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،ەكلو ىشسابىگزىگەنىلەجەرادكىلرتسينيمـ
ڭىدرالرداك قىلاتروـىتكەزەكـ19ـايتراپـ ـ
نىحۋرڭىنىسىلىجامءـىپلاجـىشنىتلاـىتەتيموك
‒ترەزقىتپىرىقاتىلۋانراۋرىدنەلىتكەياد،ۋنەريۇ
نەتسۇتىنۇكـ11ڭىدياـ1ىسرۋكىقلاتـۋەت
نىرۇب كىتتەكەلمەم(ەدنىبەتكەمايتراپقىلاتروـ
كىلىشمىكا وگڭۇج.ىداتسابقاباس)ـىناۋيەۋشـ
كىتسينۋمموك قىلاتروـىسايتراپـ ڭىنىتەتيموكـ
‒ساقىلاترو،ىساعاروتءتەكەلمەم،ىيجۋشساب
ڭيپنيجيشىساعاروتءڭىنىتەتيموكرەتسىيرەك
قاباس ۋاتسابـ ،پەليوسزوسءىدزىڭامادنىتلاسـ
يالىب ىدەتپىرادـاسابپەدـ قىلاتروـايتراپ:ـ ـ
ڭىنىتەتيموك قىتپىرىقاتىلۋانراـىكتەرـىسوـ
ۋەتترەز ىتاسقامىگەدۋزىكتونىسرۋكـىقلاتــ
ىشنىتلاىتەتيموكقىلاتروىتكەزەكـ19ـايتراپ
ىپلاج ڭىنىسىلىجامءــ نىراراقــ يەلىرەكشىـ ـ
پەتترەز پىقوـ نىحيراتايتراپ،پىنىسۇتءەناجـ
،ىدۋالىدنىتىروق ـىحيراتـايتراپ،ىدۋنەريۇــ
ىگەدنىنوج ،ىنەيبراتــ ىتتىگۇــ زىسكىدزۇــ ـ
ڭىنىسەرۇكقىدلىج100ڭىنايتراپ،پىتەدڭەرەت
يحيرات نىرەلەبيرىجاتـ مىلرۇعاناـ يادىعاديوـ ـ
پىرەگي ەناجــ ،پىنادلوقـــ ايتراپــ ۋرۇقــ ـ
نىحۋرـىلۇ ،پىتاتقاقساـ يحيراتـ ىدمىنەسـ ـ
،پىرىتترا ،ىتقامىتنىـ ،پىتياعىنـىتكىلرىبــ ـ
كىلرەكسەرۇك ،پىتيەشۇكـىتحۋرـــ لىكۇبـ ـ
‒مىنەسنىقلاحتلۇراءىگەدلەلىكۇب،ىنايتراپ
،پەدمەكەبىد نەپقىلراسياقـ ،پەلىرەگلىـاعلاـ
ەگەزۇجنىساناسىنسەرۇكقىدلىج100ىشنىكە
ۋرىسا ادنىلوجـ يامىجاقـ ياملاتــ اعۋنىشلۇقـ
.ۋرىدلىمۇج

كىتسينۋمموكـوگڭۇج قىلاتروـىسايتراپـ ـ
ىسەشۇمىتقارۇتڭىنىسورۋيبيساياسـىتەتيموك
ڭايچىكيل قاباسـ ۋاتسابـ نىتلاسـ ،ىدراقسابـ
وگڭۇج كىتسينۋمموكــ ىسايتراپــ قىلاتروــ ـ
ىتەتيموك يساياســ ڭىنىسورۋيبــ ىتقارۇتــ ــ
ىرەلەشۇم ،ۋشناجيلـ ،ڭايڭاۋـ ،ڭينۋحڭاۋـ
ۋاج ،يجىلـ راسابنىروڭىتتەكەلمەم،ڭىجناحـ
ناشيچڭاۋـىساعاروتء قاباسـ ۋاتسابـ انىتلاسـ
.ىتسانىتاق

ەدنىزوسڭيپنيجيش يالىبــ پاتاپەدــ ــ

ەدنىگەلىعڭىدلاڭىدرىۋادءتلۇرىبء:ىتتەسروك
ەتتاسءرىبءنادۋاليوقىلايرازان،نىشۇءۋرۇجء
لوق ‒كەتەجقىلايەديسىرۇد،ىدياملوبەسزۇـ
نەتكىلىش رىبءـ .ىدياملوبەسزۇلوقەتتاسءـ
،رەكسىنىشۇءەنىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇج
مزيلايستوسـاشوگڭۇج ،لۇب،ىسقاجنىشۇءـەنـ
پەتپۇت ،ەدنەگلەكــ ڭىنمزيسكرامـ ىدماراجـ ـ
نانىعىدناعلوب ‒نىتالوبىدماراجڭىنمزيسكرام.ـ
،نىۋنالاشوگڭۇجڭىنمزيسكرامڭىنايتراپـىعىد
نىۋنالاناماز زىسكىدزۇـ ەدنىگىدنەكتەلىرەگلىـ ـ
‒نەكتەكىلىشكەتەجاقتايلاماپىنادلوقىنوىراء
ىراراقڭىتسىلىجامءىپلاجىكتەرىسو.ەدنىگىد

قىدلىج100 سەرۇكـ ادنىسىرابـ ڭىنايتراپـ ـ
ڭىنمزيسكرام ،نىۋنالاشوگڭۇجــ نىۋنالانامازـ ـ
زىسكىدزۇ نىگىدنەكتەلىرەگلىـ كىتتەبـىپلاجـ

ىدالىدنىتىروق سەرۇكقىدلىج100ڭىنايتراپ.ـ
ادنىسىراب ىدمزيسكرامـ ،انىۋرىدنالاشوگڭۇجـ ـ
ەگۋەتترەزىنو،اعۋاساجۋادلاتـانىۋرىدنالاناماز
‒سىلىجامءىپلاجۋرەبنامءاعۋالىدنىتىروقەناج
،نۇمزامرىبءىدزىڭامنەگلىرىڭىسانىراراقڭىت
ـناج،زىمىۋنەريۇيەلىرەكشى،قوجزوسء،زىبء
زىمىۋنىسۇتءـىتقاج تازمادامزيسكرام.كەرەكـ
ڭىنىماعوق ،انىۋمادـ رادعابنىقياـانىۋسابـاعلاـ
،ىتتەسروك ڭىدزىبءلوـ ،ىعادۋناتـىنەينۇدـ ـ
،ىگەدۋرەگيـىتقىلىدڭاز ،ىعادۋنىپلاتـاقتاقيقاـ ـ
‒ىۋراققىلايەديىتتاۋقىگەدۋترەگزوـىنەينۇد
زىم امگودىسايرازانمزيسكرامەگرىبنەمىنوس.ـ
،سەمە ،قوجزوسء،ىسامانرادعابتەكەرااتياقـ
‒مزيسكرام.ىديمادەسەلىەنىۋرەگزوڭىتتايلاما
‒ادنىۋاملاـۋلااراقتالورادنىسىرابتايلاماڭىن

كىتەتـىع ڭىنمزيسكرامـ نىرالاديعاقىگزىگەنـ
ڭىدرىۋادءەناجنەمىگىدنىزۇجسىءڭىنوگڭۇج
نەمىگىلەشكەرە ارىتساتشۇـ ادۋاملاـۋلاـ زەت.ـ ـ
پىرەگزو ناعرىتوـ وگڭۇجنەمىزۇجءـەينۇدـ
ـپىتاقايەدي،قاسابزاجناتپىلاقڭاساق،ادنىدلا
،ەسمەس ادايرازانــ قىلاڭاجـ قىدلىتابـاعۋشاـ ـ
،انىلاۋاسىزۇجءەينۇد،انىلاۋاسوگڭۇج،اساملوب
ەرەبپاۋاجيملىعانىلاۋاسرىۋادء،انىلاۋاسقىلاح
،قاساملا ‒كىدزۇىرەتسىتەكەلمەمنەمايتراپـ
زىس يالىبـىنەگەمەلىرەگلىـاعلاـ ،نىسرۇتـ ـ
مزيسكرام كىدڭەشرىموەدـ ۋرىدنالي،نانىتاۋقـ
نەنىشۇك ىعادزىمىناماز.ىدالىرياــ ـوگڭۇجــ
ىعادنىحيراتتازمادا ىدنىبياڭەــ ـەشەگزوادـ
قىتتايلاما ناتسابـىتقىدزاپماساجـ ،ەدۋرىشەكـ ـ
،امروفەر ،ىعىلرىۋاڭىنىتەدنىمقىلىتقىنرو،ۋمادـ
،ڭىتقىلىشياق ‒سىياسـنىس،ڭىدرەتاقـپىۋاحـ
ىگىلىتشۇكڭىنىعانىسۋراقسابلە،ىگىتپوكڭىت
نىرۇب پىلوبـ نەگەمروكـ ،ەدەجەرادـ ـەينۇدـ
ەدنىزۇج ڭىتسىرەگزوروزناعاملوبادلىج100ـ
،ىگىدڭەرەت نەگەمروكپىلوبنىرۇبىۋرەگزوـ
ىتسىيتءەگۋرەبپاۋاجلو،رىتوپىلوبەدەجەراد
راۋرىق قىلايرازانـ ىدراتپىرىقاتقىتتايلاماەناجـ
پادءنىمىقۋاروزڭىدرىۋادءزىبء.ىديوقاعاترو
پىساب ،پىرەگيــ ڭىنىۋمادتازماداـ ـىعڭىدلاـ
ەدنىگەل كەرۇجڭىتقىلاح،پىرۇجءنەپقىدلىتابـ
الاسرەزـەنىنۇ قالۇقـ ەكتەجاقلاەر،پىرۇتءـ
پاۋاج ،پىتاقـ ىتقىدنىش،ەگۋتەتازاـىنايەديـ
نەنىزۇجسىء ،يامىنياناتقىدلىشارۋت،ەگۋەدزىـ
قىلاڭاج ىدناباتـاعۋشاـ ،پىلوبـ ەگمزيسكرامـ
ىدنابات ۋلوبـ نەمـ ىدمزيسكرامـ ىدۋتىمادـ ـ
مىلرۇعانا ىسقاجـــ ەككىلرىبــ ،پىرىتلەكــ ــ
مزيسكرام ىگەدرىۋاداڭاجـىلىقرا“ـىسەبەج”ـ
‒مزيسكرام،پەدزوك“ىناناسىن”ىدنىسوگڭۇج
ڭىن ڭىنىرالاديعاقـىگزىگەنـ ىتقانڭىنوگڭۇجـ
نەمىتايلاما ،نىۋساتشۇـ ڭىناۋحڭۇجـ ىلۋادڭاتـ
نەمىتەينەدامـىلرۇتسادء زىسكىدزۇنىۋساتشۇـ
،پىتەلىرەگلى ىدمزيسكرامـ ‒ۋرىدنالاشوگڭۇجـ
ىتساعلاجنىرالۋاراتاڭاجڭىدۋرىدنالاناماز،ڭىد
.كەرەكزىمىۋزاج

‒تراپ:ىدەتپىراداسابپەديالىبڭيپنيجيش

ىنانىمەگزىبىسىرابسەرۇكقىدلىج100ڭىناي
ىدرىدنىسۇتء نەمـايتراپ:ـ قىلاحـ ڭىنىرەتسىـ
نەمرادعابسىرۇد ىۋاملاـۋلايەلىرەگلىـاعلاـ
ڭىدزىبء يناتلادءىتقىلىشياقىتسابقىدماعوقـ
ىتتەدنىمىتكەزو،اعزىمىۋاملاـۋلاەرەگيـەناج
‒ماعوق.ىتسىنالياباعزىمىۋاملاـۋلاارىدناتقارۇت
ياقتەدنىمىتكەزونەپقىلىشياقـىتسابقىد
قىلاحنەمايتراپ،ادناعلادمىرىجۇتسىرۇدەدزەك
ىرەتسى نەمايتراپەدنەگەپتيو،ىديمادىتتاسءـ
قىلاح ىرەتسىــ ىديارىشۇـەككىدزىستاسـ .ـ
ڭىنايتراپىراراقڭىتسىلىجامءىپلاجىكتەرىسو
ىتتەدنىمىتكەزونەپقىلىشياقىتسابقىدماعوق
نەپكىلرەبەش ،پىرەگيـ نىتەمزىقيادعاجىپلاجـ
.ىداساجۋادلاتكىتتەبىپلاجەنىگىدنەگەتكەتەج
ڭىنايتراپ قىدلىج100ــ سەرۇكـ ادنىسىرابـ ـ
ڭىدزىمىلە قىدماعوقـ ەناجانىعىلىشياقـىتسابـ
ەناجانىعىدناعاساجۋەتترەزـەنىتەدنىمـىتكەزو
‒ىدنىتىروقەناجاعۋاساجۋادلاتـەنىگىدنەگرەگي
نامءـاعۋال ۋرەبـ انىراراقڭىتسىلىجامءـىپلاجـ
نەگلىرىڭىس زوسء،زىبء،نۇمزامرىبءىدزىڭامـ
ىتقاجـناج،زىمىۋنەريۇيەلىرەكشىىنو،قوج
ىلەدرۇك،يادعاجىلەدرۇك.كەرەكزىمىۋنىسۇتء
ىتسابنەمىتساب،ادنىدلاتەدنىمرىۋا،قىلىشياق
يەدرىبنىرابء،قاساماتقىراپ،قاسامرىيانىسەمە
كەسرەگي يەتسىـىسقاجـىتتەمزىقـ .زىمياملاـ
ەدزىب ،سىيتءىۋلوبىساراقزوكيادعاجىپلاجـ
نەمىنوس،زىمىۋلىبءقىناقىدراتقىلىشياقىلرۇتء
قىلىشياقـىتسابـەگرىب ىتتەدنىمىتكەزونەپـ
پاتقىم ۋاقراـ ،پىتەـ قىلىشياقـىتسابـ نەپـ ـ
ڭىتقىلىشياق ىسو،پىشەشنەمىدلانىعاجىتسابـ
‒ىۋەبەجنىۋلىشەشڭىدراتقىلىشياقاقسابـىلىقرا
،زىم ساتۇتـ ۋتەلىرەگلىـىلاعلۇتـ ادنىسىرابـ ـ
نەننىيۇت،پىرىساەگەزۇجىدۋلالاماقنەننىيۇت
لاماق ،قىلاكيمونوكەـىلىقراۋلاــ قىدماعوقـ ـ
ڭىنىسەروۋماد ساتۇتـ نىۋالىراعوجقىلاعلۇتـ
،پەبەج ياپپاجـ ناعنادنامازىسوكىتسيلايستوسـ
تەكەلمەمـىتتەرىدۇق پىرۇقـ ۋعىشـ سەرۇكـ
انىساناسىن ياراقــ زىسكىدزۇـ زىمىۋەلىرەگلىـ ـ
.كەرەك

