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ەگنوجنەمڭازياپپاجىتتەكەلمەمڭىتقىلاترو
ۋلاس ىتەمزىقــ ىسىلىجامءـــــ ڭىديا-11ـــــ
نەنىنۇك-16 نىيەدـەنىنۇك-17ــ ەدڭيجيەبـ ـ
ىدلىشا وگڭۇج.ــ كىتسينۋمموكــ ىسايتراپــ ـــ
قىلاترو ڭىنىتەتيموكـ سابـ تەكەلمەم،ىيجۋشـ
ڭىنىتەتيموكرەتسىيرەكساقىلاترو،ىساعاروتء
ىساعاروتء ـىتسانىتاقـەكسىلىجامڭيپنيجيشــ
اسابپەديالىب،پەليوسزوسءىدزىڭامىراء
ىدەتپىراد ەگنوجنەمڭازياپپاجـىتتەكەلمەم:ـ
ىدۋلاس ەدۋتەلىرەگلىـ ڭىنىياتلىرۇق-19ايتراپـ
ەناج ىتكەزەك-19ـــ قىلاتروـــ ىتەتيموكـــ ـــ
ىشنىسەب،ىشنىتروتء،ىشنىشۇء،ىشنىكە ىپلاجــ
ڭىنىرەتسىلىجام نىحۋرـ ياپپاجـ ـىدنەلىتكەيادـ
اڭاج،پىرىدناتقانايت،پىر نىڭەزەكۋمادــــــ ــ
اڭاج،ڭىدۋرەگي نىمىناتسۇۋمادــ ـنەلىتكەيادـ
نىسانراۋمادـاڭاج،ڭىدۋرىد ڭىدۋرىتساتپىلاقـ ـ
نىگىدنىزۇجسىء راعىشـــ نىيۇتءـــ ،پىتەــ ـ
كىتسيلايستوسـاشوگڭۇج نەمڭازـ ۋلاسەگنوجـ
نىسەيۇج كىتسيلايستوس،ۋرۇقـ ەگنوجنەمڭازـ
ۋاقرانىساناسىنسابۋرۇقتەكەلمەمنىتانىلاس
ڭىنايتراپ،پىرىتوـەتە ڭىتقىلاح،ڭىنىعىلىشسابـ
نىياجوق ىتتەكەلمەم،ڭىنىۋلوبـ ەگنوجنەمڭازـ
،پىلوبىدناباتەنىگىلرىبىلاكيناگروڭىدۋلاس
نەمڭاز ۋلاسـەگنوجـ ـىتكەنروكـىعادنىسالاسـ
ىدرەلەلەسام ىدۋشەشــ شۇكـ ۋلاسـ ـىنىيۇتءـ
اشوگڭۇج،پىتە ەگنوجنەمڭازكىتسيلايستوســ
ۋلاس نەمىلوجـ ىتتەكەلمەم،پىرۇجءيامىجلۇبـ
ـەلىباقۋلاسەگنوجنەمىسەيۇجۋلاسەگنوج
نىت ىدۋرىدنادنامازىسوـ نەمڭازـ ۋلاسەگنوجـ
نەمىسانرا ياپپاج،پىتەلىرەگلىـ كىتسيلايستوسـ
ناعنادنامازىسو تەكەلمەمــ اۋحڭۇج،ىدۋرۇقـ ــ
نىنامراوگڭۇجىدنىسىۋنەدلۇگىلۇڭىنىتلۇ
نانىعاجۋلاسەگنوجنەمڭازىدۋرىساـەگەزۇج
.كەرەكۋتەزىساماتماقىدنەمراپ

سىلىجامء ىدرالانىمــــ اسابـــ ىدەتپىرادــ :ـ

ڭىنىسايەديۋلاسەگنوجنەمڭازڭىنڭيپنيجيش
ىنۇمزام ىۋادمىياب،يابــ ىساكيگول،ڭەرەتــ ــ
ىتقىدلاەرنەپحيرات،ىدلەمەكىسەيۇج،رىمىش
اراقىلاح،ۋرىتساتقاباس نەمـــــــــ نىشىءلەــ ـ
ايرازان،ۋرىتسىنالياب نەمــ ۋرىتساتشۇىتتايلاماـ
ادنىعاج اڭاجــ نەتكىلەنەدرىۋادــ ـىتتەكەلمەمـ
ىتتەكەلمەم،كەرەكۋلاسەگنوجنەمڭازياپپاج
ۋزىگرۇجيالاقىدۋلاسەگنوجنەمڭازياپپاج
ەگرەلەلەسامىلەلەكۋرىدىقرىبءىتقايسكەرەك
يەدڭەرەت پاۋاجــ ىدرەبــ ڭىنڭيپنيجيش.ــ ـ
نەمڭاز ڭىنىتلۇاۋحڭۇجىسايەديۋلاسەگنوجـ
نىۋنەدلۇگـىلۇ رىۋادءىدنىسۋرىساەگەزۇجـ
ناعادنىۋتـەسەليۇـانىبالات قىلايرازانـىلەلەكـ ـ
قىدزاپماساج نەمڭازكىدمزيسكرام،كىتسىتەجـ
ۋلاسـەگنوج نىسايرازانـ ڭىدۋرىدنالاشوگڭۇجـ ـ
اڭاجڭە يش،ىگىتسىتەجــ ڭىنڭيپنيجــ ـاڭاجـ
اشوگڭۇجرىۋادء مزيلايستوســـ ڭىنىسايەديــ ـــ
ياپپاجىتتەكەلمەم،ىگىلوبسادمارۇقىدزىڭام
نەمڭاز ۋنۇسيوبـىلرىبۇتءـىعادۋلاسـەگنوجـ ـ
تەكەراـەناجـىمەشلو لىكۇب.ـىسامانرادعابـ ـ
لىكۇب،ايتراپ ڭىنڭيپنيجيشلەـــــ نەمڭازـ ـ
ەگنوج ۋلاســ نىسايەديـ تايقۇمـ ،پىنەريۇـ ـ
ىگزىگەن،پىنىسۇتء نىحۋرـــ ،پىنىعۇـەتەجـ ـ
نىنامءـىتكەزو تەمزىق،پىرەگيـ نىراتپالاتــ ـ
يش،پادنىقيا ڭىنڭيپنيجـ نەمڭازـ ۋلاسەگنوجـ
نىسايەدي نىشــ ەدنىنامـ ياپپاجـىتتەكەلمەمـ ـ
نەمڭاز ەگنوجـ ڭىدۋلاســ ساتۇتـ ادنىسىرابـ ـ
.كەرەكۋرىدناتقانايت،ۋرىدنەلىتكەياد

ڭايچىكيل ىتسىلىجامءــــ ىدراقسابــــــ .ـــ
ڭاۋ،ۋشناجيل ۋاج،ڭايـ ناح،يجىلــ ڭىجــ
ىدنىتىروقڭينۋحڭاۋ.ـىتسانىتاقـەكسىلىجام ـ
.ىدەليوسزوسء

ەدنىزوسڭيپنيجيش يالىبــ اسابپەدــ ـــ
ىدەتپىراد زىمايتراپ:ـ نەدلەجەـ ەگنوجنەمڭازـ
ۋلاس نامءـانىسىلىرۇقـ پىرەبـ ايتراپ.ىدەلەكـ

نانىياتلىرۇق-18 ـيموكقىلاتروايتراپىرەبـ
ـۋلاسەگنوجنەمڭازياپپاجىتتەكەلمەمىتەت
نىقياىد ىديوقـاعلاـ ىتتروتء«ـىنوىراءـ ــ
ياپپاج قىلايگەتارتس»ۋادنىروـ ـانىۋرىتسالانروـ
پىزىگرىك ىدنەمراپـــ ىتتەلىرەگلىــ ايتراپ.ـــ ــ

ىشنىتروتءڭىنىتەتيموكقىلاتروـىتكەزەك-18
،پىزىگرۇجۋەتترەزىلۋانراىسىلىجامءـىپلاج
ىتتەكەلمەم نەمڭازـــ ىدۋلاسـەگنوجـ ـىپلاجـ
ەلەسامىلەلەكاشناقرىبءىگەدۋتەلىرەگلىكىتتەب
ىياتلىرۇق-19ايتراپ.ىداساجمىشەشەدنىنوج
نانناعلىشا ايتراپ،نىيەكــ قىلاتروــ ـىتەتيموكـ
قىلاترو ياپپاجـىتتەكەلمەمـ نەمڭازـ ـەگنوجـ
ۋلاس نىتەتيموكـ ىتتەكەلمەم،پىرۇقـ ياپپاجــ ـ
ەناجيادعاجىپلاجىلارۋتۋلاسەگنوجنەمڭاز
قىلايگەتارتس نادىعرۇتـ رىبءادـىعاتـ ۋرىدىقـ
،پاساجرالۋرىتسالانرونەمرەدمىشەشىلەلەك
ڭىدزىمىلە كىتسيلايستوسـ ۋلاسەگنوجنەمڭازـ
يحيرات،نىۋلىۋتسىرەگزويحيراتادنىسىلىرۇق
ەككىتسىتەج لوقــــ نىۋتەجـ ،پىتەلىرەگلىـ ـــ
ىتتەكەلمەم ياپپاجـــ نەمڭازــ ەگنوجـ ۋلاســ ـ
ادنىتايلاما ىلەلەكـــ ەككىلىشۋەلىرەگلىـــ لوقــ ـ
.ىدزىكتەج

ىگنىيەكنانۇمەناجىگەتكەزەكڭيپنيجيش
رىبء نەمڭازياپپاجـىتتەكەلمەمـىگەدلىگزەمـ
ەگۋرەگيىدنىيۇتءەدۋتەلىرەگلىىدۋلاسەگنوج
.ىديوقپالاتناتقاج11ەگرەتتەمزىقىتسىيتء

يالىبڭيپنيجيش اسابپەدــ ىدەتپىرادــ :ـ
ڭىنايتراپ ياپپاجـىتتەكەلمەمـ نەمڭازـ ەگنوجـ
اعۋلاس انىعىلىشسابــ ىدناباتــ ۋلوبــ كەرەكـ .ـ
نەمڭازياپپاجىتتەكەلمەمىعىلىشسابڭىنايتراپ
ەگنوج ىدۋلاســـ ڭىدۋتەلىرەگلىـ ىلرىبۇتءــ ـــ
ىلىپەك اراقىلاح.ـــ ەناجــ ـىساتروـىشىءلەــ
مىلرۇعەن ىلەدرۇكــ ناعلوبــ امروفەر،نىياسـ ــ
كىسە،ۋاساج ەناجۋشاـــــ كىتسيلايستوســـ ـــ
مىلرۇعەنىتەدنىمڭىنىسىلىرۇقۋرىدنادنامازىسو

ناعلوبرىۋا نەمڭاز،نىياسـ ىيوۋلاسەگنوجــ
نەم نەمڭازـ مىلرۇعلوسنىلىساتءۋلاسەگنوجـ
پىنادلوق كىليبـ ۋزىگرۇجـ ،پەدمەكەبنىنروـ
كىليب ۋزىگرۇجـ نىلىساتءـ كىليب،پىتراسقاجـ ــ
ۋزىگرۇج نىتەلىباقـ ايتراپ،پىتالىراعوجـ نەمــ ـ
ڭىتتەكەلمەم ۋتەكىدلىپەكانىعىتشىنىتىدنايابـ
كەرەك ياپپاجـىتتەكەلمەم.ـ نەمڭازـ ـەگنوجـ
ۋلاس ڭىنايتراپـ نىعىلىشسابـ پىتيەشۇكـ ـەناجـ
ڭىنايتراپ،پىتراسقاج ىتتەكەلمەمــــ ياپپاجــ ــ
نەمڭاز ىمىزۇتءۋتەقىلىشساباعۋلاسـەگنوجـ
نەم تەمزىقـ نىمزيناحەمـ ،پىرىدنادزىسۋاقاـ ـ
ايتراپ ڭىنىعىلىشسابــ نەمڭاز،نىۋنەدمىزۇتــ ــ
ۋلاسـەگنوج نىۋسۇتءـانىسانراـ ،پىتەلىرەگلىـ
ڭىنايتراپ ڭىنىراتتاساياس،تىعاب،نايشۋلـــ ـــــ
ىلىقراۋلاسەگنوجنەمڭازنىۋلىراقتاىدمىنوء
.ىدالىباتپىلوبۋتەزىساماتماق

يالىبڭيپنيجيش اسابپەدــ ىدەتپىرادــ :ـ
ىدناباتـەگۋتەكەزوـىتقىلاح ۋلوبـ كەرەكـ .ـ
ياپپاجـىتتەكەلمەم نەمڭازـ ڭىدۋلاسـەگنوجـ
،قىلاحىزىگەنمىعىمڭە،ىدمەلوكڭەكڭە
زوسء قىلاح،قوجـ نىشۇءــ اققىلاح،اعۋلوبـ ــ
ەگۋنەيۇس ىدناباتــ ۋلوبــ كەرەكـ ڭىتقىلاح.ـ ـ
نىسەددۇم نىگەلىت-نامراڭىتقىلاح،ىدۋەلىگياـ
ڭىتقىلاح،ىدۋەلەنيەب قىقۇـــــــ نىسەددۇم-ـ ــ
ڭىتقىلاح،ىدۋاعروق ىدۋتيالومنىتۇق-سىرىــ
ياپپاجـىتتەكەلمەم نەمڭازـ ڭىدۋلاسـەگنوجـ
ۋرىدناتقانايتادنىسىرابساتۇت،ادنىسالاسقىلراب
كەرەك ياپپاجـىتتەكەلمەم.ـ نەمڭازـ ـەگنوجـ
ىدۋلاس ڭىدۋتەلىرەگلىـ ىلرىبۇتءــ ـىتاسقامــ
ڭىتقىلاح قىقۇـ زىساماتماقنەمڭازنىسەددۇم-ـ
قىلاح.ۋتە ڭىنىساراقۇبـ ،نەمىبالاتاڭاجڭەـ
نەمڭاز،پىسەدنۇەنەسلەبنەمىگەلىتـاڭاجڭە
ۋلاسـەگنوج قىلاحـىعادنىسالاسـ ڭىنىساراقۇبـ
ىسىڭا ىتشۇكــ پىلوبــ ناعرىتوــ ـىتكەنروكــ
ەگرەلەلەسام ىلەيۇجـــ ۋەتترەزــ ،پىزىگرۇجـ ـ

