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اڭاج اتقىروجاڭاج يەدنىپكەاتقىروج ،پەلىرەگلىيەدنىپكە ،پەلىرەگلى

اڭاج ەدرىۋاداڭاج ەسەەدرىۋاد قىياسوقەسە قىياسوق

كىتسينۋمموكـوگڭۇج قىلاتروـىسايتراپـ ـ
،ىساعاروتءتەكەلمەم،ىيجۋشسابڭىنىتەتيموك
قىلاترو ىساعاروتءڭىنىتەتيموكرەتسىيرەكساـ
تەنرەتنيـاتقىۋجڭيپنيجيش ڭىدرالىشۋنادلوقـ
‒نىنوجرەتتەمزىقىتسىتاقانىياتلىرۇقـ20ايتراپ
رىكىپـىگەد نىراتسىنىسۇــ ۋادلىباق،ۋەتترەزـ
ەدنىنوج ىدزىڭامـ ۋاقسۇنـ پەديالىب،پىرەبـ
ايتراپىياتلىرۇقـ20ڭىنايتراپ:ىدەتپىرادـاساب
نەم ڭىتتەكەلمەمـ يساياسـ ىرىءىگەدنىرىموـ

ىتسىتاقانىياتلىرۇقكىتتەكەلمەمڭىنايتراپ.سىء
ىدرەتتەمزىق ۋانيجرىكىپەتتەنرەتنيپىتەۋاقراـ
لىكۇب ڭىتتەكەلمەمڭىنماعوقلىكۇب،ڭىنايتراپـ
،انىۋماد ڭىتتلۇـ سەڭەكـەنىۋنەدلۇگـ ،پىرەبـ
،ىرىبءڭىنىرەدلىساتىدمىنوءڭىنىۋەتلىسنوجء
‒ايتاركومەدقىلاحقىتسىرابىپلاجقاـيادنوس
ڭىنىس ىدناجـ اعلىميقىكتەرلۇب.ىۋنەلەنيەبـ
ڭىلاق رداكـ اراقۇبــ قىتسىـ نەپسالىقىـ رازانـ
ەنەسلەب،پىرادۋا ،پىسىلاستاــ نەگەتپوكــ ـ

رىكىپـىلرادنىس ىتسىتاق،ىدرەبسىنىسۇەناجـ
.كەرەكۋادلىباققىلوت،پەتترەزتايقۇمراتقاج
‒نىتىروقنىسىداءىتسىباتڭىدلىميقىكتەرىسو
نەمنايشۋلقىلاراقۇبـىعاديادعاجـاڭاج،پالىد
يادىعاديو ،پىرۇجءـ ىلرۇتءىلراتاقتەنرەتنيـ
ناتقىلاح،ەگۋلىبنىتەجاقڭىتقىلاحىلىقرارالانرا
مىلرۇعاناەنىنۇقىلاح،پىلوبرەبەشاعۋارۇسلىقا
يادىعاديو تەمرۇقانىيارقىلاح،پىرۇتءقالۇقـ
،پىتە قىلاحـ ،پىسەليۇـەنىگەلىتـ نەمايتراپـ

ڭىتتەكەلمەم نىرەتتەمزىقـىلرۇتءـ مىلرۇعاناـ ـ
.كەرەكۋەتسىيادىعاديو
ساب ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ ىعادياـ2لىيبـ
ىدزىڭام ڭىنىۋاقسۇنـ ـ20ايتراپ،ياسانىحۋرـ
ەتتەنرەتنيەدنىنوجرەتتەمزىقىتسىتاقانىياتلىرۇق
ـ5نەنىنۇكـ15ڭىدياـ4ىلىميقۋانيجرىكىپ
نىيەدـەنىنۇكـ16ڭىديا قىلاح،ىدلىتەتسىروـ
،ەنىتەزاگ ،ەنىگىتتنەگااۋحنيشـ ـويدارقىلاتروـ
‒تياسيمسەرىتساراقانىسايسناتسسابايزيۆەلەت

،رات ىتتاۋقەدۋنەريۇ”ەناجرەتتنەيلكقىتتاراپقاـ
نوتسىلۋانراەكەجـەكەجىرىعۇتۋنەريۇ“لە
‒ادڭىتنىسىنىسۇـرىكىپڭىنماعوقلىكۇب،پىشا
رازاننەنىڭەكىساراقۇبقىلاحڭىلاقاعلىميق.ىد
‒ىشۋنادلوقتەنرەتني،ىتسىلاستاەناجپىرادۋا
‒ىسۇماتسانانڭىم542نويلليم8ىپلاجنادرال
سىن ىتسىتاقانىياتلىرۇقـ20ايتراپ،پىنادلىباقـ
.ىدلىنىسۇكەيادىلادياپنىشۇءرەتتەمزىق

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

قىدنويارـىلايمونوتۆا ىتقارۇتڭىنموكتراپـ
نىرۇبنەتسۇتـىنۇكـ26ڭىدياـ6ـىتەتيموك
نەگلىتيەڭەك سىلىجامءـ ـ17ڭىدياـ6،پىشاـ
قىلاتروىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇجـىگنۇك
نىحۋرڭىنىسىلىجامءىسورۋيبيساياسىتەتيموك
ەناج سابـــ ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ وگڭۇجـ ــ
كىتسينۋمموك قىلاتروـىسايتراپــ ـىتەتيموكـ
‒نەريۇقىتپوتىكتەرـ40ڭىنىسورۋيبيساياس
نەگەليوسەدنىۋ ىدزىڭامـ ڭىنىزوسءـ نىحۋرـ ـ
،پىزىكتەج ،پىرىدنەلىتكەيادــ سابــ يجۋشـ
ڭىنڭيپنيجيش قىلاتروـ ياپپاجـىنامروفەرـ ـ
ەدنىسىلىجامىكتەرـ26ڭىنىتەتيموكۋتەدڭەرەت
ىعادۋايات،نىحۋرڭىنىزوسءىدزىڭامنەگەليوس
قىلايتامولپيدـىلەلەك ادرادلىميقـ نەگەليوسـ ـ
‒ىرەدزوسۋاقراىدزىڭام،ڭىنىرەدزوسىدزىڭام
‒ىكتەجنىحۋرڭىنىرەدزوسۋانراىدزىڭام،ڭىن
،پىرىدنەلىتكەياد،پىز ڭىننويارـىلايمونوتۆاـ ـ
،ايتراپ تەمىكۇـ يۇحناڭىنىسەمرىيۇرەدلىكاۋـ
پىرابـەنىسەكلو ەدۋرەسكەت،ەدۋنەريۇـ ۋلوبـ ـ
‒ىلىگيۋس،پادڭىتىتتەمىلامنەگلىرەبنانىلاۋحا
ىتسىتاقاعۋرۇقنىبوتۋسوقىجراقاعۋتىمادنىگ
ىدرەتتەمزىق قىدنويارىلايمونوتۆا.ـىتسادلىقاـ
ڭىنموكتراپ ـىتسىلىجامءيۇرڭيشـامـىيجۋشـ
.ىدراقساب

تروتء”:ىدەتپىراداسابىدرالانىمسىلىجامء
‒مەكەب“ىدمىنەستروتء”،پىتيەشۇك“ىدمىنات
ىنىكە”،پەد ىدۋاعروقــ ـوگڭۇج،پادنىرو“ـ
كىتسينۋمموك قىلاتروـىسايتراپــ ـىتەتيموكـ
سابەناجنىحۋرڭىنىسىلىجامءىسورۋيبيساياس
ڭىنڭيپنيجيشيجۋش كىتسينۋمموكـوگڭۇجـ ـ
ڭىنىسورۋيبيساياسىتەتيموكقىلاتروىسايتراپ
قىتپوت نەگەليوسەدنىۋنەريۇــ ىدزىڭامـــ ــ
ڭىنىزوسء ‒نەلىتكەياد،پىنەريۇتايقۇمنىحۋرـ
ساب،پىرىد ڭىنڭيپنيجيشيجۋشــ ۋالراشــ ـ
ىدزىڭامـىگەدنىنوجـىتەمزىق نىرالۋادمىيابـ

ۋالراشڭىتقىلاترو،پىرىدنەلىتكەياديەلىرەكشى
ىتەمزىق نىتىعابــ ،پىرىدنەلىتكەيادـ يساياسـ ـ
ىدۋالراش ،پىتەدڭەرەتـ ۋالراشـ6ڭىتقىلاتروـ
سىڭاـىساپپۋرگ ـۋەتتەرىدرەلەلەسامنەكتەـ
ىدۋتەزۇت يادىعاديوـ ،پەتسىـ ـىتكىلەدنۇكـ
‒ۋتەدڭەرەتىنامروفەر،پىرىتسىعوتنەپتەمزىق
نەم ،پىرىتسىعوتـ ياپپاجـىنايتراپـ ڭاتاقـ ـ
‒ىلىرۇقىنىسوقرالاقلا،پىرىتسىعوتنەمۋراقساب
‒ۋرەسكەتپالراش،ادۋالراش،پىرىتسىعوتنەمىس
ىراعوجەد نىۋادلىميقپىسەلرىبڭىننەموتنەمـ
،پىتەلىرەگلى سنانيفـ پىۋاحـ نەنىرەلرەتاقــ ـ
ىدمىنوء ،پىناتقاسـ ڭىنىبىساكسنانيف،پىيوجـ
‒يادعاجاڭاج.كەرەكۋتەلىرەگلىنىۋمادزىسۋاقا
،ىليتسـايتراپـىعاد كىتكاپـ ەناجـىسىلىرۇقـ
ىگەدنىنوجىسەرۇكۋرۇتىسراقـەگۋسەتكىرىش
ىدمىنات زىسكىدزۇــ ،پىتەدڭەرەتـ يساياسـ ـ
پىتراتء ،پىنۇسيوبڭاتاقاعاديعاقيساياسنەپـ
‒قاشىپنەپقىدلىتابنىتياراقسىرۇدـەگەلەسام
ناتسابىتقىلىدناباتيادۋتاراقەكشىنىزۇدءڭىت
قاياـ ‒زىكتەقىدلىتابەگۋسەتكىرىش،پاتقاسـ
،ىدۋەب ،ىدۋەمرەبكىدنىكمۇمـەگۋسەتكىرىشـ
‒ىدنالاعلۇترىبءىدۋامرىدلاانىيوىدۋسەتكىرىش
‒دويرەپساتۇت”،پىتەۋاقراىدۋتەلىرەگلىپىر
قىت ۋراقسابـ نەنىلىسات“ـ ‒الادياپيادىعاديوـ
،پىن تەمزىق،پىرەگي“ـىتقىلىشزاـىشۋشەش”ـ
تەمزىق،پىتياتاقنىگەشقىقۇـىگىلىشرەكپاۋاج
نىبىتراتء ،پىرىسۇتءـاعانراـ ىدۋەجەتىتقىقۇـ
،پىتيەشۇك نىسەرۇكۋرۇتىسراقەگۋسەتكىرىشـ
‒ىرۇققىلايەدي،نەمىسىلىرۇقيساياسڭىنايتراپ
‒ىلىرۇقليتس،نەمىسىلىرۇققىدمىيۇ،نەمىسىل
‒ىسىلىرۇقمىزۇتء،نەمىسىلىرۇقپىتراتء،نەمىس
نەم ،پىرىتساتقاباسـ ،پىرىتسەكياسـ ـىلرۇتءـ
ۋالىقاب نىرەتشۇكـ ىدرەتتەمزىق،ىدۋرىتكىرىبـ
‒ۋسەتكىرىشىعادالاسراء،پەبەجىدۋرىتسىعوت
پالراپسوجساتۇترىبءنىسەرۇكۋرۇتىسراقەگ

سىرۇدىتلاس،كاپىليتسمىلرۇعانا،پىتەلىرەگلى
‒اتلىرۇقـ20ايتراپ،پاتقاسىنايگولوكەيساياس
ڭىنىي نەپسىڭەجــ نىۋلىشاـ كىدنىزۇجسىءـ ـ
.كەرەكۋلاىسراقنەپتەكەرا

