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ـنويارىلايمونوتۆاـىنۇك-22ڭىديا-3
موكتراپقىد ـلىتيەڭەك(ڭىتتەتيموكىتقارۇتـ
نەگ نىسىلىجامء)ــ ساب،پىشاـــــ يجۋشــــ
ڭىنڭيپنيجيش سۋريۆـاشرادياـىتپيتـاڭاجـ
ەناجۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەنىتەدنىۋنىباقەپكو
رىبءنىتەمزىقۋمادقىدماعوق،قىلاكيمونوكە
ساتۇت پالراپسوجــ ۋتەلىرەگلىــ ـىگەدنىنوجـ
ڭىنىرالۋاقسۇنىدزىڭام،ڭىنىرەدزوسىدزىڭام
ـناتقانايت،پىرىدنەلىتكەياديەلىرەكشىنىحۋر
لىكۇب،پىرىد ڭىننويارـ ىدنىيۇتءـ رادناسىنـ ـ
نىتەمزىقـىسىلىرۇق .ىدرىتسالانرو،ىتسادلىقاـ
ىلايمونوتۆا قىدنويارـــ ڭىنموكتراپـ ـىيجۋشـ
.ىدراقسابىتسىلىجامءوگناۋچنىچ

ەككىلۇمىتقارۇتڭىننويارلىكۇبسىلىجامء
ڭىدرادناسىنىدنىيۇتءەناجڭىدۋسوقـىجراق
ۋلىتەلىرەگلى ـىتتەمىلامـىگەدنىنوجـىيادعاجــ
:ىتتەسروكپاتاىدرالانىمسىلىجامء.ىدادڭىت
ـستوساشوگڭۇجرىۋادءاڭاجڭىنڭيپنيجيش
مزيلاي نىسايەديـ ىدناباتـەگۋتەـىشكەتەجـ ـ
،پىلوب تروتء«،پىتيەشۇك»ىدمىناتتروتء«ـ
ىدمىنەس ،پەدمەكەب»ــ ىدۋاعروقـىنىكە«ــ »ـ
نەمــايەدي،پادنىرو ىتتەكەراـ ڭيپنيجيشــ
ـيموكقىلاتروايتراپنەكتەىقتيۇىتسادلوج
ڭىنىتەت نەمىرالۋرىتسالانرو،نەمىرەدمىشەشــ ــ
لىتاب ەككىلرىبــ كىلىشرەكپاۋاج،پىرىتلەكــ ـــ
يەكوك،ىدمىزەس ىيانىشىدمىزەسكىلىتسەتـ
مىلرۇعانا،پىتيەشۇك كىرەبــــــ ،نەممىكەبـ ــ
مىلرۇعانا ىدنەمراپــ نەمرالاراشــ ىدنىيۇتءــ ـ
رادناسىن نىسىلىرۇقـ رابـ نەپشۇكـ يادىعاديوـ
ياپپاج،پىرەگي كەلەگڭودــ ماعوقـىتتەلۋادـ ـ
ڭىدۋتانرو نەتكىليەدەك،ڭىنىسىڭەجىشۋشەشـ
لاماقنادۋتلىرا ڭىنىساقياشـىشۋشەشڭىدۋلاـ
نىشۇءۋرىساەگەزۇجنىرەتتەدنىم،نىرالاناسىن
ىدزىڭام كەرىتــ ىدنەمراپـەناجـ كىدلىپەكـ ـ
.كەرەكۋەلرىزا

ـقىلىدناباتنىمىناتسۇۋماداڭاج،ىشنىرىبء

ـاتسۇۋماداڭاج.كەرەكۋرىدنەلىتكەيادنەپ
ىدنىيۇتءـىلىقراـىمىن رادناسىنـ ـانىسىلىرۇقـ
رىبء ساتۇتـ كىلىشكەتەجــ ىدناباتـەگۋتەــ ـ
ياپپاج،پىلوب كەلەگڭودــــ ماعوقـىتتەلۋادـ ـ
ڭىدۋتانرو ەتەۋاقرانىرەتتەدنىم،نىرالاناسىنـ
ۋادماق،پىرىتو ىعادنىعاجــــ قىدمىلىرۇقــــ ــ
ڭىتتەكەلمەم،پىتەدڭەرەتـىنامروفەر پىساكــ
نىسىلاتەبۋسوقىجراقەناجنىتاساياسىسالاس
لىكۇب،پەدزوك ڭىننويارـــ ،قىلاكيمونوكەـ ـ
نىتەجاققىتقاشالوبقازۇڭىنىۋمادقىدماعوق
زوء،پىلاـاعرازان نىعىلىشقىتراـ پىساكـەناجـ ـ
نىزىگەنـىسالاس نەمراتقىلىقلو،پىتەقانايتـ
زىسلاء نەمۋاتقىلوتىدرادنىۋبـ ،پىرىتسەلرىبـ
ىدرادناسىن يملىعــ كىتتەمۋەلا،پالراپسوجـ ــ
پەتوتاعيادعاجلىعۇش،ىعادۋاتقاسقىلۋاسنەد
ۋرەب قىلاح،ىعادۋراقسابـاشنىيوبـ ـىسىمرۇتــ
ىدراتقىلىقلوـىعادنىرالالاس ،پاتقىلوتلەدەجـ
ىراعوج رادناسىنـىلاپاسـ ـىلىقراـىسىلىرۇقـ
ـىرۇق،پەبەجىنامروفەر،پىرىتقىنروىدۋترا
ىدمىل قىلاح،پەتتەرـ كىلىدمىيتـانىسىمرۇتــ
پىۋاح،پاساج ـىتقىنرو،پىناتقاسنەدرەتاق-ـ
.كەرەكۋاتقاسىتقىل

يارو،ىشنىكە ىدمىيتء،پىتيەشۇكنىمىناتـ
ناديادعاج پىنالادياپـ ۋلىتمۇـەگروـ كەرەكـ .ـ
ڭىتقىلاترو ڭىتتەدنىـ ،ىۋرەبپەتوتـانىلاپقىـ
ناسىن انىراتسىلىرۇقــ ۋادلوقــ ،ىۋتەسروكـ ـ
ىدمىنوء ىدۋسوقـىجراقـ ىدنىسىۋتيەڭەكـ
ىدزىڭام ىتقىمىدياروـــ لىكۇب،پاتسۇـــ ـــ
ىيادعاجۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنىڭىننويار
زىسكىدزۇ ـماعوق،قىلاكيمونوكە،ناعراسقاجـ
پىتراتءقىد ـىدلازبانەگلەكانىپلاقياپپاجـ
پەدزوكلادءىتتاساياس،پىرىدنەلەلۋاسىتقىل
ىدرادناسىن قىلراب،پالابوجـ ىدلاما-سىداءــ
پىنادلوق ىدرادناسىنـ ىدنۇك،پىسوقـەكسىـ
،پىزىگرۇجنىسىلىرۇقرادناسىنپاعلاجەگنۇت
ىلۋەلە ناسىنــ ىدمىنوءـىلىقراـىسىلىرۇقــ ـ

ىجراق ىدۋسوقــ ڭىناكيمونوكە،پەتكەتەجـ ــ
.كەرەكۋرىتقىنرونىۋترا

ىدرازان،ىشنىشۇء ىدزىڭامــــ ەگنىيۇتــ ـــ
ىدمىنوء،پىرىدنالرىعوش ىدۋسوقـىجراقـــ ـ
ۋتيەڭەك كەرەكـ تەكەلمەم.ـ ەدرۇتىدنىيۇتءـ
ۋادلوق نىتەتەسروكـ كىتتەمۋەلاــ قىلۋاسنەدـ ـ
لىعۇش،ۋاتقاس قىتتازۋرەبپەتوتـاعيادعاجــ
نەمرادلايرەتام زىساماتماقــ ،ۋسالراباح،ۋتەــ ـ
كەبىج،پىتەۋاقراىدرالالاسىتقايسسانىتاق
قىلاكيمونوكەـىلوج نويارىتكەزوىۋەدلەبـ
ڭىنىسىلىرۇق ەناجـــ اعڭايجنيشــ ىلاماتتىعابــ ــ
ڭىدۋسەتكەموك نىعىلىدلازباـ ،پىرىدنەلەلۋاسـ ـ
ىدرادناسىن ؛ۋتەلىرەگلى،ۋالراپسوجـەنەسلەبـ ـ
قىلاڭاج ـارتسۋرەبمەداعۋمادـىلىقراۋشاـ
نىسايگەت لەدەجـ ىلەدرەز،پىراقتاـ ،ۋاساجــ
زىسمادا ۋرىتسەلۇـ ،ۋنىتۇتەدىلەج،ۋزىكتەج-ـ
قىلۋاسنەد-ۋەدمە ۋاتقاســ ىتقايســ تەدنىــ
ەدنىزەك نەگەلىگيانىگىدنىكمۇمۋسوءىتتاۋقـ
،انىۋمادڭىنىرالالاسپىساكنەگەدنەكرواڭاج
ەنىۋنەتتەۋەلا ەنەسلەبــ ۋادلوقــ ،پىتەسروكـ ـ
اداكينحەت قىلاڭاجـ ۋشاقىلاڭاجەدىگلۇ،ۋشاـ
ڭىتقىلاترو؛ۋەتسۇتاۋقانىسىلىرۇقناسىنىلىقرا
ـەناجـاعۋسوقـىجراقـىگەدنىشىـىبەسەـەجەم
كىتتەمىكۇ لوقەنەسلەبانىسىجراقمويازـىيانراـ
ـكەتەجڭىدۋسوقىجراقكىتتەمىكۇ،پىزىكتەج
نىلورـىش قىلوتـ رەگادۋاس،پىرىدنەلەلۋاسـ ــ
ۋرىقاش ەنىلىساتــ قىلاڭاجــ ىجراق،پىزىگنەـ ــ
ۋزىگنە نىرالانراـ قىتقىلاح،پىتيەڭەكـ ـىجراقــ
ڭىدرالۋسوق نىگىلىدنەسلەبـ نامءـاعۋرىدلىمۇجـ
ىجراق،پىرەب ـىدمىيتنەمىساپاسڭىدۋسوقـ
.كەرەكۋتالىراعوجزىسكىدزۇنىگىل

سىلىرۇق،ىشنىتروتء ـلەدەجنىسىلاقاياـ
ىناپاس،پىتەد ۋرىتتراىتكىلىدمىنو،پىرىسوءـ
كەرەك ڭىدرادناسىن.ــ كىدمىزرەمـىعڭىدلاــ ـ
نىرەتتەمزىق ىتقان،يملىعـــ نەپكىلرەكسىـــ ـــ
ىتسەكياس،پىتەتسىرو راتتراشــ نەمـ ۋادلوقـ ـ

نەپكىلىدمىنوىراعوجىدراتتاجۇحىعادنىتاپيس
،ۋزىگرۇجنىسىلىرۇقڭىنىبوترىبء«،پادنىياد
رىبء ڭىنىبوتـ نىسىلىرۇقـ رىبء،ۋاتسابـ نىبوتـ
ساپاز ـپىلاقمىلانياىدمىتۇىدنىس»ۋاتقاسـ
ناعلادنىقيا؛ۋرىتسات نەمرالايرەنەجنيـىلۋەلەــ
كىدزىگەن ىعلىرۇقـــ نىسىلىرۇقـــ لەدەجــــ ـ
ۋنىلاس،پالراپسوج ناداڭاجـەناجـىگەدنىتسۇــ ـ
سىلىرۇق نىتياتسابـ رادناسىنـ قاياڭىنىسىلىرۇقـ
نىسىلا ـىرۇق،اعۋاتسابالاسەترە،پىتەدلەدەجـ
اعۋسوقەكسىرىدنوەترە،اعۋتاتقاياـەترەـىتسىل
كىدلىپەكـىيانىش ڭىدرادناسىن؛ۋتەـ سىرىدنوءـ
ىتكىلىدمىيت،پىتەلىرەگلىەنەسلەبنىۋتەجانىتاۋق
كەرەترە ناسىن،پىرىدنەلەلۋاسـ ڭىنىسىلىرۇقــ ـ
نىراتسىبات ىراعوجڭەــ نەپكىدنىكمۇمـ ـىسوـ
ىعناماز پىساكــ ڭىنىسالاســ ـىشۋاعزوقـاڭاجــ
نىپيت،انىتاۋق ڭىدۋرەتوكنىسەجەراد،پىترەگزوـ
ڭىت ىراعوج،ەنىگەرىتـ اڭاجڭىدۋمادـىلاپاســ
.كەرەكۋرىدلانياەنىنىيۇتۋترا

،پىرىدنالىلاپاسىدۋەتوتەمزىق،ىشنىسەب
اشامات ۋرىتساتپىلاقـاتروـــ كەرەكــ ـىجراق.ـ
ىجراق،ۋسوق ۋارۇقـــ قىلاڭاجـەنىمزيناحەمـ ـ
رەلەكناب،پىزىگنە نەمـــ ڭىدرادنىروپىساكـ ـ
نىۋساتشۇ ڭىدرادنىروپىساك،پەبەجـەنەسلەبـ ـ
يادىعاديونانىرادلارۇقۋارۇقـىجراقـىلرۇتء
ڭىدرادناسىن،پىسەتكەموكـانىۋنالادياپ ىجراقـ
نىتەجاق ىدمىنوءـ ؛ۋشەشـ ،ۋرەبـەگنەموت«ـ ـ
زىسكىدزۇنىسامروفەر»ۋەتوتەمزىق،ۋراقساب
سىنالياب،پىتەدڭەرەت ىدۋسەكياس،ىدۋاساجــ
نەپقىلىتقىرى،پىتيەشۇك پىرۇتەتكەلىعڭىدلاــ
تەمزىق راتقاپسىق،پەتوـ نەمــ ىدرەتتەگوبـ ـ
پىرىتسەكياس ىتسىتاق،پىشەشــ پىرەسكەتـــ ـ
ـراقسىقنەپشۇكروزنىتىقاۋۋرىتىبء،ۋتىكەب
تەمزىق،پىت ؛ۋتالىراعوجنىگىلىدمىنوۋەتوــ
رەج ايگرەنە،ۋنالادياپـ ناعاشروق،ۋنالادياپــ ــ
ۋاعروقـىناترو ـسەكياسقىتتاساياسىتقايسـ

