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تەكەلمەم ىساعاروتءـــــــ ڭيپنيجيشـــــــ
ىنۇك-21ڭىديا-11 ەتشەكــــ ەدڭيجيەبـــ ــ
ەنيەب ەدنىلىساتناركەــــ ىبوتلە20ـــــ ــــ
ڭىنىرالىشساب سابـىكتەر-15ـــ ڭىنىۋسوقـ ـ
ىگەدڭەزەك-1 ەنىسىلىجامــ ىتسانىتاقــ ىراءــ
نەپتەدنى« ەسەبلەسـ ىتقاشالوب،پىساقياشــ ــــ
ەگرىب قىياشاــ ادنىبىرىقات»ــ ىدزىڭامـ زوسءـ ـ
لە20:ىدەتپىراداسابپەديالىب،پەليوس
ىبوت ەگرىبــ ەگرىب،ۋسادلىقاــ ەگرىب،ۋرۇقــ ــ
ۋنەتكىلىگي ـىتقاجپوك،پىنۇسيوبەنىبيسنيرپـ

قىشا،اققىل ىدمىسىيســـ ارازوء،اعۋلوبـ ادياپـ ـ
پىزىكتەج نەمرىۋاد،ەگۋسەبلەســـ ەگرىبــــــ ــ
ىگنىيەكنەتتەدنى،پىلوبىدناباتـەگۋەلىرەگلى
قىلاراقىلاحەدرىۋاد پىتراتءــ كىدمەلاـەناجــ ـ
ـكەتەجروزمىلرۇعاناادنىراتقاجۋلاسـەگنوج
كىلىش نىلورـ ۋرىدنەلەلۋاسـ كەرەكـ ـوگڭۇج.ـ
ىسياقراء نەمرەدلەـــ راتاقـ تەمرۇقارازوءــ ــ
ڭەت،پىتە ادىعرۇتــ ،پىزىكتەجادياپارازوءـ
تىبيەب راتاقـ ەگرىب،پىرۇتـ ڭىتتازمادا،پىمادـ
سالرىدعات قاتروـ نىساعلۇتـ ىدۋرۇقـ ـەگرىبـ

.ىديالاقىدۋتەلىرەگلى
يالىبڭيپنيجيش پاتاپەدـ :ـىتتەسروكـ

ناتسابتازمادا نادلىج100ناقتاجپىرىشەكـ
ىگرەب ىلاپقۇجرىۋاڭەــ ياپپاجڭىدۋرۋاــ ــ
انىۋلارات ،اتاراقــــ ىبوتلە20ــــ مادلىجــــ ــ
كىدمەلا،پادلىميق ىسراقـەكتەدنىــــ ۋناتتاــ ـ
ىگىتسەبلەس نەمـــــ ىناكيمونوكەـ انىپلاقــــ ـــ
ڭىدۋرىتلەك انىسىلاتەبــ كىلىشكەتەجــ .ـىتتەــ
قىلاراقىلاح،ادۋلاراتەدـىلاءتەدنىـەتكەزەك ــ
مادلىجــانرا راڭىس،پىلىبۇقـ ،قىلىتقاجـــــ ـــ

قىدزاپماعروق كىدمەلا،پىنىقساــــ پىساكــــ ــ
ىسالاس ۋادماق،ىگەبزىتــ ـاعىققوسـىگەبزىتـــ
ىدارىشۇ نەم.ـ ڭىنىبوتلە20ـ ـىگەدنەموتـ
ەشەنرىب اتقاجــــ نانوـــ شۇكىراـ نىۋلاسـ ـ
:نىمەتەسىنىسۇ

ڭىدۋناتتاىسراقەكتەدنىكىدمەلا،ىشنىرىبء
نىتەگوبتروء ۋرۇقــــ نەمىدلا.ـ ڭىنىرەدزوـ ـ
نەتتەدنى ۋناتقاسـ نىۋەدنىگزىت-ــ يادىعاديوــ ـ
سىۋا،پەتسى ىتكىتسەبلەس،ىتسىيۇك-ــ ـــــــــ
يادنوس،ىۋتيەشۇك كەموكەگرەدلەاقسابقا-ـ

نىرادلوق ىۋزوســ كەرەكـ كىلىزۇجـەينۇد.ـ ــ
قىلۋاسنەد ۋاتقاســـ ڭىنىمىيۇـــ ىتقىليابــــ ــــ
نىۋرىتكىرىب،نىۋرىتسەكياس ىنانيسكاۆ،پادلوقـ
ىدمىنوءەدلىداء ەدرۇتــــ ۋرىتسەلۇــــ ــــــ
كەرەك وگڭۇج.ـــ ىسياقراءــــــ نەملەــــــ ـــ
ىتكىتسەبلەس ىنانيسكاۆ،پىتيەشۇكـــــ راءــــــ
ىقلاحلە ەگۋتەتسى،نىتەتەتسىــ ىساماشـــــ ـــ
نىتەلەك كىتتەمۋەلاــــ ەگمىنوـــ اعۋرىدلانياــ ــ
.ىديالاقىدۋنىشلۇق

)ەتتەب-3ىساعلاج(

ىنۇك-21ڭىديا-11 نەتسۇتـــ نىيەكــ ــ
ىلايمونوتۆا قىدنويارـــ ڭىنموكتراپـ ـىيجۋشــ
نىچ ەدىجمىرۇـوگناۋچـ يناحۋرـ تەينەكروـ ــ
كىتتەكەلمەمـىگەدنىنوجـىسىلىرۇق ۋاتقادامـ -ـ
انىسىلانيجۋاليس پىسانىتاقــ نەپقڭادـ ناعلاروـ ـ
.ىتسەدزەكنەمرەدلىكاۋقىدڭايجنيش

ىلايمونوتۆا نويارــــــــ نانىرالىشسابــ ــــــ
.ىتسەدزەكەگرىبنىۋنايت،نيشڭىپيل

نىچ موكتراپقىدنويارىلايمونوتۆاـوگناۋچـ
نەم يادنوس،تەمىكۇـ ىعادنويارلىكۇبقا-ــ
ىقلاحتلۇراء نانىتاـــ يناحۋرــ تەينەكروـ ــ
كىتتەكەلمەمـىگەدنىنوجـىسىلىرۇق ۋاتقادامـ -ـ
انىسىلانيجۋاليس ناقسانىتاقــــ قىدڭايجنيشــــ ـ
ىدرەدلىكاۋ ۋزىقـ ڭىدرالو،پاتقىتتۇقـ لىكۇبـ
ڭىننويار يناحۋرـ نىشۇءىسىلىرۇقتەينەكروـ

ناقسوق ىدنەسلەبـ سىعلاـىيانىشـەنىرەتسەلۇـ
يالىبلو.ـــــىتتيا ساب:ىدەدــــ يجۋشــــ
ڭىنڭيپنيجيش يناحۋرـ تەينەكروـ ـىسىلىرۇقـ
ىگەدنىنوج كىتتەكەلمەمـــ ۋاتقادامــــ ۋاليس-ــ
انىسىلانيج ناقسانىتاقــ نەمرەدلىكاۋـ ـىتسالىقىـ
نەكتەىقتيۇىتسادلوجڭيپنيجيشىۋسەدزەك
ايتراپ قىلاتروــ ڭىنىتەتيموكــ كىتسيلايستوســ ـ
يناحۋر تەينەكروـ نامءـاشقىرياـانىسىلىرۇقـ ـ
يناحۋر،نىگىدنىتەرەب تەينەكروــــ ـىسىلىرۇقـ
ىگەدنىبەش اعراتسادلوجـــ نەگەدـــ ىتسالىقىـ ــ
تەينەكرويناحۋرىگەدرىۋاداڭاج،نىعىلروقماق
نەگەدـەنىتەمزىقـىسىلىرۇق نىتىمۇءىتسالىقىـ
قىلوت ىدەلىگياـــ پىلاتقادام.ـــ ناعناليس-ــــ ــ
ىتتاسقامىگلەۋاڭىدرەلەكەجنەمرەتۆيتكەللوك
ىتشىروب،ياپتىمۇ ىتقڭاد،پاتقاسكىرەبەتسەـ

يناحۋر،پىسوقشۇكەنىتسۇشۇك،پەلرەتساق
تەينەكرو كىتتەكەلمەمـىگەدنىنوجـىسىلىرۇقـ
ۋاتقادام انىسىلانيجۋاليس-ـــ ىدۋسانىتاقـــــ ــــ
ىشۋاعزوق شۇكــ ،پىتەـ تروتء«ـ ىدمىناتـ »ـ
،پىتيەشۇك تروتء«ــ ىدمىنەسـ ،پەدمەكەب»ـ ـ
ىنىكە« ىدۋاعروقــ ڭىنڭيپنيجيش،پادنىرو»ـ ـ
مزيلايستوسـاشوگڭۇجرىۋادءـاڭاج نىسايەديـ ـ
ڭىدۋرىدناتقانايت،ڭىدۋرىدنەلىتكەياد ،ىسىگلۇـ
ـنىسەبىتەتيموكقىلاتروىتكەزەك-19ايتراپ
ىپلاجـىش ڭىنىسىلىجامءــ ـىكتەر-3ـەناجـ
ەمىگڭاىگەدنىنوجىتەمزىقڭايجنيشڭىتقىلاترو
،ڭىدۋەتتىگۇ،ڭىدۋنەريۇنىحۋرڭىنىسىلىجامء
ڭىدۋرىدنەلىتكەياد اڭاج،ىسىگلۇـ ـىگەدرىۋادــ
ڭىنايتراپ ىدڭايجنيشـــ ەگنوجـ ۋلاســ ـىپلاجـ
نىسابوج ياپپاجـ ،ىسىگلۇڭىدۋرىدنەلىتكەيادـ

اتتايلامانىساراقزوكنۇقىتكەزوكىتسيلايستوس
نەپقىلىلاناس ىتلۇاۋحڭۇج،ىسىگلۇڭىدۋەلىگياـ
قاترو اعلۇتـ نىمىناتــ ڭىدۋادموسـ ـىسىگلۇـ
اعۋلوب لىكۇب،پىنىپلاتــ تلۇراءـىعادنويارـــ
نىقلاح ،ىتقامىتنى،پىرىدناتتىباشەناجپەتكەتەجـ
اعلا،ىتتەينەكرو،ياب،نەگنەدلۇگ،ىدمىساراج ــ
كىلىشرىتنامىداش-تاش،رىموءشىنىت،ناقساب
ىگەدرىۋاداڭاجاشاماتىسايگولوكە،نىتەرىشەك
اشوگڭۇج كىتسيلايستوســـ ڭايجنيشــ ـاعۋرۇقـ
تىمۇءنىۋنىشلۇقاعۋسوقسەلۇروزمىلرۇعانا
.نىمەتە

نىچ يالىبـوگناۋچـ :ىدەتپىرادـاسابپەدـ
رەج ۋمادنەكتەكەزوىتقىلاحرالۋارات،رەج-ـ
نىسايەدي يناحۋرـ ڭىدۋرۇقنىروىتتەينەكروـ
ساتۇت نەمىسىرابــ اعۋرىتساتقاباســ ىدناباتــ ـ

