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【 كىيەزىكتەجلوقەنىسىڭەجڭىنىساقياشلىۋاقسوتۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنى،پىزىعرۇتلاماقكىرەبنەنىگىلرىبلە 】

لىۋاقسوتۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنى،ۋتيەشۇكنىعىلىشسابڭىنايتراپ«ىتەتيموكقىلاتروىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇج
ىتتاراتپسابىد»ۋرىدنالراباحىگەدنىنوجۋەلرىزاكىدلىپەكيساياسىدنەمراپەگۋتەجەنىسىڭەجڭىنىساقياش

ادنىقاج كىتسينۋمموكـوگڭۇجــ ـىسايتراپـ
قىلاترو ىتەتيموكــ ڭىنايتراپ«ــ نىعىلىشسابــ ــ
ـاقسوتۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنى،ۋتيەشۇك
ڭىنىساقياشلىۋ ىدنەمراپـەگۋتەجـەنىسىڭەجـ
يساياس كىدلىپەكـ ـراباحىگەدنىنوجۋەلرىزاـ
:يەدىگەدنەموتىعىلوت.ىتتاراتپسابىد»ۋرىدنال

ـمىعۇجنەپسۋريۆـاشرادياـىگەتپيتـاڭاج
ناعلوبنادۋلاد نانناعلىۋتىتەدنىۋنىباقـەپكوـ
نامءڭەلەكسوڭيپنيجيشيجۋشساب،ىرەب
ارىپىسرىبء،پىرەب ىدزىڭامــ ۋاقسۇنـ ،پىرەبـ
نەتتەدنى،پىشاپىراقسابسىلىجامءتەرپوك
ـانرو،پىسادلىقانىتەمزىقۋەدنىگزىت-ۋناتقاس
-1.ىديوقاعاتروىدراتپالاتنىقيا،پىرىتسال
راءڭيپنيجيشيجۋشسابىنۇك-27ڭىديا
ايتراپڭىلاقەناجڭىنىرادمىيۇايتراپـىلەجەراد
ڭىدرالرداك،ڭىنىرەلەشۇم نەتتەدنىــ -ۋناتقاسـ
لوقەنىسىڭەجڭىنىساقياشلىۋاقسوتۋەدنىگزىت
ەدۋزىكتەج ىدنەسلەبـ ىۋراقتالورـ ەدنىنوجـ ـ
ىدزىڭام ۋاقسۇنــ يالىب،پىرەبــ ـاسابپەدــ
ىدەتپىراد رادموكتراپـىلەجەرادراء:ـ ـايتراپ(ـ
قىلىشساب قىلىشسابىلەجەرادراء،)ىرالاپپۋرگـ
رالاقلا ىگزىگەن،رالرداكـىشسابـەناجـ ـىتاســ
ىرادمىيۇـايتراپ نەمـ ىرەلەشۇمايتراپڭىلاقـ
ىتتاسقامـىگلەۋا ىتشىروب،ياپتىمۇــ ـەتسەـــ
كىرەب ەدۋەك،پاتقاسـ ەرەكــ ،پىعىشـاعلاـ ـ
نەپكىلرە سەرۇكــ ىتقىلىعڭىت،پىزىگرۇجـ ــــــ
تەمزىق ـىتنىنىساراقۇبقىلاحڭىلاق،پەتسىـ
ـىتەتيموكقىلاتروايتراپ،پاتساب،پىرىتساتقام
ڭىن نىرالۋرىتسالانرو،نىرەدمىشەشـ ياپتىجلۇبـ
ىتقان نەتتەدنى،پىرىدناتقانايتــ ۋناتقاســــ -ــ
ۋەدنىگزىت لىۋاقسوتــ ڭىنىساقياشــ ـەنىسىڭەجـ
لىتاب لوقــ ۋزىكتەجـ كەرەكـ ـىلەجەرادراء.ـ
رادموكتراپ ساب)ىرالاپپۋرگقىلىشسابايتراپ(ـ
ڭىنڭيپنيجيشيجۋش ىدزىڭامـ ڭىنىۋاقسۇنــ ـ
نىحۋر ،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەيادلىتابـ
ـاقياشلىۋاقسوتۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنى
ڭىنىس لوقـەنىسىڭەجـ ىدنەمراپـەگۋزىكتەجـ

يساياس كىدلىپەكــ ۋەلرىزاـ كەرەكـ ناعىسو.ـ ـ
:زىمارىدنالراباحىنانىمەدنىنوجرەتسىىتسىتاق

ۋناتقاس،قىريۇب_تەدنى _ۋەدنىگزىت-ــ
كىلىشرەكپاۋاج رىۋانەگىشرولەدەجتەدنى.ـ
يادعاج ىلەجەرادراء،ادنىدلاــ رادموكتراپـــ ـــ
قىلىشسابـايتراپ( ىد»مىناتتروتء«)ىرالاپپۋرگـ
،پىتيەشۇك تروتء«ــ مىنەسـ ،پەدمەكەبىد»ـ ـ
ىنىكە« ۋاعروقـــ نەمــايەدي،پادنىروىد»ـــ ـ
ىدزىڭامڭىنڭيپنيجيشيجۋشسابـىتتەكەرا
ڭىنىۋاقسۇن ـىتلەكەككىلرىبىيانىشنەمىحۋرـ
ناعالاقرا،پىر كىلىشرەكپاۋاجـ نەپـ ىتشىروبـ
اعىج ىدمىنەس،پىناتــ ىتقىدنىيق،ۋەدمەكەبــ ــ
كەلىب ەرىتكىرىبـ يملىع،ۋڭەجـ ۋناتقاســ ەناجـ
اشنىيوبىبالاتۋنادلوقاراشلادء-ەملاد،ۋەدمە
يادىعاديوـىيانىشـىتتەمزىق ڭىتقىلاح،پەتسىـ
نەنىرابـىسەددۇم ەتسەنىعىدنىتارۇتىراعوجـ
كىرەب راء،پاتقاسـ ىرادمىيۇايتراپىلەجەرادـ
نەم ڭىلاقـ ايتراپــ ىدرالرداك،نىرەلەشۇمــ ــــ
-ۋناتقاسنەتتەدنى،پىرىدلىمۇج،پىرىتسادمىيۇ
لوقەنىسىڭەجڭىنىساقياشلىۋاقسوتۋەدنىگزىت
تەدنىميساياسىلەلەكىگەتكەزەكىدۋزىكتەج
نەتتەدنى،پىتە ۋناتقاســــ ڭىدۋەدنىگزىت-ـــ ـــ
نەپتاسقامىگلەۋاىدۋرابـەنىبەشـىشنىرىبء
كىلىشرەكپاۋاج،ڭىدۋەلىگياـاتتايلاماـىتشىروب ـ
ىدۋالاقرا ڭىدۋەلىگياـ ىعارياقـەناجـىساتنىسـ
ڭىنايتراپ،پىتە قىدمىيۇ،نىعىلىدلازبايساياسـ
نەماراقۇب،نىعىلىدلازبا ۋتانروسىناليابەنەتەــ
نىعىلىدلازبا نەتتەدنىـ ۋناتقاسـ ڭىدۋەدنىگزىت-ـ
ايتراپ،پىرىدلانياانىعىلىدلازبايساياسىدنەمراپ
قىلاترو ڭىنىتەتيموكـ ،ڭىنىرەدمىشەشىلەلەكـ
ڭىنىرالۋرىتسالانرو انىۋناتقانايت،ەنىۋنەلىتكەيادـ ــ
كىدلىپەكـىيانىش نەتتەدنىنىۋتايتراپ،پىتەـ
ۋناتقاس ۋەدنىگزىت-ــ ڭىنىسەرۇكــ ىشنىرىبءــ ــ
.كەرەكۋتەرىبلەجقاقساەدنىبەش

رادموكتراپـىلەجەرادراء قىلىشسابايتراپ(ـ
ـرالرداك،نىرەلەشۇمايتراپڭىلاق)ىرالاپپۋرگ
ىشساب،ەسەرىسا،ىد ىدرالرداكــــ نەتتەدنىـ ـ

