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زىمىشلىتء .ىديالراباحڭۇحنىۋيل،ـوبنىۋـ
نەنىنۇك-3ڭىديا-10 ،نىيەدـەنىنۇك-5ـ ـ
ىراسقىبوقنيبەۋشىيجۋشڭىنموكتراپقىتقاميا
،ادنىسالاقۋحيش،ادنىنادۋاىلايمونوتۆالۇعڭوم
ناۋاس .ىدزىگرۇجۋەتترەز-ۋرەسكەتادنىنادۋاـ
ىدرالانىملو اسابـــ ،ىدەتپىرادــ ـىكتەر-3ـ
ەمىگڭاىگەدنىنوجىتەمزىقڭايجنيشڭىتقىلاترو
ڭىنىسىلىجامء ساب،ەسەرىسا،نىحۋرــ يجۋشـــ
ڭىنڭيپنيجيش ىدزىڭامـ ڭىنىزوسءــ نىحۋرــ ـ
يەلىرەكشى ،پىرىدنەلىتكەياد،پەتتىگۇ،پىنەريۇـ
ەگنوجىدڭايجنيشڭىنايتراپـىگەدرىۋادـاڭاج
ۋلاس ىپلاجــ نىسابوجـــ سىرۇد،قىلوتــــ ـــ
ماعوق،پىرىدنەلىتكەياد ىعىلىتقىنروـــــ نەمــــ ـ
ىدناياب قىتشىنىتــ سابــ نىساناسىنـ پاتقىمـ ـ
ايتراپ،پىرەگي قىلاتروـــــ ڭىنىتەتيموكـــ ـــــ
ىرەدمىشەش نەمـــ ىلايمونوتۆاــ قىدنويارــــ ـ
ڭىنموكتراپ ڭىنىراتپالات،ڭىنىرالۋرىتسالانروــ ـــ
ىتقان انىۋناتقانايتــ ىيانىشــ كىدلىپەكــ ۋتەـ
.كەرەك

نىتلا ىرادزىتاسىگەادياتاعابراتـىگەدزۇكـ
ەگمىنو راتدوۆاز،پىلوتـــ ڭىتسىرىدنوءـــــ ـ
ترىۋاق نىزەكـ پاتسابـ ـىساراقۇبتلۇراء،ـ
ڭىنەكەرەم انىعىتتاشـــ راش،پىموشــ پاراتـــ ـ
اققىتتاش،اققىلىدمىساراج ەناجنيبەۋش.نەگنەلوبــ
ىشنىرىبءڭىنىتاسىگزىگەنىراتسالراپاسڭىنو
نىبەش يەلىرەكشىـ -ۋناتقاسنەتتەدنى،پالاراـ
ىدۋەدنىگزىت ،قىلاكيمونوكەەناجىدۋرىدنالىيادۇـ
قىدماعوق رىبءىدۋمادـــ ساتۇتــ ۋالابوجــ ــ
ڭىنىتەمزىق ۋلىتەتسىروــ نىيادعاجــ يەجگەـ -ـ
.ىتسىعۇىليەجگەت

ۋرەسكەت ۋەتترەز-ـــ ەۋش،ادنىسىرابــ نيبــ
ىعادرالالاق-نادۋا ماعوقـــ ىگىدزىسپىۋاحـــ ــــ
ۋرەسكەت ۋەدمە،ەنىرەتتكنۋپـ ىلامء،انىرادنىروـ
اعرادنىروىتقايسقامۋاكىتتەمۋەلا،ىسامراقساب
نەتتەدنى،پىراب ۋناتقاســــ ىدۋەدنىگزىت-ــ ــ
ڭىنىتەمزىقۋرىدنالـىيادۇ نىيادعاجۋلىتەتسىروـ
قان ادناديامـ ىدرەسكەتـ پاتاـىنانىملو.ـ ـ
ىتتەسروك نەتتەدنى:ــ ۋناتقاسـ ىدۋەدنىگزىت-ـ ـ
نەپقىلىدلاسيابقايا-ناتسابنىتەمزىقۋرىدنالىيادۇ
يادىعاديو ،پىرەگيـ »نىبەشسىناعروقشۇء«ـ
لىتاب نىدلا،ۋالاعاداق،پاعروقـ ۋرىدناتقاسالاـ
نىمزيناحەم ۋرىدناتقانايتـــ نەمــ سىق،زۇكـ ــ
ادنىرادمىسۋام ڭىدۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنىـ
قىدنىياد نىتەمزىقــ ىتقىمــــ ۋزىق،پاتسۇـــ ــ
ڭىنىسايروتالۋبما لىۋاراق«ــــ نىلور»ـ قىلوتـ ــ
نەتتەدنى،پىرىدنەلەلۋاس ىشۋشەشڭىدۋناتقاسـ
ڭىنىگىتسىتەج ڭىنىيادعاجتەدنى،ەنىۋلەدمەكەبـ
ڭەلەبـاتياق ۋتەكىدلىپەكـىيانىشـەنىۋەمرەبـ
كەرەك ەناجلو.ــ نەتتەدنىەدـــ ۋناتقاسـ -ــ
ڭىدۋەدنىگزىت ىشنىرىبءــ ىگەدنىبەشــ ـايتراپــ
ىرەلەشۇم نادرالو،پارۇسلاحنادرالرداكنەمـ
،ەگرىبنەمۋەتسىىسقاجىدۋناعروقكىدنىزو
الاراشـىلرۇتء ،پىرىدناتقانايتـىتقانىدرـ راءـ
ڭىنىساراقۇبتلۇ ڭىنىرىموءــ ـىگىدزىسپىۋاحــ
نەم نىعىلۋاسنەدــ يادىعاديوـــ ىدۋاعروقـ ــ
.ىتتەتىمۇء

ىسىگابىعىشالاقىراسقىبوقىنادۋاىراسقىبوق
كىتتەمۋەلا ياعالوتسوق،ىعامۋاـــ ىعىشالاقــــ ــ
ناشڭاۋش ادناعرابەگرەلرەجـىتقايسـىساشقابـ
ىرەلەشۇمـايتراپتلۇراءنيبەۋش -رداكەناجـ
نەماراقۇب كىتتەمۋەلا،پىسەلەمىگڭايەلىرەكشىـ
ڭىتقامۋا ەگنوجــ اعاراقۇب،ىۋلاســ تەمزىقــ ـ
امياج،ىۋەتو ڭىدرەتتەمزىقىتقايسىعىلىشاۋراشــ
ۋلىتەتسىرو نىيادعاجــ تايقۇمــ لو.ـىتسىعۇـ
رىبء«ـىتكىلىشپوك ،اعۋناتقاسنەتتەدنىنانىعاجـ
رىبء نانىعاجـ ىتتەمزىقــ »ـەگۋەتسىـىسقاجــ

ىدنابات ،پىلوبـ ناتترىس«ـ ،ۋناتقاسنەدۋرىكـ
-ۋناتقاس»ۋناتقاسنەدۋرەبڭەلەبـاتياقـەتشى
ۋەدنىگزىت ،پىرىدناتقانايتكىتتەبىپلاجنىسىداءـ
ۋرىدناتقانايتـىتتاساياس ىدراتقىلىشنىيق،ـ ۋشەشـ
ىعادنىعاج ىلرۇتءــ ىدرەتتەمزىقــ يادىعاديوـ ـ
ىتپىتء،پەتسى انىشلۇقەگەجيتانىسقاجەدــ
.ىدرىدنەلرەگىجەگۋزىكتەجلوق

انىلامىساتىمىلانياتازقىلالاقۋحيشنيبەۋش
تەمزىق ۋەتوــ لىۋا،ىعىلاتروـ نىعىلىشاۋراشـ ـ
اعرادنىروپىساك،ىعىلاتروۋەتوتەمزىقـاعۋتىماد
تەمزىق ۋەتوـ كىلىشمىكا،ىعىلاتروـ نەدرەتسىـ
تەمزىق ىلامءىنويارالاقاڭاج،ىعىلاتروۋەتوـ
كىتتەمۋەلاـىلوجڭيجنىۋـىسامراقساب ىعامۋاـ
ناعنادنامازىسو،پىرابـاعرادنىروـىتقايس تازـ
،ۋرەبەگنەموت«،نىسىلىرۇقـىسەيۇجـىمىلانيا
تەمزىق،ۋراقساب ۋەتوـــ ـىتقايسـىسامروفەر»ـ
ڭىدرەتتەمزىق ۋلىتەتسىروــــ نىيادعاجـــ قانــ ـ
ادناديام ىدرەسكەتــ ىدرالانىملو.ـــ اسابـــ ــ
ىۋەدلەبقىلاكيمونوكەىلوجكەبىجىدەتپىراد
نويارــىتكەزو نەمىسىلىرۇقــ ىدۋسىعوتــــ ــ
شۇكـىشۋاعزوق ىتتاق،پىتەـ ىسىلىرۇقكەشلوبــ
نىنىبەتۋزىگنەىجراق،پىرىقاشرەگادۋاسنەم
تاز،پىرىتترا ادنىسىلىرۇقـىسەيۇجـىمىلانياـ ـ
ڭىت لوقـاعراتسىباتـ ىدۋزىكتەجـ ۋتەلىرەگلىـ
كەرەك قىلىشاۋراش.ـ مىلرۇعانانىساتروادۋاس-ـ

تەمزىق،پىرىدنالىلاپاس ۋەتوــ نەمـىتەلىباقـ ـ
نىيەگڭەد شۇكــ الاسـ ۋتالىراعوجـ تەجاقــ .ــ
ىدرەتسىدا،ىدرەلەبيرىجات ،پالىدنىتىروقـــــ ــ
تەمزىق ۋەتوــــ نىسانراــ ،پىتيەڭەكـــ ــــ
كىتتەمۋەلا ڭىتقامۋاـ ۋلاسـەگنوجـ ىتەلىباقـ
نەم نىيەگڭەدــ مىلرۇعاناـــ ۋتالىراعوجــــ ــ
.كەرەك

ناۋاسـىعاتنيبەۋش قىلىشامىقوتـىنادۋاـ
پىساك ڭىنىساشقابــ نەگنەدمەشلوــ دوۆازـ
،ىناسىنسىلىرۇقىدمىزرەمـىشنىشۇءـىيۇء
ۋحۋمنايت مەلىكـ قىلىشامىقوتـ ،ىگىتسەتكىرەسـ
كىتسەبلەسناۋچڭاۋش يەبڭىچ،ىۆيتارەپووكــ ــ
نەمۋلىج تەمزىققىدڭازكىتتەمۋەلا،ىنىيۇتءۋادماقـ
ۋەتو ىعىلاتروـ ىتقايســـ ،پىرابـاعرادنىروــ ـ
تاحاياس ىعلىرۇقكىدزىگەن،ىۋمادڭىنىبىساكـ
نىروپىساك،ىسىلىرۇق ىلەدرەز،ىسىرىدنوءــــ ــ
ڭىنالاق،قىلىشاۋراشلىۋا ،ىۋادماقنەمۋلىجـ
تەمزىققىدڭاز ۋەتوـ ڭىدرەتتەمزىقـىتقايسـ ـ
ۋلىتەتسىرو نىيادعاجـــ يەجگەــ ىليەجگەت-ـ ـــ
ىتسىعۇ يالىبلو.ـــ اسابپەدـ ىدەتپىرادــ :ـ
تاحاياس ڭىنىبىساكـــ ،پىتەدلەدەجنىۋمادــ ــ
سىنىروك سىنىروك،ىنىيۇتءـ نىسىلىرۇقـىنويارــ
شۇك الاسـ ڭىدرالىشتاحاياس،پىتەلىرەگلىـ ــــ
قىلىزار ڭىدياتاعابرات،پىتالىراعوجنىسەجەرادـ
تاحاياس ڭىنىساكرامـ نىعىلىلامىناتنەمىلەدەبـ

