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نيەلكۋن« نىلىقشىقــ ۋرەسكەتــــ ۋەشلو-ــ ـ
ەدنىسەجيتان سىرەگزوــ ؟زىمەتياقـاسلوبـ ،»ـ
تاقاراج« نىتياملاسـ سىنىتـ ـىعىدباجۋرىدلاـ
ـىعىدباجۋرىدلاسىنىتنىتالاستاقاراجنەم
ڭىن ۋلىنادلوقـ نىتالوبـاپيشـەناجـىڭەزەكـ ـ
؟ىسياقىۋرۋا كىتكەروق«،»ــ ڭىنىۋادلوقــ ــ
؟ەنـىمەشلوـىگەدۋەدمە اڭاجىعادايپويفە»ـ
نىتيەدمەنىۋنىباقەپكوسۋريۆاشرادياىتپيت
نەكلۇڭە ەبەتوك-اكەاناحاپيشنەگنەلىگلەبـ
ادنىساناحاپيش ـرەكتەمزىقۋەدمەىتكىلىگرەجـ
ڭىنىرەل انىرالۋارۇســ ڭىنوگڭۇجــ ـاعايپويفەــ
ۋەدمەۋناتتاىسراقەكتەدنىناعرابـەككەموك
ىرادنامام -يەجگەپەلرىب-رىبءـىساپپۋرگـ
.ىدرەبپاۋاجىليەجگەت

نەنىرابرىموء!نىشۇءۋراقتۇقماداىعىلراب
تابمىق ىدنىسـ نۇقـ نەموگڭۇجـىمىناتسۇـ
زىعىتىدرەدلەـىسياقراءـىگەدنىزۇجـەينۇد ـ
ىدرىتسىنالياب نىسوت.ــ نەگلەكـ ـىتپيتـاڭاجـ
،ادنىدلاىتەدنىۋنىباقەپكوسۋريۆـاشراديا
ساب ـەس«:ناعيوقـاعلاڭيپنيجيشيجۋشـ
ىدمىن ىتقىدنىيق،ۋەدمەكەبـ ەرىتكىرىبكەلىبـ
يملىع،ۋڭەج ۋناتقاســ لادء-ـەملاد،ۋەدمە-ــ
اراش ۋنادلوقـ ساب»ـ وگڭۇج،اشنىيوبـىبالاتـ
نانمىلىع پاۋاج،اعۋباتسىداءـ ىدناباتاعۋلاـ
پەدمە،پىلوب ـىراعوجنىرەشلومۋرىتقىۋاسـ
نادۋرۋا،پىتال سىتياقــ ۋلوبـــ نىرەشلومــ ــ
ىدۋتەدنەموت لىعۇشـ پەتوتـاعيادعاجـ ۋرەبـ
اشنىيوب يملىعــ نەدۋەتترەزـ لاماقـ ـىعادۋلاـ
ڭىنىدزىڭام رىبء،پىتەىسىدزىڭامـىگەدنىشىـ
پىراقتۇق،نانىعاج رىبء،پەدمە-ــ ،نانىعاجـ ـ
رىبء،پالىدنىتىروق نانىعاجــ ،پىتراسقاجـ 50ـ
نۇك ەدنىشىـ سىنەدزىـ پاساجـ ىتپيتـاڭاجـ
-ۋيوقزونگايدانىۋنىباقەپكوسۋريۆـاشراديا
ڭىدۋەدنىگزىت-ۋناتقاس،نىسابوج7ڭىدۋەدمە

نىسابوج6 زىسقىلوت،ىدرىتساتپىلاقـ ـاققاناســ
وگڭۇج،ادناعاراق ىرادنامامــ يملىعاشنىشلىعاـ
ىدمىزرەم ادرادمىلىسابــ ماتسانەد1100ــــ ـ
ايستاترەسسيد ناعالايراجــــ ناسارو.ــــ روزــ
راتقىدنابرۇق نەمـ لوقادنىساقراڭىدرالۋادوبـ
نەگزىكتەج ىتتابمىقـىسوـــ ىدرەلەبيرىجاتــ ـ
نىسەڭەتشە يامرىدلاقــ نەن180ـىگەدمەلاـ ـ
ماتسا ،نەپتەكەلمەمـ قىلاراقىلاحماتسانان10ـ
ـمەلا«،پىساتقاترونەمرادمىيۇكىلرىڭوەناج
.»ىداليستىمۇءاعۋناتتاىسراقەكتەدنىكىد

ياڭوـەگرەلەبيرىجات لوقـ !قوجنەكتەجـ
كىلىگڭام،مەكا« ناحۋ.»ىدلاق›ادناشنىشوح‹ــ
ڭىنىسالاق ياســـ ڭيچايـ ىدمىسەـ ـىنىعرۇتـ
ڭىنىسەكا ڭىنىساناحاپيشناشنىشوحنىسەدرۇمـ
قىلايگولاتاپ انىۋالاشروبــ نەمىعىلوتــ ىداتاـ .ـ
لوقلو ناعيوقـ قىدلۇقامـ ادنىتاحـ ـىسو«:ـ
ۋاتاـىگلۇ مىلرۇعانااعراتساقۋاناقسابـىسىءـ
پوك پىلەدمەــ ۋعىۋاس-ـ نىگىدنىكمۇمـ الاـــ
نىسلەك ناعلىزاجپەد-،»ــ رەگە:لو.ـ زوءـ
ڭىنىسەدرۇم اعرالاقسابـــ نىگىتپەســ ەزىگيتــ ـ
نىنىتالا ىزوك،ەسلىبــ ەدنىسىرىتـــ مەكاـ ەدـ
نىتياتپۇق ساقۋان.ىدەد-،ىدەـ نەنىگەسوتـ
نەمىسىلاسـەتەك نەكتەۋتراتنىسامزالپناقـ
يالات ناسارو،ساقۋانـ ياملىرانادىعياقروزـ
ڭىدراتساقۋانناعلىسوقاعۋاتاىنەدرۇمپىتاج
ناعۋت ىراتسىۋتـ ڭىنوگڭۇجـ لىكۇبـ ـەينۇدـ
ىگەدنىزۇج شىعڭۇتــ اڭاجــ ـاشرادياـىتپيتــ
ـابماقىگلۇقىلايگولاتاپۋنىباقەپكوسۋريۆ
نىس كىدنىكمۇمـانىۋرۇقـ ىعادناحۋ،پاساجـ ـ
ىتقاملاس ڭىدراتساقۋانـــ پىلەدمەــ ۋعىۋاس-ـ ـ
نىسامرىتسىلاس ـاعوجەك89％نەت14％ـ
ـىزۇجەينۇدەدنىزەكرەدڭىدزىبء.ـىتتالىر
نەم نىرەتكىتسىتەجنەمىرەلەبيرىجاتۋەدمەـ
ـاتقاياكەرەترەڭىتتەدنى«__زىمىۋساتقاترو

تىمۇءنىۋ ناريو،پىتەـ ڭىدرالىسابتوناعلوبـ
لۇب،»ۋەمرەبلوجەنىۋسۇتەيەبوكىرانانو
ڭىنوگڭۇج كىتتەكەلمەمـــ ،ىگىلىشرەگماداــ ــ
.ىعاۋشكىلىشرەگماداڭىتقىلاحقا-يادنوس

نەتتەدنى ۋناتقاسـ ۋەدنىگزىت-ـ ،ەدنىزەكـ ـ
وگڭۇج سالرىدعاتتازماداـــ قاتروـ اعلۇتـ ــ
نىمىناتسۇ ەكتەدنىكىدمەلا،پەلىگياـاتتايلاماـ
ىسراق ۋناتتاــ يملىعـ ۋەتترەزـ نىگىتسەبلەسـ ـ
اقسىرادعادكىدمەلاىسو،پىتەلىرەگلىانىشلۇق
ىسياقراء نەمرەدلەــ لوقـ اساتسۇـ پەتوتــ ــ
ىدرەب ەدنىزەكرەد.ــ نەممەلاــ ڭىتسۋريۆــ ـ
ساتۇت كىدنەگـ نيەلكۋن،نىگەبزىتـ ىلىقشىقــ
ۋرەسكەت ۋەشلو-ـــ نىرەميارپــ ەناجــ دنوزـــ
نىگەبزىت قىلراب،پىساتقاتروـ اڭاجـەگرەدلەــ
نەنىتەدنىۋنىباقەپكوسۋريۆـاشرادياـىتپيت
ۋناتقاس ۋەدنىگزىت-ــ قىشاــ كىلىلەجـ مىلىبءـ ـ
نىعىلاترو ـرەلرىڭوەشىلرۇتىگەدمەلا،پىشاـ
-ۋناتقاسنەتتەدنىنىرالىتسىمىقو-نامامڭىد
ۋەدنىگزىت ەنيەبــ نىسىلىجامءناركەــ ـاعۋشاـ
ىدرىتسادمىيۇ ۋاتقاسقىلۋاسنەدڭىنايۆيلوب...ـ
لابيناىرتسينيم ىدرىدلىبءـىنانىمسۋركـ :ـ
ڭىنوگڭۇجلادء« زىسىقتلاقـــ ىۋساتقاتروـــ ــ
ناتقىدناعلوب ـرىڭونەمرەدلەنەگەتپوكادـ
نىتانالادياپەدنەكسۇتەتەقرۇبتەدنىەدرەل
ڭىنايزيالام؛»ىدلوباراشـىسراقـەناجـىگلۇ
پاتاپەديالىبـەيجىشنيلـىنامامسۋريۆ
ىتپيتاڭاجەدنىزەكرەدـوگڭۇج«:ـىتتەسروك
ڭىتسۋريۆـاشراديا ـساتقاترونىگەبزىتنەگـ
ناق ڭوسـ لىكۇب،اناعـ ڭىنىزۇجءـەينۇدــــ ــ
ىرادمىلاع ىتسىتاقــ ىدرەلۋەتترەزــ مادلىجــ ـ
كىتتەكەلمەمـايلاتي؛»ىدلاـەتەتسىرو ىلاپقۇجـ
ۋەتترەزىدرالۋرۋا ڭىنىنروــ ىرەلرەگاپيشــ ـــ
ىنانىم ىدرىدلىبءـــ ڭىنىرەلرەگاپيشـوگڭۇج:ـ ـ
نادۋناتقاس« ەگۋەدمەۋراقتۇق،اعۋيوقزونگايدـ

