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نانىعىلراساباعلا،ىعامىتنىراتتلۇكىتتەكەلمەم
قىيارۇققاميانىتەتەسروكىگلۇ

.ىدالوبنىتياتقاسەتسەىدنۇكلۇبحيرات
لۇب ناعادڭىمـ نادرادلىجــ ىرەبـ ياملاتـ ــ
نەكتەجـانىپلات نۇكـ ىراءـىحيراتـوگڭۇج.ـ
.ىحيراتۋسەرۇكنەپكىليەدەكڭىنىتلۇاۋحڭۇج

،زۇتءابۇق،ىگەتترىتسۇ،پاقلاىلراقـىليەم
لوشء ىعاداريزاج-ــ ەدلا،نىسلوبـــ امالاجـــ ــ
ىتقاتسات،ىعاتساتراج ـلىۋاىگەدرىڭوـىلۋاتــ
راتساد پىسىناليابزىعىتنەمرالولۇب،نىسلوبـ
ناقتاج نۇكـ نويلليم9.ـ ڭىم600ـ ـىشراشـ
نەدرتەموليك ماتساـ قاتيابـ قىلرابادالادـ ماداـ
يحيراتـىلۇـىسو ،ىسىشۋسانىتاقڭىنناتسادـ
.ىدەلەتپەسەىسىشۋزاج،ىرەگاۋك

ىلىج-2021 ىنۇك-25ڭىديا-2ـــــ ــــ
نادۋتلىرانەتكىليەدەكادنىياراسقىلاحڭيجيەب
لاماق ـىدنىتىروقكىتتەكەلمەمىگەدنىنوجۋلاـ
ۋاتقادام،ۋال ىسىلانيجۋاليس-ــ نەپتاناتلاســـ ــ
.ىدلىزىكتو

ساب ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ ـىعاداراـىسوـ
:ىداراتاعالادقاتيابىسامانراجىدنىبيا

لىكۇب« لىكۇب،ڭىنايتراپـ تلۇراءىگەدلەـ
ڭىنىقلاح ەگرىبـــــ وگڭۇج،ادنىۋنىشلۇقـــ ــــــ
كىتسينۋمموك ڭىنىعىدناعلىرۇقـىسايتراپـ 100ـ
نىعىدلىج زىمىلە،ەدنىتاسىدزىڭامۋلاـىسراقـ
نەتكىليەدەك لاماقنادۋتلىراــ ادنىساقياشۋلاــ ـ
ىپلاج كىتتەبــ لوقـەكسىڭەجــ ،ىدزىكتەجـ ـ
نويلليم98ـىگەدمەشلوـىگرىزاق ڭىم990ـ ـ
ىعاتقاتسىق-لىۋا يەدەكـــ قىلاحـ يەدلەگۇتـ ـ
نەتكىليەدەك يەدەك832،ىدلىراــــــ نادۋاــ
يەدلەگۇت كىليەدەكـ نىعاپلاقـ ،ىداتساتپىلاـ

ڭىم128 كىليەدەكيەدلەگۇتقاتسىقيەدەكـ
نەنىمىزىت كىلرىڭو،ىتقىشـ كىليەدەكيالىپلاجـ
ەدلۇم،پىلىشەش ىتكىليەدەكــــــ ڭىدۋيوجــــ ـ
ىلاپاج ىتەدنىمـــ حيرات،پىلادنىروــ ەدنىتەبــ ـ
ناعلاتقىشيا ىعاتــــ رىبءــ ىتەمەرەكـەينۇدـ ـــ
»!ىدلىتاراج

نەپسىباتروزناسارو،نەمىناعلاتسابمىياپاراق
.ىدلاتقايا

ڭىدلىج-2012 ادنىعاياــ اڭاجـــ ەدرىۋادــ
نەتكىليەدەك لاماقنادۋتلىراـ نانناعلاتسابۋلاـ ـ
؛ىدلوبتىقاۋماتسانادلىج8نىيەدەگنىگۇب

ىلىج-1978 امروفەرــ كىسە،پىلاساجــ ـــ
نانناعلىشا ەگنىگۇبـــ نىيەدــ لىجـەشەن40ـ ـ
؛ىدلوب

ىلىج-1949 اڭاجــ نانناعلىرۇقـوگڭۇجــ ـ
؛ىدلوبلىجەشەن70نىيەدەگنىگۇب

ىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇجىلىج-1921
نەننەگلەكـەگەينۇد لىج100نىيەدـەگنىگۇبـ
.ىدلوب

ڭىم قىدلىجـــ زۇجء،نامراـــ قىدلىجــــ ــ
.نامراناعلادنىرو،سەرۇك

ڭەترەڭات ەدڭيجيەبــەترەــــ ڭىنمەتكوكـ ـــ
ىرادياج ىگەكسەــ لىكۇب،ىتسەـــ ڭىدلەـــــ
نەتكىليەدەك لاماقنادۋتلىراـــ نەنىبەشۋلاــ ــ
نەگلەك رەدلىكاۋـ رالو.ىدرىكانىياراسقىلاحـ
نەتكىليەدەك نىشۇءــىسىءۋتلىراــــ رىموءــ ـ
نىرەلۋشەك يەدەك،ىتترەگزوــ راتسادلىۋاــ ادـ
.ىتترەگزونىرالرىدعاتادنىساقراڭىدرالوس

نىگۇب رالوەناجاعرالونەمىتاڭىتتەكەلمەمـ
كىدلىكاۋ نەكتەـ نەتكىليەدەكـ نىشۇءۋتلىراـ ـ
ناتتارۇم اعرادمادانەگزىگرۇجسەرۇكيامىنياـ
تەمرۇق ىلۇ،ىدلىرىدلىبءـ ەناجەگزىمىرىۋادــ
.ىدلىرىدلىبءتەمرۇقاعزىمىقلاحىلۇ
»ىدياملوباعۋرىدلاقسىعاقنىۋەرىب-ەدرىب«
سىلانيج نادرالاتسابــ نىرۇبـ نەتكىليەدەكـ ـ

لاماقنادۋتلىرا كىتتەكەلمەمڭىدۋلاـ ـىسىگلۇـ
ڭىنىعاتاقڭاد نەتكىليەدەك،ىرەلرەگەيــــ ــــــ
لاماقنادۋتلىرا كىتتەكەلمەمـىعادۋلاــ تازوـ
تازو،ڭىدرەلەكەج ـەدلىكاۋڭىدرەتۆيتكەللوكـ
نەتكىليەدەك،ىر لاماقنادۋتلىراــــ ڭىدۋلاـــ
كىتتەكەلمەم ىسىگلۇــ ڭىنىعاتاقڭادــ ـەكەجـ
ىرەلرەگەي ناعلوبنابرۇقنىشۇءـىپلاجـەناجـ
نەتكىليەدەك لاماقنادۋتلىراـ ـەلمەمىعادۋلاـ
ـلىكاۋڭىنىراتسىۋتڭىدرەلەكەجتازوكىتتەك
رالىلراتاقىرەد قىلاحــ ڭىنىياراسـ ـىساعانوقـ
.ىدلانيجانىلاز

ساب نەمايتراپىلراتاقڭيپنيجيشيجۋشـ
پىرىكنەمماداقىتقاملاسىرالىشسابتەكەلمەم
ساتۇت،ەدنەگلەك ۋزىقادلازـــ لوقـ قالاپاشـ ـ
.ىدلىرەتوكىنۇء

ساب لوقيەرىسمىلۇكـەككىلىشپوكيجۋشـ
پاعلۇب تەمرۇقــ ىدرىدلىبءـ سىلىجامءلو.ـ ـ
ڭىنىلاز ڭىننىروـىعادنىساتروـ انىعاجىعڭىدلاـ
ىدلەك ياراقـاعلاىراءـ زىسكىدزۇـ پىرۇجءـ ـ
رىبءـىعات ەككىلىشپوك،پىتەجـەنىتەشـ لوقــ
.ىتسەدمەلاسپاعلۇب

ساب« زىستەمەلاس،يجۋشـ نەگەتپوك،»!ـەبـ ـ
رەدلىكاۋ سابـ نەميجۋشـ قىتسىـ نەپسالىقىـ ــ
.ىتسەدنەسە

ساب ـزىڭىتكەشاپاج«:ڭيپنيجيشيجۋشـ
.نەپسالىقىىدەد-،»!رەد

ڭىم ناس،تاقاشامـ ڭىلاق،قىلىشنىيقـــ ـــ
ىدرەتاق ناتسابــ حيرات،پىرەكتوــ ەدنىتەبــ ــ
.قىتتاراجنىتەمەرەكەينۇدىسوناعلاتقىشيا

حيرات نانىۋانيوقـ ڭىتسىباتـىلۇـىگنىگۇبـ ـ
ياڭو قاپسو-ـ پىقونەتپىتنىنەگەملەكاعلوقـ
.ىدالوبەگۋلىب

نىتانىحيم،نىمارۇھاپىعاماروسنەنمىزوك«
ڭىدرىموء پوكـ ناققىشىرىڭىسء«،»امىناقتراتـ
ەديۇكەرىڭەك،اعرادناجيەدەكناعىقوەدمەلا
نەملە ڭەتـ نىتاناۋقـ ادياقيۇءـ ڭىتترۇج«،»ـ
ىرابء يابـ ىگەدەينۇدىللۇك،اسلوبىتتاۋقاب-ـ
ـيەدەك...»ىدالاەزىكتەجلوقـەنىنەگەدمادا
نەتكىل ڭىتحيرات،نىشۇءۋتلىراــ ناعادڭىمـــ ــ
رادلىج راقلاسـىعادنىيوبـ ەدنىشوكـ ناعالاشناقـ
.ىدلوبرادنامراناعالاشناق،تىمۇء

ەگرەلرەكەروز« ىدرادزىتا،پىرۇتـىسراقــ ــ
ۋلوبء ،ۋرۇسءرىموءپىنەيۇسەنىشۇكزوء«،»ـ
ۋيەشۇك ادنىلوجـ رەگىجـ ىتتەكەلمەم،ۋتەسروكـ
اتياق ۋلاسـەكپىتراتــ نەتكىليەدەك...»ـ ۋتلىراـ
،نىشۇء قىدلىج100ـ سىرەكڭوتـ ادنىسىرابـ ـ
ناعالاشناق سەرۇكـــ ناعالاشناق،ىدزىگرۇجـ ــ
!ىتكەشراپاس

كىلرەتنەرىبەتناجڭىديجۋشساباتسىلانيج
نەنىرەدزوس نەگەتپوكـ ساجـەنىرەدزوكماداـ ـ
ناتسابـىتسىء.ىدلا ڭەسەمرەكتوـ نىعىدنىيقـ ـ
ىگەشەك،ڭىسيەملىب رەليەدەك«ــــ ىعىشالــ ،»ــ
.رۇتپارياسەتكەرىكوك»رىموءىتقىلىشقوج«

نانىياتلىرۇق-18ـايتراپ يجۋشسابنىيەكـ
ڭىديەبىحڭيپنيجيش ەنىڭيپۋفــــ ،پىرابـــ ــ
ڭىدراتسادلىۋا نىسىمرۇتـ ،پىروكـ ـاعيورىۋا«ـ
.»ىتتاب

ادزاياناعاقاقنىيەكنانىياتلىرۇق-19ايتراپ
ۋات،پىرابـاعناشڭايلادـىعادناۋچىس ادنىۋانيوقـ
تاعاس2-3 ىدرۇجءــ لوج.ـ ڭىنىسانىتاقـ ـ
زىۋا،ىعىدنىيق نەدرتكەلە،ىعىلىشنىيقۋســ ـــــ
ڭىدۋنالادياپ ڭىتسىنالياب-راباح،ىۋعوساعنىيقـ
اعنىيق اعۋقو،ىۋعوســـ ڭىدۋسۇتءــــ اعنىيقــ ــ
ڭىدۋلەدمە،ىۋعوس اعنىيقــ ىۋعوســ نىيق...ـ ـ
رەلەلەسام رىبءـ نەدرىب-ـ رىبءادارا.ىدلىشەشـ
ىحاچناسنەگرەسكەتتەمزىقلو،پىتوءلىج
ڭىنىعىشالاق اڭاجىعادىزابڭيپىعاتسىقـىحناسـ
انىعىلرابڭىدرەليۇىعاتقاتسىق.ىتشوكـاققاتسىق
ساب،)ىسقاجەتو(اۋيجاۋايتراپكىتسينۋمموك«
اشاشاكــەگڭيپنيجيشيجۋش تەمىقار(ــــ »!)ــ
.ناعلىرىسپاجرەدزوسنەگەد

اتسىلانيج ىحناســ ڭىنىعاتسىقــ ىشنىرىبءــ ــ
ياكيلـىيجۋش قىليسـ ناققىشـانىسانحاسـ ـ
ڭىنىراتسادلىۋا،پىنالادياپناديارو نىگەلىتــــ ــ
ساب سابلو.ــىتتياــەگيجۋشــ :ــەگيجۋشــ
راتسادلىۋا« ىدزىسءـ ەگزىس،ىدانىعاسـىتتاقـ ـ
رىبءادـىعات تاسقۇرەمىۋەد›ـاشاشاك‹تەرـ
.ىدەد-،»زىڭىتە

نەكتو رەتسىـ ەديەكوكـ لوس.رۇتپارياسـ
تەمزىقـىكتەر ەدرەلۋرەسكەتـ ناءراتسادلىۋاـ
پاقرىش پىرىدناتتاـ پىلاسـ ىدرىتوـ قالاپاش.ـ
رەدنۇناعالياقالا،ىسىۋادناءناعلاقرىش،ىنۇء
.ىدرىعڭاجادنىۋاتناشڭايلادىتتابيا

لوسەدڭيپنيجيشيجۋشساب،»!اشاشاك«
نەبزوس پاۋاجـ لو،ىتتاقـ ىعاتسىقىحناس«:ـ
كىتپيتڭە نەتكىليەدەك،قاتسىقـ ياڭوۋلىراــ
.ىدەد-،»سەمە

ـلوباعۋيوقيەمەتسى،قارىبء،سەمەياڭو
ـىتتەلۋادكەلەگڭودڭىتقاتسىق-لىۋا«.ىديام
يەدەك،ەسەرىسا،ىگىل كەلەگڭودڭىدرەلرىڭوـ
ىگىلىتتەلۋاد ياپپاج،اساملوبـــ كەلەگڭودـــــ ــ
ماعوقـىتتەلۋاد كىليەدەك«،»سەمەقاملوبادـ
مزيلايستوس ڭيپنيجيشيجۋشساب...»سەمەـ
ىدرەدزوسسىناتنەدبااققالۇقىسواتسىلانيج
نەگرىشەكنانىسابزوء،ەدنەگرىسۇتەكسەاتياق
ڭىنەنرادمادا ڭىنەن،نىگىدنەكەـايتراپـ ناتوـ
.ىدنىسۇتءڭەرەتمىلرۇعانانىگىدنەكە

نادلىج8« ىرەبـ ىتەتيموكقىلاتروـايتراپـ
نەتكىليەدەك لاماقنادۋتلىراـــــ لەىدۋلاــــ
ڭىدۋراقساب ىتكەنروكــ انىنروــ ىديوقــ -،»ـ
سابىدەد ىگرەدەك.ڭيپنيجيشيجۋشــ -ـــ
ىدرەتتەگوب نەپقىلراسياق،پاتسالاـ ،پىنىپلاتــ ـ
ىتتاقاشام ىدرەدنىيۇتــ نەپقىدلىتابـ ،پىڭەجـ ـ
نادراتسۇتـىلرەتاق ىعىلراب،ەدنەكتوـ قىلاحــ ـ
ڭىدرەتسينۋمموك،نىشۇء نەمىتاسقامىگلەۋاـ
.ىدەنىشۇءۋەلىگيااتتايلامانىشىروب

ەدرىب« رىبء-ـ رىبء-ەدرىب،ىدرىڭوءيەدەكـ
يەدەك ىناراقۇبــ سىعاقـەتساـــ اعۋرىدلاقــ ــ
ىدياملوب لۇب.»ـ قىلاتروـايتراپـ ڭىنىتەتيموكـ
.ىترەسسامىنيا،ىسەداۋىدنىبيا

.مىكەبكىرەبڭە،قىلروقماقڭەرەتڭە
نادلىج8« ىدنىيەك-ىدنىرەگلىنەمىرەبـ
ڭىتقىلاتروتەر7 ىدرەليەدەكــ ۋەدلەمەيۇسـ ـ
،پىشاپىراقسابنىسىلىجامءـەمىگڭاـىتەمزىق
ىدرەليەدەك ۋەدلەمەيۇسـ نەتتەر50ەنىتەمزىقـ
ماتسا ۋرەسكەتـــ ۋەتترەز-ــــ ،پىزىگرۇجــ ــــ

ىلرىعوش ناقساتۇتــــ يەدەكـەشكەرە14ــــ ـ
ىدرىڭوء لەگۇتـ زىعان،پالاراــ ـىتكىليەدەكـ
ىدناباتـەگۋروك ىدرەليەدەك،پىلوبـ ىيانىشـ
زىعان،ڭىدۋەدلەمەيۇس ـلەمەيۇسىدرەليەدەكــ
نەتكىليەدەك،ڭىدۋەد ىيانىشـــــ ڭىدۋتلىراــــ
كىدنىزۇجسىء نىيادعاجـ ىدناباتـەگۋەلەيــ ـ
»...مىدلوب

ناعاقاق رىگڭىلىش،ناتقىۋســــ ناتقىتسىــــ ــ
ـقىمياقنادلوجسىلا،نادۋاتكىيب،ىداپقىروق
ىداپ ۋات.ــ ىعادنىۋانيوقــ نىعاشــــ نادالۋاـــ
ىدلىڭوك تاش،ناءـ ىدلىتسەـىكلۇكـ اۋراش.ـ
ڭىنىسابتو پەسەـ ىدراليادعاجـىگەدنىرەتپادـ ـ
يەجگە ىليەجگەت-ـ ادنۇم.ـىتسىعۇــ ـاماشناقـ
!ىشزىڭەسەدرابرالاياكيحىلرەسا

