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ۋنىسۇتءىنايەديۋنەريۇنىحيراتايتراپ
ۋشايادعاجاڭاجۋەتسىسىءىتقان

ىنۇك-4ڭىديا-4 نەتسۇتــــ نىرۇبــــ ــ
ىلايمونوتۆا نويارــــــ ــىجمىرۇءەدڭيمڭيچــ
اعرادنابرۇقادنىناتسرىباقرادنابرۇقـىعادنىسالاق
ۋرىدلىبءازا نىلىميقـ ىدزىكتوـ ـىلايمونوتۆا.ـ
ڭىننويار ايمرا،تەمىكۇ،ايتراپـ ڭىنىرادنىروـــ ـ
ڭىنىناۋتڭيبسىلىرۇق-سىرىدنوءڭايجنيشەناج
ىرالىشساب راء،تلۇراءىعادنىسالاقىجمىرۇءـ
الاس رىداكـ ڭىنىساراقۇب-ـ ەگرىبنەمىرەدلىكاۋـ
قىلاح نەپتەززىـانىرادنامراھاقـ لۇگـ قابراشـ
ڭىدرادنامراھاق،پىيوق ناشۇــــ زىڭەت-ـ ـىلۇـ
نىگەبڭە رادنابرۇق،پىلاــەكسەـــ نىحۋرـــــ ـ
ىلالىعۇش،پىتاتقاقسا ،پاتقاسەكسەىتحيراتــ
يەدنىپكە ەگۋەلىرەگلىـــ شۇكـــــــــ تاۋق-ـــ
.ىدرىتسىيۇ

نىچ تارىكوش،وگناۋچـ تەكۋاش،رىكازـــ ـــ
نالرۇن،نىمي ڭاۋ،نىجاملىباءـــ ،ڭىجنۇجـــ ــ
ڭاج ڭاۋ،نيلنۇچــ ڭاي،ڭايجياحــ ،ڭىچـــ ـ
يۇش نىكرە،ڭۇرياحــ نايت،زاينۇتـــ ،نىۋـــ
ناشڭيمڭاۋ،يفييل رالىلراتاقــ اعلىميقــــ ـــ
.ىتسانىتاق

ىناتسرىباقرادنابرۇقـىعادنىسالاقـىجمىرۇء
ىدنىبيا ـرالياعاراقىگەرىڭوت،ترىج-مىجادـ
نەم شىكترەكسە،نەگلىرەكموكـ قاقساارانۇمـ
يوب پىزوسـ تۋنيم45نان10تاعاس.رۇتـ
ەدنەكتو قىلاحـ لۇگـانىرادنامراھاقـ قابراشـ ـ
ۋيوق ىتلاسـ ىدلاتسابيمسەرــ لىكۇب.ـ ڭالاـ
مىج ڭىنڭايجنيش،ىدموشـاققىتترىج-ـ ىعىتتازاــ
نەم نىسابنەپكىلرەنىشۇءىرەتسىسىلىرۇقـ
يابء نەككىتـ ەككىلىشۋەتكەشلوب،اعرادنابرۇقـ ـ
ىسراقەككىتسەكڭالنەمىسەرۇكۋرۇتىسراق
ـكىلرەەدنىسەرۇكۋاعروقىتقىلىتقىنرو،پىرۇت
نەپ نىسابـ يابءـ زىسنۇءاعرادنابرۇقنەككىتـ
.ىدرىدلىبءازا

ڭىتپوتـىشراش قىدنويارىلايمونوتۆاانىدلاـ
ىياتلىرۇققىلاحقىدنويارىلايمونوتۆا،موكتراپ
قىلاحقىدنويارىلايمونوتۆا،ىتەتيموكىتقارۇت
ىلايمونوتۆا،ىتەمىكۇ قىدنويارـــــــ يساياسـ ــ
ڭايجنيش،سەڭەك يرەكساــ ڭايجنيش،ىنويارـ ـ
سىلىرۇق-سىرىدنوء ىجمىرۇء،ىناۋتڭيبـ ـالاقـ
الاسراء،تلۇراءـىعادنىس ڭىنىساراقۇب-رداكـ
ىرەدلىكاۋ نانىتاـ ناعلىنىسۇـ لۇگ7ـ قابراشـ
زاق لىزىقڭىدراتقابراشلۇگ.ىدلىزىتءراتاق-ـ
ناعلىزاجنەپسۇتنىتلانەكلۇانىساتنەلنىعروت

قىلاح« نەگەد»ىدياساجىگڭامىرادنامراھاقـ
رەدزوس ىعادڭايجنيش،پارىقراجـەشكەرەـ 25ـ
ناننويلليم ماتساـ ڭىنىرەتتنەزرەپتلۇراءـ ـاعاـ
كىتسىرەكڭوتنىۋب نامراھاق،اعرادنابرۇقـــ ــــ
اعرادنابرۇق نەگەدــ زىسكەشـ نەمـىشىنىعاسـ ـ
.رۇتپىزىكتەجنىتەمرۇقڭەلەكسو

ڭەرەت ـاكيزۋمۋيوقلۇگ«ىلوتەگمىزەسـ
انىس ،ەسەلى»ــ تەمرۇق14ــ لۇگـىلىۋاراقــ ـ
ـنامراھاققىلاح،پىرەتوكنىرىقاىدراتقابراش
ەنىشىكترەكسەىراد ياراقـــــ ۋايابــ ماداقـــ ـ
لۇگ،پاتسات ىدراتقابراشـــ ڭىتشىكترەكسەــ ـ
.ىديوقپىلەكاانىرىعۇت

نىچ تارىكوش،وگناۋچـ تەكۋاش،رىكازـــ ـــ
نالرۇن،نىمي ڭاۋ،نىجاملىباءـــ ،ڭىجنۇجـــ ــ
ڭاج ڭاۋ،نيلنۇچـ ڭايجياحـ رالىلراتاقـ ۋايابـ ـ
پىساب ياملازوك،پىعىشاعرىعۇتنەپقادلاپسابـ
پاراق لۇگ،ىدرۇتـ ڭىدراتقابراشــ نىعروتـ ـ
نىساتنەل نەپتاعادجىــ ىدەتتەرــ ڭوسنادو.ـ ـ
ىلايمونوتۆا ڭىننويارــ ىرالىشسابــ راءـەناجــ
الاسراء،تلۇ رداكـ ڭىنىساراقۇب-ـ ىرەدلىكاۋـ ـ
كىتسىرەكڭوت ڭىدرادنابرۇقـ ڭىنىرىباقـ ـانىدلاـ
ڭەلەكسو،زىسكەش،پىلەك نەمىمىزەستەمرۇقـ
نيل،نيلۋامۋ ،نيمىزۋام،ۋيچناتنىچ،ۋليجـ
ۋايچ نىجوگـ ڭىدرادنابرۇقـىلراتاقـ ـانىرىباقـ
نەپتەمرۇق پاراقــــ كىتسىرەكڭوت،پىرۇتــ ــــ
ڭىدرادنابرۇق سەپشوــــ نىگەبڭەــ ڭەرەتـــ ــ
.ىدلاەكسەنەپكىلىشنەپسىيۇس

ناعلاتقاياىتلاسۋيوققابراشلۇگنەپتەززى
نىچ،ڭوس رالىلراتاقرىكازتارىكوش،وگناۋچــ
رادنابرۇقـىجمىرۇء ىرەتسىـىگزىــ ەمروكـ ــ
انىياراس ،پىرىكــــ ىعادناشنايت«ــ سەپشوــــ ــ
شىكترەكسە ىنەمروكىعادنىبىرىقاتـىگزىگەن»ـ
ىدالايسرۋكسكە رىبراء.ــ ىتتابمىقــ ينەدامــــ ـ
،رادلايرەتاميحيراتپوت-پوت،رەتشىكترەكسە
پىلوت ناقتاجـ كىتسىرەكڭوترەلەمىگڭاىلرەساـ
ڭىدرادنابرۇق ،پادنايابنىرەتكەبڭەىلالىعۇشـ
سەرۇكـەشەگزوڭىدرالو نىراپاسـ ەككىلەتسەـ
ناعلا نىچ.ـ تارىكوش،وگناۋچـ -نىسلاءرىكازـ
،پاراقەلىڭۇقازۇ-قازۇ،پىلاقياتقوتىلاء
ىدۋرىدنىسۇتء تايقۇمـ ىدرادنابرۇق،پادڭىتـ ـ
نىش نەمىراتسالىقىــ انىعاســــ .ىدلاـەكسەــــ
نىچ يالىبـوگناۋچـ پاتاپەدـ ىتتەسروكـ :ـــ
نانىراپاسسەرۇكىلۇقىدلىج100ڭىنايتراپ

زىسكىدزۇ ڭىدۋسابـاعلاـ نەمىتاساراپ-لىقاـ
شۇك نىتاۋق-ــ ڭىدرەتسينۋمموك،پادلىباقـ ــــ
يناحۋر نىرىماتـ زىسكىدزۇــ ،پىرىتساعلاجـ ـــ
ـمىنەستروتء«،پىتيەشۇك»ىدمىناتتروتء«
،پادنىرو»ىدۋاعروقىنىكە«،پەدمەكەب»ىد
ڭىتقىلاتروــىكتەر-3 ڭايجنيشـــ ىتەمزىقـ ـــ
ىگەدنىنوج ەمىگڭاــ ڭىنىسىلىجامءــ ،نىحۋرــ ـ
ساب،ەسەرىسا ىدزىڭامڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ
ڭىنىزوسء نىحۋرـــ يەلىرەكشىــ ،پىنەريۇــ ـ
اڭاج،پىرىدنەلىتكەياد،پەتتىگۇ ـىگەدرىۋادـــــ
ڭىنايتراپ ىدڭايجنيشـــ ەگنوجـ ۋلاســ ـىپلاجـ
نىسابوج ماعوق،پىرىدنەلىتكەيادكىتتەبىپلاجـ
ىعىلىتقىنرو نەمـــ ىدنايابـ قىتشىنىتــ سابــ ـ
نىساناسىن ىتقىمـــ ىتحيرات،پىرەگيــ ۋنەريۇــ
ىلىقرا ىناديعاقــ ىتحيرات،ەگۋنىسۇتــ ۋنەريۇــ
ىلىقرا ىدمىنەســ ىتحيرات،اعۋرىتتراـ ۋنەريۇــ
ىدلارومءـىلىقرا ىتحيرات،اعۋتاتقاقساـ ۋنەريۇـ
الىتمۇـىلىقرا حيرات،پىلوبىدناباتـەگۋەتسىـ

نەپ نەگەتكۇجرىۋادءـ ىلەلەكـــ ىتتەدنىمـــ ــ
مىلرۇعانا يادىعاديوـ لىزىق،پالاقراـ ،ىدنەگـ
ڭىتسىرەكڭوت ناتقاپرۇنىۋالاـــــ اققاپرۇ-ـــ ـــ
كىتسىرەكڭوت،پاعلاج نىزىگەنرادنابرۇقرەگادراـ
ناعلاس ،پىتەلىرەگلىاعلازىسكىدزۇىدرەتسىـ
ڭىنىعىدناعلىرۇقـايتراپ نىعىدلىج100ـ كىدزۇـ
.كەرەكزىمىۋاتقىتتۇقنەمرەلەجيتان

-رداكالاسراء،تلۇراءناقسانىتاقـاعلىميق
زىسقاناس-ناس:ىدرىدلىبءىدرالانىمىساراقۇب
كىتسىرەكڭوت نامراھاقنەمرادنابرۇقرەگادراـ
رادنابرۇق نىسابـ يابءـ قىتسى،پىگىتـ نىناقــ
ىدزىبء،پىگوت ىگنىگۇبـــ اشامات،ىتتىقابــ ـــ
ىدزىكتەجـاقسىمرۇت ڭىدرادنابرۇق.ـ ڭەلەكسوـ
كىلرەگارۇمانىحۋركىتسىرەكڭوتنەمـىتەيساق
يش،پىرىدنەلەلۋاس،پىتە ـىتسادلوجڭيپنيجــ
نەكتەـىقتيۇ ايتراپـ قىلاتروــ ڭىنىتەتيموكـ ـ
مىلرۇعاناـەنىگەرىڭوت زىعىتـ اڭاج،پىساتقامىتنىـ
ماداقـاعراپاس يەدنىپكەەدرىۋاداڭاج،نىتايوقـ

نىتيەلىرەگلى ،پىرىتسىيۇتاۋق-شۇكىتتاۋقـ
ۋماد،قىلىتقىنرو نىرەتتەمزىقــــ يادىعاديوــــ ـ
اڭاج،پەتسىـىتقىلىعڭىت اشوگڭۇجىگەدرىۋادــ
كىتسيلايستوس سەلۇەنەسلەباعۋرۇقڭايجنيشـ
.زىمانىشلۇقاعۋسوق

