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وگڭۇج كىتسينۋمموكــ قىلاتروـىسايتراپــ ـ
ڭىنىتەتيموك سابـــــ تەكەلمەم،ىيجۋشــ ــــــ
ڭىنىتەتيموكرەتسىيرەكساقىلاترو،ىساعاروتء
ىنۇك-14ڭىديا-11ڭيپنيجيشـىساعاروتء
نەتسۇت نىرۇبـ ۋسڭايجـ ڭىنىسەكلوـ ڭيجنانـ ـ
ادنىسالاق ڭايجڭاچـ قىلاكيمونوكەـ ڭىنىۋەدلەبـ
ياپپاجنىۋماد ۋتەلىرەگلىـ ەنىسىلىجامـەمىگڭاـ
ىدزىڭامىراءـىتسانىتاق لو.ىدەليوسزوسءـ
يالىب اسابپەدــ ىدەتپىرادـــ ايتراپ:ـ -19ــ
قىلاتروىتكەزەك-19ايتراپەناجڭىنىياتلىرۇق
ڭىنىتەتيموك ،ىشنىتروتء،ىشنىشۇء،ىشنىكەـ ـــ
ـكەيادنىحۋرڭىنىرەتسىلىجامىپلاجىشنىسەب
ـىناتسۇۋماداڭاج،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىت
نىم نەپقىلىدناباتـ ڭايجڭاچ،پىرىدنەلىتكەيادـ ــ
قىلاكيمونوكە ڭىنىۋەدلەبــ ىراعوجــ ـىلاپاســ
اعنىروىعڭىدلاىنايگولوكە،پىتەلىرەگلىنىۋماد
،پىزاجنىۋاراتاڭاجڭىدۋمادلىساج،پىيوق
ڭىدرىڭوء نىسىگلۇاڭاجڭىنىۋمادـىتسەكياسـ
ىراعوج،پالاعلۇت ەديەگڭەدـــ كىسەـاقترىسـ ـ
نىسەلەبـاڭاجڭىدۋشا قىلاڭاج،پىرىتساتپىلاقـ
ـمىساباڭاجڭىدۋرەبمەداعۋمادـىلىقراۋشا
نىعىد ۋات،پادموسـ نەمــ مادانەمالاق،ۋسـ
ىدمىساراج ناقسىعوتـ ـنىكسەكانيتراكـاڭاجـ
ڭايجڭاچ،پەد قىلاكيمونوكەــ ڭىنىۋەدلەبــ ـ
ڭىدزىمىلە پىيوقاعنىروـىعڭىدلاـىنايگولوكەـ
لە،انىناديامساقياشىگزىگەنڭىنىۋمادلىساج
ـنەدزىسسىلىكرىنىمىلانياسوقاراقىلاح،ىشىء
نىتەرىد ڭىناكيمونوكە،اعرىماتەرۇكـىگزىگەنـ
ىراعوج نىتيەتكەتەجنىۋمادـىلاپاسـ ىگزىگەنـ
.كەرەكۋرىدلانياەكشۇك

وگڭۇج كىتسينۋمموكــ قىلاتروـىسايتراپــ ـ
ىتەتيموك يساياســــ ڭىنىسورۋيبـــ ىتقارۇتــ ــ
كىتتەكەلمەم،ىسەشۇم ڭىتسەڭەكـــ راسابنىروـ ـ

ڭايجڭاچ،ىيلڭۇز قىلاكيمونوكەــ ڭىنىۋەدلەبـ ـ
ۋتەلىرەگلىنىۋماد قىلىشسابــ ڭىنىساپپۋرگــ ــ
ىتسانىتاقەكسىلىجامەمىگڭاڭىجناحىعىتساب
.ىدەليوسزوسءىراء

نىۋرەسكەتتەمزىقىعادۋسڭايجڭيپنيجيش
ىتسىلىجامءەمىگڭاىكتەرىسوڭوسناقتاتقايا
ىيانرا ەمىگڭا.ـىتشاــ ەتسىلىجامــ ڭايجڭاچــ ـ
قىلاكيمونوكە ڭىنىۋەدلەبــ ۋتەلىرەگلىنىۋمادـ ـ
ـىشۋرەگڭەمڭىنىسەسڭەكىساپپۋرگقىلىشساب
ـىگىلرتسينيماتروقىلايگولوكە،ڭىفيلىحىس
ڭىن ىگىلىگيۋس،ۋيچنۇرڭاۋحىرتسينيمــ ـــ
ڭىنىگىلرتسينيم لىۋا،ڭيپڭيجىىرتسينيمـــــ
لىۋا،ىعىلىشاۋراش قاتسىق-ــ ڭىنىگىلرتسينيمــ ـ
ناحىرتسينيم ۋسڭايج،نيبڭاچــ كىلەكلوــــ ــ
ڭىنموكتراپ ۋولـىيجۋشــ يشڭايج،نايجنيچـ ــ
كىلەكلو ناۋچىس،يچۋيلىيجۋشڭىنموكتراپـ
كىلەكلو ڭىنموكتراپــ ڭىپـىيجۋشــ اۋحڭيچـ
سادلوج7ـىلراتاق سەكرىـ سەكرىت-ـ زوسءـ
،رىكىپ،ىدرىتسىناتنىيادعاجتەمزىق،پەليوس
نىراتسىنىسۇ ەكسىلىجامەمىگڭا.ىديوقاعاتروـ
ناقسانىتاق ىعادرالالاق،ەكلوـاقسابــ ـىگزىگەنــ
.ىدرىسپاتزوسءاشابزاجراتسادلوجىتپاۋاج

ڭىتكىلىشپوك نىزوسءـــ ناعادڭىتـ ،ڭوسـ ـ
ىدزىڭامڭيپنيجيش زوسءـــ ىدەليوسـ لو.ــ
يالىب ىدەتپىرادـاسابپەدـ ىرەبنادلىج5:ـ
ـىلىشسابىدنەمراپڭىنىتەتيموكقىلاتروايتراپ
ادنىع ڭايجڭاچــ ىعادنىيوبـــ رالالاق،ەكلوــــ ــ
قىلايگولوكە ىدۋاڭوـىناتروــ ،پىتەلىرەگلىـ ـ
قىدماعوق،قىلاكيمونوكە ىپلاجڭىدۋمادــــــ ــ
لىساج سىلىرۇبـەكپيتـ نىۋاساجـ ڭىنىۋەبەجـ ـ
ڭىنىنىپرەس ڭىنىمەلوك،ىگىلىتشۇكـ ،ىگىدڭەكـ
ڭىنىلاپقى نىرۇبـىگىدڭەرەتـ ناعلوبىدڭوس-ـ
ڭايجڭاچ،سەمە قىلاكيمونوكەــ ڭىنىۋەدلەبـ ـ

قىلايگولوكە نىساتروـــ ادۋاعروقــ سىلىرۇبــ ــ
ـاكيمونوكە،پىعىشاققىراجسىرەگزوـىتتاپيس
قىدماعوق،قىل لوقاعراتسىباتيحيراتادۋمادــ
ىتتەج ڭايجڭاچ.ــ قىلاكيمونوكەـ ڭىنىۋەدلەبـ ـ
،ىدلوبىتقىنروناتقاجقىلاعلۇتىپلاجىۋماد
ىمىلىرۇق ڭىتقىلاح،ىدنالىلاپاســـ سىمرۇتــــ ــ
ىيەگڭەد ىتكەنروكــ ۋماد،ىتسوءــ ادنىسىرابـ ـ

ۋاعروق،ۋاعروق ادنىسىرابـ .ىتساەگەزۇجۋمادـ
لىيب،ەسەرىسا لىجــ نانىسابـ ڭايجڭاچىرەبـ
رالالاق،ەكلوـىعادنىيوب نىسوتــ اڭاجناعلىۋتـ
ۋنىباقـەپكوسۋريۆـاشرادياـىتپيت ـەنىتەدنىـ
ىدنەمراپ ەدرۇتــ پەتوتـ نەتتەدنى،پىرەبــ ــ
ـماعوق،قىلاكيمونوكەەناجۋەدنىگزىت-ۋناتقاس
نىتەمزىقۋمادقىد رىبءـ ساتۇتـ پالراپسوجـ ـ

رىۋا،پەتسىـىسقاج لەسـ نىقسات-ـ ڭىنىتاپاـ ـ
نىلاپقى ـقوسڭىنىسىرەگزواتروىقترىسەناجـ
نىسىق ىدمىنوءــ ەدرۇتـ ڭىدزىمىلە،پىڭەجـ ــ
رالاعلۇتقىلاكيمونوكەىگزىگەنىگەدمەلاىللۇك
ادنىسارا ڭىناكيمونوكەـ نەمىدلانىۋتراڭوــ ـ
.ىتسوقسەلۇىتكەنروكەنىۋرىتلەكانىپلاق

)ەتتەب-2ىساعلاج(

ىلايمونوتۆاادرىۋج قىدنويارـــ موكتراپـ ــ
ايرازان ڭىنىساپپۋرگـــىتكەزوۋنەريۇـــــ ــــــ
قىتپوت ەناجنىۋنەريۇــــــ سابــــــ يجۋشـــ
ڭىنڭيپنيجيش ىدرەليەدەكــ ۋەدلەمەيۇســـ ــــ
ىتەمزىق ىدزىڭامـىگەدنىنوجــ نىرالۋادمىيابـ ـ
ۋەتترەزۋنەريۇ ىقلات-ــ نىنىيجــ ،ىدزىكتوــ ـ

ىلايمونوتۆا قىدنويارـــ ڭىنموكتراپـ ـىيجۋشــ
نىچ ىدنىيجـوگناۋچـ ىدراقسابـ زوسءىراءـ ـ
.ىدەليوس

تارىكوش تەكۋاش،رىكازـــــ ،نىميــــــــ ــ
نالرۇن ڭاۋ،نىجاملىباءـــ ،ڭىجنۇجـــــــ ـــــ
يۇش،نيشڭىپيل نىكرە،ڭۇرياحــ ،زاينۇتــ ـ

نايت تىقراس،يفييل،نىۋــــ ،ناقاــــــــ ــــ
ڭاج ڭاۋ،نيلنۇچـ ناشڭيمـ رالىلراتاقـ ـاعنىيجـ
.ىتسانىتاق

نىۋنايت،زاينۇتنىكرە،وگناۋچنىچادنىيج
ەناج ىلايمونوتۆاـــ قىدنويارــــ ىدرەليەدەكـ ــ
ۋەدلەمەيۇس راتسادلوجىتپاۋاجىگەدنىسەسڭەكـ

نىرەلرەساۋنەريۇ ىلايمونوتۆا،ىدادنايابــ ــــــ
ىشۇكمادا،ىسەمرەگڭەمۋتراعا-ۋقوقىدنويار
ىعىلياب ەناجــ قىدماعوقــ ۋرىدنادزىساماتماقــ ـ
نىعرۇت،ىسەمرەگڭەم ەناجيۇءــــــــ ،الاقــ ـ
ىسىلىرۇقلىۋا ۋس،ىسەمرەگڭەمــ ىگىلىگيــ ــ
لىۋا،ىسەمرەگڭەم لىۋا،ىعىلىشاۋراشــــ -ــــ

قاتسىق قىلۋاسنەد،ىسەمرەگڭەمــ ۋاتقاســــ ــ
ەناج قىتتامالاســ ىلايمونوتۆا،ىتەتيموكـــ ـــــ
قىدنويار موكتراپــ ايتراپــ ىبەتكەمــ ەناجـــ ــ
راقشاق قىتقامياـــــ ناتوح،موكتراپـــــ ـــــــــ
قىتقاميا موكتراپــ رالىلراتاقــ رىكىپـاشابزاجـ ـ
)ەتتەب-3ىساعلاج(.ىدرىتسىۋا

ڭىنىگىتتنەگااۋحنيش -15ڭىديا-11ــــــ
ڭىديا-11.ىراباحنەگرەبنەنڭيجيەبـىنۇك
ـانرۋج»ۋنەدزى«نىتاعىشناداپسابىنۇك-16
ڭىنىل ادنىناس-22ــ وگڭۇجــ كىتسينۋمموكــ ـ
قىلاتروـىسايتراپ ،ىيجۋشسابڭىنىتەتيموكـ
تەكەلمەم قىلاترو،ىساعاروتءـ رەتسىيرەكساـ
ىدزىڭامڭىنڭيپنيجيشىساعاروتءڭىنىتەتيموك
ىسالاقام ىتتەكەلمەم«—ــ ياپپاجــ نەمڭازـ ـ
ىدۋلاسـەگنوج نەمڭاز،پىتەلىرەگلىـ ەگنوجــ
نەمىسەيۇجۋلاسەگنوجىتتەكەلمەمڭىدۋلاس
ەگنوج ۋلاســ نىتەلىباقـ ـىعادۋرىدنادنامازىسوـ
.ىدانالايراج»كىيەرىدنەلەلۋاسنىلورىدنەسلەب

ادالاقام ىتتەكەلمەم:ىدلەتپىراداسابرالانىمـ
ياپپاج نەمڭازـــ ەگنوجــ اعۋلاســ ىدناباتــ ــ
ۋلوب كىتسيلايستوسـاشوگڭۇج—ـ تەكەلمەمـ
ـەيۇجۋلاسەگنوجىتتەكەلمەمنەمـىمىزۇتء

ڭىنىس ىتكەنروكــ ىعىلىدلازباـــ ڭىدزىمىلە.ــ ــ
كىتسيلايستوس نەمڭازـ ـايتراپانىۋلاسەگنوجـ
ـكىتسىتەجقىلايرازانىعادۋراقسابلەڭىدزىم
لو،ناعنالرىعوشىرەلەبيرىجاتيلامانەمىرەت
مىزۇتء ،ىگزىگەنڭەڭىدۋلاسەگنوجىلىقراـ
ڭە،ىتقىنروڭە ىتتەكەلمەم.ىلىپەكىدمىنەسـ
ياپپاج نەمڭازـ ،پىتەلىرەگلىىدۋلاسەگنوجـ
نەمڭاز ڭىدۋلاسـەگنوجـ ـەگنوجـىتتەكەلمەمـ
ۋلاس نەمـىسەيۇجـ ۋلاسـەگنوجـ نىتەلىباقـ ـ
ىعادۋرىدنادنامازىسو ىدنەسلەبــــــ نىلورــــ ــ
.كەرەكۋرىدنەلەلۋاس