ـلەگۇتىۋساتقاتروىعادنىۋبرىبراءـىگنىيەد
.»ىدلوبىدمىنوء،ىدنۇقەشنەتوتيەد

لەبون ڭىنىعىليســ رىبءــ ىرەگەيـ يالىبـ ـ
نەپتازمادا«:ىدەد رەجـ ـمەتسۇـىعادنىراشـ
نىتاسالاتـەككىد نەدرىبـ رىبء-ـ سەلەكەسابـ ـ
ەدنەكتياق.»سۋريۆلادء پىساقياشـ پىڭەجـ ـ
؟ىدالوبـاعۋلا ەككىتسەبلەس،ۋنەيۇساعمىلىعـ
ىلاپقۇجايناپسيىلىج-1918.كەرەكۋنەيۇس
ىۋامۇت ىدمەلاـىللۇكـ ىسياقراء،ىدىپراشـ ــ
ۋناتتاىسراقەكتەدنىپىرىتكىرىبشۇكرەدلە
ادنىسىراب نىۋمادڭىنانيستيدەمىعنامازـىسوـ
يادنوس،ىتتەلىرەگلى قىلاراقىلاحقا-ــــــ ـــــ
ـىلىدزىڭامڭىدۋتانرونىمزيناحەمكىتسەبلەس
نىع يەدڭەرەتـ پىناتـ ـرىساع-20؛ىتتەجـ
ادنىرادلىج-60ڭىد كىلىزۇجـــەينۇدـــ ـــــ
نەنىرىبۇتىتكەشەش«ىمىيۇۋاتقاسقىلۋاسنەد
ۋيوج نىسابوجـ ،ىناكيرەما،ەدنەكتەتسىرو»ـ ــ
تەۆوس نىعادوـ ناعىتماقـ ىسياقراءـــ رەدلەــ
ناعو يەدلەگۇتـ ڭە،ىتسىلاستاـ ادنىڭوسـ ـ
ىتكەشەش لىكۇبــ ىزۇجءـەينۇدـ ەدنىمەلوكـ ـ
نەنىرىبۇت ىديوجــ ىزۇجءـەينۇد.ـ ـاشقىرياـ
نەتپىتزىبء،ادڭاتىگنىگۇبناقساتۇت،ناقسالۇ
ىسراقەكتەدنىكىدمەلانەپسىداناعنادناھاج«
زىمىۋناتتا اشاقسىقڭىتتازمادا«لادء.»كەرەكـ
،يادناقتيايراراحلاۆۋيىروتۆا»ڭىنىحيرات
حيرات« زىعان،يادناقتراعڭاـ ىدمىنەسۋاعروقــ
لىكۇبنەمۋساتقاتروىدرالايستامروفنييملىع
ڭىنمەلا ياتقىرىدۇجــ نانىۋلىمۇجـ ىدەلەكـ .»ـ
ىگەتكەزەك كىدمەلاــــ ،سەزڭەمـەكتەدنىــ ـ
نەكسەلرىب رەتتەكەلمەمـــ ڭىنىمىيۇـــ سابـــ ـ
سەررەتۋگـىسىشتاح پەديالىباتياق-اتياقـ
اساب ىدەتپىرادـــ لۇب«:ــ رىبءـ ىدمىلىعـ ــ
.»تاسءنىتالىتمۇاققامىتنى،نىتيەتپىراد

نەكەم،ناقساعلاجادزىمىلوج،زىپسالرىدعات
قاترو،قاترو ناپساــىلياىراءــــ ــىسو.ــ

ەدمەتكوك ناننارەگەت،نىيەداقدارگلەبنەنميرـ
اراق،نىيەدـاقدابامالسىء زىڭەتــ نانىۋالاعاجـ ـ
ىدرىموء،نىيەدـەنىسىيۇمـاكيرفا ناعراقتۇقــ
رىبء نەگەلرىب-ـ پىسەبلەسـ ساقياشـ ،ۋاساجـ
ىنانيسكاۆ ىگەدۋەتترەزـــ رىبءــ نەگەلرىب-ـ ـــ
پىسەلرىب لاماقــ زىسىقتلاق،ۋلاـ ناقساتقاتروـ ـ
رىبء نەگەلرىب-ـ ەنيەبــ ىسىلىجامءناركەــ ــ
قىلاراقىلاح نىرىبءـاعماعوقـ ىرىبء-ـ تەدەمـ ـ
قا-يادنوس،ىتتەسروكنىزۇجءەينۇدناقتۇت
.ىتتەسروكىنوگڭۇجنىتيالاقراكىلىشرەكپاۋاج
زىمىعىلىشنىيقزوءنىعىلىشنىيقڭىنىقلاحلەراء
ڭىناكينحەت-مىلىع،نىشۇءزىمىگىدنەگلىبپەد
نىتەڭەجــىتسۋريۆ ىدنەمراپڭەــــ ۋراقـــ ـ
،نىشۇءزىمىگىدنەگنەسزىسابۇشءـەنىگىدنەكە
قىلاراقىلاح« ڭىتكىتسەبلەسـ كىدمەلاـ ەكتەدنىـ
»لوجراعىشرىبء-نەدرىبـىعادۋناتتاـىسراق
زىبء،نىشۇءزىمىگىدنەگنەسلىماكەنىگىدنەكە
ڭىتتازمادا« قىلۋاسنەدـ قىتتامالاس،ۋاتقاســ ــ
.قىديوقاعلاىدۋالاعلۇت»نىساعلۇتقاترو

رىموء،ادنىدلاسۋريۆ ؛زىسنەمرادـەتوــ ــ
ادۋناتتاـىسراقـەكتەدنى .راسياقەتوتازماداـ
كەت قاسيوقىتكىدڭەبرىك،پاتساتـىتقىدزاراـ
نەمۋلىجپوكمىلرۇعاناادنىسارارادمادا،اناق
شۇك ىدالوبتاۋق-ـ ڭىنايبرەس.ـ ـىڭۇتڭۇزـ
رادنامامـوگڭۇجچيچۋۆ ـسىيۇسانىساپپۋرگـ
ەككىلىشنەپ ىلوتــ نەممىزەســ يالىبـ :ىدەدـ
ناعلىۋتۋرۋا،پاعروقياملىجپاتاتپا6رالو«
ڭىدرالالاق نىعىلرابـ كىلرەدـ ،»ىتقىشپالاراـ
ىۋلەكڭىدرالو« اعراتقىلايبرەسـ ڭىنىرەدزوــ ـ
زىعلاج اساتسۇلوق.»ىدرىدنىزەسنىگىتسەمەـ
تىمۇء،كەسسەبلەس الىعۇشادزىمىلوج؛ادزىمىدلاـ
ناتقىلىعڭاراق،اسلوب __الىعۇشىسو.زىمياپقىروقــ
ڭىتتازمادا ۋسەتكەموكارازوءــ ىسالىعۇشـــ ،ـــ
.ىسالىعۇشتەينەكرو،ىسالىعۇشۋسەبلەس

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

ىعىلىشاۋراشرازابكىتسيلايستوسەدرىۋاداڭاج«سەڭەككىتتەكەلمەم،ىتەتيموكقىلاتروىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇج
ىتتاراتپىساب»ىدرىكىپىگەدنىنوجۋتەدلەدەجىدۋرىدنەدلەمەكنىسىلىزۇتء

وگڭۇج كىتسينۋمموكــ قىلاتروـىسايتراپــ ـ
كىتتەكەلمەم،ىتەتيموك اڭاج«ادرىۋجسەڭەكــ
كىتسيلايستوسەدرىۋاد رازابـــ ىعىلىشاۋراشـ ــــ
نىسىلىزۇتء ىدۋرىدنەدلەمەكــــ ۋتەدلەدەجـــ ــ
.ىتتاراتپىساب»ىدرىكىپىگەدنىنوج

ەدرىكىپ« رالانىم»ـــ پاتاــ ىدلىتەسروكـ :ـــ
كىتسيلايستوس رازابــ ـىسىلىزۇتءـىعىلىشاۋراشـ
ڭىنمزيلايستوسـاشوگڭۇج ىدزىڭامـ ـىسايرازانـ
قىتتايلاماـەناج كىتسيلايستوس،ىعىدزاپماساجـ ــ
ىگزىگەن قىلىشاۋراشــ ڭىنىمىزۇتءــ ىدزىڭامـ ـ
سادمارۇق كىسە،پاساجـامروفەر.ـىگىلوبـ ــ
ايتراپ،ەسەرىسا،نانناقشا نانىياتلىرۇق-18ـــــ ـ
زىمىلە،ىرەب ەگۋتەدڭەرەتياپپاجـىنامروفەرــ
ىدنابات قىلاكيمونوكە،پىلوبــ سىلىزۇتءــــ ــ
ڭىنىسامروفەر ۋەتكەتەجـ ـەلۋاسقىلوتنىلورـ
كىتسيلايستوس،پىرىدنەل رازابــ ـىعىلىشاۋراشـ
نىسىلىزۇتء زىسكىدزۇــ ناس،پىرىدنەدلەمەكـ ــ
ناعادنويلليم ڭىتقىلاحـ نىگىلىدنەسلەبـ ـاشنىرابـ
شىگرىدنو،پىرىدلىمۇج ڭىدرەتشۇكـــ نىۋمادـ
اشنىراب ايتراپ،پەبەجــ نەمــــ ڭىتتەكەلمەمـ ـ
ـياعىناشنىرابنىگىدڭەشرىمو،نىتارياق-رەگىج
ەينۇد،پىت ەدنىزۇجــــ نىتەسەدزەككەريسـ ـــ
.ىتتاراجنىتەمەرەكۋمادڭاشپاشڭىناكيمونوكە
نەمىنوس ىدرالانىم،ەگرىبــ ەروكادــــ ۋلىبءـ ـ
كەرەك مزيلايستوسـاشوگڭۇج:ـ ەگرىۋادـاڭاجـ
ماداق ڭىنماعوق،ىداتساتـ ادنىعىلىشياقـىتسابــ ـ
ـنىقراقىراعوجاكيمونوكە،ىدلىۋتسىرەگزو
نەم نەنىڭەزەكۋتراـ ىراعوجــ ۋمادـىلاپاسـ

