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ىلايمونوتۆا،نىرۇبنەتسۇتـىنۇك-11ڭىديا-1
ەتسەىتشىروب،ۋاپتىمۇىتتاسقامىگلەۋا«نويار
كىرەب ۋاتقاسـ قىتپىرىقاتـىگزىگەن»ــ ـىنەيبراتـ
ۋالىدنىتىروق قىدنويارىلايمونوتۆا.ىتشانىسىلانيجـ
ڭىنموكتراپ ىلايمونوتۆا،ىيجۋشـ ىگلەۋا«ڭىننويارـ
»ۋاتقاسكىرەبەتسەىتشىروب،ۋاپتىمۇىتتاسقام
ىگزىگەن قىتپىرىقاتــ قىلىشسابـەگەيبراتـ ۋتەـ
ڭىنىساپپۋرگ نىچـىعىتسابـ اقسىلانيجـوگناۋچـ
ىتسانىتاق زوسءىراءــ ىدەليوسـ يالىبلو.ـ ـ
رىۋادءاڭاجڭىنڭيپنيجيش:ىدەتپىراداسابپەد
،پىتەىشكەتەجنىسايەديمزيلايستوساشوگڭۇج
ساب ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ ىتتاسقامىگلەۋا«ـ
ىگزىگەن»ۋاتقاسكىرەبەتسەىتشىروب،ۋاپتىمۇ
قىتپىرىقات ىعادنىسىلانيجۋالىدنىتىروقىنەيبراتـ
،پىنەريۇيەلىرەكشىنىحۋرڭىنىزوسءىدزىڭام
ىگلەۋا،پىرىدنەلىتكەياد ،ىدۋاپتىمۇىتتاسقامـ
نىسىلىرۇقايتراپىدۋاتقاسكىرەبەتسەـىتشىروب
ڭىدۋتيەشۇك كىلىگڭامـ قىلرابـەناجـىبىرىقاتـ
ىبىرىقاتكىلرىموڭىدرالرداك،ڭىنىرەلەشۇمايتراپ
ىدناباتـەگۋتە ىگزىگەن،پىلوبـ قىتپىرىقاتــ ـ
ڭىنەيبرات ،پەدمەكەبزىسكىدزۇنىرەتكىتسىتەجـ
اڭاج،پىتەدڭەرەت ،ىتتاسقامىگلەۋااداماتسابـ
ڭىنايتراپ،پەلىگيااتتايلاماقايا-ناتسابـىتشىروب
،پىتەدڭەرەتزىسكىدزۇنىۋاساجسىرەكڭوتەنىزو
ڭىدۋماد،ڭىتقىلىتقىنرو ىلرۇتءــ نىرەتتەمزىقــ ـ
يادىعاديو،ىتقىلىعڭىت اشوگڭۇج،پەتسىـــــ ــــ
.كەرەكۋنىشلۇقاعۋرۇقڭايجنيشكىتسيلايستوس

ىتشىروب،ۋاپتىمۇـىتتاسقامـىگلەۋا« ەتسەـ
اشنىيوبەيبراتقىتپىرىقاتىگزىگەن»ۋاتقاسكىرەب
-6ۋتەكىلىشكەتەج-ۋازۋقپالاراڭىتقىلاترو
ڭىنىساپپۋرگ ڭايۋوـىعىتسابـ ڭۇسـ اقسىلانيجـ
قىدنويارىلايمونوتۆا.ىدەليوسزوسءىراءىتسانىتاق
ڭىننويارىلايمونوتۆا،ىيجۋشراسابنىروڭىنموكتراپ
ىساعاروتء تارىكوشــ رىكازـ ىدراقسابـىتسىلانيجـ .ـ

ڭىتقىلاترو كىلىشكەتەج-ۋازۋقپالاراـــ -6ۋتەــ
ىلايمونوتۆا،ڭاجنيجيلىعىتسابراسابنىروڭىنىساپپۋرگ
ڭىننويار نانىرالىشسابـ تەكۋاشـ ،نىميـ نالرۇنـ
نۇس،نىجاملىباء يل،ڭۇلنيجـــ نيشڭىپـ ـاقسىلانيجـ
.ىتسانىتاق

نىچ يالىبـوگناۋچـ :ىتتەسروكپاتاپەدـ
ىتسادلوجڭيپنيجيش نەكتەـىقتيۇــ ايتراپـ ــ
قىلاترو ،ۋاپتىمۇىتتاسقامىگلەۋا«ىتەتيموكـ
قىتپىرىقاتىگزىگەن»ۋاتقاسكىرەبەتسەىتشىروب
،ىدرەبنامءڭەلەكسوـەگۋتەتسىروـىنەيبرات
ساب يەلەكىتىزوءڭيپنيجيشيجۋشــ ــــــ
اقسىناتتايەلەكىتىزوء،ىدالابوج،ىدالراپسوج
ىزوء،ىدرىتسالانرو،ىدرىتلەك قىلىشسابيەلەكىتــ
ىتتەلىرەگلى،ىتتە ڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب.ـ
ادنىسىلانيجۋالىدنىتىروقىنەيبراتقىتپىرىقاتىگزىگەن
ناعالايراج ،ڭەرەتىسايەديڭىنىزوسءىدزىڭامـ
ڭىنايتراپىگەدرىۋاداڭاج—لو،يابىنۇمزام
سىرەكڭوتـەنىزو نىۋاساجـ ،ڭىدۋتەدڭەرەتـ ـ
يەدڭەرەتڭىدۋلاسەگنوجڭاتاقياپپاجىنايتراپ
ڭىدۋتەلىرەگلىنىۋماد ،ىمەشلوۋنۇسيوبىلرىبۇتءـ
ڭىلاق ىدرالرداك،نىرەلەشۇمـايتراپـ ـىگلەۋاــ
ناتشىروب،ناتتاسقام نىتيامىجاقىگڭام،نىتيامىنياـ
كىلرەكسەرۇكنىتاتراتاعلاەرەدۇەناجنەميۇكيناحۋر
نەمەنيەب اۋحڭۇجـــ ڭىنىتلۇـ ىۋنەدلۇگـىلۇـ ـ
ىدنىس نىشۇءۋرىساەگەزۇجنىنامراـوگڭۇجـ
يابنايا نىتارىدنالاتنىىرانانوەگۋزىگرۇجسەرۇكـ
تەكەرا ەدرۇتـىيانىش.ـىسامانرىعۇتـ تروتء«ـ
مىنات ،پىتيەشۇكىد»ـ ،پەدمەكەبىد»مىنەستروتء«ـ
ىنىكە« ۋاعروقـــ ساب،پادنىروىد»ـــ يجۋشـ
نىنامءيناحۋرڭىنىزوسءىدزىڭامڭىنڭيپنيجيش
،پىرەگيلادء،پىنىعۇڭەرەت،پىنەريۇتايقۇم
نەمـايەدي ڭىنڭيپنيجيشيجۋشسابىتتەكەراـ
ىدزىڭام ڭىنىزوسءـ نەمىحۋرـ ەككىلرىبلىتابـ
يش،پىرىتلەك نەكتەىقتيۇىتسادلوجڭيپنيجـ

قىلاتروـايتراپ ڭىنىتەتيموكـ ،نەمىرەدمىشەشـ
نەمىرالۋرىتسالانرو ڭىدزىمايتراپ،پىرىتلەكەككىلرىبـ
كىلرەگنىۋاجىتتاۋقنەپشۇككىدڭەشرىموناعالۋاق
ۋتەكىدلىپەكىيانىشانىۋاتقاسىگڭامـىتشۇك
.كەرەكۋاساجسىنىشلۇقڭىتنىشۇء

ڭىننويارـىلايمونوتۆا قىتپىرىقاتـىگزىگەنـ ـ
ەدەيبرات لوقـ تايقۇمنىرەلەجيتاننەگزىكتەجـ
ناعالىدنىتىروق پەديالىبوگناۋچنىچ،ڭوسـ
پاتا ىتشىروب،ۋاپتىمۇىتتاسقامىگلەۋا:ىتتەسروكـ
كىرەبـەتسە ۋاتقاسـ نىسىلىرۇقـايتراپ—ـ ـ
ڭىدۋتيەشۇك كىلىگڭامـ قىلرابـەناجـىبىرىقاتـ
.ىبىرىقاتكىلرىموڭىدرالرداك،ڭىنىرەلەشۇمايتراپ
ڭىنىزوسءىدزىڭامڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب
نىحۋر ،پىرىدنەلىتكەياد،پىنەريۇيەلىرەكشىـ
ىدرەتكىتسىتەج اڭاج،پىتەدڭەرەت،پەدمەكەبـ ـ
اداماتساب ىتشىروب،ىدۋاپتىمۇىتتاسقامىگلەۋاـ
،پىتەلىرەگلىاعلازىسكىدزۇىدۋاتقاسكىرەبەتسە
وگڭۇجىدنىسىۋنەدلۇگىلۇڭىنىتلۇاۋحڭۇج
ڭىنىنامرا ڭايجنيشــ نىۋاراتـ ـاعۋزاجـىسقاجـ
ۋلىتمۇ -يامىجاقىدۋنالۋراقنەمايرازان.كەرەكـ
ياملات ڭىنڭيپنيجيش،پىتيەشۇكنەپقىلىدناباتـ
مزيلايستوسـاشوگڭۇجرىۋادءـاڭاج نىسايەديـ ـ
ڭىدۋرىدنەلىتكەياد،ڭىدۋنەريۇ ،نىۋەدڭەرەتــ ـ
.كەرەكۋتەلىرەگلىنىۋنالىتقان،نىۋالايۇەككەرۇج
نەمايرازانىنايتراپ،اعۋرۇقناتقاجقىلايەديىنايتراپ
ڭىنڭيپنيجيش،پىلوبىدناباتـەگۋرىدنەتتەرىدۇق
مزيلايستوسـاشوگڭۇجرىۋادءـاڭاج نىسايەديـ ـ
ىدۋرىدنەلىتكەياد،ىدۋنەريۇ يساياسـىلەلەكــ ـ
تەدنىم ڭىنايتراپ،پىتەـ نىرالايرازانزاپماساجـ
ىدۋرىدنەلىتكەياد،ىدۋنەريۇ ىعادۋرىدنالۋراقـىنايەديـ
ىلەيۇج،ىتقاج-ناج،پىيوقاعنىروىدزىڭامڭە
،پىنەريۇارىتسىناليابنەپكىدنىزۇجسىء،پىنەريۇ
ىدناياب،ىيادۇ ڭىنايتراپ،پىنەريۇــ زاپماساجــ
نەمىرالايرازان ،پىرىدنەلرانىتتاسقامـىگلەۋاـ

ىتسىلىرۇقيساياس.كەرەكۋتەكىلىشكەتەجاقشىروب
يامىجاق ياملات-ــ نەپقىلىدناباتــ ،پىتيەشۇكــ ـ
تروتء« مىناتـ تروتء«،ڭىدۋتانروكىرەبىد»ـ
مىنەس ،ڭىدۋەدمەكەبىد»ـ ىد»ۋاعروقـىنىكە«ـ
نىعىلىلاناسيساياس،نىعىلىلاناسقىلايەديڭىدۋادنىرو
.كەرەكۋتيەشۇكىيانىشنىعىلىلاناستەكەراەناج
يساياس ،ەگۋتەسىلىرۇقىلرىبۇتءىتسىلىرۇقـ
يادڭام ،پىلوبىدناباتـاعۋيوقـاعنىروىدلاـ
يساياس يساياس،ىعرۇتــ يساياس،سىلاتەبــــ ــ
يساياس،پيسنيرپ لوجــ ادنىعاجـ ڭيپنيجيشـ
نەمىتەتيموكقىلاتروايتراپنەكتەىقتيۇـىتسادلوج
قىلاتروايتراپ،پاتقاسىتقىلىدزىۋارىبءڭەلەكسو
ڭىنىتەتيموك نەمـىلەدەبـ ناعناتقىلاتروـ رىبءـ ـ
ەدرۇتىلاناس،پاعروقلىتابنىعىلىشسابساتۇت
كىتسينۋمموك ڭىتتارۇمـىلۇـ ـاشوگڭۇجـەناجـ
،ىرەلىشۋنەسىدناباتڭىتتارۇمقاتروكىتسيلايستوس
ىرالىشتايلامالادا ۋلوبـــ كەرەكـ ـىلرىبۇتء.ـ
نەپقىلىدناباتياملات-يامىجاقـىتتاسقامـىتساب
-سىرىڭىنىساراقۇبتلۇراء،پەلىگيااتتايلاما
نىتۇق زىسكىدزۇـ ناشاق-ياق.كەرەكۋتيالومـ
نىساراقۇبتلۇراءاد لىڭوكـ ،پىيوقەنىروتـ
ادنىعىلراب اراقۇبـ نەماراقۇب،پەتسىتەمزىقنىشۇءـ
نەملىيەپنىشاعاراقۇب،پىتانروسىناليابزىعىت
تەمزىق قىلاح،پەتوـ ،نەپتەيننىشنىشۇءــ
نەپكىلىشنەپسىيۇسـىيانىش شۇكـ الاسـ ـىتقانـ
ىدرەتسى يادىعاديوـ ىتشۇك،پەتسىـ ـىتسابــ
تاسقام نەپكىلىشنەپسىيۇساققىلاحەناجنەمىمىناتـ
تاسقامـىگلەۋا ۋەلىگيااتتايلاماىتشىروبنەپـ
كەرەك -يامىجاقىدۋاساجسىرەكڭوتەنىزو.ـ
ياملات نەپقىلىدناباتــ ىنايتراپ،پىتەلىرەگلىــ ـــ
ياپپاج ڭاتاقــ ىدۋلاسـەگنوجـ ۋرىدناتقانايتـ ـ
،پىتانروكىرەبنىسايەديۋەبنەلەشكەرە.كەرەك
ياپپاجـىنايتراپ قىلاعلۇتڭىدۋلاسەگنوجڭاتاقـ
نىگىلرەكپاۋاج ياپتىسڭاسوبـ پاتقىمـ ،پاتسۇـ

