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ىنۇك-13ڭىديا-9 نەتسۇتــــ نىرۇبـــ ــ
ڭىتتەتيموكىتقارۇتموكتراپقىدنويارىلايمونوتۆا
نەگلىتيەڭەك( نىسىلىجامء)ــ ساب،پىشاـ يجۋشــ
ڭىنڭيپنيجيش رادمىلاعـ ەمىگڭاــ ـىگەدنىسىلىجامــ
ىدزىڭام ڭىنىزوسءـ ،پىنەريۇ،پىزىكتەجنىحۋرـ
ڭىدزىمىنويار ۋرىدناتقانايت،ۋرىدنەلىتكەيادـ نىرىكىپــ
ىيجۋشڭىنموكتراپقىدنويارىلايمونوتۆا.ىتسادلىقا
.ىدراقسابىتسىلىجامءوگناۋچنىچ

سىلىجامء ىدرالانىمـ ايتراپ:ىتتەسروكپاتاـ
نانىياتلىرۇق-18 ىتسادلوجڭيپنيجيش،ىرەبـ
نەكتەـىقتيۇ -مىلىعىتەتيموكقىلاتروايتراپـ
اداكينحەت نامءاشقىرياەنىتەمزىقۋشاقىلاڭاجـ
ڭىدزىمىلە،پىرەب مىلىعــ ەدنىرەتسىـاكينحەت-ـ
يحيرات لوقـەگرەتكىتسىتەجـ يحيرات،نىۋتەجـ
رەتسىرەگزو ساب.ىتتەلىرەگلىنىۋعىشـاققىراجـ
ـىلىجامەمىگڭارادمىلاعڭىنڭيپنيجيشيجۋش
نەمايتراپىحۋرڭىنىزوسءىدزىڭامىگەدنىس
تەكەلمەم ڭىنىرەتسىـ نىيادعاجـىپلاجىۋمادـ
ىدۋشاقىلاڭاجاداكينحەت-مىلىع،پىلاەگزىگەن
ڭىدۋتەدلەدەج ىلەلەكـ قىلايگەتارتســ نىنامءـ ـ
نەنڭەرەت مىلىع،پادنايابـ قىلاڭاجاداكينحەت-ــ
پەجەتىدۋماد،ىدۋشا ناعرىتوــ ىشۋشەشــ ــ
ىدرەلەلەسام ـاتنىقياەدنىنوجۋشەشلەدەجـ

راتپال ڭىلاق،پىيوقـ رادمىلاعــ نەمـ مىلىعـ -ـ
»اعۋلاەكتەبىتتروتء«نىرەلرەكتەمزىقـاكينحەت
ىدنابات مىلىع،پىلوبـ ڭىناكينحەت-ــ ىگىدڭەكـ
نەم ەنىگىدڭەرەتــ ياراقـــ زىسكىدزۇـ ۋرەشـ ـ
اعۋترات مىلىع،پىرىدنەلرەگىجـــ اكينحەت-ــــــ ــ
،پىتەدڭەرەتمىلرۇعانانىسامروفەرـىسىلىزۇتء
ـۇكىدۋماد،ىدۋشاقىلاڭاجاداكينحەت-مىلىع
،پىتەسروكنىسىلاتەبۋساباعلانىقياەگۋتيەش
ۋنۇسيوبـىگزىگەن تروتء«.ىدەلرىزانىمەشلوـ
ىدمىنات ،پىتيەشۇك»ــ تروتء«ـــ ىدمىنەسـ »ــ
،پەدمەكەب ساب،پادنىرو»ىدۋاعروقـىنىكە«ـ
ڭىنڭيپنيجيشيجۋش ىدزىڭامــ ڭىنىزوسءــ ــ
نىحۋر تايقۇمـ ،پىرىدنەلىتكەياد،پىنەريۇـ ــ
مىلىع اداكينحەت-ــ قىلاڭاجـ ـىشۋاعزوقىدۋشاـ
،ڭىدۋشاقىلاڭاج،پىلوبىدناباتەگۋتەشۇك
قىدزاپماساج ڭىدۋاساجـ قىلوتنىگىدڭەشرىموـ
مىلاع،پىتالۋاق نىحۋرــ ـاتقاقسانەپشۇكرابـ
ڭىناكيمونوكە،پىت ىراعوجــ نىۋمادـىلاپاسـ
ىلىقراۋشاقىلاڭاج.كەرەكۋتەلىرەگلىلەدەج
قىلىتقىنرو،پىلوبىدناباتـەگۋرەبمەدـاعۋماد
ادنىسىراب ۋەلىرەگلىـ تەمزىقـ نىسانراـىپلاجـ ـ
ـىتكەيادنىمىناتسۇۋماداڭاج،پىرەگيپاتقىم
ۋادماق،پىرىدنەل ىعادنىعاجـــ قىدمىلىرۇقـــ ــ

ىنامروفەر ڭىناكيمونوكە،پىتەدڭەرەتــ ۋمادـــ
ەدنىلىسات سىلىرۇبــ ىدۋاساجــ ،پىتەدزەتــ ــ
ـاعوجنىسەجەراد،پالاڭاجنىبيتڭىدرەتپىساك
،پىتەدزەتىدۋتالىر پىساك-3،-2،-1ـــ ــ
-مىلىع،پىتەلىرەگلىنىۋماداسىعوتڭىنىرالالاس
اداكينحەت قىلاڭاجـ كەرىتـاعۋمادـىلىقراۋشاـ
اپاس،پىلوب ـىرەگزوكىلىدمىنو،نىسىرەگزوــ
ىشۋاعزوق،نىس نىسىرەگزوتاۋقـــ ـەگەزۇجـ
ۋرىسا ـىدڭەشرىموڭىنىرالاعلۇترازاب.كەرەكـ
نىگ اعرادنىروپىساك،پىتيەشۇكـ كىلىدمىيتــــ ـ
ۋاساج ـرالروتكاف،پىرىدناتقانايتنىراتتاساياسـ
ۋتەتاسقۇر،پىتيەشۇكىدۋتەزىساماتماقنەم
ـنىيقڭىدرادنىروپىساك،پىتەدنەموتنىراتتراش
نىعىلىش ۋمادڭىنىساعلۇترازابىلرۇتء،پىشەشـ
نەمـىمىنەس ىلرۇتءپوكنىشۇكـىشۋاعزوقـ
ىدرالاراش راتاقـ ۋنادلوقـ ،پىتيەشۇكـىلىقراـ
تەكەلمەم ،ڭىدرادنىروپىساكـىگەدنىگىشنەمــ ـ
قىتقىلاح ىگەتكىشنەمسالارا،ڭىدرادنىروپىساكـ
ڭىدرادنىروپىساك ،نىۋساباعلاەگرىبەسەكياسـ
قاسۇ،نىعاش،اترو،ىرىء ڭىدرادنىروپىساكـــ ـ
ىلرۇتء.كەرەكۋتەلىرەگلىنىۋمادـەسەلەكەساب
ناتتاساياس قىلوتـ ،پىنالادياپـىسقاجىراءـ ـ
ڭىتتەكەلمەم قىلوركامـ نىتاساياسـاكيمونوكەـ ـ

ـىتەتيموكقىلاتروايتراپ،پىرىدناتقانايتلىتاب
ڭىن اعڭايجنيشـ نەگرەبــ نىتاساياسـەشكەرەـ ـ
ىسقاج رەلرۇت،پىرىدناتقانايت،پىنالادياپــ ــــــ
پەدنىترىبـاشنىيوب نەپقىلىتقىرى،پىرىدنالىتقانـ
ىتكىلىگرەج،پىرىتساتشۇ ڭىننىروــــــــ سىءــ
نەمىگىدنىزۇج اعۋراقتا،پىرىتسەلرىبـ ىدمىتۇــ
رالاراشـىتقان ىلرۇتء،پەلىگلەبـ ڭىتتاساياســ ـ
سىء،پىتەكىدلىپەكىيانىشانىۋناتقانايتىتقان
كىدنىزۇج ـاۋراش.كەرەكۋرىدۋتكىلىدمىنوـ
قىلىش ادۋاس-ـ ـنالىلاپاسالاسشۇكنىساتروـ
قىلىشاۋراش،پىرىد ادۋاس-ــ ڭىنىساتروـ ىراءـ
كىلەكەساب شىگرىدنوىراء،تاۋقـــــ شۇكــ ـ
ـساب،ۋرەبەگنەموت«،پىناتقىلوتنىگىدنەكە
تەمزىق،ۋراق ۋەتوــ نىسامروفەر»ـ زىسكىدزۇـ ـ
،پىتەدڭەرەت پوكڭە«ــ ادناعلوبـ رىبءـ تەرـ
ۋراب »ۋزىكتەجەتتەررىبءادناعلوبزەتڭە«،»ـ
نىسامروفەر پىرەسكەت،پىتەلىرەگلىــ ۋتىكەبــ ـ
نىبىتراتء سىء،پىتيازاـ ۋرىتىبءـ نىگىلىدمىنوـ ـ
لىداء،پىتالىراعوج ناۋلا،پاعروقـىنەكەسابـ ـ
ـنىروپىساكىلرۇتءپىنادلوقىدرادلاماىلرۇتء
اعڭايجنيشىدراد پىلەكــ ىجراقــ ،پىسوقــ ـ
نىعىلىشاۋراش ۋارۋابـەگۋرىدنەدلۇگــ كەرەكـ .ـ
كىلىشرەكپاۋاج ىدۋتەسروككىلرەكسىپالاقراـ

قىلاكيمونوكە،پىتيەشۇك ـىسقاجـىتتەمزىقــــ
ىدۋەتسى نىشـ ەدنىنامـ مىلرۇعاناـ ـىتكەنروكـ
ىتسىرادعاد،پىيوقـاعنىرو اعۋرىدلانياـاعياروــ
رەبەش ىديارو،پىلوبـ ەتتاسىليالوق،پىرەگيـ
ىنايەدي،پادلىميق يو،پىتەتازاــ نىسىلەجـ ـ
نەپقىلىلرىجاق،پىتيەڭەك ىتقان،ەگۋەتسىــــــ ــــ
ەگۋەتسى كىلىشرەكپاۋاج،پىلىتمۇــ پالاقراــــ ـ
كىلرەكسى ەگەش،پىرىدنەلرەگىجـەگۋتەسروكـ ــ
ۋعاق ىدۋرىدناتقانايتـىلىقراـىحۋرـ پاتقىمـ ـ
ڭىناكيمونوكە،پىرەگي ادنىۋمادىلاپاسىراعوجـ
.كەرەكۋتەلىرەگلىىدۋتەجەگرەتكىتسىتەجاڭاج

سىلىجامء راءڭىننويارـىلايمونوتۆا«ـىعاتـ
)ىساپپۋرگقىلىشسابايتراپ(موكتراپـىلەجەراد
ڭىنىرەليجۋش رىبءـ ىراعوجـەجەرادـ پىتراتءـ ـ
ـپاۋاجەنىسىلىجامىپلاجڭىنىتەتيموكۋرەسكەت
نەنىگىتكاپ،نەنىگىلىشرەك نىسىداءۋرەبپەسەـ
.ىداراق»)ىدالىراقتاەدنىتەرقانىس(

تارىكوش تەكۋاش،رىكازـــــ ،نىميــــــــ ــ
،نيشڭىپيل،ڭىجنۇجڭاۋ،نىجاملىباءنالرۇن
يۇش نايت،ڭۇرياحــ تىقراس،يفييل،نىۋــ ــ
ڭاي،ناقا ڭاج،نيشــ ڭاۋ،نيلنۇچـ ناشڭيمـ ـ
.ىتسانىتاقەكسىلىجام

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

زىمىشلىتء ىديالراباحـوبنىۋــ ڭىديا-9.ـ
ىنۇك-14 قىتقامياــ ڭىنموكتراپــ ـىيجۋشـــ
قىتقاميانيبەۋش موكتراپـ ـيەڭەك(رەلەشۇمـ
نەگلىت نىسىلىجامء)ـــ پىراقسابـــــ ،پىشاـــ ـ
ىلايمونوتۆا قىدنويارـــــ موكتراپــ ىتقارۇتــ ــ
ىتەتيموك نەگلىتيەڭەك(ـــ ڭىنىسىلىجامء)ــــ ـــــ
نىحۋر ،ىدزىكتەجــ ىلايمونوتۆا،ىدنەريۇــ ــــ
ـىسىلىجامءناركەەنيەبڭىنموكتراپقىدنويار
ڭىدزىمىعاميا،ىدنەريۇ،ىدزىكتەجنىحۋرڭىن
ۋرىدنەلىتكەياد ۋرىدناتقانايت،ـــــ نىرىكىپـــــ ــــ
.ىتسادلىقا

ـقاميا:ىتتەسروكپاتاىدرالانىمسىلىجامء
تەمىكۇ،ايتراپـىلەجەرادراءـىعات ىرادنىروـ
ەناج ڭىلاقــ ىرەلەشۇمـايتراپـ نەمـ رالرداكـ ـ
ـمىنەستروتء«،پىتيەشۇك»ىدمىناتتروتء«
،پادنىرو»ىدۋاعروقىنىكە«،پەدمەكەب»ىد

ـنويارىلايمونوتۆا،ڭىنىتەتيموكقىلاتروايتراپ
ڭىنموكتراپقىد ىسەيۇجمىلانياىعنامازىسوـ
نىسىلىرۇق ۋتەلىرەگلىـ ىرەدمىشەشىگەدنىنوجـ
نەم نىرالۋرىتسالانروـ زاقـ ،ىتقان،ادنىپلاق-ـ ــ
.كەرەكۋرىدناتقانايتقىلوت،ىليەجگەت-يەجگە
قىلايەدي ىدمىناتـ ىسو،پىتەدڭەرەتـ ىعنامازـ
قىلايگەتارتسىدزىڭامىدۋرۇقنىسەيۇجمىلانيا
تەدنىم ەدنىتەرـ ىتقان،پاتقىمـ ىتتاق؛ۋرەگيــ
كەشلوب قاسمۇجـەناجــ كەشلوبـ نىسىلىرۇقـ ـ
ىسو،پىتيەشۇك ادۋاسـىعنامازــ ىمىلانياتازـ
نىسەيۇجكىلىدمىنەسقىدماعوقنەمـىسەيۇج
تاز؛ۋرىدنەدلەمەك نىسىلىرۇقىباروتـىمىلانياـ
ياتاعابرات،پىتيەشۇك ڭىنىعامياــــ كىدزىگەنــ ـ
ىتكەرىت،پاتقىلوتىدراتقىلىقلوىعادنىرالىعلىرۇق
مىلانيا نىباروتـــ ەنەسلەبــ قىدمىيۇ؛ۋرۇقـــ ــ
ىدۋرىدنادزىساماتماق رالۋارات،پىتيەشۇكــ اراـــ

ىتكىتسەبلەس،ىتكىلىدمىسەكياس مىلانيا،پىتياعىنـ
ىبىساك تاساياســ نەمـىـ ەدنىمىزۇتـ قىلاڭاجـ ـ
ۋتەلىرەگلىىدۋشا كەرەكـــ ڭىنڭيپنيجيش.ــ ـ
قىلايگولوكە تەينەكروــ نىسايەديــ تايقۇمــ ــ
،پىنىعۇ،پىنەريۇ ىلايمونوتۆا«ـــ ڭىننويارــــ ــ
ۋرەسكەت-ۋازۋقىدۋاعروقىناتروقىلايگولوكە
نىتەمزىق ۋراقتاـ نىسىداءـ ،ەگۋرىدنەلىتكەياد»ـ ـ
اعۋرىدناتقانايت ىدناباتـــــ يساياس،پىلوبــ ــــ
ىديەگڭەد مىلرۇعاناـ ىنايگولوكە،پىتالىراعوجـ
لىساج،ۋيوقـاعنىروـىعڭىدلا نەمىلوجۋمادــ ـ
يامىقتىۋا نادۋناتسال؛ۋرۇجءــ ۋناتقاســ ـەناجـ
ەگنوجـىنو نادۋلاســ لاماقـ نىساقياشۋلاـ ـ
يادىعاديو،لىتاب ىنايگولوكە،پىزىگرۇجـــ ــــ
ڭىدۋاعروق لىزىقـ ىگنەموت،نىعىزىسـ نىگەشــ
لىتاب اتياق،پاتقاســـ ڭەلەبــــ ،نەنىۋرەبــ ــ
نىعىلازاتاترو؛ۋناتقاسلىتابنانىۋنادناجـاتياق