ىسو،ىتسىيوـەنىڭەزەك ،نەمراليادعاجاڭاجــ
رازابڭىدزىمىلە،ادناعرىتسىلاسنەمراتپالاتاڭاج
ىسەيۇج ڭىدرازاب،ىدەبنەدلەمەكەدـىلاءـــ ـــ
نەپتەمىكۇ،سەمەىتكىلىكتەجىلاءىۋلىتەج
ڭىدرازاب قىلوتـىسانىتاقـ ىعات،ىدەملەتتەرـ ــ
ۋرەبمەدـاعرازاب ـروتكاف،ۋلوبزىسكىلىكتەجـ
ڭىنىۋسىۋاڭىدرال زىسسىلىكرىـ ،ىۋاملوبـــ ــ
ىتقىلياب ۋرىتسالانروــ ڭىنىگىلىدمىنوـ ىراعوجـ ـ
قىلوركيم،ىۋاملوب ـڭەشرىموڭىناكيمونوكەــ
ڭىنىگىد نىرورەلەلەسامىتقايسىۋلوبزىسلاءـ
پىۋەت ـىرەگلىىدۋمادىلاپاسىراعوج،رىتوـ
ەدۋتەل يالاتەدـىلاءـ مزيناحەم،سىلىزۇتءـ ــ
ىنايەدي،زىسزوسء،ەدۋرۇسرىموءىرەلىگرەدەك
نىسامروفەرۋرىدنالرازاب،پىتەتازاىرانانو
ناتسامىجلۇب ىراعوج،پىتەدڭەرەتـ ەديەگڭەدــ
كىسە قىلاكيمونوكە،پىتيەڭەكىدۋشاـ ـىزۇتءـ
ڭىتسىل كىدزىگەن،ىتتاپيسـىشۋشەشــ ـىتتاپيســ
ىلەلەك ادنىرالامروفەرــ ڭىتــ ،پىتاراجـەجيتانـ ـ
قىلاڭاج كەرەكۋشاـ ڭىنىياتلىرۇق-19ـايتراپ.ـ ـ
ىشنىتروتءىتەتيموكقىلاتروىتكەزەك-19ـەناج
ىپلاج ڭىنىسىلىجامءــ كىتسيلايستوســ ـىگزىگەنـ
قىلىشاۋراش ىدناباتـەنىمىزۇتـ ۋلوبـ ىنوـەناجـ
ۋرىدنەدلەمەك ـسالانروقىلايگەتارتسىگەدنىنوجـ
نىرالۋرىت ،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەيادــ ــــــ
قىلاكيمونوكە سىلىزۇتءـ اقسابەناجنىسامروفەرـ
سىلىزۇتءـىعادراتقاجاد نىسامروفەرـ مىلرۇعاناـ ـ
ىراعوج ،ەديەگڭەدىراعوجمىلرۇعانا،اداماتسابـ
مىلرۇعانا ىراعوجـ مىلرۇعانا،پىتەلىرەگلىاداناسىنـ

مىلرۇعانا،ىدلەمەك،ىلەيۇج ناعنالاعلۇت،ناقسىلوتـ
ىراعوج ىگەديەگڭەدـــ كىتسيلايستوســ رازابـــ ـ
ىعىلىشاۋراش نىسىلىزۇتءــ ۋتانروـ نىشۇءـ ـىسوـ
.ىدلىيوقاعاترورىكىپ

ڭىدرىكىپ« ىشكەتەج»ـــــ ىسايەديــــــ :ــــ
ڭىنڭيپنيجيش ـستوساشوگڭۇجرىۋادءاڭاجـ
مزيلاي نىسايەديـ -19ايتراپ،پىتەـىشكەتەجـ
ڭىنىياتلىرۇق ەناجــ ىتكەزەك-19ــ قىلاتروــ ــ
ڭىنىتەتيموك ىشنىتروتء،ىشنىشۇء،ىشنىكەــ ــــ
ـىتكەيادياپپاجنىحۋرڭىنىرەتسىلىجامـىپلاج
ڭىنايتراپ،پىرىدنەل ىگزىگەنـــ ،نىسايرازانــ ـ
ىگزىگەن،نىنايشۋلـىگزىگەن نىسابوجـىپلاجــ ـ
لىتاب ـنالاعلۇترىبءىتسەب«،پىرىدنەلىتكەيادـ
قىلىپلاج»ۋرىد نىۋرىتسالانروــ رىبءـ ساتۇتـ ـ
پالراپسوج ياپپاجىتتروتء«ەناجپىتەلىرەگلىـ
ىتسەكياسنىۋرىتسالانروقىلايگەتارتس»ۋادنىرو
قىلىتقىنرو،پىتەلىرەگلى ادنىسىرابــ ۋەلىرەگلىـ ـ
تەمزىق ىدناباتـانىسانراـىپلاجـ اڭاج،پىلوبـ
ـنىعاجۋادماق،پىلوبىدناباتـانىمىناتسۇۋماد
قىدمىلىرۇقـىعاد ىلەجـىگزىگەنـىنامروفەرـ
ىدناباتـەگۋتە ىتقىلاح،پىلوبـ نەكتەكەزوــ
ىدناباتـانىسايەديۋماد كىتسيلايستوس،پىلوبـ ـ
قىلىشاۋراشـىگزىگەن پىلوبىدناباتـەنىمىزۇتـ
ىعىقۇكىلۇم-لام،پىرىدنەدلەمەكـىنوـەناج
نىمىزۇتء ۋرىدنەدلەمەكــ نەمــ ىدرالروتكافـ ــ
ارىدنالرازاب ىدۋرىتسالانروـ نىيۇتءــ ،پىتەــ ـ
قىلاكيمونوكە سىلىزۇتءـ نىسامروفەرـ ياپپاجـ ـ
كىتسيلايستوس،پىتەدڭەرەت ىعىلىشاۋراشرازابــ

نىسىلىزۇتء لەدەجـ ىراعوج،پىرىدنەدلەمەكـ ــ
كىلۇم-لام،پىرۇقنىسەيۇجرازابىگەدمەشلو
ىعىقۇ ىلىقراــ ىدمىنوءــ ،ىدۋرىدنەلرەگىجـ ـ
ڭىدرالروتكاف نىكرەـ ڭىنىرەساـاعاب،نىۋسىۋاـ
ڭىنەكەساب،نىگىلىدمەكي ـىتپىتراتءەدلىداءـــ
،پادڭاتنىرەتكىدزۇڭىدرادنىروپىساك،نىۋلوب
نىزىسماراج نادراتاقـــ ىدۋرىدلاقـــ ەگەزۇجـ ــ
كىدمىزۇت،پىرىسا ەناجپىتيەشۇكىدۋادماقــ
ىتتەكەلمەم،پىتراسقاج ىسەيۇجۋلاسـەگنوجــ
نەم ىدۋرىدنادنامازىسونىتەلىباقۋلاسەگنوجـ
شىگرىدنوڭىنىسانىتاقسىرىدنوء،پىتەلىرەگلى
ـسەليۇارازوءنەپسيزابڭىنامرىدنوق،نەپشۇك
مىلرۇعانا،پىتەلىرەگلىنىۋ ىراعوجــ ،ىلاپاسـ
مىلرۇعانا مىلرۇعانا،ىدمىنوءـ مىلرۇعانا،لىداءــ
.كەرەكۋەبەجىدۋمادىدناياب

ەدرىكىپ« اعاترو»ــ ناعلىيوقــ ىگزىگەنـــ ـــ
ڭىنڭيپنيجيش__پيسنيرپ اڭاجـــ رىۋادءــــ
كىتسيلايستوسـاشوگڭۇج نىسايەديـاكيمونوكەـ
ىشكەتەج ىدناباتـەگۋتەــ شىگرىدنو،ۋلوبـ ــ
ىدرەتشۇك ىدناباتاعۋتىمادەناجـەگۋتەتازاـ
كىتسيلايستوس،ۋلوب ىگزىگەنـــ قىلىشاۋراشــ ـ
ىدناباتـەنىمىزۇت ۋلوبـ ـنەدلەمەكىنوەناجـ
سىرۇدنىسانىتاقڭىدرازابنەپتەمىكۇ،ۋرىد
رىبء ىتقاجــ ىدناباتـەگۋتەــ ۋادماق،ۋلوبــ ــ
ىعادنىعاج قىدمىلىرۇقــ ـىگزىگەنـىنامروفەرــ
ەديەگڭەدىراعوج،ۋلوبىدناباتـەگۋتەـىلەج
كىسە ۋتيەڭەكىدۋشاــ نەمـــ ۋرىدنالرازابــ ــ
نىسامروفەر ڭىدۋتەدڭەرەتـــ نىرىبءـ ىرىبء-ـ ـ

.ۋلوبىدناباتەنىۋەلىرەگلىەگرىب،پەبەج
رىكىپ« ىپلاج»ــ اعنۇمزام8ــ ،ىدەنىلوبــ ــ
نىمىزۇتءكىشنەمقىلىپلاج:ىديتماقىدرالانىم
ىگزىگەن اعلۇتــ ىلرۇتء،پىتەــ ـىگەتكىشنەمــ
قاتروـىتقىلىشاۋراش ،پىلوبىدناباتاعۋتىمادـ
قىلوركيم ڭىناعلۇتـىگزىگەنـ نىگىدڭەشرىموـ ـ
رازاب؛ۋرىتترا نىمىزۇتءكىدزىگەنىعىلىشاۋراشـ
رازاب،پەدمەكەب زىساماتماقنىسەكەسابلىداءــ
مىلرۇعانا؛ۋتە نەگنەدلەمەكــــ ىدرالروتكافـــ ــ
ارىدنالرازاب ۋرىتسالانروـ نىمزيناحەم،سىلىزۇتءـ
ساتۇت،پىتانرو ىتاۋققىدزاپماساجڭىنماعوقــ
نەم ڭىدرازابــ نىگىدڭەشرىموــ مىلرۇعاناـــ ـــ
ڭىتتەمىكۇ؛ۋتالۋاق ىۋراقسابــ نەمـ تەمزىقـ ـ
ۋەتو ەدنىسىداــ قىلاڭاجـ قىلوركام،پىشاـــ ـــ
ـلەمەكنىسىلىزۇتءۋلاسـەگنوجـىناكيمونوكە
قىلاح؛ۋرىدنەد نىسىمرۇتــ ۋرىدنادزىساماتماقـ ـ
ـنەدلەمەكىنوەناجپىلوبىدناباتـەنىمىزۇت
ڭىنماعوق،پىرىد نىگىلىتتەلىدا،نىگىدلىداـــ ـــ
؛ۋەبەج مىلرۇعاناـ قىشاىگەديەگڭەدىراعوجـ
قىلاكيمونوكە كىسە،پىتانروسىلىزۇتءـاڭاجـ
ىلىقراۋشا ىدۋماد،ىنامروفەرـــ ؛ۋەبەجــــ ــ
نىمىزۇتء،ڭازىعىلىشاۋراشرازابكىتسيلايستوس
ـاتماقىدۋلاسەگنوجنەمڭاز،پىرىدنەدلەمەك
زىسام ڭىنايتراپ؛ۋتيەشۇكىدۋتەــ ياپپاجــــ ــ
ـيەشۇكىنوەناجپىلوبىدناباتـانىعىلىشساب
امروفەر،پىت انىۋلىراقتاىدمىنوءڭىنىرالاراشــ
.ۋتەكىدلىپەكىيانىش

