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اڭاج اتقىروجاڭاج يەدنىپكەاتقىروج ،پەلىرەگلىيەدنىپكە ،پەلىرەگلى

اڭاج ەدرىۋاداڭاج ەسەەدرىۋاد قىياسوقەسە قىياسوق

لۇب لىج100ـ ناعاتتاـ ،ۋاقلاـ قىتساجلۇبـ
.سىلانيجىتتاناتلاسنەگرىدنەلرەگىجىتقاش
نەتسۇتـىنۇكـ10ڭىدياـ5 قىلاحنىرۇبـ
ڭىنىياراس ۋزىقىلازىساعانوقـىعادنىتاباقـ2ـ
،پىموشـەگيەرەم ڭىتقىتساجـ .ىدادنىلاجىتوـ
مىيكـىلرۇتسادء نىتلا،ىراتساجتلۇزانەگيكـ
لادەمـىتسۇتء ناققاتـ ساجـ ،راتتازوـ ىتتەرـ
سىمۇج نىمىيكـ نەگيكـ ساجـ سىمۇجـ ىنروـ
ىرەلرەبەش ڭىدراتساج...ـ ىرەدلىكاۋـ قاقساـ ـ
نەمرەگىج نەپتاناتلاساداراىسو،پىرىكـاعلازـ
ىعادوراتساجكىتسينۋمموكوگڭۇج،پىسوقساب
.ىداتقىتتۇقنىعىدلىج100ڭىنىعىدناعلىرۇق

ساج« راتسودـ كىيەسەدزەكـ ەناجنەم«،»ـ
ڭىنەم كىتسينۋمموكوگڭۇجىتقڭاد«،»مىناتوـ
راتساج ،پادناعىشرەدنەۋاسىنات...»ـىعادوـ
لىڭوك رەليۇكـ ،پىسقىلوتـ ارازوءراتسودساجـ
.ىدرىتسىۋارىكىپنەميەرەمۋزىق،پىسادناما

كىتسينۋمموك راتساجقىلاتروىعادوراتساجـ
ڭىنىساناحۆيحراـىحيراتـىسىلاعزوق ـىعىتسابـ
راتساجوگڭۇج«ناعزاجادۋاياتڭىنڭۇجنايشۋح
ڭىنىسىلاعزوق ـىباتىكـىتتا»ـىعىدلىج100ــ
ناداپساب ‒ىزەسىتسىنەرىبەتەتتاسىسو،ىتقىشـ

،ادنىعىلىشسابڭىنايتراپ”:لوناعاملاارىساجنىم
قاپرۇناسىعادوراتساجكىتسينۋمموكـوگڭۇج
‒ايتراپنىرەتسەرۇكىعاتقاشقىتساجىدراتساج
ڭىن ڭىتقىلاحـەناجـ نەمىرەتسىـ اعۋرىتسىعوتـ
حيراتقىدلىج100،ىدرىدلىمۇج،ىدرىتسادمىيۇ
‒ىروقەبيرىجاتقىدلىج100،ىديتاتاعۋلاەكسە
.ىدەدـ،“ىديتاتاعۋالىدنىت

ڭيپنيجيشيجۋشسابەدنىرەشلوم10تاعاس
‒سادلوجىشسابڭىتتەكەلمەمنەمايتراپىلراتاق
‒ادنىڭالاسىلانيج.ىدرىكانىڭالاسىلانيجىرات
رالىع نانىرادنىروسىگەتيادناعيوقپىسەلەداۋـ
،پىرۇت ساب.ىتقوسقالاپاشۋزىقتىقاۋقازۇـ
‒نىڭالاسىلانيجپەرىسمىلۇكڭيپنيجيشيجۋش
.ىدرىدلىبءتەمرۇقاعرالىعاد

ىنىراادنىدلاڭىدراتساجىلرەگىجادىدنىلاج
ناعاتقاقسا ناسـ انىراتساجوگڭۇجناعادنويلليمـ
زوسءىليەرەمۋزىقڭيپنيجيشيجۋشساباتاراق
.ىدەليوس

قىتتۋنيمـەشەن40 ەشەن10ەگزوسىدزىڭامـ
.ىدلىعوسقالاپاشۋزىقتەر

،پانياجىرەدزۇجراتساجـىگەدرىۋادـاڭاج
نىرادلوق ،پاعلۇبـ ىدمىرىجۇتڭەڭىنىرەدزوـ
نەمىرەدلىساتلاداڭەىراء ۋزىقەگيجۋشسابـ
نەميەرەم پاۋاجـ ىلالىعۇشڭىنىرەدزو،پىتاقـ
ڭەرەتـىتحيرات نەپكىلىشنەپسىيۇسـ ،نىۋاقلاـ ـ

قاشالوب نەگەدـاعوگڭۇجـ نىرەدمىنەسلىتابـ
.ىدەلەنيەب

قالاپاش قاقساـىنىبياـىنۇءـ قىدلىج100ـ ـ
ـــىدالانرااعراپاس

ڭىدلىج100 الاىسىلاعزوقرىمامـ4ادنىدلاـ
نەگلەك قىتتلۇـ كىتسينۋمموك،ەسەلىـاعۋنايوـ
ڭىنىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇجىعادوراتساج
سىرەكڭوتنەگلىكڭوجزىسسالوت،ادنىعىلىشساب
ادنىنىقسات ،پىلەكـەگەينۇدـ راتساجـوگڭۇجـ ـ
.ىتشانىۋاراتيحيراتاڭاجڭىنىسىلاعزوق

‒ىرەدزوراتساجقاپرۇناسىرەبنادلىج100
ڭىن ،ىرەتتەيساقـىلرەگىجـ ىرەتتەكەرالىتابـ
‒كىلرىگزەسنىسىرەگزوڭىنىمىقۋارىۋادءىلىقرا
،سىرەكڭوتىعادنىعىلىشسابايتراپ،پىنىزەسنەپ
،سىلىرۇق ـەنەسلەبـەنىرەتسىـىلۇـامروفەرــ
،پىسالارا ىلىقراىرەلرىمونەمىرادناققىتسىـ
.ىدزاجنىرىجقىتساجڭىنمەتكوك

كىتسينۋمموك قىدلىج100ڭىنىعادوراتساجـ
نىراپاس ڭيپنيجيشيجۋشساب،ادناعلاـەكسەـ
يالىب ىرەبنادلىج”100:ىدەتپىراداسابپەدـ
كىتسينۋمموكـوگڭۇج راتساجـ ادناشاقـىعادوـ
نەمايتراپ رىبءـ پىسەلىاعايتراپ،پىلوبـەتتەينـ
سەرۇك ،پىزىگرۇجـ ڭىلاقـ ،نىرەلەشۇمقادوـ
ىدراتساج ،پىرىتساتقامىتنىـ ىتقىدلادا،پاتسابـ
نەمـايتراپ قىتساج،پەلىگياەدنىرەتسىقىلاحـ

ڭىنمەتكوك نىنىلاجـ ڭىتتلۇـ انىعىروجۋنەدلۇگـ
،پانرا نىسالىعۇشقڭادـ ۋلىتمۇاعلاڭىتحيراتـ
.“ىدەتكەنروادنىعاراپ

ەدنىرەجوگڭۇجادلىج10ـىگەدرىۋادـاڭاج
قىتساجادوگڭۇج،پىسەىلاماسمەتكوكىدنىبيا
.ىداتقىراشىرىجڭىنمەتكوك

ڭىدرىمامـ4ـىلىجراء” ـىعادنىتراـىدلاـ
لۇبــ“نىميانرااعراتساجنەمـىتتىقاۋـىسو
ساب رىبءنەكتىكەبەنىزوڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ
.ىدەپيسنيرپ

‒ەۋشادتەرەشەن20ڭيپنيجيشيجۋشساب
تەرناعادنو،ىدرەسكەتتەمزىقپىرابـەگرەل
ساج ايتراپ...ىدزاجتاحپاۋاجـاعرالىشۋقوـ
،ۋلوبمادانىتارىتساعلاجنىرەتسىتەكەلمەمنەم
اۋحڭۇج نىتلۇـ ىدنىسۋتىمادارىتساعلاجىگڭامـ
كىلرىۋادىدراتساج،پىرۇتەتكىيبقىلايگەتارتس
ىدزىڭام نەپكىلىتكەرۇجـىتكىلىشرەكپاۋاجــ ـ
.ىدەتكەتەجاعۋالاقرا

قالاپاش قاقساـىنۇءـ نەمرەگىجـ اناتتارياقـ
ـــىديەلىگيانىيۇكسەرۇكىدنىسۋلىتمۇ
ساب :ىديوقاعلاـىنانىمڭيپنيجيشيجۋشـ
قىدلىج100 قىروجـ كىتسينۋمموكـ راتساجـ ـ
ڭىنىعادو ڭىنايتراپـ ۋلوبىدناباتـانىعىلىشسابـ
ىدنىس نەنمىنەسـتارۇم،نىعانايترەرىتناباتـ
تاەنىۋنەدلۇگڭىتتلۇ،نىحۋريساياسنىتيابزاج

ادۋسىلاس ڭىلاق،نىشۇكنىتيەلىرەگلىيەدنىپكەـ
نىرانياقشۇكڭەشرىموناقتراترىماتـاعراتساج
.ىدادموس
‒سينۋمموكـ”ـەبيرىجاتىتتابمىقتروتءىسو
ادىعات،پىلاتەباققاشالوبڭىنىعادوراتساجكىت
ڭىت كەبڭەـ ۋنۇسيوبىدزىڭامىگەدنىۋرىڭىسـ
.“ىمەشلو
لىيب ڭايجنيشناۋينىۋنيچـىعاتساج23ـ ـ
ناتوح ىعاتسىقڭودعابىلىۋالۇككاۋاتىنادۋاـ
شىۋاتساب سىتابـىبەتكەمـ كىلوبـ ىراپسوجـ
‒وكاعۋتراعاـۋقوپاعلاجشۇكڭىنىرەلىتكىرە
‒ەشۇمڭىنىتەرتاۋەتوتەمزىقاشنىيوبۋرەبكەم
نەتسۇتـىنۇكـ10ڭىدياـ5.ـىس لونىرۇبـ
ۋاتقىتتۇق ڭىنىسىلانيجـ يەلەكىتىعادروزيۆەلەتـ
.ىدروكنىمىلىتارات

‒نىتىروقىنەبيرىجاتقىدلىج100يجۋشساب”
ناتساب،پالىد قاياـــ ىدراتساجـ ڭىنايتراپـ ـ
تارۇم مىنەســ ڭىنىۋتـ اعلاىدۋرىتسىيۇانىتساـ
‒تەمزىقۋتراعاـۋقوىعادىتاسىگزىگەن.ىديوق
ىرەك وگڭۇجاعرالالاب،زىسزوسء،نەم،ەدنىتەرـ
نىرالاياكيح ‒ۇدىدرالو،پەلەمىگڭايادىعاديوـ
رىموءسىر نىساراقزوكنۇقسىرۇد،نىساراقزوكـ
مىنەس،پىعاجنىعارىشتارۇم،پەتكەتەجاعۋتانرو
.ناۋينىۋنيچىدەدـ،“نىماشاشنىسەلۋاس

)ەتتەب-2ىساعلاج(

قىدنويارـىلايمونوتۆا ڭىنموكتراپـ ىيجۋشـ
نىيەكنەتسۇتىنۇكـ10ڭىدياـ5يۇرڭيشام
‒ىسەمەكەمىتەزاگقىلاحىدنىيەكـىدنىرەگلى
ڭىن ڭايجنيشـ ،ىسەمەكەمـەشمىلوبـ اۋحنيشـ
ڭىنىگىتتنەگا ڭايجنيشــ ،ىگىتتنەگاـەشمىلوبـ ـ
قىلاترو ڭىنىسايسناتسسابايزيۆەلەتــويدارـ
ڭايجنيش سابـ ڭىتقىلاتروـىتقايسـىتكنۋپـ ـ
ادڭايجنيش نىتارۇتـ يادعاجپىرابـانىرالايدەمـ
،پىسىعۇ ۋرەسكەتــ ۋەتترەزـــ ،پىزىگرۇجـ ـ
‒جنيشىرەبناتتىقاۋقازۇڭىنىرالايدەمقىلاترو
ڭىنڭاي روزنىرەتسىقىلىتقىنرو،ۋماد،امروفەرـ
نەپشۇك ،پىتياسىعلاانىعىدناعاتتاۋقـپادلوقـ
‒كىدزۇنىعىلىدلازبارىعۇتڭىنىرالايدەمقىلاترو
زىس ،پىرىدنەلەلۋاسـ ڭىننىروـىتكىلىگرەجـ ـ
،ڭىنىساكيمونوكە ڭىنىماعوقـ تەمزىقـانىۋمادـ
،نىساياكيحوگڭۇج،پىلاسشۇكادىعاتەگۋەتو

