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ايتراپ قىلاتروــ ڭىنىتەتيموكـ رىبءـ ساتۇتـ ـ
ىۋرىتسالانرو ايتراپ،اشنىيوبــ ـىتكەزەك-19ــ
ڭىنىسىلىجامءىپلاجىشنىسەبىتەتيموكقىلاترو
نىحۋر ۋرىدنەلىتكەياد،ۋنەريۇـ ىگەدنىنوجـــ ـــ
قىلاترو تىگۇـ امادنايابڭىنىسەمرىيۇـايسكەل-ـ
ۋاساج ىسىلىجامءــ ىنۇك-10ڭىديا-11ــ ــ
نەتسۇت قىلاترو.ىدلىزىكتوەدىجمىرۇنىرۇبـ
تىگۇ ايسكەل-ــ ڭىنىسەمرىيۇــ ،ىسەشۇمــــ ـــ
ىلايمونوتۆا قىدنويارـــ ڭىنموكتراپـ ـىيجۋشــ
نىچ تىگۇـوگناۋچـ ايسكەل-ـ نىسامادنايابــ ــــ
.ىداساج

ىلايمونوتۆا قىدنويارـــــــ ڭىنموكتراپــ ـــــ
راسابنىرو ىلايمونوتۆا،ىيجۋشـــ ڭىننويارـــــ ــ
ىساعاروتء تارىكوشــ رىكازـ ۋاساجـامادنايابـ ـ
نىسىلىجامء ىدراقسابـــ ىلايمونوتۆا.ــ نويارــ ـ
نانىرالىشساب تەكۋاشــــــ نالرۇن،نىميــــ ــــ
يۇش،نىجاملىباء نىكرە،ڭۇرياحــــ ،زاينۇتــ ـ
نايت تىقراس،يفييل،نىۋـ ڭاي،ناقاـ ،نيشـ
ەكسىلىجامرالىلراتاقناشڭيمڭاۋ،نيلنۇچڭاج

.ىتسانىتاق
نىچ تىگۇـوگناۋچـ ادنىسامادنايابـايسكەل-ـ
ڭىدزىمىلە ڭىنىگىدنەكتوەنىڭەزەكۋمادـاڭاجـ
ىدمىيتء،نىنامءـىلەلەك تراشــ نىراليادعاج-ـ
ىدزىڭامـەناج ىدۋناتڭەرەتنىرەتكىلەشكەرەـ
ىدنىيۇتء ەدرۇتـــــ ۋاقراــ ،پىرىتوــەتەــ ــ

قىتقاشالوبـىگنىيەدـاعلىج-2035 ـىناناسىنـ
قىدلىجسەب-14«ـەناج زىمىلەىگەدنىلىگزەم»ـ
ڭىنىۋماد ،نىساناسىنىتساب،نىتىعابىشكەتەجـ
ىدنىيۇتء نىرەتتەدنىمـ ۋماداڭاج،ۋرەگيلادءـ
نىسانرا ڭىدۋرىتساتپىلاقـ ىماعلوتقىلايگەتارتسـ
نەم ىدزىڭامـ شۇكـ ۋلاسـ نىنىيۇتءـ پاتقىمـ ـ
ڭىنايتراپ،ۋرەگي كىتتەبـىپلاجــ ـانىعىلىشسابـ
پىرىدلىمۇجنىشۇكڭىتقاجراء،پىلوبىدنابات
اعلىج-2035ەناجىنابوج»قىدلىجسەب-14«
قىتقاشالوبـىگنىيەد ۋرىساـەگەزۇجـىناناسىنـ
نىشۇء اساتقامىتنىـ سەرۇكــ ۋاساجـ ـىتقايسـ
نادراتقاج ايتراپـــ ىتكەزەك-19ــ قىلاتروــ ــ
ىتەتيموك ىشنىسەبـــ ىپلاجـــ ڭىنىسىلىجامءــ ــ

نىحۋر ڭەرەت،ىلەيۇج،يملىعـ ،ىدادمىيابـــ ـ
.ىدرىدنىسۇتء

ـەك-19ايتراپ:ىدەديالىبوگناۋچنىچ
قىلاتروـىتكەز ڭىنىتەتيموكـ ىپلاجـىشنىسەبـ
زىمىلەـىسىلىجامء قاياـەنىڭەزەكۋمادـاڭاجـ ـ
اۋحڭۇج،نىتاساب ڭىنىتلۇــــ نىۋنەدلۇگـىلۇـ ـ
ەگەزۇج ڭىدۋرىساـــ ىشۋشەشــ ەدنىلىگزەمــ ـــ
ادناعرۇت قىليادعاجىپلاجىكتەررىبءناعلىشاـ
يحيرات،ىتتاپيس ىتتاپيســــــ نامءـــ نىتالاــ ــ
سىلىجامء ناعادلۇقامپاراقسىلىجامءـىپلاج.ـ
وگڭۇج« كىتسينۋمموكــ ىسايتراپــ قىلاتروــ ــ
قىدماعوقنەمىعىلىشاۋراشقىلاحڭىنىتەتيموك
قىدلىجسەب-14ڭىدۋماد نىسابوجــ ەناجـــ ــ

قىتقاشالوبـىگنىيەدـاعلىج-2035 ـىناناسىنـ
ۋاساج ـستوسياپپاج»ىسىنىسۇـىگەدنىنوجـ
كىتسيلاي ناعنادنامازىسوـ تەكەلمەمـ ڭىدۋرۇقـ
قىدلىج100ىشنىكە،ڭىدۋاتسابنىراپاساڭاج
سەرۇك ياراقـانىساناسىنـ قىروجـ ڭىدۋاساجـ
قىلامانرىعۇت ـلىج5ىگنىيەكنادۇب،ىتاجۇحـ

ىتپىتء،ىلەۋا،ىعاد ىگەدلىگزەمقازۇەدــــ ـــ
ڭىدزىمىلە قىدماعوق،قىلاكيمونوكەـ ڭىنىۋمادـ
تەكەرا ىسامانرادعابـــ ساب.ـــــــــ يجۋشـــ
ڭىنڭيپنيجيش ىپلاجـ نەگەليوسـەتسىلىجامــ ـ
ىدزىڭام ىزوسءـــ رىبءـ ۋرىدىقـ قىلرادعابـ ــ
ىلرىبۇتء،تاپيس قىلايگەتارتس،تاپيســ تاپيسـ
ناعلا ىلۋەلەـ ەگرەلەلەسامــ يملىعـــــ پاۋاجـ ـ
نەگەتپوك،پىراتياق اڭاج،ىدرالايەديـاڭاجـــ ــ
اڭاج،ىدراتساراقزوك اڭاج،ىدرادمىرىجۇتــــ ـــ
ىدراتپالات ىراعوج،پىيوقاعلانەپقىدزاپماساجـ
ىلاپاس اڭاج،ەگۋتەلىرەگلىىدۋمادــــ ۋمادـــــ
نىسانرا ياپپاج،اعۋرىتساتپىلاقـ كىتسيلايستوســ ـ
ناعنادنامازىسو تەكەلمەمـــ ڭىدۋرۇقــ اڭاجـ ــ
ەناجامانرادعابيملىعەگۋرىتلەكاعلوقنىسىڭەج
.ىدەلرىزانىمەشلوۋنۇسيوبىگزىگەن

نىچ يالىبـوگناۋچـ پاتاپەدـ :ىتتەسروكـ
ياپپاجزىمىلە—ىلىگزەم»قىدلىجسەب-14«
كەلەگڭود ماعوقـىتتەلۋادـ ىشنىرىبء،پىتانروـ

قىدلىج100 سەرۇكـ نىساناسىنـ ەگەزۇجــــ ــ

نانناعرىسا ىسو،نىيەكـــ نەمنىپكەـــ ياپپاجــ ــ
ڭىدۋرۇقتەكەلمەمناعنادنامازىسوكىتسيلايستوس
نىراپاسـاڭاج ىشنىكە،نىتياتسابـ قىدلىج100ــ
سەرۇك انىساناسىنـ ياراقــ قىروجـ نىتياساجـ ـ
ىشنىرىبء ڭىدزىمىلە،لىج5ـــ اڭاجــــ ۋمادــ
ادنىسىلاقاياۋمادڭىدزىمىلەىۋتوءـەنىڭەزەك
كىتسەلەب نامءـــ نىڭەزەكۋمادـاڭاج.ىدالاـ ـ
حيرات ـىعرۇتتايلاماەناجايرازان،لاەرەناجـ
نانىس ىپلاجەگەلەسام،پىرەگيكىتتەبـىپلاجـ
قىتقاشالوب،قىلاكيتكەلايد،كىتتەب نەمايازوكــ
-پىۋاح،نىمىناتيارو،پىلوبىدناباتـاعۋاراق
پىسابپادءىتسىرەگزو،پىتيەشۇكنىمىناترەتاق
ەكسىرەگزو،پىنات ـەگزو،پىرەبپەتوتيملىعـ
نەپقىلىتقىرىـەكسىر اققىدنىيق،پىنىپلاتـ ـاياقساقــ
ىدرەتاق،لىتابـەگۋرۇجـىسراق ـلانيااعياروـ
رەبەشـاعۋرىد ياپپاج،پىلوبـ كىتسيلايستوســ
ناعنادنامازىسو ىسقاجنىشۇءۋرۇقتەكەلمەمـ
.كەرەكۋسابماداقىسقاج،ۋشااماتساب

)ەتتەب-3ىساعلاج(

تەكەلمەم ـيا-11ڭيپنيجيشىساعاروتءـ
ناركەەنيەبەدڭيجيەبەتشەكـىنۇك-10ڭىد
نەمىلىسات ياحڭاشـ كىتسەبلەسـ ەشۇمـانىمىيۇـ
ىرالىشسابرەدلە رالاقلاــ ڭىنىسەڭەكـ -20ــ
ياحڭاش‹«ىراءىتسانىتاقـەنىسىلىجامـىكتەر
نىحۋر ىتكىتسەبلەس،ىتقامىتنى،پىتاتقاقسا›ـ ــــ
قاتروسالرىدعاتكىرەبمىلرۇعانا،پىتەدڭەرەت
زوسءىدزىڭاماتپىرىقاتنەگەد»قىيارۇقـاعلۇت
ـپىراداسابپەديالىبڭيپنيجيش.ىدەليوس
ىدەت ياحڭاش:ـ كىتسەبلەسـ ياحڭاش«ـىمىيۇـ
نىحۋر ەكتەدنى،پىتاتقاقسا»ـ ۋناتتاـىسراقـــ ـ
نىگىتسەبلەس ،ىتكىدزىسپىۋاح،پىتيەشۇكـــ ــــ
نىگىتسەبلەسرەتسىىتقان،پاعروقـىتقىلىتقىنرو
قىلاح،پىتەدڭەرەت نىگەلىتــــ ىدۋرىتسىعوتــ ـ
قىلۋاسنەد،پەبەج قىتتامالاس،ۋاتقاســ قاتروـ
كىدزىسپىۋاح،نىساعلۇت ۋماد،نىساعلۇتقاتروــ
قاترو قىلراتينامۋگ،نىساعلۇتــ قاتروــــــــ ــ
نىساعلۇت لوقـــ اساتسۇـ ڭىتتازمادا،پىرۇقــ ــ
ۋتەلىرەگلىىدۋرۇقنىساعلۇتقاتروسالرىدعات
نىشۇء مىلرۇعاناـ پوكـ قىتتايلاماـ سىنەدزىـ ـ
.كەرەكۋاساج

كىتسەبلەسياحڭاشىتسىلىجامءىكتەرىسو
ـڭۇزڭىديەسەرلەاعاروتءىتكەزەكـانىمىيۇ
ڭىنناتسىدنۇء،ىدراقسابنيتۋپـىڭۇت ىيلڭۇزــ