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

ىدەلىگيااتتايلاماىدۋلوبسالرىدعات،پىساتسۇلوقەدۋەتترەزيملىع
ىدەلىگيانىگىلىشرەكپاۋاجوگڭۇج،پىناتتاىسراقاساتسۇلوقەكتەدنىكىلىزۇجەينۇد__

ىسىشۋلوشڭىنىتەزاگقىلاح□
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ىتكىلىكە ،پالامياجـــــ ـــ
تاحنۇء ەگزىمەشكەتـــ ــــــــــــ
!زىڭىلىسوق

راباحىدزىڭام

زىمىشلىتء ۋايــ ڭىديا-5.ىديالراباحڭيمـ
ىنۇك-15 ڭايجنيشــ اقاسـ مىلىعــ ـاكينحەت-ـ
ىرەلرەكتەمزىق ڭىنىماعوقـ مىلىعـ قىلاكينحەت-ـ ـ
ۋتەسروكـىگلۇ كەشەۋاشـىساشقابـ ـىسالاقـ
ڭايجنيشناقسالانروانىلىۋاقىتتلۇرۇعادىلىشا
ىتكەشىعىلىشاۋراشىمىقۇتپوشءىدناليجيۇر
ىلايمونوتۆالۇب.ىتساـاكسەۆيۋـەنىگىتسەتكىرەس
ڭىننويار شىعڭۇتــ ىلاپاســ پوشءــ ـىمىقۇتـ
مىلىعـىعىلىشاۋراش نانىساكينحەت-ـ ۋتەسروكـىگلۇـ
ڭىنىساشقاب كەشەۋاشــ ـەگرىيمسەرـانىسالاقــ
.ىدالاناسىسىگلەبڭىنىگىدنەكپەت

اكينحەت-مىلىعاقاسڭايجنيشـىلىج-2018
ىرەلرەكتەمزىق ،پىرىتسادمىيۇىدرادنامامـىماعوقـ
ىلايمونوتۆا ڭىننويارـــ لامــ ڭىنىعىلىشاۋراشـ ـ
نەمىۋماد پوشءـىلاپاسـ پىساكـىمىقۇتـ ـ
ۋەتترەز-ۋرەسكەتلىجرىبءانىۋمادڭىنىسالاس
،پاسمۇجتىقاۋلىج10ادنىڭوس،پىزىگرۇج

نويلليم600 قازاقەلى،پىراعىشىجراقناۋيـ
ەناجادنىعامياياتاعابرات،ادنىسىلبوـىلايمونوتۆا
ياتلا پوشءىلاپاسقىلۋمڭىم200ادنىعامياـ
ىمىقۇت ىبىساكـــ نىسازابــ ۋرۇقــ نىسابوجـ ــ
.ناعادلۇقام

ىبىساكىمىقۇتپوشءىدناليجيۇرڭايجنيش
شىعڭۇتـىعادڭايجنيشـىگىتسەتكىرەسـىتكەش ـ
ناعلىرۇق پوشءــ نىمىقۇتـ ۋەلرەنام،ۋرىدنوءـ ـ
ۋتاسـەناج رىبءـ ناعلىرىدنالاعلۇتـ نىروپىساكـ ـ
نەمىسەۋشادقىلىشاۋراشلىۋاڭايجنيش،پىلوب
سىترۇء،پىسەلرىب لىج3ــ اعناۋينويلليم6ـ
ىجراققىۋج ۋسوقــ پوشءـىلىقراـ ـىمىقۇتـ
ىبىساك نىسازابـــ ىتقاموق،پىرۇقــ مىلىعــ -ـ
قىلاكينحەت لوقـەگرەتكىتسىتەجـ ،پىزىكتەجـ ـ
ىلايمونوتۆا نويارــ پوشءـىلاپاسـىلەجەرادـ ـ
نىسازابـىمىقۇت .ىدالاقزىگەنكىرەبـاعۋرۇقـ

قىدنويارـىلايمونوتۆا مىلىعـ ىماعوقاكينحەت-ـ
ىرەلرەكتەمزىقاكينحەت-مىلىعاقاسڭايجنيشنەم
پىرەسكەتـىماعوق ۋتىكەب-ـ لۇبـىلىقراـ ازابـ
مىلىع قىلاكينحەت-ــ نىساشقابـىگلۇــ ۋرۇقــ ـ
ەنىمەشلو ىدەسەليۇــــــــ ،پاراقپەدــــــ ـــ
ۋتەسروكـىگلۇ ڭىنىسازابــ نىۋساـاكسەۆيۋــ
.ناعادلۇقام

ەتكەزەك ڭايجنيشــــ پوشءىدناليجيۇرــ ــ
3000ىگىتسەتكىرەسـىتكەشـىبىساكـىمىقۇت
ڭىم10نەمىسازابىمىقۇتپوشءىلاپاسۋم
نىسازابۋانيجمىقۇتقىلايگولوكەيعيباتقىلۋم

ىلرۇتء،پىرۇق قانىسنىمىقۇتپوشءىلاپاســ
.نەگرىدلىتەجپىتيەبوكىراءنەككەەدنىتەر

انىسابوجۋماد ىسو،ەدنەگلەدزىگەنـــــ ــــــ
كىتسەتكىرەس لىج5ـەت3ـ تىقاۋـ پاسمۇجـ

ڭىم100 قىلۋمـ ىلاپاسـ پوشءــ نىمىقۇتـ ـ
اتتىقاۋلوس.نەكەىشقامرۇقنىسازابۋرىدنوء
پوشءىلاپاسنەگرىدنوىسازابىمىقۇتپوشء
ىمىقۇت ڭىدزىمىعامياــ مەجـىلاپاسـ ـىتپوشء-ـ
ۋتىماد نىتەجاقـ نەمۋرىدناتتاعاناقــ ،ەگرىبــ ــ
ىلايمونوتۆا نويارـــ نەمـ ىدرەلەكلوـىكشىـ ـ
.نەكەىديادماقنەمىمىقۇتپوشءىلاپاس

ىتپەتەگرىانىسالاقكەشەۋاشىساشقابۋتەسروكىگلۇنانىساكينحەت-مىلىعىعىلىشاۋراشىمىقۇتپوشءىلاپاسشىعڭۇتڭىننويارىلايمونوتۆا

نيۋاىشلىتءىتكىرە،ڭۇرناييلزىمىشلىتء
ىديالراباح ىنۇك-18ڭىديا-5.ــــ ۋحيشـــ
ۋايچڭۇحـىسالاق قامىتنىـىسامراقسابـىلامءـ ـ
كىتتەمۋەلاـىلوج ڭىنىعامۋاـ ماحلىءـىنىعرۇتـ ـ
ڭىنمىساق -ىتتەرڭىنىسالۋاادزىمىناعرابەنىيۇـ
ازات ىلرۇتء،نىگىدنەكەـ ڭىدراتتازــ نەمىتەرـ ـ
پات،نىناعلىيوق ياتقانيۇت-ــ نىعاشـ سىنوكوكـ
ادنىساشقاب لىزىق،ناجالكابـ روديماپ،شىرۇبــ
رەتسىنوكوكـىتقايس ارىپلۇقـ پىسوءـ نىناعرۇتـ
.قىداقياب

ماحلىء كىتتەمۋەلا«:ـ ڭىتقامۋاــ ىلايتراپــ ــ
ىرالرداك نەمـ تەمزىقـ ڭىنىتەرتاـ ىرەلەشۇمـ
ىدزىمەشوك ىمەنۇـــــ پالازاتــــ ،ىدارۇتــ ــ
ناتقىدنوس نەمـــــ پالازاتىدمالۋاەدـــ ـــ
،مىدەتتەر يادنۇمـ ىدالوبىلياجاعناجـاتروـ
.ىدەد»نەكە

لىيب لىجـ نانىسابـ ۋحيش،ىرەبـ قىلالاقـ ـ
ماعوق ڭىنىسەمەكەمـىگىدزىسپىۋاحـ ۋايچڭۇحـ ـ
قامىتنىـىسامراقسابـىلامء كىتتەمۋەلاـىلوجـ ـ
قىدلىشاماتسابىتەرتاتەمزىقنىتارۇتادنىعامۋا
سىنوق،پىتە يالاتـانىساتروــ -ۋەتتەرتەرـ
.ىدەنەگزىگرۇجۋاڭو

كىتتەمۋەلا ڭىتقامۋاــــ ىشنىرىبءـــ ،ىيجۋشــ ـ
كىلىشپوك«:ڭايچيلىعىتسابڭىنىتەرتاتەمزىق
ڭىنەشوك ىدراتقىسقوقـىعادنىۋالاعاجـىكەـــ ـ
مارا،پالازات ىدرەتپوشـــ ،پاتوـــــ -قىراـــ
ىدرادناعوت ،پىشراــ ڭىدرادنىعرۇتـ سىمرۇتـ ـ
.ىدەد»ىداڭوناتسابۋتنىساترو

