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اڭاج اتقىروجاڭاج يەدنىپكەاتقىروج ،پەلىرەگلىيەدنىپكە ،پەلىرەگلى

اڭاج ەدرىۋاداڭاج ەسەەدرىۋاد قىياسوقەسە قىياسوق

كىيەرىدنەلىتكەياد،كىيەتتىگۇ،كىيەنەريۇيەلىرەكشىياپپاجنىحۋرڭىنىياتلىرۇق-20ايتراپ

ـۋناتقاسنەتتەدنىڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب
ۋەدنىگزىت ىتەمزىقــ ىدزىڭامـىگەدنىنوجــ ـ
،ڭىنىزوسء ىدزىڭامـ ڭىنىۋتىكەب،ڭىنىۋاقسۇنـ
‒ىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەياديەلىرەكشىنىحۋر
،نىرەدمىشەشڭىنىتەتيموكقىلاتروـايتراپ،پىر
نىرالۋرىتسالانرو ،قىلوتـ ياپپاج،لادءـەملادـ
ىعاداقسۇنـ9،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەياد
20،پىلوبىدناباتانىسابوجۋەدنىگزىتـۋناتقاس
،پىرىدناتقانايتنىساراشۋرىدنالىلاپاسـىتقامرات
قىدنويارـىلايمونوتۆا موكتراپـىتكەزەكـ10ـ
‒رىتسالانروتەمزىقڭىنىسىلىجامءىپلاجىشنىتلا
،اشنىيوبىۋ ادلىتابيەپتەدلىۋەشەكيادناقشەـ
ىدمىسەك اراشــ ،پىنادلوقـ قىليابـ نىشۇكـ ـ
،پىرىدنالرىعوش زەتـ ڭاشپاشىتتەدنىناعلاراتـ
ـۋناتقاسنەتتەدنى،پىلوبىدناباتەگۋەدنىگزىت
ۋەدنىگزىت لوقەنىسىڭەجڭىنىساقياشلىۋاقسوتـ
ۋزىكتەج ،نىشۇءـــ ىنۇكـ21ڭىدياـ11ــ ــ
ىلايمونوتۆا قىدنويارــ ڭىنموكتراپـ ـىيجۋشـ
ڭىننويارـىلايمونوتۆا،يۇرڭيشـام ىساعاروتءـ

نىكرە زاينۇتـ راقشاقـەكەجــەكەجـ ،انىعامياـ
ناتوح ،پىرابـانىعامياـ ۋناتقاسـ ۋەدنىگزىتــ ـ
قىلىشسابلوق ڭىنىسەيۇجــ سىمۇجـ ،ىمىلانياـ ـ
ناۋسىح ۋرەسكەتـ نىتەلىباقــ ،ۋتالىراعوجــ ـ
ىرەتاق رابـ ىدرەلرىڭوـ ،ۋەدنىگزىتـۋراقسابـ
نەمرادلايرەتامقىتتاز،ۋادنىيادنىعىليابۋالاشاۋا
كىدلىپەكـاعۋادماق تەمزىقاعاراقۇبـەناجۋتەـ
ۋەتو لوسـەگرەتتەمزىقـىتقايسـ ەدرەلرەجـ ـ
ۋرەسكەت اعىتاسىگزىگەن،پىزىگرۇجۋەتترەزــ
پىسۇتء كىلىشكەتەجـپازۋقـ پىتەـ ناقتاجـ ـ
،رالىشسابـىلەجەرادـەكلو اشرادياىتپيتاڭاجـ
‒نىگزىتـۋناتقاسنەنىتەدنىۋنىباقەپكوسۋريۆ
ڭايجنيشۋەد تەمزىقــ ىعادنىساپپۋرگـــ ـــ
‒رادنادۋا،قاميا،رادنامامەناجرالىشسابىتسىتاق
نەمرالىلراتاقراتسادلوجىتپاۋاجىتسىتاقـىعاد
ىگەدۋەدنىگزىتـۋناتقاس،پىشاسىلىجامءەگرىب
ىدنىيۇتء ىدرەتتەمزىقــــ ،ىتسادلىقاــــ ـــ
.ىدرىتسالانرو
راسابنىروڭىنموكتراپقىدنويارـىلايمونوتۆا

.ىتسانىتاقاعلىميقىتسىتاقنيلنۇچڭاجىيجۋش
راقشاق ڭىنىعامياراقشاقيۇرڭيشامادنىسالاقـ
نەتتەدنى ۋناتقاسـ ۋەدنىگزىتــ نەنىتەمزىقـ ـ
نەگلىرەب ىتسىتاق،ىدادڭىتـىيانراـىتتەمىلامـ
‒رالىلراتاقىرادنامامۋەدمە،راتسادلوجىتپاۋاج
نەم مىرىجۇت،پىزىگرۇجۋادلاتاعيادعاجەگرىبـ
،پاساج ۋناتقاســ ۋەدنىگزىتـــ نىرالاراشــ ـ
،ىتسادلىقا يادنوســ راقشاققاــ ،ىسەۋشادـ ـ
راشءاڭاج ،ىنادۋاـ راشءەنوكـ ـىتقايسـىنادۋاـ
يەلىرەكشىـەگرەلرەج ىتپاۋاجىتسىتاق،پىرابـ
نادراتسادلوج يادعاجــ ،پىسىعۇـ ىدنىيۇتءـ ـ
رەلرىڭو نەمـ ۋەدنىگزىتـۋناتقاسڭىدرادنىروـ
نىرالاراش ،ۋرىدناتقانايتـ قىلىشاۋراشلىۋاــ ـ
نىرەدمىنوـاشمىسوق مىيالوتـ ڭىنىرازابۋتاراتـ
قىتتاز نەمرادلايرەتامـ ىدۋادماقـ زىساماتماقـ ـ
ۋرەسكەتـاعراليادعاجـىتقايسىۋتە ۋەتترەزــ
ىدزىگرۇج يالىبلو.ـ ىدەتپىرادـاسابپەدـ :ـ
ۋناتقاسـىگەتكەزەك ۋەدنىگزىتــ ڭىنىيادعاجـ
،نىعىدڭاتاق نىگىلىلەدرۇكــ نەپكىتكەگرەســ ـ

،پىنات نەتشۇ”ـ ،پىلوبىدنابات“ـاعۋامىجلۇبـ
،لىتابڭە ىدرالاراشڭاتاقڭە،ىدمىسەكڭەـ
،پىرىدناتقانايت ۋلاراتـ نىگەبزىتـ زەتمىلرۇعاناـ
،نىۋيەڭەك،پىزۇء ،پەجەتنىۋشروءـ ڭىتتەدنىـ
،قىلاكيمونوكە قىدماعوقـــ ەناجـاعۋمادــ ــ
قىلاح نىلاپقىـانىسىمرۇتـ ىراعوجڭەـ ەتكەشـ
قىلىشسابلوقزاىيەگڭەدقىلىتاس.كەرەكۋتيازا
نىسەيۇج ،پىرىدنەدلەمەكــ ـىلەجەرادـەكلوـ
ڭىدرالىشساب ـۋازۋقپىسۇتءاعىتاسـىگزىگەنـ
كىلىشكەتەج نىلورۋتەـــ ،پىرىدنەلەلۋاسـ ــ
پىرىياـەگرۇت كىلىشكەتەجـ نەمۋتەـ قىليابـ
نىشۇك رىبءـ ساتۇتـ ،پىتيەشۇكىدۋالراپسوجـ
پىۋاح رەتاقــ نىرەدنىيۇتـ يەمرەبىجىتتىقاۋـ
پىۋات ،پەدنىگزىتنىرانياقۋلادمىعۇج،پىعىشـ
ۋلارات نىگەبزىتـ رالىشۋلادمىعۇج،پىزۇءـ نەمـ
زىعىت ىدرادناقساناجـ ۋساتـ ۋزىكتەجــ نەمـ ـ
ۋادلىباق ۋالاشاۋا،ۋەدمەــــ نىگىلىدمىنوـ ـــ
،پىتالىراعوج نۇكـ نىياسنۇك،پاتقادانىياسـ
،پىتاتقايا زەتـــ ناعلاراتـ ڭاشپاشـىتتەدنىـ ـ

،پەدنىگزىت .كەرەكۋڭەجـانىشلۇقـىتسۋريۆـ
ۋرەسكەت ،ىراتقىدباجــ رەلرەكتەمزىقـ ـىشۇكـ
ىدرالىتقايس ىدۋتالىراعوجنىيەگڭەد،پەتپەسـ
،پىتەدزەت ەپكوسۋريۆاشرادياـىتپيتـاڭاج«ـ
ۋنىباق نەنىتەدنىـ اشنىيوبۋەدنىگزىتـۋناتقاسـ
ناۋسىح نىۋرەسكەتـ ۋراقتاـ ،اشنىيوب»ىسىداءـ
اعرادماداىدنىيۇتء،انىرادنىروتەمزىقـىلرەتاق
،پىرەسكەتلەگۇتنىرەلىتسىيتەگۋرەسكەتاتاراق
ۋرەسكەت لوس؛ۋتەكىدلىپەكىيانىشـانىساپاسـ
ڭىدرەج ىدۋرەسكەتقىلايگولويمەديپەەدنىزوـ
،پىتيەشۇك ىدمىلوبـ ناعلوبـ رالىشۋلادمىعۇجـ
زىعىتناعلاتقىنا،پەدمەـپادلىباقنەمىسىلاقياب
ىدرالىشۋساناج ‒نىگزىتـۋراقسابەدنىزەكرەدـ
ڭاسڭاف؛ۋەد ،ىساناحاپيشـ ۋالاشاۋاـ ـىسەملوبـ
نىسىلىرۇق ،پىتەدزەتـ نىرەلىتسىيتـاعۋالاشاۋاـ
لەگۇت كىدلىپەكـىيانىشـاعۋالاشاۋاـ ،پىتەـ ـ
،ىدۋراقساب تەمزىقــ ىدۋەتوــ ،پىتيەشۇكـ ـ
پىۋاح ڭىدرەتاقــ ۋناتقاسنانىۋلىياجـاقترىسـ
)ەتتەب-2ىساعلاج(.كەرەك

