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نىرۇبنەتسۇتىنۇك-19ڭىديا-11
ىلايمونوتۆا نويارـــ لىشناتوـ ينىدءــ
،پىشانىسىلىجامءەمىگڭارەلرەكتارياق
ىتەتيموكقىلاتروىتكەزەك-19ايتراپ
ىشنىسەب ڭىنىسىلىجامءـىپلاجــ ـەناجـ
ڭىتقىلاتروــىكتەر-3 ڭايجنيشــــ ـ
ـىلىجامءەمىگڭاىگەدنىنوجـىتەمزىق
ڭىنىس نىحۋرـ ،پىنەريۇيەلىرەكشىـ
ڭىدزىمىلە،پىرىدنەلىتكەياد ىدنىدءــــ
ۋرىدنالاشوگڭۇج انىسىلاتەبــ ىدناباتــ ــ

ڭىننىدء،ۋلوب زىسۋاقاـــــ نىۋمادــــ
لىشناتوەدنىگەرىڭوتۋرىساـەگەزۇج
ڭىدرەلرەكتارياقينىدء نىرەلرىكىپـــ ــ
نىراتسىنىسۇـەناج ـوتۆا.ىدادڭىتـ
ىيجۋشڭىنموكتراپقىدنويارـىلايمون
نىچ ىدراقسابـىتسىلىجامءـوگناۋچـ ـ
.ىدەليوسزوسءىراء

قىدنويارـىلايمونوتۆا ڭىنموكتراپـ ـ
راسابنىرو ەكسىلىجامنيشڭىپيلىيجۋشـ
.ىتسانىتاق

ەمىگڭا ەتسىلىجامـــ پىقىرۇدباـــــ ــ
رۇكشۇدبا،زاينرۇموتء ،اللۇتمىحارــ
ڭاي ،نىريج،زەلىبانىميتەمام،ەيجـ
نىچ تاشرۇن،ڭيمۋايشــ ،نەديشارـــ
يۇس،ڭۇحڭاۋ نەكاب،نيبىحــــ ــــــ
ماراتحۇم،يابنىقشاق ىلراتاقناجپىراشءـ
لىشناتو رەلرەكتارياقينىدءــ -ـەكەجـ
رىبءكىلىشپوك.ىدرىدلىبءزىبەلەكەج
ىنانىمنادزىۋا ىدرىدلىبءـــ ـىعڭوس:ـ
ىرادلىج ڭايجنيشـ ،قىلاكيمونوكەـ ــــ

قىدماعوق نىسىمرۇتقىلاحەناجادۋمادـ
ادۋتراسقاج نىرۇبــ پىلوبـ نەگەمروكـ ـ
لوقـەگرەتكىتسىتەج ماعوق،ىدزىكتەجـ
قىلاح،ىتقىنرو شىنىتــ -تاش،رىموءـ
نامىداش كىلىشرىتــ نەكشەكـ ـاشاماتـ
يادعاج ـىلايمونوتۆا.ـىتقىشـاققىراجـ
قىدنويار موكتراپــ نەمـــ تەمىكۇـ ــ
نىتىعابىگزىگەنىتەمزىقنىدءڭىنايتراپ
ينىدءڭىنايتراپ،پىرىدنەلىتكەيادتايقۇم
مىنەس ـىدناتقانايتنىتاساياسىگىدنىكرەـ

لىميقينىدء،پىر ەناجنىرادنىروــ ـــ
لىميقينىدء تراشـــ نىيادعاج-ـــ ــــ
زىسكىدزۇ ،پىتراسقاجـــ ۋەدمەـــــــ
كىلرەكتەنيەز،ىۋرىدنادزىسماق ــــــــــ
زىسماق ساقۋانـىتقاملاس،ىۋرىدنادـ
نادزىسماق ساب،ىۋرىدـــ ىعىدناماــ ــ
مىياتازاج ۋلادمىقازــ ،ىۋرىدنادزىسماقـ ـ
ىگنەموتڭە نىسىمرۇتــ زىساماتماقـ ـ
ۋرەسكەتنىگەتىتقىلۋاسنەدەناجۋتە
ىدراتتاساياسـىتقايس كىتتەبىپلاجـ

ەگرەلرەكتارياقينىدء،پىرىدناتقانايت
نىتەلىرەب قىتسىمرۇتــ اشمىسوقــ ــ
تاجاراق نىمەشلوــ ،ىتتالىراعوجــ ـ
ڭىلاق رەلرەكتارياقينىدءــ ەناجــ ــ
نىتەنەســەگنىد اراقۇبــــ نىشـــ ــ
نەنىگەرۇج انىتاساياسلازباڭىنايتراپـ
سىعلا ىداتياــ كىلىشپوك.ــ ىعاتــــ ــ
نىتەمزىقنىدء ۋەتسىىسقاجىرانانوـ
.ىدرەبسىنىسۇەناجرىكىپەدنىنوج

)ەتتەب-2ىساعلاج(

ىدەتپىراداسابپەديالىبەدنىسىلىجامەمىگڭارەلرەكتارياقينىدءلىشناتوڭىننويارىلايمونوتۆاوگناۋچنىچ

كەرەكۋسوقسەلۇاعۋرۇقڭايجنيشكىتسيلايستوساشوگڭۇجىگەدرىۋاداڭاج،پەبەجنىۋمادزىسۋاقاڭىننىدء،پىلوبىدناباتانىسىلاتەبۋرىدنالاشوگڭۇجىدنىدءڭىدزىمىلە
ىتسانىتاقنيشڭىپيل

راپاساڭاج،اماتسابڭىت

】

▲

يناحۋر تەينەكروــ ىسىلىرۇقــ ـــ
ىگەدنىنوج كىتتەكەلمەمــ ۋاتقادامــ -ــ
ىنۇك-20ڭىديا-11ىسىلانيجۋاليس
ەدڭيجيەب ىدلىزىكتوـــ وگڭۇج.ـــ ـــــ
كىتسينۋمموك ىسايتراپـــ قىلاتروــــ ــ

ڭىنىتەتيموك سابــ تەكەلمەم،ىيجۋشـ ــ
قىلاترو،ىسـاعاروتء يرەكساــ رەتسىـ ـ
ڭىنىتەتيموك ىساعاروتءــ ڭيپنيجيشــ
اقسىلانيج ناقسانىتاقــ ـىتكەزەكـاڭاجــ
كىتتەكەلمەم ،ڭىدرالالاقـىتتەينەكروـ

ىتتەينەكرو قاتسىقــ ،ڭىدراتقىشالاق-ــ ـ
ىتتەينەكرو ىتتەينەكرو،ڭىدرادنىروـــ ــ
سابتو الىــ تەينەكرو،ڭىنىرــ ـــىتـــــــ
ەتكەم ،ڭىدرەتپــ يادنوسـ تامازاقا-ـ ـ
ناعاملوتـانىساج لارومء-ـايەديڭىدرادـ ـ

ىسىلىرۇق ىگەدنىتەمزىقــ ڭىدراتتازوــ ـ
نەمىرەدلىكاۋ ىتسالىقىــــ ەدرۇتــــ ــ
ەدزەك نادرالو،پىسـ ىيانىشــ لاحــــ ـ
.ىداتقىتتۇقۋزىقەناجىدارۇس

وگڭۇج كىتسينۋمموكــ ىسايتراپــ ــ
قىلاترو ڭىنىسورۋيبيساياسـىتەتيموكـ
ىتقارۇت ،ىسەشۇمــ قىلاتروـ يناحۋرـ ـ
ۋتەكىلىشكەتەجانىسىلىرۇقتەينەكرو
ڭىنىتەتيموك ڭينۋحڭاۋىسىشۋرەگڭەمـ
-ۋاتقادامىراءـىتسانىتاقـەگۋسەدزەك
.ىدەليوسزوسءادنىسىلانيجۋاليس

نەتسۇت نىرۇبـــ تاعاســ اد10ـــ
رالىلراتاقڭيپنيجيش قانوقيشڭيجــ ـ
سىلىجامءـىيۇء ڭىنىتاراميعـ ىعڭىدلاـ
انىلاز ەدنەگلەكــ ساتۇتـ ۋزىقادڭالاـ ـ
قالاپاش ڭيپنيجيش.ىدلىرەتوكىنۇءـ
،پىلەكانىساراڭىدرەدلىكاۋرالىلراتاق
نەپكىلىشپوك نەپسالىقىـ ـىتسەلەمىگڭاـ
.ىتسۇتءەكتەرۋسكىلەتسەەگرىبىراء

ادنىسىلانيجۋاليس-ۋاتقادامڭينۋحڭاۋ
:ىدرىدلىبءىدرالانىملو.ىدەليوسزوسء
ساب ەكسىلىجامڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ
ەدرۇتىتسالىقىنەمرەدلىكاۋناقسانىتاق
ىۋسەدزەك ڭىنىتەتيموكقىلاتروايتراپـ
ستوس كىتسيلايـ يناحۋرـــ تەينەكروـ ــ
،نىگىدنىتەرەبنامءاشقىرياانىسىلىرۇق
يناحۋر ىگەدنىبەشىسىلىرۇقتەينەكروـ
،نىعىلروقماقىيانىشنەگەداعراتسادلوج
اڭاج يناحۋرـىگەدرىۋادــ تەينەكروـ ـ

نەگەدـەنىتەمزىقـىسىلىرۇق ىتسالىقىـ
ڭىنڭيپنيجيش.ىدەلىگياقىلوتنىگەلىت
اڭاج اشوگڭۇجرىۋادءــ مزيلايستوســ ــ
نىسايەدي ەتەجـــ ەتەج،پىنەريۇـــ ــــ
ىيانىش،پىرەگي يادڭامىدۋرىدناتقانايتـ
زىسكىدزۇ،پىتەتەدنىميساياسىدلا
ەدرۇت تروتء«ـ ،پىتيەشۇك»ىدمىناتـ
تروتء« ىنىكە«،پەدمەكەب»ىدمىنەسـ
ىدۋاعروق كەرەكۋادنىرو»ــ ايتراپ.ـ ــ

ىتكەزەك-19 قىلاتروـــ ىتەتيموكــ ـــ
ڭىنىسىلىجامءـىپلاجـىشنىسەب ـىحۋرـ
يەدڭەرەتىنەيبرات-تىگۇـىگەدنىنوج
ىناراقۇب،ىدرالرداك،پىتەتسىرو ىدمىنەسـ
ىتحۋر،پەدمەكەب رىبء،پىتلىپرەســـ ــ
ەتتەين اڭاج،پىساتقامىتنىــ ادراپاســـ ـ
يەدنىپكە ىرەگلىــ ەگۋەلـ ۋرىدنالاتنىــ ـ
كەرەك كىتسيلايستوس.ـ نۇقـىتكەزوـ ـ
ىساراقزوك ىلىقراــ ـاڭاجڭىدرىۋادءــ
اعۋلۋابنىرادمادا ،پەتكەتەجــــ ــــ
تارۇم مىنەس-ـ ـنالىيادۇنىسەيبراتـ
،پىتەلىرەگلىىدۋرىدنەدمىزۇت،ىدۋرىد
اڭاج،ىحيراتـايتراپ ،ىحيراتوگڭۇجـ
كىسە،ۋاساجـامروفەر ،ىحيراتۋشاــ
ڭىنمزيلايستوس نىسەيبراتىحيراتۋمادـ
راتساج،پىتەتسىرو نەمــ ىدرەدنەروـ
كىتسيلايستوس تەكەلمەمناعنادنامازىسوـ
ۋرۇق ۋەتكەتەجاعۋتانرونىتارۇمـىلۇـ
تەجاق ىتقىلاح.ــ نەكتەكەزوــ ۋمادـ
نىسايەدي يناحۋرــ نىروـىتتەينەكروـ

ڭىدۋرۇق ،پىرىڭىسءانىسىرابساتۇتـ
نىعىلىزارەناجنىۋسىلاستاڭىناراقۇب
ىتتەينەكرو،پىتالىراعوج ۋرۇقنىروــــ ـ
ڭىنىتەمزىق نىگىلىدمىنوـ ،پىتيەشۇكـ ـ
ەككىدلىشەروت،اققىدلىشامروف ـىسراقـــ
ۋرۇت سىيتءـ كىتتەبىپلاجڭىنايتراپ.ـ
نىعىلىشساب سىگەت،پىتيەشۇكــــ ـــــ
،پىرەگي رىبءـ ساتۇتـ ،نىتاراقسابـ ـ
ەسەكياس نىتەتەلىرەگلىـــ تەمزىقـــ ــ
نەككىرـىب نىشۇكــ ۋرىتساتپىلاقــ ــــ
.كەرەك

ڭايشەۋشڭيد ،ىتسانىتاقەگۋسەدزەكـ
نۇس نالنۇچـ ـىتسانىتاقـەگۋسەدزەكـ
نىراراقۋاليس-ۋاتقادامەتسىلىجامىراء
ڭاۋح،ىدىقو ڭيمنۇكـ ەگۋسەدزەكـ ــ
.ىدراقسابىتسىلانيجىراءىتسانىتاق

