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كەشەۋاشـاتقىۋج قىلالاقـ رالالاب-1ـ ،ىساشقابـ رالالاب-2ـ كەبۋدڭىتپەتكەمشىۋاتساب-10ەناجـىساشقابـ
ىرەلەشۇمڭىنىتەرتاتەمزىق»ۋرىتسىعوت،ۋاساجكىلىدمىيت،ۋسىعۇ«نىتارۇتادنىعامۋاكىتتەمۋەلاكەبۋدىسىلامء
.ىتتەتسىروىتتەمزىقىلرۇتءراءەگرىبنەپقامۋاكىتتەمۋەلا،پىرىتساتشۇنەمىگىدنىزۇجسىءتەمزىقـىگەتكەزەك
نىسابتو يادعاجپالاراـ كىدزىسپىۋاح،ىتسىعۇـ -ۋاد،قىلىشياق،ىدرەسكەتپەلرىب-رىبءنىرەلرەتاقىكسەموكــ
ىدرالراش اراق،ىدەدمىشەشـ ىدرەتشۇكــ ايقرۇس،ۋاتسالاـ ىدرەتشۇكــ ...ىدەتتىگۇىدرەدمىلىبىتسىتاقـاعۋيوجـ
.ىدنەلوبانىۋاقلاڭىناراقۇب

نيشڭاۋ:ناعزىسنىتەرۋسيەمۋايجياد:ىروتۆا

كىتتەكەلمەمـاتقىۋج رتكەلەـ ىروتـ ياتاعابراتـ نەپكوتـ ۋادماقـ كوتـىگىتكىرەسـ نىلوجـ ەگرەتتەمزىقىتقايسۋرەسكەتىدراتتارانىك،ۋالراشـ

.ىدرىشۇىتتاسءەدنىتەرقانىسادنىۋاتياتاعابراتىنۇك-10ڭىديا-5ىراءىدزىگنەنى7ناتقاشۇزىسشىقشۇقىتقىلاحەگۋتەتسى

لۇب ـعاجنەموتنادلاب6ىشۇكلەج،پىتەجنىيەدەگرتەم120ىگىتكىيبۋشۇڭىنو.رابىعىلىشقىترايادۋلوبمادلىج،زىسپىۋاحڭىتقاشۇـ

نەدلونـىسارۋتارەپمەتاۋا،ادياد نەموتـ نات40℃ـ نەدلونـ ىساتروقىتسىلىتاراج،ىلەدرۇكىسىلىزۇتءرەج،اداسلوبادنىعىلارا45℃ىراعوجـ

ـىلىدمىنوسىمۇج،ناتساملاقاناقپەدمەنۇنىعىليابىشۇكماداىۋلىتەتسىڭىتقاشۇزىسشىقشۇ.ىدەرەبيەتسىسىمۇجىتپىلاقادرادنىروراشان

نىگ ىداتالىراعوجەدـ تەكەلمەم،ادناعاراقـاعۋسىعۇ.ـ رتكەلەــ ىروتـ زىسشىقشۇمادا8نىيەدەگرىزاقەدنىگىتكىرەسۋادماقنەپكوتياتاعابراتـ

.ناعلانىگىلاۋكۋرەگڭەمىتقاشۇ

ڭافنۇجڭۇسزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

.ادۋرىشۇىتقاشۇزىسشىقشۇيۋۋاگرەكتەمزىق□

.ىدرەسكەتنىرەلرەتاقىكسەموككىدزىسپىۋاح .ىتسىعۇيادعاجپالارانىسابتو

.ىدزىگرۇجتىگۇ .ىدەدمىشەشىدراش-ۋاد،قىلىشياق

ىدنەلوباعۋاقلا،پەتوتەمزىقاعاراقۇب

ىدەترەشرىس»نادۋرىتسىعوت،ۋاساجكىلىدمىيت،ۋسىعۇ«رالابزىس

ىدلانيااعنىرونىتارىساەگەزۇجىدنامرا»راتدوۆازسەتكىرەس«
ىتالكودۋەتترەز-ۋرەسكەتپىرۇتپەدنىيۇتنەگلەكنانىرازابكىلىشەتسەك-رەنولوققىتتلۇياتسىلۇق___