پالراپسوج قىلاح،پىشەشـەناجـ ڭىنىساراقۇبـ
سىبات كىدزىسپىۋاح،نىمىزەستىقاب،نىمىزەسـ
نىمىزەس زىسكىدزۇـ شىنىتڭىتقىلاح،پىرىتتراـ
تاش،رىموء نامىداش-ــ سىمرۇتـ نىۋرىشەكـ ـ
نەمڭاز ۋلاسـەگنوجـ زىساماتماقـىلىقراـ ۋتەـ
.كەرەك

يالىبڭيپنيجيش پاتاپەدـ :ـىتتەسروكـ
كىتسيلايستوسـاشوگڭۇج نەمڭازـ ۋلاسەگنوجـ
ـستوساشوگڭۇج.كەرەكۋلوبىدناباتانىلوج
كىتسيلاي نەمڭازـ ۋلاسـەگنوجـ ىنامء،ىلوجـ ـ
نانىعاج ڭىنىلوجمزيلايستوساشوگڭۇج،ادناعلاـ
ـەنيەبىتقانىعادنىسالاسۋلاسەگنوجنەمڭاز
قانايتـىنىگرىزاق.ـىس ،قىلاكيمونوكە،پىتەـ
قىدماعوق نەگلەكپودءادۋمادــــ ڭەرەتــــ ــ
نىيوۋلاسەگنوجنەمڭازىدرەلەلەسامىلراپتاق
نەمڭازـەناج پىنادلوقنىلىساتءۋلاسـەگنوجـ
نەمۋشەش قازۇ،ەگرىبــ ىتقاشالوبــ ەدزوكـــ ـ
نەمڭاز،پاتسۇ ـمەكەبنىزىگەنۋلاسەگنوجــ
ەكسىنىتاۋق-شۇكۋلاسەگنوجنەمڭاز،پەد
نەمڭاز،پىسوق ەگنوجـــ ۋلاســ نىعىدمىسابـ ـ
راء،پاتپوت ڭىنمىزۇتءـىعادراتقاجــ مىلرۇعاناـ ـ
مىلرۇعانا،نىۋسىلوت ايتراپ،پەبەجنىۋساتپىلاقــ
نەم تەكەلمەمــ ڭىنىرەتسىــــ قازۇـانىۋمادــ
قىتتىقاۋ كىدمىزۇتــ قىدزىساماتماقـ ۋەلرىزاـ ـ
كەرەك ڭىناۋحڭۇج.ـ ڭازىلرۇتسادءىلۋادڭاتـ
نىتەينەدام ڭىدزىمىلە،پىرىتساعلاجـ ـەكڭوتــ
امروفەر،سىلىرۇق،سىر ادنىسىرابـىتايلاماــــ ـ
ەگزىمىزو نىتەسەليۇــ نەمڭازــ ۋلاسـەگنوجـ ـ
نىلوج نەمىنوس،ۋرىتساراقـ ڭىدلەتەشـەگرىبــ
نەمڭاز ـكىتسىتەجىدمىيتءىعادۋلاسەگنوجـ
نەنىرەت ياپپاج،پىلاـىگلۇــ كىتسيلايستوســ ـ
ناعنادنامازىسو تەكەلمەمـ اۋحڭۇج،ڭىدۋرۇقـ ــ
ڭىنىتلۇ نىۋنەدلۇگـىلۇـ ڭىدۋرىساـەگەزۇجـ ـ
.كەرەكۋەدمەكەبنىزىگەنۋلاسەگنوجنەمڭاز

)ەتتەب-3ىساعلاج(

ىنۇك-17ڭىديا-11 نەتسۇتـــ نىرۇبـــ ـ
ىلايمونوتۆا قىدنويارـــ ڭىنموكتراپـ ـىيجۋشــ
نىچ ەكتەنيەز،اقسىلامەدـوگناۋچـ اقاسناققىشـ
رالرداك نىسىلىجامءـەمىگڭاـ ،پىشاپىراقسابـ
ايتراپ ىتكەزەك-19ــ قىلاتروــ ىتەتيموكــ ـــ
ىكتەر-3ەناجڭىنىسىلىجامءـىپلاجـىشنىسەب
ەمىگڭاىگەدنىنوجىتەمزىقڭايجنيشڭىتقىلاترو
ڭىنىسىلىجامء ساب،ەسەرىسا،نىحۋرــ يجۋشـــ
ڭىنڭيپنيجيش ىدزىڭامـ ڭىنىزوسءــ نىحۋرــ ـ
يەلىرەكشى ،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەيادـ ــ
اقاس اقاس،نادرالىشسابـــ نادراتسادلوجــــــ ـــ
ىلايمونوتۆا ڭىننويارــــ قىدلىجسەب-14«ــ »ــ
نىسابوج ۋاساجــ ەدنىنوجـىتەمزىقـ رىكىپـ -ـ
.ىدلاسىنىسۇ

قىدنويارـىلايمونوتۆا ـابنىروڭىنموكتراپـ
.ىتسانىتاقەكسىلىجامنيشڭىپيلىيجۋشراس
ەمىگڭا ەتسىلىجامـــ تاحساــــ ،يابمىرەكـ ــ
نىچ ڭاج،نيمىدــ ناۋزىر،ڭايلوگــ ،يەباــ ـ
يۇل ناي،ڭاگـــ يل،نيشنىفــــــ ،نيلڭايشــ ــ
ناجتەمام،يۇحڭۇيـوگ تەماــ ـاقاسـىلراتاقـ
راتسادلوج ىدنىرەگلىــــ ىدنىيەك-ــ زوسءــــ ــ
ايتراپ،پەليوس ىتكەزەك-19ــــــ قىلاتروـــ ــ
ڭىنىسىلىجامءـىپلاجـىشنىسەبـىتەتيموك ەناجـ
ڭىتقىلاتروــىكتەر-3 ڭايجنيشـــ ىتەمزىقـ ـــ
ىگەدنىنوج ەمىگڭاـــ ڭىنىسىلىجامءــ نىحۋرــ ـ

ۋرىدنەلىتكەياد،ۋنەريۇ ەدنىگەرىڭوتـ ـادمىناتـ
نىرەلرەسا،نىر ىلايمونوتۆا،پەليوسـ ڭىننويارـ
قىدلىجسەب-14« نىسابوج»ـ نىتەمزىقۋاساجـ
يادىعاديو ۋەتسىـ ەدنىنوجـ -رىكىپىلاماتتىعابـ
سىنىسۇ ىدرەبـــ كىلىشپوك.ـ رىبءـــ نادزىۋاـ
ىدرالانىم ىدرىدلىبءـــ قىدلىجسەب-13«:ــ »ــ
يش،ەدنىلىگزەم ىتسادلوجڭيپنيجــــ ـىقتيۇـــ
نەكتە قىلاتروـايتراپـ ىدنەمراپڭىنىتەتيموكـ
ىلايمونوتۆا،ادنىعىلىشساب قىدنويارـــ موكتراپـ ـ
ڭىنڭيپنيجيش اڭاجــ اشوگڭۇجرىۋادءــــ ــــــ
مزيلايستوس ىدناباتەگۋتەىشكەتەجنىسايەديـ
،پىلوب ،ىكتەر-2ــ ڭىتقىلاتروـىكتەر-3ـ ـــ
ـىلىجامءەمىگڭاىگەدنىنوجىتەمزىقڭايجنيش
ڭىنىس نىحۋرـ يەلىرەكشىـ ،پىرىدنەلىتكەيادـ ـ
اڭاج،پىرىدناتقانايت ڭىنايتراپـىگەدرىۋادـــــ ـ
ياپپاجنىسابوجىپلاجۋلاسەگنوجىدڭايجنيش
ڭايجنيش،پىرىدنەلىتكەياد ڭىنىتەمزىقـــ سابـ ـ
انىمىناتسۇۋماداڭاج،پىرەگيپاتقىمنىساناسىن
ىدنابات ۋەلىرەگلىادنىسىرابقىلىتقىنرو،پىلوبـ
تەمزىق ۋادماق،پىلوبىدناباتانىسانراـىپلاجـ
ىعادنىعاج قىدمىلىرۇقــ ـىگزىگەنـىنامروفەرــ
ىدناباتـەگۋتەـىلەج ىراعوج،پىلوبـ ىلاپاسـ
قىدماعوق،قىلاكيمونوكە،پىلوبىدناباتاعۋماد
قىلاحـەناجۋماد نىسىمرۇتـ ۋتراسقاجـ نىرۇبـ
ناعاملوب لوقـاعراتسىباتــ ماعوق،پىزىكتەجـ ــ

قىلاح،ىتقىنرو شىنىتــ نامىداش-تاش،رىموءـ
كىلىشرىت نەكشەكــ يادعاجـاشاماتــ ـاققىراجـ
ىدناياب،پىعىش اققىتشىنىتــــ ىدنىشراــ ماداقـ ـ
.ىدالاقزىگەنكىرەباعۋاتسات

ڭىتكىلىشپوك نانناعادڭىتايوقنەدنىزوسءـ
نىچ،نىيەك قىدنويارـىلايمونوتۆاـوگناۋچـــ ـ
موكتراپ نەمـ تەمىكۇـ ناتتىقاۋقازۇنانىتاـ ـ
ىرەب ڭىنڭايجنيشـ قىلىتقىنرو،ۋماد،امروفەرـ ــ
ەنىرەتسى ىدزىڭامــ سەلۇــ ناقسوقـ لىكۇبـ ـ
ـسادلوجاقاس،اعرالىشساباقاسـىعادزىمىنويار
نىشـاعرات نەتكەرۇجـ ڭەلەكسو،ىتتياسىعلاـ
تەمرۇق ىدرىدلىبءـــــ يالىبلو.ـــ :ىدەدـــ
قىدلىجسەب-14« زىمىلەـىلىگزەم»ــ ياپپاجـ ـ
ىشنىرىبء،نانناقتانروماعوقىتتەلۋادكەلەگڭود

قىدلىج100 سەرۇكـ نىساناسىنـ ەگەزۇجــــ ــ
نانناعرىسا ياپپاج،نىيەكـــ كىتسيلايستوســــ ــ
ناعنادنامازىسو تەكەلمەمـ ۋرۇقـ نىراپاساڭاجـ
ىشنىكە،ناعاتساب قىدلىج100ـــــــ سەرۇكـ ـ
انىساناسىن ياراقــــ ۋرەشـ ناقتراتـ ـىشنىرىبءـ
ـىتقىنروماعوقڭايجنيشقا-يادنوس،لىج5
ڭىنىعىل نىرەتكىتسىتەجـ ىراعوج،نىتيەدمەكەبـ ـ
ـشىنىتىدناياب،نىتەتەلىرەگلىىدۋمادـىلاپاس
اققىت ىدنىشراـــ ماداقـ نىتياتساتـ ىشۋشەشـــ ــ
لىج5 تروتء«،پىتيەشۇك»ىدمىناتتروتء«.ـ
ىدمىنەس ،پەدمەكەب»ــ ىنىكە«ــ ىدۋاعروقــ »ـ

ايتراپ،پادنىرو ىتكەزەك-19ــــ قىلاتروـــ ـــ
ڭىنىسىلىجامءـىپلاجـىشنىسەبـىتەتيموك ەناجـ
ڭىتقىلاتروــىكتەر-3 ڭايجنيشـــ ىتەمزىقـ ـــ
ىگەدنىنوج ەمىگڭاــ ڭىنىسىلىجامءــ ،نىحۋرــ ـ
ساب،ەسەرىسا ىدزىڭامڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ
،پىرىدنەلىتكەياديەلىرەكشىنىحۋرڭىنىزوسء
ساب ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ ىتەمزىقڭايجنيشـ
ىدزىڭامـىگەدنىنوج ىدزىڭامەناجڭىنىزوسءـ
ڭىنىۋاقسۇن نىحۋرـ ياپپاجـ ،پىرىدنەلىتكەيادـ
،پىناتڭەرەتىتپالاتاڭاج،ىتكىلەشكەرەاڭاج
اڭاج،ىدراتقىلىشياقـاڭاج سىرۇدىدراتسىياسـ
يارو،پىرەگي نەمـىمىناتـ نىمىناتتەمىقۋاتـ
قىلايگەتارتس،پىتيەشۇك ،پاتقاسىتقىلىدناباتــ
ىراعوج،پىتانرونىسىلەجيوكەشـىگنەموت
ەديەگڭەد ىدۋالابوجـ ۋتيەشۇكـ نەمـ ناتقىلاحـ
سەڭەك ىدناباتـاعۋلاــ ىدۋلوبــ ەككىلرىبـ ـــ
ڭىلاق،پىرىتلەك قىلاحـــــ ىساراقۇبــ نەمـــ ـ
ىعادماعوق ىنالاسراءـــ ىلرۇتءــ نەملىساتــ ـــ
قىدلىجسەب-14« سىنىسۇـاعابوج»ـ سەڭەك-ـ
ـاقۇب،نىتىمۇءڭىنماعوق،پىرىدناتتىباشـەگۋرەب
ڭىنار لىقاـ ڭىدرادنامام،نىتاساراپ-ـ ،نىرىكىپــ
ـلىجسەب-14«نىسەبيرىجاتڭىنىتاسـىگزىگەن
نىشـاعۋاساجـىنابوج»قىد ەدنىنامـ قىلوتـ ـ
ـسابكىتتەبىپلاجڭىنايتراپ.كەرەكۋادلىباق
ىدناباتـانىعىلىش ىتقىلاح،پىلوبـ ەگۋتەكەزوـ

ىدنابات اڭاج،پىلوبـ ىدناباتانىمىناتسۇۋمادــ
امروفەر،پىلوب كىسە،ىدۋاساجــــــ ىدۋشاـــ
انىساراقزوكەيۇج،پىلوبىدناباتـەگۋتەدڭەرەت
ىدنابات ،پىلوبــ قىدلىجسەب-14«ـ ـىنابوج»ـ
ۋاساج نىتەمزىقـ ىراعوجـ ىراعوج،نەممەشلوـ
.كەرەكۋادنىرويادىعاديونەماپاس