ۋتالىراعوج كەرەكـــ نەگنەدمەشلو.ـ دوۆازــ
ىسىلىرۇقيۇء نىتەمزىقــ ىراعوجــ نەماپاسـ ـ
اشامات،پادنىرو پىتاراجــاتروــــ ىجراقـــ ـــ
ىدرالىشۋسوق ۋارۋابــ ىلىقراـ نەگنەدمەلوكــ ـ
ۋەبەجىدۋماد كەرەكــ رازاب.ـ ڭىنىرالاعلۇتـ ـــ
كىدڭەشرىمو نىشۇكـــــ ،پىتالۋاقـــــ ـــــ
ەدرۇتــىتقىرى كىلرەكسىــ ،پىتەسروكــ ـــ
وپىساك پىمادڭىدرادنىرــ ۋادلوقنىۋياروزـ ـ
تەجاق ۋرىدنادنامازىسونىعىلىشاۋراشلىۋا.ـ
ىلەدرەز،پىتەلىرەگلىنەپشۇكرابنىسىلىرۇق
نىعىلىشاۋراشلىۋا ڭىدۋتىمادـــ اڭاجـ نىلوجــ ـ
ۋرىتساراقـەنەسلەب كەرەكـ الاق.ـ ڭىنىنويارـ
نەمۋلىج ىلرىعوشــ ۋادماقــ نىتەمزىقـ ــ
ىعڭىت ىتقىلــ نەمۋلىج،پەتسىـــ ،ادنىعاۋــــ ـ
.كەرەكۋتەكىدلىپەكىيانىشاعۋادماقىتقىنرو
اڭاج ۋايچڭىف«ـىگەدرىۋادــ »ـەنىسەبيرىجاتــ
نابات پىلوبىدــ ەناجــ ىلاپاس،پىتىمادــ ـــ
كىتتەمۋەلا ۋادماقنەمىۋەتوتەمزىققىدڭازـ
.كەرەك

ىدرالانىمنيبەۋش پالاتـ تروتء«:ـىتتەـ ـ
ىدمىنات ،پىتيەشۇك»ــ تروتء«ـــ ىدمىنەسـ »ــ
،پەدمەكەب ىنىكە«ـــ ىدۋاعروقــ ،پادنىرو»ــ
ڭىتقىلاتروــىكتەر-3 ڭايجنيشـــ ىتەمزىقـ ـــ
ىگەدنىنوج ەمىگڭاــ ڭىنىسىلىجامءــ ،نىحۋرــ ـ
ساب،ەسەرىسا ىدزىڭامڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ

ڭىنىزوسء نىحۋرــــ يەلىرەكشىــ ،ۋنەريۇــــ
ىدۋرىدنەلىتكەياد،ۋەتتىگۇ ـەناجـىگەتكەزەكـــ
نانۇم ىعيالىبــ رىبءــ ـىلەلەكـىگەدلىگزەمـ
يساياس تەدنىمـ ىدڭايجنيش،پىتەـ نەمڭازــ ـ
ەگنوج ىدڭايجنيش،اعۋلاســ اساتقامىتنىـــ ــ
قىنرو ىدڭايجنيش،اعۋرىتــ نەپتەينەدامــــــ ـــــ
ىتقىلاح،ەگۋرىدنەلران پىتىيابــــ ىدڭايجنيشــ ـ
ىدڭايجنيش،ەگۋرىدنەدلۇگ ىدنايابــــــــ ـــــ
ەگۋتيەكروك ىدناباتـــــ ىلرۇتء،پىلوبـــ ــــــ
ىدرەتتەدنىم ىدۋرىدناتقانايتــ رابـ نەپشۇكـ ـ
يادىعاديو ،ىدمىساراج،ىتقامىتنى،پىرەگيـ ـــ
اعلا،ىتتەينەكرو،ياب،نەگنەدلۇگ ،ناقسابـــــ ـ
شىنىت تاش،رىموءـــ نامىداش-ــ كىلىشرىتــ ـــ
ىسايگولوكە،نەگرىشەك اشاماتـــــــ اڭاجـــ ــ
اشوگڭۇجــىگەدرىۋاد كىتسيلايستوســـــ ــــ
ڭايجنيش ۋسوقسەلۇروزەدىتپىتءـاعۋرۇقـ
.كەرەك

ۋرەسكەت ۋەتترەز-ـــ ادنىسىرابــ نيبەۋشـــ
ەكتەنيەز،اقسىلامەد ناققىشـــــــ ڭىدرالرداكـــ ـ
كىتتەكەلمەم ناعلوبـەيـانىعاتاـىقڭادـىتازوـ ـ
ىراسقىبوق ناققىشـەكتەنيەزـىعادنىنادۋاــ ـ
رداك اعلىجمان.اۋادــ لاح،پىسادناماـــــ ـــــ
.ىدارۇس

ڭىفناي،ڭۇسەۋشڭيننانىرالىشسابقاميا
.ىدلوبەگرىبەدۋەتترەز-ۋرەسكەت

ىدزىگرۇجۋەتترەز-ۋرەسكەتادنىنادۋاناۋاس،ادنىسالاقۋحيش،ادنىنادۋاىراسقىبوقنيبەۋش

،پىنەريۇيەلىرەكشىنىحۋرڭىنىسىلىجامءەمىگڭاىگەدنىنوجىتەمزىقڭايجنيشڭىتقىلاتروىكتەر-3
قىياسوقسەلۇاعۋرۇقڭايجنيشكىتسيلايستوساشوگڭۇجىگەدرىۋاداڭاج،پىرىدنەلىتكەياد

يەتتەرۋسناعيوقپىزىسىسىنىروكىگزۇكڭىنىتسات

.ەدۋەدلىيەسادنىراعڭاىنەزوىتساتڭىنىنويارسىنىروكىۋاتقىلرابرالىشتاحاياسىنۇك-4ڭىديا-10□

رىڭوق ەدزۇكـ ياعوتناعاشـ ىسەكەرەمۋيچڭۇجنەمىسەكەرەمتەكەلمەمىدرالىشتاحاياسنەگەتپوك،پىلايوبنەمۋايوبڭىمىراعڭاىنەزوىتساتڭىنىنويارسىنىروكىۋاتقىلرابىنادۋاـ
.ىدارۋاباعۋتياقپەدلىيەس،پالاشاماتىتسىنىروكىگزۇكپىلەكادنىسوادنىسىلامەد

ڭاۋگاۋحڭايىشلىتءنەگلىتەسىنىسۇناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ۋيچڭۇجىلوتەگرىيەم.ىسەكەرەمتەكەلمەمىليەرەمتاش
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ىتكىلىكە ،پالامياجـــــ ـــ
تاحنۇء ەگزىمەشكەتـــ ــــــــــــ
!زىڭىلىسوق

راباحىدزىڭام

ڭىشۋاگڭاۋزىمىشلىتء□

ىعادزىمىعامياىرەبنەننۇكەشەنرىب
ڭىلاق اراقۇب،رداكــــ ــىكتەر-3ـــــ
ڭىتقىلاترو ڭايجنيشــــــ ىتەمزىقــ ـــــ
ىگەدنىنوج ەمىگڭاـــ ڭىنىسىلىجامءــ ــ
ساب،ەسەرىسا،نىحۋر يجۋشــــــــــــ
ڭىنڭيپنيجيش ىدزىڭامـ ڭىنىزوسءــ ــ
نىحۋر تايقۇمـ كىلىشپوك.ىدنەريۇـ ـ
رىبء ىدرالانىمنادزىۋاــ ىدرىدلىبــ :ـ
مىنات نەمـ ەرىتلەكەككىلرىبىتتەكەراـ
ايەدي،پىرىتو نەمــــــ ىتتەكەراــ ــــ
قىلاتروـايتراپ ڭىنىتەتيموكـ ڭايجنيشـ
،نەمىرەدمىشەشـىگەدنىنوجـىتەمزىق
نەمىرالۋرىتسالانرو ەككىلرىبـــــــ ــــــ
لاماقنادۋتلىرانەتكىليەدەك،پىرىتلەك
نەمۋلا ىدۋناتسىمۇجـ ،ىدۋرىتقىنروـ
ىتسىرىك ىدۋرىتتراـــ نەپقىلىدناباتـ ــــ
يادىعاديو ڭىنىساراقۇبتلۇراء،پەتسىـ
نىشۇكـىشۋاعزوقـىكشى ،پىتالۋاقـ ـ
نەتكىليەدەك لاماقنادۋتلىراـــــ ۋلاـــ
ڭىنىساقياش ەنىسىڭەجــ لىتابــ لوقــ ـ

ياپپاج،پىزىكتەج ىتتەلۋادكەلەگڭودـ
ماعوق ىدناعات،زىميالاقزىگەنـاعۋرۇقـ
.زىميەدمەكەب

،پەدمەكەبىدراتسىبات
ىشۋاعزوقىكشى،پىتالىراعوج

زىماتالۋاقىتشۇك

قىتقاميا ىدرەليەدەكــ ۋەدلەمەيۇســ ـــ
ڭىنىسەسڭەك راسابنىروـ ىسىشۋرەگڭەمـ
ىكتەر-3«:ىدەديالىبڭۇديۋڭايل
ڭىتقىلاترو ڭايجنيشــــــ ىتەمزىقــ ـــــ
ىگەدنىنوج ەمىگڭاــــ ىسىلىجامءـــ ــــ
نەتكىليەدەك لاماقنادۋتلىراــــ ۋلاـــ
ىشۋشەش نىساقياشــ ـەگزىمىۋزىگرۇجــ
تىعاب ىدرادعاب-ـ .ىدادنىقيامىلرۇعاناـ
ىدرازان ڭايجنيشــ ىتەمزىقــ سابــــ ـ
انىساناسىن شۇك،پىرىدنالرىعوشــ -ـــ
نەتكىليەدەكـىتتاۋق لاماقنادۋتلىراـ ـ
اناسىنڭىدۋلا ەنىرەتتەدنىم-ــــــ ــــــ
نالرىعوش تىقاۋ،پىرىدــــ پىتۇكــ ــــ
ىديامرۇت نەگەدـــ يناحۋرـ ىديۇكـ ـ