)ەتتەب-3ىساعلاج(

ىدەتپىراداسابپەديالىب،پەليوسزوسءىدزىڭامادنىتلاسۋاتسابقاباسڭىنىسرۋكىقلات-ۋەتترەزقىتپىرىقاتىلۋانراۋرىدنەلىتكەياد،ۋنەريۇنىحۋرڭىنىسىلىجامءىپلاجىشنىتلاىتەتيموكقىلاتروىتكەزەك-19ايتراپڭىدرالرداكىشسابىگزىگەنىلەجەرادكىلرتسينيم،ەكلوڭيپنيجيش

،پىتەدڭەرەتزىسكىدزۇىتتىگۇ،ىنەيبراتىگەدنىنوجىحيراتايتراپ،ىدۋنەريۇ،ىدۋالىدنىتىروقنىحيراتايتراپ
كەرەكۋنادلوقەناجۋرەگييادىعاديومىلرۇعانانىرەلەبيرىجاتيحيراتڭىنىسەرۇكقىدلىج100ڭىنايتراپ

ىتسانىتاقناشيچڭاۋ،ڭىجناح،يجىلۋاج،ڭينۋحڭاۋ،ڭايڭاۋ،ۋشناجيل،ىدراقسابڭايچىكيل

،ەكلوـىنۇك-11ڭىديا-1□ كىلرتسينيمـ 19ايتراپڭىدرالرداكىشسابـىگزىگەنـىلەجەرادـ
‒اتىلۋانراۋرىدنەلىتكەياد،ۋنەريۇنىحۋرڭىنىسىلىجامءىپلاجىشنىتلاىتەتيموكقىلاتروىتكەزەك-
قىتپىرىق ۋەتترەزـ قاباس)ىناۋيەۋشكىلىشمىكاكىتتەكەلمەم(ەدنىبەتكەمايتراپقىلاتروىسرۋكىقلات-ـ
ىداتساب كىتسينۋمموكـوگڭۇج.ـ قىلاتروـىسايتراپـ ،ىساعاروتءتەكەلمەم،ىيجۋشسابڭىنىتەتيموكـ
قىلاترو يرەكساــ رەتسىـ ڭىنىتەتيموكـ قاباسڭيپنيجيشـىساعاروتءـ ۋاتسابـ ادنىتلاسـ ىدزىڭامـ زوسءـ ـ
نەگرىسۇتنىرەۋشيلىسىشلىتءڭىنىگىتتنەگااۋحنيشىتتەرۋس.ىدەليوس

ىدنىيۇتء ،ۋتىمادىدنىيۇتء كىسە،ۋتىماد ۋشاكىسە قانىسۋشا ىنويارقانىس ىسىلىرۇقىنويار ەدۋلىزىگرۇجىسىلىرۇق ەدۋلىزىگرۇج

ىدلىشاىسرۋكۋاساجۋاتقىسىپاتپىرىقاتىلۋانراەناجۋرىدنىسۇتءىدراتتاساياسىتسىتاقانىنويارقانىسۋشاكىسە،ۋتىمادىدنىيۇتءياتاعابراتڭايجنيش
ىدرەبقاباسنيلڭاۋچڭافىنەمرەتترەزنەكتەسىنىسۇەشكەرەڭىنىسايمەداكامىلىعوگڭۇج ■

ڭىدياـ1.ىديالراباحنيلنۇچڭاۋزىمىشلىتء
،ۋتىمادىدنىيۇتءياتاعابراتڭايجنيشىنۇكـ12
كىسە ىدراتتاساياسىتسىتاقانىنويارقانىسۋشاـ
ۋرىدنىسۇتء ۋاتقىسىپـاتپىرىقاتـىلۋانراـەناجـ
ۋاساج ‒ايمەداكامىلىعوگڭۇج،ىدلىشاىسرۋكـ
ڭىنىس سىنىسۇـەشكەرەـ ىنەمرەتترەزنەكتەـ
.ىدرەبقاباسنيلڭاۋچڭاف

ڭايجنيشادنىيادعاجۋماداڭاج«نيلڭاۋچڭاف
ياتاعابرات ىدنىيۇتءـ قانىسۋشاكىسە،ۋتىمادـ
قىلايگەتارتسـىگەدنىنوجـىسىلىرۇقـىنويار ـ
سىناعلوت ىپلاجىترىسـىشىءلە،ادنىبىرىقات»ـ
نىيادعاج راعىشـ نىيۇتءـ ەناجىشىءلە،پىتەـ
اراقىلاح ىدنىسـ رىبءىديادعاجـىلەلەكـىكەـ
ساتۇت ،پالراپسوجــ لىكۇبـ رەجـ ڭىنىراشـ ـ
،پىرىتسەكياسانىمىقۋاۋمادادۋاســاكيمونوكە
مىياپاراق ىلىتقانادىدناج،نەملىتـىتقىنىعۇادـ
،نەمرادلاسىم نىشۇءـەنـ ادياتاعابراتـ قانىسـ ـ
‒ناقڭىدۋرۇقنىنويارقانىس،ىدالىرۇقـىنويار

ىنويارقانىس،رابىزىگەنەناجـىعىدمىسابياد
نەگەد ،كەرەكۋرۇقنىنويارقانىسيادناق،ەنـ
قانىس رالاراشەناجتاساياسـىتسىتاقـانىنويارـ
قانىسنادراتقاجىتقايسراتسىنىسۇـىگەدنىنوج
انىنويار ىتسىتاقــ ىدراتتاساياســ يەجگەـ –ـ
ۋمادڭىنىنويارقانىس،پىرىدنىسۇتءـىليەجگەت
قىلايگەتارتس نىۋرىتسالانروــ ،ىدالراپسوجــ ـ
پىلىتماقساراقزوكاڭاج،ايرازانىلەيۇجاتقاباس
،ناتساملاق نىسىلىرۇقىنويارقانىسىگەتكەزەكـ
ۋتىماد ادراتقاجـىتقايسـ يەجگەـ ىليەجگەتــ
‒اليوڭىتكىلىشپوك،پاساجۋادلاتەناجۋادمىياب
نىناع ،پىسابپادءـ ڭىتكىلىشپوكـ ىسىنارۇسـ
نەم لىشمەكـ ىراتقاجـ ،ىدلىرىدنەلىتكەنروكـ
كىلىگلۇ،اقتاپيسكىلىشكەتەجىتشۇكەتوقاباس
.ىدلوبەياقتاپيسقىلاملىنادلوقەناجاقتاپيس
ڭاف وگڭۇجنيلڭاۋچـ مىلىعــ ـىسايمەداكاـ
سىنىسۇـەشكەرە نەكتەــ نەمرەتترەزـاعاـ ــ
شىناياتـىتكەزو( قىلاراقىلاح،)ـ ايزاـاپورۆەـ

مىلىع ڭىنىسايمەداكاـ ،ىگيمەداكاـ كىتتەكەلمەمـ
ڭىتسەڭەك ‒ەگەيڭىنىتاجاراقاشمىسوقەشكەرەـ
ىعادنىراپسوجقىدماداڭىم10ڭىتتەكەلمەم،ىر
ىشكەتەج ڭايجڭاچ،ىدنىرادــ ىرالىتسىمىقوـ ـ
‒تەكەلمەم،روسسەفورپنەكتەسىنىسۇەشكەرە
كىت ڭىنىنىسوقۋشاقىلاڭاجادرالالاسىدنىيۇتءـ
،ىسىتپاۋاج كىتتەكەلمەمـ قىتسىلىتاراجـ مىلىعـ
نەمىروق قىلاڭاجـ ۋەتترەزىدۋشاـ ڭىنىمىجۇـ
،ىسىتپاۋاج كىتتەكەلمەمـ قىتسىلىتاراجـ مىلىعـ
ىروق ڭىنىرادناسىنـىلەلەكـ ،ىسىتپاۋاجـ ـ2ـ
ىتكەزەك كىتتەكەلمەمــ قىلاڭاجـ كىدزۇ،ۋشاـ
ۋلىتمۇـاعۋلوب ڭىنىعىليسـ ،ىرەگەيـ ڭايجنيشـ
ياتاعابرات ىدنىيۇتءـ قانىسۋشاكىسە،ۋتىمادـ
.ىسەشۇمڭىنىتەتيموكىسەڭەكرادنامامـىنويار
ڭاف ‒يمونوكەىلوجكەبىجادڭايجنيشنيلڭاۋچـ
قىلاك ىۋەدلەبـ ـنەدرىبىعادنىنويارىتكەزوـ
رىبء كىتتەكەلمەمـ قىلاڭاجادرالالاسىدنىيۇتءـ
نىنىسوقۋشا ؛ىدرۇقــ پىرىتسارۇقـ ناعاساجـ ـ

ڭىنناشنايت« كىتسۇتلوسـ رالالاقـىعادنىيارۋابـ
نىرىعوش ۋتىمادـ ـ5ىلىجـ2019»نىسابوجـ
كىتتەكەلمەماديا ۋالامروفەرـۋمادـ ـىتەتيموكـ
وگڭۇجىتكىروكرىزاق.ىدراقتاپالايراجتاجۇح
ڭىنىساپپۋرگاكينحەتقىلىپلاجۋالاعابنىسىلىرۇق
،ىعىتساب ۋالاعابنىسىلىرۇقڭايجنيشـىتكىروكـ
‒ىگىلرتسينيماكينحەتـمىلىع،ىعىتسابڭىنىتەرتا
‒اكيمونوكەىيارۋابكىتسۇتلوسڭىنناشنايتڭىن
قىلىپلاجڭىنىۋمادىلاپاسىراعوجىۋەدلەبقىل
.ىعىتسابڭىنىتەرتاۋرەسكەتيملىع

ڭىدرالىشۋسانىتاقـەكسرۋكـىكتەرـىسو ـ
لوقەككىلىدمىنواشامات،پاعزوقنىسىڭاىتشۇك
ىدزىكتەج ،ىعادرالالاقـنادۋا.ـ ـىعادرالۋاراتـ
‒اناسىنۋمادڭىنىنويارقانىسراتسادلوجىتپاۋاج
ڭىنىس ،ەنىمەشلوـ ،پىنالارۋتاشنىرابەنىسىگلۇـ
،ڭىتتەكەلمەم ڭىننويارـىلايمونوتۆاــ قانىسـ ـ
نەگرەبـانىنويار تايقۇمنىراتتاساياسىتسىتاقـ
،پىنەريۇ ىسو،پىنالادياپنادوەناجپىنىسۇتءـ

ڭىنىسرۋكۋتوءقاباسقىتپىرىقاتىلۋانراىكتەر
ىلاپاسىراعوجڭىنىنويارقانىسنىرەتكىتسىتەج
نىسىلىرۇق ڭىدۋتەلىرەگلىــ ـىساراشـىتقانــ
نەم نىراتقىدنىتارىدلانياـەنىگىلىدمىنوـ لاباجـ
.ىتسىرىدلىبء

قانىس ۋتەقىلىشسابلوقـانىسىلىرۇقـىنويارـ
ڭىنىساپپۋرگـابوجـىباتش :ۋاتڭۇحىسەشۇمـ
ڭاف” ڭىدروسسەفورپنيلڭاۋچـ ىسەمرىدنىسۇتـ
قانىسـىلىقرا ڭىنىنويارـ اعلوققاپسوـياڭوـ
نىنەگەملەك مىدنىزەسـ قانىس،ەگرىبنەمىنوس.ـ
.مىداقيابتىمۇءروزنانىۋمادقاشالوبڭىنىنويار
نانۇم ،اشنىيوبمىگىلىشرەكپاۋاجتەمزىقيالىبـ
قانىس نەممىلىيەپـاتنىرابانىسىلىرۇقـىنويارـ
،پىسىلاستا قانىسـ ۋتىمادنەمىدلاڭىنىنويارـ
زىساماتماقنەمرەجىتتەجاقـانىسىلىرۇقـىنويار
زوءانىراتقاجۋەتوتەمزىق،ۋالابوجەناجـەگۋتە
.ىدەد“نىماسوقىدمىسەلۇ

