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تاريحي شارىقتاۋ،جاڭا كۇرەس باستاماسى
___ باس شۋجي شي جينپيڭنىڭ كەدەيلىكتەن ارىلتۋدان قامال الۋ شايقاسىنىڭ جەڭىسىنە جەتۋ جونىندەگى ماڭىزدى بايىمداۋالرىنا جالپى شولۋ
شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ  - 2ايدىڭ  - 23كۇنى
بــەيجيڭنـــەن بــەرگـــەن حــابــارى - 2 .ايدىڭ
 - 24كۇنـى باسپـادان شىعاتـىن حالـىق گازەتى
»تاريحي شارىقتاۋ،جاڭا كۇرەس باستاماسى —
بــاس شۋجي شي جينپيڭنــىڭ كـەدەيلـىكتـەن
ارىلتۋدان قامال الۋ شايقاسىنىڭ جەڭىسىنە جەتۋ
جونىندەگى ماڭىزدى بايىمداۋالرىنا جالپى شولۋ«
دەگەن تاقىرىپتا اۆتورلى ماقاال جارياالدى.
» 8جـىل ۇزدىكسـىز كـۇرەس جاساۋ ارقىلى
ءبـىز جاڭـا داۋىردەگـى كەدەيلىكتـەن ارىلتۋدان
قـامــال الۋ نـىسـانــا -مـىندەتتــەرىن ۋاعــىندا
ورىنداپ،قازىرگـى ولشەم بويىنشا اۋىل -قىس ـ
تاقتاعـى كەدەي حالىقتى تۇگەلدەي كەدەيلىكتەن
ارىلتـىپ،كەدەي اۋدانداردىڭ كەدەيلىك قالپاعىن
تـۇگـەلدەي الـىپ،مـۇلدەم كەدەيلىكتـى جانـە
وڭـىرلــىك جـالپـىالي كـەدەيلـىكتـى جـويـىپ،
 100ميلليونعـا جۋىق كـەدەي حالىقتى كەدەي ـ
لىكتـەن ارىلتـىپ،بۇكـىل دۇنيـە ءجۇزىن جالت
قاراتقـان كەلەلـى جەڭىسكـە قول جەتكىزدىك«.

 - 2020جـىلــى  - 12ايدىڭ  - 3كـۇنـى بـاس
شۋجي شي جينپيڭ جــۇڭگــو كـوممۋنيستــىك
پارتياسـى ورتالـىق كوميتەتـى ساياسي بيۋروسى
تـۇراقتـى كوميتەتـىنـىڭ ءماجىلـىسـىن باسقـارىپ
اشقان كەزدە وسىالي دەپ اتاپ كورسەتتى.
ماقـاالدا بـىالي دەلىندى :ءبىر ميلليارد 400
ميلليـون جـان سانـى بـار ءىرى ەل جونىنـەن
العـاندا،مىڭداعان جىلدار بويى مازاالپ كەلگەن
مـۇلدەم كەدەيلـىك ماسەلەسىنـە تـاريحي نۇكتـە
قويـىلدى،بـۇل ەجـەلدەن بەرى بولماعان ۇلى
ءىس،ســونداي -اق ادامزاتتــىڭ كـەدەيلـىكتـى
ازايتۋ تاريحىنداعى كەرەمەت!
 - 2020جىلعـا كەلگەندە ەلىمىزدىڭ قازىرگى
ولشـەمـى بويـىنشـا اۋىل -قىستاقتـاعـى كـەدەي
حالىقتـى كەدەيلىكتـەن ارىلتۋ ءبـىزدىڭ بەرگـەن
ايبـىندى ۋادەمـىز؛كەدەيلىكتەن ارىلتۋدان قامال
الۋ شايقـاسـىن نەعۇرلـىم جۇرگىزگـەن سايـىن،
پارتيانـىڭ باسشىلىعـىن سولعۇرلىم كۇشەيتۋ جانە
جـاقسـارتۋ كـەرەك؛كـەدەيلـەردى دالمـە -ءدال

سـۇيـەمـەلدەۋگــە،كـەدەيلـىكتـەن دالمـە -ءدال
ارىلتۋعا تاباندى بولۋدا ماڭىزدىسى كەدەيلىكتەن
ارىلتۋدان قامـال الۋدىڭ ناتيجەسـىن جوعـارى ـ
التۋ؛ۇكـىمـەتتـىڭ ۇسىنىلـىمنـىڭ كـەدەيلـەردى
سۇيەمەلدەۋدەگى،وركەندەتۋدەگى تۇلعالىق جانە
جەتەكشـىلـىك رولىنـا تابـاندى بولـىپ،فينـانس
قـارجـىالرىنـىڭ كـەدەيلـەردى سۇيەمـەلدەۋگـە،
وركـەندەتۋگـە سالـىنۋىن كوبەيتـىپ،قوعـامدىق
كاپيتـالدى كەدەيلەردى سۇيەمەلدەۋگە،وركەن ـ
دەتۋگـە باۋراۋ كەرەك؛كەدەيلەردى سۇيەمەل ـ
دەۋ،وركـەندەتۋ — بۇكـىل پارتيانىڭ،بۇكىل
قـوعـامنـىڭ ورتـاق جاۋاپكەرشىلـىگـى،بـۇكـىل
قـوعـامنـىڭ كـۇشـىن كەڭـىنـەن ات سالـىسۋعـا
جۇمـىلدىرۋ جانـە توپتـاۋ كـەرەك؛كەدەيلىكتەن
ارىلتۋ بارىسىنىڭ تىڭعىلىقتى،كەدەيلىكتەن ارىلتۋ
تابىسـىنـىڭ نـاقتـى،شىنايـى بولۋىنـا كەپـىلدىك
ەتــىپ،كـەدەيلـىكتــەن ارىلتۋدان قـامــال الۋ
ناتيجەلەرىن اماليات پەن تاريحتىڭ سىنىنان وتە
االتـىن ەتۋ كەرەك؛كەدەيلەردى سۇيەمەلدەۋدى

ەرىك -جىگـەر جاعىنان سۇيەمەلدەۋمەن،اقىل-
پاراسات جاعىنان سۇيەمەلدەۋمەن بىرلەستىرۋدى
كۇشەيتىپ،كەدەي بۇقارانىڭ بەلسەندىلىگى مەن
ىرىقتـىلـىعـىن قـاۋالتۋ كـەرەك؛ءبـارىمـىز قـول
ۇستاسىپ،كەدەيلىك جوق،بىرگە داميتىن ادام ـ
زاتتـىڭ تـاعدىرالس ورتـاق تۇلعاسـىن ورنـاتۋ
ءۇشىن قاجىماي -تالماي كۇرەس جۇرگىزەيىك؛
كەدەيلىكتـەن ارىلتۋدان قامال الۋدىڭ جەڭىسىنە
جەتكـەن سوڭ،اۋىل -قىستاقتى گۇلدەندىرۋدى
جــاپپــاي ىلگـەرىلــەتۋ كــەرەك،بــۇل »اۋىل
شارۋاشىلىعـى،اۋىل -قىستاق،شارۋاالر« قىزمەت
تـۇيـىنـىندەگــى تــاريحي بـۇرىلــىس ...پـارتيـا
 - 18قــۇرىلتــايــىنـــان بــەرى،بــاس شۋجي
شي جينپيڭ جاپپـاي دوڭگەلـەك داۋلەتتى قوعام
ورناتۋ،جۇڭحۋا ۇلتىنىڭ ۇلى گۇلدەنۋى سىندى
جۇڭگـو ارمانـىن جۇزەگـە اسـىرۋ ستراتەگيالـىق
دەڭگـەيـىندە تـۇرىپ،كـەدەيلـىكتـەن ارىلتۋدان
قامـال الۋدى ەل باسقارۋداعى كورنەكتى ورىنعا
قـويـىپ،ءبىرسـىپـىرا جـاڭـا يدەيـاالردى،جاڭـا

كوزقاراستـاردى ورتاعـا قويىپ،ءبىرسىپىرا جاڭا
شـەشـىمدەر،جـاڭـا ورنـاالستـىرۋالر جـاسـاپ،
جۇڭگونـىڭ كەدەيلىكتـى ازايتۋ ىسـىندە وراسان
زور تـابـىسقــا جــەتۋىن ىلگـەرىلـەتـىپ،دۇنيـە
ءجۇزىنىڭ كەدەيلىكتى ازايتۋ ۇردىسىنە ماڭىزدى
ۇلەس قوستى.
ليۋپـانشـان ءوڭـىرى،چينبـاشـان ءوڭـىرى،
ۋليڭشـان ءوڭىرى،ۋمىڭشان ءوڭىرى،دابيەشان
ءوڭــىرى ...بـاس شۋجي شي جينپيڭ زەيـىن-
زەردەسـىن كەدەيلـەردى سۇيەمـەلدەۋ قىزمەتىنە
ەڭ كـوپ جۇمسـادى،كـەدەي وڭىرلـەردە ەڭ
كـوپ قىزمـەت تەكسـەردى،تەكسـەرۋ -زەرتتەۋ
جۇرگـىزدى .بـاس شۋجيدىڭ قاجىمـاس قادامى
شـوعـىرلــى تـۇتـاسقــان  14ەرەكشـە كـەدەي
وڭــىردەگـــى تـــاۋ -وزەنگــە ايشــىقتــى ءىز
قـالدىردى؛بـاس شۋجيدىڭ شىنايى سۇيىسپەن ـ
شىلـىگـى ءاربـىر كـەدەي بۇقارانـىڭ جۇرەگـىن
ايرىقشا مەيىرگە بولەدى.
)جالعاسى  - 3بەتتە(

ورتالىق كوميتەت ۇگىت ءبولىمى  - 6توپتاعى مەملەكەت بويىنشا لەي فىڭنان ۇيرەنۋ قيمىلىنان ۇلگى كورسەتۋ تۇيىندەرىنە جانە قىزمەت ورنىندا لەي فىڭنان ۇيرەنۋ ۇلگىلەرىنە اتاق بەردى
جۋىقتـا ورتالـىق كوميتـەت ۇگـىت ءبولىمـى
 - 6توپتاعـى مەملەكـەت بويىنشـا لـەي فىڭنـان
ۇيرەنۋ قيمىلىنـان ۇلگـى كورسـەتۋ تۇيىندەرىنە
جـانـە قـىزمـەت ورنـىندا لـەي فىڭنـان ۇيرەنۋ
ۇلگىلەرىنـە اتاق بەرىپ»،جاڭا داۋىردەگى ازا ـ
ماتتىق ءمورال قۇرىلىسىن اتقارۋ باعدارالماسىن«
دايەكتىلـەندىرىپ،تياناقتـاندىرىپ،سوتسياليستىك
وزەكتــى قــۇن كـوزقـاراســىن بــار كـۇشپـەن
جەتـىلدىرىپ جانە امالياتتا ايگىلەپ،لەي فىڭنان
ۇيرەنۋ قيمـىلــىن ۇدايــىالندىرۋدى ۇزدىكسـىز
ىلگــەرىلـــەتـــىپ،جــۇرتتـــىڭ لـــەي فـــىڭ

رۋحـــىن اسقــاقتــاتۋ،لــەي فــىڭنــان ۇيرەنۋ
قيمـىلـىنــا ات سـالـىسۋ ىنتـاسـىن ۇزدىكسـىز
قـاۋالتـىپ،تـۇتـاس قـوعـامدا قىزمـەت ورنـىن
ءسۇيـىپ،كاسىبـىن قادىرلەيتىن،قوعامعا ۇلەس
قـوســاتــىن،مـەملـەكــەتتــى گـۇلدەندىرەتــىن
تـامـاشـا سـالت قالىپتاستـىرۋ كەرەكتىگـىن باسـا
دارىپتەدى.
بـۇل جـولـى اتـاق بەرىلگـەن  - 6توپتاعـى
مەملەكەت بويىنشا لەي فىڭنان ۇيرەنۋ قيمىلى ـ
نـان ۇلگـى كورسـەتۋ ءتۇيىنـى جانـە قىزمـەت
ورنـىندا لـەي فىڭنـان ۇيرەنۋ ۇلگىسـى جەكە-

جەكـە ،50بـۇالر ءار كاسىپتـى،ءار ساالنى،ءار
شەپتـى قامتيدى،والر كاسىپورىن،اۋىل -قىس ـ
تـاق،ورگـان،مەكتـەپ،الەۋمەتتـىك اۋمـاق،
شيپاحانـا سياقتـى نەگىزگـى ساتـى ورىندارىنـان
كـەلگـەن،جـاڭـا تيپتـى ايدارشـا ۆيرۋس وكپـە
قابىنۋ ىندەتىنە قارسى اتتانۋدا جانە كەدەيلىك ـ
تـــەن ارىلتۋدان قــامــال الۋدىڭ شــەشۋشــى
شـايقـاســىن جـۇرگــىزۋدە كـورنـەكتـى ۇلـەس
قوسقـان وزات ۇلگىلـەر .والر لەي فىڭ رۋحىن
اسقـــاقتــــاتۋدىڭ،ۇلــــى داۋىرگـــە ەڭبـــەك
ءسىڭىرۋدىڭ تاڭداۋلى ۋاكىلدەرى،سوتسياليس ـ