راب،يەمرىدىك،يامىسڭاسوب،پاتقاس ـــ
نەتكىليەدەكپاسمۇجـاقراسـىتتارياق
نىرەتكىتسىتەجڭىدۋلالاماقنادۋتلىرا
ڭىناراقۇبيەدەك،پەدمەكەبالاسشۇك
نىشۇكـىشۋاعزوقـىكشى ،پىتالۋاقـ ـ
نەتكىليەدەك لاماقنادۋتلىراـــــ ۋلاـــ
ڭىنىساقياش ،ەدنىزەكرەدـەنىسىڭەجـ ـ
ىراعوج نەماپاسـ لوقـ ،پىزىكتەجـ ـ
ياپپاج كەلەگڭودــ ماعوقـىتتەلۋادــ ـ
ڭىدۋتانرو لوقـەنىسىڭەجـىشۋشەشـ ـ
.»كەرەكزىمىۋزىكتەج

لىۋاوگڭۇجىنۇك-28ڭىديا-9
قىلىشاۋراش ىسەكنابـــ ياتاعابراتـــ ـــ
ىسالاقكەشەۋاشڭىنىسەكنابـەشمىلوب
قالۇبروسـىلىۋاارىدبا ادنىعاتسىقــ ـــ
نىتارۇت ناىعىتسابڭىنىتەرتاتەمزىقـ
نيبيۇح قاتسىقـ نەمىرالرداكــ ـەگرىبـ
كىتتەكەلمەم« »ىدرالراباحقىلاراقىلاح-ـ
ىدروك ەنەرىبەتلو.ـــ قىۋج«:ـــــــ
نادرادلىج ڭىتتەكەلمەم،ىرەبـ يەدەكـ
ڭىدراتقاتسىق كىدزىگەنــــ ىعلىرۇقــ ــ
انىسىلىرۇق ،پىلوبروزـىمىلاسمۇجــ ـ
نىعاش ىلۋاتــ ناساروـاتقاتسىقــ روزـ

ڭىنىرادنىعرۇتقاتسىق،ىدلىۋترەتسىرەگزو
سىبات تىقاب،ىمىزەســ ،ىمىزەســــ ــ
كىدزىسپىۋاح ىمىزەســـ ىتكەنروكــ ـــ
ىديەشۇك نادۇب.ـــــ يالىبـــ نەمــ ــ
نەپقىلىتقىرى كىلىشرەكپاۋاجـ ،پالاقراـ
كىلرەكسى يەدەك،پىتەسروكـــ ـــــ
اراقۇب ڭىنـ نەتكىليەدەكـ نانناعلىراــ ــ
نىيەك ىتسىرىك،انىۋمادــ زىسكىدزۇـــ ـ
.ىدەد»نىمياتپوتشۇكىدنىراانىۋرىتترا

ىرداكڭىنىسەمەكەمانىزاققىتقاميا
ناگ يۇحنىۋــ يالىبــ ساب«:ىدەدـ ـ
ىزوسءىدزىڭامڭىنڭيپنيجيشيجۋش
ىدمىيتء ىديادعاجـ ،ناعالراپسوجـ ـ
ىنامء تايقۇم،ڭەرەتـــ ،پىنەريۇـــ ـ
نانۇم،زىمارىدناتقانايتـىتكەياد يالىبـ
ىتكىروك قاتسىق-لىۋاـــ ىدۋرۇقـــ ــ
نەتكىليەدەك لاماقنادۋتلىراــ ڭىدۋلاـ
نىسەجيتان نىيەگڭەد،ۋەدمەكەبــــ ـــــ
لىۋا،ۋتالىراعوج قاتسىق-ـ نىتاحاياسـ ـ
ۋتىماد رالىتقايسـ نەمـ ،پىرىتساتشۇـ ـ
اعاراقۇب ىتكىروكــــ قاتسىق-لىۋاــ ــ
ىيانىشىنادياپىتقاننەگلەكنادۋرۇق
راء،پىرىدنىزەس ڭىنىساراقۇبتلۇـ ــــ

نەتكىليەدەك كەلەگڭود،پىلىراـەترەـ ـ
.زىماسوقسەلۇەنىۋتەجەككىلىتتەلۋاد

قىلىشاۋراش،ىدۋرىدناتسىمۇج
ياپپاج،پىرىتقىنروىدۋرۇق
زىميەبەجىدۋرىتتراىتسىرىك

ىتسىرىك—ۋرىدناتسىمۇجىتقىنرو
ىدناياب ڭىديا-10.ىلىپەكڭىدۋرىتتراـ
ىعىشالاقىتۇىنادۋاىلوتـىنۇك-4
ڭىنىموكتراپ ڭايليلـىيجۋشـ يالىبـ ـ
زىبء«:ىدەد سابـ ىبالاتڭىديجۋشـ ــ
پوك،اشنىيوب راتاقـىناراشـىلرۇتءــ ـ
ىدرەليەدەك،پىنادلوق ۋرىدناتسىمۇجــ ـ
نىتەمزىق يادىعاديوــــــ ،پەتسىــ ــ
اعرادناعناتسىمۇج نەكلۇــ ڭىتقارىڭاشـ ـ
نىرىيەم پالاڭاجسىنوق،پىرىدنىزەسـ
نەگنەدلەمەيۇس ڭىدرەليەدەكـ پىشوكـ
انىۋناتتاقۋا،انىۋعىنرو،انىۋعىش ىيانىشــ
.»زىمەتەكىدلىپەك

،اساملوبىتاساياسىدمىيتءڭىنايتراپ«
ڭىدزىمىسابتو ساملوبىنۇكـىگنىگۇبـ
رىزاق.ىدە سىنوقـــ پالاڭاجـــــ ـــــ

تاراميعناعنىلاسـەگرەدنىتەنەدلەمەيۇس
مىيابۇج،زىمارۇتەديۇ رىبءزىمىۋەكەــ
10انىيا،زىميەتسىسىمۇجادنىروپىساك
ڭىم سىرىكقىۋجـاعناۋيـ ،زىماباتـ ـ
زىمىسىمرۇت ناعرابـ نىياسـ پىراسقاجـ
ىدەلەك ىلوتىدەد»ـــ ـىتۇـىنادۋاــ
ىعىشالاق رانياققاــ ڭىنىعاتسىقـ ـۆيحراـ
يەدەكناعلىرىدنالاكچتراك،پىلىزىعرۇت
.اناتتاشكەبلەۋاتاقارىسابتو

ساب« ىدزىڭامنەگەليوسڭىديجۋشـ
ىزوسء ،پىرىدنەلرەگىجىدماداــ ــــ
اناتتارياق ىديەبەجـاعۋلىتمۇـاعلاـــ .»ـ
ىنادۋاىلايمونوتۆالۇعڭومىراسقىبوق
ڭىنموكتراپقىدلىۋاـابونىياب ىسەشۇمـ
ىدنايجـوگ يالىبـ ـىگزىگەن«:ىدەدـ
ىتاس ىرداكـــ زىبء،ەدنىتەرــ سىءـــ
ىدۋرىدناتسىمۇج،پىتەقانايتىتكىدنىزۇج
،ۋرىتقىنرو ۋرىتتراـىتسىرىكـ نىتەمزىقـ
ەنەسلەب ىسقاجــــ يەدەك،پەتسىـــ ـــ
ڭىتقىلاح ەدنىشىـ كەبڭەـ رابىتەلىباقـ
ڭىتكىدنىكمۇمنىۋناتسىمۇجڭىدرادمادا
اشنىراب يادىعاديوــ ياپپاج،پەتسىـ ـــ
كەلەگڭود ماداقەتكىلرىبەككىلىتتەلۋادـ
.»نىمانىشلۇقاعۋاتسات

نىقلوتتاقاراق:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

زىمىشلىتء ڭاجــ ڭايـ ىديالراباحـ .ـ
ىنۇك-4ڭىديا-10 قىتقامياـــــ ــــ
ڭىنموكتراپ راسابنىروــــ ،ىيجۋشـــ ــ
كىلىشمىكا ڭىنىسەمەكەمــــ ـىيلاۋــــــ
تايقۇم تەبماحۇمراجــ ىدنىرەگلىــ -ـ
ىدنىيەك كەشەۋاشـ زەيوپـ ،ەنىتەكەبـ ـ
يۇرڭۇح نەمۋلىجــ ۋادماقــ ىتكەشـ ــ
كەشەۋاش،ەنىگىتسەتكىرەس قىلالاقــــ ــ
ڭىنىنوياركىتسۇتڭوىساناحاپيشقىلاح
،انىنروۋراقسابۋسسال،انىنروـاڭاج
نان پىساكـ تەينەدام،انىساشقابــ -ــ
تاحاياس پىساكــــ ،انىساشقابـــ ـــــ
اشاش ىعىشالاقــ كىتتەمۋەلاـىتەبىســ ـ
ڭىنىعامۋا يابىدلامـ ـىتقايسـىعاتسىقـ
نەتتەدنى،پىرابـەگرەلرەج -ۋناتقاســ
نەتكىليەدەك،ۋەدنىگزىت نادۋتلىراـــــــ
لاماق قىلاح،ۋتىمادـىناكيمونوكە،ۋلاـ

ەگرەتتەمزىقىتقايسىسىلىرۇقىسىمرۇت
قان ادناديامــ ۋرەسكەتــ ۋەتترەز-ـــ ــ
.ىدزىگرۇج

تايقۇم ڭىنىتەكەبزەيوپكەشەۋاشـ
رەرىكـەكتەكەب ۋعىشنەتتەكەب،ىزۋاـ
ىتقايسىزۋا ەدرەلرەجــ ـىگەتتەكەبـ
نىسارۋتارەپمەتـەنەد ۋالىقابـ ۋەشلو-ـ ـ
نىباپسا رالىشۋالوج،انىيادعاجۋتەتسىـ
نىسايستامروفني پەدمىزىتـ ـەككىلەتسەـ
ىراءىدزىگرۇجۋرەسكەتانىيادعاجۋلا
نەمرەلرەكتەمزىق .ىتسەلەمىگڭاـىتسالىقىـ
ىدرالانىملو پاتاـ ىدمىتۇ:ىتتەسروكـ
ىدرالاراش -سانىتاقىتپىلاقپىنادلوقـ
لامىسات نىبىتراتءــ ىلرۇتء،پاتقاســ ــ
تەمزىق ،ۋەتوــ ۋرىدنادزىساماتماقـ ــــ
نىتەمزىق پىسەلرىب،پەتسىـىسقاجــ ــ
،پىرىدنەدلەمەكنىمزيناحەمۋلەكەكتەكەرا

يەجگە تەمزىقـىليەجگەت-ـ ـىسابوجـ
نەم لىعۇشـ پەتوتـاعيادعاجـ ۋرەبـ ـ
نىسابوج نادايستامروفني،پەلىگلەبــ ــــ
قاترو ىدۋنالادياپــ ،پىتيەشۇكــ ــــ
زىسسىلىزۇء ىدۋساتشۇــــ ،پادنىروــ
ناتترىس« نەدۋرىكـ شۇك»ـاعۋناتقاسـ
نەتتەدنى،پىلاس ۋناتقاســ ۋەدنىگزىت-ـ ـ
نەم ماعوقـ ىعىلىتقىنروــ نىتەمزىقــ ــ
ىدمىنوء،ىتپىتراتء يادىعاديوەدرۇتــ
.كەرەكۋەتسى

