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نانىعىلراساباعلا،ىعامىتنىراتتلۇكىتتەكەلمەم
قىيارۇققاميانىتەتەسروكىگلۇ

وگڭۇج كىتسينۋمموكــ قىلاتروـىسايتراپــ ـ
ڭىنىتەتيموك سابـــــ تەكەلمەم،ىيجۋشــ ــــــ
ڭىنىتەتيموكرەتسىيرەكساقىلاترو،ىساعاروتء
ـىنۇك-18ڭىديا-2ڭيپنيجيشـىساعاروتء
ياحڭاش قىلالاقــ اڭاجــ نىحيراتـايمرا-4ــ ـ
ۋەتترەز ىعادنىماعوقــ زۇجءــــــ قىتساجــ ـــ
تراق پاۋاجـەگرەلرەگنىۋاجـ تاحـ ،پىزاجـ ـ
نىشـاعرالو كەلىتىگزىەناجمەلاسىتسالىقىـ
.ىدادلوج

پاۋاجڭيپنيجيش ادنىتاحـ يالىبــ :ىدەدـ
رەدزىس ساجـ ەدزىڭىرەدزەكـ تاەكسىرەكڭوتـ
ايتراپ،پىسىلاس نەمــ قىلاحـ نىشۇءىرەتسىـ

نەپكىلرە سەرۇكـ لا،رەدزىڭىدزىگرۇجـ رىزاقـ
-تىگۇىحيراتايتراپەدرەدزىڭەسلەكـەگزۇج
ىنايتراپ،رەدزىسەلەكپىلوبءلىڭوكـەنىسەيبرات
نەگيۇس ڭەرەتـ ىدمادازىڭىرەتكىلىشنەپسىيۇسـ
.ىدەتنەرىبەت

يالىبڭيپنيجيش اسابپەدــ ىدەتپىرادــ :ـ
وگڭۇج،ادناعلانەنىنوجىرەتسينۋمموكوگڭۇج
ڭىنىسىرەكڭوت قىلۋقوـىسقاجڭەـىحيراتــ ـ
ناعىقو،ىدالاناس نىياســ پىراڭاجـ ىدارىتوـ .ـ
رەدزىس اۋحڭۇجـ ڭىنىتلۇـ ،نەدۋرەتوكەسڭەـ
ـۋاتقىراشىلۇىگنىيەدەگۋنەتتەرىدۇقنادۋياب
ىسراقىد ناعلاــ يحيراتـ نىسىرابـ ناتسابـ ـ

ڭىدزىمايتراپ،رەدزىڭىدرىشەك ىتاسقامىگلەۋاــ
نەم نىشىروبـ مىلرۇعاناـ قىناـ .رەدزىسەنىسۇتـ
ىسەيبراتۋنەريۇنىحيراتايتراپادايتراپلىكۇب
ۋلىتەتسىرو تراق،رۇتادنىدلاـ ڭىدراتسادلوجــ ـ
زىسكىدزۇ ەلۋاســ لور،پىشاشـــ ،پىراقتاـــ ـ
ڭىنىرەدزو ىگەتسىرەكڭوتـ نەمىرەلەمرىشەكــ ــ
پىرىتسەلرىب ڭىنىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇجـ
ڭىنايتراپ،نىرالاياكيح ەناجنىرۇتسادءىتقڭادــ
ىلۋادڭات نىليتســ كەرىبوكـ ڭىلاق،پادنايابـ ــ
ايتراپ ساج،ەسەرىسا،نىرەلەشۇمــ ىدنىۋبـــــ
ـەبەتسەىتشىروب،ياپتىمۇىتتاسقامـىگلەۋا
ىدمىنەس،پاتقاسكىر نەپكىلرە،پەدمەكەبــ ـ

سەرۇك اڭاج،پىزىگرۇجـ ياپپاجەدرىۋادــــ ــ
كىتسيلايستوس ناعنادنامازىسوـ ۋرۇقتەكەلمەمـ
نىشۇء يامىجاقـ ياملات-ـ ەگۋزىگرۇجسەرۇكـ
.نىمەتەتىمۇءنىۋاتساب

ياحڭاش قىلالاقـ نىحيراتـايمرا-4ـاڭاجـ ـ
ۋەتترەز قازۇ،ناعلىرۇقىلىج-1980ىماعوقـ
ناتتىقاۋ ىرەبـ ايمرا،نىحيراتـايتراپـ نىحيراتـ
ۋەتترەز تىگۇـەناجـ شۇكـەنىتەمزىقـەيبرات-ـ
پىلاس ىدەلەكـ ۋەتترەزـاتقىۋج.ـ ـىعادنىماعوقـ
ڭىچ،ڭيپـىش يشايـ 100ىراتساجـىلراتاقـ
ناقسانەد نات40ـ ماتساـ ڭىنايمرا-4اڭاجـ
تراق ىرەگنىۋاجـ سابـ ـەگڭيپنيجيشيجۋشـ

تاح زوء،پىزاجـ ـىتسەلرىبنەمىرەلەمرىشەكـ
كەت«،پىر كىتسينۋمموكـ اۋحڭۇجاناعـايتراپـ
ڭىنىتلۇ نىۋنەدلۇگـىلۇــ ىدارىساـەگەزۇجـ »ـ
نەگەد ىيانىش،ڭەرەتـ نىرەلرەساــ ،پادنايابـ
ەكتەنيەز نانناققىشــ نىيەكــ ايتراپــ ىحيراتــ ــ
تىگۇ ۋسىلاستاـەنەسلەبـەنىتەمزىقـەيبرات-ـ ـ
نانىيادعاج تەمىلامــ لىزىق،پىرەبــ ىدنەگــ ـ
يساياس،نىتارىتساعلاج ىتتەيساقــــــ ىگڭامــ ــ
ايتراپ،نىتياتقاس نەمــ قىلاحـ نىشۇءىرەتسىـ
يامىجاق ـمىكەبنىتەزىگرۇجسەرۇكياملات-ـ
.نىتالوبنەگرىدلىبنىرەد

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

وگڭۇج كىتسينۋمموكــ قىلاتروـىسايتراپــ ـ
ڭىنىتەتيموك سابـــــ تەكەلمەم،ىيجۋشــ ــــــ
ڭىنىتەتيموكرەتسىيرەكساقىلاترو،ىساعاروتء
ـڭەرەتياپپاجىنامروفەرقىلاترو،ىساعاروتء
ڭىنىتەتيموكۋتەد ڭيپنيجيشـىسىشۋرەگڭەمــ
نەتسۇتـىنۇك-19ڭىديا-2 قىلاترونىيەكـ
ىنامروفەر ياپپاجـــ ۋتەدڭەرەتــ ڭىنىتەتيموكـ ـ

نىسىلىجامءـىكتەر-18 ىراءىتشاپىراقسابـ
اسابپەديالىبلو.ىدەليوسزوسءىدزىڭام
ىدەتپىراد ياپپاجـىنامروفەر:ـ ىدۋتەدڭەرەتـ ـ
نىمىناتسۇۋمادـاڭاج اڭاج،نەمۋرىدنەلىتكەيادـ
ـىتسىناليابزىعىتنەمۋرىتساتپىلاقنىسانراۋماد
اڭاج،پىر نىمىناتسۇۋمادــ ەملاد،قىلوتــ -ـــ
ياپپاج،لادء ـراۋماداڭاج،پىرىدنەلىتكەيادـ
نىرەتتەدنىمنەمىرالاناسىنۋرىتساتپىلاقنىسان
امروفەر،پىرەگي نىرالابوجـــ مىلرۇعاناـ لادءـ
ڭىنامروفەر،پىراعىش ـڭەدڭەرەتمىلرۇعاناــ
ياراقـەگيەگ نىۋەلىرەگلىـ ىنامروفەر،پەبەجـ
ياپپاج ڭىدۋتەدڭەرەتــ اڭاجـ نىسانراۋمادــ ــ
ۋرىدنەلەلۋاسنىلورـىشۋشەشـىعادۋرىتساتپىلاق
.كەرەك

وگڭۇج كىتسينۋمموكــ قىلاتروـىسايتراپــ ـ
ىتەتيموك يساياســــ ڭىنىسورۋيبـــ ىتقارۇتــ ــ
ـڭەرەتياپپاجىنامروفەرقىلاترو،ىرەلەشۇم
ڭىنىتەتيموكۋتەد راسابنىروــ ىرەلىشۋرەگڭەمـ ـ
ڭاۋ،ڭايچىكيل ەكسىلىجامڭىجناح،ڭينۋحـ
.ىتسانىتاق

سىلىجامء قىلاترو«ــ ىنامروفەرــ ياپپاجــ ــ
تەمزىقىعلىج-2020ڭىنىتەتيموكۋتەدڭەرەت
ىدنىتىروق نىسامادنايابـ ىنامروفەرقىلاترو«،»ـ
ياپپاج ىعلىج-2021ڭىنىتەتيموكۋتەدڭەرەتـ
.ىدادلۇقامپاراق»نىرەدنىيۇتتەمزىق

سىلىجامء ىدزىڭام«ـــ قىلاحــ ىسىمرۇتــ ــ
ڭىنىرالراۋات نىساعابـــ ۋەتتەرــــ ۋرەگڭەم-ــ ــ
،»ىدرىكىپىگەدنىنوجۋرىدنەدلەمەكنىمزيناحەم
كىتتەمىكۇ« ڭىدرالاناحاپيشــ ىراعوجـ ـىلاپاسـ
ۋتەلىرەگلىنىۋماد ىگەدنىنوجــ ىدرىكىپـــ ،»ــ
ناننادۋا« سىمۇجۋراقسابادرادنىروسىءنەموتـ
ـاعوجنىسەجەرادڭىدرەلىشتەمزىقـىعادنىنرو
،»ىدرىكىپىگەدنىنوجۋتانرونىمىزۇتءۋتالىر
ىتەلىباقۋراقساب-ۋالىقابىدرەتكەمراد-ىرادء«
نىسىلىرۇق كىتتەبـىپلاجـ ىگەدنىنوجۋتيەشۇكـ
ۋراقتا نىرىكىپـ قىلايگولوكە«،»ـ ڭىدرەدمىنوـ ـ
نىنۇق ۋرىساـەگەزۇجــ نىمزيناحەمـ ،ۋتانروـ ـ
ـسىق‹«،»ىدرىكىپىگەدنىنوجۋرىدنادزىسۋاقا
ۋناتقاسزىسكىدزۇنەنىسەلەسام›ىرەكەروزقات
ۋەتتەرـىنوـەناج ۋلاسـەگنوج-ـ ـىگەدنىنوجـ
ىدرىكىپ نانىرانياقىدزىرا«،»ـ ىدۋلاسەگنوجـ
ناتسابۋتىدرالراش-ۋاد،قىلىشياق،پىتيەشۇك
ىدۋشەش ۋتەلىرەگلىـ ىدرىكىپـىگەدنىنوجــ »ـ
.ىدادلۇقامپاراق

نەكتو:ىتتەسروكپاتاىدرالانىمسىلىجامء
رىبء يش،ادلىجــ ىتسادلوجڭيپنيجــ ـىقتيۇـــ
نەكتە قىلاتروـايتراپـ ڭىديادعاجـىتەتيموكـ ـ
نىسىرەگزو،نىۋماد يەلىرەكشىـــ ،پىرەگيـــ ـ
كىلىشكەتەجەناجۋاساجسىلىپرەسڭىنامروفەر
نىلورۋتە قىلوتـ ىنامروفەر،پىرىدنەلەلۋاسـ ــ
ەكسىرەگزو پەتوتــ اڭاج،ڭىدۋرەبـ يادعاجــ ـ
ىدزىڭامڭىدۋشا ىساقتۇتـــ ايتراپ،پىتەــــ ـــ

