
وگڭۇج كىتسينۋمموكــ قىلاتروـىسايتراپــ ـ
ڭىنىتەتيموك سابـــــ تەكەلمەم،ىيجۋشــ ــــــ
ڭىنىتەتيموكرەتسىيرەكساقىلاترو،ىساعاروتء
ـىنۇك-21ڭىديا-7ڭيپنيجيشـىساعاروتء
نەتسۇت نىيەكـ ەدڭيجيەبـ ەمىگڭارەلرەكپىساكـ
نىسىلىجامء پىراقسابــ ىدزىڭامىراءـىتشاــ ـ
زوسء ىدەليوســ يالىبلو.ــــ اسابپەدــ ــــ
ىدەتپىراد كىسە،پاساجـامروفەر:ـ نانناقشاــ ـ
زىمىلە،ىرەب ىعىلىشاۋراشرازابكىتسيلايستوســ
نىسىلىزۇتء زىسكىدزۇەناجىتتانروپەدنىترىبـ
رازاب،ىدرىدنەدلەمەك ىسەيۇجـــ زىسكىدزۇـــ ـ
.ىتسوءپالۋاقىرالاعلۇترازابىلرۇتء،ىدىماد
ىتەدنىۋنىباقەپكوسۋريۆاشرادياىتپيتاڭاج
ڭىدزىمىلە نەمـىساكيمونوكەـ ىزۇجءـەينۇدـ
نىساكيمونوكە ،پىتارىشۇـاعىققوسروزـاساــ ـ
ەدزىمىلە نەگەتپوكــ رازابــ ىرالاعلۇتـ نىرۇبـ ـ
ناعاملوب اعمىسىقــــ ىدلەكپودءــــ رازاب.ــ ــ
،ىرەكەنادشۇكڭىناكيمونوكە—ىرالاعلۇت
رازاب نىرالاعلۇتـ ڭىدۋاتقاسـ قىدماعوقىزوءـ ـ
شىگرىدنو ىدرەتشۇكـ قىدناعاتقاســ رازاب.ـــ ـ
نىرالاعلۇت ـىعاديونەمرادلاما-سىداءىلرۇتءـ
رازاب،پاعروقياد كىدڭەشرىموڭىنىرالاعلۇتــ
نىشۇك ـاتقاقسانىحۋررەلرەكپىساك،پىتالۋاقـ
ڭىدرادنىروپىساك،پىت مىلرۇعاناــــ لورروزـــ
مىلرۇعانا،پىرىدنەلەلۋاس ەگەزۇجىدۋمادروزــ
نىۋرىسا ڭىناكيمونوكە،پىتەلىرەگلىـ ـانىۋمادــ
.كەرەكۋاتپوتشۇكىگزىگەن

وگڭۇج كىتسينۋمموكــ قىلاتروـىسايتراپــ ـ
ىتەتيموك يساياســــ ڭىنىسورۋيبـــ ىتقارۇتــ ــ
كىتتەكەلمەم،ىسەشۇم يساياســــ ڭىتسەڭەكــ ــ
ىساعاروتء وگڭۇج،ڭايڭاۋـــ كىتسينۋمموكــ ـ
ىسايتراپ قىلاتروــــ ىتەتيموكـــ يساياســــ ــ
ڭىنىسورۋيب ىتقارۇتـــ قىلاترو،ىسەشۇمــ ـــــ
تەتيموك ڭىنىۋچيجۋشـ ،ڭينۋحڭاۋـىيجۋشـ
وگڭۇج كىتسينۋمموكــ ىسايتراپــ قىلاتروـــ ــ
ىتەتيموك يساياســــ ڭىنىسورۋيبـــ ىتقارۇتــ ــ
كىتتەكەلمەم،ىسەشۇم ڭىتسەڭەكـــ راسابنىروـ ـ
.ىتسانىتاقەكسىلىجامەمىگڭاڭىجناحىيلڭۇز

ڭاكياحـەتسىلىجامـەمىگڭا ـىلرفيسـىشيۋـ
ڭىنىگىتسەتكىرەسـىتكەشـانراجـاكينحەت ـاقلاـ
وگڭۇج،ناينڭۇزنىچىيجۋشموكتراپ،ىعىتساب
اۋحڭۇج ڭىنىگىتسەتكىرەسـىتكەشـىبوتـ ـاقلاـ
ايتراپ،ىعىتساب ىيجۋشڭىنىساپپۋرگقىلىشسابــ
ناحۋ،ڭينۋاگڭين ەلۋاسلىزىقارفنيىدۋاگــ
ڭىنىگىتسەتكىرەسـىتكەشـانراج ـىعىتسابـاقلاـ
ـىتسەتكىرەسىتكەشانراجرى-ـىگ،يلڭاۋح
ڭىنىگ ىعىتسابـاقلاـــ ڭايجـــ ياحڭاش،نيبـ ــ
ياحنيپ قانوقــ ڭىنىيۇءــ سابــ ىروتكەريدـ ـ
ۋاج تفوسوركيم،نىجنايشـ كىدمەلاــ ىتكىلىبـ
راسابنىرو سابـ تفوسوركيم،ىساروجـ -ايزاــ
ىساعاروتءڭىنىبوتۋشا-ۋەتترەزتيحۇمقىنىت
ڭۇح كينوساناپ،نىۋۋايشـ ىراتقىدباجرتكەلەــ
وگڭۇج( ىتكەش)ــ ڭىنىگىتسەتكىرەســ سابــ ـ
ىساروج ۋاجــ ىلراتاقيدڭيبـ رەكپىساك7ــ ـ
ىدنىرەگلىـىلىكاۋ ىدنىيەك-ـ ،پەليوسزوسءـ
ىگەتكەزەك قىلاكيمونوكەـــ رازاب،يادعاجــــ ــ
نىرالاعلۇت مىلىع،ۋاعروقـ قىلاڭاجقىلاكينحەت-ـ
نىروپىساك،ۋتيەشۇكىدۋشا نىسامروفەرــــــ ـــ
ىدرالىدنىراد،ۋتەدڭەرەت يادىعاديو،ۋارۋابــ ـــ
،ۋنالادياپ قىدلىجسەب-14«ـ ىسىلىرۇقـابوج»ـ
رالىتقايس ەدنىنوجــ رىكىپــ ەناجــ راتسىنىسۇــ ـ
ىديوق زوسء.ـ ەدنىتسۇـ ارانىشىءڭيپنيجيشـ ـ

رەلەلەسام ەدنىنوجـ نەپكىلىشپوكـ ىلاء-نىسلاءـ
يەلىرەكشى ۋزىقەمىگڭا،ىدرىتوپىسەلەمىگڭاـ
.ىتتوءىدناجاد

ڭىتكىلىشپوك نىزوسءـــ تايقۇمـ ناعادڭىتـ ـ
يش،ڭوس ىدزىڭامڭيپنيجـ زوسءـ .ىدەليوسـ
ەدنىمەلوكلەلىكۇب:ىدرىدلىبءىدرالانىملو
نادىراعوج نىيەدـەگنەموتـ ڭىدۋنىشلۇقەگرىبـ
رىزاق،ەدنىسەجيتان زىمىلەــ -ۋناتقاسنەتتەدنىـ
ەدۋەدنىگزىت قىلايگەتارتسـىلەلەكــ ـاعراتسىباتـ
لوق قىلاكيمونوكە،پىزىكتەجـ ىتقىنروادۋمادـ
ۋراسقاج ىمىقۋاــ نەتتەدنى،پىعىشـاققىراجــ ــ
ۋناتقاس ۋەدنىگزىت-ـ انىپلاقـىناكيمونوكەـەناجـ
ەدۋرىتلەك ڭىنىزۇجءـەينۇدـ نەنىگەلـىعڭىدلاـ
يوب ىسقاجنەدىگەدەجەميادعاج،ىتتەسروكـ
ىدلوب زىبء.ـ ىدمىنەسـ ناتقىدنىيق،پىرىتتراـ ــ
ياملاسيات تەدنى،پىلىتمۇـاعلاــــ ناعرىدۋتــ ـ
ڭىننايز نىنروـــ اعۋرىتلوتــ ،پىنىشلۇقــــ ــــ
ساتۇت قىلاكيمونوكەـىعادلىجـ ىسقاجادۋمادـ
ەگرەلەجيتان لوقــــ ەگۋزىكتەجـ زىمىۋلىتمۇـــ ــ
.كەرەك
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رازاب ىرالاعلۇتـ ڭىدزىمىلە—ـ قىلاكيمونوكەـ
ۋناتسىمۇج،ىرالىشۋسىتاقىگزىگەنڭىنىرادلىميق
نەمىيارو ىگزىگەنـــ اكينحەت،رالىشۋادماقـــ ــــ
ڭىنىعىلراساباعلا ،ىرەلىشۋتەلىرەگلىـىگزىگەنــ ـ
ڭىتتەكەلمەم ىدزىڭامـەشنەتوتادنىۋمادـ لورـ
ادۋراقتا اڭاج.ــ ـەپكوسۋريۆـاشرادياـىتپيتــ
ۋنىباق نانناعلىۋتـىتەدنىـ ىلەجەرادراء،ىرەبـ
راء،ادنىعىلىشسابڭىدرەتتەمىكۇنەمرادموكتراپ
ـۋرەبپەتوتەكتەدنىىرالاعلۇترازابىلرۇتء
قىتقىلاحڭىد ،پىسانىتاقـەنەسلەبـانىساقياشـ ـ
ىدراتقىدنىيقپىلالاماق،پىسەبلەسـاساتقامىتنى
انىشلۇق،پىڭەج نەمىنوس،ىدراقتۇقنىرەدزوــ ـ
راتاق ىدنەمراپەگۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنىـ
قىتتاز قىدلايرەتامـــ كەرىتــــــ ىدەلرىزاــ .ــ
ڭىلاقڭيپنيجيش تەكەلمەمــ ـىگەدنىگىشنەمـ
قىلاح،ڭىدرادنىروپىساك ىعادنىۋراقسابـــــــ ــــ
لەتەش،ڭىدرادنىروپىساك ناعرىدنالىجراقــــــ ـــ
ناۋيات،نىمۋا،ڭاگڭايش،ڭىدرادنىروپىساك ـــــــ
-ادۋاسەكەج،ڭىدرادنىروپىساكناعرىدنالىجراق
ڭىدرەلىشپىساكرەنو نەتتەدنىــــــ ۋناتقاســ -ــ
ۋەدنىگزىت نەمــ قىدماعوق،قىلاكيمونوكەـ ــــ
ناقسوقـاعۋماد سىعلانەتكەرۇجنىشەنىسەلۇـ
.ىتتيا

يالىبڭيپنيجيش اسابپەدــ ىدەتپىرادــ :ـ
قىلاتروـايتراپ ۋرىتقىنروـىنىتلا«ـىتەتيموكـ »ـ
نىتەمزىق ىتقىلىعڭىتــ يادىعاديوــ ،ىدۋەتسىـ ـ
زىساماتماقـىنىتلا« نىتەدنىم»ۋتەـ ناتقانايتـ ــ
نىقياىدۋرىد رالۋارات،رەلرىڭو،ىديوقـاعلاـ ــ
رازاب نىرالاعلۇتـ ۋاعروقـ ۋرىدىقرىبءەدنىنوجـ
قىتتاساياس،ىدراعىشىدرالاراشنەمراتتاساياس
ۋادلوق نىنىپرەسـ ڭىنىرالاعلۇترازاب،پىتيەشۇكـ
كىدڭەشرىمو نىشۇكـ ڭىلاق،پىتالۋاقـ رازابــ ـ
ڭىنىرالاعلۇت ـيوقاناقپىرۇسءرىموءىتپىلاقـ
مىلرۇعانا،يام انىۋرىساـەگەزۇجىدۋمادروزــ
كىدنىكمۇم ـىشنىيق،ىشنىرىبء.كەرەكۋاساجـ
ناتقىل اعرادنىروپىساك،پىراقتۇقــ كىلىدمىيتـــ ـ
ۋاساج نىتاساياســ يادىعاديوــ ۋرىدناتقانايتـ .ـ
،نىتاساياسانىزاقىدمىتۇ،ىدنەسلەبمىلرۇعانا
مىلرۇعانا ىدمەكي،ىتقىنروــ نىتاساياسـاشقاــ ـ
يادىعاديو قىلوركام،پىراقتاـ ڭىتتاساياســـ ــــ
ىعىلىلاماتتىعاب نەمـــ نىگىلىدمىنوـ ۋتيەشۇكــ ــ

ىنىقا،پىتيازاىتقىلاسەدرۇتزىسكىدزۇ.كەرەك
ۋادلاج،پىتەدنەموت ىدمىسوء،پىتيازانىسىقاــ
ناتقىلىشنىيق،پىتەدنەموت ۋراقتۇقــ ڭىنىرالاراشـ
انىرالاعلۇترازاب،ەنىۋتەجەكىتـاعىتاسـىگزىگەن
كىلىدمىيتـەكىت كىدلىپەكىيانىشـەنىۋزىكتەجـ
كەرەكۋتە رازاب.ــ انىرالاعلۇتــ قىتسنانيفــــ ــ
ىدۋادلوق ىتسنانيفىدمىيتءاعىپلاج،پىتيەشۇكـ
ىدمىنوء،پىتىماد تروپسكەــــــ نىرالراۋاتــ ــ
لە،پادلوق نىرازابــىشىءـــ كەرەكۋشاــ .ــ
نەمڭاز،ناعنالرازاب،ىشنىكە ،ناعنىلاسەگنوجـ
ناعنالاراقىلاح قىلىشاۋراشـــ ادۋاس-ــ نىساتروـ ـ
ۋرىتساتپىلاق قىتتامازا.ـ نەمـامانڭازـ ـىتسىتاقـ
ىدرەلەجەرەڭاز،ىدرادڭاز يادىعاديوـــــــ ـــ
تەكەلمەم،پىراقتا قىلاح،ىگەدنىگىشنەمـــ ــــ
ـوپىساكناعرىدنالىجراقلەتەش،ىعادنىۋراقساب
ـىساكىگەتكىشنەمىلرۇتءراءـىتقايسرادنىر
ڭىدرادنىروپ سەبرەدنەمىعىقۇكىلۇم-لامـ
قىلىشاۋراش نىعىقۇـ ادىعرۇتڭەتاشنىيوبڭازـ
اعرازاب،پاعروق ۋرىكـــ ڭىنىتاسقۇرـ زىسمانۇـ ـ
ىمىزىتء نىمىزۇتءــ ياپپاجـ لەتەش،پىراقتاـ ــ
ىرەلرەگادۋاس ۋسوقـىجراقـ يادىعاديونىڭازـ
اعرازاب،پىراقتا ۋرىكــ نىتاسقۇرـ ،پىتيەڭەكـ ـ
ادۋاس نەمـ ڭىدۋسوقـىجراقـ نىۋسالىليالوقـ ـ
ۋتەلىرەگلى كەرەكـ تەمىكۇ،ىشنىشۇء.ـ نەپــ ـ
ادۋاس راء.ۋتانروسانىتاقكاپ،ەنەتەادنىساراـ
ىلەجەراد ىشسابــ رالرداكــ نەمرادنىروپىساكـ ـ
زىسەپكۇب مىراقــــــ سانىتاق-ــ ،پاساجـــــ ـــ
ڭىدرەلرەكپىساك نىسىلانيق،نىيوـ ،ىۋنىسۇتءــ
ەدۋەلىگلەبىدراتتاساياسنىتاياساعرادنىروپىساك
ڭىدرەلرەكپىساك ىرەلرىكىپـ نەمـ نىراتسىنىسۇـ
كەرىبوك نەمىنوس،ىۋادڭىتــ راتاقــ قىقۇـ -ـ
ادۋاس،ىسادۋاسـاشقا ـىتقايسـىعىلروقاراپـــ
ڭىدرەلەلەسام تەمىكۇـ نەپـ ادۋاسـ ـانىسانىتاقـ
ەناج قىلىشاۋراشــ ادۋاس-ـــ انىساتروـ نايزـــ ـ
نەنىۋزىكتەج لىتابـ ىۋناتقاسـ ىلاپاس.كەرەكـ
كىتتەمۋەلا تەمزىقـ نەمۋەتوـ مىلرۇعاناـ پوكـ

