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نانىعىلراساباعلا،ىعامىتنىراتتلۇكىتتەكەلمەم
قىيارۇققاميانىتەتەسروكىگلۇ

ىنۇك-21ڭىديا-2 نەتسۇتـــ نىيەكـــ ـــ
ىلايمونوتۆا نويارـــ ايتراپـ نىحيراتــ ۋنەريۇـ
ەنىسەيبرات ۋرىدلىمۇجــــ نىسىلىجامءــ .ـىتشاــ
ىلايمونوتۆا قىدنويارــ ڭىنموكتراپـ ،ىيجۋشـ ـ
ڭىننويارـىلايمونوتۆا نىحيراتـايتراپـ ۋنەريۇـ
نىچىعىتسابڭىنىساپپۋرگقىلىشسابـىسەيبرات
ـيوسزوسءىراءىتسانىتاقەكسىلىجاموگناۋچ
ىدەل يالىبلو.ـ ساب:ىدەتپىرادـاسابپەدـ
ڭىنڭيپنيجيشيجۋش نىحيراتـايتراپـ ۋنەريۇـ
ۋرىدلىمۇجـەنىسەيبرات ىدزىڭامـىعادنىسىلانيجـ
ڭىنىزوسء نىحۋرـــ يەلىرەكشىــ ،پىنەريۇــ ـ
ڭىنايتراپ،پىرىدنەلىتكەياد قىدلىج100ــ ىلۇـ
ڭىدۋەلىرەگلىاعلازىسكىدزۇنانىحيراتسەرۇك
لىقا نىتاساراپ-ـ ـلىباقنىتارياق-شۇكـەناجـ
ەتسەىتشىروب،ۋاپتىمۇىتتاسقامىگلەۋا«،پاد
ڭىنىسەيبراتقىتپىرىقاتىگزىگەن»ۋاتقاسكىرەب
نىرەتكىتسىتەج لىكۇب،پىتەدڭەرەت،پەدمەكەبـ
ىعادنويار ايتراپــ ،ىدرالرداك،نىرەلەشۇمــ ــــ
»ىدمىناتتروتء«ەدرۇتنەگەلىرەكشىىناراقۇب
،ەگۋتيەشۇك تروتء«ـ ىدمىنەسـ ،ەگۋەدمەكەب»ـ
ىدۋاعروقـىنىكە« ،پىرىدنالاتنىـاعۋادنىرو»ـ ـ
ەگنوجىدڭايجنيشڭىنايتراپـىگەدرىۋادـاڭاج
ۋلاس ىپلاجـ نىسابوجــ ەملاد،قىلوتــ لادء-ــ
قاقسا،پىرىدنەلىتكەياد ەدرىۋاداڭاجنەمنىراــ
كەبڭە اڭاج،پىتەسروكـ ادراپاســ ـەنەلرەگىجـ
ايتراپ،پەلىرەگلى ـلىج100ڭىنىعىدناعلىرۇقــ
.كەرەكۋاتقىتتۇقنەمەجيتانكىدزۇنىعىد

قىدنويارـىلايمونوتۆا ـابنىروڭىنموكتراپـ
راس ىلايمونوتۆا،ىيجۋشـ ىساعاروتءڭىننويارــ
تارىكوش رىكازـــ ىتسىلىجامءــ ىدراقسابـــــ .ــ
ىلايمونوتۆا ڭىننويارــ نانىرالىشسابـ تەكۋاشـ ـ
نالرۇن،نىمي نىكرە،ڭىجنۇجڭاۋ،نىجاملىباءـ
نايت،زاينۇت ڭاج،ناقاتىقراس،يفييل،نىۋــ
ڭاۋ،نيلنۇچ ناشڭيمـ رالىلراتاقـ ـەكسىلىجامـ
.ىتسانىتاق

نىچ يالىبـوگناۋچـ :ىتتەسروكپاتاپەدـ
ىتسادلوجڭيپنيجيش نەكتەـىقتيۇــ ايتراپـ ــ
قىلاترو نىحيراتايتراپىكتەرىسوـىتەتيموكـ
نىسەيبراتۋنەريۇ يادىعاديوــــ ەگۋتەتسىروــ ــ
نامءـاشقىريا ،پىرەبـ كىتسينۋمموكـوگڭۇج«ـ
قىلاتروـىسايتراپ ڭىنىتەتيموكـ ادايتراپلىكۇبـ
ايتراپ نىحيراتــ نىسەيبراتۋنەريۇــ ۋتەتسىروـ ـ
ىگەدنىنوج نىۋرىدنالراباحــ ساب،ىتتارات»ــ ـــ
ايتراپڭيپنيجيشيجۋش نىحيراتـــ ۋنەريۇـــ
ەنىسەيبرات ۋرىدلىمۇجــ ادنىسىلانيجــ ىدزىڭامـ ـ
زوسء ۋنەريۇنىحيراتايتراپڭىدزىبء،پەليوسـ
نىسەيبرات يادىعاديوــ نىقياـەگزىمىۋتەتسىروـ ـ
سىلاتەب ايتراپ،پىتەسروكـ نىحيراتــ تايقۇمـ ـ
ايتراپ،اعۋالىدنىتىروق نادىعرۇتيملىعانىحيراتـ
ايتراپ،اعۋاساجـەلىمام نامءەگۋنەريۇنىحيراتـ
ايتراپ،ەگۋرەب ـادياپنەپكىلرەبەشنانىحيراتــ
ۋنۇسيوبـىلرىبۇتءـاعۋنال نىمەشلوـ .ىدەلرىزاـ
ڭىنىزوسءىدزىڭامڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب
نىحۋر ـىسۇتءىتقاج-ناج،پىنەريۇتايقۇمـ
قىلايەدي،پىن مىناتــ ىديەگڭەديساياسنەمـ
سابىتتەكەرانەمايەدي،پىتالىراعوجـىيانىش
ڭىنڭيپنيجيشيجۋش ىدزىڭامــ ڭىنىزوسءــ ــ
نەمىحۋر قىلاتروـايتراپـەناجــ ڭىنىتەتيموكـ ـ
نەمىرالۋرىتسالانرو،نەمىرەدمىشەش ـقىدلىتابــ
نەپقىلىدنابات،نەپ ايتراپ،پىرىتلەكـەككىلرىبــ ـ
نىحيرات ڭىنىسەيبراتۋنەريۇـ ـاتپالات-ـاناسىنـ
تەمزىق،نىرادنۇمزامۋنەريۇ،نىر سالانروــ ــ
نىرالۋرىت ڭاتاقــ ەدرۇتـــ ەگزىگەنـ ،پىلاـــ ـ
ڭىنڭايجنيش نەمىگىدنىزۇجسىءــــ زىعىتــــ ـــ
ۋنەريۇ،پىرىتسەلرىب ڭىنىسەيبراتـ نىرەتتەدنىمـ
ىراعوج ىراعوج،نەممەشلوـ ـنىرونەماپاســ
لىكۇب،پاد ڭىدرالرداكـىلايتراپـىعادنويارــ ـ
ايتراپ نىحيراتــ تايقۇمــ ـىنايەدي،نىۋنەريۇــ
ىتقان،نىۋنىسۇتء يادعاجاڭاج،نىۋەتسىسىءـ
اڭاج،پىتەلىرەگلىنىۋشا يحيراتــــ ىدۋاراتـ ـ

.كەرەكۋزاجيادىعاديوزىسكىدزۇ
نىچ يالىبـوگناۋچـ :ىدەتپىرادـاسابپەدـ
ڭىد،نىسايەديڭۇدىزۋام،مزينينەل-مزيسكرام
ڭيپۋايش ،نىسايرازانـ كىدلىكاۋـەكشۇ«ـ »ۋتەـ
ىدزىڭام يملىع،نىسايەديـ ،نىساراقزوكۋمادـ
ڭىنڭيپنيجيش ـستوساشوگڭۇجرىۋادءاڭاجـ
مزيلاي نىسايەديـ ىدناباتـەگۋتەـىشكەتەجــ ـ
ايتراپ،پىلوب ڭىنىياتلىرۇق-19ـــ -19ـەناجـ
،ىشنىشۇء،ىشنىكەىتەتيموكقىلاتروىتكەزەك
ىشنىسەب،ىشنىتروتء ڭىنىرەتسىلىجامـىپلاجــــ ـ
نىحۋر ،پىرىدنەلىتكەياد،پىنەريۇيەلىرەكشىـ
ڭىتقىلاتروــىكتەر-3 ڭايجنيشـــ ىتەمزىقـ ـــ
ـىسا،نىحۋرڭىنىسىلىجامءەمىگڭاـىگەدنىنوج
ساب،ەسەر ڭىنڭيپنيجيشيجۋشــ ىدزىڭامـ ـ
ڭىنىزوسء نىحۋرـ ،پىرىدنەلىتكەياد،پىنەريۇـ
ەگنوجىدڭايجنيشڭىنايتراپـىگەدرىۋادـاڭاج
ۋلاس ـىدنەلىتكەياد،پىنەريۇنىسابوجـىپلاجـ
ڭىنايتراپ،پىر زاپماساجــ نىرالايرازانــ ـەتەجـ
ـناتقانايتىيانىش،ىدۋنىسۇتءـەتەج،ىدۋنەريۇ
زىعىتىدۋرىد ۋاقراــ ايتراپ،پىتەـ نىحيراتــ ـ
اڭاجىدۋنەريۇ وگڭۇجــ امروفەر،نىحيراتــ ـــ
كىسە،ۋاساج ڭىنمزيلايستوس،نىحيراتۋشاـــ ــ
نىحيراتۋماد نەمۋنەريۇــ ،پىرىتساتقاباسـ ــــ
،پىنىسۇتءـىناديعاقـىلىقراۋنەريۇـىتحيرات
ىدمىنەسـىلىقراۋنەريۇـىتحيرات ،پىرىتتراـ
،پىتاتقاقساىدلارومءىلىقراۋنەريۇـىتحيرات
الىتمۇـىلىقراۋنەريۇـىتحيرات ڭىلاق،پەتسىـ
ىلايتراپ ىدرالرداكـــــ تروتء«ــ ىدمىناتــ »ـــ
،ەگۋتيەشۇك تروتء«ـ ىدمىنەسـ ،ەگۋەدمەكەب»ـ
ىنىكە« ىدۋاعروقــ ،پەتكەتەجـاعۋادنىرو»ــ ـ
يساياس ۋنىسۇتءيساياس،نىتەلىباقۋادمىرىجۇتـ
يساياس،نىتەلىباق ۋراقتاــ نىتەلىباقـ زىسكىدزۇـ
ىتقىدلىشارۋت،پىتالىراعوج پاتقاســـ قىلاڭاجـ ـ
ىديارو،پىشا ەنەلرەگىج،پىرەگيـىتقىمـ اعلاـ
پىلىتمۇ ىعىلىتقىنروماعوق،پىشايادعاجاڭاجـ

،پىتەلىرەگلىاناتتارياقىتقىتشىنىتىدنايابنەم
اڭاج ڭايجنيشـىگەدرىۋادــ ڭىنىتەمزىقـ ـاڭاجـ
ـازىسوكىتسيلايستوسياپپاج،پىشانىيادعاج
ناعنادنام تەكەلمەمـ اۋحڭۇج،ۋرۇقـ ڭىنىتلۇــ ـ
ەگەزۇجنىنامراوگڭۇجىدنىسىۋنەدلۇگىلۇ
ۋرىسا نىشۇءــ يامىجاقـ ياملات-ـــ سەرۇكــ ـ
ۋزىگرۇج ۋادنىقياىدرەتتەدنىم-اناسىن.كەرەكـ
ىتحيرات،كەرەك ىلىقراۋنەريۇــــ ىناديعاقــ ــ
ـڭۇجڭىنمزيسكرام،پىلوبىدناباتـەگۋنىسۇت
ۋنالاشوگ ،ەسەرىسا،ڭىنىرەتكىتسىتەجـــ ـــــــــ
ڭىنڭيپنيجيش ـستوساشوگڭۇجرىۋادءاڭاجـ
مزيلاي ڭىنىسايەديـ يملىعـ قىتتاقيقا،نىتاپيسـ ــ
نىتاپيس ڭەرەتــ ؛ۋرەگي،ۋنىسۇتءـ ـىتحيراتــ
ىلىقراۋنەريۇ ىدمىنەســ ىدناباتـاعۋرىتتراــ ـ
مزيسكرام،پىلوب ىگەدنىنوجـــ ،ىدمىنەســـ ــ
مزينۋمموك،مزيلايستوس ،ىدمىناتىگەدنىنوجــ
وگڭۇجىدنىسىۋنەدلۇگىلۇڭىنىتلۇاۋحڭۇج
نىنامرا ۋرىساـەگەزۇجـ نىمىنەسـ ،پەدمەكەبـ
اعىقتيۇ،نىتياعروقىنىقتيۇ،نىتالوبلاداـاعىقتيۇ
پاراق راتاقـ نىتيەزۇتـ يساياسـ نەپقىلىلاناسـ
تەكەرا ۋنەريۇىتحيرات؛ۋتيەشۇكنىعىلىلاناسـ
ىدلارومءـىلىقرا ،پىلوبىدناباتـاعۋتاتقاقساـ
اعايتراپ اققىلاح،ىتقىدلاداــ ـىگڭامـىتكىلىگزىــ
ڭىنايتراپ،ۋاتقاس ـكىشرىكنەمىعىلراساباعلاــ
نىگىدزىس ؛ۋاتقاسـىگڭامــ ۋنەريۇـىتحيراتـ
الىتمۇـىلىقرا ىلەلەك،پىلوبىدناباتەگۋەتسىـ
نەكلۇ،ىديادعاج ىدمىقۋاــ پىۋاح،ۋرەگيـ -ـ
نىس،رەتاق پەتوتـاعراتسىياس-ـــ سىء،ۋرەبـ ـ
كىدنىزۇج ىدرەتتەمزىقـ ۋتەلىرەگلىـ -تەلىباقـ
ەدرىۋاداڭاج،پىتالىراعوجزىسكىدزۇنىيەگڭەد
اراكەش رىماتـەگرىڭوـ اراكەش،ۋتراتـ ـەگرىڭوــ
سەلۇ ۋسوقــ كەرەكــ نىنۇمزامۋنەريۇ.ــ ــــ
ۋرىدنەلىتكەنروك كىتسينۋمموكوگڭۇج.كەرەكـ
ىلالىعۇشڭىنىسەرۇكقىدلىج100ڭىنىسايتراپ
نىسىراب وگڭۇج،پاتقاسكىرەب،ڭەرەتـەتسەـ