سىلانيج ادنىلازــ قىلىشاۋراشلىۋانيليجـ ـ
نەنىسەۋشاد نەگلەكـ ڭىديجۋشسابيۇييلـ
نەتكىليەدەك ناعلىراـــ ڭىدرەلرىڭوـ ساتۇت«ــ ـ
قىلاعلۇت روزناسارويحيراتەدنىسەنيەب-تەبـ
رەتسىرەگزو نىنەگەد»ىدلىۋتـــ ەدنەگىتسەــ ــ
ىلىڭوك قىراشــ ڭىدلىجراء.ىدرۇـ −200ـ

ەدنىنۇك300 پوكڭەڭىنو»نىتاراباعلىۋا«ـ
ىنەگنىزەس ناسارو«ــــ ۋادناعىشروزـ .ىدە»ــ
ـەلرەجنەگلەكنىرۇبادناعراباققاتسىقەديەك
يامىناتنىر نىتالاقادـ اديالا،رادماداسىنات.ـ
تىش تىش،لوجـاڭاجـ اڭاجتىش،يۇءاڭاجـ
.ەنيەب-تەب

سىلانيج ڭىنىلازــ ادنىترىس-ـىشىءـ مىجـ -ـ
ترىج الاسرەزـ ناعادڭىتـ ناسـ زىسقاناس-ـ ـ
يەدرىبرادمادا يەدرىب،ىدنەرىبەتـ ـسەدنۇــ
قىنڭيپنيجيشيجۋشساب.ىدلوبەيەككىت
:ىدەديالىبنەممىنەس

نەتكىليەدەك« لاماقنادۋتلىراـــــ ڭىدۋلاـــ
ىسالىعۇش رىبراءــــــ ەگرەجــ ،پىسۇتءــــ ــــ
ناس زىسقاناس-ــ ىرىدعاتڭىدرادماداـــ ـىسوـ
ناس،پىرەگزوـىلىقرا زىسقاناس-ــ ڭىدرادماداـ
ناس،پىساـەگەزۇجـىلىقراـىسوـىنامرا -ــ
زىسقاناس لوقـانىتىقابـىلىقراـىسورادماداــ ـ
»!ىدزىكتەج

نەتكىليەدەك« ناعلىراـ ڭىدرەلرىڭوـ قىلرابـ ـ
نەنىرەج ۋاتـــــ نەمـــ ناساروادلىۋاــ روزــ
سىرەگزو ۋات،ناعلىۋتـ مەكروكۋس-ــ ـەكسۇتـ
»!ىدنىروكىسانيتراكرىۋادءنەگنە

زوسء ىنۇءقالاپاشلوق،اتساماتقايا-راتقاياـ
.ىدلىرەتوكيادنىقلوت

)ەتتەب-3ىساعلاج(

وگڭۇج كىتسينۋمموكــ قىلاتروـىسايتراپــ ـ
يساياسـىتەتيموك -26ڭىديا-2ـىسورۋيبـ
ڭىتسەڭەككىتتەكەلمەم،پىشاسىلىجامءـىنۇك
كىتتەكەلمەم قىلاحـىتكەزەك-13ـ ـىياتلىرۇقـ
اۋحڭۇجنىتانىسۇەنىۋرەسكەتڭىنىسىلىجامء-4
قىلاح ڭىنىساكيلبۋپسەرــ قىلاحـ ـىعىلىشاۋراشـ
نەم ىسابوجقىدلىجسەب-14ۋمادقىدماعوقـ
نەم اناسىنقىتقاشالوبىگنىيەداعلىج-2035ـ
ڭىنىسامالرادعاب نىساقسۇنـابوجـ اعۋاراقـەناجـ
نىتانىسۇ تەمىكۇ«ــ نەنىتەمزىقــ امادنايابــ »ــ
نىساقسۇن ،ىدالىقلاتــ كىتسينۋمموكـوگڭۇج«ـ ـ
ىگزىگەنپەتكەمىراعوجىگەتتەداڭىنىسايتراپ
قىدمىيۇـىتاس نىسەجەرەـىتەمزىقـ .ىداراق»ـ
وگڭۇج كىتسينۋمموكـــ ىسايتراپــ قىلاتروـــ ــ
ڭىنىتەتيموك سابــــــــ ڭيپنيجيشــىيجۋشــ
.ىدراقسابىتسىلىجامء

سىلىجامء ىدرالانىمـــ پاتاــ ىتتەسروكـ :ـــ
قىدلىجسەب-13« ەدنىلىگزەم»ــ ڭىدزىمىلەـــ ــ
ـنۇدلىكۇبادنىۋمادقىدماعوق،قىلاكيمونوكە
تلاجـىنەي ناقتاراقـ لوقـاعراتسىباتـ .ىتتەجـ
مىق قىلاراقىلاحـىلەدرۇك،تىۋق-ـ لە،يادعاجـ
ىگەدنىشى ىلاپاجــ ،ۋماد،امروفەررىۋاادـــ ــ
قىلىتقىنرو اڭاج،ەسەرىسا،ىرەتتەدنىمـ ىتپيتـــ
ۋنىباقـەپكوسۋريۆـاشراديا ڭىنىتەدنىـ رىۋاـ
زىمايتراپ،ادنىدلاـىسىققوس ـىتتاسقامـىگلەۋاـ
ىتشىروب،ياپتىمۇ لىكۇب،پاتقاسكىرەبەتسەـ
ەرەدۇنىقلاحتلۇراءىگەدلەلىكۇب،ىنايتراپ
سىروء،اعۋتراتــاعلا قىلاڭاجـاشاـــ ـاعۋشاـــ

ـتەكەلمەمنەمايتراپ،پاتساب،پىرىتساتقامىتنى
ڭىت نىرەتسىـىلرۇتءـ .ـىتتەلىرەگلىـاناتتارياقـ
لىج5 زىسكىدزۇـ سەرۇكـ ۋزىگرۇجـ ـىلىقراـ
قىدلىجسەب-13« رالاناسىنـىتسابـىعادابوج»ـ
نەم رەتتەدنىمـ نەپسىڭەجـ ياپپاج،ىدلادنىروـ
يحيراتىلۇادۋتانروماعوقىتتەلۋادكەلەگڭود
اقسىبات لوقـــ نەتكىليەدەك،ىتتەجـ نادۋتلىراــ
لاماق ىشۋشەشڭىدۋلاــ ادنىساقياشــ ىپلاجــ ــ
كىتتەب لوقـەكسىڭەجـ قىلاكيمونوكە،ىتتەجـ ـ
،ىدلوبىتقىنروناتقاجقىلاعلۇتىپلاجمىلانيا
قىلاكيمونوكە ،ىدنالىلاپاسزىسكىدزۇمىلىرۇقـ
قىلايگولوكە اقترىس،ىدراسقاجىتكەنروكاتروـ
كىسە زىسكىدزۇۋشاـ ڭىتقىلاح،ىديەڭەكـ ـــــ
سىمرۇت ىيەگڭەدــ ،ىدالىراعوجـىتكەنروكــ ـ
ـينحەت-مىلىع،ىتاۋققىلاكيمونوكەڭىدزىمىلە
ادڭىتىتاۋقتەكەلمەمقىلىپلاج،ىتاۋققىلاك
اۋحڭۇج،ىدلىرەتوكـاعىتاسروز ىلۇڭىنىتلۇــ
ىۋنەدلۇگ .ىداتساتماداقروزڭىتياراقاعلاـ
ـىشسابڭىنىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇجلۇب
نەمـىعىل مزيلايستوسـاشوگڭۇجـ ڭىنىمىزۇتءـ
نىعىلىدلازبا ،ىنايتراپلىكۇب،ىدەلىگياقىلوتـ
لىكۇب ەنىتسۇشۇكنىقلاحتلۇراءـىگەدلەـ
شۇك ىشنىكە،پىسوقـ سەرۇكقىدلىج100ــ
نىساناسىن ياراقـاعۋرىساـەگەزۇجـ زىسكىدزۇـ
.ىدەرىدنەلرەگىجەگۋەلىرەگلىاعلانەپكىلرە

ـسەب-14«:ىداراقپەديالىبسىلىجامء
ـەگڭودياپپاجزىمىلە—ىلىگزەم»قىدلىج
كەل ماعوقـىتتەلۋادـ 100ىشنىرىبء،ناقتانروـ

قىدلىج سەرۇكـ نىساناسىنـ ناعرىساەگەزۇجـ
ىليالوق،ڭوس ناديادعاجــ ىدمىتۇـ ـانالادياپـ
پىرىتو ياپپاجـ ناعنادنامازىسوكىتسيلايستوسـ
تەكەلمەم ۋرۇقـــ نىراپاسـاڭاجـ ،نىتياتسابـ ـ
ۋرەشانىساناسىنسەرۇكقىدلىج100ىشنىكە
ـىلىشسابڭىنايتراپ.لىج5ىشنىرىبءنىتاترات
اشوگڭۇج،ادنىع مزيلايستوســـــ ڭىنىمىزۇتءــ ـــ
نىعىلىدلازبا يادىعاديوــــ ،پىرىدنەلەلۋاســ ــــ
قىدلىجسەب-14« نەمـابوج»ـ اعلىج-2035ـ
يملىعنىسامالرادعاباناسىنقىتقاشالوبىگنىيەد
نەملوج پاساجــ ۋراقتاــ ياپپاجـ كەلەگڭودـ ـ
ىتتەلۋاد ماعوقــ ۋتانروــ نەمـ نەتكىليەدەكـ ـــ
،پەدمەكەبنىرەتكىتسىتەجۋلالاماقنادۋتلىرا
ناعنادنامازىسوكىتسيلايستوسياپپاج،پىتيەڭەك
تەكەلمەم ۋرۇقـ ىلەلەكادۋاتسابنىراپاساڭاجـ
.ەياعزىڭام

سىلىجامء -14«:ىدەتپىراداسابىدرالانىمـ
قىدلىجسەب ەدنىلىگزەم»ـ مزيلايستوساشوگڭۇجـ
ـىياتلىرۇق-19ايتراپ،پاتسۇكىيبنىۋتىلۇ
ڭىن قىلاتروـىتكەزەك-19ـەناجـ ـىتەتيموكـ
ىشنىسەب،ىشنىتروتء،ىشنىشۇء،ىشنىكە ىپلاجــ
ـنەلىتكەياديەلىرەكشىنىحۋرڭىنىرەتسىلىجام
مزيسكرام،پىرىد ۋام،ىدمزينينەل-ــ ڭۇدىزـــ
ڭىد،نىسايەدي ڭيپۋايشـ ،نىسايرازانـ ـەكشۇ«ـ
ۋماديملىع،نىسايەديىدزىڭام»ۋتەكىدلىكاۋ
ـڭۇجرىۋادءاڭاجڭىنڭيپنيجيش،نىساراقزوك
مزيلايستوسـاشوگ نىسايەديـ ەگۋتەـىشكەتەجـ
،نىسايرازانىگزىگەنڭىنايتراپ،پىلوبىدنابات

ىگزىگەن،نىنايشۋلـىگزىگەن نىسابوجـىپلاجــ ـ
ياپپاج قىلاكيمونوكە،پىرىدنەلىتكەيادـــ ــــــــ
يساياس،ىتسىلىرۇق تەينەدام،ىتسىلىرۇقــــ ــــ
قىدماعوق،نىسىلىرۇق قىلايگولوكە،ىتسىلىرۇقــ
ـسالانروقىلاعلۇتىپلاجنىسىلىرۇقتەينەكرو
ىدۋرىت ،پىتەلىرەگلىپالراپسوجساتۇترىبءـ
تەكەلمەمناعنادنامازىسوكىتسيلايستوسياپپاج
ىتتەكەلمەم،ۋتەدڭەرەتياپپاجىنامروفەر،ۋرۇق
ياپپاج ىنايتراپ،ۋلاسـەگنوجـاشنىيوبڭازــ ــ
ـانروقىلايگەتارتسۋلاسەگنوجڭاتاقياپپاج
نىۋرىتسال اشاقىلاڭاج،پىتەلىرەگلىىتسەكياسـ
ىتسەكياس،ۋماد لىساج،ۋمادــــ قىشا،ۋمادــ ـ
ڭەت،ۋماد نىتەلەنەكـەككىلىگيـ ىدنىسۋمادـ ـ
ـنەلىتكەيادناتسامىجلۇبنىمىناتسۇۋمادـاڭاج
تەمزىقۋەلىرەگلىادنىسىرابقىلىتقىنرو،پىرىد
ىلاپاسىراعوج،پىلوبىدناباتانىسانراـىپلاج
ۋادماق،پىرىقاتىگزىگەنىدۋتەلىرەگلىىدۋماد
ىدۋتەدڭەرەتىنامروفەرقىدمىلىرۇقىعادنىعاج
ـۋشاقىلاڭاج،پاساجامروفەر،ىلەجىگزىگەن
نۇكڭىتقىلاح،شۇكـىشۋاعزوقـىلرىبۇتءىد
نىياس نىتەجاقسىمرۇتاشاماتناعرىتوپىتراـ
ىدۋرىدناتتاعاناق ۋماد،پىتەتاسقامىلرىبۇتءـ
نەم ،پالراپسوجساتۇترىبءىتكىدزىسپىۋاحـ
ناعنادنامازىسو قىلاكيمونوكەـ لەدەجـىنەيۇجـ
لە،پىرۇق ىگەدنىشىــ نەكلۇـــ ىدمىلانياــ ــ
اراقىلاحنەمىشىءلە،نىتەتەـاعلۇتـىگزىگەن
ىدنىس سوقـ مىلانياـ نىتيەبەجىرىبء-نىرىبءـ
اڭاج نىسانراۋمادــ لەدەجــ ،پىرىتساتپىلاقـ ـ

ىتتەكەلمەم ەگنوجــــ ۋلاســ ىسەيۇجـ نەمـــ ـ
ەگنوج ۋلاســ ڭىنىتەلىباقـ نىۋنادنامازىسوـــــ ــ
ڭىناكيمونوكە،پىتەلىرەگلى نەمماداقـىتقىنروــ
ىدناياب ڭىنماعوق،نىۋەلىرەگلىــ ،شىنىتـــــ ــ
ىدمىساراج نىۋلوبـ ياپپاج،پىرىساـەگەزۇجـ ـ
اعۋرۇقتەكەلمەمناعنادنامازىسوكىتسيلايستوس
ىسقاج،ۋاتسابـاماتسابـىسقاج ۋاتساتماداقــ
.كەرەك

سىلىجامء ىدرالانىمــ پالاتـ -14«:ـىتتەـ
قىدلىجسەب ابوج»ــ ڭىنىسامالرادعابــ ابوجــ ــ
نىساقسۇن كىتتەكەلمەمـ قىلاحـىتكەزەك-13ـ ـ
ڭىنىسىلىجامء-4ـىياتلىرۇق ەناجـەنىۋرەسكەتـ
كىتتەكەلمەم يساياسـ سەڭەكـ ـىتكەزەك-13ـ
ىتەتيموك ڭىنىسىلىجامء-4ــ ۋنىسۇـانىسىقلاتـ ـ
ادنىسىراب ىنايتاركومەدـــ ،پىرىدنەلەلۋاســـ ـــ
ڭىتكىلىشپوك لىقاـ نىتاساراپ-ـ ابوج،پاتپوتـ ــ
،پاساجيادىعاديوەدنىنامنىشنىسامالرادعاب
ابوج نىسامالرادعابــ ـاعۋراقتاـىسقاجـىتپىتءـ
.كەرەكۋالاقزىگەنمىعىم

سىلىجامء ىدرالانىمـ رىزاق:ىتتەسروكپاتاـ
ىتەدنىۋنىباقەپكوسۋريۆاشرادياىتپيتاڭاج
ەدنىزۇجـەينۇد قىلاراقىلاح،ەدۋشروەدـىلاءـ ـ
اديادعاج قىدزىسقىنا،قىدزىسقىنروـ رالروتكافــ ـ
زىمىلە،ىديەبوك ڭىنىساكيمونوكەــــ انىپلاقــ ــ
ـيمونوكە،سەمەكىرەبەدىلاءىزىگەنۋلەك
قىدماعوق،قىلاك نەگەتپوكەدـىلاءۋمادــــ ـ
پىلەكپودءاعراتسىياس-نىسنەمراتقىلىشنىيق
)ەتتەب-3ىساعلاج(.رىتو

ىتشاسىلىجامءىسورۋيبيساياسىتەتيموكقىلاتروىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇج
ىداراق»نىسەجەرەىتەمزىققىدمىيۇىتاسىگزىگەنپەتكەمىراعوجىگەتتەداڭىنىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇج«،ىدالىقلاتىنامادنايابنەنىتەمزىقتەمىكۇەناجنىساقسۇنابوجڭىنىسامالرادعاباناسىنقىتقاشالوبىگنىيەداعلىج-2035نەمابوج»قىدلىجسەب-14«

ىدراقسابىتسىلىجامءڭيپنيجيشىيجۋشسابڭىنىتەتيموكقىلاتروىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇج

»ىتەمەرەكەينۇدناعلاتقىشياەدنىتەبحيرات«
كىلەتسەنانىسىلانيجۋاليس-ۋاتقادام،ۋالىدنىتىروقكىتتەكەلمەمىگەدنىنوجۋلالاماقنادۋتلىرانەتكىليەدەك___
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ىتكىلىكە ،پالامياجـــــ ـــ
تاحنۇء ەگزىمەشكەتـــ ــــــــــــ
!زىڭىلىسوق