تـىك وزەكتـى قـۇن كـوزقـاراسـىنـىڭ ۇلگـىلـى
اتقارۋشىالرى.
ورتالـىق كوميتـەت ۇگىت ءبولىمى مىناالردى
تاالپ ەتتى :جەر -جەر،تاراۋالر شي جينپيڭنىڭ
جاڭـا ءداۋىر جۇڭگوشـا سوتسيـاليزم يدەياسـىن
ىشكــەرىلــەي ۇيرەنــىپ،دايـەكتـىلــەندىرىپ،
»ءتــورت تـانــىمدى« كـۇشـەيتــىپ»،ءتــورت
سـەنـىمدى« بـەكـەمدەپ»،ەكـىنـى قورعـاۋدى«
ورىنداپ - 6،تـوپتـاعـى مـەملـەكـەت بـويـىنشـا
لـەي فىڭنـان ۇيرەنۋ قيمىلىنـان ۇلگى كورسەتۋ
تۇيىندەرىنـە جانـە قىزمەت ورنىندا لەي فىڭنان

ۇيرەنۋ ۇلگىلەرىنـە اتاق بەرۋدى وراي ەتىپ،
تۋراشىلدىقتـى ساقتـاپ جاڭالـىق اشۋعا تاباندى
بـولـىپ،ۇيـىمدىق باسشىلـىقتـى كۇشـەيتـىپ،
لــەي فـىڭنــان ۇيرەنۋ قيمـىلـىن تـىڭعـىلـىقتـى
ىشكەرىلـەي ورىستەتـىپ،ازاماتتـاردىڭ ءمـورال
ساپاسـى مـەن قوعـامدىق وركەنيـەت دەڭگەيىن
ۇزدىكسـىز جوعارىالتـىپ - 14» ،بەسجىلدىقتـا «
كـۇرەس جۇرگـىزۋدىڭ،جاڭا ساپاردا ەكپىندەي
ىلگەرىلـەۋدىڭ قۋاتتـى رۋحـاني كۇشـىن توپتاۋ
كەرەك.
»شينجياڭ گازەتىنەن«

اۆتونوميالى رايون پارتيا تاريحىن ۇيرەنۋ تاربيەسىنە جۇمىلدىرۋ ءماجىلىسىن اشتى
چىن چۋانگو ءسوز سويلەدى
شوكىرات زاكىر باسقاردى،شاۋكەت يمىن،نۇرالن ءابىلماجىن،ۋاڭ جۇنجىڭ قاتىناستى
 - 2ايدىڭ  - 21كـۇنــى تـۇستــەن كـەيــىن
اۆتونـوميـالـى رايـون پـارتيـا تاريحـىن ۇيرەنۋ
تـاربيـەسـىنـە جـۇمـىلدىرۋ ءماجىلـىسـىن اشتـى.
اۆتونوميـالـى رايـوندىق پارتكومنـىڭ شۋجيـى،
اۆتونوميالـى رايوننـىڭ پارتيـا تاريحـىن ۇيرەنۋ
تاربيەسـى باسشىلىق گرۋپپاسىنىڭ باستىعى چىن
چۋانگو ماجىلىسكە قاتىناستى ءارى ءسوز سوي ـ
لـەدى .ول بـىالي دەپ باسـا دارىپتەدى :باس
شۋجي شي جينپيڭنـىڭ پارتيـا تاريحـىن ۇيرەنۋ
تاربيەسىنـە جۇمـىلدىرۋ جينالىسىنداعـى ماڭىزدى
ءسـوزىنــىڭ رۋحــىن ىشكـەرىلـەي ۇيرەنـىپ،
دايەكتىلـەندىرىپ،پارتيانـىڭ  100جـىلدىق ۇلى
كۇرەس تاريحىنان ۇزدىكسىز العا ىلگەرىلەۋدىڭ
اقـىل -پاراساتـىن جانـە كۇش -قايراتىن قابىل ـ
داپ»،اۋەلگى ماقساتتى ۇمىتپاۋ،بورىشتى ەستە
بەرىك ساقتاۋ« نەگىزگى تاقىرىپتىق تاربيەسىنىڭ
جەتىستىكتـەرىن بەكەمدەپ،تەرەڭدەتىپ،بۇكىل
رايـونداعـى پـارتيـا مـۇشـەلـەرىن،كـادرالردى،
بۇقارانى ىشكەرىلەگەن تۇردە »ءتورت تانىمدى«
كۇشەيتۋگـە»،ءتـورت سەنـىمدى« بەكەمدەۋگە،
»ەكىنـى قورعـاۋدى« ورىنداۋعـا ىنتـاالندىرىپ،
جاڭـا داۋىردەگـى پارتيانىڭ شينجياڭدى جونگە
سـالۋ جـالپـى جوبـاسـىن تولـىق،دالمـە -ءدال
دايەكتىلـەندىرىپ،اسقـاق ارىنمەن جاڭا داۋىردە
ەڭبـەك كورسەتـىپ،جاڭـا ساپـاردا جىگەرلەنـە
ىلگەرىلـەپ،پارتيـا قۇرىلعاندىعىنىڭ  100جىل ـ
دىعىن ۇزدىك ناتيجەمەن قۇتتىقتاۋ كەرەك.
اۆتونوميالـى رايـوندىق پارتكومنىڭ ورىنبا ـ
سـار شۋجيـى،اۆتونوميالـى رايوننىڭ ءتوراعاسى
شـوكــىرات زاكــىر ءمـاجـىلـىستــى بـاسقـاردى.
اۆتونوميـالـى رايوننـىڭ باسشىالرىنـان شاۋكـەت
يمـىن،نۇرالن ءابىلماجىن،ۋاڭ جۇنجىڭ،ەركىن
تۇنيـاز،تيـان ۋىن،لي يفي،سارقىت اقان،جاڭ
چـۇنلين،ۋاڭ ميڭشـان قاتارلـىالر ماجىلىسكـە
قاتىناستى.

چـىن چۋانگـو بـىالي دەپ اتاپ كورسەتتى:
شي جينپيڭ جـولداستـى ۇيتقـى ەتكـەن پـارتيـا
ورتالـىق كوميتەتـى وسى رەتكى پارتيا تاريحىن
ۇيرەنۋ تـاربيـەســىن ويداعــىداي ورىستـەتۋگـە
ايرىقشـا ءمـان بـەرىپ»،جۇڭگـو كوممۋنيستىك
پارتياسـى ورتالـىق كوميتەتىنـىڭ بۇكىل پارتيادا
پـارتيـا تـاريحـىن ۇيرەنۋ تاربيەسـىن ورىستـەتۋ
جونـىندەگـى حـابـارالندىرۋىن« تـاراتتـى،بـاس
شۋجي شي جينپيڭ پـارتيــا تـاريحــىن ۇيرەنۋ
تاربيەسـىنـە جـۇمـىلدىرۋ جينالىسـىندا ماڭـىزدى
ءسـوز سويلەپ،ءبىزدىڭ پارتيا تاريحىن ۇيرەنۋ
تاربيـەسـىن ويداعـىداي ورىستەتۋىمىزگـە ايقـىن
بەتالـىس كورسەتـىپ،پارتيـا تاريحـىن مۇقيـات
قورىتىندىالۋعـا،پارتيا تاريحىنا عىلمي تۇرعىدان
مامىلـە جاساۋعـا،پارتيا تاريحىن ۇيرەنۋگە ءمان
بەرۋگـە،پارتيـا تاريحىنان شەبەرلىكپەن پايدا ـ
النۋعـا ءتۇبىرلـى بويسـۇنۋ ولشەمـىن ازىرلەدى.
باس شۋجي شي جينپيڭنىڭ ماڭىزدى ءسوزىنىڭ
رۋحـىن مۇقيات ۇيرەنىپ،جان -جاقتى ءتۇسى ـ
نـىپ،يدەيالـىق تانـىم مەن ساياسي دەڭگەيدى
شىنايـى جوعارىالتىپ،يدەيا مەن ارەكەتتى باس
شۋجي شي جينپيڭنــىڭ مـاڭـىزدى ءسـوزىنـىڭ
رۋحـىمـەن جانـە پارتيـا ورتالـىق كوميتەتىنـىڭ
شەشىمدەرىمـەن،ورناالستىرۋالرىمـەن باتىلدىق ـ
پـەن،تاباندىلىقپـەن بىرلىككـە كەلتـىرىپ،پارتيا
تاريحـىن ۇيرەنۋ تاربيەسىنـىڭ نىسانـا -تاالپتا ـ
رىن،ۇيرەنۋ مازمـۇندارىن،قىزمـەت ورنـاالس ـ
تــىرۋالرىن قـاتــاڭ تـۇردە نـەگـىزگـە الـىپ،
شينجيــاڭنــىڭ ءىس جـۇزىندىگـىمــەن تـىعــىز
بىرلەستـىرىپ،ۇيرەنۋ تاربيەسىنـىڭ مىندەتتەرىن
جوعـارى ولشەممـەن،جوعـارى ساپامەن ورىن ـ
داپ،بـۇكـىل رايونداعـى پارتيالـى كـادرالردىڭ
پـارتيـا تـاريحـىن مـۇقيـات ۇيرەنۋىن،يدەيانـى
ءتۇسـىنۋىن،ناقتى ءىس ىستەۋىن،جاڭا جاعداي
اشۋىن ىلگەرىلـەتـىپ،جـاڭـا تـاريحي تـاراۋدى

ۇزدىكسىز ويداعىداي جازۋ كەرەك.
چـىن چۋانگـو بـىالي دەپ باسـا دارىپتەدى:
ماركسيزم -لەنينيزم،ماۋ زىدۇڭ يدەياسىن،دىڭ
شيـاۋپيڭ نازارياسـىن»،ۇشكـە ۋاكـىلدىك ەتۋ«
ماڭـىزدى يدەياسـىن،عىلمي دامۋ كوزقاراسىن،
شي جينپيڭنـىڭ جاڭا ءداۋىر جۇڭگوشا سوتس ـ
يـاليزم يدەيـاسـىن جەتەكشـى ەتۋگـە تابـاندى
بـولـىپ،پارتيـا  - 19قۇرىلتايىنـىڭ جانـە - 19
كەزەكتى ورتالىق كوميتەتى ەكىنشى،ءۇشىنشى،
ءتورتـىنشـى،بەسـىنشـى جالپـى ماجىلىستەرىنـىڭ
رۋحـىن ىشكەرىلەي ۇيرەنىپ،دايەكتىلەندىرىپ،
 - 3رەتكــى ورتـالـىقتـىڭ شينجيـاڭ قـىزمـەتـى
جونىندەگـى اڭگىمە ءماجىلىسىنىڭ رۋحىن،اسى ـ
رەسـە،بـاس شۋجي شي جينپيڭنـىڭ ماڭـىزدى
ءسوزىنـىڭ رۋحـىن ۇيرەنىپ،دايەكتىلەندىرىپ،
جاڭـا داۋىردەگـى پارتيانىڭ شينجياڭدى جونگە
سـالۋ جالپـى جوباسىن ۇيرەنىپ،دايەكتىلەندى ـ
رىپ،پارتيـانـىڭ جاسـامپـاز نازاريـاالرىن جەتـە
ۇيرەنۋدى،جەتـە ءتۇسىنۋدى،شىنايى تياناقتان ـ
دىرۋدى تـىعـىز ارقـاۋ ەتـىپ،پارتيـا تاريحـىن
ۇيرەنۋدى جـاڭـا جـۇڭگـو تـاريحـىن،رەفورمـا
جـاسـاۋ،ەسـىك اشۋ تاريحـىن،سوتسياليزمنـىڭ
دامۋ تـاريحـىن ۇيرەنۋمـەن سـابـاقتـاستـىرىپ،
تاريحتـى ۇيرەنۋ ارقىلـى قاعيدانـى ءتۇسىنىپ،
تاريحتـى ۇيرەنۋ ارقىلـى سەنـىمدى ارتتىرىپ،
تاريحتـى ۇيرەنۋ ارقىلى ءمورالدى اسقاقتاتىپ،
تاريحتـى ۇيرەنۋ ارقىلـى ۇمتـىال ىستەپ،قالىڭ
پـارتيــالــى كــادرالردى »ءتــورت تـانــىمدى«
كۇشەيتۋگـە»،ءتـورت سەنـىمدى« بەكەمدەۋگە،
»ەكـىنـى قـورعـاۋدى« ورىنداۋعـا جەتەكتـەپ،
سايـاسي تۇجىرىمداۋ قابىلەتىن،ساياسي ءتۇسىنۋ
قابىلەتـىن،سايـاسي اتقـارۋ قابىلەتـىن ۇزدىكسىز
جوعـارىالتـىپ،تۋراشىلدىقتـى ساقتـاپ جاڭالـىق
اشـىپ،ورايدى مىقتـى يگـەرىپ،جىگەرلەنە العا
ۇمتىلـىپ جاڭا جاعداي اشىپ،قوعام ورنىقتىلىعى