ڭىنناتسقازاق،يدوم ىڭۇتڭۇزـــــ ،ۆەياقوتــ ـــ
ڭىنناتسزىعرىق ڭىنناتسيكاپ،ۆوراپاجـىڭۇتڭۇزـ ـ
ڭىنناتسكىجات،ناحنارميـىيلڭۇز ـىڭۇتڭۇزــ
ڭىنناتسكەبزو،نومحار ۆەيويزريمـىڭۇتڭۇزــ ـ
ياحڭاش،ىرالىشسابڭىدرەدلەـەشۇمـىلراتاق ـ
كىتسەبلەس ڭىنىمىيۇـ سابـ ،ۆورونىسىشتاحـ
ياحڭاش كىتسەبلەســ ڭىنىمىيۇـــ كىلرىڭوـــ ــ
ەككىتسەكڭال ۋرۇتـىسراقــ ۋراقتاـىمىلىرۇقـ ـ
ڭىنىتەتيموك ىسىشۋرەگڭەمــــــ ۆوسەيگــــــ ـــ
ڭىدرادمىلىرۇقـىتقارۇتـىلراتاق ،ىرالىتپاۋاجـ
يادنوس ڭىنناتسناعۋاقا-ـ ،يناعـىڭۇتڭۇزـ ـ
ڭىنناري ىڭۇتڭۇزــ ڭىنايلۇعڭوم،يناحۋرـــ ـــــ
ىڭۇتڭۇز ڭىنايسسۋرولەب،اعلۇتتابــ ـىيلڭۇزــــ
وكنەچۆولوگ ىلراتاقـــ ىشۋالىقابــ ڭىدرەدلەــ
ىرالىشساب ەناجــ نەكسەلرىبــ رەتتەكەلمەمــ ــ
ڭىنىمىيۇ ەكسىلىجامسەررەتۋگىسىشتاحسابـ
.ىتسانىتاق

يالىبڭيپنيجيش اسابپەدــ ىدەتپىرادــ :ـ
ياحڭاش ،ىرەبنانناعلىرۇقىمىيۇكىتسەبلەسـ
تەمرۇقارازوء ،لىشارۋت،لىداء،نىتەتەـــ ــــ
پىسەبلەس ڭەتـ نىتەلەنەكـەككىلىگيـ ـاشاڭاجـ
قىلاراقىلاح مىراقـ سانىتاق-ـ .ىتتانرونىسىگلۇـ
ىتەدنىۋنىباقەپكوسۋريۆاشرادياىتپيتاڭاج
نانناعلىۋت راء،نىيەكـ قاجـ كەلىبـىتقىدنىيقـ ـ

ەرىتكىرىب ارازوء،پىڭەجــ ىسو،پىسالياراقــ ــ
ڭىنمىيۇ انىۋماد،انىعىلىتقىنروـ قىلاراقىلاحەناجـ
ايگرەنەڭوەنىگىتسەبلەسۋناتتاىسراقەكتەدنى
.ىدەتسۇ

يالىبڭيپنيجيش پاتاپەدـ :ـىتتەسروكـ
ىتەدنىۋنىباقەپكوسۋريۆاشرادياىتپيتاڭاج
قىلاراقىلاح ڭىنانراـ ەينۇد،ىتتەدزەتنىۋلەتتەرـ
ىزۇجء سىرەگزوـىلەپكوت-ـىلامۋاـ ەنىلىگزەمـ
قىلاراقىلاح.ـىتتوء ماعوقـ نەپقىلىتقاجپوكـ
راڭىس قىشا،ڭىتقىلىتقاجـــ ۋاتسۇـــــــ نەمــ ـ
ـۋسالىسراقنەمۋسەبلەس،ڭىتقىتقىيۇت-ـاعاموت
نىعانىسرىۋاڭىد ناتسابـ ەدۋرىشەكـ ەينۇد«.ـ
زىبء،ىدلوبـەنـەنىزۇج زىمىۋتياقــ كەرەكـ »ـ
انىعارۇسرىۋادء راء،ىدلانياـــ ڭىنىقلاحلەـ ـــ
ـيەشۇكمىلرۇعاناىسىنىپلاتـاقسىمرۇتـاشامات
ەككىلىگيڭەت،ۋسەبلەس،ۋماد،كىلىشتىبيەب،ىد
ۋلەنەك ۋەگوبـ .ىدلانياانىنىعارىۋادءسەمرەبـ
،قوجزوسء،ڭىتقىتسودكىلىشروكۋتاتحيرات
ىدڭالابوز ـنىتەسۇتپىسابىدۋرەتيـەگەگزوـ
ارازوء،نىگىد ادياپـ ،ڭىنىگىتسەبلەسۋزىكتەجـ
زوسء كىدلون،قوجـ نىنروڭىنىنىيوقىتنىيجــ
پوك،نىعىدنىتاساب زوسء،ڭىتقىلىتقاجــ ،قوجـ
راڭىس ىتقىلىتقاجــ نىگىدنىتەڭەجــ ناشاقەدلاــ ـ
ىدەدلەلاد زىسكىدزۇىراءــــ يەدلەلادــــ ــــ

.ىدەرەب
يالىبڭيپنيجيش اسابپەدــ ىدەتپىرادــ :ـ
اديادعاجـىگرىزاق ياحڭاشـ ىمىيۇكىتسەبلەسـ
ياحڭاش« نىحۋرــ ،ىتقامىتنى،پىتاتقاقسا»ـ ـــ
ىتكىتسەبلەس ىگەدرىڭو،پىتەدڭەرەتــــــ ـــــــ
ڭىدرەتتەكەلمەم ىعىلىتقىنروــــ نەمـــ ـانىۋمادـ
مىلرۇعانا سەلۇروزـ ڭىتتازمادا،نىشۇءۋسوقـ
ۋتەلىرەگلىىدۋرۇقنىساعلۇتقاتروسالرىدعات
نىشۇء مىلرۇعاناـ پوكـ قىتتايلاماـ سىنەدزىـ ـ
.كەرەكۋاساج

نىگىتسەبلەسۋناتتاىسراقەكتەدنى،ىشنىرىبء
قاتروقىتتامالاس،ۋاتقاسقىلۋاسنەد،پىتيەشۇك
،ىدۋناتقاسپىسەلرىبلەراء.ۋرۇقنىساعلۇت
پىسەلرىب ىدۋەدنىگزىتـ كىلرىڭو،پىتيەشۇكـ ــ
كىدمەلاـەناج كىتتەمۋەلاـ قىلۋاسنەدـ ۋاتقاسـ ـ
نىگىدزىسپىۋاح كىلىزۇجەينۇد.كەرەكۋاعروقـ
قىلىشسابىشۋشەشڭىنىمىيۇۋاتقاسقىلۋاسنەد
نىلور نىۋرىدنەلەلۋاســ ىتتەدنى،پادلوقــــ ــــ
ىتسۋريۆ،اعۋرىدناليساياس ەگۋەدلەۋاتەگۋەرىبـ
،ۋرۇتـىسراق يساياس«ـ ۋيتەگرىب»ـىتسۋريۆـ
كەرەك نادۋرۋاڭىدرەدلەەشۇمقاجوگڭۇج.ـ
ىلاينەلقىتسىادنىراتقىلاتروۋەدنىگزىت-ۋناتقاس
سىنالياب ىسو،ىديەتپىرادىدۋشاـ ىعادمىيۇــ
نىتەجاقـــانيسكاۆڭىدرەدلە ەنەسلەبــــــ ــــــ

.ىديالاقىدۋرىتساليو
كىدزىسپىۋاح،ىشنىكە نەپــــ ـىتقىلىتقىنروـ
كىدزىسپىۋاح،پاعروق .ۋرۇقنىساعلۇتقاتروــ
ـپىۋاحىدناياب،نىتەسەبلەس،ىدنەشەك،قاترو
كىدزىس -پىۋاحىلرۇتء،اشنىيوبـىساراقزوكـ
پەتوتىدمىنوءاعراتسىياس-نىسنەمرەلرەتاق
ىگەدنىشىلەڭىدرەدلەىتسىتاق.كەرەكۋرەب
ىلەلەك يساياســ كىتسەڭەكـ ىدرەتپىتراتـ ڭازـ
اشنىيوب ىتقىنروــ نىۋتەلىرەگلىــ نەپقىلىدناباتـ ـ
راء،ۋادلوق يساياسڭىدلەـ نەپكىدزىسپىۋاحـ
ماعوق نىعىلىتقىنروــ نىۋاعروقــ نەپقىلىدناباتــ ـ
ـۋاتلىسيادناقراءڭىدرەتشۇكىقترىس،ۋادلوق
نەم ەنىۋگىليكەنىسىـىكشىڭىدرەدلەـەشۇمـ
لىتاب ۋرۇتـىسراقــ كەرەكـ ۋسەدلىت.ـ ـەناجـ
ۋسەڭەك ىلىقراــ قىلىشياقــ نەپـ ـىتقىدزىۋالاـ
ىدناباتـەگۋشەش ىلرۇتءشۇء«.كەرەكۋلوبـ
ڭىتشۇك ۋاتلىسـىتتەدنى»ــ پىتەـ قىلاپقىلىبـ ـ
نانىۋرىدۋت ڭاتاقـ ەشۇم،پىناتقاسـ ڭىدرەدلەـ
كىدزىسپىۋاح،ۋراقتاڭاز ىگىتسەبلەســــــ ـــــ
نىيەگڭەد ۋتالىراعوجــ كەرەكــ ڭىتقاجراء.ـ ــ
وگڭۇج قاجــ نەگرەتوكـ كىدمەلا«ـ ىدناسـ ـ
تاەنەسلەب»انىساماتسابىگىدزىسپىۋاحتەمىلام
.زىمالاىسراقنىۋسىلاس

)ەتتەب-2ىساعلاج(

ىدەليوسزوسءىدزىڭامىراءىتسانىتاقەنىسىلىجامىكتەر-20ڭىنىسەڭەكرالاقلاىرالىشسابرەدلەەشۇمانىمىيۇكىتسەبلەسياحڭاشڭيپنيجيش
ىدەتپىراداسابنىگىتكەرەكۋتەلىرەگلىىدۋرۇقاعلۇتقاتروسالرىدعاتكىرەبمىلرۇعانا،پىتەدڭەرەتىتكىتسەبلەس،ىتقامىتنى،پىتاتقاقسا»نىحۋرياحڭاش«ڭىنىمىيۇكىتسەبلەسياحڭاش

تەكەلمەمـەتشەكـىنۇك-10ڭىديا-11□ ەدڭيجيەبڭيپنيجيشـىساعاروتءـ ـىلىقراـىلىساتءناركەـەنيەبـ
ياحڭاش كىتسەبلەســ ىرالىشسابرەدلەـەشۇمـانىمىيۇـ رالاقلاـ ڭىنىسەڭەكـ ىراءـىتسانىتاقـەنىسىلىجامـىكتەر-20ـ
نەگرىسۇتنىرەۋشيلىسىشلىتءڭىنىگىتتنەگااۋحنيشىتتەرۋس.ىدەليوسزوسءىدزىڭام

تەكەلمەمـەتشەكـىنۇك-10ڭىديا-11□ ەدڭيجيەبڭيپنيجيشـىساعاروتءـ ياحڭاشىلىقراـىلىساتءناركەـەنيەبـ
كىتسەبلەس انىمىيۇــ ەشۇمــ ىرالىشسابرەدلەــ رالاقلاــ ڭىنىسەڭەكـ ىدزىڭامىراءـىتسانىتاقـەنىسىلىجامـىكتەر-20ـ زوسءـ ـ
نەگرىسۇتنيلڭيدىسىشلىتءڭىنىگىتتنەگااۋحنيشىتتەرۋس.ىدەليوس