نىچ يالىبـوگناۋچـ :ىتتەسروكپاتاپەدـ
اقاس،رالىشسابـاقاس راتسادلوجــ ناعيوقـاعلاـ ـ
رەلرىكىپـىتتابمىق نەمـ ىدراتسىنىسۇـ تايقۇمـ
قىلوت،پەتترەز ڭىدزىمىنويار،پادلىباقـــــ ـــــ
قىدلىجسەب-14« نىسابوج»ـ قىلاتروـايتراپـ ـ
ـنىزۇجسىءڭىنڭايجنيش،انىحۋرڭىنىتەتيموك
انىيادعاجكىد ەناجـــ ڭىنىساراقۇبتلۇراءــ ــ
تىمۇء مىلرۇعاناـەنىگەلىت-ـ .كەرەكۋرىتسەليۇـ
اقاس،ڭىدرالىشسابـاقاس ـلازباڭىدراتسادلوجـ
نەمـىعىلىد ،پىرىدنەلەلۋاسقىلوتنىرادلورـ
ڭىتتەمىكۇنەمموكتراپقىدنويارـىلايمونوتۆا
ەنىتەمزىق يادىعنىرۇبـــــ لىڭوكــ ،پىلوبءــ ــ
ماعوق،پادلوقـىنو ىدنايابنەمىعىلىتقىنروــ
قىتشىنىت سابــ نىساناسىنـ ،ۋرىساـەگەزۇجـ ـ
اڭاج اشوگڭۇجـىگەدرىۋادــ كىتسيلايستوســ ــ
ڭايجنيش ۋرۇقـ نىشۇءـ -لىقاپوكمىلرۇعاناـ
نەمـىتاساراپ شۇكـ نىتاۋق-ـ تىمۇءنىۋانراـ
.نىمەتە

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

ىتشاپىراقسابنىسىلىجامءەمىگڭارالرداكاقاسناققىشەكتەنيەز،اقسىلامەدوگناۋچنىچ

ىدلاسىنىسۇ-رىكىپەدنىنوجىسابوج»قىدلىجسەب-14«ڭىننويارىلايمونوتۆا
ىتسانىتاقنيشڭىپيل

ىدەتپىراداسابپەديالىبەدنىسىلىجامىتەمزىقۋلاسەگنوجنەمڭازياپپاجىتتەكەلمەمڭىتقىلاتروڭيپنيجيش

كىتسيلايستوسياپپاج،پىرۇجءيامىجلۇبنەمىلوجۋلاسەگنوجنەمڭازكىتسيلايستوساشوگڭۇج
كەرەكۋتەزىساماتماقىدنەمراپنانىعاجۋلاسەگنوجنەمڭازىدۋرۇقتەكەلمەمناعنادنامازىسو

ىدەليوسزوسءڭينۋحڭاۋ،ىتسانىتاقڭىجناح،يجىلۋاج،ڭايڭاۋ،ۋشناجيل،ىدراقسابڭايچىكيل



‹‹‹ ىشنىسەب››› ىپلاجىشنىسەب سىلىجامءىپلاج ىحۋرسىلىجامء ىگزىگەنىحۋر ادىتاسىگزىگەن ادىتاس
راشاتەب ـــ راشاتەب ايتراپ::ـــ ــ ايتراپ ـىتكەزەك--1919ــ قىلاتروـىتكەزەك ـ قىلاترو ـ
ڭىنىتەتيموك ــ ڭىنىتەتيموك ـىشنىسەبــ ـىپلاجـىشنىسەب ،ىسىلىجامءـىپلاج ـ ،ىسىلىجامء ـ
يادنوس يادنوسـ سىلىجامءقاقا--ـ ـ سىلىجامء پاراقـ پاراقـ ناعادلۇقامـ ـ ناعادلۇقام ـ
وگڭۇج«« ــ وگڭۇج كىتسينۋمموكــ ــ كىتسينۋمموك ـىسايتراپــ قىلاتروـىسايتراپ ـ قىلاترو ـ
ڭىنىتەتيموك ــــ ڭىنىتەتيموك قىلاحــــ ــ قىلاح ىعىلىشاۋراشــ ـــ ىعىلىشاۋراش نەمـــ نەمـ ـ
قىدماعوق ـــــ قىدماعوق ڭىدۋمادـــــ قىدلىجسەب--1414ڭىدۋماد ـــــ قىدلىجسەب ـــــ
نىسابوج ـــ نىسابوج ەناجـــ ــ ەناج اعلىج--20352035ــ ــ اعلىج ىگنىيەدــ ــ ىگنىيەد ــ
قىتقاشالوب ــ قىتقاشالوب ىناناسىنــ ــ ىناناسىن ۋاساجــ ــ ۋاساج ىگەدنىنوجــ ــ ىگەدنىنوج ــ
ـىسىنىسۇ ڭىدزىمىلە»»ـىسىنىسۇ ـ ڭىدزىمىلە كەشەلەكـ ـ كەشەلەك ىعادلىج55ـ ىعادلىج
ـەناج ىعادلىج1515ـەناج ۋمادىعادلىج نىسابوجۋماد ەدنىكسەكنىسابوج ..ىدىدەدنىكسەك
ىپلاج ـــ ىپلاج سىلىجامءـــ ـــ سىلىجامء نىحۋرـــ ـ نىحۋر يادىعاديوـ ـ يادىعاديو ـ
،ۋەتتىگۇ ـ ،ۋەتتىگۇ ۋرىدنەلىتكەيادـ ـ ۋرىدنەلىتكەياد نەننىگۇب،نىشۇءـ ــ نەننىگۇب،نىشۇء ــ
پاتساب زىمىتەزاگپاتساب ىشنىسەب««زىمىتەزاگ ىپلاجىشنىسەب سىلىجامءىپلاج سىلىجامء
ـىحۋر ىگزىگەنـىحۋر ــ ىگزىگەن ادىتاســ ــ ادىتاس ـىلۋانرا»»ــ نىرادياـىلۋانرا نىراديا
،پىشا ياتاعابرات،پىشا ڭىنىعامياياتاعابرات ىپلاجڭىنىعاميا سىلىجامءءىپلاج سىلىجام
نىحۋر ىگەدۋرىدنەلىتكەياد،ۋنەريۇنىحۋر ىدناجىگەدۋرىدنەلىتكەياد،ۋنەريۇ ىدناج
اتتايلاماا ـــ اتتايلام نەمىرىرـــ نەمـ نىقراجـ ـ نىقراج نىرالاراشـ نىرالاراشـ پوكـ پوكـ ـ
ناج،ادىعرۇت ىلىتقاج--ناج،ادىعرۇت ىديەلەنيەبىلىتقاج ..ىديەلەنيەب
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ىتكىلىكە ،پالامياجـــــ ـــ
تاحنۇء ەگزىمەشكەتـــ ــــــــــــ
!زىڭىلىسوق

راباحىدزىڭام

اقترىس« كىسەـــ ڭىدزىمىلەۋشاــ ــ
يادناقراء،ىتاساياستەكەلمەمىگزىگەن
ىدڭۇدۋپ.»ىدياملوباعۋقتىۋاادـاتتىقاۋ
قىشا،ڭىدۋرەگي ڭىدۋاتسۇـــــ 30ــ
نىعىدلىج ۋاتقىتتۇقـ ادنىسىلانيجـ سابـ ـ
يالىبڭيپنيجيشيجۋش ڭەرەتپەدـ
پاتا نىس:ـىتتەسروكـ ـاعراتسىياس-ـ
نەگلەكپودء زىبء،نىياسـ ڭىتحيراتـ
ۋسابـاعلا انىساكيگولـ ،زىمىۋنۇسيوبــ ـ
انىمىعاۋمادڭىدرىۋادء ،زىمىۋسەليۇــ ـ
،زىمىۋسەكياسەنىگەلىتڭىنىساراقۇبقىلاح
مىلرۇعانا قىشاــــ ۋاتسۇــ تراشــ -ــ
ادنىيادعاج مىلرۇعاناـــ ىراعوجــــ ــ
زىمىۋرىساـەگەزۇجىدۋمادـىلاپاس
.كەرەك

ڭىنوگڭۇجىعادزىمىنامازۋشاكىسە
نىقيا ،ناعاساجـامروفەر.ـىسىگلەبـ ـ
كىسە ناتتىقاۋماتسانادلىج40ناقشاـ
،نىيەداعۋعىشاقترىسنەدۋزىگنە،ىرەب
نەدۋرىكانىمىيۇادۋاسكىلىزۇجەينۇد
رىبء« رىبء،ۋەدلەبـ ىدلوجــ ەگرىب»ـ ــ
اعۋرۇق وگڭۇج،نىيەدــ قىلاراقىلاحـــ ــ
ڭىتتەدنىنەدۋزىكتونىسەمروكتروپمي
نىماداقۋشاكىسەاتقاسارىشۇـانىلاپقى
ادنوس وگڭۇج،نىيەدـەگۋتەدزەتادـ ـ
تەكەلمەم نىساپقاقـ سىلىرۇق،پىشاـ ـ
ىدناباتـەگۋزىگرۇج اعاموت،پىلوبـ -ــ
يالىتراج،ناتقىتقىيۇت ناتقىتقىيۇت-اعاموتـ
ناج ىگنىيەداعۋشاكىسەىلىتقاج-ـ
،پىرىساـەگەزۇجـىتسىلىرۇبـىلۇ ـ

پىتىمادنىزوء ەينۇد،ناتساملاقـاناقـ ـ
تىقابەدـەنىزۇج سابلادء.ىتتاراجـ
:يەدنەگەتپىرادـاسابڭيپنيجيشيجۋش
اقترىس« كىسەـــ زىسكىدزۇىدۋشاــ ــ
نىيەگڭەدۋشاكىسەاقترىس،پىتيەڭەك
كىسە،پىتالىراعوج ىلىقراۋشاــــــ ـــ
ىنامروفەر ىدۋماد،ۋەبەجــ ۋەبەجـ __ـ
زىمىلە زىسكىدزۇادۋمادڭىدـــ اڭاجـ ــ
اعراتسىبات لوقــــ تەجـ ىگەدنىۋزىكـ ــ
ىدزىڭام لىساـ تايلاما.»ـ 40نەكتوـ
نادلىج ماتساــ ىعاتتىقاۋـ وگڭۇجـــ ــ
ڭىنىساكيمونوكە كىسەىۋمادــــ ۋشاـ
،نىگىدنەگلەكاعلوقادنىيادعاج-تراش
ڭىنىساكيمونوكەـوگڭۇجـىگەتكەشەلەك
ىراعوج ىلاپاســـ ەگەزۇجىدۋمادـــ ــ
ىۋرىسا زوسء،ادــ ىتكىسە،قوجــ ــــ
ادنىيادعاج-تراشۋشااراقياەدىتپىتء
نىگىدنىتەلىزىگرۇج ڭىنوگڭۇج.ىدەدلەلادـ
ناعلىشا ىساپقاقــ كەت،ىدياملىباجــ ــ
ناعراب نىياســ اراقياـ ىدالىشاـ لۇب.ـ ـ
ڭىنوگڭۇج قىتتىقاۋقازۇەناجقىدلاەرـ
ىتەجاقۋماد ەدنىزىگەنـــ ناعاساجــ ـــ
قىلايگەتارتس ىماعلاتــــ سىءىراءــــ
ڭىناكيمونوكەىلىقراىتەكەراكىدنىزۇج
نىۋنادناھاج ەينۇد،پىتەلىرەگلىـــ ــــــ
نىراتقىلاحلەراءـىگەدنىزۇج اقتىقابـ
.ەدۋتلەنەك

ساب پەديالىبڭيپنيجيشيجۋشـ
پاتا رىبء،تەكەلمەمرىبء«:ىتتەسروكـ
مەنەدلۇگتلۇ زوسء،نەكەىديەدــ ــ

ادنىساكيگولۋەلىرەگلىاعلاڭىتحيرات،قوج
رىۋادء،ىۋەلىرەگلى ڭىنىۋمادـ ادنىنىعاـ
كەرەكىۋماد رىزاق.»ـ ىزۇجءـەينۇدـ

ادلىج100 ناعاملوبـ ىتسىرەگزوروزـ
ناتساب اڭاج،ەدۋرەكتوـ اشرادياىتپيتـ
ۋنىباقــەپكوسۋريۆ ڭىنىتەدنىــ ــ
ەدمەلا نەنىڭەكـ ىۋلاراتـ روزـىسوـ
لەدەجـىتسىرەگزو راڭىس،ىتتلىبۇقـ ــ
قىدزاپماعروق،قىلىتقاج ،پىنىقساــــ ــ
قىلاراقىلاح ڭەرەتـانراــــ ،پىلەتتەرـ ـ
زىسقارۇت،قىدزىسقىنرو رالروتكافقىدـــ ـ
ەروكـىنانىم.ـىتتراـىتكەنروك ۋلىبءـ
كەرەك ڭىناكيمونوكە:ـ ىۋنادناھاجــ ـ
ارانىشىء ،ىدلوبپاتاعنىقلوتامراتياقـ
ىزۇجءــەينۇداديالا ارازوءــەتساــ
رىبء،ناعنالاشمۇت نەگنەتكەلوبنەنىرىب-ـ
ەگيۇك پىتياقـــ كىسە،ىدياملاروــ ــ
ۋسەبلەس،ۋشا ،مىقۋايحيراتەدىلاءـ
كىلىدمىيتارازوء ڭەت،پىزىكتەجـــ ــــ
ۋلەنەكـەككىلىگي .ىگەلىتلەەدىلاءـ
پىلاپىۋاجىتكىسەەدرىۋادـىگرىزاق
نەپسىلىرۇق يادناقراءنىتيەدماسىلانياـ
ناج،يو نىسالابـ نىتياپتىۋجـانىناجـ ـ
يادناقراء نەنمىزو،لىساتءــ رازوــــ
مىكشە زاپمىڭەج،قوجـ ىدالانىرابءــ
نىتيەد يەدلەگۇتقىلاسابلاديادناقراءـ
حيرات تەكەراـىسراقـانىنىعاـ ەينۇد!ـ
ىزۇجء راقلاشـىساكيمونوكەـ ،زىڭەتـ
ڭىنىزۇجءـەينۇد راقلاشـ پىلا،زىڭەتـ ـ
ەينۇدمىك-ەدمىك،ناقساتۇتىراتتيحۇم

ىزۇجء انىۋساتۇتڭىنىراتتيحۇم،زىڭەتـ
زىسنىرو ،اسنىرۇـاعۋلوبـىگرەدەكـ ـ
يەدلەگۇت نىلاءـ يەملىبـ رۇقـ ـاعلايقـ
نەملىۋادىسراق!ىدالوباناعۋنىلاس
الوبتەگوبەتساەگزىبنىقلوتامراتياق
ڭىتحيرات،ىدياملا ادنىعاجسىرۇدـــ ــ
كىسە،پىرۇت نەپقىلىدناباتىدۋشاــ ـ
ىپلاج كىتتەبـــ قىشا،پىتيەڭەكــ ــــ
ىزۇجءـەينۇد ىدۋرۇقنىساكيمونوكەـ
ڭىتتازمادا،زىمىۋتەلىرەگلى سالرىدعاتــ
قاترو زىمىۋتەلىرەگلىىدۋرۇقنىساعلۇتـ
.كەرەك

