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ىدراتقاتسىق-لىۋا نىسايگەتارتسۋتيەكروكـ
ۋراقتا ادنىياتلىرۇق-19ـايتراپ_ـ ناعلاساجـ ـ
،ۋرىتسالانروەناجمىشەشقىلايگەتارتسىلەلەك
ياپپاج كەلەگڭودـ ڭىدۋتانروماعوقىتتەلۋادـ
ىشۋشەش ەنىسىڭەجــ ياپپاج،ىگەدۋتەجــ ــــ
كىتسيلايستوس ناعنادنامازىسوـــ تەكەلمەمــ ــ
ـاداڭاج،تەدنىميحيراتـىلەلەكـىعادۋرۇق
،قاتسىق-لىۋا،ىعىلىشاۋراشلىۋاـىگەدرىۋ
رالاۋراش ڭىنىتەمزىقـ سابـ -لىۋا.ـىساقتۇتـ
ىدراتقاتسىق ۋتيەكروكــ نىسايگەتارتسـ ۋراقتاـ ـ
ەدنىنوج ىگەدنەموتــ ىدرەلرىكىپــ ـاعاتروــ
.قىديوق
،ىشنىرىبء اڭاجــــــ -لىۋاەدرىۋادـــــ
ىدراتقاتسىق ۋتيەكروكــ نىسايگەتارتسـ ـ
ىزىڭامىلەلەكڭىدۋراقتا

ڭىنايتراپ نانىياتلىرۇق-18ـــ يش،ىرەبـــ ـ
قىلاتروايتراپنەكتەىقتيۇـىتسادلوجڭيپنيج
ڭىنىتەتيموك ىدنەمراپـ ،ادنىعىلىشسابـ زىبءـ
،ىعىلىشاۋراشلىۋا رالاۋراش،قاتسىق-لىۋاـ ـ
نىسەلەسام ىدۋشەشـ ـنىتەمزىقايتراپلىكۇبـ
ىدزىڭامڭەـىگەد ىدناباتـاعۋيوقـاعنىروـ ـ
،پىلوب ،ۋرىدنەتتەرىدۇقنىعىلىشاۋراشلىۋاـ
ىدرالاۋراش،ۋاساجكىلىدمىيتـاققاتسىق-لىۋا
ۋرىدناتتاقۋا ڭىنىتاساياسـ زىسكىدزۇنىنىپرەسـ
،پىرىتترا نىعىلىشاۋراشلىۋاـ ـنادنامازىسوـ

نىسىلىرۇققاتسىق-لىۋااشاڭاجەناجىدۋرىد
ىتقىلىعڭىت ،پىتەلىرەگلىـــ قاتسىق-لىۋاــ ــ
نىسامروفەر ـراشلىۋا،پىتەدڭەرەتياپپاجـ
،ڭىنىعىلىشاۋ ڭىتقاتسىق-لىۋاــــ ادنىۋمادـــ
ايتراپ،پىزىكتەجلوقەگرەتكىتسىتەجيحيرات
يادعاجاڭاجياپپاجەدنىرەتسىتەكەلمەمنەم
ىدزىڭامـاعۋشا كەرىتـ نادلىج5.كىدەلرىزاـ
ىرەب قىتساـ ڭىتـىتەلىباقۋرىدنوءـ ـاعىتاسـ
ـاجۋادماقڭىنىعىلىشاۋراشلىۋا،پىلىرەتوك
قىدمىلىرۇقـىعادنىع ادنىسامروفەرـ ماداقڭىتـ
،پىلاتسات ڭىدرالاۋراشـ زىسكىدزۇـىسىرىكـ ـ
لىۋا،پىترا ياپپاجىسىمرۇتقىلاحاتقاتسىق-ـ
نەتكىليەدەك،پىراسقاج لاماقنادۋرىدلىتۇقــ
ادنىساقياشۋلا ـەگرەتكىلىشۋەلىرەگلىـىشۋشەشـ
لوق ،پىتەجـ ڭىتقاتسىق-لىۋاـ قىلايگولوكەـ
تەينەكرو ياتقىلراتياـىسىلىرۇقـ ،پىيەشۇكـ ـ
،ىتتراياتقىلراتياىمىزەسسىباتڭىدرالاۋراش
قاتسىق-لىۋا ىدمىساراج،ىتقىنروـىماعوقـ ــ
ىدلوب ،نىعىلىشاۋراشلىۋا.ـ ىتقاتسىق-لىۋاـ
ەناجرەتكىتسىتەجىلەلەكنەكتەجلوقادۋتىماد
،ىعىلىشاۋراشلىۋا رالاۋراش،قاتسىق-لىۋاـ ـ
ەدنىتەمزىق ناعلاتپوتـ -لىۋارەلەبيرىجاتلومـ
ىدراتقاتسىق ۋتيەكروكـ نىسايگەتارتسـ اعۋراقتاـ
.ىدالاقزىگەناشامات
لىۋا،ىعىلىشاۋراشلىۋا رالاۋراش،قاتسىق-ـ
ىسەلەسام تەكەلمەم_ــ ،انىراپسوجـ قىلاحـ ـ

انىسىمرۇت نىتاياســ ىلرىبۇتءــ لىۋا.ـەلەسامــ
لىۋا،ىعىلىشاۋراش ،اسابنادنامازىسوقاتسىق-ـ
تەكەلمەم ىديابنادنامازىسوـ رىزاق.ـ ەدزىمىلەـ ـ
،ىكلەكرىبڭىدۋماد قىلوتـ ىسەلەسامۋاملوبـ
ادراتقاتسىق-لىۋا ،رىتوپىلوبىتكەنروكڭەـ
ـاۋراشلىۋا:يادانىمىرەلەنيەبىتسابڭىنۇم
ىعىلىش نەمىرەدمىنوــ ڭىدۋادماقـ نەتتەجاقـ ـ
كىدڭەزەك پىساــ ىۋتەكـ ەناجـ ڭىدۋادماقــ ـ
ىۋاملوبـىتكىلىكتەج راتاقـ رىموءـ پىرۇسءـ ـ
،رىتو ڭىنىعىلىشاۋراشلىۋاـ ۋادماقـ ـىساپاسـ
ـاۋراش؛ىدەتەتەجاقىدۋتالىراعوجلەدەج
شىگرىدنوڭىدرال ڭىتشۇكـ ـابەناجانىۋمادـ
ۋسەليۇـەنىسەكەسابڭىدراز ـىكتەجىتەلىباقـ
ـوقرالاۋراشكىتپىساكاشاڭاج،سەمەىتكىل
لەدەجـىسىلىرۇقـىنىس ىدۋتيەشۇكـ تەجاقـ
ىرالىعلىرۇقكىدزىگەنقاتسىق-لىۋا؛ىدەتە
قىلاحـەناج رەتكىتسىمەكادنىسالاسـىسىمرۇتـ
،پوكـاماشرىبء ڭىتقاتسىق-لىۋاـ ناعاشروقـ
ـروكاماشرىبءىسەلەسامايگولوكەـەناجـاترو
لىۋا،ىتكەن قاتسىق-ــ ڭىنىۋمادــ قىلىپلاجـ ـ
لەدەجـىيەگڭەد ـەتەتەجاقىدۋتالىراعوجـ
ڭىتتەكەلمەم؛ىد نىعىلىشاۋراشلىۋاـ ۋادلوقـ
ىسەيۇج ،ۋەدزىسلاــ قاتسىق-لىۋاـ سنانيفـ ـ
ڭىنىسامروفەر ىرەتتەدنىمـ لىۋا،الاق،رىۋاـ
ىعادنىسارا ڭىدرالروتكافــ ىدمىسەليۇـ ۋسىۋاـ
لەدەجـىمزيناحەم ىدۋرىدنەدلەمەكـ تەجاقـ ـ

؛ىدەتە قاتسىق-لىۋاـ ايتراپىتاسـىگزىگەنـ
ادنىسىلىرۇق زىسلاءـ رىموءرادنىۋبـ پىرۇسءـ ـ
،رىتو ـۇجۋلاسەگنوجڭىدراتقاتسىق-لىۋاـ
نەمـىسەي ـۇكلەدەجىتەلىباقۋلاسەگنوجـ
ىدۋتيەش تەجاقـ ىدەتەـ ىدراتقاتسىق-لىۋا.ـ
نۇكڭىتقىلاح_ۋراقتانىسايگەتارتسۋتيەكروك
نىياس پىتراـ ىتەجاقسىمرۇتاشاماتناعرىتوـ
ـنىساراۋاملوبقىلوت،ىكلەكرىبڭىدۋمادنەم
،ىتەجاقيعيباتڭىدۋشەشـىتقىلىشياقـىعاد
ـۇجنىساناسىنسەرۇك»قىدلىج100سوق«
ڭىتقىلاحىپلاج،ىبالاتيعيباتڭىدۋرىساەگەز
.ىبالاتيعيباتڭىدۋرىساەگەزۇجنىۋيابەگرىب

اشوگڭۇج ڭىنمزيلايستوســ ەدنىرىۋادـاڭاجـ
راتقاتسىق-لىۋا تەمەرەكـ نىتالىرىدنىترەتسىـ
ڭەك يساياسڭىنايتراپەدزىب.ىدلانياەكسىروـ
كىتسيلايستوس،ىعىدمىساب ـمىسابڭىنمىزۇتءـ
ـزاپماساجڭىناۋراشناعادنويلليم100،ىعىد
ىتتەرىدۇق،ىحۋرقىد ،تاۋققىلاكيمونوكەـ
كىلىشنىگەقازۇـىحيرات ناعالۋاق،ىتەينەكروـ
رازاب ـقاتسىق-لىۋاناتقىدنوس،رابـىتەجاقـ
-تراشاعۋراقتانىسايگەتارتسۋتيەكروكىدرات
زىمىيادعاج زىمىتەلىباق،رابـ زوسء.ىدەتەجەدـ
تەكەلمەم،قوج لىۋا،نىيادعاجــ قاتسىق-ـ ـ
نىيادعاج قانايتـ اعيادعاج،پىتەـ ـسىياراقـ
كىلىشرەكپاۋاج،پەت قىلىتشىروب،نىمىزەســ ــ
ـامنىشنىمىزەسكىلىتسەتيەكوك،نىمىزەس

ەدنىن ـلەلىكۇب،ڭىنايتراپلىكۇب،پىرىتتراـ
لىكۇب،ڭىد ڭىنماعوقـ ،پىرىدلىمۇجنىشۇكـ
مىلرۇعانا مىلرۇعانا،مىكەبروزـ ،اناسىننىقياــ
مىلرۇعانا ـراشلىۋاىلىقرارالاراشىدنەمراپـ
-لىۋا،نىۋسوءياپپاجڭىنىيەگڭەدـىعىلىشاۋ
ڭىتقاتسىق ياپپاجـ ڭىدرالاۋراش،نىۋسابـاعلاـ
ياپپاج اڭاج،پىتەلىرەگلىنىۋمادـ ەدرىۋادــ
ڭىدراتقاتسىق-لىۋا ڭىتڭىنىۋيەكروكياپپاجـ
.كەرەكۋزاجنىناتساد

لىۋا،ىشنىكە ىدراتقاتسىق-ـ ـروكـ
ۋتيەك نىسايگەتارتسـ ڭىدۋراقتاـ ـىپلاجـ
ىبالات

ـاتلىرۇق-19ايتراپ.ايەديـىشكەتەج)1(
ڭىنىي نىحۋرـ ياپپاجـ ،پىرىدنەلىتكەيادـ يشـ
ڭىنڭيپنيج مزيلايستوسـاشوگڭۇجرىۋادءـاڭاجـ
نىسايەدي ،پىتەـىشكەتەجــ ڭىنايتراپـ لىۋاـ
ـەمزىقرالاۋراش،قاتسىق-لىۋا،ىعىلىشاۋراش
ـقىنروڭىتتەمزىق،پىتيەشۇكنىعىلىشسابەنىت
ـانراىپلاجىدنىسۋەلىرەگلىادنىسىرابقىلىت
نانىس اڭاج،يابزاجـ نىمىناتسۇۋمادــ پاتقىمـ
ىلاپاس،پىتانرو ،پىرىدناتقانايتنىبالاتۋمادـ
ـسالانروقىلىپلاج»ۋرىدنالاعلۇترىبءـىتسەب«
نىۋرىت رىبءـ ىتتروتء«نەمۋتەلىرەگلىساتۇتـ
ياپپاج قىلايگەتارتس»ۋادنىروـ نىۋرىتسالانروـ
ىدۋتەلىرەگلىـىتسەكياس ،پىتەۋاقراپاتقىمـ

لىۋا،ىعىلىشاۋراشلىۋا رالاۋراش،قاتسىق-ـ ــ
نىسەلەسام يادىعاديوـ ىدۋشەشـ ايتراپلىكۇبـ
ىدزىڭامڭەـىگەدنىتەمزىق ـاعۋيوقـاعنىروـ
ىدنابات لىۋا،پىلوبـ لىۋا،نىعىلىشاۋراشـ -ـ
نەمىدلاـىتقاتسىق ىدناباتـاعۋتىمادـ ،پىلوبـ
قىلايگولوكە،ناعىقلاشـىعىلىشاۋراش ـىساتروــ
لىۋا،ىلياج ىۋلاسەگنوج،ىتتەينەكروىتلاسـ
ىسىمرۇت،ىدمىتۇ يابــ ۋلوبـ ىپلاجىدنىسـ
اقپالات الاق،ياســـ نەمــ ارىتسىعوتىدلىۋاـ ـــ
ڭىدۋتىماد ـاياسنەمىمزيناحەم-سىلىزۇتءـ
تاس نىسەيۇجـ ،پىتانروـ ،پىرىدنادزىسۋاقاـ
ڭىتقاتسىق-لىۋا قىلاكيمونوكەـ ،نىسىلىرۇقـ ـ
يساياس ،نىسىلىرۇقـ تەينەدامـ ،نىسىلىرۇقـ ـ
قىدماعوق تەينەكروقىلايگولوكە،نىسىلىرۇقـ
نىسىلىرۇق ساتۇترىبءنىسىلىرۇقايتراپـەناجـ
لىۋا،پىتەلىرەگلى ۋلاسەگنوجڭىدراتقاتسىق-ـ
ـازىسوڭىنىتەلىباقۋلاسەگنوجنەمـىسەيۇج
نىۋنادنام ـاۋراشلىۋا،پىتەلىرەگلىلەدەجـ
لىۋا،ڭىنىعىلىش ڭىتقاتسىق-ـ نىۋنادنامازىسوـ ـ
لىۋا،پىتەدزەت ىدراتقاتسىق-ـ ڭىدۋتيەكروكـ ـ
كىتسيلايستوسـاشوگڭۇج نەمىلوجـ ،پىرۇجءـ
ڭىنىعىلىشاۋراشلىۋا پىساكىدنىراـ انىسالاسـ
ـلانياەكپىساكشىعارۋابڭىدۋلوباۋراش،انىۋلانيا
لىۋا،انىۋ ڭىتقاتسىق-ـ نىتەتەكىلىشرىتزىسڭالاـ
.ۋاساجكىدنىكمۇمانىۋلانياەگنەكەممەكروك

)ەتتەب-2ىساعلاج(

ۋتيەكروكىدراتقاتسىق-لىۋاڭىتسەڭەككىتتەكەلمەم،ڭىنىتەتيموكقىلاتروپكج
ىرىكىپىگەدنىنوجۋراقتانىسايگەتارتس

)راتڭاق-2ىلىج-2018(

ـيالراباحنىۋنىچ،وبنىۋزىمىرەلىشلىت
قىلالاق،قىدنادۋاقامياىنۇكناپقا-12.ىد
موكتراپ ڭىنىراليجۋشـ ـايتراپـىتاسـىگزىگەنـ
نىتەمزىقـىسىلىرۇق نەدۋرەگيـ ،ۋرەبپەسەـ
.ىتشانىسىلىجامءناركەەنيەبۋالاعاب

ڭىدزىمىعامياموكتراپقىدنويارىلايمونوتۆا
قىلالاق،قىدنادۋا موكتراپــ ڭىنىراليجۋشــ ـ
نىتەمزىقـىسىلىرۇقـايتراپـىتاسـىگزىگەن ـ
نەدۋرەگي پەسەـ ،ۋرەبـ ناركەەنيەبۋالاعابـ
ڭەلەكسوـەنىسىلىجام سىلىجامء،پىرەبنامءـ
نادۋلىشا نىرۇبـ يەلىرەكشىـ نەپكىلەكشىڭىجـ
كىلىشكەتەج ،ەستەــ قىدنويارـىلايمونوتۆاـ ـ
ىتپاۋاجىتسىتاقىمىلوبءۋرىتسادمىيۇموكتراپ
ىتسادلوج ىلۋانرا،پىسانىتاقـەكسىلىجامــ ــ
.ىدرىتسالانروەگۋتەكىلىشكەتەج

قىتقاميا ڭىنموكتراپــ نيبەۋشـىيجۋشـ
ىدراقسابـىتسىلىجامء زوسءىراءـ ىدەليوسـ .ـ
ـموكتراپقىلالاق،نادۋاىسياقراءەتسىلىجام
ڭىن ـىتساراقـەتوتـاققامياـەناجىراليجۋشـ
رادناگرو تەمزىقـ ،ڭىنىتەتيموكـ ۋتراعا-ۋقوـ ـ
تەمزىق ناداڭاج،ڭىنىتەتيموكــ ناعلىرۇقـــ ـ
ىراليجۋشڭىنىتەتيموكىتەمزىقايتراپرادمىيۇ
نەنىرەتتەمزىق پەسەـ ـرىبءنيبەۋش.ىدرەبـ
پەلرىب ىدرەبـاعابـ پاتاىدرالانىمنيبەۋش.ـ
پەسە:ـىتتەسروك زىعىتىناناسىنسابەدۋرەبـ
يەتكەرىڭوت ،پىرىتوـــ رەلەجيتانـ ـۆيتكەيبوـ
نادىعرۇت ىتقىدنىش،پىنالىدنىتىروقــ سىءــــ
نەنىزۇج ەدنىزىگەنۋەدزىــ سىڭاـ ،ىدلىتەـ ـ
لۇب رىبءـ پىرىتوارىتسىلاسەگمەشلوـىكتەرـ
ۋيوقزونگايدۆيتكەللوك،ۋرىدناتقارۇتىنىعرۇت
رىبءىراء ـىراعوجىدمىناتقىلايەديىكتەرـ
ۋرىدناتقانايتـىتكىلرەكپاۋاج،ۋتال ،پىلوبـ ـ
ـەسام،ۋالىدنىتىروقىنەبيرىجاتىلىقراـىسو
اشنىيوبىتاس،ۋادنىقياىتسىلەجيو،ۋباتىنەل
مىسىق ،ۋرىسۇتءـ ىدۋرىدناتقانايتـ ۋتەلىرەگلىـ ـ
.كىتتەجانىتاسقام

ىدرالانىمنيبەۋش ىدەتپىرادـاسابـ ايتراپ:ـ
ڭىنىياتلىرۇق-19 ـەريۇيەلىرەكشىنىحۋرـ
،پىن ،پىرىدنەلىتكەيادـ اڭاجڭىنڭيپنيجيشـ
مزيلايستوسـاشوگڭۇجرىۋادء ـەجنىسايەديـ
،پىتەـىشكەت ىقتيۇـىتسادلوجڭيپنيجيشـ
نەكتە قىلاتروـايتراپـ ڭىنىتەتيموكـ ـىنايتراپـ
ياپپاج ڭاتاقــ ۋلاسـەگنوجــ قىلايگەتارتسـ ـ
ىلايمونوتۆا،نىرالۋرىتسالانرو ڭىننويارــــــ ــ
،قىتقاميا ،قىتسىلبوــ قىلالاقــ رادموكتراپــ ـ
ڭىنىراليجۋش نىسىلىرۇقايتراپىتاسـىگزىگەنـ
نەدۋرەگي پەسەـ ،ۋرەبـ ،ۋالاعابـ ۋرەسكەتـ

روزيۆەلەت نوفەلەت-ــ ڭىنىسىلىجامءـ نىحۋرـ ـ
ـرىۋاداڭاج،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەياد
ـنىيوبىبالاتىپلاجڭىنىسىلىرۇقايتراپـىگەد
،اش ىدرازانـ ماعوقـ ىدنايابنەمىعىلىتقىنروـ
قىتشىنىت سابـ ،پىرىدنالرىعوشـانىساناسىنـ ـ
ىتقىلىتقىنروڭىنموكتراپقىدنويارـىلايمونوتۆا
ەناج»نىرالاراشىدنەشەك«ىتسىتاقـاعۋاعروق
ىتسىتاقاعۋلالاماقنادۋرىدلىتۇقنەتكىليەدەك
ىدزىڭام مىشەشـ ـىتكەيادنىرالۋرىتسالانرو-ـ
ـتراپىلەجەرادراء،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەل
موك ڭىنىراليجۋشـ كىلرەكپاۋاجـ نەمـىمىناتـ
تەكەرا ـىلىرۇقايتراپ،پىتيەشۇكنىعىلىلاناسـ
نەتكىليەدەك،ىتقىلىتقىنرو،پىرەگيىتقىمنىس
ىدۋرىدلىتۇق ،پەبەجـ ڭاتاقياپپاجىنايتراپـ
مىلرۇعانانىۋماديەلىرەكشىڭىدۋلاسەگنوج
،پىتەلىرەگلى ڭىدزىمىعامياـ ـىتاسـىگزىگەنـ
ـۋرىدناتقانايتىناناسىنسابنىرادمىيۇايتراپ
سامىعزىمڭىد رەگنىۋاجـ پىرۇقپىتەىلاماقـ

