
ـتەداىعلىج-2020ـىنۇك-7ڭىديا-7
ىراعوجـىگەت پەتكەمـ ىشنىرىبءڭىنىناحيتمەـ
نەتسۇت.ـىنۇك نىرۇبـ قىدنويارـىلايمونوتۆاـ
ڭىنموكتراپ نىچـىيجۋشـ ىلايمونوتۆا،وگناۋچـ
ـوتۆا،ىيجۋشراسابنىروڭىنموكتراپقىدنويار
ڭىننويارـىلايمون ،رىكازتارىكوشىساعاروتءـ
قىدنويارـىلايمونوتۆا ڭىنموكتراپـ راسابنىروـ ـ
ۋقو،ىيجۋش ۋتراعا-ـ تەمزىقـ ڭىنىتەتيموكــ ـ
نيشڭىپيلــىيجۋش رالىلراتاقــ ــىجمىرۇءــــ
رىبءـىعادنىسالاق مىلوبءـ ەنىرەدنىيۇتناحيتمەـ
،ۋرىتسادمىيۇىدناحيتمە،پىرابـەكەج-ـەكەج
نەتتەدنى ۋناتقاسـ تەمزىق،ۋەدنىگزىت-ـ -ۋەتوـ
ۋرىدنادزىساماتماق ىدرەتتەمزىقـىتقايسـ ـىتقانـ
.ىدرەسكەت

ىراعوجـىعلىيب ساتۇتادنىناحيتمەپەتكەمـ
نويار ڭىم229ـاشنىيوبـ 93ـىشۋقو300ـ
ناحيتمە ،ادنىنويارـ ناحيتمە235ـ ەدنىنىيۇتـ ـ
.ىتسانىتاقاعناحيتمە

نىچ قىلالاقـىجمىرۇءـوگناۋچـ ـاترو-8ـ
،ىگەتپەتكەم ناحيتمەـىگەتپەتكەمـاترو-13ــ ـ
ەدنىرەدنىيۇت ناحيتمەـ ـنى،پالراشنىيادعاجـ
ـقانايتڭىنىرالاراشۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەد
ـلىرىتسادمىيۇڭىنىرەتسىناحيتمەەناجىۋنات
تەمزىق،ىۋ ۋەتوـ ۋرىدنادزىساماتماق-ـ ىتقايسـ
ىدراليادعاج نەمرەلرەكتەمزىقىراءـىتسىعۇـ ـ
ىدناحيتمەـىقشاعلاـەناج پىرەبـ ناققىشـ راءـ
لو.ىتسەلەمىگڭانەپسالىقىنەمىرالىشۋقوتلۇ
ناحيتمە ىدرەتتەمزىقەنىرەلرەكتەمزىقىرەتسىـ
مىلرۇعانا ڭاتاقــ نەپقىلىتتاعادجىادـ ،پەتسىـ ـ
ناحيتمە نەگرەبــ ڭىدرالىشۋقوــ ىدناحيتمەـ ـ
ۋاس ناما،تامالاس-ـ نەسە-ــ ىيانىشـەنىۋرەبـ
كىدلىپەك ناحيتمە؛ىدرىسپاتىدۋتەـ نەگرەبـ
نىرالىشۋقوتلۇراء نىسـ ەنەسلەبـىتسىياس-ـ
ڭە،پىلاـىسراق ـىدنەلەلۋاسىنەروىسقاجـ
ناتو،پىر نىتىمۇءـ اققىلاح،اعۋاتقاـ تەمزىقــ ـ
.ىدرىدناتتىباشاعۋاليابلەبەگۋتە

نىچ ناحيتمەـوگناۋچـ ادناعالراشنىيادعاجـ

يالىب پەتكەمىراعوج:ىدەتپىرادـاسابپەدـ
،ەسەرىسا،ڭىنىسابتوناعادڭىمناسـىناحيتمە
،ىداياسەنىسەددۇملوتءڭىدرالىشۋقوڭىلاق
ۋلوبىتپاۋاجاشنىراباققىلاحرالۋارات،رەج-رەج
نەتتەدنى،نەمىسايستيزوپ ۋناتقاســ ۋەدنىگزىت-ـ ـ
ـۋرىتسادمىيۇنىناحيتمەپەتكەمىراعوجنەم
ـىدنالىتقاننىگىلىشرەكپاۋاجڭىتقاجراءـىعاد
ڭە،نەممەشلوىراعوجڭەىدرەتتەمزىق،پىر
ڭاتاق نەپپالاتــ ىتتاعادجى،يەلىرەكشىـ ىراءــ
رالىشۋقونەگرەبناحيتمە،پەتسىەدرۇتىتقان
ـناماڭىنىرەلرەكتەمزىقىرەتسىناحيتمەنەم
نەمـىعىد ىراعوج،انىعىتتامالاسـ پەتكەمـــ ـ
ـلوبىتپىتراتء،ىتقىنرو،زىسپىۋاحڭىنىناحيتمە
كىدلىپەكـىيانىشـانىۋ نەتتەدنى.كەرەكۋتەـ
ۋناتقاس ىدۋەدنىگزىت-ــ يادىعاديوـ ،پىرەگيـ ـ
ەنەد،ۋرىدنادزىسراراز،ۋالازات نىسارۋتارەپمەتـــ
ىكسام،ۋەشلو قىلارا،ۋتراتــ ۋاتقاســ ىتقايسـ
ۋناتقاس ـناتقانايتڭاتاقنىرالاراشۋەدنىگزىت-ـ
ۋناتقاسـىگەتكەبزىتـىپلاج،پىرىد ۋەدنىگزىت-ـ
نىراتپالات يەجگەــ ۋرىدنەلىليەجگەت-ـ كەرەكـ .ـ
تەمزىق ـنالىلاپاسىدۋرىدنادزىساماتماق-ۋەتوـ
ىدلىۋش،ۋرىدنەدزىسسىلىكرىـىتسانىتاق،پىرىد
قىزا،ۋەدنىگزىت كىلۇت-ـ ـمە،ىگىدزىسپىۋاحـ
قىلۋاسنەد،ۋەد ـنادزىساماتماقىتقايسۋاتقاسـ
،پىرەگييادىعاديوتايقۇمنىرەتتەمزىقۋرىد
ىلياج،زىسپىۋاح ۋرىتساتپىلاقنىساتروناحيتمەـ
قىدنىيادۋرەبپەتوتاعيادعاجلىعۇش.كەرەك
نىسابوج ىراعوج،پىرىدنەدلەمەكــ پەتكەمـــ ـ
نىرەتپىتراتتەمزىقىعادنىنىۋبراءڭىنىناحيتمە
ىعات ىعات،پالالاسادــ رەد،پىرەسكەتادـــ ــ
ەدنىزەك ـلو،پىرەسكەتىدرالۋالڭاس،ۋەتتەرـ
ىدراتقىلىق نىبىتراتءناحيتمە.كەرەكۋرىتقىلوتـ
ىپلاج،پىتياتاق ـنىگزىتىدۋراقسابـىتسىرابــ
راء،پىتيەشۇكىدۋەد زىسىپاقىدنىۋبـ ـشۇـ
،پىتياتاقنىسىرابىرەتسىناحيتمە،پىرىتسات
ناحيتمە ناحيتمە،نىليتسـ ،پىتياتاقنىبىتراتءـ
ىلرۇتءراء قىلاراقـــ ىدرەتتەكەراــ كىدلونــ ـ

نەپكىلىدمىزوت ىتقاجرىبءڭاتاقـاشنىيوبڭازـ
نىزاعاقناحيتمە،ۋلاسەگنوجىتقاج-ناج،ۋتە
ڭىنناحيتمە،پىتياتاقنىلەكتواپاسڭىدۋرەسكەت
ڭىنىسىراب،ەنىۋتولىداء ـيتان،انىۋلوبايراجــ
ڭىنىسەج كىدلىپەكـىيانىشـانىۋلوبارۋتـ ۋتەـ
ىدناباتاعۋادلىباقىشۋقوايراج-قىشا.كەرەك
ڭىتتەكەلمەم،پىلوب ىتاساياسۋادلىباقىشۋقوــ
نەم ۋادلىباقـىشۋقوـ ـاقتاڭاتاقنىراپسوجـ
قىلىدمىلوت،پىر پالات،پىتيەشۇكىدۋرەسكەتـ
نىسەتسەك ـىلاپاسىدۋەتوتەمزىقـاعۋرىتلوتـ
ىدۋادلىباقـىشۋقو،پىرىدنال ۋالىقابـ ـساب-ـ
ـرەتتەكەراىشياقەگەجەرە،پىتيەشۇكىدۋراق
ـترانىنىپرەسۋتەىتقاجرىبءپىرەسكەتىد
قىتتاساياس،پىرىت ىتكىلىشكەتەج،ىتتىگۇـــ ـــ
ناحيتمە،پىتيەشۇك نەگرەبــ رالىشۋقوـ نەمـ ـ
ىدرالانا-ـاتا ـرەكپاۋاج.كەرەكۋتەزىسڭالاـ
ڭىتكىلىش نىۋناتقانايتــ ۋتيەشۇكـ راء،كەرەكـ ـ
موكتراپـىلەجەراد رەجىتساراقتەمىكۇنەمـ
نىگىلىشرەكپاۋاج مىكرا،پىلاەنىتسۇيامىجلۇبـ
نىگىلىشرەكپاۋاجزوء مىكرا،ىۋلىبءــــــ زوءــ
نىگىلىشرەكپاۋاج مىكرا،ىۋالاقراـ ـپاۋاجزوءـ
نىگىلىشرەك ۋتراعا-ۋقو،ىۋتەاداـ كىلىشمىكاـ
ىۋارات تەدنىمـ سىمۇجـ نىسىلوبءـ ،پالاشاـ ـ
نەپقىلىتتايقۇم نىرەتتەدنىمـ ـىشرەكپاۋاج،پەتوـ
نىرەتكىل ـياسزىعىترالۋاراتىتسىتاق،ىۋتەاداـ
ەسەكياس،پىسەك پىسەلرىبــ ىراعوج،پادلىميقـ
پەتكەم ڭىنىتەمزىقـىناحيتمەـ ىتسىبات،ىتتاسءـ ـ
.كەرەكىۋتەكىدلىپەكىيانىشانىۋلادنىرو

تارىكوش اترو-23قىلالاقىجمىرۇءرىكازـ
ـۇتناحيتمەىگەتپەتكەماترو-4،ىگەتپەتكەم
ەدنىرەدنىي ناحيتمەـ نىيادعاجـ ىدالراشـ لو.ـ
يالىب پەتكەمىراعوج:ىدەتپىرادـاسابپەدـ
-اتا،ىداياسانىسابتوناعادڭىمناسـىناحيتمە
رالانا رازانـ ماعوق،پىرادۋاـ لىڭوكـ ىدەلوبـ .ـ
ىراعوجـىعلىيب پەتكەمـ نەتتەدنى—ىناحيتمەـ
ۋناتقاس ـنىيادعاجۋرىدنالىيادۇىدۋەدنىگزىت-ـ
رىبءـىعاد پەتكەمىراعوجـەشكەرەـىكتەرـ