قىدنويارـىلايمونوتۆا ،ڭىنىياتلىرۇققىلاحـ
يساياس،ڭىتتەمىكۇ ڭايجنيش،ڭىتسەڭەكـــــ ــــ
سىلىرۇق-سىرىدنوء ڭىنىناۋتڭيبــ قىلىشسابــ ـ
ڭىنىساقلا ىلۋراق،رالىعادنىمارۇقـــ ىشقاســــ ــ
ڭايجنيش سابـ ڭىنىتەرتاـ يساياس،يرەكساـ ــ
ىگزىگەن ىلايمونوتۆا،ىرالىشسابــ قىدنويارـــ ـ
ىلايمونوتۆا،ىگەدنىسەمەكەمىتوسقىلاحىراعوج
قىدنويار قىلاحـ ىگزىگەنىعادنىسارۋتارۋكورپـ
ىتپاۋاج ىجمىرۇء،راتسادلوجــ ىعادنىسالاقـــ ـــ
رالىعادنىمارۇقڭىناقلاقىلىشسابىرىءىسياقراء
،ىرەدلىكاۋرەلرەكتەمزىق-رداكڭىنناگروەناج
.ىتسانىتاقاعلىميق،ب.ت

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

.مىزعاتانىحۋررادنامراھاق،ىدلەكڭيمڭيچ
ىگڭام سەپشوــ رەدمىسەـ حيراتـ نىناپساـ ـ
.ىدەلىگلەبىناتانيدرووكيناحۋر،پىرىدنالرۇن

تەلىدارالو ادنىلوجـ ناجـ ڭىنەنوك،پىيقـ ـ
؛ىتترازاتنىرالىقسۇق-ىكسە

تاقيقا،پاساجسىنەدزىاتتاقاشام-اپاجرالو
؛ىدرىدناتۇتنىۋالا

رىماترالو نىزوء،پىتراتـ ەگەينۇد،پانراـ ــ
؛ىتكوترىيەم،پىشاشەلۋاس

...
حيرات نىيەداعلىج-1949نادلىج-1840ـ
اۋحڭۇج قىدلىج100نەكسۇتانىسابڭىنىتلۇـ
.ىدياپتىمۇىتقىلراتپىرىك

،ەسەرىسا،حيرات نادلىج-1949ـــــ ـىسوــ
ڭىدرىساع ڭىنىتلۇاۋحڭۇجـىگنىيەدـانىساتروـ

.ىدالاسزوكەنىۋنەدلۇگقىدلىج100
ناننىمۋكىش ـىشاۋراش،نىيەدەگنىمنا-نايتـ

ۋتىقلاشـىتقىل نانىلوجـ .نىيەدانىلوجۋنەدلۇگـ
نادلىج100 ىرەبـ ،ىدلاڭىشەتسەرۇكمىنانـ
كىتسىرەكڭوتنىۋبـەشەن رادنابرۇقـ اۋحڭۇجـ ـ
نىقلاح اقتىقابـــ اۋحڭۇج،ۋتلەنەكــــ نىتلۇــــ ـ

ۋرىدنەدلۇگ نانىشىروبنەمـىتاسقامـىگلەۋاـ
ناتتو،يامىنيا نەنىتەين،يابنىياتنادۋس-ـــ ــــ
اعۋاپتياق قىتسى،پىرەبتناــ ىرادناقــ نەمـ ـ
ىرەلرىمو قاقساـىلىقراـ قىدنامراھاقىدنىبياـ
ناتساد درايلليم،پىزاجـ ڭىتقىلاحــ ـىتقاشالوبـ
ەگرىب ڭىنىۋشاـــ يەگەلەتــ شۇكــــ نىتاۋق-ـ ـ
.ىدرىتسىيۇ

ۋەدزىىتتاسقامىگلەۋا
ادنىڭاسراقڭيمڭيچ ادنىۋاتناشڭيلۋىتتابياـ
ىلراعزى ۋاتــ نەنىلەجـ ڭىنمەتكوكـىقشاعلاــ ـ
.ىدەنىلىبىلىقتىش

ىنۇك-1ڭىديا-4 ڭەترەڭاتــــ ــەترەــــ
پەلرەبىس ناعۋاجـ ادرىبڭاجـ ۋوجيۇگـ نىرڭۇتـ
ىسالاق ىحنايــــ ۋزايجۋتــــ ىلايمونوتۆاــ ـــــ
ياجڭۇجـىنادۋا ڭىنىعاتسىقڭيپادـىعىشالاقـ ـ
ىرادنىعرۇت نەمىرەتكىرەزوءــ اعناتسرىباقــ ــــ
زوء،پىراب نەمىرادلوقـــ ناعلاـــــ ،ىدلابــ ــ
ڭىتساتپىلۇقاراقنىرەدلۇگناعلاپادڭاتىيانرا
ڭىنىرەدزو،پىيوقـانىدلا نىيجۋشنىۋـــ —ـ
ادنىعاتسىقڭيپاد نىتارۇتــ ىشنىرىبءــ يجۋشــ
ىدڭۇحيۋنىۋ ڭەرەتــ نەپشىنىعاسـ ـەكسەــــ

.ىدلا
رىبء نادلىجـ ماتساـ ڭىتتىقاۋـ رىۋاادنىدلاــ
سىترۇءاديوتاىعڭوسڭەىسراقـەككىليەدەك
لىج7 نەتكىليەدەكـىيوبـ لاماقنادۋتلىراـ ـ
ىشنىرىبءڭىدۋلا ەدنىبەشـــ ناتسابـــ قايا-ــ ـ
ساقياش ناعاساجــ ـىسەشۇمـايتراپموكـىسوــ
ناج،نىگەرۇج ،پىرىدلاقاداراىسونىناتء-ــ
.ىدلانياەكشىكترەكسەيناحۋر

.نەكەمىعرىيابكىتسىرەكڭوتىسوىعات
ڭىدلىج86 ىعادنىرىدعاتادنىدلاــ رىبءـــ ــ

ىتسىرۇبتەبروزـىكتەر ناتسابـاناعىدنەــ ـ
نەگرەكتو وگڭۇجــــ ىشسىمۇجــــ اۋراش-ــــ ــ
لىزىق ىسايمراــ ناديۇشىچــ ،ۋتوءتەر4ــ
ىدناقىكسەك-نايقىتقايسىساقياشي-نۇز
ادراتساقياش نەپكىلرەـ تەلىدا،پىساقياـ نىشۇءـ
نىساب يابءـ ڭىدۋوجيۇگ،پىگىتـ ۋاتــ ىۋس-ـ
نامراھاق ڭىدرادنابرۇقــــ قىتسىــ نەمىناقـ ـــ
.ىدلايوب

ناماز رىۋادء،پىسىۋاـــ ەسرەگزوـــ ەدــــــ
.ىديەپشوىحۋرڭىدرادنامراھاق

الىرىياقـاعلىج100 ىگەدەترەڭە،قاساراقـ

ڭىنايتراپرالىشۋعاجنىۋالاسىرەكڭوتـىقشاعلا
،ەدنەگرەتوككىيبنىۋتلىزىقترانشىعڭۇت
ىدنىبياـــىسو انىتساڭىدۋتـــ ناعلانيجــــ ــــ
سىرەكڭوت ىرەلرەگادراـ اقتىقابنىقلاحوگڭۇجـ
اۋحڭۇج،ۋتلەنەك نىتلۇــ ۋرىدنەدلۇگـ ىدنىسـ ـ
تاسقامــىگلەۋا نەپـــ ىتشىروبــ ادناشاقــ ــ
نەنىرەتسە ىدناتو،يامراعىشـــ ،ۋراقتۇقـــــ ــ
ـتەرىدۇقىتتەكەلمەم،ۋرىدنەدلۇگـىتتەكەلمەم
ۋرىدنەت ادنىراپاســ ىدمىلوءـــ ڭەلەـ ىلرۇقـ ــ
ڭىنىرىبء،يەمروك نانىڭوســ ىرىبءـ ،پىناتتاـ
ىلەسە نىرەتكەبڭەــ ڭىنناتوـ قاتيابـ ـانىسالادـ
.ىدزاجپىيو

!زىمەرىدلىبتەمرۇقاعرادنابرۇقنامراھاق
ىلامۋا ادرادلىجـىلەپكوت-ــ ساپسىياقرالوـ ـ
قىلىدنابات ىگلەۋا،پىتەسروكـــ ىتتاسقامــــ ـــ
سامىعزىم نەمىنات-ناج،ىداتقاسنەپقىلراسياقـ
—ىدالاقراشىروب

»؟ابڭىسڭايلوگنەس«
نەم« سابـ ڭىنىمىيۇـىشسىمۇجـ تەتيموكـ
ىنەم،نىمڭايلـوگـىعىتساب ،رادڭىلاسەرىتلوـ
.»!قوجىتەجاقڭىدۋرەبيارۇسپوك

كىتسينۋمموك« ـادمىيۇنىترىتساڭىنايتراپـ
.»رەبپىتيانىيادعاجڭىنىر

ىدڭىزوك« ڭاسشاــ ىرابءــ ،تسينۋمموكـ ـ
.»قوجىۋەرىبڭاسمۇجىدڭىزوك

.»!زىميەگرەتپانيقىتتاق،ڭاساپتيا«
.»يوعيادعاجىتپىلاق«
.»!نىمالاىدڭىساب«
—»تلەنوجكەرىزەت،ادنو«
لۇب ىلىج-1928ــ ىرابەناديا-3ــ 27ــ
ڭايلـوگـىسەشۇمـايتراپموكـىعاتساج ـاعلوقـ
نانناعنىلا ڭىدۋاج،نىيەكـ قىلراب»ىعادنىتوس«ـ
.»ىزوسءۋادنىيوم«

ڭىنڭايلوگىرالىشاپتراترەكڭادنيموگىليۇقناق
اراقۇب ـڭالانانىلاپقىروزناساروىعادنىساراـ
اتياق،پاد پەگرەتــ يامرىتوـ نىرىساجـىنوـ ـ
.ىدەتەسروكاقترۇجپىلىءنىساب،پىرىتلوء

نۇشۋل لۇبـ نەتسىـ راباحـ ناقپاتـ ،ڭوسـ
ەنەتكەك ەتسىرەكڭوت«:ـــ سابــ الوبـەگنەگلىـ ـ
-،»ىديارىشۇزاەتويادعاجنىتيەتكەشنىگەش
.ىدزاجپەد

)ەتتەب-2ىساعلاج(

ىدزىكتونىلىميقۋرىدلىبءازااعرادنابرۇقەدڭيمڭيچنويارىلايمونوتۆا
ىتسانىتاقرالىلراتاقنيلنۇچڭاج،ڭىجنۇجڭاۋ،نىجاملىباءنالرۇن،نىميتەكۋاش،رىكازتارىكوش،وگناۋچنىچ

.ىدزىكتونىلىميقۋلاەكسەىدرادنابرۇقەدڭيمڭيچادنىناتسرىباقرادنابرۇقىعادنىسالاقىجمىرۇءنويارىلايمونوتۆاىنۇك-4ڭىديا-4□
نەگرىسۇتنايجىجيۇسىسىشلىتءڭىنىتەزاگڭايجنيشىتتەرۋس

ىدالاتقاسىگڭامەدەينۇدتاسقامىگلەۋا
ۋانراەنىرەتسينۋمموكوگڭۇجناعلوبنابرۇقنەپقىلرايقناجىرەبنادلىج100____
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ىتكىلىكە ،پالامياجـــــ ـــ
تاحنۇء ەگزىمەشكەتـــ ــــــــــــ
!زىڭىلىسوق

راباحىدزىڭام

زىمىرەلىشلىت نيلنۇچڭاۋـــــــ ــوبنىۋ،ــ
راباح ىنۇك-4ڭىديا-4.ىديالــ نەتسۇتــ ــ
نىرۇب قىتقامياـ نيبەۋشىيجۋشڭىنموكتراپـ
قامياـىلراتاق ىرالىشسابـ كەشەۋاشـ قىلالاقـ ـ
رادنابرۇق انىناتسرىباقـــ ەدڭيمڭيچ،پىرابــــــ ـ
ۋرىدلىبءازاـاعرادنابرۇق ،پىتەتسىرونىلىميقـ
كىتسىرەكڭوت رادنابرۇقـ لۇگـەنىشىكترەكسەـ ـ
قابراش كىتسىرەكڭوت،پىيوقــ ڭىدرادنابرۇقــ ـ
ناشۇ زىڭەت-ــ نىگەبڭەــىلۇــــ ڭەرەتــــ ــ
زىسكەش،پىلاـەكسە تەمرۇقــ نىرەدمىزەسـ ـ
.ىدرىدلىبء

كەشەۋاش ىناتسرىباقرادنابرۇقىعادنىسالاقـ
ىگەرىڭوت نەمنامروۋنــــ ،پىلىرەكموكـــ ــــ
يوبقاقساىشىكترەكسەرادنابرۇقكىتسىرەكڭوت
پىزوس ،تەبماحۇمراجتايقۇم،نيبەۋش.رۇتـ
ڭاۋ،ناقلاۋءاريملا ۋج،ڭايچڭاۋگـــ ،ڭاگـــ ــ
ڭاج ،ناقۋەلوتنىديا،ڭۇسەۋشڭين،اۋحۋايـ
ۋاج ڭاج،ڭافيۇسـ ـىعاتقامياـىلراتاقڭۇديلــ
تروتء قىلىشسابـ قىتقاميا،ىرالىشسابڭىناقلاـ
ىلەجەرادـاترو قىلاحــ ىتوســ ىسەمەكەمــ ــ
نەم ەشمىلوبــ ڭىنارۋتارۋكورپـــ ىرالىشسابـ ــ
ادنىدلاڭىنىشىكترەكسەرادنابرۇقكىتسىرەكڭوت

