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ايتراپ■ قىلاتروـىتكەزەك-18ــ ڭىنىتەتيموكـ نەنىسىلىجامـىپلاجـىشنىشۇءـ قىلاتروـىگرەبـ ـ
نەگەلىگلەب ىلرۇتءــــــــ امروفەرــــ نىرەتتەدنىمــــ ىعادۋرىدناتقانايتــــ ىگەدلىگزەمــىعڭىدلاــــــ ـــــ
نىيۇتء ىدزىگەن__ـ رىعۇت،پەدمەكەبـ ۋەرىت،ۋلاســ ىگەدلىگزەماترو،ۋاساجقىلاقرا،پىزىعرۇتـ
نىيۇتء ياپپاج__ــ ىتكەيام،ۋتەلىرەگلىــ مىقۋا،پىتادڭىلاقـــ رىزاق،ۋرىتساتپىلاقــ شۇكــ ۋلاسـ ـ
نىنىيۇتء ىتسەكياس،ىلرىعوشەدـىلەيۇجـ ىراعوجەدــ ىدمىنوءـ ىسو،پىيوقـاعۋلوبـ ادرادلىجــ
كىتسىلىزۇت ادنىراتقاجۋشاقىلاڭاجقىتتاساياس،ۋشەشىدرەتتەگوبكىدمزيناحەم،ىدرەلىگرەدەكـ
لوق نەگزىكتەجـ ىدزىمىراتسىباتـامروفەرـ پەدمەكەبـ ڭىنمىزۇتءىعاتقاجراء،پىتەدڭەرەتـەناجـ
.كەرەكۋتەلىرەگلىنىۋنالاعلۇتمىلرۇعانا،نىۋنەدلەمەكمىلرۇعانا

ايتراپ■ ىتكەزەك-18ــ قىلاتروــ ڭىنىتەتيموكــ ىشنىشۇءــ ىپلاجــ نەنىسىلىجامــ زىبء،ىرەبــ ــ
كىتسىلىزۇت ڭەرەتــ ىدرەلىگرەدەكـىلراپتاقـ نامءـاسابـەگۋشەشـ رىبء،پىرەبـ ۋرىدىقــ ـىلەلەكـ
سىلىزۇتء نىسامروفەرـ ،كىتشەشەدرۇتىدمىنوءىتقىلىشياققىدمىلىرۇقپوترىبء،پىيوقاعلاـ
نەگەتپوك ادالاسـ يحيراتـ كىلەيۇج،سىرەگزوـ ەگەزۇجۋرۇقاتياققىلاعلۇتىپلاج،ۋادموساتياقــ
ىدلىرىسا زىبء.ـ كىدمزيناحەمـ كىتتەگوبـ ىدرەلەلەسامـ نەگەتپوك،پىرەبنامءـاسابـەگۋڭەجـ
ىشۇككىدڭەشرىموۋمادڭىنماعوقلىكۇب،پىلاسەگنوج،پىشاىدرەدنىيۇتنىيق،ىدرەتتەگوب
نەم قىلاڭاجـ كىدڭەشرىموۋشاـ نىتەجاقۋمادڭىنماعوق،ڭىناكيمونوكەزىبء.قىدرىتترانىشۇكـ
ىگىلىدمىسەليۇ،پىرەبنامءاسابەگۋترەگزوپاتسابنەدرەتسىىعادنىناجڭىناراقۇب،ەگۋتەۋاقرا
ىمىنوء،ىسقاج زەتــ قىتتاساياسـ قىلاڭاجـ ىسىمرۇتقىلاح،پىيوقاعلااتتىقاۋـىتقىيالىدۋشاـ
الاس ىعادنىسـ نەگەتپوكــ ناعالازام،ناقتادڭالاـــ ىدرەتسىـــ قىلاح،پىشەشـ ڭىنىساراقۇبـــ سىباتـ ـ
تىقاب،نىمىزەس كىدزىسپىۋاح،نىمىزەســ نىمىزەســ قىلاتروىتكەزەك-18ايتراپ.كىتتيەشۇكـ
ڭىنىتەتيموك نەنىسىلىجامـىپلاجـىشنىشۇءـ ىرەبـ ناعلىيوقـاعلاـ ىنامروفەرىدزىڭامۋرىدىقرىبءـ
تايقۇم مىزۇتء،پالالاس،پىزىگرۇجـ نەمـىسامروفەرـــ ڭىنمىزۇتءـ نىۋلىيوقـاعلوجـ ساتۇترىبءـ
ىراعوج،پالراپسوج نەمـابوجـىليەگڭەدــ رالىتاسـ ۋساتشۇـاشنىيوبـ نىسانىتاقـ يادىعاديوـ رىبءـ ـ
ىراعوج،پىتەـىتقاج ڭو،نەموت-ــ يادىعاديوىدۋسەكياسىعادنىساراقاجراء،ىعادنىسارالوس-ـ
راء،پىزىگرۇج ىلرۇتءــ ڭىنامروفەرــ نامءـاسابـەنىۋلىتەلىرەگلىـىتسەكياسـ راء،پىرەبـ ـىلرۇتءـ
ڭىنامروفەر رىبءـ ،پىرەبراءـەنىرىب-ـ قىلايميح«ـ مىزۇتء،پاساجكىدنىكمۇمـانىۋلىۋت»ـايسكاەرـ
.كەرەكۋرىدلانياەنىگىلىدمىنوۋلاسەگنوجنىعىلىدمىساب

ىنۇك-9ڭىديا-9 نەتسۇتـــــ نىرۇبـــــ ــ
ىلايمونوتۆا قىدنويارـــــ موكتراپــ ىتقارۇتـــ ــ
ڭىتتەتيموك نەگلىتيەڭەك(ـ نىسىلىجامء)ـ ،پىشاـ
ساب لارومءكىتتەكەلمەمڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ
نىرەلىگلۇ ۋاتقادامـــ ىلىميقۋاليس-ــ ەدنىنوجــ ــ
نەگرەب ىدزىڭامــ ڭىنىۋاقسۇنــ نىحۋرــ ـەناجـ
ڭىتقىلاترو ىتشىروب،ۋاپتىمۇىتتاسقامـىگلەۋا«ـ
ڭىنىسەيبراتقىتپىرىقاتىگزىگەن»ۋاتقاسكىرەبەتسە
نىسەيبراتـىعاتپوت-1 ۋالىدنىتىروقـ -2ەناجـ
ڭىنىسىلىجامءۋاساجۋرىتسالانروـەگەيبراتـىعاتپوت
نىحۋر ،ىدنەريۇ،ىدزىكتەجــ ىعاتپوت-2«ــ ـــ
كىرەبەتسەىتشىروب،ۋاپتىمۇىتتاسقامـىگلەۋا‹
ۋاتقاس ۋتەتسىرونىسەيبراتقىتپىرىقاتىگزىگەن›ـ
،ىداراق،ىتسادلىقا»نىسابوجۋراقتاىگەدنىنوج
ىتسىتاق ەگرەتتەمزىقــ ۋرىتسالانروــ ىداساجــ .ــ
قىدنويارـىلايمونوتۆا ڭىنموكتراپـ نىچىيجۋشـ
.ىدراقسابىتسىلىجامءوگناۋچ

سىلىجامء ىدرالانىمـ پاتاـ ساب:ىتتەسروكـ
ڭىنڭيپنيجيشيجۋش كىتتەكەلمەمــ لارومءــــ ـ
نەگرەبەدنىنوجىلىميقۋاليس-ۋاتقادامنىرەلىگلۇ
ىدزىڭام ڭىنىۋاقسۇنـ نىحۋرـ تايقۇمـ ،پىنەريۇـ
،پىرىدنەلىتكەياد ڭىدرەلىگلۇــ نىشۇكــ قىلوتــ ــ
لارومء،پىرىدنەلەلۋاس نىرەلىگلۇـــ ،پەتتىگۇـ ـ
لارومء نەنىرەلىگلۇلارومء،پىنالارۋتـەنىرەلىگلۇـ
لارومء،پىنەريۇ ،پىنىپلاتـاعۋلوبـىسىگلۇــ ـ
ىعادزىمىنويار رداكتلۇراءــــــ ىناراقۇب-ــ ــــ
كىتسيلايستوس نۇقــىتكەزوــــ نىساراقزوكــ ـــ
نەپكىلىدنەسلەب ەگۋرىدلىتەجــ ەناجــ اتتايلاماــ ــ
تەينەكرويناحۋر،پەتكەتەج،پەلەيبراتـەگۋەلىگيا

ۋرۇق لارومءـەناجـ نىلىميقـىتايلاماـ نەنىڭەكـ
ىدۋەلرەتساقىدلارومءادماعوقساتۇت،پىتەتسىرو
،ىشۋاعروقىتتلاسىتتەينەكرو،ـىشۋەلىگياـاتتايلاما
اشامات نىتانىپلاتـاعۋلوبـىشۋتاراجـىتسىمرۇتــ ـ
ۋيوق ىتكىروك،پىرىتساتپىلاقيارـ ڭايجنيشـــ ـ
ناتو،اعۋرۇق نىنامراــ اعۋرىساـەگەزۇجـەگرىبـ
.كەرەكۋرىتسىيۇشۇكيناحۋرىتتەرىدۇق

سىلىجامء ىدرالانىمـ ىدەتپىرادـاسابـ -2:ـ
نىتەتەتسىروىنەيبراتقىتپىرىقاتىگزىگەنـىعاتپوت
ىلەجەرادراء رادموكتراپــ قىلىشسابـايتراپ(ــ ـ
ىرالاپپۋرگ اشوگڭۇجرىۋادءاڭاجڭىنڭيپنيجيش)ـ
مزيلايستوس نىسايەديــــ ىشكەتەجـــ نەدۋتەــــ
،يابزاج تروتء«ـ مىناتـ تروتء«،پىتيەشۇكىد»ـ
مىنەس ،پەدمەكەبىد»ــ ىنىكە«ــ ۋاعروقــ ىد»ــ
نەمــايەدي،پادنىرو ىتتەكەراــ ڭيپنيجيشـــ
ڭىنىتەتيموكقىلاتروايتراپنەكتەىقتيۇىتسادلوج
نەمىرالۋرىتسالانرو،نەمىرەدمىشەش لىتابــــــ ــ
ـرەكپاۋاجيساياسىدزىڭام،پىرىتلەكەككىلرىب
ىتكىلىش نىشـــ ەدنىنامـ ،پالاقراــ ـىعاتپوت-2ـ
نىۋەتسىرويەدڭەرەتڭىنەيبراتقىتپىرىقاتىگزىگەن
ىتقان،پىتەلىرەگلىـىتقىلىعڭىت لوقـەككىلىدمىنوــ
ىلەلەك.كەرەكۋتەكىدلىپەكىيانىشەگۋزىكتەج
قىلىتشىروب،نىمىزەسكىلىشرەكپاۋاج،پىناتنىنامء
نىمىزەس ىگزىگەنىعاتپوت-2.كەرەكۋتيەشۇكـ
قىتپىرىقات ىنەيبراتــــ يادىعاديوــــ ۋتەتسىروـ ـ
ڭىلاقـىعادىتاسـىگزىگەن ،نىرەلەشۇمـايتراپـ ـ
ىدرالرداك يساياســ ىديەگڭەدـــ نانوــ ىراــ
،پىتالىراعوج ىتتەكەرا،ىنايەديــ ـەككىلرىبــــ
لىتاب،پىرىتلەك ەدرۇتــ ىتسادلوجڭيپنيجيشـ