ۋادماق كەرەكــ ڭىدرەلرەكپىساك.ـ ساپتياقــــ ــ
نەپقىلىدنابات ىدنايابــ نەپپىساكـ ،پىسىلانياـ ـ
رىماتـانىرازابـوگڭۇج نىرازابوگڭۇج،پىتراتـ
يەلىرەكشى ـنىتروتء.كەرەكۋادلوقنىۋاتپابـ
ەكەج،ىش ادۋاســ نىۋمادڭىدرەلىشپىساكرەنو-ـ
نامءـاشنىرابـاعۋادلوق ۋرەبـ -ادۋاسـەكەج.ـ
ڭىدرەلىشپىساكرەنو ۋادلاجـــ قىلاس،ىسىقاـ ــــ
قىدماعوق،ىقا ىجراق،ۋرىدنادزىسماقــ ۋاتپوتـ
ىعادنىراتقاج نىيقـــ ىدرەلەلەسامـ ەنىۋشەشــ ــ
مىلرۇعانا،پىسەتكەموكـەنەسلەب مىلرۇعانا،ەكىتـ
نەمۋەدلەمەيۇس،نەپكەموكقىتتاساياسىدمىنوء
.كەرەكۋادماق
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امروفەر كىسە،پاساجـــ نانناقشاـــ ،ىرەبــ ـ
ـرەكپىساكنىتالااشاقىلاڭاجلىتاب،ىتكەرۇج
ڭىدرەل لومـ ىرىعوشـ نىقيا،پىلىتەجپالۋاقـ
كىلرىۋاد ،ەككىلەشكەرەقىتتلۇ،ەككىلەشكەرەـ
كىلىزۇجــەينۇد ەگيەگڭەدـــ وگڭۇجــەيـــ ـــ
رەلرەكپىساك رەلرەكپىساك.ـىتساتپىلاقـىنىسوقـ ـ
ىدرادنىروپىساك ىگرىزاقــــ ىدراتقىلىشنىيقــ ــــ
مىلرۇعانا،پىڭەج اعۋلاتەبـاققاشالوبـىلرۇنــ
ۋەتكەتەج ـاتقاقسانىحۋررەلرەكپىساك،نىشۇءـ
ىدناتو،پىت قىلاڭاج،ۋيۇسءــ ،قىدلادا،ۋشاـ
زوكقىلاراقىلاحەناجكىلىشرەكپاۋاجقىدماعوق
ىتقايســايا ادراتقاجـــ زىسكىدزۇنىرەدزوـــ ــ
اڭاج،پىرىسوء نىسانراۋمادـاڭاجەدرىۋادــ ـ
ناعنادنامازىسو،ڭىدۋتانرو نىسەيۇجاكيمونوكەـ
ىراعوج،ڭىدۋرۇق ىرەگلىىدۋمادـىلاپاســ ــ
ڭىدۋتەل ىدنىلاجـ ۋنىشلۇقـاعۋلانياـەنىشۇكــ ـ
ـيەشۇكىتكىلىشنەپسىيۇسقىدلىشناتو.كەرەك
ڭىننىروپىساك،پىت ڭىتتەكەلمەمنىۋمادــــــ ــــ
ڭىتتلۇ،نەمىۋنەدلۇگ ڭىتقىلاح،نەمىۋيەكروكــ ـ
نەمىتىقاب زىعىتــ نەپقىلىتقىرى،ىۋرىتساتشۇــ ـــ
تەكەلمەم نىشۇءــ كىلىشرەكپاۋاجـ ،پالاقراـ ـ
ـنىروپىساك،كەرەكىۋاليونىماقڭىتتەكەلمەم
اعۋنىشلۇقاعۋلوبيەگەرىب،اعۋنىپلاتيابناياىد

ىساپاس،پاتساب ىگىلىدمىنو،ىسقاجمىلرۇعاناــ
مىلرۇعاناىتەلىباقكىلەكەساب،ىراعوجمىلرۇعانا
لاپقى،ىتشۇك مىلرۇعاناـىشۇكـــ ىدۋمادروزـ
ەگەزۇج ىۋرىساـــ كەرەكـ نەپكىلىتكەرۇج.ـ ــــ
سىنەدزىىعادۋماداشاقىلاڭاج،پىشاقىلاڭاج
كەتەج،نادرالىشۋرىتسادمىيۇ،نادرالىشۋاساج ــ
نەدرەلىش ەتسىرىدنو،ىۋلوبـــ ۋرىتسادمىيۇــ ــ
نانىعاج قىلاڭاجــ اكينحەت،ىدۋشاــ نانىعاجــ ـ
ىدۋشاقىلاڭاجنانىعاجرازاب،ىدۋشاقىلاڭاج
نەپكىلىتكەرۇج قىلاكينحەت،پىتەلىرەگلىـــ ــــــ
ۋەتترەز ەناجـاعۋشا-ـ ـانىلاتيپاكـىشۇكماداــ
مىلىنىسۇ ڭىدرەلرەكتەمزىق،پىرەبنامءاعۋلاسـ
قىدزاپماساج ،پىرىدلىمۇجىدمىنوءنىتەلىباقـ
ىدنىروپىساك قىلاڭاجـىتتاۋقـــ ـىساعلۇتۋشاـ
پىتە ىتقىدلادا.كەرەكۋنىشلۇقـاعۋرىتساتپىلاقـ
اعڭاز،ڭىدۋاتقاس ڭىدۋنۇسيوبــــ ىسەگەنوــ ـــ
لىكۇب،پىلوب نەمىساپاسلارومءڭىنماعوقــ
ىۋلوبىشاماتسابەگۋرىسونىيەگڭەدتەينەكرو
كەرەك قىدماعوق.ـ كىلىشرەكپاۋاجـ ،پالاقراـ ـ
سىمۇج اعۋرىتقىنرونىرادنىروــ ،پىنىشلۇقــ ــ
ڭىدرەلرەكتەمزىق ،پىلوبءلىڭوكانىعىلۋاسنەدـ
نەمرەلرەكتەمزىق لوقــــــ اساتسۇــ پىرىتوــ ـ
قىلاراقىلاح.كەرەكۋتوءەگرىبنەدلەكتونىيق
زوك ىناياـ ىنوگڭۇج،پىتيەڭەكــ قانايتــــــ ــ
ەينۇد،پىتە ەنىزۇجــــ زوكــــ ،پىرەبىجــ ــــ
قىلاراقىلاح ڭىدرازابـ سىنارۇسنەمـىسىلاتەبـ
،پىتالىراعوجنىتەلىباقۋرەگينىرەتكىلەشكەرە
قىلاراقىلاح ىدرەلەجەرەــــ ۋرەگيــ نىتەلىباقـ ــ
نىتەلىباقۋشاىدرازابقىلاراقىلاح،پىتالىراعوج
قىلاراقىلاح،پىتالىراعوج پىۋاحـىعادرازابــ -ـ
نەدرەلرەتاق ۋناتقاسـ نىتەلىباقـ ،پىتالىراعوجـ
ىدنىروپىساك مىلرۇعاناــ ىراعوجــ ەديەگڭەدــ ـ
اقترىس كىسەـــ ادنىسىرابۋشاــ مىلرۇعاناـــ ــــ
ىسقاج ەگەزۇجىدۋمادــ ۋەتكەتەجـاعۋرىساــ ـ
.كەرەك
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ىدەتپىراداسابپەديالىبادناقشاپىراقسابنىسىلىجامءەمىگڭارەلرەكپىساكڭيپنيجيش

مىلرۇعاناڭىدرادنىروپىساك،پىتاتقاقسانىحۋررەلرەكپىساك،پىتالۋاقنىشۇككىدڭەشرىموڭىنىرالاعلۇترازاب
كەرەكۋتەلىرەگلىنىۋرىساەگەزۇجىدۋمادروزمىلرۇعانا،پىرىدنەلەلۋاسلورروز

ىتسانىتاقڭىجناح،ڭينۋحڭاۋ،ڭايڭاۋ

كىتسينۋمموكـوگڭۇجـىنۇك-21ڭىديا-7□ قىلاتروـىسايتراپـ ڭىنىتەتيموكـ سابـ تەكەلمەم،ىيجۋشـ رەتسىيرەكساقىلاترو،ىساعاروتءـ
.ىدەليوسزوسءىدزىڭامىراءىتشاپىراقسابنىسىلىجامءەمىگڭارەلرەكپىساكەدڭيجيەبڭيپنيجيشىساعاروتءڭىنىتەتيموك

نەگرىسۇتڭىپيۇجىسىشلىتءڭىنىگىتتنەگااۋحنيشىتتەرۋس
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ىتكىلىكە ،پالامياجـــــ ـــ
تاحنۇء ەگزىمەشكەتـــ ــــــــــــ
!زىڭىلىسوق

راباحىدزىڭام

نىگۇب نەمرەلرەكپىساكـ سىلىجامءـەمىگڭاـ
نەپكىلىشپوك،ىشنىرىبء__زىمىتاسقامـىعادۋشا
ەككىلىشپوك،ىشنىكە،ۋسالرىس پىرەبمەدـــ ـ
ڭىتكىلىشپوك،ىشنىشۇء،ۋرىدناتتىباش ىگەتكەزەكـ
قىلاكيمونوكە ،يادعاجـــ قىدلىجسەب-14«ـ »ـ
نىروپىساكـىگەدنىلىگزەم ىۋماد،ىسامروفەرـ ـ
.ۋادڭىتنىراتسىنىسۇنەمىرەلرىكىپىگەدنىنوج
ىگەدنىگىشنەمتەكەلمەمەكسىلىجامەمىگڭاـىگنىگۇب
ڭىدرادنىروپىساك ،رەلرەكپىساكقىتقىلاح،ىرالىتپاۋاجـ
لەتەش ،ڭاگڭايشنەمرادنىروپىساكناعرىدنالىجراقـ
ناۋيات،نىمۋا ناعرىدنالىجراقــ ڭىدرادنىروپىساكـ
ەكەج،ىرالىشۋراقساب ڭىدرەلىشپىساكرەنو-ادۋاسـ
ەشىلرۇتكىلىشپوك.رىتوپىسانىتاقىرەدلىكاۋ
،نەگلەكنەدرەلرىڭوەشىلرۇت،نانىسالاسپىساك
ڭىنىعىلراب تىقاۋقازۇـ قىلىشاۋراشـ ۋراقسابـ
ەدنىنوجىۋمادڭىننىروپىساك،رابـىسەمرىشەك
.رابىماعلوت-يونەمىماعابكىدنىزو

ەدنىگلا لىكاۋ7ـ .ىدەليوسـىسقاجـەتوـ

كىلىشپوك ۋەدزىنەنىزۇجسىءىتقىدنىشاعيادعاجـ
ـاتتىعابڭىنىراتسىنىسۇناعيوق،ىدادلاياەدنىزىگەن
،ىراعوجەتوىنۇقۋنالادياپ،ىتشۇكـىعىلىلام
پىتسە رالۋاراتىتسىتاق.مىدلاتىباشـەشنەتوتـ
ىدراتسىنىسۇنەمرەلرىكىپناعيوقاعلارەلرەكپىساك
تايقۇم ىتسىتاق،پەتترەزــ راتتاساياســ نەمـ ـ
.كەرەكىۋەلىگلەبەدنىزەكرەدىدرالاراش

ەدنەموت ەرىتسەلرىبنەمىزوسڭىتكىلىشپوكـ
.نىمىشقاپتياىدمىرىكىپەشەنرىب،پىرىتو

نىشۇككىدڭەشرىموڭىنىرالاعلۇترازاب.1
ۋتالۋاقەناجۋاعروق

كىسە،پاساجـامروفەر نانناقشاــ ،ىرەبـ
زىمىلە كىتسيلايستوســ رازابـــ ىعىلىشاۋراشـ ــ
زىسكىدزۇەناجىتتانروپەدنىترىبنىسىلىزۇتء
رازاب،ىدرىدنەدلەمەك زىسكىدزۇـىسەيۇجـــ ـ
.ىدلىتەجپالۋاقىرالاعلۇترازابىلرۇتء،ىدىماد

ڭىدلىج-2019 ەدزىمىلە،نىيەدـانىعاياـ 123ـ
نويلليم رازابـ ڭىنۇم،ىدلەكاققىلرابىساعلۇتـ

ەدنىشى نىروپىساكـ نويلليم38ـىناسـ 580ـ
ەكەج،ڭىم 82ىناسرەلىشپىساكرەنو-ادۋاســ
نويلليم ڭىم610ـ رازابـىسو.ـ __ىرالاعلۇتـ
ڭىدزىمىلە قىلاكيمونوكەـ ىگزىگەنڭىنىرادلىميقـ
ۋناتسىمۇج،ىرالىشۋسىتاق نەمىياروــ ىگزىگەنـ
اكينحەت،رالىشۋادماق ىگزىگەنڭىنىعىلراساباعلاـ
ڭىتتەكەلمەم،ىرەلىشۋتەلىرەگلى ادنىۋمادــــــــ
ىدزىڭامـەشنەتوت ادۋراقتالورـ ىتپيتاڭاج.ـ
نانناعلىۋتىتەدنىۋنىباقەپكوسۋريۆاشراديا
ڭىدرەتتەمىكۇنەمرادموكتراپىلەجەرادراء،ىرەب
راء،ادنىعىلىشساب ىلرۇتءـــ رازابــ ىرالاعلۇتـ ــ
پەتوتـەكتەدنى ڭىدۋرەبـ انىساقياشقىتقىلاحـ
اساتقامىتنى،پىسانىتاقـەنەسلەب لاماق،پىسەبلەسـ
پىلا ىدراتقىدنىيقـ انىشلۇق،پىڭەجـ نىرەدزوـ
نەمىنوس،ىدراقتۇق -ۋناتقاسنەتتەدنىراتاقــ
ەگۋەدنىگزىت ىدنەمراپــ قىتتازـ قىدلايرەتامـ ـ
كەرىت ىدەلرىزاـ نەمادياروـىسو.ـ ڭىلاقـ ــ
تەكەلمەم ،ڭىدرادنىروپىساكـىگەدنىگىشنەمـ ـ

قىتقىلاح لەتەش،ڭىدرادنىروپىساكـ ناعرىدنالىجراقـ
ناۋيات،نىمۋا،ڭاگڭايش،ڭىدرادنىروپىساك ــــــ
ناعرىدنالىجراق ەكەج،ڭىدرادنىروپىساكـ -ادۋاسـ
ڭىدرەلىشپىساكرەنو ۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنىـ
نەم ناقسوقاعۋمادقىدماعوق،قىلاكيمونوكەـ
!نىماتياسىعلانەتكەرۇجنىشەنىسەلۇ

