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ڭىنڭيپنيجيشيش ـ ڭىنڭيپنيج اڭاجـ ــ اڭاج رىۋادءــ اشوگڭۇجرىۋادء ــ اشوگڭۇج مزيلايستوســ ــ مزيلايستوس ڭىنىسايەديــ ــ ڭىنىسايەدي ــ

ەدنىگىلىشكەتەج اڭاج__ەدنىگىلىشكەتەج اڭاج،رىۋادءاڭاج اڭاج،نىبەتاڭاج،رىۋادء سىباتاڭاج،نىبەت سىبات

زىمىشلىتء ىديالراباحـايشۋشڭاۋـــ لىج.ـ ـ
نانىساب ىرەبـ ياعوتناعاشـ يساياسقىدنادۋاـ
،سەڭەك ىدرەليەدەكـ ـەسڭەكۋەدلەمەيۇسـ
،ىس ىۋاتقىلرابـەناجـىسەمەكەمـىياراۋاـ
ـەمەكەمۋراقسابنىنويارقىروققىتسىلىتاراج
ڭىنىس ادنىعاتسىققالۇبراسڭىنىعىشالاقكەيجـ
نىتارۇت ڭىتقاتسىقىتەرتاتەمزىقنەكسەلرىبـ
كىدزىگەن ـرۇتقاتسىق،ىسىلىرۇقـىعلىرۇقـ
ڭىنىرادنىع ۋرىتترانىسىرىكىعادنىعاجپىساكـ
نادراتقاجـىتقايس پاتسابـ ،پىسىرىكـەكسىـ
ڭىدرادنىعرۇت ـىراعوجنىشىكتەسروكتىقابـ
.ىتتال
ىدرالىعلىرۇق ،پىرىدنەدلەمەكـ ىتقاتسىقـ
ىدرىدنەتكىروك

قالۇبراس نەمىعىلىشاۋراشنىگەـىعاتسىقـ
لام نىعىلىشاۋراشـ زىگەنـ نەكتەـ قاتسىقـ .ـ
.رابمادا1220،نىتۇتء427اتقاتسىق

لىج نانىسابـ ىرەبـ ىكە«ىتەرتاتەمزىقـ
نەپتەتيموك قاتسىقـەگرىب»ـ نىسابوجـ ىسقاجـ
،پاساج ـنەدلەمەكىدرالىعلىرۇقكىدزىگەنـ
.ىتترەگزونىسەنيەب-تەبقاتسىق،پىرىد

يالات نادلىجـ ىرەبـ قاتسىقـ ڭىنىتەتيموكـ
ادنىسالۋا كىلوكوتۆاـ نىتاتاتقوتــ قوجڭالاـ ـ
راتاماشرىبءادلوجىعادنىدلاكىسە،نىتالوب
،ناتقىدناعلوب ،ادنىتلاسۋراعىشۋتىكتەرراءـ
ـوتۆاىرادنىعرۇتقاتسىقەدنەگزىكتولىميق
،پىتاتقوتانىۋالاعاجىكەڭىدلوجنىرەتكىلوك
.نەگلەكپىزىكتەجناسقۇنەككىدزىسپىۋاح

تەمزىق ـىرەدزوكىديادعاجىسوىتەرتاـ
.ىدەيۇتەنىرەدلىڭوك،پىروكنەم

ىنۇك-30ڭىديا-4 تەمزىقـــ ـىتەرتاــ
ۋرىتسەكياس ۋزاقـىلىقراـ ،پىلەكانىسانيشامـ
قاتسىق ڭىنىسالۋاـىتەتيموكـ سوبـىعادنىتراـ
ىدرەج پەتسىگەتـ لىعاشـ 8000،پىزىقتاجـ
ڭىم ۋسوقـىجراقناۋيـ ىشراش300ـىلىقراـ
رتەم نىتەلەكـ ـاسنىڭالاۋتاتقوتكىلوكوتۆاـ
.ىدنەلوبانىۋاقلاڭىنىرادنىعرۇتقاتسىق،پىل

نىعرۇت يعاسـ نىرۇب«:ـ ەنىتەتيموكقاتسىقـ
سىمۇج ـقوتكىلوكوتۆاەدنەگلەكىلەگرىتىبـ
نىتاتات رەجـ ىدنە.كىدەنىتالانيقياملاـاباتـ
ـڭالانادۋتاتقوتكىلوكوتۆا،ىدلوبـىسقاج
.ىدەد»قىدلوبنىتياماد

نەمىنوس ـۋالياجنەپقىلۋاتسىق،ەگرىبـ
.ىدالاڭاجنىرالاناعابۋتىعاد

قاتسىق :نىدياىيجۋشڭىنىساكيەچايايتراپـ
تەمزىق« ڭىتقاتسىقنىيەكنەننەگلەكـىتەرتاـ
،پىنەدلەمەكەدىتپىتءىرالىعلىرۇقكىدزىگەن
قاتسىق ،ىتسۇتءەيەكروكەدىتپىتءىسەنيەبـ
.ىدەد»روززىمىسىعلاەنىتەرتاتەمزىق

ىدرىتتراىتسىرىكراتقىدباجاڭاج
ڭىتقاتسىقـىسو قىلىشاۋراشلامتراموجـ
قىلىشمىعاب رالاۋراشـ كىتپىساكـ ىۆيتارەپووكـ

،لامىسىتساب،پىلوبناعلىرۇقىلىج-2014
سۇق ـمىنوقىلىشاۋراشلام،نىعىلىشمىعابـ

ـەدمىنوتەەناجنىرەدمىنوتۇسء،نىرەد
ىدۋەلرەنامنىر زىگەنــ ،پىتەـ ،كىشمىرىـ ـ
،ترۇق ـنوىدرالىتقايسناريا،يامىراسـ
ـتارەپووكىسوىنىعرۇتقاتسىق60.ىدەرىد
ڭىنىۆي نىسادياپـ ىنۇقمىنوءىعلىيب،پىروكـ
.ىداسانانناۋينويلليمرىبءنەمەجەم

لىيب تەمزىقـ ناسىنناۋيڭىم90ىتەرتاـ
ـووككىتسەبلەس،پىتەشىنىتوءـانىسىجراق
.ىدرەبپىلانىباپساۋەلرەنامقىزوـەنىۆيتارەپ
ىرەدمىنوڭىنىۆيتارەپووككىتسەبلەساديا-9
ەنىسەمروكـاپورۆە-ـايزا ،پىلىرىتسانىتاقــ ـ
.ىدلوبەيانىساعابىسقاجڭىدرەلرەگادۋاس

كىتسەبلەس ڭىنىۆيتارەپووكــ ىسىتپاۋاجــ ــ
تىقابرۇن ەگزىبىتەرتاتەمزىق«:ىدەديالىبـ
نەگەتپوك ىدرادنامرالاـ ،پىرىتسىناتـ -لىقاـ
سەڭەك ،پىرەبـ تىگۇـ ،نەتكىدنەگزىگرۇجـ
زىمىرەدمىنو ارىدناتتاعاناقـىتتەجاقـ ،ياملاـ ـ
قىلاكيمونوكە ەدەجەرادىتكەنروكىگىلىدمىنوـ
.ىتترا

ناسىن نەنىلىڭوكقىلاح،پىتەشىنىتوءـ
ىتقىش

قاتسىق اناحتەرادىعادنىسالۋاڭىنىتەتيموكـ
،پىرىكسە ـاراقەگۋەدنوجاداساياتاعۋالۇقـ
تاج 54ىتەرتاتەمزىقلىيب.ىدەناعاملوبـ
ىشراش20،پىرىتسەكياستاجاراقناۋيڭىم
كىلرتەم نەمۋسـ ،پىلاساناحتەرادنىتالىياشـ
.ىتشەشىتقىلىشنىيق

ـابتو23ىتەرتاتەمزىق،راتاقنەمىنوس
انىس نەمۋلىجــ ۋادماقـ نىتاجاراقـاشمىسوقـ ـ
شىنىتوء ،پىتەــ ناۋي5000ـانىسابتوراءـ
اشمىسوق تاجاراقــ پىلاـ ؛ىدرەبـ ـىناراكەشـ
،پىرىدنەدلۇگ ۋرىدناتتاقۋاـىتقىلاحـ انىناسىنـ
شىنىتوء ،پىتەـ ـىگنەرىيسنىۋاسساب42ـ
تراموج،پىز لامـ قىلىشاۋراشـ قىلىشمىعابـ
رالاۋراش ساتۇترىبءڭىنىۆيتارەپووككىتپىساكـ
انىۋراقساب ،ىدرەبــ نانۇمـ 63ـانىسابتو42ـ
.ىديتءىسىلوبءادياپناۋيڭىم

رابناج3ەدنىيۇڭىنمىلاعىنىعرۇتقاتسىق
ـىمرۇت،ناتقىدناعلوبراتمەكىيابۇج،پىلوب
ادنىس قىلىشنىيقـ رابـ نىۋاسـىكەلو.ىدەـ ـ
ەدنىتەرانراجەنىۆيتارەپووككىتسەبلەسنىرىيس
ەنىسىلوبادياپناۋيڭىمشۇءانىلىج،پىسوق
.ىدلوبەي

مىلاع ىتاساياسلازباڭىنايتراپ«:ـەنەرىبەتـ
نەم تەمزىقـ ڭىنىتەرتاـ زىسكەشـ انىعىلروقماقـ
سىعلاـاشقىريا مىسىمرۇتڭىنەمرىزاق.نىماتياـ
.ىدەد»ىدراسقاجەگنۇك-نەننۇك

ڭىتقاتسىق ىشنىرىبءــ ،ىيجۋشــ تەمزىقـ ـ
ڭىنىتەرتا ڭاجـىعىتسابـ ڭىدزىبء«:نۇچڭىشـ
اققاتسىق ىگەدۋلەكــ ،زىمىتاسقامــ قاتسىقــ ـ
ىرادنىعرۇت نىشۇءـ رەتسىـىيانىشـ ،پەتسىـ ـ
ڭىتقاتسىق تەبـ نىسەنيەب-ـ ـقاجىرانانوـ
،پىتراس ـروكتىقابڭىنىرادنىعرۇتقاتسىقـ
.ىدەد»ۋتالىراعوجەدىتپىتءنىشىكتەس

»زىماتياسىعلاەنىتەرتاتەمزىقزىبء«

لىيب ڭىنىسالاقۋحيشاديا-9ـ ىزىحناگـ ناگروـىموكتراپـىعىشالاقـ ،ىرالرداكـ لىۋاەناجرالىشۋرىتساراجقىلايلىدا،ىرەلەشۇمڭىنىتەرتاتەمزىق»ۋرىتسىعوت،ۋاساجكىلىدمىيت،ۋسىعۇ«ـ
قىلىشاۋراش ـتاساياسنىتەزىكتەجكىلىدمىيتاققىلاح،ەجەرە-ڭاز،ۋزاج-لىتءنىتالىنادلوقساتۇترىبءەتتەكەلمەم،پىرۇق»نىسەمرىيۇىرەلىشەيبراتپەتكەمىكشەك«ناعلارۇقنەنىرەتكينحەتـ
.ىتتالىراعوجنىرەنوۋناتتاقۋا،پىتيالومنىروقمىلىبءڭىنىرادنىعرۇتقاتسىق،پىرىتسالانروىدراتقاباسىتقايسىرەدمىلىبقىلىشمىعاب-كىلىشمىگە،رات

ەدنىبەتكەمىكشەكرالىشلام-ىشنىگەڭىنىعاتسىقىزڭاۋجايجۋاح)اداترو(ۋ-نيشناپىگينحەتڭىنىتكنۋپۋرىتسالىپلاجنىرالاكينحەتقىلىشاۋراشلىۋاقىشالاقىنۇك-2ڭىديا-11:ـەتتەرۋس
.ەدۋتوقاباسنەنىرەدمىلىبۋناتقاسنەنىزەبرەد-ترەدڭىدياديبءەبمۇد

وبۋاگىشلىتءىتكىرەناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ڭىپۋيلزىمىشلىتء كىلرەگناس.ىديالراباحـ
نىسىراج پوكـ نەگىتسەـ ـەج،ادزىڭاسلوبـ
سىم شىعڭۇتنىسىراجسىنوكوك،كەديج-ـ
نەگىتسەتەر زىسرالوبــ -31ڭىديا-10.ــ
نىجلىبرودءـىنۇك ـىتتروسـەكيبشوكـىنادۋاـ
ناعلاسۇتءەشكەرەيادنىسوەنىمىڭالامىقۇت
كىلەكەرەم نىلىميقـــ ىلاپاســــ سىمەجــ -ــ
ىدرەتسىنوكوك،كەديج ۋالاراســـ نىسىراجـ ـ
.ىدرىدزو

ـلوم10تاعاسنىرۇبنەتسۇتىنۇكلوس
ەدنىرەش ىتساراقـاعڭالاـ 75ـىعاتقاتسىق6ــ
نىعرۇت ادنىسالۋازوءـ نەگنوـ ڭىدلوبتەكسابـ
ـقىدنىزۇرتەمرىبء،قاباقسايەدنىگىدنەكلۇ
ىتقايساملالىزىقيەدەيش،قاسمىراسـىعات

نەدرۇت10 ماتساـ ،كەديج-سىمەجـىلاپاسـ
.ىدلاسەگەكەسابنىرەتسىنوكوك

ناعرۇتـانىم« ـمىراس،قىشرىتىش،زىباسءـ
راتقاس ـوكىتتروساڭاجنەگلىگەامالۋازوءـ
،رەتسىنوك ،قىناقـىسۇتءـ ...ەشەگزوىمادءـ
رەدزىڭەسەبنەس پىتاتـ رەدزىڭىروكـ سىراج.»ـ
نادرالاتساب نىرۇبـ ىنىعرۇتڭىنىعاتسىقۋحيابـ
نەككەىزوءنيچوزۋيل نىرەتسىنوكوكــ ـــــ

ەدلۇجـاتسىراج نىتالاـ ەككىلىشپوكنەممىنەسـ
.ىدرىتسىنات

يابقازاق ڭىنىعاتسىقـ ۋيللوبرەـىنىعرۇتـ
ڭىننيچوز ڭىنىرەتسىنوكوكـ نىمادءــ پىتاتـ ـ
نەننەگروك ،نىيەكـ زوءىدرەتسىنوكوكىسوـ
،ىدەپىتيانىگىدنەكەرابىيوۋگەـانىسالۋا
ناعۇبنيچوزۋيل ،پىلىسوقۋەرەدـ ىدلوبرەـ
راتتلۇ ىسىتكەيبوۋسەتكەموكاشنىيوبىعامىتنىـ
.ىدرىدناتقارۇتپىتە

ڭىناملاـانىم« نادرالاملاـىعادرازابـىمادءـ
ادياقەدلا ىتتاتءـ لاتزىعلاج.»ــ ڭىنىعاتسىقــ ــ
نىرالاملانەككەانىسالۋازوءادراحابىنىعرۇت
ارىتسىنات ىداتسابـ ناعلىيوقـەگەمروك.ـ -پىقـ
لىزىق ـلەنوجيارۋابەتتاس-پاىتترۇجاملاـ
راحاب.ىد نىساكينحەتكىلىشمىگەڭىنىزوءادـ
.ىتتاجپىرىتسىناتناتسامرىساج

تاعاس سىراجاد9ـــ ىدلاتسابيمسەرـ .ــ
نىجلىبرودء قىلىشاۋراشلىۋاقىدنادۋاـ ـەمـ
ـىپلاجنىساكينحەتقىلىشاۋراشلىۋاىسەمەك
ۋرىتسال ڭىنىتكنۋپـ مىقۇتـىتتروسـەكيبشوكـ
ـىرەلەشۇمڭىنىتەرتاتەمزىقنىتارۇتادنىڭالا
،نەن قاتسىق،نانىرالرداكڭىتقاتسىقىسياقراءـ

ـپۋرگۋالاعابناقسادمىيۇنەنىلىكاۋىرادنىعرۇت
،ىسۇتء،ىقرۇت،ىرەشلوممىنوء،ىتروسىساپ
،ىمادء ەتەمەشلوىدرالىتقايسىتەبلەكـىقترىسـ
،پىرىتو اقسىراجـ ناعلىرىتسانىتاقــ سىمەجــ -ــ
.ىديوقرىمونءەگرەتسىنوكوك،كەديج

اتسىراج ۋحيابــ ڭىنىعاتسىقـ ۋيلـىنىعرۇتـ
ڭىننيچوز ـمىراسڭىديەمۋسوح،ىعىشرىتىشـ
ڭىتكىرەسىنىعرۇتڭىنىعاتسىقيابقازاق،ىعاس
لىزىق لاتزىعلاجـەناجـىشىرۇبـ ڭىنىعاتسىقـ ـ
يۇي،ىساملا»ىشۋفڭۇح«ڭىدراحابىنىعرۇت
ڭىنڭايچوگ الاگڭۇح«ــ ،ىساملا»ــ يابقازاقـ ـ
ڭىنىعاتسىق ڭىدلۇگمايرامـىنىعرۇتــ لىزىقـ ـ
ىساملاــىتكەزو سىنوكوكـــ ىرۇتءــــ نەمـ ـ
سىمەج نەنىرۇتكەديج-ــ مىرىياــ مىرىيا-ـ ـ
،پەلەيـىنەجەرادشۇءـىعڭىدلا سىمەجـ -ـ
سىنوكوك،كەديج اققاتانەگەد»ـىساشتاپ«ـ
.ىدلوبەي

ىلاپاس_سىراجىكتەرلۇب«:نيچوزۋيل
سىمەج ىدرەتسىنوكوك،كەديج-ــ ۋالاراســ ـ
قىلاكينحەتكىلىشمىگە،ناتساملاقاناقپىلوب
ناعلىتاراقەدـەگزىمەرو رىبءـ ۋالاعابـىكتەرـ ـ
نەمىسىگلۇكىلىشمىگەەدرەجىعادلا.ىدلوب

پىعاب ۋاتپاب-ـ ـاڭاجزىسكىدزۇىدماكينحەتـ
ىتقىلىشترۇج،پال ىلاپاســ نەپسىنوكوكــ ــ
.ىدەد»نىمانىشلۇقاعۋادماق

ڭىنىعاتسىقـەكيبشوك ،ىيجۋشـىشنىرىبءـ ـ
تەمزىق ۋيل«:ڭيلنيشڭايلىعىتسابڭىنىتەرتاـ
سىگەنيچوز سىنوكوكىلامىناتىعادزىمىڭالاـ
قىشرىتىشەگرەجۋم2لولىيب.ىرەبەشۋگە
ـزىگرىكسىرىكقىترانانناۋي3000،پىگە
نانۇم.ىد ترىســ يابقازاقلوـ ڭىنىعاتسىقـ ـ
كىلىشمىگەـانىرادنىعرۇت نىساكينحەتـ زىسىقاـ ـ
ىۋەلىشنەىتكىلىشنىرىبءڭىنونىگۇب.ىتتەريۇ
.ىدەد»ىدنىرو

نەدلەجە_ىڭالامىقۇتـىتتروسـەكيبشوك
سىمەج سىنوكوك،كەديج-ــ نىگىلىشمىگەــ ـ
زىگەن پىتەـ ىدەلەكـ -سىمەجزىسلالازىراءـ
سىنوكوك،كەديج نەمۋگەـــ ناققىشـىتاـ .ــ
نادرادلىجـىعنىقاج ىرەبـ ـىتتروسـەكيبشوكـ
مىقۇت كىلرەجـىڭالاـ ـەجىدزىڭامناننىروـ
نىسازابكىلىشمىگەسىنوكوك،كەديج-سىم
ىدۋرۇق نىمىلىرۇقپىساك،پىرىتوەتەاناسىنـ
،پەتتەر كىلىدمىيت،ۋسىعۇ«ـىلەجەرادراءـ
،ۋاساج ۋرىتسىعوتـ نىتارۇتاتقاتسىقاشنىيوب»ـ

تەمزىق نامرونىرادنىعرۇتقاتسىقىرەتتەرتاـ
سىمەج نەمىبىساكـىگەديج-ــ ـاعۋنادلىعۇشـ
،پىرىدنالاتنى ـوكانىساراڭىنىشاعاسىمەج«ـ
سىنوك .ىتشانىلوجۋمادـىلوەرتس»يەدۋگەـ
ڭايجنيش ناۋينۇرڭۇحــ ىلايگولوكەــ لىۋاــــ
نىعىلىشاۋراش سابڭىنىگىتكىرەسـىتكەشۋشاـ
ىروتكەريد ڭۇگىشڭاۋـ نويلليم4ـ نانناۋيـ ـ
ماتسا ادنىعاتسىقيابقازاقىلىقراۋسوقـىجراقـ

ـتلاقسىنوكوك52نىتيەلەيـىتقامۋاۋم300
نىسىق ؛اسلاسـ ىنىعرۇتڭىنىعاتسىقـەكيبشوكـ
ڭايچىجۋيچ ،پىسوقىجراقناۋينويلليم4ـ

قىلۋم1050 مىقۇتـىتتروسـەكيبشوكـ ىڭالاـ
زىسلالاز سىنوكوكـ ـرۇقنىسازابكىلىشمىگەـ
قاتسىق؛ىد قىلۋم200كەبنىكرەـىنىعرۇتـ
قازاق ناتسـ لابـ كىلىشمىگەـىنىۋاقـ نىسازابـ ـ
؛اسرۇق يابقازاقــ ىعادنىعاتسىقــ ىحڭۇجــ ــ
ـەپووككىتسەبلەسقىلىشاۋراشلىۋاناۋيڭايل
ڭىنىۆيتار ـرۇتقاتسىق10ڭۇرۋيلىعىتسابـ
ىنىع نانىسالۋاـــ ادنىسابتوراء(ـــ )ۋم2.2ـــ
سىنوكوك نىساشقابـــ ىدرۇقــ ڭىنۇمـەنىم.ـ ـ
ىعىلراب ەكيبشوكــ ىتتروســ مىقۇتــ ڭىنىڭالاـ ـ
لەدەجڭىنىبىساكسىنوكوك،كەديج-سىمەج

.ىتسۇتءيەبەجنىۋماد
رىبءـىعات ەكيبشوك،سىءقىلرالاـاعزىۋاـ
مىقۇتـىتتروس ـەجنيىسىمرۇتقىلاحـىڭالاـ
نىسايرەن 450،پىرىتوارىتساتشۇنەمۋراقتاـ
ڭىم ۋسوقـىجراقناۋيـ ىشراش200ـىلىقراـ
كىلرتەم ساجىتسىنوكوك،كەديج-سىمەجـ
ەدنىيۇك ۋاتقاسـ نىساميوقـ -سىمەج،پىلاسـ
ڭىتسىنوكوك،كەديج ۋلىتاسـ ـرازۇنىتىقاۋـ
،پىت ىرالىسابتونىتانادلىعۇشنەپكىلىشمىگەـ
تەنرەتني نىرەدمىنو،پىنالادياپنەنىسەشكەتـ
،ڭايجىج ،ڭۇدناشـ ەگرەلرەجىتقايسنانىحـ
.ىدلوبنىتالااتاس