سىلىجامء ىدرالانىمـ پاتاـ ساب:ىتتەسروكـ
ياپپاجىنامروفەرقىلاتروڭىنڭيپنيجيشيجۋش
ۋتەدڭەرەت نەگەليوسەدنىسىلىجامڭىنىتەتيموكـ
،پىنەريۇيەلىرەكشىنىحۋرڭىنىزوسءىدزىڭام
،پىرىدنەلىتكەياد ڭىنىتەتيموكقىلاتروـايتراپـ
ياپپاجـىنامروفەر ۋتەدڭەرەتـ ،نىرەدمىشەشـ
نىرالۋرىتسالانرو ،پىرىدناتقانايتادنىپلاقـزاقـ
‒ىتساتشۇزىعىتنەمىگىدنىزۇجسىءڭىنڭايجنيش
،پىتەلىرەگلىنىسىلىرۇقتەمىكۇـىلرفيس،پىر
ىدناس،پاعروقنىگىدزىسپىۋاحتەمىلامىدناس
ڭىدرەتتەمىلام ىراعوجـ ىدمىنوءـ ،نىمىلانياـ ـ
نىۋەتسۇتاۋقاعاكيمونوكەىتقان،نىۋلىنالادياپ
؛ۋەبەج كىلىشمىكاڭىنىتەتيموكقىلاتروـايتراپـ
ۋلوبءـاعرادنويار رىبءناعناتقىلاتروـەنىتەمزىقـ
ساتۇت كىلىشمىكا،پىلوبىدناباتـانىعىلىشسابـ
ىدۋلوبءـاعرادنويار ىدۋراقسابـ ـاشنىيوبڭازـ
؛ۋتيەشۇك مىلىعـ اداكينحەتــ ڭىدۋشاقىلاڭاجـ
ڭىنڭايجنيش ىراعوجـ ناعلوبـانىۋمادـىلاپاسـ
ۋەتكەتەج نىلورـ ،پىرىدنەلىتكەنروكـ ـمىلىعـ
ۋالاعابنىرالىدنىرادـاكينحەت ،ۋتانرونىسەيۇجـ
‒ادنىروپىساكىرىعۇتۋەلوتىرىء؛ۋرىدنەدلەمەك
ۋالىقابنىر ىدۋراقسابــ كىلەيۇج،پىتيەشۇكـ
‒اتتاپاىكسەموك،نەنىرەلرەتاقـپىۋاحسنانيف
مىلىعسنانيفەناجۋەلوت،پىيوج،پىناتقاسنانىر
ۋەبەجنىۋمادزىسۋاقا،ىدمەشلوڭىنىساكينحەتـ
كەرەك ڭىتقاجـىسياقراء.ـ نىگىلىشرەكپاۋاجـ ـ
،پىرىدنالىتقان لاماقــ سىلىپرەس،ىدۋلاــ ـــ
ىدۋاساج ،پىتەدلەدەجـ ىدرالاراش،ىدرالابوجـ
،پىرىدناتقانايت ‒نەلىگلەبىعلىيبڭىدزىمىنويارـ
نەگ امروفەرـ ڭىنىرەتتەدنىمــ ،پىناتقانايتـ ـ
.كەرەكۋتەلىرەگلىنىۋتەسروككىلىدمىنو

سىلىجامء ىدرالانىمـ پاتاـ ساب:ىتتەسروكـ
‒الىشسابىرەدلەسكيربڭىنڭيپنيجيشيجۋش
ڭىنىر ۋمادكىدمەلاادنىۋسالراديدىكتەرـ14ـ
ىراعوجـىگەدنىنوج رەلىگەتكىجـ ەدنىسەڭەكـ ـ
نەگەليوس ىرەدلەسكيرب،ڭىنىزوسءىدزىڭامـ
ادۋاس ۋلىشاڭىنىرەبنىمىقلاترەلىشپىساكرەنوــ
ادنىتلاس نەگەليوسـ ىدزىڭامـ ڭىنىزوسءۋاقراـ
تناسـەناج اكيمونوكەقىلاراقىلاحگرۋبرتەپــ
نەگەليوسەدنىسىلىجامىپلاجڭىنىرەبنىمـىقلات
ىدزىڭام ‒ەريۇتايقۇمنىحۋرڭىنىزوسءۋانراـ
ايتامولپيدڭىنڭيپنيجيش،پىرىدنەلىتكەياد،پىن
نىسايەدي ،پىرىدنەلىتكەيادــ ،پىرىدناتقانايتـ ـ
ڭىتتەكەلمەم ىلەلەكايتامولپيدقىلاعلۇتـىپلاجـ
،اعۋنۇسيوبـانىيادعاج ىدناباتەگۋەتوتەمزىقـ
ۋشاكىسەكىلرىڭوكىدنىزوڭىنڭايجنيش،پىلوب
نىسايگەتارتس ڭىتتەكەلمەمـ ۋشاكىسەـاقسىتابـ
كەبىج،پىزىگنەانىۋرىتسالانروقىلاعلۇتـىپلاج
قىلاكيمونوكەـىلوج ىۋەدلەبـ نويارـىتكەزوـ
كىسەاقسىتاب،پىتەلىرەگلىىتقىلىعڭىتنىسىلىرۇق
زىسكىدزۇنىگىدڭەرەتنەمـىگىلىتسىروڭىدۋشا
‒اكەشنەمۋشاكىسەقىتقىلرۇقىكشى،پىتيەڭەك
.كەرەكۋالاعلۇتنىگىيبڭىدۋشاكىسەقىلار

سىلىجامء ىدرالانىمــ پاتاــ :ـىتتەسروكـ
ڭىننويارـىلايمونوتۆا رەدلىكاۋتەمىكۇ،ايتراپـ
‒ۋرەسكەتپىرابەنىسەكلويۇحناڭىنىسەمرىيۇ
ۋلوبەدۋنەريۇ،ەد نىرەتكىتسىتەجـ ـاعمىناتسۇـ
سىلىرۇب ،ڭىدۋتيەڭەكنىسىلەجيو،ڭىدۋاساجـ
،پىرىدلانياەنىتەكەراڭىدۋتالىراعوجـىتتەلىباق
يۇحنا ڭىنىسەكلوـ پىساكـ ڭىنىسالاسـ نىبيتـ
،پىترەگزو نىسەجەرادـ ،ۋتالىراعوجـ مىلىعـ ــ
ىلرفيس،ۋەتكەتەجىلىقراۋشاقىلاڭاجاداكينحەت
،ۋەتسۇتاۋقـاعاكيمونوكە ادۋاسـقىلىشاۋراشـ
قىزوىعادراتقاجىتقايسۋرىدنالىلاپاسنىساترو
ىرەتسىدا ،نىحۋرۋنەدزىڭىناراقۇبـرداكنەمـ
ۋەتسىـىتقان نىليتسـ تايقۇمـ ىگلۇ،پىنەريۇـ

ەناجنىنىيۇتءۋساتشۇنەمىتەمزىقڭايجنيش،پىلا
شۇك ،ۋماد،امروفەر،پىۋاتلادءنىنىيۇتءۋلاسـ
قىلىتقىنرو نىرەتتەمزىقـ يادىعاديوىتقىلىعڭىتـ
،پەتسى ڭىدۋسەتكەموكىلاماتتىعابـاعڭايجنيشـ
قىلىپلاج ،پىتالىراعوجزىسكىدزۇنىگىلىدمىنوـ
،ڭىناكيمونوكە ڭىنماعوقــ ىراعوجـ ـىلاپاسـ
‒ىرەگلىىدۋزىكتەجلوقەگەجيتانڭىتادنىۋماد
.كەرەكۋتەل

‒ۋتىمادنىگىلىگيۋسڭايجنيشىعاتسىلىجامء
ۋسوقـىجراقـاع نىگىتسەتكىرەسىتكەشىبوتـ
.ىدالىقلات،ىتسادلىقاىنابوجـىتسىتاقـاعۋرۇق
سىلىجامء ىدرالانىمـ ڭايجنيش:ىتتەسروكپاتاـ
نىگىلىگيۋس ۋرۇقنىبوتۋسوقىجراقـاعۋتىمادـ
ىگەدنىگىشنەمتەكەلمەمنىتاياسـەنىگىلىگيۋس
ۋسىعادنويارلىكۇب،ۋرىدنادناجىتكىلۇمـلام
ىۋسالانرواشنىيوبكىتسىڭەك،تىقاۋڭىنىعىلياب
ىگىلىگيۋس،ۋشەشنىسەلەسامۋاملوبـىكلەكرىب
ڭىنىرەتسى ىراعوجـ ۋتەلىرەگلىنىۋمادىلاپاسـ
نەنىنوج يشيجۋشساب.ـەيـاعزىڭامـىلەلەكـ
ڭىنڭيپنيج ،ۋراقسابۋسـ ۋتيەكروكنىرەتسىۋسـ
‒نەلىتكەيادنىرالۋادمىيابىدزىڭامـىگەدنىنوج
،پىرىدناتقانايت،پىرىد ڭىنايتراپـ تەكەلمەمـ ـ
‒ىلىشسابياپپاجاعرادنىروپىساكىگەدنىگىشنەم
ىتپوت،پىتيەشۇكىنوەناجپىلوبىدناباتـانىع
،ۋرۇق سىمۇجـ ۋزىگرۇجـ ىدرەتتەمزىقىتقايسـ
يادىعاديو ،پىرەگيـ نىروپىساكىعنامازـىسوـ
ۋشاقىلاڭاج،ۋاساجامروفەر،پىتانرونىمىزۇتء
ىلىقرا ىدۋەتكەتەجــ ،پىرىدنەلىتكەنروكـ ۋسـ
،ۋەدمەنۇ ۋرۇقنىسەيۇجۋەتتەرۋس،ۋاتقاسۋسـ
ادنىسىراب ،قىلىشاماتسابـ كىلىشكەتەجـ نىلورـ ـ
،پىرىدنەلەلۋاس تەكەلمەمــ ـىگەدنىگىشنەمــ
ناتسامىجلۇبـىتقىلىشاۋراش ،پىتياروز،پىتىمادـ
ڭايجنيش سابـىتەمزىقـ نىساناسىنـ ـەگەزۇجـ
.كەرەكۋسوقسەلۇروزمىلرۇعانااعۋرىسا

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

ىدەتپىراداسابپەديالىب،پىرەبۋاقسۇنىدزىڭامەدنىنوجۋادلىباق،ۋەتترەزنىراتسىنىسۇـرىكىپىگەدنىنوجرەتتەمزىقىتسىتاقانىياتلىرۇقـ20ايتراپڭىدرالىشۋنادلوقتەنرەتنيڭيپنيجيش

،پىلوبرەبەشاعۋارۇسلىقاناتقىلاح،ەگۋلىبنىتەجاقڭىتقىلاحىلىقرارالانراىلرۇتءىلراتاقتەنرەتني
كەرەكۋسەليۇەنىگەلىتقىلاح،پىتەتەمرۇقانىيارقىلاح،پىرۇتءقالۇقيادىعاديومىلرۇعاناەنىنۇقىلاح

ىتشاسىلىجامءنەگلىتيەڭەكىتەتيموكىتقارۇتموكتراپقىدنويارىلايمونوتۆا

ىدرىدنەلىتكەياد،ىدزىكتەجىدرالىتقايسىحۋرڭىنىسىلىجامءىسورۋيبيساياسىتەتيموكقىلاتروىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇج

ىدراقسابىتسىلىجامءيۇرڭيشام
ىتسادلىقاىدرەتتەمزىقىتسىتاقاعۋرۇقنىبوتۋسوقىجراقاعۋتىمادنىگىلىگيۋس

وگڭۇج«ىنۇكـ27ڭىدياـ6ىتەزاگقىلاح
كىتسينۋمموك ىديەتسىەن؟ەننەگەدىسايتراپـ
نەگەد ىلرىبۇتءـ كىرەبـەتسەـىنەلەسامــ ـ
ۋاتقاس نەكتەىقتيۇىتسادلوجڭيپنيجيشــــ
قىلاتروـايتراپ ڭىنىتەتيموكـ ىگەدنىشىايتراپـ
‒تەتسىروىتقىلىعڭىتنىسەيبراتۋنەريۇىلرىعوش
ەدنىنوجـىگىدنەك ۋلوشـ الاقامىلروتۆاىتتا»ـ
.ىدالايراج
‒ەتسينۋمموكوگڭۇج:ىدنىلەديالىبادالاقام
ەگنۇكىگنىگۇبپىرىتوـەنەيۇسـەگۋنەريۇىر
،ىتتەج ەككەشەلەكپىرىتوـەنەيۇسـەگۋنەريۇـ
.زىسۋادادىنىتالاتەب

نانىياتلىرۇقـ18ـايتراپ ،ىرەبـ ڭيپنيجيشـ
ىتەتيموكقىلاتروايتراپنەكتەىقتيۇىتسادلوج
‒تايلاما−ىسەيبراتنايشۋلقىلاراقۇبڭىنايتراپ
قىت ،ىلىميقـ “ۋلوبىيانىشەتشۇ،ڭاتاقەتشۇ”ـ

قىتپىرىقاتـىلۋانرا ،ۋنەريۇىنىكە”،ىسەيبراتـ
ىگلەۋا”،ىسەيبراتۋنەريۇ“ۋلوبىدمىلوتەدرىب
“ۋاتقاسكىرەبەتسەىتشىروب،ۋاپتىمۇـىتتاسقام

قىتپىرىقات ،ىسەيبراتـ نىحيراتـايتراپـ ۋنەريۇـ
ىكتەر5ـىگەدنىشىـايتراپـىتقايسـىسەيبرات
‒نىيەكـىدنىرەگلىنىسەيبراتۋنەريۇىلرىعوش
،پىرىتسالانروىد ،ىتتەتسىروــ ،ىعىدزىعىتــ ـ
‒كەنروكڭىنىگىلىدمىنو،ىگىلىتشۇكڭىنىنىپرەس