پاسـىتتەر كىلىشپوك،ىدەزۇتـ ـاعرادنابرۇقــ
زىسنۇء اعرادنابرۇق،پىتۇتازاـ نەگەدـــــ ـ
زىسكەش نەمـىشىنىعاسـ نىرەتتەمرۇقڭەلەكسوـ
رىدلىبء قان،ىدـ ناديامـ ىدنىبياـ ەگيۇكـ ــ
.ىدنە

لىميق ادنىسىرابــ قىتقامياـــ موكتراپـــ ــ
تىگۇ رالىشايسكەل-ـ ڭىنىسەمرىيۇــ ـىعنىرۇبــ
قىتقاميا،ىعىتساب اعراتقاپرۇـــــــ لىڭوكــــ ـــ
ۋلوبء تەمزىقـ ەگرەتسىكىلىمەنۇڭىنىتەتيموكـ
راسابنىروـىتپاۋاج ڭاچڭىشۋيلىسىشۋرەگڭەمـ
نىعاش تىگۇــــ ايسكەل-ــ ىداساجـــ ــىكە.ـــ
ماعوق ىگىدزىسپىۋاحـــ ىسىشقاســــ لۇگــــ ــ
ىتقابراش ەكشىكترەكسە،پىرەتوكـــ ۋايابـــــ ــ
ماداق لۇگ،پاتساتـ ڭىتشىكترەكسەـىتقابراشــ
انىرىعۇت ىديوقـــ ڭىتشىكترەكسەنيبەۋش.ـ ــ
لۇگ،پىعىشـانىرىعۇت ڭىدراتقابراشــ نىعروتـ ـ
نىساتنەل نەپتاعادجىـــ ىدەتتەرــ كىلىشپوك.ـ ــ
ايتراپ نىرادلوقڭوادنىدلاىۋتــ ،پىرەتوكـ ـ
نىراتقىرىدۇج پىيۇتءــــ ترەســــ ،پىرەبــ ــ
ىمەليوس،پىراءنىرەتترەسىگەدنەگرىكاعايتراپ
كىلىشپوكالاش-ەلى.ىدلاەكسەـاتياقـاشنىيوب
ۋاياب كىتسىرەكڭوت،پىلانياـــ رادنابرۇقـــــــ ــ

نەمـىشىكترەكسە زوكنەپتەمرۇقاعناتسرىباقـ
.ىدلاس

لۇگ قابراشـ ۋيوقــ نانىتلاسـ ،نىيەكـ ـ
ڭىدرادنابرۇقنيبەۋش ىرەتسىـىگزىــ نەمـ ـ
ىلرەسا نىرەلەمىگڭاـــ رادنابرۇق،پىسىعۇـــ ــــ
ڭىنىناتسرىباق ىتكىلەدنۇكــ ىپلاج،ۋراقسابــ ــــ
قىلاعلۇت ىسابوجـــــ ىتقايســـــ نىرادلاۋحاــــ
يەجگە ىليەجگەت-ـ ىدرالانىملو.ـىتسىعۇــ ـ
پاتا ىدرادنابرۇق:ـىتتەسروكـ ۋرىسۇتءەكسەـ
نىرالىعلىرۇق يادىعاديوـ يادىعاديو،پاعروقـ ــ
يادىعاديو،پىراقساب ايتراپ،پىنالادياپـــــ ــــــ
سىرەكڭوت،نىساياكيح نامراھاق،نىساياكيحــ رادــ
نىساياكيح ىسقاجــ ڭىلاق،پادنايابــ ـايتراپـــ
ڭىنىرەلەشۇم ايتراپــــ ىحيراتــ ىگەدنىنوجــ ـــ
نەمـىگىنىسۇت نىمىلىبءـ لىزىق،پىتەدڭەرەتـ ـ
ىدرىماتلىزىق،پىرىتساعلاجيادىعاديوىدنەگ
.كەرەكۋەتكەتەجاعۋاعلاجيەبزۇ

قىتقامياكىلىشپوك،نىيەكنانناعاتقايالىميق
موكتراپ ايتراپــ ىگەدنىبەتكەمــ كىلىشمىكا(ــ ــ
ڭىتقاميا)ـىناۋيەۋش قىلىلايتراپ،ىحيراتايتراپـ
،تازىتقان،تەرۋس،پىرابانىسازابـىسەيبرات
ابزاج نىكسەك،رادلايرەتامــ ىرادلايرەتامـــــ ـــ

رالىتقايس ىلىقراـــ وگڭۇجـــ كىتسينۋمموكـــ ــ
ڭىنىسايتراپ وگڭۇجــــــ نىقلاحــــ پاتسابـــ ـــ
،سىرەكڭوت سىلىرۇقـــ ەناجـــ امروفەرـــ ــ
ۋزىگرۇج ىسىرابــ نەمــ نىراتسىباتـ ـىلرۇتءـ
پوك،نادراتقاج نادىعرۇتــ كىتسىرەكڭوت،پىرەگيـ
سەرۇكڭىدرادنىۋبـاعا ۋزىگرۇجـ نىسىرابــ ــ
.ىدلاەكسەەتكىلرىب

ناعاتقاياــايسرۋكسكە ەۋش،ەدزەكــــ نيبــ
ىدرالانىم ىديەگڭەديساياس:ىدەتپىرادـاسابـ
مىلرۇعانا ىدمىكەب،ىدمىنەس،پىتالىراعوجــ ــــ
تروتء«،پىتيەشۇك»ىدمىناتتروتء«،پىتياعىن
ىدمىنەس ،پەدمەكەب»ــ ىنىكە«ــ ىدۋاعروقــ »ـ
ايتراپ،پادنىرو ىتكەزەك-19ــــ قىلاتروـــ ـــ
ڭىنىسىلىجامءـىپلاجـىشنىسەبـىتەتيموك ەناجـ
ڭىتقىلاتروــىكتەر-3 ڭايجنيشـــ ىتەمزىقـ ـــ
ىگەدنىنوج ەمىگڭاـــ ڭىنىسىلىجامءــ نىحۋرــ ـ
يەلىرەكشى ايەدي،پىرىدنەلىتكەياد،پىنەريۇـ ـــ
نەم ـىقتيۇـىتسادلوجڭيپنيجيشـىتتەكەراـ
نەمىرەدمىشەشڭىنىتەتيموكقىلاتروايتراپنەكتە
نىحيراتايتراپ،پىرىتلەكەككىلرىبەدنىنامنىش
نەنىسەيبراتۋنەريۇ لىقاـــــ تاساراپ-ـ نەپــ ـ
شۇك اڭاج،پادلىباقتاۋق-ــ ــىگەدرىۋادــــــ

ڭىنايتراپ ىدڭايجنيشـــ ەگنوجـ ۋلاســ ـىپلاجـ
ماعوق،پىرىدنەلىتكەيادسىرۇد،قىلوتنىسابوج
ىعىلىتقىنرو نەمـــ ىدنايابـ قىتشىنىتــ سابــ ـ
نىساناسىن پاتقىمــــ ىلايمونوتۆا،پىرەگيــ ـــــ
قىدنويار ڭىنموكتراپــ ،ىرالۋرىتسالانروــــ ـــ
ىراتپالات ،اشنىيوبـ ىدنىيۇتءـ ىدرەتتەمزىقـ ـ
تايقۇم يادىعاديوـ اڭاج،پەتسىـ ـىگەدرىۋادــ
اشوگڭۇج كىتسيلايستوســـ ڭايجنيشــ ـاعۋرۇقـ
ەدىتپىتء.كەرەكۋسوقسەلۇروزەدىتپىتء
ىدنەمراپ نەمرالاراشـ نىحيراتـايتراپـ ۋنەريۇـ
ڭىنىسەيبرات يەلىرەكشىــــــ نىۋلىتەتسىروـــ ـــ
ىتحيرات،پىتەلىرەگلى ىناديعاقىلىقراۋنەريۇــ
ىتحيرات،ەگۋنىسۇت ىدمىنەسـىلىقراۋنەريۇـــ ـ
ىتحيرات،اعۋرىتترا ىدلارومءـىلىقراۋنەريۇـــ ـ
ىتحيرات،اعۋتاتقاقسا ىلىقراۋنەريۇــــ الىتمۇــ ـ
ەگۋەتسى ىدناباتــ ۋنەريۇ،پىلوبــ ادنىسىرابـ ـ
قىلىلايتراپ نىمىلىتەجــ زىسكىدزۇــ ،پادڭىشـ ـ
ڭىنايتراپ ،پىنەريۇەتەجنىسايرازانزاپماساجـ
پىرەگيـەتەج ،پىرىدناتقانايتـىيانىشـەناجـ ـ
ڭىدۋرىتسادمىيۇنىسەيبراتۋنەريۇنىحيراتايتراپ
ڭىدرالاراش،انىۋناتقانايت ـىيانىشـانىۋناتقانايتـــ
.كەرەكۋتەكىدلىپەك

نىقلوتتاقاراق:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

)ەتتەب-1ىساب(
،ناميۋاج،يۇيڭيجڭاي،نىسىحياس،ۋاجاديل
كىتسىرەكڭوتزىسناس...ـايشڭۇجڭىد،نالۋحۋيل
رادنابرۇق نەمـىگىدزىسلەۋاتتلۇــ ڭىتقىلاحـ ـ
لوقـانىعىتتازا ەگمىلونىسابادنىلوجۋزىكتەجـ
نىناج،پالياب ىرىبءڭوسنەنىرىب،ىتتەاديپـ
نەپكىلرە ىتتلۇ،پىلىتمۇـاعلاـــ نادۋلىيوجـــ ــ
ڭىتتلۇ،ڭىدۋراقتۇق نىسىمان-راــ ڭىدۋاعروقـ ـ
.ىدزىعرۇتنىناعروقشىرۇق

.ىداناقرىۋبرەدنەزوۋاسا،پىناتتابيارالۋاتراقسا
رادنامراھاق ەديۇكـىتسىلەزيۇكــ ياپسىياقـ ـ
ەرۇك رىبء،پىسـ ڭىتتلۇــــ ،ەنىتەمىقۋات-پازاـ ـــــ
.ىدلوبكەرىتانىسالىعۇش-رۇن

!زىمەرىدلىبتەمرۇقاعرادنابرۇقنامراھاق
سىلىرۇقـىتتاقاشام مەتكوكەناجەدنىلىگزەمـ
ىلاماس نەكسەـــ قىتقارالوەدنىرىۋادـامروفەرـ ـ

ىگلەۋا،پىتەتەمزىقنىشۇءلەنىيەدـەنىمەد
زىسىقتلاقـىتتاسقام نەمىسالىقى-ـاتنىـ ،پاتقاسـ
__ىدالاقراشىروبنەپحۋرقىلرايقناج

ىنۇك-2ڭىديا-4 ڭەترەڭاتــ ڭىنەينۇد«ــ ـ
رىباق«ادنىعاميايلاڭىنڭازيشناعلاتا»ـىساتوج
ىشۋتەزۇك رادنابرۇقـىحناۋچىشـوسايجيشاج»ــ ـ
ىدرىباقيادىعاتقىلىشياج،پىلەكنەمەترەـانىرىباق
ىدرادلوج،پالارا مارا،پىرىپىســ ىدرەتپوشـــ ــ
.ىداتو

زىڭەت نەنىيەگڭەدـ ىگەتكىتكىيبرتەم4400ـ
رادنابرۇقـىسو رىباق97ـىعادنىرىباقـ اعڭازيشـ
ناعراب الىشنىعلوشـ ڭىننابرۇق63ـىگەدنىنايلرـ ـ
ۋرىدنەدلۇگىديلاـەناج ادنىسىرابـ نابرۇقـ
ناعلوب ادنىساراڭىدرالۇب،ىرىباقڭىننابرۇق34ـ
.رابىرىباقادڭىننىسنافڭۇك

ەتترىتسۇ،لىجنومىدرۇتاتسىتابپىگەشراپاس«

شىناۋق ناماترۇجقىلراب.رىبءەنىتتوءـىعياق،ـ
قىلياب،لەگۇتـىسابـاسلوب نەپــ رەلەكتىقابـ
مىنامرا لوسـ ڭەلوىسوناعلاقناننىسنافڭۇك.»ـ
ادنىرادلوج ڭىنوـ تەمزىقـەتترىتسۇـ نەگەتسىـ
لاح ناعرۇتادڭازيش:ىدنەلەنيەبىدناجىيۇك-ـ
ادلىج10 نانڭازيشنادۋرابەككەموكـاعڭازيشـ
نىيەدـاعناقسىۋا انىۋمادڭىننىروىتكىلىگرەجلوـ
.ىدانرانىرابىعادنىيوب،پاسمۇجاقراسنىناقكەرۇج