.كەرەكۋعىش
ىدرالانىمنيبەۋش پالاتــ ـىيانىش:ـىتتەـ
،پىنەريۇ ەرىدنەلىتكەنروكىدۋنىسۇتءقىلوتـ
،پىرىتو ىدۋرىدنەلىتكەيادـ ۋاتسۇـىتقىمــ ـ
ـادمىيۇايتراپىلەجەرادراءىعاتقاميا.كەرەك
نەمىر ڭىلاقـ رالرداكـىلايتراپـ -19ايتراپـ
ڭىنىياتلىرۇق نەمـىحۋرـ اڭاجڭىنڭيپنيجيشـ
مزيلايستوسـاشوگڭۇجرىۋادء ـلاجنىسايەديـ
،پىرىدنەلىتكەياد،پەتتىگۇ،پىنەريۇـىتساع
نىساقسۇنـىگلەۋا ،ەگۋنەريۇـ نىنامءـ ـەتەجـ
ىدناباتـەگۋنىسۇت ،پىلوبـ ،ۋنەريۇـىيانىشـ
ىلىتقان ىدۋرىدناتقانايتــ ىيانىشــ ـەگەزۇجــ
ىرالۋرىسا يادڭامىتسىلىرۇقيساياس.كەرەكـ
اعۋيوقــاعنىروىدلا ىدناباتــ ،پىلوبــ ــ
ىتسادلوجڭيپنيجيش نەكتەـىقتيۇــ ايتراپـ ــ
قىلاترو ڭىنىتەتيموكـ ـناتقىلاترونەمىلەدەبـ
ناع رىبءـ ساتۇتـ نىعىلىشسابـ ؛ۋاعروقلىتابـ
قىلايەدي زىگەنـىتسىلىرۇقـ ىدناباتـەگۋتەـ ـ

،پىلوب ڭىنڭيپنيجيشـ اشوگڭۇجرىۋادءاڭاجـ
مزيلايستوس ؛ۋاتسۇكىيبناشاقراءنىۋتـىلۇـ
ىدۋرىتساتشۇىدۋنەريۇ ىتقىمـــ ىدۋاتسۇـــ ـ
نىيۇتءـىشۋشەش ايتراپ،پىلوبىدناباتەگۋتەـ
ڭىنىياتلىرۇق-19 ڭىنڭيپنيجيشنەمىحۋرـ
ـىسايەديمزيلايستوساشوگڭۇجرىۋادءاڭاج
.كەرەكۋتەكىدلىپەكانىۋناتقانايتقىلوتڭىن

ىدرەتتەدنىم-ـاناسىن يادنىقياـ ،پىرىتوـ ـ
ىدۋرىدناتقانايت ىگزىگەن.كەرەكۋاتسۇىتقىمـ
ىتاس ايتراپــ نىسىلىرۇقــ ،ادۋاتسۇـىتقىمـ ـ
،زىسزوسء ىدرازانــ سابـ ـاشنىرابـاعاناسىنـ
ىلايمونوتۆا،پىرىدنالرىعوش ـتراپقىدنويارـ
ڭىنموك ـتراپقىتقاميانەمىرالۋرىتسالانروـ
ڭىنموك نىراتپالاتــ لىتابـ ،پىرىدناتقانايتـ ـ
ىدنەشەك« ،ۋرىدناتقانايتياپپاج»ىدرالاراشـ
ىدۋلاسـەگنوجـىنىتاسـىگزىگەن ،ۋتيەشۇكـ ـ
ـىساقياشۋلالاماقنادۋرىدلىتۇقنەتكىليەدەك
ڭىن ۋتەجـەنىسىڭەجـ ىدرالىلراتاقـ نىيۇتءـ ـ

نەكتە ـسۇىتقىمىتساعلاجىتتەمزىقىلرۇتءـ
،پات ـەبمىلرۇعانانىزىگەنڭىنىتاسىگزىگەنـ
ـۋلاسەگنوجڭاتاقياپپاجىنايتراپ،پەدمەك
يەلىرەكشىڭىد كىرەبـانىۋمادـ زىگەنـ ۋالاقـ
كەرەك ساب.ـ زىعىتـىناناسىنـ يەتكەرىڭوتـ ـ
ەككىتسەكڭال،پىرىتو ـقىنرو،پىرۇتىسراقـ
ـاب»نىرالاراشىدنەشەك«ڭىدۋاعروقىتقىلىت
ماعوقڭىدزىمىعاميا،پىراقتاىسقاجنەپقىدلىت
اقساب،انىۋاملىۋتسىءيادناقشەنانىعىلىتقىنرو
نادراتقاج ـەكانىۋاپقىشكىلىشەرۋايادناقشەـ
كىدلىپ ڭىنىتاسـىگزىگەن؛ۋتەـ ۋرىتسادمىيۇـ
ـنىۋاجڭىنىتاسىگزىگەن،پىتالىراعوجنىتاۋق
كىلرەگ نىلاماقـ نىشـ ەدنىنامـ ايتراپ؛ۋتياعىنـ
نىسىلىرۇق ۋاتسۇـىتقىمـ نەتكىليەدەكـىلىقراـ
ىدۋرىدلىتۇق ،پەبەجـ نەتكىليەدەكـ لىتۇقـ ــ
ـقاجنەپقىدلىتابنىساقياشۋلالاماقنادۋرىد
ـناباتاعۋرىتسادڭاتاقىتپىتراتء؛ۋزىگرۇجىس
،پىلوبىد رەليەكتەبىكە«ـ ـتەبىكە«نەم»ـ

لىتاب»ـىتكىليەك ۋتەىلياجرىبءپىرەسكەتـ
.كەرەك

ەگمەشلو ۋرىتسىلاسلادءــەملادــ ـىلىقراـ
ۋتيەشۇكـىتكىلرەكپاۋاج ىلەجەرادراء.كەرەكـ
ـپاۋاجنەپقىدلىتابرالاپپۋرگتراپ،رادموكتراپ
كىلرەك اڭاج،ىۋالاقراـ ىعادۋتاراجيادعاجــ
قىلاعلۇت ىراسء-ىراءـىتكىلرەكپاۋاجـ ـلوبـ
ناتسام ،پىلاـەنىرەلىتسۇـ نەميادعاجـىپلاجـ
نەپقىدلادا،نىتالوبىتپاۋاجتايقۇم،نىتاساناس
ىتكىلرەكپاۋاج ،نىتەتەاداــ پەتسىـەلىرەبــ ـ
ەجيتان نىتاتاراجــ ىرالۋلوبـ كەرەكـ ـايتراپ.ـ
نىسىلىرۇق ەجيتاننەكلۇڭەىدۋاتسۇـىتقىمـ
نەگەد»ادلوجىگڭام«،پىلوبىدناباتاعۋاناس
نەمرەگىج ىنايتراپــ ياپپاجــ ڭاتاقــ ـەگنوجـ
ىدۋلاس يەلىرەكشىـ ،پىتەلىرەگلىـ ـىگزىگەنـ
ىتشىقسابىتلا«ىدرالرداكـىلايتراپـىعادىتاس
تەمزىق ڭىتتەمزىقـىلرۇتءـاشنىيوب»ـىسىداءـ
نىۋناتقانايت ؛ۋاتسابـەگۋرەگيـىتقىمـ ـاشاماتـ
ـاترو،پىرىدنەلەلۋاسـىتتلاسسىرۇد،ليتس
ـتىۋانىحۋرڭىنىسەمەلىگلەبىلرۇتء8ڭىتقىل
ناتسامىق ؛ۋرىدناتقانايتـ نەمۋاڭونەنىرىبۇتـ
نەنىتسۇ ىدۋاڭوــ ىدناباتـاعۋرىتساتشۇـ ـ
،پىلوب ـەرۇكۋرۇتىسراقەگۋرىشـپىرىءـ
ڭىنىس ؛ۋزىكتەجلوقەنىسىڭەجىدنىرۋەگەتـ
ايتراپ نىۋالاعابـىسىلىرۇقــ ،پىرىتسادڭاتاقـ ـ
ىدزىگەن ،پىتيەشۇكـ ىدناعاتـ ڭىدۋەدمەكەبـ ـ
.كەرەكۋرىتساتپىلاقنىسىلاتەباشامات

سىلىجامء ـامروفىسىلىجامءناركەەنيەبـ
ايتراپىتاسىگزىگەنەتسىلىجام،ىدلىشاادنىس
نىتەمزىقـىسىلىرۇق ۋرەگيـىتقىمـ ـانىيادعاجـ
.ىدلىزىگرۇجۋالاعاب

قاميا نانىرالىشسابـ تەبماحۇمراجتايقۇمـ
،ىلۇ ،وگنايجنىچ،ىزىقتايانيعتاناتلاسـ
،ڭايچڭاۋگڭاۋ ،ڭۇج-ىشنىچ،ڭاگۋجـ
ناسيام،يلۋيل راپىعازـ ،ىلۇـ ،ناگىجۋجـ ـ
لارۇم نىجاملىباءـ ڭىنموكتراپقىتقاميا،ىلۇـ
ايتراپ ىسىلىرۇقــ ەنىتەمزىقــ قىلىشسابــ ۋتەـ
ڭىنىساپپۋرگ ،ىرەلەشۇمـ قىتقامياـ ،ۋسىعۇ«ـ
اشنىيوبىتەمزىق»ۋرىتسىعوت،ۋاساجكىلىدمىيت
ۋرۇتـاتقاتسىق ۋتەقىلىشسابەنىتەرتاتەمزىقـ
ڭىنىساپپۋرگ ،ىرەلەشۇمـ قىتقامياـ موكتراپـ ـ
ۋرىتسادمىيۇ ڭىنىمىلوبءــ مىلوبءــ ىرەتسىــ ـ
ڭىنىسەڭەك ،ىرەلەشۇمـ ىتساراقەتوتـاققامياـ
ىگزىگەننەمىرالىتپاۋاجڭىدرالۋاراتىتسىتاق
رىبءـىعادىتاس مىلوبءـ ڭىدرالرداكـىلايتراپـ ـ
ىرەدلىكاۋ ەكسىلىجامادنىلازسىلىجامءـىگزىگەنـ
.ىتسانىتاق

نەدۋرەگينىتەمزىقىسىلىرۇقايتراپىتاسىگزىگەنڭىنىراليجۋشموكتراپقىلالاق،قىدنادۋاقاميا
ىتشانىسىلىجامءناركەەنيەبۋالاعاب،ۋرەبپەسە

ەناجىدراقسابنىسىلىجامءناركەەنيەبۋالاعاب،ۋرەبپەسەنەدۋرەگينىتەمزىقىسىلىرۇقايتراپىتاسىگزىگەنڭىنىراليجۋشموكتراپقىلالاق،قىدنادۋاڭىتقاميانيبەۋشىنۇكناپقا-12
.ىدەليوسزوسء
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ىرىكىپىگەدنىنوجۋراقتانىسايگەتارتسۋتيەكروكىدراتقاتسىق-لىۋاڭىتسەڭەككىتتەكەلمەم،ڭىنىتەتيموكقىلاتروپكج
)ەتتەب-1ىساب(

اناسىن)2( تەدنىم-ـــ ادنىياتلىرۇق-19ـايتراپ.ـ اعلاـ
ناعلىيوق ياپپاجـ ڭىدۋتانروماعوقىتتەلۋادكەلەگڭودـ
سەرۇكقىدلىج100ىشنىكە،ۋتەجەنىسىڭەجىشۋشەش
ىگەدنىنوجۋرىساەگەزۇجپىلوبءەگڭەزەك2نىساناسىن
قىلايگەتارتس لىۋا،ياسـاعۋرىتسالانروـ ىدراتقاتسىق-ـ ـ
ۋتيەكروك نىسايگەتارتسـ ىرەتتەدنىم-اناسىنڭىدۋراقتاـ
:يادانىم

ەدۋتيەكروكىدراتقاتسىق-لىۋانىيەداعلىج-2020
ىدزىڭام مىزۇتء،پىزىكتەجلوقـەگرەتكىلىشۋەلىرەگلىـ
نەمـىسەگلۇج ـساتپىلاقنەنىزىگەننىسەيۇجتاساياسـ
ىتەلىباقسىرىدنوءقىلىپلاجڭىنىعىلىشاۋراشلىۋا.ۋرىت
قىن نەمماداقـ لىۋا،پىلىتالىراعوجــ ڭىنىعىلىشاۋراشـ ـ
،پىرىسوءەدرۇتىتكەنروكنىساپاسڭىنىسەيۇجۋادماق
ڭىتقاتسىق-لىۋا ڭىنىرەتپىساك-3،-2،-1ــــ ــــ
نىيەگڭەدۋمادـاسىعوت مىلرۇعاناـ رالاۋراش؛ۋتالىراعوجـ
ڭىنىسىرىك لىۋا،الاق،پىتيەڭەكمىلرۇعانانىسانراۋتراـ
ڭىنىرادنىعرۇت سىمرۇتـ ـزۇىتقىراپـىگەدنىيەگڭەدـ
زىسكىد ـوبمەشلوناعرىتوپىلىراقتاىگرىزاق؛ۋتيازاـ
ـۇقنەتكىليەدەكىدرەليەدەكىعاتقاتسىق-لىۋاـاشنىي
،پىرىدلىت يەدەكـ ڭىنىعىلرابڭىدرادنادۋاـ كىليەدەكـ ـ
ـامكىليەدەكقىلىپلاجكىلرىڭو،ۋاتساتپىلانىعاپلاق
نىسەلەس لىۋا؛ۋشەشـ ڭىتقاتسىق-ـ ىعلىرۇقكىدزىگەنـ
نىسىلىرۇق يەلىرەكشىـ ڭىتقاتسىق-لىۋا،پىتەلىرەگلىـ
،مەكروك،پىتراسقاجەدرۇتىتكەنروكنىساتروسىنوق
ىتقىلىعڭىتنىسىلىرۇقراتقاتسىق-لىۋاـىلياجـاقسىنوق
ـزىقكىتتەمۋەلاىگزىگەنادرادلىۋا،الاق؛ۋتەلىرەگلى
ـىراعوجىرانانونىسەروۋنەلىكلەكرىبڭىدۋەتوتەم
،پىتال -سىلىزۇتءۋمادىلاپسىعوتڭىدرادلىۋا،الاقـ
نىمزيناحەم ڭىتقاتسىق-لىۋا؛ۋتانروادماداقىقشاعلاـ
-لىۋا؛ۋرىتتراپەدنىترىبنىتاۋقۋارۋابىدرالىدنىراد
ڭىتقاتسىق قىلايگولوكەـ ،ۋتراسقاجىتكەنروكنىساتروـ
ـەلىباقۋەتوتەمزىققىلايگولوكەڭىنىعىلىشاۋراشلىۋا
نىت مىلرۇعاناـ ؛ۋرىسوءـ نىمىيۇـايتراپـ نەكتەىقتيۇـ
قاتسىق-لىۋا قىدمىيۇـىتاسـىگزىگەنـ نىسىلىرۇقـ ـ
ۋلاسەگنوجڭىدراتقاتسىق-لىۋا،پىتيەشۇكمىلرۇعانا
نىسەيۇج نانوـ -لىۋاڭىنايتراپ؛ۋرىدنەدلەمەكىراـ
ـزيناحەم-سىلىزۇتءۋتەقىلىشسابەنىتەمزىققاتسىق
نىم مىلرۇعاناـ ـۋارات،ڭىدرادنويار؛ۋرىدنادزىسۋاقاـ
ڭىدراتقاتسىق-لىۋاڭىدرال نىۋيەكروكــ ۋتەلىرەگلىـ ـ
.ۋرىدناتقارۇتنىرالاراش،نىسىلەجيو

ـروكىدراتقاتسىق-لىۋاادناعراباعلىج-2035
ـتەجلوقەككىلىشۋەلىرەگلىىتتاپيسىشۋشەشەدۋتيەك
،پىزىك ،ڭىنىعىلىشاۋراشلىۋاـ ڭىتقاتسىق-لىۋاــ ـ
ـاۋراشلىۋا.ۋرىساەگەزۇجنەنىزىگەننىۋنادنامازىسو
نىمىلىرۇقـىعىلىش نەنىرىبۇتـ ڭىدرالاۋراش،ۋتراسقاجـ
ۋنەتپىساك ىلامرىتسىلاس،ۋتالىراعوجىتكەنروكنىساپاسـ
ادۋناتتاقۋاەگرىب،ۋشەشپىرىتويەلىرەگلىىتكىليەدەك
ـتەمۋەلاىگزىگەنڭىدرادلىۋا،الاق؛ۋاتساتماداققىن
كىت تەمزىقـ نىۋەتوـ ىدۋرىدنەلىكلەكرىبـ نەنىزىگەنـ ـ
ـۇتءۋمادىلاپسىعوتڭىدرادلىۋا،الاق،ۋرىساەگەزۇج
سىلىز نىمزيناحەم-ـ مىلرۇعاناـ لىۋا؛ۋرىدنەدلەمەكـ
-لىۋا،ۋرەتوكەگەروڭىتنىتەينەكرولىۋا،نىتلاس
ڭىدراتقاتسىق ـلەمەكەدىتپىتءنىسەيۇجۋلاسـەگنوجـ
ڭىتقاتسىق-لىۋا؛ۋرىدنەد قىلايگولوكەـ ناعاشروقـ ـ
نىساترو نەنىرىبۇتـ ،پىتراسقاجـ ،ىتكىروكـ ـاقسىنوقـ
.ۋرىساەگەزۇجنەنىزىگەنىدۋرۇققاتسىق-لىۋاىلياج

ياپپاجىدراتقاتسىق-لىۋاادناعراباعلىج-2050
،ىدۋتيەكروك نىعىلىشاۋراشلىۋاـ ،ىدۋتيەشۇكـ لىۋاـ
،ىدۋرىدنەتكىروكـىتقاتسىق- ىدرالاۋراشـ ىدۋتىيابـ
.ۋرىساەگەزۇجياپپاج

پيسنيرپىگزىگەن)3(
ىدناباتاعۋراقسابنىتەمزىققاتسىق-لىۋاايتراپ_

ۋلوب ڭىنايتراپ.ـ قاتسىق-لىۋاـ انىعىلىشسابەنىتەمزىقـ
يامىعزىم ىدناباتـ پىلوبـ ،پىرىدنەدلەمەكىنوـەناجـ
قاتسىق-لىۋاـايتراپ قىلىشسابڭىدۋراقسابنىتەمزىقـ
سىلىزۇتء نىمزيناحەم-ـ -ڭازىگەدنىشىايتراپەناجـ
ىدرەلەجەرە ،پىرىدنادزىسۋاقاــ ڭىنايتراپــ -لىۋاــ
قاتسىق ەدنىتەمزىقـ ناتسابـ قايا-ـ ىديادعاجـىپلاجـ
سىگەت ،ەنىۋرەگڭەمـ ىيانىشەنىۋرىتسەكياسىتقاجراءـ
كىدلىپەك ،پىتەــ ڭىدراتقاتسىق-لىۋاـ ـەنىۋيەكروكـ
.ۋەلرىزاكىدلىپەكيساياسىدنەمراپ

،نىعىلىشاۋراشلىۋا_ نەمىدلاـىتقاتسىق-لىۋاـ ـ
ـۋتيەكروكىدراتقاتسىق-لىۋا.ۋلوبىدناباتاعۋتىماد
قاترو،ەنىرەگىج-كىرەقاتروڭىنايتراپلىكۇبىد
قايا،پىرىتلەكەككىلرىبىدمىنات،پىرىدلانياەنىتەكەرا
ـىدلاادۋادنىيادىدرالرداك،پىرىتسالياعڭىرىبءىتسىلا
نەم ،پىرەكسەـ ىدرالروتكافـ ادۋرىتساعياجـ نەمىدلاـ ـ
،پىرىدناتتاعاناق ادنىمىلاسـىجراقـ زىساماتماقنەمىدلاـ
،پىتە ـىتسالانرونەمىدلاەدۋەتوتەمزىقكىتتەمۋەلاـ
،ىعادنىعىلىشاۋراشلىۋا،پىر ىعاتقاتسىق-لىۋاـــ ــ
.ۋرىتقىلوتلەدەجىدراتقىلىقلو

ڭىدرالاۋراش_ قىلاعلۇتـىگزىگەنـ ىدناباتـانىنروـ ـ
ۋلوب ڭىدرالاۋراش.ـ نامراـ قىلوتـەنىگەلىت-ـ تەمرۇقـ

،پىتە ڭىدرالاۋراشـ ـۋتيەكروكىدراتقاتسىق-لىۋاـ
ـنەلەلۋاسەدنىنامنىشنىلورقىلاعلۇتـىگزىگەنـىگەد
ناعادنويلليم100،پىرىد ڭىناۋراشـ ،نىگىلىدنەسلەبـ
،نىعىلىتقىرى نىعىدزاپماساجــ ،پىرىدلىمۇجـ رالاۋراشـ ـ
ڭىدرالاۋراش،ىدۋاعروقنىسەددۇمىلرىبۇتءڭىنىمىۋاق
نىۋناتتاقۋاـەگرىب ىدۋەبەجـ ۋاقراـ ،پىتەقانايتەناجـ
رالاۋراش ڭىنىسىرىكـ ىدنايابــ ،پىتەلىرەگلىنىۋتراــ ـ
ـپىۋاح،نىمىزەستىقاب،نىمىزەسسىباتڭىدرالاۋراش
.كەرەكۋرىتترازىسكىدزۇنىمىزەسكىدزىس

ىدراتقاتسىق-لىۋا_ ياپپاجـ ىدناباتـەگۋتيەكروكـ
ۋلوب ڭىدراتقاتسىق-لىۋا.ـ ڭىنىۋيەكروكـ نىنامءيملىعـ
لىۋا،پىرەگيلادء ىتاۋقيىلرۇتءپوكڭىدراتقاتسىق-ـ
نەم ـيمونوكەڭىتقاتسىق-لىۋا،پىسوقەكسىنىنۇقـ
قىلاك ـۇقتەينەدام،نىسىلىرۇقيساياس،نىسىلىرۇقـ
تەينەكروقىلايگولوكە،نىسىلىرۇققىدماعوق،نىسىلىر
نىسىلىرۇق ـراپسوجساتۇترىبءنىسىلىرۇقايتراپەناجـ
اققىلىتسىنالياب،ەككىلىتسەكياس،پال ـلۇت،پىرەبنامءـ
.ۋتەلىرەگلىىتسەكياس،پىرىتسالانروناتقاجقىلاع

