
زىمىشلىتء ىديالراباحــوبنىۋـــ .ــ
ىنۇك-28ڭىديا-6 ىلايمونوتۆاــ ــــ
قىدنويار ڭىنموكتراپــ ىتقارۇتـــــ ـــ
ىلايمونوتۆا،ىسەشۇم ـنىروڭىننويارـ
راساب ـكەتزاينۇتنىكرەـىساعاروتءـ
ۋرەس ۋەتترەز-ـ نىساپپۋرگـ پاتسابــ ــ
كەشەۋاش نەمـىسالاقــ نىجلىبرودءـ ـ
.ىدزىگرۇجۋەتترەز-ۋرەسكەتادنىنادۋا

ۋرەسكەت ۋەتترەز-ـ نىكرەادنىسىرابـ
-لىۋاىراتسالراپاسڭىنوەناجزاينۇت
اعراتقاتسىق اشقاب،پىرابـــ ،نىنويارــ ـ

سىرىدنوء،نىسابزىتا،ىدرادنىروپىساك
قىلىشمىعاب،نىراتحەس نىرالازابــــــــ ـ
لام،پالارا نىعىلىشاۋراشـ ،ۋتىمادــــ ـ
قىدمىيۇـىتاسـىگزىگەن ،ىسىلىرۇقـ
ـلوىراعوج،ۋتىمادنىبىساكتاحاياس
ىدمەش ياجنىگەـ لىۋا،ىسىلىرۇقــ ـــ
ـاۋراشلىۋا،ىسىرىدنوءقىلىشاۋراش
قىلىش نىرەدمىنوـاشمىسوقـ ۋەلرەنامـ
ڭىنىرادنىروپىساك ،ىمىلانياسىرىدنوءـ
نەتكىليەدەك لاماقنادۋتلىراـــ ،ۋلاــ
ىتقاتسىق-لىۋا ۋرىدنەدلۇگــ ـىتقايسـ

ڭىدرەتتەمزىق ۋلىتەتسىروــ نىيادعاجــ ـ
.ىتسىعۇىليەجگەت-يەجگە

ىتسىتاق ىدراليادعاجــــ تايقۇمــ ــ
نانناقسىعۇ ـانىمزاينۇتنىكرەنىيەكـ
پاتاىدرال نىمىقۇتلام:ـىتتەسروكـ
ىدۋرىدنادلىسا پىساك،پىتەلىرەگلىـ ــ
نىگەبزىت ۋماد،پىترازۇـــ ەدنىسىگلۇـ ـ
قىلاڭاج لام،پىشاـــ ىعىلىشاۋراشــ ــ
ڭىنىبىساك اعىتاسڭىتادىعاتنىۋمادـ
ۋرەتوك كەرەكـ ىدرۇتسادءىلۋادڭات.ـ
اشنىراب ڭىتقاتسىق،پىرىدنەلەلۋاســ ــــ

ۆيتكەللوك نىساكيمونوكەــ ،پىتياروزـ ـ
راء،پىتياعىن مىلرۇعاناانىساراقۇبتلۇـ
پوك ىتقان،ىدرەتسىـىگيـ ىدرەتسىـ
پەتسى ەگۋرەبــ ۋنىشلۇقـــ كەرەكـــ .ـ
تەينەدام ىدزىڭامــ ڭىنىرالروتكافــ ـــ
نىگىلەشكەرە ،پىرىدنەلىتكەنروكـــ ــــ
رىعۇتـىلەدرەز ىسىلىرۇقــ نىنىبەتــ ـ
ـىقراقڭىنىسىلىرۇقىعلىرۇق،پىرىتترا
ـاينەلتاحاياساراس،پىتەدلەدەجنىن
نىس ىدياتاعابرات،پىشاـ رالىشتاحاياسـ
نىتياسڭا ىلاناسىنــ ۋرىدلانياـەگرەجــ ـ

كەرەك قىلىشاۋراشلىۋا.ــ پىساكـــ ــ
نىمىلىرۇق زىسكىدزۇـــ پەتتەرـ ـەناجـ
ىعزاج،پىرىدنالىلاپاس قىتساــ پىتاسـ
ساپاز،ۋلا ۋاتقاسـ نىتەمزىقـ ـىسقاجـ
ىلىگيا،پەتسى اكرامــــ نىسىلىرۇقــ ـــ
ناعنادنامازىسو،پىتيەشۇك لىۋاـــــــــ
قىلىشاۋراش مىلىعـ نىساشقابـاكينحەت-ـ
ۋرۇق كەرەكـ ىتقىدمىسابكىدنىزو.ـ ـــ
قانايت ،پىتەـــ تاحاياسـ نەپـــ لىۋاـ
ڭىنىعىلىشاۋراش ـىرەگلىنىۋماداسىعوتـ
نەتكىليەدەك،پىتەل نەمۋتلىراياپپاجــ

ىدمىنوءڭىدۋرىدنەدلۇگـىتقاتسىق-لىۋا
نىۋساتشۇ ۋتەلىرەگلىـ ادنىعاجــ ـەنەسلەبـ
.كەرەكۋزىكتوناتتايلاما،ۋاساجسىنەدزى

ىلايمونوتۆا ىعادنويارـــ ىتسىتاقــ ــ
،نيمىجۋاگنانىرالىشسابڭىدرالۋارات
ناجنىسرۇت ۋوح،يلاــــــ ،نيمناحــ ــ
قاميا،نيمۋايشڭاۋ نانىرالىشسابـــ ـــ
تايقۇم،نيبەۋش ،تەبماحۇمراجــ ــــ
ۋيلڭاي،اۋحۋايڭاج،ڭايچڭاۋگڭاۋ
ۋرەسكەت ەدۋەتترەز-ــ ەگرىبـ ىدلوبــ ـ
.ىتسانىتاقاعرادلىميقىتسىتاقەسەمەن

ىتەزاگناگروڭىنىتەتيموكقىتقامياياتاعابراتپكج
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قىدنويارـىلايمونوتۆا ـەناجۋمادـ
ـاراقاعۋسىعۇنەنىتەتيموكـامروفەر
ۋنىتۇتكىلوكوتۆاڭىدزىمىنويار،ادناع
نىرازاب نانوـ ۋنىتۇت،ۋرىتقىنروىراـ
نىتاۋق ۋنىتۇت،ۋرىتتراــ نىمىنەســـ ـــ
ۋتلىپرەس ـنويارىلايمونوتۆا،نىشۇءـ
،ىتەتيموكـامروفەرـەناجۋمادقىد
اكينحەت-مىلىعقىدنويارـىلايمونوتۆا
ىسەمرەگڭەم ىتقايســـــ ۋارات11ـــ ـ
،پىسەلرىب كىتتەكەلمەم«ـ ـەناجۋمادـ
ـۋارات11ىتقايسىتەتيموكامروفەر
كىلوكوتۆا‹ڭىد نىۋنىتۇتـ ۋرىتقىنروـ
ۋتياعلۇـەناج ـاشناقرىبءـىگەدنىنوجـ
ـناتقانايت،ۋرىدنەلىتكەياد›ىدرالاراش
ىگەدنىنوجۋرىد ىدۋرىدنالراباحــ »ــ
.ىدراعىش

ۋرىدنالراباح« ڭىتتەكەلمەم»ــــ ـــــ
ڭىتتەكەلمەم« نىمەشلوۋرىتسىعى-6ـ
اڭاج،ۋەتتەرنىبالاتىتسىتاقاعۋراقتا
ىلايگرەنە ىدرەتكىلوكوتۆاــ پىتاســ ـ
ۋادلوقنانىعاجىجابـىتسىتاقـاعۋلا
ۋتەسروك نىتاساياسـ ،ۋرىدنەدلەمەكـ
كۇجلەزيد ڭىنىرەتكىلوكوتۆاــ ــــــ
زىسماراج پىلوبـ ياماراجـەككەرەكـ ـ
نىعىدناعلاق ،ۋتەدلەدەجىدۋەدمىلامـ
ىدرەتكىلوكوتۆاـىلەمرەكتو ـادۋاسـ
وكوتۆا،ۋرىدنەدزىسسىلىكرىىدۋال ــ
كىل ۋنىتۇتـ نانىسنانيفـ يادىعاديوـ ـ
ۋنالادياپ ـكەيادىدرالاراشىتقايس»ـ
ۋرىدناتقانايت،ۋرىدنەلىت ،ەدنىزىگەنــ
ڭىنڭايجنيش ـشۇەنىگىدنىزۇجسىءـ
،پىرىتسات ـلوقراتاقىناراشپوك«ـ
پىناد كىلوكوتۆاـ نىۋنىتۇتـ ۋتياعلۇـ

ەناج ىتتاساياســ ۋەتتىگۇــ نىنىبەتــ ـ
ۋتيەشۇك ىدنۇمزامـىكەـىتقايس»ــ ـ
رەج،پىسوق ىدرالۋارات،ىدرەج-ـــ ــ
قىتپوتـىتكىلوكوتۆا پىتاسـ ،اعۋلاـ
ىدرەتكىلوكوتۆا ۋزىكتەجـاعلىۋاــــ ــ
نىبىساك تىگۇ،ەگۋزىگرۇجـ نىمىتماقـ
ـسەموكۋنىتۇتكىلوكوتۆا،اعۋتياعلۇ
.ىدرىدناتتىباشاعۋشانىتاۋقىك