ىدلىزىكتوەدىجمىرۇىسىلىجامءۋاساجامادنايابڭىنىسەمرىيۇايسكەل-تىگۇقىلاتروىگەدنىنوجۋرىدنەلىتكەياد،ۋنەريۇنىحۋرڭىنىسىلىجامءىپلاجىشنىسەبىتەتيموكقىلاتروىتكەزەك-19ايتراپ
ىداساجامادنايابوگناۋچنىچ

راپاساڭاج،اماتسابڭىت

】

▲
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ىتكىلىكە ،پالامياجـــــ ـــ
تاحنۇء ەگزىمەشكەتـــ ــــــــــــ
!زىڭىلىسوق

راباحىدزىڭام

،ڭۇتڭۇزنيتۋپىتتەمرۇق
:رەتسەتپىساكىتتەمرۇق

ڭۇتڭۇزنيتۋپ نەمــ يەسەرــ ڭىتقاجــ ــــ
ىتكەزەك ەدنىتەرلەـاعاروتءــ ـىكتەرـىسوـ
قىدنىيادـايوقنەدـەكسىلىجام ـانىعىدناعاساجـ
سىعلا نىماتياـ يەسەر.ـ قاجـ كىدلەـاعاروتءـ
نىگىلىشرەكپاۋاج تايقۇمـ اڭاج،پىراقتاـ ىتپيتـ
نىلاپقىڭىنىتەدنىۋنىباقـەپكوسۋريۆـاشراديا
ياحڭاش،پىڭەج كىتسەبلەســ اشاماتڭىنىمىيۇـ
قاجوگڭۇج.ىتتەلىرەگلىنىۋاتقاسنىنىراۋماد
.ىديالاعابىراعوجاشقىرياىنۇم

ياحڭاش كىتسەبلەســ ىمىيۇــ نانناعلىرۇقــ ـ
ەشەگزو،ىرەب نىسىرابۋمادــ ،ىتتوءپىسابـ
ڭىتتىقاۋ نانىنىسـ ىرىڭوءايزا-اپورۆە،ىتتوءـ
نەم قىلاراقىلاحـ ىدزىڭامـىگەدرەتسىـ ىلەروـ
»انىحۋرياحڭاش«رەدلەەشۇم.ىدلانياەكشۇك
،كىدزىسپىۋاح،اكيمونوكە،يساياس،پىنۇسيوب ـ
قىلراتينامۋگ ىتكىتسەبلەسـىعادرالالاسـىتقايسـ
ارازوء،پىتيەشۇك تەمرۇقــ ،لىداء،نىتەتەــ ــ
پىسەبلەس،لىشارۋت ڭەتــ نىتەلەنەكەككىلىگيـ
قىلاراقىلاحـاشاڭاج مىراقـ سانىتاق-ـ نىسىگلۇـ ـ
ىتتانرو ـەپكوسۋريۆـاشرادياـىتپيتـاڭاج.ــ
ۋنىباق نانناعلىۋتـىتەدنىــ راء،نىيەكــ قاجــ ـ
ىتقىدنىيق كەلىبــ ەرىتكىرىبــ ارازوء،پىڭەجــ ـ
ىسو،پىسالياراق انىۋماد،انىعىلىتقىنروڭىنمىيۇـ
ەناج قىلاراقىلاحـــ ىسراقـەكتەدنىــــ ۋناتتاــ ـ
.ىدەتسۇايگرەنەڭوەنىگىتسەبلەس

!رەتسەتپىساك
ۋنىباقـەپكوسۋريۆـاشرادياـىتپيتـاڭاج ـ

،ىتتەدزەتنىۋلەتتەرڭىنانراقىلاراقىلاحـىتەدنى
ىزۇجءـەينۇد ىلامۋاـ ىلەپكوت-ــ سىرەگزوـــ ـ
ەنىلىگزەم قىلاراقىلاح.ـىتتوءـــ ماعوقــ پوكــ ـ
قىلىتقاج نەپـ ۋاتسۇقىشا،ڭىتقىلىتقاجراڭىسـ
نەم اعاموتـ ۋسەبلەس،ڭىتقىتقىيۇت-ـــ نەمــــــ ـ
ڭىدۋسالىسراق .ەدۋرىشەكناتسابنىعانىسرىۋاـ
ەنىزۇجـەينۇد« زىبء،ىدلوبـەنــ زىمىۋتياقــ ــ
.ىدلانياانىعارۇسرىۋادء»كەرەك

اعيادعاج،كىلىلەدرەزۋلىبءاراعڭاىديادعاج«
ۋلىبءـەسەكياس قىلىتتاساراپـ قاتروتازمادا.»ـ
رىبء راء،رىتوپىرىشەكسىمرۇتادنىراشرەجـ
ىسەددۇمڭىدلە ىرىدعات،ناقسىعوتارازوءــ ـــ
زىعىت ناقسىناليابــ ڭىنىقلاحلەراء.ــ ـاشاماتـ
،ىديەشۇكمىلرۇعاناىسىنىپلاتنەگەداقسىمرۇت
ڭەت،ۋسەبلەس،ۋماد،كىلىشتىبيەب ـەككىلىگيـــــ
ۋلەنەك ۋەگوبـ .ىدلانياانىنىعارىۋادءسەمرەبـ
،قوجزوسء،ڭىتقىتسودكىلىشروكۋتاتحيرات
،نىگىدنىتەسۇتپىسابىدۋرەتيەگەگزوىدڭالابوز
ادياپارازوء ۋزىكتەجـ زوسء،ڭىنىگىتسەبلەسـ ــ
كىدلون،قوج قىتنىيجــــ ڭىنىنىيوــ نىنروـــ ـ
پوك،نىعىدنىتاساب زوسء،ڭىتقىلىتقاجــ ،قوجـ
راڭىس ىتقىلىتقاجــ نىگىدنىتەڭەجــ ناشاقەدلاــ ـ
.ىدەرەبيەدلەلادزىسكىدزۇىراءىدەدلەلاد

ىگرىزاق ياحڭاش،اديادعاجــ كىتسەبلەســـ ـ
ياحڭاش«ـىمىيۇ ،ىتقامىتنى،پىتاتقاقسا»نىحۋرـ
ىتكىتسەبلەس ىگەدرىڭو،پىتەدڭەرەتــــــ ـــــــ

ڭىدرەتتەكەلمەم ىعىلىتقىنروــــ نەمـــ ـانىۋمادـ
مىلرۇعانا سەلۇروزـ ڭىتتازمادا،نىشۇءۋسوقـ
ۋتەلىرەگلىىدۋرۇقنىساعلۇتقاتروسالرىدعات
نىشۇء مىلرۇعاناـ پوكـ قىتتايلاماـ سىنەدزىـ ـ
.كەرەكۋاساج

ەكتەدنى،ىشنىرىبء نىگىتسەبلەسۋناتتاىسراقــ
قاتروقىتتامالاس،ۋاتقاسقىلۋاسنەد،پىتيەشۇك
نىساعلۇت ۋرۇقـ سۋريۆاشرادياـىتپيتـاڭاج.ـ
ۋنىباقـەپكو .ەدۋشروزىسكىدزۇەدىلاءىتەدنىـ
تەكەلمەمـاتسۋريۆ ىساراكەشــ ،ىدياملوبــ ـ
ۋساتقامىتنى ڭىدۋناتتاىسراقەكتەدنى__ۋسەبلەس،ـ
ىدنەمراپڭە ،ىۋراقـ ىدرىموءـ نەپشۇكرابـ
.تەدنىمنىتيەمرىتتۇككەزەكۋراقتۇق

پىسەلرىبڭىدلەراء پىسەلرىب،نىۋناتقاسـ ــ
ەكتەدنىڭىنىرىبء-رىبء،پىتيەشۇكنىۋەدنىگزىت
ۋناتتاـىسراق نىسىنىشلۇقـ كىلرىڭو،پادلوقـ ــ
كىدمەلاـەناج كىتتەمۋەلاـ قىلۋاسنەدـ ۋاتقاسـ ـ
نىگىدزىسپىۋاح زىمىۋاعروقـــ كەرەكــ ـەينۇد.ـ
ىشۋشەشڭىنىمىيۇۋاتقاسقىلۋاسنەدكىلىزۇج
قىلىشساب نىلورـــ نىۋرىدنەلەلۋاسـ ،پادلوقـ ـ
ىتسۋريۆ،اعۋرىدناليساياسـىتتەدنى ـەگۋەرىبــ
،ۋرۇتـىسراقـەگۋەدلەۋات »ىتسۋريۆيساياس«ـ
كەرەكۋيتـەگرىب ڭىنمىيۇـىسو.ـ قىلۋاسنەدـ
ۋاتقاس كىتسەبلەسـىعادنىسالاسـ نەنىمزيناحەمـ ـ
ىدمىتۇ ىتتەدنى،پىنالادياپـ يملىع،ۋالىقابــ ــ
ۋەدمە-ۋناتقاسنادۋرۋا،ۋلالاماقنەدۋەتترەز
ىتكىتسەبلەس،ىتسىيۇك-سىۋاىعادرالالاسىتقايس
ڭىدرەدلەەشۇمقاجوگڭۇج.كەرەكۋتەدڭەرەت
ۋناتقاسنادۋرۋا ۋەدنىگزىت-ـــ ادنىراتقىلاتروــ ـــ
قىتسى ىلاينەلـ سىناليابــ لە،پىشاـ قىلاراـ ـ
ىلاپقۇج نىسايستامروفنيۋرۋاـــ ەدنىزەكرەدــ ـ
نىۋەدمىلام ىديەتپىرادـ ـانيستيدەمـىلرۇتسادء.ـ
ىنۇقەشكەرەڭىنىزوءادۋرۇتىسراقـەكتەدنى
نەم ىدزىڭامـ نىلورـ زىبء.ـىتتەسروكـ ىسوـ
ڭىنمىيۇ نىرەبنىمـىقلاتـانيستيدەمـىلرۇتسادءـ
زىسكىدزۇ يادىعاديوـــ سىۋا،پىزىكتوـــ -ـــ
ارازوء،ىتسىيۇك زىمىۋتەدڭەرەتىدۋلاـىگلۇــ ـ
كەرەك ڭىتتازماداـانيسكاۆ.ـ ىۋڭەجـىتتەدنىـ
نەنىنوج قاجوگڭۇج.ـەيـاعزىڭامـاشقىرياـ
كىدمەلا« ـەپكوسۋريۆـاشرادياـىتپيتـاڭاجـ
ىۋنىباق ىسانيسكاۆـــ ۋراقتاـــ انىراپسوجـ »ـــ
سانىتاق ،ىتـــ ىعادمىيۇـىسوــ ڭىدرەدلەــ
نىتەجاقــانيسكاۆ ەنەسلەبــــ ىدۋرىتساليوـــ ـ
راء،ىديالاق ڭىتقىلاحڭىدلەــ ڭىنىرىموءــــ ـــ
ىگىدزىسپىۋاح نەمـــ نىعىلۋاسنەدـ نىۋاعروقـ ـ
.ىديادلوق

كىدزىسپىۋاح،ىشنىكە نەپــــ ـىتقىلىتقىنروـ
كىدزىسپىۋاح،پاعروق .ۋرۇقنىساعلۇتقاتروــ
كىدزىسپىۋاح نەپــ قىلىتقىنروـ ڭىتتەكەلمەمـ ـ
يادڭامــىعادنىۋماد راء،تراشــىعلاىدلاــ ـ
ەنىسەددۇمـىتكەزوڭىدلە ىتسىتاقـــ زىبء.ـــ ـ
ىدناياب،نىتەسەبلەس،ىدنەشەك،قاترو ـــــــ
پىۋاح كىدزىسـ ىساراقزوكـ ىلرۇتء،اشنىيوبــ ــــ
پىۋاح ىدمىنوءاعراتسىياس-نىسنەمرەلرەتاق-ـ
پەتوت اشامات،پىرەبـ اتروزىسپىۋاحكىلرىڭوـ

