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مىلرۇعانا« ىراعوجـــ ەديەگڭەدــ امروفەرـ ــ
ـراگناۆاراشالوجڭىدۋشاكىسە،ڭىدۋاساج
ياپپاج،ىد كىتسيلايستوســ ناعنادنامازىسوــ ــ
تەكەلمەم ڭىدۋرۇقــــ ،ىسىشيوتاــ تروتء‹ـــ ـ
اعۋلوبىسىگلۇقىتتايلاماڭىدۋەلىگيا›ىدمىنەس
ەينۇد،پىنىشلۇق ،نىمىناتسۇوگڭۇجـەنىزۇجــ
وگڭۇج وگڭۇج،نىحۋرــ نىلوجـــ مىلرۇعاناــ ـ
يادىعاديو ۋتەسروكـــ كەرەكــــ ىدڭۇدۋپ.»ــ
قىشا،ڭىدۋرەگي ڭىدۋاتسۇـــ نىعىدلىج30ـ ــ
ۋاتقىتتۇق ادنىسىلانيجـ ڭيپنيجيشيجۋشسابـ
نەمـايتراپ تەكەلمەمـ ڭىنىرەتسىـ ىپلاجۋمادـ
نىيادعاج ادراپاساڭاجڭىنڭۇدۋپ،پىتەقانايتـ
ىراعوج ەديەگڭەدـ كىسە،ىدۋاساجـامروفەرـ
ىۋتەلىرەگلىىدۋشا ەدنىنوجـــ نىقياــ پالاتـ ـ
.ىديوق

ەينۇد،ەتكەزەك ىزۇجءـــ لەدەجـىيادعاجـ ـ
،قىدزىسقىنروىعاديادعاجقىلاراقىلاح،پىلىبۇق
قىدزىسقارۇت نادۇب،ىدالىراعوجـىتكەنروكــ ــ
ىلەدرۇكمىلرۇعانازىبءەدلىگزەمرىبءـىعيالىب
ەكسىرەگزوەد ىلوتــ پودءـاعاتروـىقترىســ
زىمەلەك يادعاجـاڭاج.ـ كىلىشرەكپاۋاجـاڭاجـ ـ
ىدۋالاقرا تەجاقـ اڭاج،ىدەتەــ كىلرەكسىــ ـ
مىلرۇعانا.ىديەدنۇـەگۋتەسروك قىشاـ ۋاتسۇـ ـ
تراش ادنىيادعاج-ـ مىلرۇعاناـ ىراعوجـ ـىلاپاسـ
ادۋرىساـەگەزۇجىدۋماد ڭىنڭۇدۋپـ ـىشىروبـ
ىگىلىشرەكپاۋاج،ىتقڭاد ساب.رىۋاـــ يجۋشـ
ـتەسروكپاتاڭەرەتپەديالىبڭيپنيجيش
يحيراتاڭاجڭىنڭۇدۋپزىبءادراپاساڭاج«:ىت
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 ـسىرەگزو،زىمىۋالراپسوجەناجـ
ەكسىرەگزو،زىمىۋناتلادءـىت يملىعــ پەتوتـ
نەپقىلىتقىرى،زىمىۋرەب ،زىمىۋلىتمۇەكسىرەگزوـ
ەدنىشىسىرادعاد ـىۋرىدلىتەجياروىلياعڭىـ
سىرەگزو،زىم ەدنىشىــ زىمىۋشايادعاجاڭاجـ
كەرەك ىلەلەكڭۇدۋپ.»ـ ىديادعاجـــ قانايتـ ــ
اڭاج،پىرەگييملىعنىڭەزەكۋماداڭاج،پىتە
نىمىناتسۇۋماد لىتابـ اڭاج،پىرىدنەلىتكەيادـ ــ
نىسانراۋماد تەمزىقـاعۋرىتساتپىلاقـ ،پەتوـ ـ
قىلىتقىنرو ادنىسىرابـ ىپلاجتەمزىقۋەلىرەگلىـ
انىسانرا ىدناباتــ ڭە،پىلوبــ ىتكۇجرىۋاــ ــ
نەپكىلىتكەرۇج ـنىيۇتىتتاقاشامڭە،پالاقراـ
ايتراپ،پىشەشىدرەد نەمــ نىگەلىتڭىتقىلاحـ
.كەرەكۋادنىرونىسامرىسپاتىدزىڭامەناج

قىلاڭاج نىشىقتلاعزوقۋشاـــ رابــ نەپشۇكـ ـ
زوء،پىتيەشۇك ەنىشۇكــ پىنەيۇســ قىلاڭاجــ ـ
نىگىيبـاڭاجڭىدۋشا ڭىنامروفەر؛ۋرىتساتپىلاقـ
ىلاپاسىراعوج،پىتيەشۇكنىۋلاتقانيجـىلەيۇج
؛ۋرىدنادناجنىشۇكىشۋاعزوقـاڭاجڭىدۋماد
ىراعوج كىدمىزۇت،ەديەگڭەدــ كىسەـەتپيتــ ـ
يەلىرەكشىىدۋشا قىلاراقىلاح،پىتەلىرەگلىــ ـــ
كىتسەبلەس نەپـ ىتقىدمىساباڭاجىگەدەكەسابـ
پىتيەبوك ۋرىتساعياجىدراتقىليابكىدمەلا؛ۋشاـ
نىتەلىباق اڭاج،پىتياعىنـ اعۋرۇقنىسانراۋمادــ
تەمزىق ىنالاق؛ۋەتوـ ـازىسوىدۋلاسەگنوجـ
ۋرىدنادنام نىيەگڭەدـ قىلاح،پىتالىراعوجــ ـــ
نىسالاق ڭىدۋرۇقـ .كەرەكۋشانىسەنيەباڭاجـ
ساب ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ ەدنىنوجڭۇدۋپـ ــ
اعاترو ناعيوقــ ىعاتقاج5ـىسوــ ىلەلەكــ ــ
رەتتەدنىم نەمـ ىلەلەكىكەىراتپالات-ـاناسىنـ
ىديادعاج رىبءـ ڭىدزىمىلە،پالراپسوجساتۇتـ
نىگىدنىزۇجسىءــىعادۋماد قانايتـــ پىتەــ ـ
.ىسابوجەناجىسىناعلوتقىلايگەتارتسناعراعىش
:كەرەكۋتەجپىناتڭەرەتىنانىم،قوجزوسء

ڭىدزىمىلە قىدماعوق،قىلاكيمونوكەــ ىۋمادـــ
ىگەدنەكتونىرالابوجۋشەشقىلاكينحەت-مىلىع
يادناقراء نەدىگەدزەكــ مىلرۇعاناـــ تەجاقـــ ــ
قىلاڭاج،ىدەتە ىدنىسۋشاــــــ ىشنىرىبءــ ـــ
تەجاقمىلرۇعاناىدۋتيەشۇكىتشۇكىشۋاعزوق
ڭىدزىمىلە؛ىدەتە ماداقـانىسىتاسۋمادـاڭاجــ
ىنامروفەر،ەسەلىـانىۋاتسات ۋتەدڭەرەتياپپاجـ
شۇكـىشۋاعزوقـىلىقرا سىلىپرەس،پەتسۇـ ــ
اعۋاساج ىدرازان،پىلىتمۇــ كىدزىگەنـــ ـەناجـ
ۋەتكەتەجـىلۋەلە انىرالاراشامروفەرەيـانىلورـ
راء،پىرىدنالرىعوش ىعاتقاجــ ڭىدرەدمىزۇتـــ ـ
نىۋنالاعلۇتمىلرۇعانا،نىۋلەكەنىلەمەكمىلرۇعانا
ۋتەلىرەگلى ـزىمىلەۋشاكىسەاقترىس؛تەجاقـ
تەكەلمەمـىگزىگەنڭىد يادناقراء،ىتاساياسـ ـ
اتتىقاۋ ىتكىسە،ىدياملوبـاعۋقتىۋاادــ اراقياــ ـ
ىسياقراء،پىشا ڭىنوگڭۇجڭىدرەدلەـــ ۋمادـ
نانىيارو نىۋنەتكىلىگيـەگرىبــ ،پىلاـىسراقـ ـ
كىدمەلا ەنەسلەبـاعۋلاسـەگنوجـىناكيمونوكەـ
ۋسىلاستا لەدەجنىسانراۋماداڭاج؛كەرەكـ
ادۋرىتساتپىلاق اراقىلاح،ىشىءلەـ ـرازابىكەـ
رىبءىسقاجىتپىتءىتقىليابـىلرۇتءـىكە،ىد
ساتۇت ىدراتقىلياب،پالراپسوجــ ۋرىتساعياجـــ ـ
نىتەلىباق ،ايستامروفني،ىجراق،پىتياعىنـــ ــــــ
تاز،ىدنىراد،اكينحەت ىتقايســ ىدرالروتكافــ ـ
ڭىدۋرىتساعياج كىدمەلاـــ نىلاپقىـ ۋتالىراعوجـ ـ
الاق؛كەرەك سىمرۇتـىلرىعوشرادمادا—ــ ـ
نىتەرىشەك الاق،رەجـ ،قوجزوسء،ىسىلىرۇقـ
ڭىتقىلاح زىسڭالا،نىۋناتسىنوقـىلياجـ نىۋرۇتـ
يادڭام ڭە،پىيوقــاعنىروىدلاــ ىسقاجـــ ــ
ىتقىلياب اققىلاحـــ ىۋرىدلاقـــ كەرەكـ اڭاج.ـ ــ
اداماتساب كىتسيلايستوسياپپاجڭۇدۋپناعرۇتـ
ناعنادنامازىسو ادنىراپاساڭاجۋرۇقتەكەلمەمـ
مىلرۇعانا،پىسابـاعلاەرەدۇ ڭەرەتــ ىلراپتاقـ
مىلرۇعانا،ىنامروفەر كىسەەديەگڭەدىراعوجـ
ياپپاج،پىتەلىرەگلىىدۋشا كىتسيلايستوســــ ــ

ناعنادنامازىسو تەكەلمەمــــ ۋرۇقـــ سەرۇكـ ـ
نىساناسىن اۋحڭۇج،اعۋرىساـەگەزۇجـ ڭىنىتلۇــ
ەگەزۇجنىنامراوگڭۇجىدنىسىۋنەدلۇگىلۇ
ڭىتـاعۋرىسا مىلرۇعاناادـ سەلۇروزـ ۋسوقـ ـ
.كەرەك