ىدرەلۋرىت ناسىن،پىتيەشۇكـ ڭىنىراتسىلىرۇقــ
ىدزىڭام نىرالروتكافـــ زىساماتماقــ ىدۋتەــــ
رادنىروپىساك،پىتيەشۇك ناققىلوجـــــ ىتقانــ ــ
.كەرەكۋشەشلادء-ەملادىدراتقىلىشنىيق

ىتتىقاۋ،ىشنىتلا نەپقىلىتقىرى،پادلىميقاتۇـ
كىلىشرەكپاۋاج كىلرەكسى،پالاقراـ ۋتەسروكــ
كەرەك ـتەمىكۇنەمموكتراپىلەجەرادراء.ـ
ىگەت راتسادلوجـىتپاۋاجـىگزىگەنــ ىرەدزوـ
يەلەكىت ىپلاج،پىرەگيـــ ناتقاجـــ ـىتپاۋاجـ
قىلىشسابلوق،پىلوب نەمۋتەــــ ـەگرىبـاسوقـ
راء؛ۋناتتاـاققىروج رالۋاراتـىلەجەرادـ ەدلۇمـ
ـسەتيەكوكنىتاسالاتنەمڭات،نىتياملامىنىت
،پادلىميقاتۇىتتىقاۋ،پىلوبەدمىزەسكىلىت
انىڭوس نىيەدــ نىتەرەگيـ ىدمىپراقـ ـاقتارياقـ
ناسىن،پىلەك ،ەدمەشلوىراعوجنىسىلىرۇقــ
ىراعوج ىراعوج،اداپاسـ ىراعوج،ەديەگڭەدــ
ىناناسىن،پىتەلىرەگلىـەتكىلىدمىنو ،پادنىقياـ
ىدرەتتەدنىم سىلىرۇق،پەتكىجــ نىتىقاۋــــ ــ
ترىۋاق ساقياشپەلىگلەبابوج،پىرىتسالانروـ
ساتۇت،پىزىگرۇج ،قىلاكيمونوكەـىعادلىجــ
قىدماعوق نىرەتتەدنىم،نىرالاناسىنڭىدۋمادـ ــ
قىلوت نەپسىباتـ كىدلىپەكىيانىشـاعۋادنىروـ
نەتكىليەدەك،ۋتە لاماقنادۋتلىراــــ ڭىدۋلاــ
نىرەتتەدنىم ىراعوجــ نەماپاســ ،اعۋادنىروـ ـ
ادنىعاۋ ياپپاجـ كەلەگڭودـ ماعوقـىتتەلۋادـ ـ
ـنويارلىكۇب،ۋتەكىدلىپەكىيانىشاعۋتانرو
ڭىن قىدماعوقـ ـمىساراجڭىنىيادعاجىلەلەكـ
انىعىلىتقىنرو،انىعىلىد كىدلىپەكـىيانىشـــ ۋتەـ
.كەرەكۋسوقسەلۇىدنەسلەبنىشۇء

تارىكوش تەكۋاش،رىكازـ نالرۇن،نىميــ ــ
نۇس،نىجاملىباء يل،ڭۇلنيجــــــ ،نيشڭىپــ ـ
نىكرە،يۋيل ڭاۋ،زاينۇتــ ،ڭىجنۇجــــ ــــ
نايت تىقراس،نىۋـــ ڭاي،ناقاـــــ ،نيشــــ
.ىتسانىتاقەكسىلىجامرالىلراتاقنيلنۇچڭاج

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

نويارلىكۇب،پىتەدلەدەجنىسىلىرۇقرادناسىنىدنىيۇتء،پىرىدنەلىتكەيادنىمىناتسۇۋماداڭاج
كىيەرەبنىپرەس،پەتسۇشۇكىشۋاعزوقانىۋمادىلاپاسىراعوجڭىنىساكيمونوكە

ىدرىتسالانرو،ىتسادلىقانىتەمزىقىسىلىرۇقرادناسىنىدنىيۇتءڭىننويارلىكۇبىسىلىجامء)نەگلىتيەڭەك(ڭىنىتەتيموكىتقارۇتموكتراپقىدنويارىلايمونوتۆا

ىدراقسابىتسىلىجامءوگناۋچنىچ

زىمىشلىتء ڭۇســ ڭافنۇجـ ىديالراباحـ -3.ـ
ىنۇك-22ڭىديا لىشمىكاـــ كىــ ىسەمەكەمـ ــــ

ىعلىج-2020 رەليلاۋـىكتەر-2ــ تەمزىقـ ــ
نىسىلىجامء قىتقاميا.ـىتشاــــ ڭىنموكتراپــ ـــ
راسابنىرو كىلىشمىكا،ىيجۋشــ ڭىنىسەمەكەمــ ـ
.ىدراقسابىتسىلىجامءتەبماحۇمراجتايقۇمىيلاۋ

ىنايگولوكەڭىننويارىلايمونوتۆا«سىلىجامء
ۋاعروق لىزىقـ نىعىزىسـ ڭىدۋاتپاراسـ ىقشاعلاـ
ىرەتكىتسىتەج ىگەدنىنوجــ سىنىسۇــ رىكىپ-ــ ــ
ياتاعابرات«،»ـىتالكود ڭىنىعامياـ رىموكـ نەكـ
لىعۇشـانىڭالاعرىشـىگىدزىسپىۋاحسىرىدنوء ـ
پەتوت ۋرەبـ ڭىنىعامياياتاعابرات«،»ـىسابوجـ
ەدەجەرادرىۋا ڭىنىياراۋاـ لىعۇشـانىۋناتسالـ

پەتوت ۋرەبـ نەگلىزىگنەسىرەگزو(ـىسابوجـ
.ىتسادلىقاىدرەتتەمزىقىتقايس»)اقسۇن

سىلىجامء ىدرالانىمــــ پاتاــ ىتەسروكـ :ـــ
ۋاعروقـىنايگولوكە ـىگلەبڭىنىعىزىسلىزىقـ
ىۋنەل قىلايگولوكەـ كىدزىسپىۋاحـ نىسىقتلاقـ ـ
ڭىنماعوق،ڭىناكيمونوكە،ەدۋەدمەكەب زىسۋاقاــ
كەرىتـانىۋماد ەگنامىدزىڭامەشنەتوتادۋلوبـ
رالۋارات،رالالاق-نادۋا.ـەي ڭەلەكسوــ نامءــ ـ
يملىع،پىرەب زىعىت،پەلىگلەبــ ،پىسەبلەســ ـ
ىلايمونوتۆا ڭىننويارــ ىتسىتاقــ ،ەمرەگڭەمــ ـ
نەمىرەلەمەكەم راقــــ ىتسانىتاق-مىـ مىلرۇعاناــ ــ
ىنايگولوكە،پىتيەشۇك ۋاعروقــ لىزىقـ نىعىزىسـ
ۋەتتەر،ۋاتپاراس ڭىنىتەمزىقــ انىۋلادنىروىتتاسءـ

.كەرەكۋتەكىدلىپەك
سىلىجامء رىموك:ىدەتپىراداسابىدرالانىمـ
نەك ىگىدزىسپىۋاحسىرىدنوءـ انىڭالاعرىشــ ــ
لىعۇش ڭىتقامياــۋاساجنىسابوجۋرەبپەتوتـ
لىعۇش ۋراقتۇقـ ۋسەتكەموك-ـ نىسەيۇجـ نانوـ
رىموك،ەدۋرىدنەدلەمەكىرا نەكـــ زىسپىۋاحـ ـ
ڭىنىڭالاعرىشسىرىدنوء ڭاتاقنىۋلىۋتــــــ ـــ
-لامنەمىيادعاجۋنالاراج-ۋلوء،پەدنىگزىت
كىلۇم نىنايزـ ڭىتكىدنىكمۇمـ ادۋتيازااشنىرابـ
ىلەلەك نامءــ رالۋارات،رالالاق-نادۋا.ىدالاـ ــ
ىكسەموك پىۋاحـــ ىدرەلرەتاق-ـ پىرەسكەتــ ـ
ەگنوج،ۋاتقىنا ۋلاســــ نىتەمزىقـ يادىعاديوـــ ـ
ـرىتلەكانىپلاقىتسىرىدنوء،ىتسىمۇج،پىرەگي

ىگىدزىسپىۋاحسىرىدنوءڭىدرەدنەكرىموكنەگ
نىتەمزىق ىتقىلىعڭىتــ ىسقاجــ رىموك،پەتسىــ ــ
ىدرەدنەك ۋالىقابـ ۋالىقاب،ۋراقساب-ـ ۋرەسكەت-ــ ـ
نىۋراقتاڭاز نىرالاراشكىدزىسپىۋاح،پىتياتاقـ
راب نەپشۇكـ يادىعاديوــ ،پىرىدناتقانايتـ ـــ
ـىيادعاجىگىدزىسپىۋاحسىرىدنوءڭىتقاميا
.كەرەكۋتەكىدلىپەكانىۋلوبىتقىنروڭىن

ىگەتكەزەك:ىتتەپالاتىدرالانىمسىلىجامء
نەمىيادعاجىساپاسـىسارەفسومتاـاترورىۋا
ـسومتاڭىنىياراۋاناعناتسالەدەجەرادرىۋا
ارەف نىساپاسـ اعۋراسقاجــ نىتياساجــ رىۋاـ
نىلاپقى ناعناتسالەدەجەرادرىۋا،پىناتەتەجـ
انىياراۋا پەتوتـــ ىدۋرەبـــ ىگەتكەزەكــ ـــ

قىلايگولوكە ڭىنىدزىڭامىگەدنىتەمزىقـاتروـ
پىساك،پادنىقياـىناناسىن؛ۋتەـىسىدزىڭام ــ
نىمىلىرۇق ىدۋەتتەرـ ؛ۋتەلىرەگلىـەنەسلەبـ ـ
نەپقىلىتقىرى شىناعلىب،پىرىدنىتسىءــــ ـــــ
ىدرادنىروپىساكناعرىتسىعىزىسڭازىدراتتاز
ۋەتتەر ەگنوج-ــ ۋلاســـ ىلۋانراــ نىلىميقــ ــ
زىسكىدزۇ ڭىدياتاعابرات،پىتەتسىروـ قىشاــ ـ
.كەرەكۋاعروقيادىعاديوىيانىشنىناپسا

سىلىجامء ادنىسامروفىسىلىجامءـابزاجەنيەبـ
قاميا،ىدلىشا نانىرالىشسابــ ،ڭايچيۇگەۋشـ
تەمامرۇن،يلا ،ياحيەب،ڭىفناي،نۇدرۇنـ
يادنوس ڭىدرادنىروىتساراقەتوتاققامياقا-ـ
.ىتسانىتاقەكسىلىجامىراتسادلوجىتپاۋاج

زىمىشلىتء ڭۇسـ ڭافنۇجـ -3.ىديالراباحـ
ىنۇك-22ڭىديا كىلىشمىكاـــ ىسەمەكەمـــ ــــ

ىعلىج-2020 ايتراپـىكتەر-7ــ قىلىشسابــ ـ
ڭىنموكتراپقىتقاميا.ىتشانىسىلىجامءىساپپۋرگ
راسابنىرو كىلىشمىكا،ىيجۋشــ ڭىنىسەمەكەمــ ـ
.ىدراقسابىتسىلىجامءتەبماحۇمراجتايقۇمىيلاۋ

ـىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇج«سىلىجامء
ڭىن ۋالراشـ نىسەجەرەـىتەمزىقـ ،پىنەريۇ»ـ
قىدنويارـىلايمونوتۆاـىگنۇك-9ڭىديا-3 ـ
ىتكەزەك-9 ڭىنموكتراپــ ـىپلاجـىكتەر-9ـ
ڭىنىسىلىجامء ،نىحۋرـ ىگنۇك-15ڭىديا-3ـ
ىلايمونوتۆا ڭىننويارــ سىلىجامءـابزاجەنيەبــ ـ
نىحۋر زەت_ـ نەتكىليەدەك،پەتسىـانامراقـ ــ
لىتابەنىسىڭەجڭىنىساقياشۋلالاماقنادۋتلىرا
ەدرۇت -زىدنۇك،پىزىكتەجلوقەدنىزەكرەدـ

ـمىزەسكىلىتسەتيەكوكنىتياملامىنىتىنۇتء
نەم ساتۇتـ قىدلىجـ ـتەدنىمنەمرالاناسىنـ
ىدرەت ياپپاجـ ىتقايسۋادنىروــ سىلىجامءــ ـ
ىراتتاجۇق نىحۋرــــ ڭىتقاميا،ىدزىكتەجــ ــــ
نەتكىليەدەك لاماقنادۋتلىراــ ىگزىگەنۋلاــ ــ
،نىيادعاج نادۋناتسالـــ ۋناتقاســ ەناجــ ـىنوــ
ۋەدنىگزىت ەناجنىراپسوجقىدلىجڭىنىتەمزىقـ
.ىدرىدنالراباحنىيادعاجۋەلىرەگلىڭىتتەمزىق