اتسىلانيج پىلاتقادامــ ناعناليس-ــ ـ
ەگرەدلىكاۋ قىليســ ىدلىتاراتـ -6.ــ
ىتكەزەك كىتتەكەلمەمــ ىتتەينەكروــ ــ
ىتتەينەكرو،ڭىدرالالاق قاتسىقـــــ -ــ
ىتتەينەكرو،ڭىدراتقىشالاق ڭىدرادنىروــ
،ىرەدلىكاۋ كىتتەكەلمەمـىتكەزەك-2ـ
ىتتەينەكرو،ڭىنىرالىسابتوىتتەينەكرو
ىتكەزەكاڭاج،ىرەدلىكاۋڭىدرەتپەتكەم
كىتتەكەلمەم ڭىدرادناعاملوتانىساجتامازاـ
ىگەدنىتەمزىقىسىلىرۇقلارومء-ـايەدي
كىتتەكەلمەم ڭىدراتتازوـــ ىرەدلىكاۋـ ـ
.ىدەليوسزوسءەكەج-ەكەجاتسىلانيج

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

نەمـايتراپـىنۇك-20ڭىديا-11□ تەكەلمەمـ يناحۋرەدڭيجيەبرالىلراتاقڭينۋحڭاۋ،ڭيپنيجيشنانىرالىشسابـ
.ىتسەدزەكنەمرەدلىكاۋناقسانىتاقانىسىلانيجۋاليس-ۋاتقادامكىتتەكەلمەمىگەدنىنوجىسىلىرۇقتەينەكرو

نەگرىسۇتڭىپيۇجىسىشلىتءڭىنىگىتتنەگااۋحنيشىتتەرۋس□

ىتسەدزەكنەمرەدلىكاۋناقسانىتاقانىسىلانيجۋاليس-ۋاتقادامكىتتەكەلمەمىگەدنىنوجىسىلىرۇقتەينەكرويناحۋرڭيپنيجيش
ىدەليوسزوسءادنىسىلانيجۋاليس-ۋاتقادامىراءىتسانىتاقەگۋسەدزەكڭينۋحڭاۋ

ىنۇك-20ڭىديا-11 نەتسۇتـــ ــ
ىلايمونوتۆا،نىرۇب موكتراپقىدنويارــ
ىتقارۇت ڭىتتەتيموكــ نەگلىتيەڭەك(ــ )ــ
نىسىلىجامء ساب،پىشاــــــ يجۋشــــ
ىتتەكەلمەمڭىتقىلاتروڭىنڭيپنيجيش
ياپپاج ىتەمزىقۋلاسەگنوجنەمڭازـ
،ڭىدۋرەگيىدڭۇدۋپەناجەدنىسىلىجام
قىشا ڭىدۋاتسۇـــ نىعىدلىج30ـــ ــــ
ۋاتقىتتۇق ادۋسڭايج،ادنىسىلانيجـــ ـــ
تەمزىق ڭايجڭاچ،ەدنەگرەسكەتـــ ـــــ
قىلاكيمونوكە ڭىنىۋەدلەبـــــ نىۋمادــ
ياپپاج ەدنىسىلىجامەمىگڭاۋتەلىرەگلىـ
نەگەليوس ىدزىڭامــ ڭىنىرەدزوســ ـ
ىدرالىلراتاقـىحۋر ،پىزىكتەجـــ ــ
،ۋرىدنەلىتكەيادڭىدزىمىنويار،پىنەريۇ
ناتقانايت نىرىكىپۋرىدــــ ىتسادلىقاــ .ــ

ىلايمونـوتۆا نويارـــ ڭىنموكتراپقىدـ ــ
نىچــىيجۋش ىتسىلىجامءـوگناۋچـ ــــ
.ىدراقساب

سىلىجامء :ىتتەسروكپاتاىدرالانىمـ
ساب ڭىتقىلاتروڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ
ىتتەكەلمەم ياپپاجــ نەمڭازــ ـەگنوجـ
ۋلاس ەدنىسىلىجامـىتەمزىقـ نەگەليوسـ
ىدزىڭام ىزوسءــ اڭاجـ ـىگەدرىۋادــ
ىتتەكەلمەم ياپپاجــ نەمڭازــ ـەگنوجـ
قىلامانرىعۇتنىتەتەكىلىشكەتەجـاعۋلاس
تاجۇح ،پىتيەشۇك»ىدمىناتتروتء«.ـ
تروتء« ىنىكە«،پەدمەكەب»ىدمىنەسـ
،پىنەريۇتايقۇم،پادنىرو»ىدۋاعروق
لىتاب،پىنىسۇتء ،پىرىدنەلىتكەيادــــ ـ
ىتتەكەلمەم،پىرىدناتقانايت ياپپاجــــ ــ
نەمڭاز ەگنوجــ ۋلاســـ ىلەلەكــ ـــ

مىشەش ڭىنىرالۋرىتسالانرو،ڭىنىرەدــ ـــ
انىۋنالىتقان،انىۋناتقانايت ىيانىشــــــ ــ
لىپەك ڭىنڭيپنيجيش.كەرەكۋتەكىدـ
نەمڭاز ەگنوجــ ۋلاســ ڭىنىسايەديـ ـــ
ىلەلەك نىنامءــــ قىلوتـــ ،پىناتـــ ــ
ڭىنڭيپنيجيش نەمڭازـ ۋلاسـەگنوجـ ـ
اۋحڭۇج__ـىسايەدي ڭىنىتلۇـ ىلۇـ
نىۋنەدلۇگ ەگەزۇجــ ۋرىساـــ ىدنىسـ ـ
انىبالاترىۋادء ەسەليۇــــ ناعادنىۋتـــ ـ
ىلەلەك قىلايرازانــــ قىدزاپماساجـــ ـــ
كىدمزيسكرام،نىگىدنەكەـىگىتسىتەج ـ
نەمڭاز ەگنوجـ ۋلاســ نىسايرازانـ ـــ
ڭۇج ڭىدۋرىدنالاشوگــ اڭاجڭەــــ ــــ
ڭىنڭيپنيجيش،نىگىدنەكەـىگىتسىتەج
اڭاج مزيلايستوسـاشوگڭۇجرىۋادءــ ـ
ڭىنىسايەدي ىدزىڭامــ سادمارۇقــ ـ

گىلوب ىتتەكەلمەم،نىگىدنەكەـىـ ــــ
ياپپاج نەمڭازــ ەگنوجـ ىعادۋلاســ ــ
ىلرىبۇتء ۋنۇسيوبــ ىمەشلوــ ـەناجــ
تەكەرا نىگىدنەكەـىسامانرادعابـ ـ
،پىناتـەتەج ـىتكەياد،ىگەدۋنەريۇـ
ىتقىلىدنابات،ىتقىلىلاناسـىگەدۋرىدنەل ــ
نىش ەدنىنامــ ۋتيەشۇكـــ كەرەكـــ .ــ
ڭىنڭيپنيجيش نەمڭازــ ەگنوجــ ـــ
ۋلاس نىسايەديــ ياپپاجـــ سىرۇدــ
،پىنىسۇتء،پىنەريۇ زىسكىدزۇــــــ ــ
ىدناباتەگ11،پىنەريۇيەدڭەرەت
ڭىدۋلوب ـسالانروتەمزىقـىلەلەكـ
نىرالۋرىت قىلايگەتارتسـىلەلەكـەناجـ
ىتتەكەلمەم،پىرەگيسىرۇدنىسايەدي
ياپپاج نەمڭازــ ەگنوجـ ڭىدۋلاســ ـ
يساياس ىدزىڭام،نىسىلاتەبـ ،نىنروــ

تەمزىق ىدنىيۇتء،نىۋرىتسالانروـــ ــــ
،نىتەدنىم ىدزىڭام،نىسانىتاقىلەلەكـ
نىلىپەك يەدڭەرەتــــ ،پىنىسۇتءـ ـــ
سىلىجامء نىحۋرـــــ ىدڭايجنيشــ ــ
نەمڭاز ەگنوجـــ ڭىدۋلاســـــ يوــ
ىسىلەج انىساراش،ەنــ ەناجــــ ىدناجــ ـ
انىتايلاما نىشــــ ەدنىنامـ ۋرىدلانياــ ـ
ەگنوجنەمڭازڭىنڭيپنيجيش.كەرەك
،پىرىدنەلىتكەيادلىتابنىسايەديۋلاس
ايتراپ،پىرىدناتقانايت ـىتكەزەك-19ـــ
قىلاترو ىتەتيموكــ ـىپلاجـىشنىسەبــ
ڭىنىسىلىجامء نىحۋرـ ىكتەر-3ەناجـ
ڭىتقىلاترو ىگەدنىنوجىتەمزىقڭايجنيشـ
،ەسەرىسا،نىحۋرڭىنىسىلىجامءـەمىگڭا
ساب ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ ىدزىڭامـ ـ
ڭىنىزوسء ،نەمۋرىدنەلىتكەيادنىحۋرـ

نەمۋرىدناتقانايت اڭاج،پىرىتسەلرىبــ ـــ
ڭىنايتراپــىگەدرىۋاد ىدڭايجنيشــــ ـ
ۋلاسـەگنوج نىسابوجـىپلاجـ ياپپاجـ
نەمڭازكىتسيلايستوس،پىرىدنەلىتكەياد
ەگنوج ۋلاســـ كىيبنىۋتــ ،پاتسۇـ ـ
،پىتاتقاقسانىحۋرۋلاسەگنوجنەمڭاز
ىتتەكەلمەم ياپپاجــ نەمڭازــ ـەگنوجـ
ڭىدۋلاس ڭىنىتەمزىقڭايجنيشنىراتپالاتـ
ادنىسالاسراء ،پىرىدناتقانايتــــ ـــــ
ىدڭايجنيش نەمڭازــ ەگنوجــ ۋلاســـ ـ
ىتەلىباق نىيەگڭەدــــــ زىسكىدزۇــــ ــ
اڭاج،پىتالىراعوج ــىگەدرىۋادـــــــــ
اشوگڭۇج كىتسيلايستوســـ ڭايجنيشــ ـ
ىدنەمراپۋلاسەگنوجنەمڭازىدۋرۇق
.كەرەكۋادماقنەمىلىپەك

)ەتتەب-2ىساعلاج(

ىدنەريۇ،ىدزىكتەجىدرالىلراتاقىحۋرڭىنىزوسءىدزىڭامنەگەليوسەدنىسىلىجامىتەمزىقۋلاسەگنوجنەمڭازياپپاجىتتەكەلمەمڭىتقىلاتروڭىنڭيپنيجيشيجۋشسابىسىلىجامء)نەگلىتيەڭەك(ڭىنىتەتيموكىتقارۇتموكتراپقىدنويارىلايمونوتۆا

،پىرۇقڭايجنيشنىتانىلاسەگنوجنەمڭاز،پىرىدنەلىتكەياد،پىنەريۇيەلىرەكشىنىسايەديۋلاسەگنوجنەمڭازڭىنڭيپنيجيش
كەرەكۋتەجەككىلىتتەلۋادكەلەگڭودياپپاج،پالراپسوجساتۇترىبءىدۋمادقىدماعوق،قىلاكيمونوكەەناجىدۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنى

ىدراقسابىتسىلىجامءوگناۋچنىچ
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ىتكىلىكە ،پالامياجـــــ ـــ
تاحنۇء ەگزىمەشكەتـــ ــــــــــــ
!زىڭىلىسوق

راباحىدزىڭام

ڭىتتەكەراـايەدي ايرازان،ىسىشكەتەجـ
ڭىتتايلاما ىسامانرادعابـــ ىتتەكەلمەم.ــ ــ
ياپپاج نەمڭازــــ ەگنوجــ ىدۋلاســـ ــ
ۋتەلىرەگلى ىتتەكەلمەم__ــ ەگنوجــ ــ
ىعادۋلاس ڭەرەتـــ زوسء،سىلىرۇبـ ـــ
يملىع،قوج ،پىتەىشكەتەجىنايرازانـ
،پىتيەشۇكىدۋترىگۇجيوقىلايرازان
نەمـايرازان ادنىعاجۋرىتساتشۇىتتايلاماـ
ڭىت ەككىتسىتەجـ زىسكىدزۇــــ لوقـ ـ
ڭىنايتراپ،پىزىكتەج ىگەدرىۋاداڭاجــ
ۋتيەشۇكنىسىلىرۇقۋلاسەگنوجنەمڭاز
ىگەدنىنوج قىلايرازان،قىلايەديــــ ـــــ
،پالىدنىتىروقيادىعاديونىرەتكىتسىتەج
يادىعاديو ياپپاجىتتەكەلمەم،پىنادلوقـ
نەمڭاز ىتپىتءەنىرەتتەمزىقۋلاسەگنوجـ
.كەرەكۋتەكىلىشكەتەجىسقاجەد