نىشىءالۋا،پىۋجنەدە« سىنوكوك،پالازاتـ ـ
نىساشقاب راء،نىميالياعڭىــ يادنۇمـىنۇكــ ـ
.»ىلادياپادامىعىلۋاسنەدۋەتسىىدراتسىمۇج
ۋحىسابـىنۇك-19ڭىديا-5 ۋحىسابـىلىۋاـ
ڭىنىعاتسىق ىنىعرۇتــ پىلاتۇمءــ ڭىتتەمماحۇمـ ـ
ەنىيۇ ەدزىمىنەگرىكــ ياشـ راتسىدىـەنىلەتسۇـ ـ
سا،ىتپىلىزىتءـىتتەر نازاقـىگەديۇـــ -ـ
،قاشو كەرەكـىلرۇتءـ ڭىدراتقاراج-ـ ىعىلرابـ
انىنروزوء يۇء،ىتپىلىيوقـــ -پـاتـىشىءــــ
سىنوكوك،ازات پاتادـىساشقابــ ياتقانيۇت-ـ ـ
.نەكە

پىلاتۇمءـىعاتساج58 رىزاق«:ـ ىسياقراءـ
نىيەدـاعراتقاتسىق ساتـ لوجـ ،پىلىزىكتەجـ ـ
،پىلىرەكموكنەمنامروىگەرىڭوتڭىدزىمىيۇء

سىنوق،پىنادلىساج زىماتروـــ ناعرابـ نىياسـ ـ
زىبء،ىدراسقاج ىدزىمىيۇءەدـــ ىتتەر،ازاتـ ــ
.ىدەد»كەرەكزىمىۋاتسۇ

،ىتتەرادازاتىرادلوجڭىنىعاتسىقۋحىساب
رادنىعرۇت ناعلىرىدنادلىساجـىسالۋاــ لۇب...ـ ـ
ڭىتقاتسىقـىسو سىنوقـ نىساتروـ پەتتەرـ -ـ
ڭىنىگىدنەكتەتسىرونەپشۇكرابنىتەمزىقۋاڭو
ىسەجيتان لىيب.ــ نەنمەتكوكـ ۋحىساب،ىرەبـ ــ
نىساتروسىنوقڭىدرەتتەرتا-قاتسىقـىعاتسىق
،پىتراسقاج ىدۋرۇقتەرتا-قاتسىقـىتكىروكـ
تەمزىق ىنىيۇتءــ ،پىتەــ ـىساكيەچايـايتراپ«ـ
كىلىشكەتەج نەمىرالىسابتوىرەلەشۇمايتراپ،ۋتەـ
سىنالياب اراقۇب،ۋاساجـ ىلىساتء»ۋسىلاستاــ
ىلىقرا قاتسىقــ ڭىنىرادنىعرۇتــ ،سىرىدنوءــ
سىمرۇت تراشــ نىيادعاج-ـ ىپلاجــ كىتتەبــ ــ
،پىتراسقاج انىسىلىرۇققاتسىق-لىۋاىتكىروكـ
.ىدەتسۇشۇك

ۋحىساب ڭىم50ــىلىۋاـــ ىجراقناۋيــ ـــ
ەنوك،ىلرەتاق،پىراعىش قارىپوتـــــ ىدرەليۇـ ـ
،پىعاش پۇتء3500ـــ ساتــ ىراس،املاــ ــ
ىتقارىپاج نىشرىگەشـــــ ىتقايســــ شاعاـــ ــ
نىتەشوك ؛ەسكەــــ ڭىم300ـ ىجراقناۋيـ ــ
ىگزىگەن،پىراعىش رادلوجــ نەمـ ڭىدرەلەشوكـ
ىعادنىۋالاعاجـىكە ىدلاگوكــ نەماكتەشارــ ــ
رىبء،پاشروق ىدرادلوجرىقڭۇش-ىليومىلوبءـ
.ىدەدنوج

ىگنىگۇب ىنۇكــ ۋحىسابــ ارابـانىلىۋاــ ـ
،زىڭاسلاق قاادنىۋالاعاجىكەڭىنىلوجەشوكـ
ىتسۇتء رىمەتــ اكتەشارــ لوج،نىناعلىتانروــ ــ
ىۋالاعاج لىساجــ سىلۇپءــ شاعا،پىلىماجــ ــ
ىراتقارىپاج يۇكمەسا،پىلاعرىەگرىبنەملەجـ
ىتكىروك،پىرىدنۇت قاتسىق-لىۋاــ ـىتەبلەكـ
.ىدياليستاززالءاعزىڭىناج

قاتسىق ڭىنىساكيەچايـايتراپـ ڭاۋـىيجۋشـ
ڭىشياك لىيب«:ـ -تەبڭىدرەتتەرتا-قاتسىقـ
ىسەنيەب ىلوج،پىراسقاجــ ەشوك،سىگەتــــ ــ
قاتسىق،قىراجـىعارىش ىتكىروكىساتروــ
يادۋلوب ىعادلا.كىدزىكتەجلوقـەككىلىدمىنوـ
ەدرەج زىبءـ سىنوقـ نىساتروـ پەتتەرـ ۋاڭو-ـ ـ
كىدنىزۇجسىء،پىتەتسىروىتساعلاجنىتەمزىق
زىمىتەكەرا ىلىقراــ ىتكىروكــ قاتسىق-لىۋاــ ـ
.ىدەد»زىمارۇق

زىمىشلىتء ڭىشۋاگڭاۋـــــ ىديالراباحــــ .ـــ
ەدرەجـىسو« سىمرۇتـ تەمزىق،پىرىشەكـ ــ
ەمىنەگەتسى لىج63ـــــ ىدلوبــ ىعنىقاج.ــ ـــ
ەشەنرىب نادلىجــــ اتقاتسىق،ىرەبـ ناساروــــ ـ
رەتسىرەگزوروز تلافسا،ىدلوبـــــ لوجـــــ ــ
ناداڭاج،ىدلەسوت ىدنىلاسـاشقابــ ىدەد»...ـ
ادۋايات ناققىشـاعايسنەپـىعاتساج71ـ قاتسىقـ
.ابىگالىرداك

ابىگال ىراسقىبوقــ لۇعڭومــ ىلايمونوتۆاــ ــ
قالۇبىتۇعابـىنادۋا لامـ قالۇبىتۇعابىسامرەفـ
ڭىنىعاتسىق لۇب،ىنىعرۇتـــ قاتسىقـــ امرەفــ ــ
ىناگرو ناعرۇتـــــ ــىعادنادۋاىراءنىروـــــ
قاتسىق-لىۋا سىنوقـــ نىساتروــ ۋەتتەرــ -ـ
.قاتسىقنىتەتەسروكىگلۇنادۋاڭو

نادلىج-2019 قالۇبىتۇعاب،ىرەبــ ــــــــــ

ىعاتسىق نويلليم3ـــــ ڭىم600ــ نانناۋيــ ــ
ناداڭاج،پىرىتلەكاعلوقنىسىجراقناسىنماتسا
تلافسا لوجـ رالۋاياج،پىلاسـ ىتكەنروانىلوجـ
شىپرەك اعراتقىدلاگوك،پىزىقتاجـــ شاعاـــــــ ـ
ىلاكتەشار،پىگە ناعروقــ تەينەدام،پىتانروـ ـ
نىلاۋاد ناداڭاج،پىزىســ ناعروقـــ ىدلاســ .ـ
نەمىنوس نىرۇب،راتاقــــ امرەفـــــ ىناگروـــ ــ
رىقوقـىعادنىدلا قىسقوق-ـ پىلىيۇءـ نىتاتاجـ ـ
ەگرەج ىحڭاچۋايشـــ نىساشقابــــ ،پىلاســـ ــ
ىدناساج لوكـــ ىداساجــ سوب.ـــ ناقتاجــ ــ
ەگرەلرەج رىپمالاقــــ لۇگـــ ىساشقابـ نەمـــ ـ
.ىدلاسنىساشقابسىمەج

امرەف ڭىنىموكتراپــ :ـىجڭىشيلـىسەشۇمـ
قاتسىق-لىۋا« سىنوقــ نىساتروـ ۋەتتەرـ -ـ
ۋاڭو نىتەمزىقــ نەننەكتەتسىروــــ ىرەبــــ ــ

اراقۇب نەمـــ داكــ ىساماشرالرــ نىتەتەجـــ ـــ
ىدراتسىمۇج لەگۇتـــــ ىدەتسىىرەدزوــــ .ــ
رىبء -مادا400اراقۇبنەمرداكىرەبنادلىجـ
نەتتەر قىتراـ كەبڭەـ رىبء،پەتسىـ نويلليمــ
.ىدەد»ىدەدمەنۇىجراقەدنىتسۇڭىنناۋي

ىلىج-2019ەدۋگەشاعاىگزۇك،ەسەرىسا
،پاتسابناديا-10 نىيەدـانىعاياڭىديا-11ـ ـ
ڭىم10ـىنىيج پۇتءـ ەدرەگە.نەككەشاعاـ
ناعۇب پادلاجـانيشامـەناجماداــ نىتەتەتسىـ ـ
اسلوب ڭىم100،ــ ڭىنناۋيـ ەدنىتسۇـ ىجراقـ ــ
.نەكەىدالاسمۇج

نادۇب رالرداك،ترىسـ پىسىرىكىرەدزوــ ــ
،پەتسى ڭىم6ـ كىلرتەمـىشراشـ تەينەدامـ ـ
نىلاۋاد رەگە،ناعزىسـ ەنىگىتسەتكىرەسامانراجـ
ەگەمرەتوك پىرەبـــــ نىتەتەتسىــ زا،اسلوبـــ ــ

ەدنەگەد ڭىم100ــ ىدالاسمۇجـاشقاناۋيــ ــ
نەكە ناداڭاج.ـ ناعلاساجـ ڭىدلوكىدناساجـ ـ
نىساپسوت اعۋلاســ ليبوموتۆا4ــ ساتـاتلامـ ـ
قىدلاگوك،ۋسات ىدرەلرەجـــــ ۋەتسىگەتـــ ــــ
ڭىدرالىتقايس نىعىلرابــ رالرداكــ نەتتەمزىقـ ــ
.نەگەتسىادنىراتتىقاۋىقترىس