سىلىجامء ىدرالانىمـــ پاتاــ ىتتەسروكـ :ــ
ــۋتەتسىرونىتەمزىقۋرەسكەتپالراش،ۋالراش
ىۆاتسۋـايتراپ نەگەتكۇجـ ىدزىڭامـ تەدنىمـ ـ
ىنايتراپ،ۋراقسابـايتراپـىنايتراپـەناج ڭاتاقـ
ەگنوج ڭىدۋلاســ ىدزىڭامـ ايتراپ،ىلىساتءــ ــ
ـايگەتارتسىگەدۋتيەشۇكىدۋالىقابىگەدنىشى
قىل ۋرىتسالانروـ ىعاتقاميا.ــ ىلەجەرادراءـــ ــ

رالرداكـىلايتراپ قىلايەديـ ىدمىناتـ ەككىلرىبـ
ىدرالاراش،پىرىتلەك ـيەشۇكىدۋرىدناتقانايتـ
پالراش،پىت ڭىدۋرەسكەتــ پوكسوركيم«ـ ،»ـ
شىعالراب« ـىدنەلەلۋاسقىلوتنىلور»قارىشـ
ـىرەدمىشەشڭىنىتەتيموكقىلاتروايتراپ،پىر
ىلايمونوتۆا،ڭىن ـانروڭىنموكتراپقىدنويارـ
تەمزىقڭىنموكتراپقىتقاميانەمىرالۋرىتسال
ڭىنىراتپالات پىناتقانايتـ رىماتـ ىتقان،پىتراتـ ــ
.كەرەكۋتەكىدلىپەكانىۋتاراجكىلىدمىنو

سىلىجامء ىدرالانىمــــ اسابــ ىدەتپىرادــ :ـ
نەتكىليەدەك لاماقنادۋتلىراـ ـىعڭوسڭەۋلاـ
يوتا ۋلاسـ ،ەتتاسىشۋشەشنەكتوەنىڭەزەكـ
رالۋارات،رالالاق-نادۋا ىدۋتالىراعوج،ۋەدمەكەبــ
زىسكىدزۇ ؛ىۋتەلىرەگلىـ ،نەدۋسەليەدەكـ اتياقـ
نەدۋسەليەدەك ىدۋناتقاسـ ۋالىقابـ ،ۋاتپاراس-ـ

ىدۋرىدناتقاس ۋتيەشۇكـ ىدناسىننەمىجراق؛ـ
ىدرەليەدەكىلىقراۋنىتۇت؛ۋتيەشۇكىدۋراقساب
ىدرەلەلەسامىلرۇتء؛ۋتەدڭەرەتىدۋەدلەمەيۇس
ـۋەتتەر ىدۋتەزۇتـ نەتكىليەدەك؛ۋرەگيـىتقىمـ
لاماقنادۋتلىرا ياپپاجىدۋلاــ ىدۋرەسكەتــ ـ
ـۋتلىرانەتكىليەدەك؛ۋەتسىىسقاجىتقىلىعڭىت
لاماقناد ڭىنىساقياشۋلاــ ەنىسىڭەجــ رەدــ
ىراعوج،ەدنىزەك نەماپاســ لوقـ ـەگۋزىكتەجـ
.كەرەكۋتەكىدلىپەكىيانىش

سىلىجامء ىدرالانىمـ -نادۋا:ىتتەپالاتـ
رالۋارات،رالالاق ـالىراعوجىديەگڭەديساياسـ
،پىت پالراپسوجساتۇترىبءىتتەمزىقىلرۇتءـ
يادىعاديو نەتكىليەدەك،پەتسىــ نادۋتلىراـــــ
لاماق ڭىنىساقياشۋلاـ لىتابـەنىسىڭەجـ لوقـ ـ
؛ىۋزىكتەج ياملاساب،پىرەگيىتقىمىدياروـ

ڭىننايزناعرىدۋتتەدنى،پەتسىنەپقىلىلرىجاق
نىنرو ىتتىقاۋناقتاسقاتەدنى،پاتقىلوتلىتابـ
ىتپىتء،پىتۇ انىشلۇقىدرەلەجيتانىسقاجەدــ
ساتۇت،پىتاراج قىدلىجــــ ،قىلاكيمونوكەـ ـ
ياپپاجنىرەتتەدنىم-اناسىنڭىدۋمادقىدماعوق
نەتكىليەدەك،اعۋامىقتىۋانادۋادنىرو نادۋتلىراــ
لاماق ڭىنىساقياشۋلاــ ياپپاجـەنىسىڭەجـ لوقـ ـ
نەدۋزىكتەج ،اعۋامىقتىۋاــ قىدماعوقــ ـىلەلەكــ
ڭىديادعاج نىعىلىتقىنرو،نىعىلىدمىساراجـ ــــــــ
.كەرەكۋتەكىدلىپەكاعۋامىقتىۋانادۋاتقاس

سىلىجامء ادنىسامروفىسىلىجامءـابزاجەنيەبـ
قاميا،ىدلىشا نانىرالىشسابــ ،ڭايچيۇگەۋشـ
تەمامرۇن،يلا ،ياحيەب،ڭىفناي،نۇدرۇنـ
اققاميا ەتوتــ ىتساراقــ ـىتپاۋاجڭىدرادنىروــ
.ىتسانىتاقەكسىلىجامىراتسادلوج

ىتشانىسىلىجامءىساپپۋرگقىلىشسابايتراپىكتەر-7ىعلىج-2020ىسەمەكەمكىلىشمىكا

ىتشانىسىلىجامءتەمزىقرەليلاۋىكتەر-2ىعلىج-2020ىسەمەكەمكىلىشمىكا
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ىتكىلىكە ،پالامياجـــــ ـــ
تاحنۇء ەگزىمەشكەتـــ ــــــــــــ
!زىڭىلىسوق

راباحىدزىڭام

لىيب نەتكىليەدەكــ لاماقنادۋتلىراـــ ۋلاــ
ىتەدنىم نانناعلادنىروـــ زىمىلە،ڭوســ 100ـــ
نويلليم ىعادنىسالانياــ يەدەكــــ ىتقىلاحــ ــــ
نەتكىليەدەك نەكسەلرىب،پىتلىراـ رەتتەكەلمەمــ
ڭىنىمىيۇ ىعلىج-2030ـــــ ىدنايابـــ ۋمادـــ
كىتسەڭەك ىگەدنىبىتراتـــ ىتكىليەدەكــ ۋتيازاــ
نىساناسىن ەگەزۇجنىرۇبلىج10نەنىمىزرەمـ
ەينۇد،ىدارىسا ەدنىزۇجــــ يادناقشەــ رىبءــ ـ
تەكەلمەم يادنىسوــــ اقسىقـ تىقاۋــ ەدنىشىـ ـ
پوكـاماشنىسو ڭىنماداـ نەتكىليەدەكـ انىۋلىراـ
نەنىنوجوگڭۇجلۇب،قوجـىناعلاـەسەتكەموك
ىلەلەكادادناعلانەنىنوجىزۇجءـەينۇدـەناج
.ەياعزىڭام

نەتكىليەدەك لاماقنادۋتلىراـ ىشۋشەشۋلاـ
ڭىنىساقياش ۋزىكتەجلوقەنىسىڭەجـىشۋشەشـ
ساب،ەدنىسىلىجامـەمىگڭا ڭيپنيجيشيجۋشــ
ڭىدزىمىلە نەتكىليەدەكـ ادۋلالاماقنادۋتلىراـ
لوق نەگزىكتەجـ نىراتسىباتىتتاپيسىشۋشەشـ
قىلوت ارىدناتقارۇتـ يالىب،پىلەكـ ـاسابپەدــ
ىدەتپىراد نەتكىليەدەك:ـ لاماقنادۋتلىراـ ۋلاـ
نىتالاتقايا،ىتتاقاشام،ىلاپاجـاشقىرياـىتەمزىق ـ
،زىمرىتوپارىشۇانىلاپقىڭىتتەدنىىعاتادلىج
تەمزىقـىلرۇتء ،پالرىۋامىلرۇعاناـىتەدنىمـ
پالات مىلرۇعاناـ لۇب،ىدالىراعوجــ ىدزىبءــ ـ
ىتتاسقامـىگلەۋا ىتشىروب،ياپتىمۇــ ـەتسەـــ
كىرەب ىدمىنەس،پاتقاسـ اناتتارياق،پەدمەكەبـ
سەرۇك نەتكىليەدەك،پىزىگرۇجـ نادۋتلىراـــــ
لاماق ڭىنىساقياشۋلاـ ەنىسىڭەجكىتتەبىپلاجـ
لوق اۋحڭۇج،پىزىكتەجـ ،نەنىنوجـىتلۇـــ ـ
نەنىنوجتازمادا ىلۇىسوەياعزىڭامىلەلەكـ
!ەدۋەدنۇاعۋادنىرولىتابىتسىء

نانىياتلىرۇق-18ـايتراپ ڭيپنيجيش،ىرەبـ
ىتسادلوج نەكتەــىقتيۇـــ ايتراپـ قىلاتروــ ــ
ڭىنىتەتيموك ىدنەمراپــ لىكۇب،ادنىعىلىشسابــ ــ
لىكۇب،ڭىنايتراپ نەكتەكەزوىتقىلاحڭىدلەـ
ىدناباتـانىسايەديۋماد قىلاتروايتراپ،پىلوبـ
ىتەتيموك ناعرىدناتقارۇتــــ اعلىج-2020ــــ ــ
ەدنەكتەج ڭىدزىمىلەـ ناعرىتوپىلىراقتارىزاقـ
ىمەشلو اشنىيوبــ ىعاتقاتسىق-لىۋاــ يەدەكــ ـ
ڭىدرادنادۋايەدەك،ۋتلىرانەتكىليەدەكىتقىلاح
ىتتاپيسكىلرىڭو،ۋلالەگۇتنىعاپلاقكىليەدەك
قىلىپلاج ۋشەشـىتكىليەدەكــ نەمـىساناسىنـ ـ
ناتقىدنىيق،ياسـەنىتەدنىم ىتشۇكاعۋلالاماقـ
نەتكىليەدەك،پىرىدنالرىعوش لاماقنادۋتلىراــ ـ
نىساقياشۋلا ياپپاجــــ كىدزىگرۇجـــ ـىسو.ــ
نەتكىليەدەك،ىرادلىج لاماقنادۋتلىراــــ ۋلاــ
ڭىنىنىبەت ڭىنىمەلوك،روزـاماشنىسوـ اماشنىسوـ
-نىرۇبىۋلوبڭەرەتاماشنىسوڭىنىلاپقى،ڭەك
ىدڭوس رەلەجيتان،ناعاملوبـ لىكۇبــ ىدمەلاـ ـ
تلاج زىبء.ـىتتاراقـ ىدرەليەدەكـاشوگڭۇجـ ـ
ۋتەدنەكرو،ۋەدلەمەيۇس نەمىلوجــــ ىتتاسءــ ــ
اشوگڭۇج،كىدرۇج نەتكىليەدەكـــ نادۋتلىراــ
لاماق نىسەيۇجـىمىزۇتءۋلاـ ،قىدرىتساتپىلاقـ
ىتتاسءڭە«ــىعادنىحيراتتازمادا ناعلوبــ ــ
نەتكىليەدەك نىساياكيحۋتلىراــــ قىدزاج»ـــ .ـ
ىگرىزاق ناديادعاجــ نەتكىليەدەك،ادناعاراقـ ـــ
لاماقنادۋتلىرا نەمـىساناسىنۋلاــ ـىتەدنىمـ
يەدەك،ىداياتـاعۋلادنىرو ڭىناراقۇبــ سىرىكـ
ەدرەشلومروزـىيەگڭەد يەدەك،ىدالىراعوجـ ـ
ڭىدرەلرىڭو ىگزىگەنــ سىمرۇت،سىرىدنوءــ ــ
تراش يەدەك،ىدراسقاجـىتكەنروكـىيادعاج-ـ
ڭىدرەلرىڭو قىدماعوق،قىلاكيمونوكەـ ىۋمادــ

ىتكىليەدەك،ىدەدزەتـىتكەنروك ۋلاسـەگنوجــ
ىتەلىباق ىتكەنروكــــ ڭىنوگڭۇج،ىتسوءـــ ــــ
ىتكىليەدەك نەمـىسابوجۋتيازاــ ـىتكىليەدەكـ
ىسىباتۋتيازا قىلاراقىلاحــ ڭىنماعوقــ ياپپاجـ ـ
نەتكىليەدەكڭىدزىمىلە.ىدلوبـەيـانىۋادنىيوم
لاماقنادۋتلىرا نەگزىكتەجلوقادنىسالاسۋلاـ
نىرۇب ىدڭوس-ـ ناعاملوبـ ـوگڭۇجـىسىباتــ
كىتسينۋمموك ىسايتراپــ ڭىنىعىلىشسابــ ـەناجــ
ڭىدزىمىلە كىتسيلايستوسـ ڭىنىمىزۇتءـ يساياسـ
نىعىلىدلازبا لىكۇب،ڭىنايتراپلىكۇب،ىدەلىگياـ
نەمىتاساراپ-لىقاڭىنىقلاحتلۇراءـىگەدلە
نىعىلىلرىجاق لۇب،ىدرىتسىيۇـ ڭىلاقــ رداكـ -ـ
ڭىناراقۇب ىتقىلىعڭىتــ ڭىنىۋەتسىــ ادنىساقراــ ـ
.نەگلەك

