
وگڭۇج كىتسەبلەسىرەدلەبارا-ــ ىقلاتــ ــ
ڭىنىرەبنىم رەلىلەجەرادرتسينيمـىتكەزەك-9ــ ـ
ىسىلىجامء ادابزاجەنيەبـىنۇك-6ڭىديا-7ــ ـ
تەكەلمەم.ىدلىزىكتوادنىسامروفۋعىشەگىلەج
ىساعاروتء ەكسىلىجامڭيپنيجيشــ ۋاتقىتتۇقــ ـ
.ىدادلوجتاح

يالىبڭيپنيجيش اسابپەدــ ىدەتپىرادــ :ـ
ىلىج-2018 نەمـــ وگڭۇجـ ىرەدلەبارا-ــ

كىتسەبلەس ىقلاتــ ڭىنىرەبنىمــ ـىتكەزەك-8ــ

رەلىلەجەرادرتسينيم ـلاسۋلىشاڭىنىسىلىجامءـ
ادنىت ڭىتقاجىكەىرەدلەبارانەمـوگڭۇجـ
قىلايگەتارتس كىتسەتكىرەسـ مىراقـ نىسانىتاق-ـ ـ
نىعىدناقتانرو ىرەدلەبارا-وگڭۇج،پالايراجـ
ڭىتتازمادا،ىدۋرۇقنىساعلۇتقاتروسالرىدعات
سالرىدعات قاتروـ نىساعلۇتـ ىدۋتانروـ ەگرىبـ
ىدۋتەلىرەگلى بارا،پەتپىرادـ ۋزىقڭىنىرەدلەـ
ناعلوبـەيـانىۋاتپۇق نادلىج2.مىدەـ ىرەبـ ـ
قىلايگەتارتسقاجىكەىرەدلەبارا-ـوگڭۇج

ىتكىتسەكياس ەناجــــ ىعادلىميقــ ىدۋساتشۇــ ـ
،ناعاساجكىتسەبلەسكىتتەبىپلاج،پىتيەشۇك
-وگڭۇجناعلاەكتەبىتقاشالوب،ناعىمادەگرىب
قىلايگەتارتسىرەدلەبارا كىتسەتكىرەســــ ــــ
.ىتتەدڭەرەتنىسانىتاق-مىراق

يالىبڭيپنيجيش پاتاپەدـ :ـىتتەسروكـ
ىتەدنىۋنىباقەپكوسۋريۆاشرادياىتپيتاڭاج
نانناعلىۋت وگڭۇج،ىرەبـ نەمــ ىرەدلەباراـ
ـياراقارازوء،پىرەكتوەگرىبىدۋاتسىق-نىيق

زىعىت،پىسەتكەموك،پىسال ـسىروكىتسەبلەسـ
لۇب،ىتتەت ـعاتىرەدلەبارانەمـوگڭۇجــ
ڭىنىعىتسالرىد ىدناجـــ ىعاعياـ ىگەتكەزەك.ــ ــ
وگڭۇج،اديادعاج قاجـىكەىرەدلەبارا-ـــ ـ
ىتكىتسەبلەس ىتقىدنىيق،ىدۋتيەشۇكــ ـەگرىبــــ
لوق،ىدۋڭەج ىدۋەلىرەگلىـاساتسۇــ ىعنىرۇبـ
يادناقراء ەدنەدىگەدزەكـ تەجاقـ ىكە.ىدەتەـ
ڭىتقاج ڭىتسىلىجامءـىكتەرـىسوــ نىۋلىشاـ ـ
ـسەكياس،ىتسىناليابقىلايگەتارتس،پىتەيارو

ىتقايسۋناتتاىسراقەكتەدنى،پىتيەشۇكىتكىت
نەمماداقىتقىنروىتكىتسەبلەسىعادالاسىلرۇتء
وگڭۇج،پىتەلىرەگلى سالرىدعاتىرەدلەبارا-ـ
قاترو ىساعلۇتــ ڭىنىسىلىرۇقـــ زىسكىدزۇــــ ـ
نىۋنالىتقان،نىۋەدڭەرەت وگڭۇج،پەبەجـــــ ــــ
نەم قاجــىكەىرەدلەباراــ نىراتقىلاحــ ـــ
مىلرۇعانا يادىعاديوـ تىمۇءنىۋتلەنەكـاقتىقابـ
.نىمەتە
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زىمىشلىتء ىديالراباحڭيتڭاۋــ نىگۇب«.ــ ــ
نانىرىعۇت›لەـىتتاۋقەدۋنەريۇ‹ ڭىدنەريۇـ
؟ەب ياعوتناعاش»ـ ىتتاۋقەدۋنەريۇ«ادنىنادۋاـ
نانىرىعۇت»لە ىدلانياـاقتلاسـاڭاجۋنەريۇـ .ـ
ناننىقاج ـنىروىعادنىنادۋاياعوتناعاشىرەبـ
رالامرەف،قىشالاق-لىۋا،راد سەكرىت-سەكرىـ
نەنىرەدمىلىب»لەـىتتاۋقەدۋنەريۇ« نىيەزـــ ـ
.ىتتەتسىرونىلىميقىسىراجۋانىس

ـيۇ«ڭىنىلىۋاىسىكناجىنادۋاياعوتناعاش
ۋانىسنىيەزنەنىرەدمىلىب»لەـىتتاۋقەدۋنەر
ىسىراج ىگەدنىنوجلەـىتتاۋقەدۋنەريۇ«ــ ـــ
مىرەلەمىگڭا ـىراجايستامالكەدىعادنىبىرىقات»ـ
ەناجىسىراجۋراتياقپاۋاجاسالاتەدىلەج،ىس
شۇءىدنىسىسىراجۋانىسنىيەزناديامقان
.نەگنىلوبەگرۇت

ادنىسىراجـايستامالكەد ناتقاتسىقـىسياقراءـ
نەگلەك رەلرەبەشــ زىعىتـىتپىرىقاتـىگزىگەنـ ـ
ۋاقرا قاقساڭىدراتساجىگەدرىۋاداڭاج،پىتەـ
مىياپاراق،پىنىپلاتـاعنامرا ادنىرادنىروتەمزىقــ
نەپقىدزاپماساج نەمرىۋاد،پىنەريۇـ اعلاەگرىبـ
ـۋەلىرەگلىاعلاانىشلۇقەگرىبنەمناتو،پىساب
ىلرەساەدىلرەگىجنىرەدمىنەسكىرەبـىگەد
.ىدەلەنيەبنەملىت

ەدۋنەريۇ‹رەلرەكتەمزىقىعادىتاسـىگزىگەن«
ىرىعۇت›لەـىتتاۋق اڭاجڭىتتەكەلمەمىلىقراـ
اڭاج،نىيادعاج نىمىقۋاــ ـاس،ەگرىبنەمۋلىبـ
تەينەدام،اكيمونوكە،يساي ىتسىتاقـانىسالاســـ
ىدرەدمىلىب نانۇم.ىدنەريۇەدـــ ،ترىســـ ـ
ناعلانەدۋنەريۇ نىرەلرەساـ نىتالاـاساتقاتروـ ـ
ـسىقىدنالىجىلىۋاىسىكناجىدەد»ىدلوب
ىعات رەدلەياــ ڭىنىگىتسەلرىبـ ـىسىشۋرەگڭەمـ
.ڭافيۇيول

ەدىلەج پاۋاجـ ۋراتياقـ حۋر،ادنىسىراجـ ىـ
ىرەگىج،ىكڭىرەتوك قاقساــ ـرۇجرەلرەبەشـ
ڭىنىشۋزىگ پاۋاجنەپپىيابانىراتقارۇسناعيوقـ
نىرەتتەبلەك،پىراتياق نەمۋەلىگياــــ ،ەگرىبــ ــ
ڭىنمىجۇ ۋسەبلەســ نىحۋرـ لىميق،ىدەلىگياـ ــ
.ىدلوبىتپىتراتء،تايقۇم،ڭاتاقىناديام