ۋناتقاس ۋەدنىگزىت-ـ ەدنىسەرۇكـ پىرەكەدۋەكـ
ـۋزىگرۇجسەرۇكنەپكىلىتكەرۇج،اعۋعىشاعلا
ىتقىلىعڭىت،ەگ تەمزىقـــ ناننىس،ەگۋەتسىــ ـــ
زوء،پىتوء نىگىلىشرەكپاۋاجـ زوء،ەگۋلىبـــــ ــ
نىگىلىشرەكپاۋاج ـىلىشرەكپاۋاجزوء،اعۋالاقراـ
نىگ ۋەتكەتەج،ۋرىدنالاتنىـەگۋتەاداـ .كەرەكـ
نەتتەدنى ۋناتقاسـ ڭىدۋەدنىگزىت-ــ ـىشنىرىبءـ
،پالاعاب،پىنات،پىرەسكەتىدرالرداكەدنىبەش
قىلىشساب،پىتەتسى ـرالرداكىشسابنەماقلاـ
ـەدنىسەرۇكۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنىڭىد
نىسەنيەبـىتقانـىگ ،نىساپاسيساياسڭىنوـ
ىلرىبۇتء تاسقامــ ىپلاج،نىمىناتــ يادعاجـــ ـ
ۋرەگڭەم،نىمىناتسۇ كىلىشرەكپاۋاج،نىتەلىباقــ
ۋالاقرا نىحۋرـ ىنۇمزامىدزىڭامڭىدۋرەسكەتـ
كەرەكۋتە ىدرادناعلوبـىتكەنروكـىسەنيەب.ـ ـ
نەپقىدلىتاب،پاتتاپارام،پاتقادام ؛ۋتەتسىــــــ ـ
ىليتس،ناعامرابىلىتاباعۋالاقراكىلىشرەكپاۋاج
ىۋرىدناتقانايت،زىسۋالرۇت ،ناعلوبزىسنەمراپــ
كىرىتو،ىتپىتء ناعلاج،پەليوســـ ،پەتسىــ ـ
تەمزىق ـنەگەتسىكىدزىسرەكپاۋاج،ناعامراقتاـ
ڭاتاقىدرەد اقپاۋاجـــ ۋتراتـــ كەرەكــ راء.ـ
ىلەجەراد ۋرىتسادمىيۇــ پىتراتء،ىرالۋاراتــ ـــ
ۋالىقاب،ۋرەسكەت ۋرەسكەت-ــــ ىرالۋاراتــ راءـ
،ىدنەسلەب،ادنىعىلىشسابڭىنموكتراپىلەجەراد
ەدرۇتـىتقىرى تەمزىقـ نىتەدنىمــ ،پىراقتاــ ـ
.كەرەكۋرىدنەلەلۋاسىدمىنوءنىرادلور

رادموكتراپـىلەجەرادراء قىلىشسابايتراپ(ـ
ىرالاپپۋرگ ڭىنىرادمىيۇايتراپىتاسىگزىگەن)ـ
رەگنىۋاج كىتسينۋمموكەناجنىلورقىدناعروقـ
ڭىنىرەلەشۇمـايتراپ دراگناۆاـ كىلىگلۇـ نىلورـ ـ
قىلوت ىگزىگەن،پىرىدنەلەلۋاسـ ـايتراپـىتاســ
ىرادمىيۇ ياپپاجنىرەلەشۇمايتراپڭىلاقنەمـ
ـناقساجنەدرەتاق-پىۋاح،پىرىتلەكـاقسىناتتا
،پىتاتقاقسانىحۋرۋسوقسەلۇزىسىقتلاق،ۋاب
نەتتەدنى ۋناتقاسـ ڭىدۋەدنىگزىت-ــ ـىشنىرىبءـ
ەدنىبەش ىدناباتـ ياق،پىرۇتـ تەدنىمەدرەجـ
رىۋا،ىلرەتاق لوس،اسلوبـ ـىيۇايتراپەدرەجـ

ڭىنىم لوس،ىدۋلوبىتەمزىقمىعىم،ىدنەمراپـ
ەدرەج ەگەنو،پىلوبدراگناۆاىرەلەشۇمايتراپـ
نىۋتەسروك كەرەكۋادنىروــ ـىتاسـىگزىگەن.ـ
نەنىڭەكنىرەلەشۇمايتراپنەمىرادمىيۇايتراپ
پىسەلرىب،پىرىتسادمىيۇ پىسەلرىب،ۋناتقاســـ ــ
ۋەدنىگزىت نىرالاراشـ ،نويار،پىرىدناتقانايتـ ــ
،لىۋا،الاق،قىشالاق،ىسامراقسابـىلامء،نادۋا
كىتتەمۋەلا قامۋاــ ۋناتقاسـىتقايسـ ۋناعروق-ـ ـ
نىروت تەدنى،پىرىدنادزىسۋاقا،پىتانروــ ــــــ
نىيادعاج ۋالىقابـ پاتقادا،ۋەشلو-ـ ،ۋرەسكەتــ
ۋناتقاس،ۋرىدناتقاسالانىدلا ۋەدنىگزىت-ــــــ ــ
ـەلرىب،پەتسىيادىعاديوىدرەتتەمزىقىتقايس
پىس پىسەلرىب،ىدۋناتقاسـ ىدۋەدنىگزىتـــــ ــ
ڭاتاق،پىتيەشۇك سىراتلاقيادناقشە،پىناتقاسـ
ەكتەدنى،يامرىدلاق قىلاراقۇبڭىدۋرۇتىسراقـ
قىلاراقۇب،ۋناتقاس مىعىمۋەدمەــــ سىناعروقـ ـ
ـكەتەجنىسىلىرۇقايتراپ.كەرەكۋرۇقنىبەش
ىدناباتـەگۋتەـىش كىلرىڭو،پىلوبـ ەگنوجــ
ڭىدرالۋارات،ىدۋلاس ڭىنالاس،نىۋلاسـەگنوجــ
ەگنوج ىگزىگەن،نىۋلاســ ڭىنىتاســـ ـەگنوجــ
ەمەكەم،نىۋلاس نىۋلاسـەگنوجڭىدرادنىرو-ــ ـ
نەتتەدنى،پىرىتسەلرىبـىلاكيناگرو ۋناتقاســ -ـ
ڭىدۋەدنىگزىت ىعىليملىعــ نەمــ نىگىلىدمىنوـ ـ
ىيانىش ۋتالىراعوجــ كەرەكــ ،ىعادرادناگرو.ـ ـ
يادنوس،ىعادنىرادنىروسىء،ىعادرادنىروپىساك -ـ
قىدماعوققا ىرادمىيۇـايتراپـىعادرادمىيۇــ ـ
رىبء ـىۋاراتزوء،اشنىيوبۋرىتسالانروساتۇتـ
ەناجۋناتقاسڭىنىسالاسزوء،ڭىنىنروزوء،ڭىن
ۋەدنىگزىت نىتەمزىقــ يادىعاديو،ىتقىلىعڭىتــ ـــ
ۋەتسى كەرەكـ ىدرالرداك،نىرەلەشۇمـايتراپ.ـ ـ
لىڭوك،ەگۋەتسىيادىعاديوىتتەمزىققىلاراقۇب
ىديۇك ىدمىنەس،اعۋرىتقىنروـ ،ەگۋەدمەكەبــ ـ
كەسو ،اعۋاپتاراتڭايا-كەسو،ەگۋەبنەساعڭايا-ـ
ڭىناراقۇب ناجـ ىرىشاـ اعۋلوبىشىناياتـەناجـ
قىلاح،پىرىتسادمىيۇ زىعىتـانىساراقۇبـــ ـاقراـ
نەتتەدنى،پەيۇس ۋناتقاســ ۋەدنىگزىت-ـ لىۋاقسوتـ ـ

.كەرەكۋزىكتەجلوقلىتابەنىسىڭەجڭىنىساقياش
رادموكتراپـىلەجەرادراء قىلىشسابايتراپ(ـ
ىرالاپپۋرگ قىلۋاسنەد)ـ قىتتامالاس،ۋاتقاســ ــ
ـەلرىبنەمرەلەمەكەمەناجنەمرالۋاراتىتقايس
ـىرەلرەكتەمزىقۋەدمەەناجڭىدرادنامام،پىس
ڭىن ىدرالرداك،نىرەلەشۇمـايتراپـىعادنىساراـ
ىتقىدنىيق،اعۋالاقرانەپكىلىتكەرۇجىتكۇجرىۋا
ەرەسڭە -ۋراقتۇققىلانيستيدەم،اعۋلىتمۇەگروـ
يملىع،ۋەدمە ەدۋەتترەزـ لاماقـ ـىگزىگەن،ۋلاـ
ۋناتقاس ىتقايســـ تەمزىقـــ لورادنىرادنىروــ
اعۋراقتا ۋرىدلىمۇجــ ەناجــ پادڭاتــ ۋرەبىجـ ــ
ـىسەرۇكۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنى.كەرەك
ڭىن ىشنىرىبءـ ەدنىبەشــ ساقياشـاناتتارياقــ ـ
ـتەمزىقۋەدمەەناجاعرادنامامناقتاجپاساج
لىڭوكـەنىرەلرەك ،پاساجقىلروقماق،پىلوبءـ
ىتقىلىعڭىت،ەنەتە،ىتقان رالاراشـــ ،پىنادلوقـ ـ
نەتتەدنى ۋناتقاسـ ۋەدنىگزىت-ــ ڭىنىسەرۇكــ ـــ
ۋەدمەەناجڭىدرادنامامـىگەدنىبەشـىشنىرىبء
ڭىنىرەلرەكتەمزىق كىدنىزۇجسىءـ نىعىلىشنىيقـ
ىدرالو،پىسەتكەموكـەنىۋشەش ۋتلىرانانمىياۋـ
كەرەك ەناجڭىنىرادمىيۇايتراپـىلەجەرادراء.ـ
نەتتەدنىڭىدرالرداك،ڭىنىرەلەشۇمايتراپڭىلاق
ۋناتقاس ۋەدنىگزىت-ـ ناققىشاققىراجەدنىسەرۇكـ
رەدنىرەتسىىگزىىلرەسانەمىرەتپيتتازو
نەنىگىلرىبلە،پەتتىگۇ،پالىدنىتىروقەدنىزەك
لاماق راب،نىتالاـ قىتتىقاۋ،نىتالىتمۇنەپشۇكـ
نىتەڭەجـەگرىبـىتقىدنىيق ايگرەنەڭوىتتاۋقـ
.كەرەكۋاتپوت