كەشەۋاش ىساناحاپيشقىلاحقىلالاقـ
كىتسۇتڭو ڭىنىنويارـ ،ادنىنروـاڭاجـ ـ
تايقۇم ڭىناناحاپيشــ اڭاجــ نىنروــ ـ
ناسىن،ۋالراپسوج،ۋالابوج ىسىلىرۇقـــ
ىليەجگەت-يەجگەىدراليادعاجىتقايس
ڭىناراقۇب،پىسىعۇ ۋتەسروكساقۋانــ
نىسىراب يەلىرەكشىـــ ىتسىعۇــ لو.ــ

ىدرالانىم قىلۋاسنەد:ىدەتپىرادـاسابـ
ۋاتقاس ىرەتسىـــ ىدزىڭامــ قىلاحــ ــ
ناتساب،ىسايرەنەجنيـىسىمرۇت قايا-ــ
قىلاح نىساراقۇبـــ ،پىتەكەزوــــ ــ
،پىتانرونىسايەديەيۇجساتۇترىبء
ڭىناناحاپيش نىعىدمىسابـــ قىلوتـــ ــ
رىبء،پىرىدنەلەلۋاس پالراپسوجساتۇتـ
ىلاكيناگرو،پىرىتكىرىب ەيۇجـــــــــ ـــ
شۇك،پىرىتساتپىلاق ــىتتاۋق-ـــــــــــ
پىرىدنالرىعوش نەكلۇــــ ىدرەتسىــ ــ
نەپكىلەكشىڭىج،پىلوبىدناباتاعۋرىدنىت
ىدۋراقساب ىنىجراقىتكەش،پىتيەشۇكـ
ىتتەجاقلادء ڭە،پاسمۇجـەگرەجــ ـ
ىسقاج قىليابۋەدمەــــ نىرانياقــــ ـــ
،پىزىگنە زىسكىدزۇنىتەجاقڭىناراقۇبـ
تاعاناق ڭىناراقۇب،پىرىدناتـــ ۋمادــــــ
نەنىرەتكىتسىتەج قاتروـ ەنىۋنەتكىلىگيـ

.كەرەكۋاساجكىدنىكمۇم
لوس تايقۇم،نىيەكنەتسۇتىنۇكـ
ەناج ڭىنوـــ ىراتسالراپاســ اشاشـــ ــ
كىتتەمۋەلاـىتەبىسـىعىشالاق ـىعامۋاـ
يابىدلام ىراعوج،پىلەكـانىعاتسىقــ ــ
نىيادعاجىسىلىرۇقياجنىگەىدمەشلو
قان ادناديامــ نەدزوكــ ىدرىشەكــ ـــ
كىدزۇكىراء نىتەمزىقۋگەياديبءـ ـ
نىرۇبـىنۇك ۋەتسىـىسقاجـ ەدنىنوجـ
راتپالات ىديوقــ نەمىنوس.ـ ،ەگرىبــ ـ
ڭىتقاتسىق نەتكىليەدەكنەمـىيادعاجـ
لاماقنادۋتلىرا ىگەدنىنوجىتەمزىقۋلاـ
ىدۋرىتسىنات ىدادڭىتـ ىدرالانىملو.ـ
نادۋتلىرانەتكىليەدەك:ىتتەسروكپاتا
لاماق نىتەمزىقۋلاــ ،پاتسۇـىتقىمـ ـ
پىسوت كەي،ۋرىتوـــ ناقالا،ۋتراــــ ــ
ۋياج نىسايەديـ ،اققاتسىق،پىيوجـ ـ

انىسـابتو ياراقــ اراشـ ،پىنادلوقـ ــ
ڭىتقاتسىق سىنوقـ نىساتروـ مىلرۇعاناـ
ىتكىروك،پىتراسقاج قاتسىق-لىۋاـــ ـ
نىسىلىرۇق ىتقىمـــ قاتسىق،پاتسۇــ ــ
نىتەبلەك لىۋا،پىتيەكروكــ قاتسىق-ــ ـ
كىدزىگەن ىعلىرۇقــــ نىسىلىرۇقـــ ــــ
ەگۋتيەشۇك نامءــــ ىدلوج،پىرەبــ ــ
لافسا ىناناحتەراد،ۋرىدناتتـ ۋترەگزوـــ ـ
ىتقايس ىدرەتتەمزىقـــ ىسقاجــــ ـــ
،پەتسى قاتسىقــ ڭىنىرادنىعرۇتــ ـــ
نىسىرىك ۋرىتتراـ نىسانراـ زىسكىدزۇـ
،پىتيەڭەك قاتسىقـــ ڭىنىرادنىعرۇتــ ـــ
تىقاب نىمىزەســـــ ۋتالىراعوجــــ ــــ
.كەرەك

كەشەۋاش ڭىنىسالاقــ ىگزىگەنـــ ـــ
ىرالىشساب ەگرىبەدۋەتترەز-ۋرەسكەتـ
.ىدلوب

ىدزىگرۇجۋەتترەز-ۋرەسكەتادنىسالاقكەشەۋاشتايقۇم

—ىداعزوقسىڭاىتشۇكادزىمىعامياىزوسءىدزىڭامنەگەليوسەدنىسىلىجامەمىگڭاىگەدنىنوجىتەمزىقڭايجنيشڭىتقىلاتروىكتەر-3ڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب

زىميەبەجىدۋرىتتراىتسىرىك،پىرىتقىنروىدۋرىدناتسىمۇج،پىزىگرۇجنىساقياشىشۋشەشڭىدۋلالاماقنادۋتلىرانەتكىليەدەك

.ەدۋەتتىگۇنىحۋرسىلىجامءانىرادنىعرۇتقاتسىقىرالرداكقاتسىقنەمىرەلەشۇمڭىنىتەرتاتەمزىقادۋايات□.ەدۋنەريۇتايقۇمنىحۋرسىلىجامءنەتتەزاگىرالىشقاسقىلاح□

ىدەتتىگۇنىحۋرسىلىجامءپىرابنىيەدانىسابزىتاىدرىدناتقانايت،ىدرىدنەلىتكەياديەلىرەكشى،پىنىسۇتء،پىنەريۇيەلىرەكشى

ڭايجنيشـىنۇك-3ڭىديا-10 ياتاعابراتـ ىسەشمىلوبىشقاساراكەشىلەكتوىتقابىتەرتاقامراتۋراقساباراكەشـ
ساب ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ ڭىتقىلاتروـىكتەر-3ـ ڭايجنيشـ ەدنىسىلىجامـەمىگڭاـىگەدنىنوجـىتەمزىقـ نەگەليوسـ ـ
ىزوسء نىحۋرـ قىلراب،ادنىسىرابۋنەريۇ.ىدنەريۇـ ەگۋنەريۇكەرىڭەرەت،ەگۋنەريۇكەرىبوكىرالىشقاسقىلاحــ
،ىدرىدنەلىتكەياديەلىرەكشى،پىنىسۇتء،پىنەريۇيەلىرەكشى،پىرىدلانياەكتەكەرا،پىرىڭىسءەككەرۇج،پىلوبىدنابات
.ىدرىدناتقانايت

نايجڭۇرۋجىشلىتءىتكىرەناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

رىزاق لوملادءـ مىنوءـ ەشەنرىب،ىمىسۋامـ ۋرەسكەت-ۋالىقاب،ىتەتيموكۋرەسكەتپىتراتءقىلالاقكەشەۋاشىرەبنەننۇكـ
ڭىنىتەتيموك ڭۇگراـ ياقامـىعىشالاقـ ادنىعاتسىقـ نىتارۇتـ ،پىرابانىسابزىتا»ىتەتيموكىكە«قاتسىقنەمىتەرتاتەمزىقـ
قاتسىق قاتسىق،پەتتىگۇنىحۋرڭىنىسىلىجامءەمىگڭاىگەدنىنوجىتەمزىقڭايجنيشڭىتقىلاتروىكتەر-3ـانىرادنىعرۇتـ
نىرادنىعرۇت لومـ نىمىنوءـ ۋانيجـ ادنىسىرابـ قىتتاشـ نەپـ نەپقىلياڭو،پىنىزەسـىتتىقابـ ىدراتسىباتنەگەملەكاعلوقــ
.ىدەتكەتەج،ىدەلەيبراتەگۋسۇتاتىقلاشنىراتسىمرۇت،پىرىدناتقانايتتايقۇمنىحۋرسىلىجامء،پەلرەتساق

يەمۋايجيادزىمىشلىتء،ڭيپۋايشيىشلىتءىتكىرەناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس



راقسا نەگلىكڭوج،ناشنايتـ مىراتــ .ىنەزوـ
ڭىنڭايجنيش رىبءـ نويلليمـ ڭىم660ـ ىشراشـ
رتەموليك قىلراب،ادنىعارىپوتـ ىدناجنەدرەجــ
اشامات،ىدرەتسىنىروك رەرىدنىيۇس،ىدمىتيرـــ ــ
،ناقساباعلاياتشىراق.ىدالوباعۋاقيابىدرەتتاس
.ادۋارىمىزمادلىجڭايجنيشناعادنىقساتىرەگىج

ڭىتقىلاترو ڭايجنيشــ ـىگەدنىنوجـىتەمزىقـ
نەنىسىلىجامـەمىگڭاـىكتەر-2 اڭاج،ىرەبـ ــ
ڭىنايتراپـىگەدرىۋاد ۋلاسەگنوجىدڭايجنيشـ
ىپلاج ىسابوجــ ڭىنناشنايتــ ىگىتسۇتــ نەمــ ـ
ەدنىگىتسىرەت رىماتــ پىتراتــ ىدناتقانايتــ 6.ـ
نادلىج تۋنيمرىبراءىگەدلىگزەمىسو،ىرەبـ
ناقرادڭىنڭايجنيش،ىتتەپسىشىۋەلرەدەبەنيەب
ڭىنىسالاد تەبــ نىسەنيەب-ـ ڭەرەتـاماشنىسوـ ـ
.ەدۋترەگزو

ڭايجنيش،پىراڭاجلە ىدرەگزوــ ۋانىسو.ـ ـ
مەكروك ادانيتراكـ رالرداكـىعادڭايجنيشـ نەمـ ـ
اراقۇب .ەدۋەلىرەگلىنەممىزەسقاقسااققاشالوبـ
،يادىشماتناعماتەگزىڭەتىتاۋق-شۇكڭىتسەرۇك
.ىدلانياانىنىقلوترىۋادءناعناقرىۋبپىلانيج

25.ىدالوبرۇنەدزوك،اسلوبتوەتكەرۇج
ادنىسىرابۋتياسىعلاىرادنالۇناشنايتنويلليم
تىباش ەنەلرەگىج،پىلاـ ىدلىتمۇـاعلاــ زىبء.ـ ـ
.زىمادۋتاراجقاشالوباڭاجتىش

ىتتياسىعلاەگيجۋشساب
ىتسادلوجڭيپنيجيش__ نەكتەــىقتيۇـــ ـ
ايتراپ قىلاتروــ ـەشكەرەـاعڭايجنيشـىتەتيموكــ
نامء ەگزىب،پاساجقىلروقماقىيانىش،پىرەبـ
ىداليسمىنەسكىرەبنىتاتراتاعلانەپقىدلىتاب