راباحىدزىڭام

ىنۇك-25ڭىديا-2 نەتكىليەدەكـــــ ــــــ
لاماقنادۋتلىرا كىتتەكەلمەمـىگەدنىنوجۋلاــ ـ
ۋاتقادام،ۋالىدنىتىروق ادنىسىلانيجۋاليس-ــــــ ـــ
ساب زىمىلە:ڭيپنيجيشيجۋشـ نەتكىليەدەكـ
لاماقنادۋتلىرا ادنىساقياشۋلاــــ ىپلاجـــــ ــــ
كىتتەب ەكسىڭەجـــ لوقـــ ىدزىكتەجـ پەد!ــ
نەپتاناتلاس ىدالايراجـــــــــ ساب.ــــ يجۋشــ
ڭىنڭيپنيجيش ىدزىڭامـ ىزوسءـ نەتكىليەدەكـ
لاماقنادۋتلىرا لوقادۋلاـــ نەكتەجــ ـىلۇـــ
نەتكىليەدەك،پىرىدناتقارۇتقىلوتىدرەلەجيتان
لاماقنادۋتلىرا نەمىسىرابىلالىعۇشڭىدۋلاـ
نىرەلەبيرىجاتـىتتابمىق ،پالىدنىتىروقڭەرەتـ
نەتكىليەدەك لاماقنادۋتلىراــــــ ــىلۇۋلاــــ
نىحۋر ڭەرەتــ لىۋا،پادنايابــ ىتقاتسىق-ــ ـــ
ىدۋرىدنەدلۇگ ياپپاجــ ،ەگۋتەلىرەگلىــــ ــــــ
نىرەتكىتسىتەجۋلالاماقنادۋتلىرانەتكىليەدەك
ەگۋتيەڭەك،ەگۋەدمەكەب نىقياــــــــ راتپالاتــ ـــ
ىديوق ىعادزىمىنويار.ـ ڭىلاقــ رالرداكـ نەمـ ـ
اراقۇب اشنىرابـــ كىلىشپوك،ىدناتتىباشـــ ـــــــ
لاباج ىدرالانىمـــ ىدرىدلىبءـــ ڭيپنيجيش:ــ
ىتسادلوج نەكتەــىقتيۇـــ ايتراپـ قىلاتروــ ــ
ڭىنىتەتيموك ەنىگەرىڭوتـــ مىلرۇعاناـــ زىعىتـــ ــ
،پىساتقامىتنى تروتء«ـ ىدمىناتـ ،پىتيەشۇك»ـ ـ
تروتء« ىدمىنەســ ،پەدمەكەب»ـــ ىنىكە«ـــ ـــ

ىدۋاعروق ىتقاتسىق-لىۋا،پادنىرو»ـــــ ـــــــ
ىدۋرىدنەدلۇگ نەتكىليەدەك،پىتەلىرەگلىياپپاجـ
،پەدمەكەبنىرەتكىتسىتەجۋلالاماقنادۋتلىرا
ىگڭام،پىتيەڭەك نىتيامىجاقـــــــ يناحۋرـــــ ـ
ناعلا،نەميۇك نەنىتەبـــ نىتياپتياقـ سەرۇكـ ـ
ۋزىگرۇج ىيانىش،نەمىسەنيەبــ ،پىرەگيـــــــ ـ
ەلىرەب،پەتسىـىتقان نەپكىدلەگوشــ ،پەتسىـ
ىشنىكە قىدلىج100ــ سەرۇكـ نىساناسىنـ ــــ
ەگەزۇج اعۋرىساـــ ياراقـــ نەپكىلرەـ ـاعلاــ
!زىميەلىرەگلى

مىۋەيۇك« نەتكىليەدەك‹ۋحۋيلــ نادۋتلىراــ
لاماق كىتتەكەلمەمڭىدۋلاـ ەيانىعاتا›ىسىگلۇـ
نىگۇب،ىدلوب نەمــــ ناقتاجپىرىۋاـ ڭىنوــ ـ
نانىتا اقسىلانيجــ مىتسانىتاقـــ قىليسىراءــــ ـ
لوقادلو،مىدلا نوفەلەتـ ڭىتسىلانيجىلىقراـ
نىۋلىتاراتـەكىت زىمىۋەكە،ىدروكـ ـىتتاقەدــ
كىدنەلرەسا شىناتقامىراءــ كىدنىزەسـ -،»!ـ
ىنۇك-25ڭىديا-2 ىيابۇجڭىدۋحۋيلـــ ـــ
ڭۇس ڭۇريۇگـ ادنوفەلەتـ ەنەلرەساـــ يالىبـــ ـ
ىمەنۇۋحۋيل«:ىدەد تاۋازياپءــــــــــ ـــــ
ڭىنىنادۋا لىۋا،الاقــ ـىگىدزىسپىۋاحۋسزىۋاـ
انىسايرەنەجني اعاراقۇب،پىسىلاستاــ ازاتــــ ـ
مىناعاليسۋس ڭىنەمــــ مىيەلاتــــ ىراءــــــ
مىتىقاب نىتيەدــ ڭىدزىبءلو.ـ ڭىدزىمىسابتوـ ـ

.»ىشىناتقام
قىدلىج8« نەتكىليەدەكـ لاماقنادۋتلىراـ ـ

،ادنىساقياشۋلا اعنويلليم100ـــــ ماداقىۋجـــ
مەدلۇم نەتكىليەدەكـ رىبء،پىلىراـــ درايلليمــ ـ

نويلليم400 ياپپاجماداـــ كەلەگڭودـــــ ـــــ
ىتتەلۋاد اعماعوقــ قاياــ ۋسابـ ،رۇتادنىدلاـ ـ
نەتكىليەدەك لاماقنادۋتلىراـــ ىساقياشۋلاــ ــ
ىپلاج كىتتەبــ ەكسىڭەجــ لوقــ ىدزىكتەجـ .ـ
لۇب وگڭۇجــ ڭىنىقلاحــــ ،ىقڭادــىلۇــــ ــ
وگڭۇج كىتسينۋمموكـــ ڭىنىسايتراپـــ ـىلۇــــ
اۋحڭۇج،ىقڭاد ڭايجنيش.»ىقڭادىلۇڭىنىتلۇـ
ياجەۋا ىبوت(ــ ىتكەش)ـــ كىلىشرەكپاۋاجــ ــــ
ىگىتسەتكىرەس ڭىنىموكتراپــــ اقلا،ىيجۋشـــ ــ
ىعىتساب ڭاجــــ نۇجـ قىلاحـ ادنىياراســ ــ
يەدەك« نەتكىلـ لاماقنادۋتلىراــــ ــىعادۋلاــــ
كىتتەكەلمەم ۆيتكەللوكتازوــــ نىتاپارام»ـــ ـــ
نانناعادلىباق نىيەكـــــ ەنەلرەساـــ يالىبــــ ـ
لۇب:ىدەد نانو،قڭادـ رىۋاـىسىدزىڭامادـ
.كىلىشرەكپاۋاج

نەتكىليەدەك« لاماقنادۋتلىراـ قازۇـاعۋلاـ
رادلىج ىيوبــ ناقسىلاستاـــ ىدرەليەدەكـــ ــ
ۋەدلەمەيۇس ىرداكـ نەم،ەدنىتەرـ ىعاتقاتسىقــ
يەدەكڭە ادنىسابتوـ اعراتسادلىۋا،نىمناقتاجـ ــ
پىسەتكەموك ،نىمنەگەتسىـىتسىمۇجرىۋاڭەـ

يالات يەدەكــ ڭىناراقۇبــ ڭىنىسىرىكـــــ ــــ
ەنىزۇج،پىيالوم ايتراپ،نىنەگلىرىيۇـىكلۇكــ ــ
نەم رالرداك،ڭىناراقۇبــ نەمــــ ڭىناراقۇبـ ـــ
ىسانىتاق ىتكەنروكــ نىناعراسقاجــ ەدنەگروكـ ـ
اشناق اپاجـــ كەسكەشـــ ىديتاتــەتـــ پەدــ
مىدنىزەس ىلايمونوتۆاىدەد-،»ــ قىدنويارــــ ـ
سانىتاق لامىسات-ـــــ ڭىنىسەمرەگڭەمـــــ ـــــــ
ىعرۇپوي مىرەتـىنادۋاـــ يلۋفياسـىعىشالاقـ ـ
ىكيرىك ادنىعاتسىقــ ناعرۇتـ يجۋشـىشنىرىبءـ
.نۇجۋيل

مىرات نەتكىليەدەك«ـىسەۋشادــ نادۋتلىراـــ
لاماق كىتتەكەلمەمـىعادۋلاـ »ۆيتكەللوكتازوـ
ىدلوبـەيـانىعاتا ڭىتپەتكەمـىسو.ـ موكتراپـ ـ
ۋاجــىيجۋش يۇحڭاۋگــ يالىبــ 62:ىدەدــ
نادلىج ناقسىۋاتۋقونەنىسەۋشادمىراتىرەبـ
نانڭىم70 ماتساــــ ڭىنىشۋقوــ نەت60%ـــ ــ
ىبوك كىتسۇتڭوــ ادڭايجنيشـ پىلاقـ تەمزىقـ ـ
ىدەتسى پەتكەم.ــ نەتكىليەدەكـــ نادۋتلىراــــ
لاماق ىدۋرەبمەدـاعۋلاــ شىروبـ ،پاناسـ ــ
نەگەتپوك نالىش«ــــ ىرالروسسەفورپــ ،»ــ
قاعڭاج« ىرالروسسەفورپـــ يوق«،»ـــ اروقــ ـ
ىرالروسسەفورپ »ىرالروسسەفورپاروققىۋات«،»ـ
ىدرالىلراتاق پەتكەم،ىدرىدلىتەجــــ ـىسوــــ
ىدرەتسىــــىگزى يادىعاديو،پاقيابــــ ـــــــــ

ىتپىتء،پەتتىگۇ پوكەدــــــ ڭىدرالىشۋقوــ ــ
نەتكىليەدەك لاماقنادۋتلىراــــ نىحۋرۋلاـــ ــ
ڭىنناتو،پىرىتساعلاج تەمزىقــانىۋمادـــــــ ـــ
.ىدياساجكىدنىكمۇمەنىۋتە

نەتكىليەدەك« پىلىراـــ كىليەدەكـ نىعاپلاقـ ـ
پىلا ۋاتساتـ اتياق،سەمەـەبموكـىعڭوسـ ــ
.»ىساماتسابڭىتسەرۇكاڭاج،ڭىتسىمرۇتـاڭاج
ۋەدلەمەيۇسىدرەليەدەكقىدنويارـىلايمونوتۆا
ڭىنىسەسڭەك ىسىشۋالراشىلەجەرادـىشنىرىبءـ
نىچ يەلــ يالىبــ ىسەلەك:ىدەدــ ادماداقـــ ـ
زىبء سابــ ڭىنڭيپنيجيشيجۋشــ ىدزىڭامـ ــ
ڭىنىزوسء نىحۋرـــــ يادىعاديوـــ ىپلاجـــ ــــ
كىتتەب ،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەيادــ ــــــ
ىلايمونوتۆا قىدنويارـــــــ ڭىنموكتراپــ ـــــ
سالانرو نىراتپالات،نىرالۋرىتــ يادىعاديوـــــــ ــ
ىسو،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەياد ــــــــــــ
ىتسىلانيجـىكتەر نەتكىليەدەك،پىتەياروــ ــ
لاماقنادۋتلىرا نىحۋرـىلۇۋلاــ زىسكىدزۇـ ـ
اناتتارياق،پىتاتقاقسا ،پەلىرەگلىــاعلاــــــــ ــ
نىرەتكىتسىتەجۋلالاماقنادۋتلىرانەتكىليەدەك
ىدۋتيەڭەك،ىدۋەدمەكەب ىتقاتسىق-لىۋاـــــ ـــ
نەمۋرىدنەدلۇگ ىدمىنوءــ ىدۋرىتساتشۇـ رابـ ـ
.زىميەتسىىسقاجنەپشۇك

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

نىقلوتتاقاراق:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

ىدلىتاراجىتەمەرەكەينۇدناعلاتقىشياەدنىتەبحيرات
ىداعزوقسىڭاىتشۇكادنىسارااراقۇبنەمرالرداكىعادزىمىنويارىزوسءىدزىڭامنەگەليوسادنىسىلانيجۋاليس-ۋاتقادام،ۋالىدنىتىروقكىتتەكەلمەمىگەدنىنوجۋلالاماقنادۋتلىرانەتكىليەدەكڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب__

لىكۇب ادايتراپــ نىحيراتـايتراپــ ۋنەريۇـ
نىسەيبرات ۋتەتسىروـ ڭىنايتراپ__ـ يساياسـ ـ
.سىءىلەلەكرىبءىگەدنىرىمو

ايتراپ نىحيراتــــ ەنىسەيبراتۋنەريۇـــ ـــــ
ۋرىدلىمۇج ادنىسىلانيجـــــ سابــــــ يجۋشــ
ايتراپڭيپنيجيش نىحيراتـــــــ ۋنەريۇـــــــ
ىسەيبرات ەدنىنوجــــ ياپپاجـــ اقسىناتتاـــ ــــ
ۋرىتسالانرو،پىرىتلەك نىقيا،پاساجـــــــ ـــــ
ىدراتپالات،ىدرالاناسىن اعاتروــــ ،پىيوقــ ــ
لىكۇب ڭىنايتراپـ ،پىرەبنامءاساباشقىرياـ
قىلايەدي ىديەگڭەدـــ سىء،پىتالىراعوجــ ـــ
ىتكىدنىزۇج قانايتـــ ىتقىدلىشارۋت،پىتەــ ـــ
قىلاڭاج،پاتقاس ۋنەريۇ،پىشاــــ ـىسەيبراتـ
نىرەتتەدنىم ىراعوجــ ىراعوج،نەممەشلوــ ــ
نەماپاس .ىدەتپىراداسابنىگىتكەرەكۋادنىروـ
رادموكتراپـىلەجەرادراء قىلىشسابـايتراپ(ـ ـ
ىرالاپپۋرگ ساب)ـــ ڭىنڭيپنيجيشيجۋشــ ــ
ىدزىڭام ڭىنىزوسءــــ نىحۋرــــ تايقۇمــ ـــ
،ىۋنىسۇتء،ىۋنەريۇ تروتء«ـــ ىدمىناتــ »ـــ
نىش ەدنىنامـ ،پىتيەشۇكـ »ىدمىنەستروتء«ـ
،پەدمەكەب ىنىكە«ــ ىدۋاعروقــ ،پادنىرو»ـ
قىلايەدي مىناتــ نەمــ يساياسـ ىديەگڭەدــ ـ
زوء،ىۋتالىراعوج زوء،ڭىنىرىڭوءـــــــ ـــــــ
زوء،ڭىنىۋارات ڭىنىنروــ ىسەيبراتۋنەريۇــ ــ
نىتەمزىق يادىعاديوــــ ىتقىمــ ىۋاتسۇــ ـ
.كەرەك

يادناقراء رىبءــ ىتتەمزىقـ ەدۋتەتسىروـــ ـ
نەمىدلا اعايستيزوپــ ىگىتەت،ۋاراقــــــ ــــــــ
ەكتەكەرا ڭە،ۋاراقــ ادنىڭوسـ ەنىسەجيتانــ ــ
ۋاراق كەرەكــ ىلىج-2021.ــ وگڭۇجـــ ـــ
كىتسينۋمموك ىسايتراپــ ڭىنىعىدناعلىرۇقـــ ــ

ىعىدلىج100 يادنۇم.ــــ رىبءــ ىلەلەكــ ــــ
ايتراپ،ەتتاس قىلاتروـــــــ ڭىنىتەتيموكـــ ـــــ
لىكۇب ادايتراپـــ ايتراپـــ نىحيراتــ ۋنەريۇــ
نىسەيبرات ىدۋتەتسىروـــــــ ىۋراعيۇــ __ــ
ڭىنايتراپ قىدلىج100ـــــ سەرۇكــىلۇــ ــ
نانىسىراب زىسكىدزۇـ ڭىدۋسابـاعلاـ لىقاـ -ـ

ىتاساراپ نەمــــ شۇكـ نىتاۋق-ـ ،ۋادلىباقـ ــ
ڭىنڭيپنيجيش اڭاجــ اشوگڭۇجرىۋادءـــ ــــ
مزيلايستوس نىسايەديــــــ يەلىرەكشىـــــ ـــــ
،ۋرىدنەلىتكەياد،ۋنەريۇ ـىتتاسقامـىگلەۋا«ـــ
ىتشىروب،ۋاپتىمۇ كىرەبـەتسەـــــ ۋاتقاسـ »ــ
نىرەتكىتسىتەجڭىنىسەيبراتقىتپىرىقاتـىگزىگەن
لىكۇب،ۋتەدڭەرەت،ۋەدمەكەب ،ىنايتراپـــــ ـــ
لىكۇب نىقلاحتلۇراءـىگەدلەــ كەرىكوكـ ـ
ىلوت نەممىنەســ ياپپاجـــ كىتسيلايستوســ ـــ
ناعنادنامازىسو تەكەلمەمــــــ ڭىدۋرۇقـــــ ــ
اڭاج انىراپاســـ اعۋناتتاــــ ۋرىدناتتىباشـــ .ــــ
ىسەيبراتۋنەريۇ نىرەتتەدنىمــــ ىراعوجـــ ــ
ىراعوج،نەممەشلو نەماپاســــ ادناعادنىروــ ـ
ىتحيرات،اناع ىلىقراۋنەريۇــــــ ىناديعاقــ ــ
ىتحيرات،ەگۋنىسۇت ىلىقراۋنەريۇـــــــــــ ــــ
ىدمىنەس ىتحيرات،اعۋرىتتراــــ ۋنەريۇــــــــ
ىلىقرا ىدلارومءـــ ىتحيرات،اعۋتاتقاقساــ ــــــ
ىلىقراۋنەريۇ الىتمۇـــ ەگۋەتسىـ ،ىدالوبــ ـ
قاقسا نەمەنيەبــ ياپپاجـــ كىتسيلايستوســ ـــ
ناعنادنامازىسو تەكەلمەمــــــ ڭىدۋرۇقـــــ ــ
اڭاج نىراپاســـ انىشلۇقـــ كىدزۇ،اعۋشاــــ ــ
نەمرەلەجيتان ايتراپـــــ ڭىنىعىدناعلىرۇقـــ ـــــ