ڭىشۋاگڭاۋزىمىشلىتء□

قىتتلۇ كىلىشەتسەكـ ڭىنىتلۇقازاقـــ

ىلرۇتسادء ىرەنولوقــ كىلىشەتسەك.ـــ ــــ

ىرەتكەنرو،ەيـەككىلەشكەرەـىساكينحەت

قىتتلۇ،ىتقىشيا ـلوبۋيوقىگىلەشكەرەــ

ناتقىدناع ـرازاب،نەگنەلوباعۋلاـىسراقـ

.روزىعاشالوبىعاد

نادرادلىجـىعنىقاج نىجلىبرودءىرەبـ

موكتراپقىدنادۋا ياتسىلۇقتەمىكۇنەمـ

قىتتلۇ رەنولوقـ كىلىشەتسەك-ــ نىرازابـ ـ

،شىنەيۇس سەتكىرەس«12ــ ـىت»دوۆازــ

الاق،پىرىتوـەتەـاقتۇت نەمــ ـىعادلىۋاـ

سىمۇج نەكتۇكـ ـلىباقنىرەدلەياقازاقـ

ىدمەكي،پاد رىزاق.ىدارۋابـاعۋناتسىمۇجـ

ساتۇت ـقىشالاق-لىۋا17ىتساراقاعنادۋاـ

قاتسىق45ـىعات ماتسانەد700نەديۇد-ـ

ـتاقۋا،پىنەيۇسەنىرەنوكىلىشەتسەكلەيا

.ادۋرىساەگەزۇجنىرادنامراۋنات

ىدەلرىزارىعۇتىليالوقتەمىكۇ
ىلىج-2015 نىجلىبرودءاديا-12ــ ــ

ياتسىلۇقـىنادۋا ـسەك-رەنولوققىتتلۇـ

كىلىشەت نىرازابـ ناعرۇقـ نىتالوبـ لۇب.ـ ـ

رازاب قىلىشاۋراشلىۋاقىلاراقىلاحڭىفىزـ

ىرالراۋات ـاميع-18ڭىنىعىشالاقادۋاسـ

نەمـىتار ،ناقسالانروـانىتاراميع-19ـ ـ

ساتۇت ڭىننادۋاـ ـمىيۇبەتسەك-رەنولوقـ

ڭىنىراد ەگەكڭەمراجاداراـىسوـىعىلرابـ

.ىدالىيوق

نادلىج3 ىرەبـ تەمىكۇـ ىپلاجــ 10ــ

نويلليم نانناۋيـ ماتساـ ،پىراعىشىجراقـ

رتەمـىشراش3300 نىتەلەكـ نىنرورازابـ

پىتاس نىنەكۇدۋتاس،ۋرىدنوء45،پىلاـ

،پىشا ناداناد300ـ قىتراـ ۋگىتـەتسەكـ ـ

ىرىءىۋەشۇڭىنۇم.نەگزىگنەنىعىدباج

ىتتاپرۇت نەمرەتۋيپموكـــ كەنروــ ۋلاسـ ـ

،پىلوبـىسانيشام ڭىد»راتدوۆازنىعاش«ـ

.نەگرەبانىۋنالادياپنىگەت

نەمىنوس راء،ەگرىبـ كەزەك4ـىلىجـ ـ

رەنولوق كەشەك-مىيكەناجكىلىشەتسەك-ـ

-لىۋا،پىشانىسرۋكۋلۋابەنىرەنوۋگىت

نىرەدلەياتلۇزاـىعاتقاتسىق زىگەنـ ەتەـ

نان1000ـىپلاج،پىرـىتو ىدماداماتساـ

نىرەتكىدزۇ؛ەسەلەيبرات ەگرەلەكلوىكشىـ

،پىراب رەنوـ مىياروۋنەريۇـ نەـ نىگەتـ ــ

پادماق رازابنەمرادلوجىلرۇتءىدرالو،ـ

پىرىدنالاتنىـاعۋشا پەدلەمەيۇسـەناجـ ـ

.ناعرىتو

ڭىدرازابـىسو :اۋحيۇيەيـىسىتپاۋاجـ

ـولوقياتسىلۇقرات›دوۆازسەتكىرەس‹«

ـىتوەتەكەزونىرازابكىلىشەتسەك-رەن

ىعاتقىشالاق-لىۋا12،پىر رەنولوقـــ -ــ

پىتەكىلىشكەتەجانىرادنىروكىلىشەتسەك

ىدەلەك كىتپىساك.ــ ەگرەنوــ ،پىلۋابــ ــ

قىلاكينحەت ناتقاجـ نەمۋتەكىلىشكەتەجـ

ەگمىنو،ەگرىب زاكازــــ ۋتاس،پادلىباقـ ـــ

-ەكەپاىگەدرەجىسو،پىرىتساراقنىلوج

مىرەلىلڭىس ڭىدزىـ سىمۇجـ اشقا،پەتسىـ ــ

ـتاقۋاىراءانىۋرىتترانىرەتسىرىك؛انىۋبات

.ىدەد»زىمەلەكپىتەكىدلىپەكانىۋنات

ىشەتسەك رەدلەياــــــــــ نىرادلورـــ

ىدرىدنەلەلۋاسانىشلۇق
ـلىبرودءناقلىداءانادرۇنىعاتساج37

ـراشلامىعىشالاقلىمەاراقىنادۋانىج

قىلىشاۋ ڭىنىيۇد-2ـ -2014.ـىنىعرۇتـ

ىلىج نەپكىلىشيەدەكــ نۇكــ ىدۋرىشەكـ ـ

ناعامالاق ،پىلەكـانىعىشالاقنادۋالوــ ـ

سىمۇجـابنادلاج رىبء،پەتسىـ نانىعاجــ ـ

.ىداتىقونىرالالاب

ەتوزىمىسىمرۇتىگەدزەكلو«:انادرۇن

ىلاپاج زىدنۇك.ىدەــ ـەتسەكـاعرالاقسابـ

نىگەنرو پىزىســ ەتشەك؛مەسرەبـ ـاعيامــ