لىكۇب ەدنىمەلوكلەـ ەگنەموتنادىراعوجـ
نىيەد ڭىدۋنىشلۇقـەگرىبـ رىزاقەدنىسەجيتانـ
زىمىلە ىلەلەكەدۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنىـ
قىلايگەتارتس اعراتسىباتــ لوقــ ،پىزىكتەجـ ـ
قىلاكيمونوكە ىمىقۋاۋراسقاجىتقىنروادۋمادـ
نەتتەدنى،پىعىشـاققىراج ۋەدنىگزىت-ۋناتقاســ
ەناج ەدۋرىتلەكـانىپلاقـىناكيمونوكەــ ـەينۇدـ
ڭىنىزۇجء نەنىگەلـىعڭىدلاـ .ىتتەسروكيوبـ
ەدەجەرادروزادناسقوت-1ىساكيمونوكەزىمىلە
،پىلىرەتوكەدرۇتىتقىنروادناسقوت-2،ىدارىدلۇق
نادۋارىدلۇق ،ىتترا3.2％،پەتتەبـاعۋلاڭوـ
ىپلاجسىرىدنوءىكشىادلىجىتراجىعڭىدلا

نەدىگەدەجەمىيادعاج،ىدەدنەموت1.6％ىنۇق
ىسقاج ىدلوبــ زىبء.ـ ىدمىنەسـ ،پىرىتتراــ ـ
ناتقىدنىيق ياملاسياتـ ناعرىدۋتتەدنى،پىلىتمۇاعلاـ
ڭىننايز نىنروـ ساتۇت،پىنىشلۇقـاعۋرىتلوتـ ـ
ەگرەلەجيتانىسقاجادۋمادقىلاكيمونوكەىعادلىج
.كەرەكزىمىۋلىتمۇەگۋزىكتەجلوق

ىتەدنىۋنىباقەپكوسۋريۆاشرادياىتپيتـاڭاج
ڭىدزىمىلە نەمـىساكيمونوكەـ ىزۇجءەينۇدـ
،ىديتءپىلوبىققوسروزناساروـانىساكيمونوكە
ناعاملوبنىرۇبىرالاعلۇترازابنەگەتپوكەدزىمىلە
اعمىسىق ىدلەكپودءـــ رازاب.ـ ىرالاعلۇتـ __ـ
ڭىناكيمونوكە شۇكـ نىرالاعلۇترازاب،ىرەكەنادـ
ڭىدۋاتقاس ىدرەتشۇكشىگرىدنوقىدماعوقىزوءـ
قىدناعاتقاس ۋات.ـ ،اسلوبـ .ڭىسياپقىراتناننىتوـ
رازاب نىرالاعلۇتـ نەمرادلاما-سىداءـىلرۇتءـ ـ
يادىعاديو ڭىناكيمونوكە،پاعروقـ ـانىۋمادـــ
.كەرەكۋاتپوتشۇكىگزىگەن

)ەتتەب-3ىساعلاج(

نىقلوتتاقاراق:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

زوسءنەگنەليوسەدنىسىلىجامەمىگڭارەلرەكپىساك
)ىنۇك-21ڭىديا-7ىلىج-2020(

ڭيپنيجيش

ىنۇك-20ڭىديا-7 نەتسۇتـــ نىيەكـــ ــ
ىلايمونوتۆا قىدنويارـــــ موكتراپــ ىتقارۇتــ ــ
ڭىتتەتيموك نەگلىتيەڭەك(ـ نىسىلىجامء)ـ ،پىشاـ
ساب كىتسينۋمموكوگڭۇجڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ
قىلاتروـىسايتراپ ىسورۋيبيساياسـىتەتيموكـ
ىتقارۇت ڭىنىتەتيموكــ ەدنىسىلىجامـ نەگەليوسـ ـ
ىدزىڭام ڭىنىزوسءـــ نىحۋرـــ ،ىدزىكتەجـ ــ
نەتتەدنى،ىدنەريۇ ۋناتقاســ ىدۋەدنىگزىت-ـــ ــ
ۋرىدنالىيادۇ قىدماعوق،قىلاكيمونوكەـەناجـ ــ
پالراپسوجساتۇترىبءىرانانونىتەمزىقۋماد

ىرەگلى ىدۋتەلــ ىدرىتسالانرو،ىتسادلىقاــ .ـــــــ
ىلايمونوتۆا قىدنويارـــ ڭىنموكتراپـ ـىيجۋشــ
.ىدراقسابىتسىلىجامءوگناۋچنىچ

سىلىجامء ىدرالانىمـــ پاتاــ ىتتەسروكـ :ـــ
تروتء« »ىدمىنەستروتء«،پىتيەشۇك»ىدمىناتـ
،پەدمەكەب ىدۋاعروقـىنىكە«ـ ـايەدي،پادنىرو»ـ
نەم ىتتەكەراــ سابــ ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ ـ
ىتەتيموكقىلاتروىسايتراپكىتسينۋمموكـوگڭۇج
يساياس ەدنىسىلىجامڭىنىتەتيموكىتقارۇتـىسورۋيبـ
نەگەليوس لىتابنەمىحۋرڭىنىزوسءىدزىڭامـ

ەككىلرىب رىبء،پىرىتلەكــ ڭىدرىڭوءــ نىۋمادـ
ىدنىسۋاتقاسنىعىدناماڭىدرىڭوءرىبء،ۋەبەج
يساياس ،پالاقراەدنىنامنىشـىتكىلىشرەكپاۋاجـ
،پەدمەكەبىرانانوىدۋاليوەتكەشـىگنەموت
پىۋاح رەتاق-ـ نىمىناتـ ،پىتيەشۇكىرانانوـ
نىۋاج رەدنىيادعاجنىقسات،نىيادعاجنىشاش-ـ
ەدنىزەك پالىقابلادءــ نىدلا،پەشلو-ـــ الاــ
تەمىلام يال،لەس،پىرەبـ ىتقايسـىنىكشوكــ
نادراتتاپا ڭاتاقـ كىدزىگەنىدزىڭام،پىناتقاسـ
،ىدرەلرىڭونىتالىۋتياڭوتاپانەمرالىعلىرۇق

ىكسەموك پىۋاحــــ نىرەدنىيۇتـ ،ىدۋالرابــ ـ
ىدۋرىتساعياجنىرانياقۋس؛ۋتيەشۇكىدۋاعروق
ۋس،پىرىدنالىلاپاس پىزىكتەجــــ نەمۋســـ ــ
،ىدۋادماق پاتقاسۋسـ نەمۋســ زىساماتماقـ ـ
اققىلىشڭاۋق،پىتيەشۇكىدۋتە ،پىرۇتىسراقــ
ۋرىدنادزىساماتماقىدۋراۋس نىتەمزىقـــــــ ــــــ
يادىعاديو ىلۋەلە؛ۋەتسىــ قىلايرەنەجنيـــــ ــــ
ىدزىڭام،ڭىدراتسىلىرۇق رالىعلىرۇقكىدزىگەنــ
ڭىنىراتسىلىرۇق نىراتقىلىقلوـ ىدۋرىتقىلوتـ ەناجـ
،پىتيەشۇكىدۋلاسەگنوجىدۋاتپاقۋساعالاق

ناتتاپا اقتاپا،ۋناتقاســ ۋلادنىيادــــ ىسەيۇجـ ـــ
نىسىلىرۇقـىتەلىباقـەناج ناتتاپپا،پىتيەشۇكـ ـ
ۋناعروق نىتەلىباقــ ياپپاجــ ،پىتالىراعوجــ ــ
مىلرۇعانا ىدمىنوء،ىدنەمراپـــ نەمرالاراشـــ ــ
ناننىقسات اققىلىشڭاۋق،ۋناتقاســ ۋناتتاـىسراقــ ـ
نىرەتتەمزىق راء،پەتسىيادىعاديوـىتقىلىعڭىتـ
قىلاحتلۇ ڭىنىساراقۇبــ لام،ڭىنىرىموءــ -ــ
ڭىنىكلۇم زىساماتماقنەپشۇكرابنىگىدزىسپىۋاحـ
.كەرەكۋتە

)ەتتەب-4ىساعلاج(

نەگەليوسەدنىسىلىجامڭىنىتەتيموكىتقارۇتىسورۋيبيساياسىتەتيموكقىلاتروىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇجڭىنڭيپنيجيشيجۋشسابىسىلىجامء)نەگلىتيەڭەك(ڭىنىتەتيموكىتقارۇتموكتراپقىدنويارىلايمونوتۆا
ىدرىتسالانرو،ىتسادلىقاىدۋتەلىرەگلىپالراپسوجساتۇترىبءىرانانونىتەمزىقۋمادقىدماعوق،قىلاكيمونوكەەناجۋرىدنالىيادۇىدۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنى،ىدنەريۇ،ىدزىكتەجنىحۋرڭىنىزوسءىدزىڭام

،پىزىكتەجلوقنەپشۇكرابەنىسىڭەجڭىنىساقياشلىۋاقسوتۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنى،پەدمەكەبىدمىنەس
كەرەكۋرەگييادىعاديونەپقىدلىتابنىتەمزىقۋمادقىدماعوق،قىلاكيمونوكەەناجۋرىدنالىيادۇىدۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنى

ىدراقسابىتسىلىجامءوگناۋچنىچ

قىدنويارىلايمونوتۆاىنۇك-21ڭىديا-7
ڭىنموكتراپ نىچـىيجۋشـ ىلايمونوتۆا،وگناۋچـ
ىلايمونوتۆارىكازتارىكوشىساعاروتءڭىننويار
انىعىلاتروۋەدنىگزىت-ۋلانىدلاڭىدۋرۋاقىدنويار
نيەلكۋنڭىنىرادنىعرۇتىسالاقـىجمىرۇءـەناج
نىلىقشىق نىگەتـ پىترەسكەتـ اعرادنىروناقتاجـ
كىتتەكەلمەم،پىراب ڭىتسەڭەكــ ىتپيتـاڭاجـ
ۋنىباقـەپكوسۋريۆـاشراديا پەتوتـەنىتەدنىـ ـ
ۋرەب اشنىيوبـ پىسەلرىبــ پىسەلرىب،ۋناتقاســ ــــ
ۋەدنىگزىت ۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنـەتتەدنىـىمزيناحەمـ
رادنامام ،ىعادنىساپپۋرگـ ۋرەسكەتقىلايگولويمەديپەـ
رادنامام ىعادنىساپپۋرگــ نەمرادنامامــ ەگرىبــ ــ
نەتتەدنى ۋناتقاســ ۋەدنىگزىت-ـــ نىتەمزىقـــ ــــ
سىۋا،پىسادلىقا ڭىنىجمىرۇء،پاساجسىيۇك-ـ
نەتتەدنى ۋناتقاســ ۋەدنىگزىت-ـــ نىيادعاجـــ ـــ
.ىدرەسكەت،ىدەتترەز

قىدنويارـىلايمونوتۆا -ۋلانىدلاڭىدۋرۋاـ
ۋەدنىگزىت ادنىعىلاتروـ رىكازتارىكوش،وگناۋچنىچـ
كىتتەمۋەلا رىكىپنەمىرادنامامۋاتقاسقىلۋاسنەدـ
ڭىنىجمىرۇء،پىسەڭەك،پىرىتسىۋا ناعلىۋتناداڭاجـ
قىلايگولويمەديپەـەكتەدنى ۋرەسكەتــ ۋزىگرۇجـ ـ
.ىتسىعۇيەتشەتپاتنىيادعاجۋەلىرەگلىڭىنىتەمزىق
قىلايگولويمەديپە:رىكازتارىكوش،وگناۋچنىچ
،پەتسىيادىعاديولادء-ەملاد،يملىعىدۋرەسكەت
ىزونگايد ناعلىرىدناتقارۇتـ اعرالوەناجىدراتساقۋانـ
ۋادلاتىدرادماداـىتسىتاق ىدۋادمىرىجۇتپاساجـ
ەدنىنامنىشەگۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنى،پىتيەشۇك
.ىتتەسروكپاتاپەد-،كەرەكۋەلرىزازىگەنيملىع

نايدڭاۋگىنويارناشنايتـىسالاقـىجمىرۇء
كىتتەمۋەلا تلۇراءادنىعامۋانىعاشقامىتنىىعامۋاـ
ڭىنىرەلرەكتەمزىققامۋاكىتتەمۋەلاىرادنىعرۇت
نىگەتنىلىقشىقنيەلكۋننەپپىتراتەدنىگىلىشكەتەج
ەدۋترەسكەت نەتتەدنىرىكازتارىكوش،وگناۋچنىچ.ـ
ۋناتقاس ڭىدۋەدنىگزىت-ـ نەپكىلرەەدنىبەشىشنىرىبءـ
ساقياش پاساجـ ناقتاجـ رەگاپيش،اعرادنامامـ -ـ
ەنىرەلرەكتەمزىققامۋاكىتتەمۋەلاـەناجـاعرالارتسەس
نىش ىتسالىقىنادرالوەناجىتتياسىعلانەتكەرۇجـ
لاح ىدارۇسـ يالىبرىكازتارىكوش،وگناۋچنىچ.ـ

ىدەتپىرادـاسابپەد نىبىتراتءىسابسىمۇج:ـ
يادىعاديو ،ۋەشلونىسارۋتارەپمەتەنەد،پاعروقـ
ىدرالاراشىتقايس»قىلارارتەمرىبء«،ۋتراتـىكسام
مىلرۇعانانىسىرابسىمۇج،پىرىدناتقانايتڭاتاق
ۋەشلو-ۋرەسكەتنەمۋلاىگلۇ،پىرىدنالىلاپاس
.كەرەكۋتالىراعوجانىشلۇقنىگىلىدمىنو

نىچ ۋەتترەز-ۋرەسكەترىكازتارىكوش،وگناۋچـ
ەدنىزەك ىجمىرۇء:ىدەتپىراداسابپەديالىبـ
ۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنىىگەتكەزەكىسالاق
نىيادعاج ىدمىنوء،ىدنەمراپمىلرۇعانا،پىناتـاعىجـ
نەمرالاراش ڭىتتەدنىـ لىتابنىۋشروء،نىۋلاراتـ
ىسوىدنىسۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنى،پەجەت
ڭاتاق ڭىتساقياشـ لوقنەپشۇكرابـەنىسىڭەجـ
،پىتەدزەتنىنىقراقۋرەسكەت.كەرەكۋزىكتەج
ڭىنىسالاقىجمىرۇءپاسمۇجتىقاۋـاقسىقڭە
نيەلكۋن نىلىقشىقـ نىۋلىتماقياپپاجنەمۋرەسكەتـ
كىتتەمۋەلا؛ۋرىساـەگەزۇج -ۋناتقاسڭىتقامۋاــ
نىۋەدنىگزىت ،ڭىدۋناتقاسپىسەلرىب،پىرەگيىتقانـ
پىسەلرىب ،ڭىدۋناتقاسقىلاراقۇب،ڭىدۋەدنىگزىتـ
قىلاراقۇب ڭىدۋەدنىگزىتـ مىلرۇعانانىبەشسىناعروقـ
مىلرۇعانا،اعۋتياتاق ؛ۋلاسشۇكاعۋرىدنالىتقانـ
ۋادماق نەمـ يادىعاديوىدۋرىتساتشۇىدۋنىستەجاقـ
ڭىناراقۇب،پەتسى نەد،نەپقىلىدلاسيابنىتەجاقـ
رەد،پىسىعۇـايوق ەنىرەليۇنەپقىلىتقىرى،ەدنىزەكـ
نىسىمرۇتىتپىلاقڭىناراقۇب،پەتوتەمزىقپىراب
،پىتيەشۇكىنەيبرات-تىگۇ؛ۋتەزىساماتماقـىيانىش
قىدلىقا،سىرۇدەكتەدنىنىساراقۇبقىلاحتلۇراء
نادىعرۇت ۋناتقاسكىدنىزو،پەتكەتەجـاعۋاراقـ
تەمزىق؛ۋتيەشۇكنىتەلىباقۋناعروقنەمىمىنات
نىگىلىشرەكپاۋاج ڭىلاق،ۋرىدنالىتقانـ ـىلايتراپــ
رالرداك ڭىناراقۇبـ ناجـ ىرىشاـ ىگەرىتـەناجـ
اعرادنىروكىزان،پىسىرىكاعرادنىروىتقان،پىلوب
شۇك ەملاد،پىلاسـ ۋەدنىگزىت-ۋناتقاسلادء-ــ
نىرالاراش لىتابــ ەدرۇتـــ يەجگە،ىتقانــ -ـــ
.كەرەكۋرەگيىتقىلىعڭىت،ىليەجگەت