قىلاتروـىتكەزەك-18 ڭىنىتەتيموكـ ىشنىشۇءـ
ىپلاج نەنىسىلىجامــ ىرەبــ ناعلىرىتسالانروـ ــ
ڭىنىرەتتەدنىمـامروفەر نىۋناتقانايتـ ىرەگلىـ ــ
ىدۋتەل قىدلىجسەب-13«ـ ڭىنابوج»ـ ـىتسابـ
ىرالاناسىن نەمـــ نىرەتتەدنىمـ ،نەمۋادنىروـ ـ
ياپپاج كەلەگڭودـ ڭىدۋتانروماعوقـىتتەلۋادـ
ىشۋشەش ەنىسىڭەجــ نەتكىليەدەك،نەمۋتەجــ ــ
لاماقنادۋتلىرا ىشۋشەشڭىدۋلاــ نىساقياشــ ـ
نەمۋزىگرۇج زىعىتــ پىۋاح،پىرىتساتشۇــ -ـــ
نەدرەتاق زىگەن،نىتاناتقاســ قىلاح،نىتيالاقــ ــ
كىلىدمىيتـانىسىمرۇت قازۇىگىلىگي،نىتياساجـ
تىقاۋ نىتاساعلاجـ نەمرالامروفەرـ ـىلاكيناگروـ
ەككىلرىب اشوگڭۇج،پىرىتلەكــ مزيلايستوســــ ــ
ىدناباتـەنىمىزۇت ۋلوبـ ـنەدلەمەكىنوەناجـ
نەمىسەيۇجۋلاسەگنوجىتتەكەلمەم،ىدۋرىد
ەگنوج ۋلاســ نىتەلىباقـ ىدۋرىدنادنامازىسوــ ـ
ىدۋتەلىرەگلى زىعىتــ ۋاقراــ مىلرۇعانا،پىتەـ ــ
ىراعوجمىلرۇعانا،امروفەرىگەديەگڭەدڭەرەت
،قىلاكيمونوكەىلىقراۋشاكىسەىگەديەگڭەد
قىدماعوق ىلەلەكۋمادــ انىيادعاجــ تەمزىقــ ــ
مىزۇتء،پىتە پىۋاحـىلىقراـىعىلىشقىتراــ -ـ
نىس،ڭىدرەلرەتاق ڭىدراتسىياس-ــــ ـانىسىققوسـ
پەتوت ـۋتەدڭەرەتياپپاجىنامروفەر،پىرەبـ
نىۋزىكتەجلوقەككىلىشۋەلىرەگلىىلۋەلەڭىد
.ىدەبەج

سىلىجامء ىدرالانىمــــ اسابـــ ىدەتپىرادــ :ـ
ياپپاجـىنامروفەر ڭىدۋتەدڭەرەتـ ۋمادـاڭاجـ
نىسانرا ىعادۋرىتساتپىلاقــ ىشۋشەشــ نىلورــ ـ
ەنىشۇكزوءەديەگڭەدىراعوجەدۋرىدنەلەلۋاس
پىتەۋاقراىدۋرىدنەتتەۋەلانىزوء،ىدۋنەيۇس
ىنامروفەر ڭىنايتراپ،پىتەدڭەرەتــ مىلىعــــ -ـ
،نىسىلىزۇتءۋتەقىلىشسابـەنىتەمزىقـاكينحەت
نىمزيناحەم مىلىع،پىرىدنەدلەمەكـ قىلاكينحەت-ـ
قىلاڭاج شۇكۋشاـ نىتاۋق-ـ ،ىدۋرىتسالانروـ
ىدرالروتكاف نىنىسوقرالىدنىراد،ىدۋرىتساعياجـ
،پىتەلىرەگلىىدۋرىتسەكياس،ىدۋرىدنەلىلەيۇج
اشاڭاج كىتتەكەلمەمــ سىلىزۇتءــ نىعىدمىسابـ ـ
مىلىع،پىرىدنەلەلۋاس ڭىناكينحەت-ــــ ـىتكەزوـ
كىلەكەساب نىتياساجلاپقىاعۋتالىراعوجنىتاۋقـ
ەناج نىتيەجەتــ كىدمزيناحەم،كىتسىلىزۇتــ ــــ
ىدرەلىگرەدەك لىتابــــ ىدزىڭام،پىيوجـــ ــــ
ىدۋلالاماقنادرالاكينحەتڭەتلىكـىعادرالالاس
پىساك،پىتەدلەدەج ىدراتقاپسىقىعادنىسالاســ

ىدمىنوء ەدرۇتــ قىلاڭاج،پادناقلاتــ ـاشاـــــ
نىعىلىتقىرىڭىدۋماد ىتقىمـــ ۋرەگيــ كەرەكـ .ـ
قىلاكيمونوكە ىدۋرىدنەدزىسسىلىكرىىدمىلانياـ
ۋاقرا پىتەـ لىداء،پىتەدڭەرەتـىنامروفەرـ ـ
نىمىزۇتءـەكەساب لام،ۋرىدنەدلەمەكـ كىلۇم-ــ
نەمـىعىقۇ ىدۋاعروقنىعىقۇكىشنەممىلىبءـ
رازاب،ۋتيەشۇك ڭىنىرالاعلۇتـــ نىگىدڭەشرىموـ ـ
پىساك،ۋتالۋاق ىسالاســـ ۋادماق،نىگەبزىتــ ــ
نىگەبزىت ـىراعوجنىسەجەراد،پىرىدنالىلاپاسـ
ىسو،ۋتەلىرەگلىىدۋتال ىعنامازـــــ مىلانياــ ــ
نىسەيۇج ساتۇترىبءەتتەكەلمەملىكۇب،ۋرۇقـ
رازابىرىء ۋرۇقـ ادراتقاجـىتقايسـ مىلرۇعاناـ ـ
ىلاماتتىعاب نىرالاراشـامروفەرــ ،پىيوقـاعلاـ ـ
،نىۋساتقاباس،پىسىعوتڭىدرالامروفەرـىلرۇتء
نىۋنالرىعوشـىلەيۇج ۋەبەجـ كەرەكـ ـىكشى.ـ
ىدۋتيەڭەكـىتسىنارۇس ىنامروفەرپىتەۋاقراـ
ىدلەمەك،پىتەدڭەرەت سىنارۇســىكشىــــــ ــ
نىسەيۇج ىدۋرىدلىتەجـ كىلرىڭو،پىتەدلەدەجـ
،الاق،نىمزيناحەم،نىسىلىزۇتءۋمادـىتسەكياس
نىمزيناحەم،نىسىلىزۇتءۋمادـىلاپسىعوتلىۋا ــ
ىدمادا،پىرىدنادزىسۋاقا اشاڭاجنەكتەكەزوـ
،پىتەدلەدەجىدۋتەلىرەگلىىدۋناتقىشالاق-الاق
رەج سوپون،ىمىزۇتءـ نىسامروفەرـىمىزۇتءــ ـ
نەتكىليەدەك،پىتەدڭەرەت ۋلالاماقنادۋتلىراــ
نىراتسىبات ىدۋتيەڭەك،ىدۋەدمەكەبــ -لىۋاـــ
نەمۋرىدنەدلۇگـىتقاتسىق ىدمىتۇـ ۋرىتساتشۇـ
نىمزيناحەم يالاتياق،پىرىدنادزىسۋاقا،پىرۇقـ ـ
،پىرىدنادزىسۋاقانىمزيناحەمۋەتتەرىتسىلوبء
ىدۋيابـەگرىب ۋتەلىرەگلىـىتقىلىعڭىتـ .كەرەكـ
ىراعوج ۋاقراىدۋشاكىسەاقترىسەديەگڭەدـ
پىتە تەمزىق،راۋات،پىتەدڭەرەتـىنامروفەرـ ــ
ىدنىراد،ىجراق،ۋەتو ڭىدرالروتكافـىتقايســ ـ
،ەجەرە،پىتەدڭەرەتنىۋلوبقىشاـىلامىجلىج
مەشلو،ۋراقساب،اديعاق ـىلىرۇقمىزۇتءىتقايسـ
نىس ىتقىنروـ اعرازاب،پىتەلىرەگلىــ ـەگۋرىكــ
تاسقۇر نەمۋتەـ پالىقابـ لام،ۋراقساب-ـ -ــ
كىلۇم نىعىقۇـ كىلىدمىنەس،ۋاعروقـ ىسەيۇجــ
ـنەدلەمەكىدمىزۇتء-ڭازىعادراتقاجـىتقايس
نەمڭاز،ناعنالرازاب،پىرىد ،نىتانىلاسەگنوجـ
ناعنالاراقىلاح قىلىشاۋراشـــ ادۋاس-ــ نىساتروـ ـ
لەدەج ـڭەدىراعوجمىلرۇعانا،پىرىتساتپىلاقـ
قىشاـىگەديەگ سىلىزۇتءاڭاجقىلاكيمونوكەـ
ىدۋرۇق ۋتەلىرەگلىـ كەرەكـ ياپپاج.ـ اعلىساجـ
ىدۋسىيو ىنامروفەرپىتەۋاقراىدۋتەلىرەگلىـ
قىلايگولوكە،پىتەدڭەرەت سىلىزۇتءتەينەكروـ
نىسامروفەر يەلىرەكشىـ ـىتاراج،پىتەلىرەگلىـ
قىتسىل قىليابـ لامـ كىلۇم-ـ ىمىزۇتءـىعىقۇـ
نەم ـنادزىسۋاقاىدرەلەجەرەڭاز،ىدرادڭازـ
نىمزيناحەمۋرىتساتپىلاقنىساعابقىلياب،پىرىد
نەموت،لىساج،پىرىدنەدلەمەك ،ىتكەترىموكـــ
نىتيمادـىلاملانيا ،پىرۇقەيۇجقىلاكيمونوكەـ

،پىرىدنادزىسۋاقا نادلىج-2030ــــ نىرۇبــ ــ
ىراعوجىدۋرىتسىعىنىعىتوتسوقـىگەترىموك
ساتۇترىبءنىسابوجتەكەراۋەدنىگزىتەتكەش
ـىدمىنوىراعوجناتقىلياب،پاساجپالراپسوج
نەپكىل قىلايگولوكە،ۋنالادياپـ ڭاتاقـىناتروــ
ياجىلىج،ۋاعروق ىدمىنوءىدۋرىتسىعىنىزاگــ
ۋەدنىگزىت لىساجڭىدزىمىلە،پىمادەدنىزىگەنـ
ڭىنىۋماد ڭىتـ نىۋلىرەتوكـاعىتاسـ ۋتەلىرەگلىـ
.كەرەك

سىلىجامء ىدرالانىمـــ پاتاــ ىتتەسروكـ :ـــ
ـۋتيەشۇكىدۋرىدنالرىعوشىلەيۇجىنامروفەر
ڭىنامروفەر،ىد پىناتقانايتــــ كىلىدمىنوــــ ــ
نىۋتەسروك ىدۋتەلىرەگلىـ مىلرۇعاناـ ىتكەنروكـ
ۋيوقــاعنىرو كەرەكــ ەيۇج،نەدىشنىرىب.ــ ــــ
ۋلوبـىساراقزوك كەرەكـ ۋادمىرىجۇتيساياس.ـ
يساياس،نىتەلىباق ۋنىسۇتءــ يساياس،نىتەلىباقـ
ۋراقتا نىتەلىباقـ نەپقىلىتقىرى،پىتالىراعوجــ ـــ
ىتسىرەگزو ەكسىرەگزو،پىناتــ ،پىلىتمۇــــ ــ
پەتوتـەكسىرەگزو زوكيادعاجىپلاج،پىرەبـ
نىسايا ەناجــ ،پىتيەشۇكىدۋاليوـىلەيۇجــ ـ
ـۋالراپسوجساتۇترىبءنىراتتاساياسامروفەر
نىنىقراقـامروفەر،ىد ـراپسوجساتۇترىبءـ
امروفەر،ىدۋال نىگىلىدمىنوــ رىبءــ ساتۇتـ ـ
ىدۋالراپسوج ڭىنامروفەر،پىتيەشۇكــ ـىپلاجــ
قىلاعلۇت نىگىلىدمىنوــ ۋرىدنەلەلۋاسـ كەرەكـ .ـ
قىلاكيتكەلايد،نەدىشنىكە ۋلوبىسەيۇجۋاليوــ
كەرەك نىيۇتءىكە.ـ نەمـىسايرازانـ ىدزىڭامـ
نىيۇتء ،پىلوبىدناباتەنىگىلرىبڭىنىسايرازانـ
رادعابـىنەلەسام اڭاج،يابزاجنەدۋتەـ ۋمادــ
نىڭەزەك قانايتـ اڭاج،پىتەـ نىمىناتسۇۋمادــ
اڭاج،ەگۋرىدنەلىتكەياد ـساتپىلاقنىسانراۋمادـ
لاپقىـاعۋرىت ىدرەلەلەسامىتكەنروكنىتياساجـ
قىلاح،پىشەش ڭىنىساراقۇبــــ ،ەنىسىرىدنوــ ـ
لاپقىـانىسىمرۇت ـەلەسامىتكەنروكنىتياساجـ
ىدرەل نەدرەدنىيۇت،پىشەشـ ىلىقراۋلالاماقـ
ـىشكەتەجەنىۋەلىرەگلىيەدڭەرەتڭىنامروفەر
كىل كەرەكۋتەـ قىلاڭاج،نەدىشنىشۇ.ـ ۋشاــ
ىمىنات ۋلوبـــ كەرەكـ ىنامروفەر.ـ ىلەيۇجــ ــ
ادۋرىدنالرىعوش ىرىبيەكـ قىلاتروـ ەدنىيەگڭەدـ
رىبء ساتۇتـ ىدرەتشۇك،ىدۋرىتتراىدنىپرەسـ
ىپلاج،پىرىدنالرىعوش ىدۋتەلىرەگلىقىلاعلۇتــ
تەجاق ىرىبيەك،ىدەتەـ ىگزىگەنىتكىلىگرەجــ
ادىتاس نەمىدلاـ سىلىپرەسـ نەمىدلا،ىدۋاساجـ
مىقۋا اعيادعاجكىدنىزۇجسىء،ىدۋرىتساتپىلاقـ
ياراق ىدۋتەلىرەگلىـــ تەجاقـــــ ىدەتەــــ .ــ
ەگەش،نەدىشنىتروت ۋعاقــ .كەرەكۋلوبىحۋرـ
ڭىنامروفەر نىگىلىشرەكپاۋاجقىلاعلۇتىگزىگەنـ
مىزۇتء،پىرىدنالىتقان،پىرىدناتقانايت ـــــــــــــ
ىسىلىرۇق ىدنىســـــــ ىگزىگەنـــىسوـــ ــــــ
ىدۋاقرا پاتقىمــ ىعنىرۇب،ۋرەگيـــ رابـــــ ــ
مىزۇتء ەدنىزىگەنـ زىسكىدزۇــ پاتقىلوتـ ـاناقـ