رادموكتراپـىلەجەرادراء قىلىشسابايتراپ(ـ
ىرالاپپۋرگ ايتراپڭىلاقنەمىرادمىيۇايتراپ)ـ
ىدرالرداك،نىرەلەشۇم نەتتەدنىــــ ۋناتقاسـ -ـ
ۋەدنىگزىت ۋرىدلىمۇجاعۋراقتالورەدنىسەرۇكـ
ـەتيموكقىلاتروايتراپەدنىزەكرەدنىيادعاج
.كەرەكۋەدمىلامەنىت

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

ىنۇك-28ڭىديا-1 نەتسۇتـــ نىرۇبــ ـ
ىلايمونوتۆا نويارـــ اڭاجـ ىگەتپيتــ ـاشرادياــ
نەپسۋريۆ نادۋلادمىعۇجـ ناعلوبـ ۋنىباقـەپكوـ
نەنىتەدنى ابزاجەنيەبىتەمزىقۋەدنىگزىت-ۋناتقاسـ
نىسىلىجامء ساب،پىشاـ ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ
ىدزىڭام ىزوسءـ نەمـ ىدزىڭامـ ڭىنىۋاقسۇنـ
نىحۋر يەلىرەكشىــ ،پىنەريۇ،پىزىكتەجــ ـــ
نەتتەدنى،پىرىدنەلىتكەياد ۋەدنىگزىت-ۋناتقاســ
نىتەمزىق ۋرىتسالانرو،ىتسادلىقاــ ىداساجــــ .ـ
ىلايمونوتۆا قىدنويارــ ڭىنموكتراپـ ،ىيجۋشـ ـ
ىلايمونوتۆا ڭىننويارــ ـاشرادياـىگەتپيتـاڭاجـ
نەپسۋريۆ نادۋلادمىعۇجـ ناعلوبـ ۋنىباقـەپكوـ
ـىشسابىتەمزىقۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەنىتەدنى
قىل ڭىنىساپپۋرگــ ىعىتسابـــ نىچـــ ـوگناۋچـ
.ىدەليوسزوسءىراءىتسانىتاقەكسىلىجام

سىلىجامء ىدرالانىمـ ساب:ىتتەسروكپاتاـ
اڭاجڭيپنيجيشيجۋش ىگەتپيتـــ ــاشرادياـــ
نەپسۋريۆ نادۋلادمىعۇجـ ناعلوبـ ۋنىباقـەپكوـ
نەنىتەدنى ۋناتقاســ ۋەدنىگزىت-ــ ەنىتەمزىقــ ــــ
ڭەلەكسو نامءــ قىلاح،پىرەبـ ڭىنىساراقۇبــ ـ
ڭىنىرـىموء ىگىدزىسپىۋاحـ نەمــ نىعىلۋاسنەدـ ـ
تەريالات،پىيوقەنىروتلىڭوكقايا-ناتساب
سىلىجامء تەمىلام،پىشاـ ىدزىڭام،پادڭىتــ ــ
ـەيۇسىتقىلاحنەپكەرۇجنىش،پىرەبۋاقسۇن
ڭەرەتنىتيەتسىنىشۇءقىلاحنەپتەينراب،نىت
نىسالىقى قىلوتـ ،ياپساناسنەمىزو،ىدەلىگياـ
ڭىتقىلاح قىلوتنىتەيساقلىسانىتياليونىماقـ
ىدەلىگيا يجۋشسابـىنۇك-27ڭىديا-1.ـ
يالاتياقڭيپنيجيش ،پىرەبۋاقسۇنىدزىڭامـ
نەتتەدنى ۋناتقاسـ يەلىرەكشىـەگۋەدنىگزىت-ــ ـ
نىقيا راتپالاتـ اعرالرداكىلايتراپڭىلاق،پىيوقـ
ىعادنويارلىكۇب.ىدرەبنىعىريۇبىلىباديوتا

ىلەجەرادراء راء،ەسەرىسا،رالۋارات،رادنىروــ ــ
ىلايتراپڭىلاقنەمىرادمىيۇـايتراپـىلەجەراد
رالرداك تروتء«ـ تروتء«،پىتيەشۇكىد»مىناتـ
مىنەس ،پەدمەكەبىد»ــ ىنىكە«ــ ۋاعروقــ ىد»ـ
نەمــايەدي،پادنىرو ىتتەكەراـ سابــ يجۋشـ
ڭىنڭيپنيجيش ىدزىڭامنەمىزوسءىدزىڭامـ
ڭىنىۋاقسۇن نەمىحۋرـ لىتابـ ـىتلەكەككىلرىبـ
ڭىتقىلاح،پىر نىسەددۇمـ نانىعىلرابـ ىراعوجـ
نانىۋاتناشياتىدرىموء،پىلوبىدناباتاعۋيوق
ىدزىڭاماد ىدناباتـاعۋيوقـاعنىروــ ،پىلوبـ ـ
ناتقاس،قىريۇب_تەدنى ۋەدنىگزىت-ۋـــــ _ـــ
كىلىشرەكپاۋاج ەگنەگەدــ ىدناباتــ ،پىلوبــ ــ
ىتسادلوجڭيپنيجيش نەكتەـىقتيۇــ ايتراپـ ــ
قىلاترو ڭىنىتەتيموكـ سالانرو،نىرەدمىشەشـ ــ
نىرالۋرىت ياپتىجلۇبـ ـقانايت،پىرىدنەلىتكەيادـ
نەدرەتاق،پىرىدنات ەدۋەك،ياپقىروقــ پىرەكــ
نەپكىلرە،پىعىشـاعلا سەرۇكــ ،پىزىگرۇجـ ـ
ىعادنويارلىكۇب،پەتسىـىتقىلىعڭىتـىتتەمزىق
نىساراقۇبتلۇراء ،پاتساب،پىرىتساتقامىتنىـ ـ
ەرىتكىرىبكەلىبىتقىدنىيق،پەدمەكەبىدمىنەس
لادء-ەملاد،پەدمە-پەدنىگزىتيملىع،پىڭەج
اراش لە،پىنادلوقـ نەنىگىلرىبـ كىرەبـ لاماقـ
ىپلاج،پىزىعرۇت ترۇجــ پىلىمۇجەتتەينرىبءـ
ـاقياشلىۋاقسوتۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنى
.كەرەكۋزىكتەجلوقەنىسىڭەجڭىنىس

ىدمىنات،ىشنىرىبء ۋتالىراعوجادـىعاتــــ ـ
پىرەبەتسەىتشىروب،ىتتاسقامىگلەۋا.كەرەك
ىدمىكەب،ىدمىنەس،پاتقاس ڭاتاق،پىتياعىنـــ ـ
،پادنىقياىتتەدنىمرىۋا،پىناتاعىجىديادعاج
لىتاب ەدرۇتــ نەتتەدنىـ ۋناتقاسـ ۋەدنىگزىت-ـ ـ
نىتەمزىق ىدزىڭامڭەـىگەتكەزەكــ تەمزىقـ ـ
ەدنىتەر مىلرۇعەن،پىرەگيـ ناعلوبـىتتاقاشامــ

مىلرۇعلوس،نىياس ىدرالاراش،پەلىرەگلىـاعلاــ ـ
ـمەكەبىتكىلىشرەكپاۋاج،پىتيەشۇكىرانانو
سىلىرۇبەدليتس،پەد ىتتەمزىق،پاساجـــ ـــــ
يەجگە ىتتەدنى،پەتسىـىليەجگەت-ـ -ۋالىقابـ
ۋەشلو پالاشاۋا،ــ ۋراقتۇقــ قىتتاز،ۋەدمە-ـــ ــ
لايرەتام ۋەتكەتەج،ۋەتتىگۇ،ىروقـــ ـىتقايســـــ
ىدرەتتەمزىق تلۇراء،پەتسىىسقاجىتقىلىعڭىتـ
ڭىنىساراقۇب ڭىنىرىموءـــ ىگىدزىسپىۋاحــ نەمــ ـ
.كەرەكۋاعروقيادىعاديو،لىتابنىعىلۋاسنەد