.ىدالوباعۋلاىسراقنىعىدلىج100
تەدنىم مىلرۇعەنـ ناعلوبرىۋاـ ،نىياسـ ـ
قىدمىيۇ ىتقىلىشسابـ مىلرۇعلوســ ۋتيەشۇكــ ـ
كەرەك ىلەجەرادراء.ـ رادموكتراپــ ـايتراپ(ـ
قىلىشساب ۋنەريۇنىحيراتايتراپ)ىرالاپپۋرگـ
نىسەيبرات يساياسـىلەلەكـ تەدنىمـ ەدنىتەرـ
قىلاعلۇت،پاراق ىتكىلىشرەكپاۋاجـــــــ ـــــــ
ىگزىگەن،پالاقرا ىشسابــــــ راتسادلوجـــ ـــ
يەلەكىت نەمىدلا،ىۋرەگيـىتقىمىرەدزوــ ــ
ەگەنو قىلىشساب،ىۋتەسروكــ نىمىلىرۇقــــ ــ
ايتراپ،پىتانرو قىلاتروــــــ ڭىنىتەتيموكــ ــــ
ىرالۋرىتسالانرو نەمــــ نىراتپالاتــ نىشـــ ــ
ەدنىنام پاتقانـــ ۋرىدناتقانايتـــ كەرەكــــ .ــ
ىسەيبراتۋنەريۇنىحيراتـايتراپقىلاترو
قىلىشساب ىساپپۋرگـــ ىتكىلىشكەتەجــ ـــ

،ۋتيەشۇك قىلالاق،قىدنويار،كىلەكلوـــ ـــــــ
رادموكتراپ نەمـــــ پىساكـــ ىسالاســـــ ــــ
نىرەلەيۇج ۋراقسابــــ ڭىنىرالۋاراتــ ايتراپــ ــ
قىلىشساب ىرالاپپۋرگـــ موكتراپ(ـ ـىتساراق)ــ
اعرالۋارات،اعرادنويار اعرادنىرو-ەمەكەمەناجــ
ناعلوب كىلىشكەتەج-ۋازۋقــــ ،ىدۋتەــــــــ
ىدۋرەسكەت ەدنەكتيەشۇكـــ اناعــــ ايتراپـــ ــ
نىحيرات ڭىنىسەيبراتۋنەريۇــ ىتقىلىعڭىتـــ ــ
ەگەجيتان لوقـــــ ەنىۋزىكتەجــ ىيانىشــــ ــــ
كىدلىپەك ىدالوبـەگۋتەـ لىكۇب.ـ ڭىنايتراپـ ـ
ايتراپ نىحيراتــ يەلىرەكشىــ __ىۋنەريۇــ
ايتراپ نىمىناتـــ ايتراپ،ڭىدۋتيەشۇكـــ ــــ
ىسەشۇم نىمىناتــ ڭىدۋتيەشۇكــ ىدزىڭامــ ـ
ايتراپ،ىلوج رالرداك،ىرەلەشۇمــــ ـىليەمـــ
ىسياق ەدەجەرادـــ ەناجــ تەمزىقــ ادنىنروــ ـ
راب،نىسلوب ۋنەريۇ،پىسىرىكنەمىلىيەپ-اتنىـ
ادنىسىراب ۋنەريۇ،ۋترىگۇجيوــ ادنىسىرابــ ــ
ۋنەريۇ،ۋنىسۇتء ادنىسىرابــ لوقـەگەجيتانــ ـ
.كەرەكۋزىكتەج

ىسەيبراتۋنەريۇ نىرەتتەدنىمــ ىراعوجــ ـ
ىراعوج،نەممەشلو نەماپاســــ ،ادۋادنىروـــ
زوسء سىرۇد،قوجـــ ايتراپـــ ىحيراتــــ ــــ
نىساراقزوك ۋتانروـــ كەرەكـ كىتسيلايرەتام.ـ ـ
حيرات ىساراقزوكــ ڭىدرەتسينۋمموك__ــــ ــ
ىتحيرات ڭىنىۋرەگي،ڭىنىۋناتــ ىلرىبۇتءــــ ـــ
ڭىدزىمايتراپ.ـىسىداء حيراتـــ ىسەلەسامـ ــــ
نەمـىسىلۋاق2ـىگەدنىنوج قىلاتروـايتراپـ
ڭىنىتەتيموك ىتسىتاقـــ نىحۋرــ ىگزىگەنـ ــ
كەياد ىدناباتـەگۋتەـ ڭىنايتراپ،پىلوبــ ــ
يحيرات ڭىنىۋمادـ ،نىبىرىقاتـىگزىگەنـ ـ
ىگزىگەن ىگزىگەن،نىسىلەجــ نىنامءـــ لادءـ
ايتراپ،پىرەگي ىعادنىحيراتــــــ ىلۋەلەــــ ـــ
ىدزىڭام،ىدرالاعيقو ،ىدرەتسىلىجامـــــ ـــــ
ىدزىڭام ىدرالاعلۇتـــ ۋناتسىرۇدـــ ەناجـ ــ
يملىع ۋالاعابــ كەرەكـــ نىقيا.ــ ياتسۇۋتـ ـ
پىرىتو حيراتـ ،پىرۇتـىسراقـەگمزيليگينـ ـ
قىلايەدي قىلايرازانەناجىدۋەتكەتەجناتقاجـ

ۋالاراس نەمـ ۋادلاتـ ىدۋاساجـ ،پىتيەشۇكـ ـ
نىنىكروت ىتپىتءـــ يادىعاديوەدــ ،پەزۇتـ ـ
نىرانياق ىدۋاقرا،پالازاتـــ ،پەدمەكەبــــ ــ
.كەرەكۋرىدلىتەجىدزىگەن

ىسەيبراتۋنەريۇ نىرەتتەدنىمــ ىراعوجــ ـ
ىراعوج،نەممەشلو نەماپاســــ ،ادۋادنىروـــ
زوسء اراقۇب،قوجـ نىشۇءـــ نىشـ ەدنىنامـ ــ
ىتقان نىيق،ۋەتسىسىءــ ۋشەشـىنەلەسامــ ـ
كەرەك ڭىدزىمايتراپ.ـــ قىدلىج100ــــــ ــ
ىحيرات ڭىنايتراپ__ــ ،نىتاسقامـىگلەۋاـ ـ
نىشىروب اتتايلاماــ ۋەلىگياــ ايتراپ،ىحيراتــ ــ
نەم ڭىتقىلاحـ ،ساتسىنىت،سەتكەرۇجـــ ـــــ
سالرىدعات ۋلوبــ ىحيراتـ نىنەكەــ ڭەرەتــ ـ
ايتراپ،پىنات نىحيراتــــــــ ىدۋنەريۇــــ
رەلەبيرىجات ،نەمۋالىدنىتىروقىدـــــــــ ــــــ
ىدرەتتەمزىق،نەمۋەلەدرەزــىتقىدلاەر ــــــــ
نەمۋتەلىرەگلى سىء،پىرىتساتشۇـ كىدنىزۇجـ
ىدرەلەلەسام نەمۋشەشــ ،پىرىتساتشۇــ ــ
نەم« اراقۇبـ نىشۇءـ »نىميەتسىسىءىتقانـ
قىتتايلاما نىلىميقـــــ ايتراپــــ نىحيراتــــ ـــ
ڭىنىسەيبراتۋنەريۇ ىدزىڭامـــــ ىنۇمزامــ ـــ
اراقۇب،پىتە لىڭوكڭەــ ،ناعرىتوپىلوبءـ
ڭە،ەكىتڭە ەددۇملاەرـــ نىسەلەسامــ ــــ
ىدۋشەش ڭىدۋنەريۇ،پىتەلىرەگلىــــ ــــــــــ
نىگىلىدمىنو ىگەتتەمزىقـــــ ىشۋاعزوقـــــ ــــ
ەكشۇك ەناجـــ ەككىلىدمىنوـــ ،ۋرىدلانياــــ ـ
نەمۋنەريۇ ڭىتتەمزىقـ ياپسىباقـــ ـىكە«ـــ
اقساب پىلوبـەينۇدــ نانىۋلاقــ ۋناتقاس»ــ ــ
.كەرەك

ىسەيبراتۋنەريۇ نىرەتتەدنىمــ ىراعوجــ ـ
ىراعوج،نەممەشلو زوسء،ادۋادنىرونەماپاسـ
ەتسىدا،ەدلىسات،قوج نامءاعۋشاقىلاڭاجـــ
ۋرەب كەرەكـ كىدمزيسكرام.ـ ۋنەريۇـاشاماتـ
نىتلاس ۋنەريۇ،پىتاتقاقساــ ۋنەريۇ،نىبالاتــ ـ
نىتەدنىم ەتسىدا،ادامروف،ادنۇمزام،پادنىقياـ ــ
قىلاڭاج قىلىلاماتتىعاب،پىتەلىرەگلىىدۋشاــ ــ
نەپ ۋتيەشۇكزىسكىدزۇـىتكىلىدمىنوـىتقانـ

ىراعوجنەدىلەجەرادامراقساب،نادۋا.كەرەك
ىدرالرداكـىشساب نىيۇتءـ ىلرىعوش،پىتەـ ــ
نەمۋنەريۇ نەنىگىدزوــ ارازوءىدۋنەريۇـــ
اعۋرىتساتشۇ ىدناباتــ نەگنەلىگلەب،پىلوبــ ــ
تەكەرا نەپــ ناعادڭاتىزوءــ ىتتەكەراـــ ــ
اعۋرىتساتشۇ ىدناباتــ ىگىلەشكەرە،پىلوبــ ــ
ىسامروف،نىقيا نىسەيبراتۋنەريۇناۋلاراءــ ـ
ۋتەتسىرو كەرەكـ ساتۇت.ـ ادماعوقـ ـايتراپـ
اڭاج،ىحيرات وگڭۇجــــ امروفەر،ىحيراتــ ـــ
كىسە،ۋاساج ڭىنمزيلايستوس،ىحيراتۋشاـــ ــ
تىگۇـىحيراتۋماد ەدمەلوكڭەكنىسەيبراتـ
ايتراپ،پىتەتسىرو ىحيراتــــــ نىرەدمىلىبــ ــ
ايتراپ،پىرىتسالىپلاج نىحيراتــــــــ ۋنەريۇـــ
ڭىنىسەيبرات ىگزىگەن،نىۋەدڭەرەتـاعاراقۇبـ ــ
نىۋالايۇەنىگەرۇجترۇج،نىۋەدڭەرەتاعىتاس
ۋتەلىرەگلى كەرەكـ ىعادنىبىرىقاتىحيراتايتراپ.ـ
تەيبەدا رەنومەكروك-ـ ،ەسەرىسا،نىرالىدنىۋتـ ـ
ايزيۆەلەت-ــونيك اعۋتاراجنىرالىدنىۋتـــــ ـــ
راتساج،پىرىدناتتىباش نەمــــــ ڭىدرەدنەروـ
نىسەيبراتۋنەريۇ يادىعاديوـ لىزىق،پىرەگيـ
سىرەكڭوت،ىدنەگ راتقاپرۇنىۋالاـــ ـىيوبـ
ۋرىتساعلاج ىتكىدلىشەروت،ىتقىدلىشامروف.كەرەكـ
لىتاب ىگزىگەن،پىيوجـ نىعىلاپترىۋاڭىنىتاسـ
.كەرەكۋيوقنەدەگۋتەدلىڭەج

ىتحيرات اققاشالوبۋنەريۇـــ ىتپىتءـــ ەدــ
يادىعاديو تەبـ نىشۇءۋلاـ ۋنەريۇ.قاملوبـ
نىرەتتەدنىمـىسەيبرات ىراعوجـ ،نەممەشلوـ
ىراعوج ىدرەلەبيرىجاتيحيراتادۋادنىرونەماپاسـ
نىراتپالاتۋەلىگيااتتايلاما،پادلىباقيەدڭەرەت
ياپپاج قىلاڭاج،پاتقاسىتقىدلىشارۋت،پىرەگيـ
ىديارو،پىشا ،پەلىرەگلىاعلااناتتارياق،پىرەگيـ
ياپپاج،قوجزوسء،اناعادناقشايادعاجاڭاج
كىتسيلايستوس ناعنادنامازىسوـــ تەكەلمەمــ ــ
ڭىدۋرۇق ىلالىعۇشكىلرىۋاداڭاجادنىراپاساڭاجـ
اڭاج،پىتاراجـەجيتان ىدرەتسىىلۇيحيراتــ
.زىمالاارىدنىت

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

قىيادنىرونەماپاسىراعوج،نەممەشلوىراعوجنىرەتتەدنىمىسەيبراتۋنەريۇ
ەدنىنوجۋرىدنەلىتكەياد،ۋنەريۇنىزوسءىدزىڭامىعادنىسىلانيجۋرىدلىمۇجەنىسەيبراتۋنەريۇنىحيراتايتراپڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب__

ىسىشۋلوشڭىنىتەزاگقىلاح□
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تارياقتاناسرۇن:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

)ەتتەب-1ىساب(
»ىدەلەكناتقىلىدمىياپاراققىلىلۇ«

ىدنىبيا ناتو«ـ انىرادنامراھاقـ تەمرۇقــ »ـ
ساب،پىلىرەتوكــىنۇءــاكيزۋم يجۋشــــــــ
نانىنروڭيپنيجيش پىرۇتـــــ قىليســـ ۋلاـــ
ڭىنىرىعۇت نادۋتلىرانەتكىليەدەك،پىلەكانىدلاـ
لاماق كىتتەكەلمەمڭىدۋلاـ ڭىنىعاتاـىسىگلۇـ ـ
ەنىرەلرەگەي رىبءــ نەدرىب-ـ ،كىلاۋك،لادەمـ ــ
.ىدنىسۇاتقاتقىليس

ىنادۋاناشۋىسالاقڭيچڭۇچ،نيلڭايشۋام
نايشۋج ڭاۋجايشــىلىۋاــ ىعاتسىقـ ايتراپـــ ــ
.ىيجۋشڭىنىساكيەچاي

لىزىقلو ەگمەلىكـ قاياــ پوك،پىسابـ ــ
ڭىنىراناج نىماداقادنىدلاـ قىنـ پاتساتـ سابـ
ىدرابــانىدلاڭىديجۋش ەدنىزەك.ـ ەناجلوـ ــ
اماشناق»ۋرۇت-پىرۇجء«نەنىنوجرالىعاتقاتسىق
ىتتاقاشام ىدلوبـــ ىشزىڭەسەدـ ،لىج7.ــ 8ـ
لو،رتەموليك قاتسىقــ نىرادنىعرۇتــ پاتسابـ ـ
،ىدلاسپاشاق»نىلوجناپسا«نادزۇقـامالاج
ناتقاتسىق،ىلوجۋنىپلاتىراءىلوجرىموءلۇب
اقترىس پىعىشـــ نەگەمروكــ ڭىدراتسادلىۋاـــ ـ
!ىدەىعانايتڭىنىتىمۇء

ىدۋات« رىبءــ قاساشاقـىچــ رىبءـــ ـىچـ
ىدلوج،ىدەيەڭەك رىبءــ ڭاجـ قاسلاسـ رىبءـ
ڭاج زىبء،ىدارازۇـ قاپرۇـىسوـ 10رادماداـ
كەسكەشاپاجلىج10،پىتراتكىليەدەكلىج
زوسء،ەت ىسەلەك،قوجــ اققاپرۇــــ ىسقاجــ ــ
سىمرۇت زىمىۋتاراجــ كەرەكــ ساب.»ـ يجۋشـ
اتسىلانيج تاتيســــ نەكتەــ ۋامـ ڭىننيلڭايشـ ــ
انىراتسادلىۋا ناقتياـــــ لۇبــ ىزوسءــ لادءــ
.ىدەىترەسسامىنياڭىدرەتسينۋمموك

ياب ىكشى،ڭىيڭيجـ لۇعڭومــ ىلايمونوتۆاـ
نىچروحـىنويار نۇرابـ نۇراعـ ـىلىۋاتنودـ
لۇعڭوم كىلىشەتسەكـ پىساكـ نىسالاسـ ىيانراـ
.ىعىتسابڭىنىساپپۋرگۋتەلىرەگلى

پەديالىب،پىعاتلادەمناعويجۋشساب
ىدرىسپات زىسكىدزۇـەتتەمزىق«:ــ ،پىنىشلۇقـ ـ
ىسقاج رەدزىڭەتسىـــ ناعارىقراج،»!ــ لادەمـــ ـ
،ىتسۇتءەگەتسەكىگەدنىمىيكقىتتلۇلۇعڭوم
رىبءلو قوشـ ارىپلۇقـ ناعلىشاـ ىلۇگنادۋمـ
نىتالوب ادلىج5.ــ ىشنىرىبءـ كىلىشەتسەكــ ــــ
نەنىترىكاش ڭىم20ـ ـەگرەكتەمزىقـىشەتسەكـ
ىگەتكەرىڭوت،نىيەد نەپقىدنىقاجىنوراتسادلىۋاــ
.ىداتاپەد»زاتسۇياب«

ادناشاقـانىعايا قىشلابـ پىسىباجـ نىتەرۇجـ
تراق روسسەفورپـ يۇييلـ يشناشـ يۇشاجـ ـ
ڭىنىنادۋا نىسالاسپىساكىعالۇقۋارىڭاسشاعاـ
انىۋتىماد ىتسەتكەموكــ لادەم.ــــ ،ەدنەگلىرەبـ ــ
سابلو پىرۇتادنىدلاڭىديجۋشـــ نىسىعلاـــ ــــ
پىرىدلىبء ساب،ـ شاعاـەنەكشىك‹«ڭىديجۋشـ
نەكلۇ،ىعالۇقۋارىڭاس پىساكــ پەد›ـىسالاسـ
.ىتتياسىعلا»انىناعاقلا