ۋرىدنالراباح« ـوكوتۆاڭايجنيش»ـ
كىل ەناجىدۋتىمادنىسالاسىبىساكـ
كىلوكوتۆا ۋنىتۇتــ ىرازابــ نىتاۋقـ ـ
زىگەن قىتپوت،پىتەــ كىلوكوتۆاـــ ـــ
ـتەجاعلىۋاىتكىلوكوتۆا،ۋلاپىتاس
نەدلوننىلىساتءۋنىتۇتىلىقراۋزىك
ـاق،پىترەگزوياراقاعۋتاسمىيالوت
،ادنىتراشۋامرىتترانىعىلاپترىۋاانىز
ـەروكنىگىلىگينەمىرازابۋنىتۇت
.ىداتياعلۇىرانانوىدرىعوشنىت

ۋرىدنالراباح« رادعابـىتتاساياس»ـ ـ
ـمىيتاعۋلاپىتاسكىلوكوتۆا،پىتە
كىلىد ۋاساجـ نىساتروــ انىشلۇقــ ـــ
سنانيف،پىتاراج ڭىنىرادمىلىرۇقـــ ـــ
ەدنىرەدمىنو تەمزىقـەناجـ ەدۋەتوـ ـ
قىلاڭاج پىساك،ۋشاـ تىقاۋۋرىتىبءـ
نىسەمەتكەش ىلەمرەكتو،ۋتراقسىقــ ـــ
كەشەگۋرىشوكنىتايمساركىلوكوتۆا
ىدۋيوق ياپپاجـ نەنىشۇكـ ۋرىدلاقـ ـ
نىتاساياس ىلەمرەكتو،ۋرىدناتقانايتـ ــ
كىلوكوتۆا ڭىنىسادۋاسـ نىراتتايمسارـ
ۋادماشقى رەدلىساتـىتقايسـ ـىلىقراـ
كىلوكوتۆا ـىشازيرڭىنىرالىشۋنىتۇتـ
.ىداتالىراعوجنىعىل

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

ڭىنىشلىتء سابقىلاسكىتتەكەلمەمـ
نەنىسەمەكەم نەتكىليەدەك،اشنىۋسىعۇـ ـ
لاماقنادۋتلىرا ىپلاجڭىنىساقياشۋلاـ
مەدەگۋزىكتەجلوقەنىسىڭەجكىتتەب
ۋرەب قىلاس،نىشۇءـ ىرالۋاراتــ اڭاجـ
ىعاداقسۇن قىلاســ ۋانيجــ كىلىدمىيتـ ـ
ىتاساياس نىسامانرادعابــ ،پالايراجــ ـ
يەدەك ڭىدرەلرىڭوـــ كىدزىگەنــــ ــــ
رالىعلىرۇق نىسىلىرۇقــ لىۋا،ۋادلوقــ ـ
نىتاياسـانىعىلىشاۋراش نىسالاسپىساكـ
ىدۋتىماد يەدەك،ۋتەلىرەگلىـ ـرىڭوـ
ڭىدرەل ـناتسىمۇج،ۋرۇققىلىشاۋراشـ
نىگىدڭەشرىموۋرىد اعىپلاج،ۋتالۋاقـ ــ
ىدمىيتء ڭىتسنانيفـ ىرەگلىنىۋمادـ ــ
ىعرىياب،ۋتەل ـرالازابكىتسىرەكڭوتــ
اراكەش،ڭىنىرەلرىڭوتلۇزا،ڭىد ـــــ
ەناج ياعلاشــ يەدەك،ڭىدرەلرىڭوــ ـــ
ڭىدرەلرىڭو لەدەجـ ،ۋەبەجنىۋمادـ ـ
قىدماعوق ىدرەتشۇكــ ىدرەليەدەكــ ــ
ەگۋەدلەمەيۇس ۋلىجـــ ۋاتاـ نىنىپرەسـ ـ

ـقاج6ىتقايسۋرىدناتتىباشاعۋرىتترا
نات نەتكىليەدەكـ لاماقنادۋتلىراـــ ــ
نىتەتەلىرەگلىىدۋلا ىدمىيتء110ــــ ـ
.ىدراقتاىتتاساياس

ادامانرادعاب رالانىمــــ ىدلادنىقياــ :ـ
تەكەلمەم ىدنىيۇتءــ نىتيەدلەمەيۇســ ـ
كىتتەمۋەلا كىدزىگەنــــ رالىعلىرۇقــ ــ
نىناسىن نىتەزىگرۇجـ ڭىدرادنىروپىساكـ
سىبات نىعىلاسـ 3،ۋرىشەكلىج3«ـ
لىج قاتسىق-لىۋا،»ۋتيازانىسىتراجـ
ناقترانانىسىقاۋاعروقنىباروترتكەلە
نۇق نىعىلاسـ راتتاساياسىتقايسۋاملاـ
يەدەك ڭىدرەلرىڭوـ ،قىلاكيمونوكەـ ـ
قىدماعوق ـىدنالىلاپاسنىساتروۋمادـ
نەدرەج.ىدار ۋنالادياپـ لىۋاىعىقۇـ
ڭىنىرەلىشسىرىدنوـىعىلىشاۋراش لىۋاـ
ىعىلىشاۋراش ـانىۋنالادياپـەنىسىرىدنوــ
نەنىرەدنەگلىرەب ناقتراـ نىعىلاسنۇقـ
ەگەمرەتوك،ۋاملا لىۋارەجنەگلىرەبــ
ڭىنىرەلىشسىرىدنوـىعىلىشاۋراش لىۋاـ

ىعىلىشاۋراش ـانىۋنالادياپـەنىسىرىدنوــ
نۇقناقترانەنىرەدنەگلىرەبپىرەكتو
نىعىلاس لىۋا،ۋاملاـ قاتسىق-ـ ،رەجـ ـ
ـۋەكرىتاشنىيوبۋادنىقيانىعىقۇيۇء
مىسىلەكنەد نىعىلاســ ۋاملاـ ـىتقايسـ
راتتاساياس يەدەكــــــ ڭىدرەلرىڭوــ ـــ
ۋتىمادىزوء-نىزوء« نىتاۋقي»ـــــ ـــــ
.ىدەرەبمەداعۋرىتترا

ەدمەلوكنىعاشنىعىلاسنۇقناقترا
ڭىدرالىشۋرىسپات ۋتاســــ ىرەشلومـ ــ
مەشلوـىتكەش ەدنىشىـ نانىرادناعلوبـ ـ
ناقترا نۇقـ نىعىلاسـ ىسادياپ،ۋاملاـ ــ
زىسمىدرام نىعاشــ ڭىدرادنىروپىساكــ ـ
نىروپىساك سىباتـ ەناجۋتيازانىعىلاسـ
ۋرىشەك تەكەلمەم...ــ قىلىشاۋراشــ ــ
ۋرىدناتسىمۇج،ۋرۇق ڭىنىتاساياســـ ــ
ۋادلوق نىنىپرەسـ يەبزۇـ ،پىرىتتراـ ـ
كىلىدمىيتاعرادنىروپىساكقاسۇ،نىعاش
،پىرىتترانىمەلوكڭىنىتاساياسۋاساج
ىدنىيۇتءىتقايسكەدەگۇم،زىسسىمۇج

ڭىدراتپوت ڭىدراتپوتەشكەرەـەسەمەنـ
قىلىشاۋراش،انىۋناتسىمۇج انىۋرۇقــــ ــ
قىتتاساياس ۋادلوقـــــ ىدۋتەسروكــ ــ
ـاراقۇبىگەدرەلرىڭويەدەك،پىتيەشۇك
ىكشىىعادۋيابپىلىرانەتكىليەدەكڭىن
.ىدرىتتراىدنەمراپنىشۇكىشۋاعزوق

قىلاس ۋانيجــ ىتاساياسـ ـىتقىلاســ
ىتسىرىك،ۋرىشەك ،ۋەتپەسەپىتيەمەكـ
قىدنىياد ىدروقـ قىلاسـ نەدۋەلوتــ ــ
نىرۇب ماشقىىتقىلاس،ۋاتساتپىراعىشـ
رەدلىساتىلرۇتءپوكىتقايسۋەتپەسە
ىلىقرا اۋراشـــ نىرالىسابتوــ ەناجـــ ــ
ـنىيۇتءىدرادنىروپىساكقاسۇ،نىعاش
ـمىلىرۇقسنانيف،پىتەـىتكەيبوىد
ەناجنىراد لىپەك،ۋرىدنادزىسماقــ ــــ
نىعاش،ۋلوب اداموســ ۋرەباشقازىراقـ
ـەيۇسىدرەليەدەكنىرەتكىتسەتكىرەس
ۋەدلەم قىتسنانيفاشنىيوبۋتەدنەكرو-ـ
ـىدناتتىباشاعۋرىتترانىنىپرەسۋادلوق
ڭىنىرادمىلىرۇقسنانيف،نەلەسام.ىدار