ڭايجنيش ايتراپ،پادنايابيادىعاديونىساياكيحـ
ڭىنىياتلىرۇقـ20 نەپسىڭەجــ نىۋلىشاـ سىءـ
تىمۇءنىرالۋلاىسراقنەمىرەتتەكەراكىدنىزۇج
.ىتتە
راسابنىروڭىنموكتراپقىدنويارـىلايمونوتۆا
ـۋرەسكەت،پىسىعۇيادعاجۋويڭۇجىحىيجۋش
.ىدلوبەگرىبەدۋەتترەز

ەشمىلوبڭايجنيشڭىنىسەمەكەمىتەزاگقىلاح
،ەدنىسەمەكەم ڭىنىگىتتنەگااۋحنيشـ ڭايجنيشـ ـ
ايزيۆەلەتـويدارقىلاترو،ەدنىگىتتنەگاەشمىلوب
ساب ڭىنىسايسناتسـ ڭايجنيشـ ەدنىتكنۋپسابـ
تەمزىقيۇرڭيشـام ،ىرەلەملوبـ ،رالايدۋتسـ ـ
اعرالىتقايسىعىلاترواكينحەتـايدەمـىلاپسىعوت
،پىرىك ‒روتكادەرـىشلىتءىگەتپەشىشنىرىبءـ
نەمرال ‒ايدەم،پىرىتسىۋارىكىپ،پىسەلەمىگڭاـ
ارىتسىعوتىدرال ڭىنىرالايدەمقىلىپلاج،ۋتىمادـ

‒ەدمىنوتاراپقاىگەدلىتپوك،ىبىتراتءتەمزىق
ڭىنىر ،كىلىشلىتـ ،ىعىلروتكادەرـ تەنرەتنيـ ـ
‒رىمونايزيۆەلەتـويدار،ۋنالادياپنانىساكينحەت
نەمىرەل ،ۋتماقـ پاپساسەبـ ىنىسوقرالىدنىرادـ
ىسىلىرۇق ىدراليادعاجـىتقايســ يەجگەـ ــ
تىگۇـتاراپقاىتكىلىشپوك،ىتسىعۇـىليەجگەت
نىتەمزىق لىڭوكــ ،ايوقـ نەپكىلىشنەپسىيۇسـ ـ
يادىعاديو ادنىسالادقاتيابڭىنڭايجنيش،پەتسىـ
زىعان ‒زاپماليو،ىتكىدنەگەروك،ىتكىلىدمىزوتـ
،ىتقىد ۋزاجـ نىتەلىباقـ ،پادڭىشـ ـىتكىروكـ
ىدڭايجنيش ،ەدرۇتـۆيتكەيبوـ ىدناج،ىيانىشـ
.ىدرىدناتتىباشاعۋالراباحيادىعاديو

يالىبيۇرڭيشـام نادرادلىجقىۋج:ىدەدـ ـ
ىرەب ڭىتقىلاتروـ ىرالايدەمنىتارۇتادڭايجنيشـ
قىدماعوقسىرۇد رىكىپـ ىدناباتـانىسىلاتەبـ ـ
شۇكنانىعاجكىلىدمىنو،نىپرەس،تىقاۋ،پىلوب

ڭىتقىلاح،ىعىلىتقىنروماعوقڭىنڭايجنيش،پىلاس
شىنىت ،رىموءــ تاشـ نامىداشــ كىلىشرىتـ ـ
ىۋرىشەك نىشۇءـ لىبادـ پىعاقـ ۋەدنۇـەناجـ
،پاتسات ،ىلايەديـ ،ىتقاۋشـ پوترىبءـىلاپاسـ
‒ڭايجنيشڭىتقىلاترو.ىدراعىشنىرالراباحتىگۇ
نىتارۇتاد ڭىنىرالايدەمـ نىياتلىرۇقـ20ايتراپـ
،ۋەتتىگۇ،ۋلاـىسراق ۋرىدنەلىتكەيادـ ىدنىسـ ـ
ىنىكە”،پىتەۋاقراپاتقىمىنىلەجىگزىگەنىسو
‒ىتكەنروكنىزىڭامىشۋشەش“ڭىدۋرىدناتقارۇت
،پىرىدنەل ـاشوگڭۇجرىۋادءـاڭاجڭيپنيجيشـ
مزيلايستوس نىسايەديـ يەلىرەكشىـ يادىعاديوـ
،پەتتىگۇ يادىعاديوـ ،پىرىدنىسۇتءـ كىدنىزوـ
،نىراتقىلىدلازبا مىلرۇعانانىرادلورـ يادىعاديوـ
،پىرىدنەلەلۋاس ىدرازانــ ـىگەدرىۋادـاڭاجـ
ڭىنايتراپ ىدڭايجنيشــ ۋلاسـەگنوجـ ـىپلاجـ
نىسابوج ەگۋرىدنەلىتكەيادلادءـەملاد،قىلوتـ

،پىرىدنالرىعوش قىلاحـ ڭىنىساراقۇبـ كەرۇجـ
نىنۇء ،اراسپوكەدىتپىتء،پىتەسىڭاىيانىشـ
ىگەدرىۋاداڭاج،پىراعىشىدرالىدنىۋتـىلەبۇس
ىتتاۋقاعۋرۇقڭايجنيشكىتسيلايستوساشوگڭۇج
شۇك نىۋرىتسىيۇـ ىلايمونوتۆا.نىمەتەتىمۇءـ
ـتراشانىشلۇقتەمىكۇنەمموكتراپقىدنويار
يادعاج ،پىتاراجـ ،پىتيەشۇكىتقىدزىساماتماقـ
ڭىتقىلاترو ادڭايجنيشـ نىتارۇتـ ڭىنىرالايدەمـ ـ
يادىعنىرۇبنىۋماد پادلوقـ ،پاتتاۋقــ اشاماتـ
تەمزىق ڭىنڭايجنيشەتكىلرىب،پىتاراجنىساتروـ
ڭەكمىلرۇعانا،يادىعاديومىلرۇعانانىنۇءاشامات
.ىداتارات
،نەباكنەداقنانىرالىشسابنويارىلايمونوتۆا
نۇس يەمڭۇحـ رالىلراتاقـ يادعاجـ ،پىسىعۇـ ـ
.ىتسانىتاقەگۋزىگرۇجۋەتترەزـۋرەسكەت

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

قىتساج مەتكوكـ ،ىداتادنىۋتتىمۇءزىسكەشـ
راتساج مەكروكـ قاشالوبـ تلۇرىبء.ىداتاراجـ
قىتساج تىمۇءـەگمەتكوكــ ،پىتراـ قىتساجـ ـ
ىدمەتكوك ادناعاتقاسـىگڭامـ پىنەدلۇگ،اناعـ
.ىدالايماد

كىتسينۋمموكـوگڭۇجـىنۇكـ10ڭىدياـ5
راتساج نىعىدلىج100ڭىنىعىدناعلىرۇقـىعادوـ
ۋاتقىتتۇق ىسىلانيجــ ەدڭيجيەبــ نەپتاناتلاسـ ـ
ىدلىزىكتو ساب.ـ اتسىلانيجڭيپنيجيشيجۋشـ
ىدزىڭام زوسءـ ،پەليوسـ نادلىج100ـ ىرەبـ
‒ناباتسامىعزىمڭىنىعادوراتساجكىتسينۋمموك
اعايتراپ،پىساقالۇقەنىزوسڭىنايتراپنەپقىلىد
نەكسەلى قىتساجـ نانىرىقراءانىراپاسمەتكوكـ
الىرىياق ڭىنىعادوراتساجكىتسينۋمموك،پاراقـ
ڭىنايتراپ ىرىبءنىزىءڭىنىرىبء،ادنىعىلىشسابـ
ناقساب قاپرۇراءـ ىدراتساج،نىرەلەشۇمقادوـ
،پىرىتساتقامىتنى ىلۇڭىنىتلۇاۋحڭۇج،پاتسابـ
ۋرىساەگەزۇجنىنامراوگڭۇجىدنىسىۋنەدلۇگ
‒ناتقارۇتقىلوتنىسەلۇىدزىڭامناقسوقنىشۇء
راتساجنەمىعادوراتساجكىتسينۋمموك،پىرىد
ڭىنىتەمزىق يحيراتـــ نىرەلەبيرىجاتـ ڭەرەتـ ـ

،پادمىياب زىمىنامازـ تىمۇءىتسالىقىانىراتساجـ
،پىترا راتساجكىتسينۋمموكـىگەدرىۋادـاڭاجـ
پالاتنىقياەگۋەتسىيادىعاديونىتەمزىقـىعادو
ىديوق ساب.ـ ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ ىدزىڭامـ
ەدنىزوس اعراتساجڭىنىتەتيموكقىلاتروـايتراپـ
نەگەد كىتسينۋمموكنەمىعىلروقماقىتسالىقىـ
‒ىدنىتەرەبنامءاشقىرياەنىرەتسىىعادوراتساج
،ىدلىتماقـىگ ،قىلايەدي،يساياسىتشۇكـاساـ
،قىلايگەتارتس كىلىشكەتەجـــ اقتاپيســ ـەيــ
،پىلوب اڭاجــ راتساجـوگڭۇجـىگەدرىۋادــ ـ
راتساجـەناجـانىسىلاعزوق ۋساباعلاـەنىتەمزىقـ
نىسىلاتەب نىمەشلوۋنۇسيوبىلرىبۇتء،پادنىقياـ
.ىدەلرىزا

ڭىدراتساج ىرىدعاتـ نەدلەجەـ نەمرىۋادـ ـ
زىعىت پىسىناليابـ نىيپاىعلىجـ1840.ىداتاجـ
نانىسىعوس يالىتراجپەدنىترىبوگڭۇجنىيەكـ
،راتو يالىتراجـ قىدلادوەفـ ،پىلانياـاعماعوقـ
تەكەلمەم ،پىلەزيۇكقىلاح،پارىشۇـاققىلروقـ
تەينەكرو راتپىرىكـاعڭالابوزـ اۋحڭۇج،پىلوبـ
نادوس.ىدارىشۇەكتەبۋانناعاملوبنىرۇبىتلۇ
ەگەزۇجنىۋنەدلۇگىلۇڭىنىتلۇاۋحڭۇجپاتساب