نەكتەـىقتيۇ ىلەلەكڭىنىتەتيموكقىلاتروـايتراپـ
ايتراپ،نىرالۋرىتسالانرو،نىرەدمىشەش -19ـــــ
،ىدرەتتەدنىم-اناسىنناعرىدناتقارۇتـىياتلىرۇق
ڭىنايتراپ ىدڭايجنيشـىگەدرىۋادـاڭاجـ ەگنوجـ
ۋلاس ماعوق،ەسەرىسا،نىسابوجـىپلاجـ ىعىلىتقىنروــ
نەم ىدنايابـ قىتشىنىتـ سابـ ىتقاننىساناسىنـ
ۋماد،قىلىتقىنرو،اعۋرىدناتقانايت نىرەتتەمزىقــــ ـ
نىش ەدنىنامــ ىسقاجــ ەگۋەتسىــ ۋەتكەتەجــ ـــ
نەنىنوج ىدزىڭامـەشكەرەــ ساب.ـەيـەگنامـ ـ
ڭىنڭيپنيجيشيجۋش ىگزىگەنــ قىتپىرىقاتـــ ـــ
كىلىشكەتەجـەگەيبرات ىرالۋادمىيابىدزىڭامنىتەتەـ
نەم ڭىتقىلاتروـ نىراتپالات،نىرالۋرىتسالانروــ ــ
تايقۇم ،پىرىدنەلىتكەياد،پىنەريۇـ ىعاتپوت-1ـ
ـەبيرىجاتىتتاسءڭىنەيبراتقىتپىرىقاتىگزىگەن
نەنىرەل ڭەلەكسو،پىنالادياپ،پىلاىگلۇقىلوتـ
قىلىتشىروبەناجنەممىزەسكىلرەكپاۋاجيساياس
نەممىزەس ىعاتپوت-2ــ قىتپىرىقاتـىگزىگەنــ ـ
ىنەيبرات يادىعاديوـــ يادىعاديو،پالراپسوجـ ـــ
،پادنىقياىدرالاراش،تەدنىم.كەرەكۋرىتسادمىيۇ
ىدنىيۇتء پىرىدنەلىتكەنروكـ ۋراقتالادء-ەملادـ
كەرەك ىتشىروب،ۋاپتىمۇـىتتاسقامـىگلەۋا«.ـ ــ
ىگزىگەنرىبءىسوىدنىس»ۋاتقاسكىرەبەتسە
پاتقىمـىتپىرىقات ۋاقراـ يش،پىتەـ ڭىنڭيپنيجـ ـ
اڭاج مزيلايستوسـاشوگڭۇجرىۋادءــ نىسايەديـ ـ
ىلرىبۇتءىدنىسۋرىدنەلىتكەياد،ۋنەريۇيەدڭەرەت
ىتتەدنىم ىگزىگەن،پاتسۇـىتقىمــ قىتپىرىقاتــ ـ
ڭىنەيبرات ىپلاجــــ نىراتپالاتــ ناجــ ىتقاج-ـ ــ
،نادۋا،پىرەگي نەدىلەجەرادـامراقسابـ ىراعوجـ ـ
قىلىشساب ڭىنىرالاقلاـ ڭىدرالرداكـىشسابـەناجـ

قىتپىرىقاتـىگزىگەن ەرىدنەلىتكەنروكنىسەيبراتـ
،پىرەگيـىسقاج »ۋزىگرۇجىتقىلىعڭىتىتتروتء«ـ
ىتقانىد پىرەگيــ ۋنەريۇ،پىرەگيـىسقاج،ـ ـ
ۋرەسكەت،ەيبرات ىدرەلەلەسام،ۋەتترەز-ــــــ ــــــ
ۋەتتەر،ۋالاعاداق ىدنىسۋرىدناتقانايتىدۋتەزۇت-ــ
ىدنىيۇتء4 ڭىناراشـ ،نىۋسىعوتـىلاكيناگروـ ـ
ناتساب نەمۋنەريۇ،پەبەجنىۋلىرىڭىسءقايا-ـ
ىدۋەتسى ۋرەسكەت،ىدۋرىتساتشۇـ ىدۋتەزۇتنەمـ
ىدۋرىتسالۇ ،پىلاـەكتەبـىنەلەسام،پادنىروـ ـ
نەدەلەسام زوكـ تاڭىناراقۇب،پەتتەريابزاجـ
نىۋسىلاس ،پادلىباقنىۋالىقابڭىناراقۇب،پىتيەڭەكـ
ڭىناراقۇب نىۋالاعابـ ،اققىدلىشامروف،پادلىباقـ ــ
لىتابـەككىدلىشەروت ىلەجەرادراء،پىرۇتىسراقـ
ايتراپ ىرادمىيۇــ نەمـ ،ڭىنىرەلەشۇمـايتراپـ ـ
ڭىدرالرداك ىگزىگەنــ قىتپىرىقاتــــ ەيبراتــــ ـــ
سەرۇكنەمىساتنىتەمزىقناقتالۋاقادنىسىراب
نىحۋر ىنىكە«ــ ۋاعروقـــ ،ڭىدۋادنىروىد»ـــ
تەدنىم،شىروب ڭىدۋالاقراـــ كىدنىزۇجسىءـ ـ
ۋرىدلانياـەنىتەكەرا ىتقىلىشسابقىدمىيۇ.كەرەكـ
ىگزىگەن،پىتيەشۇك نىساپاسڭىنەيبراتقىتپىرىقاتـ
ۋتالىراعوج كەرەكــ رادموكتراپـىلەجەرادراء.ـ ـ
ايتراپ( قىلىشسابــ ىرالاپپۋرگــ ىعاتپوت-2)ـ ــ
ىگزىگەن قىتپىرىقاتـــ ىنەيبراتــ ىدۋتەتسىروــ ـ
ىدزىڭام يساياسـ ـىشرەكپاۋاج،پىتەتەدنىمـ
ىتكىل ىتاســـ نىياســ ۋرىدنالىتقان،ۋتياتاقــ ــــ
نويار،الاق،نادۋا،الاق،سىلبو،قاميا،كەرەك ـــ
ىرادموكتراپ ـىنىتاسـىگزىگەنـەناجنىرەدزوــ
ىراعوج،پاتسۇـىسقاج نەمــ نەموتـ ەسەلرىبـ

اقسىناتتا نىتەلەكـــ ۋەتتەرـــ ۋتەزۇت-ـ نىتەدنىمـ ـ
يادىعاديو راء،ۋرىدناتقانايت،ۋالاقراـ ىلەجەرادــ
ايتراپ ڭىنىرادمىيۇــ ىرەليجۋشــ ـەگەنوـىسقاجـ
،پىتەسروك ىشنىرىبءـــــ ىتپاۋاجــــ قىدماداــــ
نىگىلىشرەكپاۋاج ۋالاقراـــ كەرەكـ ـىلايمونوتۆا.ـ
قىدنويار كىلىشكەتەجپالاراـ ـىساپپۋرگۋتەــ
نەم ىلەجەرادراءـ كىلىشكەتەجــ ىرالاپپۋرگـ ـ
ىتقان،ڭاتاق ەگرۇت،ەگەجەراد،پەتسىــ پىلوبءــ
كىلىشكەتەج-ۋازۋق ىگزىگەن،پىتيەشۇكىدۋتەـ
قىتپىرىقات ڭىنەيبراتـ كىدلىپەكىيانىشانىساپاسـ
نامءڭەت،پالراپسوجساتۇترىبء.كەرەكۋتە
نەدۋرەب ىگزىگەن،يابزاجـ ىنەيبراتقىتپىرىقاتـ
اڭاج وگڭۇجــ ڭىنىعىدناعلىرۇقــ نىعىدلىج70ــ ـ
نەمۋاتقىتتۇق ڭىنايتراپ،پىرىتساتشۇـــ اڭاجــــ ــ
ىدڭايجنيشــىگەدرىۋاد ەگنوجـ ۋلاســ ىپلاجـ ــ
نىسابوج نەمۋرىدناتقانايت،نەمۋرىدنەلـىتكەيادـــ ــــ
،پىرىتساتشۇ ۋماد،قىلىتقىنروـــ نىرەتتەدنىمــــ ــ
نەمۋرىدناتقانايت سىء،پىرىتساتشۇـ كىدنىزۇجـ ـ
ىدرەلەلەسام نەمۋشەشـ ىگزىگەن،پىرىتساتشۇـ ــ
قىتپىرىقات ڭىنەيبراتــ ـەككىلىدمىنوـىتقىلىعڭىتـ
.كەرەكۋتەكىدلىپەكىيانىشەنىۋزىكتەجلوق

.ىتسادلىقاىدرەتسىاداقسابسىلىجامء
تارىكوش تەكۋاش،رىكازـــــ ،نىميــــــــ ـــ
نۇس يۇش،ڭۇلنيجـ ،ڭىجنۇجڭاۋ،ڭۇرياحــ
نايت ،ڭىجيج،نىۋـ ەكسىلىجامرالىلراتاقنيشڭايـ
.ىتسانىتاق

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

ىتشىروب،ۋاپتىمۇىتتاسقامىگلەۋا«ڭىتقىلاتروەناجنىحۋرڭىنىۋاقسۇنىدزىڭامنەگرەبەدنىنوجىلىميقۋاليس-ۋاتقادامنىرەلىگلۇلارومءكىتتەكەلمەمڭىنڭيپنيجيشيجۋشسابىسىلىجامء)نەگلىتيەڭەك(ڭىنىتەتيموكىتقارۇتموكتراپقىدنويارىلايمونوتۆا
ىدرىتسالانرو،ىتسادلىقانىسەيبراتقىتپىرىقاتىگزىگەنىعاتپوت-2ڭىدزىمىنويار،ىدنەريۇ،ىدزىكتەجنىحۋرڭىنىسىلىجامءۋاساجۋرىتسالانروەگەيبراتىعاتپوت-2ەناجۋالىدنىتىروقنىسەيبراتىعاتپوت-1ڭىنىسەيبراتقىتپىرىقاتىگزىگەن»ۋاتقاسكىرەبەتسە

يەدڭەرەتىنەيبراتقىتپىرىقاتىگزىگەنىعاتپوت-2پىرىدنەلىتكەياد،پىنەريۇيەلىرەكشىنىسايەديمزيلايستوساشوگڭۇجرىۋادءاڭاجڭىنڭيپنيجيش
كىيەتەكىدلىپەكىيانىشەگۋزىكتەجلوقەككىلىدمىنوىتقان،پىتەلىرەگلىىتقىلىعڭىتىدۋتەتسىرو

ىدراقسابىتسىلىجامءوگناۋچنىچ

ىدەتپىراداسابپەديالىبادناقشاپىراقسابنىسىلىجامءىكتەر-10ڭىنىتەتيموكۋتەدڭەرەتياپپاجىنامروفەرقىلاتروڭيپنيجيش

،پىتيەشۇكنىۋلوبىدمىنوءىراعوج،ىتسەكياس،ىلرىعوش،ىلەيۇجڭىنامروفەر
كىيەتەلىرەگلىنىۋنالاعلۇتمىلرۇعانا،نىۋنەدلەمەكمىلرۇعاناڭىنمىزۇتءىعاتقاجراء

ىتسانىتاقڭىجناح،ڭينۋحڭاۋ،ڭايچىكيل
وگڭۇج كىتسينۋمموكــ قىلاتروـىسايتراپــ ـ
ـاعاروتءتەكەلمەم،ىيجۋشسابڭىنىتەتيموك
قىلاترو،ىس يرەكساـــ رەتسىـ ڭىنىتەتيموكـ ـ
قىلاترو،ىساعاروتء ىنامروفەرــــــ ياپپاجـــ ــ
ۋتەدڭەرەت ڭىنىتەتيموكــ ىسىشۋرەگڭەمـــــ ــــ
ىنۇك-9ڭىديا-9ڭيپنيجيش نەتسۇتـــ ـــ
نىيەك قىلاتروـ ۋتەدڭەرەتياپپاجـىنامروفەرـ
ڭىنىتەتيموك پىراقسابنىسىلىجامءىكتەر-10ـ
ىدزىڭامىراءــىتشا زوسءــ ىدەليوسـ لو.ــ
يالىب اسابپەدـــ ىدەتپىرادـــــ ايتراپ:ـــ ــــ

قىلاتروـىتكەزەك-18 ىشنىشۇءڭىنىتەتيموكـ
نەگەلىگلەبقىلاتروىگرەبنەنىسىلىجامىپلاج
نىرەتتەدنىمـامروفەرـىلرۇتء ىعادۋرىدناتقانايتـ
ىگەدلىگزەمـىعڭىدلا نىيۇتءـــ ىدزىگەن—ــ ــ
رىعۇت،پەدمەكەب ۋەرىت،ۋلاســـ ،پىزىعرۇتــ ـ
قىلاقرا اترو،ۋاساجـ —نىيۇتءـىگەدلىگزەمــ
ياپپاج ىتكەيام،ۋتەلىرەگلىـ مىقۋا،پىتادڭىلاقـ
ىلەيۇجنىنىيۇتءۋلاسشۇكرىزاق،ۋرىتساتپىلاق
ىتسەكياس،ىلرىعوشەد ىدمىنوءىراعوجەدــ
اعۋلوب ىسو،پىيوقــ ادرادلىجـــ كىتسىلىزۇتـ ـ
كىدمزيناحەم،ىدرەلىگرەدەك ىدرەتتەگوبـــــ ــ
قىتتاساياس،ۋشەش لوقادنىراتقاجۋشاقىلاڭاجـ
نەگزىكتەج ىدزىمىراتسىباتـامروفەرــ پەدمەكەبـ ـ
ەناج راء،پىتەدڭەرەتــ ىعاتقاجــ ڭىنمىزۇتءــ ـ
مىلرۇعانا مىلرۇعانا،نىۋنەدلەمەكـ نىۋنالاعلۇتــ ـ
.كەرەكۋتەلىرەگلى