،پالىتقان،پىتياعىنىتكىلىشرەكپاۋاج.ىناحيتمە
ىتسىتاق ڭىدرالۋاراتـــ ەسەكياسـ پىسەلرىبــ ــ
نىۋادلىميق ناحيتمە،پىتيەشۇكـ ـىگەدنىزەكـــ
ـىدناتقانايتياپپاجنىرالاراشتەمزىقـىلرۇتء
،زىسپىۋاحڭىنىناحيتمەپەتكەمىراعوج،پىر
ىتتاسء،ىتقىنرو ۋتەكىدلىپەكىيانىشانىۋلوبــ
كەرەك نەتتەدنى.ـ ۋناتقاسـ ىدنىسۋەدنىگزىت-ـ
ىدۋاقرا پاتقىمـ نەتتەدنى،پىتاريشـ ۋناتقاســ ـ
ڭاتاقەناجپاساجىليەجگەت-يەجگەنىسابوج
پەتوتلىعۇشاعرالاعيقونىسوت،پىرىدناتقانايت
رىبء،ۋرەب ىتقاجــ قىدنىيادۋتەــ نىسابوجـ ـــ
ناحيتمە،پىرىدنەدلەمەك اۋاادنىرادڭالاــــــــــ
ىدۋرىدنادزىسراراز،پىرىتساملا ،پىتيەشۇكـــ ـ
يادىعاديوىدۋرەسكەت،ىدۋالىقابـىتقىلۋاسنەد
نىرادنىۋبۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنى،پەتسى
يەجگە ـناتقانايتىتقان،ۋرىتساليوىليەجگەت-ـ
كەرەكۋرىد ناحيتمە.ـ نىگىدزىسپىۋاحـ ىتقىمـ
ناحيتمە،پىرەگي ناحيتمە،نىليتســ نىبىتراتءــ
مىلرۇعانا ناحيتمە،پىتياتاقـ ىلرۇتءڭىنىرەتسىـ
ىيانىشەنىگىدزىسكىتلۇمڭىنىنىۋبنەمىبىتراتء
كىدلىپەك لادا،لىداء،پىتەـ ناحيتمەـ نىيارـ ـ
رىبراء،پىرىتساتپىلاق ڭىنالابــ ەگەجيتاناشاماتـ
ۋتەج نانىياروـ ڭەتـ كىدنىكمۇمەنىۋنەتكىلىگيـ
ۋاساج كەرەكـ ناحيتمە.ـ ىتسانىتاقىگەدنىزەكـ
ناحيتمە،ۋرىتسادمىيۇ نەگرەبــ ڭىدرالىشۋقوـ ـ
قاتاج ،ىگىدزىسپىۋاحۋس-سانەمىعىلازاتـ
قىلايگولوروەتەم نانىياراۋاـىتتاپاــ الانىدلاـ
ـاماتماقىدۋادماقنەمرتكەلەەناجۋرىدناتقاس
زىس ىدرەتتەمزىقـىلرۇتءـىتقايسۋتەـ رىبءـ ـ
ساتۇت پالراپسوجـ ناحيتمە،پەتسىـىسقاجـ ــ
ـروناحيتمەىلياجاعرالىشۋقوڭىلاقنەگرەب
نىسات سىناليابڭىدرەتپەتكەم.كەرەكۋەلرىزاـ
نىمزيناحەم ىدرالىشۋقونەگرەبناحيتمەەناجـ
نەمماعوق،پىتيەشۇكىدۋەتكەتەجقىلاكيحيسپ
ـامناعرادۋارازانرالىشۋقونەگرەبناحيتمە
ىراعوج،پىرەبپاۋاجەدنىزەكرەدەگرەلەلەس
ىتتاسء،ىتقىنرو،زىسپىۋاحڭىنىناحيتمەپەتكەم

.كەرەكۋتەكىدلىپەكىيانىشەنىۋلىرۇج
نيشڭىپيل قىلالاقـىجمىرۇءــ ـاترو-19ــ
پەتكەم نەپـ قىلالاقـىجمىرۇءـ ـەيبراتـەنەدـ
ـيتمەەدنىنىيۇتناحيتمەىگەدنىبەتكەمتروپس
ناح نىيادعاجـ اسابپەديالىبلو.ىدالراشـ
ىدەتپىراد قاقسا:ـ نەتتەدنى،پاتقاسىدرەگىجـ
ۋناتقاس ناحيتمە،ۋەدنىگزىت-ـ ،ىگىدزىسپىۋاحــ
ـسۋەتوتەمزىقاعرالىشۋقونەگرەبناحيتمە
اشنىراب،نەپقىلىتپىياباشنىرابىدرەتتەمزىقىتقاي
نەپقىلىتتاعادجى يادىعاديوــ ىراعوج،پەتسىـ ــ
پەتكەم ەناجاعۋناتقاسنەتتەدنىىعادنىناحيتمەـ
ڭىنناحيتمە زىسكىتلۇم،ىتپىتراتء،زىسپىۋاحــ ــــ
انىۋلوب شۇكــ الاسـ كىدلىپەكـىيانىشـ ۋتەـ
كەرەك ەدنەگرىكـاعڭالا.ـ نىسارۋتارەپمەتەنەدـ
ناحيتمە،ۋەشلو نىڭالاــ اۋا،پالايسكەفنيزەدـ ــ
ۋرىتساملا نەتتەدنىـىتقايسـ ۋناتقاسـ نىتەمزىقـ
ىتقىلىعڭىت ىسقاجـــ اشاۋا،پەتسىــ ناحيتمەــ ـ
ەدرۇتـىلەيۇجنىرادڭالا ناحيتمە،پىنالادياپـ ـ
نەگرەب ىرەتسىناحيتمەنەمرالىشۋقوڭىلاقـ
ڭىنىرەلرەكتەمزىق ڭىنىرىموءەناجـانىعىتتامالاسـ
.كەرەكۋتەكىدلىپەكـىيانىشـەنىگىدزىسپىۋاح
ناحيتمە ناحيتمە،ڭىنىۋارۇســ ڭىنىزاعاقــــ ـــ
ناحيتمە،ىعىلايپۇق،ىگىدزىسپىۋاح نىرەتسىــــ ـ
ۋراقساب نىرەتتەمزىقـ ڭاتاقـ ـەگييادىعاديوـ
رىبراء،پىر ڭاتاقىدنىۋبـ ۋالىقابـ ۋراقساب-ـ ـ
كەرەك ناحيتمە.ـ ناحيتمە،نىليتسـ نىبىتراتءــ ـ
ڭىنناحيتمە،پىتياتاق ۋاعروقىيانىشنىگىدلىداـ
كەرەك تەمزىق.ــ ۋەتوــ ۋرىدنادزىساماتماقـ ــــ
نىتەمزىق ناحيتمە،پەتسىىسقاجنەپشۇكرابـ
نەگرەب قىلاكيحيسپـاعرالىشۋقوـ ۋەتكەتەجـ نەمـ ـ
قىلراتينامۋگ ىتقىلروقماقـــ ناحيتمە،پىتيەشۇكــ ـــ
ىتپىتراتء،زىسپىۋاح،پاعروقەدنىنامنىشنىبىتراتء
.كەرەكۋرىتساتپىلاقەگرىبنىساتروناحيتمە

ىلايمونوتۆا نويارــــ نانىرالىشسابـ يۇشــ ـ
ۋاج،ڭۇرياح ناشڭيمڭاۋ،ڭيچــ رالىلراتاقـ ـ
.ىدالراشنىيادعاجناحيتمەەگرىب
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زىمىشلىتء نيلنۇچڭاۋـــــ ىديالراباحــ .ـــ
ىنۇك-8ڭىديا-7 قىتقامياــ ڭىنموكتراپــ ــ
قىتقاميانيبەۋشـىيجۋش موكتراپـ رەلەشۇمـ ـ
نەگلىتيەڭەك( نىسىلىجامء)ـ پىراقسابـ ،پىشاـ ـ
اۋحڭۇج« قىلاحـ ڭىنىساكيلبۋپسەرــ ـىگزىگەنـ
نىڭاز ەدنەموت(»ــ ىگزىگەن«ـــ پەد»ڭازــــ
پىلىتراقسىق ىدنىلاـــ ،ىدنەريۇ،ىدزىكتەج)ـ ـ
ـيموكىتقارۇتموكتراپقىدنويارـىلايمونوتۆا
ىتەت نەگلىتيەڭەك(ــ ڭىنىسىلىجامء)ــ نىحۋرــ ـ
ـنەلىتكەيادڭىدزىمىعاميا،ىدنەريۇ،ىدزىكتەج
.ىتسادلىقانىرىكىپۋرىدناتقانايت،ۋرىد

ـقاميا:ىتتەسروكپاتاىدرالانىمسىلىجامء
،ەسەرىسا،رالرداكىلايتراپىلەجەرادراءـىعات
،پىتيەشۇك»ىدمىناتتروتء«رالرداكـىشساب
تروتء« ىدمىنەسـ ـروقىنىكە«،پەدمەكەب»ـ
ىدۋاع نەپقىدلىشاماتساب،پادنىرو»ـ ـىگزىگەنـ
ىگزىگەن،پىنەريۇىدڭاز ،پىنۇسيوبـاعڭازــ
ىگزىگەن ىگزىگەن،پاعروقىدڭازـــ ىدڭازــــ
ىگزىگەن،پىنادلوق ىگزىگەن،پەلرەتساقىدڭازـ
ڭىنڭاز نىلەدەبـ كىتسيلايستوس،پىتالىراعوجـ ــ
نەمڭاز ،ىرالىشۋناتسۇلاداڭىدۋلاسەگنوجـ
ىرالىشۋاعروقىدنابات،ىرالىشۋنۇسيوبـىلاناس
نىسەيبرات-تىگۇۋنەريۇىدڭازىگزىگەن؛ۋلوب
مىلرۇعانا ىگزىگەن،پىتيەشۇكــ نىحۋرڭازــــ ـ
ـلاجنىرەدمىلىبڭازىگزىگەن،پىرىدنەلەلۋاس
ىعاتقاميا،پىرىتسالىپ نەمىرالرداكتلۇراءــ
ڭىناراقۇب ىگزىگەنــ نىمىناتڭازــ نانوـ ىراـ
تلۇراءىدۋنۇسيوباعڭازىگزىگەن،پىتيەشۇك

ـياەنىتەكەراىلاناسڭىناراقۇبنەمىرالرداك
ىتقاميا،پىرىدلان ياپپاجــــــــ نەمڭازـــــ ـــ
ەگنوج ڭىتقاميا،اعۋلاســ ماعوقـــ ـىعىلىتقىنروـ
ىدنەمراپەگۋتەلىرەگلىنىعىتشىنىتىدنايابنەم
.كەرەكۋەلرىزاشۇكىشۋاعزوق

سىلىجامء ىدرالانىمـ لىيب:ىدەتپىرادـاسابـ
قىدلىجسەب-7« ڭىدۋرىتسالىپلاجڭاز»ــ ڭەــ
ىدرەتتەمزىققىدنىيادـىلرۇتء.ـىلىجـىعڭوس
راب »قىدلىجسەب-7«،پەتسىىسقاجنەپشۇكـ
ۋرىتسالىپلاجڭاز ڭىنىتەمزىقــــ نەپسىباتــــ ـــ
انىۋلاتقايا كىدلىپەكـــ كەرەكۋتەــ يساياس.ـ ــ
ىديەگڭەد ڭىنايتراپ،پىتالىراعوجـ ياپپاجـــ ـ
انىعىلىشساب ىدناباتــ ،پىلوبـ كەزوـىتقىلاحـ
ىدناباتـەگۋتە ڭىنايتراپ،پىلوبــ يساياســــ ـ
نىسىلىرۇق ىدۋتيەشۇكــــ ىپلاجــ ڭىتقىلاحــ ـــ
ىدڭاز،ڭىنىۋنۇسيوبـاعڭاز ڭىنىۋرىتسالىپلاجـ ـ
ـىشادنىرادنىۋبىسياقراءنەمىسىرابساتۇت
ىيان قىدمىيۇ؛ۋرىدناتقانايتــ ىتقىلىشسابــــ ــــ
تەمزىق،پىتيەشۇك نىگىلىشرەكپاۋاجــ ـىيانىشـ
ڭەت،پىراقتا ـنىتىروقڭىدرالۋاراتىلەجەرادــ
پىرەسكەت،ۋالىد پىزىكتوــ ڭىنىتەمزىقۋلاـ ــ
ىپلاج،ەنىۋلىرۇجـىتپىتراتء قىلاعلۇتــ ناتقاجـ ـ
ـىلىدمىنوتەمزىق؛ۋتەكىدلىپەكەنىۋەلىرەگلى
نامءـەنىگ ىدمىنوء،ىتقان،پىرەبـ -ۋەتتەرــ
ۋتەزۇت نىرالاراشـ ـتوپىرەسكەت،پىيوقاعلاـ
پىزىك ڭىنىتەمزىقۋلاـ ىسقاجــــ ىدراتقاجــ ــ
زىسلاء،پەدمەكەب ىدراتسۇتــ ۋاتقىلوتـ نىلورـ
)ەتتەب-2ىساعلاج(؛ۋرىدنەلەلۋاس