ۋرىسا ڭەڭىنىتلۇاۋحڭۇجنەمىقلاحـوگڭۇجـ
نەكتەقرۇبىلىجـ1919.ىدلانياانىنامراـىلۇ
رىمامـ4 ىسىلاعزوقــ ،ەگمزيلايرەپميــــ ــ
ناعرۇتىسراقىدلىسەكـىدلىزۇءـەگمزيلادوەف
قىدلىشناتوـىلۇ لو،سىلاعزوقكىتسىرەكڭوتـ
ڭىنمزيسكرام ادوگڭۇجـ اڭاج،پەبەجنىۋلاراتـ
قىلايتاركومەد ،ىتشانىعىدلىمىشڭىتسىرەكڭوتـ
يادنوس وگڭۇجقاــ ڭىنىراتساجــ ـوگڭۇجـ
‒ەلىدنىپكەنىتەتەلىرەگلىنىسىرەگزوڭىنىماعوق
نانىعىدناعلانياــەنىر ىدرەبكەرەدـــــ .ــ
‒ىسىلەكەگەينۇدىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇج
نەم اۋحڭۇج،ىدۋتلەنەكاقتىقابنىقلاحـوگڭۇجـ
نىتلۇ ىتاسقامىگلەۋاڭىنىزوءىدۋرىدنەدلۇگـ
نەم پىتەـىشىروبـ ،پىرىدناتقارۇتـ نىرازانـ ـ
اعراتساج ڭىتسىرەكڭوت،پىرادۋاــ نىتىمۇءــ ــ
قاياـناتسابنىتەمزىقراتساج،پىتراـاعراتساج
ڭىنايتراپ ىدزىڭامـ ـ1922.ىداناسىتەمزىقـ
كىتسينۋمموكوگڭۇجىنۇكـ5ڭىدياـ5ـىلىج
ڭىنىسايتراپ ادنىعىلىشسابنەمىعىلروقماقـەكىتـ
وگڭۇج كىتسينۋمموكـــ راتساجـــ ـىعادوــ
ىعىدناعلىرۇق ىدنالايراجـــ لۇب.ــ ـوگڭۇجـ

ادنىحيراتـىسىرەكڭوت ىسىلاعزوقراتساجەناجـ
!ىدالانامءكىتسەلەبادنىحيرات

ادلىج100 زىسكىدزۇـ 100،پاساجسەرۇكـ
ادلىج سىڭەجـ نىرىجـ پاقرىشـ ؛ىتتراتـاعلاـ ـ
،نەمىناعلوبـەشىلرۇترىۋادء قىتساجـ مەتكوكـ
پىسىنالياب ىداتاجــ قىلايتاركومەدـاڭاج.ــ ـ
سىرەكڭوت ‒قىروقنەدۋرەبنابرۇقەدنىلىگزەمـ
كىتسيلايستوسنادۋاساجسەرۇكەگوتناق،ياپ
سىرەكڭوت سىلىرۇقـەناجـ يابناياەدنىلىگزەمـ
،پىساقياش نەپقىلىلرىجاقـ ،نىيەدەگۋتەكەبڭەـ
‒سيلايستوسەناجناقشاكىسە،ناعاساجامروفەر
كىت ۋرىدنادنامازىسوـ ڭىنىسىلىرۇقــ ـاڭاجــ
ەدنىلىگزەم نەپقىدلىتابـ ،پاليوتاـ نەپقىدلىتابـ
،پەتسى اقتلاسـ كىلىشكەتەجــ نادو،نەدۋتەـ
كىتسيلايستوسـاشوگڭۇج ەنىزوەدرىۋادـاڭاجـ
ىلرىجاق،ەگۋرىدنەتتەۋلانىزوء،اعۋلوبىدمىنەس
رەكسىاد ،نىيەدـاعۋلوبـ نادلىج100ـ ىرەبـ ـ
كىتسينۋمموكـوگڭۇج راتساجـ ادناشاقـىعادوـ
نەمايتراپ رىبءـ پىسەلىاعايتراپ،پىلوبـەتتەينـ
سەرۇك ،پىزىگرۇجـ ڭىلاقـ ،نىرەلەشۇمقادوـ
ىدراتساج ،پىرىتساتقامىتنىـ ىتقىدلادا،پاتسابـ

نەمـايتراپ قىتساج،پەلىگياەدنىرەتسىقىلاحـ
ڭىنىمەتكوك نىنىلاجـ انىعىروجۋنەدلۇگڭىتتلۇـ
،پانرا نىسالىعۇشقڭادـ ۋلىتمۇاعلاڭىتحيراتـ
ادنىعاراپ ىدەتكەنروـ ساب.ـ ڭيپنيجيشيجۋشـ
ڭەرەت پاتاـ يەدنەكتەسروكـ سامىعزىم”:ـ ـ
نەپقىلىدنابات قىلاحنەمايتراپ،پىسەلىاعايتراپـ
نىشۇء ۋسەرۇكـ كىتسينۋمموكـــ راتساجــ ــ
نادلىج100.ىشىروب،ىتاسقامىگلەۋاڭىنىعادو
ىرەب ڭىنايتراپـ ىدنەمراپــ ،ادنىعىلىشسابــ ـ
كىتسينۋمموك راتساجـ ىتتاسقامىگلەۋاىعادوـ
،ياپتىمۇ ىتشىروبــ كىرەبـەتسەــ ،پاتقاسـ ـ
ڭىدراتساج ڭىنىرىبء،پىرۇجءەدنىگەلىعڭىدلاـ
ىرىبءنىزىء ناقسابـ قاپرۇراءـ ىدراتساجـ ـ
ىدمىنەس ،ەگۋەدمەكەبـ ەگۋسەلىزىعىتاعايتراپـ
پىرىتسادمىيۇ ەناجــ ،پەتكەتەجــ ڭىتتلۇــ ـ
ۋزىكتەجلوقانىعىتتازاڭىتقىلاح،ەنىگىدزىسلەۋات
ڭىتتەكەلمەمـەناج ،نىۋنەتتەرىدۇقـ ڭىتقىلاحـ ـ
نىتىقاب ۋرىساـەگەزۇجـ ،پىسوقشۇكادنىلوجـ
اۋحڭۇج ڭىنىتلۇـ ەدنىسىرەدۇىۋنەدلۇگـىلۇـ
.“ىدزاجنىناتسادقاقساڭىنمەتكوكقىتساج

)ەتتەب-2ىساعلاج(

ىدزاجنىناتسادقاقساڭىنمەتكوكقىتساجەدنىسىرەدۇىۋنەدلۇگىلۇڭىنىتلۇاۋحڭۇج
ەدنىنوجۋرىدنەلىتكەياد،ۋنەريۇنىزوسءىدزىڭامنەگەليوسادنىسىلانيجۋاتقىتتۇقنىعىدلىج100ڭىنىعىدناعلىرۇقىعادوراتساجكىتسينۋمموكوگڭۇجڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب----

ىسىشۋلوشڭىنىتەزاگقىلاح□

!“رادزىڭىلىتمۇاعۋرۇقوگڭۇجمەكروكمىلرۇعانانەمىرەتيادڭامەناجنەمىتاساراپ-لىقاڭىنمەتكوكقىتساج”

ىدزىگرۇجۋەتترەز-ۋرەسكەت،پىسىعۇيادعاجادنىرالايدەممىلوبءرىبءنىتارۇتادڭايجنيشڭىتقىلاترويۇرڭيشام
ىدلوبەگرىبەدۋەتترەز-ۋرەسكەت،پىسىعۇيادعاجۋويڭۇجىح

ڭىنىگىتتنەگااۋحنيش□ ىرەلىشلىتـــــ ـــ
ەۋياۋح،ڭۇسۋايشڭاج
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نەشانيماجلۇگ:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

ڭىديا-5.ىديالراباحڭايڭاجزىمىشلىتء
ىعلىج-2022ىسەمەكەمكىلىشمىكا-ىنۇك-11
رەليلاۋ-ىكتەر-9 تەمزىق- ،پىشانىسىلىجامء-
قىتقاميا قىتسىلىتاراج-- قىلياب- ،ىسەمەكەم- -
سانىتاق لامىسات-- ناعلاساعاترو-ىسەمەكەم-
كىتسەڭەك-ىتسىتاق ىدراتپىرىقات- .-ىتسادلىقا-
قىتقاميا ڭىنموكتراپ-- راسابنىرو-- ،ىيجۋش-- -
كىلىشمىكا ڭىنىسەمەكەم- ناقۋەلوتنىدياىيلاۋ-
ىتسىلىجامء ىدراقساب------ زوسءىراء--- --
.ىدەليوس
‒الاق-نادۋا:ىتتەپالاتىدرالانىمسىلىجامء

ىعاتقاميا،رال ىتسىتاق-- رالۋارات-- زىسكىدزۇ- -
تروتء” ‒مىنەستروتء”،پىتيەشۇك“ىدمىنات-
،پەدمەكەب“ىد ،پادنىرو“ىدۋاعروق-ىنىكە”-
لىساج ‒ەتوكڭىناترو،پىتەىشكەتەجىدۋماد-
،ىگىلىدمىر نەك-- ،ىرانياق-ىعىلياب- -اعۋشا-
ىگىلىدمىسەليۇ ەناج-- پىساك-- ڭىنىسالاس-- -
ىۋسالانرو ىدرالروتكاف-ىتقايس- ساتۇترىبء-
،پىرىتساليو ڭىنايگولوكە- لىزىق- ،نىعىزىس- -
نىتاشا،نىتيالراب،پاتقاسڭاتاقنىگەشىگنەموت
ىدنىيۇتء ىدرەلرىڭو- نەك،پالراپسوجيملىع-
نانىعىلياب ىدنەشەك-- ۋنالادياپ-- نىيەگڭەد- -

‒ىلىشرەكپاۋاجزوءرالۋاراتىتسىتاق؛ۋتالىراعوج
نىگ شۇكنەككىرىب،پىسەكياسزىعىت،پالاقرا-
،پىرىتساتپىلاق رازاب- نەم-ىسىنارۇس- پىساك-
ڭىنىسالاس ڭىتقىلياب،پالاعاداق-ىتىجءنىۋماد-
ىدنىيۇتء ‒ىشاۋراشىلاملانيا،انىرالالاسپىساك-
قىل پىساك- انىسالاسپىساكەشكەرە،انىسالاس-
پىسەلەكەساب،پىتەكىلىشكەتەج-انىۋنالرىعوش
ىۋەلەمرەكتو مىلرۇعانا- پىشا،لادء--ەملاد- -
ىۋلىنالادياپ مىلرۇعانا-- ىراعوج- ،ىدمىنوء- -
ۋالىقاب ،ۋراقساب-- تەمزىق- ىۋەتو- مىلرۇعانا- -
،ىتقىلىعڭىت نەپقىلياب-- ىۋرىدنادزىساماتماق-- -

مىلرۇعانا ىدنەمراپ- نەك- نىعىلياب- ۋرىتسەلۇ-
ىدۋالرابنىعىليابنەك،پىرۇقلەدەجنىسەيۇج
پىشا-ەناج ىدۋنالادياپ- ۋتەلىرەگلىىتپىتراتء-
كەرەك نەك.- ۋات- ،نىمەلوكڭىنىرادنىروپىساك-
نىمىلىرۇق ىدۋەتتەر- ىدزىڭام- ،پىتەنىيۇتء-
‒ەلىرەگلىىدۋرىتكىرىب-ۋاتقادانىعىقۇۋشانەك
‒رىدنالاعلۇترىبءىدۋتىروق،ۋاتپىرۇس،ۋشا،پىت
ناع نەك- نىبوت-ىبىساك- ،پىرۇق- ىساكينحەت-
پىساك،قىزو ىسالاس---- ىگەبزىت---- -----
مىنوء،نىزۇ ىرۇتء- ،لوم- ەمەتسۇ- ىنۇق-- --
ىراعوج ،ۋرىتساتپىلاقنىمىلىرۇقىسالاسپىساك-

نەككىرىبۋەرەد سىلىجامء-- ،پىشا--- نىتلا- -
نەك نىعىلياب- ۋرىتكىرىب- ىدرەتسى-ىتقايس- -
،پىسادلىقا قاميا-- ىگەدنىشى- نىتلا-- نەك- -
نانىعىلياب ىراعوج-- ىدمىنوء-- ىدۋنالادياپ- -
،پىتەلىرەگلى قاميا--- ،ڭىنىساكيمونوكە- --
ڭىنىماعوق ىراعوج- ۋتەلىرەگلىنىۋمادىلاپاس-
.كەرەك
قاميا ،ڭۇييل،ڭايچيۇگەۋشنانىرالىشساب-
ىتساراقەتوتاققاميا،مۋيقرىدناكس،ڭىفناي،يلا
ىتسىتاق ڭىدرالۋارات-- ىراتسادلوج-ىتپاۋاج- -
.ىتسانىتاقەكسىلىجام