وگڭۇج،نىمىناتسۇـوگڭۇجـەنىزۇجـەينۇد ــ
وگڭۇج،نىحۋر نىلوجــ مىلرۇعاناـ يادىعاديوـ ـ
ەدۋتەسروك ـەسروككىلرەكسىنەكلۇڭۇدۋپـ
ۋشاقىلاڭاج.ىدالاارىدنىترەتسىنەكلۇ،پىت
كىدزىگەن،ادنىعاج مىلىعــ ادنىسالاسـاكينحەت-ـ ـ
نەكلۇ راتقىلاڭاجـ ىتكەزو،ىشۋشەش،پىشاـ ـــ
رالاكينحەت ادنىسالاســـ نەكلۇـــ سىلىپرەســ ـــ
مىلىع،پاساج اداكينحەت-ــــ قىلاڭاجــ ڭىدۋشاـ
قىتقاشو نىتاۋقيــــ مىلرۇعاناــ يادىعاديوــــ ــ
ۋرىدنەلەلۋاس ،ادنىعاجۋاساجامروفەر.كەرەكـ
ڭىنامروفەر ،ىدمىسەكياس،ىقانيج،ىلەيۇجـ ـــ
ىراعوج ىدمىنوءــ ىۋلوبـ ادنىعاجـ نەمىدلاـ ـ
قانىس ىنەبيرىجات،پىتەــ ،پىرىتلەكـاعلوقــ ـ
قىلىپلاج قانىسەدنىيۇتىدرالامروفەرىتتاپيسـ
پىرىتساراقىدۋتە ىدزىڭام،پىتەتسىروـەناجـ
رالالاس نەمـ ـامروفەرىعادرادنىۋبىشۋشەشـ
رىبءىدرال ساتۇتـ ،پىتەلىرەگلىپالراپسوجـ
نەمڭاز،ناعنالرازاب ـاراقىلاح،نىتانىلاسەگنوجـ
ناعنال يەگەرىبـ قىلىشاۋراشـ نىساتروادۋاس-ـ
ـيعاق،ادنىعاجۋشاكىسە.كەرەكۋرىتساتپىلاق
مەشلو،ۋراقساب،ەجەرە،اد كىدمىزۇتىتقايســـ
كىسەـەتپيت ،پىتەلىرەگلىالاسشۇكىدۋشاـ
ىراعوج ىراعوج،ۋادماقكىدمىزۇتـىليەگڭەدـ
نەممىنوـىلاپاس ىتكىلىدمىنوىراعوج،ۋادماقـ
ـلەسقىلاراقىلاح،پەلرىزاىدۋادماقنەمىجراق
كىتسەب نەپـ مىلرۇعاناـەگەكەسابـ يادىعاديوـ ـ
ۋسانىتاق ـساتپىلاقنىسانراۋماداڭاج.كەرەكـ
نەكلۇىشىءلە،ادنىعاجۋەتوتەمزىقاعۋرىت
ڭىنىمىلانيا قىلاتروـ ،ىشىءلەەناجىنىيۇتءـ
ـۋاعلاجقىلايگەتارتسڭىنىمىلانياسوقاراقىلاح

رىبءنىۋارىتاڭايجڭاچ،پىنىشلۇقاعۋلوبىسىش
ارىدنالاعلۇت ادۋتىمادـ قىلىشاماتسابـ ۋپراش،ۋتەـ
نىلور ۋرىدنەلەلۋاسـىسقاجـىتپىتءـ كەرەكـ .ـ
ۋلاسـەگنوجـىنالاق ڭىنالاق،ادنىعاجـ ەگنوجــ
ۋلاس نىيەگڭەدـ ەگنوج،پىتالىراعوجــ ۋلاســ ـ
ەگنوج،ەدنىلىسات ۋلاسەگنوج،ەدنىسىگلۇۋلاسـ
ادنىمىناتسۇ قىلاڭاجــ ،پىتەلىرەگلىىدۋشاــ ــ
قىلاكيمونوكە،پىرۇقلەدەجـىنالاقـىلەدرەز
قىدماعوق،ىدۋلاسـەگنوج ،ىدۋلاسـەگنوجــ
پالراپسوجساتۇترىبءىدۋلاسەگنوجـىنالاق
نىتەتەلىرەگلى نىتارىتساتشۇـىلاكيناگروـەناجـ ـ
ۋتانرونەپقىدلىشاماتسابنىسەيۇجۋلاسـەگنوج
.كەرەك

نەكسەتقو« رادناعروقــ كىتسىرەكڭوتــ ـــ
سىعوس ڭىنىسىڭەجــ ناتقىدنوس،ىساۋكــ ادــ
مىلرۇعانا مەكروكـ ىدەنىروكـ قىلاتروـايتراپ.»ـ
ىتەتيموك اڭاجڭۇدۋپ«ــ ڭىنىنويارــ ىراعوجـ ـ
ەديەگڭەد امروفەرـ كىسە،پاساجــ ،نىۋشاـــ
كىتسيلايستوس ۋرىدنادنامازىسوــ ادنىسىلىرۇقــ ــ
ـنىنوجۋادلوقنىۋرىتساتپىلاقنويارـىشكەتەج
ـىنوياراڭاجڭۇدۋپ،پاساج»ىدرىكىپىگەد
ڭىن كىسە،انىۋاساجـامروفەرـ ادڭىتانىۋشاــ
تەدنىمـىلەلەك ىدۋەتكۇجـ ادۋسادلىقاـ ايەدي.ـ
نەم ىتتەكەراــ سابــ ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ ـ
ىدزىڭام ڭىنىزوسءــ نەمىحۋرــ ـايتراپـەناجــ
ـسالانرو،نەمىرەدمىشەشڭىنىتەتيموكقىلاترو
ىديارو،پىرىتلەكەككىلرىبىيانىشنەمىرالۋرىت
سىعىشىدنىبياڭىدرىۋادءاڭاج،پىرەگيىتقىم
ڭىنىلەج ،پىناجاشنىرابىدرەگىج،ەدنىگەتەجـ
ىدرادعاب ،اسنىپلاتالاسشۇك،پىرەگيىتقىمـ
زوسء،ڭۇدۋپ اڭاج،قوجـ وگڭۇجىگەدرىۋادــ
ڭىنىۋماد ادنىراپاسـىلاقيلاسءـ نەكلەجـاقسىلاـ ـ
مىلرۇعانا،ڭىت،پىرەتوك نەكلۇـــ رەتتەمەرەكـ ـ
.ىدالااتاراج

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

ىتقىشناداپسابپىلوباشپاتىكەكەج»زوسءنەگنەليوسادنىسىلانيجۋاتقىتتۇقنىعىدلىج30ڭىدۋاتسۇقىشا،ڭىدۋرەگيىدڭۇدۋپ«ڭيپنيجيش

كىيەتەسروكيادىعاديومىلرۇعانانىلوجوگڭۇج،نىحۋروگڭۇج،نىمىناتسۇوگڭۇجەنىزۇجەينۇد
ىلارۋتۋرىدنەلىتكەياد،ۋنەريۇنىزوسءىدزىڭامنەگەليوسادنىسىلانيجۋاتقىتتۇقنىعىدلىج30ڭىدۋاتسۇقىشا،ڭىدۋرەگيىدڭۇدۋپڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب__

ىسىشۋلوشڭىنىتەزاگقىلاح□

ىنۇك-16ڭىديا-11□ الاقــــ ىرادنىعرۇتــ ــــ
قىتقاميا پاتىكاۋحنيشـــــ ەدنىنەكۇدــــ وگڭۇج«ــــ ــــ
كىتسينۋمموك ىسايتراپـــ ىتكەزەك-19ـــ قىلاتروــ ــ
ـامادنۇمزامڭىنىسىلىجامءىپلاجىشنىسەبىتەتيموك
.ادۋلاپىتاسنىساشپاتىكەكەج»ىس

ىپلاجىشنىسەبىتەتيموكقىلاتروىتكەزەك-19ايتراپ

وگڭۇج«ــاتقىۋج كىتسينۋمموكــــ ىسايتراپـــ ــــ
قىلاتروـىتكەزەك-19 ـىپلاجـىشنىسەبـىتەتيموكـ
ىتقايسىساشپاتىكەكەج»ىسامادنۇمزامڭىنىسىلىجامء
ىرادلارۇقۋقو قىتقامياـ پاتىكاۋحنيشـ ەدنىنەكۇدـ ـ
الىتاس كەشەۋاشىرەبنانناعلىيوقەگەروس.ىداتسابـ
ڭىلاقـىعادنىسالاق رالرداك،ىرەلەشۇمـايتراپـ ەناجــ
ـنامرىقوارانىشىء،اسلاپىتاساسامرات-اسالاتاراقۇب
نوفەلەتالانىدلاراد ىتسىتاق،پىعوســ ۋاتقىسىپـــ ـ
.ىدرەبسىرىسپاتانىراتقىلۋقو

،نيلنۇچڭاۋزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس
اناتساحىشلىتءتناكيتكارپ

ىدلىيوقەنىسەروسپاتىكىرادلارۇقۋقوڭىنىسىلىجامء
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ىتكىلىكە ،پالامياجـــــ ـــ
تاحنۇء ەگزىمەشكەتـــ ــــــــــــ
!زىڭىلىسوق

راباحىدزىڭام

تناكيتكارپ،يەمۋايجيادزىمىشلىتء
لاپقامـىشلىتء ناقازرىمـ ىديالراباحـ .ـ
موكتراپقىدلىۋا« نەمــ كىتسەبلەسـ ـ
ڭىنىۆيتارەپووك ،تەمىقارـەنىگەموكــ ـ
نانۇم يالىبــ پىنەيۇسـەمىگەبڭەـ ـ
ىدمىسىمرۇت اتراسقاجــ نىمەسۇتــ »ــ
نەنىۆيتارەپووككىتسەبلەساتقىۋجىدەد

ادياپناۋي1750 نىسەلۇـــ ناعلاــــ ــ
.ەنەرىبەتۋفڭۇحنايت

نايت ۋفڭۇحـ كەشەۋاشـ ـىسالاقـ
لىمە ماتقاـىلىۋاـ ـىعادنىعاتسىقـ
ناعلىرىدنالاكچتراك،پىلىزىعرۇتـۆيحرا
يەدەك ىسابتوـــ ىلىج-2017.ــــ ــــ
رىبءڭىديا-7 ادزىسيابالوـىنۇكـ ـ
نەدەبوت پالۇقـــ لوس،ىدانالاراجـ ـــ
ەدزەك ايستارەپوــ انىسىقاـــ 130ــــ
ڭىم ناعو،ىدياسمۇجناۋيــ ـــــ
اعاستينلاب ۋتاجـــ نىسىقاـ ادناقسوقــ ـ
نەموتـىسىمرۇت ڭىنناعلىعىج«ـانىسابتوـ
ەنىتسۇ قىرىدۇجـــــ يەدنەگيت»ــ ــ
.ىدالوب