وگڭۇج كىتسينۋمموكــ قىلاتروـىسايتراپـ ـ
ىتەتيموك يساياســــ ڭىنىسورۋيبـــ ىتقارۇتــ ــ
قىلاترو،ىرەلەشۇم ىنامروفەرــــــ ياپپاجـــ ــ
ىرەلىشۋرەگڭەمراسابنىروڭىنىتەتيموكۋتەدڭەرەت
ەكسىلىجامڭىجناح،ڭينۋحڭاۋ،ڭايچىكيل
.ىتسانىتاق

سىلىجامء ىسونەمىبىساكۋاساجقىزو«ـ
تەمزىقـىعناماز ۋەتوـ ڭىنىبىساكـ يەدڭەرەتـ
ۋتەلىرەگلىنىۋمادـاسىعوت ۋراقتاـىگەدنىنوجـ ـ
رىكىپ مىلرۇعانا«،ىد»ــ نىساتروۋمادـىسقاجـ ـ
ڭىدرادنىروپىساكىعادنىۋراقسابقىلاح،پىرىتساتپىلاق
نىۋماد،نىسامروفەر ۋادلوقـ رىكىپـىگەدنىنوجـ »ـ
ڭىنادۋاس«،ىد ىراعوجـــ ىلاپاســـ نىۋمادــــ
ۋتەلىرەگلى ىگەدنىنوجــ ىشكەتەجــ رىكىپــ ،ىد»ـ
شۇككەبڭە« نەپـــ قىدماعوقڭىدرالىدنىرادــ ــ
نىۋجلىج ىسامروفەرىمزيناحەم،سىلىزۇتءۋتەلىرەگلىـ
رىكىپـىگەدنىنوج شىۋاتساب،اترو«،ىد»ـ پەتكەمــ
ڭىنىرالىشۋتىقو ،پىتەدلىڭەجمىلرۇعانانىگۇجـ
،ۋتراعا-ۋقو ڭىدۋتىقوــ اشاماتــ نىساتروـــ ــ
مىلرۇعانا ۋرىتساتپىلاقــ ـاشناقرىبءـىگەدنىنوجــ
رىكىپ ىدزىڭام«،ىد»ـــ ىعىلىشاۋراشلىۋاـــ ـــــ
نەمىرەدمىنو زىساماتماقــ نىسايگەتارتسۋتەــ ــ
ۋراقتا ىگەدنىنوجـ ىشكەتەجـــ رىكىپـــ ،ىد»ــ
ۋراقساب-ۋالىقابنىرالىعلىرۇقكىدزىگەنسنانيف«
نىتەمزىق رىبءـ ساتۇتـ ،»نىسابوجۋالراپسوجـ
مىلىع« اداكينحەت-ـ ،پىتيەشۇكىدۋشاقىلاڭاجـ

شىنىت ۋرەبمەدـانىسىلىرۇقـوگڭۇجـ ىگەدنىنوجـ
ىپلاجىتەكەراۋرۇقسىمرۇتلىساج«،ىد»رىكىپ
نىسابوج تەكەلمەم«،»ـ سنانيفـىگەدنىگىشنەمـ
ىلاتيپاك ڭىنىرەلرەگىجراقــــــ تەمزىقـــــــ ــــ
»ەمەلىگلەباشتىقاۋىگەدنىنوجـىگىلىشرەكپاۋاج
،ىن ڭىدۋايلۋس«ــ نىۋاتسالـ ەگنوجـ ىدۋلاســ ـ
مىلرۇعانا ۋتيەشۇكـ پاراقىد»رىكىپىگەدنىنوجـ
.ىدادلۇقام

سىلىجامء قىزو:ىتتەسروكپاتاىدرالانىمـ
ۋەتوتەمزىقىعنامازىسونەمىبىساكۋاساج
ڭىنىبىساك يەدڭەرەتـــــــ اسىعوتــ نىۋمادــــ
ۋتەلىرەگلى ۋاساج-ـــ ڭىنىبىساكـــ ـىتكەزوـــــ
كىلەكەساب نىتاۋقـ ىعنامازىسو،ڭىدۋتيەشۇكـ
پىساك نىسەيۇجــ ىراعوج،ڭىدۋرىدلىتەجــ ـــ
ڭىدۋرىساـەگەزۇجىدۋمادـىلاپاس ىدزىڭامـ ـ
ـىرەگزوپىساك،ڭىنىسىرەكڭوتاكينحەت.ـىلوج
ۋنىتۇت،ڭىنىس ڭىنىيەگڭەدــــ انىمىقۋاۋسوءــ ــ
ڭىدرەتپىساك،پىسەليۇ ڭىتكەبزىت،نىسىناليابــ ـ
ڭىناكينحەت،نىۋرازۇ پىڭىسءـــــ نىۋرىكــــ ــ
اڭاج،پىتەدڭەرەت ،ىگلۇاڭاج،ىيۇكپىساكـ
لوجـاڭاج ەدنىنوجـ قىزو،پاساجسىنەدزىـ
ۋەتوتەمزىقىعنامازىسونەمىبىساكۋاساج
ڭىنىبىساك اسىنالياب،پەدنەكروـاسىعوتـ ەگرىبـ
.كەرەكۋتەلىرەگلىنىۋرۇسءرىموء

)ەتتەب-2ىساعلاج(
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ىتكىلىكە ،پالامياجـــــ ـــ
تاحنۇء ەگزىمەشكەتـــ ــــــــــــ
!زىڭىلىسوق

راباحىدزىڭام

زىمىرەلىشلىت ،نيشڭاۋگۋيچــــــــ
ڭۇحنىۋيل،اۋحنىۋناي

ناۋاسـىنۇك-8ڭىديا-9 ىنادۋاـ
زەيوپ ەدنىتەكەبــ انىلوقــ ڭارىكۋگ«ــ ـ
ڭىننابرۇق ـلۋيچڭاجنەمىراتسىۋتـ
نىمڭاي اشياتقاتناعلىزاجۋزاجنەگەد»ـ
ناعاتسۇ ڭاجـــ ڭايلۋيچـ نەمـ ڭىنوـ ـ
رالىعادنىسابتو الاداقـاققاجـىعڭىدلاـــ ـ
نادياعلاش،پاراق نەگلەكەگۋرىدلىبازاـ
ڭىنڭارىكۋگ نىراتسىۋتـ ـانادزىستاقاتـ
.ىدرۇتپىتۇك

تاعاس نان10ـ ەدنەكتوتۋنيم10ـ ـ
رالىشۋالوج ىزەيوپــ ناۋاسـ ـەنىتەكەبـ
ۋاياب پىجلىجـــ ياتقوتــ ەرەبــ ڭاجـ ـ
ڭايلۋيچ نەدرىبنىرەلەزەرەتڭىدزەيوپـ
،پىلوش ڭىننابرۇقــ ناتسىلاـ نەگلەكـ ـ
ـڭارىكۋگ.ىداتسابيەدزىنىراتسىۋت
ڭىن تراقـىعاتساج89ـ ۋاسـىساناـ ـ
نەدزەيوپەدنىۋەيۇسڭىنىرالالابنىجۋش
ڭاج،ەدنەكسۇت اعىدلاۋەرەدڭايلۋيچــ
ڭىنو،پىلىتمۇ نىلوقــ ـەش«:پاتسۇـ
نەم،يەش زىڭىتتەج،نىمڭايلۋيچڭاجــ
.ىدەد»ۋەتياەب

ڭاج اسادنامانەماناتراقڭايلۋيچـ
،پىرۇجء پادنىيادالانىدلاــىنوــ ــ
ناعيوق ىتكەلەگڭودـــــ ــاققىدنىروــــــ
،ىدزىعرىتو نانوــ ڭوسـ ڭارىكۋگـ ـ
ڭىننابرۇق نەمىسىۋت7ـــــ ەگرىبــــ ـــ
ىعىشالاقناۋڭۇد،پىرىتوەگليبوموتۆا

ناۋزاك ڭىنىعاتسىقـ ڭاييەبــ ڭىنىۋاتـ ـ
ىگەدنىگەتە ڭىنڭارىكۋگـــ انىرىباقــ ـــ
.ىدناتتا

لوج ليبوموتۆا،ناتقىدناعلوبرىدۇكـ
ڭىنڭارىكۋگ ڭىنىرىباقــ ـەتەجـانىسابـ
،ىداملا ىناناتراقرەگنىۋاجەشەنرىبـ
پىرەتوك .ىدەتتەبۋايابياراقـاعرىباقـ
ڭاييەب ساتىپلۇقـىعادنىۋاتـ ڭىننابرۇقـ
ڭىنىراتسىۋت ەنىرەدزوكـــ ەدنەكسۇتــ ــ
نادانام زىسنۇءـ اناتراقناقتاجـەلەكـ
پىلىگە نۇءنەگنەرىڭۇك،ىدرەبـايوقـ
ىعڭوس.ىدلاماقساجنىراناجڭىناشراب
تاسء ىتتەرىساقۋش-رالۇـ اعۋالىجـــ ــ
.ىتسىۋا

ڭەشەش،ڭارىك« ـىلەگروكـىنەســـ
»ىدلەك

»قىدلاقپىلەكشەك،مىنىء«
نەس،اعا« ىلەكتەكــــ لىج43ــــ ـ
»ىدلوب

تراق ڭىنىلۇـاناـ يالايانىساتىپلۇقـ
پاپيس ەلىگەـ ڭىننابرۇق.ـىتسۇتءــ 6ـ
ڭىتساتىپلۇقىسادنىراق-ەكەپا،ىنىء-اعا
پىرىتوـەنىگۇجـانىدلا يالاتـ قىدلىجـ
.ىتكوتنىرەلرەششىنىعاس

ناعانىزا ەگلەجـــ نەگلىگەـــ نۇءـــ
.ىتترىعڭاجنىۋاتڭاييەب،پىلىسوق

تراق ڭىناناـ ىتتەرىساقــ نىلاحـــ ــ
نەگروك كىلرەجـــ نىتارۇتادنىروـــ ـــ
يرەكسا ڭىنمىلوبءـ ـنىۋاج-ريدناموكـ
ىرەلرەگ اعراتاقــ ،پىلىزىتءــ ناعوــ ـ

.ىدرىدلىبءتەمرۇقيرەكسا
زىمىتەكەلمەم« ،قوجناقتىمۇىنەسـ

يرەكسا نىسوقـ ،قوجناقتىمۇىنەسـ
ڭىرادنىقاج رالو،قوجناقتىمۇىنەسـ
ىلەگروكىدڭىزوء ،ىدلەكــ زىسڭالاـ ـ
لوب ڭاجىدەد»ـ ڭايلۋيچـ ڭارىكۋگـ
نىساجزوكپاراقانىساتىپلۇقڭىننابرۇق
.پىتەدلوك

ڭارىكۋگ ڭىننابرۇقـ ىراتسىۋتـــ ـ
ـىپلۇقپىرۇجءەتەدلوكنىراتساجزوك
ىتساتىپلۇق،ىديوقلۇگانىدلاڭىتسات
،پاپيس ڭىدرىباقـ پاتسىۋنانىعارىپوتـ
پاراقـاقساتىپلۇق،ىدلا پەلرىب-رىبءـ
ساب ،پىيءــ مىزعاتــ ،پىتەــ زوكـ ـ
نىراتساج ،پىتەدلوكــ نىسلاءــ ـىلاء-ـ
الىرۇبـانىراتترا رىباق،پاراقـ نانىسابــ
.ىدناتتاۋايابنەپقىتساميق

ـاتسىۋتڭىنڭارىكۋگڭايلۋيچڭاج
ىراتسادلىۋا،پىراپاپىترەـەنىيۇنىر
ـسادناعادنىيادپىسەتكەموكالانىدلا
،ىتەيوقناعلىسا.ىدزىعرىتواعناقرات
ەروت قاباتـ قىۋاتـ ،ىتەـ ناعلىرىۋقـ ـ
ـجنيشىلرۇتءەشەن20ىتقايسقىلاب
ڭىنڭاي ىراتشامرىۋقىدمادءـــ نەمـــ ـ
ڭىديشناش -تراىراتشامرىۋقىدمادءـ
ڭىنڭارىكۋگ،پىعىشاعناقراتسادنانىترا
ڭاجـانىراتسىۋت ـىعادنىسابتوڭايلۋيچـ
ىيانىشڭىدرال ىلىيەپــ نەمــ ناقرادـ ـ
.ىدرىدنىزەسنىلىڭوك