سىگە ڭىنىموكتراپـىڭالاـ :ڭىفڭايلىيجۋشـ
ـاقاعزىمىنادۋاناقسانىتاقاقسىراجىكتەرىسو«
سىنوكوككەديج-سىمەجىنروادۋاس3ـىتسار
ـادلىعۇشنەپكىلىشمىگەناعلانىعاتا›ـىساشتاپ‹
نىتان ـنىكرە،ڭايچىجۋيچەناجنەمىرالىسابتوـ
كەب نەمرالىلراتاقـ ،ىبوتراكدنالرەدينـ ـايەروكـ
،ىعىشرىتىش ـەجىتقايسىنىۋاقلابناتسقازاقـ
سىم ـىلەكۋلاپىتاسىدرەتسىنوكوك،كەديج-ـ
نىمىس نىياسلىجىدرادلىميقيادنۇم.ىتساساجـ
.ىدەد»زىمىشقامرۇتپىزىكتو

زىمىشلىتء ڭاجـ يچيەپـ ىديالراباحـ -11.ـ
ـابنىروڭىنموكتراپقىتقامياىنۇك-6ڭىديا
راس ،ىيجۋشـ كىلىشمىكاـ ىيلاۋڭىنىسەمەكەمـ
تايقۇم قىلاحـ انىرادناسىنسىلىرۇقىسىمرۇتـ
.ىدزىگرۇجۋەتترەز-ۋرەسكەت

ـنەدامزىمىعامياىرەبنادرادلىجـىعنىقاج
تەي ناسىنـىتسىتاقـانىسالاسـ ـانىراتسىلىرۇقـ
اشنىراب نامءــ پىرەبـ ،ىدەلەكـ قىتقامياـ ـ
تەينەدام تاعارۇم-ـ پاتىك-ـ ناسىنـىياراسـ ـ
ىسىلىرۇق ۋلاتقاياادــ رۇتادنىدلاــ تايقۇم.ـ ـ
ىدرالانىم پالاتـ قىلايستكنۋفىعاتقاميا:ىتتەـ
رالۋارات ـپاۋاجۋراقساب-ۋالىقابقىلايستكنۋفـ
يادناقراء،پىرىدنەلەلۋاسقىلوتنىرەتكىلرەك
،پىڭەجـىتقىلىشنىيق ناسىنـ ـانانىسىلىرۇقـ

مىلرۇع ،پىتەدلەدەجــ سىلىرۇقــ نىنىقراقـ ـ
تايقۇم ،ىۋەتتەرـ رالۋاراتىتسىتاقىسياقراءـ
پىرەسكەتـىتسىلىرۇق پىزىكتوـ ياس،ۋلاـ ــ
ـىلىرۇقناسىن،پىتەدزەتنىتەمزىقۋرىتسەك
ڭىنىس كەرەترەــ كىدلىپەكـانىۋلاتقاياـ ىۋتەـ
.كەرەك

قىتقاميا ـاتروۋەتوتەمزىقكىلىشمىكاـ
كىلىشمىكا_ـىعىل ىتساراقـەتوتـەنىسەمەكەمـ
رالۋارات نەمـ كەشەۋاشـ قىلالاقـ ڭىتتەمىكۇـ ـ
نانىرالۋاراتـىتسىتاق مارۇقـ كىلىشمىكاناقپاتـ
نەدۋتىكەب تەمزىقـ ـلۇترىبءنىرەلرۇتۋەتوـ
ناعرىدناع نەككىرىبــ تەمزىقــ .ـىمىلىرۇقــ
كىلىشمىكا تەمزىقـ نىتەلىتىكەبىعىلاتروۋەتوـ
،ناسىن ۋتىكەبـ ،ىلايرەتامشىنىتوء،ىلەلادـ

ۋرىتىبءسىء ،ىبىتراتءــ ۋرىتىبءــ تىقاۋـ ـ
،ىگەش ايراجىنىتلا«ىتقايسىمەشلوۋلاـىقاـ
ۋاتسۇ نىمىزۇتء»ـ ىداراقتاـ ىدناسىنتايقۇم.ـ
پىرەسكەت پىزىكتوـ ـەدلەدەجنىتەمزىقۋلاـ
،پىت ڭىنناسىنـ كەرەترەـ ـىدنەلەلۋاسنىلورـ
ىدۋەتوتەمزىقـانىعىلىشترۇجتلۇراء،پىر
.ىتتەپالات

تايقۇم زىسلاءــ ڭىدراتپوتـ ـانىيادعاجـ
لىڭوكـاشقىريا ،پىلوبءـ ۋارىڭاسقىتقامياـ
ىدرالالاب ۋەلەيبراتـەگۋەليوسـ ،ىعىلاتروـ ـ
ىدرالالابرابىگىتسىمەكيو-لىقاقىتقاميا
ۋرىتقىۋاس ،ىعىلاتروــ قىتقامياــ يناحۋرـ ـ
كىلىگيرالۋرۋا ادرادنىروىتقايسىمىلىرۇقـ
ناسىن ىسىلىرۇقــ نىيادعاجـــ يەجگەــ -ـ

.ىتسىعۇىليەجگەت
ىسياقراء:ىتتەسروكپاتاىدرالانىمتايقۇم
ۋارات تەمزىقـ ،پىتراسقاجنىليتسـ ،ىيانىشـ
نەپكىلەكشىڭىج ،پىرەگيـ ىدمىنوءـ تەمزىقـ
نانىرالاراش ،پىنالادياپــ ناسىنــ ـىسىلىرۇقــ
نىنىبەت ،پىرىتتراـ زىسلاءـ ىدراتپوتـ ـىلياجـ
ۋعىۋاس ۋنىتۇك-ـ نەمىساتروـ اعرالو،پادماقـ
نەمـايتراپ ڭىتتەكەلمەمـ ـنىزەسنىعىلروقماقـ
.كەرەكىۋرىد

قاميا نانىرالىشسابـ ۋوحـ ،يۇحڭيشـ ـ
،ڭايچيۇگەۋش ەناجڭىفناي،يلا،ۋيلڭايـ
ىعاتقاميا ڭىدرالۋاراتـىتسىتاقــ ىرالىتپاۋاجـ ـ
.ىدلوبەگرىبەدۋەتترەز-ۋرەسكەت

ىدرەتسىنوكوك،كەديج-سىمەجىلاپاسنەگلىگەاعالۋاادنىنادۋانىجلىبرودء
ىتتوءىسىراجۋالاراس

-ۋرەسكەتانىرادناسىنىسىلىرۇقىسىمرۇتقىلاحتايقۇم
ىدزىگرۇجۋەتترەز



tel:0901-6235110ىمىلوبءرالروتكادەر-ىشلىتء

امۇجىنۇك-9ڭىديا-11ىلىج-2018 ىراتقىلاڭاجلىۋا2

كەشەۋاش قىلالاقـ تەينەدامـ ،ۋسىعۇ«نەنىسەمەكەمايزيۆەلەت-ونيك-ويدار،ەيبراتـەنەد-ـ
كىلىدمىيت ۋرىتسىعوت،ۋاساجـ ڭۇگراـاشنىيوبـىلىميق»ــ ڭىنىعىشالاقـ نەكسۇتانىڭالااشقاب-ۋابـ
تەمزىق ىياتلىرۇق-19ايتراپىعادنىساناحپاتىكڭىنىتەتيموكقاتسىقنىرادنىعرۇتقاتسىقـىتەرتاـ
ڭىنايتراپ،ىسامادناياب ىدمىيتءــ ىدراتپاتىكىگەدنىنوجىرەدمىلىبكىلىشمىگەـەناجـىتاساياسـ
ڭىتسىرىدنوء،پىرىتسادمىيۇـاعۋقو رىباياســ ەدنىلىگزەمـ قاتسىقـ مىلىبءپەتپوكڭىنىرادنىعرۇتـ
.ىتتاراجيادعاج-تراشاشاماتەنىۋرەگي

.ادۋقوپاتىكىرادنىعرۇتقاتسىق:ەتتەرۋس
ايشۋشڭاۋزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

كەشەۋاش قىلالاقـ ـرەكتەمزىقىعامۋاكىتتەمۋەلااۋحنيشڭىنىسامراقسابسىءەشوكتىبيەبـ
ىدرەل ىتساراق،پىرىتسادمىيۇـ ڭىدراتتراقزىسشىنەيۇسنەمراتتراقرىسەج-مىتەجـىعادنويارــ
،پىرابـانىسابتو يعيباتـ ،زاگـ كوت،راپـ ۋرەسكەتىلىتقاج-ناجانىرالىعلىرۇقىتقايسـىلوجــ
ـرەلرەتاق-پىۋاحىكسەموك،ۋنالادياپزىسپىۋاحنەدزاگيعيبات،نەتكوتاعراتتراق،پىزىگرۇج
كىدلىپەكانىۋلوبزىسپىۋاحڭىنىساتروسىمرۇتڭىدراتتراق،پىرەبسەڭەكەدنىنوجۋناتقاسنەد
.ىتتە

كىتتەمۋەلا:ـەتتەرۋس قامۋاـ انىرىبۇقراپادنىسابتوڭىنىدوگۋينىنىعرۇتالاقىرەلرەكتەمزىقـ
.ەدۋزىگرۇجۋرەسكەت

يەمۋايجيادزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

قىلالاقۋحيش تەينەدامـ ـمىيت،ۋسىعۇ«نەنىسەمەكەمايزيۆەلەت-ونيك-ويدار،ەيبراتەنەد-ـ
كىلىد ،ۋاساجـ ۋرىتسىعوتـ روشىگەشـاشنىيوبـىلىميق»ـ نەكسۇتانىعاتسىقنىسامالڭىنىعىشالاقـ
تەمزىق ـرىموكاعناۋي4000،پىنالادياپنانىتاجاراقۋاساجكىلىدمىيتانىسىمرۇتقىلاحىتەرتاـ
الاشـىگەت نانىعىتوتـ لانگيسـ ۋرەبـ نىباپساـ انىرالىسابتورابىعىلىشنىيقادنىسابتو،پىلاپىتاسـ
نىگەت پىتانروـ ،پىرەبـ قىلاحـ الاشىگەترىموكنەمىتاپاتروءەدنىلىگزەمسىقڭىنىساراقۇبـ
.ىتتالىراعوجنىرادمىناتكىدزىسپىۋاحڭىناراقۇب،پىلانىدلاڭىنىۋنالۋنانىعىتوت

ـلاسۋراعىشنىۋتتەكەلمەمىگنۇكىبنەسيۇدراءرالرداكىگەدنىتەرتاتەمزىق،سىتنانۇم
ىشنىگە،ىت رالىشلام-ــ تروء،پىنالادياپنادرالىتقايسىسويدارقاتسىقەناجىبەتكەمىكشەكـ
تىگۇىلىتقاج-ناجەدنىنوجۋلانىدلاڭىدۋنالۋنانىعىتوتالاشىگەترىموكەناجۋناتقاسنانىتاپا
.ىدنەلوبانىۋاقلاڭىنىرادنىعرۇتقاتسىق،پىزىگرۇج

الاشىگەترىموكانىرالىسابتورابىعىلىشنىيقادنىسابتورالرداكىگەدنىتەرتاتەمزىق:ـەتتەرۋس
.ادۋتانرونىباپساۋرەبلانگيسنانىعىتوت

ىلۇيەكاديلاقناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

زىمىشلىتء ناقازــ شىقارـ ىديالراباحـىلۇـ .ـ
ناۋاس سىقروقـىنادۋاـ كىتسۇتلوسـىعىشالاقـ
ـوب«:ناقيلاقىنىعرۇتڭىنىعاتسىقىزىحۋادۋت
پىسالراباحـاعاشياتقاتتال ،مىديوقـ ەشەنرىبـ
نۇك،ىدلوبنىتەرەبپىزىكتەجنىيەكنەننۇك
ـوق،پاتسۇىتقىمىتتىقاۋ،ىدارابپىتىۋس
پىلاسـەترەـىنار ڭايچڭاج.كەرەكزىمىۋلاـ
5000نانىتاجاراقلايرەتامەدنىگەموكڭىنماعا
.ىدەد»مىدلاقپىكرىەدنىتسۇڭىنناۋي