كىتسيلايستوسياپپاجىياتلىرۇقـ20ـايتراپ
ناعنادنامازىسو ىتتەرىدۇقـــ تەكەلمەمــ ـــ
،ىدەدنىكسەكنىسابوجىدنىبياڭىدۋعىشپىرۇق
‒رىدنالاتنىىدماداشىروب،پادناعىشىنۇءلىباد
نەپقڭاد،ىد ـاتقىروجقازۇـىلوتـاعنامراـ
ڭايجنيش ىلەلەكۋمادڭىدلەلىكۇبنىۋمادزوءـ
انىيادعاج پىيوقــ ،پالراپسوجـ ،پىرىتساليوـ ـ
،نىساتانيدرووك نىنروـ پىسابپادءـ ،پىۋاتـ ـ
شىروب نەتتەدنىمــ ڭىنىتلۇاۋحڭۇج،يابزاجـ
ڭىنىۋنەدلۇگـىلۇ يادىعاديونىۋاراتڭايجنيشـ
.كەرەكىۋزاج
‒موكتراپىتكەزەكـ10قىدنويارىلايمونوتۆا
ڭىن ـ20ـايتراپـىسىلىجامءـىپلاجـىشنىتلاـ
ڭىنىياتلىرۇق نىحۋرــ يەلىرەكشىـ ،پىنەريۇـ ـ
‒سيلايستوسياپپاج،پىرىدنەلىتكەياد،پەتتىگۇ
كىت ناعنادنامازىسوـ تەكەلمەمـىتتەرىدۇقـ ـ
‒نىقيانىنروقىلايگەتارتسڭىنڭايجنيشىعادۋرۇق
اقسىتابەناجنىسانرانىتلاـاپورۆەــايزا،ىداد
نىسانراۋماداڭاج،نىبەشىعڭىدلاڭىدۋشاكىسە
ڭىدۋرۇق ڭىدلەلىكۇب،نىگەرىتقىلايگەتارتسـ
نىعىليابـايگرەنە ۋتەزىساماتماققىلايگەتارتسـ
،نىسازاب تەكەلمەمـ لام،نىگەىلاپاساشنىيوبـ
نەمىرەدمىنوـىعىلىشاۋراش ىدزىڭامنىتيادماقـ
،ىنازاب ڭىتتەكەلمەمـ نىگىدزىسپىۋاحكىلرىڭوـ
نىتياعروق قىلايگەتارتســ ـەنەسلەبـىنىقتلاقــ
‒نامازىسوكىتسيلايستوسياپپاج،پىرىتساتپىلاق
ناعناد ىلۇڭىنىتلۇاۋحڭۇج،ادۋرۇقتەكەلمەمـ
نىۋنەدلۇگ ياپپاجـ ەدۋتەلىرەگلىـ ڭايجنيشـ ـ
.ىديوقاعاتروىدۋسوقنىسەلۇ

ىپلاج ىدمىقۋاــ ناعامالراپسوجـ رىبءماداـ ـ
ىلاناسەگەلەسام.ىدياملايالراپسوجادـىنالاس
ىتتەمزىق،پىرەبىجزوكناديادعاجىلەلەكەدرۇت
پىيوقـاعيادعاجـىلەلەك ،ۋترىگۇجيوـ نىروـ
‒اماتڭىدزىمايتراپــۋرىتسالانرو،ۋرىدناتقارۇت
ڭايجنيش.ىعىلىشقىترايساياسەناجىرۇتسادءاش
نىتەمزىق قىلايگەتارتسـ ەناجاعۋادماعابناتقاجـ
ىدناباتـاعۋالراپسوج ڭىنىتلۇاۋحڭۇج،پىلوبـ
ىيادعاجىپلاجقىلايگەتارتسڭىنىۋنەدلۇگـىلۇ
نەم ەدنىزۇجـەينۇدـ روزناعاملوبادلىج100ـ
كىتسيلايستوسياپپاج،پىلاسرازانـەكسىرەگزو
ناعنادنامازىسو ىعادۋرۇقتەكەلمەمىتتەرىدۇقـ
ڭىنڭايجنيش نادۋامىجلۇبنانىنروقىلايگەتارتسـ
ىلايمونوتۆا قىدنويارـــ ڭىنموكتراپـ ـايتراپـ
ادنىياتلىرۇقـ20 ناعلىرىتسالانروــ ـىلرۇتءــ
قىلايگەتارتس ىدرالاراشىلەلەكنەمرەتتەدنىمـ
ياپپاج ،پىرىدناتقانايتـ اۋحڭۇجـ ىلۇڭىنىتلۇـ
نىۋنەدلۇگ ‒نادنامازىسوىگەدنىسىگلۇوگڭۇجـ
نەمىشىروبڭىدۋتەلىرەگلىياپپاجىلىقراۋرىد
كىلىشرەكپاۋاجىتشۇكناعالاقرالىتابنىتەدنىم

ىمىنات نەمــ كىلىشرەكپاۋاجـ ۋالاقراـ ـىحۋرـ
.ىدنەلىگيا

ڭايجنيش نەمـايتراپـىتەمزىقـ تەكەلمەمـ ـ
ڭىنىتەمزىق ىدزىڭامەشكەرەادنىيادعاجـىپلاجـ
قىلايگەتارتس قاتيابـڭەكڭىنناتو.ەيـاعنىروـ
ەدنىرىڭو “ناقساتۇتەگلەزىگەسىلەكتوسەب”ـ
‒كەنروكىعىدمىسابنىروكىلرىڭوڭىنڭايجنيش
؛ىت ۋاتشۇء”ـ “ناعلاانىساتروـىتتاپيوـىكەـ
‒اشرىبءىعىلىشقىتراىعىليابايگرەنەڭىنڭايجنيش
ڭىتتەكەلمەم.ـىسقاجـام ىدۋشاكىسەاقترىسـ
‒لەبرىبء”،ۋشاترىۋاقىتكىلوبسىتاب،ۋتيەڭەك
رىبء،ۋەد ىدلوجـ ڭىنىرالىتقايسۋرۇقەگرىب“ـ
ىعادڭاتىگنىگۇب،ەسەلىەنىۋەلىرەگلىزىسكىدزۇ
ڭايجنيش ىكشىقىيۇتــاعاموتـىلامرىتسىلاسـ
ناتقىلرۇق ەنىبەشىعڭىدلاڭىدۋشاكىسەاقترىسـ
،ىدلانيا ناعنادنامازىسوكىتسيلايستوسياپپاجـ
تەكەلمەم ڭىدۋرۇقـ ڭايجنيشادنىعىروجـاڭاجـ
يحيراتـىلەلەك ەشكەرە،ەدۋلەكپودءـاعياروـ
،ەگرىبنەمىسو،اديالا.ەياعيادعاجـتراشمىساب
ڭىنڭايجنيش ىدنايابـ نىتەتەلاپقىـانىعىتشىنىتـ
ڭەرەت پىۋەتنىروىلاءەدرەلەلەسامـىلراپتاقـ
پىۋاحنەگەتپوكادادنىلوجۋەلىرەگلىاعلا،رىتو
،ەگرەلرەتاقـ ياپپاج.ەدۋلەكپودءاعراتسىياسـ
كىتسيلايستوس ناعنادنامازىسوــ ـىتتەرىدۇقــ
تەكەلمەم قىلايگەتارتسڭىنڭايجنيشىعادۋرۇقـ
ناعرىتوپىلەكپودءڭىدزىبءۋامىجلۇبنانىنرو
قىلايگەتارتس نەمرالياروــ پىۋاحـ ،رەتاقــ ـ
ىدراتسىياس ۋەدزوكڭىتتەمزىق،پىرەگييملىعـ
نەمـىنىيۇتء پىسابپادءنىنىيۇتءۋلاسشۇكـ
،پىۋات ـشۇك،ىنەدرەزـنىيەزاتقىروجاڭاجـ
،پىرىتسىيۇـىتتاۋق ىدراتقىلىشنىيق،پىلالاماقـ
،پىڭەج ‒ەگلىاعلانەپكىلرە،پىنىپلاتاناتتارياقـ
.ىدمىيتءەگزىمىۋەلىر

نىنرو ادناعرىدناتقارۇتلادءـ سىلاتەبـاناعـ ـ
،نىقيا ‒سيلايستوسياپپاج.ىدالوبسىرۇدلوجـ
كىت ناعنادنامازىسوـ تەكەلمەمـ اڭاجڭىدۋرۇقـ
‒اجەتسىلىزۇتقىلاكيمونوكەقىشازىبءادنىعىروج
ىۋەدلەبقىلاكيمونوكەىلوجكەبىج،پىشاقىلاڭ
اقترىس،پىتەدلەدەجنىسىلىرۇقـىنويارـىتكەزو
كىسە لە،پىرۇقلەدەجنىسانرانەكلۇڭىدۋشاـ
نەكلۇـىگەدنىشى لە،اعلۇتىگزىگەنىدمىلانياـ
ـنىرىبءمىلانياسوقىدنىساراقىلاحنەمـىشىء
‒پىلاقلەدەجنىسانراۋماداڭاجنىتيەبەجىرىبء
،پىرىتسات اراقىلاحـ ىكەىدنىسىشىءلەەناجـ
‒ىعاديومىلرۇعاناناتقىليابىلرۇتءىكە،نادرازاب
،پىنالادياپياد ىسىتاسڭىدۋشاكىسەـاقترىسـ
ىكشى،پىتالىراعوجكىتتەبىپلاجنىيەگڭەدنەم
‒ۋشاكىسەقىلاراكەشنەمۋشاكىسەقىتقىلرۇق
يعيباتـيانۇم؛زىمىۋالاعلۇتنىسەلەبكىيبڭىد

،زاگ ‒ەج،اتقام،قىتسا،ىرەدمىنونەك،رىموكـ
سىم نەمراتقىليابىتقايسسىنوكوك،كەديجــ
قىلاكيمونوكەڭىدلەلىكۇبڭىنىرالالاسپىساك
‒ۋاسقىلوتنىلورىدزىڭامىعادنىيادعاجىلەلەك
پىساكەياققىدمىساب،ەككىلەشكەرە،پىرىدنەلەل
ىرالالاسپىساك،پىتيەشۇك،پىتياعلۇنىرالالاس
نىرىعوش ،پىرىتساتپىلاقـىتسەكياسـ ڭايجنيشـ
ىرالالاسپىساكىعنامازىسوەيـەنىگىلەشكەرە
نىسەيۇج ؛زىمىۋرۇقـ تەكەلمەمقىلاعلۇتىپلاجـ
‒ىتكەيادنەپقىلىدناباتنىساراقزوكىگىدزىسپىۋاح
،پىرىدنەل ‒ىتقىنرو،پىرۇتىسراقەككىتسەكڭالـ