ىدرەسكەتنىتەمزىقىناحيتمەپەتكەمىراعوجەدىجمىرۇىرالىشسابنويارىلايمونوتۆا

،انىعىتتامالاسنەمىعىدناماڭىدرالىشۋقوناعرىسپاتناحيتمە،پەتسىىسقاجنەپپالاتڭاتاقڭەەناجنەممەشلوىراعوجڭەىدرەتتەمزىق
كەرەكۋتەكىدلىپەكىيانىشانىۋلوبىتپىتراتء،ىتقىنرو،زىسپىۋاحڭىنىناحيتمەپەتكەمىراعوج

ىراسقىبوق لۇعڭومـ ڭىنىنادۋاـىلايمونوتۆاـ نەتكىتسىڭەك،پىلوبىسقاجىۋسوءڭىتسىعابنۇك،اتقامقىلۋمڭىم108نەككەـىلىۋاـىتحاشـ
.ىدارىدناقنىرىيەمزوكيەتتەرۋسىلۋايوبياممەكروكياجنىگەقاتياب،زىڭاساراق

ڭيتڭاۋ،وبنىۋزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ياجنىگەمەكروكىسىنىروك

.ىياجنىگەمەكروكىسىنىروكڭىنىلىۋاىتحاشىگنۇك-1ڭىديا-7

ىتشانىسىلىجامء)نەگلىتيەڭەك(رەلەشۇمموكتراپقىتقاميا

كەرەكۋتەلىرەگلىىدۋلاسەگنوجنەمڭازىتقاميا،پىتيەشۇكنىسەيبرات-تىگۇۋنەريۇىدڭازىگزىگەن
كەرەكۋاعروقىناتروقىلايگولوكە،پىزىكتەجلوقلىتابەنىسىڭەجڭىنىساقياشۋلالاماقنادۋلاسەگنوجىنوەناجۋناتقاسنادۋناتسال
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ىتكىلىكە ،پالامياجـــــ ـــ
تاحنۇء ەگزىمەشكەتـــ ــــــــــــ
!زىڭىلىسوق

راباحىدزىڭام

نىقلوتتاقاراق:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

ىدراقتاىدرادناسىننىعاش،ىتتىمادنىعىلىشمىعابرەتپەك،ىتتاراجەگەداكىنالۋا

ىتتاراجەجيتانىلۋەلەنەدرەتسىمىرىگ-ىشىكىعاتسىقرىگڭۇاراقىگنەموت

زىمىشلىتء ۋايـــ ىديالراباحڭيمـ .ــ
قىتقامياـىنۇك-8ڭىديا-7 قىلاحـ
تەمزىقـىياتلىرۇق -2020ىتەتيموكـ
نىسىلىجامءـىكتەر–2ـىعلىج .ـىتشاـ
قىتقاميا قىلاحــ تەمزىقـىياتلىرۇقــ ـ
ڭىنىساپپۋرگقىلىشسابايتراپىتەتيموك
راسابنىرو،ىيجۋش ىسىشۋرەگڭەمـــ ــــ
ۋوح يۇحڭيشـ ىدراقسابـىتسىلىجامءـ
.ىدەليوسزوسءىراء

سىلىجامء نەمىدلاـ نۇكسىلىجامءـ
نىبىتراتء پىلاساقسىۋاد)اقسۇنابوج(ـ
نانو،ىدادلۇقام ڭوســــ ڭىتقاميا«ـ ــ

ىعلىجـ2019 ناعاشروقـــ ــاتروــــ
ۋاعروقىناتروناعاشروقنەمىيادعاج
ڭىنىساناسىن ىيادعاجۋلادنىروـــــــ ــــ
ـۆا‹ڭىتقاميا«،»نىتەمىلامىگەدنىنوج
ىعاتقاتسىقـلىۋاڭىننويارـىلايمونوت
ىدرەليەدەك ۋتەدنەكرو،ۋەدلەمەيۇســ ــ
نىسەجەرە ۋراقتاـىتكەياد›ــ ـىيادعاجـ

ىگەدنىنوج نىتەمىلامـــ ڭىتقاميا«،»ــ ــ
ۋرىدنادزىسماقىدۋەدمە ىتەمزىقــــ ــــ
ڭىتقاميا«،»نىتەمىلامىگەدنىنوجىيادعاج

ڭەتـىعلىجـ2019 ـانىزاقـىلەجەرادـ
اداقسابەناجىۋلىراقتاڭىنىبەسەـەجەم
قىلانىزاق سىرىكــــــ ىتسىعىشـــ ـــــ
قىلانىزاق ۋالىقابـ ىگەدنىنوجىتەمزىقـ
.ىداراقەناجىدادڭىت»نىتەمىلام

قىتقاميا قىلاحـ تەمزىقىياتلىرۇقـ
ڭىنىتەتيموك ،يۇحڭيشۋوحنانىرالىشسابـ
كىرەس رۇنيام،كەبزاروــ ،ناقاجــــ ــ
ناملەت اللوديعاسـ تروتءەكەج-ەكەجـ
.ىدەليوسنىزوسءۋاراقىنامادناياب

نەتسىلىجام نىرۇبـ قىلاحقىتقامياـ
ىياتلىرۇق تەمزىقــــ ڭىنىتەتيموكــ ــــ
ىرەلەشۇم ەمرىيۇــ پاتسابــ ـىتسىتاقـ
اتپىرىقاتىلۋانراپىراباعرالالاق،نادۋا
ۋرەسكەت ۋەتترەز-ـــ ەناجــ ۋراقتاڭازـــ ـ
نىۋرەسكەت ىتسىلىجامء،پىزىگرۇجــ ــــ

.ىدروكقىدنىيادقىلوتاعۋشايادىعاديو
سىلىجامء ىدرالانىمـ :ىدەتپىراداسابـ
قىلايگولوكە تەينەكروـــ ىسىلىرۇقــ ــ
ڭىتقىلاح ڭىتتلۇ،انىتۇق-سىرىــــ ــــــ
ڭىتقىلاح،ىداياسـانىعاشالوب ،ىگەلىتـ
ڭىتترۇج ىۋالاقـ ىسەمەكەمكىلىشمىكا.ـ
ەناج ىتسىتاقــ رالۋاراتـــ ىنايگولوكەـ ــ
اعۋمادلىساج،اعۋيوقـاعنىروـىعڭىدلا
ىدناباتـىتساعلاج يەتتيت،پىلوبـ ەدــ
،پىلاسشۇكزىسكىدزۇ،يامىسڭاسوب
نەممادا ڭىتتاعيباتــ ىدمىساراجــــ ـــ
ڭىنىۋماد ،پىرىتساتپىلاقنىيادعاجاڭاجـ
ىتپىتءىۋات،قىشاەدـىتپىتءـىناپسا
ىۋس،لىساجەد قىنۇتەدـىتپىتءــ ـ
سەلۇڭىتاعۋرۇقياتاعابراتىتكىروك
ۋسوق كەرەكـ نەتكىليەدەكـەتكەزەك.ـ ـ
لاماقنادۋتلىرا ساقياشىشۋشەشۋلاـ
كىلىشمىكاەدرەجىعادلا،ىتتوءەنىڭەزەك
ىسەمەكەم ڭىتقامياــــ ىدرەليەدەكــ ــ

ۋتەدنەكرو،ۋەدلەمەيۇس نىتەمزىقــــ ـــ
يەلىرەكشى لىۋا،پىتەلىرەگلىــــ -ــــ
ڭىدرەليەدەكـىعاتقاتسىق نەتكىليەدەكـ
نىۋناتتاقۋا،پىلىرا لىيب،پىتەدلەدەجــ
نەملەلىكۇبڭىناراقۇبيەدەكىعاتقاميا
ەگرىب ياپپاجــ كەلەگڭودــ ـىتتەلۋادـ
كىدلىپەكىيانىشانىۋاتساتماداقـاعماعوق
يەدەكىراءۋتە ڭىدرالالاق،نادۋاــ ــ
لىۋا،ڭىنىعىلىشاۋراشلىۋا ڭىنىراتقاتسىق-ـ
نىۋنادنامازىسو ۋرىساەگەزۇجپەدنىترىبـ
.كەرەك

سىلىجامء :ىتتەسروكپاتاىدرالانىمـ
لىج ىسەمەكەمكىلىشمىكا،ىرەبنانىسابـ
نەم ىتسىتاقــ رالۋاراتــــ نەتتەدنىــ ــ
ۋناتقاس ىدۋەدنىگزىت-ــ ىدۋرىدنالىيادۇـ ـ
ۋتەلىرەگلى ادنىتراشــىعلاـــ ىنىتلا«،ـــ ـــ
ۋرىتقىنرو ىنىتلا«،»ــ زىساماتماقــ »ۋتەـ
نىتەدنىم زىعىتـــ ۋاقراــ ساتۇت،پىتەـ ـــ
زىسكىدزۇڭىنىرەتتەمزىقىلرۇتءڭىتقاميا

.ىتتەلىرەگلىنىۋسۇتءاعمىلانيازىسۋاقا
:ىدەتپىراداسابىدرالانىمسىلىجامء
قىلانىزاق -ەمەكەمــىتەمزىقۋالىقابـ
نەمرادنىرو ىدرالرداكــ ۋالىقابــ ـــ
قىتقاميا.ىلىساتءىدمىنوءڭىدۋراقساب
قىلانىزاق ۋالىقابــ ىرالۋاراتـ قىلاراقـ ـ
ۋەتسى تانايق،نىرەتتەكەراـ ،ۋەتسىــ ـ
ۋسەتكىرىش ىدرەلەلەسامـىتقايسـ رەدـ
،پەدنىگزىتەترەەناجپاقيابەدنىزەك
انىزاق اكيمونوكە-ــ نىبىتراتء-ڭازــ ــ
نىسىلىرۇقكىتكاپ،ىليتسايتراپ،پىتياتاق
ڭىتتەكەلمەم،پەبەج اكيمونوكە-انىزاقـ
ىرەلەجەرە-ڭاز نەمـــ ەمەكەمــ -ــــ
ڭىدرادنىروپىساك،ڭىدرادنىرو -ەجەرەـ
نىرەدمىزۇت تەكەلمەم،پاعروقـىيانىشـ ـ
لام ڭىنىكلۇم-ـ -پىش،ەنىگىدزىسپىۋاحـ
نىنۇق،انىۋاتقاسنىنۇق،انىۋاپقىشىساعرىش
.كەرەكۋتەكىدلىپەكىيانىشانىۋرىتترا