)ەتتەب-2ىساعلاج(



ڭىز،يەمۋايجيادزىمىرەلىشلىت
يەمۋاج ىديالراباحـ ـ8ڭىدياـ1.ـ
‒امياياتاعابراتنىيەكنەتسۇتىنۇك
ڭىنىع شىعڭۇتـ ىتكىلىگرەجىتكەزەكـ
رەدمىنو ‒وتناعاشىگەدنىسەكڭەمراجـ
ياع ڭىنىنادۋاـ ۋرىتسىناتـىلۋانراـ ـ
انىناديامەمروك،ىدلىزىكتوـىسىلانيج
يەمرىك پىتاجـ مەساـ ىدمىعاج،ناءـ
اققىتتاشڭىدرادمادانەمىنەۋاـاكيزۋم
.ىتتەجاعزىمىعالۇقىنۇءىلوت

ياعوتناعاش قىتسىلىتاراجڭىنىنادۋاـ
‒اۋراشلىۋاىتكىلىگرەج،لومىعىلياب
قىلىش ىساپاسڭىنىرەدمىنوـەشكەرەـ
ىراسقامزىسنەكىت،ىيوقيابساب،ىسقاج
ىتقايسىتەىقلىج،تەنەگنەلرۇس،ىيام
رەدمىنو ڭىنڭايجنيشـ انىترىسـىشىءـ
ەدەكڭەمراجـىكتەرـىسو.ـىلامىنات ـ
ياعوتناعاش ۋاتـ ،ىلۇگـ ياعوتناعاشـ ـ
قاـيادنوس،ىيوقيابساب،ىسىراسقام
قىلراب ،ىۋاتـ ەروتـ كەرەتقا،ۋالياجـ
لىۋاراق ڭىدياعوتناعاشىتقايسىنىروـ
‒يەلىگيانىگىلەشكەرەكەلوبىيانەگوب
‒ىرىتسىعوترالروتكافىلرۇتءپوكنىت
،پىل ،لىساج”ـ ،مەكروكـىسايگولوكەـ
“ناعىماد،ىدمىساراج،اشاماتـىتاعيبات

اڭاجڭىدياعوتناعاشـىگەدرىۋادـاڭاج
نادىعرۇتپوك،ىلىتقاجـناجىزاربو
.ىدلىتەسروك

ڭىنىيوقيابسابىنادۋاياعوتناعاش”
،ىنەكەم قاسمۇجىتەڭىنىيوقيابسابـ
‒قىدنىتالىتىروقياڭو،ىدمادء،ىدەلەك
،نات يوقـ ‒ەلەتپەسەىساراسڭىنىتەـ
ىراسقام”“...ىد ياعوتناعاشىبىساكـ
ڭىنىنادۋا ڭىنىرالالاسپىساكىتكەرىتـ
،ىرىبء ىراسقامـ ڭىنىيامـ ادنىمارۇقـ ـ
قازۇ،لومىلىقشىقلونيلەناجنوۆالف

،ۋتەدنەموتنىمىسىقناقاسنىتۇتتىقاۋ
ىدۋياتراق،ۋتيازانىمارۇقيامىعادناق
ۋتالۋاياب ىتقايســـ رابىرادلورـــ .ـ
ياعوتناعاشزىڭىرادناعرۇتپىروكرىزاق
نىعىلىشاۋراشلىۋاـىحيۇحقىدنادۋا ـ
ۋتىماد ىتكەشـ ڭىنىگىتسەتكىرەســ ـ
ىرەدمىنو ‒وتناعاشەدەكڭەمراج.“...ـ
ياع تەمىكۇقىدنادۋاـ ىتسىتاقەناجـ
رالۋارات قانــ ادناديامـ ،ۋتەسروكـ ــ
ۋيوقـابزاجەنيەب نەمرالامروفىتقايسـ
نەگلەك اعراتقانوقــ ياعوتناعاشــ ــ
ڭىنىنادۋا ۋسوقـىجراقــ ،نىساتروـ ـ
ڭىنىعىلىشاۋراشلىۋا ،نىيادعاجۋمادـ ـ
نىيادعاجڭىنىرەدمىنوەيەككىلەشكەرە
،ىدرىتسىنات نىروپىساكەناجنىرو50ـ
نەپسىنىسۇەگەكڭەمراجـىكتەرـىسو
.ىتسانىتاق

ڭىتتەمىكۇ” اشاماتيادنىسوـەگزىبـ
ادۋاس ڭىلاق،پىرەبپىتانرونىرىعۇتـ

رالىشۋنىتۇت نەمـ ڭىدرادنىروپىساكـ ـ
ىدزىمىرەدمىنو كىدنىكمۇمانىۋسىعۇـ
،پىتاراج ڭىدزىمىرەدمىنوــ ۋلىتاسـ ـ
نىسانرا پىتيەڭەكـ ەشكەرەەنىنەگرەبـ
زىماتشىناۋق نەننۇكـەشەنرىب.ـ ىرەبـ
كىدنۇك ادۋاسـ زىمىرەشلومـ ڭىم10ـ
نانناۋي ،ىتساـ نەگنەلرۇسـ ىتەرىيسـ
ەدىتپىتءەدرەجىعادلا.ىدلوبپىلىتاس
،پوك ىدرەدمىنوـىسقاجەدـىتپىتءـ
ىدرالىشۋنىتۇت،پىرىدنوء زىسڭالاــ ـ
‒ىگرەج،ەگرىبنەمۋادماقنەمرەدمىنو
ڭىنىساكيمونوكەنىروـىتكىل نىۋمادـ
زىميەبەج ياعوتناعاشىدەد“ـ ىنادۋاـ
ىتكەشادۋاسقىلىشاۋراشلىۋانيپڭۇج
.نىۋڭايىسىتپاۋاجڭىنىگىتسەتكىرەس
اعۋسىعۇ ،ادناعاراقــ ەكڭەمراجــ ــ
نانناعلىشا نىروپىساك10ىپلاجىرەبـ
ياعوتناعاش نەگەتپوكـىعادنىنادۋاــ ـ
نەپكىتسەتكىرەس مىسىلەكـ ،پىساساجـ

لاج نويلليم253ـىپـ نىتەلەكناۋيـ ـ
.نەكەناعيوقلوقانىناسىنكىتسەبلەس

ڭىدرادنىروپىساكناقساساجمىسىلەك”
ىعىلىشاۋراشلام،نىگەڭىدياعوتناعاش
ىۋادلوقنەكتەسروكانىۋمادڭىنىبىساك
نەم ،نىماتياسىعلاەشكەرەەنىگەموكـ
مىسىلەكـىكتەرـىسو ـىكەـىلىقراـ
نىگىتسەبلەس،نىسىيۇكـسىۋاڭىتقاج
،پەبەج نەمۋرىدنوءـ نادۋتاسـ ڭەتـ
ڭىنىنادۋاياعوتناعاش،پىلەنەكاعادياپ
ىتپىتء پوكەدــ قىلىشاۋراشلىۋاـ ـ
ڭىنىرەدمىنوـەيـەككىلەشكەرە ڭەكـ
كىلىدمىنوىسقاجەدىتپىتء،پىشارازاب
‒وتناعاشىدەد“نىمەتەتىمۇءنىۋتاراج
ياع ادۋاسقىدنادۋاـ ىرەتسىـ ـەناجـ
‒ەكەمۋرىدنالايستامروفنيىتپىساكرەنو
قىلىشسابـايتراپـىسەم ڭىنىساپپۋرگـ
،ىيجۋش راسابنىروـ ـىعىتسابـەمەكەمـ
.ڭيجڭاج
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زىمىشلىتء .ىديالراباحيلايجيۇسـ
ڭىنىعامياياتاعابراتىنۇكـ9ڭىدياـ1
رەدمىنوىتكىلىگرەجىتكەزەكشىعڭۇت
ڭىنىسەكڭەمراج ىراسقىبوقـ لۇعڭومـ
ۋرىتسىناتىلۋانراڭىنىنادۋاىلايمونوتۆا
ادنىسىلانيج ىعادنىعىشالاقنادۋاـــ ــ
ۋەلرەنام25 ىنىروپىساكـــ نەمــــ ـ
ادۋاس ياراسـ 81ڭىدرالرازابنەرەــ
ەگەكڭەمراجىمىنوءىتكىلىگرەجىلرۇتء
.ىتسانىتاق

،ۋرىتسىناتادناديامقانەدەكڭەمراج
رەدمىنو ،ىسەمروكـ مادءنەدرەدمىنوـ
‒لىباقسىرىسپاتادناديامقان،ۋزىقتات
قان،ۋاد ادناديامـ مىسىلەكـ ۋساساجـ ـ
ىسالاسپىساكىلىقرارالامروفـىتقايس
ەدرۇتىدزاربوىۋماد يەلىرەكشىــ ــ
رەدمىنوەشكەرەىتكىلىگرەج،پىنەلىگيا
اشنىراب ،پىلەتتىگۇــ ،پىلىرىتسىناتـ ـ
ڭىدرەدمىنو ىگىلىدمىنەسكىتتەمۋەلاـ
نەم ‒الىراعوجىدمىنوءىعىلىلامىناتـ
.ىدلىت

ەدەكڭەمراج ىراسقىبوقـ ڭىنىنادۋاـ
قىلىشاۋراشلىۋا ،ىرەدمىنوـ ـقىزاـ
ىگىلۇت ،ىعىدنىسۋسـەناجــ مىيكـ ــ
ىگەشەك ەناجــ ىرەدمىنوـامىقوتــ ـ
پىلىتماق سىناتـەكپوك،ـ نەگنەلرۇسـ
شىرۇبلىزىق،ۋسلارەنيم،ترۇق،تە
،ىڭىجلاميوق يوقـرىيسـىلاكيناگروـ
،ىتە ىرەدمىنوسەلىلەجىنۇجءەيۇتـ
راء،پىلانىرونەدەكڭەمراجرالىتقايس
ڭىنىساراقۇبتلۇ ىۋاقلاـ نەمـ ۋزىقـ ـ
.ىدنەلوبانىۋلاىسراق

ڭىنىراسقىبوق” ىسامرىتاقىتەرىيسـ
نەم نەگنەلرۇسـ رىيسـ ڭىنىتەـ زوءـ
ىسو،ىسقاجەشكەرەىمىتوءەدزىمىرەج
ەدەكڭەمراجـىكتەر زىمىرەدمىنوـ ىدـ

پوكەدـىتپىتء پىرىتسىناتاعرادماداـ
اشاماتنىشۇءزىبءلۇب،قىدزىقتاتمادء
لۇعڭومىراسقىبوقىدەد“ىدلوبيارو
ناشڭۇتاحـىنادۋاـىلايمونوتۆا رىيسـ
نىسامرىتاقـىتە ۋەلرەنامـ ڭىنىدوۆازـ
.اۋحۋيشڭاجىسىتپاۋاج
ىراسقىبوق ناپوش”ـىعادنىنادۋاـ “ـ

‒تارەپووككىتسەبلەسىرەدمىنوتۇسء
ڭىنىۆي يۇحـوگـىسىتپاۋاجـ ىسو”:ـ
ۋسانىتاقـەگەكڭەمراجـىكتەر ىلىقراـ
نەگەتپوك نەمرالراديراقــ ،مىتسىناتـ ـ
،ەسەرىسا ،نەتكەشەۋاشــ ،نادۋحيشــ
نانناۋاس رالىشۋتاسكىدلىكاۋنەگلەكـ
نەم ەشەنرىبـ رالرازابنەرەىرىءـــ ـ
نەبزىب كىتسەبلەســ ۋتانروــ نىيوـ ـ
يادنىسوەگزىبڭىتتەمىكۇ.ىدرىدلىبء
رىعۇت پىتاراجـ قاـىسقاجىنەگرەبـ
،لىيبىسادۋاسڭىدزىمىرەدمىنو،ىدلوب
.ىدەد“ىدالوبتەسۇك،زىسزوسء

ـسىۋاىكتەرىسو،ادناعاراقاعۋسىعۇ
سىيۇك ‒قىبوقىلىقراۋسەبلەس،ۋاساجـ
‒رىسـىشىءڭىنڭايجنيشىنادۋاىراس
ادۋاسىرىء،نەمرادنىروپىساكـىعادنىت
نەمىرالياراس نەمرالرازابنەرەـەناجـ
قىتسود ‒اساجنىمىسىلەككىتسەبلەسـ
لوقەگمىسىلەكنەمنىروپىساك36،پىس
،پىسىيوق 479ىساموسمىسىلەكىپلاجـ
.نەكەنەكتەجاعناۋيڭىم450نويلليم