قىلاراقۇب،پىلوب يناحۋرـــــــ ىتتەينەكروــ ــــ
ۋرۇقنىرو نىرادلىميقـ ـەتسىروەدمەلوكڭەكـ
،پىت زىسكىدزۇـ نىنۇمزامـ نىسالاس،پىتىيابـ ــ
نىگىلىدمىنو،پىتيەڭەك راء،پىتالىراعوجــــــ ـــ
قىلاحتلۇ ڭىنىساراقۇبـ يناحۋرـ ـىتتەينەكروـ
ۋرۇقنىرو نىرەتكىتسىتەجـ ،انىۋتاراجـەگرىبـ
.كەرەكۋاساجكىدنىكمۇمەنىۋنەتكىلىگيـەگرىب
ڭىنايتراپ يناحۋرـــ تەينەكروـ انىسىلىرۇقــ ــــ
نىعىلىشساب سىگەت،پىتيەشۇكـــــ پىرەگيـــــ ـ
ەگرىب ىتسەكياس،پىراقسابــ ،پىتەلىرەگلىــــ ـ
نەككىرىب شۇكـــ يناحۋر،پىرىتساتپىلاقــ ـــــ
ىتتەينەكرو ۋرۇقنىروـــ ڭىنىلىميقـ ـىساپاســ
نەم نىيەگڭەدـــ زىسكىدزۇــــ ۋتالىراعوجــ ــــ
.كەرەك

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

ىنۇك-21ڭىديا-11 نەتسۇتــــ نىرۇبـــ ــ
ىلايمونوتۆا قىدنويارــــ ڭىنموكتراپـ ـىيجۋشـــ
نىچ ڭىنموكتراپقىدنويارـىلايمونوتۆاـوگناۋچـ
ەدنىبەتكەمـايتراپ قىلاتروىتكەزەك-19ـايتراپـ
-3ەناجڭىنىسىلىجامءىپلاجىشنىسەبىتەتيموك
ڭىتقىلاتروـىكتەر ىگەدنىنوجىتەمزىقڭايجنيشـ
ايسكەل-تىگۇىلارۋتىحۋرڭىنىسىلىجامءەمىگڭا
ىداساج يالىبلو.ـ ىدەتپىرادـاسابپەدـ راء:ـ
ىلەجەراد ىلايتراپــ رالرداكــ تروتء«ـ ىدمىناتـ »ـ
،پىتيەشۇك تروتء«ـ ىنىكە«،پەدمەكەب»ىدمىنەسـ
ىدۋاعروق ايتراپ،پادنىرو»ـــ ىتكەزەك-19ـــ ـــ
قىلاترو ڭىنىسىلىجامءىپلاجىشنىسەبـىتەتيموكـ
ڭىتقىلاتروـىكتەر-3ـەناج ڭايجنيشـ ىتەمزىقـ
،ەسەرىسا،نىحۋرڭىنىسىلىجامءەمىگڭاىگەدنىنوج

ساب ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ ڭىنىزوسءىدزىڭامـ
يناحۋر نەمـىنامءـ قىتتايلاماـ نىبالاتـ ڭەرەتـ
ەتەج،پىنەريۇ ڭىنايتراپىگەدرىۋاداڭاج،پىنىعۇــ
ىدڭايجنيش ياپپاجنىسابوجىپلاجۋلاسەگنوجـ
ماعوق،پىرىدنەلىتكەياد ىدنايابنەمىعىلىتقىنروـ
قىتشىنىت -14«،پىرەگيىتقىمنىساناسىنسابـ
ىگەدرىۋاداڭاج،پالابوجايوقنەد»ـىتقىدلىجسەب
اشوگڭۇج كىتسيلايستوســ ىدڭايجنيشــ ـاعۋرۇقـ
.كەرەكۋنىشلۇق

قىدنويارـىلايمونوتۆا ڭىنموكتراپـ ىتقارۇتـ
ۋرىتسادمىيۇ،ىسەشۇم ڭىنىمىلوبءــــ ـىعىتسابــ
تىگۇيفييل ايسكەل-ــ امادنايابـــ ۋاساجــــ ــ
.ىدراقسابنىسىلىجامء

نىچ يالىبـوگناۋچـ :ىتتەسروكپاتاپەدـ

ايتراپ ىتكەزەك-19ــ قىلاتروــ ڭىنىتەتيموكــ ـ
ڭىدزىمايتراپ—ـىسىلىجامءـىپلاجـىشنىسەب
ياپپاج كەلەگڭودـ ڭىدۋتانروماعوقـىتتەلۋادـ
ەنىسىڭەج ۋتەجـــــ ياپپاج،ناعرۇتادنىدلاـ ــــ
كىتسيلايستوس ناعنادنامازىسوـــ تەكەلمەمـــ ـــ
ڭىدۋرۇق ناعرۇتادنىدلاۋلاتسابىراپاسـاڭاجـ
ىدزىڭام يحيراتـ ناعلىشاـەتتاسـ ىكتەررىبءـ
ىدزىڭامـاسا زىمىلە،سىلىجامءــ ۋمادـاڭاجــ
ەنىڭەزەك اۋحڭۇج،نىتەتوــــ ڭىنىتلۇـــ ـىلۇــ
نىۋنەدلۇگ نىتارىساـەگەزۇجـ ەتتاسـىشۋشەشـ
ناعرۇت ەدلىگزەمـ ناعلىشاـ ىپلاجىكتەررىبءـ
يادعاج يحيرات،ىتتاپيسـ ەياعزىڭامـىتتاپيســ
سىلىجامء ڭىتقىلاتروـىكتەر-3.ـــ ڭايجنيشـ ـ
ـارتسىسىلىجامءەمىگڭاىگەدنىنوجـىتەمزىق

قىلايگەت اڭاجنانىسىعرۇتيادعاجىپلاجەناجـ
ڭايجنيشـىگەدرىۋاد نىتەمزىقـ ،پالراپسوجـ ـ
ىگەتكەزەك،پىتەلىرەگلى نانۇمـەناجــ ىعيالىبـ
رىبء ىشكەتەجڭىنىتەمزىقڭايجنيشـىگەدلىگزەمـ
اناسىن،نىسايەدي تىعاب،نىرەتتەدنىم-ــــــ -ــــ
قىلايگەتارتس،نىراتتاساياس اعلانىقيانىرالاراشـ
ڭىنڭايجنيش،پىيوق ماعوقـــ نەمـىعىلىتقىنروـ ـ
ىدناياب نىعىتشىنىتـ ڭىدۋتەلىرەگلىـ ىدنىيۇتءـ ـ
نىرەتتەمزىق ياپپاجــ ىدرىتسالانروــ ايتراپ.ــ ــ

قىلاتروـىتكەزەك-19 ڭىنىتەتيموكـ ىشنىسەبـ
ڭىتقىلاتروىكتەر-3ەناجڭىنىسىلىجامءىپلاج
ـىلىجامءەمىگڭاىگەدنىنوجىتەمزىقڭايجنيش
ساب،ەسەرىسا،ڭىنىس ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـــ
ىدزىڭام ڭىنىزوسءــ نەمـىنۇمزامـىتكەزوــ ـ

يناحۋر نىنامءـ ەتەج،پىرەگي،پىنىعۇڭەرەتـ
ەتەج،ۋنەريۇ ىيانىش،ۋرەگيــ ۋرىدناتقانايتـــ ـ
انىعاج شۇكـــ ايەدي،پىلاسـ نەمــ ـىتتەكەراـ
ىتسادلوجڭيپنيجيش نەكتەـىقتيۇــ ايتراپـ ــ
ـسالانرو،نەمىرەدمىشەشڭىنىتەتيموكقىلاترو
نەمىرالۋرىت لىتاب،ىدناباتـ ەدرۇتــ ـەككىلرىبـ
ڭەلەكسو،پىرىتلەك يساياســــ ،نەپقىلىلاناســ ــ
قىلايەدي تەكەرا،نەپقىلىلاناســ نەمىعىلىلاناســـ ـ
ىلرۇتء ڭىدرەتتەدنىمــ نىۋناتقانايتــ يادىعاديوـ ـ
ڭايجنيش،پەتسى ڭىنىتەمزىقــ ناتسابــــ قايا-ــ ـ
ىتسادلوجڭيپنيجيش نەكتەــىقتيۇـــ ايتراپـ ــ
نەپسىلاتەبسىرۇدنەكتەسروكىتەتيموكقىلاترو
.كەرەكۋتەكىدلىپەكىيانىشەنىۋەلىرەگلىاعلا

)ەتتەب-3ىساعلاج(

ىدەليوسزوسءىدزىڭامىراءىتسانىتاقەنىسىلىجامىگەدڭەزەك-1ڭىنىۋسوقسابىكتەر-15ڭىنىرالىشسابىبوتلە20ڭيپنيجيش
ڭىنوگڭۇج،نىگىتكەرەكىۋرىدنەلەلۋاسنىلورۋەتكەتەجروزمىلرۇعاناادنىراتقاجۋلاسەگنوجكىدمەلاەناجپىتراتءقىلاراقىلاحەدرىۋادىگنىيەكنەتتەدنىڭىنىبوتلە20
ىدەتپىراداسابنىعىدنىتالوبىدناباتاعۋلوبىسىشۋاعروقڭىتپىتراتءقىلاراقىلاح،ىسىشۋسوقسەلۇڭىدۋمادكىدمەلا،ىسىشۋرۇقڭىنىگىلىشتىبيەبىزۇجءەينۇدقايا-ناتساب

20ەدنىلىساتناركەەنيەبەدڭيجيەبڭيپنيجيشىساعاروتءتەكەلمەمـەتشەكـىنۇك-21ڭىديا-11□
زوسءىدزىڭامىراءىتسانىتاقەنىسىلىجامىگەدڭەزەك-1ڭىنىۋسوقسابىكتەر-15ڭىنىرالىشسابـىبوتلە
نەگرىسۇتنيمياۋارىسىشلىتءڭىنىگىتتنەگااۋحنيشىتتەرۋس.ىدەليوس

تەكەلمەمـەتشەكـىنۇك-21ڭىديا-11□ ڭىنىرالىشسابىبوتلە20ەدنىلىساتناركەەنيەبەدڭيجيەبڭيپنيجيشـىساعاروتءـ
.ىدەليوسزوسءىدزىڭامىراءىتسانىتاقەنىسىلىجامىگەدڭەزەك-1ڭىنىۋسوقسابىكتەر-15

نەگرىسۇتەيڭاۋىسىشلىتءڭىنىگىتتنەگااۋحنيشىتتەرۋس

ىداساجايسكەل-تىگۇىلارۋتىحۋرڭىنىسىلىجامءەمىگڭاىگەدنىنوجىتەمزىقڭايجنيشڭىتقىلاتروىكتەر-3ەناجڭىنىسىلىجامءىپلاجىشنىسەبىتەتيموكقىلاتروىتكەزەك-19ايتراپەدنىبەتكەمايتراپڭىنموكتراپقىدنويارىلايمونوتۆاوگناۋچنىچ

كەرەكۋتەكىدلىپەكىيانىشانىۋتراترىماتپىناتقانايتڭىنىرالۋرىتسالانرو،ڭىنىرەدمىشەشڭىنىتەتيموكقىلاتروايتراپ،پىلاسشۇكانىعاجۋرىدناتقانايتىيانىش،ۋرەگيەتەج،ۋنەريۇەتەج

ىتسەدزەكنەمرەدلىكاۋقىدڭايجنيشناقسانىتاقانىسىلانيجۋاليس-ۋاتقادامكىتتەكەلمەمىگەدنىنوجىسىلىرۇقتەينەكرويناحۋروگناۋچنىچ
ىتسەدزەكەگرىبنيشڭىپيل
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ىتكىلىكە ،پالامياجـــــ ـــ
تاحنۇء ەگزىمەشكەتـــ ــــــــــــ
!زىڭىلىسوق

راباحىدزىڭام

زىمىشلىتء ڭىديا-11.ىديالراباحـوبنىۋـ
قىلاتروىتكەزەك-19ايتراپقامياىنۇك-12
ڭىنىسىلىجامءـىپلاجـىشنىسەبـىتەتيموك نىحۋرـ
ۋاساجايسكەل-تىگۇەدنىنوجۋرىدنەلىتكەياد،ۋنەريۇ
نىسىلىجامء ىيجۋشڭىنموكتراپقىتقاميا.ىدزىكتوـ
.ىداساجنىسامادنايابايسكەل-تىگۇنيبەۋش