پاتاپەديالىبرىكازتارىكوش،وگناۋچنىچ
،راتقاميااداقسابىعادنويارساتۇت:ىتتەسروك
رالالاق،راتسىلبو ىدۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنىــ

ىدۋرىدنالىيادۇ ڭىناكيمونوكەـەناجـ ىراعوجـ ـ
،ىدۋلالاماقنادۋتلىرانەتكىليەدەك،نىۋمادىلاپاس
ماعوق نىعىلىتقىنروــ رىبءـ ساتۇتـ پالراپسوجـ ـ
يادىعاديو ،يامىقتىۋانادۋلوبىدناباتـەگۋرەگيـ
نىيەز ،يەپترىدىكىتتەمزىق،ياپتارىشاشىنەدرەز-ـ
ـاناسىنۋتانروماعوقىتتەلۋادكەلەگڭودياپپاج

قىلىتقىنرو،پىرىتسىناليابزىعىتنەمىتەدنىم،نەمىس
ادنىسىراب ۋەلىرەگلىـ تەمزىقـ نانىسانراـىپلاجـ
ـكەياديەلىرەكشىنىمىناتسۇۋماداڭاج،يابزاج
ىتقىلىعڭىتنىتەمزىق»ۋرىتقىنروىنىتلا«،پىرىدنەلىت
يادىعاديو ،پەتسىـ »ۋرىدنادزىساماتماقـىنىتلا«ـ
نىتەدنىم قىدماعوق،پىرىدناتقانايتكىتتەبىپلاجـ

ىتقىنرو،ىدمىساراجسىترۇءڭىديادعاجىلەلەك
نىۋلوب نەتكىليەدەك،پاتقاسـ لاماقنادۋتلىراــ
ڭىنىساقياشـىشۋشەشۋلا ـەنىسىڭەجـىشۋشەشـ
لوق ياپپاج،ۋزىكتەجـ كەلەگڭودــ ـىتتەلۋادـ
.كەرەكۋتانروماعوق

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

ىدەتپىراداسابپەديالىبەدنەگرەسكەت،ەدنەگەتترەزنىتەمزىقۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنىادنىسالاقىجمىرۇءرىكازتارىكوش،وگناۋچنىچ

ۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنى،پىرەگيىليەجگەت-يەجگە،ىتقاننىرالاراشۋەدنىگزىت-ۋناتقاسلادء-ەملادنەتتەدنى
كەرەكۋزىكتەجلوقلىتابەنىسىڭەجڭىتساقياشڭاتاقىسوىدنىس

ىنۇك-21ڭىديا-7□ ىلايمونوتۆاــ قىدنويارــ ڭىنموكتراپـ نىچـىيجۋشـ ىلايمونوتۆا،وگناۋچـ ڭىننويارــ تارىكوشـىساعاروتءـ رىكازـ ـىجمىرۇءـ
الاق ادنىسـ نەتتەدنىـ ۋناتقاسـ ۋەدنىگزىت-ـ نىيادعاجـ نەتتەدنى،ەدنەگرەسكەت،ەدنەگەتترەزـ ۋناتقاســـ ڭىدۋەدنىگزىت-ـ ەدنىبەشـىشنىرىبءـ نەپكىلرەـ ـ
ساقياش پىزىگرۇجـ ناقتاجـ ۋەدمە،اعرادنامامـ كىتتەمۋەلاـەناجـەنىرەلرەكتەمزىقـ نادرالوەناجىتتياسىعلانەتكەرۇجنىشەنىرەلرەكتەمزىققامۋاـ
قىتسى نەپسالىقىـ لاحـ ىدارۇسـ نىچ:ـەتتەرۋس.ـ تارىكوش،وگناۋچـ رىكازــ نىعاشقامىتنىىعامۋاكىتتەمۋەلانايدڭاۋگىنويارناشنايتـىسالاقـىجمىرۇءـ
كىتتەكەلمەم،پىلەكـانىعامۋا ڭىتسەڭەكــ ۋنىباقـەپكوسۋريۆـاشرادياـىتپيتـاڭاجـ پەتوتـەنىتەدنىـ پىسەلرىب،ۋناتقاسپىسەلرىباشنىيوبۋرەبـ
ۋەدنىگزىت نەتتەدنىـىمزيناحەمـ ۋناتقاسـ ،پىسادلىقانىتەمزىقۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنىەگرىبنەمىرادنامامڭىنىساپپۋرگرادنامامۋەدنىگزىت-ـ
نەگرىسۇتنايجىجيۇسىسىشلىتءىرادلارۇقتاراپقاقىلىپلاجڭىنىتەزاگڭايجنيشىتتەرۋس□.ىدرىتسىۋارىكىپ
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راباحىدزىڭام ىرادياىلۋانراۋنەريۇىدۋزاج-لىتءنىتالىنادلوقساتۇترىبءەتتەكەلمەم
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نويارىلايمونوتۆاەتشەكـىنۇك-21ڭىديا-7
ەنيەب نىسىلىجامءناركەــ ىجمىرۇء،پىشاــــ ــ
ڭىنىسالاق نەتتەدنىـ ،ەسەرىسا،ۋەدنىگزىت-ۋناتقاسـ
نيەلكۋن نىلىقشىقـ نىگەتـ ۋرەسكەتـ نىتەمزىقـ ـ
قىدنويارىلايمونوتۆا.ىدرىتساعياج،ىدرىتسالانرو
ىتپيتاڭاجڭىننويارىلايمونوتۆا،ىيجۋشڭىنموكتراپ
-ۋناتقاسنەنىتەدنىۋنىباقـەپكوسۋريۆـاشراديا
ۋەدنىگزىت ىتەمزىقــ قىلىشسابــ ڭىنىساپپۋرگـ ـ
نىچـىعىتساب ىدراقسابـىتسىلىجامءـوگناۋچـ ـ
.ىدەليوسزوسءىراء

ڭىننويارـىلايمونوتۆا ،رىكازتارىكوشنانىرالىشسابـ
يل،ڭىجنۇجڭاۋ ،ڭۇرياحيۇش،يۋيل،نيشڭىپـ
نىكرە ،ناقاتىقراس،يفييل،نىۋنايت،زاينۇتـ
ڭاج نيلنۇچـ كىتتەكەلمەمـەناجـ قىلۋاسنەدـ ـ

قىتتامالاس،ۋاتقاس -ۋناتقاسنەتتەدنىڭىنىتەتيموكــ
ۋەدنىگزىت رادنامامــ ڭىنىساپپۋرگــ ىعىتسابــ ــ
يۇي ەناجنيجڭيجـ رادنامامــ ڭىنىساپپۋرگــ ـــ
.ىتسانىتاقەكسىلىجامىرەلەشۇم

نىچ ەدنىزوسـوگناۋچـ يالىبـ پاتاپەدـ ـ
-ۋناتقاسنەتتەدنىڭىنىسالاقـىجمىرۇء:ـىتتەسروك
ۋەدنىگزىت تلۇراءۋەتسىيادىعاديونىتەمزىقـ
ڭىنىساراقۇب ڭىنىرىموءــ نەمـىگىدزىسپىۋاحـ ـ
انىعىلۋاسنەد ساتۇت،ىداياســـــ ڭىننويارـــــ ــ
قىدماعوق،قىلاكيمونوكە ڭىنىيادعاجـىلەلەكــ ـ
مىلرۇعانا،ىداياسـانىعىلىتقىنرو ،مىكەبكىرەبــ
مىلرۇعانا ىدنەمراپـ رالاراشـ نەتتەدنىـىلىقراـ
ۋناتقاس ىپلاج،ڭىنىساقياشقىتقىلاحۋەدنىگزىت-ـ
قىلاعلۇت لىۋاقسوت،ڭىنىساقياشــ ڭىنىساقياشـــ ـ

تلۇراء،پىزىكتەجلوقنەپقىدلىتابەنىسىڭەج
قىلاح ڭىنىساراقۇبـ ڭىنىرىموءـ ىگىدزىسپىۋاحـ
ۋاعروقيادىعاديونەپقىدلىتابنىعىلۋاسنەدنەم
كەرەك اتتىقاۋ.ــ ىتدنۋكەس،تۋنيمـــ ـايازادــ
ۋەمرەبىج ىجمىرۇء،كەرەكـ نەتتەدنىىسالاقــ
ۋناتقاس ۋەدنىگزىت-ـ نىتەمزىقـ ڭەـىگەتكەزەكـ
ىدزىڭام نىشۇكراب،پىرەگيەدنىتەرتەمزىقـ
رىبء،پىلاس رىبء،يەمرەبىجايازادىتدنۋكەسـ
ۋەدنىگزىت-ۋناتقاس،يەبزىكتوسوبادىتتۋنيم
نىتەمزىق نىشــ ەدنىنامـ يادىعاديوـ ،پەتسىـ ـ
نەتتەدنى ۋناتقاســ ۋەدنىگزىت-ـــ نىرالاراشـــ ــ
يەجگە،ىۋرىدناتقانايت ،ىۋرىدنەلىليەجگەت-ـــ ـ
ىۋرىدنالىتقان كەرەكـ رالاراش.ـ ،لادء-ەملادـ
ىدمىنوء قىلايگولويمەديپە،پىلوبـ ۋرەسكەتــ ـ

نەم ڭىتسۋريۆــ نىگەتـ ۋاتقىناــ نىتەمزىقــ ـــ
يەلىرەكشى ەترە؛ۋتەتسىروىليەجگەت-يەجگەـ
ەترە،ۋاقياب ەترە،ۋەدمىلامـــ ەترە،ۋالاشاۋاــ ــ
نىرالاراشۋەدمە ڭاتاقـ ۋزىق،پىرىدناتقانايتـ ــ
ڭىنىسايروتالۋبما نىلورـ شاعلا،پىرىدنەلەلۋاسـ
زونگايد رادناعيوقــ ىتپاۋاجــ ۋلوبــ نىمىزۇتءـ ـ
قىلانيستيدەماعرالىشۋساناجنىقاجقىلراب،پىراقتا
ـنالرىعوشىتتروتء«؛ۋنادلوقنىرالاراشۋالىقاب
ىدنابات»ـاعۋرىد قىلياب،پىلوبـ ىدرەتشۇك-ــ ـ
رىبء ساتۇتـ ۋەدمە-ۋيوقزونگايد،پىرىتسالانروـ
نىسابوج اشوگڭۇج،پىرىدنالىلاپاســـ ەناجــــ ــ
اشسىتاب ىتكىلرەگاپيشــ پەدمە،پىرىتساتشۇــ ــ
ۋرىتقىۋاس نىسامرىتسىلاسـ ؛ۋتالىراعوجانىشلۇقـ
،پىرىدناتقانايتنىگىلىشرەكپاۋاجنىروىتساراق

،پىتيەشۇكنىرالاراشۋراقسابپىرىدنەدزوكروت
ڭىدۋناتتاىسراقەكتەدنى،ڭىدۋناتقاسنەتتەدنى
شىرۇق نىلاماقــ پاتقىمــــ ۋتانروـــ كەرەكـ .ـ
ىراعوجادـىتقانەدليتس ىدمىنوءـ ،پىلوبـ ـ
ىتقان،پىرەگيـىيانىش پوكمىلرۇعانا،پەتسىـ
ڭىدۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنىىنەدرەز-نىيەز
ىشنىرىبء ەنىبەشــ كىلىشرەكپاۋاج،پاسمۇجــ ــ
قىدلىتابـاعۋالاقرا كىلرەكسى،ڭىدرەدنەگەپتەـ ـ
ەدليتس،ڭىدرەدنەگەپتەسروك زىسۋالرۇتــــــ ــــ
نەتكىلىشرەكپاۋاج،ڭىدرادناعلوب ــــــــــــــــــ
پىشاق رىبءـــ ەنىرىب-ــ ڭىدرەدنەگەلەمرەتيـــ ـــــ
نىگىلىشرەكپاۋاج ڭاتاقــ ڭاتاق،ۋازۋقـ ـاقپاۋاجـ
.كەرەكۋترات

( ەتتەب-4ىساعلاج )

كىرەسراديد:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

ىدرىتساعياج،ىدرىتسالانرونىتەمزىقۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنىڭىنىسالاقىجمىرۇء
ىتشانىسىلىجامءناركەەنيەبنويارىلايمونوتۆا

ىدەليوسزوسءىراءىدراقسابىتسىلىجامءوگناۋچنىچ
ىتسانىتاقنيشڭىپيل،ڭىجنۇجڭاۋ،رىكازتارىكوش

)ەتتەب-2ىساب(
قىلاتروـايتراپ »ۋرىتقىنروـىنىتلا«ـىتەتيموكـ
نىتەمزىق ىنىتلا«،ىدۋەتسىيادىعاديوىتقىلىعڭىتـ
زىساماتماق نىتەدنىم»ۋتەـ ىدۋرىدناتقانايتـ نىقياـ
رالۋارات،رەلرىڭو،ىديوقـاعلا رازابـــ نىرالاعلۇتـ
ۋاعروق ەدنىنوجـ رىبءـ ۋرىدىقـ راتتاساياسـ نەمـ ـ
ىدرالاراش ىدراعىشـ قىتتاساياسادماداقىسەلەك.ـ
ۋادلوق نىنىپرەسـ رازاب،پىتيەشۇكـ ڭىنىرالاعلۇتــ
كىدڭەشرىمو نىشۇكــ ڭىلاق،پىتالۋاقــ رازابـــ ـ
،ياميوقاناقپىرۇسءرىموءىتپىلاقڭىنىرالاعلۇت
مىلرۇعانا كىدنىكمۇمانىۋرىساەگەزۇجىدۋمادروزـ
.كەرەكۋاساج

ناتقىلىشنىيق،ىشنىرىبء اعرادنىروپىساك،پىراقتۇقـ
كىلىدمىيت ۋاساجـــ نىتاساياســـ يادىعاديوــــ ـ
ۋرىدناتقانايت مىلرۇعانا.ــ ىدمىتۇ،ىدنەسلەبــ ــ
مىلرۇعانا،نىتاساياسـانىزاق ىدمەكي،ىتقىنروــ ـ
نىتاساياسـاشقا يادىعاديوـ قىلوركام،پىراقتاـ
ڭىتتاساياس نەمـىعىلىلاماتتىعابــ نىگىلىدمىنوـ ـ
ۋتيەشۇك كەرەكــ زىسكىدزۇ.ـ ەدرۇتـ ـىتقىلاسـ
ىنىقا،پىتيازا ۋادلاج،پىتەدنەموتـــ نىسىقاــ ـ
ىدمىسوء،پىتيازا ناتقىلىشنىيق،پىتەدنەموتــ ــ
ۋراقتۇق ڭىنىرالاراشــ ـەكىتـاعىتاسـىگزىگەنــ
رازاب،ەنىۋتەج انىرالاعلۇتـــ كىلىدمىيتـەكىتــ ـ
رازاب.كەرەكۋتەكىدلىپەكىيانىشەنىۋزىكتەج
انىرالاعلۇت قىتسنانيفــ ىدۋادلوقـ ،پىتيەشۇكـ ـ
،ڭىدرادنىروپىساك،پىتىمادىتسنانيفىدمىيتءاعىپلاج
قاسۇ،نىعاش،اترو،ەسەرىسا ڭىدرادنىروپىساكــ
ىجراق ڭىنىۋاتپوتـــ تابمىق،نىيقــــ ۋلوبـــــ ـ
نىسەلەسام ىدمىنوءــ ەدرۇتـ ۋشەشـ كەرەكـ .ـ
ىدمىتوء تروپسكەــ نىرالراۋاتـ لە،پادلوقـ ـ
نىرازابــىشىء كەرەكۋشاــ تەكەلمەم.ــ ــــــ
قىلاترو،ەسەرىسا،رادنىروپىساكـىگەدنىگىشنەم ـ
رادنىروپىساك قىدلىشاماتساب،قىلىشسابشوكــ ــــ
نىلور نەموت،ىراعوج،پىرىدنەلەلۋاســ ـــــــــ
نىيقڭىدرادنىروپىساكـىلرۇتءراءـىعادرادنىۋب
نەدلەكتو ىۋتەقىدلىشاماتسابـەنىۋتوـەگرىبـ
كەرەك قىلاراقىلاح.ـ ،پىتيەشۇكـىتكىتسەبلەسـ
پىساك ۋادماق،نىگەبزىتـ يادىعاديونىگەبزىتــ
.كەرەكۋاعروق