ـيموكىعاتسىقكەرۇجنۇجىلىۋاىسىكناج
ڭىنىتەت لوكـاماتـىشمات«:يلـامـىسەشۇمـ ـ
رالوب ەدنۇك،يەدنەگەدـ ـنەريۇنەپقىلىدناباتـ
ىدزىمىيەگڭەد،پادلىباقمىلىبءلوماناعەدنەگ
.ىدەد»زىمالااساباعلازىسكىدزۇ،پىتالىراعوج

ىنۇك-2ڭىديا-7 ارۋباراقـــ ىعىشالاقـ ـــ
نىرىعۇت»لەـىتتاۋقەدۋنەريۇ« ۋرىتسالىپلاجـ ـ
نىلىميق ـنىعىلىتساراقنەمناگرو،پىتەتسىروـ
ـاكيەچايايتراپقامۋاكىتتەمۋەلاسەبـىعاد
اراقۇب،ىرەدلىكاۋڭىنىرەلەشۇمايتراپـىعادنىس
يادنوس،ىرەدلىكاۋ ـەلەشۇمايتراپاقاسقا-ـ
ڭىنىر ىرەدلىكاۋـ ،پىلوبـ ماداماتسانات60ـ
.ىتسانىتاق

سىراجـىكتەرـىسو« ايتراپڭىلاقـىلىقراـ
ىرەلەشۇم نىيەگڭەدقىلايرازانڭىناراقۇبنەمـ
ڭىنىرەلەشۇمايتراپ،ناتساملاقاناقپىتالىراعوج
نىگىلىدنەسلەبۋنەريۇ قىلوتـــــ قىداعزوقــ »ــ
ارۋباراقىدەد ڭىنىعىشالاقــ ناگروــــ ىرداكـ ـ
نايت ـتاۋقەدۋنەريۇ‹«:ادىعاتلو.نىجيۇيـ
ـتراپلىكۇب،يابىنۇمزامڭىنىرىعۇت›لەىت
قانايتـىناي لىكۇب،پىتەـ ناعلاتتىعاباعماعوقــ
يملىع ايرازانــ ىبەشۋنەريۇـــ ،ىدالاناســـ ـــ
سىيۇك-سىۋا نەمـىعىتسادلاپقىـ ۋسىلاستاـ ـ
ىرەلەشۇمايتراپڭىلاق،پىلوبـىتشۇكـىتاپيس
نەم ىدرالرداكـ ـاعۋسىلاستاـىناراقۇبـەناجـ
.ىدەد»ادۋارۋاب

ۋايزىمىشلىتء ڭىديا-7.ىديالراباحڭيمـ
ىنۇك-6 نەتسۇتــ نىرۇبــ كەشەۋاشـ 995ــ
لىعۇش اعيادعاجـــ پەتوتـــ ۋرەبــ اشنىيوبـ ـــ
ۋراقتۇق ۋسەتكەموك-ـــ ڭىنىتەرتاــــ ۋلىرۇقـــ ــ
ىتلاس كەشەۋاشــ نىيوـىعادنىسالاقـ قىۋاس-ـ ـ
ڭىنىڭالا ادناديامــىعادنىدلاـــ ،ىدلىزىكتوــ ـ
لۇب كەشەۋاشـ ادنىسالاقــ لىعۇشـ ـاعيادعاجـ
پەتوت ۋرەبــ اشنىيوبـ ۋراقتۇقــ ۋسەتكەموك-ـ ـ
نىتەزىگرۇج رىبءــــ كىتپىساكــ قىدماعوقــــ ــ
كىلىگي ىمىجۇـــ نانىعىدناعلىرۇقـــ كەرەدـــــ
.ىدەرەب

كەشەۋاش،ادناعاراقـاعۋسىعۇ لىعۇش995ــ
ـكەموك-ۋراقتۇقاشنىيوبۋرەبپەتوتاعيادعاج
ۋسەت الىرۇقاديا-11ـىلىج-2019ـىتەرتاـ ـ
لوس،ناعاتساب ەدزەكــ راباناعـىسەشۇم13ـ
.نەكە

مىراج اعيادعاجلىعۇشاتتىقاۋماتسانادلىجـ
پەتوت ۋرەبــ اشنىيوبـ ۋراقتۇقــ ۋسەتكەموك-ـ ـ
ڭىنىتەرتا ىسەشۇميمسەرــ ىتكىرە،ەك83ــ ــ
ڭىنەشۇميمسەر.نەكتەجـەك343ـىسەشۇم
ەدنىشى ۋراقتۇقـىلرۇتءمادا14ـ ۋسەتكەموك-ـ
ـەلەشۇميمسەر.ناعلانىعىلىدمىلوتكىتپىساك
ڭىنىر ادنىعىلرابـ ىگىلاۋكۋسەتكەموك-ۋراقتۇقـ
راب كەشەۋاش،پىلوبـ ىرەتسىقىلاحقىلالاقــ
ىسەمەكەم نانىعاجــ ناعنىلاـەگمىزىتـ كىلىگيـ ـ
.ىداتاجاعمىيۇىتتاپيس

كەشەۋاش لىعۇش995ـ پەتوتـاعيادعاجـ ـ
ۋرەب ۋراقتۇقـاشنىيوبـ ۋسەتكەموك-ـ ڭىنىتەرتاـ
ىعىتساب ۋراقتۇق«:ڭۇدنيجناــ ۋسەتكەموك-ــ ـ
سات-ـىتەرتا ادلوجـ ۋراقتۇقـ ،ۋسەتكەموك-ـ ـ
-ۋراقتۇقاشنىيوبۋرەبپەتوتاعيادعاجلىعۇش
يادنوس،ۋسەتكەموك ـىتقايسۋەدزىماداقا-ــ

نىگەتىدرال ىدۋتەتسىروـــ زىگەنــ نەكتەـــ ـ
كىتتەمۋەلا كىلىگيـ ڭىتتەمىكۇ،مىجۇـىتتاپيسـ
-ۋراقتۇقاشنىيوبۋرەبپەتوتاعيادعاجلىعۇش
ىدنەمراپـەنىۋسەتكەموك »ىدالاالوبتاناقلوقـ
.ىدەد

كەشەۋاش« لىعۇش995ـ پەتوتـاعيادعاجـ ـ
ۋرەب اشنىيوبـ ۋراقتۇقــ ۋسەتكەموك-ــ ـىتەرتاـ
نانناعلىرۇق ،ىرەبـ ـتۇقماتسانەتتەر2000ـ
،ەسەرىسا،ىتتەتسىرونىلىميقۋسەتكەموك-ۋراق
نەتتەدنى ۋناتقاسـ اعاراقۇبەدنىزەكۋەدنىگزىت-ـ

نەتتەر1500 ماتساـ ناىدەد»ـىتسەتكەموكـ
.ڭۇدنيج

اعۋسىعۇ ،ادناعاراقــ لىعۇش995ـ ـاعيادعاجـ
پەتوت ۋرەبــ اشنىيوبـ ۋراقتۇقــ ۋسەتكەموك-ـ ـ
ڭىنوگڭۇج-ـىتەرتا سەبرەدــ نەگنەليبىساكـ ـ
قىتقىلاح كىلىگيـ ۋسەتكەموك-ۋراقتۇقىتتاپيسـ

ىمىلىرۇق لىكۇب،پىلوبــــ رەجڭىدلەــــ -ـ
ەدنىرەج ەشمىلوبـ ىرادمىلىرۇقــ ،پىلىرۇقــ ـ
ىتكىلىگرەج رەتتەمىكۇـــ نانىعاجـــ لىعۇشـــ ــ
اعيادعاج پەتوتــ ۋرەبــ اشنىيوبـ ۋراقتۇقــ -ـ
ۋسەتكەموك ەنىسەيۇجـــ لىعۇش،پىلىزىگنەــ ــــ
اعيادعاج پەتوتــ ۋرەبــ اشنىيوبـ ۋراقتۇقــ -ـ
ناشاقراءـەگۋسەتكەموك ياداقاسـ ىدارۇتياسـ
.نەكە