ۋەتتەر ـلىشناتو،پىتەتسىروياپپاجىدۋاڭو-ـ
قىلازاتقىد نىلىميقــ ەناجــ قاتسىق-لىۋاــ ـ
سىنوق نىساتروـ ۋەتتەرـ يەلىرەكشىىدۋاڭو-ـ
ازات،پىتەلىرەگلى زىسۋاقا،ـــ سىنوقـ نىساتروـ ـ
ـۋرىدناتقانايتىتكىلىشرەكپاۋاج؛ۋتاراجانىشلۇق
ڭاتاقىد قىلايگولوكە،پىرەگيــ تەينەكروــ ـ
نەمـىسىلىرۇق قىلايگولوكەـ ،ۋاعروقىناتروـ
ەگنوج ۋلاســ نىگىلىشرەكپاۋاجـ زىسكىدزۇـــــ ـ
،پىتيەشۇك ڭىتكىلىشرەكپاۋاجـــ ،اعرادماداـــــ ـ
تەمزىق نىيەدـانىنروـ ۋتەلىرەگلىنىۋناتقانايتـ
.كەرەك

سىلىجامء ىدرالانىمــــ اسابـــ ىدەتپىرادــ :ـ
ناركەەنيەبڭىنموكتراپقىدنويارـىلايمونوتۆا
ڭىنىسىلىجامء نىحۋرـــــ تايقۇمـ ،پىنەريۇــ ـ
ڭىتتەمزىق،پىنىعۇ نەمـىعىلىتقىرىـــ يەكوكـ ـ
نىگىلىتسەت نىيەز،پىتيەشۇكـ -شۇك،ەدرەز-ـ

ارىدنالرىعوشـىتتاۋق ،پىرىتوـ ساقياشيا4ـ ـ
نەتتەدنى،پاساج ىشۋشەشىعادنىعاجۋناتقاســ
ڭىدرەتكىتسىتەجـىتتاپيس تەدنى،ەنىۋلەدمەكەبـ
ڭىنىيادعاج اتياقــ ڭەلەبــ ـىيانىشـەنىۋەمرەبــ
،قىلاكيمونوكەىعادلىجساتۇت؛ۋتەكىدلىپەك
،اعۋادنىرونىرەتتەدنىم-اناسىنۋمادقىدماعوق
ڭىناكيمونوكە ەگەزۇجنىۋمادىلاپاسىراعوجـ
اعۋرىسا كىدلىپەكـىيانىشــ نەتكىليەدەك؛ۋتەـ ـ
لاماقنادۋتلىرا ىشۋشەشۋلاــ ڭىنىساقياشــ ــ
-اناسىنڭىدۋزىكتەجلوقەنىسىڭەجـىشۋشەش
نىرەتتەدنىم ياپپاج،ـاعۋادنىروــ كەلەگڭودــ ــ
ىتتەلۋاد ماعوقــ كىدلىپەكـىيانىشـاعۋتانروــ ـ
قىدماعوق؛ۋتە ىلەلەكــ ڭىديادعاجــ ىدنايابـ ـ
انىعىلىتقىنرو،انىعىلىدمىساراج كىدلىپەكىيانىشــ
.كەرەكۋتە

)ەتتەب-2ىساعلاج(

ىنۇك-13ڭىديا-9 نەتسۇتـــ نىيەكـــ ـــ
ىلايمونوتۆا قىدنويارــ موكتراپـ ناركەـەنيەبـ
نىسىلىجامء نەتتەدنى،پىشاـ ـنىگزىت-ۋناتقاسـ
ۋرىدنالىيادۇىدۋەد ەناجــ ڭىناكيمونوكەــ ــــ
پالراپسوجساتۇترىبءنىۋمادىلاپاسىراعوج
نەتكىليەدەك،ۋتەلىرەگلى ،ۋلالاماقنادۋتلىراـ
ماعوق ىعىلىتقىنروــ ىتقايســــ ىدرەتتەمزىقــ ـــ
يەلىرەكشى ىدرىتساعياج،ىدرىتسالانروـــ .ــــــ
ىلايمونوتۆا قىدنويارـــ ڭىنموكتراپـ ـىيجۋشــ
نىچ زوسءىراءىتسانىتاقەكسىلىجامـوگناۋچـ
.ىدەليوس

قىدنويارـىلايمونوتۆا ـابنىروڭىنموكتراپـ
راس ىلايمونوتۆا،ىيجۋشـ ىساعاروتءڭىننويارــ
تارىكوش رىكازـــ ىتسىلىجامءــ ىدراقسابـــــ .ــ
ىلايمونوتۆا ڭىننويارــ نانىرالىشسابـ تەكۋاشـ ـ
نىكرە،ڭۇرياحيۇش،نىجاملىباءنالرۇن،نىمي

نايت،زاينۇت تىقراس،يفييل،نىۋــ ڭاي،ناقاـ
ناشڭيمڭاۋ،نيش رالىلراتاقــ ەكسىلىجامــــ ــــ
قىدنويارـىلايمونوتۆا.ـىتسانىتاق ڭىنموكتراپـ ـ
راسابنىرو نيشڭىپيلــىيجۋشــــ نەتتەدنىــ ــ
ۋناتقاس ىدۋەدنىگزىت-ـــ ۋرىدنالىيادۇـــ ەناجـ ــ
ڭىناكيمونوكە ىراعوجــ رىبءنىۋمادـىلاپاسـ ـ
ساتۇت پالراپسوجـ يەلىرەكشىـ ،ۋتەلىرەگلىـ ـ
نەتكىليەدەك لاماقنادۋتلىراــــ ماعوق،ۋلاـــ ــ
رەتتەمزىقـىتقايسـىعىلىتقىنرو ەدنىنوجـ ىتقانـ
.ىداساجۋرىتسالانرو

نىچ ەدنىزوسـوگناۋچــ يالىبـ پاتاپەدـ ـ
لىكۇب:ـىتتەسروك ،ىلەجەرادراءـىعادنويارـ ـ
رالۋاراتـىسياقراء ڭىنڭيپنيجيشيجۋشسابـ
ـاكيمونوكەەناجۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنى
قىدماعوق،قىل ساتۇترىبءنىرەتتەمزىقۋمادــ
پالراپسوج ۋتەلىرەگلىــ ىدزىڭامـىگەدنىنوجـ ـ

ڭىنىزوسء ىدزىڭامـەناجـ ڭىنىۋاقسۇنـ نىحۋرـ
يەلىرەكشى ،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەيادـ ــ
ەگنوجىدڭايجنيشڭىنايتراپـىگەدرىۋادـاڭاج
ـىتقىنروماعوق،ەسەرىسا،نىسابوجىپلاجۋلاس
نەمـىعىل ىدنايابـ قىتشىنىتـ نىساناسىنسابـ
نەتتەدنى،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەياد ـــــــ
ۋناتقاس نەدۋەدنىگزىت-ـ لاماقـ ادنىساقياشۋلاـ ـ
ىشۋشەش ەكسىڭەجـــ لوقــــ ،نەگزىكتەجـ ـــ
انىپلاقياپپاجپىتراتءقىدماعوق،قىلاكيمونوكە
نەگلەك ىدمىقۋاـاشاماتـ ،پەلرەتساقاشنىرابـ
زىسكىدزۇ ىتتىقاۋ،پەدمەكەبـ ىديارو،پىتۇــ
ىتقىم نەپقىلىتقىرى،پىرەگيـــ كىلرەكسىــــــ ـــ
ىليالوق،پىتەسروك ياپپاج،پادلىميقـەتتاســ ــ
ـالاناسىنڭىدۋتانروماعوقىتتەلۋادكەلەگڭود
نەمىرەتتەدنىم،نەمىر زىعىتــ ،پىرىتسىناليابـ ـ
قىلىتقىنرو ادنىسىرابـ ىپلاجتەمزىقۋەلىرەگلىـ

نىسانرا پاتقىمـ نەتتەدنى،پىرەگيـ -ۋناتقاســ
ىدۋەدنىگزىت ىدۋرىدنالىيادۇـــــ يەتتيتــ ەدــ
ياپتىسڭاسوب ۋرەگيـىسقاجـ ،ادنىتراشـىعلاـ ـ
ىنىتلا« ۋرىتقىنروــ نىتەمزىق»ــ ىتقىلىعڭىتـــ ــــ
،پەتسى ىنىتلا«ـ زىساماتماقــ نىتەدنىم»ۋتەــ ـ
ياپپاج ڭىناكيمونوكە،پىرىدناتقانايتـ ىراعوجـ
لەدەجنىۋمادـىلاپاس قىدماعوق،پىتەلىرەگلىـ
نىعىلىتقىنرو،نىعىلىدمىساراجڭىديادعاجـىلەلەك
نەتكىليەدەك،پاعروق لاماقنادۋتلىراـــــ ۋلاــ
ڭىنىساقياشـىشۋشەش لوقەنىسىڭەجىشۋشەشـ
ۋزىكتەج نىرەتتەدنىم،نىرالاناسىنـ ،اعۋادنىروـ
ياپپاج كەلەگڭودـ ماعوقـىتتەلۋادـ ـاعۋتانروـ
.كەرەكۋتەكىدلىپەكىيانىش

ىدمىنەس،ىشنىرىبء نەپقىلىتقىرى،پەدمەكەبـ
كىلىشرەكپاۋاج كىلرەكسى،پالاقراـ ۋتەسروكــ ـ
اڭاج،ىدرەتكىلەشكەرەاڭاجكىدڭەزەك.كەرەك

ىدراتپالات ـىشياقاڭاج،پىرەگيپىسابپادءـ
اڭاج،اعراتقىل اعراتسىياســــ ەنەسلەبــ پەتوتــ ـ
يارو،پىرەب نىمىناتـ ەناجــ پىۋاحــ رەتاق-ـ ـ
نىمىنات قىلايگەتارتس،پىتيەشۇكـ ـىتقىلىدناباتــ
قىلوت،پاتقاس قىدنىيادــ ىتسىرەگزو،پەتسىـ ـ
،پىرەبپەتوتيملىعەكسىرەگزو،پىناتلادء
ەكسىرەگزو نەپقىلىتقىرىــ ىدمىسىق،پىنىپلاتــ ــ
ىشۋاعزوق ەكشۇكـــ ىتسىرادعاد،پىرىدلانياــ ــ
نەپكىلرەبەش اعراتقىدنىيق،پىرىدلانياـاعياروـــ ــ
ىتقان،پىناتتاـىسراقـاياقساق ىيانىش،پىرەگيـ
قىلاكيمونوكە،پەتسى نىعىلىتقىرىڭىدۋمادـــ ــ
پاتقىم مىلرۇعانا،پىرەگيـ ىراعوجــ ،ىلاپاسـ ـ
مىلرۇعانا مىلرۇعانا،ىدمىنوءـ مىلرۇعانا،لىداءــ
مىلرۇعانا،ىدناياب زىسپىۋاحــ ـانىشلۇقىدۋمادـ
.كەرەكۋرىساەكسى

)ەتتەب-3ىساعلاج(

ىدنەريۇ،ىدزىكتەجنىحۋرڭىنىزوسءىدزىڭامىگەدنىسىلىجامەمىگڭارادمىلاعڭىنڭيپنيجيشيجۋشسابىسىلىجامء)نەگلىتيەڭەك(ڭىنىتەتيموكىتقارۇتموكتراپقىدنويارىلايمونوتۆا

كىيەتەلىرەگلىلەدەجنىۋمادىلاپاسىراعوجڭىناكيمونوكە،پىلوبىدناباتەگۋتەشۇكىشۋاعزوقىدۋشاقىلاڭاجاداكينحەت-مىلىع
ىدراقسابىتسىلىجامءوگناۋچنىچ

،ۋتەلىرەگلىپالراپسوجساتۇترىبءنىۋمادىلاپاسىراعوجڭىناكيمونوكەەناجۋرىدنالىيادۇىدۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنىىسىلىجامءناركەەنيەبڭىنموكتراپقىدنويارىلايمونوتۆا
ىدرىتساعياج،ىدرىتسالانرويەلىرەكشىىدرەتتەمزىقىتقايسىعىلىتقىنروماعوق،ۋلالاماقنادۋتلىرانەتكىليەدەك

ىشۋشەشۋلالاماقنادۋتلىرانەتكىليەدەك،پىتەلىرەگلىلەدەجنىۋمادىلاپاسىراعوجڭىناكيمونوكە،پادلىميقەتتاسىليالوق،پىرەگيىتقىمىديارو
كەرەكۋتەكىدلىپەكىيانىشاعۋتانروماعوقىتتەلۋادكەلەگڭودياپپاج،ەگۋتەجەنىسىڭەجىشۋشەشڭىنىساقياش

ىدەليوسزوسءىراءىتسانىتاقەكسىلىجاموگناۋچنىچ
ىتسانىتاقنيشڭىپيل،نىجاملىباءنالرۇن،نىميتەكۋاش،ىدراقسابرىكازتارىكوش

ىتشانىسىلىجامء)نەگلىتيەڭەك(رەلەشۇمموكتراپقىتقاميا

ىدۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنى،يامىقتىۋانەدۋرۇجنەمىلوجۋمادلىساج،پىتەدلەدەجنىسىلىرۇقىسەيۇجمىلانياىعنامازىسو
كەرەكۋتەلىرەگلىپالراپسوجساتۇترىبءنىتەمزىقۋمادقىدماعوق،قىلاكيمونوكەەناجۋرىدنالىيادۇ
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ىتكىلىكە ،پالامياجـــــ ـــ
تاحنۇء ەگزىمەشكەتـــ ــــــــــــ
!زىڭىلىسوق

راباحىدزىڭام

مىلىع اداكينحەت-ــ قىلاڭاجــ زىمىلە__ۋشاـ ـ
قىلاڭاجاداكينحەت-مىلىع،ىشىقتلاعزوقاڭاجڭىنىۋماد
ىپلاجڭىنىۋمادزىمىلە__قىدناعاتسۇـىتقىمىدۋشا
.قىدناعاتسۇىتقىمىناديۇبنىتيەتكەتەجنىيادعاج

ەدنىسىلىجامەمىگڭارادمىلاعناعلىشاـاتقىۋج
ساب ەدزىمىلەڭيپنيجيشيجۋشــ مىلىعـــ -ــ
-ۋەتترەز،لومىناسڭىنىرەلرەكتەمزىقاكينحەت
ناعلىسوقــاعۋشا ڭىنىجراقـــ ىمەلوكـــ روزـــ
ىقشاعلا،نىگىدنەكە ادماداقــ رىبيەكـ ادرالالاسـ ـ
قىلاراقىلاح نەمرەلىگەديەگڭەدقىزوـــ رىبءـــ ـ
،نىگىدنەگەلرىزاتراشنىتالاەسەلەكەسابادانحاس
ىشۋشەش نىيۇتءــ مىلىعـ اداكينحەت-ـ قىلاڭاجـ ـ
نىسايگولوكەۋشا قىلاڭاج،پىتراسقاجـــــ ــــــ
قىدزاپماساج،ڭىدۋشا ڭىدۋاساجـ نىگىدڭەشرىموـ
ڭىلاق،پىتالۋاق رادمىلاعــ اكينحەت-مىلىعنەمـ
ەنىرەلرەكتەمزىق نىرەتتەلىباق-نىرادزوءـــــ ــــ
نىتەرىدنەلەلۋاس مىلىع،پەلرىزاـانحاسـ اداكينحەت-ــ ـ
قىلاڭاج نىرەتكىتسىتەجۋشاـ زىسسالوتـ ـاققىراجـ
.ىتتەسروكپاتايەلىرەكشىنىگىتكەرەكۋراعىش

