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حيرات ىتقاشالوبــ راپاس،ىدارىدنالرۇنــــ ـــ
ڭىنىلوج ەگرىۋاداڭاج.ىدياملوبىزەكراتقاياـ
يەدنىپكە ڭىدزىبءادۋناتتااعراپاساڭاج،ەدۋتوـ
ەگزىمىۋسلىيەمقوتـەتسا ەگزىمىزو،ىدياملوبــ ـــ
.كەرەكزىمىۋنەسزىسكەش

ڭىنوگڭۇج« ڭىتتازماداـىسىگەشەكـ حيراتـ ـ
ڭىنوگڭۇج،ىدلىزاجـانىعاراپ درايلليمىنىگۇبــ
،ىڭەترەڭىنوگڭۇج،ادۋلىتاراجنەمىلوقڭىتقىلاح
زوسء مىلرۇعانا،قوجــ مەكروكــــ ىدالوبــ .»ـ
اۋحڭۇج قىلاحـ ڭىنىعىدناعلىرۇقىساكيلبۋپسەرـ
يجۋشساب،ادنىسىلانيجۋاتقىتتۇقنىعىدلىج70
قاقساڭيپنيجيش يحيراتـ ڭەرەت،نەمرازانـ ــ
يحيرات زوكـ نەماياـ ڭىنوگڭۇجـ ـەنىسىگەشەكـ
الىرىياق ،ىدرەگينىنىگۇبڭىنوگڭۇج،ىداراقـ
ڭىنوگڭۇج زوكـەنىڭەترەـ ىدرەبىجـ ناعلىعاق.ـ
ناباراب ۋرىدلىمۇجاققىروجلۇب،ادۋازۋقـاعراپاسـ
يەدنىپكە؛ىعىريۇب ،ىدلىرەتوكنەكلەج،پىسەـ
لۇب ڭىدۋەلىرەگلىــاعلاــ ۋلانيجــ ىعىريۇبـ .ــ
ىدمىتەسەك ،رەگىجقاقسا،تارۇمىلۇ،زوسءـ
ساب ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ ىدزىڭامـ ىزوسءـ
زۇجء ۋنەدلۇگنىرادنالۇاۋحڭۇجناعادنويلليمـ
ادنىراپاس زىسكىدزۇـ نەپكىلرەـ ـاعۋلىتمۇـاعلاـ
.ىدرىدنەلرەگىج

ادلىج70 نەپقىلىلاپاجــ قىلىشاۋراشــــــ ــــ
،قىدرۇق ادلىج70ــ ىدراتقىدنىيقـ ،پىڭەجــ ــ
نەپقىلىلرىجاق ،كىدەلىرەگلىــ ادلىج70ـ مىعىمـ ـ
نەپقىدنىياد ىدرەتسىـــ ىتتاسءــ قىدرىدنىتــ .ـ

نەدىشنىرىب نەدىشنىكە،يەدەكـ يادۋلوبقاــ ـ
رىبء قارىپاجـ كىتسينۋمموكوگڭۇج،ادزاعاققاـ
زۇجءـىسايتراپ ڭە،پاتسابىتقىلاحناعادنويلليمـ
،نىگۇب.ىدلاسىتسىنىروكىتكىروكڭە،اڭاج
رىبء درايلليمـ ـوگڭۇجقىۋجـاعنويلليم400ـ
ىگەرىكوك،پادنىقساتىتارياق-رەگىجڭىنىقلاح
قاقسا ڭىم600نويلليم9،ىدلوتـەگمىزەسـ
ىشراش نەدرتەموليكــ ماتساـ ڭىنناتوـ قاتيابـ ـ
ادنىسالاد كىلىشرىتـ مەتكوك،پالۋاقـىسىنىتـ ــ
ىبەل ،ىتسەـــ ەشەن5000ـ ىعلىجــ اۋحڭۇجــ ـ
رۇنـىتەينەكرو نەمىسالىعۇش-ـ زوكـ ،ادۋتراتـ
ىعىلىدمىترات ەككىلىگڭامــــ وگڭۇج،ادۋسالۇـــ ــ
كىتسينۋمموك ڭىنىسايتراپــ ىعىلىشسابـــ نەمـــ ـ
ياتسامىعزىمىمىزۇتءكىتسيلايستوسڭىدزىمىلە
ەككىدڭەشرىمو،كىرەب وگڭۇج،ىلوتــ ـىقلاحــ
ىعاشالوب،ىلۇىگەشەلەكڭىنىتلۇاۋحڭۇجنەم
ڭىنىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇجحيرات.ىلرۇن
ڭىنىقلاحـوگڭۇجـەناج اعۋتاريقىنەينۇدەنوكـ
اڭاج،سەمەـاناع رەبەشادـاعۋرۇقـىنەينۇدــ
.ىدەدلەلادناشاقەدلانىگىدنەكە

وگڭۇج،ادناعلاـەكتەبـىتقاشالوب ،ڭىنىقلاحـ
زوسء ىمىراق،قوجـ ،وگڭۇج!ىدەتەجلاتپاقــ
!ىدالايەتسى،قوجزوسء

،ادناعاراقالىرىياقانىحيراتڭىنوگڭۇجـاڭاج
ڭىدزىبء زىمىمىزەسـ ؛ىديادنىقساتـ رىۋادءـاڭاجـ
انىراپاس ڭىدزىبء،ادناعناتتاـــ زىمىگەرىكوكـــ ــ
زۇجءىزۇجءەينۇدىگنىگۇب.ىدالوتـەگمىنەس

ادلىج ناعاملوبـ ىدرەتسىرەگزوـىلۇـ ناتسابـ ـ
اۋحڭۇج،ەدۋرىشەك ڭىنىتلۇــ نىۋنەدلۇگـىلۇـ
ەگەزۇج ۋرىساـــ ىشۋشەشــ ەدڭەزەكـــ رۇتـ .ـ

ىلىج-2020 ياپپاجــ كەلەگڭودــ ـىتتەلۋادــ
ماعوق ،ۋتانروــ كىتسيلايستوسـىلىج-2035ـ ـ
ىدۋرىدنادنامازىسو نەنىزىگەنــــ ەگەزۇجــــ ـــ
ىسو،ۋرىسا ڭىدرىساعــ ەدنىنەشـاتروـ ،يابـ
،ىتتەينەكرو،ىلايتاركومەد،ىتتەرىدۇق ،ىدمىساراجـ
ىتكىروك كىتسيلايستوســـ ناعنادنامازىسوــــ ـــ
ڭىنوگڭۇج،ۋرۇقلەـىتتەرىدۇق ىگەتكەشەلەكـ

ىدنىبياەنيەبىراپسوجىلۇـىعلىجـەشەن30
مەكروكاد مەساـ يەتتەرۋسـ ڭىدزىبءـ پىزىسـ
ىدزىمىۋعىش ەدۋتۇكـ زىبء،نىگۇب.ـ يادناقراءــ
يحيرات نەمڭەزەكـ اۋحڭۇج،ادناعرىتسىلاســ ـــ
ڭىنىتلۇ نىۋنەدلۇگــىلۇـــ ەگەزۇجــ ۋرىساــ ـ
مىلرۇعاناـانىساناسىن يادنىقاجـ ىسو،كىتسۇتـ ـ
،لىماكزىمىمىنەسـاعۋرىساـەگەزۇجـىناناسىن
رىجاق زىمىتەلىباق-ــ ،ىدەتەجەدــ اۋحڭۇجــ ـ
ڭىنىتلۇ ىۋنەدلۇگــىلۇـــ ىدنىســ وگڭۇجـ ــ
زوسء،ىنامرا ەگەزۇج،قوجـــ زوسء،ىداساــ ــ
.زىمالاارىساەگەزۇج،قوج

رالۋات راقساــ نەمىڭىشـ زىڭەت،ىتتابياـــ ــــ
نەگەتشەكرو ىزۇجءەينۇد.ىدنىبيانەمىنىقلوتـ
انىحيرات زوكـــ ،كەسرەبىجـ يادناقراءـ رىبءـ ـ
رىبء،ڭىتتەكەلمەم ڭىتتلۇـــ يەدلەگۇتىۋمادـ ـ
اشاشرىماءەگنۇك-يا«.نەگەمرەبالوبىتتاسء
زىمالا قاقسانىتيەد»نىزۇجءكوكـاعۋتراڭاجـ

وگڭۇج،نەممىزەس ؛ىدرەتوكـەسڭەــــ ناج«ـ ـ
نەپقىلرايق وگڭۇج،نەمنىرا»نىتاباتلوجاڭاجـ
؛ىدىياب »يادنىتارىدلاقزىءەگرىمەت،ابڭاتاقسات«ـ
سەرۇك زىبء،ادنىسىرابـ ەگۋنەتتەرىدۇقنادۋيابـ
ىدۋاتقىراشـىلۇـىگنىيەد سىعا.قىدلاىسراقـ
مىلرۇعانا ۋاساـــ مىلرۇعانا،ناقتراتـ ـاعڭاقياقــــ
نەگلەك ەككىدزەيۇكيوبىگڭامڭىدزىبءلىگزەمـ
اعلانەپكىلرەەناجنەمەنيەبيناحۋرنىتيابنىلاس
اڭاجنەگەتپوك،نەمىيۇكسەرۇكنىتيەلىرەگلى
يحيرات ىدرەتسەرۇكىلۇـەيـەگرەتكىلەشكەرەـ
زىسكىدزۇ اڭاج،پىزىگرۇجـ ـىعاتقىروجقازۇــ
ىدزاس،ۋاتـىلراق ،پىرىدنۇسيوبىدرالالادــ ـ
نانڭارياقىلرەتاق،نىقلوتۋاساىعادراپاسـاڭاج
.ىدەتەتەجاقىتپىتءىدزىمىۋتوءپىسا