ناگرو ىرداكــ لۇگنامراــ ىلەسەيت«:ـــ ــــ
ىدزىمىتەمزىق پەتسىـ نانناعلوبـ كەبڭەنىيەكـ
ەدنەگەتسى ادنىنىشـــ ەدەستيا،زىمياشراشــ ــــ
ىگەبڭە ڭىدزىمــ نەنىسىمەجــ نەگلەكـــــ ـــ
ىدرەتسىرەگزو ڭىتترۇج،ەدنەگروكـ ـانىسىعلاــ
،ەدنەگنەلوب قاساشراشـاشناقــ يادنىتيتاتـاتـ ـ
.ىدەد»ىدەلىزەس

ىتقاتسىق ،ۋرىدنادلىساج،ۋرىدناتقىراجـــ ــــ
ۋرىدنەتكىروك ىسايرەنەجنيــــ پىلادنىروــــــ ــ

نانناعلوب ىنو،نىيەكـ ۋراقساب،ۋاعروقــ ـەتوــ
ىدزىڭام نەمىنوس.ــــ ناگروـــــ ىرالرداكــ ــ
نەم اتقاتسىقـ نىتارۇتــ رالرداكـ ڭىناتپاراءـ ـ
امۇج،ىبنەسيەس ىرەدنۇكــ سىنوقـ نىساتروـ ـ
ياپپاج ۋالازاتــــ نىلىميقــ ؛ەستەتسىروــــ ــــ
ىتكىلەدنۇك ۋراقسابــ انىراتسىمۇجــ ـىشقىلازاتــ
قاتسىق،پىلوبـىتپاۋاج ڭىنىتەبلەكــ ناشاقراءـ
.ناعاتقاسنىگىلىتتەر،ازات

امرەف ىعىتسابـــ ۋاتـــ ڭيچوگـ -لىۋا«:ـ
ىتقاتسىق ۋرىدنەدلۇگــــ سىنوقــ نىساتروـــ ــ
ۋەتتەر نادۋاڭو-ــ رالرداك،ىدالاتسابــ نەمـــ ـ
ڭىناراقۇب قاتروـ لىۋا،ادنىۋنىشلۇقـ قاتسىق-ـ ـ
ىساترو ناعرابــ نىياســ ،ىتسۇتءـەيەكروكــ ـ
زىبء ىتپىتء،پىنىشلۇقـىتساعلاجـ ـىسقاجەدــ
.ىدەد»زىميەتسى

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

.ادۋلاسنىيۇءتۇقيەبۋرىدناتتاقۋاىتقىلاحىسابتوڭىدياحەۋشۋفىنىعرۇتقاتسىق□

ىتتلەنەكاقتىقابيۇءتۇقيەب
كەشەۋاشـىنۇك-18ڭىديا-5 ،ىداتسابسىلىرۇقىۋەشۇنەنىيۇتۇقيەبۋرىدناتتاقۋاىتقىلاحادنىعاتسىقالىباىلىۋاقاباقاراقـىسالاقـ
.نەكەىدالوبەگۋرىكپىشوكادنىسابڭىديا-9،پىلوبپىنىلاسادنىڭوسڭىديا-6نەمەجەم

الىبا،ادناعاراقـاعۋسىعۇ نەگرىكپىشوكىسابتو59ەدنىشىڭىنۇم،ناعلاسنىيۇءتۇقيەبۋرىدناتتاقۋاىتقىلاحىسابتو62ـىعادنىعاتسىقــ
.نەگنەتكىلىگيناتتاجاراقاشمىسوقناۋيڭىم18ىسابتورىبراءىراء

نيچنايناپزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

،پىنەتكىروكىساتروڭىدرادلىۋا-الاق:ۋحيش
ىتسۇتءيارىداجىلىڭوكترۇج

ناننىقاج ۋسناعيۇقىنادۋانىجلىبرودءىرەبـ
لام ناعيۇقـىسامرەفـ مىلوبءرىبءڭىنىعاتسىقـ
ىرادنىعرۇت قىدمىلىرۇقـانىسالۋازوءـ ناتقاجـ
ۋالاڭاج ىدزىگرۇجــ انىسالۋارالو.ــ سىمەجــ ـ
نىشاعا سىنوكوك،پىگەـ ىلاكتەشارانىرالاتقاتــ
،پىگەلۇگانىدلاڭىنىگىسە،پىتانروناعروق
نىعاش پىتەىلياجاعناجەدىتكىروكنىسالۋاـ
.ىتترەگزو

زىمىرەلىشلىتناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس
ڭيمۋاي،ڭايلنايجڭۇس

ىدرىدنەتكىروكىدنەكەم،پىسىلاستاەتكىلرىباراقۇبنەمرالرداك:ىعاتسىققالۇبىتۇعاب

.ادۋاساجرىتاشانىسالۋاڭىنڭيچۋشناحىنىعرۇتقاتسىقرالىشسىمۇجاتقىۋج□

ىدالاڭاجنىسالۋاىرادنىعرۇتقاتسىق
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كىيەزىكتەجلوقەنىسىڭەجىشۋشەشڭىنىساقياشىشۋشەشۋلالاماقنادۋتلىرانەتكىليەدەك

نىجلىبرودء ىتتاراجنىسىگلۇۋەدلەمەيۇسىدنىسۋرىدناتسىمۇج»ادنىراتدوۆازوركيمۋەدلەمەيۇسىدرەليەدەك«ـىنادۋاـ
ىدرىساەگەزۇجنىساناسىن»ۋسۇتءانىلوجۋناتتاقۋاەدنىزوڭىتقاتسىق،يامالىقپاشاقترىسپەدزىسىمۇج«

سىنىسۇ نەگلىتەـ ڭىپۋيلىشلىتءـ
ىديالراباح ىنۇك-12ڭىديا-5.ـــ ـــ
نىجلىبرودء ىترۇكــىنادۋاـــ ـىلىۋاــ
سابراس ىعادنىعاتسىقــــ ناۋييەمـــــ ــ
ۋەلرەناميشء ىكترىبىسادنىدوۆازـــ ـــ
پىيۇتء تاسقامىعاتساج36ناعرىتوـ
ڭىديابنەسراس ـىرىيۇءىكلۇكەنىزۇجـ
پىل ماتسانەد100ـەنىنۇك«:ـ ــىسـ
ـيۇتىكترىبىسرىبء،نىمەيۇتـىكترىب
؛ىدەلىرەبناۋي0.8ـەگنەگ يالىسوـ ـ
ەدنەگەتپەسە انىياـــــــ ناۋي2000ــــ
ىسىمۇجڭىنارالۇب،نىمالاـىقاكەبڭە
اسالياراقامىسابتونانىعاجرىبء،لىڭەج
.ىدەد»نىمالا

راتمەك ەدنىتەرماداـــ ڭىتتاسقامـ ـــ
ڭىنىيۇء نەنىسەگرىـ ـانىۋلاـاناتسىمۇجـ
نىجلىبرودء ـيەدەك«ناعراقتاـىنادۋاـ
ىدرەل ـاتدوۆازوركيمۋەدلەمەيۇسـ
ۋرىدناتسىمۇج»ادنىر يەدەكـىلىقراـ ــ
ىدرەل ۋەدلەمەيۇسـ رەكەنادـىسىگلۇـ ـ
.ناعلوب

ىترۇك،ادناعاراقـاعۋسىعۇ قىدلىۋاـ
نەتتەمىكۇ رتەموليك11ــ ـىعاتقىتقىشاقـ
سابراس نويارـىلايمونوتۆاـىعاتسىقـ ـ
ىلەجەراد يەدەكــ قاتسىقـ ،پىلوبـ ـ
ساتۇت ،ىسابتو185ـاتقاتسىقــ 442ـ
ناج ىناسـ رابــ قاتسىق.ـ ياتسىلۇقـ ـ
نىگەرىڭوت،ناقسالانروـانىمىلىياج 20ــ
ڭىم قىترانادۋمــ پاشروقيشءــ ــــ
ـسىقىعادنىسارايشء«،ناتقىدنىتاتاج
قات نەگەد»ـ رابـىتاـ لەج.ـ ەنىتوـ ــ
ىرەج،ناقسالانرو كىتسىگە،ىتتيامۇقــ
ىرەج سىگە،زاــ نىرادلىقادــ ىۋگەــ
ڭالاج پوك،ناتقىدناعلوبــ ىدناســــ ـ
قاتسىق نىعىلىشاۋراشلامىرادنىعرۇتـ
.ىدەتەزىگەن

نادلىج-2015 ،ىرەبـ قامياـ نەپـ
ڭىننادۋا سابراسىرالىشسابىگزىگەنـ
ادنىعاتسىق ياراقـانىيادعاج«ـ پەستەرـ
پىنادلوق ىدنىرەگلى»ـــ ىدنىيەك-ـ 5ــ
نىسىجراقناسىنقىترانانناۋينويلليم
لوج،پىرىتلەكـاعلوق ىتقاتسىق،ۋلاســ
ۋس،ۋرىدنادلىساج نەمۋس،ۋرىتسىعىــ ــ
ىتقىلاح،ۋادماق ۋرىدناتتاقۋاـــ نىيۇءـ ـ
قاتسىق،ۋلاس تەمزىقـانىرادنىعرۇتـــ ـ
نادرادنىۋبىتقايسۋلاسنىعىلاتروۋەتو
ڭىدرالىشلام-ىشنىگە،پىسىرىكپاتساب
.ىتتالىراعوج»نىشىكتەسروكتىقاب«

ڭىتقاتسىق ىشنىرىبءــــ ،ىيجۋشـــ ـ
نىجلىبرودء اعيادعاجلىعۇشقىدنادۋاـ

نەمىسەمەكەمۋراقسابىدۋرەبپەتوت
لام لام-ـىعىلىشاۋراشـ ـىگىلرەگاپيشـ
ڭىنىسەمەكەم اتقاتسىقــــــ نىتارۇتـــ ــ
نەكسەلرىب تەمزىقـ ىعىتسابڭىنىتەرتاـ
ىعادنادۋاساتۇتزىبء«:ي-ڭاچيۇي