ىگرىزاق،ياميوق مىزۇتءــ ەدنىسەگلۇجـ نانوـ ـ
مىزۇتء،پىرىدنەدلەمەكىرا نىرەتتەگوبـــــ ــــ
ىدمىزۇتء،پىشا ىدۋراقتاــ ،پىرەگيپاتقىمـ
كىدنىزۇجسىء ىدرەلەلەسامــ ىدۋشەشـــــ ــ
.كەرەكۋتەلىرەگلى

سىلىجامء ىدرالانىمــــ اسابـــ ىدەتپىرادــ :ـ
ىدزىڭام نىساعابڭىنىرالراۋاتىسىمرۇتقىلاحـ
ۋەتتەر ،پىرىدنەدلەمەكنىمزيناحەمۋرەگڭەم-ـ
نەكتەكەزوـىتقىلاح ىدناباتانىسايەديۋمادـ
ۋماد،پىلوب نەمـ ساتۇترىبءىتكىدزىسپىۋاحـ
ىدرازان،پالراپسوج انىسىمرۇتقىلاحىگزىگەنـ
ىدزىڭامـىتسىتاق ،پىرىدنالرىعوشـاعرالراۋاتـ
ـزىسسىلىكرىىدۋنىتۇت،ىدمىلانيا،ىتسىرىدنوء
ىتقايسۋرىدنەد نەگەتپوكـــــ ىدرادنىۋبـــــــ
پاتقىم ۋاقراــ ماعوق،رازاب،تەمىكۇ،پىتەـ ــــ
ڭىدرالىتقايس ـيمونوكە،پىرىدنەلەلۋاسنىلورـ
كىلىشمىكا،ڭاز،اك ىتقايســــــ نەگەتپوكـــ ـــ
ىدرەدلىسات ۋرەگڭەم-ۋەتتەرىناعاب،پىنادلوقـ
ىدزىڭام،پىتالىراعوجنىيەگڭەدنەمـىتەلىباق
قىلاح ىسىمرۇتـــ نەمىرالراۋاتــــ ىدمىتۇـــ ــ
ىدۋادماق ەناجـ ڭىنىساعابــ ىپلاجــ ناتقاجــ ـ
ىتقىنرو نىۋلوبــ ىدنەمراپـ زىساماتماقـ ۋتەـ
.كەرەك

سىلىجامء ىدرالانىمـ ىسو:ىتتەسروكپاتاـ
ۋنىباقەپكوسۋريۆاشرادياىتپيتاڭاجىكتەر
رالاناحاپيشكىتتەمىكۇادۋناتتاـىسراقـەنىتەدنى
ڭە،لىعۇشڭە ،ۋەدمەىلاپاجڭە،ىتپىۋاحـ
ۋراقتۇق نىتەمزىقـ قىدنىسوقىگزىگەن،پالاقراـ
ـرالاناحاپيشكىتتەمىكۇ.ىدرىدنەلەلۋاسنىلور
ىراعوجڭىد ىلاپاســ ،پىتەلىرەگلىنىۋمادــ ـ
ڭىتقىلاح نىعىتتامالاســ ىدناباتـەگۋتەكەزوـ ـ
كىدزىگەن،پىلوب قىلۋاسنەد-ۋەدمەــ ۋاتقاسـ ـ
ڭىنىرەتسى كىتتەمۋەلاــ كىلىگيــ نانىتاپيســ ــ
ۋەدمە،يابزاج نەمـ ،اعۋرىتسىعوتىدۋناتقاسـ
قىلىشياج ـۋرىتسەلرىبىديادعاجلىعۇشنەپـ
اشوگڭۇج،ەگ كىلرەگاپيشــــ نەپـــ اشسىتابـ ـــ
ەككىلرەگاپيش ڭەتــــ نامءـ ەگۋرەبـ ىدناباتــ ـ
نىمىزۇتءۋراقساباناحاپيشىعنامازىسو،پىلوب
ىدۋرىدنەدلەمەك قىلاڭاجەدەيۇج،پىتەاناسىنـ
اداكينحەت،ىدۋشا قىلاڭاجــ ەدىگلۇ،ىدۋشاـــ ـ
قىلاڭاج ادۋراقساب،ىدۋشاــ قىلاڭاجــ ىدۋشاـ
ىلاپاس،پىتيەشۇك ىدۋتيەڭەكنىعىليابۋەدمەــ
ەدرەلرىڭوـەناج ىدمىرەگڭەتـ ىدۋرىتسالانروـ ـ
ىراعوج،ىلاپاس،پىتەدلەدەج ىدمىنوءـــــــــ ـ
قىلۋاسنەد-ۋەدمە ۋاتقاسـ تەمزىقـ نەمىۋەتوـ
مىلرۇعانا ىلۋەلە،اعۋادماقـىسقاجـ نەتتەدنىــ ـ
نىسوتـەناج نىتالىۋتـ كىتتەمۋەلاـ قىلۋاسنەدـ
ۋاتقاس پىۋاحـ ىنوەناجاعۋناتقاسنەنىرەتاق-ـ
ىتتامالاس،اعۋيوج ىدنەمراپـاعۋرۇقـوگڭۇجــ ـ
.كەرەكۋەلرىزاكەرىت

)ەتتەب-3ىساعلاج(

ىدەتپىراداسابپەديالىبادنىتاحپاۋاجناعزاجەگرەلرەگنىۋاجتراققىتساجزۇجءىعادنىماعوقۋەتترەزنىحيراتايمرا-4اڭاجقىلالاقياحڭاشڭيپنيجيش

ڭىنايتراپ الاياكيحـ نىرۇتسادءـىتقڭاد،نىرـ ىگلەۋانىرەلەشۇمايتراپڭىلاق،پادنايابكەرىبوكنىليتسـاشاماتـەناجـ
كەرەكۋاتسابەگۋزىگرۇجسەرۇكنەپكىلرە،پەدمەكەبىدمىنەس،پاتقاسكىرەبەتسەىتشىروب،ياپتىمۇىتتاسقام

ىدەتپىراداسابپەديالىبپىشاپىراقسابنىسىلىجامءىكتەر-18ڭىنىتەتيموكۋتەدڭەرەتياپپاجىنامروفەرقىلاتروڭيپنيجيش

كەرەكۋرىدنەلەلۋاسنىلورىشۋشەشىعادۋرىتساتپىلاقنىسانراۋماداڭاجڭىنامروفەر،پىرىدنەلىتكەيادياپپاج،لادء-ەملاد،قىلوتنىمىناتسۇۋماداڭاج
ىتسانىتاقڭىجناح،ڭينۋحڭاۋ،ڭايچىكيل



ىلىج-2021 ڭىديا-2ىلىج ىنۇك-22ڭىديا ىبنەسيۇدىنۇك ىبنەسيۇد 2
ىتكىلىكە ،پالامياجـــــ ـــ
تاحنۇء ەگزىمەشكەتـــ ــــــــــــ
!زىڭىلىسوق

راباحىدزىڭام

ىنۇك-18ڭىديا-2 نەتسۇتـــ ـــ
نىرۇب موكتراپقىدنويارـىلايمونوتۆاـ
ىتقارۇت ڭىتتەتيموكــ نەگلىتيەڭەك(ــ )ــ
نىسىلىجامء ساب،پىشاــــــ يجۋشــــ
ڭىنڭيپنيجيش مەتكوكىعلىج-2021ـ
نىسەكەرەم قىتپوتـــــ ۋاتقىتتۇقــــ ــــ
ىگەدنىسىلىجام ىدزىڭامــ ڭىنىزوسءــ ـ
،ىدنەريۇ،ىدزىكتەجىدرالىتقايسىحۋر
.ىدرىتسالانروىدرەتتەمزىقىگەتكەزەك
ىلايمونوتۆا قىدنويارـــ ڭىنموكتراپـ ــ
نىچــىيجۋش ىتسىلىجامءـوگناۋچـ ــــ
.ىدراقساب

سىلىجامء :ىتتەسروكپاتاىدرالانىمـ
ساب ىعلىج-2021ڭيپنيجيشيجۋشـ
مەتكوك نىسەكەرەمـ قىتپوتـ ۋاتقىتتۇقـ
ىگەدنىسىلىجام ىدزىڭامــــ ەدنىزوســ ـ
نەكتو رىبءـ ەدرەتسىىلرۇتءىعادلىجـ
لوق ىدرەلەجيتانىلۋەلە،اڭاجنەكتەجـ
قىلوت اڭاج،پىرىدناتقارۇتـــ رىبءـــــ ـ
ىعادلىج رەتتەمزىقــ ەدنىنوجــ نىقياــ ـ
راتپالات لىكۇب،پىيوقــ ،اعايتراپــــ ـــ
لىكۇب انىقلاحتلۇراءــىگەدلەـــ ــــ
درايلليم،پىراعىشۋەدنۇـىلۇ ىتقىلاحـ
ىدرەتتەگوبنەمرەلىگرەدەكادراپاسـاڭاج
زىسكىدزۇ،پاتسالا اعۋسابـاعلاـــ ــ
تىباش ىدرىدناتــ ەناجـ ىدرىدنالاتنىــ .ـ
تروتء« تروتء«،پىتيەشۇك»ىدمىناتـ
ىدمىنەس ،پەدمەكەب»ــــ ىنىكە«ــــ ـــ
ىدۋاعروق ساب،پادنىرو»ــــ يجۋشــ
ڭىنڭيپنيجيش ىدزىڭامـ ڭىنىزوسءــ ــ
نىحۋر ،پىرىدنەلىتكەياد،پىنەريۇتايقۇمـ
ايتراپ ڭىنىياتلىرۇق-19ــــ ەناجـــــ ـــ

ىتكەزەك-19 قىلاتروـــ ىتەتيموكــ ـــ
ىشنىسەب،ىشنىتروتء،ىشنىشۇء،ىشنىكە
ڭىنىرەتسىلىجامـىپلاج نىحۋرـ ياپپاجـ

ڭىتقىلاتروىكتەر-3،پىرىدنەلىتكەياد
ڭايجنيش ەمىگڭاـىگەدنىنوجـىتەمزىقـ
،پىرىدنەلىتكەيادنىحۋرڭىنىسىلىجامء
اڭاج،پىرىدناتقانايت ــىگەدرىۋادـــــــ
ڭىنايتراپ ىدڭايجنيشـــ ۋلاسـەگنوجـ ـ
،پىرىدنەلىتكەيادياپپاجنىسابوجـىپلاج
اناتتارياق،پاساجسەرۇكنەپقىلىلرىجاق
ىتكىدزىسپىۋاحنەمۋماد،پىلىتمۇاعلا
رىبء ساتۇتـ نەتتەدنى،پالراپسوجــ ـــ
ۋناتقاس ،قىلاكيمونوكەنەمۋەدنىگزىت-ـ
قىدماعوق ،پەدمەكەبنىراتسىباتڭىدۋمادـ
،پىتيەڭەك قىدلىجسەب-14«ـــــــ »ــــ
ەدنىلىگزەم ىسقاجــ ،اعۋشاـاماتسابــ ـ
ايتراپ،پىنىشلۇقاعۋاتساتماداقـىسقاج
كىدزۇنىعىدلىج100ڭىنىعىدناعلىرۇق
.كەرەكۋاتقىتتۇقنەمەجيتان