ياتاعابرات قىتقامياــــــ لىزىقــــ تسەركــ
ڭىنىماعوق راسابنىروـ يەمنۇچڭيجـىعىتسابـ :ـ
قىتقاميا« لىزىقــ كەشەۋاشـىماعوقتسەركـ ـ

لىعۇش995 پەتوتـاعيادعاجـ ۋرەبـ ـاشنىيوبـ
ۋراقتۇق ۋسەتكەموك-ـ ـعاجلىعۇش‹نەمىتەرتاـ
ۋسەتكەموك-ۋراقتۇقاشنىيوبۋرەبپەتوتـاعياد
كىتسەبلەس كىلەگلۇجـ ـىيوقلوق›ەنىمىسىلەكـ
كەشەۋاش،پىس پەتوتاعيادعاجلىعۇش995ــ

ۋرەب اشنىيوبـ ۋراقتۇقــ ۋسەتكەموك-ـ نىتەرتاـ ـ
قىتقاميا لىزىقــ ڭىنىماعوقتسەركـ ـىتكىرەـ
تەمزىق ۋەتوـ قىتقاميا.ىشقامرىدلانياەنىتەرتاـ
لىزىق ۋرىسۇتءاعانراىنەيۇجىماعوقتسەركـ
ۋراقتۇق،ىسىلىرۇق ـتاجىتەلىباقۋسەتكەموك-ـ
قىتتاز،ىۋعىت لايرەتامــ نادراتقاجـىتقايسـ ـ
ۋراقتۇق ۋسەتكەموك-ـ ـەشنىگىدنىكمۇمـەنىتەرتاـ
ۋراقتۇق،پىسەتكەموك ۋسەتكەموك-ــــ نىتەرتاــ ـ
رىۋا،نەگروكۋعىتتاجىلەيۇج،قىزوـىعىدباج
ناتتاپا ۋراقتۇقــ نىتەدنىمــ سەبرەدـ يالاقراـ ـ
نىتالا لىزىقـ ـەنىگىلەشكەرەـىماعوقتسەركـ
نەگنەليبىساكـەي قىتقىلاحـ ۋراقتۇقـ ؛ىنىسوقـ
ڭىتتەمىكۇ لىعۇشــ اعيادعاجــ پەتوتــ ۋرەبــ ـ
ـنەمراپەنىتەمزىقۋسەتكەموك-ۋراقتۇقاشنىيوب
نىتەسەكياسىد پىرۇقپىتەشۇكىشكەموكـ
.ىدەد»ىشقاپقىش

ىدادلوجتاحۋاتقىتتۇقەنىسىلىجامرەلىلەجەرادرتسينيمىتكەزەك-9ڭىنىرەبنىمىقلاتكىتسەبلەسىرەدلەبارا-وگڭۇجڭيپنيجيش

.ىدلاياتقاشۇقپىروكنىساناناعرۇتپىسوت،ەدزەكناققىشنانىناديامناحيتمەىشۋقوناعرىسپاتناحيتمەىنۇك-7ڭىديا-7

لوس ىراعوجقىتقاميا.ىدلاتسابىناحيتمەپەتكەمىراعوجىگەتتەداكىتتەكەلمەملىكۇبىعلىج-2020اد9تاعاسنىرۇبنەتسۇتـىنۇكـ
پەتكەمـاترو-1ـىلەجەراد ناحيتمەـ ادنىناديامـ ناحيتمەـ نىتارىسپاتـ رالىشۋقوـ اعىساىدرالوىرالانا-اتا،ىدرىكانىناديامناحيتمەنەپپىتراتـ
مىراجـىكە.ـىتسوت ناتتاعاسـ ناحيتمە،نىيەكـ پىسوتادنىترىسىناديامناحيتمە،پىعىشيەرىسمىلۇكنانىناديامناحيتمەرالىشۋقوناعرىسپاتـ
......ىدادڭاياياراقانىرالانا-اتاناعرۇت

،ىنىيۇتءناحيتمە9،ىنويارناحيتمە7ىنىيجادنىناحيتمەپەتكەمىراعوجىگەتتەداىعلىج-2020ڭىنىعامياياتاعابرات،ادناعاراقـاعۋسىعۇ
ناحيتمە371 ناحيتمە،پىلىرىتسالانروـىناديامـ ناعرىسپاتــ رالىشۋقوـ ڭىم8ـىناسـ ناحيتمە،ەگ228ـ ىرەلرەكتەمزىقــ ەگ668ڭىمرىبءـ
.نەكتەج

يەمۋايجيادزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ىدلاتسابىناحيتمەپەتكەمىراعوج



ىتتالۋاقنىساتنىۋنەريۇ»لەىتتاۋقەدۋنەريۇ«:ياعوتناعاش

ىدلىرۇقىتەرتاۋسەتكەموك-ۋراقتۇقاشنىيوبۋرەبپەتوتاعيادعاجلىعۇش995كەشەۋاش



نادرادلىجـىعنىقاج كىدزىگەنڭىدراتقاتسىقنەمرەلرىڭوىتساراقاققىشالاقىعىشالاقىزىحناگىسالاقۋحيشىرەبـ
اترو،ىسىلىرۇقـىعلىرۇق نىعىلازاتــ ۋرىدناتتلافسا،ۋرىدنادلىساج،ۋرىدنەتكىروك،ۋاڭوـ نەمۋرەگيىتقىمنىرەتتەمزىقىتقايسـ
ەككىلەشكەرە،ەگرىب ىتكىروك،پىرىدنادناجـىتتەينەدامـەيــ قاتسىق-لىۋاــ قىلراتينامۋگـ نىساتروـ ۋراقساب،پىرۇقـ
.ىدراقتانىمزيناحەمۋالاڭاجىدناياب،ۋراقسابىدناياب،ۋرۇقىدنايابىتقاتسىق-لىۋاىتكىروك،پىتانرونىمىزۇتء

ڭۇرناييلزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ىلىج--20202020 ڭىديا--77ىلىج ىنۇك--99ڭىديا ىبنەسيەبىنۇك ىبنەسيەب 22
ىتكىلىكە ،پالامياجـــــ ـــ
تاحنۇء ەگزىمەشكەتـــ ــــــــــــ
!زىڭىلىسوق

راباحىدزىڭام

،يەمۋاجڭىززىمىشلىتء□
ناينيجۋاجىشلىتءىتكىرە

نىتالاەرۇجپىرۇتنانمىنرورىزاق«
ەگينڭيجڭاترداكنىتارۇتاتقاتسىق،مىدلوب
تەمىقارـەشنەتوت ادۋاياتىدەد»نىماتياـ
ناۋاس ناۋچڭۇجىلىۋاناۋچادىنادۋاـ
.لاسالۇگىنىعرۇتڭىنىعاتسىق

ڭات ڭىتقاتسىقينڭيجــ ىشنىرىبءـــ ــ
،ىيجۋش ناۋاسـ نىعرۇتقىدنادۋاـ يۇءـ
الاقـەناج ڭىنىسەمەكەمىسىلىرۇقلىۋا-ـ
ناۋچڭۇج ادنىعاتسىقـ تەمزىقنىتارۇتـ
،پالارانىرالىسابتولو.ىعىتسابڭىنىتەرتا
پىسىعۇلاۋحا پىرۇجءـ ڭىدلاسالۇگـ ـ
ڭىدلاسالۇگىعاتساج71ەدنەگلەكەنىيۇ
ۋنادلاسيم دلاشــانىۋرۋاــ -1،پـىعىـ
كەدەگۇمـىلەجەراد ىلىتءناعلاقپىلوبـ
20نىتياملااراقسابىزوء-نىزوء،سىكۇم
،نىگىدنەكەرابڭىنىسەرەمەنـىعاتساج
ڭىنو نىشۇءىۋلەدمەــ انىياــ 500ـــ
پاسمۇجناۋي لەكــ نەگـ ؛نىرەتكىدـ ـ
ەنىسەرەمەنىسوىيابۇجنەملاسالۇگ
ڭىنىلۇ،پىسالياراق اتترىســــ زىعلاجــ ـ
.ىدەلىبنىگىدنىتيەتسىسىمۇج