ناقراتساد ەدنىتسۇـ ڭاجـ ڭايلۋيچـ ـ

ۋاس ،پىرىتوادنىساقڭىتتراقنىجۋشـ
ڭىنو نىلىڭوكـ نادراتشامرىۋق،پالۋاـ
نىسلاء ڭارىكۋگ،پىرەبپىلاـىلاء-ـ
.ىتتۇكنەپسالىقىنىراتسىۋتڭىننابرۇق

ۋاس نىجۋشـ :اعرالىعادنىسابتوتراقـ
ادنىنىش،نەكەماداـىسقاجـەتولو«
نەكەماداـىسقاج ـاتياق-ـاتياقپەد»ـ
.ىدرىتوپىتيا

ڭارىكۋگ ڭىننابرۇقــ ىراتسىۋتــــ ـ
قارا،پىرۇتنانىرادنىرونانىترا-ترا
نىرادناكاتس ياشـەسەمەنــ نىرالىنىشـ ـ
ىراتقىلىشازيراعڭايلۋيچڭاجپىرەتوك
نەم نىراتسىعلاــ ىدرىدۋاجـــ تسوت.ـ ـ
ۋرىتسىعاق ادنىسىرابــــ رىبءـــ ـىليۇءــ
قىلىسابتوىعات،ىتسادنىقاجيادرادناج
.ىدرىدلاقكىلەتسەپىسۇتءەكتەرۋس

ڭاج ڭايلۋيچـ ڭىديەشەشـ ىتتاقــ ــ
نانىۋاشراش ناتقامات،پادڭالاــ نىيەكــ ـ
ىلەيا ىۋەكەڭۇرۋفــىحـــ ىنايراقــ ـــ
،پەيۇس پادنىيادــ ناعيوقـ نىتاجـ ەديۇـ
ىدرىدلامەد نەمىسەشەشنەمىلىتيشناش.ـ
ايراق،ەدنەكسەلەكرىيۇش نانڭۇمپەدنىترىبـ
.ىدەلىرىيۇىكلۇكەنىزۇج،پىعىيا

ڭىنڭارىكۋگ ىرادناعۋت-سىۋتــــ ــ
ڭىنو ەدرەكساـ يرەكساـىعادناعرۇتـ ـ
نىمىلوبء ىدۋروكـ نەتسۇت،نىتيادنامراـ
نىيەك ڭاجـ ڭايلۋيچـ ،ۋسىعۇ«ـەناجـ
كىلىدمىيت ۋرىتسىعوت،ۋاساجــ تەمزىق»ــ ـ
ناۋڭۇد،ىتەرتا ڭىنىعىشالاقـ ،ىرالىشسابـ
يادنوس قاتسىققا-ــ ڭىنىرالرداكـــ ـــ

كىرەس لوس،ادنىۋلوبـــ ــىعادنىروــــ
.ىدەلەكەگمىلوبيرەكسا

يرەكسا ەدمىلوبـ ،امرازاكرالوــ ــ
ۋعىتتاج ،ىڭالاـ حيراتمىلوبءيرەكساـ
نىياراس ،پالايسرۋكسكەـــ يرەكساــ ــ
مىلوبء ناعاساجـ ىدروكىدرەدنىكسەكـ
ڭىنڭارىكۋگ«ىراء ڭىنىراتسىۋتـــــ ــــ
اسادناما نىگىدنەگلەكـــ ىسراقـــ »ۋلاــ
.ىتسانىتاقانىنىيجەمىگڭا

ڭىننابرۇقڭارىكۋگادنىنىيجەمىگڭا
ىرادناعۋتـسىۋت رىبءــ پەلرىب-ــ ــــ
.ىدەرىدلىبنىراتسىعلا

ڭاج« ڭىنڭايلۋيچـ پوكـاماشنىسوـ ـ
پىتەزۇكنىرىباقڭىنماعاىرەبنادلىج
،پەدزىىنەمپىۋاتنىلاما،ەنىنەگلەك
نەمىنەم سىناليابـ پاساجـ ،ەنىنەگلەكـ
ـسالانرويەدىگەدلىڭوكقاـيادنوس
ـنەلرەساەتو،نىماتياتەمىقارانىناعرىت
ڭارىكۋگىديەد»مىد ڭىننابرۇقــ ــــ
.ڭارڭىچۋگىسىنىء

ىرادناعۋت–سىۋت لوســ ـىعادنىروـ
يرەكسا ڭىنمىلوبءـ ـنىۋاج-ريدناموكـ
ىدرەلرەگ پىرەبىجــ ـىسراقنىرەدزوــ
،پىلا ىديەشەشـ پىزىكتەجـ ،پىلاسـ
ڭىنڭارىكۋگ نىرىباقـ ؛انىرادناعرىپىسـ ـ
ناۋاس ىعادنىنادۋاــ رالىشسابـــ نەمــ ـ
ناننىسوق نەگنىگەشـ ـەكەمرەليرەكساـ
ڭىنىسەم تايقۇمــ ؛انىناعرىتسالانروــ ــ
ىعادنىعىشالاقناۋڭۇد ڭىدرالىشسابـــ ــ
يادىعاديو تەمزىق؛ەنىنەگەتوتەمزىقـ

نەمـىتەرتا لوجڭىنىرالرداكقاتسىقـ
ىيوب كىرەســـ ؛انىناعلوبــ تاراپقاــــ ـ
ڭىنىرادلارۇق اعناۋاس،ەنىنەگەتتىگۇــ ـــــ
پىلەك نىگەلىتۋرىدلىبءازاـانىراتسىۋتـ
يادعاجـانىرالۋرىساـەكسى ـانىناقتاراجـ
.ىتتياسىعلا

يرەكسا نەنمىلوبـ ڭاجـ ڭىنڭايلۋيچـ
ەنىيۇ نىيەدــ ىسابتوـىكەـ اناتتاشــ ـــ
.ىدلانيااقسىۋتساملىريا،پىسەلەمىگڭا

ىسەترە ڭەترەڭاتــ ڭاجــ ڭايلۋيچـ ـ
نىراتسىۋتــىسو پاتسابــ قاتسىقـــ ـــ
رادنىعرۇت تەكەلمەم،پىرابەنىتەتيموكـ
ۋراعىشنىۋت انىتلاســ ،پىرىتسانىتاقــ ــ
تەكەلمەمـاعرالو ەدنىشىـىناءـ رىبءـ ـ
قىدلىشناتوتەر ەيبراتـــ ،پىرىدلاـــ
نىعاش ـسىيۇسقىدلىشناتوڭىتقاتسىقـ
.ىدرىدنىزەسنىگىلىشنەپ

سىۋت،ىتتەجپىلەكەتتاسراساتشوق
89.ىتساتشوقنەپقىتساميقىرادناعۋت-
ىعاتساج يەشەشـــ ڭاجــ ڭىنڭايلۋيچـ ـ
نىلوق پىسىقـ ىراناجـ ،پىلوتـاقساجـ
زوسءـانىزۋا يەپسۇتـ ىدلاقـ كىلوك.ـ ـ
نەمىسىرۇج ڭىنڭارىكۋگـــ -سىۋتــ
ىرادناعۋت ڭاجـ ڭايلۋيچـ ـاتازۇـەناجـ
نەگلەك قاتسىقــ نەمىرادنىعرۇتـ زوكـ ـ
.ىداساتشوقەتەدلوكنىراتساج

ڭاج ڭايلۋيچـ كىلوكـ ڭىنىسەزەرەتـ
نانىترىس نەم«:اساتشوقپاعلۇبنىلوقـ
ڭىدرەدنەس ،نىمڭىراتسىۋتـ ڭىدرادنابرۇقـ
.ىدەد»نىمياعروقىسقاج،زىسزوسء،نىرىباق

)ەتتەب-1ىساب(
:ىدەتپىراداسابىدرالانىمسىلىجامء
قىلاح ڭىدرادنىروپىساكـىعادنىۋراقسابـ
ـسيلايستوساشوگڭۇجادۋادلوقنىۋماد
كىت ىگزىگەنـ قىلىشاۋراشــ ـەنىمىزۇتـ
ىدنابات ـىدنەدلەمەكىنوەناجپىلوبـ
ۋامىقتىۋاـەتسا«ـىكە،پىر ىدناباتاع»ـ
،پىلوب نەمڭاز،ناعنالرازابــ ـەگنوجـــ
نەگنەدمىزۇت،نىتانىلاس ،ىدنايابـــــ ــ
راء،پىرىتساتپىلاقنىساتروۋمادىتقىنرو
ڭىدراتقىلىشاۋراشـىگەتكىشنەمـىلرۇتء ـ
ىدزىڭامسىرىدنوء نىرالروتكافــ ڭازـ
اشنىيوب ىسەزەرەتـــ ڭەتــ ادىعرۇتـ ــ
رازاب،انىۋنالادياپ ،قىشاـەنىسەكەسابــ ـ
لىداء،ڭەت ڭەت،انىۋسانىتاقـ ەدەجەرادـ
ڭىنڭاز ادنىۋاعروقـ كىدلىپەكـانىۋلوبـ ـ
ـنىروپىساكىعادنىۋراقسابقىلاح،پىتە
نىسامروفەرڭىدراد قىلاڭاجـ ،نىۋشاـ
،نىۋرىسوءنىسەجەرادپىترەگزونىبيت
.كەرەكۋتەلىرەگلىنىۋمادزىسۋاقا

:ىتتەسروكپاتاىدرالانىمسىلىجامء
ڭىنادۋاس ىراعوجـــ ىلاپاســ نىۋمادـــ
ەدۋتەلىرەگلى مىلىعـ قىلاڭاجاداكينحەت-ـ
ىگلۇ،ىدۋشاقىلاڭاجەدمىزۇت،ىدۋشا
نەم پىساكـ ەدنىيۇكـ ىدۋشاقىلاڭاجـ
ىد»لوجرىبء،ۋەدلەبرىبء«،پىتيەشۇك
ىدۋرۇقـەگرىب نىيۇتءـ ادۋاس،پىتەـ ــ
نىمىلىرۇق ،پىرىدنالىلاپاسالاسشۇكـ
ـادۋاستاز،ڭىتتروپسكەنەپتروپمي
نەمـىس تەمزىقـ ،ڭىنىسادۋاسۋەتوـ
ادۋاس نەمــ سوقـ ىتتىعابـ ىجراقـــ ــ
ڭىنىسالاسپىساكنەمادۋاس،ڭىدۋسوق
ـاقىلاح،پىتەلىرەگلىنىۋمادىتسەكياس
لە،ىعادار ىگەدنىشىـ ڭىدرالروتكافــ ــ
،ىتپىتراتء نىكرەـ ڭىتقىلياب،نىۋجلىجـ ـ
ىراعوج ڭىدرازاب،نىۋساعياجىدمىنوءـ
.كەرەكۋەبەجنىۋسىعوتڭەرەت

:ىدەتپىراداسابىدرالانىمسىلىجامء

شۇككەبڭە نەپـ ـراتءڭىدرالىدنىرادـ
_ۋتەلىرەگلىنىۋجلىجقىدماعوقىتپىت
ـىۋمادزىسۋاقا،ىدنايابڭىناكيمونوكە
ڭىن ياپپاجڭىنمادا،ىگەرىتىدنەمراپـ
ەگەزۇجنىۋماد ڭىدۋرىساــــ يعيباتــ ــ
ڭىدرالىدنىراد،ڭىدرەتشۇككەبڭە.ىبالات
قىدماعوق نىتالوبـىگرەدەكـانىۋجلىجـ
كىدمزيناحەم،كىتسىلىزۇت ىدرەلرىسەكــ
ۋجلىج،پادناقلات نىياروـــ ،پىتاراجـ ــ
ۋجلىج ،پىرىدنەدزىسسىلىكرىنىرالانراـ
ۋجلىج ىگنەموت،پىتيەڭەكنىگىتسىڭەكـ
نەتكەش يەمرىسۇتــ زىساماتماقــ ۋتەــ
نىمزيناحەم قىلراب،پىرىدنادزىسۋاقاــ ــ
كىدنىزوىلىقراكەبڭەىلرىجاقڭىنمادا
ەگەزۇجىدۋماد ۋرىساـــ انىياروــ ـەيــ
.كەرەكۋاساجكىدنىكمۇمانىۋلوب