‒نالىيادۇ،نىۋلىراقسابنەمڭازڭىدۋاعروقـىتقىل
،پىتەلىرەگلىنىۋ ڭىتتەكەلمەمـ ىگىدزىسپىۋاحـ
نەم ڭىنڭايجنيشـ ماعوقـ نىعىلىتقىنروـ لىتابـ ـ
سىءڭىدۋتەلىرەگلىىتقىتشىنىتىدناياب،پاعروق
‒ىدزىسپىۋاحتەكەلمەمىلىقراىتەكەراكىدنىزۇج
.كەرەكزىمىۋسوقسەلۇانىيادعاجىلەلەكىگ

‒ىدۇقناعنادنامازىسوكىتسيلايستوسياپپاج
تەكەلمەمـىتتەر ڭىدۋرۇقـ ىساناسىنىدنىبياـ
‒اقرانىرەتسىۋنەدلۇگىلۇڭىتتلۇىعرىيابرىبء
ناتو،ادۋال ناننويلليم25ـىعادنىعاشۇقـ ماتساـ
ناشنايت ياپپاج.ەدۋرىدنەلرەگىجەدنىتنەزرەپـ

كىتسيلايستوس ناعنادنامازىسوــ ـىتتەرىدۇقــ
ڭىنڭايجنيشىعادنىيادعاجىپلاجۋرۇقتەكەلمەم
،نىنرو نىلورـ قىلوتـ ،پىرىدنەلەلۋاسـ ايتراپـ
‒ۋرىتسالانروقىلايگەتارتسڭىنىتەتيموكقىلاترو
ڭىنىرال ادڭايجنيشـ ،پىناتقانايتـ كىلىدمىنوـ ـ
،زىبء،كەستەلىرەگلىەدرۇتىدناباتنىۋتەسروك
زوسء ،قوجـ اتقىروجـاڭاجـىگەدرىۋادـاڭاجـ
نىسەلۇڭايجنيش،پەلىگيانىگىلرەكسىڭايجنيش
،پىسوق ڭىتقىلاحـ نىتىمۇءـ ڭىتحيرات،نىتياتقاـ
.زىمالوبنىتيادنىرونىشىروب

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

ىتتەكىلىشكەتەج،ىدرەسكەت،ىدزىگرۇجۋەتترەز-ۋرەسكەتەنىتەمزىقۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنىپىراباعناتوح،اعراقشاقەكەج-ەكەجزاينۇتنىكرە،يۇرڭيشام

كەرەكۋزىكتەجلوقەنىسىڭەجڭىنىساقياشلىۋاقسوتۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنى،پەدنىگزىتڭاشپاشىتتەدنىناعلاراتزەت،پىرىدنالرىعوشنىشۇكقىلياب
ىتسانىتاقاعلىميقىتسىتاقنيلنۇچڭاج

قىيامىجلۇبنانىنروقىلايگەتارتسڭىنڭايجنيشىعادۋرۇقتەكەلمەمىتتەرىدۇقناعنادنامازىسوكىتسيلايستوسياپپاج
ەدنىنوجۋنىشلۇقاعۋرۇقڭايجنيشىتكىروكادنىعىروجاڭاجڭىدۋرۇقتەكەلمەمناعنادنامازىسوكىتسيلايستوسياپپاج----

ىسىشۋلوشڭىنىتەزاگڭايجنيش□

تەمزىقانىعىلازاتاترو،ۋرىدنەتكىروكىنالاققىلالاقكەشەۋاش.ىدۋاجراقڭىلاقسىترۇءەتكەشەۋاشنىيەدەنىنۇكـ22نەنىنۇكـ20ڭىدياـ11
ۋەتو ‒ەلرەكتەمزىقـىشسىمۇجنەمىرالرداكىپلاجڭىنىگىتسەتكىرەسىتكەشۋەتوتەمزىقانىسىلىرۇقىرەتسىالاقىحناۋكەشەۋاشنەمـىعىلاتروـ
ناعۋاج”ىر ،ىرىء.ىتسىرىكاقسىمۇجنەپقىلىتقىرى،پىسوقنۇءەنەسلەبانىبالات“ۋتەكىدلىپەكەنىگىدزىسسىلىكرىڭىدلوج،پالازاتەدنىتسۇىدراقـ
،اترو نىعاشـ ،پالازاتىدراقىعادلوج،پىلەكاقسىناتتاەدنىزەكرەدىرالىشسىمۇجىعىلازاتاتروماتسانەت170نەمىرالانيشامۋەرۇكراقىتتاپرۇتـ
.ىتتەكىدلىپەكەنىگىدزىسسىلىكرىڭىنىلوجالاق

يەمۋايجيادزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

.ادۋالازاتىدراقىعادنىلوجكىتسۇتڭوياتاعابراتنەمىسانيشامۋەرۇكراقرەلرەكتەمزىقىنۇك-21ڭىديا-11□

ىتتەكىدلىپەكەنىگىدزىسسىلىكرىڭىدلوج،پالازاتىدراق



رازانەگرەدنىيۇتنىقراجىعادنىساكيمونوكەياتاعابرات

ىبنەسيەبىنۇك-24ڭىديا-11ىلىج-2022 22
راباحىدزىڭام

نەشانيماجلۇگ:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

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

زىمىشلىتء ىديالراباحڭيتڭاۋــ .ـ
ىتقابكەشەۋاشـىنۇكـ18ڭىدياـ11
ناتسقازاقــوگڭۇج اراكەشـ ىراتقىلاحـ
ادۋاسارازوء ىرازابـ اعمىلانياـىتپىلاقـ
نەمىدلااشنىيوبڭايجنيشلۇب.ىتسۇتء
ارازوءىراتقىلاحاراكەشنەگلەكـانىپلاق
ادۋاس ڭىنىرازابـ ۋتىمادپالاڭاجنىپيتـ
قانىس ىنۇكلوس.ىدالاناسـىنىيۇتءـ

سىعابنۇكـاننوت45.6 نەگلەيتـىنادءـ

كۇجـىكە ىلەكتوىتقابـىگىلوكوتۆاـ
ـوگڭۇجىتقاب،پىتوءناداراكەشىلىقرا
ادۋاسارازوءىراتقىلاحاراكەشناتسقازاق
.ىدرىكانىنويارادۋاسڭىنىرازاب

ىدرەتكۇجىسو،ادناعاراقـاعۋسىعۇ
كەشەۋاش زاسىعىشالاقڭۇگراىسالاقـ
‒ووككىتسەبلەسنيشنۇكىعادنىعاتسىق
ىۆيتارەپ نەمــ كەشەۋاشـ قىلالاقـ ـ
كىلىشمىگەـىحڭىشناۋي قىلىشمىعابــ

كىتپىساك كىتسەبلەســ ىۆيتارەپووكـ ـ
كەشەۋاش ناتسقازاقــوگڭۇجـىتقابـ ـ
اراكەش ىراتقىلاحـ ىرازابادۋاسارازوءـ
‒ەۋاش،نىيەكنەننەكتەتروپميىلىقرا
ىتكەشادۋاسياحڭۇجىعادنىسالاقكەش
نەمـىگىتسەتكىرەس ىتەبىسڭايجنيشـ
ادۋاس ىتكەشـ ڭىنىگىتسەتكىرەســ ــ
پىتاسەنىۋەلرەنامادنىروـىتكىلىگرەج
.نەكەنەگرەب

‒اتقىلاحاراكەشنەگەتپوكڭىدزىبء”
زىمىر ڭىتتەكەلمەمـ ىتسىتاقـاعادۋاسـ
نەنىرەتكىلىدمىيت ىدنەتكىلىگيـ ىراءـ
‒سىرىكىلىقراىۆيتارەپووككىتسەبلەس
‒ىراتقىلاحاراكەش.رىتوپىرىتترانىرەت
ڭىن ڭىنىرىبراءـ اعناۋي8000ـەنىنۇكـ
نىيەد ،ىدەلىتەمىرىشەكىعىلاسادۋاسـ
100ەدزىمىۆيتارەپووك،ادناقتيااشيالىب
نىيەداعناۋيڭىم800ەنىنۇك،اسلوبمادا
ادۋاس ماداراء،پىلىتەمىرىشەكىعىلاسـ
ىعلوجراء نانىسادۋاســ نانناۋي50ــ ـ
نىيەدـاعناۋي80 “ىدەزىگرىكسىرىكـ

كەشەۋاشىدەد ىسالاقـــ ڭۇگراـــ ـ
زاسـىعىشالاق نيشنۇكـىعادنىعاتسىقـ
كىتسەبلەس ىسىتپاۋاجڭىنىۆيتارەپووكـ
.نيبەۋشڭاج

،ادناعاراقـاعۋسىعۇ ـىلىجـ2019ـ
‒ەشناتسقازاقـوگڭۇجىتقابكەشەۋاش
اراك ىراتقىلاحـ ادۋاسارازوءـ ىرازابـ ـ
ناعلىسوقـەكسىيمسەر لوس.ـ ەدزەكـ
كىرەسنىيوم ىگەدنىسىگلۇـىساپپۋرگـ

ادۋاسارازوء ،نەگلىزىگرۇجـ ينعايـــ ـ
20نانىراتقىلاحاراكەشىعاتقاجـوگڭۇج
پىرۇقنىساپپۋرگكىرەسنىيومرىبءمادا
ادۋاس ‒ەكەجىعنىرۇبلۇب،ناقساساجـ
‒ۋاستازكەيۇتـقاسۇڭالاجڭىدرەل
نانىساد ،ىلاسىم(راۋاتىدمەلوك،پىساـ
‒ۋاس)ۋتەتروپميىراسقام،سىعابنۇك
نەگيەڭەكـانىساد رىزاقلا.ـ ساتۇت”ـ
‒اڭاجىدنىس“ۋراعىشساتۇت،پىزىگنە
قىل ىمەلوكادۋاسىلىقراـىسىگلۇۋشاـ
كىرەسنىيوم نەنىسىگلۇـىساپپۋرگــ ـ
كىتسەبلەس ،پىيەڭەكـەنىۆيتارەپووكـ ـ
.نەكسۇتاتراىمەلوكادۋاس

‒اكيمونوكەاراكەشقىلالاقكەشەۋاش
قىل كىتسەبلەسـ ىتەمزىقايتراپىنويارـ
‒ەتيموكۋراقساب،ىسەشۇمڭىنىتەتيموك
ڭىنىت راسابنىروــ ىسىشۋرەگڭەمــ ــ
نىچ ڭۇليۋـ ىتقابكەشەۋاشنىگۇب”:ـ
ناتسقازاقــوگڭۇج اراكەشـ ىراتقىلاحـ
ادۋاسارازوء ىرازابـ اعمىلانياـىتپىلاقـ
+ۋادلوجەگۋتىكەبىلرىعوش’،ىتسۇتء