ۋاتسالاـىتكىليەدەك نەدەترە—ـ ـەگرىزاقـ
ىعادۋراقسابلەڭىدلەتەشنەموگڭۇج،نىيەد
رىبء قىلاح،ۋيوجـىتكىليەدەك.ـىسىءىرىءـ ــ
نىسىمرۇت پەدنىترىبىدۋيابقاترو،ۋتراسقاجـ
ەگەزۇج ۋرىساــ ڭىنمزيلايستوس—ـ كىدنامـ ـ
نەمىتاسقامىگلەۋاڭىدزىمايتراپىراءىبالات
ڭىنىشىروب يعيباتـــ زىمايتراپ.ـىبالاتـ ـاققىلاحـ
قىلىشساب روز،پىتەـ ىدمەلوكـ نەتكىليەدەكـ ـ
لاماقنادۋتلىرا نىتەمزىقۋلاــ ،پىتەتسىروــ ــ
لوقـاقسىباتـىتتاپيسـىشۋشەش ،پىزىكتەجـ ـ
ەنىزۇجــەينۇد اشوگڭۇجـــ كىتسيلايستوســـ ـــ
ڭىنمىزۇتء زىسسىراتلۇبنىعىلىدلازباـىتكەنروكـ
ىدەدلەلاد نەتكىليەدەك.ـ لاماقنادۋتلىراـ ۋلاـ
ڭىنىساقياش اۋحڭۇج،پىزىكتەجلوقەنىسىڭەجـ
ڭىنىتلۇ نىروىرەبنادرادلىجناعادڭىمناسـ
نەكپەت قاپرۇىسوىسەلەسامكىليەدەكرىقاتـ
ڭىدزىبء ادزىمىلوقـ يحيراتـ مىشەشـىتتاپيسـ ـ

نىتابات ىدلوبـ رىزاق.ـ نەتكىليەدەكـ نادۋتلىراـ
لاماق ىشۋشەش،ىتتەجەكتاسىعڭوسڭەۋلاـ
نەدەجيتانـىتتاپيس كىتتەبـىپلاجـ ـەكسىڭەجـ
نىيەد نىتەلەكپودءــ راتقىلىشنىيقــــ نەمــــ ـ
نىس راتسىياس-ـ ـىلەجەرادراء.رىۋاەدـىلاءـ
رادموكتراپ نەمــ زوسء،رەتتەمىكۇـ ،قوجــــ ـ
،پىتەاداىتكىلىشرەكپاۋاج،پىراقتاـىتتەدنىم
ىگنەموتڭەنىلاپقىتەدنى،پادنىروىتشىروب
ەككەش ەگۋرىسۇتــ نەتكىليەدەك،پىنىشلۇقــ ــــ
لاماقنادۋتلىرا ڭىنىساقياشۋلاـ كىتتەبىپلاجـ
لوقـانىشلۇقـەنىسىڭەج ،اقحيرات،پىزىكتەجـ ـ
.كەرەكۋراتياقپاۋاجىدمىلوتاققىلاح

ڭىتتازماداىرەبنەدلەجەۋيوجىتكىليەدەك
پادنامرا نەگلەكـ ىگەدنىزۇجـەينۇد.ـىتارۇمـ
،ەدنىتەرلەىگەدنىتسۇۋەدنەكرونەكلۇڭە
وگڭۇج ناتسابـــ قايا-ـــ ڭىنىزۇجءــەينۇدــ ــ
ىتكىليەدەك ڭىنىرەتسىۋتيازاــــ ىدنەسلەبـــ ـــ
ىسىشۋتەلىرەگلىىدنەمراپـەناجـىسىشۋەتپىراد
پىلوب ناقشاكىسە،ناعاساجامروفەر.ىدەلەكـ

ەشەن40 ايتراپ،ەسەرىسا،نادلىجـــ -18ـــــ
نانىياتلىرۇق ىعادنىحيراتتازمادازىمىلە،ىرەبـ
ىدنىبياڭە ىتكىليەدەكــ نىسىدرۇءۋتيازاــــ ــ
ڭىتتازمادا،ىتشا ڭىنىحيراتۋاتسالاىتكىليەدەكـ
تىش اڭاجــ نىناتسادـــ ىدزاجـــ ڭىدزىبء.ــ ــ
ىدرەليەدەك نەتكىليەدەك،ۋەدلەمەيۇســ ۋتلىراــ
ادنىسالاس لوقـ نەگزىكتەجـ زىمىراتسىباتـ نەبـ
زىمىرەلەبيرىجات ىللۇكــ ڭىنمەلاــ ـىتكىليەدەكــ
ەنىسىۋتيازا وگڭۇجــ لىقاــ نەمـىتاساراپ-ـ ـ
ڭىنماعوققىلاراقىلاح،پىنىسۇنىسابوجوگڭۇج
ڭەلەكسو نەمرەدلەنەگەتپوك،ىدلانىساعابـ
قىلاراقىلاح رادمىيۇـــ ڭىنوگڭۇجـ ـىتكىليەدەكـ

نىسەبيرىجاتۋتيازا ىدۋسىلوبءـەگرىبـ تىمۇءـ ـ
نىرەتكىدنىتەتە ىدرىدلىبءـــــــ ۋەدنەكرو.ـــ ــ
كەت،ادنىسارارەدلەـىگەدنىتسۇ اناعـوگڭۇجــ
زەت نەمنىقراقـ روزىتكىليەدەكـەناجىدۋمادـ
ەدمەلوك ڭەتىدۋتيازاـــ ادماداقــ ەگەزۇجــ ـــ
،پىرىسا نويلليم100ـ يەدەكـىعادنىسالانياـ ـ
ىتقىلاح كىسە،ڭىدۋاساجـامروفەرــ ڭىدۋشاــ
نانىسىبات درايلليمرىبء،ىدرىدنەتكىلىگيـەگرىبـ

نويلليم400 ياپپاجماداـ ەككىلىتتەلۋادكەلەگڭودـ
يەدرىب ڭاتىدرادمادارىبءلۇب.ىتسابقاياـ
نىتارىدلاق پىياجاعڭاتــ ڭىنوگڭۇج،تەمكيحـ ــ
،ىسەلۇىلۇناقسوقەنىرەتسىۋمادڭىتتازمادا
لىكۇب لىكۇب،ڭىنايتراپــــ راءــىگەدلەـــــــ
ڭىنىقلاحتلۇ شىناتقامـ يورىباـەناجـەنىۋتەـ
انىۋاناس ىديتاتـــ ڭىدزىمىلە!ـ نەتكىليەدەكــ ــ
لاماقنادۋتلىرا ىسىباتنەگزىكتەجلوقادۋلاـ
ڭىنىماعوقتازمادا انىحيراتۋمادـــ اعۋلىزاجــ ــ
!سىيتء

ادنىباتساب« مىياپاراق،ياڭوـ ،نەمىنەگنىروكـ
نىڭوس اسادنىيق،ەسەلىلەدرۇكالاــ ىدەسۇتــ .»ـ
ايتراپنەكتەىقتيۇىتسادلوجڭيپنيجيشزىبء
زىعىتمىلرۇعاناەنىگەرىڭوتڭىنىتەتيموكقىلاترو
ىدمىنەس،پىساتقامىتنى مىعىم،پەدمەكەبــــ ــــ
اقتارياق تىۋالياس،پىلەكــ نەپشۇكــ ـاقساقياشـ
لاماق،پىعىش نەتكىليەدەك،پىزۇبــ نادۋتلىراـ
لاماق نىتەدنىم-ـاناسىنڭىدۋلاـ ەدنىزەكرەدـ ـ
ىيانىشـاعۋادنىرو كىدلىپەكــ ياپپاج،پىتەـ ــ
كەلەگڭود ماعوقـىتتەلۋادــ ـىيانىشـاعۋتانروـ
كىدلىپەك ڭىتتازمادا،پىتەـ ىعادنىحيراتۋمادــ
!قىيازاجىتتەمكيحىلۇ

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

زىڭام-نامءنىتالاتاپيسكىلىزۇجەينۇد،ەجيتاننىتالاتاپيسىشۋشەش
ىلارۋتۋرىدنەلىتكەياد،ۋنەريۇنىزوسءىدزىڭامنەگەليوسەدنىسىلىجامەمىگڭاۋزىكتەجلوقەنىسىڭەجىشۋشەشڭىنىساقياشىشۋشەشۋلالاماقنادۋتلىرانەتكىليەدەكڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب__

ىسىشۋلوشڭىنىتەزاگقىلاح□

زىمىشلىتء ڭاجـ يچيەپـ ىديالراباحـ -3.ـ
قىتقامياـىنۇك-16ڭىديا رەلەشۇمموكتراپـ
نەگلىتيەڭەك( نىسىلىجامء)ــ نانناقشاــ نىيەكـ ـ
اققاميا ەتوتــ ىتساراقــ ايتراپـىعادرادنىروــ ــ
ىرەلەشۇم نەمــ رالرداكـ سىلىجامءـ نىحۋرـ ـ
لەدەج كىلىشپوك.ىدرىدنەلىتكەياد،ىدنەريۇـ
نادلوقـىتتىقاۋ زەت،يەمرەبـ پەتسىانامراقــ
ىتپىتء ىسقاجەدــ ىدرەلەجيتانــ اعۋتاراجــ ــ
.ىدرىدلىبءنىراتقىدنىتانىشلۇق

كەشەۋاش ىنەدەكـــ ڭىدرادنىروپىساكـــ ــــ
ىتقىرى،ىدنەسلەبنىۋرىتلەكـانىپلاقـىتسىرىدنوء
ەدرۇت تروپمي،پادلوقـ ڭىنىرادنىروپىساكتروپسكە-ـ
تاراجيت ،ىبالاتنەمىراتقىلىشنىيق،ىيادعاجـ
سىنىسۇ ىرىكىپ-ـ رىبءـاعرالىتقايسـ پەلرىب-ـ
پىرەسكەت ۋەتترەز-ــ تروپمي؛ىدزىگرۇجـ -ــ
تروپسكە ڭىنىرادنىروپىساكـ نىتەلىتەتروپميـ
نەتتەدنى ۋناتقاسـ ۋەدمىلامەگنەدەكنىرادمىيۇبـ
ادنىسىراب لىڭوكــ پىلوبءــ ناعرىتوـ ـىنىجابـ
مىرىشەك،ۋتيەمەك ناعلاتقاسـىتقايسۋتەــ نىيقـ
پاۋاجـەگرەلەلەسام ىلۋانرا؛ىدرەبـ ۋلالاماقـ
نىساپپۋرگ ىتساراق،پىرۇقـ ۋەلرەنامىگەدرىڭوـ

نىسادۋاس ڭىدۋتىمادــ اڭاجـ نىلوجــ ىدۋشاــ
اشاڭاج،پەتترەز اراكەشــ ڭىنىراتقىلاحـ رازوءـ
ادۋاس ىرازابـ ادۋاسـىگەدنىسىلەجـ نىسىگلۇـ
قىلاكينحەت،كىتپىساك،پەتترەز نىيقــــــــــ ــ
......ىتقىشپالاراسىدرەدنىيۇت

كەشەۋاش ڭىنىموكتراپـىنەدەكـ ،ىيجۋشـ
نەدەك ىعىتسابــ يۇلـــ كەشەۋاش«:نيشيجـ ــ
نىتەمزىقۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنىىنەدەك
ىدياروادنىتراشىعلاۋرەگييادىعاديوـىتقىم
نەپقىلىلرىجاق،پىرەگيـىتقىم ،پەتسىىتقانــ
كىدنىزۇجسىء ۋالىقابـــ ىدۋراقساب-ـــــ ـــــ
قىتقاميا،پىتيەشۇك تروپميـــــــ تروپسكە-ـ ـ
ڭىنىسادۋاس ەديەگڭەدىراعوجانىيادعاجـىپلاجۋمادـ
تەمزىق تەدنى،پىتەـ ەدنىزەكـ نەكتەكـايازـ
.ىدەد»زىمادۋنىشلۇقاعۋلاپىراتياقلىتابىتتىقاۋ

قىتقاميا نىعرۇتــ الاقـەناجيۇءــ لىۋا-ـ
قىلالاق،قىدنادۋاىسياقراءىسەيۇجىسىلىرۇق
قىلاح ەنىرەتتەمىكۇــ ەنەسلەبــ ،پىسەكياســ ـ
اعراپسوج ناعنىلاــ ىعادنويارــ ،پىساكرەنوــ ـ
قىتقىلاح كىتتەمۋەلا،سىلىرۇقـ ىتقايسسىلىرۇقـ
ناسىن قاسۇ،نىعاش،اتروـىعادنىراتسىلىرۇقـ ــ

اعرادنىروپىساك الاقـــــ ىرەتسىـ كىتتەمۋەلاـ ـــ
كىدزىگەن ڭىدرالىعلىرۇقـ نىتاجاراقىتسەكياسـ
ڭەزەك ىدرادنىروپىساك،پىتەمىرىشەكـاشنىيوبـ
زەت ىتسىرىدنوء،ىتسىمۇجاداراــ انىپلاقـــــ ـــ
.ىدرىدناتتىباشەگۋرىتلەك

،ەدنەگلەدزىگەنانىعاناسۋسىعۇنىراسپاج-ياج
قاميا اشنىيوبــ نەنىنۇك-30ڭىديا-6ــــ ـــ
نىرۇب نىروپىساك19ـ قىتتاساياســ اقپالاتــ ــ
ناعۇب،پىسەليۇ نىتاياســــ ناسىن24ــ رابـ ـ
ۋسوقىجراقناۋينويلليم869ىپلاج،پىلوب
26اشنىيوبڭەزەكنەمەجەم،ناعنىلااعراپسوج
نويلليم ڭىم47ـــ الاقناۋي100ــ ىرەتسىــ ــ
كىتتەمۋەلا كىدزىگەنــ الىعلىرۇقــ ۋرىتسەكياسنىرـ ـ
.نەكەىديابنىلاىتاجاراق