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

)ەتتەب-1ىساب(
نانىياتلىرۇق-18-ايتراپ ىرەب- ساب- يجۋش-
اۋحڭۇجڭيپنيجيش ڭىنىتلۇ- ىۋنەدلۇگ-ىلۇ- -
‒نىزۇجەينۇدەناجنىيادعاجىپلاجقىلايگەتارتس
ادلىج100ەد ناعاملوب- قانايتىتسىرەگزوروز-
،پىتە ،پىتەكىلىشكەتەجىزوء،پالابوجىزوء-
كىتسينۋمموك-ىگەدرىۋاد-اڭاج ىعادوراتساج-
راتساج-ەناج قىلروقماق-ىتسالىقى-ەنىتەمزىق- -
راتساجەناجىعادوراتساجكىتسينۋمموك،پاساج
ەدنىتەمزىق ڭىت- ىدۋزىكتەجلوقەگرەلەجيتان-
ىتتەلىرەگلى ،پاتسۇۋت.-- رادعاب- ،پەلىگلەب- -
پاتسۇلور لوج-- ،ىداتساب-- ساب-- يجۋش-
ڭىنڭيپنيجيش راتساج- -ىگەدنىنوج-ىتەمزىق-
ىدراتساجيادناقرىۋادءاڭاجىسايەديىدزىڭام
ىۋلۋاب ،كەرەكۋلۋابيالاقىدراتساج،كەرەك-
يادناق كىتسينۋمموك- راتساج- نىعادو- ۋرۇق- -
،كەرەك كىتسينۋمموك- راتساج- نىعادو- يالاق-
ۋرۇق كەرەك- قىتسىلاتەب-ىتقايس- ،ىتتاپيس- -
يادعاج-ىپلاج ىتتاپيسقىلايگەتارتس،ىتتاپيس-

اڭاج،پىرەبپاۋاجڭەرەت-اعراتپىرىقات-ىلەلەك
،ەگۋەتسىيادىعاديونىتەمزىقراتساجىگەدرىۋاد
‒ىشسىلىرۇقراۋرىقڭىنمزيلايستوسنىشۇءايتراپ
نەمىرال نىرالراسابزىء- -ىلرىبۇتء-اعۋلۋاب-
ۋنۇسيوب رىدلومء-پومء”.ىدەلرىزانىمەشلو-
تابباحام كەت- نەگەد“ىدالانرااناعاعوگڭۇج-
نەنىگەرۇجڭىنىراتساجوگڭۇجنامازىسوزوسء
ناققىش قادوڭىلاق.ىدلانيا-ەگنۇ-ىتتاۋقڭە-
،ىرەلەشۇم راتساج- نەپقىلىلاناس- تەدنىمرىۋا-
،پالاقرا ڭىنىتاس-ىگزىگەن- ەنىبەش-ىشنىرىبء-
يەلىرەكشى ،پىراب-- قىتساج- ىدمەتكوك-- --
اۋحڭۇج ڭىنىتلۇ-- ىۋنەدلۇگ-ىلۇ-- ىدنىس- -
،پىتانياجادنىلوجۋرىساەگەزۇجنىنامراوگڭۇج
ىتتاپيسيحيراتەدنىرەتسىتەكەلمەمنەمايتراپ
،ەگۋتەج-اقسىبات يحيرات- سىرەگزو-ىتتاپيس-
قىتساج-اعۋرىدۋت مەتكوك- شۇك- نىراتتاۋق--
.ىدانرا

حيرات نەپ- :ىدەدلەلادقىلوتىنانىمتايلاما-
ەگزىمىرەتسى--ىسايتراپكىتسينۋمموك-وگڭۇج

قىلىشساب نىتەتە- ،يادناقتيااستيا؛شۇكىقتيۇ-
،ىگەرىتڭىنىتلۇاۋحڭۇجەناجڭىنىقلاح-وگڭۇج
ڭىدراتساجڭىلاق،ۋتەكىدلىكاۋاعراتساجڭىلاق
انىۋادلوق ،ۋلوب--ەي--- ڭىلاق- اعراتساج-- ---
-نەتسىڭەجزىسكىدزۇڭىدزىمايتراپ--ۋنەيۇس
ڭىنايتراپ.ىلىپەكىدزىڭامڭىنىۋتەج-ەكسىڭەج
ىدنابات-انىعىلىشساب ۋلوب- كىتسينۋمموك--- -
راتساج ڭىنىعادو-- نابات-- رەرىت-- ،ىعانايت- -
ڭىنايتراپ ىدنابات-انىعىلىشساب- ادناعلوب- ،اناع-
كىتسينۋمموك راتساج- ىدراتساج-ىعادو- اعلا-
اعۋساب ،پىرىتساتقامىتنى-- ،پاتساب-- -وگڭۇج-
نەپسىلاتەبيساياسسىرۇدڭىنىسىلاعزوقراتساج
نىۋساب--اعلا ەتەلىرەگلى-- ىليەم.ىدالا--- --
،ەدنەكتو ەدرىزاق- ،نىسلوباتقاشالوب-ەسەمەن-
ڭىنىتلۇاۋحڭۇجادناشاق-ياقىراتساجوگڭۇج
نىۋنەدلۇگ--ىلۇ ەگەزۇج-- ىعادۋرىسا--- ---
ىراتساجوگڭۇجىگەدرىۋاداڭاج.شۇكدراگناۆا
ىدزىڭام،پىۋت-اتقاش-اشامات پالاقراتەدنىم-
،رىتو نىگىلرەكسى-نىرادڭىدرالو- نىتيەلىگيا-

زىسكەش-ىسانحاس ،ڭەك- ىدنامرا- -ەگەزۇج-
ڭىنىۋرىسا زىسكەش-ىعاشالوب- -اڭاج.-ىلرۇن-
ۋەتكەتەجىعادوراتساجكىتسينۋمموك-اتقىروج
،نىتاۋق ۋرىتسادمىيۇ- ،نىتاۋق- تەمزىق- ۋەتو- -
نىتاۋق ،پىتيەشۇك- ڭىلاق- ،نىرەلەشۇمقادو- -
ىدراتساج ،ىتتارۇم- كىلىشرەكپاۋاج- اعۋالاقرا-
،لىتاب ەگۋزىگرۇجسەرۇك،ىدمىزوتء-اعاپاج-
لىيەپ پىلوبنادراتساجىسقاجىگەدرىۋاداڭاج-
،ەگۋلىتەج قىتساج- ڭىنمەتكوك- كىلىدنەسلەب- -
نەم-ىشۇك قىدزاپماساج- ىتتلۇىلىقرا-ىتاۋق-
نىنىقساتىگمەتكوكناعناقرىۋبڭىدۋرىدنەدلۇگ
،اعۋتالۋاق ‒ىتاساراپ-لىقاڭىنمەتكوكقىتساج-
نەم يادڭام-ەناج- مەكروكمىلرۇعانانەمىرەت-
ۋاتساب،ۋرىتساتقامىتنىاعۋلىتمۇ-اعۋرۇق-وگڭۇج
!كەرەك

‒اشالوبڭىتتلۇ،ادراتساجىتىمۇءڭىتتەكەلمەم
ادراتساج-ىع ىۋنەدلۇگىلۇڭىنىتلۇاۋحڭۇج.-
‒قاپرۇ،ەدنەگلەكپىياس،ىنامراوگڭۇجىدنىس
نات ناقساعلاج-اققاپرۇ-- ڭىدراتساج- شۇك- -

پاعلاج اققىدلاەرادنىسىرابىۋزىگرۇجسەرۇك-
ىدالانيا زىبء.- -ىقتيۇ-ىتسادلوجڭيپنيجيش-
نەكتە ەنىگەرىڭوتڭىنىتەتيموكقىلاترو-ايتراپ-
مىلرۇعانا زىعىت- اڭاجڭيپنيجيش،پىساتقامىتنى-
ىشكەتەجنىسايەديمزيلايستوساشوگڭۇجرىۋادء
،پىتە ڭىدۋرىدناتقارۇت-ىنىكە”- -ىشۋشەش“-
نىنامء يەلىرەكشى- “ىدمىناتتروتء”،پىنىعۇ-

،پىتيەشۇك تروتء”--- ىدمىنەس- مەكەب“-- -‒
ىنىكە”،پەد ىدۋاعروق--- ساب،پادنىرو“-- -
ڭىنڭيپنيجيشيجۋش نىسامرىسپات-ىتسالىقى- -
ياق اعلاەرەدۇ،پاتقاسكىرەبەتسەادناشاق--
‒نىزۇجسىء،پىزىگرۇجسەرۇكىگڭام،پىساب
نەبزىمىتەكەراكىد ڭىنىياتلىرۇق-20-ايتراپ- -
نەپسىڭەج ‒ستوسياپپاج،پىلاىسراقنىۋلىشا-
كىتسيلاي ناعنادنامازىسو-- تەكەلمەم- ،ۋرۇق- -
اۋحڭۇج ۋرىساەگەزۇجنىۋنەدلۇگىلۇڭىنىتلۇ-
‒ىراتساجوگڭۇجىگەدرىۋاداڭاجادنىعىروجىلۇ
!قىيازاجنىۋاراتىلالىعۇشڭىن

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

)ەتتەب-1ىساب(
قالاپاش ەدۋرىدنەتتەرىدۇقىتتەكەلمەم-ىنۇء-
نەم نىمراب-- نىتيەد--- سامىنيا-- -ىنەداۋ--
---ىدالايراج
راتساجكىتسينۋمموكڭيپنيجيشيجۋشساب
نىشۇء-ايتراپ-انىعادو ىدناباتەگۋەلەيبراتمادا-
،ۋلوب ەدرۇت-ىلاناس- كىلىشرەكپاۋاج- ،ۋالاقرا-
ىتكىلىشرەكپاۋاج ڭىلاق،ۋتەادا-- نەمراتساج- -
كەرۇج ،ۋرىتسىعوت- سىرەكڭوت-ەنىزو-زوء- -
لىتاب-اعۋاساج اعلاىتتىمۇءتروتءىدنىسۋلوب-
،پىيوق ادناشاقڭىدرالو- ڭىنىراتساج-وگڭۇج-
قىلايەدي كىلىشكەتەج-انىۋساب-اعلا-اتقاج-- -
نىتەتە يساياس- ،نىۋلانيا-ەكپەتكەم- ادناشاق- -
نىراتساج-وگڭۇج سەرۇك-ىگڭام- -اعۋاساج-
ادناشاق،نىۋلانياەكشۇكلىشيوتانىتارىتسادمىيۇ
ڭىنايتراپ نەمراتساج-- سىنالياب- -ىعادۋاساج-
كىرەبڭە ،ەنىرىپوك- ،نىۋلانيا-ەنىرەكەناد-- -
ادناشاق ،پىسەلى-ىتىجء-اعايتراپ-- ڭىدرىۋادء-
ەدنىگەل-ىعڭىدلا نىۋلوبمىيۇتازونىتەرۇج-
.ىتتەتىمۇء
رىبء ڭىدلىج- كىتسينۋمموك-وگڭۇجادنىدلا-
ىسايتراپ ڭىنىعىدناعلىرۇق-- نىعىدلىج100-- --
ۋاتقىتتۇق ادنىسىلانيج---- كىتسينۋمموك---- --
راتساج ،ىرەلەشۇم-ىعادو--- رەلرەنويپ--- ---
ىرەدلىكاۋ قاقسا- نەمنۇ- ،ايتراپ”:- زىسڭالا-
،زىڭىلوب ەدۋرىدنەتتەرىدۇق-ىتتەكەلمەم- زىبء-
نەگرەبنىترەسقىتساجىدنىبياپەد-،“زىمراب
.ىدە