ىيوبايرادءىنادۋاايرەكىنۇك-20ڭىديا-9
ڭىنىلىۋا ەدنىيۇاڭاجىگەدنىنىيۇترادنىعرۇتاڭاجـ
پاراقەنىنەگرۇجپانيوماريام-زامءڭىنىرالالاب
ناعرۇت .ىتسەىكلۇكنەنىزۇجڭىنالۋاءناحزاءـ
ساب« ىلۇ،زىماتياسىعلاەگڭيپنيجيشيجۋشـ
سىعلاـاعناتو زىماتياـ ڭىتتەكەلمەمنەمايتراپ.ـ
يادنۇم،اساملوبـىعىلروقماق سىمرۇتـىتتىقابــ
.ناحزاءىدەد-»!نىسلوبنادياق

رىتلىب ىنۇك-27ڭىديا-9ـــ ىدناحزاءــ ـ
ناعىتماق نانىۋانيوقلوشءىدمۇقسادلىۋا114ـ
پىشوك مۇقىعڭوسڭە«لىگزەمرىبء.ىتقىشـ
ناعناتا»ـىساپيات نەمىعىلوتـىلىۋاـىيوبايرادءـ
.ىدلوبپىلىرىشوك

مىلىنىسۇڭىنىسىجراقۋەدلەمەيۇسىدرەليەدەك«
نىنىبەت ىعىلىشاۋراشلام،نىگەىنو،پىرىتتراـ
اراكەش،ەنىرەلرىڭو ىعىلىشنىيقەشكەرە،ەگرەلرىڭوـ
راب ىدرەليەدەك،پەدمىيەبەدرۇتىدنىيۇتءاعمىۋاقـ
ۋەدلەمەيۇسلادء-ـەملاد تەمزىقـ نىمزيناحەمـ
نەنىرىبۇت،لادء،پىتانرو رىبراء،ۋەدلەمەيۇســ ـ
ڭىتقىلاترو.»كەرەكۋەدلەمەيۇسنىيەدانىسابتو
ڭايجنيش ەمىگڭاىكتەر-2ىگەدنىنوجىتەمزىقـ
لۇبڭىنڭيپنيجيشيجۋشسابىگەدنىسىلىجام
.رۇتپارياسەدزىمىلىڭوكىزوسء

ىدرەليەدەكپالاڭاجسىنوقىرەدنۇكلۇب
ۋەدلەمەيۇس ڭىنارالۇب،ادنىساقراڭىنىتاساياسـ
يەدەك قابراشـىساراقۇبـ روس،ەگيۇـ ـاعۋســ

شوق ىتتىقاب،پىتياـ پىشوكـەگنەكەمـاڭاجــ ـ
.ىدرىك

نەنڭيجيەبـاناتسا اتسىلامىرىقاشڭىمناسـ
ۋانىسو،نەمىناعلوب ىگەدنىگەيجاريزاج-لوشءــ
ڭىنىمەسوكقىلاحيەدلەگۇتىساراقۇبتلۇراء
!ناعلانىروپاتقىمنەنىلىڭوك

نانىياتلىرۇق-18ـايتراپ يجۋشساب،ىرەبـ
ڭايجنيشڭيپنيجيش ناتسابـەنىتەمزىقـ قايا-ـ
راۋرىق نىيەزـ ىعادڭايجنيش،پاسمۇجنىسەدرەز-ـ
ناتسابـانىقلاحتلۇراء قىلروقماقەشكەرەقايا-ـ
.ىداساج

__ىداتسابشوك،پىتاقيابكىدنەگەروك
ساب قىلاتروتەريالاتڭيپنيجيشيجۋشـ
،نىسىلىجامءڭىنىتەتيموكىتقارۇتىسورۋيبيساياس
،پىشاپىراقسابنىسىلىجامءڭىنورۋيبيساياس
ڭايجنيش نىتەمزىقـ اعڭايجنيشىزوء،ىتسادلىقاـ
پىلەك ڭايجنيشڭىتقىلاترو،پىرەسكەتتەمزىقـ
نىسىلىجامءەمىگڭاىكتەر-2ـىگەدنىنوجـىتەمزىق
پىراقساب كىتتەكەلمەم،پىشاــ ـىتكەزەك-12ــ
قىلاح ڭايجنيشـىگەدنىسىلىجام-5ـىياتلىرۇقـ
رەدلىكاۋ ڭىنىسەمرىيۇـ ،پىسانىتاقـانىۋاراقــ ـ
ڭايجنيش ،ىدادڭىتىلۋانرانىتەمىلامىتەمزىقـ
سەلىلەج سەلىلەج،پالايراجنىرەدزوسىدزىڭامـ
نەمىعىلىتقىنروماعوق،پىرەبۋاقسۇنىدزىڭام
ىدناياب قىتشىنىتـ ىدنىسـ ڭايجنيشـ ـىتەمزىقـ
ىگەدرىۋاداڭاج،ىدرىدناتقارۇتنىساناسىنساب
نىسابوجىپلاجۋلاسەگنوجىدڭايجنيشڭىنايتراپ
يادىعاديونىتەمزىقڭايجنيش،ىتتىمادـەناجـىتتىياب
ىلرىبۇتء،پادنىقيانىسىلاتەبۋساباعلاەگۋەتسى
.ىدەلرىزانىمەشلوۋنۇسيوب

نەنىسە نىگىلىشنەپسىيۇسىيانىش،يامراعىشـ
__ىدانرا

ايتراپنەكتەـىقتيۇـىتسادلوجڭيپنيجيش
قىلاترو ڭىنىتەتيموكـ نامءەنىتەمزىقڭايجنيشـ
پىلوبنىرۇبىۋلوبىراعوجڭىنىيەگڭەدۋرەب
ىدڭايجنيش،نەگەملىروك روزڭىنىنىبەتۋادلوقـ
ىۋلوب ىعادڭايجنيش،نەگەملىروكپىلوبنىرۇبـ
رداكتلۇراء ،ڭىنىۋلوبءلىڭوكـانىساراقۇب-ـ
قىلروقماق پىلوبنىرۇبىگىدڭەرەتڭىنىۋاساجـ
نەگەملىروك رىبء.ـ ۋرىدىقـ ىدمىيتءـەشكەرەـ ـ
ىيوبراتتىقاۋقازۇ،پىراعىشرالاراشنەمراتتاساياس
ىدۋشەش نەگەتپوكنەگلەكيەملىشەشاداساليوـ
نىيق ىدرەلەلەسامـ ىدۋرىتىبءنىرۇب،ەنىۋشەشـ
نەكلۇنەگەتپوكنەگلەكياملاەرىتىبادـاساليو
.ىتسەتكەموكەنىۋرىتىبىدرەتسى

ىتقىلىسقاج ۋلىبءـــ ڭىتتىقاب__ـ ىرانياقـ .ـ
پاساجاتقارىپوتىتسىرىۋانىسوىدنىسڭايجنيش
ناقتاج تەكەلمەمادرادماداـ لوقـ نەگزىكتەجـ ـ
،قوجرەدنىتيەبنىپلەجاشنىرابـاعراتسىباتـىلۇ
ادڭايجنيش ناعلىۋتـ ەگرەتسىرەگزوروزناساروـ
.قوجرادنىتيابناتتاش

ساب« ناشنايت__»!زىماتياسىعلاەگيجۋشـ
ڭىنىرادنالۇ سىعلاــ ىمىزەســ ىدرەليەدەكـــ ــ
ۋەدلەمەيۇس ۋاناـىعادنىراتحەسـ نەپپىج-ـەنيـ ـ
،ىديالادنۇمنەمنادرادلوقرەبەشناعرىتوپىسىلانيا

ادراتقاتۇب سىمەجناعىسماسرەتسىمەجـىلەۋامـ
نادراتقاب نەمــ لوم،ىديالادنۇمـ ىدمىنوءــ ـ
قاتياب نەمنادالادـ ىعاداشقابالاب،ىديالادنۇمـ
،ىديالادنۇمنەمنانىراتسىۋادىتتاتءڭىدرالالاب
رىبراء ڭىتقىدڭايجنيشـ ناجـ نەنىسەينۇدـ نەمـ
.ىديالادنۇم

ىدزىسرەبڭەشسەلرتنەس
نەپقامىتنى__ ،پىرىتسىيۇنىگەلىتترۇجـ
سەرۇك نىحۋرــ قاقسا،پىتاتقاقساـ نەمنىراــــ ـ
ىتتراتاعلاىتقىنرونەممىكەبكىرەبەناج

قىلراب رىبءماداـ -شۇكروز،اسلوبەتتەينـ
رىبء؛ىداۋتتاۋق ەتتەينـ الوبــ رىبء،اساملاـ ـــ
.ىدياملاەلەكڭەتاداعمادا

اڭاج ڭىنايتراپـىگەدرىۋادــ ىدڭايجنيشـــ ـ
ەگنوج ۋلاســ ىپلاجـ نىسابوجــ يەلىرەكشىــ ـ
،نەگنەدلۇگ،ىدمىساراج،ىتقامىتنى،پىرىدنەلىتكەياد
اعلا،ىتتەينەكرو،ياب ،رىموءشىنىت،ناقسابـــ
تاش اشوگڭۇجنىتەرىشەككىلىشرىتنامىداش-ـ
ڭىنايتراپلىكۇب«ۋرۇقڭايجنيشكىتسيلايستوس
نىتاساراپ نىشۇكڭىدلەلىكۇب،نىتارىدنالرىعوشـ
نىتارىدلىمۇج لىكۇب،ىدەتەتەجاقىدمىكەب»ـ
ڭىنىقلاحلە نەپشۇكروزـ نىۋادلوقـ تەجاقـ ـ
ىپلاج،ىدەتە نىۋتسەرۇكڭىدراتقىدڭايجنيشـ
ىتقان،پىتەرىبلەج نەمۋەتسىــ كىلىشرەكپاۋاجـ ـ
ىدۋالاقرا قىن،نىۋەلىگياـ نەمماداقــ ـاعراپاسـ
،نىۋزىكتەجلوقاققىلىتقىرىنەمماداقرىبراء،نىۋناتتا
اققىدمىساب اققاشالوب،نىۋلوبـەيــ نىۋلوبـەيــ ـ
.ىدەتەتەجاقەدىتپىتء

ناساروناعلىۋتادنىسالادقاتيابڭىنڭايجنيش
ىدرەتسىرەگزوروز اعڭايجنيشـــ ەككەموكـــ ــــ
نەنىسەدرەز-نىيەزنەمىگەبڭەڭىدرەلىشۋلەك
__ىدياملوباعۋاراقەلوب

ريماپ نەنىترىتسۇـ راعڭوجـ مىرات،انىتاپيوـ ــ
ۋس،نىيەدانىيارۋابڭىنىۋاتياتلانانىۋالاعاجىنەزو
رىبءىتقايسۋسالراباح،ايگرەنە،سانىتاق،ىرەتسى
-تراىرادناسىنىرىءكەموكاعڭايجنيشپوت
نانىترا رىبء،پىناتقانايتـ ىسىمرۇتقىلاحپوتـ
تلۇراء،پىرەبسىمەجپىشالۇگىرادناسىن
ڭىنىساراقۇب سىباتـ تىقاب،ىمىزەسـ ،ىمىزەسـ
.ىدالىراعوجياپپاجىمىزەسكىدزىسپىۋاح