كىتسينۋمموك تلۇنەپتەكەلمەمڭىنىسايتراپـ
نىشۇء ناقسوقـ نىسەلۇـىلۇـ ،پىناتـەتەجـ ـ
كىتسينۋمموكـوگڭۇج قىلاحادناشاقڭىنىسايتراپـ
نىشۇء ،نىتاسقامىگلەۋانىتيامىنيانەدۋەتسىـ
ىتساب نىتاسقامــ ڭەرەتــ وگڭۇج،پىنىعۇـ ـــ
كىتسينۋمموك ـڭۇجىدمزيسكرامڭىنىسايتراپـ
ادۋرىدنالاشوگ قىلايرازانىلەلەكناعرىتساتپىلاقـ
نىرەتكىتسىتەج ىلەيۇجـــ وگڭۇج،پىرەگيـــ ـــ
سەرۇكتىقاۋقازۇڭىنىسايتراپكىتسينۋمموك
ـيۇنىحۋرىلۇناعادموسادنىسىرابۋزىگرۇج
وگڭۇج،پىرىتساعلاج،پىنەر ڭىنىرەتسينۋمموكـ
ىنامروفەر،ىتسىلىرۇق،ىتسىرەكڭوت ـىتسىباتـــ
نەكتەلىرەگلى ىدنۇقـــ نىرەلەبيرىجاتـ ڭەرەتـ ـ
نىتاساباعلاەنەلرەگىجەدرىۋاداڭاج،پىنىسۇتء
تەمزىق.كەرەكۋاتپوتزىسكىدزۇىتشۇكـىتتاۋق
نىرالۋرىتسالانرو يەجگەــ ۋرىدنەلىليەجگەت-ـ ــ
كەرەك ڭىنىساپپۋرگـىتكەزوۋنەريۇـايرازان.ـ ـ
پاتىك،ىۋنەريۇ ،نىيج3«ەناجـىسالكۋقوـ
رىبء قاباسـ ىنۇكايتراپقىتپىرىقاتىگزىگەن،»ـ
ىتقايس نادرالامروفـــ يادىعاديوــ پىنالادياپـ ــ
ىلۋانرا اتپىرىقاتــ ايتراپ،پىتەتسىروۋنەريۇــ ــ
ڭىنىعىدناعلىرۇق نىعىدلىج100ــ ىدۋاتقىتتۇقــ ـ
ۋرىدنىسۇتء،ۋەتتىگۇ،ۋەتترەزپىرىتوەتەۋاقرا
نىراتسىمۇج ـاقۇب-رداكتلۇراء،پىتەتسىروـ
ـرونىساراقزوكىحيراتايتراپسىرۇدنىسار
نەدىلەجەرادامراقساب-نادۋا،پەتكەتەجـاعۋتان
ىراعوج قىتپىرىقاتىلۋانراڭىدرالرداكىشسابـ
اراقۇبنەم«،پىرىتسادمىيۇيادىعاديونىسرۋك
ـىميققىتتايلاما»نىميەتسىسىءىتقاننىشۇء
نىل يادىعاديوـ ،تايقۇم،ڭاتاق،پىتەتسىروـ ــ
قىدمىيۇقىتپىرىقاتىلۋانراناۋلاراءىسامروف
سىمرۇت نىنىيجـ ۋنەريۇنىحيراتايتراپ،پىشاـ
ڭىنىسەيبرات ـزىكتەجلوقەككىلىدمىنوىتقانـ
.كەرەكۋتەكىدلىپەكىيانىشەنىۋ

)ەتتەب-3ىساعلاج(

ىنۇك-23ڭىديا-2ڭىنىگىتتنەگااۋحنيش
نەنڭيجيەب نەگرەبـــــ ىراباحـــــ ڭىديا-2.ــــ

ناداپسابـىنۇك-24 نىتاعىشـ قىلاحـ ىتەزاگـ
—ىساماتسابسەرۇكاڭاج،ۋاتقىراشيحيرات«
ساب ڭىنڭيپنيجيشيجۋشــ نەتكىليەدەكــ ـــ
ۋتەجەنىسىڭەجڭىنىساقياشۋلالاماقنادۋتلىرا
»ۋلوشىپلاجانىرالۋادمىيابىدزىڭامىگەدنىنوج
.ىدالايراجالاقامىلروتۆااتپىرىقاتنەگەد

لىج8« زىسكىدزۇـ سەرۇكـ ىلىقراۋاساجـ
زىبء نەتكىليەدەكـىگەدرىۋادـاڭاجـ نادۋتلىراـ
لاماق اناسىنۋلاـــ نىرەتتەدنىم-ــــ ادنىعاۋـــ ــ
ـسىق-لىۋااشنىيوبمەشلوـىگرىزاق،پادنىرو
نەتكىليەدەكيەدلەگۇتىتقىلاحيەدەكـىعاتقات
يەدەك،پىتلىرا نىعاپلاقكىليەدەكڭىدرادنادۋاـ
يەدلەگۇت مەدلۇم،پىلاــ ـەناجـىتكىليەدەكــ
كىلرىڭو يالىپلاجـــ ىتكىليەدەكــ ،پىيوجـــ ــ

يەدەكقىۋجـاعنويلليم100 ـيەدەكىتقىلاحـ
نەتكىل لىكۇب،پىتلىراـ تلاجنىزۇجءـەينۇدــ
ناقتاراق .»كىدزىكتەجلوقـەكسىڭەجـىلەلەكـ

ىلىج-2020 ىنۇك-3ڭىديا-12ـــ سابــ ـ
وگڭۇجڭيپنيجيشيجۋش كىتسينۋمموكــــ ـــ
قىلاتروـىسايتراپ ىسورۋيبيساياسـىتەتيموكـ
ىتقارۇت ڭىنىتەتيموكــ نىسىلىجامءــ پىراقسابــ ـ
.ىتتەسروكپاتاپەديالىسوەدزەكناقشا

ادالاقام يالىبـ 400درايلليمرىبء:ىدنىلەدـ
نويلليم ناجـ رابـىناسـ نەنىنوجلەىرىءـ ـ
ناعادڭىم،ادناعلا نەگلەكپالازامىيوبرادلىجـ
مەدلۇم كىليەدەكـ يحيراتـەنىسەلەسامـ ـەتكۇنـ
لۇب،ىدلىيوق نەدلەجەــ ىلۇناعاملوبىرەبـ
يادنوس،سىء ڭىتتازماداقا-ــ ىتكىليەدەكــ ـــ
!تەمەرەكىعادنىحيراتۋتيازا

ىگرىزاقڭىدزىمىلەەدنەگلەكـاعلىج-2020
ىمەشلو اشنىيوبــ ىعاتقاتسىق-لىۋاــ يەدەكــ ـ
نەتكىليەدەكـىتقىلاح ڭىدزىبءۋتلىراـ نەگرەبـ ـ
ىدنىبيا نەتكىليەدەك؛زىمەداۋـ لاماقنادۋتلىراـ
نىساقياشۋلا مىلرۇعەنــ نەگزىگرۇجـ ،نىياسـ ـ
ڭىنايتراپ نىعىلىشسابـ ەناجۋتيەشۇكمىلرۇعلوسـ
ۋتراسقاج ىدرەليەدەك؛كەرەكــ لادء-ـەملادـــ

نەتكىليەدەك،ەگۋەدلەمەيۇس لادء-ـەملادــــــــ
نەتكىليەدەكىسىدزىڭامادۋلوبىدناباتاعۋتلىرا
لاماقنادۋتلىرا نىسەجيتانڭىدۋلاـ ىراعوجـ ــ
ڭىتتەمىكۇ؛ۋتال ڭىنمىلىنىسۇـــ ىدرەليەدەكــ ــ
ەناجقىلاعلۇتىگەدۋتەدنەكرو،ىگەدۋەدلەمەيۇس
كىلىشكەتەج ىدناباتـانىلورــ سنانيف،پىلوبـ ــ
ڭىنىرالىجراق ىدرەليەدەكـــ ،ەگۋەدلەمەيۇســ ــ
ەگۋتەدنەكرو نىۋنىلاســ قىدماعوق،پىتيەبوكـ ــ
ىدلاتيپاك ـنەكرو،ەگۋەدلەمەيۇسىدرەليەدەكـ
ـلەمەيۇسىدرەليەدەك؛كەرەكۋارۋابـەگۋتەد
ۋتەدنەكرو،ۋەد لىكۇب—ـ لىكۇب،ڭىنايتراپـ
ڭىنماعوق قاتروـــ لىكۇب،ىگىلىشرەكپاۋاجـ ــــ
ڭىنماعوق نىشۇكـــ نەنىڭەكــ اعۋسىلاستاــ ــ
ۋرىدلىمۇج ۋاتپوتـەناجـ نەتكىليەدەك؛كەرەكـ ـ
ۋتلىرانەتكىليەدەك،ىتقىلىعڭىتڭىنىسىرابۋتلىرا
ڭىنىسىبات ىيانىش،ىتقانــ كىدلىپەكـانىۋلوبـــ ـ
نەتكىليەدەك،پىتە لاماقنادۋتلىراــــــ ۋلاـــ
ەتونانىنىسڭىتحيراتنەپتايلامانىرەلەجيتان
نىتالا ىدۋەدلەمەيۇسىدرەليەدەك؛كەرەكۋتەـ

رەگىج-كىرە -لىقا،نەمۋەدلەمەيۇسنانىعاجـ
ىدۋرىتسەلرىبنەمۋەدلەمەيۇسنانىعاجتاساراپ
نەمىگىلىدنەسلەبڭىناراقۇبيەدەك،پىتيەشۇك
نىعىلىتقىرى ۋتالۋاقـــ زىمىرابء؛كەرەكـ لوقـــ ـ
ـمادانىتيمادەگرىب،قوجكىليەدەك،پىساتسۇ
ڭىتتاز سالرىدعاتـ قاتروـ نىساعلۇتـ ۋتانروـ ـ
؛كىيەزىگرۇجسەرۇكياملات-يامىجاقنىشۇء
نەتكىليەدەك ەنىسىڭەجڭىدۋلالاماقنادۋتلىراـ
نەكتەج ىدۋرىدنەدلۇگىتقاتسىق-لىۋا،ڭوسـ
ياپپاج ۋتەلىرەگلىــــ لۇب،كەرەكـــ لىۋا«ــــ
لىۋا،ىعىلىشاۋراش تەمزىق»رالاۋراش،قاتسىق-ـ
ىگەدنىنىيۇت يحيراتـــــ سىلىرۇبــ ايتراپ...ـــ ــ

نانىياتلىرۇق-18 ساب،ىرەبـــــــــ يجۋشــــ
ياپپاجڭيپنيجيش كەلەگڭودـ ماعوقىتتەلۋادـ
ىدنىسىۋنەدلۇگىلۇڭىنىتلۇاۋحڭۇج،ۋتانرو
نىنامراـوگڭۇج ۋرىساـەگەزۇجـ قىلايگەتارتسـ ـ
ەدنىيەگڭەد نەتكىليەدەك،پىرۇتــ نادۋتلىراــــ
لاماق اعنىروىتكەنروكىعادۋراقسابلەىدۋلاـ
ارىپىسرىبء،پىيوق اڭاجــــ اڭاج،ىدرالايەديــ ــ

ىدراتساراقزوك اڭاجارىپىسرىبء،پىيوقـاعاتروـ
اڭاج،رەدمىشەش رالۋرىتسالانروــــ ،پاساجــ ــ
ڭىنوگڭۇج ەدنىسىۋتيازاـىتكىليەدەكـ ناساروـ
اقسىباتروز نىۋتەجــــ ەينۇد،پىتەلىرەگلىــ ــــ
ىدزىڭامەنىسىدرۇۋتيازاىتكىليەدەكڭىنىزۇجء
.ىتسوقسەلۇ

