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ڭۇحنىۋيل،يچيەپڭاجزىمىرەلىشلىت

ەتكەزەك ڭىدزىمىعامياـــ ىگمەتكوكــــ ـــ

سىگە ترىۋاقــىسىرىدنوءــ ىدلاتسابــ .ــ

كىدمىسو نىتياعروقـ زىسشىقشۇـ راتقاشۇـ ـ

سىگە،پىلىرەتوكـاعناپسا نىسىرادءــ ـلوـ

پەدمەش رەج؛اسشاشـ ـرۇتىرىءەدنىتەبـ

لاسرەۆينۋـىتتاپ رەجـ ۋترىجـ ۋەتسىگەت-ـ ـ

ـسۇنرادعابىتتنەگەلەتنيGPS،ىسانيشام

ـراشلىۋاىلەدرەز«ىتقايساكليەسنىتياق

قىلىشاۋ ىرالانيشامــ سىگە»ــ نىسىمۇجـ ـ

زىسۋالڭاس لىۋازىمىعاميالۇب.ىدرىتسالۇـ

ـمەلوك،ۋلەدمەنۇىلرىعوشڭىنىعىلىشاۋراش

ۋنادنامازىسو،ۋنەد نەنىگىدنەكتوەنىرىۋادـ

قىلىشاۋراشلىۋاىلەدرەز«.ىدەرەبكەرەد

ىرالانيشام ڭىن»ــ نەنىڭەكـ ـانىۋلىنادلوقــ

،ياس »نىتەرۇجىزوء«،»نىتەكرۇبىزوء«ـ

قىلىشاۋراشلىۋا ىرالانيشامــ زىمىعامياــ ــ

ىگمەتكوك سىگەــ ڭىنىسىرىدنوءـ كەرىت«ـ ـ

.ىداتسابالانيا»ەنىشۇك

زىسشىقشۇ راتقاشۇـــ قىلوتـــ ىتتاموتۆاــ ـــ
ىدەتسىسىمۇج

كەشەۋاشـىنۇك-8ڭىديا-4 ـىسالاقـ

رۇعادـىلىشا قىتتلۇـ زىعلاجـىققاياـىلىۋاـ

شاعا ڭىنىعاتسىقـ ىعاتساج41ــ ـىنىعرۇتــ

ڭايچنيج زىتاـ ادنىسابـ لوقـ نانىنوفەلەتـ ـ

تاقارىبياج ىنو.ىدرىتوپىروكمليفـەلەتـ

زىتا ادنىسابـ تازانادۋالىقپاشىلرەب-ىلراـ

نەكتە »قاشۇزىسشىقشۇنىتەكرۇبىزوء«ـ

ادنىزىتاياديبء شىگرىدنەتكەروقــ ىرادءـــ

پىشاش نەمىباپساۋرەگڭەمكەتلو،رۇجءـ

.ىدەرەگڭەمناتسىلا

ڭايچنيج رىتلىب«:ـ ـىگەدرەجۋم2000ـ

نەككە ـكەەگرەجۋم1000نەممىياديبءـ

ەكترەدلەگۇتمىزىبراقىتكىۋەدلىكەشنەك

مىراتسود،ادناعرىتوپىتاقمىساب.ـىتقىدلاش

ـاتىتقاشۇزىسشىقشۇنىتياعروقكىدمىسو

ادنىعاۋ،ىدرىتسىن ،ناتقىدناعلىشاشىرادءـ

رىبء نويلليمـ نانناۋيـ ىدلاڭىننايزقىتراـ

ىدنىلا ـىسانيشامۋشاشىرادءىلرۇتسادء.ـ

نەم ەنىنۇكــ كىتسىگەۋم300ەد200ـــ ــ

ەگرەج لا،ىدالىشاشىرادءـــ كىدمىسوــ ـ

نىتياعروق زىسشىقشۇـ 700ەنىنۇكنەپقاشۇـ

ىدالوبـاعۋشاشىرادءـەگرەجۋم ڭىم11.ـ

كىتسىگەۋم ىدمىرەجـ پاتپابـ ـاعۋراقساب-ـ

رىزاق،نىمنىتەتەتسىماداـىتقاش10ـانىلىج ـ

،اشقا،تىقاۋ،ىدەسىتەجماداقا-شۇء ـــ

.ىدەد»ىدلەدمەنۇشۇككەبڭە

ڭايچنيج اداتپاــىعڭىدلاــ كىدمىسوــ ـ

ـاسنىۋەرىبناتقاشۇزىسشىقشۇنىتياعروق

پىت ىتپىلاـ ڭىنو.ــ ،اشنىۋتياـ ڭىم11ـ ۋمـ

كىتسىگە ـشۇنىتياعروقكىدمىسوەگرەجـ

زىسشىق راء،اسلوبنىتاشاشىرادءنەپقاشۇـ

تاجاراقناۋي8ـانىۋم رىبء،پىلاسمۇجــ ــ

80ەنىزوڭىنناقشاشىرادءتەررىبءادلىج

،نەكەىدەتەكتاجاراققىترانانناۋيڭىم

زىسشىقشۇلا قاشۇـ پىتاسـ ڭىم71اعۋلاـ

.نەكەناعاسمۇجاناعناۋي

كەشەۋاش قىلالاقـــ ڭۇرڭاشــ مىلىعـ -ــ

ـكەريدسابڭىنىگىتكىرەسىتكەشاكينحەت

ىروت ۋاشـ ڭايۋاگـ كىدمىسو«:ـ نىتياعروقـ

ـالىشاشسىگەتىرادءنەپقاشۇزىسشىقشۇ

الاش،ىد مىنو،ىديابنالاتياق،ىدياملوبـ ــ

ـلانىلوجنىتاشۇ.ىدالوبىراعوجىگىلىد

نەنىگىدزوىدلوبڭاسيوقپەشڭەتالانىد

ىعادنىدلاىرادار،ىدەرەبەزىگرۇجسىمۇج

رتەم15 مەلوكـ ـيابىنىگرەدەكىگەدنىشىـ

لانگيس،پاق ەرەبــ لىقاد.ىدالاـ ڭىلاقـ -ـ

،نىسلوباسالا-كىيب،ەدلا،نىسلوبكەريس

زىسشىقشۇ قاشۇـ -ەملاد،سىگەتـىنىرادءـ

.ىدەد»ىدالاەكرۇبلادء

ۋاش ڭايۋاگـ نىتياعروقكىدمىسو«:ىعاتـ

زىسشىقشۇ نەپقاشۇــــ نادۋشاشىرادءـــ ــ

مەج،ترىس ـىقۇتلىقاد،نىمىقۇتپوشء-ـ

نىم ىدالوبادـاعۋشاشـ لۇب.ـ شىگرىدنوـ ـ

ىتشۇك پىتەتازاــ تەمزىق،ناتساملاقـ ـــ

.ىدەد»ىداتالىراعوجەدنىگىلىدمىنو

قىتقاميا نىرالاكينحەتقىلىشاۋراشلىۋاـ

ۋرىتسالىپلاج كىدمىسوـىعىلاتروــ ۋاعروقـ ـ

ڭىنىتكنۋپ ناحـىعىتسابـ -2013«:ۋاتنۇشـ

قاشۇزىسشىقشۇنىتياعروقكىدمىسوـىلىج

اعزىمىعاميا نەننەگلىزىگنەـــ ىرەبــ ىرادءـ

ۋكرۇب پاساجـەبيرىجاتـانىساپاسـ .زىمەلەكـ

ۋشاشىرادءـەبيرىجات ـوتڭىنىگىلىدمىنوـ

ەشنەت ىلاپاس،لادء،ىسقاجــ نىگىدنەكەــ ـ

ـشۇنەمەجەمادزىمىعاميالىيب.ىدەدلەلاد

زىسشىق ناتقاشۇـ نەماماشـ ـادياپىس92ـ

زىسشىقشۇ،پىلىرەبـاعۋنال ىرادءنەپقاشۇـ

نىتالىشاش ىمەلوكرەجـــ ڭىم557ـــ ـاعۋمـ

.ىدەد»ىدەتەج

قىلىشاۋراشلىۋاـىلەدرەز« ىرالانيشامــ »ـ
»ڭىنىرالانيشامقىلىشاۋراشلىۋاـىلرۇتسادء«
ىتسابپەدنىترىبنىنرو