،ڭايول،ۋوجناشڭاي،ڭاچنىۋۋگ،ڭىفيەل
ناين-ادڭاۋح ،نەگەتسىنەپقىلىلرىجاقياملاساب...ـ
نىناج الاسـ نامراھاقزىسناسنەگەتسىياملاسياتـ
رەگادرا ياتتوـ ڭىنناتونىرەتكەرۇجلاداقىتسىـ
.ىدانراەنىرەتسىسىلىرۇق

ەديەكوكـىتپوك يادۋات،ڭاساتقاسـ قاقساــ
،ڭاساتقانىتىمۇءناتونەپتەيننىش؛ڭىسەنىروك
.ىدالوبڭەكيەدزىڭەتڭىلىڭوك

ڭىتتلۇ نىگىدزىسلەۋاتـ ەگەزۇجـــ نادۋرىساــ ـ
ىدمزيلايستوس ڭىنامروفەر،ەگۋرىدنەدلۇگـ ۋزىقــ
نىۋەلرو ڭىتكىلىتتەلۋادكەلەگڭودياپپاجنەدۋرەتوكـ
نىيەدـەگۋتەجـەنىسىڭەجـىشۋشەش ،لىعۇشـ
،نىيق رىۋا،ىلرەتاقـ ـەشەنـەتپەشـىعلاڭەـ
ڭىدرەتسينۋمموكنىۋب زىسمىيتءـ اديادعاجـ اعلاـ
ىدمىلوء،ناعلىتمۇ ڭەلەــ نەگەمروكىلرۇقـ
.ىديالادنۇمنەمىساعلۇتىلەسڭە

قىشا نەتپەشـ نىرىساجــ ،نىيەدـەكپەشـ ـ
زىسكەتۇت-سىنانىناديامسىعوسىتكەتۇت-سى
سىعوس ەشكەرە«رەجقىلرابنىيەدـانىناديامـ
ڭىدرەتسينۋمموكپوت-پوتناعلاساج»نادلايرەتام
قىتساج« مەتكوكـ ۋاتـ قىتسى،ناقتانياجىدنەزو-ـ
ناق قاتيابـ ناعايوبـاعلىزىقـىنالادـ ناقراد»ـ ـ
.ىدلوتانىعىدلىشارۋت

ساتۇت ىسراقانىرالىشنىقپاشنوپاجڭىتتلۇـ

ادنىسىعوس نانڭايجڭاچ،ىدناتتاـىسراقـاعۋاجـ
ادنىساقياشۋتوءيەدنە اتارىسيوىدۋاجڭىلاقـ
اكيرەما،ىدڭەج پىرۇتىسراقەنىگىلرەگناھيجــ
قىدزىسىقتلاققىدنامراھاقەدۋرەبكەموكـاعنايشۋاچ
اعنىقسات،ىتتەسروك نەتپىۋاح،پىناتتاـىسراقــ ـ
ادۋالاشارا نەپكىلرەـ ەكتەدنى،ىدلىتمۇـاعلاــ ــ
ۋناتتاـىسراق ەدنىسەرۇكـ زىسمىيتءـ اديادعاجـ ـ
نەتكىليەدەك،ىدناتتاـاعراپاس لاماقنادۋتلىراـ
نەپقىلراسياقادۋلا اقساقياشــــــ ىدناتتاـــــ ...ــ

قىدلىج100 ناروبــ ىدنىشاش-ــ ناتسابـــ ـــ
اۋحڭۇج،پىرەكتو ،نەدۋرەتوكەسڭەڭىنىتلۇـ
نادۋياب ڭىدۋاتقىراشىلۇىگنىيەدەگۋنەتتەرىدۇقـ
قىلراب ەدنىرەجــ رىجـ كىلرەتەـ قىدنامراھاقـ ـ
نەپسىڭەج،ۋاقلا ڭىدۋەلىرەگلىـاعلاــ ىدنىبياـ ـ
.رىتاجىسامانراج

)ەتتەب-3ىساعلاج(

زىمىشلىتء نيلنۇچڭاۋــــــ ىديالراباحــ .ـــ
لىكۇب ىعاتقامياـــ ىلايتراپــــ ڭىدرالرداكــــ ــ
ايتراپ نىحيراتـــ ىسەيبراتۋنەريۇــ ىدنىســـ ـ
يساياسـىلەلەك پاتقىمـىتتەدنىمـ ،نىۋرەگيـ ـ
ىتقان يادىعاديو،نىۋرەگيـــــ نىۋرەگيــــــ ـــ
ۋتەلىرەگلى ،نىشۇءــــ ىنۇك-2ڭىديا-4ــ ـــ
قاميا ىلايتراپــ ڭىدرالرداكــــــ تلۇب«ــ ــ
ىساناحقاباس ـىعاباسـىحيراتـايتراپ«__»ــ
ىدلاتساب سەلىلەج»ــ ىلۋانراـــ قىتپىرىقاتــ ـــ
ڭىنىۋنەريۇ امادنايابــىكتەر-2ــ ۋاساجــــ ــ
نىسىلىجامء ىلايمونوتۆا،پىشاــــ قىدنويارـــ ـ
موكتراپ )ىناۋيەۋشكىلىشمىكا(ىبەتكەمـايتراپـ
نىمىلىعڭاز ۋەتترەزـ ڭىنىمىلوبءـ ،ىتنەستودـ
ىلايمونوتۆا قىدنويارــ نەمڭازـ ۋلاسـەگنوجـ ـ
تىگۇ ايسكەل-ــ ڭىنىسەمرىيۇــ ،ىسەشۇمــــ ـــ
ڭىننويارـىلايمونوتۆا اعۋراعىشڭازكىلىشمىكاـ
سەڭەك ۋرەبــ ىنامامـ ـىلۋانراىدڭيپڭاۋــ
.ىتتەسىنىسۇەگۋتونىعاباسايتراپقىتپىرىقات

قىتقاميا ڭىنموكتراپـ ڭىتقاميا،ىيجۋشـ ـايتراپــ
نىحيرات ڭىنىساپپۋرگقىلىشسابىسەيبراتۋنەريۇـ
ىعىتساب قامياـىلراتاقنيبەۋشــ ىرالىشسابـ ـ
نىسامادنايابۋنەريۇ ۋاساجـ .ىتسانىتاقەنىسىلىجامـ
قىتقاميا ڭايچڭاۋگڭاۋىيجۋشراسابنىروڭىنموكتراپـ
.ىدراقسابنىسىلىجامءۋاساجامادناياب

ڭىنڭيپنيجيش«ڭيپڭاۋ نەمڭازـ ـەگنوجـ
ۋلاس نىسايەديــ پىرىقات»ـــ ،پىرىتوـەتەـــ ـ
يساياس ىدزىڭام،ىرادعابــ تەمزىق،ىنروــ ــ
ىدنىيۇتء،ىۋرىتسالانرو ىلۋەلە،ىتەدنىمــــ ــــ
ىدزىڭام،ىسانىتاق ناتقاج6ىتقايسىعىدزىساماتماقـ
ڭىنڭيپنيجيش ىعادنىسايەديۋلاسەگنوجنەمڭازـ
ىدناباتـەگ11« ڭىدۋلوبـ يملىع»ـ نىنامءـ
ىدنىسۇتء ڭىنڭيپنيجيش،پىرــ نەمڭازـ ـەگنوجـ

ۋلاس نىسايەديـ ىدڭايجنيش،پەلىگياـاتتايلاماـ
نەمڭاز ڭىدۋلاسـەگنوجـ پاتانىرەدنىيۇتـ
زوكاقسىلاپىرۇتـەتكىيبـامادناياب.ـىتتەسروك
نەگرەبىج ىدناجىراءـ قىلايرازان،ـىتقانادـ
ىتشۇكمىلرۇعاناىتاپيسكىلىشكەتەجەناج
.ىدلوب

ڭىتقاميا نىحيراتـايتراپـ ـىسەيبراتۋنەريۇـ
نىتەمزىق يادىعاديوــــ ۋەتسىــ ەدنىنوجــ ــ
سىلىجامء ىدرالانىمــ پالاتـ يساياس:ـىتتەـ ـ
ىديەگڭەد قىلايەدي،پىتالىراعوجـ ىدمىناتــ ـ
يش،پىتەدڭەرەت ڭىنڭيپنيجــ نەمڭازـ ـەگنوجـ
ۋلاس ڭىنىسايەديــ يناحۋرـــ نىنامءـ سىرۇدــ
يش؛ۋنىسۇتء،ۋرەگي ەگنوجنەمڭازڭىنڭيپنيجـ
ۋلاس ،پىنەريۇيەلىرەكشىزىسكىدزۇنىسايەديـ
اشوگڭۇج،پىرىدنەلىتكەياد كىتسيلايستوســــ ــ
نەمڭاز ەگنوجـ ۋلاســ نەمىلوجـ يامىجلۇبــ ـ
ارىتسىيۇىتتاۋق-شۇك،ەدرەز-نىيەز،پىرۇجء
پىرىتو ىدڭايجنيشـ ياپپاجـ نەمڭازـ ەگنوجـ
ىدۋلاس كىتسيلايستوسياپپاج،پىتەلىرەگلىـ
ڭىدۋرىدنادنامازىسو اعۋاتسابنىراپاسـاڭاجـ
ىدنەمراپ نىعىدزىساماتماقۋلاسەگنوجنەمڭازـ
ۋەلرىزا كەرەكـــ ىدۋنىسۇتء،ىدۋنەريۇ.ـــ ــــ
تەكەرا،پىتيەشۇك نىعىلىلاناســــ ،پىرىتتراــ ـ
ڭىنڭيپنيجيش ڭىنىسايەديۋلاسەگنوجنەمڭازـ
نىنامءـىلەلەك ڭەرەتـ ڭىنڭيپنيجيش؛ۋنىسۇتءـ
نەمڭاز ەگنوجــ ۋلاســ نىسايەديـ زىسكىدزۇــ ـ
يەلىرەكشى ،پىرىدنەلىتكەياد،پىنەريۇــــ ــــــ
ڭىنو يساياسـ قىلايرازان،نىنامءــ ،نىنامءـــ ـ
قىتتايلاما ەينۇد،نىنامءـــ كىلىزۇجـــ نىنامءــ ـ
يەلىرەكشى ىگەدۋرىدنەلىتكەياد،ۋنەريۇ،پىرەگيـ
قىلايەدي يساياس،ىتقىلىلاناســ ـىتقىلىلاناســــ
تەكەراـەناج نىعىلىلاناسـ زىسكىدزۇـ ۋتيەشۇكـ

كەرەك قىدمىيۇ.ـ ،پىتيەشۇكـىتقىلىشسابـ
نەمۋنەريۇ ىدۋنادلوقـ ىدناباتاعۋرىتساتشۇـ
يش،پىلوب ڭىنڭيپنيجــ نەمڭازـ ۋلاسـەگنوجـ ـ
نىسايەدي نىراتسىباتۋنەريۇــ ،ىدمىساراجــ ــ
ىسايگولوكە اعۋناتسىنوق،مەكروكــــ ىلياجــــ ــ
؛ۋرىدلانياانىتايلاماىدناجڭىدۋرۇقياتاعابرات
ڭىنايتراپ ياپپاجــ ناتسابـانىعىلىشسابـ قايا-ـ ـ
ىدنابات ىتقىلاح،پىلوبــ نەكتەكەزوــ ۋمادـ
نىمىناتسۇ كىرەبـــ ىدڭاز،پىتانروـ ،ڭاتاقـ ـ
ىتتەينەكرو،لىداء،ىلەيۇج ىدۋراقتاــ ياپپاجـ ـ
ادڭاز،پىتەلىرەگلى نەگنەلىگلەبــ قىقۇــ نەپـ ـ
ڭىتكىلىشرەكپاۋاج نىساراكەشـ ،پاتقاسڭاتاقـ
ڭىتقاميا ڭىنىرەتتەمزىقـىلرۇتءـ قايا-ناتسابـ
ساب ناعاقسۇنڭيپنيجيشيجۋشــ سىرۇدـــ
ۋتەكىدلىپەكىيانىشەنىۋەلىرەگلىاعلانەپتىعاب
.كەرەك

