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لىكۇب_ـىنۇك-23ڭىديا-3 ـىنويارـ
شىۋاتساب،اتروـىعادزىم اتروەناجرەتپەتكەمـ
،ناعاتسابۋقورەتپەتكەمكىتپىساكـىلەجەراد
5000،نۇكىقشاعلانەگرىتلەكانىپلاقىتقاباس
ىشۋقوماتساناننويلليم4ـىگەتپەتكەمـەشەن
ـوتۆانىرۇبنەتسۇت.ىدلارواتياقەكپەتكەم
ىلايمون قىدنويارــــ ڭىنموكتراپــ ـىيجۋشــــ
نىچ ـاتساب،اتروادنىسالاقىجمىرۇءوگناۋچـ
ڭىدرەتپەتكەمشىۋ ەناجـــ ىلەجەرادـاتروــ ــ
كىتپىساك ڭىدرەتپەتكەمـ ىتقاباس،ۋاتسابۋقوـ ـ
ۋرىتلەكـانىپلاق ڭىدرەتپەتكەمـەناجـ نەتتەدنىـ
ۋناتقاس ۋەدنىگزىت-ــ نىتەمزىقــ پىرەسكەتـ -ـ
ىدرەسكەت،ىدەتترەز يالىبلو.ــ اسابپەدـ
ىدەتپىراد ساب:ـــ ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـــ ـــ
نەتتەدنى ۋناتقاسـ ـيمونوكەەناجۋەدنىگزىت-ـ
قىدماعوق،قىلاك ساتۇترىبءنىتەمزىقۋمادــ
پالراپسوج ۋتەلىرەگلىـ ىدزىڭامـىگەدنىنوجـ ـ
ىدزىڭام،ڭىنىزوسء ڭىنىۋاقسۇنــــ نىحۋرـــ ـ

يەلىرەكشى ،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەيادـ ـ
ڭىدرەتپەتكەم نەتتەدنىـ ۋناتقاسـ ۋەدنىگزىت-ـ ـ
ۋتىقو-ۋقوـەناج نىتەمزىقـ يەجگە،ڭاتاقـ -ـ
ىتقان،ىليەجگەت يادىعاديوــــ ۋقو،ۋەتسىـ -ـ
ڭىدۋتىقو ىشۋتىقو،ەنىۋلىزىگرۇجـىتپىلاقـ -ــ
ڭىدرالىشۋقو كىدلىپەكـىيانىشـانىعىلۋاسنەدـ ـ
.كەرەكۋتە

نىچ زىمات-1ـىجمىرۇءـوگناۋچــ ـاتروــ
،ڭىدۋالاترو،ڭىناتروقىلوت،پىلەكەنىبەتكەم
ڭىتشىۋاتساب نىراتقىدلىجراءــ -ۋقوپالاراــ
ۋتىقو نىيادعاجـ .ىدرەسكەت،ىتسىعۇـىلىتقانـ
نىسارۋتارەپمەت ەدرۇتـىتقىرىــ نەننەكتەشلوـ ـ
نىچ،نىيەك ،پىرىكانىتاراميعۋتىقووگناۋچـ
ىشۋتىقو ڭىدرالىشۋقو-ــ ەكپەتكەمـ پىرىكـــ ـ
قىلۋاسنەد ،ۋناعروقكىلەكەج،ۋتەشلو-ۋترەسكەتـ
ۋرىدنادزىسرارازـىناترو ىدراليادعاجـىتقايسـ
يەتشەتپات پەتكەم،پىسىعۇـ نەمىرالىشسابـ
ڭىدرالىشۋتىقو رىكىپــ نىسىنىسۇ-ــ تايقۇمــ ـ

ىدادڭىت نىچ.ـ ىدنىيەك-ىدنىرەگلىـوگناۋچـ
ـسالك-2،-1ڭىنىعىدلىج-2اتروقىلوت
شىۋاتساب،انىرات انىسالك-1ڭىنىعىدلىج-3ــ
ەناج ناتقاباســ ىقترىســ لىميقــ پىزىگرۇجـ ـ
ناقتاج ۋالاتروـ ڭىنىعىدلىج-2ـ ـانىسالك-7ـ
راء،پىرىك ىشۋتىقوتلۇــ نەمىرالىشۋقو-ــ ــ
نەپسالىقى ىتسەلەمىگڭاــ ڭىدراتساتقاباس.ـــ ـــ
ەكپەتكەم،نىگىدنەكەـىتكىلىكتەجـىسىكسام ــ
ىسقاجنىرەدزوادنىلوجۋتياقنەتپەتكەم،ۋراب
رالاناحسا،سالك،قاتاج،نانىراتقىدنىتياعروق ــ
مىزرەمڭىد نىياسـ اۋا،پىلىرىدنادزىسرارازـ ـ
نانىعىدنىتالىرىتساملا راباحـ نانناقپاتـ ،نىيەكـ
نىچ يالىبلو.ىدرىدناتقارۇتىنۇمـوگناۋچـ
ىلرۇتء:ىدەد ۋناعروقــ نىساراشــ مىلرۇعاناـ ـ
مىلرۇعانا،ڭاتاق مىلرۇعانا،ىليەجگەت-يەجگەــ
ىتقان ەدرۇتـــ يادىعاديوـ ،پىرىدناتقانايتـ ـــ
ەدزەكترىۋاق،ۋتياقنەتپەتكەم،ۋرابەكپەتكەم
تىقاۋ نەمىگەزەكـ قاباس،ۋناتقاماتـ ادنىعىلاراـ

ىتقاتاج،ۋشىءۋس ۋراقسابــ ىتقايســ رىبراءــ ـ
رىبراء،ىعادنىۋب ىدرەتتەمزىقىعادنىۋبكىزانـ
ڭىدرالىشۋقو،پەتسىيادىعاديونەپقىتتاعادجى
زىسڭالا زىسپىۋاح،زىسۋاقاـەنىۋنەريۇـ ـاتروــ
.كەرەكۋتاراج

قىلالاقـىجمىرۇء ڭىتپەتكەمـاترو-42ـ ـ
ىساترو پاتــ ياتقانيۇت-ـ ىتپاتىك،ىتتەرــ ــ
پاتسىۋاد ناعىقوـ رالىشۋقو،ىدەلىتسەرەدنۇـ
نانناعاتسابۋقو ىگنىيەكــ ىقشاعلاــ ـاققاباســ
اڭاج،پىسانىتاق ەپكوسۋريۆاشرادياـىتپيتــ
ۋنىباق نىرەدمىلىبـىتەدنىـ پىنەريۇـ ناقتاجـ ـ
نىچ.ىدە ڭىنىعىدلىج-1شىۋاتسابوگناۋچـ
انىسالك-3 ڭىدرالالاب،پىرىكــــ ،ۋنەريۇــــ
سىمرۇت نىيادعاجـ ىدارۇسـايوقنەدـ ىراءـ
پىۋجىمەنۇىدلوق،ىدۋعاتىكسامـاعرالالاب
رىبء،ىدۋرۇت .ىدرىسپاتىدۋاملاتپوتەگرەجــ
ـىشۋقوپەتكەمشىۋاتساب:اعرالىشۋتىقولو
ڭىنىرال ىتەلىباقۋاعروقنىزوء،ىشىكـىساجـ
ۋتىقو،زىسلاءـاماشرىبء ـانرويملىعنىتىقاۋـ
يملىع،پىرىتسال ۋناتقاســ ـىپلاجنىرەدمىلىبـ
نىزوء،پىرىتسال ۋاعروقـ ـالىراعوجنىمىناتـ
يادىعاديوىيانىشنىعىلۋاسنەدڭىدرالالاب،پىت
اتا،پاعروق نىرالانا-ـــــ زىسڭالاـ ،رەدڭىتەـ ـ
.ىدرىسپاتپەد-،رەدڭىتەزىسڭالاىدماعوق

نىچ يالىبـوگناۋچـ :ىدەتپىراداسابپەدـ
ەناجىۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنىڭىتپەتكەم
ىتقاباس،ۋاتسابۋقو رىبراءىۋرىتلەكـانىپلاقــ
-اتارىبراءناعۇب،سىءىرىءىتسىتاقـاعالاب
لىڭوكـانا پىلوبءــ رىتوــ ،ىلەجەرادراء.ـ ــ
ڭىنڭيپنيجيشيجۋشسابرالۋاراتـىسياقراء
ىدزىڭام ىزوسءـ نەمـ ڭىنىۋاقسۇنىدزىڭامـ
نىحۋر تايقۇمـ ـىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەيادـ
پەتكەم،پىر -ىشۋتىقوەناجنىگىدزىسپىۋاحـ
ڭىدرالىشۋقو نىعىلۋاسنەدـ ۋاعروقـ يساياسـ ـ
نىگىلىشرەكپاۋاج لىتابـــ ا،پالاقراــ مىلرۇعانـ ـ
ڭاتاق مىلرۇعانا،ايستيزوپـ ،اراشىتقاج-ناجـ
مىلرۇعانا ڭاتاقــ ۋراقسابــ نەتتەدنىـىلىقراـ ـ
ۋناتقاس ـتەدنىمۋتىقو-ۋقوەناجۋەدنىگزىت-ـ
،ڭىدۋاتسابۋقو،پىرىدناتقانايتياپپاجنىرەت
ىتپىتراتء،زىسپىۋاحڭىدۋرىتلەكانىپلاقىتقاباس
يادناقشە،انىۋلوب قىتتاعاــ ىيانىشـانىۋاملىۋتـ
كىدلىپەك كەرەكۋتەــ ۋناتقاس.ـ ۋەدنىگزىت-ـ ـ
رىبء.كەرەكۋلوبىليەجگەت-يەجگەـىساراش
رىبءـەتپەتكەم اراشـ ،پىلوبىدناباتـاعۋلوبـ
ىتسالك،ىتپەتكەم كىلرىبــ ىشۋتىقو،پىتەـ -ـ
ڭىدرالىشۋقو قىلۋاسنەدـ لادء-ەملادنىلاۋحاـ
،ۋەشلو-ۋالىقابنىسارۋتارەپمەتەنەد،پىرەگي
اۋا،ۋعاتـىكسام ،ۋرىدنادزىسراراز،ۋرىتساملاـ
ىدنىيۇتء ڭاتاقىدرادنىروـ ۋرىدنادزىسرارازـ ـ
ىتقايس ىدرالاراشــ پەتكەم،پىرىدناتقانايتـ ــ

ڭىنىساترو پاتـ ؛ۋاتقاسنىعىلازات،ياتقانيۇت-ـ
ۋرىدنادزىسراراز،شىگەشلوارۋتارەپمەت،ىكسام
نەتتەدنىـىتقايسـىعىتقىيۇس ۋناتقاسـ قىتتازـ
ـاتماقنەپشۇكرابىدۋادماقنەمىرادلايرەتام
زىسام ۋناعروقڭىدرالىشۋقو-ىشۋتىقو،پىتەـ
نىتەجاق ىيانىشـــ زىساماتماقـــ كەرەكۋتەــ .ـ
پەتكەم نىسالۋاـ ىدۋراقسابـ ۋتياتاقـ .كەرەكـ
پىرىكـەكپەتكەم ىدۋعىش-ـ ڭاتاقىدۋراقسابـ
ەدرۇت ڭىدرالىشۋقو،پىتيەشۇكــ ۋناعروقــــ ــ
نىتەمزىق رالانا-ـاتاـ نەمـ پەتكەمـ ـەسەلرىبـ
پىرىتو يادىعاديوـەگرىبـ -ىشۋتىقو؛ۋەتسىـ
ىدرالىشۋقو نەمىگەزەكتىقاۋەدزەكترىۋاقـ
ىدۋرىدناتقامات يملىعـ اققاتاج،پىرىتسالانروـ ــ
ىدمىسەليۇ تاجــ سالك،پىزىقـ ىعادنىترىسـ ـــ
ىدرادلىميق تىقاۋـ نەمىگەزەكـ ،پىتەتسىروـ ـ
كىلىشكەزەك؛ۋناتقاسنادۋنالرىعوش،نادۋلاتپوت
ەتتەزۇك،ىدۋەتسى ىدۋرۇتــ ،پىرىدنالىيادۇـ
پەتكەم نىساتروـىگەرىڭوتـ ىدۋلاسـەگنوجـ
اشامات،زىسپىۋاح،پىتيەشۇك ۋتاراجـاتروـــــ ـ
كەرەك ۋتىقو-ۋقو.ــ يملىعــ ۋلوبـ كەرەكـ .ـ
ۋتىقوياراقاعرالىشۋقو،اعراتسالك،اعراتقىدلىج
نىراپسوج ىدۋتىقو،پىرىدنالىلاپاسـ ۋەتترەزــ
ىدۋتىقو،پەتسىىليەجگەت-ىليەجگەنىتەمزىق
ايوقنەد ىدمىتير،پىتەتسىروــ ،پىرەگيـــ ـ
ىتكىلىدمىنو،پىتىيابـىنامروف ،پىتالىراعوجـ
ۋتىقو .كەرەكۋتالىراعوجزىسكىدزۇنىساپاسـ
ۋراقساب نىگىلىشرەكپاۋاجـ راء.كەرەكۋتياعىنـ
ـرەكپاۋاجرەجىتساراقرادموكتراپىلەجەراد
نىگىلىش ىشسابىشنىرىبء،ىۋالاقرايامىجلۇبـ
ىرىبء،پىرىتسالانروىزوء پىرابـەكپەشـىشنـ
ۋازۋق،ۋرەسكەت كىلىشكەتەج-ــ ؛كەرەكۋتەـ ـ
ۋتراعا-ۋقو كىلىشمىكاــ ىرالۋاراتــــــ ۋقوــ
ىتقاباس،ىدۋاتساب ىدۋرىتلەكـانىپلاقـــ ـەناجـ
ڭىتپەتكەم نەتتەدنىــ ۋناتقاسـ نىۋەدنىگزىت-ـ ـ
ەدنىتەرسىءىرىءىدلايادڭامـىگەتكەزەك
ىتكىلىشكەتەج،پاراق ساتۇترىبء،پىتيەشۇكــ
پالراپسوج ۋراقسابــ راء؛كەرەكــ ـىلەجەرادـ
رەتپەتكەم ،پىرىدناتقانايتىليەجگەت-يەجگەـ
ىدرالاراشـىلرۇتء ،ەكپەتكەمەدرۇتـىيانىشـ
ۋرىدناتقانايتلادء-ـەملادــاعمادا ؛كەرەكـــ ـ
رالۋاراتـىتسىتاق زىعىتـ ەسەكياس،پىسەبلەسـ ـ
پىسەلرىب ۋقو،پىنەتتەكەراـ ىتقاباس،ۋاتسابـ ــ
انىپلاق ۋرىتلەكــ ڭىتپەتكەمـەناجــ نەتتەدنىـ ـ
ۋناتقاس ۋەدنىگزىت-ـ نىتەمزىقـ رىبءـ نەپتەينـ ـ
.كەرەكۋەتسىيادىعاديو،پىلاسشۇك

