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ىتشانىسىلىجامءىتەمزىقۋرۇتىسراقەگۋرىش-پىرىءەناجىسىلىرۇقكىتكاپ،ىليتسايتراپقاميا

ىتشانىسرۋكۋەلەيبراتىدرالرداكىتكەرىتنىتەتەتسىرونىلىميققىتتايلاماەناجەيبراتقاميا
زىمىشلىتء .ىديالراباحڭىشۋاگڭاۋـ
نانناپقا-19 ـيانىيەدـاعناپقا-20ـ
قام ڭىنايتراپـ قىلاراقۇبـــ نايشۋلـــ ـ
قىتتايلاماـەناجـىسەيبرات نىلىميقـ ـ
يەلىرەكشى نىتەتەتسىروـــ ىتكەرىتـــ ــ
.ىتشانىسرۋكۋەلەيبراتىدرالرداك

ىسياقراء قىلالاق،نادۋاــ موكتراپــ ـ
ۋرىتسادمىيۇ ،ىراتقىتسابڭىنىمىلوبءـ
ەيبراتىعادرادنىروىتساراقەتوتاققاميا
قىتتايلاماـەناج قىلىشسابـىلىميقـ ـ

ـىشۋرەگڭەمڭىنىسەسڭەكىساپپۋرگ
،ىرەل كىتپىساكـ ىتكەرىتـــ ،رالرداكــ ـ
يادنوس ڭىتقامياقا-ـ ،نادۋاىسياقراءـ
،نەگرەبىجـاعالاق ىتساراقەتوتاققامياـ
كىلىشكەتەج-ۋازۋقـىعادرادنىرو ۋتەــ
ڭىنىرالاپپۋرگ ىرەلەشۇمـ پىلوبـ 300ـ
ۋەلەيبراتـىكتەرـىسوماداقىۋجـەگ ـــ
.ىتسانىتاقانىسرۋك

ڭىتقاميا«ـاتسرۋكــىكتەرــىسو ــ
ڭىنايتراپ ىسەيبراتنايشۋلقىلاراقۇبـ

ـوجۋراقتانىلىميققىتتايلاماـەناج
ـىسۇتەدنىنوجىرادنۇمزام»ڭىنىساب
كىن ،پىلاساجـ ەدنەكتياقـ ەناجەيبراتـ
قىتتايلاما ڭىنىلىميقـ نەمىنىيۇتءـ
كىلىشكەتەج-ۋازۋق ڭىنىتەمزىقۋتەــ ـ
نەمـىبىتراتء،نىرادنىۋبـىسياقراء راءـ
ىتقىمنىرادنۇمزامتەمزىقـىعادماداق
،ۋرەگي تەمزىقـ ىدلىيەپـەگۋەتوـ ايتراپـ
ڭىنايتراپ،ۋتيەشۇكنىسىلىرۇقـىمىيۇ
كىليب ۋزىگرۇجـ ىزىگەنـ ـقامياەناجـ

ىسىلىرۇقكىتكاپ،ىليتسايتراپڭىت
.ىدنەليوسرادنۇمزامىدنىسىتەمزىق

ـاقانىسرۋكۋەلەيبراتىكتەرـىسو
رادناقسانىت ىلىقراۋنەريۇــ قىلايەديــ ـ
ـتەمزىق،پىرىتترامىلرۇعاناىدمىنات
ڭىت ،نىرەتتەدنىم-ـاناسىنـ تەمزىقـ ـ
ىرالاراش نەمـ نىراتپالاتـىتقانـ نىقياـ
،پىنىسۇتء ۋەتسىـىسقاجـىتتەمزىقـ ـ
.ىتسۇتءيەدمەكەبنىرەدمىنەس

زىمىشلىتء ،نيلنۇچڭاۋـــ ـىتكىرەـ
يەمنيجيلـىشلىتء ىديالراباحـ ـاعناپقا.ـ
قايا نانناقسابـ نىيەكـ نەگەتپوكـ اۋراشـ ـ
اشقازىراقىتتەجاقەكسىرىدنوـىگمەتكوك
نەمۋلا ـاقكەشەۋاشاديالا،ىدلوبرەگىباـ
ـاتسىقياتۋاپىڭالاسىگەقادزوبـىسال
ڭىنىع ىنىعرۇتــ ڭاجـــ يۇگڭيشـ پوكـ ـ
.ىداپترىۋانىسابەكسى

ادناپقا-19 ـلىب«:يۇگڭيشۋاجـ
روديماپقىتسىرىسپاتەگرەجۋم100رىت
نەككە ـترىۋاسابانىۋلىتاسڭىنو،مىدەـ
،ناتساپ ـيالومەدىسىرىكڭىنمىسابتوـ
،مىدلاەگەرەتوكىدرەجۋم314لىيب.ىد
قىتسىرىسپاتـىتساعلاج روديماپـ ىدۋگەـ
.ىدەد»نىمادۋالراپسوج

ـنىروپىساكزىبء«:يۇگڭيشڭاج
ـوجۋرەبپىتاسەناجۋلاپىتاسنەمراد
ـەكنانناقسىيوقلوقاعماتقوتىگەدنىن
نىي نىروپىساكـ مىقۇتـ شىقتياڭىتەناجـ
ۋادنىياد ىتقايسـ اعراتسىمۇجــ ىجراقــ ــ
ىداسوق قىلىشاۋراشلىۋاادــ نىمىنوءــ ــ
پىتاس ادناعلاـ پىتراتىدراتتاجاراقىسوـ
،ىدالاق ـىتقايسمىقۇت،شىقتياڭىتزىبءـ
پىتاسىدرال سابــاعۋلاـــ نىتياپترىۋاــ ــ
.ىدەد»قىدلوب

ىتشۇء«ىڭالاسىگەقادزوبلىيب
ـناتقانايت»ىدۋتىمادىنىتەج،پادماشقى
سىگەادۋرىد نىمىلىرۇقۋگەنىرادلىقادـ
لىۋاقىتسىرىسپات،ەگرىبنەمۋلاسەكتەر
نىعىلىشاۋراش تەمزىق–ـىشسىمۇجــ ــ
ىدزىڭامڭىدۋتيالومنىسىرىكڭىدرەلىش
قىدنىياديملىعەكسىرىدنو،پىتەىلوج
،پىروك نەمرەلىشتەمزىق–ـىشسىمۇجـ
ــىشاۋراشلىۋاـىعادنىروـىتكىلىگرەج
ماتقوتڭىدرادنىروپىساكىتسىتاقانىعىل

كىلىشكەتەجـانىۋساساج ،پىتەـ ـىسپاتـ
قىتسىر نىگەـ ،پىگەـ ماتقوتـ ـاشنىيوبـ
ـىشتەمزىق–ىشسىمۇج،پىرەبپىتاس
ڭىدرەل نىلىڭوكــ ،پىرىتقىنروــــ لىۋاــ
قىلىشاۋراش ڭىنىرەدمىنوـــ ياملىتاســ ـــ
نانىۋلاق ىراگىدنەـ نىتياپتادڭالاـ ناعلوبـ ـ
.نەكە

قادزوبـاتقىۋج سىگەـ ـىعادنىڭالاـ
ـالىتپاۋاجنىروپىساكنەمرەلرەكتەمزىق
اققاتسىقىر ،پىسۇتءــ نىسابتوــ ،پالاراـ
يادعاج ،پىسىعۇـ زىق–ـىشسىمۇجـ ــ
قىتسىرىسپاتـەگرەلىشتەم ـاۋراشلىۋاـ
ڭىنىعىلىش نىسادياپــ ىدەتتىگۇــ ىراءـ
نەمرەلىشتەمزىق–ـىشسىمۇج ،ىرەگۇجـ
روديماپ ەدنىنوجۋگەـ ماتقوتـ ،پىساساجـ ـ
ىشسىمۇج ىدرەلىشتەمزىق–ــ ــىسپاتـ
قىتسىر نىعىلىشاۋراشلىۋاـ ـاعۋتىمادـ
.ىدرىدناتتىباش

قادزوب سىگەـ راسابنىروڭىنىڭالاـ
ىرەبنادلىجىكە«:نۇجيجۋلىعىتساب
ـراپاعابڭىنىرەدمىنوقىلىشاۋراشلىۋا
ەنرالاۋراش،ناتقىدناعلوبروزـاماشرىبءـىق
نىرەگە يەملىبـ لا.ىدەناعىرۇقـىسىمـ
رىزاق قىتسىرىسپاتـ ـىعىلىشاۋراشلىۋاـ
راب ،ناتقىدناعلوبـ نىروپىساكـ ساتۇترىبءـ
پىتاس ىتپاۋاجـاعۋلاــ نەمۋلوبــ ،ەگرىبـ ـ
قىلاكينحەت ناتقاجــــ تەمزىقـــ ،پەتوــ ـ
.ىدەد»ىدلوبنىتەتەزىسڭالاىدرالاۋراش

لىيب قادزوبـ سىگەـ ــۇجـىڭالاـ
ـۇقپىساكىدرەلىشتەمزىق–ىشسىم
،پىرىدلىمۇجەگۋزىگرۇجۋەتتەرانىمىلىر
ـىتسادمىيۇەگۋگەروديماپەناجىرەگۇج
ىرەگۇجۋمڭىم15نىيەدەگرىزاق،پىر
ەناج ڭىم4ـــ روديماپۋمــ ەدنىنوجۋگەـ ــ
.نەكەناعلاساجماتقوتقىتسىرىسپات

ىعادنىڭالاسىگەقادزوبىعىلىشاۋراشلىۋاقىتسىرىسپات
ىدرىتقىنرونىلىڭوكڭىدرەلىشتەمزىق–ىشسىمۇج

ڭىشڭيميلزىمىشلىتء ـيالراباحـ
ادنىقاج.ىد ياعوتناعاشـ ـۆاىنادۋاـ
ىلايمونوت قىدنويارـــــ موكتراپـ نەمــ ـ
ـمونوتۆا«نانىعاجىتەمىكۇقىلاح
ىلاي قىدنويارــ زىسپىۋاحكىدزۇـ -ــ
.ىدنالاعابپىلوب»نادۋاشىنىت

نادرادلىجـىعنىقاج ـناعاشىرەبـ
ياعوت ـىلىرۇقكىدزىسپىۋاحىنادۋاـ
«،پىرەبنامءاشنىرابەنىتەمزىقىس

قىلىتقىنرو نىعىلرابـ پىسابـ ــۇتـ
ىدەس نىسايەدي»ــ كىرەبـــ نادۋتانروـ ـ
،يابزاج كىدزىسپىۋاحــ نىسىلىرۇقــ ــ
ڭىناكيمونوكە ـروماعوقنەمىۋمادـ
نەمىيادعاجـىپلاجـىعىلىتقىن رىبءـ
ساتۇت ،پالابوجـ ـسالانروساتۇترىبءـ
،پىرىت ىسامروف،پالاعابساتۇترىبءـ
نەم نىنۇمزامـ زىسكىدزۇـ ،پىتىيابـ ـ
،الاسراء ڭىتپىساكراءـ تلۇراءەناجـ

ڭىنىعىلىشترۇج ـۇقكىدزىسپىۋاحـ
نىگىلىدنەسلەبۋسىلاستاانىسىلىر
.ىداعزوقاشنىراب

كىدزىسپىۋاح ىتەمزىقىسىلىرۇقـ
ەشىلرۇتادنىنادۋاياعوتناعاشـىلىقرا
رەتسىـىتسىملىق ،ىسولەدـ پىۋاحـ ــ
كىدزىس ،ىڭالاعرىشـ سۇتءـىلاراقۇبـ
ناعلا ڭىدرالىتقايســاعيقوــ ىۋلىۋتــ
ىدمىنوء ،پىلەدنىگزىتـ ـىلرۇتء3«ـ

ڭىتشۇك ،ۋەتكەشلوب»ـ ۋرىدلۇبءـ ـيقـ
نانىلىم ۋناتقاسـ ناعوـەناجـ ىققوسـ
ۋرەب مىلرۇعاناـىتاۋقـ ،پىتراـ ساتۇتـ ـ
ـاعوقنەمىيساياس«اشنىيوبنادۋا
،ىدلەمەكىمىزۇتء-ڭاز،ىتقىنروىم
ـترۇج،زىسۋاقاىرادلىميقتەينەدام
قىلىش ۋلوبازيرنادءــ ىساناسىن»ـ ــ
.ىتساەگەزۇج

ىدلانىعاتانادۋاشىنىت-زىسپىۋاحكىدزۇقىدنويارىلايمونوتۆاىنادۋاياعوتناعاش

زىمىشلىتء نيلنۇچڭاۋـــ ىديالراباحـ .ــ
ادناپقا-21 كىتكاپ،ىليتسايتراپقامياـ
ـىسراقـەگۋرىش-پىرىءـەناجـىسىلىرۇق
ـقاميا.ىتشانىسىلىجامءىتەمزىقۋرۇت
قىت ڭىنموكتراپـ ـاموبڭاجـىيجۋشـ
زوسءىدزىڭامىراءىتسانىتاقـەكسىلىج
،ىسەشۇمڭىنموكتراپقىتقاميا.ىدەليوس
پىتراتء ۋرەسكەتـ ڭىنىتەتيموكـ ىيجۋشـ
نۇجۋياد ىدراقسابـىتسىلىجامءـ ىراءـ
ڭىتقاميا كىتكاپ،ىليتسايتراپـىعلىيبـ
ـىسراقـەگۋرىش-پىرىءـەناجـىسىلىرۇق
.ىدرىتسالانرونىتەمزىقۋرۇت

ڭاج ىلىج-2013«:ىدەديالىبـوبـ
قىلاترو نەپـ ماعوقڭىننويارىلايمونوتۆاـ
نەمـىعىلىتقىنرو ،اققىتشىنىتىدنايابـ
ڭىناكيمونوكە ەناجـانىۋمادـــ ڭىتقىلاحــ ـ
ىتتاشاياب انىسىمرۇتــ كىدلىپەكــ ـەگۋتەــ
ىتسىتاق رىبءـــ ۋرىدىقـ نىرالۋرىتسالانروـ ــ
ىتكەياد ،پىرىدناتقانايتــ ـانىعىلىدلازبا‹ـ
نادراتقاجىدنىيۇتء،پاساجمىشەشياراق
لاماق ىدنابات›ـاعۋلاـ الوبـ ،پىرىتوـ يابـ -ـ
اعلاادنىسىلىرۇقۋرۇقياتاعابراتـىتتىقاب
ڭىت ماداقـ قىتسابـ ـەرادراءىعاتقاميا.ـ
ىلەج موكتراپـــ نەمـــ تەمىكۇـ -پىرىءــ
ـپىرادىتكىتكاپ،پىرۇتىسراقـەگۋرىش

ىدۋەت ىدزىڭامـ ىتقىمەدنىتەرتەدنىمـ
،پىرەگي ڭاتاقـەگۋرىش-پىرىءـ ـىسراقـ
،پىرۇت ڭاتاقـىتقىلروقڭەمەجـ ـاعۋالازاجـ
ىدنابات ـاقەگۋرىش-پىرىء،پىرىتوالوبـ
ىدرالولەدـىتسىت ىلياجرىبء،پىرەسكەتـ
ۋادلوقـاشنىرابـەگۋتە ،پىتەسروكـ ـايتراپـ
،ىليتس كىتكاپـ ادنىسىلىرۇقـ ىتكەنروكـ
لوقـەككىلىدمىنو ىدزىكتەجـ ـەرادراء.ـ
پىتراتءـىلەج ۋرەسكەتـ ىرادناگروـ ايتراپـ
ىۆاتسۋ نەمـ ـىقابناتقاجكىلىشمىكاـ
ـپاۋاجنەگنەلىگلەبادنىڭازۋرەسكەت-ۋال
ىتكىلرەك تايقۇمــــ ،پىتەاداــ -پىرىءـ
ۋەتپىرادىتكىتكاپ،پىرۇتىسراقەگۋرىش
ىعادنىسىلىرۇق ىدرەتتەدنىمـىتكەزوـــ ـ
نىيۇتء ـاج،پاساجامروفەر،پىرىتوەتەـ
قىلاڭ ۋتاراجـ نەمىحۋرـ ەگۋرىش-پىرىءـ
ـاقەگۋەتپىرادىتكىتكاپ،پىرۇتـىسراق
نىۋناتقانايتڭىدرەتتەدنىمىلرۇتءىتسىت
ىدنەمراپ ىدەبەجــ پىتراتءـىلەجەرادراء.ـ ـ
ۋرەسكەت ىرالرداكـ الوبىدناباتـەكپيسنيرپـ
،لىشقىلاح،پىراقتالىداءىدڭاز،پىرىتو
،لىشنىش كاپـــ يادۋلوبــ اشاماتــ زاربوـــ
.ىدەتكىت