نەدرىزاق ڭىدرىساعـىسوــ ـاتروــ
ياپپاجزىمىلەتىقاۋـىگنىيەدـەنىنەش
كىتسيلايستوس ناعنادنامازىسوـــــ ـــــ
ىدۇق تەكەلمەمـىتتەرـ نىتارۇقــ 30ــ
نانۇم،لىج رىبءـىعيالىبــ ەدلىگزەمـ ـ
ەكسىرەگزوەدىلەدرۇكمىلرۇعانازىبء
.زىمەلەكپودءاعاتروـىقترىسـىلوت
ايتراپ ىتكەزەك-19ـــ قىلاتروـــ ـــ
ڭىنىتەتيموك ىسىلىجامءىپلاجىشنىسەبـ
لە،اراقىلاح انىيادعاجــىشىءــــــ ــــ
ىرەكشى يەلـ ۋادلاتــ ەينۇد،پاساجــ ـــ
ڭىنىزۇجء نەكلۇــــ نىمىقۋاــ لادءـــ
ىگەدنىلىگزەم»قىدلىجسەب-14«،پىرەگي
ڭىدزىمىلە كىتتەبـىپلاجـانىۋمادــ ـ
ابوج اڭاج،پاساجــ اڭاج،اعيادعاجــ ــ
ىگەدنىشىلە،پىرىتوـەسەليۇـاقپالات
نەكلۇ ىدمىلانياــ ىگزىگەنــ اعلۇتـــ ــ
لە،نىتەتە اراقىلاح،ىشىءــ ىدنىســ ـ

سوق مىلانياـ نىتيەبەجىرىبء-نىرىبءـ
اعلاىدۋرىتساتپىلاقنىسانراۋمادـاڭاج
ىديوق ىگەدنىشىلە.ــ نەكلۇــــ ــ
مىلانيا ـەتساۋتەـاعلۇتـىگزىگەنىدــ
پىۋاجـىتكىسە پىلاـ قىيۇتـ مىلانياـ ـ
ۋاساج ڭىتسىنارۇسىكشىاتياق،سەمەـ
ىكسەموك نىشۇكـــ ۋرىدنەلەلۋاســ ـــ
اراقىلاحنەمىرازابىشىءلەـىلىقرا
نىرازاب مىلرۇعاناـــ يادىعاديوـــــــ ـــ
لە،اراقىلاح،پىرىتسالۇ ــىشىءــــــ
ىدنىس ىكە،نادرازابـىكەـ ـىلرۇتءــ
،پىنالادياپيادىعاديومىلرۇعاناناتقىلياب
قىشا ادنىسىرابۋمادـ قىلايگەتارتسـ ـ
ىتقىلىتقىرى مىلرۇعاناـــ يادىعاديوـــ ـ
اعلوق ۋرىتلەكـــ پىلوبـــ ىدالىباتــ .ــ
ىتكەشەلەك ەكتەبــ وگڭۇج،ادناعلاــ ــ
كىلىدمىيتارازوء ڭەت،پىزىكتەجـــ ـــ
نىتەلەنەكـەككىلىگي ىنايگەتارتسقىشاـ
نەپقىلىدنابات كىسەاقترىس،پىناتسۇـ
نىيەگڭەدۋشا ىپلاجــــ كىتتەبــــ ــــ
،پىتالىراعوج مىلرۇعاناــــ ىراعوجـــ ــ
ىگەديەگڭەد قىشاــ ـاڭاجـاكيمونوكەـ
نىسىلىزۇتء مىلرۇعانا،پىرۇقـــ ڭەكــ ـ
مىلرۇعانا،ىگەدمەلوك ،ىعادالاسڭەكـ
مىلرۇعانا ڭەرەتـ ـاقترىسـىعادىتاسـ
ىقترىس-ىكشى،پىراقتاىدۋشاكىسە
ىدرازاب روتكاف،ىدۋرىتسالۇـــ ــــــ
نانىعىلياب مىلرۇعاناىدۋنالادياپقاتروـ
مىنو نەپكىلىدـ ەگەزۇجـــ ،پىرىساــ ـ
قىلاراقىلاح ەدەكەسابنەپكىتسەبلەسـ

قىدمىسابـاڭاج ەينۇد،پىرىتساتپىلاقـ ـ
نەنىزۇج شۇكـىشۋاعزوقـاعۋمادــ ـ
نەمۋلا ڭىنوگڭۇج،ەگرىبــ ىۋمادـــــ
ىلىقرا ەنىزۇجـەينۇدادــ مىلرۇعاناــ ـ
.ىدەزىكتەجكىلىدمىيتىسقاج

ياحڭاش ەكتەمەرەك،الاقـىتقڭادــ ــ
زىسكىدزۇ ىدڭۇدۋپ.رەجناعلوباۋكـ
قىشا،ڭىدۋرەگي ڭىدۋاتسۇــــــ 30ــ
ادنىلىج لوقــ نەكتەجـ ـىتكەنروكـ
راتسىبات اشوگڭۇجـــ كىتسيلايستوســـ ــ
ناعلوبىدناجڭەانىعىلىدلازبامىزۇتء
لەلادلاەر ،ىدەلرىزاـــ امروفەرــ ــــ
،ۋاساج كىتسيلايستوسەناجاعۋشاكىسەـ
ۋرىدنادنامازىسو انىسىلىرۇقـــ ڭەــــ
ىدنىلاج قىتتايلاماـ قاعياـ ىدەلرىزاـ .ـ
ڭىنىۋمادـوگڭۇجـىگەدرىۋادـاڭاج ـ
ىدنىبيا ادنىراپاســ زوسء،ڭۇدۋپــــ ــ
مىلرۇعانا،قوج ىراعوجــ ەديەگڭەدـ ـ
امروفەر كىسە،ڭىدۋاساجــ ڭىدۋشاـــ
لوج راشاـــ ياپپاج،ىدراگناۆاــ ــــــ
تەكەلمەمناعنادنامازىسوكىتسيلايستوس
ڭىدۋرۇق ،ىسىشيوتاـــ تروتء«ـــــــ ــ
ىدمىنەس ۋەلىگيا»ـــ ڭىنىتايلاماـــ ــــ
ىسىگلۇ زوسء،ياحڭاش،ىدالوبـــ ـــــ
ەينۇد،قوج نىزۇجءــ نىتاتاراقتلاجـ
ىدرەتتەمەرەكـاڭاج زوسء،ىداتاراجـ ــ
كىتسيلايستوس،قوج ناعنادنامازىسوــ ـ
تەكەلمەم ڭىدۋرۇقــ نىتەبلەكـاڭاجـ ـ
!ىدالوبنىتيەلىگيا

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

نىقلوتتاقاراق:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

زىمىشلىتء نيلنۇچڭاۋــ ـىتكىرە،ـ
ىشلىتء ىديالراباحڭيجــىكــــ .ـــ
سىمـۇج‹« ادنىسىرابــ ۋەلەيبراتـــ ›ـــ
اشمىسوق زىمىگىتسەتكىرەسـىتاجاراقــ ـ
نەنىنوج روز،ادنىنىش،ادناعلاــــ ــــ
ادلوق لۇب،ىدلوبۋــ ىنىجراقـــ ـــ
تەمزىق ڭىدرەلرەكــ قىتسىمرۇتـــ ــــ
اشمىسوق ىتاجاراقــــ ەدنىتەرــــ ــ
،زىماتارات ڭىنايتراپـ ـانىتاساياسلازباـ
سىعلا زىماتياــ ڭىديا-11ىدەد»ــــ

ىنۇك-17 كەشەۋاشــ ڭىشنيشڭابــ ـ
تروپمي تروپسكە-ــ ادۋاسـ ىتكەشـ ــ
ڭىنىگىتسەتكىرەس سابـــ ىروتكەريدـ ـ
.ڭىفەۋشنىش

لىيب نەتتەدنىـ ۋەدنىگزىت-ۋناتقاسـ
نەنىبەبەس كەشەۋاشــ ڭىشنيشڭابــ ــ
تروپمي تروپسكە-ـ ادۋاسـ ـىتكەشـ
ڭىنىگىتسەتكىرەس نىبىساكــ ىۋتىمادــ ـ
اعلاپقى ،ىدارىشۇــــ كىتسەتكىرەســ ــــ
سىمۇج« ادنىسىرابــ ىدۋەلەيبراتــ »ـ

،پىتەتسىرو اقتاساياســ ەلەدزىگەنــ ــ
،پىرىتو زىق7ــ ەگرەكتەمـ شۇءـــــ
ىنىيج،قىليا ـاشمىسوقناۋي6300ــ
.نەكتەشىنىتوءتاجاراق

اعۋسىعۇ نەتتەدنى،ادناعاراقـــ ــــ
ىعادۋرىدنالىيادۇىدۋەدنىگزىت-ۋناتقاس
ىدۋناتسىمۇج ىدۋناتسىمۇج،ۋرىتقىنروـ
زىساماتماق نىتەمزىقۋتەــ ـىتقىلىعڭىتـ
ۋەتسى زىمىعاميا،نىشۇءـ ڭىتتەدنىــ ـ
ادنىسىرابتاراجيت،سىرىدنوءادنىلاپقى
قىتتىقاۋ اققىلىشنىيقـــ ،ناققىلوجــــ ـــ
ىبىساك،ىسىمۇج ،نىعاش،اتروناعاتقوتـ
قاسۇ ڭىدرادنىروپىساكـ ـىگەدنىشىـ
ىدرەلرەكتەمزىق ،پىرىتسادمىيۇــــ ــ
سىمــۇج« ادنىسىرابــ ۋەلەيبراتـــ »ــــ
راءياراقانىناسماداەنىرەدنەگزىگرۇج
انىياــاعمادا مەشلوقىدناۋي300ــــ ــ
اشنىيوب ادناعلوبقازۇڭەـــ ـاعيا6ــ
كىتپىساكـىگنىيەد اشمىسوقۋەلەيبراتـ
.نەگرەبنىتاجاراق

ڭىدرادنىروپىساك نانىعاپسىققىلىشنىيقـ
ناۋاسلىيب،نىشۇءۋسەتكەموكەنىۋتو
»ۋەلەيبراتادنىسىرابسىمۇج«ـىنادۋا
اشمىسوق نىتاجاراقـــ ۋتاراتــ ـىلىقراـ
كىدلىپەكەكسىرىدنوڭىدرادنىرـوپىساك
نىمىنەسۋرىتقىنروىدۋناتسىمۇج،پىتە
ڭىدرادنىروپىساك،پىتيەشۇكمىلرۇعانا
.ىدەبەجنىۋمادىدناياب،زىسۋاقا

نىتەزىكتەجكىلىدمىيتاعنىروپىساك«
تاساياسـىسو ىدلوبـىلادياپـاساـ .ـ
ڭىدزىمىگىتسەتكىرەستاجاراقاشمىسوق
رەسۇت نىنۇقــ اشنىرابــ ،پىتيازاــ ـ
نەتتەدنى ۋناتقاســ ۋەدنىگزىت-ـــ الاـــ
نەگلەك ،ادنىنىش،ىتتەدڭەسابىدلاپقىـ
قاجـەتو ىدلوبـىسـ ناۋاسىدەد»!ـ ـ
كىتتەمۋەلاقىدنادۋا ىتكەشسانىتاقـ
كىلىشرەكپاۋاج ڭىنىگىتسەتكىرەســــ ـــ
.نارىزۋوجىروتكەريد

لىيب نەتتەدنىـ ۋەدنىگزىت-ۋناتقاسـ
،ەگرىبنەمۋەتسىيادىعاديونىتەمزىق

ىعادزىمىعاميا ىشۇكماداــ ـىعىليابــ
ەناج قىدماعوقــ ۋرىدنادزىساماتماقــ ـ
ىگەدنىسەيۇج رەلرەكتەمزىقــــــ ــــــ
يەلىرەكشىـاعرادنىرـوپىساك ،پىرابـ ـ
سىمۇج« ادنىسىرابــــ ۋەلەيبراتـــ »ــــ
نىتاساياس سىمۇج،پەتتىگۇـ ادنىسابــ
نىروپىساك ـەگۋتىكەبـەنىرەلرەكتەمزىقـ
ۋادلوج نىسىرابـ لىڭوك،پىتەريۇــ ـــ
،پىرىدنىعۇىدرەتسىىتسىيتءەگۋلوب
ڭىتتاساياس ىعادنىۋناتقانايتــ تەگوبــ ـ
.ىتشاىدرەدنىيۇت

ىتكىلىگرەجزىمىعاميا،ترىسنانۇم
اعيادعاج ياراقــ اراشـ ،پەلىگلەبـ ـ
سىمـۇج« ادنىسىرابــ ۋەلەيبراتــ »ڭىدـــ
نىرالاراشـىلرۇتء ،پالاشاـ سىمۇج«ـ ـ
ادنىسىراب ۋەلەيبراتـــ ىگەدنىنوج»ـــ ـــ
تاجۇح نىبىتراتءسىمۇجنەمىحۋرـ
ڭاتاق ەگۋتىكەبىلرىعوش،پىرىدناتقانايتـ
ۋادلوج ۋتاسوبىجراقنەمـىمىزرەمـ
نىمىزرەم شىنىتوء،يەمەلىگلەبــ ۋتەــ

،يامرىدناتقارۇتمىرىيانىيادعاج-تراش
،پىتىكەباتتىقاۋناعادلوجرادنىروپىساك
.ىدرىتىبءلەدەج

نەمىنوس قىدماعوقزىمىعاميا،ەگرىبـ
اتماق ۋرىدناتسىمۇج،ۋرىدنادزىسامــ ـــــ
نانىعىليابـىسەيۇج ىرىء،پىنالادياپـ ـ
ىدناس قىليس،پىرىتسىلاسنەپتەمىلامـ
نىتەسەليۇانىتراشۋلانىتاجاراقـاشمىسوق
رەدنەمرەلرەكتەمزىق،نەمرادنىروپىساك
ەدنىزەك لادء-ەملاد«،پاساجسىناليابـ
ۋزىكتەج نىساراش»ـ ىعنىرۇب،پىراقتاـ ـ
نىروپىساك« تاساياســـ »ىدۋەدزىـــ
تاسايـاس« ىدنىروپىساكــ »ـەگۋەدزىــ
.ىتترەگزو

ەگرىزاق نىيەدــ ادزىمىعامياـ 224ـ
نىروپىساك سىمۇج«ــــ ادنىسىرابـــ ــ
ۋەلـەيبرات نىتەمزىق»ـ ،پىتەتسىروــ ــ