قىدنويارـىلايمونوتۆا ىتقارۇتڭىنموكتراپـ
ىجمىرۇء،ىسەشۇم قىلالاقــــ ڭىنموكتراپــ ـــ
يۇشـىيجۋش ڭۇرياحـ پىرەسكەتـەگرىبـ -ـ
.ىدەتترەز

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

ڭىنىبىتراتءۋتىقو،پەتسىيادىعاديوىتقان،ىليەجگەت-يەجگە،ڭاتاقنىتەمزىقۋرىتلەكانىپلاقىتقاباس،ۋاتسابۋقو
كەرەكۋتەكىدلىپەكىيانىشانىعىلۋاسنەدڭىدرالىشۋقو-ىشۋتىقو،ەنىۋلىزىگرۇجىتپىلاق

ىدەتپىراداسابپەديالىبەدنەگرەسكەت،ەدنەگەتترەز-پىرەسكەتنىتەمزىقۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنىڭىدرەتپەتكەمەناجۋرىتلەكانىپلاقىتقاباس،ۋاتسابۋقوڭىدرەتپەتكەمادنىسالاقىجمىرۇءوگناۋچنىچ

زىمىشلىتء يەمۋايجيادــــ ىديالراباحــــ .ـــ
ىنۇك-22ڭىديا-3 قامياــــــ سىرىدنوءـــ
ىگىدزىسپىۋاح ەناجــ ناتتاپاــ تاپا،ۋناتقاســ ــ
نىنايز ناتتاپا،ۋتيازاـ ۋراقتۇقـ ـيۆەلەتىتەمزىقـ
نوفەلەت-روز نىسىلىجامءـــ قىتقاميا.ـىتشاــ ـ
ڭىنموكتراپ راسابنىروـــ كىلىشمىكا،ىيجۋشــ ـــ
ڭىنىسەمەكەم تايقۇمـىيلاۋـــ تەبماحۇمراجــ ـ
.ىدەليوسزوسءىراءىتسانىتاقەكسىلىجام

سىرىدنوءقىدنويارىلايمونوتۆا«سىلىجامء
ـەلمەم‹ڭىنىسەسڭەكىتەتيموكـىگىدزىسپىۋاح
كىتتەك سەڭەكــ ىگىدزىسپىۋاحسىرىدنوءــ ــ
ىتەتيموك ڭىنىسەسڭەكـــ ۋاياتــ ىگەدلىگزەمــ ــ
كىتۆيت ـراباحىگەدنىنوجىيادعاجڭالاعرىشـ
ـنالراباحىگەدنىنوجۋتاراتپاعلاج›نىۋرىدنال
ياتاعابرات،پىزىكتەج»نىۋرىد ڭىنىعامياــــ ــ

ىلىج-2020 ىگنىيەدــاعيا-3ناديا-1ـــ ــ
نىيادعاجـىڭالاعرىشـىگىدزىسپىۋاحسىرىدنوء

ڭىدرالالاق،نادۋا،ىدالايراج ىرالىتپاۋاجـــــ ـــ
نەنىتەمزىقـىگىدزىسپىۋاحسىرىدنوء تالكودـ
.ىدرەب

سىلىجامء ىدرالانىمــــ اسابــ ىدەتپىرادــ :ـ
ـكەرەڭىنىگىدزىسپىۋاحسىرىدنوءىگەتكەزەك
نەمـىگىلەش ـىدنوء،پىناتەتەجنىعىلىلاپاجـ
تاپا،ۋناتقاسناتتاپاەناجىگىدزىسپىۋاحسىر
نىنايز ىسقاجنىتەمزىقۋراقتۇقناتتاپا،ۋتيازاـ
ىگەدۋەتسى كىلىشرەكپاۋاجـــ مىزەســـــ نەمـ ـ
ـىدنوء؛ۋتيەشۇكىيانىشىدمىزەسقىلىتشىروب
ىگىدزىسپىۋاحسىر نىگىلىشرەكپاۋاجــ نانوــ ـ
ـرادڭالاعرىشەشكەرە،رىۋا،پىرىدنالىتقانىرا
نانىۋلىۋتڭىد لىتابـ ۋناتقاســ ۋەجەتـەناجـ ـ
كەرەك رالۋارات،رالالاق-نادۋا.ــ سابــ يجۋشـ
ڭىنڭيپنيجيش ىگىدزىسپىۋاحسىرىدنوءــ ــــــ
ىدزىڭامـىگەدنىنوج يەلىرەكشىنىرالۋادمىيابـ
نەتتەدنى،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەياد ـــــــ

ۋناتقاس ىدۋەدنىگزىت-ــ ۋاپتىسڭاسوبــ ـىعلاــــ
لىعۇش،ادنىتراش پەتوتـاعيادعاجــــ ىدۋرەبـ ـ
ۋراقساب رابنىسىلىرۇقىتەلىباقنەمـىسەيۇجـ
ـزىسپىۋاحەشكەرە،رىۋا،پىتەلىرەگلىنەپشۇك
پىۋاحكىد نەنىرەتاق-ـ پىناتقاسنەپشۇكرابـ
ـرادڭالاعرىشەشكەرە،رىۋا،پىيوجىنوـەناج
لىتابنىۋلىۋتڭىد ڭىتقاميا،پەدنىگزىتـــ ـــــ
زىسكىدزۇڭىنىيادعاجىگىدزىسپىۋاحسىرىدنوء
.كەرەكۋتەكىدلىپەكىيانىشانىۋراسقاج

سىلىجامء ىدرالانىمـ پالاتـ تەمزىق:ىتتەـ
نىزىگەن زىسكىدزۇـــ ناتتاپا،پەدمەكەبــ ـــــ
تاپا،ۋناتقاس نىنايزــ ۋراقتۇقناتتاپا،ۋتيازاـ
ڭىنىتەلىباق ـىرەگلىنىۋالىراعوجزىسكىدزۇـ
زىساماتماق،پىتەل نىرالاراشۋتەـــ ۋتيەشۇكـ ـ
كەرەك رالۋارات،رالالاق-نادۋا.ــ ناتتاپاــــ ــ
تاپا،ۋناتقاس نىنايزــ ۋراقتۇقناتتاپا،ۋتيازاـ
ـسىلىتاراج،پىرەبنامءڭەلەكسوـەنىتەمزىق

قىت ىدراتتاپاـ ،ۋرىدناتقاس،ۋەشلو-ۋالىقابـ
ناتتاپا نەدرەتاق،ۋناتقاسـ ۋراقتۇق،ۋالاشاراــ ـ
ـاديوەدرۇتىدنىيۇتءىدرەتتەمزىقـىتقايس
يادىع ناتتاپا،پىرەگيـ نىنايزتاپا،ۋناتقاسـ
ناتتاپا،ۋتيازا ىدۋراقتۇقـــ ەگنوجـــ ۋلاســـ ـ
نىتەلىباق ىيانىشـــ راء،پىتالىراعوجــ تلۇــ
ڭىنىساراقۇب سابـــ ىعىدناماـ نەمــ لامـ -ـ
ڭىنىكلۇم ەنىگىدزىسپىۋاحـــ رابـــ نەپشۇكـ ــ
.كەرەكۋتەكىدلىپەك

سىلىجامء ىدرالانىمـ رىزاق:ىدەتپىراداسابـ
ـوپىساكەناجڭىدۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنى
ىتسىرىدنوء،ىتسىمۇجڭىدرادنىر انىپلاقــــــ ـــ
ڭىنىۋرىتلەك ،رالالاق-نادۋا،ىڭەزەكىشۋشەشـ
ـۋرىتلەكانىپلاقىتسىرىدنوء،ىتسىمۇجرالۋارات
ىلرۇتءڭىد كىدزىسپىۋاحــ نىرالاراشـ ڭاتاقـ ـ
ىدنىيۇتء،پىرىدناتقانايت لاتمىرۇ،ىدرادنىروــ ـ
ىشۋشەش،ىدرەلرەج ـنەلىتكەنروكىدرادنىۋبــ

ىكسەموك،پىرىد ىدرەلرەتاقـــ پىرەسكەتـــ ــ
ەگنوج،ۋاتقىنا ىدۋلاســ تايقۇمـ ،پىتەتسىروـ
يادناقشە قىلياعالاشـ يادناقشە،يەمرەبىجــ ـــ
ىكسەموكيادناقشە،يامرىدلاقسىعاقىدنىرو
رەتاق ىلرۇتء،يامرىدلاقـ پىۋاحسىرىدنوءــ ــ
ۋناتقاسلىتابنانىۋلىۋتڭىنىڭالاعرىشىگىدزىس
.كەرەك

قاميا نانىرالىشسابــ ،ڭايچيۇگەۋشــــ ـــ
تەمامرۇن يادنوس،نۇدرۇنـــ قىتقامياقا-ــ ــ
ەشۇمىگەدنىتەتيموكـىگىدزىسپىۋاحسىرىدنوء
ىگزىگەنڭىدرادنىرو ىتپاۋاجـــ ىراتسادلوجــ ــ
ـسانىتاقەكسىلىجامادنىلازسىلىجامءـىگزىگەن
قاميا؛ىت نانىرالىشسابــ ،ناقۋەلوتنىدياــ ـ
ڭاي يەب،ۋيلـ ياحـ -نادۋاـىسياقراءـەناجـ
سىلىجامءەشمىلوبىرالىشسابىگزىگەنڭىنالاق
.ىتسانىتاقەكسىلىجامادنىلاز

قىدنويارـىلايمونوتۆاـىنۇك-23ڭىديا-3 ڭىنموكتراپـ نىچـىيجۋشـ اتروەناجڭىدرەتپەتكەمشىۋاتساب،اتروادنىسالاقىجمىرۇءوگناۋچـ
كىتپىساكـىلەجەراد -پىرەسكەتنىتەمزىقۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنىڭىدرەتپەتكەمەناجۋرىتلەكانىپلاقىتقاباس،ۋاتسابۋقوڭىدرەتپەتكەمـ
ىدرەسكەت،ىدەتترەز ـۋتىقوتلۇراءناقتاجپىزىگرۇجلىميقىقترىسناتقاباسەدنىبەتكەماتروزىمات-1ىجمىرۇءوگناۋچنىچ:ەتتەرۋس.ــ
نەمىرالىشۋقو-ـىش قىتسىـ نەپسالىقىـ كىلەكەج،ۋتەشلو-ۋترەسكەتقىلۋاسنەدىگەدنەگرىكەكپەتكەمڭىدرالىشۋقو-ىشۋتىقو،پىسەلەمىگڭاـ
.ادۋسىعۇيەتشەتپاتىدراليادعاجىتقايسۋرىدنادزىسرارازىناترو،ۋناعروق

