇج؛زىماناسىنـ
وگڭۇج،قوجزوسء،ادۋرىساەگەزۇج
ىدناباتـانىلوج نىحۋروگڭۇج،ۋلوبـ
وگڭۇج،ۋتاتقاقسا شۇكـــــ نىتاۋق-ـ ـ
ۋرىتسىيۇ ؛كەرەكـ لىكۇبـ اۋحڭۇجـ
اۋحڭۇجىرادنالۇ ڭىنىتلۇــ ــىلۇـــ
ىۋنەدلۇگ ىدنىسـ نىنامراـوگڭۇجـ ـ
رىبء نەپتەينـ قاتروـ ــەكۋادنىروـ
،كىلىشتىبيەبـىنامراـوگڭۇج؛كەر
ەگرىب،ۋسەبلەس،ۋماد ۋنەتكىلىگيــــ ــ

وگڭۇج،ىنامرا انىقلاحــــــ تىقابـــ ــ
نەمۋتاراج ەينۇد،ەگرىبـــ ىزۇجءـــ ـ
.ىداتاراجتىقابادانىقلاح

وگڭۇج ىنامراــ لىكۇبــ ـوگڭۇجـ
ڭىنىقلاح قاتروـ نىسىنىپلات،نىتارۇمـ
ىدناج ـمەم،پەلەنيەبىدزاربوادـ
ڭىتتەكەل ىتتەرىدۇق،يابـــ ،ۋلوبــ ـ
ڭىتتلۇ ڭىتقىلاح،ۋنەدلۇگـ ـىتتىقابــ
ۋلوب اشاماتـ نىعاشالوبــ ،پەلىگياـ ـ
اشوگڭۇج ەگمزيلايستوســ ىدناباتــ ــ
نامءاڭاجاعۋتىمادىنوەناجـاعۋلوب
وگڭۇج.ىدەتسۇحۋركىلرىۋادەناج
نىگەلىتقىلاح،نىمىنەسايتراپىنامرا
اۋحڭۇج،نىتارىتسىيۇ نىرادنالۇـــــــ
اۋحڭۇج ڭىنىتلۇــ نىۋنەدلۇگـىلۇــ ـ
ەگەزۇج ۋرىساـــ ادنىلوجـ سەرۇكــ ـ
ىتتەرىدۇقنىتارىدنالاتنىـەگۋزىگرۇج
.ىدلانياەكشۇكيناحۋر

ىدادنايابىراءىديوقاعاترونىنامراوگڭۇجڭيپنيجيشيجۋشساب

ڭىتتلۇ ىۋنەدلۇگڭىتتلۇ ادنىلوجىۋنەدلۇگ ادنىلوج
كەرۇجرە رادنابرۇقكەرۇجرە ىسەرىجەشرادنابرۇق ىسەرىجەش

كىسە،پاساجـامروفەر 40ناقشاـ
ەشەن نادلىجـــ ،ىرەبــ نىجنىش«ــ ـــ
ىتەمەرەك رەج»ــــ ڭىنمەلا-ـ نىرازانــ ـ
.ىدرادۋا

نىجنىش ڭىنىنويارـەشكەرەــ ۋمادـ
ناس،ادنىلوج قىتساجمادازىسقاناس-ــ
قىتسى،نىمەتكوك ـمىق،ىتپىتء،نىناقـ
نىرىموءـىتتاب ۋتراتـ نىجنىش.ـىتتەـ
ـەمەكەمىگىدزىسپىۋاحماعوققىلالاق
رادمادا،ەدنىس ،ڭىنڭيمۋيجڭاۋــــ ـــ
ڭاي ڭىنڭۇتيۇشـ ڭىنىدىجڭىزـەناجـ ـ
ـلىج26.ىديامراعىشنەتسەنىمىسە
رىبءـىعادنىدلاڭىد ناعالۋالـىكتەرـ
نەتترو ناعلىۋتـ نىقيوجـ ـاتسىلىراپوقـ
ـنويارەشكەرەنەمىرەدنات-ناجرالو
.ىدلاقپاعروقنىعىتشىنىتڭىن