اڭاجىسابتولاسالۇگىلىج-2019
نىرادزاھيجيۇءاديالا،ىدازىعلاسيۇء
پىتاس ،ناتقىدناعاملوبـىساشقاـاعۋلاـ

شىقـاتسىق پىتاجەدنەدەـىتشىپرەكـ
تىقاۋ،ناتقىدناعلوبلىقمىدرەج.نەگلەك
ازاجنىلەبنەمـىعاياـايراقـەلەكارازۇ
.ىدالاقياملا

ڭات نانناقپاتراباحناديادعاجينڭيجـ
نەگرەبىج،نىيەك انىرالىشسابڭىننىروــ
ىديادعاج سىڭاـ 3000ىراءىدەتەـ
نانناۋي ماتساـ ،پىرىتسەكياسـىجراقـ
ڭىدلاسالۇگ ڭىنىيۇءـ قانوقـ ىسەملوبـ
نەم پىرىدلاسىپۇسەنىسەملوبنىتاجـ
.ىدەرەب

ىرەتسەتتەمزىقنەمينڭيجڭاترىزاق
ڭىدلاسالۇگ اعرالىعادنىسابتوــ -لىۋاــ
قاتسىق ڭىنىرادنىعرۇتــ ـىگنەموتڭەـ
نىسىمرۇت ۋرىدنادزىساماتماقـ نىتاجاراقـ
شىنىتوء پىتەـ رىتاجـ لۇب،نەكەـ ــ
الۇگ ڭىدلاسـ ىيابۇجــ ىدنۇسرۇتـــ ــ
.ىدرىدنەلرەسااشقىريا

ەتورەلىگەدنىتەرتاتەمزىق«:نۇسرۇت
ىمەنۇ،ىسقاج ،پىلەكاسادناماەگزىمىيۇــ
سىمرۇت ىدزىمىيادعاجــ ،پىسىعۇـــ ــ
ەرەمەن ىسقاجىدمــ ىدزىمىۋتەدمەــ ـ
اداق الاعـ ،ىدارىسپاتيـ ،رىشاناجرالوـ ـ
ىيەم ،رادناجىدمىرـــ ڭىنايتراپــ لازباــــ
ىسقاج،انىتاساياس انىرالرداكــــ ـەشنەتوتــ
.ىدەد»زىماتياتەمىقار

تەمزىق ناۋي4000ادىعاتىتەرتاـ

ىجراق ىعاتقاتسىق،پىرىتسەكياســ ـــــ
ۋسپىتاتقوتكىلوكىعادنىساقڭىتقىدۇق
نىتالا رەلرەجـ نەمـ رەرىكڭىتقاتسىقـ
نىسىبۇكىرادء،پىزىقتاجتنەمەسـانىزۋا
نەگەريۇس ىدنەكلۇــ لىۋاـىلىشىك-ـ
قىلىشاۋراش پىتاباققىشلابڭىنىرالانيشامـ
.ىدلانىدلاڭىنىۋلاق

قاتسىق نىرۇب«:يچڭيبىحىنىعرۇتـ
ەدمەتكوك مىقۇتــ ەدنەكپەسـ قاتسىقـ ـ
ڭىنىرادنىعرۇت ىعىلرابــــ ناتقىدۇقـــ ــ
پىلاۋس تنەمەس،نىتاشاشىرادءـ ـــــ
ياملىزىقتاج ادناعرۇتــ 20ـاعۋلاۋســ
ناتتۋنيم ماتساـ تىقاۋـ ڭىنو،نىتەتەكـ
پىتاباققاپتابەدنىبوكرەتكىلوكوتۆاـەنىتسۇ
نىتالاق لىيب.ـ تنەمەسـ نانناعلىزىقتاجـ
نىيەك تىقاۋتۋنيمەشەنرىباعۋلاۋسـ
نىتالاسمۇج ىدلوبـ تەمزىق.ـ ـىتەرتاـ
ىگي،ىتقانانىرادنىعرۇتقاتسىقادنىنىش
.ىدەد»ىدرەبپەتسىرەتسى

قاتسىقىتەرتاتەمزىق،ترىسنانۇم
ىتكەشەك-مىيكماتساناد30انىرادنىعرۇت
ىعاتقاتسىق؛اساتاـاعۋلىج اعڭالانىعاشـ
شاعا ىتقاتسىق؛ىدزىعرىتوـ نادلىساجــ ــ
تۇقيەب؛ىدالابوجساتۇترىبءىدۋرىد
ىتقىلاح،پىلاسيۇء ۋرىدناتتاقۋاـــــ ــ
ىسايرەنەجني ڭىنىسىلىرۇقــ انىساپاســ ــ
.ىتتەكىلىشكەتەجناتقاجقىلاكينحەت

ڭات ـىرابتەمزىقـىعادلا«:ينڭيجـ
،ادنىس ىدرالاراشـىلرۇتءـ ،پىنادلوقـ
ڭىتقاتسىق ۆيتكەللوكــ قىلاكيمونوكەــ ـ

قاتسىق-لىۋاىتكىروك،پىرىتترانىسىرىك
انىۋناتتاقۋاڭىنىرادنىعرۇتقاتسىق،پىرۇق
ـىعاتسىقناۋچڭۇج،پىرەبسەڭەك-لىقا

ڭىن تەبـ نىسەنيەب-ـ قاتسىق،پالاڭاجـ ـ
نىعرۇت ىتقانــانىرادــ ىدرەتسىــ پەتسىـ ـ
.ىدەد»زىمەشەشنىعىلىشنىيق،پىرەب

نىقلوتتاقاراق:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

قىياتساتماداقاعزىمىسىمرۇتىتتەلۋادكەلەگڭود

ىتشەشنىجاتقۇم-ڭۇمڭىتقىلاحنەمىنىيەزراب،پىرۇتاتقاتسىق

.ەدۋەتسىنىسىمۇجۋتيەڭەكنىگەيجلوجىسانيشامۋزاققارىپوتادنىعاتسىقىزڭاۋجايجۋابىعىشالاقىزىحناگادنىقاج□

ىتتيەڭەكىدلوج

.سىنىروكنانىلىميقۋاليس-ۋاتقادام□

تازونەمرەتۆيتكەللوكتازوىعادنىعامىتنىراتتلۇ
ىداليس-پاتقادامىدرەلەكەج

ياعوتناعاشـىنۇك-2ڭىديا-7 تەمىكۇقىدنادۋاـ نەنىرەتسىـ
تەمزىق ۋەتوـ راتتلۇ«ـىعىلاتروـ زىمىرابءـەنىرەتسىـىعامىتنىـ تاـ
ڭىدرەلىگلۇ،قىياسىلاس »قىيارىتسىيۇنىگەلىتترۇجنەمىشۇكــ
ادنىبىرىقات ۋاتقادامـ نىلىميقۋاليس-ـ ادنىسىرابتەمزىق،پىتەتسىروـ
پالاعا ناققىشـاعلاـ راتتلۇـ رادنىروكىلەزەرەتىلىگلۇـىعادنىعامىتنىـ
نەم ەناجىدرەتۆيتكەللوكتازوىتقايسرادنىروتەمزىقـىلىگلۇـ
راتتلۇ ىعادنىعامىتنىــ ىسقاجــــ رالرداكــ مەساڭە،ـ ىلرادياجـ ــ
رەدزۇج ىتقايسـ ىدرەلەكەجتازوــ پاتقادامــ تەمىكۇ،پاليس-ـ ـ
ىرادنىروكىلەزەرەتىسياقراءڭىنىعىلاتروۋەتوتەمزىقنەنىرەتسى
.ىدرىتتراىرانانونىعىلىدنىعزىقتەمزىقڭىنىرەلرەكتەمزىقنەم