،الاق_ ىدناباتـانىۋمادـاسىعوتڭىدرادلىۋاـ .ۋلوبـ
،پىيوجلىتابىدراتتارانىككىدمزيناحەم،كىتسىلىزۇت
ڭىدرازاب ىتقىليابـ نىلورـىشۋشەشـىعادۋرىتساعياجــ ـ
ـۋاسىسقاجىتپىتءنىلورڭىتتەمىكۇ،پىرىدنەلەلۋاس
،پىرىدنەلەل ،الاقـ ـجلىجنىكرەڭىنىرالروتكافلىۋاـ
ـپىساكرەنواشاڭاج،پىتەلىرەگلىنىۋساملاڭەت،نىۋ
،ڭىدۋنەت ،ڭىدۋنالايستامروفنيـ الاقـ ـۋناتقىشالاق-ـ
نىعىلىشاۋراشلىۋا،ڭىد ڭىدۋرىدنادنامازىسوــ ڭەتــ ـ
،پىتەلىرەگلىنىۋماد ـىشاۋراشلىۋانەپپىساكرەنوـ
نىرىبءلىۋانەمالاق،نىتيەبەجىرىبء-نىرىبءىعىل
ىرىبء- ـروكەگرىب،ناقسىعوتياپپاج،نىتياتقىلوتـ
،الاق،ىعىلىشاۋراشلىۋا،پىساكرەنواشاڭاجنىتەيەك
.ۋرىتساتپىلاقلەدەجنىسانىتاقلىۋا

ـرۇسرىموءراتاقىدمىساراجڭىتتاعيباتنەممادا_
ىدناباتـەنىۋ ۋلوبـ ىزوءڭىدۋاتلىساج،ۋسقىنۇت.ـ
،پىتانروكىرەبىدمىناتسۇنەگەدقىليابسەپتەجاعاب
ىعڭىدلاىدۋاعروق،ۋيوقاعنىروىعڭىدلاىتكىدلىشمەنۇ
نىتىعابۋتەزىگەننىۋلەكانىپلاقڭىتتاعيبات،ۋيوقاعنىرو
،پىرىدناتقانايت ،ۋاتـــ ،نامرو،ۋسـ ،زىتاـ ،لوكـ ـ
،پالراپسوجساتۇترىبءىدۋەدنىگزىتنىسەيۇجمىلياج
ڭىدۋاعروقـىنايگولوكە ،پاتقاسلىتابنىعىزىسلىزىقـ
ڭىدراتقاتسىق-لىۋا لىساجـەنىۋيەكروكـ ىلىقراۋمادـ
.ۋتەكىلىشكەتەج

ياراقـاعيادعاجـىتكىلىگرەج_ نەپپىترات،ەگۋەتسىـ
ـقاتسىق-لىۋا.ۋلوبىدناباتەگۋەلىرەگلىپەدنىترىب
ڭىدرات نىعىلىتقىراپـ ەناجــ ڭىنىيادعاجۋمادــ ۋلەتكىجـ ـ
ىليەگڭەدىراعوج،پىرەگيەدرۇتيملىعنىگىلەشكەرە
،پاساجـابوج ىدرەدنىيۇت،اعۋاساجنەمىدلاـىنابوجـ
،ەگۋرىدنەلىتكەنروك رەلرۇتـ اراشـاشنىيوبـ ،اعۋنادلوقـ
رەتپيت لوجـىلىقراـ ەككىدنىكمۇم.ۋرەبنامءـاعۋاتسابـ
ـتەسروك،ۋساناسنەپقىراش-اماشىراءۋەتسىياراق
ىدرەتشىك پەلەمەتسۇـ ،نادۋسوقـ ـىسرىبءنىعىلرابـ
،نەدۋەتسىـىعرىد قازۇ،ۋلوبقالۋاناتقىدلىشامروفـ
.ۋتەلىرەگلىىتقىلىعڭىت،پىنەتكەبڭەتىقاۋ

لىۋا،ىشنىشۇء ڭىنىعىلىشاۋراشـ ـاپاسۋمادـ
نىس لىۋا،پىتالىراعوجـ ىدراتقاتسىق-ــ ـادـ
ۋرىدلىتەجنىراتتاۋقىشۋاعزوقاڭاجڭىدۋتىم

ىتقىلىشاۋراش ۋرىدنەدلۇگـــ ىدراتقاتسىق-لىۋاـ ــ
ڭىدۋتيەكروك نىعىلىشاۋراشلىۋا،قوجزوسء.ىنىيۇتءـ
،ەگۋتيەكروكـىلىقراـاپاس نىعىلىشاۋراشلىۋاـ لىساجـ
ـاۋراشلىۋا،پىلوبىدناباتەگۋتيەكروكىلىقرامىنوء
ڭىنىعىلىش ۋادماقـ قىدمىلىرۇقـىعادنىعاجـ نىسامروفەرـ
ـىعىلىشاۋراشلىۋاىعنامازىسو،پىتەىلەجىگزىگەن
ڭىن تاراجيت،نىسەيۇجسىرىدنوء،نىسەيۇجپىساكـ
نىسەيۇج ىدۋتانروـ ،پىتەدزەتـ ڭىنىعىلىشاۋراشلىۋاـ ـ
قىلاڭاج ،نىتاۋقۋشاـ كىلەكەسابـ نىتاۋقـ ىپلاجـەناجـ
قىلروتكاف لىۋا،پىتالىراعوجنىگىلىدمىنوسىرىدنوءـ
ىعادنىعىلىشاۋراش ـىعادنىعىلىشاۋراشلىۋانەدلەىرىءــ
ـۇجلەدەجىدۋاساجسىلىرۇبياراقەگلەـىتتەرىدۇق
.ۋرىساەگەز

ڭىنىعىلىشاۋراشلىۋا)1( نىزىگەنىتاۋقسىرىدنوءـ
ۋەدمەكەب ساپاز.ــ قىتساساپاز،ۋرىدلاقرەجـاققىتساـ
ادۋاتقاس ۋنەيۇسـاعاكينحەتـ نىسايگەتارتسـ يەلىرەكشىـ ـ
،پىراقتا كىتسىگەـ ڭىدرەجـ لىزىقـ نىعىزىسـ ڭاتاقـ ـ
،پاتقاس كىدلىپەكەنىگىدزىسپىۋاحقىتساڭىتتەكەلمەمـ
ەنىۋرەگڭەمىزوءنىۋس-ساڭىدراتقىلوگڭۇج،پىتە
ـياجنىگەىگزىگەنكىلىگڭام.ۋاساجكىدنىكمۇمپاتقىم
ۋاعروقـەشكەرەىد ،پىرىدناتقانايتياپپاجنىمىزۇتءـ
قىتسا نىتەرىدنوـ لىۋاىدزىڭام،ىدرادنويارىتتاۋقيـ
قىلىشاۋراش نىرەدمىنوـ ۋاعروق،ۋرىدنوءـ نىرادنويارـ
ـلوققىتتاساياس،پىتەدزەتىدۋرۇقەناجىدۋەلىگلەب
ۋرىدنەدلەمەكىدۋاد ـتەرنىرەلرەجقاتسىق-لىۋا.ـ
ىدۋەت ىدۋاڭو-ـ ىراعوجـەناجـ ياجنىگەىدمەشلوـ
نىسىلىرۇق ڭەكـ ەدمەلوكـ رەجكىتسىگە،پىتەلىرەگلىـ
ـۋرەسكەت،ىدۋالىقاب،پىتالىراعوجىتقىنرونىساپاس

.ۋتيەشۇكنىگىلرەكپاۋاجتەمىكۇـىتكىلىگرەجـەناجىد
ياجنىگە نىسىلىرۇقۋسـ ىسراقاققىلىشڭاۋق،پىتيەشۇكـ
ـسىعىىدرالۋسنەگلىكرى،ۋناتقاسناننىقسات،پىناتتا
ـىشاۋراشلىۋاڭىتتەكەلمەم.ۋتالىراعوجنىتەلىباقۋرىت
ۋەدمەنۇۋسـىعادنىعىل نىتەكەراـ ،پىراقتاـ ـىلامراۋسـ
ـسەكياسىدرالىعلىرۇقىگەدنىتسۇۋنىلاسىعادرادنويار
ىدۋرىت ارىدنادنامازىسوـەناجـ ،پىتەدزەتىدۋالاڭاجـ
نىعاش ياجنىگەـ ڭىنىرالىعلىرۇقـىگىلىگيۋسـ ەگمەشلوـ
،نىۋتەج ڭىنىساپاسـ نىۋالىراعوجـ رىبء،پىتەلىرەگلىـ
پوت ،ىلۋەلەـ ىراعوجـ ۋراۋسپەدمەنۇۋسىدمىنوءـ
نىسايرەنەجني ۋرۇقـــ ڭىتتەكەلمەم.ـ قىلىشاۋراشلىۋاـ ـ
مىلىع ىدۋتانرونىسەيۇجۋشاقىلاڭاجنانىساكينحەت-ـ
،پىتەدزەت تەبـەكپىساكـىپلاجــ نەگەزۇتـ مىلىعـ -ـ
لىۋا.ۋتيەشۇكنىسىلىرۇقىسازابۋشاقىلاڭاجاداكينحەت
قىلىشاۋراش مىلىعـ نىرەتكىتسىتەجـاكينحەت-ـ ـەگەداكـ
ـڭەرەتنىسامروفەرۋنادلوق،ۋرىتسالىپلاجەناجۋتاراج
،سۇق،لام،ىرادلىقادسىگەـىعنامازـىسو.ۋتەد
،ىرەدمىنوۋس ،نامروـ نىۋمادڭىنىبىساككىلىشنىگەـ
،پىتەدزەت .ۋتالىراعوجنىتەلىباقۋشاقىلاڭاجسەبرەدـ
ڭىتتەكەلمەم نافنانـ مىقۇتـ ىراعوجنىسازابۋرىدلىتەجـ
ىرالانيشامقىلىشاۋراشلىۋاڭىدزىمىلە.ۋرۇقەدمەشلو
قىدباج ـىراعوجڭىنىسەجەراد،نىۋنالاڭاجڭىنىبىساكـ
،پىتەلىرەگلىنىۋال يملىعـ ۋەتترەزـ ،ڭىنىرادمىلىرۇقـ
قىدباج نىۋلالاماقپىسەلرىبڭىنىرادنىروپىساكۋاساجـ
ـاقانىرادلىقادسىگەنىتەلىرىدنونانىلوم،پىتيەشۇك
ىدرالانيشامـىتتەج ەدزىمىلەـ نانونىيەگڭەدۋرىدنوءـ
ـىشمىعاب،اعرادلىقادقىلاكيمونوكە،پىتالىراعوجىرا
قىل ،ەنىبىساكـ ،ىلرىداــ ـىتتەجاقـەگرەلرىڭوـىلۋاتـ
،نىگە نامروـ پەتترەزنىراتقىدباجانيشامقىلىشاۋراشـ
قىلىشاۋراشلىۋاىليەگڭەدىراعوج،پىتەدزەتىدۋشا
ـىلىشاۋراشلىۋا.ۋتىمادىدۋاساجنىعىدباجىرالانيشام
نەمىع رالىشۋنادلىعۇشــ نىمىلىرۇقــ ،پىرىدنالىلاپاســ ـ
،مىلىبء ،اكينحەتــ قىلاڭاجــ لىۋاـىگەدنىسىگلۇۋشاـ
قىلىشاۋراش ىرالىشتاراجيتـ نىنىسوقـ .ۋتەدزەتىدۋرۇقـ
نىعىلىشاۋراشلىۋاـىلرفيس ىلەدرەز،پىتىمادـاشنىرابـ
،ىعىلىشاۋراشلىۋا نامروـ ىگىلىگيۋس،ىعىلىشاۋراشـ
نىسايرەنەجني ،پىراقتاـ نىسىلەجـىمىلانياتازـ قانىسـ
ىدۋتەسروكـىگلۇنەدۋتە نەتكىتسىڭەكـەناجـ ۋالرابـ ـ
.ۋتەلىرەگلىىدۋنادلوقنىساكينحەت

ـارتسۋتيەكروكىلىقرااپاسنىعىلىشاۋراشلىۋا)2(
نىسايگەت ۋراقتاــ اپاسنىعىلىشاۋراشلىۋاڭىتتەكەلمەم.ـ
ۋتيەكروكـىلىقرا ەناجپەلىگلەبنىسابوجقىلايگەتارتسـ
،پىراقتا نىعىلىشاۋراشلىۋاـ ڭىدۋتيەكروكىلىقرااپاسـ
ـەيۇجتەمزىق،نىسەيۇجتاساياس،نىسەيۇجۋالاعاب
نىس ـنادزىسۋاقاەناجۋتانرونىسەيۇجۋرەسكەتـەناجـ
ڭىنىعىلىشاۋراشلىۋا.ۋرىد ـنالىلاپاس،نىۋنادلىساجـ
ـىرەگلىيەلىرەكشىنىۋنالاكرام،نىۋنەلەشكەرە،نىۋ
ـىرەتشۇكشىگرىدنوقىلىشاۋراشلىۋاىلاپاس،پىتەل
ـراشلىۋا،پىرىدنالىلاپاس،پەتتەرنىۋسالانروڭىن
ـوجىناپاسنانىسىلاتەبۋرىتتراىدمىسۇتءڭىنىعىلىشاۋ
ۋتالىراع .ۋتەلىرەگلىنىۋاساجسىلىرۇبياراقانىسىلاتەبـ
قىلىشاۋراشلىۋاـەشكەرە ڭىنىرەدمىنوـ ەيـاققىدمىسابـ
نىرادنويار ىدۋرۇقـ ،پىتەلىرەگلىـ لىۋاىعنامازىسوـ
مىلىعقىلىشاۋراشلىۋا،نىساشقابپىساكـىعىلىشاۋراش
نىساشقابـاكينحەت- ۋرۇقـ پىساك.ـ ـىتقاتسىقـىلىقراـ
،ۋتيەكروك ،پىراقتانىتەكەراۋرىدنەتتەرىدۇقىدنادۋاـ
ىدمەشلو ،پىزىگرۇجسىرىدنوءـ قىلىشاۋراشلىۋاــ ـ
ىسىگلەبقىلايپارعاج،پىرىدلىتەجنىساكرامىرەدمىنو
اتقاتسىقرىبء،پاعروقنىرەدمىنوقىلىشاۋراشلىۋاراب
رىبء ،ىدمىنوءـ رىبءـ رىبءادنادۋاـ ەتەزىگەنـىتپىساكـ
ڭىدۋتىماد نىيادعاجـاڭاجـ ،ىعنامازىسو.ۋرىتساتپىلاقـ
ىراعوج ـزەتنىۋمادڭىنىعىلىشاۋراشنامروىدمىنوءـ
نامرو،پىتەد نىعىلىشاۋراشــ ىتقىلاح،پىتيەكروكــ ـــ
ـوكەياعوت-نامرو،پىراقتانىتەكەراۋرىدناتتاقۋا
قىلايگول رابـىسىگلەبـ مىنوءـ نىسايرەنەجنيـىسىلىرۇقـ
ۋتەلىرەگلى تاناۋياح،نەنىزەبرەد-ترەدكىدمىسو.ـ
نەنىتەدنى ـىلىرۇقىسەيۇجۋرەگڭەمىنوەناجۋناتقاسـ
نىس ـانروكىتسىڭەكڭىنىبىساكقىلىشمىعاب.ۋتيەشۇكـ
،پىرىدنالىلاپاسنىۋسال لىساجـ قىلايگولوكەـ زىسۋاقاـ
ـىشاۋراشتۇسءقىتتلۇ،پىتىماداشنىرابىتقىلىشمىعاب
نىعىل ـراشقىلابتيحۇم-زىڭەت.ۋتيەشۇك،ۋتياروزـ
ـات،پالراپسوجساتۇترىبءىدۋشانىعىليابىعىلىشاۋ
،ۋاي ياعلاشـ زىڭەتـ تيحۇمياعلاشەناجنىعىلىشمىعابـ
ـنادنامازىسو،پىرىتسالانرويملىعنىعىلىشاۋراشقىلاب
ناع زىڭەتـ تيحۇم-ـ نىسامرەفـ ۋرۇقـ ،سىرىدنوء.ـ
مىلىعقىلىشاۋراشلىۋاناقسىعوتۋەتترەزيملىع،ۋتىقو
ادنىساكينحەت- قىلاڭاجــ نىعادوۋشاـ ،پىرۇقـ لىۋاـ
ڭىنىعىلىشاۋراش ـاعوجنىساپاس،نىسايگولوكەلىساجـ
نىگىلىدمىنو،ۋتالىر ۋرىتتراـــ نىساكينحەتـ پەتترەزـ ـ
ىدۋنادلوق،ىدۋشا ۋتيەشۇكـ ڭىت.ــ ڭىدۋرەگيـ لىۋاـ
نىعىلىشاۋراش ـلىشاماتسابىگەدۋتيەكروكـىلىقراـاپاسـ
كىلىشكەتەج،قىد نىلورۋتەـ ۋرىدنەلەلۋاسـىيانىشـ .ـ
كىلۇت-قىزا ،پىراقتانىسايگەتارتسـىگىدزىسپىۋاحـ
قىلىشاۋراشلىۋا ڭىنىرەدمىنوـ نەمـىساپاسـ -قىزاـ

كىلۇت نىسەيۇجـىمەشلوـىگىدزىسپىۋاحـ ،پىتراسقاجـ
ڭىنىعىلىشاۋراشلىۋا قىدمىلاسمۇجــ ىرەدمىنوــ نەمـ ـ
قىلىشاۋراشلىۋا ڭىنىرەدمىنوـ ڭىنىگىدزىسپىۋاحـاپاسـ
نىنىكروت ۋەتكەتـ لىۋا،پىتيەشۇكنىسىلىرۇقىسەيۇجـ
قىلىشاۋراش ڭىنىرەدمىنوـ كىلۇت-قىزانەمـىساپاسـ
نىگىدزىسپىۋاح ۋالىقابـ ۋراقساب-ـ نىسىلىزۇتءـ ـۋاقاـ
،ۋرىدنادزىس ـاقۋراقساب-ۋالىقابڭىنىتاسىگزىگەنـ
.ۋتالىراعوجىدنىيۇتءنىتەلىب

ـاك-3،-2،-1ادراتقاتسىق-لىۋا)3(
ڭىدرەتپىس ـاۋراشلىۋا.ۋتانرونىسەيۇجۋمادـاسىعوتـ
ڭىنىعىلىش پوكـ پىساك،پىشااشنىرابنىتاۋقيىلرۇتءـ
نىسىلەج ەددۇم،پىتالىراعوجنىسىلەجنۇق،پىترازۇـ
نىسىلەج ،پىرىدنەدلەمەكـ كىدلىپەكەككەشـىگنەموتـ
،پىتە ادياپـ ،ۋرىتسەلۇـ ىنادياپ،ىگىتسەبلەسـانراجـ
پىرىياق ۋرەبـ پوكـىتقايسـ رەدلىساتـىلرۇتءـ ىلىقراـ
ڭىدرالاۋراش ساتۇتـ پىساكـ نۇقناقتراىگەدنىسىلەجـ
نانىسىبات ىدمىسەليۇـ سەلۇـ .ۋاساجكىدنىكمۇمانىۋلاـ
ۋتالىراعوجنىبىساكۋەدڭونىرەدمىنوقىلىشاۋراشلىۋا
نىتەكەرا ،پىراقتاـ ىدرادنىروپىساكـ اتياقپىلاپىسوقـ
نادراتاقنىتاۋقسىرىدنوءۋەشەم،پىرىدنالاتنىاعۋرۇق
ـاۋراشلىۋاڭىنىنويارسىرىدنوءىگزىگەن،پىرىدلاق
قىلىش ـاراجەگەداك،پەدڭوەدرەجلوسنىرەدمىنوـ
،پىت نىنۇقـ ـاۋراشلىۋا.ۋتەسروكۋادلوقانىۋرىتتراـ
ـەلەسامىتكەنروكىعادنىسىرابۋتاسنىرەدمىنوقىلىش
نىرەدمىنوقىلىشاۋراشلىۋا،پىشەشىدنىيۇتءىدرەل
،ىدۋاتپاروق،ىدۋرىياەگەجەراد،نىيەكنەننەگرىدنو
ىدۋتاس ،پىتيەشۇكـ قىلىشاۋراشلىۋاناعنادنامازىسوـ
نىرەدمىنو پىتىزاڭوتـ ادابماقـ ،ۋاتقاسـ ۋلاسـاعمىلانياـ
اعۋتاسنىرەدمىنوقىلىشاۋراشلىۋا،پىتانرونىسەيۇج
كىتتەمۋەلا تەمزىقـ ۋتەسروكـ ،پىرىتساتپىلاقنىرىعۇتـ
ۋادماق ،ۋتاس-ـ ڭىدرادنىروپىساكىلرۇتءەناجـاتچوپـ
تەمزىق ۋەتوـ نىيەداعراتقاتسىق،اعرادلىۋانىرەدنىيۇتـ
ـنوءنىرەدمىنوقىلىشاۋراشلىۋا،پادلوقنىۋتيەڭەك
ىدۋتاس،ىدۋرىد ىتقىنروـ ۋرىتساتشۇــ نىمزيناحەمــ ـ
،پىرىدنادزىسۋاقا ڭەكـ لىۋا،ناعلاتاپيسىدمەلوكـ
ڭىدراتقاتسىق- ىدنورتكەلەـ نىۋمادڭىنىرەتسىادۋاسـ
نىتيەبەج كىدزىگەنـ ىدرالىعلىرۇقـ ،پىرۇقالاسشۇكـ
رازابـىلرۇتء ڭىنىرەلىتكەيبۋسـ نەكتەزىگەنىتتەنرەتنيـ
قىلىشاۋراشلىۋاـاشاڭاج اشاقىلاڭاجنىسىگلۇپىساكـ
ـنورتكەلە،پىتەسروكۋادلوق،پىرەبتىباشانىۋتىماد
ڭىنادۋاسىد نەنىۋنەـاعراتقاتسىق-لىۋاـ قىلىپلاجـ ـ
ـسىق-لىۋا،پىراقتايەلىرەكشىىدۋتەسروكىگلۇ
ڭىنمىلانياـىعاتقات نىۋسىيوـاعۋنادنامازىسوـ ۋتەدزەتـ .ـ
لىيەس نەۋرەس-ــ نەمـىعىلىشاۋراشلىۋاـ -لىۋاـ
قاتسىق تاحاياسـ ـاقتانىسايرەنەجنيىرالىدنىۋتاراسـ
رىبء،پىر پوتـ ىرالىعلىرۇقـ ناۋلاىتاۋقي،ىدلەمەكـ
لىيەسـىلرۇتء نەۋرەس-ـ -نامرو،نىنويارـاشقابـ
ياعوت ،نىرالياجلىيەسـ ،نىسازابۋعىنىت-ۋلەدمىتۇكـ
قاتسىق-لىۋا رادنىعرۇتـ نىعاشەشكەرە،نىسىقلانوقـ
قىشالاق ۋرۇقـ ـالادياپنەنىرەليۇاۋراشناعرۇتسوب.ـ
ىتقايسۋەدمىتۇكىدراتتراق،ىسىقلانوقرادنىعرۇت،پىن
ىدرادناسىن ،ۋناتقاسنەتترو،ۋرىشوءتروء،پىتىمادـ
پىساكـەشكەرە ۋرىكاعرازابادرالالاسىتقايسىتاراجيتـ
ـسىمۇج،ادنىسىرابسىمۇج،نىتارىتساليالوقنىتاسقۇر
نات ۋالىقابـىگنىيەكـ ىدۋراقساب-ـ ۋراقسابنىتەتيەشۇكـ
نىسىداء پەتترەزـ قاتروڭىتقاتسىق-لىۋا.ۋيوقاعلاـ
كىلىگي ـىلىشاۋراشلىۋاقىدزاپماساج،نىساكيمونوكەـ
.ۋتىمادنىعىلىشاۋراشتەينەدامەشكەرە،نىع