ڭاج ىدرالانىمـوبـ :ىدەتپىراداسابـ
ىتكىتكاپ،پىرۇتىسراقـەگۋرىش-پىرىء

ىدمىناتكىلىتسەتيەكوكىگەدۋەتپىراد
مىلرۇعانا ۋتيەشۇكـ كەرەكـ ـىلەجەرادراء.ـ
ايتراپ ىرادمىيۇــ نەمـ پىتراتءـ ۋرەسكەتـ ـ
پىتراتءقىلاتروىتكەزەك-18ىرادناگرو
ۋرەسكەت ڭىنىتەتيموكـ ىپلاجىشنىشۇءـ
نەمـىسىلىجامء قىدنويارىلايمونوتۆاـ
پىتراتء ـەك-8ڭىنىتەتيموكۋرەسكەتـ
ىشنىتروتءـىتكەز ىپلاجــ ـىسىلىجامءــ
نەمايەدي،پىنەريۇيەلىرەكشىنىحۋر
ـنويارىلايمونوتۆانەپقىلاتروىتتەكەرا
ـىۋرىتسالانرو-مىشەشڭىنموكتراپقىد
نەم نىشـ ،پىرىتلەكەككىلرىبەدنىنامـ
ـنىتنىسىلىرۇقكىتكاپ،ىليتسـايتراپ
ياب ەگۋتيەشۇكـ ىدناباتــ الوبـ ،پىرىتوـ ـ
ىدۋرىشء-پىرىء نادوەناجپالازاجڭاتاقـ
ىدمىنوء ،پىناتقاسـ ڭىتقىلىشترۇجـ ـ
ـەسامىتكەنروكناعلوبىتشۇكـىسىڭا
ىدرەلەل تايقۇمـــ ،پەدمىشەشـــ ايتراپـــ ــ
،ىليتس كىتكاپـ نەمـىسىلىرۇقــ ـ
ەگۋرىش-پىرىء ىسراقــ ۋرۇتــ نىسەرۇكـ ـ
ناتسامىعزىم يەلىرەكشىــ ،پىتەتسىروـ ـ
ىتكىتكاپ،پىرۇتىسراقـەگۋرىش-پىرىء
ڭىدۋەتپىراد ڭىتــ نەمىرەتكىتسىتەجـ ـــــ
ياب ياتاعابراتـىتتىقاب-ـ ـلىپەكىدۋرۇقـ
تىقابـانىقلاحتلۇراء،پىرىدنەد ۋتاراجـ

كەرەك ،لىشقىلاح.ــ ،لىشنىشــــ كاپـــ ــ
ىدۋلوب ەگۋرىش-پىرىءـ ىسراقــ ،پىرۇتــ ـ
ىتكىتكاپ ەگۋەتپىرادــ ـىلرۇتءـىتسىتاقــ
ەكتەمزىق اعۋرىدناتقانايتـــ ىدناباتــ ۋلوبــ ـ
كەرەك ،نەدىشنىرىب.ـ ىدۋەلەيبراتـ ــۇكـ
،پىتيەش ىدرالرداكـىلايتراپـ ،لىشقىلاحـ
،لىشنىش كاپـ ىلاناسنىراتپالاتڭىدۋلوبـ
ەدرۇت كەرەكۋازۋقـاعۋرىساـەگەزۇجـ .ـ
،نەدىشنىكە ،ۋالازاجــ ۋناتقاسـ ىسەيۇجــ ـــ
ـىشنىشۇ.كەرەكۋتەدلەدەجنىسىلىرۇق
نىسىلىرۇقليتس،نەد ىتقىمـــ ۋرەگيــ ـ
كەرەك ،نەدىشنىتروت.ـ نىبىتراتءـايتراپـ ـ
ۋتياتاق كەرەكـ ـىسراقـەگۋرىش-پىرىء.ـ
،پىرۇت ۋەتپىرادـىتكىتكاپـ نىسىلىرۇقـ ـ
ىلەجەرادراء.كەرەكۋتەلىرەگلىـەتكىلرىب
موكتراپ ـكەتپىتراتءەناجتەمىكۇنەمـ
ۋرەس ىرادناگروـ ـىسراقـەگۋرىش-پىرىءـ
،پىرۇت ۋەتپىرادـىتكىتكاپـ نىسىلىرۇقـ ـ
نەپقىلىدنابات ،پىتەلىرەگلىـــــ -پىرىءــــ
ـپىرادىتكىتكاپ،پىرۇتىسراقـەگۋرىش
ڭىدۋەت ـقىلاحنەمىرەتكىتسىتەجڭىتـ
ڭىت ـەرادراء.كەرەكۋلوبەيەنىمىنەسـ
موكتراپـىلەج ،ىليتسايتراپ)ـاپپۋرگتراپ(ـ
كىتكاپ ـاجقىلاعلۇتـىعادنىسىلىرۇقـ
نىشـىتكىلرەكپاۋ ـەن،ىۋالاقراەدنىنامـ
ـاتسابىتكىلرەكپاۋاجرالىشسابـىگزىگ
نەپقىدلىشام ،پالاقراـ ،پىتەسروكـەگەنوـ ـ
قىلىشساب يادىعاديوـىناقلاـ ،پىراقسابـ ـ
ىدنىسوق ىۋەلەتەجـىسقاجــ كەرەكـ .ـ
،ۋرىتسادمىيۇ ،تىگۇــ پاسكىلرىبـ ـەناجـ
يساياس ىتقايسڭاز-ـــ رالۋاراتـــ ايتراپـ ــ
،ىليتس كىتكاپـ ىتەدنىمڭىنىسىلىرۇقـ
نەم نىراتپالاتـ تەمزىقـ ـىسءـانىسىرابـ
؛ىۋرىڭ ـالياتلىرۇققىلاحىلەجەرادراءـ
تەمىكۇەناجنىسىلىرۇقمىزۇتء-ڭازىر
نەپ ـوتنىلورۋالىقاب»ىنەمەكەمىكە«ـ
تەمىكۇىلەجەرادراء؛ىۋرىدنەلەلۋاسقىل
نەپ ناتقاجكىلىشمىكارالۋاراتىتساراقـ
پالىقاب ۋراقساب-ـ نىگىلرەكپاۋاجـ قىلوتـ ـ
ىلەجەرادراء؛ىۋتەادا يساياســ سەڭەكــ ــ
ـورۋازۋق-ۋالىقابناتقاجقىلايتاركومەد
نىل ىتوسقىلاح؛ىۋرىدنەلەلۋاسقىلوتـ
ىسەمەكەم نەمـــ ىسەمەكەمارۋتارۋكورپـ ــ
ـلىقناعنالادياپنانىعىلىليالوقتەمزىق
ـەكىۋالازاجڭاتاقىدرەتتەكەراـىتسىم
ىلەجەرادراء.كەر پىتراتءــــ ۋرەسكەتـــ ـــ
پىتراتء(ـىتەتيموك )ىساپپۋرگۋرەسكەتـ
ۋالىقاب نىگىلرەكپاۋاجـ ،پىلاەنىرەلىتسۇـ
ڭىنموكتراپ ،ىليتسـايتراپ)ـاپپۋرگتراپ(ــ ـ
كىتكاپ نىسىلىرۇقــ ـەناجـەنىۋتيەشۇكــ
ەگۋرىش-پىرىء ۋرۇتـىسراقــ نىتەمزىقـ ـ
راء.كەرەكىۋسەكياسەنەسلەبەنىۋتەتسىرو

ىلەجەراد پىتراتءـــ ۋرەسكەتــ ىرادناگروــ ـ
،ىنايستكنۋف ىدلىساتءــ ەناجــ تەمزىقــ ــ
نىليتس نەپقىدلىشاماتسابـ ،پىتراسقاجـ
قىتدراگناۆا ـنەلەلۋاسـەنەسلەبنىرادلورـ
ىۋتەسروكـەگەنو،پىرىد پىتراتء.كەرەكـ
ۋرەسكەت ڭىدرالاقسابرالىشۋالىقابىرالرداكـ
نىۋالىقاب نەپقىدلىشاماتسابــ ىۋادلىباقــ ـ
كەرەك نەگەدـ ىدمىناتـ كىرەبـ ،پىتانروـ ـ
ايتراپ ،ڭىنىمىيۇــ ىلايتراپــ ،ڭىدرالرداكــ ـ
قىلاح ڭىنىعىلىشترۇجـ ـتاراپحاـەناجـ
قىت تاعاماجـ ڭىنىرىكىپــ نىۋالىقابــ ــ
ـەرادراء.كەرەكىۋادلىباقنەپقىلىلاناس
ەنىتەمزىقۋرەسكەتپىتراتءموكتراپىلەج
ىتكىلرەكپاۋاجڭىدرالو،پىتەسروكۋادلوق
ىۋتاراجـاتروـىليالوقـەنىۋتەادا كەرەكـ .ـ
ـىرۇقليتسىرادناگروۋرەسكەتپىتراتء
نىسىل نىسوقـ يادڭامىعادنىسىلىرۇقـ
ىدزىڭامىدلا تەدنىمـ ەدنىتەرـ ـىتقىمـ
،پىرەگي نەپقىدلىشاماتسابـ ـروكـەگەنوـ
،پىتەس ،ىدمىنەسادلادا«ــ قىلاحــ ــ
ىدڭاز،لىشارۋت،نىتيەتوتەمزىقنىشۇء
نىتاراقتالىداء شىرۇق»ـ نىسوقـ ،پىرۇقـ ـ
نەمـايتراپ قىلاحـ ىتتەيساقنەگەتكۇجـ
كىلرەكپاۋاج نەپـــ ىتشىروبـىتقڭادـ اداــ
.كەرەكىۋتە

ڭاج ىدرالانىمـوبـ پاتاـ :ىتتەسروكـ
اڭاج يادعاجــ ادنىتساـ ،ىليتسـايتراپـ ـ
كىتكاپ ىسىلىرۇقـــ ەناجــــ –پىرىءـــ
ـىعڭىتنىتەمزىقۋرۇتىسراقەگۋرىش
ـپاۋاج،رىۋاىتەدنىمڭىدۋەتسىىتقىل
ـۆا.ىتقڭادىشىروب،ىتشۇكـىگىلرەك
ـزىمڭىنموكتراپقىدنويارـىلايمونوت
سامىع ەدنىگىلىشكەتەجـ ،لىشقىلاحـ ـ
،لىشنىش ـىتوالوبىدناباتاعۋلوبكاپـ
ادناعنىشلۇق«،پىر ـوباعۋادنىرواناعـ

نىتيەد»ىدال ناعادنىقساتـ ىدرەگىجــ ـ
،پىرىدنەلەلۋاس ،ىليتسـايتراپـ كىتكاپـ
ىسراقەگۋرىش-پىرىءـەناجـىسىلىرۇق
ۋرۇت نىتەمزىقـ يەلىرەكشىـ ــەتسىروـ
،پىت يابـ ياتاعابراتـىتتىقاب-ـ ىدۋرۇقـ
مىعىم يساياســ لىپەكـ پىتراتءـەناجـ ـ
زىمىۋتەزىساماتماقنەملىپەكـىعاتقاج
.كەرەك

قاميا نانىرالىشسابـ تىقراسـ ناقاـ
،ىلۇ نىكرەـ يابنەسيەسـ ،ىلۇـ نىچـ
،وگنايج امۇجرۇنـــ يەكاجــــ ،ىلۇــ ياسـ ـ
ۋوح،ڭيميچ ،ىجنىبـ ڭاجـ اريملا،نايـ
ـلىرۇققىلاحقىتقاميا،ىزىقناقلاۋ
تەمزىقـىيات راسابنىروڭىنىتەتيموكـ
،ىرەلىشۋرەگڭەم كىلىشمىكاـ ــەمەكەمـ
ڭىنىس راسابنىروــ ،ىرەليلاۋـ قىتقامياـ ـ
ەشمىلوبنەمىتوسقىلاحىلەجەرادـاترو
ڭىنىسەمەكەمارۋتارۋكورپ ،ىرالىشسابـــــ ــ
قىتقاميا ڭىنموكتراپـ ،مىلوبءـىسياقراءـ ـ
،ڭىنىرەتتەتيموك ىعاتقامياـــ ىسياقراءــ ــ
قىتقىلاحەناجەمەكەم،ەسڭەك،تەتيموك
،ڭىدراتپوت يادنوســـ ەتوتقا-ـ ىتساراقــ ــ
،ڭىدرادنىروپىساك ـمونوتۆانەپقىلاتروـ
ىلاي اعنويارــ ەتوتــ ڭىدرادنىروـىتساراقــ
،ايتراپ ـكەتپىتراتء،ىرالىشسابتەمىكۇـ
ـراتءقىتقاميا،ىراتقىتساباپپۋرگۋرەس
پىت ـەكەمۋرەسكەتىتەتيموكۋرەسكەتـ
قىلىشسابـىسەم ،ىرەلەشۇمڭىنىساقلاـ
قىلالاق،نادۋاـىسياقراء ۋرەسكەتپىتراتءـ
ڭىنىرەتتەتيموك ۋرەسكەت،ىراليجۋشـــــ ـــ
ڭىنىسەمەكەم ىراتقىتسابــ ـىگزىگەنــ
ـسانىتاقەكسىلىجامادنىلازسىلىجامء
ڭىنالاق،نادۋاـىسياقراء.ـىت تروتءـ ـاقلاـ
ىرالىشساب سىلىجامءـەشمىلوبــ ادنىلازـ ـ
.ىتسانىتاقەكسىلىجام

ڭىننۇك ـتەمزىقنەمرالرداكىنادۋاياعوتناعاش،نىشۇءۋلانىدلاڭىننىقساتنىتالىۋتنەدۋرەراق،ىتسىناليابـانىۋلىجـ

.ىدرىتسادمىيۇانىلىميقۋشرانىرالراعارىپوك،ناعوتىدرەلىش

.ادۋشرانىراقڭىنىناعوتۋناتقاسناننىقساتىعادنىترىسقىشالاقرالرداكىعادنىناگروموكتراپقىدنادۋا:ەتتەرۋس

ڭىشڭيميلزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس
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تادعاب شاقۇمرۇنـ ىديالراباحـىلۇــ .ـ

ـتراپقىتقامياادنىسابڭىدلىجنەكتو
ىلۋانراىسەمەكەمكىلىشمىكانەمموك
سىلىجامء ،پىشاـ ىدلىجـىسوـ ـىع«ـ
ىدۋاتقاسقىلۋاسنەدەناجاكينحەت-مىل
ۋتىماد ـالوبنەگەلىگلەبپىتە»ـىلىجـ
نىت قىتقاميا.ـ ـىشمىكانەمموكتراپـ
كىل ڭىنىسەمەكەمـ رىبءـ ـانروساتۇتـ
انىۋرىتسال ،ياســـ قىلۋاسنەدــ ۋاتقاســ ــ
نىتەمزىق ناجـــ ،ىدۋتىمادـىلىتقاج-ـ ـ
قىلاح ـقامىدۋاتسۇەدزوكنىسەددۇمـ
ۋاتقاسقىلۋاسنەدقىتقاميانەكتەتاس
ىسەمەكەم ىلۋانراــ اقسىناتتاــ ۋرىتلەكــ ـ
نىنىيج ،پىشاــ ـىنايرەنەجنيىرىءنوـ
،پىيوقـاعاترو ـيا،پالىقلاتيەلىرەكشىـ
ڭىتقام كىدنىزۇجسىءــ نەمىيادعاجـ ـــ
ارىتسىلاس ،پەتترەزـ تەمزىقـانىشلۇقـ ـ
،پىتە ـتاتقاياىتسىباتادنىڭوسلىجـ
.ىت

،ىشنىرىبء كىتپىساكـ قىلاكينحەتـ ـ
نامءـاسابـانىسىلىرۇقرالىدنىراد .ىدرەبـ

نەكتو ـادراءىعادزىمىعامياـىلىجـ
ىلەجەر قىلۋاسنەد-ۋەدمەــــ ۋاتقاســــ ـــ
ـپىساكىدرەلىشتەمزىقـىعادنىرادنىرو
،پاتسۇىتقىمىدۋەلەيبراتناتقاجكىت
پوك ىدمىزرەمـىكتەرـ ىلىقراۋەلەيبراتـ
ۋرىتقىۋاس-ۋەدمەڭىدرالو ـوجنىسەروـ
مادانەگنەلەيبراتىلاميتسەس.ـىتتالىراع
ـۇم،پىسانەتتەرماداڭىمرىبءىناس
ڭىن نويارىلايمونوتۆاىماتسانەد900ـ
ـەكشىمادا211،ەسنەلەيبراتەدنىمەلوك
ناعىمادـىگەدىر ەيبراتپىراباعرادنويارـ

قاميالا.ىدلا ەدنىمەلوكـ نەلەيبراتـ ــ
رەدنەگ ىناســ ڭىم4ـــ ـەكتەرمادا241ـ
،پىتەج ۋنەلەيبراتـىتساعلاجـ ىرەشلومـ

.ىتتەجاعزىياپ100
قىلۋاسنەد-ۋەدمەىدنىيۇتء،ىشنىكە
ادۋاتقاس ۋاساجـامروفەرـ كىيبـىتەمزىقـ
ەكسەلەب ىدلىرەتوكـــ ىلىج–2013.ــ ــ
ـناقسانىتاقەگۋەدمەپىسەبلەساشاڭاج
ىناسراد ڭىم529ـــ ،پىلوبمادا73ــ ـــ
پىسەبلەس ىسامرىتسىلاسۋەدمەـــــ ــــــ

ىدزىياپ99.95 ،پىتەسروكـ ـىلايمونوتۆاـ
نويار .ىدەلەيىدنىروىعڭىدلاـاشنىيوبـ
رالاناحاپيشقىدلىۋا ىگەتتەدا«ــــ ۋەدمەــ
نىمىزۇتء پابەبما«،»ـ ـىزۇتءاكچۋتراكـ
نىم ـۇتءكەمراد-ىرادءـىگزىگەن«،»ـ
قىدلىۋا،پىراقتاكىتتەبىپلاج»نىمىز
ىساناحاپيش نەمـــ قاتسىقـ ەشمىلوبــ ــ
نىساناحاپيش ىتلا«،پىرىدنالاعلۇترىبءـ
ناتقاج رىبءـ »نىساناسىنۋراقسابساتۇتـ
،پىرىساـەكسى ـمەزىسڭالاڭىتقىلاحـ
.ىتتاراجراتقىلىليالوقپوكەنىۋلەد