ناشناپۋيل ناشابنيچ،ىرىڭوءــ ،ىرىڭوءـــ ـ
ناشڭيلۋ ناشەيباد،ىرىڭوءناشڭىمۋ،ىرىڭوءـ
ىرىڭوء ساب...ــ نىيەزڭيپنيجيشيجۋشـ -ـ
نىسەدرەز ىدرەليەدەكـ ۋەدلەمەيۇسـ ەنىتەمزىقـ
پوكڭە يەدەك،ىداسمۇجـ ەدرەلرىڭوــ ڭەـ
پوك تەمزىقـ ۋرەسكەت،ىدرەسكەتـ ۋەتترەز-ــ
ىدزىگرۇج ساب.ـ سامىجاقڭىديجۋشـ ىماداقـ
ىلرىعوش ناقساتۇتــــ يەدەكـەشكەرە14ــــ ـ
ىگەدرىڭو ۋاتـــــ ىتقىشياــەگنەزو-ـــ زىءــــ
ساب؛ىدرىدلاق ـنەپسىيۇسىيانىشڭىديجۋشــ
ىگىلىش رىبراءــ يەدەكـ ڭىناراقۇبـ نىگەرۇجـ ـ
.ىدەلوبەگرىيەماشقىريا

)ەتتەب-3ىساعلاج(

قىلاتروـاتقىۋج تەتيموكـ تىگۇـ ـىمىلوبءـ
تەكەلمەمـىعاتپوت-6 يەلـاشنىيوبـ نانڭىفـ ـ
نانىلىميقۋنەريۇ ۋتەسروكـىگلۇـ ەنىرەدنىيۇتـ
ەناج تەمزىقــ ادنىنروــ يەلـ نانڭىفـ ۋنەريۇـ
ـازاىگەدرىۋاداڭاج«،پىرەبقاتاـەنىرەلىگلۇ
»نىسامالرادعابۋراقتانىسىلىرۇقلارومءقىتتام
كىتسيلايستوس،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەياد ــ
نۇقــىتكەزو نىساراقزوكــ رابــــ نەپشۇكــ ــ
پىرىدلىتەج نانڭىفيەل،پەلىگيااتتايلاماەناجـ
نىلىميقۋنەريۇ ىدۋرىدنالىيادۇـــ زىسكىدزۇــ ـ
ڭىتترۇج،پىتەلىرەگلى يەلـــــــــــــ ڭىفـــ ـــ

نىحۋر يەل،ۋتاتقاقساـــ نانڭىفــــــ ۋنەريۇــــ
انىلىميق ۋسىلاستاــــ نىساتنىــ زىسكىدزۇــ ـ
ساتۇت،پىتالۋاق ادماعوقــــ تەمزىقــ نىنروـ ـ
نىبىساك،پىيۇسء سەلۇاعماعوق،نىتيەلرىداقــ
ىتتەكەلمەم،نىتاسوق نىتەرىدنەدلۇگـــــــــــ ـــ
اشامات تلاســـ ۋرىتساتپىلاقـ نىگىتكەرەكـ ـاسابـ
.ىدەتپىراد

لۇب ىلوجـ قاتاــ نەگلىرەبـ ـىعاتپوت-6ـ
ـىلىميقۋنەريۇنانڭىفيەلاشنىيوبتەكەلمەم
نان ۋتەسروكـىگلۇـ تەمزىقـەناجـىنىيۇتءـ ـ
ادنىنرو يەلـ نانڭىفـ -ەكەجـىسىگلۇۋنەريۇـ

رالۇب،50ـەكەج راء،ىتپىساكراءـ راء،ىنالاسـ
ـسىق-لىۋا،نىروپىساكرالو،ىديتماقـىتپەش
كىتتەمۋەلا،پەتكەم،ناگرو،قات ،قامۋاــــ ـ
نانىرادنىروـىتاسـىگزىگەنـىتقايسـاناحاپيش ـ
اڭاج،نەگلەك ـەپكوسۋريۆـاشرادياـىتپيتــــ
ـكىليەدەكەناجادۋناتتاىسراقەنىتەدنىۋنىباق
نەت لاماقنادۋتلىراـــ ىشۋشەشڭىدۋلاــــ ــــ
نىساقياش ەدۋزىگرۇجــــ ىتكەنروكـــ سەلۇـــ ـ
ناقسوق رەلىگلۇتازوـ نىحۋرڭىفيەلرالو.ـ
ىلۇ،ڭىدۋتاتقاقسا كەبڭەـــەگرىۋادـــــــــــ ـــ
ـسيلايستوس،ىرەدلىكاۋىلۋادڭاتڭىدۋرىڭىسء

كىت نۇقـىتكەزوـ ڭىنىساراقزوكـ ىلىگلۇــــ ــ
.ىرالىشۋراقتا

قىلاترو تەتيموكـ ىدرالانىمىمىلوبءتىگۇـ
ڭىنڭيپنيجيشرالۋارات،رەج-رەج:ىتتەپالات
مزيلايستوسـاشوگڭۇجرىۋادءـاڭاج نىسايەديـ ـ
يەلىرەكشى ،پىرىدنەلىتكەياد،پىنەريۇــــ ــــــ
تروتء« ىدمىناتــ ،پىتيەشۇك»ـــ تروتء«ــــ ــ
ىدمىنەس ،پەدمەكەب»ــ ىنىكە«ــ ىدۋاعروقــ »ـ
ىعاتپوت-6،پادنىرو تەكەلمەمـــ اشنىيوبـــ ـــ
يەل نانڭىفـ نانىلىميقۋنەريۇـ ۋتەسروكىگلۇـ
نانڭىفيەلادنىنروتەمزىقـەناجـەنىرەدنىيۇت

،پىتەياروىدۋرەبقاتاـەنىرەلىگلۇۋنەريۇ
پاتقاسـىتقىدلىشارۋت قىلاڭاجـ ىدناباتاعۋشاـ
قىدمىيۇ،پىلوب ىتقىلىشسابـــ ،پىتيەشۇكــ ــ
يەل نانڭىفــ نىلىميقۋنەريۇـــ ىتقىلىعڭىتــ ــــ
يەلىرەكشى ڭىدراتتامازا،پىتەتسىروـ لارومءــ ـ
نەمـىساپاس قىدماعوقـ تەينەكروـ نىيەگڭەدـ
زىسكىدزۇ ،پىتالىراعوجـ »ـاتقىدلىجسەب-14«ـ
سەرۇك اڭاج،ڭىدۋزىگرۇجـ يەدنىپكەادراپاسـ
ڭىدۋەلىرەگلى يناحۋرـىتتاۋقـ نىشۇكـ ۋاتپوتـ
.كەرەك

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

ىساماتسابسەرۇكاڭاج،ۋاتقىراشيحيرات
ۋلوشىپلاجانىرالۋادمىيابىدزىڭامىگەدنىنوجۋتەجەنىسىڭەجڭىنىساقياشۋلالاماقنادۋتلىرانەتكىليەدەكڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب___

ىدرەبقاتاەنىرەلىگلۇۋنەريۇنانڭىفيەلادنىنروتەمزىقەناجەنىرەدنىيۇتۋتەسروكىگلۇنانىلىميقۋنەريۇنانڭىفيەلاشنىيوبتەكەلمەمىعاتپوت-6ىمىلوبءتىگۇتەتيموكقىلاترو

ىتشانىسىلىجامءۋرىدلىمۇجەنىسەيبراتۋنەريۇنىحيراتايتراپنويارىلايمونوتۆا
ىدەليوسزوسءوگناۋچنىچ

ىتسانىتاقڭىجنۇجڭاۋ،نىجاملىباءنالرۇن،نىميتەكۋاش،ىدراقسابرىكازتارىكوش
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ىتكىلىكە ،پالامياجـــــ ـــ
تاحنۇء ەگزىمەشكەتـــ ــــــــــــ
!زىڭىلىسوق

راباحىدزىڭام

ڭىدزىبء نادياقـ ،ىدزىمىنەگلەكـ ـ
ادياق ىدزىمىنىتارابـ ادناعاتقىناـ ،اناعـ
نەگەتپوك ىدرەلەلەسامــــ ڭەرەتــــ ـ
لادء،ەگزىمىۋروك ەگزىمىۋرەگيـــــ ــــ
.ىدالوب

نىحيراتـايتراپ ەنىسەيبراتۋنەريۇـ
ۋرىدلىمۇج ادنىسىلانيجــ سابـ يجۋشـ
لىكۇبڭيپنيجيش ىعادايتراپــــ ــــــ
راتسادلوج ىتحيراتــ ـىلىقراۋنەريۇــ
ىتحيرات،پىنىسۇتءـىناديعاق ۋنەريۇــ
ىدمىنەسـىلىقرا ىتحيرات،پىرىتتراـ ـ
،پىتاتقاقساىدلارومءـىلىقراۋنەريۇ
،پەتسىالىتمۇىلىقراۋنەريۇـىتحيرات
ايتراپ نىحيراتــ ىنايەدي،پىنەريۇــ ــ
ىتقان،پىنىسۇتء اڭاج،پەتسىسىءــ ـ
يادعاج كىتسيلايستوسياپپاج،پىشاـ
ناعنادنامازىسو تەكەلمەمـ ڭىدۋرۇقـ ـ
اڭاج نىراپاســـ قاقساــ ،نەمنىراـ ـ
مىعىم نەپتارياقـــ ايتراپ،پاتسابــ ــــ
كىدزۇنىعىدلىج100ڭىنىعىدناعلىرۇق
نەمرەلەجيتان ىسراقـــ كەرەكۋلاــ ـ
ىدەتپىرادـاسابپەد نىحيراتايتراپ.ـ
نىسەيبراتۋنەريۇ ەدۋتەتسىروــــ سابـ ـ
ڭىنڭيپنيجيشيجۋش ىدزىڭامـــ ــــــ
ڭىنىزوسء نىحۋرـــــ تايقۇمـــ ــــ
،پىنەريۇ ىدنىيۇتء،پىرىدنەلىتكەيادـ
ىتپالات،پىرىدنەلىتكەنروك ،پادنىقياــ
ڭىنايتراپ،پىنىپلاتەككىلىدمىنوـىتقان

قىدلىج100 نانىسىرابسەرۇكىلۇـ
زىسكىدزۇ ڭىدۋەلىرەگلىـاعلاـ -لىقاـ
ىتاساراپ نەمــــ شۇكـ نىتاۋق-ـ ۋلاـ
.كەرەك

ىدلوجـــىلۇ ۋلىبءــ ،نىشۇءــ ــ
زوسء ۋنەريۇىتحيراتنەمىدلا،قوجـ
كەرەك ايتراپ.ــ نىحيراتــ ەدۋنەريۇــ

ڭىتحيرات ىعىلىدڭازۋمادــــ نەمـــ ــ
نىمىقۋا يەلىرەكشىـ ايتراپ،پىرەگيـ ــ
نەم تەكەلمەمـ ىرەتسىـ ڭىنىۋمادـ ـ
يحيرات نىعىلىتقىرىـ ناتسابــ قايا-ـ ـ
ۋرەگي كەرەكـ ڭىتحيرات.ـ ڭىنىۋمادـ ـ
ادنومادا،ەدەسەد،رابىعىلىدڭاززوء
يەدلىكۇب زىسقىرى،راجنەـ .ىدياملوبـ

قىدلىج100 ەتسەرۇكــ زىمايتراپــ ـــ
ناتساب قايا-ـ ڭىنمزيسكرامـ ىگزىگەنـ
ىرالاديعاق ىلىقراــ حيراتـــ نەكلۇــ ـ
انىمىقۋا ۋادلاتـــ ،پىرەگي،پاساجـ ــ
وگڭۇج نەمــــ ڭىنىزۇجءــەينۇدــ ـــ
نىسانىتاق رىبءسىرۇدـــــ ىتقاجــ ـــ
ىلرۇتء،پىتە يحيراتـــــ ىدرالياروـ
يادىعاديوەناجىدرەگينەپكىلرەبەش
ىدنالادياپ ايتراپ.ـ نىحيراتــ ۋنەريۇــ
ىنايتراپلىكۇبەدۋتەتسىرونىسەيبرات
اۋحڭۇج ڭىنىتلۇـ ڭىنىۋنەدلۇگـىلۇـ ـ
قىلايگەتارتس ىپلاجــ نەمـىيادعاجــ ـ
ەدنىزۇجـەينۇد ناعاملوبادلىج100ـ
ىدرەتسىرەگزوروز ەديەكوكــــــ ـــــ
نەكلۇ،پاتقاس حيراتـــ نىساراقزوكـ ـ
ڭىتحيرات،پىتانرو ،نەنىشوكراقلاسـ
مەلا،نانىمىعارىۋادء نانىمىقۋاــــــ ـــ
،پاساجۋادلاتەنىمزيناحەمسىرەگزو
حيرات نىعىلىدڭازـ پەتوت،پەتترەزـ ــ
نىتەرەب قىلايگەتارتســ ىدرالاكيتكاتـ ـ
ڭىتتەمزىق،پىيوقـاعلا ،نىگىلىلەيۇجـ
نىعىدزاپماساج،نىعىدزاپماجلوب ــــــــــ
ەگۋتيەشۇك ۋەتكەتەج،ۋەلەيبراتـــ ــــــ
.كەرەك