قىدنادۋاىراسقىبوق،ەگرىبنەمىنوس
قىلاح ۋرىتسادمىيۇكىدزۇـىتەمىكۇـ ـ
،نىعىليس ىراسقىبوقـ ـايجيلقىدنادۋاـ
كىلۇتـقىزا ىگىتسەتكىرەسـىتكەشـ
،پەلىشنەنىعىليسنىروپىساكىلۋادڭات
ڭىننىروپىساك8 مىنوءىلۋادڭاتىمىنوءـ
نىعىليس نەپقاتايادناقتيااستيا،پىلاـ
.ىدلەنەكيەدرىباعادياپ

كىيەزىكتەجلوقەگەجيتاناڭاج،پاتساتماداقڭىتــــكىيەرىدنەلىتكەياد،كىيەنەريۇنىحۋرڭىنىسىلىجامءىپلاجىشنىتلاىتەتيموكقىلاتروىتكەزەك-19ايتراپ

.ادۋلاپىتاسنىيامىراسقامناعلوبىمىنوءەشكەرەڭىنىنادۋاياعوتناعاشراديراقىنۇك-8ڭىديا-1□
نەگرىسۇتيەمۋاجڭىززىمىشلىتءىتتەرۋس

ىدرەبپىتاراجياروىسقاجەگۋەلىگيانىرەتكىلەشكەرەەكڭەمراج

يام ىلۋايوبيام يەتتەرۋسىلۋايوب ،ياتاعابراتيەتتەرۋس ىتەينەدام،ياتاعابرات نەگەدنەكروىتەينەدام ،رەجنەگەدنەكرو ۋعىنىت،رەج ەگۋنىتۇك--ۋعىنىت ىلياجەگۋنىتۇك نەكەمىلياج نەكەم

ىدەلىگيانىتەبلەك،پىلەنەكيەدرىباعادياپنەپقاتا:ىنادۋاىراسقىبوق

زىمىشلىتء .ىديالراباحيلايجيۇسـ
ىتكەزەكشىعڭۇتڭىنىعامياياتاعابرات
ڭىنىسەكڭەمراجرەدمىنوـىتكىلىگرەج
كەشەۋاش قىلاراقىلاحۋاباۋحـىسالاقـ
ادنىعىلاتروەكڭەمراجقىلىشاۋراشلىۋا
نەپتاناتلاس انىۋلىشاــ ىتسىناليابــ ــ
ڭىنىنادۋاـىلوت ،لىساجـ ،ىلاكيناگروـ
قىلىشاۋراشلىۋاـەشكەرە ىرەدمىنوـ
نەم ارانىشىءـ ـەشكەرەـىتكىلىگرەجـ
ىرەدمىنو ىتكىلىگرەجـىكتەرـىسوـ
رەدمىنو ەدنىسەكڭەمراجــ يوبــــ ـ
.ىتتەسروك

نىرۇبنەتسۇتـىنۇكـ8ڭىدياـ1
نەگلىزىكتو ڭىنىنادۋاـىلوتـ ىلۋانراـ
ۋرىتسىنات ادنىسىلانيجـ نانىنادۋاىلوتـ
نەگلەك ناشنايتـــ ىگۋايشــ لىۋاــ

قىلىشاۋراش مىلىعـ ىتكەشـاكينحەتــ
،ىگىتسەتكىرەس ڭىفىجيۇلـــ لىۋاـــ
‒سەتكىرەسىتكەشۋتىمادنىعىلىشاۋراش
،ىگىت ڭايجنيشــ ناۋيۋوجيۇلـ لىۋاـ
قىلىشاۋراش مىلىعـ ىتكەشـاكينحەتــ
ـىتكىلىگرەجـىتقايسـىگىتسەتكىرەس
ڭىننىروپىساك10ـىعادنىرو 150ــــ
نەدرۇت ماتساــ قىلىشاۋراشلىۋاـ ـــ
،ىرەدمىنوـاشمىسوق رەنولوققىتتلۇـ
ىرادمىيۇب ەگەكڭەمراجىكتەرـىسوـ
.ىتسانىتاق

نىتلا” ـىنويارـەكڭەمراج“ـىلوتـ
ەيانىعىلىدلازباقىليابڭىنىنادۋاـىلوت
پىساك ڭىنىسالاســـ نەمىۋمادـــ ـ
،تەينەدام تلاسـ نىگىلەشكەرەاناســ
،پىرىدنەلىتكەنروك ڭىنىنادۋاـىلوتـ ـ

لىۋاەشكەرە،ىلاپاس،ىلاكرامـىلىگيا
قىلىشاۋراش ڭىنىرەدمىنوـاشمىسوقـ ـ
نىعىلىلامىنات ىدمىنوءـ ،پىتالىراعوجـ
پىلەكــاعاراــىسو پىتاستازــ ــ
.ىدەملىزۇىعاياڭىدرالىشۋلا

ىلوت ڭىفىجيۇلـىنادۋاـــ لىۋاـــ
ىشاۋراش نىعىلــ ۋتىمادـــ ىتكەشــ ــ
ىگىتسەتكىرەس ڭىنــ ىعىتسابدوۆازـ ــ
ڭاج نەدۋرىدنوڭىدزىبء”:يۇحڭاۋگـ
ناعنالاعلۇترىبءـىگنىيەدـەگۋەلرەنام
ەنىشىنادۋايەدلەگۇتزىمىگەبزىتمىنوء
،ناقسالانرو ىشسابشوكىعادزىمىنادۋاـ
نىروپىساك ،ىدەلەتپەسەـ ىكتەرىسوـ
ەگەكڭەمراج يادناقشەـاعۋسانىتاقــ ـ
،قىدامرىسپاتـىقا ىدزىبءـاتياقــ ـ
تىگۇـاشامات نەمىرىعۇتـ ،ىدادماقـ ـ

ناعۇب ‒ەدمىنو.زىماتشىناۋقەشكەرەـ
زىمىر ڭىتكىلىشپوكـ ەيانىۋلاـىسراقـ
،پىلوب لىزىقـ شىرۇبـ نەمىعىشلاتـ
ەگرەدمىنوىتقايسىسامرىتاقىتەرىيس
نويلليم80 سىرىسپاتقىدناۋيــ ــــ
.ىدەد“قىدادلىباق

قىلىشاۋراشلىۋاـىكتەرـىسو ـــ
اشمىسوق ىرەدمىنوــ ـىسەكڭەمراجـ
ڭىنىنادۋاـىلوتـىلىقرا ـىتكىلىگرەجـ
،لىساج قىلىشاۋراشلىۋاىلاكيناگروـ
ىرەدمىنو نەمـ ەشكەرەىتكىلىگرەجـ
ڭىنىرەدمىنو ەناجىۋمادــ ىۋياروزــ
،پىنەلىتكەنروك ىلوتــ ڭىنىنادۋاــ ــ
ىتكىلىگرەج ڭىنىرەدمىنوــ ادۋاســ ـ
،انىرالياراس نىۋرىكـاعرالرازابنەرەـ
ىراءنىۋعىشەنىسىلەجتەنرەتنيـەناج

پەدنىترىب ىلرۇتءڭىنڭايجنيشلىكۇبـ
ادۋاس زىسكىدزۇنىۋلاتەبانىرالرازابـ
.ىتتەلىرەگلى

ىلوت ادۋاسقىدنادۋاـــ ىرەتسىـ ـ
ۋرىدنالايستامروفنيىتپىساكرەنوـەناج
ڭىنىساپپۋرگقىلىشسابايتراپىسەمەكەم
راسابنىرو ،ىيجۋشـ ـىعىتسابـەمەكەمـ
نىچ ڭايچــ ادۋاسـىكتەرـىسو”:ـ ـ
نەنىسەكڭەمراج ،پىنالادياپــ ـىلوتـ
ڭىنىنادۋا قىليابلازباـ ىرانياقـ نەمـ
،لىساج زىسۋاقاــ قىلىشاۋراشلىۋاـ ـ
نىرەدمىنو لىكۇبـ ،اققامياـ لىكۇبـ ـ
،پىرىتسىناتـاعڭايجنيش لوسـ ىلىقراـ
،پىرىدلاتەبانىرالرازابـەكلوـىكشى
‒ىرەدمىنوىتكىلىگرەجڭىنىنادۋاىلوت
ڭىن ‒ۋتالىراعوجانىشلۇقنىعىلىلامىناتـ

.ىدەد“زىمەتەتىمۇءىد
،ادناعاراقـاعۋسىعۇ ـىكتەرـىسوـ
سىيۇكـسىۋا ،ۋاساجـ كىتسەبلەسـ ـ
ۋتانرو ڭىنڭايجنيشىنادۋاىلوتىلىقراـ
ارانىشىءـىعادنىترىســىشىء ىلىگياـ
،نەمرادنىروپىساك ادۋاسىرىءـــــ ــ
،نەمىرالياراس نەمرالرازابنەرەـــ ــ
قىتسود سەڭەكـ پىزىكتوــ ەناجـ ــ
كىتسەبلەس ،پاساجـ نەمنىروپىساك8ـ
نويلليم312 نىماتقوتادۋاسقىدناۋيـ
ۋلىشاەدنىشىڭىنۇم،ناقساساجىتتاسء
ادنىتلاس اعماتقوتقىدناۋينويلليم58ـ
لوق ،اسلىيوقـ ىلۋانراڭىنىنادۋاىلوتـ
ۋرىتسىنات ادنىسىلانيجـ نويلليم254ـ ـ
اعماتقوتقىدناۋي لوقـــ ناقسىيوقـ ـ
.نەكە

ىدلوبىدمىتوءرەدمىنوەشكەرە،ىلاپاس،ىلىگيا:ىنادۋاىلوت

ىتسۇتءانىسانراۋمادزىسۋاقارەدمىنوەيەككىلەشكەرە:ىنادۋاياعوتناعاش

)ەتتەب-1ىساب(
كەشەۋاش ۋالامروفەرـۋمادقىلالاقـ
ڭىنىساپپۋرگقىلىشسابايتراپىتەتيموك
راسابنىرو ،ىيجۋشـــ ىشۋرەگڭەمـ ـــ
نىگنيجيل ڭاف”:ـ روسسەفورپنيلڭاۋچـ
قانىس ڭىنىنويارـ ەدنىنوجـىتاساياسـ
يەجگە كىنىسۇتـىليەجگەتــ ـەناجـ
ىلۋانرا ۋاتقىسىپـاتپىرىقاتــ ،پاساجـ ـ
قانىس ڭىنىنويارــ نىرەتتەمزىقـــ ـــ
ۋرىدناتقانايت ىدزىمىمىنەسـ مىلرۇعاناـ
ىتسىتاقادماداقـىسەلەك.ـىتتالىراعوج
ىدراتتاساياس تايقۇمـــ ،پىنەريۇــ ـ
،پەتترەز كەشەۋاشـ قانىسڭىنىسالاقـ

ڭىنىنويار ىگەدنىتەرىنويارـىتكەزوـ
نىنرو قانايتـ ڭىدۋسوقىجراق،پىتەـ
ۋەبەج نىلورـ قىلوتـ ،پىرىدنەلەلۋاسـ
‒ەدلەدەجنىنىقراقڭىنىسىلىرۇقناسىن
،پىت كىدزىگەنــ ڭىدرالىعلىرۇقـــ ــ
نىۋساتۇت،نىۋسالۇارازوء زىسكىدزۇـ ـ
،پىتەلىرەگلى ،ەشكەرەـ ەيـاققىدمىسابـ
ىدرەتپىساك شۇكـــ الاسـ ،پىتىمادـ ـ
ىدراتسۇتزىسلاء،پاتقىلوتىدراتقىلىقلو
،پىتيەشۇك ىجراقـەككىلۇمـىتقارۇتـ
ڭىدۋسوق اناسىنـ نىرەتتەدنىمــــ ــ
نەپسىبات شۇكـاعۋادنىروـ زىمالاسـ “ـ

.ىدەد

كىتتەكەلمەم قىلاسـ ىرەتسىـ سابـ
ىسەمەكەم ياعوتناعاشـــ قىدنادۋاـــ
قىلاس ڭىنىموكتراپىسەمەكەمىرەتسىـ
،ىسەشۇم راسابنىروـ ىعىتسابـەمەكەمـ
ناينيشۋيل ىلىقراسرۋكىكتەرىسو”:ـ
قانىس ڭىنىنويارـ نەمـىساناسىنۋمادـ
ىۋاراتقىلاس.كىدنىسۇتنىمىناتسۇۋماد
،ەدنىتەر كىلىدمىيتـاعرادنىروپىساكـ ـ
اڭاجنىتەزىكتەجادياپاققىلاح،نىتياساج
قىلاس ىسىقاــ ڭىنىتاساياســ زاقـ ــ
ادنىپلاق كىدلىپەكىيانىشـانىۋناتقانايتـ
،پىتە قانىسـ ڭىنىساكيمونوكەىنويارـ
ىراعوج نەپشۇكرابـانىۋمادـىلاپاسـ

يادىعاديو قىلاسڭىلاق،پەتوتەمزىقـ
اعرالىشۋرىسپاتىقاەناجـەگرەلىشۋەلوت
مىلرۇعانا تەمزىقـىلاپاسـ زىميەتوـ “ـ