،ناعنىلاسەگنوجنەمڭاز،ناعنالرازاب،ىشنىكە
ناعنالاراقىلاح قىلىشاۋراشـــ ادۋاس-ــ نىساتروـ ـ
ۋرىتساتپىلاق قىتتامازا.ـ نەمـامانڭازـ ـىتسىتاقـ
ىدرەلەجەرەڭاز،ىدرادڭاز ،پىراقتايادىعاديوـ
تەكەلمەم قىلاح،ىگەدنىگىشنەمـ ،ىعادنىۋراقسابـ
لەتەش ناعرىدنالىجراقــ رادنىروپىساكـ ـىتقايسـ
كىلۇم-لامڭىدرادنىروپىساكـىگەتكىشنەمـەشىلرۇت
نەمـىعىقۇ ڭازنىعىقۇقىلىشاۋراشسەبرەدـ
رازابىلرۇتءراء،پاعروقادىعرۇتڭەتاشنىيوب
ىناتروقىدڭازنىتەسەلەكەسابلىداءىرالاعلۇت
ۋرىدنەدلەمەك كەرەكـ ىدڭازڭىدرەلرەكپىساك.ـ
كىلۇم-لام،پاعروقاشنىيوبڭازنىسەددۇم-قىقۇ
نەمـىعىقۇ مىلىبءـ ىدۋاعروقنىعىقۇىگىشنەمـ
نىسەجەمۋمادىتقىنروتىقاۋقازۇ،پىتيەشۇك
قىلاڭاج،پىرىتساتپىلاق ،پىرىدنەلرەگىجاعۋشاـ
ىدرەلرەكپىساك،پاراقنەپكىلىشڭەكەگرەتكىدزىستاس
كىلرەكسى قىلىشاۋراش،پىتەسروكــ ـاعۋرۇقــــ
نىتەرىدنەلرەگىج ىدنىلاجــ ۋرىتساتپىلاقيارــ ــ
ىتقىقۇ،پادماشقىنىرادمىلىرۇقتەمىكۇ.كەرەك
ەگنەموت ىدۋرەبـــ ،پىتەلىرەگلىـ ۋرىكـاعرازابـ ـ
ڭىنىتاسقۇر ياپپاجنىمىزۇتءىمىزىتءزىسمانۇـ
نەمىگىتسەبلەسرازابڭىدرادنىروپىساك،پىراقتا
ەنىسەكەساب مىلرۇعاناــ نىۋسانىتاقـىسقاجـ ۋادلوقـ ـ
كەرەك لەتەش.ـ ىرەلرەگادۋاسـ ۋسوقـىجراقـ ـ
نىڭاز نىتاسقۇرۋرىكاعرازاب،پىراقتايادىعاديوـ
ادۋاس،پىتيەڭەك نەمــــــ ىجراقـ ڭىدۋسوقــ ـ
نىۋسالىليالوق ۋتەلىرەگلىــ كەرەكـ ادوگڭۇج.ـ ـ
نەگلەكرىت ڭىدرادنىروپىساكـ ،پاراقڭەتەنىرابـ
.كەرەكۋرىدنەدلەمەكنىساتروەكەسابلىداء

تەمىكۇ،ىشنىشۇء نەپــــ ادۋاسـ ادنىساراـ ـ
كاپ،ەنەتە سانىتاقـــ ۋتانروـ ـىلەجەرادراء.ـ
ىشساب رالرداكــ نەمرادنىروپىساكـ زىسەپكۇبــ ـ

،نىيوڭىدرەلرەكپىساك،پاساجسانىتاق-مىراق
نىتاياساعرادنىروپىساك،ىۋنىسۇتءنىراتقىلىشنىيق
ىدراتتاساياس ەدۋەلىگلەبـــ ڭىدرەلرەكپىساكـــ ــ
،ىۋادڭىتكەرىبوكنىراتسىنىسۇنەمىرەلرىكىپ
نەمىنوس راتاقـ قىقۇـ ادۋاس،ىسادۋاسـاشقا-ـ ـ
ادۋاسنەپتەمىكۇڭىدرەلەلەسامـىتقايسـىعىلروقاراپ
قىلىشاۋراشـەناجـانىسانىتاق ادۋاس-ـ انىساتروـ
نايز نەنىۋزىكتەجـ لىتابـ ىۋناتقاسـ كەرەكـ .ـ
نىلورىشۋشەشىعادۋرىتساعياجىتقىليابڭىدرازاب
مىلرۇعانانىلورڭىتتەمىكۇ،پىرىدنەلەلۋاسقىلوت
ۋرىدنەلەلۋاسـىسقاج رازاب__تەمىكۇ.كەرەكـ
نىسەجەرە ىشۋەلىگلەبــ رازابىراءــ نىگىدلىداـ ـ
ىلاپاس،ىشۋاعروق كىتتەمۋەلاــ تەمزىقـ نەمۋەتوـ ـ
مىلرۇعانا پوكـ ۋادماقـ ڭىدرەلرەكپىساك.كەرەكـ
نىيەز قىتقاشالوبقازۇ،ارىدنالرىعوشىنەدرەز-ـ
پەسە ساپتياق،پاساجـ ىدنايابنەپقىلىدناباتــ
نەپپىساك وگڭۇج،پىسىلانياـ ،پىتراترىماتانىرازابـ
.كەرەكۋادلوقنىۋشايەلىرەكشىنىرازابوگڭۇج

ەكەج،ىشنىتروتء ڭىدرەلىشپىساكرەنو-ادۋاسـ
ەدزىمىلە.ۋرەبنامءـاشقىرياـاعۋادلوقنىۋماد

ىشپىساكرەنو-ادۋاسەكەجماتساناننويلليم82
انىۋناتسىمۇجڭىنماداماتساناننويلليم200،راب
قىدلىشاماتساب پىتەـ رازابپوكڭەىناسرالو،رىتوـ
تەمزىقەكىتڭەانىسىمرۇتڭىناراقۇب،ىساعلۇت
ڭىدرالو،ىشۋەتو رىزاقـ سىءناعرىتوپىلەكپودءـ
-ادۋاسەكەج.پوكڭەادىعىلىشنىيقكىدنىزۇج
ڭىدرەلىشپىساكرەنو ۋادلاجـ قىلاس،ىسىقاـ ،ىقاـ
قىدماعوق ىجراق،ۋرىدنادزىسماقـــ ۋاتپوتـــــ ــ
ەنەسلەبەنىۋشەشىدرەلەلەسامنىيقـىعادنىراتقاج
ىدمىنوءمىلرۇعانا،ەكىتمىلرۇعانا،پىسەتكەموك
قىتتاساياس نەمۋەدلەمەيۇس،نەپكەموكـ ۋادماقـ
.كەرەك

ۋتاتقاقسانىحۋررەلرەكپىساك.2
امروفەر كىسە،پاساجــ نانناقشاـــ ،ىرەبـ ـ
ڭىدرەلرەكپىساكنىتالااشاقىلاڭاجلىتاب،ـىتكەرۇج
لوم كىلرىۋادنىقيا،پىلىتەجپالۋاقىرىعوشـ
قىتتلۇ،ەككىلەشكەرە ەينۇد،ەككىلەشكەرەــــ ـــ
كىلىزۇج رەلرەكپىساكـوگڭۇجـەيـەگيەگڭەدـ ـ
ىدرادنىروپىساكرەلرەكپىساك.ىتساتپىلاقىنىسوق
ىلرۇنمىلرۇعانا،پىڭەجىدراتقىلىشنىيقىگرىزاق
تەبـاققاشالوب ىدناتو،نىشۇءۋەتكەتەجاعۋلاـ
قىلاڭاج،ۋيۇسء قىدماعوق،قىدلادا،ۋشاــــــ ــ
ىتقايسايازوكقىلاراقىلاحەناجكىلىشرەكپاۋاج
ەدرىۋاداڭاج،پىرىسوءزىسكىدزۇنىرەدزوادراتقاج
نىسانراۋمادـاڭاج ناعنادنامازىسو،ڭىدۋتانروـ
ىلاپاسىراعوج،ڭىدۋرۇقنىسەيۇجـاكيمونوكە
اعۋلانياەنىشۇكىدنىلاجڭىدۋتەلىرەگلىىدۋماد
ىدمىتىمۇءەشەنرىبنەماداراىسو.كەرەكۋنىشلۇق
.نىپقاميوقاعلا

ڭىتكىلىشپوك،ىشنىرىبء قىدلىشناتوــــــــ ــ
نىۋتيەشۇكـىتكىلىشنەپسىيۇس تىمۇءـ نىمەتەـ .ـ
ڭىدرادنىروپىساك تاراجيتـ تەكەلمەمادنىسادۋاس-ـ
.رابىناتوڭىدرەلرەكپىساك،نەمىناعاملوبـىساراكەش
زوسء،ەدرەلرەكپىساكـىلۋادڭات ،ەكتەكەلمەم،قوجـ
نەگەدـاقتلۇ قاقساـ قىلىتشىروبـ مىزەسـ ەناجـ
ڭىننىروپىساك،ىۋلوبمىزەسكىلىشرەكپاۋاجـىتشۇك
ڭىتتەكەلمەمنىۋماد ڭىتتلۇ،نەمىۋنەدلۇگــــ ـــ
ڭىتقىلاح،نەمىۋيەكروك نەمىتىقابــــــ زىعىتــ ــ
نەپقىلىتقىرى،ىۋرىتساتشۇ تەكەلمەمـــ نىشۇءـ ـ
كىلىشرەكپاۋاج ىۋاليونىماقڭىتتەكەلمەم،پالاقراـ
،كەرەك ،ىدالاتقادرارەدنەگزىكتەجادياپاعناتو«ـ
نايزـاعناتو رەدنەگزىكتەجـ اراقسامـ ىدالوبـ »ـ
زىمىنىتيەد نادىسوەدــ ىدناتو.ـ ۋيۇسءـ __ـ
ۋايات ناننامازـــ ىگرەبـــ زىمىلەــ ىلۋادڭاتــ ــ
.ىدەلەكپىلوبىرۇتسادءىتقڭادڭىنىرەلرەكپىساك
ڭىنىعىلاشتاپڭيچ ڭىنوگنيم،ىعڭوسـ ىقشاعلاــ
ىسراقانىرالىشنىقپاشنوپاجناننايجڭاجىگەدنىزەك
نانو،اعرادڭىگايجنىچ،ۋفوزۋلىگەدنىزەكسىعوس
،نىريڭۇرىگنىيەكنانناعلىرۇقوگڭۇجـاڭاج
ىعىلرابڭىدرالىعاتنىسىعات،نىيەداعرادڭيڭاۋگڭاۋ
لىشناتو ڭىدرەلرەكپىساكــ كىتپيتــ ىسىگلۇـ ــ

،ىرەبنانناقشاكىسە،ناعاساجامروفەر.ىدالاناس
ىبوترىبءروزڭىدرەلرەكپىساكلىشناتوەدزىمىلە
ڭىدرەلرەكپىساك.ـىتقىشـاققىراج ىتقىدلىشناتوـ
،رابىلىساتءىلرۇتءپوكڭىنىۋرىساـەگەزۇج
يەگەرىب،ەدەسەد ىدنىروپىساكـــ يادىعاديوـ ـ
يەگەرىب،اعۋنىپلاتيابناياىدنىروپىساك،پىرۇق
ىساپاس،پاتسابـاعۋنىشلۇقـاعۋلوب مىلرۇعاناــ ـ
كىلەكەساب،ىراعوجمىلرۇعاناىگىلىدمىنو،ىسقاج
مىلرۇعاناـىتەلىباق مىلرۇعاناىشۇكلاپقى،ىتشۇكـ
.كەرەكۋرىساەگەزۇجىدۋمادروز

ڭىتكىلىشپوك،ىشنىكە قىلاڭاجنەپكىلىتكەرۇجـ
تىمۇءنىۋشا نىمەتەــ قىلاڭاج.ـــ __ۋشاـــ
نىتيەتكەتەجىدۋماد .شۇكىشۋاعزوقـىشنىرىبءـ
قىلياب« پىراڭاجەدنۇك،سىءىلۇ__ۋتاراجـ
ۋرىتو ـرەلرەكپىساك،»تەيساققاقساڭە__ـ
قىلاڭاجڭىد ڭىننىروپىساك__ـىلىميقۋشاــ ـ
قىلاڭاج .كىتەتىشۋشەشنىتيەبەجاعلانىۋماداشاـ
ڭىناكيرەما ڭىناينامرەگ،ىدروف،ىنوسيدەـــ ــــ
ڭىناينوپاج،ىسنەمەيس ىسەكۋسونوكاتيشۋستامـ
ڭىدرەلرەكپىساكـىلىگياـىتقايس ىراءىعىلرابـ
ڭىدۋراقساب نەكلۇــ ىراء،ىرەبەشـ قىلاڭاجـ ـ
،ناعاساجامروفەر.ىدلوبىرەبەشنەكلۇڭىدۋشا
كىسە قىلاكيمونوكەڭىدزىمىلە،ىرەبنانناقشاـ
ڭىنىۋماد ىللۇكــ نىرازانــەينۇدـــ ناعرادۋاـ ـ
ڭىدرەلرەكپىساكاشرابنىۋزىكتەجلوقـەككىتسىتەج
نانىۋتاتقاقسانەپشۇكروزنىحۋرۋشاقىلاڭاج
-پىۋاحادۋشاقىلاڭاج.ىدياملوباعۋاراقەلوب
ىدرەتاق .كەرەكۋلىبءيالاقرانەپكىلىتكەرۇجـ
ناتترۇج نەپكىلىتكەرۇجپىزوـ __ۋشالوجـ
پىۋاح رەلرەتاق-ـ پىڭەجىدراتسىياس-نىسنەمـ
ىراعوج،پىعىش ىلاپاســــ ەگەزۇجىدۋمادـــ ــ
ادۋرىسا ىدۋتاتقاقساـ تەجاقـەشكەرەـ نىتەتەـ
تەيساق نەكلۇ.ـــ ىدزىمىدلاتەدنىـ سەكـ -ـ
پەتسەك راء،الاسراءـ پىساكـ نىيقـ اديادعاجـ
،رابادياروەدنىشىسىرادعاد،ەدەسەد،ىدلاق
كەت قىلاڭاجـ رادناقشاـ .ىداعىشپىڭەجـاناعـ
رەلرەكپىساك قىلاڭاجـ سىنەدزىـىعادۋمادـاشاـ
،نادرالىشۋرىتسادمىيۇ،نادرالىشۋاساج ـــــــــــ
ۋرىتسادمىيۇەتسىرىدنو،ىۋلوبنەدرەلىشۋەتكەتەج
نانىعاج قىلاڭاجـ قىلاڭاجنانىعاجاكينحەت،ىدۋشاـ
رازاب،ىدۋشا نانىعاجــ قىلاڭاجــــ ىدۋشاــــ
-ۋەتترەزقىلاكينحەت،پىتەلىرەگلىنەپكىلىتكەرۇج
ەناجـاعۋشا مىلىنىسۇـانىلاتيپاكـىشۇكماداــ ـ
قىدزاپماساجڭىدرەلرەكتەمزىق،پىرەبنامءـاعۋسوق
نىتەلىباق ىدمىنوءـ ىدنىروپىساك،پىرىدلىمۇجـ
اعۋرىتساتپىلاقپىتەىساعلۇتۋشاقىلاڭاجـىتتاۋق
ڭاياتلىسىق،پىنىشلۇق پەلۇتاتياقادنىسىرابيادعاجـ
.كەرەكۋلادموساتياقەتتروناعالۋال،ۋناتتاناق