ايتراپ نانىياتلىرۇق-18ــ لىكۇب،ىرەبــ ـــ
-مىلىعڭىدزىمىلە،ادنىۋنىشلۇقەگرىبڭىنماعوق
اكينحەت ەدنىرەتسىــ يحيراتـ ـەگرەتكىتسىتەجـ
لوق يحيرات،ىتتەجــ رەتسىرەگزوـــ اققىراجــ ــ
مىلىع،ىتقىش ىدناسشۇكىتقانقىلاكينحەت-ــ
نادۋلاتپوت قىلاپاســ ەدرەدنىيۇت،ەگۋرىكەســ ـــ
نادۋراعىشـەجيتان ەنىۋسوڭىتتەلىباقكىلەيۇجـ
ياراق ىنانىم،ەدەسەد.ادۋاتساتماداقىدنىشراـ
ەروك ،قىلاكيمونوكەڭىدزىمىلە:نوجءزىمىنەگلىبـ
قىدماعوق ،ۋتراسقاجنىسىمرۇتقىلاح،ىۋمادـ

تەكەلمەم پىلەكپودءـىسىلىرۇقـىسىناعروقـ
ىدۋشەش،ناعرىتو تەجاقـــ نىتەتەــ ىتقانــ ــ
رەلەلەسام مىلىعـ قىلاكينحەت-ـ ۋشەشـ نىسابوجـ
مىلرۇعاناەدنەدىگەدلىگزەميادناقراءىعنىرۇب
تەجاق قىلاڭاج،ىدەتەـ ىشنىرىبءىدنىسۋشاـ
ىشۋاعزوق ىتشۇكــ ىدۋتيەشۇكــ ىتپىتءــ ەدــ
تەجاق ىدەتەــ لىۋا،قىلاتيا.ـ ـىعىلىشاۋراشــ
نىرەدمىنو ەناجۋگەــ ىساكينحەتۋەدڭوـــ ــــ
ەدرۇتـىلامرىتسىلاس مىلوبءرىبء،ناعلاقەجنەكـ
قىلاعلۇتـىشۋشەش قاسۇ،ەدرەتكەشلوبـ ەناجــ
كەياقتروپميادراتتازىكيش،ەدرەتكەشلوبكەسەك
يانۇم،زىميەيۇس زاگ-ـــــ ۋالرابـ اڭاج،ۋشا-ـ ــ
،سەمەىتكىلىكتەجۋتىمادنىساكينحەتايگرەنە
قىلانيستيدەم،كەمراد-ىرادءـويب راتقىدباجــ ـ
ڭىدۋمادقىلاكينحەت-مىلىعىعادرالالاسـىتقايس
.ەدۋنەلىتكەنروكنىياسنۇكىسەلەسامۋلاقـاتترا
يادعاج نەمـ تەدنىمـ نەدزىبـ ىزۇجءەينۇدـ
مىلىع ڭىنىساكينحەت-ـ ،نادۋلاەكتەبنىگەلىعڭىدلاـ
ڭىناكيمونوكە ەكتەبنىناديامساقياشىگزىگەنـ
ڭىتتەكەلمەم،نادۋلا ىدزىڭامـ نىتەجاقـ ەكتەبـ
ڭىتقىلاح،نادۋلا ڭىنىرىموءـ نادۋلاەكتەبنىعىتتامالاسـ
نىۋماداشاقىلاڭاجڭىناكينحەت-مىلىع،يابزاج
پەجەت ناعرىتوـ ىدرەلەلەسامىشۋشەشرىبيەكـ
.رىتوپىتەپالاتلىعۇشىدۋشەشلەدەج

ىتكىلىتتەجاقادۋابزاج»نادۋلاەكتەبـىتتروتء«
رادعاب رادعابـىنەلەسامـەناجـەگۋتەـ ـەگۋتەـ
ىدنابات ۋلوبـــ كەرەكـ نەمىدلاڭە.ـ يملىعـ ـ
ەدۋەتترەز پىرىقاتـ ۋادڭاتـ نىسەلەسامـ ۋشەشـ
يملىع،كەرەك ۋەتترەزــ نىسىلاتەبـ ادۋادڭاتـ ـ

ڭىتتەكەلمەم قازۇنەمىتەجاقىتسەتيەكوكـ
قىتقاشالوب نىتەجاقـ سىء،پىتەنىيۇتءراعىشـ
كىدنىزۇج ىدرەلەلەسامـ ەدنىنامنىشەگۋشەشـ
شۇك ،نىتالااراعىشەجيتانزەت.كەرەكۋلاسـ
ىدرەلەلەسام ەدنىزەكرەدـــــ ەشەشــ نىتالاــ ـ
ىدرالاكينحەت ىتقىمـــ پىرەگيــ ؛ۋتەلىرەگلىـ ــ
ەگۋتەكەبڭەقازۇ،نىتالاتاپيسقىلايگەتارتس
نىتەلەكارۋت ۋرىتسالانروالانىدلاىدرالاكينحەتـ
كەرەك مىلىع.ـ قىلاكينحەت-ــ قىلاڭاجــ ادۋشاـ
مىلىع اكينحەت-ــ نىراتقىليابــ پىرىدنالىلاپاســ ــ
ۋرىتساعياج قىلاڭاج،ىدزىڭامـاشقىرياـــ ۋشاــ
،ىقڭارىتىب،پىرەگيىتقىمنىسىلىرۇقـىسەيۇج
ىلابنالاتياق،نەموتـىگىلىدمىنو ۋلوبــ ىدنىسـ ـ
ىتكىتسىمەك ۋاتقانيج،ۋرىدنالىلاپاس،پىڭەجــ ـــ
مىساب،پىزىگرۇج ىدراتقىليابــــــ ىلاپاســــ ـــ
ىدزىڭام،پىرىتساعياج ـىشۋشەشـىعادرالالاســ
ۋتەلىرەگلىىدۋلالاماقنادرالاكينحەتـىتكەزو
كەرەك كىدزىگەن.ــ ۋەتترەزـــ مىلىع__ــ -ـــ
قىلاكينحەت قىلاڭاجــ رانياقڭىدۋشاـ ،ىزوكـ ـ
زىمىلە ناعلاـاققاپسىق«ـ قىلاكينحەتنەگەتپوك»ـ
ەگرەلەلەسام پىلەكپودءـــــ پەتپۇت،رىتوــ ـــ
لۇب،ەدنەگلەك ڭىدرەلۋەتترەزقىلايرازانكىدزىگەنــ
رانياق،نانىۋاملاـەسىتەج ىگزىگەننەمىزوكــ
زوكـەگرەلەسرانـىعادراپتاق نادۋاملاەزىكتەجـ
پىلوب ناتقىدنوس،رىتوـ ىدۋەتترەزكىدزىگەنــ
نەپقىلىدنابات نىكرە،پىتيەشۇكـ ەناجسىنەدزىـ
سالات،ۋسەلرىكىپ سىترات-ــــــ ەگۋزىگرۇجــ ـــ
قىلاكينحەت-مىلىعىلۋەلە،ەگرىبنەمۋرىدنالاتنى
رەلەلەسام ىلىقراـــــ مىلىعـــ نىراتقىلىدڭازـــ ـــ

نەمۋەتترەزكىدزىگەن،پەتكەتەجـاعۋرىتساراق
ەنىۋەبەجىرىبء-نىرىبءڭىدۋەتترەزىلابنادلوق
-مىلىعڭىتتەكەلمەم.كەرەكۋاساجكىدنىكمۇم
قىلاكينحەت قىلاڭاجـــ ڭىنىتاۋقۋشاــ پۇتءــ ـ
ىرانياق قىلراب،ادمادا__ــ مىلىعــ ـاكينحەت-ــ
ىحيرات مىكـــ يەگەرىبــ قىلاڭاجــ ـىشۋشاـــ
يەگەرىب،اعرالىدنىراد ،اسلوبـەيـاعرادمىلاعــ ـ
لوس مىلىعــ قىلاكينحەت-ــ قىلاڭاجـــ ادۋشاـــ
مەتسۇ نىگىدنىتيەلەيىدنىروـ نەگەدلەلادــــ .ــ
پىسوءڭىدرالىدنىراد ەناجانىعىلىدڭازۋلىتەج-ـ
يملىع ۋەتترەزـ ڭىنىرادلىميقـ ـانىعىلىدڭاززوءـ
تەمرۇق قىلاراقىلاح،پىتەــ ەگيەگڭەدـــ ـەيــ
قىلايگەتارتس مىلىعـ ،نانىرالىدنىرادـاكينحەت-ـ ـ
ەناجنادرالىدنىرادىشكەتەجقىلاكينحەت-مىلىع
قىلاڭاج نانىرادمىجۇۋشاــــ رىبءـــ نىبوتــ ـــ
ۋالاعلۇت،ۋرىدلىتەج -مىلىعڭىدزىمىلە.كەرەكـ
اكينحەت ڭىنىنىسوقــ ناساروـــ قىلاڭاجروزـ ــ
ىشۋشەش،رابـىتاۋقـىكسەموكۋشا نىيۇتءــ ـ
مىلىع اكينحەت-ـــ ىسىلىزۇتءـــ نىسامروفەرـــ ـــ
ۋتەدڭەرەت ىلىقراـ ىكسەموكـىسوــ ـىتتاۋقـــ
ىدمىنوء يملىع.كەرەكۋراعىشاققىراجەدرۇتـ
ۋەتترەز نىسامروفەرىرادنىروـــ لەدەجــــــ ــ
ىراعوج،پىتەلىرەگلى يملىع،ەگرەتپەتكەمـــــ ـــ
كىدنىزونەكلۇمىلرۇعاناانىرادمىلىرۇقۋەتترەز
قىقۇ قىلاڭاج،پىرەبـ ـىشكەتەجـىعادۋشاــ
مىلرۇعاناـاعرالىدنىراد نايشۋلقىلاكينحەتروزـ
مىراعيۇ نىعىقۇۋنالادياپتاجاراقەناجنىعىقۇـ
،پىرەب كىتپىساك،ىدۋاراقـاعايستاترەسسيد«ـ ــ
ۋقو،ىدۋاراقـاققاتا اققىليس،ىدۋاراقـانىحيراتـ

ىدۋاراق لىتاب»ـ ۋادناقلاتـ قىلاراقىلاح.كەرەكـ
مىلىع قىلاكينحەت-ــ كىتسەبلەســ نەكلۇ__ــ ـ
مىلرۇعەن،مىقۋا ەگۋتەسروكمىسىق،اعۋالۋاسرۇقـ
نەگلەكپودء مىلرۇعلوسىدزىمىزوء-زوء،نىياسـ
پالاشمۇت پالۋاشقوىدزىمىزوء-زوء،پاتقىيۇت-ـ
اتياق،زىمىۋاملا ارازوء،ىدمىسىيس،قىشامىلرۇعاناـ
ادياپ قىلاراقىلاحنىتەنەتكىلىگيڭەت،پىزىكتەجـ
مىلىع ،پىراقتانىسايگەتارتسىگىتسەبلەسـاكينحەت-ـ
ىدزىمىلە كىدمەلاـ مىلىعـ قىلاكينحەت-ـ قىشاـ ـ
.كەرەكزىمىۋرىدلانياانىسانحاسڭەكڭىتكىتسەبلەس

ڭىتسلگنەەدنىزوسڭيپنيجيشيجۋشساب
نەنىزوس اعاكينحەتادماعوق«:ىدرىتلەكتاتيسـ
سىنارۇس ناعۋتـ ادنو،نەكەـ لۇبـ سىنارۇسـ
ىدمىلىع اعلانەپشۇكمىعىمەدنەدەۋشاد10ـ
ەتەلىرەگلى وگڭۇج.»ىدالاــــ ۋنەتتەرىدۇقـــ ـــ
وگڭۇج،نىشۇء ۋرىشەكسىمرۇتىسقاجىقلاحـ
ۋلوباكينحەت-مىلىعىتتاۋق،قوجزوسء،نىشۇء
كەرەك مىلىع.ـ قىلاكينحەت-ـ قىلاڭاجـ ىدۋشاـ
نىتيەجەت قىلرابـ قىلايەديـ رەلىگرەدەكـ نەمـ ـ
كىدمىزۇت ىدرەتتەگوبـ مىلىع،پادناقلاتـــ -ــــ
ىگەدنىتەرشۇكشىگرىدنوىشنىرىبءڭىناكينحەت
ەتكەشىراعوجڭەنىتاۋقىكسەموكروزناسارو
كەستەتازا ،قوجزوسء،زىبء،قاستالۋاقەناجـ
مىلىع ڭىدۋمادقاشالوبنەمەكەسابقىلاكينحەت-ـ
كىيب نىرىعۇتـ مىلىع،پەلەيــ ـىعاداكينحەت-ـــ
ڭىدۋماد،ىتقىقۇكىدنىزو قىلىتقىرىــ نىعىقۇـ ـ
ادزىمىلوقزوء پاتقىمــ نەگنەلىگلەب،پىرەگيـ ــ
.زىمالااساباعلانەپكىلرەياراقاعاناسىن

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

نىقلوتتاقاراق:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

قىياتالۋاقنىگىدڭەشرىموڭىدۋاساجقىدزاپماساج،ڭىدۋشاقىلاڭاج،پىتراسقاجنىسايگولوكەۋشاقىلاڭاجاداكينحەت-مىلىع
ەدنىنوجۋرىدنەلىتكەياد،ۋنەريۇنىزوسءىدزىڭامىگەدنىسىلىجامەمىگڭارادمىلاعڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب__

ىسىشۋلوشڭىنىتەزاگقىلاح□

ىتايلاماىلۇڭىنىسەرۇكۋناتتاـىسراقـەكتەدنى«
كىتسينۋمموكوگڭۇج:ىدەدلەلاديالاتياقـىنانىم
ڭىنىسايتراپ زىسسەدڭەتـ ىدنەمراپـ قىلىشسابـ ـ
نىيق__ـىتەلىباق ۋاتسىق-ـ ەدرەدزەكـ وگڭۇجـ
ڭىنىقلاح ىدمىنەسڭەـ ىتپيتاڭاج.»ـىگەرىتـ
ۋنىباقـەپكوسۋريۆـاشراديا ىسراقـەنىتەدنىـ
ۋناتتا ۋاليس-ۋاتقادامكىتتەكەلمەمـىگەدنىنوجـ
ساب،ادنىسىلانيج ـەكتەدنىڭيپنيجيشيجۋشــ
نەمىرەلەبيرىجاتىدزىڭامڭىنىسەرۇكۋناتتاىسراق
ڭەرەت كىتتەبـىپلاجنىراليوـ ،پالىدنىتىروقـ
وگڭۇج كىتسينۋمموكــ ڭىنىسايتراپــ ناتقىلاحـ ـ
اققىلاح،نىگىدنەگلەك -ناتساب،نىعىدناقتراترىماتـ
قايا اققىلاحادنىعىلراب،ۋاليوىتقىلاحادنىعىلرابـ
ىدناباتـەگۋنەيۇس ڭە،پىلوبـ ڭىلاقـ قىلاحـ ـ
ڭىنىساراقۇب ىيانىشــ ىۋاعروقــ نەمـ كىرەبـ ـ
،ىتتەسروكپاتاڭەرەتنىعىدناعلوبەيانىۋادلوق
لۇب قىلىشسابڭىنىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇجـ
ەدڭەكڭىنىتاۋقۋزىگرۇجكىليبنەمىتەلىباق
.ىزىگەنڭەرەت