ناۋاس رىبءڭىنىعىشالاقسىقروقـىنادۋاـ

ـىرالانيشامقىلىشاۋراشلىۋاادنىزىتااتقام

نان نىتەتەسروكىگلۇىلەجەرادتەكەلمەمـ

ـۋاناۋاسناعلوبىۆيتارەپووككىتسەبلەس

ڭىنىناد ـانيشامقىلىشاۋراشلىۋايجڭۇحـ

نەمىرال كىتسەبلەسكىتپىساكۋەتوتەمزىقـ

ڭىنىۆيتارەپووك سابـ ىلوقوبناحـىساقلاـ

.ىدلانيااعنىياجوقسوب

ناح رادعابىتتنەگەلەتنيGPSلىيب«:وبـ

لىجشۇءامىناعنالادياپىناكليەسنىتياقسۇن

ىدلوب ىپلاجەدنەگرىڭىسمىقۇتىگمەتكوك.ـ

سىمۇج نانناعرىدنوقەگرەتۋيپموكنىسىرابـ

ىعاداكليەس،نىيەك ىلىقراكىرەسىدناساجـ

رادعاب ۋتەسروكـ ،پىسۇتءەكسىـىسەيۇجـ

نەگنەلىگلەب تىعابـ رىبءـاشنىيوبـ ـىتپىلاقـ

نەپقىدمادلىج سىمۇجـ ەزىگرۇجـ ،ىدەرەبـ

زىسرەفوش رىبءــ رتەموليكـ ەدنىشىـ ۋزۇتءـ ـ

ناتقىزىس ىرەشلومۋقتىۋاـ نەدرتەميتناس2ـ

ىدياپسا نەمىلىساتۋبەسمىقۇتىلرۇتسادء.ـ

مىقۇت،ادناعرىتسىلاس ،20%ىنىقراقۋبەسـ

ـىراعوج5%ىرەشلومۋلىنالادياپڭىدرەج

.ىدەد»ىديال

ڭىنىسىرىدنوءاتقامادنىنادۋاناۋاسلىيب

ۋنالانيشام ىرەشلومــ ،پىتەجـەك100%ـ ـ

پىعاب،ۋگە مىنوء،ۋاتپاب-ـ ساتۇتڭىدۋلاــ

ادنىسىراب ىتتنەگەلەتنيــ قىلىشاۋراشلىۋاــ ـ

.ىدراقتالورىگزىگەنىرالانيشام

ڭىدزىمىۆيتارەپووككىتسەبلەس«:وبناح

ىگرىزاق پىتاســ ناعلاــ قىلىشاۋراشلىۋاـ ـ

ڭىنىرالانيشام ىعىلرابــ لىۋاـىتتنەگەلەتنيــ

قىلىشاۋراش لۇب،ىرالانيشامــ ـىگەدرۇتـــ

رالانيشام ىلرۇتسادءــ قىلىشاۋراشلىۋاــ ـــ

ڭىنىرالانيشام نىنىروـ ،ىداسابپەدنىترىبـ

ـالانيشامقىلىشاۋراشلىۋاىتتاپرۇتىرىء

نىعاش،اترو،ىر ـىشاۋراشلىۋاىتتاپرۇتـ

قىل ىلەدرەز‹،ادۋسابنىنروڭىنىرالانيشامـ

ـاۋراشلىۋا›ىرالانيشامقىلىشاۋراشلىۋا

قىلىش انىمىعاڭىنىۋمادىراتقىدباج-انيشامـ

.ىدەد»ەدۋتەكىلىشكەتەج

اعۋسىعۇ زىمىعاميا،ادناعاراقــ لىۋاــــ

ڭىنىعىلىشاۋراش ۋنالانيشامــــ ىيەگڭەدــ ــ

ڭايجنيش .نەكەادراتاقىعڭىدلاـاشنىيوبـ

سىگەىتسابىعادزىمىعامياـىلىج-2018

ـيشامقىلىپلاجڭىنىسىرىدنوءىرادلىقاد

ۋنالان ىيەگڭەدــ ،پىتەجـەك99.5%ــ ــ

ساتۇت ڭىتتەكەلمەمــ نەنىيەگڭەدـ 32.5ـ

ساتۇت،زىياپ ڭىنڭايجنيشـــ نەنىيەگڭەدـ ـ

.ناعلوبىراعوجزىياپ14.86

قىتقاميا لام،نىگەـــ قىلىشاۋراشــ ـــ

نىرالانيشام ىگينحەتڭىنىعىلاتروۋراقسابـ

ڭاي ڭىفيۇحـ ـىلىشاۋراشلىۋاىلەدرەز«:ـ

ڭىنىع لىيب،ادنىۋاتسابـ زىمىعامياساتۇتـ

ڭىنىعىلىشاۋراشلىۋا ڭىنىبىساكراءــــ ــــ

ۋنالانيشام ،پالىراعوجىتقىنروىيەگڭەدـ

قىلىشاۋراشلىۋا ڭىنىرالانيشامــ ـىپلاجــ

روتام نويلليم2ــىتاۋقـــــ ڭىم460ــ ــ

ناتتلوۆوليك ىراعوجــ ۋلوبــ نىيەگڭەدـ ــ

ىعادزىمىعاميا،ىدياتقاس سىگەىگزىگەنــ

ـيشامقىلىپلاجڭىنىسىرىدنوءىرادلىقاد

ۋنالان ـراشلىۋا،ەك99.6%نىيەگڭەدـ

لام،قىلىشنامرو،قىلىشاۋ ،قىلىشاۋراشـ

قىلىشقىلاب ۋنالانيشامقىلىپلاجڭىنىبىساكـ

نىيەگڭەد شۇكـەگۋزىكتەجـەك80%ــ ـ

ىسو،پىلاس مىلىعـىعنامازـــ ـاكينحەت-ـ

ـىدنوءسىگەىگمەتكوكـىلەدرەز‹ـىلىقرا

.ىدەد»ىدالاس›نىسانيتراكڭىنىسىر

مەتكوك ناج،پىلەكـ ڭىنىسەمەكەمىياراۋاقىتقاميااتقىۋج.ىداساجلاپقىەنىسەنيەب-تەبڭىتقاتسىق،پىعىشەنىتەبرەجراتقىسقوقنەگلىموك،پىرەراق؛ىدنايوراۋناج-ـ
قىتقاميا ىدلىسانءـ رىيسـ قىلازاتنىرادنىعرۇتقاتسىق،نىيەكنانناقسادلىقانەمرالىعادنىساقلا»ىتەتيموكىكە«قاتسىقىتەرتاتەمزىقنىتارۇتادنىعاتسىقلاتنىيومـىسامرەفـ
ـىسابتو100نەملاتپۇتء165ىپلاجىلوجىسو.ىدرىتسادمىيۇاعۋرۇققاتسىق-لىۋاىتكىروك،پاڭونىساتروناعاشروقڭىتقاتسىق،پاتقاىدرادلاۋادنەملات،پەتسى
.ىدلاتقاىناعروقڭىن