:ىتتەسروكپاتاىدرالانىمسىلىجامء
ـەسروكەگەنوڭىدرالىشۋتىقوىدرازان
پىت ماداپىرەبمىلىبء،ىۋەلەيبراتماداـ
ـرەكپاۋاجىگزىگەنىدنىسىۋەلەيبرات
ىگزىگەن،ەككىلىش ـنالرىعوشەكپىساكــ
رەلرۇت،پىرىد ،اعۋلاسەگنوجاشنىيوبـ
نەنىتسۇ ىدۋاڭونەنىرىبۇتنەمۋاڭوـ
،ۋالاعاداق،پىلوبىدناباتـاعۋرىتساتشۇ
قىدماعوق،ۋالاعاب،ۋاتپاراس،ۋرەسكەت ــــ
ىدرەتسى پەتكەمـ ،ۋزىگرىكـانىسالۋاـ ـ
شىۋاتساب،اترو نىرالىشۋتىقوپەتكەمــ
پىلوبء ۋراعىشـ رىبءىدرەتسىـىتقايسـ
ساتۇت ـاتساب،اترو،پىرىسۇتءـاعانراـ
ڭىتپەتكەمشىۋ ـىۋتىقو،نەمىسەيبراتـ
نەم زىسسىتاقــ ىدرەتسىــــ ڭاتاقــ ـــ
ەگنوج،پاتقادا شىۋاتساب،اترو،پىلاسـ
پەتكەم ڭىنىرالىشۋتىقوـ نىگۇجـ نىشـ ـ
ەدنىنام شىۋاتساب،اترو،پىتەدلىڭەجـ ـــ
مىلىبءالاسرەزڭىنىرالىشۋتىقوپەتكەم
ەنىۋەلەيبراتمادانەپقىلىتتاعادجى،ەنىۋرەب
.كەرەكۋاساجكىدنىكمۇم

:ىدەتپىراداسابىدرالانىمسىلىجامء

ڭىتتەكەلمەم قىتساـــ نىگىدزىسپىۋاحـ ــ
ىدۋرىدنادزىساماتماق ىگنەموتــ كەشــ ـ
ناس،پىتە نەمــ نامءيەدرىباعاپاسـ
اشنىيوبىتروس،پىلوبىدناباتـەگۋرەب
زىساماتماق ۋادماق،پىيوقاعلوجىدۋتەـ
ىپلاج نىرەشلومـــ ۋادماق،پىرىتتراـــ ــ
نىمىلىرۇق ۋادماق،پىرىدنالىلاپاســــ ــــ
نىرانياق ۋادماق،پىتيەڭەكــ نىساپاســـ ـ
نىرەدمىنوىعىلىشاۋراشلىۋا،پىرىسوء
ساپاز ۋاتقاسـ ڭىنىبىساكۋەلرەنامەناجـ
،پىتيەشۇكىدۋرەگڭەمپەتتەرنىۋماد
نىعىلىشاۋراشلىۋا ۋاعروق،ۋادلوقــــ ـــ
نىمىزۇتء ىدزىڭام،پىرىدنادزىسۋاقاــ ــ
ىعىلىشاۋراشلىۋا نەمىرەدمىنوــــــ ــــ
ىدۋادماق زىساماتماقـ ،يملىعڭىدۋتەـ ـ
ىراعوج،زىسپىۋاح،ىدمىسەليۇ ـــــــــــ
ۋعىشپىرۇقانىشلۇقنىسەيۇجىدمىنوء
.كەرەك

:ىتتەسروكپاتاىدرالانىمسىلىجامء
سنانيف كىدزىگەنــ ىرالىعلىرۇقـــ _ـــ
سنانيف ڭىنىرازابـ ىراعوج،ىتقىنروــ ــ
كىدزىگەنڭىنىۋزىگرۇجسىمۇجىدمىنوء
قىلوركام،ىلىپەك نەپپىيابــ ىدۋراقسابـ
نەدرەتاق-پىۋاحەناجڭىدۋيوقـاعلوج
ىدۋناتقاس ەناجــ ىدۋەدنىگزىتـىنوــ ـ
ـزىڭام.ىساقتۇتىدزىڭامڭىدۋتيەشۇك
سنانيفىد كىدزىگەنـ نىرالىعلىرۇقــ ــ
رىبء ساتۇتــ ۋالىقابـــ ىدۋراقساب-ـــ ــ
ۋالىقاب،پىتيەشۇك ۋراقساب-ــ نىمەشلوـ ـ
ەككىلرىب تاسقۇر،پىرىتلەكــــ ۋتەـــــ
،پىرىدنادزىسۋاقاىدۋراقسابنىمەشلو
،پىرىدنالىلاپاسنىۋسالانروڭىدرالىعلىرۇق
ۋلاسـەگنوج ـىدنادزىسۋاقانىمىلىرۇقـ
ىدمىسەليۇ،پىر ،ناعلىرىتسالانروـــ ـــ
قىزو،نىتانىلاسەگنوجەدرۇتىدمىنوء
كىدزىگەنسنانيفىدمەكي،ىدمىنەسات
ـەگلىنىۋساتپىلاقڭىنىسەيۇجىعلىرۇق
.كەرەكۋتەلىر

:ىدەتپىراداسابىدرالانىمسىلىجامء
شىنىت ەدۋتەلىرەگلىنىسىلىرۇقوگڭۇجـ
مىلىع اداكينحەت-ــ قىلاڭاجــ ڭىدۋشاـــ
ۋەتكەتەج،كىتكەرىت نىلورـــــ قىلوتـ ــ
ىراعوج،پىرىدنەلەلۋاس اداماتسابـــــ ـــ
ىراعوج،اعۋالابوج ،اعۋرۇقەديەگڭەدـ
ىراعوج ىراعوج،اعۋنادلوقـىلەدرەزـ ــ
ڭەتـىلەرو نىتەنەتكىلىگيـ اساباعۋمادـ
نامء راء،پىرەبـ ۋشاقىلاڭاجىلرۇتءـ
نىراتقىلياب كىدزىگەن،پىرىدنالرىعوشــ ــ
ىشۋشەش،ىدۋەتترەز ىدرالاكينحەتــــ ــ
ىلۋانرا،ىدۋەتترەز ۋاتقىدباجـــ نەمــ ـ
نادۋنادلوق ىدۋتەسروكـىگلۇـ ـترەزـ
ىدۋەت ۋرىدنەلىلەدرەز،پىتيەشۇكــ ــــــ
نىسىلىرۇق قىدماعوق،پىتەدڭەرەتـــ ــــ
.كەرەكۋتيەشۇكنىتەلىباقۋلاسەگنوج

:ىتتەسروكپاتاىدرالانىمسىلىجامء
نەموت،لىساج،ىدمىسەليۇ،ماشقى ـــــــ
سىمرۇتـىتكەترىموك ـپىرادنىلىساتءـ
ەدۋەت ياپپاج،ۋتەلىرەگلىـىلەيۇجـ تاـ
ىدرەدنىيۇت،ۋسىلاس ،ۋرىدنەلىتكەنروكـ
رەلرۇت اراشـاشنىيوبـ ۋراقتاـ ىبيسنيرپـ
ـابتولىساج،ناگرولىشمەنۇ،اشنىيوب
كىتتەمۋەلالىساج،پەتكەملىساج،ىس
لىساج،قامۋا سىرۇجءــــ ،سىرۇت-ـ ـ
لىساج سىلىرۇقلىساج،ىياراسادۋاسـ
ىتقايس ۋرۇقــ نىتەكەراـ ،پىتەتسىروـ ـ
لىساج نەپسىمرۇتـ تاساياسـىتسىتاقـ ـ
نەپ ۋراقسابــ نىمىزۇتءــ ،پىتانروــ ــ
لىساج،پىرىدنەدلەمەك ىدۋنىتۇتــــــ ــ
.كەرەكۋەبەجىدۋمادلىساج،پىتەلىرەگلى

:ىدەتپىراداسابىدرالانىمسىلىجامء
ـيپاكسنانيفىگەدنىگىشنەمتەكەلمەم
نىلات ىدۋراقسابـــ رىبء،ەدۋتيەشۇكــ ـــ
ساتۇت رەگىجراقــ نىمىزۇتءـ ادۋتانروـ ـ
ـرازاب،ۋتەزىگەنىدۋراقسابىدلاتيپاك
ىدناباتەنىبيسنيرپۋلوبىتپىياب،ۋرىدنال
رەگىجراق،پىلوب ڭىنىشۋلەتتەدنىمنەمــ

تەمزىق نىگىلىشرەكپاۋاجــ ،پادنىقياــ ـ
سنانيف ـىشنەمتەكەلمەمڭىنىمىلىرۇقـ
ىگەدنىگ نىلاتيپاكـــ ۋراقسابــــ نەمــ ـ
ىدۋالىقاب ىتكىلىشرەكپاۋاج،پىتيەشۇكـ ـ
ۋرىتسازۋق ،پىرىدنادزىسۋاقانىمىزۇتءـ
سنانيفـىعنامازـىسو ىرادنىروپىساكـ ـ
ىگەدنىگىشنەمتەكەلمەمەناجنىمىزۇتء
سنانيف نىلاتيپاكـ ۋراقسابــ نىمىزۇتءـ ـ
.كەرەكۋرىدنەدلەمەك

:ىتتەسروكپاتاىدرالانىمسىلىجامء
ڭىدۋايلۋس پەتوتـەنەسلەبـانىۋاتسالـ ـ
ەدۋرەب نىمىناتسۇۋمادـاڭاجـ پاتقىمـ ـ
ـرادمىيۇبۋايلۋسمىلوبءرىبء،پىتانرو
اعۋتاس،ەگۋرىدنوىد اعۋنالادياپەناجــ
ـمىلانيا،پەتكەش،پىلاسمىيتنەپپىترات
پانيج،اعۋنالادياپىد ،ياڭوـاعۋلاــ ـ
شىعارىدى ىدرەدمىنوـامالابـ ـەنەسلەبـ
لىساج،پىرىتسالىپلاج نەمرەدمىنوــــ ــ
ىدۋادماق ۋايلۋس،پىتيالومـ زىسقاراجــ ـ
اعانراىدۋنالادياپپانيجىدرالىدناتسات
راء،پىرىسۇتء ـۇتءۋراقسابىعادنىۋبـ
ـلۋس،پىرىدنادزىسۋاقا،پىتانرونىمىز
ڭىدۋاي ،ىتپىتراتء،ىدنەمراپنىۋاتسالـ
.كەرەكۋلاسەگنوجەدرۇتىدمىنوء

:ىدەتپىراداسابىدرالانىمسىلىجامء
ـەتيموكقىلاتروىتكەزەك-18ـايتراپ
ڭىنىت ىشنىشۇءــ نەنىسىلىجامـىپلاجــ ـ
زىبء،ىرەب ىلراپتاقڭەرەتكىتسىلىزۇتـ
ىدرەلىگرەدەك ەگۋشەشــ اسابــ نامءــ ـ
رىبء،پىرەب سىلىزۇتءىلەلەكۋرىدىقــ
نىسامروفەر رىبء،پىيوقـاعلاـــ پوتــ ـ
قىدمىلىرۇق ەدرۇتىدمىنوءىتقىلىشياقـ
نەگەتپوك،كىتشەش ادالاســـــ يحيراتـ ـ
ىپلاج،ۋادموساتياقكىلەيۇج،سىرەگزو
قىلاعلۇت .ىدلىرىساەگەزۇجۋرۇقاتياقـ
زىبء كىدمزيناحەمـ ـەلەسامكىتتەگوبـ
ىدرەل نامءـاسابـەگۋڭەجـ ،پىرەبـ ـ
ىدرەدنىيۇتنىيق،ىدرەتتەگوبنەگەتپوك