نەگرەباداموسنىعاشانىرالىسابتواۋراش
زىراق ڭىنىساشقاـ مىسوءــ نەنىسىرىكـ ـ
ناقترا نۇقــ نىعىلاســ سنانيف،ۋاملاـــ ــ
ڭىنىرادمىلىرۇق قاسۇ،نىعاشـ ـوپىساكـ
يادنوس،اعرادنىر ەكەجقا-ــ ادۋاســ -ـ
نەگرەباداموسنىعاشـەگرەلىشپىساكرەنو
زىراق ڭىنىساشقاـ مىسوءــ نەنىسىرىكـ ـ
.رالىتقايسۋاملانىعىلاسنۇقناقترا

سىتاب ـناتتىباشەدرەلرىڭوكىلوبـ
نىتالىرىد كىتپىساكـ ـاعرادنىروپىساكــ
ـاجكىلىدمىيتنانىعاجىعىلاسسىبات
سىنوق،ۋاس نىتەنەدلەمەيۇسپالاڭاجــ
ڭىدرەليەدەك نەنىرەتسىرىكـىتسىتاقــ ـ
رەلەكەج سىباتـ ىتقايسۋاملانىعىلاسـ
لاماقنادۋتلىرانەتكىليەدەكراتتاساياس
ىدرەلرىڭوىدۋلا ەرىتسەكياسـ ىدۋتىمادـ ـ
.ىدالوبىدناباتاعۋرىتساتشۇنەمۋەبەج

ڭىدرادنىروپىساك نىتەسەليۇـاقتراشـ
ناعاتااشنىيوبۋەدلەمەيۇسىدرەليەدەك
نىۋلىج سىباتـ نىعىلاســ نەدۋەلوتــ ـ

نىرۇب ،ۋاتساتپىراعىشاشنىپلاقزوءـ
ـەيۇسىدرەليەدەكنىتەسەليۇـاقتراش
ـتراادۋاتااعۋلىجنىرادمىيۇبۋەدلەم
ناق نۇقـ نىعىلاسـ ڭىدرەلەكەج،ۋاملاـ
قىدماعوقىتتاپيسكىلىگيكىتتەمۋەلا
رادمىيۇ ىرادناگروتەكەلمەمـەسەمەنـ
نەگەتسىـىلىقرا كىتتەمۋەلاـ كىلىگيـ ـ
قىلىدمىرىياق ىرەتسىـ ناعاتاـاشنىيوبـ
نىۋلىج رەلەكەجـ ـوتنىعىلاسسىباتـ
ىتقايسۋاتساتپىراعىشنىرۇبنەدۋەل
راتتاساياس ـەكىدرەتشۇكقىدماعوقـ
ـلەباعۋلالاماقنادۋتلىرانەتكىليەد
ـكەتەجنەنىڭەكـاعۋسىلاستاـەنەس
ـرەليەدەكىدرەتشۇكقىدماعوق،پەت
ۋەدلەمەيۇسىد ۋلىجـاشنىيوبــ ۋاتاـ ـ
نىنىپرەس ،پىرىدناتتىباشـاعۋرىتتراــ ـ
قىدماعوق ىدرەتشۇكــ ىدرەليەدەكــ ــ
ەدۋەدلەمەيۇس مىلرۇعاناــ لورـىسقاجـ
.ىدەبەجاعۋراقتا

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

ىدراعىشۋرىدنالراباحپىسەلرىبۋارات11ادزىمىنويار

قىياتياعلۇىتقىنرونىۋنىتۇتكىلوكوتۆا

:ىدادلوقىدۋلالاماقنادۋتلىرانەتكىليەدەك

!ىدنالايراجىسامانرادعابىتاساياسكىلىدمىيتۋانيجقىلاسىعاداقسۇناڭاج

ىدزىگرۇجۋەتترەز-ۋرەسكەتادزىمىعاميازاينۇتنىكرە

رازانەگنىگۇب

.ەدۋگىتمىيكىرادنىعرۇتقاتسىقىنۇك-22ڭىديا-6 □

ەدۋزىگرۇجسىرىدنوءلەدەجاشنىيوبسىرىسپاتدوۆازناعرۇققاتسىق
كەشەك-مىيكاشنىيوبسىرىسپات،پاتسۇىتقىمىتتىقاۋىگىتسەتكىرەسكىلىشرەكپاۋاجىتكەشكەشەك-مىيكيۇيناۋقىدنادۋاناۋاسىرەبنەدرەدنۇكىعنىقاج
ناۋاس.ەدۋرىدنو سىقروقـىنادۋاـ ڭىنىعىشالاقـ ڭىتقاتسىقـىعاتسىقناۋادرىـ ،پىرىتوەتەۋاقراىدۋتىمادنىسالاسپىساك،پىرىتوەلەدزىگەنەنىگىدنىزۇجسىءـ
.ناعرۇقنىگىتسەتكىرەسكىلىشرەكپاۋاجىتكەشكەشەك-مىيكيۇيناۋ،پىراعىشىجراقماتسانانناۋينويلليمرىبء،پەبەجىدۋلالاماقنادۋتلىرانەتكىليەدەك

نەموتىيادعاج-تراشقىلاكيمونوكەىعاتقاتسىقكىتسەتكىرەس.ىدەرىدنوىدرالىتقايسىمىيكسىمۇجنەك-دوۆاز،ىمىيكپەتكەمنەنىزىگەنكىتسەتكىرەسلۇب
.ناقتالىراعوجناۋيڭىمەشەن20نىرەتسىرىكاشاتروقىدلىج،پادلىباقاقسىمۇجىدمادا30پىرىتوياتتىعابانىرادنىعرۇتقاتسىقرابىعىلىشنىيقۋنەتپىساكەناج

ڭۇحنىۋيلزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس
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ىتكىلىكە ،پالامياجـــــ ـــ
تاحنۇء ەگزىمەشكەتـــ ــــــــــــ
!زىڭىلىسوق

راباحىدزىڭام

زىمىشلىتء ۋايــ ىديالراباحڭيمـ مىسىۋت«.ـ ـ
ناعام كەموكــ ۋرەبــ نىراپسوجـ ،پەلىگلەبـ ـ
قىلىشمىعاب نىبىساكـ كىلىشكەتەجـامىۋتىمادـ ـ
،ىتتە لىيبـــ ىدمىسىرىكـــ ناۋي5000ــــ
ىراعوج ادنۇممىۋتالـــ رۇتــ نىسىۋتىدەد»...ـ ـ
ىعىشالاقىحۇبىتاحىسالاقۋحيشادناعلاـاعزىۋا
ىتسوت ڭىنىعاتسـىقـــ رۇتــــ ىنىعـ ۋحىزـامــ
.ەدەنيەبىتشىناتقام

پىتياڭىدۋحىزـام ناعرىتوـ ۋحيشىسىۋتـ
قىلالاق ۋالامروفەر-ۋمادـ نەنىتەتيموكـ ىتسوتـ
انىعاتسىق ڭىتقاتسىقــ ىشنىرىبءــ ،ىيجۋشــ ـ
تەمزىق ڭىنىتەرتاـ پىلوبـىعىتسابـ نەكسۇتـ
.ىدەيچڭايجۋ

لىيب لىجــ ادنىسابــ يچڭايجۋــ ىتسوتـ ــ
انىعاتسىق نەننەگلەكـــ نىيەكـــ نەمۋحىزـامــ ـ
ىدالوبسىۋت شىعڭۇتـەنىيۇڭىدۋحىزـام.ـ ـ
ىساروقيوقڭىنىسابتوانىم«:ادناعرابتەر
رەجرىقڭۇش-ىليوىسالۋا،ىقڭىزوتنەكتەن
.ىدەلەكاعيونەگەد»نەكە

لاح نىيادعاج-ـ يچڭايجۋـەلەكـاسىعۇــ ـ
ڭىنىسىۋت ادنىسابتوۋحىزام.ىداعىناقـانىيادعاجـ
ناج4 .نەكەزىگەىزىق-لۇىعاتساج9،رابـ
،اسلوبـىساقۋانـەپكىمەدڭىدۋحىزـام امـىلەياـ
ايشناي ۋەليوســ ىگىتسىمەكۋتسە-ــ رابــ ـىشنىكەـ
ىلەجەراد كەدەگۇمــ ىلەيا،پىلوبــ ىۋەكەـــ ـ
.نەكەىدەروكنۇكپەتسىسىمۇجابنادلاج
قىلىشمىعاب ،ناتقىدناعلوبلىشمەكىساكينحەتـ
ەدىسىرىكناقپاتنادۋعابلامڭىدۋحىزـام
.نەكەسەمەىتقىنرو

قىلىشمىعاب« ؟ىدياملوباساملوبڭاكينحەتـ
ەدنەم پاتىكـاشناقرىبءـىتسىتاقـاققىلىشمىعابـ ـ
ىتقىلىشمىعاب،راب .»رالاقپيتىگىتپەساڭىۋتىمادــ
.ىداتيازىسەپكۇباعۋحىزامنىيويچڭايجۋ