ىپلاج،نىيەداعلىج-2019نادلىج-2014
ناعناتقانايت كەموكـاعڭايجنيشــ 83ـىسىجراقـ
درايلليم نويلليم811ـ اعڭايجنيش،پىلوبناۋيـ ـ
كەموك نانىناسىنـ 8965،ىدلىراقتاى9161ـ
رداك پادڭاتـىنىدنىراد-ـ اعڭايجنيش.ىدرەبىجـ
ىلاماتتىعاب ڭىدۋسەتكەموكـــ مىلرۇعاناـىلورــ ـ
ىدڭايجنيش،پىيەشۇك ىدڭايجنيش،اعۋرىتقىنروــ
.ىدەتسۇشۇكىتتاۋقەگۋرىدنەدلۇگ

ناساروناعلىۋتادنىسالادقاتيابڭىنڭايجنيش
الىرىياقـەگرەتسىرەگزوروز ناۋتڭيب،ادناعاراقـ ـ
نەم ،پىرىتواساتسۇلوقڭىننىروىتكىلىگرەجـ
اعۋاراقەلوبنانىتايلاماىدناجناقسىعوتڭەرەت
__زىمالاەروكنىعىدنىتياملوب

ىلاپسىعوتڭىننىروىتكىلىگرەجنەمناۋتڭيب
ڭىنىۋماد زىسكىدزۇانىسىراباڭاج،ەنىسىگلۇاڭاجـ

سىنەدزى اراكەش،پاساجـ ىدرىڭوءـــ ـەگرىبـ
پىساتقامىتنى،ناعاعروق ،ناعراعىشەجيتانالىسوقـ
راتقىدمىساب،پىساتقاتروـىتقىلياب -رىبءىلىقراـ
نىرىبء ىتەينەدام،ناعاتقىلوتـ ناقسىعوتــ اڭاجـ
.ىدلاتقىشياسىنىروك

ناساروناعلىۋتادنىسالادقاتيابڭىنڭايجنيش
ـڭايجنيش،ادناعاراقالىرىياقەگرەتسىرەگزوروز
ڭىدراتقىد نەمماداققىن،نەپقىلراسياقساپسىياقـ
انىشلۇق سەرۇكـــ نانىۋاساجـ ەلوبــ ـاعۋاراقــ
__زىمالاەروكنىعىدنىتياملوب

ىدرازان سابـ ،پىرىدنالرىعوشـاعاناسىنـ ـ
ىدنەشەك« رىبراء،پىراقتايادىعاديو»ـىناراشـ
ڭىدۋاعروقـىتقىلىتقىنرومادا نىناعروقشىرۇقـ
ىدۋمادىلاپاسىراعوج؛ىتسوقشۇكـاعۋعوس
مىلرۇعانا،پەدزوك پوكــ نىروپىساكـ قىلاڭاجـ
،ۋەدلەبرىبء«،پىلاسلوجنانڭىتىلىقراۋشا
رىبء ىدلوجـ ۋرۇقـەگرىب»ـ ادنىسىرابـ نىقلوتـ
اراج نەتكىليەدەك؛ىدەلىرەگلىـاعلاـ نادۋتلىراــ
لاماق ىساراقۇبتلۇراء،پىرىتسىيۇشۇكاعۋلاـ
پىتۇك كەي،يامرىتوـ لىشكەبڭە،يەمەيۇســ ــ
سوق لىتاب،لىشلەكەۋات،پىنەيۇسـانىرادلوقـ ــ
نەپحۋر اشاماتـ سىمرۇتــ ىگزىگەن؛ىتتاراجـ ــ
ڭىنىتاس نىزىگەنـــ پوت،پەدمەكەبــ پوت-ـــ ـ
كىلىدمىيت،ۋسىعۇ« اشنىيوب»ۋرىتسىعوت،ۋاساجـ
نىتارۇتـاتقاتسىق ىرەلەشۇمڭىنىتەرتاتەمزىقـ
،پەتسىىلرىجاق،ىتقىلىعڭىت،پەتسىياپپاتمىنىت
رالرداك ـالۋيوقمىلرۇعانانىسانىتاقڭىناراقۇبنەمـ
.ىدرىتسىيۇنىگەلىتقىلاح،نىگەلىتايتراپ،پىت

ناشنايت ،نەپكەلىترىبء،تەينرىبءادنىبالاـ
اعلا،ەگرو ناعلىتمۇــ نەپحۋرـ شۇكـ -رەجـ
ەدرەج لىكۇب،پادنىقساتـ نەمىقلاحلەــ ڭەتـ
ادماداق ڭىدۋاتساتماداقەكتەلۋادكەلەگڭودياپپاجـ
.ىدزىكتەجنىعىدلىتابنەمىمىنەس

ىتتراتاعلايەدنىپكەادىعات
سىعلا__ ەنىشۇكۋاساجسەرۇكنىمىزەسـ
نەم،پىرىدلانيا يەمەتسىــــ مىكـــ ىديەتسىـ ـ
نىتانامراقزەتەناجۋالاقراكىلىشرەكپاۋاجنىتيەد
شىروب يادنىشراـىلىقراـ نىتاتراتـاعلاـ ـىتتاۋقـ
ىدرىتسىيۇشۇك

اڭاج ڭىنايتراپـىگەدرىۋادــ ىدڭايجنيشـــ ـ
ۋلاسـەگنوج ەدنىگىلىشكەتەجڭىنىسابوجىپلاجـ
زىسكىدزۇىيادعاجىلەلەكقىدماعوقڭىنڭايجنيش
ىتقىنرو اكيمونوكە،پىلوبــ زىسۋاقاـىتقىنروــ ـ
،ىدراسقاجىتكەنروكىسىمرۇتڭىناراقۇب،پىماد
راتتلۇ ىدمىسەليۇ،ۋتاتنىدء،ىدمىساراج،ىتقامىتنىـ
اراكەش،پىلوب شىنىت،ىتقىنروــ ايتراپ،پىلوبــ
ياپپاجـىسىلىرۇق رەتسىىلالاسناس،ىدياعىنـ
.ىدەلىرەگلىاعلازىسكىدزۇ

ڭەرەت سىرەگزوـ نەگلەكـاقسوب-نـاتسوبـ
لو،قوج ،سەمە»ىۋراڭاجىتتاموتۆاڭىنەيۇج«ـ
زىسناسلو ناســ ڭىنىسىرەگزوـ نانىۋلانيجــ ـ
.ىسىرەگزواپاسنەگلەك

،ەدزەكناقتاتنىسىمەجىتتاتءڭىدرەتـىتشا
ىگەدنىزەك نامراــ الانياـاققىدلاەرـ ناعاتسابـ ـ
ەدزىب،ەدزەك ،ىداۋتقارۇسيادانىمنەدزىسكىرەـ

-ناروبىكتەرناسىدزىبءشۇكيادناق،ارىسء
ناننىشاش پىلاـ اشيالاقنادراتسىياس-نىس،ىتقىشـ
-يالاتزىبءنەپحۋريادناق،ارىسء؟قىداپقىمياق
يالات نىيقـ ىدرادلاماقـ يالات،قىدلاـ يالات-ـ ـ
؟قىتتاراجرەتتەمىكيح

.ىديەپتەقىتسىلالوج،اسلوبسىرۇدرادعاب
ناس نادرادعابزىبءادنىسىرابقىلىشنىيقىليقـ
قىدابزاج ىدڭايجنيشڭىنايتراپىگەدرىۋاداڭاج.ـ
ەگنوج ۋلاســ ڭايجنيش__ـىسابوجـىپلاجـ ـ
نىتەمزىق ،ىلور،ىساپموكڭىدۋەتسىيادىعاديوـ
ڭايجنيش،ىشىگرەگڭەت نىتەمزىقــــ ەشنەتوتــ ــ
قىلاڭاجيامياتناتقىتسىرۇدـاتسىرابـىلەدرۇك
راتقىلىشياق،پىشا نانىسارارەلرەتاق-پىۋاحنەمــ
نەپسىڭەج ىتتەرىدۇقنىتيەتكەتەجاعۋتراتـاعلاـ
.ۋراققىلايەدي

اڭاج ڭىنايتراپـىگەدرىۋادــ ىدڭايجنيشـــ ـ
ىعادنىبالاناشنايتڭىنىسابوجىپلاجۋلاسـەگنوج
يادانىمـەگزىبـىتايلاماـىتسىبات ىدلاسيوـ :ـ
كەت تروتء«ـ ىدمىناتـ ،پىتيەشۇك»ـ تروتء«ـ ـ
ىدمىنەس ،پەدمەكەب»ــ ىنىكە«ــ ىدۋاعروقــ »ـ
ساب،پادنىرو ڭايجنيشڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ
ىدزىڭامـىگەدنىنوجـىتەمزىق ەناجڭىنىزوسءـ
ىدزىڭام ڭىنىۋتىكەب،ڭىنىۋاقسۇنـ يامىجلۇبنىحۋرـ
يادىعاديو،پىرىدنەلىتكەياد ،پىرىدناتقانايتـــ ـ
ڭايجنيش سابـىتەمزىقـ يادىعاديونىساناسىنـ
نىتارىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەياد ،قاسلوبــــ ــ
ڭايجنيش ڭىنىتەمزىقـ ىلوج،نىقياـىسىلاتەبـ ــ
ىگىلىدمىنو،سىرۇد ىسقاجــ ماعوق،پىلوبــ ـــ
ىعىلىتقىنرو نەمـــ ىدنايابـ زوسء،قىتشىنىتـ ــ
.ىداساەگەزۇج،قوج

سەرۇك .ىداليستىمۇء،ىدلەكاسىرەگزوـ
سەرۇك ادنىراپاسـ قاقساڭەــ ىدنىبياـ رىجـ ـ
ناتحۋر ؛ىدەلەكـ نىناجماداـ نىتەرىدنىپلەجـ ـ
سىرەگزو نەتكەرۇجـ ىدەلەكـ زىبء.ـ اۋحڭۇجـ
قاتروـىتلۇ ڭىتشۇء«،پادموسنىمىناتاعلۇتـ
،پىتانرو»نىسايەديىۋاملاالىريانەنىرىب-رىبء
ىتسەب« ىيانىشــ ىدۋادنىيومــ ،پىتيەشۇك»ــ ـ
كىتسيلايستوس نۇقـىتكەزوــــ نىساراقزوكـ ـــ
پىرىدلىتەج ڭىتسابەكەج،پەلىگيااتتايلاماـەناجـ
نىعاشالوب ،سالانرانەمىساناسىنڭىتتەكەلمەمـ
سادماداق ىعادنىسالادقاتيابڭىنڭايجنيش،پىيوقـ
ىد»نەمنەكلۇ«نەم»نەمەنەكشىك«رىبراء
رىبء اتتىعابـ زىمىۋرىتتراتـاعلاــ كەرەكـ راء.ـ
،پىتادنىقساتنىمىزەسقاقساىگەدنىگەرۇجڭىنمادا
ياق ناشاق-ـ ناعادنىقساتادـ ،پاتقاسىتشۇكـ
.زىماتراتاعلازىسكىدزۇنەميۇككىلرەكسەرۇك