ساب ڭىتقىلاتروڭيپنيجيشيجۋشـ ـــ
ياپپاجـىتتەكەلمەم ۋلاسەگنوجنەمڭازـ
ەدنىسىلىجامـىتەمزىق ىدزىڭامـ زوسءـ ـ
اۋحڭۇج،پەليوس ڭىنىتلۇـــــ ــىلۇـــ
ىۋنەدلۇگ قىلايگەتارتسـ نىيادعاجـىپلاجـ ـ
ناعاملوبادلىج100ەدنىزۇجەينۇدەناج
،ىتسىرەگزوروز ڭىتتەكەلمەمنەمـايتراپـ
رىبءىدۋرىساەگەزۇجنىعىتشىنىتىدناياب
ساتۇت ۋالراپسوجـــ قىلايگەتارتســـ ــــ
نانىسىعرۇت ڭىدزىمىلەـ كىتسيلايستوسـ ـ
،انىسىرابىسىلىرۇقۋلاسەگنوجنەمڭاز
ىرەبنانىياتلىرۇق-18ايتراپ،ەسەرىسا
لوق نەكتەجـ يحيراتـ نىرەتكىتسىتەجـ
ەناجەتكەزەك،ىدلاەكسەكىتتەبىپلاج
ىتتەكەلمەمەدلىگزەمرىبءىعيالىبنانۇم
ـەگلىىدۋلاسەگنوجنەمڭازياپپاج
ڭىدۋتەلىر قىلاعلۇتـىپلاجـ نىبالاتـ ـ
نىقيا ،ىديوقـاعلاـ ىدناباتـەگ11«ـ

ۋلوب ىتتەكەلمەمەدرىۋاداڭاجىلىقرا»ـ
ياپپاج نەمڭازـــ ەگنوجــ ىدۋلاســ ـ
ىدزىڭامـىگەدۋتەلىرەگلى الايەديـ نەمرـ ـ
قىلايگەتارتس ىدرالۋرىتسالانروـ ىلەيۇجـ
ڭىدزىمىلە،پادمىياب كىتسيلايستوســــ ـ
نەمڭاز ەگنوجـ ۋلاســ ـىعادنىسىلىرۇقـ
ۋرىدىقرىبء ىلەلەكــ قىلايرازانــ ـەناجـ
قىتتايلاما پاۋاجيەدڭەرەتەگرەلەلەسامـ
ىدرەب ساب.ــ ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ ـ
ىتسىلا،پىرۇتەتكىيبىزوسءىدزىڭام
زوك،ناعاجلوب ،ڭەكـىساياــ ـىنۇمزامـ
ىسايەدي،ياب يساياسىتشۇكاسا،ڭەرەتـ
قىلايەدي،اقتاپيس قىلايرازان،اقتاپيســـ ــ
،ىديوقىلايگەتارتسڭەرەت،ەيـاقتاپيس
نىقيا يساياسـ يحيراتىتشۇك،ىتسىلاتەبـ
ىيانىش،ىتكىلىشرەكپاۋاج قىتقىلاحــــ ــ
لو،ىدەلىگياـىتكىلىشنەپسىيۇس ـاڭاجـ
ىتتەكەلمەمــىگەدرىۋاد ياپپاجـــــ ـــ
نەمڭاز كىلىشكەتەجـاعۋلاسـەگنوجـ ـ
نىتەتە قىلامانرىعۇتـ ىكتەرلۇب.تاجۇحـ
ڭىتقىلاترو ياپپاجـىتتەكەلمەمـ نەمڭازـ
ەگنوج ۋلاســ ڭىنىسىلىجامءـىتەمزىقـ ـ
،روزىنامء،ىلەلەكىبىرىقاتـىگزىگەن
نەمڭازڭىنڭيپنيجيش،ىسىدزىڭامڭە
ۋلاسـەگنوج ڭىنىسايەديـ ىتتەكەلمەمـ
ياپپاج ىگەدنىتەمزىقۋلاسەگنوجنەمڭازـ
ىشكەتەج نىنروــــ ىدادنىقياــ لۇب.ـ ـ
ەگنوجنەمڭازكىتسيلايستوسڭىدزىمىلە
ۋلاس قاياـىسىلىرۇقـ ادنىسىلاـ ـىلەلەكـ
ڭەرەتـەناجـەگناملاەر ەگناميحيراتـ
.سىءىرىءەي

سابىرەبنانىياتلىرۇق-18ـايتراپ
ياپپاجـىتتەكەلمەمڭيپنيجيشيجۋش
نەمڭاز نامءـاشقىرياـاعۋلاسـەگنوجـ ـ

ىزوء،پىرەب ،ىدالراپسوجـــ ىزوءـــــ
ىسو.ىتتەلىرەگلىىزوء،ىدرىتسالانرو
اتسىراب سابــــ ڭيپنيجيشيجۋشــ
ىتتەكەلمەم ياپپاجــ نەمڭازـ ـەگنوجـ
ۋلاس ىگەدنىنوجـ ۋرىدىقرىبءــ ـاڭاجـ
اڭاج،ىدمىناتسۇ ىنايگەتارتساڭاج،ىنايەديـ
نەپقىدزاپماساج ىنۇمزام،پىيوقـاعلاـ ــ
ەيۇجقىلايەديىدلەمەكاديملىع،ياب
،پىرىتساتپىلاق نەمڭازــ نىتانىلاسـەگنوجـ ـ
ۋرۇقـوگڭۇج نىشۇءـ نىقياـ ۋساباعلاـ
نىسىلاتەب لۇب،ىتتەسروكـ ـاشوگڭۇجــ
كىتسيلايستوس نەمڭازــ ۋلاسـەگنوجـ ـ
يساياسىلەلەكادنىسىلاقاياىسىلىرۇق
قىلايرازان،ەگنام قىتتايلاما،ەگنامــــ ــ
ەگنام ڭىنڭيپنيجيش.ــەيـــ نەمڭازـ ـ
ەگنوج ۋلاســ ىسايەديـ حيراتــ نەپـ ـ
اراقىلاح،ۋرىتساتقاباسـىتقىدلاەر نەمــ ـ
نىشىءلە ايرازان،ۋرىتسىناليابـ نەمــ ـ
ەدرىۋاداڭاجادنىعاجۋرىتساتشۇىتتايلاما
نەتكىلەن ياپپاجـىتتەكەلمەمــ نەمڭازـ ـ
ياپپاجىتتەكەلمەم،كەرەكۋلاسەگنوج
ۋزىگرۇجيالاقىدۋلاسەگنوجنەمڭاز
كەرەك ىتقايسـ ۋرىدىقرىبءــ ـىلەلەكــ
،ىدراتياقپاۋاجيەدڭەرەتەگرەلەلەسام
لۇب نىۋنەدلۇگىلۇڭىنىتلۇاۋحڭۇجـ
ۋرىساـەگەزۇج ىدنىسـ انىبالاترىۋادءـ
ناعادنىۋتـەسەليۇ قىلايرازانـىلەلەكـ ـ
قىدزاپماساج كىدمزيسكرام،كىتسىتەجـ
نەمڭاز ەگنوجــ ۋلاســـ نىسايرازانـ ـــ
ڭىدۋرىدنالاشوگڭۇج اڭاجڭەـــــــ ــــ
،ىگىتسىتەج رىۋادءاڭاجڭىنڭيپنيجيشـ
اشوگڭۇج مزيلايستوســ ڭىنىسايەديــ ـ
زىڭام سادمارۇقىدـ مەم،ىگىلوبـ ىتتەكەلـ
ياپپاج نەمڭازـ ـىعادۋلاسـەگنوجـ

تەكەراەناجىمەشلوۋنۇسيوبـىلرىبۇتء
نانىياتلىرۇق-18ـايتراپ.ـىسامانرادعاب
نەمڭازكىتسيلايستوسڭىدزىمىلەىرەب
سىرەگزويحيراتادنىسىلىرۇقۋلاسـەگنوج
حيرات،ىدلىۋت ،ىتتەجلوقەككىتسىتەجيـ
ۋلاسەگنوجنەمڭازياپپاجىتتەكەلمەم
ادنىتايلاما لوقەككىلىشۋەلىرەگلىىلەلەكـ
ڭىنۇم،ىتتەج ىلرىبۇتءــــ ىزىگەنـــ ــ
ڭىنڭيپنيجيش اشوگڭۇجرىۋادءـاڭاجـ
مزيلايستوس ،ەسەرىسا،ڭىنىسايەديــ ــــ
ڭىنڭيپنيجيش نەمڭازـ ۋلاسـەگنوجـ ـ
.رىتاجەدنىگىلىشكەتەجيملىعڭىنىسايەدي

ڭىنڭيپنيجيش نەمڭازـ ۋلاسـەگنوجـ
ڭىنىسايەدي ىۋادمىياب،يابـىنۇمزامـ ــ
ىساكيگول،ڭەرەت ىسەيۇج،رىمىشــ ــ
ىدلەمەك ڭىنۇم.ــ نىراتقاجـىتسابـ ـ
نىتاتيا لو،قاسلوبـ يجۋشساب__ـ
ڭىنڭيپنيجيش ەتسىلىجامـىكتەرـىسوـ
نەگەليوس -يەجگەەدنىزوسىدزىڭامـ
ىدناباتەگ11«ناعادمىرىجۇتىليەجگەت
ۋلوب ڭىنايتراپ:»ـ ياپپاجـىتتەكەلمەمـ ـ
نەمڭاز ىدناباتانىعىلىشساباعۋلاسـەگنوجـ
ىتقىلاح؛ۋلوب ىدناباتـەگۋتەكەزوــ ـ
اشوگڭۇج؛ۋلوب نەمڭازكىتسيلايستوسـ
ۋلاسـەگنوج ىدناباتـانىلوجـ ؛ۋلوبـ ـ
ەگنوجىلىقراڭازىگزىگەنىتتەكەلمەم
ىگزىگەن،اعۋلاس كىليبـاشنىيوبڭازــ ـ
ىدناباتـەگۋزىگرۇج ىتتەكەلمەم؛ۋلوبـ
ۋلاسەگنوجنەمىسەيۇجۋلاسەگنوج
نىتەلىباق ىدۋرىدنادنامازىسوـ نەمڭازـ ـ
ۋلاسـەگنوج نەمىسانراـ ـەگۋتەلىرەگلىـ
ىدنابات كىتسيلايستوساشوگڭۇج؛ۋلوبـ
نەمڭاز ۋلاسـەگنوجـ اعۋرۇقنىسەيۇجـ
ەگنوجنەمڭازىتتەكەلمەم؛ۋلوبىدنابات

،ىدۋزىگرۇجكىليبىلىقراڭاز،ىدۋلاس
ىلىقراڭاز كىلىشمىكاــ ىدۋزىگرۇجـــ ــ
ەگرىب نەمڭاز،ەگۋتەلىرەگلىــ ـەگنوجــ
نىتانىلاس نەمڭاز،تەكەلمەمـ ـەگنوجــ
نىتانىلاس نەمڭاز،تەمىكۇــ ـەگنوجـــ
نىتانىلاس ماعوقــــ نىسىلىرۇقــ رىبءــ ـ
پىرىدنالاعلۇت ەگۋزىگرۇجــ ىدناباتــ ــ
يملىع؛ۋلوب ىدڭاز،ىدۋراعىشڭازـــ ــ
ڭاتاق ،ىدۋراقتاـ ڭىنايلىداـ ،نىگىدلىداـ
ىپلاج ڭىتقىلاحــ نىۋنۇسيوبـاعڭازـــ ــ
ياپپاج لە؛ۋلوبىدناباتـەگۋتەلىرەگلىـ
نەمڭازـىگەدنىشى ۋلاسـەگنوجـ نەمـ ـ
نىتاياسـاقترىس نەمڭازـ ىدۋلاسەگنوجـ
رىبء ساتۇتـ پالراپسوجــ ـەگۋتەلىرەگلىــ
ىدنابات ىدلارومء؛ۋلوبــ ىتتەلىباقادــ ــــ
ىراعوج نەمڭازـىلاپاسـ ۋلاسـەگنوجـ ـ
؛ۋلوبىدناباتاعۋرۇقنىنىسوقتەمزىق
ىشساب رالرداكـــ ىدنىســ ىشۋشەش«ـ ــ
ىسو.ۋلوبىدناباتەگۋرەگي»ـىتقىلىشزا
ىدناباتـەگ11« ۋلوبـ ـىلەلەكىراء»ـ
كىتتەمزىق ىراء،ۋرىتسالانروـ ـىلەلەكـ
،قوجزوسء،زىبء،ايەديقىلايگەتارتس
يەلىرەكشى ،پىنىسۇتء،پىنەريۇـــ ــــ
ىدۋرىدناتقانايت،ىدۋرىدنەلىتكەياد ــــــ
.كەرەكزىمىۋرەگييادىعاديو

قىلراب ڭىنايرازانيملىعتايلاماىلۇـ
نىگىلىشكەتەجسىرۇد تەجاقـ .ىدەتەـ
لىكۇب ڭىنڭيپنيجيشلەلىكۇب،ايتراپـ
نەمڭاز ەگنوجــ ۋلاســـ نىسايەديـ ــ
ىگەتكەزەكىدۋنىسۇتء،ىدۋنەريۇتايقۇم
نانۇمـەناج ىگەدلىگزەمرىبءىعيالىبـ
ىگزىگەن،پىتەتەدنىميساياسىلەلەك
نىنامءىتكەزو،پىنىسۇتءەتەجنىحۋر
تەمزىق،پىرەگي ،پادنىقيانىراتپالاتـ