لوس ەدزەكـ كەشەۋاشـ قىلالاقـ ـ
تەينەدـام ويدار،ەيبراتــەنەد-ــ -ـــ
ايزيۆەلەت ڭىنىسەمەكەمــ ـاتقاتسىقـ
نىتارۇت تەمزىقـ ڭىنىتەرتاـ ىعىتسابـ

ناف ڭىننۇجۋايشـ نەگرەبىجـ ىعادنىروـ
رداك ىدرالىشسىمۇج-ـ ،پىرىدلىمۇجـ ـ
رىبءىسولوادنىساقراڭىنىۋاتاۋلىج
نىيق كەدەگۇماديالا،ىدەتونەدلەكتوـ
،پىلىزىعرۇتۆيحرا،ناتقىدناعلاقپىلوب
ناعلىرىدنالاكچتراك ىسابتوــ پىلوبــ ــ
.ىدالىرىدناتقارۇت

نايت ڭىدۋفڭۇحـ سىلىرۇقـ ىرەنوـ
ىعىلۋاسنەد،ناتقىدناعلوب انىپلاقــــــ ــ
نەننەگلەك تەمزىق،نىيەكــ ـىتەرتاــــ
نەم قاتسىقـ ڭىنو»ىتەتيموكـىكە«ـ
نىيادعاج ەرەكسەــ ىساماش،پىرىتوـ ــ
نىتەلەك قاسۇــ ىدراتسىمۇجـ پىۋاتـ ـ
ىدەرەب ناسىنىراءـــ نىزىراقـــــ ــ
،پىلا قىلىشمىعابـ نىبىساكـ ـانىۋتىمادـ
.ىدەسەتكەموك

نايت« ،نىيەكنانناعنالاراجۋفڭۇحـ
،نەتكىدنىتيەملەكىساماشاقسىمۇجرىۋا
نىسابۋرتۋادماقنەمۋلىج،ىۋسرىبۇق
ۋتانرو لىڭەجـىتقايسـ ىدراتسىمۇجـ ـ
پىۋات ىنو،ەگرىبنەمىنوس.كىدرەبـ
لەس كىتسەبـ ڭىنىۆيتارەپووكــ انراجـــ ــ
ادياپ،پىسوق نىسەلۇـــ ـەنىمەلوكۋلاـ
لىيب،كىدزىگنە تۇقيەبلوــــ يۇءــ
500ڭىم28،پىتەشىنىتوءىدۋلاس

اشمىسوقناۋي تاجاراقــ رىزاق،ىدلاـ ـ
نەتكىليەدەك ىتتاسءــ ىدەد»ىدلىراــ
كەشەۋاش قىلالاقــ ـايزيۆەلەت-ـويدارـ
ڭىنىسايسناتس اتقاتسىقـــ نىتارۇتــ ــ
تەمزىق ڭىتقاتسىق،ىعىتسابڭىنىتەرتاـ
.يۇرڭۇگىيجۋشىشنىرىبء

ىعىلىشاۋراش«موكتراپقىدلىۋالىمە
قىلايگولوكە،ناعىقلاش ىساتروـــــــ ــ
،ىلياج ىتلاسلىۋاــ ،ىتتەينەكروــ ــ
ىۋاڭو ىسىمرۇت،ىدمىنوءــ يابــــــ ـ
ۋلوب ىدنىس»ــ اڭاجــ ــىگەدرىۋادـــ
ىتقاتسىق-لىۋا ۋرىدنەدلۇگــــــــ ـــ
ڭىنىسايگەتارتس اشنىرابانىبالاتـىپلاجـ
ىدنابات سىء،پىلوبـــ كىدنىزۇجــ ـ
عاج نەميادــ ارىتساتشۇــ پىرىتوــــ ــ
اعۋتىمادىدرەتپىساكەيەككىلەشكەرە
ىدرەبمەد ەتكەتەجىراءــ .ىدــــ
قاتسىق ىدرەجـىلەجەرادــ ـانراجـ
نەكتە كىتسەبلەسـ نىۆيتارەپووكــ ــ
ۋرۇق ،پىلاساعمىلانياىدرەجىلىقراـ
اعانرانىسىگلۇۋتەتاراجيتپىسەبلەس
.ىدرىسۇتء

ىلىج-2017 راساديا-4ــ ڭەلوـ ـ
ىعاتسىق ايتراپـــ ىساكيەچايــ نەمــ ـ
نىتارۇتـاتقاتسىق تەمزىقـ ڭىنىتەرتاـ ـ

ەدنىگەموك نيمەۋيۋجىسەشۇمايتراپـ
نەپقىدلىشاماتساب لىمەــــــ ـىلىۋاــ
ناۋيڭاكيج اشوگڭۇجــ پوشءىرادءـــ ـ
ىگىلىشمىگە كىتپىساكـــ كىتسەبلەســـ ـــ
.ىدارۇقنىۆيتارەپووك

ڭەلوراس ىعاتسىقــ ياتسىلۇقـــ ـــ
ڭىنىتـاپيو ياتسىلۇق،ەنىگەزوـــ ـــــ
،ناقسالانروەنىگەيجسىتابڭىنىمىلىياج
رەج ىرەدەبــ ىعارىپوت،سىگەتــ ــــــ
ىلرانۇق ىلرۇتسادء،پىلوبــ سىگەــ ـ
ىرادلىقاد نەمــ اشوگڭۇجـ ىرادءـــ
.ىدمىسەليۇەگۋگەپوشء

كىتسەبلەس« ىۆيتارەپووكــ ـىسوـ
عاج قىلايپارــ ناتقىلىدلازباــــــ ــــــ
،پىنالادياپ اعرازابـــ ۋرەسكەتـــ -ــ
ۋەتترەز اشوگڭۇج،پىزىگرۇجــ ـــــــ
پوشءىرادء نىگىلىشمىگەـ ىدۋتىمادـ
ەنەسلەب يەدەك،پەتترەزـــ قاتسىقــ ـ
نىرادنىعرۇت نەتكىليەدەكـ ،پىلىراـ ـ
ىدەد»ىداتسابانىشلۇقـاعۋناتتاقۋا
.نيمەۋيۋج

نەمموكتراپقىدلىۋاـىلىج-2018
ىۆيتارەپووككىتسەبلەسەناجتەمىكۇ
ايتراپ« ىساكيەچايــ كىتسەبلەس+ــ ــ
ۆيتارەپووك يەدەك+ــــ ىسابتوــ »ــ

ىدنىس رىبءــ ناعنالاعلۇتــ ۋمادــــــ
ەدنىنوجـىسىگلۇ سىنەدزىـەنەسلەبـ ـ
،پاساج ڭىم700ـ ىدرەليەدەكناۋيـ ـ
ۋەدلەمەيۇس نىسىجراقـــــ اعلوقــــ ـــ
ىتلەك پوشءىرادءـاشوگڭۇج،پىرــ ـ
نىگىلىشمىگە ىعادنىڭوسلىج،پىتىمادـ
نەتسىرىك انراجــ ناقسوقــ ـۆيحراـ
ناعلىرىدنالاكچتراك،پىلىزىعرۇت 40ـــ
يەدەك نانناۋي1750ـانىسابتوـ ادياپـ
.نەگرەبنىسەلۇ

ڭەلوراس ڭىنىعاتسىقــ ىنىعرۇتــ ــ
اديراپ ادياپـ نەگنەتكىلىگينەنىسەلۇـ
ناعلىرىدنالاكچتراك،پىلىزىعرۇتـۆيحرا
.ىرىبءڭىنىسابتويەدەك

اديراپ لىيبـ ڭىدلىج7،اتساج43ـ
ىۋەيۇكادنىدلا ناتساقۋانــ سىتياقــ ــ
ىكە،پىلوب نەمىسالابـــ ،ىدالاقـــ ـ
ىلىجراء نىرەجۋم45ــ ـەگەمرەتوكـ
ۋرەب نىسالابىكەپىنەيۇسـانىتاجاراقـ
پىعاب نەگلەكــ ڭىدلىجـەشەنرىب.ــ ـ
ىدرەجادنىدلا ەگەمرەتوكــ ۋرەبــــ ـ
ىسىقا نەموتــ قىتسىمرۇت،پىلوبــ ــــ
انىراتتاجاراق ەشنەتوت،يەپتەجـــــ ـــــــ
.ىدەناعلانيق

نانناعلىرۇقىۆيتارەپووككىتسەبلەس

،نىيەك ڭىناديراپــ نانىيادعاجــ راباحـ ـ
ناقپات اتقاتسىقــ نىتارۇتـــ تەمزىقــ ــ
ڭىنوــــىتەرتا نىرەجۋم45ــــ ـــ
پەلەمرەكتوەنىۆيتارەپووككىتسەبلەس
ۋرەب ەدنىنـوجــ راء،پىسەڭەكــ ــــ
ڭىدرەجۋم ىعلىجراءـ ـىگنەموتــ
كەش نىساعابــ ادياپ،ناۋي400ــــ ــ
نىسەلۇ پىتەادنىسالانياناۋي200ـ
.ىدارىدناتقارۇت

ىسىتپاۋاجڭىنىۆيتارەپووككىتسەبلەس
ەدنىۆيتارەپووككىتسەبلەس«:نيمەۋيۋج
رىزاق ماتسانادۋم500ـ ـاشوگڭۇجـ
پوشءىرادء نىساسيامـ ۋرىدلىتەجــ ـ
ۆيتارەپووك،رابـىسازاب ڭىنىرەلەشۇمــ
اشوگڭۇج پوشءىرادءــــ نىتەگەـ ــ
ىرەج ڭىم10ــ ،ىدەتەجــاعۋمــ ــ
كىتسەبلەس ىۆيتارەپووكــ اشوگڭۇجــ ــ
ىتپوشءىرادء يملىعــــ نەملوجــ ـــ
نىسىداءۋگە ەنەسلەبــ ،پەتترەزـــ ـ
رازاب نىتەجاقـ اشوگڭۇج،پىسىعۇــ ـــ
ڭىتپوشءىرادء نىنۇقـــ اشنىرابـــ ــ
اعوج ەگەزۇجىدۋتالىرـــ اعۋرىساـــ ــ
شۇك قاتسىق،پىلاسـ ڭىنىرادنىعرۇتــ
كەرەترە انىۋناتتاقۋاـ ىدەرەبمەدـــ »ـ
.ىدەد