ناعلا ەرىشوشەگرىبنەممالابـىكەەديۇـ

ـالرازابنەرەڭەترەڭاتىسەترە،پىيۇتء

نەماشقاياتناعزانەكسۇت،پىزىكتوـانىر

.ىدەد»زىبنىتەتلەنۇك

ـوقياتسىلۇقـانادرۇنـىلىج-2016

رەنول لۇب.ىدەلەكانىرازابكىلىشەتسەك-ـ

ەنىرەنولوادارا قىيالــ نەپكىلىشەتسەكـ ـ

ىدانادلىعۇش ـرۇت،پىيالومىسىرىك،ادـ

پەدنىترىبـىسىم ىسو.ىدەسۇتاراسقاجـ

ەشەناديارو ەترامـــ ،ڭيجنان،نانيجــ ــ

ياحڭاش،ۋوجۋس ـابەگرەلرەجـىتقايســ

ناقسانىتاقـەگۋەلەيبرات،پىر ڭىنانادرۇنـ

زوك،پىلىشاـىساناس-يو يڭەكـىساياــ

.ىدەسۇت

ـادۋاستاحنۇءانادرۇنـىلىج-2017

نىرەدمىنوەتتەنرەتني،پىنادلىعۇشنەمىس

تارانڭىنەلىاتسىرابلۇب.ىدياتساباتاس

ىعادنىۋالياج ڭىدراديراقــ تاحاياس11ـ ـ

زىيك نىيۇءـ پاساجـ ۋرەبـ نىزاكازـ ەناجـ

ڭىدياتلا سىنىروكسـاناقـ ـىعادنىنويارـ

ڭىدراديراق تاحاياس9ــ زىيكــــ نىيۇءــ ـ

نەنىسەڭىنوىۋرەبنىزاكازۋرەبپاساج

ىديەپتەكـىلاء نەكەـ لوىلىج-2018.ـ

رەنولوق 100نادۋتاسنىرادمىيۇبەتسەك-ـ

لا،ىتپىزىگرىكسىرىكماتسانانناۋيڭىم

لىيب ـۋاستەنرەتنيادناسقوتـىشنىرىبءـ

نانىساد ڭىم100ـ سىرىكقىۋجـاعناۋيـ ـ

.ىتپىۋات

انىعاشالوب قىلوتــ مىنەســ ناعاليابــ ــ

لىيب«:ـانادرۇن نانىعىشالاقنادۋاـ تاباقـ

پىتاسيۇء نىمىشقاملاــ نەمرالىعادالاق.ـ ـ

ساسقۇ نەكتۇكنەتپوكۋرىشەكسىمرۇتـ

.ىدەد»ىدەمىنامرا

ناقلۇبلۇبىعادنىسامرەفلامقالۇبنىزۇ

لىيب 5ىنەكلۇ،رابىسالابىكە.اتساج30ـ

.ىتپىلوتاعيا9ىسەنەكشىك،اسلوباتساج

لىيب ىعادنىعىلاتروـامرەفلواديا-4ـ

سەتكىرەس« ـەيبراتيامىراجات»دوۆازـ

نەننەگنەل نەمىدلا،نىيەكـ 50ەدنۇك3ــ

مىگۋاش ـپاتناۋي250،پىگىتنىگىتپۇتـ

ىيەك،اس ،پاسمۇجتىقاۋنۇك3ىعاتنـ

نىباققىدنىروــاناد100 ،پىگىتــ 700ــ

.ىتپىۋاتناۋي

ناقلۇبلۇب يالىبـاناۋقـ رالالاب«:ىدەدـ

ىساشقاب نەنمىيۇــ رتەم200ــ ،ەدرەجـ ـ

اعاراىسو،ڭوسناعاتساتپىراپاىدمالاب

پىلەك ـلوبادارالۇب.نىميەتسىسىمۇجـ

ماس نەمۋسالياراقـەمىيۇـ اشقا،ەگرىبـ ادـ

نىرالوبڭىتسىءىگييادنۇم.نىمالاـابات

.»مىدەناعاماليو

الاقىلىج-2016،ادناعاراقـاعۋسىعۇ

نەم پىساكـىعادلىۋاـ نەكتۇكـ لەيا34ـ

رەنولوق نەپكىلىشەتسەك-ــ ،اسنادلىعۇشـ ـ

رىزاق قىدلىج،پىسانەد700ـ ـاشاتروــ

ىرەتسىرىك ادنىشاعلاـــ ادـاعناۋي1000ـــ

رىزاق،نىتيەپتەج پىتراــ ڭىم20ـ اعناۋيـ

.نەكتەج

ڭىدلەيا« ـىلىيەپ،قىتراىسەننەدرەـ

نەم نەگەتسىـ ،يەدنەگەد»قىتراىسىءـ

نەتكىليەدەك لاماقنادۋتلىراــــ ڭىدۋلاــ

ادنىراپاس نىجلىبرودءــ ڭىنىنادۋاـ -لىۋاـ

ىرەدلەياتلۇزاـىعادنىراتقاتسىق رەبەشـ

نەمىرادلوق ،پەلەتسەكىتسىمرۇتاشاماتـ

يادڭام نەمىرەلرەتـ ،پىرىتتراىتسىرىكـ

اعۋناتتاقۋا راج،پىلىتمۇــ قىدناپسامىـــ ـ

.ەدۋرىدنەلەلۋاسقىلوتنىرادلور
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لىكۇب ڭىتقاميالىكۇب نىشۇكڭىتقاميا ۋرىدلىمۇجنىشۇك ىلىقراۋرىدلىمۇج نەتكىليەدەكىلىقرا نادۋتلىرانەتكىليەدەك لاماقنادۋتلىرا ۋلالاماق ڭىنىساقياشۋلا ەنىسىڭەجڭىنىساقياش لىتابەنىسىڭەج لوقلىتاب كىيەزىكتەجلوق كىيەزىكتەج