يالىبادنىسامادنايابايسكەل-تىگۇنيبەۋش
ىتەتيموكقىلاتروـىتكەزەك-19ـايتراپ:ىدەد
ڭىدزىمىلەـىسىلىجامءـىپلاجـىشنىسەب ياپپاجـ ـ
كەلەگڭود ماعوقـىتتەلۋادـ ىشنىرىبء،پىتانروـ

ۋرىساەگەزۇجنىساناسىنسەرۇكقىدلىج100
نەمنىپكە،ناعرۇتادنىدلا ياپپاج،پەلىرەگلىاعلاـ
ڭىدۋرۇقتەكەلمەمناعنادنامازىسوكىتسيلايستوس
نىراپاسـاڭاج ىشنىكە،پاتسابـ قىدلىج100ــ
سەرۇك ادڭاسراقنىتياساجقىروجـانىساناسىنـ
ناعلىشا رىبءـ ،ىتتاپيسقىليادعاجىپلاجىكتەرـ
يحيرات .سىلىجامءىدزىڭامەيەگنامـىتتاپيسـ
سىلىجامءـىپلاج ڭىنىۋمادقاشالوبڭىدزىمىلەـ
انىيادعاجسىرەگزو،پەدنىكسەكنىسابوجىدنىبيا
پەتوت اڭاج،پىرەبــ يادعاجــ ىراعوجڭىدۋشاـ ـ
ىليەگڭەد نىسابوجــ اۋحڭۇج،پاساجـ ڭىنىتلۇــ ـ
ۋنەدلۇگـىلۇ ۋنادنامازىسوڭىنوگڭۇج،ادنىحيراتـ
.ىدارىدلاقۋاراتىلالىعۇشادنىحيرات

ىدرالانىمنيبەۋش پاتاـ ايتراپ:ىتتەسروكـ
ىپلاجىشنىسەبڭىنىتەتيموكقىلاتروىتكەزەك-19
ياپپاجەدنىزەك»قىدلىجسەب-13«ـىسىلىجامء
كەلەگڭود ىشۋشەشڭىدۋتانروماعوقىتتەلۋادـ
ىشۋشەشنەكتەجلوقەدۋزىكتەجلوقـەنىسىڭەج

ىۋمادڭىدزىمىلە؛ىدالاعابىراعوجىدراتسىبات
ىدزىڭامەدـىلاء ەدنىلىگزەمياروقىلايگەتارتسـ
نىعىدناعرۇت قىلايگەتارتس،پادنىقياـ ىدمىنەســ
اڭاج؛ىدەدمەكەب نىسابوجقىلايگەتارتسڭىتقىروجـ
.ىتتيەشۇكىتكىلىشكەتەجقىلايگەتارتس،پادنىقيا
ىرادنىروتەمىكۇ،ايتراپىلەجەرادراءـىعاتقاميا
ايتراپرالرداكنەمىرەلەشۇمايتراپڭىلاقەناج
ىپلاجىشنىسەبىتەتيموكقىلاتروىتكەزەك-19
ڭىنىسىلىجامء يساياس،پىناتەتەجنىنامءىلەلەكـ
كىلىشرەكپاۋاج مىزەسـ قىلىتشىروبيحيراتنەمـ
.كەرەكىۋتيەشۇكەدنىنامنىشىدمىزەس

الانىمنيبەۋش پاتاىدرـ ڭىدزىمىلە:ىتتەسروكـ
تەكەلمەمناعنادنامازىسوكىتسيلايستوسياپپاج
ۋرۇق قىدلىج100ىشنىكە،پاتسابنىراپاساڭاجـ
سەرۇك ۋرەشـانىساناسىنـ ناقتراتـ ۋمادـاڭاجـ
ڭىنىڭەزەك ،نىنامءـىلەلەكــ ىدمىيتءـ تراشـ -ـ
نىيادعاج ەناجــ ىدزىڭامــ نىرەتكىلەشكەرەـ ـ
ۋناتڭەرـەت كەرەكـ ـەنىڭەزەكۋمادـاڭاج.ـ
اۋحڭۇجۋتوء ڭىنىتلۇـ نەدلۇگـىلۇـ يحيراتىۋـ ـ
؛ۋناتڭەرەتنىنەكەىۋاتشىراقىلۇڭىنىسىلاقايا
ياپپاج كەلەگڭودــ ماعوقـىتتەلۋادـ ۋتانروـ ڭىدـ
نادۋتلىرانەتكىليەدەك،ۋتەجەنىسىڭەجـىشۋشەش
لاماق نىساقياشـىشۋشەشڭىدۋلاـ ڭىدۋزىگرۇجـ ـ
ياپپاج كىتسيلايستوسـ تەكەلمەمناعنادنامازىسوـ
ىدمىيتءـاعۋرۇق تراشـ نىگىدنەگەلرىزايادعاج-ـ
ۋرىدنادنامازىسوكىتسيلايستوسڭىدزىمىلە؛ۋناتڭەرەت
ڭىنىسىلىرۇق نەگەتپوكـ ەگرەتكىلەشكەرەىدزىڭامـ
حيرات،نىگىدنەكەـەي ،كىدنىزۇجسىءەناجــ

ىلىتقاج-ناجنانىسىعرۇتتايلاماـەناجـايرازان
.تەجاقۋناتڭەرەتنىگىتكەرەكۋرەگي

الانىمنيبەۋش پاتاىدرـ -2035:ىتتەسروكـ
-14«ەناجىناناسىنقىتقاشالوبـىگنىيەدـاعلىج
قىدلىجسەب زىمىلەـىگەدنىلىگزەم»ــ ڭىنىۋمادـ ـ
ىتساب،نىتىعابـىشكەتەج ىدنىيۇتء،نىساناسىنـ
سىلىجامءىپلاج.كەرەكۋرەگيسىرۇدنىرەتتەدنىم
كىتسيلايستوس قىتقاشالوبڭىدۋرىدنادنامازىسوـ
نەمـىساناسىن ىگەدنىزەك»قىدلىجسەب-14«ـ
قىدماعوق،قىلاكيمونوكە ىتسابڭىدۋمادــــــ ــ
،نىساناسىن قىدلىجسەب-14«ـــ ىگەدنىزەك»ــ ــ
قىدماعوق،قىلاكيمونوكە ـىشكەتەجڭىدۋمادـــ
نىسايەدي ،پىيوقـاعاتروـ قىدلىجسەب-14«ـ »ـ
،ڭىدۋمادقىدماعوق،قىلاكيمونوكەىگەدنىزەك
اعۋنۇسيوب،زىسزوسء نىرەتپيسنيرپـىتسىيتءــــ ـ
،پادنىقيا ناتقاج12ــ قىدلىجسەب-14«ــ »ــ
قىدماعوق،قىلاكيمونوكەـىگەدنىلىگزەم ڭىدۋمادـ
ىدنىيۇتءڭىدۋشاكىسە،ۋاساجامروفەرـەناج
رىبءىگنىيەكنانۇم،پىرىتسالانرونىرەتتەدنىم
زىمىلەـىگەدلىگزەم ڭىنىۋمادـ نىرادعابـ نىقياـ
.ىدەلرىزانىمەشلوۋنۇسيوب،پىتەسروك

ۋماداڭاج:ىدەتپىراداسابىدرالانىمنيبەۋش
نىسانرا ڭىدۋرىتساتپىلاقـ ىماعلوتقىلايگەتارتسـ
نەم ىدزىڭامـ شۇكـ ۋلاسـ نىنىيۇتءـ پاتقىمـ ـ
لە،پىرەگي ىگەدنىشىــ نەكلۇـــ ىدمىلانياـ ــ
ىگزىگەن اعلۇتــ لە،نىتەتەــ اراقىلاح،ىشىءـ ــ
ىدنىس سوقـ مىلانياـ نىتيەبەجىرىبء-نىرىبءـ
تاساراپ-لىقااعۋرىتساتپىلاقنىسانراۋماداڭاج

شۇكـەناج ۋانراتاۋق-ـ كەرەكـ ۋمادـاڭاج.ـ
ـتىقاۋەناجاراشزىسرايتقىــۋتانرونىسەيۇج
قىت ڭىدۋماد،سەمەسىءـ قىلىتقىرىـ نىعىقۇـ
ڭىدۋرەگي ىشۋشەشـ ،نىگىدنەكەـىماداقــ ـ
ناعلاتقىيۇت ڭالاجـ ،سەمەىمىلانياىشىءلەـ
قىشا اراقىلاح،ىشىءلەـ مىلانياسوقىدنىسـ
راء،نىگىدنەكە ڭىدرەجـ مىلانياىشىكانىدلازوءـ
ىۋزىگرۇج لە،سەمەـ ساتۇترىبءىگەدنىشىـ
رازابىرىء ىرىءىگەدنىشىلەـىگەدنىزىگەنـ
ىدمىلانيا نىگىدنىتەتەـاعلۇتـىگزىگەنـ ڭەرەتـ
ىدلەمەك،پىنات لەدەجنىسەيۇجمىنارۇسىكشىـ
مىلىع،پىرىدلىتەج اداكينحەت-ــــ ـەنىشۇكزوءــ
نىزوء،ىدۋنەيۇس ،پىتەدلەدەجىدۋرىدنەتتەۋلاـ
پىساك نىگەبزىتـ نىسەجەراد،ىدۋرىدنالىلاپاسـ ـ
ىدۋتالىراعوج ،نىعىلىشاۋراشلىۋا،پىتەلىرەگلىـ
،پىتەلىرەگلىىدۋرىدنادنامازىسوىتقاتسىق-لىۋا
زىسپىۋاح،پىتالىراعوجنىساپاسسىمرۇتڭىتقىلاح
.كەرەكۋرەگيپاتقىمىتكەشىگنەموتىدنىسۋماد

ىدرالانىمنيبەۋش ڭىنايتراپ:ىتتەپالاتـ
ياپپاج نىعىلىشسابــ راء،پىتيەشۇكـ ـىعاتقاجـ
ىدرەتشۇك ،پىرىدلىمۇجەناجپىرىتسادمىيۇـ
ىتسادلوجڭيپنيجيش نەكتەـىقتيۇــ ـايتراپـ
قىلاترو ڭىنىتەتيموكـــ ەدمىشەشـــــ ،ڭىنىرــ ـ
ڭىنىرالۋرىتسالانرو ،پىتراترىماتادياتاعابراتـ
تروتء«.كەرەكۋتەكىدلىپەكـىيانىشـانىۋناتقانايت
ىدمىنات ،پىتيەشۇك»ــ تروتء«ـــ ىدمىنەسـ »ــ
،پەدمەكەب ايتراپ،پادنىرو»ىدۋاعروقىنىكە«ـ

ىپلاجىشنىسەبىتەتيموكقىلاتروـىتكەزەك-19

ڭىنىسىلىجامء نىحۋرـ ،ىدۋەتتىگۇ،ىدۋنەريۇـ ـ
ىدۋرىدنەلىتكەياد ىعيالىبنانۇمەناجـىعادلازوكـ
رىبء ىدزىڭامـىگەدلىگزەمـ يساياسـ تەدنىمـ ـ
يەلىرەكشى،پىتە قىلايەدي،پىنەريۇيادىعاديوــ
ىدمىنات ەككىلرىبــ ڭەك،ۋرىتلەكــ ەدمەلوكـــ ـ
ۋيوق،پەتتىگۇ ،ۋرىتساتپىلاقيارـــ ياپپاجــ ـ
يادىعاديو ىنابوج،پىرىدنەلىتكەيادـ يملىعـــ ـ
زىعىت،ۋاساج ىتقىلىعڭىت،پىرىتساتشۇيادىعاديوــ
انىۋناتقانايت ىيانىشــ كىدلىپەكــ ـىپلاج،ۋتەـ
سىلىجـامء نىحۋرــ اڭاجـ ڭىنايتراپـىگەدرىۋادــ ـ
ىدڭايجنيش ،قىلوتنىسابوجىپلاجۋلاسەگنوجـ
ىعىلىتقىنروماعوق،ڭىدۋرىدنەلىتكەيادلادء-ـەملاد
ىتتەرىدۇقڭىدۋتەلىرەگلىىتقىتشىنىتىدنايابنەم
،ەنىتەكەراكىدنىزۇجسىءنەمـىشۇكـىشۋاعزوق
ىسايگولوكە،ىدمىساراج اعۋناتسىنوق،مەكروكــ ـ
ىشۋاعزوقىتتەرىدۇقڭىدۋرۇقياتاعابراتـىلياج
.كەرەكۋرىدلانياەدنىنامنىشەنىشۇك