نويلليم3ـىپلاجـاعمادا6759 178ـ
ڭىم تاجاراقـاشمىسوقناۋي800ـ ـ
.ناعلىتارات

قىيارىساەگەزۇجىدۋمادىلاپاسىراعوجمىلرۇعاناادنىيادعاج-تراشۋاتسۇقىشامىلرۇعانا
ەدنىنوجۋرىدنەلىتكەياد،ۋنەريۇنىزوسءىدزىڭامنەگەليوسادنىسىلانيجۋاتقىتتۇقنىعىدلىج30ڭىدۋاتسۇقىشا،ڭىدۋرەگيىدڭۇدۋپڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب__

ىسىشۋلوشڭىنىتەزاگقىلاح□

زىمىشلىتء ىديالراباحڭيتڭاۋــ .ــ
پاتسابىدزىبءىساكيەچايايتراپقاتسىق«
كىتسەبلەس نىۆيتارەپووكــ نانناعرۇقـ ـ
ەشۇمەنىۆيتارەپووككىتسەبلەسىرـەب
نادۋلوب ىسىرىكڭىدزىمىسابتو،ترىسـ
راء،پىلىرىدنادزىساماتماق نەدرەجۋمـ
ڭىم نىتەزىگرىكسىرىكقىترانانناۋيـ
قىدلوب نەمىنوس.ــ رىبءـــ ،اتتىقاۋـ ــ
كىتسەبلەس ڭىنىۆيتارەپووكــ ۋرىتپەكـ ـ
2000انىيا،پەتسىسىمۇجادنىدوۆاز
ادنىسالانياناۋي ىقاكەبڭەــ نىمالاــ »ـ
كەشەۋاشــاتقىۋجىدەد الاقـــ ـىسـ
ڭۇگرا ىعادنىعاتسىقيشقامۇتىعىشالاقـ
ىجڭۇج لاسرەۆينۋــــ كىتپىسـاكـــ ـــ
كىتسەبلەس ڭىنىۆيتارەپووكـ ـىسەشۇمـ
.ناۋيڭيبيل

يشقامۇتىرەبنادرادلىجـىعنىقاج

ىدمىناتـىساكيەچايـايتراپـىعاتسىق ـ
،پالاڭاج ايتراپ«ــ ىساكيەچايــ +ــ
كىتسەبلەس ىۆيتارەپووكــ ـىتەمزىق»ــ
ايتراپ،پىرىتساراقەنەسلەبنىلوجاڭاج
ىرەلەشۇم نەپقىدلىشاماتسابــ قانىســ ـ
ىگلۇ،پاساج مىقۇتىلاپاس،پىتەسروكـ
نىتروس ،پىرىتسالىپلاجنەپشۇكروزـ
كىتسەبلەسكىتپىساكلاسرەۆينۋىجڭۇج
نىۆيتارەپووك نىساكيەچايايتراپ،پىرۇقـ
كىتسەبلەس ڭىنىۆيتارەپووكـ ـۋەبەج«ـ
،پىرىدلانيا»ـەنىسىش نەن80ـ قىتراـ
ىناۋراش روديماپ،ىرەگۇجــ ـەگۋگەـــ
ڭىتقاتسىق،پاتساب نىسىرىكۆيتكەللوكـ

.ىدرىسانانناۋيڭىم100
ايتراپ ىساكيەچايــ نەمــ ـايتراپـ
ڭىنىرەلەشۇم ادنىعىدلىشاماتسابـ ىجڭۇجـ
رىبءىۆيتارەپووككىتسەبلەسكىتپىساك

ساتۇت لىۋا،نىتەگەاشنىيوبسىرىسپاتـ
قىلىشاۋراش رىبءنەمىراتقىدباج-لارۇقـ
ساتۇت قىلاكينحەت،نىتيادماقـ ناتقاجـ
رىبء ساتۇتـ كىلىشكەتەجـ ،نىتەتەـ ـ
ىدمىنوء رىبء،نىتاراقسابساتۇترىبءـ
ساتۇت پادلامىساتـ نىتاتاسـ تاراجيتـ
.ىدرىتساتپىلاقنىسامروف

كىتسەبلەس ىۆيتارەپووكـ كىتپىساكـ
ىدرەتكينحەت ڭىتقاتسىق،پىتەسىنىسۇـ
ڭىنىرەج تراشــ ،ياراقـانىيادعاج-ـ ـ
ىرەگۇج ىمىقۇتـــ نەمـــ روديماپـ ـ
شىقتياڭىتىدمىسەليۇ،ۋادڭاتنىساسيام
ىدرالىتقايسۋراقساب-پىعابيملىع،ۋرەب
يەجگە ىليەجگەت-ـ ،پىرىدنىسۇتءــ ـ
ىتكىلىشمىگەىدمىنوءىراعوج،يملىع
ەگەزۇج ڭىنىرەگۇج،پىرىساـــ ۋمـــــ
قىدنىساب مىنوءـــ نىرەشلومـ 1300ــ

ڭىدروديماپ،اعمارگوليك قىدنىسابۋمــ
.ىدزىكتەجاعاننوت8نىرەشلوممىنوء

قاتسىق ىرادنىعرۇتـــ نىگەــ ۋگەـ
پەتسىسىمۇجادڭامنىقاجادنىسىراب
سىرىك لىج؛ەسزىگرىكـ ادنىڭوســــ ــ
.ىدەزىگرىكسىرىكنەدۋسىلوبسىبات

ماتسانادۋم4000« ەگرەجـــ ــــــ
رەگۇج ماتسانادۋم3000،ىـــــ ــ
روديماپـەگرەج ،پىگەـ نويلليم15ـ ـ
نانناۋي قىتراـ قاتسىق،پىزىگرىكسىرىكـ
ڭىنىرادنىعرۇت ىتسىرىكــ ىتقىنروــ ــ
انىۋرىتترا ىدنەمراپــ قىدلىشاماتسابـ ـ
كىتتە ىجڭۇجىدەد»ـ لاسرەۆينۋــ ــ
كىتپىساك كىتسەبلەسـ ڭىنىۆيتارەپووكـ ـ
.وگنيشيۋىسىتپاۋاج

ىجڭۇج لاسرەۆينۋــ كىتپىساكــ ـــ
اعمىلانياىدرەجىۆيتارەپووككىتسەبلەس

ىسىلىرۇقايتراپادنىسىرابىتەمزىقۋلاس
كىتسەبلەس ڭىنىۆيتارەپووكـــ نىۋمادــ
پەبەج ۋماد،ناتساملاقــ انىعىليابـــ ــــ
نىعىدناعلانيا ىدراعڭاـــ ،نەمىنوس.ـ ــ
كىتسەبلەس ىۆيتارەپووكــــ ايتراپــــ ــ
ىساكيەچاي ايتراپـــــ نىرەلەشۇمـــ ــــ
ايتراپ،پىرىتسادمىيۇ ىرەلەشۇمــــــ ـــ
تەمزىق ۋەتوـــ نەنىتەرتاـ نىۋەشۇــ ـ
مەدەكسىرىدنومىرىيا-مىرىيا،پىرۇق
نەمرازاب،ەگۋرەب سىناليابــ ـاعۋاساجـ
ەگۋەتوتەمزىقانىسىمرۇتقىلاحەناج
ڭىتۆيتارەپووك،پىرىدناتپاۋاج نىۋمادــ
.ىدەبەجىدمىنوء

كىتسەبلەس« ىۆيتارەپووكـ ىلىقراـ
ناتترىس سىمۇجـ پىۋاتـ ەدنەگەتسىـ ـ
ڭەانىلىج،نىيەدـاعناۋي6000ـانىيا
ەدنەگەدزا ڭىم50ــ سىرىكناۋيــ ـ

ەگۋزىگرىك نەمىعنىرۇب،ىدالوبــــ ــــ
قىراپيەتكوكنەمرەجادناعرىتسىلاس
راب يشقامۇتىدەد»ــ ڭىنىعاتسىقــ ــــ
.ي-نىۋامىنىعرۇت

كىتسەبلەس+ىسىلىرۇقايتراپ«رىزاق
ىۆيتارەپووك يشماقۇتـىسىگلۇۋماد»ـ
.ىتتراترىماتڭەرەتادنىعاتسىق

ادماداقـىسەلەك ىعاتسىقيشقامۇتـ
ايتراپ ىساكيەچايــ ىتقاتسىق-لىۋاــ ــ
ىدۋرىدنەدلۇگ ىدرەج،پىتەياروـ ــ
اعمىلانيا ىدۋلاســــ ،پىتەدلەدەجـ ــ
نىيۇتء ىدرادناسىنىدـــ ەنەسلەبـــ ــــ
ڭىتقاتسىق،پالراپسوج ۆيتكەللوكـــــ ـــ
نىساكيمونوكە مىلرۇعاناــ ،پىتىمادــ ــ
قاتسىق ڭىنىرادنىعرۇتــ نىساتلاقــ ــ
ىتپىتء اتياپماقەدــ ىشكەپسۇتــ ــ
.نەكە

راپاساڭاج،اماتسابڭىت

】

▲

ىتترەگزو»ەگۋەدزىىدنىروپىساكتاساياس«»ىدۋەدزىتاساياسنىروپىساك«
ىتتلەنەكەككىلىدمىيتىدنىروپىساك224ىعادزىمىعاميا»ۋەلەيبراتادنىسىرابسىمۇج«■

ىدلانياەنىگەرىتڭىنىرادنىعرۇتقاتسىق»ىۆيتارەپووككىتسەبلەس+ىسىلىرۇقايتراپ«
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يالىبڭيپنيجيش اسابپەدــ ىدەتپىرادــ :ـ

ىتتەكەلمەم ىگزىگەنـــ ىلىقراڭازــ ەگنوجــ ــ
ەگۋزىگرۇجكىليباشنىيوبڭازىگزىگەن،اعۋلاس
ىدنابات ۋلوبـ قىلىشساباققىلاحايتراپ.كەرەكـ
پىتە ،ىدراعىشىدرادڭاز،ىدڭازـىگزىگەنـ ـ
اققىلاح قىلىشسابـــ پىتەــ ،ىدڭازـىگزىگەنـ
ىگزىگەنەدىزوءڭىنايتراپ،ىدراقتاىدرادڭاز
ەدنىمەلوكرادڭاز،ڭاز لىميقـــ ىدەزىگرۇجـ .ــ
لىكۇب قىلراب،ىقلاحتلۇراءــىگەدلەـــ ــــــ
تەكەلمەم ىرادناگروـ نەمـ ،رەتشۇكـىلۋراقـ
ىسياقراء يساياســ رالايتراپــ ـىسياقراءـەناجــ
نىروسىء،نىروپىساكىسياقراء،راتپوتقىدماعوق
زوسء،ىرادمىيۇ يەدلەگۇت،قوجــ ـىگزىگەنــ
يەدلەگۇت،ىۋتەىمەشلولىميقىلرىبۇتءىدڭاز
ىگزىگەن ڭىنڭازــ نىلەدەبـ ىگزىگەن،ۋاعروقـ ــ
ڭىنڭاز انىۋلىراقتاــ كىدلىپەكــ تەمزىقۋتەــ ــ
نىگىلىشرەكپاۋاج ىۋالاقراـ ىتتەكەلمەم.كەرەكـ
ىگزىگەن،اعۋلاسـەگنوجـىلىقراڭازـىگزىگەن
كىليبـاشنىيوبڭاز ۋلوبىدناباتـەگۋزىگرۇجـ
ىگزىگەن ناعرىدناتقارۇتڭازـــــ وگڭۇجـــــ ـــ
كىتسينۋمموك ڭىنىسايتراپـ قىلىشسابـ نانىنروـ ـ
اعۋامىعزىم ىدناباتـــ ىگزىگەن،ىدۋلوبــ ڭازــ
ناعرىدناتقارۇت ىسارۋتاتكيدىسايتاركومەدقىلاحـ
ىدنىس تەكەلمەمـ نانىمىلىرۇقـ قىلاحـەناجـ ـ
ىدنىسـىمىزۇتءـىياتلىرۇق نانىمىلىرۇقكىليبـ
.ىديتماقىدۋلوبىدناباتاعۋامىعزىم
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ۋلاسـەگنوجـىتتەكەلمەم ەگنوجنەمىسەيۇجـ
ۋلاس نىتەلىباقـ ىدۋرىدنادنامازىسوــ نەمڭازـ ـ
ۋلاسـەگنوج نەمىسانراـ ىدناباتەگۋتەلىرەگلىـ
ۋلوب كەرەكـ ىتتەكەلمەمۋلاسەگنوجنەمڭاز.ـ
ۋلاسـەگنوج ڭىنىتەلىباقۋلاسەگنوجنەمىسەيۇجـ
نەمڭازياپپاجىتتەكەلمەم.ىشىنەيۇسىدزىڭام
ادناعلاسـەگنوج ىتتەكەلمەم،اناعـ ۋلاسەگنوجـ
ڭىنىسەيۇج ،نىگىلىدمەشلو،نىگىلىلەيۇجـــ ـــــ
نىگىلىتسەكياس ىدمىنوءـــ زىساماتماقـ ـەگۋتەــ
ادنوس،ىدالوب ڭىنماعوقـاناعــ نىمىناتقاتروـ
ىراعوجڭە ىلۇ.ىدالوبـاعۋرىتسىيۇـەتكەشـ
ىلۇ،ىتسەرۇك ىلۇ،ىنايرەنەجنيــ ىلۇ،ىتسىءـ
ىدنامرا رىبءـ ساتۇتـ پالراپسوجـ ۋتەلىرەگلىـ
ىتايلاما ياپپاج،ادنىسىرابـــ كىتسيلايستوســــ ــ
ناعنادنامازىسو تەكەلمەمـــ ڭىدۋرۇقــ اڭاجـ ــ
ادنىراپاس زىبءـ نەمڭاز،اعۋلاسەگنوجنەمڭازـ
ىدۋلاسـەگنوج ڭاتاقـ نامءمىلرۇعانااعۋراقتاـ
نەمڭاز،پىرەب ڭىدۋلاسـەگنوجــ ىدرىبۇتءـ ـ
ىنەجەم،ۋەدمەكەب قازۇ،ۋرىتقىنروــ اققاشالوبـ
ىدمىيتء يادۋلوبـ ىدزىڭامـ نىلورـ مىلرۇعاناـ ـ
يادىعاديو ىلۋەلەاشنىيوبڭاز،پىرىدنەلەلۋاسـ
نىس اعراتسىياس-ـ پەتوتــ ىلۋەلە،ەگۋرەبــ ـــ
پىۋاح نەدرەلرەتاق-ــ ىلۋەلە،اعۋناتقاســــ ـــــ
ىدرەلىگرەدەك ىلۋەلە،ەگۋڭەجـ ىدراتقىلىشياقــ
.كەرەكزىمىۋلوبىدناباتەگۋشەش
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كىتسيلايستوسـاشوگڭۇج نەمڭازـ ۋلاسەگنوجـ
نىسەيۇج اعۋرۇقــــ ىدناباتــ ۋلوبــ كەرەكـ .ـ
كىتسيلايستوسـاشوگڭۇج نەمڭازـ ۋلاسەگنوجـ
ياپپاجـىتتەكەلمەمـىسەيۇج نەمڭازـ ـەگنوجـ
ىدلەمەك.ىساقتۇتسابڭىدۋتەلىرەگلىىدۋلاس