ڭىنناقيلاق ۋزناحـ ـوتۆاڭايچڭاجىساعاـ
ڭىنىسەمرەگڭەمىرەتسىۋسقىدنويارـىلايمون
سىقروق نىراعاـىنەزوـ ڭىنىسەمەكەمۋراقسابـ
،ىرداك نەمناقيلاقلوـ قىتسىۋتــ سانىتاقـ ـ

ـنوء،پىراباسادناماىمەنۇىرەبنانناقتانرو
ڭاج.ىدەلەكپىسەتكەموكانىسىمرۇت،سىرىد
ڭايچ ڭىنناقيلاقـ لامـ ىشراش40ڭىنىساروقـ
رتەم ،پىلوبـ ناعوـ قايۇت40اد30ـ لامـ ـ
ڭىتسىرىكنىتەرىكنانۇم،نىعىدنىتالوباعۋعاب
مىت زىسمىدرامـ نىگىدنەكەـ نەننەگلىبـ نىيەكـ ـ
ڭىنناقيلاق نىساروقــ پىتيەڭەكــ پىلاسـ ۋرەبـ ـ
.ىدەلەكەنىمىكەب

ڭاج ڭايچـ ڭىنناقيلاقـ نىساشقاـ ۋەدمەنۇـ ـ
نىشۇء ىدناقيلاقـ سىلىرۇقناعلىعاش،پىترەـ
،پىرابـانىرادنىرو ەدنۇكـىكەـ روتكارت8ـ ـ
شىپرەك ،پىساتـ رتەمـەشەن30ـ ىعاتقىدنىزۇـ
.ىدالاسناعروق

نىلايرەتامڭىناروقماعاڭايچڭاج«:ناقيلاق
،ىدەلەكپىسەتكەموكنىيەداعۋلاسنادۋادڭات
ـنىسوەدنىۋەمەدڭىنىتاساياسلازباڭىنايتراپ
اشقىرياامىناقسىناتنەمماعاـىتتەينـىگزىياد
.ىدەد»نىماتشىناۋق

ەتونىرالياعاڭاجادىسالابىكەڭىنناقيلاق
.ىدەروكىسقاج

ڭاج«:ناجكىرەبىلۇىعاتساج8ڭىنناقيلاق
ياعا ەدنەگلەكتەرراءـ ناعامـ الاەمەدمەلاسـ
ىدەلەك ڭىنەم.ـ پىتەتسىـىگرىزاقـ نەگرۇجـ ـ
،نەگرەبپىلەكاياعاڭاجىدمىعارىشلەتسۇ
مىياعا ناعامــ قاباســ قىدنادۋا،پىتاتقىسىپــ ـ
ناداناحپاتىك پاتىكـ پىتاسـ ،ىدەرەبپىلەكاـ

زىبء ڭىنىسىكلوــ ەنىيۇــــ ىدمادء،پىرابــ ـ
.ىدەد»زىبنىتاتياقپەجرادماعات

ادنىسابڭىديا–9 ڭىنناقيلاقڭايچڭاجـ
ەديۇڭىنايراقادناعراباسادناماەگۋداسـىسەكا
زىعلاج نىناعلاقـ نىناقتاجپىرىۋاـىتتاقىراءـ ـ
ـىكتەجاعاناحاپيشۋەرەدىنىسىكلو،پىروك
لوجىراءىدەز ەدنىتسۇـ نوفەلەتـاعناقيلاقـ ـ
.ىدارىسپاتنىۋامادڭالانەنىسەكا،پىرەب

ناقيلاق ڭاج«:ــ ماعاـ ىدمەكاـ ـاعاناحاپيشـ
ۋلەدمە،پىزىكتەج نىتاجاراقـ ،ەگرىبنەمۋەلوتـ
زوء،پىراپاادنىعاۋاعۋرىديوقلىكوـىنۇكراء
يەدنىسەكا ،پىروكـ ،ىتتەسروككەموكروزـ
.ىدەد»نىماتياسىعلازىسكەشەگىسىكلو

»قىدلوبنىتيەدزىنىتەرتاتەمزىققاسلانيق«

سىنىسۇ رايدامءـىشلىتءنەگلىتەـ تاجانءـ ـ
ـنايابىياتلىرۇق-19ايتراپ.ىديالراباحـىلۇ
ـرىتوپىترانىياسنۇكڭىتقىلاح«:ادنىساماد
ناع ـاملومىتپىتءنىتەجاقسىمرۇتاشاماتـ
قىدلايرەت قىليابـ نەپـ ۋتاراجقىليابيناحۋرـ
ىدارىدناتتاعاناقـىلىقرا ڭىتقىلاحىراءـ نۇكـ ـ
ـروقىلايگولوكەاشاماتناعرىتوپىترانىياس
نىتەجاقـاعات قىلايگولوكەىلاپاسلومـىتپىتءـ
نەمرەدمىنو ـلىشمەنۇزىبء.ىدارىدناتتاعاناقـ
،ىدۋيوقـاعنىروـىعڭىدلاـىتكىد ىدۋاعروقـ
ـلەكانىپلاقىتتاعيبات،ىدۋيوقاعنىروىعڭىدلا
ىتقىلياب،يابزاجناتتىعابنەكتەزىگەنىدۋرىت
نىتياعروقىناتروقىلايگولوكەەناجنىتيەدمەنۇ
،نىمىلىرۇققىلىشاۋراش،نىسەيۇجكىتسىڭەك
،پىرىتساتپىلاقنىلىساتءسىمرۇت،سىرىدنوء
ڭىتتاعيبات ،نىعىلىدمىساراج،نىعىتشىنىتـــ ـــــ
پەد»كەرەكزىمىۋرىتلەكانىپلاقنىگىدمەكروك
.ىدلىتەسروكپاتا

نامروكىتتەكەلمەم)نىسپەد(ناشوفۋحيش
ىساشقاب نىمىناتۋمادــ ايگولوكە،پىترەگزوـ ــ
كىلىدمىيتـاققىلاحـىلىقرا ىدناباتـاعۋاساجـ ـ
،پىلوب ەگرىبنەمۋاعروقىناتروقىلايگولوكەـ

تاحاياس ـلەبنىۋمادىلاپسىعوتڭىنىبىساكـ
ىدنەس ،پىتەلىرەگلىـ ىدنامروـ مەكروكـ ـ
70ىعادنىڭام،پىرىدلانياەنىنىيۇتتاحاياس
ـىتترانىسىرىكڭىنىسابتوىشلام-ـىشنىگە
قىدلىج،پىر ازاتــ ىسىرىكــ نويلليم2ــ ـ
.ىتتەجاعناۋي

ڭىتتاحاياس ترىۋاقـ ۋوگاديشەدنىلىگزەمـ
ىگلۇىعادنىسامرەفلامـىتنىكلاسـىعىشالاق
،ىسابتو ڭەترەڭاتـىنۇكراءـ تاعاسـ اد9ـ
ناتسىلا،پاساجرادماعاتىلرۇتءەدنىيۇسا
نەگلەك رەگىبااعۋلاپىتۇكىدرالىشتاحاياسـ
لامادنىنويارقىلىشاۋراشلامنىرۇب.ادۋلوب
نىتاعاب ەدنىگەموكڭىتتەمىكۇىسابتوىگلۇـ
قىلىسابتو تاحاياسـ انىيا،پىتىمادنىبىساكـ

.ىدزىگرىكسىرىكناۋيڭىم80
زىبء«:ـىگلۇ نىيەدـاعيا-10ناديا-5ـ
سالابراق ،زىمالوبـ ماتسانان1000ەنىنۇكـ
ىشتاحاياس زىبء،زىميادلىباقــ تەـاعرالوـــ
،پىسا پاۋاكـ ىلرۇتء،پاتقاقـ ىدرادماعاتـ
،زىميەلرىزا رالىشتاحاياســ ىداتانۇـەتوــ »ـ
.ىدەد

ناشوفۋحيش نىسپەد(ــ كىتتەكەلمەم)ـ ــ

نامرو ڭىنناشنايتـىساشقابـ سىعىشـاتروـ ـ
ـىشنەمتەكەلمەمنەكلۇڭەـىگەدنىگەلوب
ىگەدنىگ نامروــ نامرو،ىنويارـ نىنويارــ ـ
ۋراقساب ىناترو،ىتكىدلىشمەنۇىرادنىروــ ــ
ىدۋاعروق ىكەىسو،ىديوقاعنىروىتسابـ
ادلىج ناشوفۋحيشـ كىتتەكەلمەم)نىسپەد(ـ
ىتتاۋس،ىدرىڭوءىدنامروىساشقابنامرو
،ىدرەج ىدراتتاناۋياحــ ۋاعروقـــ لىزىقــ ـ
نىعىزىس ـراعڭا-ۋاترىقات،پاتقاسڭاتاقـ
ىدۋرىدنادلىساجىدرال رىزاق.ـىتتيەشۇكــ ـ
ناشوفۋحيش نامروكىتتەكەلمەم)نىسپەد(ـ
،پىگەشاعاەگرەجۋمڭىم120ـىساشقاب
نەمنامرو ۋلىرەكموكــ ىسامرىتسىلاســ 18%ــ
نەت تاحاياس،پىتەج28%ـ ڭىنىنويارــــ ـ
ـايگولوكەنىسپەدناعلوبىرىڭوءىتكەزو
ـسىلاسۋلىرەكموكنەمنامروڭىنىساشقابقىل
.نەكتەجەك79%ىسامرىت

سىعىشڭىنناشنايتقىدنويارـىلايمونوتۆا
ـروىگەدنىگىشنەمتەكەلمەمـىگەدنىگەلوب
ىدنام ۋراقسابـ ـەشمىلوبۋحيشـىسەمەكەمـ
ڭىنىسەمەكەم نامروـــــ ىسىشۋاعروقـ ەۋيــ
ىلىجراء«:ڭيلنيش ادراليا-5،-4ـــــــ

،ياتسالۇ ،ۋعنىيابـ نامروىتقايسنىسپەدـ
ەنىرىڭو پىرابــ پالاڭاجـ شاعاـ زىمەگەـ »ـ
.ىدەد

ناشوفۋحيشىرەبنادلىجـىكەـىعاتقىۋج
نىسپەد( كىتتەكەلمەم)ـ نامروـ 120ىساشقابـ
نويلليم ىشتاحاياسـ ،پادلىباقــ ناتتاحاياسـ ـ
.نەكتەجاعناۋينويلليم120سىرىكنەگرىك

قىسمۇت نانىسالاقـ ۋاگىشتاحاياسنەگلەكـ
كىتتەكەلمەم)نىسپەد(ناشوفۋحيش«:يەمنۋش
نامرو ياتتاحاياسـانىساشقابـ مەكروك،پىلەكـ
ناتتاعيبات راۋعانوق،پىلاتاززالءــ ڭىتقىلاحــ ـ
،پىنەلوبـانىسالىقى »ىدلاقپارىداجمىلىڭوكـ
.ىدەد

ـاشقابنامرو)نىسپەد(ناشوفۋحيشلىيب
ۋحيش،پاساجابوجكىتتەبىپلاجيالاتياقىس
قىلالاق ـلەسنەمىساناحاپيشۋەدمەاشوگڭۇجـ
ساتۇت،پىسەب نامرو«شىعڭۇتىعادڭايجنيشــ
ىلىقرا ىتقىلۋاسنەدــ ۋەدمىتۇكــ نىعىلاتروــ »ــ
ـياپنانىعىلىدلازبااتروقىلايگولوكە،پىرۇق
،پىنالاد رابىۋرۋاـىلاملىزوسـ ـاعراتساقۋانـ
ۋاتقاسـىتقىلۋاسنەد ادنىعاجـ تەمزىقـىلاپاسـ ـ
.ىدەتو