يساياسرىبء__ـايەديـىشكەتەج
ڭىنايتراپ يناحۋرــــ ىنايەدي.ىۋتـ ــ
ۋنىسۇتء زىمىنەگەدــ ڭىنمزيسكرامـــ ــ
تاقيقا نىشۇكقىتتايلامانەمـىشۇكـ

ڭىنايتراپ،پىنىزەس زاپماساجــ ڭىنىسايرازانـ ـ
نەپقىلىدناباتنەنىرەتكىتسىتەجـاڭاجڭە
پىنالادياپ ،ۋرىدنالۋراقىناناس-يوـ
اقتايلاما كىلىشكەتەجــ ـىتتەمزىق،ۋتەـ
ۋتەلىرەگلى ڭىدزىمايتراپ.ــ ىحيراتــ ــ
ڭىنمزيسكرام نىۋنالاشوگڭۇجـــــ ــــــ
ادايرازان،ىحيراتۋتەلىرەگلىزىسكىدزۇ
،ۋتەلىرەگلىزىسكىدزۇىدۋشاقىلاڭاج
قىلايرازان قىدزاپماساجــ ۋزىگرۇجــ ــ
نىسەيبراتۋنەريۇنىحيراتايتراپ.ـىحيرات
ەدۋتەتسىرو ڭىنايتراپىنايتراپلىكۇبـ
تامالاع نەنىسەلەبــ ڭىنمزيسكرامــ ــ
ەينۇد،ىنوگڭۇج نىزۇجءــــــ يالاقـ ـ
ڭەرەت نىنەكترەگزوـ ،ەگۋنىسۇتـــ ـــ
ايتراپ،ەسەرىسا نانىياتلىرۇق-18ــــ ــ
ەدنىرەتسىتەكەلمەمنەمايتراپىرەب
لوق نەكتەجـ يحيراتـ ،نەمراتسىباتـ
ناعلىۋت يحيراتــ ڭىدرەتسىرەگزوــ ـــ
نەمىسىرەدۇ اڭاج،پىرىتساتشۇـــ ـــــ
ڭىنايتراپـىگەدرىۋاد نىسايرازانزاپماساجـ
ڭىنڭيپنيجيش،پىنىعۇ،پىنەريۇڭەرەت
اڭاج اشوگڭۇجرىۋادءــ مزيلايستوســ ـ
ڭىنىسايەدي نىعىلىتتاقيقا،نىعىليملىعــ ــ
يەلىرەكشى ،پىرەگي،پىنىسۇتءـــ ــــ
نەمىنو ناقساتقاباســ كىدمزيسكرامــ ـ
ىلەيۇجىتسىداء،ىتساراقزوك،ىنىعرۇت
لىكۇب،پەتكەتەج،پەلەيبراتـەگۋرەگي
ڭىنايتراپ قىلايەديــــ قىلايرازانـــ ـــ
نىيەگڭەد ۋتالىراعوجـ كەرەكـ نىقيا.ـ
،ۋەتپىرادىديساياسپىرىتوياتسۇۋت
ڭىنايتراپ ناعناتقىلاترونەمـىعامىتنىـ
ڭىنايتراپۋتەكىدلىپەكانىعىتساتۇترىبء
قىدلىج100ڭىدزىمايتراپىراءـىناج
اعايتراپىرىء قىلرىساع،ڭىنىۋلانياــ ــ
ڭىنىۋتاراجسىءــىلۇ ىشۋشەشـــ ـــ

ىعانايت قىلاتروـايتراپ.ــ ـەنىتەتيموكـ
پاراق ناتسامىعزىمـ راتاقـ ،پەزۇتـ ـ
يساياس،نىتەلىباقۋادمىرىجۇتيساياس
ۋنىسۇتء يساياس،نىتەلىباقــ ۋراقتاـــ ـ
نىتەلىباق زىسكىدزۇـــــ ۋتالىراعوجـ ــ
.كەرەك

كىليب« زىمىنەگەدـ قىلاح،قىلاحـ ــ
زىمىنەگەد كىليبــــ ىتقان.»ــ سىءـــ
ەدۋەتسى ڭىنايتراپـ ىتساب،ىتاپيســ ــ
ىتاسقام ىگەدنىنوجــــ ىدمىناتــــ ـــ
يەلىرەكشى كىدمزيسكرام،پىتەدڭەرەتـ
يساياس ڭىنايتراپــ نىقياــ نىتەيساقـ ـ
ناتساب قايا-ـــــ ۋاتقاســ كەرەكــــ .ــ
ڭىدزىمايتراپ __ىحيراتقىدلىج100ـ
ڭىنايتراپ نىشىروب،نىتاسقامـىگلەۋاـ
اتتايلاما ۋەلىگياــ ڭىنايتراپ،ىحيراتـ ــ
نەپقىلاح ،ساتسىنىت،سەتكەلىتـــ ـــــ
سالرىدعات قاپرۇناس.ىحيراتۋلوبـ
ىرەتسينۋمموكـوگڭۇج نەپقىلراسياقـ ـ
رىبء،پاساجسەرۇكيابنىت،پىسىياس
ۋرىدىق ،پىرىتساتپىلاقحۋرـىلۇـ ــــ
وگڭۇج ڭىنىرەتسينۋمموكــ يناحۋرـــ ـ
نىسەرىجەش ڭىدزىبء،پىتانروـ ايتراپـ
ىنايتراپ،اعزىمىۋرۇق ،ەگزىمىۋرىدنەدلۇگـ
لومـەگزىمىۋرىدنەتتەرىدۇقـىنايتراپ ـ
رانء ۋنەريۇنىحيراتايتراپ.ىدەلرىزاـ
ىنايتراپلىكۇبەدۋتەتسىرونىسەيبرات
ناتساب قايا-ــ ىتقىلاحـ ڭىتكەرۇجــ ـ
ەنىروت ڭىتقىلاح،پىيوقــ اشاماتــــ ــ
ىساناسىنسەرۇكنىسىنىپلاتاقسىمرۇت
نەپشۇكروزىدرۇتسادءلىزىق،پىتە
لىزىق،پىتاتقاقسا ،پىرىتساعلاجىدنەگـ
نىرىماتناقيناحۋرڭىدرەتسينۋمموك
اڭاج،پىرىتساعلاج لاباجـاعراپاســــ ـ
اڭاج،ڭىدۋناتتا يەدنىپكەەدرىۋادـــ ـ

ڭىدۋەلىرەگلى تارياقـــ نىرەگىج-ــ ــ
امروفەر،پىتادنىقسات ،ڭىدۋاساجــــ ـ
نەمىرەتكىتسىتەجڭىدۋماد ىپلاجــــ ــ
ىتقىلاح مىلرۇعاناـــ مىلرۇعانا،پوكــ ــ
،پىتەلىرەگلىىدۋتلەنەكەككىلىگيلىداء
ەگرىب ادۋيابــ مىلرۇعاناـ ـىتكەنروكــ
ىتقان ەككىلىشۋەلىرەگلىـــ لوقــــــ ــ
ىدۋزىكتەج رىبء،پىتەلىرەگلىــــ ــــــ
درايلليم نويلليم400ـــ وگڭۇجـــ ــــ
نىقلاح اۋحڭۇجــــ ڭىنىتلۇــ ــىلۇـــ
نىۋنەدلۇگ ڭىدۋتەلىرەگلىـ يەگەلەتـ ـ
پىتەـىشۇك ،ۋەلەيبراتـاعۋرىتسىيۇـ
.كەرەكۋەتكەتەج

ىتحيرات ىتقاشالوبۋنەريۇــــ ــــــ
مىلرۇعانا نىشۇءۋلاـەكتەبـىسقاجـ .ـ
يحيراتڭىنايتراپادۋشايادعاجـاڭاج
نىرەلەبيرىجات ،پالىدنىتىروقيەلىرەكشىـ
پەتوتاقسىياس-نىس،ەگرەتاق-پىۋاح
ۋرەب نىتەلىباقـ ۋتالىراعوجزىسكىدزۇـ
كەرەك ساب.ـــ ڭيپنيجيشيجۋشـــ
ىمەنۇ اۋحڭۇجــــ ڭىنىتلۇــ ــىلۇــــ
ىۋنەدلۇگ ياڭوــەتساــ ،قاپسو-ــ ـ
رۇق ياعياـ نەمنەرۇس-ـ اساـەگەزۇجـ
ىدياميوق پىتياپەدـ ىدەلەكـ ـاعلا.ـ
نىتالوباعۋاجلوبىعادنىلوجۋەلىرەگلى
ەناج اعۋاجلوبــ نىتيەملەكــ ـىلرۇتءــ
پىۋاح رەلرەتاق-ــ نەمــــ نىســ -ــ
اعراتسىياس ىتپىتءـــــ ىسقاجەدـــ ـــ
پەتوت ۋرەبـ زوسء،نىشۇءـ ،قوجــ
ناتحيرات تىباشـــ يحيرات،پىلاـــ ــــ
نەدرەلەبيرىجات ىدۋاجـــــ پىڭەجــ ــ
پاتپىرۇسنىلىساڭىدۋتەجـەكسىڭەج
كەرەكۋلا ايتراپ.ـ ڭىنىعىدناعلىرۇقــ ـ

ىعىدلىج100 ىدرەلەبيرىجاتــــ ــــــ
ىتكىلرەبەش،ىعادۋالىدنىتىروق ـــــــــــ

ىعادۋتالىراعوج ىدزىڭامـــــ .نىۋبـــ
ايتراپ نىحيراتــ نىسەيبراتۋنەريۇــ ـــ
نەگەتپوكىنايتراپلىكۇبەدۋتەتسىرو
يحيراتـاڭاج ىلۇـەيـەككىلەشكەرەـ
ىتسەرۇك راعىشـــ نىيۇتءــ ،پىتەــ ـ
ڭىنايتراپ ەشىلرۇتــــــ يحيراتـــــ ــ
ڭەزەك پىۋاحەدرەدـ نىس،رەتاق-ـ -ــ
اعراتسىياس پەتوتـــ ڭىدۋرەبــ يابـ ـ
نىرەلەبيرىجات ،پالىدنىتىروقـــــــ ــــ
سەرۇك،پىنالادياپ ۋاساجـــ نىمىناتـ ـ
زىسكىدزۇ ۋاساجسەرۇك،ەگۋتيەشۇكـ
نىسەبيرىجات سەرۇك،اعۋتىيابـ ۋاساجـ
نىگىلرەبەش ،پەلەيبراتاعۋتالىراعوجـ
لە،پەتكەتەج نەمىتەلىباقۋراقسابـ
نىيەگڭەد زىسكىدزۇـــ ۋتالىراعوجــ ــ
.كەرەك

ناننىمۋكىش نايتـ ،نىيەداعنىمنا-ـ
ۋتيەكروكـىتپىساك نانىلوجـ ۋنەدلۇگـ
انىلوج نىيەدـــ زىمايتراپـ اۋحڭۇجـــ ـ
ڭىنىتلۇ تارۇمنىسىءىلۇكىلىگڭامـ
،پىتە ادلىج100ــ ەنىلەمەكـ لادءــــ
پىلەك ىتسىلوتــ ،ىناماتسابـاڭاج.ــ ـ
اڭاج قانايتـىتقىروجــ اڭاج،پىتەـ ــ
وگڭۇجـىگەدرىۋاد ىرەتسينۋمموكــ ــ
ناعالاقرا يحيراتـ وگڭۇج،ىتشىروبـ ــ
زىبءەدۋرەگينىنرويحيراتڭىنىۋماد
پىساب نەكتوــ تايقۇمـاعزىمىلوجـ ـ
الىرىياق نەگلەك،پاراقــ ـىگەدزەكــ
ىدزىمىلوج ىعادلا،ياپتىمۇـ ىدلوجــ
زىسكىدزۇ ىسقاجـ ياپپاج،پىسابــ ــ
تەكەلمەمناعنادنامازىسوكىتسيلايستوس
ڭىدۋرۇق نىيادعاجـاڭاجـ زىسكىدزۇـ
اۋحڭۇج،پىشا ڭىنىۋنەدلۇگىلۇڭىنىتلۇـ
.كەرەكزىمىۋزاجنىرالۋاراتاڭاج