نىسوت نەگلەكـ ـايتراپ،ادنىدلاتەدنىرىۋاـ
ساتۇترىبءىديادعاجىپلاجىتەتيموكقىلاترو
لىتاب،پىرەگڭەم اراشەشنەتوت،پاساجمىشەشـ
پەتوتـەكسىـەشنەتوتـىلىقرا ىدرەبـ ايتراپ.ـ
ىدۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنىىتەتيموكقىلاترو
ىدزىڭامڭە ساب،پىرەگيەدنىتەرسىءىرىءـ
قىلىشسابلوقىزوءڭيپنيجيشيجۋش ،پىتەـ
ۋرىتسالانروىزوء قىلاترو،ىداساجـ تەتيموكـ
قىلاترو،ىتەتيموكىتقارۇتڭىنىسورۋيبيساياس
تەتيموك سىلىجامءتەر21ىسورۋيبيساياسـ
،تەمىكۇ،ايتراپ،پاساجمىشەش،پىسادلىقاپىشا
قىتقىلاح،ايمرا مىلىع،مىلىرۇقــ ىسالاسمىلىبء-ـ

قىلرابـىتقايس ڭىنالاسـ ڭىدرەجقىلرابەناجـ
نەككىرىب ىنوەناجپىتەقىلىشسابانىساقياشـ
ىدمىنەس،پىرىتسادمىيۇ ىتقىدنىيق،ۋەدمەكەبــ ـ
كەلىب ،ۋەدنىگزىت-ۋناتقاسيملىع،ۋڭەجەرىتكىرىبـ
اراشلادء-ـەملاد ىتپالاتسابىدنىسۋنادلوقـ
لىتابنىسىلاتەبۋلاراتڭىتتەدنى،پىيوقـاعاترو
نەتتەدنى،ۋەجەت لىۋاقسوتۋەدنىگزىت-ۋناتقاسـ
سابۋزىكتەجلوقلىتابەنىسىڭەجڭىنىساقياش
،نىساقياشۋاعروقىدناحۋ،پادنىقيانىساناسىن
ىديەبۋح ۋاعروقـ ىليەجگەت-يەجگەنىساقياشـ
اعيادعاج،اقتىقاۋ،پىرىتسالانرو ياراقـــ ىلەلەكـ
اكيتكات،ايگەتارتس ىدەلىگلەبــ قىلاتروايتراپ...ـ
ڭىنىتەتيموك ادناتقىدناعلوبىعىلىشسابىدنەمراپـ
ىپلاج،ۋتەقىلىشسابلوقساتۇترىبءەدلەلىكۇب
ۋەدنىگزىت-ۋناتقاسىتقاج-ناج،ۋرىتسالانروكىتتەب
،پىساتپىلاقلەدەجىۋرىتسالانروقىلايگەتارتس
ڭىتتەدنى ڭەكــ ەدمەلوكـ ىۋلاراتــ ىدمىنوءـ ـ
سۋريۆ،پىلەدنىگزىت ڭىنىۋلاراتـ ىسىرابىلرەتاقـ
ىدنەمراپ ڭىتقىلاح،پىلىترەگزوــ ڭىنىرىموءـــ ـ
نەمـىگىدزىسپىۋاح ىراعوجڭەـىعىلۋاسنەدـ
ىسەرۇكۋناتتاىسراقەكتەدنى.ىدلاعروقـەتكەش
لوق نەگزىكتەجـ كىتسىتەجقىلايگەتارتسىلەلەكـ
قىلاتروـايتراپ ڭىنىتەتيموكـ ،ڭىنىرەدمىشەشـ ـ
ڭىنىرالۋرىتسالانرو يەدلىكۇبـ ،نىگىدنەكەسىرۇدـ
ڭىنايتراپ ىعىلىشسابــ ىدنەمراپــ ـىتتاۋقەدــ
سىياس-نىس،ىلەدرۇكمىلرۇعەنيادعاج،نىگىدنەكە
ڭاتاق ناعلوبـ ڭىنىتەتيموكقىلاتروايتراپ،نىياسـ
ناعناتقىلاترو رىبءـ ساتۇتـ مىعىمڭىنىعىلىشسابـ
شىعرىتقىنرو نىلورـ مىلرۇعلوسـ ۋرىدنەلەلۋاسـ ـ
.ىدەلىگياقىلوتنىگىدنەكەكەرەك

ڭىتقىلاح ڭىنىرىموءــ نەمـىگىدزىسپىۋاحـ ـ

قىلاتروايتراپ،ادناعارىشۇـەگرەتاقرىۋاـىعىلۋاسنەد
نەنىرابـىتقىلاحـىتەتيموك ىراعوجـ ،اعۋيوقـ
ىدرىموء ،پىلوبىدناباتاعۋيوقىراعوجنەنىرابـ
قىلاح نىشۇءـ .ىدابنىياتنەدۋرەبۋادوبيادناقراءـ
نەگلەكلىپارۇستەدنى،پىرەبپاتلىيقتۇتسۋريۆ
ناساروڭيپنيجيشيجۋشساب،ەتتاسىشۋشەش
يساياسروز نەپقىدلىتابـ لىتابـەناجـ يحيراتـ
كىلىشرەكپاۋاج نەمۋالاقراـ ،پاساجمىشەشىلەلەكـ
نانناحۋ نىكسەكنىلوجۋعىشناديەبۋح،ۋعىشـ
اتحيرات،پىسوت ڭاتاقنەگەمروكپىلوبنىرۇبـ
ۋراقساب ۋەدنىگزىت-ـ ىدزىگرۇجـ ساب.ـ يجۋشـ
پاتاڭيپنيجيش يەدنەكتەسروكـ ڭىتقىلاح«:ـ ـ
ڭىنىرىموء نىگىدزىسپىۋاحـ ادۋاعروقـ زوسء،زىبءـ
،قوج يادناقراءـ ۋادوبـ نەدۋرەبـ زىمىۋابنىياتـ
ىدۋابنىياتنەدۋرەبۋادوبيادناقراءزىبء،كەرەك
كىتسينۋمموكوگڭۇجىنەكتيو،زىمالااديادنىرو
ڭىنىسايتراپ لىكۇبـىتاسقامـىتسابـىلرىبۇتءـ
،ۋەتسىتەمزىقنىشۇءقىلاحنەمىلىيەپ-ـاتنى
ڭىدزىبء زىمىتەكەلمەمـ قىلاحـ ناعلوبنىياجوقـ
كىتسيلايستوس ڭىنىرىموءڭىتقىلاح.»تەكەلمەمـ
نىگىدزىسپىۋاح ۋاعروقـ يادناقراءزىبء،نىشۇءـ
ەشەن30ىرابەنانىناعۋت!زىمالايەتسىىتسىء
تاعاس ناقساناتساج100نەدەتسەرانناعلوبـ
كىدلەتەشناقتاجپىقوادوگڭۇج،نىيەداقتراق
نادرالىشۋقو ەگرەتكىدلەتەشنەگلەكـاعوگڭۇجـ
رىبراء،نىيەد رىموءــ يەدلەگۇتـ رابـ نەپشۇكـ
ڭىنمادا،ىدلاعروق ڭىنمادا،ىنۇقڭىنمادا،ىرىموءــ
رىداق تەكەلمەم«.ىدلاعروقىتتنۇقـىتەيساق-ـ
مىلرۇعەن مىلرۇعلوساعاراقۇب،نىياسنەگنەدلۇگـ
روقماق ىدالوبـ لۇب،»ـ كىتسينۋمموكـوگڭۇجـ ـ
ڭىنىسايتراپ قىلاحـىتكىليبـ نىشۇءـ ۋزىگرۇجـ

وگڭۇج،ىسەمرىدنىسۇتىسقاجڭەڭىنىمىناتسۇ
ڭىنىرەتسينۋمموك نەكتەكەزوـىتقىلاحـ نۇقـ
.ىۋنەلىگياىلرىعوشڭىنىسىنىپلات

ڭىنايتراپ نەپقىلاحـ ىديادعاجۋاتسىق-نىيقـ
،پىتاتەگرىبىنىششۇتنەمىششا،پىزىكتوەگرىب
ناتساب ڭىنايتراپىۋاتقاسىتسىناليابەنەتەقايا-ـ
قىلىشنىيق نەپـ ڭىنىۋڭەجىنىلۋاتارەتاق-پىۋاحـ
،ىرەبناتتىقاۋقىۋجاعلىج100.ىلىپەكىلرىبۇتء
اۋحڭۇج اققىتقاناعۇسىقترىسنەمڭالىكشىـىتلۇـ
پات ناعلوبـ ،پىعىشاعلاپىرەكەدۋەكەتتاسـ
اڭاج ادوگڭۇجــ ڭىنناعلادناريوـ ىرابءـ ـانىنروـ
ىدۋرىتلەك نەپقىلىلرىجاقەدزەكناعرۇتپىتۇكـ
قىلىشاۋراش ىدنىشاش-ناروبۋماد،امروفەر،پىرۇقـ
كىلىشرەكپاۋاجنەپكىلرەەدزەكنەگرىشەكناتساب
راء،ىدالاقرا ەدزەكنەگلەكنىشاش-ناروبتەرـ
كىتسينۋمموكـوگڭۇج ڭىنىسايتراپـ ـىعىلىشسابـ
ادناشاق ىدمىنەسڭە،كىدلىپەكىدزىڭامڭەـ
شىنايات نەننەكتونىشاش-ناروبتەرراء؛ىدلوبـ
وگڭۇج،نىيەك كىتسينۋمموكـوگڭۇجـىقلاحــ ـ
.ىدنەسناعوەناجىدادلوقىرانانونىسايتراپ
كىتسينۋمموكـوگڭۇج ڭىنىسايتراپـ ـىعىلىشسابـ
لىكۇب،ناتقىدناعلوب ڭىنىقلاحتلۇراءىگەدلەـ
ىۋاعروقـىنايتراپ نەمـ ناتقىدناعلوبىۋادلوقـ
وگڭۇج،اناع نىتەسەدزەككەريسەدنىزۇجەينۇدــ
ڭىناكيمونوكە لەدەجـ نەمىۋمادـ ڭىنماعوقـ ـ
تىقاۋقازۇ ڭىنىعىلىتقىنروـ نىتەمەرەكـ اتاراجـ
زىبء،ىدلا نەمنىقساتـ ڭىدۋساقياشـ ـەنىسىڭەجـ
ناتسراس،پىتەج رەج،پىناتقاســ ەنىسىنىكلىســ
ەكسىرەگزو،پىڭەجىتسىرادعاد،پىناتتاـىسراق
پەتوت ىسراقەكتەدنىىكتەرىسو،قىدلاەرەبـ
ۋناتتا .قىدلاەزىكتەجلوقەنىسىڭەجڭىنىسەرۇكـ

ىپلاجڭىنايتراپكەتەگزىبقىدلاەرنەپحيرات
كىتتەب ناتسامىعزىمشەـانىعىلىشسابـ ىدناباتـ
قاسلوب يساياسڭىنايتراپ،كەستيەشۇكىنوەناجـ
قىلىشساب ،نىتاۋقكىلىشكەتەجقىلايەدي،نىتاۋقـ
ۋەدنۇقىدماعوق،نىتاۋقۋرىتسادمىيۇقىلاراقۇب
نىتاۋق زىسكىدزۇـ قىلاحڭىنايتراپ،پىتيەشۇكـ
نەمىساراقۇب قاساتقاسىگڭامنىسىناليابەنەتەـ
نەككىرىبىدنەمراپ،قوجزوسء،ڭىدزىبء،ىناعلوب
نەمراليادعاجىلەدرۇكىلرۇتء،پىرىتساتپىلاقشۇك
پىۋاح نىس،ەگرەلرەتاق-ـ نەپقىلىتقاملاساعراتسىياس-ـ
.ىدرىدنىسۇتءىدزىمىعىدنىتالاەرەبپەتوت

ناعالۋت پىلاـ رادنىقلوتـ ڭىتكەرىتـ نىشۇكـ ـ
.ىدانىعابانىڭىشراقسارالۋاتىدنىبيا،ىدەتەسروك
تايلاما ىلرۇتءڭىنىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇجـ
پىۋاح پەتوتـەگرەلرەتاق-ـ ،نىعىدنىتالاەرەبـ
،نىعىدنىتالاەرەگڭەمىدراليادعاجىلەدرۇكىلرۇتء
كىلرەگنىۋاجـىتتاۋق كىدمزيسكرامـەيـەكشۇكـ ـ
يادناقتيا-استيا،نىگىدنەكەايتراپىعادنىسابكىليب
نەمـىقلاحـوگڭۇج اۋحڭۇجـ ىگەرىتڭىنىتلۇـ
استيا،نىگىدنەكە مزيلايستوساشوگڭۇجيادناقتيا-ـ
ڭىنىرەتسى نىگىدنەكەىسىقتيۇقىلىشسابـىتتاۋقـ
قىلوت ىدەدلەلادـ ڭيپنيجيشادنىلوجۋساباعلا.ـ
ڭىنىتەتيموكقىلاتروايتراپنەكتەىقتيۇـىتسادلوج
ىگلەۋا،پىساتقامىتنىزىعىتمىلرۇعاناەنىگەرىڭوت
تاسقام كىرەبەتسەقايا-ناتسابىتشىروبنەپـ
،پىلوبسەتكەلىتنەپقىلاحقايا-ناتساب،پاتقاس
نەپقىلاح ،پىشەكەگرىبىتتەنيەزنەپتەنيەبـ
نەپقىلاح يادناقراء،قاساساجسەرۇكاساتقامىتنىـ
شۇك اعلاڭىنىتلۇاۋحڭۇجنەمىقلاحوگڭۇجـ
!ىدياملايەگوبنىماداقۋساب

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

ىگەرىتىدمىنەسڭەڭىنىقلاحوگڭۇج
ەدنىنوجۋرىدنەلىتكەياد،ۋنەريۇنىزوسءىدزىڭامنەگەليوسادنىسىلانيجۋاليس-ۋاتقادامكىتتەكەلمەمىگەدنىنوجۋناتتاىسراقەنىتەدنىۋنىباقەپكوسۋريۆاشرادياىتپيتاڭاجڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب__

ىسىشۋلوشڭىنىتەزاگقىلاح□

)ەتتەب-1ىساب(
نەتتەدنى،ىشنىرىبء ۋناتقاســ ىدۋەدنىگزىت-ـ
ڭىدۋرىدنالىيادۇ نىتەمزىقـىلرۇتءـ ـىتساعلاجـ
شۇك الاســ يادىعاديوــ ساب،ۋەتسىـ يجۋشــ
ڭىنڭيپنيجيش نەتتەدنىـ ۋناتقاسـ ۋەدنىگزىت-ـ ـ
ىدزىڭامـىگەدنىنوج ىدزىڭامنەمىرەدزوسـ
ـنەلىتكەياد،پىنەريۇتايقۇمنىحۋرڭىنىۋاقسۇن
ىلايمونوتۆا،پىرىد قىدنويارـــــ ڭىنموكتراپــ ـــ
ىرالۋرىتسالانرو نەمـ ،اشنىيوبـىبالاتـ تروتء«ـ ـ
،پىرىدنەلىتكەيادياپپاجنىبالاتتەمزىق»ۋلوبـەترە
،پىرىدناتقانايت سىناعروقشۇءـ نىبەشـ لىتابـ ـ
ۋرىدناتقاسالانىدلا،ۋرەسكەت-ۋالىقاب،پاعروق
نىمزيناحەم ىدۋرىدناتقانايتـ ،پىرەگيـىتقىمـ ـ
نەتتەدنى ۋناتقاسـ ىدۋەدنىگزىت-ـ ۋرىدنالىيادۇـ
نىزىگەن سىق،زۇك،پەدمەكەبـ ىعادنىمىسۋامــ
نەتتەدنى ۋناتقاسـ ڭىدۋەدنىگزىت-ــ قىدنىيادــ ـ
نىتەمزىق ڭىدرەتپەتكەم،پىرەگيـىتقىمــ ۋقوــ