ڭىدرەدزىس« -،»!ايرەنەجنينەكلۇزىڭىرالۇبـ
.پاراقيەرىسمىلۇكيجۋشسابناعوىدەد

ڭاج ناننۇي،يەميۇگـ ىسەكلوــــ ڭايجيلــ ـ
اتروىلەجەرادىراعوجرادزىقڭيپاۋحـىسالاق
پەتكەم،ىيجۋشڭىنىساكيەچايـايتراپـىبەتكەم
.ىعىتساب

قارىشـىعادلاقتاش«لو ناعادڭىمـەشەن،»ـ ـ
ڭىنالاب نەمىرۇن،پىعاجنىزوء.ىماشزىۋالابـ
اعرالاقساب قىراجــــــ ساب.ىداليســ يجۋشــ
ىتكەلەگڭود،پىيەكڭەڭيپنيجيش ـاتقىدنىروـــ
.ىدنىسۇلادەمنەپتاناتلاسناعوناعرىتو

نەسە« زىسياعلوبـ سابىدەد-،»!ـ يجۋشـ

.ناعونەمنۇڭەساب
ۋاج ىسالاقڭۇريۇجىسەكلوۋسڭايج،ۋفايـ

ڭاۋنايت ىعىشالاقـ لىۋاـىلاكيناگروڭاۋجيادــ
كىتپىساكـىعىلىشاۋراش كىتسەبلەسـ ـتارەپووكـ
.ىنەمرەتترەزڭىنىۆي

ىتكىتسىتەج،پىزاجاعالادقاتيابنىسالاقام«
اۋراش ناعلوبىدنابات»ـاعۋرىدلاقـانىرالىسابتوـ
ادلىج40لو اعنويارىعرىيابيەدىگنۇكرىبءـ
رىمات ىلرىدا،پىتراتــ ادنويارـىلۋات-ــ لىۋا«ـ
ىعىلىشاۋراش ىدرالاۋراشـىلىقراــ ڭىدۋتىيابـ »ـ
كەلەگڭود كىلىتتەلۋادـ .ىتقىشپىرۇجءنىلوجـ
يەرىسمىلۇكيجۋشسابەدزەكناعنىسۇلادەم
پىرۇت ناعوـ ىدزىڭەجيتان«:ـ قاتيابـ ـاعالادـ
.ىدرىدناتتىباشپەد-،»زىڭىدزاج

وگڭۇج،نىســايش قىدماعوقـــ رادمىلىعــ ــ
ـىسەمەكەمرەتسىىقترىسىعنىرۇبـىسايمەداكا
.ىنەمرەتترەزڭىن

پەدمەنۇىزوءلو ناعانيجــ نويلليم2ــ ـ
نانناۋي ماتساـ نىساشقاـ زاقـ ادنىپلاق-ـ سىتابـ ـ
يەدەكـىگەتكىلوب ىداتاـاعۋلىجـەگرەلرىڭوـ .ـ
نىگۇب ىتكەلەگڭودلوــ پىرىتوـاققىدنىروـــ ـ
ساب ىگەدنىسەدۋەك،ىدلەكـانىدلاڭىديجۋشـ ـ
.رۇتپىسوقكىروكانىشاشقالۇگلىزىق

لادەمەنىسەدۋەك،ەتتاسىسواشقىرياىنامء
.ىدلوبقامرۇتياتقاتلاقنانىنرولوادناعلىعات
،پىيەكڭە،پىعاقنىرىقانانىعىيڭىنويجۋشساب
.ىدنىسۇپادلوقسوقناعوىتكىلاۋك

....
ڭىتپوك« نەمىشۇكـــ نەگلەتسىــــ ،سىءــ
ـاساراپڭىتپوك؛ىدياميوقيەپتەجەكسىڭەج
نەمىت نەگلەتسىــ اقسىبات،سىمۇجــ يەپتەجــ ـ
ىدياميوق الىرىياقـاعلوجـىسو.»ـ ،ادناعاراقـ ـ
زىسناس زىسناس،ماداــ رىعوشـ نەنىگىلرىبلەـ ـ
لاماق رىبء،پىزىعرۇتـ ڭىتتەكەلمەمرىبء،ڭىتتلۇـ
.ىتسىيۇپىلوبىشۇكيەگەلەت

لاماقنادۋتلىرانەتكىليەدەك«ۆيتكەللوك10
كىتتەكەلمەمڭىدۋلا ەيانىعاتاقڭاد»ـىسىگلۇـ
ىدلوب سەرۇك.ـ پاساجـ ىدرىدعاتكىليەدەكـ
ڭىدرالو،ىتترەگزو يالات-يالاتادـىساياكيحـ
:ادۋرىدناتتىباشەناجەدۋرىدنەلرەساىدرادمادا

يەبىح نامروـىلانيشامـابناحياسـىسەكلوـ
يۇحنا،ىڭالا ىشاۋحىنادۋاياجنيجىسەكلوــ
وگڭۇج،ىعاتسىقناۋ-ادـىلىۋا كىتسينۋمموكـ
ىسايتراپ نايجۋفـــ ڭينۋوشـىسەكلوـ ـىنادۋاـ
ڭادايش يشڭايج،ىتەتيموكقىدلىۋاـ ـىسەكلوــ
ڭيپەيـىسالاقنيجيۇر نانۋح،ىلىۋاـ ىسەكلوـ
ناتاۋح ڭۇلڭاۋشـىنادۋاـ ڭۇدابىشـىعىشالاقـ ـ
ـوتۆاۋزيناشڭايلىسەكلوناۋچىس،ىعاتسىق
ىلايمون ىسىلبوــ ەۋجۋاجــ ـىحاچناسـىنادۋاـ
تەكەلمەم،ىعاتسىقـىحناسـىعىشالاق رتكەلەــ ـ
ـسەتكىرەسىتكەشىتاۋقرتكەلەڭازيشىروت
ىگىت نىعىلىشاۋراشلىۋاــ نەمرتكەلەـ ۋادماقـ ـ
سىمۇج يشناش،ىمىلوبءــ ىديۇسـىسەكلوـــ ـ
نايبايجڭاجـىنادۋا ىعىشالاقــ ۋايچايجۋاحــ ــ
ياحڭيچ،ىعاتسىق ڭۇدياحـىسەكلوــ ـىسالاقـ
ىعىشالاقىشۋىنادۋاـىلايمونوتۆاۋزۋتۋجۋح
نايناب ايشڭين،ىعاتسىقــ ۋزيۇحــ ـىلايمونوتۆاـ
.ىعىشالاقڭيننيمىنادۋاڭينڭۇيىنويار

ڭۇدابىش نانىعاتسىقـ نەگلەكـ ڭۇتنيجـىشـ
ساب ىعاتىديجۋشـ ىدروكــ ساب«:ـ يجۋشـ
زىستەمەلاس نەم،ەبــــ ڭۇدابىشــ نانىعاتسىقـ ـ
.»نىمڭۇتنيجىشنەگلەك

نىمەلىب،ايء« لىجـاشناقـەگزىڭىنەگەتسى.ــ ـ
»؟ىدلوب

لىج8« ىدلوبـ ڭۇدابىش.ـ ڭىنىعاتسىقــ ــــ
ڭىدزىسء،رىتاجپىتوءىسقاجرىزاقـىساراقۇب
.»ەدۋتۇكىدزىڭىۋروكپىرابىعات

،ىدايوقىمەنۇنىعاتسىقڭۇدابىشادراباح«
نەم ىمەنۇـ يارو،نىمەروكــ اسلوبــ پىرابــ ـ
.»نىمەسىروكنەپكىلىشپوك

پىلوبـىشنىنو __ىناعلوبەياققڭادىسوـ
ڭيپنيجيشيجۋشسابەدنىزەك.ـىعىشالاقڭيننيم
ىدرەجـىسو قاعرۇق«ـ ڭارياقـ نىتلاـ اعڭارياقـ
ىدالانيا ناعادمىرىجۇتپەد»ـ نىتالوبـــ رىزاقلا.ــ ـ
قىشالاق.ىدراسقاجنىياسناعرابسىمرۇتـىعادنو
ڭىنىموكتراپ ەدنەگلەكانىدلانىۋڭاجـىيجۋشـ
ـساعلاجيەبزۇ«:ناعوڭيپنيجيشيجۋشساب
.ىدەد-،»!رادزىڭىتاراقتلاجىدلە،پىرىت

كىيبڭەرالو« نادۋاتــ ڭە،پىساـ نىيقـ ـ
ىدلوج ڭە،پسابـ تەشـ ياعلاش-ـ ـاققاتسىقـ
ڭە،پىراب يەدەكـ ادنىسابتوـ ياق،ناقتاجــ ـــ
رەج تەجاقـ سەرۇكپىرابادنوسرالو،ەستەـ
ىدرەليەدەكڭيپنيجيشيجۋشساب.»ىداساج
ۋەدلەمەيۇس ڭىنىرالرداكـ نىسەمىگڭاـ ەنەرىبەتـ
.ىدادناياب

زىساير ياتتالوب،رادناجــ .ـەيـاققىلراسياقــ
لاماقنادۋتلىرانەتكىليەدەكىلاپاجـاساـىسو
،ادنىساقياشۋلا ماتسانەد1800ــــ سادلوجـ ـ
ىدرەليەدەك ۋەدلەمەيۇسـ تەمزىقـ ادنىرادنىروـ
نابرۇق ىدلوبـ اعراتسادلىۋاـىعادنىياڭامرالو.ـ
نەگەد قىتسىـ ـەدلىڭوك،ڭىنىگىلىشنەپسىيۇسـ
ـكىلىشرەكپاۋاجناعالاقرا،ڭىنىمىنەسـىگەدنىر
ڭىنىرەت اڭاج،پىزاجاعالادقاتيابنىعىلراسياقـ
ڭىنىرەتسينۋمموكـوگڭۇجـىگەدرىۋاد يناحۋرـ ـ
.ىتتانرونىشىكترەكسە

ـيەدەك«:ەنەرىبەتڭيپنيجيشيجۋشساب
نەتكىل ەدنىتسۇتەمزىقادۋلالاماقنادۋتلىراـ
نابرۇق ڭىدرادناعلوبــ نەمـىگەبڭەــ ـىسەلۇـ
اتحيرات ايتراپ،ىدالاقــ نەمــ قىلاحـ ىدرالوـ
.ىدەد-،»!ىدياپتىمۇاكيلبۋپسەر!ىدياپتىمۇ

ناعلىعوسقازۇ ،ەدنىشىىنۇءقالاپاشلوقـ
ىسەكاڭىدۋيشنىۋڭاۋح ەيجڭۇجڭاۋحـــــ ــــ
سىلانيج ادنىلازـ ـلىۋا.ىتتەدلوكنىساجزوكـ
ىدراتساد پاتسابـ نادامالاج«ـ »ناعاشاقلوجـ
ۋام نيلڭايشـ لوجـ ۋلاسـ نىشۇءـ نادامالاجـ ــ
پالۇق نەكتەكـ نىراتسالرىۋابـ ،پىلاـەكسەـ ـ
.ىتپاجنىرىڭوءىساجزوك

.انيتراكىدناجڭەلۇب،ىسابتونەمناتو
»نىيقڭەۋەمرەبىجنادلوقىتسىڭەج«
نەكترىگۇجيو،ىدەزىكتەجاقسىلاقىلىدنابات
.ىدەتەجاقسىباتڭىت

ۋاتقادام،ۋالىدنىتىروق ادنىسىلانيجۋاليس-ــــ ـ
ساب ڭەرەتڭيپنيجيشيجۋشــ نەپسالىقىـ :ــ
ەكسىڭەج« ۋتەجــــ نىيقـ ىتسىڭەج،سەمەـ ــــ
.ىدەد-،»نىيقڭەۋەمرەبىجنادلوق

لوج پاتساتماداقنانڭىتنىگۇبلا،سىلاـ
زىمرىتو نەتكىليەدەكلو.ـ ىگنىيەكنانناقتلىراـ
رالۋرىتسالانرو ەدنىنوجـــ پوكــ پىناعلوتـ ،ـــ
نىگىتسىتەجۋلالاماقنادۋتلىرانەتكىليەدەك
ىدۋتيەڭەك،ىدۋەدمەكەب ىتقاتسىق-لىۋاــــ ــ
پالاتىدۋرىتساتشۇىدمىنوءنەمۋرىدنەدلۇگ
يالاعاداقتەررىبءىعاتيجۋشساب.ـىتتە
پىرىسپات نەتكىليەدەك«:ــ كىليەدەك،پىلىراــ ــ
نىعاپلاق پىلاـ ۋاتساتـ ،سەمەەبموكـىعڭوسـ
اتياق اڭاجــ اڭاج،ڭىتسىمرۇتــ ڭىتسەرۇكـــــ ــ
.ىدەد-،»ىساماتساب

تىقاۋ ىۋنەدلۇگڭىنىتلۇاۋحڭۇجەدنىشوكـ
ىدنىس نىشالۇقسىءـىلۇـ ڭەكــ ،پىياجـ ــ

نەتكىليەدەك ىتقاتسىق-لىۋانادۋتلىراــــــ ـــــ
ەگۋرىدنەدلۇگ ياپپاج،نىيەدـــ كەلەگڭودــــ ــ
كىتسيلايستوسياپپاجنادۋتانروماعوقىتتەلۋاد
ناعنادنامازىسو تەكەلمەمـ نىيەدـاعۋرۇقـ راءـ
.ىدلىسابقىن،پىسالۇەنىرىب-رىبءماداق

نەتكىليەدەك« نىزىگەنۋتلىراـــ مىلرۇعاناــ ــ
نىگىلىدمىنو،مەكەب مىلرۇعاناــــ ىدنايابــ ۋتەـ
كەرەك ساب،»ــ ناعىسوڭيپنيجيشيجۋشــ ــ
رىبراءـىتسىنالياب :ىدالابوجزىسكىتلۇمىتسىءـ
ياڭو« اتياقـ نىتەسەليەدەك،نىتەسەليەدەكــ ــــ
ىدۋالاعاداقـىتقىلاح ۋتيەشۇكـ نەتكىليەدەك«،»ـ
ناعلىرا ڭىدرەلرىڭوـ پىساكـ نىرالالاسـ قازۇـ
تىقاۋ ۋرىدلىتەجـ سىنوق«،»ۋادلوقىنوەناجـ
پالاڭاج ىدرەليەدەكــ ۋەدلەمەيۇســ ـاشنىيوبــ
نەگلىرىشوك ىدۋەدلەمەيۇسـىگنىيەكـاعاراقۇبـ
يادىعاديو ۋزىگرۇجـ نەتكىليەدەك«،»ـ ناعلىراـ ـ
...كەرەك»ۋەبەج،ۋەمەدىدرادنادۋا

ساب ەدنىزەكيجۋشـ يالىبـ نەگەدـ لۇب:ـ
نەمـىتسىء ۋعاقـەگەشـ اتياق-اتياقنەمىحۋرـ
مىۋرەگي ،قىلىدمادىشىعادۋعاقەگەش.كەرەكـ
يادنوس اققىدنىشقا-ــ ىتقان،پىنىگۇجـــ ـــــــ
پادنىش،ڭىدۋەتسى ىدراتقىدنىيق،پىسىرىكــ ــــ
ڭىدۋادناقلات ىرۇتسادءـاشاماتــ ساب.ـ يجۋشـ
ـىتەتيموكقىلاتروايتراپاتسىلانيجڭيپنيجيش
ڭىن نەتكىليەدەكــ لاماقنادۋتلىراــــــ ۋلاــــ
نىگىتسىتەج ڭىدۋەدمەكەبــ ىعڭوســ ۋالاعابــ ـ
نىرەتتەمزىق ەدنىزەكرەدــــ ،پىرىتسادمىيۇـ ــ
راء،پىتەتسىرو ەناجڭىدرادموكتراپىلەجەرادـ
ۋلالاماقنادۋتلىرانەتكىليەدەكڭىدرەتتەمىكۇ
نىرەتكىتسىتەج ۋەدمەكەبــ نىگىلىشرەكپاۋاجــ ــ
ۋسەليەدەكاتياقىدمەلوك،پىرىدنالىتقان،پىتياتاق
ڭىنىۋاملىۋت نىگەشـىگنەموتـ ىدۋاتقاسلىتابـ
.ىدالايراجنىعىدناعراعيۇ

ىتكەياد ۋلوبــ وگڭۇجـ ڭىنىرەتسينۋمموكــ ـ
رالو،ىتەيساق رىبءـ ساتۇتـ تاساياسىدمىتۇـ
تەمزىق،نىسەيۇج نىسەيۇجمىزۇتء،نىسەيۇجــ
ىتكىليەدەك،پىتانرو نەمىلوجاشوگڭۇجڭىدۋتيازاــ
ەككىليەدەك،پىرۇجء اشوگڭۇجڭىدۋرۇتىسراقــ
.ىدرىتساتپىلاقنىسايرازانىگەتكىلەشكەرە

رىبراء ڭىنىشۋسانىتاقــ ىرەساكىدنىزوـــــ ـ
ىدالوب ادنىرازانڭىدرالو.ـ ايتراپلىزىقترانـ
نۇك،ىۋت ىدرەليەدەكناعالىقپاشيەمەدنۇتء-ـ
،پىرىدنالرىعوشىتشۇك،ىرالرداكۋەدلەمەيۇس
ڭىتكىلوبسىتابسىعىشنىتارىدنىتسىءىرىء
ىدرەليەدەك ...ىمزيناحەمۋسەبلەسۋەدلەمەيۇسـ
ناس ناعادڭىمـ رەلرەساـ مارات-مارات،پىسىعوتـ
رادنىعا پىلىسوقـ نەتكىليەدەك،پىعايالۋتــ ــ
لاماقنادۋتلىرا ىدنۇقڭىدۋلاـــ نىعىليابــ ــــ
.ىدادموسەگرىب