ناركەەنيەبىسىلىجامءۋاساجنىسامادنايابۋنەريۇ
ادنىسامروف تايقۇم،ىدلىشاــ ،تەبماحۇمراجــ ـ
نىديا،ناقلاۋءاريملا ڭاج،ناقۋەلوتـ ڭۇديلــــ
ىلراتاق تروتءـىعاتقامياــ قىلىشسابـ ڭىناقلاـ ـ
قىتقاميا،ىرالىشساب قىلاحـىلەجەرادـاتروـــ ـ
ڭىنارۋتارۋكورپەشمىلوبنەمىسەمەكەمـىتوس
قىلىشسابتروتءقىلالاق،قىدنادۋا،ىرالىشساب
ڭىناقلا قىلاح،ىراتسادلوجـىتپاۋاجــ ـىتوســ
ىسەمەكەم نەمـــــ ڭىنارۋتارۋكورپـ ىتپاۋاجـ ــ
نادۋا،قاميا،ىراتسادلوج ىعادرادنىروىلەجەرادــ
رالۋارات( موكتراپ)ـ نەمـ ڭىتتەمىكۇـ ـىگزىگەنـ
ىگەدنىسەيۇجڭاز-يساياس،ىراتسادلوجـىتپاۋاج
قىلراب رداكــ ايتراپ،رالىشقاس-ـ ڭىنىبەتكەمـــ ـ
قىلراب ىرالىشۋتىقوــ ەناجــ پىنەلەيبراتــ ـ
ناقتاج راتتناسرۋكـ ەنىسىلىجامۋاساجامادنايابـ
.ىتسانىتاق

قىيانىشلۇقاعۋرۇقڭايجنيشكىتسيلايستوساشوگڭۇجىگەدرىۋاداڭاجكىيەرىدنەلىتكەياد،كىيەنەريۇنىحۋرڭىنىسىلىجامءەمىگڭاىگەدنىنوجىتەمزىقڭايجنيشڭىتقىلاتروىكتەر-3

زىمىشلىتء ىديالراباحيۋۋيلــ ڭىديا-4.ـ
قامياـىنۇك-2 ڭىنموكتراپقىدنويارىلايمونوتۆاـ
ڭىتقىلاترو ۋالراش-6ـ نەكتەسىڭاـىساپپۋرگـ
رەلرىكىپ پىرىتسالۇنىۋتەزۇت-ۋەتتەرـاشنىيوبـ
نىسىلىجامءۋتەلىرەگلىنىتەمزىقۋەتسىـىسقاج
.ىتشا

سىلىجامء ىلايمونوتۆاڭىنىعامياياتاعابرات«ـ
قىدنويار ڭىنموكتراپـ ڭىتقىلاتروـ ۋالراش-6ـ ـ
ىساپپۋرگ سىڭاــ نەكتەـ رەلرىكىپـ ـاشنىيوبـ
ۋەتتەر نىۋتەزۇت-ـ پىرىتسالۇـ ۋەتسىـىسقاجـ ـ
ەنىتەمزىق كىلىشكەتەج-ۋازۋقــ ۋرەسكەت،ۋتەـ ـ
نىسابوج ياتاعابرات،ىدىقو»ـــ ڭىنىعامياـــ ــ
قىدنويارـىلايمونوتۆا ڭىنموكتراپـ ڭىتقىلاتروـ ـ
ۋالراش-6 سىڭاـىساپپۋرگـ نەكتەـ رەلرىكىپـ ـ
ۋەتتەرـاشنىيوب نىۋتەزۇت-ـ پىرىتسالۇـ ىسقاجـ
ۋەتسى ڭىنىتەمزىقــ ۋلىتەتسىروـــــ نىيادعاجـــ ــ
.ىدرىدنالراباح

،ىسالاقناۋاس،ىسالاقكەشەۋاشەتسىلىجام
قىتقاميا موكتراپــ تىگۇــ قىتقاميا،ىمىلوبءـ ــ
موكتراپ يساياســ قىتقاميا،ىتەتيموكڭاز-ــ ـــ
ۋالامروفەر-ۋماد قىدنويارىلايمونوتۆاىتەتيموكـ
ڭىنموكتراپ ڭىتقىلاتروــ ۋالراش-6ــ ـىساپپۋرگـ
نىۋتەزۇت-ۋەتتەراشنىيوبرەلرىكىپنەكتەسىڭا
پىرىتسالۇ ۋەلىرەگلىڭىنىتەمزىقۋەتسىىسقاجـ
.ىدەليوسزوسءەدنىنوجىيادعاج

سىلىجامء ڭيپنيجيش:ىدەتپىراداسابىدرالانىمـ
ىتەتيموكقىلاتروايتراپنەكتەىقتيۇـىتسادلوج
ۋالراش ساب،پىرەبنامءڭەلەكسوـەنىتەمزىقـ
ۋرىدىقرىبءڭيپنيجيشيجۋش زوسءىدزىڭامـ
ۋرىدىقرىبء،پەليوس ،پىرەبۋاقسۇنىدزىڭامـ
ۋالراش اشنىيوبــ ۋەتتەرـــ ىدۋتەزۇت-ـ ىتقىمـ ــ
.ىدەلرىزانىمەشلوۋنۇسيوبـىلرىبۇتءـەگزىمىۋرەگي

تروتء« ىدمىناتـ تروتء«،پىتيەشۇكىيانىش»ـ
،پادنىرو»ىدۋاعروقىنىكە«،پەدمەكەب»ىدمىنەس
نەمـايەدي ڭىنڭيپنيجيشيجۋشسابىتتەكەراـ
ىدزىڭام ىزوسءـ ،ڭىنىۋاقسۇنىدزىڭامنەمـ
ەككىلرىبلىتابنەپقىلىدناباتنەمىحۋرڭىنىۋتىكەب
ىلايمونوتۆا،پىرىتلەك قىدنويارــ ڭىنموكتراپـ ـ
ىرالۋرىتسالانرو نەمـ تەمزىقڭىنموكتراپقىتقامياـ
ىراتپالات ڭەلەكسو،اشنىيوبـ نەپقىلىلاناسيساياسـ
رىبراء ناعادلىباقـ ۋەتتەرـىنەلەسامـ ىدۋتەزۇت-ـ ـ
.كەرەكۋرەگييادىعاديو،لىتابىدۋرىدناتقانايت

ىلەجەرادراء:ىتتەپالاتىدرالانىمسىلىجامء
رادموكتراپ -ۋەتتەر)ىساپپۋرگقىلىشسابايتراپ(ـ
،پالاقراىتكىلىشرەكپاۋاجقىلاعلۇتـىگەدۋتەزۇت
ۋەتتەر سىءىيانىشادۋرىدناتقانايتىدۋتەزۇت-ـ
ۋتاراجكىلىدمىنوىلىتقان،پىسىرىكپادنىش،پەتسى
ۋتەزۇت-ۋەتتەرىدرەلەلەسامناعادلىباق.كەرەك
نىتەمزىق يەجگە،ىتقانـ ،پىرەگيىليەجگەت-ـ
ۋەتتەر ىدۋتەزۇت-ـ ىدناباتەگۋرەگيىيانىش،ڭاتاقـ
ەگمەشلو،ەگىگلۇ،پىلوب نەدرىب-رىبء،پىنالارۋتـ
پىرىتسىلاس ۋەتتەر،پىرەسكەتـ نىسابوجۋتەزۇت-ـ
ىدرالاراش،پىرىدناتقانايت ،پالاشا،پەتكىجــ ــ
ىۋەرىب ،پىرىشوءنەنمىزىتنىۋەرىبەسلىتەزۇتـ
قىلراب قانايتـەتسىـ قىلراب،ىدۋلوبـ ڭىتسىءـ
.كەرەكۋادنىروىدۋلوبىمىشەش

،ىدلىشاادنىسامروفناركەەنيەبسىلىجامء
،ڭافيۇسۋاج،ڭۇسەۋشڭيننانىرالىشسابقاميا
يادنوس ىعاتقامياقا-ـ ىسياقراءــ ىتسىتاقــ ــ
سىلىجامءىگزىگەنىراتسادلوجىتپاۋاجڭىدرالۋارات
ادنىلاز ،نادۋاىسياقراء،ىتسانىتاقـەكسىلىجامـ
ڭىدرالالاق ڭىدرالۋاراتىتسىتاق،ىرالىشسابىتپاۋاجـ
سىلىجامءەشمىلوبىراتسادلوجىتپاۋاجـىگزىگەن
.ىتسانىتاقەكسىلىجامادنىلاز

ىتتەتسىرونىلىميقۋرىدلىبءازااعرادنابرۇقەدڭيمڭيچىرالىشسابقاميا

رەلرىكىپنەكتەسىڭاىساپپۋرگۋالراش-6ڭىتقىلاتروڭىنموكتراپقىدنويارىلايمونوتۆاقاميا
ىتشانىسىلىجامءۋتەلىرەگلىنىتەمزىقۋەتسىىسقاجپىرىتسالۇنىۋتەزۇت-ۋەتتەراشنىيوب

قاميا ڭىدرالرداكـىلايتراپـ تلۇب«ـ ىدلاتسابـىعاباسـىحيراتـايتراپ«__»ـىساناحقاباسـ »ـ
سەلىلەج ىتشانىسىلىجامءۋاساجامادنايابىكتەر-2ڭىنىۋنەريۇقىتپىرىقاتىلۋانراـ
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كىرەسراديد:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

)ەتتەب-2ىساب(
ناننامازۋايات،ادناعاراقاققاناسسەمەقىلوت
ىرەب ڭىنوگڭۇجـ سىرەكڭوتـ سىلىرۇقـەناجـ
ەنىرەتسى يادنويلليم20ــ نابرۇقـ ىتتابمىقــ ـــ
ايتراپموكىبوكمىسابڭىدرالو.ىتپانرانىرەلرىمو
-ىتا.زىسايليماف،زىستاىبوكمىساب،ىرەلەشۇم
ىسايليماف،ىنوجء رابــ رادنابرۇقـ رىبءىرابەنـ
.ڭىم960نويلليم

-ياق،ىدنىپكەكىلرەكسەرۇككىلرەيادناق
ناشاق ناتء.ىدمىكشەناعاپتالوجپوبراسياقادـ
ڭىحۋرەدــەسلو ىگڭامـ ياساجــ كەمرەبــ ــ
ڭىناج،ادناھاج نىتياپسىياقاداتقاجياقڭىنەســ
.نامراھاق

قىلاحىنۇك-30ڭىديا-9ـىلىج-1949
ىرادنامراھاق ڭىنىشىكترەكسەــ نىناعاتـ ۋالاقـ ـ
.ىدلىزىكتونەپتاناتلاسادنىڭالانىمنا-نايتىتلاس

نىزوسءشىكترەكسەناعزاجىزوءڭۇدىزۋام
:ىدىقو

نادلىج3« ىرەبـ قىلاحـ ىسىعوسقىتتازاـ
نەم قىلاحناعلوبنابرۇقەتسىرەكڭوتقىتقىلاحـ
ىرادنامراھاق ىدياساجـىگڭامــ نادلىج30!ـ ـ
ىرەب قىلاحـ قىتتازاـ قىتقىلاحنەمـىسىعوسـ
ىرادنامراھاققىلاحناعلوبنابرۇقەتسىرەكڭوت
ياراقاعلىج-1840نادىسو!ىدياساجىگڭام
نانوس،كەسەتپەسە ىرەبــــ ـىقترىس-ـىكشىـ
ىگىدزىسلەۋاتڭىتتلۇ،پىرۇتـىسراقـاعرالۋاج
نەم ۋزىكتەجلوقانىتىقاب،انىعىدناتسوبڭىتقىلاحـ
ەدرەتسەرۇكـىعادنىلوج نابرۇقـ قىلاحناعلوبـ
.»!ىدياساجىگڭامىرادنامراھاق

-12ىنۇك-31ڭىديا-8ـىلىج-2014
ىتكەزەك كىتتەكەلمەمــ قىلاحــ ڭىنىياتلىرۇقــ ـ
ىتقارۇت ىتەتيموكــ ،نىنۇك-30ڭىديا-9ــ ـ
ينعاي قىلاحـ ىرادنامراھاقــ ڭىنىشىكترەكسەـ ـ
ۋلاەكسەىدرادنابرۇقىدنۇكناعنالاقـىناعات
.ىدراعيۇىدۋەلىگلەبپىتەىنۇك

نادىسو نىيەكـ ڭىدلىجراءـ ەدنىنۇكىسوـ
ساب نەمـايتراپـىلراتاقڭيپنيجيشيجۋشـ ـ
تەكەلمەم ىرالىشسابـ الاسراءـ نەمىرەدلىكاۋـ
قىلاحـەگرىب نەپتەززىەنىشىكترەكسەىرادنامراھاقـ
.ىدايوققابراشلۇگ

،پاساجنىڭازۋاعروقىدرادنابرۇقنامراھاق
ڭىنىقلاحـوگڭۇج نوپاجـ ىسراقانىرالىشنىقپاشـ
ڭىنىسىعوس ڭيجنان،نىنۇكۋلاەكسەنىسىڭەجـ
ادنىنىعرىقروز ازاكىتتەكەلمەماعرادناعلوبازاقـ
ۋرىدلىبء ،پىرىڭىسءكەبڭە،پەلىگلەبنىنۇكـ
ىدرادناعلوبـەيـاققڭاد ىداتتاپارامـ ـايتراپ...ـ