نىقلوتتاقاراق:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

تناكيتكارپ،يەمۋايجيادزىمىشلىتء
لاپقامىشلىتء ناقازرىمـ .ىديالراباحـ
كەبمىقار« يەكوكــ نىگۇب،سادلوجـ ــ
ڭىدزىسء ،زىڭىنۇكناعلىۋتيساياسـ
ڭىدلىج3 زىسءـىنۇكـىسوادنىدلاـ
نەپقڭاد وگڭۇجــ كىتسينۋمموكـــ ـــ
ىدزىڭامىسو،زىڭىدنادلىباقانىسايتراپ
نىسلوبـىتتۇقـەگزىسـەتتاس زىماتياـ ـ
كەلىتـەناج ڭىديا-11»!زىمەرىدلىبـ
ىنۇك-13 رىبءــ ناديامـ ـىگزىگەنـ
قىتپىرىقـات ايتراپـــ ىنۇكـــ ىلىميقــ ــ
كەشەۋاش ىسالاقـــ لىمەــ ڭىنىلىۋاـ ــ

.ىدلىزىكتوادنىعاتسىقنىسىبوء
قىتپىرىقاتـىگزىگەنـىكتەرـىسو ـ
ايتراپ ـىعاتقاتسىقـانىلىميقـىنۇكــ
كەشەۋاش،ترىسنەنىرەلەشۇمـايتراپ
قىلالاق قىلاحـــ ــىسارۋتارۋكورپـــ
ەدنىسەمـەكـەم قىلرابـىگــ ايتراپــ ــ
.ىتسانىتاقنەپسىنىسۇەدىرەلەشۇم

راسابنىروڭىنىساكيەچايايتراپقاتسىق
ڭىتقاتسىقەككىلىشپوكتارۇمرەـىيجۋش
نەتكىليەدەك لاماقنادۋتلىراــــ ۋلاــ
زىق ڭىنىتەمـ ۋلىتەتسىروـــ نىيادعاجــ ــ
نادىسو،ىدرىتسىنات ڭوســـــ ايتراپـ ــ

ىرەلەشۇم ڭىتقىلاتروـىكتەر-3ـــ ـــ
ڭايجنيش ەمىگڭاـىگەدنىنوجـىتەمزىقـ
ڭىنىسىلىجامء ايتراپ،نىحۋرـ نىۆاتسۋــ
تكىلرـىب اعايتراپ،پىنەريۇــەـ ۋرىكـــــ ـ
نىترەس اتياقـــ ،ىدرىسۇتءـەكسەـــ ــ
ىدرەليەدەك لەمەيۇسـ نىۆيتارەپووكۋەدـ ـ
نەمۋالايسرۋكسكە ىعاتقاتسىق،ەگرىبــ ــ
ڭىنىسەشۇمـايتراپ3 ناعلىۋتيساياسـ
.ىداتقىتتۇقنىنۇك

كەبمىقار ايتراپــ ىسەشۇمــ ىراءــ
قىلراب ىعنىقاج.ىعىتسابڭىنىساپپۋرگـ
ادلىج ىرەبنادرـــ قاتسىقلوـــ ــــ

نىعرــۇت ىتقىلىشمىعابنىرادــ ــــــــــ
اعۋتىماد ناعاتسابــــــ ىراءــــــــ
ىدنەسلەب ەپكىلـ ايتراپنــ انىمىيۇــ ــ
شىنـىتوء نەگرەبـ ىلىج-2017.ــ ــ
ڭىنواديا-11 ،پىساـەكسىـىنامراـ ـ
وگڭۇج كىتسينۋمموكــ ـانىسايتراپــ
.ىدالوبەشۇم

يادنىسو« ەدنۇكـاشقىرياـ ايتراپـ ــ
ىسەشۇم ايتراپ،زىسزوسء،ەدنىتەرـــ ـــ
ڭىنىسەشۇم نىشىروبـــــ ،پەتوـــ ـ
ڭىتقاتسىق ىلرۇتءــــ نىرەتتەمزىقــ ـــ
نەپقىدلىشاماتساب ىسقاجـــ ،پەتسىــ ـ

قاتسىق نىرادنىعرۇتــ ىتقىلىشاۋراشــ ــ
اعۋناتتاقۋا،پىتىماد پاتسابــ ايتراپ،ـ
نىمىيۇ زىسڭالاـــ نىمەتەـ ىدەد»ــ
.كەبمىقار

نىنروتەمزىقەدرەجىعادلاكىلىشپوك
قانايت زوء،پىتەـــ نىرەتتەمزىقـ ـــ
ىشنىگە،پەتسىـىسقاج ڭىدرالىشلام-ـ
ىدنەمراپ نىراتقىدنىتالوبـىشىنەيۇسـ ـ
.ىدرىدلىبء

كەشەۋــاش الاقـــ قىلــ قىلاحــ ــــ
ـۋكورپ-3ـىسەمەكەمارۋتارۋكورپ
ڭىنىمىلوبءارۋتار ،ىسىشۋرەگڭەمــ ــ

كەت ۋرەسـ ڭىنـىسايسسيموكـ ىلۋانراـ ــ
ۋايـىسەشۇم يەدەك«:اۋحـ ىتقاتسىقـ
نەدزوك ۋنەريۇ،پىرىشەكــ ىلىقراـــ ــ
اعايتراپ سىعلاــــ نىسەيبراتۋتياـ ـــ
نانو ڭىلاق،پىتيەشۇكىراــ ـــــــ
ڭىدرالىشلام-ـىشنىگە نىگىلىدنەسلەبـ
قىلوت نەتكىليەدەك،پىرىدلىمۇجــ ــــ
لاماقنادۋتلىرا نىساقياشۋلاــــ ــــ
نەتكىليەدەك،پىزىگرۇجيادـىعاديو ــ
نىساناسىنۋتلىرا ادنىعاۋـ ـەگەزۇجـ
اعۋرىسا ىشۋاعزوقــ شۇكــ ـەناجـ
.ىدەد»كىدەلرىزاكىدلىپەك

.ەدۋەلرۇسىزاقىسىشلامڭىنىعاتسىققالۇباڭاجىلىۋالىمەنىتلاىنۇك-13ڭىديا-11□.ەدۋرەبپوشءەگرەتكەسەنايلڭىفڭاجىنۇك-15ڭىديا-11□

ىدلانياەگنىيۇتنىقراجىعادنىۋرىتتراىتسىرىكڭىدرالىشلامتەىرۇسءىدرىتتراىتسىرىكپىعابكەسە

نىجلىبرودء ەدنىتەرقانىسىلىج-2015نايلڭىفڭاجىنىعرۇتڭىنىعاتسىقسىتابىلاعراقىعىشالاقشاعالەجىنادۋاـ
كەسەـىكە ىكە،پىعابـ نادلىجــ اققايۇت20انىلىجلورىزاق.ىدياتسابەزىگرىكسىرىكپىتاسنىتە،نىتۇسءنىيەكـ
كەسەقىۋج ،پىعابـ ڭىم20ـ سىرىكناۋيـ نەدۋزىگرىكـ اعۋناتتاقۋاپىعابكەسەنىنىعرۇتقاتسىقىكە،ترىسـ
.ىداتساب

نەمىعىليابقىلىشاۋراشلاملومڭىننىروىتكىلىگرەجرالىشلامقازاقىعادنىنادۋاياعوتناعاشىرەبنەننەگرىكسىق
ىزاق،ۋەلرۇستە ۋاساجــ پىنەيۇسـەنىرەلرەنوـ نىرەتسىرىكـ ىدرىتتراـ نەمنىروىتكىلىگرەجنەنىزىگەننىرەدمىنو.ـ
ياعوتناعاش.ىدارۋابادىدرالراديراقىعادرالالاقىتقايسىجمىرۇء،ىلياماراق،ترىسنادۋتاساعرالالاق-نادۋاسەلىشروك
ڭىنىسابتوراءنەنىزوڭىنىسو.ناقسانەد500رالىشلامنىتياساجنىرەدمىنوتەنەگنەلرۇسەتكىدەراىقسىقادنىنادۋا
.ناعلانياەگنىيۇتنىقراجىعادنىۋرىتتراىتسىرىكڭىدرالىشلامىعادنىروىتكىلىگرەج،پىسانانناۋي6000ىسىرىكاشاتروقىدلىج

ڭىشڭيميلىشلىتءنەگلىتەسىنىسۇناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

كەلەگڭود .كىيەزىكتەجلوقەنىسىڭەجىشۋشەشڭىنىساقياشىشۋشەشۋلالاماقنادۋتلىرانەتكىليەدەك·قىياتساتماداقاعزىمىسىمرۇتىتتەلۋادـ

يەمۋاجڭىززىمىشلىتء،ناديلىشلىتءتناكيتكارپناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ىدزىكتواتقاتسىقيەدەكنىلىميقىنۇكايتراپقىتپىرىقاتىگزىگەن

ىتشالوجانىۋناتتاقۋا،پىلىرانەتكىليەدەكڭىنىرادنىعرۇتقاتسىقىۆيتارەپووككىتسەبلەس
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ياحيلزىمىشلىتء□

ىنۇك-13ڭىديا-11 شىعڭۇتـــ ـــ
ڭينۋايلـىتكەزەك قىلاراقىلاحـ ـىجراقـ
ادۋاس،ۋسوق ـىسەكڭەمراجـىسەڭەكــ
ادڭاينىش ىدلىشاـ ڭايجنيش.ـ ياتاعابراتـ
ڭىنىلازـەمروك مەساـ ،ىۋلىرىدنەزەبـ ـ
ـەكشىڭىج،ىرەلرىموننىيوىدمىترات
نەپكىل تەمزىقـــ ڭىدزوك،ىۋەتوـــ ــ
ڭىدراتقانوقىليسىرەدمىنونىتالانىۋاج
نىرازان ڭينۋايلىكتەرىسو.ىدرادۋاـ
قىلاراقىلاح ىسەڭەكادۋاس،ۋسوقىجراقـ
ياتاعابراتـىسەكڭەمراج نىعامياـ رىبءـ ـ
نەمىياروۋەلىگياىلىتقاج-ناجىكتەر
نەگەتپوك،پادماق ىدرەلرەگادۋاســـــ ـــ
كىتسەبلەس ىرەتسىــ ەدنىنوجـ سەڭەكـ ـ
ياتاعابرات،پارۋابـەگۋزىكتو ـىعامياــ
ڭىنىساكيمونوكە ىشۋاعزوقاڭاجانىۋمادـ
.ىدەتسۇشۇك