.ىدەد
ناۋاس قىلالاقـ ۋالامروفەرـۋمادـ ـ
ڭىنىساپپۋرگقىلىشسابايتراپىتەتيموك
‒اعابرات”:نايجيلىشۋرەگڭەم،ىيجۋش
ڭىديات ڭىدياتاعابرات،ەدنىتەرىرداكـ
،ۋتىمادرىبءـنەدرىبىگەتكىلوبسىتاب
كىسە قانىسۋشاــ ىنويارـــ ۋلوبــ ـ
ىدنىس قىتتاساياسـ ـىتقىمىدياروــ
،پىرەگي ەشمىلوبناۋاسىنويارقانىسـ
ڭىنىنويار نەممەشلوىراعوجنىسابوجـ

،پاساج قانىســ ڭىنىنويارـ ىراعوجـ ـ
؛زىمىۋتەكىلىشكەتەجـانىۋمادـىلاپاس
ىدرالرداك ىلايمونوتۆانەپتەكەلمەمـ
ڭىننويار قانىســ نەگرەبـانىنويارــ ـ
ىدمىيتء ۋەدلەمەيۇسـ نىتاساياســ ــ
يەلىرەكشى ،ەگۋنەريۇــ ەگۋەتترەزـ ــ
،پىرىتسادمىيۇ ،پىتەتازاـىنايەديـ ـ
قىلاڭاجـاشاسىروء ،پىشاـ قانىسـ ـ
ىنويار ناۋاســ ڭىنىنويارـەشمىلوبـ ـ
كىلىدمىيت ،ۋاساجــ ۋەدلەمەيۇســ ـــ
نىتاساياس ،پەلىگلەبـ پىسوقـىجراقـ
سىلىرۇق ڭىدۋزىگرۇجـ نىتاۋقۋارۋابـ
؛زىمارىتترا سىلىرۇبىرانانوـەگليتسـ

،پاساج قىلىشاۋراشـ نىساتروادۋاســ
،پىرىدنالىلاپاس ڭىدرادنىروپىساكــ ــ
،سەبرەدـانىۋماد ،نىكرەـ قىلاڭاجـ ـ
نىتاشا نەمڭازـ نىساتروۋلاسـەگنوجـ
.ىدەد“زىماتاراج
ىعاتقاميا تروتءــ قىلىشسابـ ـاقلاـ
ڭىنىرەلەشۇم تەمزىقــ ادنىنروـ رابـ ـ
،ىرالىشساب تروتءىعادرالالاقـنادۋاـ
قىلىشساب ڭىناقلاـ رابادنىنروتەمزىقـ
،ىرالىشساب ،قىتقامياـ )الاق(قىدنادۋاـ
ىتپاۋاجىگزىگەنڭىدرالۋاراتـىتسىتاق
ىراتسادلوج ـەنىسىلىجامناركەـەنيەبـ
.ىتسانىتاق
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كىرەسراديد:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

نايەۋشيۇشىشلىتءىتكىرە□
‒اراقۋرۇققىلىشاۋراشپىتياقانىلىۋا
مىياپ اتياق”-- ،سەمە“ۋلارو-- اتياق- --
.ىدالىباتپىلوب“ۋناتتا-اعراپاس”-اڭاج
ەبوتەگيابىعىشالاقىلوت-ىنادۋا-ىلوت
كىتتەمۋەلا -ىعاتساج31-ىعادنىعامۋا-
قازاق تامازا-- نەكو- ڭىدرەگارۇم- --
يادنىسو نىماداق”ۋناتتااعراپاس-اڭاج-
.“ەدۋسۇتەتەدۇ

نەكو ڭىدرەگارۇم- نانىيوب- رىبء- -
ىلرۇتء قىلراسياق-- نەپ-- قىدلىتاب- -
،پالادنۇمنەم نەنىزۇج- تىقاب- -ىبەل-
پىسە ،ىدارۇت--- يادنىسولادء--- --
ىسايستيزوپسىمرۇتىدمىنەس،رەكتىمۇ

ڭىنو انىنامرا- تاناق-- ،پىرىتىبء-- -
نەنىبىساك پىشالوجانىۋتاراجسىبات-
.ىدرەب

رەگارۇمنەكواديا-6-ىلىج-2013
ڭايجنيش ڭىنىسەۋشاد- -ىمىلىعڭاز--
نەنىبىساك ،ناقسىۋاتۋقو- ماعوقلو- -
ىتقىنروىگەدنىسەمەكەمىگىدزىسپىۋاح
نەنىتەمزىق ساب- قىلىشاۋراش،پىترات-
.ىدەسۇتانىلوجۋرۇق

نەكو ڭىنەم-ىلوت”:- ،مىنەكەماتا-
ادمىلىۋا رىبء- نەتپىساك- ەجيتان--- --
قىلىشاۋراشىدەد“مىنامراڭىنەمۋتاراج
ىعادۋرۇق نىتاسقام-- زىسەپكۇب--- ---
.پەلەمىگڭا

شىعڭۇتنەكواديا-5ىلىج-2016

قىلىشاۋراشتەر ،پىرۇق--- تروپس- -
.ىتشانىنەكۇدكەشەك-مىيك
ادنىشاعلا ىسادۋاس--- تەسۇك--- --
،نەمىناعلوب ،ىدامراب-اققازۇ- نەكۇد-
انىناقشا مىراج--- اعلىج- نىتيەپتەج-- -
اتتىقاۋ نىقساتتەر-ىكە-- ،پىرۇجء- -
لاپقى-انىسادۋاس ،ناتقىدناعاساج- لو-
اتياق قىلىشاۋراش-- ۋرۇق-- -ەنىمىكەب-
.ىدەلەك

ادنىنادۋاىلوتىرەبنادرادلىجقىۋج
ىرادنىروپىساكۋس-سا نىياسناعراب-
،نەمىنەگيەبوك ىدراتقايا-سىدى--- --
ۋرىدنادزىسراراز نەمۋرەبپىزىكتەج--
.ىدەناعاملىرۇقرادنىرونىتانادلىعۇش
،پاقيابنىياروادۋاسنەپقىلىعارىقنەكو

ىدراتقايا-سىدى ۋرىدنادزىسراراز- --
ۋزىكتەج انىيوۋسوق-ىجراق-ەنىبىساك-
.ىدلەك

نەكو ناعلا- نەنىتەب- نىتياپتياق- -
نەمىرەگىج ىدنىرەگلى-- ىدنىيەك-- -
،ىسەكلوڭۇدڭاۋگ نايجۋف- ،ىسەكلو-
پىرابەگرەلرەجىتقايسىسالاقياحڭاش
نەننەگلەكپىتياق.ىتسانىتاق-ەگۋنەريۇ
نىيەك ،پىراعىشىجراقناۋيڭىم400-

ڭىم600 زىراقناۋي-- ،پىلا--اشقا-- -
نانىسالۋا دوۆازكىلرتەم-ىشراش384-
نىيۇء ،پىلاس- ىدراتقايا-سىدىۋققا- -
ۋرىدنادزىسراراز ۋزىكتەج-- نىعىلاترو-
.ىدارۇق

ىنۇكراء نەتسۇت-- نىرۇب- نەكو- -

اققىتسالابراقىيوبنۇكادنحەسۋزىكتەج
ىدەسۇت ۋزىكتەج”.- زىمىعىلاترو- لە-
ىگەدنىشى ناعلىرىدناتتاموتۆاقىزو-- -
.ىدزىگنەنىسىلەجۋاتپاروق-ەناجۋۋج
ساتۇت ىلاپسالۇ-- ىلەج-- ،ۋالازات-- -
ىراعوج،ۋۋج -اعۋس-ىعادارۋتارەپمەت-
،ۋتىعوت پىكرۇب- ،ۋالازات- لىزىقارفني-
نەمەلۋاس ۋرىدنادزىسراراز- 10ىتقايس-
ەشەن سىمۇج-- نىبىتراتء- ىديتماق- -“

.نەكوىدەد
ىرەليۇدوۆاز نانناعلىرۇق- ىرەب- -
،پىلوبتەسۇكنىياسناعراب-ىسادۋاس
.ىدەلەينى％60ڭىنىرازابىنادۋاىلوت
رىزاق ەنىنۇك- ىدرالاناحسا--- --2000
نەپقايا-سىدى ،پادماق-- انىيا- --50

ڭىم ادنىسالانياناۋي-- سىرىك---- --
ىدەزىگرىك نەكو.- نىسىرىكڭىنىزوء-
نەمۋرىتترا ىناراقۇبىعادنىڭام،ەگرىب-
.ىدرىدناتسىمۇج

‒قىدنىيقادنىلوجۋرۇققىلىشاۋراش”
رات پىگىزەك- ،ىدارىتو- -ەكسىلىڭەج-
نىتيامىيوم مىنەس- ىلرۇن،اناعادناعلوب-
قاشالوب اققىلىشنىيق.ىدالوب-اعۋتاراج-
ادناققىلوج تەمىكۇ-- ناعام- لىڭوك- -
،پىلوبء نىيق--- نەدلەكتو- -ەمىۋتو-
ىتسەتكەموك رىزاق.---- مىسىمرۇت- ---
،ىدراسقاج نەموت-اقساب-- -ىتسىرىك-
ڭىنىرالىسابتو ەگرىب-- ،پىناتتاقۋا-- --
كەلەگڭود -ەنىۋتەج-ەگەرو-ىتتەلۋاد-
.نەكوىدەد“نىمەسەتكەموك

ىساياكيحۋرۇققىلىشاۋراشڭىدرەگارۇمنەكوتامازاقازاقىعادنىنادۋاىلوتـــ

تەمەرەكماداقىلراب.كىيەرىدنەلىتكەياد،كىيەنەريۇنىحۋرڭىنىسىلىجامءىپلاجىشنىتلاىتەتيموكقىلاتروىتكەزەك-19ايتراپ

ىدانراەگۋرىدنەدلۇگنىلىۋانىمەتكوكقىتساج،پالاقرانىنامراۋرۇققىلىشاۋراش

)ەتتەب-1ىساب(
يالىبڭيپنيجيش پاتاپەد--- ---
رىبءىسەلەسام-ايگەتارتس:-ىتتەسروك
يساياس ،ڭىنايتراپ- ڭىتتەكەلمەمرىبء-
ىلرىبۇتء قىلايگەتارتس.-ىسەلەسام-- -
ىعاتقاج مىرىجۇت-- ،اسلوبسىرۇد-- -
قىلايگەتارتس يملىعراپسوج-ىعاتقاج-
،اسلوب قىلايگەتارتس- اققىلىتقىرىاتقاج-
ەدنىرەتسىقىلاحنەمايتراپ،ەستەجلوق
،ىرەبنادلىج100.ىدالوبتىمۇءروز
ايتراپ ادناشاق--- ىلۋەلە-- يحيرات-- -
ەدرەدڭەزەك نەگلەكپودء- -ىلۋەلە-
يحيرات ىدراتپىرىقات- قىلايگەتارتس- -
ناتقاج ،پىزىگرۇجۋادلاتناعو،پىنات-
مىرىجۇت ،پاساج-- يساياسسىرۇد-- -
قىلايگەتارتس لۇب،ىدەلىگلەباكيتكات-
ڭىنايتراپ ناس- زىسقاناس-- -پىۋاح-
،ىدرەلرەتاق نىس--- ىدراتسىياس-- --
‒كىدزۇەكسىڭەج-نەتسىڭەج،پىڭەج
زىس ىسو.ىلىپەكىدنەمراپڭىنىۋتەج-
100ىراراقڭىتسىلىجامءىپلاجىكتەر
قىدلىج سەرۇك- ڭىنايتراپادنىسىراب-
قىلايگەتارتس اكيتكات-- -ەنىسەلەسام--
نامء-اشقىريا ،ەنىگىدنەگرەب- يملىع- -
قىلايگەتارتس زىسكىدزۇىدرالاكيتكات-
اعاترو ناج-انىعىدناعيوق-- -ىتقاج--
ىدنىتىروق ىداساج- ڭىنايتراپ.- -100
قىدلىج ‒ايگەتارتسادنىسىرابسەرۇك-
قىل انىعىدناعاساجۋەتترەز-اعاكيتكات-
ۋادلات-ەنىگىدنەگرەگي-ەناج اعۋاساج-
ىپلاجۋرەبنامء-اعۋالىدنىتىروق-ەناج
ڭىتسىلىجامء نەگلىرىڭىس-انىراراق-- -
زوسء،ىنوزىبء،نۇمزامرىبءىدزىڭام
،قوج -ناج،زىمىۋنەريۇيەلىرەكشى-
ايگەتارتس.كەرەكزىمىۋنىسۇتء-ىتقاج
،يادعاج-ىپلاج ،قاشالوبقازۇ- روز-
مىقۋا نانىعاج- مىرىجۇت- مىشەشەناج-
ۋاساج پىلوب- ىدالىبات- زىبء.- ىرىء-
،زىمايتراپ پىتەقىلىشساب-ەگلەىرىء-
،زىمرىتوپىزىگرۇجسىءىلۇ،زىمرىتو
قىلايگەتارتس رەبەش-اعۋاليو- ،ۋلوب- -
،اعۋاراقناتقاجقىلايگەتارتسەگەلەسام
رەبەش-ەگۋترىگۇجيو ۋلوب- .كەرەك-
ايگەتارتسسىرۇد اكيتكاتسىرۇد-- --
.ىدەتەتەجاقىدۋرىدناتقانايت-ىلىقرا
ەدنىگىلىشكەتەجڭىنايگەتارتس-اكيتكات
ايگەتارتس.ىدەتەتەمزىق-اعايگەتارتس
نەم كىلرىب-ىلاكيتكەلايد-اكيتكات- -
اتسانىتاق ،ىدالوب--- ڭىنايگەتارتس- --
‒ىلىدمەكيڭىناكيتكاتنەمىعىلىتقارۇت
نىگ ۋرىتساتشۇ- كەرەك- ،رەلرىڭو.- -
رالۋارات تەمزىق،نىسىلەجيوتەمزىق-
،نىۋرىتسالانرو ىدرالاراش-تاساياس-
ادناعرىدناتقارۇت ىلاناس--- ەدرۇت--- -
ڭىنايتراپ ،نايشۋل-ەناج-انىسايرازان- -