.كەرەكزىمىۋرىتساتپىلاق
زىبء ىتسىتاقــ ىگەدنىشىلەڭىدرەدلەـــ ــ
ىلەلەك يساياســ كىتسەڭەكـ ىدرەتپىتراتـ ڭازـ
اشنىيوب ىتقىنروــ نىۋتەلىرەگلىــ نەپقىلىدناباتـ ـ
راء،زىمىۋادلوق يساياسڭىدلەـ كىدزىسپىۋاحـ ـ
نەپ نەپقىلىدناباتنىۋاعروقنىعىلىتقىنروماعوقـ
ىقترىس،زىمىۋادلوق ڭىدرەتشۇكــــ يادناقراءــ ـ
نەمۋاتلىس ەشۇمــــ ەنىسىـىكشىڭىدرەدلەــ ــ
ەنىۋگىليك لىتابــ ىسراقــ زىمىۋرۇتــ كەرەكـ .ـ
ارازوء،ىتقامىتنى ىدمىنەســــ ،پىتەدڭەرەتــ ــ
ۋسەدلىت ۋسەڭەكـەناجـ نەپقىلىشياقـىلىقراـ
ەگۋشەشـىتقىدزىۋالا ىدناباتــ ىسو،پىلوبـ ــ
ڭىنمىيۇ ڭىنىۋمادـ يساياسـ ۋەدمەكەبنىزىگەنـ
كەرەك ىلرۇتءشۇء«.ــ ڭىتشۇكــ ـىتتەدنى»ــ
ۋاتلىس پىتەــ قىلاپقىلىبـ نانىۋرىدۋتـ ڭاتاقـ ـ
ڭىنىكترىسە،پىناتقاس نىمىقۋاۋشروءـــــــ ــ
قىلىراقشۇ،پالياجۋاش ڭىنىسايەديــ تەنرەتنيـ ـ
ڭىدرەدلەەشۇم،پىرەبىققوسانىۋلاراتىلىقرا
نىيەگڭەدىگىتسەبلەسكىدزىسپىۋاح،ۋراقتاڭاز
ۋتالىراعوج ،ەككىدزىسپىۋاحقىلايگولويب.كەرەكـ
ىدناس تەمىلامـ ىقترىس،ەنىگىدزىسپىۋاحــ ــــ
-مىراق،پىرەبنامءەنىگىدزىسپىۋاحكىتسىڭەك
سانىتاق نەپـ ىدۋسەدلىتـ ۋتەتسىروـەنەسلەبـ ـ
كەرەك وگڭۇج.ـ ڭىتقاجــ كىدمەلا«ــ ىدناسـ ـ
تەمىلام ىگىدزىسپىۋاحـــ نىساماتسابـــ »ــــ
ىۋرەتوك ،قىشا،زىسپىۋاح،تىبيەب__ــ ـــ
ىتپىتراتء،نىتەسەبلەس تەنرەتنيــ نىگىتسىڭەكـ ـ
ىدۋرۇقـەگرىب تاسقامـ راء،ىدەتەـ ڭىتقاجـ ـ
ناتسناعۋا.ىدالاىسراقنىۋسىلاستاـەنەسلەب
انىعىلىتقىنرونەمىگىدزىسپىۋاحڭىدرىڭوءىيادعاج
،ىتسىتاق ياحڭاش«ــ كىتسەبلەســ __ـىمىيۇــ
ناتسناعۋا سىناليابــ ىساپپۋرگــ نانىرىعۇت»ــ ـ
ىدمىتۇ ڭىنناتسناعۋا،پىنالادياپـ ،ىتكىلىشتىبيەبـ
اتياق ىدۋرۇقــ ۋسەتكەموكـانىۋرىساـەگەزۇجـ ـ
.كەرەك

ىتقان،ىشنىشۇء رەتسىــــ نىگىتسەبلەسـ ــ
ڭەرەت ۋماد،پىتەدـ قاتروـ نىساعلۇتـ ۋرۇقـــ .ـ
ڭىتكىلىشپوك زىعانـاناعىۋمادـەگرىبـ ،ۋمادـ
ىدناياب قىلاڭاجزىبء.ۋمادىسقاجـاناعۋمادـ
قىشا،ۋمادلىساج،ۋمادـىتسەكياس،ۋمادـاشا
ڭەت،ۋماد نىتەنەتكىلىگيـ انىمىناتسۇۋمادـــ ـــ
ىدنابات ىتقان،پىلوبـ نىگىتسىڭەككىتسەبلەســ
ڭىناكيمونوكە،پىتيەڭەك قىلاح،ەنىۋلەكانىپلاقـ
.كەرەكزىمىۋرەبمەدانىۋراسقاجڭىنىسىمرۇت

رىبء« رىبء،ۋەدلەبـ ىدلوجــ ۋرۇقـەگرىب»ـ
ڭىنىساماتساب نەمىسايگەتارتسۋمادڭىدلەراءـ ـ
ىتقايسىعادوقىلاكيمونوكەايزا-اپورۆەـەناج
كىلرىڭو كىتسەبلەسـ يەدڭەرەتنەمىرالاماتسابـ
نىۋساتشۇ زىسكىدزۇــ ارازوء،پىتەلىرەگلىــ ــــ
ىدۋساتۇت،ۋسالۇ پىساك،پىتيەشۇكـ ـىسالاســ
ڭىنىگەبزىتنۇق،ڭىنىگەبزىتۋادماق،ڭىنىگەبزىت
يەدڭەرەت نىۋسىعوتــ كىلرىڭو،پەبەجـــ ــــــ
زىمىۋرىدنەدزىسسىلىكرىىدمىلانياقىلاكيمونوكە
كەرەك سىرابرادمادا.ـ ڭىنىسىلەك-ـ ـىليالوق«ـ
نەنىلەكتو ەناج»ــ ڭىنىلامىساتتازــ لىساج«ـ ـ

ڭىتسىرىدنوء،ڭىتسىمۇج،پىنالادياپ»نەنىلەكتو
انىپلاق نىۋلەكـــ لەدەجـ زىمىۋرىساـەگەزۇجـ ـ
كەرەك ،قىشانىشۇءىرادنىروپىساكلەراء.ـ
نىتيەپتىسمەك،لىداء نىساتروادۋاس-قىلىشاۋراشـ
ارازوء،پەلرىزا زىمىۋتيەڭەكنىمەلوكۋسوقـىجراقـ
ىسىرەكڭوتاكينحەت-مىلىعىتكەزەكاڭاج.كەرەك
،پىرەگينىياروىسىرەگزوىسالاسپىساكنەم
ىدنورتكەلە،اكيمونوكەـىلرفيس ىدناساج،ادۋاسـ
الاقــىلەدرەز،ەدرەز ىتقايســ ىعادرالالاســـ ــ
قاجوگڭۇج.كەرەكزىمىۋتيەشۇكىتكىتسەبلەس
رەلەك ىلىجــ ەدڭيچڭۇچــ ياحڭاش-ـوگڭۇجـ ـ
كىتسەبلەس پىساكـاكيمونوكەـىلرفيسـىمىيۇـ
نىرەبنىمـىقلاتـىسالاس ڭىتقاجراء،پىزىكتوـ
قىلاڭاج نىگىتسەبلەسۋشاـ رىعۇتـەنىۋتەتسىروـ
ىديەلرىزا زىگەنىدمادا.ــ ىدناباتـەگۋتەـــ ــ
مىلرۇعانا،پىلوب پوكــــ قىلاحـ ـىسىمرۇتـ
نىرالايرەنەجني ۋراقتاـەگرىبـ كەرەكـ وگڭۇج.ـ
قاج نەكسەلرىبۋتيازاىتكىليەدەكڭىنمىيۇىسوـ
تەمزىق نەمراتپارات،ىديادلوقىدۋرۇقنىساپپۋرگـ
نەدرەلەبيرىجاتـىتتاسءـىعادۋتيازاـىتكىليەدەك
.ىديالاقىدۋنەتكىلىگيەگرىب

قىلاح،ىشنىتروتء نىگەلىتـــ ىدۋرىتسىعوتـ ـ
قىلراتينامۋگ،پەبەج تەينەكرو.ۋرۇقاعلۇتقاتروــ
راشان،قىزو كەت،ىديەبنىلوبپەدـ نەمىگىلەشكەرەـ
،نىۋنەريۇارازوءڭىدرەتتەينەكرو.ىدالاتقىراپاناع
راء،پەبەجنىۋلاــىگلۇارازوء ۋتاتڭىدلەــ ـ
كىتسەبلەسياحڭاش،پىتياعىننىعىتسودكىلىشروك
ڭىنىمىيۇ قىتقاشالوبـ ڭىنىۋمادـ ىۋالاققىلاحـ
.كەرەكزىمىۋەدمەكەبنىزىگەن

زىبء ،پىنالادياپەنەسلەبنادرالايدەمـىلرۇتءـ
ڭىنمىيۇــىسو نىرەتكىتسىتەجۋمادــ ڭەكــــ ـ
ەدمەلوك ىسو،پەتتىگۇـ ڭىنمىيۇــ كىتسەبلەسـ
نىمىناتسۇ ترۇجـ مىلرۇعاناـەنىگەرۇجـ ڭەرەتـ
زىمىۋتالايۇ كەرەكـــ ڭىنمىيۇـىسو.ــ -ۋقوــ
تاراپقا،ەيبراتەنەد،تاحاياس،تەينەدام،ۋتراعا
رەدلەيا،ىرادلارۇق ىعادرالالاسىتقايسىرەتسىـ
نىگىتسەبلەس،نىسىيۇك-سىۋا -ناج،پادلوقــ
كىتسەبلەسىلانراپوك،ىلراپتاقڭەرەت،ىتقاج
نىسەگلۇج زىمىۋرىتساتپىلاقــ كەرەكـ ـوگڭۇج.ـ
ڭىنىمىيۇكىتسەبلەسياحڭاشىلىجرەلەكقاج
قىتقىلاح قىتسودـ نىرەبنىمـىقلاتـ ،پىزىكتوـ
ياحڭاش كىتسەبلەسـ -سىۋاراتساجڭىنىمىيۇـ
ىرەگالسـىيۇك يادىعاديوزىسكىدزۇنىلىميقـ
ىعادلا،پىزىكتو ادلىج3ــــ اققاجراءـ 600ــ
ڭىتساج سىيۇك-سىۋاـ ،پىرەبنىناسۋاساجـ
.ىديلۋابقاپرۇساجىدمىساليس،سود

زىبء نەتتەدنىــ ۋناتقاسـ ىدۋەدنىگزىت-ــ ــ
ىدۋرىدنالىيادۇ ەناجــ ڭىنمىيۇـىسوــ راءــ
پالراپسوجساتۇترىبءنىگىتسەبلەسـىعادالاس
تەمزىق،پىتەلىرەگلى ەنىلىساتـــــ قىلاڭاجـــ ــ
ىدمەكي،پىزىگنە نەملىساتــــ كىتسەبلەســـ ـــ
ىتسىتاق،پىتەتسىرو ىدمىنوءڭىدرەدمزيناحەمـ
نىمىلانيا ىسامراقسابرالىشتاح.كەرەكزىمىۋاتقاسـ
نەم كىلرىڭوـ ەككىتسەكڭالــ ىسراقـــ ۋرۇتــ ـ
ىمىلىرۇق ۋرىتسەكياســــ نىلورــــ يادىعاديوـ ـ