نەگرىسۇتنايجىجيۇسىسىشلىتءىرادلارۇقتاراپقاقىلىپلاجىتەزاگڭايجنيشىتتەرۋس□

ىتشانىسىلىجامءنوفەلەت-روزيۆەلەتىتەمزىقۋراقتۇقناتتاپا،ۋتيازانىنايزتاپا،ۋناتقاسناتتاپاەناجىگىدزىسپىۋاحسىرىدنوءقاميا
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ىتكىلىكە ،پالامياجـــــ ـــ
تاحنۇء ەگزىمەشكەتـــ ــــــــــــ
!زىڭىلىسوق

راباحىدزىڭام

يەبۋح نەمـ ڭىنناحۋـ نەتتەدنىـ -ۋناتقاسـ
ۋەدنىگزىت رىبءـىسىءــ رىبء،ەگەكلوـ ـاعالاقــ
ىتسىتاق پىلوبـــ ەتو،ناتساملاقــ ،ەتوم-ــــ ــ
لىكۇب ىلەلەكڭىدلەــ انىيادعاجــ ىداياســ .ــ
ىديەبۋح ۋاعروقـ ۋاعروقىدناحۋ،ڭىنىساقياشـ
ڭىنىساقياش لىتابـەنىسىڭەجــ لوقـ ۋزىكتەجـ ـ
نەتتەدنى ۋناتقاسـ ۋەدنىگزىت-ــ ڭىنىسەرۇكــ ـ
ىپلاج كىتتەبــ لوقـەنىسىڭەجـ ڭىدۋزىكتەجـ ـ
.ىگىتەت

ۋنىباقـەپكوسۋريۆـاشرادياـىتپيتـاڭاج ـ
،ەدنىتاسىشۋشەشڭىدۋناتتاـىسراقـەنىتەدنى
ساب يەبۋحڭيپنيجيشيجۋشـ ڭىنىسەكلوـ ـ
ناحۋ انىسالاقـ نەتتەدنى،پىرابــ ۋناتقاســ -ـ
ۋەدنىگزىت نىتەمزىقـ يەبۋح،پىرەسكەتـ نەمــ
ڭىنناحۋ نەتتەدنىــــ ۋناتقاســ ۋەدنىگزىت-ـــ ـــ
ادنىيادعاج ىدنەسلەبــ ناعراسقاجــ سىرەگزوـ ـ
كىدڭەزەك،پىعىشـاققىراج ەگەجيتانىدزىڭامــ
لوق ۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنىنەمىنەكتەجـ
ڭىنىتەدنىم ىلاپاجـىلاءـــ ،نىنەكەرىۋاادــ ـ
مىلرۇعەن يادنىسوـــ ەدرەتتاسـ ىناناس-يوــ ــ
-ناتسابمىلرۇعلوس،پاتسۇكەگرەسمىلرۇعلوس
قايا ەنىتسۇشۇكمىلرۇعلوس،پىلوبىدلاسيابـ
شۇك ەگەجيتانىسقاج،پەتسىىسقاج،پىسوقـ
ۋزىكتەج نىگىتكەرەكـ نەتتەدنى،پەتپىراداسابـ
ۋناتقاس ىدۋەدنىگزىت-ـــ زىسكىدزۇـــ ەدرۇتــ ــ
ڭەەناجسىءىرىءىدلايادڭامـىگەتكەزەك
ىدزىڭام تەمزىقـ ،يابنىلاساققىدماعيەب،پىتەـ
ناتساقياش ۋناتقاس،يامىسڭاسوب،يامىجاقــ -ـــ
ۋەدنىگزىت يامىسڭاسوبەديەتتيتنىرەتتەمزىقـ
يەجگە،ىتقان،ىتقىم ،پىرەگيـىليەجگەت-ــــ ـ
ىديەبۋح ۋاعروقـ ۋاعروقىدناحۋ،ڭىنىساقياشـ

ڭىنىساقياش لىتابـەنىسىڭەجـ ىدۋزىكتەجلوقـ
.ىتتەپالات

يەبۋح نەمـ ناحۋـ نەتتەدنىىكتەرىسوـ
ۋناتقاس ۋەدنىگزىت-ــ ىگەدنىسەرۇكــ ـەشنەتوتــ
ىدزىڭام نىتەتەجـەكسىڭەجـىشۋشەشـەناجـ ـ
رەج نانناعلىۋتتەدنى.ــ يش،ىرەبـــ ڭيپنيجـ
ىتەتيموكقىلاتروايتراپنەكتەىقتيۇـىتسادلوج
ناتساب قايا-ـ قىلاحـ ڭىنىساراقۇبـ ڭىنىرىموءـ
ىگىدزىسپىۋاح نەمـــ نىعىلۋاسنەدـ ـىشنىرىبءـ
يەبۋح،پىيوقـاعنىرو نەتتەدنىڭىنناحۋنەمـ
ۋناتقاس ۋەدنىگزىت-ـ ەدرۇتىدنىيۇتءەنىتەمزىقـ
ۋادلوق ڭە،پىتەسروكــ ناجـــ ڭە،ىتقاج-ـ ــ
ڭە،ڭاتاق ىدلىسەك-ىدلىزۇءـــ ۋناتقاســ -ــ
ۋەدنىگزىت نىرالاراشـــ ڭىتتەدنى،پىنادلوقــ ــــ
ۋشروء،ۋلارات نىسىلاتەبـ ايتراپ.ىدەجەتلىتابـ
قىلاترو نىساپپۋرگكىلىشكەتەجاعناحۋىتەتيموكـ
نەتتەدنى،پىرەبىج ۋناتقاســـ ڭىدۋەدنىگزىت-ـ ـ
ىتكىلىشكەتەجەگرەتتەمزىقىگەدنىبەشىشنىرىبء
ناحۋەناجنەمىقلاحيەبۋح،پىتيەشۇكياپپاج
نەمىقلاح ەزىتـ قىلاح،ىداساجساقياشـاسوقـ
قىتتازا قىلاترو،ىسايمراـ نەپــ ڭىتتەكەلمەمـ ـ
ىسياقراء،ىرەتتەتيموك،ىرەتكىلرتسينيم ،ەكلوـ
الاق،نويار رابــ ،پىتەسروككەموكنەپشۇكـ
نەتتەدنى،پىناتتاـەككەموكـەكپەشـىشنىرىبء ـ
ۋناتقاس ڭىدۋەدنىگزىت-ـ قىتقىلاحـ ،نىساقياشـ ـ
قىلاعلۇتـىپلاج لىۋاقسوت،نىساقياشـ نىساقياشـ
ىدزىگرۇج ادنىسىرابسەرۇكڭاتاقىكتەرلۇب.ـ
نەمىرادمىيۇايتراپىلەجەرادراءـىعاديەبۋح
ڭىلاق رالرداك،ىرەلەشۇمـايتراپـ ادلاپاليوتاـ
نەپكىلرە،پىرۇجء ساقياشــ لىكۇب،ىداساجـ ـ
اعيەبۋحنەمىرەلرەكتەمزىقۋەدمەـىگەدەكلو

ناعرابـەككەموك ڭىنىتەرتاۋەدمەـ ىرەلەشۇمـ
يادزۇم اقساقياش،پىنالۋراقـ قىلاح،ىدناتتاــ ــ
قىتتازا ڭىنىسايمراـ ريدناموكـ ىرەلرەگنىۋاج-ـ ـ
ىتقىريۇب نەمىسىلاسالاـــ اقسىناتتاۋەرەدــــ ـــ
رىۋا،پىلەك نەپقىدلىتابـىتتەدنىمـ ،ىدالاقراـ
ڭىلاق ماعوق،ىرەلرەكتەمزىققامۋاكىتتەمۋەلاـ
ىتاسىگزىگەن،ىرالىشقاس-رداكىگىدزىسپىۋاح
ەگنەموت،ىرالرداك رەلىتكىرە،رالرداكنەكسۇتـ
پىۋاح نەدرەتاق-ـ ىتپەشىشنىرىبء،ياملاسياتـ
ياملىجپات نەنىگىلرىبلەاراقۇبڭىلاق،ىداعروقـ
كىرەب لاماقـ ،ىتسىلاستالاباج،پىزىعرۇتـ
ياتقىرىدۇج قىتتىقاۋ،پىلىمۇجــ ـىتقىلىشنىيقـــ
نىتەرەسڭەـەگرىب ،ىدەلىگيانىشۇكـوگڭۇجـ
اۋحڭۇج ەرىتكىرىبكەلىبىدراتقىدنىيقڭىنىتلۇـ
ارازوء،نىتەڭەج نىتاسالياراقــ ناجــ —ـايۇـ
.ىدەلىگيانىگىلىشنەپسىيۇسناتو

نەميەبۋح،ادنىساقراڭىدۋنىشلۇقـىلرىجاق
ىعادناحۋ نەتتەدنىـــ ۋناتقاســ ۋەدنىگزىت-ـــ ــ
ادنىيادعاج ىدنەسلەبــ ناعراسقاجــ سىرەگزوـ ـ
ىديادعاج،پىعىشـاققىراج اعيادعاج،ۋرىتقىنروــ
سىلىرۇب ۋاساجــ ادماداقـىقشاعلاـىساناسىنــ ـ
لۇب.ـىتساـەگەزۇج لىكۇبـ لىكۇب،ڭىنايتراپـ
لىكۇب،ڭىدلە ڭىنماعوقـ ،ڭىنىۋنىشلۇقەگرىبـ
اساتقامىتنى نەپكىلرەــــ سەرۇكــ ڭىنىۋاساجـ ــ
نەپقىلياڭو،ىسەجيتان نەگلەكـاعلوقـــ قوجـ !ـ
نەتتەدنى،اديالا ڭىنىتەدنىمۋەدنىگزىت-ۋناتقاسـ
نىتياتسىنىتەدىلاء،نىنەكەرىۋاادـىلاپاجـىلاء
ەگزەك ىدزىمىنەگەپتەجــ نەپكىتكەگرەسـ ەروكـ ـ
زىمىۋلىبء ۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنى.كەرەكـ
ىدرەگىج،ىتتوءـەگڭەزەكـىشۋشەشـىسەرۇك
اقتارياقمىعىم.كەرەكۋامىسڭاسوب،ۋسۇتءيناج

سامىجاق،پىلەك انىڭوس،پىتەسروكقىلراسياقـ
كىرەب،ۋرەبپەتوت،ۋتەسروكقىلىدناباتنىيەد
ۋاتقاس راب،كەرەكـ ەگۋرىتەكەگلەسىتكەبڭەــ
ىدياملوب نەتتەدنى.ــ ۋناتقاسـ ىدۋەدنىگزىت-ـ ـ
ناتساب،زىسزوسء،ەدۋتيەشۇك ىدلاسيابقايا-ـــ
ەكتەدنى،پىلوب ،ۋەپتەدنەموتىتقىلىعارىقناعلوبـ
ۋناتقاس ۋەدنىگزىت-ــ نىبالاتــ ،ۋەپتەدنەموتــ ــ
زىسكىدزۇ يەجگە،ىتقان،ىتقىمـ ـىليەجگەت-ـــ
ىليەگەبۇت،پىرەگي اقسىباتيەپتەجـەكسىڭەجــ
كىتتەج لىڭەجـەتساپەدــ مىشەشـ ۋاماساجـ ـ
كەرەك ىرادمىيۇـايتراپـىلەجەرادراء.ـ نەمـ ـ
ڭىلاق ايتراپـــ رالرداك،ىرەلەشۇمــ ـىگلەۋاــــ
ىتتاسقام ىتشىروب،ياپتىمۇــ كىرەبـەتسەــــ ـ
كىلىشرەكپاۋاج،پاتقاس ناننىس،پالاقراــــــ ـــ
يەبنىرۇس مىلرۇعانا،پىتوءــ ڭاتاقـــ ،ليتسـ
مىلرۇعانا رالاراشـىتقانـ قىلاتروايتراپىلىقراـ
ڭىنىتەتيموك نىرالۋرىتسالانرو،نىرەدمىشەشــ ـــ
.كەرەكۋرىدناتقانايتىتقان