‒امىجلىجىدنىسىAPPنوفەلەتلوق
ەدىگلۇـىل ىلىساتء‘ۋادلوجەگۋتىكەبـ
ادۋاسارازوءڭىنىراتقىلاحاراكەشـىلىقرا
ڭىنىرازاب ‒ەلرەنامادنىروىتكىلىگرەجـ
ساتۇت’ەدنىۋ ،پىزىگنەـــ ساتۇتـ ــ
ىلىقراىسو،قىتتاراجنىسىگلۇ‘ۋراعىش
‒اماش％10نىنۇقرەسۇتڭىننىروپىساك
ادنىس نەمىنوس،ىدالوبەگۋتەدنەموتـ
‒ادىدنىيۇتءياتاعابراتڭايجنيشەگرىب
،ۋتىم كىسەـ قانىسۋشاـ ەناجـىنويارـ
ڭىنىلەكتوـىتقاب نەننەدەكـ ۋزىكتوـ ـ
‒اتقىلاحاراكەش’،پىنەيۇسانىعىدمىساب
ادۋاسارازوءىر ىتكىلىگرەج+ىرازابـ
ۋەلرەنامادنىرو پىساك‘ــ نىسالاســ ـ
‒نەدلۇگىدرىڭوءاراكەشىلىقراۋتىماد
ىتقىلاح،پىرىد ،ۋرىدناتتاقۋاـــــ ـــ
ىناراكەش ،پىرىتقىنروــ ىناراكەشــ ــ
ىدۋەدمەكەب نىشـ ەدنىنامـ ـەگەزۇجـ
،پىرىسا زىمىعامياـ ڭىنىساكيمونوكەـ ـ
ىراعوج “زىماسوقشۇكانىۋمادىلاپاسـ

.ىدەد

قىيادنىقياىتسىلاتەب،كىيەنەريۇىنامادناياب

ناۋسىح)-ەتتەب-1-ىساب( ۋرەسكەتـ ـ
ىدرالىشۋساناجزىعىت،نىمەلوكىگىلىيج
،ۋاتقىنا ۋرىيانىرەلرىڭورەتاقـپىۋاحـ
‒اشۋەتتەر،ۋرىدنالىلاپاسىدرالىتقايس
‒ىدناتقانايتلادءـەملاد،يملىعنىرالار
،ىرەلرەكتەمزىققامۋاكىتتەمۋەلا،پىر
،رەلىتكىرە ىدۋادماقـ زىساماتماقـ ۋتەـ
‒ماداىلامىجلىجىتقايسىرەلرەكتەمزىق
،اعراد سىلىرۇق،پەتكەمقاـيادنوسـ
،ىساب ىدراتتراقـ ۋتۇكـ ىتقايسىنروـ
ىدنىيۇتء قىتتامالاساتاراقـاعرادنىروـ
ىدۋالىقاب ،پىتيەشۇكىدۋراقسابەناجـ
‒اماتماقىدۋادماقاشنىيوبۋزىكتەجتاز
زىس اقترىساتاراقەنىرەلرەكتەمزىقۋتەـ
‒انىشىدۋەدنىگزىتـۋناتقاسنانىۋلارات
ىدلەكتو؛ۋرەگييادىعاديو،ۋرەگيـىي
ـۋناتقاسنانىرانياق،اعۋتىجلىجـاعىدلا
ىدناباتـەگۋەدنىگزىت ،پىلوبـ تەدنىـ
‒راتتاز،ڭىدرادماداىگەدرەلرىڭوقوج
ڭىناترو،ڭىد نىساراشۋناتقاسـەگرىبـ
يادىعاديو ،پىرىدناتقانايتـ ڭىتتەدنىـ
ناتترىس نەنىۋرىكــ ڭاتاقـ ۋناتقاسـ ـ

نىماقڭىناراقۇبادناشاقـياق.كەرەك
ۋالاشاۋاەديۇ،پاليو قىتتامالاسەناجـ
ۋالىقاب نىساراشــ ،پالاشاــ ،قىتساـ ـ
،يام ـسىمەج،تۇسء،اقترىمۇج،تەـ
سىنوكوك،كەديج نەمرالىتقايســـ ــ
ىدۋادماق زىساماتماقـ نىساعاب،ىدۋتەـ
،ۋتەسروكۋرۋا،پىتيەشۇكىدۋرىتقىنرو
‒ىشنىيقكىدنىزۇجسىءىتقايسۋلەدمە
‒راتتاساياس؛ۋشەشيادىعاديوىدراتقىل
،ىدۋرىدنىسۇتءىد ايستامروفنيــ ـــ
ىدۋالايراج قىدماعوقـەناجـ ەگرىكىپـ
،پەتسىيادىعاديوىدۋتەكىلىشكەتەج
،پەتلىسنوجءنىيۇكلىڭوكڭىناراقۇب
،پىرىسۇتءـانىساباس ۋناتقاسنەتتەدنىـ
ۋاعروقاشنىيوبەمەلىگلەب،ڭازنىبىتراتء
كەرەك تەمىكۇ،ايتراپـىلەجەرادراء.ـ
ىراتسادلوجـىتپاۋاجـىگزىگەن ىزوءـ
ۋرىتسالانرو ،پاساجــ پىرۇجءادلاــ ـ
قىلىشسابلوق ،كەرەكىۋتەـــ ـايتراپـ
ىرەلەشۇم ىتپەشىعڭىدلارالرداكنەمـ
لىتاب ،پالاقراكىلىشرەكپاۋاج،پاتقاسـ
ىتقىلىعڭىت ،پەتسىــ ،ىتقىدلىشامروفـ ـ

،پىيوجـىتكىدلىشەروت ‒سادمىياپاراقـ
،نادۋرىت رىبء”ـ نەپقىبىشـ “نادۋادياـ
،پىناتقاس نەككىرىبـىتتاۋقــ شۇكـ ـ
‒نىگزىتـۋناتقاسنەتتەدنى،پىرىتسىيۇ
ڭاتاقۋەد ڭىنىساقياشـ لوقەنىسىڭەجـ
‒راپسوجساتۇترىبءىنىكە”؛ۋزىكتەج
‒رالالاسىلرۇتء،پىلوبىدنابات“اعۋال
ىكسەموك،نەدرەلرەتاقـپىۋاحـىعاد
نادراتتارانىك پىناتقاســ ـىنوـەناجــ
،پىيوج لىۋاقسوتـەكتەدنىـ ،ىدۋيوقـ
ىناكيمونوكە ،ىدۋرىتقىنروــــ ۋمادــ
زىسپىۋاح ىدۋلوبـــ لىتابـ ۋادنىروــ
.كەرەك

نىكرە شاقاراقەكەجـەكەجزاينۇتـ
،ىنادۋا ناتوحـ ،ىنادۋاـ ىسالاقناتوحـ
‒اپيشڭاسڭاف،پىرابەگرەلرەجىتقايس
،ىساناح ،ىرەدنىيۇتۋالاشاۋاىلرىعوشـ
ناۋسىح ‒مە،ىساناحەبيرىجاتۋرەسكەتـ
ىرادمىلىرۇقۋەد ،قاتسىقـلىۋاەناجـ
‒اشقابىسالاسپىساكقىلىشاۋراشلىۋا
‒ەدنىيۇتۋتەزىساماتماقىدۋادماق،ىس
ىدرالىتقايسىر يەلىرەكشىــ ،پالاراـ

ۋەدنىگزىتـۋناتقاسىگەتپەشـىعڭىدلا
نادرالوەناجپىسادناماەنىرەلرەكتەمزىق
لاح ،پارۇسـ ‒كەتپەشكە،ۋرەسكەتـ
،ۋرەس ‒انيستيدەم،ۋزىكتەجاعۋالاشاۋاـ
ادراتقاتسىقـلىۋا،ۋەدمەـۋراقتۇققىل
نەتتەدنى ‒رادلايرەتامقىتتاز،ۋناتقاسـ
نەم ىدۋادماقـ ىتقايسۋتەزىساماتماقـ
‒كەتەدنىزوڭىدرەجلوساعراليادعاج
ۋرەس يالىبلو.ىدزىگرۇجۋەتترەزــ
‒نىگزىتـۋناتقاس:ىدەتپىراداسابپەد
نىتەمزىقۋەد ۋرىتسالانروـ نىرالاراشـ
ياپپاج پىنىسۇتءلادءــەملادـ ەناجـ
،پىرەگي ناعلاراتزەت،پىرىدنالىلاپاسـ
ىدناباتەگۋەدنىگزىتڭاشپاشـىتتەدنى
،پىلوب تروتء”ــ ۋلوبـەترەـ ـەناج“ـ
‒ايتنىبالات“ۋادنىرولەگۇتـىتتروتء”
،پىرىدناتقان ،ۋساتتازـ ۋزىكتەجتازـ
ىسالاس نادۋلىياجـاقترىسـاشنىيوبــ ـ
‒ەگييادىعاديوىدۋەدنىگزىتـۋناتقاس
قىدماعوق،پىر ەگلونىدمەكيناتقاجـ
ىدۋرىسۇتء لەدەجــ ،پىتەلىرەگلىـ ـ
لىۋاقسوتۋەدنىگزىتـۋناتقاسنەتتەدنى

ڭىنىساقياش ‒تەجلوقلىتابەنىسىڭەجـ
ۋزىك ىدۋرىتسالانروقىدمىيۇ.كەرەكـ
مىلرۇعانا ،پىتيەشۇكــ “ـىتكىدزەت”ـ
‒ىتكەنروكىدۋيوقاعنىروىدلايادڭام
،پىرىدنەل ‒ۋرەسكەتپالاراسمادلىجـ
مادلىج،ىد قىلايگولويمەديپەـ كەتـ ‒ـ
‒رادناعلوبىدمىلوب”مادلىج،ىدۋرەس
ىدۋالاعاداقىد ـىتتەدنى،پادنىرو“ــ
رىبء ،ۋرىسوءنىساپاسڭىدۋتەـىتقاجـ
نىعىدمادلىج ،ۋرىتتراــ نىگىلىدمىنوـ ـ
ۋتالىراعوج كەرەكـ پالاراسناۋسىح.ـ
ۋرەسكەت نىساكيتكاتـ ،پىرىدنالىلاپاسـ
ىدنىيۇتء ،ەگرەلرىڭوــ ىدنىيۇتءــ ــ
ياتتىعاباعرادنىروـەناجـاعرادمىلىرۇق
پىرىتو ىراعوجـ ناۋسىحـىلاپاسـ ـ
پالاراس نىۋرەسكەتـ ،پىتەتسىروـ زەتـ
،پىرەسكەت نىسەجيتانـ زەتـ ،پىراعىشـ
قىدماعوق ناتقاجـ ىدراتساقۋانـ ەترەـ
،ىدۋاقياب رىبءـەترەــ ىدۋتەـىتقاجـ
ۋرىساـەگەزۇج كەزوىتقىلاح.كەرەكـ
ىدناباتـەگۋتە رابىعىلىشنىيق،پىلوبـ
لىڭوكـاعاراقۇب ،ىدۋلوبءـ قىلروقماقـ