ىتقىلىشساب،ىشنىكە ىعاتــــ ۋتيەشۇكادــ ــ
كەرەك يملىعـاعيادعاج.ـ مىرىجۇتـ ،پاساجـ ـ
نىيادعاجتەدنى رىبء،پىرەگيلادء-ـەملادــ ــ
ساتۇت رىبء،اققىلىشسابـ ،اققىلىشسابلوقساتۇتـ
رىبء ساتۇتـ ـپاۋاج،پىلوبىدناباتەكتەكەراـ
كىلىشرەك ـەكياس،پىتياتاقنىسىلوبءتەمزىقـ
پىس الىسوقـ تەكەراــ ،پىتيەشۇكىدۋتەـ ـــ
ـۋرىدنىتسىءنەكلۇپىرىدنالرىعوشـىتشۇك
مىزۇتءياد نىعىلىدلازباـ ،پىرىدنەلەلۋاسقىلوتـ
تەمزىقـىتتاۋقڭە نىشۇكـ ڭە،پىرىتسادمىيۇـ
ڭىلاق قىلاحـ ىدنەمراپڭە،پىنەيۇسانىساراقۇبـ
ۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنى،پىيوقاعلوجىناراش
نىتەمزىق لىتابـ ەدرۇتـ يادىعاديوـ ىتقان،ۋرەگيـ ــ
.كەرەكۋرەگيىليەگەبۇت،ۋرەگي

ۋناتقاس،ىشنىشۇء ىدۋەدنىگزىت-ــ ادـىعاتـ
ناج ۋرىتسالانروـىلىتقاج-ـ كەرەكـ ىراعوج.ـ ـ
ـەيۇجۋرىتسەكياس،ۋتەقىلىشسابلوقىدمىنوء
نىس ـەلرىب،پىرىدنەدلەمەك،پىرىدنادزىسۋاقاـ
پىس پىسەلرىب،ۋناتقاسـ ۋەدنىگزىتــ نىساراشـ ـ
ـىرەكشىىلىتقاج-ناج،پىرىدناتقانايتياپپاج
ىۋتماق،نەگەل زىعىتـــ نەتتەدنىــ ۋناتقاسـ -ــ
ۋەدنىگزىت نىروتــ كىتتەمۋەلا،پىرىتساتپىلاقـ ــ
ىعاتقاتسىق،ىعاتقامۋا پىرىدنەدزوكروتـــــــــ ــ

ۋناتقاس ـكەتپاتقاداىليەگەبۇت،ىدۋەدنىگزىت-ـ
ۋرەس ىدرالاراش،پىتيەشۇكيەلىرەكشىنىساراشـ
يەجگە ـقانايتىتقان،پىرىدناتقانايتىليەجگەت-ـ
سىراتلاق،پىرىدنات ىدمادارىبء-ەدرىب،اعۋاملاقـ
.كەرەكۋتەكىدلىپەكىيانىشاعۋامرىدلاقسىعاق

ىدرالاراش،ىشنىتروتء ىعاتــــ ۋتيەشۇكادــ ــ
كەرەك پاتقاداىدرادمادا.ــ ۋرەسكەتــ ەناجـــ ـــ
،پىرىتترايەلىرەكشىنىنىبەتۋەدنىگزىت-ۋراقساب
ىدۋالىقابقىلانيستيدەم،ىدۋراقسابپىسۇتءەنىزى
ەترە،پىرىدناتقانايتڭاتاقنىرالاراشۋالاشاۋاەناج
ەترە،اعۋاقياب ەترە،ەگۋەدمىلامــ ەترە،اعۋالاشاۋاـ
كىدلىپەكـىيانىشـەگۋەدمە نىعىليابۋەدمە؛ۋتەـ
ـلەمەكنىسابوجۋەدمە،پىرىتكىرىبيەلىرەكشى
ىدراتساقۋان،پىرىدنەد نامام،اعۋرىدنالرىعوشـ ــ
،اعۋرىدنالرىعوشىتقىلياب،اعۋرىدنالرىعوشىدراد
،پىلوبىدناباتاعۋرىدنالرىعوشىدۋەدمە-ۋراقتۇق
ۋراقتۇق ڭىنىتەمزىقۋەدمە-ــ نەپپىترات،يملىعــ ــ
كىدلىپەكـىيانىشـەنىۋلىتەتسىرو ـىشۋشەش؛ۋتەـ
ىدنىيۇتءـەناجـىعادنىرو -ۋالىقابىعادرادنىروـ
ۋەشلو نىنىبەتـ يەلىرەكشىـ ىلاپساقيا،پىرىتتراـ ــ
نادۋلادمىعۇج ڭىتتەدنىـەناجـ نانىۋلىياجـ لىتابـ
ڭىدرادمادا؛ۋناتقاس ىۋجلىجـ نەمـ نىۋنالرىعوشـ
نانو قىلازات،پىتيازاىراـ ـنادزىسراراز،ۋاتقاسـ
ـيەشۇكىدرەتتەمزىقىتقايسۋرىتسىۋااۋا،ۋرىد
ڭىتسۋريۆ،پىت ؛ۋسوتىدمىنوءنىسانراۋلاراتـ
ەناجىدۋرىتسادمىيۇ،ىدۋرىدنوءلايرەتامقىتتاز
ڭىدلامىسات،پەتسىىسقاجيەلىرەكشىىدۋادماق
ىدرازاب،پىتەكىدلىپەكىيانىشەنىگىدزىسسىلىكرى
ۋالىقاب ىدۋراقساب-ــ راب،پىتيەشۇكــ نەملاماـــ ـ
قىتسىمرۇت،ڭىنىرادمىيۇبقىتقاس،ۋراقتۇق،ۋەدمە
قىتتاز ىتكىلىكتەجڭىنىعىدزىساماتماقڭىدلايرەتامـ

.كەرەكۋتەكىدلىپەكىيانىشانىۋلوب
ىدۋرىدلىمۇج،ىشنىسەب ۋتەدڭەرەتادـىعاتــ
كەرەك ڭەك.ـ ەدمەلوكـ ،پىرىدلىمۇج،پەتتىگۇـ
قىتقاس قىتقاس،نىرەدمىلىبـ نىرالاراشــ قىلرابـ ـ
نىۋلىبءڭىدرادمادا ـرالاراش،پىرىساـەگەزۇجـ
،اتقىشالاق-لىۋاراء،ەدىلامراءەدنىنامنىشىد
كىتتەمۋەلاراء راء،اتقامۋاـــ راء،اتقاتسىقــ ــ
،پىرىدناتقانايتىتقانادنىسابتوراء،ەدنىزـوكروت
ڭىتقىلىشترۇج قىتتامالاســ نەمـىمىناتــ نىزوءـ
ـاراقۇب،پىتالىراعوجزىسكىدزۇنىتەلىباقۋاعروق
قىل قىتقاسڭاتاقڭىدۋەدمەقىلاراقۇب،ۋناتقاسـ
نىبەش قىلاراقۇب،پىتانروـ قىلاراقۇب،ۋناتقاســ
نىشۇكنـەككىرىبـىتتاۋقڭىدۋەدمە ۋرىتسىيۇـ
.كەرەك

ۋرىدنالىتقانادىعاتىتكىلىشرەكپاۋاج،ىشنىتلا
ـىشسابڭىنىرادمىيۇايتراپىلەجەرادراء.كەرەك
قىل ىرالاقلاـ نەمـ ،ەسەرىسا،رالرداكـىشسابـ ـ
ىگزىگەن راتسادلوجـىتپاۋاجــ تەمزىقـ نانىنروـ ـ
،ياملىجپات ،پىتەقىلىشسابلوقەتپەشـىعڭىدلاـ
قىلاح،ناۋتڭيب،ىشقاس،ايمرا،تەمىكۇ،ايتراپ ـــــ
،پىسەبلەسزىعىت،پىنەتتەكەراالىسوقپىسەكياس
ىگزىگەن ىتاســ ىرادمىيۇـايتراپــ نەمـ ڭىلاقـ ـ
ڭىدرالرداكـىلايتراپ رەگنىۋاجـ ىلورقىدناعروقـ
يادىعاديو،لىتابنىرادلوركىلىگلۇدراگناۆانەم
ڭىلاق،پىرىدنەلەلۋاس ىرەلرەكتەمزىقۋەدمەــــ ــ
تىگۇ.كەرەكۋرۇجءادلاپاليوتا،پىتوءناننىس
نىنىبەت نەتتەدنى،پىرىتتراـ ۋناتقاســ ۋەدنىگزىت-ـ
لىۋاقسوت ڭىنىساقياشـ اشاماتـەگۋتەجـەنىسىڭەجـ
.كەرەكۋرىتساتپىلاقيار

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

ىداساجۋرىتسالانرو،ىتسادلىقانىتەمزىقۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەنىتەدنىۋنىباقەپكوناعلوبنادۋلادمىعۇجنەپسۋريۆاشرادياىگەتپيتاڭاج،پىشانىسىلىجامءابزاجەنيەبنويارىلايمونوتۆا

،پىنەيۇساعاراقۇب،پىلاسىتشۇكراب،پىرىدنەلىتكەيادلىتابنىحۋرڭىنىۋاقسۇنىدزىڭامنەمىزوسءىدزىڭامڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب
كەرەكۋزىكتەجلوقلىتاب،يامىجلۇبەنىسىڭەجڭىنىساقياشلىۋاقسوتۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنى

ىدەليوسزوسءىراءىدراقسابىتسىلىجامءوگناۋچنىچ
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ىتكىلىكە ،پالامياجـــــ ـــ
تاحنۇء ەگزىمەشكەتـــ ــــــــــــ
!زىڭىلىسوق