،ىشنىشۇء ـوتۋەدمەىلەجەرادشۇءـ
تەمزىقـانىبار ۋەتوـ .ىدرىتترانىنىبەتـ
الاق(نادۋا قاتسىقەناج)قىشالاق(لىۋا،)ـ
ىدنىس ـۋاسنەد-ۋەدمەـىلەجەرادشۇءـ
ـۇكزىسكىدزۇنىسىلىرۇقۋاتقاسقىل
،پىتيەش كىدزىگەنـ ىدرالىعلىرۇقـ ـلوـ
ىدمەش ،پىرىتسالانراـ قىلاحـ اراقۇبـ ــ
ڭىنىس قىلۋاسنەدــ ۋاتقاسـ نىيەگڭەدـ ـ
اشنىرابەگۋرەتوكەگەروىراعوجمىلرۇعانا
ىدنىشلۇق نەكسەدمەشلوىلىجنەكتو.ـ
قاتسىق ەشمىلوبــ نانىساناحاپيشــ 99ـ

ناداڭاجنى ،پىلاســ سىلىرۇقـىپلاجـ ـ
ڭىم6ـىمەلوك ـوبرتەمـىشراش196ـ
ـراقناۋيڭىم820نويلليم10،پىل
ىدلىسوقـىج ـۆالۇعڭومىراسقىبوق.ـ
كىتتەمۋەلاىدمەشلوادنىنادۋاىلايمونوت
قامۋا قىلۋاسنەدـ ۋەتوتەمزىقاعۋاتقاسـ
،پىلىرۇقـىعىلاترو نىسىمۇجىتپىلاقـ
.ىداتساب

ـۋاسنەدناعلىۋتنىسوت،ىشنىتروتء
قىل ۋاتقاسـ لىعۇشـانىرالاعيقوـ پەتوتـ
ۋرەب ىتەمزىقـ ىدمىنوءــ ىدلىتەتسىروـ .ـ
ـىشسابلوقاعۋراقتۇقلىعۇشقىتقاميا
قىل ،ىشۇكمادا،پىلىرۇقىعىلاتروۋتەـ
پاپساـىلرۇتء ،پىناتقانايتىرالىعلىرۇقـ
ىتكىلەدنۇك نىتەمزىقــ تاناقــ ارىدياجـ ـ
ىداتساب ڭىتقىلاترو.ــ لىعۇشــ ۋراقتۇقـ ـ
نىراتپاپسا پىتاســ ناقتاسوبـاعۋلاــ 7ـــ
نويلليم ـاۋىسىجراقناۋيڭىم350ـ
ادنىع ،پىسۇتءـ ۋراقتۇق-ۋەدمەـ ـلىرۇقـ
ىرالىع ەدنىزەكرەدـ رىبءـ پىتاسساتۇتـ
ىدنىلا ـالاناحاپيش)قىشالاق(قىدلىۋا.ـ
ڭىنىر نويلليم8ـانىس16ـ ڭىم800ـ
لىعۇشقىدناۋي ـاسنىعىدباجۋراقتۇقـ
پىت ىتتەجاق،پىلىتاسوبىسىجراقۋلاـ
راتپاپسا ،پىناتقىلوتـ ــەبـەگۋلىتەتسىـ
.ىدلىر

،ىشنىسەب ىگزىگەنـــ كىتتەمۋەلاـــ ـــ
قىلۋاسنەد اعۋاتقاســ تەمزىقــ ىدۋەتوــ ـ
ڭىدۋرىدنەلىكلەكرىب قاياـــ زەتـىسىلاـ ـ
ىدلوب ـاتروـانىسابماداـىلىج-2013.ـ
نەپپەسە نىتەلەكارۋتـ ـۋەلاـىگزىگەنـ
كىتتەم قىلۋاسنەدــ تەمزىقـاعۋاتقاســ ـ
ـرۇت.ىدلىرەتوكاعناۋي30ىساموسۋەتو
ڭىدرادنىع قىلۋاسنەدـ ۋاتقاسـ نىۆيحراـ
،ۋزىعرۇت قىلۋاسنەدـــ ۋاتقاســ تىگۇــ -ـ
ەيبرات نىلىميقــ ،ۋتەتسىروـ تەتينۋمميـ ـ
،ىسابوج رىبءىدرالۋرۋاـىلاپقۇجـ ىلياجـ
ـۋەلاـىگزىگەنـىلرۇتء10ـىتقايسۋتە
كىتتەم قىلۋاسنەدــ تەمزىقـاعۋاتقاســ ـ
ۋەتو ڭىنىناسىنـ رەدىتەدنىمـىلاناسىنـ
ەدنىزەك ـتاسقامنەگەدزوك،پىلادنىروـ
اعرات ىتتەجــ ،قىلاتيا.ــ ڭىدرادنىعرۇتـ ـ
قىلۋاسنەد ۋاتقاسـ ناعلىزىعرۇتىۆيحراـ
ىناسمادا ڭىم829ــ ،پىتەجـەگ502ـ ـ
ۋزىعرۇتـۆيحرا ىرەشلومــ نادزىياپ80ــ ــ
65ىمەشلوڭىننويارىلايمونوتۆا(ـىتسا
نادزىياپ ۋرىساــ ىلرۇتء،)ـ ڭىنانيسكاۆــ ــ
ۋلىگە ىرەشلومـ نادزىياپ98ــ ىراعوجـ ـ
.ىدلوب

،ىشنىتلا زىت،ۋلانىدلاڭىدۋرۋاـــ ــ
ـۋاسنەدرالالاب-انانەمىتەمزىقۋەدنىگ

نىعىل ـادىتقىنروىتەمزىقۋەدمىتۇكـ
ىدىم ڭينۋايل.ـ ڭىنىسەكلوـ قىتقامياـ
ۋەدنىگزىت،ۋلانىدلاڭىدۋرۋا ــىلاتروــ
ڭىنىع قىلايگولويبــ زىسپىۋاحــ ــاتــ
اناحەبيرىج انىسىلىرۇقــ ناعلىسوقــ 15ـ
نويلليم ـاۋىسىجراقناسىنقىدناۋيـ
ادنىع ،پىلىرىدناتقانايتـ ـۇقىتسىتاقـ
سىلىر نىراتسىمۇجـ پاتسابــ .ـىتتەكــ
اققاميا ىتساراقــ سەبــ الاقـىكە،نادۋاـ ـ
ەدۋەدمە،ۋلانىدلاڭىنىزەلۋكرەبۋتەپكو
ـاس»ۋرىدنالاعلۇترىبءىتشۇء«ـاشاڭاج
نىتاساي ،پىراقتاـ ـەنىزەلۋكرەبۋتەپكوـ
رادناققىدلاش ـىلىگيڭىتتاساياسـاڭاجـ
نىگ ىدروكـ ،ۋلانىدلاڭىنىۋرۋاسديا.ـ
راتتاساياسـىعادنىعاجۋەدمە نەمـ ـۇتـ
ڭىنىۋرۋاسديا،پىراقتاڭاتاقىدرەدمىز
ۋەدنىگزىت،ۋلانىدلا تىگۇــ نىلىميقـ ـ
،پىرىدنادناجـاشنىراب اقسدياڭىتقىلاحـ
ناعلوب نىگىنىسۇتــ ىتتالىراعوجــ ىراءــ
،پىرىسوءنىتەلىباقۋاعروقىزوء-نىزوء
ـمىنوءنىرەشلومۋعىدلاشانىۋرۋاسديا
.ىدەجەتىد

رالالاب-ــانا نىعىلۋاسنەدـ ۋەدمىتۇكـــ ــ
پالىقابـەنىتەمزىق ،پىزىگرۇجۋراقساب-ـ
ـيواشنىيوبپالاتىدرادناسىنـىتسىتاق
يادىعاد ـسىلبو،قامياـاقساب،پادنىروـ
نەمرات ادناعرىتسىلاســـ پالاعاـــــ ـاعلاــ
.ىتقىش

،ىشنىتەج قىتتلۇــ ـىتكىلرەگاپيشـ
ىداتقىلۇ لىج.ـ ـامياپاتسابنانىسابـ
زىمىع قازاقـ نىگىلرەگاپيشـ ـاعۋتىمادـ
لەب ،پىسىرىكـەشەشـ نانىنادۋاـىلوتـ ـ
،اناحاپيشـىلەجەرادنادۋا قىدنادۋاىلوتـ
قازاق ـرودء،نىساناحاپيشـىگىلىشمەـ
نىجلىب ڭىنىنادۋاـــ قالۇبنىزۇـــ قازاقـ ـ
كىلىشمە نىساناحاپيشـ ـىرۇق،پىرۇقـ
ـوتنىراتقىدباجۋەدمە،پىلاسنىسىل
اقسىمۇجىتپىلاق،پىلاپىتاسپاتقىل
ۋسىرىك رۇتادنىدلاــ قىتقاميا.ـ قازاقــ ـ
نىگىلرەگىراد ۋەتترەزـ ـوجۋرۇقنىنروـ
ـرادنىروىتسىتاقادىسابوجـىگەدنىن
نىمىكەبڭىد ،پىلاـ قىتتلۇـ ــىشمەـ
كىرەبانىۋتراتەگڭەرەتنىرىماتڭىتكىل
.ىدالاقزىگەن

،پىتيوسء ڭىدزىمىعامياـــ -ۋەدمەــــ
قىلۋاسنەد ۋاتقاســ ڭىنىسالاســ يادۋاتـ ـ
ـەرادراء،ڭىننويارىلايمونوتۆاىسىبات
ىلەج موكتراپــ نەمــ ڭىتتەمىكۇـ ۋزىقـ ـ
،پىلوبـەيـانىۋادلوق ڭىنىقلاحتلۇراءـ
.ەدۋنەلوبانىۋاقلا

سىنىسۇ نەگلىتەـ رۇنلۇگـىشلىتءـ
تەما ىزىقــ ىديالراباحـ نىجلىبرودء.ــ ــ
ۋساراقشۇءـىنادۋا قىشالاقـ ـىموكتراپـ
نىمىناتقىدڭازڭىنىساراقۇبتلۇراء
،پىتالىراعوج قىقۇىدڭازڭىدرالوـــ -ـ
نىسەددۇم ـىباقۋاعروقـاشنىيوبڭازـ
نىتەل ۋتالىراعوجـ ڭىتقىشالاق،نىشۇءـ
ىدنىيۇتء نىرەتتەمزىقــ يەتكەرىڭوتــ ـ
،پىرىتو ـىبڭازىنىشلام-ىشنىگەـ
نىرەدمىل ڭىدۋرىتسالىپلاجـ ـىنىيۇتءـ
،پىتە نەكتوــ ىلىجـ نازاقــ ڭىنىياـ ــ
نانىڭوس ،پاتسابــ ڭىتقىشالاقــ لامـ ـ
،قىلىشاۋراش ـرو،ۋاتقاسقىلۋاسنەدـ
ىنات ،ۋاعروقــ ،ايلىداــ ماعوققىدنادۋاـ ــ
ىگىدزىسپىۋاح ،ىسەمەكەمــ ۋساراقشۇءـ ـ
قىشالاق ىتقايسىسەشمىلوبـىشقاسـ
ناننىرو ناقسادمىيۇـ ڭازقىدمادا16ـ
ۋرىتسالىپلاج ـاپپۋرگۋاساجـايسكەلـ
نىس ىدرىتسادمىيۇـ ـامتىگۇرالو.ـ
نىلايرەت ،ۋتاراتـ سەڭەكقىدڭازـ ۋرەبـ ـ
نەمىرالامروف ،نىگەـ قىلىشاۋراشلامـ
ىعادنىرادنويار ىشنىگەـــ اعىشلام-ــ ـــ
ىناترو« ۋاعروقـــ قىتتامازا«،»ـىڭازـــ ــ
رەتسى قىتسىملىق«،»ـىڭازـ رەتسىـــ ـ
مىعاش-زىرا تامازا«،»ـىڭازــ ـانىساجـ
ىدرادناعاملوت ۋاعروقـ سوج«،»ـىڭازـ ــ

ڭىدۋرۋاىلاپقۇج«،»ىڭازتىۋتـىلراپ
قىلاكيمونوكە«،»ــىڭازۋلانىدلا ــــــــ
ۋاعروقنىعىدناماماعوق«،»ىڭازماتقوت
ـەجەرە-ڭازـىتقايس»ـىسەمەلىگلەب
ىدرەل ،پەتتىگۇــ ايسكەلـــ ،پاساجـــ ـــ
ڭىنىشلام-ـىشنىگە ـمىناتقىدڭازـ
ىتتالىراعوجنىراد نىرەدمىلىبڭاز.ــ ـ
،ۋرىتسالىپلاج ىدمىناتقىدڭازـ ـوجـ
،پىتالىراع ىدمىساراجـ قىشالاقـ ۋرۇقـ
نىشۇء قىشالاقـ قىشالاقـىموكتراپــ ـ
ىشقاس نەمىسەشمىلوبــ ،پىسەبلەســ ـ
ـىنۇك-3ڭىدراتڭاقـىلىجـىگەتسۇ
نەن پاتسابـ قىلىشاۋراشلام،نىگەـ
ىعادنىرادنويار ىشنىگەـــ اعىشلام-ـــ ـــ
مىزۇتء-ڭاز ـسىرونىلىميقـىتىگۇـ
ىتتەت نىرەدمىلىبڭاز.ـــ ۋەتتىگۇـــ ـــ
ىعادنىساپپۋرگ رەلرەكتەمزىقــ رىياجـ ـ
ىگەدرىڭواراكەشىتقايسىعىلۋاتسىق
ىشلام نىرالىسابتوـــ 2ـاعرالو،پالاراـــ
ڭىم اقسۇن500ـ مىزۇتء-ڭازــ تىگۇـ ـ
نىلايرەتام ،پىتاراتـــــ ڭىدرالىشلامـــ ــ
نىمىناتقىدڭاز ـتالىراعوجىرانانوـ
رىزاق.ـىت نىرەدمىلىبڭازـ ،ۋەتتىگۇـ
ۋرىتسالىپلاج ڭەكـىلىميقـ ەدمەلوكـ ـ
.ەدۋلىتەتسىرو

سىنىسۇ كەبراموىشلىتءنەگلىتەـ
ـنىعرۇتالاق.ىديالراباحىلۇناقرىزىق
ـىدزىسپىۋاحىسانىتاقلوجڭىنىراد
نىرادمىناتــىگ اشنىرابـــ ،پىرىتتراـــ ـ
ىلرۇتء سانىتاقــ ڭىنىرادڭالاعرىشـــ ـــ
ناعاتسۇەدزوكىدۋلانىدلاڭىنىۋلىۋت
ناۋاس ماعوقـىنادۋاــ ىگىدزىسپىۋاحــ ـــ
ىسەمەكەم سانىتاقــ نەكلۇـىشقاســ ـ
لوجىگزىگەنرالىشقاسـىگەدنىتەرتا
پىسوتىدرەتكىلوكوتۆاـىعادنىرالاينەل
نىتەرەسكەت تەمزىقـىلىدعادـ ـىساتـ
سىرەگزوـەنىل ،پاساجـ نانناپقا-18ـ
پاتساب ـتەمۋەلاىعادنىعىشالاقنادۋاـ
تلۇراءىعادنو،پالاراىدراتقامۋاكىت
انىعىلىشترۇج ناعلانراـاعرالرەفوش«ــ ـ
رىبء ىگىدزىسپىۋاحماعوق»تاحـاشراپـ
ڭىنىگىلرتسينيم سانىتاقـ پىۋاحـ ــ
ەنىگىدزىس ىتسىتاقـــ -123،124«ـــ
ىلرىمونء انىعىريۇبـــ ىتسىتاقــ زۇجءــ ـ
قارۇس تىگۇـىتقايس»ـ نىرادلايرەتامـ
نەمۋتارات ـوكوتۆاپىشىءقارا،ەگرىبـ

كىل لىزىق،ۋادياــ ناتقارىشــ اسابـــ ـــ
يەتكوك نىتالىۋتنەدۋتوـــ سانىتاقــ ـــ
ىتتەينەدام،پىناتقاسنانىرادڭالاعرىش
،پىرىتساتپىلاقنىسىدعادۋرۇجءلوج
زىسپىۋاح شىنىتەدــ الاقــ ـىسانىتاقـ
نىساترو اعۋتاراجــ سانىتاق.ىدەدنۇــ ـ
ىرالىشقاس ـىميقتىگۇىكتەرىسوـ
نىل ناعاتسابـ ـۋەلاىنۇكىشنىرىبءـ
كىتتەم قامۋاـــ نەمىرەلرەكتەمزىقـ ـــــ
ىساشپاتىكتىگۇاقسۇن27،ەتكىلرىب
ىدۋناتقاسنانىڭالاعرىشسانىتاقنەم
نۇمزام نەكتەــ قىلاكيتپوـانادـىكەـ ــ
ـنىعرۇتقامۋاكىتتەمۋەلاـىناشقابات
.ىدرەبپىتاراتانىراد