ىلىتقاج-ناجىكتەررىبء
ىدلوبۋەلىگيازاربو

ىجراققىلاراقىلاحڭينۋايلىكتەرىسو
ادۋاس،ۋسوق ڭىنىسەكڭەمراجىسەڭەكـ
ڭىم20ـىعامۋاـىپلاج رتەمىشراشـ
لە،پىلوب 1000ـىعادنىترىس-ـىشىءـ
نان ماتساـ ىدنىروپىساكـ ەگەمروكـــ ـــ
ەدەكڭەمراج.ىتتەسىنىسۇـاعۋسانىتاق
ڭينۋايل ڭىنىسەكلوــ ،ىسالاق14ـــ ــ
يادنوس ڭاينىشقا-ـ نۇشۋف-ـ ـىگلۇـ
ۋتەسروك نىكرە،ىنويارـ قانىسادۋاسـ
ىنويار ىتقايســـ ىنويارـەشكەرە35ــ ــ
ىدلىرىتسالانرو نەمىنوس.ــ ،ەگرىبــ ــ
ڭينۋايل ڭىنىسەكلوـ ىرالاكرامىلىگياـ
لەتەش،ىنويارـەمروك ،ىنويارـەمروكــ
،ىنويارـەمروكـىماعوقرەلرەگادۋاس ـ
ىنويارەمروكۋەدلەمەيۇسىدرەليەدەك
رالىتقايس ،نيجنايت،پىلىرىتسالانروــ ـــ
ڭۇدڭاۋگ،ۋسناگ ىتقايســ ـەكلو15ـــ
،اينوپاجەناجنىسەمرىيۇەمروكـىترىس

يەسەر تەكەلمەم19ـىتقايسـ ـەناجـ
ڭىننويار نىرادنىروپىساكــ ەگەمروكــ ــ
اعۋسانىتاق سىنىسۇــ ،پىتەـ ڭىم10ـ ـ
نەدرۇت قىتراـ عاجـ قىلايپارـ ىگلەبــ ــ
رەدمىنو نەمـ رەدمىنوىلاپاس،ىلىگياـ
.ىدلىتەسروكىلرىعوش

قىتقاميا موكتراپـ نەمـ كىلىشمىكاـ
ڭىنىسەمەكەم ادنىۋادلوقــــــ ڭينۋايل،ـ ـ
ڭىنىسەكلو اعڭايجنيشــــ ۋسەتكەموكــ ـــ
پەشـىعڭىدلا قىلىشسابلوقـ ڭىنىباتشـ
رىبء ساتۇتـ تايقۇم،ادنىۋالراپسوجـ ــ
قىتقاميا،ادنىۋادڭات ادۋاســـ ىرەتسىـ ـ
ڭىنىسەمەكەم ڭە،ەدنىۋەبەجـ ادنىڭوسـ
ياتاعابرات نەمـىعامياـ -8ناۋتڭيبـ
،ىش نانىسىش-9ـ ڭىننىروپىساك47ـ ـ
مىنوءىرىء15 ىگەدنىرۇتـــ 216ــــ
ىلرۇتء مىنوءــ ڭىنۇم،ىدلادڭاتـىـ ـــ
ناۋاس،ەدنىشى ڭىنىنادۋاــ قاباتەروتـ
قىۋات ،ىتەرىيسڭىنىنادۋاىلوت،ىتەـ
ياعوتناعاش ڭىنىنادۋاـ ،ىيامىراسقامـ
ياتاعابرات ،ىلىگياىتقايسىنۇيۇلۋچـ
رەدمىنوـەشكەرە ياتاعابراتـ ڭىنىعامياـ ـ
اراس نىعىلىشاۋراشلىۋاـ پىتىمادـ اكرام،ـ
نىگىلىدمىنو ڭىنىۋتيەڭەكــ اڭاجڭەــ ــ
.ىدەلىگياىلىتقاج-ناجنىرەتكىتسىتەج

»تابباحاماعياتاعابرات«ادنىڭالاـەمروك
نانىعامياياتاعابراتنەمنەۋامەساىتتا
ناعراب رەنومەكروكــ ىرەلرەكتەمزىقــ ـ
ىليس،پىسابـەگيب ڭىدراتقانوقــ ۋدـ
لوق ىكە.ىداماتسالوتىنۇءقالاپاشـ
ڭىدزوكىگەدنىسەبنىمەمروكـىعاتقاج
نىۋاج نەگەتپوكرالراۋاتەشكەرەنىتالاـ
نىروپىساك ڭىنىسەشكەتەمروكنىرەدلىكاۋـ
ەشكەرە،پىلەكـانىدلا قىلىشاۋراشلىۋاـ
ڭىنىرەدمىنو ،ىۋلىرىدنوء،ىساپاســ ــ
-يەجگەىدراليادعاجىتقايسىۋلىتاس
.ىدارۋاباعۋسىعۇىليەجگەت

ىدنامۋد نەگەتپوكادىلازـەمروكـ
،پىرادۋانىرازانڭىنىرادلارۇقتاراپقا

نانىترا-ترارالو ياتاعابراتــ ـەمروكـ
پىلەكـانىلاز كىلىشلىتـ ەكىت،پەتسىـ ـ
راسابنىروڭىنموكتراپقىتقاميا.ىتتارات
ڭينۋايل،ىيجۋش اعڭايجنيشڭىنىسەكلوـ
قىلىشسابلوقپەشىعڭىدلاۋسەتكەموك
ڭۇدڭيچڭاۋىسىشكەتەجسابڭىنىباتش
ڭينۋايل« كىلەكلوڭينۋايلنەم»ىتەزاگـ
ڭىنىسىشلىتءىسايسناتسايزيۆەلەت-ـويدار
نىتابحۇس ياتاعابرات،ادناعادلىباقـــ ـــــ
ڭىنىعاميا ىپلاجــ مەكروك،ىيادعاجــ ـــ
ىعىلياب،ىتەينەدام،ىرەتسىنىروك ىتقايسـ
ىدراليادعاج ىدرىتسىناتـ ادۋاسىراءـ ـ
ناقسانىتاقـەنىسەكڭەمراج ىدراتقانوقـ ـ
سىنىسۇاعۋلوبقانوقپىلەكاعياتاعابرات
نىيەدـەنىنۇك-15ڭىديا-11.ـىتتە
ڭينۋايل« كىلەكلوڭينۋايلنەم»ىتەزاگـ
ـاع20ـىسايسناتسـايزيۆەلەت-ـويدار
ناعىسوقىۋج ،پىتاراتراباحـىتسىتاقـ
ياتاعابرات ڭىنىعامياـــ نىعىلىلامىناتـــ ــ
.ىتتالىراعوجاشنىراب
نىسادۋاسڭىتپىساكساتۇتىكتەررىبء

ىدلوبۋتەلىرەگلى
ياتاعابرات ڭىنىعامياـــ ،لىساجـــ ــ
ىرەدمىنوقىلىشاۋراشلىۋاـىلاكيناگرو
يوب ەتەسروكـ اشامات،نەمىسىلاســ ــــ
نىرازانڭىدرەلرەگادۋاسىلىقراىساپاس
پىتاس،پىرادۋا ەناجـاعۋلاـــ ادۋاســ ـ
اعۋساساج نەگلەكـــ رەجــ ڭىدرەج-ـ ـ
ڭىنىرەلرەگادۋاس ىلەبۇس،يەملىزۇـىعاياـ ـ
لوقـەگرەلەجيتان ڭىديا-11.ـىتتەجـ

نەتتەرمادا8000نىيەدـەنىنۇك-15
قىترا رەگادۋاسـ ،پادلىباقـ نەدىلەجـ ـ
سىت ادۋاســ ىنۇقـ ڭىم300ــ ـاعناۋيـ
پاروت،پىتەج ڭىنىرادزىدلۇجــــ ەكىتــ ــ
ادۋتارات ۋرىتسىناتتازـ ادنىناديامقانـ

.ىدنادلىباقزاكازقىترانانڭىم10
قان ،ناشنا،نايلاد،ڭاينىشادناديامـ
ۋوكڭىي،ڭايۋايل ـىگەدرەلرەجـىتقايســ

،پىسەڭەكنەمنىروپىساكقىترانەد600

ىقشاعلا قىترانەد200ادمىداـــــ ـــ
نىروپىساك تەيناعۋساساجكىتسەبلەسـ
ادنۇم،ىدرىدلىبء ڭينۋايلــــ -لىۋاــ
قاتسىق ،ىۆيتارەپووكسابۋتاس-ۋادماقـ
ڭينۋايل ناۋچڭاتــ ،ىبوتنيپ-يــ ـــ
ناۋينىس لوجـ رىپوك-ـ ـىتكەشـانراجـ
ناشنا،ىگىتسەتكىرەس نەكرىۋاـــــــ ـ
،ىگىتسەتكىرەسىتكەشانراجىرالانيشام
ياسيچ ـكىرەسىتكەشـانراجـايميحـ
ڭينۋايل،ىگىتسەت كىلۇت-قىزاافنۇرادـ
ناشنا،ىبوت وگڭۇجـــ قىلاراقىلاحــ ــــ
تاحاياس ناشنا،ىسەمەكەمـ ناشنايچــ ـ
تاحاياس ناشنا،ىبوتـ -قىزاۋاحنۇرـ
ىدرالىتقايسىگىتسەتكىرەسىتكەشكىلۇت
نىتيتماق پىتاس،پىلوبـ ـىساموسۋلاــ
نەمەجەم ؛ىدەتەجاعناۋينويلليم100ـ
نەمىنوس ۋايچۋلناۋينىسناشنا،ەگرىبـ
رىۋاناشنا،ىگىتسەتكىرەسىتكەشـانراج
نەك ىرالانيشامــ انراجـــ ىتكەشـــ ـــ
نەمرەتكىتسەتكىرەسىتقايسـىگىتسەتكىرەس
قىتراناد30 انىسامانتەينۋسوقىجراقـ
ىجراق،پىسىلەك ۋسوقـــــ ىساموسـ ـــ
.ىدەتەجاعناۋينويلليم280نەمەجەم
ادىتاسـىگىدنە نەگەتپوكـ نىروپىساكـ
نەم رادنىروسىءـ اعياتاعابراتـ ،پىلەكــ ـ
.ىدەزىكتوسەڭەكيەلىرەكشى