راباحىدزىڭام

وگڭۇج كىتسينۋمموكــ قىلاتروـىسايتراپــ ـ
ڭىنىتەتيموك ـاعاروتءتەكەلمەم،ىيجۋشسابـ
قىلاترو،ىس يرەكساـــ رەتسىـ ڭىنىتەتيموكـ ـ
ـىنۇك-27ڭىديا-1ڭيپنيجيشـىساعاروتء
ىدزىڭام ۋاقسۇنـ راء،پىرەبـ ايتراپـىلەجەرادـ
ىرادمىيۇ نەمـ نادرالرداكـىلايتراپـ ڭىلاقـ ـ
ايتراپ،پاتساب،پىرىتساتقامىتنىنىساراقۇبقىلاح
قىلاترو ڭىنىتەتيموكـ سالانرو،نىرەدمىشەشـ ــ
نىرالۋرىت لىتابـ ـىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەيادـ
قىلاح،پىر زىعىتـانىساراقۇبـ ،پەيۇسـاقراـ ـ
ـاقياشلىۋاقسوتۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنى
پالاتىدۋزىكتەجلوقلىتابەنىسىڭەجڭىنىس
ىلەجەرادراءىعادزىمىنويارـىلايمونوتۆا.ـىتتە
ىرادمىيۇـايتراپ نەمـ ڭىلاقـ رالرداكىلايتراپـ
لاباج ىنانىمــــ ىدرىدلىبءــــ ساب:ــ يجۋشــ
ڭىنڭيپنيجيش ىدزىڭامـ ڭىنىۋاقسۇنـ نىحۋرـ ـ
لىتاب قىلاح،پىرىدنەلىتكەيادــ نىسەددۇمــــ ــ
نانىعىلراب ىراعوجــ ىدۋيوقـ ناشاقراءـ ـەتسەـ
كىرەب ايتراپ،پاتقاسـ قىلاتروــ ڭىنىتەتيموكـ ـ
نىرالۋرىتسالانرو،نىرەدمىشەش ـىتكەيادلىتابـ
نەتتەدنىنىۋتايتراپ،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەل
ۋناتقاس ۋەدنىگزىت-ــ ڭىنىسەرۇكــ ىشنىرىبءــ ــ
.زىمەتەرىبلەجقاقساەدنىبەش
قىلاتروـايتراپ ڭىنىتەتيموكـ ،نىرەدمىشەشـ
نىرالۋرىتسالـانرو لىتابـ ،زىمەرىدنەلىتكەيادــ ــــ
زىمارىدناتقانايت

ساب نەگرەبڭيپنيجيشيجۋشـ ىدزىڭامـ ـ
ىلايمونوتۆا،سەكياسـاعۋاقسۇن ىعادزىمىنويارــ
ىلەجەرادراء ايتراپــ ىرادمىيۇــ نەمـ ڭىلاقـ ـ
ىلايتراپ رالرداكــ ىدرىدلىبءـىنانىمـ ـىيانىش:ـ
ەدرۇت تروتء«ـ مىناتـ تروتء«،پىتيەشۇكىد»ـ
مىنەس ،پەدمەكەبىد»ــ ىنىكە«ــ ۋاعروقــ ىد»ـ
نەمــايەدي،پادنىرو ىتتەكەراـ سابــ يجۋشـ
ڭىنڭيپنيجيش ىدزىڭامــ ڭىنىزوسءـــ ەناجــ ــ
ىدزىڭام ەككىلرىبلىتابنەمىحۋرڭىنىۋاقسۇنـ
يش،پىرىتلەك نەكتەىقتيۇىتسادلوجڭيپنيجـ

ايتراپ قىلاتروــ ڭىنىتەتيموكــ ،نىرەدمىشەشـ ـ
نىرالۋرىتسالانرو ياپتىجلۇبـ ،پىرىدنەلىتكەيادـ
ڭىتتەدنى،پىرىدناتقانايت نىسىلاتەبۋشروءــــ ــ
لىتاب نەتتەدنى،پەجەتـ ۋناتقاســ ۋەدنىگزىت-ـ ـ
لىۋاقسوت ڭىنىساقياشـ لىتابـەنىسىڭەجـ لوقـ ـ
.زىمەزىكتەج

ناعلىۋتتەدنى قىدنويارىلايمونوتۆا،ڭوسـ
موكتراپ تەر5ىيادۇ،پىرەبنامءڭەلەكسوـ
ىلايمونوتۆا قىدنويارـــ ڭىنموكتراپـ ـىتقارۇتـ
ىتەتيموك نەگلىتيەڭەك(ــ لىكۇب،نىسىلىجامء)ـ ــ
ڭىننويار ـوتۆا،پىشانىسىلىجامءـابزاجەنيەبـ
ۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنىڭىننويارـىلايمون
ـىشسابلوقەناجنىساپپۋرگقىلىشسابىتەمزىق
قىل نادىراعوجادنويارلىكۇب،پىرۇقنىباتشـ
نىيەدـەگنەموت ۋناتقاسـ ۋەدنىگزىت-ـ ىشنىرىبءـ
ڭىنىبەش ىراعوجىدۋتيەشۇكياپپاجنىتەمزىقـ
.ىتتەلىرەگلىەديەگڭەد

ياتلا قىتقامياـ موكتراپـ تەرپوكـىيادۇـ
نەتتەدنى ۋناتقاسـ ۋەدنىگزىت-ـ ىلارۋتىتەمزىقـ
قىتپىرىقاتـىيانرا سىلىجامءـ نەتتەدنى،پىشاـ ـ
ۋناتقاس ـەراد2نادۋا،قامياڭىدۋەدنىگزىت-ـ
نەتتەدنىـابزاجەنيەبـىلەج ۋەدنىگزىت-ۋناتقاسـ
ـەتپيتاڭاجڭىنىعامياياتلا،پىتانرونىسەيۇج
نەپسۋريۆـاشرادياـىگ نادۋلادمىعۇجـ ناعلوبـ
ۋنىباقـەپكو نەنىتەدنىــ ۋناتقاسـ ۋەدنىگزىت-ـ ـ
رادنامام نىبوتــ ەدنىزەكرەدـ ۋەدمە،پىرۇقـ ـ
ىشكەزەكنەپكەزەكتاعاس24ىرەلرەكتەمزىق
.ىدرۇتياسياداقاسەگۋرەسكەت،پىلوب

راياش ڭىنموكتراپقىدنادۋاــــ ــىيجۋشـــــ
يالىبـىكناينيچ زىبءادنىدلاتەدنى:ىدەدـ
يساياس ىديەگڭەدــ ىيانىشـ ،پىتالىراعوجــ ـ
كىلىشرەكپاۋاج ىدۋالاقراــ قىلاح،پىتيەشۇكـ ــ
نىسەددۇم نانىعىلرابـ ىراعوجـ ىدۋيوقـ ەتسەـ
كىرەب ايتراپ،پاتقاسـ قىلاتروــ ڭىنىتەتيموكـ ـ
نىرالۋرىتسالانرو،نىرەدمىشەش ،نەپقىلىدناباتــ
نەتتەدنى،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەيادلىتاب

ۋناتقاس ۋەدنىگزىت-ــ نىتەمزىقــ ڭەـىگرىزاقــ
ىدزىڭام تەمزىقــ ەدنىتەرــ ،پاتسۇـىتقىمـ ـ
پىۋاح رەتاق-ـ نىمىناتـ ىگنەموت،پىتيەشۇكـ ــ
ەملاد،پىتياعىنىدۋاليوـەتكەش يملىع،لادء-ــ
اراش ـاعروقڭاتاق،پىناتقاسڭاتاق،پىنادلوقـ
ڭاتاق،پىن پىناتقاســ راء،پەدنىگزىت-ـ تلۇـ
ڭىنىساراقۇب ڭىنىرىموءــ نەمـىگىدزىسپىۋاحـ ـ
.زىمياعروقيادىعاديو،لىتابنىعىلۋاسنەد

نىگىلىشرەكپاۋاجزوء زوء،پىلىبءــــــــــــ ـــــ
نىگىلىشرەكپاۋاج الاقراــــــــــــــــــــــــــ زوء،پـــــ
ىتتەادانىگىلىشرەكپاۋاج

ۋناتقاس،قىريۇب_تەدنى ۋەدنىگزىت-ــ _ـ
كىلىشرەكپاۋاج راءىعادزىمىنويارـىلايمونوتۆا.ـ
ىرادمىيۇـايتراپـىلەجەراد ىديادعاجـ يملىعـ ـ
تەدنى،پادمىرىجۇت ،پىرەگيلادءنىيادعاجـ
ـىشسابلوقساتۇترىبء،قىلىشسابساتۇترىبء
قىل رىبء،پىتەـ ساتۇتــ .ىدزىگرۇجتەكەراـ
ىلەجەرادراء ايتراپــ ڭىنىرادمىيۇــ قىلىشسابـ ـ
ىگزىگەن،ەسەرىسا،رالرداكىشسابنەمـىساقلا
راتسادلوجـىتپاۋاج ـپاتنانىرادنىروتەمزىقـ
ىعڭىدلا،ياملىج پىرۇتـەتپەشــ قىلىشسابلوقـ
زوء،پىتە نىگىلىشرەكپاۋاجـ زوء،پىلىبءـــــ ــ
نىگىلىشرەكپاۋاجزوء،پالاقرانىگىلىشرەكپاۋاج
.ىتتەادا