ـنانىحىلىج-1929،ڭيمۋيجڭاۋ
ڭىن ادنىسىجۋـ ەگەينۇدــ ،نەگلەكــ ــ

ـسانىتاقـەكسىرەكڭوتـىلىج-1945
،ناق ىلىج-1947ـــ وگڭۇجـــــ ـــــ
،ناعلوبەشۇمانىسايتراپكىتسينۋمموك
ىسەكلوڭۇدڭاۋگ ڭاييۇحـــ ـىنادۋاــ
ماعوق ىگىدزىسپىۋاحــ ڭىنىسەمەكەمــ ــ
ڭىناناحقاماق،ىسىشۋالراب ،ىعىتسابـــ ـ
يساياس ڭاييۇح،ىشكەموكـ قىدنادۋاــ
توس ڭىنىسەمەكەمـ ،ىعىتساباشتىقاۋـ
ماعوققىدنادۋا ـەكەمىگىدزىسپىۋاحـ
ڭىنىسەم ۋاب،ىعىتسابــ قىدنادۋانا-ــ
ماعوق ىگىدزىسپىۋاحــ ڭىنىسەمەكەمــ ــ
يساياس،ىعىتساب ڭىنىتەتيموكڭاز-ــــ ـ

ـپىۋاحماعوققىلالاقنىجنىش،ىيجۋش
ىگىدزىس ڭىنىسەمەكەمــ راسابنىروــ ــ
.نەگەتونىرەتتەدنىمىعىتساب

ـڭاۋگىلىج-1937،ڭۇتيۇشڭاي
ڭىنڭۇد ،نەگلەكەگەينۇدەدنىڭىفياحـ

ىلىج-1955 ماعوقــ ـىگىدزىسپىۋاحــ
ەنىتەمزىق ،ناقسانىتاقــ ـىلىج-1958ــ
كىتسينۋمموكـوگڭۇج ەشۇمانىسايتراپـ
ناعلوب ىسەكلوڭۇدڭاۋگ.ــ ڭىفياحــ ـ
ماعوققىدنادۋا ـەكەمىگىدزىسپىۋاحـ
ڭىنىسەم قىلاحــ يساياس،ىسىشقاســ ــ
ۋوتناش،ىشكەموك قىتقامياــــ ماعوقــ ـ
راسابنىروڭىنىسامراقسابىگىدزىسپىۋاح
مىلوبء يساياس،ىعىتسابـ ڭىنامراقسابــ ـ
،ىشۋرەگڭەم،ىسىشۋرەگڭەمراسابنىرو
راسابنىرو ۋوتناش،ىعىتسابـامراقسابــ ــ
ـەمەكەمىگىدزىسپىۋاحماعوققىلالاق
ڭىنىس راسابنىروــ نىجنىش،ىعىتسابــ ــ
ـەمەكەمىگىدزىسپىۋاحماعوققىلالاق
ڭىنىس راسابنىروـ نىرەتتەدنىمىعىتسابـ
.نەگەتو

،ىدىجڭىز ـڭاۋگـىلىج-1962ـ
ڭىنڭۇد ،نەگلەكەگەينۇدادنىنىجنىشـ

ىلىج-1982 ماعوقــ ـىگىدزىسپىۋاحــ
ەنىتەمزىق ،ناقسانىتاقــ ـىلىج-1990ــ
كىتسينۋمموكـوگڭۇج ەشۇمانىسايتراپـ
ڭۇدڭاۋگ،ناعلوب ىسەكلوــ نىجنىشــ ـ
ىسەمەكەمىگىدزىسپىۋاحماعوققىلالاق
ۋحول قىتسىملىقڭىنىسەمەكەمەشمىلوبـ
ڭىنىتەرتاسىء ەشمىلوب،ىسىشۋالرابـ ــ

ڭىتتەرتا ۋحول،ىعىتسابـ ەشمىلوبــــ ـــ
ـەشمىلوبىشقاسنايتنۇسـىسەمەكەم
ڭىنىس راسابنىروـ نىرەتتەدنىمىعىتسابـ
.نەگەتو