پوكادادنىحيراتايتراپقىدلىج100ىۋلوبـىت
.ىديەپسەدزەك
ساب يالىبڭيپنيجيشيجۋشــ پاتاپەدـ ـ
نانىياتلىرۇقـ18ـايتراپ”:ـىتتەسروك ،ىرەبـ ـ
زىبء ىدنىرەگلىــ ىدنىيەكــ رىبءــ ۋرىدىقـ ـ
،كىتتەتسىرونىلىميقـەيبراتـۋنەريۇـىلرىعوش
ىدزىڭامـىعادنۇم ىنايتراپلىكۇبــتاسقامـ
كىتسينۋمموكـوگڭۇج نەگەدـىسايتراپـ ؟ەنـ
ىديەتسىـەن نەگەدـ ەتسەىنەلەسامىلرىبۇتءـ
كىرەب ،اعۋاتقاسـ ڭىنايتراپـ نەپقىلاحـ ـەنەتەـ
نىسىنالياب ناتسابـ قاياــ ،ۋەلەيبراتاعۋاتقاسـ
.“ۋەتكەتەج

،پىتەۋاقراپاتقىمىنەلەسامـىلرىبۇتءـىسو
،يادعاجـاڭاج ،تەدنىمـاڭاجـ نىسـاڭاجـ ــ
تەبــەپتەبـاعراتسىياس ،پىلەكـ ـ18ايتراپـ
نانىياتلىرۇق ۋنەريۇىلرىعوشىكتەر5ـىگرەبـ
‒ىتەتسىرونەمىتەر،پىلوبسالرىماتـىسەيبرات
زىعىتارازوء،پىل ،پىسىباقـ رالىتاسـ ـاشنىيوبـ
:ىدەدڭەرەت

،پاتسابنادياـ6ـىلىجـ2013ـــ قىلاحـ
نىشۇء رەتسىـىتقانـ زىسكىشرىكـكاپ،ۋەتسىـ
قىلاراقۇبڭىنايتراپ،نەگلىتەنۇمزامىتسابۋلوب
نادىراعوجىلىميققىتتايلاما−ىسەيبراتنايشۋل
؛ىدلىتەتسىروپىنىلوبءاقپوت2ياراقەگنەموت

نادلىجـ2015ـــ ادۋلۋابنىزوء”،پاتسابـ
ەكپىترات،ۋلوبڭاتاقەدۋتەتسىقىقۇ،ۋلوبڭاتاق
ادۋنۇسيوب ڭاتاقـ ،ۋلوبـ ىيانىشەدۋەتسىسىءـ
،ۋلوب ادۋلوبمادا،ۋلوبىيانىشادۋراعىشـەجيتانـ
ۋلوبـىيانىش نىبالات“ـ ۋاقراـ ،پىتەـ ـەتشۇ”ـ
،ڭاتاق قىتپىرىقاتىلۋانرا“ۋلوبـىيانىشـەتشۇـ
ىراعوجنەدىلەجەرادامراقساب،نادۋاـىسەيبرات
ڭىنايتراپ،پىلىتەتسىروادنىسارارالرداكـىشساب
قىلاراقۇب نايشۋلـــ ىسەيبراتـ قىتتايلاماـــ ـ
ڭىنىلىميق زىسكىدزۇـ ،نىۋيەڭەكـ نىۋەدڭەرەتـ
؛ىتتەلىرەگلى

)ەتتەبـ4ىساعلاج(

ىدالايراجالاقامىلروتۆاىتەزاگقىلاح

ىتسادلوجڭيپنيجيشـــۋاتقاسكىرەبەتسەىنەلەسامىلرىبۇتءنەگەدىديەتسىەن؟ەننەگەدىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇج«
»ۋلوشەدنىنوجىگىدنەكتەتسىروىتقىلىعڭىتنىسەيبراتۋنەريۇىلرىعوشىگەدنىشىايتراپڭىنىتەتيموكقىلاتروايتراپنەكتەىقتيۇ
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نەشانيماجلۇگ:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

لۇب،ىدەناعلوبلىجەشەنرىبـىلەگەملەك”
الروكىدەدـ،“نەكەروزەتوىسىرەگزوڭىنارا
اتاىعاديۇحناناۋجيۇرڭاۋحىنىعرۇتڭىنىسالاق
ىنادۋارۇنپول،پىترەنىسىۋتنەگلەكنەنىنەكەم
‒تاحاياسنىرىڭوءسىنىروكىعاتسىقراتقىلرۇنپول
ناعات ەدزەكــ سىنىروك.ـەنەرىبەتـ ىرىڭوءـ ـ
ەناجيۇءشاعا،ىسازابرادرىمۇعقازۇىگەدنىشى
ىرەدنىيۇتۋروكىسابتوىتقايس“ىيۇءرالىشڭا”
.ىدارىدلاقنارياقىدرادمادا

ىيەگڭەد پىلىتالىراعوجــ ناعنالاڭاجــ ــ
ناسىن43 ڭىدرالىشتاحاياسـ ياپپاجـ ـانىۋاقلاـ
ىدلوبـەي لۇب.ـ سىنىروكـ ەدنىرىڭوـ لىيبـ ـ
پىنىلاس نىتالوبـ ناداڭاجانىرادناسىنسىلىرۇقـ
نەگلىتيەبوك نەۋرەســـ ،ىگىلوكـ ،ىگلەبــ ــ
شىكتەسروك سىبىدڭىنىرىڭوءسىنىروك،اتقاتـ
،ىشىقتياعلۇ ىراتقارىشـ ،ادناقسوقىدرالىتقايسـ
ڭىدرالىشتاحاياس ۋنىزەسـ ىرەشلومـ ـاشنىرابـ
.ىدالىراعوج
كىدزىگەن ىدرالىعلىرۇقــ ،ۋرىدنەدلەمەكـ ـ
تەمزىق ۋەتوـ يەگەرىب،ۋتالىراعوجنىيەگڭەدـ
سىنىروك تاحاياسىعادوگڭۇج...ۋرۇقنىرىڭوءـ
ڭىنىعىلياب ىرۇتءـ ،قىلوتڭەـ ىلاپاسىراعوجـ
تاحاياس ڭىنىعىليابـ تاحاياس،پوكڭەـىناسـ
نىعىلياب ىكسەموكڭىدۋشاــ روزڭەـىشۇكــ
ىلىقراتاحاياسڭايجنيش،ەدنىتەرنويارــەكلو
ىدڭايجنيش ۋرىدنەدلۇگــ نىسايگەتارتســ ـــ
يەلىرەكشى ‒كەشلوبىتتاققىتتاحاياس،پىراقتاـ
ىدرەت ‒كەشلوبقاسمۇج،پەدمەكەبمىلرۇعاناـ
ىدرەت مىلرۇعاناـ ،ىلياجـ ىدمىساناجمىلرۇعاناـ
،پاتسۇ ىگەدنىزۇجرەجەديۇكقىشامىلرۇعاناـ
.ىدلاپىتۇكىدرالىشتاحاياس
ىدلاپىتۇكىدراتقانوق،پالازاتنىرالالۋا
.ىداسىلاشياقرادمادا،پىلىعارەتكىلوكوتۆا
،نەمىناعلوبساسقۇرەدلۇگنىتالىشاىلىجراء
راشۇك−ۋاتيام.ىدياماسقۇ“رادلوج”ىعلىجراء
سات تاحاياسـىعادنىيوبـىلوجـ كىدزىگەنـ ـ
،ڭىنىرالىعلىرۇق لىجڭىنىيەگڭەدۋەتوتەمزىقـ
نىياس ىۋالىراعوجـ ‒ۋاماسقۇ”نىياسلىجـــ
.ىبەبەسىلرىبۇتء“ڭىد

نادرادلىجقىۋج ،ىرەبـ راشۇكـ ىسالاقــ ــ
‒ىگىلوبىعادراشۇكڭىنىلوجساتراشۇك−ۋاتيام
ڭىن نىسىلىرۇقرالىعلىرۇقكىدزىگەنىعادنىيوبـ
،پىتيەشۇك نويلليم60ـىپلاجـ نانناۋيـ ماتساـ
لىيب”.ـىتسوقـىجراق كىلوكوتۆاـ ىدۋانىتاقـ
‒ۋاراتىسياقراءزىبءنىرۇبنەدۋرىتلەكـانىپلاق
نەمرال ،پىسەلرىبـ كىدزىگەنىعادنىيوبـاينەلـ
ىدرالىعلىرۇق نانوـــ ،پىرىدنەدلەمەكىراـ ــ
نىسەجەراد كىدرىسوـ قىلالاقراشۇكىدەدـ،“ـ
،تەينەدام ەناجايزيۆەلەتـويدار،ەيبراتـەنەدـ
.ۋـناشوسىعىتسابڭىنىسەمەكەمتاحاياس

،يادىعاديومىلرۇعانانىتاحاياسڭىنڭايجنيش”
مىلرۇعانا زەتـــ ۋتىمادـ ،نىشۇءـ كىدزىگەنـ ــ
ڭىدرالىعلىرۇق نىسەجەرادـ پىرىسوءىرانانوـ
ىدۋالاڭاج نىتاۋقيـەناجــ ىدۋرىدنەدلەمەكـ ـ

ىدەلەكارۋتـەگۋتيەشۇك ڭىچڭۇتىداراقپەد“ـ
ۋەتترەز ڭىنىنروـ سابــ ىنەمرەتترەزـاعاـ ـــ
ڭىچ ڭۇگۋاچـ ىدراتقانوق،پالازاتنىرالالۋا.ـ
پىتۇك سودناميەم.ىدلاـ ڭايجنيشـ تاحاياسـ
نىياسلىجنىيەگڭەدڭىنىرالىعلىرۇقكىدزىگەن
.ادۋتالىراعوج
نىرالىعلىرۇقكىدزىگەنتاحاياسىعامياياتلا
زىسكىدزۇ ،ىدرىدنەدلەمەكــ ،ەسەرىساـــ ـــ
نىرىڭوءسىنىروكساناقپىرىدنالرىعوشىتشۇك
نىيۇتء ‒ىرالىعلىرۇقكىدزىگەنتاحاياسنەكتەـ
ڭىن ‒ىرەگلىىدۋالاڭاج،ىدۋرىسوءنىسەجەرادـ
‒نىرونىسىلىرۇقناسىن43ىگەدرۇت10،پىتەل
نويلليم270ـىپلاج،ىداد ،ىتسوقىجراقناۋيـ
ىتقارۇت نويلليم766ـەككىلۇمــ ـىجراقناۋيـ
ىدەتكەتەجـاعۋسوق ەدنۇكـىگنىگۇب.ـ ساناقـ
سىنىروكـىلراتاق ڭىنىرەلرىڭوـ ۋەتوتەمزىقـ
ـلوج،ىساتروىرالاناحتەرادتاحاياس،ىساپاس
ىعادراتقاجىتقايسۋرىسوءنىسەجەرادڭىتسانىتاق
نادلىجـ2018.ىدلوبـىتكەنروكـىگىلىدمىنو
،نىيەدـەگرىزاق رەگادۋاسڭىننىروىتكىلىگرەجـ
پىرىقاش ىجراق،مويازىلۋانرا،ۋزىگنەـىجراقـ
،ۋارۇق ىسىجراقناقسوقىلىقراۋرەباشقازىراقـ
درايلليم10 ،پاياتـاعناۋيـ ڭىنىبىساكتاحاياسـ
.ىدالاقزىگەنكىرەبانىۋمادىلاپاسىراعوج

‒اياسىسىلبوىلايمونوتۆالۇعڭومنيلوعنىياب
ڭىتتاحاياس،پىتەدلەدەجنىسىلىرۇقناسىنتاح
اعلىجـ2021نادلىجـ2018.ىتشانىيۇكـاڭاج
،نىيەد شارعابـ سىنىروكـىلوكـ ڭىنىرىڭوءـ ـ
ڭىنىرىڭوءسىنىروكسەنۇك،ۋرىسوءنىسەجەراد
كىدزىگەن ىرالىعلىرۇقـ ناداڭاج69ـىتقايسـ ـ
،ناعنىلاس پىنىلاسـ ىدۋادنىروىدناسىنناقتاجـ
كىدمىزرەمىقشاعلاڭىنناسىنساپاز37،پىراقتا
نىتەمزىق ،پىتەلىرەگلىـ 362درايلليم8ـىنىيجـ
نويلليم ىجراقناۋيــ ىدۋسوقـــ ،ىدادنىروـ
ىسياقراء رالالاق،نادۋاــ رىبءـ درايلليمـ 718ـ
نويلليم ،پىسوقـىجراقناۋيـ ـتەينەدام18ـ
تاحاياس نىناسىنـ ،پىلاسـ ىعادنىلوجكەبىج”ـ
‒نىس“ىسىلبونيلوعنىيابىتكىروك،رالۋسـۋات
تاحاياسىد ىدەلىگيانىزاربوــ ىدناسىن”.ـ ـ
كىدنەگرەگي ،كىدنەگرەگيىدۋمادـ ىدناسىنـ ـ
‒ىلىرۇقناسىن،كىدنەگەدزوكىتقاشالوبۋەدزوك
نيلوعنىيابـىس تاحاياسـتەينەدامڭىنىسىلبوـ
‒كەرىتىتشۇكنىۋمادىلاپاسىراعوجڭىنىبىساك
نەپ ىديادماقـ قىتسىلبونيلوعنىيابىدەدـ،“ـ
،تەينەدام ەناجايزيۆەلەتـويدار،ەيبراتـەنەدـ
تاحاياس ‒ىساپپۋرگقىلىشسابايتراپىسەمەكەمـ
.ڭىيۋشيۇيىيجۋشڭىن