قىتقاميا نىعرۇتــ الاقـەناجيۇءــ لىۋا-ـ
ىسىلىرۇق ىسەمەكەمـــ ايتراپــــ قىلىشسابــ ـــ
ڭىنىساپپۋرگ راسابنىرو،ىيجۋشـ ىعىتسابەمەكەمـ
اۋحياكـەيش زىبء«:ـ ـياقـىتكىلىشرەكپاۋاجـ
ناشاق ىتقىم،پالاقراادـ ەتتەكەرا،پىرەگيــ ــ
يەلەكىت،پىرىدناتقانايت يەلەكىت،پىرەگيــــ ــ
تەدنى،پەتسى ەدنىزەكـــ نەكتەكــايازـــ ــــ

پىراتياق،زىسزوسء،ىدزىمىتىقاۋ زىمالاـــــ »ـ
.ىدەد

كىتتەكەلمەم قىلاســــ سابــ ىسەمەكەمـ ــ
ياتاعابرات قىتقامياـ ڭىنىموكتراپىسەمەكەمقىلاسـ
ەمەكەم،ىيجۋش قىلاس:نيشناۋڭاجىعىتسابــ
ىۋارات ەدنىتەرـ تەكەلمەم«ـ نىشۇءـ قىليابـ ـ
ىتقىلىتقىنرو،پاتپوت ۋاعروقــ نەمـىتەدنىم»ـ ـ
نىشىروب لىتابــ ڭىدرادنىروپىساك،پىراقتاــ ــ
ىتسىرىدنوء،ىتسىمۇج نىۋرىتلەكـانىپلاقــ رابـ
،پىتەزىساماتماقناتقاجقىتتاساياسنەپشۇك
ڭىتقىلاس ،كىدزىگەنىعادۋلاسەگنوجىدماعوقـ
زىساماتماق،كىتكەرىت نىلورۋتەــــ مىلرۇعاناـ ـ
.ىدرىدلىبءنىرەتكىدنىتەرىدنەلەلۋاسيادىعاديو

كەشەۋاش ىسالاقــ اراكەشــ قىلاكيمونوكەـ ـ
كىتسەبلەس رىبءـىنويارـ نەتتەدنى،نانىعاجـ ــ
ۋناتقاس ،نانىعاجرىبءىدنە؛ىدۋەدنىگزىت-ـ
،ىتسىمۇجڭىنىرازابادۋاسارازوءىراتقىلاحاراكەش
تەدنى،پاتسۇىتقىمنىۋرىتلەكانىپلاقـىتسىرىدنوء
.ىدلاسشۇكاعۋلاپىراتياقىدنايزناعرىدۋت

ڭىنىرازابادۋاسارازوءڭىنىراتقىلاحاراكەش«
پەدنىترىبـىسادۋاس كەبىج،پىسۇتءـاقپىلاقـ ـ

تەينەدامـىلوج ىرەلرەگادۋاسڭىنىرازابىرالراۋاتـ
ەدىلەج‹ سىتنەدىلەج+ادۋاسقىدنورتكەلەـ
ۋزىكتەج نەگلىتەتروپميپىنادلوقنىسىگلۇ›ـ
نىرالراۋات ارازوءڭىنىراتقىلاحاراكەش.ـىتتاسـ
اشمىسوققىلىشاۋراشلىۋاڭىنىرازابىسادۋاس
ىرەدمىنو ،پىلىرىتلەكانىپلاقيمسەرـىتاراجيتـ
اراكەش ڭىنىراتقىلاحــ نىسىرىكــ ،پىرىتتراــ ـ
ۋەلرەنام ڭىنىرادنىروپىساكـ تازىكيشـ ىرانياقـ
ىسالاقكەشەۋاشىدەد»ىدلىرىدنادزىساماتماق
اراكەش قىلاكيمونوكەــ كىتسەبلەســ ىنويارــ ــ
امروفەر-ۋماد ڭىنىسەمەكەمـــ ىعىتسابــــــ ــــ
نىزوسءـەناجلو.ڭيلڭيشـايج ارىتساعلاجـ :ـ
ادماداقـىسەلەك« زىسكىدزۇنىمزيناحەمتەمزىقـ
اناسىن،پىرىدنالىلاپاس ىدرەتتەدنىمـــ ـىتقىمـ
ىرازابادۋاسارازوءىراتقىلاحاراكەش،پىرەگي
تەمزىق ىلۋانراــ ناسىن،نىنابــ ـىسىلىرۇقـــ
ۋازۋق،نىنابـىلۋانرا نىنابىلۋانراۋرەسكەت-ـ
،پىرۇق كىلىشكەتەج-ۋازۋقـ ىدۋرەسكەت،ۋتەـ ـ
اراكەش،پىتيەشۇك ۋتىمادنىساكيمونوكەىلەكتوـ
»زىمالاسشۇكەگۋەتسىيادىعاديونىرەتتەمزىق
.ىدەد

زىمىشلىتء ڭۇســــ ڭافنۇجــ ىديالراباحــ .ــ
ىنۇك-16ڭىديا-3 قىتقامياــ ڭىنموكتراپـ ـ
رەلەشۇم نەگلىتيەڭەك(ـ نانناعلىشاىسىلىجامء)ـ
ايتراپىعادرادنىروىتساراقەتوتاققاميا،نىيەك
ىرەلەشۇم نەمــ رالرداكـ سىلىجامءـ نىحۋرـ ـ
ۋرىدنەلىتكەياد،ۋنەريۇ ۋزىقـ لەدەجنىۋەلروـ
ىدرەتوك كىلىشپوك.ـ نەپقىلىلرىجاقـايوقنەدـ
ساتۇت،پەتسى قىدلىجــ ڭىتتەدنىم-ـاناسىنـ ـ
لىتابـانىۋلادنىرو كىدلىپەكـ نىرەتكىدنىتەتەـ ـ
.ىدرىدلىبء

قىتقاميا انىزاقــ ىسەمەكەمــ ڭىنانىزاقــ ــ
قىلايستكنۋف نىلورـ ،پىرىدنەلەلۋاسـەنەسلەبـ
نەتتەدنى ۋناتقاســ ڭىدۋەدنىگزىت-ـــ ەناجـــ ـــ

قىدماعوق،قىلاكيمونوكە سوقڭىدۋمادـــــــ ـ
لوقـەنىسىڭەج ىدۋزىكتەجـ قىلانىزاقكىرەبـ
نەپشىنايات ىدادماقــــ ىراعوج.ـ ىلەجەرادــ ــ
نىسىجراقـىلۋانراڭىدرادنىرو رىبءـ ساتۇتـ ـ
سەلەجەراد،ۋالراپسوج ىجراقنەتپەسەەجەمــ
ناعلاتقاس،ۋرىتسالانرو ۋرىدنادناجـىنىجراقـــ ـ
ىتقايس نەدرەدلىساتــ نەتتەدنى،پىنالادياپــ ــ
ىدۋرىدنازىساماتماقنەمىجراقىدۋەدنىگزىت-ۋناتقاس
؛ىتتيەشۇك ىجراقـــــ ۋتاسوبـــ نىسىرابـــ ـــ
ىجراق،پادماشقى »نىزلادءلىساج«ڭىدۋتاسوبــ
نىدلا،پىشا نانىترا،پىتاسوبالاـ پەسەـــــ ـ
-ۋناتقاسنەتتەدنى،پىنالادياپنەنىسىداۋاساج
ۋەدنىگزىت ڭىنىسىجراقــــ ەدنىزەكرەدــــــ ــ

ىتكىلىكتەج انىۋناتقانايتــ كىدلىپەكــ ؛ىتتەـ ـ
ىنىقا،پىتيازاـىتقىلاس ۋتەدنەموتــ نىتاساياسـ
ناقترا،پىرىدناتقانايت نۇقــــــ ڭىنىعىلاســ ــــ
قىلاس نىرەشلومــ ەكەج،ۋتەدنەموتـ سىباتــ ـ
ڭىنىعىلاس ىلۋانراـــــ ەمەتسۇـــ نىسادياپـــ ـــ
پىراعىش قاسۇ،نىعاش،ۋاتساتـ ـنىروپىساكـ
،ۋتيازاىتقىلاسىعادنىتاپيسكىلىدمىيتڭىدراد
مىرىشەك ىدراتتاساياسـىتقايسۋتەـ ڭاتاقـ
.ىدرىدناتقانايت

قىتقاميا قىلىشسابايتراپىسەمەكەمـانىزاقـ
ڭىنىساپپۋرگ راسابنىرو،ىسەشۇمــ ەمەكەمــــ ــ
ڭۇجنيشيلـىعىتساب زىبء،ادماداقـىسەلەك«:ـ
ڭىدرادنىروپىساك انىپلاقىتسىرىدنوء،ىتسىمۇجـ

نىۋرىتلەك شۇكـــ الاسـ ىگەتتەدا،پادلوقـ ـــ
سىعىش نەپــ لىعۇشـ ىتقارۇت،ناعاملوبــ ـــــ
ناعاملوب ىدراتسىعىشـ ،پىتەدنەموتـاشنىرابـ
ىتكىدلىشمەنۇ ڭاتاقــ ؛زىميەتپىرادــ ناسىنــ ـ
ڭىنىسىلىرۇق قاياـــــ انىسىلاـ ەرىتسەكياســـ ـــ
رەد،پىرىتو ىتقىيال،پىتاسوبىجراقەدنىزەكـ
ۋرىتسالانرو تەدنى،پاساجـــ نانىيادعاجـــ ــــ
ناعادنىۋت ڭىننايزـ نىنروـ تەدنى،پىرىتلوتـ ـ
ىيادعاج ناقتاسقاــ ،پىتۇـىتتىقاۋـ ڭىتقامياـ ـ
ىتقىنروىتساعلاجڭىنىماعوقنەمـىساكيمونوكە
.ىدەد»زىمەتەكىدلىپەكانىۋماد

قىتقاميا رازابـ ىسەمەكەمۋراقساب-ۋالىقابـ
ايتراپ قىلىشسابــ ڭىنىساپپۋرگــ راسابنىروــ ــ

:نيدجالىستارۇملىدءىعىتسابەمەكەم،ىيجۋش
زىبء« ۋەتوتەمزىقەگۋتەكرىتانىساعلۇترازابـ
نەمـىگىلىدمىنو ،ۋتالىراعوجنىيەگڭەد،نىساپاسـ
قاسۇ،نىعاش،اترو ڭىدرادنىروپىساكـــــــ ــــ
ىتسىرىدنوء،ىتسىمۇج انىپلاقــــ ەنىۋرىتلەكــ ــ
كىلىدمىيت ۋاساجــ نىتاساياســ رازاب،ۋراقتاــ ــ
ۋالىقاب ۋراقساب-ــ ادنىسىرابـ ادۋاس،تاراجيتـ ــ
نىساترو ىدۋرىدنالىلاپاســ ۋتيەشۇكـ ـىتقايسـ
نادراتقاج نەتتەدنى،پىسىرىكـــ ۋناتقاســـ -ــ
ۋەدنىگزىت نىتەمزىقـ ،ەگرىبنەمۋرەگيىتقىمـ
ىتسىتاق تاراجيتــــ ڭىنىرالاعلۇتـ زەتـــ اداراـ
ىتسىرىدنوء،ىتسىمۇج ىتپىتراتءــــ انىپلاقـــ ـــ
.ىدەد»زىمەسەتكەموكەنىۋرىتلەك

زىماتاراجىدرەلەجيتانىسقاجەدىتپىتء،پەتسىانامراقزەت،يەمرەبنادلوقىتتىقاۋ
★ كىيەتسىانامراقزەت،پادلىميقاتۇىتتىقاۋ ★

زىمەتەكىدلىپەكلىتابانىۋلادنىروڭىتتەدنىم-اناسىنقىدلىجساتۇت،پەتسىنەپقىلىلرىجاقايوقنەد
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ڭىدۋسڭايج ڭىنىۋوجيۇشـ ۋوجيپـ ـ
ىعادنىسالاق ىزناۋچڭۇلــــ ناۋيۋوحــ ـ
ادنىناتسرىباق ڭايـ نيلڭۇسـ ڭىننابرۇقـ
ىرىباق ـلىبازاناعواعارالۇب.رابـ
نىتەلەكەرىد ،ڭىنىرادناعۋت-سىۋتـ ـ
مىياپاراق ـپىۋاحماعوق،ڭىنىقلاحالاقـ
ىگىدزىس ىگەدنىبەشــــ ىعڭوســـــ ـــ
.ىديەملىزۇىعاياڭىدرادنىۋب

ـوجيۇشڭىدۋسڭايجنيلڭۇسڭاي
ڭىنىۋ ـالاقۋوگىحىسالاقي-نيشـ
ڭايابنايچـىعىش -1955.نانىعاتسىقـ
ىلىج ەگەينۇداديا-6ـــ نەگلەكـــ .ــ

ىلىج-1990ناديا-3ىلىج-1976
نىيەدــاعيا-11 ڭاينىشــ يرەكساــ ـ
ىنويار نۇج-39ـــ ادنىسىش-116ـ ــ
يرەكسا تەدنىمـ -ىدنىرەگلى،پەتوـ
ىدنىيەك راسابنىرو،ڭاجناب،رەگنىۋاجـ ـ
يرەكسا،نەگەتونىرەتتەدنىمڭاجڭاچ
ىگەدمىلوب ەدنىزەكــــ ىدنىرەگلىــ -ـ
ىدنىيەك يالاتـ ،پىلاتتاپارامتەرـ 3ـ
كەبڭەـىلەجەراد-3تەر نەگرىڭىسـ