ماعوق ىگىدزىسپىۋاحــ ەنىتەمزىقــ ــ
نانناقسانىتاق ڭاۋ،ىرەبــــ ،ڭيمۋيجـ
ڭاي سادلوج3ىدىجڭىز،ڭۇتيۇشـ
ـرىك،كاپ،پىعىشنانىبالاتڭىتتەمزىق
زىسكىش پىۋاح،ىدلوبـ رەتاق-ــ ادياقـ
ـنات-ناج،پىلوبەدرەجلوس،اسلوب
نەمىرەد ڭىتتەكەلمەمـ لامـ ـىكلۇم-ـ
.ىداعروقنىعىدناماڭىتقىلاحنەم

ىنۇك-5ڭىديا-8ـىلىج-1993
تاعاس نەت13ـــ نەكتوتۋنيم30ـ ـ
ادنىسالانيا ناققىشـــ نىقيوجــ سىۋادــ
شىنىت ناقتاجـ ىدنىجنىشـ پىتلەسڭەتـ
كىتسۇتلوس،ىدرەبىج ـانروەككىلوبــ
ناقسال ـتازشىعلىراجۋامنانىجنىشـ
ـسەتكىرەسۋادلامىسات،ۋاتقاسىدرات
لىيقتۇتادنىساميوقىحيۇشڭيچڭىنىگىت
سىلىراپوقىرىءـەشكەرە ،ىدلىۋتـــ
نەمىنوس ـەتوكەككوكىنىلاجەگرىبـ
.ىتقىشتروءنىقيوجنەگلىر

.قىريۇبىزوءڭىديادعاجـىتپىۋاح
ىسەكلوڭۇدڭاۋگ نىجنىشــ قىلالاقــ ـ
ماعوق ىگىدزىسپىۋاحــ ڭىنىسەمەكەمــ ــ
لوس راسابنىروـىگەدزەكـ ىراتقىتسابـ ـ
ڭاي،ڭيمۋيجڭاۋ سىلىراپوقڭۇتيۇشـ
ناعلىۋت .ىدرابپىتەجلەدەجـاعنىروـ
لوس ەدزەكـ ـەكسىلىجامڭيمۋيجڭاۋـ

اراب ەكىتىتكىلوكوتۆا،نىتالوبناقتاجـ
سىء،پىرۇب ناعلىۋتــ ياراقـاعنىروـ ـ
.ىدلەنوجاترىشۇ

ناعادڭالاج ناعاتقادۋب،تروءـ ىلۋـ
نىتۇتء نەمــ زەكـ نەگلەكـ اتتىقاۋــ ــ
سىلىراپوق نىكمۇمىۋلىۋتـ پىۋاحـ -ـ
رەتاق پوترالو،ادنىدلاـ پاتسابـ ادلاـ
ماعوق،پىرۇجء قىلاحىگىدزىسپىۋاحــ
تروء،نىرالىشقاس ىدرەلىشۋرىدنوســ ـ
ەگۋرىدنوسىتتروء،اعۋراقتۇقنەتپىۋاح
قىلىشسابلوقاعرالوەناجىدرىتسادمىيۇ
نەمرالو.ـىتتە نايتنۇسـەناجـەگرىبـ
ـسابراسابنىروڭىنىسەشمىلوبـىشقاس
ىدىجڭىزـىعىت لو.نىتالوبرابادـ
ەنىرىمو نەگنوتــ ،ياماراقـەكپىۋاحـ ـ
ڭىتتاپا ـىلاراجەدنىبەشىعڭىدلاڭەـ
.ىدلاسنىشۇكراباعۋراقتۇقىدرال

ڭىم10 ىشراشــ ەگرتەمــ قىۋجــ
سىلىراپوق ىرىڭوءـــ ناعالۋالـ تروءـ
ەدنىشى قاسۇ،ىدلاقـ راتسىلىراپوقــ ـ
زىسسىلىزۇء ناعادڭالاج،پىلىۋتـ توــ
ـەتوكەككىيبرتەمنوەشەنـىنىقشۇ
ناعناج،پىلىر ناتتوــ پاراتزاگىلۋـ
ىتتاج لەگۇترادماداـىگەتكەرىڭوت.ــ ـ
اقترىس ياراقــ ماعوق،ەدنەگرىگۇجـ ـــــ
ىگىدزىسپىۋاح ڭىنىسەمەكەمــ قىلاحــ ـ
ىرالىشقاس نەمـ رەلىشۋرىدنوستروءـ
ياراقـەكشى ،پىيوقپالاتياق-اتياقـ
ىدرالىلاراج پىرەتوكــ پىلاــ پىعىشـ ـ
.ىتتاج