سىلىجامء ادنىسامروفىسىلىجامءناركەـەنيەبـ
،ىيجۋشراسابنىروڭىنموكتراپقىتقاميا،ىدلىشا
تەبماحۇمراجتايقۇمىيلاۋڭىنىسەمەكەمكىلىشمىكا
،ڭايچڭاۋگڭاۋ،ناقلاۋءاريملا.ىدراقسابىتسىلىجامء
نىديا،ڭۇسەۋشڭين،ڭۇدڭيچڭاۋ ،ناقۋەلوتـ
ۋاج،ڭايچيۇگەۋش ىعاتقامياىلراتاقڭافيۇســ
تروتء قىلىشسابـ قىتقاميا،ىرالىشسابڭىناقلاـ
قىلاحـىلەجەرادـاترو نەمىسەمەكەمـىتوسـ
ەشمىلوب ڭىنارۋتارۋكورپــ اققاميا،ىرالىشسابـ ــ
ىراتسادلوجىتپاۋاجڭىدرالۋاراتىتساراقـەتوت
.ىتسانىتاقەكسىلىجامادنىلازسىلىجامءىگزىگەن

نىقلوتتاقاراق:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

__ىدرىدلىبءىدرالانىم،پىنەريۇنىزوسءىدزىڭامنەگەليوسەدنىسىلىجامىتەمزىقۋلاسەگنوجنەمڭازياپپاجىتتەكەلمەمڭىتقىلاتروڭىنڭيپنيجيشيجۋشسابرالرداكىلايتراپىعادزىمىنويار

ساب ڭىنڭيپنيجيشيجۋشــ ڭىتقىلاتروــ ـــ
ىتتەكەلمەم ياپپاجـــ نەمڭازــ ەگنوجـ ۋلاســ ـ
ىتەمزىق ەدنىسىلىجامــ نەگەليوســ ىدزىڭامــ ــ
ىزوسء ڭىلاقـىعادزىمىنويارـ رالرداكىلايتراپـ
ادنىسارا ىدرالانىمكىلىشپوك.ىداعزوقسىڭاۋزىقـ
ىدرىدلىبء ىدزىڭامڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب:ـ
،پىنىسۇتء،پىنەريۇتايقۇمنىحۋرڭىنىزوسء
ڭىنڭيپنيجيش نەمڭازـ نىسايەديۋلاسەگنوجـ
ەگنوجنەمڭازياپپاجىدڭايجنيشەدرىۋادـاڭاج
ىدۋلاس ڭىدۋتەلىرەگلىـ نىشادنىسىرابـىپلاجـ
ەدنىنام قىلاح،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەيادـ
ڭىنىساراقۇب ،نىمىزەستىقاب،نىمىزەسسىباتـ
كىدزىسپىۋاح ،پىتالىراعوجالاسشۇكنىمىزەسـ
ىدڭايجنيش نەمڭازـ ڭىنىسىلىرۇقۋلاسـەگنوجـ
.زىماشازىسكىدزۇنىيادعاجاڭاج

قىدنويارـىلايمونوتۆا موكتراپـ ىدڭايجنيشـ
ياپپاج نەمڭازـ ىسەسڭەكىتەتيموكۋلاسەگنوجـ
رالىشتاح ڭىنىسامراقسابـ راسابنىروـ ـىعىتسابـ
ڭىنڭيپنيجيش:ىدرىدلىبءىدرالانىميەلنىچ
نەمڭاز ۋلاسـەگنوجـ نىسايەديـ ەدرىۋاداڭاجـ
ىدڭايجنيش ياپپاجـ نەمڭازـ ىعادۋلاسـەگنوجـ
ىلرىبۇتء ۋنۇسيوبــ ىمەشلوــ ەناجــ تەكەراــ ـ
نەمڭازياپپاجىدڭايجنيش،پىتەىسامانرادعاب
ەگنوج ىعادۋلاســـ ىلرۇتءـــ ىدرەتتەمزىقـــ ـــ
زىمەتەلىرەگلىـىتقىلىعڭىت ىدڭايجنيش.ـ نەمڭازـ
ەگنوج ىدڭايجنيش،ىدۋلاســـ اساتقامىتنىــــ ــــ
ىدڭايجنيش،ىدۋرىتقىنرو نەپتەينەدامــــــ ــــــ
ىتقىلاح،ىدۋرىدنەلران پىتىيابــــ ىدڭايجنيشـ ـ
ىدڭايجنيش،ىدۋرىدنەدلۇگ ىدۋتيەكروكىدنايابـ
زىعىت ۋاقراــ تىقاۋ،پىتەـ لوج،نىسەتسەكــ ــ
نىساتراك يادىعاديوـ پاساجـ ،پىراقتاـەناجـ ـ
نەمڭاز ىدۋلاسـەگنوجـ ڭىدۋرەسكەت-ۋالىقابـ
رىكتو« كىلرەسمەســ نىلور»ــــ قىلوتــ ـــ
ىدنەلەلۋاس ڭىدرەتتەمزىق،پىرــ نىۋناتقانايتــ ـ
پاتقىم ايتراپ،پىرەگيـ قىلاتروــ ڭىنىتەتيموكـ ـ
،نىرەدمىشەش نىرالۋرىتسالانروـ زاقـ ادنىپلاق-ـ ـ
ۋرىدنەلىتكـەياد اعۋرىدناتقانايت،ەگــ ىيانىشــــ ـــ
.زىمەتەكىدلىپەك

،ماعوقسەڭەكيساياسقىدنويارىلايمونوتۆا
مىزۇتء-ڭاز ،قىدنىمۋا،قىدڭاگڭايشـەناجـ ــ
ىقترىسەناجرەدنيمۋايچ،راتسالرىۋابقىدناۋيات

رەتسى ڭىنىسەسڭەكـىتەتيموكـ ـىلەجەراد-4ـ
ۋرەسكەت :ىدەديالىبنيبايجىسىشۋەتترەز-ـ
زىبء سابــ ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ ىدزىڭامـ ــ
ڭىنىزوسء نىحۋرـ تايقۇمـ ،پىرىدنەلىتكەيادـ ـ
كىتسيلايستوس،پىرىدناتقانايت كىتسەڭەكــــــ ـــ
ڭىنايتاركومەد ىدزىڭامـ نەمـىسانراـ ـىيانراـ
ۋسەڭەك ،پىرىدنەلەلۋاسقىلوتنىلورڭىنىمىلىرۇقـ
ىدرازان سابــ اعاناسىنـ ،پىرىدنالرىعوشــــ ــ
ىلايمونوتۆا قىدنويارـــ ڭىنموكتراپـ ـىتكەزوـ
نەمىتەمزىق زىعىتـ ڭاز،پىرىتسىناليابـ ـەجەرەـ
ىدۋراعىش ۋسەڭەكــ تەمزىقــ نىرەلەبيرىجاتــ ـ
تايقۇم ڭاز،پالىدنىتىروقـ ىدۋراعىشـەجەرەـ
ۋسەڭەك ىمىزۇتءـــ نىسىلىرۇقـــ زىسكىدزۇــــ ـ
ڭاز،پىرىدنەدلەمەك ىدۋراعىشــەجەرەـــــ ــــ
ڭىدۋسەڭەك نىۋنەدمەشلو،نىۋنەدمىزۇتـــــ ــــ
زىمىۋتەلىرەگلى كەرەكـــ ۋسەڭەك.ـ نىساپاســ ــ
ڭىدۋسەڭەك،اعۋتالىراعوج ىساپاســــــ نەمـــ ـ
ڭازيملىع،پىلاسشۇكەگۋرەتوكنىگىلىدمىنو
ىلايتاركومەد،ىدۋراعىشـەجەرە ـەجەرەڭازــ
ىدۋراعىش نەمڭاز،پەبەجـ نىتانىلاسـەگنوجــ ـ
.كەرەكزىمىۋسوقسەلۇانىسىلىرۇقڭايجنيش

قىلالاقـىجمىرۇء ڭىنموكتراپــ راسابنىروـ ـ
پىتراتء،ىيجۋش ۋرەسكەتـــــ ڭىنىتەتيموكــ ــــ
ۋالىقاب،ىيجۋش ۋرەسكەت-ـــــ ڭىنىتەتيموكــ ــــ
نايجۋـىسىشۋرەگڭەم ىدرالانىمـ :ىدرىدلىبءـ
پىتراتءـىلەجەرادراءـىعادنىسالاقـىجمىرۇء«
ۋالىقاب،ۋرەسكەت ۋرەسكەت-ــــــ ىرادناگروـــ ــ
ڭىنڭيپنيجيش نەمڭازـ نىسايەديۋلاسەگنوجـ
يەلىرەكشى ەگۋسەتكىرىش،پىرەگي،پىنەريۇـ ـــ
ۋرۇتـىسراق ەدنىتەمزىقـ ۋلاسەگنوجنەمڭازـ
نەمـىيو نەمڭازـ ەگنوجـ ۋلاســ نىلىساتءـ ـــ
ەمەلىگلەب،پىنادلوق قىقۇـــ ەكپىترات،ەنىگەشـ ــ
ڭاتاق ۋەتكەت،پىنۇسيوبـ ۋرەسكەت-ــ نىتەمزىقـ
ەكپىترات،پىتەتسىرو قىلىشياقــ اعڭاز،ۋاساجـ ــ
قىلىشياق كىتتەمزىق،ۋاساجـ نىرەلەلەسامسىملىقـ
لەگۇت پەتكەتــ پىتراتء،پىرەسكەت-ــ ڭاز-ـــ
ىدنىس سوقـ ىدراجناقـ ۋرىتسەلرىبـ نىلورـ ـ
پىتراتء،پىرىدنەلەلۋاس نەپـــــــــ ىدڭازــ
ڭاز،ىدۋرىتساتۇت نەمـ ىدۋرىتساتشۇىدڭازـ
.»كەرەكىرەلۋتەلىرەگلى