زىمىرەلىشلىت تاناتلاسـ ناقراھاشــ ،ىزىقـ ـ
يەمۋايجياد ىديالراباحـ كەشەۋاش.ـ ـىسالاقـ
ىنىعرۇتڭىنىعاتسىقرىگڭۇاراقىعىشالاقڭۇگرا
قاسلانيق«:ـوگڭيجەۋش قىلاحـ نانىسىشقاسـ ـ
ىتەرتاتەمزىق.زىميەدزىنىتەرتاتەمزىق،ترىس
.ىدەد»قىدلوبنىتيامادڭالاڭوسناعلوبراب

ىتپىتءنىلىميقۋساتسىۋتەناجۋرۇتاتقاتسىق
ىجابكىتتەكەلمەم،نىشۇءۋتەتسىروىسقاجەد

ساب ڭىنىسەمەكەمـ كەشەۋاشـ قىلالاقـ ـىجابـ
ـوت،ۋاساجكىلىدمىيت،ۋسىعۇ«نەنىسەمەكەم
ۋرىتسىع ڭىنىعىشالاقڭۇگراـاشنىيوبـىلىميق»ـ
رىگڭۇاراق نەكسۇتـانىعاتسىقـ ىتەرتاتەمزىقـ
ىگەدەمەكەمنەگرەبىجنىتەرتاتەمزىقـاتقىۋج
،رداك ڭىدرالونەمرەلىشتەمزىق-ـىشسىمۇجـ
قىتسىۋت سانىتاقـ ـمىيۇنىراتسىۋتناقتانروـ
.ىدزىكتونىلىميقىقلاتىلۋانرا،پىرىتساد

،رداك رەلىشتەمزىق-ـىشسىمۇجـ ـەتكىلرىبـ
تەمزىق نىرەلەبيرىجاتـ ىعادلا،پالىدنىتىروقـ
ىراتسىۋت،اسيوقاعاترونىرالراپسوجتەمزىق
ڭىنىرەدزواد ىراتساراقزوكــ نەمـــ نىراليوـ
.ىديوقاعاترو

تەمزىق«:ـوگڭيجەۋش ـىۋتنەمـىتەرتاـ
ڭىنمىس تەمىقارـىيانىشـەنىگەموكــ نىماتياـ .ـ
سىلااماشرىبءنەدەشوكىگزىگەنمىيۇءڭىنەم

،ناتقىدناعلوب فارگەلەتـ تەنرەتنيىگىتكىرەسـ
نىسىلەج پىتانروـ ەرەبـ لىيب.نىتالوبناعاملاـ
مىسىۋتاديا-8 ناديادعاجـ ڭوسناقپاتراباحـ
فارگەلەت نەمىگىتكىرەسـ سىناليابـ ،پاساجـ ـ
ەمىيۇ تەنرەتنيــ نىسىلەجـ پىتانروـ ىدرەبـ »ـ
.ىدەد

:ڭايچنايتىرەكتەمزىقڭىنىسەمەكەمىجاب
ەدرەجـىعادلا« ڭاتاقـەمىزوـ پالاتـ ،پىيوقـ
تەمزىق ـىباقتەمزىق،پىتراسقاجىدمىليتسـ
ىدمىتەل ،پىتالىراعوجـ قاتسىقـ انىرادنىعرۇتـ
.ىدەد»نىمانىشلۇقەگۋەتوتەمزىقيادىعاديو

لىيب نەگلەكـاقساج70ـ ۋولـ تراقڭۇتراـ
ادنىسابتو قوجـىشىنەيۇســ زىعلاجـ ىدارۇتـ .ـ
انىلىج،ناتقىدناعاملوبـىسقاجادـىعىلۋاسنەد ـ
ـەمىجابلو.ىداتاجـاعاناحاپيشتەرـەشەن
ڭىنىسەمەك ىرداكــ نەماۋحيۇشۋـ قىتسىۋتـ ـ
سانىتاق نانناقتانروـ ىرەبـ اۋحيۇشۋـ ڭىنوـ
.نەگلەكپىلاەنىتەدنىمىدۋسالياراقانىسىمرۇت

ـمىسىۋتناعۋتىديەشەشۋول«:اۋحيۇشۋ
نىيۇكنىتارۇتزىعلاجڭىتتراق.نىمەنىزەسياد
پىروك كەرىبوكـ ادنىساقــ مىعلوبــ ىدەلەكـ .ـ
قىتسىۋت سانىتاقـ ناقتانروـ ،زىبنەكەـ نىشـ ـ
يادراتسىۋتىيانىش،پاساجەلىمامنەممىلىڭوك
.ىدەد»كەرەكمىۋلوب

رىگڭۇاراق ڭىنىساكيەچايـايتراپـىعاتسىقــ ـ
ىعىتسابڭىنىتەرتاتەمزىق،ىيجۋشـىشنىرىبء
نىسىلىجامءەمىگڭاىكتەرىسو«:ايشيۇحڭاج
زىمىتاسقامـىعادۋشا ـۇتارازوءڭىتكىلىشپوكـ
نىگىنىس ،پىرىتتراـ ىنەلەسامادنىسىرابىقلاتـ
،پاقياب كىدنىزۇجسىءـــ نەبزىمىلىميقــ ــــ
نىعىلروقماقڭىتتەمىكۇنەمايتراپـاققىلىشترۇج
.ىدەد»ۋرىدنىزەس

ىنىء-اعاناقساراجىعامىتنى

ىتاراجاكرامقىلايگولوكەىساشقابنامروكىتتەكەلمەم)نىسپەد(ناشوف

ىرادياىلۋانراۋنەريۇىدۋزاج-لىتءنىتالىنادلوقساتۇترىبءەتتەكەلمەم
国家通用语言文字学习专栏

衷心感谢以习近平同志为核心的党中央的亲切关怀

zhōng xīn gǎn xiè yǐ xí jìn píng tóng zhì wèi hé xīn de dǎng zhōng yāng de qīn qiè guān huái

nín hǎo

?您的情况怎样
nín de qíng kuàng zěn yàng

!您好

ناۋاسـاتقىۋج رەلىتكىرەيا-ۋجـىعادنىنادۋاـ ىلرىجاقڭىدرالو،پىنىسۇپاعلوقىلاتقامراپ392انىرالىشسىمۇجىعىلازاتـاتروـىماعوقـ
.ىدزىكتەجرىيەمىيانىش،پىتياسىعلاەنىرەتكەبڭە

ادۋنىسۇپاعلوقانىرالىشسىمۇجىعىلازاتاترورەلىتكىرە:ەتتەرۋس
ڭايلنايجڭۇسناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس
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،مىراتسادنىراقىشلىتء،مىرالرىۋابـىشلىتء
رەدڭىستەمەلاس ڭىنەم؟ەمـ نىعاشرىبءىسوــ
يادنىسۇقلىج_مىتاسقامىعادۋزاجـىنالاقام
پىتەج نەگرىگلۇـ ـەلەكەرەمرەلىشلىتىعلىيبـ
تاشىدڭىر ،ەگرىبنەمۋاتقىتتۇقنەميەرەم-ـ
زىسەپكۇبەدىدمىرەلەبيرىجاتزوءـەگرەدنەس
.ىدەلەكمىقتيا

نەم كىلىشلىتـ نىتيەدـ ـىلۋانراـىتپىساكـ
مىدامىقو قارىبء.ـ ىنو،اتـ ،ۋسالاراەگرىموــ
نەدرىمو ـىرابۋنىشلۇقپىعىزىق،ۋناتتاززالءـ
ادنىس پادلىباقـ مىدەلرەتساقــ قانرىت.ـ ىدلاـ
ىلىج-1981،مىدنىۋت ادناپقاــ قىلوتـ ـاتروـ
پىقوـىتپەتكەم نەگرۇجـ ەدمىزەكـ يەدەك«ـ ـ
_ىشسابىدناباتنەگرىتلەكەنىلەمەكـىتتەرتا
تاۋقياش نەگەد»ـ نەپپىرىقاتـ ياتاعابرات«ــ ــ
ەدنىتەزاگ ڭىنەمەدزەكلۇب.ىدروكقىراج»ـ
ىتقىلاشناق ىدمىناعناۋقــ پىتياـ ،زىڭامارۇسـ ـ
ىدمىشىناۋق ىدمىرەزىكتەجـەگمىكــ يەملىبـ ـ
امىراتساتقاباس،پالياقالا ەگۋتەسروكىتتەزاگــ
ناققىسا نىمىتقايسـ ڭىنەم.ـ كىلىشلىتشىعڭۇتـ
مىراپاس يادنىسولادءـ مىياپاراقـ نادرادلوجـ ـ
ۋاتساب ناعلاـ لۇب،ەنىم.ـ ىدرىموءــ ،ۋيۇسءـ
پىعىنۇق ۋنىشلۇقـــ ڭىدرەدنەگەدــ ىلرىجاقـ ــ
سىمەج،پىراجلۇگاناعادناقساتشۇنەپكەبڭە
؟امياپتاجپاتقاعيانىگىدنىتەرەب

ڭىنەم،اشيالىسو كىلىشلىتــــ مىۋاسۇتـــ ــ
پىلىسەك ازاجـ ـەمرەبىجپىترىپوك.مىداتسابـ
مەس ناعناتتاقۋا،ەدـ ىدرالىشلام-ـىشنىگەــ ـ
تلۇمء يەمرەبىجـ ،قارىبء.مىدرىتوپەتتىگۇـ
ڭىنمىنۇم ىرابءـ كەتـ اناعيادناعالاتوبەيۇتـ
.ىدلوبرەتكەبڭەىشاملوب

ىلىج-2000 ەدزۇكـــ ناۋاســ قىدنادۋاـ
موكتراپ تىگۇـ شىعڭۇت«ـىمىلوبءـ ـىتكەزەكـ

ـمىيۇ»نىسرۋكۋەلەيبراتىدرەلىشلىتىتكىرە
،پىرىتساد تناسرۋكقىۋجــاق40ــ سەبــ ـ
كىدنۇك نەپتىقاۋـ تىگۇـ ـەنىتەمزىقـايەدي-ـ
نەدرەدمىلىبـىتسىتاق نەم.قىدادڭىتايسكەلـ
ۋترىقاشەد ـاپقا،پىسانىتاقاقسرۋكـاشنىيوبـ
ڭىتتار قىدماعوقـ ادنىسارۋتىلورنەمـىنۇقـ
ـىزىقمىزوء،پىلوبەيەگرەتكىنىسۇتـىقشاعلا
نىتاع اڭاجــ ىتقاباســ اترامۇقــ مىدادلىباقــ .ــ
ڭايجنيش« ڭىنىتەزاگـ تراق»ـــ ،ىسىشلىتءـ ـــ
روتكادەر،ىشامرادۋا تيحۇمـــ لودباقـ ـىلۇـ
.ىدرەبقاباسزىماعا