كىلرەكسەرۇك نەپقىدلىتاب،پىرىدنەلەلۋاسىتحۋرـ
سىرەكڭوتـەنىزو ىلۋانرا،پاساجـ ۋەتتەرــ -ـ
ەگليتس،پىتەلىرەگلىزىسكىدزۇىدۋلاسـەگنوج
،پاراقاع»انيا«ىمەنۇ،پاساجسىلىرۇبـىيانىش
،پىلاسەگ»نەگتنەر«نىزوء،پالازاتىن»ـەملوب«
نىزوء،ىدۋترازاتنىزوء ،ىدۋرىدنەدلەمەكــ ــ
زوء،ىدۋتراڭاجنىزوء نىيەگڭەدـ ىدۋرىسوءـ ـ
زىسكىدزۇ ۋتەلىرەگلىـ كەرەكـ مىزۇتء-ەجەرە.ـ
ىدۋتانرو ،پىتەلىرەگلىنەپقىلىدناباتياملات-يامىجاقـ
ىتشىروب،ڭىدۋاپتىمۇـىتتاسقامـىگلەۋا ەتسەــ
كىرەب ڭىدۋاتقاسـ ۋتانرونىمزيناحەمىدنايابـ
كەرەك ىتشىروب،ۋاپتىمۇـىتتاسقامـىگلەۋا.ـ ــ
كىرەبـەتسە ەنەسلەبىدۋتانرونىمىزۇتءۋاتقاسـ
مىزۇتء،پىتەلىرەگلى مىزۇتء،پىتيەشۇكنىمىناتـ
ۋاساج نەمــ مىزۇتءـ يەدرىبـاعۋراقتاـ نامءـ ـ
ەگنەموتىلىقراىراعوج،پىلوبىدناباتەگۋرەب
ىگلەۋا،پىلوبـىشاماتساب ،ۋاپتىمۇىتتاسقامــ
،انىۋناتقانايتڭىنىمىزۇتءۋاتقاسكىرەبەتسەـىتشىروب
ەيبرات.كەرەكۋتەكىدلىپەكىيانىشانىۋنالىتقان
نەنىگىتسىتەج يامىجاقـ ياملات-ـ نەپقىلىدناباتـ ـ
يادىعاديو ڭىدۋماد،ڭىتقىلىتقىنرو،پىنالادياپـ ــ
نىرەتتەمزىقـىلرۇتء لىتاب.كەرەكۋتەلىرەگلىـ
سىء،ىدۋلوب ىدۋرىدنىتـ ،پىيوقاعنىروىعڭىدلاـ
نەپقىدلىتاب كىلرەكپاۋاجـ نەپكىلرەبەش،پالاقراـ
ىگلەۋا،پىرىدنىتسىء ،ىدۋاپتىمۇىتتاسقامــ
ىدناياب،ىيادۇىدۋاتقاسكىرەبەتسەىتشىروب
ىدۋزىگرۇج ىدۋتەلىرەگلىــ ـىشۋاعزوق،ياروـ
شۇك ىتقان،پىتەـ ىگەدرىۋاداڭاجنەپتەكەراـ
نىسابوجىپلاجۋلاسەگنوجىدڭايجنيشڭىنايتراپ
ماعوق،ۋرىدناتقانايت،ۋرىدنەلىتكەياد ىعىلىتقىنروـ
ەگەزۇجنىساناسىنسابقىتشىنىتىدنايابنەم
ۋرىسا ادنىسىرابـ كەبڭەـ ەسە،پىتەسروكـ ۋسوقـ
.كەرەك

)ەتتەب-2ىساعلاج(

ىنۇك-9ڭىديا-1 نەتسۇتــــ ،نىيەكـــ ـــ
تەتيموكىتقارۇتموكتراپقىدنويارىلايمونوتۆا
نەگلىتيەڭەك( نىسىلىجامء)ـ يجۋشساب،پىشاـ
ناعالايراجڭيپنيجيش ـاڭاجـىعلىج-2020ــ
ىدلىج ۋاتقىتتۇقـ ،نىزوسءـ ىتتاسقامـىگلەۋا«ـ
ىگزىگەن»ۋاتقاسكىرەبەتسەىتشىروب،ۋاپتىمۇ
قىتپىرىقات ۋالىدنىتىروقـىنەيبراتـ ڭىنىسىلانيجـ
ساب،ەسەرىسا،نىحۋر ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـــ
ىدزىڭام ،ىدنەريۇ،ىدزىكتەجنىحۋرڭىنىزوسءـ
ىلايمونوتۆا ڭىننويارــ ىگزىگەنــ قىتپىرىقاتــ ــ
ڭىنەيبرات ىتسىتاقـــ ىراليادعاجــ ـىگەدنىنوجـ
،ۋرىدنەلىتكەيادڭىدزىمىنويار،ىدادڭىتىتتەمىلام
ۋرىدناتقانايت نىرىكىپـ ـىلايمونوتۆا.ـىتسادلىقاـ
قىدنويار ڭىنموكتراپـ نىچـىيجۋشـ ـوگناۋچـ
.ىدراقسابىتسىلىجامء

سىلىجامء ىدرالانىمـ ساب:ىتتەسروكپاتاـ
ڭىنڭيپنيجيشيجۋش ىتتاسقامــىگلەۋا«ــ ــــ
ىگزىگەن»ۋاتقاسكىرەبەتسەىتشىروب،ۋاپتىمۇ
قىتپىرىقات ۋالىدنىتىروقـىنەيبراتـ ادنىسىلانيجـ ـ
نەگەليوس ىدزىڭامــ ڭىنىزوسءـ ،روزـىنامءـ
ىگەدرىۋاداڭاج،يابىنۇمزام،ڭەرەتىسايەدي
ىپلاجڭىنىۋمادىرەتسىتەكەلمەمنەمـايتراپ
ىگلەۋا«نەنىيەگڭەدقىلايگەتارتسەناجيادعاج
»ۋاتقاسكىرەبەتسەىتشىروب،ۋاپتىمۇىتتاسقام
قىتپىرىقاتـىگزىگەن لوقـەيبراتـ نەگزىكتەجـ ـ
ىتساب ىدرەلەجيتانــ قىلوتــ ،ىدرىدناتقارۇتـ ـ
ىگزىگەن قىتپىرىقاتـــ ڭىنەيبراتـــ نىسىمەجــ ــ
ڭىنايتراپ،ۋتيەڭەك،ۋەدمەكەب سىرەكڭوتەنىزوـ

نىۋاساج زىسكىدزۇـ ڭىنايتراپلىكۇب،ۋتەدڭەرەتـ
تاسقامــىگلەۋا نەپــ ىتشىروبـ نىۋاپتىمۇــ ــ
زىسكىدزۇ ۋتەلىرەگلىـ نىشۇءــ ناجـ ىتقاج-ـ ــ
ۋرىتسالانرو نىقيا،پاساجـ پالاتــ اسا،ىديوقـ
ىتشۇك ،قىلايرازان،قىلايەدي،يساياســـ ــــــــ
كىلىشكەتەج ايتراپىگەدرىۋاداڭاج،ەياقتاپيسـ
،اعۋرىدناتقانايتياپپاجنىبالاتسابڭىنىسىلىرۇق
نەمىتاۋقكىدڭەشرىموناعالۋاقڭىدزىمايتراپ
مىعىم كىلرەگنىۋاجـ نىتاۋقـ ـانىۋاتقاسـىگڭامـ
ىيانىش كىدلىپەكــ ۋنۇسيوبـىلرىبۇتءـەگۋتەـ ـ
نىمەشلو ىدەلرىزاـــ لىكۇب.ـ ىعادنويارــ راءــ
ىلايتراپڭىلاقنەمىرادمىيۇـايتراپـىلەجەراد
رالرداك تايقۇمـ ،پىنىسۇتء،پىنەريۇـ تروتء«ـ
مىنات ىد»مىنەستروتء«،پىتيەشۇكزىسكىدزۇىد»ـ
،پەدمەكەب ايەدي،پادنىروىد»ۋاعروقىنىكە«ـ
نەم ىتتەكەراــ سابـــ ڭىنڭيپنيجيشيجۋشــ ــ
ىدزىڭام ەككىلرىبىيانىشنەمىحۋرڭىنىزوسءـ
ىگزىگەن،پىرىتلەك قىتپىرىقاتــ اڭاجـىنەيبراتـ
اماتساب ادناشاق،پىتەـــ ناتتاسقامـىگلەۋاـــ ـ
شىروب،يامىنيا ەنىزو،پالاقراـــ ـىليەگەبۇتــ
ڭىنىسىلىرۇقايتراپنەمىحۋرۋاساجسىرەكڭوت
يەدڭەرەتزىسكىدزۇڭىنىسايرەنەجنيىلۇاڭاج
اۋحڭۇج،پىتەلىرەگلىنىۋماد ڭىنىتلۇــــ ـىلۇـ
ىۋنەدلۇگ ىدنىسـ ڭايجنيشڭىنىنامراـوگڭۇجـ
زىسكىدزۇنىشۇكناعادنىقساتڭىدۋزاجنىۋارات
.كەرەكۋاتپوت

ىدۋنەريۇ،ىشنىرىبء قىلايەدي،پىتەدڭەرەتـ
ىدمىنات ۋتالىراعوجـ كەرەكـ ڭىنڭيپنيجيش.ـ ـ

مزيلايستوسـاشوگڭۇجرىۋادءـاڭاج نىسايەديـ ـ
ساب،پىتەـىشكەتەج ڭىنڭيپنيجيشيجۋشــ ـ
ىدزىڭام ڭىنىزوسءــــ نىحۋرـــ ،ىدۋنەريۇــ
ىدۋرىدنەلىتكەياد رىبءىعادلاەناجىگەتكەزەكـ
ىدزىڭامـىگەدلىگزەم ،پىتەتەدنىميساياسـ
ساب ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ ىتەمزىقڭايجنيشـ
ىدزىڭامـىگەدنىنوج ىدزىڭامەناجڭىنىرەدزوسـ
ڭىنىرالۋاقسۇن نىحۋرـ ـنەلىتكەياد،نەمۋنەريۇـ
اڭاج،نەمۋرىد ىدڭايجنيشڭىنايتراپىگەدرىۋادـ
ەگنوج ۋلاســ نىسابوجـىپلاجـ ،نەمۋنەريۇـ ـ
نەمۋرىدنەلىتكەياد ،ۋنەريۇەتەج،پىرىتساتشۇـ
ەتەج ىيانىش،ۋنىسۇتءــ ۋرىدناتقانايتـــ ـانىعاجـ
پەتپوك شۇكــــ ڭىنمزيسكرام،پىراعىشــ ــــــ
ناعنالاشوگڭۇج اڭاجڭەــــ نەمىگىتسىتەجــ ـــ
كىرە،پىرىتلەكـەككىلرىبـىنايەدي ىدرەگىج-ـ
،پىرىتلەكەككىلرىبىتتەكەرا،پىرىتلەكەككىلرىب
ڭىنايتراپ زاپماساجـــ نەمىرالايرازانــ ـىگلەۋاــ
ىتتاسقام اقشىروب،پىرىدنەلرانــ كىلىشكەتەجــ ـ
ىگلەۋا،پىتە اناتتارياقىتشىروبنەپتاسقامــ
سىروء،نىتاسابـاعلا قىلاڭاج،پىشاـ نىتاشاــ ـ
يناحۋر نەپقىلىلرىجاقايوقنەدـەناجـەكشۇكـ
ىيانىش،نىتيەتسى پادنىش،پىرەگيــ نىتيەتسىــ
.كەرەكۋرىدلانياەكشۇكىشۋاعزوقىتكىلىكپۇت