ىتقاباس،ۋاتساب انىپلاقــــ ۋرىتلەكــ نىتەمزىقــ ـ
ىتقىلىعڭىت يادىعاديوـــ ڭاز،پەتسىـ ـاشنىيوبـ
ۋناتقاس يملىع،ىدۋەدنىگزىت-ـــ ۋناتقاســـــ -ــ
نىگزىت ىدۋەدنىگزىت-ۋناتقاسلادء-ـەملاد،ىدۋەدـ
.كەرەكۋادنىرو

زوك،ىشنىكە ،قىلاكيمونوكەـىعادلاـــــ ــــ
قىدماعوق ىدنىيۇتءڭىدۋمادــ نىرەتتەمزىقــ ــ
يادىعاديو،ىتقىلىعڭىت قىلىتقىنرو،ۋەتسىــــ ــ
ادنىسىراب ۋەلىرەگلىـ تەمزىقـ نىسانراـىپلاجـ ـ
ىتقىم قىلىشنىيق،پىرەگيـــ نانىعاپسىقــــــ ــــ
ڭىدۋرىدلىتۇق ىلرۇتءـــ نىرالاراشــ ەنەسلەبـ ـــ
پىساكرەنو،پىرىدناتقانايت ڭىنىرادنىروپىساكـــ ـ
كىلىدمىنو،پىلىسوقـەكسىرىدنو نىۋتاراجـــــ ـ
شۇك الاسـ ناسىن،پىتەلىرەگلىـ نىسىلىرۇقــ ـ
ىتساعلاج ىتقىمــــ تەمزىق،پىرەگيـــ ۋەتوـــ ـ
ڭىنىبىساك كىدڭەشرىموۋمادــــــ نىشۇكــــ ـــ
لىۋا،پىتالۋاق لىۋا،ىعىلىشاۋراشــ قاتسىق-ــ ـ

نىرەتتەمزىق ىراعوجــ نەپكىلىدمىنوــ ىتقىمــ ــ
قىلاح،پاتسۇ ـاماتماقىتساعلاجنىسىمرۇتــ
زىس ەناجپىرىدنادـ ىلايمونوتۆا،پىتراسقاجــ ــــ
قىدنويار ڭىنموكتراپــ ىلرۇتءــــ تەمزىقـــ ـــ
نىرالۋرىتسالانرو نەپقىلىدناباتــ لىتابــ ەدرۇتـ ـ
يەجگە،ىتقان ىتقىلىعڭىت،ىليەجگەت-ــــ ـــــــ
.كەرەكۋرىدناتقانايت

نەتكىليەدەك،ىشنىشۇء ۋلالاماقنادۋتلىراــ
ڭىنىساقياش لىتابـەنىسىڭەجـ لوقـ ،ۋزىكتەجـ
»ىدۋتەزىساماتماقىتشۇء،ۋامرىتقىراتنەدىكە«
زىعىت ۋاقراــ ىدرەليەدەك،پىتەـ ۋەدلەمەيۇســ ـ
ىسابشوك ىدرەليەدەك،انىرادنىروپىساكــــ ــــــــ
ۋەدلەمەيۇس يەدەكـەناجـانىراتحەســ ـاققىلاحـ
ۋەدلەمەيۇس،ۋسەتكەموكلادء-ـەملاد نىتەمزىقـ
ەدرۇتـىلاماتتىعاب يادىعاديوـ يەدەك،پەتسىـ ـ
ىدرەتشۇككەبڭە ىتقىنروــــ ۋرىدناتسىمۇجـــ ـــ
نىتەمزىق يادىعاديوــ ۋنىتۇت،پەتسىـ ـىلىقراــ

ىدرەليەدەك ۋەدلەمەيۇســ نىلىميقـ ـىتقىلىعڭىتـ
ىتساقياش،پىتەتسىرو ادنىساق-ىسابىتساعلاجــ
،پالاعاداق پىساكـ ىدرەليەدەكـىلىقراـىسالاسـ ـ
ىدۋەدلەمەيۇس ىدرەليەدەك،پىتەلىرەگلىــــ ـــــ
ۋەدلەمەيۇس نانىسىجراقـ پىساكـ ىلىقراىسالاسـ
ىدمىلىنىسۇناعلوبەگۋەدلەمەيۇسىدرەدليەدەك
نەتكىليەدەك،پىرىتترا لاماقنادۋتلىراــــ ۋلاــ
ڭىنىساقياش ىراعوجـەنىسىڭەجـ نەماپاسـ لوقـ
.كەرەكۋتەكىدلىپەكىيانىشەگۋزىكتەج

قىدماعوق،ىشنىتروتء ڭىديادعاجـىلەلەكــ ـ
ىدناياب شۇكنىعىلىتقىنرونەمىعىلىدمىساراجـ
الاس قىتقاس،ۋاعروقـ نىلىبادـــ زىسلىمادـ ـ
،پىعاق ،تەمىكۇ،ايتراپ،پىرىتتراـىتقىلىعارىقـ
قىلاح،ناۋتڭيب،ىشقاس،ايمرا ەسەكياســــــــ ـــ
ىدناباتـەگۋلەكـەكتەكەرا شۇك،پىلوبـ الاسـ
ىتقىلىتقىنرو ىتقىمــــ ىتقىلىتقىنرو،پىرەگيــ ـــ
قىلىتقىنرو،پاتقاس نىتەمزىقـــــ يادىعاديوـــ ـ

نەتتەدنى،پەتسى ۋناتقاســــ ىدۋەدنىگزىت-ـــ ــ
ڭىناكيمونوكە،ۋرىدنالىيادۇ ىراعوجــ ـىلاپاسـ
نەتكىليەدەك،ىۋماد لاماقنادۋتلىراـــــ ۋلاـــ
ەگۋەتسىيادىعاديوـىتتەمزىقـىلرۇتءـىتقايس
.كەرەكۋتاراجاترواشامات

تايقۇم ۋوح،تەبماحۇمراجــ ،يۇحڭيشـــ ـ
تاناتلاس،ناقلاۋءاريملا ،ڭايچڭاۋگڭاۋ،تايانيعـ
يۇش،ڭاگۋج ڭاج،ڭيبۋاجــــ ،اۋحۋايـــ ـ
ڭاي،ناقۋەلوتنىديا،ڭــۇسەۋشڭين ،ۋيلــــ
ۋاج ڭافيۇسـ قىتقامياـىلراتاقـ ،ڭىنموكتراپـ ـ
قىتقاميا ،ڭىنىتەتيموكتەمزىقىياتلىرۇققىلاحـ
كىلىشمىكا قىتقاميا،ڭىنىسەمەكەمــ يساياســــ ــ
سەڭەك تەمزىقــ ڭىنىتەتيموكـ ،ىرالىشسابـ ـ
قىتقاميا ىلەجەرادـاتروـــ قىلاحــ ىتوســ ــ
ىسەمەكەم نەمـــ ەشمىلوبـ ڭىنارۋتارۋكورپــ ـ
اققاميا،ىرالىشساب ڭىدرادنىروىتساراقـەتوتــ
.ىتسانىتاقەكسىلىجامىراتسادلوجىتپاۋاج
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اڭاج،ىشنىكە نىمىناتسۇۋمادـــ يامىجلۇبـ ـ
ۋرىدنەلىتكەياد كەرەكـــ ۋادماق.ـ ىعادنىعاجـ ـــ
قىدمىلىرۇق ىگزىگەنىدۋتەدڭەرەتـىنامروفەرـ
شۇء،يابزاجنەدۋتەـىلەج ۋلالاماقىرىءـ
نىساقياش ىسقاجــ ۋماد،پىزىگرۇجــ ـەنىلىساتـ
لەدەج سىلىرۇبـ پىساك،پاساجـ ڭىنىسالاســ ـ
نىبيت نىسەجەراد،پالاڭاجــ ىدۋتالىراعوجــــ ــ
لىۋا،پىتەدلەدەج ادنىعىلىشاۋراشــ ساتۇتــــ ــ
پىساك ڭىتپىساكرەنو،پىتەلىرەگلىنىۋمادـىگەبزىتـ
نىبيت نىسەجەراد،پالاڭاجــ ىدۋتالىراعوجــــ ــ
ىسو،پىتەدلەدەج ىعنامازـــ تەمزىقــ ۋەتوــ ـ
ەياققىلىدلازبا،ەشكەرە،پىتىماداشنىرابنىبىساك
پىساك ىتقان،پىتياروز،پىرىدلىتەجنىرالالاسـ
ىناكيمونوكە ،پىرىدنالىلاپاس،پىتياعىنــــ ــــــ
تاحاياس،پىرىدنەتتەۋلا ڭىنىبىساكـــ ترىۋاقـ ـ
لەدەج،نىۋماد ،-2،-1،پەبەجنىۋمادـ
ڭىتپىساك-3 اسىعوتــ ،پىتەلىرەگلىنىۋمادــ ـ
ۋادماق،ڭىنىگەبزىتسىرىدنوء ڭىنىگەبزىتـــــ ــ
نىعىلىتقىنرو ەناجــ ۋنادنامازىسوــ نىيەگڭەدــ ــ
پىساك،پىتالىراعوج رازاب،ڭىنىمىلانياىسالاســ
قىدماعوق،قىلاكيمونوكە،ڭىنىمىلانيا ڭىنمىلانياـ
زىسسىلىكرى ۋلوبـــ نىيەگڭەدـ ،پىتالىراعوجـ ـ
ڭىناكيمونوكە ىراعوجـ شۇكنىۋمادـىلاپاسـ ـ
الاس اڭاج،پىتەلىرەگلىـ اعۋتانرونىسانراۋمادـ
.كەرەكۋسوقسەلۇىدنەسلەب

پوك،ىشنىشۇء ۋمادپىنادلوقراتاقىناراشـ
نىتاۋقـىشۋاعزوق ڭىنڭايجنيش.كەرەكۋتياعىنـ
نىعىلىشقىتراـەشەگزو رەگادۋاس،پىرىدنەلەلۋاسـ
ىجراق،پىرىقاش ۋزىگنەــ ،پىرىتترانىنىپرەسـ
رىبء،اڭاجـىكە« پىتەۋاقرازىعىت»ىدنىيۇتءـ
ىدمىنوء ىدنىيۇتء،پىتيەڭەكىدۋسوقىجراقـ
كىدزىگەن رالىعلىرۇقـــ نىسىلىرۇقـــ لەدەجـــ ـ

،پىتيەڭەكەنەسلەبىتسىنارۇسىكشى؛ۋتەلىرەگلى
تەنرەتني ىسىلەجــ نەمــ نەدىلەجـ ـىعراقسىتـ
نىۋنىتۇتڭىدرادنىعرۇت،پىتەلىرەگلىىدۋسىعوت
،ۋرىدلىتەجنىيۇكاڭاجڭىدۋنىتۇت،پىرىتقىنرو
نىسەجەراد كەبىج؛ۋتالىراعوجـ قىلاكيمونوكەىلوجـ
اراكەش،پىرۇقلەدەجنىنويارىتكەزوىۋەدلەب
لەكتو نىساكيمونوكەـ پىرىدنادناجــ مىلرۇعانا،ـ ـ
ىراعوج ەديەگڭەدــــ كىسەــ ــەكسىىدۋشاــ
ىجراق،پىرىسا ىقترىس،ڭىدۋنىتۇت،ڭىدۋسوقــ
ڭىنادۋاس نىۋەلىرەگلىەگرىب،نىۋمادـەسەكياسـ
ڭىناكيمونوكە،پەبەج مەدزىسكىدزۇـانىۋتراــ
.كەرەكۋرەب

ڭىناكيمونوكە،ىشنىتروتء نىگىدڭەشرىموـــ ـ
،قىلاترو.كەرەكۋتالۋاقنەملىساتىلرۇتءناۋلا
ىلايمونوتۆا نويارـــ ناعراعىشـ رىبءــ ۋرىدىقـ ـ
،پىنالادياپيادىعاديو،ىتكىلىكتەجنادراتتاساياس
،ۋتەدنەموتىنىقا،پىتيازاىتقىلاس،سنانيف،انىزاق
ىتقايسۋرىدناتسىمۇج،ۋرىتقىنرونىنروسىمۇج
،پىرىدناتقانايتنىراتتاساياسۋەدلەمەيۇسـىلرۇتء
ىلرۇتء،پىتيەشۇكىدۋتەزىساماتماقنەمروتكاف
قاسۇ،نىعاش،اترو،ەسەرىسا،رادنىروپىساك ــــــ
رادنىروپىساك رەلىشپىساكرەنو-ادۋاسەكەجەناجـ
ناققىلوج راتقىلىشنىيقـ ىدمىنوءىدرەلەلەسامنەمـ
رازاب،پىشەش ،نىگىلىدمىنەسماعوق،نىگىلىدمىنەسـ
،پىتيەشۇكزىسكىدزۇنىگىلىدمىنەسنىروپىساك
ىلرۇتء ڭىدرادنىروپىساكـــ ىتكىدڭەشرىموـــ ـــ
ەسەلەكەساب،نىۋتالۋاق ۋتەلىرەگلىنىۋمادــــــ ــ
.كەرەك

ىنامروفەر،ىشنىسەب ڭىدۋماد،پىتەدڭەرەتــ
ڭىنامروفەر.كەرەكۋتيەشۇكنىشۇكىشۋاعزوق
كىلىشكەتەج ،پىرىدنەلەلۋاسنىلورۋلالاماق،ۋتەـ
ىدنىيۇتء ىعادرادنىۋبىشۋشەشەناجىعادرالالاسـ
ىدرالروتكاف،پىتەلىرەگلىـەنەسلەبـىنامروفەر ـ

ارىدنالرازاب نىمزيناحەم،نىسىلىزۇتءۋرىتساعياجـ
ىنامروفەر،پىرىدنەدلەمەك ۋتەدڭەرەتــ ىلىقراـ
رازاب ۋاعروقنىتاۋقكىدڭەشرىموڭىنىرالاعلۇتـ
ەگنوجنەمڭاز،نەمۋرىدنالرازاب؛ۋتالۋاقـەناج
،پىرىتسىناليابزىعىتنەمۋرىدنالاراقىلاح،نەمۋلاس
ەگنەموت« تەمزىق،ۋراقساب،ۋرەبــــ ۋەتوـــــ »ـ
ىتاسقۇرۋرىكاعرازابپىتەدڭەرەتنىسامروفەر
نىمەشلو قىلىشاۋراش،پىتەدنەموتــ ادۋاس-ــــ ـ
پوكىتپىتء،پىرىدنالىلاپاسزىسكىدزۇنىساترو
ىدرادنىروپىساك اعڭايجنيشـــ پىلەكــ ىجراقــ ــ
نىعىلىشاۋراش،پىسوق ۋارۋابـەگۋرىدنەدلۇگـــ ـ
.كەرەك

نەپقىلىدناباتنەمىلوجۋمادىدناياب،ىشنىتلا
ۋرۇجء كەرەكـ قىنۇت.ـ لىساج،ۋسـ ۋاتـ __ـ
ىلراق،قىليابـىلاعاب ىدزۇم،الادــ پاقلاـ ـاتـ
ىلاعاب قىليابــ نىمىناتسۇـ پاتقىمـ ،پىتانروـ ـ
لىساج،نادۋيوقـاعنىروـىعڭىدلاـىنايگولوكە ـ
ۋماد،يابزاجنادۋماد ادنىسىرابــ ،پاعروقــ ــ
ۋاعروق ادنىسىرابـ مادا،پىتىمادـ نەمـ تاعيباتـ
ىدمىساراج ڭىنىسىلىرۇقۋرىدنادنامازىسونىتيمادـ
اڭاج ڭىنىسانراــ نىۋساتپىلاقــ ،پىتەلىرەگلىــ ـ
ڭىناكيمونوكە ەدۋتەلىرەگلىنىۋمادىلاپاسىراعوجـ
.كەرەكۋاتساتماداقىدنىشرامىلرۇعانا