ەدزەك-ىسو ساج- ،پىرۇتپاراقاعراتقاپرۇ-
قىتساج”:پاتساتۋەدنۇڭيپنيجيشيجۋشساب
ڭىنمەتكوك تەلىباق- قىدزاپماساجەناجىتاۋق--
ىلىقرا--ىتاۋق ڭىتتلۇ-- ىۋنەدلۇگ- ىدنىس- -
مەتكوك نىنىقسات- ،پىتىقلوت-اناقرىۋب- قىتساج-
ڭىنمەتكوك لىقا- نەمىتاساراپ-- يادڭام-ەناج-
نەمىرەت مىلرۇعانا- مەكروك- -اعۋرۇق-وگڭۇج-
.ىدەد-“!رادزىڭىلىتمۇ
ساب ڭىنڭيپنيجيشيجۋش- ەنىزوسىدزىڭام-
لىكۇب رالىعادڭالا- قالاپاشۋزىق-اتياق--اتياق-
.ىتقوس
نەكتويەتكوكىدلىج100ىنۇءقالاپاشلۇب
قىتساج مەتكوك- نىساينوفميس- ،پىرىتسىعوت- -
تەمرۇقەگرىۋاد،پاتقاسكىرەب-ەتسە-ىتحيرات
،پىرىدلىبء ىتقاشالوب- ،پىلا-ەكتەب-- ىدلاز-
.ىدرىتقىرىعڭاج
‒يەمرەبىجايازىتقاشلىسەىنۇءقالاپاشلۇب
نىت پىتادنىقسات- ،نىشۇكۋەلىرەگلىيەدنىپكە-
كەرۇج سىڭەج،پىرەبترەس،پەلەنيەبنىنۇء-
.ىدرۇتپىرىعڭاجقازۇ-قازۇ،پىتەلەۋانىرىج
زوسء ڭيپنيجيشيجۋشساب،ڭوسناعاتقايا-
نانىنرو قادوىعادڭالا،پىعوسقالاپاش،پىرۇت-
،ەنىرەلەشۇم ،نىگەلىت-ىگزى-اعراتساج- ڭەرەت-
.ىدرىدلىبءنىتىمۇء
ىيانىش كەلىت--- يەدنىپكە-- -ەگۋەلىرەگلى-
---ىدرىدنەلرەگىج

ادايپميلو-ويكوت” ،نىيەكنانىسىراجتروپس-
‒رىيۇرەدلىكاۋەيبراتەنەدڭىدزىبءيجۋشساب

نەبزىمەم نەكسەدزۇج- نىتالوب- نىگۇب.- ساب-
‒مىعالۇقتەادىعاتنىزوسءىدزىڭامڭىديجۋش
ىعلوجىسو.“مىدلاتىباشەشنەتوت،پىتسەنەم
ۋسانىتاق-اقسىلانيج ،نىشۇء- ڭىدرادلىج-”90-
ناداكيتسانميگ،“-ىگەلۇت ادايپميلو- ىنويپمەچ-
ادنىسىراجتروپسادايپميلوويكوتڭايۋيلناعلوب
قىليس ادناعلا- نىمىيكىدڭەرالالىزىقنەگيك-
.ىتپىلەكپىيك

ڭىنىرالىشتروپسوگڭۇج،ڭىنىراتساجوگڭۇج”
‒ەلمەملو،ىۋتتەكەلمەم-ىناعلىماج-انىساقرا
‒ماناسىنڭىنمىزوءنەم.ىدەتەكىدلىكاۋەكتەك
،پەدمەكەبەد-ىتپىتءىد نادلىج2- ىگنىيەك-
جيراپ نەممىشۇكرابانىسىراجتروپسادايپميلو-
،پىلادنىياد -،“نىمەرەپاقڭادسىترۇء-اعناتو-
.ڭايۋيلىدەد

---ىلاعابنەنىرابەبيرىجاتقىدلىج100
ىحەيشڭيجيەبادنىدلاىعانىسىرىءڭىتتەدنى
ىعىتسابڭىنىمىلوبءىتەمزىقراتساج-ىساناحاپيش
نانۋ ‒ىرەتشۇكرابپاتسابىدرەلىتكىرەساج-
نەم ،پىناتتا-اقساقياش- انىرالاناحاپيشڭاسڭاف-
پىراب ناۋسىح-- ،ۋرەسكەت-- نەتتەدنى---- --
ۋناتقاس نەدۋەدنىگزىت-- ىتقايسۋرەبسەڭەك-
يابنايا-ەگرەتتەمزىق ماتسانان7000،پىسىرىك-
نەگلەكتەر ىدرەلەلەسامىدنىيۇتءناننوفەلەت-
،پاقياب نىبىتراتءۋەدمە-- ،پىرىدنالىلاپاس-- -
ڭىناناحاپيش نەتتەدنى- ۋناتقاس- ۋەدنىگزىت-- -
ادنىيادعاج ىراعوج- ىدمىنوء- شۇك-انىمىلانيا-
.ىدەتسۇ

ساب ىدزىڭامڭىديجۋش-- نىزوسء--- تە-
نەمىعالۇق ،نەگىتسە-- رىمام-4-اناعىدنە- -
راتساجكىتسينۋمموكڭىننانۋناعلوبەيانىلادەم
ڭىنىعادو قىدلىج100-- سەرۇك- ۋزىگرۇج- --
ىگىنىسۇتىگەدنىنوجىسەبيرىجات-ىعادنىحيرات
ىدەدڭەرەت ىكتەرىسوڭىدرەلىتكىرەساج”:-
ادنىسىرابتەدنى نەكتەسروك--- ،ىساتنى--- --
ناعالاقرا ،ىگىلىشرەكپاۋاج-- پاتا-- ،ادناقتيا- -
ڭىتتلۇڭىدرالو ‒ىعىدناقسىلاستاەنىۋنەدلۇگ-
،ڭىن ڭىلاق- رىمات-اعراتساج- ڭىنىعىدناقترات- -
ڭىت-ىگەدرىۋاد-اڭاج ،ىسەنيەبىنوس،ىۋماد-
تەدنىمرىۋارالو يالاقرا-- نىتالا-- قاپرۇ-- -
.“ىدالاناس

زىسكەش ڭەرەت- نەديەكوك،كىلىشنەپسىيۇس-
---تارۇمكىلىگڭامسەپتەك

ىگنىيەكنانىياتلىرۇق-18ايتراپىلىج-2013
ەدنىسەكەرەمراتساجرىمام-4ىكتەر-ىشنىرىبء
ساب -مىلىعشىراع-وگڭۇجڭيپنيجيشيجۋش-
‒سىڭەكوگڭۇجىگىتسەتكىرەسىبوتىساكينحەت
كىت ىگزىگەنپىلەكانىنروۋەتترەزنىساكينحەت-
قىتپىرىقات ادناقسانىتاق-انىلىميق-ىنۇكقادو- -
ىگزىگەنكىلرىۋادڭىنىسىلاعزوقراتساجوگڭۇج
اۋحڭۇج---ىبىرىقات ڭىنىتلۇ- ىۋنەدلۇگىلۇ-
ىدنىس نىنامرا-وگڭۇج- نىشۇءۋرىساەگەزۇج-
نەگرىدنىسۇتنەنىڭەرەتپەدۋزىگرۇجسەرۇك
.نىتالوب

شىراع مىلىع- ڭىنىبوت-ىساكينحەت-- رىبء- -
،ەدنىتەر-ىسەشۇم لوس- -ىعاتساج33-ىلىج-

رەكشىراع ساج- نىۋنايت”اناعىدنەڭاۋچڭاۋ-
ناقسانىتاقەنىتەمزىقۋەدزىگەن“-ىنىلرىمونء-1
ەدنۇك-ىگنىگۇب.ىدە “ىلرىمونء-1نىۋنايت”-

ىدنوق-ىتتاسء-اقسىرام نىتەدنىمۋالراشىراء-
-4ادمىجۇناعرۇتڭاۋچڭاۋ،ىدادنىروىتتاسء
.ىدلوبەينەپقڭادانىلادەمرىمام

رىمام-4-ىعلىيب” ادنىڭاسراق-ىسەكەرەم- -
شىراع-وگڭۇج مىلىع- ڭىنىبوت-ىساكينحەت-- -
سابىمىجۇراتساجناعاساجنىتەكەبكىتسىڭەك
تاح--ەگيجۋش ،پىزاج- ىعاتپوت- ڭىم80--- -
ساج نانىتا- نادلىج9- نەپكىلىتكەرۇجىرەب-
‒ىساكينحەت-مىلىعشىراع،پالاقراتەدنىمرىۋا
ڭىن نەكتەلىرەگلىنىۋماد-- ناديادعاج---- --
تەمىلام ىدرەب- 9ادنىتاحپاۋاجيجۋشساب.-
ڭىدلىج ،پىلا-ەنىسە-ىتسىنىروك-ىعادنىدلا- -
ىدزىبء ‒ىروجۋۋقنامراەدنىگىتسىڭەكشىراع-
ادزىمىع قىتساج- ڭىنمەتكوك- زوك- قىلراترات- -
،“ىدرىدناتتىباشەگۋتەسروكنىتەلۋاسىدمىترات
.ىدەد-

لوس ەدرەج-- ساب-- ىدزىڭامڭىديجۋش- --
نىزوسء اشقىرياىلىڭوكڭىنڭاۋچڭاۋناعادڭىت-
پىنەرىبەت زىبء!زىڭىلوبزىسڭالا،يجۋشساب”:-
ساج ،راتقاپرۇ- ،زىسزوسء- نەپكىلىتكەرۇج- -
قىلاڭاجنەپقىدزاپماساج،پالاقراىتتەدنىمرىۋا
،پىتاراج قىتساج- وگڭۇج،نىنامراڭىنمەتكوك-
نىنامرا قىتساج-اعۋادنىرو-- ڭىدزىمىمەتكوك- -
.ىدەد-،“زىميانرانىتاۋق-شۇك

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

زىمىشلىتء ،نيلنۇچڭاۋ--- ڭاج- يچيەپ- -
ىديالراباح ىنۇك-10ڭىديا-5.-- -وگڭۇج--
كىتسينۋمموك راتساج- ڭىنىعىدناعلىرۇق-ىعادو-

نىعىدلىج100 ىگەدڭيجيەبىسىلانيجۋاتقىتتۇق-
قىلاح ادنىياراس-- نەپتاناتلاس-- ىدلىزىكتو- -.
ڭايجنيشىعادزىمىعامياىتەتيموكقادوقىتقاميا
ىعاتقاميا،ىرەلرەگەيڭىنىلادەمراتساجرىمام-4
ىتكەزەكراء رىمام-4-- راتساج-- ڭىنىلادەم- -
،ىرەلرەگەي راتساج--- ڭىنىگىتسەلرىب-- -----
،ىرەلەشۇم ،ىرەلىشكەتەجڭىنىتەرتارەلرەنويپ-
ڭىنىرالىشۋقوەۋشاد سىتاب--- ەككىلوب--- ---
تەمزىق-ىتكىرە ىرەلىتكىرەڭىنىراپسوجۋەتو-
ىلراتاق الاسراء،تلۇراء--- نىراتساج- -ەكىت-
ىدمىلىتارات ،اعۋادڭىت- ەدنىزەكرەد-ەگۋروك- -
،پىرىتسادمىيۇ ساب-- ڭىنڭيپنيجيشيجۋش- -
ىدزىڭام ڭىنىزوسء- ،ىدنەريۇتايقۇمنىحۋر-
.ىدنىسۇتء

كىلىشپوك ‒زىڭامڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب-
ڭىنىزوسءىد نىحۋر- ڭىتتەمزىق،ڭىدۋنەريۇ- -
ىشۋاعزوق ەنىشۇك-- ،پىرىدلانيا-- ىدمىنەس- -
،پەدمەكەب نەپقىدلىتاب- كۇجرىۋا- ،پالاقرا- -
ىدياتاعابرات ەجيتانڭىتادىعاتەدۋرىدنەدلۇگ-
.ىتسىرىدلىبءلاباجنىراتقىدنىتاتاراج
قىتقاميا قىلىشساب-ايتراپ-ىتەتيموكقادو- -
ڭىنىساپپۋرگ ،ىسەشۇم-- راسابنىرو-- -ىيجۋش-
ڭاج ىدزىڭامڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب”:ىج-
‒نەگرەبنامءڭەلەكسوەنىتەمزىقراتساجىزوسء
نىگىد ،پەلىگيا- كىتسينۋمموك- ىعادوراتساج-
ڭىنىمىيۇ راتساج-- نىقيا-ەنىتەمزىق- سىلاتەب- -
،پىتەسروك اشقىرياىنەم،پىيوقراتپالات-اڭاج-
ىدرىدنىپلەج ەدرەج-ىعادلا.- ۋەدنۇادايتراپ’-
،اسلوب تەكەرا--اتقادو--- ۋلوب-- ىدنىس‘-- -
،پىرىدنەلەلۋاسزىسكىدزۇىدرۇتسادءىلۋادڭات
ڭىنايتراپ نەمراتساج- سىنالياب- ىعادنىۋاساج-