نەننەكتو« ىلۇنۇكىگنىگۇبناعلاۋاتسابـ
ڭىتڭىتحيرات.»ادۋنالياسياداقاسـەككەشەلەك
ۋلاتساب ەدنىنىيۇتـ نىمىزەسسىعلازىبء،پىرۇتـ
كىلرەكسەرۇك ەكشۇكــ نەپتىقاۋ،پىرىدلانياــ ــ
مەسەمەتسىنەم،نەپسىلاقاياىتىجءنىتاسىراج
مىك ،نەمۋالاقراكىلىشرەكپاۋاجنىتيەدىديەتسىـ
زەت نىتانامراقـ شىروبــ نەمىگىلىشنەپسىيۇسـ ـ
!قىياتراتلەدەجياراقاققاشالوب

»نەنىتەزاگڭايجنيش«
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نىرابء« نىرىبء،اتتياــ يادنىسو،تياــــ ـ
ڭىنايتراپيەدلىكۇبزىمىۋتەجـاقسىمرۇتـاشامات
ىسقاج ڭىنىتاساياســ ىساقراــ ىنۇكراء،»!ــ ــ
ڭەترەڭات ادوچـىنادۋاـامۇگــ راگڭالـىلىۋاـ ـ
ڭىنىعاتسىق ىتقاتسىقرىداقۇدبازەلۇباـىنىعرۇتـ
لو،ىداعىشپالارا ناروبىدمۇق«ىعادىعايابـ
ىنۇك اقترىســ اڭىزۋا،ڭاسقىشــ مۇقــ پىلوتـ ـ
نىتاتياق ڭىدرەدنۇك»ـــ كىلىگڭامـ ـەكسەملەكــ
.ىدەلىبنەدبانىنەكتەك

ىعڭوس ىرادلىجــ راگڭالـ -لىۋاـىعاتسىقـ
ڭىتقاتسىق سىنوقـ نىساتروـ ۋەتتەرـ ىدۋاڭو-ـ
قاتسىق-لىۋاىتكىروك،پىتەدڭەرەتزىسكىدزۇ
ەناج ىتكىروكــ نىسىلىرۇقالۋاــ ،ىتتەتسىروـ ـ
كىلىدمىيت،ۋسىعۇ« اشنىيوب»ۋرىتسىعوت،ۋاساجـ
،ادنىۋاتسابڭىنىتەرتاتەمزىقنىتارۇتاتقاتسىق
راگڭال ادنىعاتسىقـ ۋناعروقـ سىمرۇت،ىرەبڭەشـ
ۋرىدنەتكىروك،ىرەبڭەش ىرەبڭەشــ يەدلەگۇتـ
نىتارۇتپەتۇتناروبىدمۇقىعنىرۇب،پىنىلاس
قاتسىق لىساجـىلياجـاقسىنوقـىسايگولوكەــ ـ
.ىدلانياەگنەكەم

راشان،ناققىلىب،سال« نادۋلوب»ـــ ،ازات«ـ ـ
نىيەداعۋلوب»ىتكىروك،ىتتەر

راگڭال انىعاتسىقـ نادزىڭىدلا،زىڭاسرابــ ـــ
مەكروك نەمىسانيتراكقاتسىق-لىۋاـاشاڭاجـ
ەتسىگەتىلوجلىۋامارات-مارات:ىديالادنۇم
راتاق،ازات نەمىتەرىراتقارۇترادنىعرۇتراتاق-ـ
تەينەدام،پىلىزىتء تەينەدام،ىڭالاــ نەكلۇــ ـ
رالاۋراش،ىلاز ،ىڭالالوبتەكساب،ىيۇءپاتىكـ
ۋرىتقىنىشـەنەدـىلرۇتء ىعىلرابڭىنىراتقىدباجـ
راب راشان،ناققىلىب،سال«ـىعنىرۇب.ـ ىدمۇق»ــ
.نەگنەەگەنيەباڭاجتىشقاتسىق

زەلۇباـىعاتساج53 ۋاديەمىعاتسىقراگڭالـ
ياتقات ڭىنىدوۆازــ لو،ىعىتسابـ نەمرتكەلەـ ـ
قىلىشيابۋان،قىلىششاعا،ۋەلرەكەناد ـىتقايســـــ
نەگەتپوك ىدرەتكىلرەبەشـ قىناقـ لو.ىدەلىبـ
ەگىشلىت نادلىج-2017ـــ ىعنىرۇب،پاتسابـ ـــ
ەدنۇت پىلوبىعڭاراقزىسىگروكەسترۇتەگزوكـ
نىتارۇت لوجـاتقاتسىقـ ۋس،پىلىتانروىعارىشـ
نىتيەبڭىس ناعوتـــ ۋراۋس،پىلىتراتــ ـىعىراـــ
رەتسەتتەين،پىلاساج نىعىدناعلىزاقادـىعىدۇقــ
،ىتتيا رىزاق«ـ نەگەتپوكـاتقاتسىقـ رالىسابتوـ ـ
ەتشەك،ىتشاـاناحرەبەش قاتسىقــ ۋزىقـىڭالاـ
اۋكەنىسىرەگزوڭىتقاتسىق،»...ىدەنەلوباعنامۋد
نەمۋلوب ڭىنايتراپ،ەگرىبــ ڭىنىتاساياسلازباــــ ـ
ادنىساقرا ۋيابــ ىسىشاماتسابـ ناعلوبــ زەلۇباـ ـ
ەدمىزەسـىتسىعلا ىدرەتسىرەگزو،پىرىتوالوبـ
.ىتتيانىيەدەنىسەگىش-ەگۇب

ىدرەليەدەكىعاتسىقراگڭالىرادلىجـىعڭوس
ۋتەدنەكرو،ۋەدلەمەيۇس ادنىسىرابـــ ـىتقاتسىقـ
ساتۇت ،پىرەبنامءاعۋالابوجاشنىيوبـاعلۇتـ
كىدزىگەن ،پىرىدنالىلاپاسزىسكىدزۇىدرالىعلىرۇقـ
ڭىتقاتسىق تەبـــ نىسەنيەب-ـ ،پىتراسقاجـــ ـــ
قىتسىمرۇت رىقوقـ قىسقوق-ـ ىدۋسسالنەپـ
ەگنوج ىدۋلاســـ رىبءــ ساتۇتـ پالراپسوجــ ــ
ۋراقساب،پىتەلىرەگلى ۋاعروق-ــــ نىمزيناحەمــ ــ
قاتسىق،پىرىدنەدلەمەك ڭىنىرادنىعرۇتــ ـىسوـ
انىۋنالىدعادەنىلىساتسىمرۇتىتتەينەكروـىعناماز
.ىداساجكىدنىكمۇم

نيجنايت كىتپىساكـ قىلاكينحەت-ـــ نافىســـ ــ
ەدنىسەۋشاد نىتيقوــ تيجىمۇدباــ تاحارۇدباـ ـ
رىتلىبـەگىشلىت پەتكەمـ نىعاشـ ناركەـەنيەبـ
نىسىراج نەمىنوفەلەتلوقڭىنىزوء،ەدنەگزىكتوـ

ڭىتقاتسىق نىسىرەگزوـ ىرادمىلاعۇم،پىرىسۇتءـ
نەم ڭىنىراتساتقاباسـ نىگىدنەگنەلوبـانىۋاقلاـ ـ
،ىتتيا مىياپاراق«ـ كىدڭەشرىموادــ ناعالۋاقــ ـ
،ىتقىزىقىتتاقمىراتساتقاباساققاتسىقـىلرۇتسادء
نىگىدنەگلەكىسىگروكپىلەكـاعزىمىلىۋاڭىدرالو
.لوىدەد-،»مىدنىزەسشىناتقاماساەدمىلىڭوك

الاج« نەدىگلۇڭـ ىتسىرىكنەمانراپوك»ـ
نىيەداعۋرىتترا

راگڭال ڭىنىعاتسىقـ لىيبــ ىعاتساج36ـ ــ
رەكەشايلۇگـىنىعرۇت نىرۇبيلاـ ىلەياىسابتوـ
نىتالوب قاتسىقـىلىج-2019.ـ ڭىنىرادنىعرۇتـ
نىقاج پىساكـىعادڭامــ قاتسىق،انىرالاشقابـ ــ
ناقشا ەنىگىدنەگەتسىسىمۇجپىراباعراتدوۆازـ
ناققىزىق نەپكىلىتكەرۇجلوـ ،پىعىشـاقترىسـ
ىدرالاۋراشـىعاتقاتسىق ۋەدلەمەيۇسـ قىلىپلاجـ ـ
كىتپىساك كىتسەبلەســ ڭىنىۆيتارەپووكـ ۋەدڭوـ
»لەيارەبەش«نىتارىسىپاكلوب،پىرابـانىدوۆاز
پىلوب تەمزىقـ انىيا،پەتسىـ نانناۋي2000ــ ـ
ماتسا سىرىكـ اشقاپوكيادنۇم«.ىدزىگرىكـ
ۋبات ەڭىشۇكزوء،ىدەنەگەمرىكەدـەمىسۇتـ
پىنەيۇس -،»اشاماتيادناقڭىنەگرۇسرىموءـ
رەكەشايلۇگىدەد نەپشىناۋقــ رىزاق.ــ راگڭالـ ـ
ڭىنىعاتسىق پىساكـ ىدماداەشەن80ىساشقابـ
.ىدرىدناتسىمۇجەدنىرەجزوء،ادڭامنىقاج

ڭىتتاساياسىعاتسىقراگڭالىرادلىجىعڭوس
ىعنىرۇب،ەدنىۋەتكەتەج ڭالاجــ نىسىگلۇۋمادـ ـ
اقساب،پىترەگزو ـنەتپىساكپىرىتسىيوەكپىساكــ
ۋتيەڭەكىدۋرىد نەمـ ڭەشلوتـ لىزىقـ يوقـ ـ
نىعىلىشاۋراش اشوگڭۇج،ىدۋرىدلىتەجـــــ ـــــــ
كىلرەگىراد پوشءـــــــ نىرەلىرادـــ ىدۋگەـــ
نەتكىليەدەك راعىشـىلرىبۇتءڭىدۋتلىراـ ىلوجـ

پىساك،پىتە سىنەدزىاعۋرۇقنىنوياراشقابــ
قىلىشاۋراش،پاساج نىمىلىرۇقــــ پەدنىترىبــ ـ
يەدەك،پەتتەر ،انىۋناتسىمۇجڭىدرەتشۇككەبڭەـ
قىلىشاۋراش انىۋرۇقــ يەدەك،پىسەتكەموكــ ـــ
ڭىناراقۇب زىسكىدزۇـــ ىتقىنروـ ـەككىلىدمىيتــ
.ىتتەكىدلىپەكىيانىشەنىۋلەنەك