ەدنىزەكىسەكڭەمراجادۋاسڭينۋايل
ۋسەتكەموكاعڭايجنيشڭىنىسەكلوڭينۋايل
پەشـىعڭىدلا قىلىشسابلوقـ ـىباتشـ
نىرۇب ۋرەسكەتـ نەگلەكـەگۋەتترەز-ـ ـ
نەمرادنىروپىساكـىتسىتاق يەلىرەكشىـ ـ
ىتكىتسەبلەس ،پىتەلىرەگلىـــ ڭاينىشــ ــ
يۇجۋ مىلىعـ ـىگىتسەتكىرەسـاكينحەت-ـ
پىلەكـاعياتاعابرات زىسشىقشۇـ قاشۇـ ـ
نىناسىن ىدۋرۇقــــ ىقشاعلاــ ادمىداـــ
.ىدرىدناتقارۇت

قىتقاميا ڭىنموكتراپــ ،ىسەشۇمــ ـ
كىلىشمىكا ڭىنىسەمەكەمــ راسابنىروــ ــ
ڭۇييلـىيلاۋ يالىبـ يۇجۋ«:ىدەدـ

زىسشىقشۇ ىسالاسپىساكىناسىنقاشۇـ
ىلىقرا اعڭايجنيشــ ىگەدۋسەتكەموكــ ــ
ىدزىڭام ياتاعابرات،ناسىنـ ڭىنىعامياــ
ىرەج لىۋا،ڭەكــ نىعىلىشاۋراشــ ـــــ
پىساك،ۋرىدنەلىلەدرەز،ۋرىدنالانيشام ــ
تەجاقەشكەرەىدۋتىمادپىرىدنالالاس
زىسشىقشۇ،ىدەتە ڭىتقاشۇــ ۋنالادياپـ
يۇجۋ،ڭەكـىسىروء اكينحەت-مىلىعــ
ياتاعابراتىۋبەتەگرىڭىنىگىتسەتكىرەس
ىعاميا ڭىنىعىلىشاۋراشلىۋاــ مىلىعـ -ـ
ۋنالاكينحەت نىسەروــ ىداتالىراعوجـ .ـ
يۇجۋ ڭىنىگىتسەتكىرەسقاشۇزىسشىقشۇـ
ياتاعابرات ادنىعامياـ زىسشىقشۇـ قاشۇـ
زابۋرىدنوء نىساـ ىۋرۇقـ ياتاعابراتـ ـ
نىعاميا سىتابـ كىتسۇتلوسـ ىدرىڭوءـ
ناعىپراش زىسشىقشۇــ قاشۇـ ۋرىدنوءـ
.»ىدارىدلانياانىسازابۋەتوتەمزىقەناج
،ۋنەريۇىلىتقاج-ناجىكتەررىبء

ىدلوبۋرىتساملارىكىپ
لۇب ڭينۋايلـــىكتەرـــ ادۋاســـ ــ
ڭىنىسەكڭەمراج ىراعوجىسەروۋلىشاـ
ڭىنڭينۋايل،پىلوب ـڭەرەتىنامروفەرـ
ىتكىسە،ۋتەد اراقياــ تاراجيت،ۋشاـ -ـ
ادۋاس نىساتروـ ڭەىعادۋرىدنالىلاپاسـ
،ىدەلىگياقىلوتنىرەتكىتسىتەجـاڭاج
ادنۇم ىرەلەبيرىجاتۋشاەمروكراۋرىقـ
ىگلۇ،ەگۋنەريۇ .ىديتاتنەدباـاعۋلاــ
رىبء« ىكە،قامياـ نادىشــ نەگلەك»ـ ـ
ىتسىتاق ڭىدرالۋاراتــــ ىرالىتپاۋاجــ ــ
ىدرەدمىنو رىكىپ،ترىسنادۋرىتسىناتـ
ەبيرىجاتلومىلىقراۋنەريۇ،ۋرىتساملا
.ىداتپوت

ياتاعابرات قىتقامياـــــــ ادۋاســــ ــ
ڭىنىسەمەكەم :ڭىشۋايجڭيدـىعىتسابـ
ەكڭەمراج« ىلىقراــــ ىدياتاعابراتــ ــــ
ىدرەلرەگادۋاسپوكەدىتپىتء،پەتتىگۇ
اعياتاعابرات ىتپىساك،پىسوقـىجراقــ ــ
اعۋتىماد ڭينۋايل،پارۋابـــــ نەمــــــ ــ

ڭىدياتاعابرات ڭەرەتـــــ لەسـ كىتسەبـ ــ
ارازوء،پاساج ،پىزىكتەجكىلىدمىيتـ
ڭەت ەككىلىگيـ نىۋلەنەكــ زىميەبەجـ .ـ
نەمىنوس ىتقان،ەگرىبـــ ۋرەسكەتــــ ــ
رىكىپ،پىزىگرۇج ياتاعابرات،پىرىتسىۋاـ
ڭىنىعاميا ـەنىۋزىكتوـەمروكـىتسىتاقـ
.ىدەد»قىداتقانيجەبيرىجاتلوم

ياتاعابرات قىتقامياــ اكيگوگادەپــ ــ
ڭىنىبەتكەم نوەدروككاـــ ـىسىشۋتىقوـ
ەدەمروكـىكتەرـىسوڭيپۋگ نىيوـ
نىتەتەسروك ڭىنو،پىلوبقانوقىليسـ
نوەدروككا ىرەنوـ قانـ ىعادناديامـ ــ
ڭىدرەدنەمرەروك نىرازانـــ ــەشكەرەــ
ڭىدياتاعابراتنوەدروككا«:لو.ىدرادۋا
مەسا مەسا،ىسىقسىناتـ ىنۇءـاكيزۋمــ
ىلىقرا نەمرەدنەمرەروكــــ رىكىپــــ ـــ
ڭىنىسەكلوڭاينىش،نىميالاقىدۋرىتسىۋا
ادنىناۋيەۋشــاكيزۋم نوەدروككاادــ ــ
،پىرىتساملارىكىپنەمرالو،رابىسالك
پىتالىراعوجىدمەروۋادنىرو ،ــــــــــــ
ەككىلىشپوك ىتپىتءـــــ ىسقاجەدـــ ـــ
ىدۋنىسۇــاكيزۋم تىمۇءــ نىمەتەـ »ــ
.ىدەد

قان راتقانوق،ادناديامـ ياتاعابرات«ــ
ادنىسار مەكروكـ ىرەدمىنو،نەكەـ ەدـ
نەكەـىسقاجـەتو نەگەد»ـ ىدزوسءـ
اپپاجزىۋا ـىكتەرـىسو.ـىتسىتيايــ
ڭىدياتاعابراتىسەكڭەمراجادۋاسڭينۋايل
ناعراب،پىيەكروكەدـىتپىتء نىياســ ـ
ەنىنىتەلەكايارواشاماتەنىۋسۇتاراسقاج
.لىماكزىمىمىنەس

كىرەسراديد:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب
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اعڭايجنيش اعڭايجنيش

ەدۋسەتكەموك ەدۋسەتكەموك

.ادۋانيجقارىپاجساىنىعرۇتڭىنىعاتسىقاملىياجىعىشالاقكەيجاتقىۋج□

ىدلامىنوءلومناتقارىپاجسانەككەيالاتياق

لىيب لومناتقارىپاجسانەككەيالاتياقەگرەجقىترانادۋم200رالاۋراشىعادنىعىشالاقكەيجىنادۋاياعوتناعاشـ
مىنوء سىنوكوك.ىدلاـ نەككەـ رالاۋراشـ اۋا،پىرەگيـىتقىمـىتتىقاۋـ مىنوءيەمرەبنادلوقىدرەدنۇكقىشاـىيارـ
.ىتسۇتءاققىتسالابراقىسابزىتا،پانيج

ڭاۋگاۋحڭايىشلىتءنەگلىتەسىنىسۇناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ىتتاراقتلاجنىسەكڭەمراجىسەڭەكادۋاس،ۋسوقىجراققىلاراقىلاحڭينۋايلىلازەمروكياتاعابرات

زىمىشلىتء،نايڭاۋىشلىتءـىتكىرە
ۋاي ىديالراباحڭيمــ ڭاۋــاتقىۋج.ـــ
ۋابنيج لىيب«:ــ نىگەــ نىتاراۋســ ۋسـ
ىتكىلىكتەج ڭىناتقام،ناتقىدناعلوبــ ــــ
مىنوء ،پىلىتەكىلىدلىپەكـەنىرەشلومـ
ناداتقام ىسقاجـــ مىنوءـــ ۋس.مىدلاـ
نىسەلەسامۋراۋس پالراشـــ ۋرەسكەتـ ـ
ڭىنىساپپۋرگ پەدمىشەشــ ەنىنەگرەبــ ــ
.ىدەد»نىماتياسىعلا

ۋابنيجڭاۋ ناۋچيابـىسالاقۋحيشـ
.ىنىعرۇتڭىنىعاتسىقڭايلڭۇدىعىشالاق

ىلىج-2019 نەمۋسـىسالاقۋحيشــ ـ
نىسايرەنەجنيۋاڭونىرالىعلىرۇقۋادماق
ناعراقتا ڭايلڭۇداديالا،ىدەــ ىعاتسىقـ ـــ
ەدنىزەكرەد اعىراعوجــ شىنىتوءــــ ـــ
نەمۋس،نەتكىدنەگەمرەب ۋادماقـــــــ ــ
نانىعاتسىقڭايلڭۇدڭىنىناعوتىگزىگەن
نەكتو ىسىعلىرۇقۋرىياۋسـەنىگەلوبـ
ىگزىگەن،ناتقىدناعاملىتانرو ڭىنناعوتــ ـ
ىگنەموت نات40ـىعادنىراعاــ قىتراـ ـ
ڭىنىسابتو ماتسانادۋم3700ــــــــ ـــ
كىتسىگە ىرەجـــ نەمۋســ ىتپىلاقـ ـــ

.ىدالاقياملادماق
لىيب قىلالاقۋحيشاديا-5ـــ ــــــ
ڭىنموكتراپ پالراش-3ــــ ۋرەسكەتـ ــ
ناۋچيابـىساپپۋرگ ڭايلڭۇدىعىشالاقـ
،پىرابـانىعاتسىق ناقساعلاجاعيارىبءـ
پالراش .ىتتەتسىرونىتەمزىقۋرەسكەتـ
پالراش ۋرەسكەتـ ادنىسىرابـ پالراشـ ـ
نىگىتسىگەڭىناراقۇبىساپپۋرگۋرەسكەت
نىيقىۋراۋس ىۋلوبــ ىگەدنىنوجــ ــــ
.ىديادلىباقنىنوفەلەتۋارۇسكەموك