ىتتەكەلمەم ياپپاجــ نەمڭازــ ـەگنوجـ
ڭىدۋلاس يساياسـ ىدزىڭام،نىسىلاتەبـ
تەمزىق،نىنرو ىدنىيۇتء،نىۋرىتسالانروــ ـ
ىلەلەك،نىتەدنىم ىدزىڭام،نىسانىتاقــــ ـــ
نىلىپەك پاتقىمـ ڭىنڭيپنيجيش،پىرەگيـ
نەمڭاز ەگنوجــ ۋلاســ ڭىنىسايەديـ ـــ
ىتتەكەلمەم ياپپاجــ نەمڭازــ ـەگنوجـ
ىعادۋلاس ىدناباتـانىنروـىشكەتەجــ ـ
يش،پىلوب ڭىنڭيپنيجـ ەگنوجنەمڭازـ
ۋلاس نىسايەديـ ياپپاجـىتتەكەلمەمــ ـ
نەمڭاز ەگنوجــ ڭىدۋلاســـ ىلرۇتءـ ــ
ادنىراتقاج ـكەيادادنىسىرابىپلاجەناجـ
،پىرىدنەلىت ياپپاج،پىرىدناتقانايتــ ــــ
نىتانىلاسەگنوجنەمڭازكىتسيلايستوس
تەكەلمەم ڭىدۋرۇقـ ىدناجـ ـانىتايلاماـ
مىلرۇعانا يادىعاديوـ ۋرىدلانياـ كەرەكـ .ـ
زىبء ىتسادلوجڭيپنيجيشــ ـىقتيۇـــ
نەكتە ايتراپـ قىلاتروــ ڭىنىتەتيموكـ ـ
،پىساتقامىتنىزىعىتمىلرۇعاناەنىگەرىڭوت
تروتء« ىدمىناتــ ،پىتيەشۇك»ـــ ــــ
تروتء« ىدمىنەسـ ،پەدمەكەب»ـ ـىنىكە«ـ
ىدۋاعروق ڭىنڭيپنيجيش،پادنىرو»ـــ ـ
نەمڭاز ىدناباتانىسايەديۋلاسەگنوجـ
ىتتەكەلمەم،پىلوب ياپپاجــــ نەمڭازـ ـ
ەگنوج ىدۋلاســـــ يەلىرەكشىـــ ـــــ
،پىتەلىرەگلى نەمڭازىگەدرىۋادـاڭاجـ
نىتانىلاسـەگنوج ڭىنىسىلىرۇقوگڭۇجـ
اڭاج نىيادعاجـــ زىسكىدزۇــ ،پىشاـ ـ
ياپپاج كىتسيلايستوسـ ناعنادنامازىسوـ
تەكەلمەم اۋحڭۇج،ۋرۇقـ ىلۇڭىنىتلۇــ
ىۋنەدلۇگ ىدنىســ وگڭۇجـ نىنامراــ ــ
ەگەزۇج ۋرىساــ ادنىلوجـ يامىجاقـ -ـ
.كىيەزىگرۇجسەرۇكياملات
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قىيالوبىدناباتانىسايەديۋلاسەگنوجنەمڭازڭىنڭيپنيجيش
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ىسىشۋلوشڭىنىتەزاگقىلاح□

)ەتتەب-1ىساب(
ڭىتكىلىشپوك نىزىبەلــــ تايقۇمــ ــ
نانناعادڭىت يالىبوگناۋچنىچ،نىيەكـ
ىرادلىجىعڭوس:ىتتەسروكپاتاپەد
ڭىلاق رەلرەكتارياقينىدءــ ىدناتوـــ ـ
ىدنىدء،ۋيۇسء ۋەلرەتساقـ ـىلۋادڭاتـ
نىرۇتسادء ڭىنناتو،پىتاتقاقسااشنىرابـ
ڭىنماعوق،نىعىتساتۇت ،نىعىلىتقىنروـــ ـ
ڭىدراتتلۇ ڭىدرەدنىد،نىعامىتنىــ ــــ
نىعىلۋتات ۋاعروقـ نىشۇءـ ىدنەسلەبـ
سەلۇ ىتسوقــ نەم.ــ ىلايمونوتۆاـ ــــ
نانىتاتەمىكۇەناجموكتراپقىدنويار
لىكۇب ڭىننويارــ ـىعادنىسالاسنىدءــ
نەپسالىقىنىشەگرەلرەكتارياقلىشناتو
.نىماتياسىعلا

نىچ يالىبــوگناۋچــ پاتاپەدـ ـ
ىتتەسروك تروتء«:ــــــ ىدمىناتــ »ــــ

،پىتيەشۇك تروتء«ــــ ىدمىنەســ »ـــ
،پادنىرو»ىدۋاعروقىنىكە«،پەدمەكەب
ىتەتيموكقىلاتروىتكەزەك-19ايتراپ
ىشنىسەب ڭىنىسىلىجامءـىپلاجــ ـەناجـ
ڭىتقىلاتروــىكتەر-3 ڭايجنيشــــ ـ
ىتەمزىق ىگەدنىنوجـــــ ەمىگڭاـــــ ــــ
ڭىنىسىلىجامء ساب،ەسەرىسا،نىحۋرـ ــ
ڭىنڭيپنيجيشيجۋش ىدزىڭامـــ ــــ
ڭىنىزــوسء نىحۋرــ يەلىرەكشىــ ــــ
كەياد،پىنەريۇ ،پىرىدنەلىتـــ سابــ ـ
ڭىنڭيپنيجيشيجۋش ىتەمزىقنىدءـ ـــ
ىگەدنىنوج ىدزىڭامــــ نىۋادمىيابــ ــ
ڭىلاق،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەياد ـ
ىدرەلرەكتارياقينىدء ەناجـــ ـەگنىدــ
نىتەنەس مىلرۇعاناـىناراقۇبــ ـىسقاجـ
ماعوق،پىرىتسىيۇەناجپىرىتساتقامىتنى
نەمـىعىلىتقىنرو ىدنايابـ ـىتقىتشىنىتـ

ەگەزۇج اڭاج،اعۋرىساــ ـىگەدرىۋادـــ
اشوگڭۇج كىتسيلايستوســـ ڭايجنيشــ ـ
.كەرەكۋسوقسەلۇـەنەسلەبـاعۋرۇق
ڭىنايتراپ ڭىنىتەمزىقنىدءــ ـىگزىگەنـ
نىتىعاب پاتقىمــ نىرالىدڭاز،پىرەگيـ ـ
نىرادزىسڭاز،اعۋاعروق ،ەگۋەجەتــــ ـ
ىتقىلىراقشۇ پىڭىسء،اعۋاتقىدزىۋاــ ـــ
ىققوساقسىملىق،اعۋرۇتىسراقەگۋرىك
ەگۋرەب ىدناباتــ ڭىنايتراپ،پىلوبــ ـــ
مىنەسينىدء ىگىدنىكرەــ نىتاساياســ ـ
ياپپاج ڭىدزىمىلە،پىرىدنەلىتكەيادــ ـــ
ۋرىدنالاشوگڭۇجىدنىدء انىسىلاتەبـــ ــ
ىدنابات ەگنىد،پىلوبــ نىتەنەســـ ـ
ڭىناراقۇب نەمىتەجاقينىدءىتپىلاقـ
اشنىيوبڭازنىرادلىميقينىدءـىتپىلاق
زىساماتماق كىتسيلايستوسىدنىدء،پىتەـ
ۋەتكەتەجـەنەسلەبـەگۋسەليۇـاعماعوق ـ

كەرەك لىميقينىدء.ــ ڭىنىرادنىروـ ـ
كىتتەمۋەلا زىسكىدزۇنىۋەتوتەمزىقـ
كىدزىگەن،پىتراسقاج ،ىعلىرۇقــــــ ــ
قىدماعوق ۋرىدنادزىساماتماقــ ـىتقايسـ
كىتتەمۋەلا تەمزىقـ ينىدءىدرەلۋەتوـ
لىميق ينىدء،انىرادنىروـ ىشۋتىقوـ -ــ
ەگرەلرەكتەمزىق نىشــــــــ ەدنىنامــ ـــ
نىرادنىرولىميقينىدء،پىرىتسالىپلاج
لىميقينىدءـەناج تراشـ نىيادعاج-ـ ـ
زىسكىدزۇ ۋتراسقاجـ كەرەكـ لىشناتو.ـ
ىدرەلرەكتارياقينىدء ،ىدۋەلەيبراتـــ ــ
اعرالو،ىدۋاعروق ىدۋاساجقىلروقماقـ
لىشناتوڭىدرالرداكىشساب،پىتيەشۇك
نەمرەلرەكتارياقينىدء سىناليابـــــ ـــ
ۋتانرو نىمىزۇتءــ ەناجـــ ،ۋاعروقــ ــ
قىلروقماق ۋاساجـــــ نىمزيناحەمــــ ــــ
،پىرىدنەدلەمەك،پىرىدنادزىسۋاقا ـــــ

لىشناتو نەمرەلرەكتارياقينىدءــــ ـــــ
نەمرالو،پىساتسود،پىساتسىۋت ــــــــ
،پىسالرىسكەرىبوك،پىسالاراكەرىبوك
ڭىدرالو،پىسەتكەموككەرىبوكاعرالو
كىدنىزۇجسىء ىراتقىلىشنىيقـ نەمـ ـ
نىرەلەلەسام نەپتەينـىگزىـەنىۋشەشـ ـ
ۋسەتكەموك كەرەكـ لىشناتو.ـ ينىدءـ
ىدرەلرەكتارياق ۋەلەيبراتــــ ۋلۋاب-ــــ ـ
نىنىپرەس زىسكىدزۇـ ينىدء،پىرىتتراـ ـ
ڭىدرەلرەكتارياق يساياســ ،نىساپاســ ـ
نىدء،نىمىناتقىدڭاز ىعادنىعاجــــ ـــ
نىتامۇلعام اديساياس،پىرىسوءــــ ـــ
مىنەس ادنىعاجنىدء،ىدـ ،ىتتامۇلعامـ
ادنىعاجقالحا ىتترۇجـــــ ارىدناليــــ
ىشۋشەش،نىتالا ەتتاســـ اراقتالورــ ـ
نىتالا لىشناتوـ رەلرەكتارياقينىدءــ ـ
نىنىسوق انىشلۇقـــ ۋرۇقـــ كەرەكـ .ـ

ناتو لىشـ ڭىدرەلرەكتارياقينىدءــ ــــ
،ۋرىدنەلەلۋاسقىلوتنىلورىدنەسلەب
ڭىلاقـىعادنىسالاسنىدء رەلرەكتارياقـ
ىدناتو ىدنىدء،ۋيۇسءــ ۋەلرەتساقـ ـــ
ىلۋادڭات نىرۇتسادءــــ اشنىرابــ ــــ
نىدء،پىتاتقاقسا اديعاقـ ىرادنىسوج-ـ
ەدنىنوج ڭىنوگڭۇجـىعنامازـىسوــ ـ
ۋسابـاعلا،ۋماد ،نىتەسەليۇـانىبالاتـ ـ
ڭىناۋحڭۇج ىلۋادڭاتـــ ىلرۇتسادءـــ ــ
نىتەسەليۇـەنىتەينەدام ۋادمىيابـ ـەناجـ
كىنىسۇت ڭىننىدء،پاساجـــــــ ــــــ
،زىسۋاقا،نىعىلىدمىساراج،نىعىلۋتات
ىتپىتراتء ەگنىد،پەبەجنىۋمادــــ ـــــ
نىتەنەس ڭىلاقـ ڭىنڭايجنيشـىناراقۇبـ
اڭاجنىشۇءىرەتسىۋماد،قىلىتقىنرو
.كەرەكۋەتكەتەجاعۋسوقرەتسەلۇ
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)ەتتەب-1ىساب(
سىلىجامء ىدرالانىمـــــ اسابـــ ـــ
ڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب:ىدەتپىراد
ىدزىڭام ڭىنىزوسءــ نىحۋرـ تايقۇمـ ـ
اڭاج،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەياد ـــ
نىمىناتسۇۋماد نەپقىلىدناباتــــ ـــــ
نەتتەدنى،پىرىدنەلىتكەياد ۋناتقاســ -ـ
ىدۋەدنىگزىت ەناجــ ،قىلاكيمونوكەــ ــ
قىدماعوق رىبءىدۋمادــــ ساتۇتــ ـــ
ڭىنماعوق،ڭىناكيمونوكە،پالراپسوج ـــ
ىراعوج ،پىتەلىرەگلىنىۋمادىلاپاسـ
ىگەدنىشىلە نەكلۇــــ ىدمىلانياــ ـــ
ىگزىگەن اعلۇتــ لە،نىتەتەــ ـىشىءـ
نەم اراقىلاحـ ىدنىسـ سوقـ مىلانياـ ـ
نىرىبء ىرىبء-ـ نىتيەبەجـ ۋمادـاڭاجـ
نىسانرا سەلۇـاعۋرىتساتپىلاقــ ۋسوقـ ـ
كەرەك ناعنالىيادۇ.ــ ۋناتقاســـ -ـــ
نىگزىت يەتتيتىدۋەدـ ياپتىسڭاسوبەدـ
ناتترىس،پىرەگي ،اعۋناتقاسنەدۋرىكـ
اتياقــەتشى ڭەلەبــــ نەدۋرەبــــ ــ
ىدناباتـاعۋناتقاس ۋالىقاب،پىلوبـ -ــ
ۋرىدناتقاس،ۋەشلو نىمزيناحەمــ ڭاتاقـ
لىيب،پىرىدناتقانايت رەلەك،ىقسىقــــ ــ
نەتتەدنىـىگمەتكوكـىعلىج -ۋناتقاسـ