ىدۋحىزاميچڭايجۋنىيەكنانناعنىلىجنۇك
قىلىشمىعاب نانىسابتوىرىءـــــ قىلىشمىعابـــ ــــ
نىرەدمىلىب پىترەـەگۋنەريۇـ ىداراپاـ تەمزىق.ـ ـ
نەمـىتەرتا نەگرەبىجـ ڭىننىروـ ،ەدنىگەموكـ ـ
قىلۋاس8ۋحىزـام پىتاسـىتقوت2،ـ ،پىلاـ ـ
ىعىزوت نەكتەجــ يوقــ ڭىنىساروقـ نىسەبوتـ ـ
.ىدالاپىۋاجنەماتقاتتالوبىتسۇتء

ەنىيۇڭىدۋحىزـــام رىبۇقـــــ ىۋســــ
ەملىزىگرىك رالىعادنىسابتو،نەتكىدنەگــــ ـــــــــ
ىدالانيقنادۋس ىنۇك-28ڭىديا-4.ــ ۋــــ
يچڭايج نەگرەبىجـ تەمزىق،پىسادلىقانەمنىروـ
ڭىنىتەرتا نىعىدمىسابـ قارىپوت،پىرىدنەلەلۋاسـ
ۋزاق نىسانيشامــ ۋحيش،پىۋاتـــ قىلالاقـ ــ
ڭىنىگىتسەتكىرەسىتكەشىرەتسىۋسناۋيڭيش
نىرەلرەكتەمزىق ىكە،پىرىقاشـ سىلىرۇقنۇكـ
ۋزىگرۇج ادارازەتنىسابۋرتۋسرىبۇقىلىقراـ
نىسەلەسامۋنالادياپنادۋسڭىدۋحىزام،پاعلاج
.ىديەدمىشەش

يوق پىتاس،پىلەدنوجـىساروقـ 10ناعلاـ
يوق نەننەگرىكەگيۇىرىبۇقۋس،پىلاماقـاعاروقـ
،نىيەك يچڭايجۋـ ـۋزىگرۇجسىلىرۇقالاش-ەلىـ

ىدرەلىش ام،پىرىقاشـ ڭىنىيۇءڭىدۋحىزــ ـ
تنەمەسـانىدلا پىزىقتاجــ ىدەرەبــ نىش«.ـ ـ
نەمىتەين نەكسەتكەموكـ يادنىسوـ ڭىنمىسىۋتـ ـ
ادنىنىشـىناعلوب ڭىدزىمىسابتوـ ىدەد»ىعابـ
نەمۋحىزـام ىراتشىناۋقـىلەياـ ـانىنيوقـ
.ياميس

ناننىقاج« ىگرەبــــ ڭىراليادعاجـــ ؟يالاقـ ـ
،زىسزوسء،اداسلوبسىمۇجيادناقنىتەسەتكەموك
يابنىترات رادڭىتياــــ يچڭايجۋ.»ــ ىمەنۇـ ــ
نوفەلەت پىرەبـــ لاحڭىدۋحىزـامـ نىيادعاج-ـ ــ
.ىدرۇتپىسىعۇ

ڭىنمىسىۋت« ڭىنىيۇءـ ڭىنمىيۇءزوءنىسىمۇجـ

،ناجىلرىجاقۋحىزام.نىمەروكيادنىسىمۇج
،پىتەريۇىدرەدمىلىبىتسىتاقاققىلىشمىعابناعو
انىۋتراسقاجنىرەتسىروكنۇكپىنالادياپناداكينحەت
نىمەسەتكەموك يچڭايجۋىدەد»ـــ ڭىنىسىۋتـ ـ
.پالراپسوجنىعاشالوبمەكروكىعادلا

،مىدنادلىعۇشزىسراپسوجنەپقىلىشمىعابنىرۇب«

مەبيرىجات يادناقشەەدـ ماكينحەتـ قوجادـ
ىجراق،شۇككەبڭە،ناتقىدناعلوب ،پىتەكايازــ
ناعىدنام سىرىكـ ياملاـاباتـ ،نىمنەگلەكـ
ڭىنمىسىۋت ەدنىگەموكـ نىبىساكقىلىشمىعابلىيبـ
،زىسزوسء،پىتىماد ىدمىسىرىكــــ نىمارىتتراــ »ـ
.ۋحىزامىدەد

نىقلوتتاقاراق:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

ىعارىڭاشىلەكەرەبڭىنىعامىتنىراتتلۇ

»نىمەروكيادنىسىمۇجڭىنمىيۇءزوءنىسىمۇجڭىنىيۇءڭىنمىسىۋت«

زىمىشلىتء نايـــ ىديالراباحاۋحنىۋـ نىگە.ـ ـ
نىتياتپاب لىگزەمــ ناۋاس،ىتتەجـ ـىنادۋاــ
ڭىمڭىنىعاتسىقناۋيڭيپۋايشىعىشالاقيبوگيش
قىلۋم ىراعوجـ ىعادنىزىتاىرەگۇجىدمەشلوـ
ىقشاعلا پىناقنىۋســ نەكشىــ ڭىنىرەگۇجـ ـــ
ىعاباس ىعارىپاج،پادناۋجــ پىنادلىقشوقاراقــ ـ
الاقياج نەكسوـــ لۇب.ــ ڭىتقاتسىقــىسوــ ـــ
ىراعوج ىدمەشلوـــ ياجنىگەــ ىسىلىرۇقـــ ـــ
نىناسىن نانناعراقتاـــ ىگنىيەكــ ڭىدرالاۋراشــ ـ
سىگە ڭىنىزىتاــ لومـــ مىنوءــ ىسەنيەبــ ـــ
.ىدە

ناۋيڭيپۋايشىعىشالاقيبوگيشىلىج-2019
ىسىلىرۇقياجنىگەىدمەشلوىراعوجـىعاتسىق
ساتۇت،پىلىزىگنەـانىناسىن 4775ىعاتقاتسىقـ
ىدنارىتىبۋم رەجـــ نەگلىرىتكىرىبــ لىيب.ـــ ـ

ەدمەتكوك ساتۇتـــ ڭىتقاتسىقـــ كىتسىگەــــ ــ
ڭىنىرەلرەج ىراعوجــــ ىدمەشلوــ ياجنىگەـ ــ
اشنىيوبقاتسىق،پىلادنىرونەنىزىگەنىسىلىرۇق
.ىتساەگەزۇجىتتاسءۋلاساعمىلانياىدرەج

لۇب ناسىنـ اعاراقۇبــ ىيانىشــ ادياپــ ـ
رەج،نىيەكنەننەگرىتكىرىبىدرەج،پىزىكتەج
ىنۇق،پىتراەدـىمەلوك ىدالىراعوجــ نىرۇب.ـ
ىدرەجۋمراء ەگەمرەتوكـ ىسىقاۋلاــ 300ــ
ادنىسالانياناۋي ىدرەج،اسلوبـ نەننەگرىتكىرىبـ
.ىدالىراعوجاعناۋي650نىيەك

رەج« رىبءـ ساتۇتـ نانناعنىلاـاعۋراقسابــ ـ
مىنوء،نىيەك ىرەشلومسىرىكنەمىرەشلومــ
پىترا شۇككەبڭە،ناتساملاقـ ،پىلوبتازاــ ـ
قاتسىق ىرادنىعرۇتــ پىعىشـاقترىسـ سىمۇجـ ـ
»ىدلوبنىتالاەزىگرىكسىرىكەمەتسۇ،پەتسى

ناۋيڭيپۋايشىدەد ڭىنىساكيەچايايتراپـىعاتسىقـ
.ۋابڭۇحڭاجىيجۋش

ناۋيڭيپۋايش ڭىنىعاتسىقــ ىراعوجـــــ ـــ
ىدمەشلو ياجنىگەـ ناۋاسىناسىنـىسىلىرۇقـ
ىلىج-2019ــىنادۋا ناعراقتاـــ ىراعوجـــ ـــ
ىدمەشلو ياجنىگەـ ڭىنىرادناسىنـىسىلىرۇقــ ـ
.ىرىبء

اعۋسىعۇ ىراعوج،ادناعاراقـــ ىدمەشلوـــــ ـ
ياجنىگە ىسىلىرۇقــــ ىناسىنــــ -لىۋا6ــــ
،ىتقىشالاق قاتسىق12ـ ناسىن،پىتماقىتتەرتا-ـ
ىمەلوك ڭىم65ـــ ىپلاج،پىتەجـاعۋمـ 66ــ
نويلليم ڭىم790ـ ىجراقناۋيـ ناعلىسوقــ ـــ
.نەكە

ىراعوج ىدمەشلوــ ياجنىگەـ ـىسىلىرۇقــ
رىڭوءـىناسىن ،ۋس،قارىپوت،زىتاـىگەدنىشىـ

ۋاتپاب،اكينحەت،رتكەلە،نامرو ىدرالىتقايســــ ـ
رىبء ساتۇتـ لوس،پىرىتسەكياسـ ڭىدرىڭوءــ ـ
تراشسىرىدنوء نەمـىيادعاج-ـ قىلايگولوكەـ
نىساترو ىدمىنوءــ قىتسىلىتاراج،پىتراسقاجـ ــ
پەتوتـاعراتتاپا ۋرەبـ نىتاۋقـ لىۋا،پىرىتتراـ
ڭىنىعىلىشاۋراش قىلىپلاجــ نىتاۋقسىرىدنوءــ ـ
لىۋا،پىتالىراعوج ىعاتقاتسىق-ـــ شىگرىدنوــ ـ
ىدرەتشۇك نەمۋتەتازاــ ۆيتكەللوك،ەگرىبـ ـــ
زىسلاءـىساكيمونوكە ىعىلىشنىيق،ڭىدراتقاتسىقـ
راب نىيادعاج-تراشسىرىدنوءڭىنىرالىسابتوـ
ىلىگلەب ەدەجەرادـــ نەتكىليەدەك،پىتراسقاجـ ــ
لاماقنادۋتلىرا ەدنىتەمزىقۋلاــــ اشاماتــــ ــــ
.ناعراقتالورقىدلىشاماتساب،كىلىگلۇ