ڭىناراقۇبىساپپۋرگۋرەسكەتپالراش
نىنامرا-زىرا اسابنىيەكنانناعادلىباقـ
اعناديامقانەدنىزەكرەد،پىرەبنامء
پىراب يادعاجـ ۋسىگزىگەن.ىتسىعۇـ
ڭىنىناعوت سىلىرۇقـ پاتقاياـىسىمۇجـ
ناداتياق،نەتكىدنەكتەك ۋرىياۋســــــ ـ
نىرالىعلىرۇق ۋتانروـــ نىشۇءــ ۋحيشـ
قىلالاق ىگىلىگيۋســــ ڭىنىۋاراتــــ ـــ
نەنىۋتىكەب ىۋزىكتوـ كەرەكـ نەكەـ .ـ
پالراش ۋرەسكەتـ الاش-ەلىىساپپۋرگـ
قىلالاقۋحيش ىگىلىگيۋســ ىۋاراتـــ ـ
نەم قاتسىق،قىشالاقـ نىرالىشسابـــ ـ

پىرىتسادمىيۇ سىلانيجــ رىبء،پىشاـ ــ
نىسابوجۋتەـىلىتقاج ڭە،پەلىگلەبـ ـ
اقسىق اتتىقاۋـــ نىسەلەسامۋراۋســـ ــــ
.ىدەدمىشەش

،پىلىرۇجءترىۋاقىسىمۇجسىلىرۇق
قىلالاقۋحيش ىگىلىگيۋســ ىۋاراتــ ـ
ڭايلڭۇد نىسىعلىرۇقۋرىياۋسانىعاتسىقـ
،پىتانرو اتتىقاۋنىتيەپتەجـەگنۇك20ـ
سىلىرۇق نىسىمۇجــ ،پىتاتقاياــ -6ــ
ىگەدنىنەشـــاتروڭىديا نادۋســـــــ
نىرۇبنەنىلىگزەمترىۋاقڭىدۋنالادياپ
.ىدرەباعۋنالادياپ

قىلالاقۋحيش موكتراپـ پالراش-3ـ
ۋرەسكەت :يڭيدىعىتسابڭىنىساپپۋرگـ
ڭىناراقۇب« ەدنىسەددۇمـ مىرىگ-ىشىكـ
،قوجسىء پالراشــ ڭىدۋرەسكەتـ ــ
ىگزىگەنـىنەلەسامـىنىيۇتءـىشۋشەش
ادىتاس ،پاقيابــ ىگزىگەنــ ادىتاســـ ــ
،پەدمىشەش ىتسىمۇجـــ ەدنىتسۇــــ ــ
،پىرىتىبء ۋتەسروكنىسەجيتانادناباتـ
ڭىناراقۇبـىلىقرا »ۋلوبـەيـەنىمىنەسـ
.ىدەد

كىتسىگەڭىنىرادنىعرۇتقاتسىقىساپپۋرگۋرەسكەتپالراش
ىدەدمىشەشنىسەلەسامۋراۋس

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
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ىتتەينەكرو اڭاج،پەتپىرادىتتەينەكرو تلاساڭاج،پەتپىراد ىتقىلىدمىساراج،پىتانروتلاس كىيەبەجىتقىلىدمىساراج،پىتانرو كىيەبەج
لىساج ۋمادلىساج نەمۋماد ىناترونەم اعۋاعروقىناترو نامءاعۋاعروق زىمىعىلۋاسنەد،ەدنەگرەبنامء ىتپىتءزىمىعىلۋاسنەد،ەدنەگرەب زىمالاق،زىسۋاقاەدەدىتپىتء ىتپىتءزىمالاق،زىسۋاقا زىمىماعوق،ىتتەينەكروەدەدىتپىتء ىتپىتءزىمىماعوق،ىتتەينەكرو ىدمىساراجەدەدىتپىتء ىدالوبىدمىساراج ىدالوب

ياتاعابرات ـ ياتاعابرات ىتەزاگـ ىتەزاگ

ماعوق.ىسىمرۇتقىلاح
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ەدۋسەتكەموك ەدۋسەتكەموك

ىعارىڭاشىلەكەرەبڭىنىعامىتنىراتتلۇ

يام ىلۋايوبيام يەتتەرۋسىلۋايوب ىتەينەدام،ياتاعابراتيەتتەرۋس نەگەدنەكروىتەينەدام،ياتاعابرات ۋعىنىت،رەجنەگەدنەكرو ەگۋنىتۇك--ۋعىنىت،رەج ىلياجەگۋنىتۇك نەكەمىلياج نەكەم

كەبرىمورەگىج:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

،ڭۇرناييلزىمىشلىتء□
نايچڭاجىشلىتءىتكىرە

ىدلارومءلو ،ىدمىلىبءادـــ ــــــ
ادنىسابتو انىراتساتقاباسرابىعىلىشنىيقـ
ەسەتكەموك اعرالاقساب؛ىدەلىبـــــ ـــــــ
ىدۋسەتكەموك شىناۋقــــ نىتياناســ ـــ
ڭەلەكسو ىرالىشۋتىقوـىتەيساقـ نەمـ
ڭىنىراتساتقاباس لو؛ىدنەلوبـانىۋاقلاـ ـ
قىلالاقۋحيش شىۋاتساب-2ـ پەتكەمـ
قىدلىج-4 ڭىنىسالك-2ـ ـىسىشۋقوـ
.ىدەناحوشيۇي

يۇي ادناحوشـ ـىتشۇكـاماشرىبءــ
نەمۋلوبىتەلىباقۋراقساب،ۋرىتسادمىيۇ
ەكسى،ەگرىب تايقۇمـەتوــ لو،ىدەـ

ناتقىدلىج-3 پاتسابــــ پەتكەمــــ ـــ
رەلرەنويپ ڭىنىتايرتوـ ىگەرىتىگزىگەنـ
پىلوب ۋنەريۇ،ىدەلەكــ ىسەجيتانــ ـــ
ناء،ىسقاج رەبەشەگۋەليبيبء،پىتياـ
يالاتلو رەنومەكروكتەرـ نىعىليسـ ـ
،نەگەلىشنە ىلىج-2019ـــــ ۋحيشـــ
ىسالاق نەگزىكتوــ قانــ ـىعادناديامـ
كىلرەكتاح ادنىسىراجــــ ىشنىرىبءـــ ـــ
-5لىيب،اسلوبەيـاققىليسـىلەجەراد
پەتكەماديا نەگزىكتوـــ اشامات«ـــ ـــ
ـنىبىرىقات»ىدەلەكنەتكەبڭەسىمرۇت
ڭەلوـىعاد ادنىسىراجۋقوـ ىشنىرىبءـ
.ىدەلىشنەىتقىليسىلەجەراد

ڭىدراسڭاـىساتقاباس 4ـىگەدنىيۇـ
ناج ىسىشقىلازاتـاتروـ نىسىمۇجــ ــ

نىتيەتسى ڭىنىسەشەشـــ ياتناعزاـــــ ـــ
نەتكىدنىتەتلەنۇكپىنەيۇسانىسىقاكەبڭە
ەدنىيۇ قىلىشنىيقـ رابـــ سالك.ىدەـ
ادنىنىيج يۇيـ ناحوشـ نىراتساتقاباسـ ـ
ناعو مىيكـ ۋقو،كەشەك-ـ نىرادلارۇقـ
اعۋلىج رىيەم،پاتاـــ ەگۋزىكتەجــــ ـــ
ىزوء،ەسەدنۇ اڭاجراپرىبءـاعراسڭاـ
.ىدنىسۇمىيكقايا

يۇيەدۋنەريۇـىتكىلەدنۇك ناحوشـ ـ
ىدۋسەتكەموكـاعراسڭا ،پىلاـەنىتسۇـ
ڭىدراسڭا قاباســ انىۋاتقىسىپــــ ــــــ
.ىدەسەتكەموك

رىزاق ڭىدراسڭاــ روزەدنىۋنەريۇــ
كىلىشۋەلىرەگلى ەنىزو،پىلوبـ نەگەدــ
.ىتسەىكلۇكنەنىزۇج،پىتراىمىنەس

ەگرىبنەمناحوشيۇينەم«:راسڭا
ەگرىب،پىنەريۇ ىدۋانيوـــــ ىسقاجـ ــ
ڭىنو،نىمەروك ادنىيوبــــ ـەگۋنەريۇــ
نىتيتات نەگەتپوكـ ىراتقىلىشقىتراـ »رابـ
.ىدەد

نەمىسەكەرەممەتكوكـىكتەرراء
ۋيچڭۇج ەدنىسەكەرەمـ يۇيـ ناحوشـ ـ
كىدنىرداكسالك ـىدنەلەلۋاسنىلورـ
نىراتساتقاباستلۇراءـىعاتسالك،پىر
كىلەكەرەمارازوء مەلاســـ اعۋادلوجــ ــ
ازارو؛ىدارىتسادمىيۇ ـىسەكەرەمتياــ
نەم نابرۇقــ ەدنىسەكەرەمتياـــ ــــ
يۇي ناحوشـ ىساتقاباسەشەنرىبنەمـ
ناعاساجىرەدزو نىرالاعۋاسـ ،پىلاـ ـ
ىساتقاباس ڭىدرانامــ ،پىرابـەنىيۇــ ـ

نادرادماعاتىدمادء ەگرىب،پىتاتمادءـ
ناء،پانيو يبء،پىتياـــ ،پەليبـــ ـــ
ەدەكەرەمىلوتـاققىتتاشـانىراتساتقاباس
راتتلۇ ڭىنىعارىڭاشىلەكەرەبـىعامىتنىـ
.ىدرىدنىزەسنىۋلىج

يۇي ناحوشـ راتتلۇ«:ــ ـانىعامىتنىـ
ىدرەتسىـىلادياپ »نىملىيەپـەگۋەتسىـ
.ىدەد

ىعادنىسالك ىساتقاباســ ڭىنناجقاــ ـ
نەموتـىسەجيتانۋنەريۇ يۇء،پىلوبـ
نىسامرىسپات .ىدەنىتيامادنىروىمەنۇـ
يۇي ناحوشـ نەپقىلىتقىرىـ نەمناجقاـ ـ
انىۋاتقىسىپقاباسڭىنو،پىتياقـەگرىب

كىلىشكەتەج ڭىنناجقا.ـىتتەـــ ـىسوـ
كىتكىرەشـىكتەر ناحيتمەـ ىسەجيتانـ
ىتكەنروك ەدەجەرادـــ ،ناعالىراعوجـ ــ
ناجقا ياتنەكشىك«ـىنوـ »ـىشۋتىقوـ
.ىدلوبنىتارىقاشپەد