ناحۋ يەبۋحـەستەجـەكسىڭەجـ ەكسىڭەجـ
يەبۋح،ىدەتەج لەلىكۇبەستەجـەكسىڭەجــ
ەكسىڭەج ىدەتەجـــــ ىديەبۋح.ـــ ۋاعروقــ ـــ
ىدناحۋ،ڭىنىساقياش ۋاعروقـــــ ڭىنىساقياشــ ــ
ەنىسىڭەج لىتابـــ لوقــ ەدۋزىكتەجـ پەدمەــ
ۋراقتۇق نىتەمزىقـ ،پىيوقـاعنىروـىشنىرىبءـ ـ
ەملاد،يملىع ۋراقتۇقلادء-ــ شۇكـەگۋەدمە-ـ
ڭە،پىلاس ىراعوجـ ۋرىتقىۋاسپەدمەەتكەشـ
نىسامرىتسىلاس ىراعوجڭەــــــ ەگيەگڭەدـــ ــ
نادۋرۋا،پىزىكتەج نىرەشلومۋلوءــ ـاشنىرابــ
نەدۋتەدنەموت قىلاحـ پاتقىمـانىساراقۇبـ اقراـ
،پىرىدلىمۇجقىلوتنىساراقۇبقىلاح،پەيۇس
قىتقىلاحۋەدنىگزىتقىلاراقۇب،ۋناتقاسقىلاراقۇب

ۋەدمە؛نىيەداعۋزىعرۇتپاتقىمنىبەشقىتقاس
شۇك زىسلاءـىتاۋق-ـ ۋادلوقىدراتسىلبو،الاقـ
نىنىبەت ىلاپاس،پىرىتتراـــ نىراتقىليابۋەدمەــ ـ
ەگنەموت ىدۋرىسۇتءــ نەدۋەبەجــ قىلاراقۇبــ ـ
ىتتەمزىق يەجگە،يەلىرەكشىـــ ىليەجگەت-ـــ ــ
يادىعاديو قىلاح،پەتسىـ تەمزىقـانىسىمرۇتــ
؛نىيەداعۋيوقنەدەگۋتەزىساماتماقنەمۋتە
ۋناتقاسادـىعات ىدۋەدنىگزىت-ـ ىعلاۋتيەشۇكـ
ىتقىراپ،ادنىتراش ىتقىيال،پىنادلوقـاكيتكاتـــ ــ
اقتىقاۋ،ەگرۇت،پىلوبءەگەجەراد،ەگرىڭواتتىقاۋ
تراش،پىلوبء ،ىتسىمۇجادنىرالرابىيادعاج-ــ
نىيەدـەگۋرىتلەكـانىپلاقـىتسىرىدنوء ـىلرۇتءـ
تەمزىق ىرالاراشــــ ،زىسزوسء،لەگۇتــ ــــــ
پىلىرىدناتقانايت .كەرەكىۋتەسروككىلىدمىنوـ
قىلاترو ىسياقراءڭىنىرادناگروتەكەلمەمنەپـ
ىرەتتەتيموك،ىرەتكىلرتسينيم ۋادلوقىديەبۋحـ
نىنىبەت زىسكىدزۇـ ڭىديەبۋح،پىرىتتراـ سىءـ
كىدنىزۇج ىدرەلەلەسامىتقاننەمراتقىلىشنىيقـ
ەنىۋسۇتاعانراىتپىلاقياپپاجكەرەترە،پىشەش
.كەرەكىۋسەتكەموك

قىلىدنابات ىلالىعۇش،سىڭەج—ــ نۇكـــ ـ
ادزىمىدلا كەت.ـــ ۋڭەج،زىسزوسء،زىبءــ ــــــــ
ىدزىمىمىنەس ،پەدمەكەبــــ ناعلا«ــ نەنىتەبـ ــ
نىتياپتياق ،نەپقىلراسياق»ـــ ىدۋاج«ــ يەبڭەجـ ـ
نادراتقىدنىيقزىسكىدزۇنەپتارياق»نىتياملىرىياق
لاماق نەپقىلىلرىجاق،پىلاـ ،قاساساجساقياشـ
ىديەبۋح،زىسزوسء ۋاعروقـــ ،ڭىنىساقياشــ ــ
ىدناحۋ ،پىتەجەنىسىڭەجڭىنىساقياشۋاعروقـ
ىسراقــەكتەدنى ڭىدۋناتتاــ ىپلاجـ كىتتەبــ ــ
!زىمالاەزىكتەجلوقەنىسىڭەج

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

كىيەزىكتەجلوقلىتابەنىسىڭەجڭىنىساقياشۋاعروقىدناحۋ،ڭىنىساقياشۋاعروقىديەبۋح
ىسىشۋلوشڭىنىتەزاگقىلاح□

زىمىشلىتء ىشلىتءــىتكىرە،ڭيتڭاۋــــ ـــ
ياس ڭۇحڭۇيـــ ىديالراباحـــــ ڭىديا-3.ــــ
ىنۇك-20 كەشەۋاشــ ڭۇلڭىتـىعادنىسالاقــ ـ
ادۋاس ڭىنىرازابـ ىرەگادۋاسـ نۇسـ يەميۇيـ :ـ
ادۋاس« ىرازابــ ڭىنمىنەكۇدــ رىبءــــ قىلياـ ـ
نىسىقايام مىرىشەكـ ىتتاراجيت،پىتەـ ىسقاجــ
ەگۋزىگرۇج ناعلوبــ ىدمىمىنەســ ىتتياعىنــ »ــ
.ىدەد

ىيادعاجتەدنى قىتتىقاۋ،ادنىدلاـــــــ ــــــ
ڭىدرەلرەگادۋاس.كەرەكۋڭەجەتكىلرىبـىتقىلىشنىيق
نىتاراجيت انىپلاقــ ەنىۋرىتلەكـــ ۋسەتكەموكــ ــ
ڭۇلڭىت،نىشۇء ىعادنىعىلىتساراقىرازابادۋاسـ
قىلراب ڭىدرەگادۋاسـ ڭىنىنەكۇدـ رىبءـ قىلياـ
نىسىقايام مىرىشەكـ مىرىشەك،پىتەـ نەگلىتەـ
ىپلاج ڭىم30ـاشقاــ ىتتەجـاعناۋيـ لۇب.ــ ـ
رەلرەگادۋاس نەنىنوجــ ادناعلاــ ەدنىزەكرەدـ ـ
.زىسۋادىنەكەكەموكناعلاساج

ڭىننەكۇد نىسىقايامــــ مىرىشەكـــــ ۋتەـــ
نانناعلاپىرىسپاتىدۋرىدنالراباحـىگەدنىنوج
.ىدنەلرەساەشكەرەرەلرەگادۋاس،نىيەك

رەگادۋاس نىتاراجيتاناعىدنەڭيچوزيلـ
نەگرىتلەكـانىپلاق ڭىنىسەكەرەممەتكوك،ىدەـ
ەدەكەرەم،پىزىگرىكادنىدلا ناعلوبـىشقاپتاسـ ـ
قىتسىق ىرەدمىيكـــ يەدلەگۇتــ پىلىسابــ ـــ
اشنىرابىسىجراقنىتالاساعمىلانيا،ناتقىدناعلاق
ڭىننەكۇد،پىيازا نەدۋتەمىرىشەكنىسىقايامــ
.ىدلەدمەنۇناۋي1000ناعو

زىبء«:ڭيچوزيل ىنۇكراءــ ىدنەكۇدـــ ـ
اتقىلىشياج،زىميەتسىقىلازات،پىرىدنادزىسراراز
ڭىدرادنامرالا قىلاراـ كىلىشكەتەجـانىۋاتقاسـ ـ
تاراجيت،پىتە نەپــ يەدرىبىتكىدزىسپىۋاحـ
.ىدەد»زىمەلەكپىرەگيىتقىم

نەتتەدنى يادىعاديوىدۋەدنىگزىت-ۋناتقاسـ
نەمۋەتسى ڭۇلڭىت،ەگرىبــ ادۋاســ ڭىنىرازابـ ـ

ىتسىتاق ىرالىتپاۋاجـــــ ڭىدرەلرەگادۋاســـ ــــ
نىعىلىشنىيق ىتسىمۇج،پىسەتكەموكـەنىۋشەشـ ـ
ـىتتەمزىقـىلرۇتءـىتسىتاقـەگۋرىتلەكـانىپلاق
ىسقاج ەنىرەلۋەتسىــ ىتسىمۇج،پىسەكياســ ـــ
.ىتتالىراعوجنىگىلىدمىنوۋرىتلەكانىپلاق

ڭۇلڭىت ادۋاسـ ڭىنىرازابـ ىروتكەريدـ ۋيلـ
ادۋاس«:يشڭيچ ادزىمىرازابـ مىيكـ ،كەشەك-ـ ـ
نادومەچ قايا،ەكموس-ـ ىتقايسقاپياب،مىيكــ
نەمادۋاس نىتانادلىعۇشـ ادۋاسقىتراناد30ـ
ىتقىرى،رابـىنەكۇد ەدرۇتــ ڭىدرەلرەگادۋاسـ
نىعىلاپترىۋا نانڭالا،پىتەدلىڭەجــ ــۋتلىراـــ
ڭىدزىبء ساپتراتلۇبــ زىمىشىروبــــ رىزاق.ـــ ـ
ەرىتلەكانىپلاقنىسىمۇجىرازابادۋاسڭۇلڭىت
ڭىتكىلىشپوك،ىداتساب ىسىنىشلۇقــــ ـىلىقراــ
لۇب ڭىناراـــ ڭىنىسادۋاســ نەننۇكــــــ -ــــ
اراسقاجـەگنۇك مىمىنەسـەنىنىتەسۇتـ »!لىماكـ
.ىدەد

سىنىسۇ نەگلىتەـــ ىشلىتءـــ ڭىپۋيلـــ ــ
نىيادعاجڭىنڭىسابتو،ياعاناح«.ىديالراباح
،نىمەلىب ڭىنەســــ نىتارىسپاتـــ ىعرىتلىبـــ ـــ

نەنىنۇك-15ڭىديا-10 ڭىديا-4ـىعلىيبـ
كىلۇم-لام،ىدڭىقاراپىگنىيەدەنىنۇك-15
ۋراقساب ىدڭىتاجاراقـ .»كىتتەمىرىشەكيەدلىكۇبـ
ناح ۋفڭىجـ نىعاشـاتقىۋجـ نەمۋلىجىتقامۋاـ
ڭىنىگىتسەتكىرەسىتكەشادۋاسىحنيشنىتيادماق
ڭۇسـىسىتپاۋاج نەنڭيلنىۋـ ـىتشىناۋقـىسوـ
.ىدنەلرەساەشكەرە،پىتسەىدراباح

لىيب نىجلىبرودءۋفڭىجناحىعاتساج61ـ
لىمەـىنادۋا لامـ ڭىنىسامرەفـ يۇءتۇقيەبـ
،پىلاس ۋرىدناتتاقۋاـىتقىلاحـ ادنىنويارنىعاشـ
نىتارۇت ىلامادلاجلو.ـــ سىمۇجـــ پەتسىــ ـ
ڭىنىلەيا،نىتەتلەنۇك اقتىقابادنىدلاڭىدلىجىكەـ
ىسراق ىرىماتناقيمــ ناعلىسوتـ ـىكە،ىدەـ
ساقۋانادنىدلاڭىديا عاجـــ ،پالرىۋاـىيادـ
ۋرەگڭەمىزوء-نىزوء نانىتاۋقــ ،ناعلىرياـ ـ
ڭىنىسابتو اداساپتياىعىلاپترىۋاقىلاكيمونوكەـ
.ىدەىلىگلەب

ناح ۋفڭىجـ ڭىنىسابتوـ نانىيادعاجـ راباحـ
ناقپات لىيەپقاــ ڭۇســ نەمىيابۇجڭيلنىۋـ ـ
ناۋي2721ڭىنىسابتوۋفڭىجناح،پىسادلىقا
نەمۋلىج ۋادماقــ نەمـىتاجاراقـ ناۋي766ـ
لام كىلۇم-ـ ۋراقسابـ نىتاجاراقـ ـەنىرەلىتسۇـ
نەدەكنابىراءىدالا زىراقـــــ ۋلاـــاشقاـــ

نىسىمۇج پىرىتسەكياســــ ڭىنو،پىرەبــــ ـــ
قىلىشنىيق كەموكانىۋلىتۇقكەرەترەنانىعاپسىقـ
.ىدەتەسروك

لۇبۋفڭىجناحناعلوبكەمرىدلىبنىسىعلا
ىدراباح ،نەمىسىراعىشەنىرەبڭەشقىتسودتاحنۇءـ
.ىدالوبەيانىۋاقلاڭىتكىلىشپوكنەدرىب

ناح ڭىدۋفڭىجـ نانىسابتوـ ،سىتـ ڭۇسـ
نىعاشـىعاتڭيلنىۋ ادنويارـ تلاسـ نىتارۇتـ ـ
نەماۋحۋيشۋج نىعلۇبـ ڭىتشىقوتــ 5668ـ
.ىدەرەبپەلوتنىتاجاراقناۋي