اعۋسىعۇ نەتكىليەدەك،ادناعاراقــ نادۋتلىراــ
ىراعوج،نىشۇءۋتەلىرەگلىنىتەمزىقۋلالاماق

ىدمەشلو ياجنىگەـ نەمىدلاىناسىنىسىلىرۇقـ
ىلۋاتڭىنىعىشالاقيبوگيشنەمىلىۋاوكنىتروب
.نەكەىدالىراقتاادنىرادنويار

لۇب« رادناسىنـ پىنىلاسادنىسابڭىديا-6ـ
ىتكىلىگرەج،پىلوب قىلىشاۋراشلىۋاڭىننىروــ
كىدزىگەن رالىعلىرۇقـــ تراشــ نىيادعاج-ـ ــ
ىدمىنوء پىساكقىلىشاۋراشلىۋا،پىتراسقاجـ
نىمىلىرۇق لىۋا،ۋەتتەرــــ ڭىنىعىلىشاۋراشـ ـــــ
قىلىپلاج نىرەشلومسىرىدنوءـــــ سىگە،ـــ ــ
ڭىنىرادلىقاد مىنوءـ ىرەشلومـ نەمـ نىساپاسـ ـ
رالاۋراش،ۋتالىراعوج نىسىرىكـــــ ادۋرىتتراـــ ــ
ىدزىڭام ىدراقتالورـ لىۋاقىدنادۋاىدەد»ـ
لىۋا،قىلىشاۋراش قاتسىق-ـ ناسىنـىسەمەكەمـ
ڭىنىسەسڭەك راسابنىروــ اعا،ىسىشۋرەگڭەمــ ـــ
.يلنىچمونورگا

ىنۇك-23ڭىديا-6□ اۋحنيشقىدنادۋاـــــــــ
پاتىك ڭىنىنەكۇدـ اعرادنامرالا)ادلوس(ىرەكتەمزىقـ
.ەدۋرىدنىسۇتنىنۇمزام»ڭىنامانڭازقىتتامازا«

ىدنەريۇ»ىنامانڭازقىتتامازا«

ىعنىقاج نەدرەدنۇكـــ ىرەبـ ياعوتناعاشـ ـىنادۋاـ
اۋحڭۇج« قىلاحـ »نىسامانڭازقىتتامازاڭىنىساكيلبۋپسەرـ
ۋەتتىگۇ ىلرىعوش،پىتەتسىروەدمەلوكڭەكنىتەمزىقـ
نەنىگىدزو،ۋنەريۇ ىدرادنامام،ۋنەريۇـ ەگۋتوقاباسـ
سىنىسۇ كىتتەمۋەلا،ۋتەـ ەگرەتتەرتا-قاتسىق،اققامۋاـ
ڭىدۋنەريۇىلىقرارەدلىساتىتقايسۋرىدنىسۇتءپىراب
ۋزىق نىۋەلروـ ڭىناراقۇب،پىرەتوكـ ،ۋنەريۇىدڭازـ
اعڭاز،ۋنۇسيوبـاعڭاز تەمرۇقــ ۋنادلوقىدڭاز،ۋتەـ ـ
.ىتتالىراعوجزىسكىدزۇنىرادمىنات

ىشلىتءنەگلىتەسىنىسۇناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس
ڭىشڭيميل

شىۋاتساب-1ىسىشقاسىشكەموكڭىنىتەرتانەكلۇىشقاسسانىتاقىنۇك-27ڭىديا-6□
.ەدۋەتتىگۇنىرەدمىلىبىگىدزىسپىۋاحسانىتاقانىرالىشۋقوڭىتپەتكەم

ىدەتتىگۇ»رىبء-ەگرىب«نىگىدزىسپىۋاحسىرۇت-سىرۇجء
ىشقاسسانىتاقىسەمەكەمىگىدزىسپىۋاحماعوققىدنادۋاياعوتناعاشىرەبنەننۇكەشەنرىب
نەكلۇ ەنىگىلەشكەرەسىرۇت-سىرۇجءڭىدرالىشۋقونەمراتتراق،پىرابـاققامۋاـىتساراقـىتەرتاـ
.ىدەتتىگۇ»رىبء-ەگرىب«نىگىدزىسپىۋاحسىرۇت-سىرۇجء،پىرىتوەلەدزىگەن

ەيبراتاعاراقۇبماتسانەد400،پىلىتاراتىزاعاقتىگۇماتسانەد500ادلىميقـىكتەرـىسو
.نەكەنەگلىزىگرۇج

يۇحيلىشلىتءىتكىرەناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

.ەدۋرىدنىسۇتىدرەدمىلىبىتسىتاقاعاراقۇبرەلىتكىرەىلايتراپ□

ەتتەكەرارەلىتكىرەدراگناۆاىلايتراپ
ادۋايات قىلالاقۋحيشـ نىعرۇتـ الاقـەناجيۇءـ ڭىنىسەمەكەمـىسىلىرۇقلىۋا-ـ الاقـاڭاجـ
ناد20ىتەرتاتەمزىقنىتارۇتادنىعامۋاكىتتەمۋەلاىلوجڭيجنىۋىسامراقسابـىلامءـىنويار
ماتسا ىتساراق،پىرىتسادمىيۇـىنىتكىرەـىلايتراپـ ۋەتكەتەج،ۋەتتىگۇ«ـاتقامۋاــ امياجىلىقراــ
نىساكيمونوكە ەدۋەبەجـ دراگناۆاـىلايتراپـ رەلىتكىرەـ رەلىتكىرە.ىدزىكتونىلىميق»ەتتەكەراـ
راتتلۇ نەتتەدنى،ىعامىتنىـ ۋناتقاســ ماتسانەد500ىراءىدەتتىگۇىدرەدمىلىبـىعادنىراتقاجـ
.ىتتاراتنىزاعاقتىگۇ

يلنىۋڭاجىشلىتءىتكىرەناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ىتتاراجكىلىگياعرالاۋراشىناسىنىسىلىرۇقياجنىگەىدمەشلوىراعوج:ناۋاس
ىدلىسوقىجراقناۋيڭىم790نويلليم66ىپلاج،پىتەجاعۋمڭىم65ىمەلوكناسىن،پىتماقىتتەرتا-قاتسىق12،ىتقىشالاق-لىۋا6■

】كىيەرەگييادىعاديوپالراپسوجساتۇترىبءنىرەتتەمزىققىلىتقىنرو،ۋماد،امروفەر【
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راباحىدزىڭام ىرادياىلۋانراۋنەريۇىدۋزاج-لىتءنىتالىنادلوقساتۇترىبءەتتەكەلمەم
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زىمىشلىتء ناميا،ڭۇرناييلـ ــ
يبارء

ىعاتسىلا« ناتسىۋتـــ ىعادنىقاجـ ـــ
ىشروك قىتراـــ نەگەد»ـ ڭىدزوسءـ ـ
رەكەب ىناعاملىتياــ ىسالاقۋحيشــــ ــ
رىدنايجۋيج ـاتسىقيۇچڭاۋحىلىۋاـ
ڭىنىع ياسـىنىعرۇتــ ۋفڭۇجـ نەمـ ـ
ۋزيۇح تامازاـ ياحڭىجڭاۋـ ـاراـ
.ەدۋنەدلەلادناتسانىتاقۋيوقـىعادنىس
ىعادنىسابتوكەبيوتەدنىزەكالابرالو
پىتاجـەككىسەب اقساجاترو؛ەسيەسەـ
،ىدلوبىشروكسەلەگرىەدنىنەكتەج
رىبء ۋسەتكەموكـەنىرىب-ـ ادنىسىرابـ ـ
ڭەرەتارازوء ـانروكىلىشنەپسىيۇسـ
رىبء،پىت يادرىۋاب-ـاعاـىگەديۇـــ ـ
.ىدەلەكپىتوءەنەتە

ەكەرەبناعلارىماتنەتكىسەبلات
ياس ۋفڭۇجـــ ىلىج-1963ـــ ــــ

لىيب،ناعلىۋت كىلىشنىگە.اتساج57ــ
ىرادنەلاك اشنىيوبــ -1ڭىديا-3ـــ
ىنۇك نەگلەكـەگەينۇدــ لۇب.ـ لادءـ
ڭىنمىۋاقـىشنىگە مىقۇتـىگمەتكوكـ ـ
ۋبەس نىسىمۇجـ ترىۋاقـ پىزىگرۇجـ ـ
ناقتاج ەنىزەكـــ ىدەلەكارۋتـــ ەدـــ
ياس اعۋعابىنالابىسەكاڭىدۋفڭۇجـ
ـنىيۇڭىتكەبيوتنىشۇءۋلوبىليالوق
.ىديارۇسىتكىسەبىگەد