زىبء« ڭىنڭيپنيجيشـ نەمڭازـ ۋلاسەگنوجـ

نىسايەدي تايقۇمـ ىگزىگەن،پىنەريۇـ نىحۋرــ
ەتەج ىتكەزو،پىنىسۇتءــ نىنامءـــ ،پىرەگيـ ـ
ڭىتقىلاتروــىكتەر-3 ڭايجنيشـــ ىتەمزىقـ ـــ
ىگەدنىنوج ەمىگڭاـــ ڭىنىسىلىجامءــ نىحۋرــ ـ
نەمۋرىدنەلىتكەياد،نەمۋنەريۇ ،پىرىتساتشۇــ ـ
ىدڭايجنيش نەمڭازـ اشنىيوبڭاز،ۋلاسەگنوجـ
زىمىۋتيەشۇكىيانىشنىتەمزىقۋزىگرۇجكىلىشمىكا
نىرادمىلىرۇقتەمىكۇ.كەرەكزىمىۋتراسقاجەناج
ىتقىقۇ،پادماشقى ۋرەبەگنەموت،ۋرەبەگنەموتـ
نەم ىدۋراقسابـ تەمزىق،ۋرىتساتشۇـ ىدۋەتوـ
ۋرىدنالىلاپاس ىلىقراــــ ىتقاجشۇءـــ ڭەتـــ ـ
پىزىگرۇج تەمىكۇــ سىلىرۇبـانىسايستكنۋفــ ـ
ىدۋاساج كىتتەمىكۇ،پىتەلىرەگلىـ ىدۋراقسابــ
+تەنرەتني‹،پىتراسقاجىدۋەتوتەمزىقەناج
ۋالىقاب ›ىسىءتەمىكۇ+تەنرەتني‹،›ۋراقساب-ـ
تەمزىق ،ىۋەتوـــ تەنرەتني‹ــ پىرەسكەت+ــ ــ
ۋتىكەب ڭەكـىتكىلىشمىكاـىلەدرەزـىتقايس›ــ ـ
ەدمەلوك ،پىرىتسالىپلاجـ رىبء‹ـ ياپپاجەدىلەجـ
ۋرىتىبء پوكڭە‹،›ۋرىكاناعنەتكىسەرىبء‹،›ـ
ادناعلوب رىبءـ ەدنىسىلەجتەنرەتني‹،›ۋرابتەرـ
ۋرىتىبء نىقاج‹،›ـــ نانڭامــ ۋرىتىبءــ ۋەرەد‹،›ــ
ۋرىتىبء ڭىدرالىتقايس›ـ انىۋلانياـەگيۇكـىتپىلاقـ
كىدنىكمۇم رازاب،پاساجـ ڭىنىساعلۇتىگزىگەنـ
كىدڭەشرىمو قىدزاپماساجڭىنماعوقنەمىشۇكـ
نىتاۋق ىدمىنوءـ قىلاح،پاعزوقـ ڭىنىساراقۇبـ
سىبات كىدزىسپىۋاح،نىمىزەستىقاب،نىمىزەسـ
نىمىزەس نىشـ ىدەد-،»زىمەتيەشۇكەدنىنامـ
كىلىشمىكاىتەمىكۇقىلاحقىدنويارـىلايمونوتۆا
تەمزىق ۋەتوــ ڭىنىسەسڭەكـ ـىسىشۋرەگڭەمــ
.ڭىفڭيشڭاج

يروم قازاقـ قىلاحقىدنادۋاـىلايمونوتۆاـ
ۋرنيجيلىسىشقاس-رداكڭىنىسەمەكەمـىتوس
يالىب زىبء:ىدەدــ سابـ نىبالاتڭىديجۋشـ ــ
ەدرەتتەمزىقـىلرۇتء قىلايلىدا،پىرىدناتقانايتـ ــ
تەمزىق ،پىزىكتەجانىڭامڭىناراقۇبىدۋەتوـ
قىلاح انىساراقۇبــ ڭىنايلىداــ ،نىگىدلىداــ ـ
نىگىلىتتەلىدا ڭىنايلىدا،زىمىۋرىدنىزەسـ ىرىيەمــ ـ
.كەرەكزىمىۋرىدنىزەسنىتاۋق-شۇكنەم

ساب« ڭىنڭيپنيجيشيجۋشــ ىدزىڭامــ ــــ
ىزوسء ەگزىب،پىرىدنىپلەجىدماداـ ـەتتەمزىقــ
شۇكـىشۋاعزوق ىدەتسۇـ نىزوسءپەد-،»ـ

ناعاتقاباس ىلايمونوتۆاـــ قىدنويارــ ـەشنەتوتـ
اعيادعاج پەتوتـــ ۋرەبـــ اشنىيوبـ ۋراقسابـــ ــ
ڭىنىڭازىگىدزىسپىۋاحسىرىدنوءىسەمرەگڭەم
نىۋلىراقتا ۋالىقابـ ۋرەسكەت-ـ سابـ ڭىنىتەرتاـ ـ
راسابنىرو يەمـىعىتسابــ يالىبڭۇدـ :ىدەدـ
ەگنوجىدڭايجنيشڭىنايتراپـىگەدرىۋادـاڭاج
ۋلاس ،پىرىدنەلىتكەياديەلىرەكشىنىسابوجىپلاجـ

كىلىشمىكاـاشنىيوبڭاز ىدناباتـەگۋزىگرۇجـ ـ
ۋراقتاڭاز،پىتياتاقنىسىرابۋراقتاڭاز،پىلوب
نىتەكەرا ماعوق،پىرىسۇتءـاعانراـ ىعىلىتقىنروـ
ەگەزۇجنىساناسىنسابقىتشىنىتىدنايابنەم
اعۋرىسا ىدنەمراپـــ نەمڭازـــ ەگنوجـ ۋلاســ ـ
.زىميەلرىزانىعىدزىساماتماق

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

زىمارىدناتقانايت،زىمەرىدنەلىتكەيادەدنىنامنىشادنىسىرابىپلاجڭىدۋلاسەگنوجنەمڭازىدڭايجنيشنىسايەديۋلاسەگنوجنەمڭازڭىنڭيپنيجيش

راپاساڭاج،اماتسابڭىت

】

▲

ادۋايات□ رەلرەكتەمزىقــ اعرازابــ نىتالىراعىشــ قىلىشاۋراشلىۋاــ نەنىرەدمىنوـ پـىلاـىگلۇـ
.ەدۋرەسكەت

ىدرەسكەتنىساپاسڭىدرەتكەديج-سىمەج،سىنوكوك
،ۋرەسكەتنىگىدزىسپىۋاحاپاسڭىنىرەدمىنوقىلىشاۋراشلىۋاقىدنادۋاياعوتناعاشلىيب
ۋاتپاراس اشنىيوبتىقاۋىدمىزرەمەگرەتكەديج-سىمەج،سىنوكوكـىگەدرىڭوـىتساراقـىتكنۋپـ
پىلاـىگلۇ كىلۇت-قىزاڭىنىساراقۇبتلۇراءىعادنىنادۋاياعوتناعاش،پىزىگرۇجۋرەسكەتـ
كىدلىپەكـىيانىشـەنىگىدزىسپىۋاح ڭىنىرەدمىنوقىلىشاۋراشلىۋانەنىزىگەنتكنۋپلۇب.ـىتتەـ
سىگەـىعادنىمارۇق ڭىنىرەلىرادـ ەدۋرەسكەت،پىرەسكەتنىناعاپسا-ناقسانەنمەشلوىعىدلاقـ
.نەكەىدەتەتاسقۇرانىۋعىشاعرازابڭىدرەتكەديج-سىمەجنەمرەتسىنوكوكناعلوبىدمىلوت

ڭىشڭيميلىشلىتءنەگلىتەسىنىسۇناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ىدزىكتونىسىلىجامءۋاساجايسكەل-تىگۇەدنىنوجۋرىدنەلىتكەياد،ۋنەريۇنىحۋرڭىنىسىلىجامءىپلاجىشنىسەبىتەتيموكقىلاتروىتكەزەك-19ايتراپقاميا

قىلاتروايتراپ،پىناتەتەجنىنامءىلەلەكڭىنىسىلىجامءىپلاجىشنىسەبىتەتيموكقىلاتروىتكەزەك-19ـايتراپ
كەرەكۋتەكىدلىپەكىيانىشانىۋتراترىمات،پىناتقانايتادياتاعابراتڭىنىرالۋرىتسالانرو،ڭىنىرەدمىشەشڭىنىتەتيموك
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国家通用语言文字学习专栏
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cūn
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duō

少
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。有
yǒu

两
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千
qiān

人
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)ەتتەب-1ىساب(
ەينۇد،ىشنىكە ىزۇجءـــــ ىساكيمونوكەـ ــــ

ڭىنىمىلانيا نىسەگلۇجـــ ۋرىدنەدزىسسىلىكرىــ .ــ
نەتتەدنى ۋناتقاسـ ىدۋەدنىگزىت-ــ يادىعاديوــ ـ
ۋەتسى ىسالاسپىساككىدمەلا،ادنىتراشـىعلاـ
ۋادماق،ڭىنىگەبزىت ڭىنىگەبزىتــــ ،زىسپىۋاحــ ـ
زىستەگوب سىمۇجــــ نىۋزىگرۇجـــ انىپلاقـــ ـــ
ىدزىڭام،پىرىتلەك ىرادلايرەتامقىتتازۋەدمەـ
نىسادۋاس ڭىدرادمادا،ىدۋرىتسەدنىكرەـــــ ـــــ
ىدۋرىتسالىليالوقنىۋاساجسىلەك-سىرابنەپپىترات
ۋسەڭەك وگڭۇجڭىدلەپوكمىلرۇعانا.كەرەكـ
قاج ىتدوكقىتتامالاسناعرۇقپىيوقـاعاتروـ
قىلاراقىلاح ۋادنىيومارازوءـــــ ەنىمزيناحەمــ ــــ
نىۋسىلاستا ڭىنىبوتلە20.نىمەتەتىمۇءـ
سىرابرادمادا نىسىلەك-ـ نىمىلانياتازـەناجـ ـ
نەگنەدمزيناحەمزىسكىدزۇەدنىنوجۋرىتسالىليالوق
كىتسەبلەس نىۋتەتسىروــــ كىدمەلا،پادلوقــ ــ
.كەرەكۋرۇقنىروتكىتسەبلەس

ىلرفيس،ىشنىشۇء ۋتەلىرەگلىڭىناكيمونوكەـ
نىلور ۋرىدنەلەلۋاسـ قىلاڭاجاداكينحەت-مىلىع.ـ
ناعنالرفيسـەناجۋشا سىرەگزوـ اڭاجـىلىقراـ
.كەرەكۋراعىشاققىراجنىتاۋقـىشۋاعزوقۋماد
نەمىگىتسەبلەسكىدزىسپىۋاحتەمىلامىدناس
كىدزىگەنــىلرفيس رالىعلىرۇقـــ نىسىلىرۇقــ ـــ
ىرادنىروپىساكاكينحەت-مىلىعڭىدلەراء،پىتيەشۇك
نىشۇء .كەرەكۋەلرىزانىساتروەكەسابلىداءـ
ڭىناكيمونوكەـىلرفيس قىلاس،اعۋناتسىمۇجــ ـــ
ەنىسىرىك ەناجــ ىعادماعوقــ زىسلاءــ ـاعراتپوتـ
نەگلەكا نىســ نىراتسىياس-ـ رفيس،پىشەشـــ ــ
.كەرەكۋيوجنىتەگوب

مىلرۇعانا،ىشنىتروتء ىدمىسىيســــ ىدۋمادـ
ەگەزۇج ۋرىساــ وگڭۇج.ـ قاجــ ـىتقىلىشنىيقـ
ۋتەدلىۋەشەكىدزىراقڭىنىبوتلە20،پىڭەج
نىساماتساب ياپپاجــ ىدزىراق،پىرىدناتقانايتـ ــ
ۋتەدلىۋەشەك ڭىنىساماتسابـ ىدمىزرەمـ نىگەشـ
نىمىراعيۇۋترازۇ يادنوس،ىديادلوقـــ قا-ــــ