تيحۇم ـراتتناسرۋكەدنىگىدەراقاباساعاـ
نەم زىسەپكۇبـ ىدزىمىرابء،پىسالرىسـ ەنىزوـ
»ڭىنىتەزاگڭايجنيش«.ىتسالرىسپىتراتنىقاج
نەمـىسىگەشەك ەدنەگەلەمىگڭاىلارۋتىنىگۇبـ
يەبنەرىبەت ناقتياڭىنىشلىتءاعا.قىداملاارۇتـ
رىبراء لىقاـەنيەبـىسەمىگڭاـ زوسءـ ـىتقايسـ
پىلىزەس نىتاتاجــ ناعامــ ىسياق.ــ ىرىبءــ ـ
ەدمىسە ىدلاقـ ڭىسيەدـ ،ەدەستيا.ـ ڭىتتاراپقا«ـ
ڭىتتاراپقا،قىلاڭاج_ىنۇق،قىدنىش_ـىناج
تىقاۋ ەنىسەمەتكەشـ ىۋارىشۇـــ ىنىشلىتءـ ــ
ناتقانىس ىتقىم،ىدەزىكتوـ نىشۇءۋلوبىشلىتءـ
قىلىلراسياق،قىلىلرىجاق رىبءانىمنەگەد»تەجاقـ
.نىمەلەكيامراعىشنانمىداجنىگۇبىنۇكنىزوسء

ىعلوجـىسو ناعامسرۋكــ رەساـىتتاقـ ـ
نىياسناعرابەگىجمىرۇنەمنىيەك.ىدرىدلاق
ڭايجنيش« ىتەزاگـ ەنىسەمەكەم»ــ ،پىرابــ ـ
ڭىدرالروتكادەر ىدنۇقـ قالۇقـەنىرەتسەڭەكـ ـ
نىمنىتەرۇت لۇب.ـــ ىرەدنۇكـ نەمـ ڭىنمىزوءـ ـ
ڭايجنيش« »ڭىنىتەزاگياتاعابرات«نەم»ىتەزاگـ
سىنىسۇ نەگلىتەـ ىدمىناعلوبـىسىشلىتءـ اعاـ
.نىپسەمەىشۋاراقەلوبنەنىسەيبراتڭىدرادنىۋب

!نىمەيۇسنەممىنات-ناجىتتاراپقانەم

ـادۋاىلوتاديا-7ىلىج-1962نەم
ادنىن -10ىلىج-1981،پىلەكـەگەينۇدـ
ىلىج-1985ناديا نىيەدــاعيا-11ــــ ــ
ىلىج-1983،مىتسانىتاقاعنىسوقيرەكسا
وگڭۇج كىتسينۋمموكــ ـەشۇمـانىسايتراپــ
تەمزىق،پىعىشاعماعوقمىۋنادلىباقپىلوب
نەگەدەكتەمزىق،پاقسۇنرادعابەمىۋەتسى
ىدمىعىلىدنىعزىق ،لا.ىدرىتتراپەلەسەـ
تاراپقا ەنىبىساكـ يالاقــ مىتسىلاستاـ ــ
»ايتراپماناڭىنەم«ىرادلىجلوس،مەسەد
مىراباحاقسىقاشناقرىبءنەممىڭەلوـىتتا
ڭايجنيش« ـابرات«،»ىتەزاگەلى«،»ىتەزاگـ
ياتاع ەدنىتەزاگــ ادناعنالايراج»ــ مەبوتـ ـ
-اتياق،پىناۋقپىلوبيەدنەكتەجـەككوك
ـسابنادوس.ەدمىسەىلاءمىناعىقوـاتياق
نىياسنۇكمىگىتسەۋاناعلوباقتاراپقاپات

راء،پىترا رابـىنۇكـ نىيەزـ ىدمەدرەز-ـ
نىتاعىشپىقوايوقنەد،پىرادۋاەكتەزاگ
مىدلوب نادىسو،ەنىم.ـ ،تاراپقاپاتسابــ
اعمالاق،تاۋقاعيوب،پىلوبمىشلىقاڭىنەم
.ىداليسراتسىباتڭىت،پىرەبتارياق

ىگزىگەنڭىنىشلىتءەدمىگىنىسۇتڭىنەم
ڭىنايتراپ_ـىتەدنىم ـاتتاساياس-تىعابـ
نىنايشۋل،نىر ىدنىيۇتء،ۋەتتىگۇـ تىگۇــ
ىرەتتكاف ىلىقراــ ىتترۇجــ ىگەتكەزەكــ ــ
ـناتتىباش،ۋرىدلىمۇجاعراتسىمۇجىتكەزو
نەمىنوس؛ۋرىد سىرۇد،ەگرىبـ تاعاماجـ ـ
ىرىكىپ ىدناباتـانىتىعابـ ـماعوق،پىلوبـ
ڭىتقىلىشترۇج،ڭىن ـىعۇڭەرەتنىسىڭاــ
ىنو،پەلەنيەب،پىن تاراپقاـــ ىرادلارۇقـ
لۇب،ۋزىكتەجـىلىقرا ىلاپاجىراءرىۋاــ
تەدنىم زىمىلە.ـ ڭىدلىجراءـ ڭىديا-11ـ

پىتەىنۇكىسەكەرەمرەلىشلىتنىنۇك-8
ىشلىتء،پەلىگلەب ـىسىشراجڭىدرىۋادءــ
ڭىدرالو،ىسىشنىسڭىدرىۋادءىراء ـــــــ
نىگىدنەكەىلاپاجىراءىتقڭادـىتەمزىق
.ىدرىدنىعۇاقترۇجىپلاج

تاراپقا نەمىبىساكـ نانناعنادلىعۇشــ ــ
نىيەدـەگرىزاق ادنىسىرابۋەتسىكىلىشلىتـ
نەميو ىدرىقــ قىتسى،پالاراــ نەپــ ــ
ـسابنىرابءڭىناپاجنەپتاحار،ىتقىۋس
نات ىشنىگە،پىرىشەكـ نەمرالىشلام-ــــ ـ
يەلىرەكشى يساياس،پىسالاراـــ ەناجــــ ــ
كىتپىساك نەپقىلرىجاقىدمىلىبءـىعاتقاجـ
ڭىتتاراپقا،پىنەريۇ نەمـىعىلىدزىڭامــ ـ
نىلور ڭەرەتـ ـىباقكىتپىساك،پىنىسۇتءـ
رەتكىلەتسەراۋرىق،پىرىدلىتەجىدمىتەل
رەسا،پىلا تاراپقا،پىزاجــــ ەدنىنوجــ ــ
.مىدرەتوكاعىتاسڭىتىدمەروقىلىپلاج

قىدلىج37 ادنىسىرابتەمزىقـىلاپاجـ
ـنىگە،پالارانىرىق-يوڭىدياعوتناعاش
الاق،مىۋاقـىشلام-ـىش ڭىنەمىنىعرۇتــ
سالرىس،امىسودلادا .ىدلانياەمىگىرەسـ
ڭايجنيش«،پەبەسرىبءىعاتـەگۋەديالو
ـەزاگاكينحەت-مىلىعڭايجنيش«،»ىتەزاگ
نىت ياتاعابرات«،»ـ نىتەزاگـ ڭايجنيش«،»ـ ـ
سىمرۇت-ڭاز ـىشلىتتەرراء»نىتەزاگـ
كىل نەمىياجـ ەدنەكسۇتاعىتاسـىگزىگەنـ
ۋات،نىمەرۇجالا ڭىدۋات-ـــــ ادنىسىۋقــ ـ

نەگرۇج رالىشلامـ نەمـ ەدنەگلەكـ ـەنيەبـ

رىبء يەدنەگلەكـىسىشراباحـ پالياقالاـ ـ

نانمىدلا ىنەكتيو،ىدلوبەدنۇكناققىشـ

ڭاز،تاساياسـىگنىگۇبـاعرالو مىزۇتء-ـ ـ

نانىيادعاج ،پاساجكىنىسۇتيەبنىرەادـ

ڭىنايتراپ ىدرالونانىراتتاساياسىتسىتاقـ

رادراباح پىتەـــ مىدرىتوـ نادوس.ـ ىرەبـ ـ

نىتاعىزىقمىزوء تاراپقاـــ ەنىرەلرەكەنادـ ــــ

راباح الاقام-ــ راء،پادلوجــ ىلىجـ ـىسوــ

نادرادمىلىساب راباحــــ مالاقام-ـــ يەبزۇــ ـ

پىنالايراج ىدەلەكـ ناتقىدنوس.ـ يالىبنادۇبـ

ساب ـزوسىدزىڭامڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ

اڭاجڭىنڭيپنيجيش،پىنەريۇـەلىرەبنىرەد

اشوگڭۇجرىۋادء مزيلايستوســـ نىسايەديــ ــ

ەتتەكەرا-زوسءنەمايەدي،پىتەـىشكەتەج

ساب ىتسادلوجڭيپنيجيشيجۋشـ ـىقتيۇــ

ڭەلەكسونەمىتەتيموكقىلاتروايتراپنەكتە

رىبء ىتقىلىدزىۋاـ ،پاتقاســ ـىلرۇتشۇء«ـ

ەكشۇك نىقياـىسراق»ـەگرەليەكتەبىكە«،»ــ ـ

لىتاب،پىرىدلىبءـايستيزوپ ـايراجسىياسـ

رىبء،پال تاراپقاــ ىرەكتەمزىقــ ۋلوبـــ ـ

ڭىنايتراپ،نانىسىعرۇت ەنىنۇـــــــــ نۇءــ

ايتراپ،پىسوق ىدمىتاۋالاسكىدنىسەشۇمــ

قىلوت ىدمىشىروب،پادنىروـ قىلوتـ ـاقتاـ

ڭىدياتاعابرات،پىر ەنىۋيەكروك-پىنەدلۇگـ

!نىماسوقسەلۇەنەسلەب

نىمەيۇسنەممىنات-ناجىتتاراپقانەم
ىلۇنامىحارۇنلىداق

مىشلىقاڭىنەم،تاراپقا
ىلۇشامۇقەلۋات

ڭەلوىكە
ىلۇتىۋاسيابنەسيەب

،ناقسىراجنەنەپتىقاۋ،پىلوبىشراجاققىلاڭاج
.ناقسىناتنەمرالىسقاجەنىسىىگزىپىلوباۋك
،پەلەنيەبنىسىرەگزو،نىعىلاڭاجڭىدرەجنەملە
.ناتسىباتناعزىعرۇتۋاتنەكسىترەشرىسنەمرەليەگە

،ىنارۇراتياڭىنو»يوعۋساناجەنىزۇجسىء«
.ىعارىقنىيادنارىقسەمرەبىجتلاقىتقىلاڭاج
،اققىلاحپەدمەزىكتەجەدنىزەكرەدىتقىلىسقاج
.ىدارۇتپىۋااقسىمۇجادناشاق-ياقىراسڭاراب

،ياماراقاققىدنىيق،ىبازالوج،راپاسسىلا
.يالارانىيۇءڭىسرۇجءڭىنىشسىمۇج،ىشنىگە-ىشلام
،ڭىدلىۋانىساتوج-نوج،يالاتڭىتسابناتساپقىلاج
.ياداراپىيجنەگرۇجانىيوبزوءنىنىرىشلۇگ

،ىراتاقڭىدلەەسيەبوكناقسابماداقاققىلاڭاج
.ىعاتاىلىقراىشلىتءىدالىياجاقترۇجقاپلاج
،ىراب-رابءۋەتياىشيوق،قىلىششاعا،كىلىشمىرو
.ىداتاج»پىروءاشيوق«نانىمالاقڭىدرەلىشلىت

،ەدنىتوناروبىلراقەديەكرەرۇجنىشۇءسىمۇج
.ەدنىتەشڭىديوقەديەك،رىبءىنىشيوقناعرىياقيوق
،ڭىساباتىدرەلىشلىتنەننەك،دوۆاز،زىتاەديەك
.ەگمىشەش،امروفەرناعلوبازير،پىۋاتتاحار

،ناعامرابپەدزىرالو،ەدنەكەملۇبامرابلىۋا
.ناعانراانىلوجقاڭىتتاراپقانىتاۋق-شۇك
،ڭىدرىموءقاتيابۋانىمىيەكسىرەتنەمىيەگنۇك
.ناعاملاقسىعاقزەكراءڭىدرەلىشلىتنانىمالاق