ياس ۋفڭۇجـ كەبيوت«:ـ لامرىۋابـ ـ
ـرادناعرابيارۇسكىسەب،ىدەناج
.ىدەد»نىتيامراتياقنىتەبڭىد

ياس ۋفڭۇجـ ڭىنالابـ ـىسەجنەكـ
نانناعلىۋتلو.ىدە كىسەب،نىيەكـ ــ
پىتەبرەت الابـ ۋاراقـ ڭىنونىسىمۇجـ
ـەدزەكلو.ىدەتكۇجەنىسەكەپا-اعا
نەمـىنەكلۇڭىديۇءىر ىسىشنىكەـ
قامات الاب،ۋەتسىـــ ۋاراقــ ىتقايسـ ــ
نادراتقاج ڭىنىرەليۇكــ ەشنىنەگلەكــ ــ
.ىدەنىتالوبىشكەموكەگرەدنەكلۇ

،اشنىۋلاقەدنىسەڭىدۋفڭۇجياس
ڭىتكىسەب انىراتقاريسىعادنىسابـىكەـ
كىسەب،ناعلىتانروـاشياتقاتـاشاعود ــ
.ىدەنىتەلىتەبرەتىسقاجاعلوس-ڭو

ياس ۋفڭۇجـ رىبءـەتكىسەبـ اعلىجـ
ۋايات ىتتاجـــ كىسەب،ادـــ ىسەيـــ ــ
.ىدلىرەبپىراتياقەنىيۇڭىتكەبيوت

ىنۇك-19ڭىديا-5ىلىج-1973
ياحڭىجڭاۋ .ىداشانىگىسەـەينۇدـ
نەمىنوس كىسەبــ ڭىدياحڭىجڭاۋــ ـ
،پىلەكـەنىيۇ -اعاڭىدياحڭىجڭاۋـ
ىرەلەكەپا ۋاراقـاعياحڭىجڭاۋەدــ ـ
.ىدالاانىرادلوقنىتەدنىم

ڭىدياحڭىجڭاۋ ىسەكەپاــ ڭاۋـــ
ڭىيياح مەشەش–ەكاىرەدزەكلوس«:ـ
،نىتالارىمونءپەتسىسىمۇجادزىتا
قاباس قوجـــ ىرەدنۇكــ زىبــ ،ەدــ
زىسزوسء زىتا،ـ سىمۇجپىرابانىسابـ
لو،زىبنىتيەتسى ىرەدزەكــــــ لىۋاــ
قىلىشاۋراش ـاسالانيشامـىسىرىدنوءـــ
مىرىۋاب،ناتقىدناعاميوق زىمىۋەكەــــ ــ
نەتكەبڭە ەديۇ،پىشاقــــ پىلاقـــ ـــ
ىدمىرىۋاب اعۋاراقــ زىبنىتاسالاتــ »ــــ
.ىدەد

تىقاۋ ڭاۋ،پارىمىزـ ادياحڭىجـ
ىدەيەسە نەمرالالابـىعاتقاتسىقلو.ـ
ەگرىب رىيســ پوشء،پىعابـ ،پىروــ
قابنىرىساج نىتيانيوـــ ىدلوبــ ڭاۋ.ـ
ياحڭىج نەمـــ ياســ ۋفڭۇجـ رىبءـ ـ
ـىرىب-رىبء،نەتكىدنەگيەسەەتكىسەب
.ىدلوبسودنىقاجنىتياملىريانەن

ياس« ۋفڭۇجـ نەنەمـ ساجنوــ ـ
ـزىمىۋەكەەدمىزەكەنەكشىك،نەكلۇ
ـىنەگيەسەپىتاجەتكىسەبرىبءڭىد
ىدزىم ڭىدرەدنەكلۇـ نانىزۋاـ ىيجءـ
زىبنىتيتسە ناتقىدنوس.ـــ ،رالوبادـــ ـ
نادزىمىياتنەكشىك لەتـ ەگرىب،كىتسوـ
ىدناعانيو ›اعا‹ىنو،نىمەروكىسقاجـ
نىمنىتارىقاشپەد ىدەد»ـــــــــــــــ
.الاەكسەياحڭىجڭاۋ

ىشروكۋتاتسەلەگرى
نەكتو ڭىدرىساعــ -90،-80ــ
ىرادلىج ياســ ۋفڭۇجــ نەمــ ڭاۋـ
ياحڭىج ىدنىرەگلىـ ىدنىيەك-ـ سابـ
،پارۇق ىلىج-2012.ىدالوبـىلالابـ
ـمىعابناداڭاجادنىعاتسىقيۇچڭاۋح
قىلىش رادنىعرۇتـ ،ىدانىلاسـىنويارـ
ياحڭىجڭاۋ نەمـــ ياســ ۋفڭۇجـ ـ
نانىترا-ترا قىلىشمىعابــ رادنىعرۇتـ ـ
انىنويار پىشوكــ سەلەگرى،پىرابــ ــ
.ىدالوبىشروك

ياس ۋفڭۇجــ زىبء«:ــ سەلەگرىـ ــ
.ىدەد»زىبنىياعاۋتاتىراءزىمىشروك

ياحڭۇجڭاۋ نەمـ ۋفڭۇجياسـ
ىۋەكە ادـاسلوبـىتامازاتلۇـىكەـ
ىسابتوـىكە رىبءــ يادناجـىليۇءـ ـ
پىلوب نەكتەكـ مىياپاراقرالو.ىدەـ ـ
نەمرەتسى اناعــ پىسالياراقارازوءــ ــ
رۇت نەس«،ڭىدۋـ نىتيەپسەد»نەم«،»ـ
.ىدلوبىرالىشراجڭىتقىلۋتات

ادزاجـىلىج-2012 ڭىجڭاۋـ ــ
ـاقىلوجتوءڭىنىسەشەشڭىدياح
،پىنىب ڭاياتلىسىق،ىدارىۋاـىتتاقــ ـ
ياحڭىجڭاۋـەتتاس نادۋفڭۇجياسـ
كەموك ادناباتۋفڭۇجياس،ىديارۇسـ
ڭىدياحڭىجڭاۋنەمىگىلوكوتۆاەكەج
.ىدەزىكتەجاعاناحاپيشنىسەشەش

ياحڭىجڭاۋ ەدزەكلو«:ــ نەمـ ـ
پەدنىماتىمادىدمىبىساكقىلىشمىعاب
پىتاسرىيس-يوقىدمىجراقىعادلوق
ـوتۆاەكەج،پىرەبىجپاسمۇجاعۋلا
كىلوك پىتاســـ ناعاملاالاــ ،مىدەــ
مەشەش ماعا،ادناعناتتاقرىســ نەتوبـــ ـ
زوسء ناتساپتياـ اعاناحاپيشىدمەشەشـ
.ىدەد»ىدرەبپىزىكتەج

ىلىج-2014 ياحڭىجڭاۋــــ ــــ
رالاۋراش ،ىداشانىياجاياسـىعىتتاشـ
ياس ڭىدۋفڭۇجـ اۋحيۇجۋاجـىلەياـ
زىسىقاـاعاناحسا ـسىمۇجقىتتاعاس«ـ
.ىدرۇتپىسەتكەموكپىلوب»ىسىش

ڭىدياحڭىجڭاۋ :اۋحنيجامىلەياـ
راديراقـەتتەدا« ەدزەكزاـ مىسادلوجـ ـ
زىمىۋەكە ىدراتقانوقــ پىتۇكـ ـاعۋلاـ
اتپا،زىمەسىتەجنەدبا نەمـىڭوســـ ـ
ەكەرەم ادرادماريەم-ــ زىمىرالراديراقـ ــ
ـمەگڭەجاۋحيۇج،ەدنەكتەكپىيەبوك
.ىدەد»نىمالاپىرىقاشەككەموكىد

ىلىج-2016 ياســـ ۋفڭۇجــ ــ
يۇچڭاۋح ـيموكرادنىعرۇتىعاتسىقـ
ـنىياعاتپىلوبـىسىشۋرەگڭەمـىتەت
ڭىنو،ىدلاد ىمەلوكسىگەەنىتسۇـ
ڭىتسىرىدنوء،پىيەڭەك سالابراقــــ ــ
ەدنىزەك ياســ ۋفڭۇجــ ىتپىتءــ ەدــ
ەرىگلۇ ياملاـ ىدالاقـ لوتەرراء.ـ
نىرەتسىـەن يەملىبـ پاتقالاقساســ ـــ
ناعلاق ،ەدزەكـــ ياحڭىجڭاۋــ ادــ
پاراق رىبء،يامرۇتــ كىلىسىكـــــ ــــ
ىدراتقىلىشنىيقىلرۇتء،پىتەسىباعلوق
.نىتەسەتكەموكەنىۋڭەج

ياس ۋفڭۇجــ مەج«:ــ پوشء-ــ ــ
،ۋسات ـىعادنىسابزىتا،ۋەتسىگەتزىتاـ
قاماتـاعرال ۋساتـ ياحڭىجڭاۋ...ـ ـ