ەگنوج،پىشا ڭىنماعوقلىكۇب،پىلاســ
كىدڭەشرىموۋماد قىلاڭاجنەمىشۇكـ
كىدڭەشرىموۋشا نىشۇكــ قىدرىتتراـ .ـ
زىبء ڭىنماعوق،ڭىناكيمونوكەـ ۋمادــــ
ـنىناجڭىناراقۇب،ەگۋتەۋاقرانىتەجاق
اسابەگۋترەگزوپاتسابنەدرەتسىىعاد
نامء ىگىلىدمىسەليۇ،پىرەبـ ،ىسقاجـ
ىدۋشاقىلاڭاجقىتتاساياسزەتىمىنوء
ىتقىيال اتتىقاۋــ قىلاح،پىيوقـاعلاــ ــ
ـڭالانەگەتپوكىعادنىسالاسـىسىمرۇت
ناعالازام،ناقتاد ىدرەتسىــ ،پىشەشـ ـ
قىلاح ڭىنىساراقۇبـ سىباتـ ،نىمىزەسـ
تىقاب نىمىزەسكىدزىسپىۋاح،نىمىزەسـ
كىتتيەشۇك قىلاتروىتكەزەك-18ايتراپ.ـ
ڭىنىتەتيموك نەنىسىلىجامىپلاجىشنىشۇءـ
ىدزىڭامۋرىدىقرىبءناعلىيوقاعلاىرەب
تايقۇمـىنامروفەر الاس،پىزىگرۇجـ ــ
ڭىنمىزۇتءنەمىسامروفەرمىزۇتء،پال
ـراپسوجساتۇترىبءنىۋلىيوقـاعلوج
ىراعوج،پال ىليەگڭەدــ نەمـابوجــ ـ
رالىتاس اشنىيوبــ ۋساتشۇــ نىسانىتاقـ ـ
-ىراعوج،پىتەىتقاجرىبءيادىعاديو
ڭو،نەموت قاجراء،ىعادنىسارالوس-ـ
ىعادنىسارا ىدۋسەكياســـ يادىعاديوـــ ـ
راء،پىزىگرۇج ىلرۇتءــ ڭىنامروفەرــ ــ
نامءـاسابـەنىۋلىتەلىرەگلىـىتسەكياس ـ
راء،پىرەب -رىبءڭىنامروفەرـىلرۇتءـ
،پىرەبراءـەنىرىب »ايسكاەرقىلايميح«ـ
كىدنىكمۇمـانىۋلىۋت مىزۇتء،پاساجـ ــ
نىعىلىدمىساب ەنىگىلىدمىنوۋلاسـەگنوجـ
.كەرەكۋرىدلانيا

قىلاترو ـڭەرەتياپپاجىنامروفەرـ
ەكسىلىجامىرەلەشۇمڭىنىتەتيموكۋتەد
قىلاترو،ىتسانىتاق نەپـــــ تەكەلمەمـ ـ
ىعادنىرالۋاراتـىتسىتاقـىعادنىرادناگرو
راتسادلوجـىتپاۋاج ياتترىسەكسىلىجامـ
.ىتسانىتاق

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

（9） راباحسەلىلەجىعادنىتا»ىتتەزۇكلىج36نىرالرىباقنىشۇءرادنامراھاقىگەدنىلىڭوك »★

ىدلاىسراقنەپسالىقىقىتسىنىراتسىۋتڭىننابرۇقڭايلۋيچڭاجىشۋتەزۇكرىباق

مىلرۇعاناڭىنمىزۇتءىعاتقاجراء،پىتيەشۇكنىۋلوبىدمىنوءىراعوج،ىتسەكياس،ىلرىعوش،ىلەيۇجڭىنامروفەر
كىيەتەلىرەگلىنىۋنالاعلۇتمىلرۇعانا،نىۋنەدلەمەك
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ىشىءلە ىرادياىلۋانراۋنەريۇىدۋزاج-لىتءنىتالىنادلوقساتۇترىبءەتتەكەلمەم

国家通用语言文字学习专栏

？你
nǐ

在
zài

出
chū

版
bǎn

部
bù

门
mén

工
ɡōnɡ

作
zuò

吗
mɑ

。不
bù

，我
wǒ

在
zài

机
jī

关
ɡuān

工
ɡōnɡ

作
zuò

ناعلا،رەكسى،ناعلىسىـەكتەمزىق ـــ
نەنىتەب ـەرادقاتسىقلونىتياپتياقـ
ـكەماتروقىدلىۋانەتپەتكەمـىلەج
ەكپەت نىيەدـــ ىسىشكەتەجسالكـ ــــ
نەمـىتەمزىق ۋتىقو-ۋقوـ ـەنىتەمزىقـ
ۋلوبىشۋتىقوكىدزۇ،پىلوبىتپاۋاج
نىساناسىن نەمماداققىن،پىلاـەكتەبـ
اشاماتىنۇكىگنىگۇب.ەدۋەلىرەگلىاعلا
كىدزۇ،نەمىگىلەشكەرەاراد -ۋقوــــ
ۋتىقو ىتەمزىقـ سالككىدزۇـەناجــ
ۋراقساب ناسـىلىقراـىتەمزىقــ تەرـ
ەكەجتازو« رەكتەمزىقتازو«،»ــ ،»ــ
ـرات«،»ـىسىشكەتەجسالككىدزۇ«
ياتاعاب ڭىنىعامياـ »ىزاتسۇىلۋادڭاتـ
ناعلوبـەيـانىراتقاتا نىجلىبرودءلو.ـ
ۋحڭاشـىنادۋا ىعىشالاقـ ىتقاتاجـــ ـــ
.نيلنايجامىسىشۋتىقوڭىنىبەتكەم

ىداتقاسىتتەيساققىلىشۋتىقو
قىلىشۋتىقو ناعنادلىعۇشنەپتەمزىقـ
نادلىج20 ،ىرەبــ لىج18ـ سالكـ
ناعلوبـىسىشكەتەج ڭىنو.ـ نانىسالكـ
ادناشاق ىبەلىلىجڭىتكىلىشنەپسىيۇسـ
.يادناعرۇتپىسە

ىشۋتىقو مىلىبءــــ مادا،پىرەبـــ ــ
ناننامۇك-كىدۇكىدرادمادا،پەلەيبرات

،نەمىتاۋالاسۋلوبىشۋتىقو.ىداتلىرا
ىمەنۇلو ڭىدرالىشۋقوــ قىلايەديـ ــ
نىسەيبرات ىعادۋتىقوــ ىدزىڭامڭەــ ـ
ىسو،پىيوقـاعنىرو نىمىناتـەيبراتــ ـ
ىتەكەرا-سىء ىلىقراــ ـانىرالىشۋقوــ
.ناعرىتوپىزىكتەج

،ەدمەتكوكىعادنىدلاڭىدلىجەشەن
نۇكەشەنىسىشۋقورىبءـىعادنىسالك
ـىشۋقولۇب.ىدالاقيەملەكاققاباس
ڭىن .نىتالوبياعلاشنەتپەتكەمىيۇءـ
زىسسالوت ناعۋاجـ نەدرەسونـ -لىۋاـ
ڭىتقاتسىق ناتقاپتابـىلوجـ پىلاقاياـ
ناتقاباسڭىنىسىشۋقو.ىدەزىسىگرۇج
ناعلاق نىبەبەســ ىشكەملىبـــ ۋلوبـــ ـ
سىلامەد،نىشۇء ،پىنالادياپنەنىنۇكـ
نىدەپيسولەۆ ڭىنىسىشۋقو،پىنىمءــ ــــ
ـىشۋقو.ىداراباسىعۇيادعاجەنىيۇ
ڭىنىس لو،ەدنىنەكتەجـەنىيۇــ اراقـ ـ
ىتسۇء،پىنىشلامـەگرەت قاپتابىساب-ـ
پىلوب نەكتەكــ ىساعرىجنۇ.ىدەــ ـــ
نەكسۇت نىنىتيامىقوىدنەـىسىشۋقوـ
نىساب،پىرۇھاىسانا-اتالا.ىداتيا
نىنەگلەكاسىعۇيادعاجڭىنوپاقياش
.ىداميوقەتپەلە

ـعاجپىرابەنىيۇتەرـىشنىرىبء

ىشنىكە،اداسلوبزىستاسءۋسىعۇياد
ـيادعاج-تراش،تەرىشنىشۇء،تەر
ـۋقو،ناتساماراقانىۋلوبراشانڭىد
ڭىنىسىش ەنىيۇـــ نىۋرابــ اشيالىسوـ ــ
ارىتساعلاج ىدرەبـ ڭىنو.ـ ەدنىلىڭوكـ ـ
ەدرىب رىبء-ــ ڭىنىسىشۋقوـ سىعاقـــ ــ
.ىدەنىتياملوبانىۋلاق

ـىشۋقوىرىقاىسالىقىنىشڭىنو
ڭىنىس ڭىنىسانا-ـاتاــ ـىگەدنىلىڭوكـ
نادۋقوڭىنىسالاب،پىشەشىتكەشنىيۇت
ۋنىگەش ادنىسابتوـىبەبەسـ قىلىشنىيقـ ـ
ۋقو،پىلوبرىۋا نىتاجاراقــ ارىسپاتــ ـ
ياملا ـزىقتيازىسەپكۇبنىعىدناعرىتوـ
ەدنىزوڭىدرەجلوسنيلنايجام.ىد
ىتتاجاراق اشتىقاۋــ ەنىۋتەدلىۋەشەكــ ــ
ەسەمەن مىرىشەكـــ شىنىتوءـەگۋتەــ ـ
قىدلۇقامەدنىنوجىعىدنىتالوبەنىۋرەب
ـانا-اتاڭىنىشۋقونەمىنوس.ىدەرەب
.ىدالوبلۇقامادىس

ناداتياقـىسىشۋقوـىسەترە ڭەكـ ـ
انىساناحقاباس نيلنايجـام.ىدالاروــــ ـ
ڭىنىزوء نىمىلوبءرىبءڭىنىسىقاكەبڭەـ
ڭىنىسىشۋقو .نەگەلوتـانىتاجاراقۋقوـ
نادۇب -اتاڭىنىسىشۋقوناقپاتراباحـ
ام،پىلەكـەكپەتكەمـىسانا :ەگنيلنايجـ

نەم« يەدزىسـ ـىنىشۋتىقوـىسقاجـ
پىرىتكىزەك نىپپەمروكــ ىدەد»ـــ
.ەنەرىبەت

ۋحڭاش ڭىنىعىشالاقـ ىرەدمىلاعۇمـ ـ
ىمەنۇەد مىلاعۇمــام«:ـــ ىسقاجـــ ــ
ـرىس،ناتساملاقاناقپىلوبـىشۋتىقو
.ىديەد»ەكالامروق،سودسال

ىدزىكتەجۋلىجەگرەتكەرۇج
نيلنايجــام رىزاقــ ڭىتپەتكەمــ ــــ
،ناتساملاقپىلوبىسىشۋتىقوىتكەرىت
ناپء ىدۋتىقواكيتامەتام،ىسىشكەتەجـ
ۋەتترەز ڭىنىساپپۋرگـ ىعىتساباپپۋرگـ
ـىساپپۋرگراتقىدلىجىگەتپەتكەمىراء
ڭىن -ناتسابلوـەتتەمزىق.ـىعىتسابـ
قايا ىلۋادڭات،ڭىنىشۋتىقوكىدزۇـ ـــ
ڭىدرەتسينۋمموك نەمىمەشلوــ ـەنىزوــ
ڭاتاق پالاتـ قىلراب،پىيوقـ ەدرەجــ ـ
قىدلىشاماتساب،كىلىگلۇ پىراقتالورــ
.ىدلەك

نىجلىبرودء ــاترو-1قىدنادۋاــــ
ڭىتپەتكەم رىبءــــ ىسىشۋتىقوـ كارـــ
ەگۋتەدمە،ناققىدلاشـانىۋرۋا پوكـــ ـ
تاجاراق كەرەكـ ىدالوبـ نيلنايجام.ـ
ڭىنوقارىبء،اداساماتاۋلىجىتقاموق
ناعاتا .ىدەپوكنادرالاقسابىۋلىجـ

لۇب ڭىناشقاـ ،سەمەـىگىتپوك-زاـ ـ
اتياق ەگرەدزىسلاــ كەموكــ ،پاساجـ ـ
قىلروقماق نىجلىبرودء؛ىدەۋتەسروكـ
شىۋاتساب-4قىدنادۋا ڭىتپەتكەمــ ــ
،ادناققىدلاشـاقساقۋانرىۋاـىسىشۋقو
ۋسەتكەموكەدـەناجلو لەمەيۇس-ـ ــ
ەدنىگەلـىعڭىدلاڭىدۋەد ىدرۇجءــ .ـ
رالاقسابنادو نىشۇءـەن«:ـــ يالۇبـ ـ
؟ڭىسيەتسى :لو،ادنىناعارۇسپەد»ـ
ڭىنمەتكوك« ىرىبڭاجــ ىگەدلىڭوكــ ــ
ىدرەتكىدڭەبرىك ترۇج،پىۋجـــــــ ــ
.اناعياجىدەد»ىداتىلىجنىگەرۇج

ىتسەىبەلمەتكوك
،ڭەسكەــەن ىنوســ ڭىساروـــ .ـ

ـيتمەپەتكەمۋالاتروـىلىج-2016
ادنىناح اماشرىبءىسالكڭىننيلنايجامـ
ىسقاج لوقـەگەجيتانــ ،پىزىكتەجـ ـ
ۋحڭاش ڭىنىبەتكەمـىتقاتاجـىعىشالاقـ
ۋالاترو پەتكەمـ ناحيتمەـ ـىسەجيتانـ
ڭىتقاميا ناننىرو-31ــ ـاعنىرو-20ـ
.ىدلىرەتوك