ىتكىتسىتەج،ىشنىكە زىسكىدزۇ،پەدمەكەبــ
ىدناباتـەگۋتەلىرەگلى ۋلوبـ كەرەكـ ـىگلەۋا.ـ
ىتتاسقام ىتشىروب،ىدۋاپتىمۇــ كىرەبـەتسەــ ـ
ىدۋاتقاس ايتراپــ نىسىلىرۇقــ ڭىدۋتيەشۇكـــ ــ
كىلىگڭام ،ڭىنىرەلەشۇمايتراپقىلرابەناجـىبىرىقاتـ

ڭىدرالرداك كىلرىموـ قاقسا،پىتەـىبىرىقاتـ ــ
،پىتانروكىرەبىدمىنەس-تارۇممىعىمىراء
ايتراپ،نىمىناتـايتراپ ىۆاتسۋــ ايتراپ،نىمىناتـ
ىسەشۇم نىمىناتـــ زىسكىدزۇـــ ،پىتيەشۇكـ ــ
ەگرەلەلەسام نىتياراقارۋتــ نەپقىدلىتابــ ـەناجـ
ڭىتقاشىپ نىتاتاراقـەكشىنىزۇدءـ نەپقىلىلاناسـ
سىرەكڭوتـەنىزو-زوء ىدۋاساجـ زىسكىدزۇـ ـ
،پىتاتقاياىسقاج،پاتسابىسقاج،پىتەلىرەگلى
ىتقانايت،پەتسىـىتقىلىعڭىت ،پىتەجەگەجيتانــ
ىتكىتسىتەج پەدمەكەبـــ ەناجــ ،پىتيەڭەكــ ــ
ۋەتتەر ىدۋتەزۇت-ـ ىدۋرىدناتقانايتـ پاتقىمـــ ــ
ەجەرە،پىرەگي مىزۇتء،ىدۋاساجــ ىدۋتانروــ
يادىعاديو ىگزىگەن،پىرەگيــ قىتپىرىقاتــــ ـــ
ڭىنەيبرات ىتكىلىمەنۇـــ ىدناياب،نىۋاتقاســ ــــ
مزيناحەم نىۋرىتساتپىلاقــ ۋتەلىرەگلىـ كەرەكـ .ـ
ڭىنايتراپ قىلراساباعلاـ نىتاپيسـ ،نىتەتەرىسلاـ ـ
ڭىنايتراپ نىگىدزىسكىشرىكـ قىلرابنىتەرىدلۇبـ
ىدرالروتكاف لىتابـ ەنىسەنەدڭىنايتراپ،پىيوجـ
ناقسىباج قىلرابـــ ىدرەدزەرەمـىلۋــ لىتابـ ـ
ىگلەۋا،پاتسالا تاسقامــ ىشياقاقشىروبنەپـ
ڭىنايتراپ،نىتەلەك قىلرابنىتاتلاقياشنىسەگرىــ
پىۋاح نەدرەلرەتاق-ـ ىنايتراپ،پىناتقاسلىتابـ
ۋعىشپىرۇقپىتەىدنىبەت،ىدنەمراپمىلرۇعانا
.كەرەك

نەپكىلىتكەرۇج،ىشنىشۇء سەرۇكــــــــــ ــ
نەپقىلىتقىرى،پىزىگرۇج كىلىشرەكپاۋاجـــــــ ــــ
ىتشىروب،پالاقرا كەرەكۋتەاداــــ تىبيەب.ـ ــ
ادنىسىرابۋرۇسءرىموء،ياملوبماعيەبەدەدنۇك

ىدمىلوء ىنىعياق-ماقەدەدنۇكىتشىناۋق،ياپتىمۇـ
زىسكىدزۇىتحۋر،پىلوبقاسادناشاق،ياپتىمۇ
ەككىلەشكەرەيحيراتاڭاجنەگەتپوك،پىتنىپلەج
،پىزىگرۇجنەپكىلىتكەرۇجىتسەرۇكـىلۇـەي
قىتشىنىتىدنايابنەمىعىلىتقىنروماعوقىدرازان
ساب كەلەگڭودياپپاج،پىرىدنالرىعوشـانىساناسىنـ
ىتتەلۋاد ماعوقــ ڭىدۋتانروــ ،نەمىرالاناسىنـ ـ
نەمىرەتتەدنىم كىلرەكسەرۇك،پىرىتسىناليابزىعىتـ
كىلرەكپاۋاجنەپكىلىتكەرۇج،پىتاتقاقساـىتحۋر
سىء،پالاقرا لىتاب،پىرىدنىتـ سىء،ىدۋلوبــ
ىدۋرىدنىت نەپقىدلىتاب،پىيوقاعنىروـىعڭىدلاـ
،پىرىدنىتسىءنەپكىلرەبەش،پالاقراكىلرەكپاۋاج
يساياسنىتياليونىرالوبڭىتقىدناماجـاتقىدناما
ياتتالوب،نەپكىتكەگرەس كىرەبــ قىلايگەتارتسـ ـ
نىتەزىگرۇجسەرۇكنەپكىلىتكەرۇج،نەپقىلىدنابات
نەمەنيەبىدنىرا ـقامىتنىنىساراقۇبتلۇراءـ
اعلا،پاتساب،پىرىتسات ىلرۇتءىعادنىلوجۋسابـ
راتقىدنىيق نەمـ ىدرەلىگرەدەكـ نەپكىلىتكەرۇجـ
ڭىنامروفەر،ڭىدۋماد،ڭىتقىلىتقىنرو،پىڭەج ـــــ
ىلرۇتء نىرەتسىــ رىبءـ ساتۇتـ پالراپسوجــ ــ
اشوگڭۇج،پىتەلىرەگلى ڭايجنيشكىتسيلايستوسـ
.كەرەكۋنىشلۇقاعۋعىشپىرۇق

.ىتسادلىقاىدرەتسىاداقسابسىلىجامء
تارىكوش تەكۋاش،رىكازــ نالرۇن،نىميــ ــ

نىكرە،ڭۇرياحيۇش،ڭۇلنيجنۇس،نىجاملىباء
نايت،زاينۇت ڭاي،نىۋــــ ڭاج،نيشـ نيلنۇچـ ـ
.ىتسانىتاقەكسىلىجام

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

ىتشانىسىلانيجۋالىدنىتىروقىنەيبراتقىتپىرىقاتىگزىگەن»ۋاتقاسكىرەبەتسەىتشىروب،ۋاپتىمۇىتتاسقامىگلەۋا«نويارىلايمونوتۆا

،پىتەلىرەگلىاعلازىسكىدزۇىدۋاتقاسكىرەبەتسەىتشىروب،ىدۋاپتىمۇىتتاسقامىگلەۋااداماتساباڭاج
قىيالىتمۇاعۋزاجىسقاجنىۋاراتڭايجنيشڭىنىنامراوگڭۇجىدنىسىۋنەدلۇگىلۇڭىنىتلۇاۋحڭۇج

ىتسانىتاقنيشڭىپيل،ڭۇلنيجنۇس،نىجاملىباءنالرۇن،نىميتەكۋاش،ىدراقسابرىكازتارىكوش،ىدەليوسزوسءڭۇسڭايۋوەناجوگناۋچنىچ

ەناجنىزوسءۋاتقىتتۇقىدلىجاڭاجىعلىج-2020ناعالايراجڭيپنيجيشيجۋشسابىسىلىجامء)نەگلىتيەڭەك(تەتيموكىتقارۇتڭىنموكتراپقىدنويارىلايمونوتۆا
ىدنەريۇ،ىدزىكتەجنىحۋرڭىنىسىلانيجۋالىدنىتىروقىنەيبراتقىتپىرىقاتىگزىگەن»ۋاتقاسكىرەبەتسەىتشىروب،ۋاپتىمۇىتتاسقامىگلەۋا«

،ياپتىمۇىتتاسقامىگلەۋا،پىرىدنەلىتكەياد،پىنەريۇيەلىرەكشىنىحۋرڭىنىرەدزوسىدزىڭامڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب
كىيەزىكتەجلوقەنىسىڭەجىشۋشەشڭىدۋتانروماعوقىتتەلۋادكەلەگڭودياپپاج،پاتقاسكىرەبەتسەىتشىروب

ىدراقسابىتسىلىجامءوگناۋچنىچ
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ىتكىلىكە ،پالامياجـــــ ـــ
تاحنۇء ەگزىمەشكەتـــ ــــــــــــ
!زىڭىلىسوق

راباحىدزىڭام

ىتقىلۇق،ىدلارومء لادا،كاپماداــ .ىدالوبـ
،نىسلوبايتراپيساياسرىبء،نىسلوبمادارىبء
ڭاياتلىسىق ىدرەدڭەزەكـ ناتسابـ ەدەسرىشەكـ
ىتتاسقامــىگلەۋا تەنيەب،ىۋەپترەگزوـــ -ــــ
ىتتەمىقۋات اشناقــ استراتــ نىتەيساقزوءادــ ــ
.ىتتابمىقڭەىۋاتقاسيادىعاياب

ەتسەىتشىروب،ىدۋاپتىمۇىتتاسقامىگلەۋا«
نىسىلىرۇقايتراپ،قوجزوسء،ىدۋاتقاسكىرەب
ڭىدۋتيەشۇك كىلىگڭامـ قىلرابـەناجـىبىرىقاتـ
ىبىرىقاتكىلرىموڭىدرالرداك،ڭىنىرەلەشۇمايتراپ
پىتە ياپتىسڭاسوبـ ۋرەگيـىيادۇــ كەرەكـ .»ـ
كىرەبەتسەىتشىروب،ۋاپتىمۇىتتاسقامـىگلەۋا«
ۋالىدنىتىروقىنەيبراتقىتپىرىقاتىگزىگەن»ۋاتقاس
ادنىسىلانيج سابـــ ايتراپڭيپنيجيشيجۋشـ ــ
ڭىنىسىلىرۇق ـىرەگلىنىسايرەنەجنيىلۇاڭاجـ
ىگزىگەنىكتەرلۇب،پىرىتويەدزوكىدۋتەل
ڭىنايتراپ،ىدۋتەاماتساباڭاجىنەيبراتقىتپىرىقات
سىرەكڭوتــەنىزو نىۋاساجــــ زىسكىدزۇــــ ــ
،پەتپىراداسابەدرۇتىتكەنروكىدۋتەدڭەرەت
لىكۇب ڭىنايتراپـ ،نىۋاپتىمۇىتتاسقامىگلەۋاـ
ىتشىروب كىرەبـەتسەــ نىۋاتقاسـ زىسكىدزۇـ ـ
ىۋتەلىرەگلى ەدنىنوجـ نىقياـىتپالاتـىتقاج6ـ
ڭىدراتسادلوجىعادايتراپلىكۇب،ىديوقاعاترو
نەپقىلىلاناس تاسقامـىگلەۋاــ نەپـ ـىتشىروبـ
نىۋتيەشۇك ناتتاسقامىگلەۋاادناشاق،ەدۋەبەجـ
شىروب،ىدۋامىنيا ىدۋالاقراــ اڭاج،ادۋادنىروـ
پىنالياسـاتياقـاققىروجقازۇ ڭىدۋعىشاعلوجـ
.ەيەگنامىدزىڭامادۋاتپوتنىشۇكناعادنىقسات

ادناعاپتىمۇـىتتاسقامـىگلەۋا ناعاتساب،اناعـ

ىدالوبـاعۋراعىشـانىڭوسـىتسىء ڭىنايتراپ.ـ ـ
نەمـىتاسقامـىگلەۋا ڭىنايتراپ—ـىشىروبـ
،ڭىنىمىنەس-تارۇم،ڭىنىتاسقامىلرىبۇتء،ڭىنىتاپيس
سەرۇك ڭىنىساناسىنـ لو،ىسەنيەبـىلرىعوشـ ـ
ىدزىمايتراپ ،پىرىدنالاتنىـاعۋامىنياـىگڭامــ ـ
ىدزىمايتراپ نەپقىلىلرىجاقـ پەبەجاعۋسابـاعلاـ
ىدەلەك ناننىمۋكىش.ــ نايتـ ،نىيەدـاعنىمنا-ـ ـ
ۋتەدنەكروـىتپىساك نانىلوجـ ۋنەدلۇگـ انىلوجـ
ڭىدزىمايتراپ،نىيەد اتتىقاۋقىۋجاعلىج100ــ
قىلرابنەگزىگرۇج،ىسىنىشلۇققىلرابناعاساج
نەگرەب،ىسەرۇك يەدلەگۇتىعىدنابرۇققىلرابـ
ڭىتقىلاح نىشۇءىۋنەدلۇگڭىتتلۇنەمىتىقابـ
پىلوب ىدالىباتـ تاسقامـىگلەۋاـىسو.ـ نەپـ
ناتشىروب ناتسابــ قايا-ــ ناتقىدناعامىنياـ ادـ
زىمايتراپ پىماداديادعاجۋاتسىق-نىيقەشكەرەـ
نەگلەرىتـاققىرىعىت،ىدلاـاياروز -تاقاتسۇتـ
تاباق ىدۋاشروقــــ پىزۇبـــ اعىشــ ،ىدلاـــ
راشانـىتسىلەزيۇك اعلانەپقىلىلراسياقاديادعاجـ
الىتمۇ تاسقامـىگلەۋا.ىدلاـ نەپـ ـىتشىروبـ
،ىدەترەگزونىتاپيسزىمايتراپ،اسراعىشنەتسە
نىسۇتء ناتقىلاح،ىدەترەگزوـــ ،ىدالىرياــــــ
.ىدالىرياناتقاشالوب