ـسىمىرىگ-ىشىكيادنىسوڭىنمىنىء
نەگزىگيتـەگرەت ڭىنىسىباعلوقـ ىناسـ
ەدمىسە كەت،ىتپاملاقـ ەككەموكىنوـ
ماسرىقاش ناشاقشە،ىناعلوبـ قوج‹ــ ›ـ
نەگروكپەد ڭىنو،سەمەـــ ـىسوــ
»ىديەپتەكىگڭامنەنمىسەـىعىتتامازا
.ىدەد

ىگمەتكوك،مەتكوكـىلىج-2018
سىگە ڭىنىسىمۇجـ سالابراقـ ىزەكـ ـ
ياس،ىدە ۋفڭۇجـ نىتالاسـاعمىلانياـ ـ

مىرىۋاب«،پىتەتەجاقناۋيڭىم10
قىلىشاۋراشلىۋا نىلايرەتامـ پىتاسـ ـ
10،ىناعرۇتقا-يەپتەجماشقاـاعۋلا
ڭىم ەرەبناۋيـ ڭاسرۇتـ الوبـ »ـامـ
ەدەناجپەد نوفەلەتـاعياحڭىجڭاۋـ ـ
.ىدياعلاج

ڭىم10 ياسناۋيــ ڭىدۋفڭۇجـ ـ
نىزىراقناعلالو،ىتشەشنىعىلىشنىيق
لوس ىلىجـ ەدزۇكــ ـاعياحڭىجڭاۋـ
ىداراتياق ياس.ـ ارازوءزىبء«:ۋفڭۇجـ
نەدزىمىگىدنىتەنەس نەدزىمىرىب-رىبءـ

پىزاجتاحلوقيادناقشەادناعلازىراق

ەسەمەن مىسوءـــ پەلوتـ زىمىنەگروكـ ـ

.ىدەد»قوج

يالات ياحڭىجڭاۋىرەبنادلىجـ

نەم ياســ ۋفڭۇجـ ىسابتوـ سۇتءــ ـ

پىسەدلىكرەك،پىسىياش نەگروكـــــ ــ

يادناق،سەمە ،اداسقىلوجەگەلەسامـ

رالىعادنىسابتوـىكە ،پىرىتوـەگرىبـ

ـەكەرەممەتكوك.نىتەشەشـاسادلىقا

ەدنىس اراپشۇتـەگرىبـ نابرۇق،ەسيۇتـ

ىزڭاسـەگرىبـاتتيا نىتالاسـ رالو...ـ

سەلەگرى ناعرىتوـ ۋتاتـ نەدىشروكـ ـ

رىبء رىشاناجنىتياملاالىريانەنىرىب-ـ

.ىدلانيااعرادنىقاج

ياحڭىجڭاۋ ـەتويۇءــىكە«:ـــ

پىلوبـەنەتە مىزەسيادنۇم،كىتتەكـ

زىبء،ىلاعابـەتو رىبءـىتساعلاجــ -ـ

ـكەموكارازوء،پىسالياراقەگزىمىرىب

ىعادلا،پىسەت ىتپىتءىدزىمىرەدنۇكــ

.ىدەد»زىمەزىكتوىسقاجەد

نەسيۇدناحيار:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

ىعارىڭاشىلەكەرەبڭىنىعامىتنىراتتلۇ

)3(ىراباحسەلىلەج»ىدەترەشرىسناتقىلۋتاتكىسەبلات« ★

!زىبنىياعاۋتاتىراءزىمىشروكسەلەگرىزىبء

.ەدۋسەتكەموكاقسىمۇجادنىساروققىۋاتڭىدياحڭىجڭاۋ)ادلوس(ۋفڭۇجياسىنۇك-22ڭىديا-6 

زىمىشلىتء ،يەمۋاجڭىزـ ىتكىرەـ
ڭىيۋايشىحىشلىتء

لىيب ڭىجـىعاتساج43ـ اۋحوگـ ـ
ناۋاس سۇنالۇـىنادۋاـ ىعىشالاقـ ـــ
ڭايلايجڭاۋح ڭىنىعاتسىقـــ لوتءـــــ ـ
لوس،ىسامۋت اتقاتسىقـــ قاتسىقـــ ــ
19ەنىنەگەتسىتەمزىقپىلوبىرداك
لىج ىدلوبــ ادلىج19.ـ سىءلوـ
كىدنىزۇج نەمىتەكەراـ ـىتنىراتتلۇـ
نىعام ىدەلىگياـاتتايلاماــ -ـىشىك.ـ
مىرىگ ،پىسىرىكپاتسابنەدرەتسىـ
ـادنىعرۇتقاتسىقجاتقۇمەككەموك
،قوجىنەگروكپايانىرىيەمنانىر
قامىتنى ـىشنەپسىيۇسىيانىشنىلۇگـ
.ىداتپابايوقنەدنەپكىل

الوبىراتسىمۇج«ـىنۇكـىگنىگۇب
كەموكناداۋحوگڭىجىدلوبـاسلاق
قاتروڭىنىرادنىعرۇتقاتسىق»ۋارۇس
.ىدەنەكتەكپىلانياانىمىنات

اترواۋحوگڭىجـىلىج-1994
نانناقسىۋاتىتپەتكەم ڭوسـ ـانىلىۋاـ
پىتياق ،ىدانادلىعۇشنەپكىلىشنىگەـ
لوس نەدزەكـ پاتسابـ ڭىنمىكقا–ـ ـ
ەدنىيۇ نىشۇكراب،اسلوبقىلىشنىيقـ
.نىتەتەسروككەموكالاس

قاتسىقاۋحوگڭىجىلىج-2001
ڭىنىساكيەچايقادو پىلوبىيجۋشـ
ىدلادنىياعات لوس.ـ پاتسابنەدزەكـ
ـىتەكەرا-زوسءرىبراءڭىنىزوءلو
،ەن راتتلۇـ لىڭوكاشقىرياـانىعامىتنىـ
.ىدەلوب

ـمىزەكالابنەم«:اۋحوگڭىج
ەتىبىعامىتنىڭىنىقلاحتلۇراءنەن
پىرىشەكسىمرۇتاتقاتسىقناقسانياق
ـساتقامىتنىزىمىعىلرابكەت.نىمەلەك
ادناق ـاب،پىقلاشزىمىسىمرۇتـاناعـ
رىموءـىتتىق ەرىشەكـ رىزاق،زىمالاـ ـ
ادزىمىعاتسىق راتساجـ قىدناعلوبزاـ ــ
ڭىنمىك،نات ادنىسابتوــ قىلىشنىيقـ ـ

ەككەموك،اسلوب ـاتسادلىۋاجاتقۇمــ
نانمىر ىدمىگەموكــ نىمياماياــــ »ـــ
.ىدەد

ڭىج اۋحوگــ نىناقتياــ يادنىروــ
.تامازانىتەلىب

ىلىج-2018 قاتسىقاديا-5ــ ـ
ىنىعرۇت ڭىننايلەۋشناــ ڭىنىسالۋاـ ـ
ڭىنو.ىدالاقپالۇقادرىبڭاجىلاۋاد
ىۋەيۇك سىمۇجـ ترىسـىلەگەتسىـ ـ
پىعىشـەگرەج نايلەۋشنا،نەكتەكـ
،ادناعاتقالاقساسيەملىبنىرەتسىـەن
ڭىج ،پىزوسنىلوقكەموكاۋحوگـ
لايرەتام پىتاســ ىشسىمۇج،پىلاــ ــ
رىبء،پىرىقاش رتەم15ەدنىشىاتپاـ
.ىدەرەبپىزىعرۇتلاۋاد

لوس ىلىجــ قاتسىقاديا-11ــ ــ
ىنىعرۇت يابــــ يەمۋيشـ اعراعاجـ ـــ
ىرىموك ياملاقـــــ ،ادناعلاقـــــ ــــ
ڭىج اۋحوگـ نانناۋي1000ـ قىتراـ ـ
،پىراعىشــاشقا اننوت2ـــ رىموكــ ــ

.ىدەرەبپىلاپىتاس
ياب يەمۋيشـ زىبءاۋحوگڭىج«:ـ
نىشۇء نەگەتسىـ نەنىرەتسىىسقاجـ
ناشاقشە نەگروكپىتەمادـىجمىراقـ
پىراعىشنانىساتلاقزوءاتياق،سەمە
.ىدەد»ىداتاج

لىيب ىنىعرۇتقاتسىقەدمەتكوكـ

ڭىنناليەم ـقىدناعلوبقوجىساشقاـ

ۋراۋسپىتالىشماتەنىرەجۋم5،نات

نىرىبۇق نىگە،ياملاـاتانروـ ەگۋگەـ

زىساراش ناعلاقـ نادۇب.ىدەـ راباحـ

ناقپات ڭىجـــ اۋحوگــ ناۋي2000ــ

نىساشقا يەلوتـ پىتالىشمات،پىرۇتـ

ڭىنىرىبۇقۋراۋس نىرادلايرەتامــــ ـــ

ـەتكەموك،پىرىقاشىشسىمۇج،پىلا

پىس پىتالىشماتـ نىرىبۇقۋراۋســ ـ

پىتانرو ىدرەبـ نەمىنوس.ـ ،ەگرىبـ

ناليەم نىسىرەگۇجـ يەمرىتكىشەكــ ـ

.ىدالاپىگە

لىيب قاتسىقـ ڭىنىعامىتنىراتتلۇ«ـ
ـسىرونىلىميق»ىعارىڭاشىلەكەرەب
ڭىج،ەدنەكتەت ناليەمنەماۋحوگــ
ـىتاققىتسىۋتپارۇقپۇجىۋەكە
.ىدالوبسىۋتناقتانروسان