نەگلىرەتوكـەككوك ۋيوقـ نىتۇتءـ ـ
زىسكىدزۇ نادۇب،پاراتــ نەكلۇادـــ ـ
ڭىتسىلىراپوق زەكـــ نەگلەكـ ـاتتىقاۋــ
ـلىسىقيادعاج.ىدەنىكمۇمىۋلىۋت
ڭاۋ،ڭايات ڭاي،ڭيمۋيجـــ ڭۇتيۇشـ ــ
تاراپقا ـۋرىدنوستروء،نىرەلىشلىتـ
ىدرەلىش ـەگەدنۇاعۋاتسىلاادارازەتـ
ڭەيادنىسىعاياب-زابءىرەدزو،نەمىن
ىتپىۋاح قىلىشسابلوقادرادنىروــــ ــــــ
لىعۇش،پاساج ۋراقتۇقـــ پىزىگرۇجـ ـ
.ىتتاج

تاعاس نەت14ـ نەكتوتۋنيم30ـ ـ
ـاپوقنىقيوجىكتەر-2،ەدنىرەشلوم
سىلىر ساقـــ ادمىعاقـــ ،ىدلىۋتــــ
ڭاي،ڭيمۋيجڭاۋ ىدىجڭىز،ڭۇتيۇشـ
ىۋەشۇ ،پىلاقەدنىشىسىلىراپوقـ
.ىدلوبنابرۇقنەپكىلرەىسراقاقتىقاب
ناداعيقو نىيەكـ لۇكـ ناققىشىناقلات-ـ
نانىساراىدناريق ڭايــ ڭىنڭۇتيۇشـ ـــ
ىسىگلەبىگىدزىسپىۋاحماعوقىرەفوش
راب ۋەبلەبـ ـەكڭىتابپۇجرىبءنەمـ
.ىدىناتڭەراىدڭۇتيۇشڭاينەنىس

لوس ىلىجــــــ ،اديا-8ـــــــــــ
ڭاي،ەگڭيمۋيجڭاۋ ،اعڭۇتيۇشــــ ــــ
اعىدىجڭىز ماعوقــ ىگىدزىسپىۋاحــ ـــ
ىگىلرتسينيم نانىعاجــ ـىلەجەراد-1ــ
ـلىرەبپاتقىلوتىعاتاىگلۇنامراھاق
كىلەكلوڭۇدڭاۋگ،ىد قىلاحـ ـىكۇـ
نانىعاجـىتەم كىتسىرەكڭوتـ نابرۇقـ ـ
ىدلىتىكەبپەد رىزاق.ـــ ىعلىجراءـ ــ

ىدرادنابرۇق،ەدڭيمڭيچ ۋلاــەكسەــــ
نىجنىش،ەدنىنۇك قىلالاقـــــ ماعوقــ ــ
ـاحماعوقـىسەمەكەمـىگىدزىسپىۋاح
ىگىدزىسپىۋ كەرۇجرەــ نىرادنابرۇقـ ــ
ـراشلۇگ،ۋرەبقىتتاساتپىلاەكسە
قاب ـەتسىرورادلىميقـىتقايسۋيـوقـ
ەشكەرە،پىت نىشۇءىۋمادڭىننويارــ
سەلۇ ناقسوقــ كەرۇجرەــىسوــــ ــ
.ىدارۇتپىلاەكسەىدرادنابرۇق