نەمىنىش رابـىعىلىشنىيقەدـ ىدزىراقەگرەدلەـ
ىدزىراق،ۋتەدلىۋەشەك نىنىپرەسۋتيازاــــــ ــــ
ىدەتيەشۇك ڭىدرەدلەيا.ــ ڭىتتەدنىـ نانىلاپقىـ ـ
-2025قاجوگڭۇج،ىدەسەتكەموكـانىۋلىتۇق
ىلىج ىعاتـــ رىبءـــ كىدمەلاتەرــ رەدلەياــ ـ
ساب ،ىدرەتوكاماتسابەدنىنوجۋشانىۋسوقـ
نەتتەدنى رەدلەياەدرىۋادـىگنىيەكـ نىرەتسىـ ـ
ۋتىماد نىشۇءـ شۇكـ قاپسوقـ قاجـوگڭۇج.ـ ـ
نەكسەلرىب رەتتەكەلمەمـ ڭىنىمىيۇـ ىلىجرەلەكـ
كىلىزۇجـەينۇد نىۋسوقسابرالىشسابقىتساـ
قىلاراقىلاحاتتىقاۋىتقىيال،ىديادلوقىدۋزىكتو
قىتسا نىنىعىشـ سىلانيجـىلارۋتۋتيازاـ پىشاـ
.ىدەتەسىنىسۇىدۋرۇت

20:ىدەتپىراداسابپەديالىبڭيپنيجيش
ەگرىب،ۋسەڭەكـەگرىبـىبوتلە ەگرىب،ۋرۇقــ
اققىلىتقاجپوك،پىنۇسيوبەنىبيسنيرپۋنەتكىلىگي
ىدنابات ىدمىسىيس،قىشا،پىلوبــ اعۋلوبـــــ ــ
ىدنابات ارازوء،پىلوبـــ ادياپـــ پىزىكتەجــ ـــ
ىدناباتـەگۋسەبلەس نەمرىۋاد،پىلوبـ ـەگرىبــ
ىگنىيەكنەتتەدنى،پىلوبىدناباتـەگۋەلىرەگلى
قىلاراقىلاحەدرىۋاد پىتراتءـــ نەپــ كىدمەلاـ ـ
ەگنوج ۋلاســــ ادنىراتقاجــ مىلرۇعاناـــ روزــــ
.كەرەكۋرىدنەلەلۋاسنىلوركىلىشكەتەج

نەكسەلرىب،ىشنىرىبء رەتتەكەلمەمــ نىمىيۇـ ـ
نەكتەـىقتيۇ قىلاراقىلاحـ ۋتيەشۇكـىنەيۇجـ .ـ
نەكسەلرىب رەتتەكەلمەمـ نەمىلەدەبڭىنىمىيۇـ
نىنرو لىتابـ نەكسەلرىب،پاعروقـ رەتتەكەلمەمـ
ەنىبيسنيرپنەمىتاسقامسابڭىنىۆاتسۋىمىيۇ
قىلاراقىلاح،پىنۇسيوب زىگەنىدڭازـــ نەكتەـ ـ
قىلاراقىلاح نەكسەلرىب.كەرەكۋاعروقـىتپىتراتءـ
ەدرۇتىدمىنوءمىلرۇعاناڭىنىمىيۇرەتتەكەلمەم
كىدمەلا قاتروـ مىناتـ كىدمەلا،پىرىتسىيۇـ ــ
ىتقىلياب كىدمەلا،پىرىدلىمۇجــــ ىتتەكەراــــ ــ
مىلرۇعانا،پىرىتسەكياس نىۋرىدنەلەلۋاسنىلورروزــ
.كەرەكۋادلوق

ەگنوجڭىنىۋنادناھاجڭىناكيمونوكە،ىشنىكە

ۋلاس نىمىلىرۇقـ ۋرىدنەدلەمەكـ پوك.ـ ـىتقاجـ
ادۋاس نىسىلىزۇتءـ لىتابـــ نىكرە،پاعروقــ ـــ
ىنادۋاس راڭىس،پەبەجـــ قىلىتقاجـــــ نەپـــ ـ
ىنەكەسابلىداء،پىرۇتـىسراقـاققىدزاپماعروق
ۋاعروق كەرەكـ قىلاراقىلاح.ـ نىسەيۇجسنانيفـ
زىسكىدزۇ كىدمەلا،پالامروفەرــ سنانيفــــــ ــ
پەدنەكرو،پىقوتكىرەبنىروتىگىدزىسپىۋاح
ناقتاجـەلەك نەمىتاپيسكىدلىكاۋڭىدرەدلەـ
.كەرەكۋتيەشۇكنىعىقۇۋەليوسزوسء

ىلرفيس،ىشنىشۇء ڭىناكيمونوكەـــ زىسۋاقاـ ـ
ۋتەلىرەگلىنىۋماد ،لىشارۋت،لىداء،قىشا.ــ ــ
نىتيەپتىسمەك نىساتروۋمادـىلرفيســــ لوقــ ـ
كىدمەلا«قاجوگڭۇج.كەرەكۋالاعلۇتاساتسۇ
ىدناس تەمىلامـ كىدزىسپىۋاحــ نىساماتسابـ »ـ
كىدمەلا،ىديوقـاعاترو ۋلاسەگنوجـىلرفيســ
نىسەجەرە ىسياقراءـــ نەمراتقاجـــ ەگرىبــــ ــ
ىدۋسەڭەك ىدۋاساجـەناجـ ىديالاقـ وگڭۇج.ـ
قاج ىدناساجـاتتىقاۋـىتقىيالـ ىلۋانراەدرەزـ
ادنىبىرىقات سىلىجامءـــ ،پىشاــ ـىبوتلە20ـ
ىدناساج نىبيسنيرپەدرەزــ ىدۋرىدناتقانايتـ ـــ
كىدمەلا،پىتەلىرەگلى ىدناساجــــ ڭىنەدرەزــ ـ
زىسۋاقا ۋەتكەتەجنىۋمادــ ەدنىنوجــ ـاماتسابــ
ىدرەتوك نەگنەلىگلەبادڭاز.ــ ـاشقاـىلرفيســ
ىدمىسىيسەناجقىشانىبيسنيرپنەمـىمەشلو
.ىدياساجپىسەڭەكنەپسىدا

قىدناھاج،ىشنىتروتء نىســـــ ـاعراتسىياس-ـ
پەتوت ۋرەبــ نىتەلىباقـ ۋتالىراعوجــ ـەينۇد.ـ
كىلىزۇج قىلۋاسنەدـ ۋاتقاسـ ڭىنىمىيۇـ نىلورـ
نانىۋلاراتياپپاجڭىدۋرۋاكىدمەلا،پىتيەشۇك
پەتوت،ىدۋناتقاس ىدۋرەبــــ ،پىتەلىرەگلىـ ـ
قاتروقىتتامالاس،ۋاتقاسقىلۋاسنەدڭىتتازمادا
نىساعلۇت ۋرۇقــــ كەرەكــ رەلەك.ــ ىعلىجـــ ــ
نەكسەلرىب رەتتەكەلمەمـ ىكتەر-26ڭىنىمىيۇـ
تاميلك ىعاجرالىشۋساساجنىتراشـىسىرەگزوـ
نەمـىسىلانيج ڭىدرەدمزيناگرو«ـىكتەر-15ـ
رالىشۋساساجنىتراش»ىمىسىلەكـىگىلىلرۇتناۋلا

ىعاج نىسىلانيجــ قىلايگولوكە،پىتەياروــ ــ
ىعادنىسالاسـاترو قىلاراقىلاحــ ـىتكىتسەبلەســ
ۋتيەشۇك كەرەكـــ وگڭۇج.ــ قاجـــ ىياباجـ ـــ
ىدراتتاناۋياح زىسڭازـ مىيتياپپاجـاعۋالادۋاسـ
.ىديەدنۇاعۋلاس

يالىبڭيپنيجيش پاتاپەدـ :ـىتتەسروكـ
نىڭەزەكۋمادـاڭاجـوگڭۇج ،پىرەگييملىعـ
نىمىناتسۇۋمادـاڭاج ،پىرىدنەلىتكەيادلىتابـ
اڭاج نىسانراۋمادــ ەنەسلەبــ ىدارۇقــ لۇب.ـ ـ
مىلرۇعاناـەگرەدلەـىسياقراء پىلاياروپوكـ
ىدەلەك ناتسابـوگڭۇج.ـ قايا-ـ ىزۇجءەينۇدـ
ڭىنىگىلىشتىبيەب كىدمەلا،ىسىشۋرۇقـ ڭىدۋمادـ
سەلۇ قىلاراقىلاح،ىسىشۋسوقـ ڭىتپىتراتءــــ ــ
ىدناباتـاعۋلوبـىسىشۋاعروق وگڭۇج.ىدالوبـ
قاج قىلرابـ نەمرەدلەـ ،ۋتەتەمرۇقارازوءـ
ڭەت ادىعرۇتـ ادياپارازوءـ ەدنىزىگەنۋزىكتەجـ
تىبيەب راتاقـ ەگرىب،پىرۇتـ ۋسەدلىت،پىمادــ ـ
ىلىقرا زوسسىلەك،پىتاتقاياــىتقىدزىۋالاـــ ــــــ
ىدراش-ۋادـىلىقرا ەينۇد،پىيوجـ ڭىنىزۇجءــ
ىگىلىشتىبيەب نەمــــــ نىشۇءىۋمادـ ەگرىبـ ــ
.ىديالاقىدۋاساجسىنىشلۇق

ادنىڭوسڭەڭيپنيجيش يالىبـ اسابپەدـ
ىدەتپىراد ،پادڭارياققىياقرىبءنەمناعلاق«:ـ
ناتشاعاناعارۋق.نىنەكلەجرەرەتوكەمەكناس
ناس،پالۋاقرۇدء قاتۇبــ .»نىنەكروىداياجـ
نەتتەدنى ،ىزۇجءەينۇدىگەدرىۋادـىگنىيەكـ
نىگىدڭەشرىمواڭاج،پىنادناجناداتياق،قوجزوسء
ىداتالۋاق لوق.ــ مىلرۇعانا،پىنىشلۇقـاساتسۇـ ــ
مەكروك ،پىتاراجەگرىبىدزىمىسىمرۇتـىتتىقابـ
ىدۋرۇقنىساعلۇتقاتروسالرىدعاتڭىتتازمادا
.كىيەتەلىرەگلىەگرىب

ساب ىدۋسوقـ ىعلىيبـ ڭىنىبوتلە20ــ ـــ
ناملاسىساشتاپڭىنىسايبارادۋاسىلەـاعاروتء
ىدراقساب انىبوتلە20.ــ ەشۇمــ ڭىدرەدلەــ
قانوق،ىرالىشساب ەناجىرالىشسابڭىدرەدلەــ
قىلاراقىلاحـىتسىتاق ڭىدرادمىيۇـ ىرالىتپاۋاجـ ـ