زىمىشلىتء ڭاجــ يچيەپـ ىديالراباحـ .ـ

لاسء« ـاقنانقىتسى،رادزىڭىرۇتاسوتـ

ىداعىشرىز ىعادرانوتىديەد»ـــ ىۋبـــ

لۇگراناجناعرۇتپاراقانىنانناعارىقرۇب

ناقتەمىقا رىبءـــ ،نانىعاجـ نەمىلاماروــ ـ

؛پىترۇسءنىراتقاشنومرەتىعادنىيادڭام

رىبءىدنە ،نانىعاجـ ڭىدرانوتـ ادنىڭامـ

ـادانىراتسىناتنەگلەكاعۋلانانناعرۇت

پاتسىۋ لۇب.ـ كەشەۋاشـ قادزوبىسالاقـ

سىگە ـاسنانرىبء-نەدرىبىعادنىڭالاـ

نىتات ،نەكۇدـ ڭىنوـ نانـەنىتسۇـ ۋباجـ

.ىتەمزىقىتكىلەدنۇكڭىدراناج

ـرانوت،پىسانىلاماروانىنيوماتقىۋج

ناعرۇتادنىدلاڭىد ىشلىتءەگلۇگراناجـ

،ادناققىلوج ـوتنەپشىۋامراقرىمەتلوـ

ناقسىپـىعادران پەتتەر،پىلانىرادنانـ

.نەكەرىتاجپىيوق

لۇگراناج قادزوبـ كەيجىڭالاسىگەـ

ـۋشانىنەكۇدنان،ىنىعرۇتڭىنىعاتسىق

،نىرۇبناد نەمىۋەيۇكـ ـلىگزەمەگرىبـ

.نىتيەتسىپىلوبىشسىمۇجكىد

ىسقاجەدىتپىتءمىلرۇعاناڭىنىرالالاب

،نىشۇءىۋلاـەيبرات رالوىلىج-2018ـ

لام سىگەقادزوبنانىنويارقىلىشاۋراشـ

يۇءىدزىۋارىبء،پىلەكپىشوكانىڭالا

پاليام ،پىلاـ كەيۇت-قاسۇڭىنىۋەيۇكـ

سىمۇج پەتسىـ انىسابتونىساشقاناقپاتـ

.ىدەىنىپۇجىسىمرۇت،نىتەتەتسى

ڭىدلىج-2018 ـرىبوگڭۇجادنىسابـ

ۋسالراباحـەپسەل ياتاعابراتـىگىتكىرەسـ

ەشمىلوب ڭىنىگىتكىرەســ قادزوبـ سىگەـ ـ

ڭىنىڭالا كەيجـــ ادنىعاتسىقـ نىتارۇتـــ ــ

»ۋرىتسىعوت،ۋاساجكىلىدمىيت،ۋسىعۇ«

يلنايجڭاۋىسەشۇمڭىنىتەرتاتەمزىق

ـىرابۋسىعۇيادعاجپالارانىرالىسابتو

ادنىس ـىمرۇتىگنەموتڭەڭىدلۇگراناجـ

نىس ـىگينانىتاجاراقۋرىدنادزىساماتماقـ

نىتەنەتكىل نىگىدنەكەـىسابتوـ .ىداعۇـ

تەمزىق »نانىتاۋالاس«لۇبـىنوـىتەرتاـ

ـاجراپسوجنىشۇءۋرىدلىتۇقكەرەترە

.ىدارىدناتتىباشاعۋناتسىمۇجىنو،پاس

لۇگراناجـىتتنۇق ـالاسىگەقادزوبـ

ادنىڭ ـىدنەكەقوجنەكۇدنىتاتاسنانـ

نىگ ،پاقيابـ رىبءپىرۇجءپىسالاتناجـ

نان ـتايمسار،نەمىناقشانىنەكۇدۋتاسـ

نىرات يالاقـ تەمزىق.ىديەملىبىدۋەتوـ

نەمـىتەرتا قاتسىقـ »ـىتەتيموكـىكە«ـ

ناعو ـنەد،ۋلااشقازىراقپىسەتكەموكـ

قىلۋاس قىلىدمىلوتـ ،ىگىلاۋكـ تاراجيتـ ـ

ىگىلاۋك نىراتتايمسارـىتسىتاقـىتقايســ ـ

پىرىتىبء ىدەرەبـ ـەموكڭىتكىلىشپوك.ـ

ەدنىگ لۇگراناجـ ،پىناتسىمۇجادارازەتـ

ـەكۇدنانرىيەماديا-4ـىلىج-2018

.ىدياتسابنىسادۋاسڭىنىن

لۇگراناج تەمزىق«:ـــ نەمـىتەرتاــ ـ

قاتسىق ناعام›ـىتەتيموكـىكە‹ـ نەكلۇـ ـ

كەموك ،پىتەسروكــ مىلىڭوكــ ـەگرىيەمـ

،نەتكىدنەگنەلوب رىيەم‹ـەمىنەكۇدـ نانـ

.ىدەد»مىديوقتاپەد›ىنەكۇد

نان نىنەكۇدـ شاعلاـ مىت،ادناعلاقاشاـ

الوبـىتتاسء ىكەىدۋباجنان.ىداميوقـ

نۇك ـۇجلۇبلۇگراناجنەگنەريۇاناعـ

مىتـاقسىم ناعاملىتاجـ ڭىنو،ىدەـ ىبەـ

پىشاق ـناعاملااعاجىسقاجـىتتوىراءـ

ناتقىد ناقپاجـىمەنۇـ ىرادنانـ پىيۇكـ

،پىلوبـىكيشـەسەمەن رىبءـ ناننۇاتلاقـ

ەشەنرىب نانـــ ارىسىپادـ ياملاـ نىتالاقـ ـ