مەن باياندى تىنىشتىقتى قايراتتانا ىلگەرىلەتىپ،
جـاڭـا داۋىردەگـى شينجيـاڭ قىزمەتىنـىڭ جاڭـا
جاعدايىن اشىپ،جاپپاي سوتسياليستىك وسىزا ـ
ماندانعـان مەملەكـەت قـۇرۋ،جـۇڭحۋا ۇلتىنـىڭ
ۇلى گۇلدەنۋى سىندى جۇڭگو ارمانىن جۇزەگە
اســىرۋ ءۇشـىن قـاجـىمـاي -تـالمـاي كـۇرەس
جۇرگـىزۋ كەرەك .نىسانا -مىندەتتەردى ايقىنداۋ
كــەرەك،تـاريحتـى ۇيرەنۋ ارقـىلـى قـاعيدانـى
تۇسىنۋگـە تاباندى بولىپ،ماركسيزمنىڭ جۇڭ ـ
گـوشــاالنۋ جـەتـىستـىكتـەرىنــىڭ،اسـىرەســە،
شي جينپيڭنـىڭ جاڭا ءداۋىر جۇڭگوشا سوتس ـ
يـاليزم يدەياسىنـىڭ عـىلمي سيپاتـىن،اقيقاتتـىق
سيپـاتـىن تـەرەڭ ءتۇسـىنۋ،يگـەرۋ؛ تاريحتـى
ۇيرەنۋ ارقـىلـى سـەنـىمدى ارتتىرۋعـا تابـاندى
بـولـىپ،مـاركسيزم جـونـىندەگـى سـەنـىمدى،
سوتسيـاليزم،كـوممۋنيزم جونىندەگى تانىمدى،
جۇڭحۋا ۇلتىنىڭ ۇلى گۇلدەنۋى سىندى جۇڭگو
ارمانـىن جۇزەگـە اسـىرۋ سەنىمـىن بەكەمدەپ،
ۇيتقىعـا ادال بوالتىن،ۇيتقىنى قورعايتىن،ۇيتقىعا
قـاراپ قاتـار تۇزەيتـىن سايـاسي سانالىلىق پەن
ارەكـەت سانالىلىعىن كۇشەيتۋ؛ تاريحتى ۇيرەنۋ
ارقىلـى ءمـورالدى اسقاقتاتۋعـا تاباندى بولىپ،
پارتيـاعـا ادالدىقتـى،حالىققـا ىزگىلىكتـى ماڭگـى
ساقتـاۋ،پارتيانـىڭ العاباسارلىعى مەن كىرشىك ـ
سـىزدىگـىن ماڭگـى ساقتـاۋ؛ تاريحتـى ۇيرەنۋ
ارقىلـى ۇمتـىال ىستەۋگە تاباندى بولىپ،كەلەلى
جـاعدايدى،ۇلكـەن اۋقـىمدى يگـەرۋ،حاۋىپ-
قـاتـەر،سـىن -سايىستارعـا توتـەپ بـەرۋ،ءىس
جـۇزىندىك قىزمەتتـەردى ىلگەرىلـەتۋ قابىلەت-
دەڭگەيىن ۇزدىكسىز جوعارىالتىپ،جاڭا داۋىردە
شەكـارا وڭىرگـە تامـىر تـارتۋ،شەكـارا وڭىرگـە
ۇلــەس قــوسۋ كــەرەك .ۇيرەنۋ مـازمـۇنــىن
كورنەكتىلـەندىرۋ كەرەك .جۇڭگو كوممۋنيستىك
پارتياسىنىڭ  100جىلدىق كۇرەسىنىڭ شۇعىاللى
بارىسـىن ەستـە تەرەڭ،بەرىك ساقتاپ،جۇڭگو

كوممۋنيستـىك پارتياسىنىڭ مەملەكەت پەن ۇلت
ءۇشـىن قوسقـان ۇلـى ۇلەسـىن جەتـە تانـىپ،
جۇڭگـو كوممۋنيستـىك پارتياسىنىڭ قاشاندا حالىق
ءۇشـىن ىستەۋدەن اينىمايتىن اۋەلگى ماقساتىن،
بـاستـى ماقسـاتـىن تـەرەڭ ۇعـىنـىپ،جۇڭگـو
كوممۋنيستـىك پارتياسىنىڭ ماركسيزمدى جۇڭ ـ
گوشـاالندىرۋدا قالىپتاستىرعان كەلەلى نازاريالىق
جەتـىستـىكتـەرىن جـۇيـەلـى يگـەرىپ،جـۇڭگـو
كوممۋنيستىك پارتياسىنىڭ ۇزاق ۋاقىت كۇرەس
جۇرگىزۋ بارىسىندا سومداعان ۇلى رۋحىن ۇي ـ
رەنـىپ،جالعاستىرىپ،جۇڭگو كوممۋنيستەرىنىڭ
توڭكەرىستـى،قۇرىلىستـى،رەفورمانـى تابىستـى
ىلگـەرىلـەتكـەن قـۇندى تاجىريبەلـەرىن تـەرەڭ
ءتۇسىنىپ،جاڭا داۋىردە جىگەرلەنە العا باساتىن
قۋاتتـى كۇشتى ۇزدىكسىز توپتاۋ كەرەك .قىزمەت
ورنـاالستـىرۋالرىن ەگجـەي  -تەگجەيلـىلـەندىرۋ
كـەرەك .نازاريـا ۇيرەنۋ وزەكتـى گرۋپپاسىنـىڭ
ۇيرەنۋى،كىتـاپ وقۋ كالسـى جانە » 3جيىن،
ءبـىر سابـاق«،نەگىزگى تاقىرىپتىق پارتيا كۇنى
سيـاقتــى فـورمـاالردان ويداعـىداي پـايداالنـىپ
ارنـاۋلـى تاقـىرىپتـا ۇيرەنۋ ورىستەتـىپ،پارتيـا
قۇرىلعاندىعـىنـىڭ  100جـىلدىعـىن قۇتتىقتـاۋدى
ارقاۋ ەتە وتىرىپ زەرتتەۋ،ۇگىتتەۋ،ءتۇسىندىرۋ
جۇمىستـارىن ورىستەتىپ،ءار ۇلت كادر -بۇقا ـ
راسىن دۇرىس پارتيا تاريحى كوزقاراسىن ور ـ
ناتۋعـا جەتەكتەپ،اۋدان -باسقارما دارەجەلىدەن
جوعـارى باسشى كادرالردىڭ ارناۋلى تاقىرىپتىق
كۋرسىن ويداعىداي ۇيىمداستىرىپ»،مەن بۇقارا
ءۇشىن ناقتى ءىس ىستەيمىن« امالياتتىق قيمى ـ
لـىن ويداعـىداي ورىستەتـىپ،قاتـاڭ،مۇقيات،
فورماسى ءار الۋان ارناۋلى تاقىرىپتىق ۇيىمدىق
تۇرمـىس جيىنـىن اشىپ،پارتيا تاريحىن ۇيرەنۋ
تاربيەسىنـىڭ ناقتى ونىمدىلىككە قول جەتكىز ـ
ۋىنە شىنايى كەپىلدىك ەتۋ كەرەك.
)جالعاسى  - 3بەتتە(
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ەكـىلــىكتــى جـايمــاالپ،
ءۇنحـــات تـــەكشـــەمـــىزگـــە
قوسىلىڭىز!

 - 2021جىلى  - 2ايدىڭ  - 26كۇنى جۇما
بۇل بەتتىڭ رەداكتورى :قاراقات تولقىن

پارتيا تاريحىن ۇيرەنىپ،يدەيانى ءتۇسىنىپ،ناقتى ءىس ىستەپ،جاڭا جاعداي اشايىق
__ باس شۋجي شي جينپيڭنىڭ پارتيا تاريحىن ۇيرەنۋ تاربيەسىنە جۇمىلدىرۋ جينالىسىنداعى ماڭىزدى ءسوزىن ۇيرەنۋ،دايەكتىلەندىرۋ جونىندە
□ حالىق گازەتىنىڭ شولۋشىسى
ءبـىزدىڭ قـايدان كەلگەنىمـىزدى،
قـايدا باراتىنىمـىزدى انىقتاعـاندا عانا،
كـوپتـەگــەن مـاسـەلـەلـەردى تـەرەڭ
كـورۋىمــىزگــە،ءدال يگـەرۋىمـىزگــە
بوالدى.
پارتيـا تاريحـىن ۇيرەنۋ تاربيەسىنە
جـۇمـىلدىرۋ جينالىسـىندا بـاس شۋجي
شي جينپيڭ بــۇكــىل پــارتيــاداعــى
جـولداستـار تـاريحتـى ۇيرەنۋ ارقىلـى
قاعيدانـى ءتۇسىنـىپ،تاريحتـى ۇيرەنۋ
ارقىلـى سەنـىمدى ارتتـىرىپ،تاريحتى
ۇيرەنۋ ارقىلـى ءمورالدى اسقاقتاتىپ،
تاريحتـى ۇيرەنۋ ارقىلى ۇمتىال ىستەپ،
پـارتيـا تـاريحـىن ۇيرەنـىپ،يدەيانـى
ءتۇسىنـىپ،ناقتـى ءىس ىستـەپ،جاڭا
جـاعداي اشىپ،جاپپاي سوتسياليستىك
وسىزاماندانعـان مەملەكـەت قـۇرۋدىڭ
جـاڭــا سـاپـارىن اسقـاق ارىنمـەن،
مـىعــىم قـايراتپـەن بـاستـاپ،پـارتيـا
قۇرىلعاندىعىنىڭ  100جىلدىعىن ۇزدىك
ناتيجـەلـەرمـەن قـارسـى الۋ كـەرەك
دەپ باسـا دارىپتـەدى .پارتيا تاريحىن
ۇيرەنۋ تـاربيـەســىن ورىستـەتۋدە بـاس
شۋجي شي جينپيڭنـــىڭ مـــاڭـــىزدى
ءســوزىنـــىڭ رۋحـــىن مــۇقيــات
ۇيرەنـىپ،دايەكتىلەندىرىپ،ءتۇيىندى
كورنەكتىلـەندىرىپ،تاالپتـى ايقىنداپ،
ناقتـى ونىمدىلىككە تالپىنىپ،پارتيانىڭ
 100جـىلدىق ۇلى كۇرەس بارىسىنان
ۇزدىكسـىز العـا ىلگەرىلـەۋدىڭ اقىل-
پـاراسـاتــى مـەن كـۇش -قۋاتـىن الۋ
كەرەك.
ۇلـــى جــولدى ءبــىلۋ ءۇشــىن،
ءسـوز جوق،الدىمەن تاريحتى ۇيرەنۋ
كــەرەك .پـارتيـا تـاريحـىن ۇيرەنۋدە

تــاريحتــىڭ دامۋ زاڭدىلـىعــى مــەن
اۋقىمـىن ىشكەرىلـەي يگـەرىپ،پارتيـا
مـەن مەملەكـەت ىستـەرى دامۋىنـىڭ
تـاريحي ىرىقتىلـىعـىن باستـان  -ايـاق
يگـەرۋ كـەرەك .تاريحتـىڭ دامۋىنـىڭ
ءوز زاڭدىلىعى بار،دەسەدە،ادام وندا
بۇكـىلدەي ەنجـار،ىرىقسىز بولمايدى.
 100جــىلدىق كـۇرەستـە پـارتيـامـىز
باستـان -ايـاق ماركسيزمنـىڭ نەگىزگى
قــاعيداالرى ارقـىلــى تــاريح ۇلكـەن
اۋقـىمـىنـا تـالداۋ جاسـاپ،يگـەرىپ،
جــۇڭگــو مــەن دۇنيــە ءجـۇزىنــىڭ
قـاتـىنـاســىن دۇرىس ءبــىر جـاقتــى
ەتــىپ،ءتـۇرلــى تـاريحي ورايالردى
شەبەرلىكپەن يگەردى جانە ويداعىداي
پـايداالندى .پـارتيـا تـاريحـىن ۇيرەنۋ
تاربيەسىن ورىستەتۋدە بۇكىل پارتيانى
جـۇڭحۋا ۇلتىنـىڭ ۇلـى گۇلدەنۋىنـىڭ
ستراتەگيـالـىق جـالپـى جاعدايـى مـەن
دۇنيـە جـۇزىندە  100جىلدا بولماعان
زور وزگـــەرىستـــەردى كــوكـــەيدە
سـاقتـاپ،ۇلكـەن تـاريح كوزقاراسـىن
ورناتـىپ،تاريحتىڭ سالقار كوشىنەن،
ءداۋىر اعـىمـىنــان،الــەم اۋقـىمـىنـان
وزگەرىس مەحانيزمىنە تالداۋ جاساپ،
تـاريح زاڭدىلىعـىن زەرتتـەپ،توتـەپ
بـەرەتـىن ستراتەگيالـىق تاكتيكـاالردى
العـا قويـىپ،قىزمەتتىڭ جۇيەلىلىگىن،
بـولجـامپـازدىعــىن،جـاسـامپـازدىعــىن
كـۇشـەيتۋگـە تـاربيـەلـەۋ،جـەتـەكتـەۋ
كەرەك.
جەتەكشـى يدەيـا __ ءبىر ساياسي
پـارتيـانــىڭ رۋحـاني تۋى .يدەيـانـى
ءتـۇسـىنۋ دەگـەنـىمـىز مـاركسيزمنـىڭ
اقيقـات كۇشـى مەن امالياتتىق كۇشىن