سىلىجامء قىلاحـــ ڭىنىياتلىرۇقــ ــ

ىگەتكەزەك ىدنىيۇتءـــ نىرەتتەمزىقــ ــ
.ىدرىتسالانرو

قىتقاميا ڭىنموكتراپــ ،ىسەشۇمــ ـ
كىلىشمىكا ڭىنىسەمەكەمــ راسابنىروــ ــ
قىتقاميا،ڭايچيۇگەۋشـىيلاۋ ۋالىقابــ -ـ
ىلەجەراداتروقىتقاميا،ڭىنىتەتيموكۋرەسكەت
قىلاح ەشمىلوبنەمىسەمەكەمـىتوسـ
ڭىنارۋتارۋكورپ ،ىرالىتپاۋاجـ قىتقامياـ ـ
قىلاح ڭىنىتەتيموكتەمزىقـىياتلىرۇقـ
ىسياقراء ،امراقسابــ ڭىنىرەلەسڭەكــ ــ
ىسياقراء،ىرالىتپاۋاج قىلالاق،قىدنادۋاـ
ڭىنىرەتتەتيموكىتقارۇتىياتلىرۇققىلاح
ىرەلىشۋرەگڭەم قىلىشسابايتراپـەسەمەنـ
ڭىنىساپپۋرگ راسابنىرو،ىراليجۋشــــ ــ
،ىرەلىشۋرەگڭەم ىعاتقامياــ ـىتسىتاقــ
ۋارات(ڭىدرادنىرو ،ىرالىتپاۋاجىگزىگەن)ـ
رىبء مىلوبءـ ،كىتتەكەلمەمـ ىلايمونوتۆاـ
ىرەدلىكاۋڭىنىياتلىرۇققىلاحقىدنويار
.ىتسانىتاقياتترىسەكسىلىجام

ڭىشۋاگڭاۋزىمىشلىتء

كەشەۋاش ىعىشالاقڭۇگراـىسالاقـ
انىڭامالاقىعاتسىقرىگڭۇاراقىگنەموت
ناقسالانرو قاتسىقــ كىلىشنىگەىراءـ ـ
كىتۆيت،قاتسىق زاىرەج،پوكىماداـ
نادۋم6انىسابىسىك،پىلوبقاتسىق
اناع كىتسىگەــ رەجــ ىدەلەكارۋتـ .ــ

كىتسىگەۋم4500 يەدلەگۇتـەگرەجـ
پىتالىشمات ىسىعلىرۇقۋراۋســــ ــــ
لىتانرو ىسو،ناعـ ڭىدرەجـىتقارۇتــ ـ
نىمىنوء ۋرىتتراــ ـىتسىرىكـىلىقراـ
،ناعاملاقىگىدنىكمۇمڭىدۋتالىراعوج
قاتسىق ڭىنىرادنىعرۇتـــ نىسىرىكـــ ــ
ىدناياب ۋرىتتراـ ،قوجزوسء،نىشۇءـ
.ىدەلەكارۋتاعۋرىتساراقلوجڭىت

لىج نانىسابـ ىرەبــ ياتاعابراتـ ـ
قىتقاميا ،ڭىنىسەسڭەكتاتشموكتراپـ
قىتقاميا اعموكتراپــ ەتوتــ ىتساراقــ ــ
قىتقاميا،ڭىنىتەتيموكتەمزىقرادناگرو
لىزىق ڭىنىماعوقتسەركـ اتقاتسىقــ ــ
نىتارۇت ەپسەلرىبــ تەمزىقــ ـىتەرتاــ
قاتسىق نىرادنىعرۇتـ سىمرۇتىتتىقاب«ـ
نەپسەرۇك ىدەلەكـ سىمرۇتاشامات«،»ـ

نەپكەبڭە اعۋتانرونىمىناتسۇ»ىدەلەكـ
نەمۋەتكەتەجـەنەسلەب ىشىك،ەگرىبـ -ـ
مىرىگ ىدرەتسىـ ەدنىتەرسىءىرىءـ ـ
ەجيتان،پىرەگي كىلىدمىنو،پىراعىشــ ـ
.ىتتاراج

ادياپلومنادالۋانىعاش
ىتتاراج

لىيب تەمزىقاديا-4ــ ــىتەرتاــــ
قىلراب سىنوكوكەديۇـ رابـىساشقابـ
الۋا،پىلوب نىعىلىشاۋراشــ اعۋتىمادــ ــ
ىليالوق اديالا،نىگىدنەكەــ ـەنىرىبيەكـ
سىنوكوك ڭىدرەلرەجيەك،نەمىنەگلىگەـ
.ىدياقيابنىناقتاجسوب

نىرالىسابتوىتەرتاتەمزىقنەمىنوس
سىگەت تىگۇپالاراــــ ،پاساجــ ــــ
ىتكىلىشپوك انىرالاشقابـــ سىنوكوكــ ــ
ىدارىدلىمۇجـەگۋگە ىنىعرۇتقاتسىق.ـ
ڭۇسڭاۋ نىگىلىگيڭىنىسوـەنىمي-ـ
.ىرىبءڭىدرەدنەگروك

ڭۇسڭاۋ نىف3ڭىدي-ـ ىدرەجـ ـ
نىتيەلەي سىنوكوكـــ ىساشقابـــ رابــ ـ
لىيب،نىتالوب يەدلەگۇتـــــ ەگەداكــ ــ
ىتتاراج رىزاق.ــــ لىزىق،روديماپــ ــــ

ىرالرايق،قاشرۇب،شىرۇب ىسقاجــــ ــ
.ىدالانىۋاجڭىدزوك،پىسوء

ڭۇسڭاۋ نەككە«:ي-ــــــ ـــــ
.نىمنەكەىديەجيا7ىدمىسىنوكوك
يالىسو رىبء،ەدنەگەتپەسەــ ادلىجـــــ ـ
ەدنىمەك ادنىسالانياناۋي5000ـ ـاشقاـ
.ىدەد»نەكەىدەلەدمەنۇ

اعۋسىعۇ لىيب،ادناعاراقــ ـاتقاتسىقــ
ىتقارۇت نىتارىتوــــ ىسابتو209ـــ ـــ
انىرالاشقاب يەدلەگۇتــــ سىنوكوكــ ـــ
رىبراء،نەككە ىسابتوــ ناۋي5000ــ
قىتسىمرۇت تاجاراقــــ ىديەدمەنۇـــ ــ
ناقترا،ەدنەگەتپەسەپەد ىرەتسىرىكــ
.نەكەىداسانانناۋينويلليمرىبء

قاتسىق ايتراپــ ڭىنىساكيەچايــ ــ
يالىبــوگڭيچڭاۋــىيجۋش :ىدەدـ
ناننىيتـاشقا« نەگەمەتپەسە،ىدالارۇقـ
ىديەملىب ڭىنو.ــ اعزىمالۋا،ەنىتسۇـ ــ
نەككە ىتسىنوكوكــ زىسڭالاــــــ ــ
نەمۋنىتۇت زىماشقا،ەگرىبــ مەنۇادــ ـ
لۇب،ىدلوب ىكەنەپقورىبءادنىنىشــ
نايوق يادناقتاـــ ىدلوبسىءـىگيـ .ـ
ىتپەسەلۇب،اساملوبىتەرتاتەمزىق
پەلە زىسۋرەكسەـ ارىدلاقـ ىدەرەبـ ـ

.»زىبنەكە

ىتشارازاب،پىعابرەتپەك
ىگنەموت رىگڭۇاراقــ ڭىنىعاتسىقــ ــ
ىنىعرۇت ڭيچوگۋيلـــ رەتپەكـ رامۇقـ ـ
،ناج رەتپەكــ ادۋعابـــ ناجــانىدلاــ ـ
ىدياملاس نىرۇب.ـ كەتىدرەتپەكلوـ
ىرەدزەكلوس.نىتاعابنىشۇءكەمرە
رىبء ڭىنىرەتپەكـ ناۋي2.5ـىساعابــ
،اسلوب رىزاقــ ىساعابـ 200ەد50ـــ
.ىتتەجاعناۋي

نادلىج-2016 پاتسابــ رەتپەكــ ــ
ىرازاب ناعرابــ نىياســ انادناجــ ــ
نەگرەگيىتقىمنىياروادۋاس.ىتسۇتء
ڭيچوگۋيل قىلىشمىعابـ نىمەلوكــــ ـــ
.ىدرىسوءرەتپەك500لىيب،پىتيەڭەك

ىعنىقاج«:لو نادرادلىجــــ ىرەبـ ـ
لىج نىياسـ رەتپەكـ ،پىتاسـ ڭىم20ـ
ىعلىيب.مىدلەكپىزىگرىكسىرىكناۋي
مىسىرىك ڭىم40ــ ىدەتەجـاعناۋيـ »ـ
.ىدەد

نڭيچوگۋيل ڭىـ رەتپەكــ پىتاســـ ـــ
سىرىك نىنەگزىگرىكـ قاتسىقنەگروكـ
ناديا-4لىيبەدنۇجەيشـىنىعرۇت
پاتساب رەتپەكــ اعۋعابــ ،پىسىرىكــ ـ

رىزاق ڭىنىرەتپەكــ نىناســــ ـاق60ــ
.ىدزىكتەج

ڭىنڭيچوگۋيل ادنىعىدلىشاماتسابــ ــ
تەمزىقـەناج ڭىنىتەرتاـ كىلىشكەتەجـ
ناتقاتسىق،ەدنىۋتە لىيبــ 26ـىعاتـ
ىسابتو نۇجـەيشــ رەتپەكـىتقايسـ ـ
اعۋعاب رەتپەك،پىسىرىكــ رادنىتاعابــ ـ
ىنىيج رەتپەك،انىسابتو51ــ ىناســــ ــ

مىنوء،پىتەجـاع3000 رىبءـىنۇقــ ـ
.ناقسانانناۋيڭىم500نويلليم

نىعاش نەمرادناسىنــ قىلاحــ ــ
رۇت نىسىمـ ىدرىدنادزىساماتماقــ ــــ

ىگنەموت اراقــــ رىگڭۇـ ىعاتسىقـ ـــ
كەشەۋاش ڭىنىسالاقـ انىساپقاقسىعىشـ
ناقسالانرو ىساينەلS211.ـــ نەمــــ ـ
كەشەۋاش نىجلىبرودء-ــ ساتـ ـىلوجـ
ڭىتقاتسىق نانىسىعىشـ نىيەدـانىسىتابـ ـ
پىسەك ىقترىس،ىدەتوــ ىسانىتاقـــ ــ
ىليالوق ڭىتقاتسىق،اديالا.ـــ ـىكشىــــ
ىرادلوج تىقاۋقازۇـ ،يەملەدنوجـ ـ
قاتسىق تەبـ نەمـىسەنيەب-ـ قاتسىقـ
رىۋاانىسىرۇت-سىرۇجءڭىنىرادنىعرۇت
.نەگلەكپىزىكتەجناسقۇن

لىيب تەمزىقـــ -لىۋاــىتەرتاــــ

ۋرىدنەدلۇگـىتقاتسىق نەمىسايگەتارتسـ
ارىتساتشۇ ـىشنىيقنەگەتپوكپىرىتوـ
ىدراتقىل ،پىڭەجـ رىبءـ 360نويلليمـ
ڭىم ناسىنناۋيـ نىسىجراقـ ـەنەسلەبـ
اعلوق ،پىرىتلەكــــ ناداڭاجـــ 3.4ـــ
كىلرتەموليك تلافساـ لوجـ ،پىلاسـ
قاتسىق ەگۋتلەنەكەككىلىگينىرادنىعرۇتـ
.ىدنىشلۇق

رىزاق ،پىناتقانايتىسىجراقناسىنـ
نەمەجەم ەدنىنەشـاتروڭىديا-7ـــ ــ
سىلىرۇق ،پاتسابـ ادنىڭوسڭىديا-9ـ
.نەكەىديانىتاقكىلوكوتۆاپىلوبپىنىلاس

ۋسناۋيڭىم250،ەگرىبنەمىنوس
نىتيەبڭىس ىدناعوتـ ۋالاڭاجـ ـىناسىنـ
ىسىجراق ادنىقاج،پىناتقانايتادـــ ــــــ
.نەكەىدياتسابسىلىرۇق

ڭىتقاتسىق تەمزىق،ىيجۋشىشنىرىبءـ
ڭىنىتەرتا ىعىتسابـــ ڭۇزيەمڭاۋــــ :ـ
ڭىناراقۇب« لاسءـەنىسەددۇمـ ـاعۋاراقـ
ىياعڭى،ىدياملوب مىرىگ-ىشىكەسلەكـ
اداسلوبسىء ،پەتسىىتقان،يادىعاديوـ
كەستلەنەكـەككىلىگيـىيانىشـىناراقۇب
كىلىدمىيت،ۋسىعۇ‹ ›ۋرىتسىعوت،ۋاساجــ
،پىلەكياسـانىتازـىتاەدـىتەمزىق
.ىدەد»ىدالوبنىتاعىنروەدزىمىلىڭوك