يۇي ناحوشـ مەتكوكــ ادنىلاماســ ـ
راتتلۇىراءاسيامكوكنەكسوالاقياج
راتتلۇلو،ىشۋەلىگيااتتايلامانىعامىتنى
ىعادنىعامىتنى ىشىكـــ مىرىگ-ــ رەتسىـ ـ
لاپقىـاعرالىعادنىڭامـىلىقرا ،پاساجـ
مىياپاراق ىرەتسىـىگزىـــ كاپـەناجـ ـ
نەمىگەرۇج ـانىراتساتقاباسـىعادنىڭامــ
.ىدەلەكپىتەرەسا

ڭۇسزىمىشلىتء ،ڭايلنايجـ ىتكىرەـ
ىشلىتء نايتيلــ ىديالراباحـ سىق.ــ ـ
نەننەگرىك ادالاد،نىيەكــــ سىمۇجــ ــ
نىتيەتسى رەلرەكتەمزىقـ نەنىنوجـ پىلاـ
ىلىج،ادناقتيا سىلامەدىلياجاعناجادـ
ڭىنىنرو ادنو،ىۋلوبـــ رىبءــ ىنىشـ ــ
قىتسى كوتاعنوفەلەتلوق،پىشىءياشـ
پىرىتلوت راتارىداجناجىزوءڭىدۋلاـ
.زىسابۇشءىنەكەسىءىسقاج

ناۋاس سابقىدنادۋاـ رالىشسىمۇجـ
لۇبڭىدرالوـىمىيۇ اققىدلاەرنىنامراـ
ىدرىدلانيا كەبڭەادالاد.ـ نىتيەتسىـ ــ
اتقىتسى،پىنىلىجــاتقىۋس«ڭىدرەد ـــــ
ەسەدلوش،نىتيادنىقلاس نىلوشءــــــــ ـــ
پاشراش،پىرىدناق »نىتاعىنىتاسقىدلاش-ـ
نانىنرو ىۋنەتكىلىگيـ ناۋاس،نىشۇءـ ــ
الاقىمىيۇرالىشسىمۇجسابقىدنادۋا
ىعادنىنويار پاروتــــ ڭىنىرەدنىيۇتـ ـــ
انىۋرىتسالانرو ەنەيۇســــ ،پىرىتوــــ ـ
ىدنىرەگلى ىدنىيەك-ــ كەبڭەادالادــ ـ
نەنىتكنۋپۋەتوتەمزىقـەگرەدنىتيەتسى
ادالاد،پىرۇقنى5 ـنىتيەتسىكەبڭەـ
كىدنىزۇجسىءڭىدرەد نىعىلىشنىيقـ ـ
.ىتشەشىدمىنوء

ىنۇك-10ڭىديا-11 سۇتءـــــ ــ
ىزەك ناۋاس.ـ نەرەڭۇلىكناۋىنادۋاـ
نەمىگەبڭەالادـىعادنىرازاب لىعۇشـ ــ
تەمزىقـاعرالىشۋناد ۋەتوـ ەدنىتكنۋپـ
قىلازاتـاترو نۇيڭاۋـىسىشسىمۇجـ ـ
نانىعىدباجۋسزىۋا رىبءــــ ناكاتسـ ــ
قانياق پىيۇقۋســـ پىلاـــ قىلاقراـ ــ
نىرۇبنەتسۇت.رىتوپىعىنىتاتقىدنىرو
مىنىت اتپىرىدلوبنەدبالوناعاپپاتـ
رتەمىشراشاناعەشەنرىب.ىدەناعلاق

نىتەلەك ياداياـ ىتكنۋپۋەتوتەمزىقـ
ڭىنو ادناعاشراشـ سامرىتپاتنىتاعىنىتـ
.ناعلانياانىنرو

نۇيڭاۋ سىمۇج«:ـــ پەتسىــــــ ـــ
ادمىناعاشراش تەمزىقــ ۋەتوــ ـەنىتكنۋپـ
پىلەك پىعىنىتلاسء،پىسابىدمىلوشءـ
ماسلا پوكـ مىروك-ـ پىگرەسـ نىمالاقـ .ـ
سابقىدنادۋا نەمىمىيۇرالىشسىمۇجـ
ڭۇلىكناۋ لىڭوكەگزىبڭىنىرازابنەرەـ
قىلروقماق،پىلوبء ـەشكەرەـانىناعاساجــ
.ىدەد»نىماتياسىعلا

تەمزىقەگرەدنىتيەتسىكەبڭەادالاد
ۋەتو ەدنىتكنۋپـ ،ىعىدباجۋسزىۋاـ ــ
ىتقىلاقرا كوت،قىدنىروــــ ۋرىتلوتــ ــ
پاتىك،ىراتقىدباج لىعۇش،ىسەروســ ـ
اعيادعاج پەتوتـــ نىتەرەبـــ ىرادءـــ
ىعىدناس ىتقايســ رادمىيۇبــ قىلوتــ ــ
سانىتاق،پىلوب اترو،ىسىشقاســــــ ــــ
ىعىلازات لەدەج،ىسىشسىمۇجـــــ ـــــــ
ىشۋزىكتەج نەمىگەبڭەالادـىتقايســ ـ
ڭىدرالىشۋنادلىعۇش نەگەتپوكــ نىيقــ ـ
.ىتشەشنىرەلەلەسام

ناۋاس سابقىدنادۋاـ رالىشسىمۇجـ
ڭىنىمىيۇ قازۇ«:نيچـامـىساعاروتءـ
تىقاۋ سىمۇجادالادــ نىتيەتسىــــ ــــ
ادـىلياجـەگرەلرەكتەمزىق-ـىشسىمۇج
ىلىج ۋعىنىتــ نىنروــ پىتاراجـ ۋرەبـ ـ
زىبء،نىشۇء نىنروــــــ ەنەسلەبــ ــــــ
تەمزىق،پىرىتسەكياس ۋەتوــ نىتكنۋپـ
الاد،پىلاس اعرالىشۋنادلىعۇشنەمىگەبڭەـ
ڭىنايتراپ نىعىلروقماقــــ ىيانىشـــــ ــــ
ڭىدرالو،پىرىدنىزەس ىدمىساراجــ ــــ
ماعوق انىۋسىلاستايادىعاديواعۋرۇقـ
.ىدەد»قىداساجكىدنىكمۇم

اعراتساقۋانادنىساناحاپيشقىلاحقىدنادۋانىجلىبرودءرەگاپيشنەگلەكـەككەموكـاعڭايجنيش□
.ادۋاساجايستارەپو

.ادۋالازاتقىسقوق-رىقوقادنىڭامڭىنىعامۋانىعاشناۋيايڭىچڭيمرەلىتكىرەاتقىۋج□

ىرىجىعامىتنىراتتلۇنەگەلەۋانەتكەرۇجيباسء
ىلارۋتناحوشيۇي»نەروىلىگلۇىعادنىعامىتنىراتتلۇ«قىتقامياياتاعابرات___

ەگرەدنىتيەتسىكەبڭەادالادڭىنىمىيۇرالىشسىمۇج
ىدلانياانىسامادلاياكىلىدمىرىيەمىتكنۋپۋەتوتەمزىق

ۋسەتكەموكاعڭايجنيشاشنىيوبۋەدمە»ىگەدنىسىگلۇەمرىيۇ«
ىدزىگرۇجۋەدمەپالارا،پىراباعىتاسىگزىگەنىتەرتاتەمزىق

ادۋايات وگڭۇجــ ياتاعابراتـىسەۋشادـانيستيدەمــ ـ
ڭىنىساناحاپيش »ىگەدنىسىگلۇەمرىيۇ«ىعاتپوتـىشنىسەبـ
ىتەرتاتەمزىقۋسەتكەموكـاعڭايجنيشـاشنىيوبۋەدمە
ياتاعابرات ڭىنىعامياــ ادنىسالاق2،نادۋا5ــ پالاراــ
زونگايد ۋيوقـ نىتەمزىقۋەدمە-ـ تەمزىق.ـىتتەتسىروـ
نىراتسىنىسۇ،رىكىپەدنىنوجۋراقسابىناناحاپيشىتەرتا
ساقۋان،پىيوقـاعاترو ،ۋرەسكەتپالارانىرەلەملوبــ
زونگايد ۋيوقـــ ۋرىدنەلەيۇجىدۋەدمە-ـ نىمىلىبءـــ ـــ
نەمۋرىتسالىپلاج ايستارەپو،ەگرىبــ ۋاساجــ ادنىسىرابـ ـ
اڭاج اكينحەتـــ ىتكىلىگرەج،پىتەريۇــ ـىعادنىروـــــ
ىدراتساقۋان ڭىنىيۇءـــ ەدنىسەگرىــ ىلاپاســ ۋەدمەــ
.ىدرىدنەتكىلىگينەنىۋەتوتەمزىقنەمىساكينحەت

نىتەرۋس ناعالراباح،پىتراتـ ــ
،ڭىفنايجڭيدىشلىتءـىتكىرە
ڭيتڭاۋزىمىشلىتء

ەگۋرىدنەتكىروكىدنەكەم
ىتسىلاستارەلىتكىرە

ادۋايات كەشەۋاشـ -مىلىعەناجۋتراعا-ۋقوقىلالاقـ
ڭىنىسەمەكەمـاكينحەت كىلىشتىبيەبـ ىسامراقسابـىلامءـ
كىتتەمۋەلاڭالا ادنىعامۋاــ نىتارۇتــ تەمزىقـ ـىتەرتاـ
كىتتەمۋەلا قامۋاــــ ايتراپ،نىرالرداكــ نىرەلەشۇمـــ ـــ
،پىرىتسادمىيۇ كىتتەمۋەلاـىتكىروك«ـ ـەگرىبـىتقامۋاـ
ىدۋرۇق نەدزىمىزوـ قىياتسابـ ىناتروـىعادنىبىرىقات»ـ
.ىتتەتسىرونىلىميقۋەتوتەمزىقىتكىرەۋاڭو-ۋەتتەر

ەشەن20 قىتسىمرۇتـىعاتقامۋاـىتساراقـىتكىرەــ ـ
رىقوق زىسكەرەك،ىدراتقىسقوق-ــ ىدراتتازـــ ـىلرىعوشـ
ەدرۇت ىدالازاتــ ەشوكىراءــ ىعادنىيوبــ رىقوقـــ -ــ
ىدراتقىسقوق ىتساراق،پىرەتـ -پاتنىساتروڭىتقامۋاـ
.ىدالازاتپىتەياتقانيۇت

زىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس
ڭافڭاۋىشلىتءىتكىرە،يەمۋايجياد
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