راگڭالاديا-12ـىلىج-2017 ڭىنىعاتسىقـ
شاعلاـىيجۋشـىشنىرىبء ناعاقيابتەرـ ىراءـ
ڭايجنيش يملىعـەنىسەۋشادـىعىلىشاۋراشلىۋاـ
ادوچناعاساجسىنىسۇەگۋتيەبوكپەتترەزنەملوج
ڭەشلوت لىزىقــ تۇسء،ىعىدلاتمىسوءـىيوقـ ــ
تە،ىۋرەب ىۋرەبـ ەنىرەتكىلەشكەرەۋلوبىراعوجـ
،ەي تەمزىقـىلىج-2018ـ يەدەكـىتەرتاـ ـ
اۋراش ادوچـاعالىباـاسينراماقـ لىزىقڭەشلوتـ
نانىيوق نىۋەسەبـ ،ىديەبوكاع16رىزاق،ىدرەبـ
كەت رىتلىبـ اشقاناۋيڭىم10نادۋتاسيوقـ
نەم،سىتنادۋعابيوقرىزاق«:اسينراماق.ـىتپات
ەكسىرىكىكە،پىناتسىمۇجادنىياڭاميۇءىعات
.ىدەد-،»!نىمازيرىتتاق،مىدلوبەي

»نادۋابزاجنەدەنوك،پىگىدنوكەككىليەدەك«
نىيەداعۋساباعلااناتتارياق

ىتەبلەكڭىنىعاتسىقراگڭالىعادڭاتىگنىگۇب
قاتسىق،پىراڭاج ڭىنىرادنىعرۇتــــ ىساتلاقــ ــ
.ادۋراسقاجنىياسناعرابىراتسىمرۇت،ىدياپماق

قاتسىق« ەدىتەبلەكيناحۋرڭىنىرادنىعرۇتـ
نەدەنوك،پىگىدنوكەككىليەدەكنىرۇب،اشاقساب
ۋابزاج رىزاق،نىتالوبرىۋاـىسايەديـ ىعىلرابــ
نىرەتسىرىك نەمۋياب،پىرىتتراــ سالابراقـــ .»ــ
قاتسىق ڭىنىساكيەچايـايتراپـ تەمامرۇنـىيجۋشـ
راموء يالىبـ ڭىتكىلىشپوك:ىدەدـ ادنىعىلرابـ ـ
قاترورىبءنىتيەد»ىدەلەكنەپسەرۇكتىقاب«

.رابمىنات
نەمىساكيەچايايتراپقاتسىقىعاتسىقراگڭال
قاتسىق رادنىعرۇتـ الاسشۇكنىلورڭىنىتەتيموكـ
ەگلتيس،پىرىدنەلەلۋاس لىكۇب،پاساجسىلىرۇبــ
نەمىلىيەپ-ـاتنى قىلاحـ ەگۋەتسىتەمزىقنىشۇءـ
ىگزىگەن،پىيوقنەد -لىۋانىمىيۇايتراپىتاسـ
قاتسىق نىعىلىتقىنروــ ڭىدۋاعروقــ ىدنەمراپــ ــ
.ىتقىشپىرۇقپىتەىسىقتيۇقىلىشساب

نىتارۇتـاتقاتسىق تەمزىقـ قاتسىقنەمـىتەرتاـ
ىتەتيموكـىكە« ىناكيمونوكە»ــ نەپشۇكروزــ ـ
قىلاح،اعۋتىماد نىسىمرۇتــــ اعۋتراسقاجــ نەدــ
نەمۋيوق ىعات،ەگرىبــ ۋقو،تەينەدامــ ۋتراعا-ـ ـ
نىرەتسى رىبءـ ساتۇتـ پالراپسوجـ ەگۋتەلىرەگلىـ
نامءـاشقىريا ىدرەليەدەك،پىرەبـ ىدۋەدلەمەيۇســ
رەگىج-كىرە لىقا،نانىعاجـ تاساراپ-ــ نانىعاجـ
نەمۋەدلەمەيۇس ىدناباتـاعۋرىتساتشۇـ يەدەك،پىلوبـ
ڭىناراقۇب نىشۇكـىشۋاعزوقـىكشىـ زىسكىدزۇـ
رىزاق.ـىتتالۋاق لىكۇبـ ىسابتويەدەك33ـاتقاتسىقـ
قىلىشاۋراشـانىدلازوء مادا،پىرۇقـ ارۋتانىسابـ
نىتەلەك رىبء،پىرىسانانناۋي2500نىسىرىكقىلياـ
.ىتقىشاققىراجىرالىشاماتسابڭىدۋيابپوت

يادنىسو پىلوبـ اناقــ ساتۇت،ناتساملاقــ ـــ
يەدەك80％ـىعاتقاتسىق رەدلەياـىعادنىسابتوـ ـ
رادمىيۇبـىتكىلەدنۇك كىلىشنىگىت،ىنەكۇدادۋاسـ
نىعاش،ىنەكۇد كىلۇت-قىزاــ ىدرالىتقايسىنەكۇدـ
ىلىقراۋشا قىلىشاۋراشـانىدلازوءــ ىدۋرۇقـــ ـ
ىدرىساـەگەزۇج لەدەجڭىنىرەتسىۋتراعا-ۋقو.ـ
ڭىنىرالالاب،ەسەلىـانىۋماد ۋاتسۇـىتقىمنىۋقوــ ـ
قاتسىق ىرادنىعرۇتــ نىتاتياـىمەنۇــ ـانىبىرىقاتـ
.ىدلانيا

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

كىرەسراديد:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

:ىعاتسىقراگڭالىلىۋاادوچىنادۋاامۇگ

ىدلوباشاماتەدىتپىتءسىمرۇت،ىلياجاقسىنوقەدىتپىتءنەكەم

ىدلاتاۋقاعۋتراتاعلاادنىسىرابسەرۇك
)10(ۋلوشىپلاجىگەدنىنوجىتايلاماىتسىباتىعادڭايجنيشڭىنىسابوجىپلاجۋلاسەگنوجىدڭايجنيشڭىنايتراپىگەدرىۋاداڭاج__

»ىراپاسۋەتترەز-ۋرەسكەتاققاتسىقڭىمنو،اعنادۋاڭىم،اعالاقزۇجء«،ۋتانروماعوقىتتەلۋادكەلەگڭودياپپاج ▲

▲
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كىرەسراديد:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

.ادۋلاپىتاسپاتىكانىرالالابىرادنىعرۇتڭىنىسالاقكەشەۋاشىنۇك-1ڭىديا-10□

قاتـاتقىۋج□ قۇت-ـ ىرەلرەكسەۋاپودـ ادنىسالاقۋحيشـ ڭايجنيشـىعلىج-2020ـ ڭۇنيل«ۋحيشـ كىتسۇتلوس»ـىتىۋاسـ ڭايجنيشـ ـ
.ادۋسانىتاقانىسىراجسىنىسۇپودقۇت-قاتڭىنىگەلوب

لوجـىنۇك-1ڭىديا-10□ لوجياعوتناعاشڭىنىساينەلG219رالىشسىمۇجنىتيەدنوجـ
.ادۋتانرونىساكتەشارلوجپىعاققىزاقادلوجساتىگەدنىگەلوب

ىگەدنىتەرتاۋسەتكەموك-ۋراقتۇق،ۋرىدنوسءتروءقىلالاقكەشەۋاشىنۇك-1ڭىديا-10□
.ەدۋرەسكەتنىعىدباجۋسەتكەموك-ۋراقتۇقرەلرەگنىۋاج-ريدناموك

رالىشتاحاياسـاتقىۋج□ ناۋاسـ مىزۇجءـىلاكيناگروـىعادنىنادۋاـ ادنىساشقابـ مىزۇجءـ ڭىدۋزۇءـ
.ىدموشانىعىزىق

نىتلا ڭىدزۇكـ ادىسىلامەدڭىنىسەكەرەمۋيچڭۇجنەمىسەكەرەمتەكەلمەم،پىلەكيا-10نەگلىگوتىسالىعۇشـ
ىدلاتساب رەلۋەرىب.ـ ترىسـ پىعىشـەگرەلرەجـ ىدلىڭوكادىتقىزىقنەمۋقوپاتىكرەلۋەرىبىدنە،اسادڭاتىدۋاتتاحاياسـ
.ىداليوتىنەكەرەمنەمۋالاشاماتنىنىيوپودقۇت-قات

كەشەۋاش پاتىكاۋحنيشـىعادنىسالاقـ ەدنىنەكۇدـ پاتىكـ الاقسەۋاـاعۋقوـ ىرادنىعرۇتـ ىرەدزو،پىسەرىتنىيءـ
؛ىدلاتاززالءناتسىمرۇتشىنىتەدەكەرەمىدنامۋد،پىلاپىتاسنىراتپاتىكنىتاتانۇ

ناۋاس ادنىنادۋاـ نەدىجمىرۇـ نەگلەكـ رالىشتاحاياسـ ڭىنناۋاسـ قىلىشاۋراشلىۋا،پىتاتمادءنانىرادماعاتىدمادءـ
ىرەدمىنو ادۋاسـ ڭىنىرازابـ ۋانيجـ ۋتلەنوج-ـ انىعىزىقڭىدۋزۇءمىزۇجءنانىساشقابمىزۇجء،پالايسرۋكسكەنىعىلاتروـ
.ىتتاب

نەگەتپوك ىدلىڭوكرادماداـ نەدەكەرەمـ ناعلاتاززالءـەشنىليەمـ رەلۋەرىب،اتقاشـ زىسنۇتء-نۇءادنىنروتەمزىقــ
.ىدەتسىتەمزىقانىشلۇقياملىجپات

ىراعوج ىدنىقراقـ ساتـ كوك،ادلوجـ رىگڭەزــ ناپساـ ادنىتساـ ياعوتناعاشـ ڭىنىنادۋاـ ساتـ ىرالىشسىمۇجلوجـ
؛ىتتاراجقىلىليالوقانىۋالىشۋالوجزىسپىۋاحڭىدرالىشتاحاياس،پىتانرونىساكتەشارلوجنەپپىترات

كەشەۋاش قىلالاقـ ۋراقتۇق،ۋرىدنوسءتروءـ ۋسەتكەموك-ۋراقتۇق،ۋرىدنوسءتروءەدنىتەرتانەكلۇۋسەتكەموك-ــ
ريدناموك ىرەلرەگنىۋاج-ـ رىبءـ اقساقياش،يامىسڭاسوبـەتتاسـ كىلىشكەزەك،پىلادنىيادــ راء،پەتوــ ڭىنىساراقۇبتلۇـ
.ىتتەكىدلىپەكىيانىشەنىۋزىكتوزىسپىۋاحىنەكەرەم

ىدرەتتاسىتتىقابىراءىدلىڭوك،سەپتەكنەتسەىگەدنىزەكسىلامەدەدنىرەدنۇكىسىلامەدەكەرەمىدنۇمزامياب
.زىمرىتوپىتەۋتراتەگزىڭىرەدزوىتقاشاشاماتىعادنىراتساتەرۋس،پىرىسۇتءەكتەرۋس

ڭاۋگاۋحڭايىشلىتءنەگلىتەسىنىسۇ،ڭۇحنىۋيل،ڭيمۋاي،وبنىۋزىمىرەلىشلىتناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

كىدزىكتويالىسوزىبءىنەكەرەمسوق
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