ـقاسسانىتاق،ادناعاراقـاعۋسىعۇ
نەكلۇــىش ىدلىميقــىسوــىتەرتاــ ـ
ـنەەنىبىتراتنۇكتەمزىقكىلىمەنۇ
،پىزىگ تلۇراء،پىرىتساعلاجلىتابـ
الاق ـراتءەدزىسپىۋاحانىرادنىعرۇتـ
ىتپىت سانىتاقــ نىساتروــ اعۋتاراجــ ــ
.ادۋلاسشۇك

سىنىسۇ نەگلىتەــ يلاعرەـىشلىتءــ ـ
يابقىتقوت ىنادۋاناۋاس.ىديالراباحـىلۇــ
ـەشۇمايتراپڭىلاقىعاتقاتسىق-لىۋا
ىرەل نەمـ ـابراقسىرىدنوءڭىدرالرداكـ
نەنىبەبەسـىعىتسال ەگۋنەريۇقىدمىيۇـ
ـىبكىتكاپ،نىتياملااسانىتاقادنىعاۋ
ـمىلىباكينحەت-مىلىعنەمىرەدمىل
سىءىدنىسۋلوبزاـىياروۋنەريۇنىرەد
كىدنىزۇج انىيادعاجـ ،ياراقـــ ىلياتڭوـ ــ
ىدمىزرەم ـسىق-لىۋا،پاتسۇىتقىمـ
ىدرالرداكنەمىرەلەشۇمايتراپىعاتقات
،پەلەيبرات ىپلاجڭىدرالوـــ قىلاعلۇتــ ــ
.ىتتالىراعوجنىساپاس

،نەدىشنىرىب ىتقارۇتــ اداناحقاباســ ــ
ۋەلەيبرات ـاق،لىۋا.ىدرىتترانىنىبەتـ
ـىرەتپەتكەمايتراپىعادرالامرەف،قىشال
ـنەلەلۋاسقىلوتنىلورىگزىگەنڭىن
ىتقارۇت،پىرىد نەمۋشاسرۋكـــ ـاۋــ
قىتتىق ــىتاقـاقسرۋك،ىدۋشاسرۋكـ
رادناقسان ۋادلاتنىنۇمزامۋنەريۇناعالاقـ
نەم رەتكينحەتـ ،ىدۋرەبقاباسـىلۋانراـ
ىلامىجلىج قاباســ ۋرەبـ نەمـ كىتكاپـ ـ
ـەجنىتەرەبقاباسەدنىنوجـىسەيبرات
رەلىشكەت قاباسـىلۋانراــ ىدۋرەبـ ـشۇـ
ۋرىتسات قىلوتنىلورڭىنازابـىلىقراـ
ىدرىدنەلەلۋاس ىدرەليۇد.ــ قاباسپالاراـ ـ
ۋرەب كىتكاپ،پىرىدياجتاناقنىلىميقـ

ىسەيبرات ەدنىنوجـــ ناديام60ــ سرۋكـ
،پىشا ـۇمـايتراپـىعاتقاتسىق-لىۋاـ
مادا200ڭىم5ىدرالرداكنەمىرەلەش
،پەلەيبراتتەر كىتكاپـ ـاسىسەيبراتـ
نىساناحقاب نىيەدـاعرالىتاسـىگزىگەنـ ـ
،پىزىكتەج ىسايرازانىسەيبراتكىتكاپـ
نىبەشايەديڭىتقاتسىق-لىۋاـىلىقرا
.ىدەلەي

،نەدىشنىكە زىتاـ ـاناحقاباسـىسابـ
نىس ىدرىتسالىپلاجــ زىتا.ـــ ادنىسابـ ــ
ىدۋەلەيبرات ،پىتيەشۇكــ سىق-لىۋاـ ــ
ىدرالرداكنەمىرەلەشۇمايتراپىعاتقات
ـىبەتۋەلەيبراتاعاكينحەتىلاملىنادلوق
نىن ،پىرىتتراـ زىتاـ اناحقاباسادنىسابـ
،پىشا ايتراپــ نىرەلەشۇمـــ مىلىعــــ -ــ
اكينحەت نەمــ ناعناتتاقۋاـ ـىشاماتسابــ
،نىرالىسابتو نىتەتەسروكـىگلۇـ ـابتوـ
نىرالىس ،اعۋالايسرۋكسكەـــ ــەگۋنەريۇـــــ
ـىشمىگە،اعياجىلىج،پىرىتسادمىيۇ
،كىل قىلىشمىعابــ انىڭالاـــــ ،پىراپاــ ـ
،كىلىشمىگە ىعاتقىلىشمىعابـــ لىۋاـــ
نىساكينحەتىلاملىنادلوققىلىشاۋراش
نىرەتپيتكىتكاپقا-يادنوس.ىتتەريۇ
،پالاراس ـيرىجاتـىعادنىسابزوءاعرالوـ
نىرەلەب ،پىترىتسىناتــ رۇجـەيبراتــ ــ
ىدزىگ رىزاق.ـــ لۇبــ -لىۋاــىعادنادۋاــ

نادزىياپ80ـىعاتقاتسىق ماتساـ ـايتراپـ
ىسەشۇم نەمـــ رالرداكـ ىلاملىنادلوقـ ــــ
نەمـاكينحەت تاراجيتـ ـمىلىبۋراقسابـ
.ىدرەگينىرەد

،نەدىشنىشۇ ـەيبراتاتقىلاراسىلاـ
ڭىدۋەل نىلورـ قىلوتـ ىدرىدنەلەلۋاسـ .ـ
لىكۇب سىلاـىعادنىرو267ـىعادنادۋاـ ـ
اتقىلارا ۋەلەيبراتــ ،پىنەيۇسـەنىنىيۇتــ ـ
ـەشۇمايتراپڭىلاقىعاتقاتسىق-لىۋا
ىرەل ـقاباسكىتسىڭەكاعرالرداكنەمـ
نىساناح پىشاـ كىتكاپ«ناۋاس.ىدرەبـ
ىباروت نەم»ــ سىلاـ ۋەلەيبراتـاتقىلاراـ ـ
ىلىقراــىتكنۋپ ىعاتقاتسىق-لىۋاـــ ــــ
،ەنىرەلەشۇمـايتراپ ،اعرالرداكـ ـىشترۇجـ
ايتراپقاتسىق-لىۋا،ەجەرە-ڭازاققىل
،ىليتس كىتكاپـ ـراىلارۋتىسىلىرۇقـ
،پىشاسرۋكىلرىعوشاتپىرىقاتىلۋان
ـاراتنىرالايستامروفنيىسىلىرۇقايتراپ
،پىت ىرەلەشۇمـايتراپـ نەمـ ـىشترۇجـ
.ىدنەلوبانىۋلاىسراقڭىتقىل

،نەدىشنىتروت ـاحقاباستاحـەتلەكـ
نىسان ،ىتشاـ ـروفنيىسىلىرۇقايتراپـ
ايستام نىسەبنىمـــ ،پىتانروـــ -لىۋاــ
اعرالرداك،ەنىرەلەشۇمايتراپىعاتقاتسىق
كىتكاپ ەتلەكــىلارۋتـــ تاحــ پادلوجـ ـ
.ىدرۇت

سىنىسۇ نەگلىتەـ كەبتىقابىشلىتءـ
تەمىقارۇن ـاشاتقىۋج.ىديالراباحـىلۇـ

ـىكۇقىدلىۋارەجاڭاجىنادۋاياعوتناع

ـەمرىبءىعاتادنىلازنىيجڭىنىتەم

ىرىي لومــ ىدمىرىيەمـ رادناجــ ەشۇمـ ــ

رالانانابرىيەمقىدلىۋارەجاڭاج«ناعلوب

ۋلىرۇقيمسەر»ـىماعوق ـىكتوـىتلاسـ

،پىلىز ىتسىتاقڭىدلىۋاـ ىرالىشسابــ ـ

نەم ـامرەف،لىۋاەناجىعىشالاقنادۋاـ

نابرىيەمـىعادرال ـاۋڭىنىماعوقرالاناـ

ـۇقىكتەرىسوقا-يادنوس،ىرەدلىك

ناعلىر 60ىعادنىماعوقرالانانابرىيەمـ

نات ماتساـ نابرىيەمـ ،پىسانىتاقرالاناـ

.ىتشاشنىۋشاشقارالاناىلياماسقا

اعۋسىعۇ ،ادناعاراقــ نابرىيەمـىسوــ ـ

رالانا ىماعوقــ ىلىج-2012ـــ راتڭاقــ ــ

ادنىيا نەمنادۋاــ ىعادرالامرەف-لىۋاـ ـــ

ـسىمۇجمىلوبءرىبءناققىشاقسىلامەد

ىشلام-ىشنىگەەناجرەكتەمزىق-ىش

قازاق ـادمىيۇنەنىرەتكىدزوىرەدلەياـ

،پىس ىعادماعوقــ قوجــــ ،كىتىج-ــ ـــ

ـنىيقەشكەرەادنىسابتو،ۋاقرىس-ۋرۋا

ىعىلىش رابـــ كەموكـاعرادناجـ نىلوقـ ـ

نادلىجرىبء،پىلىرۇقادنىتاسقامۋزوس

ماتسا تىقاۋـ ەدنىشىـ 69ـىناسـەشۇمـ

،پىتەجـاعمادا ياعوتناعاشـ ەناجـىنادۋاـ

سەلىشروك نىيقـىعادرالالاق-نادۋاــ ــ

ـاجاعمادا10ىعادنىعاپسىققىلىش

ناننىق كەموكـ نىرادلوقـ ،پىزوسـ 23ـ

.ناعاتااموسكەموكناۋي152ڭىم

ۋلىرۇق ىتلاســ ادنىسىرابــ قىدنادۋاــ

شىۋاتساب-1 ىگەتپەتكەمــ ادنىسابتوــ ـ

ـاققىلروقماق،رىۋاـەشكەرەـىعىلىشنىيق

جاتقۇم ەناجكەشەك-مىيكاعىشۋقو11ـ

يالاشقا ۋلىجـ ،پاتاـ قىتتىقاۋڭىدرالوـ ـ

ـەريۇانىشلۇق،پىڭەجىتقىلىشنىيق

،پىن مىيۇـەتكەشەلەكـ ڭىنانا-اتانەمـ

نەكتۇك نىتىمۇءـ ـىدنەلرەگىجاعۋاتقاـ

ـوسنىرادلوقكەموكىتساعلاج،پىر

.ىدرىدلىبءادنىراتقىدنىتارۇتپىز

ادنىڭوس نابرىيەمـ ەيەككەموكرالاناـ

ناعلوب نەمرالىشۋقوـــ ەگرىبــ ـەكتەرۋســ

.ىدرىدلاقكىلەتسەپىسۇتء

ىدىمادپاتشىراقىرەتسىۋاتقاسقىلۋاسنەد

ىدلىرۇقىماعوقرالانانابرىيەمادلىۋا

ىداتسۇىتقىمنىتەمزىقۋرىتسالىپلاجنىرەدمىلىبڭاز

ىدەتتىگۇادامروفەشەگزونىگىدزىسپىۋاحسانىتاق

ىدزىگرۇجنىسەيبراتكىتكاپاعرالرداك،ەنىرەلەشۇمايتراپىعاتقاتسىق-لىۋا

نىجلىبرودءـاتقىۋج نىجلىبرودءـىنادۋاـ تەتيموكقاتسىقنانۋايچـىعىشالاقـ
ڭىدرالاۋراش -مىلىعقىتسىق«ىتكەزەك-25،پىنالادياپنانىراتتىقاۋقىتسىقـ
.ىتشاسرۋكاعرالاۋراشنەپتىقاۋكىدنۇكمىراج،پىتەتسىرو»نىلىميقـاكينحەت
رادنامامـاتسرۋك ىدرالاۋراشـ يملىعـ نەملوجـ لامـ ،پەلەتەجەگۋگەنىگە،پىعابـ
.ىدلاسشۇكەنىۋسۇتاناتتاقۋا،پىرەگينىگىتەتاكينحەت-مىلىعڭىدرالاۋراش

.ەدۋتوقاباسرادنامام:ەتتەرۋس
ىلۇناقتازگەبناجامۇجزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس
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لۇب ـاجىدرادناجىلاپوىرەدنۇكـ
نادزىمىن ۋباتـ ىنەكتيو.سەمەنىيقـ
زىمىرالاباب نەبــــ زىمىرەلەجاـ قاپرۇـــ ـ
ەدنىسەيبرات ىشىكــــ ،كىلىدلىيەپـــ ـــ
،قىدلىشارۋت ،كىلىدمىرىيەمـ ـاليسـ
،قىلىدمىس كىدلىشكەبڭەـ ـىتقايسـ
نادراتقاج ــەيبراتـەككىلىشرەگماداــ
ىدۋەل ـلۇتران،پىيوقاعنىروىتسابـ
ىدۋرىدلىتەجزىقـىتتاباني،لۇـىلاع
ناتقاپرۇ اققاپرۇ-ـــ پىرىتساعلاجـــ ــــ
نەگلەك ناتقىدنوس.ـ ،رالوبـ ادزىمىتلۇـ
نىسانا-ــاتا ،ۋەتتەمرۇقـــ ىدنەكلۇــــ ــ
ۋالاياـىنىشىك،پاليس ـمادارىبراءـ
ڭىن پىلوبىشىروبىتسىيتءـەگۋەتوـ
ناعلاق نىراتشىروبـىسو.ـ ،پەتوـ -اتاـ
نىسىعلاڭىنمىۋاقلىكۇب،ڭىنىسانا
ـوبەيەنىۋەتتەمرۇقڭىنماعوق،پىلا
پىل ناقتاجـەلەكـ ڭىدزىمىراتقاپرۇـ ـ
ەنىگىتپوك زىماناۋقـــــ نەمرالوىراءـــ ـ
زىماناتقام ڭىتپوتـىسو.ـــ نەنىشىــ ــ
،نەمىگىلىدمىرىيەم ـىعىلرىشاناجـ
ـنىراقنەگرۇجپىسۇتءەگزوكنەم
ڭىدزىمىساد ناجمىلاعرۇنڭاتىرىبءـ
.ىدەىزىق

ڭىدرۇنڭات ىسەشەشــــ شابۇزــــــ ــ
ىلىج-2000 ەتكەيۇكرىقــ ىراعوجــ ـ

ـلاسىسەنەدمىراجنانىمىسىقناق
،پىناد سىرۇجءـــ اتسىرۇت-ـــ نىزوءــــ
ەرەگڭەم نىتياملاــ پىلوبــ ناعلاقــ .ــ
ەدزەكـىسو زىسقىلوتـ ڭىناتروــ -1ـ
نىعىدلىج ناعاتتاـ ـاجرىبءرۇنڭاتـ

،نانىع رىبءىدنە،ۋرىتساعلاجنىۋقوـ
،نانىعاج ىعادنىسابتوـــ ڭىنناج5ــ ــ
نىعامات ،ۋەتسىـ -ىرادءڭىنىسەشەشـ
نىگەمراد ادنىعاۋـ ،ۋزىكشىـ نىمىيكـ
،ۋالازاتپىۋج ،ۋزىگيكـ نانىعىتلوقـ ــــ
پىرەتوك پىراپاـاعالادـ ،ۋلەكـ ـەگۇمـ
رەتكەد ۋرىسۇتءنادو،ۋراعىشانىسابراـ
ـۇجىسابتوناقتاجپىلوتـىتقايس
ڭىنىراتسىم ىعىلرابــــ ڭىدرۇنڭاتـــ ــ
ادنىنيوم ىدلوبـ يادنىسو.ـ ىڭىبيۇكـ
ىدراتسىمۇجنىتيەمرەبپىتىبء،پوك
ارىدنىت ،پىرۇجءـــ ىلىج-2006ـــ ـــــ
قىلوت نەمەجيتانكىدزۇـىناتروـ ـاتـ
ناقسىۋ ـىناحيتمەتەكەلمەمرۇنڭاتـ
نان ـكەمىراعوج،پىتوءيەملىكرىـ
ڭىتپەت ۋادلىباقــ ەنىگەشــ نەكتەجــ ـ
ڭىنىسەشەش،ادـاسلوب ناعوىيادعاجـ
راج ـۋەرىبەدلاالوبناعىسو.ىدەمرەبـ
قاباققىۋسەنىسەشەش-ـەكاـەشرەل
ىداپتىنات مىلىبء.ـ نەگەدزىـ ـىتتنالاتـ
ساج نەمىسوـ اتياق.ىداملاقپاتقوتـ
رەنو ،پىنەريۇـ ىدماراجـاعماعوقـ ماداـ
ۋلوب نىشۇءـ ـەش.ىداساجسىنەدزىـ
ڭىنىسەش ادنىناجــ ،پىرىتوــ قازاقـ ـ
قىلوتىنو،پىنەريۇنىگىلىشەتسەك
ـىج-2009،اسوقنەمىنوس.ىدرەگي
ڭازڭىنىتەتيسرەۆينۋڭايجنيشـىل
نىبىساك نەنىگىدزوـ ــىتـەگۋنەريۇـ
،پىلەدمىز ىتسىتاقــ ىدراتقىلۋقوـــ ــ
،پانيج رىبءـ نەمىلوقـ ڭىنىسەشەشـ ـ
تروتء ىتقالاعڭودـ نىسابراــ ،ەسرەتيـ ـ