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

نىقلوتتاقاراق:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

زىمىرەلىشلىت ڭايلنايجڭۇس،وبنىۋـ
ىديالراباح ىلايمونوتۆا.ــ قىدنويارــ ـ
ڭىنموكتراپ ىۋرىتسالانروــ ،اشنىيوبـ ـ
ىنۇك-24ڭىديا-2 قامياــ ـايتراپـ
نىحيرات ۋرىدلىمۇجەنىسەيبراتۋنەريۇـ
ڭىنموكتراپقىتقاميا.ىتشانىسىلىجامء
قىتقاميا،ىيجۋش ايتراپـــــ نىحيراتــ ــ
ڭىنىساپپۋرگقىلىشسابـىسەيبراتۋنەريۇ
ىدرالانىمەتسىلىجامنيبەۋشـىعىتساب
ىدەتپىرادـاساب ڭىنڭيپنيجيش:ـ اڭاجـ
نىسايەديمزيلايستوسـاشوگڭۇجرىۋادء
،پىرىدنەلىتكەياد،پىنەريۇيەلىرەكشى
ساب ڭىنڭيپنيجيشيجۋشــ ايتراپــ ــ
نىحيرات ۋرىدلىمۇجەنىسەيبراتۋنەريۇـ
ىعادنىسىلانيج ىدزىڭامــ ڭىنىزوسءــ ــ
نىحۋر ،پىنەريۇـ ،پىرىدنەلىتكەيادـ ـ
قىلاتروىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇج«
ڭىنىتەتيموك لىكۇبــ ادايتراپــ ـايتراپــ
نىحيرات نىسەيبراتۋنەريۇـ ۋتەتسىروـ ـ
ىگەدنىنوج ڭىنىۋرىدنالراباحــــــ »ــــــ
نىراتپالات ،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەيادـ
ڭىننويارـىلايمونوتۆا نىحيراتـايتراپـ ـ
ەنىسەيبراتۋنەريۇ ۋرىدلىمۇجــــــ ــــ
ىلىجامء ڭىنىســـ نىحۋرــ ،پىنەريۇـ ـ
،پىرىدنەلىتكەياد تروتء«ـــ ىدمىناتـ »ـ
،پىتيەشۇك تروتء«ــــــ ىدمىنەســ »ـــ
،پەدمەكەب ىنىكە«ــــ ىدۋاعروقـــ »ـــ
اڭاج،پادنىرو ڭىنايتراپـىگەدرىۋادــ ـ
ىدڭايجنيش ەگنوجــ ۋلاســـ ىپلاجــ ـــ
نىسابوج ەملاد،قىلوتـــــــ لادء-ــــــ
ماعوق،پىرىدنەلىتكەياد ـىعىلىتقىنروــــ

نىساناسىنسابقىتشىنىتىدنايابنەم
پاتقىم مىلرۇعانا،پىرەگيـــ قاقساــــ ـ
يناحۋر نەميۇكـ كىلرەكسەرۇكـەناجـ ـ
نەمەنيەب اڭاجــــ سەلۇــەگرىۋادـــ ــ
اڭاج،پىسوق ادراپاســــــ يەدنىپكەــ ـ
كىدزۇ،پىشايادعاجاڭاج،پەلىرەگلى
نەمرەلەجيتان ڭىنىعىدناعلىرۇقـايتراپــ ـ

.كەرەكۋاتقىتتۇقنىعىدلىج100
:ىتتەسروكپاتاىدرالانىمنيبەۋش
يساياس ىديەگڭەدـــ نىشــ ەدنىنامـ ــ
ايتراپ،پىتالىراعوج نىحيراتـــ ۋنەريۇـ
ڭىنىسەيبرات نىزىڭامـىلەلەكـ ڭەرەتـ ـ
ۋنىسۇتء كەرەكــــ ىعاتقاميا.ــ راءــــ
ىلەجەراد موكتراپـــ نەمـــ تەمىكۇـ ــ
،ەسەرىسا،رالرداكىلايتراپڭىلاقەناج
رالرداكـىشساب نەمـايەديـ ىتتەكەراـ
ساب ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ ىدزىڭامـ ـ
ڭىنىزوسء نەپقىلىدنابات،لىتابنەمىحۋرـ
ەككىلرىب ىلايمونوتۆا،پىرىتلەكــــ ــــــ
قىدنويار ڭىنموكتراپــ تەمزىقـــــ ـــ
نەمىبالات لىكۇب،پىرىتلەكـەككىلرىبـ ـ
ىعاتقاميا ىلايتراپـــــ ڭىدرالرداكــــ ــ
نەپقىلىتتايقۇم ايتراپـــــــ نىحيراتـــ ـــ
ىتقان،نىۋنىسۇتءـىنايەدي،نىۋنەريۇ ــ
اڭاج،نىۋەتسىسىء يادعاجـــ نىۋشاـ
ىتشۇك،پىتەلىرەگلى يساياســـــــــ ــــ
نەپكىلىشرەكپاۋاج نەپقىلىتشىروبـەناجـ
ىلەلەكىسوىدنىسـىسەيبراتۋنەريۇ
يساياس ،ىليەجگەت-يەجگەىتتەدنىمـ
.كەرەكۋرەگييادىعاديو،ىتقان

:ىدەتپىراداسابىدرالانىمنيبەۋش

اناسىن پاتقىمـىتتەدنىم-ــ ،پىرەگيـ ـ
ڭىنىسەيبراتۋنەريۇ يەلىرەكشىــــــ ـــ
نىۋلىتەتسىرو ىراعوجـــ نەماپاســـ ــــ
ۋتەلىرەگلى سىءڭىدياتاعابرات.كەرەكـ
نەمىگىدنىزۇج زىعىتــ ،پىرىتساتشۇــ ـ
ڭىنىسەيبراتۋنەريۇ ىپلاجــ نىبالاتــ ــ
يساياس،پىرەگيسىرۇد ۋادمىرىجۇتــ
يساياس،نىتەلىباق ،نىتەلىباقۋنىسۇتءـ
يساياس ۋراقتاــ نىتەلىباقـ زىسكىدزۇـ ـ
ىتقىدلىشارۋت،پىتالىراعوج پاتقاســــ ـ
قىلاڭاج ىتقىمىدياروـــاشاـــــــ ـــــ
اناتتارياق،پىرەگي اڭاجپىلىتمۇـاعلاــ
يادعاج ڭىنىسەيبراتۋنەريۇ؛ۋشاــ ـــــ
اناسىن نىتەدنىم-ــ ،پىرەگيسىرۇدـ ـ
ىتحيرات ىلىقراۋنەريۇـــ ىناديعاقـــ ــ
ىتحيرات،ەگۋنىسۇت ىلىقراۋنەريۇـــــ ــ
ىدمىنەس ىتحيرات،اعۋرىتتراــ ۋنەريۇــ
ىدلارومءـىلىقرا ىتحيرات،اعۋتاتقاقساـ
ىدناباتەگۋەتسىالىتمۇىلىقراۋنەريۇ
ىدنىيۇتء؛ۋلوب نىرادنۇمزامۋنەريۇــ ـ
پاتقىم كىتسينۋمموكوگڭۇج،پىرەگيـ
ڭىنىسايتراپ قىدلىج100ـ ڭىنىسەرۇكـ
كىرەب،ڭەرەتەتسەنىسىرابىلالىعۇش
وگڭۇج،پاتقاس كىتسينۋمموكــــــــ ـــ
ڭىنىسايتراپ تەكەلمەمــــ نەپـــ تلۇـ
نىشۇء ناقسوقـ نىسەلۇـىلۇـ ـەتەجـ
ڭىنىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇج،پىنات
ادناشاق قىلاحـــ نىشۇءـــ نەدۋەتسىـ ـ
نىتيامىنيا ىتساب،نىتاسقامـىگلەۋاـــ ــ
نىتاسقام ڭەرەتـــ وگڭۇج،پىنىعۇـ ـــ
ىدمزيسكرامڭىنىسايتراپكىتسينۋمموك

ادۋرىدنالاشوگڭۇج ناعرىتساتپىلاقـــ ـــــ
ىلەلەك قىلايرازانـــ نىرەتكىتسىتەجـــ ــ
كىتسينۋمموكوگڭۇج،پىرەگيـىلەيۇج
ڭىنىسايتراپ تىقاۋقازۇـــــ سەرۇكـ ـ
ۋزىگرۇج ادنىسىرابــ ناعادموســ ـىلۇـ
نىحۋر وگڭۇج،پىرىتساعلاج،پىنەريۇـ
ڭىنىرەتسينۋمموك ،ىتسىرەكڭوتـــــ ــــ
ىنامروفەر،ىتسىلىرۇق ىتسىباتــــــــ ـــ
ۋتەلىرەگلى ىعادنىسىرابــــ ىدنۇقــــ ــ
نىرەلەبيرىجات ڭەرەتـــــ ؛ۋنىسۇتءــ ــ
،پىرىتسالانروىليەجگەت-يەجگەىتتەمزىق
،پىتەتسىروۋنەريۇـاتپىرىقاتـىلۋانرا
يساياس ىتكىلىشكەتەجــ ،پىتيەشۇكــ ـ
ىلۋانرا ىدۋەلەيبراتــ ،پىرىتسادمىيۇـ ـ
اراقۇب« نىشۇءـ »نىميەتسىسىءىتقانـ
قىتتايلاما نىلىميقـ ىلۋانرا،پىتەتسىروـ
قىتپىرىقات قىدمىيۇـ سىمرۇتـ نىنىيجـ
نەگەدزوك،پىشا لوقـەككىلىدمىنوــ ـ
ەگۋزىكتەج ىيانىشـــ كىدلىپەكــ ۋتەــ
.كەرەك

ىدرالانىمنيبەۋش پالاتــ :ـىتتەـ
قىدمىيۇ ايتراپ،پىتيەشۇكىتقىلىشسابـ
نىحيرات نەنىسەيبراتۋنەريۇــ ـىتقانــ
لوقـەككىلىدمىنو ىيانىشـەگۋزىكتەجـ
كىدلىپەك كەرەكۋتەـــ قىلىشساب.ــ ـــ
ىتكىلىشرەكپاۋاج ،پىرىدناتقانايتــــ ـــ
ىراعوج راء،ۋتەسروكىگلۇـەگنەموتـ
قىلىشسابايتراپ(رادموكتراپـىلەجەراد
ىرالاپپۋرگ ىتكىلىشرەكپاۋاجقىلاعلۇت)ـ
ڭىدرادموكتراپ،ۋرىدنالىتقان،ۋتياتاق ــــ
ىگزىگەن)ىرالاپپۋرگقىلىشسابـايتراپ(

ىتپاۋاج ىراتسادلوجــــــــ ىزوءـــــــ
ىزوء،پالراپسوج ىزوء،پەتترەزـــ ــ
ڭىتقاميا،ۋتەلىرەگلى نىحيراتـايتراپـــ ـ
قىلىشسابـىسەيبراتۋنەريۇ ىساپپۋرگـ
قىلاعلۇتـىپلاج ناتقاجـ ،ۋالراپسوجـ ـ
قىدلىشاماتساب پىتەــ ناتقاجـىپلاجـ ـ
،ۋتەكىلىشكەتەج،ۋرىتسەكياس،ۋرەگي
پىرىتسادمىيۇ ۋراقتاــ نىلورـ قىلوتـ ــ
ىسياقراء،ۋرىدنەلەلۋاس ىتسىتاقــــــ ـــ
زوءرادنىرونەمرالۋاراتقىلايستكنۋف
نىگىلىشرەكپاۋاجزوء،پىراقتانىتەمزىق
زىعىت،پىتەادا رىبء،پىسەكياســــ ــــ
اداعلۇت ڭىتتەمزىق،پىتەلىرەگلىـــ ـــــــ
نەككىرىب نىشۇكـــ نىشـــ ەدنىنامــ ــ
ەگۋتەلىرەگلىاشنىيوبرەلرۇت؛ۋرىتساتپىلاق
نامء كىلىشكەتەج،ۋازۋق،پىرەبــ ــــــ
يادىعاديوىدۋتە ىدمىسىق،پەتسىـ ــ
زىسكىدزۇ ڭىتتەمزىق،پىزىكتەجــ ــــــ
نىۋناتقانايت ۋنەريۇ،پىتەلىرەگلىــــ ــــ
انىساپاس ىيانىشـــ كىدلىپەكـــ ؛ۋتەــ
ىدرادعابسىرۇد ،ىتتىگۇ،پىرەگيـ ـــ
ىدۋەتكەتەج ،پىتيەشۇكـــــــ ـــــــ
كىدمزيسكرام حيراتــ انىساراقزوكـ ــــ
ىدنابات ىگزىگەن،پىلوبــ تاراپقاـــــ ـ
ىرادلارۇق ڭىنىرادلارۇقتاراپقااڭاجنەمـ
نىلور قىلوتـ ايتراپ،پىرىدنەلەلۋاسـ ــ
نىحيرات ياراشاماتەنىسەيبراتۋنەريۇـ
،اعۋالراپسوجساتۇترىبء؛ۋرىتساتپىلاق
ڭەت نامءـ ىدناباتـەگۋرەبـ ،پىلوبـ
يەدرىبـىتقاجـىكە ،پىرەگيىتقىمـ
نىۋەكە يەدرىبـــ سىء،پەبەجـــ ـــــ