ساب يالىبڭيپنيجيشيجۋشـ ـاسابپەدـ
:ىدەتپىراد

ڭىنايتراپ« انىعىلىشسابــ ىدناباتــ ،پىلوبـ ـ
نەتكىليەدەك لاماقنادۋتلىراـ ىدنەمراپـاعۋلاـ
؛»كىدەلرىزاكىدلىپەكقىدمىيۇەناجيساياس

ىتقىلاح« نەكتەكەزوــــ انىسايەديۋمادـ ـــ
ىدنابات ەگرىب،پىلوبـ يامىجلۇبنەمىلوجۋيابـ
؛»كىدرۇج

زىمىلە« كىتسيلايستوسـ ڭىنىمىزۇتءـ ىتشۇكـ
ىرىء،پىرىدنالرىعوش يساياسنىتارىدنىتسىءـ
نىعىلىدلازبا ەگۋرىدنەلەلۋاســ ىدناباتــ ،پىلوبـ ـ
-كىرەقاتروڭىدۋلالاماقنادۋتلىرانەتكىليەدەك
؛»قىدرىتساتپىلاقنىتەكەراقاترو،نىرەگىج

نەتكىليەدەك« ىپلاجۋتلىرالادء-ـەملادـــ ــ
ىدناباتـانىسابوج ۋماد،پىلوبـ ىلىقراىسىداءـ

؛»قىداتسالانىنىكروتپۇتءڭىتكىليەدەك
ڭىلاق« يەدەكـ ڭىنمىۋاقـ ،نىگىلىدنەسلەبـ ـ
ىدناباتاعۋرىدلىمۇجنىعىدزاپماساج،نىعىلىتقىرى
ىشۋاعزوقىكشىڭىدۋتلىرانەتكىليەدەك،پىلوب
؛»قىتتالۋاقنىشۇك

رىبء« نەپتەينـ شۇكـ پىساتقامىتنى،ۋرىتكىرىبـ
ىدناباتاعۋتاتقاقسانىلارومءاشاماتۋسەتكەموكارازوء
ساتۇت،پىلوب ادماعوقـــ ـاعرادناعلاقـاتقىلىشنىيقـ
؛»قىدرىتساتپىلاقيارۋيوقنىتەسەتكەموك

پادنىش،ەگۋەتسىىتقان،پىنىگۇجـاققىدنىش«
ىدراتقىدنىيق،پىسىرىك ىدناباتـاعۋادناقلاتــــ ـ
ىدرەليەدەك،پىلوب زىعان،ىدۋەدلەمەيۇسنىشـ
ىدرەليەدەك ىدرەليەدەك،ىدۋەدلەمەيۇســـ ــــــ
...»قىدادنىروىدۋتلىراىيانىشنەتكىليەدەك

اۋحڭۇج ڭىنىتلۇــ ەنىسەرىجەشحۋرـــ 8ــــ
قىدلىج قاقساـىنىبياـ نەتكىليەدەكـ نادۋتلىراـ
لاماق قىتقىلاحۋلاـ ـيەدەكىتقىشياـىساقياشـ
نەتكىل لاماقنادۋتلىراــ نىحۋرۋلاــ پىزاجـ ـ
پەديالىبڭيپنيجيشيجۋشساب.ىدرىدلاق
پاتا لاماقنادۋتلىرانەتكىليەدەك:ـىتتەسروكـ
نادىراعوج«ـىسەرۇكـىلۇۋلا نىيەدەگنەموتـ
رىبء يادنىرا،ۋلوبـەتتەينـ ،ۋناتتاـاقساقياشـ ـ
قىلاڭاجاشاسىروء،ۋلوبـىتقان،لادء-ـەملاد
لاماق،ۋشا پىلاـ ڭىتقىلاح،ۋڭەجىدراتقىدنىيقـ
نىتىمۇء ۋاتقاـ ىدنىس»ـ نادۋتلىرانەتكىليەدەكـ
.ىدرىتساتپىلاق،ىدادموسنىحۋرۋلالاماق

ـاتساڭىدرەتتەمكيحناقتاراقتلاجـىنەينۇد
.رىتاجىتەمەرەكڭىتحۋر،ىشۇكڭىتحۋرادنىر

ساب لىتابەدنىرەدزوسڭيپنيجيشيجۋشـ
ىدنەمراپاد ەدرۇتــ زىبء«:ـ كەتـ ڭىنايتراپـ ـ
ىدناباتـانىعىلىشساب ـستوساشوگڭۇج،پىلوبـ
مزيلاي نەتكىليەدەك،كەسرۇجيامىجلۇبنەمىلوجـ
لاماقنادۋتلىرا نىيق،ىتسىءىرىءـىتقايسۋلاـ ـ
زىسكىدزۇ،پىرىتىبء،زىسزوسء،ىتسىء ەدرۇتــــ ـ
.ىدەد-،»!زىمەتەجەكسىڭەجاڭاجنەتسىڭەج

تاعاس ڭىنى12ـ سىلانيج،ىدلىعاقـىلىبادـ
ڭىنىڭالا رالىعادنىترىس-ـىشىءـ نەكتوزىسلاياـ
كىتسەدنۇ،ىدناليو،ىدنىزەسـاتتىقاۋ ـپىلاقــ
.ىدنىپلەج،ىدرىتسات

رىيق« قىروجـ ادنىلوجـ كەتـ سەرۇكـاناقـ
راءىگەدلەلىكۇب،ايتراپلىكۇب.سىيتءۋاساج
ـىڭوتڭىنىتەتيموكقىلاتروايتراپـىقلاحتلۇ
ـمىنەس،پىساتقامىتنىزىعىتمىلرۇعاناـەنىگەر
ىدمىكەب،ىد ىگڭام،پىتياعىنـ نىتيامىجاقــ ـ
نىتياپتياقنەنىتەبناعلاەناجنەميۇكيناحۋر
سەرۇك ۋزىگرۇجـ ،پىرەگيىيانىش،نەمىسەنيەبـ
ەلىرەب،پەتسىـىتقان ،پەتسىنەپكىدلەگوشـ
ىشنىكە قىدلىج100ــ سەرۇكـ نىساناسىنـ ـ
ياراقـاعۋرىساـەگەزۇج ۋتراتاعلانەپكىلرەـ
»!كەرەك

ناعلىعوسقازۇ ۋزىقـ لوقـ قالاپاشـ ىنۇءـ
ەدنىشى سابــ نانىنروڭيپنيجيشيجۋشــ ــــ
سىلانيج،پىرۇت ڭىنىڭالاــ ىعادنىترىس-ـىشىءـ
.ىدرىدلىبءتەمرۇقپىلىيءاققىلاحناعادنويلليم

قىلاحىسوـىعاتاديا-11ـىلىج-2012
ادنىياراس سابـ قىلوگڭۇجڭىديجۋشـ ـەناجـ
كىدلەتەش ناقتياـەگرەلىشلىتـ ڭىتقىلاح«:ـ ـاشاماتـ
ڭىدزىبءـىسىنىپلاتـاقسىمرۇت »زىماناسىنسەرۇكـ
نەگەد رىبءـــ ىزوسءزىۋاـــ نىيەدــاققازۇـــ ــ
.ىداتقىراش

قىلاح نىشۇءــ اققىلاح،پەتسىـ ۋنەيۇســــ ــ
كەرەك لۇب.ـ نىماداقـ ڭەكـ ناعاتساتـ ـاڭاجـ
!رىۋادءاڭاجنىتارىدنىتسىءاناتتارياق،راپاس

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

ىساب( تەمىكۇـىعلىيب)ـەتتەب-1ــ نىتەمزىقـ ـ
ەدۋەتسىـىسقاج ڭىنڭيپنيجيشـ رىۋادءـاڭاجـ
اشوگڭۇج مزيلايستوســ نىسايەديــ ـىشكەتەجــ
اڭاج،پىتە نىڭەزەكۋمادــ اڭاج،پىتەقانايتـ
نىمىناتسۇۋماد اڭاج،پىرىدنەلىتكەيادــ ۋمادـــ
نىسانرا ەيۇج،پىرىتساتپىلاقـ ىدناباتانىساراقزوكـ
نەتتەدنى،پىلوب ۋناتقاســـ ۋەدنىگزىت-ــ نەمــ ـ
قىدماعوق،قىلاكيمونوكە نىرەتكىتسىتەجۋمادــ
ىتكىدزىسپىۋاحنەمۋماد،پىتيەڭەك،پەدمەكەب
رىبءـىسقاجەدـىتپىتء ساتۇتـ ،پالراپسوجـ
ۋرىتقىنروـىنىتلا« ىسقاجىتقىلىعڭىتنىتەمزىق»ـ
،پەتسى ىنىتلا«ـ زىساماتماقــ نىتەدنىم»ۋتەــ ـ
ياپپاج قىلوركام،پىرىدناتقانايتــ ـىتتاساياســ
يملىع قىلاكيمونوكە،پىراقتالادء-ـەملادـ ـــــ
ڭىنمىلانيا ىدمىسەليۇـ انىشلۇقنىۋلوبـاتقىلاراـ
ىكشى،پاتقاس ـايگەتارتسۋتيەڭەكىتسىنارۇسـ
ـايگەتارتساكينحەت-مىلىع،پىلوبىدناباتانىس
قىل نىگەرىتـ ىراعوج،پىتيەشۇكـ ەديەگڭەدــ ـ
اقترىس كىسەــ ڭىنماعوق،پىتيەڭەكىدۋشاـ ـــ
نىعىلىتقىنرو،نىعىلىدمىساراج ،پاتقاســـ -14«ـ
ىسقاج،اعۋاتسابـاماتسابـىسقاج»ـاققىدلىجسەب
ماداق وگڭۇج،پىتەكىدلىپەكىيانىشاعۋاتساتـ
كىتسينۋمموك 100ڭـىنىعىدناعلىرۇقـىسايتراپــ
.كەرەكۋاتقىتتۇقنەمرەلەجيتانكىدزۇنىعىدلىج

سىلىجامء ىعلىيب:ىدەتپىراداسابىدرالانىمـ
قىدماعوق،قىلاكيمونوكە ىرالاناسىنڭىدۋمادــ ـ
نەم نىرەتتەدنىمـ ادۋرىساـەگەزۇجـ نەتتەدنىـ ـ
ـماعوق،قىلاكيمونوكەنەمۋەدنىگزىت-ۋناتقاس
ىتپىتءىدۋمادقىد ىسقاجـــ رىبءــ ساتۇتـ ــ
قىلوركام،پالراپسوج ـىلىلاپسالۇڭىتتاساياســ
نىعىلىدناياب،نىعىلىتقارۇت،نىع .كەرەكۋاتقاســـ
،پىرىسوءنىساپاسڭىنىتاساياسانىزاقىدنەسلەب
نىگىلىدمىنو مىلرۇعانا،ۋرىتتراــ ىدنايابــ ۋتەـ
كەرەك زىسۋاقاادـىتقىنرو.ـ ـىتاساياسـاشقاـ
ەملاد،ىدمەكي ۋلوبىتقىيال،ىدمىسەليۇ،لادء-ـ
كەرەك ۋيوقاعنىروىعڭىدلاىدۋرىدناتسىمۇج.ـ
نىتاساياس زىسكىدزۇـ شۇك،ۋتيەشۇكـ ىتتاۋق-ـ
پىرىدنالرىعوش نىگىلىدمىنوـ ۋرىتتراـ كەرەكـ .ـ
ىدنىيۇتء يەلىرەكشىـىنامروفەرـىعادرالالاسـ ـ
قىلاڭاج،پىتەلىرەگلى پىرىتوـەنەيۇسـاعۋشاــ
ڭىناكيمونوكەـىتقان ىراعوجـ نىۋمادـىلاپاسـ
ىكشى،ۋتەلىرەگلى ىدنىسۋتيەڭەكىتسىنارۇســ
قىلايگەتارتس ،ۋلوبىدناباتەگنىيۇتـىگزىگەنـ
ىتقاتسىق-لىۋا ۋرىدنەدلۇگـــ نىسايگەتارتسـ ـــ
كىسەاقترىسەديەگڭەدىراعوج،ۋراقتاياپپاج
نادۋناتسال،ۋيوقـاعلوجىدۋشا ۋناتقاســ نەمـ
ىدۋلاسـەگنوج قىلايگولوكەـەناجـ ىتسىلىرۇقـ
ڭىتقىلاح،ۋتيەشۇك ەدنىنامنىشنىتۇق-سىرىــ

نىسىلىرۇقكىدنىزوڭىتتەمىكۇ.كەرەكۋرىتترا
ىتكىدلىشەروت،ىتقىدلىشامروف،پىتيەشۇك ـــــــــ
.كەرەكۋيت

سىلىجامء ىدرالانىمـــ پاتاــ ىتتەسروكـ :ـــ
كىتسينۋمموكـوگڭۇج« ڭىنىسايتراپـ ـىگەتتەداـ
ىراعوج پەتكەمــ قىدمىيۇـىتاسـىگزىگەنــ ـ
ىتەمزىق سىرەگزو»ـەنىسەجەرەــ ۋزىگنەـ —ـ
ڭىنڭيپنيجيش اڭاجــ اشوگڭۇجرىۋادءــــ ــــــ
مزيلايستوس نىسايەديـ ـنەلىتكەياديەلىرەكشىـ
ڭىنىسىلىرۇقايتراپـىگەدرىۋادـاڭاج،ڭىدۋرىد
نەمـىبالاتـىپلاج ڭىنايتراپىگەدرىۋاداڭاجـ
قىدمىيۇ نىنايشۋلــ ،ڭىدۋرىدنەلىتكەيادـــ ـــ
ڭىنايتراپ،ڭىدۋرىدناتقانايت ىراعوجـــــــــ ـــ
ەگرەتپەتكەم ىپلاجــــ كىتتەبــ انىعىلىشسابــ ــ
ىدنابات ۋلوبـــ نەمــ ڭىدۋتيەشۇكــىنوــ ــ
ىدزىڭام ،ىساراشــ ىراعوجــ -ۋقوـىلاپاسـ
.ەياعزىڭامىلەلەكادۋرۇقنىسەيۇجۋتراعا

سىلىجامء ىدرالانىمــــ اسابــ ىدەتپىرادــ :ـ
ڭىنايتراپ ىراعوجـ كىتتەبىپلاجـەگرەتپەتكەمـ
ناتسامىعزىمەديەتتيت،قوجزوسء،انىعىلىشساب
ىدنابات پىلوبـ ىراعوج،پىتيەشۇكىنوـەناجـ
ڭىدرەتپەتكەم ايتراپــ نىسىلىرۇقــ زىسكىدزۇــ ـ
پىتيەشۇك ـپەتكەمىراعوج،پىتراسقاجـەناجـ
ڭىدرەت ىلەجەرادىراعوجنەمىسىلىرۇقـايتراپـ

ۋتراعا-ۋقو ڭىنىرەتسىــ ڭىنىۋمادـــ ڭەرەتــ ــ
نىۋسىعوت ڭىنايتراپ،پىتەلىرەگلىـ ۋتراعا-ۋقوـ
ىتاساياس نەمـــ قىلاتروـايتراپـ ڭىنىتەتيموكـ ـ
ىلەلەك ڭىنىرالۋرىتسالانرو،ڭىنىرەدمىشەشـــ ــــ
ىراعوج ـىتكەيادەدرۇتىدمىنوءەدرەتپەتكەمـ
كىدلىپەكىيانىشانىۋلىرىدناتقانايت،ەنىۋلىرىدنەل
كىلىشرەكپاۋاجىتەمزىقايگولوەدي.كەرەكۋتە
نىمىزۇتء ڭاتاقــ ىراعوج،پىرىدناتقانايتــ ـــــ
ڭىدرەتپەتكەم ىرەتسىـايتراپــ نەمـىتەمزىقـ ـ
قىلايەدي يساياس-ـ پاتقىلوتنىنىسوقـىتەمزىقـ
پىتيەشۇك،پەتپەس ـپەتكەمىراعوج،پىرۇقــ
ڭىدرەت قىلايەديـ يساياس-ـ نىتەمزىقـ ـىسقاجـ
ڭىنايتراپ،پەتسى زاپماساجـــ ڭىنىسايرازانــ ــ
اعاناحقاباس،اققىلۋقو يو،نىۋرىكــــ اعاناس-ـ ــ
نىۋالايۇ كىتسيلايستوس،پىتەلىرەگلىـ ىتكەزوــ
نۇق نىساراقزوكـ يەلىرەكشىـ ەناجۋرىدلىتەجـ
اتتايلاماـىنو ۋەلىگياـــ كەرەكــ ىراعوج.ـ ــ
ڭىدرەتپەتكەم ڭىنىمىيۇايتراپىتاسىگزىگەنـ
ىدنىلاج نىگىدڭەشرىموـ ،پىتيەشۇكياپپاجـ
ىشۋتىقو ايتراپـىشۋقو-ـــ ڭىنىرەلەشۇمــ ــــ
دراگناۆا كىلەگەنوــ نىلورــــ يادىعاديوــ ــ
.كەرەكۋرىدنەلەلۋاس

ىلەجەرادراء:ىتتەپالاتىدرالانىمسىلىجامء
رادموكتراپ ايتراپ(ــ قىلىشسابــ ىساپپۋرگـــ )ــ