كىلرىپوك يادىعاديوىدلوركىلرەكەناد-ەناج-
،پىرىدنەلەلۋاس ىدراتساج- ڭىنايتراپ- ىتكەزو-
نىتەدنىم نىشۇءۋادنىرو-- سەرۇك-ەتكىلرىب- -
ەگۋزىگرۇج ،ۋرىتسادمىيۇ---- ۋرىدلىمۇج--- --
راءىعاتقاميا،پالاقرانىگىلىشرەكپاۋاج-ىلەلەك
نىراتساجتلۇ قىلاكيمونوكە-- ڭىتسىلىرۇق-- -
ڭىتسىلىرۇققىدماعوق،ىناديامساقياشىگزىگەن
قىتتايلاماڭىنىتاسىگزىگەنىتقايسىسالاساڭاج
‒ىتساتقامىتنىاعۋسىلاستاانىشلۇقەنىشەپ-انمود
،پاتساب-ەناجپىر سەرۇك- ۋزىگرۇج- ىلىقرا-
نىتياتقانىتىمۇءڭىنماعوق،ڭىتقىلاح،ڭىدرىۋادء
.ىدەد“زىماتاتقاقسانىرىجقىتساج
ڭىنىرالىشۋقوەۋشاد ىتكىرەەككىلوبسىتاب-
تەمزىق ۋەتو- -ىجيلىسىتكىرەڭىنىراپسوج-
كىتسينۋمموك-ىگەدرىۋاد-اڭاج”:يۋ راتساج-
ڭىنىعادو ،ەدنىتەر-ىسەشۇم- ساب،قوجزوسء-
ڭىنڭيپنيجيشيجۋش تايقۇمنىزوسءىدزىڭام-

مىۋنىسۇتء،مىۋنەريۇ ‒ەنەدرەجىعادلا.كەرەك-
تلۇراء،پىتراترىماتزىسكىدزۇاعىتاس-ىگزىگ
نەگەدەگزىبڭىنمىيۇ،پەتوتەمزىقانىساراقۇب
‒زىمىناتوىدمىمەتكوكقىتساج،پاتقانىمىنەس
سىتابڭىد ەدنىگەلوب- الىعۇش- نىمارىتشاش- -“

.ىدەد
نەمرتكەلەياتاعابراتىروترتكەلەتەكەلمەم
ىسىلىرۇقايتراپىموكتراپىگىتسەتكىرەسۋادماق
ڭىنىمىلوبء راسابنىرو-- ،ىسىشۋرەگڭەم- قادو-
ڭىنىتەتيموك يجۋشساب”:ۋاچۋوشۋاجىيجۋش-
اشقىرياپادڭىتنىزوسءىدزىڭامڭىنڭيپنيجيش
تىباش رتكەلە-ىگەدرىۋاد-اڭاج،مىدلا- ىتاۋق-
ايتراپ،ەدنىتەرىرەكتەمزىقساجڭىنىنىروپىساك
نەم تەكەلمەم- ڭىنىرەتسى- انىيادعاج-ىلەلەك-
تەمزىق ىدۋەتو-- كىلىشرەكپاۋاج-ىگزىگەن- -
،پىتە رتكەلە’- ىسىشيوتاڭىدۋادماقنەمىتاۋق-
‘ۋرىتسىعوتنىگەلىتڭىناراقۇبنەمايتراپ،پىلوب

ىدنىس تەمزىق- ۋەتو-- ،ادنىسىراب-ىتايلاما- -
ناتو-ىسابتو ،پىتيەشۇكىدمىگىلىشنەپسىيۇس-
‒ەراكىدنىزۇجسىء،پىسوقسەلۇنەپقىدلىتاب
نەپسىڭەجڭىنىياتلىرۇق-20ايتراپىلىقرامىتەك
.ىدەد“نىمالاىسراقنىۋلىشا

قىتقاميا ،ۋرىدنوسءتروء- ،ۋناتقاسنەتترو-
ۋراقتۇق ۋسەتكەموك--- قامرات-- قادو-ىتەرتا-
ڭىنىتەتيموك راسابنىرو-- ڭيلڭۇحۋ-ىيجۋش- -:
قادوەدرەجلوس،اسلوبقىلىشنىيقەدرەجياق”
،ىديەرىبلەجىۋت ياق-- رەج- تەجاق- ،ەستە- -
ىرەلەشۇمقادو نىيادەدرەجلوسراتساجنەم-
ىدالوب تەمزىقزوءرالو.- انىشلۇقادنىرادنىرو-
سەرۇك ،پىزىگرۇج- زىعان- ،پىعىتتاجەگرەنو-
نەپقىلىتقىرى ،پىرىدنىتسىء--- نەپقىدلىتاب- --
كۇجرىۋا نەمىعىدناماسابڭىتقىلاح،پالاقرا-
لام ڭىنىكلۇم-- نىگىدزىسپىۋاح- “ىدياعروق-

.ىدەد

ىدزاجنىناتسادقاقساڭىنمەتكوكقىتساجەدنىسىرەدۇىۋنەدلۇگىلۇڭىنىتلۇاۋحڭۇج

زىماتاراجەجيتانڭىتادىعات،پالاقراكۇجرىۋانەپقىدلىتاب،پەدمەكەبىدمىنەس
ىدروك،ىدادڭىتنىمىلىتاراتەكىتڭىنىسىلانيجۋاتقىتتۇقنىعىدلىج100ڭىنىعىدناعلىرۇقىعادوراتساجكىتسينۋمموكوگڭۇجىراتساجالاسراء،تلۇراءىعادزىمىعاميا■

ىتشانىسىلىجامءتەمزىقرەليلاۋىكتەر-9ىعلىج-2022ىسەمەكەمكىلىشمىكا
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راباحىدزىڭام ىرادياىلۋانراۋنەريۇىدۋزاج-لىتءنىتالىنادلوقساتۇترىبءەتتەكەلمەم
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كىرەسراديد:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب。

‒ىۋاقسۇنىدزىڭامڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب

ڭىن نەم-ىحۋر- ڭىنىتەتيموكقىلاترو-ايتراپ-

،نىرەدمىشەش نىرالۋرىتسالانرو- يەلىرەكشى- -

تەتيموكقىلاترو،ۋرىدناتقانايت،ۋرىدنەلىتكەياد

،ىسەسڭەك كىتتەكەلمەم- سەڭەك- -ىسەسڭەك-

‒ىلىشمادلاتەنرەتني،فارگەلەت«ناقتاراتپىساب

،ۋرەب-ىققوس-انىراتسىملىق-ىشياق-اعڭاز-ىع

ۋلاس-ەگنوج نىتەمزىق- ۋتيەشۇك- ىگەدنىنوج-

،نىشۇءۋرىدناتقانايت،ۋرىدنەلىتكەياد»ىدرىكىپ

قىلاترو تەتيموك-- تىگۇ- ،ىمىلوبء- ماعوق- -

ىگىدزىسپىۋاح -10ڭىديا-5-ىگىلرتسينيم--

پىسەلرىب-ىنۇك ۋرۇت-ىسراق-اققىلىشمادلا”- -

قىتقىلاح-ىپلاج نىتەكەرا- ۋەتتىگۇىلرىعوش“-

مىلرۇعاناىنەيبرات-تىگۇ،پاتسابنىلىميق-ىيا

،پىتيەشۇك ڭىناراقۇب- نىشۇك- ،پىرىدلىمۇج- -

ڭىناراقۇب لىقا- ىپلاج،پىرىتسىيۇنىتاساراپ--

قىلاح ،ڭىدۋرۇت-ىسراق-اققىلىشمادلا- ساتۇت-

ماعوق نىيارۋيوقڭىدۋرۇتىسراق-اققىلىشمادلا-

.ىدرىتساتپىلاق

لىميق ىۋرىتسالانرو- ،اشنىيوب- ،رەج-رەج-

رالۋارات لىكۇب- ەدنىمەلوكلە-- ،فارگەلەت- -

نانىراتسىملىقىشياقاعڭازىعىلىشمادلاتەنرەتني

‒ىتسادمىيۇنىسەيبرات-تىگۇسەلىلەجۋناتقاس

،پىتەتسىروپىر ياڭو-- نىتانادلا- -اعمىۋاق-

،پىتەتسىرونىتىگۇۋناتقاسلادء--ەملاد-اتاراق

ۋناتقاسناتقىلىشمادلا،ۋرۇتىسراق-اققىلىشمادلا

،اعراتقامۋاكىتتەمۋەلاىدرەدمىلىب-ىگەدنىنوج

،اعراتقاتسىق-لىۋا ،ەگرەتپەتكەم،انىرالىسابتو-

اعرادنىروپىساك ىدۋزىكتەج---- زىسكىدزۇ-- -

،پىتەلىرەگلى ڭىدۋرۇت-ىسراق-اققىلىشمادلا-- -

ناج ،ىتقاج-- ڭەك- ىدمىتماق- ەيبرات-تىگۇ-

نىسەيۇج شۇك-اعۋتانرو- ىدالاس- ىگزىگەن.-

تاراپقا ىرادلارۇق- ىرالرىعۇتايدەماڭاجنەم-

ىدرالراباحىگەدنىنوجۋرۇتىسراقاققىلىشمادلا

زىسكىدزۇ ،پىراعىش- ىلىقرا-ولەد-- ىدڭاز--

ۋناتقاسناتقىلىشمادلا،پىتيەشۇكىدۋرىدنىسۇتء

ىگەدنىنوج ىدرەدمىلىب-- ،پىرىتسالىپلاج-- --

ڭىناراقۇب ناتقىلىشمادلا- ۋناتقاس- نەمىمىنات-

‒الىراعوجىيانىشنىتەلىباقۋاتقىراپىتقىلىشمادلا

ىدات قىلاترو.- تەتيموك- تىگۇ- ،ىمىلوبء- -

ماعوق پىساكرەنوىگىلرتسينيم-ىگىدزىسپىۋاح-

ەناج ۋرىدنالايستامروفني-- ،ىگىلرتسينيم--- --

وگڭۇج قىلاح-- -ىتسىتاق-ىتقايس-ىسەكناب--

نەمىرالۋاراتۋراقسابىگزىگەنڭىنىسالاسپىساك

پىسەلرىب سنانيف-- ،انىرادمىلىرۇق- فارگەلەت- -

ىبىساك ،انىرالىشتاراجيت-- تەنرەتني- تەمزىق- -

نەمىۋەتو نىتيادماق-- -ەناج-ەگرەلرەكتەمزىق-

تەمزىق ۋەتو-- ەنىرەلىتكەيبو- -اققىلىشمادلا--

ۋرۇت-ىسراق ۋتراعا-ۋقو؛ىدەتەتسىرونىتىگۇ-

نەمىگىلرتسينيم ىسراقاققىلىشمادلا”پىسەلرىب-

ۋرۇت نىتىگۇ- نىلىميق“ۋزىكتەج-ەگرەتپەتكەم-

،پاتساب لىكۇب-- ىگەتتەكەلمەم-- ىراعوج-- -

ەدرەتپەتكەم ۋرۇتىسراقاققىلىشمادلاڭىتپەتكەم-

نىعىلاترو ىدۋرۇق- ،پىرىتسالىپلاج- ىراعوج- -

پەتكەم ۋرۇتىسراقاققىلىشمادلاڭىنىرالىشۋقو-

رەلىتكىرە اققىلىشمادلا،پىرىتسادمىيۇنىنىسوق-

ۋرۇت-ىسراق اققىلۋقوىدرەدمىلىبىگەدنىنوج-

،ۋزىگنە ۋزىگنە-اعاناحقاباس- اققىلىشمادلاەناج-

ۋرۇت-ىسراق ىسىراجۋانىسنىيەزىگەدنىنوج-

،ەيبرات-ىتقايس تىگۇ- نىلىميق- ؛ىدەتەتسىرو-

كىتتەكەلمەم راتتراق- نەمىتەتيموك-ىتەمزىق- -

پىسەلرىب ڭىدراتتراق”- ناتقىلىشمادلا- ۋناتقاس-

‒راتتراق«،پىتەتسىرونىلىميقسەلىلەج“ىتىگۇ

ناتقىلىشمادلاڭىد ۋناتقاس-- نىسابنادلوق-- --«

‒راتتراقاشنىيوبتەكەلمەم،پاساجپىرىتسارۇق

نىيەزىگەدنىنوجۋرۇتىسراق-اققىلىشمادلاڭىد

ۋانىس ىدرالىتقايس-ىسىراج- ،پىرىتسادمىيۇ- -

تىگۇ ڭىنەيبرات-- ۋزىق- نىۋەلرو- زىسكىدزۇ-

.ىدەرەتوك

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

ۋرۇتىسراقاققىلىشمادلا”پىسەلرىبىگىلرتسينيمىگىدزىسپىۋاحماعوق،ىمىلوبءتىگۇتەتيموكقىلاترو
ىداتسابنىلىميقىياۋەتتىگۇىلرىعوش“نىتەكەراقىتقىلاحىپلاج