لىيب تراققوجـىشىنەيۇسـىعاتساج70ـ
ڭىناۋحۋيشۋج سىتياقـىسادلوجـ ،ناعلوبـ ـ
ادنىساقادـىسالابـىكە قوجـ ڭۇس.ىدەـ ـ
لۇبڭيلنىۋ ىديادعاجــ نەننەگلىبـ نىيەكـــ ــ
ڭىنو نەمۋلىجـ ۋادماقـ نەمـىسىقاـ لامـ -ـ
كىلۇم ۋراقسابــ 2647ـانىراتتاجاراقـىتقايسـ
.ىديەلوتناۋي

كەدەگۇم نىعلۇبـــ لىيبـــ ،اتساج59ــ ــ
ڭىنىسابتو قىلاكيمونوكەـ ىرانياقـ نەنىزىگەنـ ـ
ڭىنىلەيا ،ىدەنەيۇسانىساشقاناقپاتپىعابلامـ
.نىتيەتسىسىمۇجەدرەجترىسـىسالابـىكە
ڭۇس ڭىنوڭيلنىۋـ نەمۋلىجـ ۋادماقـ ىسىقاـ
نەم اروقـ ياج-ـ 3021انىراتتاجاراقۋراقسابـ
.ىديەلوتناۋي

ىيادعاجقىلاكيمونوكەڭىنىسابتوڭىدرالو«
مىت ىسقاجــ ،سەمەـــ ناتقىدنوسـ كەموكــ ــ

ىدمىلوق پىزوســـ نىمرىتوــ ڭۇسىدەد»ــ ـ
ڭىنىيۇكڭيلنىۋ ەشنىسىلەكــــ قىلىشنىيقــــ ـــ
ادنىعاپسىق ناعلاقــ اعرادناجــ پىسەتكەموكــ ــ
ڭىنىزوء،اسرۇت .پىرىدلىبءنىنىتالوبىدلىڭوكەدـ

لىمە لامـ نىجلىبرودء،ترىسنانىسامرەفـ
ادنىعىشالاق يالاتادـــ ىرەلەييۇءـىسقاج«ـ »ـ
.ىدرەبتەدەمپىزىكتەجرىيەم،پىعىشـاققىراج
ڭىنۇم ڭيلاۋح،ەدنىشىـ كىتتەمۋەلاـ ىعادنىعامۋاـ
ڭىپـىسەييۇء رىپوكىلرىمونء-1«نۇجايـ
ىتقىتتو نازاقــ ىساناحساـ نەمىتاراجيت»ــ ـ
نىتانادلىعۇش ڭىنڭيليۇحـامـ 20قىلياىكەـ
ڭىم نىسىقاياميۇءناۋيـ مىرىشەكـ ؛ىتتەـ ـ
ڭۇدۋايچ كىتتەمۋەلاـ ـىسەييۇءـىعادنىعامۋاـ
نۇس نۇجناۋچـ ڭاۋنۇجـ ادۋاسىلاعابنازراـ
نىنەكۇد نىتاشاـــ ىتقايسڭيلنيشڭاۋـــ 4ــ
ڭىدرەگادۋاس نىسىقاياميۇءناۋي6800ــ ــ
.نەكتەمىرىشەك

ىدڭىناج« نىتاتارىداجــ يادنۇمــ رالاراشـ ـ
نەپتاراجيت ڭىدرادنىتانادلىعۇشـ زەتـىتسىمۇجـ
انىپلاق مىنەسـەنىرەلۋرىتلەكــ شۇك،پاليسـ ـ
ادنۇمـىنىتاسوق ىنۇك-21ڭىديا-3.»رۇتـ
نەتسۇت نىيەكـــ نىجلىبرودءـــ ىعىشالاقـــ ــــ
ڭىنىموكتراپ يۇسـىيجۋشـ لىكۇبـايشڭايجـ ـ
يۇء41ىعاتقامۋاكىتتەمۋەلا10ىعاتقىشالاق
ڭىنىسەي نانىسىقاياميۇءــ ڭىم124ـ ناۋيـ
.ىتتيانىنەكتەمىرىشەك

★ كىيەتسىانامراقزەت،پادلىميقاتۇىتتىقاۋ ★

.ەدۋرىشوكەككىلۋەتكوكنىرادلامناتقىلۋاتسىقىعاتقىلرابرالىشلامىنۇك-21ڭىديا-3□

ىتشوكەككىلۋەتكوكناتقىلۋاتسىقلامادياعوتناعاش
ناتقىلۋاتسىقىعادنىۋاتقىلرابلام)قايۇت(سابڭىمەشەن200نانىنادۋاياعوتناعاشلىيب
ادنۇم،ىتشوك سىلاڭەــ قىلاراـ نوق-ىشوك.نەكەىدەشوكنۇك7،پىلوبرتەموليك200ـ
ەدنىزەك تەمىكۇـىتكىلىگرەجـ ۋادماقنەمرادمىيۇبقىتسىمرۇتناننىروىكەپانرااعرالىشلامـ
.ىتتەكىدلىپەكەنىۋلىزىگرۇجىتتاسءڭىنىسىمۇجنوق-ىشوكڭىدرالىشلام،پىرۇقنىتكنۋپ

ڭاۋگاۋحڭايىشلىتءنەگلىتەسىنىسۇناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

گڭاييابـاتقىۋج□ ڭايڭايشـىعىشالاقۋـ ڭىنىعاتسىقـ كەبنىقياـىسىشلامـ يابەجنەكـ )اداترو(ـ
.ەدۋرەسكەتنىيادعاجۋسوءڭىنىرەدلوت

ىدلالوتءڭىم100ەدمەتكوكلىيبۋحيش
لىيب ڭىنىسالاقۋحيشـ ىگمەتكوكــ لوتءــ ىسىمۇجۋلاـ ىتسىباتــ ىدلوبــ ڭىديا-3.ـ
نىيەدـەنىنۇك-24 ڭىنىسالاقۋحيشـ اداروقـ رابـ 120،پىلوبقايۇتڭىم410ىناسيوقـ
ڭىم 96%ىسامرىتسىلاسۋلىسوقاعراتاق،پىنىلالوتءڭىم100نىيەدەگرىزاقناتقىلۋاسـ
نەت ىگمەتكوك.ـىتساـ لوتءــ ىسىمۇجۋلاـ نەمەجەمــ ادنىڭوسڭىديا-5ــ ىدالاتقاياــ ـ
.نەكە

ڭۇرناييلزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ىتتەمىرىشەكنىسىقايامقىليارىبءڭىدرەلرەگادۋاس،پىرىتلەكانىپلاقىتسىمۇجىرازابادۋاسڭۇلڭىت

ىدزىكتەجرىيەم،پىتادنازرانىسىقايامڭىديۇء»ىرەلەييۇءىسقاج«:نىجلىبرودء
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پەشــىعڭىدلا تەمزىقـ ادنىنروــ ـ
نىتەدنىم ـكىلىشرەكپاۋاج،نەپقىدلاداـ
نەپسالىقى،نەپ ،نىيق،لىعۇش،پەتوـ
رىۋا،ىلرەتاق ەدرەتتەدنىمـــ ىمەنۇــ ــ
پاليوتا يالات،پىرۇجءادلاــ تەرــــ
انىساب نەگنوتــ ەكپىۋاحــ ياماراقــ ــ
سىملىق ـرىسۇتءاعلوقنىرالىدنامۇكـ
ڭىنىرەتسەتتەمزىقلو...ىد ـنىرازانـ
رايقناج«ــىعاد تىگىجـــ نەمىزو،»ــ ـ
سەتپىساك ڭىنىيابۇجــ ـىگەدنىلىڭوكــ
ـالىدنامۇكسىملىقلو،ىگلۇـەگەنو
ۋادنىقتۇتنىر نەپكىلرە،ادنىسىرابــ ـــ
نابرۇق ناعلوبــ قىلاحــ ىسىشقاســ ــ
.كۇلۇب

كۇلۇب ىلىج-1969ــــ ــىكشىـــ
لۇعڭوم ۋوتۋابـىنويارـىلايمونوتۆاـ ـ
ـادنىنويارقىلىشلامياعلاشڭىنىسالاق
رىبءـىع مىياپاراقـ ادنىسابتولۇعڭومـ
ەگەينۇد نەگلەكـــ ىلىج-1990.ـــ ـــ
ماعوقـىعنىرۇب اراكەشىگىدزىسپىۋاحـ

سىناعروق نانىنىسوقــ نەننەگنىگەشــ ــ
اشناقرىبء،نىيەك ىگەدرەجــــ ماعوقــ ـ
ـسىتەمزىقادنىناگروىگىدزىسپىۋاح
قىلالاقتوحكوكادنىڭوسڭە.ىديەت
ماعوق ىگىدزىسپىۋاحــ ىسەمەكەمـــ ــ
ىسەمەكەمەشمىلوبقىدنويارناۋچيۇي
قىتسىملىق رەتسىــــ ىشقاسـ نەكلۇــ ـ
ەدنىتەرتاـاترو-3ـىتەرتا ىشكەتەجـ
.ىدالوب

ىلىج-2007 -16ڭىديا-5ـــــ
ناۋچيۇي،ىنۇك ادنىنويارــ ـولەدرىۋاـ
رىبء،ىدالىۋت سىملىقـ 3ىسىدنامۇكـ
رىبء،پىرىتلوءپىرۇىدمادا ىدماداــ
ـقاسقىلاح.ىدەتەكپىشاقپالاراج
ىرالىش اقسىقىلىقراۋرەسكەتپالاراـ
سىملىقىدڭۇتنالڭاجەدنىشىتىقاۋ
پىتەـىسىدنامۇك ىنو،پىرىدناتقارۇتـ
ـىشقاسقىلاح،ىدالاپاشروقەدنىيۇ
نەگروكنىرال ڭاجــ ڭۇتنالـ ـانىلوقـ
مىك«:پەتلىسىرەب-ىراپىلاقاشىپ

ىدەرىك يەپسىلونەمىنونەم،نەكەـ
نىميەپسىرەب ـەنەدنەمرەلوپەد-،»!ــ
.ىداناتقالۇعيا

ناعاملاەرەگڭەمنىيۇكلىڭوكزوء
ـيامقان،ادنىدلاىسىدنامۇكسىملىق
قىلىشسابلوقـىعادناد 4ـىساپپۋرگــ
رەبەش،ىتقىم قىلاحــــ نانىسىشقاســ ــ
ناقسادمىيۇ لىيقتۇتـ نىعاشۋادلىۋباشـ
ەمەكەم«.ىداراعيۇىدۋرۇقنىساپپۋرگ
نەمـىعىتساب نىيارابـ كۇلۇبپەد»!ـ ـ
نەپقىلىتقىرى ىدەنىتوـــ ڭىتكۇلۇب«.ــ ــ
يالىسو ەنىنىتيەتسىــ يەتتيتـــــ ەدــ
ادنىساق-ـىسابىدەد-،»مىداملاعڭات
ەنىسەاۋحڭيچنىچىسەتتەمزىقناعلوب
لو،پىلا نەپكۇلۇبـ اعلىج10ـەگرىبـ
ساقياشقىۋج ىلوجراء،نەگزىگرۇجـ
تەدنىم ادناعراقتاــ كۇلۇبــ ەدنىرابــ ـ
.ىدەنىتەرۇجادلاپاليوتا

ىساپپۋرگنىعاشۋادلىۋباشلىيقتۇت

اعناديامقانۋەرەد،نىيەكنانناعلىرۇق
ـازانڭىنىسىدنامۇكسىملىق.ىدەرىك
اعاقسابىر ناعۋاـــ كۇلۇب،ەدزەكـ ـــ
ڭىنڭۇتنالڭاج،پىعىشپىلىتانەمىدلا
ـەسۇتاسامراجانىلوقناعاتسۇقاشىپ
.ىدەتەكپاتقاقتاناقەتتاسىسو.ىد
كۇلۇبـىلىساء پاتـ نەگرەبـ ەدزەكـ ـ
ڭاج ڭىنڭۇتنالـ نەگەتلىســ ـىعاشىپـ
ڭىتكۇلۇب لوســـ قاجـ ڭىنىعىتلوقـ ــ
ىعادنىتسا ەرۇكــ ىدرىماتـ پىسەكــ ــ
نەكتەك نەكەــــــ كۇلۇب.ـــ رىۋاـــــ
ناتقىدناعارىسناق ،ىنۇك-2ــــــ 38ـــ
.ىداتياشوحەگرىموادنىساج

كۇلۇب« تەمزىقـ ىلرابياادنىسىرابـ
ياتسىرابلوج نىچ،»!ىدەــــ :اۋحڭيچـ
يادنۇم« ىلوجرىبء،پوكەتورەتسىـ
ناۋچيۇي ادنىنويارـ ـىتسىتاقـاققىتلىمـ
ـىرابىلىميقۋادنىقتۇت،ىدالىۋتولەد
كۇلۇب،ادنىس ،پىرابپىلىتانەمىدلاـ