يرەكساىراء مىلوبءـ نانىعاجـ يەل«ـ
نانڭىف نىعاتا»ـىتازوۋنەريۇـ .ناعلاـ

ىلىج-1990 پىساكاديا-11ـــــ ــــ
ۋوجيپ،پىرىتسىۋا قىلالاقـــ ماعوقــ ــ
.نەگنىلوبەنىسەمەكەمىگىدزىسپىۋاح

ىلىج-2003 -3ڭىديا-11ـــــ
تاعاسـىنۇك ۋوجيپ،ەدنىرەشلوم18ـ
ڭىنىسالاق ۋفەيتـــ ادنىعىشالاقـ رىبءـــ ـ
رىمونء قوجـىساتقاتـ لىزىقـ نىعاشـ
زۋبوتۆا نەدۋرەسكەتـ سابـ ىداتراتـ ـ
سىرەتىراء لىۋاراقـاتتىعابـ نىنروـ ـ
پىزۇب ىداشاقـ لوس.ـ ەدزەكـ ۋوجيپـ
قىلالاق ماعوقـــ ىگىدزىسپىۋاحـــ ـــ
سانىتاقـىسەمەكەم ىشقاسىشۋالراشـ
نەكلۇ ڭىنىتەرتاـاترو-5ـىتەرتاــ ــ
راسابنىرو ىسىشكەتەجــ ناعلوبــــ ــ
ڭاي نيلڭۇسـ كىلىشكەزەكـ تەدنىمـ ـ
پەتو ناعرىتوــ نەنىرەجـــ ۋەرەدـــ
نەپكىلوكوتۆا ىديادنىعۋقـــ ـىشقاس.ـ
ىگىلوك نىعاشــــ ىدزۋبوتۆاــ پىۋقـ
قاجىسراق،ەدنەگرەباسالراتاقپىتەج

ڭىتكىلوك نىسەزەرەتـ ىشقاس،پىشاـ ــ
ەنىگىلوكوتۆا ىراءىداتاقوـــ ىدنە«ـ
،ڭەسرەباۋق ىنەســـــ پىتاـــــ ــ
.ىديەد-،»نىمياتسات

ياعلاش ـكىدنەكتەكپازۇـەگرەجـ
،ياملوبلانگيسەدلۇمادنوفلوق،نەت
ڭاي نيلڭۇســ نەمىرەتسەتتەمزىقــ ـــــ
اعۋسالراباح زىساراشــــ ىدالاقــ لو.ـ
نەگنوتـانىساب ،ياملاسياتنەدرەتاقـ
زىعلاج ىتكىلوكوتۆاىزوءــ 8پادياــ
رتەموليك نىيەدـەگرەجـ ىكە،ادناعۋقـ
،پىلىعوسىتتاقتەرەشەنرىبكىلوك
ـسىعىەنىتەشلوجىدزۋبوتۆانىعاش
پىرىت ىداتاتقوتـ ـلىمنيلڭۇسڭاي.ـ
قاشىپ،قىت ناعاتسۇــ نەمىقازۇب5ـ ـ
ـەنەد.ىداساقياشپىگىتيابءنىساب
ەنىس ەناجپىرادقوـــ ەشەن30ـــ ــ
قاشىپـەنىرەج ىدەيتـ ىساب-ىتسۇء.ـ
اعناق ناعلايوبــ رىبءلوــ ڭىنىقازۇبـ ـ
نەنىگەلىب .ىدالاپاتسۇيەمرەبايوقـ
ـتاقاراجىتتاقنەدرەجپوكىسەنەد

پىنات نيلڭۇسڭاي،اداسلىعىجەگرەجـ
نىلوق ىدياپتاسوبــ ىقازۇب.ــ ڭىنوــ ـ
پىسىراق پىتاقـ ناعلاقـ نىراتقاسۋاسـ ـ
رىبء نەدرىب-ـ پىرىياقـ قان،پىشاــ ــ
.ىدەتەكپىشاقنانناديام

رتەموليك8 پىتەجپىۋقـەگرەجـ ـ
،پەگوب نىناجتۋنيم5ـــ پىلاســـ ـــ
،پىساقيا يەدرىبـىسىتء9ـ پىلىتەكـ ـ
،پىنىس رىبءەناجقاشىپنەدرەج37ـ
،پىيتءقو رتەم14ـ رەجـىعاتقىلاراـ
پىلايوبـاعناق ڭاي...ـ نيلڭۇسـ ىزوءـ
تەرزىسناس،نەكتەزۇكىنۇتء-ـىنۇك
ناعالراش ساتــ ادلوجـ ادنىساج48ـ ـ
.ىدايقنىناج

ىدنامراھاق ناعرىدناتتاـــ ىنۇكــ ــ
ەدەشوك ناننىزۇــ نەگلىزىتـاققازۇ-ـ ــ
نىسوق ادياپـ ىدلوبـ نەنىرەتكىدزو.ـ ـ
پىلەك ناعرىدناتتاـىنوـــ الاسراءــ ـ
ىتا،نەمنەكتەكنامراھاق«ىعىلىشترۇج
ادۋوجيپ ىگڭامــ ىدالاقـــ ىرىتء«،»ـ ـ
ەدنىزەك ەدنەگلو،رەگادراــ رىتابــــ »ــ

نەگەد ەمرەكــ ،پاتسۇىدرالۋتــــ ــ
ىلازانەگەدەگنيلڭۇسڭايڭىنىرەدزو
ىلىڭوك نەمــ نىتەمرۇقـ ىدرىدلىبءـ .ـ
ۋسڭايج كىلەكلوـ قىلاحــ ـىتەمىكۇــ
ـىشۋاعروققىتشىنىت«ەگنيلڭۇسڭاي
-2004،ىدرەبپاتقىلوتنىعاتا»ىس
ىلىج ماعوقاديا-2ــ ـىگىدزىسپىۋاحـ
ىگىلرتسينيم ناعوـــ ىلەجەراد-2ــ ـــ
نامراھاق نىعاتاـىگلۇـــ پاتقىلوتــ ـــ
.ىدرەب

رىزاق ڭايـ ڭىننيلڭۇسـ ڭايـىلۇـ ـ
نەمڭين ڭىنىرەلەكاڭۇحڭايىزىقـ
ماعوق،پىسابنىزىء ـىگىدزىسپىۋاحـــ
ەنىبەش ىدلىسوقــ زىمەكا«.ــ پىسابــ ـ
ناعاملوب ىدلوجـ .زىماسابەگرىبزىبءـ
ڭىدزىمەكا ناعاملادنىروـ زىبءنىنامراـ
ىلۇىلىج-2016.»زىميادنىروـەگرىب
ڭاي يرەكساڭينــ ەگرىموـ نەگەدــ ـ
نەپقىتساميق پىساكــ نانناعرىتسىۋاــ ــ
ىتقىلىشقاس،نىيەك ۋسڭايج،پادڭاتــ ــ
ىسەكلو ڭيجنانـــ قىلالاقــ ماعوقـــ ــ

ىگىدزىسپىۋاح ىسەمەكەمــ سانىتاقــ ــ
ىشقاس ەشمىلوبــ ڭىنىتەرتاــ ـىشقاسـ
ىرەتسى ـىسەسڭەكۋرىدنادزىساماتماقـ
ڭىن رىبءـ قىلاحـ .ىدلانياانىسىشقاسـ
ڭىنىزوءلو نىمىيكـىشقاسـ نەگيكـ ـ
ـروكتەرشىعڭۇتنادانيانىسەنيەب
نەگ زوك،ەدنىزەكـ .ىدەدلوكىساجــ
ـلىكەسزىسءنەم،ەبزىڭىدروك،ەكا«
ىشقاسىد نىمىيكـــ زىسء،پىيكـــ ــ
زىسكەش نەگيۇســ تەمزىقــ ادنىنروـ ـ
.»نىمرۇت

ڭىنىسەكا رىبراءــ زوسءـ ـىتەكەرا-ـ
ىلاعا سادنىراق-ـــ ەنىۋەكەـ قاۋراءــ
لاپقى پىرىدنەلرەگىج،پىتەسروكـ ــــــ
ىدەلەك رىزاق.ــ ڭايـ كىتپىساكڭينـ ـ
ـناليسنانىترا-ترا،پىلانياەگرەبەش
ىلاعا«.ىد سادنىراق-ـــ زىمىۋەكەــ ــ
زىمەكا زىسكەشـــ نەگيۇســ ماعوقــ ــ
ىگىدزىسپىۋاح ىرەتسىــــ ادنىلوجــ ـــ
اعزىمىناقتاجپاساجسەرۇكزىسكىدزۇ
،ەشڭىنەم.زىمەنىزەسىتتىقابـەشكەرە
زىمەكا ناعۇبەدــ نىتەنىيۇســ ۋلوبــ ـ
.ڭينڭايىدەد-،»!كەرەك

نيلڭۇسڭاي»ىسىشۋاعروققىتشىنىت«

ىتەرۋسڭىنڭاۋگۋزام
ناقتاراتىگىتتنەگااۋحنيش□
ـمەداكامىلىعوگڭۇج،ڭاۋگۋزـام
پىساكرەنونيبراح،ىگيمەداكاڭىنىساي
شىراعـىسەۋشاد ـورپڭىنىناۋيەۋشـ
ىزوك،ىروسسەف ەدنىسىرىتـــ قازۇــ
رەكەنادڭىنىسەلۋاسرەزالىيوبتىقاۋ
نىتەلەتتەرىتپيتاڭاج،ىرتكەپسەلۋاس
سەمەقىتقىزىسەناجـىسەلۋاسرەزال
نىۋلىنادلوقڭىنوقا-يادنوس،اكيتپو
نەمۋەتترەز ناقسىلانياـ رىموء.ـ ـىيوبـ
نەمەلۋاس« ىدنادلىعۇشــــ يملىع،»ـــ ـ

ڭىنو—ۋسوقەسەاعناتونەمۋەتترەز
.ىسەنيەبزىعانڭىنىرىموء

ەدڭيجيەبىلىج-1928ڭاۋگۋزام
ەگەينۇد نىيەك،نەگلەكــ ڭۇدناشــــ ـ
لوىلىج-1950.ناعىقونەنىسەۋشاد
نيبراح،پىسوقنۇءەنىۋەدنۇڭىنناتو
پىساكرەنو ـيپسا،پىرابـەنىسەۋشادـ
راتتنار ادنىسالكـ نەمىنوس،ناعىقوـ ــ
.ناعلوبىسىشۋتىقواكيزيف،ەگرىب

ڭىدرىساع-20 ڭىنىرادلىج-80ــ ـ
ـنىزەكناعلوبادۋقوەدلەتەش،ادنىساب
يرتان«ڭاۋگۋزــام،ەد سوقـ موتاـ ـ
ڭىنىسالۋكەلوم ىشنىرىبءـــــ كىتشۇــ ـ
نەديۇك نىرتكەپسەلۋاسـاڭاج»ۋتوءـ
ىتتاسء ىداقيابـــ لۇب.ــ اداراقىلاحـ ـــ
شىعڭۇت رتكەپسـىسوتەرـ ادنىبالاـ ـ
ىتتنەسسەروۋلف نىسەلۋاســـ ۋاقيابـــ ــ
.نىتالوب

لوس،اديالا كىدلەتەشـىگەدزەكـ ـ
رادنامام ڭىنڭاۋگۋزـامــ ـىگىتسىتەجـ
ڭىدلەتەش ـادياپنىراتپاپساەبيرىجاتـ
نەگلەكنادۋنال يملىع،پاراقپەدــ ــ
ادايستاترەسسيد ڭىنڭاۋگۋزـامــ نىتاـ ـ
ڭاۋگۋزام.ىدازاجـاعنىروـىشنىشۇء

ەگلەلاد ەلەدزىگەنــ پىرىتوـــ سالاتـ ـ
ڭە،ىدەزىگرۇج لۇب،ادنىرىقاـ ۋاقيابـ
.ىدالوبناتءاناعەنىزوڭىنوكەت

ڭىنەم« مىناقسالاتـ ڭىنمىلەـ -قاتاـ
.ىدەىسىمانڭىنىقلاحزىمىلە،ىيورىبا
قڭاد،ناتقىدناعاساجقىلوگڭۇجـىنۇم
اعوگڭۇج ناتءــ سىيتءـاعۋلوبـ -،»ـ
.ڭاۋگۋزامىديەد

لۇب ،ەدزەكناعاساجـىنەبيرىجاتـ
ادلىج2ڭاۋگۋزـــام ڭىج150ـــ ـــ
نەگەجـەپسەكيشء زىدنۇكرالاقساب.ـ
،نەتكىدنەكتەتسىنىراتپاپساـەبيرىجات
ڭىدرالاقسابلو ناعلامەدــ نانىتىقاۋـ ـ
ىكشەك،پىنالادياپ تاعاســــ ناد6ــ
ىسەلەك تاعاسـىعڭاتـىنۇكــ ـاع9ـ
ناقتياقەگلە.ىدياساجەبيرىجاتنىيەد
ام،ەدزەك ـالوق-نىجروقڭىنڭاۋگۋزـ
ڭىنىڭ ەدنىشىـ مىيكـ نەمـىگەشەك-ـ ـ
قايا نەنىمىيكـ كەت،اقسابــ ڭىلاقـــ ـ
كىلەتسە ىرەتپادـ اعاناحەبيرىجاتنەمـ
پىتاس ناعلاـ نىعاشـ ـەبيرىجاتـىتپيتـ
ىراتقىدباج رابـاناعـ ىعاتلو.ىدەـ
پەدمەنۇ ناعلاقـ لەتەشــ نىساشقاــ ــ
يەدلەگۇت ەكتەكەلمەمــ پىرىسپاتــــ ــ