سەزىنـىپ،پارتيانـىڭ جاسامپـاز نازارياسىنـىڭ
ەڭ جاڭـا جەتىستىكتەرىنەن تاباندىلىقپەن
پايداالنـىپ وي -سانانى قارۋالندىرۋ،
اماليـاتقـا جەتەكشىلـىك ەتۋ،قىزمەتتـى
ىلگـەرىلـەتۋ .پارتيـامـىزدىڭ تـاريحـى
مــاركسيزمنـــىڭ جــۇڭگــوشــاالنۋىن
ۇزدىكسىز ىلگەرىلەتۋ تاريحى،نازاريادا
جاڭالىق اشۋدى ۇزدىكسىز ىلگەرىلەتۋ،
نازاريـالـىق جاسـامپـازدىق جـۇرگـىزۋ
تاريحـى .پارتيا تاريحىن ۇيرەنۋ تاربيەسىن
ورىستـەتۋدە بۇكىل پارتيانى پارتيانىڭ
عـاالمـات بەلەسـىنـەن مـاركسيزمنـىڭ
جـۇڭگـونــى،دۇنيــە ءجـۇزىن قـاالي
تـەرەڭ وزگـەرتكـەنـىن تـۇسـىنۋگـە،
اسـىرەسـە،پـارتيـا  - 18قۇرىلتايـىنـان
بەرى پارتيا مەن مەملەكەت ىستەرىندە
قـول جەتكـەن تـاريحي تابىستارمەن،
تۋىلعــان تــاريحي وزگـەرىستــەردىڭ
ۇدەرىسـىمــەن ۇشتـاستــىرىپ،جـاڭـا
داۋىردەگـى پارتيانـىڭ جاسامپاز نازارياسىن
تەرەڭ ۇيرەنىپ،ۇعىنىپ،شي جينپيڭنىڭ
جـاڭـا ءداۋىر جۇڭگـوشـا سوتسيـاليزم
يدەياسـىنـىڭ عىلميلىعـىن،اقيقاتتىلىعـىن
ىشكـەرىلــەي ءتـۇسـىنـىپ،يگـەرىپ،
ونـىمـەن ساباقتـاسقـان مـاركسيزمدىك
تۇرعىنى،كوزقاراستى،ءادىستى جۇيەلى
يگەرۋگـە تاربيەلەپ،جەتەكتەپ،بۇكىل
پـارتيـانــىڭ يدەيـالــىق نـازاريـالـىق
دەڭگەيـىن جوعـارىالتۋ كـەرەك .ايقىن
تۋ ۇستاي وتىرىپ ساياسيدى دارىپتەۋ،
پارتيانـىڭ ىنتىماعـى مەن ورتالىقتانعان
ءبىر تۇتاستىعىنا كەپىلدىك ەتۋ پارتيانىڭ
جانـى ءارى پارتيامىزدىڭ  100جىلدىق
ءىرى پارتيـاعـا اينالۋىنـىڭ،عاسىرلـىق
ۇلــى ءىس جـاراتۋىنــىڭ شـەشۋشــى

تيانـاعـى .پارتيـا ورتالـىق كوميتەتىنـە
قـاراپ مىزعىماستـان قاتـار تـۇزەپ،
ساياسي تۇجىرىمداۋ قابىلەتىن،ساياسي
ءتـۇسـىنۋ قابىلـەتـىن،سايـاسي اتقـارۋ
قـابـىلـەتــىن ۇزدىكسـىز جـوعـارىالتۋ
كەرەك.
»بيلـىك دەگەنىمـىز حالـىق،حالـىق
دەگـەنـىمــىز بيلــىك« .نـاقتــى ءىس
ىستـەۋدە پارتيـانـىڭ سيپاتـى،باستـى
مـاقسـاتــى جـونـىندەگــى تـانــىمدى
ىشكەرىلـەي تەرەڭدەتىپ،ماركسيزمدىك
سـايـاسي پارتيـانـىڭ ايقـىن قاسيەتـىن
بــاستـــان -ايــاق ســاقتــاۋ كــەرەك.
پارتيامـىزدىڭ  100جىلدىق تاريحى __
پارتيانـىڭ اۋەلگـى ماقساتىن،بورىشىن
اماليـاتتـا ايگىلـەۋ تاريحـى،پارتيانـىڭ
حـالـىقپـەن تـىلـەكتـەس،تىنـىستـاس،
تـاعدىرالس بولۋ تاريحى .سان ۇرپاق
جۇڭگـو كوممۋنيستـەرى قايسارلىقپـەن
سايىسىپ،تىنباي كۇرەس جاساپ،ءبىر
قـىدىرۋ ۇلـى رۋح قـالـىپتـاستـىرىپ،
جـۇڭگـو كـوممۋنيستـەرىنـىڭ رۋحـاني
شەجىرەسـىن ورناتـىپ،ءبىزدىڭ پارتيا
قۇرۋىمىزعـا،پارتيانى گۇلدەندىرۋىمىزگە،
پارتيانـى قۇدىرەتتەندىرۋىمىزگـە مـول
ءنـار ازىرلەدى .پارتيا تاريحىن ۇيرەنۋ
تاربيەسىن ورىستەتۋدە بۇكىل پارتيانى
بـاستـان -ايـاق حالـىقتـى جۇرەكتـىڭ
تـورىنـە قـويـىپ،حالـىقتـىڭ تامـاشـا
تۇرمىسقا تالپىنىسىن كۇرەس نىساناسى
ەتىپ،قىزىل ءداستۇردى زور كۇشپەن
اسقاقتاتـىپ،قىزىل گەندى جالعاستىرىپ،
كوممۋنيستەردىڭ رۋحاني قان تامىرىن
جالعـاستـىرىپ،جـاڭـا ساپارعـا جابـال
اتتـانۋدىڭ،جـاڭـا داۋىردە ەكپـىندەي

ىلگـەرىلــەۋدىڭ قــايرات -جـىگـەرىن
تاسقـىنداتـىپ،رەفـورمـا جاسـاۋدىڭ،
دامۋدىڭ جەتـىستـىكتـەرىمـەن جـالپـى
حـالـىقتـى اناعـۇرلـىم كـوپ،اناعۇرلـىم
ءادىل يگىلىككە كەنەلتۋدى ىلگەرىلەتىپ،
بـىرگـە بـايۋدا اناعـۇرلـىم كورنەكتـى
نـاقتــى ىلگـەرىلـەۋشـىلـىككــە قــول
جــەتكــىزۋدى ىلگـەرىلـەتــىپ،ءبــىر
ميلليـــارد  400ميلليـــون جــۇڭگــو
حــالقــىن جــۇڭحۋا ۇلتـىنــىڭ ۇلــى
گـۇلدەنۋىن ىلگەرىلـەتۋدىڭ تەلەگـەي
كۇشـى ەتـىپ ۇيىستىرۋعـا تاربيەلەۋ،
جەتەكتەۋ كەرەك.
تــاريحتــى ۇيرەنۋ بــوالشــاقتــى
اناعۇرلـىم جاقسـى بەتكـە الۋ ءۇشـىن.
جاڭـا جاعداي اشۋدا پارتيانىڭ تاريحي
تاجىريبەلـەرىن ىشكەرىلەي قورىتىندىالپ،
حاۋىپ -قاتەرگە،سىن -سايىسقا توتەپ
بـەرۋ قابىلەتـىن ۇزدىكسىز جوعارىالتۋ
كـــەرەك .بـــاس شۋجي شي جينپيڭ
ۇنــەمــى جــۇڭحۋا ۇلتــىنــىڭ ۇلــى
گــۇلدەنۋى استــە وڭــاي -وسپـاق،
قـۇر ايعـاي -سۇرەنمـەن جۇزەگـە اسا
قويمـايدى دەپ ايتـىپ كەلـەدى .العـا
ىلگەرىلەۋ جولىنداعى بولجاۋعا بوالتىن
جـانـە بولجـاۋعـا كەلمـەيتـىن ءتۇرلـى
حــاۋىپ -قـاتـەرلــەر مــەن ســىن-
سـايـىستـارعــا ءتـىپتــى دە جـاقســى
توتـەپ بـەرۋ ءۇشـىن،ءسـوز جوق،
تـاريحتــان شـابــىت الــىپ،تــاريحي
تـاجـىريبـەلــەردەن جــاۋدى جـەڭـىپ
جەڭىسكـە جەتۋدىڭ اسىلىن سۇرىپتاپ
الۋ كـەرەك .پـارتيـا قۇرىلعاندىعىنـىڭ
 100جــىلدىعــى تـاجـىريبــەلــەردى
قـورىتــىندىالۋداعــى،شـەبـەرلــىكتــى

جـوعــارىالتۋداعــى مـاڭــىزدى بۋىن.
پـارتيـا تـاريحـىن ۇيرەنۋ تـاربيـەسـىن
ورىستەتۋدە بۇكىل پارتيانى كوپتەگەن
جاڭـا تـاريحي ەرەكشەلىككـە يـە ۇلى
كـۇرەستــى شـىعـار ءتـۇيـىن ەتـىپ،
پــارتيــانــىڭ تـۇرلــىشــە تــاريحي
كـەزەڭدەردە حـاۋىپ -قاتـەر،سـىن-
سايـىستـارعـا تـوتـەپ بـەرۋدىڭ بـاي
تـاجــىريبــەلــەرىن قــورىتــىندىالپ،
پـايداالنـىپ،كـۇرەس جاسـاۋ تانىمـىن
ۇزدىكسـىز كۇشەيتۋگە،كۇرەس جاساۋ
تاجىريبەسـىن بايىتۋعـا،كۇرەس جاساۋ
شەبەرلىگـىن جوعارىالتۋعا تاربيەلەپ،
جەتەكتـەپ،ەل باسقارۋ قابىلەتى مەن
دەڭگـەيــىن ۇزدىكســىز جـوعـارىالتۋ
كەرەك.
شىكۋمىننـان تيـان -انمىنعا دەيىن،
كاسىپتـى كوركـەيتۋ جولىنـان گۇلدەنۋ
جـولـىنـا دەيـىن پـارتيـامـىز جـۇڭحۋا
ۇلتىنـىڭ ماڭگىلىك ۇلى ءىسىن مۇرات
ەتــىپ 100،جـىلدا كـەمـەلـىنـە ءدال
كـەلـىپ تولـىستـى .جاڭـا باستامانـى،
جـاڭـا جورىقتـى تيانـاق ەتـىپ،جاڭـا
داۋىردەگـى جـۇڭگـو كـوممۋنيستـەرى
ارقاالعـان تـاريحي بورىشتـى،جۇڭگـو
دامۋىنىڭ تاريحي ورنىن يگەرۋدە ءبىز
بـاسـىپ وتكـەن جولىمىزعـا مۇقيـات
قـايـىرىال قـاراپ،كەلگـەن كەزدەگـى
جولىمـىزدى ۇمىتپـاي،الداعـى جولدى
ۇزدىكسـىز جـاقسـى باسـىپ،جاپپـاي
سوتسياليستىك وسىزاماندانعان مەملەكەت
قـۇرۋدىڭ جاڭـا جاعدايـىن ۇزدىكسىز
اشـىپ،جۇڭحۋا ۇلتىنىڭ ۇلى گۇلدەنۋىنىڭ
جاڭا تاراۋالرىن جازۋىمىز كەرەك.
»شينجياڭ گازەتىنەن«