رىبء انىلوقـ نىعىلۋقوڭازــ پاتسۇـ ـ
،پىنەريۇ ڭىتپىساكـىسوـ قىلوتـــ ــ
.ىدلانىگىلاۋكسرۋك

ڭىدرۇنڭات ،ىدمىرىيەمـــ ،ىلابيـــ ــ
،ىلاپو ،ازاتىلوق،لىڭەجىلوق-قاياـ
لەگوشـەكسى نىنەكەـ ناعاقيابـ ىلوتـ
رادنىعرۇت-5قىدنادۋا ىتەتيموكـــ ــــ
ۋرىدنادزىساماتماققىدماعوققىدنادۋا
رىزاق،ناتقىدناعرىتسىناتەنىسەمەكەم
ـىلوبۋراقسابۆيحراڭىنەمەكەملوس
.ىدەلەكپەتسىتەمزىقەدنىم

رۇنڭات ناجمىلاعـ ىزىقـ لىج14ـ
نەمۋعاق-پىعابنىسەشەشۋرۋاـىيوب
،ەگرىب نىراتسىمۇجـىسابتوـ يالاقراـ ـ
،پىرۇجء يابنىتــ نەنىگىدزوــ ۋنەريۇــ
مىلىبءـىلىقرا ،پىلاـ رەنوـ ،پىنەريۇـ
نەمىۋتەجـاقسىبات ڭىتپوكـ انىسىعلاـ
پىنەلوبـەنىتەمرۇقـەناج رىتوـ ــۇب.ـ
،نىتياماليسنىسانا-اتاىنۇكىگنىگ
ـاياىنىشىك،پەتتەمرۇقىدرەدنەكلۇ
،نىتيامال ەنىسەشەش-ـەكا،نەدۋنەريۇـ
نادۋسالياراق ،نىتاشاقــ ارۇمــــ ۋەلەيــ ــ
نىشۇء نىناجــ نىتالاســـ ارانىشىءـــ ــ
ادزىمىراتساج رابــــ ڭىنڭازڭىدرالو.ـ ـ
،ەنىۋەتكەش قىدلارومءــــ اعۋاتپىياــ ـــ
.زىسزوسءىۋارىشۇ

ادنىڭوس ،مىراتياـ نەدلەجەـاتحيراتـ ـ
كىلىشرەگماداناقتاجەلەكپىلەتپىراد
.رالرىۋاب،كىيەتەكىلرەگارۇمانىحۋر

ىسەدنەپمادا نىگىسەــەينۇدـــــ ــــ
نانناقشا پاتسابـ ـەدنەپەنىسەنەشەپـ
كىل رىدعاتـ يادنىتالىسابـىسابڭاتـ .ـ
ناقسىلاشياق ناقـ ـماداراءىعادرازابـ
ـىلياب-قاب،ىتەمىقۋات-رىدعاتڭىن
،ىع ڭۇمـ ،ىجاتقۇم-ـ نۇكـ ،ىسىروكـ
سىمرۇت ىرابءـىتاقۋا-لاءـ ەدىرابء-ـ
كەت.ناۋلاراء اناقــ ىدمىتيرـــ ناقــ ــ
ىسىلانيا نەمـــ زىسۋاتقوتـ ناققوســ ـ
ڭىنىگەرۇج پىنوكـانىعىلرابـ ەرۇجـ ـ
نىنىتەرەب ،ڭاساليوـ ىدڭىگەرۇجزوءـ ـ
ەدنىتەرىناتسادڭىنڭىسابـەكەجزوء
نەكتو ڭىرەدنۇكـــ نەمـــ ناتسابـــ ــــــ
ڭىنڭىرەدنەگرىشەك ەڭىسەنىعىلرابـ
.ڭىسالا

نەم ـمىگەرۇجەگرەدزىسنىگۇبـ
ڭىن نەنىبۇتــ ڭەرەتــــ ،ناعلانىروـ ـ
رىموء ـەمىقۋات-رىدعات،ىعادمىلوجـ
ۋاتسىق-نىيق،نانڭالاعراتـىگەدمىت
نەدرەدنۇك ڭىنەكلوـىلۇـ ەنىگىيبــ ـــ
،پەلەتەج مىلىبءـ اعۋنىپلاتاعمىلىع-ـ
لوج ،پاقسۇنــ ۋادلوقــ ،نەكتەسروكـ ـــ
ڭىتقىلاڭاج ـىج-قوج،ىسىشراجـ
ڭىتكىت ـكەبڭەيەگە،ىسىشۋەمەدـ

نەمىرەت ۋەبـ ڭىدرادناجـ نەنىگەرۇجـ ـ
،پىلانىرو ،ىشۋەمەدــ ،ىشۋادلوقـــ ـــ
،ناعلوبـىشۋاعروق جاتقۇمـەگمىرىيەمـ
ڭىدرادناج سوقىتساجـىعادنىراناجـ
نەمىناقالا ،پىترۇسءـ ـىڭوكىسقاجـ
نەمىل ەنىرىبــ ،اعاــ كىلەكاـەنىرىبـ ـ
كەموك پىتەسروكــ نەگرۇجـــ ىلوتــ ــ
ساتـىنادۋا لوجـ ۋراقسابـ ەشمىلوبــ ـــ
ڭىنىسەمەكەم ىعىتسابــــــ ناجرەـــ ـ
يابنەسيۇد زىماعاـىلۇـ قوجـ ـىج-ـ
ىتاۋالاسقىلىشساب،ىشروقماقەككىت
نەم ڭىنىتابانيقىدماداـ ـىكسەموكـ
رىبء ەدنىتەشـ پىنىرىساجــ ناقتاجــ ـ
روقماق ـرەلرىسەج-مىتەج،ىلىڭوكـ
ڭۇمڭىد ،پىساتقاترونەمىجاتقۇم-ـ
نەگلەكــانىدلا ڭىدرادناجـــ انىناجـ ـــ
نەكسۇت انىتاقاراجــ تەدەمــــ ،پىرەبـ ـ
سىمرۇت نەنىتەمىقۋاتـ انىۋلىتۇقەترەـ
،يناحۋر قىتتازـ كەموكيالاشقاەناجـ
نىلوق ،اسزوسـ يەكـ ادراتتىقاۋـ اقسابـ
،ەمەكەم زىعىتڭىدرادنىروـ ـسەكياسـ
نەمىۋ جاتقۇمـەگمەدراجـىعادماعوقـ ـ
تىعابـاعرادمادا رادعاب-ـ ،پىتەسروكـ ـ
نانىلوق نىنەگلەكــ ياماياــ ىدەلەكـ .ـ

نىگەموك ياماياـ ،ۋا-نىميەدىدەلەكـ
ادزىمىقلاح ڭىنىسقاج«ـ ـىلىسقاجـ
نىع ىرۇنتياـ ڭىنناماج،نىسىساتـ
نىعىدناماج ىتۇقتياــــ نىسشاقــ »ــ
نەگەد لىقانـ ىزوسءـ رابـ يوعـ نەم.ـ ـ
لۇب نىعىلىسقاجڭىناعاناجرەاداراـ
پىتيا مىناعرىتوــ ،قوجــــ اتياقـ لوــ
نادءەنىگەموكنەكتەسروكڭىنىسىك
ڭىدرادناجازير اسانەمىيۇكلىڭوكـ
ـەكاتياىدزىمىسىعلاـىتسىنەرىبەت
،پىل ،لىيەپقازىعانىقلاحناعۋتـ
نەمىگەبڭەىلەسەڭىنىلۇتراموج
شوك رالاپىناتنىگىدمەسوكىشسابـ
نەگەد اتتاسقامـ اعلوقـــ مالاقــ پىلاـ ـ
.نىمرىتو

،ايء رىدلىســ نەبزوســ پەتكەنروــ ــ
رازاج ـرامڭىنماداقىلراب،ڭاسلوبـ
نىسەبەت پىتادناپساـــ ڭىسياتساتــ .ــ
قارىبء ڭىتقىلىسقاجادناشاقتاقيقاـ
نىتەب ىديەمەلەكرۇبـ نەم.ـ ۋانوسـ الابـ
نانمىعاش پاتسابـ ـەشەپڭىدرىدعاتـ
پىروكنىنۇككىدمىتەجناعزاجەمەن
ەدمىنەگرۇج ناجرەــــ ڭىناعاــ ۋلىجــ ـ
ىتكەرۇج نەمىمەدراجـــ ياتاعابراتـــ ــــ
قىتقاميا رالالابـ كىلىگيـ ـاتانىنروـ
ڭىنىۋرىتسىن ،ادنىساقراـ -ىبرۇقزوءـ
ڭىنمىراتسادرۇق ادنىراتاقـــ زىسڭالاــ ـ
تىمۇء ىدمىماشــ اتياقــ ،پىتادزامــ ــ
نامرا ىدمىگۇجـ ،پالاقراـ ىلراتاقلەـ
.نىمەلەكپىقو

،ەدمىسەـىلاء زىسقىلوتـ ڭىناتروـ ـ
نىعىدلىج-1 پىقوـ مىزەكنەگرۇجـ
نەنمەكا،ادمىساج4نەنمەشەش.ىدە

ادمىساج10 ،پىلىرياـ ماعاـ زىمىۋەكەـ
ڭىدرادناعۋت-سىۋت ادنىلوقـ نەگرۇجـ ـ
زىمىزەك تىقاۋ.ـ نىعىلرابـ ،ىدزىكتوـ
اتقاپسىقىعادمىسابرىزاق.ىدرەكتو
،پىنىلا ناعاسىقـ ناتقىلىشنىيقـ ادـ
،قارىبء.مىدلىرا رىموءـ ىعادمىلوجـ ـــ
ياتناعزا قىلىشنىيقـــ نەپــــ ـاعۋقوــ
نەگەد ەدمىزەكـىلاتنىـ نانمىرىعۇتـ ـ
،پىتەلۇت ـكەموكـامىۋقوـىتساعلاجـ
نەكسەت ساتــ لوجـ ،ڭىنىسەمەكەمـ ـ

نەدەيۇج قىلىشسابـ ـىدلىشاماتسابـ
نىع ناجرەنەگلەكپەتونەپقىدلاداـ
ڭىناعا ىرەتسىـىگزىــ ڭىنەمـ ەرىدۇـ
،پىترات ناعىقوـــ نانمىۋقوـــ ەجيتانـ ــ
امىۋتاراج لوجـــ رىبء.ــىتشاــ قاجــ ــ
پاتـاققىلىشنىيق پىلوبپوك،اسلوبـ
كەموك نىتەتەسروكـ ـىقلاحاۋحڭۇجـ
ڭىن ادنىسارانادۋاىگىلرىب-ەكەرەبـ
.ىدەلىگيانىزاربوزوء

قىتسىق ڭىنىمىسۋامۋقوــ رىبءـ ـ
ىنۇك انىرادلوقـــ مىيكـــ ،كەشەك-ــ ـــ
ـلايرەتامۋقوىتقايسپاتىك،ەكموس
رابىراد ناجرەـ رالياعاناقتاتسابـاعاـ
نەم رالياپاـ ـكەمناقتاجپىقوزىبءـ
لوس.ىدلەكيارۇسلاحىيانراەكپەت
ەدزەك نەمـ نەمىسىكلوـ شىعڭۇتـ ـ
مىۋسەدزۇجتەر نانىراناج.ىدەـ ناجـ ـ
ڭىتقىلرىشا ىرۇنــــ ،ىديالادنۇمنەمــ ــ
نەمىلىت اساپتياپوكپىراج-پىشاـ
ناعام،اد نەگەدـ رىبءىعىلرىشاناجـ
نانمىعىيپەد»مالاب«.ىدلىزەساقساب
،پىعاق زىسڭالا-ـــ ،رەبيقوـ ،ايتراپـ ــ
تەمىكۇ ىتقايسڭىزوءــ قىلروقماقــ ـ
ڭىدرادناججاتقۇماققىلرىشاناجنەپ
ادناشاقراء ىدالوبـىسىشۋەمەدــ ـانىم.ـ
زىبء ناشاقىدڭىرالياپا-ـاعاـىتقايسـ
كەموك،پىلىباتنانڭىناجەدڭەسەدزى
نىلوق ىدياماياـ ـلىيەپـىشىكىدەدـ
.پىتاقنۇءنەپكىلىد

نادوس ـۋاىلوتىناتروزىسقىلوتـ
ڭىنىعىشالاقـىتۇـىناد ىتقاتاجىتۇـ
نەنىبەتكەم ،پىسىۋاتــ نەمـ رىبءەدـ ـ
نەگەدماسشانىساپقاقتەتيسرەۆينۋ
ىدمىسىنىپلات يەتشىـ نامراـ ىشۋتەـ
قارىبء،مىدە ـامروقسوقلاجامۇسـ
ـەمادمىناج،پاملاجيەدرىبىدمىل
،پىرەبتەد مالابـ نەنمىلىكەكپەدـ ـ
يادرالالابەگزو،پىسابانىرىۋاب،پاپيس
راتادڭاجلوش ڭىنەشەش-ـەكاـ نىرىداقـ
يەدنەگرىدنىسۇت ىدلوبـ لوس.ـ اتقاشـ
نەم ڭىنمەكاـ تاناجلۇگـىسادنىراقـ ـ
پىجءاقسىق.مىدەادنىلوقڭىنمىياپا
نىتيەملەكـەگۋەمرۇك رىدعاتـ ـىقۋاتـ
ـوق،پىزىكتونەپكىلرىسەجنىتەم
ىعادنىل زىساناپــ زىسەكاادـاساملوبـ ـ
ناعلاق مىسادنىراقـ نەمـ ،اسوقـىنەمـ
ىراعوج ـرىسكەيۇس،ىمىسىقناقـ
ىتاق ىدنىســـ يەدرىبنىۋرۋاــ رىبءــ ــ
ڭىتقارىڭاش ادنىتساـ لەياـ نەمىسابـ
نىعىدناعلوبقىلاپترىۋاەگۋرۇجپىلا
ىزوك نەگروكـ ناجرەـ ـزىساراشاعاـ
نەپقىد كەشەۋاشـ رالالابـىعادنىسالاقـ
كىلىگي ـسالانرو،پىرىتسىناتەنىيۇـ
.ىدىكەباعۋرىت

نىياس ڭىناراحاسـ ـىتءنىساتروـ
ـيانەمنادۋا،نادۋانەمنادۋا،پىل
قام نادىلوتادلوجساتىعادنىساراـ
ـارابپىتەكپىلاەكتەبـىتكەشەۋاش

زىم كىلوكوتۆا.ـ ،ىليوبنىزۇادنىدلاـ ـ
نانىراناج ىدمىرىيەماعمادايادناقراءـ
نەنىلىڭوك ۋلىجـــ اشاشـ ،نىتياراقــ ـ
رىمىش ىقازاق،ىلاعلۇتپىلا،ىلەنەدـ
ناجرەـىليارىش ناعرىتوادنىساقاعاـ
،ىرەفوش ەدنىنىيەكــــ ناعرىتوـــــ ـــ
تاناجلۇگ مىياپاـــ نەمــ ناعامـ ،تلۇــ
،ماعوق مىلىعـ يناحۋرىلارۋتمىلىبء-ـ
رالالاب.ىدەلەكپىراتقارىسنادانىزاق
كىلىگي ـاجكىنىسۇتىلارۋتىنروـ
،پاس ـاياسلازباڭىتتەمىكۇ،ايتراپـ
ىتاس مىتەجــ نەمــ نىرىسەجـ ـاعالادـ
نىعىدنىتياماتسات پىرىدنىزەسادـــــ ـ
ىدەلەك نادىسو.ـ ـىگيرالالابپاتسابـ
كىل ـماقڭىدرالياپا-اعاىعادنىنروـ
مىدلوبـەيـانىعىلروق ىتساعلاجىراءـ
،پىقو قىلوتــ ىناتروــ ،پادماماتادــ ــ
ىراعوج پەتكەمـ نانىناحيتمەـ ـۇسـ
يەبنىر نادرىقۋتوءـ پىرىقـ ناعىقوـ ـ
ناعام ياڭوــ ىدەپسۇتـ ناعيوقـاعلا.ـ ـ
مىنامرا ،پىساـەكسىــ ىگەدىجمىرۇـ ــ
سانىتاق انىتۋتيتسنيــ مىدنادلىباقــ .ـ
لوس لىڭوكـەمەجيتانـىلاپاجـەتتاسـ
نەگلوب ناجرەـ قىلاعاـاعاـ نەمىلىقاـ
ىپلاج ىدمىيادعاجـــ ،پىرىتساليوـــ ــ
ىراعوج نەمنەموت-ـ سىناليابـ ،پاساجـ
ڭىنمەكا ساتـــــ لوجــ ادنىسالاســ ــــ
نىگىدنەگەتسىقىۋجـاعلىجـامرىيج
،پىرەكسە ەمەكەمـ نانىتاــ تاجاراقــ ـ
ـمىتاجاراقۋقوىعلىجراء،پىزىگلوب
،پىرەتوكىد ادمىناعلىعىجـ ادـىعاتـ
.ىدزىعرۇتپىلوبىشۋەيۇس