قىياتساتماداقاعزىمىسىمرۇتىتتەلۋادكەلەگڭود

ىساب( ەتتەب-1ــ تىگۇ)ــ نىنىبەتـ ـ
ڭىتقاميا،پىرىتترا »قىدلىجسەب-7«ـ
ۋرىتسالىپلاجڭاز ۋتەتسىرونىتەمزىقـ
ادنىسىراب اققىراجــ ناققىشــ قىزوــ
ىدراتتازو،ىدرەلەبيرىجات كىتپيتەناجـ
ىدرادلاسىم ،ۋەتتىگۇ،ۋالىدنىتىروقـ
تەمزىق؛ۋرىتسالىپلاج نىليتســـــــ ــ
،پىتياتاق ناتقىدلىشامروفــ لىتابــ ــ
نىعىلاپترىۋاڭىنىتاسىگزىگەن،پىناتقاس
.كەرەكۋتەدلىڭەجىيانىش

:ىتتەپالاتىدرالانىمسىلىجامء
ڭەلەكسو يساياسـ ەناجنەپقىلىلاناسـ
نادۋناتسالنەپكىلىشرەكپاۋاجـىتشۇك
ۋناتقاس نادۋلاسەگنوجىنوـەناجـ
لاماق ڭىنىساقياشۋلاــ ـەنىسىڭەجــ
لىتاب ڭىدياتاعابرات،پىزىكتەجلوقـ
قىلايگولوكە ڭىنىساتروـــ اشاماتـــ ــ
ىۋلوب ىدنىسـ ىسقاجنىعىدمىسابـ
ۋاعروق ىديەگڭەديساياس.كەرەكـ
ىيانىش ايەدي،پىتالىراعوجــ نەمــ ـ
ىتتەكەرا ىتسادلوجڭيپنيجيشـــ ــ

نەكتەــىقتيۇ ايتراپــ قىلاتروـــ ــ
ڭىنىتەتيموك قىلايگولوكەــ ـىناتروـ
ۋاعروق ىگەدنىنوجــ قىلايگەتارتســ ـ
نەمىرالۋرىتسالانرو لىتابـ ـەككىلرىبـ
،پىرىتلەك قىنۇتــــ لىساج،ۋســـ ـــ
ۋات پاقلاىدزۇم،قىليابـىلاعاب—ـ
نەپ ىلراقـ قىليابـىلاعابادالادــ ـ
نىمىناتسۇ ڭىنايگولوكە؛ۋتانروپاتقىمـ
لىزىق ىگنەموت،نىعىزىسـ نىگەشــ ـ
لىتاب ىنايگولوكە،پاتقاســــ ــــــــ
ىدۋاعروق ىشنىرىبءـــــ ــاعنىروــــ
اعۋيوق ىدناباتــ ەدمىزۇت،پىلوبـ ــ
قىلاڭاج ،پىتەدلەدەجىدۋشاــــ ـــ
،پىرىدنەدلەمەكىدرەدمىزۇتىتسەكياس
ىدمىزۇتء سامىجلۇبــ ەگمەجەتـــ ـــ
ەناج نىتياملوبـاعۋالوجــ ىراعوجـ ـ
كوتـىلۋەنرەك ؛ۋرىدلانياـانىمىسـ
نادۋناتسال ۋناتقاســـ ەناجــــــ ــــــ
ەگنوجــىنو نادۋلاســـ لاماقــ ـــ
نىساقياشۋلا لىتابـــــ ىسقاجــــ ــــ
اقسىناتتاياپپاجىناراقۇب،پىزىگرۇج

ىناراقۇب،پىرىتلەك ،پىرىتسادمىيۇـ
پوك پىلوبـ لىقاـ شۇك،پىسوقـ ــ
پوك،پىلاس پىلوبـــ پىناتقاسـ -ـ
قىشا،پەدنىگزىت رىدلومء،ناپساــ ـ
ازات،ۋس -لىۋا،ۋاعروقـىتقارىپوتـ
ڭىتقاتسىق سىنوقـ نىساتروـ ۋاڭوـ ـ
ىدنىس »ڭىتساقياشقىدناشىنتروتء«ـ
لىتابـەنىسىڭەج ،پىزىكتەجلوقـ
ڭىدياتاعابرات ڭىنىناپساـــ ىتپىتءــ ــ
ڭىنىۋات،قىشاەد ىتپىتءـــــ ەدـــ
،لىساج ڭىنىۋسـ ،قىنۇتەدىتپىتءـ
ڭىنىساترو انىۋلوبمەكروكەدـىتپىتءـ
-ۋەتتەرىدرەلەلەسام؛ۋتەكىدلىپەك
ىدۋتەزۇت ڭىتقاميا،پىرەگيڭاتاقـ
ىناترو ۋاعروقــــ ەدنىتەمزىقــــ ــــ
ناعلاتقاس ەگرەلەلەسامــ يالاتياقــ ــ
ۋادلات يالاتياق،پاساجــ ۋەتترەزـــــ ـ
،پىزىگرۇج يادناقشەـ ،قىلياعالاشـ ـ
ىكسەموك رەتاقــــ ؛ۋامرىدلاقـــ ـــ
ىنايگولوكە انىپلاق،ىدۋاعروقــــ ــــ
ىدۋرىتلەك ىتكىدلىشمەنۇ،پىتيەشۇكـ

ىدۋاعروق،اعۋيوقـاعنىروـىعڭىدلا ـ
يعيبات،اعۋيوقــاعنىروــىعڭىدلا ـــ
انىپلاق ىدۋرىتلەكــ زىگەنــ ـەگۋتەــ
ىدنابات ،لىشمەنۇ،پىلوبــــ ـــــــ
نەموت،لىساج،ىدمىسەليۇ ـــــــــــ
ىتكەترىموك سىمرۇتــــ نىلىساتءــ ـــ
ىسەيۇجسىرىدنوء،پەتپىرادـاشنىراب
نەم سىمرۇتـ ىلاملانياڭىنىسەيۇجـ
نىۋساعلاج ەگەزۇجـــــ ؛ۋرىساــــ ــ
ـىشرەكپاۋاج،پىتيەشۇكىتقىلىشساب
ىتكىل ،پىرىدناتقانايتـــ ايتراپ«ــــ ــ
نەم ،»ىدۋلوبىتپاۋاجڭەتتەمىكۇـ
رىبء« تەمزىقــ ادنىنروـــ سوقــ ــ
كىلىشرەكپاۋاج ىدۋالاقراـ ڭاتاق»ـ ـ
قىلايگولوكە،پىرىدناتقانايت ـــــــــــ
تەينەكرو ،ڭىدۋتەلىرەگلىنىسىلىرۇقـ
نادۋناتسال ەگنوجىنوەناجۋناتقاسـ
نادۋلاس لاماقــ ڭىنىساقياشۋلاـــ ــــ
ەنىسىڭەج ڭىدۋتەجــــ ىتتەرىدۇقـ ــ
نەككىرىب نىشۇكـ ،پىرىتساتپىلاقـ ـ
ڭىنماعوق،ڭىناكيمونوكە ناجـــــــ ـ

نەماترو،نەپقىلياب،نەمىناس ــــــــــ
ۋرىساەگەزۇجنىۋمادىدمىسەكياس
.كەرەك

:ىتتەپالاتىدرالانىمسىلىجامء
نەتتەدنىڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب
ۋناتقاس ۋەدنىگزىت-ـــــ ەناجـــــ ـــــ
قىدماعوق،قىلاكيمونوكە ۋمادـــــــ
نىتەمزىق رىبءـ ساتۇتـ پالراپسوجـ
ۋتەلىرەگلى ىگەدنىنوجــ ىدزىڭامــ ـ
ىدزىڭام،ڭىنىزوسء ڭىنىۋاقسۇنــــ ـ
،پىرىدنەلىتكەياديەلىرەكشىنىحۋر
نەتتەدنى،پىرىدناتقانايت -ۋناتقاســ
نىتەمزىقۋرىدنالىيادۇىدۋەدنىگزىت
راب نەپشۇكـ يادىعاديوــ ؛ۋەتسىـ ـ
قىلىتقىنرو ادنىسىرابــ ۋەلىرەگلىــ ــ
تەمزىق ناشاقراءنانىسانراـىپلاجـ
قاميا،يابزاج ڭىنىساكيمونوكەـــ ــ
ىراعوج مىلرۇعانانىۋمادـىلاپاســ ـ
ىتقىلىتقىنرو؛ۋتەلىرەگلىنەمنىبەتروز
يادىعاديوناتسامىجلۇبنىتەمزىقۋاعروق
ڭىتقاميا،پىرەگي قىدماعوقــــــ ــــ

ىلەلەك ڭىنىيادعاجــــــ زىسكىدزۇـــــ ــ
،ىدمىساراج ـىيانىشـانىۋلوبـىتقىنروـ
.كەرەكۋتەكىدلىپەك

سىلىجامء ىدرەتسىاقسابـىعاتـ
.ىتسادلىقا

،يۇحڭيشۋوح،تەبماحۇمراجتايقۇم
ڭاۋ،ناقلاۋءاريملا ،ڭايچڭاۋگـــ ــ
،ڭيبۋاجيۇش،ڭۇييل،ڭۇدڭيچڭاۋ
ناسيام ڭاج،راپىعازـــ ،اۋحۋايــــ ـ
ەۋش،ڭۇسەۋشڭين ،ڭايچيۇگــ ــــ
،ڭىنموكتراپقىتقامياىلراتاقۋيلڭاي
قىتقاميا قىلاحـ تەمزىقىياتلىرۇقـ
،ڭىنىسەمەكەمكىلىشمىكا،ڭىنىتەتيموك
قىتقاميا يساياســـــ سەڭەكـــــ ــــ
تەمزىق ڭىنىتەتيموكـ ،ىرالىشسابـ ـ
قىتقاميا قىلاحـىلەجەرادـاتروــ ـ
ىتوس ىسەمەكەمــ نەمــ ـەشمىلوبـ
ڭىنارۋتارۋكورپ اققاميا،ىرالىشسابـ
ڭىدرالۋاراتىتسىتاقـىتساراقـەتوت
ىتپاۋاج ىراتسادلوجــ ـەكسىلىجامــ
.ىتسانىتاق

كەرەكۋتەلىرەگلىىدۋلاسەگنوجنەمڭازىتقاميا،پىتيەشۇكنىسەيبرات-تىگۇۋنەريۇىدڭازىگزىگەن
كەرەكۋاعروقىناتروقىلايگولوكە،پىزىكتەجلوقلىتابەنىسىڭەجڭىنىساقياشۋلالاماقنادۋلاسەگنوجىنوەناجۋناتقاسنادۋناتسال

ىتشانىسىلىجامءىكتەر-2ىعلىج-2020ىتەتيموكتەمزىقىياتلىرۇققىلاحقىتقاميا
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،يەمۋايجيادزىمىرەلىشلىت
ڭيتڭاۋ

،پىتاجيەپسەدزەكنەمامۇتىبماج
ڭىنو ىدناباتـــ نىگىدنەكەماداــــ ــــ
نەگىتسە ـىبماجـىعاتساج46.كىدەـ
امۇتء ۋاتشامرىدلات،ىليوبــاتروـــ ـــــ
،نەگلەك لىجقازۇـــ ىدرەليەدەكــ ـــ
ۋەدلەمەيۇس ادنىلوجـ ،نىتوءڭىدلەجـ
ڭىننۇك يەمروكىلرۇقڭەلەنىۋاتقاقـ
زىسلىماد سىء،ناتقىدناعالىقپاشــــ ـــــ
كىدنىزۇج نانىساجــ پوكــــ نەكلۇـ ـ
.نەكەناجنىتەنىروك