،ەدزەكناعلوبنابرۇقىدىجڭىز
اناعاتساج7ڭىچڭيجڭىزىلۇڭىنو
نىتالوب ڭىچڭيجڭىزـىلىج-2005.ـ
ـيەۋشرەلرەستيفو-ـىشقاسڭۇدڭاۋگ
انىناۋ ۋقو،پىنادلىباقــ نەننەگرىتىبــ ــ
،پىرىتساعلاجنىبىساكڭىنىسەكانىيەك
نىجنىش قىلالاقـ ىگىدزىسپىۋاحماعوقـ
.ىدلوبىسىشقاسقىلاحڭىنىسەمەكەم

ەدنەمىنىشمىۋادڭاتىتپىساكلۇب«
ەدرەلىگەديۇ،ىدلوبنانىلاپقىڭىنمەكا
نەكتوڭىچڭيجڭىز.»ىدادلوقىتتاق
نىرەدنۇك الاب،ىدلاـەكسەـ ەدنىزەكـ ـ
ڭىنىسەشەش-ـەكا ،سالابراقىتەمزىقـ
ڭىنوادنىساقپىرەەنىسەكاەديەكلو
نەدزەكلوس.نىتەروكنىۋرىتىبءولەد
پاتساب ڭىنىسەكاــ نەپكىدلىداـــ ڭازـ
ناعراقتا ەدنىگەرۇجـىسەنيەبــ مىقۇتـ ـ
پىۋەس ،ىتپىرىگلۇـ رىبءىتقايسمەكا«ـ
ـقىلاح،پىتەزۇكنىعىتشىنىتڭىدرىڭوء
ڭىت ىرىموءـ نەمـ لامـ ڭىنىكلۇم-ـ ـ
.»نىمياعروقنىگىدزىسپىۋاح
»نەنىتەزاگڭايجنيش«رالالاقام

:نابرۇقكەرۇجرەشۇءىگەدنىگىدزىسپىۋاحماعوقنىجنىش

ىحۋررادنامراھاقناعادنىلاجەتتروناعالۋال،ىتتانروقىتشىنىتنەمىنات-ناج
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ڭينۋايل ڭينۋايل

اعڭايجنيش اعڭايجنيش

ەدۋسەتكەموك ەدۋسەتكەموك

●

لوقنىكرۇد-نىكرۇدادنىياراساكيزۋمياتاعابراتـىنۇك-26ڭىديا-11
قالاپاش قىتتاش،شىناۋق،پىلىرەتوكـىنۇءـ نەدرىبنىزاياڭىتسىقىسىكلۇكــ
.ىتتلىيەس

ڭينۋايلـەتشەكـىنۇكلوس كىلىشكەتەجىمىلوبءتىگۇموكتراپكىلەكلوـ
قىتقاميا،پىتە اعڭايجنيشڭىنىسەكلوڭينۋايل،ىسەمەكەمكىلىشمىكا،موكتراپــ
ۋسەتكەموك پەشـىعڭىدلاـ قىلىشسابلوقـ ڭينۋايل،ىباتشـ -ۋتاراتتەينەدامــ
نىيو ۋيوقـ ڭينۋايل،ىبوتـ قىتقاميا،پىرىتسادمىيۇـىبوتـايزيۆەلەت-ـويدارــ ـ
موكتراپ تىگۇـ ڭينۋايل،ىمىلوبءـ ڭىنىسەكلوــ ىعڭىدلاۋسەتكەموكاعڭايجنيشـ
پەش قىلىشسابلوقـ تىگۇـىباتشـ تەينەدام-ـ قىتقاميا،ىعىلاتروـ -تەينەدامـ
تاحاياس پىلاـەنىتسۇرادنىروـىتقايسـىسەمەكەمــ نەگزىكتوـ ـاعياتاعابرات«ـ
اعنامرا،كىلىشنەپسىيۇس تاناقـەگرىبــ ۋعاقـ ىترەسنوكۋارۇسلاحـىلۋانرا»ـ
.ىدلىزىكتوادنىلازاكيزۋمياتاعابرات