نىقيا،ىشنىرىبء پىرىتوياتسۇۋتـ
ىديساياس ىدناباتـەگۋەتپىرادــ ۋلوبـ ـ
كەرەك ڭىنڭيپنيجيش.ـ اڭاجـ رىۋادءــ
اشوگڭۇج مزيلايستوســــ نىسايەديـــ ــ
يادڭامىدۋنەريۇ يساياسىدلاـــ ـــــ
تەدنىم ،پىتەـ ڭىتقىلاتروـىكتەر-3ـ
ڭايجنيش ەمىگڭاـىگەدنىنوجـىتەمزىقـ
ڭىنىسىلىجامء نىحۋرـــــــ ىدۋنەريۇــ
يساياس،پىرىدنالىيادۇ ۋادمىرىجۇتـــ ــ
يساياس،نىتەلىباق ،نىتەلىباقۋنىسۇتءـ
يساياس ۋراقتاــ نىتەلىباقـ زىسكىدزۇـ ـ
،اديساياس،ادايەدي،پىتالىراعوج ــــــــ
ەتتەكەرا ناتسابــ قايا-ــ ڭيپنيجيشـ
قىلاتروايتراپنەكتەىقتيۇىتسادلوج
ىتقىلىدزىۋارىبءڭەلەكسونەمىتەتيموك
،پەدمەكەبىدمىنەس-تارۇم،پاتقاس
كىرەبەتسەىتشىروب،ىتتاسقامىگلەۋا
قىلاح،پاتقاس انىساراقۇبــــ رىماتــ ــ
ىتتاۋق-شۇك،ىنەدرەز-نىيەز،پىترات

ۋماد،قىلىتقىنرو،پىرىدنالرىعوش ــــــــ
ەدنىرەتتەمزىق اڭاجــــ يادعاجـــ ۋشاـ
.كەرەك

ىدنىيۇتء،ىتكەنروك،ىشنىكە ــــــــ
ىدرەتتەمزىق ،ۋالراپسوجساتۇترىبءـ
ەگرىب ۋرەگيـــ كەرەكـ قىلىتقىنرو.ـ ـــ
ادنىسىراب ۋەلىرەگلىــ تەمزىقـ ـىپلاجـ
انىسانرا ىدناباتــ اڭاج،پىلوبــ ۋمادــ
نىڭەزەك قانايتــ اڭاج،پىتەــ ۋمادـــ
نىمىناتسۇ اڭاج،پىرىدنەلىتكەيادـ ۋمادـ
نىسانرا ىعىلىتقىنروماعوق،پىرىتساتپىلاقـ
نىساناسىنسابقىتشىنىتىدنايابنەم
ىتقىم قىدماعوق،پىرەگيــ ـىلەلەكـــ
ڭىديادعاج زىسكىدزۇـــ ىتقىنروـــ ـــــ
قازۇ،نىۋلوب تىقاۋـ نىۋلوبـىتقىنروـ
نەتتەدنى،پاتقاس ىدۋەدنىگزىت-ۋناتقاسـ
ىدۋرىدنالىيادۇ ياپتىسڭاسوبەديەتتيتـ
يادىعاديو سىرىدنوء،پىرەگيـــــ ـــــ
ىگىدزىسپىۋاح نىرەتتەمزىقـــــ روزــــ
نەپشۇك يادىعاديوــــــ ،پىرەگيـــ ـــ
ڭىناكيمونوكە ىراعوجـ نىۋمادىلاپاسـ
سامىعزىم نەپقىلىدناباتــ ۋتەلىرەگلىــ ـ
.كەرەك

قىلاكيمونوكە،ىشنىشۇء ڭىدۋمادـــ
نىتاۋقـىشۋاعزوقـاڭاج شۇكـ الاسـ ـ
ۋرىدلىتەج كەرەكـ ۋادماق.ـ ىعادنىعاجـ
قىدمىلىرۇق ،پىتەدڭەرەتـىنامروفەرـ
ڭىدرەتپىساك-3،-2،-1 ـاسىعوتـ
نىيەگڭەدڭىتپىساك-1،پەبەجنىۋماد
،اعۋتالىراعوج ىدنىيۇتءـەتپىساك-2ــ ـ
اعۋتىمادترىۋاقىتپىساك-3،ەگۋرەگي
ىدنابات مىلىع،پىلوبــ قىلاكينحەت-ـــ ـ
قىلاڭاج نەپشۇكروزىدۋشاـــــــ ـــــ
ىكشى،پىتەلىرەگلى ىتسىنارۇســــــ ــــ
ۋتيەڭەك نىسايگەتارتســ نەپقىلىدناباتــ ـ

مىساب،ەشكەرە،پىراقتا پىساكـــــــ ـــ
نىرالالاس ،پىتياعلۇ،پىرىدلىتەجــ ـــــ
تاحاياس نىبىساكـــ ىشاماتسابــ ـەتەــ
پىرىتو كىتسىرىدنوـ تەمزىقـ ۋەتوــ ـ
ۋەتوتەمزىققىتسىمرۇتنەمـىبىساك
ڭىنىبىساك رىبءنىۋمادـــــ ساتۇتــ ـــ
،پالراپسوج ،ۋراقساب،ۋرەبـەگنەموت«ـ
تەمزىق ۋەتوـــ ىتقايس»ـ ىدنىيۇتءــ ــ
،پىتەدڭەرەتىدرالامروفەرـىعادرالالاس
كەبىج قىلاكيمونوكەـىلوجـ ىۋەدلەبـ
نىنويارـىتكەزو لەدەجـ الاق،پىرۇقـ
نەم اسىعوتڭىدلىۋاـ ەناجنىۋمادـــ ــ
نەمناۋتڭيب ىتكىلىگرەجـ ڭىننىروــــ ـ
اسىعوت پىساك،پىتەلىرەگلىنىۋمادــ ــ
ڭىنىگەبزىتۋادماق،ڭىنىگەبزىتـىسالاس
نىۋالىراعوجڭىنىسەجەراد،نىۋنالىلاپاس
اپاس،پىتەلىرەگلى ،نىسىرەگزوـــــــ ـــ
كىلىدمىنو ىشۋاعزوق،نىسىرەگزوــ ــــ
شۇك نىسىرەگزوــ ەگەزۇجـــ ۋرىساــ ـ
.كەرەك

نەتكىليەدەك،ىشنىتروتء نادۋتلىراــ
.كەرەكۋەدمەكەبنىراتسىباتۋلالاماق
ىتتروتء« ۋاپتاتقوتــ نىبالات»ــ ڭاتاقـ ـ
اتياق،پىرىدناتقانايت نەدۋسەليەدەكــــ ـ
ىدۋناتقاس -ۋسەتكەموكەناجۋالاعاداقـ
ۋەدلەمەيۇس ىمىزۇتءـــ نىمزيناحەمــ ـــ
،پىرىدنەدلەمەك،پىرىدنادزىسۋاقا ـــــ
پىساك نىسالاســـ ۋتىمادـــ ىلىقراــ ـــ
اعۋناتسىمۇج ىتسىرىك،ىدۋەتكەتەجــ ـــ
ىدۋرىتترا ڭىدۋماد،پىرىدنەلىتكەنروكـ
ڭىدۋمادەناجنىشۇكىشۋاعزوقىكشى
كىدڭەشرىمو نىشۇكـــ شۇكـــ الاسـ ـ
نەتكىليەدەك،پىتياعىن نادۋتلىراـــــــــ
لاماق نىراتسىباتۋلاــ ،ىدۋەدمەكەبـ ـ
ىدۋتيەڭەك ىتقاتسىق-لىۋاــــــ ــــــــ

ىدۋرىتساتشۇىدمىنوءنەمۋرىدنەدلۇگ
.كەرەكۋتەلىرەگلى

قىلاح،ىشنىسەب نىسىمرۇتــــ روزـ
ۋتراسقاجەناجۋتەزىساماتماقنەپشۇك
كەرەك نەكتەكەزوـىتقىلاح.ـ ۋمادـ
انىسايەدي ىدناباتــ ڭىتقىلاح،پىلوبـ ــ
نىرەتكەلىتاڭاجنەگەداقسىمرۇتـاشامات
ىدۋرىدناتتاعاناق ناشاقــ ڭىدۋمادادــ
راعىش ىنىيۇتءــ ەناجــ ناباتــ رەرىتــ ـ
ىعانايت ىدۋرىدناتسىمۇج،پىتەــــ ـــــ
ۋيوقـاعنىروـىعڭىدلا انىتاساياسـ ـــــ
ىدنابات ىدۋرىدناتسىمۇج،پىلوبــ ـــــ
شۇك الاسـ ،پىتيەڭەك،پىرىتقىنروـ ــ
اققىلاح ىدمىيتءــــ ىدرالايرەنەجنيــ ـــ
يەلىرەكشى راء،پىراقتاـ قىلاحتلۇـ ـ
ڭىنىساراقۇب نىتۇق-سىرىـ زىسكىدزۇـ
.كەرەكۋتيالوم

راتتلۇ،ىشنىتلا نىدء،نىعامىتنىـــ ـــ
نىعىلىدمىساراج ۋەبەجـــــ كەرەكـــ .ــ
ڭىنايتراپ نىتاساياستلۇـــ ياپپاجـــ ــ
راء،پىرىدنەلىتكەياد ڭىنىقلاحتلۇـــ ــ
نەنىڭەك ناج،نىۋسالاراــــ ــىتقاج-ـ
ڭەرەت،نىۋسەتشى ،پەبەجنىۋسىعوتـ
اۋحڭۇج قاتروـىتلۇـ نىمىناتـاعلۇتـ ـ
پاتقىم ڭىنايتراپ؛ۋتانروــــ نىدءــــــ
ىتەمزىق ىگزىگەنــ نىتىعابــ ياپپاجــ ـ
كىتسيلايستوسىدنىدء،پىرىدنەلىتكەياد
اعماعوق ەگۋسەليۇـــــ ؛ۋەتكەتەجـــ ــــ
ىدڭايجنيش نەپتەينەدامـ ۋرىدنەلرانــ ـ
نىسايرەنەجني نەپشۇكروزــــــــــ ـــــ
ايگولوەدي،پىراقتا ىعادنىسالاســـــ ــــ
ىدرەتتەمزىق يەلىرەكشىــ يادىعاديوـ ـ
.كەرەكۋەتسى

ىنايگولوكە،ىشنىتەج نەمىدلاـــــــ ـ
لىساج،اعۋرىتساليو ىدناباتـاعۋمادــ ـ

ۋلوب كەرەكــ قىنۇت.ــ لىساج،ۋســ ــ
ۋات ىلاعاب__ـ قىليابــ نىمىناتسۇــ ــ
ڭىدۋاعروقىنايگولوكە،پىتانروپاتقىم
لىزىق ىدمۇق،پاتقاسلىتابنىعىزىسـ
ىدۋس،ۋەدنىگزىت ۋەدنىگزىتــ ەناجــ ــ
ىدمىلىياج،ىدنامرو نىتەمزىقۋاعروقـ
رىبء ساتۇتـ ،پىتەتسىروپالراپسوجـ
ىتكىروك ڭايجنيشــ ۋنىشلۇقـاعۋرۇقـ ـ
.كەرەك

سىلىرۇبىيانىشەگليتس،ىشنىزىگەس
ىيانىش،پاساج ۋەتسىىتقان،پىرەگيــ
كەرەك اققىدنىش.ـ ىتقان،نىتەنىگۇجــ ــ
رەتسى نىتارىدنىتـ روزنىليتستەمزىقـ
نەپشۇك كەپلە،پىتاتقاقساــ ،زىگوـــ ـ
سىپموك،زىگوـىشنەرۇت نىحۋرزىگوـ
نەپشۇكروز اپاج،پىرىدنەلەلۋاســ -ــ
ناتتاقاشام اپاج،نىتياپقىروقـ اقتاقاشام-ـ
نىتيادىش زىگوـــ زىگو،نەپتارياقــ ـــــ
نەپشۇك ناداناسىنـــ زوكــــ يابزاجـ ــ
نەپقىلىلرىجاق ىتقان،پەتسىـ ،پەتسىــ
ىتكىدلىشەروت،ىتقىدلىشامروف لىتابـــ ـ
يش،پىتەزۇت ىقتيۇىتسادلوجڭيپنيجـ
نەكتە ايتراپـ قىلاتروــ ڭىنىتەتيموكـ ـ
نىرالۋرىتسالانرو،نىرەدمىشەش لىتابــ ـ
ەدرۇت ىتقانـ اڭاج،پىرىدناتقانايتــ ـــ
كىتسيلايستوسـاشوگڭۇجـىگەدرىۋاد ـ
.كەرەكۋنىشلۇقاعۋرۇقڭايجنيش