قىدلىجسەبـ”13 ەدنىزەك“ـــ ڭايجنيشـ ـ
تاحاياس كىدزىگەنـ ىدمىلىنىسۇانىرالىعلىرۇقـ
زىسكىدزۇ ،پىرىتتراـ لىكۇبـ نويارـ ناعراقتاـ
كىتتەمۋەلاەناجىرالىعلىرۇقكىدزىگەنتاحاياس
141ىناسىنسىلىرۇقىرالىعلىرۇقۋەتوتەمزىق
،پىتەجـەگ ىدنىيۇتءـ پاتتاحاياسـ نىتارابـ ـ
ڭىدرەلرەج كىدزىگەنــ ىرالىعلىرۇقــ نەمـ ـ

كىتتەمۋەلا تەمزىقـ ۋەتوـ زىسكىدزۇىسەيۇجـ
،پىنەدلەمەك ۋارۋابـىتشۇكـاماشرىبءـ انىتاۋقـ
يەگەرىبـەي سىنىروكـ ىرەلرىڭوـ زىسكىدزۇـ
،پىيەبوك تاحاياســ پىساكـ ڭىنىسالاسـ ۋمادـ
ىساپاس نەمـــ ىگىلىدمىنوـ ىتكەنروكـــ ـــ
.ىدالىراعوج

ىتتيەشۇكىتكەرىت،پەدمەكەبىدمىنەس
،راقشاق” زىبءــــ كىدلەكــ ڭىدياـ6“!ــ
،ىنۇكـ20 راقشاقـــ زەيوپــ نانىلازكوۆــ ــ
ڭىدرالىشتاحاياس ناعالياقالاـــ ىراتسىۋادــ ـ
ىدلىتسە ماداڭىم”202210ـىعاتپوتـ2ـــ
ىدراقشاق ۋاتتاحاياسـ 132ڭىنىزەيوپىلۋانرا“ـ
نۇكرىبءنادىسو.ىتتەجاعراقشاقىسىشتاحاياس
نىرۇب ىنىشتاحاياس923ىعاتپوتىقشاعلاراقشاقـ
.نىتالوبناعلاىسراق

ادنىسابڭىدياـ6 ڭايجنيشـ ڭىناكيمونوكەـ
ڭىدۋتەلىرەگلىنىۋتراـىتقىنرو رىبءـ ۋرىدىقـ ـ
‒ىساكتاحاياس،پىيوقاعلانىساراشقىتتاساياس
ڭىنىب نىۋنادناجـ اعاتروىدۋتەلىرەگلىلەدەجـ
‒اياس”ىدرەجـرەجنويارىلايمونوتۆا،ىديوق
ىدرالىشتاح اشمىسوققىليس“ۋارۋاباعڭايجنيشـ
تاجاراق نىتاساياسـ ،پىرىدنالاتنىـاعۋراعىشـ ـ
رەج ڭىدرەجــ ىعڭىدلاۋسەتكەموكاعڭايجنيشـ
قاج قىلىشسابلوقـ ىدرالىشتاحاياس”نىراتپاتشـ
‒تىباشەگۋتەتسىرونىلىميق“ۋرەبىجـاعڭايجنيش
ىدرالىشتاحاياسىعادنىترىسڭايجنيش،پىرىدنات
ىدارۋاب رەج.ـ رەجــ ارىپىسرىبءنانىتراـتراـ
‒مىيتەتتەلەبكىسەينعاي،نىرالاراشكىلىدمىيت
ۋرەبنىتاجاراقاشمىسوقاناحلەسۇت،ۋاساجكىلىد
.ىدراعىشىدرالاراشىتسۇتءـىلرۇتءىتقايس
‒ڭايجنيش،پىساتتاباقزىسكىدزۇرەتسىىلادياپ
ڭىن تاحاياسـ .ىدرىدنادناجمىلرۇعانانىبىساكـ
ڭايجىج”ـىعلىجـ2022ـىنۇكـ17ڭىدياـ6
ىتكىروك”ىعادنىسايا“نىمەيۇسىدڭايجنيشنەم
ڭايجىج ماداڭىم10،ەمرىيۇ100“ڭايجنيش−ـ
نىتەلەكـاعۋسقاـاشنىيوبـىتاحاياس شىعڭۇتـ ـ
2ىعادنىتاسقامۋسەتكەموكاعڭايجنيشڭىنەمرىيۇ
ىزەيوپـىلۋانرا نان2000ـ ماتساـ قىدڭايجىجـ
انىسالاقراشۇك،انىسالاقۋسقاپىلاـىنىشتاحاياس
اشاماتكىدنۇك4اداراىسورالىشتاحاياس،ىتتەج
تاحاياس نىراپاسـ ىدەرەكتوـ ىرەبنادياـ6.ـ
ىتقايسەلى،راقشاقرالىشۋاتتاحاياسپادلاجقاشۇ
زىسكىدزۇـەگرەلرەج پىلەكـ اعراقشاق”.رىتاجـ
راقشاقىدەدـ،“رۇتپىزىقىتتاقلىيبتاحاياس
‒ىگىتسەتكىرەسىتكەشتاحاياسنايدڭيجيۇييش
.ڭىفنىييابىسىتپاۋاجڭىن

‒ڭايجنيش،ەسەلىەنىۋلەكڭىتسىلامەدـىعزاج
‒اياسڭىچڭۇت.ىدنادناجلەدەجىتاحاياسڭىن
ڭىنىتاح ناعالايراجادياـ6ـ پىرىتىبءۋقو”«ـ
‒امنانىيادعاجۋنىتۇت“ىعادنىمىسۋامۋاتتاحاياس
ڭىنىتاحاياسڭايجنيش،ەشنىۋلىتەسروك»ـەتتەمىل
ۋزىقـىعاتسىلامەدـىعزاج ىۋەلروـ زىسكىدزۇـ
ىدەلىرەتوك نەكەـ ڭىنۇم.ـ ەدنىشىـ ىجمىرۇءـ

ڭىدرادلىجـ”2000 ىرەتكەلۇتـ پاتتاحاياس“ـ ـ

ىعادناعزىعرۇتاعراتاقنىرەلرەجىلاناسىننىتاراب
ناتقىدنوـىعڭىدلا ،پىلانىروـىتقىنروـ ۋقو”ـ
ۋرىتىبء ۋزىقاتسىلامەدىعزاج“ـىعادنىمىسۋامـ
ىۋەلرو ىلاناسىنتاحاياسناعالىراعوجزەتڭەـ
.ناعلانياەنىرەج

رەج رەجــ ـتەينەدامىلەجەرادراءەناجـ
تاحاياس ىرالۋاراتـ ىدرازابـ ،پىرىسۇتءاعانراـ
ىتتاحاياس،پىتالىراعوجنىيەگڭەدۋەتوتەمزىق
‒ىباقكىدنىزو”،پىرىدنالىلاپاسنىساتروۋتىماد
نىتەل شۇك“ـ ياتلا،ىلاسىم.ىدرىدلىتەجالاسـ
‒ىلەجتەنرەتنيەناجەدنىسىلەجتەنرەتنيىعاميا
نەنىس ۋراعىشاقترىس،ۋلەكاپىرىقاشادىراقسىتـ
ىتقايس نەدرەدلىساتــ ،پىنالادياپـ تاحاياسـ ـ
،ىگىلرەبەشـىسىشكەتەج تەمزىقـ ،ىتلاسۋەتوـ
مىراق ىدرالىتقايسىگىلرەبەشۋاساجسانىتاقــ
ۋاقرا نەد500نانىراتسرۋكۋلۋابىلرۇتءپىتەـ
‒انادلىعۇشنەمىبىساكتاحاياس،پىشاتەرماتسا
ڭىدرادنىت تەمزىقـ ۋەتوـ نىيەگڭەدـ ىدمىنوءـ
.ىتتالىراعوج
ادنىعاياڭىدياـ6 ىسەجەرادكىتتەبـىپلاجـ
نەگلىرىسو ىدڭايجنيش”ـ ىلەدرەز“ۋاتتاحاياسـ
‒رەتنياڭاجتىشىرىعۇتۋەتوتەمزىقتاحاياس
تەن ،ىدالىراعىشـەنىسىلەجـ رىزاقـ لىكۇبـ ـ
ڭىنڭايجنيش ماتسانانڭىم34نىتاياساقتاحاياسـ
نىسايستامروفني ۋاتقانيجـ ىتەمزىقۋزىگنەەناجـ
پىلەتسى \اناحناميەم،ىرىڭوءسىنىروك،پىلوبـ
قىتقىلاح ،اناحلەسۇتـ ىتقايسىسابوجتاحاياسـ
ىدرادنۇمزام ىدىتماقـــ ەگرىزاق.ــ نىيەدــ ـ

ۋزىگرۇجسىمۇج“ڭىدۋاتتاحاياسىدڭايجنيش”
لىكۇبـىگىتسەبلەس كىت％96.3ىعادڭايجنيشـ
3Aنانوـەناجـىلەجەراد ىراعوجـ سىنىروكـ
‒ىشتاحاياسىلىقرارىعۇت،پىتماقلەگۇتنىرىڭوء
الانىدلاەنىتەلەبكىسەڭىنىرىڭوءسىنىروكرال
سىرىسپات اعۋالاشاماتنىرىڭوءسىنىروك،ۋرەبـ
كىلىشكەتەج ىتسىبىد،ۋتەـــ ،ۋرىدنىسۇتءــ ــ
ۋتيامىعاش،ۋرەبسىرىسپاتالانىدلاـاعياجقانوق
ەنەتكىلىگينەدۋەتوتەمزىقىلرۇتءپوكىتقايس
.ىدالا

كىدڭەشرىموۋشاكىسەاقترىسنەپشىء
ىتتالۋاقىتشۇك

ەناجىگەديەسەريۋناينايلەدرەدنۇكىسو
نەكسەبلەسـىگەدنىرەتتەكەلمەمـايزاـاترو ـ
نەمىرەتكىرەس نەمۋسالراباحـــ ىنۇكراءــ ــ
ىعڭات تاعاســـ پىلامەدڭەراـەت3ــ2ــ ــ
رۇجء ڭايجنيشادياـ”7.ـ ،ىتاملا−ىجمىرۇءـ
،كەكشىب−ـىجمىرۇء 3ـەبناشۋد−ـىجمىرۇءـ
قىلاراقىلاح انىپلاقنىساينەلسانىتاقـىلوجەۋاـ
،ىدەرىتلەك پىلەكاعڭايجنيشـىعىلرابڭىدرالوـ
نىياروۋماد ىدۋرىتساراقـ پىساليوـ ـ،“رىتوـ
نايلىديەد كەبىجڭايجنيشيۋناينايل.يۋنايـ
‒ىتسەتكىرەستاحاياسقىلاراقىلاحۋاحۋويىلوج
ڭىنىگ ،ىسىتپاۋاجـ كەبىجـ قىلاراقىلاحـىلوجـ
،ىسىشتاحسابڭىنىگىتسەلرىبتاحاياسـۋەدمە
نىرۇب يالاتـ ەناجـايزاـاتروتەرـ يەسەرــ ـ

نىرالىشتاحاياس اعڭايجنيشـــــ پىلەكـــ ـــ
،اعۋاتتاحاياس قىلۋاسنەدــــ ەگۋەدمىتۇكــ ــ
.ناعرىتسادمىيۇ

اديالا،نەمىناعاماتقاياىلاءـىيادعاجتەدنى”
،پىرەگيـىتقىمىديارو ۋرىتسالانروالانىدلاـ ـ
ـ3لىيب.يۋناينايلىديەدـ،“كەرەكۋاساج
‒ىتسەتكىرەستاحاياساعرالۋاراتىتسىتاقلواديا
ڭىنىگ ناداراكەشـ پىعىشـ ۋاتتاحاياسـ نىبىساكـ
شىنىتوءىدۋشا نەكتەـ ،نىتالوبـ ىگەدلەتەشـ
ڭىدرەلرەگادۋاس ۋزىقـ مىنەسلومناعوىساتنىـ
.ىداليس

كەبىج،نىقياىعىدمىسابكىلرىڭوڭىنڭايجنيش
ىنويارىتكەزوڭىنىۋەدلەبقىلاكيمونوكەىلوج
،ىدالاناس ىپلاجىدۋشاكىسەاقترىسنەپشىءـ
كىتتەب ۋتيەڭەكـ ڭايجنيشـ تاحاياسـ پىساكـ ـ
ڭىنىسالاس ڭەرەتادنىۋمادـ تەدنى.ىدالانامءـ
ڭىنىيادعاج ناداراكەش،ناتقىدناعارىشۇـانىلاپقىـ
پىعىش ۋاتتاحاياســ ىرازابـــ ەگىگرەدەكـ ــ
،نەمىناعارىشۇ ڭىتتاحاياسـ ناشاقشەـىتەجاقـ ـ
ىدياملىيوج ڭىچ.ـــ ڭۇگۋاچـ يالىبــ پەدـ
ىداراق ڭىنڭايجنيش:ـ نەنىنوجىبىساكتاحاياسـ
،ادناقتيا لۇبــ شۇكادــ ڭىدۋانيجتاۋقـــ ـ
ىعادڭايجنيش.ـىيارو تاحاياســ نەمىبىساكـ ـ
رادنىتانادلىعۇش ڭىنىزوءـ كىتپىساكـ نىتەلىباقـ
زىسكىدزۇ ىۋتالىراعوجـ ،كەرەكـ تاحاياسـ ـ
ىرادمىلىرۇق اڭاجــ تاحاياســ نىرەدمىنوــ ـ
ىۋرىدنالىلاپاس پەتترەزـەناجـ ،تەجاقىۋشاـ
ادلاجـادلا اسلاقالوبرەتسىىلادياپـاتتاساياسـ
ەسەمەن ىگىدنىكمۇمـاتروـــ الوبــ ،اسلاقـ ـ
ىتپىتء،نىتالاەزىگرۇجسىمۇجىتتاسءمىلرۇعانا
پوكەد نىتەلىباقـىكسەموكـ ەرىدنەلەلۋاسـ ـ
.ىدالوبنىتالا