ادالاقام رالانىمـ ـەلمەم:ىدلىتەسروكپاتاـ
ياپپاجـىتتەك نەمڭازـ ىدناباتاعۋلاسەگنوجـ
ڭىنوگڭۇج،پىلوب كىدمىزۇتڭىنىۋلاسەگنوجـ
نىزىگەن ۋەدمەكەبـ ـەلمەمڭىنايتراپ.كەرەكـ
كىليباشنىيوبڭاز،ۋلاسەگنوجنەمڭازـىتتەك

ەگنوجنەمڭاز،پىتالىراعوجنىتەلىباقۋزىگرۇج
ۋلاس ڭىتقىلاحـىلىقراـ نىياجوقىزوء-ـەنىزوـ
نىۋلوب زىساماتماقــ اشوگڭۇج،پىتەــــــ ــــــ
كىتسيلايستوس نەمڭازـ ەنىسەيۇجۋلاسـەگنوجـ
ىدنابات پىلوبـ ،پىرىدنەدلەمەكـىنوـەناجـ ـ
نەمڭاز ،ىدۋماد،ىنامروفەرڭىدۋلاسـەگنوجـ
ىتقىلىتقىنرو اعانرا،ۋەتكەتەجـــ ،ۋرىسۇتءـــــ ــ
زىساماتماق نىلورۋتەـــ مىلرۇعاناـ يادىعاديوـ ـ
ىراعوج،پىرىدنەلەلۋاس ەگنوجنەمڭازىلاپاسـ
.كەرەكۋرۇقنىنىسوقتەمزىقۋلاس

ادالاقام رالانىمـ ىراعوج:ىدلىتەسروكپاتاـ
ەديەگڭەد ۋالابوجـ نەمـ نەمڭازـ ۋلاسەگنوجـ
نىتايلاما ،پىلوبىدناباتـاعۋرىتساتشۇارازوءـ
نەمڭاز ڭىدۋلاسـەگنوجـ ـەگنوجـىتتەكەلمەمـ
ۋلاس نەمـىسەيۇجـ ۋلاسـەگنوجـ نىتەلىباقـ ـ
ىدۋرىدنادنامازىسو ۋەبەجـــ نىگىلىدمىنوـــ ــــ

ۋتالىراعوج كەرەكـ ۋلاسـەگنوجـىتتەكەلمەم.ـ
لىعۇش تەجاقـ پىتەـ نۇكڭىتقىلاح،ناعرىتوـ
نىياس پىتراـ نەگەداقسىمرۇتاشاماتناعرىتوـ
نىتەجاق ەگۋەلرىزا،زىسزوسء،ادۋرىدناتتاعاناقـ ــ
ىدمىزۇتءقىدڭازـىتسىيتء لەدەجـ ،ۋتانروـ ـ
ۋرىدنادزىسۋاقا كەرەكـــ ڭىنڭاز.ــ نىۋلىراقتاـ ـ
ڭىنايلىداء،ڭىدۋراقتاڭاز،پىتيەشۇكىدۋالىقاب
نىگىلىدمىنەسكىتتەمۋەلا،نىگىلىدمىنو،نىساپاس
كىتسيلايستوس،پىتالىراعوجـانىشلۇق نەمڭازــ ـ
ەگنوج ڭىدۋلاســ نىعىلىدلازباـ ىتتەكەلمەمــ ــــ
نەمڭاز مىلرۇعاناەنىگىلىدمىنوڭىدۋلاسەگنوجـ
.كەرەكۋرىدلانيايادىعاديو

ادالاقام رالانىمـ ـەرادراء:ىدلەتپىراداسابـ
زوسء،رالرداكـىشسابـىلەج نەمڭاز،قوجــ ــ
ـقىدلىشاماتساب،پىتيەشۇكنىمىناتۋلاسەگنوج
نەپ تەمرۇقـاعڭازـ ىدڭاز،پىتەـ ،پىنەريۇـ

ىدڭاز،پىنۇسيوبـاعڭاز ىدمىزۇتء،پىنادلوقـ ـ
ڭىدۋراقتا اققىلاحىپلاج.كەرەكۋلوبـىسىگلۇـ
ـىبەتڭىنىتەمزىقۋرىتسالىپلاجنىرەدمىلىبڭاز
نىن كىتسيلايستوس،پىرىتتراـ نەمڭازــ ەگنوجـ
نەمڭازڭىتقىلاحىپلاج،پىتاتقاقسانىحۋرۋلاس
ەگنوج ۋلاســ نىساراقزوكـ ڭاز،پىتيەشۇكـــ ـــ
ەدنىنوج كىتتەمۋەلاـ تەمزىقـ ۋەتوـ نىسەيۇجـ ـ
نەمڭاز،پىرىدنەدلەمەك ەگنوجـــــ ڭىدۋلاســ ـ
قىدماعوق نىزىگەنـ ـەلمەم.كەرەكۋەدمەكەبـ
نەمڭازـىتتەك ۋلاسـەگنوجـ ىتتەكەلمەمنەمـ
نەملاروم ىدۋلاسـەگنوجـ اعۋرىتساتشۇارازوءـ
ىدنابات كىتسيلايستوس،پىلوبـ نۇقـىتكەزوــ ـ
نىساراقزوك نەمڭازـــ ەگنوجـ ۋلاســ ـانىسىلىرۇقـ
اشامات،پىرىڭىسء ـماعوقەناجتلاسقىدماعوقـ
.كەرەكۋنىشلۇقاعۋرىتساتپىلاقپىتراتءقىد

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

راپاساڭاج،اماتسابڭىت

】

▲

ىدەتپىراداسابپەديالىبەدنىسىلىجامەمىگڭاۋتەلىرەگلىياپپاجنىۋمادڭىنىۋەدلەبقىلاكيمونوكەڭايجڭاچڭيپنيجيش

،پىرىدنەلىتكەيادنىحۋرڭىنىسىلىجامءىپلاجىشنىسەبىتەتيموكقىلاتروىتكەزەك-19ايتراپ
كەرەكۋتەلىرەگلىنىۋمادىلاپاسىراعوجڭىنىۋەدلەبقىلاكيمونوكەڭايجڭاچ،پىرىدناتقانايت

ىدەليوسزوسءىراءىتسانىتاقڭىجناح

رەتسىيرەكساقىلاترو،ىساعاروتءتەكەلمەم،ىيجۋشسابڭىنىتەتيموكقىلاتروىسايتراپكىتسينۋمموكـوگڭۇجـىنۇك-14ڭىديا-11□
ڭىنىتەتيموك ۋسڭايجڭيپنيجيشـىساعاروتءـ ەمىگڭاۋتەلىرەگلىياپپاجنىۋمادڭىنىۋەدلەبقىلاكيمونوكەڭايجڭاچادنىسالاقڭيجنانڭىنىسەكلوـ
نەگرىسۇتىچناۋحەيشىسىشلىتءڭىنىگىتتنەگااۋحنيشىتتەرۋس.ىدەليوسزوسءىدزىڭامىراءىتشاپىراقسابنىسىلىجامء

ىديالايراجنىسالاقامىدزىڭامڭىنڭيپنيجيشيجۋشسابىلانرۋج»ۋنەدزى«

ەگنوجىتتەكەلمەمڭىدۋلاسەگنوجنەمڭاز،پىتەلىرەگلىىدۋلاسەگنوجنەمڭازياپپاجىتتەكەلمەم

ىدزىكتونىنىيجىقلات-ۋەتترەزۋنەريۇنىرالۋادمىيابىدزىڭامىگەدنىنوجىتەمزىقۋەدلەمەيۇسىدرەليەدەكڭىنڭيپنيجيشيجۋشسابەناجنىنىيجۋنەريۇقىتپوتڭىنىساپپۋرگىتكەزوۋنەريۇايرازانموكتراپقىدنويارىلايمونوتۆا

كەرەكۋادنىروىلاپاسىراعوجەدنىزەكرەد،يامىجلۇب،لىتابنىرەتتەدنىم-اناسىنڭىدۋلالاماقنادۋتلىرانەتكىليەدەك

كىيەرىدنەلەلۋاسنىلورىدنەسلەبىعادۋرىدنادنامازىسونىتەلىباقۋلاسەگنوجنەمىسەيۇجۋلاس

،پىرىدنەلىتكەياديەلىرەكشىنىرالۋادمىيابىدزىڭامىگەدنىنوجىتەمزىقۋەدلەمەيۇسىدرەليەدەكڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب

ىدراقسابوگناۋچنىچ
ىتسانىتاقنيشڭىپيل،ڭىجنۇجڭاۋ،نىجاملىباءنالرۇن،نىميتەكۋاش،رىكازتارىكوش
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ىتكىلىكە ،پالامياجـــــ ـــ
تاحنۇء ەگزىمەشكەتـــ ــــــــــــ
!زىڭىلىسوق

راباحىدزىڭام

ىگەدنەكتوڭۇدۋپىلىقراۋمادقىدلىج30
نىعىلىشاۋراشلىۋا زىگەنــ نەكتەــ نەدرىڭوـ ـ
ىرالروتكاف،ناعنالرىعوشــىتاۋقي ،قىلوتـــــ ــ
ىرالىعلىرۇق ناعنادنامازىسوقىزوـ اعالاقاڭاجـ
.ىدرىشەكناتسابىتسىرەگزوروز،پىلانيا

،ڭىدۋرەگيىدڭۇدۋپـىنۇك-12ڭىديا-11
قىشا ڭىدۋاتسۇــ نىعىدلىج30ــ ۋاتقىتتۇقــ ـــ
ادياحڭاشـىسىلانيج ىدلىزىكتوـ ساب.ـ يجۋشـ
ىدڭۇدۋپ،پەليوسزوسءىدزىڭامڭيپنيجيش
قىشا،ڭىدۋرەگي ىرەبنادلىج30ڭىدۋاتسۇـ
لوق نەگزىكتەجـ نىگىتسىتەجروزــ قىلوتــ ــ
پودءادۋمادڭىدزىمىلەەتكەزەك،پىرىدناتقارۇت
نەگلەك ۋادلاتڭەرەتەنىتەدنىمنەمـىيادعاجـ
ڭىنڭۇدۋپ،پاساج يحيراتـاڭاجــ نەمنىروـ ـ
ىتشىروب اڭاج،ىۋرەگيــ ادراپاســـ ىراعوجــ ــ
ەديەگڭەد كىسە،ىدۋاساجـامروفەرـ ىدۋشاــ
ساب.ىديوقپالاتنىقياەدنىنوجىۋتەلىرەگلى
ڭىنڭيپنيجيشيجۋش ىيوڭىنىزوسءىدزىڭامـ
ڭىدزىبء،يابىنۇمزام،ڭەرەتىسايەدي،ىلەرو
مىلرۇعانا قىشاــــ ۋاتسۇـ تراشـ ادنىيادعاج-ـ ــ
مىلرۇعانا ىراعوجــ ىلاپاســ ـەگەزۇجىدۋمادــ
.ەيەگنامىشكەتەجىدزىڭامنەنىنوجزىمىۋرىسا

ىتەتيموكقىلاتروايتراپادنىدلاڭىدلىج30
ىتقاج-ناجنىمىقۋانەكلۇىشىءلە،اراقىلاح
امروفەر،پادمىرىجۇت ۋماد،ۋاساجــــ ـىلەلەكــ
نىيادعاج رىبءـ ساتۇتـ پالراپسوجـ ،پىرەگيـ
ياحڭاش قىشا،ۋرەگيىدڭۇدۋپــــ ۋاتسۇــــ ــ
ەدنىنوج مىشەشـىلەلەكــ ڭىدزىمىلە،پاساجـ ــ
امروفەر كىسە،نىۋاساجــ يەلىرەكشىنىۋشاــ ـ
ڭىدۋتەلىرەگلى تىشـ نىعاراپـاڭاجـ 30.ىتشاـ

نادلىج ڭىنىتەتيموكقىلاتروايتراپڭۇدۋپىرەبـ
نىرالۋرىتسالانرو،نىرەدمىشەش نەپقىدزاپماساجــ
ىللۇك،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەياد ڭىنەينۇدــ
نىرازان .ىدزىكتەجلوقەگرەتكىتسىتەجناعرادۋاـ
،پىرىساەگەزۇجىدۋمادپاتشىراقاكيمونوكە
لىكۇب نان8000ڭىدلەـ لىكۇباتقامۋايەدنىرىبـ
نەن80ڭىدلە يەدنىرىبــ سىرىدنوءـىكشىـ
مىنوءـىپلاج ،نىنۇقـ نەت15ـ تازيەدنىرىبـ
تروپمي تروپسكە-ـ ؛ىتتاراجنىساموسىپلاجـ
كىسە،ادۋاساجـامروفەر ڭىدلەلىكۇبادۋشاــ
ەدنىگەلـىعڭىدلا شىعڭۇت،پىرۇجءـ سنانيفــ ـ
ادۋاس شىعڭۇت،ىنويارـ ىتقايسقامۋازىسىجابـ
ۋرىدىقرىبء لىكۇب«ـ »ىتكىلىشنىرىباشنىيوبلەـ
روزىتاۋقكىلەكەسابىتكەزو؛ىدلەكاەگەينۇد
ەدرەشلوم ىسو،پىيەشۇكــ تەمزىقـىعنامازــ ـ
ۋەتو نىبىساكـ قىلايگەتارتس،اعلۇتـىگزىگەنـ ــ
ناداڭاج ،ىشكەتەجنىسالاسپىساكنەگنەدلۇگـ
ۋاساجقىزو نىبىساكـ ىعنامازىسونەكتەكەرىتـ
؛ىدرىتساتپىلاقنەنىزىگەننىسەيۇجىسالاسپىساك
اتتاپيسقىلاعلۇتىپلاجىيەگڭەدسىمرۇتڭىتقىلاح
،پەلرو ڭىنىرادنىعرۇتلىۋا،الاقىلىج-2019ـ
ناج 647ڭىم71ىسىباتىعادلوققىدنىسابـ
،نەكتوپىراجىدرەتتەگوبلىج30.ىتتەجاعناۋي