،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

.ادۋلاەجوشىرادنىعرۇتقاتسىق□

ىتتاراتەجوشڭىم63زىسىقانيچيۇرڭاف

نىجلىبرودء رەلىتكەلەجقىدنادۋا- رەلرەكپىساك- انىۋتىمادنىعىلىشاۋراشالۋاڭىناراقۇب،پاتااعۋلىجىنەجوشڭىم63نيچيۇرڭاف-ىعادنىماعوق-

.ىدرەبمەد

نىجلىبرودء رەدلەياقىدنادۋا- نەموت،پىرىتسادمىيۇنىسازابىگلۇرەدلەيا،نىسازابۋرۇققىلىشاۋراشڭىدرەلىتكەلەج-ىعادنادۋا-ىگىتسەلرىب-

سىلىرۇبەنىلىساتتاراجيت-سىرىدنوء،ۋەتتەرنىمىلىرۇقپىساكقىلىشاۋراشلىۋا،ۋەلەيبراتەدرۇتىلاماتتىعابنىرەدلەياقاتسىق-لىۋاىگەتسىرىك

،ۋاساج ڭىدرەدلەيا- قىلىشاۋراش- ،پىرۇق- ،ۋسەتكەموك-ەنىۋنەتپىساك- ىدۋرىدنەدلۇگىتقاتسىق-لىۋا،پىتەتسىروىدرادلىميقىتقايسۋاتاۋلىج-

.ىداتساباقسىمرۇتىتتىقابىدرەدلەياىعادنىسابتوىتسىرىكنەموت،پىتەلىرەگلى

ڭيتڭاۋزىمىشلىتء□

ىدڭىرەلەدۋەك” ،پىرەتوك- ىدڭىرەلەنەد- -

كىت ،رادڭاتسۇ- ،ىدياراج- يالىسولادء- -...“

ىنۇك-8ڭىديا-5 كەشەۋاش-- -ىعادنىسالاق-

يدەج ‒ىتسەتكىرەسىتكەشۋەلەيبراتەگرەنو-

،ادمىناعراب-ەنىگ ساج- ناعاماسقۇ-ىساماش- -

ڭىتتناسرۋك-ەشەن20 اريفلۇگ-ىمىلاعۇميبء- -

‒اقتاجپىنەريۇيبءەدنىگىلىشكەتەجڭىتشاقۇم

.مىدروكنىن

ڭىدرادلىج-90 ناعلوب-ىگەلۇت- اريفلۇگ- -

نانىياتنەكشىك ىدۋەليبيبء- ،پىتانۇ- اكيزۋم-

،ىدلوب-اسقىش-ىنۇء .نىتەلەنوج-اساب-ەگيب-

نىسەۋازوء ۋرىدلانيا-ەكپىساك- -ىتتىقاب-ەتو-

اريفلۇگ،سىء يادنىسو-ەنىم- ڭىنناج-ىتتىقاب-

.ىرىبء

اريفلۇگ-ىلىج-2003 رەنومەكروكڭايجنيش-

.ىدانادلىباقەنىبىساكىرەنويبءڭىنىناۋيەۋش

ىۋعىتتاجيبء ،ام-ىلاپاج- ،ەنيرا- -ەشكەرە-

،ىلاپاج اريفلۇگ،اديالا- ىدۋتياقنەنىتەبناعلا-

.ىداماليو

ەدنىزەك-ىگەدەۋشاد اريفلۇگ- -ەنىرەنويبء-

الىسى ۋسۇتء- ،نىشۇء- پەلەمەتسۇ-ىمەنۇ- -

نىتاعىتتاج ‒ەدمىلاعۇم،ادناعلاقاعىشىتىقاۋ.-

نەنىر سەڭەك- پىلا- ىدرىتو- -ىلرۇتءىراء-

نىرەلرىمونيبء ۋنەريۇپاراقەگنىكسەك،ۋروك-

.ىدنەريۇنىرەتتەكەرايبءىلىقرا

ۋعىتتاج-ەگرەنو،ۋنەريۇيبء” ،ىلاپاج-ەتو-

ناعالاقمىزوء،اديالا ناعلوبسىء- ڭوس- ىراء-

پىعىش-اعانحاس ىدۋتەسوكرەنوادنىدلاترۇج-

،ادناعاليو ىدمىسىتء- ،پىساب-ەمىسىت- يادىش-

.اريفلۇگىدەد“مىتسۇتء

يبءنەگەتپوكاريفلۇگ،نىيەكنانناقسىۋاتۋقو

.ىدلوبىمىلاعۇميبءپىراب-انىرادنىروۋنەريۇ

ىعادنىسالاقكەشەۋاشلواديا-1ىلىج-2021

‒ىتسەتكىرەسىتكەشۋەلەيبراتەگرەنويدەج

ەنىگ ،پىنادلىباق-- قىتتلۇ-- ىمىلاعۇميبء- --

.ىدلوب

اريفلۇگ نەپتاقاشام--اپاج- ،پىنەريۇ- رەنو-

،پىتەسروك ،ەگرىبنەمۋرىساەكسىنىنامرازوء-

رالىشۋقو نەم- ەيانىۋادلوقادڭىدرالانا--اتا-

.ىدلوب

ەنىتسۇڭىنو،ىنامامڭىتپىساكمىلاعۇميلۇگ”

،ىلرىجاق-ەتو نىرەدنەگنەريۇلو- يەدلەگۇت-

ەككىلىشپوك ىسىكتەريۇ-- ،ىدەلەك-- ڭىنو-- -

زوك نانىراناج- ڭىتقىلىدلامرىۋاب- نىسەلۋاس- -

.نيلىلناۋيىشۋقوىعاتساج13ىدەد“مىداقياب

ڭىنو ‒ىزاتسۇ،ناعلوبلىج9ەنىنەگنەريۇيبء-

ڭىن ىدنىعزىق- نىسەنيەب-ىلوت-ەكتىمۇىراء-

ەدنەگروك ڭىنو-- الۇت- نىيوب- شۇك- تاۋق--

.نەكەىديەنرەك

،ڭىدراب-ىگەبڭە” ،ىشكەمەد“راب-ىگەبنو-

نىرەنويبء اريفلۇگىرەبنادلىج12نەكتەريۇ-

نەمىرالىشۋقو ەگرىب-- ىدرەلەجيتانكىدزۇ-- -

»زىقۋرا«ىيبءڭىنىتلۇراتات:ىدرىتلەك-اعلوق

،انىعىليسۋادنىروكىدزۇقىدنويار-ىلايمونوتۆا

كىجات ڭىنىتلۇ- ۋات«-ىيبء- رۇعيۇ،»-ىنارىق-

ڭىنىتلۇ -ىتكەزەك-16»-ىيبء-ىنىش«-ىيبء-

پەتكەم« ادياحڭاش.-ىگەرەك-- ۋسەدزۇج- -«

لىكۇب-ىعادنىبىرىقات نەمراتساجكىتتەكەلمەم-

رەنومەكروكروزيۆەلەتپاروترەدمىرىپسوساج

ادنىسىراج نىتلا- نەمىنوس،ىدلوب-ەي-اعلادەم-

،ەگرىب رەسسيجەرەناجىشايرانەسكىدزۇىزوء-

.ىدنالاعابپىلوبمىلاعۇم

اريفلۇگ ،ىدانرا--ەگۋتەريۇيبءنىزوء--- --

نەتپىساك ترىس-- نىتارىدلاق-ەنىزو- -ىتىقاۋ-

ىلۋاناس ،اناع-- اعرالاقسابلو،اديالا-- نىش-- -

نەپسالىقى قىلروقماق- ىداساج- كەشەۋاشلو.-

قىلالاق تەينەدام- تاحاياس-- ڭىنىسەمەكەم- -

رەنومەكروك ،ىسىتكىرە- كىتتەمۋەلاىمەنۇلو-

كىلىگي ىداسانىتاق-اعرادلىميق- ،ۋسەتكەموك.- -

ىسىتكىرەرەنومەكروكادنىرادلىميقۋەدلەمەيۇس

نەمىتاۋالاس كىتتەمۋەلا-- كىلىگي- -اعرادلىميق-

،پىسانىتاق نىرەليب-ىمەدا---- -ەككىلىشپوك-

.ىدانرا

نىرەلرۇتڭىديبء” زىسكىدزۇ-- ،پالاڭاج- --

نىراتقاباسيبء ،پىتيالوم-- پوكەد-ىتپىتء- -

ناعلوب--ەگيبڭىدرادمادا نىسەۋا--- ارىتترا- -

.اريفلۇگىدەد“نىمەسۇت

نەرۋادساجكىلرەكسەرۇك

ىدرىدنەلراننىلوجرىموءنەمىرەنويبء:اريفلۇگ

ڭىپۋيلىشلىتءنەگلىتەسىنىسۇناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس



راباحىدزىڭام
امۇجىنۇك-13ڭىديا-5ىلىج-42022

كەبرىمورەگىج:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

قىياتانروكىرەبنىمىناتاعلۇتقاتروىتلۇاۋحڭۇج

ناۋي192:ىساعابقىدلىج،ناۋي0.7:ىساعابەكەج،834700:ىرىمونءاتچوپ،0901-6223363:ىرىمونءسكاف،0901-0901،6222051-6235110:ىرىمونءنوفەلەت،الۋا-13ىسەشوكيۇءلىزىقىلوجقىتتازاىسالاقكەشەۋاش:زىمىياج-نەكەم
.الۋا-184ىلوجقىتتازاىسالاقكەشەۋاش:ىسىرىداء،ىگىتسەتكىرەسكىلرەكپاۋاجىتكەشاپسابڭىچنايتنيشڭۇجياتاعابراتڭايجنيش:نىرونىتاساب

.ەدۋرەتنەگرىدلۇبەتكىلرىبرالاۋراشنەمىرەلەشۇمڭىنىتەرتاتەمزىق□

.ەدۋسىزۇرايقاعرالاۋراشنىتەگەسىنوكوكىشۋاعروقكىدمىسوىعادنىعاتسىقناۋچاد□

.ادۋلانىتەشوكسىنوكوكىرادنىعرۇتقاتسىق□ .ادۋادڭاتلۇگرالراديراق□

ىتتاراتنىگەتنىتەشوكسىنوكوك

ىتەرتاتەمزىقنىتارۇتاتقاتسىقنەم“ىتەتيموكىكە”ڭىنىعاتسىقىسىكناجىلىۋاىسىكناجڭىنىنادۋاياعوتناعاشاتقىۋج
ڭىم100 پۇتء- لىزىق- ،شىرۇب- ،قانازىق- نىگەتانىرادنىعرۇتقاتسىق،پىلاپىتاسنىتەشوكسىنوكوكىتقايسناجالكاب-
،پىتارات قاتسىق- ڭىنىرادنىعرۇت- نىعىلىشاۋراشالۋا- شۇكەگۋرىدنەدلۇگىتقاتسىق-لىۋا،پىتەسروكۋادلوق-انىۋتىماد-
.ىدەتسۇ