ەجيتان،پىرىدنىت نىتاراعىشــ -تارياقـ
ىدرەگىج شۇء«،پىتادنىقساتـاشنىرابـ
،پىرىدنەلىتكەيادىيانىشنىبالات»اڭاج
،ىدۋاقراىدنىسۋاعروقـىتقىلىتقىنرو
نەتتەدنى ۋناتقاسـ ۋەدنىگزىت-ـ ىدنىسـ
سىرىدنوء،ىدۋاقرا ىگىدزىسپىۋاحــ ـــ
ىدنىس ىدۋاقراـ ناشاقراءـ پىتاريشــ ـ
اڭاج،پاتسۇ نىمىناتسۇۋمادـــــ ــــ
ەگۋرىدنەلىتكەياد ىدناباتــ ،پىلوبــ ــ
ڭىناكيمونوكە ىراعوجـ نىۋمادىلاپاسـ
زىسكىدزۇ ىدنىيۇتء،پىتەلىرەگلىــ ـــــ
ڭىدرەتتەمزىق يەجگەـــ ،ىليەجگەت-ـ ــ
ىتقان ۋنەريۇ،انىۋناتقانايتـــ نەمـــــ ــ
نىۋەكە،ۋاپتاسقاەدنىۋەكەڭىتتەمزىق
يەدۋەبەجەد اعلوقـىنەجيتانـاشاماتـ
ەگۋرىتلەك ىيانىشـــ كىدلىپەكـــ ۋتەــ
.كەرەك

سىلىجامء ـىسىلىجامءناركەـەنيەبـ
ڭىنموكتراپقىتقاميا،ىدلىشاادنىسامروف
راسابنىرو ڭايچڭاۋگڭاۋــىيجۋشـــ ــ
.ىدراقسابىتسىلىجامء

تاناتلاس،ناقلاۋءاريملا ،تايانيعــ ـ
ۋج،ڭايچڭاۋگڭاۋ نىديا،ڭاگـــــ ــــ
ەۋش،ناقۋەلوت ڭاي،ڭايچيۇگــــ ۋيلـــ
ىلراتاق تروتءـىعاتقامياــ قىلىشسابـ ـ
ڭىناقلا قىتقاميا،ىرالىشسابــ ـاتروــــ
نەمىسەمەكەمىتوسقىلاحىلەجەراد
ڭىنارۋتارۋكورپـەشمىلوب ،ىرالىشسابـ
اققاميا ەتوتـــ ىتساراقـــ ڭىدرادنىروــ
ڭىتقامياىراتسادلوجىتپاۋاجىگزىگەن
سىلىجامء .ىتسانىتاقەكسىلىجامادنىلازـ

قىياشايادعاجاڭاج،پەتسىسىءىتقان،پىنىسۇتءىنايەدي،پىنەريۇنىحيراتايتراپ
ەدنىنوجۋرىدنەلىتكەياد،ۋنەريۇنىزوسءىدزىڭامىعادنىسىلانيجۋرىدلىمۇجەنىسەيبراتۋنەريۇنىحيراتايتراپڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب__

ىسىشۋلوشڭىنىتەزاگقىلاح□

ىتشانىسىلىجامءۋرىدلىمۇجەنىسەيبراتۋنەريۇنىحيراتايتراپقاميا
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تارياقتاناسرۇن:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

ڭىناكيرەماـاتقىۋج ىعنىرۇبــ تەكەلمەمــ ــ
ىرەتسى وەپموپـىسىشتاحـ نىتاياساعڭايجنيشـ
نىعارىدناس ڭىنوگڭۇج،پالايراجـ ىدڭايجنيشــ
،پىۋاجالاجەنەلەشروانىتاساياسۋلاسەگنوج
اعڭايجنيش نەپقىتقوسرەسەــ ەيۇك،پىعىتقوســ ــ
ىتقاج لۇب.ـــ ڭىنوگڭۇجــ ەنىسىـىكشىــــ ــ
نەپكىلىكەرود قىلاراقىلاح،كىدنەككىليكـ ڭازــ
نەم قىلاراقىلاحـ ەنىمەشلوىگزىگەنڭىتسانىتاقـ
قىلىشياقرىۋا ناعۇب،قىدناعاساجـ ڭايجنيشــ ـ
راتتناكيزۋم ىدەنەتكەكـاشقىرياـىماعوقـ ەناجـ
!ىدارۇتىسراقلىتاب

ڭىنوەپموپ اعڭايجنيشــــ ەيۇكــ ،ىۋعاجــ ـ
ىۋعىتقوس يەدلىكۇبـــ ىدزىسنىسيقـــ ناديوــ
قانرىت،پىرىتسىيق ،كىدنەگەدزىرىكنانىتساـ
ـىكترىـانىسانىتاقتلۇـىعادڭايجنيشـىتاسقام
ڭايجنيش،ۋلاس انىقلاحــ شىنىتـــ كىلىشرىتــ ـــ
.ىياپمۇسەشنەتوتىتەين،ۋەپترىشەك

ڭايجنيش ەدنىسەلەسامـ زوسءڭەـ ۋەليوسـ ـ

ىعىقۇ رالرابـــ ڭىدزىبء__ــ ىعادڭايجنيشــ ــ
ىقلاحتلۇراء نەكتو.ـــ رىبءــ ەدلىگزەمــ ـــ
ڭايجنيش تاباق-تاق»ڭىتشۇكىلرۇتءشۇء«ـ
انىلاپقى اشنىرابـــ ىتقىلروز،پارىشۇــ شۇكـــ ـ
كىتسەكڭال ىرالولەدـــ زىسسالوتـ ،پىلىۋتــ ـ
ڭىنىقلاحتلۇراءـىعادڭايجنيش نەمىرىموءـ
لام كىلۇم-ـ ىگىدزىسپىۋاحــ رىۋاـەشنەتوتــ
ڭىتقىلىراقشۇ،ڭىتكىتسەكڭال.ىدارىشۇـەگرەتاق
پىۋاحلاەر ەنىرەتاق-ــ ،ەدنەگلەكپودءـــ ــ
ڭايجنيش ـىسراقـەككىتسەكڭالـاشنىيوبڭازـ
،پىتەتسىرونىسەرۇكۋاتسالاىتقىلىراقشۇ،ۋرۇت
ىدمىنوءنىعىلىتقىنرو،نىگىدزىسپىۋاحڭىنڭايجنيش
زىساماتماق ىعادڭايجنيش،ىتتەـــــ تلۇراءـــــ
ڭىنىساراقۇب ڭىنىرىموءـــــ نىگىدزىسپىۋاحــ ـــ
زىساماتماق نەكتو.ـىتتەـــ نادلىج4ـ ماتساـ ـ
ادڭايجنيشـاتتىقاۋ كىتسەكڭالشۇكـىتقىلروزـ
ىسولەد اتياقــ ىداملىۋتــ تايلاما.ـ ىنانىمــ ـــ
ىدەدلەلاد لۇب:ــ رالاراشـ ڭىنڭايجنيشـ سىءــ

ڭىنىساراقۇبتلۇراء،پىلەكياسەنىگىدنىزۇج
رىموء ۋرۇسءـ نەمـىعىقۇـ نىعىقۇۋمادـ ڭەـ
.ىتتەزىساماتماقەتكەشىراعوج

ڭىنايتراپلادء ىدنەمراپــ ،ادنىعىلىشسابــ ـ
ادڭايجنيش ىعڭوســ ىرادلىجـــ اكيمونوكەــ ــــ
زىسكىدزۇ ماعوق،پىمادـ ىتقىنرو،ىدمىساراجــ
قىلاح،پىلوب ،پىراسقاجسىترۇءـىسىمرۇتــ
تەينەدام نىدء،پىماد،پىنەدلۇگـــ ،ۋتاتــــ ـ
ىدمىسەليۇ قىلاح،پىلوبــ شىنىتـــ ،رىموءـ ـ
تاش نامىداش-ـ كىلىشرىتـ تلۇراء،پىرىشەكـ
زىعىتـىقلاح ڭايجنيش،ىتساتقامىتنىـ ىعاتحيراتـ
اشاماتڭە ەدنىلىگزەمۋمادــ رۇتــ ڭايجنيش.ـ ـ
راتتناكيزۋم ىعادنىماعوقـــ ـاكيزۋمتلۇراءــــ
ىرەلرەكتەمزىق نادزىمىسابزوءـ يەدنەگرىشەكـ
نەممىزەسـىتسىعلا ،پاليوبڭەرەتاقسىمرۇتـ
قىلاح رىماتـانىساراـ راءىعادڭايجنيش،پىتراتـ
ڭىنىقلاحتلۇ ىدمىساراج،ىتقامىتنىـ ،پىلوبــ

يابنايا نىنەگرىشەكسىمرۇتىتتىقاب،نەكسەرۇكـ
نەگەلەنيەب ىعادنۇمزاملاەرــــ رىبءـــ پوتـ ـ
قىلاكيزۋم ىدرالامراعىشــ ىدناج،قىتتاراجــ ــ
لەلاد راتتاپسى-ـ ڭىنوەپموپـىلىقراـ كەسوـ -ـ
انىعارىدناس،انىڭايا ىدنەمراپــ ىققوسامراتياقـ
زىمەرەب اتقاتسىق«.ـــ ۋرۇتـــ اڭاج«،»ـ رىۋادءــ
نەمىمەتكوك ڭىدزىبءىبالاناشنايت«،»ۋشىۋاقـ
قاترو زىمىنەكەمـ ىقلاحتلۇراء«،»نەدرو«،»ـ
ەنەتە ناعلوبــ نىياســ ڭايجنيشــ ىتپىتءـ ەدــ
مەكروك ىدالوبـ ،ناعالرىجىنايتراپـىتقايس»ـ
ىدناتو ىدرادنامراھاق،ناعالرىجىتقىلاح،ناعالرىجـ
ناعالرىج رىبءــ پوتـ قىلاكيزۋمـ رالامراعىشـ ـ
ناشنايت ادنىبالاــ نەنىڭەكـ ىدلاراتـــ ۋايات.ـ ــ
ىعادرادلىج قىلاكيزۋمـىلرۇتءــ ـاعرالامراعىشـ
قىدڭايجنيش ڭىدراتتناكيزۋمـ كىلرەنومەكروكـ ـ
ىدلىتماقادـىنامرا ۋانىسوىراءـ ىگەدنەكەمـ
ڭىنىقلاحتلۇراء ىتقىلۋتات،ىتقىتشىنىتـــ ـــــــ

ىساناميەم،ىتتىقاب،اعۋاعروق اقسىمرۇتناعىساتـ
ـڭايجنيش،ەسەرىسا،ىتتەۋاقرانىنامرانەگەد
ڭىن ىراتتلۇـ ىماعوق،ىتقامىتنىـ ىدمىساراجــ ـ
ىتقىنرو،نەگنەدلۇگ ناعلوبــ نىيادعاجـىتقانـ
.ىدلاەككىلەتسە

ڭىتسىء ،ىدالوبادـىسىرۇب،ادـىسىرۇدـ
تەلىدا ترۇجـ ـجنيشۋباجەلاپ.ەدنىگەرۇجـ
ىعادڭاي ڭىنىقلاحتلۇراءــ ،پىساتقامىتنىــ ــ
يەدنىپكە نەگەلىرەگلىـ قاياـ نىسىلاـ يەگوبـ ـ
كىرىتو،ىدياملا ىتتاساراپ،لىشكەبڭەكەسو-ـ
ڭايجنيش ـجنيشۋاتتاد،ىدياملايادلانىقلاحـ
نىۋساباعلا،نىۋمادڭىنىرەتسىالاسراءڭىنڭاي
يەتسىرەت ىدياملاــ وەپموپ.ـ ياماراقـەنىيۇكـ ـ
نىلاء،پىنىپۇك ادنىرىقاڭە،پىلوبكەلايەملىبـ
ڭىتحيرات،پىسۇتءىزوءانىروناعزاقەگەگزو
!ىدالاقانىعىلاراقسام
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ادۋايات وەپموپـ نىتاياسـاعڭايجنيشـ ناعلاجـ
ڭىنوگڭۇج،پىتاراتـايستامروفني ەيۇكانىزاربوـ
ـىگرەدەكانىۋمادىتقىنروڭىنڭايجنيش،پىعاج
كىل ناعۇب،ىدناتقۇسـاعۋاساجـ ىعادڭايجنيشـ
ىقلاحتلۇراء لوجـەتساــ زىبء،ىديەمرەبـ ــ
.زىمارۇتىسراقلىتابەدىتپىتءناعۇب

وەپموپ ۋلاسەگنوجىدڭايجنيشڭىنوگڭۇجـ
الاجـانىتاساياس ڭىنڭايجنيش،پىۋاجـ قىدماداــ
انىعىقۇ راءـىعادڭايجنيشـاتتايلاما.ـىتقىتقوســ
ڭىنىساراقۇبتلۇ ىسىمرۇتــ ناعرابــ نىياســ ـ