،نىپپىرابەگرەجيالات،ادمىناعزاجىسورەتەج
.مىتقىلاجنەتكىلىشلىت،يوقىنىسو،ەتسا،ىديەمەد_
،ىرالرىسىلاءرىتاجنامازتىقاب،ىلەكەساب
!ڭىتقىلاحنەمايتراپپوبىسىشلىتءنىگرەبازاج

،رەنىسۇتنىيادعاجلە،پىلوبىشراجاققىلاڭاج
.لەنىسلىبءنىعىلىقلو،پىۋاتراباحنەنڭىرەدزو
،ادىعاتزىڭەكەرەم،ەنىمىدلەكپىلانيالىج
!رەلىشلىت،راتسادمالاق،نىسلوبىتتۇقزىڭەكەرەم

ىلۇيەكاديلاق

ىسىشراجڭىتقىلاڭاج

،پوبىشراجاققىلاڭاج
.ڭىناشرابڭىدەجنىماق
،ڭىسيقويەمرەبىجتلاق
.نىناسراءەدنۇكڭىتتەزاگ

.ڭىدەمرەبنادلوقىديارو
،پەدقىلاح،ناتو،ايتراپ
،ەڭىزوڭىتتۇتىگلۇ
.نىگەبڭەڭىدراتتازو

،ڭىدنىشلۇقنىشۇءڭىقلاح
.مىدنىرادڭىدزەكالاد
،پىنەدزىپەدكىلىگزى
.ڭىدلىناتپوبتەمەرەك

،ڭىدراتتراقپوبىسالرىس
.ڭىدراتقاىدموتيالات
،قىلاڭاجڭىنەگەدزى
.ڭىناتقامىدلوبقىلاح

،ناعرىشۇىنەسنادايۇ
.نانىسۇقنارىقڭىدامۋا
،مىيادراءناتقىلاڭاج
.ناعنىسۇاعۋاسڭىدلوبنەس

،ڭىنناپوشڭىدلوبادنىساق
.ڭىنناتوپىقونىۋەدنۇ
،يەمەلەىناپاجناس
.ڭىدراتوڭىدرۇجءەدنىبەش

،نىياسنۇكڭىلىتءپىلاتشۇ
.ادڭىلوقمالاقكىريۇج
،ڭىدرىموءپىزاجنىناتساد
.ادنىلوجرىۋادءڭىسەلەك

،ىليەرەمنىسلوبڭەكەرەم
.ڭىسەگرىبىگڭامنەنەبزىب
،مىشلىتء،و،نەرەڭىگەبڭە
.نىسەدلۇجڭىدرىجمىداليس

ىلۇنادزايرەشتالوبرۇن

ىراپاسىشلىتء

،ىلاءىتارياقەدنىنەسكەسناعاپتياق
.ىعاتا-تاڭىنىشلىتءتراقىلىگلەب
،پىراعاڭاتادزىتاىراسنەگرۇجلو
.ىداتابياڭىتسوقراتونەنىتسۇ

،ىناقسىمانپانيوەدنىزۇجڭىدزىق-لۇ
.ىدلاقسىلاڭىتكىليەدەكىلىۋا

_ۋشاكىسەناعزاجىشلىتءساملىسۋات
.ىراتسىباتامروفەرىرىء-ىرىء

،نەنىزۇجسىءادناقتراتزىءىمالاق
.نەمڭىزۇك،سىقپىسەتپەسەىدياپتاج
،ىدروقاراپشاعيقاعڭازىعىلىق
.نەملىزىتشۇكپىرىيۇءىزوكىديەنەش

،ىنەگەدزوكپىلوبقىدنىشىليارىش
.ىگەرەكزوءنەنىشىلەرالىبات
،نىۋشاشرىجاعراقپىشاشەدرىبلو
.ىدەرەبزوسءاعراتقىشاعەدرىبلو

،نەمڭىنەگەدىشلىتءىرابءڭىنىشلىتء
.نەمىنەنوكمەزەسقىتسىنەگروكزوك

،سەپسۇتيالاقڭىنمىراتتراقىتەجاق
.نەگلىبەرەبسەڭەك-لىقااعراتساج

،نىيقيالاتناقساۋسانىشۇءىترۇج
.نىلۇىدناباتڭىتتاعيباتسەميۇسمىك
،پىرىتساعلاجيالاتىلاءنىمرازاج
.نىرىجقادامەگىشلىتتراقىلرىداق

ىشلىتءتراق
يابقارىياقلىباء

پارىتا ـ پارىتا نىتلاـ ـ نىتلا ڭىدزۇكـ ڭىدزۇكـ ـانىياراـ ەلوبـانىيارا ــەلوب
لوم،پىن ــ لوم،پىن ڭىنمىنوءــ ـ ڭىنمىنوء انىعىتتاشـ ناعموشانىعىتتاش ناعموش
رىڭوق ـ رىڭوق ڭىدزۇكـ ىعڭوسڭىدزۇك ىرەدنۇكىعڭوس ىللۇك..ىرەدنۇك ىللۇك
ڭىنمەلا ـ ڭىنمەلا نىرازانـ ەنىزونىرازان ناعارۋابەنىزو يادۋاتناعارۋاب يادۋات
روز،راتسىبات ــ روز،راتسىبات راتقىلىشۋمادــ ـ راتقىلىشۋماد ڭىدزىمىلەـ ـ ڭىدزىمىلە ـ
ـامروفەر كىسە،پاساجـامروفەر ـ كىسە،پاساج ەكروك،پىشاـ ــەكروك،پىشا
پىي پىيـ ڭىنىۋنەدلۇگ--ـ ـ ڭىنىۋنەدلۇگ نىقراجـ ـ نىقراج نىسەلەنيەبـ نىسەلەنيەب
يەلىگيا ەدۋسۇتيەلىگيا ..ەدۋسۇت

ـىلۇ ڭىنناتوـىلۇ ـ ڭىنناتو ادنىساياـ ـ ادنىسايا پالياراـ ناقتاپاليارا ناقتا
راء ڭىدزىمىرادڭاتراء ـ ڭىدزىمىرادڭات ـىگەدنىشىـ راءـىگەدنىشى ىلىجراء ىلىج
ڭىديا--1111 ىنۇك--88ڭىديا ــ ىنۇك پىلاتاــ ــ پىلاتا نىتەتوــ ــ نىتەتو ــ
اشاراق--88«« وگڭۇج»»اشاراق رەلىشلىتوگڭۇج ىسەكەرەمرەلىشلىت ىسەكەرەم
پىلەك ىتتەجپىلەك ..ىتتەج

نەكتو ـ نەكتو ـىلىجـ ڭىديا--1111ـىلىج ـىنۇك--88ڭىديا ـىنۇك
قىلاتروپپككجج ــ قىلاترو ڭىنىتەتيموكــ ــــ ڭىنىتەتيموك سابــــ سابـ ـ
تەكەلمەم،ىيجۋش ــ تەكەلمەم،ىيجۋش قىلاترو،ىساعاروتءــ قىلاترو،ىساعاروتء
يرەكسا ـ يرەكسا رەتسىـ ـ رەتسى ڭىنىتەتيموكـ ـ ڭىنىتەتيموك ىساعاروتءـ ىساعاروتء
ڭيپنيجيشيش تاحڭيپنيج تاحـــ اۋحڭۇج،پادلوجـــ ــــ اۋحڭۇج،پادلوج ــــ
كىتتەكەلمەم ـــ كىتتەكەلمەم تاراپقاـــ ـ تاراپقا ىرەلرەكتەمزىقـ ـ ىرەلرەكتەمزىق ـ
ـىماعوق ڭىنىعىدناعلىرۇقـىماعوق ـ ڭىنىعىدناعلىرۇق نىعىدلىج8080ـ ـ نىعىدلىج ـ
ىداتقىتتۇق ــ ىداتقىتتۇق ىراءــ لىكۇبىراء ــ لىكۇب ىگەدزىمىلەــ ــ ىگەدزىمىلە ــ
ڭىلاق ــ ڭىلاق تاراپقاــ ـ تاراپقا ـەنىرەلرەكتەمزىقـ ـىگزىـەنىرەلرەكتەمزىق ـىگزى
مەلاس ىدادلوجمەلاس ساب..ىدادلوج ڭىديجۋشساب قىتتۇقڭىديجۋش ــقىتتۇق
ۋات ۋاتـ ـىتاحـ تاراپقاـىتاح ـ تاراپقا ىرەلرەكتەمزىقـ اراىرەلرەكتەمزىق ــارا
ادنىس ىتشۇكادنىس سىڭاىتشۇك ىداعزوقسىڭا كىلىشپوك..ىداعزوق كىلىشپوك
نادۇب نادۇبـ ەشكەرەـ تىباشەشكەرە ،پىلاتىباش مىنەس44««،پىلا ــمىنەس
نانو»»ىدىد ىرانانو يەدمەكەبىرا ىتسۇتءيەدمەكەب ..ىتسۇتء

ىشتاراپقا ــ ىشتاراپقا تلىقــ تلىقـ نەكتەـ ـ نەكتە ـىتقىلاڭاجـ ـىتقىلاڭاج
ياج،پاقياب ــ ياج،پاقياب انىراسپاج--ــ ىدۋتەجانىراسپاج قامىدۋتەج ــقام
تاس ەنىتەمزىق،پىتەتاس نەمەترەەنىتەمزىق،پىتە ،پىناتتانەمەترە ،پىناتتا
ەنىڭەترە ارىتسالۇەنىڭەترە زىسمىنىتارىتسالۇ كەبڭەزىسمىنىت ەتەكەبڭە ــەتە
رالو..ىدىد ـاڭاجرالو ەدرىۋادـاڭاج ڭىنايتراپەدرىۋاد اپقاڭىنايتراپ ــاپقا
تار ڭىنىرەتسىتار ـ ڭىنىرەتسى ـاڭاجـ نىرالۋاراتـاڭاج ىتتاۋقنىرالۋارات ىتتاۋق
نەمىرادمالاق ـ نەمىرادمالاق راء،پەلىگياـ ـ راء،پەلىگيا تلۇـ ترۇجتلۇ ــترۇج
ڭىنىعىلىش كەبڭەڭىنىعىلىش نىسىمەجكەبڭە ادۋالرىجنىسىمەج ..ادۋالرىج

رەلىشلىت،ايء ـ رەلىشلىت،ايء ىسەكەرەمـ ەكەلمەم__ىسەكەرەم ــەكەلمەم
ىگەدزىمىت ـــ ىگەدزىمىت رالىشۋتىقوـــ ــ رالىشۋتىقو ،ىسەكەرەمــ ــ ،ىسەكەرەم ــ
رالارتسەس رالارتسەسـ نەمىسەكەرەمـ ـ نەمىسەكەرەم راتاقـ ـ راتاق نىتارۇتـ نىتارۇت
كىتتەكەلمەم ـــ كىتتەكەلمەم ڭىتسەڭەكـــ ــ ڭىتسەڭەك نەنىۋتىكەبــ ــ نەنىۋتىكەب ــ
نەكتو ـ نەكتو ڭىدرەلەكەرەمـ ـ ڭىدرەلەكەرەم ىرىبءـ ـ ىرىبء --19371937..ـ
ىلىج ڭىديا--1111ىلىج ىنۇك--88ڭىديا نافىنۇك جڭاچناف ىدڭايجڭاچ ىدڭاي
زىگەن ـ زىگەن نەكتەـ ـ نەكتە لوسـ تاناقلوس تاراپقاتاناق زىقتاراپقا ــزىق
ىرەلرەكتەم ــ ىرەلرەكتەم ادياحڭاشــ ــ ادياحڭاش ـوگڭۇجــ ساجـوگڭۇج ساجـ ـ