‒راتقىتتاعا،پىنالارۋتانىتاساياس،تىعاب
ەدنىزەكرەدىد ،ۋاتسىرۇد- ايتراپ- --
‒ايگەتارتسناعاساجىتەتيموكقىلاترو
قىل ،ىدمىشەش- زىستراش،قوجزوسء-
،پىراقتا نادرادعاب-- ،اعۋامىقتىۋا- ---
نىسۇتء ،ەگۋەمرىدنەلرۇت- نىسامروف- -
كىدلىپەك-ىيانىش-ەگۋەپترەگزو ۋتە-
.كەرەك

‒ەتپىراداسابپەديالىبڭيپنيجيش
قىدلىج100:ىد سەرۇك- ادنىسىراب-
ڭىنايتراپ قىلىشساب-اققىلاح-- پىتە- -
يالات يالات-- لوق-اعراتسىبات-ىلۇ-
،ىدراتقىدنىيقيالات-يالات،پىزىكتەج
پىۋاح رەلرەتاق-- نەم- ىدرەتتەگوب-
،پىتوءنادۋلادڭىشىكتەرناس،پىڭەج
ناعالۋاق نىرەگىج- ،پاتقاس- قىلاح- -
ڭىنىساراقۇب ەيانىۋاتقاجنەمىۋادلوق-
ەدنىزوڭىنايتراپ--پەبەسىعادنىۋلوب
نەپقىدلىتابەگرەلەلەسامنەگرۇسرىموء
ەنىزونەپقىدلىتاب،پىلەكتەب--ەپتەب
سىرەكڭوت ،پاساج- ناتساب- قايا-- -
نەم-ىعىلراساباعلا نىگىدزىسكىشرىك-
،ادنىعىدناعاتقاس ،نىتاۋققىدزاپماساج-
ۋرىتسىيۇ نىتاۋقكىلرەگنىۋاج،نىتاۋق-
زىسكىدزۇ ،پىتيەشۇك- كىدمزيسكرام-
يساياس ڭىنايتراپ- نىتەيساق- -ىگڭام-
ادنىعىدناعاتقاس ىپلاج-ىكتەر-ىسو.-
ڭىتسىلىجامء ىراراق-- قىدلىج100- -
سەرۇك ادنىسىراب- ىنايتراپڭىنايتراپ-
،اعۋراقساب -اعۋلاس-ەگنوج-ىنايتراپ-
نامء-اشقىريا ،ەنىگىدنەگرەب- -ەنىزو-
سىرەكڭوت ىدۋاساج-- زىسكىدزۇ-- -
ەنىگىدنەكتەلىرەگلى ناج--- -ىتقاج--
ىدنىتىروق ىداساج- ڭىنايتراپ.- -100
قىدلىج سەرۇك- ادنىسىراب- -ەنىزو--
سىرەكڭوت اعۋاساج--- ۋەتترەز---- -
انىعىدناعاساج -ەنىگىدنەگرەگي-ەناج--
ۋادلات اعۋالىدنىتىروق-ەناج-اعۋاساج-
نامء انىراراقڭىتسىلىجامءىپلاجۋرەب-
نەگلىرىڭىس ىدزىڭام- رىبء- ،نۇمزام-
‒ىۋنەريۇيەلىرەكشى،قوجزوسء،زىبء
.كەرەكزىمىۋنىسۇتءىتقاج-ناج،زىم
‒ايتراپ،اديادعاج-تراشيحيراتاڭاج
ڭىن كىدمزيسكرام- يساياس- -ايتراپ-
نىتەيساق --ىگىتەتڭىدۋاتقاسىگڭام-
ىعات ڭىدزىمايتراپاد--- --ەنىزو----
ەدنىۋنەيۇس مىك.--- نىشۇء-- كىليب- -
،ۋزىگرۇج مىك- نىشۇء- ،ۋتەتسىقىقۇ-
ىسوىدنىسۋەدزوكنىسەددۇمڭىنمىك
ىلرىبۇتء ەدەلەسام-- زىماناس-يو-- -
كەگرەس-ەشكەرە ،ىۋلوب- زىمىعرۇت- -
لىكۇب.كەرەكىۋلوبكىرەب-ەشكەرە
ىدلارومءقاقساراتسادلوج-ىعادايتراپ
،پەلىگيا قىلىپلاج- ،پاتقاسىدلارومء-
زىسكىشرىك،پىتياتاقىدلارومء-ەكەج

،پىلوبمادا ،پەتسىسىمۇجنەپكىتكاپ-
ڭىنىزوء ،پاليونىماقڭىتپوك،سەمە-
نەپقىلىتپىقۇ ،پىلۋابنىزوء-- ،كاپ-- -
زىسكىشرىك يساياس- ىگڭامنىتەيساق-
ۋاتقاس كەرەك-- سىرەكڭوت-ەنىزو.- -
سىرۇدەگەلەسام--ىگىتەتڭىدۋاساج
ۋاراق نىزۇدءڭىتقاشىپنەمىعىلىلاناس-
ۋتاراق-ەنىزو ڭىنىعىدلىتاب- .ادنىۋلوب-
رىزاق ۋرۇت-ىسراق-ەگۋسەتكىرىش- -
ىراءىتتەجەكسىڭەجمەتسۇ-ىسەرۇك
ياپپاج ،ىدلەدمەكەب-- لىكۇباديالا- -
سىرەكڭوتەنىزوراتسادلوجىعادايتراپ
ۋاساج ىنايتراپ،پاتقاسىگڭامنىحۋر-
ياپپاج ڭاتاق-- ىدۋراقساب- -ىگڭام-
ۋرىتساعلاج يساياس-- نىعىلىلاناس-- --
،پىتيەشۇك قىدڭاتاق- ىتتەج-ەنىگەش-
نىتيەد ۋعىلاج- ڭىنىلىعيپ- -انىۋلىۋت-
،ىليتسايتراپ.كەرەكۋەمرەبلوجەتسا
كىتكاپ ەگۋسەتكىرىشەناج-ىسىلىرۇق-
‒اساعلاجىگڭامىسەرۇكۋرۇت-ىسراق
رىبء-ىنو،ىد اعۋتىسڭاسوبەتتاسء-
،ىدياملوب ەگرىمەت-- ،پات-- -اقسات-
نىتارىدلاق-ابڭات نەپقىلراسياق- -ەناج-
،نەپقىلىدنابات ،ىليتس-ايتراپ- كىتكاپ-
ىسراقەگۋسەتكىرىش-ەناج-ىسىلىرۇق
ۋرۇت ىسەرۇك- ىدنىس-- لاماق- ۋلا--
،نىساقياش ىتساقياشنىتالىزوساققازۇ-
.كەرەكۋزىگرۇجيادىعاديوزىسكىدزۇ
مىك-ىليەم ،نىسلوب- ،ىبىتراتءايتراپ-
تەكەلمەم ادنىعاج-ىڭاز--- -ەلەسام-
،اسرىدۋت ،ىبىتراتء-ايتراپ- تەكەلمەم-
.ىديەپتەمىرىشەكەتساىڭاز

يالىبڭيپنيجيش پاتاپەد- ‒روك-
ڭىتسىلىجامءىپلاجىكتەرىسو:ىتتەس
ادنىسىرابسەرۇكقىدلىج100ىراراق
ڭىنايتراپ ايتراپ-- نىحيرات-- ۋنەريۇ-
نىسەيبرات نامء-اساب-ەگۋزىگرۇج-- -
ەنىگىدنەگرەب ياپپاج-- ىدنىتىروق-- -
،پاساج لىكۇب- كىتسيلايرەتام-ايتراپ-
حيرات ىساراقزوك-- نەم---- سىرۇد-
ىدنابات-انىساراقزوك-ىحيرات-ايتراپ -
،پىلوب ڭىنايتراپ--- قىدلىج100--- -
نەنىسەرۇك ىرەگلى- اقسىباتنىشۇءەن-
ىدزىمىعىدناعلا-ەتەج نىقيا- ،پىروك-
اقسىباتزىسكىدزۇەدنەكتياق-اتقاشالوب
ىدزىمىگىدنىتەتەج قىنا-- ،پىراعڭا- -
لوس تاسقام-ىگلەۋا-ىلىقرا- نەپ- -
مىلرۇعانا-ىتشىروب ،لىتاب- مىلرۇعانا-
ەدرۇت-ىلاناس اڭاج،پەلىگيااتتايلاما-
اشوگڭۇجەدرىۋاد ەگمزيلايستوس--- --
ەناجۋلوبىدناباتيادىعاديومىلرۇعانا
.ىدەتپىراداسابنىگىتكەرەكۋتىمادىنو
لۇب سىلىجامء-ىپلاج-ىشنىتلا- -اعلا-
،تەدنىميساياسىدزىڭامرىبءناعيوق
ىدۋرىدناتقانايت--ىنو زىسكىدزۇ--- -

يادىعاديو زىمىۋرەگي-- كەرەك--- --.
ڭىنايتراپ يحيرات-ىشنىشۇء- ىراراق- -
ڭىدزىبء ڭىنايتراپ- قىدلىج100--- -
سەرۇك -اڭاج-ىگەدنىنوج-ىحيرات-
ىدزىمىمىنات ادنىعاجلۇب،ىدەلەنيەب-
مىلرۇعانا يەلىرەكشى-- ،زىمىۋنەريۇ- -
زىمىۋنىسۇتء ،كەرەك- لۇب- ڭىنايتراپ-

قىدلىج100 ڭىنىسەرۇك- -ىلەلەك--
ىراتسىبات نىرەلەبيرىجاتيحيراتنەم-
مىلرۇعانا يادىعاديو- ەناجاعزىمىۋنات-
ىدمىيتء-ەگزىمىۋرەگي ىكتەر-ىسو.-
نىحيرات-ايتراپ ڭىنىسەيبراتۋنەريۇ- -
ىتسىبات نىرەلەبيرىجات-- تايقۇم-- --
،پالىدنىتىروق ،ناعنالىيادۇ--- قازۇ--
ەككىلىدمىنو ،مىزۇتء-ەي-- مزيناحەم- -
‒ەيبراتۋنەريۇنىحيراتايتراپ،پىتانرو
ڭىنىس نىرەتكىتسىتەج-- زىسكىدزۇ-- -
،ۋەدمەكەب ۋتيەڭەك- كەرەك- لىكۇب.-
قىلاترو-ىتكەزەك-19-ايتراپ-ايتراپ
ڭىنىسىلىجامءىپلاجىشنىتلا-ىتەتيموك
نىحۋر ىدۋرىدنەلىتكەياد،ىدۋنەريۇ- -
ىدزىڭام نىحيراتايتراپ،پىتەنىيۇتء-
نىسەيبراتۋنەريۇ يەلىرەكشى---- ---
،پىتەلىرەگلى ىلىقراۋنەريۇ-ىتحيرات-
ۋنەريۇىتحيرات،ىدۋنىسۇتء-ىناديعاق
ىدمىنەس-ىلىقرا ىتحيرات،ىدۋرىتترا-
،ىدۋتاتقاقساىدلارومء-ىلىقراۋنەريۇ
ىدۋەتسىالىتمۇىلىقراۋنەريۇىتحيرات
نانو لىكۇب،پادنىرويادىعاديوىرا-
نىحيراتايتراپىدراتسادلوجىعادايتراپ
،ەگۋنەريۇ ،ەگۋنىسۇت-ىنايەدي- ىتقان-
،ەگۋەتسىسىء يادعاج-اڭاج- -اعۋشا-
پەلەيبرات ،پاتساب-ەناج- ڭىنايتراپ- -
زاپماساج ىنايتراپلىكۇبنەمىسايرازان-
مىلرۇعانا يادىعاديو- ،پىرىدنالۋراق- -
‒ەدمىشەشڭىنىتەتيموكقىلاتروايتراپ
،ىگەدنىر ىعادنىرالۋرىتسالانرو-- ----
ىدرەتتەدنىم ۋرىدناتقانايت- كەرەك- -.
ادنىپلاق-زاقنىراراقسىلىجامء-ىپلاج
ڭىنايتراپ،ۋنەريۇ قىدلىج100---- --
ڭىنىسەرۇك نىسىراب-ىلالىعۇش- ەتەج-
ىگلەۋاڭىنايتراپ،ۋرەگي-ەتەج،ۋنەريۇ
ىدناباتنىتيامىنياناتشىروب،ناتتاسقام
نىسەرۇك ،ۋرەگيەتەج،ۋنەريۇ-ەتەج-
ڭىنايتراپ قىدلىج100- ڭىنىسەرۇك- -
‒ەبيرىجاتيحيراتنەمىزىڭاميحيرات
نىرەل ،ۋرەگي-ەتەج،ۋنەريۇ-ەتەج- -
ىتحيرات اققاشالوب،ڭىدۋتە-انيا-- ---
لوج ەتەجنىراتپالاتىدزىڭامڭىدۋشا-
ۋرەگي-ەتەج،ۋنەريۇ موكتراپ.كەرەك-
قىلىشساب-ايتراپ( ايرازان)-ىساپپۋرگ-
نەنىمىزۇت-ىساپپۋرگ-ىتكەزوۋنەريۇ
يادىعاديو ،پىنالادياپ- قىلىشساب-- -
‒اماتسابڭىدرالرداكىشساب،ڭىنىساقلا
نەپقىدلىش ،نىۋنەريۇنىحيرات-ايتراپ-