ـپۋرگقىلىشسابايتراپ،موكتراپ42
نىساپ ـنالاكچتراك،پىلىزىعرۇتۆيحراـ
ناعلىرىد يەدەكـ پۇجنەمىرالىسابتوـ
پارۇق پىسەتكەموكـ ۋتەدلەمەيۇســــ ـــ
124رابىتاۋقكەبڭەىلىقراـىلىساتء
قاتسىق ڭىنىنىعرۇتــ اقترىســ پىعىشــ ـ
ىسىك،پىناتسىمۇج قىدنىسابــ قىلياـ
ڭىنىسىرىك نانناۋي2000ــــ ـانىۋساـ
،پىسەتكەموك ىلىج-2017ــ ساتۇتــ ـ
ەگەزۇجنىۋلىرانەتكىليەدەكڭىتقاتسىق
.ىدەد»قىدرىسا

ىدنالاكچتراك،پىلىزىعرۇتـۆيحرا ــ
ناعلىر يەدەكـ ڭىنىرالىسابتوـ ەدنىشىـ

ڭىنمادا29 ،زىسلاء،ۋەلەدگەـىساجـ ـ
كەدەگۇم،ۋرۋا ىۋلوبــ نەنىبەبەسـ ـ
نەنىيۇ ياتسىلاـــ اكينحەت،ىۋاملاـــ ـــ
ـەدگەىساج،ۋلوبزىسرەتەجىۋرەگي
ۋەل نەنىرەتپەبەسـ نىسىرىكـ ىۋرىتتراـ
نىيق ۋلوبـ -2019اتاراقـەنىسەلەسامـ
ـيموكىكە«قاتسىقاديا-11ىلىج
ڭىم400ىتەرتاتەمزىقنەم»ـىتەت
ىدرەليەدەكناۋي ـىجراقۋەدلەمەيۇسـ
يعيباتىعاتقاتسىق،پىرىتلەكاعلوقنىس
ىعىليابيشء نانىرانياقــ ،پىنالادياپـ ـ
ڭىم20ـانىلىج نىتەرىدنوـىكترىبىسـ
ناۋييەم ۋەلرەناميشءـــ نىدوۆازــــــ
ىدرۇق لىيب.ـــ سىرىدنوءاديا-4ـــ
نانناعاتساب ىرەبـ نان10ـىعاتقاتسىقـ
ماتسا يالىتراج«ـ شۇككەبڭەــ نەپ»ــ ـ
زىسلاء« ىتشۇككەبڭەــ ىكترىبىس»ـــ ـــ
ەگۋيۇت ،ىدرىتسالانروــ ـەنىنۇكرالوــ
ياراقـەنىنەگەتسى ناۋي270ەد100ـ
ڭىدرالوسەناتاسقام،ىدالاىقاكەبڭە
.ىدەىرىبء

ىدرەليەدەك« ۋەدلەمەيۇســ وركيمــ
ڭىنىدوۆاز ـىزىعرۇتۆيحراىۋلىرۇق»ـ
ناعلىرىدنالاكچتراك،پىل يەدەكــــــ ــ
ڭىنىسابتو نىسىرىكـ قاتسىق،ۋتيالومـ ــ
ڭىنىۆيتكەللوك وركيم،ۋرىتترانىسىرىكـ
ڭىدراتدوۆاز نىگىلىدمىنوـ ۋتالىراعوجـ ـ
ۋتياعىنـىتپىساكـەناج ىدنىسـ تروتءـ
ىلىتقاج كىلىدمىيتـــ پىتاراجــ اناقــ ــ
ىسو،ناتساملاق نەتكىليەدەكڭىننادۋاـ
ادنىعاۋ ىدزىڭامـىعادنىۋلىراـىتقىنروـ

پىساك ـنىرواقسابـەناجـەنىسەشكەتـ
اسالاتڭىدراد نىتەنەريۇــ ـەنىسىگلۇــ
نەگلىرەبزاكازدوۆازەتكەزەك،ىدلانيا

.نەگرىدنوىكترىبىسقىترانان8000
ناۋييەم ۋەلرەناميشءـ ڭىنىدوۆازـ ـ
نۇجڭاسيلـىسىتپاۋاج يەرىسمىلۇكـ :ـ
ڭىدزاكاز« زىسكىدزۇـ ەسەلىەنىۋيەبوكـ
ىمەلوكسىرىدنوء نەننەگلىتيەڭەكـــ ـــ
ىعاتقاتسىق،نىيەك پوكەدـىتپىتءــــ ـ
قىترا ڭىتشۇككەبڭەـ ىتكىلىگرەجـــ ــــ
نىۋرىتترانىسىرىك،پىناتسىمۇجادنىرو
.ىدەد»زىمىشقامرىساەگەزۇج

نىجلىبرودء ىدرەليەدەكقىدنادۋاــ ـ
ۋەدلەمەيۇس ڭىنىسەسڭەكــ راسابنىروــ ـ
ـسىناتڭىنڭۇجيۇگامـىسىشۋرەگڭەم
انىۋرىت نىجلىبرودء،ەدنەگلەدزىگەنــ ــــ
ادنىنادۋا )تەرتا(قاتسىقيەدەك139ـ
راب ىترۇك،پىلوبـ لىمەاراق،ىلىۋاــ ــ
ەرۇك،ىعىشالاق ىتقايسـىلىۋاــــ 10ــ
ىعادڭالا،قىشالاق،لىۋا ـابتو5720ـ
،نىس ىديتماقىدمادا16661ـ .نەكەـ
نەتكىليەدەك لاماقنادۋتلىراــــ ۋلاــ
،نىشۇءۋزىگرۇجيادىعاديونىساقياش

نىنىيۇتءقانىسنەمىدلا«ىلىج-2019
ـىلىسات»ۋرىتسالىپلاجنانىترا،پىرۇق
نەن سابراس،پىنالادياپـ ادنىعاتسىقــ ـ
شىعڭۇت ىدرەليەدەك«ـــىكتەرـــــ ــــ
،ناعرۇق»نىدوۆازوركيمۋەدلەمەيۇس
اعۋنالادياپدوۆاز نەننەگلىرەبــ نىيەكـ ـ
.ناعاتسابەنەلىتكەنروكىلور

نويارىلايمونوتۆاىعادنىلىۋاەرۇكلىيب
ىلەجەراد يەدەكــ قاتسىقـ قالۇباراقـ ـ
ادنىعاتسىق رىبءـــ نويلليمـ ڭىم150ـ ـ
نىتالىسوقـىجراقناۋي ىدرەليەدەك«ـ ـ
ۋەدلەمەيۇس ىناسىن»ىدوۆازوركيمــ ــ
قالۇباراق،پىلىراقتا ىعاتسىقــــ نەمــ ـ
ساتيام ەگرەجۋم7500ىعادنىعاتسىقـ
ـرىش،پىنالادياپناتقاناعرىشنەگلىگە
ىدوۆازۋەلرەنامنىياشىعارىپاجقاناع
.ىشقاملىرۇق

ـاتقانايتىسىجراقناسىن،ەتكەزەك
ـىرۇقەدنىنەشقاياڭىدياىسو،پىن
،ادۋالراپسوجىدۋاتسابنىسىمۇجسىل
لۇب لىيبدوۆازـ ،نىيەكنانناعلىرۇقـ
ساتۇت ـىعادنىسابتو220ـىعاتقاتسىقـ

نىعرۇت480 سابراســ ڭىنىعاتسىقــ ــ
ىرادنىعرۇت سىمۇج«ـىتقايسـ پەدزىـ
ڭىتقاتسىق،يامالىقپاشـاقترىس ەدنىزوــ
ۋناتتاقۋا انىلوجــ ۋسۇتءــ نىساناسىن»ـ ـ
.نەكەىدالاارىساەگەزۇج

ىداپتىمۇنىراتسادلىۋااداساتساتپىرىتقال»نىعاپلاقكىليەدەك«:ناجرەس
زىمىشلىتء ناپـ .ىديالراباحنيچنايـ
كەشەۋاشـىنۇك–14ڭىديا–5 ـ
ـاتسىقيابىجۇكىلىۋاارىدباـىسالاق
ڭىنىع ناجرەسـىنىعرۇتــ ناقنەسيۇدـ ـ
ڭىنىزوء ىتقىلاحكىلرتەمـىشراش70ـ
ۋرىدناتتاقۋا تۇقيەبـ ڭىنىيۇءـ ادنىدلاـ
پىرۇت نەتكىليەدەك«:ـ ىدنە،مىدلىراـ
امىراتسادلىۋا ،پىسەتكەموكــ ەگرىبــ ــ
.اناتتاشىدەد»ىدەلەكمىعناتتاقۋا

ڭىنناجرەسـىلىج-2014 ـىسابتوـ
ناعلىرىدنالاكچتراك،پىلىزىعرۇتۆيحرا
يەدەك .نەگلىزىگنەـانىراتاقـىسابتوـ

لوس ڭىنوـىلىجـ ناج4ـىگەدنىيۇـ
،نىتارۇتەديۇەنوكنەكتەجـىعىزوت

نىگەـەگرەجۋم19 كىلىشرىتپىلاسـ
نىتەتە نەم»ىتەتيموكىكە«قاتسىق.ـ
تەمزىق ڭىدرەلىگەدنىتەرتاـ ەدنىگەموكـ
ناجرەس ىدرەليەدەكــ ـەگۋەدلەمەيۇسـ
نىتەلىرەب يوق10ــ نەمۋلاـ ـەگرىبـ
نادانىزاقـىمىسوء ڭىم50نىتەنەلوتـ
زىراقناۋي كىتسىگە،پىلاـاشقاـ رەجـ
ەنوكناجرەسرىزاق.ىدالاـەگەمرەتوك
ڭەكنەديۇ ىتقىلاحــىتتەرىراءــ ـــ
ۋرىدناتتاقۋا تۇقيەبــ پىشوكـەنىيۇــ ـ

،ىدرىك پىلاەگەمرەتوكرەجۋم240ـ
ىعادنىساروق،ىتكە ادىيوققايۇت10ـ
،پىسوء ،اققايۇت20ـ ،ەك4ىسىقلىجـ
ىرىيس رىبء،پىتەجـەك15ـ ـىليۇءــ
ڭىنناج قىدلىجــ ىسىرىكـ ڭىم80ــ ـ
.ىتقىشەنىتسۇڭىنناۋي