ىشلىتءنەگلىتەسىنىسۇناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس
ڭاۋگاۋحڭاي

.ەدۋرىدنىسۇتىدۋرىياەگرۇتيالاقىتقىسقوق-رىقوقاعرالالابلۇگياىعىتسابراسابنىروڭىنىتەرتاتەمزىق□

ىدەتتىگۇىدۋرىياەگرۇتىتقىسقوق-رىقوق
كەشەۋاشـىنۇك-6ڭىديا-7 قىلالاقـ الاقـ ىعىشالاقڭۇگراڭىنىعىلاتروۋەتوتەمزىقـانىعىلازاتـاترو-ـىكروكـ
ۋساراق ادنىعاتسىقـ نىتارۇتـ كىلىدمىيت،ۋسىعۇ«ـ ەتكىلرىب»ىتەتيموكىكە«قاتسىقنەمىتەرتاتەمزىق»ۋرىتسىعوت،ۋاساجـ
سىنوق« نىساتروـ پەتتەرـ تىگۇۋرىياەگرۇتىتقىسقوق-رىقوقادنىبىرىقات»قىيارۇققاتسىق-لىۋاىتكىروك،پاڭو-ـ
نىلىميق نىرالىسابتو.ـىتتەتسىروـ ەگرۇتىتقىسقوق-رىقوقڭىنىرادنىعرۇتقاتسىقڭىلاقىلىقراۋزىگرۇجتىگۇپالاراـ
ۋرىيا نەمـىمىناتـ ۋسانىتاقـ نىسامرىتسىلاسـ ىدرىتتراـ قاتسىق.ـ نەمىرادنىعرۇتـ قاتسىق«نەمىرەلەشۇمـايتراپـەناجـ
ەگرۇتىتقىسقوق-رىقوقڭىدرالرداكنەمىرەلەشۇمايتراپ«،»انىسامانەداۋۋرىياەگرۇتىتقىسقوق-رىقوقڭىنىرادنىعرۇت
ۋرىيا اشامات،پىسىرىكىيانىشانىۋلاارىياەگرۇتىتقىسقوق-رىقوقڭىنىرادنىعرۇتقاتسىق،پىسىيوقلوق»انىسامانەداۋـ
.ىداساجكىدنىكمۇمانىۋرىتساتپىلاقتەدا

ڭىينۇچڭاۋىشلىتءىتكىرەناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

.ەدۋرىدنىسۇتنىرەدمىلىبڭازاعرالرەفوشىرالىشقاسقىلاحادنىقاج□

ىدەتكەتەجاعۋراقتاىدڭاز،پىلىبءىدڭاز
ناننىقاج ىرەبـ ياتاعابراتـ اراكەشـ ۋراقسابـ قامراتـ ىرىپوكـىتكەرەتـىتەرتاـ اراكەشـ ىدڭاز«ىتكنۋپۋرەسكەتـ
ىدڭاز،پىلىبء قىياراقتاـ نانىياروىدمىيتءۋلوبپوكڭىتكىلوكوتۆانەمماداىعادزاج،پىرىتوەتەزىگەننىبىرىقات»ـ
.ىدزىگرۇجنىتىگۇۋرىتسالىپلاجڭازەگرەلىشنىگرۇج،پىنالادياپ

نىيەدـەگرىزاق ناداقسۇن500ـ نان1000،پاساجايسكەل-تىگۇىلرىعوشتەر14،پىتاراتنىزاعاقتىگۇماتساـ
.نەكەناقتاراجنىساترواراكەشىتقىنروادىدمىساراج،نىتانۇسيۇبەكپىترات-ڭاز،پەلەيبراتىناراقۇبماتسا

ڭىشۋاگڭاۋزىمىشلىتء،نايچڭىدىشلىتءىتكىرەناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس
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راباحىدزىڭام ىرادياىلۋانراۋنەريۇىدۋزاج-لىتءنىتالىنادلوقساتۇترىبءەتتەكەلمەم

国家通用语言文字学习专栏

？想
xiǎnɡ

一
yī

起
qǐ

去
qù

看
kàn

望
wànɡ

达
dá

吾
wú

然
rán

，您
nín

去
qù

吗
mɑ

زىمىشلىتء يەمۋاجڭىزـــــــــ ،ــــــ
نيچامىشلىتءىتكىرە

قاتسىقلو نىرادنىعرۇتـ ـەتكىلرىبـ
اعۋناتتاقۋا ،ىداتسابــ ـىگنەموتڭەــ
ـابتونىتالىرىدنادزىساماتماقىسىمرۇت
نىس ۋناتتاقۋاـ ،ىدرىدلانياـەنىرەبەشـ
نەگەداقسىمرۇتڭىنىرادنىعرۇتقاتسىق
نىرەدمىنەس ىدرىتتراـ ەگنۇكىزۇجء.ـ
پىيۇك ،ناققىتوتـ ـرالاۋراشىگەتتەداـ
زىسقىراپشەناد ناۋاستامازالۇبـ
وكنىتروبـىنادۋا ۋاتساباراقـىلىۋاــ ـ
ڭىنىساكيەچايـايتراپـىعاتسىق ىيجۋشـ
.ىدەەۋشڭىچياس
ىدلەنەكاقسىمرۇتىسقاجپىناتتاقۋا

لىيب ياسـىعاتساج56ـ ەۋشڭىچـ ـ
ەدنىزەكالاب.نىتالوبـىنەكلۇڭىديۇء
سىمرۇت تراشــ ىراليادعاج-ـ راشانـ ــ
ـالىعادنىسابتوپىناتتاقۋا،ناتقىدناعلوب
ۋتلەنەكـاقسىمرۇتـىسقاجنىر ڭىنوـ ـ
ەدنەگيەسە مىلوقـــ ەستەجـــ نىتيەدــ ـ
پەتكەمۋالاترو.ىدلوبىنامراىقشاعلا
ىتامۇلعام اناعــ رابــ ياسـ ەۋشڭىچـ ـ
ناجلەگوشەكسى،نىتياپتياقنانىناقتيا
.ىدە

ىلىج-1997 ەشەن30لوــــ ـــ
قاتسىق نىنىعرۇتــ ،پىرىتسادمىيۇـــ ــ
ـسىق-لىۋا،ىدرۇقنىتەرتاسىلىرۇق
ناعوتـىعادراتقات رىپوك،ۋزاقـ ۋلاســ ـ
،پىلاەگەمرەتوكىدراتسىمۇجـىتقايس
قىدلىج نىسىرىكـ ڭىم50ــ نانناۋيـ ـ
ىدرىسا سىعىش«لوـىلىج-1999.ـ ـ
ىدارازىق ىلاكرام»ـ رىجنىشـــ ناباتــ ــ
روتكارت پىتاسـ ادزىتا،پىلاـ سىرىكـ
،ەسزىگرىك ەشەن100ــــ ەگرەجۋمــ ــ
ياديبء،ىرەگۇج ىتقايســــ سىگەـــ ــ
نىرادلىقاد رىيس،يوق،پىگەـ ،پىعابـ
ىراعوجڭەىسىرىكقىدلىجـىسابتو
ناعلوب ىرادلىجـــ ڭىم200ـ ـاعناۋيـ
.نەكتەجنىيەد

زىعلاج« ۋيابـ ـلەتپەسەقىدناعىيابـ
،ىديەم ەتكىلرىب،پاتسابىتكىلىشپوكـ
ـانىعامڭىدۋناتتاقۋا،اناعادناقپاتاشقا
نىنۇقڭىدرىموء،قاملوبـاشقىرياـىس
مىلرۇعانااد ۋەلىگياـ ىدالوبـ نىتيەد»ـ
ياسىدە نىناقتياىسولو،ەۋشڭىچـ
.ىدلىبءاديادنىرواتتايلاما