نيشڭاۋ:ناعزىسنىتەرۋسايشۋشڭاۋ:ىروتۆا

.ىتسادلىقاۆيتكەللوك.ىدالراشانىسەنيەب-تەبقاتسىق

.ىداتقانىڭىدءشاعا

پىزىگرۇجسىمۇجلادء-ەملاداكليەسنىتياقسۇنرادعابىتتنەگەلەتنيىلىقراGPS،پىشاشىدمەشلوىنىرادءقاشۇزىسشىقشۇ

ىدلاسن»ىسانيتراكسىرىدنوءىگمەتكوكڭىنىعىلىشاۋراشلىۋاىلەدرەز«اكينحەت-مىلىع

-4.ىديالراباحڭيچنايناپزىمىشلىتء

نەنىنۇك-8ڭىديا ەنىنۇك-10ــ نىيەدــ ـ

قىتقاميا نىرالرداكقادوـىتەتيموكقادوـ

ۋەلەيبرات نىسرۋكـ ەدنىزەكسرۋك.ـىتشاـ

قىتقاميا ڭىنموكتراپـ ،ىيجۋشراسابنىروـ

ڭينۋايل ۋسەتكەموكاعڭايجنيشڭىنىسەكلوـ

سابڭىنىباتشقىلىشسابلوقپەشىعڭىدلا

ـرۋكۋەلەيبراتڭىشنۇجڭايىسىشكەتەج

ىعادنىس نەمراتتناسرۋكــــ ەمىگڭاــــ ـــ

.ىدزىكتو

ەمىگڭا ەدنىسىلىجامـــ تناسرۋك10ــــ ـ

.ىدەليوسزوسءپىرىتساملاەبيرىجات

نىزوسءڭىدرالو نانناعادڭىتـ نىيەكـ ـ

ڭاي ڭىشنۇجـ ڭىتقامياــ كىتسينۋمموكــ ــ

ـەباعابىراعوجەنىتەمزىقىعادوراتساج

ىرالرداكقادوـىلەجەرادراء،پىر نەمـ ـ

اعراتساج،ەنىرەلەشۇمىعادوراتساجڭىلاق

.ىدادلوجمەلاسىيانىش

ڭاي ڭىشنۇجـ ىلەجەرادراءـىعاتقامياـ

انىرالرداكقادو سەبـــ ىلرۇتءـ تىمۇءــ ـ

ىديوق يساياس،نەدىشنىرىب.ـ ىديەگڭەدـ

ىگلەۋا،پىتالىراعوج ياپتىمۇـىتتاسقامــ

؛ۋادنىروقايا-ناتسابىدۋسەلىـاعايتراپ

ىپلاج،نەدىشنىكە اعيادعاجــــ تەمزىقــ ــ

ىدنىلاج،پەتو شۇكـــ ەناجـ لىشيوتاــ ــ

قىدنىسوق قىلوتىدلورـ ؛ۋرىدنەلەلۋاسـ

ياپپاج،نەدىشنىشۇ ،پىتانروسىناليابــ

،كىلرىپوكىعادنىساراراتساجنەمـايتراپ

كىلرەكەناد ؛ۋراقتاـىسقاجىدلورـ ـروتـ

،پىتاراجقىلاڭاجاشاسىروء،نەدىشنىت

ڭىتقاميا كىتسينۋمموكــ راتساجــ ـىعادوـ

نىتەمزىق ياپپاجــ ڭىتـ ڭىت،ەگيەگڭەدـ ــ

،نەدىشنىسەب؛ىدەبەجنىۋلىرەتوكاعىتاس

،زىسكىشرىك،لادا،پىتراسقاجىدليتس ـــ

كىلرەكپاۋاج نىتيالاقراــ ىرالرداكقادوـ ـ

.كەرەكۋادموسنىنىسوق

ڭاي ڭىشنۇجـ نانىرالرداكقادوڭىلاقـ

ڭىنايتراپ ـقاسكىرەبەتسەنىسامرىسپاتـ

ىگلەۋا،پات ىتشىروب،ياپتىمۇىتتاسقامـ

اعراتساج،پىلىتمۇەگرواناتپالات،پىتەادا

لىڭوك ايتراپ،پىلوبءـ راتساج،زىسڭالاــ ــ

نىتالوبىزار نادرالرداكـىسقاجـ اعۋلوبـ

ىسايگولوكە،ىدمىساراج،پىلىتمۇ ـروكـ

اعۋرۇقياتاعابراتىلياجاعۋناتسىنوق،مەك

وگڭۇجاڭاج،پانرانىرەدمەتكوكقىتساج

ڭىنىعىدناعلىرۇق رىمام-4،انىعىدلىج70ـ

ـيتانكىدزۇانىعىدلىج100ڭىنىسىلاعزوق

.ىتتەتىمۇءىدۋنىسۇۋتراتىلىقرارەلەج

نىرالرداكقادوىتەتيموكقادوقىتقاميا
ىتشانىسرۋكۋەلەيبرات

.ىداتقانىرالاعرىباقناعروق

ىدەترەشرىس»نادۋرىتسىعوت،ۋاساجكىلىدمىيت،ۋسىعۇ«رالابزىس

ىداڭونىساتروناعاشروقڭىتقاتسىق

ڭىنڭيپنيجيشيش ـ ڭىنڭيپنيج اڭاجـ ــ اڭاج رىۋادءــ اشوگڭۇجرىۋادء ــ اشوگڭۇج مزيلايستوســ ــ مزيلايستوس ڭىنىسايەديــ ــ ڭىنىسايەدي ــ

ەدنىگىلىشكەتەج اڭاج__ەدنىگىلىشكەتەج اڭاج،رىۋادءاڭاج اڭاج،نىبەتاڭاج،رىۋادء سىباتاڭاج،نىبەت سىبات

□
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ىتتەينەكرو اڭاج،پەتپىرادىتتەينەكرو تلاساڭاج،پەتپىراد ىتقىلىدمىساراج،پىتانروتلاس كىيەبەجىتقىلىدمىساراج،پىتانرو كىيەبەج

لىساج ۋمادلىساج نەمۋماد ىناترونەم اعۋاعروقىناترو نامءاعۋاعروق ،ەدنەگرەبنامء زىمىعىلۋاسنەد،ەدنەگرەب ىتپىتءزىمىعىلۋاسنەد زىمالاق،زىسۋاقاەدەدىتپىتء ىتپىتءزىمالاق،زىسۋاقا زىمىماعوق،ىتتەينەكروەدەدىتپىتء ىتپىتءزىمىماعوق،ىتتەينەكرو ىدمىساراجەدەدىتپىتء ىدالوبىدمىساراج ىدالوب