.ىتسانىتاقەكسىلىجام
رالىشساب ـىبوتلە20ـىعاديا-3لـىيبــ
ڭىنىرالىشساب ەپكوسۋريۆاشرادياىتپيتاڭاجـ
سابەشكەرەىگەدنىنوجۋرەبپەتوتـانىۋنىباق
نادۋسوق ىگرەبــ قىلاراقىلاحــــ ــەكتەدنىـــــ
ۋناتتاـىسراق ەدنىگىتسەبلەسـ نەگزىكتەجلوقـ
ەگرەتكىلىشۋەلىرەگلى ياپپاجــ ىدنەسلەبـ ـاعابـ
ىدرالانىم،پىرەب اسابـــــ ىدەتپىرادــ تەدنى:ـ
اشقىرياۋتيەشۇكىدۋسەبلەسـاساتقامىتنىادنىدلا
،ىدزىڭام قىلاراقىلاحـىبوتلە20ـ ـەكتەدنىـ
ۋرىتلەكانىپلاقىناكيمونوكەەناجۋناتتاـىسراق
ادنىراتقاج كىلىشكەتەجـــ نىلورــــ زىسكىدزۇـ ـ
ۋرىدنەلەلۋاس كەرەكـــ ـىگەدنىنوجـانيسكاۆ.ـ
قىلاراقىلاح ىتكىتسەبلەســ ەينۇد،پىتيەشۇكــ ـــ
كىلىزۇج ىدزىڭامڭىنىمىيۇۋاتقاسقىلۋاسنەدـ
ۋرىتسەكياس نىلورـــ نىۋرىدنەلەلۋاسـ ۋادلوقــ ـ
كەرەك نەتتەدنى.ــ ۋناتقاسـ نەمۋەدنىگزىت-ــ ـــ
،پىرىتلەكانىپلاقىتسىرىدنوء،ىتسىمۇج،ەگرىب
كىدمەلا ۋادماقـ ڭىنىگەبزىتـ زىسپىۋاح،قىشاـ ـ
لە20.كەرەكۋتەكىدلىپەكـىيانىشـانىۋلوب
ڭىنىبوت ىدزىراقـــ ۋتەدلىۋەشەكـ نىساماتسابـ ـ
زىسكىدزۇ نەمڭازقىلاراقىلاح.كەرەكۋراقتاـ
قىلاراقىلاح ىدرەلەجەرەـــــ ەينۇد،پاعروقــ ـــ
كىلىزۇج ادۋاسـ ،پادلوقنىسامروفەرـىمىيۇـ
،قىشا،پاعروقنىسىلىزۇتءادۋاسىتقاجپوك
ەناجلىداء نىتيەپتىسمەكــ ىناتروــــ ەگرىبــ ــ
ۋرىتساتپىلاق كەرەكـ ەناجـاكيمونوكەـىلرفيس.ـ
تاميلك ىسىرەگزوــ ىتقايســـ ىعادرالالاســـ ـــ
ىتكىتسەبلەس نەتتەدنى،پىتيەشۇكــ ـىگنىيەكـــ
ڭىنىزۇجءـەينۇدەدرىۋاد ،ىدناياب،ىدنىراـ ـ
ىدمىسىيس،ىكلەكرىب نىۋرىساەگەزۇجىدۋمادـ
.كەرەكۋتەلىرەگلى

ۋيل،ڭايشەۋشڭيد ڭاي،ىحـ ڭاۋ،ىچەيجـ
.ىتسانىتاقرالىلراتاقڭىفيلىح،ي
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ىرادمىيۇايتراپىلەجەرادراءىعادنويارلىكۇب
نەم ڭىلاقـ ىلايتراپــ رالرداكــ -19ـايتراپـ
قىلاتروـىتكەزەك ـىپلاجـىشنىسەبـىتەتيموكـ
ڭىنىسىلىجامء ەناجـــ ڭىتقىلاتروـىكتەر-3ــ ــ
ڭايجنيش ڭىنىسىلىجامءەمىگڭاىگەدنىنوجـىتەمزىقـ
ساب،ەسەرىسا،نىحۋر ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـــ
ىدزىڭام ڭىنىزوسءــــ نىحۋرـــ ،ىدۋنەريۇــ
ىدۋرىدنەلىتكەياد،ىدۋەتتىگۇ نىشــــ ەدنىنامـ ـ
ىگەتكەزەك ەناجــــ نادۇبـــ ىعيالىبــ رىبءـــ ــ
يساياسـىلەلەكـىگەدلىگزەم تەدنىمـ ،پىتەـ
تايقۇم لىتاب،پىنىعۇ،پىنەريۇـ ،پىرىدنەلىتكەيادـ
ماعوق،پىرىدناتقانايت ىدنايابنەمىعىلىتقىنروـ
ىتقىتشىنىت ڭىدۋتەلىرەگلىــ ـىشۋاعزوقـىتتاۋقـ
ىشۇك نەمــــ كىدنىزۇجسىءــ ەنىتەكەراــ ــــ
ىتسادلوجڭيپنيجيش،پىرىدلانياەدنىنامنىش
نەكتەـىقتيۇ ايتراپـ قىلاتروــ ڭىنىتەتيموكـ ـ
ڭىنىرالۋرىتسالانرو،ڭىنىرەدمىشەش ادڭايجنيشــ ـ
.كەرەكۋتەلىرەگلىنىۋتراترىمات،پىناتقانايت

تايقۇم،ىشنىرىبء اعاناس،پىنەريۇــــــ ــــــ
ەگلىڭوك،پىرىڭىسء ۋتالايۇـــــــ كەرەكـ راء.ـ
ىشسابىعادنىرادنىروتەمىكۇ،ايتراپـىلەجەراد
رالرداك نەپقىدلىشاماتسابـ پۇتءـــ ىناقسۇنـ ــ
نىساديعاق،پىنەريۇ كىلىگلۇ،پىنىعۇــ نىلورــ
قىلوت ۋرىدنەلەلۋاســ كەرەكــ ـىلەجەرادراء.ـ
ڭىنموكتراپ ايتراپ(ــ قىلىشسابــ )ـىساپپۋرگــ
ناعنالىيادۇـىساپپۋرگـىتكەزوۋنەريۇـايرازان
نەنىمزيناحەمۋنەريۇ يادىعاديوــ ،پىنالادياپـ ـ
ىدۋنادلوق،ىدۋترىگۇجيو،ىدۋنەريۇ ــــــــــ
ڭىتتەكەرا،ڭىدۋنەس،ڭىدۋلىبء،ىۋرىتسىنالياب ــ
نىگىلرىب ىلەجەرادراء.كەرەكىۋرىساـەكسىـ

ايتراپ ىبەتكەمـــ كىلىشمىكا(ــــ )ـىناۋيەۋشــــ
اقپوت،ەگمىزرەم ىلايتراپىلەجەرادراءپىلوبءــ
ىدرالرداك ىلەيۇجـ ۋەلەيبراتــ كەرەكــ راء.ـ
ىلەجەراد ۋقو،تەينەدام،تىگۇـــ ۋتراعا-ـــــ ــ
ىرالۋارات رادنامامــ نەمــ ،ىدرالىتسىمىقوـ ـــ
ىدرالىلايز ۋەتترەزـاتپىرىقاتـىلۋانراــ ـىقلات-ـ
ەگۋزىگرۇج ىراعوج،پىرىتسادمىيۇــ ـىلاپاســـ
نىبوترىبءنەنىرەتكىتسىتەجۋەتترەزقىلايرازان
ۋراعىشـاققىراج كەرەكـ ايتراپىتاسىگزىگەن.ـ
ىرادمىيۇ پوكـ ىلرۇتءپوك،امروفـىلرۇتءـ
نەمرەدلىسات ايتراپــــ نىرەلەشۇمــ تايقۇمـــ ــ
ڭىلاق،ۋرىتسادمىيۇـەگۋنەريۇ رالرداكىلايتراپـ
كىتتەبـىپلاج يەلىرەكشى،پىنەريۇـىلەيۇجـ ــ
ەترىگۇجيو سىء،پىنەريۇـــ نەپكىدنىزۇجـ ــ
ارىتسىنالياب ،ڭىدۋنەريۇ،پىنەريۇــــــــــــ ــــ
ڭىدۋرىدنەلىتكەياد اعاناس،نىۋەدڭەرەتـــــ ــــــ
.كەرەكۋتەلىرەگلىنىۋنالىتقان،نىۋالايۇ

،ۋەتتىگۇيادىعاديوەدمەلوكڭەك،ىشنىكە
ۋرىتساتپىلاقـەنيەبـاشامات -19ايتراپ.كەرەكـ
قىلاتروـىتكەزەك ـىپلاجـىشنىسەبـىتەتيموكـ
ڭىنىسىلىجامء ەناجـــ ڭىتقىلاتروـىكتەر-3ــ ــ
ڭايجنيش ڭىنىسىلىجامءەمىگڭاىگەدنىنوجـىتەمزىقـ
ڭىنىحۋر قىلرابـــ انىسابتوـــ نىۋلىزىكتەجـــ ــ
نىعاشناعلانراانىساراقۇبتلۇراء،پىتەلىرەگلى
ىناشپاتىك ىسقاجـــ ۋرىتسارۇقــ كەرەكــ راء.ـ
ىلەجەراد تىگۇـــ ىرالۋاراتــ نەمــ تاراپقاــ ـ
ڭىنىرادلارۇق نىلورــ قىلوتـ ،پىرىدنەلەلۋاسـ ـ
ىگەدنىنوجيادعاج،ىتتىگۇقىتپىرىقاتىگزىگەن
تاساياس،ىتتىگۇ راتسىبات،ىتتىگۇـىگەدنىنوجــ
رەتپيت،ىتتىگۇـىگەدنىنوج ىتتىگۇىگەدنىنوجــ
ڭەك ەدمەلوكـ ڭىنىحۋرسىلىجامء،پىتەتسىروـ
لىۋا،اعرادنىروپىساك ،اعرادناگرو،اعراتقاتسىق-ـ

كىتتەمۋەلا،ەگرەتپەتكەم يرەكسا،اعراتقامۋاـــ ــ
اعراتتياس،اعرالامرازاك ۋتەلىرەگلىنىۋلىزىكتەجــ
كەرەك تىگۇ.ــ ايسكەل-ــ نىلىميقـــ تايقۇمــ ــ
،ىتقاج-ناجنىحۋرسىلىجامء،پىرىتسادمىيۇ
پوك ىدمىساناجاقترۇج،ەدرۇتىدناج،ەتكىجـ
پىرىتوـەتە ناشنايت،پەتتىگۇـ ىتتاۋقادنىبالاـ
.كەرەكۋاتپوتايگرەنەڭو

يادىعاديو،ىشنىشۇء ،ۋرىدنەلىتكەيادـــــ ــــ
ىتتاۋق،ۋرىدناتقانايت ىشۋاعزوقــــــ ەكشۇكـــ ــ
ۋرىدلانيا قىلاتروىتكەزەك-19ايتراپ.كەرەكـ
نىحۋرڭىنىسىلىجامءىپلاجىشنىسەبـىتەتيموك
ىدۋرىدنەلىتكەياد،ىدۋنەريۇ ــىكتەر-3ـــــــ
ەمىگڭاىگەدنىنوجىتەمزىقڭايجنيشڭىتقىلاترو
ڭىنىسىلىجامء نىحۋرـــــ ،نەمۋرىدنەلىتكەيادـ ــ
نەمۋرىدناتقانايت ،پىلوبىدناباتاعۋرىتساتشۇـ
ىلايمونوتۆا ڭىننويارــــ قىدلىجسەب-14«ــ »ــ
نىسامالرادعاب،نىسىنىسۇـابوج ـىلۋانراـەناجــ
نىسابوج يملىعـ ەدرۇتـ ،پەلىگلەبـ ىكتەر-3ـ
ەمىگڭاىگەدنىنوجىتەمزىقڭايجنيشڭىتقىلاترو
ڭىدۋرىدناتقانايت،ڭىدۋرىدنەلىتكەيادنىسىلىجامء
ىتقان تەمزىقــ نىرىكىپـ تايقۇمـ ،پەلىگلەبـ ـ
قىدماعوق،قىلاكيمونوكە ىلرۇتءڭىدۋمادـــــ ــ
ىتسەكياس،نىۋساتشۇىلاكيناگروڭىنىرەتتەمزىق
رىبء،نىۋسىعوت ەگەزۇجنىۋلىتەلىرەگلىساتۇتـ
ۋرىسا كەرەكــ ىليالوق،پىرەگيىديارو.ــ ـــــ
ناديادعاج ىدمىتۇــ ىراعوج،پىنالادياپــ ــــــ
ىلاپاس ۋتەلىرەگلىىدۋمادـــ ىمىنەســ نەمـــ ـ
ىشۋاعزوق نىشۇكــ نىشـ ەدنىنامـ ؛ۋتيەشۇكـ ـ
رىبء ساتۇتـ يملىع،پالابوجـ ،پىرىتسالانروــ
ىلايمونوتۆا ڭىننويارــــ قىدلىجسەب-14«ــ »ــ
نىتەمزىق ىسقاجــ راپسوجـىسقاجـەگۋەتسىــ ـ
ىسقاج،ۋاساج قىلاڭاج؛ۋاتسابـاماتسابــ ۋشاــ