قىلاعلۇت ،پىراقتاەدنىنامنىشىتكىلىشرەكپاۋاجـ
ىراعوج ڭىدرەتپەتكەمــ ايتراپـــ ىسىلىرۇقــ ـــ
ـەگلى،ڭىدۋادلوق،ڭىدۋلوبءلىڭوكەنىتەمزىق
ـسىيۇنىشۇكنەككىرىبىدنەمراپڭىدۋتەلىر
ىراعوج،پىرىتساتپىلاق،پىرىت ڭىدرەتپەتكەمـــ ـ
ڭىنىتەمزىقـىسىلىرۇقـايتراپ ىراعوجـ ىلاپاسـ
نىسەيۇج ڭىدرەتپەتكەمىراعوج،پىرىتساتپىلاقـ
ىراعوج كىلىشكەتەجـانىۋمادـىلاپاسـ ،پىتەـ
،پىتەلىرەگلى ،اكيتەتسە،ەنەد،يو-لىقا،قالحاـ
ـستوسنەگلىتەجىتقاج-ناجنانىعاجكەبڭە
ڭىنمزيلاي ىرالىشسىلىرۇقـ نەمـ نىرالراسابزىءـ
پىلۋاب ۋرىدلىتەجــ نىتەدنىم،نىشىروبـ نىشــ ـ
ەدنىنام يادىعاديوـــ ۋرىدناتقانايتــ كەرەكـــ .ـ
ىراعوج ىرادمىيۇايتراپىتاسىگزىگەنپەتكەمـ
ڭىنىعىدناعلىرۇقىسايتراپكىتسينۋمموكـوگڭۇج

نىعىدلىج100 ايتراپ،پىتەياروىدۋاتقىتتۇقـ
نىحيرات نىسەيبراتۋنەريۇـ ،پىتەتسىروتايقۇمـ
ىتتاسقامـىگلەۋا« ىتشىروب،ۋاپتىمۇــ ـەتسەــ
ڭىنىسەيبراتقىتپىرىقاتىگزىگەن»ۋاتقاسكىرەب
نىرەتكىتسىتەج ،پىتەدڭەرەت،پەدمەكەبــــ ــــ
ڭىنڭيپنيجيش اڭاجــ اشوگڭۇجرىۋادءــــ ــــــ
مزيلايستوس نىسايەديـــ مىلرۇعاناـــ ىسقاجـــ ــ
.كەرەكىۋرىدنەلىتكەياد،ىۋنەريۇ

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

ىتشاسىلىجامءىسورۋيبيساياسىتەتيموكقىلاتروىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇج
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راباحىدزىڭام

كەبرىمورەگىج:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

قىياتانروكىرەبنىمىناتاعلۇتقاتروىتلۇاۋحڭۇج

ۋوكناح،ىنۇكـىسولادء قىتسىقىرىپاقــ
.ىدلوب

ڭايوپ ڭىدراتسىرو،رىمونء-139ىسەشوكـ
سىلىرۇق ىراسـىتتاباقشۇءـىگەدنىسىگلۇــ ـ
ىعادنىتاباقىشنىكەڭىتتاراميع،تاراميعىتسۇتء
رىبء ڭىنەملوبـ ىسەزەرەتــ ادناشاقــ كىرەبـ ـ
.ىدارۇتىلۋباج

وگڭۇج،ىنۇك-7ڭىديا-8ـىلىج-1927
كىتسينۋمموك ڭىنىسايتراپــ نانىحيراتـايتراپــ ـ
.نۇكىدزىڭامناعلانىروپىيو

ڭايج،ىنۇك-12ڭىديا-4ـىلىج-1927
ادياحڭاشـىشەيج يساياسكىتسىرەكڭوتىرەكـ
سىرەگزو ،ىداعزوقـ -7ـىگنىيەكناديا3ــ
ىنۇك-15ڭىديا ادناحۋيۋڭيجڭاۋـــــــ ــــ
كىتسينۋمموك« نادايتراپـ نىلىيوس»ڭىدۋنىلوبءـ
ىلۇ،ىتقوس سىرەكڭوتـــــ ىپلاجــ كىتتەبــ ــ
ەككىدزىستاس ىدارىشۇــ ڭىتسىرەكڭوتـىلۇ.ـ ـ
لىزىق__ـىعىلاترو ەدنۇكرىبءىدناحۋالاقـ
شىنىقروق اۋحڭۇج،پەليبــــ ىدناقـىسالادــ ـ
.ىدلاقەدنىشىيەرۇنەمنىعرىق

رىموء نەمـ ڭىنمىلوءـ رىبءـىسوـ ڭاتاقـ ـ
ڭىنىسىرەكڭوتـوگڭۇج،ادنىدلاـىعانىس يالاقـ ـ
ياراق كىتسينۋمموكوگڭۇجىگىتكەرەكۋرۇجءـ
زوسء،ىسايتراپ ەگۋشەش،قوجــــ ىتسىيتءـــ ــ
ىشۋشەش ەگەلەسامــــ ىدلانياـــــ وگڭۇج.ــ ـــ
كىتسينۋمموك ىسايتراپــ قىلاتروــ ـىتەتيموكــ
لىعۇش نىيجـ اعلا،پىشاـ نىسىلاتەبۋەلىرەگلىــ
.ىدراعيۇىدۋادنىقيا

سىلىجامء ىدالىشاـىنۇك-28ڭىديا-7ـ ـ
نەگنەلىگلەبپەد ڭىتقىلروررەتقاقارىبء،ىدەـ
نەگنوت ڭىتسانىتاق،ىرەتاقــ ـىعىدزىسيالوقــــ
نانىرادلاس سىلىجامءـ ىرەدلىكاۋـ ەلەكقىلوتـ
ىداملا ادنىڭوسڭە.ــ يۇچـــ يل،يابۋيچــ ــ

ڭاج،ناحيۋ ىشيبنىر،ايشڭۇجڭىد،يەلياتــ
ىلراتاق لىكاۋ21ــــ قىلاتروـىكتەرـىسوـ ــ
.ىتسانىتاقەكسىلىجاملىعۇشىلەجەراد

يل،ڭيپۋايشڭىد ڭىدرەلىسىكىلراتاقناحيۋـ
لوس،ادناعاراقـەنىسەمەتسە ەدزەكــ سىلىجامءـ
،ارىسء،قارىبء،ىتپىلىزىكتوـاتتاباقـىشنىكە ــ
-1980.زىسىگلەبىنەگلىزىكتوەدەملوبىسياق
ڭىد،ىلىج ڭيپۋايشــ سىلىجامءـ نەگلىزىكتوـ ـ
ەدرەجناعلىشاسىلىجامء،ادناعلارواتياقەگرەج
پىرۇت ەرىسۇتـەكسەـاتياق-ـاتياقـ ،پىلەكـ ـ
سىلىجامء ەدەملوبـىقتراـــ ناعلىشاــ ىۋلوبــ ـ
.ىدەناقتيانىگىتكەرەك

ىسانىتاقلوج،لىعۇشيادعاجەدزەكلوس«
زىسيالوق ڭىنىرەدلىكاۋسىلىجامء،ناتقىدناعلوبـ
ىۋەرىبيەك ىۋەرىبيەك،ناقيدـ پىلوبرەگادۋاسـ
پىناساج ىشراباح،پىلەكــ اقپوتــــ پىلوبءــ ــ
سىلىجامء نىرىساجـانىلازـ پاتسابـ نەگرىكـ .»ـ
زىمات-7« ىسىلىجامء»ــــ ناعلىشاـــــ رەجـــ ــ
شىكترەكسە ڭىنىمىلوبءەيبرات-تىگۇـىياراسـ
نىسەزەرەتڭىننوكلابناليلىسىشۋرىدنىسۇتء
نۇكەدزەكلوس:ىتتياىنانىمپىرۇتپاقسۇن
ىتتاق قىتسىـــ ڭىتسىلىجامء،نەمىناعلوبـ ــــــــ
قىلراب،نىشۇءـىگىدزىسپىۋاح ەزەرەتــ كىرەبـ
نەگلىتىكەب ەتسۇت.ــــ رەدلىكاۋــ نەگرۇجالاـ ــ
نىراتقىزا ناعانياق،پەجـ رىبء،پىشىءۋســــ ــ
.ىدەزىكتويالىسوىتسىلىجامءكىدنۇك

ىتسىلىجامء يۇچـــــ يل،يابۋيچــ ناحيۋـ ـ
ىداراقساب سىلىجامء.ــ ڭىتسىرەكڭوتـىلۇ«ــ »ـ
ەككىدزىستاس ڭىنىۋارىشۇـــــ نىراتقاباســــ ــــ
ڭىنايتراپ،پالىدنىتىروق تەمزىقــ نىرەتتەدنىمـ
رەج،پالىقلات نىسىرەكڭوتـــ ۋزىگرۇجـ ـەناجـ
.ىدرىدناتقارۇتنىتىعابۋاساجسىلىرەتوكـىلۋراق
ۋام ەدنىزوسڭۇدىزـ نادۇب«ـ نىيەكـ يرەكساـ

اقتايمىكا،كەرەكۋلوبءلىڭوكەشكەرەەگرەتسى
،قوجزوسء،نىگىدنىتەتەجلوقىلىقراقىتلىم
زىمىۋلىبء كەرەكـ نەگەد»ـ نىمىرىجۇتـىلىگياـ
.ىديوقاعلا

ڭىتكىسە ىسەلۋاسنۇكنەكتونانىۋالڭاسـ
زوتەنوك شاعاـــ اعالىعۇش،پىسۇتءـەگنەدەـ ــ
.رۇتپاتساب

ڭىتسىرەكڭوت قاشالوبــــ ىرىدعاتـــ ـاساــ
رىعڭىلۇب ەديۇكــــ ناعرۇتـ وگڭۇج،ەتتاســ ــــ
كىتسينۋمموك نەمـىسايتراپــ ـىقلاحـوگڭۇجـ
ناعىشوش ناعنىعاب،قوجـ ىعڭاراقرالو،قوجــ
نەتكەنۇت ىگەدنىتسۇ،پىروكـىتتىمۇءــ ناقــ ـ
نىعاد زىسسالوت،پىترۇسءـ سەرۇكـــ ـانىلوجـ
.ىتسۇتء

زىمات-7« نەنىسىلىجام»ــ نىيەكــ ـوگڭۇجـ
ىرەتسينۋمموك نەگنەلىگلەبـەتسىلىجامـ تىعابـ ـ
اراق،اشنىيوب سىرەكڭوتـەتكەنۇتــ كىيبنىۋتـ
ىدنىرەگلى،پاتسۇ ىدنىيەك-ــ -نىيجـىگزۇكـ
نىرەت امڭاۋح،ىسىلىرەتوكـ ،ىسىلىرەتوكـــ ــ
ۋوجڭاۋگ رىبءـىتقايسـىسىلىرەتوكـ ۋرىدىقـ ـ
اۋحڭۇج،ىتتەقىلىشسابەگرەتسىلىرەتوكىلۋراق
ڭىنىسالاد قىلرابـ ەدنىرەجـ ڭىتسەرۇكىلۋراقـ
ۋام.ىدالۋالـىنىقشۇ لىكاۋىتسابىدڭۇدىزـ
نەكتە ايمرالىزىقرەتسينۋمموكـىعاتپوتروزـ
نەم قاتسىق-لىۋاـ كىتسىرەكڭوتــ نىسازابـ ـ
ڭىدۋتىماد،ڭىدۋرۇق وگڭۇجـىلىقراـىتايلاماــ
اعۋلاتەبەكسىڭەجنەمۋنەدلۇگنىسىرەكڭوت
.ىتپاتپەدنىترىبنىلوجڭىدۋتەلىرەگلى

روز،پىقلوتـاناماز ىدرەتسىرەگزوـ ناتسابـ ـ
.ىدرىشەك

ادڭاتـىگنىگۇب زۇجءـ قىدلىجـ رابىحيراتـ
انىم كىتسىرەكڭوتـــ يحيراتــــ ـىگلەۋازىءــ
ڭىتترۇج ەگەمروك،ىدەلىگيانىسەنيەبـىگلەۋاـ

ناعلىيوق ،رەتشىكترەكسەينەدامماتسانەدزۇجـ
لوسرادلايرەتاميحيراتىلاعاب،رەتتەرۋسوتوف
ىگەدزەك نامازـــ ىلرەتاق،نەنىسىرەگزوــ ـــــــ
ناديادعاج شۇكـ الاسـ ناعراقتۇقـ سىرەكڭوتـ
.ىدەترەشرىسنانىحيرات

ەدنەكتو ەدلا،نىسلوبــ رىزاقــ ،نىسلوبـ ــ
ادناشاق،ناحۋ نامراھاقــ ادنو،الاقـ زىسناسـ ـ
.رابىناتساديحيراتڭىدرادنامراھاق

حيرات اعلىج-2020پەلەگڭودىگىشرەگەتـ
ىدرىك ڭىتتەدنى.ــ لىپارۇس«ـ ىزوكلىۋادــ »ـ
ادناحۋ كىرىكسۇــ لەجــ زايا،پىرىتقوســ ـــــ
ىدرۇجء لۇب.ـ ەدرەجـ -نايقىسراقەكتەدنىـ
ساقياشـىكسەك نامراھاق«ىسو،پىلىزىگرۇجـ
ناتسابنىعانىسروزىلاپاجاساڭىتحيرات»الاق
الاقلىكۇب،پىشروءانىرىتۇقتەدنى.ىدرەكتو
ناعلىباج اراقـ رىبءـەتكەنۇتـ پوتـ مىياپاراق«ـ ـ
رادنامراھاق ەدۋەك»ـ -اپاج،پىعىشاعلاپىرەكـ
ڭىدرالو،ىداپقىروقنەدرەتاق-پىۋاح،تاقاشام
.ىدياپتىمۇرىۋادءنىگىلرەقىدنامراھاق

ىتپىتء،نەم« ادنوس،كەرەكمىۋرىگۇجزەتــ
پوكـىتپىتءـاناع ڭىتسۋريۆـىتساقۋانـ ـىلۋـ
نەنىلەگڭەش پىراقتۇقــــ نىمالاقــ قىلاح«.»ــ ــ
.ىدەديالىسويۇيڭيدڭاج»ىنامراھاق

ىعڭىدلاڭىدۋناتتاىسراقەكتەدنىىعادناحۋ
ەدنىبەش نىسەنەد»نەگمەسىتەقىشلۇب«لوـ
يادڭاسقا،پىتەريۇس نەپسۋريۆ،پىسابـــــ ـــــ
نەملاجا،پىساقيا نەپتىقاۋ،پىسەدلەبـــــــ ــــــ
ناتنىينيج،پىسىراج رالرداكـىعادنىساناحاپيشــ ـ
2800پاتسابىدرەلرەكتەمزىق-ىشسىمۇجنەم
ماتسانەد ىتساقۋانــ ،پەدمە،پىراقتۇقــــ ــ
ىديەبۋح ۋاعروقـ ۋاعروقىدناحۋ،ڭىنىساقياشـ
ڭىنىساقياش ىلۋەلەەگۋزىكتەجلوقـەنىسىڭەجـ
.ىتسوقسەلۇ

نەگنەدلۇگ نەگنەدلۇگ،پىسەلىـەگرىۋادــ ــ
نىتىمۇءڭىدرىۋادء ىداتقاـ ڭاج.ـ ڭىديۇيڭيدـ
ىساعلۇت ىسراقــەكتەدنى__ــــ ڭىدۋناتتاـــ ـ
ىشنىرىبء ەدنىبەشــ ساقياشـ پاساجـ ناقتاجـ ـ
قىلراب ماعوق،ڭىنىرەلرەكتەمزىقۋەدمەـــ ـــــــ
كىتتەمۋەلا،ڭىنىرالىشقاسقىلاحـىگىدزىسپىۋاح
قامۋا ماشقىقاتروڭىدرەلىتكىرە،ڭىنىرالرداكـ
ىسىنىروك ناروب.ـــ ىدنىشاش-ـ ڭەلەـ ـىلرۇقـ
اعلااساتسۇلوقرالو،اتساقياشىسونەگەمروك
ەملاد،پەلىرەگلى ،پەدنىگزىت،پىناتقاسلادء-ـ
ڭىدرىموء ىشاملوبـ نەمىسەلۋاســ ـەكسىڭەجــ
نىتەزىكتەج پىجءـــ سىء،پىسەـ كىدنىزۇجـ ـ
ىرەتتەكەرا ىراعوجنەنىرابـىتقىلاح«ـىلىقراـ
ىدرىموء،ۋيوق نەنىرابــــ ىراعوجـــ ۋيوقــ »ـ
.ىدەلىگيانىمىناتسۇ

رىزاق زىمات-7«ـ رەجناعلىشاـىسىلىجامء»ـ
شىكترەكسە ىياراســ ـىلىگياڭەـىعادناحۋــ
كىتسىرەكڭوت ەيبراتــ انىسازابــ ىدلانياــ 26.ـ
ىعاتساج ۋاجـــ ياكـ كىتتەمۋەلاي-ـ قامۋاـ ـ
مەتكوك،ىرەكتەمزىق رىبءناعاياتـەنىسەكەرەمــ
ىسوپىترەنىسەشەش-ەكالو،ىنۇكسىلامەد
يالايسرۋكسكەـاعارا ايتراپاقاسمەكا«.ىدلەكـ
نىگۇب،ىسەشۇم پىترەاعاراىسوىيەداىنوــ
ىتحيراتىعادنىدلاڭىدلىجزۇجءۋايات.مىدلەك
اشقىريا،پىرىسۇتءـەكسە -2020ـەشەگزوــ
نادلىج نەگرەكتوناتسابڭىدلەىسو،پىتوءـ
نەمـىبازا ىعىلىشنىيق،نىسەرۇكـىسراقـ نەمـ
نىسالىعۇش مىلرۇعاناـ ىدەد»مىدنىزەسڭەرەتـ
.ي-ياكۋاج

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

لۇب مىقتلاراقـ روتـ ىسىلىجامءنايتۋگاتقامـ
شىكترەكسە ىگەدنىمىلوبەمروك-2ڭىنىياراسـ
ينەدام ڭىدرەتشىكترەكسەـ ەگزوكمىتادنىساراـ
.ىديەپتەكپىسۇتء