ىتەزاگياتاعابرات

ىعارىڭاشىلەكەرەبڭىنىعامىتنىراتتلۇ

زىمىرەلىشلىت ناقەميۇتـــــ ناقاسيــــ ،ىزىقـــ ــ

،يەمۋاجڭىز ىشلىتءــىتكىرەــــــ نايۋحڭاۋــــ ــ

ىديالراباح ناۋاس.ـ ىزىحۋادىسـىنادۋاـ ىعىشالاقـ

يۇچاديش ناعناتسىمۇجاريزاجىنىعرۇتڭىنىعاتسىقـ

ىرەبناديا4 ـنەكتەكپىرەگزواعمادارىبءاقسابـ

ادنىيوبـىنۇكراء،يەد شۇكـ پادنىقساتـىتاۋق-ـ

ادناعلااعزىۋانىسىءۋەدزىسىمۇج.ىدلوبنىتارۇت

اريزاج قىتسىۋتـ سانىتاقـ ناقتانروـ نۇسـىسىۋتـ ـ

.ىدارىدۋاجسىعلااعاۋحيۋ

،قىلىشاۋراشلىۋاقىدنادۋاناۋاساۋحيۋنۇس

ـىعىشالاقىزىحۋادىسڭىنىسەمەكەمقاتسىق-لىۋا

ڭىن ـىتەرتاتەمزىقنىتارۇتادنىعاتسىقيۇچاديشـ

ڭىن ـاتسىقيۇچاديشلوىلىج-2018،ىسەشۇمـ

ڭىنىع ناقلاروـىنىعرۇتـ ادايزـ نەمىزىقـ قىتسىۋتـ

سانىتاق اريزاج،ىداتانروـــ ڭىنناقلاروـــ .ـىنىلەكـ

اتقىلىشياج نۇســـ نەمناقلارواۋحيۋـ لىۋاـەگرىبــ

انىعىلىشاۋراش ىدمىيتءــ ىدراتتاساياسـ ؛ەسنەريۇـ ـ

نەماريزاج ـادلوقساتۇترىبءەتتەكەلمەمەتكىلرىبـ

نىتالىن لىتءـ ىدۋزاج-ـ كەرۇج،ىدەنەريۇـ نەپــ

ڭىتكەرۇج ىۋسىعوتـ ڭىناريزاجـ ۋزناحـ ەنىسەكەپاـ

.ىتسۇتءيەدمەكەبنىمىنەسنەگەد

ىلىج-2018 رىبءڭىديا-11ــ ىنۇكـ اريزاجــ ـ

نۇس ڭىنىيوۋەتسىسىمۇجپىعىشاقترىساعاۋحيۋـ

راب نىنەكەـ ەشەنرىب،ىداتياـ اريزاجىرەبنادلىجـ

ادنىسابتو كەت،پاراقـانىسالابــ ڭىنىۋەيۇكـاناقــ ـ

،پىنەيۇسانىساشقاناقپاتپەتسىسىمۇجقىتتىقاۋ

رىڭوق رىزاق.ىدەنەگلەكپىرىشەكسىمرۇتاتلاقـ

پىيەسەـىسالاب ڭىنو،ناتقىدناعلاقـ پىعىشاقترىسـ

.نىتالوبەنىۋەتسىسىمۇج

ڭىناريزاج سىمۇجـ پىۋاتـ ۋەتسىـ ڭىنىيوـ رابـ ـ

ەناجناتپاروتاۋحيۋنۇس،نىيەكنەننەگلىبنىنەكە

نانىراتسىنات رەكتەمزىقـ ۋادلىباقـ نىسايستامروفنيـ ـ

نەمۋرىتسارۇس ىناريزاج،ەگرىبــ پىترەــ -ىرادءـ

كەمراد مىيك،ىنەكۇدـ ىرەدنەكۇدۋتاسكەشەك-ــ

نىعاشـەناج ـنىرونىتەتەتسىماداىتقايسـاناحساـ

رىبءىدراد پەلرىب-ــ رىبء،پالاراـــ پەلرىب-ــ ـــ

ڭە،پىرىتسارۇس ادنىڭوســ ـەشلۇكلابـىعادنادۋاــ

.ىدەرەبپىۋاتتەمزىقيادىعاديونەنىنەكۇد

سىمۇج ۋلوبـىليالوقـەنىۋەتسىـ اريزاجنىشۇءـ

ەنىيۇڭىنىسەنەنىتارۇتادنادۋا،پىلانىسالابـىكە

پىشوك پىلەكـ .ىدياتسابنىسىمرۇتـاڭاجـىتتىقابـ

اريزاج ىدمىسىمۇجىگرىزاق«:نەمەنيەبـىتشىناۋقـ

ىدمىرالالاب،نىمەروكـىسقاجـەتو ـاپاەكپەتكەمـ

نىتەلەكا-پىر ىقاكەبڭەناۋي2700انىياىراءمىدلوبـ

.ىدەد»نىميەتسىىسقاجىتساعلاجاداراىسو،نىمالا

نۇس ،پىرۇتەگرىبىسەنەنەماريزاج«:اۋحيۋـ

نەمۋسالياراقارازوء ىسابتو،ەگرىبـ ىرەتسىرىكــ ەدـ

رىبء،ىتترا ـۋشەكسىمرۇتىتتاتء-ۋتاتناجىليۇءـ

.ىدەد»نىماناۋقنىشۇءرالونەم،ەد

يۇچاديش ڭىنىعاتسىقـ ىشنىرىبءــــ ،ىيجۋشــ ـ

ناۋاس لىۋا،قىلىشاۋراشلىۋاقىدنادۋاـ قاتسىق-ـ

ڭىنىسەمەكەم ىزىحۋادىسـ ڭىنىعىشالاقـ يۇچاديشـ ـ

ادنىعاتسىق نىتارۇتــ تەمزىقــ ڭىنىتەرتاـ ـىعىتسابـ

نىنامراۋنەتپىساك،پىسەتكەموكاعاريزاج«:ۋيۋايۋل

سىبات،قىدناۋقرەتەبنادواعزىمىناعرىساـەگەزۇج

كىدلەنەكـەنىمىزەس مىشەشنىعىلىشنىيقڭىناراقۇب.ـ

تەمزىق›ۋرىتسىعوت،ۋاساجكىلىدمىيت،ۋسىعۇ‹ۋتە

ڭىنىتەرتا ،نىعىلىشنىيقڭىناراقۇبرىبراء،ىتەدنىمـ

نىشىنىتوء تايقۇمـ مىشەشـ ڭىنىتەرتاتەمزىقۋتەـ

.ىدەد»ىنامرانەكلۇڭە

ىدزىگرۇجتىگۇادنىرادنويارقىلىشاۋراشلامىتەرتاتىگۇىتتا
ادنىعاتسىقياتسالۇڭىنىعىشالاقكەرەتقاڭىنىسەمەكەمقاتسىق-لىۋا،قىلىشاۋراشلىۋاقىلالاقۋحيشـاتقىۋج

نىتارۇت كىلىدمىيت،ۋسىعۇ«ـ ۋرىتسىعوت،ۋاساجــ تەمزىق»ــ ،نەمىرالىشقاسقىلاحڭىنىسەشمىلوبىشقاسىتەرتاـ

قىلاح نەمرەلىشتىگۇـىعادنىساراـ 100،پىرابانىرادنويارقىلىشاۋراشلام،پىرۇقنىتەرتاتىگۇىتتا،پىسەلرىبـ

ـتىگۇنىراتتاساياسىدمىيتءاققىلاحڭىنايتراپەناجنىحۋرسىلىجامءىكەكىتتەكەلمەمانىسابتوىشلامقىۋجـەگ

ڭىتكىلىشپوك،پەت نەتكىليەدەكــ ىتتەلۋادكەلەگڭودكەرەترەەناجۋعىشپىڭەجادنىساقياشۋلالاماقنادۋتلىراـ