نانڭىت پىنالياســ لا،ىتقىشـاعلوجـىعاتـ ـ
.زىمياتتااتياقنانىسابنەمماداقىدنىشرانىگۇب
مزيلايستوسـاشوگڭۇج ،ىتتوءـەگرىۋادـاڭاجـ
اۋحڭۇج ىعاتحيراتـىتلۇـ ىسقاجڭەـــ ۋمادــ
نىڭەزەك نويلليم9.ىدلاـىسراقـ ڭىم600ـ
نەدرتەموليكـىشراش ادالادقاتياب-ڭەكماتساـ
،پىرۇت اۋحڭۇجــ ڭىنىتلۇــ ىسەرۇكقازۇــ ــ
ادنىسىراب ناعنالادروقـــ تەينەدامـــ نىرانءـــ ــ
رىبء،ناعادلىباق قىۋجاعنويلليم400درايلليمــ
وگڭۇج ڭىنىقلاحــ مىعىمــ شۇكــ ـەيـانىتاۋق-ـ
ڭىدزىبء زىسكەشەدزىمىۋرۇجنەبزىمىلوجزوءـ
كىرەبىدنۇمزاميابزىسكەش،رابانحاسڭەك
يحيرات زىگەنــ زىسكەش،رابـــ ـاعلاـىتتاۋقــــ

ۋساب قىلىدناباتـ رابـــ تەمەرەك.ـ نەدۋەتسىــ ـ
.ىدەلەكنەدۋەتسىەدمزيلايستوس،ىدەلەك

اڭاج ڭىدرەلرەكسەرۇكرىۋادءــ ،ىرىۋادءــ
رىبراء ،ىرەگاۋكڭىدرىۋادءاڭاجيەدلەگۇتماداـ
،ىسىشۋتاراج ىسىشسىلىرۇقـــــ ىنابوج.ــــــ ــــ
نىيەدـانىڭوس ىدرەتسى،زىمارىدنىتـ نەنىرىبــ ـ
ڭوس نىرىبءـ زىبء،زىميەتسىـ مىلرۇعانااداڭاجــ
زوسء،ىدرەتتەمەرەكـىلۇ نىتاتاراج،قوجـــ ــ
.زىمالوب

تاسقامـىگلەۋا ،ىديادموسـىتسىءـىلۇـ
شىروب ەككەشەلەكــ ىدياتسابـــــ وگڭۇج.ـــ ــ
كىتسينۋمموك ىسايتراپــــ نەمـــــ وگڭۇجــ ـــ
ەتسەىتشىروب،ياپتىمۇىتتاسقامىگلەۋاىقلاح
كىرەب اعىعنىرۇب،پاتقاسـ ،رەگارۇمــ ـەگىگنىيەكـ
رەگاديۇب ڭىدرالىعڭىدلا،پىلوبـ ،پىسابنىزىءــ
لوجـاققاشالوب »قىدلىج100سوق«،پىشاـ
سەرۇك نىساناسىنــ ەكتەبــــ اۋحڭۇج،پىلاــ ــ
نىنامراوگڭۇجىدنىسىۋنەدلۇگىلۇڭىنىتلۇ
،پىسەرۇكنەپقىدلىتابادنىلوجۋرىساـەگەزۇج
نەپكىلرە اسابــاعلاــــ وگڭۇج،ىدەرەبـــ ـــــ
ىقلاح نەمــ اۋحڭۇجـ ڭىنىتلۇـ نىنامراـىلۇـ ـ
ناعالاقرا ەمەكـــ ىدرەتتەگوبــ پىزۇبـــ نىقلوتـ ــ
،پىراج رۇنـ ىلالىعۇش-ـ اعاعاجــ نەپسىڭەجــ ـ
!ىدەرەباترات

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

ىدالوبمەكروكمىلرۇعانا،قوجزوسء،ىڭەترەڭىنوگڭۇج
ىلارۋتۋرىدنەلىتكەياد،ۋنەريۇنىزوسءىدزىڭامنەگەليوسادنىسىلانيجۋاتقىتتۇقنىعىدلىج70ڭىنىعىدناعلىرۇقىساكيلبۋپسەرقىلاحاۋحڭۇجڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب__

ىسىشۋلوشڭىنىتەزاگقىلاح

سەرۇك شۇكنامرا،ىديەلەتەجەكسىىلۇـ
ىدارىتسىيۇ ساب.ــــ ڭىنڭيپنيجيشيجۋشــ ــ
اۋحڭۇج قىلاحـ ڭىنىعىدناعلىرۇقىساكيلبۋپسەرـ
نىعىدلىج70 ۋاتقىتتۇقــ ادنىسىلانيجـ نەگەليوسـ ـ
ىدزىڭام ىزوسءـــ ىعادزىمىنويارــ تلۇراءــــ
ىرالرداك نەمـ اراقۇبـ ادنىساراـ ۋزىقـ سىڭاـ ـ
ىداعزوق كىلىشپوك.ــ ىدرالانىمــ ىدرىدلىبءـ :ـ
كىرەبەتسەىتشىروب،ياپتىمۇىتتاسقامـىگلەۋا
يش،پاتقاس نەكتەـىقتيۇـىتسادلوجڭيپنيجــ ـ
ايتراپ قىلاتروــ ڭىنىتەتيموكــ ەنىگەرىڭوتــ زىعىتــ ــ
،پەلىرەگلىاناتتارياق،پىساتسۇلوق،پىساتقامىتنى
اناتتارياقنىشۇءۋشاىتقاشالوبمەكروكمىلرۇعانا
.كەرەكزىمىۋزىگرۇجسەرۇك
زىميەلىتتىقاباعناتو،زىماناتقامنىشۇءناتو
تەكەلمەمـىكتەرـىسو لىگڭىش،ەدنىسەكەرەمـ

ياعوتىعڭاراقـىعىشالاقلاراـىنادۋا ـىعادنىعاتسىقـ

سەب ،پىلاتقىشيامىلرۇعاناۋتلىزىقىدزىدلۇجـ
نىعاش اۋراشـ نامىداشـىسالۋاـ قىتتاش،ەگنۇـ
قاتسىق،پىلوتـەگىكلۇك اۋحڭۇجىرادنىعرۇتــ
قىلاح ىساكيلبۋپسەرــ ڭىنىعىدناعلىرۇقــ 70ــ
نىعىدلىج ۋاتقىتتۇقــ ڭىنىسىلانيجــ نىتاناتلاســ ـ
قىتپوت يادنوس،ىدروكـــ سىمەجقا-ــــ -ــ
نەمرەتسىنوكوك،نەمرەتكەديج ىۋتتەكەلمەمــ
رەتكەنروـىتقايس پىلاسـ ناتوـ نەگەدـاعاناـ
.ىدرىدلىبءنىرەتكەلىتىتسالىقىڭەرەت

ناققىشىتااعنادۋانىرۇبقاتسىقڭىدزىبء«
يەدەك ۋەشەم،قاتسىقـ قاتسىقــ لا،نىتالوبـ ـ
رىزاق ڭىدزىمىعاتسىقــ ەدنىتەبلەكــــ نەكلۇـــ ـ
سىرەگزو ىسىرىكڭىنىرادنىعرۇتقاتسىق،پىلىۋتـ
،ىدنەلەسە ڭىنايتراپــ ىدنەمراپــ ىعىلىشسابــ ــ
ىدزىبء نەتكىليەدەكـ ڭىتتەكەلمەم،ىتتلىراــ ــ
لەدەج ڭىدزىبءىۋمادـ ناعرابىدزىمىسىمرۇتـ

نىياس ىتتراسقاجــ نەگەد-،»ــ ياعوتىعڭاراقـ ــ
كەبپىياعۇشىيجۋشڭىنىساكيەچايـايتراپـىعاتسىق
ڭىدياكۇ شىناتقامـ نەنىنىرۋەمە-زوسءىمىزەسـ
.ىدرۇتپىنىلىبءنىقيا

يادناقشە« شۇكــ وگڭۇجــ ىقلاحــ نەمــ ـ
اۋحڭۇج الوبتەگوبانىماداقۋساباعلاڭىنىتلۇـ
ىدياملا ساب.»ـ ىزوسءڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ
ىگىتسەتكىرەسىتكەشىبوتۋسوقىجراقـىكيەم
ڭىنىموكتراپ نىچــىيجۋشـــــ ىدڭايجــ ـاشقىرياـ
ىبوتىكيەم:ىدەديالىبلو.ىدرىدنەلرەگىج
نەدەنەكشىك نەدزىسلا،پىياعلۇــ ،پىيەشۇكــ ـ
نانڭايجنيش ڭەكــ قىلاراقىلاحـ ماداقـاعانحاسـ ـ
ڭىتكىتسەتكىرەس،ىداتسات ڭىنوگڭۇجىۋمادــ ـ
قىلاكيمونوكە ڭىنىگىدڭەشرىموـــــ ترىۋاقــــ ـ
ڭىنىۋترا ىدالاناســىساۋكــ ساب«.ـــ يجۋشـ
زىبء،يادناقتيا ،پىرىدنەتتەۋەلايابنىتىدزىمىزوءـ

نىنامرانىروپىساك،پىزىگرۇجسەرۇكـانىشلۇق
وگڭۇج نەمىنامراــ ڭىدزىمىناتو،پىرىتسىعوتـ ــ
مىلرۇعانا مەكروكـــ انىعاشالوبــ رۇنــ زىمىۋەتسۇـ ــ
.»كەرەك

نىعاشـەنوك لىساج،پىلەسوتلوجاتقامۋاـ
ۋەدلەب ىجمىرۇء،پىلاساجـ ۋوگوميۇشـىسالاقــ
ناشيەبىتەتيموكۋراقسابنىعامۋاڭافيچىنويار
كىتتەمۋەلا سىمرۇتڭىدرادنىعرۇتـىعادنىعامۋاـ
.ىدراڭاجتىشىساترو

كىتتەمۋەلا اتقامۋاــــ لىجقازۇـــ تەمزىقـ ــ
ىيجۋشڭىنىموكتراپقامۋاكىتتەمۋەلانەگەتسى
يۇي ڭافڭافـ كىتتەمۋەلاـ قامۋاـ نەمىرادنىعرۇتـ
،پىروكنىمىلىتاراتەكىتڭىنىسىلانيجۋاتقىتتۇقـەگرىب
زىسكەش ىدنەلرەساــ شىناتقامـەناجـ ىدنىزەسـ :ـ
ساب« رىبء،يادناقتياڭيپنيجيشيجۋشـــ رىۋادءــــ
ڭىنىرادمادا ناتءـەنىزوـ ىدالوبـىگىلرەكپاۋاجـ .ـ