.ىتسادلىقاىدرەتسىاداقسابسىلىجامء
تارىكوش تەكۋاش،رىكازـ ،نىميــ ـ

نالرۇن ،ڭىجنۇجڭاۋ،ىلۇنىجاملىباءـ
ڭاي ،زاينۇتنىكرە،ڭۇرياحيۇش،ڭىچـ
نايت تىقراس،نىۋــ ناقاــــ ،ىلۇــ ــ
ناشڭيمڭاۋ رالىلراتاقـ ەكسىلىجامــ ــ
.ىتسانىتاق

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

نىقلوتتاقاراق:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

ىدرىتسالانروىدرەتتەمزىقىگەتكەزەك،ىدنەريۇ،ىدزىكتەجنىحۋرڭىنىزوسءىدزىڭامڭىنڭيپنيجيشيجۋشسابىسىلىجامء)نەگلىتيەڭەك(ڭىنىتەتيموكىتقارۇتموكتراپقىدنويارىلايمونوتۆا

،پىرەگيىيانىش،پىرىدنەلەلۋاسنەپشۇكرابنىحۋرزىگوسىپموك،زىگوىشنەرۇت،زىگوكەپلە
كەرەكۋشانىيادعاجاڭاجڭىنىۋماد،ڭىنىعىلىتقىنروڭىنڭايجنيش،پەتسىىتقان

ىدراقسابىتسىلىجامءوگناۋچنىچ

زىمىشلىتء ىديالراباحـوبنىۋــــ .ــ
ىنۇك-20ڭىديا-2 قىتقامياـــــ ــــ
ڭىنموكتراپ قىتقاميانيبەۋشىيجۋشـ
موكتراپ رەلەشۇمــ نەگلىتيەڭەك(ـــ )ــــ
نىسىلىجامء پىراقسابـ ادنىقاج،پىشاـ ــ
ناعلىشا موكتراپقىدنويارىلايمونوتۆاـ
ىتقارۇت ىتەتيموكــ نەگلىتيەڭەك(ـــ )ــ
ڭىنىسىلىجامء نىحۋرـــ ،ىدزىكتەجـ ــ
ڭىدزىمىعاميا،ىدنەريۇ ،ۋرىدنەلىتكەيادــ ـ
.ىتسادلىقانىرىكىپۋرىدناتقانايت

سىلىجامء :ىتتەسروكپاتاىدرالانىمـ
ىرادنىروتەمىكۇ،ايتراپىلەجەرادراء
ەناج ڭىلاقــ ىرەلەشۇمـايتراپـ نەمـ ـ
،پىتيەشۇك»ىدمىناتتروتء«رالرداك
تروتء« ىنىكە«،پەدمەكەب»ىدمىنەسـ
ىدۋاعروق ساب،پادنىرو»ــــ يجۋشــ
ڭىنڭيپنيجيش مەتكوكـ ىسەكەرەمــ ـــ
ادنىڭاسراق تلۇراءپىرابـاعۋوجيۇگـ
اعاراقۇب،انىرالرداك نادرالو،پىسادناماـ
لاح ايتراپ،ىعادناعارۇسـ ىعادنىترىســ
نەمرەلرەكتارياق ەگرىبـــــ مەتكوكـــ ـــ
نىسەكەرەم ىسراقـــــ ،ىعادناعلاـــ ـــ

ىعلىج-2021 مەتكوكــ نىسەكەرەمــ ـ
قىتپوت ۋاتقىتتۇقــ ىگەدنىسىلىجامـــ ـــ
ىدزىڭام ڭىنىزوسءــــــ نىحۋرــــــ ـــ
تايقۇم ،پىرىدنەلىتكەياد،پىنەريۇــ ــ
ايتراپ ڭىنىياتلىرۇق-19ــــ ەناجـــــ ـــ

ىتكەزەك-19 قىلاتروــ ڭىتتەتيموكــ ـ

ىشنىسەب،ىشنىتروتء،ىشنىشۇء،ىشنىكە
ڭىنىرەتسىلىجامـىپلاج ياپپاجنىحۋرـ
ڭىتقىلاتروىكتەر-3،پىرىدنەلىتكەياد
ڭايجنيش ەمىگڭاـىگەدنىنوجـىتەمزىقـ
،پىرىدنەلىتكەيادنىحۋرڭىنىسىلىجامء
ىلايمونوتۆا،پىرىدناتقانايت قىدنويارــ ـ
ڭىنموكتراپ ،اشنىيوبىرالۋرىتسالانروـ
ىدڭايجنيشڭىنايتراپىگەدرىۋادـاڭاج
ۋلاسـەگنوج ،قىلوتنىسابوجـىپلاجـ
اققىلاح،پىرىدنەلىتكەيادلادء-ـەملاد ــ
تەمزىق نىتەتەـ قىلاڭاج،زىگوكەپلەـ
نەپقىلىلرىجاق،زىگوىشنەرۇتنىتيماداشا
سەرۇك نىتەزىگرۇجـ سىپموكـ زىگوـ ـ
نىحۋر يادىعاديوـ ،پىرىدنەلەلۋاسـ ـــ
اناتتارياق،پىتراتــاعلاەرەدۇ ـاعلاـــــ
ناعادنىقسات،پىلىتمۇ لەدەج،نەپحۋرــ
ىتقان،نەمىمىتير ۋەتسىـــــ نەمىليتسـ ـ
ۋماد،قىلىتقىنرو نىرەتتەمزىقـــ رابـــ ـ
.كەرەكۋتەلىرەگلىنەپشۇك

:ىدەتپىراداسابىدرالانىمسىلىجامء
ىدراتقىلىقلو،پىرىدنەلەلۋاسـىنەجيتان ـ
يش،پاتقىلوت ڭىنڭيپنيجـ رىۋادءاڭاجـ
اشوگڭۇج مزيلايستوســــ نىسايەديـــ ــ
زىسكىدزۇ ايتراپ،پىنەريۇيەلىرەكشىـ
نەمىرەدمىشەشڭىنىتەتيموكقىلاترو
ىلايمونوتۆا قىدنويارـــ ڭىنموكتراپـ ــ
،ىتقىلىعڭىتادياتاعابراتڭىنىرالۋرىتسالانرو
يەجگە ىيانىشانىۋناتقانايتىليەجگەت-ـ

كىدلىپەك كەرەكۋتەـ تازاـىنايەدي.ـ
ىدمىنەس،ەگۋتە ىدناباتەگۋەدمەكەبــ
ەنوك،پىلوب ىتكەدرۇســـــ نىتازۇبــ ــ
ىناڭاج،نەپقىدلىتاب نىتاتانروــ -لىقاـ
نەنىسى،نەپتاساراپ نىتاراعىشـەجيتانــ
نەپتەلىباق ىتقىمىدياروــ ،پىرەگيــ ـ
.كەرەكۋساباعلانەپكىلرە

سىلىجامء ىدرالانىمـ پالاتـ :ـىتتەـ
ىتقىمىديارو ىدنىيۇتء،پىرەگيـــ ــــ
ىتسادلوجڭيپنيجيش،پىرىدنەلىتكەنروك
نەكتەـــىقتيۇ ايتراپــ قىلاتروــــ ــــ
ڭىنىتەتيموك نىرەدمىشەشـــ ياپپاجــ ــ
ىلايمونوتۆا،پىرىدنەلىتكەياد قىدنويارـ
ىرالۋرىتسالانروساتۇترىبءڭىنموكتراپ
ۋماد،قىلىتقىنرو،اشنىيوب نىرەتتەمزىقــ
ىراعوج،يملىع ،پىتەلىرەگلىىدمىنوءـ
ىلرۇتء ڭىتتەمزىقــ ىسقاجــ ـاماتسابــ
ىسقاج،انىۋشا ىيانىشانىۋاتساتماداقــ
يساياس،ىشنىرىبء.كەرەكۋتەكىدلىپەك
ىديەگڭەد اعۋتالىراعوجــ ىدناباتــــ ــ
يساياس،پىلوب ،نىتەلىباقۋادمىرىجۇتـ
يساياس ۋنىسۇتءــ يساياس،نىتەلىباقـ ــ
ۋراقتا نىتەلىباقـ ،ادايەدي،پىتيەشۇكـ ـ
ەتتەكەرا،اديساياس ڭيپنيجيشــــــــــ
قىلاتروايتراپنەكتەىقتيۇىتسادلوج
نەمىتەتيموك ناتسابـ قايا-ـ ڭەلەكسوـ
رىبء ىتقىلىدزىۋاــ ۋاتقاســـ كەرەكــ .ـ
نەمايرازان،ىشنىكە ىدۋنالۋراقــــــــ ــ

زىسكىدزۇ نىحۋر،پىتيەشۇكـ ـەتەجـــ
ىديادعاج،پىنىسۇتء ،پىناتلادءــــ ـ
ىتسىلاتەب ىتقىمـــــ كىدزۇ،پىرەگيــ ـ
نەمەجيتان 100ڭىنىعىدناعلىرۇقايتراپـ
،ىشنىشۇء.كەرەكۋاتقىتتۇقنىعىدلىج
ماعوق ىعىلىتقىنروـــ نەمــــ ىدنايابـ ــ
قىتشىنىت سابـــ نىساناسىنـ پاتقىمــ ــ
قاميا،پىرەگي ڭىنىتەمزىقــ -ناتسابـ
قايا يساياسسىرۇدــ ىتسىلاتەبـــ ــــ
.كەرەكۋتەكىدلىپەكىيانىشانىۋاتقاس
،ىشنىتروتء اڭاجشۇء«ــــ نىبالات»ــ ــ
تايقۇم اڭاج،پىرىدنەلىتكەيادــ ۋمادــ
انىمىناتسۇۋماداڭاج،پىسەليۇـەنىڭەزەك
ىدنابات اڭاج،پىلوبـ نەمىسانراۋمادــ
ۋسىعوت كەرەكـ نەتتەدنى،ىشنىسەب.ـ ــ
ۋناتقاس ،قىلاكيمونوكەنەمۋەدنىگزىت-ـ
قىدماعوق نەمۋماد،ىدۋمادــــــــ ــــ
ۋالراپسوجساتۇترىبءىتكىدزىسپىۋاح
كەرەك ڭىتقاميا،ىشنىتلا.ــ سىءــــــ
نەمىگىدنىزۇج ەرىتسەلرىبــ ،پىرىتوـ ـ
ىلايمونوتۆا قىدنويارــــــ موكتراپــ ـــ
ناعرىدناتقارۇت ىدرەتتەمزىقىدنىيۇتءـ
،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەياديادىعاديو
قىدماعوق سىترۇءڭىديادعاجىلەلەكـ
قازۇ،نىعىلىتقىنرو تىقاۋـ نىعىلىتقىنروـ
راب نەپشۇكـ ىدرازان،پاعروقـ سابــ
اعاناسىن ىدنەشەك،پىرىدنالرىعوشــ ـــ
ىدرالاراش ىسقاجـ نەتتەدنى؛ۋراقتاــ ــ

ۋناتقاس ىدۋەدنىگزىت-ــ ۋرىدنالىيادۇــ ـ
نىتەمزىق ىتقىلىعڭىتــــ يادىعاديوـــــ ـ
ىعىلۋاسنەدڭىنىساراقۇبقىلاح،پەتسى
نەم ڭىنىرىموءــ ەنىگىدزىسپىۋاحـــ ــــ
ىيانىش كىدلىپەكــــ سىرىدنوء؛ۋتەـــ
ىگىدزىسپىۋاح نىتەمزىقـــ تايقۇمـــ ــ
يادىعاديو سىرىدنوء،پىرەگيـــــ ـــــ
ىگىدزىسپىۋاح ىدنىســــــ ىدۋاقراــ ــ
ياق ناشاق-ـ اڭاج؛ۋاتسۇپىتاريشادـ
نىمىناتسۇۋماد ،پىرىدنەلىتكەيادـــ ـــ
قىلاكيمونوكە ىگەتكەزەكڭىدۋمادـــ ـــ
ىدنىيۇتء نىرەتتەمزىقـــ يادىعاديوـــ ـ
ڭىناكيمونوكە،پەتسى ىلاپاسىراعوجـ
زىسكىدزۇنىۋماد -14«،پىتەلىرەگلىـ
اماتسابىسقاجەدنىلىگزەم»قىدلىجسەب
ىسقاج،اعۋشا ماداقــ ىيانىشاعۋاتساتـ
.كەرەكۋتەكىدلىپەك