ۋەدنىگزىت نەپقىدلىتابنىساقياشڭاتاقـ
يادىعاديو ۋزىگرۇجـ كەرەكـ قىلاح.ـ ـ
نەمىسىمرۇت زىعىتــ ،پىرىتسىناليابــ ــ
ىراعوج ،پىتەلىرەگلىىدۋمادىلاپاسـ
ۋادماق ىعادنىعاجــ قىدمىلىرۇقـــــ ـــ
ىنامروفەر ىدۋتەدڭەرەتـــ ىگزىگەنـ ــ
ىلەج ،پىتەـــ ىنىتلا«ــ ۋرىتقىنروـــ »ــ
نىتەمزىق يادىعاديوـ ،پەتسىـ ـىنىتلا«ـ
زىساماتماق ـناتقانايتنىتەدنىم»ۋتەـ
ىتقان،پىرىد ىناكيمونوكەـــ رابـــــ ــ
نەپشۇك ەككىلەشكەرە،پىتىمادــ ـەيـــ
مىساب پىساكـ نىرالالاسـ ،ۋرىدلىتەجـ
كەرەكۋتياروز امروفەر.ـ ،ادۋاساجــ ــ
كىسە ڭىتادۋشاـ لوقـەگرەلەجيتانـ ـ
ىدۋزىكتەج ىدزىڭام،پىتەلىرەگلىــ ـــ
ىعادرادنىۋبىشۋشەشەناجىعادرالالاس
ىنامروفەر رىبءــ ساتۇتـ پالراپسوجـ ـ
نىعىلىشقىترانىروكىلرىڭو،پىتەلىرەگلى
قىلوت كەبىج،پىرىدنەلەلۋاسـ ـىلوجــ
قىلاكيمونوكە ڭىنىۋەدلەبـــ ـىتكەزوــ
نويار نىسىلىرۇقــ ىدۋتەلىرەگلىــــ ـــ
ىشۋاعزوق ىكشى،پىتەـــ قىتقىلرۇقــ ـ
كىسە نەمۋشاـ قىلاراكەشـ كىسەـــ ـ
.كەرەكۋالاعلۇتنىسەلەبكىيبڭىدۋشا

نەتكىليەدەك لاماقنادۋتلىراـــــ ۋلاـــ
اناسىن نىرەتتەدنىم-ــــ نەپقىدلىتابـــ ـــ
نەدىكە«،پادنىرو ىتشۇء،ۋامرىتقىراتـ
زىساماتماق ،پىرىتسىناليابزىعىت»نەمۋتەـ
پىساك نىسالاســـ ۋتىمادـــ ىلىقراــ ـــ
ىتسىرىك،ىدۋرىدناتسىمۇج ىدۋرىتتراــ
ىدۋەتكەتەج ىكشى،پىرىدنەلىتكەنروكـ
ڭىدۋمادنەمـىشۇكـىشۋاعزوقۋماد
كىدڭەشرىمو نىتاۋقـــ ەگۋتيەشۇكـ ـــ
نامء لاماق،پىرەبـ نىراتسىباتۋلاــ ـ
ىدۋتيەڭەك،ىدۋەدمەكەب -لىۋاـــــــ
ىتقاتسىق نەمۋرىدنەدلۇگــ ىدمىنوءــ ـ
ىدۋرىتساتشۇ زىسكىدزۇــ ۋتەلىرەگلىـ ـ
كەرەك ىنايگولوكە.ــ نەمىدلاــــــ ــ
نادۋرىتساليو ىدۋمادلىساج،يابزاجـ
قىنۇت،پىتەلىرەگلى __ۋاتلىساج،ۋسـ
ىدناباتاعمىناتسۇنىتيەدقىليابىلاعاب
قىشا،پىلوب ،ىدۋسقىنۇت،ىدناپساـ
ازات ىتقارىپوتـ ۋاعروقــ نىساقياشــ ـ
لىتاب نەپقىدـ يادىعاديوـ ،پىزىگرۇجـ ـ
ىتكىروك ڭايجنيشــ ۋنىشلۇقـاعۋرۇقـ ـ
كەرەك قىلاح.ـ نىسىمرۇتـ زىساماتماقـ ـ
،پىرىتترانىنىپرەسۋتراسقاجـەناجۋتە
نىرالايرەنەجنيۋاساجكىلىدمىيتاققىلاح

زىسكىدزۇ مىلرۇعانا،پىتەلىرەگلىــ ــــــ
مىلرۇعانا،قىلوت ىراعوجــــ ىلاپاســ ــ
ىدۋرىدناتسىمۇج راء،پىرىساەگەزۇجـ
ڭىنىساراقۇبتلۇ سىباتــ ،نىمىزەسـ ـ
نىمىزەسكىدزىسپىۋاح،نىمىزەستىقاب
مىلرۇعانا زىساماتماقمىلرۇعانا،اعۋتياعىنـ
مىلرۇعانا،ەگۋتە ىدنايابــــــ ـەگۋتەــ
.كەرەكۋاساجكىدنىكمۇم

سىلىجامء ڭىتقىلاتروـىكتەر-3ــ ـ
ڭايجنيش ەمىگڭاـىگەدنىنوجـىتەمزىقـ
ڭىنىسىلىجامء نىحۋرـ ،ۋرىدنەلىتكەيادـ
ۋرىدناتقانايت ىگەدنىنوجــىلاۋحاــــ ـــ
ىتتەمىلام ىدادڭىتـــــ سىلىجامء.ــ ــــ
-19ايتراپ:ىدەتپىراداسابىدرالانىم
قىلاتروـىتكەزەك ىشنىسەبـىتەتيموكـ
ڭىنىسىلىجامءـىپلاج ىكتەر-3ـەناجـ
ڭىتقىلاترو ڭايجنيشــــــ ىتەمزىقــ ـــــ
ىگەدنىنوج ەمىگڭاـــ ڭىنىسىلىجامءــ ــ
ساب،ەسەرىسا،نىحۋر يجۋشــــــــــــ
ڭىنڭيپنيجيش ىدزىڭامـ ڭىنىزوسءــ ــ
نىحۋر يەلىرەكشىـ ،پىرىدنەلىتكەيادـ
اڭاج،پىرىدناتقانايت ــىگەدرىۋادـــــــ
ڭىنايتراپ ىدڭايجنيشـــ ۋلاسـەگنوجـ ـ
،پىرىدنەلىتكەيادياپپاجنىسابوجـىپلاج

ماعوق ىعىلىتقىنروـــ نەمــــ ىدنايابـ ــ
قىتشىنىت سابـــ نىساناسىنـ پاتقىمــ ــ
ايەدي،پىرەگي نەمــــــ ىتتەكەراــ ــــ
نەكتەـىقتيۇـىتسادلوجڭيپنيجيش ـ
ايتراپ قىلاتروـــ ڭىنىتەتيموكـــ ـــــ
ەدمىشەش نەمىرالۋرىتسالانرو،نەمىرـ ـــ
نىش ەدنىنامـ ،پىرىتلەكـەككىلرىبــ ـ
ىلايمونوتۆا قىدنويارــ ڭىنموكتراپـ ـ
ىتەمزىقڭايجنيشڭىتقىلاتروـىكتەر-3
نىحۋرڭىنىسىلىجامءەمىگڭاـىگەدنىنوج
يەلىرەكشى اڭاج،ۋرىدنەلىتكەيادـــ ــــــ
ڭىنايتراپــىگەدرىۋاد ىدڭايجنيشــــ ـ
ۋلاسـەگنوج ،قىلوتنىسابوجـىپلاجـ
اڭاج،ۋرىدنەلىتكەيادلادء-ــەملاد ــــــ
ىتقىلىعڭىتنىتەمزىقڭايجنيشـىگەدرىۋاد
يادىعاديو ۋەتسىـ ۋراقتاـىگەدنىنوجـ ـ
ەنىرىكىپ زوء،ياســــ زوء،ڭىنىرەجـ ــ
نەمىگىدنىزۇجسىءتەمزىقڭىنىۋارات
ىدنىيۇتء،پىرىتسەلرىب ىدرەتتەدنىمــ ـ
رىبء پەلرىب-ــ ،پىلوبء،پالاشاـــ ـــ
سىمۇج،ىتكىلىشرەكپاۋاج نىسىلوبءـــ ـ
ىدرەتتەمزىق،پادنىقيا ىدۋرىدناتقانايتـ
ىقتيۇىتسادلوجڭيپنيجيش،پىتەلىرەگلى
نەكتە ايتراپـ قىلاتروــ ڭىنىتەتيموكـ ـ

نىرالۋرىتسالانرو،نىرەدمىشەش ماعوقــ ـ
نىعىلىتقىنرو ىدنايابـەناجـ ىتقىتشىنىتـ
ەككىلىدمىنوكىدنىزۇجسىءنىتەتەلىرەگلى
.كەرەكۋرىدلانياەدنىنامنىش

كىتسينۋمموكوگڭۇجىعاتسىلىجامء
ڭايجنيشـىسايتراپ ىلايمونوتۆارۇعيۇـ
قىدنويار ڭىنىتەتيموكـ ىعىلىشاۋراشقىلاحـ
قىدلىجسەب-14ڭىدۋمادقىدماعوقنەم
نىسابوج ىگنىيەداعلىج-2035ـەناجـ
ىگەدنىنوجۋاساجىناناسىنقىتقاشالوب
نىسىنىسۇ ۋادنىيادـ نانىلاۋحاـىتەمزىقـ
سىلىجامء.ىدادڭىتىتتەمىلامناعلاساج
وگڭۇج كىتسينۋمموكـــ ىسايتراپـــ ــــ
ڭايجنيش رۇعيۇـ قىدنويارىلايمونوتۆاـ
ىشنىرىبءنوڭىنىتەتيموكـىتكەزەك-9
ىپلاج نىسىلىجامءــ ىلىج-2020ــ ــ
سابڭىديا-12 ەدنىنەشــ ىدۋشاــــ
.ىدراعيۇ

تەكۋاش ڭاۋ،نىميـــ ،ڭىجنۇجـ ــ
يل،نيشڭىپيل يۇش،يۋـ ،ڭۇرياحـ
نىكرە ،ناقاتىقراس،يفييل،زاينۇتـ
ڭاي ناشڭيمڭاۋ،نيشــ رالىلراتاقــ ـــ
.ىتسانىتاقەكسىلىجام

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

،پىرۇقڭايجنيشنىتانىلاسەگنوجنەمڭاز،پىرىدنەلىتكەياد،پىنەريۇيەلىرەكشىنىسايەديۋلاسەگنوجنەمڭازڭىنڭيپنيجيش
كەرەكۋتەجەككىلىتتەلۋادكەلەگڭودياپپاج،پالراپسوجساتۇترىبءىدۋمادقىدماعوق،قىلاكيمونوكەەناجىدۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنى
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国家通用语言文字学习专栏

？党
dǎnɡ

员
yuán

的
de

作
zuò

用
yònɡ

发
fā

挥
huī

得
dé

怎
zěn

么
me

样
yànɡ
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很
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زىمىرەلىشلىت□ ڭىشۋاگڭاۋـــــــ ،ــــ
ڭۇرناييل

ىسالاقۋحيش ىعىشالاقۋحيشــــ ــــ
انىسابىسىكڭىنىعاتسىقىزڭاۋجايجۋار
نىتەلەكارۋت الاقساتۇتىمەلوكرەجـ
ەدرۇتـىلامرىتسىلاسـاشنىيوب اماشرىبءـ
ىراعوج قاتسىقـ ،پىلوبـ اعۋم13.37ـ
رىۋادەن،پىتەج اققىدمىسابــــــ .ــەيــــ
ىتقىدمىساب ەدنەكتياقــ ىراعوجڭەــ ــ
ەتكەش ،پىرىدنەلەلۋاســــ قاتسىقـــــ ـــ
ڭىنىرادنىعرۇت ڭىنىسىرىكـــ ىدنايابــ ــ
ىدالوبەگۋتەكىدلىپەكـىيانىشـانىۋترا
نەگەد قىتقامياـەلەسامـ قىلۋاسنەدـ ـ
اتقاتسىقڭىنىتەتيموكقىتتامالاس،ۋاتقاس
نىتارۇت تەمزىقـ ڭىنىتەرتاـ قايا-ناتسابـ
نەپقىلىدناباتىراءنەگلەكپىرىتاقساب
.ىدەىسىءنەگلەكپەتسى
»ىدۋەتكەتەج،ۋسەتكەموك،ۋتەريۇ«

ىدەتسىيادىعاديو
تەمزىق نەننەگلەكاققاتسىقىتەرتاـ
نىيەك قاتسىقــ ڭىنىرالرداكـ تەمزىقـ ـ