،نىۋاتقاسىتقىدلاداڭىتكىلىشپوك،ىشنىشۇء
نىۋنۇسيوبـاعڭاز قىدلىشنىش«.نىمەتەتىمۇءـ
يعيبات__ اققىدنىش،اديعاقـ ۋنىپلاتــ مادا__ـ
ناباتمادازىسمىنەس،»ىساديعاققىدلارومءڭىدۋلوب
رەلرەكپىساكنەمنىروپىساك.ىدياملاارۇتپەرىت
ـاۋراشرازابكىتسيلايستوس.يالىسوەدـىتپىتء
ەگنوجنەمڭاز،ىعىلىشاۋراشمىنەس__ـىعىلىش
نىتانىلاس قىلىشاۋراشــ ڭىدرەلرەكپىساك.ــ راءــ
نەپقاج مىراقـ تاز،انىزاق،مادا،پاساجسانىتاق-ـ
ىعىدلاداادۋرىدلىمۇجىدراتقىليابـىلرۇتءـىتقايس
ىۋسابـاعلاـاساملوب ىداعوسـاعنىيقـ ىلرۇتء.ـ
نەدرەتپەبەس رىبيەكـ تاراجيتڭىدرادنىروپىساكـ
ادنىرادلىميق نەپقىدلاداـ ،ىنەجەرە،ىتپىتء،نىتياپساناسـ
نىروىلاءراتسىلىبۇقيالاترىبءنىتازۇبىدڭاز
تراش-مىسىلەك،ىمىناتۋلاسەگنوجنەمڭاز.ەدۋبەت
ىعنامازىسو__ىساراقزوكۋرۇتەدەداۋ،ىحۋر
قىلاكيمونوكە ڭىدرادلىميقـ قىدمىناتىدزىڭامـ
مىنەسىراءـىمەشلو نەمڭاز،ڭىنىعىلىشاۋراشـ ـ
.ىبالاتىدزىڭامڭىتقىلىشاۋراشنىتانىلاسەگنوج
ڭىدۋنۇسيوباعڭاز،ڭىدۋاتقاسىتقىدلادارەلرەكپىساك
ىساپاسلارومءڭىنماعوقلىكۇب،پىلوبىسەگەنو
ىشاماتساباعۋتالىراعوجنىيەگڭەدتەينەكرونەم
.كەرەكىۋلوب

ڭىتكىلىشپوك،ىشنىتروتء كىلىشرەكپاۋاجقىدماعوقـ
نىۋالاقرا تىمۇءـ نىمەتەـ نەم.ـ ادنىروپىساكـ ـ
قىلاكيمونوكە كىلىشرەكپاۋاجـــ قىدڭاز،ەتـــ ـ
كىلىشرەكپاۋاج نەمىنوس،ەتـ قىدماعوقەگرىبــ
كىلىشرەكپاۋاج ەتكىلىشرەكپاۋاجقىدلارومء،ەتـ
ىدالوب نەگەدـ يادناقراء.مىدەـ نىروپىساكـ ـــ
ادماعوق رىموءـ ڭىنماعوقىعىلراب،نەكەنەگرۇسـ
ىرادنىروپىساك پىلوبــ ىدالىباتــ ماعوق.ـ __ـ
ڭىدرەلرەكپىساك .ىسانحاسنىتەتەسروكنىتنالاتـ
اعماعوق نىشـــ نەپتەينـ ،پىراتياقـىجمىراقـ ـ
قىدماعوق نىگىلىشرەكپاۋاجــ ناعراقتاـىيانىشـ ـ
رەلرەكپىساك انىۋادنىيومىيانىشڭىنماعوقـاناعـ
ەنىم،ىدالوبـەي رىۋادءرەلرەكپىساكيادنىسوـ
ىسو.ىدالاناسرەلرەكپىساكنىتەسەليۇـانىبالات
ادرادلىج ەنىرەتسىكىلىگيكىتتەمۋەلاىلرۇتءراءـ
ناقسىلاستا پىيەبوكنىياسناعرابرەلرەكپىساكـ
ىدەلەك ۋنىباقەپكوسۋريۆاشرادياىتپيتاڭاج.ـ
ڭىلاقەدنىسەرۇكۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەنىتەدنى
رەلرەكپىساك ىدنەسلەبـ يالاشقا،ياتتازەدرۇتـ
،پادماقنەمۋەتوتەمزىقىتكىرە،پاتاۋلىج
ىدزىڭام سەلۇـ اعۋرىدناتقارۇتقىلوتلۇب،ىتسوقـ
ىديتات ڭىدۋرىدناتسىمۇجـەتكەزەك.ـ ـىمىسىقـ
رىبء،پىترا قىدزىسسىمۇجرەلىشكەبڭەمىلوبءــ
قىلروقماقەنىرەلرەكتەمزىق.ەدۋلەكپودءەنىرەتاق
ۋاساج ڭىدرەلرەكپىساك__ـــ قىدماعوقـــــ ـــ
نىگىلىشرەكپاۋاج ڭىنىۋراقتاــ ىدزىڭامــ رىبءـ ـ
،پىنىشلۇقاعۋرىتقىنرونىرادنىروسىمۇج،ىعاج
ڭىدرەلرەكتەمزىق ،پىلوبءلىڭوكانىعىلۋاسنەدـ
نەمرەلرەكتەمزىق لوقـ پىرىتوـاساتسۇـ نىيقـ ـ
.كەرەكۋتوءەگرىبنەدلەكتو

ىنايازوكقىلاراقىلاحڭىتكىلىشپوك،ىشنىسەب
نىۋتيەڭەك تىمۇءـ نىمەتەـ زوك.ـ قىلاشناقاياـ
ڭەك لىڭوك،اسلوبـ قىلاشنوسەدـىگەرىكوكــ
نانناقشاكىسە،ناعاساجامروفەر.ىدالوبڭەك
زىمىلە،ىرەب ادرازابقىلاراقىلاحىرەلرەكپىساكـ
پىسوء،پىعىنىش ڭىدرالو،ىدلىتەج-ــ اراقىلاحـ
ىلرۇتءىكە،نادرازابىكەىدنىسىشىءلەـەناج
ناتقىلياب ۋنالادياپـ .ىتسوءزىسكىدزۇىرەتتەلىباقـ
نەكتو ادلىج10ـ زىمىلەـ ڭىنىرادنىروپىساكـ ـ
ۋعىشـاقترىس ،پەدلەدەجياتقىلراتياىسىلاقاياـ
قىلاراقىلاح ،ىدمىقۋامىلرۇعانااعۋشاىدرازابـ
مىلرۇعانا ڭەرەتـ مىلرۇعانا،پىسالاراەديەگڭەدـ
پوك كىدمەلاـ ىدرادنىروپىساكـىگەديەگڭەدـ ـ
اققىلراب ىدرىتلەكــ ىعنىقاج.ــ ادلىجـەشەنرىبــ ـ
ڭىناكيمونوكە ىۋنادناھاجـــــ ىرەكــ اقسىعاـ ــ
قىلاكيمونوكە،پارىشۇ قىلادۋاس-ــ راتسىلاجاقـ ـ
ىديەشۇك كىدنىزوڭىدروتكافرادنىروپىساكرىبيەك.ـ
نەمـىنۇق ادۋاسـ ىدراتقاجـىتقايسـىساتروـ
ۋرىتساليو نىۋسالانروڭىنىسالاسپىساك،ەدنىزىگەنـ
نىۋرىتساعياجىتقىليابـىگەدنىزۇجـەينۇدـەناج
ىدەتتەر قىتتاراجيت-كىتسىرىدنوىتپىلاقلۇب.ـ
ۋەتتەر نەمىنوس.ـ زىبء،راتاقـ ەروكـىنانىمــ ـ
زىپسىيتءـەگۋلىب ەدنىزۇجـەينۇد__ـوگڭۇج:ـ
ڭە،رازابىرىءنەكلۇڭەـىشۇكـىكسەموك
.ەياقتراشىتسەكياسقىدنىسالاسپىساكقىلوت
رەلرەكپىساك قانايتـىنوگڭۇجــ ەينۇد،پىتەـ ــ
زوكـەنىزۇج قىلاراقىلاح،پىرەبىجـ ڭىدرازابــ ـ
ۋرەگينىرەتكىلەشكەرەسىنارۇسنەمىسىلاتەب
نىتەلىباق ىدرەلەجەرەقىلاراقىلاح،پىتالىراعوجـ
ۋرەگي نىتەلىباقـ قىلاراقىلاح،پىتالىراعوجــ ــــ
قىلاراقىلاح،پىتالىراعوجنىتەلىباقۋشاىدرازاب
پىۋاحـىعادرازاب نىتەلىباقۋناتقاسنەدرەلرەتاق-ـ
ىدنىروپىساك،پىتالىراعوج مىلرۇعاناــ ىراعوجـ
مىلرۇعاناادنىسىرابۋشاكىسەاقترىسەديەگڭەد
لە،پەتكەتەجاعۋرىساەگەزۇجىدۋمادىسقاج
نەمـىشىء اراقىلاحـ ىدنىسـ سوقـ ىدمىلانياـ
.كەرەكۋەبەج

نىسىءزوءپىرىدنالرىعوشىتشۇك.3
ۋەتسىىسقاج

نەم لىيبـ ،»ەتسىلىجامىكە«كىتتەكەلمەمـ
نەكلۇىگەدنىشىلەزىبء،ادناعلاتەبـاققاشالوب

نەمىشىءلە،نىتەتەاعلۇتىگزىگەنىدمىلانيا
اراقىلاح ىدنىســ سوقـ مىلانياـ نىرىبءـ ىرىبء-ـ ـ
نىتيەبەج اڭاجــــ نىمىقۋاۋمادــ پەدنىترىبــ ــ
زىمىۋرىتساتپىلاق كەرەكـ ،ادنۇم.مىدەنەگەدـ
رالانىم،ىسىتساب ىدلىرىتساليوــ رىزاق:ـ ەينۇدـ
ىتسىرەگزونەكلۇناعاملوبادلىج100ىزۇجء
اكينحەت-مىلىعىتكەزەكاڭاج،ەدۋرىشەكناتساب
ىسىرەگزوڭىنىسالاسپىساكنەمـىسىرەكڭوت
ـناھاجڭىناكيمونوكەنىرۇب.ادۋمادىدنىقراق
رازاباداتروىقترىسناعىماديەلىرەكشىىۋناد
نەم ڭىتقىليابـ ڭىنىۋەكە«ـ »ىۋلوباتترىسەدـ
ڭىدزىمىلە لەدەجـــ ىدزىڭامادنىۋمادــ لورــ
ىدراقتا قىدزاپماعروق.ـ ەينۇد،نەگرەتوكسابـ
ناعياراترازابقىدناھاج،ناعالارۇتـىساكيمونوكە
،قوجزوسء،زىبء،اداتروـىقترىسـىگەتكەزەك
ڭەكـاشقىرياـىگەدنىشىلە ىدمەلوكـ رازابـ ـ
نىعىدمىساب قىلوتـ لە،پىرىدنەلەلۋاسـ ـىشىءـ
نىساكيمونوكە نەكلۇىگەدنىشىلە،ۋرىدنەدلۇگـ
ىدمىلانيا ۋرىدنەدزىسسىلىكرىــ زىمىلەـىلىقراـ ـ
ڭىنىساكيمونوكە ،پەتسۇشۇكىشۋاعزوقانىۋمادـ
نىساكيمونوكەـەينۇد زىمىۋاتسابـەگۋلىپرەســ ـ
كەرەك پىساك.ـ ۋادماق،ڭىنىگەبزىتـىسالاسـ ــ
،پىتالىراعوجنىيەگڭەدۋنادنامازىسوڭىنىگەبزىت
مىلىع اداكينحەت-ــــ قىلاڭاجــــ روزىدۋشاــــ
نەپشۇك ىتكەزو،ىشۋشەش،پىتىجلىجـاعلاــ ـــ
نادرالاكينحەت لاماقـــ ،پىتەدلەدەجىدۋلاــ ــ
قاشالوب زىمىۋرىتساتپىلاقنىعىدمىسابـاڭاجڭىدۋمادـ
.كەرەك

نەم ،ىدياملىباجىگىسەناقشاڭىنوگڭۇجـ
ناعراب نىياسـ ەترامپوكپەدىدالىشااراقياـ
مىدەتپىرادـاساب ىدمىلانيانەكلۇىگەدنىشىلە.ـ
پىلاپىۋاجىتكىسەەتساۋتەـاعلۇتـىگزىگەن
قىباج ەديۇكــ سىمۇجـ ۋزىگرۇجـ كىدنەگەدـ ـ
اتياق،سەمە ڭىتسىنارۇسـىكشىــ ـىكسەموكـ
نىشۇك ۋرىدنەلەلۋاسـ ىرازابىشىءلەىلىقراـ
نەم قىلاراقىلاحـ يادىعاديومىلرۇعاناڭىدرازابـ
اراقىلاح،نىۋساتۇت ىكەىدنىسىشىءلەەناجـ
ىكە،نادرازاب ناتقىليابــ مىلرۇعاناـ يادىعاديوـ
ىدۋمادىدنايابىدنەمراپمىلرۇعانا،پىنالادياپ
زىمىۋرىساـەگەزۇج كەرەكـ ناتقاشالوبقازۇ.ـ ـ
ڭىناكيمونوكە،ادناعاراق ىۋنادناھاجــ ەدـىلاءـ
حيرات پىلوبـىنىعاـ سىمۇجلەراء،ىدالىباتـ
رىبء،ۋسەبلەسـاشنىيوبـىسىلوبء ادياپەنىرىب-ــ
ڭەت،پىزىكتەج ۋلەنەكـەككىلىگيـــ قازۇ__ـ
قىتتىقاۋ سىلاتەبــ زىبء.ــ ڭىتحيراتـ سىرۇدـ
ادنىعاج نەپقىلىدنابات،پىرۇتــ ىنامروفەرـــــ ـــ
كىسە،پىتەدڭەرەت -مىلىع،پىتيەڭەكىدۋشاــ
اكينحەت ىعادنىسالاســ قىشاـــ ىتكىتسەبلەسـ ــ
قىشا،پىتيەشۇك نىساكيمونوكەىزۇجءەينۇدــ
ىدۋرۇق سالرىدعاتڭىتتازمادا،زىمىۋتەلىرەگلىـ
.كەرەكزىمىۋتەلىرەگلىىدۋرۇقنىساعلۇتقاترو