رالىشتاراپقا ـــ رالىشتاراپقا نىماعوقـــ ـــ نىماعوق لۇب،ىدرۇقـــ ــ لۇب،ىدرۇق ــ
ـوگڭۇج رالىشتاراپقاـوگڭۇج ـ رالىشتاراپقا ڭىنىماعوقـ ىنىكروتڭىنىماعوق ىنىكروت
نىتالوب ـ نىتالوب ـىلىج--19991999..ـ ناداڭاجـىلىج ەگزوناداڭاج ــەگزو
سىر نەگلىزىگنەسىر ـ نەگلىزىگنە كىتتەكەلمەم««ـ ـ كىتتەكەلمەم ەرەمـ ــەرەم
يادنوس،رەلەك ــــ يادنوس،رەلەك ـەكسەقاقا--ــــ ۋرىسۇتءـەكسە ــ ۋرىسۇتء ــ
ەدنىرەدنۇك ەدنىرەدنۇكــ سىلامەدــ ــ سىلامەد ۋرەبــ ۋرەبـ ـىسىداءـ »»ـىسىداء
نانناعنالايراج ـ نانناعنالايراج وگڭۇج،نىيەكـ ــ وگڭۇج،نىيەك رەلىشلىتــ رەلىشلىت
ىماعوق ــ ىماعوق راءــ ڭىتقاجراء ـ ڭىتقاج نىرىكىپـ ـ نىرىكىپ ۋاتقانيجـ ـ ۋاتقانيج ـ
،ەدنىزىگەن ـ ،ەدنىزىگەن ڭىديا--1111ـ نىنۇك--88ڭىديا اپقانىنۇك ــاپقا
رالىشتار ـ رالىشتار ـىسەكەرەمـ پىتەـىسەكەرەم ـ پىتە ،ىدەلىگلەبـ ،ىدەلىگلەب
لۇب لۇبـ ڭەكـ ڭەكـ كىدلىكاۋـ ـ كىدلىكاۋ ـاقتاپيسـ ەكەرەمەيەيـاقتاپيس ەكەرەم
ىدەلەتپەسە ــ ىدەلەتپەسە ـىلىج--20002000..ــ ڭىديا--1111ـىلىج ڭىديا
ىنۇك--88 ــ ىنۇك اڭاجــ ــ اڭاج وگڭۇجــ ــ وگڭۇج نانناعلىرۇقــ ـ نانناعلىرۇق ـ
ىگنىيەك ـــ ىگنىيەك شىعڭۇتـــ ــ شىعڭۇت ـىكتەرــ رەلىشلىتـىكتەر ـــ رەلىشلىت ـــ
ىسەكەرەم پاتاىسەكەرەم ىدلىتوءپاتا ..ىدلىتوء

تاراپقا ـ تاراپقا نىتارۇمـ ـ نىتارۇم ـىگڭامـ ەتسەـىگڭام قاسەتسە ــقاس
تەدنىم،پات ــ تەدنىم،پات ىتشىروب--ــ اداىتشىروب ەتەادا پىراقتاەتە پىراقتا
ناقتاج تاراپقاناقتاج ىرەلرەكتەمزىقتاراپقا ڭىنايتراپىرەلرەكتەمزىق ڭىنايتراپ
تىعاب ـ تىعاب نىتاساياس--ـ ـ نىتاساياس ـەنەسلەبـ ،پەتتىگۇـەنەسلەب ـ ،پەتتىگۇ ـ
اراقۇب ــ اراقۇب نىنۇءــ ـ نىنۇء سىڭاـ ـ سىڭا ىگزىگەن،پىتەـ ــ ىگزىگەن،پىتە ــ
ىدنەۋا ـاتاتقاقساىدنەۋا ڭو،پاقرىشـاتاتقاقسا ـ ڭو،پاقرىش ـايگرەنەـ ـايگرەنە
ڭىدزىمايتراپ،پىتارات ـ ڭىدزىمايتراپ،پىتارات ىتقىلاحـ قامىتنىىتقىلاح ــقامىتنى
پىرىتسات ــ پىرىتسات ـەناجــ ،سىرەكڭوت،پاتسابـەناج ــ ،سىرەكڭوت،پاتساب ــ
ڭىنامروفەر،سىلىرۇق ـ ڭىنامروفەر،سىلىرۇق ىلۇـ ەنىرەتسىڭەجىلۇ ەنىرەتسىڭەج
زىسكىدزۇ ـ زىسكىدزۇ لوقـ ەزىكتەجلوق ەنىۋرەبەزىكتەج ىتتاۋقەنىۋرەب ىتتاۋق
اشاماتاداد ــ اشامات قىدماعوقــ ــ قىدماعوق رىكىپــ ــ رىكىپ نىساتروــ ـ نىساترو ـ
پىرىتساتپىلاق ــ پىرىتساتپىلاق ناقتاجــ ــ ناقتاج رىبراءــ ـ رىبراء تاراپقاـ ـ تاراپقا ـ
ڭىنىرەلرەكتەمزىق ـ ڭىنىرەلرەكتەمزىق ىكتەر--1919ـ رەلىشلىتىكتەر رەلىشلىت
نىسەكەرەم ۋزىقنىسەكەرەم زىمياتقىتتۇقۋزىق ..زىمياتقىتتۇق

ــىسو ادياروــىسو قازۇاديارو نادرادلىجقازۇ نادرادلىجـ ىرەبـ ىرەبـ ـ
ڭىدزىمىتەزاگ ـ ڭىدزىمىتەزاگ راءـ الاسراء الاسـ ەنىرەتسىـ ىلەسەەنىرەتسى ىلەسە
رەتسەلۇ ناقسوقرەتسەلۇ اعاناقسوق نىۋباعا ىرالىشتاراپقانىۋب ــىرالىشتاراپقا
انىدلا؛اعزىم ـــ انىدلا؛اعزىم نەگلەكـــ ـ نەگلەك ،الاقام،راباحـ ــ ،الاقام،راباح ــ
ىدرادلايرەتام ـــــ ىدرادلايرەتام اعنامرىقو،پەدڭوـــــ ــــ اعنامرىقو،پەدڭو ــــ
ڭىدراباح ـ ڭىدراباح ـىتقانـ نىيادعاجـىتقان ـ نىيادعاج ـاشنىرابـ زەتـاشنىراب زەت
ىدۋرىدنىعۇ ـ ىدۋرىدنىعۇ تاسقامـ ـ تاسقام ڭە،پىتەـ ىدنۇقڭە،پىتە ىدنۇق
ىنەينۇد ـــ ىنەينۇد پاليســـ ناعرىتوپاليس ــ ناعرىتو روتكادەرــ ـ روتكادەر --ـ
ىگزىگەن؛اعزىمىرالروتكەرروك ــ ىگزىگەن؛اعزىمىرالروتكەرروك ،ىنىتاســ ،ىنىتاس
ىناراقۇب ـــ ىناراقۇب زىسكىدزۇـــ ـ زىسكىدزۇ كىلىشلىت،پالاراـ ـ كىلىشلىت،پالارا ـ
پەتسى ـ پەتسى ناقتاجـ ـ ناقتاج ىپلاج؛ەگزىمىرەلىشلىتـ ــ ىپلاج؛ەگزىمىرەلىشلىت ــ
تىگۇ،تاراپقا ــ تىگۇ،تاراپقا نەمىتەمزىقــ ىنادلىعۇشنەمىتەمزىق پپىنادلىعۇش
ناعرىتو ــ ناعرىتو اعزىڭىپلاجــ ــ اعزىڭىپلاج ىدنىلاجــ ــ ىدنىلاج مەلاســ ـ مەلاس ـ
زىميادلوج !!زىميادلوج

نادايسكادەر__ نادايسكادەر

نىمەيۇسىتتاراپقا
،پاتسۇكىيبنىۋتناتو
.نىميالرىجىتتاراپقا
،ىدرەگىج-كىرەپاڭىش
.نىميالرىزنەملوجاراس

،نەگرىسوپىلۋابايتراپ
.نىمىلۇڭىنناتونەم
،رالانراامىقلاحزاء
.مىمىلىبء،مىتارياق-شۇك

،ناعلارانءنادلانرۋج-تەزاگ
.مىنامراىدەقاقسا
،اعمىلىعمىتتراتۋرەش
.مىرادڭاتناقتاىليارا

،نىمراتشۇقاقتاراپقا
.مەسەمروكنىمياملاارۇت
،ىتتەدانەگڭىسامىيوب
.نەسەمرۇجپىتەقازام

،نىناسراءپىتۇكاعىسا
.ماسىناتنەپقىلاڭاج
،ىدەترەشرىستاراپقا
.ماشىۋاقنەپسوديالات

،امىيوبپىلوبتاۋق
.رارىدناقنەدباىدمىلوشء
،ىدنامرا-لايقپاتشۇ
.رارىدناجياتتوىتكەرۇج

،نىمەيۇسنىشىتتاراپقا
.اققىلاحرەتوتەمزىق
،ڭىنناتونىعىلىلۇ
.ناقتىناتەگمەلاىللۇك

تسيلانرۋج
،تسيلانرۋج،تسيلانرۋج،اۋ
.ڭىسىنۇءڭىنايتراپ
،ڭىسىرىجڭىتتاراپقا
.ڭىسىلىتءڭىنڭىقلاحزاء

،تسيلانرۋج،تسيلانرۋج،اۋ
.ڭىسىرۇنڭىتتاپاراش
،ناننىيقڭىسياملاسيات
.ڭىشىلىقڭىنەسمالاق

،تسيلانرۋج،تسيلانرۋج،اۋ
.ڭىسىباتڭىنەسيادۋات
،ڭىنماعوقىدمىساراج
.نىسىرابساتۇتڭىدزاج

،تسيلانرۋج،تسيلانرۋج،اۋ
.ڭىگىلرەنىتيەبنىرە
،ىتكىتكاپيارانىتلا
.ڭىگىدڭەتناعرىتساراج

،تسيلانرۋج،تسيلانرۋج،اۋ
.ڭىگىلرەنەگرىدنىيۇس
،پاتقىتتۇقىدڭەكەرەم
.نىگۇبنەمنىميانرارىج

رەتتەرۋس ناتپاروترەتتەرۋس ناتپاروت
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تەبىلۋانرا

زىمياتقىتتۇقۋزىقنىسەكەرەمرەلىشلىتوگڭۇجىكتەر-19

ىلرىداقنىتەزاگىلۋاياناعلوبىشراجـاققىلاڭاجـىعاراپراء

نەمىنامرىقو نۇكـ -روتكادەرناقتاجەلەكپىرىتشىۋاقنىياسـ

زىمىرەلىشلىت ـوگڭۇجـىكتەر-19ـىنۇك-8ڭىديا-11ــ

رەلىشلىت نىسەكەرەمـ تەمزىقىتقڭادادمىياپاراق،پىلاىسراقـ

.ادۋرىسانىيەرەمڭىنەكەرەمنەمىرەتكەبڭەىلرىجاقادنىنرو

ياتاعابرات«ادياروـىسو ڭىنىتەزاگـ ـلوقىرەبناتقازۇ»ـ

ناعلوبـىسىشۋاد ەگرەتسەتپىساك،رەگمالاق،نامرىقوـىپلاجـ ــ

-تىگۇڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب!زىميادلوجمەلاسىدنىلاج

ىدزىڭامـىگەدنىنوجـىتەمزىقـايەدي نىسايەديـ يەلىرەكشىـ

ساب،پىرىدنەلىتكەياد ،پىلااققىلىشسابساتۇترىبءىناناسىنــ

اۋحڭۇج ـۇجنىنامراوگڭۇجىدنىسىۋنەدلۇگىلۇڭىنىتلۇـ

.زىمانىشلۇقادنىلوجۋرىساەگەز
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