.ىدە

اشناقلو اداسلانيقــ لۇبــ نىسىمۇجـ ـ

پاتسات ىدەپتەكـ زىسكىدزۇ.ـ ،ىدنەدزىـ

پانىس ناعلا،ىدروكـ .ىداپتياقنەنىتەبــ

لۇگراناج كەشەۋاشـ ڭىنىسالاقـ نەنىزوـ ـ

نىتاعىش نۇجنايتنيشـ نەمنۇـىلاكرامـ ـ

يۇلۋچ ەتونىگىلەشكەرەڭىننۇـىلاكرامـ

قىناق نىتالىتىشا،پىرەگيــ ڭىننۇــ ۋسـ

ىرەشلوم نەمـ -ەملادنىسەجەرادۋتىشاـ

ىدرەگيلادء لۇب.ــ ىرەدنۇكـ نانلوـ ـ

،پىلەسوتـاعۋباج قاسمۇجىنانناقپاجـ

ڭىدرىعىز،پىلىشاــىڭوءىراء شوقــــ ـ

ەگنۇك-نەننۇكىسادۋاس،پىقڭاـىسىيء

.ىدالوبتەسۇك

لىج« ادنىسابـ ڭىم50ناعلاـاعزىراقـ

پىراتياقىدناۋي ،مىدلوبـ يۇءتاباقـ

پىتاس نان،مىدلاــ نىنەكۇدـ ،مىتشاـ ـ

ىدمىرالالاب ـناق...نىميساتەكپەتكەمـ

تىقابياد ـابنەرەنەگەتپوكرىزاق.ـ

ڭىنەمرالراز ناقپاجـ ـەبزاكازامىنانـ

ناۋيڭىم6انىيانەپپەسەاترو،ىدەر

سىرىك نىمەزىگرىكـ ـلاڭىدلىجرىبء.ـ

ىديادنۇمادنىد اداعۋاليوــ مىلىتابــ ـــ

نىتيامراب لۇگراناجىديەد»ىدەــــ ـــ

.ياميسانىنيوقىشىناۋق

زىمىشلىتء ،يەمۋاجڭىزــ ـىتكىرەــ

ىشلىتء نايۋايشنيلـــ ىديالراباحــــ .ـــ

راتشاعاراقـەنۇكـىعنىرۇب نەمـ -رىڭىقـ

قىسيق ـاعنەدزوكىرەلۋەدلەبنامروـ

پىي ،پىلوبـ لىزىق،ياعاراقـانىنروـ ــ

،ىكڭەيۇ ساتـ ىياباج،املاـ ،لوتپاشــ

ناعياجڭەكنىسەۋامەناجـىلۇگنەريس

نامرو ىۋەدلەبـ يوبـ لوج.نەگرەتوكـ

،ىۋالاعاج ڭىدرەليۇــ نانىترا-ىدلاـ ــ

ناعارۋق رەتپوشمارا،راتقارىپاج،اتۇبـ

.ناعلوبنىتيەپكىزەك

ـاجڭىنىعارىشلوجەتشەكىنۇكراء

ادنىعىر رالاۋراشـ زوكـەشكەلوبـىيۇءـ ـ

ىداترات تلۇراءنىيەكناتساـىكشەك.ـ

قاتسىق ىرادنىعرۇتـــ پەتـــ سىگەت-ـ ــ

تلافسا ادلوجـ نىنەكۇدـەمىگڭاارازوءـ ـ

.ىديەدلىيەس،پىرۇق

ىعىشالاقياحىجناىنادۋاناۋاسلۇب

ـادنىساپپۋرگۋشڭۇتۋڭىنىعاتسىقۋشۋگ

ڭىدرادنىعرۇتـىع سىمرۇتـىگرىزاقــ ـ

.ىساترو

ىعاتسىقۋشۋگـىنۇك-10ڭىديا-5

ۋشڭۇتۋ ڭىنىساپپۋرگـ ىعاتساج79ـــ ـــ

ڭىجـىنىعرۇت ـرۇتىگرىزاق«:ناشنيجـ

سىم تراشـ زىمىيادعاج-ـ نەبـ زىماتروـ

،ىسقاجـەتو ناقيمـ ىرىماتـ ۋلىسوتـ ـ

انىساقۋان لىجـەشەننوـامىناققىدلاشــ ـ

،ىدلوب ەدنۇكـ ەنەدپىلانياـىتقاتسىقـ

،نىمارىتقىنىش نەتكىسەــ ماسلاسـاعىشـ ـ

-پاتىراءسىگەت-پەت،لوجتلافسا

.ىدەد»ازات

لىيب ڭىنىعاتسىقۋشۋگــ ۋشڭۇتۋــــ ـ

ىساپپۋرگ سىنوقــ نىساتروــ ـاشنىرابــ

ۋتراسقاج نىشۇءـ ڭىم70ـ ىجراقناۋيـ

شاعا،پىراعىش ـتەرىدرەجنىتەلىگەــ

،پەت شاعاـ نىرەتتەشوكـ ناعلاپىتاسـ

.نىتالوب

ڭىنىساپپۋرگۋشڭۇتۋـىعاتسىقۋشۋگ

ـوق«:نيبىسۋاگىيجۋشاكيەچايايتراپ

سىن ـنەكەم،پاڭو-پەتتەرنىساتروـ

ـادنىعرۇتقاتسىقـەگۋرىدنەتكىروكىد

ەنەسلەبىر پىسانىتاقـــ ىدەلەكــ راء.ــ

نىرەلرىپوكقىراــىعادنىدلاڭىديۇء ــــ

قاتسىق ىرادنىعرۇتـــ ،اشقاىرەدزوــ ـ

شۇككەبڭە پىراعىشـ ناعلاسـ سىمرۇت.ـ