:ىدەتپىراداسابىدرالانىمسىلىجامء
ڭىتقىلاتروــىكتەر-3 ڭايجنيشــــ ــ
ىتەمزىق ىگەدنىنوجـــــ ەمىگڭاــــ ـــ
ىلىجامء ڭىنىســــ نىحۋرــــ ،ۋنەريۇــ
ىدۋرىدنەلىتكەياد،ۋەتتىگۇ الىيادۇـــ ارىدنـ
يادىعاديو ىدۋنەريۇ،پىرەگيــــــ ـــــ
ۋرىدنالىيادۇ نىمزيناحەمـ يادىعاديوـ ـ
ىدنەگنەريۇ،پىرىدناتقانايت ـانادلوقــــ
ۋنەريۇ،پىلىبء نەمـــــ ىدۋنادلوقــ ــ
ىيانىش،پىرىتساتشۇ ىيانىش،پىنەريۇــ
ىيانىش،پىنىسۇتء ىيانىش،پىنەســــ ـــ

قىلراب،پىنادلوق ،پىزىكتەجانىسابتوـ
قىلراب ڭىنماداـ ىدۋتالايۇـەنىگەرۇجـ ـ
ىيانىش كەرەكۋادنىروــ ڭىتقاجراء.ـ ـ
،پىرىتسىيۇنىشۇكنەككىرىبـىتتەرىدۇق
نەتتەدنى ۋناتقاسـ ۋەدنىگزىت-ــ نەمــ ـ
قىدماعوق،قىلاكيمونوكە ىدۋمادـــــــ
رىبء ساتۇتـ ـىتتەرىدۇقـاعۋالراپسوجـ
كەزەك.كەرەكۋاتپوتشۇكنەككىرىب
ۋرىتسىۋا نىتەمزىقــ نىشــــ ەدنىنامـ ــ
يادىعاديو قىلوت،پىرەگيـ انىۋلادنىروـ
.كەرەكۋتەكىدلىپەكىيانىش

سىلىجامء ىدرەتسىـاقسابـىعاتـ
.ىتسادلىقا

سىلىجامء ـىسىلىجامءناركەـەنيەبـ
،تەبماحۇمراجتايقۇم،ىدلىشاادنىسامروف
تاناتلاس،ناقلاۋءاريملا ،تايانيعـــــ ــ
،ڭۇسەۋشڭين،اۋحۋايڭاج،ڭاگۋج
ەۋش،ناقۋەلوتنىديا ،ڭايچيۇگـــــ ـــ
ىعاتقامياىلراتاقڭافيۇسۋاج،ۋيلڭاي
تروتء ،ىرالىشسابڭىناقلاقىلىشسابـ
قىتقاميا ىلەجەرادــاتروـــ قىلاحـــ ــ
ىتوس ىسەمەكەمــ نەمــــ ەشمىلوبـ ـــ
ڭىنارۋتارۋكورپ اققاميا،ىرالىشسابـ ــــ
ەتوت ىتساراقــ ىتپاۋاجڭىدرادنىروــ ــ
نادۋا،ىراتسادلوج ىگزىگەنڭىدرالالاق-ـ
ىتپاۋاج ىراتسادلوجــ ـىتسىتاقـەناجـ
ىتپاۋاج ىراتسادلوجـــ ەكسىلىجامــ ــــ
.ىتسانىتاق

ىتشانىسىلىجامء)نەگلىتيەڭەك(رەلەشۇمموكتراپقىتقاميا

،پىلىتمۇاعلااناتتارياق،پىرىدنەلەلۋاساشنىرابنىحۋرزىگوسىپموك،زىگوىشنەرۇت،زىگوكەپلە
كەرەكۋتەلىرەگلىنەپشۇكرابنىرەتتەمزىقۋماد،قىلىتقىنرو
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تارياقتاناسرۇن:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

كىرىتوـاتقىۋج پادلا،نەمۋتياـ نەمۋابرا-ـ ـ
ناعلوبــىلۋشــىتا ڭىناكيرەماــ ىعنىرۇبـــ ــ
تەكەلمەم اعڭايجنيشوەپموپىسىشتاحىرەتسىـ
نىتاياس ىدراتقارىدناســ اعڭايجنيش،پىتاراتــ ــ
ـەمىكۇوگڭۇج،پاساجلىۋباشـاناتقوسرەسە
ڭىنىت ىدڭايجنيشــ ۋلاسـەگنوجـ نىتاساياسـ ـ
زىسنىسيق ڭىنڭايجنيش،پىرىعزاجـ اشاماتـاساــ
انىيادعاج ەناجــ ڭىنىقلاحتلۇراءــ ـىتتىقابــ
انىسىمرۇت اناقاساقــــ ەيۇكـــ ىتقاجــ ـىسو.ــ
نىرۇسكەج تەكەراــ قىلاراقىلاحـ ـەناجڭازــ
قىلاراقىلاح ـەشلوىگزىگەنڭىتسانىتاق-مىراقـ
قىلىشياقرىۋاـەنىم ڭىنوگڭۇج،قىدناعاساجـ ـ
لۇب،كىدنەككىليكنەپكىلىكەرودەنىسىـىكشى
ىعادڭايجنيش ڭىنىقلاحتلۇراءـــ لىڭوكــــ ـــ
ەنىيۇك ۋاياقرىۋاــــ ىدلاســـ ناعۇب.ـ نەمــ ـ
ىتتاق نىمەنەتكەكـــ ەناجــــ لىتابــ ىسراقــ ــ
.نىمارۇت

وەپموپ كىرىتوـــ ەيۇك،ىدۋتياـ ىدۋعاجــ ـ
ىگىناك قىلراب،پىتەـىتەداــــ ەدرەجـــ توـ
الاج،پىعاج كىرىتو،پىۋاجـــــ قا،پىتياـــ ـ
نەپ ،ىدالامرۇبىتحيرات،پىرىتساتاشـىناراقـ
نەپقىدنىش ،نەتكىلىدمىنەس،ىداپساناســـ ـــــــ

نادلارومء يادرۇجـ ەپوك،پىلوبـ ۋەنروك-ــــ ــ
نالات يادۋالىجارات-ـ قىلىشقاراقـ ،ىساكيگولـ ـ
تەمىلامقىلاترو»نىتايوقتروء،پىموكانيم«
ۋاتپوت ڭىنىسەمەكەمـ اعڭايجنيشىلىقراـىنىيوـ
نىتاياس كەسوـ نادلوقزىسكىدزۇىدرادڭايا-ـ
قىلاراقىلاح،پىتارات،پاساج ناماجادماعوقـــ
قاپلاجـىتا ىعىدنىرۇسكەج،ىدلىياجـەگلەـ ــ
مىلامءـاقترۇج ىۋاتراساب،رەجراراب،ىدلوبـ
قوج رادڭايا-كەسوىسو.ىدلانياـاعىياپمۇسـ
يالات ساپتراتلۇبتەرـ نەمرەتتكافــ رىبءـ -ـ
نەدرىب ياداراپياـ ڭىنو،ىدلىشاـ ـاعوگڭۇجــ
نىنىيوـىسراق مىكشەـ نانو،ىديامادلوقـ ادــ
-زوسءڭىنو،ىديامرىتقاجترۇج،ىسىدزىڭام
ىتەكەرا ڭىنەنـاقترۇجـىپلاجــ تەبـاعلاۋازـ ـ
ناعلا قىدناقابرەپاـ نىگىدنەكەــ رىبءـىعاتــ ـ
.ىتتەسروكتەر

سالاتـاققىدنىش ىديەمرۇجـ يالاقوەپموپ.ـ
،ناعلوبىتقىنروڭىنڭايجنيشاداستياكىرىتو
ناعىماد نىعىدنىشــ يەلەمەكرۇبــ ،ىدياملاــ ـ
ىعادڭايجنيش ڭىنىقلاحتلۇراءـــ ىتتىقابـــ ـــ
سىمرۇت نەگرىشەكـ .ىدياملاەترەگزونىعىدنىشـ
ڭىنڭايجنيش ىگنىگۇبــ ،ىعىتشىنىتـىعادڭاتــ ـ

ياڭوـىعىلىدمىساراج قاپسو-ـ نەگلەكـاعلوقـ
سەمە نەكتو.ــ رىبءــ ەدلىگزەمـ ادڭايجنيشــ ـ
شۇكـىتقىلروز كىتسەكڭالـ ىرادلىميقـ پوكـ
ڭىنىساراقۇبتلۇراء،ىدلىۋتـىيجء،ىدلىۋت ـ
رىموء ۋرۇسءـ نەمـىعىقۇـ رىۋاىعىقۇۋمادـ
ەدەجەراد ىلرىجاقڭىتقاجراء.ىدلاتپاتاققاياـ
ڭىنىسىنىشلۇق ادنىساقراـــ ڭايجنيشــ ـىتەمزىقـ
4سىترۇء،ىدزىكتەجلوقـەگەجيتانـىلەلەك
نادلىج ماتساـ ناتتىقاۋـ شۇكىتقىلروزىرەبـ
كىتسەكڭال ڭىتقىلىراقشۇ،ىداملىۋتـىسولەدـ ــ
پالانىس ىۋرىكــ ىدمىنوءـ ماعوق،ىدلەجەتـ ــ
ىعىدناما ىيادعاجــ ىتكەنروكــ ،ىدراسقاجــ ــ
قىلاكيمونوكە سىترۇءۋمادــــ ،ىدراسقاجـ ــ
ڭىتقىلاح ىسىمرۇتــ ىتكەنروكــ ،ىدراسقاجــ ـ
نەدىكە« ىتشۇء،ۋامرىتقىراتـ »ۋتەزىساماتماقـ
ىپلاج كىتتەبــ ەگەزۇجــ ناج؛ىتساــ ـىناســ
ىتقىنرو سىترۇءـــ ،ىتتراــ نادلىج-2010ــ ـ

اعلىج-2018 نىيەدـــــ ادڭايجنيشــ رۇعيۇــ ــ
ڭىنىتلۇ ناجـ نويلليم10ـىناسـ ڭىم171ـ ـ

نانمادا500 نويلليم12ــ ڭىم718ــ 400ــ
ىرەشلومۋترا،پىترا25.04％،پىسوءاعمادا
رالۋزناح ناجــ ڭىنىناسـ كىت2.0％ـــ ۋتراـ

نەنىرەشلوم ياتقىلراتياــ ىراعوجــ ؛ىدلوبــ ـ
ڭىدرەلىشكەبڭە قىقۇــــ ىسەددۇم-ـ قىلوتــ ــ
زىساماتماق راء،ىدلىتەـــ ىرەلىشكەبڭەتلۇـ ــ
ۋرىدناتسىمۇج نانىياروـ قىلوتـ ىدنەتكىلىگيـ .ـ
ـڭايجنيشىگەدرىۋاداڭاجتكافيالات-يالات
ڭىن ،ىدرىدنەلىتكەنروكنىماداققىنـىعادۋمادـ
ڭىنىساراقۇبتلۇراء ەگرىباعۋماد،ەگۋنەدلۇگـ
نىتەنەتكىلىگيەگرىبناتسىمرۇتىتتىقابنىتالىتمۇ
ىدەلىگياـىنانيتراكـاشامات تكاف.ـ ىتقاننەپـ
،پىنىلاسەكسەمىتسەوەپموپ،ادنىدلايادعاج
ناعرىتسارۇقىزوء رىدلۇبـىسراقـاعوگڭۇجـ ـ
نادلىقا،پىتابـاعلايق تلۇڭىنڭايجنيش،پىساداــ
ڭىنڭايجنيش،پىلاسـىكترىـاسىراساقـانىسانىتاق ـ
.ىدنىرۇەگۋرىدلۇبنىۋماد،نىعىلىتقىنرو

ىعادڭايجنيش ىرالرداكتلۇراءــــ نەمــ ــ
ىساراقۇب قىلىتقىنرو،قامىتنىــ ،تۇق__ــــ ـ
قىلاپقىلىب،كىلىشۋەتكەشلوب ماعوق،تۇج__ــ ـ
ىعىلىتقىنرو نەمــــ ىدنايابـ قىتشىنىتــ __ـــ
نىگىدنەكەىۋالاقڭىتترۇج،ىسىلاتەبڭىديادعاج
ىدەلىبنەدبا وەپموپ.ــــ ڭىدرەتسەتكەتــــ ــــ
ڭىنڭايجنيش ۋماد،قىلىتقىنروـــ انىيادعاجــــ ــــ
كىلىگرەدەك نىلاءىۋنىرۇـاعۋاساجــ يەملىبـ ـ