ڭىدزىبء زىمىگىلرەكپاۋاجـ ڭىنىتاسـىگزىگەن—ـ ـ
،نىمىزەسسىباتڭىناراقۇب،پەدمەكەبنىزىگەن
تىقاب كىدزىسپىۋاح،نىمىزەسـ زىسكىدزۇنىمىزەسـ
راعوج ڭىدزىمىناتو.ۋتالىـ مىلرۇعاناـ نىۋلوباشاماتـ
.»زىميەلىت

تۇقيەب« رىبۇق،پىشوكــەگيۇـــ نىۋســـــ
ۋقو،ۋەدمە،كىتشى ناعرابكىلرەكتەنيەز،ۋتراعا-ـ
نىياس زىساماتماقــ زىبء،ىدلىتەــ ڭىناراقۇبــ ـ
يشقا.»ەدۋسۇتالوبىلياجنىياسناعرابىسىمرۇت
ىدلىسانءـىنادۋا مىقۇتـ يشۋگناشيۇيـىسامرەفـ ـ
ىسەشۇمايتراپتراقىعاتساج84ىعادنىعاتسىق
نامرۇقيشيبيبء ،ىدنەلرەساـاشقىرياـ ىدزىبء«ـ
ىسقاج ەگرەدنۇكــ نەگزىكتەجــ ڭىنايتراپـــ ـــ
زىبء،ىعىلىشساب ،زىماتياسىعلااعناتوـىلۇــ
.»زىماتياسىعلاانىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇج

)ەتتەب-3ىساعلاج(

قىياتاراجەگرىبىتسىمرۇتاشامات،پەلىرەگلىاناتتارياق،پىساتسۇلوق
ىداعزوقسىڭاۋزىقادزىمىنويارىزوسءىدزىڭامنەگەليوسادنىسىلانيجۋاتقىتتۇقنىعىدلىج70ڭىنىعىدناعلىرۇقىساكيلبۋپسەرقىلاحاۋحڭۇجڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب__

ىنۇك-5ڭىديا-10□ ياتتاحاياسـەنىلەكتوـىتقابــ ـ
نەگلەك رالىشتاحاياســ نىيءــ راتاق،پىسەرىتـ ـىتەرـــ
.ادۋعىشانىزۋبوتۆاتاحاياسىتتاباقسوقاشنىيوب

ەدنىزەكىسىلامەدىسەكەرەمتەكەلمەم
ىدنادناجىتاحاياسڭىنىلەكتواراكەش

تەكەلمەم كەشەۋاش،ەدنىلىگزەمـىسەكەرەمـ ىسالاقــ
ياتاعابرات تەينەدامـ نانىڭالاـ ىگنىيەدـەنىلەكتوـىتقابـ
تاحاياس ادنىساينەلـ ىدراقتاىدۋرىتوزىسىقاـاعزۋبوتۆاـ
زەيوپىراء نەنىتەكەبـ كىتتەمۋەلانىيەدەنىلەكتوـىتقابـ
زۋبوتۆا الاق،پىرىتسالانروـ اداعزۋبوتۆالۇبىرادنىعرۇتــ
.ىدرىتوزىسىقا

ەكەرەم،ادناعاراقـاعۋسىعۇ ەدنىزەكــ ىتقابىنۇكراءـ
نەمـىلەكتو كەبىجـ انىعىشالاقرالراۋاتتەينەدامىلوجـ
اعۋالاشامات،اعۋاتتاحاياس ەناجــــــــ پىتاستازــ ـاعۋلاــ
.نەكتەجاعمادا1300نەماماشىناسڭىدرادناعراب

يەمۋايجيادزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس
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ىتكىلىكە ،پالامياجـــــ ـــ
تاحنۇء ەگزىمەشكەتـــ ــــــــــــ
!زىڭىلىسوق

راباحىدزىڭام

زىمىشلىتء ناپـ نيچنايـ .ىديالراباحـ
ىنۇك-6ڭىديا-10 كىلىشمىكاـــ ــــ
ىكتەر-15ىعلىج-2019ـىسەمەكەم
رەليلاۋ تەمزىقـ نىسىلىجامءــ .ـىتشاــ
سىلىجامء زىسپىۋاحــــــ سىرىدنوءــــ
نەتكىليەدەك،ۋزىگرۇج لاماقنادۋتلىراـ
نادۋناتسال(ۋاعروقىناتروناعاشروق،ۋلا
ۋناتقاس ەناجــ ۋلاسـەگنوجـىنوــ ،)ـ
ىگەتكەزەك قىلاكيمونوكەـــ مىلانياــــ ــ
ىگەدنىنوجرەتتەمزىقـىتقايسـىيادعاج
ـماداقىسەلەكىراءىدادڭىتىتتەمىلام
.ىداساجۋرىتسالانروەگرەتتەمزىقىعاد

قىتقاميا ڭىنموكتراپــ راسابنىروــ ــ
كىلىشمىكا،ىيجۋش ىيلاۋڭىنىسەمەكەمـ
تايقۇم تەبماحۇمراجــ ەنيەبــ ناركەــ

.ىدراقسابنىسىلىجامء
سىلىجامء :ىتتەسروكپاتاىدرالانىمـ
ىسياقراء ىسياقراء،ڭىنالاق،نادۋاــ ــــ
پىساك ڭىنالاسـ ىگىدزىسپىۋاحسىرىدنوءـ
،پىرەسكەتياپپاجنىراتقىلىقلوـىعادنىعاج
ەكتەب رىۋا،ياماراقــ اراشــ ،پەلىگلەبـ ـ
ىدرەلرەتاقـىكسەموك ادنابات،پاتسالاـ
ادنابات،پىرەسكەت ،پىتەزۇتــــــــ ــــ
نەگلىب ادنامازـــ ىلرۇتء،پىتەزۇتــ ــــ
نىرالروتكافقىدزىسقىنرو،كىدزىسپىۋاح
.كەرەكۋاتسالالىتابەدنىيۇكنەكرو

:ىدەتپىراداسابىدرالانىمسىلىجامء
ىسياقراء ىسياقراء،الاق،نادۋاــــ ــــــ
ۋارات ىتسادلوجڭيپنيجيشــ ـىقتيۇــ
نەكتە ايتراپـ قىلاتروــ ڭىنىتەتيموكـ ـ

نىرالۋرىتسالانرو،نىرەدمىشەش زاقــ -ـ
ادنىپلاق ياپتىجلۇبــ ،پىرىدناتقانايتــ ــ
نەتكىليەدەك لاماقنادۋتلىراـ نىتەمزىقۋلاـ
ىتقىلىعڭىت نەتكىليەدەك،پىتەلىرەگلىــ ــ
ەنىسىڭەجڭىنىساقياشۋلالاماقنادۋتلىرا
ەدنىزەكرەد كىدلىپەكـەگۋتەجـ ۋتەـ
كەرەك ڭىنڭيپنيجيش.ـ قىلايگولوكەـ ـ
تەينەكرو نىسايەديـــ يەلىرەكشىـــ ـــ
ڭىناكيمونوكە،پىرىدنەلىتكەياد ىۋمادــ
قارىۋاياب اداسلوبــ قىلايگولوكە،ىليەمـ ــ
ىدياملوباعۋلاشاققىدنابرۇقەتساـىناترو
نىمىناتسۇ كىرەبـ ۋعاقەگەش،پىتانروـ
نەمىحۋر ىنوەناجۋناتقاسنادۋناتسالـ
ەگنوج نادۋلاســ لاماقـ نىساقياشۋلاــ ـــ
،نەپقىلىدنابات نەپقىدلىتابـــ يادىعاديوـــ ـ

.كەرەكۋزىگرۇج
ىعادماداقىسەلەكڭىتقامياـەتسىلىجام
راتپالاتەدنىنوجىتەمزىققىلاكيمونوكە
اعاترو ىدلىيوقــ ىتقارۇت:ــ ـەككىلۇمــ
ۋسوقـىجراق ىعلىيب،ادنىعاجـ ىجراقــ
ۋسوق نىتەدنىمـ رەلەك،پىرەگيـىتقىمـ
ـراپسوجيادىعاديوىدرادناسىنـىعلىج
انىزاق؛ۋال قىلاس-ــ ىتقىلاس،ادنىعاجــ ــ
ىنىقا،پىتيازا ۋتەدنەموتــ نىتاساياسـ ـ
ياپتىجلۇب ىتقىلاس،پىرىدناتقانايتـــ ــــ
سىعىش،پىرىتترانىنىبەتۋرىسپات-ۋانيج
نىنىبەت سىعىش،پىرىتتراـ نىمىلىرۇقــ ـ
ەنەسلەب ۋەتتەرـــ ؛ۋرىدنالىلاپاسـەناجـ ـ
ڭىتپىساكرەنو ناقتراـ ،ادنىعاجـىنۇقـ ـ
زىراق ،پىرىتترانىنىبەتۋراتياقىناشقاـ

قاسۇ،نىعاش،اترو نىروپىساكــــ ڭىدرادـــ
ـاياسۋتەدنەموتىنىقا،پىتيازاـىتقىلاس
نىتاس ىقترىس؛ۋرىدناتقانايتيادىعاديوـ
ادۋاس تروپميـ ،ادنىعاجـىتروپسكەــ
ـمىنوقىلىشاۋراشلىۋاڭىنىلەكتوىتقاب
نەننەدەكنىرەد لەدەجــــ ۋزىكتوــ ــ
لىساج« ـمىسابقىتتاساياس»ىزىلادءـ
نانىعىد يادىعاديوـ ىتقاب،پىنالادياپـ ــ
اراكەش ڭىنىرازابادۋاسارازوءڭىنىراتقىلاحـ
نىپيت پىترەگزوـ ۋتىمادـ ىنىيۇتءقانىسـ
نەم ىتقابـ ڭىنىلەكتوــ ناداراكەشـــ ــ
تە،قىتسا نىرەلرۇتــ نىتەزىكتوـــ ـــ
نەگنەلىگلەب ناعناتقارۇتپىلوبلەكتوـ
نىعىدمىساب قىلوتـ راء،پىرىدنەلەلۋاسـ ـ
اعنىروپىساك نەدرىبــ اراشـ ـەگۋەلىگلەبـ