نەتكىليەدەك،ىشنىتەج ۋلالاماقنادۋتلىراــ
ادنىساقياش لىتابـ نەدىكە«.كەرەكۋتەجەكسىڭەجـ
ىتشۇء،ۋامرىتقىرات زىساماتماقــ زىعىت»نەمۋتەـ
ىتشۇك،پىرىتسىنالياب نەدرەلەلەسامىتكەنروكــ
زىسلاءـەناج ،پىرىدنالرىعوشاعۋلالاماقنادرادنىۋبـ
قىلياب،ىجراق،شۇك نانىعاجـــــ ۋلەدمىيەبــ ـ
نىنىپرەس پىساك،پىرىتتراـ ،پىتىمادنىسالاسـ
كىلىشكەتەجاعۋرىتتراىتسىرىك،اعۋرىدناتسىمۇج
ىتساقياش،پىرىدنەلىتكەنروكىدۋتە -ـىسابـــ
ادنىساق ىدۋالاعاداقـ ەملاد،پىتەدڭەرەتـ لادء-ـ

اراش ىدۋراقتاـ زىسلاء،ىدراتقىلىقلو،پىتيەشۇكـ
ىدراتسۇت اتياق،پاتقىلوتـــ ىدۋسەليەدەكـــــ ــ
ىدۋالاعاداق ىدمەكي،پىتيەشۇكـ -ۋسەتكەموكــ
ىدۋەدلەمەيۇس نەتكىليەدەك،پىرىدناتقانايتــ ـــ
نىرەتكىتسىتەجۋتلىرا يەدەك،پەدمەكەبـــــ ـــ
ڭىتقىلاح ەدنىزەكرەدـ نەتكىليەدەكيەدلەگۇتـ
كىتتەبىپلاج،پىتەكىدلىپەكـىيانىشـانىۋلىرا
نەتكىليەدەك نەمۋتلىراــــ ىتقاتسىق-لىۋاـ ـــ
ڭىدۋرىدنەدلۇگ ۋتەلىرەگلىنىۋساتشۇىدمىتۇـ
.كەرەك

قىلاح،ىشنىزىگەس نىسىمرۇتــ شۇكـ الاسـ ـ
زىساماتماق ىتقىلاح.كەرەكۋتراسقاجەناجۋتەـ
نەكتەكەزو نانىسايەديۋمادـ -ۋقو،يابزاجـ
قىدماعوق،ۋەدمە،ۋتراعا ،ۋرىدنادزىساماتماقــ ـ
ۋزىكتەجكىلىدمىيتاققىلاحىتقايسيۇءنىعرۇت
ڭىنىرالايرەنەجني ىتقىلىعڭىتنىۋناتقانايتپاتقانـ
ىدۋرىدناتسىمۇج،پىتەلىرەگلى اعنىروىعڭىدلاــ
ۋيوق نىراتتاساياسـ مىلرۇعاناـ نەمنىپرەسروزـ ـ
شۇكنىۋناتسىمۇجڭىنمىۋاقىدنىيۇتء،پىراقتا
الاس زىساماتماقــ ڭىناراقۇب،پىتەـــــ سىءــــ
كىدنىزۇج نىراتقىلىشنىيقـ ،ايوقنەدەگۋشەشـ
شۇك،نەپكىلىشنەپسىيۇس الاســ ،پىسەتكەموكـ
ىگنەموتڭەىدراتپوترابىعىلىشنىيقـەشكەرە
نەتكەش يەمرىسۇتـــ زىساماتماقــــ ىدۋتەـــــ
راء،پىتيەشۇك ،نىمىزەسسىباتڭىنىساراقۇبتلۇـ
تىقاب كىدزىسپىۋاح،نىمىزەســـ نىمىزەســـــ ــ
.كەرەكۋرىتترازىسكىدزۇ

قىدماعوق،ىشنىزىعوت ڭىديادعاجـىلەلەكــ ـ
نىعىلىتقىنرو،نىعىلىدمىساراج ۋاتقاســـ كەرەكـ .ـ
ىدرازان ىدنەشەك،پىرىدنالرىعوشاعاناسىنسابـ
ىدرالاراش يادىعاديوــ ،ايتراپ،پىزىگرۇجــ ــــ
قىلاح،ناۋتڭيب،ىشقاس،ايمرا،تەمىكۇ ــــــــــ
پىسەلرىبـەسەكياس نەدۋنەتتەكەراـ ،يابزاجـ ـ

ۋاعروقـىتقىلىتقىنرو نىرەتتەمزىقـ ناتسامىجلۇبـ
ىگزىگەن،پىرەگي ڭىنىتاســ قىدماعوقـ ەگنوجـ
نىۋلاس پىتيەشۇكــ ەناجـــ ناعوــ قىلاڭاجـ ـــ
ڭىتقىلىتقىنرو،پىزىگنە نىسادياپــ زىسكىدزۇـ ـ
قىلاراقۇب،پىراعىشـاققىراج ،يەلىرەكشىىتتەمزىقـ
يەجگە ترۇج،پەتسىـىليەجگەت-ـ نىگەلىتــ ـ
اشنىراب نەتتەدنى،پىرىتسىيۇـــ ۋناتقاســـــ -ــ
ىدۋەدنىگزىت ىناكيمونوكە،ۋرىدنالىيادۇـــ ــــــ
ىراعوج نادۋتلىرانەتكىليەدەك،ۋتىمادـىلاپاسـ
ەگۋەتسىىسقاجىدرەتتەمزىقىتقايسۋلالاماق
.كەرەكۋەلرىزااترواشامات

ەگليتس،ىشنىنو ىشنىرىبء،پاساجسىلىرۇبـ
ەكپەش يەلىرەكشىــ ىدۋرىدناتقانايت،پىرابــ ــ
رادموكتراپىلەجەرادراء.كەرەكۋرەگيىسقاج
نەم ڭىلاق،رەتتەمىكۇـ اعىتاسىگزىگەنرالرداكـ
يەلىرەكشىەكپەشىشنىرىبء،پىرابيەلىرەكشى
اعرادنىروپىساك،پىراب يەلىرەكشىـــ ،پىرابـ ـ
ڭىناراقۇب انىساراــــ يەلىرەكشىـــ ،پىرابـــ ــ
ڭىدرادنىروپىساك نىتەجاقــ ڭىتقىلاح،پارۇسـ ــ
،پىرىتىبءسىءادنىسابسىمۇج،پارۇسنىتەجاق
تەمزىقلادء-ــەملاد ىشنىرىبء،پەتوــــ ــــــ
پىرابـەكپەش ىدرەلەلەسامـ ىشنىرىبء،پاقيابـ ـ
ەتپەش ىدرەلەلەسامـــ كەرىكوك،پىشەشـــــ ــــ
نەگەنرەك نەپكىلىشنەپسىيۇســـ ڭىناراقۇبــــ ـــ
نىناعاليو ،پىعىساانىناققىساڭىناراقۇب،پاليوـ
ىناراقۇب ماقـــ نادىعياق-ـ ڭىناراقۇب،پىتلىراـ ــ
كىلىشرەكپاۋاجڭەلەكسو،پىسەتكەموكەنىتەجاق
نەممىزەس ەناجـــ قىلىتشىروبـــ نەممىزەســـ ــ
ڭىدرەتتەمزىق نىۋناتقانايتـ ،پىرەگيـىسقاجـ ـ
ڭىناكيمونوكە ىراعوجـ لەدەجنىۋمادىلاپاسـ
ڭىدۋتەلىرەگلى نىشنىشۇكنەككىرىبـىتتاۋقـ
.كەرەكۋرىتسىيۇەدنىنام
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زىمىشلىتء ڭاجــ ڭايـ ىديالراباحـ ـاتقىۋج.ـ
كىلىشمىكا ىسەمەكەمــ -22ـىعلىج-2020ــ
نىسىلىجامءىساپپۋرگقىلىشسابـايتراپـىكتەر
قىتقاميا.ــىتشا ڭىنموكتراپـــ راسابنىروــــ ـــ
كىلىشمىكا،ىيجۋش ڭىنىسەمەكەمـــــ ـىيلاۋـــــ
.ىدراقسابىتسىلىجامءتەبماحۇمراجتايقۇم

سىلىجامء سابــــ ڭىنڭيپنيجيشيجۋشــ ــ
ەنىتەدنىۋنىباقەپكوسۋريۆاشرادياـىتپيتـاڭاج
-ۋاتقادامكىتتەكەلمەمىگەدنىنوجۋناتتاىسراق
ادنىسىلانيجۋاليس نەگەليوسـ ڭىنىزوسءىدزىڭامـ
يش،نىحۋر ڭىنڭيپنيجـ لىكۇبـ اشرابىگەدلەـ
رالىشۋتىقو ڭىنىرەلرەكتەمزىقۋتراعا-ۋقونەمـ
نىسەكەرەم پاتقىتتۇقـــ ەناجـــ نىشنادرالوــ ـ
نەپسالىقى لاحـ ناعارۇسـ ڭىنىزوسءـ ،نىحۋرـ
ادۋايات ناعلىشاـ موكتراپقىدنويارىلايمونوتۆاـ
ڭىنىسىلىجامء)نەگلىتيەڭەك(ـىتەتيموكـىتقارۇت

.ىدنەريۇ،ىدزىكتەجنىحۋر
سىلىجامء ىدرالانىمــــ اسابــ ىدەتپىرادــ :ـ
رالۋارات،رالالاق-نادۋا نەتتەدنىـــ ۋناتقاسـ -ــ
ڭىدۋەدنىگزىت نىرەتكىتسىتەجـــ زىسكىدزۇـــــ ـ
ۋەدمەكەب كەرەكـ يملىع.ـ ۋناتقاسـ ۋەدنىگزىت-ـ
نىمزيناحەم پىتانروــ ،پىرىدنەدلەمەكـەناجـ ـ
ىدنىيۇتء ىدنىيۇتء،ىدرادنىروـ ىدرەلەمەكەمـ ـ
ىدۋاعروق نانوــ ىدنىيۇتء،پىتيەشۇكىراـ ـــ
ڭىنىبوترادمادا نىعىدزىسۋاقاــــ ۋرەسكەتــــ ـــ
نىتەمزىق ،ايتراپ،پەتسىـىسقاجـايوقنەدـ ــ
ڭىتقىلاح،ناۋتڭيب،ىشقاس،ايمرا،تەمىكۇ ــــــ
ەسەكياس پىسەلرىبــ ەنىۋنەتتەكەراــ ىدناباتــ ــ
راء،پىلوب ىلەجەرادـــ نەتتەدنىڭىدرادنىروــ ـ
ۋناتقاس ،پىرىدنالىتقاننىگىلىشرەكپاۋاجۋەدنىگزىت-ـ
ۋناتقاس ىدمەشلو،ۋەپتەرىسلانىنىبەتۋەدنىگزىت-ـ
.كەرەكۋرىساەگەزۇجلىتابىدۋەپتەدنەموت

سىلىجامء ىدرالانىمـ ڭىناكيمونوكە:ىتتەپالاتـ
ىراعوج ىلاپاســ لەدەجنىۋمادــ ۋتەلىرەگلىـ ـ
كەرەك ىگزۇك،ىعزاج.ـ قىتساــ پىيجـ ىدۋلاـ
قىلىشاۋراشلام،نىگە،پىرىتسادمىيۇىتپىتراتء
نىرەدمىنو ۋتاسـ ،پىرىدنەدزىسسىلىكرىنىسانراـ
لام،نىگە ادنىعىلىشاۋراشــ لومـ مىنوءـ ـاعۋلاـ
ەترەنىروقپوشء-مەج؛ۋتەكىدلىپەكىيانىش

لام،پادنىياد ڭىنىتەدنىــ ـىتقىمىدۋلانىدلاـ

؛ۋاتسۇ ڭيلاۋح،يۇحڭاۋگ،ياتڭۇجـ ـىلراتاقـــ

نەمرادنىروپىساك ،پىتەلىرەگلىنىناسىنكـىتسەبلەسـ
،ڭىم،زۇجء،نو« نويلليمــ پىساك»ـ نىسالاسـ
لەدەج ،پىرىدناتقانايتـ ڭىدرالىشلام-ـىشنىگەـ ـ
نىسىرىك اعۋرىتتراــ كىلىشكەتەجــ 45؛ۋتەــــ
،پىرىدناتقانايتنىتاساياسۋەدلەمەيۇسـىلرۇتء
قاسۇ،نىعاش،اترو رادنىروپىساكـــ ەكەجنەمـ

ادۋاس ڭىدرەلىشپىساكرەنو-ــ ،ىتسىمۇجــــــ ـــ
انىپلاقـىتسىرىدنوء نىۋرىتلەكــ ؛ۋتەدلەدەجـ ـ
سىمەج قىتسا،سىنوكوك،كەديج-ــ ،يام-ـــ ـ
قىلىشامىقوت رىبءـىتقايسـ ادۋاسىقترىسپوتـ
ڭىنىرادنىروپىساك نەپشۇكرابنىۋياروزپىمادـ
لىج،پادلوق ادنىڭوســـ كىلرىڭوــ ىقترىســ ــ
ادۋاس تروپميـ ڭىنىساموسـىپلاجـىتروپسكە-ـ
ڭىنىنىقراقۋترا نادۋارىدلۇقـ انىۋلاتەبـاعۋلاڭوـ
شۇك قىلىشاۋراش،ۋناتسىمۇج؛ۋلاسـ ۋرۇقـــ ـ
تايقۇمىدراتتاساياسىتقايسىتاجاراقاشمىسوق
اعۋناتسىمۇج،پىرىدناتقانايت ۋسەتكەموكــــــ -ــ
ۋەدلەمەيۇس ڭىدرەتشۇككەبڭە،پىتيەشۇكنىرالاراشـ
ىتقىنرو كىدلىپەكـىيانىشـانىۋناتسىمۇجــ ۋتەـ
.كەرەك

سىلىجامء ىدرالانىمـــ پاتاــ ىتتەسروكـ :ـــ
ڭىدرەتپەتكەم نەتتەدنىـــ ۋناتقاسـ ۋەدنىگزىت-ـ ـ

نىتەمزىقۋرىتلەكانىپلاقىتقاباس،ىدۋتىقوەناج
رىبء ساتۇتــ يادىعاديوـــ ىتپىلاق،پەتسىـ ــــ
ۋقو،ۋتراعا-ۋقو ۋتىقو-ـ نىبىتراتءـ زەتـ اداراـ
ىشنىرىبء،پىرىتلەكـانىپلاق ۋتراعا-ۋقوىگەتپەشـ
يەلىرەكشىـەنىرەلرەكتەمزىق لىڭوكـ ،پىلوبءـ
قىلروقماق ىدرالىشۋتىقوادماعوقساتۇت،پاساجـ
ۋقو،نىتيەتتەمرۇق اعۋتراعا-ـــ نامءــ نىتەرەبـ ـ
مىقۋاـاشامات قىدلىشناتو؛ۋرىتساتپىلاقـ قىلازاتـ
نىلىميق ۋاتقاسقىلۋاسنەد،قىلازات،پىتەتسىروـ
نانىعاج كىلىدمىيتـاققىلاحـ ىدۋاساجـ زىسكىدزۇـ ـ
پىتەلىرەگلى نەتتەدنى،ـــ ۋناتقاسـ ۋەدنىگزىت-ــ ــ
.كەرەكۋتالىراعوجياپپاجنىتەلىباق