ـكىلىشپوك،ەسەلىانىۋلاڭوڭىدزىماترو

ڭىت يناحۋرەدـ اراسقاجىسەنيەب-تەبـ

.ىدەد»ىتسۇتء

ىعاتساج55 قاتسىقـــ ىنىعرۇتــ ــ

ۋاگ نايشىسـ نىعىلازاتـاترو«:ـ -ۋەتتەرـ

ۋاڭو ـپاۋاجڭىنىنىعرۇتقاتسىقرىبراءـ

ايتراپاقاس.ـىشىروبىراءـىگىلىشرەك

ىسەشۇم ەدنىتەرـــ نەپقىدلىشاماتسابـ ــ

،ىعادنىترا-ىدلاڭىديۇء ـاعاجلوجـ

نىعىلازاتـاتروـىعادنىۋال نەپقىلىتقىرىـ ـ

نەمۋالازات ،ەگرىبــ لۇگـ شاعاـەناجـ ـ

ىشاماتساباعرادڭالوق-ىشروك،پىگە

.ىدەد»نىمالوب

قاتسىق ناينۇچۋيلـىنىعرۇتــ سوبـ ـ

ناقتاج اپساتەگرەجقىلياجاروقۋم1.8ـ

قاشرۇب ـسىق«:لو.ىتپىگەنىساسيامـ

قات ـىلىشاۋراشالۋاىدرەجسوبىسوـ

نىع انىسابۋمراء،ىدرەباعزىمىۋتىمادـ

اناعناۋي300 ەگەمرەتوكــ نىسىقاۋلاــ ـ

،نىقاجەگزىمىيۇرەجلۇب،زىمارىسپات

سىنوكوك كەسكەـ نادۋتاسـ ـيامادڭالاـ

نەم،زىم ىعاتـــ سوبــ ناقتاجـ ـىكەــ

قىلياجاروق شىنىتوءـەگرەجــ مىدرەبـ »ـ

.ىدەد

لوس ۋشڭۇتۋـىعاتسىقۋشۋگـىنۇكـ

ڭىنىساپپۋرگ ـىپوتەدنىسەشوكىشنىكەـ

ۋزاققار رىبءـىسانيشامـ ىديۇءـەنوكـ

.نەكەەدنىتسۇۋعاش

ۋاگ ـادنىعرۇتقاتسىقزىبء«:نيبىسـ

ناعلىعاشنىر ـيۇناعرۇتسوب،ەنوكـ

،پىگەسىنوكوكىلرۇتءانىنروڭىدرەل

نەمۋرىدنەتكىروكـىناترو ـىك،ەگرىبـ

.زىمەلەكپىرىدنالاتنىـاعۋرىتتراـىتسىر

زىمىتاسقامـىعادنۇم ىساتروـىتقاتسىقـ

،ىتكىروك ازاتــ ەگنەكەمـ ۋرىدلانياـــ »ـ

.ىدەد

ىيجۋشموكتراپڭىنىعىشالاقياحىجنا

يەل نۇجـ ڭىنىعاتسىقۋشۋگ«:ـ ۋشڭۇتۋـ

ساتۇتـىساپپۋرگ ىسياقراءىعاتقىشالاقـ

ـتەر-ۋاڭونىساتروسىنوقڭىتقاتسىق

ۋەت ىعادلا،ىلاسىمڭىنىۋتراسقاجنەمـ

ەنىسەجەرەقاتسىقىتتەمزىقىسوەدرەج

،پىزىگنە ىدمىنوءقازۇــ مزيناحەمــ ــ

،پىتانرو ،پىرىتسىۋاـەبيرىجاتارازوءـ

ـۋاسنىگىلەشكەرەڭىتقاتسىقىسياقراء

،پىرىدنەلەل ىدزىمىنەكەمــ ەتكىلرىبــ ــ

.ىدەد»زىمياعروقىسقاج،پىتيەكروك

رىزاق ڭاۋجڭونڭىنىعىشالاقياحىجناـ

،ادنىعاتسىق يۇچايجڭاۋــ ادنىعاتسىقــ ــ

مەتكوك نەمىسىلەكـ ڭىدرەدلۇگـ شوحـ

،پىقڭاـىسىيء ەدزۇكـ پىسماسرالاملاـ

،نەگلىيۇىدلاتەبنادارالۇب،ىدارۇت

ەگزوكقىسقوق-رىقوقناعلىيوقىدلاتەب

.ىدياپقىلاش

ەگرىزاق نىيەدــ ياحىجناـ ـىعىشالاقـ

ـرداك،پىراعىشليبوموتۆا713ىنىيج

نەمرال ناداراقۇبــ قىترانەد7500ــ ـ

،پىرىتسانىتاق)تەر(مادا اننوت3444ـ

رىقوق ،پالازاتـىتقىسقوق-ـ ـوليك52ـ

ـوك،پىرىدنادلىساجىنەشوككىلرتەم

،پىرىدنەتكىر ،ەنوك46ــ ىلرەتاقــ ـــ

سوب،پىعاشىديۇء ـاروق15ناقتاجـ

قىلياج ىدرەجـ پەتتەرـ ،پاڭو-ـ الۋاـ

ـىشاۋراشلىۋا،اعۋتىمادنىعىلىشاۋراش

اعۋيوقىلرىعوشنىراتقىدباجانيشامقىل

.ناعنالادياپ



ىدرۇقنەكەمىلياجاعۋناتسىنوق،ىتكىروكىتاعيباتىعىشالاقياحىجنا

.ىدالوبەگۋروكنىناقتاجپىزىگرۇجسىمۇجسالابراقڭىدرالىشسىمۇجادنىعامۋاۋرىدنادلىساجڭىدرەلەشوكىعادنىسالاقكەشەۋاشاتقىۋج