تاحاياس” كىتپيتىلرۇتءرىبءىساكيمونوكەـ
قىشا قىشاڭىننوياررىبء.اكيمونوكەىگەدرۇتـ
ىۋلوب ياقـ تاحاياس،نەمىدلاڭە،ادناشاقــ
نەنىبىساك ىۋنەدلۇگڭىننوياررىبء؛ىدالاتسابـ
نانىۋلوبكەرىتىدنەمراپڭىنىبىساكتاحاياسەد
ىدياملاالىريا ىداراقپەد“ـ ڭىچەيشـ ۋەتترەزـ
قىلايگەتارتسـىنرو ۋەتترەزــ ڭىنىعىلاتروـ ـ
.ناحڭىپىسىشۋرەگڭەم

نادرادلىجقىۋج ىرەبـ ڭايجنيشـ تاحاياسـ
ڭىنىبىساك ىتقاموقساسقۇىۋلوبقىشاـەكشىـ
ڭايجنيش:ـىتتاراجـەجيتان سەكرىـ سەكرىتــ
،نەمىبوتڭىچۋايچاۋح،نەمىبوتتاحاياسوگڭۇج
يۇلڭيچڭۇج ۋرەگڭەمـانراجــ ـىتكەشـانراجـ
نەمىگىتسەتكىرەس ىگىتسەبلەسىناسىنتاحاياسـ
ۋسوقـىجراقـەناج ،پىسىيوقلوقەنىمىسىلەكـ
،ىبوتڭۇدڭيج ڭىچڭۇتـ ،ىبوتـ ـىبوتڭيدالاـ
ىتقايس رىبءــ پوتـ نەمرادنىروپىساكىرىءـ ـ
قىلايگەتارتس كىتسەبلەســ لوقـەنىمىسىلەكـ ـ
،پىسىيوق ‒اتقانايتزىسكىدزۇرادناسىنـىلۋەلەـ
،پىن ڭايجنيشـ تاحاياسـ ڭىنىبىساكـ ىزىگەنـ
.ىدلەدمەكەبمىلرۇعانا

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

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

ڭىدياـ6.ىديالراباحڭايڭاجزىمىشلىتء
ەيبراتقىدلىشناتوقىلالاقكەشەۋاشىنۇكـ22
ىسازاب ناجقىلاســــ نىميـــ ڭىنىسابتوـ ـــ
نىعاش ڭينۋايلـىسالۋاـ نەنىسەكلوـ نەگلەكـ
رىبء پوتـ نىعاشرالو،ىدلاـىسراقـىتقانوقـ
ەتكىلرىبادالۋا تەكەلمەمــ ،پىراعىشنىۋتــ ــ
تەكەلمەم نىناءـــ ،پاقرىشـ ـىعادياتاعابراتـ
راتتلۇ ىعامىتنىـ ىدرالاياكيحـىگەدنىنوجــ ـ
.ىدادڭىت

لۇب زىمىعامياـ نەكتەتسىروـ ىعلىجـ2022ـ
‒ەمەكەمرالرداكتراقموكتراپكىلەكلوڭينۋايل
،ۋسالارا،پىلەكاعڭايجنيشىرەلرەكتەمزىقڭىنىس
لىميقىكتەرىسو.ىدەىلىميقۋسىعوت،ۋسەتشى
ـ6اتپوتـ1،ىدەلىتەتسىروپىلوبءـاقپوتشۇء
‒ىگرۇجنىيەدەنىنۇكـ28نەنىنۇكـ20ڭىديا
،ىدەلىز ،اتروڭىدياـ7ـاتپوتـ3،ـ2ـ قاياـ ـ
ەدنىنەش ،ىدەلىتەتسىروـ نىتەلىتەتسىرولىميقـ
‒الاقكەشەۋاش،ىسالاقىجمىرۇءىسىتسابنىرو

ناۋتڭيب،ىسالاقناۋاس،ىنادۋاياعوتناعاش،ىس
،ىشـ9 ڭىنىشـ8ناۋتڭيبـ ىزىحىشـ ىسالاقـ
.ىدالوبەدرەلرەجىتقايس

لوس ڭەترەڭاتـىنۇكـ نىميناجقىلاسەترەـ
ەديەجقاـەنىتسۇ ،پىيكـ ،پىعاتنىگانزايتراپـ
‒ەمەكەمرالرداكتراقموكتراپكىلەكلوڭينۋايل
ڭىنىس ىرەلرەكتەمزىقـ ەنىسەكلوڭينۋايلەناجـ
ىعادرالالاقىتسىتاق،ىعادرادناگروىتساراقەتوت
تراق ،رداكـ نەمرەلرەكتەمزىقـ ۋتـىتتاناتلاسـ
ۋراعىش نىتلاسـ ،ىدزىكتوـ قاقساـ ـىنەۋاناءـ
،پاتقىراش سەبـ ىدزىدلۇجـ ترانـ لىزىقـ ۋتـ
تەكەلمەم ەنىناــ ۋايابـەسەلىــ ىدلىرەتوكـ .ـ
ناجقىلاس نىميـ ەگڭيجيەبڭىنىزوءەككىلىشپوكـ
پىراب ،نىرەساىعادناقسانىتاقانىتلاسۋراعىشۋتـ
يادنوس سەبقاــ ىدزىدلۇجـ ڭىدۋتلىزىقـ
نابارابەگرىبنەپكىلىشپوك،پىتيانىحيراتۋلەك
ناء،پىعوس ،پاقرىشـ اعنامۋدۋزىقناديامقانـ
.ىدنەلوب

نادىسو ،نىيەكـ ڭينۋايلـ موكتراپكىلەكلوـ
تراق رالرداكـ ڭىنىسەمەكەمـ ىرەلرەكتەمزىقـ ـ
‒ادرادناگروىتساراقەتوتەنىسەكلوڭينۋايلەناج
ياتاعابراترالرداكتراقىعادرالالاقىتسىتاق،ىع
قىتقاميا اعياجارۇمـــ ەناجــــ نومراگـــ ــ
انىياجارۇم ىدرابـــ ناعلىيوقادنو.ـ ـەمروكــ
،ىرادمىيۇب رادنومراگـ نەمرەدزىلىزىقىلىقراـ
ڭىدياتاعابرات،نانىعاجرىبءكىلىشپوك،پىسىنات
،نىحيرات نىتەينەدامــ اسسىعۇــ رىبءىدنەــ ـ
،نانىعاج ڭىدياتاعابراتـ ۋيوقـ ـتلاسقىتتلۇـ
.ىدنىزەسنىساناس
‒ەكەمرالرداكتراقموكتراپكىلەكلوڭينۋايل
راسابنىروڭىنىسەسڭەكىموكتراپىناگروـىسەم
ۋولـىسىشۋرەگڭەم اعلىميقىكتەرـىسوڭيچـ
ناقسانىتاق ڭىدرەلەشۇمـ ىرىبءـ ـىسو”:لو.ـ
ىتتلۇپوكڭىدياتاعابراتىلىقراۋنەريۇـىكتەر
‒يۇءرىبءىقلاحتلۇراء،مىدنىسۇتءنىنەكەقاميا
يادناجـىل ،ەنەتەـ ىدناتو،ىنايتراپ،ەسەرىساـ

سادلوجنىميناجقىلاس.نەكەۋيوقىيارۋيۇسء
سىترۇء لىج13ـ تەكەلمەمادنىسالۋازوءىيوبـ
پىراعىشنىۋت ،ىتپىلەكــ نەمىنوــ ـەتكىلرىبـ
تەكەلمەم نىناءـــ ،پاقرىشـ تەكەلمەمــ ـــ
ڭىنىۋت نىنەگلىرەتوكــ پىروكـــــ ىتتاقـ ــ
،مىدنەلرەسا اعڭينۋايلــ پىتياقــ نانناعرابــ ـ
نىيەك ڭىدياتاعابراتــ مەكروكــ ،نىسىنىروكـ ـ
ڭىدياتاعابرات ىتەينەدامـــ نەمــ نىحيراتـ ــ
پوكەدىتپىتء،پىزىكتەجاعرادماداىعادمىياڭام
ىدرەجىسقاجىسوىدنىسياتاعابراتـاعرادمادا
.ىدەد“نىمارىتسىنات

‒رداكىسارۋتارۋكورپقىلاحكىلەكلوڭينۋايل
ڭىنىسامراقسابرال ـىشۋرەگڭەمـىلەجەرادـ1ـ
‒ىتەمزىقرالرداكتراقڭۇلياحڭاۋىرەكتەمزىق
‒ابراتنىرۇب،ناعلوبلىج8انىناعنادلىعۇشنەم
ىدياتاع كەتـ نەگلەكـەككەموكـاعڭايجنيشـ ـ
ڭىنىرەتسەتتەمزىق نانىزۋاـ لۇب،نەگىتسەاناعـ
لوتءـىعلوج ىرەلەمرىشەكـ ڭىنوـ ياتاعابراتـ

نىگىنىسۇتـىگەدنىنوج .ـىتسۇتءـەتەدڭەرەتـ
نەكلۇڭەنەگرەبڭىدلىميقىكتەرـىسو”:لو
ىزىگەنتەينەدامڭىنىقلاحياتاعابراتــىرەسا
ڭەرەتـــەشكەرە ،نەكەــ لۇبــ ــىعاداراــ
رىبءـىساراقۇبتلۇراء نەپتەينـ پىساتقامىتنىـ
ەنەسلەب پىسابــاعلاــــ رىتوـــ ،نەكەــ ــ
ەتكەشەلەك اعياتاعابراتــ نىتەلەكــ ەدـىتپىتءـ
پوك ،پىلوبياروـ نەپكىلىشپوكــ ەگرىبــ ــ
،پىنەريۇ “نىمەتەتىمۇءىدۋسابـاعلاـەگرىبـ

.ىدەد

ىدالاىسراقىدرەدزىسڭايجنيشقىشامىلرۇعانا
رەجىسقاجڭايجنيش

ڭينۋايل ڭينۋايل

اعڭايجنيش اعڭايجنيش

ەدۋسەتكەموك ەدۋسەتكەموك

ىتتەكەيتەگلىتەتكىلرىبنىعامىتنىراتتلۇ،پىتەتسىرونىلىميقۋسىعوت،ۋسەتشى،ۋسالارا
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كىرەسراديد:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب。

ىدزىكتەجكىلىدمىيتاققىلاحايگولوكەاشامات،قارىپوتازات،ۋسقىنۇت،ناپساقىشا

ڭايڭاجزىمىشلىتء□
ىدۋالاعاجىۋسنەزو ،پىرىدنەلراـ راپتاقـ ـ
رالۋات ايتراپ.ىدارۋابنانىلومىدرالىشتاحاياسـ
نانىياتلىرۇقـ18 ىرەبـ ۋمادلىساجزىمىعامياـ
،پىرىدنەلىتكەيادەناجپىتانروكىرەبنىمىناتسۇ
،ىدۋەدمەنۇ ،پىيوقاعنىروىعڭىدلاىدۋاعروقـ

قىتسىلىتاراج زىگەنىدۋرىتلەكانىپلاقـىناتروـ
،پىتە ڭىدۋلاسـەگنوجـىنايگولوكەـ ىلرۇتءـ
‒ايگولوكە،پىتەلىرەگلىىتقىلىعڭىتنىرەتتەمزىق
تاعيباتنەممادا،پىراسقاجىتكەنروكاتروقىل
ىدمىساراج رىموءـ ىگزىگەنڭىدۋمادنەگرۇسـ
.ىداتقاقساىنەۋا

)ىتەرۋسلايرەتامڭىدزىمىتەزاگ(.ىداتسابالاقياجراتشاعا،پىراسقاجپەدنىترىبىسايگولوكەىمىلىياجياتسىلۇق□