ىرەدمەشلوڭاز ىراعوج،نىسەيۇجـ ىدمىنوءـ
نەمڭاز ڭاتاق،نىسەيۇجۋراقتاىدۋلاسەگنوجـ
نەمڭاز ىدۋلاسـەگنوجـ ۋالىقابـ ،نىسەيۇجـ ـ
ىدنەمراپ ـزىساماتماقىدۋلاسەگنوجنەمڭازـ
ىدلەمەك،ۋرىتساتپىلاقلەدەجنىسەيۇجۋرىدناد
ايتراپ ىگەدنىشىـــ نىسەيۇجــەجەرەڭازـــ ــــ
ۋرىتساتپىلاق ەگنوجنەمڭازىتتەكەلمەم.كەرەكـ
ۋلاس نەمـ لارومءـىتتەكەلمەمـ ەگنوجىلىقراـ
ىدۋلاس ىدناباتـاعۋرىتساتشۇـ نەمڭاز،پىلوبـ
ەگنوج ۋلاســ نەمـ لارومءـ ىلىقراـ ەگنوجــ ــ
ڭىدۋلاس نىرىبءــ ىرىبء-ــ نىۋاتقىلوتـ ىراءـــ
ىرىبء-ـەنىرىب رىبء،نىۋسەكياسـ ياسەنىرىب-ـ
نىۋلەك ەگەزۇجـ ۋرىساــ كەرەكـ تەكەلمەم.ـ ـ
مىلىع،ىگىدزىسپىۋاح قىلاكينحەت-ــــ قىلاڭاجـ ـ
كىتتەمۋەلا،ۋشا قىلايگولويب،ۋاتقاسقىلۋاسنەدـ
قىلايگولوكە،كىدزىسپىۋاح -پىۋاح،تەينەكروـ
نەدرەتاق اقترىس،ۋناتقاســ نىتاياســـ نەمڭازـ ـ
ۋلاسـەگنوج ڭازىعادرالالاسىدزىڭامىتقايسـ
ىدۋراعىش ىتتەكەلمەم،پىتەلىرەگلىـەنەسلەبــ ــ
،ىدرەدمىزۇت-ڭازىتتەجاقلىعۇشاعۋلاسـەگنوج
ڭىتقىلاح نۇكـ نىياسـ پىتراـ ناعرىتوـ اشاماتـ
سىمرۇت نىتەجاقــ اعۋرىدناتتاعاناقــ ـىتتەجاقــ
ىدرەدمىزۇت-ڭاز اشامات،پىرىدنادزىسۋاقاـ ـــــ
نەمڭاز نەپكىلرەبەشـ اڭاجىلىقراۋلاسەگنوجـ
پىساك نىۋمادزىسۋاقاڭىنىگلۇاڭاج،ڭىنىيۇكـ
.كەرەكۋتەزىساماتماق
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ىلىقراڭاز،ىدۋلاسەگنوجنەمڭازىتتەكەلمەم
كىليب ڭاز،ىدۋزىگرۇجـ كىلىشمىكاـىلىقراــ ـ
ىدۋزىگرۇج ەگرىبــ ەگۋتەلىرەگلىــ ىدناباتـــ ــ
نەمڭاز،پىلوب نىتانىلاسـەگنوجــ ،تەكەلمەمـ
نەمڭاز ەگنوجـ نىتانىلاســ نەمڭاز،تەمىكۇـ ــ
ەگنوج نىتانىلاســ ماعوقــ نىسىلىرۇقــ رىبءــ ـ
پىرىدنالاعلۇت ۋزىگرۇجــ كەرەكـ ـىتتەكەلمەم.ـ
ياپپاج نەمڭازـ ،ايرەنەجنيىلەيۇجۋلاسەگنوجـ
ساتۇت ناداعلۇتـ ىپلاج،ەنىگىلىلەيۇج،پالابوجـ
ەنىگىلىتسەكياس،انىعىلاعلۇت ۋرەبنامءمىلرۇعاناـ
كەرەك نەمڭاز.ـ نىتانىلاسـەگنوجـ تەمىكۇـ ـ
ىسىلىرۇق ىدنىيۇتءــ تەدنىمـ ـىگزىگەنـەناجـ
قىلاعلۇت نەپقىدلىشاماتساب،ايرەنەجنيــ ڭىتــــ ـ
سىلىپرەس ىلىقراۋلاسەگنوجنەمڭاز،پاساجـ
كىلىشمىكا ڭىتكىليبــ نىساديعاقــ ،پەلىگلەبـ ـ
نىساراكەش كىلىشمىكا،پىرىياـ مىشەشــ ۋاساجـ
نىبىتراتء انىسايستكنۋفتەمىكۇ،پىرىسۇتءاعانراـ
لەدەج سىلىرۇبــ ۋاساجـــ كەرەكـــ ىدڭاز.ــ
ىتتەينەدام،لىداء،ىدمەشلو،ڭاتاق ىدۋراقتاـــ
ڭىنايلىداء،پىتەلىرەگلى نىگىلىدمىنەسكىتتەمۋەلاــ
ۋتالىراعوج كەرەكــــ ۋرىتسالىپلاجڭاز.ــ ــــــ
ەدنىتەمزىق كىلىدمىنوىتقاننەپقىلىلاماتتىعابـ
انىعاج شۇكـــ راتساج،ەسەرىسا،ۋلاسـ نەمـــ ـ
نەمڭازـەگرەدمىرىپسو نىسەيبراتۋلاسـەگنوجـ
ىپلاج،پىتيەشۇك ڭىدراتتامازاــ ەگنوجنەمڭازـ
نىساپاسۋلاسەگنوجنەمڭازنەمىمىناتۋلاس
زىسكىدزۇ ۋتالىراعوجــ كەرەكــ ۋرىدناتقاس.ـ ــ
ىدمىزۇتء-ڭازـىتتاپيس اڭاج،پىرىدنەدلەمەكـ
ۋايچڭىف«ـىگەدرىۋاد ىدنابات»ـەنىسەبيرىجاتـ ـ
پىلوب ،نىعىلىدمىساراجڭىنماعوق،پىتىمادىنوەناجـ
.كەرەكۋەبەجنىعىلىتقىنرو
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،ىدۋراقتاڭاتاقىدڭاز،ىدۋراعىشڭازيملىع
ڭىنايلىداء ىپلاج،نىگىدلىداــ ڭىتقىلاحــ ـاعڭازـ
نىۋنۇسيوب ياپپاجـ ۋلوبىدناباتەگۋتەلىرەگلىـ
كەرەك نەمڭاز.ـ ۋلاسـەگنوجـ ـىعادنىسالاسـ
ىدرالامروفەر زىسكىدزۇــ ڭاز،پىتەلىرەگلىـ ـــ
ڭاز،ۋراعىش اعڭاز،ايلىداء،ۋراقتاــ ۋنۇسيوبـــ ــ
نەمراتقىلىشياقىتكەنروكـىعادرالالاسـىتقايس
ىدرەلەلەسام يادىعاديوـــــ ۋشەشــ كەرەكــ .ــ
قىدلىشارۋت،كىدلىدا ڭىنايلىداء__ــ ـىحۋرــ
ڭىنىمىزۇتءكىلىشرەكپاۋاجقىلايلىداء.ىناجـەناج
ىدنەشەك ،پىتەدڭەرەتنىرالامروفەرىتسەكياسـ
قىلايلىداء ىدۋەجەتــ ىدۋالىقابـ ،پىتيەشۇكـ ـ
قىدماعوق ىتقىدلىشارۋت،ىتكىدلىداــ نەمڭازـــ ـ
ۋلاسـەگنوج زىساماتماقـىلىقراـ نىمىزۇتءۋتەـ
قىلاح،پىرىدنادزىسۋاقا انىساراقۇبــــ رىبراءــ ـ
قىلايلىداء نادولەدــ ىتقىدلىشارۋت،ىتكىدلىداـ ــ
ەگۋرىدنىزەس ۋنىشلۇقــ كەرەكــ ،ىدمەشلو.ـ ـ
ىراعوج ىدمىنوءــ ۋالىقاب،ۋەجەتـ نىسەيۇجــ ـ
لەدەج ،ۋاتسالاىدرەتشۇكاراق.كەرەكۋرۇقـ
ايقرۇس ىدرەتشۇكـــ ڭىدۋيوجـــ نىۋنالىيادۇـ ـ
اراق،پىتەلىرەگلى ايقرۇس-ـــــ رەتشۇكــ نەمــ ـ
،پىرەبىققوسلىتاب»ـانىرالاقلاقساب«ڭىدرالو
الاق نەمـ مىلرۇعاناىدلىۋاـ ىناراقۇب،شىنىتـ ــ
.كەرەكۋتەزىسڭالامىلرۇعانا

لە:ىدەتپىراداسابپەديالىبڭيپنيجيش
نەمڭازـىگەدنىشى ۋلاسـەگنوجـ نەمـ اقترىسـ
نىتاياس نەمڭازـ ىدۋلاسـەگنوجـ ساتۇترىبءـ
پالراپسوج .كەرەكۋلوبىدناباتەگۋتەلىرەگلىـ
ڭىنىتەمزىقۋلاسەگنوجنەمڭازنىتاياساقترىس
قىلايگەتارتس نىۋسالانروــــ لە،پىتەدلەدەجـ ــ
ەگنوجقىلاراقىلاحنەمۋلاسەگنوجـىگەدنىشى
ىدۋلاس ڭىتتەكەلمەم،پىتەلىرەگلىـىتسەكياسـ ـ
كىلەي نىسەددۇمۋماد،نىگىدزىسپىۋاح،نىعىقۇـ
مىلرۇعانا ىسقاجــ ۋاعروقــ كەرەكــ نەمڭاز.ـ ـ
ۋلاسـەگنوج نىيوـ ەگنوجنەمڭاز،پىتيەشۇكـ
ۋلاس نىلىساتءـ نىس،پىنادلوقــ ـاعراتسىياس-ــ
ىدمىنوء پەتوتـ پىۋاح،پىرەبـ نەدرەلرەتاق-ـ
ڭاز،پىناتقاس ڭاز،ۋراعىشـــ ايلىداء،ۋراقتاــ ــ
ىتقايس نەدرەدلىساتــ ناجــ ـانالادياپـىتقاج-ـ
كىلەيڭىتتەكەلمەم،پىزىگرۇجسەرۇكپىرىتو
را،نىعىقۇ ىتكەزو،نىسىمان-ـ لىتابنىسەددۇمـ
ۋاعروق كەرەكــ كىدمەلا.ـ ـىعادۋلاسـەگنوجـ
ىدرەتسىرەگزو ڭىتتازمادا،پىتەلىرەگلىــــ ـــــــ
سالرىدعات قاتروـ نىساعلۇتـ ىدۋرۇقـ ۋەبەجـ
.كەرەك
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ىدلارومء نەمڭازىلاپاسىراعوجىتتەلىباقادـ
ۋلاسـەگنوج ىدناباتاعۋرۇقنىنىسوقتەمزىقـ
ۋلوب كەرەكــ تارۇم.ــ مىنەس-ــ نىسەيبراتــ ـــ
ىساراقزوكنۇقىتكەزوكىتسيلايستوس،پىتيەشۇك
نەم كىتسيلايستوســ نەمڭازـــ ەگنوجـ ۋلاســ ـ
نىسەيبراتـىمىناتسۇ يەلىرەكشىـ ،پىتەتسىروـ
نەمڭاز ەگنوجـ ۋلاســ ىلۋانراـ ڭىنىنىسوقــ ــــ
،نىۋنادنامام،نىۋنەلىلەيۇج،نىۋنەتسىرەكڭوت ـــ
نىۋنەليبىساك اعايتراپ،پىتەلىرەگلىــــ لاداــــــ
ەكتەكەلمەم،اعۋلوب اققىلاح،اعۋلوبلاداــ لاداــ
ۋتەكىدلىپەكىيانىشاعۋلوبلادااعڭاز،اعۋلوب
كەرەك نىرەلرەكتەمزىقۋەتوتەمزىققىدڭاز.ـ
ەجەرەڭاز،يابزاجناتسىلاتەبيساياسسىرۇد

اشنىيوب نەپقىدلاداـــ نەپپىساكـ ،اعۋنادلىعۇشـ ـ
قىدماعوق تايقۇمـىتكىلىشرەكپاۋاجــ ـەگۋەتوـ
.كەرەكۋەتكەتەج،ۋەلەيبرات
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رالرداكـىشساب ىدنىسـ »ىتقىلىشزاىشۋشەش«ـ
ىدناباتـەگۋرەگي ۋلوبـ ىلەجەرادراء.كەرەكـ
ىشساب رالرداكــ قىلاتروـايتراپـ ڭىنىتەتيموكـ ـ
ىتتەكەلمەم ياپپاجـــ نەمڭازــ ەگنوجـ ۋلاســ ـ
نىرالۋرىتسالانرو،نىرەدمىشەشىلەلەكىگەدنىنوج
ـاماتساب،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەيادلىتاب
نەپقىدلىش نەمڭازــ تەمرۇقـاعۋلاسـەگنوجـ ـ
ىدڭاز،پىنىسۇتءىدڭاز،پىنەمينانڭاز،پىتە
نەمڭازنەمىيوۋلاسەگنوجنەمڭاز،پىرەگي
ۋلاسـەگنوج ىنامروفەرپىرىتوانادلوقنىلىساتءـ
ىدۋماد،ۋتەدڭەرەت ىدراتقىلىشياق،ۋتەلىرەگلىـ ــ
ىتقىلىتقىنرو،ۋشەش پىۋاح،ۋاعروقــ ـەگرەتاق-ــ
پەتوت ۋرەبـ زىسكىدزۇنىتەلىباقـ ،پىرىسوءـ
تەمرۇقـاعڭاز اعڭاز،ڭىدۋنەريۇڭاز،ڭىدۋتەـ
ۋلوبىسىگلۇڭىدۋنالادياپنانڭاز،ڭىدۋنۇسيوب
كەرەك ىتكىدلىشەروت،ىتقىدلىشامروف.ـ ،پىيتـ
ياپپاجـىتتەكەلمەم نەمڭازـ ڭىدۋلاسـەگنوجـ
ىلرۇتء ڭىنىرەتتەدنىمــ نىشـ ەدنىنامـ پاتقانـ ـ
.كەرەكۋتەكىدلىپەكىيانىشانىۋناتقانايت