نادۇب ،ترىسـ ناجرەسـ قاتسىقــ ــ
ڭىنىساكيەچايقادو نىتەدنىمـىيجۋشـ
يا،پەتو نىياســــ ناۋي2400ـــــــ
.ىدالاىقاكەبڭە

ناجرەس نىرۇب«:ــ ڭىدزىمىسابتوـ ـ
رىبء ىعلىجـ ىسىرىكــ ڭىم2ڭەراــ ـ

ـىشنىيق،نىتالوباناعەدنىتسۇڭىنناۋي
زىمىعىل ەگزىب،ىدەرىۋاـــ يادنىسوــ ـ
ىتتىقاب سىمرۇتــ ناعاليسـ ڭىنايتراپـ ـ
.ىدەد»تەمىقارانىتاساياسلازبا

قىتقاميا ڭىنىبەتكەمايتراپموكتراپـ
يابىجۇك ادنىعاتسىقـ نىتارۇتـ تەمزىقـ
ڭىنىتەرتا راسابنىروـ كەبلىقاـىعىتسابـ
ـىزىعرۇتۆيحراىعاتقاتسىق«:نەگەلوت
ناعلىرىدنالاكچتراك،پىل يەدەك50ــ ـ
ۋرىدناتتاقۋاـىتقىلاحـىسابتو تۇقيەبـ
ىلىج،نىيۇء رالاروقــ ناعروق،پىلاسـ ـ
اتقاتسىقاتتىقاۋىعادلا.ىدلاپىزىعرۇت

نىعىلىشاۋراشالۋا شۇكـ ـتىمادالاسـ
ىشنىگە،زىمىشقاپ رالىشلام-ــ ىبەتكەمـ
ـادياپىتساعلاجنەدرەدلىساتـىتقايس
ىشنىگە،پىنال انىسايەديڭىدرالىشلام-ـ
سىلىرۇب ڭىنايتراپ،پاساجــ ـاققىلاحـــ
كىلىدميت ۋاساجـ ـتىگۇنىراتتاساياسـ
.ىدەد»زىميەت

كىليەدەك« نىعاپلاقـــ پىرىتقال»ـــ ـ
ناعاتسات نىرادنىعرۇتقاتسىقناجرەسـ
ۋيابـەتكىلرىباد لو.ىداتسابانىلوجـ
ىرەگۇج،ياديبء نەككەـــــ سىگەــ ــ
ىعىتسالابراقــىسىرىدنوء ەدنىزەكــــ ـ

قاتسىق نىرادنىعرۇتــ انىتاعاســ 30ــــ
نانناۋي ـكەبڭە،پىتەتسىپىرەبـىقاـ
شۇك ۋەپسىتەجـ نىسەلەسامـ پىشەشـ ـ
قاتسىق،ناتساملاق ادـانىرادنىعرۇتــــ
.ىدرەبپىتاراجنىياروۋباتاشقا

قاتسىق نىرۇب«:كىرەـىنىعرۇتــ ـ
ڭىنناجرەس ىسابتوــ يەدەكـەتوادــ ـ
رىزاق،نىتالوب ،پىراسقاجـىسىمرۇتــ
ۋناتسىمۇجەدـەگزىب نىياروـ پىتاراجـ
،زىمىگلۇۋنەريۇڭىدزىبءلو،ىدرەب
زىبء پىنىشلۇقەدـ ۋناتتاقۋاـ ـانىلوجـ
.ىدەد»زىمەسۇت

لىيب ـالاقناۋڭۇدىنادۋاناۋاسـ
ىنىعرۇتڭىنىعاتسىقيدڭۇدايشـىعىش
ڭاي ڭيچڭاچـــ ەگرەجۋم406ـــ ــــ
نەككەـاقشىڭوج ،ادناعاراقاعۋسىعۇ.ـ
قاعرۇققىدنىسابۋمڭىنڭيچڭاچڭاي
،پىلوباننوترىبءىمىسۇتءـاقشىڭوج
ىمارگوليكراء نەماعابقىدناۋي2ــ ـــ
ادناعلىتاس ەدنىتسۇڭىنناۋيڭىم200ـ
ازات تەرراء.نەكەىدەسۇتسىرىكـ
ناعلىباشـاقشىڭوج ىتكىلىگرەجەدزەكـ
اسامرات-اسالاتىرالىسابتوقىلىشمىعاب
.نەكەىدالاقيەپسىتەج،پىلاپىتاس

ناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس
اۋحنىۋنايزىمىشلىتء
ناۋجيلىشلىتءىتكىرە

تەمزىقـىنۇك-11ڭىديا-5 .ادۋتانرونىروتماشروقىرەلەشۇمڭىنىتەرتاـ

ىتتراسقاجنىتەبلەكقاتسىق،پىتانروروت

نەننۇكـەشەنرىب ،ىرەبـ -1ىزوۋازاسىلىۋاياتۋدڭىنىگىتسەتكىرەسىتكەشىرەتسىۋسناۋيڭيشىسالاقۋحيشـ
ادنىعاتسىق نىتارۇتـ تەمزىقـ قاتسىقـىتەرتاـ ەگرىبنەمرەلىتكىرەەناجىرادنىعرۇتقاتسىق،ىرەلەشۇمايتراپ،ىرالرداكـ
نىعىلازاتـاترو ۋاڭوـ نىلىميقـ ،پىتەتسىروـ ڭىدلوجـ ىدرەتپوشمارا،نەگرۇبـاتۇب،ىدراتساتلىعاشىعادنىعاجـىكەـ
ىدالازات قاتسىقارانىشىءنەمىۋالاعاجلوج،پاسمۇجتاجاراقماتسانانناۋيڭىم20ىتەرتاتەمزىق،ترىسنانۇم.ـ
ڭىنىرادنىعرۇت ڭىنىيۇءـ لىساجـانىترىسـ ماشروقـ نىروتـ ،پىتانروـ كىدلىپەكـەككىدزىسپىۋاحـ نەمۋتەـ قاتسىق،ەگرىبـ
.ىتتراسقاجنىتەبلەك

ايشيەمڭايىشلىتءىتكىرە،يۇحوگڭاجزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ۋسوءڭىناقشىڭوجڭيچڭاچڭايىنىعرۇتقاتسىقـىنۇك-15ڭىديا-5
.ەدۋرەسكەتنىيادعاج

ىدلوبىسقاجىۋسوءڭىناقشىڭوج

□

□
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تاحاياساعياتاعابرات.رەجىسقاجڭايجنيش

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

ىدنەەگيۇكىدنىلاجاراحاسىلاريزاج
راتقىيقنانىلىميق»ۋالرىجىتتەلۋادكەلەگڭود،تاحاياسەگنەكەماتا،ۋيۇسءىدناتو«ڭىنىنادۋاىراسقىبوق__

رىۋاسـىعاديا-5 ناتپاراتراش،پىلىماجكەلەجلىساجـىساراحاسـ
قىتتاش ىدلاراتـىنۇءـ تاحاياسـوگڭۇج__ـىنۇك-19ڭىديا-5.ـ
،ەدنىشىڭىنىساشقابتەينەدامرىگڭاجىلەجەراد3Aىنۇكـىسەكەرەم
ىراسقىبوق لۇعڭومـ ىراسقىبوق.ىنەكەمرىگڭاجـىنادۋاـىلايمونوتۆاـ
ىدناتو« اتا،ۋيۇسءـ »ۋالرىجىتتەلۋادكەلەگڭود،تاحاياسەگنەكەمــ
.ىدزىكتونىلىميق

لوس ىراسقىبوقـىنۇكـ تەينەدامقىدنادۋاـ -ويدار،ەيبراتەنەد-ـ
تاحاياسـەناجـايزيۆەلەت نەمـىسەمەكەمـ -قىشالاق،لىۋاـىسياقراءـ
رالامرەف رىبء«ـ رىبءادلىۋاـ مىنوءـ لۇعڭوم(»ـ ڭىنىتلۇـ ىتقاعرىنىزۇـ
رادنىقا،ىنەۋا ەناجىسىراجۋتراتراپكوك،)ۋتيانىزوسءكەلىت،ىسىتياـ
ىرازابـىلرىعوشـابموب ىدرادلىميقـىتقايسـ ەكتەنيەز،پىرىتسادمىيۇـ ـ
ناققىش تراقـ اعڭايجنيش،رالرداكـ ،رالىدنىراد-رداكنەگلەكەككەموكـ
كىتتەمۋەلا قامۋاـــ ايتراپـ ىرەتسىــ ىرەلرەكتەمزىقـ ىعىلازاتـاترو،ــ ــ
انيستيدەم،ىرالىشسىمۇج تاحاياسناقسادمىيۇنادرالىلراتاقىرەلرەكتەمزىقـ
نىتەرتا ۋزىقـ نەمىنوس.ىدلاـىسراقـ راتاقـ راعڭوجىتەرتاتاحاياسـ
الاقـىعرىياب سىنىروكـىترۇجـ تەينەدامىلرىعۇتساتەيۇت،انىنويارـ
سىنىروك اقساب،انىنويارــ تاحاياسـەيـەككىلەشكەرەادـــ ـانىرادنويارـ
.ىدرابياتتاحاياس
ڭايچڭىچىحىشلىتءنەگلىتەسىنىسۇناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

.ىسىراجۋتراتراپكوكىتقىزىقنەكتوادنىلىۋاابونىيابىنادۋاىراسقىبوق□

.ەدۋرىسۇتانىرادنوفەلەتلوقىدرەتسيتراناعادموسنىلورڭىنىرىتاب12ڭىدرىگڭاجرەدنەمرەروكادنىتلاسۋلىشا□

لىميق□ ادنىسىرابـ لوكناعاشــ ادنىلىۋاــ نىتارۇتـ تەمزىقــ ڭىنىتەرتاــ يەدەكـىسەشۇمـ ڭىنىرالىسابتوـ رەنولوقـ ـ
.ەدۋەتتىگۇاقپاراتراشىلىقراۋتاراتەكىتاتپاروتنىرادمىيۇب

ەگيبزىسكىرەرالىشتاحاياسادناققوسنىراتپاد،پىزىتءنىرادماعاتىدمادءرالىشلام-ـىشنىگەـىتكىلىگرەج□
.ىتساب

.ىسىتيارادنىقانەكتوادنىلىۋاابونىياب□
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