ۋتىقو ەدنىتەمزىقـ كىتپىساكلوــ ـ
شىنايات ىتقىلۋقولو.ــ نەمۋەتترەزــ ـ
ـىتتاعادجى.ىتتاعادجىەتتەمزىق،ەگرىب
نىش،نەپقىل نەمىلىيەپـــ رىبءـ پوتـ ـ

.ىتتەكىلىشكەتەجاعرالىشۋتىقوساج
يابنىت ۋنىشلۇقـ نيلنايجامىلىقراـ
ـزىكتەجلوقەگرەلەجيتانقىلراناتقام
ـنادۋاىعلىج-2016،-2015.ىد
ۋتراعا-ۋقوقىد مىيۇـىسەمەكەمـ ــ
ناعرىتساد قىشاــ قاباسـ ادنىسىراجـ ـ
؛اسلوبەياققىليسـىلەجەرادـىشنىكە
ڭىتپەتكەم ـەراداتروناعرىتسادمىيۇـ
ىلەج ڭىدرالىشۋتىقوــ قىشاـ قاباسـ ـ
ادنىسىراج كەشەۋاش؛ىلەجەراد-1ــ ـــ
ڭىنىسالاق ـىراجاكينحەتايستامروفنيـ
ادنىس ـاد-2ەناج-1ەترامناسـ
سىترۇء؛ىدلوبـەيـاققىليسـىلەجەر
ەشەن لىجـــ ىتكەرىتـ ناپء،زاتسۇــ ــ
ـىشكەتەجسالككىدزۇ،ىسىشكەتەج
پىلوبـىس لو؛ناعناليســ ناعرۇتـ ــ
ىساپپۋرگۋەتترەزىدۋتىقوـاكيتامەتام
ۋتىقوكىدزۇ ىساپپۋرگــ پىلوبــــ ــــ
.ىدنالاعاب

ىسىشكەتەجسالكـىنۇكـىگنىگۇب
ىتەدنىم نەمـــ ىدۋتىقوــ ۋەتترەزــ ــ
نىتەمزىقـىساپپۋرگ ڭەتـ نەمۋالاقراـ
ام،ەگرىب نيلنايجــــــ ىعاتــ ــىكەـــ
ەدنىتەدنىمۋتىقواكيتامەتامڭىتسالك
ناعالاقرا ڭىنەمـىشۋقو«:لو.ــ ڭەـ
.ىديەد»مىگىلاۋكقڭادىسقاج

قىتقاميا( ۋتراعا-ۋقوــ ىسەمەكەمـ ــ
)ناعادماقنەملايرەتام

ەدنىنوجنيلنايجامىسىشۋتىقوڭىنىبەتكەمىتقاتاجىعىشالاقۋحڭاشىنادۋانىجلىبرودء—

ىنۇك-1ڭىديا-5ىلىج-1950
اڭاج وگڭۇجــ ناعاساجــ ـىشنىرىبءــ
اۋحڭۇج«—ڭاز ـاكيلبۋپسەرقىلاحـ
ڭىنىس ۋنەليۇــ پىنالايراج»ـىڭازـ ـــ
ىدلىراقتا يالىبادڭاز.ــ نىقياپەدـ ـ
نەگنەلىگلەب پىرەگڭەمىزوء«:ـــــ ـــ
ىتكەكرە،نىتيەلرۇبجام،نىتالا ،روزــ
ـدۇمتنەزرەپ،نىتياناسروقىدلەيا
ـلادوەفنىتياراقىديارۇقمەنـەنىسەد
ۋنەليۇقىد ـلاقنەنىشۇكىمىزۇتءـ
ڭىدرەدلەيا-رە.ىدلىرىد ۋنەليۇـــ ــ
رىبء،ىگىدنىكرە -رە،ۋلوبىليابۇجــ
ڭىدلەيا قىقۇـ رەدلەيا،ىگىدڭەتـ ـــ
نىسەددۇمىدڭازڭىدرەتتنەزرەپنەم
ۋاعروق ىدنىسـ قىلايتاركومەدـاڭاجـ ـ
.»ىدالىراقتاىمىزۇتءۋنەليۇ

ـلادوەف،ىرەبنادلىجڭىمـەشەن
ۋنەليۇقىد ـيبڭىتكەكرەىمىزۇتءـ
نىگىل نەدرەدلەيا،پىتەكەزوـــــ ــــ
تروتء،ابيشۇء« قىدلادوەف»زەنىمــ
ىدۋنۇسيوبـانىنىسوج پالاتـ ،پىتەـ

ىدرەدلەيا ڭىنماعوقـ ـىگنەموتڭەــ
ەدنىگىج نەمىنو،ىداناق-پىزەـــ ــــ
ـىكرەۋنەليۇىدرەدلەيا-رەياميوق
نەن مۇرقامـ ـنىكرەەدۋنەليۇ.ىتتەـ
ڭىتكىد ىۋاملوبـ ـىعادوگڭۇجـەنوكـ
قىدلادوەف ىدزىڭامرىبءڭىدۋاعۇبـ
لو،ىسەنيەب زىسناسادنىسارارادماداـ
يادعاجـىتشىنىشا ۋنەليۇ.ىدرىدۋتـ ـ
ڭىنىڭاز پىنالايراجـ ـناسىۋلىراقتاـ
ىدرەدلەياناعارىشۇاعۋاناقناعادزىس
ەيەككىلرىتـاڭاجـەناجـەككىدنىكرە
.ىتتە

ىلىج-1952 ەناجاديا-11ــــ ـــ
ىلىج-1953 وگڭۇجاديا-2ـــــ ــــ

كىتسينۋمموك ىسايتراپـــ قىلاتروـــ ــ
ناۋيۋڭىج،ىتەتيموك ـەگلىىسەڭەكـ
ىدنىيەك-ىدنىر ۋاقسۇنــ ،پىرەبــ ـ
ـىتكەيادنىڭازۋنەليۇنەدرەج-رەج
نىتەرىدنەل ڭەكــ ىدمەلوكـ ناقۋانـ ـ
ىدۋتەتسىرو پالاتــ ،ىتتەـ -1953ـ
ـيۇەتتەكەلمەملىكۇباديا-3ىلىج

ۋنەل نىڭازـ ۋرىدنەلىتكەياد،ۋەتتىگۇـ ــ
قىلياـىناقۋان .ىدلىتەتسىروـىلىميقـ
تەمىكۇـىلەجەرادراء ىتسىتاقەناجـ
ـلىڭوك،پادڭىتاناۋقاراقۇبرالۋارات
نىتەروكـەنەد نەمامروفــ لىكۇبـ ـ
ەتتەكەلمەم ڭەكـــ ىدمەلوكـ تىگۇــ ـ
نىلىميق ڭىلاق.ـىتتەتسىروـ ـىگزىگەنـ
ىتاس ىرالرداكــ نەمـ رەلىدنەسلەبـ ـ
ىتكەبزىت،ويدار،تەزاگ ـىتتەرۋســـــ
رتاەت،ونيك،ماشقىلايسكەورپ،اشپاتىك
نەمرالامروفـىتقايس اراقۇبـ ادنىساراـ ـ
ۋنەليۇ نىڭازـ ،ىدەتتىگۇـىلارىبادـ ـ
ۋايش« ەنەكشىك«،»ىۋنەليۇڭىديحرىـ
ۋەيۇك الابــ رىۋايچۋيل«،»ـ ـىتقايس»ـ
ـىۋلاىسراقۋزىقڭىناراقۇبرالرتاەت
.ىدلوبەيان

ۋنەليۇ ـۋانۋرىدنەلىتكەيادنىڭازـ
ىناق ىلىقراــ لىكۇبــ ـىگەتتەكەلمەمـ
نەگەتپوك ادرادنويارــــ قىدلادوەفــ ــ
ۋنەليۇ ڭىلاق،ىدلادناقلاتـىمىزۇتءـ ــ
اراقۇب ۋنەليۇـ رە،ىگىدنىكرەـ لەيا-ـ

نىسايەديـىگىدڭەت .ىتتانروياپپاجـ
لىكۇب تەكەلمەمـ ڭەتڭىنىناسناجـ
نىسىتراج نىتياتسۇــ ڭىلاقـ رەدلەياـ ـ
قىدلادوەف ـرىشڭىنىمىزۇتءۋنەليۇـ
نانىۋام راء،پىلوبتازاـــ ىلرۇتءــ ــ
اعرادلىميققىدماعوقـەناجسىرىدنوء
قىدماعوق،پادنىقساتىسالىقىۋسانىتاق
.ىدالىراعوجروزەشنەتوتىنرو

ۋنەليۇ ڭىنىڭازـ پىنالايراجـ ـاقتاـ
قىدلادوەفىۋلىر ۋنەليۇــ ىمىزۇتءـ ــ
ـنىسابتوناقتاجەلەكنەدىكسەەناج
ڭىتسىناليابقىد نەنىرىبۇتنىسەگرىـ
ىكسە،پىتىقلوت قىلايەديىلرۇتسادءــ
ىتساراقزوك ەناجــ نوجءــ قىسوج-ـ ـ
نىلارومء نەنىرىبۇتادــ ،ىتتلاقياشــ ـ
ـابتو-ۋنەليۇاشاڭاجادماعوقلىكۇب
يانروـەترىب-ـەترىبـىسانىتاقـىس ـ
قىدماعوق،پاتساب ـىرەگلىـىتتلاســ
ەدۋتەل ـلىۋتسىلىرۇبروزناساروـ
.ىد

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

ۋەليبىزوءىدۋنەليۇ

قىلاحـىشكەبڭەـىگەدڭيجيەبـىنۇك-22ڭىديا-3ـىلىج-1953□ تەينەدامـ ادنىياراسـ ۋنەليۇـ
.ەدۋروكنىساشپاتىكتىگۇساجىكە:ەتتەرۋس.ىدزىكتونىسىلانيجۋرىدنەلىتكەياد،ۋەتتىگۇنىڭاز

ىرادلىجىتقڭادڭىنوگڭۇجاڭاج—رىۋادءاڭاجىلوتەكسەرۇك.لىج70ىدنىبيا

قىلاترواديا-6ىلىج-1950
قىلاح اۋحڭۇج«ـىتەتيموكـىتەمىكۇــ ـ
ـامروفەررەجڭىنىساكيلبۋپسەرقىلاح
نىڭازــىس ىدادلۇقام»ــ لۇب.ــ ڭازـ
ـتوڭىنىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇج
ەدنەك رەجـ قىلىشسابـانىسامروفەرـ ـ
ـنىتىروقنىرەلەبيرىجاتيحيراتنەكتە
اڭاج،پالىد وگڭۇجــ نانناعلىرۇقــ ــ
اڭاج،پىسەليۇاعيادعاجاڭاجـىگنىيەك
ـروفەررەجڭىدرەلرىڭوناعلوبتازا
كىلىشكەتەجـانىسام نەكتەـ ـىلرىبۇتءـ
.ىدلانياەنىزىگەنقىدڭاز

رەج ڭىنىسامروفەرـ ـقامىگزىگەنـ
ـلادوەفڭىنىباتىرەلەيرەج−ىتاس
ۋاناققىد ىگىشنەمرەجنىتەزىگرۇجـ
نىمىزۇتء ـناقيد،پىرىدلاقنەنىشۇكـ
ـاقتانىمىزۇتءىگىشنەمرەجڭىدراد
شىگرىدنو،پىر ىدرەتشۇكــ تازاـــ
،پىتە نىسىرىدنوءىعىلىشاۋراشلىۋاـ
ـپىساكرەنوڭىنوگڭۇجاڭاج،پىتىماد
ڭىنىسامروفەررەج.ۋالاقزىگەنەنىۋنەت
ساب ،اعرادناقيديەدەك−ـىنايشۋلـ

،پىنەيۇسـاعرادناقيدـىلابنادلاج اتروـ
نەمرادناقيد ـناقيدياب،پىساتقامىتنىـ
پاراتيەبىدراد قىدلادوەف،پىرىدلاقـ ـ
پاتقىراپ،ەدرۇتىلىتاسنىمىزۇتءۋاناق
نەنىشۇك ىعىلىشاۋراشلىۋا،پىرىدلاقـ
.ۋتىمادنىسىرىدنوء