ىدناجرىبءاتقامروتزوتەنوكـىسواديالا«
اعاياكيح كەيتـــ ڭىنايتراپ،پىلوبـ ـىگلەۋاـــــ
ڭىنىتاسقام ايپۇقـــ ناعلىتماقىرفيســ .»ىد-ــ
نايتۋگ ىسىلىجامءـ شىكترەكسەــ ڭىنىياراســ ـ
ىسىشۋرىدنىسۇتء ۋايلـــ نۇييلـ نەكتوـىسوـ ـ
:ىدرەبپەلەمىگڭانەممىزەسڭەرەتىتسىء

ىتتىقاۋ ىعادلىج-1929ــ ڭىتسىقــ سابــ ـ
ەشكەرەيشنيمڭۇدىزۋام،كىلەرەگەشـەنىزەك
ناعرۇتـىتەتيموك رەجـ اعوپايجۋسنايتۋگ__ـ
كىتسىرەكڭوتىگەدنىرىڭولىزىقيشنيم،پىلەك
.ىدەتەكىلىشكەتەجەكسەرۇك

رىبء نىماشراناپـانىلوقلوـەتشەكـىنۇكـ
ىدرالىسابتو،پىلا ڭىناراقۇبپالاراــــــــ ــــــ
سىمرۇت،سىرىدنوء زاپسا.ىداسىعۇنىيادعاجـ
ڭاي ىگىسە،پىناجىماشڭىنىيۇءڭىنڭۇدڭۇدـ
قىشا نىناعرۇتـ ۋام،پىروكـــ ـەگيۇڭۇدىزــ
.ىدەسەلەمىگڭانەمىنوپىرىك

ەدرىڭوـىلۋات زاياقىۋسەدنىشەكڭىتسىقـ
ڭىنڭۇدڭۇدڭايڭۇدىزۋام.ىديراقىتكەيۇس
،پەسوتاناعناباستاباقرىبءاقۇجەنىگەسوت
ادزىتا سىمۇجـ ەدنەگەتسىـ ادرىبڭاجـ نىتەيكـ ـ
،پىروكنىنەكتەىعلىماجىتقىلۋساملاپىكسە
ناج نەپقىلرىشاـ زىڭىساج،ياپا:ــ پەلەدگەــ ـ
يادانىم،ىدلاق ەدنۇكقىۋســــ املاپـىسوـ ــ
ىتقىلۋس اناعــ زىڭاسلىماجــ الوبــ ؟امـ پەدـ
.ىديارۇس

ڭاي پىلۇكڭۇدڭۇدــ پىرۇتـــ ماسادىش:ـ ــ
.ىديەدىدەتەكپىتوءەدىرابءىناعلوب

ۋام سىلىرەتوك:ڭۇدىزـ ەدنىزەكـ ـەگزىسـ
ىدەميتـەپروكـىلاتقام ؟ەمـ يالاتياقپەد-ـ ـ
.ىديارۇس

ڭاي مىلۇ،ىديتء:ۋەرەدڭۇدڭۇدـ لىزىقـ ـ
،ىتتەكاعۋراقتاتەدنىمپىسەلىاعرالىشۋاعروق
.ىدەدمىدرەبناعوسىدمەپروكنەم

ىنۇم نەگىتسەــ ۋامــ پىنەلرەساڭۇدىزـ :ـ

رىزاق،ياپا ،ىلاپاجىلاءزىمىسىمرۇتڭىدزىبءـ
نەپكىلىشنەپسىيۇسۋزىقيادنىسورەدزىساديالا
لىزىق ،رادزىسرىتوپىتەسروكۋادلوقـاعايمراـ
ڭىدزىبء كىتسىرەكڭوتـ ،قوجزوسء،زىمىسىءـ
.ىدەد!ىدەتەجاقسىبات

نىزوسء ناقتاتقاياـ ۋامـــ ڭىنىزوءڭۇدىزـ ـ
زىعلاجىگەدنىگەسوت،پىتياقسىعىساەنىسەملوب
نۇجء نىلايداءـ ڭاي،پىلاـ ەنىيۇڭىنڭۇدڭۇدــ
اتياق نۇجء،پىلاروــ ىدلايداءــ ڭىنوـ ـانىلوقـ
پىتاتسۇ يالىبــ انىم:ىدەدـ نۇجءــ لايداءـ ـ
اديالاق پىتىۋسنۇك،ىلىجناتقىلۋسـاملاپـاناـ
اعزىڭىعىلۋاسنەد،ىتتەك لىڭوكــــ زىڭىنەگلوبــ ـ
!ىدزىڭامنەنىراب

ڭاي پىنەلرەساڭۇدڭۇدــ ەنىزوكـــ ساجــ ـ
.ىدالا

راتسادلوجـىگەدنىتەتيموكـەشكەرەيشنيم ـ
،ىدەنەلرەساىتتاقڭوسنەگلىبىتسىءـىسو
ۋام ڭىنڭۇدىزـ پىناتساقۋانـىلاءـ نىنەگرۇجـ ـ
ناعو،پىرەكسە پىتاسەپروكاتقامروتاڭاجــ
.ىدەرەبپىلا

پوك يەپتوــ ۋامــ نادوپايجۋسڭۇدىزــ ـــ
ىعڭىدلا،پىلارواتياقاعايمرا-4لىزىق،پىتەك
پەش تەتيموكـ نادراناتتا،ىداراقسابنىتەمزىقـ
نىرۇب ەنىتەتيموكەشكەرەيشنيمىنەپروكروتـ
.ىدەتەكپىرىدلاق

لوس روتـ نىيەدـەگنىگۇبـىنۇكـەپروكـ ـ
ىكسە،ىلۋاتقاس ،نەمىنەگەپتىبلىتءەگەينۇدــ
ڭىنىرەتسينۋمموكـوگڭۇج قىلاحـ نەمىساراقۇبـ
زىسايرـىعادارا ،پىلوباۋكەنىگىلىشنەپسىيۇسـ
ڭىنايتراپ اققىلاحــ نەگەدــ نىتاسقامـىگلەۋاـ ـ
ناعادزىسناس،پەلىگيا ىدرالىشۋالايسرۋكسكەـــ ـ
.ەدۋرىدنەلرەسا

روت .ناعلوبىلىج-1929ىسەمىگڭاەپروكـ
لوس ڭىنىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇجەدزەكـ
ىرابەنـانىناعلىرۇق ايمرا،لىج8ـ ـانىناعلىرۇقــ
اناعىدنە لىجقا-ــىكەـــ ىلاء،ناعلوبــ ـــ
ڭىنىسىرەكڭوتوگڭۇج،ناعاميوقاتاقـىساناعۇب
راعىش ەدنىنوجـىلوجــ نەپتاقاشامـ سىنەدزىـ ـ
.ىدەناقتاجپاساج

لوس« ەدزەكـــ ڭىديادعاجــ نەمىۋمادــ ــ
سىرەكڭوت ڭىنىنىسوقــ زىسكىدزۇــ ـانىۋياروزـ
لىزىق،ياس ادايمراــــ يرەكساـ نامءـەكسىـ ـ
اعيساياس،پىرەب ىديارۇقمەنــ كىتتيدناب،ۋاراقـ
قىلراتەلورپيەبىتقايسمزيراتيليمەناجـايەدي
ۋالازات،پىعىشـاققىراجـايەدي نەمــ ەگۋەتتەرـ
رالرداكنايتۋگىدەد»نىتالوبجاتقۇمـاشقىريا
ڭىنىناۋيەۋش كىلىمەنۇـــ ەگرەتسىـــ ىتپاۋاجــ ــ
.يۇحناحڭىزىعىتسابراسابنىرو

نادوپايجۋس رىبءڭۇدىزۋامڭوسناعناتتاـ
ىدزىڭامـىكتەر ڭىننىيجـ قىدنىيادـ ەنىتەمزىقـ
ىدەسىرىك لۇب.ــ ىلىج-1929ـ ڭىديا-12ــ
ادنىڭوس ادنايتۋگيشنيمـ ناعلىشاـ -4لىزىقـ
ايتراپـايمرا ينعاي،ىياتلىرۇق-9ــ اقحيراتــــ ــ
.ىدەىسىلىجامءنايتۋگناعلىزاج

نايتۋگ ىسىلىجامءـ ايتراپــ نەمــ قىلاحـ ـ
ىتتەسروكسىلاتەبسىرۇدانىسىلىرۇقـىسايمرا
قىلراتەلورپ__ يساياسقىلراتەلورپنەمايەديـ
ايتراپ ەناجــ قىلاحــ نىسايمراــ ينعاي،ۋرۇقـ ــ
ىنايتراپ« قىلايەديــ ناتقاجــ ىنايمرا،ۋرۇقــ ــ
.»ۋرۇقناتقاجيساياس

نايتۋگ« ىسىلىجامءـ ايتراپــ نەمــ قىلاحـ ـ
ڭىنىسايمرا رىموءـــ ىۋرۇسءـ نەمـ پىرۇقـ -ـ
انىۋلاعوج نىتاياســـ رىبءــ ۋرىدىقـ ـىشۋشەشـ
پاۋاجـەگرەلەلەسام ،ەسەرىسا،ىدرەبـ رەدمىك‹ـ
نىشۇء سىعوسـ ۋزىگرۇجـ ىدنىس›ـ ـىلرىبۇتءـ
.يۇحناحڭىزىدەد»ىدرەبپاۋاجـەگەلەسام
ڭىنو ۋام،اشنىۋاراقــ ڭىنڭۇدىزـــــ ەدنىزەكـ ـ
يادعاج-تراشىۋنىسۇلايداءنۇجءـاعاراقۇب
ناعلوبـىتتاقاشام-ـاپاجـاشناق ايتراپ،نىياسـ ــ
ىناراقۇب ەديەكوكـاشنوســ ىناراقۇب،پاتقاسـ ــ
.ىدەرىدنىسۇتنىنىتەتەشىنەيۇس

ىعرىياب كىتتەۆوس،نويارــــ نويارــــ __ـ
ڭىننايجۋف ،ىرىبءڭىنىيادعاجەكلوـىگزىگەنـ

ناعناتقارۇتـىلىج-2012 ىلەجەرادەكلو23ـ
ىگەدنىتەمزىقۋتەدنەكرو،ۋەدلەمەيۇسىدرەليەدەك
ىعادنويارىعرىيابيەدلەگۇترادنادۋاىدنىيۇتء
نىتالوبرادنادۋا سانىتاقىرەبناتتىقاۋقازۇ.ـ
تراش ىمىلىرۇقىسالاسپىساكنەمىيادعاج-ـ

ڭىدرالىتقايس لۇب،ناتقىدناعارىشۇـەنىۋەتكەشـ ـ
ڭىنارا قىدماعوق،قىلاكيمونوكەــ ىۋمادــــــــ
.ناعلاقەجنەكىلامرىتسىلاس

ىعرىياب« كىتتەۆوس،ڭىننويارــ ڭىننويارـــ ـ
ياپپاج كەلەگڭودــ ىتتەلۋادــ ماعوقــ ۋتانروـ ـ
ادنىسىراب ەدرىبـ انىۋاملاقنادراتاقڭىنىۋەرىب-ـ
كىدلىپەكـىيانىش كەرەكۋتەـ ىدنىبياىسو،»ـ
ىعرىيابىسەكلونايجۋف،نىشۇءۋادنىروىتترەس
كىتتەۆوس،ىدنويار ىدنويارــ ـنەدلۇگياپپاجـ
.ىتتەلىرەگلىالاسشۇك،ايوقنەدىدۋرىد

نايتۋگ ىنىعرۇتڭىنىعاتسىقيدۋـىعىشالاقـ
ڭاج يۇحڭايــ ىعنىرۇبــ ەگنەكتوناديدۋ«ــ ــ
قىدلىتاب قىدلىتاباعۋادلايااديدۋ،نەمڭىنەكتەـ
ڭىسيەپتە اققاپقاتپەد»ــ ناعلانياــ ڭىنىلىۋاــ ـ
نىگۇب ەككىلىتتەلۋادكەلەگڭود،پىمادترىۋاقـ
.ىدەناعاماليومەدلۇمنىرالاتەب

لىزىق ىتتاحاياسـ ۋالاعلۇتــ ىلىقراــ يدۋــ
كىتسەتكىرەس ،پىزىگنەـ لىزىق«ـ نىعاشـايمراـ
نىعىشالاق نايتۋگ،پىرۇق»ـ لىزىقــ ۋەلەيبراتـ ـ
لىزىقـەناج تاحاياسـ نەگلىتيەڭەكڭىنىبىساكـ
ڭىدلىجنەكتوكەت،ىدلانياانىناسىنىدزىڭام
نانڭىم23ەدنىزو ەگۋنىزەستەر-ماداقىتراـ
.ىدلەك

نايتۋگ ڭىنىعىشالاقـ ىعىتسابــ ناۋجاۋحــ
يالىب رىتلىب:ىدەدـ تەكەلمەمـ ،ىسەكەرەمـ ـ
ۋيچڭۇج قىۋجاعڭىم100ەدنىزەكىسەكەرەمـ
ىشتاحاياس لىزىقــ ىدلەكـاعنايتۋگـ نەكتو.ـ ـ
ساتۇتـىلىج -ماداقىتراناننويلليم3ادلىجـ
1062اتاراقاقترىس،پادلىباقـىشتاحاياستەر
پىشا)تەر(سالكتەر ڭىم98ـــ ىدماداــ
نەنىسىرىكقىلىپلاجتاحاياس،پەلەيبرات)تەر(
.ىدزىگرىكناۋينويلليم500درايلليمرىبء

ادڭاتـىگنىگۇب ڭاحڭاشيشنيمـ ڭىننايتۋگـ ـ
ازات نىناجماداـىساۋاـ ادۋات،پەلوبـاقتاحارـ ـ
نامرو رىدلومء،پىلاقياجـ قالۇبــ يالرىعڭىسـ ـ
.ىدلەكاۋماداڭاجايگولوكەاشامات.ىتقا

ادنايتۋگ پوكـ لىجـ ىڭالاسىگەـەشكەرەـ
نەمىتاراجيت ناقسىلانياــ يۇشـ ڭىفوگـ يالىبـ ـ
ڭىننايتۋگ«:ىدەد قىلايگولوكەـــ ىساتروـــــ ــ

نەككە،اشامات ڭىدرەتكەديج-سىمەج،سىنوكوكـ
ىساعاب،ناعابناتسال،ازات،ىسقاجـىساپاس اتروـ
نەپپەسە ىگەتتەداــ رازابــ نانىساعابـ 50％ــ
.»تابمىق

ڭىننايجۋفـىلىج-2020 ،ىنويارىعرىيابـ
كىتتەۆوس ىنويارـــ نەتكىليەدەكــ ،پىلىراـــ ـ
كەلەگڭود ىتتاپيسىشۋشەشادۋلىتمۇەكتەلۋادـ
اقسىبات لوقـــ ىدزىكتەجـ ىگرىزاق:ــ مەشلوــ ـ
،پىلىزىعرۇتۆيحراـىعاتقاتسىق-لىۋاـاشنىيوب
ناعلىرىدنالاكچتراك ڭىم452ـ يەدەكـ قىلاحـ
نەتكىليەدەك يەدلەگۇتــــ ىعرىياب،ىدلىراــ ـــ
ىپلاجسىرىدنوءڭىننوياركىتتەۆوس،ڭىننويار
مىنوء قىدنىسابناجڭىدرالاۋراشنەمـىنۇقـ
قانـىعادلوق ڭىنىسىرىكـ پوكـىنىقراقۋتراـ ـ
نەنىيەگڭەداشاتروڭىنەكلوساتۇتىيوبلىج
.ىتسا

نەزو،ۋات قا،نەگرەكموكـ كوكاراق،لاۋادـ
نەپشىپرەكـىشىق ناعنالاقـ ىسىلىجامءنايتۋگـ
ڭىنىترۇجـىكسە زابءـىتەبلەكـ يادنىسىعاياب-ـ
ىدرادمادا،پىلوب لاباجــ ەگۋلەكــ ىدارۋابــ .ـ
لوسەدنەدە ڭىدرادناقسانىتاقەكسىلىجامىلىجـ
پىعاجتو ناعنىلىجــ نىرەلىگلەبـ قىناـىلاءـ ـ
،ىدالوبـەگۋروك اتسىقىعادنىدلاڭىدلىج92ـ
نايتۋگ ىتشەمرەدلىكاۋناقسانىتاقـەنىسىلىجامـ
يالامۋاق وگڭۇج،پىرىتوـــ كىتسينۋمموكــــ ــ
ڭىنىسايتراپ ىشۇكسىرەكڭوتـىعادنىعىلىشسابـ
ىتقاشالوبقازۇىتقايسنىلاجىگەتشەمىددۇق
.ىدرىدنالرۇن

روت« ڭىنەپروكـ نىساياكيحـ ەكسەيالاتياقـ
ىگنىگۇب،پىلا ىنانىمىرەتسينۋمموكـوگڭۇجــ
لوجياعلاشاشناقىليەم:ىتتەجپىناتڭەرەت
نىشۇءـەن،ادـاسساب ۋاپتىمۇنىناققىشاعراپاسـ
ڭىشيچۋفىسىتسىمىقوىحيراتايتراپ.»كەرەك
يالىب ياق«:ىدەدـ ناشاق-ـ اقتىقابىتقىلاحادـ
ەگەزۇجنىۋنەدلۇگڭىتتلۇ،پەدزوكىدۋتلەنەك
ۋرىسا نەمـىتاسقامـىگلەۋاـ مەكەبـانىشىروبـ
ىدنابات ادناعلوبـ ايتراپ،اناعـ ڭىتقىلاحــ نىشـ ـ
.»ىدالوبەيانىۋادلوقنەتكەرۇج

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

الاقنامراھاقادناشاق،رەجلۇب

قىياناتتااعراپاساڭاجادنىلوجسەرۇكقىدلىج100

ىدەلىتسەىنۇءڭىتحيراتنەدرەجناعلىشاىسىلىجامء»زىمات-7«___

ىرفيسايپۇقڭىنىسىلىرۇقايتراپ.ىسىلىجامءنايتۋگ.اتقامروت
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