.ىدرىتترانىمىكەبنەمىمىنەسۋتەجەگەرو

ناجمىحاراريملاىشلىتءىتكىرەناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ىدزىگرۇجتىگۇەدنىنوجىگىدزىسپىۋاحسانىتاقەناجۋناتقاسنەتترو،ۋرىشوءتروء
ياعوتناعاشـاتقىۋج ماعوققىدنادۋاـ ڭىنىسەمەكەمـىگىدزىسپىۋاحـ سانىتاقـ نەكلۇـىشقاسـ پوكـىتەرتاـ نەمرالۋاراتـ

ىتساراق،پىسەلرىب تروء،پىرابـاعنويارــ نەتترو،ۋرىشوءـ ەدنىنوجىگىدزىسپىۋاحسانىتاقەناجىگىدزىسپىۋاحۋناتقاســ
.ىتتەتسىرونىلىميقتىگۇ

ـاتپاپساۋرىشوءتروءەناجنىرەدمىلىبكىدزىسپىۋاحۋناتقاسنەتترو،ۋرىشوءتروءاعاراقۇبىرالىشقاسقىلاحادلىميق
ەتەتسىنىر تروء،ۋلىبءــ ڭىنىتاپاـ نانىۋلىۋتـ ڭاتاقـ ۋناتقاسـ ىدرەدمىلىبـىگەدنىنوجـ نەمۋرىدنىسۇتـ سانىتاق،ەگرىبـ ــ
نەمرادڭازـىتسىتاقـەنىگىدزىسپىۋاح ىدرەلەجەرە-ڭازـ ىدەتتىگۇـ لۇب.ـ تىگۇـىكتەرـ ىنىشقاسماتسانات40ادنىلىميقـ
.نەگرەبسەڭەك)تەر(ماداماتسانات240،پىتاراتنىزاعاقتىگۇقىترانەد1500،پىرىتلەكاقسىناتتا

ڭيجڭافىشلىتءىتكىرەناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ىتساەگەزۇجىنامراۋناتسىمۇجەدنىگەموكڭىنىسىۋت

.ادۋتاراتنىزاعاقتىگۇاعرالىشلامىرەلەشۇمڭىنىتەرتاتىگۇ

قىلاح ىرالىشقاســ اعاراقۇبــ تىگۇــ نىزاعاقـ تروء،پىتاراتـ نەتترو،ۋرىشوءـ ۋناتقاســ سانىتاقـەناجـ ـىگىدزىسپىۋاحـ
.ەدۋرىدنىسۇتنىرەدمىلىب
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زىمىشلىتء يەمۋايجيادـ ىديالراباحـ .ـ