رىزاق ىزۇجءـەينۇدـ ادلىج100ـ ناعاملوبـ
ىتسىرەگزوروز ناتسابــ زىمىلە،ەدۋرىشەكــ ـــ
اۋحڭۇج ڭىنىتلۇــ نىۋنەدلۇگـىلۇــ ەگەزۇجـ ــ
ڭىدۋرىسا زىمايتراپ،رۇتەدنىلىگزەمـىشۋشەشـ
ىتقىلاح پاتسابـــ نەگەتپوكــ اڭاجــ يحيراتــ ـ
سەرۇكـىلۇـەيـەككىلەشكەرە ،ەدۋزىگرۇجـ ـ
ڭىناترو،ڭىديادعاج ڭىنىسىرەگزوــ ،ىگىدزەتـ

،ىعىلرىۋاڭىنىتەدنىمقىلىتقىنرو،ۋماد،امروفەر
ڭىتسىياس-نىس،ڭىدرەتاق-پىۋاح،ڭىتقىلىشياق
ڭىدزىمايتراپ،ىگىتپوك ۋراقسابلەـــ ڭىنىنىسـ ـ
نىرۇبـىعىلرىۋا پىلوبـ نەگەمروكـ .ەدەجەرادـ
ەروكادـىنانىم قازۇڭىنايتراپ:كەرەكۋلىبءـ
تىقاۋ كىليبـ ۋزىگرۇجـ تراشـ ،ادنىيادعاج-ـ ـ
ڭىنايتراپ نىعىلراساباعلاـ ڭىنايتراپ،نىتەتەرىسلاـ
ەنىگىدزىسكىشرىك نايزــ نىتەزىكتەجـ ـىلرۇتءـ
رالروتكاف زەكـ نەگلەكـ ىگلەۋا،ناعلوباتتىقاۋـ
تاسقام ڭىنايتراپ،نىتەلەكىشياقاقشىروبنەپـ
نىسەگرى نىتاتلاقياشـ رەلرەتاقـ قىلرابـ ەدرەجـ ـ
ايتراپ،ناعلوب ايەديناعرىتوپىلاتقاسەدنىشىــ
زىسكىشرىك يساياس،ۋاملوبـــ زىسكىشرىكــــ ـــ
مىيۇ،ۋاملوب زىسكىشرىكـــــ ليتس،ۋاملوبــــ ــ
زىسكىشرىك رەلەلەسامىتكەنروكىتقايسۋاملوبـ
زىمايتراپ.قوجنەگلىشەشـىليەگەبۇتەدـىلاء

قىدلىج100 ناتساب،ەدنىتەرـايتراپىرىءـ -ـ
قايا ڭىتقىلاحـ ـەيـانىۋادلوقـەناجـانىۋاتقاجـ
اۋحڭۇج،پىلوب نىسىءىلۇكىلىگڭامڭىنىتلۇــ
زوسء،ادۋزاج ،ىدۋاپتىمۇىتتاسقامىگلەۋا،قوجــ
نىسىلىرۇقايتراپىدۋاتقاسكىرەبەتسەـىتشىروب
ڭىدۋتيەشۇك كىلىگڭامـ ايتراپقىلراب،ىبىرىقاتـ
ڭىدرالرداك،ڭىنىرەلەشۇم كىلرىموـــ ـىبىرىقاتـ
ىگلەۋا،پىتە تاسقامــ نەپـ ڭىلاقـىتشىروبـ
ايتراپ ڭىدرالرداك،ڭىنىرەلەشۇمــ ڭىنىگەرۇجــ ـ
ەنىرىپكۇت ڭەرەتــ انىسايەدي،ۋتالايۇـ ڭەرەتــ ـ
رىمات ؛ۋرىتتراتـــ زوسءـــ ڭىنايتراپ،قوجـ ــــ
نىعىلراساباعلا ڭىنايتراپ،نىتەتەرـىسلاــــــ ـــــــ

ەنىگىدزىسكىشرىك نايزـــ نىتەزىكتەجـ قىلرابـ ـ
ىدرالروتكاف لىتابـ ڭىنايتراپ،ۋيوجـ ەنىسەنەدـ
ناقسىباج قىلرابـــ ىدرەدزەرەمـىلۋــ لىتابـ ـ
ىگلەۋا،ۋاتسالا تاسقامــ نەپـ ىشياقاقشىروبـ
ڭىنايتراپ،نىتەلەك قىلرابنىتاتلاقياشنىسەگرىــ
.كەرەكۋناتقاسلىتابنەدرەلرەتاق-پىۋاح

ادناشاق ناتتاسقامـىگلەۋاـ شىروب،ۋامىنياـ ـ
ۋالاقرا زىسكىدزۇ،نىشۇءــ ەدرۇتــــ ـىگلەۋاــ
،يامىنياناتتاسقامىگلەۋا،پالاعاداقىتتاسقام
زىسكىدزۇ ەدرۇتـ ناتشىروبـ شىروب،ۋامىجلۇبـ
قىتپىرىقاتىگزىگەنىكتەرلۇب.كەرەكۋالاقرا
ەيبرات نەنىزىگەنــ قارىبء،ىداتقاياــ ـىگلەۋاــ
ۋاتقاسكىرەبەتسەىتشىروب،ۋاپتىمۇـىتتاسقام
كىتتەزەم اتياق،سەمەسىءـ ،سىءكىلرىموــ
رىبراء يەدلەگۇتـىسەشۇمـايتراپـ ،ادايەديـ ـ
يساياس زىسكىدزۇادـــ ۋالاشروب،ۋالاعاداقــ ــــــ
ەدگوب،ىۋناليو،ىۋزىگرۇج زىسكىدزۇـىتتازــ
ىلۋ،ىۋاتسالا ىدزەرەمــ نادۋناتسال،ىۋيوجـ ـ
؛ىۋناتقاس ىمەنۇــ يساياس-ـايەديــ ناتقاجــ ــ
قىلۋاسنەد ايتراپ،پىرەسكەتـــ قىلاتروــــــ ـــ
ڭىنىتەتيموك نەمىراتپالاتــ پىنالارۋت«ـ ـايتراپ،»ـ
ايتراپ،نەمىۆاتسۋ ،»پەلرەناكس«نەمىسەجەرەـ
قىلاح ڭىنىساراقۇبـ تىمۇءـاڭاجـ نەمىگەلىت-ـ ـ
ەگنەگتنەر« پىسۇتءـــ ،نەمرادنىۋبــاعا،»ـــ ــ
كىدزۇ،نەمرادنابرۇق نەمرەتپيتـ ؛»ىۋرىتسىلاس«ـ
ڭىنايتراپ زاپماساجـــ نەمىرالايرازانــ ـىگلەۋاــ
ىتتاسقام اقشىروب،پىرىدنەلرانــ كىلىشكەتەجــ ـ
ڭىنايتراپ،پىتە نانىحيراتـەشكەرەــ ـىگلەۋاـ

ىتتاسقام شىروب،پىرىتساراقــــ اعۋالاقراـــــ ــ
ڭىنايتراپ،پىرىدنالاتنى نىسىمرۇتيساياسىكشىــ
ۋتياتاق ادنىسىرابـ ،پادڭىشىتتاسقامـىگلەۋاـ
ىگلەۋا،پىنىسيۇتءـىيانىشـىتشىروب تاسقامــ
نەپ سىروء،نىتاسابـاعلاـاناتتارياقـىتشىروبـ
قىلاڭاجـاشا نىتياساجـ يناحۋرـ ەناجـەكشۇكـ
ايوقنەد نەپقىلىلرىجاقــ ىيانىش،نىتيەتسىــ ــــ
ىتقان،پىرەگي ىشۋاعزوقىتكىلىكپۇتنىتيەتسىـ
.كەرەكۋرىدلانياەكشۇك

ناشناۋگ مىيۇب،اعنامۇتلىزءپىلىماجرىتاجـ
سەمە ڭىشـ يادناقراء.ـاعناعنىشلۇقۋساـ اعلاـ
ڭىدۋساب ەدنىرابــ پىسابــ نەكتوـــ ىدلوجـ ـ
اشناق؛ىدياملوبـاعۋتىمۇ قاسرابـاقسىلاــ ،اتـ
ىعنىرۇبەتكەستەجاققاشالوبىلالىعۇشاماشناق
ىدزىمىنەكتو اعراپاس،اعۋتىمۇــ نىشۇءـەنــــ ـ
ىدزىمىناققىش اعۋتىمۇــــ ىدياملوبــ ـىگلەۋا.ــ
ىتتاسقام ناجـــ ىتشىروب،پىتالايۇـەگەينۇدـ ــ
نەپتىقاۋ،پالاقرا نەپقىلىلراسياق،پىسىراجـــ ـــ
سەرۇك -ناس،قوجزوسء،زىبء،كەسزىگرۇجـ
زىسقاناس نادراتقىدنىيقـ نىتياپسىياقـ ىدرەگىجـ ـ
مىلرۇعەن،پەدمەكەب نىيقــــ ناعلوبـ نىياســ ـ
مىلرۇعلوس ،پىتادنىقساتىتحۋرنىتالىتمۇـاعلاـ
ياپپاج كەلەگڭودـ ڭىدۋتانروماعوقـىتتەلۋادـ
قىلوت نەپسىباتـ كىدلىپەكـىيانىشـانىۋلاتقاياـ ـ
وگڭۇج،پىتە اراجنىقلوتڭىنەمەكپىلاىتتاــ
قىن،نىۋسابـاعلا نەمماداقــ نىۋتەجـاقسىلاـ ـ
.زىمالاەتەلىرەگلى

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

)ەتتەب-1ىساب(
ڭايۋو ڭۇسـ يالىبـ :ىتتەسروكپاتاپەدـ
ىگزىگەن قىتپىرىقاتــ نەننەگلىتەتسىروـەيبراتـ ـ
ىرادمىيۇايتراپىلەجەرادراءىعادڭايجنيش،ىرەب
قىلاتروايتراپەناجڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب
،ىگەدنىنوجەيبراتقىتپىرىقاتىگزىگەنڭىنىتەتيموك
ڭايجنيش ىتەمزىقـ ىگەدنىنوجــ ارىپىسرىبءــ ــ
ىدزىڭام تايقۇمنىرالۋرىتسالانرو،نىرەدمىشەشـ
ڭىتقىلاترو،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەياد ــــــ
ىگزىگەن قىتپىرىقاتــ قىلىشسابـەگەيبراتـ ۋتەـ
ـكەيادتايقۇمنىراتپالاتتەمزىقڭىنىساپپۋرگ
ىدرازان،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىت ىگزىگەنـــ
اقپىرىقات ىگزىگەن،پىرىدنالرىعوشــ نەمىلەجــ ـ
زىعىت ايتراپ،پىرىتسىناليابــ ،ڭىنىرەلەشۇمــــ ـ
اشوگڭۇجرىۋادءاڭاجڭىنڭيپنيجيشڭىدرالرداك
مزيلايستوس نىسايەديـ يەلىرەكشىـ ،نىۋنەريۇـ
ىدنىيۇتءىدرازان؛ىتتەلىرەگلىنىۋەلىگياـاتتايلاما
-ۋرەسكەتيەلىرەكشى،پىرىدنالرىعوشـەگرەلەلەسام
ۋەتترەز ەگىگلۇ،ەگمەشلو؛ىدزىگرۇجـ ڭاتاقـــ
ىدرەلەلەسام،پىنالارۋت يەدڭەرەتــ پىرەسكەتـ