ـەدنىمۋرىدنىعاب،ۋلاپىتراتىتقىتلىم
نىت ـيادنىرونەپقىدڭاشپاشـەشكەرەـ
.ىديەد»ىدەقا-تەمەرەك،ىد

كۇلۇب قىلىشقاسـ نەگەتوتەدنىمـ
1000ىدنىيەك-ىدنىرەگلى،ادلىج18
نان قىتسىملىقـاساـ رەتسىـ نىسولەدـ
پالراب 300،پىسانىتاقـەگۋەلەرەكشاـ
ماتسانەد اعلوقنىسىدنامۇكسىملىقـ
نەگرىسۇت كۇلۇب.ـ نابرۇقـ نانناعلوبـ
كىتسىرەكڭوت،نىيەك ـوتۆا،نابرۇقــ
ىلايمون قىدنويارـــــــ ىلۋادڭاتــ ــــ
كىتسينۋمموك ـەلمەم،ىسەشۇمايتراپـ
تەك ماعوقـاشنىيوبـ ـىگىدزىسپىۋاحـ
نامراھاقـىلەجەراد-1ـىگەدنىسەيۇج
.ىدلىرەبپاتقىلوتىعاتاىگلۇ

ىلىج-2008 -19ڭىديا-5ـــــ
ىلەجەراداتروقىلالاقتوحكوك،ىنۇك
قىلاح ـاتتوس-1ـىسەمەكەمـىتوســ
ڭاج ۋرىتلوءماداـاناقاساقـاعڭۇتنالـ ـ
ىسىملىق مىلوءـاشنىيوبــ نىمىكۇـىسازاجـ ـ
.ىدراعىش

»012642警“ڭىتكۇلۇب نابرۇقـ
ۋلوب نەكتەتسىادنىدلاــ ىشقاســــ ــــ
نىرىمونءىشقاسلۇبرىزاق.ىرىمونء
ڭىنو ەنىسەدۋەكڭۇحنايلوسىيابۇجـ
پىعات رۇجءـ قىلالاقتوحكوكلو.ـ
ماعوق ىگىدزىسپىۋاحــ ىسەمەكەمـــ ــ
ىسەمەكەمەشمىلوبقىدنويارناۋچيۇي
ـمىلوبىشقاسىسەشوكنايچۋاجۋايش
ڭىنىسەش قىلاحــ كۇلۇب،ىسىشقاسـ ــ
نابرۇق ـىيابۇجلو،نىيەكنانناعلوبـ
ڭىن ڭىنىزوءادناشاقنىتەكەرا-زوسءـ
تەكەرا اشناقتەمزىق،پىتەىمەشلوـ
اشناق،ىلاپاج پاليوتااداسلوبنىيقــ
.ىدرۇجءادلا

لۇب« ىشقاســ نىرىمونءـــ نەمـــ ـ
نانمىيۇ .مىدلاپىتەشىنىتوءىلۋانراـ
ەمىزو،ماسقاتـىنو يەدنەكتىبشۇكـ
مەنىزەس ڭۇحنايلــوسىدەد-،»ـــ ــ
.نەممىنەسكىرەب

ىتەرۋسڭىنڭۇتۋابۋاج
ناقتاراتىگىتتنەگااۋحنيش□
نامراھاق« ـاساتقامىتنى،تەرتاـاتروــ
نەمۋراقرىكتوناعادلىپلىق،ىداساقياش
مىك،ەدنەكسەدلەب ڭەتـــ رەلەكـ .»...ـ
لۇب ىساقياشەۋا«ــ ىگەرۇجرەــــ »ـــ
ۋاج اقساقياشڭىننىروناعرۇتڭۇتۋابـ
ادراناتتا رالو.ىترەسىدنىبيانىتەرەبـ
ىلوجراء اقساقياشــــ ادراناتتاــــــ ــــ

كىلرەگنىۋاج اعا،پىرەبترەسـانىۋتـ
ىتسىڭەج،پىسابنىزىءڭىدرادنىۋب ــ
ساقياش ۋزىگرۇجـ نىتەلىباقـ يادڭىشـ
.ىدەسۇت

ڭينۋايلىلىج-1928،ڭۇتۋابۋاج
ڭىنىسەكلو نۇشۋفـ ەگەينۇدادنىسالاقـ
اعايمرااديا-8ىلىج-1945،نەگلەك
نىشۋايل،پىسانىتاق ىساقياشــــ ـەناجــ
ىدنۇشۋف ناحۋ،ىساقياشۋتەتازاـ ــ
نىجناس سىياسـىتقايسـ ـاعراتساقياش-ـ
ناقسانىتاق ايستايۆا-4ىلىج-1949.ـ
ەنىبەتكەم اڭاج،پىسۇتءـاعۋقوـــــ ــــ
ڭىنوگڭۇج انىشىقشۇىعاتپوتشىعڭۇتـ
ىدالانيا ىسراقەنىگىلرەگنايجاكيرەما.ـ
اعنايشۋاچ،پىرۇت ىسىعوسۋسەتكەموكـ
نانناعلاتساب ىرابەن،نىيەكـ ەشەن50ــ
تاعاس اناعــ ناقشۇــ ۋاجـ ڭۇتۋابـ ــ
قىلراسياق،كىلرە ىقشاعلا،پىتىناتـــ ــ
ىدەتەجـەكسىڭەجـاتسىرۇ -1951.ـ
ەشەن100ىنۇك-4ڭىديا-11ىلىج
ۋاج ىعاشۇـ ڭايجناۋچڭيچــ ـىلراتاقـ
.ىدياساجقىتقاناعۇسەگرەلرىڭو

ىعڭىدلا،رادڭاقياب« ناتقاجـــ ۋاجـ ـ
ـڭىتڭۇتۋابۋاج،»!ىدنىروكىعاشۇ
ناتشىعاد نەكلۇـ ۋومىعىتسابتەرتاـ
ڭىنڭاكنۇد نىسىۋادـ لوم،ىديتسەـ ــ
نەمرەش رتەموليك6ـ ناتقىتقىشاقـ 10ـ
ـىشپوك.ىدەنىروكىعاشۇۋاجـەشەن
كىل راناجـىقلاسوقـ نىساشپاروقتازـ
ىدنىقراق،پاتسات ىراعوجپىتەدزەتــ
يەلرو ساقياش،پىشۇـ ىرۇتءۋاساجـ
.ىدەتواعلىۋباشانىعاشۇۋاجاشنىيوب

ۋاج ىراتقاشۇـ رەلىتكىرەـ ىسايمراـ
ڭىنىراتقاشۇ لىۋباشـ ادنىتساـ ،پىلاقـ
ناج اققاج-ــ يارىتىبـــ ىداشاقـــ .ـــ
ۋاج 20ناتقىدناقشۇزەتەتوڭۇتۋابـ
ۋاجـەشەن ڭىنىعاشۇـ پىرىكـانىساراـ ـ
ىدەتەك ۋاجـەشەنرىب.ـ ـىنوـىعاشۇـ
نىعىسمۇتقاشۇ،پىلااعۋاشروقۋەرەد
ڭىنو ڭۇتۋابۋاج.ىديالارۋتانىعاشۇـ
يەتتيت ىراسء-ىراءەدـ ناتساملوبـ ـ
ۋرەگڭەم نىگىتەتـ پەتشۇكـ ،پىتراتـ
ـەپوتىتقاشۇ،ادناقشۇپەلرويالايق
.ىتتاجپىتوءياناجقوناعۋاجيەل

ـىعاشۇۋاج4ادناعلىرىياقانىترالو
ڭىن رىبءادارا،پىلىرۇبياراقـاعلوسـ
ـقاشۇلو،ىدەروكنىناعلاققىتسوب
نەپ ناتقىتسوبـ پىزىعاـ لوس،پىتوءـ
يەلەشكونىعاشۇرىبءڭىدۋاجاديارو
لىتابىراءىداۋق ەدرۇتـ ـۋاجقوـ
ڭىدۋاج،ىدارىد ڭىنناۋڭايجـىعاشۇـ ـ
انىڭارياق نانىعىسىمۇتــ ىدالىشناشــ .ــ
نادوس ادنىساقياشەۋاـىگنىيەكـ ۋاجـ ـ
ڭۇتۋاب ڭىدۋاجـ رىبءـىعاتـ نىعاشۇـ
پىتا ىقشاعلا،پىرىسۇتءـ ـاقياشەۋاـ
ادنىس قىلراناتقامـ ساقياشــ كەبڭەـ ـ
.ىدەتەسروك

لوس ىنۇك-2ڭىديا-12ـىلىجـ
رەلىتكىرە ڭىنىسايمراــ ىسايمراەۋاــ ــ
رەلىتكىرە.ىداناتتاانىساقياشەۋاىرىء
ىسايمرا ڭىنىسايمراەۋاــ ـىسىش-3ــ
شىعڭۇت قىلوتـاشنىيوبـىشتەرــ ـ
اقسىناتتا سود،پىلەكــ ڭىنايمراــ 4ـ
شىقشۇ يرەكساـىعادنىناۋتـ نەپشۇكـ
ەگەۋا،پىسەبلەس پىلىرەتوكـــ ـاعۋاجـ
ناۋچڭيچ،ناۋچنۇش،ىديەتتەب نەزوــ

ڭىنىسىلىيۇق پىشۇـەنىگىتسىڭەكەۋاـ ـ
اكيرەما،ەدنەكتەج ڭىنىسايمراــــ 20ــ
86-Fرەسمەس«ــىتپيت سىعوس»ــ ــ
ىكە،پىسەدزەكتەب-ەپتەبنەمىعاشۇ
قاج ىداساقياشەدەۋاـ ۋاج.ـ ڭۇتۋابـ
نەتسەبنەليەرۇشە ەدرىبــ نەنىتسۇـ ـ
ەدرىب،پىلىيۇشء ،پىلىرەتوكنانىتساـ
نانىعاشۇF-86ڭىدۋاجادلوجرىبء
نىۋەكە ،پىتالۇقـ رەسمەس«ـ سىعوس»ـ
نىعاشۇ پىتاـ ىسايمراەۋانەگرىسۇتـ
ـالانيااعماداشىعڭۇتىعادنىسىش-3
.ىد

ۋاج ڭۇتۋابـ ەنىگىلرەگنايجاكيرەماـ
اعنايشۋاچ،پىرۇتـىسراق ۋسەتكەموكــ
ادنىساقياشەۋا ڭىناكيرەماــ 7ـىنىيجـ
نىعاشۇ پىتاـ ،پىرىسۇتءـ نىعاشۇ2ـ ـ
رەلىتكىرە،پادمىقاز ىسايمراەۋاـــــ ــ
ڭىنىگەبڭەسىعوسەكەجڭىنىراتشىقشۇ
ىراعوجڭە نىدروكەرـ -1،پىتاراجـ
ىلەجەراد سىعوســ قڭادـىنامراھاقــ
ـڭەەشكەرەتەر2،ىدەلىرەبىعاتا
كەب وگڭۇج،پىلىزاجـ ـىسايمراەۋاــ

ـۇجرەڭىنىساقياشەۋا«ـىعادنىحيرات
ەنىگەر ىدالانيا»ــ نەگزىگرۇجلو.ـ ـــ
سىعوس15—ـىگيم ەگرىزاقىعاشۇـ
نىيەد ادنىياجارۇمـايستايۆاـوگڭۇجـ ـ
ەدەمروك اققاشۇ،رۇتـ 9نەگلىرىسۇتــ
.ىداتراتزوكەشكەرەزىدلۇجلىزىق

ـنامراھاقنىسوقناعرۇتنامراھاق
نامراھاق.ىتتەكىلرەگارۇمەنىنەگڭىن
ڭىننىسوق ىرەلرەگارۇمـــ ،ەدنىتەرـــ ـ
سىعىش كىلوبـ ەۋاڭىنىنويارسىعوسـ
ىيۇلمىلامءڭىنىرەلرەكساەۋاىسايمرا
ـتاجىيانىش،ۋزىگرۇجسىعوسىتقان
ىدناباتـاعۋعىت ەتكىتسۇتلوس،پىلوبـ ــ
لوشء ەتكىتسۇتڭو،ادالادــ -ىدلاراـــ
ىدناجرام اتسىعىش،ەدرەلرىڭوــ رىيقــ ـ
اتسىتاب،ەدزىڭەت كىيبــــــ ەتترىتسۇـ ــ
،پىشۇ ۋساتشىلىقەدەۋا«ــ نىحۋر»ـــ ـ
ۋعىتتاج،رۆەنامىلرۇتء،پىرىدنەلەلۋاس
،پادنىروىتسىباتقىلوتنىرەتتەدنىم
ىراعوج ـسادمىيۇرادنىروىلەجەرادـ
ناعرىت رەنوـ ۋتەسروكـ ەدنىسەكەسابـ ـ
.ىدەلىشنەىدرەتكىلىشنىرىبنەگەتپوك