ڭايشيۇحياد پاقسۇنـىتتەرۋسـ پىرۇتـ ـ

ەدمىسە«:ـەگىشلىت ەدمىنۇكالاب،اشنىۋلاقـ

نەگروك ىسقاجڭەـــ كىلوكوتۆاــ پيجـــ

ىلاكرام كىلوكوتۆاــ لۇب،ىدەــ ساتۇتـ ـ

.نىتالوبكىلوكوتۆاـىسقاجكەـىعادلىۋا

ەدزەكلو ەدرىبـاتقاتسىقـ رىبء-ـ نىعاشـ ـ

لوكوتۆا كىــ قوجـ يادنۇم،ىدەـ ،اشاماتـ ـ

.ىدەد»نىپسەمەنەگروكىتكىلوكوتۆاىتتەلۋاس

ڭايشيۇحياد كەشەۋاشـىلىج-1988ـ ـ

تىيەبزىقىلىۋاقىتتلۇرۇعادـىلىشاـىسالاق

ادنىعاتسىق ناعلىۋتـ رىۋاتءەدزەكلوسلو.ـ

ڭىدلوج ـرالالابىعاتقاتسىق،نىنەكەقوجـ

يادنۇمڭىد ىتكىلوكوتۆاىتتەلۋاسەتكىيبـ

.ىتتيانىنەكەڭۇمىزوءڭىنىۋروك

نەكتو،پىروكىتتەرۋسڭايشيۇحياد

ڭىدرىساع انىرادلىج-90ـــ يادناقتياقــ ــ

نەممىزەس مىنىءـەلوب«:ـ زىمىۋەكەـ ـەناجـ

ـوتۆاەگرىبنەبزىمىرەتكىرەسياتنەكشىك

نىترىس،پىلانياـىتكىلوك اعىزىق،پاپيســ

زىبء،پاراق ەككىلوكوتۆايادنىسوناشاقـ

رارىتو زىبنەكەـ .كىدەـىشۋادنامراپەدـ

نىيەدـەگرىزاق لوس،ىتقىشەتولىج20ـ

.ىدەد»ەدمىسەىلاءسىنىروكىگەدزەك

ڭىنڭايشيۇحياد ەدنىسەـــ ،اشنىۋلاقـ ـ

لوس ەدزەكـ ادنىسابتوـىكەـىعاتقاتسىقـ ـ

ەنوكنەپكىلوكوتۆاىلاكرامڭافەيجەنوك

ڭىفڭۇد كىلوكوتۆاـىلاكرامـ رابـ نەكەـ .ـ

قىدمادا11ىنىعرۇتقاتسىقرىبءنانىڭوس

.نەكەناعلاپىتاسنىزۋبوتۆارالىشۋالوج

رالىعاتقاتسىق ۋات«ـىنوــــ شىگەلەمروـ ـــ

.ىداتاپەد»سىرابلوج

ڭايشيۇحياد نەم«:ــ ـىتپەتكەمـاتروـ

نادالاق ەمىيۇ،مىدىقوـ اداتپاشۇء-ىكەــ

رىبء ـمادا11ىسوەدزەكلوس،نىماتياقـ

رالىشۋالوجقىد ،نىمنىتارىتوانىزۋبوتۆاـ

ەدزەكلو اعزۋبوتۆاــ ڭىدۋرىتوـــ ىزوءـ

اعياڭو نىدلا،نىتياپقوســ ەگرەفوشالاــ ــ

ىدۋرىتواققىدنىرو،كەرەكزىمىۋسالراباح

نەگروكـاتپاليو پىلىسىق،زىپسەمەـ -ــ

پىلىرىتمىق پىرۇجءـ ەنىزوڭىدۋلاپىعىشـ

تاعاناق زىبنىتەتەـ اعزۋبوتۆاقىدمادا11.ـ

قىتراناد20ـىمەنۇ .ىدەنىتارىتوماداـ

نانۇم سىنوكوك،يامقىتقىزا،نۇ،سىتـ

مەج،ىتەشوك ـقايسقىۋات،زاق،پوشء-ـ

ڭىدرالىت نىعىلرابـ پىسابـ اديالا،نىتالاـ ـ

،ادنىنىش،انىرادنىعرۇتقاتسىقزۋبوتۆالۇب

.ىدەد»ىدلەكالاقىلىليالوقروز

زۋبوتۆا اعزۋبوتۆا،پىسوتـ پىلىسىقــ ـ

ەشەن،پىعىش پىرۇتكىتاعلوجقىتتاعاسـ

ەگيۇ،نىتاراب ادناعرابـــ نانىناعاشراشــ ــ

اعۋرۇت نەمرادـــــ ىشۋاملاقـــ .ىدەــــــ

ڭايشيۇحياد ناعرىتوـاعزۋبوتۆاـ نىياسـ

ەنىسەشەش نىسەپكوــ ىراءىدەـىشۋتياـ

رىبء،زىسزوسء،ەدنەگيەكلۇ زۋبوتۆاــــــ ـ

پىتاس نىمالاـــ ترەسـەنىزو-زوءپەدـ ـ

ىنەكتيو،نىتەرەب ادزۋبوتۆاــ ڭىدرەفوشـ ـ

.ىدالوبڭەكڭەىنرو

ڭىنڭايشيۇحياد ىسەشەشــــ ياد«:ــــ

ڭىنڭايشيۇح ەدزەكنەكسۇتاعۋقوـاعالاقـ

نىتيانىتاق كىلوكوتۆاـ ڭىنىسو،رابـ ىزوءـ

ڭىنو.ـىتكىلىكتەج ناعىقوىسەكەپا-ـاعاـ

ۋقو،ەدزەك ادرالاتسابـ زىمىزوءــ ـابراتاـ

لا،زىبنىتايوقپىراپانەماناشتاـەسەمەن

ـياملااتياقپىلاەدزەكنىتياراتاعلۋكيناك

ىنەكتيو،زىم ىرەدزەكلوــ ۋسالراباحـ ـ

ىنۇكياقڭىدرالو،ناعامىمادىراتقىدباج

نىنىتيارات پىلا،نەتكىدنەگەملىبـ اعۋتياقــ

زىبنىتيامراب -مىيكنەمىسەكموسرالالاب.ـ

نىرەتكەشەك پىسەلرىب،پىرەتوكـ ۋاياجــ ـ

ەگيۇ،نىتاتياق رىبءارۋت-پۇتەشنەكتەجــ

.ىدەد»ىدەنىتەرۇجنۇك

مەتكوكڭىدۋشاكىسە،پاساجامروفەر

ىلاماس ادزىمىعاتسىقـــ تۇقــ ىدلەكالاـ .ـ

قاتسىق -نەننۇكىسىمرۇتڭىنىرادنىعرۇتـ

ەگنۇك زىگو،پىراسقاجــ تا،ابراـــ ـابراـ

رەدنەگەد ىشنىكەــ ەكپەشــ ،پىرىدلاقــ ـ

ەكەجڭىنىسابتورىبراءنىنروڭىدزۋبوتۆا

ىگىلوكوتۆا ىتسابـــ ڭايشيۇحياد.ــ ادــ

انىنروڭىدرەفوش،پىرىساەگەزۇجنىنامرا

ىنىتياماسقۇ،ىدرىتو ،ىداماديازۋبوتۆالوــ

ڭىنىيۇءزوءـاتياق نىگىلوكوتۆاـىلۋانراـ ـ

.ىدزىگرۇج

ىلىج-2010 ڭايشيۇحيادــ سىتابــ ــ

ـىۋاتۋقونەنىسەۋشادراتتلۇكىتسۇتلوس

سىمۇجىلۋانراانىنادۋاياعوتناعاش،پىس

انىنرو ناعنادلىباقـــ ىشۋتىقوـــ ىدلوبــ .ـ

ىلىج-2015 ڭايشيۇحيادـــ ڭىم100ــ ـ

ىدلىپەكناۋي ىلاكرامۋمنيل،پىلازىراقـ

لىڭەج كىلوكوتۆاــ پىتاسـ ،يۇء،پىلاـ ـ

كىلوكوتۆا ىعادنىعاشقىتساجـىتقايسۋلاـ

.ىدرىساەگەزۇجنىنامرا

ڭايشيۇحياد ادزۋبوتۆاـىگەدنىزەك«:ـ

پىلىرىتسىق نىتارابـاعۋقوـ ـلەكرەدنۇكـ

ـاشقابرالالابمىزىقرىزاق،ىتتەكـەكسەم

رالالاب،ىدرىكـانىس نەدزىمىيۇىساشقابــ

مىت ـمىگىلوكىنۇكراء،اداساملوبسىلاـ

نەم پىراپاـ ـتەدارىزاق،نىماتياقپىلا-ـ

پىنەت كىلوكوتۆا،مىتتەكـ ىرەدنۇكلۇبــ

ڭىدزىمىسابتو سانىتاقـ »ىدلانياـانىلارۇقـ

.ىدەد

ىتتەينەكرو اڭاج،پەتپىرادىتتەينەكرو تلاساڭاج،پەتپىراد ىتقىلىدمىساراج،پىتانروتلاس كىيەبەجىتقىلىدمىساراج،پىتانرو كىيەبەج
لىساج ۋمادلىساج نەمۋماد ىناترونەم اعۋاعروقىناترو نامءاعۋاعروق ،ەدنەگرەبنامء زىمىعىلۋاسنەد،ەدنەگرەب ىتپىتءزىمىعىلۋاسنەد زىمالاق،زىسۋاقاەدەدىتپىتء ىتپىتءزىمالاق،زىسۋاقا زىمىماعوق،ىتتەينەكروەدەدىتپىتء ىتپىتءزىمىماعوق،ىتتەينەكرو ىدمىساراجەدەدىتپىتء ىدالوبىدمىساراج ىدالوب

ياتاعابرات ىتەزاگياتاعابرات ىتەزاگ

ىگىلوكوتۆانىعاشناعادنامراڭىنوەناجڭايشيۇحياد

国家通用语言文字学习专栏

ىرادياىلۋانراۋنەريۇىدۋزاج-لىتءنىتالىنادلوقساتۇترىبءەتتەكەلمەم
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راشاتەب ىسابتو::راشاتەب ەنەكشىكڭەڭە__ىسابتو تەكەلمەم،تەكەلمەمەنەكشىك ناستەكەلمەم،تەكەلمەم ناعادڭىمناس نانىسابتوناعادڭىم ىدالارۇقنانىسابتو رىبراء..ىدالارۇق ڭىنمادارىبراء ىرىدعاتڭىنمادا ڭىتتەكەلمەمىرىدعات نەمىرىدعاتڭىتتەكەلمەم زىعىتنەمىرىدعات پىسىناليابزىعىت ىداتاجپىسىنالياب ..ىداتاج

لىيب ـ لىيب اۋحڭۇجـ اۋحڭۇجـ قىلاحـ ـ قىلاح ـىساكيلبۋپسەرـ ڭىنىعىدناعلىرۇقـىساكيلبۋپسەر ـ ڭىنىعىدناعلىرۇق ،ىعىدلىج7070ـ ـ ،ىعىدلىج لىج7070ـ لىجـ رىبءـ ـ رىبء ناداعاجـ ـ ناداعاج رىبء،سابـ نەنڭەجرىبء،ساب لوقنەنڭەج ،پىراعىشلوق لىج7070،پىراعىش ەرەدۇلىج اعلاەرەدۇ ،پىتراتاعلا لىج7070،پىترات ڭىنمەتكوكلىج لەجڭىنمەتكوك نىرىبڭاج--لەج ناتسابنىرىبڭاج ىدرىشەكناتساب نەننىگۇب..ىدرىشەك نەننىگۇب

پاتساب ـ پاتساب زىمىتەزاگـ ىدنىبيا««زىمىتەزاگ ەكسەرۇك،لىج7070ىدنىبيا ىلوتەكسەرۇك،لىج اڭاجىلوت رىۋادءاڭاج ەنوك__رىۋادء ڭىتتەرۋسەنوك ىسەمىگڭاڭىتتەرۋس ىتتا»»ىسەمىگڭا اشرادياىتتا ەكەج،پىشااشراديا ڭىرادماداەكەج،پىشا ىۋادنايابڭىرادمادا نەمىۋادناياب رەتتەرۋسنەم ىلىقرارەتتەرۋس نادلىج7070ىلىقرا ىگرەبنادلىج ىعادياتاعابراتىگرەب راءىعادياتاعابرات تلۇراء ڭىنىقلاحتلۇ ادنىسابتوڭىنىقلاح ادنىسابتو