ـمىلىرۇقىتقارۇتەدرەدلەەشۇم،ۋرىدنەلەلۋاس
.كەرەكۋادلوقنەپشۇكروزنىتەمزىقڭىدراد

!رەتسەتپىساك
ڭىدلىج75 ەگمزيشافزىمىرادنىۋباعا،ادنىدلاـ

كىلىزۇجـەينۇدـىسراق ڭىتسىعوسـ ەنىسىڭەجـ
نىمىيۇرەتتەكەلمەمنەكسەلرىب،پىزىكتەجلوق
تازمادا،پىرۇق .ىدزاجنىۋاراتاڭاجڭىنىحيراتـ
زىبء ىتحيراتــ سىء،پىتەـانياـــ كىدنىزۇجـ ـ
نەبزىمىتەكەرا ،زىمىۋەلىگيااتتايلاماىتقىلىتقاجپوكـ
كىدمەلا ىدۋلاسـەگنوجـ ،زىمىۋرىدنەدلەمەكـ ـ
قىلاراقىلاح ەگرىب.كەرەكزىمىۋاعروقىتپىتراتءـ
ەگرىب،ۋسادلىقا ەگرىب،ۋرۇقــــ ۋنەتكىلىگيـــ ـــ
ڭىدلەراءىدرەتسىكىدمەلا،پىناتسۇنىبيسنيرپ
نىسەيۇجۋلاسەگنوج،نىۋەتسىپىسادلىقاـەگرىب
ڭىتكىلىشپوك لوقـــــ اساتسۇـ ۋماد،نىۋرۇقــ ـ
نەنىرەتكىتسىتەج ڭىنىقلاحلەراءــــــ ڭەتـــ ـ
.كەرەكزىمىۋەتپىرادنىۋنەتكىلىگي

ياحڭاش كىتسەبلەسـ كىتسەتكىرەسـىمىيۇـ ـ
،لەىشۋالىقاب،پىتيەڭەكنىروتسانىتاق-مىراق
سەڭەك رەتتەكەلمەمنەكسەلرىبەناجىرەتكىرەسـ
قىلاراقىلاحـىتقايسـىمىيۇ نەمرادمىيۇـ ڭەكـ ـ
ەناجقىلاراقىلاح،پىساساجكىتسەبلەسىدمەلوك
كىلرىڭو ەدرەتسىــ مىلرۇعاناـ ىدنەسلەبـ لورـ
ىدناياب،پىراقتا ياپپاج،تىبيەبــ ،زىسپىۋاحــ
ادازات،ىدمىسىيساتقىشا،نەگنەدلۇگـەگرىب
.كەرەكۋلاسشۇكاعۋرۇقنىزۇجءەينۇدمەكروك

!رەتسەتپىساك
ڭىنوگڭۇج نەنىزۇجـەينۇدىۋمادــ الىرياـ

ىنوگڭۇجەدىۋنەدلۇگڭىنىزۇجءەينۇد،ىدياملا
تەجاق ىدەتەـ نەكلۇىگەدنىشىلەـوگڭۇج.ـ
ىدمىلانيا ،ىشىءلە،نىتەتەـاعلۇتـىگزىگەنـ
اراقىلاح نىتيەبەجنىرىبء-رىبءمىلانياسوقىدنىسـ
نىسانراۋمادـاڭاج لەدەجـ ،پىرىتساتپىلاقـ ـ
مىلرۇعانا ىراعوجــــ ىگەديەگڭەدــ قىشاــ ـ
قىلاكيمونوكە سىلىزۇتءـاڭاجـ ادۋرۇقـ ـوگڭۇج.ـ
ادياپارازوء ،پىزىكتەجـ ڭەتـ نىتەلەنەكەككىلىگيـ
كىسە ەينۇد،ىداراقتايامىجلۇبنىسايگەتارتسۋشاـ
نەنىزۇج نىشۇكـىشۋاعزوقۋمادـ ،ىديادلىباقـ ـ
يادنوس نانىۋمادڭىنوگڭۇجنىزۇجءەينۇدقا-ـ
مىلرۇعانا يادىعاديوـ كىدنىكمۇمەنىۋنەتكىلىگيـ
ىدياساج ڭىتقاجراء.ــ ڭىنوگڭۇجـ ڭىنىۋمادـ ـ
ىتكىتسەبلەسنەموگڭۇج،پىرەگينىياروـاڭاج
.ىدالاىسراقنىۋتەدڭەرەتەنەسلەب

تەكەلمەمڭىنڭۇتڭۇزنومحارقاجـوگڭۇج
نىتەدنىمىساعاروتءڭىنىسەڭەكرالاقلاىرالىشساب
پىزىكتو نىعىدناعلاـ ناتسكىجات،ىدياتقىتتۇقـ ــ
ڭىتقاج .ىديادلوقەنەسلەبنىتەمزىقلەـاعاروتءـ
نىيوتيەرەمقىدلىج20مىيۇىسوىلىجرەلەك
ياحڭاش«.ىدالاـىسراق كىيبنىۋت»ـىحۋرـ ـ
نىش،پاتسۇ اناتتارياق،پىسەبلەسنەبزىمىلىيەپـ
ىسو،پەلىرەگلىـاعلا ڭىنمىيۇــ روزمىلرۇعاناـ
لوقـاعۋماد مىلرۇعانا،پىتەلىرەگلىنىۋزىكتەجـ
!قىيارۇقاعلۇتقاتروسالرىدعاتكىرەب

.تەمىقارەككىلىشپوك
»نەنىتەزاگڭايجنيش«

نىقلوتتاقاراق:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

قىيارۇقاعلۇتقاتروسالرىدعاتكىرەبمىلرۇعانا،پىتەدڭەرەتىتكىتسەبلەس،ىتقامىتنى،پىتاتقاقسا»نىحۋرياحڭاش«
زوسءنەگنەليوسەدنىسىلىجامىكتەر-20ڭىنىسەڭەكرالاقلاىرالىشسابرەدلەەشۇمانىمىيۇكىتسەبلەسياحڭاش__

)ڭيجيەب،ىنۇك-10ڭىديا-11ىلىج-2020(
ڭيپنيجيشىساعاروتءڭىنىساكيلبۋپسەرقىلاحاۋحڭۇج

)ەتتەب-1ىساب(
ىشنىشۇء ىتقان،ــ رەتسىــ ىتسەبلەسـ نىگـــ ـ
رىبء«.ۋرۇقنىساعلۇتقاتروۋماد،پىتەدڭەرەت
راءڭىنىساماتسابۋرۇقەگرىب»ىدلوجرىبء،ۋەدلەب
نەمىسايگەتارتسۋمادڭىدلە ايزا-ـاپورۆەـەناجـ
كىتسەبلەسكىلرىڭوىتقايسىعادوقىلاكيمونوكە
نەمىرالاماتساب يەدڭەرەتـ زىسكىدزۇنىۋساتشۇـ
كىلرىڭو،پىتەلىرەگلى ىدمىلانياقىلاكيمونوكەــ
ڭىتسىرىدنوء،ڭىتسىمۇج،پىرىدنەدزىسسىلىكرى ـ
نىۋلەكـانىپلاق لەدەجـ .كەرەكۋرىساەگەزۇجـ
ىلرفيس،پىتيەڭەكنىمەلوكۋسوقىجراقارازوء
ىدنورتكەلە،اكيمونوكە ،ەدرەزىدناساج،ادۋاسـ
الاقـىلەدرەز ىتكىتسەبلەسىعادرالالاسىتقايسـ
ۋتيەشۇك كەرەكـ قاجـوگڭۇج.ـ رەلەكـ ـىلىجـ
ىمىيۇكىتسەبلەسياحڭاش-وگڭۇجەدڭيچڭۇچ
نىرەبنىمىقلاتىسالاسپىساكاكيمونوكەـىلرفيس
ىدەزىكتو مىلرۇعانا.ـ پوكـ قىلاحـ ـىسىمرۇتـ
نىرالايرەنەجني ۋراقتاـەگرىبـ كەرەكـ وگڭۇج.ـ
قاج نەكسەلرىبۋتيازاىتكىليەدەكڭىنمىيۇىسوـ
.ىديادلوقىدۋرۇقنىساپپۋرگتەمزىق

،پەبەجىدۋرىتسىعوتنىگەلىتقىلاح،ىشنىتروتء
قىلراتينامۋگ قاتروـ ڭىدرەتتەينەكرو.ۋرۇقاعلۇتـ

،پەبەجنىۋلاـىگلۇارازوء،نىۋنەريۇارازوء ــ
،تاحاياس،تەينەدام،ۋتراعا-ۋقو ،ەيبراتەنەدــ
تاراپقا رەدلەيا،ىرادلارۇقـ ىرەتسىــ ىتقايسـ ــ
،ىتسىيۇك-سىۋاـىعادرالالاس ۋادلوقـىتكىتسەبلەسـ ـ
كەرەك وگڭۇج.ـ قاجــ رەلەكـ ياحڭاشـىلىجـ ـ
كىتسەبلەس ڭىنىمىيۇـ قىتقىلاحـ قىتسودـ ـىقلاتـ
نىرەبنىم 600اققاجراءادلىج3ىعادلا،ىدەزىكتوـ
.ىدەرەبنىناسۋاساجسىيۇك-سىۋاڭىتساج

الىبڭيپنيجيش ىدەتپىرادـاسابپەديـ زىبء:ـ
ىتقىلىتقاجپوكنەبزىمىتەكەراكىدنىزۇجسىء
،ۋرۇقەگرىب،ۋسادلىقاەگرىب،پەلىگياـاتتايلاما
ۋنەتكىلىگيـەگرىب كىدمەلا،پىناتسۇنىبيسنيرپـ
ىدۋلاسـەگنوج قىلاراقىلاح،زىمىۋرىدنەدلەمەكـ ـ
كىتسەبلەسياحڭاش.كەرەكزىمىۋاعروقىتپىتراتء
كىتسەتكىرەسـىمىيۇ مىراقـ سانىتاق-ـ نىروتـ ـ
قىلاراقىلاح،پىتيەڭەك ەدرەتسىكىلرىڭوـەناجــ
.كەرەكىۋراقتالورىدنەسلەبمىلرۇعانا

وگڭۇج:ىدەتپىراداسابپەديالىبڭيپنيجيش
مىلرۇعانا،پىرىتساتپىلاقلەدەجنىسانراۋماداڭاج
اڭاجقىلاكيمونوكەقىشاىگەديەگڭەدىراعوج
سىلىزۇتء ،پىزىكتەجادياپارازوءوگڭۇج.ادۋرۇقـ
نىسايگەتارتسۋشاكىسەنىتەلەنەكـەككىلىگيـەگرىب

يامىجلۇب ىداراقتاــ ڭىتقاجراء.ـ ڭىنوگڭۇجـ ـ
ڭىنىۋماد نىياروـاڭاجـ نەموگڭۇج،پىرەگيـ ــ
.ىدالاىسراقنىۋتەدڭەرەتەنەسلەبىتكىتسەبلەس

ادنىڭوسڭەڭيپنيجيش يالىبـ اسابپەدـ
ىدەتپىراد قىدلىج20مىيۇىسوىلىجرەلەك:ـ
يەرەم نىيوتـ »ىحۋرياحڭاش«.ىدالاىسراقـ
،پىسەبلەسنەبزىمىلىيەپنىش،پاتسۇكىيبنىۋت
مىلرۇعاناڭىنمىيۇىسو،پەلىرەگلىـاعلاـاناتتارياق
لوقـاعۋمادروز مىلرۇعانا،پىتەلىرەگلىنىۋزىكتەجـ
!قىيارۇقاعلۇتقاتروسالرىدعاتكىرەب