،يابزاجزوكنەدرەلەلەسام؛ىدالاعاداق،پىۋات
ەنىزو،پىتەزۇت،پەتتەرلادء-ـەملاد سىرەكڭوتـ
ۋاساج نەمىحۋرـ ـناتقانايتىدۋتەزۇت-ۋەتتەرـ
ىدۋلاسەگنوج-ۋەتتەرـىلۋانراـەناجىدۋرىد
ناعلاج؛ىتتەلىرەگلى نەدەجيتانـــ شۇكـ الاسـ ـ
ىتقان،پىناتقاس ،ڭىنامروفەر،پىنىپلاتەككىلىدمىنوـ
ڭىتقىلىتقىنرو،ڭىدۋماد ىلرۇتءــ نىرەتتەمزىقــ ـ
ياپپاج ىگزىگەن،پىتەلىرەگلىــ قىتپىرىقاتــــ ــ
.ىدزىكتەجلوقەككىتسىتەجىدزىڭامەدەيبرات

ڭايۋو ڭۇسـ يالىبـ :ىدەتپىرادـاسابپەدـ
قىتپىرىقاتىگزىگەنڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب
ىنەيبرات ۋالىدنىتىروقــ ىزوسءـىعادنىسىلانيجـ ـ
نىحۋرڭىنىرەدزوسىدزىڭامارىپىسرىبءىلراتاق
يەلىرەكشى نڭايجنيش،پىرىدنەلىتكەياد،پىنەريۇـ ڭىـ
ىگزىگەن قىتپىرىقاتــ ەيبراتــ نىرەتكىتسىتەجــ ـ
،ۋاپتىمۇىتتاسقامىگلەۋا«،پىتيەڭەك،پەدمەكەب
كىرەبـەتسەـىتشىروب ۋاتقاسـ ايتراپىدنىس»ـ
نىسىلىرۇق ڭىدۋتيەشۇكـ ،نىبىرىقاتكىلىگڭامـ
قىلراب كىلرىموڭىدرالرداك،ڭىنىرەلەشۇمـايتراپـ
نىبىرىقات ىيادۇ،ىدۋرەگيـىيادۇــ پالاڭاجــ ـ

ىدۋرۇت ۋتەلىرەگلىـ كەرەكــ ڭىنڭيپنيجيش.ـ ـ
مزيلايستوسـاشوگڭۇجرىۋادءـاڭاج نىسايەديـ ـ
يامىجاق ياملات-ـــ نەپقىلىدناباتــ ،پىنەريۇــ ـ
ەتەج،پىرىدنەلىتكەياد ەتەج،ەگۋنەريۇـــــــ ــــ
ىيانىش،ەگۋنىسۇت زىسكىدزۇـاعۋرىدناتقانايتـــ ـ
شۇك ،پىلاسـ ،ۋاپتىمۇـىتتاسقامـىگلەۋا«ــ ـ
كىرەبـەتسەـىتشىروب ۋاتقاسـ قىلايەديڭىد»ـ
نىزىگەن ىديەگڭەديساياس.كەرەكۋەدمەكەبـ
ىلاناس ەدرۇتــــ ڭىلاق،پىرىسوءــ ايتراپـــــ ــ
ڭىدرالرداك،ڭىنىرەلەشۇم تروتء«ــ مىناتـ ىد»ـ
،نىۋتيەشۇك تروتء«ـ ،نىۋەدمەكەبىد»مىنەسـ
ۋاعروقـىنىكە« ،پىتەلىرەگلىنىۋادنىروىد»ـ ـ
ىتسادلوجڭيپنيجيش نەكتەـىقتيۇــ ايتراپـ ــ
قىلاترو نەمىتەتيموكـــ ادناشاقـــــ ،ادايەديــ ـ
ەتتەكەرا،اديساياس ڭەلەكسوــ ىتقىلىدزىۋارىبءـ
ۋاتقاس كەرەكــ ساب.ـ ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ ـ
ىسو،رىڭوءـىسو الاســ ىدزىڭامىگەدنىنوجـ
ڭىنىرەدزوس ىدزىڭامـەناجــ ،ڭىنىرالۋاقسۇنـ ـ
ڭىنىرەلۋتىكەب ـنەلىتكەيادنەپقىلىدناباتنىحۋرـ
رىبء،پىرىدناتقانايت،پىرىد نەدرىب-ـــــ زوكـ ـ

ـۋرىدناتقانايتنەدرىب-رىبء،پالاعاداقيابزاج
يادىعاديوىد ايتراپ،پىرەگيــ قىلاتروـــــ ـــ
ڭىنىتەتيموك ڭىنىرالۋرىتسالانرو،ڭىنىرەدمىشەشـ
ۋتەكىدلىپەكىيانىشەنىۋرەبەجيتان،انىۋلىراقتا
كەرەك ڭىنىۋاساجسىرەكڭوتەنىزوڭىنايتراپ.ـ
لوم نەنىگىتسىتەجـ قىلوتـ ايتراپ،پىنالادياپـ ــ
ىدرالرداك،نىرەلەشۇم تاسقامـىگلەۋاــ نەپـ ـ
نىتەلەكـىشياقـاقشىروب ىدرەلەلەسامـ ـىمەنۇـ
ەگزوك،پىرىتسادمىيۇەگۋشەشەناجـاعۋالاعاداق
نىتەنىروك نەپسىرەگزوــ ڭىناراقۇبــ ـەنىگەلىتــ
پاۋاج ۋتاقــ كەرەكــ ۋەتتەر.ــ ىدۋتەزۇت-ــ ــ
،پىرەگييادىعاديوزىسكىدزۇىدۋرىدناتقانايت
ىگزىگەن قىتپىرىقاتــ ەدەيبراتــ نەگنەلىگلەبــ ــ
ۋەتتەر ۋتەزۇت-ـ ڭىنىرەتتەدنىمـ ـىلۋانراـەناجـ
ۋەتتەر ەگنوج-ــ ۋلاســ ڭىنىتەمزىقـ ىتقانــــ ــ
ڭىنڭايجنيش،پىتەكىدلىپەكىيانىشانىۋناتقانايت
ىسىلىرۇقايتراپەناجقىلىتقىنرو،ۋماد،امروفەر
كەسەكمىلرۇعانا،ڭىتزىسكىدزۇڭىنىرەتتەمزىق
.كەرەكۋتەلىرەگلىنىۋزىكتەجلوقەگەجيتان

سىلانيج روزيۆەلەتــ نوفەلەت-ــ ـىسىلىجامءـ
ادنىسامروف ىدلىشاـــ ـىعادنويارـىلايمونوتۆا.ـ
رىزاق نەنىتەدنىمـىگرىزاقـەناجـىگەتتەدنىمـ ـ
ىراعوجنەدىلەجەرادەكلوراسابنىرونەگنىگەش
رىبء مىلوبءـ ،اقسىلامەد،راتسادلوجـىشسابـ ــ
،راتسادلوجتراقمىلوبءرىبءناققىشەكتەنيەز
-6ۋتەكىلىشكەتەج-ۋازۋقپالاراڭىتقىلاترو
ىلايمونوتۆا،راتسادلوجـىتسىتاقـىعادنىساپپۋرگ
قىلاترو(ـاعنويار ىعادرادنىروـىتساراقـەتوت)ـ
ايتراپىگەدىجمىرۇ،راتسادلوجىتپاۋاجىگزىگەن

ڭىنىياتلىرۇق-19 ىلايمونوتۆاەناجىرەدلىكاۋـ
،ىرەلەشۇمڭىنموكتراپىتكەزەك-9قىدنويار
تاديدناك ىلايمونوتۆا،ىرەلەشۇمـ قىدنويارــ ـ
ڭىنموكتراپ ۋالراشـىسياقراءــ ڭىنىرالاپپۋرگـ ـ
ىلايمونوتۆا،ىراتقىتساب ڭىننويارــــ ـىگزىگەنــ
قىتپىرىقات قىلىشسابـەگەيبراتـ ـىساپپۋرگۋتەـ
ىگەدنىسەسڭەك ت،راتسادلوجـىتسىتاقــ ب.ـ
.ىتسانىتاقەكسىلىجامادنىڭالاسىلانيجىگزىگەن

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

قىيالاقراشىروبيامىجلۇب،يامىنياناتتاسقامىگلەۋاادناشاق
ىلارۋتۋرىدنەلىتكەياد،ۋنەريۇنىزوسءىدزىڭامىعادنىسىلانيجۋالىدنىتىروقىنەيبراتقىتپىرىقاتىگزىگەنڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب__

ىسىشۋلوشڭىنىتەزاگقىلاح□

زىمىشلىتء ىلايمونوتۆا.ىديالراباحـوبنىۋــ
قىدنويار -1،ياسانىۋرىتسالانروڭىنموكتراپـ
ىنۇك-12ڭىديا قامياــ ـىتتاسقامـىگلەۋا«ـ
ىگزىگەن»ۋاتقاسكىرەبەتسەىتشىروب،ۋاپتىمۇ
قىتپىرىقات ىنەيبراتــ ۋالىدنىتىروقــ نىسىلانيجـ ـ
يش،پىشا ڭىنڭيپنيجـ ـاشوگڭۇجرىۋادءـاڭاجـ
مزيلايستوس نىسايەديـ يەلىرەكشىـ ،پىنەريۇـ ـ
ساب ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ ىتتاسقامىگلەۋا«ـ
ىگزىگەن»ۋاتقاسكىرەبەتسەىتشىروب،ۋاپتىمۇ
قىتپىرىقات ىعادنىسىلانيجۋالىدنىتىروقىنەيبراتـ
ىدزىڭام ڭىنىزوسءـ ،پىرىدنەلىتكەيادنىحۋرـ
ىلايمونوتۆا،پىرىدناتقانايت ڭىنموكتراپقىدنويارـ
كىرەبەتسەىتشىروب،ۋاپتىمۇىتتاسقامـىگلەۋا«
ۋالىدنىتىروقىنەيبراتقىتپىرىقاتىگزىگەن»ۋاتقاس
رالۋرىتسالانروـىعادنىسىلانيج ڭىتقاميا،اشنىيوبـ
قىتپىرىقاتـىگزىگەن نىتەمزىقـەيبراتـ تايقۇمـ
ىگزىگەن،پالىدنىتىروق قىتپىرىقاتــ ڭىنەيبراتـ ـ
نىراتسىبات زىسكىدزۇنىسىلىرۇقايتراپ،ۋەدمەكەبـ
.ىداساجۋرىتسالانروەدنىنوجۋتيەشۇك

ىگلەۋا«ڭىتقاميا،ىيجۋشڭىنموكتراپقىتقاميا
»ۋاتقاسكىرەبەتسەىتشىروب،ۋاپتىمۇىتتاسقام
قىتپىرىقاتـىگزىگەن ۋتەقىلىشسابـەنىسەيبراتـ
ڭىنىساپپۋرگ ىعىتسابــ ـىلايمونوتۆا،نيبەۋشــ
ڭىننويار ڭىنىساپپۋرگۋتەكىلىشكەتەجپالراش-2ـ
ىراءىتسانىتاقاقسىلانيجنىسرۇترىمەتىعىتساب
.ىدەليوسزوسء

ڭىتقاميانيبەۋش ىگزىگەنــ قىتپىرىقاتــ ــ
ەدنىسەيبرات لوقـ راتسىباتكىدڭەزەكنەكتەجـ

تايقۇمىدرەلەبيرىجاتىتتابمىقناعلاتقانيجنەم
ىدالىدنىتىروق :ىتتەسروكپاتاىدرالانىملو.ـ
ىدرازان ىگزىگەن،اقپىرىقاتـىگزىگەنـ ـەگىلەجــ
قاميا،پىرىدنالرىعوش قىتپىرىقاتـىگزىگەنـــ ـ
ەگرەتكىتسىتەجىدزىڭامۋرىدىقرىبءنەدەيبرات
لوق ايتراپىلەجەرادراءىعاتقاميا.ىدزىكتەجـ
ىرادمىيۇ رالرداكنەمىرەلەشۇمايتراپەناجـ
نىسەبيرىجاتتەمزىق،پاتقاسىتقىلىتقارۇتيساياس
زىسكىدزۇ ايتراپ،پالىدنىتىروقـ نىسىلىرۇقــــ ـ
ەگۋتيەشۇك ەناجــ ـىگلۇـىلادياپـاعۋتراسقاجــ
.ىدەلرىزا