رەلەك نادلىجـــ زىمىلە،پاتسابــ -14«ــــ
قىدلىجسەب لۇب،ىدەتوـەنىڭەزەك»ـ ياپپاجــ ـ
كەلەگڭود ماعوقـىتتەلۋادـ ۋتانروـ ەدنىزىگەنـ
ىپلاجىتتەكەلمەمناعنادنامازىسوكىتسيلايستوس
كىتتەب پىرۇقـ ڭىدۋاتسابنىراپاساڭاجۋعىشـ
ڭىنو،ىعىدلىجسەبـىقشاعلا ىزىڭامــ ەشنەتوتـ
»قىدلىجسەب-14«ىتەتيموكقىلاتروايتراپ.روز
نامءـاشقىرياـاعۋاساجـىنابوج ،رىتوپىرەبـ
قىدنىيادـىتسىتاق .ەدنىتسۇۋلىزىگرۇجرەتتەمزىقـ
نىگۇب كىلىشپوكـ قىدلىجسەب-14«ـ ىنابوج»ـ
نەمرەلرىكىپىدنۇقنەگەتپوكەدنىنوجۋاساج
راتسىنىسۇ ىتسىتاق،ىديوقـاعاتروـ ڭىدراتقاجـ
تايقۇم نىۋادلىباق،پەتترەزـ ەگرىب.نىميارۇسـ
ۋنىشلۇق ەكەجنەمرادنىروپىساكڭىلاقـىلىقراـ
ادۋاس زوسء،ڭىدرەلىشپىساكرەنو-ـ ،قوجــــــ ـ
ڭىدزىمىلە كىتسيلايستوســ ۋرىدنادنامازىسوـــ ــ
،پىرىدنەلەلۋاسلورروزمىلرۇعاناەدنىسىدرۇ
مىلرۇعانا ـانىعىدنىتارىساـەگەزۇجىدۋمادروزــ
.نىمەنەس

»نەنىتەزاگڭايجنيش«
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سىلىجامء -رەج:ىدەتپىراداسابىدرالانىمـ
رالۋارات،رەج سابــــ ڭىنڭيپنيجيشيجۋشــ ـ
نەتتەدنى ۋناتقاسـ ىدۋەدنىگزىت-ـ ۋرىدنالىيادۇـ
ىدزىڭامـىگەدنىنوج ىزوسءـ نەمـ ىدزىڭامـ ـ
ڭىنىۋاقسۇن نىحۋرــ لىتابـ ،پىرىدنەلىتكەيادـ ـ
ىدمىنەس،پىرىدناتقانايت ىتقىدنىيق،ۋەدمەكەبــ ـ
،ۋەدمە-ۋناتقاسيملىع،ۋڭەجەرىتكىرىبكەلىب
ـنىيوبپالاتىدنىسۋنادلوقاراشلادء-ەملاد
ەگرىڭو،اش ەگەجەراد،پىلوبءــ -ەملادپىلوبءـ
ـقانايتڭاتاقنىرالاراشۋەدنىگزىت-ۋناتقاسلادء
ڭىتتەدنى،پىرىدنات نىۋشروء،نىۋلاراتــ لىتابـ
لىۋاقسوتۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنى،پەجەت
ـىكتەجلوقنەپقىدلىتابەنىسىڭەجڭىنىساقياش
قىلاحتلۇراء،پىز ڭىنىساراقۇبـ ڭىنىرىموءـ ـ
نەمـىگىدزىسپىۋاح نىعىلۋاسنەدـ نەپقىدلىتابـ ـ
يادىعاديو ۋاعروقـ كەرەكـ يملىع.ـ ۋناتقاسـ -ـ
ىدناباتـەگۋەدنىگزىت ىجمىرۇء،ۋلوبـ ىسالاقــ
ۋالىقابـىتتەدنى ىدۋرەسكەت-ــ ،پىتيەشۇكــ ـ
قىلايگولويمەديپە ۋرەسكەتــ نەمــ ڭىتسۋريۆـ ـ
نىگەت ەدرۇتيملىعىرانانونىتەمزىقۋاتقىناـ
يادىعاديو ڭە،پەتسىـ نيەلكۋناتتىقاۋـاقسىقـ
ەگەزۇجىدۋتماقياپپاجنەمۋرەسكەتنىلىقشىق
كىتتەمۋەلا،پىرىسا ـزوكروتىنىلامء،ىتقامۋاـ
نادۋلاراتەتشى،پىتيەشۇكىدۋراقسابپىرىدنەد
ڭىدۋناتقاس اقساب؛ۋاتقاسلىتابنىبەشقىتقاسـ
ىسياقراء راتقامياــ الاق،سىلبو(ــ پىسەلرىب)ــ ـ
،پىتيەشۇكىدۋەدنىگزىتپىسەلرىب،ىدۋناتقاس
ناتترىس نەدۋرىكـ ڭىدۋناتقاسـ نىبەشقىتقاسـ
نىش ەدنىنامـ ۋەدمەكەبـ كەرەكـ لادء-ـەملاد.ـ
اراش ىدۋنادلوقــ ىشۋشەش،پىرىدناتقانايتـ ـــــ
ىدزىڭام،ادراتسۇت ىدنىيۇتءـەناجادرادنىروــ ـ

ادنىرىعوشرادمادا ۋناتقاسلادء-ــەملادـــ -ـــ
ىدۋەدنىگزىت نانوــ لەگۇت،پىتيەشۇكىراـ ــ
،ىدۋرىدنادزىسراراز،ىدۋلاەگمىزىتپىرەسكەت
ـىتتنۇقاشقىرياىدۋەشلونىسارۋتارەپمەتەنەد
يادىعاديو،نەپقىل ەترە،پەتسىــ ەترە،ۋاقيابــ
ەترە،ۋەدمىلام نىرالاراشۋەدمەەترە،ۋالاشاۋاـ
لىتاب قىدلىشناتو،پىرىدناتقانايتــ قىلازاتــــ ــ
نىلىميق ڭەكــ ەدمەلوكـ ۋلارات،پىتەتسىروــ ـــ
نىرانياق ىدمىنوءـ ۋلارات،پەدنىگزىتـ نىلوجــ ـ
ۋناتقاس،پىزۇء ڭىدۋەدنىگزىت-ــ نىعىلىتقىرىــ ــ
نەپشۇكرابىدراتساقۋان.كەرەكۋرەگيپاتقىم
،ۋرىدنالرىعوشىدراتساقۋان،پەدمە-پىراقتۇق
ىدرادنامام ىتقىلياب،ۋرىدنالرىعوشـ ـنالرىعوشـ
ۋراقتۇق،ۋرىد ۋرىدنالرىعوشىدۋەدمە-ـــــ ــــ
كىلرەگاپيشاشوگڭۇج،پىلوبىدناباتەنىبيسنيرپ
نەپ اشسىتابـ ىتكىلرەگاپيشــ ،پىرىتساتشۇــ ــ
ىدراتساقۋان رابـ پاسمۇجـىتشۇكـ -ۋراقتۇقـ
-ۋناتقاسىرادمىلىرۇقۋەدمەـىسياقراء؛ۋەدمە
ۋەدنىگزىت نىسەجەرادــ ىۋزىق،پىتالىراعوجــ ــ
نەگەلرو پالاراسىدرادماداـــ ىدۋرەسكەتــ ـــ
ۋەدمە،ۋتيەشۇك ـزىسپىۋاحڭىنىرەلرەكتەمزىقـ
نىۋناعروقكىد نىشـــ ەدنىنامــ يادىعاديوـــ ـ
اداناحاپيش،پەتسى ڭىدۋلادمىعۇجــ نانىۋلىۋتـ ـ
ڭاتاق ۋناتقاسـ ـكەتەجىلىقراتىگۇ.كەرەكـ
ىدۋەت تەدنى،پىتيەشۇكـ ەناجـــ ۋناتقاســ -ــ
ۋەدنىگزىت ەدنىزەكرەدنىرالايستامروفنيتەمزىقـ
قىتتاساياس،پالايراج ،ىدۋەتتىگۇىدرالاراشــ
ىدۋرىدنىسۇتء ىلاپقۇج،پىتيەشۇكـ نادرالۋرۋاـ
ۋناتقاس ۋەدنىگزىت-ـ نىرەدمىلىبـ رابـ نەپشۇكـ ـ
يادىعاديوىدۋناعروقيملىعىناراقۇب،پەتتىگۇ
.كەرەكۋەتكەتەج،ۋەلەيبراتەگۋەتسى
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رالۋارات،رەج ىدۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنىــ
ىدۋرىدنالىيادۇ يادىعاديوـــ ۋرەگيـــ ــىعلاـــ
ياپپاج،ادنىتراش كەلەگڭودــ ماعوقـىتتەلۋادـ ـ
ـىتسىناليابزىعىتنەمىرالاناسىنتەدنىمۋتانرو
قىلىتقىنرو،پىر ادنىسىرابـ ۋەلىرەگلىـ تەمزىقـ
نانىسانراـىپلاج ،يابزاجـ ۋرىتقىنروـىنىتلا«ـ »ـ
نىتەمزىق ىنىتلا«،پەتسىيادىعاديوىتقىلىعڭىتـ
زىساماتماق ـىدناتقانايتياپپاجنىتەدنىم»ۋتەـ
نەتتەدنى،پىر ۋناتقاسـ ـىيادۇىدۋەدنىگزىت-ـ
نەمۋرىدنال ىدۋمادقىدماعوق،قىلاكيمونوكەـ
رىبء ساتۇتـ ،پىرەگييادىعاديوپالراپسوجـ
نەتكىليەدەك لاماقنادۋتلىراــ ىشۋشەشۋلاــ ــ
ڭىنىساقياش ياپپاج،ۋتەجـەنىسىڭەجـىشۋشەشـ
كەلەگڭود ىتتەلۋادــ ماعوقــ ۋتانروـ كەرەكـ .ـ
ڭىناكيمونوكە ـىجلۇبنىۋمادىلاپاسىراعوجـ
ناتسام اڭاج،پىتەلىرەگلىــ نىمىناتسۇۋمادــــ ـ
ڭىناكيمونوكە،پىرىدنەلىتكەياد ـەنىلىساتۋمادــ
ـمىساب،ەككىلەشكەرە،پاساجسىلىرۇبلەدەج
ـياروز،پىرىدلىتەجنىرالالاسپىساكەياققىد
ىجراق،پىت نەمىۋسوءڭىنىساپاسڭىدۋسوقـ
ڭىنىگىلىدمىنو ڭىدۋنىتۇت،پىتەلىرەگلىنىۋتراـ ـ
اتياق پىناتقىلوتـــ ڭىنىسەجەرادــــ نىۋسوءـــ
كەبىج،پەبەج ىۋەدلەبقىلاكيمونوكەـىلوجــ
ـلىۋانەمالاقەناجنىسىلىرۇقنويارىتكەزو
ـيمونوكە،پىتەدلەدەجنىۋمادىلاپسىعوتڭىد
قىلاك ناسڭىدۋمادــ نانىعاجـ ىدمىسەليۇــ ـ
نىۋالىراعوجىتقىنرونانىعاجاپاسەناجنىۋترا
ۋتەلىرەگلى كەرەكــ نەتكىليەدەك.ـ نادۋتلىراـ
لاماق ڭىنىساقياشۋلاـ ەدنىزەكرەدـەنىسىڭەجـ
لوق ـىكە«،پىتەكىدلىپەكىيانىشەگۋزىكتەجـ
ىتشۇء،ۋامرىتقىراتنەد زىساماتماقــ »نەمۋتەـ
»ىدۋلوبلادء-ەملادىتلا«،پىرىتسىناليابزىعىت

ىتساقياش،پىرىدناتقانايت ـاداقادنىساق-ىسابــ
ىدرەلەلەسام،ىدۋالاع اتياق،ىدۋتەزۇت-ۋەتتەرـ
ىدۋسەليەدەك ـمەكەبىدراتسىبات،ىدۋالاعاداقـ
ىدرەتپىساك،پىتەدڭەرەتىدۋەد ىلىقراۋتىمادـ
قىدلىشاماتسابـاعۋناتسىمۇج ـىتكەنروكىدۋتەـ
ەدرۇت رىۋا،پىرەگيـ ىعڭوسڭەڭىتكىليەدەكـ
نىلاماق لىتابــــ ەدرۇتــ كەرەكۋلاـ قىلاح.ـ ــ
نىسىمرۇت ناتسامىجلۇبـ زىساماتماقـ ەناجپىتەـ
ـايەديۋمادنەكتەكەزوىتقىلاح،پىتراسقاج
ىدناباتـانىس اققىلاح،پىلوبـ ۋاساجكىلىدمىيتـ
ڭىنىرالايرەنەجني پىناتقانايتــ مىنوءــ نىۋرەبـ ـ
ىتقىلىعڭىت ىدنىيۇتء،پىتەلىرەگلىــ ڭىنمىۋاقــ ـ
ەشكەرە،پىرەگيەدرۇتىتكەنروكنىۋناتسىمۇج
نەتكەشىگنەموتڭەىدمىۋاقرابـىعىلىشنىيق
يەمرىسۇت زىساماتماقـ سىء،پىتيەشۇكىدۋتەـ
كىدنىزۇج نىراتقىلىشنىيقـ نىيەزـ ،نەمەدرەز-ـ
شۇك،نەپكىلىشنەپسىيۇس الاســــــ يادىعاديوـ ـ
راء،پىشەش قىلاحتلۇـ ڭىنىساراقۇبـ تۇقـ -ـ
نىسىرى زىسكىدزۇـ ۋرىتتراـ كەرەكـ قىتقاس.ـ ــ
نىلىباد ـىلىدمىساراجڭىنماعوق،پىعاقىمەنۇـ
اعاناسىنسابىدرازان،ۋاعروقنىعىلىتقىنرو،نىع
يادىعاديوىدرالاراشىدنەشەك،پىرىدنالرىعوش
ىتقىلىتقىنرو،پىراقتا ڭىدۋاعروقـــــ ىدمىتۇــ ـ
يامىقتىۋاـانىرالاراش قىلاراقۇب،پىلوبىدناباتـ
ىتتەمزىق يەلىرەكشىـــ يەجگەــ ىليەجگەت-ـ ـــ
نەپشۇكرابنىگىدزىسپىۋاحسىرىدنوء،پەتسى
يادىعاديو ڭىتقىلىتقىنرو،پىرەگيـ نىسادياپــ ـ
-ۋناتقاسنەتتەدنى،پىراعىشاققىراجزىسكىدزۇ
قىلاكيمونوكە،ۋەدنىگزىت نەتكىليەدەك،ۋمادــــ ـ
لاماقنادۋتلىرا ىتقايسۋلاـــ ىدرەتتەمزىقــ ـــ
رىبء ساتۇتـ پالراپسوجـ يادىعاديوـ ەگۋەتسىـ
.كەرەكۋرىتساتپىلاقاترواشامات