قاميا نانىرالىشسابـــ ،يلا،ڭۇييلــــــ ــ
تەمامرۇن ناي،نۇدرۇنـ اققاميا،ياحيب،ڭىفـ
ەتوت ڭىدرالۋاراتـىتسىتاقـىتساراقــ ـىتپاۋاجـ
.ىتسانىتاقەكسىلىجامىراتسادلوج

كىرەسراديد:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

زىمىشلىتء ڭاجـ ڭىديا-9.ىديالراباحڭايـ
ىنۇك-11 كىلىشمىكاــ ـەگنەموت«ـىسەمەكەمــ
تەمزىق،ۋراقساب،ۋرەب ۋەتوـــــ ـىسامروفەر»ـ
ۋرىدنالىلاپاسنىساتروادۋاس-تاراجيتـاشنىيوب
نىسىلىجامء قىتقاميا،ىتشاـــــ ڭىنموكتراپـــ ـــ
راسابنىرو كىلىشمىكا،ىيجۋشــ ڭىنىسەمەكەمــ ـ
تايقۇمـىيلاۋ تەبماحۇمراجــ ىتسىلىجامءــ ــ
.ىدراقساب

سىلىجامء ڭىننويارـىلايمونوتۆاـ ـەگنەموت«ـ
تەمزىق،ۋراقساب،ۋرەب ۋەتوــــ نىسامروفەر»ـ ـ
تاراجيت،پىتەدڭەرەت ادۋاس-ــــــ نىساتروــ ــــ
ۋرىدنالىلاپاس ڭىنىسىلىجامءنوفەلەت-روزيۆەلەتـ
نىحۋر ىعلىيب،پىنەريۇ،پىزىكتەجـ ەگنەموت«ــ
تەمزىق،ۋراقساب،ۋرەب ۋەتوـــ ڭىنىسامروفەر»ـ ـ
.ىداساجرالۋرىتسالانروەنىرەتتەمزىقىلرۇتء

سىلىجامء ىدرالانىمـــ پاتاــ ىتتەسروكـ :ـــ

ىتسىتاق،رالالاق-نادۋا رالۋاراتــــــ يساياســ ــ
ىديەگڭەد مىلرۇعاناـ ،پىتالىراعوجــ تروتء«ـ ـ
ىدمىنات ،پىتيەشۇك»ــ تروتء«ـــ ىدمىنەسـ »ــ
،پەدمەكەب ىنىكە«ـــ ىدۋاعروقــ ،پادنىرو»ــ
اديادعاجـىگەتكەزەك ،ۋراقساب،ۋرەبەگنەموت«ـ
تەمزىق ۋەتوـ نىتەمزىقـىسامروفەر»ـ ىسقاجـ
ڭىدۋەتسى ەناجپىنىسۇتءڭەرەتنىعىلىدزىڭامـ
،پىرەگي ىدرەتسىلەگوب«ـ ىدرادناپيتلىك،پىشا»ـ
،پىشەش ڭىتقاميا،پىلالاماق»نەننىيۇتنىيق«ـ
زىسۋاقا،ىدنايابڭىنىماعوقنەمـىساكيمونوكە
.كەرەكۋەبەجنىۋماد

سىلىجامء ىدرالانىمــــ اسابــ ىدەتپىرادــ :ـ
ىتسىتاق،الاق-نادۋا رالۋاراتـــــ كىلىشمىكاـ ـــ
پىرەسكەت ىدۋتىكەبـــــ ىدۋرىدنەدمەشلوــــ ــ
ىتساعلاج پىرەسكەت،پىتەلىرەگلىـــ ۋتىكەبــــ ــ
نىبىتراتء كىلرەكەناد،پىرىدنالىلاپاسـ تەمزىقــ

ىدۋەتو پاتقاداـ ،پىرىسۇتءـەگەيۇجـەناجـ ـ
ەگنەموت نىرەلىتسىيتـەگۋرەبــ ـەشنىگىدنىكمۇمـ
تەمىكۇ،پىرەب نىرادمىلىرۇقــــ ،پادماشقىــ ـ
ىدۋرەبـەگنەموتـىتقىقۇ رازاب،پىتەلىرەگلىـ ــ
ڭىنىرالاعلۇت كىدڭەشرىموـ نىشۇكـ نانوـ ىراـ
قىقۇ؛ۋتالۋاق ەناجپىرىسۇتءاعانرانىمىزىتءــ
ەگۋرىك،پىرىدنەدلەمەك تاسقۇرــــــ ــەگۋتەــ
مىيت ناعنىلاسـ رازاب،ڭىدرەتسىـ ڭىنىرالاعلۇتــ ـ
لوجـەنىۋرىك كىلىشمىكا،ۋاميوقـ ىرادناگروــ
تاسقۇر،ۋەپتىكەب نىراتتايمسارىتسىتاقۋەپتەــ
قىقۇ،ۋەمەتو نىمىزىتءـــ ىدۋرىتسەدمەشلوــ ــ
تەمىكۇ،پىتەلىرەگلى نىتەكەراـــــ مىلرۇعاناــ ــ
نادۋا؛ۋرىدنەدمەشلو كىلىشمىكاـىعادرالالاق-ـ ـ
تەمزىق ۋەتوــ نىسىلىرۇقـىعىلاتروـ ـىتشۇكـ
ارىدنالرىعوش پىرىتوــــ راء،پىتەلىرەگلىــ ــــ
ىلەجەراد كىلىشمىكاــ ۋتىكەبـــ قىلايستكنۋفــ ــ

ڭىنىرالۋارات كىلىشمىكاـ نىرەتسىۋتەتاسقۇرـ
كىلىشمىكا اققىلاتروــ ىدۋرىدنالرىعوشــ ـەكسىـ
تەمزىق،پىرىسا ۋەتوــ نىسىلىرۇقـىسەشكەتـ ـ
تەمزىق،پىتەلىرەگلى ۋەتوــ ىرانانونىساتروـ
.كەرەكۋرىدنالىلاپاس

سىلىجامء ىدرالانىمــ پالاتــ مىك«:ـىتتەـ ـ
لوس،ەستىكەب اسراقسابمىك،ۋراقساب-پالىقابــ
لوس پالىقابــ ۋراقساب-ـــ نىبالات»ـــ ڭاتاقــ ــ
سىء،پىرىدناتقانايت نەتسى،ىعادنىسىرابـ ىگنىيەكــ
پالىقاب ىدۋراقساب-ــ قوسيەدزەك،پىتيەشۇكـ ــ
،پىرىدنادزىسۋاقانىمزيناحەمۋرەسكەتپىلاـىگلۇ
ىتسىتاق ىدرەلەجەرەــ پىرىدنەدلەمەكــ سوق«،ــ ـ
قوسيەدزەك ىدرىبء،ۋرەسكەتـ »ۋاتسۇـايراجــ
ۋالىقاب ڭىنىۋراقساب-ـ ياپپاجـ ەگەزۇجنىۋتماقـ
ىدرازاب،پىرىسا ۋالىقابــ ۋراقساب-ـ نىرالاراشـ ـ
ۋراقساب،پىتيەشۇك نىسەروـــــــ نانوــ ىراــ

ڭىنىعىلاتروۋەتوتەمزىقكىلىشمىكا؛ۋتالىراعوج
قاسمۇج ۋرىدنەدمەشلونىرالىعلىرۇقكەشلوبـىتتاق،ـ
،ىدرادنىروپىساك،پىرەبنامءاسابـانىسىلىرۇق
پاروتـىناراقۇب ەنەسلەبەگۋرىتىبسىءـىلىقراـ
كىلىشمىكا،پەتكەتەج ىرەتسىــ نىۋەتوتەمزىقـ
رىبء ارىدنالاعلۇتـ ەدىلەجــ ۋرىتىبءــ نانىرىعۇتــ ـ
ۋنالادياپ نىرەشلومـ اتپاروت،پىتالىراعوجـ سىءـ
ۋرىتىبء نىرەشلومـــ نادزىياپ90ــ ،پىرىساــ ـ
تەنرەتني« كىلىشمىكا+ــ نەدرەتسىـ تەمزىقـ ـ
ىدۋەتو شۇك»ـ الاسـ اعاراقۇب،پىتەلىرەگلىـ ــ
.كەرەكۋەتوتەمزىقىليالوقمىلرۇعانا

سىلىجامء ادنىسامروفىسىلىجامءناركەـەنيەبـ
ىدلىشا قاميا.ـ نانىرالىشسابـ ،يلا،ڭۇييلـ ـ
تەمامرۇن ناي،نۇدرۇنــــ يب،ڭىفـــ ،ياحـ ـ
اققاميا ەتوتــ ڭىدرالۋاراتـىتسىتاقـىتساراقــ ـ
.ىتسانىتاقەكسىلىجامىراتسادلوجىتپاۋاج

ىتشانىسىلىجامءىساپپۋرگقىلىشسابايتراپىكتەر-22ىعلىج-2020ىسەمەكەمكىلىشمىكا

ىتشانىسىلىجامءۋرىدنالىلاپاسنىساتروادۋاس-تاراجيتاشنىيوبىسامروفەر»ۋەتوتەمزىق،ۋراقساب،ۋرەبەگنەموت«ىسەمەكەمكىلىشمىكا
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كەبرىمورەگىج:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

كىيەتەلىرەگلىپالراپسوجساتۇترىبءىدۋمادقىدماعوق،قىلاكيمونوكەەناجىدۋرىدنالىيادۇىدۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنى ▲

▲

ىشلىتءـىتكىرە ۋايجــ ،ايشنۇجـ ــ
زىمىشلىتء ڭاجــ يۇحوگـ .ىديالراباحـ
ادۋايات ىلىۋالەكتوساتـىسالاقۋحيشـ
ىدڭاچ ڭۇحنۇجـىعادنىعاتسىقـ لىۋاـ
ڭىنىۆيتارەپووككىتسەبلەسقىلىشاۋراش
سىمەج ىعارىپاج،ادزىمىناعرابـانىعابـ ــ
ىعاتۇب،كىتىب ىلەۋامـــــ قىۋاتتاشــ ــ
نامرو( ىعاعڭاجــ ىشاعا)ـــ نەدرىبــ ـ
.ىدارۋابىدزىبء

لۇب« سىمەجــ ڭىنىراتشاعاــــ ــــــ
ىۋەرىبيەك ىلىج-2015ــ نەگلىگەــ ـ
ىليام ىۋەرىبيەك،لوتپاشــ -2016ـــ
رىزاق.ىشاعاقىۋاتتاشنەگلىگەـىلىج
ىپلاج ەدرەجۋم21ــــ قىۋاتتاشــ ــــ
ىشاعا لىيب،رابــ سىمەجــ ،ىدرەبـ ـ
ىمىسۇتء لومـاشنوــ ،نەمىناعاملوبـ ـ
نادۇب نىيەكـ مىنوءىسقاجەدىتپىتءـ
امىنىتالا مىمىنەســـ لىماكـــ ىدەد»ــ

ڭۇحنۇج كىتسەبلەسقىلىشاۋراشلىۋاـ
ڭىنىۆيتارەپووك ىسىتپاۋاجـــــــــ ـــــــ
.ڭۇحڭايجڭايل

ەشەنرىب ڭىدلىجــــ ڭايلادنىدلاــ ــ
ڭۇحڭايج نەمـ نىزىتاـاتقامـىيابۇجـ
سىمەج ناعرىدلانياـانىعابــ -2016.ـ
ىلىج ڭايجنيشرالوـــ قىلىشنامروــ ـــ
ۋەتترەز نانىنروــــ قىۋاتتاشــــــ ــــــ
نىتەشوك ،پىزىگنەـــ ەگرەجۋم16ـ ــ
ناعزىعرىتو ىۋەكەـىتپىياز-ـىلرە.ـــ ـ
قاناقۇش تەشوك،پىزاقـ ،پىزىعرىتوـ
شىقتياڭىت،پىراۋس ،پاتۇب،پىرەبــ ــ
سىمەج،پىرىتسادنادۋب نەدنىساشقابـ
ايوق ىدياتپابــ لوس.ــ ىلىجـ ،املاــ ـ
نىرىش،مىزۇجء ىليام،لوتپاشــــ ــــــ
قىۋاتتاش،لوتپاش ڭىدرالىتقايسىشاعاـ
ەشنەتوتىسامرىتسىلاسۋنوءڭىنىتەشوك
.ىدالوبىراعوج

ىسەلەكاديالا نادلىجــــ پاتسابــ ــ
پاجەدلەۋا ىسقاج-ـ پىسوءــ ەلەكـ ــ
نەمىعاتۇبڭىنىشاعاقىۋاتتاشناقتاج
ڭىنىڭىدء ىعارىپاج،پىرەگزوـىسۇتءـ ـ
ىراتقاتۇب،پىلوس نەنىبۇت،پارۋقــــ ــ
ەلو،پىمەس ىدياتسابــ ىتپىياز-ىلرە.ـ
ىۋەكە نادرادنامامـىلۋانراـ سەڭەكـ ـ
نانناعارۇس قىۋاتتاش،نىيەكـ ڭىنىشاعاـ
قارىپوت،ۋس،تاميلك -تراشىتقايســ
ياملاـەسەليۇـاعراليادعاج ،نىناقتاجـ
ڭىنو ەنىتسۇــ ىسەبيرىجاتۋگەـــ ـــــ
ىۋراقساب-پاتپاب،ناتقىدناعلوبلىشمەك
ۋاملوبسىرۇد ڭىدرالروتكافـىتقايسـ ـ
نەنىرەسا قىۋاتتاشــ ڭىنىتەشوكـ روزـ
ەدمەلوك ىيادعاجۋارۋقــــ پىلەكـــ ـــ
.ىدەلىبنىناققىش

ناعۇب لاسنىيومــــ ناعاملوبــــ ــــ
ڭايل ىشنىشۇءىيابۇجنەمڭۇحڭايجـ

ڭينۋايلـىلىج نەنىسەكلوـ رىبءـ پوتـ
قىۋاتتاش نىتەشوكـــ ،پىزىگنەــــ ــ
.ىدياتسابياتپابنەپقىلىتپىقۇ

ىۋەكەىتپىياز-ىلرەىلىج-2019
ەدزىگەنـىعنىرۇب ،پىتيەڭەكادىعاتـ
قىۋاتتاشـەگرەجۋم5ـەناج نىشاعاـ ـ
ىدەگە ڭايل.ـ ڭۇحڭايجـ ىيابۇجنەمـ
رىبء ەنەريۇ،نانىعاجـ سىگەپىرۇجءـ
نىساكينحەت ەبيرىجات،پىتالىراعوجــ ــــ
ىدنە،اساتپوت رىبءـــــ ،نانىعاجــ ــــ
ىلەبيرىجات سەڭەكنادرادماداـــــــ ــــ
يادنوس،ىديارۇس زىتاىدرالوقا-ــ ـ
انىساب پىلەكـــ كىلىشكەتەجــ ـەگۋتەــ
سىنىسۇ ەترىب،پىتەـ قىۋاتتاشەترىب-ـ
ڭىنىتەشوك ۋلىسوقـاعراتاقـ ىرەشلومـ
.ىدياتسابيالىراعوج

ڭايل ڭۇحڭايجـ نىشاعاقىۋاتتاش«:ـ
ترۇجۋگە سىمۇجياڭويادناعاليوـ

شاعلا،سەمە قىۋاتتاشــ نىتەشوكــ ـــ
ادناعزىعرىتو نەمـەبيرىجاتــ ـاكينحەتـ
ەيبرىجاتەدزىبء،ناتقىدناعلوبلىشمەك
ياتپوت پىرۇجءـ 5،كىتسىرىكـەكسىـ
قىدلىج ۋاتپابايوقنەدنەمۋنىشلۇقـ
ادنىسىراب ناعلىسوقـاعراتاقـ قىۋاتتاشـ
»ىداتسابەيەبوكنىياسناعرابـىتەشوك
.ىدەد