ادنىعىلىشاۋراشلىۋا)4( اڭاجڭىدۋشاكىسەـاقترىسـ
نىيادعاج ۋالاعلۇتــ ڭىتقىلياب.ـ ـىدنالىلاپاسنىۋسالانروـ
ىدنۇقكىدنىزو،پىر ،پەدمەنۇـ ـتراىتكىلىدمىنوـ
اعۋرىت شۇكــ ،پىلاسـ ڭىدزىمىلەـ قىلىشاۋراشلىۋاـ ـ
ڭىنىرەدمىنو .ۋتالىراعوجنىتاۋقكىلەكەسابقىلاراقىلاحـ
قىلىشاۋراشلىۋاـەيـاققىدمىسابـەشكەرە ڭىنىرەدمىنوـ
نىتروپسكە ۋتالىراعوجــ نىتەكەراـ ،پىراقتاـ ـاشمىسوقـ
ـتروپسكەنىرەدمىنوقىلىشاۋراشلىۋاىراعوجـىنۇق
ـىسادۋاسقىلىشاۋراشلىۋاڭىدزىمىلە.ۋتيەڭەكىدۋات
ڭىن قىتتاساياسـ .ۋرىدنادزىسۋاقاەناجۋتانرونىسەيۇجـ
رىبء« ،ۋەدلەبـ رىبءـ لوجـ ەناجنەمرەدلەىعادنىيوب»ـ
نەمرەلرىڭو ـانىتاقادۋاسىرەدمىنوقىلىشاۋراشلىۋاـ
اعۋراعىشاقترىسىعادنىعىلىشاۋراشلىۋا.ۋتەدڭەرەتنىس
اقتاۋقكىلەكەسابقىلاراقىلاح،پىتەسروكۋادلوقەنەسلەب
قىتساىرىءـەي نىرەلرەگادۋاسـ قىلىشاۋراشلىۋاەناجـ
نىروپىساك ـپىۋاحقىتساكىدمەلا.ۋرىدلىتەجنىراتپوتـ
نىگىدزىس ادۋاسقىلىشاۋراشلىۋاەناجـاعۋلاسـەگنوجـ
ـاۋراشلىۋا،پىسىلاستاەنەسلەباعۋاساجنىسەجەرە
ڭىنىعىلىش مىلرۇعاناــ ىدمىسەليۇ،لىداءـ قىلاراقىلاحـ ـ
ادۋاس قىلىشاۋراشلىۋا.ۋەبەجنىۋساتپىلاقڭىنىبىتراتءـ
نىرەدمىنو قىلىپلاجڭىدۋرۇتىسراقەگۋتەكىلىشزەكتاـ
.ۋرىتترامىلرۇعانانىنىبەتۋلاسەگنوج

نىعاش)5( ـازىسونەمىعىلىشاۋراشىسابتواۋراشـ
نىعىلىشاۋراشلىۋاـىعنام ـشۇقىلاكيناگروڭىدۋتىمادـ
نىۋسات ۋەبەجـ قىلىشاۋراشلىۋاـاشاڭاج.ــ تاراجيتـ ـ
نىتكەيبۋس نىرالىسابتواۋراشنىعاشەناجىدۋرىدلىتەجـ

ىدۋەدلەمەيۇس رىبءـ ساتۇتـ ،پالراپسوجـ ناعوـ ڭەتـ
نامء ،پىرەبـ نىعاش،پىنادلوقىدرالاراشىلاماتتىعابـ
اۋراش نىسىرىدنوءـ ڭىنىعىلىشاۋراشلىۋاىعنامازـىسوـ
ۋرىسۇتءـانىسانراۋماد ،ناعناليانرا.ـ ناعنالرازابـ ناۋلاـ
لىۋا،پىرىدلىتەجنىرادمىيۇۋتەسروكتەمزىقىلرۇتء
ناعنادماعوقادنىسىرابىپلاجڭىنىسىرىدنوءىعىلىشاۋراش
تەمزىق ـابتواۋراشنىعاش،پىتەلىرەگلىىدۋتەسروكـ
ڭىدرالىس ىدنۇقكىدنىزوـ ،پەدمەنۇـ ـىتكىلىدمىنوـ
ۋسەتكەموكـانىۋرىتترا ىدۋسەلرىبـىلرۇتءناۋلا.ـ ەناجـ
ىدۋسەبلەس ،پىتىمادــ نىعاشــ اۋراشــ ڭىنىرالىسابتوـ ـ
ـىشاۋراشلىۋااشاڭاج.ۋتالىراعوجنىيەگڭەدۋسادمىيۇ
قىل ـەلۋاسنىلورۋەتكەتەجڭىنىرەلىتكەيبۋستاراجيتـ
اكرامكىتتەمۋەلاكىلرىڭو،پىرەبنامءاسابەگۋرىدنەل
ـۇتىدرالرازابنەرەنەمىرالىسابتواۋراش،پىتاراج
،ۋرىتسات قىلىشاۋراشلىۋاـ نىرەدمىنوـ رەلىشۋرىدنوـ ـ
،پىتەتسىرونىتەمزىقۋرىتساتۇتنىعامۋارادنىعرۇتنەم
ـكەموكانىۋسىعوتنەمرازابڭىنىرالىسابتواۋراشنىعاش
ۋسەت نىعاش.ـ اۋراشـ ڭىنىرالىسابتوـ قىلايگولوكەـ لىۋاـ
ـەبيرىجات،نىعىلىشاۋراشلىۋاىعلىرۇق،نىعىلىشاۋراش
ـىلىشاۋراشلىۋاىتسىرىسپات،نىعىلىشاۋراشلىۋاكىل
نىع نىۋتىمادـ ،پادلوقـ ڭىدرەدمىنوـ نىيەگڭەدـ ەناجـ
ـىروءۋرىتتراىتسىرىك،پىتالىراعوجنىنۇقـاشمىسوق
نىس ۋتيەڭەكـ نىعاش.ـ اۋراشـ سىرىدنوءڭىنىرالىسابتوـ
ىرالىعلىرۇق تراشـ نىيادعاج-ـ ،پىتراسقاجـ نىعاشـ ـ
اۋراش ڭىنىرالىسابتوـ پىۋاحـ پەتوتـەگرەتاق-ـ ۋرەبـ
نىتەلىباق ـنوءڭىنىرالىسابتواۋراشنىعاش.ۋتالىراعوجـ
نىسىرىد ـلىقاىدرەلرىكىپقىتتاساياسنىتيەدلەمەيۇسـ
.ۋەلىگلەبپىساد

،ىشنىتروتء ڭىدراتقاتسىق-لىۋاــ لىساجـ ـ
مادا،پىتەلىرەگلىنىۋماد نەمـ تاعيباتـ ـاراجـ
ىدمىس راتاقـ رىموءــ نىتيماد،نىتەرۇسـ ـاڭاجــ
ۋرىتساتپىلاقيادعاج

قىلايگولوكە ىدراتقاتسىق-لىۋا_ـاتروـىلياجــ ـ
ڭىدۋتيەكروك لىۋا_اتروقىلايگولوكەاشامات.ـىگىتەتـ
ڭىدراتقاتسىق- نەكلۇڭەـ ىتتابمىقەناجـىعىلىشقىتراـ
زوسء.ـىعىلياب اقتاعيبات،پىتەتەمرۇقاقتاعيبات،قوجـ
،پىلەدمىيەب ،پاعروقـىتتاعيباتـ ـراتقاتسىق-لىۋاـ
يعيباتڭىد ـەلىرەگلىنىۋرىتترازەتنىنۇقڭىنىلاتيپاكـ
ـىگىدمەكروكايگولوكە،ڭىنىۋناتتاقۋاڭىناراقۇب،پىت
.ۋرىساەگەزۇجنىگىلرىبڭىن

،ۋات)1( ،نامرو،ۋســ ،ياجنىگەــ ،لوكــ ـ
مىلياج ـسوجساتۇترىبءىدۋلاسەگنوجنىسەيۇجـ
ۋالراپ ،ۋات.ـ ،نامرو،ۋسـ ىدمىلياج،لوك،زىتاـ
سالرىدعات قاتروـ نانىسىعرۇتـاعلۇتـ رىبءـ ساتۇتـ ـ
ـوكەىدزىڭام.ۋرىتلەكانىپلاقساتۇترىبء،ۋاعروق
ـنيۋرىتلەكانىپلاقنەمۋاعروقىدرەلەيۇجقىلايگول
نىسايرەنەج ۋراقتاـ كىتسىگە.ـ ،ىدمىلياج،ىدرەجـ
،ىدنامرو كىلىشرىت،ۋرىتقىنىتىدرەدلوك-نەزوـ
نىسىنىت ،پىرىدنەدلەمەكنىمىزۇتءۋرىتلەكانىپلاقـ
ناتپىلاق نىتاۋقسىرىدنوءقىلۋالاعاجنەكتەكپىساـ
رەلرۇت كىتسىگە.ۋرىدنىگەشەدرۇتىتپىتراتءاشنىيوبـ
ـىسىمىزۇتءۋتياڭىت،ۋگەپىرىتسىۋالىقادەگرەج
ـزىڭەت،لوك،نەزو،ايراد.ۋتيەڭەكنىنىيۇتءقان
ـانىلاسمىيت،نىتالىيوقكەشاعۋالۋاقىلابىگەدرەد
نىت ىدرەلرىڭوـ ـوكەڭىنىبالاۋس،پىرىيايملىعـ
نىسايگول ،ۋاعروقـ ۋرىتلەكـانىپلاقـ ـۋاقانىمىزۇتءـ
ۋرىدنادزىس ـلومىپلاجۋلوبپىراسڭىنىعىليابۋس.ـ
ىرەش نەمـ نىگىلىلەمەشۇكـ ڭەتـ نىتەكەراۋرەگڭەمـ
ۋراقتا لوك،نەزو.ـ نىسەيۇجۋسـ ۋرىتساتۇتـ ـەناجـ
ىعادراتقاتسىق-لىۋا ڭىدرەتكىشلوكــ نىرالابنۇتــ ــ
ۋەتتەر،ۋشرا نىتەمزىقـ ىعىتسابنەزو،پىتەتسىروـ
،نىمىزۇتء لوكـ نىمىزۇتءـىعىتسابـ .ۋراقتاياپپاجـ
ڭىنىساعابۋسـىعادنىعىلىشاۋراشلىۋا ـەرقىلىپلاجـ
تەمزىقـىسامروف نىرەجتەكەلمەم.ۋرىتترانىنىبەتـ
،ىدۋنەتتيەلوش،پىتەتسىرونىتەكەراۋرىدنادلىساج
،ىدۋناتقاتسات ەگنوجقىلىپلاجنىۋلىياشڭىتقارىپوتـ
ىدۋلاس ۋتەلىرەگلىـ ىدراتتارۇش.ـ ىدۋاعروقـ ـەناجـ
اعراتتارۇشىتكىتسىگە،پىتيەشۇكىدۋرىتلەكـانىپلاق
ىدۋراتياق زىسكىدزۇــ ۋتەتسىروـ يعيبات.ـ ىدنامروـ ـ
ۋاعروق نىمىزۇتءـ ،پىرىدنەدلەمەكـ قىلرابـ يعيباتـ ـ
ـروىتكىتسىگە.ۋزىگنەاققامۋانىتالاعروقىدنامرو
،اعنام ،ۋراتياقـاعمىلياجـ ىدمىلياجـ ۋرىتلەكانىپلاقـ
نىسايا ،پىتيەڭەكــ ىتسىباتــ ڭىدۋەدمەكەبــ قازۇـ
ىدمىنوء نىمزيناحەمـ ۋتانروـ كىتسىرەت3.ـ نىساتقىـ
نامرو ـۇتءقىلىشنامروىتقايسىسىلىرۇقـىسەيۇجـ
ىدنىي نىسايرەنەجنيـ -نامرو،پىراقتازىسكىدزۇـ
ياعوت ـرەنەجنيۋتالىراعوجلادء-ەملادنىساپاسـ
نىساي ۋراقتاـ مىلياج.ـ نىسايگولوكەـ ۋاعروقـ كەموكـ
تاجاراق نىتاساياسـىعىليسـ زىسكىدزۇـ ـرو.ۋراقتاـ
ڭىدرەدمزيناگ نىگىلىلرۇتناۋلاـ ۋاعروقـ ىدنىيۇتءـ ـ
نىسايرەنەجني ـمزيناگرونىتەلەكناتترىس،پىراقتاـ
.ۋناتقاسىدمىتۇنانىۋاساجلاپقىڭىدرەد

)ەتتەب-3ىساعلاج(
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)ەتتەب-2ىساب(
ڭىدراتقاتسىق-لىۋا)2( ىعادنىعاجاتروناعاشروقـ
نىرەلەلەسامـىتكەنروك ـۇكىدۋلاسەگنوجقىلىپلاجـ
نىدلاڭىنىۋناتسالنادرانياقڭىنىعىلىشاۋراشلىۋا.ۋتيەش
ـىشاۋراشلىۋا،پىتيەشۇكىدۋلاسەگنوجىنوەناجىدۋلا
ڭىنىعىل لىساجـ نىتەكەراۋمادـ قىدمىلىنىسۇ،پىتەتسىروـ ــ
ڭىدرەدمىنو نىرەشلومـ ـلوبازاتڭىتسىرىدنوء،ىدۋتيازاـ
ـلۇپىساك،ىدۋتاراجەگەداكنىراتقىدلاقسىرىدنوء،نىۋ
ـتياڭىتقىلايميح.ۋرىساەگەزۇجىدۋرىدنالايگولوكەنىسىگ
ـەتلام،ىدۋنالادياپشىقتياڭىتىلاكيناگروانىنروڭىتشىق
،نىگەز سۇقـ نىعىرىعڭاسـ پىرىدنادزىسلالازـ رىبءـ ىتقاجـ
سىگە،ىدۋتە ،ىدۋنالادياپقىلىپلاجنىعاباسڭىنىرادلىقادـ
نەدزەبرەد-ترەد،ىدۋلاپىيجنىعاعراجۋايلۋسقىدلاق
-لىۋا.ۋتەلىرەگلىىدۋرەگڭەمىنوەناجىدۋناتقاسيعيبات
ڭىدراتقاتسىق نىساتروۋسـ ىدۋلاسـەگنوجـ -لىۋاـەناجـ
ڭىدراتقاتسىق نىرانياقۋسزىۋاـ لىۋا،پىتيەشۇكىدۋاعروقـ
ـتانىسىلىرۇقىبالاراتقالۇبازاتقىلايگولوكەادراتقاتسىق-
ۋراق ناقشاقىترانىۋسىتسارەجىعادوگڭۇجكىتسۇتلوس.ـ
ىدرەلرىڭو قىلىپلاجـ ۋلاسـەگنوجـ نىمەلوكـ رىۋا.ۋتيەڭەكـ
ڭىدلاتەم كىتسىگەـ ىدرەجـ نانىۋاتسالـ ،ىدۋناتقاسـ ىنوـ
ڭىتقارىپوت،پىتەلىرەگلىىدۋرىتلەكانىپلاقەناجىدۋرەگڭەم
ـلوقنىساكينحەتۋرىتلەكانىپلاقنەمۋلاسەگنوجنىۋناتسال
ەدرەدنىيۇتىدۋناد قانىســ ،پىتەتسىروىدۋتەـ سىعىشـ ـ
اراقـىگەتكىتسۇتلوس ىدرەلرەجـىتقارىپوتـ ۋاعروقـ نىنىبەتـ
نىرادنىديازىڭەتۋاياتەناجنىساتروىرالراعانەزو.ۋرىتترا
قىلىپلاج ۋلاسـەگنوجـ ىعاتقىشالاق-الاقنەپپىساكرەنو.ـ
ڭىدۋناتسال ياراقاعراتقاتسىق-لىۋا،انىعىلىشاۋراشلىۋاـ
نىۋسىيو ـابنىساتروڭىدراتقاتسىق-لىۋا.ۋەجەتڭاتاقـ
ۋالىق ۋراقساب-ـ -لىۋا،پىتيەشۇكنىسىلىرۇقـىتەلىباقـ
ڭىتقاتسىق ناعاشروقــ نىساتروــ ڭىدۋاعروقـ لىۋا،نادۋاـ
.ۋرىدناتقانايتنىگىلىشرەكپاۋاجقىلاعلۇتىلەجەراد
پوك،ناعنالرازاب)3( ىدزىگەنـــ قىلايگولوكەــ مەلوتــ ــ
نىمزيناحەم ۋتانروــ قىلىشاۋراشلىۋا.ـ قىلايستكنۋفـ رىڭوءـ
قىلايستكنۋفقىلايگولوكەىدزىڭام،پىرىدناتقانايتنىمىزۇتء
ـوكە،پىرىتترانىنىبەتۋەلوتپىرادۋانادانىزاقەگرەلرىڭو
ـىتساتشۇىسىلوبءتاجاراقنەمىسەجيتانۋاعروقـىنايگول
ـرەج.ۋرىدنەدلەمەكنىمزيناحەمۋەجەت،ۋرىدنالاتنىناعلىر
ىدنىيۇتءىدرادنىروـىتكىلىگ راۋاتەدرەلرىڭوقىلايگولوكەـ
نىنامرو رەلرىڭو.ۋرىدنالاتنىاعۋتانرونىمىزۇتءۋلاپىتاسـ
ڭىنىرالراعانەزو،ارا ىراعوجـــ نەموت-ــ ىراتپالاــ اراـ
ـزيناحەممەلوتىعاتتىعابڭەنەدلوكڭىدۋاعروقىنايگولوكە
نىم ،ۋلاپىتاسىدمىنوءقىلايگولوكە،پىرىدنادزىسۋاقاـ
نامرو ياعوت-ـ ناعنالرازابىتقايسـىساميوقـىگەترىموكـ
ڭايجڭاچ.ۋاساجسىنەدزىەدنىتسۇۋتانرونىمزيناحەممەلوت
ىدنىيۇتءـىعادنىراعاـىنەزو اعۋالۋاقىلابادنىرادنىدياۋسـ
مىيت ۋلاسـ مەلوتـاشنىيوبـ نىمزيناحەمـ ۋتانروـ ىنايگولوكە.ـ
ۋرەبسىمۇجانىنروڭىناشقامەدراجادۋاعروقنەمۋتيەكروك
نىسىداء اقسىنادلوقـ ،پىزىگنەــ قىلايگولوكەـ كىتتەمۋەلاـ ـ
.ۋتيەبوكنىرادنىروسىمۇجىتتاپيسكىلىگي

قىلىشاۋراشلىۋا)4( قىلايگولوكەـ نەمىرەدمىنوـ ىدۋادماقـ
ـىتاقڭىدۋاعروقنەمۋشا.ۋتيالومىدۋتەسروكتەمزىقـەناج
نەماكينحەت-مىلىعىعنامازىسو،پىشەشسىرۇدنىسان
ـوكەڭىدراتقاتسىق-لىۋا،پىنادلوقنىرەدلىساتۋراقساب
قىلايگول نىعىدمىسابـ ـابۋتىمادىناكيمونوكەقىلايگولوكەـ
مىلرۇعانا،پىرىدلانياـانىعىدمىس ،لومــ مىلرۇعاناـ ىسقاجـ
ـۋتەسروكتەمزىقەناجنەمرەدمىنوقىلايگولوكەلىساج
نەم ،پادماقـ نىمىلانيااشاماتڭىناكيمونوكەنەمايگولوكەـ
ۋەبەج نامرو.ــ ،ياعوت-ـ اراحاسـ ،ىتاحاياسـ -نەزوـ
ىتتارۇش،لوك ،پاقلاــ ،زۇم-راق،ىنەۋرەس-لىيەسـ
زىڭەت ـات،ۋعاب-ۋتەريۇاعلوقنىرالىعاتزۇتء،ىتروپسـ
ۋالاشام نەۋرەس،پىتىمادلەدەجىدراتقىلىشاۋراشـىتقايسـ
،ىعىلىشاۋراشلىۋا لىيەســ ،نەۋرەس-ــ ،قىتتامالاسـ ـ
ـلەبنىرەلرۇتۋتەسروكتەمزىقىتقايسەيبراتقىلايگولوكە
ىدنەس ەدرۇتـ ـاياسقىلايگولوكەەشكەرە.ۋتاراجەگەداكـ
ناتتاح ەناجىدراتقىشالاقنەمراتقاتسىقىشۋتەسروكـىگلۇـ
ـوكە،لىساج،پىرىتساتپىلاقنىبوترىبءڭىدرەلىلەجاراس
اعايگول زىسلالازــ قاتسىق-لىۋاـ قىلايگولوكەـ تاحاياسـ ـ
.ۋرىتساتپىلاقنىگەبزىت

لىۋا،ىشنىسەب ـلۇگنىتەينەدامقاتسىق-ـ
لىۋانەمىتلاسلىۋا،پىتيەكروكـەناجپىرىدنەد
ۋرەبسىنىتڭىتەنىتەينەكرو

ىتلاسلىۋا نەمــ ىدراتقاتسىق-لىۋا_ـىتەينەكروـ ـ
ڭىدۋتيەكروك تەينەكروقىدلايرەتام،قوجزوسء.ـىلىپەكـ
نەپ يناحۋرـ راتاقـىتتەينەكروـ ،پىلوبىدناباتـەگۋرەگيـ
ڭىدرالاۋراش ـنەكرو،پالاڭاجنىسەنيەب-تەبيناحۋرـ
نىقراجقا،نىرۇتسادءىسابتواشامات،نىتلاسلىۋاـىتتەي
قىتقىلاح پىرۇعـــ ،پىرىدلىتەجـ ڭىدراتقاتسىق-لىۋاــ ــ
.ۋتالىراعوجيەبزۇنىيەگڭەدتەينەكروقىدماعوق