‒سىمرۇتىدنىيۇتء،پىتيەشۇكىدۋاساج
،ىدۋزىكتەجىدرادلايرەتامقىتتازقىت
،ىدۋادنىياد ىدۋرىتسەلۇـ ،پىتيەشۇكـ
ڭىناراقۇب ‒ىعاديونىسىمرۇتىگزىگەنـ
زىساماتماقياد ،ەگۋتەـ ،نىيق،لىعۇشـ
‒ىعاديونىرەلەلەسامۋرازء،ناعادمىياۋ
ەگۋشەشياد ۋنىشلۇقـــ كەرەكـــ .ـ
،ڭىنموكتراپقىدلىۋا،قىدنادۋا ــــــ
ڭىتتەمىكۇ ‒ەتيموكىكە”قاتسىقەناجـ
ڭىنىت نىگىلىشرەكپاۋاج“ـ ‒ىدنالىتقانـ
ڭىنىرادمىيۇايتراپىتاسىگزىگەن،پىر
رەگنىۋاج يادىعاديونىلورقىدناعروقـ
ۋرىدنەلەلۋاس كەرەكــ ،ىدۋەتتىگۇ.ـ ـ
،ىدۋەلەيبرات ىدۋەتكەتەجـ يادىعاديوـ
،پەتسى ڭىنماعوقـ پالاعاداقـىتىجءـ ـ
ناعرىتو پاۋاجـەنەسلەبـەنىرەتسىــ ـ
،پىرەب نەككىرىبۋەدنىگزىتـۋناتقاسـ
.كەرەكۋرىتساتپىلاقنىشۇك

،ناجتەمحاتازلە ،ڭاۋگنيشڭۇدـــ
ڭاي ىتسىتاقرالىلراتاقاسۇمزەزا،ڭۇيـ
.ىتسانىتاقاعرادلىميق

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

زىمىشلىتء ‒يالراباحيەمۋاجڭىزـ
ىنۇكـ20ڭىدياـ11.ىد ناۋاســـ ــ
ىزىحۋادناسـىسالاق ـەنوكـىعىشالاقـ
ناۋاس كىتتەمۋەلاـىلوجـ ڭىنىعامۋاـ ـ
‒نەگرىكنانىساپقاقڭىنىتاراميعتەمزىق
،رتەم0.8ـىگىدڭەكەد 1.8ىگىتكىيبـ
رتەم نىتەلەكـ تەمزىقىليالوقاققىلاحـ
،ىتسۇتءەمىزوكىۋەكەنانىساتقاتۋەتو
ناعو ۋەتوتەمزىقاقتىۋتـىلراپسوج«ـ
ڭىنىرادنىعرۇتلىۋاـالاق«،»ـىگىلاۋك
ىتقايس»ىۋرىدنادزىسماقكىلرەكتەنيەز
ىبىتراتءۋرىتىبءـىتسىمۇجـىلرۇتء11
نەم ىتتەجاقـ ىرادلايرەتامــ ىراءــ
،ىنوجءـىتاڭىدرەلرەكتەمزىقىتسىتاق
.نەكەناعلىزاجىنوفەلەت

تەمزىقـىعاتتاباقـ1 ادنىلازۋەتوـ
رەكتەمزىق اعرادنىعرۇتڭىننيمۋايچنىچـ
ەدىلەج ىدۋرىسپاتـىقاــ پىتەريۇــ ـ
.مىدروكنىناقتاج
‒ىساكيەچايايتراپقامۋاكىتتەمۋەلا
‒ىنوفەلەتلوقادىشنافڭىمىيجۋشڭىن
نەم ىگەدنىنىيۇترادنىعرۇتـىسياقراءـ
نەمرەلرەكتەمزىق ،پىسالراباحـ اعرالوـ
لىڭوكـەتتەمزىقـىعاتقىۋج نىتەلوبـ ـ
ىدرەتسى پىلوبسالابراقنەمۋرىسپاتـ
.ىتپىتاج
كىتتەمۋەلا قامۋاـ ىرەلرەكتەمزىقـ ـ
ىتپىتراتءىتتەمزىقنەپحۋرناعادنىقسات
.نەكەرىتاجپىتەتسىرو

نەدرەدنۇكـىعنىقاج ىرەبـ ـەنوكـ
ناۋاس كىتتەمۋەلاـىلوجـ ىعادنىعامۋاـ
ىرەلەشۇمـايتراپ ،ەدىلەجرالرداكنەمـ
نەدىلەج سىتــ ،نەمرالانراـىلرۇتءـ ـ
‒لىرۇقـ20ايتراپنەمرالامروفىلرۇتء
ڭىنىيات نىحۋرــــ ۋنەريۇ.ىدنەريۇـ
ادنىسىراب ،پىنىپلەجاشنىرابكىلىشپوكـ
.ىتتراتىمۇءروزاققاشالوب

كىتتەمۋەلا” ،ەدنىتەرىرداكقامۋاـ
زىبء ڭىنىياتلىرۇقـ20ـايتراپـ نىحۋرـ
رىبء ساتۇتـ ،پىلاـاققىلىشسابـ قىلاحـ
نىشۇء تەمزىقـ ڭىدۋەتوـ ـىشۋاعزوقـ

نىشۇك ،پىرىتسىيۇـ ـڭۇمڭىناراقۇبـ
نىجاتقۇم تىقاۋراءـ ،پاتقاسەديەكوكـ
ڭىناراقۇب ،لىعۇش’ـ ،ناعادمىياۋ،نىيقـ
نىرەلەلەسام‘ۋرازء ،پىشەشايوقنەدـ
ڭىنايتراپ نىرىيەمــ ڭىدرادنىعرۇتــ ـ
.ىشنافڭىمىدەد“زىماتالايۇەنىگەرۇج
ڭىننۇجياكۋل ،ىسىتسابـىسابتوــ ـ
ياـ8،ىدانادلىعۇشنەمىسادۋاسرىموك
رىموك ڭىنىسادۋاسـ تەسۇكـ ،ىلىگزەمـ
نەتتەدنىاديالا ۋناتقاسـ ۋەدنىگزىتــ ـ
نەنىبەبەس رىموكــ ۋادلامىساتـ ـەناجـ
ەناجمادا،ىدالوبپاتاققىلىشنىيقادۋتاس
ڭىدرەتكىلوكوتۆا نىۋلىعاـــــ ۋتيازاـ
،نىشۇء كىتتەمۋەلاـ قامۋاـ ىرالرداكـ ـ
ڭىنوىلىقراۋرىتسەكياسنەپقاجـناج
نىعىلىشنىيق ەدنىزەكرەدـــ ،پىشەشـ ـ
رىموك تەجاقـ نەكتەـ ڭىدرادنىعرۇتـ ـ
ەنىيۇ ەكىتىزوءـــ ەنىۋزىكتەجـــ ـــ
كىدنىكمۇم ،پىتاراجــ ناداننوت400ـ ـ
ماتسا رىموكـ ،پىسەتكەموكـانىۋتاسـ ـ

ماتسانەد100 نىعرۇتـ نىگىلىگيــ ـــ
.ىدروك

رىموكىيجۋشڭىتقامۋاكىتتەمۋەلا”
ۋادلامىسات ‒ىلىشنىيقناققىلوجادنىعاجـ
ىدمىع پىرىتسەكياسـ ،ىدرەبپىشەشـ
اماشنىسورالو سالابراقــ ،ادـاسلوبــ
نىلاما پىۋاتــ ناعامـ ،ىتسەتكەموكـ ـ
ىدەد“نىماتياسىعلاـەشكەرەـاعرالو
.نۇجياكۋل

ڭاتڭۇدۋيلنىعرۇتىعاتساج59لىيب
نىعاش رازابنەرەـ كىتتەمۋەلا،نىتاشاـ
قامۋا ىرالرداكـ ڭىنوـ ،سىنوكوكـ ـ
قىتسىمرۇت انىۋساتىدرالىتقايسمىيۇبـ
،پىسەتكەموك ‒رۇتىگەدرىڭوىتساراقـ
ۋەدنىگزىتـۋناتقاسنەتتەدنىىدرادنىع
ەدنىلىگزەم قىتسىمرۇتـ نەمرادمىيۇبـ ـ
ـ3لىيب”:ڭاتڭۇدۋيل.ىتتەزىساماتماق
‒لاشانىگارشەڭوەدمىنەگلىرەسكەتاديا
قامۋاكىتتەمۋەلا،ىدلاتقىنامىعىدناققىد
ىرالرداك نەننەگلىبـ اعاستينلاب،نىيەكـ
پىتاج ىدمىتاجاراقۋلەدمەـ نەتپەسەـ

،ۋترەتوك ىتقاملاســ ىدراتساقۋانــ ــ
ۋراقتۇق ۋسەتكەموكــ تايمسارىتقايسـ
ۋەتو ،ىدرەبپىرىتىبءىدمىراتسىمۇجـ
لىڭوكقاياـناتسابامىيادعاجساقۋان
پىلوبء نەتكەرۇجنىشاعرالو،ىدەلەكـ
.ىدەد“نىماتياسىعلا

نىعرۇت ڭاجـ ەدىلەجىلۇڭىنازرىمـ
ۋنەريۇنەگەتپوكىتتەجاقانىۋقوقاباس
نىرادلايرەتام پىسابــ ارۋتـاعۋراعىشـ
،ىدەلەك رادنىعرۇتـ ادنىنويارـ پىسابـ ـ
نىتاراعىش ،ناتقىدناعاملوبنىروـــ ـــ
ڭاج ازرىمـ نوفەلەتاققامۋاكىتتەمۋەلاـ
.ىديارۇسكەموكپىعوس
كىتتەمۋەلا ‒يادعاجىرالرداكقامۋاـ
راباحناد نانناقپاتـ ،نىيەكـ ىگەتشەكـ
ناۋسىحـاشمىسوق نىسامانىسـ نىتالاـ ـ
،ەدزەك ەدەسڭەكـ پىسابالانىدلاــ ــ
ناعلادنىياد نىرادلايرەتامۋنەريۇــ ـــ
ڭاج ڭىنازرىمـ ،پىزىكتەجـانىلوقــ ـ
.ىدەشەشنىعىلىشنىيق