،ەدنەگلەدزىگەنـاعۋرىتسىنات ىتتاق«ـ
سىمەجـىتقىباق اقتانەگەد»ىساشتاپـ
ەنىسەنەدماداادنىمارۇقڭىتقىۋاتتاشەي
ەناجىلىقشىقونيماىلرۇتء8ـىتتەجاق
پوك رەتتنەمەلەوركيمـىلرۇتءـ نەمـ ـ
قىدلارەنيم ڭىدرالۇب،پىلوبرابراتتازـ
ىرەشلوم اقسابـــ ىتتاقـــ ىتقىباقـــ ـــ
ڭىدرەتسىمەج ،ىتپىتء،ەنىسەسەـەشەنـ
ەشەن ەنىسەسەنوــ رابارابــ ،نەكەـ ـ

ڭىنۇم ەدنىشىـ روفسوفـ نەمـ يستلاكـ
ىلادياپەنىۋلىتەجڭىتسىتءنەپكەيۇس
تەناگرام،اسلوب ڭىتسـ ،ىرەت،كەيۇسـ ـ
رىڭىسء،سىمارات ىدرالىتقايســــــــ ــــ
.نەكەرابىلورۋرىدناتتاۋق

ڭايل ڭۇحڭايجــ نەپشىناتقامـــ :ـــــ
،ەدەسەجەدنىيۇكساجـىتقىۋاتتاش«
يەدىكيش ەدەسەجپىرىۋق،ەدەسەجـ
ىمادء،ىدالوب قىۋاتتاش.ـاشاماتەدــ ـ
نىشاعا قانىســ ەدنىتەرـ ـىتتاسءۋگەـ
نانناعلوب مىيابۇج،نىيەكــ زىمىۋەكەــ ـ
قىۋاتتاش نىتەشوكـــ ىدۋرىدلىتەجـــ ــ
ىدزىمىرەتتەشوكنەگرىدلىتەج،پىتىماد
قىۋاتتاش نىتەلەكـىسىككەــ قاتسىقـ ـ
انىرادنىعرۇت پىتاســـ زىمىشكەمرەبــ »ــ
.ىدەد

ىشلىتءــىتكىرە ۋاجــ ،ىسىســ ـــ
زىمىشلىتء ڭاجــ يۇحوگـ .ىديالراباحـ
ىلىۋارىدناجۋيجىسالاقۋحيشـاتقىۋج
يۇچڭاۋح ڭىنىعاتسىقــ ىدمەشلوـــــ ــ
نەگلىگەيالاتياقادنىساشقابسىنوكوك
سىنوكوك لومـ قاتسىق،پىرەبمىنوءـ
ىرادنىعرۇت زىتاــ ادنىسابـ سىنوكوكـ ـ
ەككىلوكوتۆا،پالاتلاق،پىزۇء پەيتـــ ـ
.ىتسۇتءاققىتسالابراق

نىچىنىعرۇتڭىنىعاتسىقيۇچڭاۋح
ىياسيابقىدمىسۋامتروتءڭىنڭىفياۋح

قاتسىق؛اسرىتسالاتيوبنەمىرىب-رىبء
ىنىعرۇت نىچـــ ڭىنڭىيڭيپـ ياداپساتـ ـ
ناعلىترات ـىعاشرۇبـاپساتـىكلەكرىبــ
.ىدالانىۋاجزوكڭىنناجنەگروك

نىچ ڭىفياۋحـ ەتكەزەكىشنىرىبء«:ـ
اپسات قاشرۇبـــ ،پىگەـــ ناۋي7000ـ
سىرىك قىدمىسۋامتروتء.مىدزىگرىكـ
ياسياب ىشنىكەــ نەگلىگەـەتكەزەكــ ـ
راءڭىنىساعابمىيالوترىزاق.سىنوكوك
ىمارگوليك نانىۋمراء،ناۋي1.8ـــــ ــ

سىرىكناۋي6000 ادنۇمـىنىتەرىكـ ـ

رۇت تروتء.ـ قىدمىسۋامـ ىدياسيابـ ـ
پىتاس نانناعلوبـــ نىيەكــــ انىنروــ ــ
ىتقارىپاج سىنوكوكـــ راء،نىمەگەـــ ــ
نانىۋم نەمەجەمــ 3000اد2000ــــ
نىيەدــاعناۋي سىرىكــ ەگۋزىگرىكــ ـــ
.ىدەد»ىدالوب

لىيب« نەمـ سىنوكوكاعياجىلىج4ـ
نەنىرىبرا،مىتكە نىتەرىكــــ سىرىكــ ـ
نەمەجەم ڭىم15ـ ،ادنىسالانياناۋيـ ـ
سىنوكوك نەنىزوڭىدۋگەــ نەماماشـ ـ

ڭىم60 سىرىكناۋيـ ،نىمەزىگرىكـ ـ

»قا-ياتقىلراتياپىرىتلوتزىۋاىمىنوء
.ڭىفياۋحنىچىدەد

نادرادلىجقىۋج ىرەبـ يۇچڭاۋحـ
ىعاتسىق ڭىتقاتسىقــ كىدنىزۇجسىءـ ـ
انىيادعاج ڭىدرالاۋراش،پىلەدزىگەنــ ـــ
سىنوكوك نىبىساكـــ انىۋتىمادـــ رابــ ـ
ەدمەتكوك«،پىتەكىلىشكەتەجنەپشۇك
ەدزۇك،ۋرىدلىتەجـــەترە ياجــــــــ ــ
نى150نانىياجىلىجسىنوكوك»ۋانيج
ىتكىلىگرەج،پىلاس ـاۋراشىعادنىروـ
.ىدەبەجنىۋتراڭىنىسىرىكڭىدرال

يۇچڭاۋح ڭىنىعاتسىقــ ىرەجـــــ ــ
سىنوكوك،تيامۇق ــەتوــەگۋگەـــــــ
ىدمىسەليۇ سىنوكوك.ـــ نىبىساكــــ ـــ
نىمەلوك،پىتىماد ،نىشۇءۋتياروزــــ ـ
رىدناجۋيج ڭىدرالاۋراشـىلىۋاـ نۇكـ ـ
ىرۇن نىياجىلىجـ كىلىشكەتەجانىۋلاسـ
ەترە،پىتە ەترە،پىگەــــ اعرازابــــ ــ
ىدۋراعىش ،پىرىساـەگەزۇجـ ـاعرازاب«ـ
ىساعاب،ىتقاشىناس،نىتالىراعىشـەترە
ىراعوج يادۋلوب»ــــ كىلەكەسابــ ـــــ
.ىدەلرىزاقىدمىساب

رىبءىدنە ۋگەادياجىلىج،نانىعاجـ
ڭىدرادلىقاد ۋسىپـ نىتىقاۋـ ىدمىنوءـ ـ
ىدرەتسىنوكوك،پىتراقسىق پالاتياقــــ ـ
نەمىساعاب،پىرىتترانىناستەرۋگە
مىنوء ەدەدنىۋەكە«ادنىعاجىرەشلومـ
پىتۇ ىدۋعىشــ ەگەزۇج»ـ ،پىرىساــ ـ
كىلىشمىگە نىسىرىكــــ ،پىرىتتراـــ ــ
ىتكىلىگرەج ڭىدرالاۋراشـىعادنىروـــ ـ
ۋناتتاقۋا كەلەگڭود،پىسۇتءـانىلوجـ ــ
ىتتەلۋاد يادعاجـەنىۋتەجـاقسىمرۇتــ ـ
.ىتتاراج

ىدرەبسىمەجىشاعاقىۋاتتاشنەككەەدنىتەرقانىس

ىدزىگرىكسىرىكلومنەدۋگەسىنوكوك

.ەدۋەيتەككىلوكنىعاباقسانىشلاتڭاۋگىسياد□

ىدلامىنوءلومناتقاباقسانىشلات

لىيب ناۋاسـ سۇنالۇـىنادۋاـ ڭۇگناسـىگنەموتـىعىشالاقـ ڭىنىعاتسىقـ ـىنىعرۇتـ
ڭاۋگىسياد ەگرەجۋم110ـ نىشلاتــ قاباقساـ ۋم،پىگەـ نانىسابـ نەپپەسەـاتروـ 2ـ
ڭىناننوت ەدنىتسۇـ نەنىزىگەن.ىدزىگرىكسىرىكنانناۋيڭىم3نانىۋمراء،پىلامىنوءـ
.ىدلىتاسەگرەلرەجىتقايسىزىحىش،ىجمىرۇءەناجەدنىزوڭىنىنادۋاناۋاس

ڭيبناۋگىشلىتءىتكىرە،يەمۋاجڭىززىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

زىبراقـىتكىۋەدلىكەشـىتتاپرۇتـاڭاج□ ۋانيجـ نايدڭۇگـىسانيشامـ ادنىعاتسىقـ زىبراقـىتكىۋەدلىكەشـ
.ادۋانيج

ىدانيجزىبراقىتكىۋەدلىكەشنەمىسانيشامقىلىشاۋراشلىۋاىتتاپرۇتاڭاج
ادنىقاج كەشەۋاشـ ڭىنىسالاقـ نەگزىگنەـىعىشالاقـاشاشـ زىبراقـىتكىۋەدلىكەشـىتتاپرۇتـاڭاجـ ۋانيجـ

ىتكىۋەدلىكەش،پىلىسوقـەكسىـىسانيشام نادءڭىنىسانيشامۋانيجلۇب.ىتتەدزەتنىسىلاقاياۋانيجزىبراقـ
ۋانيج پىلاق،ۋلىراج،ىراعوجـىگىلىدمىنوـ ۋلاقـــ نەموتـىسامرىتسىلاسـ پالراتاق،پىلوبـ تەجاقىدۋزىتءــ
نەتسەپتە يەدلىكۇبـ سىمۇجـىتتاموتۆاـ پىزىگرۇجـ يەلەكىتىدنادءـ سىمۇج،ناتقىدنىتيانيجـ ىگىلىدمىنوــ
.نەكەىراعوجقىۋجەگەسەرىبءادناعاراقانىرالانيشامۋانيجىلرۇتسادء

وبنىۋزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ىدنىسۇتءىدۋەلرەتساقىتقىتساىلىقراىسىراجۋزۇءىرەگۇجىرالالاباۋراش:ىعاتسىقاڭاجڭايلايجڭاۋح
زىمىشلىتء نايـــ ـىتكىرە،اۋحنىۋــ
-9.ىديالراباحڭىيۋايشىحىشلىتء
ڭىننۇك،ىنۇك-1ڭىديا ىلاءىباتپاــ
اتياقەد ناعاميوقــ ناۋاس.ــ ـىنادۋاـ
سۇنالۇ ڭايلايجڭاۋحـىعىشالاقـ اڭاجـ
ادنىڭالاۋرىتپەكىرەگۇجىعادنىعاتسىق
ىدنامۋد ىرەگۇجــ ىسىراجۋزۇءـــ ــ
ىدلىزىكتو تران.ـــ لىزىقـــ قادوـــ
ڭىنىۋت ڭىدرالالاب،ادنىتساــ ــىتپەــــ
ىرادلوق ىگزۇك،پىسۇتءاققىتسالابراقـ
نىيج ڭىننىرەت-ـ ىدنىلاجـ نىسەنيەبـ ـ
.ىدرىتساتپىلاق

-ۋقوقىدنادۋاناۋاسىنۇكلوس
ۋتراعا ەناجــ مىلىعــــ اكينحەت-ــــ ــــ
تەمزىقنىتارۇتاتقاتسىقڭىنىسەمەكەم
»ىتەتيموكىكە«قاتسىقنەمـىتەرتا
ىدرالالابـىعاتقاتسىق ،پىرىتسادمىيۇـ
لىشمەنۇ،ىتپىقۇ« ىتقىتسا،ۋلوبـــــ ـــ
ۋەلرەتساق ىعادنىبىرىقات»ــ قىتتايلاماــ ـ
نىلىميق قاتسىق،پىتەتسىروـ ىنىعرۇتـ
ڭاي ىرەگۇجپىسەتكەموكـەگڭىينۇچـ
ۋرىتپەكـەناجۋزۇء كەبڭەـ نىسىراجـ
ىعاتقاتسىق،پىزىكتو ىدرالالابـــــــ ــ
ىتكىدلىشمەنۇ ڭاتاقـــــ ،پىراقتاـــ ــ

ىتقىدلىشپارىسى تەداـاشاماتيادۋيتــ
.ىدەلەتەجاعۋرىتساتپىلاق

نۇك« زا،ناتقىدناعلوبقىتسىـەتوـ
تىقاۋ ىرەگۇجـ قا-نىيەكنەننەگزۇـ
مىرەت اشناق،پالاعروســ پوكــــ ۋسـ
كەسشى ىدەد»ىدابناقزىمىلوشءـەتـ

.ۋاتڭۇسڭاجىعاتساج13
ىرەگۇج« ەدنەگزۇــ مىلوقـ ـىتتاقـ

مىناقالا،ىتپىتء،ىدرىۋا »ىدلاقپىلىيوـ
.ناسنىۋنىچىعاتساج11ىدەد

قىتتايلاما« ىلىقراۋسانىتاقـاعلىميقـ
ىتقىتسا ۋەدمەنۇــــ نىگىتكەرەكــ ــــــ

نادۇب،مىدنىسۇتء نىيەكـــــ قاماتــ ــ
رىيۇتء،ياماعلات يامرىدلاقەدنادءــ ـ
قىلوت پىسىۋاتـــ پىشاش،پەجــ -ـــ
ىسقاج،يەپكوت »نىمارىتساتپىلاقتەداـ
.نيشايجيۇيىعاتساج10ىدەد

نادۇب« نىيەكـ نەمــ ـىعادمىڭامـ
مىرادناعۋت-سىۋت نەمـ ىدمىراتسودـ
ىتقىتسا،پالاعاداق پارىسىـــــــ ۋتەــ
ەدنىزەكرەدـەنىتىياج مىيتـ ،پىلاسـ ـ
ىتقىتسا ڭىدۋەلرەتساقــ ىسىشتىگۇــ ــ
نىمالوب ىعاتساج12ىدەد»ـــــ ـــــــ
.نافيڭات

رالالاب مىراجـ كىدنۇكـ ىرەگۇجـ ــ
كەبڭەۋزۇء ادنىسىراجـــ ڭەرەتـــــ ــ
ڭىتقىتسا،پىلوبـەيـەگرەسا -ياڭوــ
قاپسو ،پىنىسۇتءنىنىتيەملەكـاعلوقـ
ڭىنىرەدزو ىرەتتەكەرا-سىءـ ىلىقراـ
ىتقىتسا ڭىدۋەلرەتساقــ ياتنەكشىكــ ــ
.ىدنىكەباعۋلوبىسىشيوتا

كەبڭە« قىتتايلاما،ۋەتسىـ ،لىميقـ
كىلىشكەتەج ۋەلەيبرات،ۋتەــ ىلىقراــ ــ
ڭىدرالالاب ىتقىتساــ ڭىدۋەلرەتساقــ ـــ

اتتايلاما ،ىسىشتىگۇ،ىسىشۋەلىگياــ ـــ
ىسىشۋالىقاب انىۋلوبــــ كىدنىكمۇمــ ــ
رالالاب،پىتاراج ـەگرەدنەكلۇـىلىقراــ
لاپقى پوكەدىتپىتءادنىسامروفۋتەـ
ڭىنمادا ۋەلرەتساقـىتقىتساـ نىمىناتـ ـ
نىۋتانرو لىشمەنۇ،ىتپىقۇ،پەتپىرادـ ـ
ۋلوب ىدنىســ ىلرۇتسادءـ ىدلارومءــ ـ
ۋرىدنەلەلۋاس كەرەكـــــــــ ىدەد»ـــ
ڭىتقاتسىق تەمزىق،ىيجۋشـىشنىرىبءـ
.ڭۇلياحامىعىتسابڭىنىتەرتا

قڭاد-كىدلىشمەنۇ،سىمان-قىدلىشپارىسى

▲【
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