ايماق پارتيا تاريحىن ۇيرەنۋ تاربيەسىنە جۇمىلدىرۋ ءماجىلىسىن اشتى
تىلشىلەرىمـىز ۋىن بو،سۇڭ جيانلياڭ
حـابـاراليدى .اۆتونوميـالـى رايـوندىق
پارتكـومنـىڭ ورناالستـىرۋى بويىنشـا،
 - 2ايدىڭ  - 24كـۇنـى ايمـاق پارتيـا
تاريحـىن ۇيرەنۋ تاربيەسىنە جۇمىلدىرۋ
ءماجىلىسىن اشتى .ايماقتىق پارتكومنىڭ
شۋجيــى،ايمـاقتــىق پـارتيـا تـاريحـىن
ۇيرەنۋ تاربيەسـى باسشىلىق گرۋپپاسىنىڭ
باستىعـى شۋە بين ماجىلىستە مىناالردى
باسـا دارىپتـەدى :شي جينپيڭنـىڭ جاڭا
ءداۋىر جۇڭگوشـا سوتسياليزم يدەياسىن
ىشكەرىلەي ۇيرەنىپ،دايەكتىلەندىرىپ،
بــاس شۋجي شي جينپيڭنــىڭ پـارتيـا
تاريحـىن ۇيرەنۋ تاربيەسىنە جۇمىلدىرۋ
جينالىسـىنداعـى مـاڭـىزدى ءسـوزىنـىڭ
رۋحـىن ۇيرەنـىپ،دايەكتىلـەندىرىپ،
»جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى ورتالىق
كوميتەتـىنـىڭ بـۇكـىل پـارتيـادا پارتيـا
تاريحـىن ۇيرەنۋ تاربيەسـىن ورىستـەتۋ
جــونــىندەگــى حــابــارالندىرۋىنــىڭ«
تاالپتـارىن دايەكتىلەندىرىپ،تياناقتاندىرىپ،
اۆتونوميالـى رايوننـىڭ پارتيـا تاريحـىن
ۇيرەنۋ تـاربيـەســىنــە جــۇمــىلدىرۋ
ءمـاجـىلـىسـىنـىڭ رۋحـىن ۇيرەنـىپ،
دايـەكتـىلـەندىرىپ»،ءتـورت تانـىمدى«
كــۇشــەيتــىپ»،ءتــورت سـەنــىمدى«
بــەكــەمدەپ»،ەكـىنــى قـورعــاۋدى«
ورىنداپ،جـاڭـا داۋىردەگـى پارتيانـىڭ
شينجيــاڭدى جـونگــە ســالۋ جـالپــى
جــوبــاســـىن تــولــىق،دالمــە -ءدال
دايەكتـىلـەندىرىپ،قـوعـام ورنىقتىلىعـى

مەن باياندى تىنىشتىق باس نىساناسىن
مـىقتــاپ يگـەرىپ،انـاعـۇرلـىم اسقـاق
رۋحـاني كۇيمـەن جانـە كۇرەسكەرلـىك
بـەينـەمــەن جـاڭــا داۋىرگــە ۇلــەس
قـوســىپ،جـاڭــا سـاپـاردا ەكپـىندەي
ىلگەرىلەپ،جاڭا جاعداي اشىپ،ۇزدىك
ناتيجەلـەرمـەن پارتيـا قۇرىلعاندىعىنـىڭ
 100جىلدىعىن قۇتتىقتاۋ كەرەك.
شۋە بين مىناالردى اتاپ كورسەتتى:
سـايــاسي دەڭگــەيدى شـىن مـانـىندە
جوعـارىالتـىپ،پارتيـا تاريحـىن ۇيرەنۋ
تاربيەسىنـىڭ كەلەلـى ماڭـىزىن تـەرەڭ
ءتــۇســىنۋ كــەرەك .ايمـاقتـاعــى ءار
دارەجـەلــى پـارتكــوم مـەن ۇكـىمـەت
جانە قالىڭ پارتيالى كادرالر،اسىرەسە،
باسشـى كـادرالر يدەيـا مـەن ارەكەتتى
بـاس شۋجي شي جينپيڭنـىڭ ماڭـىزدى
ءسوزىنـىڭ رۋحىمەن باتىل،تاباندىلىقپەن
بـىرلـىككــە كـەلتـىرىپ،اۆتـونـوميـالـى
رايــوندىق پـارتكــومنــىڭ قـىزمــەت
تاالبىمـەن بىرلىككـە كەلتـىرىپ،بۇكىل
ايمـاقتــاعــى پـارتيـالــى كــادرالردىڭ
مـۇقيـاتتـىلــىقپــەن پـارتيــا تـاريحــىن
ۇيرەنۋىن،يدەيانـى ءتۇسـىنۋىن،ناقتـى
ءىس ىستـەۋىن،جـاڭـا جـاعداي اشۋىن
ىلگـەرىلــەتــىپ،كــۇشتــى ســايــاسي
جاۋاپكەرشىلىكپـەن جانـە بورىشتىلىقپەن
ۇيرەنۋ تاربيەسـى سىندى وسى كەلەلى
سايـاسي مىندەتتى ەگجەي -تەگجەيلى،
ناقتى،ويداعىداي يگەرۋ كەرەك.
شۋە بين مىناالردى باسا دارىپتەدى:

نىسـانـا -مىندەتتـى مىقتـاپ يگـەرىپ،
ۇيرەنۋ تـاربيـەســىنــىڭ ىشكـەرىلــەي
ورىستـەتــىلۋىن جـوعــارى سـاپـامــەن
ىلگەرىلـەتۋ كەرەك .تارباعاتايدىڭ ءىس
جۇزىندىگـىمـەن تـىعـىز ۇشتاستـىرىپ،
ۇيرەنۋ تاربيەسـىنـىڭ جـالپـى تـاالبـىن
دۇرىس يگـەرىپ،سايـاسي تۇجىرىمداۋ
قابىلەتـىن،ساياسي ءتۇسىنۋ قابىلەتىن،
سـايـاسي اتقـارۋ قابىلەتـىن ۇزدىكسـىز
جوعـارىالتـىپ،تۋراشـىلدىقتـى ساقتـاپ
جــاڭــالـــىق اشـــا ورايدى مــىقتـــى
يگـەرىپ،قايراتتانـا العـا ۇمتىلىپ جاڭا
جــاعداي اشۋ؛ۇيرەنۋ تـاربيـەسـىنــىڭ
نىسـانـا -مىندەتـىن دۇرىس يگـەرىپ،
تـاريحتــى ۇيرەنۋ ارقـىلــى قـاعيدانـى
تـۇسـىنۋگـە،تـاريحتـى ۇيرەنۋ ارقـىلـى
سـەنـىمدى ارتتىرۋعـا،تاريحتـى ۇيرەنۋ
ارقىلـى ءمـورالدى اسقاقتاتۋعا،تاريحتى
ۇيرەنۋ ارقىلى ۇمتىال ىستەۋگە تاباندى
بـولۋ؛ءتۇيـىندى ۇيرەنۋ مازمـۇندارىن
مىقتـاپ يگەرىپ،جۇڭگو كوممۋنيستىك
پارتياسىنـىڭ  100جـىلدىق كۇرەسىنىڭ
شۇعىاللى بارىسىن ەستە تەرەڭ،بەرىك
ســاقتــاپ،جــۇڭگــو كـوممۋنيستــىك
پـارتيـاسـىنـىڭ مـەملـەكـەت پـەن ۇلت
ءۇشـىن قوسقـان ۇلـى ۇلەسـىن جەتـە
تانىپ،جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسىنىڭ
قـاشــاندا حـالــىق ءۇشـىن ىستـەۋدەن
اينـىمـايتـىن اۋەلگـى ماقساتـىن،باستـى
مـاقسـاتـىن تـەرەڭ ۇعـىنـىپ،جۇڭگـو
كوممۋنيستىك پارتياسىنىڭ ماركسيزمدى

جـۇڭگـوشـاالندىرۋدا قـالـىپتـاستـىرعـان
كـەلـەلـى نـازاريـالـىق جەتىستـىكتـەرىن
جۇيەلـى يگەرىپ،جۇڭگو كوممۋنيستىك
پـارتيـاسـىنــىڭ ۇزاق ۋاقـىت كـۇرەس
جـۇرگـىزۋ بـارىسـىندا سومداعـان ۇلـى
رۋحـىن ۇيرەنىپ،جالعاستىرىپ،جۇڭگو
كـوممۋنيستــەرىنــىڭ تـوڭكـەرىستــى،
قـۇرىلـىستــى،رەفـورمـانــى تـابـىستـى
ىلگــەرىلــەتۋ بـارىسـىنداعــى قــۇندى
تـاجـىريبـەلــەرىن تــەرەڭ ءتـۇسـىنۋ؛
قىزمەتتى ەگجەي -تەگجەيلى ورناالستىرىپ،
ارناۋلـى تاقىرىپتـا ۇيرەنۋ ورىستەتىپ،
سـايـاسي جەتەكشىلـىكتـى كۇشەيتـىپ،
ارنـاۋلـى تاربيەلـەۋدى ۇيىمداستـىرىپ،
»بۇقـارا ءۇشـىن ناقتى ءىس ىستەيمىن«
امالياتتـىق قيمىلـىن ورىستەتىپ،ارناۋلى
تاقىرىپتـىق ۇيـىمدىق تۇرمـىس جيىنىن
اشـىپ،كوزدەگـەن ونىمدىلىككـە قـول
جـەتكـىزۋگـە شىنـايـى كـەپـىلدىك ەتۋ
كەرەك.
شۋە بين مـىنـاالردى تـاالپ ەتتـى:
ۇيـىمدىق باسشىلىقتى كۇشەيتىپ،پارتيا
تـاريحـىن ۇيرەنۋ تاربيەسـىنـەن ناقتـى
ونىمدىلىككـە قـول جەتكىزۋگـە شىنايى
كـەپــىلدىك ەتۋ كــەرەك .بـاسشـىلـىق
جاۋاپكـەرشـىلـىكتـى تيـانـاقتـاندىرىپ،
جوعـارى تومەنگـە ۇلگى كورسەتۋ،ءار
دارەجەلـى پارتكومدار )پارتيا باسشىلىق
گرۋپپـاالرى( تۇلعالىق جاۋاپكەرشىلىكتى
قـاتـايتۋ،ناقتـىالندىرۋ،پارتكـومداردىڭ
)پارتيـا باسشىلىق گرۋپپاالرى( نەگىزگى

جــــاۋاپتــــى جـــولداستــــارى ءوزى
جـوسپــارالپ،ءوزى زەرتتــەپ،ءوزى
ىلگـەرىلـەتۋ،ايماقتـىڭ پارتيـا تاريحـىن
ۇيرەنۋ تاربيەسـى باسشىلـىق گرۋپپاسى
جالپـى تۇلعالـىق جاقتـان جوسپـارالۋ،
باستامـاشـىلدىق ەتـىپ جالپـى جاقتـان
يگەرۋ،سايكەستىرۋ،جەتەكشىلىك ەتۋ،
ۇيـىمداستـىرىپ اتقـارۋ رولـىن تـولـىق
سـاۋلـەلــەندىرۋ،ءارقـايسـى قـاتـىستـى
فۋنكتسيالىق تاراۋالر مەن ورىندار ءوز
قىزمەتىن اتقارىپ،ءوز جاۋاپكەرشىلىگىن
ادا ەتــىپ،تـىعـىز سـايكـەسـىپ،ءبـىر
تـۇلعــادا ىلگـەرىلـەتــىپ،قـىزمـەتتـىڭ
بـىرىككــەن كـۇشــىن شــىن مـانـىندە
قالىپتاستىرۋ؛تۇرلەر بويىنشا ىلگەرىلەتۋگە
ءمــان بــەرىپ،قۋزاۋ،جـەتـەكشـىلـىك
ەتۋدى ويداعـىداي ىستـەپ،قىسـىمدى
ۇزدىكســىز جـەتكــىزىپ،قـىزمـەتتـىڭ
تيـانـاقتــانۋىن ىلگـەرىلـەتــىپ،ۇيرەنۋ
ساپـاسـىنـا شـىنـايـى كـەپـىلدىك ەتۋ؛
دۇرىس بـاعداردى يگـەرىپ،ۇگـىتتـى،
جــەتــەكتـــەۋدى كــۇشــەيتـــىپ،
مــاركسيزمدىك تـاريح كـوزقـاراسـىنـا
تـابـاندى بـولـىپ،نـەگـىزگـى اقپـارات
قـۇرالدارى مەن جاڭا اقپارات قۇرالدارىنىڭ
رولـىن تولـىق ساۋلەلـەندىرىپ،پارتيـا
تاريحـىن ۇيرەنۋ تاربيەسىنە تاماشا راي
قالىپتاستىرۋ؛ءبىر تۇتاس جوسپارالۋعا،
تـەڭ ءمـان بەرۋگـە تابـاندى بولىپ،
ەكـى جاقتـى بـىردەي مىقتى يگەرىپ،
ەكـــەۋىن بـــىردەي جــەبـــەپ،ءىس