ىلىج-1993 ىبماجــــ امۇتءــــ ـــ
ىراسقىبوق،پىعىشـەكتەمزىق لۇعڭومـ
ىلايمونوتۆا قالۇبىتۇىكيـىنادۋاـــــ ـــ
ەدنىبەتكەمـىسامرەف .ىدلوبىشۋتىقوـ

نىيەدـەگرىزاقنادلىج-2001 امرەفـ
،پىسىۋاـەنىسەسڭەك ،ىرەتسىقىلاحـ
رەتكەدەگۇم ىدرەليەدەك،ىگىتسەلرىبـ ــ
ۋەدلەمەيۇس ىتقايســـ ىدرەتتەمزىقــ ـــ
رىزاق،نەگەتسى ىدرەليەدەكڭىنامرەفــ
.ىرداكىتپاۋاجەگۋەدلەمەيۇس

ىدرەليەدەك ۋەدلەمەيۇســ ادنىلوجـ ـ
نەگرەب نىۋادوبــ پىرىتوالاـاعزىۋاـ ـ
نىسەمىگڭاـامۇتءـىبماج پەديالىبـ
ىداتساب لىج19يەتكەرۇكـىنابات«:ـ
ىعادامرەف،ىتپىلوب ڭىدرالىشلامـــــــ ــ

نەمىعىلراب نىپسىناتـەتوـــ -2013.ــ
نادلىج نىرۇبـ قىلاحـ ىرەتسىـ نەمـ ـ
رەتكەدەگۇم ڭىنىگىتسەلرىبـ ادنىسىمۇجـ
راء،مىدلوب ـىشلاميەتكىلرەدـىنۇكـ
نەمرال لۇب،مىدرۇتپاساجسىناليابـ
ىگنىيەك ىگەدرەدنۇكــ ىدرەليەدەكــ ــ
ۋەدلەمەيۇس نىتەمزىقــــ يادىعاديوـــ ـ
.»ىدالاقزىگەنكىرەبەمىۋتەتسىرو

ادزاجـىلىج-2017 امۇتءـىبماجـ
قىرىپاق اققىتسىــ پەتكەلەشـەسەمەنــ ـ
ناعۋاج اعرىبڭاجــ ،ناتساماراقــ پوكـ ـ
،پىرىتلوتىدرەلەتسەكىلەدرۇكىراء
نىرالىسابتو -ەملاد،پالارااتياق-اتياقـ
ڭىدۋالاراسلادء اتياق«ــ ۋالاعاداقــ »ــ
نىتەمزىق ىدرادلايرەتام،پىتەتسىروــ ــ
پىرەسكەت ۋەدلەلادــــ نىتەمزىقــ ــــــ
...ىدزىگرۇج

ەدمىسە« ڭىدلىجەشەنرىباشنىۋلاقـ
ىگنەموتڭەاشنىيوبەمەلىگلەب،ادنىدلا
ـابتونىتالىرىدنادزىساماتماقىسىمرۇت
ـىتسىلاسناداتياقنىيادعاجڭىنىرالىس
ۋرەسكەتپىر ادنىسىرابـ ىگنەموتڭەـ
قىلرابنىتالىرىدنادزىساماتماقىسىمرۇت
نانىسابتو ىتسىتاقـــ نىرادلايرەتامـــ ـــ
ـيالا.كىدەنەكتەپالاتىدۋرىسپات
رىبء،اد ماسرابتەرەشەنرىبانىسابتوـ
ىرالىعادنىسابتواد ىنەمــــ پەلەــ -ـ
ىتسىتاق،ىدەمرەكسە ادىدرادلايرەتامـ

نەمىنوس،ىدەمرەب ىگنەموتڭەــــ ــ
نىسىمرۇت ـىدمىلوتۋرىدنادزىساماتماقـ
ىعىل نەنىشۇكــ ىدلىرىدلاقـــ لوس.ـ ـ
ىساعاتوڭىديۇء لۇبــــ ناديادعاجــ ـ
رادراباح نانناعلوبــ نىيەكــ ـەمەسڭەكـ
ڭىتقىتقوب،پىلەك ىرەجناعلانانىتساـ
راب ىبماجىدەد»ــ امۇتءـــ نەمىزوــ ـ
قوجـىسىتاق يەدنەگەلەمىگڭاـىتسىءـ
.تاقارىبياج

يادنۇم«:ـامۇتءـىبماج ىدرەتسىـ ـ
نانمىساب پوكــ نەلەسام،مىدرىشەكـ ــ
نەتكىلەن نىسىمرۇتـىگنەموتڭەلوـ
نادۋرىدنادزىساماتماق ،ىدەنەتكىلىگيــ ـ
ڭىناشقا،نىمياملاەنەتكىلىگيەگەننەم
نىعىلراب پىرىقمىقڭىزوءـــ ناقتاجــ ــ
ڭىسقوج نەگەدـابــ ـەن...ـىتقايسـ
ڭىدزوسء نىرابءــ رىزاق،ڭىسيتسەــ ـــ
.ىدەد»مىتتەكپىنەريۇەنىراب

ىدرەليەدەك ۋەدلەمەيۇســ ادنىلوجـ ـ
قىلىشنىيق كەت،ىدالوباتشىناۋق،اتـ
ىدڭىگىلىشنەپسىيۇسـىيانىش ڭاسانراـ ـ
ىبماج.ڭىسالاالوبـەيـەگمىنەسـاناع
ادامرەف«:ـامۇتء ،پىلىزىعرۇتـۆيحراـ ـ
ناعلىرىدنالاكچتراك ـابتويەدەك81ـ
،ىس راء،رابمادا253ـ يالاتـەگيۇـ ـ
نىمناعرابتەر پەدنىترىب.ـ كىلىشپوكـ
ىدرەليەدەك ۋەدلەمەيۇســ نىتاساياســ ـ
ەنىسۇتەدىدمىتەمزىقڭىنەم،ىدرەگي

.ىدەد»ىداتساب
الادنىياب ـىعرۇتۆيحراڭىنىعاتسىقـ
ناعلىرىدنالاكچتراك،پىلىز يەدەكـــــ ـ
اعامۇتءىبماجناقپىسۇتءيەتابىسابتو
.ناعرىدلاقرەساڭەرەت

يەتاب ناقپىسۇتءـــ اقساج58ــــ ـــ
ىۋەيۇكادنىدلاڭىدلىجيالات،نەگلەك
سىتياق پىلوبـ الاب،نەكتەكـ ىساعاش-ـ
قوجاد ىۋەيۇك.ىدەــ سىتياقـــ ـــ
لوناقتراتقىدزىعلاجنىيەكنانناعلوب
اپقۇب راء،پىعىدلاشـانىۋرۋاــ ـىلىجـ
نىتەلىرەباعۋاعروقنىسايگولوكەمىلياج

اشمىسوقناۋي8400 اقتاجاراقـــــ ـــــ
.نەگلەكپىرىشەكسىمرۇتپىنەيۇس

يەتاب ڭىنناقپىسۇتءـ ناعرابـەنىيۇـ ـ
ناداپاجەدنىشىڭىديۇءناعزوت،نىياس
زىعلاج ناعرىتوـ نىسەنيەبـ ەدنەگروكـ ـ
.نىتيشاىناجڭىنامۇتءىبماج

ىبماج« نەمـامۇتءــ ىدرەليەدەكـ ـ
ۋەدلەمەيۇس ڭىنىرالرداكــ ەدنىگەموكــ ـ
رىزاق كىلرتەمـىشراش60ـ تۇقيەبـ ـ
پىشوكـەگيۇ 100نىياسيا،مىدرىكـ
اشمىسوقناۋي اقتاجاراقــ ىگنەموت(ــ ــ
ـالوبەي)ىتاساياسۋەمرىسۇتنەتكەش
ڭىنو،نىم ىدرەليەدەك،ەنىتسۇــــ ـــــ
،پىرىدلاسنىساروقىلىجۋەدلەمەيۇس
ىدرەليەدەك ۋەدلەمەيۇسـ ـەيـانىرىيسـ
ەگنۇك-نەننۇكمىسىمرۇترىزاق،مىدلوب

پىراسقاج ىدەلەكـــ يەتابىدەد»ــ ــ
.ەنەرىبەتناقپىسۇتء

يەتاب ناقپىسۇتءــ ـۆيحراـىتقايســ
ناعلىرىدنالاكچتاك،پىلىزىعرۇت يەدەكـ
ىسابتو ناقابــ يابىراكـ ڭەكادـ ەدـ
قىراج ،پىرىكپىشوكەگيۇتۇقيەبـ
ىمىسوء نادانىزاقــ نىتەنەلوتـ نىعاشـ ـ
زىراقـىلاموس ناداشقاـ ،پىنەتكىلىگيـ
يوق رىيس-ـ پىعابـ ەكتەمزىقادنىلۇـ
.ىدرىتسالانرو

نەمىلۇەناجىۋەيۇكيابىراكناقاب
ەگرىب ىتتىقابــ پىتوءــ ناقتاجـ رىبءـ ـ
ىلۇىلىج-2015اديالا،ىدەىسابتو
اقساج18 ناققىشــ ىلىجــ سانىتاقــ ــ
نانىڭالاعرىش ىسابــــ ،ىدانالاراجــ ــ

ىلىج-2016 ىۋەيۇكــ ناتساقۋانــ ـــ
سىتياق ىزوء،ىدالوبــ ىراعوجەدـ ــ
ناق -ترا،پىعىدلاشانىۋرۋاـىمىسىقـ
اقسىمرۇتنادىققوسرىۋانەگيتنانىترا
.ىدالىرىياەدنەنىمىنەسنەگەد

ەكسەىدرەدنۇكلوسامۇتءىبماج
پىلا ىلوجراء«:ـ ناقابــ اعيابىراكــ ـــ
پىگىزەك ماسلاقــ ىدمىلوقــ پىسىقــ ـ
پىرۇت ڭىنەم،ىدەتەدلوكنىساجزوكـ
ىعادماقرا،ىدەتەكپىلىزەمىگەرۇجەد
مىگۇج يەدنەكسۇتيالرىۋاـــــ ـــــ
.ىدەد»نىمەنىزەس

ىبماج نەمـامۇتءــ ىدرەليەدەكـ ـ

ۋەدلەمەيۇس ىرالرداكــ قاتسىقـەناجـ ـ
ىرالرداك ناقابـ يابىراكـ نەمـ ـانىلۇـ
ۋراقتۇق-ۋەدمە كەموكــ نىتاجاراقــ ـــ
پىرىتىبء ڭىنىلۇەترىب-ەترىب،ىدەرەبـ
ىلىج-2018.ىدنەلرىۋاتادـىساقۋان
ۋەلەيبراتـىلۇ ،پىسانىتاقـانىسرۋكـ ـ
،پىسالانروپىلوبىسىشۋاعروقنامرو
انىيا ىقاكەبڭەناۋي2700ــ نىتالاـــ ـ
.ىدلوب

رىزاق« ناقابـــ زىمىعاتسىقــــ ــــــــ
ـىدنەسلەباعلىميققىلرابنەكتەتسىرو
نەپكىل ەنىزۇج،ىداسانىتاقــ ـىكلۇكـــ
پىلىرىيۇء نىتارۇتــ نىزوء،ىدلوبــ -ـ
نىتياماماقەديۇىزوء ىدلوبـ ىدەد»ـ
.امۇتءىبماج

ىسقاجەدنىگەموكڭىنامۇتءىبماج«
رىبءىددۇق،مىدزىكتەجلوقاقسىمرۇت
ناعۋت يادناقسىۋتـ ،زىمەنەتەـ نانۇمـ ـ
يالىب سىمرۇتـىسقاجـ ،پىرىشەكـ ـ
اعرالاقساب نىمياملوبـىعلاروـــ ىدەد»ـ
.ناقاب