ڭاۋگاۋحڭايىشلىتءنەگلىتەسىنىسۇناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ىدرىتتراىتسىرىك،پىرىسوءلۇگادياجىلىج
ڭىدلىجراء ڭىنىناۋت-163-ىش-9ناۋتڭيبادنىراليا-5،-4- نىتەتىلەىدناجادنىياجىلىجۋرىسوءلۇگڭۇحنايچ-
ڭىدلۇگ شىكڭاش،شاشۋلۇس،املاسات،ىدلىشاارىپلۇقلۇگىلرۇتءەشەن100نەگلىرىسوەتكەبۇت،پىقڭاىسىيءشوح-
.ىدالىباتناداراىسوىعىلرابڭىدرەدلۇگىلرۇتءىتقايس

انىعىلالىعڭۇسەتكەزەگلە،ىرەبنادلىجەشەن10ناعنادلىعۇشنەمىسادۋاسلۇگناۋيياحڭاۋىسىتپاۋاجڭىدياجىلىج
ەدڭىدرەدنىتەلەكاعارالۇب،پىرىپلۇقيالۋاقرەدلۇگىعادنىياجىلىج،پىنەريۇيابنىتنىرەدمىلىبۋرىسوءلۇگ،پىنەيۇس
.ىتتەجاعناۋيڭىم30ادڭىم20ىسىرىكقىليا،پىيالومنىياسناعرابىساراق

ڭايڭاجزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ڭىدرايقىعادياجىلىج
ىدلوبىسقاجىمىتوء
ناۋاس-اتقىۋج ڭىنىسالاق- ناۋچاد-
ڭىنىعاتسىقناۋچاد-ىلىۋا -ىنىعرۇت-
ڭىنڭيلڭايشيل سىنوكوك-- ۋرىسوء- -
اسىلوت،پىتياعوتلىڭوكىعادنىياجىلىج
ناقسىپ پاج- اعرازابرالرايقلىساج--
.ىداتسابالىتاسپىلىراعىش
راءڭىنىساعابمىيالوتڭىدرايقرىزاق
،پىلوبناۋي2-ىمارگوليك نەنىزىگەن-
ناۋاس ىرىء-ىسياقراء-ىعادنىسالاق-
ادۋاس ەناجرالرازابنەرە،ىرەدنەكۇد-
.ادۋلىتاسەدنىرەدنەكۇدسىنوكوك

ناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس
يجڭافڭاۋىشلىتءنەگلىتەسىنىسۇ

اشاماتنەگرىدلۇب
ىدەلەتەجاقسىمرۇت
ىعنىقاج نادرادلىج-- ىرەب- ۋحيش-
قىلالاق قىتسىلىتاراج-- قىلياب---- --
ڭىنىسەمەكەم ۋحىساب- ياقابڭىنىلىۋا-
نەمىتەرتاتەمزىقنىتارۇتادنىعاتسىق
قاتسىق ڭىتتەكەلمەم“ىتەتيموكىكە”-
پىساكىعىلىشاۋراشلىۋاىعنامازىسو
كىلرىڭوەشەگزونەمىساشقابىسالاس
پىرىتو-ەنەيۇس-انىعىدمىساب قاتسىق-
نىرادنىعرۇت نەگرىدلۇب--- -ەگۋگە--
،پىرىدنالاتنى ڭىتقاتسىق-لىۋا-- ---
ۋرەت-ۋزۇء كىلىشكەتەج-انىتاحاياس- -
ۋرەت-ۋزۇء.-ىتتە ىساشقاب- الاق--- -
ىرادنىعرۇت نەم-- ڭىدرالىشتاحاياس- -
لىيەس نەۋرەس--- نىتارۇق- -اشامات-
ىعادنىروىتكىلىگرەج،پىلانيا-ەنىرەج
قاتسىق ڭىنىرادنىعرۇت- نىرەتسىرىك- -
.ىدەتسۇشۇكانىۋناتتاقۋاپىرىتترا

ناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس
يۇحوگڭاجزىمىشلىتء

ىشلىتء--ىتكىرە ڭۇرىزڭاۋ----
پىلىتاستابۇشىگنىگۇب”.ىديالراباح
نەكسۇتنادۋتاستابۇشۋانىم،ىدلوب

پاتقاس،ناۋي1200 ناقنىكرە.“يوق-
تايقۇم ،يابزاجنەنىتەدا-ىگەدنۇك-
تابۇش نادۋتاس-- نەكسۇت- -ىناشقا-
لۇگارياس-ىيابۇج پىرىسپاتاقتاعاناق-
.ىتتاج
ناقنىكرە پىقلاشىتاقۋاىعاتقاتسىق-
ڭىدرادناعرىتو نادىسو،اديالا،ىرىبء-
ەشەنرىب لىج--- نىرۇب- ادڭىدرالو-
سىمرۇت ىراليادعاج- راشاناماشرىبء-
ناقنىكرەاديا-4-ىلىج-2013.ىدە
نىسەيۇت3،پىلانىلۇىكەىيابۇجنەم
،پەلەتەج ىلوت-- ماترىمەت-ىنادۋا-- -
ۋتاق-ىعىشالاق ڭىنىعاتسىق- قالۇبقا- -
قىلىشلام ەنىنىيۇت-- ،پىلەك-- -ەيۇت-
.ىدياتساباسىلانيانەمىعىلىشمىعاب

ۋتاق قالۇبقا-ىعاتسىق- قىلىشلام- -
،ىلۋس-ىنىيۇتء ،ىتتو- ،رەجنىگيۇش-
لۇب ڭىدرەتكىدمىسو-ىعادارا- ىبوك-
پوشءىرادء ،ناتقىدناعلوب- ادنىسو- -
ناعلىۋاس ادادنىمارۇقڭىنىتابۇشەيۇت-
.رابتەيساقكىلىراد

ناقنىكرە اماشنىسو”:-- ىلرانء-- --
مىتابۇش ياملىتاس- ،ادناقتاج- -ىتتاق-
.ىدەد“قىدىجرىبا

ىلىج-2020 قىشالاقاديا-9-- --
،ىموكتراپ ،تەمىكۇ- قاتسىق- ىكە”-
ىتەتيموك تەمزىق-ەناج“-- -ىتەرتا-
ىدناقنىكرە ىدنىيۇتء- ۋەدلەمەيۇس- -
پىتە-ىسىتكەيبو ،پەلىگلەب- -ەنىيۇ-
،پىسىعۇيادعاجپىراب-اتياق--اتياق
ڭىنو ارىتساتشۇ-ەككىدنىزۇجسىء- -
پىرىتو ياراقاعيادعاج-ىتكىلىگرەج-
نىعىلىشمىعاب-ەيۇت ۋادلوق-انىۋتىماد-
زىراقنىعاشناعو،ەگرىبنەمۋتەسروك
.ىدرەبپىلااشقا

ەيۇت ڭىدۋعاب--- رىق-- نىرىس--- -
يەجگە ۋسۇتءەرەگڭەم-ىليەجگەت--
،نىشۇء ناقنىكرە-- ،ىعادنادۋا---- --
ىعاتقىشالاق لام---- ىعىلىشاۋراش- --
نەنىرەتكينحەت نەپكىدلىيەپ-ىشىك-- -
سەڭەك ىمەنۇنەمرەتكينحەت،پارۇس-
رىكىپ-اتتاحنۇء ،پىرىتساملا- اكينحەت-
نىرەدمىلىبۋناتقاسنەتتەدنى،پىنەريۇ
پىشەشنىرەلەلەسامنىيق،پىرىتسارۇس
ىدرىتو قالۇبقا.- لام- قىلىشاۋراش- -

ىنىيۇتء اماشرىبء--- ەگىرەكتەش--- --
،ىتپەبەس-ىعىدناقسالانرو ناقنىكرە- -
،قىشالاق قاتسىق-- ناعرىتسادمىيۇ-- -
قىلىشمىعاب -انىراتسرۋك-ىساكينحەت-
ىعادارانىقاج،ناتقىدنىتياملا-اسانىتاق
ىلياماراق ڭىنىسالاق-- قالۇبناراج-- --
لوق،پىسانىتاقاعراتسرۋكىعادنىنويار
ادنوفەلەت ،پىنەريۇ----- اقساب-- ---
نەمرالىشمىعاب سىيۇك-سىۋاارازوء-
،پاساج ىدمىنوء-- قىلىشمىعاب- ----
ىرەتسىدا نەم-- نىرەلەبيرىجات- ----
.ىدەلەكپىسىلوبء

نەپقىلىشمىعاب نەدلىج-ەشەنرىب-
ناقسىلانيا-ايوق ناقنىكرە- نىسەيۇت- -
نەدەيۇت3-ىقپاتساب ،پىتيەبوك- -60
ىدەزىكتەج-ەگەيۇت-ەشەن 20لىيب.-
ەشەن40ەنىنۇكنەننەگنىىلاتوب-ەشەن
مارگوليك تابۇش-- ،پىۋاس---- راء--
نىمارگوليك نانناۋي30-- -اعىلياماراق-
پىزىكتو رىتو-- كەت.-- ەيۇت-- ----
ڭىنىعىلىشمىعاب نەنىزو--- نىتەرىك- -
ڭىنىسابتو ڭىم300ىسىرىكقىدلىج-
.ىداسانانناۋي

لۇب ەدنۇك- قىلىسابتو- -ىسىرىك-
،پىترا سىمرۇت-- ىراليادعاج-- روز-
ەدەجەراد ناعراسقاج- ناقنىكرە--- --
نانىنويارقالۇبناراجىسالاق-ىلياماراق
رىبءقىۋج-ەگرتەم-ىشراش80 يۇء-
پىتاس پىتاستابۇشاداراىسو،پىلا-
رىبء،رىتو سىمۇجادالاقڭىنىلۇىعاج-
نادۇب.-ىليالوقەد-ەنىۋەتسى ،ترىس-
لىڭەج ،كىلوكوتۆا- ىگىلوكوتۆااكيپ-
.ناعلاپىتاسنىليبوموتۆاكۇجەناج
ناقنىكرە ناقپات”:-- ىدمىسىبات-- -
ىتساعلاج ىدمىعىلىشاۋراش---- -----
ەگۋتەدنەكرو ،پاسمۇج-- قىشالاق-- -
ىموكتراپ نەم---- قاتسىق- -ىكە’--
ڭىنىتەتيموك ڭىنىتەرتاتەمزىقەناج‘-
ادنىۋادلوق قىلىشمىعاب- ڭىنمىڭالا- -
نىمەلوك ،پىتيەڭەك--- اقساب--- اد--
قىلىشمىعاب ،نەمىرالىسابتو----- ---
نەمرالىشلام ،قىلىشمىعاب،پىسەبلەس-
تابۇش ،ىدۋەلرەنامنىتەەيۇت-ەناج-
ىدۋتاس رىبء-- ناعرىدنالاعلۇت-- ---
قىلىشمىعاب نىۆيتارەپووككىتسەبلەس-
،پىرۇق ىدمىبىساك- قاتسىق،پىتىماد-
نىرادنىعرۇت نەممىزو--- ەگرىب-- ---
.ىدەد“مىدلەكەنىمىكەبۋرىدناتتاقۋا

ڭىنىسايەديمزيلايستوساشوگڭۇجرىۋادءاڭاجڭيپنيجيش
ۋاراتڭىت،كىلرەكسىڭىت،رىۋادءاڭاج__ەدنىگىلىشكەتەج

ىتتياعوت“نىعاناعوت”ڭىنىنامراۋناتتاقۋااراقلىسيو:ناقنىكرە
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