لىج30 قىتسىـ ناتسابـىتقىۋس-ـ نەگرەكتوـ
قىشا،ڭىدۋرەگيىدڭۇدۋپ ىتايلاماڭىدۋاتسۇـ
قىلوتـىنانىم ىدەلىگياـ ڭىنىۋمادڭىنڭۇدۋپ«:ـ
ىنامءۋتەسروكىگلۇ،ادنىلوركىلەزەرەتىنامء
نەپقىدلىتاب نەپقىدلىتاب،پاليوتاــــ قانىســــ ــ
نەمىدلا،ەدنىۋزىگرۇج قانىسنەمىدلا،پىراقتاـ
.»ادنىلوركىلەكرەس،ەدنىۋزىگرۇج

ڭەرەتپەديالىبڭيپنيجيشيجۋشساب
پاتا قىشا،ڭىدۋرەگيىدڭۇدۋپ«:ـىتتەسروكـ
ىلۋەلەنەگزىكتەجلوقادنىلىج30ڭىدۋاتسۇ
رەتكىتسىتەج كىتسيلايستوسـاشوگڭۇجـ مىزۇتءـ
ڭىنىعىلىدلازبا ،ىلەلادنىقيا،لاەرىدناجڭەـ
امروفەر كىسە،ڭىدۋاساجـــ ەناجڭىدۋشاـــ ــ
كىتسيلايستوس ۋرىدنادنامازىسوــ ڭىنىسىلىرۇقــ ـ
ىدنىلاجڭە قىتتايلاماــ ىعاعياــ امروفەر.»!ــ ــ
كىسە،ناعاساج ناقشاــــ ەشەن40ـ نادلىجــ ـ
اڭاج،ىرەب ىدلىگزەمــ اعرىساعـاڭاجنادۋشاـ
ماداق اڭاج،نىيەدـاعۋاتساتـ نادۋرۇتاداماتسابـ
اڭاج اۋحڭۇج،نىيەدـەگۋتوـەگرىۋادــ ـىتلۇــ
نادۋياب،نەدۋرەتوكــەسڭە ەگۋنەتتەرىدۇقـــ ـــ
ىگنىيەد ىدۋاتقىراشــىلۇـــ ىسراقــ ،ىدلاــ
اشوگڭۇج مزيلايستوســــ نادۋماد،نادۋلىرۇقــ ـ
ىسراقىدۋاتقىراشىلۇـىگنىيەدـەگۋنەدلەمەك
وگڭۇج،ىدلا رەيكـىقلاحــ رەتشى،مىيكـ ساــ
نەدۋەپتەج كەلەگڭودــ اعۋياب،ەككىلىتتەلۋادـ ــ
تايلاما.ىدلاىسراقىدۋاتقىراشىلۇـىگنىيەد
قىلوتـىنانىم ىتكەزەك-11ايتراپ:ىدەدلەلادـ
قىلاترو ڭىنىتەتيموكــ ىشنىشۇءــــ ىپلاجــ ــ
ىلىجام نەنىســ ىرەبــ ناقساتپىلاقـ ڭىنايتراپــ ــ
ىگزىگەن،ىنايشۋلىگزىگەن،ىرالايرازانىگزىگەن
ىپلاج ىسابوجــ يەدلىكۇبــ ـامروفەر؛سىرۇدـ
كىسە،ۋاساج ەگمزيلايستوساشوگڭۇج__ۋشاـ
اۋحڭۇج،ڭىدۋتىمادىنوەناجڭىدۋلوبىدنابات
ڭىنىتلۇ نىۋنەدلۇگـىلۇـ ،ڭىدۋرىساەگەزۇجـ
زوسء ،ادۋاساجامروفەر؛ىلوجرەتوپىساب،قوجـ
ىدناباتەگۋتەكەزوىتقىلاح،قوجزوسء،ادۋماد
نىسىنىپلاتنەگەداقسىمرۇتاشاماتڭىتقىلاح،پىلوب

پىرىتوەنەيۇساققىلاح،پىتەزىماناسىنسەرۇك
!كەرەكزىمىۋتاراجەجيتانىلۇيحيرات

نەدرىزاق ڭىدرىساعـىسوـ ـەنىنەشـاتروـ
تىقاۋـىگنىيەد زىمىلەـ كىتسيلايستوسياپپاجـ
ناعنادنامازىسو تەكەلمەمـىتتەرىدۇقـ نىتارۇقـ

يحيراتاڭاجڭىنڭۇدۋپادراپاساڭاج.لىج30
نەمـىنرو نىشىروبـ اۋحڭۇجـ ڭىنىتلۇـ ـىلۇـ
ۋنەدلۇگ ەينۇد،ىيادعاجىپلاجڭىنىسايگەتارتسـ
ەدنىزۇج ادلىج100ـ ناعاملوبـ سىرەگزوروزـ
ىدنىس يادعاجـىلەلەكـىكەـ پىيوقـانىساياـ ـ
لە،زىمىۋالراپسوج ىدمىلانيانەكلۇىگەدنىشىـ
ىگزىگەن اعلۇتــ لە،نىتەتەــ اراقىلاح،ىشىءـ ــ
ىدنىس سوقـ مىلانياـ نىتيەبەجىرىبء-نىرىبءـ
نىسانراۋمادـاڭاج ۋرىتساتپىلاقـ پىيوقانىساياـ
زىمىۋرىتساليو سىرەگزو،زىمىۋالراپسوجـەناجـ ـىتـ
ەكسىرەگزو،زىمىۋناتلادء يملىعـــــ پەتوتـ ــ
نەپقىلىتقىرى،زىمىۋرەب ،زىمىۋلىتمۇەكسىرەگزوـ
ەدنىشىسىرادعاد ،زىمىۋرىدلىتەجياروىلياعڭىـ
سىرەگزو ەدنىشىــ اڭاجــ يادعاجـــ زىمىۋشاـ ـ
نەنىنوج قىلاتروـايتراپ.ـەيـەگنامـىلەلەكــ ـ
ىتەتيموك اڭاجڭۇدۋپ«ــ ڭىنىنويارــ ىراعوجـ ـ
ەديەگڭەد امروفەرـ كىسە،پاساجــ ،نىۋشاـــ
كىتسيلايستوس ۋرىدنادنامازىسوــ ادنىسىلىرۇقــ ــ
ىشكەتەج نويارـــ نىۋرىتساتپىلاقـ ۋادلوقــــ ـ
نىنوج ىدرىكىپـىگەدـ ڭۇدۋپ،پاساج»ـ ـاڭاجـ
ڭىنىنويار ڭىتانىۋشاكىسە،انىۋاساجامروفەرـ
ىلەلەكاد تەدنىمـــ ىدۋەتكۇجـ ادۋسادلىقاــ .ـ
نەمنىپكە،پىرەگيـىتقىمىدياروڭۇدۋپ اعلاــ
اڭاج،پىلىتمۇ ،پىرەگييملىعنىڭەزەكۋمادــ
نىمىناتسۇۋمادـاڭاج ،پىرىدنەلىتكەيادلىتابـ

اڭاج نىسانراۋمادــ اعۋرىتساتپىلاقــ تەمزىقــ ــ
قىلىتقىنرو،پەتو ىدنىسۋەلىرەگلىادنىسىرابــ
تەمزىق رىۋاڭە،پىلوبىدناباتانىسانراـىپلاجـ
نەپكىلىتكەرۇجـىتكۇج ىتتاقاشامڭە،پالاقراـ
ىدرەدنىيۇت ەديەگڭەدىراعوجمىلرۇعانا،پىشەشـ
راشالوجڭىدۋشاكىسە،ڭىدۋاساجـامروفەر
ياپپاج،ىدراگناۆا ناعنادنامازىسوكىتسيلايستوسـ
تەكەلمەم »ىدمىنەستروتء«،ىسىشيوتاڭىدۋرۇقـ
ۋەلىگيا ڭىنىتايلاماـ ،پىنىشلۇقاعۋلوبىسىگلۇـ
،نىحۋروگڭۇج،نىمىناتسۇوگڭۇجەنىزۇجـەينۇد
.كەرەكۋتەسروكيادىعاديومىلرۇعانانىلوجوگڭۇج

كىسە،ۋاساجـامروفەرەدرىۋادـاڭاج ۋشاــ
نەگلەكەنىلەمەكڭۇدۋپناعناتتاىعاتانىعىروج
ادلىج30 ياراقـاعلاـ ىدنىشراـ ماداقـ .ىتسابـ
قىدلىج30ڭىدۋاتسۇقىشا،ڭىدۋرەگيىدڭۇدۋپ
ۋتەدڭەرەتىنامروفەر،ۋتەتازاىنايەديـىسىراب
اراقياىتكىسە،ۋلاتەبەنىزۇجەينۇد،نەمىلوج
ىلىدعاد،نەمىلوجۋشا قىلاڭاج،پىزۇبىناديعاقـ
ەجيتان،پىشا ۋراعىشــ نەمىلوجـ پىلوبۋرۇجءـ
ىدالىبات ياپپاجڭۇدۋپناعلاەكتەبىتقاشالوب.ـ
كىتسيلايستوس ڭىدۋرۇقتەكەلمەمناعنادنامازىسوـ
ادنىراپاسـاڭاج ڭەرەتمىلرۇعانا،پىلىتمۇـاناتتارياقـ
ىراعوجمىلرۇعانا،ىدۋاساجـامروفەرـىلراپتاق
ەديەگڭەد ،اسلوبنىتەتەلىرەگلىىدۋشاكىسەـ
ناعنادنامازىسوكىتسيلايستوسياپپاج،زىسزوسء
تەكەلمەم ۋرۇقـ سەرۇكـ نىساناسىنـ ـەگەزۇجـ
اۋحڭۇج،ۋرىسا ڭىنىتلۇــ ىدنىسىۋنەدلۇگىلۇـ
نىنامراـوگڭۇج اداڭاجادنىلوجۋرىساەگەزۇجـ
!ىدالااسوقسەلۇروزمىلرۇعانا

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

نىقلوتتاقاراق:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

قاعياقىتتايلاماىدنىلاجڭە،لەلادنىقيا،لاەرىدناجڭە
ىلارۋتۋرىدنەلىتكەياد،ۋنەريۇنىزوسءىدزىڭامنەگەليوسادنىسىلانيجۋاتقىتتۇقنىعىدلىج30ڭىدۋاتسۇقىشا،ڭىدۋرەگيىدڭۇدۋپڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب__

ىسىشۋلوشڭىنىتەزاگقىلاح□
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يالىبڭيپنيجيش پاتاپەدـ :ـىتتەسروكـ
ڭايجڭاچ قىلاكيمونوكەــ ڭىنىۋەدلەبــ نىۋمادـ
ىلەلەكڭىنىتەتيموكقىلاتروايتراپ__ۋتەلىرەگلى
ڭىتتەكەلمەم،ىمىشەش نىتاياسانىيادعاجىپلاجۋمادـ
ىپلاجىشنىسەبىكتەرىسو.ايگەتارتسـىلەلەك
پالاتنىقياەدنىنوجلۇبادنىسىنىسۇڭىتسىلىجامء
ڭايجڭاچىۋەدلەبقىلاكيمونوكەڭايجڭاچ.ىدلىيوق
ىنالاق،ەكلو11ـىعادنىيوب ڭىدزىمىلە،پىتماقـ
يەدنەنىگىلوبنەكلۇ3سىتاب،اترو،سىعىش
پىلىسوك نەمىمەلوكڭىنىناسقىلاح،ىداتاجـ
ڭىناكيمونوكە ىرەشلومـىپلاجـ ڭىدلەلىكۇبـ
ڭەت نىسىتراجـ قىلايگولوكە،ىدياتسۇـ ىنروــ
ۋماد،ىتكەنروك ـاڭاج،روزـىشۇكـىكسەموكــ
نىمىناتسۇۋماد اڭاج،ەدۋەلىگياـاتتايلاماـ ۋمادـ
نىسانرا ىدۋمادىلاپاسىراعوج،ادۋرىتساتپىلاقـ
.كەرەكىۋراقتالورىدزىڭامەدۋتەلىرەگلى