،كىدنەگنىپۇكياماراقەنىيۇك،قىدناعلوبكەلا
ڭىنو،قىدناعاماراقـانىساماشزوء ڭىدرىۋادءــ
ىعىدنىتالوبتىش-تىبپىلىشناجـەنىگىشرەگەت
زىسابۇشء ،نەگنەدلۇگ،ىدمىساراج،ىتقامىتنى.ـ
اعلا،ىتتەينەكرو،ياب ،رىموءشىنىت،ناقسابــ
ـگولوكە،نەگرىشەككىلىشرىتنامىداش-تاش
ىساي اشاماتــ اڭاجــ ـاشوگڭۇجـىگەدرىۋادــ
كىتسيلايستوس ڭايجنيشــ ۋرۇقـ تلۇراء__ـ
ىرالرداك نەمـ ڭىنىساراقۇبـ ـىگەلىتـاشاماتـ
رىبءىراء درايلليمــ نويلليم400ــ اۋحڭۇجـ ـ
ڭىنىرادنالۇ قاتروـ ڭيپنيجيشنەم.ـىنامراـ
ىتسادلوج نەكتەـىقتيۇـــ ايتراپـ قىلاتروــ ــ
ڭىنىتەتيموك ىدنەمراپــ لىكۇب،ادنىعىلىشسابـ ــ
،ادنىۋادلوقنەمىۋلوبءلىڭوكڭىنىقلاحلە
لىكۇب ىعادنويارــ ىرالرداكتلۇراءــ نەمـ ـ
ڭىنىساراقۇب قاتروــ ،ڭىدزىبء،ادنىۋنىشلۇقـ ــ
زوسء ڭىدزىمىناتو،قوجـ مىلرۇعانانىڭايجنيشـ
ىگەدرىۋاداڭاج،پىعىشپىرۇقپىتەىتكىروك
ڭىنڭايجنيش ىدمىتراتڭىنىۋساباعلا،ڭىنىۋمادـ
نىۋارات يادىعاديوـ پىزاجـ ـاعزىمىعىدنىتاعىشـ
.نىمەنەسلىماك
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ڭىنەم مىتاـ نۇعرۇتـ مىتلۇ،نىميـ .رۇعيۇــ
ادۋايات ىرەتسىتەكەلمەمىعنىرۇبڭىناكيرەماـ
راتقارىدناسنىتاياساعڭايجنيشوەپموپىسىشتاح
ـەمىكۇوگڭۇج،ياپساناسنەپقىدنىش،پىتارات
ڭىنىت ىدڭايجنيشــ ۋلاسـەگنوجـ ـانىتاساياسـ
زىسنىسيق ىتقىتقوســ ەناجــ اناقاساقــ ەيۇكــ ــ
ىتقاج ادنىسو.ـــ ادنىسو،پىۋتــ نەكتەجرەـ ــ
قىدڭايجنيش نەم،ەدنىتەرــ ناعۇبــ ڭاتاقــ ــ
.نىمارۇتىسراق

نەم ادنىسابتوـىشنىگەـ ،مىدلەكەگەينۇدـ
الاب ۋلوبتسيتراىلۋادڭاتمىنامراىگەدمىزەكـ
نىيەك.ىدە تەكەلمەمـ اعراتساجقىدڭايجنيشـ
قىلاترو«ـىلۋانرا ڭايجنيشڭىنىناۋيەۋشرتاەتـ
نىسالك لوس،ىتشا»ـ ەدزەكــ نەمـ ـەشنەتوتـ
قىدڭايجنيشىتقايسزىبءڭىتتەكەلمەم،پىنەرىبەت
ڭىدرالالاب رەنومەكروكـ نىنامراــ ـانىۋادنىروــ
ەنىنەگەلرىزايارو سىعلاـەشكەرەـــــ مىتتياـ .ـ
،اشيالىسو ىلىج-1982ـــ نەمــ ىدمىنامراـ ــ

ىرەكتەش،پالاقرا ناتقاتسىقــ قىلاتروـ رتاەتـ
انىناۋيەۋش ،پىرابـــ ىعاتپوت-2ــ ڭايجنيشـــ ـ
ڭىنىسالك ىسىشۋقوــ رەنومەكروك،پىلوبــ ــــ
امىلوج ناعادنامرا،پىسۇتءـــ رەنومەكروكــــ ــ
.مىديوقماداقانىسادرو

ڭايجنيش،پادماماتىتتاسءىدمىۋقونانوس
رەنومەكروك ڭىنىساناحرتاەتـ ارەپوـ ەنىسەمرىيۇـ
مىدنىلوبءـەكتەمزىق 35ناقسانىتاقـەكتەمزىق.ـ
نادلىج ىرەبـ نەممىرەتسەتتەمزىقتلۇراءـ ـ
تەمزىقـەگرىب نەپـ نىقاجـەنەتەـاتسىمرۇتـ ـ
ڭىننوت،پىلوب يادنىۋابــىكشىــــــ رىبءـ -ـ
نەبزىمىرىب ـنەپسىيۇسڭەرەت،پىسانياقەتىبـ
ەتكىلىش قىدلوبــ نەم.ـ ،پىنەريۇـانىشلۇقـ ـ
تايقۇم تەمزىقـ ڭىنەمەكەممەجيتان،مىدەتسىـ
انىۋادنىيوم مىبىساك،پىلوبـەيـــ ڭىتترۇجــــ ـ
مىسىنىشلۇقڭىنمىزوءنەم.ىدنەلوبەنىتەمرۇق
.مىتسۇتءانىلوجسىمرۇتاشاماتىدنىعرىىلىقرا

ىسو،ەسەرىسا ڭىنايتراپنەم،ادلىجەشەنرىبـ

ناپشىناد ادنىعىلىشسابـ روزناساروادڭايجنيشـ
رەتسىرەگزو نىناعلوبـــ ڭەرەتــــ مىدنىزەســ .ـ

ىلىج-2017 نەم،پاتسابناديا-2ـــــ ــــــ
ىلايمونوتۆا ڭىننويارـــ كىلىدمىيت،ۋسىعۇ«ــ ـــ
ۋرىتسىعوت،ۋاساج ـاتقاتسىقـاشنىيوبـىلىميق»ــ
ۋرۇت ەنىتەمزىقـ ىلايمونوتۆا،مىتسانىتاقـــ ـــــ
قىدنويار ،ۋسىعۇ«ڭىنىسەمرەگڭەمتەينەدامـ
كىلىدمىيت ۋرىتسىعوت،ۋاساجـ اشنىيوبىلىميق»ـ
ـىگڭىتسۇـىعىشالاققىراـاڭاجـىنادۋاتاۋا
نارىق ىعادنىعاتسىقــ كىلىدمىيت،ۋسىعۇ«ــــ ـــ
ۋرىتسىعوت،ۋاساج ،ىعىتسابڭىنىتەرتاتەمزىق»ـ
نانناعلوبيجۋشـىشنىرىبء ىرەبـ كىتسۇتڭوـ ـ
ڭىنڭايجنيش ،ادنىماعوق،ادنىساكيمونوكەــ ـــــــ
يادنوس ڭىناراقۇبقا-ـ ادنىسىمرۇتــ ناعلىۋتـ ـ
ناسارو ىدرەتسىرەگزوروزــ نەممىزوكزوءــ ــ
ـسەتتەمزىقەدمىزەكناعرۇتاتقاتسىق.مىدروك
نەممىرەت ەگرىبـــ انىساراقۇبتلۇراءـــ ـــــ
پىسەتكەموك ىدرەليەدەك،ـــــ ۋەدلەمەيۇســ ـــ

نىتەمزىق زىبء،كىتتەتسىروـــ رىبءـــ نەپتەينـ ـ
قاتسىق،پاساجسىنىشلۇقىلاپاج،پىساتقامىتنى
نەمىرادنىعرۇت ەگرىبـــ ەگرىب،پىناتقاماتــ ــــــ
ىلىقراۋنىشلۇق،كىدەتسىكەبڭەەگرىب،پىرۇت
قاتسىق-لىۋا نەپـــ قاتسىقــ ىرادنىعرۇتــ ــ
تىش اڭاجــ ەگەنيەبــ زىبء،ىدنەـــ قاتسىقـ ــ
.قىتتانروقىتسودڭەرەتنەمىرادنىعرۇت

رىتلىب ـەپكوسۋريۆـاشرادياـىتپيتـاڭاجـ
ۋنىباق نانناعلىۋتـىتەدنىـ ىرەبـ نەمـايتراپـ
تەمىكۇ نەنىرابـىتقىلاحـ ىراعوجـ ،اعۋيوقـ ـ
ىدرىموء نەنىرابـ ىراعوجـ ىدناباتـاعۋيوقـ ـ
قىلراب،پىلوب ۋادوبـــ نەدۋرەبـ ،ياپقىروقـ ـ
ىرىموءڭىتقىلاح،پىراقتۇقنىرىموءڭىناراقۇب
نەم قىلۋاسنەدـ نىگىدزىسپىۋاحــ ىداعروقـ .ـ
ـىسىسۇتقىريۇبنەنىتەتيموكقىلاتروـايتراپ
ڭىلاق،نەم ەرەككەرىكوكرالرداكـىلايتراپــ
،اسلوبرەتاق-پىۋاحەدرەجياق،پىعىشـاعلا
لوس ەدرەجـ كىتسينۋمموكـ ىرەلەشۇمـايتراپـ

-ۋناتقاسنەتتەدنىىۋتايتراپ،ىتسۇتءەگزوك
ڭىدۋەدنىگزىت ىشنىرىبءـــ ەدنىبەشـــ كىيبـــ ـ
لوس،ىدەرىبلەج زىسكەشـەتتاســ ـاقشىناتقامـ
ەشكەرە،پىنەلوب ىدمىناعۋتادوگڭۇج.مىدناتتىباشــ
!نىمياناسشىناتقامەناجقڭادكىلرىمو

قىدڭايجنيش نەم،ەدنىتەرـ ىتتىقابنىگۇبــ
سىمرۇت يادناقراء،نىمەدۋرىشەكـــ تاجــــــ ـ
ىتتەين ڭىنماداــ ىگنىگۇبـ ىتقىنرو،ىتتىقابــ ــ
ىدزىمىسىمرۇت ەنىۋرىدلۇبـــــ لوجــەتساـــ ــ
،ياملوباسابلادرۇقاعوەپموپنەم.نىميەمرەب
ىتسۇتء ىدڭىگىرىدلىزوكـــ پىلاــ ،پاتساتـ ــ
سوق ىدڭىمەشلوــ سىملىتيا،پىراعودـــ ـــــ
اعڭايجنيش نىتاياســ نەدرەلەلەسامـ پىنالادياپـ ـ
ىنوگڭۇج اعوگڭۇج،ىدڭىنەگەتكەسوــ ـەيۇكـــ
ىدڭىناققاج ڭىنوگڭۇج،تاتقوتۋەرەدــــ ــــــ
ەنىرەتسىــىكشى راعودىدڭىۋسالاراـــ پەدــ
.نىمەترەكسە
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)ەتتەب-1ىساب(
سىلىجامء ىدرالانىمـ ناننادۋا:ىدەتپىراداسابـ
ىعادنىنروسىمۇجۋراقسابادرادنىروسىءنەموت
ڭىدرەلىشتەمزىق نىسەجەرادـــــ ۋتالىراعوجـــ ــ
نىمىزۇتء ىدۋتانروـ كىتتەبـىپلاجـ ،پىراقتاـ
ىدرالىدنىرادايتراپ،اعۋراقسابىدرالرداكايتراپ
ىدناباتـاعۋراقساب ىراعوج،پىلوبـ ،ىلاپاســ ـ
ناعنادنامام ىدۋرۇقنىنىسوقرالرداكنىروسىءـ
ىگرىزاق،پەدزوك رەلىشتەمزىقـــ نىسەجەرادــ ـ
ناننادۋا،پالاڭاج نەموتـــــ ڭىدرادنىروسىءــ ـ
رەكتەمزىق ىسەجەرادـــ نەمــ سىمۇجـ ـىنروـ
نىسەجەراد ،لارومءىسىتساب،پىرىياـىتقىيالـ
ڭىنەكەج،نىساپاسنىراد تەمزىق،نىجاتســــ ــ
ۋتالىراعوجەجەرادنىتيەلەنيەبنىسەجيتانىتقان
ـادنىروسىءنەموتناننادۋا،پىتانرونىمىزۇتء
كىتپىساكڭىدرەلىشتەمزىقـىشۋراقسابـىعادنىر
.كەرەكۋتيەڭەكنىسىروءۋماد

سىلىجامء -ىرادء:ىتتەسروكپاتاىدرالانىمـ
ۋالىقابـىتكەمراد نىسىلىرۇقىتەلىباقۋراقساب-ـ
ىپلاج كىتتەبــ ىتقىلاح،پىتيەشۇكــ نەنىرابـــ ـ