ىلىج–2002 ياســـ ەۋشڭىچــ ـ
قاتسىق ڭىنىرالرداكــ ،ەدنىۋتەسروكـ ـ
ڭىتقاتسىق پەسەـ .ىدلوبىسىشۋاساجـ
قىدلىج ڭىم6ـەت5ـىسىقاكەبڭەـ ـ
قاتسىق.ىدەناۋي ىرداكـــ ىدۋلوبـ ـ
ناعادڭات نادزىساراشلوــ سىلىرۇقــ ـ
نىتەرتا رىجنىشىلىج-2004،ىتتاراتـ
.ىدرەبىجپىتاسادنىروتكارتنابات

پەسە« ىشۋاساجــ نانناعلوبــــ ــــ
نىيەك ڭىتقاتسىقـــ قاسۇـــ كەيۇت-ـ ــ
ىراتسىمۇج پوكــــ اقساب،ىدالوبــ ـــ
نەمراتسىمۇج ڭاسرۇمادـاعۋنادلىعۇشـ
ىديەپتەج اعلوق.ـــ نانناعلاــ نىيەكــ ــ
نەنمىسى مىۋراعىشـەجيتانــ ،كەرەكـ ـ
قاتسىق ىرادنىعرۇتــ نىشۇءـ يابناياـ ـ
ىسقاجىدرالىعاتقاتسىق،پەتوتەمزىق
اقسىمرۇت مىۋتلەنەكـــ كەرەكــ ىدەد»ـ
.ەۋشڭىچياس

ـنىعرۇتقاتسىق،پاتايوققىلۋاس
ىدەبەجنىۋناتتاقۋاڭىنىراد

ىعاتساج52 قاتسىقـــ ىنىعرۇتــ ــ
اعزىۋاىنەۋشڭىچياستەجاقنىقراج
ـەتەكپىلوبزامءاشالاب،ىدلوبـاسلا
ىرادنىرۇب،ىد پىلااشقااعزىراقلوـ

قىلىشنىيق نانىعاپسىقـ پەتپەس-پەتپەـ
پىتوء ەلەكـ ناقتاجــ ـىگنەموتڭەــ
ىسابتونىتالىرىدنادزىساماتماقىسىمرۇت
ڭىنەۋشڭىچياسىنۇكىگنىگۇب،ىدە
ڭىم100نىسىرىكقىدلىجەدنىگەموك
.ىدرىسانانناۋي

پەسە نانناعلوبـىشۋاساجـ ،ڭوسـ ـ
ياس ەۋشڭىچـ قاتسىقـ ڭىنىرادنىعرۇتـ ـ
سىمرۇتـىسابتو ـۋاسسەبنىيادعاجـ
ڭىنىرادنىعرۇتقاتسىق.ىدرەگييادنىعاس
سىمرۇت انىعىلىشنىيقــ الوبــ ادنىسابتوـ ـ
قىلىشياق ەسەمەنۋلىۋتــــ ڭىدرالالابـــ ـ
ىۋلاقنادۋقو ىتقايســ ىدراليادعاجـــ ـ
.نىتەلەزيۇكىتتاقەدنەگروك

نىقراج ڭىنىسالابـىكەـىعادۋقوــ ـ
نىتاجاراقۋقو اعرارىسپاتــ ـىساشقاــ
كەموكنەدەۋشڭىچياس،پىلوبقوج
ىلاعارۇس لو،ەدنىنەگلەكپەدزىــــ ـــ
نەتوب زوسءـ ناتساپتياـ اشقاـاعزىراقـ
ىدەرەب نىقراج.ـ ادنىسابتوـ 4.5كەتـ
اناعۋم ىرەجـــ نادۇب،رابـ ترىســ ـ
ڭىدرالاقساب نىلامـ ،ىدالوبناققابادـ
ڭە،نەموتـىسىرىك ـرۇتـىگنەموتـ
نىتەلىرەبـاعۋرىدنادزىساماتماقـىتسىم ـ
ڭىنوادـاشقا نەكلۇـ نىعىلىشنىيقـ ــــ
پىشەش ەتەكـــ لا،ىدياملاـــ اقسابـ ــ
سىمۇج ادنىلوقـەگۋەتسىـ ادـىساشقاـ
.ىدەقوج

ىلىج-2009 ياســـــ ەۋشڭىچــ ــ
شەاعنىقراجـىتقىلۋاس30ـىعادنىلوق
زىستراش قىلىشمىعاب،پىرەبـەگەيسەنـ ـ
نىبىساك نىۋتىمادـــــــ ىديادلوقـــ .ـــ
ياس ڭىنەۋشڭىچـ ادنىۋادلوقـ نىقراجـ
نەپقىلىدنابات نىلام،پەتسىــ ـىسقاجــ
200رىزاقپىسوءىعىلۋاس30،ىتقاب
.نەكتەجاقساب3ىرىيس،ەگ

نىقراج ڭىنمىسابتو«:ــ ىسىرىكـــ ــ
رىتلىب،ىسقاج ناداڭاجــ پىلاسيۇءـ ـ
نەكلۇ،مىدلا مىزىقــ مۋكينحەتـاتروـ ـ
اكيتكارپ،پىرىتىبء پەتسىـــ ،رىتاجـ ــ
ياس ڭىنەۋشڭىچـ ەدنىگەموكـ سوقـ ـ
پىنەيۇسـامىلوق ،مىتپاتاشقاانىشلۇقـ
ڭىنايتراپ ىسقاج،انىتاساياسـىسقاجـ ــ
ـىرىتىتساعلاج،نىماتياسىعلاانىرداك
،پىس ياسـ نەدەۋشڭىچـ ،پىنەريۇـ ـ
ـمىگەموكنادرادناججاتقۇمەككەموك
.ىدەد»نىمياماياىد

قاتسىق انىرادنىعرۇتــــ سىمۇجــــــ ــــ
ىدەبەجىدۋناتسىمۇج،پىرىتساراق

رىزاق« مىتەمزىقـ انىيا،ىتقارۇتــ ـــ
10ىعات،نىمالاىقاكەبڭەناۋي3000

ەشەن رەجۋمـــ ،مىتكەـ ،رىيس8ـ 10ـ
مىيوق لوس،رابـــ نىشۇءــ ياسەدـ ـ
راتياـاعيجۋش مىسىعلاـ نەم،زىسكەشـ ــ
قىتسى مىدنەلوبـەگرىيەمـ 62ىدەد»ـ
ىعاتساج قاتسىقــ قىدزىرىـىنىعرۇتــ
.تىۋاس

ڭىتقاتسىقـىلىج-2012 كەزەكـ ـ
پىرىتساملا قاتسىق،ادنىۋالياســـــ ــــــ
ڭىنىرادنىعرۇت ەنىمىنەســـ ناعلوبـەيــ ـ
ـاكيەچايايتراپقاتسىقەۋشڭىچياس
.ىدنالياسپىلوبىيجۋشڭىنىس

ياس ەۋشڭىچـ ڭىتقىدزىرىـ نەكلۇـ
نەنىبەبەسۋرۋاـىلۇ پاتـاققىلىشنىيقـ
نىناعلوب پىلىبءــ ۋسەتكەموكــ ـانىيوــ
يناحۋر،ىدەلەك ـرەگىجىنوناتقاجـ
پىرىدنەل نەمۋرىتوـ قىلىشنىيق،ەگرىبـ
نانىعاپسىق پىتوءـــــ نىستەكــ پەدــ
ادماريەم-ەكەرەم،ەسرەبـاشقاـاعزىراق
ناعو لاح،پىرابـاسادناماـ پارۇســ ـ
ىدرۇت ياسـىلىج-2018.ـ ەۋشڭىچـ

رىبء ناننىروپىساكـ ناعوــــ تەمزىقـ ــ
پىۋات پىتيوسء،ىدەرەبــ قىدزىرىــــ
.ىدلوبەيەكسىرىكىتقارۇت