نانىياتلىرۇق-18 ىتسادلوجڭيپنيجيشىرەبـ
نامراھاقىتەتيموكقىلاتروايتراپنەكتەىقتيۇ
ىدرادنابرۇق ۋاعروقـ نامءـاشقىرياـەنىتەمزىقـ ـ
ساتۇت،پىرەب ادماعوقــ ىدرادنامراھاقـ ـەتسەـ
كىرەب اعرادنامراھاق،نىتياتقاسـ نىتەرىدلىبتەمرۇقـ
.ىتتيەشۇكىدياراشامات

كىتسىرەكڭوت نامراھاقـ رادنابرۇقـ ـىگڭامـ
نىتياپقا زىدلۇجـــ ىتقايسـ ىگنۇتــ ىدناپساــ ـ
قاتياب،ىدرىدنالرۇن ڭىتتلۇ،ىدرىدنالرۇنىنالادـ
ڭىنىۋنەدلۇگ ۋەلىرەگلىــاعلاــــ نىلوجـــ ادـــ
.ىدرىدنالرۇن

ۋنىعۇىتتاسقامىگلەۋا
ڭىنىرىموء اناحاپيشادنىيارىبءـىعڭوسڭەـ
نانىعىتساب ناحۋادـاسلانياـاقساقۋانـ ـىسالاقـ
ڭاچۋ ڭىنىساناحاپيشـ ىعىتسابــ ڭيمىجۋيلــ ـ
.ىدرىتساعلاجزىسۋاتقوتنىتەمزىق

ساقۋان ەدنىگەسوتـ نوفەلەتزىسۋاتقوتلوـ
.ىدلوبنەمۋراتياقپاۋاجاتتاچيۋ،پادلىباق

پىترەگزونىمىلوبءۋرەسكەتۋرۋااتتاعاس2
ەدنۇك3؛ىدرۇق لىكۇبـ ـاقسابـىعاداناحاپيشـ
ىدراتساقۋان لەگۇتـ ؛ىدرىتسىۋاەگرەجاقسابـ
سىتاب نىعامۋاـاناحاپيشـ پىترەگزونەمىساتۇتـ
ىدرۇق ۋالاشاۋا300ىراءــ كەسوتـ نىنروــ ـ
ىدرىتسالانرو رىبء...ـ تاسءـ ياملالىمادـەتـ
نىتىقاۋ ڭىنىرىموءـ نىيەدـەنىسەتكۇنـىعڭوسـ ـ
.ىدزىكتونەپقىتسالابراق

ادناشاقلو« ناتقىتسالابراق،يالىسوــ زوءــ
-،»ىداملااراعىشتىقاۋاداعۋاراقـانىعىلۋاسنەد
ـاپيشڭاچۋ،ىسەتتەمزىقڭىنڭيمىجۋيلىدەد
ۋتىروقساـىساناح ڭىنىمىلوبءرالۋرۋاىكشىـ
.نۇشڭاۋىسىشۋرەگڭەم

مىلوءـەتكىلرىت ىرىءنىتاسانەدرىمونەمـ

.قوجسىء
يادنىسو ـپاۋاجتەدنىمەتتاسڭاياتلىسىقـ
نىگىلىشرەك نىس،پىتەاداــ سىياس-ــ ادنىدلاـ
نەپكىلرە كىلىشرەكپاۋاجـ كىتسينۋمموكناعالاقراـ
تەريالاترادمادانانىيوبڭىنىرەلەشۇمـايتراپ
.ىدلەكىسىگنىسۇت،ىسىقپاتىتتاسقامىگلەۋا

رىموء__ نەمـ مىلوءـ ادنىعانىسـ يادناقـ ـ
شۇك ،اعۋرۇتاتياقپىلىعىجتەرناسىدرالوـ
؟ىدرىدناتتىباشاعۋامىنياىگڭامنەتترەس

زىبء« ىتپاسنامء،زىمرالىتپىياز-ىلرەـىلراجـ
ىتقىلياب،قىسقوق زىبء.زىمياناسىرىكڭىدلوقـ
زىبء.زىمياپقىروقناتتاقاشام-اپاج،نەتكىليەدەك
الوبـاققىلىلراج نادلوجـ ›لوج‹لۇب.زىميامياتـ
كىتسىرەكڭوت__ تارۇمـ ىراتسىمرۇت.»ـ اساـ
زەك،ىلاپاج نەگلەكــ نابرۇقپىلاتسۇـاتتىقاۋـ
ىۋلوب نىكمۇمـ اديادعاجـ نۇيـ ەنىلەياڭىييادـ
.نىتالوبناقتياتاحيسانءاشيالىسو

نەگەد»مزي«لو رىبءــ ىلرۇتءـ ـىتتاۋق«ــ
لو،پاراقپەد»ــەينۇد نىشۇءــ نىعىلرابــ ـــ
.ىدلوبلىيەپەگۋسەرۇكپىتەنابرۇق

ناعلانىيەكنانناعىناتپىسابپادءـىتتاقيقا
.كەرەكۋەلىرەگلىياپتياقنەتتەب

ىسەيرەج،ىسەكەرەممەتكوكىلىج-1924
ادنىسابتو ىزوءنايشناۋحۋنەگلەكـەگەينۇدـ
نەتپەتكەم اسانىلەكياڭىتسكرامنەگلەكپىلاـ
نەپتەمرۇق ىگەدنىيۇــ ۋەلىتــ ـەنىلەتسۇـىساــ
.ىديوق

لۇب« لاقاسـاباقـ كىدلەتەشـ ىسقاجايراقـ
يەدەكيەدزىبلو.سكرامىتاڭىنو.ـىسىك
ڭىدرەدلىشسىرەكڭوت ىزاتسۇـ -سىداءڭىنو.ـ
تىش،قوجزوسء،زىبء،كەسەتسىاشنىيوبىلاما
ماعوقـاڭاج زىمارۇقـ نايشناۋحۋىديەد-،»ـ
.ەگرەلىگەدنىيۇ

.ىدەتسىيالىسوىراءىدەديالىسولو
ڭىننايشناۋحۋ،نىيەكنانناعلوبەشۇمـاعايتراپ
،نىرالىشۋادلاجرەجڭىنىيۇءزوءىسىءـىقشاعلا
،پىلاپىرىقاشەنىيۇىدرالاۋراشناعلاـەيسەن
رەجـەشنىرەدزوك ەيسەننەمىمىسىلەكۋادلاجـ
ىسەيرەجڭىنىزوء،پەترولەگۇتنىراتتاحلوق
نانىسابتوـىبات نەپقىدلىتاب،پىزەبـىليەگەبۇتـ
.ىتسۇتءانىلوجسىرەكڭوت

نايشناۋحۋ ،پىزىگرۇجساقياشنەپكىلرەـ
پاليوتا ڭىننىسوقـ لىزىق،پىرۇجءادنىدلاـــ ــ

ڭىنايمرا-25 قىلرابـ ڭىنىرەلرەگنىۋاج-ىسابلوقـ
28ىرابەنىلىج-1935.ىدلوبەيەنىتەمرۇق
اقتىقاب،اتساقياشلوـىعاتساج نابرۇق،ىسراقــ
.ىدلوب

ۋنىپلاتـاقتاقيقا ،نەتكىدنەگنەسناعوادنىلوجـ
.ىتتەجەدىرەدزوكەگۋتەجەكسىڭەج

.»!ىداساەكسى،قوجزوسء،لانويستانرەتني«
نەگنەسـاقتاقيقا ناعرادۋاىزوءيابۋيچيۇچـ
لانويستانرەتني« مىلوءپىرۇجءيادلىڭى»نىناءـ
اعناعلىتا،پىياقساقادنىدلا نىيەدــ پەرىسمىلۇكـ
.ىدرۇت

ڭىتقڭاد« ڭىنىۋلىزاجكەبڭە،قوجـىتەجاقـ
ىتەجاق كەت،قوجـــ تاقيقاـاناقــ يسـەنىلەـ
مىقترات ىدەلەكــ نەگنەسـاقتاقيقا.»ــ نىيـ ۋفـ
ىدمىلوء ڭەلەـ ەگرىمو،يەمروكـىلرۇقـ ۋالاـ
...ىدلەكىسىعلوبيەتەمورپنەگلەكا

نادلىج100 ىرەبـ زىسناسـ كىتسينۋمموكـ ـ
اعناتونىرەدزوادنىلوجتاقيقاىرەلەشۇمايتراپ
ناق،پانرا ىگنىگۇب،پىزىگرۇجسىعوسەشەكـ
ڭىنوگڭۇج پىيابـ ڭىنىۋنەتتەرىدۇق-ـ نىزىگەنـ ـ
.ىدالاق

ڭىتتىقاۋ__ راقلاســ ەدنىشوكــ ـەسرانـەنـ
زىسسالوتىدرالو رەتـ نەدەترە،پىگوتـ اراقــ
؟ىدەلەمرەتيەگۋەتسىزىسلىمادنىيەدەكشەك

انىۋاكنالڭىننانىحۋليۇيۋايجىلىج-1962
.ىدرابپىرىتسىۋاتەمزىق

،ۋنادڭاتروس،ناروبىدمۇقۋاكنالەدزەكلو
ڭىدۋسابۋس نىبازاـ ناعرۇتپىتراتـەشنىليەمـ
نىتالوب ساتۇت.ـ ىدمۇقپاتسابنىقلاحنادۋاـ
ىدۋس،ۋەگوب ىدرەج،ۋلاسـەگنوجـ ۋترەگزوــ
.ىدرۇجءادلاپاليوتاۋليۇيۋايجەدنىسەرۇك

ىدمۇق ناروبــ نەگيەشۇكــ ەدزەكــــ لوـ
،پىرەسكەتنىرەدلەكتولەجنەپقىدلىشاماتساب
ىدمۇقـىلەپشوك ؛ىدالرابـ پەتكەلەشرىبڭاجـ
نادراۋلەبنەپقىدلىشاماتسابلو،ادناعرۇتپىيۇق

؛ىدادماعابنىمىقۋانىعاپىشەكىدلەسنىتەلەك
ناروبـىلراق پانىزاـ ىدرالرداكلو،ادناعرۇتـ
پاتساب رەليەدەكـ نەمـ ڭىدرالرابـىعىلىشنىيقـ ـ
نىيادعاج ڭىناراقۇب،پىسىعۇـ ۋراقتۇقـەنىيۇــ ـ
...ىدزىكتەجنىتاجاراقنەمىعىتسا

لىكۇبلو لىڭوكىناراقۇب،رداكىعادنادۋاـ
رىۋاب.ىداماليونىزوءقارىبء،ىديوقـەنىروت
نەنىبەبەسىۋرۋا ۋايجـ نانىناعرىۋاىمەنۇۋليۇيـ
نىلەب ازاجـــ ياملاــ لو،نىتالاقــ ادنوســ ادـ
نەمىلوق نەپتازـىتتاقـەسەمەنـ رىۋابـ نىسۇتـ
پەرىت پىلاـ نەپقىلىدناباتـ تەمزىقـ ىدەتسىـ .ـ
نەم« نەممىزوـ ڭىتقىلاح،ياپساناسـ نىتىمۇءــ ـ
.»نىمياتقا

ايتراپ نەمــ ڭىتقىلاحـ ڭىنىسىناليابـەنەتەـ ـ
نەمەبوتمۇقەدنىرىمو«ڭىدۋليۇيۋايجـىسايپۇق
ەدنىمىلو،پىسەرۇك مۇقــ »نەكتەزۇكـىنەبوتـ
ڭاي،انىسالىقى-ـاتنىلادا ڭىدۋوجناشــ رىقات«ـ
ىدۋات زوء،پىرىدنادلىساجـ ناعراعاـىشاشـ »ـ
زىسنۇتء-نۇء ۋايل،انىۋانرانىزوءـ ڭىنوبنۇجــ
سىمۇج« ادنىسابـ »نىتياملوبادنىلازنىيج،اسلاالوبـ
...ىدلىرىڭىسءەنىۋەتسىىتقان،پىرەگيىيانىش

ناروب__ ناننىشاش-ـ ەن،ەدنەكتويەدنەـ ـ
ەسران زىسكىدزۇىدرالوــــ نىيەگڭەدزوءــ ـــ
ڭىدرىۋادء،پىتالىراعوج ادنىنىقلوتـــ ىگڭامــ ــ
؟ىدەلەمرەتياعۋرۇتپىياقساق

لىج30 يۇءلىج28ەدنەگەتسىتەمزىقـ
پادلاج ىدنىرەگلى،پىرۇتـ تەر6ىدنىيەك-ــ
ىعڭوس،ىتشوك ەدنىتەرـــ زاعاق4ـ ـەككىشاجـ
ناعنىلاس قىلرابــ لام«ـ قىتسىمرۇت»ـىكلۇم-ـ ـ
ىگىلاۋكقڭاد68،ترىسنادرادمىيۇبىتتەجاق
ىدلوب قىدنادۋاۋاگڭايىسالاقڭۇتاديشناس...ـ
نامرا-زىرا ڭىنىعىلاتروۋەتوتەمزىقـاشنىيوبـ
كىتسينۋمموك،ىسىشۋرەگڭەمـىعنىرۇب ـايتراپــ
ىسەشۇم نيبيەپيلـــ قىدلىج50ـ ەدنىرىموـ ـ
رىموءىليورىبا،پىرىشەكسىمرۇتنەپقىلىدنابات
.ىدرۇسء