ىدنابات ،پىلوبـ ـوپىساكادۋاسىقترىسـ
ڭىنىرادنىر ادنىسىرابتاراجيتـسىرىدنوءـ
ناققىلوج ىراتقىلىشنىيقـ نىرەلەلەسامنەمـ
ىيانىش رەگادۋاس؛ۋشەشــ ،پىرىقاشــ ـ
ىجراق ۋزىگنەــ رەلەك،ادنىعاجـ ـىعلىجــ
رەگادۋاس ،پىرىقاشـــ ىجراقــ ۋزىگنەــ ـ
نىتەمزىق ـۋاس،پالراپسوجالانىدلاـ
نىراپسوجۋزىگنەىجراق،پىرىقاشرەگاد
،پاساجـەنەسلەب لادءنىسىلاتەبۋلالاماقـ
درالاراش،پىۋات ـسوجىرەگلىنۇكىـ
نەد،پالراپ .كەرەكۋرىتسالانروايوقـ

قاميا ،ڭايچيۇگەۋشنانىرالىشسابـ
ڭاي تەمامرۇن،يلا،ۋيلــ ،نۇدرۇنـــ ـ
ناي ڭين،ڭىفـ ڭىشڭۇدـ ناركەەنيەبـ
.ىتسانىتاقەنىسىلىجام

زىمىشلىتء يەمۋاجڭىزـــ ـىتكىرە،ــ
ىشلىتء ىديالراباحڭيتڭيتيلـــــ .ــــ
ەشەنرىب نەننۇكــ ساب،ىرەبـ يجۋشــ
ڭىنڭيپنيجيش اۋحڭۇجـــ قىلاحـــ ــــ
ىساكيلبۋپسەر ڭىنىعىدناعلىرۇقــ 70ــــ
نىعىدلىج ۋاتقىتتۇقــ ىعادنىسىلانيجـــ ــ
راءىعادنىنادۋاناۋاسىزوسءىدزىڭام
ىرالرداكتلۇ نەمـ اشنىرابـىناراقۇبـ
نىرەگىج،پىتنەرىبەت ىتتادنىقساتـــــ .ــ
تەمزىقىعادلانادزىۋارىبءكىلىشپوك
تەمزىق،ادنىسىراب ،ياملىجپاتادنىنروـ
اۋحڭۇج،پەتسىـانىشلۇق ىلۇڭىنىتلۇـ
ىۋنەدلۇگ ىدنىسـ وگڭۇجـ نىنامراــ ــ
ەگەزۇج اعۋرىساـــ شۇكــ نىراتتاۋق-ـ ـ
.ىدرىدلىبءنىراتقىدنىتيانرا

ڭىتپەتكەماترو-4قىدنادۋاناۋاس
ىسىشۋتىقو ڭايجــــ ڭايجـ زىسكەشـ ــ
لىڭوكـىتسىنەرىبەت نەميۇكـ اۋحڭۇجـ
قىلاح ڭىنىعىدناعلىرۇقـىساكيلبۋپسەرـ

نىعىدلىج70 ۋاتقىتتۇقــ ڭىنىسىلانيجــ ـ
ەكىت نىمىلىرەبــ ىدروكـ يالىبلو.ـ ـ
ڭىدرىساعــىعڭىدلا«:ىدەد –70ـــ
ادنىرادلىج ،ەدنىتەرىشۋتىقوناعلىۋتـ
ناۋاس ڭىنىنادۋاـ نىعاشــ ناتقىشالاقـ ـ
ۋقو،ىساكيمونوكە ىۋتراعا-ــ ـىتتاۋقـ
نوفوتينگامىنۇكراء؛انىناعلانياـاعنادۋا
نەمروب،پىرەتوك اداكسودــــ قاباسـ ــ
ىگرىزاقنەدۋتو ىدنورتكەلەـــــ قاــ
سىگەت،اتقات پوكقىلروزيۆەلەت،اتقاتـ
ىلايدەم ناعنالايستامروفنيــ زىسڭازوتــ ـ
.»مىدلوباۋكاقسىرابىگنىيەداعۋتىقو

نادلىج70« ادزىمىناتو،ىرەبــ ـــــ
ناسارو رەتسىرەگزوروزــ ،ىدلىۋتـــ
،تەمزىقىتكىلەدنۇكڭىدزىبءنەدەيۇج
مىرىگ-ـىشىكـىعادزىمىسىمرۇت رەتسىـ ـ
نانىعىلراب،نىسلوب ـتەرىدۇقڭىدزىمىناتوـ
ـناعنىشلۇقيابنىت.ىدنەلىگياـىگىدنەگنەت
مىلرۇعاناىساكيمونوكەڭىدزىمىناتو،اد

قىلاح،پىنەدلۇگ مىلرۇعاناــــ ـاقتىقابــ
تەكەلمەم،پىلەنەك مىلرۇعاناـىتاۋقـــ ـ
ڭىدزىمىناتو،ەنىگىدنىتەنەتتەرىدۇق ـــــــ
انىعىدنىتالوبمەكروكەدىتپىتءىڭەترە
.ڭايجڭايجىدەد»نىمەنەسلىماك

ناۋاس موكتراپقىدنادۋاــ اقاســـ ــ
رالرداك ڭىنىسەمەكەمـ ىزىحۋادىســ ــ
ىعىشالاق ىزڭاۋجڭافۋويــ ادنىعاتسىقــ ـ
نىتارۇت تەمزىقـ ڭىنىتەرتاـ ـىسەشۇمـ
ڭاج ڭاتڭۇلـ نەپسىنەرىبەتــ ساب«:ـ ـ
ڭىنڭيپنيجيشيجۋش پادڭىتنىزوسءـ
ەشنەتوت مىدنەرىبەتــ شىناتقامـەناجــ ـ
ىۋنەدلۇگىلۇڭىنىتلۇاۋحڭۇج،مىدنىزەس
اعۋرىساەگەزۇجنىنامراوگڭۇجىدنىس
مىمىنەس نىتارۇتاتقاتسىق.ىتسۇتءـاتراـ
رداك ەدنىتەرـ ىدمىتەمزىقـ ـىتقىلىعڭىتـ
،پەتسى تەمزىقـ ادمىنروـ ،ياملىجپاتـ
قىلاراقۇب ،پەتسىـىسقاجـىتتەمزىقـ
،پەدمەكەبنىزىگەنڭىنىتاسىگزىگەن

»نىماسوقسەلۇـەنەسلەبـاققىروجـاڭاج
.ىدەد

ساب لىكۇبڭيپنيجيشيجۋشــ ـــ
نىنامراوگڭۇجنىقلاحتلۇراءـىگەدلە
شۇك ،ىدەدنۇاعۋرىساەگەزۇجالاسـ
ياحىجنا ڭىنىگىتسەلرىبرەدلەياىعىشالاقـ
نايۋايشنيلىساعاروتءراسابنىروىلۋانرا
ساتۇت رەدلەياـىعاتقىشالاقــ نىمىۋاقـ ـ
،پىرىتسادمىيۇ ،ۋرۇق»الۋاـىتكىروك«ـ ـ
رالاۋراش ىعىتتاشـ نىياجماعاتــ ،ۋشاــ
كىلىشمىگە ىدنورتكەلە،نەپقىلىشمىعاب-ـ
نەمادۋاس ىتساعلاجىدرالىتقايسۋنادلىعۇشـ
نەمۋتەتسىرو نىرادلىميقتەينەدام،ەگرىبـ
،پىرىدنادناج ڭىنىرەدلەياتلۇراءـــ ــــ
ياپپاج كەلەگڭودــ ىتتەلۋادــ ماعوقــ ـ
ڭىدۋرۇق ادنىعىروجـ ڭىدرەلىتكەلەجــ ـ
شۇك ەنىۋرىدنەلەلۋاسەنەسلەبنىتاۋق-ـ
.ىتتيانىعىدنىتياساجكىدنىكمۇم

پىلاسنىنىيەزرابادنىدلاروزيۆەلەت

ناعرىتو ناۋچڭۇجــىلىۋاناۋچادـــ ــ
قىلاحـىعادنىعاتسىق نانىساراـ ناققىشـ ـ
تىگۇ ڭۇسـىشايسكەل-ـ نالنايـ سابـ
ڭىنڭيپنيجيشيجۋش ىدزىڭامــــ ــــــ
نىزوسء نانناعادڭىتـ نىيەكـــ ىتتاقــ ــ
.ىدنەرىبەت

ڭۇس ىدمىيوب«:ىدەديالىبنالنايـ
زىسكەش شىناتقامــ وگڭۇج،ەدۋەليبــ ــ

قىدلىج5000 ـەكتەينەكروـىلالىعۇشـ
ىسو،ەي زىبءناعلوبىراتساجنامازــ
ىتكىلىشرەكپاۋاج لىتابــــ ،پالاقراــ ـ
اۋحڭۇج،پىشاقىلاڭاجنەپكىلىتكەرۇج
وگڭۇجىدنىسىۋنەدلۇگىلۇڭىنىتلۇ
نىنامرا انىشلۇقادنىلوجۋرىساەگەزۇجـ
.»كەرەكزىمىۋاساجسەرۇك

ڭىنوگڭۇج« ڭىتتازماداـىسىگەشەكـ
حيرات ڭىنوگڭۇج،ىدلىزاجـانىعاراپـ ــ
ىنىگۇب درايلليمـــ ڭىتقىلاحـ نەمىلوقــ ـ
ڭىنوگڭۇج،ادۋلىتاراج زوسء،ىڭەترەــ ـ

مىلرۇعانا،قوج ساب.»ىدالوبمەكروكـ
ىزوسءىدزىڭامڭىنڭيپنيجيشيجۋش
ناۋاس قىلاحقىدنادۋاـ ـىساناحاپيشــ
ايتراپ سابــ ڭىنىساكيەچايـ ـىيجۋشــ
.ىتتنەرىبەتىتتاقىدۋاتنىش