تـىندىرىپ،ناتيجـە شىعاراتـىن قايرات-
جىگـەردى بارىنشـا تاسقىنداتىپ»،ءۇش
جاڭا« تاالبىن شىنايى دايەكتىلەندىرىپ،
ورنىقتىلىقتـى قورعاۋ سىندى ارقاۋدى،
ىندەتتـەن ساقتـانۋ -تىزگـىندەۋ سىندى
ارقــاۋدى،ءوندىرىس حـاۋىپسـىزدىگـى
سـىندى ارقـاۋدى ءارقـاشـان شيراتـىپ
ۇستــاپ،جـاڭــا دامۋ ۇستـانـىمــىن
دايەكتىلـەندىرۋگـە تـابـاندى بـولـىپ،
ەكونوميكانـىڭ جوعـارى ساپالى دامۋىن
ۇزدىكســىز ىلگـەرىلـەتـىپ،ءتـۇيـىندى
قـىزمـەتتـەردىڭ ەگجـەي -تەگجـەيلـى،
نـاقتــى تيـانـاقتـانۋىنــا،ۇيرەنۋ مــەن
قىزمەتتىڭ ەكەۋىن دە اقساتپاۋ،ەكەۋىن
دە جەبـەۋدەي تاماشـا ناتيجەنـى قولعا
كـەلتـىرۋگـە شـىنـايـى كـەپـىلدىك ەتۋ
كەرەك.
ءماجىلـىس بەينـە ەكران ءماجىلىسـى
فورماسىندا اشىلدى،ايماقتىق پارتكومنىڭ
ورىنبـاســار شۋجيــى ۋاڭ گۋاڭچيــاڭ
ءماجىلىستى باسقاردى.
الميرا ءۋالقـان،سالتانـات عينايـات،
ۋاڭ گۋاڭچيـــــاڭ،جۋ گــــاڭ،ايدىن
تـولـەۋقــان،شۋە گـۇيچيـاڭ،يـاڭ ليۋ
قاتـارلـى ايماقتاعـى ءتـورت باسشىلـىق
القـانـىڭ بـاسشـىالرى،ايمـاقتـىق ورتـا
دارەجەلى حالىق سوتى مەكەمەسى مەن
بولىمشـە پروكۋراتۋرانـىڭ باسشىالرى،
ايمـاققــا تـوتــە قـاراستـى ورىنداردىڭ
نەگىزگى جاۋاپتى جولداستارى ايماقتىڭ
ءماجىلـىس زالىندا ماجىلىسكە قاتىناستى.

ماڭىزدى حابار

مەملەكەتتە ءبىر تۇتاس قولدانىالتىن ءتىل -جازۋدى ۇيرەنۋ ارناۋلى ايدارى
国家通用语言文字学习专栏
dà huì

kāi

xià wǔ zài cūn wěi huì

le

yì

jiā zhù

dà

。 大 家 注 意 了，下 午 在 村 委 会 开 大 会

huì

dà

xià wǔ kāi

cūn mín

tǐ
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□ پومپەونىڭ شينجياڭعا ساياتىن جۇڭگوعا قارسى سوزدەرىنە باتىل قارسى تۇرامىز

شينجياڭ مۋزيكانتتار قوعامى

پومپەو،بىرەۋگە ور قازساڭ ءوزىڭ تۇسەسىڭ
جۋىقتـا امەريكـانـىڭ بـۇرىنعـى مەملـەكـەت
ىستـەرى حاتشىسـى پومپـەو شينجياڭعا ساياتىن
ساندىراعـىن جاريـاالپ،جۇڭگونـىڭ شينجياڭدى
جونگە سالۋ ساياساتىنا ورشەلەنە جاال جاۋىپ،
شينجيـاڭعـا ەسەرسوقتـىقپـەن سوقتىعـىپ،كۇيـە
جـاقتــى .بــۇل جـۇڭگـونــىڭ ىشكـى ىسـىنـە
دورەكىلىكپـەن كيلىككـەندىك،حالىقارالـىق زاڭ
مـەن حالىقارالـىق قاتىناستىڭ نەگىزگى ولشەمىنە
اۋىر قايشىلـىق جاساعـاندىق،بۇعـان شينجيـاڭ
مۋزيكانتتـار قوعامـى ايرىقشـا كەكتەنـەدى جانە
باتىل قارسى تۇرادى!
پـومپـەونــىڭ شينجيـاڭعـا كـۇيـە جـاعۋى،
سـوقتــىعۋى بـۇكــىلدەي قيسـىنسـىزدى ويدان
قيىستـىرىپ،تىرناق استىنان كىر ىزدەگەندىك،
ماقساتـى شينجياڭداعـى ۇلت قاتىناسىنـا ىرتكـى
سـالۋ،شينجيـاڭ حـالقـىنـا تـىنـىش تـىرشـىلـىك
كەشىرتپەۋ،نيەتى توتەنشە سۇمپايى.
شينجيـاڭ ماسەلەسـىندە ەڭ ءسـوز سويلـەۋ

ۇقـىعــى بــارالر __ ءبــىزدىڭ شينجيـاڭداعـى جۇزىندىگىنە ساي كەلىپ،ءار ۇلت بۇقاراسىنىڭ ايانبـاي كۇرەسكەن،باقىتتى تۇرمىس كەشىرگەنىن قورعاۋعـا،باقىتتى،مەيماناسى تاسىعان تۇرمىسقا
ءار ۇلت حـالقــى .وتكــەن ءبــىر مـەزگــىلدە ءومـىر ءسـۇرۋ ۇقىعـى مـەن دامۋ ۇقىعـىن ەڭ بـەينـەلـەگـەن رەال مـازمـۇنداعـى ءبـىر تـوپ دەگەن ارمانىن ارقاۋ ەتتى،اسىرەسە،شينجياڭ ـ
مۋزيكـالـىق شىعـارمـاالردى جاراتتـىق،جـاندى نـىڭ ۇلتتـارى ىنتىماقتـى،قوعامـى جاراسـىمدى
شينجيـاڭ »ءۇش ءتۇرلى كۇشتىڭ« قات -قابات جوعارى شەكتە قامتاماسىز ەتتى.
ىقپـالـىنـا بـارىنشـا ۇشـىراپ،زورلـىقتـى كـۇش
ءدال پارتيـانـىڭ پـارمـەندى باسشىلىعـىندا ،دالـەل -ىسپاتتـار ارقىلـى پومپەونـىڭ وسـەك -گۇلدەنگـەن،ورنىقتـى بولعـان ناقتـى جاعدايىن
الڭكـەستــىك دەلـوالرى تـوالسسـىز تۋىلـىپ ،شينجيــاڭدا سـوڭعــى جــىلدارى ەكـونـوميكــا اياڭىنـا،ساندىراعىنـا پارمـەندى قايتارما سوققى ەستەلىككە الدى.
ءىستـىڭ دۇرىسـى دا،بۇرىسـى دا بوالدى،
شينجياڭداعـى ءار ۇلت حالقىنـىڭ ءومىرى مەن ۇزدىكسـىز دامـىپ،قوعـام جاراسىمدى،ورنىقتى بـەرەمــىز» .قـىستـاقتـا تـۇرۋ«»،جـاڭـا ءداۋىر
مـال -مـۇلـىك حاۋىپسـىزدىگـى توتەنشـە اۋىر
بولـىپ،حالـىق تۇرمىسـى ءۇرتىس جاقسارىپ ،كوكتەمىمـەن قاۋىشۋ«»،تيانشان االبى ءبىزدىڭ ادىلـەت جـۇرت جۇرەگىندە .پالە جابۋ شينج ـ
قاتەرگـە ۇشىرادى .الڭكەستىكتىڭ،ۇشقارىلىقتىڭ
مـادەنيــەت گـۇلدەنــىپ،دامـىپ،ءدىن تـاتۋ ،ورتـاق مەكەنىمـىز«»،وردەن«»،ءار ۇلت حالقى يـاڭداعـى ءار ۇلت حالقـىنـىڭ ىنتىماقتـاسـىپ،
رەال حــاۋىپ -قـاتـەرىنـە ءدوپ كـەلگـەندە،
ۇيلـەسـىمدى بـولـىپ،حالـىق تىنـىش ءومـىر ،ەتـەنـە بـولعـان سـايـىن شينجيـاڭ ءتـىپتـى دە ەكپـىندەي ىلگەرىلەگـەن ايـاق الىسـىن بوگـەي
شينجيـاڭ زاڭ بويىنشـا الڭكەستىككـە قارسـى
شـات -شادىمـان تىرشىلـىك كەشىرىپ،ءار ۇلت كوركـەم بـوالدى« سياقتـى پارتيانى جىرالعان ،المـايدى،وتىرىك -وسەك ەڭبەكشىل،پاراساتتى
تۇرۋ،ۇشقارىلىقتى االستاۋ كۇرەسىن ورىستەتىپ،
حالقـى تىعـىز ىنتىماقتاستـى،شينجياڭ تاريحتاعى وتـاندى جىرالعان،حالىقتى جىرالعان،قاھارمانداردى شينجيـاڭ حالقىن الداي المايدى،داتتاۋ شينج ـ
شينجياڭنىڭ حاۋىپسىزدىگىن،ورنىقتىلىعىن ءونىمدى
قـامتـامـاســىز ەتتــى،شينجيـاڭداعــى ءار ۇلت ەڭ تامـاشـا دامۋ مەزگـىلـىندە تـۇر .شينجيـاڭ جـىرالعـان ءبـىر تـوپ مۋزيكالـىق شىعارمـاالر ياڭنىڭ ءار ساال ىستەرىنىڭ دامۋىن،العا باسۋىن
بـۇقـاراسـىنــىڭ ءومـىرىنـىڭ حـاۋىپسـىزدىگـىن مۋزيكـانتتــار قـوعـامـىنداعـى ءار ۇلت مۋزيكـا تيـانشـان االبـىندا كـەڭـىنـەن تـارالدى .تـايـاۋ تـەرىستـەي المـايدى .پومپـەو كۇيىنـە قارامـاي
قامتـامـاسـىز ەتتـى .وتكـەن  4جـىلدان استـام قىزمەتكەرلـەرى ءوز باسىمـىزدان كەشىرگەندەي جـىلدارداعـى ءتۇرلـى مۋزيكالـىق شىعارماالرعـا كۇپىنـىپ،ءالىن بىلمەي الەك بولىپ،ەڭ اقىرىندا
ۋاقىتتـا شينجيـاڭدا زورلىقتـى كۇش الڭكەستىك العىستـى سەزىممـەن تۇرمىسقا تەرەڭ بويالپ ،شينجيـاڭدىق مۋزيكانتتـاردىڭ كوركەمونەرلـىك وزگەگە قازعان ورىنا ءوزى ءتۇسىپ،تاريحتىڭ
دەلـوسـى قـايتـا تۋىلمـادى .امـاليـات مـىنـانـى حالـىق اراسىنـا تامـىر تارتىپ،شينجياڭداعى ءار ارمانـى دا قامتـىلدى ءارى وسىنـاۋ مەكەندەگى ماسقارالىعىنا قاالدى!
»شينجياڭ گازەتىنەن«
دالــەلدەدى :بـۇل شـاراالر شينجيـاڭنـىڭ ءىس ۇلت حالقىنـىڭ ىنتىماقتـى،جاراسـىمدى بولىپ ،ءار ۇلت حـالقـىنـىڭ تـىنـىشتـىقتـى،تـاتۋلـىقتـى

پومپەونىڭ ءسوز -ارەكەتى ادامگەرشىلىككە جات
قۇلجا اۋداندىق حالىق قۇرىلتايى تۇراقتى كوميتەتىنىڭ مەڭگەرۋشىسى ابدۇساالم جيلىل
تايـاۋدا پومپـەو شينجياڭعـا ساياتـىن جالعان
ينفورماتسيـا تاراتـىپ،جۇڭگونىڭ وبرازىنا كۇيە
جاعىپ،شينجياڭنىڭ ورنىقتى دامۋىنا كەدەرگى ـ
لـىك جاساۋعـا سۇقتـاندى،بۇعان شينجياڭداعى
ءار ۇلت حـالقـى استـە جـول بەرمـەيدى،ءبـىز
بۇعان ءتىپتى دە باتىل قارسى تۇرامىز.
پومپـەو جۇڭگونىڭ شينجياڭدى جونگە سالۋ
ساياساتىنـا جـاال جـاۋىپ،شينجياڭنـىڭ ادامدىق
ۇقىعـىنـا سوقتىقتـى .امالياتتـا شينجياڭداعـى ءار
ۇلت بۇقاراسـىنـىڭ تۇرمـىسـى بـارعـان سايـىن