ڭىدراتقاتسىق-لىۋا)1( قىلايەديـ ـۇققىدلارومء-ـ
نىسىلىر ۋتيەشۇكـ نىساراقزوكنۇقىتكەزوكىتسيلايستوس.ـ
ىلىقراتايلاما،ەگۋەتكەتەجىلىقراەيبرات،پىتەـىشكەتەج
يەدرىبەگۋتەزىساماتماقىلىقرامىزۇتء،اعۋرىدلانيااعىدعاد
ـكەرەڭىدراتقاتسىق-لىۋا،پىلوبىدناباتەگۋرەبنامء
اشوگڭۇج،پىنادلوقرەتسىداىدمىنوءنىتەسەليۇـەنىگىلەش
ـبرات-تىگۇىگەدنىنوجىنامراوگڭۇجەناجمزيلايستوس
،پىتەدڭەرەتـىنەي قىتتلۇـ نەپحۋرـ نىحۋررىۋادءـ رابـ ـ
نەپشۇك ۋرىدنەلەلۋاســ ،قىدلىشناتو.ــ ،مزيۆيتكـەللوكــ ـ

مزيلايستوس ـاباعلا،ىعامىتنىراتتلۇ،پىتيەشۇكنىسەيبراتـ
ىعىلراس نىسەيبراتــ ،پىتەدڭەرەتـ ڭىدراتقاتسىق-لىۋاـ ـ
تەينەدام-ـايەدي نىسىلىرۇقـىبەشـ ۋتيەشۇكـ قىتتامازا.ـ ـ
لارومء لىۋا،پىراقتايەلىرەكشىنىسايرەنەجنيىسىلىرۇقـ
ڭىدراتقاتسىق- لارومءـىلرۇتسادءـ نىراتقىليابـىسەيبراتـ ـ
،پىشا قىدماعوقـ قىلىسابتو،لارومءكىتپىساك،لارومءـ
ـمىنەس.ۋتەلىرەگلىنىراتسىلىرۇققىلۇق-زەنىم،لارومء
كىلىد نىسىلىرۇقـ ،پىتەلىرەگلىـ ڭىدرالاۋراشـ قىدماعوقـ ـ
كىلىشرەكپاۋاج ،نىمىناتـ ـىناتۆيتكەللوك،نىمىناتاديعاقـ
.ۋتيەشۇكنىمىناتقىدنىياجوق،نىم

ڭىدراتقاتسىق-لىۋا)2( نىتەينەدامىلرۇتسادءكىدزۇـ
ـسىق-لىۋا.ۋرەتوكنىيەگڭەدەناجۋتىماد،ۋرىتساعلاج
ڭىدراتقات نىتەينەكروـ قانايتـ نەمىتەينەكروالاق،پىتەـ
ڭىتترىس تەينەدامـىلۋادڭاتــ نىرەتكىتسىتەجـ ،پادلىباقـ ـ
ـىدنەلرۇتنەپقىدزاپماساج،ەدنىزىگەنۋرىتساعلاج،ۋاعروق
نەپقىدلىشاڭاج،پىر كىلرىۋادەدرۇتزىسكىدزۇ،پىتىمادـ
نامء ،پەتسۇـ ۋەلەنيەبـ نىرەدلىساتـ ۋتيالومـ ـىلۋادڭات.ـ
ـڭات،پاعروقەدنىنامنىشنىرالارۇمتەينەدامكىلىشنىگە
ىتقىيال،ىدمىسەليۇڭىنىرالارۇمتەينەدامكىلىشنىگەىلۋاد
نىۋلىنالادياپ ۋەبەجـ ـڭاتناعلىتماقەنىتەينەدامكىلىشنىگە.ـ
قىلايەديـىلۋاد ،ىدراتساراقزوكـ قىلراتينامۋگـ ،ىتحۋرـ ـ
قىدلارومء ىدرەدمەشلوـ يەدڭەرەتـ ،پىشاـ ترۇجڭىنوـ
نىگەلىت قىتقىلاح،ىگەدۋەلەيبراتىناراقۇب،ىعادۋرىدلىمۇجـ
ىتتلاس ىدزىڭامـىگەدۋرىدنەدزىسكىشرىكــ نىلورـ قىلوتـ ـ
ـنەداميحيراتڭىنىسىلىرۇققاتسىق-لىۋا.ۋرىدنەلەلۋاس
ىعرىيابنەمرالارۇمينەدام،پەلىگلەبنىگەشۋاعروقىتتەي
ـتلۇ،ىدرەتتنەك-قاتسىقىلرۇتسادء،ىدرەتشىكترەكسە
قىت قاتسىقـ ،ىدرالاجروق-ـ ،ىدراتسىلىرۇقىلرۇتسادءـ
قىلىشاۋراشلىۋا ،نىرەتشىكترەكسەـىعرىيابــ ـىلامراۋسـ
سىلىرۇق نىراتتاعارۇمـ قاتسىق-لىۋا.ۋاعروقيادىعاديوـ
ەدنىرەلرىڭو ،رىج-ناءـىلرۇتسادءـىلۋادڭاتـ ارەپوـ -ـ
،رتاەت ،ىتەينەدامتلۇزاـ ـىتقايستەينەدامقىلرولكلوفـ
.ۋتەسروكۋادلوقانىۋلىتىمادنەمىۋلىرىتساعلاجڭىدرال

قاتسىق-لىۋا)3( كىتتەمۋەلاـ تەينەدامـ نىسىلىرۇقـ ـ
ىدنىراد،ۋلوبنۇمزام،ۋلوبىلەج،ۋلوبمەشلو.ۋتيەشۇك
ـامكىتتەمۋەلاڭىدراتقاتسىق-لىۋا،اشنىيوبىبالاتۋلوب
ـۋا.ۋرىدنادزىسۋاقانىسەيۇجۋتەسروكتەمزىقڭىنىتەينەد
كىتتەمۋەلاـىلەجەرادناد تەينەدامـ ڭىنىرادمىلىرۇقـ لاپقىـ
ۋتەسروك پابەبماىعادىتاسىگزىگەن،پىرىدنەلەلۋاسنىلورـ
ـلىنىسىلىرۇقڭىنىراتقىلاتروۋتەسروكتەمزىقكىتتەينەدام
،پىتەلىرەگ قاتسىقـەناجلىۋاـ ـامكىتتەمۋەلاىلەجەرادـ
تەينەد تەمزىقـ ـىساەكسىنىمىتماققىلوتڭىنىۋتەسروكـ
تەمزىق،پىر ۋتەسروكـ ىلىقراتەينەدام.ۋرىسوءنىتاۋقيـ
ـۋەلا،پىتەلىرەگلىيەلىرەكشىىدۋاساجكىلىدمىيتاققىلاح
كىتتەم تەينەدامـ ىدنىيۇتءاعراتقاتسىق-لىۋانىراتقىليابـ
-لىۋاىسقاجمىلرۇعانا،لوممىلرۇعانا،پەدمىيەبەدرۇت
قاتسىق كىتتەمۋەلاـ تەينەدامـ نەمىرەدمىنوـ تەمزىقـەناجـ
نەمۋتەسروك ۋادماقـ قاتسىق-لىۋا،ىعىلىشاۋراشلىۋا.ـ
ـماساجرەنومەكروك-تەيبەداىعادنىبىرىقاترالاۋراشەناج
ـزىقرەنومەكروك-تەيبەدا،پىتەسروكۋادلوقـانىعىدزاپ
نىرەلرەكتەم ـىسا،نىسىمرۇت-سىرىدنوءڭىدرالاۋراشـ
،ەسەر نىتيەلەنيەبنىتايلاماۋيەكروكڭىدراتقاتسىق-لىۋاـ
تەيبەداـىلۋادڭات رەنومەكروك-ـ زىسكىدزۇنىرالىدنىۋتـ ـ
،پىراعىش ـراش،ڭىدراتقاتسىق-لىۋاىگەدرىۋاداڭاجـ
يناحۋرڭىدرالاۋ .ۋرىدناتتىباشەگۋتەسروكقىلوتنىسەنيەبـ
ڭىتقاتسىق-لىۋا ىتكىلىگرەجــ تەينەدامــ نىرالىدنىرادــ
پەلەيبرات پۇجاشنىيوبتەينەدام،پىراعىشـاققىراجـەناجـ
پارۇق ـالاسراءڭىنماعوق،پىرىدلاكەتەىدۋسەتكەموكـ
تاانىسىلىرۇقىتەينەدامقاتسىق-لىۋاىدرادماداىعادنىس
اعۋسىلاس ۋەتكەتەجــ قاتسىق-لىۋا.ـ تەينەدامـ نىرازابـ ـ
پىرىدنادناج ـنەدامقاتسىق-لىۋا،پىرىدنەدلۇگەناجـ
ڭىنىتەي نىسايستامروفـ تەينەدامقاتسىق-لىۋا،پىتىيابـ
.ۋتيەشۇكىدۋراقساب-ۋالىقابنىرازاب

تلاســىكسە)4( ىدرۇتسادء-ــ ۋترەگزوــ نىتەكەراــ ــ
ۋتەتسىرو قاتسىقـىتتەينەكرو.ـ ،قىشالاق-ـ ىدزىدلۇجـ ـ
قىلاراقۇبىتقايسقارىڭاشىتتەينەكرو،ىسابتوـىتتەينەكرو
.ۋتەتسىروەدمەلوكڭەكنىرادلىميقۋرۇقتەينەكرويناحۋر
ـوجىلارىبادىدمىلوء،ۋەتسىقىدلىشپارىسىكوت-اتسا
ـاتاراقزىسنىرو،ۋەمرەكسەىدۋسالياراقاعراتتراق،ۋتلەن
كىتسيەتا.ۋالياجۋاشىدراتپىرۇع-تەداراشانىتقايسۋسال
تىگۇ يناحۋرڭىنىمىۋاقرالاۋراش،پىتيەشۇكـىنەيبرات-ـ
ينەدام- ـيقمىنەسرىقوسقىدلادوەف،پىتىيابنىرىموءـ
ـامروفەرۋەلرەجڭىدراتقاتسىق-لىۋا.ۋلاسمىيتانىرادلىم
نىس ۋتەدڭەرەتـ ادراتقاتسىق-لىۋا.ـ مىلىعـ ۋرىتسالىپلاجـ ـ
ـاپاستەينەدام،مىلىعڭىدرالاۋراش،پىتيەشۇكنىتەمزىق
.ۋتالىراعوجنىس

،ىشنىتلا ـالىتاسىگزىگەنقاتسىق-لىۋاـ
ڭىنىر كىدزىگەنـ نىتەمزىقـ لىۋا،پىتيەشۇكـ -ـ
ۋتانرونىسەيۇجاڭاجڭىدۋلاسەگنوجىدراتقاتسىق

ىدمىنوء ۋلاسـەگنوجـ ىدراتقاتسىق-لىۋا_ـ ـروكـ
ڭىدۋتيەك نىزىگەنڭىنىتاسىگزىگەن،قوجزوسء.ىزىگەنـ
ىدۋتياعىن ىدناعاتـ ،پىتەىساراشىلرىبۇتءڭىدۋەدمەكەبـ
ماعوق،نىتالوبىتپاۋاجتەمىكۇ،نىتەتەقىلىشسابموكتراپ
،نىتەسەكياس ۋلاسەگنوجنەمڭاز،نىتاسىلاستاتەمۋەلاـ
زىساماتماقـىلىقرا نىتەلىتەـ قاتسىق-لىۋاىعنامازـىسوـ
نىماعوق ـىدنادزىسۋاقاەناجپىتانرونىسەيۇجۋلاسەگنوجـ
،ىدۋراقسابنىزوء،پىر نەمڭازـ ـوم،ىدۋلاسەگنوجـ

،پىلوبىدناباتاعۋرىتساتشۇارازوءىدۋلاسەگنوجنەملار
قاتسىق-لىۋا ڭىنىماعوقـ ـاراج،ىلوتەككىدڭەشرىموـ
.ۋتەكىدلىپەكانىۋلوبىتپىتراتء،ىدمىس

قاتسىق-لىۋا)1( ىگزىگەنــ ىرادمىيۇـايتراپـىتاســ ـ
ـسىق-لىۋاىلىقراىسىلىرۇقايتراپ.ۋتيەشۇكنىسىلىرۇق
ڭىدراتقات نىۋيەكروكــ ،پىتەلىرەگلىـىتقىلىعڭىتـ يساياسـ ـ
ـوكنىتەلىباقۋرىتسادمىيۇ،پىرىدنەلىتكەنروكىنايستكنۋف
،پىرەت ،پىرەگيىدرادلىۋاـ ىدراتقاتسىقـ لىۋا،پەبەجـ
قاتسىق- رەگنىۋاجكىرەبنىرادمىيۇايتراپىتاسىگزىگەنـ
ناعروق ىتاسىگزىگەنقاتسىق-لىۋا.ۋعىشپىرۇقپىتەـ
ايتراپ ڭىنىرادمىيۇــ قىلىقتيۇـىشسابـ نىنروـ ،پىتيەشۇكـ ـ
،زىسلاء،پالاڭاجنىرەدلىساتلىميقنەممىلىرۇققىدمىيۇ
،پىلاسەكتەرزىسكىدزۇنىرادمىيۇايتراپقاتسىقىقڭارىتىب
زىسمىلوت ـپىيابنىتەمزىقۋتەىتقاجرىبءنىرەلەشۇمايتراپـ
،نەپ ـۇمايتراپقاتسىق-لىۋا،پىتەلىرەگلىنەپپىتراتـ
نىرەلەش الاسشۇكەگۋرىدنەلەلۋاسنىلوركىلەگەنوكىدزۇـ
ۋەتكەتەج پادڭاتىديجۋشـىشنىرىبء.ـ ۋرەبىجـ ڭىنىتەمزىقـ
ىدناياب نىمزيناحەمـ ـلاء،ڭىدراتقاتسىقيەدەك،پىتانروـ
،زىس ىساكيمونوكەۆيتكەللوكەناجڭىدراتقاتسىقـىقڭارىتىبـ
زىسلاء ڭىدراتقاتسىقـ ياپپاجـانىرادمىيۇـايتراپـ ـىشنىرىبءـ
پادڭاتيجۋش ۋرەبىجـ قاتسىق-لىۋا.ـ ىرالىشسابشوكـ ـ
نىنىسوق ـاقتانىتەكەراۋتالىراعوج،ۋرىدنالىلاپاسياپپاجـ
ـۇجاۋراش،ىدرەتكەلۇتناقسىۋاتپەتكەمىراعوج،پىر
،ىدرەلرەكسىم ،ناگروــ ـىلايتراپكىدزۇـىعادنىروپىساكـ
ىدرالرداك ادراتقاتسىق-لىۋاـ اعۋارۋابـاعۋرۇتـەكتەدنىمـ
نامء ـۇسنىرەليجۋشڭىنىرادمىيۇايتراپقاتسىق،پىرەبـ
پاتپىر ،پادڭاتـ ۋتيەشۇكـ قاتسىقكىدزۇ.ـ ـىمىيۇـايتراپـ
ڭىنىرەليجۋش نانىساراـ قىشالاق-لىۋاـ نىرالرداكىشسابـ
،ۋادڭات قىشالاق-لىۋاـ ـتەمزىقتەكەلمەمانىرادناگروـ
نىرەلرەك نەمناحيتمەـ ـوسىءقىشالاق-لىۋا،ۋادلىباقـ
ـۇتۋادلىباقنەپسىنىسۇنىرەلرەكتەمزىقىتتاتشڭىنىرادنىر
ۋرىدنەدلەمەكنىرەدمىز ساج،كىدزۇ.ـ نانىسارارالاۋراشـ
ايتراپقاتسىق-لىۋا.ۋرىتترانىنىبەتۋادلىباقەشۇماعايتراپ
نىرەلەشۇم نەممىزرەمـ ۋەلەيبراتـ قاتسىق.ۋتانرونىمىزۇتءـ
ڭىدرادمىيۇـىلەجەراد سىمۇجـ نىتاجاراقـ زىساماتماقـ ۋتەـ
نىتاساياس ياپپاجـ ۋرىدناتقانايتـ ،نىعاشىلەجەرادقاتسىق.ـ
ىگزىگەن،پىرىتسالىپلاجنىمىزۇتءۋاتقاداىدرەتكىليبقاسۇ
ەنىۋرىش-پىرىءڭىنىرەلەيكىليبقاسۇ،نىعاشىعادىتاس
ازاج ۋنادلوقـ كىلىدمىيتانىعىلىشاۋراشلىۋا.ۋرىتترانىنىبەتـ
ـسابىتكىلۇم-لامۆيتكەللوك،ىتاجاراقاشمىسوقۋاساج
نايزەنىسەددۇمڭىدرالاۋراشادرالالاسىتقايسۋلارەج،ۋراق
ـەلەسامۋرىشء-پىرىءنەمرەدليتسسىرۇبنىتەزىكتەج
.ۋلاسەگنوجڭاتاقنىرەل

قاتسىق)2( ڭىنىرادنىعرۇتــ ۋراقسابنىزوءــ نىتايلاماــ ــ
ۋتەدڭەرەت ،پىلوبىدناباتەگۋتەزىگەنىدۋراقسابنىزوء.ـ
ـۇقىرادمىيۇۋراقسابنىزوءڭىنىساراقۇبقاتسىق-لىۋا
نىسىلىر ،پىتيەشۇكـ قاتسىقـ ىرادمىيۇـايتراپـ قىلىشسابـ
نىتەتە نىزوءڭىنىرادنىعرۇتقاتسىقـىلوتـەككىدڭەشرىموـ
ۋراقساب نىمزيناحەمـ ۋرىدنادزىسۋاقاـ قاتسىق.ۋالاڭاجـەناجـ
ىرادمىيۇـايتراپ ـرۇتقاتسىقىلىقراۋالياسڭىنىرەليجۋشـ
رادنىع ڭىنىتەتيموكـ نىگىلىشۋرەگڭەمـ نىۋەتوـ ۋتەلىرەگلىـ .ـ
ۋراقسابنىزوء ،ڭىنىۆاتسۋـ رادنىعرۇت،ىسەجەرەقاتسىقـ
ڭىنىتراش ىدنەسلەبـ نىلورـ نىرەتسىقاتسىق.ۋرىدنەلەلۋاسـ
ۋالىقاب نىتەتيموكـ ياپپاجـ پىرۇقـ ،پىرىدنادزىسۋاقاەناجـ
قاتسىق نىرەتسىـ ۋاتسۇـايراجـ .ۋرىتسالىپلاجنىسايرەنەجنيـ
رەدلىكاۋىرادنىعرۇتقاتسىق،ىسىلانيجىرادنىعرۇتقاتسىق
،ىسىلانيج ـنىعرۇتقاتسىق،ىسەڭەكىرادنىعرۇتقاتسىقـ
اعرالىتقايسىساقلاۋالىقابىرادنىعرۇتقاتسىق،ىساقلاىراد
،پىنەيۇس ـازا،ڭىدۋسادلىقاراتتامازاىدرەتسىقىتتامازاـ
راتتام ،ڭىدۋەتسىـ راتتامازاـ ـەنىلىتاسپوكڭىدۋراقسابـ
ـىبلىۋااڭاج.ۋرىتساتپىلاقنىسەيۇجسەڭەكىتاسـىگزىگ
ـقاتسىق-لىۋا.ۋرىدنەلەلۋاسەنەسلەبنىلورڭىنىرەلىتكىل
ىدرات ۋلاسـەگنوجـ ،پەبەجنىۋسىيوەگنەموتڭىنىنىيۇتءـ
،قىلياب تەمزىقـ ،ۋتەسروكـ ىدۋراقسابـ ـەشنىگىدنىكمۇمـ
ۋەدمىيەبـاعىتاسـىگزىگەن قاتسىق.ـ نىساپپۋرگىرادنىعرۇتـ
يعيباتـەسەمەن قاتسىقنەكتەكىلرىبىگزىگەنىدراتقاتسىقـ
ڭىنىرادنىعرۇت نىۋراقسابنىزوءــ ەدرەدنىيۇتــ قانىسـ ۋتەـ
نىتەمزىق كىتتەمۋەلاقاتسىق-لىۋا.ۋتەتسىروزىسكىدزۇـ
نىراتقامۋا ـەن.ۋتيەشۇكىدۋشاقىلاڭاجنادۋلاسـەگنوجـ
ـاجنىمزيناحەمنەمىسىلىزۇتءۋراقسابڭىنىتاسـىگزىگ
،پالاڭ كىتتەمۋەلاـ ۋاراقكىلىشمىكانەمۋتەسروكتەمزىقـ
ـاپاسەناجپىرىتكىرىبنىگىلىشرەكپاۋاجتەمزىقۋتىكەب-
،پىرىدنالىل رىبء«ـ نەتكىسەـ پىرىتىبءـ نەتتكنۋپرىبء«،»ـ
نىرالرىعۇتۋتەسروكتەمزىققىلىپلاج»نىتەتەسروكتەمزىق
ۋتانرو ادراتقاتسىق-لىۋا.ـ ـۇتۋتەسروكتەمزىقەدىلەجـ
نىرەدنىي ىليالوقاققىلاحقاتسىق-لىۋا،پىتانروياپپاجـ
تەمزىق ڭىدۋتەسروكـ نەگنەدلەمەكـ نىسەيۇجـ پەدنىترىبـ
ۋرىتساتپىلاق تەمزىق.ـ ۋتەسروكـ كىتتەمۋەلا،ىگەدنىرۇتـ
كىلىگي قاتسىق-لىۋاىگەدنىرۇتكىرەسنىيوم،ىتتاپيسـ
قىدماعوق نىرادمىيۇـ رابـ نەپشۇكـ -لىۋا،پىرىدلىتەجـ
قىدماعوقـاتقاتسىق تەمزىقـ نەپـ ـروكتەمزىقىتكىرەـ
ـنىروىلەجەرادىراعوج.ۋتىمادەدرۇتىدنەسلەبىدۋتەس
ىۋالاعاب،پىرىتسىلاسىدرادمىيۇىلەجەرادقاتسىقڭىدراد
پوك ،ۋلوبـ ـكەت،ۋلوبپوكۋزىكتەجەگمەشلو،ۋرۇقـ
،ۋرەس پوكۋازۋقـ ۋلوبـ ىدرەلەلەسامـىتكەنروكـىتقايسـ
ەدرۇتـىلرىعوش ۋاتقاداـ قاتسىق.ـ رادنىعرۇتـ ،ڭىنىتەتيموكـ
قاتسىق-لىۋا لىۋا،ڭىنىمىيۇقىلاكيمونوكەـۆيتكەللوكـ