نىش ۋاتــ قىلۋاسنەد،ۋەدمە«:ــ ــــ
ىرادء،ۋاتقاس كەمراد-ــ ىسىلىزۇتءـ ـــ
يەدڭەرەتـىسامروفەر نەكسۇتـ اڭاجـ
شىناتقامـىسو،ەدرىۋاد نەممىمىزەسـ
قىدلىشناتو ىدمىگىلىشنەپسىيۇســ ــــــ
ڭىتتەمزىق قىلرابـــ انىعاجــ ىتساعلاجــ ــ
،پىرىدناتقانايت قىلايرازانـــ ىدزىگەنــ ــ
يناحۋر،پەدمەكەب ،پاتقىلوتىديستلاكـ
ڭىنايەدي نىنىگزىتــ ،پاتسۇـىتقىمــ ـ
لىكۇب نەمىلىيەپ-ـاتنىـ نىشۇءقىلاحـ
ۋەتسى ىدنىسـ تاسقامـىگلەۋاـ نەپـ ـ
كىرەبـەتسەـىتشىروب سىء،پاتقاسـ ـ
كىدنىزۇج ڭىدرەتسينۋمموكنەممىتەكەراـ
.ىدەد»نىميەلىگيانىتەيساق

ڭافنۇجڭۇسزىمىشلىتء□

ىتتاسقامــىگلەۋا« ،ۋاپتىمۇـــ ــ
ىگزىگەن»ۋاتقاسكىرەبـەتسەـىتشىروب
قىتپىرىقات ەيبراتـــ نەننەگلىتەتسىروــ ــ
ڭىنىرادنىعرۇتلىۋا-الاقزىمىعاميا،ىرەب
قىتتامالاس قىلۋاسنەدـــ نىۋرەسكەتــ ــ
انىۋرۋاىزەلۋكرەبۋتەپكو،ۋرىدناتقانايت
ناققىدلاش ۋەدمە،ۋراقتۇقىدراتساقۋانـ
نىسەلەسام شۇكـــــ الاســ ىدۋشەشـ ـ
قىتپىرىقاتـىگزىگەن نەگەلىگلەبەدەيبراتـ
ىتقان»1+3+3« ڭىتسىءـــــ ىرىبءــ ــ
،پىتە »نىسايگەتارتسوگڭۇجـىتتامالاس«ـ
زىعىت ىلەجەرادراء،پىرىتوەتەۋاقراـ
قىلۋاسنەد قىتتامالاس،ۋاتقاسـ ـالۋاراتـ
ڭىنىر ىراعوجـ نەمـ پىسەلرىبنەموتـ
،پادلىميق ياپپاجـ ياپپاج،پىرەسكەتـ ـ
ـنىكمۇمنىرەلىتسىيتەگۋلەدمە،ۋەدمە
ەشنىگىد ىلرىعوش،ۋەدمەــ پالاشاۋاــ ـ
رىبءـىتقايسۋەدمە ۋرىدىقـ ىدمىنوءـ
ىدرالاراش اعۋنادلوقــ ــەپكو،پازۋقـــ
ىزەلۋكرەبۋت نانىۋرۋاـ ۋناتقاسـ ـەناجـ
اعىتاسىگزىگەنڭىنىتەمزىقۋەدمەىنو
نىيەد يەلىرەكشى،نىۋيەڭەكـــ ــــــــــ

نىۋلىزىگرۇج رىبءـ پالراپسوجساتۇتـ
.ىتتەلىرەگلى

ـەتسىروەيبراتقىتپىرىقاتىگزىگەن
نەننەگلىت ەپكو،ىرەبـ ىزەلۋكرەبۋتــ ـ
ناققىدلاشـانىۋرۋا ۋەدمەىدراتساقۋانـ
ۋلوبنەموتىيەگڭەدۋرىدنادزىساماتماق
ىتقايس زىمىعاميا،اتاراقـەگرەلەلەسامــ ــ
ڭىنىرەلىگەدنىزەكۋزوقىزەلۋكرەبۋتـەپكو
نەتپەسە100%نىۋلەدمەادايروتالۋبما
اعايستينلاب،ۋرەتوك نىۋتاجـــــــ 90%ـ
نەتپەسە ەگىرادىلرۇتءپوك،ۋرەتوكـ
نىسىقاۋەدمەىدزەلۋكرەبۋتىدمىزوتء
ىتقاملاس ــاماتماقۋەدمەىدرالۋرۋاــ
انىۋرىدنادزىس ۋزىگنەـــــ ىتقايســـ ــــ
راء.ىدرىدناتقانايتڭاتاقىدراتتاساياس
قىتتامالاس،ۋاتقاسقىلۋاسنەدىلەجەراد
ىرالۋارات نەمــ ىرادمىلىرۇقۋەدمەـ ــ
ىعادنىسىرابىتەمزىقۋەدمەەناجۋناتقاس
ىدرەلەلەسام ەدنىزەكرەدـــ ،پىۋاتـ ـ
ادنابات ادنابات،پىرەسكەتـ ،پىترەگزوـ
ـۋكرەبۋتەپكوىگەدنىڭەزەكۋلادمىعۇج
ىزەل نىراتساقۋانـ پالاشاۋاـىلرىعوشـ
ـادنىتياپتاجەنىلىگزەمۋلادمىعۇج،ۋەدمە
ۋرەبىرادءـىلرىعوش«نىر ىلرانء+ـ

ەدنىسىگلۇ»ساـىعڭات ۋەدمەەدنىيۇـ
ۋەدمەەناجۋناتقاسۋرىدىقرىبءـىتقايس
.ىدراقتاياپپاجنىتاساياس

ىراسقىبوق لۇعڭومــ ـىلايمونوتۆاــ
قىلاحقىدنادۋا ىتەمىكۇــــ ــەپكوــــ
ىزەلۋكرەبۋت نانىۋرۋاـ ۋناتقاسـ ـەناجـ
نىساپپۋرگۋتەقىلىشسابـەنىتەمزىقۋەدمە
ساتۇترىبءەگرەتتەمزىقىتسىتاق،پىرۇق
ۋرىتسادمىيۇ ىداساجۋرىتسالانروەناجـ
ىزەلۋكرەبۋتــەپكوىراء نانىۋرۋاـــ ـ
ۋناتقاس نىتەكەراىلۋانراۋەدمەـەناجـ
ۋتەلىرەگلى نىسىلىجامءـ ،لىۋا،پىشاـ ـ
ـادۋاىراسقىبوق«نەمرادڭالا،قىشالاق
ڭىنىن ىزەلۋكرەبۋتـەپكوــ نانىۋرۋاــ ـ
ۋاتقاس ـپاۋاجـىتەمزىقۋەدمەـەناجـ
كىلرەك انىماتقوتــ لوق»ــ ،پىيوقـ ــ
تەمزىق نىگىلىشرەكپاۋاجــ ،پادنىقياـ ـ
ىتتەدنىم رادماتتاقــ پىلوبءـاشنىيوبــ ـ
ەپكو،پىرىتسالانرو ىزەلۋكرەبۋتـــــ ـــ
ۋەدمە،ۋاقيابنىۋرۋا ىدۋراقسابـەناجـ
.ىدرىسۇتءەگەيۇج

ىسالاقۋحيش ىعاداناحەبيرىجاتــ ـــ
ۋرەسكەت ىگزىگەننەمىرەلرەكتەمزىقـ
نىرەلرەكتەمزىقۋەدمەـىتاس ـىلۋانراـ

ىلاپقۇجقىلالاق،پىتيەشۇكىدۋەلەيبرات
ۋەدنىگزىتىدرالۋرۋا ڭىنىعىلاتروـــ ــــ
ادنىعىدلىشاماتساب ىگزىگەنــــ ىتاســـ ــ
ڭىنىرالاناحاپيش ىلۋانرا،ىعىتسابــــ ـــــ
ىرەكتەمزىق اعرادماداىتسىتاقـىتقايسـ
ىزەلۋكرەبۋتـەپكو ىدۋەدمەنىۋرۋاــ
ۋرىسۇتءـەگەيۇج اقتاساياساڭاجـەناجـ
سەزڭەم ىدمەلوكـ قىتپىرىقاتىلۋانراـ
ۋەلەيبرات نىتەمزىقــ راء؛ىتتەتسىروــ ــ
ىلۋانرانىتەلىزىكتوىنۇك-26ڭىديا
رالرداك نانىياروـىسىلىجامءـىتكەزەكـ ـ
ەنىرەلرەكتەمزىقىتاسىگزىگەن،پىنالادياپ
كىتپىساك ۋەلەيبراتــ ىدزىگرۇجـ ىراءـ
ادلازوك ناعلاتقاسـ -ۋەتترەزەگرەلەلەسامـ
ۋادلات ۋتەزۇت،پىزىگرۇجـ نىرىكىپـــ ــ
اعاترو ىسەلەك،پىيوقــ ىعادىتاســــ ــ
ۋرىتسالانروـەكتەمزىق ىلرۇتء،پاساجـ
ىگەتپيت كىتپىساكــ ۋەلەيبراتــ ـىلىقراـ
ڭىنىسالاقۋحيش ىزەلۋكرەبۋتـەپكوـــ ـ
ـڭەدۋەدمەنەمىتەلىباقۋرەسكەتنىۋرۋا
نىيەگ .ىتتالىراعوجناتقاجقىلاعلۇتىپلاجـ

ناۋاس ڭىتتەكەلمەمـىنادۋاـ نىگەتـ
نىتاساياسۋەدمە ـاعۋراقتاـىتقىلىعڭىتــ
شۇكـىيانىش شاعلا،پىلاسـ نىۋرۋاــ

نەكتەسروك ىدراتساقۋانــــ نىگەتـــ ــ
نىعىرىقاق،ۋرىسۇتءـەگنەگتنەر نىگەتــ
ۋرەسكەت نىرالاراشــــــ ؛ىدراقتاـــ ـــ
ىزونگايد ناعلىرىدلاەگمىزىت،پىناتقارۇتـ
ىدراتساقۋان نىگەتـــ ەناجىدەدمەــ ــ
ىدرەسكەت ـىگەدنىلىگزەمۋەدمەىراءـ
نەپساىعڭاتىلرانءنىگەتىدراتساقۋان
رىبءـىنۇكراء( ،ىتۇسءرىيسـابرودـ
.ىدادماق)ەكلوبرىبء،اقترىمۇجرىبء

لىيب لىجـ نانىسابـ ىرەبـ ناۋاسـ ـ
نىگەتىدماداڭىم13ـىنىيجـىنادۋا
ىپلاج،پىرەسكەت قىتتامالاسقىتقىلاحــ
قىلۋاسنەد ڭىدۋرەسكەتـ نىمىلوبءەدۋەكـ
Xەپكونەدۋرەسكەتـىلىقراـىسەلۋاس
ەنىزەلۋكرەبۋت ناققىدلاشــ ـىتساقۋان9ـ
.ىتقىشپاتقىنا