جاقسـارۋدا .حالىق قۇرىلتايى تۇراقتى كوميتە ـ
تـىمـىز حـالـىق تۇرمـىسـى قىزمـەتـى جونـىندە
تەكسـەرۋ -زەرتتـەۋ جۇرگىزۋگـە باستـان -اياق
تابـاندى بولىپ،ءار ۇلت بۇقاراسىنىڭ شەبەر ـ
لىككـە باۋلۋعـا قاتىنـاسۋ،زاۆودتـا جۇمىستانۋ،
جـاسـاالتـىن مامـىلـەدەن يگىلـىكتـەنۋ سيـاقتـى
جاعدايالرىن زاڭ بويىنشا ۇعىسىپ كەلدى .ءبىز
ءار ۇلت بۇقاراسـىنـىڭ ادامدىق ۇقىعىنـىڭ زاڭ
بويـىنشـا قورعاالتـىنـىن،ەڭبەگـىنـە قـاراي اقـى
االتـىنـىن،ءتـۇرلـى يگىلىكتـەرگـە زاڭ بويىنشـا

كەنەلەتـىندىگـىن،ءار ۇلت بۇقاراسـىنـىڭ بـاقـىت
كـورسـەتكـىشـىنـىڭ ۇزدىكسـىز جـوعـارىالعـانـىن
كورىپ وتىرمىز.
پـومپـەو جۇڭگـونـىڭ شينجيـاڭدى جونگـە
سـالۋ ساياساتـىنـا جـاال جـاۋىپ،شينجياڭنـىڭ
جـاراسـىمدىلـىعـىن،ورنـىقتـىلـىعـىن بـۇلدىرۋگـە
ۇرىندى .حالـىق قۇرىلتايى تۇراقتى كوميتەتىمىز
ءار جىلى ەمدەۋ -دەنساۋلىق ساقتاۋ،قوعامدىق
قامتامـاسـىزداندىرۋ سيـاقتـى قىزمەتتـەرگـە زاڭ
بويىنشا تەكسەرۋ جۇرگىزىپ،ءار ۇلت بۇقارا ـ

سىنىڭ ءدىني سەنىم،قوعامدىق قامتاماسىزدان ـ
دىرۋ،ساالماتتىقتـى تەكسـەرۋ سياقتى ساياسات ـ
تـاردان يگىلىكتەنۋ جاعدايىن ۇعىسىپ،ءار ۇلت
بۇقاراسىنـىڭ ءدىني سەنىم ەركىندىگى ۇقىعىنىڭ
تولـىق قۇرمەتتەلگەندىگـىن جانـە قورعالعاندى ـ
عـىن،قوعـامدىق قامتاماسـىزداندىرۋ جۇيەسىنىڭ
كۇننـەن -كۇنگـە اقاۋسىزدانىپ،جالپى حالىقتىڭ
ساالماتتىقتى تەكسەرۋگە بەلسەنە ات سالىسقان ـ
دىعـىن،از ۇلتتـاردىڭ تاڭداۋلـى مادەنيەتىنـىڭ
تـولــىق قـۇرمـەتتـەلگـەندىگــىن جـانـە وعـان

مۇراگەرلىك ەتىلگەندىگىن كورىپ وتىرمىز.
پـومپـەو جۇڭگـونـىڭ دامۋىن قـاالمـايدى،
شينجيـاڭ حالقىنـىڭ باقىتتى تۇرمىس كەشىرۋىن
كورگىسى كەلمەيدى .پومپەونىڭ ءسوز -ارەكەتى
ادامگەرشـىلـىككـە جـات،جەڭىلـىسپـەن تىنـارى
ءسوزسـىز .پومپـەو ەندى مۇنداي كورگەنسىزدىك
ويىنـىن دوعارسـىن،ونىڭ شوشاڭداعان سيىقسىز
كـەسپـىرىنـىڭ تـاريحتـىڭ نـامـىس دىڭگەگـىنـە
شەگەلەنەتىندىگى ءسوزسىز.
»شينجياڭ گازەتىنەن«

تاريحي شارىقتاۋ،جاڭا كۇرەس باستاماسى
)باسى  - 1بەتتە(
»كـەدەيلـەردى سۇيەمـەلدەۋ قاشـاندا مەنـىڭ
قىزمەتىمنـىڭ ماڭـىزدى مازمۇنـى،مـەن بۇعـان
ەڭ كـوپ زەيـىن -زەردەمدى جـۇمسـايمـىن«،
»كـەدەيلـىكتــەن ارىلتۋدان قـامـال الۋ مـەنـىڭ
ەسىمنـەن شىقپايتـىن ەڭ كەلەلى ءىس«»،مەنىڭ
ەسىمنـەن شىقپايتىنـى تاعـى دا قيىنشىلىعـى بـار
بۇقـارا« ...بـاس شۋجي شي جينپيڭنـىڭ تەرەڭ
سۇيىسپـەنشـىلـىككـە تـولـى سـوزدەرى حـالـىق
كوسـەمـىنـىڭ حـالـىققـا دەگـەن شـىن ىقىالسـىن
بـەينـەلــەپ 100،جــىلدىق ءىرى پـارتيـانـىڭ
بورىشى مەن جاۋاپكەرشىلىگىن ايگىلەدى!
مـاقـاالدا بـىالي دەپ اتـاپ كـورسـەتـىلدى:
كەدەيلـىكتـەن ارىلتۋدان قامـال الۋدىڭ كەلەلـى
جـەڭـىسـى ءبـىرىنشـى  100جـىلدىق كـۇرەس
نىسـانـاسـىن جـۇزەگـە اسـىرۋعـا بـەرىك نەگـىز
قـاالپ،حالـىق بۇقاراسىنـىڭ تابـىس سەزىمىن،

باقـىت سەزىمىن،حاۋىپسىزدىك سەزىمىن بارىنشا
كۇشەيتـىپ،كەدەي وڭىرلەردىڭ بەت -بەينەسىن
تۇبـەگـەيلـى وزگـەرتـىپ،ءوندىرىس،تـۇرمـىس
شارت -جاعدايىن جاقسارتىپ،بۇقارانىڭ تۇرمىس
ساپاسـىن جوعارىالتتـى»،ەكـىدەن تارىقتىرمـاۋ،
ءۇشتـى قامتامـاسـىز ەتۋدى« جاپپـاي جۇزەگـە
اسىردى.
كـەدەيلـىكتـەن ارىلتـىپ،كەدەيلـىك قالپاعـىن
الۋ سوڭعـى كومبە ەمەس،قايتا جاڭا تۇرمىس ـ
تـىڭ،جاڭـا كۇرەستـىڭ باستاماسى» .ءبىز العان
بەتىمـىزدەن قايتپاي،تىڭعىلىقتى تۇردە قايراتتانا
ىستــەپ،اۋىل  -قـىستـاقتــى گــۇلدەندىرۋدىڭ
كـوركـەم كارتينـاسـىن قۇلشـىنـا سالـىپ،بىرگـە
بـايۋ نىساناسـىنـا قـاراي نـىق قاداممـەن العـا
ىلگەرىلەۋىمىز كەرەك«.
ماقـاالدا بـىالي دەلـىندى» :ءبـىر كـۇندەرى
جـەلپـىنتـىپ سـامـال ەسسـە،سامـۇرىق سامعـار

ءزاۋلــىم -زەڭگــىر كـوككــە« .بيـىل جـۇڭگـو
كوممۋنيستىك پارتياسىنىڭ  100جىلدىق مەرەي
تويى 100 .جىلدان بەرى جۇڭگو كوممۋنيستىك
پارتيـاسـى جۇڭگـو حالقـىن باقىتقـا كەنـەلتۋدى
كوزدەگـەن اۋەلگـى ماقساتتان،جۇڭحۋا ۇلتىنىڭ
گـۇلدەنۋىن كـوزدەگـەن بـورىشتـان جـازبـاي،
قيـىندىقتـان،قاتـەردەن،بوگەتتـەن تايسالمـاي،
قـان توگـىپ قۇربان بولۋدان قورىقپاي،بۇكىل
ەلدەگـى ءار ۇلت حـالقـىن ىنتىماقتـاستـىرىپ،
باستـاپ،قيـان -كەسكـى شايقـاس جۇرگىزىپ،
كۇشـەيۋ جولـىندا جىگـەر كورسەتـىپ،رەفورمـا
جـاسـاپ،ەسـىك اشـىپ،جـۇڭحۋا ۇلتـى ەڭسـە
كـوتـەرۋدەن،بـايۋدان قۇدىرەتتەنۋگـە دەيىنگـى
ۇلى شارىقتاۋدى قارسى الدى.
ماقاالدا بىالي دەپ اتاپ كورسەتىلدى100 :
جـىلدىق ايبىنـى اسقاق ساپاردا اۋەلگى ماقسات
 100جـىل بويـى شىڭدالىپ بەكەمدەلە ءتۇستى.

»قـوس  100جىلدىقتـىڭ« تـاريحي توعىسىندا،
جاپپاي سوتسياليستىك وسىزاماندانعان مەملەكەت
قـۇرۋدىڭ جاڭـا ساپـارى باستالدى .ءدال وسى
ساتتـە،ءبىز باس شۋجي شي جينپيڭنىڭ شىنايى
تىلەگىن ەستە بەرىك ساقتايىق ___
»جـاپپــاي دوڭگـەلــەك داۋلـەتتــى قـوعــام
ورنـاتــىپ،ءبـىرىنشـى  100جـىلدىق كـۇرەس
نىساناسـىن جۇزەگە اسىرۋ جۇڭگو كوممۋنيستىك
پارتياسىنىڭ كۇرەس تاريحىندا،جاڭا جۇڭگونىڭ
دامۋ تـاريحـىندا،جـۇڭحۋا ۇلتىنـىڭ وركەنيـەت
تـاريحـىندا بەلـەستـىك ماڭـىز االدى .سونىمـەن
بىرگـە،ءبـىز،ءسوز جوق،مىنانى جىعا تانۋىمىز
كـەرەك :بـۇل تـەك ءبـىزدىڭ جۇڭحۋا ۇلتىنىڭ
ۇلـى گـۇلدەنۋىنـە قـاراي تاستاعـان شەشۋشـى
ءبىر قادامىمىز عانا،ءبىز استە داندايسىماۋىمىز،
توقمەيـىلسـىمـەۋىمـىز،العـا بـاسپـاي تـوقـىراپ
قالماۋىمـىز،ۇزدىكسـىز تـۇردە كىشـى پەيـىل،

بـايسـالدى بـولـىپ،داندايسۋدان،ۇشقاالقتىقتـان
ساقتـانۋىمـىز،ۇزدىكسـىز تـۇردە قاجىرلىلىقپـەن
كـۇرەس جۇرگىزىپ،قايتپاس قايسار جىگەرمەن
العـا ۇمتىلـىپ،ەكىنشـى  100جـىلدىق كۇرەس
نىساناسىن جۇزەگە اسىرۋ،جۇڭحۋا ۇلتىنىڭ ۇلى
گـۇلدەنۋىن جۇزەگـە اسـىرۋ ءۇشىن قايراتتانا،
ايـانبـاي شايقـاسـىپ،ادامزاتتـىڭ بەيبىتشىلىگـى
مــەن دامۋى ســىندى اسقــاق ىستـەر ءۇشـىن
ۇزدىكسـىز تىڭ،اناعۇرلىم زور ۇلەس قوسۋىمىز
كەرەك!«
قيـىر جـورىق جولـىندا تـەك عانـا كـۇرەس
جاسـاۋ ءتيـىس .ءبـىز كـۇرەس ارقىلـى قيـىن-
قـىستــاۋ جــاعدايدى جـەڭــىپ،تـاالي -تـاالي
اسۋالردان استــىق .ءبــىز ۇزدىكسـىز كـۇرەس
جـاسـاپ،ەرلـىكپـەن العـا ۇمتىلـىپ،اناعۇرلـىم
شۇعىاللى جەتىستىكتەر جاراتۋىمىز كەرەك!
»شينجياڭ گازەتىنەن«

)باسى  - 1بەتتە(
چـىن چۋانگـو بـىالي دەپ باسـا دارىپتەدى:
ءار دارەجەلـى پارتيـا ۇيـىمدارى پارتيا ورتالىق
كوميتەتىنـىڭ پارتيـا تاريحـىن ۇيرەنۋ تاربيەسى
جونـىندەگـى شـەشـىمدەرىن،ورنـاالستـىرۋالرىن
كۇشتـى جاۋاپكەرشىلـىك سەزىممەن،بورىشتىلىق
سەزىممـەن جانـە كوكـەي تەستىلـىك سەزىممەن
تىڭعىلىقتى،ناقتى تياناقتاندىرۋ كەرەك .باسشى ـ
لـىق جاۋاپكەرشىلىكتى تياناقتاندىرۋ كەرەك،ءار
دارەجـەلــى پـارتكــومدار )پـارتيـا بـاسشـىلـىق
گرۋپپاالرى( تۇلعالىق جاۋاپكەرشىلىكتى قاتايتۋ،
ناقتـىالۋ،نەگىزگـى جاۋاپتى جولداستار وزدەرى
جوسپارالۋ،وزدەرى زەرتتەۋ،وزدەرى ىلگەرى ـ
لـەتۋ كـەرەك؛ءار دارەجەلـى پارتيـا تاريحـىن
ۇيرەنۋ تاربيەسـى باسشىلىق گرۋپپاالرى باسشىلىق
ەتۋدى،جەتەكشىلـىك ەتۋدى كۇشـەيتۋ،قاتىستى
فۋنكتسيـالــىق تــاراۋالر مــەن ورىندار تـىعـىز
سايكەسۋ،ءبىر تۇلعادا ىلگەرىلەتۋ كەرەك؛پارتيالى
كـادرالر بـار ىنتـا -پەيىلىمـەن ات سالىسـىپ،