ڭىنناليەم ىۋەيۇكــ لىجـ ـىيوبـ

،ىديەتسىسىمۇجـەمرەتوكـاتترىس

ناليەملا رەجــ رەدنەكلۇ،پىگەـ ــ

.ىدياراقاعرالالابنەم

ڭىج ـاز-ىلرەناليەم«:اۋحوگـ

ىلاپو،لىڭوكقاەتوىۋەكەـىتپىي

تراق،رادناج ىسقاجەنىسەشەش-ەكاـ

پىسالياراق ،ناتساملاقــ ناعياتراقــ ــ

نىسەكاـىشىك نىيەداعناعلاسەينۇدـ

ىسقاج پىعابــ ڭىنىساعا،ىتقاق-ــ ـــ

نەكلۇ يادنىسالابڭىنىرەدزونىزىقـ

پىعاب،پىروك پىعاق-ــــ تنەدۋتســ

پىتە ىدراعىشـ ـىلاپوـەگرەدنەكلۇ.ـ

ڭىدزىمىرابءناليم ەگزىمىۋەتتەمرۇقـ

ـىگلۇۋنەريۇڭىتكىلىشپوك،ىديتات
ەنيرا،ىس ناعوــــ پىسەتكەموكــ ــــ
.ىدەد»كەرەكزىمىۋرۇت

ڭىج ڭىناۋحوگـ نەگەتسىـ ىسقاجـ
ىرەتسى پاناســ لو،زىسىقسىۋاتـــ ـــ
نەگەتپوك قاتسىقـــ ڭىنىرادنىعرۇتــ ـــ
ىگەدنىيەكوك ەنىسىگلۇۋنەريۇــــــ ــــ
.ناعلانيا

ڭىج« اۋحوگــــ زوكــــ ادمىدلاــــ
نەكتەجرە لو،الابـ راتتلۇـ ـانىعامىتنىـ
كىلىشپوكنەتكىدنەگرەبنامءـاشقىريا
انىرداكقاتسىقىنو،ىدەنەسناعوەت
لو،ىدالياس ڭىنىساكيەچايقادوـ ـــــ
نانىيجۋش ڭىنىساكيەچايايتراپقاتسىقـ
ىدلوبـىيجۋش ىگلۇىنوكىلىشپوك.ـ
ەككەموك،پىتۇت جاتقۇمــــ قاتسىقــ ــ
نىگەموكـانىرادنىعرۇت راتتلۇ،ياماياـ ــ
عامىتنى نىشۇءــىــ ڭىنىرەدزوـ رىبءـ ـ

كىلىسىك نىرەتسەلۇـ ادۋسوقـ ىدەد»ـ

.افڭاچيۇيىنىعرۇتقاتسىق

ىداتپابايوقنەدنىلۇگقامىتنى:اۋحوگڭىج
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كىيەزىكتەجلوقەنىسىڭەجىشۋشەشڭىنىساقياشىشۋشەشۋلالاماقنادۋتلىرانەتكىليەدەك

راديد
تارياقتاناسرۇن:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

ىراسقىبوق ىلايمونوتۆاـــ شىۋاتسابـىلرتنەسـىلىۋاـىتياعىزاشـىنادۋاــ ـ

ادزىمىناعرابـەنىبەتكەم نىقلاسـ لاماسـ ىدزىمىزۇجءـ ىلاياس،پىپراشـ -لاتـ

.ىدرۇتپىلىگوتىسەلۋاسنۇكنانىساراڭىنىعارىپاجىلەۋامڭىتكەرەت

سالكقىراجەدڭەكناعىقوپاتىكيارىماجنەپسىۋادنىقراجرالىشۋقو

ڭىتسالك،ەدزىمىنەگرىكـەنىشى قاپپاــ ىنەدەازات-پاتيادزاتنومنەمىماتـ

.ىتسۇتءەگزوكەشكەرەنەدرىب

شىۋاتسابـىلرتنەسـىتياعىزاش ناعوـەناجـىبەتكەمـ اشقابالابـىتساراقـ

لىكۇب قاتسىق11ـىعادلىۋاـ ىش-10ناۋتڭيبناعناتسىنوقسەلەگرىـەناجـ

ىدرالالابـىعادنىنايل-1ناۋت-184 نەممىلىبـ ادۋتادنىسۋسـ نەكەـ رىزاق.ـ ـ

شىۋاتساب الابـەناجـەتپەتكەمــ اداشقابـ ،الاب101ـىنىيجـ -ـىشۋتىقو40ـ

.نەكەرابرەكتەمزىق

مەكروكڭە سىنىروكـــ ڭە،پەتكەم—نىروــ رالىعلىرۇققىزوــ ادــ

ىدنەشەكسەلىلەجۋرىدىقرىبءتەكەلمەمىرەبنادرادلىجىعنىقاج.ەتپەتكەم

ىدرالاراش يەدەك،پىراقتاـ نىراتقىلىقلوىعادنىعاجۋتراعا-ۋقوڭىدرەلرىڭوــ

ۋتىقوڭىنىبەتكەمشىۋاتسابىلرتنەسىتياعىزاشادنىساقراڭىنىۋاتقىلوتلەدەج

ەنەد،پىنىلاسـىتاراميع اناحپاتىك،پىلىتيەڭەكـىڭالاـەيبراتــ لىميقـەناجــ ـ

نەپپەتكەم،پىلىنادلوقراتقىدباجاڭاجاداناحقاباس،پىرەتوكيوبـىسەملوب

...ىدىكتيۇجىگىلوكوتۆاپەتكەمادنىساراڭىنىيۇءڭىدرالىشۋقو

نادرادلىجـىعنىقاج ىرەبـ اشقابالابنەمرالىشۋقوىعادنىلىۋاىتياعىزاشـ

ۋتراعا-ۋقوىرەدنەرو قىلوتنانىتاساياسۋزىكتەجكىلىدمىيتاققىلاحىلىقراـ

ىدنەتكىلىگي ڭىنىعاتسىقـىتياعىزاش:ـ نانىرالىشۋقوـ اقساب،سىتـ قاتسىقــ -ـ

ىدرالالابـىگەدرەتتەرتا پەتكەمـ زىسىقاـىنۇكراءـىگىلوكوتۆاـ ،ىديساتـ ـ

.ىدالامەداتقاتاجازات-پاتيادزاتنوم،پىناتقاماتنىگەت،ەگرىبنەمىنوس

قىدلىج15« نىگەتـ ›ۋرەبىقامەدراجەگرىب،ۋرىشەكىنىكە‹،ۋتراعا-ۋقوـ

ىدراتتاساياسـىتقايس ـىزىعرۇتۆيحراىعادنادۋالىكۇبىلىقراۋرىدناتقانايتـ

ناعلىرىدنالاكچتراك،پىل يەدەكـــ ڭىنىرالىسابتوـ شىۋاتسابـ پەتكەمـ ۋقوـ

ىعادنىساج ڭىنىرالالابــ ۋسۇتءـاعۋقوــ ۋالاترو،ەك100%ـىسامرىتسىلاسـ ــ

پەتكەم ،ەك100%ىسامرىتسىلاسۋسۇتءاعۋقوڭىنىرالالابىعادنىساجۋقوـ

كەدەگۇم ڭىدرالالابـ ىدەد»ىتتەجەك100%ىسامرىتسىلاسۋسۇتءـاعۋقوـ

ىراسقىبوق ۋتراعا-ۋقوقىدنادۋاــ مىلىعـەناجـ ـايتراپـىسەمەكەمـاكينحەت-ـ

.ۋايبەيشىيجۋشڭىنىساپپۋرگقىلىشساب

زىمىرەلىشلىتناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ڭىپنايشنىۋىشلىتءىتكىرە،ڭيتڭاۋ،يەمۋايجياد

ىدەلوباعرۇننىسابتوڭىمناسالىعۇشنەلۇش
راتقىيقنانىيادعاجۋنەتكىلىگينانىتاساياسۋزىكتەجكىلىدمىيتاققىلاحىلىقراۋتراعا-ۋقوڭىنىرالىشۋقوىبەتكەمشىۋاتسابىلرتنەسىلىۋاىتياعىزاشىنادۋاىراسقىبوق____

ادۋراتياقپاۋاجەنەسلەباعرالۋارۇس،پادڭىتتايقۇمىتقاباسرالىشۋقو.

ىنىيونىتاتانۇڭەڭىدرادناعرىدلابىعادنىساشقابالابۋاناعرىسقاناعرىس.

ەدۋشىنىراتساىكسۇتنىتەرىيۇلىتءىمادءرالىشۋقو،ىدلوبىتىقاۋقامات.

ناعرىدلابىعاداشقابالابناقتاجىلاعاتقىيۇنىسىقيۇىكسۇت.

ەدۋرەبپىعاتپاتسىرۇدنىگۋتسلاگڭىنىشۋقوىشۋتىقو.

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