ـشۋاچيابەككىلەشكەرەقىتتلۇ،نەۋامەسارالاىديوب،پىرىكناتقالۇق
ناي ڭىنىتلۇـ يەموكىتسىنىتادىدمىعاج،ايدەموكىتقىزىقادىلرومۋي،ىيبءـ
ناج،ىناء رەتنەرىبەتــ ناء،اماردولەمـ رىج-ـ اعانحاسىرىبءنىيەكنەنىرىب...ـ
نەگلىرەتوك ىدمىتراتـ ترەسنوكـ ەگرەساەشكەرەىدرەدنەمرەروكىرەلرىمونـ
.ىدەلوب

ۋانوس« ىلاءمىيۇكلىڭوك،پىسۇتءەمىسەمالابناعلاقادلىۋاـىعادياعلاشـ
يەپسۇتـانىساباس اعڭايجنيش،رۇتـ پىلوبءلىڭوكاعرالرداكنەگلەكەككەموكــ
ناعرىتو ڭينۋايلـ كىلەكلوـ موكتراپـ نەمـ سىعلاەشكەرەەكتەمىكۇكىلەكلوـ
نو،نىماتيا ڭىمـ ىدمىرىقاشـ يابنىسسىلاـ يادنىسوـەگزىبـ -تەيبەدااشاماتـ
رەنومەكروك نىترەسنوكـ ىدەد»مىدنەرىبەتپىقلوتەشكەرەمىلىڭوك،رىتوپىلەكاـ
ايتراپىسەمەكەمۋالىقابقىلانىزاققىتقاميا،رداكنەگلەكـەككەموكـاعڭايجنيش
.ڭايچڭيمڭىدىعىتسابەمەكەمراسابنىرو،ىسەشۇمڭىنىساپپۋرگقىلىشساب

ـادنىرورالىدنىراد-رداكنەگلەكەككەموكاعڭايجنيشىعىدلىمىشترەسنوك
ناع نەمىروحـ قىلراب،ىدلىباجـ پىعىشاعانحاسرەلرەكتەمزىقنەمرەتسيتراــ
سىعلا تەمرۇق،پىتياـ ڭىدرەدنەمرەروك،ەدنەگرىدلىبــ قالاپاشــ اققازۇىنۇءـ
سىنەرىبەتنەگەداقسالىقىقىتسى،نەمىناعلاتقاياترەسنوك،ىداماتسالوتنىيەد
.ىدلاقپالايۇىگڭامەنىگەرۇجڭىدرەدنەمرەروك

ڭافنۇجڭۇسزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ىدلانيااعناجىليۇءرىبءياتاعابراتنەمڭينۋايل،پىتادنىقاجىتقىلاراۋسەتكەموكاعڭايجنيش
راتقىيقنەنىترەسنوكۋارۇسلاحىلۋانرا»ۋعاقتاناقەگرىباعنامرا،كىلىشنەپسىيۇساعياتاعابرات«___

.ىدەلىگيانىگىدنەكەناملاتيامىلىتقاج-ناجڭىدرالىدنىراد-رداكنەگلەكەككەموكاعڭايجنيش»اۋحڭۇجناعنالرۇن«،»ىناءۋسەتكەموكاعڭايجنيش«روح□

.ادۋلادنىيادتايقۇمادنىدلاراعىشاعانحاستسيترا□

نايشۋاچ□ ەشەگزورەدنەمرەروكىلىقرا»يلالۋدنۇد«ىيبءڭىنىتلۇـ
.ىتسىناتنەماناس-تلاسقىتتلۇ

ىدۋسەتكەموكـاعڭايجنيش□ پىرىقاتـ نەكتەـ ايدەموكىلرەساادـىلرومۋيـ
.»ۋرەبنىرو«

ەدرىب□ ەدرىب،پىجلىقيۇقـ ڭەكــ ىدرەدنەمرەروكىناءيەموكناعلىزوسـ
.ىدلوبيادناعرابپاتساباعاراحاسنەگلىسوك،نامروۋن،ۋاتراقسا

ڭىدرەدنەمرەروك□ ەنىرەدزۇجـــ ىكلۇكــ نەگلىرىيۇــ ىدلىڭوكــ ،ىسەنيەبــ ـــ
.اعابىسقاجڭەنەگلىرەبەنىرەلرىمونترەسنوكىنۇءقالاپاشىدنىعزىق
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