ىدرەكموكنەمنامرو،پىرىدنادلىساجىناتروىسالاقكەشەۋاش

نانىسابڭىديا-4 ىرەبـ كەشەۋاشـ
ۋابـىسالاق نەد50ىسامراقسابـاشقاب-ـ
ـسادمىيۇنىرەكتەمزىقاشقاب-ۋابقىترا
،پىرىت ۋرىدنادلىساجـىنالاقـ نىتەمزىقـ
كەشەۋاشرالو.ـىتتەتسىرو ـىعادنىسالاقـ
ـنادلىساجىعادنىيوبڭىدلوج9ىگزىگەن
ـاجلىزىق،ىشاعازىۋالابانىعامۋاۋرىد
اتسوگ،قايقنالىج،رەتكىدمىسوـىتقارىپ
قىترانەدرۇتنوىتقايسرىپمالاق،ىلۇگ
شاعا الاق،پىگەىدرەتپوش-لۇگەناجـ
تەب ەنىكروكالاق،پىترەگزونىسەنيەب-ـ
.ىتسوقناسء

اعۋسىعۇ ،ادناعاراقــ ۋرىدنادلىساجــ ـ
ىتەمزىق ادنىعاياڭىديا-5ــ ىدالاتقاياــ ـ
.نەكە
زىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ڭافنۇجڭۇس

ىسايگولوكە،ىدمىساراج اعۋناتسىنوق،مەكروكىسايگولوكە،ىدمىساراج ىلياجاعۋناتسىنوق،مەكروك ياتاعابراتىلياج قىيارۇقياتاعابرات قىيارۇق