ادۋراسقاج ـەتيموكىتقارۇتىياتلىرۇققىلاح.ـ
زىمىت قىلاحــ ىسىمرۇتــ ىتەمزىقــ ەدنىنوجــ ـ
ۋرەسكەت ۋەتترەز-ـ ناتسابـەگۋزىگرۇجـ قايا-ـ
ىدنابات ـرەبەشڭىنىساراقۇبتلۇراء،پىلوبـ
اتدوۆاز،ۋسانىتاقـاعۋلۋابـەككىل ،ۋناتسىمۇجــ
نىتالاساج نەدەلىمامـــ ۋنەتكىلىگيــ ىتقايســ ــ
زىبء.ىدلەكپىسىعۇاشنىيوبڭازنىراليادعاج
ڭىنىساراقۇبتلۇراء ڭىنىعىقۇقىدماداــ ڭازـ
اشنىيوب ەنىگەبڭە،نىنىتالاعروقــ ياراقــــ ـىقاـ
ىلرۇتء،نىنىتالا ەگرەتكىلىگيــــ ـاشنىيوبڭازــ

راء،نىگىدنىتەلەنەك ڭىنىساراقۇبتلۇــ تىقابــ ــ
ڭىنىشىكتەسروك زىسكىدزۇـــــ نىناعالىراعوجـ ــــ
.زىمرىتوپىروك

وەپموپ ڭىنوگڭۇجــ ىدڭايجنيشــ ـەگنوجـ
ۋلاس انىتاساياسـ الاجــ ڭىنڭايجنيش،پىۋاجـ ــ
نىعىلىتقىنرو،نىعىلىدمىساراج ەگۋرىدلۇبــــــــ ــ
قىلاح.ىدنىرۇ زىمىتەتيموكىتقارۇتىياتلىرۇقـ
قىدماعوق،ۋاتقاسقىلۋاسنەد-ۋەدمەىلىجراء
ۋرىدنادزىساماتماق ىتقايســ ەگرەتتەمزىقــ ڭازــ
ـاراقۇبتلۇراء،پىزىگرۇجۋرەسكەتاشنىيوب

ـنادزىساماتماققىدماعوق،مىنەسينىدءڭىنىس
ۋرەسكەتـىتقىتتامالاس،ۋرىد ـتاساياسىتقايسـ
نادرات تلۇراء،پىسىعۇنىيادعاجۋنەتكىلىگيـ
ڭىنىساراقۇب ڭىنىعىقۇىگىدنىكرەمىنەسينىدءـ
قىلوت نىگىدنەگلەتتەمرۇقـ ـىدناعلاعروقـەناجـ
قىدماعوق،نىع ۋرىدنادزىساماتماقــ ڭىنىسەيۇجـ
نەننۇك ڭىتقىلاحىپلاج،پىنادزىسۋاقاـەگنۇك-ـ
ـناقسىلاستاەنەسلەبەگۋرەسكەتىتقىتتامالاس
زا،نىعىد ڭىدراتتلۇـ ڭىنىتەينەدامـىلۋادڭاتـ ـ
قىلوت نىگىدنەگلەتتەمرۇقـــ ەناجــــــ ناعوــ ـ

.زىمرىتوپىروكنىگىدنەگلىتەكىلرەگارۇم
وەپموپ ڭىنوگڭۇجــ ،ىديامالاقنىۋمادــ ــ
ڭايجنيش ڭىنىقلاحـ نىۋرىشەكسىمرۇتىتتىقابـ
ىتەكەرا-زوسءڭىنوەپموپ.ىديەملەكىسىگروك
ەككىلىشرەگمادا نەپسىلىڭەج،تاجـــ ىرانىتـــ ـ
زىسزوسء وەپموپ.ـ كىدزىسنەگروكيادنۇمىدنەـ
نىنىيو ڭىنو،نىسراعودـ زىسقىيسناعادڭاشوشـ
ڭىنىرىپسەك ڭىتحيراتـــ سىمانــ ەنىگەگڭىدــ ــ
.زىسزوسءىگىدنىتەنەلەگەش
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)ەتتەب-1ىساب(
ىدرەليەدەك« ۋەدلەمەيۇســ ادناشاقـ ڭىنەمـ ـ
ڭىنمىتەمزىق ىدزىڭامـ نەم،ىنۇمزامـ ناعۇبــ ـ
پوكڭە نىيەزـ نىمياسمۇجىدمەدرەز-ـ ،»ـــ
نەتكىليەدەك« لاماقنادۋتلىراــــ ڭىنەمۋلاــ ــ
نەنمىسە نىتياپقىشـ ڭىنەم«،»سىءىلەلەكڭەـ
نەنمىسە رابـىعىلىشنىيقادـىعاتـىنىتياپقىشـ ـ
اراقۇب ساب...»ـ ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ ڭەرەتـ
ەككىلىشنەپسىيۇس ىلوتــــ ىرەدزوســ قىلاحـ ــ
ڭىنىمەسوك اققىلاحـــ نەگەدـــ نىشـ نىسالىقىـ ـ
،پەلەنيەب قىدلىج100ــــ ڭىنايتراپىرىءــ ـــ
!ىدەلىگيانىگىلىشرەكپاۋاجنەمىشىروب

ادالاقام يالىبــ پاتاپەدـ ىدلىتەسروكـ :ـــ
نەتكىليەدەك لاماقنادۋتلىراــ ـىلەلەكڭىدۋلاـ
ىسىڭەج ىشنىرىبءـــ قىدلىج100ــ سەرۇكـ ـ
نىساناسىن ەگەزۇجـــ اعۋرىساــ كىرەبــ زىگەنـ ـ
قىلاح،پالاق ڭىنىساراقۇبــ سىباتـ ،نىمىزەسـ

تىقاب اشنىرابنىمىزەسكىدزىسپىۋاح،نىمىزەسـ
يەدەك،پىتيەشۇك نىسەنيەب-تەبڭىدرەلرىڭوـ
ىليەگەبۇت سىمرۇت،سىرىدنوء،پىترەگزوـــ ــــ
سىمرۇتڭىناراقۇب،پىتراسقاجنىيادعاج-تراش
نىساپاس ،ىتتالىراعوجـ نەدىكە«ـ ،ۋامرىتقىراتـ ـ
زىساماتماقـىتشۇء ياپپاج»ىدۋتەــ ـەگەزۇجـ
.ىدرىسا

نەتكىليەدەك كىليەدەك،پىتلىراـــ نىعاپلاقــ ـ
ـسىمرۇتاڭاجاتياق،سەمەەبموكـىعڭوسۋلا
اڭاج،ڭىت ڭىتسەرۇكــ ناعلازىبء«.ىساماتسابـ
نەدزىمىتەب اناتتارياقەدرۇتىتقىلىعڭىت،ياپتياقـ
لىۋا،پەتسى ىتقاتسىق-ــ ڭىدۋرىدنەدلۇگــــ ــ
مەكروك نىسانيتراكــ انىشلۇقــ ەگرىب،پىلاســ ــ
ۋياب انىساناسىنـ ياراقــ قىنـ نەمماداقـ ـاعلاـ
.»كەرەكزىمىۋەلىرەگلى

ادالاقام يالىبـ ىدنىلەدـ رىبء«:ـ ىرەدنۇكـ ـ
پىتنىپلەج لاماســـ قىرۇماس،ەسسەــ راعماســ ـ

مىلۋازء رىگڭەز-ــ ەككوكــ لىيب.»ـــ وگڭۇجـ ــ
يەرەمقىدلىج100ڭىنىسايتراپكىتسينۋمموك
كىتسينۋمموكوگڭۇجىرەبنادلىج100.ىيوت
ىسايتراپ نىقلاحـوگڭۇجــ ىدۋتلەنەكـاقتىقابـ ـ
نەگەدزوك ڭىنىتلۇاۋحڭۇج،ناتتاسقامـىگلەۋاـ
نىۋنەدلۇگ نەگەدزوكـ ناتشىروبــ ،يابزاجــ ــ
نەتتەگوب،نەدرەتاق،ناتقىدنىيق ،ياملاسياتــــ ـ
ناق پىگوتـ لىكۇب،ياپقىروقنادۋلوبنابرۇقـ
نىقلاحتلۇراءـىگەدلە ،پىرىتساتقامىتنىــ ــ
نايق،پاتساب ساقياشـىكسەك-ــ ،پىزىگرۇجـ
ۋيەشۇك ادنىلوجـ رەگىجـ امروفەر،پىتەسروكـ ــ
كىسە،پاساج اۋحڭۇج،پىشاـــ ـەسڭەـىتلۇــ
نادۋياب،نەدۋرەتوك ـىگنىيەدـەگۋنەتتەرىدۇقـــ
.ىدلاىسراقىدۋاتقىراشىلۇ

100:ىدلىتەسروكپاتاپەديالىبادالاقام
قىدلىج تاسقامىگلەۋاادراپاسقاقساـىنىبياـ

لىج100 .ىتسۇتءەلەدمەكەبپىلادڭىشـىيوبـ

سوق« ڭىتقىدلىج100ـ يحيرات»ـ ،ادنىسىعوتـ
تەكەلمەمناعنادنامازىسوكىتسيلايستوسياپپاج
ڭىدۋرۇق ىراپاسـاڭاجـ ىسولادء.ىدلاتسابـ
زىبء،ەتتاس ىيانىشڭىنڭيپنيجيشيجۋشسابـ
___قىياتقاسكىرەبەتسەنىگەلىت

ياپپاج« كەلەگڭودـــ ىتتەلۋادـــ ماعوقـــ ـــ
ىشنىرىبء،پىتانرو قىدلىج100ـــــ سەرۇكـ ـ
نىساناسىن كىتسينۋمموكوگڭۇجۋرىساەگەزۇجـ
ڭىنوگڭۇجاڭاج،ادنىحيراتسەرۇكڭىنىسايتراپ
اۋحڭۇج،ادنىحيراتۋماد ڭىنىتلۇـــ تەينەكروـ ـ
ادنىحيرات كىتسەلەبــ زىڭامــ نەمىنوس.ىدالاـ ـ
زوسء،زىبء،ەگرىب زىمىۋناتاعىجىنانىم،قوجــ
كەرەك لۇب:ـ كەتـ ڭىدزىبءـ ڭىنىتلۇاۋحڭۇجـ
ەنىۋنەدلۇگـىلۇ ياراقــ ناعاتساتـ ـىشۋشەشـ
،زىمىۋامىسيادنادەتسازىبء،اناعزىمىماداقرىبء
اعلا،زىمىۋەمىسلىيەمقوت ياپسابـــــ پارىقوتــ ــ
زىسكىدزۇ،زىمىۋاملاق ەدرۇتــ ،لىيەپـىشىكـ ـ

ىدلاسياب ناتقىتقالاقشۇ،نادۋسيادناد،پىلوبــ ـــ
زىسكىدزۇ،زىمىۋناتقاس ەدرۇتـــ نەپقىلىلرىجاقـ ـ
سەرۇك نەمرەگىجراسياقساپتياق،پىزىگرۇجـ
ىشنىكە،پىلىتمۇـاعلا قىدلىج100ــ سەرۇكـ
ىلۇڭىنىتلۇاۋحڭۇج،ۋرىساەگەزۇجنىساناسىن
نىۋنەدلۇگ ۋرىساـەگەزۇجـ ،اناتتارياقنىشۇءـ
يابنايا ڭىتتازمادا،پىساقياشــ ـىگىلىشتىبيەبـــ
نەم ىدنىسىۋمادــ قاقساــ رەتسىــ نىشۇءـ ـ
زىسكىدزۇ زىمىۋسوقسەلۇروزمىلرۇعانا،ڭىتـ
»!كەرەك

رىيق قىروجـ ادنىلوجـ كەتـ سەرۇكـاناعـ ـ
ۋاساج سىيتءـ زىبء.ـ سەرۇكـ نىيقـىلىقراـ -ـ
ۋاتسىق ىديادعاجـــ يالات،پىڭەجــ يالات-ــــ ـ
قىتسانادرالۋسا زىبء.ــ زىسكىدزۇــ سەرۇكـ ـ
نەپكىلرە،پاساج مىلرۇعانا،پىلىتمۇـاعلاــــ ــ
!كەرەكزىمىۋتاراجرەتكىتسىتەجىلالىعۇش
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زىمارۇتىسراقلىتابەنىرەدزوسىسراقاعوگڭۇجنىتاياساعڭايجنيشڭىنوەپموپ□