يالىبڭيپنيجيش پاتاپەدـ :ـىتتەسروكـ
قىلايگولوكە نىسەيۇجـاتروـ انىپلاق،ىدۋاعروقـ
ىدۋرىتلەك ۋتيەشۇكـ ڭىنەيۇجقىلايگولوكە.كەرەكـ
نىيۇتءراعىشنىگىلىلەيۇجڭىتپالاەناجنىعىتساتۇت
ىلەيۇج«،پىۋاتنىنىكروت،پەتكەتنىگەت،پىتە
ياق،پەدمە ىرەجـ اناعىدرەجلوساسرىۋاـ
ۋناتقاس»نەدۋەدمە كەرەكـ پۇتءڭىنەلەسام.ـ
نىنىكروت ۋرىتلەكانىپلاقىناتروقىلايگولوكە،پىۋاتـ
نەم ۋتەتسىروەدرۇتىلەيۇجناتسابۋتىدۋاعروقـ
،پىتيەشۇكىدۋادلىميقپىسەلرىبەسەكياس.كەرەك
ىلرۇتءىتقايسمىلياج،لوك،زىتا،نامرو،ۋس،ۋات
ىدۋاڭوپىرىتسەكياسىدرالروتكافقىلايگولوكە
ىگنەموت،اترو،ىراعوج،پىتيەشۇك ىعادراعاــــ
،پىتەلىرەگلىنىۋسەبلەسپىسادلاپقىڭىدرەلرىڭو
ىلرۇتء ڭىدرالاراشـــ ىعىلىتسىناليابــ نەمـــــ ـ
قىلاعلۇتىپلاج.كەرەكۋتيەشۇكنىگىلىدمىسەكياس
ەگۋتەلىرەگلى نامءـــ ىدنىيۇتء،پىرەبـ ڭىتــ ـ
رەتسىلىپرەس ڭىدۋاڭوىتقاج-ناج،راتاقنەمۋاساجـ
نەمـىگىلىلەيۇج ەديەك،پىتيەشۇكنىعىتساتۇتـ
-ەكەج،نادۋاراقىديارۇقمەنەديەك،پىرەبنامء
رىبء،نەدۋسىرىكاراد ىدنە،پىرەبنامءانىعاجـ
.كەرەكۋناتقاسنادۋرىدلاقسىعاقنىعاجرىبء
،ادنىتراشىعلاۋاعروقڭاتاقىناتروقىلايگولوكە
،پىتالىراعوجياپپاجنىگىلىدمىنوۋنالادياپناتقىلياب
نەموت،لىساج لەدەجىدۋمادـىتكەترىموكـــ ـ
مادا،پىتەلىرەگلى نەمـ راتاقىدمىساراجتاعيباتـ
ۋتەسروكىگلۇنادۋمادلىساجنىتەرۇسرىموء
نىۋەدلەب ڭىنڭايجڭاچ.كەرەكۋنىشلۇقاعۋرۇقـ
قىلايگولوكە نىساتروـ مىسابىدۋرىتلەكانىپلاقـ
نىسەيۇجاڭاجۋاڭوىتقاج-ناج،پىيوقاعنىرو
ۋس،پىرۇق ،ىعىليابۋس،ىسايگولوكەۋس،ىساتروـ
ۋس،ىگىدزىسپىۋاحۋس ۋالاعاجەناجىتەينەدامـ
ىدۋرىتسىناليابىلاكيناگروىدراتقاجپوكىتقايس
رىبء ساتۇتـ ڭىنڭايجڭاچ،پىرەكسەـ ،ىعراعوجـ
،اترو ىگنەموتــ ۋس،لوك،نەزو،نىرالراعاـــ ــ
لوس،ڭو،نىرالاميوق ىگزىگەن،ىدرالۋالاعاجــ ـ
ىدۋاڭوىتسەكياسىدرالراعاقامراتنەمرالراعا

ەناجنىساتروقىلايگولوكەڭىنڭايجڭاچ،پىتەلىرەگلى
،پىتراسقاجنىتاۋقيقىلايگولوكەڭىنىنىدياۋس
نىعىلىتقارۇتنەمىساپاسڭىنەيۇجقىلايگولوكە
ۋتالىراعوج كەرەكـ تەكەلمەم.ـ ـىسايروتيررەتـ
نىگىتسىڭەك زىسمانۇەناجىدۋەدنىگزىت-ۋراقسابـ
قىلايگولوكە،پىتيەشۇكىدۋراقسابنەپكىدمىزىت
لىزىق انىپلاقىنايگولوكە،پاتقاسڭاتاقـىتقىزىسـ
ۋرىتلەك ۋاڭونىۋناتسالڭىناتروناعاشروقـەناجـ
نىسايرەنەجني زىسكىدزۇـ ڭايجڭاچ،پىتەتسىروـ
نىگىلىدلەمەكنەمىپلاقىگلەۋاڭىنىسايگولوكە
نىنۇقڭىدرەدمىنوقىلايگولوكە.كەرەكۋاتقاس
ۋرىساـەگەزۇج نىمزيناحەمـ ،پىتانرولەدەجـ
قىلايگولوكە ەگۋرىتلەكانىپلاق،اعۋاعروقىناتروـ
ىدمىسەليۇ ىناتروقىلايگولوكە،ۋراتياقىجمىراقـ
.كەرەكۋزىگرەبۋادوبىتسەكياسەگرەدنەگرىدلۇب
ادڭايجڭاچ نىتاپاۋســـ نىدلا،ۋالاعاداقـــ الاــ
ناتتاپا،ۋرىدناتقاس لىعۇش،ۋەدنىگزىت-ۋناتقاسـ
اعيادعاج پەتوتــ ۋراقتۇق،ۋرەبــ نىسەيۇجــ ـ
نەزو،پىرىدنادزىسۋاقا نىسانراـ ناجـ ىتقاج-ـ
ىدۋاڭو ،پىتەلىرەگلىىدۋەدمەكەبىناعاجەناجـ
.كەرەكۋرۇقڭايجڭاچقىنىت

لە:ىدەتپىراداسابپەديالىبڭيپنيجيش
نەكلۇـىشىء نىمىلانياـ ىدۋرىدنەدزىسسىلىكرىـ
ۋتەلىرەگلى ەيۇجساتۇترىبءلەلىكۇب.كەرەكـ
ىدناباتـانىسايەدي لىكۇب،پىلوبـ ۋمادڭىدلەـ
،پادنىقيانىنروۋمادكىدنىزوادنىيادعاجىلەلەك
ىدۋرىدنەدزىسسىلىكرىنىمىلانيانەكلۇـىشىءلە
ۋرىتساراقلوجىدمىتۇىدمىيتءـەگۋتەلىرەگلى
ۋادماقنەمۋەتكەتەجىلىقراۋنىستەجاق.كەرەك
نىعىدزاپماساج ،ىعراعوج،پىرىتساتشۇىدناجـ
ىگنەموت،اترو پىسەلرىبىتسەكياسڭىدرالراعاـ
كىدزىگەن،ىناتروقىلايگولوكە،ۋتەلىرەگلىنىۋماد
كىتتەمۋەلا،ىدرالىعلىرۇق تەمزىقــــ ىدۋەتوـ ـ
ەگرىب نادو،ىدۋرۇقــ ەگرىبـ ىدۋنەتكىلىگيــ ـ
ىگنەموت،پىتيەشۇك ـىگەدرەلرىڭوـىعادراعاــــ
كەبڭە،اكينحەت،ىجراق ناعنالرىعوشـــ پىساكـ
نىرالالاس ىعراعوج،اتروـ ەگرەلرىڭوىعادراعاــ
ياراق ەدرۇتـىتپىتراتءـ ،پەتكەتەجـاعۋسىيوـ
پىساك نىرادنىۋبىشۋشەشڭىنىگەبزىتىسالاسـ
پاتقاس ۋلاقــ كەرەكـ نەكتەكەزوىدمادا.ـ ـ
الاقـاشاڭاج ىدۋرىدناتقىشالاق-ـ ،پىتەلىرەگلىـ
نىسانىتاقڭىنىۋمادڭىدرىڭوءنەمرالالاقـىلرتنەس
يادىعاديو رىبءـ نىراتقىشالاقنادۋا،پىتەىتقاجـ
ىدزىڭام رەكەنادـ نەكتەـ الاقـ ۋرىدناتقىشالاق-ـ
اسىعوتڭىدلىۋانەمالاق،پىتەلىرەگلىنىسىلىرۇق
ۋەبەجنىۋماد كەرەكــ ڭىدرالالاق.ـ ناننىقساتـ ـ
.كەرەكۋتيەشۇكنىتەلىباقۋرىتسىعىلەس،ۋناتقاس
نەتكىليەدەك،پىرىسوءنىساپاسسىمرۇتڭىتقىلاح
لاماقنادۋتلىرا نىراتسىباتۋلاــ ،پەدمەكەبـ ـ
لىۋا،پىتالىراعوج نەمۋرىدنەدلۇگـىتقاتسىق-ـ ـ
ىدمىنوء .كەرەكۋتيەشۇكىدۋرىتسىباقەدرۇتـ
ڭىتقىلاح سىرىكـــ نىيەگڭەدـ ،پىتالىراعوجـ ـ
ۋقو،اعۋرىدناتسىمۇج قىدماعوق،اعۋتراعا-ـــ ــــ
ەگۋەدمە،اعۋرىدنادزىسماق مىلىنىسۇــ نىنىپرەسـ

ىليالوق،پىتيەشۇك ىدۋنەتكىلىگيڭەت،نىۋلوبـ
ەگرىب،پەبەج ىدۋيابــ ۋتەلىرەگلىـىتقىلىعڭىتـ
كەرەك رىبء.ـ لامىساتىتپىتراتء،قىشا،ساتۇتـ
پىرىدنالىلاپاسنىمىلىرۇقلامىسات،پىرۇقنىرازاب
ىدلامىسات،پەتتەر ۋرىتسادمىيۇــ ـەنىسىگلۇـ
.كەرەكۋزىگنەقىلاڭاج

يالىبڭيپنيجيش پاتاپەدـ :ـىتتەسروكـ
ىراعوج نىسەلەباڭاجڭىدۋشاكىسەەديەگڭەدـ
ۋرىتساتپىلاق كەرەكـ زىڭەت.ـ نەزو،نىۋالاعاجـ ـ
اراكەش،نىۋالاعاج ىتقىلرۇقىكشىەناجنىيوبــ
مىلرۇعانا،پالراپسوجساتۇترىبءىدۋاتسۇقىشا
پوك ىدرەلرەجقىلرۇقىكشىناعلاتسۇقىشاـ
لەدەج ڭىدۋاتسۇقىشانىيوباراكەش،پىرىدلىتەجـ
ۋزىگنەىلاپاسىراعوج،پىتالىراعوجنىيەگڭەد
نەم ىراعوجـ ىدۋراعىشاقترىسـىگەديەگڭەدـ
ڭىنادۋاس،ۋرىساـەگەزۇج نىۋماداشاقىلاڭاجـ
ىراعوجمىلرۇعانانانىسىجراقلەتەش،پىتەلىرەگلى
اداپاس ۋنالادياپـ ىتقايسمەشلو،ەجەرە.كەرەكـ
،پىتەلىرەگلىلەدەجىدۋشاكىسەكىدمىزۇت
نىكرە ادۋاسـ قانىسـ ڭىنىنويارـ نىۋسالانروـ ـ
ىگەديەگڭەدىراعوجمىلرۇعانا،پىرىدنەدلەمەك
.كەرەكۋرۇقسىلىزۇتءاڭاجقىلاكيمونوكەقىشا
قىشا ۋاتسۇـ نىسىناليابڭىتكىدزىسپىۋاحنەمـ
يادىعاديو قىشا،پىرەگيـ ڭىدۋاتسۇــ نىروتـ ـ
ۋەدمەكەب،ۋتياعىن ىعادنىيوبڭايجڭاچ.كەرەكــ
رالالاق،ەكلو اراقىلاح،ىشىءلەــ مىلانياسوقـ
نىرىبء زوءادنىسانراۋماداڭاجنىتيەبەجىرىبء-ـ
پىسابپادءنىرادنىرو ىتقىرىىدرازاب،پىۋاتـ
ەدرۇت ەنىزۇجـەينۇدـ قىشاــ ۋاتسۇـ كەرەكـ .ـ
رىبء«نەمىۋمادڭىنىۋەدلەبقىلاكيمونوكەڭايجڭاچ
رىبء،ۋەدلەب نىۋسىعوتڭىدۋرۇقەگرىب»ىدلوجـ
ڭايجڭاچ،پىتەلىرەگلى ەدنىۋەدلەبقىلاكيمونوكەــ
رىبء« كەرىتقىلايگەتارتس»لوجرىبء،ۋەدلەبـ
نىسىلىرۇق ىنادۋاسنەمۋسوقىجراق،پىتەدلەدەجـ
قىلراتينامۋگ،پىتيەڭەك سىرابــ سىلەك-ـ نەپـ
.كەرەكۋەبەجنىۋسىعوتڭىنىگەلىتقىلاح

پىساك:ىدەتپىراداسابپەديالىبڭيپنيجيش
ڭىنىزىگەنـىسالاس ىراعوجـ ،نىۋنەلىلەجەرادـ ـ
ۋتەدلەدەجنىۋنادنامازىسوڭىنىگەبزىتىسالاسپىساك
كەرەك قىلاكيمونوكە،پىشاقىلاڭاجنەپقىدلىتاب.ـ
شۇكڭىدۋماد اعاكيمونوكەىتقاننىنىيۇتءۋلاسـ
ڭىنىزىگەنىسالاسپىساك،پىلوبىدناباتـاعۋيوق
ىراعوج ڭىنىگەبزىتىسالاسپىساك،نىۋنەلىلەجەرادـ
نىۋنادنامازىسو ۋاقراـ ەسەكياس،پىرىتوـەتەـ ــ
ەسەلرىب ڭىدۋادلىميقـــ قىلىپلاجـ نىعىدمىسابــ ـ
مەداعۋمادىلىقراۋشاقىلاڭاج،پىرىدنەلەلۋاس
ڭىدۋرەب نىعىدمىسابـاڭاجـ ياپپاجـ ۋالاعلۇتـ ـ
كەرەك ۋەتترەز،ۋتىقو،سىرىدنوء.ـ ىدمىنوءــ
ەدرۇت ەرىتكىرىبشۇكپاتتارىڭوء،ناقساتشۇـ
نىتەسەبلەس ىلەلەك،پىتانرومزيناحەم-سىلىزۇتءـ
قىلاڭاج نانىرىعۇتۋشاـ رىبءـ نىبوتـ ترىۋاقـ
رىبء،پىرىتسالانرو پوتــ ىتكەزو،ىشۋشەشـ ــ
ادرالاكينحەت ىشۋشەش،پاساجسىلىپرەسلەدەجـ
ىشۋشەش،ڭىدرادنىۋب ىشۋشەش،ڭىدرالالاســ ــ