ىدرالانىمنيبەۋش ىدەتپىرادـاسابـ ايتراپ:ـ
قىلاترو ىلايمونوتۆا،نىرەدمىشەشڭىنىتەتيموكـ
قىدنويار تايقۇمنىرالۋرىتسالانروڭىنموكتراپـ
ىگلەۋا،پىرىدنەلىتكەياد ،ىدۋاپتىمۇىتتاسقامـ
ىتشىروب كىرەبـەتسەــ ىدۋاتقاسـ زىسكىدزۇـ ـ
ڭىتقاميا،پىتەلىرەگلى ڭىنىۋماد،ڭىنىعىلىتقىنروـ
ياپپاج نىۋالىراعوجـ ۋەبەجـ ىگزىگەن.كەرەكـ
قىتپىرىقات ڭىنەيبراتــ نىراتسىباتــ زىسكىدزۇـ ـ
تارۇم،پىتيەڭەك،پەدمەكەب ىدمىنەس-ـــــــ ــ
ىگلەۋا،پەدمەكەب اتتايلاماىتشىروب،ىتتاسقامــ
تارۇم،پەلىگيا پاتقىم»نىگىتەتساب«مىنەس-ـ
ڭىنايتراپ،پىرەگي ىگلەۋانەمىسايرازانزاپماساجـ
اقشىروب،ەگۋرىدنەلرانـىتتاسقام كىلىشكەتەجــ ـ
ىدناباتـەگۋتە يساياس،پىلوبــ ىديەگڭەدــ ـ
ەدرۇتـىلاناس ڭىتتەمزىقىلرۇتء،پىتالىراعوجـ
يەجگە،ىتقان كىدلىپەكانىۋناتقانايتىليەجگەت-ـ
نەمايرازان؛ۋتە ىدۋنالۋراقـ قىلايەدي،پىتيەشۇكـ

ىدزىگەن ڭىنايتراپ،پەدمەكەبــ زاپماساجـــــ ـــ
نىسايرازان ىنايەديىدۋرىدنەلىتكەياد،ىدۋنەريۇـ
ىدزىڭامڭەـىعادۋرىدنالۋراق ،پىيوقاعنىروـ
ڭىنڭيپنيجيش اڭاجــ اشوگڭۇجرىۋادءــــ ــــــ
،نىۋەدڭەرەتڭىدۋنەريۇنىسايەديمزيلايستوس
نىۋنالىتقان يملىع،پىتەلىرەگلىــ نەمايرازانـــ ـ
ىناناس-يو اقتايلاما،ىدۋرىدنالۋراقــــــ ــــــــ
كىلىشكەتەج ىدۋتەلىرەگلىـىتتەمزىق،ىدۋتەــ ـ
،پىلوبلىتاباعۋاراقسىرۇدـەگەلەسام؛ۋادنىرو
نەپكىلىتكەرۇج زوء،پاساجسىرەكڭوتـەنىزوـ
رەتكىدزىسرەتەجـىعادنىيوب نەمـ ىدراتقىلىقلوـ ـ
ناشاقراء ڭىنايتراپ،پالاعاداقـ يساياسـىكشىــ
نىسىمرۇت ،پىتياتاقـ قامىتنى«ـ نىس—ـ —ـ
قامىتنى نىتىعاب»ــ تايقۇمـــ پىرىدناتقانايتــ ،ـــ
ۋەتتەرـىلۋانرا»2+8« نىتەدنىمۋلاسەگنوج-ـ
زىسكىدزۇ قىلاحنەمايتراپ،پىرەگييادىعاديوـ
يادنىتالوبىزار پاۋاجـ ؛ۋنىشلۇقـاعۋراتياقـ ـ
تاسقام نىمىناتـ كىرەبـەتسەـ قىلاح،پاتقاسـ
نىشۇء لىكۇب،پەتسىىسقاجىدرەتسىـىتقانـ
نەمىلىيەپ-ـاتنى قىلاحـ ۋەتوتەمزىقنىشۇءـ
نىتاسقامـىتكىلىكپۇت كىرەبـ قىلاح،پىتانروـ ـ
ىساراقۇب لىڭوكڭەــ پىلوبءـ ڭە،ناعرىتوـ ـ
شۇكنىسەلەسامەددۇم-قىقۇلاەرڭە،ەكىت
الاس ىعادياتاعابرات،پىشەشـ ـانىقلاحتلۇراءــ
راب نەپشۇكـ ىدمىساراج،ىتقىنروـ قىدماعوقــ
ـنەدلەمەك،پىتانروىدرەدمزيناحەم؛ۋتاراجاترو
ىدراتسىبات،پىرىد مىزۇتء،پىتيەڭەك،پەدمەكەبـ
نىمىنات نەپقىدلىشاماتسابـ ىگزىگەن،پىتيەشۇكـ ــ

،ۋيۇسءىنايتراپناعالۋاقنەدەيبراتقىتپىرىقات
ىدناتو نىعىلىدنىعزىقۋيۇسءىدڭايجنيش،ۋيۇسءـ
تەمزىق نىنروـ قانايتـ تەمزىقانىشلۇق،پىتەـ
ـقىدنىيق،ەنىتەكەراكىدنىزۇجسىءڭىدۋەتسى
قىلىشاۋراش،پىرىدنىتسىء،پىلالاماقنادرات
،پىرىدلانياەنىگىلىدمىنوكىدنىزۇجسىءڭىدۋرۇق
ىزۇتء نىمزيناحەممـ ىدۋرىدنەدلەمەكـ ـىگزىگەنـ
قىتپىرىقات ڭىنەيبراتـ نىراتسىباتـ ڭىدۋەدمەكەبـ
ىدزىڭام ىدناباتـەگۋتەـىگىدلىپەكـ ،پىلوبـ
مىزۇتء نىعىلىدلازباـ ەنىگىلىدمىنوۋلاسـەگنوجـ
نىش ەدنىنامــ سىمۇج؛ۋرىدلانياــ ،پەتسىـــ ـ
قىلىشاۋراش كىلىشرەكپاۋاج،پىلوبرەبەشاعۋرۇقـ
ىدۋالاقرا ىدۋرىدناتقانايتـ ،پىتيەشۇكـ ەتسەب«ـ
ەتتروت،لازبا ىسقاجــ قىلاراد»ــ ىتقىلىدلازباـ ــ
شىنايات ىتقىلاح،ڭىتتايلاما،پىتەـ ڭىتحيرات،ڭـــ ـ
،پىتاراجانىشلۇقىدرەلەجيتاننىتەتونانىنىس
ڭىتقاميا ڭىنىتەمزىقـىلرۇتءـ ،ەگيەگڭەدڭىتـ
ڭىت ىدنەمراپىدۋتەلىرەگلىنىۋلىرەتوكـاعىتاسـ
.كەرەكۋادماقنەپكىدلىپەك

رىمەت نىسرۇتـ ىدرالانىمـ پاتاـ :ىتتەسروكـ
نەپقىلىدنابات نەمايرازان،پىرەگيىدۋنەريۇـــ ــ
ىدۋنالۋراق زىسكىدزۇـ نەپقىلىدنابات،ۋتيەشۇكـ ـ
ىديساياس ،پەتپىرادـ لىتابىد»ۋاعروقىنىكە«ـ
،يامىنياناتتاسقامىگلەۋانەپقىلىدنابات،ۋادنىرو
قىلاراقۇب ،ۋلوبىدناباتقايا-ناتساباعىعرۇتـ
ىدراتسىبات،پىرەگيىدۋتەزۇت-ۋەتتەرنەپقىلىدنابات
زىسكىدزۇ نەپقىلىدنابات،ۋتياروز،ۋەدمەكەبـ ــــ
مزيناحەم ىدراتقىلىقلوىعادنىعاجمىزۇتء،پىتانروـ

،پالاقراشىروبنەپقىلىدنابات،ۋاتقىلوتزىسكىدزۇ
ۋماد،قىلىتقىنرو نىرەتتەمزىقـــ رىبءــ ساتۇتـ ـ
-ناتسابڭىتتەمزىقىلرۇتء،پىتەلىرەگلىپالراپسوج
قايا سىرۇدناعاقسۇنڭيپنيجيشيجۋشسابـ
نەپسىلاتەب كىدلىپەكـەنىۋەلىرەگلىـاعلاـــ ۋتەـ
.كەرەك

سىلانيج ادنىسامروفىسىلىجامءناركەەنيەبـ
ىيجۋشراسابنىروڭىنموكتراپقىتقاميا،ىدلىشا
.ىدراقسابىتسىلانيجڭايچڭاۋگڭاۋ

كىلىشكەتەجپالراش-2ڭىننويارـىلايمونوتۆا
ڭىنىساپپۋرگۋتە نۇسۋايشڭاۋىعىتسابراسابنىروـ
كىلىشكەتەجـىلراتاق ،ىرەلەشۇمڭىنىساپپۋرگۋتەـ
نىچ ڭاۋ،وگنايجـــ ،ڭۇييل،ڭۇدڭيچـــــ ــ
ناسيام ،ناقۋەلوتنىديا،ڭۇسەۋشڭين،راپىعازـ
ڭايچيۇگەۋش قىتقامياـىلراتاقـ ،ڭىنموكتراپـ
قىتقاميا ،ڭىنىتەتيموكتەمزىقىياتلىرۇققىلاحـ
سەڭەكيساياسقىتقاميا،ڭىنىسەمەكەمكىلىشمىكا
تەمزىق اتروقىتقاميا،ىرالىشسابڭىنىتەتيموكـ
ەشمىلوبنەمىسەمەكەمىتوسقىلاحىلەجەراد
راسابنىروىعاتقاميا،ىرالىشسابڭىنارۋتارۋكورپ
ڭىدرالرداكاقاسىراعوجنەدىلەجەرادـەمرەگڭەم
اققاميا،ىرەدلىكاۋ ـىسياقراءـىتساراقـەتوتـــ
ڭىننىرو ىگزىگەنــ ىتپاۋاجــــ ،ىراتسادلوجـــ ــ
ىتقاميا ىگزىگەنقـــ قىتپىرىقاتــــ ەگەيبراتـــ ـــ
قىلىشساب ىساپپۋرگۋتەــــ ڭىنىسەسڭەكـــ ـــــ
راسابنىرو ىرەلىشۋرەگڭەمـ كىلىشكەتەجـەناجـ ـ
الاپپۋرگۋتە ڭىنىرـ ىراتقىتسابــ ىگزىگەنــــ ــــ
.ىتسانىتاقاقسىلانيجادنىلازسىلىجامء

ۋاتقاسكىرەبەتسەىتشىروبۋاپتىمۇىتتاسقامىگلەۋا

ىتشانىسىلانيجۋالىدنىتىروقىنەيبراتقىتپىرىقاتىگزىگەن»ۋاتقاسكىرەبەتسەىتشىروب،ۋاپتىمۇىتتاسقامىگلەۋا«قاميا

،پەدمەكەبنىراتسىباتڭىنەيبراتقىتپىرىقاتىگزىگەن،پاتقاسكىرەبەتسەىتشىروب،ياپتىمۇىتتاسقامىگلەۋا
قىيارىدنادزىساماتماقنىۋلىرەتوكاعىتاسڭىت،ەگيەگڭەدڭىتڭىتتەمزىقىلرۇتء،پىتيەڭەك
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ىشتاحاياسادزىمىنويارساتۇتىلىج-2019
ۋادلىباق نەتتەر-مادانويلليم200ىرەشلومـ
ناقسا تاحاياس،پىلىتاراجەجيتانڭىتيحيراتـ
درايلليم345ـىسىرىك نويلليم265ـ ـاعناۋيـ
ەكەج،پىتەج 40.4％ەناج41.6％ەكەج-ــ
.ىتترا

رىبء تاحاياسنويارساتۇت،ىرەبنادلىجـ
ىدڭايجنيشـىلىقرا نىسايگەتارتسۋرىدنەدلۇگـ
ـتاحاياسكىلرىڭوىپلاج،پىراقتايەلىرەكشى
ـنەدام،پىتەلىرەگلىنەپشۇكرابنىۋمادڭىت

تەي نەپـ ڭىتتاحاياسـ نىۋسىعوتــ ـەنەسلەبـ
،پىتەلىرەگلى رىبء،نىيقشۇء«ـ زىسسىلىكرىــ ـ
ۋاملوب شۇكىدرەلەلەسامكىتتەگوبـىتقايس»ـ
الاس ـوتۆازوء،ىتاحاياسزۇم-راق.ـىتشەشـ
نەمىگىلوك نەموت،ۋاتتاحاياسـ كىتكىتسىڭەكــ ـ
سىلامەد،ىتاحاياس قىتقىلاح،ىتاحاياســــــ ــــ
اناحلەسۇت ىتاحاياســـــ رالىتقايســــ لەدەجــ ـ
ريماپ،ىدىماد كىتتەكەلمەمىرىڭوءتاحاياســ