رىمەتـوگڭۇج ىسەمەكەمـىجمىرۇءـىلوجـ
ىبوت ىتكەشــ ىگىتسەتكىرەســ ڭىتتەمزىقــ 6ـ
ىلرۇتء ىتقامرات28ــ ناعنالىتقانــ نىساراشــ ــ
قىلىشساب،پادنىقيا پىرۇتەتپەشىعڭىدلااقلاــ
قىلىشسابلوق ىدناباتـەگۋتەـ ىسياقراء،ىدلوبـ
ەمەكەم ىرالىتپاۋاجڭىدرادنىرو-ــ ۋناتقاســ -ــ
ۋەدنىگزىت ـىدناتقانايتڭاتاقنىگىلىشرەكپاۋاجـ
ىشكەزەك،ياملىجپاتنانىرادنىروتەمزىق،پىر
ەتتەزۇك،ىدۋلوب ،پەتسىيادىعاديوىدۋرۇتـ
ەگۋتەىتقاجرىبءىدراليادعاجلىعۇشـىلرۇتء
.ىدرۇتنىيادادناشاق-ياق

ڭايجنيش -2ىتساراقەنىسەۋشادانيستيدەمـ

پەتوتـىموكتراپـاناحاپيش ڭىدۋرەبـ قىتقاسـ ـ
نىسابوج لەدەجــ ىلرۇتء،پاساجـ ۋناتقاســ -ـ
ۋەدنىگزىت نىرالاراشــ ىدرىدناتقانايتـ ناعلاتا.ـ ـ
:ىدەديالىبڭيلنيشڭايىعىتسابڭىناناحاپيش
اناحاپيش ىموكتراپــ ڭىتشىروبــ نەنىسەددۇــ ــ
نەپقىدلىتاب،پىعىش كىلىشرەكپاۋاجــ ،پالاقراـ
راء،پىرىدنالرىعوشىتشۇكقىلرابىعاداناحاپيش
ڭىنىساراقۇبتلۇ ڭىنىرىموءــ ـىگىدزىسپىۋاحــ
.ىدياعروقنىعىلۋاسنەدنەم

ـرەكپاۋاجىتكەش)ىبوت(ياتڭۇجڭايجنيش
اقپوتىساقلاقىلىشسابڭىنىگىتسەتكىرەسكىلىش
ىتساراق ياتاۋحــ ڭاكۋف،ڭىنىگىتسەتكىرەسـ ـــ
ايگرەنە نيشنيش،ڭىنىگىتسەتكىرەســ مىلىعــ -ــ
ىشنىرىبءسىرىدنوءڭىنىگىتسەتكىرەسـاكينحەت
ڭىتشىعرىدنادزىسراراز،پىرابتەرپوكەنىبەش
نىعىتقىيۇسـىگلەۋا ـەناجـەنىتەمزىقۋرىدنوءـ
ـكەتەجەنىتەمزىقۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنى
كىلىش ـىسا،رالۋارات،رادنىروىعاتپوت«.ىتتەـ
ايتراپ،ەسەر ىرادمىيۇــ رەگنىۋاجـ قىدناعروقـ
راب،پىرىدنەلەلۋاسيادىعاديو،ىيانىشنىرادلور
نىشۇك ڭىلاق،پىرۇجءادنىدلاڭىتپەش،پىلاسـ
ىلايتراپ ىدرالرداكــــ پاتسابـ پاليوتاــ ـاعلاـ
ىتسىيتءەگۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنى،پىعىش
سەلۇ ىداسوقــ ڭايجنيشىدەد»ـــ ياتڭۇجـ ــ
كىلىشرەكپاۋاجـىتكەش)ـىبوت( ىگىتسەتكىرەسـ
ڭىنىموكتراپ اقلا،ىيجۋشـــــ ىعىتسابـــ ڭاۋـــ
.نيشڭۇح
ڭىلاق رالرداكـىلايتراپـ اعلاپىرەكەدۋەكـ
ىدزىگرۇجساقياشنەپكىلىتكەرۇج،پىعىش

ىدرىتاب ادۋاجـ .انىسادۋادىدنەشەش،انىسـ
ياتشىرۇقىرادمىيۇايتراپ،ەتتاسنىيق،ىلرەتاق
كىرەب ايتراپ،پىلوبـ ىرەلەشۇمــ ەرەكەدۋەكـ
نەپكىلىتكەرۇج،پىعىشــاعلا ساقياشـــــــــ ـــ
نەتتەدنى،پىزىگرۇج ۋناتقاســــ ۋەدنىگزىت-ــ ــ
ەگۋزىكتەجلوقەنىسىڭەجڭىنىساقياشلىۋاقسوت
.ىدەتسۇشۇكىشۋاعزوقساملىقراس

ىنۇك-24ڭىديا-1 قىلالاقـىجمىرۇءــ ــ
ماعوق ـىلاحۋپوۋيدىسەمەكەمىگىدزىسپىۋاحـ
-ۋالراشڭىنىسەمەكەمەشمىلوبىياجەۋاقىلاراق
ۋرەگڭەم نەكلۇـــ ىگەدنىتەرتاــ قىلاح28ــ ــ
ىسىشقاس ڭىنەمەكەمـەشمىلوبــ سابـايتراپـ ـ
ـىسپات»نىتاحۋنارۇسـاقساقياش«ـانىساكيەچاي
ەشنەتوت،پىر ىديادعاجـــ رىبءـ ىتقاجـ ۋتەــ
نىساپپۋرگ ڭىدياجەۋا،پىرۇقـــ ۋالراشــــ -ــ
ۋناتقاس،ۋرەگڭەم نىبەشىشنىرىبءۋەدنىگزىت-ــ
ياملىجپات نەمىنوس.ـىتتەزۇكـ ەشمىلوب،ەگرىبـ
ڭىنەمەكەم ىسياقراءــ قىلاحـىعادنىرادنىروــ ـ
ىرالىشقاس سەكرىادــ سەكرىت-ـ ـاقساقياشــ
اعۋعىش ىدنارۇســ قىلالاقـىجمىرۇء.ـ ماعوقـ ـ
ىگىدزىسپىۋاح قىلاراقىلاحۋپوۋيدـىسەمەكەمــ ـ
ىياجەۋا ەشمىلوبــ ڭىنىسەمەكەمـــ ىعىتسابـــ ــ
ڭاي ـىشقاسقىلاحقىلراب:ىدەديالىبنيبـ
پىسەلرىبىرال پىسەلرىب،ۋناتقاسـ ۋەدنىگزىتــ
ـىتقىنروماعوق،پىرىدناتقانايتلىتابنىرالاراش
نىعىل لىتابــ نەتتەدنى،پاعروقــ ۋناتقاســـ -ـ
ۋەدنىگزىت لىۋاقسوتــ ڭىنىساقياشــ ـەنىسىڭەجـ
.ىدەزىكتەجلوقلىتاب

نانڭايجنيش شىعڭۇتـ ىسەكلويەبۋحاتپوتـ
ـسۋريۆاشرادياىگەتپيتاڭاجڭىنىسالاقناحۋ
ـىتەدنىۋنىباقەپكوناعلوبنادۋلادمىعۇجنەپ
نەن ۋناتقاسـ نىتارابـەككەموكـەنىۋەدنىگزىت-ـ ـ
شىروبـىنۇك-28ڭىديا-1ـىتەرتاۋەدمە ـ
پالاقرا ـنىروڭىنىتەرتاۋەدمە،ىتقىشاعلوجـ
راساب ڭايجنيش،ىعىتسابـ ەنىسەۋشادانيستيدەمــ
نانيۇشڭۇدىعىتسابڭىناناحاپيش-5ـىتساراق
يالىب ـەيبراتلىجقازۇايتراپنەم«:ىدەدـ
پاليوتا،نىمىسەشۇمايتراپكىتسينۋمموكنەگەل
.مىگىلىشرەكپاۋاجتەمزىقڭىنەم_ۋرۇجءادلا
ىسقاجىتتەمزىق،پاتسابىسقاجىدنىسوقنەم
راب،پەتسى ىدمىشۇكــ پىلاسـ پوكمىلرۇعاناـ
ىدراتساقۋان ايتراپ،پەدمە،پىراقتۇقــ نەمـــ ـ
»!نىميادنىرونىسامرىسپاتىدزىڭامڭىتقىلاح