ۇيرەنۋ بارىسـىندا وي جۇگىرتۋ،ۇيرەنۋ بارىسىندا
ءتـۇسـىنۋ،ۇيرەنۋ بـارىسـىندا نـاتيجـەگـە قـول
جەتكىزۋ كەرەك .قۋزاۋدى،جەتەكشىلىك ەتۋدى
ناقتـى يگـەرىپ،قاتـاڭ،شىنايى بولۋعا تاباندى
بـولـىپ،ماسەلـەلـەردى دەر كـەزىندە بايقـاپ،
شـەشـىپ،قـىسـىمدى ۇزدىكسـىز جـەتكـىزىپ،
قىزمەتتـەردىڭ تياناقتانۋىن ىلگەرىلەتىپ،ۇيرەنۋ
تاربيەسـىنـىڭ ساپاسىنـا شىنايـى كەپـىلدىك ەتۋ
قـاجـەت؛فورماشىلدىقتـى،تورەشىلدىكتـى باتـىل
جويـىپ،نەگىزگى ساتىنىڭ اۋىرتپالىعىن جەڭىل ـ
دەتۋگـە كوڭـىل ءبـولۋ كەرەك .تۇرلەر بويىنشا
ىلگەرىلەتۋگـە ءمـان بـەرىپ،تۇرلىشـە ساتـى-
دارەجەگـە،تۇرلىشە ساالعا،تۇرلىشە وبيەكتىلەرگە
باعىتتـاي وتىرىپ،عىلمي،ۇيلەسىمدى ورناالس ـ
تـىرىپ،مـىندەت -شـاراالرىن ايقـىنداۋ كـەرەك.
دۇرىس بــاعداردى يگــەرىپ،ءار ۇلت كـادر-
بـۇقـاراسـىن دۇرىس تـاريح كوزقـاراسـىن،ۇلت
كوزقاراسـىن،مەملەكـەت كوزقاراسـىن،مادەنيەت
كوزقاراسـىن ورناتۋعـا جەتەكتەۋ كەرەك .تاماشا

اۋقـىم قالىپتاستـىرۋ كـەرەك،نەگىزگـى اقپـارات
قـۇرالدارى مـەن جاڭـادان كوركەيگـەن اقپارات
قـۇرالدارىنــان ويداعـىداي پـايداالنـىپ،ۇيرەنۋ
تاربيەسىنـىڭ كەلەلـى ءمانى،نىسانا -مىندەتتەرى
جانـە نەگىزگـى تاالپتـارى سياقتىالردى كەڭىنەن
ۇگىتتـەپ،پارتيـا تاريحىن ۇيرەنۋ ءۇشىن تاماشا
اۋقــىم قـالـىپتـاستـىرۋ كـەرەك .ءبـىر تـۇتـاس
جـوسپـارالۋعـا،تـەڭ ءمـان بـەرۋگـە تـابـاندى
بـولـىپ،قـوعـام ورنـىقتـىلـىعـى مـەن بـايـاندى
تىنـىشتـىق بـاس نىساناسـىن مىقتـاپ ۇستـاپ،
جاڭـا دامۋ كەزەڭـىن تيانـاق ەتـىپ،جاڭا دامۋ
ۇستانـىمـىن دايەكتـىلـەندىرىپ،جاڭـا دامۋ ارناسـىن
قالىپتاستـىرىپ،ىندەتتەن ساقتانۋ -تىزگىندەۋ مەن
ەكونوميكالـىق،قوعـامدىق دامۋدى ءبىر تۇتاس
جـوسپـارالپ،دامۋ مـەن حاۋىپسىزدىكتـى ءبـىر
تـۇتـاس جـوسپـارالپ،قـوعـام ورنىقتىلـىعـىن،
ىندەتتەن ساقتانۋ -تىزگىندەۋدى ۇدايىالندىرۋدى،
ءوندىرىس حاۋىپسـىزدىگـى قىزمـەتـىن شىنـايـى
ويداعـىداي يگـەرىپ،ەكونوميكانـىڭ جوعـارى

ساپـالـى دامۋىن ىلگەرىلـەتـىپ،جاڭـا داۋىردەگـى
جـۇڭگـوشــا سـوتسيـاليستـىك شينجيـاڭ قـۇرۋعـا
قۇلشىنۋ كەرەك.
شوكـىرات زاكـىر ءماجىلىستى باسقارعاندا بىالي
دەپ اتـاپ كورسـەتتـى :بـۇكـىل رايونداعـى ءار
دارەجەلـى پارتيـا ۇيـىمدارى مـەن قالىڭ پارتيالى
كـادرالر بـاس شۋجي شي جينپيڭنـىڭ مـاڭـىزدى
ءسوزىنىڭ رۋحىن باتىل دايەكتىلەندىرىپ،تياناق ـ
تاندىرىپ،يدەيالىق تانىم مەن ساياسي دەڭگەيدى
جوعارىالتـىپ،ءوز ءوڭىرىنىڭ،ءوز تاراۋىنىڭ،ءوز
ورنىنـىڭ ءىس جۇزىندىگىمەن بىرلەستىرىپ،پارتيا
تاريحـىن ۇيرەنۋ تاربيەسـىن ويداعىداي يگەرىپ،
پارتيـا تاريحـىن ۇيرەنەتـىن،يدەيانى تۇسىنەتىن،
ناقتى ءىس ىستەيتىن،جاڭا جاعداي اشاتىن تاماشا
اۋقـىمدى زور كـۇشپـەن قالىپتـاستـىرىپ،قـوعـام
ورنىقتىلىعـى مەن باياندى تىنىشتىق باس نىسانا ـ
سـىن مىقتاپ ۇستاپ،تىڭعىلىقتى قىزمەت ىستەپ،
قـايراتتـانـا ىسكـەرلـىك كـورسـەتـىپ،ۇيرەنۋدىڭ
نـاتيجـەسـىن ءىس تـىندىرىپ،نـاتيجـە شىعاراتـىن

رۋح -جىگەرگـە شـىن مانـىندە اينالدىرىپ،ءتۇرلى
ىستەردە ۇزدىكسىز جاڭا جاعداي اشۋ كەرەك.
ءماجـىلـىس تـەلـەۆيزور -تەلـەفـون ءماجىلىسـى
فورماسـىندا اشىلدى .اۆتونوميالى رايوندىق حالىق
قۇرىلتايـىنـىڭ،ۇكىمـەتتـىڭ،سـايـاسي كەڭەستـىڭ
باسشىلـىق القـا مۇشەلـەرى،اۆتونوميالى رايوندىق
جوعارى حالىق سوتى مەكەمەسىندەگى،اۆتونوميالى
رايـوندىق حالـىق پروكۋراتۋراسىنداعـى نەگىزگـى
جاۋاپتـى جولداستـار،اۆتونوميالـى رايوننـىڭ پارتيا
تاريحـىن ۇيرەنۋ تاربيەسى باسشىلىق گرۋپپاسىنىڭ
مۇشـەلـەرى،رايـونعـا )ورتـالـىق( تـوتـە قاراستـى
ورىندارداعــى نـەگـىزگـى جـاۋاپتـى جـولداستـار؛
ايماقتـىق -وبلىستىق -قااللىق،اۋداندىق -قااللىق-
رايوندىق پارتكومداردىڭ،حالىق قۇرىلتايالرىنىڭ،
ۇكىمەتتـەردىڭ،سايـاسي كەڭەستـەردىڭ باسشىلىق
القــا مـۇشـەلـەرى،سـوت مـەكـەمـەلـەرىندەگـى،
پروكۋراتۋراالرداعـى نەگىزگى جاۋاپتى جولداستار،
ت .ب ماجىلىسكە قاتىناستى.
»شينجياڭ گازەتىنەن«

ديدار
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 - 2021جىلى  - 2ايدىڭ  - 26كۇنى جۇما

جۇڭحۋا ۇلتى ورتاق تۇلعا تانىمىن بەرىك ورناتايىق

بۇل بەتتىڭ رەداكتورى :جىگەر ومىربەك

□  - 2ايدىڭ  - 22كۇنى شاۋەشەك قااللىق  - 3باستاۋىش مەكتەپتىڭ قۇلجا الەۋمەتتىك اۋماعىندا تۇراتىن قىزمەت اترەتىنىڭ مۇشەلەرى،الەۋمەتتىك اۋماق قىزمەتكەرلەرى مەن تۇرعىندار وزدەرى
جاساعان تاڭيۋاندى كورسەتۋدە.

يۋانشياۋ مەرەكەسىن شات -شادىمان قارسى الدى

ەگىنشـىلـىك كـالـەندارى بويىنشـا  - 1ايدىڭ - 15
كۇنـى يۋانشيـاۋ مەرەكەسـى،بارلىق وتباسى ءبىر اراعا
باس قوسىپ مەرەكەنى شات -شادىمان توياليدى.
قوراپتى شام جاسادى،شام جۇمباق شەشتى،تاڭيۋان
جـەدى ...يۋانشيـاۋ مەرەكەسـىن قارسـى الىپ،جۇڭحۋا
ۇلتىنـىڭ تاڭداۋلـى ءداستۇرلى مادەنيەتىن زور كۇشپەن
اسقاقتاتۋ ءۇشىن،ايماعىمىزداعى ءارقايسى اۋدان،قاالالر
ءتۇرلـى فورماداعـى مادەنيەت قيمىلدارىن ورىستەتىپ،
بۇقاراعا وزگەشە مادەنيەت سالتاناتىن سيالدى.
سۋرەتــىن تـارتــىپ،حـابـارالعـان تـىلشـىلـەرىمـىز
ليۋ ۋي،داي جيـــاۋمـــەي،ۋاڭ زىلين،ۇســـىنـــىس
ەتـىلگـەن ءتـىلشـى يـاڭ حۋاگۋاڭ،ەرىكتـى تىلشىلـەر
ياڭ جۇنۋي،ۋي يانرۇڭ

□  - 2ايدىڭ  - 23كۇنـى سـاۋان اۋداندىق تۇرعـىن ءۇي جانـە قـاال -اۋىل قۇرىلىسـى
مەكەمەسىنـىڭ داچۋان اۋىلـى جـۇڭچۋان قىستاعىندا تۇراتىن قىزمەت اترەتى مەن قىستاق
كـوميتـەتـى قىستـاقتـاعـى وقۋشـىالردى ۇيـىمداستـىرىپ،قـوراپتـى شـام جاسـاپ،يۋانشيـاۋ
مەرەكەسىن شات -شادىمان قارسى الدى.

□  - 2ايدىڭ  - 22كۇنـى شاۋەشـەك قااللـىق حالـىق شيپاحاناسىنىڭ ابدىرا اۋىلى ورتا
ابدىرا سولتۇستـىك قىستاعـىندا تۇراتـىن قىزمەت اترەتى قىستاق تۇرعىندارىن ۇيىمداستىرىپ،
»قوراپتـى شـام جاسـاپ،يۋانشيـاۋ مەرەكەسـىن شـات -شادىمـان قارسـى االيىق« اتىنداعى
قولونەر بۇيىمدارىن جاساۋ قيمىلىن ورىستەتتى.

□  - 2ايدىڭ  - 19كۇنـى شاعانتوعاي اۋداندىق  - 2ورتا مەكتەپتىڭ قارابۋرا قاالشىعى
مادەنيـەت كوشەسى الەۋمەتتىك اۋماعىندا تۇراتىن قىزمەت اترەتىندەگىلەر جالعىز تۇراتىن
قارتتارمـەن بىرگـە قوراپتـى شـام جاساپ،تاڭيۋان جەپ،يۋانشياۋ مەرەكەسىن بىرلىكتە
قارسى الدى.

وركەنيەتتى دارىپتەپ،جاڭا سالت ورناتىپ،جاراسىمدىلىقتى جەبەيىك
جاسىل دامۋ مەن ورتانى قورعاۋعا ءمان بەرگەندە،دەنساۋلىعىمىز ءتىپتى دەدە اقاۋسىز،قاالمىز ءتىپتى دەدە وركەنيەتتى،قوعامىمىز ءتىپتى دەدە جاراسىمدى بوالدى
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