نىجلىبرودء ـۋكرەبۋتەپكوىنادۋاـ
ىزەل ناققىدلاشـانىۋرۋاـ ىدراتساقۋانـ
پاتقىنا ۋرەسكەتـ نىنىبەتـ ،پىتيەشۇكـ
ىسياقراء قىلۋاسنەد،ۋەدمەــ ۋاتقاســ ـ
ىرادمىلىرۇق زونگايدــ پىيوقــ ۋەدمەـ
قىتتامالاسـەناج قىلۋاسنەدـ ۋرەسكەتـ
ىتەمزىق ادنىسىرابـــ ،ەنىنەگلەتوجــ ــ
ەدنەگلەتوج قىرىقاقـ ىكەـانىناقسالاراـ

ناداتپا ناقساـ ناقـاققىرىقاقـەسەمەنـ ـ
ىتقايسۋسالارا ەنىزەلۋكرەبۋتـەپكوــ ـــ
ۋعىدلاش ىدرادناعلىعاتـىنامۇكـ قىلاحـ
ڭىنىساناحاپيش ـۋبماىزەلۋكرەبۋتەپكوـ
انىسايروتال ىلەيۇج،پىرابـــ زونگايدــ ـ
ۋيوق ؛ىدەكتوجـەگۋتەدمەـەسەمەنـ ـ
نەمىنوس ڭىدرالىشۋقو،ەگرىبــ ـەپكوــ
ىزەلۋكرەبۋت انىساقۋانـــ پالاراســـــ ــ
،پىتيەشۇكنىنىبەتۋزىگرۇجۋرەسكەت
ەتپەتكەمىعادنىعىلاراساج14نەد7
پىقو ناقتاجــ اعرالىشۋقوـــ ــەپكوـــ
ىزەلۋكرەبۋت ۋرەسكەتپالاراسانىۋرۋاـ
نىتەمزىق ەتپەتكەم،پىتەتسىروـ پىقوــ
ناقتاج نادرالىشۋقوــ ـاقساقۋانـىسوـ
نەمرادناققىدلاش زىعىتــ ـاعرادناقساناجــ
.ىدزىگرۇجۋرەسكەتپالاراس

لىيب لىجـ ىسياقراءىرەبنانىسابـ
الاق،نادۋا ىزەلۋكرەبۋتـەپكوـ انىۋرۋاـ
ـقانايتڭاتاقىتتاساياسـىلرۇتءـىتسىتاق
ىرىدنات 62نىيەدانىعاياڭىديا-9،پـ
ـۋكرەبۋتەپكواعاراقۇبقىترانانڭىم
ىزەل ۋرەسكەتپالاراسنىسىگلەبۋرۋاـ
ىلىقراىسەلۋاسXنىمىلوبءەدۋەكەناج
.ىدلىزىگرۇجۋرەسكەت

ۋاتقاسكىرەبەتسەىتشىروبۋاپتىمۇىتتاسقامىگلەۋا

زىميەتسىتەمزىقانىشلۇق،پىتالۋاقىتشۇكىشۋاعزوق
ىداعزوقسىڭاۋزىقادنىنادۋاناۋاسىزوسءىدزىڭامىعادنىسىلانيجۋاتقىتتۇقنىعىدلىج70ڭىنىعىدناعلىرۇقىساكيلبۋپسەرقىلاحاۋحڭۇجڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب—

ىتشانىسىلىجامءتەمزىقرەليلاۋىكتەر-15ىعلىج-2019ىسەمەكەمكىلىشمىكا

ىدەدنىگزىتەناجىدناتقاسلادء-ەملاد،پىتەلىرەگلىپالراپسوجساتۇترىبء
زىمىعاميا— ىتتەلىرەگلىىتقىلىعڭىتنىتەمزىقۋەدنىگزىتەناجۋناتقاسنانىۋرۋاىزەلۋكرەبۋتەپكو،پىنالادياپيادىعاديونانىراتسىباتڭىدۋرەسكەتقىلۋاسنەدقىتتامالاسقىتقىلاحـىپلاجـ
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راباحىدزىڭام ىرادياىلۋانراۋنەريۇىدۋزاج-لىتءنىتالىنادلوقساتۇترىبءەتتەكەلمەم

国家通用语言文字学习专栏
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men
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)ەتتەب-1ىساب(
ڭىتقىلاح اشاماتــ اقسىمرۇتــ نەگەدــ ـ
زىمارىدناتتاعاناقزىسكىدزۇنىسىنىپلات

ڭىتقىلاح« نەگەدـاقسىمرۇتـاشاماتـ
نىسىنىپلات ،پىرىدناتتاعاناقزىسكىدزۇـ
ڭىت يحيراتـ زىسسالوتىدرەتسىىلۇـ
اققىراج زىماراعىشـــ ساب.»ــــ يجۋشــ
ڭىنڭيپنيجيش قاقساـ نەمىرەدزوسـ
ىتترۇجىلىيەپنەگەدانىسىمرۇتقىلاح
ىدرىدنەلرەگىجـاشقىريا مىلرۇعانا.ـــ ـــ
ىتقارۇتمىلرۇعانا،ۋتراعا-ۋقوـىسقاج
مىلرۇعانا،تەمزىق ـيەگڭەدىراعوجــ
قىلۋاسنەد-ۋەدمەــىگەد ۋاتقاســ ــ
تەمزىق ىۋەتوـ ڭىتقىلاح—ـ اشاماتـ
نەگەدـاقسىمرۇت ڭىتـ ـنوس،ىگەلىتـ
كىتسينۋمموكقا-ياد ـەشۇمايتراپـ
ڭىنىرەل ـرەگزو،نىتياپتىمۇناشاقشەـ
.ىتاسقامىگلەۋانىتيەم

ۋرىدناتسىمۇج نەكلۇڭە−ـــــــ ــ
قىلاح اديا8ىعڭىدلالىيب،ىسىمرۇتـ
ىدۋرىدناتسىمۇجزىمىنويارىلايمونوتۆا
ىدۋرىتقىنرو مىلرۇعاناـەناجـ ىراعوجـ
ىلاپاس ىدۋرىدناتسىمۇجـــ ەگەزۇجـــ ــ
ىدۋرىسا الاق،پەدزوكـ ـىعاتقىشالاق-ــ
نانڭىت ناقتراــ ڭىدۋرىدناتسىمۇجـ ـــ
ـزىياپ90ڭىنىتەدنىماناسىنقىدلىج
قىتراىعاتقاتسىق-لىۋا،نىماتساناد
پىرىتسىيوـاعالاسـاقسابـىتشۇككەبڭە

ڭىدۋرىدناتسىمۇج قىدلىجـــ اناسىنـ ـــ
ڭىنىتەدنىم نادزىياپ80ــــ نىماتساــ ــ
قىلىشاۋراش،ىدادنىرو ڭىدرادناعرۇقــ ـ
ـىبىساكتاحاياس،ىناسناقترانانڭىت
ڭىن ەدنىگەتەجـ ڭىدرادناعناتسىمۇجــ ـ
نانڭىت ناقتراـ قىدلىجـىناسـ اناسىنـ
.ىدادنىرونەمىعىتراىتتەدنىم

ساب« ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـــــ ــــ
ىدزىڭام ىزوسءـــ ڭىدزىبءـ يابنىتـ ــ
زىمىمىنەسـىعادۋنىشلۇق -شۇكـەناجـ
زىمىتاۋق قىدنويارـىلايمونوتۆا.»ـ ماداـ
ىشۇك ىعىليابـــ ەناجــــ قىدماعوقــ ــ
ۋرىدنادزىساماتماق ىسەمرەگڭەمـــــ ـــــ
ىدۋرىدناتسىمۇج ڭىنىسامراقسابۋەبەجـ
ڭاجـىعىتساب ـرىدلىبءـىنانىمڭۇرـ
اققىلاحىلىقراۋرىدناتسىمۇجزىبء:ىد
كىلىدمىيت ىدۋزىكتەجـــ زىسكىدزۇـــ ـ
پوك،پىتەلىرەگلى ىناراشـــــ راتاقــ ــ
پىنادلوق ۋناتسىمۇجـ ـيەڭەكنىسانراـ
مىلرۇعانا،پىت پوكــ ىتقارۇتڭىنماداـ
ىتەمزىق ىدمىنەس،انىۋلوبــ ـىسىباتـــ
ىلرىجاق،انىۋلوب نەپكەبڭەــ مىلرۇعاناـ ـ
كىدنىكمۇمـەنىۋتەجـاقسىمرۇتـاشامات
.زىمياساج

زۇجء قىدلىجـ ابوجـىلۇـ -ۋقوــ
ىدۋتراعا زىگەنـ ىدەتەـ -18ايتراپ.ـ
نانىياتلىرۇق يش،ىرەبـــــــ ڭيپنيجــ
قىلاتروايتراپنەكتەىقتيۇىتسادلوج

ىتەتيموك ڭىنڭايجنيشـــ ۋتراعا-ۋقوــ ـ
ەنىرەتسى لىڭوكـەشكەرەــ ،پىلوبءـ ـ
قىلروقماق ۋقو،پاساجـ ىلىقراۋتراعا-ـ
نەلۇشڭىدۋزىكتەجكىلىدمىيتـاققىلاح
ڭىنناشنايتـىسالىعۇش نەمـىگىتسۇتـ ـ
.ىدلىگوتەنىگىتسىرەت