ىدەرەب ۋعىشـەگلەتەش«.ـ نەمىياروـ
ەمىزوناعو،نەگرەبتەكەلمەمىناشقا
كەرەك ىدرەلەسرانـ پىتاســـ ـامىۋلاــ
.لوىديەد-،»ىدياملوب

يملىعڭاۋگۋزــام ،ەدۋەتترەزــ ــ
ەشنەتوتەدۋنەدزى ىتتنۇقـــ ىدلوبــ .ـ
ناعو ەدنىنوجرەزالـ رىبءــ ساتۇتـ ــ
نىتالىرىتسارۇق ڭىتقىلۋقوـــــ سابـــ ــ
قىلروتكادەر ىتەدنىمــ نەگلەتكۇجــ ـــ
،ەدزەك ڭىم250ـ اعابزاجلوقكىتپىراـ
رىبء نادلوجرىبء-رىبء،نەتتەبرىبء-ـ
ەنىسەتكۇن،رىتۇء،ىتپىتء،پىلىڭۇء ــــــ
نىيەد ىنابزاجلوق،پىترىگۇجيوـ ــــ
ـپوك.ىداعىشپەدڭوتەرەشەنەدلا
كىلىش رىبءــ ـەسرەبـاعۋسابنادزىۋاـ
ىدالوب نەگەدـ رىبءىعاتلو،ەدزەكـ
پىرەسكەتتەر ىدۋعىشـــ پىنىسۇـ :ــ
ىتتنۇق« ۋلوبـــ مىلىبءــ ـىگەدۋەدزىــ
.ىديەد-»!ايستيزوپكىلەپپىلا

نەپقىلىشۋتىقو ەشەنـــــ لىجنوــ ـ
ڭىتتەكەلمەم،ادناعنادلىعۇش ۋمادــــــــ
ەنىتەجاق نەگلەدزىگەنـــ ڭاۋگۋزـامــ
ۋەتترەز نىسىلاتەبـ پەتتەرزىسكىدزۇـ
ىدنىرەگلى،ىدرىتو پىلوبىدنىيەك-ــ

ڭىنىسەلۋاسرەزال رەكەنادــــ ەلۋاســ ــ
اڭاج،ىرتكەپس نىتەلەتتەرـىتپيتــــ ـــ
كىدنەگتنەر،رەزال قىتقىزىس،رەزالــ ــ
سەمە لىزىقارفني،ىساكينحەتاكيتپوـ
كىلرەزال كىلرەزالـەناجـىساكينحەتـ ـ
كىتسىڭەك ايستامروفنيــ ىساكينحەتــ ــ
ىتتاپيسقىدزاپماساجنەگەتپوكىتقايس
كىلىزۇجـەينۇد ـىگەديەگڭەدقىزوـ
.ىديوقاعلانىتىعابۋەتترەزيملىع

اداراقىلاح نەمىدلاڭەـــ كىلرەزالـ ـ
ـىساەگەزۇجنىرۇتء10ڭىتسىلەبرەت
اڭاج،پىر ىتتنەسسەروۋلفـــ ەلۋاســ ــ
نانىبالا نىس17ــ ىتقىزىس،ىدياقيابـ ــ
نىرۇتء7ڭىتسىرابقىلاكيتپوسەمە
نەمىدلاڭە ،ىدياقيابــ اڭاج13ـــ ـــ
رتكەپس ...ىدياقيابنەمىدلاڭەنىبالاـ
كىلرەزالڭاۋگۋزــام ايرەنەجنيــ ــــــ
ىعادنىمىلىنادلوق ەگۋشەشۋەرەدــــــ ــ
رىبءـىتسىيتء پوتـ اقپىرىقاتـىلەلەكـ
ىتپاۋاج قىلاراقىلاح،پىلوبــ قىزوــــ
ىگەديەگڭەد ەسەمەنـــ ەدنىشىلەـــ ـ
نىزىگەن ۋالاقـ ۋەتترەزيملىعىتتاپيسـ
تەريالات،پىزىكتەجلوقەنىسەجيتان
كىتتەكەلمەم قىتسىلىتاراجـــ مىلىعـــ ــ

كىتتەكەلمەم،انىعىليس ـەناجـەكتنەتاپــ
كىلرتسينيم،ەكلو مىلىعـىلەجەرادــ -ـ
اكينحەت ىعىلراساباعلاــ انىعىليســ ـەيــ
.ىدلوب

پەتكەمـىلىج-1999 ـاكاـىنوـ
قارىبء،ىدەتەسروكـانىۋالاعابكيمەد ـ
ناعنادلوجلو نىرادلايرەتامشىنىتوءـ
پىراتياق ىدۋلەكاـــ پالاتــ ىدەتەــ .ـ

سىتياقـىلىج-2003 نادرالوبـ رىبءـ
نىرۇبيا اشنىيوبسىنىسۇـىعاتلوـ
اعرالىشۋقو ۋلوبمادا«ـــ ەناجـ سىءــ
ۋزىگرۇج ـيەليوسايسكەلادنىبىرىقات»ـ
...ىد

كىتسينۋمموك« ڭىنىسەشۇمـايتراپـ ـ
ىگىلىشنەپسىيۇسنەگەداعناتو،اعايتراپ
ەشنەتوت ىعىلىتقان،ىتقانــ ـىنۇكراءــ
يادناق يالاق،ادنىۋلوبماداــ سىءــــ
ەدنىۋەتسى ەناجـ ەكتەمزىقــ يادناقـــ ـ
ەلىمام ادنىۋاساجــــ ڭىدلەـەگزو«،»ــ
تراش ـىسقاجـىتقىلاشناقـىيادعاج-ـ
ڭىنڭىزوء،نەمىناعلوب ـاديوىدڭىلەـ
يادىع ەدلۇمـاعۋرۇقـ ىديەپتەجـ ...»ـ
ـىرىتىزوكڭىنڭاۋگۋزاملۇبەنىم
ىگەدنىس مىياپاراقــ ڭىنو،ىزوسءـــ ــ
.ىعىليابيناحۋرناعرىدلاقانىڭوس

ىتەرۋسڭىنڭيمەيجڭاج
ناقتاراتىگىتتنەگااۋحنيش□

ىلىج-2019 سابڭىديا-12ـــ ـ
،ەدنىنەش ىدياپتىمۇـاكيلبۋپسەر«ـــ -ــ

نادلىج-1949 نىيەدـاعلىج-2009ـ
نانۋح ڭىنىسەكلوـ ادنىسالاقـاشڭاچـ ـ
تەمزىق ەدنىتسۇــ نابرۇقـ ،ناعلوبـ ـ
كەدەگۇم ىگىدزىسپىۋاحماعوقناعلوبـ
قىلاح ىرالىشقاســ وتوفـىتكەرەدــ ــ
ـەلمەم.ىدلىشا»ىسەمروكرالىدنىۋت
كىتتەك ماعوقــــ ىگىدزىسپىۋاحــــ ــــ
ڭىنىسەيۇج ىلەجەراد-1ــ نامراھاقــ ـ
كىتسىرەكڭوت،ىسىگلۇ نابرۇقــــــ ــ
ڭاج ڭىنڭيمەيجــ ىرەتسىــىگزىـــ ــ
.ىدرادۋانىرازانڭىدرەدنەمرەروك

ڭاج ،رە،ڭيمەيجـ ىلىج-1972ـ ــ
نانۋحاديا-10 ڭايشڭينڭىنىسەكلوـ
ادنىنادۋا ڭايشڭينـىگرىزاق(ـ )ىسالاقـ
-12ىلىج-1992،نەگلەكـەگەينۇد
ماعوقاديا ـەنىتەمزىقـىگىدزىسپىۋاحــ
،ناقسانىتاق ىلىج-2002ــــ اديا-6ــ
ەشۇمانىسايتراپكىتسينۋمموكـوگڭۇج
ىراعوج،ناعلوب انىتامۇلعاممۋكينحەتــ
،ەي ،ىشقاسـىشۋراقتاـىلەجەراد-1ـ
نابرۇق قىلالاقاشڭاچنىرۇبنادۋلوبـ
ـراشىسەمەكەمىگىدزىسپىۋاحماعوق
ڭۇرۋفىتەرتاقامراتـىشقاسـىشۋال
.ىسىشقاسقىلاحڭىنىتەرتانەكلۇ

ىلىج-2003 -31ڭىديا-8ـــــ
ڭاجـىنۇك ۋاعروقىدزىڭامڭيمەيجـ
نىتەدنىم ىيادعاج،ادناعراقتاـــ ڭەــــ
ۋالراشـىلەدرۇك ادنىعامۋاـ ،ۋالراشـ ـ
لىيقتۇت ىديادعاجـ رىبءـ ۋتەـىلياجـ
نەپقىلىتقىرىىدۋلوبىتپاۋاجەنىتەمزىق
پالات ىدەتەـ لوس.ـ ىنۇكـ ىعڭاتــ ــ
تاعاس نەت4ـ ،ەدنەكتوتۋنيم11ـ
ڭاج ول،ڭيمەيجـ نىچ،ياحيشــ يۋـ
ناعلارۇقنانىسىشقاسقىلاح3ىدنىس
قىلالاقـاشڭاچ ماعوقـ ىگىدزىسپىۋاحـ
قامراتـىشقاسـىشۋالراشـىسەمەكەم
-12ڭىنىتەرتانەكلۇڭۇرۋفىتەرتا
ىساپپۋرگكىلوكـىشۋالراشـىلرىمونء

اشڭاچ ڭىنىسالاقــ ناشۋاشــ ادنىلوجـ ـ
ۋالراش اشڭاچ،ەدنەگزىگرۇجـ قىلالاقــ
ماعوق 110ىسەمەكەمـىگىدزىسپىۋاحـ
اعىشقاس ۋەدمىلامـــ ڭىنىعىلاتروــ 3ــ
قىلرۇ سىملىقـ ڭىنىسىدنامۇكـ نانماتـ
ڭۇرۋف،پىسا ـاتسابڭىييۇيـىنويارـ
ەنىبەتكەمشىۋ ،نىگىدنەگرىكــ -12ــ
كىلوكـىلرىمونء مادلىجڭىنىساپپۋرگـ
نەكتەپالاتنىۋتەىلياجرىبءپىراب
.ىدالاپىرىسپاتنىعىريۇب

-12،نەمىسىلاپىرىسپاتىتقىريۇب
ىلرىمونء كىلوكــ ىساپپۋرگــ ۋەرەدــ
ـكەزەكڭىنىبەتكەمشىۋاتسابڭىييۇي
كىلىش ەنىسەسڭەكــ ىدەتەجــ ـولەد.ــ
نەدىشۋەدمىلام ىتقانــــ ىديادعاجـــ ـ
ادناباتڭيمەيجڭاج،نىيەكنانناقسىعۇ
ـىعاديونىتەدنىمڭىدرادماداىتسىتاق
.ىدەزىگرۇجۋتنىتء،پىرىتسالانروياد
ناتتۋنيم5 ڭاج،نىيەكـ ڭەڭيمەيجـ
نەمىدلا انىزاقـ نىتارابـەنىسەسڭەكــ ـ
كىسەڭىدلاز نانىراسپاجــ زىسلاءــــ ـ
قىراج لو،ىدياقيابنىناعرۇتپىعىشـ
سىملىقۋەرەد نىسىدنامۇكــ ـاعۋعىشـ
ڭىدلازنىرەتسەتتەمزىقىراءىدارىيۇب
ياراقـەنىگىسە ،ىدارىقاشـاعۋلانيجـ ـ
نادوس نىيەكــ نەمىدلاڭەىزوءـــ ــ
.ىدەرىكپىلىتا

سىملىق3 رابىشقاسـىسىدنامۇكـ
نىنەكە ناعاقيابـ شۇء،ڭوسـ ـىلرىقـ
نىراتقاشىپـىقياق ،پىرۇجءيەمرەسـ
ناج ىداشاقـاققاج-ـ ەدنىشىڭىنوس.ـ
رىبء رەكسىملىقـ ڭاج،ادناقشاقاقترىسـ
ڭيمەيج ىليۇقناق.ىدالاقپەگوبىنوـ
سىملىق ىسىدنامۇكــ اپسوت«ــ پەد»ــ
ڭاج،پالياعيا ەگڭيمەيجــ نىعاشىپــ ـــ
.ىديەتلىسىدلاتەب

ڭيمەيجڭاج،ادنىدلاقاشىپرىكتو
يەتتيت ڭىدلازاديالا.ىديابناقساجەدـ
زىسلاءـىعىراج سىملىق،ناتقىدناعلوبـ ـ
نەمىسىدنامۇك ۋسىلاـ ادنىسىرابـ ڭاجـ ـ
.ىداناتتاقاراج،پىيتءقاشىپـەگڭيمەيج
سىملىق ڭاجـىسىدنامۇكـ ـەگڭيمەيجـ
ىدنىرەگلى ىدنىيەك-ـ نەنىرەج18ــ ــ
قاشىپ ڭىنوس،ىدالاسـ رىبءەدنىشىــ
ـمىقازنىسەپكونەمىگەرۇجقاشىپ
ـيتناس18ىگىدڭەرەتڭىناراج،پاد
ەگرتەم ىدەتەجـــ يادنىسو،اديالا.ـــ ـ
اديادعاج ڭىنىرىموءادـ ـىعڭوسڭەـ
ـنامۇكسىملىقڭيمەيجڭاجەدنىتاس
ڭىنىسىد نانىعاياـىكەـ ساتـ پىلىقـ ـ
.ىدايوقيەمرەبىج،پىلاپاتسۇ