قىدڭازەشكەرەڭىنىرەتۆيتارەپووكقىلاكيمونوكەقاتسىق-
.ۋاعروقنىراتقىقۇنەمىنروىگەدنىتەراعلۇت

نەمڭاز)3( ەگنوجـ نىتانىلاســ قاتسىق-لىۋاــ ۋرۇقـ .ـ
نەمڭاز،پىلوبىدناباتەگۋتەزىگەنىدۋلاسەگنوجنەمڭاز
-قىقۇڭىدرالاۋراشڭىنڭاز،پىتانرونىمىناتۋلاسەگنوج
نىسەددۇم ،ۋاعروقـ رازابـ نىمىلانياـ لىۋا،ۋرىسۇتءاعانراـ
ۋادلوقـانىعىلىشاۋراش ۋتەسروكـ قىلايگولوكە،ۋاعروقـەناجـ
ـماعوقڭىتقاتسىق-لىۋا،ۋلاسەگنوجىناتروناعاشروق
نىعىلىشياققىد ۋشەشـ نىنرو،نىلەدەبىعادراتقاجىتقايسـ
ۋلاسەگنوجنەمڭازڭىدرالرداكىعادىتاسىگزىگەن.ۋتيەشۇك
،نىمىنات قىلاحـ ـۇكنىساناسۋلاسەگنوجنەمڭازنىشۇءـ
ـەتتەمزىقىتسىتاقانىعىلىشاۋراشلىۋاڭىتتەمىكۇ،پىتيەش
نەمڭازنىر ڭازكىلىشمىكا.ۋرىسۇتءانىسانراۋلاسـەگنوجـ
ڭىدۋراقتا قىلىپلاجـ نىسامروفەرــ ياراقـاعىتاسـىگزىگەنـ ـ
ىدۋرىتسىيو يەلىرەكشىـ ،پىتەلىرەگلىـ ۋراقساب-ۋالىقابـ
ەدنىلىسات ـۋرىتكىرىبنىنىسوقۋراقتاڭاز،پىشاقىلاڭاجـ
ۋراقتاڭاز،ىد نىرەتشۇكـ ىدۋرىتسىيوـاعىتاسـىگزىگەنـ ـ
،پىتەلىرەگلى ـىراعوجنىيەگڭەدنەمىتەلىباقۋراقتاڭازـ
ـاۋراشپىلاەگەمرەتوكنىرەجڭىدراتقاتسىق-لىۋا.ۋتال
قىلىش ،ۋرىتساراجىتسىترات-سالاتناعۋتنەدۋزىگرۇجـ
،نادۋا،نىتارىتساراجقاتسىق-لىۋاىگەدۋتەىلياجرىبء
رالالاق كىلەروتـ مزيناحەمنىتەتەزىساماتماقايلىداء،نىتاتياـ
ۋتانرو ـىپلاجڭازادراتقاتسىق-لىۋا.ۋرىدنەدلەمەكەناجـ
ۋرىتسال نىنىبەتـ ،پىتيەشۇكـ ڭىدرالاۋراشـ ەگنوجنەمڭازـ
ـيوباعڭازڭىنىمىۋاقرالاۋراش،پىتالىراعوجنىساناسۋلاس
،ۋنۇس ۋنادلوقىدڭاز،ۋنەريۇڭازـ نىمىناتـ ـەنىۋتيەشۇكـ
كىلىشكەتەج ـۋەلاىلىقراڭازڭىدراتقاتسىق-لىۋا.ۋتەـ
اعرالاۋراش،پىرىدنەدلەمەكنىسەيۇجۋتەسروكتەمزىقكىتتەم
.ۋتيەشۇكىدۋرەبمەدراجقىلايلىداءەناجكەموكقىدڭاز

ڭىدراتقاتسىق-لىۋا)4( نەملارومـ ۋراقسابـ نىيەگڭەدـ
ۋتالىراعوج ڭىدراتقاتسىق-لىۋا.ـ ـوققىتسىنات-رىماتـ
ـاراجەگەداكنىمەشلولارومءناعلىتماقادنىسانىتاققىدماع
رىۋادء،پىت ياسـانىبالاتـ ،پالاڭاجـ كىلەيبراتڭىدلارومءـ
نىلور ،پىتيەشۇكـ ـتراق،اعۋنىپلاتەككىلىگزىىدرالاۋراشـ
ـۋاساجقىلروقماقاعرادناعۋت-سىۋت،پەتتەمرۇقىدرات
نىسابتو،اعۋامياتنەتترەس،پىرەبنامءاققىلىدمىرىياق،اع
-ۋرىدنالاتنىقىدلارومء.ۋەتكەتەجاعۋاتسۇنەپكىدلىشمەنۇ
ۋەجەت نىمزيناحەمـ ،پىتانروـ ىزوء-نىزوءىدرالاۋراشـ
،اعۋراقساب ،ەگۋەلەيبراتىزوء-نىزوءـ ىزوء-ـەنىزوـ
تەمزىق پەتكەتەجاعۋتالىراعوجنىساپاسزوء،ەگۋتەسروكـ
ـۇبنەمرالرداك،نىعىلۋتاترەلىشروك،نىعىلۋتاتـىسابتو
ڭىناراق نىعىلىدمىساراجـ ىلاپو،نىلەكىسقاج.ۋرىساەكسىـ
ـيقۋاتقادا،ۋالاعابىدرالىتقايسەنە-اتاىسقاج،قاپرۇ
،نىرادلىم لىۋا،ىسىشۋتىقوقاتسىق-لىۋاىتقادراڭەـ
نىرالىسابتو،ىرداكقاتسىق-لىۋا،ىرەگاپيشقاتسىق-
ىدرادلىميقـىتقايسۋەدزى ڭەكـ ىدمەلوكـ ۋتەتسىروـ لارومء.ـ
،نىرەلىگلۇ يەلىرەكشىنىرەتسىـىگزىڭىدرادماداـىعادياڭامـ
،پەتتىگۇ ،پىرىدنەلەلۋاسىتكىلىگزى،ىتقىدلادا،ىتقىلىيانىشـ
.ۋتاراتايگرەنەڭو
شىنىت)5( قاتسىق-لىۋاـ ىپلاجنىعىدناماماعوق.ۋرۇقـ
ـۇتءكىلرەكپاۋاجڭىدۋتەقىلىشساباعۋلاسەگنوجكىتتەب
نىمىز ـقاتسىق-لىۋا،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەدلەمەكـ
ڭىدرات ماعوقـ نىعىدناماـ ڭىدۋراقسابـ ۋرەگڭەم-قىتقاسـ
نىعىدناماماعوق،پىتەلىرەگلىىدنەمراپنىسىلىرۇقىسەيۇج
ۋراقساب ۋرەگڭەم-ـ نىۋسىيواعىتاسىگزىگەنڭىنىرەتشۇكـ
ۋتەلىرەگلى ىدرەتشۇكـايقرۇس.ـ ۋاتسالاـ نىسەرۇكـىلۋانراـ
يەلىرەكشى ،پىتەتسىروــ ـايقرۇسـىعادراتقاتسىق-لىۋاـ
،ەگرەتشۇك ،پىرەبىققوسڭاتاقەگرەتشۇكـايقرۇسينىدءـ
ىراس ،تاپالاـ ،رامۇقـ ،ىكترىسەـ ،قىلرۇـ ۋتەكاپادلاـ
-لىۋا.ۋرەبىققوسڭاتاقاعراتسىملىقىشياقاعڭازـىتقايس
نانىترىساراكەشنەمرەتتەكەراينىدءزىسڭازـىعادراتقاتسىق
پالانىس اشنىيوبڭازنىنىبەتۋرەبىققوسەنىرەتتەكەراۋرىكـ
ـۋەلاڭىدراتقاتسىق-لىۋاپىنالادياپنەننىد،پىتيەشۇك
ـاسمىيتاشنىيوبڭازەگرەتتياجنىتەگىليكەنىرەتسىكىتتەم
،پىل ينىدء،ۋلاساناحتۇبىدلاتەبىعادراتقاتسىق-لىۋاـ
نىسۇمء .ۋلاسەگنوجپەتتەرزىسكىدزۇنىرەتتياجۋزىعرۇتـ
قاتسىق،لىۋا،نادۋا ۋلاسەگنوجكىتتەبىپلاجىلەجەرادـ
ڭىنىعىلاترو نىمزيناحەمۋزىگرۇجسىمۇجنەمىسايستكنۋفـ
ۋرىدنەدلەمەك ڭىدراتقاتسىق-لىۋا.ـ كىتتەمۋەلاـ ـپىۋاحـ
كىدزىس ڭىدراتقاتسىق-لىۋا،پىرىدنەدلەمەكنىسەيۇجـ
ەگنوجىدرەلرەتاقىكسەموكنەكپەتنىروەدنىگىدزىسپىۋاح
ىدۋلاس ـقاسڭىدراتقاتسىق-لىۋا.ۋتەتسىروزىسكىدزۇـ
ـەمزىقىگىدزىسپىۋاحسىرىدنوء،ۋرىدنوسءتروء،ىش
نىت ـرىشرىۋاەشكەرەادنىعاجكىدزىسپىۋاح،پىتيەشۇكـ
ڭىدرادڭالاع نانىۋلىۋتـ لىتابـ ۋناتقاسـ روت.ـ پىرىدنەدزوكـ
ىدۋراقساب ،اقتۇتـ نىساكينحەتـايستامروفنيـىعنامازـىسوـ
كەرىت ،پىتەـ نەمىۋتەسروكتەمزىقڭىنىتاسـىگزىگەنـ
ڭىنىۋراقساب يەجگەـ ،ىليەجگەت-ـ نىۋلوبلادء-ەملادـ
ۋرىساـەكسى ـەجنيكىدنەگەروك«ڭىدراتقاتسىق-لىۋا.ـ
.ۋتەلىرەگلىنىسىلىرۇق»ىسايرەن

لىۋا،ىشنىتەج ڭىدراتقاتسىق-ـ ـرۇتقىلاحـ
نىسىم زىساماتماقـ نىيەگڭەدۋتەـ ،پىتالىراعوجـ ـ
نىسەنيەباڭاجتىشڭىتقاتسىق-لىۋاـىتكىروك
ۋادموس

ياب ىدراتقاتسىق-لىۋا_ۋتەجاقسىمرۇتـىتتىقاب-ـ
ڭىدۋتيەكروك ىزىگەنــ قىلراب.ــ نىگىلىشرەكپاۋاجماداـ اداـ

،ەگۋتە ىدنىيۇتء،پىلوبىدناباتەگۋنەتكىلىگيماداقىلرابـ
،ۋرەگي ىدراتقىلىقلوـ ۋتيەشۇكىدرادنىۋبزىسلاء،ۋاتقىلوتـ
ناعرىتوپىلوبءلىڭوكاشنىرابڭىدرالاۋراش،ياسانىبالات
يەكوكڭە نىسەلەسامەددۇمىتقانڭە،ەكىتڭە،ىتسەتـ
يەتكەرىڭوت ،پىرىتوـ ـسىنىرىبءنىيەكنەنىرىبىتسىءـ
نادلىج،پەت ـقاتسىق-لىۋا،پەتسىپاعلاجاعلىج-ــ
.ۋعىشپىرۇقپىتەنەكەماڭاجمەكروكادىتتىقابىدرات

ـىدلانىرەتسىۋتراعا-ۋقوڭىدراتقاتسىق-لىۋا)1(

نەم ۋتىمادـ ىدۋتراعا-ۋقوىتتەدنىمادراتقاتسىق-لىۋا.ـ
نامءـاشقىرياـاعۋتىماد ىدۋتراعا-ۋقوىتتەدنىم،پىرەبـ
كىتتەبىپلاج،نىتەتەكىلىشكەتەجاعلىۋاىلىقراالاقادۋتىماد
،نىتەتەلىرەگلى الاقـ ىكلەكرىب،ناعنالاعلۇترىبءلىۋانەمـ
ـلاءىزىگەن.ۋتەلىرەگلىىدۋتانرونىمزيناحەمۋمادنىتيماد
زىس ڭىدرەتپەتكەمـ كىدزىگەنـ تراشـ نىيادعاج-ـ ياپپاجـ
،پىتراسقاج ڭىدرەتپەتكەمـىتقاتاجـ نىسىلىرۇقـ .ۋتيەشۇكـ
ـۋقوادنىسىتاسۋتراعا-ۋقوىتتەدنىمڭىتقاتسىق-لىۋا
ڭىدرالىش نىگىتكەروقـ -لىۋا.ۋراقتانىراپسوجۋتراسقاجـ
ڭىدراتقاتسىق نىۋتراعا-ۋقوـىگنىيەدـەكپەتكەمـ ۋتىمادـ .ـ
ادراتقاتسىق-لىۋا ۋقوىعادنىسىتاساتروقىلوتـىگەتتەداـ
ىدۋتراعا- ،پىرىتسالىپلاجـ ـنادۋازىسلاءىزىگەنۋتىقوـ
ىگەتتەداڭىدراد قىلوتــ نىۋتراعا-ۋقوـاتروـ ـانىۋتىمادـ
ۋادلوق ،پىتەسروكـ ،پىتياعىنىدۋتراعا-ۋقوكىتپىساكـ
ـاراقاشمىسوقۋقوڭىدرەتپەتكەمكىتپىساكىلەجەرادـاترو
ـلىاشنىيوبرەلرۇت،پەدنىترىبىدۋرىدلاقنەنىشۇكنىتاج
ـەكنىمىزۇتءۋرەبكەموكيالىجراقاعرالىشۋقو.ۋتەلىرەگ
،پىرىدنەدلەم مىسابـىعادراتقاتسىق-لىۋاـ ىدناسپوكـ
ناداڭاج ناعلىسوقـ ڭىدرەتشۇككەبڭەـ قىلوتـ پەتكەماتروـ
،نىسەيبرات ـبراتپەتكەمىراعوجاشنىرابڭىتكىدنىكمۇمـ
نىسەي كىدنىكمۇمـانىۋادلىباقـ ۋاساجـ اعراتقاتسىق-لىۋا.ـ
تەجاق .ۋزىگنەەنىسەيۇجۋتراعا-ۋقوـەشكەرەىدرادماداـ
،الاق لىۋاڭىدرەتپەتكەمىلاپاس،پىتەكىلرىبىدنادۋاـ
ىزىگەنـىعادراتقاتسىق- زىسلاءـ كىلىشكەتەجەگرەتپەتكەمـ
ىدۋرىدنالىيادۇنىۋتە ۋتەلىرەگلىــ الاق.ـــ نەمــ ڭىدلىۋاــ
قا-يادنوس،ۋرىتسالانروساتۇترىبءنىعىليابـىشۋتىقو
اعراتقاتسىق-لىۋا ،پىلەدمىيەبــ ڭىدراتقاتسىق-لىۋاـ ـ
.ۋتيەشۇكەناجۋرۇقيادىعاديونىنىسوقىشۋتىقو

ىعادراتقاتسىق-لىۋا)2( ىدرەتشۇككەبڭەـــ اقسابـــ ــ
پىرىتسىيوـاعالاس ڭىدرالاۋراشەناجىدۋرىتسالانروـاقسىمۇجـ
ـىتماقساتۇتىدلىۋانەمالاق.ۋەبەجىدۋرىتترانىسىرىك
نىسەيۇجۋەتوتەمزىقۋرىتسالانرواقسىمۇجكىتتەمۋەلاناع
،پىرىدنەدلەمەك ڭەكـ ىدمەلوكـ قىلاكينحەت-كىتپىساكـ
ۋەلەيبرات ،پىتەتسىروـ ڭىدرالاۋراشـ نەمرادلوجـەشىلرۇتـ ـ
ـىراعوجنىساپاسۋناتسىمۇج،پەبەجنىۋسالانرواقسىمۇج
سوپون.ۋتال -لىۋا،پىتەدڭەرەتنىسامروفەرـىمىزۇتءـ
ادىيادعاج-تراش،ناقسىيوەكپىساكاقسابىعادراتقاتسىق
ـانرواقسىمۇجىتقارۇتادراتقىشالاق-الاق،رابادـىساتنى
ناقسال ادراتقىشالاق-الاقىدرالرابىياجرارۇتىتقارۇتەناجـ
ـاق-الاقڭىدرالو،پەبەجىدۋەكرىتاقسوپوننەپپىترات
ڭىدراتقىشال ەپەتاشنىيوبڭازنەنىۋەتوتەمزىقكىتتەمۋەلاـ
ـلەمەيۇس.ۋاساجكىدنىكمۇمەنىۋنەتكىلىگيادىعرۇتڭەت-
كىلىشكەتەج،ۋەد ،پىتيەشۇكىدۋتەسروكتەمزىق،ۋتەـ
ادراتقاتسىق-لىۋا ،ىدۋسالانروـاقسىمۇجــ قىلىشاۋراشـ ـ
ىدۋرۇق ۋەبەجـ نىلىميقـ ،پىراقتاـ ،تەينەدامـ مىلىعـ -ـ
،اكينحەت ،تاحاياســ قاتسىق-لىۋاـىتقايسـايگولوكەــ ـ
ـحەتىلرۇتسادء،پىتىمادنەپشۇكرابنىرەتپىساكەشكەرە
،ىدرالاناحرەبەشقىلىسابتوپوترىبء.ۋتيەكروكـىنايگولون
رەنولوق ،نىرالاناحرەبەشـ ـەجنىراتحەسقاتسىق-لىۋاـ
،پىرىدلىت زىسلالازاعاتروناعاشروقڭىدراتقاتسىق-لىۋاـ
ىدرادنىروپىساك ـقاتسىق-لىۋا،پىرەبتىباشـانىۋرۇقـ
ڭىدرات نىساكيمونوكەـ ـىساەكسىىدۋرىدنەدزىگەنپوكـ
نەگەتپوك،پىر سىمۇجـ نەمىنروـ ۋادماقـ ڭىدرالاۋراش.ـ ـ
سىرىك ـڭەزوءڭىدرالاۋراش،پىتيەڭەكنىسانراۋرىتتراـ
ەنىۋسۇتانىلوجۋناتتاقۋا،پىنۇسيوباعڭاز،پىنەيۇسەنىگەب
تىباش لىۋا،پىرەبـ ـىگەتسىرىكنەموتىعادراتقاتسىق-ـ
ڭىدرەل نىناسڭىدرەلىگەتسىرىكاشاترو،پىرىتترانىسىرىكـ
،پىتيەبوك قاتسىق-لىۋاــ رادنىعرۇتــ ڭىنىسىرىكـ ۋتراـ
.ۋاتقاسنىۋلوبزەتنانىرادنىعرۇتقىشالاق-الاقڭىنىنىقراق

ڭىدراتقاتسىق-لىۋا)3( كىدزىگەنــ ڭىنىرالىعلىرۇقــ ـ
ـۇقكىدزىگەن.ۋرىسوءنىسەجەراد،ۋتالىراعوجنىيەگڭەد
اعراتقاتسىق-لىۋازىسكىدزۇنىنىيۇتءڭىنىسىلىرۇقـىعلىر
،پىرىتسىيو ڭىدراتقاتسىق-لىۋاـ ساتـ ،لوجـ نەمۋسـ
،ۋادماق نەبزاگـ رتكەلە،ۋاعروقىناتروناعاشروق،ۋادماقـ
،ىروت ،ۋزىكتەجتازـ ويدار،ايستامروفنيـ ـايزيۆەلەت-ــ
كىدزىگەنـىتقايس الاق،پىتەدلەدەجنىراتسىلىرۇقـىعلىرۇقـ
نەم كىدزىگەنڭىدرادلىۋاـ نىرالىعلىرۇقـ ـسىناليابارازوءـ
ىدۋرىت ۋتەلىرەگلىـ رەكەنادىدرادنادۋانىتەتەسروكـىگلۇ.ـ
ـىرۇق»ىلوجساتقاتسىق-لىۋاىسقاجەتتروت«،پىتە
نىسىل قارىپوتڭىدرەتتەرتا،قاتسىق،پىتەلىرەگلىياپپاجـ
نىلوج تلافساـ راناج.ۋتەدلەدەجنىسىلىرۇقۋرىدلانيااعلوجـ
يام ۋنىتۇتـ نىعىلاسـ پىرىتسىۋاـ ۋەلوتـ -لىۋانىتاجاراقـ
ڭىدراتقاتسىق ساتـ نىلوجـ ۋنالادياپـەگۋەدمىتۇكـ نىنىبەتـ ـ
ۋرىتترا ،ەگۋەدمەنۇۋس.ـ نەمۋسـ ىرىءىتسىتاقـاعۋادماقـ
ىدمەلوك -لىۋا،پىتەلىرەگلىنىراتسىلىرۇقىگىلىگيۋسـ
نىيەگڭەد،ۋەدمەكەبنىگىدزىسپىۋاحۋسزىۋاڭىدراتقاتسىق
.ۋراقتانىسايرەنەجنيۋتالىراعوج

)ەتتەب-4ىساعلاج(
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راباحىدزىڭام