ڭىدرەدمىنو ۋتيەشۇكنىتەلىباقۋتەزىساماتماقـ
كەرەك ىعىلاتروۋشاقىلاڭاجقىلاكينحەت-مىلىع.ـ
نەم نىسىلىرۇقاناحەبيرىجاتكىتتەكەلمەمىدنەشەكـ
لوتء،پىتەلىرەگلى نەمىتەلىباقۋشاقىلاڭاجـ
نىيەگڭەد ڭىدرادنىروپىساك.كەرەكۋتالىراعوجـ
قىلاڭاج ،پىتيەشۇكنىنروقىلاعلۇتـىعادۋشاـ
قىلاراقىلاح كىلەكەسابـ ۋاساجقىزوەيەكتەلىباقـ
پىنەيۇسەنىشۇكزوء،ۋرىتساتپىلاقنىرىعوشىبىساك
سەبرەد ىراعوج،زىسپىۋاح،نىتەلىرەگڭەمـ ــــ
پىساكنىتيەتوتەمزىقەگلەلىكۇبىراءىدمىنوء
ۋرىتساتپىلاقنىگەبزىتۋادماق،نىگەبزىتـىسالاس
كەرەك ىلرۇتءراء.ـ ىگزىگەنــ ڭىدرالاعلۇتـــ ــ
نىگىدڭەشرىمو ڭىدرالروتكاف،پىتالۋاقـ نىكرەـ
سىلانيا ىدۋاعۇبكىدمىزۇتنىتالوبۋاسۇتانىۋاساجـ
ەگەداكڭىنىرەتكىتسىتەجاكينحەت-مىلىع،پادناقلات
ىگىدزىسپىۋاحقىتسا.كەرەكۋتەلىرەگلىنىۋاراج
.كەرەكۋرەبنامءاشنىرابەنىسەلەسام

يالىبڭيپنيجيش پاتاپەدـ :ـىتتەسروكـ
ڭايجڭاچ نىتەينەدامــ ،ۋرىتساعلاج،ۋاعروقــ ـــ
ۋرىدنەلەلۋاس ناديۇشۋشنانناشابڭايجڭاچ.كەرەكـ
نىيەدـەگرەدنەكەمـىلۋسـىعادنانڭايج 1000ـ
لو،ناعالاعلۇتنىعىتسالرىماتتەينەدامقىدلىج
اۋحڭۇج ڭىنىتلۇـ كىدلىكاۋــ ـەناجـىسىگلەبـ
اۋحڭۇج ڭىنىتەينەكروـ كىلىگلەبـ ،ىلوۆميسـ ـ
كىتسيلايستوس نۇقـىتكەزوـــ نىساراقزوكـ ـ
نىتەرىدنەلران ىدزىڭامـ نىتەينەدامڭايجڭاچ.رانياقـ
يادىعاديو يادىعاديو،پاعروقـ ،پىرىتساعلاجـ
يادىعاديو يحيرات،پىرىدنەلەلۋاسـ تەينەدامــ ـ
نىسىلەج ۋەدمەكەبنىمىنەستەينەدام،پىرىتساعلاجـ
نەمىرەتشىكترەكسەينەدامڭايجڭاچ.كەرەك
ڭايجڭاچ،پاعروقيادىعاديونىرالارۇمتەينەدام
يەلىرەكشىنىنۇمزام-نامءىكشىڭىنىتەينەدام
ىلۋادڭات،پەتترەز ىلرۇتسادءـــ ڭىتتەينەدامــ ـ
نەپقىدزاپماساج،نىۋاراجەگەداكنەپقىدزاپماساج
يحيراتڭىنڭايجڭاچ.كەرەكۋتەلىرەگلىنىۋماد
ۋات،نىتەينەدام نىتەينەدامۋس-ــ ڭىدلىۋا،الاقـ
نەمىۋماد ىتكىلىگرەج،پىرىتسىعوتـ ىتكىلەشكەرەـ
،ۋرىدنەلىتكەنروك سىرەگزوپادزا«ـ ۋزىگنەـ »ـ
ىدنىس نەپقىلىتتاعادجى«ــ ۋەتسىـــــ نىرەنو»ـ ـ
مىلرۇعانا پوكـــ ياپـ يحيرات،پىنالادـ تەينەدامــ ـ
نىراتقامۋا،نىرەلەشوك پەدنوجــ ۋرىتلەكـانىپلاقـ
.كەرەك

راء:ىدەتپىراداسابپەديالىبڭيپنيجيش
ىشسابىگەدرەتتەمىكۇنەمرادموكتراپـىلەجەراد
ايتراپ،ەسەرىسا،راتسادلوج نەمــــ ڭىتتەمىكۇـ ـ
ىرالىشسابـىشنىرىبء ڭىنىتەتيموكقىلاتروايتراپـ
ڭايجڭاچ ىگەدنىنوجۋتىمادنىۋەدلەبقىلاكيمونوكەـ
و،نىرەدمىشەش ،پىرىدناتقانايتلىتابنىرالۋرىتسالانرـ
ىدمىنەس نەپقىدلىتاب،پەدمەكەبـ كىلىشرەكپاۋاجـ
ەگرىمەت،پالاقرا ،پىرىدلاقابڭاتـاقسات،زىءــ
،پىرەگييادىعاديو،ىتقانەدنىنامنىشىتتەمزىق
ۋراعىشـەجيتان كەرەكـ ڭايجڭاچـىگەتكەزەك.ـ
ناعرىتوپەجەتنىۋمادڭىنىۋەدلەبقىلاكيمونوكە
ەتەۋاقرانىرەلەلەسامىتقاعلوت،نىيق،ىلاتمالوق

ىديادعاجىيانىش،پىزىگرۇجۋەتترەزيەلىرەكشى
ڭىدرەلەلەسام،پاتقىنا پىسابپادءنىۋەمرۇكــ
.كەرەكۋيوقاعلانىساراشۋرەبپەتوت،پىۋات
رادمىيۇقىدماعوق،رادنىروپىساكىتساراقـاققىلاترو
ڭايجڭاچ قىلاكيمونوكەـ ەنەسلەبانىۋمادڭىنىۋەدلەبـ
مادا،پىسىلاستا تاز،ىشۇكـ انىزاق،ىشۇكـ ــ
،پىرىتتراىدمىلىنىسۇىعادراتقاجىتقايسـىشۇك
لىكۇب ڭىنىۋەدلەبقىلاكيمونوكەڭايجڭاچماعوقـ
ۋرىتساتپىلاقەنيەباشاماتنىتەتەلىرەگلىـەگرىبنىۋماد
كەرەك قىلايگەتارتسنەپكىلىدمىزوتيحيرات.ـ
،پاساجنىيەدانىڭوسىنابوج،پاتقاسىتقىلىدنابات
نەنىرىب ڭوســ نىرىبءـ ارىتساعلاجـ ،پەتسىـ ـ
ڭىنڭايجڭاچ رىدلومءــــ ڭىنىۋسـ اعراتقاپرۇـ ـــ
اققىلاح،انىۋساعلاج كىلىگيــ ىيانىشەنىۋزىكتەجـ
.كەرەكۋتەكىدلىپەك

ناح ڭىجـ ەدنىزوسـ :ىدرىدلىبءىدرالانىمـ
ڭايجڭاچ قىلاكيمونوكەــ ڭىنىۋەدلەبــ نىۋمادـ
ساب،ەدۋتەلىرەگلى ىدزىڭامڭىنڭيپنيجيشيجۋشــ
ڭىنىزوسء ،پىنىعۇ،پىنەريۇيەلىرەكشىنىحۋرـ
ىشنىسەبىتەتيموكقىلاتروـىتكەزەك-19ـايتراپ
ڭىنىسىلىجامءـىپلاج ،پىرىدنەلىتكەيادنىحۋرـ
دناتقانايت ىپلاجڭىدۋمادنىمىناتسۇۋماداڭاج،پىرىـ
نەمـىسىراب ىراعوج،پىرىڭىسءانىسالاسراءـ
،پىلوبىگلۇىسقاجەدۋتەلىرەگلىىدۋمادـىلاپاس
مىلرۇعانااعۋرىتساتپىلاقلەدەجنىسانراۋماداڭاج
سەلۇروز ىناتروقىلايگولوكە.كەرەكۋسوقـ
ناتسابۋت،ىدۋاڭوىلەيۇج،ىدۋاڭوىتقاج-ناج
قىلاب«ادڭايجڭاچ،ەسەرىسا،پىتيەشۇكىدۋاڭو
،پىرەگييادىعاديو»ىدۋلاسمىيتلىج10اعۋالۋا
ىعادڭايجڭاچ ڭىنىرەدمزيناگروۋســــ پوكـــ ـ
ڭىنىگىلىلرۇت .كەرەكۋتەلىرەگلىنىۋلەكانىپلاقـ
،پىتيەشۇكنىۋمادپىسەلرىبەسەكياسڭىدرىڭوء
ڭايجڭاچ قىلاكيمونوكەــ ڭىنىۋەدلەبـ مىلىعـ -ـ
قىلاكينحەت قىلاڭاجـ قىلاعلۇتڭىنىتەلىباقۋشاـ
ڭىنىسالاسپىساك،پىتەلىرەگلىنىۋالىراعوجناتقاج
،پىرىدنالىلاپاسپالراپسوجساتۇترىبءنىۋساعياج
ڭىدرادنىروپىساك،ڭىنىرالالاسپىساكـىشۋاتسال
اترو،ىعراعوج انىۋسىيوياراقەگرەلرىڭوىعادراعاــ
ڭاتاق مىيتـ -سانىتاقىدنەشەك.كەرەكۋلاسـ
لامىسات ىگزىگەن،پىتيەشۇكنىسىلىرۇقىسەيۇجـ
ڭىنىلوجۋس ۋانىتاقـ نىتەلىباقـ ەدرۇتـىلەيۇجـ
رىمەت،پىرىتترا سات،لوجــ ىلوجەۋا،لوجــ
لامىسات نىروتــ ۋتيەشۇكـ كەرەكـ ـاقپاراتراش.ـ
كىسە ،پىتيەشۇكىدۋشاـ رىبء«ـ رىبء،ۋەدلەبـ
،ىشىءلە،پىسىعوتڭەرەتنەمىسىلىرۇق»لوج
نىۋەبەجرىبء-نىرىبءڭىنىمىلانياسوقاراقىلاح
.كەرەكۋتەلىرەگلى

ەيجۋايش،يشنىچ،ىحۋيل،ڭايشەۋشڭيد
.ىتسانىتاقەكسىلىجامەمىگڭا

قىلاترو نەپــ تەكەلمەمـ ڭىنىرادناگروـــ ــ
ىتسىتاق ،راتسادلوجـىتپاۋاجـىعادنىرالۋاراتــ ـ
ىعادرالالاق،ەكلوـىتسىتاق راتسادلوجىتپاۋاجــ
.ىتسانىتاقەكسىلىجامەمىگڭا

»نەنىتەزاگڭايجنيش«
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.ىديالراباحيەمۋايجيادزىمىشلىتء
كىتتەكەلمەمــاتقىۋج قىلاســــ سابــ ـ
ڭىنىسەمەكەم ياتاعابراتـــ قىتقامياــ ــ
قىلاس ىسەمەكەمــ وگڭۇجــ -ـەكنابــ
ىدۋرىدنادزىسماق ۋالىقابــ ۋراقساب-ــ ــ
ىتەتيموك ڭايجنيشــ ۋالىقابـ ۋراقساب-ـ ـ
ىسەمەكەم ياتاعابراتــــ ەشمىلوبــــ ـــ
نەمىسەمەكەم ەناجــــ نەمەكناب7ــ ـــ
پىسەلرىب ›ىعىتسادلاپقىقىلاس-ەكناب‹«ـ
قاترو،پەبەجىدۋمادـىلىقرا اعادياپـ
ىدۋلەنەك ۋتەلىرەگلى»ـــ نىسىلانيجــ ـــ
ڭىنىسالاسقىلاسنەمەكناب،پىزىكتو
نىۋسەبلەس ەتكىلرىبــ ،پالراپسوجـــ ــ
ڭىدرادنىروپىساك ،ىتسىمۇجـــــــ ــــــ
ۋادلوقـەنىۋرىتلەكـانىپلاقـىتسىرىدنوء
قىلاكيمونوكەڭىدياتاعابرات،پىتەسروك
.ىدەتوتەمزىقانىۋماد

اعۋسىعۇ زىمىعاميا،ادناعاراقـــ ـــــــ
قىلاس-ەكناب«پاتسابنادلىج-2015

ىعىتسادلاپقى نىتەمزىق»ــ نانناعاتسابــ ــ
ىرەب كىتسەبلەسـ نىمزيناحەمـ ،ۋرۇقـ
كىتسەبلەس نىرىعۇتــــــ ،ۋەلرىزاــــ ــ
نادايستامروفني قاتروــــ ،ۋنالادياپــ ــ
ىجراق ۋاتپوتـــ نىلىساتءــ ۋالاڭاجـــ ــ
ۋرىسپاتقىلاسڭىدرادنىروپىساكىلىقرا
ىگىلىدمىنەس نەمــــ ىجراقـ ۋاتپوتــ ــ
،نىعاش،پىرىتساتشۇارازوءنىگىلىدمىنەس
ىۋاتپوتىجراقڭىدرادنىروپىساكقاسۇ

-ەكناب«،پىشەشنىسەلەسامۋلوبنىيق
قىلاس ىعىتسادلاپقىــ ڭىنىتەمزىق»ـــ ــــ
ناتقوج رابــ نىۋلوبـ قىلاس،ـ ۋرىسپاتـ ـ
ىگىلىدمىنەس نەمـــــ زىراقـ ۋلاـاشقاـ
ڭىنىگىلىدمىنەس زىسۋالڭاسـ نىۋسەتپەسـ ـ
ەگەزۇج ،پىرىساــ اشاماتـ قىدماعوقـــ ــ
.ىتتاراجكىلىدمىنو

ىعادنىعامياياتاعابراتىلىج-2016
قىلاس ىرەتسىــ ەكناب،ىرالۋاراتـ -ـــ
ىدۋرىدنادزىسماق ۋالىقابـ ،ىرالۋاراتـ
ڭىنىسالاسـەكناب ىرادمىلىرۇقسنانيفـ
ەتكىلرىب كىلىدمىنەس«ــ ـىنايستامروفنيـ
قىتسادلاپقى،ۋادنىيومارازوء ۋتانروــ »ـ
كىتسەبلەسىرەتسىقىلاس-ەكنابىدنىس
ەنىمىسىلەك لوقــــ ناقسىيوقـ ،ىدەــ