لىشقاپسابـەسسۇتـاقساب« ،يوع»ـ ـ
،ەنيرا ناجــ ڭىرىماتــ ،پىۋەكـــ رىبءـ ـ
ماتترۇ يادناجۋرازءـــاعۋســـ ،پىراۋقــ
ـقىساقاڭىزىۋاادڭىناعرۇتپەكرىلوش
پات رازىماتۋسـ ناجـ ـاتنانڭىساقـ
،اسلىب .ڭىسنەكەىدالوبازيرزىسكەشـ
ناج ىدمىتاقاراجـ ،پىنىسۇتءـ ناعامـ
تەدەم ،پىرەبــ ۋادلوقــ پىتەسروكــ ــــ
،نەگلەك انىناقــ نەگڭىســ ڭىتقازاقـ ـ
ـىلىشرەگمادانەمىتەيساقمىياپاراق
ـرادلىجۋانوسڭىناعاناجرەرابىگ
پىتراتناد قىلاعاىگنىيەدەگرىزاقـ
،ىلىيەپقا لىڭوكقاـــ ىمىرىيەمــ ــ
ادياق ەدمەسرۇجـ نەنمىيەكوكــ رەشوـ ـ
سەمە لۇب.ـ ىسىكـ زەكراءــ ەگىزەكـ ــ
ادمىناعلاق نوفەلەتـەسەمەنــ پىعوسـ ـ
رەدىتسىمۇجادمىناقتياىدمىيادعاج
ـمىعىلىشنىيق،پىرىدنىتەدنىزەك
پىشەشىد ،اسرىتوـ ـاجرىبءىدنەـ
،نانىع قىلاعاــ نەمىلىقاــ ،ەگرىموــ ـ
اعماعوق نەگەدــ قىتتامازاـ نىرىكىپـ ـ
رىموءنەگرىشەكنانىساب،پىزىكتەج
ىرەلەبيرىجات ڭىنەمـىلىقراـ -لىقاـ
ىدمىيو پەتپوكـامىۋادڭىشـ كەموكـ ـ
.ىدەلەكپىزىگيت

يالاتىتقايسنەم،سەمەاناعنەم
ىدرەتكەشنىكتەج ڭىنىتاناقـ ـانىتساـ
،پىلا ،اعاـەنىرىبـ ،پىلوبەكاەنىرىبـ
نەمرادنىروـىتسىتاق ـەكياسزىعىتـ
،پىس ڭىنايتراپـ ـاساياسىلالىعۇشـ
نانىت ادنىياجلۇب.ىدرىدنەتكىلىگيـ
نەم ،سەمەـاناعـ ڭىناعاـ قىلىشسابـ
نىلور قىلوتـ نىتەنىسۇتـ تەمزىقـ ــ
پادنىسۋسنەنىمىرىيەم،ڭىنىرەلىش
ناعرىتو ڭىدرادناجادـاقسابــ كەرۇجـ ـ
ەدنىرىكپۇت نىنروزوءــ پەلەيـ رىتاجـ ـ
نىمياليوپەد يات.ـ ـەكالابـىتقايۇتـ
نەنمىز ناجرەــ ڭىناعاـ زوكــ ادنىدلاـ
ڭىنىسىكلو،نىشۇءنەمنەكتەجرە
ـەموكنەكتەسروكنەمىلىقاناقتيا
رىبءـىسوـىگ ڭىنىشماقـ يادنىباسـ
ـانىعام-نامءڭىدرىموءـاقسىقـاناع
نىس ،ەمىۋنىسۇتـ قىلىشنىيقـ نەپـ ـ
اعاپاج ەمىۋزوتـــ كىلىكترۇتــ نىلورـــ ـ
ـرۇك،اققاشالوبناتقاشالاب.ىتتەسروك
نەدەشەك ىسىعنىپلاتـەگمەلاـىللۇكـ
نەگلەك الابـ ،پىرىتىبءتاناقانىنامراـ
ـتەتامازا،پەلەتەجىتكەمىتەجرىبء
نەك نىمازيرنادءـەنىسەلۇـ مىراتيا.ـ
...نىسۋاجىرۇنڭىنمەلاكەت،پوك

رىبءـەناج ،مىراناتقامـ ناجڭىنەمـ
رىشا نىقاجــ مىرادناعۋت-سىۋتــــ ادــ
ادنىرالاترو نەگرۇجـ ماعاـ ىدزىمىۋەكەـ
زوك يادنىعىشاراقـ ،پاعروقـــ -سودــ
ڭىنناپشۇد ،زىسەشەش-ـەكاادنىدلاــ ـ
ىرىبءڭىدرالوس.ىدەبزىگەدزىسەيبرات
ڭىنمەكا تاناجلۇگـىسادنىراقـ ــاپاـ
مىي نەم.ـ ڭىتتىقابىدمىزوءـ نىلابـ ـ
،پىشىء ڭىتقىتتاشـ نىمادءـ پىشۇقـ
ـىلىشرىكۇشرىبءادڭىمـەمىنەگرۇج
.نىماتياىدمىگ

زىبء ـساد،ڭەكىلىيەپ،زىپقازاقـ
،ىلۋياجـىناقرات ـوق،ىلۋساـىنازاقـ
راۋعان زىپقىلاحـ راء،ەگرىبنەمىنوس.ـ
نەمىقلاحتلۇ ەكەرەبـــ ەتكىلرىب-ــ ـــ
ـەكپاساجەدلەناعىماد،ىتتەرىدۇق
زىمەل ،ەنيرا.ـ ناجرەـىعادزىمىماعوقـ ـ
ياداعا مىتەجـ نىتەرۇجيەبەجەسروكـ
،ڭىدزىمىرالياپا-ـاعا ڭىدزىمىراتتامازاـ
مىتەج نەمــ نىرىسەجـ ناعاپتالىجــ ـ
ڭىتتاساياسلازبا ىگڭامــىحۋرــــــ ـــ
.نىسرەبيەتكىيب

زوسء نىگۇجلەادماعوقادنىڭوسـ
،پالاقرا شوكـ نىنەۋرەك-ـ پەلەتەجـ ـ
نەگرۇج قىلاحـاعرالاعاـ نەگەدـ اراقـ ـ
ڭىدزىڭەت ادنىرانياقـ ،نىتياملىقراسـ ـ
نىتياملىسۋات شۇكــــ ،رابـ شۇكلوـ ـ
،ايتراپ،ىسىشۋەشلوڭىدزىڭىرەتكەبڭە
ـىگيڭىنىتاساياسلازباڭىتتەمىكۇ
نىگىل ،پىروكـ ڭىدرەدنۇكـىتتىقابـ ـ
ىراتاقـىشۋاتساب ـياميازاەسەميەبوكـ
.ىدەلەكمىگەدقىياترامىنەسانىنىت

ەدمىسەىگڭامڭىگەبڭەاعايەگە
ىلۇتازانەكرو

ڭىتقىدمادا ـ ڭىتقىدمادا ،نىۋاقراـ ـ ،نىۋاقرا ڭىتكىلىشرەگماداـ ـ ڭىتكىلىشرەگمادا لىساـ ـ لىسا نىتەيساقـ ـ نىتەيساق نەگلىبـ ـ نەگلىب ناجـ ناجـ ـ
ڭىنمىكشە زىسنىگەموكەدەدڭىنمىكشە ىگەدنىگەرۇجزىسنىگەموك رابىگەدنىگەرۇج نىسەلۋاسراب اعرالاقسابنىسەلۋاس ەگوتاعرالاقساب ىدەلىبەگوت ..ىدەلىب
نۇك نۇكـ يادنىرۇنـ يادنىرۇنـ ـىتتوـ ـىعاۋشـىتتو مىيۇدـىعاۋش ـ مىيۇد ـىتترۇجـ ـاعرۇنـىتترۇج ـەسەمەلوبـاعرۇن ،ەدـەسەمەلوب زاء،ەد ڭىتقىلاحزاء ـ ڭىتقىلاح ـ
نەنىگەرىكوك ـ نەنىگەرىكوك نىروـ ،پىلانىرو ـ ،پىلا لوسـ لوسـ ،ڭىننامازـ ـ ،ڭىنناماز ىگنىيەكـ ڭىتقاپرۇىگنىيەك ەنىسەگەنوڭىتقاپرۇ ەنىسەگەنو
ىرالانيا قاحىرالانيا ..قاح

،ەشەدنە ـ ،ەشەدنە يادانىمـ ـ يادانىم يابـ ياـب ،ىتتىقاب--ـ ـ ،ىتتىقاب ىدمىساراجـ ـ ىدمىساراج ادماعوقـ ـ ادماعوق نەبزىمىزوكـ ـ نەبزىمىزوك ،پىروكـ ،پىروكـ ـ
نەبزىمىعالۇق ـ نەبزىمىعالۇق پىتسەـ ـ پىتسە نەگرۇجـ ىسقاجنەگرۇج رەتسىىسقاج ىدڭىناجرەتسى ىداتارىداجىدڭىناج ،اققىلروقماق..ىداتارىداج ،اققىلروقماق
ـەگمەدراج جاتقۇمـەگمەدراج ـ جاتقۇم ـاعرادناجـ نەكتەجـاعرادناج ـ نەكتەج قىلىسقاجـ ىكەقىلىسقاج اققاجىكە لوماداداققاج كىلىدلىڭوكلوم كىلىدلىڭوك
ىدياليس يالو..ىدياليس ،اسلوبيالو ــ ،اسلوب يادنوســ يادنوسـ ڭىتقىلىسقاجـ ـ ڭىتقىلىسقاج نىۋەرىبـ نىۋەرىـب ـاققىلروقماقـ نەگنەلوبـاققىلروقماق ـ نەگنەلوب ـ
ڭىننەرو نەنىگەرۇجڭىننەرو ناققىشنەنىگەرۇج ىسىعلاناققىش پىزىكتەجىسىعلا يادناعرۇتپىزىكتەج ..يادناعرۇت

،لا ڭىتقىلروقماق،لا ــ ڭىتقىلروقماق ـىتەيساقــ ڭىنوـىتەيساق ـ ڭىنو ،ەدنىگىتپوك--زازاـ ـ ،ەدنىگىتپوك نەكلۇـ ـ نەكلۇ ەدنىگىلىشىك--ـ ـ ەدنىگىلىشىك ـ
،سەمە ـ ،سەمە ـاتياقـ ەدنىنامـاتياق ـ ەدنىنام قاملوبـ ـ قاملوب لىق..ـ لىقـ ،ىساقسىق--ـ ـ ،ىساقسىق ادلوجـ ادلوجـ ناقتاجـ رىبءناقتاج ىتكەسەكرىبء ىتكەسەك
يالىب يالىـب ـاتىجلىجـ ڭىدزىڭىناعلاسـاتىجلىج ـ ڭىدزىڭىناعلاس ىزوءـ ناسىزوء ڭىنماداناس انىراپاسڭىنمادا تاسءانىراپاس زىڭىنەگەلىتتاسء ..زىڭىنەگەلىت
ـەنيەب ناعىسوـەنيەب ـ ناعىسو ،ساسقۇـ ـ ،ساسقۇ ساجـ ساجـ ڭىننەكروـ ـ ڭىننەكرو ـەنىرىموـ كىلرىموـەنىرىمو قىزاكىلرىمو رالوبقىزا رەنورالوب --رەنو
مىلىبء ـ مىلىبء ـەنىسىروـ پىزىكتەجـەنىسىرو ـ پىزىكتەج ناعلاسـ ىگزىناعلاس ىتتەينىگزى لۇبىتتەين ڭىدزىماعالۇب نىعىلىسقاجڭىدزىماعا نىعىلىسقاج
زىماتيا ،ادزىماتيا نادء،اد ىدزىمىعىلازيرنادء زىمەرىدلىبىدزىمىعىلازير ..زىمەرىدلىب

نادروتكادەر-- نادروتكادەر

قىدلانيانانىماعلاتنەمىتنالاتڭىدرۇنڭات
ۆوقىلرابنامرو

ياعوتناعاش ـىعادنىعىشالاقـىنادۋاـــ
ياتلەكـىعاتساج47 ـىدلاشاقساقۋانـ
،پىع ڭىم35ـ پاسمۇجـىجراقناۋيـ ـ
،پىنالاۋاد .ىتقىشناداناحاپيشـاتقىۋجـ
ڭىنناقتەمىحاـىسادلوج ـلوبسىتياقـ
انىناع يالاتــــ لىجـ ناعلوبـ لو.ىدەــ

ەدنىزەك لامقىدنادۋاـ قىلىشاۋراشـ -ـ
لام سىمۇجەدنىسەمەكەمكىلرەگىرادـ
ـۇجناعلاقادنىڭوس،نەتكىدنەگەتسى
ـەرەبناتقاجقىدمىيۇانىسالاب،انىياب
نىت راقراـ ـنۋنەمنەبەت-نىيتقالاجـ
ڭىتتەتيسرەۆي ادنىعىدلىج-2ـ ـيقوـ

نىت ڭىتكەبۋەلىتـىلۇـ نىتاجاراقۋقوـ
،پەلوترەزا پىلوبقاسرۇقىكلۇتىزوءـ
نەكتلەنۇك ياتلەكـ ڭىم35ـانىسابتوـ ـ
ىتاجاراقۋنالاۋادناۋي ڭىنناعلىعىجـــ ــــ
قىرىدۇجـەنىتسۇ ىدلوبـ لۇب.ـ نەتسىـ
راباح ناقپاتــ لامقىدنادۋاـ ــىشاۋراشـ
ـەدنىسەمەكەمكىلرەگىرادلام-قىل
رەلىشتەمزىق-ـىشسىمۇجـىگ ڭىم4ـ

ۋلىجناۋي250 ـنىيققاجرىبء،پاتاـ
پاتـاققىلىش ،اسلوبـ ـوكپىلوبپوكـ
نىتەسەتكەم اۋحڭۇجـ ڭىنىتلۇـ ـسادءـ
.ىدرىدنەلەلۋاسىيانىشنىتلاسىلرۇت

لام:ـەتتەرۋس قىلىشاۋراشـ لام-ـــ ـ
كىلرەگىراد ڭىنىسەمەكەمـ ىرالىشسابـ ـ
ڭىدياتلەك ەككەبۋەلىتـىلۇــ ناعلاتاــــ ــ
.ەدۋتەسىباتىناموسۋلىج

ناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس
ىلۇشامۇقەلۋات
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لۇب ىگەتتەبلۇب رالالاقامىگەتتەب نەمرالالاقام رەتتەرۋسنەم اۋحنيشرەتتەرۋس اۋحنيش

نەنىگىتتنەگا ىدلىرادۋانەنىگىتتنەگا ىدلىرادۋا

اداشاراق-21ـىلىج-2013 ـانياركۋـ
ـىسىلەكلەسەتكىلىاپورۆەىتەمىكۇ
لوقـەنىم قىدنىيادـىتسىتاقـاعۋيوقـ ـ
ىدرەتتەمزىق ىدۋتاتقوتـاشتىقاۋـ لەبـ ــ
نەمۋەلىگ ،ەگرىبـ اقسابىتقايسيەسەرـ
زىسلەۋات ىگەدنىگىتسەلرىبرەدلەـــ ــــــ
نەمرەتتەكەلمەم ناعلوبـــ اكيمونوكەــ -ــ
ادۋاس نىسانىتاقـ ىدۋتياعىنــــ .ـىتتياــ
ڭىنانياركۋ قىدماعوقــ ەناجــ يساياســ ــ
.ىدىشروءپاتسابنادىسوىسىرادعاد

ىلىج-2013 اداشاراق-29ــ ناسـ ـ
ناعادڭىم ـىسالاقۆەيكىقلاحانياركۋـ
ڭىن كىتسەبرەدـىعادنىعىلاتروـ ىڭالاـ
ەدرەلرەجـىتقايس سىلانيجـ ،پىزىكتوـ
ڭىتتەمىكۇ نەمىعادوـاپورۆەـ سەتكىلىـ
لوقـەنىمىسىلەكلە ىدۋيوقـ ـاشتىقاۋـ
انىعىدناقتاتقوت قىلىسراقــ پىرىدلىبءـ ـ
ڭۇتڭۇزىراء ڭىتچيۆوكۋنايــ ناتقاتــــ ـــ
نىۋسۇتء پالاتـ ىكشىڭىنانياركۋ.ىتتەـ
رەتسى ىگەدنىگىلرتسينيمــ ـەشكەرەــــ
نىسوق ـاق-30نەتشەكاشاراق-29ـ
ـالاكىتسەبرەدنىيەدەگڭەترەڭاتـاشار
ـاراتىدرەلىشۋزىكتولىۋەرەـىعادنىڭ
.ىدنالاراجماداەشەن40،پىت

ـىكۇقىلالاقۆەيكادناسقوتلەج-1
ـابرەلىشۋتەسروكرىقنىتاراميعتەم
پىس 6ىگەدلەلىكۇبالاش-ەلى،پىلاـ
ڭىتسىلبو تەمىكۇـــ نىتاراميعــ رىقــ ـ
رەلىشۋتەسروك پىسابـــ ناعلاــ ـەسەمەنـ
.ناعالۋاسرۇق

ادناسقوتلەج-3 ـىتنەمالراپـانياركۋـ
ۋرەبسىۋاد پوتـىسراقـىلىقراـ ـاعاتروـ
نىسولەدۋاپترامىنەسەكتەمىكۇناعيوق
.ىدراعىشەكسىرەت

ادناسقوتلەج-13 ـىتەمىكۇـانياركۋـ
ـەگڭود«ەتۆەيكاناتساپوتىسراقنەم
ـاس،پىشا»نىسىلىجامءلەتسۇكەل
يساي ناتسىرادعادـ ڭىدۋلىتۇقـ نىلوجـ ـ
.ىدرىتساراق