قىنۇت” لىساج،ۋسـ .“قىليابىلاعابــۋاتـ
نانىياتلىرۇقـ18ـايتراپ ‒ەۋاشزىمىعامياىرەبـ
كەش ڭايشناۋـىسالاقـ ۋتىماداكينحەتـمىلىعـ
ياتڭۇجياتاعابراتنەمىگىتسەتكىرەسـىتكەش
مىلىع ـىگىتسەتكىرەسـىتكەشۋمادـاكينحەتــ
ىدنىروپىساكـىكەـىتقايس ،پىزىگنەـ نامروـ
پىرىسوء ەدمەلوكڭەكنىتەمزىقۋرىدنادلىساجـ
،پىتەتسىرو ‒وپىساكىگەدنىگىشنەمتەكەلمەمـ
ىشاعانەمەكىتتەكەلمەمنەكتەزىگەنىدرادنىر
ىدۋرۇقنىۋەكەنانىناسىنىسازابنامروساپاز
شىنىتوءـەنەسلەب ،پىتەـ نەمەـ زىگەننىشاعاـ
نەكتە ڭىم35ـ ساپازۋمـ نامروـ نىسازابـ ــ
.ىدرۇقپالابوج
زىمىعاميا نامروـ ەنەسلەبنىمىزۇتءىعىتسابـ
‒ىتقىلوت،ۋگەپىرىتقىلوترالاۋراش،پىتەلىرەگلى
ۋرىسوءپىر نىتەدنىمـ ادنىعاۋلادءـ ،پادنىروـ
نامرو قىلرابـىتسىتاقـانىعىلىشاۋراشـ ۋراۋسـ
.ىدرىدنەدلەمەكنىرالىعلىرۇق

ەدنىلىگزەمۋگەشاعاـىعادياـ10ـىلىجراء
‒ەمەكەمقىليابقىتسىلىتاراجقىلالاقكەشەۋاش

ڭايشناۋـىس مىلىعـ ۋتىمادـاكينحەتــ ىتكەشـ
نەمىگىتسەتكىرەس نىلىميقۋگەشاعاپىسەلرىبـ
.ىدەتەتسىرو

ەناجىگمەتكوكىرەبنادلىجـىكەـىعنىقاج
شاعاـىگزۇك ەدنىرەدلىگزەمۋگەـ كەشەۋاشـ ـ
نامروساپازشاعانەمەكىتتەكەلمەمڭىنىسالاق
‒رەتكىلوكوتۆاناعىساتاشمالاقنانىسازابىناسىن
‒ىتاراجقىلالاق،پىسىلاشياقىلرەبــىلراڭىد
قىتسىل ـمىلىعڭايشناۋنەمىسەمەكەمقىليابـ
ۋتىمادـاكينحەت ،رداكڭىنىگىتسەتكىرەسىتكەشـ
ىرەلرەكتەمزىقــىشسىمۇج شاعاـ نەمۋگەـ ـ
.زىسەروكنىنەگرۇجپىلوبسالابراق

كەشەۋاش ڭايشناۋـىسالاقـ اكينحەتـمىلىعـ
ۋتىماد رەتسىقىلىپلاجـىگىتسەتكىرەسـىتكەشـ
ڭىنىمىلوبء ڭۇجـىعىتسابـ نەنىزىگەن”:نۇجـ
ياڭوىراءـىتتاقـىڭىدء نىتيەمىرىشـ نەمەـ
نىشاعا ،ڭەكىمەلوكۋنالادياپ،زىمەگەپادڭاتـ
نەمۋرىدنادلىساج رابىلوركىتسىنىروك،ەگرىبـ
ڭىدراتشاعاـىتتاق ىرىبءـ 21نىيەدەگرىزاق.ـ
ڭىم ڭىتتەكەلمەم،پىتاتقايانىسىلىرۇقازابۋمـ

قىتتاساياس زىراقــ نانىساشقاـ نويلليم330ـ ـ
،پىرىتلەكـاعلوقـىنىجراقناۋي رىبءـ نويلليمـ
.ىدەد“قىدلاپىتاساشمالاقپۇتء

ەدنۇكـىسو لىساج،پىزوسيوبراتاقـزاقـ
ناعرىتساتپىلاقـىقتلاق نەمەـ ىراتشاعاـ ەنيەبـ
رىبء يادلىۋاراقـ ڭىدزىمىعامياـ قىلايگولوكەـ ـ
نىساترو پاعروقـ ىدەلەكـ قىلالاقكەشەۋاش.ـ
قىتسىلىتاراج قىليابـ قىلىشنامروـىسەمەكەمـ
‒مەم”:ڭۇدنىۋڭاجىعىتسابراسابنىروڭىنىتكنۋپ
كىتتەكەل نەمەـ ساپازـىشاعاـ ىناسىننامروـ
ڭىدزىمىعاميا ‒امرىتسىلاسۋلىرەكموكنەپشاعاـ
نىس كەشەۋاش،پىتالىراعوجەدەجەرادىلىگلەبـ
قىلايگولوكەـىسالاق ڭىنىساتروـ نىعىلىدمىيسـ
نىۋمادىدنايابڭىنىعىلىشاۋراشنامرو،ۋتيەڭەك
،ۋتيەشۇك سىنوقـ نىساتروـ ىتكەنروكادۋاڭوـ
ۋتەلىرەگلى نىلورـــ ،پىراقتاــ ڭىم20ــ ۋمـ
نىگەتتواننوت300ڭىم68انىلىجىنامروساپاز
‒مىتۇكـۋراقسابنىشاعانامروادلا.ىدەرىمىس
نىنىبەتۋەد مىلرۇعاناـ قىلايگولوكە،پىرىتتراـ
.ىدەد“زىمەنەتكىلىگيقاترونادادياپ

رىدلىگوك ناپساـ يالرىمىشىتەبۋسادنىتساـ
،پارىقراج نىكرەـنىمەرەتكەريۇنەمرالۋققاـ
نارياس ،ىدالاسـ ىلىۋانەمىسالاق،ازاتىساۋاـ
ەدنۇكىسو...ناعلىشاارىپلۇقىلۇگۋات،مەكروك
ڭىدزىمىعاميا ڭىنىساراقۇبتلۇراءىرەجـرەجـ
ىدمىساراج ـىتكىروكـىلياجـاعۋناتسىنوقادــ
.ىدلانياەنىنەكەم

‒وقادنىۋالاعاجنەزوادزىمىعامياىرادنىرۇب
ناعناتسىن ڭىناراقۇب،پوكىناسڭىدرادنىعرۇتـ
نىساتروۋس ۋاعروقـ ،ناتقىدناعلوبزاياتىمىناتـ
ڭىنىرالانرانەزو رىبءـىسايگولوكەـ تەزەمـ ـ
ىرەبنانىياتلىرۇقـ18ايتراپ.نىتالوبنەگنىلۇب
زىمىعاميا ىدرەدلوكـنەزوــ ۋلاسـەگنوجـ ـ
ىدۋتالىراعوجنىتەلىباقۋلاسەگنوجنەمىسەيۇج
نىيۇتء ،پىتەـ ،ڭىدۋاعروقىدرەدلوكـنەزوـ
ڭىدۋلاسـەگنوج ،پىتانرونىمزيناحەمىدنايابـ
لوكـنەزوـىلەجەرادراء ىرەدزوىراتقىتسابـ
نىگەلوبنەزوـىتپاۋاج تەر10774ـىنىيجـ
پالراش ،پىرەسكەتـ تروتء”ـىگەدلوكـنەزوـ
ىتقىلاپقىلىب ۋاتقاداــ ۋلاسـەگنوجـىلۋانرا“ـ ـ
نىتەمزىق ،پىتەتسىروـ ناعلىزاقـ نويلليمرىبءـ

ڭىم333 رتەمـەشكەت400ـ مۇقـ نىرىقڭۇشـ ـ
ەگنوج ،پىلاســ ۋرىتسىعىۋسسالـەگنەزوــ ـ

ۋالىقابنىرادزىۋا ىدۋراقسابـــ ،پىتيەشۇكــ ـ

نىتەكەراۋلاسمىيتاعۋالۋاقىلابەدنىنەزولىمە

،پىتەتسىروـىتساعلاج ناۋلاڭىدرەدمزيناگروـ

ڭىدرەدلوكـنەزو،پىتراىتكەنروكىگىلىلرۇت

قىلايگولوكە نىساتروـ ىدۋتراسقاجزىسكىدزۇـ

.ىتتەلىرەگلى

لىمە ياتاعابراتـىنەزوـ راشاقرونەمىۋاتـ

ڭىنىۋات ‒رودء،پىلاۋاتسابنەنىرەجناقسىعوتـ

.ىدەتويەدنەنىعامۋاساتۇتڭىنىنادۋانىجلىب

ڭىنىنادۋانىجلىبرودءىرەبنادرادلىجقىۋج

نىساشقابـىحنيب ،پەدنەكەمرالۋققاـ تاعيباتـ

مەكروكرىبءىعاتانىنادۋانىجلىبرودءىرەلەكرە

.ىدەتسۇسىنىروك

ڭىنىراتسۇقالادـىتقايسكەريۇ،ۋققا ـىسوـ

ـ7ىلىجـ2018ـــىبەبەسڭىنىۋەدنەكەمىنارا

پاتسابناديا ـلىۋا،نادۋاىنادۋانىجلىبرودءـ

“ىمىزۇتءىعىتسابنەزو”ىلەجەرادشۇءقاتسىق

قىدمىيۇ ىعادنادۋا.ادنىۋرۇقياپپاجنىسەيۇجـ
رالۋاراتـىتسىتاق ارىتساتشۇنەپكىدنىزۇجسىءـ

،پىرىتو نىسانرانەزوـ ەناجۋاعروقـۋراقسابـ
پىشا ڭىدۋنالادياپـ نىسانىتاقـ رىبءيادىعاديوـ
نانىۋالاعاجىكەڭىنىساشقابىحنيب،پىتەىلياج
رتەموليك2.4 ىدرەجـ ڭىتسىلىرۇق،ىتتيەكروكـ
ىۋنىلاس ڭىنىۋالاعاجنەزوــ قىلايگولوكەــ ــ
نىساترو ىدمىنوءـ ىداڭوـ لىمە.ـ 4ـەنىنەزوـ
،پىلىرەبىجۋسقىلايگولوكەرتەمەشكەتنويلليم
زىسكىدزۇ،پىلادماقىدمىنوءنەمۋسـايگولوكە
،پىراسقاج ڭىدرادنىعرۇتـ ۋاعروقـ ادـىمىناتـ
.ىديەشۇكپەدنىترىب

نىجلىبرودء ڭىنىنادۋاـ يەلناۋدـىنىعرۇتـ ـ
‒يەدلىيەسادنىيوبنەزوپىترەنىسالابـىمەنۇ
‒اسقاجايگولوكەادلىجەشەنرىبىسو”:لو،ىد
،ىدلوبنىتيەدنەكەمۋققانىساشقابـىحنيب،پىر
مالاب پىترەـەگۋروكۋققايعلىـ ،ىديەدىشرابـ
،ەديەك ،ىلەۋاـ ىدرەتتاسـاشاماتـ ـەكتەرۋسـ
.ىدەد“نىمالاپىرىسۇتء

نىجلىبرودء ىسەمەكەمىگىلىگيۋسقىدنادۋاـ
ايتراپىتەرتانەكلۇۋراقسابـۋالىقابنىرەتسىۋس
ڭىنىساكيەچاي ـ2019”:وگنايدڭىجـىيجۋشـ
لىمەەدنىرەدلىگزەمسىقنىيەدەگرىزاقنادلىج
ڭىنىنەزو نىتيەدنەكەمرالۋققانىرەتكەلوبپوكـ
،ىدلوب مادا،پىتەجەك34ادناعلوبپوكـىناسـ
نەم نەگرۇسرىموءقاتروىدمىساراجتاعيباتـ
.ىدەد“ىتساتپىلاقسىنىروكاشامات
قىتقاميا ايتراپىسەمەكەماتروقىلايگولوكەـ
‒ەكەم،ىيجۋشراسابنىروڭىنىساپپۋرگقىلىشساب
قىنۇت،اشنىۋرىتسىناتڭىديۇيۋفڭاجىعىتسابەم
ۋاعروقىدۋس نىساقياشـ مىلرۇعاناـ يادىعاديوـ
ۋزىگرۇج ڭىدراتقىشالاقـالاقزىمىعاميا،نىشۇءـ
رىبءىدۋسسال ‒الىراعوجنىساپاسۋتەىلياجـ
،پىت نىگىلىدمىنوـ ۋرىتتراـ نىتەمزىقـ ـىتقىمـ
،پاتسۇ ساتۇتـ ڭىدراتقىشالاقـالاقىعاتقامياـ
قىتسىمرۇت ىلرىعوشىدۋسسالـــ ۋانيجـــ ـ
رىبءىدۋسسال،پىسانەت％82ىسامرىتسىلاس
ۋس،پىتەجەك％100ىسامرىتسىلاسۋتەـىلياج
،پىلوتەنىمەشلوAىلەجەرادىشنىرىبءـىساپاس
يالاتياق نىتالىنالادياپـــ ۋنالادياپىدۋســـ ـ
ڭىتقاميا.نەكەناقسانەت％50ـىسامرىتسىلاس
ىدنىيۇتء پالىقابـ ڭىنىسانرانەزو8ناعرىتوـ
رايۇق17 ڭىنىزىۋاـ ـىگەدرۇتⅢـىساپاسۋسـ
نەنمەشلو ،پىساـ ىسامرىتسىلاسۋلوتەگمەشلوـ