ىرەتسىقىلاسەدنەگلەكاعلىج-2020
سنانيفناقساساجكىتسەبلەسىرالۋارات

انىرادمىلىرۇق قىلاسـىپلاجــ ۋرىسپاتـ ـ

11ىلەجەرادA،B،Mـىگىلىدمىنەس
ڭىم قىلاس442ــ ڭىنىشۋرىسپاتــ ــــ
نىسايستامروفني پادلوجـــــ ىدرەبــ .ــ
ىمزيناحەم»ىعىتسادلاپقىقىلاس-ەكناب«
ىلىقرا ىلەجەرادA،B،Mــ نىعاشــ ـ
اعرادنىروپىساك ـىگەدرەشلومـىلىگلەبــ
ىدمىنەس تاناماــ نىزىراقــ ،پىرەبـ ـ
قىلاس« ۋرىسپاتـ ىلىقرا»ىگىلىدمىنەسـ
،نىعاش،پىتانرو»نىگىلىدمىنەسەكناب«

قاسۇ ىۋاتپوتىجراقڭىدرادنىروپىساكـ
نىيق تابمىق،ۋلوبـ ۋلوبــ نىرەلەلەسامـ
.ىدەدمىشەش

ىسەمەكەمسابقىلاسكىتتەكەلمەم
ياتاعابرات ڭىنىسەمەكەمقىلاسقىتقامياـ

ىلەجەراد-2 ىسىشۋراقسابــاعاـــ ـــــ

ڭاي ناشـ لۇب«:ـ ۋتەلىرەگلىـىكتەرـ ـ
نىسىلانيج كىلرىبزىمىتاسقامـىعادۋشاـ
شۇك ىرىتساتپىلاقـ قىلاس-ـەكناب‹،پـ ـ
ڭىنىعىتسادلاپقى نىلور›ـــــــ قىلوتــ ـــ
ـوپىساكقاسۇ،نىعاش،پىرىدنەلەلۋاس
ىجراقڭىدرادنىر نىعىلىشنىيقــــ ــــــ
قىلاح،پىشەش ىعادنىۋراقسابــــــــ ــــ
قىلىشاۋراش نەپــــ ىعاشــ قاسۇ،نـــ ـ
ڭىدرادنىروپىساك زىسۋاقاـــــ نىۋمادـــ
ياتاعابرات،پادلوقيادىعاديومىلرۇعانا
كيمونوكە ڭىنىساـ ىراعوجـــ ىلاپاســ ــ
اشنىرابنىۋماد ۋتەلىرەگلىــ قاملوبــ »ـ
.ىدەد

اققاناس ،ەدنەگلەدزىگەنـــ -2015ــ
ىلىج ەكناب«ــ قىلاس-ــ »ـىعىتسادلاپقىـ
نەننەكسۇتـەكسى ىرەبــ ياتاعابراتـ ـ
قىتقاميا قىلاســ ىرەتسىـ ـىسەمەكەمـ

اقسۇن367 ىدمىنەســـ زىراقــ ـاشقاـ
ىپلاج،پەبەجىدۋلا زىراقــ ىساموسـ

نويلليم570 ناعلوبناۋيـ ڭىنۇم.ــ ــ
ەدنىشى لىيبـــ ــاعيا-10ناديا-1ــ

اشقازىراقىدمىنەساقسۇن125نىيەد
ىپلاج،پەبەجىدۋلا زىراقــ ىساموسـ

نويلليم125 نەكتەجاعناۋيڭىم300ـ
.نەكە

ڭاي ناشــ ڭىنەكناب7«:ــ رابــــ ـ
ىعادياتاعابراتزىبء،ادنىۋادلوقنەپشۇك
قاسۇ،نىعاش رادنىروپىساكــــ نەمـــ ـ
قىلاح ىدرادنىروپىساكـىعادنىۋراقسابـ
،ىسقاجەدـىتپىتء،پـوكەدـىتپىتء
ىتپىتء ىلاپاسەدـــ تەمزىقـــ ۋەتوــ ـ
نەمىرەلىگلۇ ،پادماقـ قىلاس-ـەكناب‹ـ ـ
ىعىتسادلاپقى نىتەمزىق›ـــ مىلرۇعاناـــ ـــ
يادىعاديو نىرادمىلىرۇقسنانيف،پەتسىـ

ڭىدرادنىروپىساك قىلاســــ ۋرىسپاتــ ــ

ىگىلىدمىنەس نەمىسايستامروفنيـــــ ـــــ

،پادماق قىلاس-ـەكناب‹ـ ›ـىعىتسادلاپقىـ

زىراق نانىساشقاــ نەگنەتكىلىگيــــ ـــــ

ىتپىتء،پىتيەڭەكنىمەلوكرادنىروپىساك

پوكەد ىدمىنەسـ ڭىدرادنىروپىساكـ ـ

كىلىدمىنەس نىلاتيپاكـ ،پىرىدنادناجـ ـ

ىدمىنـەس كىلـ نىلاتيپاكــ نانيفـــ قىتسـ ـ

،پىرىساەگەزۇجىدۋرىدلانيااعلاتيپاك

نىروپىساك زىسڭالاڭىدرادــــ ،انىۋمادـ ـ
ياتاعابرات ڭىنىساكيمونوكەـ ،ىتقىنروـ
زىسۋاقا »زىمياساجكىدنىكمۇمانىۋمادـ
.ىدەد

كىرەسراديد:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

ىدرىدلەنەكەككىلىدمىيتىدرادنىروپىساكىدمىنەسىزىراق»ىعىتسادلاپقىقىلاس-ەكناب«

ىدلوبىدمىتوءىبوتراكىتتاتءىدنەلەسڭىنىعاتسىقاڭاجڭايلايجڭاۋح
ىدلىرىتسىناتادادنىسايزيۆەلەتڭايجنيش،ىدلىتاسنىيەدەگرەلرەجىتقايسالروكەناجكەشەۋاش،ىجمىرۇء■

زىمىشلىتء يەمۋاجڭىزــ ـىتكىرە،ــ
ىشلىتء ڭىيۋايشـىحـــ ىديالراباحــ .ــ
ىدنەلەسڭىنىعاتسىقاڭاجڭايلايجڭاۋح
ىتتاتء ىبوتراكـــ ىدمىتوءــــ ىدلوبـ !ـ
كەشەۋاش،ىجمىرۇء ەناجـــــ الروكـــ ـ
نەمۋلىتاسـەگرەلرەجـىتقايس ،ەگرىبـ ـ

.ىدلىرىتسىناتادادنىسايزيۆەلەتڭايجنيش
نىرۇب« قاتسىقـ ىتتاتءىرادنىعرۇتـ
ىتپوتراك مىيالوتـــ ۋتاســ ادنىساعابـ ــ
ەگرەلرەگادۋاس پىتاســـــ نىتەرەبـــ ـــ
ەسەمەن رەلرەگادۋاســ مىيالوتــ ۋتاســ ـ
نەمىساعاب زىتاـ پىرابـانىسابـ پىتاسـ

نىتالا لىيب.ىدەــ تەمزىقـ ـىتەرتاــ
ادنىيۋود ەكىتــ قاتسىق،پىتاراتـــ ـــــ
ڭىنىرادنىعرۇت كەشلوبىتپوتراكىتتاتءـ
انىۋتاس ىدزىمەددۇم،پىسەتكەموكــ ــــــ
ىدرىدنادزىساماتماق ڭىديا-11ىدەد»ـــ
ىنۇك-9 ناۋاســـ سۇنالۇـىنادۋاــ ـ

ڭايلايجڭاۋحـىعىشالاق ـىعاتسىقـاڭاجـ
.نايجناۋگىنىعرۇتڭىنىساپپۋرگۋحيەب

لىيب نايجناۋگـ ـەگرەجۋم110ـ
ىدنەلەس پوتراكـىتتاتءـ پىگەـ 500،ـ
ڭىم ىسىرىك،پىزىگرىكسىرىكناۋيـ
نادىعرىتلىب لۇب،ىتتراناۋيڭىم50ـ

ڭىنو ىتتاتءـ پوتراكــ نىمىنەسۋگەـ ـ
.ىتسۇتءيەدمەكەب

ڭايلايجڭاۋح ناۋچىزايىعاتسىقـاڭاجـ
ڭىنىساپپۋرگ 66ڭايلڭىشيلىنىعرۇتـ
ەگرەجۋم ىدنەلەســـــ ىتتاتءـــــ ـــــ
پوتراك سىرىكناۋيڭىم280،پىگەـ
ىدزىگرىك تەمزىق«:لو.ــ ڭىنىتەرتاـ ـ
ڭىتقاتسىق،ىعىتساب ىيجۋشىشنىرىبءــ
سىعلاـاشقىرياـاعڭۇلياحـام ،زىماتياـ
ڭىنو تاز،پىتاراتـەكىتـ ڭىنىۋتاسـ ـ
ىتتاتءىدنەلەسڭىتكىلىشپوكادنىساقرا
ىبوتراك ىدمىتوءــ قىلىشاۋراشلىۋاـ ـ
.ىدەد»ىدلانياەنىمىنو

ەدمەتكوك ناۋاســ -ۋقوقىدنادۋاـ
ۋتراعا ڭىنىسەمەكەماكينحەت-مىلىعەناجـ
ڭايلايجڭاۋح ادنىعاتسىقـاڭاجـ نىتارۇتـ
تەمزىق ىعادنىساپپۋرگۋحيەبـىتەرتاـ
نىرالىسابتو يادعاجپالاراـــ ۋسىعۇـ ـ
ادنىسىراب قاتسىقـ نانىرادنىعرۇتـ ىتتاتءـ
ـاعلوبىراليوۋگەىتساعلاجـىتپوتراك
نەمىن رەج،ــ ڭىنو،ىتكەشـىمەلوكـ ــ
يالات،ەنىتسۇ نادلىجــ يالاتياقىرەبـ
نەبزەبرەد-ترەد،نەتكىدنەگلەكپىلىگە
پوتراكىتتاتء،پىيەبوكرەتكىدناجىدنايز
.ىداسىعۇنىگىدنىتەتەكپىرىشءياڭو

ام،نەمىنوس ىكە«قاتسىقڭۇلياحـ
نەمىتەتيموك نەمىرادنىعرۇتقاتسىقـەناج»ـ
ەتكىلرىب لاما-سىداءـــ ىدارىتساراقـ .ـ
ادنىڭوس قاتسىقـ ىعادنىڭامانىرادنىعرۇتـ
اقساب ناتقاتسىقـــ ىتتاتءـــ پوتراكــ ــ
نەگەملىگە ىدرەجـــــ ەگەمرەتوكــ ـــــ
ىدنەلەس،پىلا پوتراكىتتاتءەگرەجــ
پىگە .ىدايوقاعاتروىدۋروكپانىسـ
نەگەتپوك،اديالا قاتسىقـــ ىنىعرۇتــ ـــ
نەكتو ىمىلىتاسڭىتپوتراكىتتاتءـىلىجـ
ەدنىرەدلىڭوكنەنىبەبەسىۋاملوبىسقاج

.ىدياميوقەسىرىكنەدرىب،پىلىۋتڭالا
قاتسىق نىرادنىعرۇتــ نەتكىدۇكــ ــ
تەمزىق،نىشۇءۋتلىرا نەمـىتەرتاـــ ـ
قاتسىق ىتەتيموكـىكە«ــ ايتراپ«»ـــ ــ
كىتسەبلەس+ـىساكيەچاي +ىۆيتارەپووكـ
،پىنالادياپنەنىسىگلۇ»ىسابتورالاۋراش
نىرەلرەبەشكىلىشمىگەلومـىسەبيرىجات
سىنىسۇ قاتسىق،پىتەـ ـانىرادنىعرۇتــ
اسيام پىرىشوك،ۋرىدلىتەجـــ ۋگەـــــ
نىساكينحەت ىدەتەريۇــــ نەمىنوس.ـ ـــ
قاتسىق،ەگرىب ىدنەلەسـانىرادنىعرۇتــ
ىتتاتء ڭىتپوتراكـــ نىعاشالوبۋمادـــ ـــ
ىديەتتىگۇ قاتسىق،نەمىنوس.ــــ ــــــــ
ڭىنىرادنىعرۇت ياجـىلىڭوكـ ،پىۋاتـ
پوتراكـىتتاتء 21ىرالىسابتونەككەـ
نانىسابتو ،ەسيەبوكـانىسابتو60ـ ـىتتاتءـ
پوتراك نەگلىگەـ رەجـ 1500ـىمەلوكـ
.ىداترااعۋم2800نادۋم

ىگزۇك نىيجــ نەننىرەت-ـ نىيەكــ ــ
قاتسىق لىيبادناعاساجپەسەىرادنىعرۇتـ
قىدنىسابۋمڭىتپوتراكىتتاتءىدنەلەس
نادىعرىتلىب،پىلوبناۋي5100ىسىرىك

.نەكەناقتراناۋي600
نىرادنىعرۇتقاتسىقەدرەجـىعادلا«
ىدرەج پىرىتقىنىتــ -ترەد،ۋگەــــــ
زەبرەد نەبـ ىدنايزـ ڭىدرەتكىدناجـ ــ
نىنايز ،پىلاسشۇكـانىراتقاجۋتيازاـ
مىنوء نىرەشلومــ ۋرىتتراــ نانىعاجـ ـــ
لاما-سىداء ،زىمىشقامرىتساراقــ ــــــ
نەمىنوس ىتتاتء،ەگرىبـــ پوتراكــــ ــ
نىساكرام پەتكىتنىج،ۋرىدلاـەگمىزىتـ ـ
ەروسىلۋانراادرالرازابنەرە،ۋەلرەنام
ۋرۇق مىنوءڭىتپوتراكـىتتاتءـىلىقراـ
نەمۋلامىنوءلوم،پىتالىراعوجنىنۇق
پالراپسوجىدۋرىتتراەدىتسىرىكەگرىب
.ڭۇلياحامىدەد»زىمرىتو