5Aسىنىروكـىلەجەراد ىرىڭوءـ ـەنىيەگڭەدـ
.ىدلىرەتوك

ڭىنڭايجنيش تاحاياسـ پاتشىراقڭىنىبىساكـ
اشقىرياىدرەلەشۇم،ىدرەدلىكاۋىيادعاجۋماد
،ىدرىدنەلرەسا ىسالاقناپرۇتـىلىج-2019«ـ
ناعادلىباق ڭىم360نويلليم23ـىشتاحاياسـ
سەكياس،پىتەج)تەر(ـاعمادا ـىگەدلىگزەمـ
ىلىجراء.ــىتترا45.42％نەد اديا-3ــــ
انىنادۋاناشىپء،نىيەكنانناعلىشاـىلۇگكىرو
ياتتاحاياس ڭىدرەدنىتەلەكـ »ىديەملىزۇىعاياـ
ىلايمونوتۆاىدەد قىدنويارــــــــ قىلاحــ ــــ
ڭىنىياتلىرۇق ناپرۇت،ىلىكاۋـ قىلىشامىقوتاديـ

ڭىنىگىتسەتكىرەسـىتكەش ۋايمىروتكەريداعاـ
.وجنيش

ىلىج-2019 ىلايمونوتۆاـــ قىدنويارـــــ ـ
موكتراپ نەمـ تەمىكۇـ تاحاياسـ ڭىنىبىساكـ ـ
ەديەگڭەدىراعوج،پىرەبنامءـاسابـانىۋماد
تاحاياس،پىتەلىرەگلى نىبىساكــــ ڭىدۋتىمادــ ـ
،پىرىدناتقارۇتنىنرو»اراس،ەشكەرە،يەگە«
ساتۇت ڭىنڭايجنيشــ تاحاياســ ڭىنىبىساكــ ــ
نىتيەبەجنىۋماد ارىپىسرىبءــــ ىدرالاراشــــ ــ
ىتتاحاياس،پىراعىش ڭىدۋتىمادـــــــ تروتء«ـ ـ

قىدمىسۋام نىساقياشـ ەگۋزىگرۇجيادىعاديو»ـ
مىعىم زىگەنــ ؛ىدالاقــ لىكۇبـ ڭىنڭايجنيشـ ـ
رەج يادنوس،ىرەج-ــ ىلايمونوتۆاقا-ـــ ــــ
ـەمرەگڭەمتاحاياسەناجتەينەدامقىدنويار
رالۋاراتـىلراتاقـىس كەلىبـ ەرۇتـ ـاناتتارياقـ
ـەلەسامنىيقىلىقراكىلرەكسىىتقان،پەتسى
ىدرەل ىدۋماد،پىشەشــ ،پىتەلىرەگلىـــ ــــ
ڭايجنيش« مىلرۇعاناڭىنىساكرام»رەجـىسقاجـ
.ىداساجكىدنىكمۇمانىۋاتقاقسا

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

،ڭايلنايجڭۇس،يەمۋايجيادزىمىرەلىشلىت
ڭاج يۇحوگـ ىديالراباحـ ىتتاسقامىگلەۋا«.ـ
ىتشىروب،ۋاپتىمۇ ىگزىگەن»ۋاتقاسكىرەبەتسەــ
قىتپىرىقات ڭىديا-1ىسىلانيجۋالىدنىتىروقـىنەيبراتـ
ىنۇك-8 ەدڭيجيەبـــ ساب،ىدلىشاــ يجۋشــ
لىكۇب«:ىدەتپىراداسابىدرالانىمڭيپنيجيش
ىنەيبراتقىتپىرىقاتىگزىگەنىكتەرـىسوـايتراپ
ڭىنايتراپ،پىتەـاماتسابـاڭاج سىرەكڭوتەنىزوـ
ڭىنايتراپلىكۇب،پىتەدڭەرەتزىسكىدزۇنىۋاساج
ىتشىروب،نىۋاپتىمۇـىتتاسقامـىگلەۋا ـەتسەــ
كىرەب نىۋاتقاســ زىسكىدزۇـــ ۋتەلىرەگلىــ ـــ
ـەشۇمايتراپتلۇراءىعادزىمىعاميا.»كەرەك
ىرەل نەمــ رالرداكــ ،ناتتاسقامـىگلەۋا:ـ ـــ
ناتشىروب ىتكىلىشرەكپاۋاج،يامىنياــ ـەتسەــــ
كىرەب ايەدي،پاتقاسـ نەمــ سابـىتتەكەراـ ـ
ڭىنڭيپنيجيشيجۋش ىدزىڭامــ ڭىنىزوسءــ ــ
نەمىحۋر ـنىتەرىتلەكەككىلرىبەدرۇتـىلاناسـ
.ىدرىدلىبءلاباجنىرەتكىد

ناۋاس تەينەدامقىدنادۋاـ ،ەيبراتـەنەد-ـ ـ
تاحاياسـەناجـايزيۆەلەت-ـويدار ـىسەمەكەمـ
ايتراپ قىلىشسابــ ڭىنىساپپۋرگــ ،ىسەشۇمــ ــ
راسابنىرو ساب«:ڭيبىجڭايىعىتسابـەمەكەمـ
ىتشىروب،ۋاپتىمۇىتتاسقامـىگلەۋا‹ڭىديجۋش
كىرەبـەتسە ۋاتقاسـ قىتپىرىقاتـىگزىگەن›ــ ـ
ۋالىدنىتىروقـىنەيبرات ىدزىڭامىعادنىسىلانيجـ
نىزوسء ،پىلاتىباشروزنىيەكنانناعادڭىتـ
ىعادلا.ىتتراپەلەسەمىمىزەسكىلىشرەكپاۋاج
ەدرەج ڭىتتەينەدامـ نىۋنەدلۇگـ ۋەبەجـ ـەناجـ
تاحاياس ىدنىسۋتەلىرەگلىنىۋمادڭىنىبىساكـ
ىلىقراتەينەدام،پىسىرىكەكسىناتقاجـىكە
كىلىشكەتەج تاحاياس،پىتەـ سىرىكـىلىقراــ
ىگزىگەن،پىزىگرىك قىتپىرىقاتــــ ڭىنەيبراتــ ــ
.ىدەد»زىميەلىگيانىگىلىدمىنو

ساب ىدرالانىمڭيپنيجيشيجۋشـ پاتاــ ـ
ىتتەسروك ىتتاسقامـىگلەۋا:ـــ ،ىدۋاپتىمۇــ ـ
،قوجزوسء،ىدۋاتقاسكىرەبەتسەىتشىروب

ايتراپ نىسىلىرۇقــ ڭىدۋتيەشۇكــ كىلىگڭامــ ــ
ىبىرىقات ڭىلاقـەناجــ ،ڭىنىرەلەشۇمـايتراپـ ـ
ڭىدرالرداك كىلرىموـ ـڭاسوبپىتەىبىرىقاتـ
.كەرەكۋرەگيىيادۇياپتىس

قىتقاميا ـمىكا(ڭىنىبەتكەمايتراپموكتراپـ
كىلىش ىتپاۋاجەگرەتسىكىلىمەنۇ)ـىناۋيەۋشـ
:نۇكايۋحىعىتساب)ناۋيەۋش(پەتكەمراسابنىرو
قىتقاميا« موكتراپـ ەدىتپىتءىبەتكەمـايتراپـ
يجۋشسابىتتەكەرانەمايەديەدرۇتىلاناس
ڭىنڭيپنيجيش ىدزىڭامـ ڭىنىزوسءـ نەمىحۋرـ
،ۋاپتىمۇىتتاسقامىگلەۋا‹،پىرىتلەكەككىلرىب
كىرەبـەتسەـىتشىروب ۋاتقاسـ كىلىگڭامىد›ـ ـ
پىرىقات يش،پىتەــ ڭىنڭيپنيجـ رىۋادءـاڭاجـ
اشوگڭۇج مزيلايستوســ نىسايەديـ يەدڭەرەتـ ـ
تايقۇم،پىنەريۇ ۋراقتاــ ادنىسىرابـ يساياسـ ـ
ىگلەۋانەنىرىپكۇتكەرۇج،پادڭىشـىتتەيساق
ناتشىروب،ناتتاسقام ،زىسكىشرىك،لادا،يامىنياـ

كىلىشرەكپاۋاج نىتيالاقراــ ىراعوجـ ،ىلاپاسـ ـ
ناعنادنامام رالرداكـــ نىنىسوقـ ىدۋرىدلىتەجـ ـ
ىدرالرداك،پىتەـاناسىنـىگزىگەن ،ۋەلەيبراتـ
قىلايەدي ناتقاجــ كىلىشكەتەجــ ـايرازان،ۋتەـ
ۋرەبسەڭەك-لىقااعۋاساجمىشەش،ىسىلىرۇق
.ىدەد»زىمەرىدنەلەلۋاسىدزىمىلور

قىلالاقۋحيش كىلىدمىيت،ۋسىعۇ«ـ ،ۋاساجـ
ۋرىتسىعوت ڭىنىسەسڭەك»ــ راسابنىروـىلۋانراـ ـ
ىسىشۋرەگڭەم ۋاجــــ ساب«:يۋۋيشـ يجۋشـ
ىگلەۋا:ىتتەسروكپاتاىدرالانىمڭيپنيجيش
ىتتاسقام ىتشىروب،ادۋاپتىمۇــ كىرەبـەتسەـــ ـ
زوسء،ادۋاتقاس نەمرادناگروقىلىشساب،قوجـ
ۋلوبىدناباتاعۋلوبىشاماتسابرالرداكىشساب
كەرەك تەدنىم.ـ ناعلوبرىۋا،ڭاتاقمىلرۇعەنـ
قىلىشساب،نىياس رادناگروـــــ نەمـ ىشسابـ ــ
ڭىدرالرداك نەپقىدلىتابـ ىيانىش،پىرۇجءادلاـ ـ

كىلىشرەكپاۋاج،پەتسى نىۋالاقراـــــ تەجاقـ ــ
ىدەتە ساب.ـ قاقساڭىديجۋشـ ـىنەمـىنۇءـ
تەمزىق ادنىسىرابــ كىدڭەشسەرۇكــ ـىتحۋرــ
ىتكىلىشرەكپاۋاج،پىرىدنەلەلۋاس لىتابــــــــ ــ
كىلرەكسى،پالاقرا پىرىدنەلرەگىجـاعۋتىناتــ ـ
.ىدەد»ىدەلەك

ۋاج تەمزىقـىعادلا«:يۋۋيشـ ادنىسىرابـ ـ
كىلىدمىيت،ۋسىعۇ‹ ۋرىتسىعوت،ۋاساجـــــ ›ــــــ
ساتۇتـىسەسڭەك كىلىدمىيت،ۋسىعۇ‹ىعادالاقـ
ۋرىتسىعوت،ۋاساج نىتارۇتـاتقاتسىقـاشنىيوب›ــ

تەمزىق202 ڭىنىتەرتاتەمزىقنەمـىتەرتاـ
نىسەشۇم1075 كىدنىزۇجسىءـــ ىتەكەراـ ــ

ىلىقرا ۋرۇتـاتقاتسىقــ نىتەمزىقـ يادىعاديوـ ـ
ىگلەۋا،پەتسى اتتايلاماىتشىروبنەپتاسقامـ
ايتراپ،پەلىگيا نەمـــ ڭىتتەمىكۇـ نەماراقۇبـ ـ
سىنالياب ڭىنىۋتانروـــ ىرەكەنادـــ اعۋلوبـــ ــ
.ىدەد»ىديەتكەتەج

ىمىزىتءەجيتان2019

ىتتەج)تەر(اعمادانويلليم200رەدنەگلەكياتتاحاياساعڭايجنيش
ىدلىتاراجەجيتانڭىتيحيراتەدنىرەشلومۋادلىباقىدرالىشتاحاياس

تەمىكۇ نەنىتەمزىقــ ادامادنايابــ لىيبــ ـ
زىمىنويار تاحاياســــ ىلىقراــــ ىدڭايجنيشــ ـ
ۋرىدنەدلۇگ نىسايگەتارتسـ ياپپاجـ ،پىراقتاـ ـ
تاحاياس نىبىساكـــ ۋەتكەتەجـــ ڭەـىتاۋقـــ
ىناراقۇب،ىتشۇك ۋتلەنەكـاقتىقابــ ڭەـىساياـ
ڭەك ۋتىيابـىتقىلاحـ پىتەـىبىساكـ پىرۇقـ ـ
ساتۇت،پىعىش ادلىجــــــ نويلليم300ـ ماداـ
ادنىساماش)تەر( شۇكاعۋادلىباقـىشتاحاياسـ
.ىدلىيوقاعلاۋلاس

زىمىنويار تاحاياس«ـــ رابىد»+ــ نەپشۇكـ ـ
،پىراقتا ەتەۋاقراىتتاحاياسنىسالاسپىساك«ـ