ىرالىشسابڭىتقاجلەتەشناقسانىتاقەكسىلىجام
ياحڭاش كىتسەبلەســ ڭىنىمىيۇـ ـىعادالاسراءـ
كىتسەبلەس قاياـ نىسىلاـ ىدنەسلەبـ ،پالاعابـ
ىدرالانىم ىدرىدلىبءــ قىلاراقىلاحـەتكەزەك:ـ ـ
اديادعاج رەلرەتاقنەمراتسىياس-نىسـىلرۇتءـ
ۋنىباقەپكوسۋريۆاشرادياىتپيتاڭاج،ەدۋيەبوك
رىۋااعماعوق،اعاكيمونوكە،اعيساياسكىدمەلاـىتەدنى
ىرەك پىرىتكىرىبشۇكلەراء.ىدرىدۋتلاپقىـ
،ىۋناتتاىسراقەگرىبەكتەدنى،ىۋرەبپەتوت
ۋاتلىسـىتتەدنى پىتەـ اعۋاتتادىدرەدلەەگزوـ
ىدناباتاققىلىتقاجپوك.كەرەكىۋرۇتـىسراق
نەكسەلرىب،پىلوب رەتتەكەلمەمــــ ڭىنىمىيۇــ ــ

ىۆاتسۋ نەمـ نەكتەزىگەنىدڭازقىلاراقىلاحـ
قىلاراقىلاح ەينۇد،پاعروقـىتپىتراتءـ كىلىزۇجـ
ادۋاس نىمىيۇـ ىنەجەرە،نەكتەكەزوـ زىگەنــ
نەكتە پوكـ ،پاعروقنىسىلىزۇتءادۋاسىتقاجـ
.كەرەكۋەبەجنىساكيمونوكەىزۇجءەينۇدقىشا
ارازوء،ىدمىنەسارازوء ەپەت،ىلادياپـ ،ڭەت-ــ
ناۋلا،نىتەسەڭەك تەمرۇقەكتەينەكروـىلرۇتءـ
ەگرىب،نىتەتە نىتالىتمۇـاعۋمادــــ ياحڭاش«ـ ـ
قاتروسالرىدعاتڭىتتازمادا،پىناتسۇ»نىحۋر
نىساعلۇت ىدۋرۇقـ لەراء.كەرەكۋتەلىرەگلىـ
ڭىنىقلاح سەبرەدـ ناعادڭاتـ تەمرۇقـانىلوجـ ـ
ىقترىس،پىتە ڭىدرەتشۇكــ ڭىدرەدلەـەشۇمـ
.كەرەكۋرۇتـىسراقـەنىۋگىليكـەنىسىـىكشى
ىجراق،ادۋاس ،سانىتاق،تاۋقكىتسىرىدنو،ۋسوقـ
قىلاڭاج،ايگرەنە ىتقايساكيمونوكەىلرفيس،ۋشاــ
ىعادرالالاس ىتكىتسەبلەســ قىلاح،پىتيەشۇكــ ــ
نىسىمرۇت ىتكىليەدەك،پىتراسقاجـ .كەرەكۋيوجـ
قىلراتينامۋگ .كەرەكۋتەدڭەرەتىتسىيۇك-سىۋاـ
رىبء« -اپورۆەڭىنىساماتساب»لوجرىبء،ۋەدلەبـ
نىۋساتشۇنەمىسىلىرۇقىعادوقىلاكيمونوكەـايزا
ۋادلوق كەرەكـ ەسەبلەس»ەكشۇكىلرۇتءشۇء«.ـ
،نىگىدزىسپىۋاحتەمىلامىدناس،پىرەبـىققوس

قىلايگولويب ،ۋسەدلىت،پاعروقىتكىدزىسپىۋاحـ
ۋسەڭەك نەملوجتىبيەبىتسىترات-سالاتىلىقراـ
شۇكـەگۋشەش ،نىگىدزىسپىۋاحڭىدرىڭوء،پىلاسـ
.كەرەكۋاعروقنىۋمادىدنايابەناجنىعىلىتقىنرو

كىتسەبلەسياحڭاشڭىنناتسكىجاتسىلىجامء
پىزىكتونىتەدنىملەاعاروتءىتكەزەكانىمىيۇ
.ىدراعيۇنىۋلا

سىلىجامء ەشۇمانىمىيۇكىتسەبلەسياحڭاش«ـ
ىرالىشسابرەدلە رالاقلاـ ڭىنىسەڭەكـ ۋەكسامـ ـ
نىسامانراج يادنوس،»ـ اشرادياىتپيتاڭاجقا-ـ
ەينۇد،ۋرەبپەتوتەگرىبەنىتەدنىۋنىباقەپكوسۋريۆ
كىلىزۇج ،ىعىدلىج75ڭىنىسىڭەجسىعوس-2ـ
قىلاراقىلاح نىگىدزىسپىۋاحـايستامروفنيـ زىساماتماقـ ـ
،كىتسەبلەسىعادنىسالاسـاكيمونوكەـىلرفيس،ۋتە
،كىتسەكڭالپىنالادياپنادرالانراىتقايستەنرەتني
كىلىشۋەتكەشلوب قىلىراقشۇـەناجـ نىسايەديـ ـ
ىكترىسە،ۋرەبـىققوسـاعۋتارات ەنىرەتاق-پىۋاحـ
پەتوت ۋرەبـ ۋرىدىقرىبءىگەدنىنوجرالىلراتاقـ
.ىدالايراجىراءىدادلۇقامىدرەلەمەدمىلام

ڭىفيلىح،يڭاۋ،ىچەيجڭاي،ڭايشەۋشڭيد
.ىتسانىتاقرالىلراتاق

»نەنىتەزاگڭايجنيش«



زىمىشلىتء يەمۋاجڭىزــــــ تناكيتكارپ،ــــ ــ
ىشلىتء ىديالراباحناديلــ نەگنىلىـاعاپقاق.ـ ـ
لىزىق ىلاماشمۇتــ ماشـــــ نەملەجــ ەگرىبــ ــ
ازات،ىتكىروك،پىلەبرەت نىعاشــــــــ نادالۋاــ
ەتشەك ناء،ىنۇءـاكيزۋمـــ اققىتتاش،ىنەۋاـ ــــ
ناعموش ىسىيءشوح،پاتقىراشىنۇءـىكلۇكـ
ناعىقڭا قاتسىق،پىلىسوقنەمرادماعاتىدمادءـ
.ىديەلىگيانىسىمرۇتىتتىقابڭىنىرادنىعرۇت

لۇب قىتتلۇرۇعادىلىشاىسالاقكەشەۋاشـ
قابنىكنيشـىلىۋا ڭىنىعاتسىقـ سىعىشـ ـىلوجـ

ىلرىمونء-34 ىعادنىسالۋاــ ڭىدۋوشنيشۋلــ ـ
ىسابتو ڭىنىساناحساــ ىكشەكــ ڭىنىسادۋاســ ــ
.ىدەىعاشناعلاتساب

زىمىرەجـاناعۋم60« اشقاىدمىدنام،رابـ
ـمىساج.زىبنەگرەبەگەمرەتوك،نەتكىدنەگەپسۇت
ڭىن انىۋياعلۇـ ىتسىناليابــ نىتاتانۇمىزوءـــ ـــ
نەپسىمۇج مىقسىلانياـــ قىدنورتكەلە،ىدلەكــ ــ
لايور مىزوء،پىترەشـ ناعاساجــ شامرىۋقـــ ـ
نىرەلرۇت ،پىراعىشـــ اعرالراديراقـــ راشــ رالاۋـ

اكيزۋمىراءپىرىتاتمادءنانىرادماعاتىدمادء

پىتانۇ،پىلاش نىتاتياــــ نەماكيزۋمنىرەدناـ ـ

ىسىگەليب،پەدلەمەيۇس ەگرەدنەگلەكــــــ يبءــ

نىساكيزۋم ڭىديا-11ىدەد»نىمەرەبپىلاشـ

.ۋوشنيشۋلىنۇك-10

رىتلىب ۋوشنيشۋلاديا-11ـــ نىسەۋازوءـ ـ

زىگەن ىسابتوــنىلوجۋباتاشقا،پىرىتوەتەـ

نىساناحسا نەمىسىمۇجۋشاـــ ناعاتسابــ لو.ــ

سىنوكوكيليۇحڭاۋىيابۇج،زاپساسابىزوء
تەمزىقـەناجـىشۋادنىياد رەكتەمزىقـىشۋەتوـ
نىتاناتقاماتىدزىۋاشۇءىلياجڭىنو.ىدالوب
،لايورىدنورتكەلەەنىۋەرىب،رابىسەملوباشاۋا
قىلاح پىتانۇـ ناءماتسانەد100نىتيادڭىتـ
ىساتون نەمــــ سىبىدــ ۋەشڭەتـ ىراتپاپساــ ــ
كىدەرا،پىلىيوق ەدزەكـــ ەسەمەنـ رالراديراقـــ ـ

پىناتقامات ناعلوبــــ لو،ڭوســ ڭىدرالراديراقـ ـ
.ىدەرەبپىتراتاكيزۋماشنىيوبىبالات

قىلاحسىرو رۇعاد،نىرەدناـــــ نىرەدناـــ

يەمرىدىك ؛ىدەرەبـاتراتـ ەدلا،ىقانيوـىليەمـ

نىرابء،نىسلوبـاكيزۋمـىلاكيريل ادنىلوقەدــ ـ

پىتانيو لۇب،رۇتـ نادلىجمىراجشۇءڭىنوــ

ىگرەب ىدنورتكەلەـــ ىدلايورــ نەنىگىدزوــ ــ

ڭىنىۋنەريۇ ەدنەگنەريۇشاعلالو.ـىسەجيتانـ

ياتاعابرات ڭىنىسەكنابادۋاسقىلىشاۋراشلىۋاـ

رىبءناعوڭيمۋاچوزىرداكنىتارۇتاتقاتسىق

نىساتونـاكيزۋم ناعنىسۇـ ڭىنولۇب،نىتالوبـ

نەنىگىدزو انىشلۇقــ ڭىنىۋنەريۇــ ـىشۋاعزوقـ

.ناعلانياەنىشۇك

راديراق ڭاجــ ەيجنۇجـ اتقاتسىق-لىۋا«:ــ ـــ

يادنىسو ىلياجـ نىتاناتقاماتــ ،رەجـ قىشاـ -ـ

ىتسىمرۇت،نىقراج ۋزىقــــ نىتەيۇسـ قاتسىقـ ـ

پىتۇكىدراتسوداداراىسوادناعرۇتىنىعرۇت

رىبءۋلا نەم،تەبيناعـ نىساناحساىسابتوىسوــ

.ىدەد»نىماتانۇ

ڭىدرالراديراق انىراليادڭاتڭەــ ىنىتيتاتــ ـــ

قاعرۇق،ىتەقىلابقاباتەروتڭىدۋوشنيشۋل

ناعلىرىۋق قىۋاتـ ىدمادء،ىتەـ ،ىتەكەريۇـ

ناعارىقرۇبىۋب 10ـىتقايسـىنازاقـىتقىتتوــ

ەشەن ىلرۇتءــ ەروتــ قاباتـ ىرادماعاتـ نەمـ ـ

ەشەن20 ىلرۇتءــ نىعاشــ ىسو،ىشامرىۋقــ ــ

ڭىدراتشامرىۋق ڭىنىرادلايرەتامـ نىعاشىعىلرابـ

نانىسالۋا نەگلەكــ ناققابىزوء.ــ كىلرەجــ ــ

،پىلوبپىلىتاساتتىقاۋاساناديا2ىراتقىۋات

سەلىشروكەسەمەننانىرادنىعرۇتقاتسىقـاقساب

نادرادنىعرۇتـىعاتقاتسىق انىلىج،پىلەكاپىتاسـ

.ىدالاپىۋاتياڭوىتسىرىكناۋيڭىم100

يادنىسو« رەكسى،رابــىيوــ قاتسىقــــ ـــ

انىرادنىعرۇت اشنىرابـــ ۋادلوقــ ،پىتەسروكـ ـــ

تىگۇ پاساجـ زىمەرەبـ ڭىنو.ـ قىدلىشاماتسابـ
ڭىنىرادنىعرۇتقاتسىقپوكەدىتپىتءەدنىۋتە

ۋرىتتراىتسىرىك،پىرۇققىلىشاۋراشانىدلازوء
نىلوج نىۋتيەڭەكـــ تىمۇءـــ زىمەتەـ ىدەد»ــ