ياس«:قىدزىرى نەكسەتكەموكيجۋشـ
رىبيەك،پوكەتوىرادنىعرۇتقاتسىق
قاتسىق ڭىنىرادنىعرۇتــ ناعلاــ زىراقـ ـ
نىرالاشقا اراتياقـ نىناعاملاـ ،پىتسەـ
زوءپەدنىسەپتەرەساـەنىگىلىدمىنەس
نانىساتلاق قاتسىق،پىراعىشـاشقاـــ ـــ
ـراتياقنىرالاشقازىراقڭىنىرادنىعرۇت
نىعامىتنىراتتلۇىمەنۇەگزىبلو،ىد
ارازوء،پەتپىراد ،پىسەتكەموكــ ــــــ

ىدزىمىسىمرۇت ـەگزىمىۋسۇتـاتراسقاجــ
.ىدەد»ىدارىتوپىرەبسەڭەك

ياس نەمەۋشڭىچـ ،نەكسولەتـ
رىزاق ڭىتقاتسىقـ ىسىشۋاساجپەسەـ
پىلوب نىتيەتسىـ ياسيۇشڭاۋگۋسـ
.ىدەتەتەمرۇقـەشكەرەـىنەۋشڭىچ
يۇشڭاۋگۋس ياس«:ــ رابيجۋشــ ــ
نىسالىقى قاتسىقــ ىدانراـانىسىمۇجـ .ـ
قاتسىق نىرادنىعرۇتــ نەتكىليەدەكــ ـ
لىكۇب،ىدرىدناتتاقۋا،ىتتلىرا ـسىقـ
ىدرالىعاتقات اعۋناتتاقۋاــ ۋەتكەتەجــ ـ

لو،نىشۇء سىلىرۇقـــ نىتەرتاـــــ ــ
لىۋا،پىتارات قىلىشاۋراشــ ـانيشامــ
نىراتقىدباج پىتاسادــ ىدرەبىجــ .ــ
يادنۇب ڭەكــ كىلىدلىيەپــ نەپــــ ــ
.ىدەد»ڭىساباتنادياقىتكىلرەكسى

ياس« ڭىنەۋشڭىچـ كىلىشكەتەجـ
نەمىۋتە ڭىنىۋنىشلۇقـ ادنىساقراـ ـ
زىمىعاتسىق ىلىج-2018ــ ساتۇتــ ـ
ىگلۇاتقاتسىقڭىم‹ـاشنىيوبنادۋا
نو،ۋتەسروك ڭىمــــ ىتقاتسىقــ ــــ
ـۋتەسروكىگلۇ›ىعادۋاڭو-ۋەتتەر
پىلوبـىعاتسىق -2019،پىنالاعابـ

ناجـىلىج قىدنىسابـ ىسىرىكازاتـ
ڭىم12 ىدلوبناۋيــــ ىدەد»ــــ
.يۇشڭاۋگۋس

ياس ەۋشڭىچـ ڭىتسىمۇجراء«:ـ ـ
ادياپزوء قاتسىق،ىدالوبـىنايز-ـ ـ
،نىمنەكەناعادڭاتىدۋلوبىرداك
ىدۋباتــاشقا رىزاق،نىمياماليوــ ـــ
رالىعاتقاتسىق ىسقاجـــ اقسىمرۇتــ ــ
ىگىدنە،ىدلەنەك شۇكـــ نىتالاسـ ـ
مىتىعاب رالىعاتقاتسىقـــ ىسقاجـاعــ ــ
تەمزىق نىتاساياسڭىنايتراپ،پەتوـ
.ىدەد»ۋرىدناتقانايتىسقاج

نەسيۇدناحيار:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

يجۋشىسقاجىعادنىلوجۋلالاماقنادۋتلىرانەتكىليەدەك.كىيەزىكتەجلوقەنىسىڭەجىشۋشەشڭىنىساقياشىشۋشەشۋلالاماقنادۋتلىرانەتكىليەدەك

ىدرەبمەداعۋلىرانەتكىليەدەك،پەلوبەگرىيەمقىتسىنەمىتەكەرا_سىءىشاملوب
ەدنىنوجەۋشڭىچياسىيجۋشڭىنىساكيەچايايتراپىعاتسىقۋاتساباراقىلىۋاوكنىتروبىنادۋاناۋاس-

ىتتەتسىرونىۋعىتتاجۋرەبپەتوتاعيادعاجلىعۇش
ادۋايات ياتاعابراتـ ساتـ لوجـ ىعادنىعىلىتساراق،پىرىتسادمىيۇىدرەكتەمزىق15ىعادنىنابرەلرەفوشىسەمەكەمەشمىلوبياتاعابراتڭىنىسەمەكەمۋراقسابـ

لىعاشـىتقاب ۋرىتسالاراـ ەدنىتكنۋپـ ايستامروفنيىۋعىتتاجۋرەبپەتوتاعيادعاجلىعۇشۋرىدنوسءتروءىكتەرلۇب.ىتتەتسىرونىۋعىتتاجۋرىدنوسءتروءـ
ىقشاعلا،ۋزىكتەج ەدلىگزەمــ ،پىلىزىگرۇجاشنىيوبشىقسابتروتءىلراتاقۋتەىتقاجرىبءنىرەتسىىعڭوس،ۋلەكاقسىناتتااديادعاجلىعۇش،ۋتەىتقاجرىبءـ
نىتەلىباقۋراقتۇقلىعۇش،نىتەلىباقۋلەكاقسىناتتاىگەدۋتەىلىتقاجرىبءنىرادڭالاعرىشسىرىدنوءزىسپىۋاحڭىدرەلرەكتەمزىقىگەدنىبەشىشنىرىبءلوجسات
.ىتتالىراعوجىرانانونىتەلىباقۋاساجساقياشەسەبلەسەناج

يالنۇچيلزىمىشلىتء،ڭىچىزۋيلىشلىتءىتكىرەناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

.ەدۋرىشوتروءپالارۋتەنىزوكتروءىتشىگرىدنوستروءرەلرەكتەمزىقناقسانىتاقاعۋعىتتاج 

ڭىنىعىلاتروۋەتوتەمزىقاعۋاتقاسقىلۋاسنەدىلوجكىلىشتىبيەبـاتقىۋج
.ەدۋەشلونىمىسىقناقڭىتتەماناحلۇگ)ادڭو(ىرەكتەمزىق

ىدزىگرۇجۋرەسكەتزىسىقا،پالارانىرالىسابتو
ىرەبناديا-4 قىلالاقۋحيشـ ۋرىدنادزىساماتماقۋەدمەـ ڭىنىسەمەكەمـ ـ

ۋايچڭۇح نىتارۇتادنىعامۋاكىتتەمۋەلاىلوجكىلىشتىبيەبىسامراقسابـىلامءـ
تەمزىق نەمىرادمىلىرۇقۋەدمەـىعاتقامۋاـىتساراقـىتەرتاــ ،پىسالراباحـ ـ
كىتتەمۋەلا ،پىرابانىسابتوڭىتتراق146ناقسانەن80ىساجـىعاتقامۋاـ
زىسىقا ۋناتقاسنادۋرۋا،پەدمەــ نانىراتقاجۋەدمە-ـ كىلىشكەتەجـ ،پىتەـ ـ
ىدراتتراق ەدنىرەليۇـــ قىلروقماقـ نەپـــ ىلاپاسـ تەمزىقـــ نەدۋەتوــ ـ
.ىدرىدنەتكىلىگي

ڭۇرناييلزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ىلايتراپ رالرداكــــــ ماعوققىدنادۋاــ ىگىدزىسپىۋاحــــ ڭىنىسەمەكەمــــ ــــــ
.ادۋالايسرۋكسكەنىسازابەيبراتقىدلىشناتو