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

ناپ،يەمۋايجيادزىمىرەلىشلىت ،نيچنايــ
ڭۇس ۋاي،ڭايلنايجـ ەشەنرىب.ىديالراباحڭيمـ
نەننۇك نەپسۋريۆاشرادياىگەتپيتاڭاج،ىرەبـ
ـزىمىعامياىۋنىباقەپكوناعلوبنادۋلادمىعۇج
رازاناسابڭىنىعىلىشترۇج-رداكتلۇراءـىعاد
نىتارادۋا ىدلانياـەنىسىـ رىبءـىسو.ـ ەشەگزوـ
مەتكوك ،ەدنىسەكەرەمــ ـاشرادياـىگەتپيتـاڭاجـ
نەپسۋريۆ نادۋلادمىعۇجـ ناعلوبـ ۋنىباقـەپكوـ
نەنىتەدنى ۋناتقاسـ ۋەدنىگزىت-ـ نىتەمزىقـ رابـ ـ
نەپشۇك ۋەتسىـىسقاجـ ڭىدزىمىعاميا،نىشۇءـ ـ
ىعادنىرالالاق،نادۋا ،ىرەلرەكتەمزىقۋەدمەــ ــ
قىلاح ـالىشسىمۇجىعىلازاتاترو،ىرالىشقاسـ
ىعادرالرازابنەرە،ىر ىشسىمۇجــــــ -ــــــــ
،رەلرەكتەمزىق نەمرتكەلەـــ نەمۋلىج،ۋادماقــ ــ
ىدۋادماق زىساماتماقـ ىرەلرەكتەمزىقۋتەـــ ــ
مىياپاراق تەمزىقـــ نانىرادنىروــ ،ياملىجپاتـ ـ
كىلىشپوك ـىگىلرىبلە،پىيقنىسابتونىشۇءـ
ـاراقۇبتلۇراء،پىزىعرۇتلاماقكىرەبنەن
.ىداعروقنىعىلۋاسنەدڭىنىس
ىتتىگۇ پىسەلرىب،پىتيەشۇكــ ،پىناتقاســـ ـ
ىدەدنىگزىتپىسەلرىب

ناۋاس اڭاجــىنادۋاــ ىگەتپيتـــ ـاشرادياــ
نەپسۋريۆ نادۋلادمىعۇجـ ناعلوبـ ۋنىباقـەپكوـ
نەنىتەدنى ۋناتقاسـ ڭاتاقنىتەمزىقۋەدنىگزىت-ـ
،پىرىدناتقانايت قىلاحـ ڭىنىساراقۇبـ ڭىنىرىموءـ
ىگىدزىسپىۋاح نەمـــ نىعىلۋاسنەدـ ـىشنىرىبءـ
.ىديوقاعنىرو

ىلرۇتءىنادۋاناۋاسىرەبنەننۇكەشەنرىب
رالامروف ـىگرۇجتىگۇىلىتقاج-ناجـىلىقراـ
ڭىدرادنىعرۇت،پىز ىرىموءـ نىعىلۋاسنەدنەمـ
ىداعروق ،قىشالاق،امرەف،لىۋاـىسياقراء.ـ
قاتسىق ىلامىجلىجراتقامۋاكىتتەمۋەلا،رەليۇد-ـ
سىۋاد،ىعىدناسنۇء ـقايس)ابال(شىقتياروزـ
نادرالىت نەتتەدنى،پىنالادياپـ ـمىلىبۋناتقاسـ
پالاتياقنىرەد تىگۇ،پىيوقــ نىگىلىدمىنوـــ ـ
ناۋاس.ـىتتيەشۇك ـوتۆاتىگۇىعاتـىنادۋاـ
ىشقاس،ىليبوم قىلوتنادرالىتقايسىليبوموتۆاـ

پىرىسۇتء،پىنالادياپ ۋناتقاسنەتتەدنىناعنىلاـ
تىگۇ نىرادلايرەتامـ پالاتياقــ ۋيوقـ ـىلىقراـ
ـىتماقنەمىرەشلومۋلوبرادراباحڭىناراقۇب
نىمىل ڭىتتىگۇ،پىتيەڭەكـ رىبءـىعڭوسڭە«ــ
.ىدرىتساتۇت»نىرتەموليك

رىزاق ـسىقـىعادرالالاق،نادۋاـىسياقراءـ
قات كىتتەمۋەلا،يۇد-ـ ەديۇىناراقۇبراتقامۋاـ
ۋەشلونىسارۋتارەپمەتەنەد،اعۋناعروقپىرىتو
نىيادعاج ەدنىزەكرەدـــ پەدمىلامـ اعۋرۇتــ ــ
.ىدەلەتەجەنەسلەب

تەمزىق نانىنروـــ ۋناتقاس،ياملىجپاتـــ -ـــــ
ىدەتسىىسقاجنىتەمزىقۋەدنىگزىت

نەتتەدنى ۋناتقاسـ ىشنىرىبءڭىدۋەدنىگزىت-ـ
كەشەۋاش،ەدنىتەرنىروـىگەدنىبەش قىلالاقــ ـ
ۋناتقاسنادۋرۋا -ۋناتقاسىعىلاتروۋەدنىگزىت-ـ
ۋەدنىگزىت نىتەمزىقـ ،پىتەتسىرونەپشۇكرابـ
نىيادعاجتەدنى پىرىدنەدزوكروتـ ىدۋالىقابـ ـ
زىسكىدزۇنىساپاسۋرەسكەت-ۋالىقاب،پىتيەشۇك
ىتكىدۇك،پىتالىراعوج ـاعراتساقۋانـىلرىعوشـــ
ەدنىزەكرەدـاتاراق ۋرەسكەتـ رىبء،پىزىگرۇجـ
ىتتەمىلامقىلايستايلۋدومىتسىتاق،پىتەـىتقاج
ىلرىعوش،پىرىدنەدلەمەك ڭىتتەدنىـــ نىۋلىۋتـ
ىدرادناقسىۋجەنەتە،ەگرىبنەمىنوس.ـىتسوت
رىبء پەلرىب-ـ ىدرەسكەتـ يملىعىراءـ ەدرۇتـ
پالاشاۋا نەگنەلىگلەب،پىراقسابـ اداناحاپيشـــ ـ
.ىدەلىگلەبىدۋەدمەپىيوقزونگايدـىتسىتاق

ىنۇك-27ڭىديا-1 نەتسۇتـــ نىرۇبـــ ــ
كەشەۋاش قىلالاقـــ ۋناتقاسنادۋرۋاــ ەناجــ ــ
ۋەدنىگزىت ادنىعىلاتروــ رەلرەكتەمزىقــ ەنەتەــ ــ
ىدرالىشۋسىۋج ۋناعروقنەمىسىرابۋرەسكەتـ
ڭىنىرادمىيۇب تايقۇمنىلاۋحاۋلانيج-ۋلەكتوجـ
ۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنادۋرۋا«.ىدلاـەككىلەتسە
ـپۋرگۋاتقاداىدرەدنەگرىكناتترىسىعىلاترو
ىتپوركيم،پىرىدنادزىسراراز،ىساپ ۋيوجـــــــ ـ
،ىساپپۋرگ پەشىقترا،ىساپپۋرگۋلاـىگلۇـ
ۋرىدنادزىساماتماق ىدرالىتقايسـىساپپۋرگـ رەدـ

ەدنىزەك رەلرەكتەمزىق،ىدرۇقـ تاعاس24ـــ ـ
ـعاجتەدنى،پەتسىسىمۇجادنىنروسىمۇج
نىياد ەدرۇتىدمىنوء،ىتپىتراتء،ەدنىزەكرەدـ
رىبء ،پەدنىگزىتنىرانياقۋعۇج،پىتەىتقاجـ
ۋلارات نىلوجــ ياڭو،پىزۇءــ نىتالادمىعۇجـ ـــ
نىرىعوشرادمادا ىداعروقــ كەشەۋاشىدەد»ـ ـ
ڭىنىعىلاتروۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنادۋرۋاىسالاق
.ڭيليۇيۋحىسىشۋرەگڭەم

ناۋاس ۋراقتۇق،ۋەدمەـىعادنىنادۋاـ ـىنروـ
پىتە نەگنەلىگلەبـ ناۋاســ قىلاحقىدنادۋاـ ـ
مەتكوكىرەلرەكتەمزىقۋەدمەـىعادنىساناحاپيش
ىشنىرىبءڭىنىتەمزىقۋەدمەەدنىزەكىسەكەرەم
ەدنىبەش ياملىجپاتـ ،پىرۇتـ ناۋاسـ ڭىنىنادۋاـ
نادۋلادمىعۇجنەپسۋريۆاشرادياىگەتپيتـاڭاج
ـنىگزىت-ۋناتقاسنەنىتەدنىۋنىباقەپكوناعلوب
نەتتەدنى،اشنىيوبىبالاتناعيوقەنىتەمزىقۋەد
ۋناتقاس ۋەدنىگزىت-ـ لىۋاقسوتـ رابـانىساقياشـ ـ
نەپشۇك ەكتەدنى،پىسىرىكـ ىدمىنوءــ پەتوتـ
.ىدرەب