ىليۇقناق سىملىقـــ ىسىدنامۇكــ ـــ
يەتكىۋەتسىتڭىننامراھاققايا-ناتساب

ناقتاق ،ىدياملاالىتۇقنانىلوقسوقـ
ناتتۋنيم5 ىتسىۋادناقسىلاپرا،نىيەكـ
نەگىتسە رەگنىۋاج2ـ نەمـىگىرەسـ ـ
قىدناما پىتەجـىشۋاعروقـ ،پىلەكـ ـ
سىملىق نىسىدنامۇكـ پاتسۇـ نانناعلاـ
نىيەك اناعـــ ڭاجــ ڭيمەيجـ نىلوقـ ــ
ىداتاسوب )ىنىقازۇب(ىنانىمرەدنەس«.ـ
پىلا نەم،رادڭىتياقــ پالراشانـــــ ـــ
نىماراب ناعلوبپىتيانىزوسءـىسو،»ـ
ڭاج،ڭوس ،پىناتنەنىسەڭيمەيجــ
.ىديابنايوىتەبلوس

ىرابەن ڭيمەيجڭاجىعاتساج30ـ
پوكـىناق ىتقاملاسىتاقاراج،پىتەكـ
ۋراقتۇق،ناتقىدناعلوب مىنوءــ يەمرەبـ ـ
.ىدالوبنابرۇقنەپكىلرە

ىگىدزىسپىۋاحماعوققىلالاقاشڭاچ
ىسەمەكەم يساياســ تىگۇـىمىلوبءــ ـ
ڭىنىسامراقساب يالىبيڭۇكىعىتسابـ
ىدرىتسىناتپەد ـڭاتڭيمەيجڭاج:ـ
.ىسىشقاسقىلاحىتاسىگزىگەنىلۋاد
رابقايا-ناتسابلوەدنىسىرىتىزوك
تەمزىقنىشۇءقىلاحنەمىلىيەپ-ـاتنى
ۋەتسى ىلرىبۇتءـ نىتاسقامــ ەدنىسەــ ـ
كىرەب پاتقاسـ ـانىشلۇقـىنوـەناجــ
قانايتنىنروتەمزىق،پەلىگيااتتايلاما
زىسىقتلاق،پىتە سەلۇــ لو.ـىتسوقـ

ەدنىزەك تەكەلمەمـىلۋادڭاتتەر2ـ
ىرەكتەمزىق ،ىدلوبـ قامراتتەر4ـ ـ
ـقاسقىلاحىلۋادڭاتنانىعاجتەرتا
ىلىج-1995،ىدنالاعابپىلوبىسىش
ـارانەدرەتاق،پىناتتاىسراقاعنىقسات
،ناتقىدناعلوبىتكەنروكىگەبڭەۋالاش
قىلالاقـاشڭاچ ماعوقـ ىگىدزىسپىۋاحـ
ڭىنىسەمەكەم .ىدلوبـەيـانىۋاتتاپارامـ

ىلىج-2002 ىلىج-2003ـــــــ ــــــ
قىلىشۋانوت«ـىگەدەشوك -نالاتەناجـ
ۋالىجارات ىگەدۋرەبىققوسانىسىملىق»ـ
قامرات،ناتقىدناعلوبكىدزۇـىگەبڭە ــ
نانىعاجتەرتا ۋادنىقتۇت«تەر2ـــ ــ
ىرەبەش پالراب«،»ـــ ىرەبەشۋشاــ »ــ
.ىدانالاعابپىلوب

ىلىج-2003 -25ڭىديا-9ـــــ
ـىلرتسينيمىگىدزىسپىۋاحماعوقىنۇك
ڭاجـىگ كىتتەكەلمەم«ـەگڭيمەيجـ ـ
ماعوق ـىگەدنىسەيۇجـىگىدزىسپىۋاحــ
نامراھاقـىلەجەراد-1 نىعاتا»ىگلۇـ
-12ىلىج-2003؛ىدرەبپاتقىلوت
ـىدزىسپىۋاحماعوقىنۇك-18ڭىديا
ىگىلرتسينيمــىگ ڭاجـــ ەگڭيمەيجـ ــ
كىتسىرەكڭوت« نابرۇقــــ نىعاتا»ـــ ـــ
.ىدرەبپاتقىلوت

»نەنىتەزاگڭايجنيش«رالالاقام

ڭىتتلۇ ىۋنەدلۇگڭىتتلۇ ادنىلوجىۋنەدلۇگ ادنىلوج
كەرۇجرە رادنابرۇقكەرۇجرە ىسەرىجەشرادنابرۇق ىسەرىجەش

»ىدنادلىعۇشنەمەلۋاس«ىيوبرىموء،پىسوقەسەاعناتونەمۋەتترەزيملىع:ڭاۋگۋزام

ىسىگلۇنامراھاقىگىدزىسپىۋاحماعوقناقسىياسنەپقىلرايقناجنەمرالىقازۇب:ڭيمەيجڭاج
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يام ىلۋايوبيام يەتتەرۋسىلۋايوب ىتەينەدام،ياتاعابراتيەتتەرۋس نەگەدنەكروىتەينەدام،ياتاعابرات ۋعىنىت،رەجنەگەدنەكرو ەگۋنىتۇك--ۋعىنىت،رەج ىلياجەگۋنىتۇك نەكەمىلياج نەكەم

ىسايگولوكە،ىدمىساراج اعۋناتسىنوق،مەكروكىسايگولوكە،ىدمىساراج ىلياجاعۋناتسىنوق،مەكروك ياتاعابراتىلياج قىيارۇقياتاعابرات قىيارۇق

سىمۇك پىساتپوتنەت5ەت3رالو،ادناقتاجپىناسرۇقزۇمكوك،راققاەدىلاءىساراحاسياتسىلۇق،ىدالوبزىسازامالاعاشىتسۇتءـ
.ىدەرۇجپىشۇياتقىراشادناپساەسەمەنىدالاسنارياسنىكرە-نىمەەدنىتەبۋس،پىلا

ادناقشۇ لىميقـ پىلىيۇشءەتتاسناعلاقالاشىزوكنىعىزا،ىرەبەشڭىدۋزۇجءرالو.ىدالوبىمەدااشقىريا،ىقاريشەدلىڭەجىتەكەرا-ـ
.ىدياتسۇيەمرەبىجتلاق،پىگڭۇسالىشناش،پىراب

سىمۇك الاعاشـىتسۇتءـ ڭىدرەلرىڭوـىلۋسـىعاتقىلرۇقـ ىگەدرەتكىشلوك،تارۇش،»ـىسىشقىلازات«ـ ۋس،قىلابــ ىعادمىلىياجنەمـىناياشـ
.ىدالاناسسۇقىلادياپنىتايوجنىزوكڭىدراتتاناۋياحشىگرىمەكسەكنايز،پىتەقىزاىدرادناقشىتەسەمەنىدرەتسەتكەتاقاب،ەكترىگەش

،نىناءىتتاتءڭىنىسۇقلىج،ەبڭىدىتسە
نىناقتاجپالىقلانوقادياتسىلۇق

ەرىكيايا--33 ەرىكـ نۇكـ نۇكـ ىزوكـ ىزوكـ نەلۇش،پىنىلىجـ ــ نەلۇش،پىنىلىج نىعاۋشــ ـ نىعاۋش تاساق،ىتكوتـ ــ تاساق،ىتكوت راقــ راقـ يەدلىكۇبـ ـ يەدلىكۇب يرەـ ـاساميوقيرە قادلىقڭۇس،ادـاساميوق ،ۋققاقادلىقڭۇس،اد ،ۋققا
ـىتقىريۇققاقا ىياباج،ىتىكرۇبۋسۋسـىتقىريۇق ــ ىياباج،ىتىكرۇب سىمۇك،كەريۇــ ىتسۇتءسىمۇك،كەريۇ الاعاشىتسۇتء ىتقايسالاعاش راتسۇقىتقايس ىگەلراتسۇق سەكرىىگەل سەكرىت--سەكرى ەلەكسەكرىت ىداتسابەلەك سىق..ىداتساب سىق
نانىرىق ناققىشنانىرىق ياتسىلۇقناققىش ىعادنىساراحاسياتسىلۇق تارۇشىعادنىساراحاس ىدنامۋدتارۇش كىلىشرىتىدنامۋد انىسىنىتكىلىشرىت ىدلوتانىسىنىت ..ىدلوت

لىكۇب ـ لىكۇب رەجـ رەجـ ـىعادنىراشـ لىجـىعادنىراش ڭىنىراتسۇقلىج نەتكىتسۇتڭىنىراتسۇق ىعادناقتياقنەتكىتسۇت راپاسىعادناقتياق انىلوجراپاس ناقسالانروانىلوج ياتسىلۇقناقسالانرو انىساراحاسياتسىلۇق راءانىساراحاس ڭىدلىجراء ڭىدلىج
ادنىراليا--44،،--33 پوتادنىراليا پوتـ پوت--ـ پوتـ لىجـ لىجـ ىراتسۇقـ ـ ىراتسۇق قىتتىقاۋـ ـ قىتتىقاۋ لىماد،پىرىدىكـ ــ لىماد،پىرىدىك ناتقىلرۇق،پىلاــ اققىلرۇقناتقىلرۇق،پىلا نىتەشوكاققىلرۇق ىلرۇتءنىتەشوك ىتسۇتء--ىلرۇتء ىتسۇتء
لىج ڭىنىراتسۇقلىج ىدزىڭامڭىنىراتسۇق ىسامادلاياىدزىڭام ىدالوبىسامادلايا ..ىدالوب

ۋققاقادلىقڭۇس__»راليابۇجىدمىساراج«

تاعيبات ڭىنىساتروـ قادلىقڭۇس،ياسەنىۋسۇتاراسقاجـ
پەدنىترىبۋققا ياتسىلۇقـ پىتانۇىتتارۇشـىعادنىساراحاسـ
ىلەۋا،ىدلاق سىقــ ىرەدنۇكـ ىزۇمەدـ ناعاپتاقـ اراقـ ـ
.ىدەرۇجپىزۇجءەدنىتەبڭىدۋس

سوق،ىشزىڭاراقــەنا قادلىقڭۇســــ يالرىمامۋققاــ ــ
اشاڭو،پىزۇجء رىبءــ پىنىت،پىرابـاقسۇتـ ناقتاجــ ۋسـ
ەدنىتەب نىرادنىيومـ نىراتقىلراكڭىەنەلرىيەم،يادلىقڭۇسەيـ
.ەدۋرىدلىب

ىتىكرۇبۋسىتقىريۇققا__»ىسىرابسۇق«

ىنۇك-9ڭىديا-3 ىرەكسەۋاـوتوفــ ڭىدياتاعابراتـ رىبءـ نانىتارۇشـ ـ
.ىدرىسۇتءاعوتوفنىتىكرۇبۋسىتقىريۇققاىكەنىتالاتا»ىسىرابسۇق«

ىقرۇتىتىكرۇبۋسىتقىريۇققا،ەدزىمىنەگروكپىراتقالايرەتامنادروت
نەكلۇ شىقترىجـ »ىعادوۋاعروقىتتاعيباتكىلىزۇجەينۇد«،نىنىتاتاجاقسۇقـ
كىتتەكەلمەم،نىنەگزىگنەەنىمىزىتلىزىقڭىدرەلرۇتناعلانياـاعۋرۇقـىمىقۇت
ەدنىشىىساراكەشزىمىلەڭىنو،نىنەكەسۇقنىتالاعروقىلەجەرادـىشنىرىبء
ادڭايجنيش،نىنىتيارىشۇكەريس نىتياتسىقــ لىجـ ىناس،نىنەكەـىسۇقـ ،زاـ
ادڭايجنيش ىعڭوسڭەـ ىلىج-1992تەرــ شىعڭۇتــ ىناعلاقيابتەرــ ــــ
.كىدلىبنىناعنىلاەككىلەتسە

رىيۇءـىعاتتارۇش رىيۇء-ـ ناتسىلاـەگرەتكەريۇـىياباجـ زوكـ رىبء،ادناعلاسـ ىبرۇدء،نەمىنەگلىزەسقوجىقراپيەدنەلاپنەنىرىب-ـ
.زىسالاياقيابنىنەكەرەلرۇتنىتياماسقۇەنىرىب-رىبء،پىرابادناعاراقالاسرەز،پىتادنىقاجنەمىزوكتاراپپاىتسۋكوفنىزۇەسەمەن

لۇب رەتكەريۇـىياباجـ ەدنىتەبۋسـ نىمەـ نىكرە-ـ يادلىسۋسـ ەن،پىزۇجءـ قاڭىدۋسرىدلومء،پالاباسنىتەبنىديانەمىتاناقــ
نىعاشنوم ەسەمەن؛ىداشاشـاعناپساـ ىۋەكەـىگىرەســ نىرىبءـ ىعاتتارۇش،پىتابانىعىزىقنىيوزىسرەپاك،پىلاسنارياسيالاۋقىرىبء-ـ
.ىدارىتساتپىلاقنىسىنىروكتاعيباتىلياجاعناج،ىدمىساراج

كەريۇىياباج»زاپنىيو«

الاعاشىتسۇتءسىمۇك__»ىسىشقىلازات«تارۇش

نىۋنىچزىمىشلىتء،اۋحۋايشىشلىتءىتكىرەناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس
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