ناعلىۋت ـ ناعلىۋت قىلوركيم،ىدرەتسىرەگزوـ ـ قىلوركيم،ىدرەتسىرەگزو نادىعرۇتـ ىتحيراتنادىعرۇت ەككىلەتسەىتحيرات ،پىلاەككىلەتسە ىدلىج7070،پىلا سىڭاىدلىج زىمىشكەپتەسىڭا ەنىم..زىمىشكەپتە يادنىسوەنىم زوءيادنىسو نانىسابزوء زوء،نەكتونانىساب نەمىزوكزوء،نەكتو زوء،نەگروكنەمىزوك نەمىعالۇقزوء،نەگروك نەگىتسەنەمىعالۇق ىلىتقاننەگىتسە رەلەمەتسەىلىتقان ىلىقرارەلەمەتسە ەگزىبىلىقرا نەكتوەگزىب نەكتو

ىدنۇك ەگزىمىسەىدنۇك كىرەبەگزىمىسە اققاشالوب،پاتقاسكىرەب زوكاققاشالوب،پاتقاس رىبء،پاتساتزوك رىبء،تەينرىبء،پاتسات نەپكەلىترىبء،تەين ىتكىروكنەپكەلىت اتاىتكىروك ىدزىمىنەكەماتا ەگزىمىۋرىدنەدلۇگىدزىمىنەكەم شۇكەگزىمىۋرىدنەدلۇگ زىمالاسشۇك ..زىمالاس

ەدزۇكـىلىج-2000:ـەتتەرۋس ەكتەرۋس،پىرۇتادنىدلاڭىتكىلوكوتۆاىلاكرامپيجىسىنىءەلوبنەم)ادلوس(ڭايشيۇحيادـ

.ىدەىدلىڭوكىتتاقىۋەكە،ىدرىدلاقكىلەتسەپىسۇتء

ڭايشيۇحيادـىنۇك-11ڭىديا-4ـىلىج-2019:ـەتتەرۋس نەمىرالىعادنىسابتوـ

،پىسۇتءەكتەرۋسنەمىگىلوكوتۆازوءادنىدلاڭىنىيۇءتاباقىعادنويارنىعاشەگرىب

)ناعادماقڭايشيۇحيادىدرەتتەرۋسىگەتتەبلۇب(.ىدرىدلاقكىلەتسە
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ڭيجيەب ىتىقاۋــ اشنىيوبــ -10ڭىديا-4ـــ

تاعاسـىكشەكـىنۇك ناعىتماقـىنوگڭۇجاد9ـ

اراقىرادمونورتساڭىدلەپوكىگەدنىزۇجـەينۇد

ڭىدرىگڭۇ شىعڭۇتـ نىتەرۋسـ يەدرىبـ ـاتتىقاۋـ

ىدالايراج ماتسانەد200.ـــ يمىلىعــ ۋەتترەزـــ ــ

ىرەلرەكتەمزىق ەشەن10ـــــــــ لىجـــــ تىقاۋـــ ــ

،پاسمۇج ىعاتقىلرۇق4ـــ ۋالىقاب8ــــ نانىنروــ ــ

نەگرىسۇت رىبءــىسوــــ كىلەنيەبــ اماتتاپسىــــ ـــ

ـايرازانقىلىلامرىتسىلاسقىلىپلاجڭىننيەتشنيە

ڭىنىس نەتكەشــــ ناقساـــ تراشــ اديادعاج-ــ ادــ

.نىكمۇمىۋاتسارنىنىتاساەگەزۇج

ىگىتتنەگااۋحنيش ىگەيجكوكــاعيقو(ــــــ ــــ

)تەرۋسنەگرەبىساپپۋرگناسىنىبوكسەلەت

»نانىباروتقىلاح«

》》》》》》》》》

“ىدروك”ىدرىگڭۇاراقتەرشىعڭۇتتازمادا

ڭىنىگىتتنەگااۋحنيش ڭىديا-4ــــــــ

ـاباحنەگرەبنەنڭيجيەبـىنۇك-10

ڭىنىگىتتنەگااۋحنيش.ىر ـۇتەدلەتەشـ

نىتار ڭىنىرەلىشلىتـ ادنىراباحقىلىپلاجـ

مىسلىتء ناپساـ ىدرىگڭۇاراقـىسەنەدـ

ڭىتتازمادا ىرىقاــ ىگىدنەگروك”ــ “ــــ

ىدنالراباح ۋەتترەزيمىلىعنەگەدزۇج.ـ

اعيقو”ناقسانىتاقەگۋسەبلەسىرەكتەمزىق

ەدنىنوجىناسىن“ىبوكسەلەتىگەيجكوك

ڭىنىزۇجءـەينۇدـىنۇك-10ڭىديا-4

ـايراجراپقااتتىقاۋرىبءەدنىرەجپوك

رالو،پىلىشاـىسىلىجامءۋال ـەكتەرۋسـ

نەگرىسۇت اراقـــ ڭىدرىگڭۇـ ـىتەرۋسـ

.ىدنالايراج

شەكيب“رەكپىيەكساب”ىگەتتەرۋس

قوش ىعادنىزىدلۇجــ پىلاــەشكەرەـــ ـ

زىدلۇجسپيللە ڭىنىسەيۇجــ M87ـــــ

نىقساـىگەدنىرتنەس ىراعوجـ ىلاسسامـ

اراق ،رىگڭۇـ 6ڭىننۇكىساسسامڭىنوـ

درايلليم نويلليم500ــ ،يەدنىسەسەـ ــ

ـاجنويلليم55نەماماشنانىراشرەج

ىلىجقىر ادياعلاشـــ رىبءـەتتەرۋس.ـــ ـ

ىرتنەس اراقـ قىراجـىتسۇتءـ ـانيقاسـ

مىلىرۇقـىلامروف ،نەگلىتەسروكـ ڭىنوـ

اراق ـوك”نەكسۇتنەدرىگڭۇاراقىگىلوبـ

قىراج،“ـەكڭەل ىدرىگڭۇاراقىگىلوبـ

ىراعوجـاسا نەپقىدمادلىجــ پىلانياــ ــ

.قاباتشىقتۇجناعرۇت

ـاقپەدىديەبنىروكەدنىزەكنەم”

ـناعلاەروكتەرشىعڭۇتىتتازناعلار

ىدزىمىعىد نەپشىناۋقــ نىميالايراجـ ...ـ

لۇب كەتـ ىدەد-،“اناعـىساماتسابـ

EHTدراۆراحىراتتاتشامارۇقاكيرەما

ناپسا ـىلاتروىمىلىعاكيزيفىرەلەنەدـ

نامەليودپەشىروتكەريدناسىنڭىنىع

ڭىنىراتتاتشـامارۇقـاكيرەما ـىساناتساـ

ادنوتگنيشاۆ ىسىلىجامءۋالايراجاراپقا.ـ

نانىلاز لوقۋدــــ قالاپاشــ ــىنۇءــــ

.ىدلىرەتوك

ناننوتگنيشاۆ ،ترىســ ڭىنوگڭۇجـ ـــ

ياحڭاش ،يەبياتـەناجـ تنەسڭىديليچـ

،وگايد- ڭىنايگلەبــ لەسسۋيربـ ـەناجـ

ڭىناينوپاج ەدنىرەلرەجـىلراتاقـويكوتـ

ـسىلىجامۋالايراجراپقااتتىقاۋرىبءەد

ـىراتتاتشامارۇقاكيرەما.ىدلىشاىرەت

ڭىن ناپسا«ـ ىرەلەنەدـ ىمىلىعـاكيزيفـ

ـامروفناسىلۋانرا»ىراباحـىلانرۋج

نەمىس الاقام6ـ ـىلۋەلەـىسوـىلىقراـ

.ىدالايراجىتكىتسىتەج

نەكتو ڭىدرىساعـ نيەتشنيەادنىسابـ

قىلىلامرىتسىلاسـىپلاج نىسايروەتـ اعلاـ

،پىيوق ـىدنىتەرۇسرىموءرىگڭۇاراقـ

نىگ ناعادلاپسۇتـ لۇب.ـ رىبءـ ـىلرۇتءـ

،ەنەكشىكـەتوـىمەلوك ـەتوـىساسسامـ

نەكلۇ ناپساـ ۋترات،ىسەنەدـ ـىشۇكــ

ناسارو ،ىتپىتء،روزـ ڭىنوـ ىعادنىڭامـ

نانوەدىزوءڭىتقىراجاتقامۋاىلىگلەب

پىشاق اعيقو”قامۋاىسو،ىدياملاالىتۇقـ

.ناعلاتاپەد“ىگەيجكوك

اراق“ىبوكسەلەتـىگەيجكوكـاعيقو”