ىمەنۇ ايتراپ-- نىحيرات-- نىۋنەريۇ--
ۋتەلىرەگلى كەرەك--- ىدرالرداك.-- -
ۋەلەيبرات ۋلۋاب---- نەنىمزيناحەم- --
يادىعاديو ،پىنالادياپ- نىحيراتايتراپ-
زىسكىدزۇ ‒ىشمىكا(ڭىنىبەتكەمايتراپ-
كىل رالرداك،)ناۋيەۋش- ڭىنىناۋيەۋش-
ۋتەىعاباسكىلىمەنۇ،ىعاباسىتتەدنىم
كەرەك ڭىتپەتكەم.- يساياس--ايەدي-
ىدنىس-ىعاباس نادانرا- يادىعاديو- -
،پىنالادياپ مىلرۇعاناڭىنىحيراتايتراپ-
يادىعاديو اققىلۋقو-- ،نىۋلىزىگنە-- -
اعاناس-يو،نىۋلىزىگرىك-اعاناحقاباس
ڭىنىحيراتايتراپ،پىتەلىرەگلىنىۋالايۇ
ىدنىسۋەلەيبراتمادا،پىتەسروكەگەنو
ىدزىڭام ‒نەلەلۋاسيادىعاديونىلور-
كەرەكۋرىد لىزىق.-- ناتقىلياب-- ---
يادىعاديو ،پىنالادياپ- كىتسىرەكڭوت-
رۇتسادء ،نىسەيبرات- قىدلىشناتو-- -
،نىسەيبرات ساج-- ڭىدرەدمىرىپسو- -
لارومء--ايەدي ،پىتيەشۇكنىسەيبرات-
لىكۇب ىدماعوق- مىلرۇعانا-ىتحيرات- -
يادىعاديو ،پىلىبء- ،ەگۋيۇسىنايتراپ-
ىتحيرات ،پىلىبء-- ىدناتو- -ەگۋيۇس-
ۋەتكەتەج نىشۇءاراقۇبنەم”.كەرەك-
ىلىميققىتتايلاما“نىميەتسىسىءىتقان
ناعرىتساتپىلاق نەنمزيناحەم-اشامات-- -
يادىعاديو ،پىنالادياپ- -ىلەجەرادراء-
ىرادمىيۇ-ايتراپ نەم- ڭىلاق- -ايتراپ-
،ڭىنىرەلەشۇم ڭىدرالرداك- كەرىكوك-
نەگەنرەك ۋزىق- نىشۇءاراقۇبنەماتنى-
،نىۋەتسىسىء-ىتقان نىيق- ىدرەتسى-
مىشەش ،پىتەلىرەگلىنىۋتە-- -اڭاج--
ڭىنايتراپ-ىگەدرىۋاد قىلاراقۇب-- --
نەمىنايشۋل يادىعاديو---- ۋرۇجء-- -
.كەرەك
ڭايچىكيل قاباس- ۋاتساب- نىتلاس-
:ىتتەسروكپاتاپەديالىبادناعراقساب
ساب ىدزىڭامڭيپنيجيشيجۋش-- ---
،نىۋنالاشوگڭۇجڭىنمزيسكرامەدنىزوس
نىۋنالاناماز ،ۋتەلىرەگلى-- ڭىنماعوق- -
نىتەدنىمىتكەزونەمىعىلىشياقىتساب
‒اكيتكات،قىلايگەتارتس،ۋرەگيسىرۇد
قىل نامء-ەگەلەسام- ڭىنايتراپ،ۋرەب-
كىدمزيسكرام نىتەيساقايتراپيساياس-
ىگڭام ،ۋاتقاس-- ايتراپ-- نىحيرات-- -
نىسەيبراتۋنەريۇ ،ۋرىدنالىيادۇ---- -
5-ىتقايسۋتە-ەي-ەككىلىدمىنوقازۇ
ىنەلەسام يەلىرەكشى-- ،پادمىياب-- --
ىتەتيموكقىلاتروىتكەزەك-19ايتراپ
نىراراقڭىنىسىلىجامء-ىپلاج-ىشنىتلا
يەلىرەكشى پەتترەز-- پىقو- -ەناج-
،پىنىسۇتء ڭىنايتراپ-- قىدلىج100- -
ڭىنىسەرۇك يحيرات-- نىرەلەبيرىجات- -
مىلرۇعانا يادىعاديو- پىرەگي- -ەناج-
،پىنادلوق ۋرۇق-ايتراپ- نىحۋر-ىلۇ-

،پىتاتقاقسا ڭىنايتراپ- 100-ىشنىكە-
قىدلىج سەرۇك- نىساناسىن- ەگەزۇج-
ۋرىسا ادنىلوج- يامىجاق- ياملات-- -
ۋنىشلۇق نىگىتكەرەك- ،ىدەتپىراداساب-
ڭىنۇم يساياس- ،ىتاپيس- قىلايرازان- -
ىتشۇكەتوىتاپيسكىلىشكەتەج،ىتاپيس
،پىلوب لىكۇب-- ڭىنايتراپ- -ىنىكە”-
ڭىدۋرىدناتقارۇت نىزىڭام-ىشۋشەش“-
يەلىرەكشى تروتء”ىرانانو،ىۋنات-
ىدمىنات ،ىۋتيەشۇك“--- تروتء”-- -
ىدمىنەس ،ىۋەدمەكەب“-- -ىنىكە”--
اشقىريانەنىنوجىۋادنىرو“ىدۋاعروق
ىلەلەك زىڭام-- نەم-ايەدي.ىدالا-- -
ەككىلرىبنەمىحۋرڭىدزوسء-ىتتەكەرا
،پىرىتلەك ڭىنىتەتيموكقىلاتروايتراپ-
،نەمىرەدمىشەش نەمىرالۋرىتسالانرو- -
،پىرىتلەك-ەككىلرىب ،پىرەگيىيانىش-
تەكەراكىدنىزۇجسىء،پەتسى-ىتقان
ىلىقرا ايتراپ-- ڭىنىياتلىرۇق-20-- --
نەپسىڭەج نىۋلىشا- زىمىۋلا-ىسراق- -
.كەرەك

وگڭۇج كىتسينۋمموك-- -ىسايتراپ-
ڭىنىسورۋيبيساياسىتەتيموكقىلاترو
،ىرەلەشۇم قىلاترو--- تەتيموك-- --
كىتتەكەلمەم،ىرەليجۋشڭىنىۋچيجۋش
قىلاح ڭىنىتەتيموكىتقارۇتىياتلىرۇق-
راسابنىرو تەتيموك-- ،ىراتقىتساب-- --
ڭە،ىرەلەشۇمڭىتسەڭەككىتتەكەلمەم
ىراعوج قىلاح- ڭىنىسەمەكەم-ىتوس-
،ىعىتساب ىراعوجڭە- ‒ۋكورپقىلاح-
ڭىنىسارۋتار ساب---- ،ىرورۋكورپ--
كىتتەكەلمەم يساياس-- ڭىتسەڭەك-- --
ىلايتراپ راسابنىرو-- ،ىرالاعاروتء-- --
يادنوس قىلاتروقا-- رەتسىيرەكسا-
ڭىنىتەتيموك ىرەلەشۇم- ۋاتسابقاباس-
.ىتسانىتاقانىتلاس

،نويارىلايمونوتۆا،ەكلو-ىسياقراء
ڭايجنيشەناجىعادرالالاقىتساراقەتوت
سىلىرۇق-سىرىدنوء ،ىعادنىناۋتڭيب- -
قىلاترو ڭىنىرادناگروتەكەلمەمنەپ-
ىتسىتاق ،ىعادنىرالۋارات-- -ىتسىتاق--
قىتقىلاح ىعادرادمىيۇ-- ىگزىگەن-- --
ىسياقراءڭىنايمرا،راتسادلوج-ىتپاۋاج
،ىعادنىرادنىروىرىء يرەكساقىلاترو-
رەتسى ىسياقراءڭىنىناگرو-ىتەتيموك-
ىعادنىرالۋارات ىگزىگەن-- -ىتپاۋاج--
راتسادلوج ۋەتترەز- انىسرۋك-ىقلات--
قىلايتاركومەد-ىسياقراء.-ىتسانىتاق -
‒ەتتەتيموكقىلاتروڭىدراتپوت-ايتراپ
،ىگەدنىر كىتتەكەلمەم- ادۋاس---- --
رەلىشپىساكرەنو ىگەدنىگىتسەلرىب-- --
ەناج -ىتپاۋاج-ىعادراتقاج-ىتسىتاق--
راتسادلوج قاباس-- ۋاتساب-- -انىتلاس-
.ىتسانىتاقياتترىس

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

،پىتەدڭەرەتزىسكىدزۇىتتىگۇ،ىنەيبراتىگەدنىنوجىحيراتايتراپ،ىدۋنەريۇ،ىدۋالىدنىتىروقنىحيراتايتراپ
كەرەكۋنادلوقەناجۋرەگييادىعاديومىلرۇعانانىرەلەبيرىجاتيحيراتڭىنىسەرۇكقىدلىج100ڭىنايتراپ
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ىنۇك-9ڭىديا-1□ ڭىنىش-9ناۋتڭيبــ ڭۇگراــ نىقساتـىعراعوجـىعىشالاقـ ـ
ادنىعاتسىق نىتارۇتـ تەمزىقـ نەمـىتەرتاـ قاتسىقـ نىرادنىعرۇتقاتسىق“ىتەتيموكـىكە”ـ
.ىدزىكتونىسىراجۋرىگۇجاققازۇىقسىق،پىرىتسادمىيۇ

ىشلىتءىتكىرە،نيلىزڭاۋزىمىشلىتء
لىباق مىلاك- -7ڭىديا-1.ىديالراباح-
،ەيبراتەنەد-تەينەدامقىتقاميا-ىنۇك
ايزيۆەلەت--ويدار ەناج-- تاحاياس-- -
،ىسەمەكەم ۋتراعا-ۋقو-- -ىسەمەكەم-
ىعادنىسالاقكەشەۋاشرادنىرو-ىلراتاق
ۋحناۋچنايچ زۇم- ادنىڭالا- ىقسىق”- --
راق.ۋلا-ىسراق-ىنادايپميلو -اعزۇم--
تابباحام زۇم،ۋبەتيكنوك-ىعادنىتا“-
ىسىراجپود ىتقايس-- ىدرادلىميق-- -
.ىدزىكتو

سىراج ڭىنىناديام-- راق--- زۇم-- -
ادنىڭالايكنوكىتقامۋاڭەكناعناسرۇق
ياداقاسراتقالڭاسنىتاسانىتاق-اقسىراج
،پىنالياس .ىتتۇكنىۋلاتسابڭىتسىراج-
سىراج راتتراق- ،ىساپپۋرگ- راتساج- -
ىساپپۋرگرەدمىرىپسوەناج-ىساپپۋرگ
پىلوب ادلوجرىبء،پىنىلوبءاعاپپۋرگ3-
.ىدرىتوپىسۇتءەگەكەسابنانماداىكە

ڭىدراتقالڭاس ىدلاتساب”- نەگەد“-
نەمىسىتسە-ىتقىريۇب نانىلوجسىراج-
ەدنىتسۇزۇم،پىعىشپالۋزياتقوناقتا
كىدزەتسەپسەلىزوكناقتىعيۇقنىكرە
نەپ ناعادنىلاج- ەگرەگىج-- -ىلوت--

ىرەلەنيەب زىسسالوتڭىدرەدنەمرەروك-
.ىدنەلوبانىۋاقلا

كەشەۋاش قىلالاق-- شىۋاتساب-2- -
پەتكەم قىدلىج-2- ڭاي-ىسىشۋقو- -
ڭيلڭىچ يكنوك-ىتكەلەگڭود”:- نەم-
يكنوك 4ەمىنەگرۇجپىعىتتاج-ەگۋبەت-
اعلىج پايات-- ىدلاق-- ادنىباتساب.- -
پىۋەتيكنوكىتكەلەگڭودڭىدرالاقساب
نىنەگرۇج پىروك- پىعىزىق-ەشكەرە- -
پىنەريۇ ،مىدرۇجء- نىيەك- مانا--اتا-
يكنوك-ىتكەلەگڭود ەنەدىلىقراۋبەت-
نىتاۋق ،پىرىتترا-- ىتقىلۋاسنەد-- ----
نىنىتالوب-ەگۋتيەشۇك نادوس.-ىتتيا- -
پاتساب نەمۋبەتيكنوك-ىتكەلەگڭود-
ەگۋرەباعىتتاجىتساعلاجىدۋبەتيكنوك
،مىدنىكەب يكنوك- ەد-ىتپىتء-ەگۋبەت-
اعراتسىراجاتقاشالوب،پىعىتتاجانىشلۇق
.ىدەد“نىميەدماسسانىتاق
قىتقاميا راق- زۇم-- -ىتكەلەگڭود--
ڭاسىعىتسابڭىنىماعوقتروپسيكنوك
نيشنايج ىسادايپميلوىقسىقڭيجيەب”:-
ۋلاتساب نادياروىسوزىبء،رۇتادنىدلا-
،پىنالادياپ ڭىدياتاعابرات- راق- زۇم-- -
،نىتروپس تروپسيكنوك-ىتكەلەگڭود-