ىدرەدمىنو،ۋزىگرۇج ۋاقراـىتتاحاياســـ ـەتەـ
ىدمىلىرۇق،ۋرىدنەتتەۋلا ەتەۋاقراىتتاحاياســ
ىنايستكنۋف،ۋەتتەر ىتتاحاياســـ ۋاقراــ ـەتەـ
قىلاح،ۋەتپەس ەتەۋاقراىتتاحاياسنىسىمرۇتـ
ىتتاحاياسكىلرىڭوىپلاجىدنىس»ۋرىدنەدلۇگ
ۋتىماد نىيادعاجـ ىدارىتساتپىلاقـ ،ەسەرىسا.ـ ـ
ىلاپاس ڭىدراتقىليابـــ پىنالرازابــ نىۋگىرىبــ ـ
تاحاياس،پىتەدلەدەج اقترىس،ەكشىڭىنىرازابـ
ـالاعلۇترازابىلرۇتء،پىتيەڭەكنىۋشاكىسە
ڭىنىر ڭىنڭايجنيشـ تاحاياسـ نىرازابـ ـاعۋشاـ
ـاياسزىمىبوت«.ىديادلوقنىۋسىلاستاڭەت

تاح ىدڭايجنيشـىلىقراـ ـارتسۋرىدنەدلۇگـ
ـقانايت،پىرىدنەلىتكەياديەلىرەكشىنىسايگەت
ڭىنڭايجنيش،پىرىدنات ىعادنىترىس-ـىشىءـــ ـــ
ڭىنڭايجنيش،پىسەلرىباشنىرابنەمرادنىروپىساك
تاحاياس تاحاياسناننويارىرىءىعادنىعىليابـ
ىعادنىساكيمونوكە اعنويارـىتتاۋقـــــ ياراقــ ـ
ىدەد»ىدەتەلىرەگلىەگرىبنىۋاساجسىلىرۇب
ىلايمونوتۆا قىدنويارـــ قىلاحـ ڭىنىياتلىرۇقـ ـ
ڭايجنيش،ىلىكاۋ ياتڭۇجـــ ـىتكەش)ـىبوت(ـ
كىلىشرەكپاۋاج ىگىتسەتكىرەســ ڭىنىموكتراپــ ـ
،ىسەشۇم كىلىمەنۇـــ ەگرەتسىــ ىتپاۋاجــ ــ

.نىمىتمامءتاحراپىروتكەريدسابراسابنىرو
زىمىنويار ـزىگەنتاحاياسەگرىبنەمىنوسـ
ىرالىعلىرۇقكىد نەمــ كىتتەمۋەلاـ تەمزىقـ ـ
ۋەتو ىسەيۇجـ نىسىلىرۇقــ ،پىتەدلەدەجــ ــ
ىدناسىرىءتاحاياسەناجتاحاياسىلەدرەز
تەمىلام ىرىعۇتـ نىسىلىرۇقـ ؛ىدەتەلىرەگلىـ ـ
تاحاياس ىراتقىدباجـ نىبىساكـ ،پىتىمادـ 5Aـ
ىلەجەراد سىنىروكــ ڭىنىرەلرىڭوــ لەدەجـــ ـ
ىديەگڭەد ىنەجەراد،پىرىسوءـ نىۋتالىراعوجـ
رەج،پىتەلىرەگلى ڭىدرەج-ــ اراسـ سىنىروكـ ـ
الاسشۇكنىۋرۇقىدرەلىلەجاراس،نىرەلرىڭو

لىۋا؛ىديادلوق قاتسىق-ـ ىتاحاياســ نەمــــ ـ
تاحاياس قىتقىلاحـ الاسشۇكىدرالاناحلەسۇتـ
تاحاياس،پىتىماد ڭىنىبىساكــــ نەتكىليەدەكــ ـ
ڭىتقاتسىق-لىۋا،نىساقياشۋلالاماقنادۋتلىرا
نىۋنەدلۇگ ۋەتكەتەجـ نىلورــ ؛ىدەتيەشۇكـ ـ
ڭايجنيش« ىۋتراتــ كىلرىڭو»ـ كىتتەمۋەلاــ ـــ
نىساكرام ڭىنڭايجنيش،پىرىتساتپىلاقـ تاحاياسـ
تاراجيت،ۋەتتىگۇنىزاربو ۋزىگرۇجــ ىسەيۇجـ
نىسىلىرۇق ،پىتەدلەدەجـــ نەگەرىسمىلۇك«ــ ــ
ڭايجنيش تاحاياس»ـ تەمزىقـ ڭىنىساپاسۋەتوـ
.ىدەتەتسىرونىلىميقۋرىسوءنىسەجەراد

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

امانتەدنىم2020

ىدالاسشۇكاعۋادلىباق)تەر(ىشتاحاياسنويلليم300
ىداعىشپىرۇقپىتەىبىساكۋتىيابىتقىلاحڭەكڭەىساياۋتلەنەكاقتىقابىناراقۇب،ىتشۇكڭەىتاۋقۋەتكەتەجنىبىساكتاحاياس

—ىداعزوقسىڭاۋزىقادزىمىعامياىزوسءىدزىڭامىعادنىسىلانيجۋالىدنىتىروقىنەيبراتقىتپىرىقاتىگزىگەنڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب

زىمياتقاسكىرەبەتسەىتكىلىشرەكپاۋاج،يامىنياناتشىروب،ناتتاسقامىگلەۋا

:ايجانۋفىسىشۋتىقوپەتكەمشىۋاتساب

نىمەسۇتەرىدنەدلەمەكىدمىزوء،پىزىكتەجاقسىباتىدمىرالىشۋقوادمىعاشنەگەلەيبراتمادا،پىرەبمىلىبء

نەم كەشەۋاشـ قىلالاقــ شىۋاتساب-2ــ ــ
ڭىتپەتكەم ڭىنىعىدلىج-2ـــ لىتءــ تەيبەدا-ـ ـ
ىسىشۋتىقو ايجانۋفــــ نىمالوبــ ىشۋتىقو.ــ ــ
نانناعلوب قىلاح،ىرەبــــ ۋتىقوــــ ڭىنىسىشـ ـــ
نىگىلىشرەكپاۋاج اڭاج،پاتقاسكىرەبەدمىسەـ
ـسەلرىبىدمىناتسۇاڭاجنەمىمەشلوقاباس
كىدنىزۇجسىءىنايرازان،پىرەبنامءەگۋرىت
ۋتىقو نەمىتەمزىقـ ۋرىتساتشۇـ ۋتىقوـىلىقراـ ـ
ـۋقو،مىدلەكپىتالىراعوجزىسكىدزۇنىساپاس
ڭىنمىرالىش كىرەسـ ىۋلوبـ ادنىۋلوباۋكنەمـ
ىلايمونوتۆا،ڭىتتەكەلمەم ڭىننويارـــــ ەناجــ ــ

ڭىتقاميا ەيانىراتقڭادنەمىراتقىليسـىلرۇتءـ
.مىدلوب
زىسلىماد ناعنالاتياقـ سىمرۇتـ نەپـ تەمزىقـ
ڭىتكىلىشرىت ساملىرياـىگڭامـ نەم،ىبىرىقاتـ
ڭىدرالىشۋتىقو ،پىرىدنەلەلۋاسنىتاۋقۋارۋابـ
ىسونانو،پىنىزەسنىعىتتاشڭىدۋلوبزاتسۇ
ۋزىق نەمىگىلىشنەپسىيۇسـ نەممىلىيەپ-اتنىرابـ
...نىماسىلاستاەكتەمزىق

تىقاب2020 -تەباڭاجلىجاڭاج،ىلىجـ
قىلرىساع،ەنيەب تراقــــ ڭىتپەتكەمـ ـىلرۇتءـ
ڭىنىرەتتەمزىق ىدنىشراــــــ ،نىۋەلىرەگلىــ ـــ

ـرالىشۋقو،نىمەتەتىمۇءنىۋمادىدمىساراج
ىدلىڭوكڭىد تاش،نىۋنەريۇـــ نامىداش-ــ ــ
پىيەسە ،ەنەد،يو-لىقا،قالىحا،نىۋتەجرە-ـ
كەبڭە،اكيتەتسە نانىراتقاجـــ ناجــ ـىتقاج-ـ
نىۋلىتەجـەناجنىۋماد تىمۇءـ نىمەتەـ نەم.ـ
نەمرالىشۋقو ەگرىبـــ ەگرىب،پىنەريۇــ ـاعلاـــ
ڭىدرىۋادء،پىساب ـەتكىلرىبـەنىرەتتاسـاشاماتـ
.نىمالوباۋك

ڭىدزىمىتەزاگ( ىسىشلىتءـــــ يالنۇچيلـــــ ــ
)ناعادنىيادپەتتەر

لىجىتتىقاب

زوسءكەرۇج

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

رادنەلاكـەشىكسە ،ادرالرازابنەرەىگەدنىرەج-رەجڭىدزىمىعاميا،ىدلاقپاياتىسەكەرەممەتكوكـاشنىيوبـ
قىلىشاۋراشلىۋا ادۋاسـ ىعادرالامرەف،قىشالاق،لىۋا،ادنىرالرازابـ ەشكەرە،پىسىلاشياقترۇجڭىلاقادرالرازابـ
ىدنەلوبـاعنامۋد -سىمەجىلرۇتءناعىسماسەناجسىمەجنەگلىرىتپەك،ىرەدمىنوزىڭەتنەگلىزىتەگرەلەروس.ـ
سىنوكوك،كەديج ڭىدزوكـ نىۋاجـ يەكەشا؛ىدالاـ ،قىلاعاسوب،رادمىيۇبـ تۇقــ ىتقايسماشىلاماشمۇت،ىبىراءـ
،رادمىيۇبكىلڭە،راتقاشرىۋقنەكتەزىگەنىدناقشىت،اسلىرىتلوتياقىسەنىرەلەروستازادرادمىيۇبكىلەكەرەم
لەتسۇ لىزىق،ىرادنەلاكـ ادۋاسـىتقايسـاتلاقــ ىرادمىيۇبـ نەگەلەيىدرادنىروـىتكەنروكـ نەمىنوس.ـ ،ەگرىبـ
نەگەتپوك رالانا-ـاتاـ كىلەكەرەمـانىرالالابـ ەدنىتەرـاعۋاسـ ىدراتپاتىكـىلرۇتءراءـ قىتقاميا،پىنىسۇپادڭاتـ
.ىدىقڭاسۇتءكىلەكەرەمۋيوق،پىتوءەگلىگزەمترىۋاقىسادۋاسڭىنىنەكۇدپاتىكاۋحنيش
ەيجڭىگيل،ايشۋيشنيجرەلىشلىتىتكىرە،ڭۇحنىۋيل،يالنۇچيلزىمىرەلىشلىتناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ىسەكەرەممەتكوك،پىنىسۇنىبىراءتۇق،پادنىيادمىيۇبكىلەكەرەم
ىتسۇتءيالۋيوقسۇتءكىلەكەرەمنىياسناعادنىقاج

ىنۇك-8ڭىديا-1□ كەشەۋاشــــ ىسالاقــــ يچىجيچــــ يەكەشاــ ىرادمىيۇبـــ ـــ
.ەدۋتەسروكنىعاشرىۋقناقشىتىسىشۋتاسڭىنىنەكۇد

كەشەۋاش□ قىلالاقــــ شىۋاتساب-2ـــ ڭىتپەتكەمـــ ىسىشۋقوــــ پاتىكاۋحنيشـــ ـــ
.ادۋدڭاتپاتىكنەنىنەكۇد

كەشەۋاش□ اراكەشــ ۋراقسابــ قامراتــ ىتقابـىتەرتاــ ىلەكتوــ اراكەشــ ىشقاســ ــ
ڭىنىسەشمىلوب قىلاحـ پىرابـاعنويارـىتساراقـىسىشقاسـ قىلاح«ـ مەتكوكـىسىشقاسـ
نىعىلاعاسوب ۋنىسۇـ نىلىميق»ـ رەلرەگادۋاس،پىتەتسىروـ نەمــ قىلاعاسوبـاعرادنىعرۇتـ
.ىدنىسۇنىماتساناداشراپ100نەنىبىراتۇقنەپ

ناۋاس□ شىۋاتساب-3قىدنادۋاــ پەتكەمـــ رەلرەكتاحقىدنادۋاـــ ڭىنىماعوقــــ ــــ
نىرەلرەكسەۋا نىلىميقۋزاجقىلاعاسوبەگرىبنەمرالىشۋقو-ىشۋتىقو،پىتەسىنىسۇـ
.ىتتەتسىرو .ادۋلاپىتاسسىنوكوكادنىرازابنەرەناۋيڭىشنيجىنىعرۇتڭىنىسالاقكەشەۋاش□

ۋالاراىنىتاسىگزىگەنەدنىسەكەرەممەتكوك
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