ـىقابن“ىگەيجكوكاعيقو”ڭىدرىگڭۇ

ۋەشلو-ۋال نىشۇءــ ناعنالابوجـ لو.ـــ

ـسالانروەنىرەجپوكڭىنىزۇجءەينۇد

ناق قىلايستايدارـ نادراتپوكسەلەتـــ ــــ

نىتالارۇق ـايدڭىنىراشرەجىرتەمايدـ

نەمىرتەم رابارابــ پوكسەلەتنەرەــ .ــ

ـامارۇقـاكيرەمااديا-4ـىلىج-2017

ڭىنىراتتاتش نانىيياۆاگـ ،نىيەدەگيليچـ

يەنەريپ نەنىگەبۇتـ ەككەيۇكىتسۇتڭوـ

نىيەد ناعلاراتـ لۇبـ رىبءراتپوكسەلەتـ

اراقـىگەدنىرتنەسM87ـاتتىقاۋ ـڭۇـ

پىنالارۋتـەگرىگ ،ىدرىسۇتءتەرۋسـ ـ

ڭىدياپىرۇتادنىراشرەجىعىدنىيقڭىنو

رىبءـىگەدنىتەب ەكتەرۋسىدنيسلەپالاتـ

نەمنەگرىسۇت يەدرىبـ ـاعلىج2تەرۋس.ـ

ۋايات تىقاۋـ ىدناسـ ىدرەتتەمىلامـ رىبءـ ـ

ىتقاج ەناجنەدۋتەــ قىلايروەتــ ۋادلاتـ ـ

.ناققىش“پىلىۋج”نىيەكنادۋاساج

ياحڭاشڭىنىسايمەداكامىلىعوگڭۇج

نىسايروتاۆرەسبو ناعىتماقـــ رىبيەكـــ ــ

ىرادمىلىرۇقـوگڭۇج ەگۋەشلو-ۋالىقابـ

ىدناسـەناج ىدرەتتەمىلامـ ىتقاجرىبءـ

ـمەداكامىلىعوگڭۇج.ىتسانىتاقەگۋتە

كىتتەكەلمەمـىساي ڭىنىسايروتاۆرەسبوـ

راسابنىرو ىسو:نايجيۇسەۋشىعىتسابـ

ـەكنانۇمڭىنوگڭۇجۋسانىتاقـىكتەر

ـاناەدرەتكىتسەبلەسقىلاراقىلاحـىگنىي

مىلرۇع ىدزىڭامـ اشاماتانىۋسوقسەلۇـ

.ىدەد-،ىدەلرىزاىگلۇ

اراقتەرۋس رىگڭۇـ ەشكەرەىدنىسـ

ناپسا رىموءـىسەنەدـ ڭىنىگىدنىتەرۇسـ

ـسىلاسىپلاجلو،ىتاپىس-لەلادەكىت

قىلىلامرىت ـۋزىكتوناننىسنىسايروەتـ

نەم ،ەگرىبـ ىگەدنىرەلەيۇجرادزىدلۇجـ

ىدنىبيا نىكرۇبـ ڭىدراتقالوجــ يالاقـ ـ

ـەيۇجرادزىدلۇجەناجـىعىدناقساتپىلاق

ڭىنىس لاپقىـەنىۋرەگزوـ ىتقايسىۋتەـ

ىليەگڭەدقىزو ەگرەلەلەسامــ پاۋاجــ ـ

.ىدەسەدمەدراجەگۋرەب

اراق” ـكىتسىڭەكنەپتىقاۋرىگڭۇـ

ڭىت قاياــ ،ىگەشــ زىبءادنوــ ىدۋشاـ

ناعاليو رىبيەكـ ـڭۇاراق.رابرالايپۇقـ

ىسوڭىدزىبءىتەرۋسشىعڭۇتڭىدرىگ

ىدرالايپۇق ىدزىمىۋشاـ ـلىىرانانوـ

ىدەتەلىرەگ ناسىنىدەد-،“ـ يمىلىعـ ـ

ڭىنىسايسسيموك دنالرەدين،ىساعاروتءـ ـ

نەگەميەن ڭىنىسەۋشادــ ىروسسەفورپـ ـ

كراپـونياح ـلىتڭىنىگىتتنەگااۋحنيشـ

ەنىسىش اكيرەما.ـــ امارۇقــ ىراتتاتشــ ــ

اكيزيفقىلايرازانڭىنىسەۋشاددراۆرـاح

ـىتسەڭىم”ىنۇمبولماحارباـىمىلاع

نەننەگ رىبءـ لاترىبء،قىترانەگروكـ

ناستەرۋس ڭىمـ ڭەتـەگزوسزىۋاـ “ـ

.ىدەلەنيەبپەد

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

رىسىعادنىعاجراڭىنىلىجقىراجنويلليم55

نەكەيادنىسوىلىساءرىگڭۇاراق

وگڭۇجىنۇك-9ڭىديا-4

مىلىع ڭىنىسايمەداكاــ ياحڭاشـ ـ

ىعادنىسايروتاۆرەسبو وگڭۇجــ ــ

ڭىنىنىسوق ىرەلەشۇمـــ اراقـــ ـ

رىگڭۇ نىتەرۋســ ۋەدنىكسەكـ ــ

.ادۋالىقلاتنىسايروەت

ـاۆرەسبوياحڭاشڭىنىسايمەداكامىلىعـوگڭۇجـىنۇك-10ڭىديا-4

راپقاـىسايروت ياحڭاشىسايمەداكامىلىعوگڭۇج،پىشانىسىلىجامءۋالايراجـ

ڭىنىسايروتاۆرەسبو نىشـىعىتسابـ ڭىنڭايچىجـ ياحڭاش،ادنىۋراقساب)ادلوس(ـ

قىلالاق مىلىعــ ڭىنىتەتيموكـاكينحەت-ـ اداترو(ـىسىشۋرەگڭەمـ ـوگڭۇج،)ـ

مىلىع ياحڭاشـىسايمەداكاـ ىيجۋشڭىنىساپپۋرگقىلىشسابايتراپىسەشمىلوبـ

اۋحڭىجيل ىعادنىحيراتتازمادا)ادڭو(ــ شىعڭۇتــــ اراقـــ رىگڭۇـ ڭىنىتەرۋسـ ــ

.ىتشانىعىدلىمىش

نەگرىسۇتڭاۋيلنيجىسىشلىتءڭىنىگىتتنەگااۋحنيشىتتەرۋس
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