نىرۇتء كەسرەتوك-ەگيەگڭەد-اڭاج- -
زىميەد نەمىنوس.- ،ەگرىب- ىعادياڭام-
،قاميا ،سىلبو- ڭىدرالالاق- زۇم-راق-
سىنىسۇاقسىراجنىرەلرەكسەۋاىتروپس
،پىتە ىسراقەگرىبىنادايپميلوىقسىق-
.ىدەد“زىمىشقاملا

نادرادلىج-ىعنىقاج ىرەب- قاميا- -
تروپس-ىقسىق-ىلرۇتء نىراتسىلانيج-

ۋاناعرىسزەتادزۇمىقسىق،ۋرىتسادمىيۇ
راءىلىقراۋزىكتوىدراتسىراج-ىلراتاق
نىساراقۇبتلۇ راق-- زۇم-- -انىتروپس-
اعۋسانىتاق ،پەتكەتەج-- راق-- زۇم-- -
ڭىنىتروپس پاتشىراق----- نىۋماد---
،پىتەلىرەگلى -راق-ىساراقۇبتلۇراء-
اشاماتنىتاسانىتاقەنەسلەبانىتروپسزۇم
مىقۋا نەمۋرىتساتپىلاق- تلۇراء،ەگرىب-

ڭىنىساراقۇب -انىسىمرۇت-ىتكىلەدنۇك-
.ىدەتسۇيارىشەشەگزو
قىتقاميا تەينەدام- ،ەيبرات-ەنەد--
‒ەمەكەمتاحاياسەناجايزيۆەلەت-ويدار
ڭىنىس :يەفنىۋيۋىعىتسابراسابنىرو-
رىبء،ىلىقراۋزىكتوىدرادلىميق-ىسو”
،نانىعاج ىعادزىمىعاميا--- تلۇراء---
،پىتالىراعوجنىساپاسەنەدڭىنىساراقۇب

ىپلاج قىتقىلاح-- ۋرىتقىنىش-ەنەد-- -
ڭىنىلىميق ،نىۋسالىپلاج- نىۋنالىتقان- -
ىدۋتەلىرەگلى ؛كەسەدزوك- رىبءىدنە-
،نانىعاج راق- ڭىنىسىراجتروپسزۇم--
ىۋلىزىكتو-ىلارىباد راءىعادزىمىعاميا-
ڭىنىساراقۇبتلۇ راق- زۇم-- -ىتروپس-
“ىدالااتالىراعوج،زىسزوسء،نىيەگڭەد
.ىدەد

زىمىشلىتء ڭۇحنىۋيل- .ىديالراباح-
ياق ەدرەج- ڭىننۇك-ىقسىق- -انىعاۋش-
نەمۋلىموش ،ەگرىب---- راق-- زۇم-- -
،پىنەلوبانىتاززالءەشەگزوڭىنىتاحاياس
نىعىتتاش ؟ىدالوب-ەگۋنىزەس- ناۋاس- -
ادنىسالاق ناداڭاج- ناعنىلاس- ڭىمڭۇد-
يكنوك ىعادناۋاس--ىڭالا-- الاق--- --
-لىيەس،انىتروپسىقسىقڭىنىرادنىعرۇت
نەۋرەس تراش-اشامات-انىۋاساج- --
.ىدەلرىزايادعاج

ناۋاس ڭىنىسالاق- ڭىمڭۇد- يكنوك-
ۋبەت قاناعرىس،ۋبەتيكنوكىعادنىڭالا-
،نولاب ياراسىلرىس-ىعادالاد-ىلراق-
ناسىن-ىتقايس پاتتاحاياسادنىرادنىرو-
نەگرۇج الاق-- ڭىنىرادنىعرۇت- -ىعايا-
الاق،نەمىناعلوبقىۋسنۇك.ىدەملىزۇ
ڭىنىرادنىعرۇت ىعىلىدنىعزىق-- -اترا--
،پىسۇتء نىيو- يكنوك،پىتابانىعىزىق-
ڭىدۋبەت نىتاززالء- ،ەگرىبنەمۋنىزەس-
راق زۇم-- ڭىنىتاحاياس- -انىعىتتاش-
.ىدموش
ناۋاسنەگلەكپىلااعۋتانيونىسالاب
ڭىنىسالاق راحۇب-ىنىعرۇت- يكنوك”:- -
ڭىنىڭالا ناداڭاج- نىناعلىشا- پىتسە- -
نەگلەك نەدزىمىلىڭوك،كىدە- ،ىتقىش-
تروپس ىرەلرۇت-- پوكەد-- ،نەكە- -
زىمىرالالاب پىتانۇ-ىتتاقاد- ىدلاق- -“
.ىدەد

ڭىمڭۇد يكنوك- ڭىنالاق-ىڭالا- --
ىگەدنىگىتسۇت ۋحيۇس---- ەنىلوك- ---
،ناقسالانرو 400ىعامۋارەجنەگەلەي-
،ىداسانادۋم ۋبەتيكنوكەدنىشىڭالا-
،ىنويار رالالاب- نىيو- ،ىنويار- ىلراق-
راعاديا،ىنويارياراس-ىلرىس-ىعادالاد
قىياق ،ىنويار- رۇن- راق،ىنويارۋانيو-
اناش،ىنويارۋاناعرىسنەمنولابەدنىتسۇ
ىنويار ىتقايس-- نەگەتپوك-- نىيو-- -
ىرادنويار ،راب- رالۇب- ناعاماسقۇ- ---

ىعاتساج الاق--- ڭىنىرادنىعرۇت- ناۋلا-
ىلرۇتء نىتەجاق-- ،پىرىدناتتاعاناق-- -
قىتتاشەشەگزواداراىسورالىشتاحاياس
نەپ راق- انىتاززالءڭىنىتاحاياسزۇم--
.ىداموش
ڭىمڭۇد يكنوك- كىسەرىزاقىڭالا-
ەنىتەلەب مىراج--- اداعاب- كىلىدمىيت- -
،ادۋاساج يكنوك---- ىعادنىڭالا-- ---
ڭىدراتقىدباج نىبوك--- نىگەت--- ---
قا-يادنوس،ىدالوب-اعزىڭىۋنالادياپ
تەمزىق ۋەتو- ،كىلۇت-قىزاادنىنويار-
رادماعاتىدمادء ىنويارۋعىنىت،ىنويار-
ىدرالىتقايس ،پىرۇق- -اعرالىشتاحاياس-
.ىدەتوتەمزىقىلاپاس،ىتقاج-ناج

ناۋاس قىلالاق- تەينەدام- -ەنەد--
،ەيبرات تاحاياسەناجايزيۆەلەت--ويدار-
ىسەمەكەم ەيبرات-ەنەد---- لىميق-- -
ڭىنىعىلاترو ىرداك- ناييل- ناۋاس”:-
نىرەتسى‘زۇم-راق+تاحاياس’ىسالاق
شۇك الاس-- ،پىتىماد-- ىتقىزىق--- --
ىدراتپىرىقات ىتقىلارااقسىق،پىتەۋاقرا-
،نوفارام ،ىلوبتۋفالاد-ىلراق- ىقسىق-
قىلاب يكنوك،ۋالۋا-- ۋبەت- -ىتقايس-
قىلاراقۇب راق--- زۇم-- نىراتسىراج- -
ىدزىكتو نانىڭوس.- زۇم-ىتساعلاج- -
راعاديا-ىتسۇء قىياق- ،ىسىراج- ،اترو-
نادراقڭىنىرالىشۋقوپەتكەمشىۋاتساب
نىسۇمء ۋزىعرۇت- ،ىسىراج- -ىشنىگە-
ڭىدرالىشلام تروپس-ىقسىق- ىسىراج-
ىدرادلىميق-ىتقايس ،پىزىكتو- ناۋاس-
ڭىنىسالاق ڭىتانىرازابتاحاياسىقسىق-
ىتكىلىگرەج،پىسوقشۇككىدڭەشرىمو
تاحاياس قىدمىسۋامساتۇتڭىنىبىساك-
.ىدەد“زىماشالوجاڭاجانىۋماد

نىيەد-ەگرىزاق 3700ىسالاقناۋاس-
راقىدمادا اعۋسىلاستاانىتروپسزۇم--
.نەگەتكەتەج

ىرادنىعرۇتڭىنىسالاقناۋاس
ىدموشانىتاززالءڭىدۋبەتيكنوك

ىنۇك-5ڭىديا-1□ كەشەۋاشــ قىلالاقــ موكتراپـ ڭىنىسەسڭەكـ رۇعادـىلىشاـ ـ
قىتتلۇ قابىجنامءـىگنەموتـىلىۋاـ ادنىعاتسىقـ نىتارۇتـ تەمزىقـ نەمـىتەرتاـ سىقـ ‒ـ
قات ‒ۇجاققازۇ“ۋرىتتراىتتاۋقەنەد.ۋلاىسراقىنادايپميلوىقسىق”“ىتەتيموكىكە”ـ
.ىدزىكتونىسىراجۋرىگ

‒ىراجۋتراتنولابقاناعرىس،ادنىلىميقتەينەدامزۇم-راققىلاراقۇبقاتسىق-لىۋاىتكەزەكشىعڭۇتنەگزىكتوىعىشالاقاشاشىسالاقكەشەۋاشـىنۇك-9ڭىديا-1□
.ىرادنىعرۇتقاتسىقناقسانىتاقانىس

ىدەتسۇشۇكاعادايپميلوىقسىقىتروپسزۇم-راق
نەميەرەمتاشىنادايپميلوىقسىقرالالاق-نادۋاىعادزىمىعامياىرەبنادۋايات
،پىتەياروىدۋلا-ىسراق ادامروفناۋلا- قاتسىق-لىۋا- قىلاراقۇب- زۇم-راق-
تەينەدام نىلىميق- پوكمىلرۇعاناىتروپسزۇم-راقىدنۇمزامياب.ىتتەتسىرو-
،پەتكەتەج-اعۋسىلاستا-ىناراقۇب قىتقىلاح-ىپلاج- ۋزىقڭىدۋرىتقىنىشەنەد-
نىۋەلرو ،پىرەتوك- سىق- نىۋمادڭىنىتروپسزۇم-راققىلاراقۇبىعادنىمىسۋام-
مىلرۇعانا يادىعاديو- ،پىتەلىرەگلى- ىقسىق،نىتيەتسۇشۇكاعادايپميلوىقسىق-
.ىدرىتساتپىلاقيارۋيوقنىتالاىسراقاناتتاشىنادايپميلو

،يەمۋايجيادزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس
نايۋوز،يلڭاجرەلىشلىتىتكىرە

تابباحاماعزۇم-راق.ۋلاىسراقىنادايپميلوىقسىق
-ىعلىج--20222022 ڭيجيەب-ىعلىج ڭيجيەب- -ىقسىق- نىسادايپميلو-ىقسىق ىسراقنىسادايپميلو ،پىلاىسراق ىعادزىمىعاميا،پىلا تلۇراءراءىعادزىمىعاميا ڭىنىساراقۇبتلۇ تەينەدامڭىنىساراقۇب ەنەد--تەينەدام ەيبراتەنەد نىسىمرۇتەيبرات ،پىتىيابنىسىمرۇت راتساج،پىتىياب نەمراتساج ڭىدرەدمىرىپسونەم راقڭىدرەدمىرىپسو زۇم--راق ىتروپسزۇم نىسەروىتروپس ،پىتالىراعوجنىسەرو ڭىدياتاعابرات،پىتالىراعوج ڭىدياتاعابرات

راق زۇم--راق ىتروپسزۇم نىرۇتسادءىتروپس ۋرىدنەلەلۋاسنىرۇتسادء ،نىشۇءۋرىدنەلەلۋاس نادۋا،نىشۇء رالالاق--نادۋا سەكرىرالالاق سەكرىت--سەكرى ناۋلاسەكرىت ىعادامروفناۋلا راقىعادامروف زۇم--راق نىتروپسزۇم ،پىتەتسىرونىتروپس راق،پىتەتسىرو زۇم--راق انىتروپسزۇم ىپلاجانىتروپس قىلاحىپلاج نىتاسىلاستاتاقىلاح اشاماتنىتاسىلاس مىقۋااشامات ىدرىتساتپىلاقمىقۋا ..ىدرىتساتپىلاق
ـــ نادروتكادەرـــ نادروتكادەر

ىدەتسۇيارىشەشەگزوىتروپسزۇم-راق:ىسالاقكەشەۋاش

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

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

ياتاعابرات«« ڭىنىتەزاگياتاعابرات ىتىگۇ»»ڭىنىتەزاگ ىتىگۇ
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