.ىدلوبكاپيادۋس،لىشارۋتيادۋات
ڭىنو نادىتاسىگزىگەنەدنىرەتپادكىلەتسەـ
نەگلەك نىزوءڭىنىسىشۋرىتساراجقىلاحىسوـ
:رابىۋرەسكەتڭاتاق

نىتەسەرۇكنەپقىلىلرىجاقڭىنايتراپقايا-ناتساب«
،پادىشەككىليەدەك،پاتقاسنىرۇتسادءاشامات
اققىدزىعلاج ڭىتسىيەك،پىنوكــ نانىنىســ ۋتوءـ
كەرەك ڭىتكىتكاپ«،»ـ نىگەشـىگنەموتـ لىتابـ ـ
سىءناماج،يابزوسلوقاعاجلومارا،پاتقاس
راشان،يەمەتسى ،»كەرەكۋامرىتقۇجاعيوبىتتلاســ
نەگنىلىب« نامازــــ اعۋرىدزا،پىلاسۋاديتــ ــــ
ڭىنايتراپ،يەپسۇت نىتىمۇءـــ ڭىتقىلاح،ۋاتقاـ ــ
.»كەرەكۋەلىگيانىعىدلادا،ۋاتقانىتىمۇء

لادء،سىمرۇتمىياپاراقەدزىسكىشرىك،ىنىپۇج«
زىبء ڭىدرەلىشسىرەكڭوتـ زىسناسـ ـىتقىلىشنىيقـ
نىتالاـەڭەج زىمىسۇتـ ىدزاجپەد»!ـ نيمىجڭافـ
.ادنىسامراعىشىتتا»كىليەدەك«ڭىنىزوء

رىموء قارىبء،ىدياملوبـىگڭامـ ەدرىموــ ـ
.ىدالوباعۋتاراجىدرەتسىكىلىگڭام

ۋاتقاسىگڭامىتتاسقامىگلەۋا
ىنۇك-1ڭىديا-4ـىلىجراء__81192

رىبءـىسورادمادا كەبزىتـ ىدرىمونءـ ـاعزىۋاـ
نەپكىلرە،پىلا نابرۇقــ ىدرادنامراھاقناعلوبـ
.ىدالاەكسە

ىلىج-2001 ىنۇكــىسولادءـــ زىڭەتــ ــ
ڭىنىسايمرا شىقشۇ،ىرەكساەۋاــــ يۋڭاۋـــ

ىلرىمونء-81192 سىعوســ نىعاشۇـ ،پادياـ
لىعۇش ،ادناققىشىسراقاعۋاج،پىلىرەتوكـەككوكـ
،پىعوسنىتاناقىقتراىساشقالاقڭىتقاجىسراق
.ىدالوبپىياعادنىساراڭىتكوكنەبزىڭەت

ىلىج-2021 ادنىڭوسڭىديا-3ـــ 20«ـــ
نادلىج زىڭىساتپاسـىگنىيەكـ ابڭاتلوقنەگەد»ـ
ناعلىزاج تاحـ ڭىنىرىباقڭىديۋڭاۋـ ـانىدلاـ
.ىدلىيوق

نەدەينۇد« لىج20ـەگزىڭىنەكتوـ نىيالوتـ
ىدزىسء،ىدەد ەگۋروكـ مىدلەكــ ـىتپىنىلەد»ـ
-4ىلىج-2017تەرشاعلانەبزىس«،اتتاح
ڭىنەۋشادەدزەكلو،مىتسىناتىنۇك-1ڭىديا
ىرەبنادلىجيالات...نىمنىتيقوادنىعىدلىج-1
لىڭوك مىنامراۋلوبرەكساناقتاجەدمىرىپكۇتـ
ڭىنمەتكوكڭىنمىقۇتنەگلىموكاتقارىپوتـەنيەب
.»ىداتسابيەلرۇبيەدنىنەگنىزەسنىبەل

لۇب تاحـ ىگزىڭىديۋڭاۋڭىتساجرىبءـ
نەنىرەتسى تىباشــ زىڭەت،پىلاــ انىسايمراـــ ـــ
ناقسانىتاق نىسەمىگڭاـ قا-يادنوس،ناعادنايابـ
نامراھاق ڭىنىحۋرــ ادنىۋرىدناتتىباشـ زىسناسـ ـ
ڭىننىۋبـىعڭوس شۇكـ پاعلاجـ ناقسابـاعلاـ ـ
.ناعلوباۋكانىماداق

زىسكىدزۇرەدنەس،نىبزىساراشاعۋتياقنەم«
رادڭىلىتمۇــاعلا ڭىنىرىموءڭىديۋڭاۋ.»!ـــ ــ
يەدنىزوسىسوناعرىدلاقەدنىرەتتاسـىعڭوس
اعلازىسكىدزۇ،پاتقاسىگڭامىتتاسقامىگلەۋا
ۋلىتمۇ رادنامراھاقـ ەكسەىسقاجڭەنەنىنوجـ
.ىدالاناسۋلا

ادۋاتقاسـىگڭامـىتتاسقامـىگلەۋا مىنەسـ ـ
.كەرەكۋتالۋاقنىتو

نەم« نەممىكرەزوءـ كىتسينۋمموكوگڭۇجـ
قاقساىسولادء__»نىمالوبەشۇمانىسايتراپ
.ىدرىتسابىرەگلىزىسسالوتىدرادنابرۇقترەس

رادنامراھاق نەگەتتيۇكنىسابزوءنەدلەجەـ
ايتراپ،سەمە نىشۇءــ نەپكىلرەنىشۇءقىلاحـ
نابرۇق اعايتراپيۋڭاۋ.ناعلوبلىيەپاعۋلوبـ
ۋرىك ۋلوبەياعياپۇيساياسەتسا«:ەدنىشىنىتوـ
نىشۇء پاسنامء،سەمەـ ىتتەلۋاد،پىلاــ ۋلوبـ
نىشۇء ڭافناجنىچ؛ىتپىزاجپەد»سەمەەدـ
ادناديام ناعالۇقـ اعايتراپىعادنىساتلاقەدنىزەكـ
ۋرىك نىشىنىتوءـ نەدرەج16ـ ؛نەكسەتقوـ ـ
ناف ڭىز،ىزنىجـ نەتكىليەدەكىلراتاقڭايشيۇحـ
ىرادنامراھاقۋتلىرا ۋرىكـاعايتراپـ ەدنىشىنىتوـ
.ىتتەكپىرىدنىسۇتءىدمىنەس

مزينۋمموك« نىشۇءـ __»نىمەسەرۇكىيوبرىموءـ
ىدنىبياـىسولادء ترەسـ قاتيابڭىنوگڭۇجـ
.ىدرىعڭاجادنىسالاد

وگڭۇج كىتسينۋمموكــ ڭىنىسايتراپــ 100ــ
قىدلىج نىحيراتايتراپ،ادنىڭاسراقـىيوتيەرەمـ
ىسەيبراتۋنەريۇ لىكۇبـــ ادايتراپــ ترىۋاقــ ـ
ىدلىتەتسىرو نۇيۋاشۋيچ.ــــ ڭىننابرۇقــــ ــــ
ناعلىشاىسىلىجامءينۇز،ادنىياراسشىكترەكسە
وگڭۇجىسالاقڭينيشىسەكلوياحڭيچ،ەدرەج
تىعابسىتابىسايمرالىزىقناقيد-ـىشسىمۇج
تىعابسىتابىعادنىياراسشىكترەكسەىسايمرا
ڭىنىسايمرا ۋرىكـاعايتراپ...ادنىدلاـىنىسۇمءـ
نىترەس ىرەدنۇۋرەبترەسناعلاەكسەاتياقـ
.ەدۋەدمەكەبنىمىنەس-تارۇمۋساباعلا

ادۋاتقاسـىگڭامـىتتاسقامـىگلەۋا لىزىقـ ـ
.كەرەكۋرىتساعلاجزىسكىدزۇىدنەگ

شىۋاتسابەۋيڭيج« نىبەتكەمـ ـايسرۋكسكەـ
ىدزىڭىرالۋال -4ىلىج-1941!زىمالاـىسراقـ
كىتسينۋمموك،ادنىساترونۇتءـىنۇك-17ڭىديا
يۇسـىسەشۇمـايتراپ ،ڭايلنىۋـام،ەۋيڭيجـ ـ
ڭىم ۋويڭاچـ ڭىتتلۇـ ڭىتقىلاح،ىگىدزىسلەۋاتـ ـ
ڭىديۇكڭۇحامتسيراتيليملادوەفنىشۇءـىعىتتازا
ىدناق ڭىنىشىلىقـ نەنمىلوادنىدلاـ ،ياپقىروقـ
نابرۇقنەپقىدنامراھاقادنىسالۋاڭىدزىمىبەتكەم
.»...ىدلوب

ڭىتپەتكەم 11ىسىشۋرىدنىسۇتءياتنەكشىكـ
ڭۇتيۇيۋدـىعاتساج ادنىتىقاۋىقسىتنەدۋنەريۇـ
ڭىننابرۇقشۇءـىمەنۇ شىكترەكسەـ نىياراسـ
نەگلەكـاعۋالايسرۋكسكە ىسوەناجاعراتقانوقـ
ىگەتپەتكەم اعراتساتقاباســ ڭىننامراھاقشۇءــ ـ
.ىدەرەبپادنايابنىسەمىگڭا

ڭىدرادنابرۇقزىمىسىمرۇتىتتىقابـىگرىزاق«
قىتسى ڭىدرالو،نەگلەكنەمىرىموەناجنەمىناقـ
نەپكىلرە ۋانرانىزوءـ نىتەيساقىگڭامىحۋرـ
نىتيەپترەگزو ىعادەۋيڭيجڭىدزىبءەدنىتەرۋتـ
ىدرالىشۋقو رىزاق،ادۋرىدناتتىباشـ ىسقاجــــ ــ
-،»نىمياتقانىتىمۇءڭىنناتوەدنەكتەجرە،پىنەريۇ
.ڭۇتيۇيۋدىدەد

ڭۇد،ناحڭيمـايش ،يشنيجڭاۋ،يۇرنۇسـ
ڭىنىرىبء...ۋيشنىۋڭاۋح،اۋحيبۋوز نانىڭوسـ
قىدلىج100رادنابرۇقنامراھاقناعلىتمۇىرىبء
ڭىنايتراپـىلۇ نىحيراتـىلالىعۇشـ ،پادموسـ
ىنايتراپ،اعۋرۇقـىنايتراپ ىنايتراپ،ەگۋرىدنەدلۇگـ
قا-يادنوس،ىدەلرىزارانءلومـەگۋرىدنەتتەرىدۇق
ناتقاپرۇ اققاپرۇ-ــ ناقساعلاجــ راتساجــ نەمـ ـ
ڭىدرەدمىرىپسو ەنىيەكوكـ لىزىق«ــــ مىقۇتـ »ــ
.ىتپەس

ـاداڭاجادۋاتقاسـىگڭامـىتتاسقامـىگلەۋا
قىروجقازۇـىگەدرىۋ نىلوجـ ۋرۇجءىسقاجـ
.كەرەك

يەبيۇگ،ڭيمڭيچ ڭىدۋات.ــ ڭىدۋس،ىساراـ ـ
ادنىساعاج لىزىقـ زىسنۇتء-نۇءىرىباقـايمراـ
.رۇتىدنىبياەشكەرە

ىلىج-1934 قاياڭىديا-11ــ نەنىنەشـ ـ
سابڭىديا-12 ەنىنەشــ وگڭۇج،نىيەدــــ ـــ
كىتسينۋمموك قىلاتروـىسايتراپـ ڭىنىتەتيموكـ ـ
قىلاتروـەناج ڭىنىشۇكىگزىگەنڭىنايمرالىزىقـ
ڭايجڭايش نەنىنەزوـ ،پىتەكىدلىپەكەنىۋتوـ
ڭىدۋاج لىزىقـ ڭايجڭايشـىنايمراـ ڭىنىنەزوـ
ادنىسىعىش پاشروقـ ۋيوجـ نىتاسقامـ ۋادناقلاتـ ـ
ىرالىشسابلوقايمرالىزىقناعادڭىمنونىشۇء
،پىساقياشنەپكىلرەنەمۋاجىرەلرەگنىۋاجنەم
.ىدلايوباعناقلىزىقالادقاتياب-ڭەك

ڭىدرادنابرۇق قىتسىــ نەمىناقـ ناعلايوبــ ـ
ڭىديەبيۇگ ىلۋاتــ ىنويارــ ەدنۇكـىگنىگۇبــ ـ
:ىدنەەگەنيەباڭاجتىش،پىلىرانەتكىليەدەك

ەدنىزەك لىزىقـ ۋوجناۋچ،ڭايناۋگڭىنايمراـ
نىماتسانەت80％ڭىنىلوجنەگرىكاعنادۋاىكە
ناعاتسۇ ڭىفناۋگـ ىراعوجـ ساتـىتقىدمادلىجـ
ىعادنويارىعرىياب،پىلىشاىلىج-2015ىلوج
؛ىدزىكتەجسىرى-تۇقپوكىتپىتءاققىلاح