ىساتنى ىرەگىج،ىسقاجـــ ىدنىراـــــ
،نەتكىدنەگەملىبرەتۋيپموك،نەمىناعلوب
پىسۇتءەگيۇكزىسقىرىـەتوـەتتەمزىق
.ىدياقيابنىرادنىتالاق

اعيادعاجــىسو تەمزىق،اتاراقــ ــــ
ڭىنىتەرتا ىرەلەشۇمــ نەمــ قاتسىقـ ـ
ىرالرداك پارۇقپۇج»رىبء-ـەگرىب«ـ
نىسايرازان،پەدلەمەيۇس،پىسەتكەموك ــ
نەمىتايلاما ارىتساتشۇـ پىرىتوـ اعرالوـ
ڭىدرەتۋيپموك كىدزىگەنــ ۋرەگڭەمــ ــ
.ىتتەريۇنىرالاكينحەت

قاتسىق رەدلەياــ ڭىنىگىتسەلرىبـ ــ
ىمىياروتء ڭافــــ نيچڭىفــ يادنىسوـ ـ
ڭىدرەلىشۋلەنەكـەككىلىدمىيت ىرىبءـ .ـ
ڭاف نيچڭىفـ مىتامۇلعام«:ـ ،نەموتـ ـ
كىلىشنىگە انىراتسىمۇجــــ پىرۇجءــــ ـ
ڭىتقاتسىق،نىمرۇت رەدلەياــ ەنىتەمزىقـ
نىرۇب،ىدلوبلىج5امىناعلوبىتپاۋاج
اعىراعوج نىتيەدمىلامــ رادلايرەتامـ ،زاـ
پوك ىسىدناسـ زاعاقــ ىگەدنىزۇجــ ــ
رادلايرەتام پىزاج،ناتقىدناعلوبــــ ـــــ
ىعاتقىۋج،اديالا.ىدەىليالوقـاعۋرىتلوت

نادرادلىج نىتيەدمىلاماعىراعوجىرەبـ
رادلايرەتام مىساب،پىيەبوكـــ پوكــــ ـ
تەجاقنىساقسۇنىدنورتكەلەىسىدناس
ڭىزوءىدرەلەتسەكرىبيەك،ىدلوبنىتەتە
پىعىشمىسە،ەدىدەلەكارۋتاعۋاساج
.ىدەد»نىتەتەك

ىتەرتاتەمزىقلىيب«:نيچڭىفڭاف
نەننەگلەك نىيەكـ رالىشۋتىقوـىلۋانراـ
ەگزىب رەتۋيپموكــــ ڭىدۋرەگڭەمــــ ـــ
كىدزىگەن نىرالاكينحەتـــ ،ىتتەريۇـــ ــ
كەسەملىب ناعالاقـ رىبء،پارۇسـاتتىقاۋـ
نانىعاج پىنەريۇـ رىبء،ـ تەمزىقنانىعاجـ
ىراء،زىميەتسى زەتـــ يادىعاديوىراء،ــ ـ
ىدالوبـەگۋنەريۇ رىزاق.ـ ـىعادنىيۋودـ
ىدرەدنىكسەك ياساجەدــــ نىتالاـــ ــ
زىمىدنىۋت،قىدلوب ›ۋحيشـىلەدرەز‹ـــ
.اناۋقىدەد»ىتقىشادانىرىعۇت

رىزاق قاتسىقـ ىرالرداكـ ـىتپاۋاجـ
،نەلەسام،ىدراتسىمۇجكىتپىساكناعلوب
ەتسەك ىدنىتىروق،ۋرىتلوتــ ۋاساجــــ ـ
ىتقايس ڭىدراتسىمۇجـــ نىعىلرابــــ ــــ
ەدرەتۋيپموك سەبرەدــ ەرىتىبـ نىتالاـ ـ

لۇب،ىدلوب نادزىمىلوقنىرۇبڭىدرالوـ
ىديەملەك تەمزىق،نىتيەدـ ڭىنىتەرتاــ
.ىدەىسىءنىتيەلىتپەدنەكەاسلايەتسى
ىدەتسىىتقىلىعڭىتىدۋاڭوىناترو

ىزڭاۋجايجۋار ڭىنىعاتسىقـ ىرەجـ ـ
قاتسىق،پوك ڭىنىرادنىعرۇتــ ىسىرىكـ
،ىراعوج سوق«ــ ىدنەكەمـ قاتسىق»ـ ـ
ىرادنىعرۇت نى80%ـــەت70%ــــــ
ىديەلەي سىگە.ــ نانىسىمۇجـ ـىلوقــ
ادناعاسوب پىرابـاعالاقـ ىدارۇتـ ،ادـ
سىگە .ىداتياقاققاتسىقادنىعىتسالابراقـ
نەموتاماشرىبءىمىناتۋاعروقـىناترو
قىتسىمرۇت،ناتقىدناعلوب ىدراتقىسقوقــ
ىدلاتەب پىيۇءـ ىدلاتەب،ۋلاسـايوقـ ــ
ۋرىتقال اعيادعاجــىلىدعادــ پىنالياــ ـ
.ىدەنەكتەك

لىيب تەمزىقـ قاتسىقنەمىتەرتاـ
ىدۋاڭونىعىلازاتاترو»ىتەتيموكـىكە«
ىكە،پىرىتوـەتەيارو راتاقنىعاجــ
ەرەگي ،ناققىلىب،سالڭىناترو،پىرىتوـ
راشان ۋلوبـ .ىدلاسەگنوجنىسەلەسامـ
تەمزىق ڭىم21نانىراتتاجاراقىتەرتاـ

نىعاش،پىراعىشناۋي قىسقوقــــــــ ــــ
نانىعىدناس ىتقارۇت،پىلاپىتاسنى70ـ
نىتارۇت نەدرىبـانىرالىسابتوـ پىتاراتـ
انىساتپا،پىرەب ،پانيجپالاراتەررىبءـ
.ىدرىتوپىتەىلىتقاجرىبء،پىسات

نەمىنوس -ۋناتقاسنەتتەدنى،ەگرىبـ
،پىرىتوەرىتسەلرىبەنىتىگۇۋەدنىگزىت
تەمزىق نەمـىتەرتاـ قاتسىقـ ـىكە«ـ
ىتەتيموك قاتسىق»ـــ ڭىنىرادنىعرۇتــ ــ
ڭىنىسالۋا نىعىلازاتـىقترىس-ـىكشىــ ـ
پىرەسكەت نىسەجيتانۋالاعاب،پالاعاب-ـ
ڭىتقاتسىق تاحنۇءـــ ادنىبوتـ قىشاــ ـ
اترو،پالايراج نىرالىسقاجـىعىلازاتـــ ـ
اترو،پاتقادام نىرالراشانـىعىلازاتـــ ـ
ناعرابىسەجيتان،ناتقىدناعرىتوپازۋق
.ىتسۇتءەنەلىتكەنروكنىياس

قاتسىق ىنىعرۇتــــ :يليازڭۇدـــــ
نىراق« مىيك،قوتـ اترو،نىتۇبءــ ازاتـ
ادناعلوب .ىداراسقاجزىعانسىمرۇت،اناعـ
ىعنىقاج ەشەنرىبــــ ادلىجـــ اققىلاحـ ـــ
كىلىدمىيت ۋاساجـــ ڭىنىتاساياســـ ــــــ
ڭىتكىلىشپوك،ەدنىگەموك قىلاكيمونوكەـ
تراش اققىلازات،نەمىناعراسقاجـىيادعاجـ ـ
لىيب.ىدەپترەگزونىتەداۋەمرەبنامء
تەمزىق لۇبـىتەرتاــ ادنىعاجـ ـەتوــ
ىسقاج ىدرەتتەمزىقــ نەم،ىدەتسىـ ــ
.ىدەد»نىمياقلاىدرالو

نەمىنوس رىبءـــ تەمزىق،اتتىقاۋـ ـــ
نەمـىتەرتا »ىتەتيموكىكە«قاتسىقـ

قاتسىق300 نىنىعرۇتـ رىبء،پاتسابـ ـ
اتتىقاۋيا ڭىتقاتسىقـــ ىگزىگەنــــ ــــ
ڭىنىرادلوج رتەموليك3.5ـىعادنىيوبـ ـ
،پىزىعرىتونامرو،پىگەشاعاـەگرەج
ڭىدراتشاعا ۋلىسوقـاعراتاقـ ىرەشلومـ 90%ـ
نەت ەگەنيەباڭاجتىشقاتسىق،پىساـ
.نەگنە

ىتتيەڭەكنىسانراۋناتسىمۇج
ىزڭاۋجايجۋار ىعاتسىقـ -2017ـــ
ىلىج ىدرەجــ ەرىتكىرىبـ ناعاتسابـ .ـ
رىزاق پىلىرىتكىرىبى60%ڭىدرەجـ

رەج،پىلوب نەننەگلىرىتكىرىبــ نىيەكـ ـ
زىسسىمۇج ڭىدرەتشۇككەبڭەقىتراناعلاقـ
.ناعلانياەگەلەسام»نىيق«ىۋناتسىمۇج

تەمزىق،نەمىنوس نەمـىتەرتاــــ ـ
قاتسىق ىتقاجپوك»ىتەتيموكـىكە«ـ
سىنالياب اعرالو،پاساجـ پىسەتكەموكـ
.ىدرىساەگەزۇجنىۋناتسىمۇج

قاتسىقـىعاتساج47 نافىنىعرۇتـ
يەمڭۇي ڭىدرالوسـ ىرىبءـ لو.ىدەـ

نەننەگلىرىتكىرىبىرەجقىۋجـاعۋم30
نىيەك رتكەلەرىبءـىعادنىسالاقۋحيشـ
نىراتقىدباج ۋتاسـىلۋانراــ ـەنىنەكۇدـ
پىراب سىمۇجــ ىديەتسىـــ ادۋاس.ــ ــ
انىيا،پەتسىپىلوبىعىتسابڭىنىنەكۇد

ىقاكەبڭەناۋي3500 ىۋەيۇك.ىدالاــ ـ
لوس ەدنەكۇدـ قىدناماـ ىشۋاعروقـ ـــ
پىلوب انىيا،پەتسىـــ ناۋي2600ـــــ
ىقاكەبڭە ىرالالاب،ىدالاـــ ىراعوجـ ــ
پەتكەم ادنىدلازوءنىيەكنانناقسىۋاتـ
.نەكتەكپىرۇققىلىشاۋراش

ناف اعمىلانياىدزىمىرەج«:يەمڭۇيـ
تاباقىعادالاقزىمىۋەكەزىمىۋەيۇك،پىلاس
ەدزىمىيۇ ،پەتسىسىمۇجادالاق،پىرۇتـ
زىمالاب،زىمالااسالياراقەگزىمىرىب-رىبء
نەدزىباد زىمىسابتو،ىديامادڭالاــ ــــ
.ىدەد»زىمازيرنادء،ىلوتاققىتتاش

لىيب ساتۇتــ ىعاتقاتسىقــ 128ــــ
شۇككەبڭە قىدنىسابناج،پىناتسىمۇجـ
ىرەتسىرىك ڭىم30ـ ادنىسالانياناۋيـ ـ
.ناعلوب

ڭىتقاتسىق،ىعىتسابڭىنىتەرتاتەمزىق
ادنىسو«:ڭايچۋحـىيجۋشـىشنىرىبء
پاتقارۇت نىتالاقــ رالرداكــ نىنىسوقـ ـ
ۋالاعلۇت ڭىدزىبءــ ،زىمىتاسقامـىقشاعلاـ ـ
نىلاما پىۋاتــ قاتسىقـ ڭىنىرادنىعرۇتـ ـ
نىسىرىك ـرەكپاۋاجڭىدزىبءۋرىتتراـ
زىمىگىلىش ەدرەجـىعادلا.ـــ لۇبـ ـىكەـ
اتقاج ىتساعلاجـــ تەمزىقــــ ،پەتسىــ ـ
ىدزىمىرەتكىتسىتەج زىميەدمەكەبــ ـەناجـ
.ىدەد»زىماتالىراعوج

كىرەسراديد:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

.ەدۋەيتاتقامازاتىرەفوشڭىنىسانيشامۋەيتكۇجاتقىۋج□

ىدلاتسابىلىگزەمترىۋاقڭىنىسىرىدنوءاتقامادۋحيش

لىيب قىلالاقۋحيشـ يۇرڭايشـ پىتاساتقامىتتيشءماتساناداننوتڭىم10ىگىتسەتكىرەسـىتكەشـىعىلىشاۋراشـاتقامـ
ناداننوت750نەمەجەم،ىداتاتقاياەدنىنەشاتروڭىديا-12،پەلرەناماتقامازاتپاتسابنەنىنەشاتروڭىديا-10.ناعلا
.نەكەىدەلىرىدنواتقامازاتماتسا

ڭۇرناييلزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

قىلاح نىيادعاجقىلاح قىلاح،پىسىعۇنىيادعاج انىسىمرۇتقىلاح،پىسىعۇ كىلىدمىيتانىسىمرۇت قىلاح،پاساجكىلىدمىيت نىگەلىتقىلاح،پاساج قىيارىتسىعوتنىگەلىت قىيارىتسىعوت