ڭىنىتەرتاتەمزىق،ىيجۋشىشنىرىبءڭىتقاتسىق
.ڭيمۋجىعىتساب

ىدرىتترانىسىرىكڭىناناحسا،پارۋابىتپوكاتروىدلىڭوك
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كىرەسراديد:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

)ەتتەب-1ىساب(
نىچ يالىبـوگناۋچـ :ىتتەسروكپاتاپەدـ
سىنىسۇ« سوق«»ـــ قىدلىج100ــ سەرۇك»ـ ـ
نىساناسىن ىتساعلاج،ىدۋرىتساتشۇـىلاكيناگروـ
ىدۋتەلىرەگلى ەدزوكـــــ ياپپاج،پاتسۇــ ــــــ
كىتسيلايستوس ناعنادنامازىسوـــ تەكەلمەمـــ ـــ
ڭىدۋرۇق ،پىرەگينىراتپالاتنەمىرالاناسىنـ

ـازىسوكىتسيلايستوسادناعرابـاعلىج-2035
نەنىزىگەننىساناسىنقىتقاشالوبڭىدۋرىدنادنام
»قىدلىجسەب-14«،پىيوقاعلاىدۋرىساـەگزۇج
ىگەدنىلىگزەم قىدماعوق،قىلاكيمونوكەــــ ــــــ
نىسايەديـىشكەتەجڭىدۋماد زوسء،پادنىقياـ ــ
ڭىنايتراپ،قوج ياپپاجــ ىدناباتـانىعىلىشسابـ ـ
ىتقىلاح،ۋلوب اڭاج،ۋلوبىدناباتەگۋتەكەزوـ
،ىدۋاساجامروفەر،ۋلوبىدناباتانىمىناتسۇۋماد
ەيۇج،ۋلوبىدناباتەگۋتەدڭەرەتىدۋشاكىسە
انىساراقزوك ىدناباتــــ ۋلوبــ نىبيسنيرپـ ـاعلاـ
قىلاكيمونوكە،پىيوق ەككىلىدمىنواڭاجادۋمادـ
لوق امروفەر،ۋزىكتەجـ كىسە،ۋاساجــ ادۋشاــ
ڭىت ماداقــ ڭىنماعوق،ۋاتساتــ تەينەكروـــــ ــ
نىسەجەراد قىلايگولوكە،ۋرەتوكـەگەروـاڭاجـ
تەينەكرو ادنىسىلىرۇقـ ىتكىلىشۋەلىرەگلىـاڭاجـ
ەگەزۇج قىلاح،ۋرىساــ ڭىنىسىمرۇتــ تۇقـ -ـ
نىسىرى اڭاجـ ىتتەكەلمەم،ۋزىكتەجـەگەروــ ــ
ۋلاسـەگنوج ۋرەتوكەگەرواڭاجنىگىلىدمىنوـ
ىدنىس قىدماعوق،قىلاكيمونوكەـ ڭىدۋمادــــــ
ىتساب نىرالاناسىنــ ،پىرىدناتقارۇتـــ -14«ــ
قىدلىجسەب ىگەدنىلىگزەم»ــ ،قىلاكيمونوكەــ ــ
قىدماعوق ىدنىيۇتءڭىدۋمادـ 12نىرەتتەدنىمـ
ناتقاج رىبء،پىرىتسالانروــ ۋرىدىقـــ ـىلەلەكـ
ىدرالاراش نانۇم،پىيوقـاعلاـ رىبءـىگنىيەكــ
ىگەدلىگزەم زىمىلەـــــ ڭىنىۋمادـــ نىرادعابــ ــ
نىقيا پاقسۇنـ ۋنۇسيوب،پىتەسروكـ نىمەشلوــ

.ىدەلرىزا
نىچ يالىبـوگناۋچـ :ىتتەسروكپاتاپەدـ
اعلۇتىگزىگەنىدمىلانيانەكلۇـىگەدنىشىلە
مىلانياسوقىدنىساراقىلاح،ىشىءلە،نىتەتە
نىرىبء ىرىبء-ـ نىتيەبەجـ نىسانراۋمادـاڭاجـ
ۋرىتساتپىلاق ىقتيۇـىتسادلوجڭيپنيجيش__ـ
نەكتە ڭىدزىمىلەڭىنىتەتيموكقىلاتروـايتراپـ
ڭىنىيادعاج-تراش،ڭىنىساترو،ڭىنىڭەزەكۋماد
ەنىسىرەگزو ڭىدزىمىلە،ەسەرىسا،ياســــ ــــــــ
ىلامرىتسىلاس ڭىنىعىلىشقىتراــــ ەنىسىرەگزوـــ ـــ
ىدمىقۋا،پىلەدزىگەن ناعاساجپىرىتويادڭاــ
ىلەلەك ىپلاج،ىمىشەشــ اعيادعاجــــ نىتاياســ ـ
ڭەرەت،ىتتاپيسـىلەيۇج ،سىرەگزوـىلىتاســ ـ
ىديادعاجـــىعادلا قانايتــ قازۇ،نەكتەــــ ــ
ىتقاشالوب ەدزوكــــ ناعاتسۇـ قىلايگەتارتســ ـــ
راپسوج ڭىدۋرىتساتپىلاقلەدەجنىسانراۋماداڭاج.ـ
قىلايگەتارتس نىماعلوتــ يادعاجـىپلاجـ ـەناجـ
قىلايگەتارتس ۋماداڭاج،پىرەگيلادءنەتكىيبـ
نىمىناتسۇ نەپقىلىدناباتـــ ،پىرىدنەلىتكەيادــ ــ
قىلايگەتارتس ىدۋالراپسوجــ ەناجــ ىراعوجــ ــ
ەديەگڭەد ىدۋالابوجـ نەمۋتيەشۇكــ ،ەگرىبـ ـ
ڭىتتەمزىق شۇكـ ۋلاسـ ،پىرەگيەدنىنىيۇتءـ
ىدلەمەك سىنارۇسـىكشىـ نىسەيۇجـ لەدەجـ ـ
مىلىع،پىرىدلىتەج اداكينحەت-ــــ ـەنىشۇكزوءــ
نىزوء،ىدۋنەيۇس ،پىتەدلەدەجىدۋرىدنەتتەۋلاـ
پىساك ۋادماق،نىگەبزىتـىسالاســ نىگەبزىتــ ـ
،پىتەلىرەگلىىدۋتالىراعوجنىسەجەراد،پىتراسقاج
ـنامازىسوىتقاتسىق-لىۋا،نىعىلىشاۋراشلىۋا
ڭىتقىلاح،پىتەلىرەگلىىدۋرىدناد سىمرۇتــــ ــ
نىسەرو زىسپىۋاح،پىتالىراعوجـ ىدنىسۋمادــ
.كەرەكۋاتقاسكىرەبىتكەشىگنەموت

نىچ يالىبـوگناۋچـ :ىتتەسروكپاتاپەدـ
اعلىج-2035ەناجىنابوج»قىدلىجسەب-14«

،ادۋرىساەگەزۇجىناناسىنقىتقاشالوبىگنىيەد
زوسء ڭىنايتراپ،قوجـ ياپپاجـــ ـانىعىلىشسابـ
ىدنابات قىلراب،پىلوبـ ىدرالروتكافىدنەسلەبـ
قىلوت اعۋساتقامىتنى،پىرىدلىمۇجــ نىتالوبــــ ــ
قىلراب ىدرەتشۇكـ ،پىرىتساتقامىتنىەدمەلوكڭەكـ
ڭىدۋتەلىرەگلىىدۋماد نەككىرىبـىتتەرىدۇقـ ـ
نىشۇك ۋرىتساتپىلاقــ كەرەكـ قىلاتروـايتراپ.ـ ـ
ڭىنىتەتيموك نىعىلىشسابساتۇترىبءناعناتقىلاتروـ
ىتسەب« رىبءــ ۋرىدنالاعلۇتـ قىلاعلۇتـىپلاج»ـ ـ
نىۋرىتسالانرو رىبءـــ ساتۇتــ پالراپسوجـــ ـــ
،ڭىدۋتەلىرەگلى ىتتروتء«ــ ياپپاجــ »ۋادنىروــ
قىلايگەتارتس نىۋرىتسالانروـــــ ىتسەكياســـ ــــ
ڭىدۋتەلىرەگلى ادنىعاجراءــ ،پىرىدناتقانايتــ ـ
قىدماعوق،قىلاكيمونوكە قىلىشسابايتراپاعۋمادــ
نىتەتە ەگمزيناحەم،ەكسىلىزۇتـ پىلوبىدناباتـ
ەناج ىراعوج،پىرىدنەدلەمەكـىنوــ ـىلاپاســ
ەگەزۇجىدۋماد اعۋرىساــ ىلرىبۇتءــ لىپەكــ ــ
.كەرەكۋەلرىزا

نىچ يالىبـوگناۋچـ :ىدەتپىرادـاسابپەدـ
»ىدمىنەستروتء«،پىتيەشۇك»ىدمىناتتروتء«
،پەدمەكەب ايتراپ،پادنىرو»ىدۋاعروقىنىكە«ـ

ىتكەزەك-19 قىلاتروــ ـىشنىسەبـىتەتيموكــ
ىپلاج ڭىنىسىلىجامءـــ نىحۋرـــــ ،ىدۋنەريۇـ
ىدۋرىدنەلىتكەياد،ىدۋەتتىگۇ ەناجىگەتكەزەكــ
نانۇم رىبءـىگنىيەكــ ىدزىڭامـىگەدلىگزەمـ ـ
يساياس تەدنىمـــ اڭاج،پىتەــ ـىگەدرىۋادــــ
ڭىنايتراپ ىدڭايجنيشـــ ەگنوجـ ۋلاســ ـىپلاجـ
نىسابوج ڭىنماعوق،پىرىدنەلىتكەيادلادء،قىلوتـ
ىلەلەك ڭىنىيادعاجــ زىسكىدزۇـ ،نىعىلىتقىنروـ ـ
ىتلۇاۋحڭۇج،پاتقاسنىعىلىتقىنروتىقاۋقازۇ
قاترو نىمىناتـاعلۇتـ ىدۋەدمەكەبـ ـىگزىگەنـ
ىلەج پىرىتوـەتەــ نىتەمزىقتلۇـ ـىسقاجـ
ادڭايجنيش،پەتسى ـاشوگڭۇجنىنىدءمالسىءــ