.نەكتەجەك100％

ڭىنالاقۋلاسەگنوجنىساتروڭىنىرالانرانەزو
ىدرىتترانىتاۋقۋارۋاب

ىدراعىشاققىراجىنادياپقىلايگولوكەىروقساپازشاعانەمە

قىلايگولوەگنەكزىمىعامياىرەبنادلىج10
،پىلاسشۇكزىسكىدزۇەنىتەمزىقۋاڭونىساترو
ۋاڭو ەدنىتەمزىقـ لوقەككىلىدمىنوىتكەنروكـ
‒ادنىعامياياتاعابرات،نىيەدەگرىزاق.ىدزىكتەج
نەكـىع نويلليم142ىنىيجاعۋاڭونىرادنىروـ

،ۋرىتلەكانىپلاق،پىلاسمۇجىجراقناۋيڭىم704
.ىتتەجاعراتكەگ3300.2827ىمەلوكۋاڭو

‒الاقناۋاسنەگلەكانىپلاقىسايگولوكەرىزاق
ڭىنىس ناجۋلۇـ ناساراــ ڭىنىنويارسىنىروكـ
،پىنادناجـىتاحاياس ۋابـىتكىروكـ ـاشقابــ
ڭىدۋاتىلراق،اراحاسزىسرىيقـىشۇ،ىسىنىروك
ڭەرەت نەگەتپوكىناساراناشنىشىعادنىۋانيوقـ
.ىدارۋابەنىزوىدرالىشتاحاياس
پىتياقـانىلىۋا قازاقـ اناسـتلاسڭىنىتلۇـ
‒ۋقوەۋشادناعرۇققىلىشاۋراشپىشانىساشقاب
ىسىش تابراشــ ناشياقـ نادىسو”:ـ ىرەگلىـ ـ
رالىشتاحاياس پوكـ سەمەـ سىنىروك،نىتالوبـ
‒ناعلوبرابرالرىقڭۇشىدمۇقادنىڭامڭىنىرىڭوء
،ناتقىد ڭىدرالىشتاحاياسـ نەتسىنىروكمەكروكـ
لاپقىـانىۋلاتاززالء ناعاشروق.ىدەنىتياساجـ
ۋاڭوـىناترو ىرەبنەننەگلىتەتسىروـىتەمزىقـ

‒ادىسراق،پىراسقاجىساتروڭىنىرىڭوءسىنىروك
ڭىنمىلىياجـىع قىلايگولوكەـ ـەترىبىساتروـ
نىشۇءرالىشتاحاياس،پىلەكانىپلاقىگلەۋاەترىب
تانناجنەنىنوجراتتاناۋياحىياباج،اتروـىلياج
.ىدەد“ىدلانياەگنەكەم

،ادناعاراقـاعۋسىعۇ ناۋاسـ ،اعۋاڭوىسالاقـ
نويلليم55ـەگۋرىتلەكـانىپلاق ڭىم722ـ 600ـ
،پاسمۇجـىجراقناۋي ۋاڭو،ۋەدنوج،ۋرىدنىتـ
‒ادلوقىدرەدلىساتىتقايسۋەتسىگەتنىرادنويار
،پىن راتكەگ670.06ـ ىدرەجـ پاڭوـ ـانىپلاقـ
.نەگرىتلەك

نادرادلىجقىۋج ىرەبــ ناۋاسـ قىلالاقـ ــ
‒ايگولوەگنەكىسەمەكەمقىليابقىتسىلىتاراج
قىل نىساپپۋرگۋتەقىلىشساباعۋاڭونىساتروـ
،پىرۇق ناۋاسـ ڭىنىسالاقـ نەكـ قىلايگولوەگـ
ناۋاس.ىداتسابيمسەرنىتەمزىقۋاڭونىساترو
ڭىتقىلاتروـىسالاق ناسىنـ ىتتاسءـانىسىجراقـ
شىنىتوء ،پىنالادياپنانىسىجراقناسىن،پىرەبـ
ڭىنالاق مۇقـىگەدنىگىتسۇتڭوـ ۋزاقلىعاشــ
نىنويار ،پاڭوــ ۋحيۇسـ سىنىروكـ ـانىنويارـ
،اسرىدلانيا ىدلاتەبـ 380ىدرىقڭۇشناعلىزاقـ

ڭىم رتەمـىشراشـ نىتەلەكـ ىدناساجـ ەگلوكـ
ىدرىدلانيا زاج.ـ ادنىمىسۋامـ ىدناساجـ لوكـ
ناۋاس ڭىنىسالاقـ ،پەشڭەتىدمىنوءنىياراۋاـ
نىعرۇت ‒ىسۋامسىق،استراسقاجنىساترويۇءـ
،پىلانياانىڭالاسىراجۋبەتيكنوكىلۋانراادنىم
ناۋاس الاقـ ڭىنىرادنىعرۇتـ زۇمـراقـىقسىقـ
.ىدرىدنادناجنىتروپس
ۋحيۇسىگنىيەكنەننەگلىرىتلەكانىپلاقپاڭو
سىنىروك ڭىنىنويارـ نىسىرەگزوـ الاقنەگروكـ
ىنىعرۇت ڭىچۋاحڭاۋــ قىلايگولوكە”:ـ ـاتروـ
نەكتەكيەبنىروكىرەبنادلىجپوك،ىدراسقاج
اتياقىرەلەكرەتاعيباتىتقايسالاعاش،زاقرىڭوق
.ىدەد“ىدلوبىسقاجەشنەتوت،ىدلارو

قىلايگولوكە تەينەكروـ اناقكەتىسىلىرۇقـ
الاتساب ىدەرەبـ ىدياملاتقاياـ ـىعادزىمىعاميا،ـ
رەج ،رەجــ ۋمادنەكتەكەزوىتقىلاحرالۋاراتـ
نىسايەدي ،پىناتسۇـ ــۋاتلىساج،ۋسقىنۇت”ـ
قىليابـىلاعاب نىمىناتسۇ“ـ كىرەبـ پىتانروـ ـ
،پەلىگياـاتتايلاماـەناج ڭىدزىمىعامياساتۇتـ
قىلايگولوكە نىساتروـ زىسكىدزۇىدۋتراسقاجـ
.ىتتەلىرەگلى

ىدزىكتەجكىلىدمىيتاققىلاحۋرىتلەكانىپلاقنىسايگولوەگنەك

ۋلوشىپلاجنەنىتەمزىقۋتەلىرەگلىىدۋاعروقىناتروقىلايگولوكەڭىتقامياــ

★ سىرەگزوروز . قىياسوقەسەەدرىۋاداڭاج،پەلىرەگلىيەدنىپكەاتقىروجاڭاج ★

)ىتەرۋسلايرەتامڭىدزىمىتەزاگ(.ىدلەكۋققاانىسانراىنەزولىمە□
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نيچام،نۇجڭاجرەلىشلىتىتكىرە

ىديالراباح ىسالاقۋحيشـاتقىۋج.ــ ــ

ۋوگاديش ڭىنىعاتسىقنىگلۇسىعىشالاقـ

ڭىنڭىچەۋشـامـىنىعرۇت قىلىشمىعابـ

ادنىڭالا رىبءـ ناجـىليۇءـ تەمزىقـ ــ

ىكە”قاتسىقنەمىرەلەشۇمڭىنىتەرتا

ىتەتيموك ڭىدرالىعادنىساقلا“ــــ ــــ

نەمىگەموك كۇجىدرەلىكشەىتتىبۇتءـ

.ىتتاجپىسابەنىليبوموتۆا

نىياجوققىدڭۇدڭاۋگ”:ڭىچەۋشـام

قايۇت300 ىتتىبۇتءــ .ىدلاـىكشەــ

ڭىدزىمىكشە قاسمۇجـىتەـــ ىراءــ

رەج،ىدمادء رالىشۋنىتۇتـىگەدرەجــ

ىداتانۇـەشكەرە 5000اعرازابانىلىج.ـ

ڭىتقايۇت ادنىسالانياـ ىكشەـىتتىبۇتءـ

.ىدەد“زىمالاس

ىعادنىعىشالاقۋوگاديشىسالاقۋحيش

قىلىشمىعاب نىرالىسابتوــ ـىنىتاتناۋقـ

ناققابىرەدزو سىترۇءىكشەىتتىبۇتءـ

لىج15 ۋوجڭاۋگـىعادياعلاشـىيوبـ ـ

ەنىسەكلو ،پىلىتاســــ قاتسىقــــ ــ

ڭىنىرادنىعرۇت ،پىرىتتراـىتسىرىكــ ـ

نىتاناتتاقۋا ىدزىڭامـ ،پىلانياانىسانراـ
پوك ىدزىگەنـ ـلىۋاىسالاسپىساكـ
سىرىكاشاماتەگۋرىدنەدلۇگـىتقاتسىق
.ىتشانىزوك

ڭىنىسىكشەـىتتىبۇتءۋحيش ىمىقۇتـ
،لىسا ىناسـ لومــ ،ناتقىدناعلوبـ ـــ
ىرەگادۋاسىكشەىتتىبۇتءقىلۋوجڭاۋگ
ۋاگ پوكڭيبڭيمــ نادلىجــ ىرەبــ ـ
نەمڭىچەۋشـام كىتسەبلەسـ پاساجـ ـ
ىدەلەك ىلىجراء.ــ ۋاگــ 80ڭيبڭيمـ
30انىلىج،پادلامىساتىكشەليبوموتۆا
ۋوجڭاۋگ،پالادۋاسىكشەقىۋجـاعڭىم
نىناقراتسادڭىدرادنىعرۇتـىعادنىسالاق
.ىدرىتقىلوم

ىتتىبۇتء” اعۋوجڭاۋگـىكشەــــ ــ
نەگلىزىكتەج ىنۇكــ كۇتــ ياملاقـ ـ
پىلىتاس ىدەتەكـــ ەدرەجـىعادلا.ــ ـ
قىلىشمىعابـىعادۋحيش نەمرالىسابتوـ ـ
ۋسەبلەس نىنىبەتـ ،پىرىتتراـ ەدىتپىتءـ
پوك ڭىنڭايجنيشــاعرادماداــ تەـــ
نەنىرەدمىنو نىمازىقتاتمادءــ ىدەد“ـ
.ڭيبڭيمۋاگ

،ادناعاراقـاعۋسىعۇ ىكشەىتتىبۇتءـ

ڭىدۋعاب ىنىعىشكىدنىزوـ ،نەموتــ ـ
،ىدمىتوءـىسادۋاس پىساكـ ـىسالاسـ
.نەكەروزەشكەرەىعاشالوبىعادنىعاج
ۋعابىكشەىتتىبۇتءىگرەبنادلىجپوك
ڭىنڭىچەۋشامادنىساقراڭىنىسەبيرىجات
قىدلىج نانناۋينويلليمرىبءـىسىرىكـ
ڭىنو.ـىتپىسا رىزاقادنىعىدلىشاماتسابـ
قاتسىق ىتتىبۇتءـىسابتو23ـاشنىيوبـ
نانڭىم20ىكشەرابادلوق،پىعابىكشە
.نەكەناقسا

تەينەدامـىسالاقۋحيش تاحاياســ
نىگلۇسىعىشالاقۋوگاديشڭىنىسەمەكەم
ادنىعاتسىق نىتارۇتـ ڭىنىتەرتاتەمزىقـ
،ىعىتساب ڭىتقاتسىقـ ىيجۋشىشنىرىبءـ
نيشنۇيۋج نادرادلىجقىۋج”:ـ ىرەبـ ـ
پىساكـىعىلىشمىعابـىكشەـىتتىبۇتء ـ
ناعرابـىسالاس نىياسـ .ىدنەدمەلوكـ
اعيادعاجكىدنىزۇجسىءىتەرتاتەمزىق
،پىرىتوـەلەدزىگەن ۋادلوقـ نىنىبەتـ ـ
،پىرىتترا نىرادنىعرۇتقاتسىقتلۇراءـ
اعۋتىمادىتقىلىشمىعابەيـەككىلەشكەرە

،پەلەتەج ۋتاســ نىسانراـ زىسكىدزۇـ ـ

.ىدەد“ىتتيەڭەك

★ قىياسوقەسەەدرىۋاداڭاج،پەلىرەگلىيەدنىپكەاتقىروجاڭاج ★

قىلاح نىيادعاجقىلاح ،پىسىعۇنىيادعاج قىلاح،پىسىعۇ انىسىمرۇتقىلاح كىلىدمىيتانىسىمرۇت ،پاساجكىلىدمىيت قىلاح،پاساج نىگەلىتقىلاح قىيارىتسىعوتنىگەلىت قىيارىتسىعوت

)ەتتەب-1ىساب(
نادلىجـ2016ـــ ايتراپ”،پاتسابـ
،نىۆاتسۋ نىساديعاقـايتراپـ ،ۋنەريۇـ
سەلىلەج ىدمىلوت،ۋنەريۇىدرەدزوسـ
ىسەيبراتۋنەريۇ“ۋلوبىسەشۇمـايتراپ
ىپلاج ايتراپــ ىرەلەشۇمــ ادنىساراـ ـ
،پىلىتەتسىرو ايتراپـــ ىگەدنىشىــ ــ
ناتقىلىشزاـىشۋشەش”ـەيبرات ڭىلاق“ـ
نىيەدـەنىرەلەشۇمـايتراپ ،پىيەڭەكـ ـ
ەگەيبراتكىلىمەنۇنەدەيبراتـىلرىعوش
؛ىديەڭەكياراق