ىساب( ەتتەب-1ــ كىلىشپوك)ــ رىبءـ ـ
ىدرالانىمنادزىۋا ىدرىدلىبءـــــــ :ــــ
نەكتەـىقتيۇـىتسادلوجڭيپنيجيش ـ
قىلاتروـايتراپ نەتكىليەدەكىتەتيموكـ
لاماقنادۋتلىرا اشقىرياەنىتەمزىقۋلاـ
نامء ڭيپنيجيشيجۋشساب،ىدرەبـ
قىلىشسابلوقىزوء ىزوء،پىتەــــــ ــ
اققىروج ىزوء،پىعىشـــ ىتساقياشـــ ـــ
رىبء،پالاعاداق زوسءىدزىڭامۋرىدىقـ
رىبء،پەليوس ۋاقسۇنىدزىڭامۋرىدىقـ
نادۋتلىرانەتكىليەدەكڭىدزىبء،پىرەب
لاماق ڭىنىساقياشۋلاــ ەنىسىڭەجـــ ـــ
لىتاب لوقـــ ياپپاج،پىزىكتەجــ ــــــ
كەلەگڭود ىتتەلۋادــ ىدماعوقــ رەدــ
ەدنىزەك اعزىمىۋتانروــ ىلرىبۇتءــــ ــــ
ۋنۇسيوب نىمەشلوـــ ەناجـــ يملىعـــ ــ
امانرادعاب ىدەلرىزاــــ ساب.ــ يجۋشــ
ڭىنڭيپنيجيش ۋەدلەمەيۇسىدرەليەدەكـ
ىتەمزىق ىگەدنىنوجـــــ ىدزىڭامــــ ـــ
نىرالۋادمىياب تايقۇمـــ ،پىنەريۇـــ ــ
ىتسادلوجڭيپنيجيش،پىرىدنەلىتكەياد
ـەتيموكقىلاتروايتراپنەكتەـىقتيۇ
ۋلالاماقنادۋتلىرانەتكىليەدەكڭىنىت
ڭىنىساقياش لوقـەنىسىڭەجـ ۋزىكتەجـ ـ
نىرالۋرىتسالانرو،نىرەدمىشەشـىگەدنىنوج
،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەيادلىتاب
رىبء نەپتەينـ شۇكـ ىيانىش،پىسوقـ ــ
ىتقان،پىرەگي نەتكىليەدەك،پەتسىــ ــ
لاماقنادۋتلىرا ىشۋشەشڭىدۋلاــــ ـــ
ڭىنىساقياش ىشۋشەشــــ ەنىسىڭەجــ ــــ

ڭىدۋتەج ڭىنىرەتتەدنىم-ـاناسىنـ رەدـ
ەدنىزەك كىدلىپەكىيانىشـانىۋلادنىروـ
.كەرەكۋتە

ڭىتكىلىشپوك نىزوسءـــــ تايقۇمـ ــ
نانناعادڭىت زوسءوگناۋچنىچ،نىيەكـ
ىدەليوس يالىبلو.ــــ پاتاپەدــ ــ
،پىتيەشۇك»ىدمىناتتروتء«:ـىتتەسروك
تروتء« ىنىكە«،پەدمەكەب»ىدمىنەسـ
ىدۋاعروق ايتراپ،پادنىرو»ـــ -19ـــ
قىلاتروـىتكەزەك ىشنىسەبـىتەتيموكـ
يەلىرەكشىنىحۋرڭىنىسىلىجامءىپلاج
،پىرىدنەلىتكەياد،پىنەريۇ ىكتەر-3ــ
ڭىتقىلاترو ڭايجنيشــــــ ىتەمزىقــ ـــــ
ىگەدنىنوج ەمىگڭاـــ ڭىنىسىلىجامءــ ــ
ساب،ەسەرىسا،نىحۋر يجۋشــــــــــــ
ڭىنڭيپنيجيش ىدزىڭامـ ڭىنىزوسءــ ــ
نىحۋر ،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەيادـ
نەمــايەدي ىتتەكەراــ سابــ يجۋشـ
ڭىنڭيپنيجيش ىدزىڭامـ ڭىنىزوسءــ ــ
نەمىحۋر ڭىنىتەتيموكقىلاتروايتراپەناجـ
نەمىرالۋرىتسالانرو،نەمىرەدمىشەش ـــــ
لىتاب لاماق،پىرىتلەكـەككىلرىبـ ۋلاــ
،پىتاتقاقساىدليتساشامات،پاتقاسنىيۇك
نەپقىلىدنابات ،يامىسڭاسوبنادۋرىتساعلاجـ
نەتكىليەدەك لاماقنادۋتلىراـــــ ۋلاـــ
ڭىنىساقياش لوقنەپقىدلىتابەنىسىڭەجـ
ياپپاج،پىزىكتەج ىتتەلۋادكەلەگڭودـ
ماعوق ۋتانروـ ىدۋرىدناتقانايت.كەرەكـ
رىبء ساتۇتـ ەگۋتەلىرەگلىپالراپسوجـ
ناتترىس.كەرەكۋلاسشۇكزىسكىدزۇ

نەدۋرىك ەتشى،اعۋناتقاسـ ڭەلەباتياقـ
نەدۋرەب ىدناباتـاعۋناتقاسـ ،پىلوبـ ـ
ۋرىدناتقاس،ۋالاعاداق نىمزيناحەمـــــ ـــ
يەجگە،ىتقان ،پىرىدناتقانايتىليەجگەت-ـ
نەتتەدنى ۋناتقاســ ىدۋەدنىگزىت-ـــ ـــ
ىدۋرىدنالىيادۇ ناتسامىسڭاسوبشەـ ـ
ڭىدۋرىتتراىتسىرىك؛ۋرەگييادىعاديو
نىگىتەت پاتقىمــ ،پىرەگيــ نەدىكە«ـ ـ
ەتشۇ،ۋامرىتقىرات »نەمۋتەزىساماتماقــ
زىعىت ڭىتتەدنى،پىرىتسىناليابـ نىلاپقىـ
انىشلۇق ەملاد،پىڭەجـــــــ لادء-ــــــ
ۋسەتكەموك ىلاماتتىعابىدۋەدلەمەيۇس-ـ
ەدرۇت يادىعاديوــ ۋەتسىــ كەرەكــ .ــ
زىسكىدزۇاعۋادنىروـىتتەدنىم-ـاناسىن
شۇك ۋلاســ كەرەكــ ىتساقياش.ــ ــــــ
،پىتيەشۇكىدۋالاعاداقادنىساق-ىساب
اعمادا،انىسابتو،اققاتسىق ياراقــــــــــ ـ
كىتسۇتڭو،پىنادلوقاراشلادء-ـەملاد
ىعادڭايجنيش ڭىتكىليەدەكرىۋاــــ ــــــ
ىعڭوسڭە نىلاماقـــ لىتابــــ ؛ۋلاــ
ىدۋرىدناتسىمۇج رادعابـــــــ ىدۋتەــ
نىقاج،پىرىدنەلىتكەنروك ،نانڭامــــ ــ
ەدنىرەجزوء ۋرىدناتسىمۇجــ نەمــــ ــ
ارىتسىيوەكپىساكاقسابەدرۇتىتپىتراتء
پىراعىش ىدۋرىدناتسىمۇجـ ىلاكيناگروـ
ىدناباتـاعۋرىتساتشۇ پىساك،پىلوبـ ــ
نىسالاس ،ىدۋرىدناتسىمۇجىلىقراۋتىمادـ
ىتسىرىك ىدۋرىتتراـــــ ىدۋەبەجــ ــــ
ىنەلەسام؛ۋرىدنەلىتكەنروك ۋەتتەرـــ -ـ
ىدۋتەزۇت نەتكىليەدەك،پىتەدڭەرەتـ ــ

لاماقنادۋتلىرا ىدرەلەلەسامـىعادۋلاـ
ۋيوج نىتەكەراـ يەلىرەكشىـ ،پىراقتاـ
ىدراتقىلىقلو ىليەگەبۇت،كىتتەبـىپلاجـ
ىنەلەسام،پاتقىلوت،پىرەسكەت ـــــــــــ
ەدۋتەزۇت-ۋەتتەر،ىدۋاتقىناـىليەگەبۇت
كىلىدمىنو ىدۋتەسروكــــ ؛ۋادنىروـــ
پىرەسكەت پىزىكتوـــ ىپلاج،ىدۋلاـ ــ
كىتتەب ىدۋرەسكەتـــــ يادىعاديوــــ ــ
نەتكىليەدەك،پىرەگي ۋرىدنىگەشــــــ ــ
نىلەكتو پاتقىمـ نەتكىليەدەك،پىرەگيـ
ڭىنىسەجيتانۋتلىرا ڭىتحيراتـ نانىنىسـ
ىيانىشـانىۋلاــەتو كىدلىپەكـــ ۋتەــ
ىدۋناتقاسنەدۋسەليەدەكاتياق.كەرەك
ىدمەكي،اعۋالاعاداق ۋسەتكەموكــــ -ــ
ەگۋەدلەمەيۇس زىسكىدزۇــــــ شۇكــ ــ
ۋلاس نەتكىليەدەك،نانىعاجرىبء.كەرەكـ
رىبء،ەگۋرەگيىدۋتلىرا ،نانىعاجـــ ـــ
اتياق نەدۋسەليەدەكــــ ىدۋناتقاســـ ـــ
ەگۋرەگي ىدناباتـــ اتياق،پىلوبـــ ـــــ
نەدۋسەليەدەك ىدۋناتقاســ ۋالاعاداقــ ـ
ەناج ۋسەتكەموكــ ڭىدۋەدلەمەيۇس-ــ ــ
،پىرىدنادزىسۋاقانىمزيناحەمكىدمىزۇت
پىۋاح،پىرىدنەدلەمەك نەدرەتاق-ــــ ــ
ۋناتقاس ،پىنالادياپيادىعاديونانىروقـ
اتياق نەدۋسەليەدەكــ ناداڭاجـەناجــ ـ
نەدۋسەليەدەك نەتكىليەدەك،پىناتقاسـ ـ
لاماقنادۋتلىرا قاياڭىدۋلاــ ـىسىلاـ
نەم ڭىنىساپاسـ ـانىۋامارىشۇـاعلاپقىــ
ىيانىش كىدلىپەكـــــ كەرەكۋتەــــ .ــ
نەتكىليەدەك نىراتسىباتڭىدۋتلىراـــ ـــ

ەگۋەدمەكەب زىسكىدزۇـــ شۇكـ ۋلاسـ ـ
كەرەك ىگرىزاق.ــ ۋسەتكەموكـــ -ــــ
ۋەدلەمەيۇس ڭىنىتاساياســـ ىپلاجـــــ ــ
قىلاعلۇت نىعىلىتقىنروـــ راء،پاتقاســ ــ
ىلەجەراد ىدرەليەدەكــ ۋەدلەمەيۇســ ــ
ۋەدلەمەيۇس-ۋسەتكەموكنەمىرەتشۇك
نىسانىتاق يەپترەگزوـ ىناپاس،پاتقاسـ ـ
ىتكىلىدمىنو،پىتالىراعوج ـاعۋرىتتراـــ
انىشلۇق شۇكـــ نەتكىليەدەك،پىلاسـ ــ
ۋرىتترانىسىرىكڭىنىرالىسابتوناعلىرا
نىتەلىباق زىسكىدزۇـــ ،پىتالىراعوجـ ـ
لاماق نىراتسىباتۋلاــ ،ىدۋەدمەكەبـ ـ
نەمۋرىدنەدلۇگىتقاتسىق-لىۋاىدۋتيەڭەك
ىلاكيناگرو ىدۋرىتساتشۇــ زىسكىدزۇـ ـ
.كەرەكۋتەلىرەگلى

نىچ يالىبــوگناۋچــ اسابپەدـ ــ
ىدەتپىراد رادموكتراپـىلەجەرادراء:ـ ـ
نەم رەتتەمىكۇــ سەبــــ ىلەجەرادــ ــ
ڭىدرەليجۋش ىدناباتەنىۋرەگيـەگرىبـ
ايتراپ،پىلوب ىگزىگەنڭىتتەمىكۇنەمـ
ىراتسادلوجـىتپاۋاج كىلىشرەكپاۋاجسابـ
ىرەدزو،پالاقرا رىۋا؛ۋرەگيــــــ ـــــ
يەدەك نەمرادموكتراپـىگەدرەلرىڭوـ
رەتتەمىكۇ قىلاعلۇتـ نىگىلىشرەكپاۋاجـ ـ
نادۋا،قاميا،پىرىدناتقانايت موكتراپــ ـ
ىرەليجۋش ىشنىرىبءــ ىگەتپەشــــ ــــ
ساب ؛ۋراقتاـىسقاجـىتقىلىشسابلوقـ ـ
،ۋەدلەمەيۇسىدرەليەدەكـىلەجەرادراء
ۋتەدنەكرو قىلىشسابـ ،ىرالاپپۋرگـــ ـ
نەپقىلىشاماتسابىرەلەسڭەكقا-يادنوس

قىلوركام،ۋرەگي كىلىشكەتەجــ ،ۋتەـ
قىلىپلاج ۋرىتسەكياســ نىلورـ قىلوتـ ـ
راء؛ۋرىدنەلەلۋاس پىتراتءـىلەجەرادــ ـ
ۋرەسكەت ۋالىقاب،ىرەتتەتيموكـــ -ـــــ
ۋرەسكەت ىرەتتەتيموكـ نەمـ ـىتسىتاقـ
قىلايستكنۋف رالۋاراتـــــ ۋالىقابـــ ـــــ
نىگىلىشرەكپاۋاج ،پىرىدناتقانايتــــ ـــ
ياتتالوب پىتراتءـ نەتكىليەدەكىلىقراـ
لاماقنادۋتلىرا ،ڭىنىرەدمىشەشۋلاـ ـ
ڭىنىرالۋرىتسالانرو ،نىۋنەلىتكەيادـــ ـــ
نىۋناتقانايت زىساماتماقـ ـىگزىگەن؛ۋتەـ
ىتاس ىرادمىيۇـايتراپــ نەمـ ڭىلاقـ ـ
ىتكىلىشرەكپاۋاجىتقانرالرداكىلايتراپ
نەتكىليەدەك،پىرىدناتقانايت نادۋتلىراــ
لاماق نەككىرىبڭىدۋلاـــ نىشۇكـــ ـــ
زىسكىدزۇ ۋرىتساتپىلاقــ كەرەكـــــ .ــ
اداىتكىلىشرەكپاۋاج،پىراقتاـىتتەدنىم
ىتشىروب،پىتە ىتقان،پاتقاـــ سىءـــ
ىدۋرىدنىت اياز،پەلرەتساقـ سىمۇجــ ـ
ىيانىش،يەمەتسى ىتقان،پىرەگيـــــ ـــ
نەپقىلىلرىجاق،پەتسى سابـــ ياملاـ ـ
سىء،پەتسى كىدنىزۇجـ ىرەتتەكەراـ ـ
ىلىقرا نەتكىليەدەكــ لاماقنادۋتلىراـ ـ
اناسىنڭىدۋلا نىرەتتەدنىم-ــ لىتابــ ــ
ىعادڭايجنيش،پادنىروەدنىزەكرەدەدرۇت
ڭىنىساراقۇبتلۇراء لىكۇبــ نەملەـ ـ
ەگرىب ياپپاجــ كەلەگڭودــ ـىتتەلۋادـ
اعماعوق كىدنىكمۇمـەنىۋرىكــ ۋاساجـ ـ
.كەرەك