رادڭىداتسۇ« لۇب»...ــامــ اراقــ ــ
ىدرەتشۇك ۋاتسالاـ قىلاحـ ـىسىشقاسـ
ڭاج ڭىنڭايلەيـ ـلاقەنىرەتسەتتەمزىقـ
نىعاشىپ.ىزوسءزىۋاىعڭوسناعرىد
پىتادڭالاج ناققىشىسراقاعۋادنىقتۇتـ
ـساناسنەمىرىمولو،ادنىدلارىدوس
رىۋا،ياپ رابادـاسنالاراجـ نىتارياقـ ـ
پىلاس قىتسى،پادنىعۋقـ ـاميعىناقـ
ڭىتتار ـلاز،ىدايوبنىعادلاپساب65ـ
لوقناعلايوباعناقڭىنوادنىماتڭىد
ىتتاسءىعىلراسياقڭىنو.ىدلاقـىبات
اعۋادنىقتۇت تىقاۋـىتتابمىقــ ،ىتتۇـ ـ
يادنوس ىگەدنىرىمولوقا-ــ ڭەـــ
.ىدانراادنىناقىشماترىبءىعڭوس

ڭاج -7ىلىج-1962،ڭايلەيـ
ـىۋوجڭاحڭايجىجىنۇك-13ڭىديا
ڭىن ادنىناشۋايشـ ،نەگلەكـەگەينۇدـ ـ

ىلىج-1992 وگڭۇجاديا-6ـــــ ــــ
،ناعلوبەشۇمانىسايتراپكىتسينۋمموك

ماعوقاديا-12ـىلىج-1995 ــاحـ
ىگىدزىسپىۋ ەنىتەمزىقــ ،ناقسانىتاقــ ـ
ىدنىرەگلى ىسەكلوڭايجىجىدنىيەك-ـ
ۋوجڭاح ىگىدزىسپىۋاحماعوققىلالاقـ
ەشمىلوبقىدنويارناشۋايشىسەمەكەم
ىسەمەكەم قىدناماـــ ۋاتقاسـ نەكلۇـ ـ
ەدنىتەرتا قىلاحـ راسابنىرو،ىسىشقاسـ

نەكلۇ نىرەتتەدنىمـىعىتسابتەرتاـ ـ
نەگەتو ىلىج-2004.ـــ ڭىديا-1ــ
ـڭالاجنىعاشىپلوەتشەكىنۇك-4
پىتاد اعۋادنىقتۇتـ ىسراقــ ناققىشــ ـ
نەمرىدوس نەپقىلرىتابــ ،پىساقياشــ ــ
نەدرەجەشەنەنىسەنەدىسراقـاقتىقاب
قاشىپ پىلىعۇســ نەپقڭادــ نابرۇقـ ـ
ىدالوب لوس.ـ ڭاجـىلىجـ ـاعڭايلەيـ
ـىدزىسپىۋاحماعوقاشنىيوبتەكەلمەم
ىگەدنىسەيۇجــىگ ىلەجەراد-1ــــ ــ
نامراھاق ـىرەبپاتقىلوتىعاتاىگلۇـ
كىتسىرەكڭوت،پىل نابرۇقـــــ پەدــ
.ىدەلىتىكەب

ىنۇك-4ڭىديا-1ىلىج-2004
تاعاس ۋوجڭاحاد16ـ قىلالاقـ ماعوقـ
ىگىدزىسپىۋاح ىسەمەكەمــ ناشۋايشــ ـ
قىدنويار اعىشقاسىسەمەكەمەشمىلوبـ
ىدۋەدمىلام پىرىسپاتـــ ۋتيا،ىدالاـــ
ىسىدنامۇكسىملىقاشناقرىبءـاشنىيوب
مىلامء زىسڭازىدمادارىبءادياجقانوقـ
پاماق ناعلاــ ڭاج.ـ ڭايلەيـ لىعۇشـ ـ
ىديادعاج پىرىسپاتـ نانناعلاـ نىيەكـ ـ
نەمىرەلىگەدنىيۇ سىعىساــ سىگىسۇ-ـ ـ
ولەد،پىساتشوق ـاتتااعنىروناعلىۋتـ
ىدان لۇبلو.ــ ڭىنولەدــ ىتسابــ ــ
ڭىنىسىشۋالراپسوج لوسـ ەتشەكىنۇكـ

پىتياقـاعياجقانوق نىسوتنەنىنىتەلەكـ
راباح نانناقپاتـ لىتاب،نىيەكـ مىشەشــ
پاساج پىرىتسادمىيۇىدرادماداــــ ــــ
پىتۇك پىرۇتـــ ۋاتسۇــ نىمىراعيۇـ ــ
.ىدياساج

ۋادنىقتۇت ڭاج،ادنىسىرابـ ڭايلەيــ ـ
نەم ىرەتسەتتەمزىقــ سىملىق2ـــــ ــ
نەمىسىدنامۇك راتادـىعڭاراقــ ادلازـ
ىداسىلا رىدوس.ـ نىعاشىپـ پىتادڭالاجـ
ڭاج،ىدەتەسروكقىلىسراقاعۋادنىقتۇت
ڭىنڭايلەي نەدرەجەشەنەدلاـەنىسەنەدـ
قاشىپ ىۋەرىبەدنىشىڭىنوس،ىدەيتـ
ڭىنەملوب،ادنىڭوس.ىدالاداقەنىگەرۇج
ىگىسە ىدنامۇك،پىلىشاـــ رادماداــــ
پاتقالاقساس اشاقــ ىدەلەنوجــ ـىناق.ـ
ـمىزوتراسياقڭايلەيڭاجناعاتقاقتا
نەپكىلىد نانىڭوســ ياملاقـ ،ىداۋقـ
رالرىدوس قاشىپادـىعاتـ ،ىدالاسـ ـ
ىتاقاراج،ادنىڭوس ،ناتقىدناعلوبرىۋاـ
نەپقڭاديەمرەبمىنوءۋراقتۇقلىعۇش
ـناقلوادلوجاترو.ىدالوبنابرۇق
نەم پالاپيسنىنوفەلەتلوقناعلايوبـ
پىلا اتترىس،پىعىشـ قىريۇبــ پىتۇكـ
ناعرۇت نەمىرەتسەتتەمزىقــ سىناليابـ ـ
ىشقاماساج ەشەنەدلا،پىلوبـــ تەرــــ

اداستادلىميقنىزىۋا رىبءـ زوسءزىۋاـ ـ
.ىدياملاقىنەمراداعۋتيا

ڭاج ڭايلەيـ نانىياتنەكشىكـ قىلاحـ
ىدۋلوبـىسىشقاس پادنامراـ .نەگلەكـ

ىلىج-1995 ڭىناكيمونوكەــ ىۋمادــ
نەم ماعوقـ ڭىنىعىدناماــ ەنىتەجاقــ ــ
ڭىدۋوجڭاح،ياس نانماعوقىناشۋايشـ
ماعوق ىگىدزىسپىۋاحــ نىرالىشقاســـ ــ
ڭاج،ىديادلىباق ڭايلەيــــ ناحيتمەــ ـ
ىنامرا،پىرىسپات پىلادنىروــ ـىشقاسـ
ىدالوب كىلىشرەكپاۋاجـىتشۇكلو.ـ ـ
نەممىزەسقىلىتشىروبەناجنەممىزەس
انىشلۇق پىنەريۇــ كىتپىساكـ نىرەنوـ ـ
زىسكىدزۇ ادارازەتىلىقراۋرىدلىتەجـ
كىتپىساك كىلرىزا،ىدالانياـەگىتكەرىتـ
ۋەگرەت لىج3ناقسىلانيانەمىتەمزىقـ
تىقاۋ ەدنىشىــ ىنولەد380ــ رىبءــ ـ
،پىتەـىتقاج سىملىقماتسانەن480ـ
.ىداعىشپىۋاتنىسىدنامۇك

ـلىشاكىسە،نانناعلاساجـامروفەر
ـاكيمونوكەڭىنناشۋايش،ىرەبنانناع
راتدوۆاز،ىدىمادياتسۇقناقشۇـىس
ڭىناراقۇب،ىديەبوك ىساتلاقــــــ ادـــ
قارىپوتىتسىرىىسو،اديالا.ىديپماق

ـياشنىتلا«ڭىدرەتتنەمەلەىتسىملىق
پاق ـالانياەنىرەجناعاسڭاىدۋياب»ـ
ڭىدلىج-2003.ىد ـۋايش،ادنىسابـ
ناش ەشمىلوبـ ىسەمەكەمــ قىدناماــ ـ
ۋاعروق نەكلۇـ ڭىنىتەرتاـ ادنىعاماراقـ ـ
رىبء ،پىرۇقنىتەرتالىميقەشكەرەـ
ايقرۇس،رىدوس شۇكـــ ـانىراتسىملىقـ
ىدۋرەبـىققوسـىلرىعوش ىداراعيۇـ .ـ
ڭىنمىيۇ تايقۇمـ ـاتپاراسپىرەسكەتـ
ـىرەتسەتتەمزىقنەمرالىشساب،نەمىۋ
ڭىن ىعادنىرازانــ اراق«ــ ىدرەتشۇكـ ــ
ساتۇتڭايلەيڭاج»ىناملاتيامۋاتسالا
اراقـىعادنويار ىدرەتشۇكـ ،ۋاتسالاـ ـ
ـەدنىمرىۋاۋيوجىدرەتشۇكايقرۇس
.ىديالاقرانىت

لوس ۋوجڭاحـىگەدزەكـ قىلالاقـ ـ
ماعوق ىگىدزىسپىۋاحــ ىسەمەكەمـــ ــــ
ناشۋايش ـەمەكەمەشمىلوبقىدنويارـ
ڭىنىس ىعىتسابــ يۇيــ ڭىننۇچڭاجـ ـ
ەدنىسە اقسىق،اشنىۋلاقـ يا9ـاناعــ
-اراق9ىتەرتالىميقەشكەرەاتتىقاۋ
120،پادناقلاتنىبوتسىملىقـايقرۇس
.ناعادنىقتۇتنىسىدنامۇكسىملىق

ڭاج ڭىنڭايلەيـ ڭىنڭايجىجـىلىۋاـ
ڭىننامراھاق،ادنىۋوجڭاح نەنمىلوــــ ــ
ياملاسيات ىحۋرنەككىتيابءنىسابـ

ىگڭام ڭىنو،ىديەپشوــ ـىساياكيحــ
يەبزۇ ادۋلىترىعڭاجــ ىعلوجراء.ــــ ــ
ىليەم،ەدنىزەكڭيمڭيچ ىعنىرۇبـــــ ــ
رەگنىۋاج ىرەتكىرەســ ەدلا،نىسلوبــ ـ
ناداڭاج ناقسانىتاقـەكتەمزىقــ ـاڭاجـ
ـىرەتكىدزوىعىلراب،نىسلوبرالىشقاس
نەن ڭىنوـ رىباقـ پىرابـانىسابـ ازاـ
ىدەرىدلىب ڭاج.ـ ڭىنڭايلەيـ ـىعنىرۇبـ
ىسەتتەمزىق ناڭيشڭاۋـــ ەشەن10ـ ــ
-پىۋاحڭىنڭايلەيڭاج،ىرەبنادلىج
ىدرەتاق نىتارىدلاقـەنىزوـ -تەيساقـ
ڭەرەتـەنىزوـىسەگەنو لاپقىـ پىتەـ
.ىداتيانىناقتاجەلەك

نامراھاق نەپكىلرەـ ناعلوبنابرۇقـ
نادلىج14 ڭىنو،نىيەكــ ىزىقـــــ ــ
ڭاج .ىديكنىمىيكىشقاسەدنىجيبـ
رىزاق« ـەكنەننەگيكىدمىيكـىسوـ
نەم،نىي ـپاۋاجىعادنىيوبڭىنمەكاــ
كىلىشرەك نەپـــ نىشۇكـىشۋاعزوقـ ـ
پەدنىترىب لوسڭىنو،مىداتسابانىعۇـ
نىمىراعيۇـىگەدزەك يەدنەگنىسۇتادـ
ەنىسەكاتەرراءنىجيبڭاج.»مىدلوب
ادناعرابـەگۋرىدلىبازا نىمىيكىشقاسـ
پىيك ىعادنىعىينەمىرۇننۇك.ىدالاـ
تلىجـىنوگاپـىشقاس ،پىتەتلىج-ـ
.ىداتلايۇزوكپىنالرۇن

»نەنىتەزاگڭايجنيش«رالالاقام

ڭىتتلۇ ىۋنەدلۇگڭىتتلۇ ادنىلوجىۋنەدلۇگ ادنىلوج
كەرۇجرە رادنابرۇقكەرۇجرە ىسەرىجەشرادنابرۇق ىسەرىجەش