ـتەكەلمەملىكۇبادناسقوتلەج-14
ڭىت نەنىرەجـىسياقراءـ نەگلەكـ ناسـ
ناعادڭىم ـىسايتراپقىدنويارـانياركۋـ
ڭىن ىرالىشۋادلوقـ ۆەيكــ ڭىنىسالاقـ ـ
سىلانيجادنىڭالااپورۆەـىعادنىعىلاترو
،پىزىكتو ڭىنڭۇتڭۇزــ ىتتەكەلمەمــ ــــ
.ناعادلوقنىتاساياسۋراقساب

ىلىج-2014 ادراتڭاق-19ـــ رىبءــ ـ
ارىپىس رىقـىسراقـەكتەمىكۇــ روكـ ــ
ـلىبقىلىسراقەكتنەمالراپرەلىشۋتەس
ارابـەگۋرىد ناقتاجـ ىشقاسادنىرادلوجـ

ڭىتقاج ليبوموتۆاــ پىيوقــ ناعاساجــ ـ
نەنىتەگوب قاجىكە،ناتقىدناعاملاەتوـ
.ناعلاقپىسىعىتقاق

ادراتڭاق-20 ڭىنانياركۋـ ـىڭۇتڭۇزـ
چيۆوكۋناي لىكۇبـــ انىقلاحلەـــ ۋەدنۇـــ
،پىراعىش قىلرابـــ نەدلىساتىدڭازــ ــ
،پىنالادياپ نەمىعىتشىنىتڭىنماعوقـ
ڭىتقىلاح كىدلىپەكـەنىگىدزىسپىۋاحـ ـ
.ناقتيانىگىدنىتەتە

ادراتڭاق-25 چيۆوكۋنايـ پوتـىسراقـ
يساياس ىسايتراپناتوناعلوبىسايتراپـ
ىگەدنىتنەمالراپ ايتراپــ ڭىنىسەمرىيۇــ ـ
ـيلڭۇزتەمىكۇىتكونياسايىسىشساب
انىعىل ۋادنىياعاتــ ەدنىنوجــ سىنىسۇـ ـ
،ىدەرەب كونياساياديالاـ ناعۇبـــ پاۋاجــ ـ
.ناعامراتياق

ادراتڭاق-28 ـازايلڭۇزچيۆوكۋنايـ
ـتەمزىقناعرىسپاتىنۇكلوسڭىتۆول
نەت ۋنىگەشـ نىشىنىتوءــ ىديادلىباقـ ـ
لوسىراء نەتتەدنىمڭىديلڭۇزـىنۇكـ ـ
ـنىنوجۋتاراتىتتەمىكۇنەمىۋنىگەش
.ىدايوقلوقانىعىلراجڭۇتڭۇزىگەد

ادراتڭاق-29 ڭىنانياركۋـ ـوجڭەـ
ىراع ڭىنىتنەمالراپـ ىعادنىسابكىليبـ
ىسايتراپ ناعلوبــ قىدنويارــ ڭىنايتراپـ ـ
سەڭەك ىرەلەشۇمـ ـەكناعيوقـاعاتروـ
مىرىش نىسابوجڭازۋتەـ ىديادلۇقامـ .ـ
لۇب لىميقـ نەنىتەدنىميلڭۇزـ ـەشـ
ىگنىيەكنانناعلىتاراتتەمىكۇ،پىنىگ
ـقىنرونىيادعاجىشىءلەڭىتتەمىكۇ
ۋرىت ،نىشۇءـ پوتـىسراقـ ڭىنوـەناجـ ـ
انىرالىشۋادلوق ناعاساجـــ رىبءــ ـىكتەرـ
.ىدلاراقپەدىۋرەبلوج

ادراتڭاق-31 چيۆوكۋنايــ مىرىشەك«ــ ـ
.ىديوقلوق»انىڭازۋتە

ادناپقا-16 ـەكتەمىكۇـىعادانياركۋـ
رىقـىسراق رەلىشۋتەسروكـ ـابىرەدزوـ
پىس ناعلاــ ۆەيكــ قىلالاقـ تەمىكۇــ ــ
،ىتاراميع يادنوسـ سىلبوـەشەنرىبقا-ـ
ڭىنىتەمىكۇ تەمزىقــــ نانىتاراميعــ ـــ
پىنىگەش ،ىتقىشــــــ سابــانياركۋــــ ــ
الاش-ـەلىـىسارۋتارۋكورپ ڭىتتنەمالراپـ ـ

ادراتڭاق-29 ناعادلۇقامـ ۋتەمىرىشەكـ
ڭىنىڭاز نانناپقا-17ـ ەكشۇكپاتسابـ
،نىگىدنەكەـەي ڭىنوـ ،ەنىتسۇـ ـكىلۇبـ
ڭىدرەلىش قىتسىملىقـ ـپاۋاجرەتسىـ
نىگىلرەك ـنىتيامرىتسازۋقىراگىدنەـ
.ىدالايراجنىعىد

ادناپقا-18 ناســ ناعادڭىمــ رىقـــ ـ
رەلىشۋتەسروك ـنىتا»قىروجتىبيەب«ـ
،پىزىكتونىلىميقۋتەسروكرىقـىعاد
نەتتنەمالراپ ـىگزىگەنـىعلىج-2004ـ
.نەكتەپالاتنىۋرىتلەكـانىپلاقىدڭاز
الاش-ـەلى ىتپىتراتءرەلىشۋتەسروكرىقـ
ناعاعروق نەتكىلۇبـ ىرالىشقاسۋاتقاسـ
،پىلاقپىسىعىتقاقنەمرەلرەكساەناج
نەگەتپوك رەكساـــ نەمـ ىشقاسـ ەناجــ ــ
ىدرەلىشلىت ناعىتماقـ ،پىلوءمادا26ـ ـ

.ناعنالاراجمادا388
ادناپقا-19 چيۆوكۋنايـ لوقـاققىريۇبـ

،پىيوق ادناپقا-18ـــ اناتساــ ەتۆەيكـــ ـــ
ناعلىۋت ەدڭەلەبرۇدــ ازاقــ ىدرادناعلوبـ ــ
ۋرىسۇتءــەكسە ،نىشۇءـــ ىدناپقا-20ـ ـ
لىكۇب كىتتەكەلمەمـ ىنۇكۋرىدلىبءازاـ
.ىدالايراجىدۋەلىگلەبپىتە

چيۆوكۋناي نەپـ ـسابڭىتپوتىسراقـ
لوسـىسىش اشتىقاۋـىتسىعوسـىنۇكـ
ۋتاتقوت ـوجۋاتسابىدزوسسىلەكـەناجـ
ەدنىن چيۆوكۋناي.ىدلەكاققىلىدزىۋارىبءـ
لوس ڭىنىسايمراـانياركۋـىعاتـىنۇكـ ـ
نىسىشساب ۋرىتسىۋاـ ەدنىنوجـ قىريۇبـ
تەكەلمەمانياركۋىنۇكلوس.ىدرىسۇتء
ـمەملىكۇبىسەمەكەمىگىدزىسپىۋاح
تەكەل ىسراقەككىتسەكڭالەدنىمەلوكـ
انياركۋ.ىديەلىگلەبىدۋتەتسىرولىميق
تەكەلمەم ـىگىلرتسينيمـىسىناعروقـ
ڭىن تاراپحاـ ـەمەدمىلامـىسامراقسابـ
،پالايراج ڭىنىرەتشۇكـىلۋراقـانياركۋـ ـ
ـىتاقاعلىميقكىتسەكڭالىكتەرىسو
.ىتتيانىگىدنەكەنىكمۇمىۋسان

رازانەگرەتسىناعلىۋتادانياركۋ

سىترۇء ەشەنرىبـ ەگنۇكــ ناقساعلاجــ ـ
ۋرىدلىبءقىلىسراقەنىتەمىكۇالەۋسەنەۆ
ادناپقا-18ـىلىميق ـرۇجىتساعلاجـ
نەمىۋلىزىگ ،ەگرىبـ لۇبـ يانۇمىگەدلەـ
ڭىنىگىتكىرەس ىرالىشسىمۇجـ لوسادـ
،پىزىكتولىۋەرەـىنۇك ـەمىكۇورۋدامـ
نىت نىعىدنىتيادلوقـــ ىدرىدلىبءــــــ .ــ
رالىشپاراس سىترۇءــ ەشەنرىبـ نەننۇكـــ ــ
ڭىنىلىميقۋرىدلىبءقىلىسراقـىگرەب
تەمىكۇ نەپــ پوتـىسراقـ ـىعادنىساراـ
ـىدلىبنىنەكسۇتاعىشۋڭىتقىلىشياق
.ىتتەسروكپاتانىگىدنىتەر
؟ەمەگىليكشقا

ادناپقا-12 ڭىنالەۋسەنەۆــ كىليبـــ ــ
نەمـىسايتراپـىعادنىساب پوتـىسراقـ ـ
ڭىنىسايتراپ راتساجـ پانراەنىسەكەرەمـ
ناعرىتسادمىيۇ ـىرابـىلىميقلىۋەرەـ
ـىتقاقشۇكىتقىلروزناعلىۋتادنىس
ادنىسىع ،پىلوءمادا3ــ ەشەن70ـ ماداــ
ناعنالاراج ڭىنالەۋسەنەۆنىيەكنادىسو.ـ
ۋرىدلىبءقىلىسراقادنىرالالاقنەگەتپوك
ىلىميق نەمۋلىۋتــــ ،ەگرىبــ ىتپىتءـــ ـــ
ڭۇتڭۇز ڭىنورۋدامــ ناتقاتـــ نىۋسۇتءــ ـ
پالات الەۋسەنەۆ.نەگلىرەتوكادـىنارۇۋتەـ
پوتـىسراقـىتەمىكۇ ـروزنىسايتراپـ
شۇكـىتقىل نىساعيقوـ سابناعرىدۋتـ
.ناعرىعزاجپەدىتسىملىق

سىترۇء ناقساعلاجــ قىلىسراقــــ ــــ
ۋرىدلىبء نانىلىميقـ نەگەتپوكــ ادۋاسـ ـ
،پىلىباجڭىدرەتپەتكەمنەمىرەدنەكۇد
ۋراق قاراج-ــ ناعنىساــ نەگەتپوكـــ ــــ
رەلرەكسا نەمــ ڭىدرالىشقاسـ ـىسياقراءـ
ڭىنالاق ىگزىگەنــ ادنىرادلوجــ قىريۇبـ ـ

.ناعراعىشپىرىتلەكنىيادعاجۋتۇك
الەۋسەنەۆ يالاتـىتەمىكۇـ ىسراقتەرـ
پوت »ىرەگىجقىلاح«ـىعادنىسايتراپـ
ڭىنىسايتراپ ودلوپوەلـىسىشسابـ ــولـ
رىقشۇكىتقىلروزىعاتقىۋجڭىتسەپ
ۋتەسروك نىلىميقــ ىدالراپسوجــ ـەناجـ
ىدرىتسادمىيۇ ناعرىعزاجپەدـــ ىراءـــ
ۋادنىقتۇتـىنو نىعىريۇبــ ناعراعىشــ .ـــ

ادناپقا-18 سەپولـ ەكتەمىكۇــ پىرابـــ ـ
.نەگەدمىلامنىزوء

نادىسو نىرۇبــ الەۋسەنەۆـ ىڭۇتڭۇزـ ــ
ورۋدام ادناپقا-16ــ ادايزيۆەلەتــ زوسءــــ ـ
،پەليوس ىساناحلۇسنوكشقاــ 3ـــــ
ۋتالۇقنىتەمىكۇالەۋسەنەۆڭىنىتپاسنامء
ـەسىۋسانىتاقاعلىميقىعادنىتاسقام
نەنىبەب ـىدنىتاعىشپىۋقنەدلەلۇبـ
نىع ناعالايراجـ كىتتەكەلمەمشقا.ـ
ـايراجەمەدمىلامادناپقا-18ىسەڭەك
الەۋسەنەۆ،پال ڭىتقاجـ ـيوتانىمىعاشـ
ۋرەبپەتوتىتسىتاقىراءنەگرەبسىرات
نىرالاراش-سىداء ادۋرىتساليوىدۋنادلوقـ
.ناقتيانىگىدنەكە

سەمەزارەلەلەسامنىيق
ـاكيمونوكەڭىنالەۋسەنەۆرالىشپاراس

،قىل قىدماعوقـ ىتقايســ نادراتقاجــ ــ
ادنىنىش نەگەتپوكـ ەگرەلەلەسامنىيقـ
راشۋد ،پىلوبـ رىبءـ مىلوبءـ ڭىدرالاراقۇبـ
ەكتەمىكۇ ىزارانــــ نىۋلوبــ پىرىتلەكـ ــ
نىعىدناعراعىش ىكتەرلۇبڭىنۇمىراءـ
قىلىسراق ـلىۋتڭىنىلىميقۋرىدلىبءـ
ـىدنەكەىبەبەسرىبءىدزىڭامىعادنىۋ
.ىتتەسروكپاتانىگ

قىلاكيمونوكە ناتقاجـ ـاراقپىلاـ

،ادناع لەتەشقىدزىياپ96ڭىنالەۋسەنەۆـ
ىساشقا ىديانۇمــــ تروپسكەــــ نەدۋتەــ
ىدەلەك قارىبء.ـــ نادلىجقىۋجـ ىرەبـ ـ
ـاجاراقنەمىۋسوقىجراقڭىتتەمىكۇ
ڭىنىت نەنىبەبەسىۋلوبزىسكىلىكتەجـ
يانۇم نەمـىمىنوءـ ۋارىدلۇقىتروپسكەـ
انىيادعاج نەكسۇتــــ قىلانىزاقىراءــ ـــ
ڭىتسىرىك سىترۇءــ ۋەدنەموتـ ـىيادعاجـ
انىسىمرۇتقىلاحڭىتتەمىكۇ،ادنىتسا
ناعلوب ىمىعىشــ لىجـــ نىياسـ ـىكەــ
ناسىدنىرو ـاق،ناتقىدناقترااشنىيوبـ
قىلانىز نەتسىرىكــ پىساـىسىعىشـ ـ
.ناققىشپىلەكىيادعاجۋتەك

نەمىنوس ،ەگرىبــ ڭىنالەۋسەنەۆــ 90ــ
زىياپ ىراۋاتــ تروپميـ ىدەلەكنەدۋتەـ .ـ
ـنەتوتڭىنىساشقالەتەشرىزاققارىبء
نەگەتپوك،ىتسىناليابانىۋلوبىشپاتـەش
ـەسنىتياپتاجەنىگىشنەمتەكەلمەم
ڭىدرەتكىتكىر ـقالەتەشڭىتتەمىكۇـ
نىساش ۋراقسابــ ىمىلىرۇقــ نانىعاجــ ــ
ىۋلوبـەيـاعراللود ،ناتقىدناقسادنىيقـ ـــ
كەت زىسڭازـ نادرالرازابـ ىراعوجـ اداعابـ ـ
ۋاتسابرىياراللود راۋاتـىلىقراـ تروپميـ ـ
،پىتە ەدنىشىلەـ ىۋتاساداعابىراعوجـ
ەناج الەۋسەنەۆــ ڭىنىساشقاـ نەتكەشـــ ــ
سىت پىسابـ ۋلىتاراتـ رىۋاڭىنىيادعاجـ
ىۋلوب ڭىنىساعابتازــ ەدەجەرادروزـــــ ــ
.ناعراعىشپىرىتلەكنىۋالىراعوج

تاساياس ناتقاجـــ پىلاــ ،ادناعاراقـ ــ
ورۋدام ەككىليبــ نانناققىشـــ نىيەكــــ ــ
ـاسلاتاقڭىتسيۆاشڭۇتڭۇزىعنىرۇب
نىتاساي ،ناتقىدناعرىتساعلاجــ ـىسراقــ
پوت نەمىسايتراپـ ناعلوبــ ـىعىلىشياقـ

نەكسۇتـاعىشۋ پوتـىسراق.ـ ـىسايتراپـ
ڭىدلىج-2016 ـۋدامينعاي،ادنىسابـ

ڭىنور تەدنىمـ ـاتاعۋلاتقاياىمىزرەمـ
ناعاي ەدزەكـ ـەدزىگەناعڭازـىگزىگەنـ
،پىل ـادىدۋرىدلاقنەنىتەدنىمـىنوـ
ادرالوىتپەبەسـىسو.ـىشقاملاسـاقسىۋ
ناتساب ـىكۇ،پىرىتسەدزىياروقايا-ـ
مىسىقـەكتەم ،پىلاسـ سىۋادـەنىرەدزوـ
.ىداتسابىدۋانيج

نانۇم ،سىتــ ڭىنالەۋسەنەۆـ ماعوقـ ـ
ىعىدناما ،ۋاملوبـىتقىنروــ ۋرىتلوءماداـ ـ
ىرالاعيقو ڭىتقاجىشقاس،ۋلىۋتـىيجءـ
رىبءـىنولەد زىسلاءىتاۋقۋتەـىلىتقاجـ
ـىتقايسۋلىۋتكىلۇبەدەمرۇتەناجۋلوب
ىتتاقىتقىلىشترۇجادـىعىلرابڭىدرال
.ناعاتساباتادڭالا