ـەتىبنەمۋەتسىڭىنەگەدتەمزىق«
ىتتىقاب،ىد سىمرۇتــــ نەتسەرۇكــ ــ
م،ىدەلەك نەـــ ڭىنمىزوءــ ەگۋەتسىـ ــ
ىدمىرەتسىـىتسىيتء ،مىدەتسىـاناعـ ـ
ـەتكىلىگيناتتاساياسىسقاجرالىشلام
ىسقاج،پىن سىمرۇتـــ ،ەسرىشەكــ ـ
،پىتياسىعلانەپكەرۇجنىشاعايتراپ
اعايتراپ،پىساقالۇقەنىزوسڭىنايتراپ
.امۇتءىبماجىدەد»ىدەسەلى

نەسيۇدناحيار:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

قىلاح نىيادعاجقىلاح قىلاح،پىسىعۇنىيادعاج انىسىمرۇتقىلاح،پىسىعۇ كىلىدمىيتانىسىمرۇت قىلاح،پاساجكىلىدمىيت نىگەلىتقىلاح،پاساج قىيارىتسىعوتنىگەلىت قىيارىتسىعوت

رداكىسقاجىعادنىلوجۋلالاماقنادۋتلىرانەتكىليەدەك.كىيەزىكتەجلوقەنىسىڭەجىشۋشەشڭىنىساقياشىشۋشەشۋلالاماقنادۋتلىرانەتكىليەدەك

زىمىشلىتء يەمۋاجڭىزـ ـىتكىرە،ـ
ڭاجـىشلىتء ڭايجـ ەشەن.ىديالراباحـ
نەننۇك ىرەبـــ راقشاقــ ڭىنىعامياــ ـــ
تاۋازياپء نانىنادۋاـ نەگلەكـ قاعڭاجـ ـ
ناعلىرىتسىقـىنادء ىتتاق،ىعاقكىروـ
نەدرەتسىمەجـىتقىباق ىعڭاتناعلارۇقـ
،ىسامارۇقسا تاۋازياپءــــ ىنالىشــ ــ
نەگلىرىتپەكىلرۇتءـەشەن10ـىتقايس
سىمەج ناۋاســ ىعادنىنادۋاـ ،رداكــ ـ
ىشسىمۇج ڭىدرەلرەكتەمزىق-ــــــ ـــــــ
.ىدلىيوقانىناقراتساد

ىنۇك-1ڭىديا-7 ناۋاســــــ ـــ
ۋرىدنادزىساماتماقۋەدمەقىدنادۋا ــــــ

ڭىنىسەمەكەم ىرداكـــــ نايۋسڭاۋـ :ـ
ڭىنەمەكەم« رالىشسىمۇجــــ ىمىيۇـــ ــ
ـسىمەجىتقىباقىتتاقىلرۇتءناقتارات
ڭىدرەت ىساعاب،ىدەرىيۇلىتءىمادءـ
اعزىمىراتسود،ىتقىيالاد نىتانىسۇــــ ــ
ساملىبات ىعادمىياڭام،نەكەـاعۋاســ ــ
تاۋازياپء،پىرىتسىناتــاعرادمادا ــــــــ
ڭىنىنادۋا ـىعىلىشاۋراشلىۋاـەشكەرەـ
ڭىنىرەدمىنو نىۋلىتاســـ ىتپىتءــ ەدــ
ىدەد»نىميەمەدىسقاج

لىيب ناۋاســ موكتراپقىدنادۋاـ ــ
نەم تەمىكۇـ ـلەسىگەدنىشىنويارـ
ـىنادۋاتاۋازياپءناعلوبىنىروۋسەب

ڭىن نەتكىليەدەكـ لاماقنادۋتلىراـــ ــ
ۋرەبمەدـانىۋلا ىدنورتكەلە،نىشۇءـ ـ
ادۋاس ۋەدلەمەيۇسىدرەليەدەكـىلىقراـ
نەم ۋنىتۇتــ ىلىقراـــ ىدرەليەدەكــ ــ
ىدۋەدلەمەيۇس نەتكىليەدەكـ نادۋتلىراـ
لاماق ڭىنىساقياشۋلاـــ ىدزىڭامـــــ ــ
،پىتەـىتەدنىم ڭىنىمىيۇرالىشسىمۇجـ
نانىعىلىدلازبا قىلوتــــ ،پىنالادياپــ ــ
تاۋازياپء ڭىنىنادۋاـ قىلىشاۋراشلىۋاـ
.ناعنىتۇتنىرەدمىنواشمىسوق

ۋنىتۇتــىكتەرــىسو ىلىقراـــ ـــ
ىدرەليەدەك قىدنادۋاـەگۋەدلەمەيۇســ
ىدرەليەدەك ۋەدلەمەيۇســ ـىسەسڭەكــ

تاۋازياپء،پىلوبـىشاماتساب ڭىنىنادۋاـ
ـەكياسەنەسلەبنەمىرادنىروـىتسىتاق
پىساكرەنوەناجادۋاسقىدنادۋا،پىس
نەمىسەمەكەمـايستامروفني ،پىسەلرىبـ
ىدنورتكەلە ادۋاسـ تاۋازياپءـىلىقراـ ـ
ـراشلىۋاەيەككىلەشكەرەڭىنىنادۋا
قىلىشاۋ نىرەدمىنوـاشمىسوقـ پىتاسـ
ناعلا لۇب.ـ لىميقـىكتەرـ تاۋازياپءـ
ڭىنىنادۋا قىلىشاۋراشلىۋاـ ـاشمىسوقـ
،پىلوبىكترۇتانىۋلىتاسڭىنىرەدمىنو
تاۋازياپء ـەدمىنوەشكەرەڭىنىنادۋاـ
ڭىنىر ـىتترانىعىلىلاملىناتىعادناۋاسـ
تاۋازياپء،پىر ىعادنىنادۋاــ ـۆيحراـــ

ـالىسابتوناعلىرىدنالاكچتراك،پىلىزىعرۇت
.نەگەبەجنىۋرىتترانىسىرىكڭىنىر

ناۋاس ىدرەليەدەكقىدنادۋاـــ ــــ
ۋەدلەمەيۇس ڭىنىسەسڭەكـــ ىرداكــــ ـ
ڭاگڭىز زىبء«:ـ ىدنورتكەلەـ ادۋاسـ ـ
رىبءـىلىقرا اعناۋيڭىم850نويلليمـ
ـىزىعرۇتۆيحراىعادنىنادۋاتاۋازياپء
ڭىنىرالىسابتوناعلىرىدنالاكچتراك،پـىل

ەككىلەشكەرە قىلىشاۋراشلىۋاـەيـــ ــ

نىرەدمىنو پىتاســ ڭىدرالو،پىلاـــ ــ

نىسىرىك نىۋناتتاقۋا،پىرىتتراـــــ ــــــ

.ىدەد»كىدەبەج

ىسەلەك ناۋاس،ادماداقـــ ـىنادۋاــ
كىتسەبلەسكىتپىساكقىلىشاۋراشلىۋا
نىرەتۆيتارەپووك تاۋازياپءـ نەمىنادۋاـ ـ
قىلياب ىرانياقــ نانىعاجــ سىناليابــ ـ
ـاۋراشلىۋا،پىرىتسادمىيۇـاعۋتانرو
قىلىش ىرەدمىنوـاشمىسوقـ ەنىسەڭەكـ
ىكە،پىرىتسانىتاق ـوپىساكىعادنىروـ
سىيۇك-سىۋاارازوءڭىدرادنىر ـــــــ
مىراق،پاساج سانىتاق-ـــ ـانىۋتانروــ
يادعاج تاۋازياپء،پىتاراجـ ڭىنىنادۋاـ
ـىرەدمىنواشمىسوققىلىشاۋراشلىۋا
ـتيەڭەكمىلرۇعانانىسانراۋلىتاسڭىن
.نەكەىشكەپ

ىدلوبەيەنىمىنەسڭىناراقۇبىلىقراىگىلىشنەپسىيۇسىيانىشادنىلوجۋەدلەمەيۇسىدرەليەدەك
ىلياجامۇتءىبماجىرداكىتپاۋاجەگۋەدلەمەيۇسىدرەليەدەكڭىنىسامرەفلامقالۇبىتۇىكيىنادۋاىراسقىبوق

ىدەتسۇشۇكانىۋلالاماقنادۋتلىرانەتكىليەدەكڭىنىنادۋاتاۋازياپءىلىقراكىتسەبلەسىگەدنىشىنويارىنادۋاناۋاس

.ەدۋسەتكەموكانىۋلاسنىساناحتەرادقىلازاتڭىنىنىعرۇتقاتسىقىرەلەشۇمڭىنىتەرتاتەمزىقىنۇك-2ڭىديا-7

ىتسەتكەموكانىۋلاسنىساناحتەرادقىلازاتڭىنىرادنىعرۇتقاتسىق

لىيب قىتقامياـ موكتراپـ تىگۇـ ڭىنىمىلوبءـ ،ۋسىعۇ«نىتارۇتادنىعاتسىققاباقسوقىلىۋاارۋباراقىنادۋاياعوتناعاشـ

كىلىدمىيت ،ۋاساجـ نىساناحتەرادقىلازاتڭىنىرادنىعرۇتقاتسىق،پاتپوتىجراقىرەلەشۇمڭىنىتەرتاتەمزىق»ۋرىتسىعوتـ

.ىتتاراجنىساتروسىنوقاشاماتاعرادنىعرۇت،پىسەتكەموكانىۋلاس

ڭاۋگاۋحڭايىشلىتءنەگلىتەسىنىسۇناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

.ىدرەبپىزىكتەجنىرادمىيۇبۋارۇسلاح)اداترو(اعڭيماۋحۋلىيجۋشاكيەچاياقاسىرەلەشۇمڭىنىتەرتاتەمزىق

ىدارۇسلاحنەنىرەلەشۇمايتراپاقاس

كىلىدمىيت،ۋسىعۇ«نىتارۇتادنىعاتسىقىتسوتىعىشالاقىحۇبىتاحڭىنىتەتيموكۋالامروفەر-ۋمادقىلالاقۋحيشـاتقىۋج
ۋرىتسىعوت،ۋاساج تەمزىق»ــ قاتسىقـىتەرتاـ نەمىساكيەچايـايتراپـ ىعاتقاتسىق،پىسەلرىبـ ،نەنىرەلەشۇمايتراپـاقاســ
ـمىيۇبقىتسىمرۇتىتقايسنۇ،يامقىتقىزا،شىرۇكاعرالو،پارۇسلاحنەنىرەلەشۇمايتراپرابىعىلىشنىيقادنىسىمرۇت
.ىدەلوبانىسالىقىنەمىرىيەمڭىنىمىيۇايتراپىدرالو،پىرەبپىزىكتەجىدراد

ڭۇرناييلزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس
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تارياقتاناسرۇن:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

اۋحنىۋنايزىمىشلىتء
ناۋجيلىشلىتءىتكىرە

ىگەلازوءڭىديۇءراء ىنىتالوبــ ـــ
نەمنەگەد،قىدنىش ىرەلەشۇمىسابتوـ
ەدنىشى نىلەك-ـەنەـ نىسانىتاقـ ۋشەشـ
ىلەدرۇكڭە پىلاراقپەدــ ىدەلەكـ .ـ
ناۋاساديالا ىعىشالاقناۋڭۇدـىنادۋاـ
ڭىنىعاتسىقناۋڭۇد ڭيلۋيلـىنىعرۇتـ
نەم نادلىجنوەشەنڭىنىسەنە-ـاتاـ
ىرەب ياشــ يەپسەدـ ۋتاتـ ىتتاتء-ـ ــ
پىتوء انىناقتاجـ ىتتاقــ نىتەنىيۇســ ــ
قاتسىق ـسىقىدڭيلۋيلىرادنىعرۇتـ
.ىداساتاپەد»نىلەكىلابي«ىعاتقات