نادۋلىرۇقـوگڭۇجـاڭاج ،نىرۇبـ ـ
ـامروفەررەجرەلرىڭوتازاىسياقراء
نىس ،ەگمىزرەمـ ـمىيۇپىلوبءـاقپوتـ
ىدرىتساد رەج.ـ ڭىنىڭازـىسامروفەرـ ـ
انىۋلىراقتاسىرۇد كىدلىپەكــــ ۋتەــــ
،نىشۇء اعنىروىتكىلىگرەجناتقىلاتروـ
نىيەد راۋرىقـ ىدرالرداكـ ،پىراعىشـ ـ
رەج ىسامروفەرــ تەمزىقـــ نىتەرتاــ ـ
،ىدرىتسادمىيۇ ادنۇمـــ اڭاجــ تازاــ
ناعلوب نادرالالاقــ يالاترىبءـ راتساجـ ـ
نەم ىلرىعوش،پادلىباقىدرالىشۋقوـ
،ىدەلەيبرات رەجرالوـــ ىسامروفەرـ ــ
نىراتقىلراج-ڭاز تايقۇمـ ،پىنەريۇـ ـ
ىلرۇتء راتتاساياســ نەمــــ تەمزىقـ ــ

نىرەدلىسات ،ەگمىزرەم،پىرەگيـ اقپوتـ
لىۋا،پىنىلوبء پىسۇتءـاعراتقاتسىق-ــ ـ
-1950.ىتتەتسىرونىسامروفەررەج
-نىرۇباتحيرات،پاتسابناتسىقـىلىج
ىدڭوس پىلوبـ ىگەدمەلوكنەگەمروكـ
رەج تازااڭاجىسىلاعزوقىسامروفەرـ
ناعلوب ىلىتاس،ىتقىلىشسابەدرەلرىڭوـ
.ىدلىتەتسىروپىلوبءەگڭەزەكەدرۇت

-لىۋا،نىيەكنانىسامروفەررەج
ڭىدراتقاتسىق تەبــــ ىسەنيەب-ــ ــــ
ىدراڭاج ـنىڭوسڭىدلىج-1952.ـ
تەكەلمەم،اد اشنىيوبــ ارانىشىءــ زاـ
،نەنىرەلرىڭوتلۇ يادنوســـ قا-ـ
ناۋيات نەنىسەكلوـ ڭىلاقـاقسابـ اڭاجـ
ـروفەررەجڭىدرەلرىڭوناعلوبتازا
ـمەم.ىدلادنىرو،نەنىزىگەن،ىسام
تەكەل ماتساناننويلليم300ـاشنىيوبـ
ىرەج ىرەج،قوجـ ەنوك(رادناقيدزاـ
رادناقيدـىگەدرەلرىڭوتازا )ىدلىتماقـ

نويلليم700 ىعادنىساماشۋمـ رەجــ ـ

نەم راۋرىقــ لارۇقسىرىدنوءــ -ــ
ىعنىرۇب،پىلوبەينىگەتانىراتقىدباج
لىج نىياسـ نويلليم30ەنىرەلەيرەجـ
اننوت قىتساــ نىتارىسپاتـ رەجرىۋاـــ ـ
.ىدلىتۇقنانىسىقا

رەج ىسامروفەرــ نانناعلادنىروــــ ــ
،نىيەك رەجـ قىدلادوەفىباتىرەلەيـ
ۋاناق نىتەزىگرۇجــ رەجــ ىگىشنەمـ ــ
نىمىزۇتء ـلادوەفڭىنوگڭۇج،پىيوجـ
ڭىنىمىزۇتءقىد ـىليەگەبۇتـانىرىماتــ
،پىۋاشـاتلاب ـنوقاتسىق-لىۋاـ
شىگرىد ڭىنىرەتشۇكـ ،نىۋلوبتازاـ ـ
ـىگىلىدنەسلەبسىرىدنوءڭىدرادناقيد
ـىعىلىشاۋراشلىۋا،نىۋالىراعوجڭىن
نىۋمادنەمىۋلەكانىپلاقلەدەجڭىن
ىدلەكالا لۇب.ـ ىگرەبناننامازۋاياتـ
ڭىنىقلاحـوگڭۇج ـىسراقـەگمزيلادوەفـ
ۋرۇت ڭىنىسەرۇكـ يحيراتــ ـىسىڭەجـ
.ىدالاناس

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

ۋرىدلاقنەنىشۇكنىمىزۇتءرەجقىدلادوەف

ىتشانىنەكلەجرىموءنەپكىلىشنەپسىيۇس

ـنىلىۋاڭايشڭۇدىعىشالاقڭيشايجىسەكلوڭايجىجىلىج-1950لۇب
رادناقيدــىعاد رەجــ ىسامروفەرــ نەپسىڭەجــــ نانناعلادنىروــــ ناقيد،نىيەكــ ـــ
.ەدۋروكنىگىلاۋكرەجناعلاپىرىسپاتەگرىبنەمرالىعادنىسابتوناۋگياسۋاگ
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)4(ىرەدنىيۇتسىنىروكتاحاياسڭىنىسالاقكەشەۋاشتاحاياساعياتاعابرات

ـىسالاقكەشەۋاش:ىساشقابنەمە
ـاراشقاب،اتقىتقىشاقرتەموليك19نان
،ۋم400ىمەلوكرەجىپلاجڭىنىنوي
،لات،شاعاراق،نەمەقىدزاجاداشقاب
املا،انالود،كىرواراقىياباج،ىكڭەيۇ
،رابىرۇتءشاعاـەشەننوـىلراتاق
ـىتلۇەبىس،ەسەرىسا،مەكروكىساترو
ڭىن ،ناعزىعرىتوـىسابتوـىعرىيابـ ـ

نادلىج200 ماتساـ اقحيراتـ 88ـەيــ
قىدزاجۋزۇتءياتقوەدمىلۋازءپۇتء
نەمە پىلاـەنيەبـ نىساياسيەدزەبمۇكـ
.رۇتپىسالاتيوبنەمناپسا،پىياج

رىزاق كەشەۋاشـ ادنىسالاقـ ـەبىسـ

نانىتلۇ ماتسانەد500ــ ،ىسابتوـ ــ
نان2000 رالو،رابىناسناجماتساـ

ادياتاعابرات ڭىتــ ىناراكەش،پىرەگيـ ــ
ڭىنىنىسوقـەبىسـىشۋاعروق ،رادراسـ ـ
ڭىنىرادزابراس ادنىتلۇەبىس.ىراتقاپرۇـ
راسياق سامىعزىم،ادـ قىتتلۇـ -زەنىمـ
اقسىتاب،قىلۇق اساڭىدۋرادۋاسىنوقــ
ىدزىڭام تەينەدام،يحيراتـ ىراتساــ ـ
ىرەبناتتىقاۋماتسانادلىج200،راب
ىناراكەش،ۋاعروقىناراكەشىقلاحەبىس
ۋرىدنەدلۇگ ادنىلوجـ سەپشوـ سەلۇـ ـ
ەشەگزو،پىسوق ەككىلەشكەرەــــ ـەيــ
سىنوقـاقسىتاب نەمىتەينەدامۋرادۋاـ

ڭىت ىناراكەش،پىرەگيــ ۋاعروقــــــ ــ
.ناعرىتساتپىلاقنىتەينەدام

رۇعاد ڭىنىتلۇـ اناس-تلاسقىتتلۇـ
ىساشقاب تلاسقىتتلۇڭىنىتلۇرۇعاد:ــ
ـلىرۇقىلىج-1998ىساشقاباناس-
نەگەلەي،ناع رەجــ ،ۋم3ـىمەلوكـ
ىعنىرۇب رالاۋراش«ـىتاــ .»ـىساشقابـ
رۇعادـەنىشىـاشقاب ىناراكەشڭىنىتلۇـ
،ناتقىدناعلىتانروىشىكترەكسەۋاعروق
نىيەك قىلاحقىدلىۋاـــ ىياتلىرۇقــ ـــ
ڭىنىرەدلىكاۋ رىكىپـ ـاشنىيوبـىبالات-ـ
اشقاب شىكترەكسە«ـىتاــ »ـىساشقابـ
.نەگلىترەگزوپەد

،ىياراساناس-تلاسەنىشىـاشقاب
انحاس،قىدلاماس،نىسۇمء،شىكترەكسە
-تلاس.ناعلىتانرورالىعلىرۇقـىلراتاق
100انىلازەمروك4ىعادنىياراسـاناس
ماتسانەد مىيۇبـ .ناعلىيوقـەگەمروكـ
تاحاياس نىبىساكــ ،پىتىمادـ ـىلىگيا«ـ
تاحاياس نىنەكەمــ ىدۋرۇق»ـ ەدزوكـ ـ
ناعاتسۇ رۇعادـىلىشاـ قىتتلۇـ ىلىۋاـ
ىدرادنامام،پىتەزىگەنىناشقابـىسو
سىنىسۇ ناداتياق،پىتەـــ ابوجـــ -ــ
راپسوج اشقاب،پاساجـ نىتاــ رۇعاد«ـ ـ
»ىساشقاباناسـتلاسقىتتلۇڭىنىتلۇ
.ناعرىدناتقارۇتپەد

كىلىگي ،ۋراباسادنامااعراتتراقـىعادنىنروـ
تەمزىق ڭىنىتەرتاـ نەنىرەلەشۇمـ لاحـ ،ۋارۇسـ
ىتساراق ىعاتقامۋاــ نەمرالالابــ ـەشلۇكياـەگرىبـ
...ۋاساج

ناتقىۋج ىرەبـ ىعادزىمىعامياـ ىسياقراءــــ ــ
الاق،نادۋا ىلرۇتءراءــ نەمامروفـــ ۋيچڭۇجـــ ـ
نىسەكەرەم ۋيوق،پىتەتسىرونىلىميقۋلاـىسراقـ
تەينەدام نىيارـ اۋحڭۇج،پىرىتساتپىلاقـ ڭىنىتلۇـ
راء،ناتساملاقاناعپەلىگيانىتەينەدامىلرۇتسادء
ڭىنىساراقۇبتلۇ ۋسىيۇـ نىتاۋقـ ،پىتالىراعوجـ
قىدلىشناتو نىرەتكىلىشنەپسىيۇســ ،ىدرىتتراــ ـ
نەمىنوس اڭاج،ەگرىبـ ڭىنىعىدناعلىرۇقـوگڭۇجــ
.ىدنىسۇۋتراتانىعىدلىج70

ىراباحقانيجڭىدزىمىتەزاگ

ىدرىتسىعوتنىرەدمىزەس،پىسوقسابەدنىسەكەرەمۋيچڭۇج

قىلالاقۋحيشـىنۇك-7ڭىديا-9□ موكتراپـ تراقـ رالرداكـ ڭىنىسەمەكەمـ ناۋينانـ ،ۋاساجكىلىدمىيت،ۋسىعۇ«نىتارۇتادنىعامۋاكىتتەمۋەلاىلوجقىلاح-ايمراىسامراقسابىلامءـ
.ىدلاىسراقنىسەكەرەمۋيچڭۇجنەملىساتەشەگزو،پىرىدنىزەسنىرەساڭىتتەينەدامىلرۇتسادء،پاساجەشلۇكيا،پىرىتسادمىيۇىدرالالابىعاتقامۋاىتساراقىتەرتاتەمزىق»ۋرىتسىعوت

كەشەۋاشـىنۇك-8ڭىديا-9□ ىرەلرەكتەمزىقڭىنىسەمەكەمىسىلىرۇقلىۋا-الاقەناجيۇءنىعرۇتقىلالاقـ
ڭۇگرا ڭىنىعىشالاقـ ۋساراقـ لاحنەنىرەلەشۇمڭىنىتەرتاتەمزىقنىتارۇتاتقاتسىق6ىدنىسىعاتسىقياقام،ىعاتسىقـ
.ىدنىسۇنىرادمىيۇبۋارۇسلاح،پىزىكتەجمەلاسكىلەكەرەماعرالو،پارۇس

انىنروكىلىگيىرەلىتكىرەڭىنىماعوقرەلىتكىرەۋنەريۇنانڭىفيەلىعادنىنادۋاناۋاسىنۇك-8ڭىديا-9□
راتتراق،پىراب نەمــ ڭىدرالالابـ نىشاشـ زىسىقاـ سىمەج،ەشلۇكياىراءىدلاـ يامقىتقىزاەناجتۇسء،كەديج-ــ
.ىدنىسۇرادمىيۇبقىتسىمرۇتىتقايس

ىدزىكتونىلىميقۋلاىسراقنىسەكەرەمۋيچڭۇجالاق،نادۋاىسياقراءىعادزىمىعاميا__
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