،ڭىشڭيميلىشلىتءنەگلىتەسىنىسۇ
ىشلىتءــىتكىرە ىديالراباحيۋۋــ .ــ
لىيب« ىگنەموتڭەــ ىتسىمرۇتــــ ــــ
نادۋرىدنادزىساماتماق ،مىدنەتكىلىگيــ ــ
نەمىعىلروقماقڭىتتەمىكۇنەمـايتراپ
ىدەد»نىماتياسىعلااشقىرياەنىگەموك
.ڭۇرىجۋاتقىۋج

ياعوتناعاش ىلىۋاىسىكناجـىنادۋاـ
كىتسۇتڭوـىسىكناج 72ڭىنىعاتسىقـ
ىعاتساج ىنىعرۇتــــ ڭىنڭۇرىجۋــــ ــ
قىلۋاسنەد ڭىنىسابتو،راشانـىيادعاجـ ـ
قىلاكيمونوكە تراشــــ ىيادعاج-ـ ادــ
نەموت لىيب.ىدەــ قىلاحقىدنادۋاـ ــ
ىرەتسى ناعوـىسەمەكەمـ ىگنەموتڭەـ
نىتاساياسۋرىدنادزىساماتماقـىتسىمرۇت
ەنىگەرۇج،پىرىدناتقانايت ۋلىجـــــــــ ــ
اقسىمرۇت،پىزىكتەج نەگەدــ نىمىنەسـ
.ىدەدمەكەب

ىسىكناجــاتقىۋج كىتسۇتڭوـــــ ـــ
ادنىعاتسىق نىتارۇتـ تەمزىقـ ڭىنىتەرتاـ
قاتسىق،ىرەلەشۇم »ـىتەتيموكـىكە«ــ
ڭىنىساقلا ىرەلەشۇمــ ەناجــ قاتسىقــ ـ
ىرادنىعرۇت ىلىكاۋـــــ قاتروــــ تاــ
ساتۇت،پىسىلاس ىعاتقاتسىقـــــ ڭەــ
اعۋرىدنادزىساماتماقىتسىمرۇتـىگنەموت
شىنىتوء نەكتەـــ پالاراــاعمادا10ــ
ۋرەسكەت ىدزىگرۇجــــ پالاراىراءـــ
ۋرەسكەت ەناجپاساجنىرەتپادپەسەـ
ڭە،پىرىدنەدلەمەك ىگنەموتـــــ ـــــــ
ۋالاعابىدۋرىدنادزىساماتماقـىتسىمرۇت
نىتەمزىق ىيانىشڭەـــ نەملايرەتامــ ــ
ادنىڭوس،ىدادماق ىگنەموتڭەـــــ ــــ
شىنىتوءاعۋرىدنادزىساماتماقـىتسىمرۇت
.ىتتوءنەدۋرەسكەتمادا8نەكتە

لىيب قىلاحقىدنادۋاــ ىرەتسىـــ ــ
ىگنەموتڭەىعادلىۋا-الاقـىسەمەكەم

ىسىمرۇت نىتالىرىدنادزىساماتماقــــ ـــــ
يالاتياقـانىرالىسابتو ۋرەسكەتياپپاجـ
،پىزىگرۇج اعۋرىدنادزىساماتماق«ـــ ــــــ
نىرەلىتسىيت ــاماتماقـەشنىگىدنىكمۇمـ
ەگۋرىدنىگەش،ۋرىدنادزىس نىرەلىتسىيتــ
ەشنىگىدنىكمۇم ىدۋرىدنىگەشـــــــ »ــــ
ەتاق«،پادنىرو پىلاق،ۋەدمىلامـــ ــــــ
،ۋلاق سىناليابــ ىلىقراــ ۋلەدمىزىتــ »ـ
ياج نىتـ رىبءــ اتالوجــ ڭە،پىيوجــ ــ

نىتالىرىدنادزىساماتماقىسىمرۇتـىگنەموت

رالىسابتو ىدمەكينىــــ ىدۋراقسابــ ـــ
مىلرۇعانا ڭە،پىتيەشۇكــ ىگنەموتــ ــ
ىتسىمرۇت ۋرىدنادزىساماتماقــــــ ــــــــ
ڭىنىتەمزىق ايراج،قىشاــــ انىۋلوبـــ ــ
.ىتتەكىدلىپەك

نەمىنوس قىدماعوق،ەگرىبـــــ ـــــــ
ۋراقتۇق ىدۋسەتكەموك-ـــ ،ۋالىقابـــ ــ

ۋەلەرەكشا ،پالايراجنىساينەلقىتسىـ

ىعاش ۋەلەرەكشا،ۋتيامـــ نىسانراـــ ـــ

نەگەلەرەكشااراقۇب،پىرىدنەدزىسسىلىكرى

ىدرەلەلەسام رىبءـ پەلرىب-ـ ،پاتقىناـ ـ

پاۋاج ۋرەسكەت،پىراتياقـ نىسەجيتانــ

.ىدرىتوپالايراج

ــاماتماقـىسىمرۇتـىگنەموتڭە«

نىتالىرىدنادزىس نىرالىسابتوـ ىدمەكيـ

ايراج،ۋراقساب ۋەتسىــــ ىلىقراـ رىۋاــ

ىساقۋان،كەدەگۇم ىناراقۇبىتقاملاســ

ۋرىدنادزىساماتماقىتسىمرۇتىگنەموتڭە

ەنىمەلوك ىعىلىشنىيق،پىزىگنەـــ رابـــ ـ
ڭىتتەكەلمەمـىناراقۇب نانىتاساياسلازباـ
لىگي كىدرىدنەتكىــ قىدنادۋاىدەد»ــــ

قىلاح ىرەتسىـ ڭىنىسەمەكەمـ ىعىتسابـ

.نيبڭىچڭاي

.ەدۋەلرەنامنىتەيوقىرەلرەكتەمزىقكىتسەتكىرەسادۋايات□

ڭىنىرادنىروپىساكىرەدمىنوىعىلىشاۋراشلىۋاادياعوتناعاش

ىدلوبتەسۇكىۋتاس-ۋرىدنوء

لىيب ڭايجنيشـ يەگرەسـ ،ۋەلرەنام،ۋيوس،ۋلاپىتاسنىيوقيابسابىگىتسەتكىرەسكىلىشرەكپاۋاجىتكەشقىلىشاۋراشلامـ
ۋتاس نىتەمزىقـ ىيوقيابسابقىتراناداننوت400،پىلىيوسىيوقيابسابڭىم25نىيەدەگرىزاق.ـىتتەتسىروـەنەسلەبـ
.ناعلىتاسىساننوت220اقترىس،پىنەلرەنامىتە

ڭاۋگاۋحڭايىشلىتءنەگلىتەسىنىسۇناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ادىتاسىگزىگەنىحۋرسىلىجامءىپلاجىشنىسەب》》》

ىدرىدناتقانايتىتقانىدۋاتسۇايراجىدۋرىدنادزىساماتماقىتسىمرۇتىگنەموتڭە:ياعوتناعاش

راپاساڭاج،اماتسابڭىت

】

▲

ىدرىتتراىتسىرىك،پىتيەڭەكىنانرا،ىتتيەكروكىناترو،پىتالىراعوجىناپاس
ىلياجىتەرتاتەمزىقنىتارۇتادنىعاتسىقىزڭاۋجايجۋارىعىشالاقۋحيشىسالاقۋحيشڭىنىتەتيموكقىتتامالاس،ۋاتقاسقىلۋاسنەدقىتقاميا___
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ىتتەينەكرو،ازات،زىسۋاقا ۋناتقاماتىتتەينەكرو،ازات،زىسۋاقا نىلىساتءۋناتقامات كىيەتپىرادنىلىساتء كىيەتپىراد
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ياتاعابرات«« ڭىنىتەزاگياتاعابرات ىتىگۇ»»ڭىنىتەزاگ ىتىگۇ

زىمىشلىتء ىديالراباحيۋۋيلــــ .ــ
قاتسىق الاشـىگەترىموكـانىرادنىعرۇتـ
نانىعىتوت نىگەتنىباپساۋرەبلانگيسـ
پىتانرو سىنىروك،ىدرەبـ نىراتشاعاــ
...ىدرەبپىساترىموكاعراتتراق،ىتكە
ناتقىۋج ىرەبــ ناۋاســ ىعادنىنادۋاـ ــ
كىلىدمىيت،ۋسىعۇ« »ۋرىتسىعوت،ۋاساجـ
تەمزىق ىرەتتەرتاــ رابـ نەمىلىيەپـ ـ
قىلاح نىشۇءـ ،پەتسىسىءـىتقانـ ـ
ڭىناراقۇب نىعىلىشنىيقكىدنىزۇجسىءـ
.ىتتەمىشەش

ىتكىدزىسپىۋاحىباپساۋرەبلانگيس
ىتتەزىساماتماق

قاتسىق ڭىنىرادنىعرۇتـ ەگيۇاتسىقـ
ۋعاجتو ادنىسىرابــ نەنىۋيتسىـــ ــ
ۋناتقاس نىتەمزىقــ يادىعاديوـ ۋەتسىـ ـ
ناۋاس،نىشۇء لىۋاقىدنادۋاـــــــــــ
لىۋا،قىلىشاۋراش قاتسىق-ـــــــــ ــــــ
ڭىنىسەمەكەم ناۋنانىعىشالاقناۋڭۇدـ
ادنىعاتسىق نىتارۇتــ تەمزىقــ ـىتەرتاـ
ىگەترىموك الاشـــ نانىعىتوتـ لانگيسـ ـ
ۋرەب ،پىلاپىتاسنى135نانىباپساـ
رىبراء ىدرەبپىتانرونىگەتـانىسابتوـ

قاتسىقىراء انىرادنىعرۇتـــ ۋتەتسىـــ ـ
نەمـىسىداء لىڭوكـ ىتسىيتءەگۋلوبـ
.ىدرىدنىسۇتءىدرەتسى

سىادناققاجتواعنازاقراپاتسىق«
ىگەترىموك،ىدالىۋتياڭوىتياجءۋيت
الاش نانىعىتوتـ لانگيسـ نىباپساۋرەبـ
نانناقتانرو نىيەكــ زىسڭالاـ مىدلوبـ »ـ
.ڭايشنۇچڭاجىنىعرۇتقاتسىقىدەد

ناۋنان ادنىعاتسىقـ تەمزىقنىتارۇتـ
ىرىعوشتاحنۇءـەناجـويدارـىتەرتا
نەتكوت،ناتتوـىلىقرا ەناجۋنالادياپــ
مەج پوشء-ــــ ۋەلرەنامــــ ەدـــــــــ
ەككىدزىسپىۋاح لىڭوكــــــ ۋلوبءــــ ــ
نىرەدمىلىب ىرادلاسىمولەد،ىدەتتىگۇـ
ىلىقرا قاتسىقــ قىتقاسـانىرادنىعرۇتـ ـ
نىتەمزىق ىسقاجـــــــ ىدۋەتسىـــــ ـــ
نەمۋترەكسە ىتكىلەدنۇك،ەگرىبـــ ــــــ
نىرالىسابتو نەمۋسىعۇيادعاجپالاراـ
كىدزىسپىۋاح،پىرىتساتشۇ ـىكسەموكــ
پىۋاح نىرەتاق-ــ رىبءـــ پەلرىب-ــ ـــ
.ىدرەسكەت

ىتقان« ىسقاج،سىءــــ رەتسىــــ ــ
نەنىلىڭوكڭىناراقۇب ۋعىشـ ،كەرەكـ ـ

اراقۇب ياتسۇنەملوق،پىروكنەبزوكـ
نىتالا ڭىنوىراءـ نىگىلىگيـ ـىيانىشـ
ەروك نىتالاـ ادناعلوبـ پادلوق،اناعـ -ـ
اعۋاتتاۋق ىدالوبـاعۋلوبـەيــ ىدەد»ـ
ناۋنان ادنىعاتسىقـ نىتارۇتــ تەمزىقـ ـ
ڭىنىتەرتا راسابنىروــــ ىعىتسابــــ ـــــ
.ڭىچىجڭاي

كىروكاققاتسىقىراتشاعاسىنىروك
ىدلەكا

لىيب قىتقامياـ قىلايگولوكەـ ـاتروـ
ىسەمەكەم ناۋاســ ـەشمىلوبقىدنادۋاـ
ڭىنىسەمەكەم ىعىشالاقناۋڭۇدــــــ ــــ
يبوگايش ادنىعاتسىقـ نىتارۇتـ تەمزىقـ ـ
ڭىتقاتسىقـىتەرتا نىعىلازاتـاتروـــ ـــ
ۋەتتەر ىدۋاڭو-ـــ رابـــ نەپشۇكــ ــــ
ىتتەلىرەگلى تەمزىق.ــ ـىپلاجـىتەرتاـ
قاتسىق نىرادنىعرۇتــــ اقسىناتتاــــ ــــ
ڭىتقاتسىق،پىرىتلەك ىگزىگەنــــــــ ــــ
ڭىنىرادلوج انىۋالاعاجــىكەـــ 300ـــ
نەتپۇت قىتراـ لىزىقـ ساتىتقارىپاجـ
نىشاعاـاملا قاتسىق،پىگەـ نىساتروــ
.ىدرىدنەتكىروكەدىتپىتء