ـسابڭىنىساناحاپيشقىلاحقىدنادۋاناۋاس
نىچـىعىت زىماناحاپيش«:يۋـ ـقاسنەتتەدنىـ
ۋنات ۋەدنىگزىت-ـ ەنىتەمزىقــ قىلىشسابــ ۋتەــ
نىساپپۋرگ ،پىرۇقۋەرەدـ نەتتەدنىـ -ۋناتقاسـ
ـابوجۋرەبپەتوتاعيادعاجلىعۇشۋەدنىگزىت
تەمزىقۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنىەناجنىس
نىسابوج نەتتەدنى،پاساجـــ ۋناتقاســـ ـەناجــ
ـتاز،ىتتاجاراق،ىدرادماداـىتتەجاقـەگۋەدمە
ىدرات ەدنىزەكرەدـ ،پاتقىلوت،پىرىتسالانروـ ـ
ىدرالۋاراتـىسياقراء ،پەتونىرەتتەدنىمزوءـ
زىعىت ەگۋسەبلەســ ەترە،ۋاقيابـەترە،پازۋقــ ــ
ەترە،ۋەدمىلام زونگايدــ ،ۋالاشاۋاەترە،ۋيوقـ
ـنىرويادىعاديوەدنىنامنىشىدۋەدمەەترە
پىرەسكەت،ۋرىدناتقاس،پاد ىدۋالىقاب-ــــــ ـــ
اڭاج،پىتيەشۇك نەپسۋريۆـاشرادياـىگەتپيتــ ـ
نادۋلادمىعۇج ناعلوبـ ۋنىباقـەپكوـ نەنىتەدنىـ
ۋناتقاس ۋەدنىگزىت-ـ نىتەمزىقـ ىسقاجەتكىلرىبـ

.ىدەد»ەدۋەتسى
مىياپاراق تەمزىقــــ ادنىنروـــ زىسنۇتء-نۇءـ ــ
ىتسوقسەلۇ

ۋحيشەترەڭەترەڭاتىنۇك-27ڭىديا-1
ڭيجيلڭيشايجىليۇحىعادنىلوجڭينيجـىسالاق
ادنىرازابنەرە پىتاستازـ الاقنەگلەكاعۋلاـ
ڭىنىرادنىعرۇت پىعاتـاكسامـىعىلرابــ ناعلاـ .ـ
اكسامىعىلرابڭىدرەلرەكتەمزىقىعادرازابنەرە
اۋا،پىعات ۋلوبـىليالوقـاعۋرىتساملاـ نىشۇءـ ـ
قىباج كەنياـ ڭىدرەتكىسەـ نىعىلرابـ ،پىشاـ ـ
قىنۇت ۋايلۋسـ كىسەـ .نەكترەگزوـەنىسەدرەپـ
ڭىدرازابنەرەـىسو ىنۇكراء«:ىرەكتەمزىقـ
تاراجيت ڭىدۋزىگرۇجـ راديراقـەتسۇت،ادنىدلاـ
ىرەشلوم ناعيازاـ ەتشەك،ەدرەدزەكـ نەتتەمزىقـ
ەدنەكسۇت ىدرازابنەرەـ ياپپاجتەرشۇءـ ـ
.ىدەد»زىمارىدنادزىسراراز

ىنۇك-27ڭىديا-1 كەشەۋاشــ ـىسالاقــ
ەدنىنەكۇدادۋاسيۇحڭيپڭيجىعادنىلوجاۋحنيش
اكسامانىزۋا)ىنەكۇدادۋاسـىليالوقڭۇدڭيج(
ناققات ادۋاسـ ڭىنىنەكۇدـ ىشىزوگىسىتپاۋاجـ
رىبء ،نانىعاجـ ڭىدرالراديراقـ پاۋاجانىۋارۇسـ
رىبء،ەسرەب ،نانىعاجـــــ ىدراتتازــــ يەتتەرـ ـ
پىرۇجء مەتكوك«:ـ اقسىمۇجزىبءەدنىسەكەرەمـ
پىعىشـىتپىلاق مەتكوك،پىسۇتء-ـ ـىسەكەرەمــ
سىمەج،سىنوكوكـىگەدنىزەك ـاعابكەديج-ـ
ڭىنىس »كىتتەكىدلىپەكانىۋاماتتابمىقىدلاتەبـ
نەننەكۇد.ىدەد ڭىنىعىتقىيۇسۋرىدنادزىسرارازـ
ىسىيء پىقڭاـــ اكسام،رۇتــ پىعاتــــ ناعلاــ ـ
رالراديراق پىتاسپادڭاتنىرادمىيۇبـىتتەجاقـ
.ەدۋلىرۇجىتپىتراتءەدىرابء،ادۋلا

،ىدلوبەشەگزوىسەكەرەممەتكوكىعلىيب«
ىدۋناعروق ىدۋادماقنەمراۋات،پەتسىىسقاجـ
زىساماتماق زىمەتەـ الاق.ـ اقترىسڭىنىرادنىعرۇتـ
نىۋعىش نەتكىسە،پىتيازاـ ياپقىشــ راۋاتقا-ـ
پىتاس قىلىليالوقـانىۋلاـ ادۋاس،نىشۇءۋتاراجـ
ىياراس ناۋتيەمــ تەمزىقـ ۋەتوـ ـەنىسەمرىيۇـ

پىزىكتەجتازـاعرالراديراق ىدۋرەبـ ـىسپاتـ
ۋزىكتەج،پىر ەنىتسۇزىمىنەكۇدادۋاسنىسىقاـ
ەنەتەەدەجەرادروزڭەانىرادنىعرۇتالاق،پىلا
.ىشىزوگىدەد»زىمرىتوپەتوتەمزىق

ڭەترەڭاتـىنۇك-28ڭىديا-1 8تاعاسـ
ەدنەكتوتۋنيم40نەد كەشەۋاشـ قىلالاقـ ـ
ڭىنىسامراقسابـىعىلازاتـاترو ىسىشقىلازاتاتروـ
يەم ڭايشۋايجـ ۋناعروقــ نىساكسامـ پىعاتـ ـ
كەشەۋاش ڭىنىسالاقــ ەنىسەشوكسىرىدنوءــ ــ
لۇب،ىدلەك ڭىنوــ ،ىنويارىتپاۋاجاققىلازاتـ
راقـاتسىق ادزاج،ۋالازاتـ ڭىنوۋەتسىقىلازاتـ
نىقاجەگەشوكىگزىگەن.ىدەـىتەمزىقـىتساب
رەلىشنىگرۇج،ناتقىدناعلوب نەمــ رەدليبوموتۆاـ ـ
،اساملىرىپىسەدنىزەكرەدراقرەگە،پوكەتو
لوج زۇمـەنىتەبـ سىرۇجء،پىتاقـ ـاقسىرۇت-ــ
.ىدەىشۋرىدۋتراتقىدزىسيالوق

لىيب مەتكوكــ ىسەكەرەمـــ ،ەدنىزەكـــ ـ
ـنىيۇەگرىبنەمىرەتسەتتەمزىقڭايشۋايجيەم
نەمرەلىگەد سابــ نىتاسوقـ پىرىياقىدياروـ ـ
راء،پىيوق پالاتـىنۇكـ ىدۋناعروقـاشنىيوبـ ـ
،پىتيەشۇك رىبء،پىيكپاعلوق،پىعاتـاكسامـ
.ىدەسىرىكەنىتەمزىقكىدنۇك

زىمەمەكەم ىعىلازاتـاتروـــ ـانىرالىشسىمۇجــ
نەتتەدنى ۋناتقاسـ ەكەج،ىدزىگرۇجنىسەيبراتـ
ـسۇ،ەگرىبنەمۋتەكىدلىپەكەنىگىدزىسپىۋاح
پەلەمەت ـروقڭىنىنويارالاق،پەتسىتەمزىقـ
ناعاش ڭىنىعىلازاتـاتروـ ەدەنىۋتەجـەگمەشلوـ
كىدلىپەك ىدەتەــ قىلازات.ـ ڭىنىرەدليبوموتۆاـ ـ
ىناستەر ادنىعاۋلادءادــ رەد،پىلىتيەبوكـ ـ
ـقوق-رىقوقىعادنىنويارالاق،پالازاتەدنىزەك
ەدنىزەكرەدـىتقىس ەدنىتسۇ،پالازاتـ اعۋساتــ
كىدلىپەك پىتەـ ازاتڭىناراقۇبڭىلاق،زىمرىتوـ
اعناج،ىتتەراد شىنىت،ىلياجــ ىدمىساراجاتـ
مەتكوك نىسەكەرەمــ ەنىۋزىكتوــ كىدنىكمۇمــ ـ
زىمياساج ـىسامراقسابـىعىلازاتـاتروىدەد»ـــ
.ڭۇيوگۋولىعىتسابڭىنىتەرتاۋالازات

【 كىيەزىكتەجلوقەنىسىڭەجڭىنىساقياشلىۋاقسوتۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنى،پىزىعرۇتلاماقكىرەبنەنىگىلرىبلە 】

—ىدرىدلىبءىنانىملاباجرالرداكىلايتراپڭىلاقنەمىرادمىيۇايتراپىلەجەرادراءىعادزىمىنويارىلايمونوتۆا

زىمەتەرىبلەجقاقساەدنىبەشىشنىرىبءڭىنىسەرۇكۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنىنىۋتايتراپ

ىداعروقنىعىلۋاسنەدڭىنىساراقۇبتلۇراء،پەدنىگزىت،پىناتقاسنەتتەدنى،ياملىجپاتنانىرادنىروتەمزىق
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