ىماعوقراتتناكيزۋمڭايجنيش

ڭىسەسۇتڭىزوءڭاسزاقروەگۋەرىب،وەپموپ

)ەتتەب-1ىساب(
نىچ يالىبـوگناۋچـ :ىدەتپىرادـاسابپەدـ
ىرادمىيۇـايتراپـىلەجەرادراء قىلاتروايتراپـ
ڭىنىتەتيموك نىحيراتـايتراپـ ىسەيبراتۋنەريۇـ
ىگەدنىنوج نىرالۋرىتسالانرو،نىرەدمىشەشــ ــــ
كىلىشرەكپاۋاجـىتشۇك قىلىتشىروب،نەممىزەسـ
نەممىزەس يەكوكـەناجـ كىلىتسەتـ نەممىزەسـ
ـىشساب.كەرەكۋرىدناتقانايتىتقان،ىتقىلىعڭىت
قىل راء،كەرەكۋرىدناتقانايتىتكىلىشرەكپاۋاجـ
ىلەجەراد رادموكتراپـــ ايتراپ(ـــ قىلىشسابــ ـــ
،ۋتياتاقىتكىلىشرەكپاۋاجقىلاعلۇت)ىرالاپپۋرگ
ىگزىگەن،ۋالىتقان ىرەدزوراتسادلوجىتپاۋاجــ
ـىرەگلىىرەدزو،ۋەتترەزىرەدزو،ۋالراپسوج
ۋتەل راء؛كەرەكـ نىحيراتـايتراپـىلەجەرادـ ـ
قىلىشسابىرالاپپۋرگقىلىشسابـىسەيبراتۋنەريۇ
كىلىشكەتەج،ىدۋتە ىتسىتاق،ۋتيەشۇكىدۋتەـ ـ
قىلايستكنۋف رالۋاراتـــ نەمــ زىعىترادنىروــ ــ
ىلايتراپ؛كەرەكۋتەلىرەگلىاداعلۇترىبء،ۋسەكياس
رالرداك رابـ نەمىلىيەپ-ـاتنىـ ،پىسىلاستاـ ـ

ادنىسىرابۋنەريۇ ادنىسىرابۋنەريۇ،ۋترىگۇجيوـ
ۋنەريۇ،ۋنىسۇتء ادنىسىرابــ ەگەجيتانــ لوقـــ ـ
ىدۋتەكىلىشكەتەج،ىدۋازۋق.كەرەكۋزىكتەج
ىيانىش،ڭاتاق،پىرەگيـىتقان ىدناباتاعۋلوبــ
ىدرەلەلەسام،پىلوب ەدنىزەكرەدــــ ،پاقيابـ ـ
ىدمىسىق،پىشەش زىسكىدزۇــــ ،پىزىكتەجـ ــ
ڭىدرەتتەمزىق ۋنەريۇ،پىتەلىرەگلىنىۋناتقانايتـ
ڭىنىسەيبرات كىدلىپەكـىيانىشـانىساپاســ ۋتەـ
ىتكىدلىشەروت،ىتقىدلىشامروف؛تەجاق لىتابــــ ـ
ىگزىگەن،پىيوج ـلىڭەجنىعىلاپترىۋاڭىنىتاسـ
لىڭوكـەگۋتەد ۋلوبءـ اشنىيوبرەلرۇت.كەرەكـ
نامءـەگۋتەلىرەگلى ەشىلرۇت،پىرەبـ -ـىتاســ
ەشىلرۇت،ەگەجەراد ەگرەلىتكەيبوەشىلرۇت،اعالاسـ
ياتتىعاب ـسالانروىدمىسەليۇ،يملىع،پىرىتوـ
تەدنىم،پىرىت نىرالاراش-ــ ۋادنىقياـ كەرەكـ .ـ
ىدرادعابسىرۇد راء،پىرەگيــ رداكتلۇــ -ـ
نىساراقۇب حيراتسىرۇدـــ تلۇ،نىساراقزوكـ ــ
تەكەلمەم،نىساراقزوك تەينەدام،نىساراقزوكــ ـ
نىساراقزوك اشامات.كەرەكۋەتكەتەجـاعۋتانروـ

مىقۋا ۋرىتساتپىلاقـ ىگزىگەن،كەرەكـ تاراپقاــ ـ
ىرادلارۇق نەمـ ناداڭاجـ نەگيەكروكـ تاراپقاـ
نانىرادلارۇق يادىعاديوـــ ۋنەريۇ،پىنالادياپـ ــ
ڭىنىسەيبرات ىرەتتەدنىم-اناسىن،ىنامءـىلەلەكـ
ىراتپالاتـىگزىگەنـەناج نەنىڭەكىدرالىتقايسـ
ايتراپ،پەتتىگۇ اشاماتنىشۇءۋنەريۇنىحيراتــ
مىقۋا ۋرىتساتپىلاقــ كەرەكــــ رىبء.ـ ساتۇتـ ــ
ڭەت،اعۋالراپسوج نامءــــ ەگۋرەبـ ىدناباتــ ــ
ماعوق،پىلوب ىعىلىتقىنروــــ نەمــــ ىدنايابـ ــ
قىتشىنىت سابــ نىساناسىنـ پاتقىمـ ،پاتسۇـ ـ
نىڭەزەكۋمادـاڭاج قانايتـ اڭاج،پىتەـ ۋمادـ
نىمىناتسۇ اڭاج،پىرىدنەلىتكەيادــ نىسانراۋمادـــ ـ
،پىرىتساتپىلاق نەمۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنىـ
قىدماعوق،قىلاكيمونوكە ساتۇترىبءىدۋمادــ
ۋماد،پالراپسوج نەمــ رىبءـىتكىدزىسپىۋاحـ ـ
ساتۇت ماعوق،پالراپسوجــ ،نىعىلىتقىنروــــ ــ
،ىدۋرىدنالىيادۇىدۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنى
ىگىدزىسپىۋاحسىرىدنوء نىتەمزىقــ ىيانىشــ ــ
يادىعاديو ڭىناكيمونوكە،پىرەگيـ ىراعوجــ ـ

ىلاپاس اڭاج،پىتەلىرەگلىنىۋمادــ ـىگەدرىۋادـــ
اشوگڭۇج كىتسيلايستوســــ ڭايجنيشـــ اعۋرۇقـ ــ
.كەرەكۋنىشلۇق

تارىكوش رىكازـ يالىبادناعراقسابىتسىلىجامءـ
پاتاپەد ىتتەسروكـ لىكۇب:ــ راءـىعادنويارــ
ىرادمىيۇـايتراپـىلەجەراد نەمـ ىلايتراپڭىلاقـ
رالرداك سابـ ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ ىدزىڭامـ ــ
ـقانايت،پىرىدنەلىتكەيادلىتابنىحۋرڭىنىزوسء
ىديەگڭەديساياسنەممىناتقىلايەدي،پىرىدنات
زوء،پىتالىراعوج زوء،ڭىنىۋاراتزوء،ڭىنىرىڭوءـ
ڭىنىنرو ايتراپ،پىرىتسەلرىبنەمىگىدنىزۇجسىءـ
نىحيرات نىسەيبراتۋنەريۇـ ،پىرەگييادىعاديوـ
نىحيراتـايتراپ ىنايەدي،نىتەنەريۇـ ،نىتەنىسۇتـ
اشاماتنىتاشايادعاجاڭاج،نىتيەتسىسىءىتقان
ىدمىقۋا نەپشۇكروزـ ماعوق،پىرىتساتپىلاقــ ــــ
ـاناسىنسابقىتشىنىتىدنايابنەمـىعىلىتقىنرو
نىس ،پەتسىتەمزىقىتقىلىعڭىت،پاتسۇپاتقىمـ
اناتتارياق كىلرەكسىـــ ڭىدۋنەريۇ،پىتەسروكــ ـــ
نىسەجيتان ەجيتان،پىرىدنىتسىءـــ نىتاراعىشـــ ـ

نىشـەگرەگىج-حۋر ەدنىنامـ ىلرۇتء،پىرىدلانياـ
.كەرەكۋشايادعاجاڭاجزىسكىدزۇەدرەتسى

سىلىجامء روزيۆەلەتــ نوفەلەت-ــ ـىسىلىجامءــ
ادنىسامروف قىلاحقىدنويارىلايمونوتۆا.ىدلىشاـ
يساياس،ڭىتتەمىكۇ،ڭىنىياتلىرۇق ڭىتسەڭەكــــــ ـ
قىلىشساب ىلايمونوتۆا،ىرەلەشۇمـاقلاـ قىدنويارـ
ىلايمونوتۆا،ىگەدنىسەمەكەمىتوسقىلاحىراعوج
قىدنويار قىلاحـ ـىگزىگەنـىعادنىسارۋتارۋكورپـ
ىلايمونوتۆا،راتسادلوجـىتپاۋاج ڭىننويارــ ايتراپـ
نىحيرات ڭىنىساپپۋرگقىلىشسابىسەيبراتۋنەريۇـ
اعنويار،ىرەلەشۇم قىلاترو(ــــ ەتوت)ــ ـىتساراقــ
ىگزىگەنــىعادرادنىرو ىتپاۋاجـــ ؛راتسادلوجــ ــ
قىتقاميا -قىلالاق-قىدنادۋا،قىلالاق-قىتسىلبو-ـ
،ڭىنىرالياتلىرۇققىلاح،ڭىدرادموكتراپقىدنويار
يساياس،ڭىدرەتتەمىكۇ ڭىدرەتسەڭەكــ قىلىشسابـ
توس،ىرەلەشۇمــاقلا ،ىگەدنىرەلەمەكەمــــ ـــــ
،راتسادلوجىتپاۋاجىگزىگەنـىعادرالارۋتارۋكورپ
.ىتسانىتاقەكسىلىجامب.ت
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تاجەككىلىشرەگماداىتەكەرا-زوسءڭىنوەپموپ
لىليجمالاسۇدباىسىشۋرەگڭەمڭىنىتەتيموكىتقارۇتىياتلىرۇققىلاحقىدنادۋااجلۇق

ىساماتسابسەرۇكاڭاج،ۋاتقىراشيحيرات
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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

كەبرىمورەگىج:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

ناۋاسـىنۇك-23ڭىديا-2□ نىعرۇتقىدنادۋاـ الاقـەناجيۇءـ ـىسىلىرۇقلىۋا-ـ
ڭىنىسەمەكەم ناۋچڭۇجـىلىۋاناۋچادـ قاتسىقنەمىتەرتاتەمزىقنىتارۇتادنىعاتسىقـ
ىتەتيموك ىعاتقاتسىقـــ ىدرالىشۋقوـــ ىتپاروق،پىرىتسادمىيۇـ ماشــــ ۋايشناۋي،پاساجـ ــ
.ىدلاىسراقنامىداش-تاشنىسەكەرەم

ىرەدزورادنىعرۇتنەمىرەلرەكتەمزىققامۋاكىتتەمۋەلا،ىرەلەشۇمڭىنىتەرتاتەمزىقنىتارۇتادنىعامۋاكىتتەمۋەلااجلۇقڭىتپەتكەمشىۋاتساب-3قىلالاقكەشەۋاشىنۇك-22ڭىديا-2□
.ەدۋتەسروكىدناۋيڭاتناعاساج

قىياتانروكىرەبنىمىناتاعلۇتقاتروىتلۇاۋحڭۇج

ىعىشالاقارۋباراقڭىتپەتكەماترو-2قىدنادۋاياعوتناعاشـىنۇك-19ڭىديا-2□
تەينەدام نىتارۇتزىعلاجرەلىگەدنىتەرتاتەمزىقنىتارۇتادنىعامۋاكىتتەمۋەلاىسەشوكـ
نەمراتتراق ماشـىتپاروقـەگرىبـ ەتكىلرىبنىسەكەرەمۋايشناۋي،پەجناۋيڭات،پاساجـ
.ىدلاىسراق

كەشەۋاشـىنۇك-22ڭىديا-2□ قىلالاقـ قىلاحـ اتروىلىۋاارىدباڭىنىساناحاپيشـ
كىتسۇتلوسارىدبا ادنىعاتسىقـ نىتارۇتـ ،پىرىتسادمىيۇنىرادنىعرۇتقاتسىقىتەرتاتەمزىقـ
ماشـىتپاروق« ۋايشناۋي،پاساجـ نىسەكەرەمــ تاشـ نامىداش-ـ ىعادنىتا»قىيالاـىسراقـ
.ىتتەتسىرونىلىميقۋاساجنىرادمىيۇبرەنولوق

كىلىشنىگە ىرادنەلاكــ -15ڭىديا-1ـاشنىيوبــ
ۋايشناۋيـىنۇك قىلراب،ىسەكەرەمـ اعارارىبءىسابتوـ
.ىدياليوتنامىداش-تاشىنەكەرەمپىسوقساب

ناۋيڭات،ىتشەشقابمۇجماش،ىداساجماشىتپاروق
ىدەج ۋايشناۋي...ـ نىسەكەرەمـ اۋحڭۇج،پىلاـىسراقـ
ڭىنىتلۇ نەپشۇكروزنىتەينەدامىلرۇتسادءـىلۋادڭاتـ
رالالاق،نادۋاىسياقراءىعادزىمىعاميا،نىشۇءۋتاتقاقسا
،پىتەتسىرونىرادلىميقتەينەدامـىعادامروفـىلرۇتء
.ىداليسنىتاناتلاستەينەدامەشەگزواعاراقۇب

نىتەرۋس ناعالراباح،پىتراتــ زىمىرەلىشلىتــــــ ــــ
ڭاۋ،يەمۋايجياد،يۋۋيل سىنىسۇ،نيلىزــــــ ــــــ
نەگلىتە ىشلىتءــ ڭايــ رەلىشلىتـىتكىرە،ڭاۋگاۋحـ ـ
ڭۇرناييۋ،يۋنۇجڭاي

ىدلاىسراقنامىداش-تاشنىسەكەرەمۋايشناۋي
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