يادنىرالالابناعۋتىنەممەنە-ـاتا«
ىدمالاب،ىدەروك سىگە،پىعابــــ ـــــ
ـكەموكەدنىلىگزەمسالابراقىسىمۇج
پىسەت ىسو،ىدارۇتـ ـاتتاىناعاسوبـ
نانناع ىرەبـ »مىدەمروكاپاج-رىباجءـ
ەنىرىيەمزىسكەشڭىنىسەنە-اتاىديەد
.ڭيلۋيلناعرىتوپىنەلوب

ىسەنە،اتساج84ىساتاڭىنڭيلۋيل
تروتء،اتساج81 ڭىنىسالابــ ەدنىشىـ ـ
رالىعادنىسابتوڭيلۋيل ـەنە-اتااناعـ
نەمىس رىبءـ ىدارۇتـاتقاتسىقـ ـىكە.ـ
ىسابتو رىبءــ ،نەمىناعامرۇتادالۋاـ ــ
ىرەليۇ رىبءـ ىعىلارا،ەدەشوكـ 100ــ
ەگرتەم ىديەپتەجــ -ـاتاـىنۇكراء.ــ
نىسەنە پىروكـــ ۋتياقــ ڭىنڭيلۋيلـ ـ
ناعلانياـەنىتەدنىمـىتقارۇت ىكەلو.ـ
ڭىنايراق ـەكرىيۇش،پىلىبءنىعىدناماـ
پىسەل ناقتياقــــ ڭوســـ ىلىڭوكــ ــــ
اقساب،پىعىنرو نىتەسىرىكانىراتسىمۇجـ
.ىدە

ڭىنڭيلۋيل ەدنىسەنەـ ،مزيتامۆەرـ ـ
ادنىساتا رابىۋرۋاـەپكىمەدـ ـناعلوبـ
ىۋەكە،ناتقىد پىزىگيتقىۋسەدــــ ـ
ىلىجراء.ىديادڭالانادۋلا سىقــــ ــ
نەدرەرىك رىبءــ نىرۇبياـ -ـاتالوـ
ڭىنىسەنە پىتاسنىرىموكنىتاعاجاتسىقـ

پىلا قىتسىق،ــ ەپروكــ نىراتقىتساج-ــ ـــ
ىتشەم،پالازات-پىۋج پالياعڭىەدــــ ـ
ياداقاس اتىۋسنۇك،ادىدايوقپالياسـ
الاس نەمىدلاـ ڭىنىسەنە-ـاتاـ ڭىنىيۇءـ ـ
.ىداعاجنىتو

زىبء« قاتسىقـىلىجراءـ ـاشنىيوبـ
ەگيۇ،زىماعاجتوـەترەڭەـەكشەم ــ
اڭىعابڭىنىلەكىرابءڭىتقانوقنەگلەك
نەكتىب نەكەـــ ىدياقلاپەدـ ىدەد»ـ
ڭىنڭيلۋيل نىشىناۋقـىسەنەـ ارىساجـ ـ
.پىلۇكيادلىقراقياملا

ىتسىق ىنۇكـــ راقـــ اۋاجـ اسلاقـ ــ
ڭىنڭيلۋيل نەمىدلاـ -ـاتاـىنىتياليوـ
ڭىنىسەنە ڭىنىسالۋاـ ڭىدۋەرۇكنىراقـ
ىماق ىدالوبـــ ڭىنمەنە-ـاتا«:لو.ـ ــ
ڭىنىسالۋا ـەرۇكەدنىزەكرەدنىراقـ
سوب،كەسەم ناعرىتوـــــ رالايراقـــ ــ
ىدلوق ،يامرۇتـاققايا-ـ راقىرەدزوـ ـ
پىسىرىكـەگۋەرۇك ادزىسيابا،ىدەتەكـ
پىيات »يوعىداتراتتەنيەب،اسلىعىجـ
.ىدەد

راق« ياتقوتـ زىدنۇك،الاسـ ىليەمــ
شەك مىسادلوج،نىسلوبـ زىمىۋەكەـــ ـ
نەمىدلا نىراقڭىنىسالۋاڭىنمەنە-اتاـ
پەرۇك ناعاتساتـ ڭوسـ پىرابـ زوءـ
ڭىدزىمالۋا نىراقـ زىميەرۇكـ ىدەد»ــ
.ڭيلۋيل

ىنىتانىتۇتكىلەدنۇكڭىنىسەنە-ـاتا
ڭىنڭيلۋيل ،ىسىنوكوكنەككەىزوءـ
پىعابىزوءڭىنڭيلۋيلىعىتاق-ەجوك
ناعرىتو يوق،قىۋاتـ سىگە.ىرەتتەـ
ىسىمۇج ەدنىلىگزەمــــ ىسەنە-ـاتاـــ ــ
ڭىنڭيلۋيل نىرەتسىنوكوكىعادنىسالۋاـ
انىراتقىۋات،يوق،پاتپاب پوشء-مەجـــ
،پىرەب ىكسۇتـ نىراتقاماتــ پەلرىزاـ ـ
ىدايوق اديادنۇم.ــ ناعاساجـىسەنەـ ـ
ىتقامات زىسكەش،پىشىءـــ ەگرىيەمـــ ــ
ـاققىدلاش-پاشراشڭيلۋيلنەگنەلوب
.ىدالاقپەدلىڭەجپىتىمۇنىن

ىلىج-2017 اتسىقـــ ڭىنىساتاــ ـــ

ەپكىمەد ىساقۋانــ ناۋاس،پىنىقساــ ـــ

قىلاحقىدنادۋا ادنىساناحاپيشــ 20ــــ

نۇك اداستينلابـ ىسو،ىداتاجـ ەدزەكــ

ناتسابڭيلۋيل رىقا-ـ نىساتاـ كەيابـ ـ

پىلوب ساقۋاننەگروكىنۇب،ىدەتۇكـ

رەلىگەدنىسەملوب ناعۋتـىنوـــ ىزىقـ ـ

.ىدالاقپەدنەكە

ڭىتسىرىدنوء رىباياسـ ەدنىلىگزەمـ ـ

اقترىسڭيلۋيل پىعىشــ ـاساتتاحاياســ

،ىدالاپىترەنىسەنە-اتايەبنىسەرۋا

ـرالايراقيادناعاراقاعالابساجەنيەب

پىشىءڭىد نىتەتەتسى،نىتيەج-ــ ــــــ

راء،نىرادمىيۇب -ىرادءنىتەشىىنۇكـ

نىرەتكەمراد تىمۇەدـــ يامرىدلاقــ ــ

قىلوت پادنىيادـــ پىلاــ ،ىدەرۇجــ ـ

نىتيەدنەۋرەس ادناعرابـەگرەجــ -ـاتاـ

ڭىنىسەنە پىتەكپازۇـــــ پىساداـــ ــ

نانىۋلاق ادزىسياباـەسەمەنــ پىلىعىجـ ـ

نانىۋلاق ىلەىكەنانىرادناج،پادڭالاـ

.ىدەرۇجەگرىبياملىريا

اعزىمـىلوق« رىبءــ رىيۇتءـ -ـىتتاتءـ

ىدزىمىعاجـىسراقەدـەسسۇتىدمادء ـ

نىتارۇتپاليو ڭىدزىبء،قاسرۇتــــ ـــــ

زىمىگىلىشنەپسىيۇس ـەدڭەرەتـاشيالاقـ

ىسەنە-اتانەمڭيلۋيلنىتيەد»نىسەم

رىبء ڭىنىرىبء-ـ ناشاقەدلاـەنىرەتكەرۇجـ ـ

مىكشە نىنروـ يادنىتياملاـاسابـ پىلوبـ ـ

.ناققىنرو

»نىتلاىسەگەرەكڭىديۇءىسقاجىنىلەك«

ىدزىگرۇجنىتىگۇۋناتقاسنانىعىلىشمادلافارگەلەت

ادنىقاج ياعوتناعاشــ ماعوققىدنادۋاــ فارگەلەتـىسەمەكەمـىگىدزىسپىۋاحـ نانىعىلىشمادلاـ ۋناتقاسـ تىگۇـ نىلىميقـ ـ

لىميق.ـىتتەتسىرو ادنىسىرابـ ۋرىدنىسۇتءتەب-ەپتەب،ۋتاراتنىزاعاقتىگۇرالىشقاسىشكەموكنەمىرالىشقاسقىلاحـ

نەمىسامروف نوفەلەتاعاراقۇب،ەگرىبنەمىنوس،ىدرىدنىعۇنىسىعراش-اليانەمىلىساتءڭىنىعىلىشمادلافارگەلەتاعاراقۇبـ

،ۋعوس تاحـەتلەكـ ۋادلوجـ نەمرادلوجـىلرۇتءـىتقايسـ نەگلەكـ قىلىشمادلاـ ،ىدۋەبنەسنەپقىلياڭوانىرالايستامروفنيـ

.ىدرىسپاتيالاعاداقىدۋەمرەبياروەگرەلرەكسىملىق،پىتالىراعوجنىمىناتۋاعروقنىزوء

ڭيتايۋايجىشلىتءىتكىرەناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ىداتراتزوكىكروكڭىنىزىلادءلۇگكىلرتەمڭىم

لىيب ناۋاسـ ياحىجناـىنادۋاـ نوىتقايسيارالىزىق،لۇگسابقوش،ىلۇگراسىگ،نەكىتزىبلاجانىساعاجڭىدلوجەرۇكىكەىعاتقاتسىقىعاتسىقۋادۋگىعىشالاقـ
لۇگـىلرۇتءـەشەن ڭىم،پىگەـ نەدرتەمــ ماتساـ پىلاقياتقوتىدرەلىشنىگرۇج،پىتاكەشەشاسىراجرەدلۇگناۋلارىزاق.ناقتانرونىزىلادءلۇگـىعاتقىدنىزۇـ
.ناعلانياەنىسىلەجمەكروكراتراتزوكىسىنىروكڭىتقاتسىق،پارۋاباعۋرىدلاقكىلەتسە،پىسۇتءەكتەرۋس،اعۋالاشامات

يەمۋاجڭىززىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ادۋرىدلاقكىلەتسە،پىرىسۇتءەكتەرۋسىشنىگرۇج.

ىدراقتۇقىنالاعاشسىمۇك:ياعوتناعاش

ڭىدرەلىتكىرەىشۋاعروقىتتاناۋياحىياباجىتكنۋپۋراقتۇقىدراتتاناۋياحىياباجىنادۋاياعوتناعاشـىنۇك-2ڭىديا-7

نەكلۇ رىبءـ قىداقيابـىتسۇقـىلاراجـ ڭىنوـەناجـ لۇعڭومـ سىمۇكـ نىنەكەـىسالاعاشـ نىنوفەلەتنەگەدقىدرىدناتقارۇتـ

،ڭوسنەگلىبنىنەكەرىۋااماشرىبءىتاقاراجڭىنالاعاشىرەلرەكتەمزىقڭىنىتكنۋپۋراقتۇقىدراتتاناۋياحىياباج.ىديادلىباق

پىلاـانىراتقارۇتۋەرەدـىنو نىساراج،پىتياقـ پىعاب،پەدمەــ ادلا،ادۋعاق-ـ ڭوسناعلوبنىتالااشۇ،پىلەكانىپلاقـىتاۋقـ

.نەكەىدەرەبايوقانىعاشۇقتاعيبات

ڭىشڭيميلىشلىتءنەگلىتەسىنىسۇناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ەدۋرەسكەتنىيادعاجتاقاراجڭىنالاعاشسىمۇكرەلرەكتەمزىق.ەدۋرىدنىسۇتنىرەدمىلىبۋناتقاسنانىعىلىشمادلافارگەلەتاعاراقۇبناقتاجارابپىتەكادلوجىسىشقاسقىلاح.
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