...
ىرەبنادياـ8 ناۋاسـەنوكـ ىلوجـ
كىتتەمۋەلا ىگەدرىڭوىتساراقـىعامۋاـ
،ىتقانـىلرۇتء152ـاعرادنىعرۇت ىگيـ
پەتسىسىء ،پىرەبـ 22ڭىدرادنىعرۇتـ
،لىعۇش”ـىعاتقاج ،نىيقـ ،ناعادمىياۋـ
نىسەلەسام“ۋرازء ،پىشەشـ نات560ـ ـ
.ىدروكنىگىلىگينىعرۇتماتسا

‒ىياتلىرۇقـ20ايتراپ،ەدرەجىعادلا”
‒ۋرىدنەلىتكەياد،ىدۋنەريۇنىحۋرڭىن
يادڭامىد تەدنىمىدلاــ ،پىتەــ ــ
ساب ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ ـىتسالىقىـ
نىسامرىسپات ڭىدۋتراتـاعلاەرەدۇـــ ـ
،پىرىدلانياەنىشۇكـىشۋاعزوقـىتتاۋق
ىگزىگەن ڭىنىسىلىرۇقـايتراپـىتاســ ـ
‒ىدنەلەلۋاسەنەسلەبنىلوركىلىشكەتەج
‒نىسابتو5471ىگەدرىڭوىتساراق،پىر
ڭىم17ـىعاد مىلرۇعانااعنىعرۇت474ـ
ىلاپاس تەمزىقـــ ،پەتوــ ،ىتقانـ ــ
ىدرەتسىـىگي ىدەد“زىميەتسىپوكـ
.ىشنافڭىم

سىءىلۇاڭاج،قىروجاڭاج،رىۋادءاڭاج

ىتسۇتءاعمىلانياىتپىلاقىرازابادۋاسارازوءىراتقىلاحاراكەشناتسقازاق-وگڭۇجىتقابكەشەۋاش

ىتتالايۇەنىلىڭوكترۇجنىحۋرڭىنىياتلىرۇق-20ايتراپ

نىتارۇتادنىعاتسىققاباقيامىلىۋاىتەشوڭىنىتەتيموكقىتتامالاسەناجۋاتقاسقىلۋاسنەدقىدنادۋاىلوتىرەبناتقىۋج
تەمزىق ڭىنىتەرتاـ ىحۋرڭىنىياتلىرۇقـ20ايتراپ،پالارانىسابتوىرادنىعرۇتقاتسىقىرالرداكقاتسىقنەمىرەلەشۇمـ
ەدنىنوج تىگۇـ ،ناعالازامىناراقۇب،پىرىدناتقانايت،پەتتىگۇىتقىلىعڭىتنىحۋرڭىنىياتلىرۇقـ20ايتراپ،پاساجايسكەلـ
ناقتادمىياۋ ىدرەتسىـ شۇكـ اراعىشنەنىلىڭوكترۇجىدرەتسىىگي،ىتقاننىتەزىكتەجكىلىدمىيتاققىلاح،پىشەشالاسـ
.ىدەتسى

نىسنايلىشلىتءىتكىرەناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

تەمزىق-ىنۇك-19ڭىديا-11□ ڭىنىتەرتا- ڭىنىياتلىرۇق-20ايتراپادنىسابتوڭىنىنىعرۇتقاتسىقىرەلەشۇم-
.ادۋاساجايسكەلتىگۇەدنىنوجىحۋر

ناۋاس-ەنوك ڭىناراقۇب:ىعامۋاكىتتەمۋەلاىلوج-
نىراتقىلىشنىيق ىتتارىداجنىلىڭوكترۇج،پىشەش-



زىمىشلىتء ،يەمۋاجڭىز- -ىتكىرە-
اقوس.ىديالراباحڭۇحڭايج-ىشلىتء
ىراعوج ادنىقراق- ،پىلانيا- كىتسىگە- -
ىدرەج ۋايات.-ىتتاسوب- نەدرەدنۇك- -
ىعىشالاقناۋۋامۋيلىسالاقناۋاسىرەب
قىلىشاۋراشلىۋا-ەينيش نانىرالانيشام-
تەمزىق ۋەتو- كىتپىساك- كىتسەبلەس-
ڭىنىۆيتارەپووك ىرەلرەكتەمزىق--- ---
نەمروتكارت زىتا- ىرەب-ىراادنىسارا-
،پىسىلاشياق ىدرەج- ڭەرەت- ۋترىج- -
.ىتتاجپىزىگرۇجنىسىمۇج
ناۋۋامۋيل ڭىنىموكتراپ-ىعىشالاق- -
نۇجڭيش-ىيجۋش ىدرەج”:- ڭەرەت- -
ۋترىج ىتقارىپوت،پىتاسوبنىتاباقڭوت-
پىتراسمۇج ،ناتساملاق-- ڭىتقارىپوت- -
ىلاكيناگرونەمىۋنالرانۇقيەلىرەكشى
ڭىدراتتاز پىنىلوبء- نىۋعىش- ،پەبەج-
نىعىلىلرانۇق ىدمىنوء---- ،پىرىتترا- -
ڭىتقارىپوت ۋاتقاس-ىتقىدلاعلى- ،ىتاۋق-
،اققىلىشڭاۋق ‒ىسراقەگزەبرەد-ترەد-
ىلىقراۋتيەشۇكىدرالىتقايسىتاۋققىل
،ڭىدزەبرەد-ترەد ‒كىدناجىدنايز-
ىسەلەك،پىتەدنەموتنىۋادنايزڭىدرەت
لىقاد-ىعلىج نەممىنوء-ەناجەدۋگە-

ادۋرىتترا-ىتسىرىك ىدنەسلەب- ۋەبەج-
.ىدەد“ىداراقتانىلور

ىلىجراء” نىگە-ەگرەجۋم380-- -
،نىمەگە اشقانىيترىبءاعۋترىجڭەرەت-
‒ىراعوجىرەشلوممىنوء،نىمياماسمۇج
‒رەج.ىتتراەدمىسىرىك،ناتساملاقپال
ڭەرەتىد نانىسابۋمنىرۇبنادۋترىج-

مارگوليك420 ،نىتەسۇت-اتقام- ڭەرەت-
نانناقترىج نىيەك- مىنوءقىدنىسابۋم-
ىرەشلوم راء،ىتتەج-اعمارگوليك450-
نانىۋم ڭىنناۋي260نەپپەسە-اشاترو-
ادنىسالانيا سىرىك- نىتەزىگرىكقىترا-
مىدلوب ‒ىعاتسىقاڭاجىزنىماشىدەد“-
.وبنيشۋدىنىعرۇتڭىن

ناۋۋامۋيل لىۋا-ەينيش-ىعىشالاق-
ۋەتوتەمزىقنانىرالانيشامقىلىشاۋراش
كىتپىساك كىتسەبلەس- ڭىنىۆيتارەپووك-
‒ەپووكرىزاق”:ڭايجڭيچۋجىسىتپاۋاج
ەدزىمىۆيتار ىراعوج- كىدنىشۇكتا- -
نادروتكارت ىسونەمەجەم،رابىۋەشۇ-
‒رەجۋمڭىم15ىعاتقىشالاقساتۇتاديا
ڭەرەتڭىد .زىمياتقايانىسىمۇجۋترىج-
50ەت45تەررىبءادلىج3ەد2ىدرەج
رتەميتناس ادنىسارا-- ڭەرەت- پىترىج- -

‒اماشنادىعنىرۇبرەجراتكەگراء،اسرۇت
نەم ،پاتقاسۋسقىترارتەمەشكەت400-
ڭىدرادلىقاد نىگىلىدمىزوتاققىلىشڭاۋق-
.ىدەد“ىداترازۇنۇك10
ۋمراءتەكەلمەم،ادناعاراقاعۋسىعۇ
ىدرەج ڭەرەت- نانناۋي25-اعۋترىج- -
تاجاراقلۇب،ەسرەبتاجاراق-اشمىسوق
يەلەكىت ىرالانيشامقىلىشاۋراشلىۋا-
كىتسەبلەس ،پىلىرەب-ەنىۆيتارەپووك-- -
قا-ياماسمۇجاشقانىيترىبءرالاۋراش
نىرەلرەج ڭەرەت-- پىزىقترىج- ىدالا-
.نەكە

نىسىمۇجۋترىجڭەرەتىدرەجادلا”
،انىساپاس پىرىتوەتەكىدلىپەكانىناس-
‒اۋراش-لىۋاقىشالاق،نىشۇءۋرىتىبء
نىعىلىش لام(- نىعىلىشاۋراش- ۋتىماد)-
ڭىنىعىلاترو ‒لەكزەكنىرەلرەكتەمزىق-
نەگ ،اتتىقاۋ- زەك- قانەدرەجنەگلەك-
ادناديام پالىقاب- ،پەشلو-- -پازۋق-
كىلىشكەتەج ،پىرىتسادمىيۇ-ەگۋتە-- -
‒اۋراش،پىرىدناتقانايتىتقانىتتاساياس
اققىلاحىدرال كىلىدمىيت-- ۋزىكتەج-- -
نانىتاساياس ىدەد“زىمەرىدنەتكىلىگي-
.نۇجڭيش

.ەدۋەليەكەشاىناعرىباقىقترىسرالىشسىمۇج□
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كىرەسراديد:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب。

رەلىشلىت-ىتكىرە ڭاج--- ،نۇج- -
ناييل -ايشڭۇر--ايج،ۋيشيل،ڭۇر--
ىديالراباح ىعادنىسالاقۋحيشاتقىۋج.-

ڭىم100 ياديبء-ەبمۇد-ىگەدرەجۋم-
سەكرى سەكرىت-- -لىۋا.ىدەتكوك-
،قىشالاق رالامرەف- -ىعىلىشاۋراشلىۋا-
نىرەتكينحەت ڭىدرالاۋراش--- -ەبمۇد--
ۋاتپابىدياديبء كىلىشكەتەجەنىتەمزىق-
،پىرىتسادمىيۇ-ەنەسلەب-ەگۋتە ەبمۇد-
ناتسىقڭىدياديبء ‒اديوەنىۋتوناما-
قىدنىيادياد--ىع ،پاساج- رەلەك-- --
ناتقىتسا-ىلىج لوم- زىگەناعۋلامىنوء-
.ىدالاق