ساب« ىدزىڭامڭىديجۋشـ ىزوسءـ
ىدزىبء سەرۇكسىترۇءادراپاساڭاجـ
-ۋقونىتالوبىزارقىلاح،پىزىگرۇج
ـاتنىەگۋزىگرۇجيادىعاديوىدۋتراعا
ىلايمونوتۆا.»ىدرىدنال قىدنويارـــــ ـ
ـەتيموكتەمزىقۋتراعا-ۋقوموكتراپ
ڭىنىت راسابنىروـ ىلايمونوتۆا،ىيجۋشـ ـ
قىدنويار ۋتراعا-ۋقوـ ـىسەمرەگڭەمـ
راسابنىروڭىنىساپپۋرگقىلىشسابايتراپ
ەمرەگڭەم،ىيجۋش تاحراپـىعىتسابــ ـ
ـجنيشزىبء«:ىدرىدلىبءىنانىممىزاء
ڭىنڭاي ۋتراعا-ۋقوــ نىتەمزىقـ نەدـ
شۇك،ايوق ،پەتسىيادىعاديوالاســ
ڭىنايتراپ ۋتراعا-ۋقوـ ياپپاجنىتىعابـ
ەگەنو،پىرىدنەلىتكەياد ماداپىتەسروكـ
ـناتقانايتنىتەدنىمىلرىبۇتءۋەلەيبرات
ىلاپاسىراءلىداءڭىنالابراء،پىرىد
ـنىكمۇمەنىۋنەتكىلىگينادۋتراعا-ۋقو
لىقا،لارومء،پاساجكىد ،يو-ـــــ
كەبڭە،اكيتەتسە،ەنەد -ناجـاتقاجـــ
ناعىمادـىتقاج ـىرۇقكىتسيلايستوسـ
رالىشسىل نەمـ ـلىتەجىدرالراسابزىءـ

.»زىمەرىد
ىدنامراــىلۇ ەگەزۇجــ ۋرىساـــ ــ
زوسء،نىشۇء نەپقىلىلرىجاق،قوجــ ــ
ىتقان،ۋەتسى .كەرەكۋەتسىىدرەتسىـ
ساب ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ ىدزىڭامـ
نەنىزوس ىلايمونوتۆاـــ قىدنويارـــــ ــ
قىلۋاسنەد ۋاتقاســ قىتتامالاسـەناجـ ـ
ڭىنىساپپۋرگقىلىشسابايتراپىتەتيموك
راسابنىرو،ىيجۋش ىشۋرەگڭەمــــــ ــــ
نىمىزەسشىروبىتقاملاسـوگنايجۋيل
ىدنىزەس ىنانىملو.ــ ىدرىدلىبءــــ :ـ
ڭىنڭيپنيجيش اشوگڭۇجرىۋادءـاڭاجـ
ـىتكەيادتايقۇمنىسايەديمزيلايستوس
ـرىۋاداڭاج،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەل
ڭىنايتراپـىگەد ىدڭايجنيشـ ـەگنوجـ
،پىرىدنەلىتكەيادنىسابوجىپلاجۋلاس
ىپلاج،پىرىدناتقانايت ڭىتقىلاحـــــــ ـــ
نىعىلۋاسنەد ىدۋرەسكەتــ زىسكىدزۇــ ـ
زەلۋكرەبۋت،پىراقتا ۋناتقاسنانىۋرۋاــ
،پىرەگيـىتقىمىدۋەدمەـىنوـەناج
قىلاح ڭىنىساراقۇبـــ قىتتامالاســـــ ـــ
نىيەگڭەد تەكەراىتقان،پىتالىراعوجـ
مەدەنىتەكەراوگڭۇجىتتامالاسىلىقرا
.كەرەكۋرەب
مىلرۇعانا مەكروكـــ ڭەترەــ نىشۇءـ ـ
زىمەزىگرۇجسەرۇكانىشلۇق

ساب« ىدزىڭامڭىديجۋشـ ىزوسءـ
اڭاج ناعلىرۇقـوگڭۇجــ نادلىج70ـ ـ

ىگرەب ىلالىعۇشــ ەگرەتكىتسىتەجـــ ـــ
لادءرەتسىرەگزولۇب،ىداراقالىرىياق
ڭىدزىبء مىناجـ نادزىـ ىدالىباتـ ».ـ
ىقلىن ڭىنموكتراپقىدنادۋاــــ ـــــ
ۋوجـىيجۋش ىيۇكلىڭوكنيشيلـ
پىقلوت -10رىتلىب:ىدەديالىبـ
ـلاقكىليەدەكىنادۋاـىقلىناديا
نىعاپ پىلايمسەرــ ،پاتساتـ 10ـ
ناعادڭىم يەدەكـ ـيەدەكاراقۇبـ
نەتكىل پىياب،پىلىراـ كەلەگڭودـ
ـاماتساباڭاجڭىدۋتەجـەكتەلۋاد
.ىداتسابنىس

اڭاج اعراپاســـ ،ادناعناتتاــــ ــ
ەشكەرەنىگەرىكوكڭىننيشيلۋوج
مىزەسـىلرەسا ىدەنرەكـ زىبء«:ـ ـ
وب،ياپتىمۇـىتتاسقامـىگلەۋا ـــ
كىرەبـەتسەــىتشىر ،پاتقاسـ ــ
ىلاعاب—ۋاتلىساج،ۋسقىنۇت
قىلياب نىتيەدـــ قىلايگولوكەــ ــــ
ىدناباتـاعمىناتسۇ وكە،پىلوبـ ــ
نىۋمادىلاپاسىراعوجڭىناكيمون
ڭىدۋماد،ڭىنامروفەر،پىتەلىرەگلى
نەنىرەتسىمەج قىلاحــ نىساراقۇبـ ـ
مىلرۇعانا مىلرۇعانا،پوكــ لىداءــ
.»زىمەرىدنەتكىلىگي

ساب« ىزوسءڭىديجۋشـــــ ــــ
ىدلىڭوك ناعام،پىرىدنىپلەجــ ــــ
كىتسينۋمموك ڭىنىسەشۇمـايتراپـ ـ

نىتالاەمىتسۇنەمىگىلىشرەكپاۋاج
مىلرۇعاناـىتتەدنىم ىدرىدنىزەسـ .»ـ
وگڭۇج نايداۋحـــ ىبوتـ ىتكەشــ ــ
ڭىنىگىتسەتكىرەس شۇتاـــ ـىسالاقـ
عاتنۇس ادنىعاتسىققاۋقاۋـىلىۋاــ ـ
نىتارۇت ىشنىرىبءـــــ ـــىيجۋشـــــ
يۋىكيش ىنانىمنەممىنەسقىلوتـ
ىدرىدلىبء ـەنرەككەرىكوكزىبء:ـ
نەگ ىدناتوـ ىناتنىقىتسىۋيۇسءـ
يابنايا،پىتەقانايتنىنروتەمزىق
ـىدلانياەكتەكەراىتقاننىتانىشلۇق
نەتكىليەدەك،پىر لاماقنادۋتلىراـ
ڭىنىساقياشۋلا ،پىتەجـەنىسىڭەجـ
قاتسىق نىرادنىعرۇتـــ مىلرۇعاناــ ـــ
ـياتسابەگۋرىشەكسىمرۇتىسقاج
.زىم

ڭىنوگڭۇج« زوسء،ىڭەترەــــ ــــ
مىلرۇعانا،قوج مەكروكــ .»ىدالوبـ
ـزىڭامڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب
نىزوسءىد نەگىتسەــ يەبۋحــــ ــ
ۋاتنايشـىسەكلو سىمۇجادنىسالاقـ
نىتيەتسى ياتلۇكــ نەگرەبپەلوتــ ــــ
ىعاتقاشالوب قىنـەگرىموـاشاماتــ ـ
مىنەس ىداليابـ سىمرۇتـىسقاج«.ـ
ەرۇتكەلىبنەم،ىدەلەكنەپكەبڭە
مىلرۇعانا،پەتسىـانىشلۇق مەكروكــ
ڭەترە نىشۇءـ سەرۇكـانىشلۇقـ ـ
.»نىمەزىگرۇج

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

ىتسوقسەلۇزىسنۇتء-نۇء،پەتسىياملىجپاتادنىرادنىروتەمزىق

اڭاج وگڭۇجــ ڭىنىعىدناعلىرۇقــ قىدلىج70ـ نىيوتيەرەمـ ناعاتقىتتۇقـ ،ەتتاسـىتتاناتلاسـ تلۇراءـ
ناتوىرادنالۇ ىلىقرارەدلىساتناعاماسقۇنىرەتكەلىتىگزىنەمىگىلىشنەپسىيۇسڭەرەتنەگەداعاناـ
.ىدزىكتەج

تەكەلمەم ادنىسىلامەدـىسەكەرەمـ ڭىنماعوقـ قىلىليالوقانىسىمرۇتڭىناراقۇبنەمىمىلانياـىتپىلاقـ
ىدۋتاراج راء،ناعاليوـ نەپقىلىدنابات،ياملىجپاتادنىرادنىروتەمزىقرەلىشكەبڭەىگەتپىساكراء،الاسـ
.ىدەلىگيااتتايلامانىحۋرۋسوقسەلۇ،ۋيۇسءىدناتو،پەتسىتەمزىق

ناروبرالو ادنىشاشــ لىمادادـ نىتياپپاتـ رىگڭىلىش،زاياناعاقاق،ىرەلرەفوشزۋبوتۆاكىتتەمۋەلاـ
لوجادـاتقىتسى ادنىيوبـ نىتەرۇجـ نەماراقۇبىعادىتاسىگزىگەن،ىرالىشسىمۇجۋەدمىتۇكلوجساتـ
ـەلەشۇمڭىنىتەرتاتەمزىق»ۋرىتسىعوت،ۋاساجكىلىدمىيت،ۋسىعۇ«نىتالوبەگرىباداداپاج،ادـاتتاقار
.ىر

ـىرەتكەبڭەىلرىجاق،پىگوترەتزىسنۇتء-نۇءنەملىيەپزىسايرادنىرادنىروتەمزىقمىياپاراقرالو
.ادۋسوقسەلۇنىشۇءناتونەم

ساتـىنۇك-5ڭىديا-10 لوجـ ـىلوبياعوتناعاشىساينەل-219ىلوجتەكەلمەمىرالىشسىمۇجۋەدمىتۇكـ
.ەدۋزىگرۇجسىمۇجسالابراقەدنىگ