يالىبڭيپنيجيش پاتاپەدـ :ـىتتەسروكـ
ياپپاجـىتتەكەلمەم نەمڭازـ ىدۋلاسـەگنوجـ ـ
ۋتەلىرەگلى ـىعادۋلاسـەگنوجـىتتەكەلمەم__ـ
ڭەرەت زوسء،سىلىرۇبـ ىنايرازانيملىع،قوجـ
يوقىلايرازان،پىلوبىدناباتەگۋتەىشكەتەج
ىدۋترىگۇج ايرازان،پىتيەشۇكـ نەمــ ىتتايلاماـ
ۋرىتساتشۇ زىسكىدزۇەككىتسىتەجڭىتادنىعاجـ
لوق ڭىنايتراپ،پىزىكتەجـ ـىگەدرىۋادـاڭاجــ
نەمڭاز ەگنوجـ ۋلاســ نىسىلىرۇقـ ۋتيەشۇكـ ـ
نىرەتكىتسىتەجقىلايرازان،قىلايەديـىگەدنىنوج
،پىنادلوقيادىعاديو،پالىدنىتىروقيادىعاديو
ىتتەكەلمەم ياپپاجـــ نەمڭازــ ەگنوجـ ۋلاســ ـ
ۋتەكىلىشكەتەجىسقاجەدىتپىتءەنىرەتتەمزىق
.كەرەك

ڭايچىكيل ادناعراقسابـىتسىلىجامءـ يالىبـ ـ
پاتاپەد ڭيپنيجيشيجۋشساب:ىتتەسروكـ
ىدزىڭام ەدنىزوســ نانىياتلىرۇق-18ـايتراپـ ـ
نەمڭازـىگرەب لوقادنىسىلىرۇقۋلاسـەگنوجـ
،پالىدنىتىروقياپپاجىدرەتكىتسىتەجنەكتەج
اڭاج ىتتەكەلمەمەدرىۋادــ ياپپاجــ نەمڭازــ ـ
ەگنوج ىدۋلاســـ يەدڭەرەتـ ڭىدۋتەلىرەگلىـ ــ
ىلەلەك نىزىڭامــ ڭەرەتـ اڭاج،پىرىدنىسۇتءـ ــ
كىتسيلايستوسـاشوگڭۇجـىگەدرىۋاد نەمڭازـ ـ
ەگنوج ۋلاســ نىسايەديـ ،پادنايابـىلەيۇجـ ـ
كىتسيلايستوسـاشوگڭۇج نەمڭازـ ۋلاسەگنوجـ
رىبءـىعادنىسىلىرۇق ۋرىدىقـ قىلايرازانىلەلەكـ
ەناج قىتتايلاماــ يملىعـەگرەلەلەسامــ پاۋاجـ ـ
ىگەتكەزەك،پىرەب نانۇمـەناجــ رىبءىعيالىبـ
ەگنوجنەمڭازياپپاجىتتەكەلمەمـىگەدلىگزەم
ۋلاس ۋرىتسالانروقىلايگەتارتسەدنىنوجـىتەمزىقـ
لۇب،ىداساج ،قىلايەدي،قىليساياسىتشۇكاساـ
قىلايرازان اقتاپيســــ اڭاج،ەيـــ ـىگەدرىۋادــــ
ىتتەكەلمەم ياپپاجــ نەمڭازــ ـاعۋلاسـەگنوجـ
كىلىشكەتەج نىتەتەــ قىلامانرىعۇتــ تاجۇحـ .ـ
تايقۇم ۋنىعۇ،ۋنەريۇـ ،ۋرىدنەلىتكەيادـەناجـ ـ
ۋرىدناتقانايت كەرەكــــ تروتء«.ــ ىدمىناتـ »ــ

،پىتيەشۇك تروتء«ــ ىدمىنەسـ ،پەدمەكەب»ـ ـ
نىحۋرسىلىجامء،پادنىرو»ىدۋاعروقـىنىكە«
ىتتەكەلمەم ياپپاجـــ نەمڭازــ ەگنوجـ ۋلاســ ـ
نىرەتتەمزىق ىشۋاعزوقىتتاۋقڭىدۋەتسىىسقاجـ
ەنىشۇك نەمڭاز،پىرىدلانياــــ ەگنوجــ ۋلاســ ـ
نىسىلىرۇق ڭىدۋتەلىرەگلىـــ ،ەنىسىلەجيوــ ــ
انىساراش ياپپاج،پىرىدلانياـــ كىتسيلايستوســ ـ
نەمڭاز نىتانىلاسـەگنوجـ ڭىدۋرۇقتەكەلمەمـ
ىدناج نەمڭاز،پىرىدلانياـانىتايلاماـ ـەگنوجــ
نىتانىلاس ڭىنىسىلىرۇقـوگڭۇجـ نىيادعاجاڭاجـ
.كەرەكۋشازىسكىدزۇ

ىدنىتىروقڭينۋحڭاۋ ەدنىزوسـ ىدرالانىمـ
ىدرىدلىبء ساب:ــــ ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـــ ـــ
ىدزىڭام ىزوسءـــ ەتكىيبــ ىتسىلا،پىرۇتــ ـــ
زوك،ناعاجلوب ىنۇمزام،ڭەكـىساياــ ،يابــ ـ
ڭەرەت،ڭەرەتـىسايەدي ،ىديوقىلايگەتارتسـ
نىقيا يساياسـ ىتشۇك،ىتسىلاتەبــ يحيراتــــ ـ
ىيانىش،ىتكىلىشرەكپاۋاج ىتكىلىشنەپسىيۇسقىتقىلاحـ
اڭاج،ىدەلىگيا ياپپاجىتتەكەلمەمىگەدرىۋادــ
نەمڭاز كىلىشكەتەجـاعۋلاسـەگنوجـ نىتەتەـ ـ
قىلامانرىعۇت تاجۇحـ ڭىنڭيپنيجيش.ـ نەمڭازـ
ۋلاسـەگنوج نىسايەديـ -ەملادكىتتەبـىپلاجـ
ىتتەكەلمەم،پىنىعۇ،پىنەريۇلادء ياپپاجـــ ـ
نەمڭاز ڭىدۋلاسـەگنوجـ يساياسـ ،نىسىلاتەبـ
ىدزىڭام تەمزىق،نىنروـــ ،نىۋرىتسالانروـــ ــ
ىدنىيۇتء ىدزىڭام،نىسانىتاقىلەلەك،نىتەدنىمـ
نىلىپەك پاتقىمـ ىتتەكەلمەم،پىرەگيـ ياپپاجــ ـ
ەدنىنامنىشەدنىرەتتەمزىقۋلاسەگنوجنەمڭاز
.كەرەكۋرىدناتقانايت،ۋرىدنەلىتكەياد

قىلاترو تەتيموكــ تىگۇــ ،ىگەدنىمىلوبـ ـ
قىلايگولوكە ـىتپاۋاجـىگەدنىگىلرتسينيمـاتروـ
ڭۇدڭاۋگ،ڭايجىج،ياحڭاش،ڭيجيەب،راتسادلوج ــ
ىدنىس الاق-ـەكلو4ـ ىنەكلوڭىنىرادموكتراپـ
الاق( ياپپاج)ـ نەمڭازـ ىتەتيموكۋلاسـەگنوجـ
ڭىنىسەسڭەك پىرىتسىۋارىكىپىرەلىشۋرەگڭەمـ
.ىدەليوسزوسء

وگڭۇج كىتسينۋمموكــ قىلاتروـىسايتراپــ ـ
ىتەتيموك يساياســ ڭىنىسورۋيبــ ،ىرەلەشۇمـ ـ
قىلاترو تەتيموكـ ڭىنىۋچيجۋشـ ،ىرەليجۋشـ ـ
ـەتيموكىتقارۇتىياتلىرۇققىلاحكىتتەكەلمەم
كىتتەكەلمەم،راتسادلوجىشسابىتسىتاقـىگەدنىت
ڭىتسەڭەك ڭە،ىرەلەشۇمــ ىراعوجــ قىلاحـ ـ
ىتوس ڭىنىسەمەكەمــ ڭە،ىعىتسابــ ىراعوجــ ـ
قىلاح ڭىنىسارۋتارۋكورپـ سابـ ،ىرورۋكورپـ
كىتتەكەلمەم يساياســ ىگەتسەڭەكــ ىتسىتاقــ ــ
.ىتسانىتاقەكسىلىجامب.ت،راتسادلوجىشساب

قىلاترو ەگنوجنەمڭازياپپاجـىتتەكەلمەمـ
ۋلاس ڭىنىتەتيموكـ ،قىدنويار،كىلەكلو،ىرەلەشۇمـ
قىلالاق ەناجــ ىراپسوجــ كەلوبــ نىتالاساجــ ـ
قىلالاق ڭايجنيش،ڭىدرادموكتراپـ -سىرىدنوءـ
سىلىرۇق ،نويار(ىنەكلوڭىنىموكتراپىناۋتڭيبـ
ناۋتڭيب،الاق ياپپاج)ـ نەمڭازـ ۋلاسـەگنوجـ ـ
ڭىنىتەتيموك قىلاترو،ىرەلىشۋرەگڭەمــ نەپـــ ـ
تەكەلمەم ،ىعادنىرالۋاراتىتسىتاقڭىنىرادناگروـ
يرەكساقىلاترو،ىعادرادمىيۇقىتقىلاحىتسىتاق
ىعادنىرالۋاراتىتسىتاقڭىنىناگروىتەتيموكرەتسى
ەكسىلىجامب.ت،راتسادلوجىتپاۋاجـىگزىگەن
.ىتسانىتاق

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

كىرەسراديد:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

كىتسيلايستوسياپپاج،پىرۇجءيامىجلۇبنەمىلوجۋلاسەگنوجنەمڭازكىتسيلايستوساشوگڭۇج
كەرەكۋتەزىساماتماقىدنەمراپنانىعاجۋلاسەگنوجنەمڭازىدۋرۇقتەكەلمەمناعنادنامازىسو

ىتتەينەكرو،ازات،زىسۋاقا ۋناتقاماتىتتەينەكرو،ازات،زىسۋاقا نىلىساتءۋناتقامات كىيەتپىرادنىلىساتء كىيەتپىراد

قاترو ىپقاسقاترو قىساق--ىپقاس ڭىدۋرۋا،پىتەتسىقىساق ناقراتسادڭىدۋرۋا،پىتەتسى نانىسابناقراتساد ۋلاراتنانىساب نىرانياقۋلارات ەگۋزۇنىرانياق ەگرىبەگۋزۇ قىيانىشلۇقەگرىب قىيانىشلۇق

ياتاعابرات«« ڭىنىتەزاگياتاعابرات ىتىگۇ»»ڭىنىتەزاگ ىتىگۇ
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زىمىشلىتء ىديالراباحڭيتڭاۋـــ .ــ
تەمزىق« اعزىمىعاتسىقــىتەرتاــــ ــــــ
نەننەگلەك ىرەبـــ نەگەتپوكـ ـىتقانــ
رەتسى نەمۋەتسىـ ىتتە،ەگرىبـ رەتپەكـ
نىعىلىشمىعاب زىمىۋتىمادــــ نەنىنوجــ ــ
لىقا سەڭەك-ـ ىدزىمىسىرىك،پىرەبـ ــ
ۋحيشادۋاياتىدەد»ىدرىتترارىۋادەن
ىسالاق ۋحىسابـــ قىلىعىشـىلىۋاـــ ـــ
.ناۋينيجامىنىعرۇتڭىنىعاتسىق

ڭىدلىج-2019 قاياــ ەدنىنەشــ ـــ
قىتقاميا ماعوقــــ ىگىدزىسپىۋاحـــ ــــ
ڭىنىسەمەكەم ىسالاقۋحيشــ ۋحىسابــ ـ
قىلىعىشـىلىۋا ادنىعاتسىقــ نىتارۇتـ ـ
تەمزىق نەمـىتەرتاـ قاتسىقـ ـىكە«ـ
ىتەتيموك كىتسۇتڭو»ــ ـىعادڭايجنيشــ
ـادنىروپىساكىعىلىشمىعابرەتپەكىتتە
نەمىر ەنەسلەبـ ىلۋانرا،پىسەڭەكــ ـــ

راقشاق،ناتوحىدرادمادا ىتقايســـــ ــ
رەتپەكـىتتەـىگەدرەلرەج قىلىشمىعابـ
انىسازاب قانـــ ادناديامـ پىرەسكەتـ -ـ
ۋەتترەز ەگۋزىگرۇجـ نەننەگرەبىجـــ ــــ
،نىيەك ىسابشوك«ـــ نىروپىساكـــ +ـــ
كىتسەبلەس ىۆيتارەپووكـــ اۋراش+ـــ ـ
ىسابتو ىسىگلۇ»ــ سىمۇجـاشنىيوبــ ـ
لىيب،پىزىگرۇج ڭىتقاتسىقاديا-4ــ ـ
رەتپەكـىتتە كىتسەبلەسـىعىلىشمىعابـ
نىۆيتارەپووك ىدرۇقـ نىيەدـەگرىزاق.ـ

پۇج600 لىساـ ىدمىقۇتـ رەتپەكــ ــ
.ىدزىگنە

زىبء« قىلىعىشـ ڭىنىعاتسىقــ سىءـ
كىدنىزۇج نەمىيادعاجــ ارىتساتشۇــــ ــ
ىتتە،پىرىتو رەتپەكــ نىعىلىشمىعابـ ـ
قاتسىق،پىتىماد ڭىنىرادنىعرۇتــــــ ــــ
نىسىرىك ۋرىتتراـ اعاترونىسىلەجيوـ

50انىعىلىشمىعابرەتپەكىتتە.قىديوق
ڭىم ىجراقناۋيــ ىنۇم،پىسوقـــ ــــ
ىعىلىشنىيق رابـــ رالىسابتوـ نەمـ ڭەـ
ـىرىدنادزىساماتماقىسىمرۇتـىگنەموت
نىتال ڭىنىرالىسابتوـ شاعلاـ ناقسوقـ ـ
ىسانراج نەكسۇت،پىتەـــ ىنادياپـــ ــ
ىلۋانرا ۋسەتكەموكــ ەگۋەدلەمەيۇس-ــ ــ
،پاسمۇج ـنەتكىلىگيڭىنماداقىلرابـ
ىدەد»كىتتەكىدلىپەكـىيانىشـەنىۋ
تەمزىق ڭىنىتەرتاـ راسابنىروـ ىعىتسابـ
.راۋناء