تەمزىق نەگرەبىجـىعاتـىتەرتاــ ـ

ناننىرو ڭىم30ـــ نانناۋيــ قىتراــ ــ
تاجاراق اكتەشار،پىلاــ ،پىتانروـــ ــ
.ىداشروقنىۋەدلەبسىنىروك

نىرۇب« ڭىتقاتسىقــ ىگزىگەنــــ ــــ
ادنىرادلوج ىمەنۇــــ قاتسىقــــــ ــــــ
ڭىنىرادنىعرۇت زەك،ەدنىتەرۇجـىلامـ
نەگلەك نەدرەجــــ لامــ نىگەزەتــ ـــ
ڭىسەرىتكىزەك ىدراتشاعاىراءــــ ادــ
تەمزىقرىزاق.ىدەنىتياتساتپىرىمەك
نامروــىتەرتا ڭىنىۋەدلەبـ انىڭامــ ـــ
ىتتەرادازاتقاتسىق،پىتانرواكتەشار
ەيەكروك،پىلوب ەدەگزىب،ىتسۇتءــــ ـــ
ىلياج ىدلوبــــ يبوگايشىدەد»ــ ــــ
.نيمڭيجۋاحىنىعرۇتڭىنىعاتسىق

اعراتتراق ب،پىسەتكەموكــ الاــ ىدرالـ
ىتتىلىجنىلىڭوكترۇج،پالايا

ڭاجـىعاتساج85 نىجيۇيـ ناۋاسـ
ڭۇگڭىشڭۇسىعىشالاقسىقروقىنادۋا
ڭىنىعاتسىق ڭىنايراق،ىنىعرۇتـ ىسابتوـ
،ىدالاپىتاسرىموكـاننوت3ـاتقىۋج
،ناتقىدناعاملاەرىكانىسالۋاكىلوكوتۆا
ىدرىموك ڭىنىساپقاقـ پىرىسۇتءانىدلاـ
.ىدەناعيوق

ڭاج نىجيۇيـ ىدرىموكــ اقساپالــ ــ
پىسات اراپاــ ياملاـ ىتتاقـ پىلانيقــ ــ
ادناعرىتو ناۋاســ موكتراپقىدنادۋاـ ــ
تىگۇ ڭىنىمىلوبءـ نىتارۇتـاتقاتسىقــ ـ
،پىرابەنىيۇڭىنايراقىتەرتاتەمزىق
.ىدرەبپىساتنىرىموك

ىدرىموكرالو« لەگۇتـ پىزىگرىكـ ـ
ىدرەب رىبءەدـ يەپشىادۋسماتترۇـ
پىتەك ڭىدرالو،ىدلاقـــ ەنىگەموكـ ــــ
سىعلاـــاشقىريا نىماتياـــ ىدەد»ــــــ
.نىجيۇيڭاج

ىعىشالاقىزىحۋادناسىنادۋاناۋاس

نامرو كىتتەمۋەلاــىڭالاــ ىعامۋاـــ ــ

ىكشەك« نىساناحقاباس»ـــ ،پىشاـــــ ـ

ىتساراق ىعادنويارـــ ڭىدرادنىعرۇتـــ ــ

ڭىنىرالالاب نىيەكنانناعاراتنەتپەتكەمـ

كىتتەمۋەلا قاباسـاتقامۋاـ ،پاتقىسىپـ

انىۋانيو قىلىليالوقـــ نەمناقتاراجــــ ـــ

.ىدەنەگلەكيەبنەدلەمەكىراتقىدباج

ناۋاســاتقىۋج موكتراپقىدنادۋاـ ــ

تراق رالرداكـ ڭىنىسەمەكەمـ نامروـ ـ

كىتتەمۋەلاـىڭالا ادنىعامۋاـ نىتارۇتـ ـ

،ىلەتسۇقاباسرالالابىتەرتاتەمزىق

كىلرەكتاح،پاتىك رادمىيۇبـــ ـىتقايسـ

ىنۇق نانناۋي3000ــــــ نىتاساـــ ـــــ

ىدرادلايرەتام كىتتەمۋەلاـــ اققامۋاـــ ــ

.ىدرەبپىزىكتەج

رىزاق« كىتتەمۋەلاــ ىعاتقامۋاــــ ــــ

ڭىنىساناحقاباس›ـىكشەك‹ ىرالىعلىرۇقـ

ىعادنويارىتساراق،ىدناتقىلوتمىلرۇعانا

ڭىدرادنىعرۇت انىرالالابـــ يادىعاديوــ ـ

تەمزىق نىتيەتوـــ رالالاب،قىدلوبـــ ــ

نەتپەتكەم نانناعاراتــ ادنىسو،نىيەكـ ــ

پىلەك امرىسپاتــ ناتقاباس،پادنىروــ ـ

-اتالۇب،ىدەروكىدراتپاتىكـىقترىس

اعرالانا ىليالوقــ نەمۋلوبــ ،ەگرىبــ ــ

كىدزىسپىۋاحنەمىۋنەريۇڭىدرالالاب

نىسەلەسام نامروىدەد»ىتتەمىشەشـ

كىتتەمۋەلاـىڭالا ادنىعامۋاـ نىتارۇتـ ـ

تەمزىق ڭىنىتەرتاـــــ ىعىتسابــــ ــــــ

.نۇجنىۋڭاۋ

...ىتكەنىراتشاعاسىنىروكاققاتسىق،ىدرەبپىتانرونىگەتنىباپساۋرەبلانگيسنانىعىتوتالاشىگەترىموكىرەتتەرتاتەمزىق»ۋرىتسىعوت،ۋاساجكىلىدمىيت،ۋسىعۇ«ىعادنىنادۋاناۋاس

ىدلانىرونەنىگەرۇجترۇج،پەتسىرەتسىىسقاج،ىتقان

تناكيتكارپ،يەمۋايجيادزىمىشلىتء
كەشەۋاش.ىديالراباحناديلـىشلىتء
ىسالاق ڭۇگراــ ىعىشالاقـ ـىگنەموتــ
ڭەك،زىڭاسلاقارابانىعاتسىقرىگڭۇاراق
ازاتىراء تلافساـ ڭىتقاتسىقڭىدلوجـ
ەرىك الاەكتەبىتكىتسۇتڭونەنىسىرەبـ
ڭىتقاتسىق ەنىشىــــ نىيەدـــ پىسالۇـ ـ
نىناقتاج زىسەروكـــــ ىتقاتسىق.ــــ ـــــ
راء،زىڭاسالارا ڭىنىساپقاقڭىديۇءــ ــــ
ڭىدرادلوجـــىعادنىدلا ناداڭاجـــ ـــــ
ازات،نىنەگلەدنوج نىنەكەـىتتەرادــ ـ
.زىسياقياب

نىرۇب« قىشاـىياراۋاـ ىرەدنۇكـ ـ
ڭىتقاتسىق نانىلوجـــ ڭاشـــ اعناپساـ ــ
نىۋاج،پىعىش ىدنىشاش-ـــ ىرەدزەكـ ـ
ناتقاپتاب-يال قاياـ پىلاـ زىسىگرۇجـ ـ
قاتسىقىدەد»ىدە ىنىعرۇتـــــ ـــــــ
.ۋ-ناۋچڭايج

نادىسو ىگنەموتنىرۇبلىجپوكـ
اڭاجىرادنىعرۇتڭىنىعاتسىقرىگڭۇاراق
ادناعلاسيۇء نەنىزىگەنــ ڭىنىرەدزوـ ـ
ڭىنىيۇءـەنوك لوس،نىتالاسـانىنروـ ــ
پوكەتورادلوجراتاتقاتسىقىتپەبەس
نىتالوب ەشەنرىب.ـــ ڭىدلىجـــ ادنىدلاـ

،پىلەسوتتلافسااناعاعلوجـىگزىگەن
رات رەلەشوكـــ نەمـــــــ قاتسىقــ ــــ
ڭىنىرادنىعرۇت ڭىنىگىسەــ ـىعادنىدلاــ
رادلوج نىۋاج،نەتكىدنەگەملەدنوجـ -ـ
ىدنىشاش ىرادنىعرۇتقاتسىقىرەدنۇكـ
قاپتاب-يال نادلوجـــ ىزەمنەدباــ ـ
.نىتالوب

لىيب قىتقاميااديا-1ــ موكتراپــ ــ
اعموكتراپقىتقاميا،ڭىنىسەسڭەكتاتش
ەتوت ىتساراقـــ رادناگروـــ تەمزىقـ ــ
قىتقاميا،ڭىنىتەتيموك لىزىقــ تسەركـ
ڭىنىماعوق ىگنەموتـــــ رىگڭۇاراقــــ ــ
ادنىعاتسىق تەمزىقنەكسەلرىبنىتارۇتـ
نىرالىسابتوــىتەرتا يادعاجپالاراــ ـ
ۋسىعۇ ادنىسىرابـــ ڭىتقاتسىقـــــ ـــــــ
ادنىسالانيا ىليالوقەشنەتوتڭىتسانىتاقـ
ڭىتقاتسىق،نىنەكە ىگەدنىشىـــــــــ ـــ
ڭىدرادلوج تىقاۋقازۇـــ ىيوبـــ ـــــ
قاتسىق،يەملەدنوج نەمـىتەبلەكــــ ـ
ڭىدرادنىعرۇت سىرۇجءـــ انىسىرۇت-ـ ـــ
اشنىراب لاپقىـــ پاساجـ نىناعرىتوــ ـــ
.ىدياقياب

تەمزىق 600نويلليمرىبءـىتەرتاـ
ڭىم نانناۋيـ ماتساـ ناسىنـ نىسىجراقـ

اعلوق ىعاتقاتسىق،پىرىتلەكـــ 4ــــــــ
ەگرتەموليك اعلوجقىۋجــــ تلافساـــ ــ
قاتسىق،پەسوت ڭىنىرادنىعرۇتــــــ ــــ
.ىدزىكتەجنىيەدانىدلاڭىنىگىسە

لۇب رەروكـ سىمۇجنەكلۇەگزوكـ
لوق،نەمىناعاملوب ەدنەكسىرىكپىلاسـ
.ىتقىلوجاعراتقىلىشنىيقتاباق-تاق

لىيب سىلىرۇقــ ىرالىشسىمۇجـــ ـــ
ىجراق،يەپسىتەج ادنىعاۋادـــــــــــ ــ
سىلىرۇق،ناتقىدناعابناتقانايت ىسىمۇجــ
.ىدرەبيەدلىۋەشەك

ىكە‹قاتسىقنەمىتەرتاتەمزىق«

ىتەتيموك تەمزىق›ـــــ ڭىنىتەرتاــــ ــــ

قاتسىق،نىرەلەشۇم ايتراپ،نىرالرداكــ ـ

نىرەلەشۇم لوجـ اقسىناتتاـەگۋەدنوجـ

مۇق،پىرىتلەك ىدلوج،پىساتلىعاش-ـ

ياماراق،پىتيەڭەك ىدزىقتاجـــــــــ .ـــ

-11،ادنىۋنىشلۇققاتروڭىتكىلىشپوك

ىنۇك-1ڭىديا ىعاتقاتسىقــ ەشوكــ ــ

»ىدلوبپىلەدنوجيەدلەگۇتىرادلوج

تەمزىقىدەد ڭىنىتەرتاــ ،ىعىتسابــ ـ

ڭىتقاتسىق ىشنىرىبءـــــــ ــىيجۋشـــــ
.ڭۇزيەمڭاۋ

،پىلەسوتنىيەدانىدلاكىسەلوجتلافسا
ىدلوبماريام-زامءىرادنىعرۇتقاتسىق

ىدزىگرۇجنىتىگۇىگىدزىسپىۋاحۋنالادياپناتتو

ادۋايات□ تەمزىقـ ڭىنىتەرتاـ نانىباپساۋرەبلانگيسنانىعىتوتالاشىگەترىموكانىنىعرۇتقاتسىق)ادلوس(ىسەشۇمـ
.ەدۋرىدنىسۇتنىرەتسىداۋنالادياپ

سىق نەننەگرىكـ ىرەبـ ياعوتناعاشـ قىلاحقىدنادۋاـ ىرەتسىـ ڭۇتنايل،ڭىنىسەمەكەمـ ،ڭىنىگىتسەتكىرەســ ـ
رەتكەدەگۇم ڭىنىگىتسەلرىبـ ياعوتناعاشـ لامـ ىتەرتاتەمزىقنەكسەلرىبنىتارۇتادنىعاتسىقلاجقالوشىسامرەفـ
قاتسىق الاشـىگەترىموكـانىرادنىعرۇتـ نانىعىتوتـ لانگيسـ ۋرەبـ نىباپساـ قاتسىقىراءىدرەبپىتانرونىگەتـ
الاشـىگەترىموكـانىرادنىعرۇت نانىعىتوتـ ۋناتقاسنادۋنالۋـ قاتسىق،پىرىدنىسۇتء،پەتتىگۇىدرەدمىلىبىتقايسـ
.ىدلوبەيانىۋلاىسراقڭىنىرادنىعرۇت

نيچەۋشۋيلىشلىتءىتكىرە،ڭىشڭيميلىشلىتءنەگلىتەسىنىسۇناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس
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