ىلىجـ2019ـــ ڭىدياـ5ــــــ
نانىڭوس ،پاتسابــ لىكۇبــ ادايتراپـ ـ
ناتتاسقامـىگلەۋا” ،ۋامىنياـ شىروبـ
،ۋالاقرا ىدراتقىراپـــ ،ۋباتـــــ ـــ
ىدۋرىدناتقانايت ،پالاتىتساب“ۋرەگيـ
نەدىلەجەرادـامراقساب،نادۋا ىراعوجـ
ىشساب رالرداكـــ نىيۇتءــ ەلىتەــ ــ
،پىرىتو ،ۋاپتىمۇـىتتاسقامـىگلەۋا”ـ
ىگزىگەن“ۋاتقاسكىرەبەتسەـىتشىروب
؛ىدلىتەتسىروىسەيبراتقىتپىرىقات

نادلىجـ2021ـــ ،پاتسابـ ايتراپـ
ادايتراپلىكۇبىسەيبراتۋنەريۇنىحيرات
،پىلىتەتسىرو ىلىقراۋنەريۇـىتحيراتـ
ىناديعاق ،ۋنىسۇتءــ ۋنەريۇـىتحيراتـ
ىلىقرا ىدمىنەســ ،ۋرىتتراـ ـىتحيراتـ
ىلىقراۋنەريۇ ىدلارومءــ ،ۋتاتقاقساـ ـ
ىدۋەتسىالىتمۇىلىقراۋنەريۇىتحيرات
ىعادايتراپلىكۇب،پىلىتەپالاتۋادنىرو
،ەگۋنەريۇنىحيراتايتراپىدراتسادلوج
،ەگۋەتسىسىءىتقان،ەگۋنىسۇتىنايەدي
اڭاج يادعاجــ ،ىدەلەيبراتـاعۋشاـ ـ
.ىدەتكەتەج
ىلرىعوشــىكتەر5 ۋنەريۇــــــ
ڭىنىسەيبرات نەمايرازانـىسىكتەرراءـ
راء،ىساناحقاباسىدزىڭامڭىدۋنالۋراق
ڭىدۋاساجسىرەكڭوتەنىزوـىسىكتەر
ىدناج ،ىتايلاماـ ـنىيەزىسىكتەرراءـ
،ىنەدرەز شۇكــــ ـــىتتاۋقـــــ
ڭىدۋرىدنالرىعوش ىدنىپكەــ ـىلىبادـ
.ىدلوب

ادالاقام يالىبـــــ پاتاپەدـــ ــ

ىدلىتەسروك ياتتالوبتاسقامىگلەۋا:ـ
،كىرەب ڭىنايتراپ.قاقسايادۋاتمىنەسـ
اڭاجڭيپنيجيشىرادمىيۇىلەجەرادراء
ىسايەديمزيلايستوسـاشوگڭۇجرىۋادء
ڭىنىۋنالاشوگڭۇجڭىنمزيسكرامىدنىس
نىرەتكىتسىتەجـاڭاجڭە يەلىرەكشىـ ـ
،پىنەريۇ ڭىلاقـ ،ىرەلەشۇمـايتراپـ ـ
،ىتقاجـناجەدنىۋەلروۋنەريۇرالرداك
ڭەرەت يساياسـ قىلايەدي،پىلاەيبراتـ
ناتقاج ،پىلادڭىشــ يناحۋرـ ناتقاجـ ـ
ناننىس ،پىتوءـــــ ىنىكە”ـــ ـــــ
ڭىدۋرىدناتقارۇت نىنامءـىشۋشەش“ـ ـ
ڭەرەت ،پىنىسۇتءـ “ىدمىناتتروتء”ـ
،پىتيەشۇك تروتء”ـــ ىدمىنەسـ “ــ
،پەدمەكەب ىنىكە”ــ ىدۋاعروقــ “ــ
لىكۇب،پادنىرو قاياـناتسابـايتراپـ
رىبء ساتۇتـ ،ايەديـ كىرەبـ ـكىرەـ
،ىدرەگىج ىتسەكياســ ،ىتتەكەراــ ــ
ىتتەرىدۇق كىلرەگنىۋاجــ ـىتتاۋقـــ
،پاتقاس ياتشىرۇق”ـــ كىرەبـــ “ــ
،پىساتقامىتنى ايتراپــ نەمــ قىلاحـ ـ

ڭىنىرەتسى ـاشنىراب،نىۋمادـاشنىرابــ
.ىتتەلىرەگلىنىۋساباعلا

الاقام ەككىلوب4ــ نەگنىلوبــ :ــ
نەمايرازان ىدۋنالۋراقــــــــــ ـــ
كەزەكىعنىرۇبڭىنايتراپـ”ـۋتيەشۇك
ىعىلرابڭىنىرادلىميقـەيبراتـىلرىعوش
ۋنەريۇ،پىتەاماتسابىنەيبراتقىلايەدي
ڭەرەت ،ۋەملەكەككىلرىبايەدي،ۋاملوبـ
تەكەرا شۇكنىرەلەلەسامۋاملاەسەلىـ
الاس ،پىشەشـ يەبزۇـ نەمۋلاسشۇكـ
،ەگرىب لىكۇب،پىلاسشۇكـىلرىعوشـ
ڭىنايتراپ ادايەديـ ،نىۋلەكـەككىلرىبـ
اديساياس ،نىۋلوبـىتقامىتنىـ ەتتەكەراـ
يساياس؛“ىتتەلىرەگلىنىۋلوبىكلەكرىب
ۋتالىراعوجـىتتەلىباق نىقياىۋتـ”ــ ـ
ەدرۇت ىديساياسـ ،ۋەتپىرادـ ڭىنايتراپـ
ىعامىتنى نەمـــ ناعناتقىلاتروـ رىبءـ ـ
كىدلىپەكـانىعىتساتۇت ڭىنايتراپۋتەـ ـ
قىدلىج100ڭىدزىمايتراپىراءـىناج
ىلۇقىلرىساع،ڭىنىۋلانيااعايتراپىرىء
ڭىنىۋتاراجسىء ؛“ـىعانايتـىشۋشەشـ

سىرەكڭوتــەنىزو ىدۋاساجـــ ـــ
اشوگڭۇجەدرىۋاداڭاجـ”ـۋتەلىرەگلى
ىدناباتـەگمزيلايستوس ىنوەناجۋلوبـ
ۋتىماد ىدنىسـ قىدماعوقـىلۇـىسوـ
ىتسىرەكڭوت يادىعاديوـــ ۋزىگرۇجـ ـ
،نىشۇء ،زىمايتراپـ زوسءـ ەنىزو،قوجـ
سىرەكڭوت ،پىلوبلىتابـەگۋزىگرۇجـ
،ىتتاۋقەدـىتپىتءـىنايتراپ ىدنەمراپـ
پىتە ۋرۇقـ ،تاسقامىگلەۋا؛“كەرەكـ
ڭىدزىبءـ”ـۋاتقاسـىگڭامـىتشىروب
زىمەمەك قىلاحـ پىلاىدنىسىساراقۇبـ
ەدزىڭەت پىزۇجءـ ىتقىياقۋس،ىدەلەكـ
نىنىتالاادارادۋاىتقىياق،نىنىتالاەرەتوك
ياق ناشاقــ كىرەبـەتسەادـ ۋاتقاسـ
پىلىريانەنىگەلىتقىلاحىگڭام،كەرەك
.“ىدياملوباعۋلاق

ادالاقام رالانىمـ :ىدلىتەسروكپاتاـ
اڭاج ناحيتمەــ ۋرىسپاتـ ادنىلوجــ ــ
نەكتەـىقتيۇـىتسادلوجڭيپنيجيش ـ
قىلاتروـايتراپ ىدنەمراپڭىنىتەتيموكـ
،ادنىعىلىشساب ناعاملوبنىرۇبزىمايتراپـ

يحيرات قىلىتقىرىــ يحيرات،حۋرـــ ـ
قىدزاپماساج ،پىتالۋاقحۋرـ ـىتقىلاحـ
،پىرىتساتقامىتنى ،پاتسابــ ـەشنەتوتـ
كىرەب نەممىنەسـ ـىگەدرىۋادـاڭاجـ
ڭىنوگڭۇج ڭىنىۋمادـ نىحيراتـىلۇـ ـ
كىتسينۋمموكوگڭۇجكەتزىبء.ادۋزاج
نەگەدىديەتسىەن؟ەننەگەدىسايتراپ
ەتسەقاياـناتسابىنەلەسامـىلرىبۇتء
ەنەتەنەپقىلاحڭىنايتراپ،پاتقاسكىرەب
ايتراپ،پاتقاسقاياـناتسابنىسىنالياب
ۋرۇق نىحۋرــىلۇــ نەپشۇكروزــ ــ
نەمرەدنۇكىتپازاىگەشەك،پىتاتقاقسا
،يامراعىشنەتسەىدراتقاشـىلالىعۇش
شىروبـىگنىگۇب نەپـ لاداەكتەدنىمـ
،پىلوب ىگڭەترەـــ ىدنامراـىلۇــ ـ
،زىمىرەتسىڭىدزىبء،قاسلوبنىتيادنىرو
زوسء ،قوجـ ،پىيەكروكنىياسناعرابـ
،زىمىلوج زوسءـ ،قوجـ ناعرابـ نىياسـ
.ىدەسۇتەيەڭەك

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

ىتسەتكەموكانىمىقرىقڭىدرالىشلام
لام قىلىشاۋراشـ تىبۇتءـىعادنىرادنويارـ ،ۋاراتـ يوقـ انىعىتسىرىگڭىلىشڭىدزاج،ەدنىلىگزەمسالابراقڭىدۋقرىقـ
،ناتساماراق ناۋاسـ قىلالاقـ نامروـ نىتارۇتادنىعاتسىقياساراقىلىۋاوكنىتروبڭىنىسەمەكەممىلياجەناجىعىلىشاۋراشـ
تەمزىق تەمزىقىتكىرەناعلارۇقنەنىرەلەشۇمايتراپنەمرەلىگەدنىتەرتاتەمزىق“ىتەتيموكىكە”قاتسىقنەمـىتەرتاـ
،پىسەتكەموكانىۋاراتتىبۇتء،انىۋقرىقيوقڭىدرالىشلام،پىرابانىرادنويارقىلىشاۋراشلام،پىرىتسادمىيۇنىتەرتاۋەتو
.ىدرەبمەدانىۋرىتترانىرەتسىرىك،پىتالىراعوجىدمىنوء،پىشەشنىسەلەسامۋەپسىتەجماداڭىدرالىشلام

ڭىفنيجۋيلىشلىتءىتكىرەناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ىتسانيجىرەگۇجسابكوك
يۇچايجڭاۋىعىشالاقياحىجناڭىنىسەمەكەمۋرىدنادزىساماتماققىدماعوقەناجىعىليابىشۇكماداقىلالاقناۋاساتقىۋج
ادنىعاتسىق نىتارۇتـ تەمزىقـ ڭىنىتەرتاـ ،پىرىتسادمىيۇنىتەرتاۋەتوتەمزىقىتكىرەىرالرداكقاتسىقنەمىرەلەشۇمـ
قاتسىقلۇبىرەبنادرادلىجقىۋج.ىتسەتكەموكەنىۋەيتەنىليبوموتۆاكۇج،انىۋادلامىسات،انىۋانيجىرەگۇجڭىدرالاۋراش
رىبء نەرەنەمىرالىسابتواۋراش“ىتەتيموكىكە”قاتسىقنەمىتەرتاتەمزىق،پىگەىرەگۇجسابكوكتەرىكەادلىجـ
نىرالرازاب ،ۋرىتساتشۇـ رەلىشنىگەـ ىلىقرارەتسىداىتقايسۋرىتساتشۇەتتەنرەتني،ۋرىتساتشۇنىرالرازابۋتاسمىيالوتنەمـ
.ىدرىتترانىسىرىكڭىدرالاۋراش،پىشارازابانىرادنىعرۇتقاتسىق

يجڭافڭاۋىشلىتءىتكىرەناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ىدلاىسراقىدراتقانوق،پىلىشاىساشقابنەۋرەس-لىيەسقىلىشاۋراشلىۋا
ىسراقىدراتقانوق،پىلىشاىساشقابنەۋرەسـلىيەسقىلىشاۋراشلىۋاادنىلىۋاىسىكناجىنادۋاياعوتناعاشاتقىۋج
،پىلوبمىيازوكنەنىسىنىروكڭىتقاتسىقـلىۋا،پىنىزەسنىعىتتاشڭىتكىلىشنىگەاداراىسورالىشتاحاياس.ىداتسابالا
.ىدالاشاماتىدرەدلۇگەناجسىنوكوك،رەتكەديجـسىمەج،زىبراقـنىۋاقەيەككىلەشكەرە

ڭاۋگاۋحڭايىشلىتءنەگلىتەسىنىسۇناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ىدلانياەنىزوكسىرىكاشامات،پىلىتاسنىيەداعۋوجڭاۋگۋانوسىكشەىتتىبۇتء:ۋحيش
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