ڭىنىلىۋاياتۋدىنۇك-7ڭىديا-11
تەكەلمەم ىگەدنىگىشنەم-- سىگە-- -
نىڭالا ڭاج-ىعاد- ڭىنڭيمنىج- ۋم105-
ادنىزىتاياديبء ىعىلىشاۋراشلىۋا- --
ىرەتكينحەت ڭىنو-- ىدياديبء-ەبمۇد-
ۋاتپاب نىتەمزىق- يادىعاديو- ەنىۋەتسى-
.ىتتەكىلىشكەتەج

ڭاج ڭيمنىج-- رىزاق”:- ڭىدياديبء-
‒ادعاجۋسوء،ىراعوجىرەشلومۋەتكوك
ەدزەكنەگرىڭىسمىقۇت.-ىسقاجاد-ىي
رەتكينحەت-ىعادلىۋا ڭىدزىبء- مىقۇت- -
،اعزىمىۋاتپىرۇس ،ەگزىمىۋرىڭىسمىقۇت-
پىتالىشمات ،اعزىمىۋراۋس- شىقتياڭىت- -

ەنىمىنو،پىتەكىلىشكەتەج-ەگزىمىۋرەب
ناعلوب ىدمىمىنەس- ارىتترا- “ىتسۇتء-

.ىدەد
ياتۋد نىعىلىشاۋراشلىۋاقىدلىۋا- -
ۋتىماد ڭىنىعىلاترو- نىچ-ىسىتپاۋاج- -
ڭاي-ىز ياديبءەبمۇدىعادزىمىلىۋا”:-
ادنىعاۋ ،پىلىگە- نىرۇبنەدۋرىكسىق-
ەدنىزەكرەد ،پىلىراۋس- شىقتياڭىت- -
،پىلىرەب رەلەك- اعۋلامىنوءلومىلىج-
.ىدەد“ىدنالاقزىگەنكىرەب

نادرادلىجقىۋج ىرەب-- ياتۋد-- -
موكتراپقىدلىۋا نىتەگەياديبء--- ---
ىدمىسەليۇنىراپسوجۋگەنىرالىسابتو

ەگۋەتتەر ،پەتكەتەج-- نىگە-- ەدۋگە-
قىلوتىدرەلرەجراب-ىشۇك-ىكسەموك
،پىسوق-ەكسى قاعرۇق- مىقۇتەگرەج-
نىساكينحەتۋراۋسنانىڭوس،پىرىڭىسء
،پىنادلوق نىتالوبەگۋگەياديبءەبمۇد-
ڭىدرەج قىلوت-انىعىلراب- راب-ەگۋگە-
.ىتتەكىدلىپەكنەپشۇك

،ىسەشۇمڭىنموكتراپقىدلىۋاياتۋد
تىگۇ ناييبۋز-ىسەشۇم- سىگە”:- -
نىسىمۇج نادۋاتساب- نىگەلىۋانىرۇب-
نىتەگە ىدرىڭوء-- يملىع- ،پالابوج- -
ىدرالاۋراش اڭاجڭىدياديبء-ەبمۇد- --
نىتروس ،پەتكەتەج-ەگۋگە-- لىۋا---
نىرەتكينحەت-ىعىلىشاۋراش انىسابزىتا-
پىراب ،ۋەتسىگەتىدرەجڭىدرالاۋراش-
مىقۇت ‒كەتەجەنىۋبەسىدمىسەليۇىد-
كىل-ىش ،پىرىتسادمىيۇ-ەگۋتە- لىۋا-
ڭىنىعىلىشاۋراش ،پىرىتترانىگىلىدمىنو-
ڭىدرالاۋراش نىسىرىك-- ىدۋتيالوم-- -
.ىدەد“ىدرىساەگەزۇجنەپشۇكراب

رىدنايجۋيج ادنىلىۋا-- ڭىديا-10--

،پەتكوكياديبءەبمۇدنەگلىگەادنىساب
.ىدلوبىسقاجىۋسوء-پىنوء
ىلىۋارىدنايجۋيج،ادناعاراقاعۋسىعۇ
ۋرەبتاجاراقاشمىسوق-اعياديبء-ەبمۇد
نىتاساياس نەمۋرىتترانىنىبەتۋەتتىگۇ-
،ەگرىب ىدرالاۋراش-- مىقۇت-ىلاپاس- -
لىۋاىراءنەگەتكەتەجەنەسلەبەگۋبەس
قىلىشاۋراش نىرەتكينحەت- زىتا- انىساب-
‒رىتسادمىيۇەگۋتەكىلىشكەتەجپىراب
.ناع

‒ىشاۋراشلىۋاقىدلىۋارىدنايجۋيج
نىعىل ۋتىماد-- ڭىنىعىلاترو- -ىگينحەت-
‒ۋراقسابقىرا-زىتا”:كەبرارۇتشىناۋق
،پىتيەشۇكىد ادنىزىتاياديبء- لام- -
‒ياديبءىلىجرەلەك،پىلاسمىيتاعۋياج
لومناد مىنوء- زىگەنيادىعاديواعۋلا-
.ىدەد“قىدالاق

رىدنايجۋيج ڭىنموكتراپقىدلىۋا- -
،ىسەشۇم راسابنىرو-- -ىعىتسابلىۋا--
لىيب”:-ايشڭۇر-ايج -ەبمۇدڭىدلىۋا-
ىتەدنىمۋگەياديبء -ەترە،ۋم4030--

نەگلىگە ۋەتكوكياديبء-- -ەنىلىگزەم-
،ىتتوء ڭىنو- ىۋسوء-پىنوء-ەنىتسۇ-
زىبء.-ىسقاج نىتەگەياديبء-ەبمۇد- -
ىدرەج ،ۋەتتەر- ۋاتپاب،ۋرىڭىسءمىقۇت-
ىتقايس نادراتقاج-- ساتۇت-اعاراقۇب- -
قىتسىراب ‒زىق‘ەدنىسىگلۇىشۋتۇك’-
تەم ،پىلامىنوءلومڭىناراقۇب،پەتو-
“كىدەتسۇشۇكانىۋرىتترانىرەتسىرىك

.ىدەد
ىسالاقۋحيشىرەبنادرادلىجقىۋج
قىتسا نىراتپاقلا- ،پاعروق- كىتسىگە- -
رەج نانىعىلياب- ،يملىع- ىدمىسەليۇ- -
ۋنالادياپ ‒قانايتياپپاجنىسايگەتارتس-
،پىرىدنات قىتتاساياس- ىتكىلىشكەتەج-
‒اكينحەت-مىلىع،پىتيەشۇكزىسكىدزۇ
قىل ،پىتياعىن-ىتشىنايات- -ىناراقۇب-
ەدنىزەكرەد--ەگۋگەياديبء--ەبمۇد -
ڭىنىرادلىقادقىتساىگزىگەن،پەتكەتەج
ۋلىگە ڭىنىمەلوك- ،انىۋاميازا- مىنوء- -
ڭىنىرەشلوم كىدلىپەك-ەنىۋەمەدنەموت-
.ىتتە

ىدەتكوكىسقاجياديبءەبمۇدىگەدرەجۋمڭىم100:ۋحيش

.ىديالراباحناقرادىشلىتء-ىتكىرە
قاسۇ،نىعاش،اترو«نويارىلايمونوتۆا
رادنىروپىساك ‒رەنو-ادۋاسەكەجنەم-
ڭىدرادنىروپىساك-اتاراق-ەگرەلىشپىساك
‒كەموكانىۋلىتۇقنانىعاپسىققىلىشنىيق
ۋسەت نىنىپرەس- نانو- ۋرىتتراىرا- -
‒اراشتاساياساشناقرىبء-ىگەدنىنوج
قىدنادۋاىلوت،نىيەكنانناعراعىش»ىن
قىلاس ،نىعاش،اتروىسەمەكەمىرەتسى-
قاسۇ ىرەتسىقىلاس-اعرادنىروپىساك-
‒وپىساك،پەلرىزاەنەسلەبنىگىلىدمىيت
،پىتەزىساماتماقنىسىرىدنوءڭىدرادنىر
.ىدەبەجنىۋماد

لىۋاىگۋايشناشنايتقىدنادۋاىلوت
قىلىشاۋراش مىلىع- ىتكەش-اكينحەت--
ىگىتسەتكىرەس تاقون-- ۋرىدنوء،ۋگە-
پەتترەز-ەناج نەمۋشا- نىتاتسىلانيا- -
‒ناعارىشۇانىلاپقىڭىتتەدنى.نىروپىساك
‒قايسۋتاس،ۋرىدنوءنىروپىساك،ناتقىد
ىلوت،ىداعىلوجاققىلىشنىيقادراتقاج-ىت
قىلاسقىدنادۋا ىرەتسى- -ىسەمەكەم-
ىتسىتاق ىدراليادعاج--- نانناقسىعۇ- -
نىيەك نەپقىلىتقىرى- پىراب- تەمزىق- -

،پەتو ڭىننىروپىساك- قىلاس- ىرەتسى-
ىعادنىعاج ىرەلەلەسام-- ەدنىنوج-- --
،ۋتيازاىنىقا،پىرەبپاۋاج-انىرالۋارۇس
مىرىشەك قىلىشنىيق-ىتسىتاق-ەگۋتە- -
نانىعاپسىق ۋرىدلىتۇق- نىراتتاساياس- -
.ىدرىدنىسۇتءىليەجگەت-يەجگە

لۇب سابڭىتكىتسەتكىرەسەدنىنوج-
ىروتكەريد قىلاس”:يۋيل- ادنىسىقا- -
كىلىدمىيت ۋاساج- ڭىنىراتتاساياس- راب-
نەپشۇك ‒زىمىگىتسەتكىرەسادنىۋادلوق-
‒ىنروەگنۇك-نەننۇكىسىرىدنوءڭىد
،پىع مىنوء- ڭىنىرالاكرام- لىجىلاپقى-
نىياس ،ىتترا- نىيەد-ەگرىزاق- ىپلاج-
،ناعلىتيازا مىرىشەك- نەگلىتە- ىلرۇتء-
قىلاس ،پىتەجاعناۋيڭىم620-ىسىقا-
‒رۇعانانىمىنەسۋشارازابڭىننىروپىساك
.ىدەد“ىتتيەشۇكمىل

‒نادۋاىلوتىرەبنانىسابلىجلىيب
تەر25ىسەمەكەمىرەتسىقىلاسقىد
‒ساراق،پىزىگرۇجنىتىگۇۋانيجقىلاس
،ىدنىروپىساك25-ىعادنويار-ىت -343
قان،ىدىتماقىنىشۋرىسپاتقىلاسەكەج
ادناديام قىلاس- رەلىشۋەلوت- ىقانەم-

ڭىدرالىشۋرىسپات قىلاس-- -انىتاجاراق-
8،پىرەبپاۋاجەنىسەلەسام12نىتاياس
.ىدادلىباقسىنىسۇ-رىكىپ