ىدناباتـەگۋرەبمەدـاعۋمادـىلىقرا ،پىلوبـ ـ
ىراعوج ىلاپاســ اڭاجڭىدۋمادــ ىشۋاعزوقــ ــ
پىساكەياققىدمىسابەشكەرە؛ۋرىدلىتەجنىتاۋق
نىرالالاس ىسو،پىتياروزــ ىعنامازــ پىساكــ ــ
نىسەيۇجـىسالاس لەدەجـ ىكشى؛ۋرىتساتپىلاقـ
ۋتيەڭەكـىتسىنارۇس ڭىنىسايگەتارتسـ ـىگزىگەنـ
ىدناباتـەنىرەدنىيۇت ڭىنىسانراۋماداڭاج،پىلوبـ
نىۋساتپىلاق قىلاكيمونوكەىلوجكەبىج؛ۋەبەجـ
ڭىنىۋەدلەب نىنويارـىتكەزوـ ،پىرۇقلەدەجـ
ڭىدزىمىلە قىتقىلرۇقـىكشىـ كىسەـ نەمۋشاـ
قىلاراكەش كىسەــــ كىيبڭىدۋشاـ نىسەلەبـ ـــ
ىنامروفەر؛ۋالاعلۇت ياپپاجــــ ،پىتەدڭەرەتــ ـ
قىلاكيمونوكە ىشۋاعزوقڭىدۋمادــ ،نىشۇكــ ـ
نىگىدڭەشرىمو لىۋا؛ۋتيەشۇكـ ،نىعىلىشاۋراشـ
ىتقاتسىق-لىۋا نەمىدلاــــ لىۋا،پىتىمادــ -ــ
ڭىتقاتسىق ؛ۋتەلىرەگلىيەلىرەكشىنىۋنەدلۇگـ
ڭىدرەلرىڭو رىبءنىۋمادـىتسەكياســ ساتۇتـ ـ
اشاڭاج،پالراپسوج الاقــــ ىدۋرىدناتقىشالاق-ـ ـ
ىدڭايجنيش؛ۋتەلىرەگلى ىدۋرىدنەلراننەپتەينەدامـ
تەينەدام،پىتەلىرەگلى تەينەدامنەمىرەتسىـ
نىبىساك قىلايگولوكە؛ۋتىماد،ۋرىدنەدلۇگـــ ــــ
تەينەكرو نىسىلىرۇقــ ىتكىروك،پىتيەشۇكــ ـــ
ڭايجنيش قىلاح؛ۋرۇقـ نەپشۇكروزنىسىمرۇتـ
زىساماتماق پىتەـــ راء،پىتراسقاجـەناجـ تلۇـ
ڭىنىساراقۇب تۇقـ قىدماعوق؛ۋرىتترانىسىرى-ـ
ىلەلەك ڭىديادعاجــ زىسكىدزۇـ ،نىعىلىتقىنروـ ـ
قىتتىقاۋقازۇ نىعىلىتقىنروــ شىنىت،پاتقاسـ ــ
ڭايجنيش اعڭايجنيش؛ۋرۇقـ ۋسەتكەموكىلاماتتىعابـ
ىلاماتتىعاباعڭايجنيش،پىتەدڭەرەتنىسايگەتارتس
ڭىدۋسەتكەموك قىلىپلاجـ ؛ۋتالىراعوجنىگىلىدمىنوـ
ڭىنناۋتڭيب ىنامروفەرــ نىۋتەدڭەرەتـــ ەناجـ ــ
ڭىنناۋتڭيب،پادلوقنىۋمادياراقـەككىتسۇتڭو

نىعىلىشسابڭىنايتراپ؛ۋرىدنەلەلۋاسنىلورەشكەرە
،پىتيەشۇك قىدلىجسەب-14«ــــ ڭىنابوج»ــ ـــ
.كەرەكۋەلرىزاكىدلىپەكىدنەمراپانىۋلىراقتا

نىچ يالىبـوگناۋچـ :ىدەتپىرادـاسابپەدـ
رىزاق ڭايجنيشـ قىدلىجسەب-13«ـ ـىنابوج»ـ
،ڭىدۋتاتقايا قىدلىجسەب-14«ـــ ىنابوج»ـــ ـــ
ڭىدۋاساج نەتتەدنى،رۇتەدنىلىگزەمـىشۋشەشـ
ۋناتقاس ىدۋەدنىگزىت-ـــ ۋرىدنالىيادۇـــ ەناجـ ــ
قىدماعوق،قىلاكيمونوكە ساتۇترىبءىدۋمادــ
ىتكەزەك-19ايتراپ.رىۋاىتەدنىمۋالراپسوج
ڭىنىسىلىجامءىپلاجىشنىسەبىتەتيموكقىلاترو
ىتەمزىقڭايجنيشڭىتقىلاتروـىكتەر-3ـەناج
ىگەدنىنوج ەمىگڭاــ ڭىنىسىلىجامءــ ،نىحۋرــ ـ
ساب،ەسەرىسا ىدزىڭامڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ
ڭىنىزوسء ىدۋرىدنەلىتكەياد،ىدۋنەريۇنىحۋرـ
ىشۋاعزوق،يارو شۇكــــ نەتتەدنى،پىتەــ ـــ
ۋناتقاس ىدۋەدنىگزىت-ــ ۋرىدنالىيادۇــ ەناجـ ــ
ڭىناكيمونوكە ىراعوجـ نەتكىليەدەك،ىۋمادىلاپاسـ
ىتقايسۋاعروقىتقىلىتقىنرو،ۋلالاماقنادۋتلىرا
ىدرەتتەمزىقـىلرۇتء رىبءـ پالراپسوجساتۇتـ
نەتكىليەدەك،پىتەلىرەگلى لاماقنادۋتلىراــــ ــ
ىشۋشەشڭىدۋلا ڭىنىساقياشـــ ىشۋشەشـــــ ـــ
ياپپاج،پىتەجـەنىسىڭەج ىتتەلۋادكەلەگڭودــ
ماعوق ڭىنىتلۇاۋحڭۇجەدرىۋاداڭاج،پىتانروـ
ىۋنەدلۇگـىلۇ ىدنىسـ وگڭۇجـ ڭىنىنامراــ ـــ
.كەرەكۋزاجيادىعاديونىۋاراتڭايجنيش

ىلايمونوتۆا قىدنويارـــــ موكتراپـ ايتراپــ ــ
ىعادنىسرۋكرالرداكساج،ساجاتروڭىنىبەتكەم
راتتناسرۋكىعادراتسرۋكىگزىگەنىتسىتاقـەناج
تىگۇ ايسكەل-ـ امادنايابــ ۋاساجــ ـەنىسىلىجامـ
.ىتسانىتاق

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

،ڭىنىرەدمىشەشڭىنىتەتيموكقىلاتروايتراپ،پىلاسشۇكانىعاجۋرىدناتقانايتىيانىش،ۋرەگيەتەج،ۋنەريۇەتەج
كەرەكۋتەكىدلىپەكىيانىشانىۋتراترىماتپىناتقانايتڭىنىرالۋرىتسالانرو

ىدەليوسزوسءىدزىڭامىراءىتسانىتاقەنىسىلىجامىگەدڭەزەك-1ڭىنىۋسوقسابىكتەر-15ڭىنىرالىشسابىبوتلە20ڭيپنيجيش
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يام ىلۋايوبيام يەتتەرۋسىلۋايوب ىتەينەدام،ياتاعابراتيەتتەرۋس نەگەدنەكروىتەينەدام،ياتاعابرات ۋعىنىت،رەجنەگەدنەكرو ەگۋنىتۇك--ۋعىنىت،رەج ىلياجەگۋنىتۇك نەكەمىلياج نەكەم

كەبرىمورەگىج:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

.ەدۋروكپىلاۋسناتقىدۇقنەمناقراىلرىعىشنىتارىدلانيانەملوق□

نەكتو□ ناعلاتپاقنەپشىپرەكساتىعادنىرادلىج-80،-70ڭىدرىساعـ
.يۇءنىعرۇت

.ىيۇءۋيوقونيكىلوتەنىسەلەڭىننۇكنەكتو□

لىۋا□□ ىسىيءلىۋا ناعىقڭاىسىيء اعلاناعىقڭا ۋتاساعلا ىنەكۇدۋتاس ..ىنەكۇد

نوپاج□□ ـ نوپاج ـانىرالىشنىقپاشـ ـىسراقـانىرالىشنىقپاش اقسىعوسـىسراق كەموكاقسىعوس ڭىدۋرەبكەموك كىلرەتنەرىبەتناجناجڭىدۋرەب كىلرەتنەرىبەت
ىرەتتاس ..ىرەتتاس

.ادۋرىدلاقكىلەتسە،پىسۇتءەكتەرۋسادنىناجڭىناناشتاىشتاحاياس□ رالىشتاحاياس□□ لىۋارالىشتاحاياس قىلىشاۋراشلىۋا سىگەقىلىشاۋراش لارۇقسىگە نىراتقىدباج--لارۇق شاماتنىراتقىدباج ادۋالاالاشامات ..ادۋ

تاحاياساعياتاعابرات.رەجىسقاجڭايجنيش

ىلرۇتء،اناشتا قىلىشاۋراشلىۋاــ سىگەـ ڭىنىعاتسىقلوكناعاشنىرانىعىشالاقشاعالەجىنادۋانىجلىبرودء...ىيۇءۋيوقونيك،ىنەكۇدۋتاس،ىراتقىدباج-لارۇقـ
.زىسۋادىرالاروەگزىڭىسەزىسكىرەىسەلەڭىدرەدنۇكنەكتو،زىڭەسروكىدرادمىيۇبەنوكناعلىيوقادنو،پىرابانىياراستەينەداماناس-تلاسقىتقىلاح

قىتقىلاح تلاسـ تەينەدامـاناس-ـ ڭىنىياراسـ ادنىترىسـ ناعرۇتـ ابراتا،روتكارتلوق،روتكارتىتتاپرۇت75ىلاكرامىدرازىقسىعىشناقسابتاتپىرەنوكـ
رالىتقايس پىلەجـ نەكتوـ نەميۇءنىعرۇتناعلاتپاقنەپشىپرەكساتىعادنىرادلىج-80،-70ڭىدرىساعنەكتو.يادناعرۇتپىترەشرىسنادرادلىجلوسـ
نەملوق پىرىدلانياـ نەمناقراـىلرىعىشـ ناتقىدۇقـ ۋتراتۋسـ يادناقتاجپاساجادرادلىجرىبءلوسنەكسەرۇكنىشۇءمىيكرەيك،سارەشى،پىروكنىعىدباجـ
.زىسەنىزەس

قىتقىلاح ىتسىمرۇتىتتىقابىگنىگۇب،ياملاقاناقپىرىتسىناتنىتەينەدام،نىحيراتڭىتقاتسىقىسواققىلاحىياراستەينەداماناس-تلاسـ
راءىعاتقاتسىقنىشىنىعاسلىۋا،پىتادنىقساتنىگىلىشنەپسىيۇسۋزىقنەگەدەگنەكەماتا،اعناتو،اعايتراپڭىتكىلىشپوك،پەلەتەجـەگۋەلرىداق
.رىتوپىرىدلانياەگەمەتسەاشاماتنىتالاتقاسىگڭامادنىداجڭىنىساراقۇبتلۇ

يەمۋاجڭىززىمىشلىتء،ناديلىشلىتءتناكيتكارپناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ىداتقاسادنىداجنىشىنىعاسلىۋا،يامراعىشنەتسەنىعىلروقماقڭىنايتراپ
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