ىدناباتـانىسىلاتەبۋرىدنال ىدڭايجنيش،پىلوبـ
تەينەدام ىلىقراــ ۋرىدنەلرانــ نىسايرەنەجنيــ ـ
پىرىتوەتەكەزوىتقىلاح،پىراقتايەلىرەكشى
،پىتەلىرەگلىنىۋمادىلاپاسىراعوجڭىناكيمونوكە
،پىرىدنادزىساماتماقنەپشۇكروزنىسىمرۇتقىلاح
ڭىنناۋتڭيب،پىتراسقاج قىلىتقىنرو،ۋماد،امروفەرــ
نىرەتتەمزىق ىسقاجــ رابـەنىۋەتسىــ نەپشۇكـ ـ
انىعىلىشسابياپپاجڭىنايتراپ،پىتەسروكۋادلوق
ىدنابات پىلوبـــ ەناجـــ ،پىتيەشۇكـىنوــ ـــ
ىتسادلوجڭيپنيجيش نەكتەـىقتيۇــ ايتراپـ ــ
ـسالانرو،ڭىنىرەدمىشەشڭىنىتەتيموكقىلاترو
ڭىنىرالۋرىت رىمات،پىناتقانايتـ ىيانىشانىۋتراتــ
كىدلىپەك كەرەكۋتەــ ياپپاج.ـ كەلەگڭودــ ــ
ماعوقـىتتەلۋاد نەنىرەتتەدنىم-اناسىنڭىدۋتانروـ
نەتتەدنى،يابزاج ۋناتقاســـــ ىدۋەدنىگزىت-ــ ــ
ۋرىدنالىيادۇ ەناجـ ىناكيمونوكەــ ىراعوجــــ ــ
نەماپاس نەتكىليەدەك،ۋتىمادـ لاماقنادۋتلىراــ
ۋاعروقـىتقىلىتقىنرو،ۋلا ىدرەتتەمزىقـىتقايسـ ـ
رىبء ىتقىلىعڭىتىدۋتەلىرەگلىپالراپسوجساتۇتـ
نەتكىليەدەك،پەتسىـىسقاج لاماقنادۋتلىراــ
ياپپاج،ڭىدۋلا كەلەگڭودــ ماعوقـىتتەلۋادــ ـ
ڭىدۋتانرو ىشۋشەشـ ڭىنىساقياشــ ـىشۋشەشـ
.كەرەكۋتەجەنىسىڭەج

،نىيەكنەنىسىلىجامامادنايابايسكەل-تىگۇ
نىچ ناقسانىتاقـەنىسىلىجامـامادنايابـوگناۋچـ ـ
ساج،ڭىدرالىتسىمىقو،نامام ڭىدرالىشۋقوــــ ـ
ىرەدلىكاۋ ،پىسەلرىكىپادنىلازنىيجنەمرالىلراتاقـ
ايتراپ،پىسەلەمىگڭا قىلاتروـىتكەزەك-19ـــ ـ
نىحۋرڭىنىسىلىجامءىپلاجىشنىسەبـىتەتيموك
نەدۋنەريۇ،پىنەريۇـەگرىب ناعلاـ نىرەلرەساـ ـ
ىتساتقاترو نىچ.ــ يالىبـوگناۋچـ پاتاپەدـ ـ
ىتتەسروك ايتراپ:ــ ىتكەزەك-19ــ قىلاتروــ ــ
نىحۋرڭىنىسىلىجامءىپلاجىشنىسەبـىتەتيموك

ىدۋرىدنەلىتكەياد،ىدۋنەريۇ ــىكتەر-3ـــــــ
ەمىگڭاىگەدنىنوجىتەمزىقڭايجنيشڭىتقىلاترو
ڭىنىسىلىجامء نىحۋرـــــ ،نەمۋرىدنەلىتكەيادـ ــ
نەمۋرىدناتقانايت ،پىلوبىدناباتاعۋرىتساتشۇـ
ىدڭايجنيش ىدڭايجنيش،اعۋلاسەگنوجنەمڭازـ
نەپتەينەدامىدڭايجنيش،اعۋرىتقىنروـاساتقامىتنى
ىتقىلاح،ەگۋرىدنەلران پىتىيابــــ ىدڭايجنيشــ ـ
ىدڭايجنيش،ەگۋتەدنەكرو ەگۋتيەكروكىدنايابــ
ىدنابات ،نەگنەدلۇگ،ىدمىساراج،ىتقامىتنى،پىلوبـ
شىنىت،ناقساباعلا،ىتتەينەكرو،ياب ،رىموءــــ ـ
تاش ىسايگولوكە،نەگرىشەككىلىشرىتنامىداش-ـ
كىتسيلايستوساشوگڭۇجىگەدرىۋاداڭاجاشامات
ڭايجنيش اعۋرۇقــ ياپپاج،پىنىشلۇقــــ ــــــــ
كىتسيلايستوس ناعنادنامازىسوـــ تەكەلمەمـــ ـــ
ڭىدۋرۇق نىشۇءۋرىتلەكاعلوقنىسىڭەجـاڭاجـ
.كەرەكۋسوقسەلۇ

امادناياب ۋاساجــ روزيۆەلەتـىسىلىجامءــ -ـ
ادراتقاميا،ىدلىشاەدنىلىساتىسىلىجامءنوفەلەت
الاق،سىلبو( نويار،الاق(ادرادنادۋا،)ــ ەشمىلوب)ــ
نىيج قىدنويارىلايمونوتۆا.ىدلىرىتسالانروىلازـ
قىلاح يساياس،ڭىتتەمىكۇ،ڭىنىياتلىرۇقــ ـــــــ
ڭىتسەڭەك قىلىشسابــ ڭىنىساقلاـ ،ىرەلەشۇمـ ـ
قىدنويارـىلايمونوتۆا ىراعوجـ قىلاحـ ىتوسـ
ىلايمونوتۆا،ڭىنىسەمەكەم قىدنويارــــ قىلاحـ ـ
،ىراتسادلوجىتپاۋاجىگزىگەنڭىنىسارۋتارۋكورپ
نەدىلەجەرادەكلوراسابنىروـىعادنويارـىلايمونوتۆا
ىراعوج ەكتەنيەز،اقسىلامەدــ ناققىشــــ ـاقاسـ
ڭىننويارىلايمونوتۆا،ىرەدلىكاۋڭىدراتسادلوج
تىگۇ ايسكەل-ـ ڭىنىسەمرىيۇــ ،ڭىنىرەلەشۇمـ ـ
ڭىدرالىتسىمىقو،نامام ساج،ىرەدلىكاۋــــــ ــ
نىيجىگزىگەنرالىلراتاقىرەدلىكاۋڭىدرالىشۋقو
.ىتسانىتاقەنىسىلىجامۋاساجامادنايابادنىلاز

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

.ادۋسانيجقارىپاجساپىسەتكەموكانىرادنىعرۇتقاتسىق)ادڭو(ناجمىلاىسەشۇمڭىنىتەرتاتەمزىقىنۇك-10ڭىديا-11□

ىدرىتتراىتسىرىككىلىشمىگەىلاپسالۇ

قاتسىقىتەرتاتەمزىقنىتارۇتادنىعاتسىقيۇچڭاۋحىلىۋارىدنايجۋيجڭىنىسەمەكەمقاتسىق-لىۋا،ىعىلىشاۋراشلىۋاقىلالاقۋحيشلىيب
نەككەىعڭىدلانەممىسۋامىرادنىعرۇتقاتسىق.ىدرىتترانىرەتسىرىك،پىتەكىلىشكەتەجانىۋنادلىعۇشنەپكىلىشمىگەىلاپسالۇڭىنىرادنىعرۇت
ڭىنىرادلىقاد ىرەدلىساتسىگەىتقايسقارىپاجسا+ىرەگۇجسابكوك،رىموش+قارىپاجسا+ياديبءكىدزۇك،پىرىتوەلەدزىگەنانىيادعاجـ
.ىدرىتتراىتسىرىكىلىقرا

ىگرىزاق،ەدنەگەلەجەمپەدىدانىلامىنوءاننوت7نانىسابۋم،نەككەقارىپاجساەگرەجماتسانادۋم100ىعاتسىقيۇچڭاۋحەدزۇكلىيب
.ىدەرىكسىرىكەدنىتسۇڭىنناۋي3000ىپلاجنانىۋم،ادناعلىتاسنانناۋي0.5ىمارگوليكراءاشنىيوبىساعابرازاب

ڭۇرناييلزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس
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كەبرىمورەگىج:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

ۋاج□ ىدڭايشــ سىعىشــ ىدرازىقــ ىلاكرامـ ىتتاپرۇت28ـــ ەنوكـــ اعروتكارتــ ــ
.ەدۋرىسۇتەكسەنىنۇكساج،پىعىش

.ىنروۋاتقاسىدرادمىيۇبەنوكىتتاپرۇتىرىءناعلوبپىنىلاساناعىدنە□

.رادمىيۇبەنوكىتقايسنوفەلەت،تاعاس□

.تاراپپاوتوفىلاكرامالاعاشىگەدىگلۇەنوكناعاتقاسىدڭايشۋاج□
.ادۋالازاتپىترۇسءىدرادمىيۇبەنوكىدڭايشۋاجناعلاقياسوبىلوق□

.ەدۋروكپەلرۇىديانرەكەنەكشىكناعيوقاعۋاتقاساناعاڭاج□

ىرىس ەگزىگوسوق،روتكارتەنوكناقسابتاتپىشوءـ
نىتەگەش شاعاـ ەنوك،اقوسـ نىسەراك،تاراپپاوتوفــ ،ماشـ
ونيك،نوفوتينگام ۋيوقــ ناۋڭۇدىنادۋاناۋاس...ـىتاراپپاـ
ڭىنىعىشالاق ناۋزاكـ انىسالۋانىعاشڭىناۋراشىعادنىعاتسىقـ
نەكتو،ەدزىڭىنەگرىك ڭىدرىساعــ ادنىرادلىج-80،-70ـ ـ
يەدنەگرۇج تىقاۋ،زىسەنىزەســ ـىسولادءـىگىشرەگەتـــ
ەدرەج لوس،پاتقوتـ رىبءــ ادرادلىجساملىتىمۇناعالۋالاـ
.يادناعلاقپاتقارۇت

لۇب لىيب،ىدڭايشۋاجىمىسەڭىنىسەيڭىدياج-اروقـ
ناۋزاك،اتساج61 ەنوكىلامىناتاقترۇجىتاىعادنىعاتسىقــ
رادمىيۇب نادلىج-2015لو.ـىشۋاتقاســ پاتسابـ ـەنوكـ
ىدرادمىيۇب ياتقاسـ ڭىنوەدنىشىلىجەشەنرىب.ناعاتسابـ
ڭىنىيۇء سوب،ىسالۋاـ ىرەلەملوبــ ەنوكىتسۇتء-ىلرۇتءـ
ياداجابا،ىدلوتـاعرادمىيۇب نادروتكارتـەنوكــ ،پىتراتـ ـ
ياتنەكشىك ىزوء،نىيەدـاعىعرىقاشـ ڭىدرەلەسرانناققىزىقـ
نىعىلراب پادلاماـ پىلاـ ەنوكلۇب.نىتايوقپاتقاسپىلەكـ
رادمىيۇب ەگرۇتــ نەننەگلەتتەر،پىلىرىياــ نانڭىت،نىيەكــ ــ
كىدڭەشرىمو ەكشۇكــ اعرادمادا،پىلوبـەيــ لوســ رىبءـ ـ
.ىدەترەشاياكيحىدمىتراتنەدرەلرىۋاد

يەبنىلىب زىسلاياـــ ناعىعرىســ تىقاۋــ مىياپاراقـىسوـ ـ
ڭىناۋراش نىعاشــ زوءادـاعرادمىيۇبـەنوكـىعادنىسالۋاــ
نىسابڭات ناعرىدلاقـ نەكتو.ـ ىدنۇكـ پىتەتسەلەـ ناعرۇتـ ـ
پىرىدنىزەسەدنىسىرەگزورىۋادءاعرادمادارادمىيۇبىسو
.يادناعرۇت
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