رازانەگەلەسام
رالىشپاراس لۇبــ قىلىسراقـىكتەرـ ـ

ۋرىدلىبء انىلىميقــ ناقسانىتاقـــ ماداــــ
ڭىنىناس ەدرۇتـىلامرىتسىلاسـ ىتكەشـ
،ىۋلوب ـۋادلوقىنورۋدام،ەنىتسۇڭىنوـ
ڭىدرالىش پوكەدـىلاءـ اليابـانىۋلوبـ ــ
،ىتسىن لۇبـــ ۋقلوتـىكتەرــ ىگرىزاقـ ــ
ڭىتتەمىكۇ كىدمەتسۇــ پىۋاحـانىنروـ ـ
.ىداراقپەدىدياملاەرىدنوت

ـناقىگەدنىسەكەرەمراتساجورۋدام
نەمـاعيقوىد ـىسراقىگنىيەكنادوـ
قىل ۋرىدلىبءـ نىلىميقـ پوتـىسراقـ ـ
ۋزىگرۇجسىرەگزويساياسڭىنىسايتراپ
ىراپسوج ،نەمىناعرىدناتقارۇتپەدــــ ــــــ
قارىبء اراقۇبـەتتەمىكۇـ ىزارانـ ناعلوبـ
ـامىتقايسىعىدناماماعوق،اكيمونوكە
رازانـەگرەلەلەس كەرەكىۋرادۋاـ نوس.ـ ــ

ناتقىد تەمىكۇـ شىگرىدنوـىشىءلەـ ـ
نىشۇك ـاكيانۇم،ەسەرىسا،ىۋتىمادـ
ڭىنىبىس نىتاۋقسىرىدنوءـ ىدۋتىمادـ ـ
ىشنىرىبء ىۋيوقــاعنىروـــ سىيتءـ ىراءـ
ىدمىسەليۇ ەدرۇتــ قىدماعوقـ كىلىگيـ ـ
نىمىعىش ۋەشڭەتـ نەپسىرىكـىلىقراـ
ڭىتسىعىش ەپەتــ نىگىدڭەت-ــ ـەگەزۇجـ
نەمۋرىسا ،ەگرىبـ ـىگەدنىشىلەـىعاتـ
ىلىقراۋتىمادىدنەمراپنىبىساكۋاساج
تروپمي انىرالراۋاتـــ ىدۋنەيۇســـــ ىۋتيازاــــ
كەرەك نانۇم.ـ ،سىتـ ـسىملىقتەمىكۇـ
.سىيتءىۋرەبىققوسلىتاباعرالىت

ىنورۋدام نەنىتەدنىمــ ىدۋرىسۇتءـــ ــ
تاسقام نەكتەــ پوتـىسراقـ ـىسايتراپـ
نەنىنوج پىلاـــ ،ادناقتياـ ىراعوجرالوـ ــ
سىملىق ڭىناشقانەمىسامرىتسىلاسـ
ىۋنادزىسنۇق ىتقايســ نەدرەلەلەسامــ ــــ
زىسكىدزۇ ،پىنالادياپـ ڭىناراقۇبـ ـىكۇـ
نىعىلىزارانـەكتەم ـىلاح،پىتيەشۇكـ
ـۋتنىمىسىقرىكىپتاعاماجقىلاراق
ناتپاسنامء،پىرىد ۋتاسوبـ قىدنىتاپيسـ
ـىكتوىدۋرەبسىۋادقىتقىلاحىپلاج
ناتقىدنوس.ىدەز نادۇبـ رىبءـىگنىيەكـ ـ
ەدلىگزەم ادالەۋسەنەۆـ قىلىسراقىلرۇتءـ
ىۋلىۋتىيجءەدـىلاءـىلىميقۋرىدلىبء
.نىكمۇم

ىتسۇتءاعىشۋىعىلىشياقناعلوبنەپپوتىسراقڭىنىتەمىكۇالەۋسەنەۆ

اتقىۋجسابباىڭۇتڭۇزڭىننيتسەلاپ
كىلىشتىبيەبڭىدليارزينەمنيتسەلاپ
ىتكەزوارانىشىءىتسىتاقەنىزوسسىلەك
رەلەلەسام ەدنىنوجـ ـيابنىرۋەمەـاڭاجـ
،ناقتاق ڭىنىرادنىقسوبنيتسەلاپادنۇمـ
يەدلىكۇب ـيەپتەپالاتنىۋلەكپىتياقـ
ىگىدنىت ەناجـــ ىدميلاسۋرەيـــ قاتروــ ـ
اناتسا ىعىدنىتالىسوقـەگۋتەــ ىدنىســ ـ
.ناعلىتماقرادنۇمزام

ڭىدليارزينەمنيتسەلاپرالىشپاراس
ىزوسسىلەكـىتكەزەكـاڭاجڭە ـەرامـ
پىعىشـەنىس ،نىعىدناعلاقـ ڭىتسابباـ
نەنىنىرۋەمە كىلىشتىبيەبـاعليارزيـــ ــ
نىياسىن نىعىدناقتاقيابـ ـالوباعۋراعڭاـ
ـۋارانڭىتقاجىسراق،اديالا،نىعىدنىت
نانىعىل نيتسەلاپــــ نەمـــ ڭىدليارزيـ
رىبءەدىلاءانىسىلاقاياكىلىشتىبيەب
ۋرىدىق سىرابـ تەجاقـ نىگىدنەكەـ پاتاـ ـ
.ىتتەسروك

ىتتراعڭانىتەيننىشنيتسەلاپ
ڭىت-شقا پاتقوتادنىۋرىتساراجـ
نەمنيتسەلاپناعلوبلىج3انىناعلاق
كىلىشتىبيەبڭىدليارزي ىزوسسىلەكــ ــ
رىتلىب ڭىنەدلىشـ قاياـ ەدنىنەشـ اتياقـ
،پىلاتساب راپسوجـ ـاسلىيباشنىيوبـ
ىشقاملاتقاياەدرىۋ رالىشپاراس.ـــــ لۇبــ ـ
ىنەجيتانىتكەنروكەدزوسسىلەكـىعلوج
نيتسەلاپ،ناتقىدناعاملاەرىتلەكـاعلوق
ىعڭوسڭە ەتتاســ ىتكىلىشتىبيەبــ ـــــ
ـزي،پىتراعڭانىتەينۋرىتلەكانىپلاق
ـىشسابڭىدۋحايناتەنـىيلڭۇزڭىدليار
مىسىقـەكتەمىكۇـىعادنىعىل ـىسۇتءـ
ڭىنو،پىر ـقاملاسۋازۋقەنىۋرەبلوجـ
.ىداراقپەدىش

ڭىديادعاجــاعليارزي نىعىدلىعۇشـ ـــ
ۋرىدنىزەس ،نىشۇءـ ڭىننيتسەلاپـ سابـ ـ
زوسسىلەك تاكەرەـىلىكاۋـ ـاپاتقىۋجـ
ڭىننيتسەل قىتتلۇـ كىليبـ ـىلىرۇقـ
ـىدنەگلەكپودءەنىپۋاحۋەريۇكڭىنىم
نىگ نەكترەكسەــ رالىشپاراس.ـــ ـــاپـــ
ڭىننيتسەل قىتتلۇـ ىمىلىرۇقكىليبـ

زوسسىلەك ۋزىكتوـــ نەمليارزيـىلىقراـ ـ
ىدۋرىساـەگەزۇجـىتكىلىشتىبيەب ـادـ
،ىديەتپىر رەگەـ نەتشۇكـىسوـ رالىرىياـ
،اسلوب شۇكـىلۋراقـ نەمليارزيـىلىقراـ
ـاراقڭىدرەدنىتيەتپىرادىدۋسىعىتقاق
ـنۇم،ادىداتراترىۋاقەدنيتسەلاپـىس
اديادعاجياد ڭىدليارزينەمنيتسەلاپـ
ـەلەكپودءاعنىسرىۋاـىگىلىشتىبيەب
.ىتتەسروكپاتانىگىدنىت

ەدنىزۇجسىء ـىۋترەكسەڭىتتاكەرەـ
ڭىن ىزىگەنــ قوجــ ىدياملوبـەگۋەدـ .ــ
سابباـەتكەزەك ـرەگڭەمڭىنىتەمىكۇـ
نادرويـىگەدنىۋ ـاجسىتابڭىنىنەزوـ
ىۋالاع نادرادلىجـىعاتقىۋجـ ڭەىگرەبـ
ناعلوبرىۋا قىلاكيمونوكەــ ـاقسىرادعادــ
،پىلەكپودء ىتكىلىگرەجــ ڭىننىروــ ـ
زىسپىساك ترىۋاقىسامرىتسىلاسۋلاقـ
،پىترا نەگەتپوكــ تەمىكۇــــ ىرالۋاراتــ ـ
ياملاـاتاراتـىقاكەبڭەـەگرەلرەكتەمزىق ـ
.ناعلاق

ـادتاراپحاىعادنىروىتكىلىگرەج
ڭىنىرەلرەكەن ،اشنىۋادلاپسۇتـ تىبيەبـ ــ
كىلىش ىزوسسىلەكـ پاتەككىدزىستاسـ
،اسلوب نيتسەلاپــ قىلاراقىلاحــ ـاقتوســ
ـابنىسايروتيررەتنەنىتسۇڭىدليارزي
،پىتيامىعاشەدنىنوجىعىدناعلاپىس
ەدەجيتان ،پىرىدنادماشـاتياقىدليارزيــ ـ
رەكسا ،پىراعىشـ ـابڭىنىنەزونادرويـ
سىت ـاپ،پىلاپىساباتياقنىۋالاعاجـ
نيتسەل نەمـ ـاشنىرابـىيادعاجليارزيـ
.نەكەنىكمۇمىۋتەكپىعىشۋ

ىتتاقيابقىلۋارانليارزي
ڭىتساببا نيتسەلاپــ نىرادنىقسوبــ ـ
ـەلەسامميلاسۋرەيەناجۋلەكاپىراتياق
،اتاراقـەنىنىرۋەمەـىگەدنىس ڭىدليارزيـ
سەرەپـىڭۇتڭۇز ـاپىزوسءڭىتسابباـ
ڭىننيتسەل ـوسسىلەككىلىشتىبيەبـ
ادايستيزوپسىرۇدــەنىز نىعىدناعلوبــ ـــ
ىتتراعڭا ىداراقپەدــ ۋحايناتەن،اديالا.ـ ـ
ەناج ڭىنوـــ ىتەمىكۇــ ڭىننيتسەلاپـــ ـــ
انىسىنىسۇ يادناقشەــ لىبـايستيزوپـ ــ

.نەگەمرىد
ڭىنىرادنامامليارزي ،اشنىۋاراقــــــ ــــ
،رادلىشڭوىتەمىكۇـىگرىزاقڭىدليارزي
ەرىسا ،رادلىشڭوـ قىلاراـ ،ايتراپـ راتپوتـ ـ
نادراتپوت،ايتراپلىشلوسىدناسزاەناج
ناعلارۇق نەكسەلرىبـ تەمىكۇـ ـناعلوبـ
،ناتقىد ڭىتتەمىكۇـ ڭىنىعاجـىكشىـ ـ
ىسايستيزوپناعلوبەگمىسىلەكتىبيەب
يەدرىباد ـپوت،ايتراپلىشلوس.سەمەـ
نادرات ىدمىسىلەكتىبيەبنەپسەرەپـ
ڭىدۋەتپىراد ـلوبىرەكتارياقكىدلىكاۋـ
ناع نەدينۆيلـ ـماقىدۋحايناتەن،اقسابـ
ناعىت تەمىكۇـاقسابــ ىرەلرەكتەمزىقـ ـ
نەنىزىگەن نيتسەلاپــ نەمــ ڭىدليارزيـ
تىبيەب نىمىسىلەكــ ۋەبەجــ ەدنىنوجــ ـ
.نەگەمرىدلىبنىرۋەمەىدمانۇ

ارانىشىءڭىدليارزي ـاپادىرادنامامـ
ڭىننيتسەل لۇبــ ىدنىسـەنىنىرۋەمەـ ـ
نەبزوك ادۋاراقــــــــ ناليررابليارزي.ــــ ــــ
ڭىنىتەتيسرەۆينۋ ىروسسەفورپـ نيەلكـ ـ
ڭىنىگىتتنەگااۋحنيش نىگىلىشلىتـــ ــ
،ادناعادلىباق ڭىتسابباــــ ەدنىنىرۋەمەــ ــ
يادناقشە قىلاڭاجـ ،قوجـ لۇبىنەكتيوـ
قىشا ناعالايراجـ ـىكەبنىقياـەسەمەنـ
نەگلىت سەمەـەمەدمىلامــ نىگىدنەكەـ ـ
،پىتيا ڭىتسابباـ ادنىناديامـىگزىگەنـ ـ
.ىداراقپەدىداملوبسىرەگزو

ڭىدراتقىدزىۋالا ىۋلىشەشــ اعنىيقـــ ـــ
ادۋعوس

رالىشپاراس ،ىسەلەسامكىدزىسپىۋاحـ
ڭىنميلاسۋرەي ەناجـىنروـــ نيتسەلاپــ ــ
ڭىنىرادنىقسوب ەنىلەــــ ۋتياقــ ىعىقۇـ ــ
ڭىدرالىتقايس نيتسەلاپـىعىلرابـ نەمـ
تىبيەبڭىدليارزي ڭىنىمىسىلەكــــ ــــــ
نيتسەلاپ،نىگىدنەكەـىنۇمزامـىتكەزو
ىلىگلەب ەدەجەرادــ لوجـ ۋرەبـ نىياسىنـ ـ
ناقتاقياب ڭىتقاجـىكە،ادـاسلوبـ ـۇتءـ
ـناعلوبروزىقراپڭىنىرادناديامـىلرىب
،ناتقىد اقسىقــ تىقاۋـــ ەدنىشىــ رىبءـ ـ
اققىلىدزىۋا ىۋيوقـەلەكــ مىتـ نىيقـ ـ
.ىتتەسروكپاتانىگىدنەكە

نەنىنوجليارزي ۋحايناتەنـ ـىتەمىكۇـ
نەدلەجە نادرويــ نانىۋالاعاجــىنەزوــ ــــ
نىرەكسا ـاراقىلاحەناجـەگۋرىدنىگەشـ
قىل ڭىننىسوقـــ نانىتاليارزيـــــــ ـــــ
ەدنيتسەلاپ انىۋرۇتــــ ىسراقـــ پىرۇتـــ ــ
.ىدەلەك

نيتسەلاپ نەنىنوجــ ،ادناعلاــ سابباـ ـ
زىگەنـىت-شقا نەكتەـ ـىسوقوتانـ
ڭىنىن نانىتاـىنىسوقليارزيـ الوبـ ــ
ىعاتقاش نيتسەلاپــــ ەدنىتەكەلمەمـــ ـــــ
زىسمىزرەم« ،پىرۇت»ــ ڭىتتەكەلمەمـ ـ
كىدلىپەكـەنىگىدزىسپىۋاح ـوقەنىۋتەـ
ناعلىس نەمىنوس.ــ ،ەگرىبــ نيتسەلاپــ ـ
يرەكساليارزي ڭىنىشۇكـ نيتسەلاپـــ ــ
ىتەكەلمەم نانناعلىرۇقـــ ىگنىيەكـــ 5ــ
،ادلىج ،زىسزوسءـ يەدلىكۇبـ پىنىگەشـ
.ىديەتپىرادىدنەگەدكەرەكىۋعىش

ـەلەمەتپىرادليارزينەمنيتسەلاپ
ڭىنىر ،ناتقىدناعلوبروزـىقراپـ ـرەجـ
ىتكىلىگ رالىتپاسنامءـىعادنىروــ نەمـ ـ
تاراپحا ىرەلرەكەنادـ نيتسەلاپـــ نەمــ ـ
تىبيەبـىكتەرـىسوڭىدليارزي ـىلەكـ
ڭىنىمىس تىمۇءـانىۋلوبـىتتاسءـ ـاتراـ
ياملا رىتوـ تاكەرە.ـ ــىتتنەگااۋحنيشـ
ـيەب،ادناعادلىباقنىگىلىشلىتڭىنىگ
شقاناعيوقاعاتروىدمىسىلەكتىب
ڭىت– تەكەلمەمـ رەتسىـــ ىسىشتاحـ ـــ
ڭىديررەك نىيەدـەگنىگۇبـىنۇكـ ــاپـ
ـلۇسىلىتقانرىبءيادناقشەەگنيتسەل
قىلاب ـىسپاتىدمىسىلەكەياقتاپيسـ
مىسىلەكتىبيەب،نىگىدنەگەمروكپىر
ـاماسقۇەناجۋلاسەڭەككەتـەتكەزەك
ناع ساراقزوكـ سىترات-سالاتەدنىنوجـ
ۋزىكتو ادنىسىتاسـ اناعــ نىعىدناعرۇتــ ـ
.ناقتيا

نيتسەلاپ ـاجمىسىلەكقىلابلۇسـ
ڭىدۋساس اققىدنىقسوتــ ڭىنىۋارىشۇــــ ــ
ىگىلىشرەكپاۋاج ناعاراقپەدادليارزيــ .ـ
نانۇم ،سىتـ نيتسەلاپـ ـىلەكتىبيەبـ
ڭىنىمىس ـلىسوقاعۋترازۇنىتىقاۋـ
.نەكەىديام

كىلىشتىبيەبڭىدليارزينەمنيتسەلاپىنىرۋەمەڭىتساببا
امرالاەرىتلەكانىپلاقاتياقنىزوسسىلەك
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