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

كەلەگڭود .كىيەزىكتەجلوقەنىسىڭەجىشۋشەشڭىنىساقياشىشۋشەشۋلالاماقنادۋتلىرانەتكىليەدەك·قىياتساتماداقاعزىمىسىمرۇتىتتەلۋادـ
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رەتسىرەگزوىعادزىمىياڭامىگرەبنادلىج

ىتتەينەكرو،ازات،زىسۋاقا ۋناتقاماتىتتەينەكرو،ازات،زىسۋاقا نىلىساتءۋناتقامات كىيەتپىرادنىلىساتء كىيەتپىراد

قاترو ىپقاسقاترو قىساق--ىپقاس ڭىدۋرۋا،پىتەتسىقىساق ناقراتسادڭىدۋرۋا،پىتەتسى نانىسابناقراتساد ۋلاراتنانىساب نىرانياقۋلارات ەگۋزۇنىرانياق ەگرىبەگۋزۇ قىيانىشلۇقەگرىب قىيانىشلۇق

ياتاعابرات«« ڭىنىتەزاگياتاعابرات ىتىگۇ»»ڭىنىتەزاگ ىتىگۇ

ىدەلەكنەپسەرۇكتىقاب
ىشۋەلەمىگڭا كەشەۋاش:ـــ ـىسالاقـ
قاباقاراق سابـىلىۋاــــ قاباقاراقـ ـــ
ۋفڭيچڭۇكىنىعرۇتڭىنىعاتسىق

ڭىنەم 53لىيب،ۋفڭيچڭۇكمىتاـ
كەشەۋاش،نىماتساج قاباقاراقىسالاقـ
سابـىلىۋا قاباقاراقـ ڭىنىعاتسىقــ ـ
نىمىنىعرۇت الاب.ـ ادزىمىسابتوەدمىزەكـ
شۇككەبڭە ناج،زاـــ ىناســ پوكــ ـ
ناتقىدناعلوب نەم.كىدەيەدەكـەتوـ
ۋالاترو ياپسىۋاتـىتپەتكەمـ پىتاجـ ـ
لوقنادۋقو نەممەشەش-ـەكا،پىزۇءـ
.مىتكەنىگەەگرىب

ساب ـادمىسابتونىرۇبنادۋارۇقـ
رالىع سىمۇجەمرەتوكپىعىشـاقترىسـ
ەمىۋەتسى ەديۇ،ناتقىدناعاملىسوقــ ـــــ
پىلاق نىگەـ راء.ىدلەكارۋتەمىۋگەـ
نىيجـىلىج نەننىرەت-ـ نىيەكـ مىلوقـ ـ
پاسوب رەكەبـ رەشى،نىمنىتالاقـ اقساــ
نىتاتۇتتاعاناقنىزوءڭىدزىمىناعىراج
.كىدە

نەننەگنەليۇ نىيەكـ رىبء،لۇرىبءـ
مىزىق ىتكىلەدنۇك،پىلەكـەگەينۇدـ ــ
قىتسىمرۇت زىمىنىعىشـــ ،پىتراادـــ ـ
الانيقـاتسىمرۇت قىداتسابـ ىلىجرىبء.ـ
رتكەلەـىعادزىمىسابتو پىرەنوكىمىسـ
نەتكىدنەكتەك ياتناعزا،پىتەكتروءـ
ناعيج زىمىنەگرەت-ـ نەميۇــــ ەگرىبـ ــ
نۇك،پىنەترو زىمىسىروكــ ەدىتپىتءـ
يادنىيق لوس.ـىتسۇتءـ ەدزەكـ 100ـ
ەشەن كىلرتەمــــ رتكەلەـــ نىمىســ ـــ

نىتارىتساملا زىماشقاـــ ،ياملوبادــ ــ
ەشەنرىب نانىسابتوـــ زىراقـــ پارۇسـ ـ
.كىدەناقپاترەزاپىرۇجء

نىيەك ەلەكــ ڭىدزىمىتەكەلمەمــ ــ
ڭىنىتاساياس ناعرابــ نىياسـ اراسقاجـ ـ
ەنىۋسۇت پىتالىشمات،ەسەلىــ ۋراۋســــ
نىسىعلىرۇق تۇقيەب،پىتانروــ يۇءـــ
.ىدرەبپىزىكتەجنىۋسرىبۇق،پىلاس
اتقاتسىق نىتارۇتـــ تەمزىقــ ـىتەرتاــ
نەننەگلەك ڭىنايتراپ،ىرەبـــ ـاققىلاحــ
كىلىدمىيت ۋاساجـــ نىراتتاساياســـ ــــ
يملىع،پەتتىگۇ ۋعابلام،ۋگەنىگەــ
نىرالاكينحەت پىساك،پىتەريۇــــ ــــــ
ەشكەرە،پەتكەتەجەگۋەتتەرنىمىلىرۇق
ىتكىلىشمىگە ىتتىمادــــــ ڭىدرالو.ــــ
ەدنىرەسا ەدنەمـــ سىگەــەشكەرەــ ــ
.مىدنىكەبەگۋگەنىرادلىقاد

ادنىباتساب لاسءـــ ،مىدنىسكەرۇجـ ـ
ادلاج-ادلا رىبء،ماساملاـەگەـىسقاجـ
ىعلىج مىگەبڭەــ رەتەكـەككەتـ .ىدەـ
تەمزىق قىلىشاۋراشلىۋاـىتەرتاــ ـــ
نىرادنامام سىنىسۇـ نەمۋتەـ ،ەگرىبـ
ۋلىتاسـىعات نىلوجـ پىۋاتـ ،ىدرەبـ
نەمىنوس كىلىشمىگەـــ نىمىلىرۇقـــ ـــ
.مىداتسابەروكپانىسىدۋەتتەر

ىلىج-2017 ەگرەجۋم25ــــ ــــ
،تاقاراق ەگرەجۋم15ــــ نىشلاتـــ ـــ
نىعاباقسا ،پىگەــ قىۋاتـىتتە200ـ ـ
لوس،پىعاب ڭىدلىجـــ لومەدنىزوـ ـ
سىرىك مىدزىگرىكـ ،ەدمىسەـىلاء.ــ ـ

نەگرەتـىتتاقاراق ەدزەكـ شۇككەبڭەـ
ىعاتقاتسىق،نەتكىدنەگەپسىتەج ـايتراپــ
ىرەلەشۇم پىلەكلەگۇترالرداكنەمـ
نەكسەتكەموك تەمزىق،نىتالوبـــــ ــــ
رەلىگەدنىتەرتا تەنرەتني،تاحنۇءەدـ ـ
ىعادزىمىسابتو،ڭوسنەگەتتىگۇىلىقرا
قىلىشاۋراشلىۋا ىرەدمىنوـ پىلىتاسـ
ڭىنەم،پىتىبء مىتاـــ تاقاراق«ادـ ،»ـ
نىشلات« ىعاباقساــ قىۋاتـىتتە«،»ــ »ـ
ڭىدرەدمىنوـىتقايس نەمىتاـ نىتالاتاـ ـ
.ىدلوب

ىناسڭىتقىۋاتىتتەـىلىج-2019
نانڭىم ىنۇم.ــىتساـــ نەگىتسەـــ ـــ

پەدزىەمىيۇىيانرارادمادانەگەتپوك
قاباقسا،پىلەك نەپــ قىۋاتـ پىتاسـ ـ
نىتالا ىدلوبـ مىسىرىك.ـ لىجـ نىياسـ
يو،پادنىقساتمىتارياقڭوسنانناقترا
.ىتسۇتءيڭەكەدمىسىروء

ەگرەككەبڭە« رىيۇءلەــ نەگەد»ـ ـ
زوسء ەككەتــ اساملىتياـــ كەرەكــــ .ــ
لىيب نەتتەدنىـ ۋناتقاسـ ۋەدنىگزىت-ـ ـ
ەدنىزەك پاتتانەديۇـ ماساپقىشـ ادـــ
ڭىم5ادىعات،مىداپتاجپاراقرەكەب
پىتاسـەجوش ىعادالۋا.مىتقابپىلەكاـ
كىتسىنوكوك پالراپسوجەدىدمىرەجـ
ىعڭىدلا،مىديوق سىمەجــاعالۋاــــ ـــ

ىراتشاعا نەمـ لۇگـ ،پىگەپوشء-ـ
ادىعات،مىتكەسىنوكوكاعالۋاـىقترا
رىبء قىلىسابتو،پىتانروشەماماتقاقـ
.مىتشاياجماعات

ەدنۇكــىسو مىزىقــ ەكتەمزىقــ ـــ
مىلۇ،پىسالانرو پىقوەدەۋشادـــــــ ــ
مىيابۇج،رىتاج زىمىۋەكەـــــــ نىگەــ ـ
قىۋات،پىلاس اناحسا،پىعابــ پىشاــ ـ
رىبء،يەدنەگەد سالابراقناجىليۇءـ
ىدلىڭوكىراء سىمرۇتــ پىرىشەكــ ـ
زىمرىتاج زىمىنەگەدتىقاب،ەشڭىنەم...ـ
رالوبــىسو ەشەن.ـ ڭىدلىجــ ادنىدلاـ
يەدىگنىگۇب ىدۋتەجاقسىمرۇتـاشاماتـ

.نىتيامرابزىمىلىتاباداعۋاليو
ڭىدزىمىتەكەلمەم ناعرابـىتاساياسـ

نىياس ڭىدرالاۋراش،پىراسقاجــــ ــــــ

ىسىمرۇت نەننۇكــــ ەگنۇك-ــ يقلاشــ ـ

ىتسۇتء سىمۇج.ــ ەگۋەتسىــ لىيەپــ ـ

ڭىتسىمرۇت،ڭاسلوب ىنىتەسۇتاراسقاجـ

زىسۋاد ڭىنڭيپنيجيشيجۋشسابنەم.ـ

تىقاب« نەپسەرۇكـ ىدەلەكـ نەگەد»ـ ـ
.نىمەنەسلىماكەنىزوس

زىمىشلىتء( ،يەمۋايجيادـ ىتكىرەـ
)نەگەتتەرڭۇرناييۋىشلىتء

.ادۋرىدلاقكىلەتسەپىسۇتءەكتەرۋسادنىيوبلوكىدناساجىعادنىساشقابپىساكتەينەدامتاحاياسىنىعرۇتالاقىنۇك-11ڭىديا-11□

ىنۇك-11ڭىديا-11□ قىلالاقۋحيشــ ڭۇنڭيشـ نىعىلىشاۋراشلىۋاـ ـ
ۋتىماد نىمەلوكرەجكىتسىگە)اداترو(ىرەكتەمزىقڭىنىگىتسەتكىرەسىتكەشـ
.ەدۋەشلو

.ىدارۇتەديۇتۇقيەبىتتەرادازاتىسابتوۋفڭيچڭۇكرىزاق□ .ىيۇءەنوكىعنىرۇبڭىدۋفڭيچڭۇك□

ىدلاتاززالءناتقامۋالىساجىگەدنىگىتسۇتڭوڭىنالاق
لىج نانىسابـ ىرەبـ كەشەۋاشـ تاحاياسـىسالاقـ تەينەدامـ پىساكـ ىرادناسىنىتسەكياسڭىنىرالىعلىرۇقكىدزىگەنـىساشقابـ

نىسىلىرۇق شۇكـ ەگلوكىدناساجرىزاق.ناعلاتقاياى90%ڭىتسىلىرۇق،پىسوقىجراقناۋينويلليم168،پىتەلىرەگلىالاسـ
نەگەتپوك،پىلاتقاسۋس راتسۇقــ ىعاياادڭىنىرادنىعرۇتالاقنەگلەكاعۋالاشاماتىتسىنىروكمەكروك،پادلىمادپىلەكادنىسوـ
.نەكەىدەلىرەباعۋنالادياپ،پىلوبپىنىلاسىساشقابپىساكتەينەدامتاحاياساديا-7ىلىج-2021نەمەجەم.ىدەملىزۇ

ناديلىشلىتءتناكيتكارپ،نيلنۇچڭاۋزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ىدرەبمەداعۋرىتتراىتسىرىكۋنالادياپپىرىتكىرىبىدرەج
ادنىعاتسىقيدۋحيچىلىۋارىدنايجۋيجىسالاقۋحيشڭىنىساناحاپيشۋەدمەاشوگڭۇجنەمىساناحاپيشقىلاحقىتقاميالىيب
ڭىم43ڭىنىرادنىعرۇتقاتسىق»ىتەتيموكىكە«قاتسىقنەمىتەرتاتەمزىق»ۋرىتسىعوت،ۋاساجكىلىدمىيت،ۋسىعۇ«نىتارۇت

،پىتالىراعوجنىگىلىدمىنوڭىدرەج،پىتەدنەموتنىنۇقكىدنىزوسىرىدنوء،پىرىتكىرىبنىرەجكىتسىگەىدنارىتىبۋم800
.ىدرىتترانىسىرىكقىلاكيمونوكەڭىنىرادنىعرۇتقاتسىق

ڭىشۋاگڭاۋزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس
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