ىراعوج ىدرىموء،اعۋيوقـ نەنىرابــ ىراعوجـ ـ
اعۋيوق ىدناباتــ ۋرەسكەت،پىلوبـ ،ۋالاعاب-ــ ـ
ۋرەسكەت ۋتىكەب-ــــ مىزۇتءـــ نىسامروفەرــ ــــ
ىدۋشاقىلاڭاجادۋراقساب-ۋالىقاب،پىتەدڭەرەت
ۋالىقاب،پىتەلىرەگلى نىسىلىرۇقىنىسوقۋراقساب-ــ
ىراعوج،يملىع،پىتيەشۇك ىلرىزۇق،ىدمىنوءــ
كەمراد-ىرادء ۋالىقابـ ۋراقساب-ــ نىسەيۇجــ ـ
ىرادء،پىرىدنەدلەمەك،پىتانرو كەمراد-ــــــ ــ
ۋاتقاسلىتابنىگەشىگنەموتڭىنىگىدزىسپىۋاح
كەرەك ۋناتتاـىسراقـەكتەدنىـىكتەرـىسو.ـ
نىرەتسىدا،نىرەلەبيرىجات ،پالىدنىتىروقىلەيۇجـ
كىتتەمۋەلاىرىءەشكەرە،رىۋانىتالىۋتنىسوت
قىلۋاسنەد ۋاتقاسـ ،ۋرەسكەتـىعادنىرالاعيقوـ ـ
ىلەيۇج،ۋەشلو ۋرەسكەت،ۋاتپاراســ ،ۋالاعاب-ــ
ۋرەسكەت ۋالىقاب،ۋتىكەب-ــ ،ۋالاعاب،ۋەشلو-ــ ــ
لىعۇش ۋنالادياپـ تەمزىقـىتقايسـ نىمزيناحەمـ
ىرادء،پىتراسقاج،پىرىدنەدلەمەك ـىتكەمراد-ــ
ۋالىقاب ىتقاجرىبءاديادعاجەشنەتوت،ۋراقساب-ـ
.كەرەكۋتالىراعوجنىتەلىباقۋتە

سىلىجامء ىدرالانىمــــ اسابـــ ىدەتپىرادــ :ـ

قىلايگولوكە ۋرىساەگەزۇجنىنۇقڭىدرەدمىنوـ
،ۋسقىنۇت__ىگىتەتڭىدۋتانرونىمزيناحەم
لىساج ىدۋاتـــ ىلاعابـ اققىليابـــ ۋرىدلانياـــ ـ
مىزۇتء،تاساياس نىسەيۇجــ ىدۋاعروق.ۋتانروـ
يادڭام ىدمىسەليۇ،اعۋيوقــاعنىروىدلاــ ـــــ
ڭىناتروقىلايگولوكە،پىلوبىدناباتاعۋنالادياپ
ىۋادوب رىبءـىلىقراـ رىبء،تەزەمـ ڭىدرەجــ ـ
ڭىنىساكيمونوكە نىسىداءۋزىكتەجلوقانىۋتراـ
ىليەگەبۇت قىلايگولوكە،پىترەگزوــ ـىناتروــــ
رادناعاعروق نىگىلىگيـ رادناعنالادياپ،نىتەروكـ ــ
رەدنەگرىدلۇب،نىتيەلوتـىقا مەلوتــ نىتيەلوتـ ـ
كىلەددۇم تەمىكۇ،پىتانرونىمزيناحەمرادعابـ
ىعادماعوقنەمرادنىروپىساك،ناعلوبـىشكەتەج
الاسراء رازاب،ناقسىلاستاـ سىمۇجـىلىقراــ
قىلايگولوكە،نىتەزىگرۇج ڭىدرەدمىنوــ نىنۇقـ
،پىرىتساراقنىلوجىدنايابڭىدۋرىساەگەزۇج
پىساكەناجىدۋرىدنالالاسپىساكـىنايگولوكە
.كەرەكۋتەلىرەگلىىدۋرىدنالايگولوكەنىسالاس

سىلىجامء ىدرالانىمـ ايتراپ:ىتتەسروكپاتاـ
نانىياتلىرۇق-18 ىگرەبــــ اراقــ ىدرەتشۇكـ ــ

ايقرۇس،ۋاتسالا ىدرەتشۇكـــ ۋيوجــ ىلۋانراـ ــ
ڭىنىسەرۇك قاتسىق«ـــ ىرەكەروزــ ىتقايس»ـ ــ
ىدرەلەلەسامـىتكەنروك ىعادۋلاسەگنوج-ۋەتتەرـ
نىرەدلىساتىدمىنوءەناجنىرەلەبيرىجاتـىتسىبات
ىققوس،پادلىباق،پالىدنىتىروق ۋرەبـــــ نەمـ ـ
ىدۋرۇق راتاقـ نەنىتسۇ،اعۋنادلوقـ نەمۋاڭوـ
نەنىرىبۇت ىدۋاڭوـ راتاقـ ىدناباتەگۋزىگرۇجـ
،ەسەرىسا،ڭىدرادموكتراپىلەجەرادراء،پىلوب
ڭىدرادموكتراپقىدلىۋا،قىدنادۋا ىنايتراپــ ـــ
ياپپاج ڭاتاقـ قىلاعلۇتىگزىگەنۋلاسـەگنوجـ
قاتسىق«،پىرىدناتقانايتڭاتاقنىگىلىشرەكپاۋاج
ىرەكەروز نەنىسەلەسام»ـ ۋناتقاسـ ـىنوـەناجـ
ۋەتتەر ۋلاسـەگنوج-ـ ىدنايابـ ڭىنىمزيناحەمـ ـ
نىۋساتپىلاق قىدمىيۇــ ناتقاجـ ،پىتەلىرەگلىـ ـ
ىتقاتسىق-لىۋا ىدۋرىدنەدلۇگــــــ ياپپاجــ ـــ
اتروقىدماعوقىتقىنرو،زىسپىۋاحەگۋتەلىرەگلى
.كەرەكۋەلرىزا

نەمڭاز:ىدەتپىراداسابىدرالانىمسىلىجامء
پاتقىمىدنىۋبىعڭوسادنىسىلىرۇقۋلاسەگنوج
ناعلاقياب،پىرەگي ىدراتتارانىكــ پىلاسەگنوجـ

،پىرەگيپاتقىمىدنىۋبىعڭىدلا،ياميوقاناق
الاقياب ناعاميوقـ ىدراتتارانىكـ ۋلاسـەگنوجادـ
كەرەك »ەنىسەبيرىجاتۋايچڭىف«ىگەدرىۋادـاڭاج.ـ
ىدنابات پىلوبــ زىرا،پىتىمادـىنوـەناجــ -ـ
اعمىعاش نىتياپتاجــــ ىدرالراش-ۋادــــ ۋشەشـ ـ
نىمزيناحەم مىلرۇعانا،پىيوقـاعىدلاـــ پوكـــ ـ
نەمڭاز ۋلاسـەگنوجـ ەناجۋەتكەتەجڭىنىشۇكـ
لوج ۋتەسروكـ ياراقـانىتىعابـ نىۋنالرىعوشـ ـ
ۋاد،قىلىشياق،پىتەلىرەگلى نادرالراش-ـــــ ۋتـ
ناتساب ىعڭىدلا،ىدۋناتقاســ مىشەشادنىۋبـــ ــ
ىدرەدلەكتو،ىدۋتە ىدۋرەگيـ ،پىتيەشۇكـ ـــ
،پىرىدنەدلەمەكىدرەدمىزۇت-ڭازىتتاپيسۋناتقاس
ڭىنمىعاش-زىرا نىۋيەبوكــ ناتسابۋتــ ۋتيازاـ
.كەرەك

قىلاترو ىنامروفەرــ ياپپاجـــ ۋتەدڭەرەتــ ـ
ڭىنىتەتيموك ىرەلەشۇمـ ،ىتسانىتاقەكسىلىجامـ
قىلاترو نەپـ ىتسىتاقڭىنىرادناگروتەكەلمەمـ
راتسادلوجـىتپاۋاجـىعادنىرالۋارات ـەكسىلىجامـ
.ىتسانىتاقياتترىس

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

وەپموپناعلوبىلۋشىتانەپقىلىشمادلا!ىدڭىزۋاپاج
نىدۋابمۇيقىيجۋشراسابنىروىعنىرۇبڭىنموكتراپقىدنويارىلايمونوتۆا

زىمارۇتىسراقلىتابەنىرەدزوسىسراقاعوگڭۇجنىتاياساعڭايجنيشڭىنوەپموپ□

ىدياملاەرىدلۇبنىيادعاجاشاماتاساناعلوبىتقىنروماعوقڭىنڭايجنيشۋرىتساتاشىناراق-قا
نىمينۇعرۇتىعىتسابڭىنىسەمرىيۇارەپو،ىعىتسابراسابنىروڭىنىساناحرتاەترەنومەكروكڭايجنيش
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كەبرىمورەگىج:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

ـنىسەشمىلوبىشقاساراكەشياتسالۇىتەرتاقامراتۋراقساباراكەشياتاعابرات□
قىلاحـىگەد ىرالىشقاسـ نەماراقۇبىعاتقامۋاىتساراق،نەمىراتسىۋتناعارۇقپۇجـ
.ەدۋيۇتاراپشۇتەگرىب

قىتقاميا□ تاحاياس،تەينەدامــ نەمـىسەمەكەمــ قىتقامياـ نەگزىكتوـاناحپاتىكـ ماش«ـ ـ
قابمۇج ۋشەشـ اسامرات-اسالاتىرادنىعرۇتالاقادنىلىميق»ۋاتقىتتۇقنىسەكەرەممەتكوك.ـ
.ەدۋشەشقابمۇجماش

ۋالاراىنىتاسىگزىگەنەدنىسەكەرەممەتكوك

ىسەكەرەممەتكوك.زىمەكەرەمڭىدزىبء

كەشەۋاش□ الاقــ ڭىنىسـ اشاشــ ىعىشالاقــ تلۇب«ــ قاتسىقـ قىۋاســ نىشەكـ »ـ
.ىدلاىسراقنىسەكەرەممەتكوك،پىزىكتو

ناداراكەشـىتقاب□ پىرىكـ ىدۋعىش-ـ ۋرەسكەتـ اراكەش«ـىتكنۋپـ ەدنىلەكتوـ مەتكوكـ ناتو-ـايۇناج.ـىسەكەرەمـ ڭىدزىبء—»ـىگىلىشنەپسىيۇسـ نىشەكقىۋاسەپسەلرىبىسەكەرەممەتكوكىعادنىتازىمەكەرەممەتكوكـ
.ىدزىكتو

ناۋاس□ ياحيجناـىنادۋاـ ڭىنىعاتسىقۋادۋگـىعىشالاقـ ـ
نايڭۇحۋدـىنىعرۇت ناعرىسىپىزوءـ ىدلۇگـ ىدرادنانۋبـ
.ەدۋتەسروك

قادلىسروت ەدنىشىـــىنۇءـــــ ىدلىجــىكسەـــ ــ
مەتكوك،پىرىدناتتا ىسراقنامىداش-تاشنىسەكەرەمـ
مەتكوك.ىدلا ڭىنىسەكەرەمــ ىليەرەمــ ەدنىرەتتاســ ــ
ڭىدزىمىعاميا رەجـــ ىرەج-ـ اڭاج،پىموشـاققىتتاشـ ــ
ىدلىج ىسراقــ ىليەم،ىدلاــ ەدلا،ادالاقــ -لىۋاـ
ادراتقاتسىق قىلراب،نىسلوبـ نەدرەجــ ىبەلڭىتقىتتاشـ
.ىتسە

ماش قابمۇجـ مەتكوك،ۋشەشـ قىۋاسـىسەكەرەمــ ـ
...ۋرىسىپنانۋبىدلۇگ،ۋيۇتءاراپشۇت،ۋزىكتونىشەك
ىدنامۋد ەدەكەرەمـ ،پىموشـاقتىقابـىسابتوـاشرابـ ـ
نەدرەدزۇج تىقابـ راش؛ىتسەـىسىكلۇكــ ناتپاراتــ ـ
ناعارات ەكەرەمــ ىعىتتاشــ ـەناجقاۋشـەگرەتكەرۇجــ
.ىدلىيۇقپىلوبشىناۋق

،ناديلزىمىرەلىشلىتناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس
ڭاۋ،يەمۋاجڭىز ،ڭىشۋاگـــ تناكيتكارپــ ىشلىتءـ ــ
نيمناشۋيلىشلىتءىتكىرە،اناتساح

ىدزىكتونامىداش-تاشنىسەكەرەممەتكوك

قىياتانروكىرەبنىمىناتاعلۇتقاتروىتلۇاۋحڭۇج
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