ڭىدراتقاتسىق-لىۋا رتكەلەـــ نىروتـ ڭىدۋالاڭاجـ ـاڭاجـ

قىلاكيمانيدقاتسىق-لىۋا،پىتەدلەدەجنىتەمزىقنىكرۇد

رتكەلە نىسابوجـ ،پاساجـ ڭىدراتقاتسىق-لىۋاـ ناداتياقـ

ىلرفيس.ۋتەلىرەگلىىدۋنالادياپ،ىدۋشانىعىليابنىتيادنىۋت

قاتسىق-لىۋا نىسايگەتارتســ ،پىراقتاــ كىتتەبـىپلاجـ ـ

ىدۋالراپسوج يادىعاديوـ ،پەتسىـ ڭەكـ ڭىنىباروتۋەدلەبـ

قاپرۇ-4ـەناج ۋسالراباحـىلامىجلىجـ -لىۋاڭىنىروتـ

ىدراتقاتسىق نىۋتماقــ ،پىتەدلەدەجـ ،ىعىلىشاۋراشلىۋاـ ـ

ـروفنينىتەسەليۇەنىگىلەشكەرەرالاۋراش،قاتسىق-لىۋا

ىلاملىنادلوق،ىدرەدمىنو،نىساكينحەتـايستام ەناجاكينحەتـ

،ۋەدمەىتقىلاراسىلا،پالرىقپاتنىرەلرۇتۋتەسروكتەمزىق

سىلا ـلاجىدرالاكينحەتىلاملىنادلوقىتقايسۋتىقوىتقىلاراـ

ىدۋرىتسالىپ .ۋتيازانىقراپڭىدلىۋانەمالاق،پىتەلىرەگلىـ

نىتەلىباقۋتەسروكتەمزىقادنىعاجىياراۋااققاتسىق-لىۋا

ۋتالىراعوج تاپا،ۋناتتاىسراقاقتاپاڭىدراتقاتسىق-لىۋا.ـ

نىنايز ناتتاپا،ۋتيازاـ ۋراقتۇقـ نىسىلىرۇقتاۋقيـ .ۋتيەشۇكـ

،پىرەگيـىتقىمـىتتىقاۋ ڭىدراتقاتسىق-لىۋاـ كىدزىگەنـ

ـەتنىسامروفەرىسىلىزۇتءۋاعروق-ۋراقسابنىرالىعلىرۇق

.ۋيوقاعلاپەتترەزىدرىكىپىشكەتەجىگەدنىنوجۋتەدڭەر

ڭىدراتقاتسىق-لىۋا)4( قىدماعوقــ ۋرىدنادزىساماتماقــ ـ
نىسىلىرۇقـىسەيۇج ۋتيەشۇكــ ،الاق.ـ ڭىنىرادنىعرۇتلىۋاـ

رىبء،نەگنەدلەمەك ۋرىدنادزىسماقۋەدمەكىدزىگەنساتۇتـ

ـتەدمەساقۋانىتقاملاسڭىدرالاۋراش،پىتانرونىمىزۇتء

كەموكـەنىۋ ۋرەبـ نىتەمزىقـ لىۋا،الاق.ۋەتسىيادىعاديوـ

ڭىنىرادنىعرۇت ۋرىدنادزىسماقۋەدمەـ ـەگزوـىگەدنىسەيۇجـ

ەدرەج نەگلەدمەـ نىتاجاراقۋەدمەـ پەسەيەلەكىتاتپاروتـ

ـزىگەنڭىنىرادنىعرۇتلىۋا،الاق.ۋەدمەكەبنىتەمزىقۋرىيا

كىلرەكتەنيەزكىد ۋرىدنادزىسماقـ ـىدنەدلەمەكنىمىزۇتءـ

،الاق،پىر ڭىنىرادنىعرۇتلىۋاـ كىدزىگەنـ كىلرەكتەنيەزـ

ـيەزكىدزىگەنەناجۋرىدناتقارۇتنىسەلىمامۋرىدنادزىسماق

كىلرەكتەن ڭىنىتاجاراقـ نىمەشلوـ نىمزيناحەمۋەتتەرىتپىلاقـ

ۋرەبكەموك-ۋراقتۇققىدماعوقڭىدلىۋانەمالاق.ۋتانرو

نىسىمرۇتىگنەموتڭە،پىتەلىرەگلىساتۇترىبءنىسەيۇج

ۋرىدنادزىساماتماق نىمىزۇتءــ ،پىرىدنەدلەمەكــ -لىۋاــ

ڭىدراتقاتسىق ـلەگۇتنىۋرەبكەموك-ۋراقتۇققىدماعوقـ

ۋرەتوكيەد ـقاتسىق-لىۋا.ۋەتسىيادىعاديونىتەمزىقـ

ـلەكرىتاقسوپونپىلەكاعالاق،پىسىيواعالاساقسابىعادرات

نەميۇنىعرۇتڭىدراتقىشالاق-الاقيەدلەگۇتىتقىلاحنەگ

ـتراقادراتقاتسىق-لىۋا.ۋزىگنەەنىسەيۇجۋتەزىساماتماق

ىدرات ڭىدۋەدمىتۇكـ نىسەيۇجۋتەزىساماتماقىلىتاسپوكـ

،پىرىتساتپىلاق پوكڭىدۋتەسروكتەمزىق،ڭىدۋسالياراقـ

ىدزىگەن نىسىگلۇـ ۋنادلوقـ لىۋا.ۋاساجسىنەدزىەدنىنوجـ

اعراتتراق،ەگرەدلەيانەمرالالابناعلاتتاناماىعادراتقاتسىق-

،ۋاساجقىلروقماقاعرالالابناعلاقادنىعاپسىققىلىشنىيقەناج

تەمزىق ـقاتسىق-لىۋا.ۋرىدنەدلەمەكنىسەيۇجۋتەسروكـ

ىعادرات ەگرەتكەدەگۇمــ تەمزىقــ ىدۋەتوـ ۋتيەشۇكـ ـەناجـ

.ۋرىدنالىلاپاس

ىتتامالاس(5) قاتسىق-لىۋاــــ نىسىلىرۇقـــ ــ
ۋتەلىرەگلى ادراتقاتسىق-لىۋا.ـ كىتتەمۋەلاـ قىلۋاسنەدـ ـ

ۋاتقاس ـساقۋانىلاملىزوس،پىتيەشۇكنىۋتەسروكتەمزىقـ

-لىۋا،پىتيەشۇكىدۋرەگڭەم-ۋناتقاسقىلىپلاجنادرات

ڭىدراتقاتسىق يناحۋرـ ەناجنادۋرۋاكىتپىساك،قىتتامالاسـ

ىدنەمراپنىتەمزىقۋەدنىگزىت،ۋناتقاسنادۋرۋاىلاپقۇجرىۋا

ۋتەلىرەگلى تەمزىقۋاتقاسقىلۋاسنەدكىتتەمۋەلاكىدزىگەن.ـ

ۋتەسروك ـلەمەكنىتاساياسۋرەبتاجاراقاماتقىلوتـانىناسىنـ

ىگزىگەن،پىرىدنەد ىتاســ قىلۋاسنەد،ۋەدمەــ ۋاتقاسـ ـ

ڭىنىسەيۇج نىسىلىرۇقـ ـاپيشقىشالاق،لىۋا،پىتيەشۇكـ

ڭىنىرالاناح نىيادعاج-تراشڭىنىرالاناحمەقاتسىقـەناجـ

ـڭۇجىعادراتقاتسىق-لىۋا.ۋتەسروكۋادلوقـاعۋتراسقاج

كىلرەگاپيشـاشوگ تەمزىقـاشنىيوبـ .ۋتيەشۇكىدۋتەسروكـ

ڭىنىرەلرەگاپيشـىسابتو مىسىلەكـ ۋتەسروكتەمزىقاشنىيوبـ

نىتەمزىق ـەگۇم،راتتراق،رالالابنەمرەدلەيا،پىتەتسىروـ

تەمزىقنانىعاجقىتتامالاساعمىۋاقىدنىيۇتءىتقايسرەتكەد

ىدۋتەسروك ۋتيەشۇكـ قاپرۇـىلاپاس.ـ ،ىدۋروكـ ـىلاپاسـ

ىدۋەلەيبرات ۋەتپىرادـــ ادراتقاتسىق-لىۋا.ـ قىدلىشناتوــ ـ

.ۋتەتسىرويەلىرەكشىنىلىميققىلازات

ڭىدراتقاتسىق-لىۋا(6) سىنوقــــ نىساتروـــ ــ
يەبزۇ ۋتراسقاجـ نىساتروسىنوقڭىدراتقاتسىق-لىۋا.ـ
-لىۋا،پىراقتانىراپسوجتەكەراقىدلىج3ۋلاسـەكتەر

سال،ىتقىسقوقـىعاتقاتسىق ەناجىدۋتەىتقاجرىبءىدۋسـ

ۋلالاماقىگزىگەنىدۋتراسقاجنىسەنيەب-تەبڭىتقاتسىق

ىسىلاتەب ،پىتەــ ىدراتقىليابـ ،پىرىتسەكياسـ ىدرالاراشـ ـ

،پىتيەشۇك ڭىدراتقاتسىق-لىۋاــ سىنوقـ ـىعادنىساتروـ

نەپپىترات،ىتقىنروىدۋتەىتقاجرىبءىدرەلەلەسامىتكەنروك

ۋتەلىرەگلى قاتسىق-لىۋا.ــ اناحتەراد«ــ نىسىرەكڭوتــ »ــ

نەپقىلىدنابات ،پىتەلىرەگلىـ ڭىنىرالىسابتوقاتسىق-لىۋاـ

ازات ـۋتراسقاجىنوەناجنىسىلىرۇقۋنالادياپناداناحتەرادـ

شۇكىد الاسـ ىتتەراد،پىتەتسىروـ ادنىعاۋــ رىبءـ ىتقاجـ

لىۋا،پىتە ادراتقاتسىق-ـ زىسلالازـــ ازاتـ ڭىناناحتەرادـ ـــ

ياتساتۇت نىۋتماقــ ،پىتەدلەدەجـ ڭىدرالاۋراشـ سىمرۇتـ ـ

انىساپاس لاپقىـــ نىتياساجـ ىدراتقىلىقلوـ ۋاتقىلوتـانىشلۇقـ .ـ

ەشىلرۇت ىعادرادنويارــ قاتسىق-لىۋاــ رىبءنىۋسسالـ ـ

نىسامروفۋتەـىتقاج ،پالىدنىتىروقسىرۇدـ ـىپلاجىنوـ

،پىرىتسال ىدۋتەكىلىشكەتەجەناجىدۋادلوققىلاكينحەتـ

ۋتيەشۇك قاتسىق-لىۋا.ــ ناعاشروقـ نىساتروـ قىلىپلاجـ ـ

ىدۋاڭو يەلىرەكشىـ ۋتەلىرەگلىـ ىعادرادنوياركىتسۇتلوس.ـ

-تراش،پىرىتسىۋانىنروڭىدرىموكادراتقاتسىق-لىۋا

رابـىيادعاج رەلرەجـ ىدرىموكـ ەگرتكەلەىدرىموك،اعزاگـ

،ىدۋرىتسىۋا ـسالىپلاجنەپپىتراتىدۋنالادياپايگرەنەازاتـ

ۋرىت ىعادراتقاتسىق-لىۋا.ـ نەموتــ ـىناراقۇبـىتسىرىكـ

زىسپىۋاح نەمياجرارۇتـ نىمزيناحەمۋتەكىدلىپەكـاعۋادماقـ

پەدنىترىب ۋرۇقــ ادراتقاتسىق-لىۋا.ـ ناداڭاجـ ناعنىلاسـ ـ

ىدرەليۇ ۋالىقابـ ىدۋراقساب-ـ ،پىتيەشۇكـ نەي«ـ ناعلاقـ ـ

تەمزىق»ـاعراتقاتسىق ىدۋترەگزوەناجىدۋراقساب،ىدۋتەـ

،پاعروقنىسەنيەب-تەبڭىدراتقاتسىق-لىۋا.ۋتيەشۇك

،پىتەتسىروىدۋتەسروكىگلۇنانىسىلىرۇقلىۋا،پاتقاس

قاتسىق-لىۋا .ۋرىدلىتەجنىرالاتسۇسىلىرۇقـىلرۇتسادءـ

ىدراتقاتسىق-لىۋا ۋرىدنادلىساجــ نىتەكەراــ ،پىراقتاــ ـ

ىلىگيا،ىعرىياب ىدراتشاعاــ ياپپاجـ ،ىلياجاعناج.ۋاعروقـ

ـىرۇققاتسىق-لىۋامەكروكىلياعڭىاعۋرۇققىلىشاۋراش

.ۋتەلىرەگلىيەبزۇنىسىل

ىدرەليەدەك،ىشنىزىگەس نەتكىليەدەكــــ ـ
نادۋرىدلىتۇقلادء-ـەملاد لاماقـ نىساقياشۋلاـ ـ
يادىعاديو يەدەك،پىزىگرۇجـ سىباتڭىناراقۇبـ
ۋتيەشۇكنىمىزەس
ىدراتقاتسىق-لىۋا ڭىدۋتيەكروكــــ ىتراشـىعلاــ ــ

نەتكىليەدەك ۋرىدلىتۇقـــ ىدرەليەدەك.ــ لادء-ـەملادــ

نەتكىليەدەك،ەگۋەدلەمەيۇس ،اعۋرىدلىتۇقلادء-ەملادـ

زوسء ڭىدۋرىدلىتۇقنەتكىليەدەك،پىلوبىدنابات،قوجـ

نىساپاس ىدۋتالىراعوجـ يادڭامـ ،پىيوقـاعنىروىدلاـ ـ

ىدرەليەدەكىراء ۋەدلەمەيۇسـ ،يەپتەدنەموتنىمەشلوـ

مىلرۇعانا،ياپشاـاشقىتراىدناراىراء ـاراشىدنەمراپـ

مىلرۇعانا،پىنادلوقىدرال ـەسروكرالۋادلوقىلرىعوشــ

،پىت نانوـ يەتكىتنىجىراـ تەمزىقـ ،پىتەـ ياپپاجـ ـ

كەلەگڭود ماعوقـىتتەلۋادـ ادۋرۇقـ ەيـەگنامـىشۋشەشـ

لاماقىسوىدنىسۋرىدلىتۇقلادء-ەملادنەتكىليەدەك

.ۋزىگرۇجيادىعاديولىتابنىساقياشۋلا

نىتەنەدلەمەيۇسلادء-ــەملاد(1) ىدرەليەدەكــ ــ
ۋەدزوكسىرۇد كەبڭە.ـ پىساكىدرەليەدەكرابىتەلىباقـ

ىسالاس ەناجــ ۋرىدناتسىمۇجــ ىدۋەدلەمەيۇسـاشنىيوبـ ـ

كەبڭە،نىۋسەكياسڭىدۋتاسنەمۋرىدنوء،پىتيەشۇك

نەپ تەمزىقـ ڭىدۋەتوـ شۇكنىۋسالۇـ يادىعاديوالاسـ

،پەتسى نەتكىليەدەكـ ىدرەليەدەك.ۋرىدلىتۇقـىتقىنروـ

سىنوق ،پىتەلىرەگلىنەپپىتراتىدۋەدلەمەيۇسپىرادۋاـ

پىشوك نىتاعىشـ ڭىناراقۇبـ ،انىۋلاـەشوكـ ،انىۋعىنروـ ـ

كىدنىكمۇمـانىۋياب يالىتراجنەنىتەلىباقكەبڭە.ۋرىدۋتـ

يەدلىكۇبـەسەمەن ناعلىرياـ اعرالرابىعىلىشنىيقەشكەرەـ

كىدلىپەك ىتتاپيســ ۋەدلەمەيۇســ نىتاساياســ قىلىپلاجـ ـ

،پىراقتا ساقۋانـ ،ەنىۋتەدمەـ ىلۋەتكەشـىگىدنىكمۇمـ

ڭىدرادناج ىگنەموتڭەنىسىمرۇت،انىۋلوبەيەككەموكـ

نەتكەش ادراتقاتسىق-لىۋا.ۋتەكىدلىپەكەگۋەمرىسۇتـ

ىگنەموتڭە نىسىمرۇتــ ۋرىدنادزىساماتماقــ نىتەمزىقــ ـ

،ىلاكيمانيد يەتكىتنىجـ ،پەتسىيادىعاديوىدۋراقسابـ

نىتەسەليۇـاقتراش ۋرىدنادزىسماقيەدلەگۇتىدرەليەدەكـ

.ۋزىگنەەنىمەلوك

شۇكارىدنالرىعوشاعرادنوياريەدەكرىۋاىدرازان(2)
ۋلاس يەدەك.ـ ڭىدرادنويارـ تراشسىمرۇت،سىرىدنوءـ

نىيادعاج- ياپپاجـ ،پىتراسقاجـ ىعادرادنوياريەدەكـ

ـروكىتسابڭىدۋتەسروكتەمزىقكىتتەمۋەلاكىدزىگەن

نىرەتشىكتەس كىتتەكەلمەمـ ـاعۋتادنىقاجـەگەروـاشاتروـ

كىدلىپەك ۋاسۇت.ۋتەـ ناعلوبـ ىدرەلەلەسامـىتكەنروكـ ـ

ىدۋشەش ىرىءۋەدلەمەيۇسىدرەليەدەك،پىتەنىيۇتءـ

نىرالايرەنەجني ەناجــــ اعراتقاتسىق-لىۋاـــ پىرابــــ ـ

ىدۋەدلەمەيۇس نەمۋلەدمىيەبقىتتاساياس،پىتەـاقتۇتـ

ىدرەليەدەك ۋەدلەمەيۇسـ نىنىبەتۋرىتسەكياسنىسىجراقـ

،پىتيەشۇك يەدەكرىۋاــ ڭىدرادنويارـ تراشۋمادـ -ـ

نىيادعاج شۇكـ ڭىدرالىسابتويەدەك،پىتراسقاجالاسـ

نىتەلىباقۋماد ،پىتيەشۇكــ يەدەكرىۋاــ ىدرادنويارـ ـ

نەتكىليەدەك ۋرىدلىتۇقـ .ۋلالاماقىدنىيۇتءنەنىتەدنىمـ

نەتكىليەدەك نادۋرىدلىتۇقـــ لاماقــ ناداڭاجڭىدۋلاــ ــ

ناعلىسوق ىجراقــ نىرادناسىنــ يەدەكرىۋاـ ـاعرادنويارـ

،پەدمىيەب اعرادنوياريەدەكرىۋاڭىنىمىلىسوقسنانيفـ

ناعلوب سىلىرۇقناعلىسوقناداڭاج،پىرىتترانىۋادلوقـ

رەج نىشىكتەسروكـ يەدەكرىۋاـ ڭىدرادنويارـ ـاعۋمادـ

ناعلوب رەجـ .ۋتەكىدلىپەكاعۋنالادياپنەمىدلاەنىتەجاقـ

ڭىدرەليەدەك(3) .ۋتادنىقساتنىشۇكـىشۋاعزوقـىكشىـ
ىدرەليەدەك ىدۋەدلەمەيۇســ ،ۋرىدنەلرەگىجىدرالوــ ـ

نىيەز ،پىرىتسەلرىبنەمۋەدلەمەيۇسنانىعاجەدرەز-ـ

ـلىتۇقنەتكىليەدەكناتقاجىكشىنەمۋتەسروككەموك

،پىرىتسەلرىبىدۋرىد يەدەكـ ڭىناراقۇبـ ىتسىرىدنوءـ

ۋتىماد سىمۇجـەناجـ ،ۋەتسىـ ادۋاسـ ۋاساجـ كىدزىگەنـ

ىتقىنرو،ىدنايابنەتكىليەدەك،پىتالىراعوجنىرەتتەلىباق

ـايەديۋنارۇس،ۋنەيۇس،ۋتۇكڭىتقىلىشترۇج.ۋرىدلىتۇق

نىس كىلىشكەتەجـەنىۋڭەجـ ىتكىليەدەكيناحۋر،پىتەـ

پەدنىترىب ۋيوجــ ڭىتكىليەدەك.ـ نىگىلىشەمرەگڭەتــ ــ

نىزوء،پىيوج نەتكىليەدەك،نەگرىدنەتتەۋەلاـ اعۋلىتۇقـ

ناعنىپلات ىدرەليەدەك.ۋرىتساتپىلاقەنيەب-تەبيناحۋرـ

ڭىدۋەدلەمەيۇس ،پاساجسىرەگزوەنىسىدا،انىسامروفـ

ـاراقاشمىسوقەككەبڭە،ۋتاراتاشقاقىليسەكسىرىدنو

تاج ۋلىج،ۋرەبـ ڭىدۋرەبــ ۋرەبپىۋاتسىمۇجانىنروـ

ىدرەدمزيناحەمـىتقايس ،پىنادلوقـ يەدەكـ ڭىناراقۇبـ ـ

ڭىنىرەدزو ىلرىجاقـ سوقــ نەمىرادلوقـ نەتكىليەدەكـ ـ

.ۋەبەجنىۋناتتاقۋاپىلىتۇق

نەتكىليەدەك(4) نادۋرىدلىتۇقـــــ لاماقــــ ڭىدۋلاــــ
نىگىلرەكپاۋاج ىدۋالىقابـىنوـەناجـ ۋتيەشۇكـ قىلاترو.ـ
رىبء ساتۇتـ ،نىتيالراپسوجــ قىلىپلاجـەكلوــ ناتقاجـ ـ