نىعاش لىۋا،اناحەپسەك،نەكۇدــ ــ
قىلىشاۋراش رادلايرەتامـــ ىنەكۇدــ ...ــ
تەمزىق ڭىتقاتسىقـىتەرتاــ پىساكـ ـ
ىسالاس نەمىگىلەشكەرەــ ارىتساتشۇــ ــ
قاتسىق،پىرىتو قىتتلۇڭىنىرادنىعرۇتـ
رەنولوق نىرادمىيۇبـــــ ،ۋاساجــــ ــــ

شاقوت،كىلىشنىگىت،قىلىشمىعاب -ــــــ
ۋرىسىپكىدنارپ نەمرەتپىساكـىتقايسـ ـ
نىۋنادلىعۇش قاتسىق،پادلوقـــــ ـــــــ
ڭىنىرادنىعرۇت نىسالۋاــــــ ەگەداكــ ـــ
ىقڭارىتىب،پىتاراج قىلىسابتوــــــــ ــــ
ىناكيمونوكەـىعادنىسامروفـاناحرەبەش
اتقاتسىقساتۇتنىيەدەگرىزاق.ىتتىماد

،نانرانوت،پىلىشا»ىنەكۇدالۋا«31
لىزىق،قامياق شىرۇبــ ،ىڭىجلاميوقـ
يۇء،ۋاساجـەپسەكيشء ،ىرادزاھيجـ
ۋەليەكەشا ىتقايســــ نەمرەتپىساكــ ــــ
.رىتوپىسىلانيا

زىبء« رانوتـ قامياق،نانــ ـەناجــ
شاقوت اكرامـەككىدنارپ-ــ ەگمىزىتــ ــ
ىدۋاتپاروق،ىتسىرىدنوء،پىرىدلا ــــــــ
،پىرىدنەلەيۇج ۋتاســـــــ نىسانراـــ ــــ
نىمىتوء،پىتيەڭەك قىتتالىراعوجـــــ .ــ

نەمىنوس قىلىشاۋراش،ەگرىبـ ـاعۋرۇقــ
ۋرىدنالاتنى نىمزيناحەمــ ،پىتانروـــ ــ
كىتپيسنيرپ ڭىم2ادلوجرىبءناتقاجـ
ۋەدلەمەيۇسناۋي قىليســـ نىتاجاراقـ ـ

تەمزىق،كىدرەب قاتسىقنەمىتەرتاــ

ىتەتيموكـىكە‹ تاراجيت›ــ نىگىلاۋكـ ـ

پىرىتىبء پىرەبـــ ڭىدرەدمىنوىراءـ ـ

نىسالاسپىساك،پىسەتكەموكانىۋلىتاس

ىدۋتىماد كىدەبەجـ تەمزىقىدەد»ـ ـ

.راتقۇمىسەشۇمڭىنىتەرتا

رىزاق -سىلاىنانرانوتڭىتقاتسىقـ

لامىناتـاققىۋج اتقاتسىق«.ــ نىتارۇتــ ـ

تەمزىق ڭىنىتەرتاـ نىعاشـ زىمىنەكۇدـ ـ

نىشۇء ىگىجــ راپاج-ــــ پىلوبــــ ــــ

ەنىنەكسەتكەموك سىعلاــەشكەرەـــــــ ـ

ىسو،زىماتيا زىمىۋەكەمىيابۇجەدنۇكـ
ەنىنۇك نان100ـــ ىتقارۇت،زىماباجـ ـــ
زىمىنامرالا ياملىتاس،رابـــ نانىۋلاقـــ ـ

زىمىسىمرۇت،زىميامادڭالا نىياسناعرابـ

پىقلاش ىدەلەكـــ قاتسىقىدەد»ـــ ـــ

.تەمانامىحارىنىعرۇت

ڭىنىعاتسىققىلىعىشەدنۇكىگنىگۇب

ىرادنىعرۇت نەنىتەشــ قىلىشمىعابـــ ــ

لىۋا،پىلانياـانىناملاتيام قىلىشاۋراشـ ـ

ڭىنىرالانيشام نىگىتەتــــ ،پىرەگيـــ ـ

ياجماعات ۋناتتاقۋا،پىلوبـىنىياجوقـ ــ

ىسانرا ەيەڭەكــ نەكسۇتــ تەمزىق.ــ ـ

ڭىنىتەرتا لۇبـىعادۋرىتتراـىتسىرىكـ

ڭىنىرادنىعرۇتقاتسىق»ىبەستەرايپۇق«

.رىتوپىلانياانىسانىزاقلىسا

»ىبەستەرايپۇق«ىعادۋرىتتراىتسىرىكڭىنىعاتسىققىلىعىش
ىتشا»نىرەدنەكۇدالۋا«،پىرۇقنىۆيتارەپووككىتسەبلەسىعىلىشمىعابرەتپەكىتتە■

ىدرىدنەتكىروكىناترو،ىداساجقىلروقماقاعراتتراق:ىتەرتاتەمزىق
لىيب.ىديالراباحيۋۋيلزىمىشلىتء
ناۋاس نامروقىدنادۋاـ مىلىياجـەناجـ
ڭىنىسەمەكەم ىزىحۋادىســ ـىعىشالاقــ
ڭاۋجايجيل ادنىعاتسىقــ نىتارۇتــــــ ــــ
كىلىدمىيت،ۋسىعۇ« »ۋرىتسىعوت،ۋاساجـ
تەمزىق ڭىناراقۇبـىتەرتاـ نىناعاليوـ ـ
ڭىناراقۇب،پاليو ،پىعىساـانىناققىساـ ـ
قاتسىق ڭىنىرادنىعرۇتــ ىراتقىلىشنىيقـ ـ
نەم ڭۇمـ نىجاتقۇم-ـ ۋشەشـ ـەناجـ
ڭىتقاتسىق-لىۋا سىنوقــ نىساتروــ ــ
ىدۋتراسقاج يادڭامـــ ـاعنىروىدلاــ
سىء،پىيوق كىدنىزۇجـــ ىتەكەراــ ـــ
ىلىقرا اراقۇبــ نىشۇءـ ،سىءـىتقانـ
.ىدەتسىسىءىسقاج

نىتارۇتـاتقاتسىق تەمزىقـ ـىتەرتاـ
نىگىلەشكەرەزوء ،پىرىدنەلەلۋاســـ ــ
ڭىتقاتسىق-لىۋا ىلياجــــ سىنوقـــ ــ
نىساترو انىشلۇقــ لوج،پىتراسقاجــ ــ
ۋرىدنەتكىروك،ۋرىدنادلىساج،ۋەدنوج ــ
قاتسىقـىتقايس نىساتروـ نىتاتراسقاجـ
ۋرىدىقرىبء ىدرالاراشـــ ىدنىرەگلىـ -ـ
.ناعراقتاىدنىيەك

تەمزىقاديا-4 ـەنەسلەبـىتەرتاــ
شىنىتوءـىجراق نىلوجقاتسىق،پىتەـ
ىلرۇتء،پىرىدناتتلافسا لۇگــ ،پىگەـ
سىنىروك نىراتشاعاـــ ،پىزىعرىتوــ ــ
ىتقاتسىق ىتپىتءــ ەرىدنەتكىروكەدــ ــ
ـادنىعرۇتقاتسىقنىياساتپا.ىتسۇتء

ناعاشروق،پىرىتسادمىيۇنىر ـاتروــــ
نىعىلازات ياپپاجـــ ۋەتتەرــ ىدۋاڭو-ـ ـ
ڭاۋجايجيلىنۇكـىگنىگۇب.ـىتتەتسىرو
ڭىنىعاتسىق تەبـ ەدنىسەنيەب-ـ ناساروـ
.ىدلىۋترەتسىرەگزوروز

زىمىعاتسىقادنىسارىتەرتاتەمزىق«
نىشۇء نەگەتپوكـ سىءىتقان،ىسقاجـ
پەتسى ىدرەبـ سىعلازىسكەشاعرالو.ـ
تەماشوق،پىرىدۋاج زىمەرىدلىبـــــ »ــ
ناۋاسىدەد ىزىحۋادىســىنادۋاــ ــــ
ىعىشالاق ڭاۋجايجيلــــ ڭىنىعاتسىقـ ــــ
.نىفيۇينيلىنىعرۇت

تەمزىق ىعاتـىتەرتاـــ قاتسىقــ ــ
انىرادنىعرۇت قىلازاتـــ ىناناحتەرادــ ـــ

ۋتراسقاج ەدنىنوجۋتەتسىرونىسىمۇجـ
ەتكەزەك،پىراعىشۋەدنۇ ساتۇتــــــ ــ
ڭىتقاتسىق قىلازاتــــ نىساناحتەرادــ ـــ
پىتراسقاج ۋلاســـ ىسىمۇجـ قىلوتــ ــ
.ناعلوبپىلادنىرو

قىلازات« نىساناحتەرادـ پىتراسقاجـ ـ
ڭىدۋلاس نىگىلىگيــ زىبءــــ پىروكــ ـ
ادنىسار،زىمرىتو ىراء،ازاتىراءـــــ ــ
ىليالوق نەكەــ سىمرۇت.ـ ىدزىماپاسـ ـ
قاتسىقىدەد»ىتتالىراعوجـىتكەنروك
.نيبڭۇيوگىنىعرۇت

-1يا-ۋوينۇسىنىعرۇتقاتسىق
ىلەجەراد كەدەگۇمــ ،ناتقىدناعلوبــ ــ
نىتالىرىدنادزىساماتماقەتسەبىعاتقاتسىق

ڭىنىسابتو ىرىبءــــ تەمزىق.ىدەــ ـــ
ىكە«قاتسىقنەمىرەلەشۇمڭىنىتەرتا
ڭىنىتەتيموك نىياساتپاىرەلەشۇماقلا»ـ
ڭىنو پىرابـەنىيۇـ ،پىسىعۇلاۋحاـ ـ
ىعىلىشنىيق نەمــــ ڭۇمـ نىجاتقۇم-ـ ــ
ڭىنىيۇء،پىرىتسارۇس نىترىس-ـىشىءــ
.نەگلەكپىسالياراقانىسىمرۇت،پالازات

ىليەم،سىقـىليەم« ،نىسلوبزاجـ
كىلىشپوك ىمەنۇــ ەمىيۇــ ،پىلەكــ ــ
ىدمىيۇء قامات،پالازاتــ پەتسىـــــ ــ
ەكەرەم،ىدەرەب ،نۇنىياسماريەم-ــ
قىتقىزا،شىرۇك يامــــ ،پىلەكاــ ــــ
ىعادمىسابتو ىدنەكلۇــــ ىلىشىك-ــ ــــ
ڭىدرەتسى سابـانىعىلرابـ ىدارىتاقـ »ـ

.يا-ۋوينۇسىدەد
نەمىرادنىعرۇتقاتسىقەدرەجـىعادلا
،پىلوبسەتكەلىت،سەتتەينـىتساعلاج
،پىرەگيىيانىش،پىسىرىكيەلىرەكشى
ىتقان نىش،پەتسىــ نەبزىمىلىيەپــ ــ
قاتسىق انىرادنىعرۇتــ ىتقان،ىسقاجــ ــ
قاتسىق،پىرىدنىتسىء ـانىرادنىعرۇتــ
مىلرۇعانا مىلرۇعانا،پوكـــ ىسقاجـــ ــ
تەمزىق نەمىرادنىعرۇتقاتسىق،پەتوـ
ەنەتە ىيانىش،پىلوبــ ىتقىلروقماقــــ ــ
قاتسىق ڭىنىرادنىعرۇتــ ـەنىرەتكەرۇجــ
زىماتالايۇ تەمزىق»ىدەدــ ڭىنىتەرتاـ ـ
ڭىتقاتسىق،ىعىتساب ىيجۋشىشنىرىبءــ
.نۇجۋفۋوج

ىتتاراتنىتەشوكڭىنىشاعااملا

ياعوتناعاشـاتقىۋج ۋرىدنادزىسماقىدۋەدمەقىدنادۋاـ نىدلاڭىدۋرۋاىسەمەكەمـ
ۋەدنىگزىت-ۋلا ڭىنىعىلاتروـ ياعوتناعاشـ ادنىعاتسىقشاعازىعلاجىلىۋاارۋباراقـىنادۋاـ
نىتارۇت كىلىدمىيت،ۋسىعۇ«ـ انىرادنىعرۇتقاتسىقىتەرتاتەمزىق»ۋرىتسىعوت،ۋاساجــ
نىساتروالۋانىرادنىعرۇتقاتسىق،پىرەبپىتاراتنىگەتنىتەشوكىشاعاـاملاـىلاپاس
.ىدەلەتەجاعۋتىمادنىعىلىشاۋراشالۋا،پىرىدنەتكىروك

ڭاۋگاۋحڭايىشلىتءنەگلىتەسىنىسۇناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ىدزىقتاجلوجتلافسا
كەشەۋاش قىلالاقـ نىعرۇتـ الاقـەناجيۇءـ ىعىشالاقڭۇگراڭىنىسەمەكەمىسىلىرۇقلىۋا–ـ

يشقامۇت ادنىعاتسقـ نىتارۇتـ كىلىدمىيت،ۋسىعۇ«ـ ۋرىتسىعوت،ۋاساجــ قاتسىقىتەرتاتەمزىق»ـ
ىرادنىعرۇت لىڭوكـ پىلوبءـ ىگزىگەنىعلىج-2020نىسەلەسامۋرىدناتتلافساىدلوجناعرىتوـ
تەمزىق ەدنىتەرـ ىدرەگيـ نەگرەبىج.ـ نەمىرالۋاراتسانىتاق،ادنىۋادلوقنەپشۇكروزڭىننىروـ
سىنالياب ،پاساجــ نويلليم2ــ قاتسىق-لىۋاناۋيـ ساتــ نىسىجراقـىناسىنـىلوجـ ـاعلوقـ
ساتۇت،پىرىتلەك نىسىمۇجۋرىدناتتلافساىدلوجىعاتقىدنىزۇرتەموليك7،ەشوك9ىعاتقاتسىقــ
.ناعاتقاياقىلوتسىمۇجىسورىزاق،ناعاتساب

يەمۋايجيادزىمىشلىتء،يەمۋسەيىشلىتءىتكىرەناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس
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