ىدالايسرۋكسكەنىسازابەيبراتقىدلىشناتو
ىراسقىبوقـاتقىۋج لۇعڭومــ ىلايمونوتۆاــ موكتراپقىدنادۋاــ تىگۇــ ـ

ـنالرۇنىدناشنايتىۋتايتراپ«،پىرىتسادمىيۇىدرالرداكىلايتراپىمىلوبء
ىگزىگەن»ىدرىد قىتپىرىقاتــ ايتراپــ نىلىميقـىنۇكــ لىميق.ـىتتەتسىروـ ـ
ـامروفىتقايسۋالايسرۋكسكەنىسازابەيبراتقىدلىشناتو،ۋنەريۇـىلرىعوش
نەمرال ايتراپ،پىلىتەتسىروـ ايتراپ،پىزىكتوناننىسنىسايەديڭىنىرەلەشۇمــ
.ىتتالىراعوجنىتاۋقۋارۋاب،ۋرىتسىيۇ،نىتاۋقكىلرەگنىۋاجڭىنىساكيەچاي

نىعروتىشلىتءىتكىرەناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس
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تارياقتاناسرۇن:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

نىشۇءىماقڭىدۋاعروقىتقامۋالىساجۋانىسوەدىرابء

ىلياجىرالىشۋاعروقنامروڭىنىڭالانامروياتسىلۇق____

يادانىم رىبءـ پوتـ ناجـ لىبەسـ رادناجـ ،ەگنۇك-ىدنۇكرالو،رابـ
ىدلىج ـساعلاجنەپقىلىدناباتنىرەتتەمزىقىعرىدىسرىبء،پاعلاجاعلىج-ـ
ـاماتساتپىرىدنىترەتسىىلۋەلەنەگزىكتەرۇدءىتكەرىڭوترالو،ادۋرىت
سۇق-ڭا،پانىجىباقسىرىمۇق-ترۇق،يەكرىش-نىبىشىنۇكراءنەمىناع
ناعاتپاق كىتىبـ نامروـ ادنىساراـ ىدراتقىدنىيقـ پىڭەجـ ،پەلىرەگلىاعلاـ
ياملات ۋالراشـ ۋانىسو،پىزىگرۇجـ نىڭالانامروناقتاجپىلىسوكڭەكــ
پاعروق ىدەلەكـ ياتسىلۇقرالو.ـ نامروـ نىڭالاـ نەدزوكـ يەپتەـاساتـ ـ
.ىدەىرالىشۋاعروقنامروىعادنىسوناقتاجەلەكپىتەزۇك

ياتسىلۇق نامروـ رتەموليك60نەنىگىتسۇتڭىنىسالاقكەشەۋاشىڭالاـ
ياتسىلۇقـىعاتقىتقىشاق ڭىنىڭالانامرو،ناقسالانروانىعىلاتروڭىنىمىلىياجـ
ڭىم65ـىعامۋاـىپلاج نامرو10ـىتقارۇت،ۋمـ ادنىسوـىسىشۋاعروقـ ـ
پىتاج تەمزىقـ رالو،ىديەتسىـ ،رۇعاد،لۇعڭوم،سىرو،ۋزناحـ ،قازاقـ
.مىيۇرىبءناقپاتمارۇقناتتلۇىتلاىلراتاقزىعرىق

ڭەترەڭاتـىنۇكراء ـىسروتۋسىرالىشۋاعروقنامروەد8تاعاسـ
تروء،نىع ۋرىشوءـ نىعىدباجـ انىۋانيوقنامرونەمىرەدلكيستوتوم،پىلاـ
.ىدەتەكپاتسابنىتەمزىقكىدنۇكرىبء،پىنە

پالراشتەرىكەىدنامرو،زىسزوسء،ىنۇكراءىرالىشۋاعروقنامرو
ىۋعىش كيستوتوم،كەرەكـ ارۋتاعۋالراشۋاياجەدرەلرەجنىتياملاەتولــ
راء،نەتكىدنىتەلەك ىنۇكــ رتەموليكـەشەن10ــ ۋاياجـ رىبراء،پىرۇجءـ ــ
نادۇب.ىدەتەكىدلىپەكاعۋالراش-پىرەسكەتيامرىدلاقسىعاقىدنىيۇتء
ـرادنىعرۇتىعادنىڭامڭىنىڭالانامروىمەنۇىرالىشۋاعروقنامرو،سىت
ـىرادمىسرتكەلە،ۋناتقاسنەدۋتەكتروءەديۇاعرالو،پىرابەنىيۇڭىد
ڭىن پىرەنوكـ نەنىۋتەكـ ياباـ اتترىس،ۋلوبـ ىدلاتەبــ رىقوقـ قىسقوق-ـ
ۋەمەترو ىدرەتسىـىتقايسـ پالاعاداقـ ناجيالىسوڭىدرالو.ىدارىسپاتـ
الاس ڭىنىۋاعروقـ ادنىساقراـ ۋتەكتروءىيوبلىجپوكادنىڭالانامروـ
.نەگەمروكپىلىۋتىرەتاق-پىۋاح

ـاتسابناديا-4لىگزەمنىتاناتقاسىدنىيۇتءنەتتروادنىڭالانامرو
لۇب،ىدال ڭىناراـ پىلانياەۋاادنىمىسۋامزاج،پىلوبىلاملىبۇقىياراۋاـ
يەدنەكسۇتـەگرەج ناعانىجۇق،پىسىـ اتسىق،اسلاىنازاميەكرىش-اسامــ
ناعانىزا نانناروبـ زوكـ نامرو،ىدياپشاـ رىگڭىلىشادزاجىرالىشۋاعروقــ
اتسىق،ڭىتقىتسى ناعاقاقــ ڭىدزاياـ نىسـ ،پىلەكپودءـانىعانىس-ـ نامروـ
.ىدياپپاتمىنىتنىيەداعناعاتمىقراقڭىلاقنىڭالا

يوباققىتسىناعانياقيمنەبزاياناعادلىقاس،پاساجەگرىبنەمنامرو
،ىدلىبءەزوتاقتاقاشام-اپاجنەپقىتشىنىتۋەرىڭەمناعىزالۇق،پىتەريۇ
ڭىنىرەدزورالو ساپتياقـ رىجاقـ ياملىجپاتىدنامروۋانىسونەمىتارياق-ـ
.ىدەلەكپاعروق

يالنۇچيلزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

نامرو ىشۋاعروقــ ۋاجــــ ەشەن30ڭيبەۋشــ رتەمــ ىگەتكىتكىيبـ لىۋاراقــــ ـ
.ادۋالىقابنىيادعاجڭىنىڭالانامرو،پىعىشانىسارانۇم

ادۋرىسپاتىدرەتسىىتسىيتءەگۋلوبلىڭوكادنىسىرابۋالراشنامرو،پىرىتسالانرونىتەدنىمۋالراشەنىرەلەشۇمتەرتاكەبتىقراسكەبنىياسۇقىعىتسابتەرتا.

نامرو نەمارالوقەگرىبنەمىگىرەس)ادلوس(ڭيچڭىشۋودـىشۋاعروقـ
.ادۋالازاتىدنامرو،پىسەكىتشاعاناعارۋق

ادزاج ،پىنىيكـاناتمىقادـ قىلوتـ ،پىلاتقىدباجـ ،يەكرىش-ـاسامـ ترۇقـ -ـ
.كەرەكۋناتقاسنانىۋلاپىعاشڭىدرەتكىدناجىتقايسنالىج،اقسىرىمۇق

نامرو ڭىفوگـامـىشۋاعروقـ نامروـ نەگلەكـانىڭامـىڭالاـ اعرالىشتاحاياسـ
.ادۋلاەگمىزىتىدرالو،پىرىسپاتىدۋناتقاسنەدۋتەكتروء

كىلىشكەزەك ادناعاتقاياـ نامروـ نەملوجناماـىگىرەس)ادڭو(لاداـىشۋاعروقـ
.ەدۋەدمىزىتىدراتپاپسا،ىدراتقىدباجەگرىب
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