لىكۇب:ىتتەسروكپاتاىدرالانىمسىلىجامء
ڭايجنيش رىبءـ ساتۇتـ ناۋتڭيب،ەيۇجــ نەمــ ـ
رىبءنىروـىتكىلىگرەج ەگنەگەدەيۇجساتۇتـ
ىدنابات ،ىشقاس،ايمرا،تەمىكۇ،ايتراپ،پىلوبـ
قىلاح،ناۋتڭيب پىسەلرىبـەسەكياسـ ۋادلىميقـ ـ
كەرەك ـتەدنىىرادمىيۇايتراپىلەجەرادراء.ـ
نەت ۋناتقاسـ ىدۋەدنىگزىت-ـ ەناجۋرىدنالىيادۇـ
قىدماعوق،قىلاكيمونوكە ساتۇترىبءىدۋمادــ
پالراپسوج ڭىدۋتەلىرەگلىــ ىلەلەكــ يساياســ ـ
نىگىلىشرەكپاۋاج لىتابـــ قىلىشساب،پالاقراــ ــ
ىدۋرىدناتقانايت،ەسەرىسا،نىگىلىشرەكپاۋاج ــــــ
ۋرەگي تەدنىمـ نىگىلىشرەكپاۋاجـ تايقۇمـــــ ــ
راء،ۋراقتا ىشساب،ەسەرىسا،رالرداكـىلەجەرادـ
رالرداك ـىتكەرۇج،پىلوبدراگناۆانەپقىدلىتابـ
نەپكىل پاليوتاــ نەپقىلىتقىرى،پىعىشـاعلاـ ـــــ
كىلىشرەكپاۋاج ەنەسلەب،پالاقراـــ كىلرەكسىــ ـ
لىتابىتكىدلىشەروت،ىتقىدلىشامروف،پىتەسروك
ىگزىگەن،پىڭەج ڭىنىرادمىيۇـايتراپـىتاســــ ـ
رەگنىۋاج ىلايتراپڭىلاقنەمىلورقىدناعروقـ
ڭىدرالرداك دراگناۆاـ كىلىگلۇـ نىلورـ قىلوتـ ـ
ىدۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنى،پىرىدنەلەلۋاس
ۋرىدنالىيادۇ نەمـ ڭىناكيمونوكەـ ىراعوجــــ ــ
رىبءنىۋمادـىلاپاس ساتۇتـ ،ڭىدۋالراپسوجـ ـ
قىدماعوق،ڭىدۋلالاماقنادۋتلىرانەتكىليەدەك
ىلەلەك ڭىديادعاجـــ نىعىلىتقىنروـ ڭىدۋاتقاسـ ـ
نىرالاراشـىلرۇتء ەدرۇتـىتقىلىعڭىتـ ،ىتقانـ ـ
.كەرەكۋرىدناتقانايتىليەجگەت-يەجگە

تارىكوش تەكۋاش،رىكازــ نالرۇن،نىميــ ــ
ڭاۋ،نىجاملىباء يل،ڭىجنۇجــــ نىكرە،يۋــ ـ
يل،زاينۇت تىقراس،يفيـــ ڭاي،ناقاـــ نيشــــ
.ىتسانىتاقەكسىلىجامرالىلراتاق
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)ەتتەب-1ىساب(
يالىبڭيپنيجيش اسابپەدــ ىدەتپىرادــ :ـ

ـيمونوكەەينۇد،نەگرەتوكسابقىدزاپماعروق
ىساك قىدناھاج،ناعالارۇتــ رازابـــ ناعياراتـ ـ
،قوجزوسء،زىبءاداتروـىقترىسـىگەتكەزەك
ىدرەتشۇك پىرىدنالرىعوشــ ىدزىمىسىءزوءــ ـ
لە،پەتسىـىسقاج ڭەكـاشقىرياـىگەدنىشىـ ـ
ـىدنەلەلۋاسقىلوتنىعىدمىسابرازابىدمەلوك
ىگزىگەنىدمىلانيانەكلۇـىگەدنىشىلە،پىر
لە،نىتەتەـاعلۇت ىدنىساراقىلاحنەمـىشىءـ
سوق مىلانياـ نىرىبءـ ىرىبء-ـ نىتيەبەجـ اڭاجـ
نىمىقۋاۋماد پەدنىترىبـ پىساك،پىرىتساتپىلاقـ
ـازىسوڭىنىگەبزىتۋادماق،ڭىنىگەبزىتىسالاس
اداكينحەت-مىلىع،پىتالىراعوجنىيەگڭەدۋنادنام

قىلاڭاج نەپشۇكروزىدۋشاـ ـەلىرەگلىاعلاـ
ىتكەزو،ىشۋشەش،پىت نادرالاكينحەتـــ لاماقـ
قاشالوب،پىتەدلەدەجىدۋلا ـاڭاجڭىدۋمادــــ
ـنىشىلە.كەرەكزىمىۋرىتساتپىلاقنىعىدمىساب
نەكلۇـىگەد ىدمىلانياـ ۋتەـاعلۇتـىگزىگەنـ
ىتكىسەـەتسا پىۋاجــ پىلاـ قىباجـ ەديۇكــ ـ
سىمۇج ۋزىگرۇجــ كىدنەگەدــ اتياق،سەمەـ ــ
ڭىتسىنارۇسـىكشى ـەلۋاسنىشۇكىكسەموكـ
ۋرىدنەل ىلىقراــ ىرازابــىشىءلەـــ نەمــ ــ
قىلاراقىلاح ڭىدرازابــــ مىلرۇعاناـ يادىعاديوــ ـ
اراقىلاح،نىۋساتۇت ىكەىدنىسىشىءلەەناجـ
ىكە،نادرازاب ناتقىليابــ مىلرۇعاناـ يادىعاديوـ
ىدۋمادىدنايابىدنەمراپمىلرۇعانا،پىنالادياپ
زىمىۋرىساـەگەزۇج كەرەكـ ناتقاشالوبقازۇ.ـ ـ

ڭىناكيمونوكە،ادناعاراق ىۋنادناھاجــ ەدـىلاءـ
حيرات پىلوبـىنىعاـ سىمۇجلەراء،ىدالىباتـ
رىبء،ۋسەبلەسـاشنىيوبـىسىلوبء ادياپەنىرىب-ــ
ڭەت،پىزىكتەج ۋلەنەكـەككىلىگيــ قازۇ—ـ
قىتتىقاۋ سىلاتەبــ زىبء.ــ ڭىتحيراتـ سىرۇدـ
ادنىعاج نەپقىلىدنابات،پىرۇتــ ىنامروفەرـــــ ـــ
كىسە،پىتەدڭەرەت -مىلىع،پىتيەڭەكىدۋشاــ
اكينحەت ىعادنىسالاســ قىشاـــ ىتكىتسەبلەسـ ــ
قىشا،پىتيەشۇك نىساكيمونوكەىزۇجءەينۇدــ
ىدۋرۇق سالرىدعاتڭىتتازمادا،زىمىۋتەلىرەگلىـ
قاترو نىساعلۇتــ ىدۋرۇقـــ زىمىۋتەلىرەگلىـ ـــ
.كەرەك

يالىبڭيپنيجيش پاتاپەدـ :ـىتتەسروكـ
قىدلىجسەب-14« كەلەگڭودياپپاجىڭەزەك»ـ

كىتسيلايستوسەدنىزىگەنۋتانروماعوقىتتەلۋاد
ناعنادنامازىسو ىتتەكەلمەمــ ىپلاجــ كىتتەبــ ــ
پىرۇق ۋعىشـ ىقشاعلاڭىدۋاتسابنىراپاساڭاجـ
ڭىنو،ىعىدلىجسەب ىزىڭامــــ .روزـەشنەتوتــ
راتقاجـىتسىتاق اعاتروىرەدلىكاۋرەلرەكپىساكـ
ناعيوق رەلرىكىپـ نەمـ ىدراتسىنىسۇـ تايقۇمـ ـ
ۋادلىباق،پەتترەز كەرەكـــ ەگرىب.ـ ۋنىشلۇقــ ــ
ىلىقرا ڭىلاقـــ رادنىروپىساكـــ نەمـــ ەكەجـ ــ
ادۋاس زوسء،ڭىدرەلىشپىساكرەنو-ـ ،قوجــــــ ـ
ڭىدزىمىلە كىتسيلايستوســ ۋرىدنادنامازىسوـــ ــ
،پىرىدنەلەلۋاسلورروزمىلرۇعاناەدنىسىدرۇ
مىلرۇعانا ـانىعىدنىتارىساـەگەزۇجىدۋمادروزــ
.نىمەنەس

ۋيل،ڭايشەۋشڭيد ڭاي،ىحــ ،ىچەيجـــ ــ

ۋوي،ڭيمنۇكڭاۋح ،ڭۇيڭاۋ،ناۋچـــــــ ـــ
ڭىفيلــىح،يڭاۋ ەمىگڭاــ ەكسىلىجامـــ ـــــ
.ىتسانىتاق

قىلاترو نەپــ تەكەلمەمـ ڭىنىرادناگروـــ ــ
ىتسىتاق ىتسىتاق،ىعادنىرالۋاراتــ قىتقىلاحــــ ــ
ىعادرادمىيۇ ىتپاۋاجــ تەكەلمەم،راتسادلوجــ ــ
ىگەدنىگىشنەم قىلاح،ڭىدرادنىروپىساكـــــ ـــــ
ىعادنىۋراقساب لەتەش،ڭىدرادنىروپىساكــــ ــــــ
ناعرىدنالىجراق ،ڭاگڭايش،ڭىدرادنىروپىساكــ ــ
ناۋيات،نىمۋا ناعرىدنالىجراقــ ـرادنىروپىساكـ
ەكەج،ڭىد ادۋاســـ ڭىدرەلىشپىساكرەنو-ــ ــــــ
ت،ىرەدلىكاۋ ەمىگڭاب.ــ ەكسىلىجامـــ ـــــ
.ىتسانىتاق
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ڭىدرادنىروپىساك،پىتاتقاقسانىحۋررەلرەكپىساك،پىتالۋاقنىشۇككىدڭەشرىموڭىنىرالاعلۇترازاب
كەرەكۋتەلىرەگلىنىۋرىساەگەزۇجىدۋمادروزمىلرۇعانا،پىرىدنەلەلۋاسلورروزمىلرۇعانا

نەتتەدنى،پىزىكتەجلوقنەپشۇكرابەنىسىڭەجڭىنىساقياشلىۋاقسوتۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنى،پەدمەكەبىدمىنەس
كەرەكۋرەگييادىعاديونەپقىدلىتابنىتەمزىقۋمادقىدماعوق،قىلاكيمونوكەەناجۋرىدنالىيادۇىدۋەدنىگزىت-ۋناتقاس

)ەتتەب-3ىساب(
نىچ يالىبـوگناۋچـ :ىدەتپىرادـاسابپەدـ
نيەلكۋنادالاقلىكۇبەدنىشىتىقاۋـاقسىقڭە
—ۋادنىرونىتەمزىقۋرەسكەتنىگەتنىلىقشىق
ـنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنىڭىنىسالاقىجمىرۇء
لىۋاقسوتۋەد ڭىنىساقياشــ ەنىسىڭەجــ لوقــ ـ
ڭىنىۋزىكتەج ـىشۋرەسكەت.ـىنىۋبـىشۋشەشــ
ىدرەلرەكتەمزىق نانوـ ،پەتپەسـىتشۇكىراـ
تەمزىق ـايستامروفني،پىرىدنالىلاپاسنىسىرابـ
نىيەگڭەدۋرىدنال لىساج،پىتالىراعوجـ ـانراــ
لىكۇب،پىتيەشۇكنىۋساتشۇڭىننىۋبراء،پىشا
ادالاق نيەلكۋنـ نىلىقشىقـ نىگەتـــ ۋرەسكەتــ ــ

نىتەمزىق ىراعوجــــ ىراعوج،نەممەشلوـــ ــــ
ىراعوج،نەماپاس نەپكىلىدمىنوــــــ ۋادنىروـــ
كەرەك ۋناتقاس.ـ ـىدناتقانايتڭاتاقنىرالاراشـ
ـۋرەسكەت،ەنىگىدزىسپىۋاحاپاسڭىنىگلۇ،پىر
ڭىدرەلىش نىتەلىرەسكەت،ەنىگىدزىسپىۋاحــ ــــــ
ڭىناراقۇب نەپقىدلىتابـەنىگىدزىسپىۋاحـ ىيانىشـ
.كەرەكۋتەكىدلىپەك

يۇي يالىبنيجڭيجـ :ىتتەسروكپاتاپەدـ
قىدنويارـىلايمونوتۆا موكتراپـ ـىكتەرـىسوـ
ناداڭاج ۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنىناعلاقيابـ
نامءـاشقىرياـەنىتەمزىق رىبء،پىرەبـ ۋرىدىقــ
لىتاب ىدمىنوءادـ اراشـ ىدنەسلەب،پىنادلوقـ

ىسالاقىجمىرۇء.ىدزىكتەجلوقەككىلىدمىنو
ۋرىدنالايستامروفني ىگلۇ،پىنەيۇسانىساكينحەتـ
ىدۋرەسكەت،ۋزىكتەج،ۋلا اعۋرىدنالاعلۇترىبءــ
ىدنابات نيەلكۋن،پىلوبـ نىلىقشىقــ ۋرەسكەتـ ـ
نىتەلىباق نانوـــ ىۋتالىراعوجىراـ كەرەكــ .ـ
ڭىتسۋريۆ،ۋرەسكەتقىلايگولويمەديپە،ۋرەسكەت
ىتقايسۋراقسابقامۋاكىتتەمۋەلا،ۋاتقىنانىگەت
زىعىتڭىدرادنىۋب نىۋساتشۇـــ ،پىتيەشۇكــ ـــ
نيەلكۋن نىلىقشىقــ ڭىدۋرەسكەتـــ نەتتەدنىــ ـ
قىلوتنىلوركىتكەرىتىگەدۋەدنىگزىت-ۋناتقاس
ىۋرىدنەلەلۋاس كەرەكـــ ىدراتساقۋان.ـ رابـــ ـ
نەپشۇك اعراتساقۋانقىلراب،پەدمە-پىراقتۇقـ

رىبء« رىبءـاعماداـ اراشـ اشوگڭۇج،پىنادلوق»ـ
نامءاعۋرىتساتشۇىتكىلرەگاپيشـاشسىتابـەناج
ڭىدراتساقۋانناعلىرىدناتقارۇتىزونگايد،پىرەب
كەرەترە،نىۋراسقاجپىعىنروڭىنىيادعاجۋرۋا
نىۋعىۋاس ۋەبەجـ كەرەكـ رادنامام.ـ ىساپپۋرگـ
ڭىتتەمىكۇنەمموكتراپقىدنويارـىلايمونوتۆا
ڭىنىجمىرۇء،ادنىعىلىشساب نەتتەدنىــ -ۋناتقاسـ
ۋەدنىگزىت نىتەمزىقــ شۇكـــ الاسـ ،پادلوقـ ـ
ىجمىرۇء،ىعادنويارـىلايمونوتۆا ـىعادنىسالاقــ
رداكتلۇراء نەمىساراقۇب-ــ ەگرىبــــ ـىسوــ
ڭاتاق ڭىتساقياشــ ەنىسىڭەجـــ لىتابــ لوقــ ـ
.ىدەزىكتەج

ڭىنموكتراپقىدنويارىلايمونوتۆاـەتسىلىجام
راسابنىرو ىلايمونوتۆا،ىيجۋشـــ ڭىننويارـــــ ــ
ـسابلوقىتەمزىقۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنى
قىلىش ڭىنىباتشــ ىسىشسابلوقــ نيشڭىپيلــ ـ
ڭىنىسالاقـىجمىرۇء نيەلكۋنـ نىگەتنىلىقشىقـ
ۋرەسكەت نىتەمزىقـ يادىعاديوـ ەدنىنوجۋەتسىـ
ۋرىتسالانرو ىلايمونوتۆا؛ىداساجــ قىدنويارــ ـ
قىلالاقىجمىرۇء،ىسەشۇمىتقارۇتڭىنموكتراپ
ڭىنموكتراپ يۇشـىيجۋشـ ڭۇرياحـ ىجمىرۇءـ
ىيادعاجۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنىڭىنىسالاق
.ىدرەبتەمىلامەدنىنوج
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