قادلاپساب65ناعلوباۋكاقحۋرقىدنامراھاققاقساىتابيا:ڭايلەيڭاج

كۇلۇبىشقاسىسقاجنىتەرۇجادلاپاليوتاىگڭام

»ىگەرۇجرەڭىنىساقياشەۋا«نىتيەپشوىگڭام:ڭۇتۋابۋاج
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ماعوق.ىسىمرۇتقىلاح

راديد

ڭىدزىمىتەزاگ قانيجـــــ ىراباحــ :ـــ
ىنۇك-23ڭىديا-3 ىسياقراءــــ ــــ
ەدرەتپەتكەم ڭىدرالىشۋقوــ پاتسىۋادـ ـ
پاتىك ناعىقوــ ،پىلىرەتوكىرەدنۇـ ـ
ىعادزىمىعاميا شىۋاتساب،اتروــــــ ـــــ
رەتپەتكەم ەناجــــ ىلەجەرادــاتروـــ ــ
كىتپىساك نانڭىم120ـىگەدرەتپەتكەمـ
.ىداتسابۋقويمسەرىشۋقوماتسا

نەننۇكـەشەنرىب ىرەبـ كەشەۋاشـ
رەتپەتكەمشىۋاتساب،اتروـىعادنىسالاق
رىبء كىدنۇكـ قىدنىيادـ ،نىۋعىتتاجـ ـ
نەتتەدنى ۋناتقاسـ ۋەدنىگزىت-ـ ەنىمىلىبـ
ۋقوىلىقراۋتەتسىرونىلىميقۋەلەيبرات
ڭىدۋاتساب ىتپىتراتء،زىسپىۋاحـــ ـــــــ
ڭىلاق،ەنىۋلىرۇج ىشۋتىقوـــــــــ -ــــ
ڭىدرالىشۋقو نىعىلۋاسنەدـ ـاعۋاعروقـ
.ىتتەكىدلىپەكىيانىش

ناعلاتسابۋقو ىنۇكــ كەشەۋاشــ ـ
ناداپقاقپەتكەمشىۋاتساب-3قىلالاق

رتەم20 ۋرىدنادزىسرارازاعنىروسىلاـ
نىشىنەسوت نىسارۋتارەپمەتەنەد،پەسوتـ
ۋەشلو اعراتاق،ىنويارـ ىنويارۋلىزىتءـ
ىتقايس ىراسىدرادنىروـــ ىتسۇتءــ ــ
نەمرەلىگلەب قىناـ پىتەسروكـ ناعيوقـ
شىۋاتساب-1قىلالاقكەشەۋاش،اسلوب
پەتكەم پىجءىدڭەر،ادنىترىسـاپقاقـ
ىسياقراء،پىرەك راتقىدلىجــ ـاشنىيوبـ
ۋرىك نىلەكتوـــ مىرىياـــــ مىرىيا-ـــ ــ
پەتكەم،پىرىتسالانرو رەرىكانىساپقاقـ
ڭىدرالىشۋقوىرەگاپيشپەتكەمادزىۋا
.ىدەشلوپەلرىب-رىبءنىسارۋتارەپمەت

زىبء« قىلرابــ راتسالكــــ نەمــ ــ
ڭىدرالىشۋقو كىتتەمۋەلاــ لىميقــــ ــ

،ۋرىدنادزىسرارازـــــــانىرادنىرو ــــــ
ۋرىدنادزىسپوركيم كىدزىگرۇجـــ .ــــــ
نەمىنوس ىسياقراء،ەگرىبــ ـىشۋتىقوــ
لەگۇت نەتتەدنىـ ۋناتقاسـ ۋەدنىگزىت-ـ ـ
نەنىمىلىب ىلۋانراــ ـەناجـەگۋەلەيبراتــ
كەشەۋاشىدەد»ـىتسانىتاقـاعۋعىتتاج
قىلالاق شىۋاتساب-3ـــ ڭىتپەتكەمــ ـــ
ۋقو.يۇرڭايىسىشۋرەگڭەمراسابنىرو
نادرالاتساب پەتكەم،نىرۇبـ تاحنۇءــ ـ
ادنىبوت »تاحاشراپرىبءاعرالانا-اتا«ـ
ڭىدرالىشۋقو،پادلوج ەكپەتكەمــــ ــــ
ەدنەگلەك نىتەرەكسەـ ىلارۋتىرەتسىـ
.ىتپىتەسىعاققالۇقالانىدلا

اعۋسىعۇ كەشەۋاش،ادناعاراقـــ ـــــ
ىعادنىسالاق ىسياقراءــــ رەتپەتكەمــ ـــ
پەتكەم ڭىنىسالۋاــ ىۋسالانروـ نەمـ ـ
ڭىنىرالىشۋقو كىدنىزۇجسىءـــــــ ـــ
انىيادعاج اقپوت،ياراقــــ پىنىلوبءـــ ـــ
ەكپەتكەم نىتىقاۋ،ۋلاروــ پىتاتقاشلاــ ـ
ەگمىزىت ىتقايسۋرىدلاـــ ىدرالاراشــ ـ
ابوجىليەجگەت-يەجگەىراءناعراقتا
.نەكەنەگەلىگلەب

ناۋاس پەتكەماترو-4قىدنادۋاـ
ىدراتقىدلىجـىسياقراء ەدزەكترىۋاقـ
تىقاۋ نەمىگەزەكـ پەتكەم،پىتىقوـ ــ
ڭىنىساپقاق نانىدلاـ راتاق5ـ رىبءـ -ـ
نەنىرىب ـۋقوناعرىدلاققىلاراسىلاـ
ڭىدرالىش ۋرىكــ نىلەكتوـ ،پىزىســ ـ
رىبراء ڭو،ىترا-ىدلاــىشۋقوــ –ـ
نانىلوس يادنىتياتقاسقىلارارتەم1.2ـ
نانىساترو،پىتە ۋالاشاۋاــ نىۋەدلەبـ ـ
ىدرىتسالانرو ىقترا،لارومء.ــ پەشــ ـ
ىرەلرەكتەمزىق ەناجــــــــ ساپازــــ ــ

رەلرەكتەمزىق ىتقايا،ىدلوقــــــــ ــــــ
ەنەد،ۋرىدنادزىسراراز نىسارۋتارەپمەتــ ـ
ەگمىزىت،ۋەشلو ڭاتاقنىرەدمىزۇتۋلاـ
ىشۋتىقو،پىراقتا زىسىقااعرالىشۋقو-ــ
نەمىعاتاجپەتكەم.ىتتاقراتـىكسام
ڭىنىساناحسا نىراتقالوجۋالاشاۋانانىدلاـ
پەتكەم،پىزىس ادنىساناحساـــ رىبءـــ ـ
رىبءـەگلەتسۇ پاراقـاقتىعابـ نەدرىبـ
.ىدناتقاماتكەلوب-كەلوب،پىرىتو

ناۋاس ـــــاترو-4قىدنادۋاــــــ
پەتكەم ايتراپــ سابــ ڭىنىساكيەچايـ ـ
ڭايجيۇييلــىيجۋش پەتكەم«:ــــ ــــ
ىساناحاپيش لات5500ــــ رىبءـ تەرـ
نىتەلىتەتسى 180،ىكسامقىلانيستيدەمـ
كەلەش ىلرولحــــ ۋرىدنادزىسرارازـــ ــ
،نىعىتقىيۇس ۋرىدنادزىسرارازـەكلەتوب140ـ
،نىعىتقىيۇس ەكلەتوب140ـــــ ىدلوقـــ ـ
ۋرىدنادزىسپوركيم ،نىعىتقىيۇسـ لات31ـ ـ
نىسارۋتارەپمەتـەنەد ناديادڭامـ ۋەشلوـ
،نىباپسا ىتپانىســاناد150ـــ ـەنەدـــ
نىسارۋتارەپمەت ۋەشلوــــــ نىباپساــ ـــ
ىسياقراء،پالراياد رەدمىلوبـــ زىعىتـ ـ
پەتكەم،پىسەكياس ـانىپلاقـىتقاباســـ
نەننەگرىتلەك ىگنىيەكـــــ پەتكەمــــ ــ
ڭىنىسالۋا ۋقو،ەنىگىدزىسپىۋاحـــ -ــــ
ڭىدۋتىقو ىتپىتراتءــ ،ەنىۋلىرۇجــــ ـــ
نەتتەدنى ۋناتقاســـ ڭىنىرالاراشـــــ ــــ
»كىتتەكىدلىپەكـىيانىشـانىۋناتقانايت
.ىدەد

10تاعاسـىنۇك-23ڭىديا-3
قىلالاقۋحيشاد ڭىتپەتكەمـاترو-4ـ
قىدلىج-7 ڭىنىسالك-7ـــ سالكــــ
ىدمليفىتتاجۇحڭافيلـىسىشكەتەج

پىيوق انىرالىشۋقو،پىتاجـ ،نىگۇب«:ـ
ناعلاتسابۋقو ىشنىرىبءــــ ،نۇكـــ ــ
ىشنىرىبء زىمىعاباســ سالكـەشكەرە‹ـ
ىنىيج كىلىشپوك،يكەناق.›ــ ـەكتەدنىــ
ىسراق ۋناتتاــ ڭىنىساقياشـ ـىتتاجۇحـ
نىمليف ايۇناج،پىروكـــ ناتو-ــــــــ ــ
ڭىنىگىلىشنەپسىيۇس زىمىتەكەلمەمــــ ــــ
اققىلىشنىيق پاتـــــ ناعلوبــ ەدزەكـــ ــ
نەگنەلىگيا ىتتەرىدۇقـــــ ــىلۇەدـــ
نەنىشۇك ەتكىلرىبـــ قىياناتتاززالءـــ »ــ
.ىدەد

ەدنىشىسالك ۋرىدنادزىسرارازـــ ــ
ڭىنىعىتقىيۇس ىسىيءــ پىلەكـاعۋاناتــ ـ
رىبراء،رۇت ڭىنىشۋقوــ ڭىنىساتراپــ ـ
ەدنىتسۇ پاتالانىدلاــ ياتقانيۇت-ـ ـــ
.راتقىلۋقوناعلىيوقنەمىتەرپىتە

قىلالاقۋحيش ڭىتپەتكەماترو-4ـ
:ايشناۋچەۋشىسىشۋرەگڭەمراسابنىرو
ناعاتسابۋقو« ىشنىرىبءــــ ىنۇكـــ ـــ
ڭىتسالك53ـىگەدزىمىبەتكەم ىعىلرابـ
يساياس-ـايەدي ،پىزىگرۇجـەيبراتــ ـ
،پىتەدڭەرەتنىگىنىسۇتڭىدرالىشۋقو
لارومء نىسەيبراتـ ىسو،پىتيەشۇكـ ــ
قىدلىشناتوـىلىقرا ـىتكىلىشنەپسىيۇسـ
.ىدەد»ىتتالايۇڭەرەتەنىرەتكەرىكوك

ەگرىزاق،ادناعاراقـاعۋسىعۇ نىيەدـ
ياتاعابرات ىعادنىعامياــ ،اترو178ــ ـ
شىۋاتساب ىلەجەراداترونەپپەتكەمـ
كىتپىساك پەتكەمــ ىتقاباســ يمسەرــ
،پىرىتلەكـانىپلاق نانڭىم120ـ ماتساـ ـ
.ناعاتسابنىۋقوىشۋقو

.ەدۋرىدنىسۇتنىسىداءۋعاتسىرۇدىنىكساماعرالىشۋقوىشۋتىقوادنىسالك-7قىدلىج-8ڭىتپەتكەماترو-1قىلالاقكەشەۋاش□

كەشەۋاش□ الاقـــ قىلـ شىۋاتساب-3ـ پەتكەمــ قىدلىج-2ــ ـىسالك-4ـ
.ادۋشانىنىيجسالكقىتپىرىقاتىگزىگەناتقاباسقىتتاعاسىشنىرىبء

ىداتسابۋقوىشۋقوڭىم120ادزىمىعاميا

ناۋاس□ شىۋاتساب-3قىدنادۋاــ ڭىتپەتكەمـــ پەتكەمـــ ىرەگاپيشــ ــ
.ادۋرىدنادزىسراراز،پەشلونىسارۋتارەپمەتەنەدڭىدرالىشۋقو

نەتتەدنى ۋناتقاسنەتتەدنى ڭىدۋەدنىگزىت--ۋناتقاس ەناجڭىدۋەدنىگزىت ،قىلاكيمونوكەەناج ،قىلاكيمونوكە
قىدماعوق ڭىدۋمادقىدماعوق سوقڭىدۋماد ەنىسىڭەجسوق لوقەنىسىڭەج كىيەزىكتەجلوق كىيەزىكتەج
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