يۇشنيش ڭايناۋگناعلوبىساقياشلىۋاقسوتـ
يۇشنيشـىنادۋا ۋمىحـىعىشالاقـ ادنىعاتسىقـ ـ
ڭىفناۋگ ىتپىتءىلوجساتىتقىدمادلىجىراعوجـ
پوك ىدرالىشتاحاياسـ ىتكىلىگرەج،پىتراتــ ـــ
ڭىننىرو ڭىنىرەتسىمەجىتقايسزىبراق،كىرواراقـ
؛ىتتەكىلىشكەتەجانىۋلوبىدمىتوء

ڭايجاۋح ياجۋاگـىلىۋاــ ىعادنىعاتسىقــ ــــ
،پىلەسڭەتىنامروكۋبماب،زىڭاسراباعياجايجڭايل
پۇت قىنۇت-ـ قالۇبـ ۋزۋاي،رىتاجپىعاىۋسـ
ڭىنىتلۇ ىتتەررەليۇنىعرۇتەيـەنىگىلەشكەرەـ
ىق،ناقسالانرو كىلىشنىگە،ىڭالاتەينەداملىزــ
ىرىڭوءـەمروك ەككىلەشەگزوىتپىتءرالىتقايسـ
؛ەي

...
نەگەدڭەلەري مىرىقاش800ـ ىنىبيا،ڭىميـ ــ
قاقسا ەدنىزەك،ڭەسپەت72ـ نويلليمــ قىلاحـ
،ىتسەتكەموكەكپەشىعڭىدلا،پادلوقـىنايمرا

ڭىم100 نامراھاقـ ازاقادناديامناقنابرۇقـ
.ىتپات

ەدنۇكـىگنىگۇب نەمـايمراـ قىلاحـ ـەنەتەـ
تەنيەب،پىلوب نەپـــ پىلوبـەگرىبـەتتەنيەزـ ـ
اعا،پىساعلاجزىسكىدزۇىحۋرڭىميناعادموس
نەنىرابـىتقىلاحڭىدرادنىۋب ىراعوجـ ناعيوقـ ـ
كىلىشنەپسىيۇس ىمىناتسۇـــــ اڭاجـــ قاپرۇــ ـ
كىتسينۋمموك ەنىنەگ،انىناقڭىنىرەلەشۇمايتراپـ
.ىدڭىسءڭەرەت

ڭۇدناش ىسالاقي-نيلــ ـىنادۋاڭيلنالـــ
نۇسياد رىۋادء«،ىيجۋشڭىنىموكتراپىعاتسىقـ
قاتسىقيشناۋچڭاۋ»ـىسەگەنو نىرادنىعرۇتـ ـ
شۇكاعۋناتسىمۇجپىرۇققىلىشاۋراشسەبرەد
الاس قىلاح،پادلوق،پىرىدناتتىباشـ نىساراقۇبـ
پاتساب ىتقىلاح،ۋرىدناتتاۋقـىتقاتسىقـ ۋتىيابــ
.ادۋشانىلوج

قاپرۇراء« ڭىنىزوءرادماداـ قىروجقازۇـ
نىلوج ىسقاجـــ ىۋرۇجءـــ كەرەكــ -لىۋا.ـ
ڭىتقاتسىق نىۋنەدلۇگـــ ياپپاجـ ەدۋتەلىرەگلىـ ـ
شۇك پاعلاجـ يەتسىـ زىمىۋرەبـ -،»كەرەكـ
لىتابيشناۋچڭاۋىدەد نەمنۇـ ڭىتقاتسىق.ـ ـ
ناعراب نىياسـ ىۋنەدلۇگـ ڭىنوـ قىلرابـەناجـ
.ىدەىنامراڭىنىرادنىعرۇتقاتسىق

سكرام زىمىرەتسى«ـ ،ادـاساملوبـىلىگياــ
رىموءـىگڭام رەگادرا.ىدەنەگەد»ىدەرۇسـ
رالىشيوتا اعىقيۇقازۇـــ ەستەكـــ ىعڭوس،ەدــ ــ
اعراتقاپرۇ ناعرىدلاقــ يناحۋرـىتتابمىقـاساــ ـ
ىگڭام،ىدياساجىگڭامىيوبرالرىساعىعىلياب
.ىديەپشو

رادنامراھاق زىعلاجـ ىگلەۋا،سەمەـ تاسقامـ
.ادنىسارالە

رىباقەدڭيمڭيچ ناعرىپىســ پوتـ يشڭايجـ ـ
ڭىننيجيۇر رادنابرۇقايمرالىزىقـىگەدنىڭيپەيـ
شىكترەكسە ڭىنىسارانۇمــ ناتقازۇادنىدلاــ -ـ
لادءڭىنىسارانۇمشىكترەكسە.ىدلىزوساققازۇ
اعلاگوكــىعادنىدلا ڭىدرادنابرۇق«ـــ قىتسىــ نـاقـ
نەمىزى ىدمىتراتزوسءنەگەد»!قىياسابـاعلاـ
.ناعلىزاج

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

ىدالاتقاسىگڭامەدەينۇدتاسقامىگلەۋا
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كەبرىمورەگىج:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

ادۋايات□ كەشەۋاشـ ـاشاشـىسالاقـ
الاق ىعىشــ ساتۋشاـــــ ىعاتسىقـــ ــــــ
ەدنىزەكڭيمڭيچ ،لىساج«ــــ ــــــ
ىدۋلوبـىتتەينەكرو رىباق،ۋەتپىرادـ
ادۋرىپىس لىڭوكـەككىدزىسپىۋاحــ ـ
،پىتەتسىرونىلىميقتىگۇ»ۋلوبء
قاتسىق نىرادنىعرۇتــ زىستەينەدامــ ــ
نەدرەتتەكەرا رىباق،پىلوبقالۋاــ ــــ
نىۋرىپىس ز،ىتتەينەدامـــ زىسلالاــــ ــ
.ىدەدنۇەگۋزىكتو

ادۋايات□ كەشەۋاشـ لىبماجـاڭاجـىسالاقـ كىتتەمۋەلاىترىسلىبماجڭىنىسامراقسابىلامءـ
كىتتەمۋەلاـىساكيەچايـايتراپـىعامۋا قامۋاـ ،نىرالرداكـ اراقۇبـ ،ۋسىعۇ«،نىرەلەشۇمـايتراپـ
كىلىدمىيت ۋرىتسىعوت،ۋاساجــ اشنىيوب»ــــ كىتتەمۋەلاــ نىتارۇتـاتقامۋاــ تەمزىقـ ڭىنىتەرتاـ ـ
نىرەلەشۇم رادنابرۇق،پىرىتسادمىيۇـ ازااعرادنابرۇقكىتسىرەكڭوت«،پىرابـانىعىدناتسرىباقــ
ىگلەۋا،پىرىدلىبء لىميق.ىتتەتسىرونىلىميق»ۋاتقاسكىرەبەتسەىتشىروبنەپتاسقامـ
ادنىسىراب كىلىشپوكـ ڭىدرادنابرۇقـ لۇگـانىرىباقـ زىسنۇء،پىيوقـ اعايتراپ،پىرىدلىبءازاــ
.ىدرىسۇتءەكسەيالاتياقنىرەتترەسىگەدنەگرىك

قىياتانروكىرەبنىمىناتاعلۇتقاتروىتلۇاۋحڭۇج

قىلالاقۋحيشـىنۇك-1ڭىديا-4□ ماعوقـ ۋناتقاس،ۋالراشـىسەمەكەمـىگىدزىسپىۋاحـ ۋەدنىگزىت-ــ نەكلۇـ قىلاحـىگەدنىتەرتاـ ىرالىشقاسـ ەدىلەجـ كىتسىرەكڭوتـ
.ەدۋرىدلىبازااعرادنابرۇق

ياتاعابراتـىنۇك-2ڭىديا-4□ قىتقامياـ پىتراتءـ ۋالىقاب،ۋرەسكەتـ ۋرەسكەت-ــ ۋنەريۇنىحيراتايتراپىناگروـ
پىرابانىعىدناتسرىباقرادنابرۇقىعادنىسالاقكەشەۋاشىدرالرداكنەمىرەلەشۇمايتراپ،پىرىتوارىتساتشۇنەمىسەيبرات
نەپتاسقامىگلەۋا،پىلاەكسەانىعاسىدرادنابرۇقكىتسىرەكڭوت،پىرىتسادمىيۇەگۋتەتسىرونىلىميقۋرىدلىبءازا
.ىدرىتساعلاجىدرىماتلىزىق،پاڭىشىتشىروب

ياتاعابراتـىنۇك-2ڭىديا-4□ ىسەمەكەمەشمىلوبقىلالاقكەشەۋاشڭىنىسەمەكەماتروقىلايگولوكەقىتقامياـ
كىتسىرەكڭوت« پىرىدلىبءازاـاعرادنابرۇقـ لىزىق.ـ ىدنەگـ ۋرىتساعلاجـ نىلىميق»ـ ايتراپادنىسىرابلىميق.ىتتەتسىروـ
ىرەلەشۇم نەمـ رالرداكـ كىتسىرەكڭوتـ رادنابرۇقـ ڭىنىشىكترەكسەـ ىگەدنەگرىكاعايتراپ،پىيوققابراشلۇگـانىدلاـ
نىرەتترەس تياقــ الاـ ڭىدرادنابرۇق،پىرىسۇتءـەكسەيـ سامىعزىمــــ قاقسا،ىمىنەســ نەمـىتارۇمــ نابرۇقـ نەدۋرەبـ ـ
.ىدرىتساعلاجەناجىدنەريۇيەلىرەكشىنىرەگىجكىتسىرەكڭوتنىتيابنىيات

ىتتاتقاقسانىحۋرڭىدرادنامراھاق،پىلاەكسەىدرادنابرۇقكىتسىرەكڭوت

كىتسىرەكڭوت ڭىدرادنابرۇقــــ ناساروـــ نىگەبڭەروزــ ـــ
نەپشىنىعاس ىلۋادڭات،پىلاـەكسەــــ ـىتتەينەدامـىلرۇتسادءــ
ايتراپ،پىتاتقاقسا نىحيراتـــــ نىسەيبراتۋنەريۇــ زىسكىدزۇــ ـ
يەدڭەرەت ۋتەلىرەگلىـ ىعادزىمىعاميا،نىشۇءـ رادنىرو،رالۋاراتـ
قىتپىرىقاتـىگزىگەن نىلىميقـىنۇكـايتراپـ اعايتراپ،ۋزىكتوـ ــ
ىگەدنەگرىك نىرەتترەســ يالاتياقـ ،ۋرىسۇتءـەكسەـ ەدىلەج«ـ ـ
اعرادنامراھاق ۋرىدلىبءازاــ رادنابرۇق،»ـ لۇگـانىعىدناتسرىباقـ ـ
ىتتەينەدام،ۋيوق رىباقـــ ازا،پىرىپىسـ ىدۋرىدلىبءـ ۋەتتىگۇـ ـ
ىتقايس رالامروفــ كىتسىرەكڭوتـىلىقراـ ىدرادنابرۇقـ ـەكسەـ
كىتسىرەكڭوت،پىلا ڭىنايتراپ،پىتاتقاقساـىتحۋرـــ ـىتقڭادــ
ىرۇتسادء نەمـ ،پەدمەكەبىدمىنەسىلىقراىليتسىلۋادڭاتـ
.ىدرىتسىيۇتاۋق-شۇك

لىميق ادنىسىرابـ ىگلۇىدرادنابرۇقكىتسىرەكڭوتكىلىشپوكـ
كىتسىرەكڭوت،پىتۇت ىگلەۋا،پىتاتقاقسانەپشۇكرابـىتحۋرــ
تاسقام ەگۋەلىرەگلىيەدنىپكە،پەلىگيااتتايلاماىتشىروبنەپـ
شۇك تارياق-ـ ىتحيرات،پاتپوتـ ـىناديعاقـىلىقراۋنەريۇـــ
ىتحيرات،ىدۋنىسۇتء ىدمىنەسـىلىقراۋنەريۇــ ،ىدۋرىتتراـ ـ
ۋنەريۇىتحيرات،ىدۋتاتقاقساىدلارومءىلىقراۋنەريۇىتحيرات
.ىدرىدلىبءلاباجنىراتقىدنىتيادنىروىدۋەتسىالىتمۇىلىقرا

نىتەرۋس ناعالراباح،پىتراتـ ،يۇحوگڭاجزىمىرەلىشلىتـ
پقام،ناديل لاـ ،ناقازرىمـ رەلىشلىتـىتكىرەـ ڭاجـ ،ۋاينيچـ ـ
ايشيۇسۋيل،نافڭاي،ەي-يۋناح،ڭىيۋ


	1B.pdf
	2B_Print.pdf
	3B_Print.pdf
	4B_Print.pdf