ىتپاۋاج ،نىتالوبــ رالالاق-نادۋاــ ىدۋرىدناتقانايتـ ـ

نىتەرەگي تەمزىقـ ىدناباتـەنىمزيناحەمـ ،پىلوبـ ايتراپـ

نەم تەمىكۇـ لوقـىشنىرىبءـ ڭىنىرالىشسابـ ـىگزىگەنـ

ۋالاقراـىتكىلرەكپاۋاج كىلرەكپاۋاجـ .ۋتيەشۇكنىمىزۇتءـ

ـكىليەدەكڭىننادۋاساتۇتڭىنموكتراپـىلەجەرادنادۋا

نەت نادۋرىدلىتۇقـ پاتشقىلىشسابلوقسابانىۋلالاماقـ

ىعادۋلوب ىشۋشەشــ نىلورــ ،پىتيەشۇكـ نەتكىليەدەكـ ـ

ڭىدرادنادۋايەدەك،ەدنىلىگزەمۋلالاماقنادۋرىدلىتۇق

،ايتراپـىلەجەرادنادۋا تەمىكۇـ نىرالىشسابـىگزىگەنـ

ۋامرىتسىۋا ىدرەليەدەك.ــ ۋەدلەمەيۇســ ىگەدنىرىڭوـــ ــ

ۋرىشء-پىرىء نىسەلەسامليتسـەناجـ ىدۋاڭوـىيانراـ

ىدرەليەدەك،پىتەتسىرو ۋەدلەمەيۇســ ـسابنىسىجراقـ

ىدۋراق ،پىتيەشۇكـىيانىشـ ىدرەليەدەكـ ۋەدلەمەيۇسـ ـ

نىسىجراق نەگەتسىتانايقناعوەناجناعنالادياپاعاقسابـ

نەتكىليەدەكىدلىج-2018.ۋالازاجڭاتاقىدرەتتەكەرا

نادۋرىدلىتۇق لاماقـ پىتەىلىجىسىلىرۇقليتسڭىدۋلاـ

ىتكەنروك،پەلىگلەب ـرىعوشىتشۇكنىرەلەلەسامليتسـ

پىرىتوارىدنال ۋشەشـ كىليەدەك.ـ نىعاپلاقـ ۋاتساتپىلاـ

نىتىقاۋ يملىعـ كىرىتو،پەلىگلەبـ نەتكىليەدەك،پىتياــ

.ۋتەىتقاجرىبء،پىرەسكەتڭاتاقىدرادناعلىتۇقىلرفيس

ىدرەليەدەك -ۋالاعاب،ۋالراش-ۋالىقابىدۋەدلەمەيۇسـ

ۋرەسكەت نىسىداءــ ،پىرىدنەدلەمەكـ قىلاتروـايتراپــ ـ

كىتتەكەلمەم،ىتەتيموك سەڭەكــ ـسالانروساتۇترىبءـ

نادۋرىت يادناقراء،سىتـ -ۋالاعابيالاقسابڭىدۋاراتــ

لوجـەنىۋرەسكەت ۋاميوقـ ىدرەليەدەكڭىدرەج-رەج.ـ

ـپاۋاجڭىدرالرداكىگەدنىبەشىعڭىدلاڭىدۋەدلەمەيۇس

نىگىلرەك نىتارىتتراـ ۋرەسكەتـىلرۇتءـ ىدرالۋالاعاب-ـ

تەمزىقڭىنىتاسىگزىگەن،پەدنىگزىتڭاتاقنىۋزىگرۇج

نىعىلاپترىۋا ـلەمەيۇسىدرەليەدەك.ۋتەدلىڭەجـىيانىشـ

انىرالرداكـىتاسـىگزىگەنـىگەدنىبەشـىعڭىدلاڭىدۋەد

لىڭوك ،پىلوبءــ قىلروقماقـاعرالوـ ،پاساجـ ىدرالوـ

ۋرىدناتتىباش نىتاساياســ ،پىراعىشـ ،تەمزىقىدرالوـ ـ

ـىدنەسلەبتەمزىقڭىدرالو،پىتلىرانانىمىياۋسىمرۇت

نىگىل ۋاعروقـ ۋرىدلىمۇجـەناجـ ىدراتقاتسىق-لىۋا.ـ ـ

ۋتيەكروك نىسايگەتارتسـ ىدۋراقتاـ -ەملادىدرەليەدەكـ

نەدۋەدلەمەيۇسلادء لاماقـ ىلاكيناگرونەمىساقياشۋلاـ

ىدۋرىتساتشۇ يادىعاديوـ ۋەتسىـ ىدرەليەدەك.ـ -ەملادـ

ـىعاديولىتابنىساقياشۋلالاماقنەدۋەدلەمەيۇسلادء

ڭىدۋزىگرۇجياد نىرىكىپىشكەتەجتەكەراقىدلىج3ـ

ىدرىكىپىگەدنىنوجۋتيازازىسكىدزۇىدرەليەدەك.ۋاساج

.ۋراعىشپەتترەز

قىلاڭاجەدنىمزيناحەمسىلىزۇتء،ىشنىزىعوت
،پىشا ىدراتقاتسىق-لىۋاــ ڭىدۋتيەكروكــــ ـــ
ۋتيەشۇكنىۋادماقكىدمىزۇت

ىدراتقاتسىق-لىۋا ادۋراقتانىسايگەتارتسۋتيەكروكـ

مىزۇتء زوسء،نىسىلىرۇقـ -لام.ۋرىڭىسءناعو،قوجـ

ـياجناعنالرازابڭىدروتكافەناجنىمىزۇتءىعىقۇكىلۇم

نىۋساع ىدۋرىدنەدلەمەكـ كىتۆيتكەيبۋس،پىتەنىيۇتءـ

،ىدروتكاف،ىناعلۇت ڭىنامروفەر،پىرىدنادناجىدرازابـ

رابنىگىلىدمىسەكياس،نىعىلىلاعلۇتساتۇت،نىگىلىلەيۇج

.ۋتيەشۇكنەپشۇك

ڭىدراتقاتسىق-لىۋا(1) كىدزىگەنـــ قىلىشاۋراشــ ــ
نىمىزۇتء ۋەدمەكەبـ ـسىق-لىۋا.ۋرىدنەدلەمەكـەناجـ
ىراءىتقىنروڭىنىسانىتاقۋرەبەگەمرەتوكىدرەجادراتقات

ىدناياب ىشنىكەىدرەج،پىرىدناتقانايتنىتاساياسۋلوبـ

ۋرەبـەگەمرەتوكتەر ادىعاتنىيەكنانناعلوتـىمىزرەمـ

لىج30 نىتاساياسۋترازۇـ يادىعاديوـ ،پىرىدناتقانايتـ

ڭىدرالاۋراش ۋرەبەگەمرەتوكىدرەج.ۋرىتقىنرونىلىڭوكـ

تاراجيت نىعىقۇـ كىلاۋك،ۋلاەگۋەكرىتىدۋرىدناتقارۇتـ

ۋرەب نىتەمزىقـ ياپپاجـ نەگلىرەبـەگەمرەتوك،پادنىروـ

رەج ڭىنىسايستامروفنيـ ـكىلىگيڭەتنانو،نىۋسىناليابـ

ىدۋنەت ۋرىساــەكسىــ ادراتقاتسىق-لىۋا.ــ ىدرەجـــ ـ

ڭىدۋرەبـەگەمرەتوك نىعىقۇ3«ـ ۋرىتساعياجـ نىمىزۇتء»ـ

،پىرىدنەدلەمەك رەجـۆيتكەللوكـ كىشنەمـ ەناجنىعىقۇـ

ڭىدرالاۋراش ۋاعروقاشنىيوبڭازنىعىقۇۋلاـەگەمرەتوكـ

رەج،ادنىتراش ۋراقسابـــ ڭىنىعىقۇـ نىگىدلىداـ ۋاعروقـ .ـ

ادراتقاتسىق-لىۋا ۋراقسابىدرەجنەگلىرەبەگەمرەتوكـ

نىعىقۇ ەدنىتەرىجراقاشنىيوبڭازانىرادمىلىرۇقسنانيفـ

ـىلىشاۋراشلىۋاپىسوقەدنىتەرانراج،اعۋيوقەگلىپەك

.ىدالوباعۋنادلىعۇشنەمىتاراجيتۋرىدنالالاسپىساكنىع

اڭاج نىعىلىشاۋراشلىۋاـىتپيتــ ۋراقسابــ نىتكەيبۋســ ـ

ـادڭالاسىگەىسابتو،پىراقتانىسايرەنەجنيۋرىدلىتەج

كىتسەبلەس،نىر ـوپىساكىشسابشوك،نىرەتۆيتارەپووكـ

قىدماعوق،ىدرادنىر تەمزىقــ ۋەتوـ نىرادمىيۇـ ـەناجـ

قىلىشاۋراشلىۋا ـىدلىتەجنىساعلۇتنەككىرىبىبىساكـ

،پىتىماد،پىر ،ىعادامروفناۋلاـ ىگەدمەلوكـىتقىيالـ

.ۋتىمادىتتاراجيت

قاتسىق-لىۋا(2) رەجـــ ىمىزۇتءــ نىسامروفەرـــ ــــ
ۋتەدڭەرەت قاتسىق-لىۋا.ــ نىرەجــ ۆيتكەللوك،ۋلاـ ـــ

قىلىشاۋراش قىتسىلىرۇقـىتتاپيسـ ىدرەجـ تەبـاعرازابـ

نىعرۇت،ۋرىدلا كىليۇــ رەجـ ىمىزۇتءـ نىسامروفەرــ ـــ

ـىدنىتىروقىلەيۇجنىرەلەبيرىجاتۋتەقانىسەدرەدنىيۇت

ۋراقسابرەج،پىتيەڭەكىدۋتەقانىسەدرەدنىيۇت،پال

انىڭاز سىرەگزوـــ ىدۋزىگنەـ ،پىتەدلەدەجـ -لىۋاــ

قاتسىق نەنىرەجــ ىدۋنالادياپــ ۋراقسابـ قىتتاساياســ ــ

نىسەيۇج ۋرىدنەدلەمەكـ نىعرۇت.ـ نەميۇءـ رەجـ رىبءـ

ناعنالاعلۇت ىتكەرەكاقسىلىرۇقڭىنىرەتۆيتكەللوكقاتسىقـ

ـقارۇتنىعىقۇۋنالادياپىدرەجكىليۇنىعرۇتنەمرەج

ـىعڭىتىدۋتاراتكىلاۋك،ىدۋلاەگۋەكرىت،ىدۋرىدنات

ۋتەلىرەگلىـىتقىل ڭىدرالاۋراش.ـ سوبـ ناعرۇتـ نىعرۇتـ ـ

كىليۇ ىرەجــ نەمــ سوبـ ناعرۇتـ ىرالياج-يۇءــ ـ

كىليۇنىعرۇت،پىرىدنەدلەمەكىدراتتاساياسىگەدنىنوج

ـىقۇۋنالادياپ،نىعىقۇقىلىدمىلوت،نىعىقۇكىشنەمرەج

نىع ۋرىياـ ەدنىنوجـ سىنەدزىـ ،پاساجـ كىليۇنىعرۇتـ

كىتۆيتكەللوكـەگرەج كىشنەمـ نىعىقۇـ ،پىرىدناتقانايتـ

نىعرۇت كىليۇـ ڭىدرالاۋراشـەگرەجـ نىعىقۇقىلىدمىلوتـ

ڭىدرالاۋراشـەناج نىعرۇتـ لاميۇءـ نىعىقۇكىلۇم-ـ

زىساماتماق ،پىتەـ ڭىدرالاۋراشنەمرەجكىليۇنىعرۇتـ

-ڭاز،ۋتىسڭاسوبىتقىيالنىعىقۇۋنالادياپيۇءنىعرۇت

ەگەجەرە قىلىشياقــ پاساجــ نىعرۇتــ كىليۇــ ىدرەجـ ـ

لوجـاعۋالادۋاس ،ۋەمرەبـ نەدرەجـ ىدۋنالادياپـ ڭاتاقـ

،ۋراقساب ،پىرابـاعلىۋاـ ڭىدراتقاتسىقـ نىعرۇتـ كىليۇـ

نەنىرەج پىنالادياپـ ياجاياسـ اعۋلاسبۋلكـەكەجـەناجـ

ڭاتاق مىيتـ ۋلاسـ نەدرەج.ـ ۋنالادياپـ انىسابوجقىلىپلاجـ

ۋسەليۇ ،ادنىتراشـىعلاـ ڭىدرەتتەمىكۇىلەجەرادنادۋاـ

قاتسىق نەنىرەجـ ڭىدراتقاتسىقىلىقراىسابوجۋنالادياپـ

نەدرەج ـنالىلاپاس،پەتتەرنىۋرىتسالانروىدۋنالادياپـ

نىتالىنالادياپاقسىلىرۇقـىعادراتقاتسىق-لىۋا،پىرىد

نەدرەجـىقڭارىتىب ىدمىنوءـ ؛ۋتەتاسقۇرانىۋنالادياپـ

ىدالىنالادياپـاقسىلىرۇق ناعنالراپسوجپەدـ ـروكرەجـ

كەلوبىنروىنو،پىلاقپىلانىرالارانىشىءڭىنىشىكتەس

ناعلادڭات ىگەدرەجــ ىعىلىشاۋراشلىۋاــ ىرالىعلىرۇقــ ـ

ىرالىعلىرۇقتاحاياسنەۋرەس-لىيەسنەمـىسىلىرۇق

ىتقايس ۋنالادياپـاعراتسىلىرۇقــ ـىعادراتقاتسىق-لىۋا.ـ

سوب ناعرۇتـ قىتسىلىرۇقـ -لىۋاپىنالادياپنەدرەجـ

نىسايستامروفقىلىشاۋراشاڭاج،نىبىساكاشاڭاجقاتسىق

ىدرادناقتىماد ناداڭاجـ ناقتراـ نىتالىنالادياپـاقسىلىرۇقـ ـ

رەج ىشىكتەسروكـ اشنىيوبــ ىلىعلىرۇق.ۋاليســ لىۋاــ

انىعىلىشاۋراش نىتالىنالادياپــ رەجــ نىتاساياسـ مىلرۇعاناـ ـ

.ۋرىدنەدلەمەك

قاتسىق-لىۋا(3) ۆيتكەللوكـــ لامــــ كىلۇم-ــ ــ
كىشنەم نىسامروفەرـىمىزۇتءـىعىقۇـ .ۋتەلىرەگلىيەلىرەكشىـ
ڭىدراتقاتسىق لامـۆيتكەللوكــ نىكلۇم-ـ ۋەدنەگۇتـ -ـ

ۋاتتاح نەمـ ـناتقارۇتنىتاۋالاسڭىنىرەلەشۇمۆيتكەللوكـ

ياپپاجىدۋرىد ،پىتەتسىروــ قىلىشاۋراشـۆيتكەللوكـ ـ

ىتتاپيس لامــ كىلۇم-ـ قىلانراجـاشنىيوبـ كىتسەبلەسـ ـ

-لامڭىتقىلياب.ۋتەلىرەگلىلەدەجنىسامروفەرىمىزۇتء

،ەككىلۇم انراجڭىدرالاۋراش،انىساشقاانراجڭىنىجراقـ

ۆيتكەللوكقاتسىق-لىۋا،پىتەلىرەگلىنىۋلانياەنىرەگەي

ڭىنىعىلىشاۋراش نەمـىلىساتءۋساـەكسىـاڭاجـ سىمۇجـ

ۆيتكەللوكقاتسىق-لىۋا.ۋاساجسىنەدزىـەنىمزيناحەم

لام كىلۇم-ـ ڭىنىسامروفەرـىمىزۇتءـىعىقۇـ سىرۇدـ

ـلوكڭىنىمىيۇايتراپقاتسىق،پىلوبىدناباتانىسىلاتەب

قىلىشاۋراشـۆيتكەل ،قىلىشسابـاعمىيۇـ نىلورقىلىقتيۇـ

،پىرىدنەلەلۋاس ڭىتۆيتكەللوكـــ لامــ نىكلۇم-ـ زوءـ

ەدنىشى ىقترىسەناجنەنىۋرەگڭەمڭىدرادماداىدناسزاـ

ناعناتسىنوقپىلەكاعالاق.ۋناتقاسنەنىۋنەدمەيىدلاتيپاك

ڭىدرالاۋراش ىدرەجـ ،نىعىقۇۋلاـەگەمرەتوكـ نىعرۇتـ ـ

كىليۇ نەدرەجـ ۋنالادياپـ ،نىعىقۇـ سىباتـۆيتكەللوكـ ـ

ـراشناعناتسىنوقپىلەكاعالاق،ۋاعروقنىعىقۇسىلوبء

قىقۇـىسوىدرالاۋ ىدرەلەددۇم-ـ زوءـاشنىيوبڭازـ

نەمىكرە ۋاتسابـەگۋەلەمرەكتوـىلىقاـ قاتسىق-لىۋا.ـ

ۆيتكەللوك ڭىنىعىلىشاۋراشــ قىدمىيۇــ نىڭازـ پەتترەزـ ـ

ـىقۇكىلۇم-لامۆيتكەللوكقاتسىق-لىۋا،پاساج

نىع ۋاتقىلوتـ ۋادماق.ـ ادۋاس-ـ ىۆيتارەپووكـ قىلىپلاجـ

نىسامروفەر ياپپاجـ نامروكىتۆيتكەللوك،پىتەدڭەرەتـ

،ىعىقۇ ىعىقۇكىلۇم-لامىرالىعلىرۇقـىگىلىگيۋسـ

،پىتەلىرەگلىيەلىرەكشىىنامروفەرىعادرالالاسىتقايس

ـروفەرقاتسىق-لىۋا،ىسامروفەرقىلىپلاجقاتسىق-لىۋا

.ۋەتسىيادىعاديونىتەمزىقرادنويارنىتەلىتەقانىسىسام

نىعىلىشاۋراشلىۋا(4) ،ۋادلوقــ ۋاعروقـ نىمىزۇتءـ ـ
ۋرىدنەدلەمەك ـىدمىنو،نىساپاسڭىنىعىلىشاۋراشلىۋا.ــ
نىگىل كىلەكەسابـەناجـ ،پىتەاناسىنىدۋرىتترانىتاۋقـ

رادلارۇققىتتاساياس،پىتيەشۇكنىتىعابايگولوكەلىساج

نەم ىدرالاراشـ ،پالاڭاجـ ،پىرىدنەدلەمەكـ لىساج«ـ ـ

قىدناس ڭىنىتاساياس»ـ ۋلىراقتاـ نەمـىعامۋاـ نىمەلوكـ ـ

،پىتيەڭەك ڭىدۋاعروق،ڭىدۋادلوقنىعىلىشاۋراشلىۋاـ

اشاڭاج قىتتاساياســ نىسەيۇجــ لەدەجــ ۋتانروـ لىۋا.ـ

قىلىشاۋراش نىرەدمىنوــ پانيجـ ۋاتقاسـ نەمـىمىزۇتءـ ـ

ڭىناعاب ۋساتپىلاقـ ،پىتەدڭەرەتنىسامروفەرىمزيناحەمـ

پوك ىدزىگەنـ ڭىدرازابـ نىتكەيبۋسۋتاس-ۋلاپىتاسـ

لەدەج ۋراقسابىتقىتساساپازڭىتقىلاترو،پىرىدلىتەجـ

نىسىلىزۇتء پىرىتسەلەكەساب.ۋرىدنەدلەمەك،ۋالامروفەرـ

ۋتاس نىمزيناحەمـ ىلاماتتىعاب،ۋرىدنەدلەمەكــ ،ۋتاســـ ـ

قىتتاساياسناعلاتقاسادابماقىلىقراۋتاسپىلاەگەمرەتوك

ىتقىتسا لەدەجــ ەككىلىگيـ ۋتاراجــ ـەكىتـاعرالاۋراش.ـ

اشمىسوق تاجاراقـــ ۋرەبــ نىمىزۇتءـ ،پىرىدناتقانايتــ ـ

،پىرىدنەدلەمەك اشمىسوقــ ڭىتتاجاراقــ نىگىلىدمىنوــ ـ

ۋتالىراعوج قىتساـىگزىگەن.ــ ڭىنىرادنويارسىرىدنوءـ ـ

كىلەددۇم مەلوتـ نىمزيناحەمـ ۋرىدنەدلەمەكـ ،شىرۇك.ـ

ىرەگۇج،ياديبء ىدنىسـ نەكلۇ3ـ قىتساـ ڭىنىلىقادـ ـ

نىنۇقكىدنىزو ۋرىدنادزىسماقـ ـزىسماقنىسىرىكنەمـ

ەدرەدنىيۇتىدۋرىدناد قانىسـ ،پاساجسىنەدزىەگۋتەـ

پوك نىسەيۇجۋرىدنادزىسماققىلىشاۋراشلىۋاـىلىتاسـ

.ۋتانرولەدەج

،ىشنىنو قىدماعوقـ ،پىرىتسىيۇىدرەتشۇكـ
ىدراتقاتسىق-لىۋا ەگۋتيەكروكــــــ ىدنىرادـــــ
ۋتيەشۇكىدۋلوبكەرىتنانىعاج
ىدراتقاتسىق-لىۋا ادۋراقتانىسايگەتارتسۋتيەكروكـ

ۋاسۇتـانىۋمادڭىدرالىدنىراد نىتالوبـ ،ىدرەلىگرەدەكـ ـ

زوسء ،قوجـ ىدۋشانىلاتيپاكىشۇكمادا.كەرەكۋيوجـ

يادڭام ،پىيوقـاعنىروىدلاـ لىقاــ ،ىتتاساراپ-ـ ـــ

ـسىلىكرىنىسانراۋزىكتەجاعلىۋاىدۋراقساب،ىناكينحەت

ىدرالىدنىرادىتكىلىگرەجپوكەدىتپىتء،پىرىدنەدزىس

.ۋلىبءانالادياپنادرالىدنىراد،پىرىدلىتەج

اشاڭاج(1) كىتپىساكـــــ ىدرالاۋراشــــ شۇكــ الاســ ــ
ۋرىدلىتەج ،پىتانروياپپاجنىمىزۇتءاۋراشكىتپىساك.ــ
قىتتاساياسـىتسەكياس ۋرىدنەدلەمەكـىنەيۇجـ ـاشاڭاج.ـ

كىتپىساك ىدرالاۋراشـ ۋرىدلىتەجـ نىسايرەنەجنيـ .ۋراقتاـ

كىتپىساكـاشاڭاج ڭىدرالاۋراشـ ىدمەكيـ ـىمىزۇتءۋقوـ

ىلىقرا ،اتروــ ىراعوجـ ـىعىلىشاۋراشلىۋاـىلەجەرادـ

كىتپىساك .ۋتەسروكۋادلوقـانىۋسانىتاقـانىۋتراعا-ۋقوـ

ۋەلەيبرات نىمزيناحەمــ ،پالاڭاجــ رالاۋراشـ كىتپىساكـ ـ

،ىۆيتارەپووك كىتپىساكـ ،ىماعوقـاكينحەتـ ىشاماتسابـ

ڭىدرەلىتكەيبۋسـىتقايسنىروپىساك ۋەلەيبراتـ نىسىمۇجـ

كىتپىساكاشاڭاجنىتەسەليۇاقتراش.ۋادلوقنىۋلاـەنىتسۇ

ڭىنىرەلىشتەمزىق-ىشسىمۇجقىشالاق-الاقىدرالاۋراش

ۋەدمە،كىلرەكتەنيەز ـنادزىساماتماققىدماعوقىتقايسـ

ـپىساكىدرەج-رەج.ۋاتساباعۋسانىتاقەنىمىزۇتۋرىد

كىت ەدرەدنىيۇتىدۋالاعابنىعاتاكىتپىساكڭىدرالاۋراشـ

.ۋرىدنالاتنىەگۋتەقانىس

)ادناسرەلەكىساعلاج(

ىرىكىپىگەدنىنوجۋراقتانىسايگەتارتسۋتيەكروكىدراتقاتسىق-لىۋاڭىتسەڭەككىتتەكەلمەم،ڭىنىتەتيموكقىلاتروپكج
( ەتتەب-3ىساب )
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