‒ەكەمىرەتسىقىلاسقىدنادۋاىلوت
ىسەم قىلاس-1-- ىرەتسى- -ەشمىلوب-
ڭىنىسەمەكەم راسابنىرو- ۋايچىعىتساب-
ڭىم”’:ۋل قىلاس- 10ىرداكىرەتسى-
‒مىيتاققىلاح.ۋالاراىدنىروپىساكڭىم
كىلىد ،پىشەشنىراتقىلىشنىيق،پاساج-
ۋەبەجىدۋماد ۋاقرانىتەكەراىلۋانرا‘-
‒نىروپىساكنەمىسەمەكەمقىلاس،پىتە
سىناليابڭىدراد نىرالىسابتو،ىرىعۇت-
رالامروف-ىتقايسۋالارا قىلاس-ىلىقرا-
قىلوتىتتىگۇىتسىتاقانىتاساياسىسىقا
نەمۋتەتسىرو ،ەگرىب-- ىدناسىرىء- -
ۋادلات-ەكتەمىلام قىلاسىلىقراۋاساج-
رالىشۋرىسپات اعرالىشۋرىسپاتىقانەم-
قىلاس،پىتەكىلىشكەتەجتەب--ەپتەب
نىراتسىمۇج ۋرىتىبء- ۋرىسپاتىقاەناج-
ىلياجرىبءنىراتقىلىشنىيق-ىعادنىسىراب
،پىتە كىدنىزۇجسىء- نەبزىمىتەكەرا-
ىدرادنىروپىساك نانىعاپسىققىلىشنىيق-
.ىدەد“زىمارىدلىتۇق

ڭىنىسايەديمزيلايستوساشوگڭۇجرىۋادءاڭاجڭيپنيجيش
ۋرىدنەدلۇگىتقاتسىق-لىۋا---ەدنىگىلىشكەتەج

ۋرىدلىتۇقنانىعاپسىققىلىشنىيق،ۋەتوتەمزىقپىرۇجءادلا

ىتتەكىدلىپەكەنىۋتوناماناتسىق،پىموكادنىعاۋنىشاعاسىمەج:ۋحيش
ىشلىتء-ىتكىرە نۇس-- ،وگڭۇت- --
ڭاج ڭۇرناييل،نيشنايجيل،نۇج-
‒الاقۋحيشىرەبناتقىۋج.ىديالراباح
ىعىلىشاۋراشقاراڭاۋجۋيجۋوجاش-ىس
ڭىنىگىتسەتكىرەسكىلىشرەكپاۋاجىتكەش
‒ازابىگىلىشمىگەمىزۇجءنىتاتىشاقارا
ادنىس مىزۇجء- ىسىمۇجۋموكنىعاباس-
.ەدۋلىزىگرۇجلەدەج
رىزاق سىمەج- نىشاعا- ۋموكىقسىق-
،ىلىگزەم سىمەج-ىعادنىسالاقۋحيش- -
نىشاعا نىتەگە-- ىرالىسابتو-- نەم- -
كىلىشمىگە ىرادنىروپىساك- نەتتەدنى-
يادىعاديونىتەمزىقۋەدنىگزىت-ۋناتقاس
نىتەمزىقۋموكىقسىق،ەگرىبنەمۋەتسى
ڭىنىراتشاعاسىمەج،پىتەتسىرولەدەج
.ىتتەكىدلىپەكەنىۋتوناماناتسىق

ڭىتكىتسەتكىرەس ۋتاس- ڭىنىمىلوبء-
ىروتكەريد ڭىنمىزۇجء”:نالنىفيۇر-
نىعاباس ۋموك-ىقسىق- رەلەك- -ىلىج-

ڭىنمىزۇجء ‒رۇب،ەنىۋەتكوك-ىلەكرىب-
ڭىناروپس-ىتكىش انىۋسىلوتەدىتپىتء-
‒ەشلوممىنوءادناعلوبيادنۇم،ىلادياپ
.ىدالوبىسقاجادىساپاس،ىراعوجىر
زىبء مىزۇجء-ەگرەجۋم1600-ىپلاج-
‒ەدرەجماتسانادۋم600رىزاق،كىتكە
ڭىنمىزۇجء-ىگ نىعاباس- ۋموكىقسىق-
.ىدەد“قىدادنىرونىسىمۇج

ىسالاقۋحيشىرەبنادرادلىجقىۋج
‒زۇنىمىلىرۇقپىساكقىلىشاۋراشلىۋا
زىسكىد ‒ەجەيەككىلەشكەرە،پەتتەر-
سىم نەپشۇكروزنىعىلىشاۋراشنامرو-
‒ەشكەرەىعادالاقساتۇترىزاق،ىتتىماد
ڭىنىعىلىشاۋراشنامروسىمەجەيەككىل
.ىتتەجاعۋم800ڭىم25ىمەلوكرەج

ىسالاقۋحيش ناشنايت-- ڭىنىۋات-- -
سىق،ناقسالانروەنىيەكتەبكىتسۇتلوس
رىبء،ىدالوبقىۋساماشرىبء-ىمىسۋام
مىلوبء ،پىموكاتسىقنىراتشاعاسىمەج-

پىسۇء-اتقىۋس ،ىدالانىدلاڭىنىۋتەك-
6000ىراتشاعاسىمەجنىتەلىموكرىزاق
.ىداسانادۋم

مۇسۇحڭىتكەس-ىعىشالاق-ىحۇبىتاح
نابىعاب-ىعادنىعاتسىق ادنايتڭۇگڭاج-
ىگەدرەجۋم30 لوتپاش-- نىشاعا-- --
،پىپرىش نەمۋباجنەمىعاباسىرەگۇج-
.ىتسۇتءاققىتسالابراق

‒قاجنىشاعالوتپاش”:نايتڭۇگڭاج
پالىس نىشاعالوتپاشرىبراء،پىپرىش-
ىدۋاعروق يادىعاديو-- ەدنەگەتسى- --
سىمەج ،ىديەمىسۇ-ىشاعا- يالىسو- -
ەدنەگەتسى اعۋلامىنوءلومىلىجرەلەك-
.ىدەد“ىدانالاقزىگەناشامات

‒اتشاعاسىمەجىعادالاقلىكۇبرىزاق
ۋموك-ىقسىقنىر نەپپىترات-ىتەمزىق-
ۋلىتەلىرەگلى ،ەدنىتسۇ- -11نەمەجەم-
ىدالوبپىلادنىروقىلوتادنىڭوسڭىديا
.نەكە

ىدالاقكىرەبنىزىگەنڭىنمىنوءلوم،پىترىجڭەرەتىدرەجۋمڭىم15:ىعىشالاقناۋۋامۋيل

نانىعاپسىققىلىشنىيقپىراباعرادنىروپىساك:ىسەمەكەمىرەتسىقىلاسقىدنادۋاىلوت
ىدەدمەكەبنىمىنەس،پەبەجنىۋماد،پىرىدلىتۇق

لىيب ياعوتناعاش- انىشىقسابۋەليەكەشاىناسىنسىلىرۇقىعىلاتروۋەتوتەمزىقاعرالىشتاحاياسڭىنىلىۋاىسىكناجىنادۋا-
قىلاترو-ىسو.-ىتتوء قىلايپارعاج- ،پىنەيۇس-انىعىدمىسابنىرو- ،ۋاتتاحاياس،سىرۇت-سىرۇجء،اناحلەسۇت،ۋس-سا”-
پىتاستاز لىڭوك،ۋلا- تەمزىققىلىپلاجناعنالاعلۇترىبءۋرەبسەڭەك-لىقا،ىگىتسەبلەستاحاياسقا-يادنوس،“ۋشا-
ىدۋەتو زىگەن- ،پىتە- ساتۇت- رىڭوء- ڭىنىتاحاياس- نەپشۇكرابىدۋرىدنەدلۇگىتقاتسىق-لىۋا،پەتسۇشۇك-انىۋماد-
.ەدۋەلىرەگلى

،ادناعاراق-اعۋسىعۇ سىلىرۇق- ،پىلىسوقىجراقناۋينويلليم13ىپلاجاعناسىنكىلرتەمىشراش6000نەماماشىمەلوك-
-نەمەجەم .نەكەىدەلىرەباعۋنالادياپىلىج2023

ڭاۋگاۋحڭايىشلىتءنەگلىتەسىنىسۇناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ىدەتسۇشۇكەگۋرىدنەدلۇگىتقاتسىق-لىۋا،پىلاسنىعىلاتروۋەتوتەمزىقاعرالىشتاحاياس:ىلىۋاىسىكناج
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ىبنەسيەبىنۇكـ24ڭىدياـ11ىلىجـ42022
كەبرىمورەگىج:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

قىياتانروكىرەبنىمىناتاعلۇتقاتروىتلۇاۋحڭۇج

نادروتكادەر كەشەۋاش:ـ ،ىلۋس-نەزو”- نامرو- زوك“-ىلۋن-- يەتتەرۋسىلۋايوبيام”نەمىتەبلەكمەكروكرالانىۋاج-
.ناعلاتاپەد“كەشەۋاش

ڭايجنيش رەنومەسا- ڭىنىسايمەداكا- ياكنيجڭاۋىساعاروتءڭىنىماعوقرەلىشرەنومەساقىتقاميا،ىسىشتەرۋسنەگلىتەسىنىسۇ-
،نەكسو-پىۋت-ەتكەشەۋاش نىشىنوق-نىيوقڭىدرەدنەزو-ۋاتىگەدنىنەكەماتا،يامياتنانىعىلىدناباتىرەبناتتىقاۋقازۇلو-
،پالراش ىدرەتتەرۋسىلۋايوبيامىلىگيانىتيەلەنيەبنىسىرەگزوسىمرۇت،نىۋس-رەج،نىسىنىروكمەكروكڭىنىسالادياتاعابرات-
ىدلاس نىگۇب.- -ڭەلو،پالاشاماتنىسىنىروكمەكروكىگزۇك“ڭىتكەشەۋاشيەتتەرۋسىلۋايوبيام”ناعزىسياكنيجڭاۋزىبء-
.قىيالاتاززالءەگرىب،پىگەشراپاسانىۋانيوقزۇكيادىعادرىج

زىڭىناتتاززالءنەنىسىنىروكىگزۇك“ڭىتكەشەۋاشيەتتەرۋسىلۋايوبيام”ناعادنىۋتنانىمالاقياكنيجڭاۋـــ

ىكروكىگزۇكڭىنالاقىلۋن-نامرو،ىلۋس-نەزو
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