.ەدنىتسۇتەمزىقڭىييۇريۇيىرەفوشزۋبوتۆاكىتتەمۋەلاڭىنىسالاقكەشەۋاشىنۇك-7ڭىديا-10

نەگرىسۇتڭاۋگاۋحڭايىشلىتءنەگلىتەسىنىسۇىتتەرۋسنەگرىسۇتيەمۋايجيادزىمىشلىتءىتتەرۋس


قىياتاراجەگرىبىتسىمرۇتاشامات،پەلىرەگلىاناتتارياق،پىساتسۇلوق



راباحىدزىڭام

ىبنەسراسىنۇك-9ڭىديا-10ىلىج-42019

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

ىنۇك-5ڭىديا-10□ رالىشتاحاياســ ناۋاســــ نۇرىگـىنادۋاـ سىمەجـ نامرو-ــ ـ
كىتپىساكـىگىلىشمىگە ڭىنىۆيتارەپووكـ قىلاكيناگروـ ناعلوبـەيـانىۋرىدنالاۋكـ مىزۇجءـ
.ىدناتتاززالءنانىسىمرۇتقاتسىق-لىۋا،پىزۇءمىزۇجءادنىساشقاب

يەمۋاجڭىززىمىشلىتءناقتراتنىتەرۋس

ىنۇك-5ڭىديا-10□ ـــــــ
رالىشتاحاياس ياعوتناعاشــــ ـىنادۋاــــ
قىلراب ىۋاتـ ۋاتادنىنويارسىنىروكـ
ىدمىترات،پىعىشـانىساب ىروكــ ــ
.ادۋالاشاماتىتسىن

نىتەرۋس ناقتراتـــ سىنىسۇــــــ ــــــ
ڭاۋگاۋحڭايىشلىتءنەگلىتە

ـاليابنەمىكە،ۋرىكەكشۇ«نەكتەتسىروپەتكەماترو-5قىلالاقۋحيشىنۇك-5ڭىديا-10□
سىن نەمرىب،ۋاساجـ ۋساتسودــ )اداترو(ڭۇرۋيلىسىشكەتەجسالكڭىتسالك-5قىدلىج-7ادنىلىميق»ـ
ڭايجنيشـەكلوـىكشى ۋالاتروـ ڭىنىسالكـ نەمىرالىشۋقوـ نەپقىلروقماق،پاساجنىتالاسسىمەجـەتكىلرىبـ
.ىتتالۋيوقىتكىلىشنەپسىيۇسىعادنىساراىشۋقو-ىشۋتىقواداتروىلوتەگمىرىيەم

وبۋاگىشلىتءىتكىرەناقتراتنىتەرۋس

رالالابـىنۇك-3ڭىديا-10□ ياتاعابراتـ تەينەدامـ رالالابىعادنىشىرۇبكىتسۇتلوسسىعىشڭىنىڭالاـ
.رۇجءپىلاسرىساادنىسىعلىرۇقنارياس-قىۋاس

يالنۇچيلزىمىشلىتءناقتراتنىتەرۋس

ىتتوءىدلىڭوكىسەكەرەمتەكەلمەم

»مىناتوڭىنەمەناجنەم«ادالاقساتۇت
ىداعزوقسىڭاىتشۇكىسونيك

ناپزىمىشلىتء نيچنايـ .ىديالراباحـ
-ونيكياتاعابراتىنۇك-4ڭىديا-10
ادنىساناحرتاەت ناننىزۇــ ـاعراتاققازۇ-ـ
تەلەب،پىرۇت پىتاســـــــ رادناعلاــــ ــ
.ىداماتسالوت

ڭىنىعىدناعلىرۇقـوگڭۇجـاڭاج 70ـ
ۋتراتـانىعىدلىج نەگلىتەـ نەم«ـونيكـ ـ
ڭىنەمـەناج مىناتوـ -30ڭىديا-9»ـ
ياتاعابراتـىنۇك ادنىساناحرتاەت-ـونيكـ ـ
ـادنىعرۇتالاقىگەتكەشەۋاش،پىلىيوق
.ىدنەلوبانىۋلاىسراقۋزىقڭىنىر

ڭىنونيك تۋنيم158ىتىقاۋىپلاجـ
ونيك،پىلوب 70ناعلىرۇقوگڭۇجاڭاجـ
نەكشەكناتسابزىمىناتوىگرەبنادلىج
،پىتەۋاقراىدرەتتاسيحيراتەشەنرىب
ياج نەمرادماداــ ناتوــ ىعادنىساراـ ــ
سەبنىلوب ىلرەسانەگەلەنيەبـىتسانىتاقـ
ىدرالاعيقو ىلۇ،ناعادنايابـ ،رىۋادءــــ
رەتسىىرىء تراشـ ادنىتساـىيادعاج-ـ ـ
ياج ىعادنىساراتەكەلمەمنەمرادماداـ
.ناعرىدنالرىعوشنىرازاناقسىناليابزىعىت

ىنونيك نەننەگروكــ نىيەكــ ـىتتاقـ
نەگنەلرەسا الاقـــ ىنىعرۇتـ :ڭيجيلـــ
ادونيك« ناعلادنايابـ ياجـــ ڭىدرادماداـ
ىسەمىگڭا اڭاج،نەكەـىلرەساـەتوـــ ــ
وگڭۇج ناعلىرۇقــ نادلىج70ـ ـىگرەبـ
ىدنىبيا ڭىدزىمىناتو،پەلىگياـىتسىرابـ
.ىدەد»ىدرىدنىزەسنىنەگنەتتەرىدۇق

ڭاۋىشتاحاياسنەگلەكنەدىجمىرۇ
ڭىي ـمەم«:نىيەكنەننەگروكىنونيكـ
تەكەل ڭىنىسەكەرەمــ نانىسىلامەدـــ ـــ
ياتتاحاياسانىسالاقكەشەۋاش،پىنالادياپ
ڭىنمىسود،مەگلەك نەم‹نەمىۋرىتسىناتــ
ەناج ڭىنەمــ مىناتوـ نىسونيك›ـ ۋروكـ ـ
نىشۇء ياتاعابراتـ ـانىساناحرتاەت-ـونيكـ
مىدلەك ىنونيك.ــ پىروكـــ نانناعلوبـ ـــ
تەمەرەك،نىيەك ڭىنەمــ مىناتوـ نەم!ـ
.ىدەد»مىدەدنىماناتقامنەمڭىزو

ىلەگروكونيكنەمرەلىگەدنىشىيۇء
نەگلەك الاقـ ڭىديۇيۋايشەيشىنىعرۇتـ
ـنەلرەسا،پىقلوتنىيەداققازۇـىلىڭوك
نىنەگ ياملاـاسابـ نەم«:ـ ڭىنەمەناجـ
رىبء،مىناتو ەتتاســــ ،نىميەبنىلوبــ ــــ
ڭىدزىمىناتو قىدلىج70ـ ناقسابـاعلاـ ـ
ادنىراپاس نەدەڭەتشەـ رىبءەن،يابنىياتـ
نىيق نەدرەتكەلەكتوـ ،پىروكنىنەكتوـ
.ىدەد»مىدناتقامنىشۇءمىناتو

ياتاعابرات ڭىنىساناحرتاەت-ـونيكـــ ـ
ىروتكەريدراسابنىروـىتپاۋاجـەكپىساك
نەم‹«:نىۋ-نيشيل ەناجــ ڭىنەمــ ــ
ىنۇك-30ڭىديا-9ونيكىتتا›مىناتو
پاتساب نانناعلىيوقـ زىماناحونيك،ىرەبـ ـ
راء،ىدرىتسالانروناديامىتلاىنۇكراء
ادناديامـىكتەر ،ىدالوتقىلاناحونيكـ
ىنونيك نەگروكــ كىلىشپوكــ ىتتاقـــ ــ
ڭىنىبوك،ىدىقلوت زوكـــــ ىراتقاناشـ ـــ
.ىدەد»ىداعىشپىرازىق

نىتلا ـ نىتلا زۇكـ زۇكـ ـىسو،يا--1010ـ رىبءـىسو،يا ـ رىبء لىكۇبـ ـ لىكۇب ىقلاحلەلەـ ىنەكەرەمىقلاح ناعاليوتىنەكەرەم ىليەرەمناعاليوت ىعادزىمىعاميا،ەتتاسىليەرەم راءىعادزىمىعاميا،ەتتاس تلۇراء ىساراقۇبتلۇ ىلرۇتءىساراقۇب نەمرەدلىساتىلرۇتء تەكەلمەمنەمرەدلىسات نىسەكەرەمتەكەلمەم تاشنىسەكەرەم نامىداش--تاش ىدلىڭوك،پىزىكتونامىداش ناتسىلامەدىدلىڭوك،پىزىكتو ناتسىلامەد
ىدناتتاززالء ..ىدناتتاززالء

اداناحونيك ـ اداناحونيك رادماداـ نەم««رادمادا نەمـ ـەناجـ ڭىنەمـەناج مىناتوڭىنەم ىتتا»»مىناتو ىعادونيكىتتا ىلرەساىعادونيك ىدرادنۇمزامىلرەسا ىدرادڭالا؛ىدالىقلاتىدرادنۇمزام ىدلىڭوكىدرادڭالا؛ىدالىقلات شىناۋقىدلىڭوك ىنۇءشىناۋق ؛ىدەنرەكىنۇء سىمەج؛ىدەنرەك ۋرەتسىمەج ادنىساشقابۋرەت رادماداادنىساشقاب نەتپوكرادمادا ىرەبنەتپوك پاسڭاىرەب نەگرۇجپاسڭا لىۋانەگرۇج --لىۋا
قاتسىق نانىسىمرۇتقاتسىق ىدناتتاززالءنانىسىمرۇت ...ىدناتتاززالء ...

تاش تاشـ ىدمىساراج،نامىداش--ـ كىلەكەرەمىدمىساراج،نامىداش اداتروكىلەكەرەم راءاداترو تلۇراء ىساراقۇبتلۇ ڭىدزىمىناتوىساراقۇب مەكروكڭىدزىمىناتو نىسىنىروكمەكروك ىدنىلاج،پالاشاماتنىسىنىروك ىيانىشادادىدنىلاج،پالاشامات قىدلىشناتوىيانىش مىزەسقىدلىشناتو راءمىزەس ەتكەرۇجراء ىپلاج،پىقلوتەتكەرۇج قىلاحىپلاج،پىقلوت ڭىدزىمىناتوقىلاح نەننۇكڭىدزىمىناتو ەگنۇك--نەننۇك ەگنۇك
ەيەكروك ەنىۋرەبەيەكروك كىتسەتكەلىتەنىۋرەب ىدرىدلىبءكىتسەتكەلىت ..ىدرىدلىبء
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