زىمىشلىتء ڭىپۋيلـــــ ىديالراباحــ .ـــ

ـمىعابسۇق-لامۋمنيش؟ەبزىسەلىب«

كىتپىساكـىعىلىش ـتارەپووككىتسەبلەسـ

ڭىنىۆي يۇشـىعىتسابـاقلاـ رىبءيۋڭۇجـ

پوت ەتو،ىتپىلاپىتاسشەتاشىقسالاتـ

تەمەرەك نەكەـ ـسالاتىرەبناتقىۋج»!ـ

ـرۇتىعادنىنادۋانىجلىبرودءشەتاشىق

ڭىدرادنىع ـياانىبىرىقاتىقلاتىدنىعزىقـ

.نەكەناعلان

شىقسالات شەتاـ ىتەيساقۋادلىۋباش_ـ

ـىبءڭىنىرەلرۇتقىۋاتـىتشۇكـەشنەتوت

،ەتكەزەك.ىر ادرازابـ مانتەۆنەنىزىگەنـ

شىقسالات ،ىشەتاــ دنالياتــ شىقسالاتـ ــ

،ىشەتا قىزاجـاتروـ ،ىشەتاشىقسالاتـ

شىقسالاتيشۋل ـاتناپرۇتەناجـىشەتاـ

.رابىرەلرۇتىتقايسىشەتاشىقسال

شىقسالات شەتاـ ادنىنادۋانىجلىبرودءـ

نىجلىبرودءلىيب.ىدەناعابنىلاساعرازاب

لامۋمنيشـىنادۋا سۇق-ـ ـىعىلىشمىعابـ

كىتپىساك كىتسەبلەسـ اقپوتىۆيتارەپووكـ

،پىلوبء ناپرۇتــ شىقسالاتــ نەنىشەتاـ ـ

،ىدزىگنەنى2000 قىتقىزالوـ انىنۇقـ

اعۋالاشاماتىراءـەي ،ناتقىدنىتالوبــ ـ

نەننۇك180 ـالوباعۋلاساعرازابنىيەكـ

ـاشىقسالاتناپرۇتنەگەملىتەريۇ،ىد

ـوباعۋتاساعناۋي400نىۋەرىبڭىنىشەت

.ىدال

ناپرۇت شىقسالاتـ نىشەتاـ لەباعۋعابـ

ناعالياب ىقشاعلاـــ نىزەكــ ناعلاـەكسەـ ـ

لامۋمنيش سۇق-ـ كىتپىساكىعىلىشمىعابـ

كىتسەبلەس ڭىنىۆيتارەپووكـ ىعىتسابـاقلاـ

ـاتناپرۇتنەگلىتەريۇ«:يۋڭۇجيۇش

شىقسال نىشەتاـ نانناۋي1500ــ اعۋتاسـ ــ

،ىدالوب ادڭىم30نىرالىدمىقۇتلىساـ

ڭىم40 اعۋتاسـاعناۋيـ ،ىدالوبــ لۇبـ ـ

ـرىتسىلاسنەمىعىلىشمىعابقىۋاتكىلرەج

ادناع ناعانىم.ىراعوجادياقەدلاىسىرىكـ

،زىڭاراق ۋانىمــ ،شەتاــ اعۋرىتسالاتـ ـــ

ىسەنەد،ىشەتاشىقسالاتناپرۇتىتقىيال

،كەسەك ،ىدياسقۇاقسۇقەيۇتـىنىشىپءـ

ەدۋەك،ىديامۋانەنىكىتتىكرۇبىعىسمۇت

قىشلۇب ،رىمىشـىتەـ ،اقۇجىنىسرىۋاقـ

ـاتاراجنۇقىتقاموقنىيەكنەننەگلىتەج

.ىدەد»زىسۋادىنىت

،ادناعاراقـاعۋسىعۇ شىقسالاتناپرۇتـ

نىشەتا ۋعابــ ىراعوجـ تەجاقـىتپالاتـ ـ

نىتەتە ،پىلوبـ يعيباتـ اداتروـ ىۋلىعابـ

،تەجاق نىمەجڭىتقىۋاتىتتەـىگەتتەداـ

پىسوقەدرۇتيمىلىع،ىدياملوبـەگۋرەب

ناعلاساج اراقـ ـوك،ىتەرىيس،قىتساـ

ـرۇت.ىدەلىرەبراتقىتقىزاىتقايسسىنوك

ناپ قىلىسراقاعۋرۋاڭىنىشەتاشىقسالاتـ

ەدرەشلومىلىگلەبنىشۇءۋتيەشۇكنىتاۋق

ـىتكەروقەناجيستلاك،پىلىرەبنيماتيۆ

نىگ پاتقىلوتـ ىدۋرۇتـ تەجاقـ ىدەتەـ ـ

.نەكە

يۇش ـزىگەنانىۋرىتسىناتڭىديۋڭۇجـ

،ەدنەگلەد ناپرۇتـ شىقسالاتـ ڭىنىشەتاـ ـ

ـالوبۋتاراجنۇققىتقىزا،ىدمادءىتە

ـنىتەرقانىسلىيب،پىلوبىتشۇكىعاش

ىۋعابەد ،اسلوبـىتتاسءـ رەلەكـ ـىلىجـ

نىمەلوك ،پىتيەڭەكــ ىتپىتءــ پوكەدــ ـ

ڭىناراقۇب نەپقىلىشمىعابــ پىنادلىعۇشــ ــ

ۋناتتاقۋا كىلىشكەتەجـەنىۋسۇتـانىلوجــ ـ

.نەكەىشكەپتە

لۇب يۇشـ ڭىديۋڭۇجـ ـىلىج-2002ـ

ڭايجنيش ـاتىتسىلىياجلىمەنەمىزاقـ

نەننەگزىگرۇجىتتاسءنىعىلىشمىعابىعىۋ

نەپكىلىتكەرۇجىكتەررىبءىعاتىگنىيەك

ناعلاـاعلوق ،پىلوبـىسىءـ نىجلىبرودءـ

ڭىنىنادۋا انىعىلىشمىعابەيەككىلەشكەرەـ

.ىتسوقنىيۇتءنىقراجڭىت

ىدناتتاقۋاپىتاسنانلۇگراناج

نىجلىبرودء ىعادنىنادۋاــ يۇشــ يۋڭۇجـ شىقسالاتـ ـ
ىدرىدلانياەكپىساكنىعىلىشمىعابشەتا
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ىراتقىلاڭاجلىۋا

اراق ىدرەتشۇكـ ايقرۇس،پاتسالاــ ـــ
ىدرەتشۇك ۋيوجـــ ىلۋانراــ ىسەرۇكــ ــ
نەننەگلىتەتسىرو ڭىدزىمىنويار،ىرەبـــ ــ
ماعوق ىرادناگروـىگىدزىسپىۋاحــ اراقـ ـ
ىدرەتشۇك ايقرۇس،پاتسالاـ ىدرەتشۇكــ
نىلورۋلوب“ىشۇكىگزىگەن”ڭىدۋيوج
قىلوت اراق،پىرىدنەلەلۋاسـ ،ەگرەتشۇكـ
نىتاياسـەگرەتشۇكـايقرۇس رىبءـ پوتـ ـ
،ەگرەتشۇكاراق،پاتقىناىتتاسءىنولەد
ايقرۇس ەگرەتشۇكــ نىتاياســ ىدراتپوتـ ـ
ـشۇكايقرۇس،ەگرەتشۇكاراق،پادناقلات
ەگرەت نىتاياســ رىبءـــ پوتـ سىملىقـ ــ
.ىدادنىقتۇتنىسىدنامۇك

ياتاعابرات قىتقامياـ ماعوقـ ـپىۋاحـ
ناعاتسابⅹڭىدـىناگروـىگىدزىس اراقـ
ماعوق نىتاپيسـ نىتاياساعرادمىيۇناعلاـ
سىملىق نىرالولەدــ ىدرەسكەتـ ەناجــ ــ
ىداراق لۇب.ـ پوتـ ڭىنىتاسـىگزىگەنـ ـ
كىلىگرەدەكـانىۋالياس ـىدلۇبء،پاساجـ
ڭىتۆيتكەللوك،پىر نىرەجـ لىعاشەناجـ
نىڭالا پىنەدمەيـ زىسڭاز،پىلاــ ادياپــ ـ
نەمىنوس،نەگرىسۇت راتاقــــ اناقاساقــ ــ

نەپقىلروز،ۋگىليك پىساتپوت،ۋسالادۋاســ
قىدماعوق ۋرىدلۇبءـىتپىتراتءـ ـىتقايسـ
ەدنەمرەتتەكەراىتسىملىقىشياقـاعڭاز
ناعنادلىعۇش ىنايرەنەجنيڭىتپوتـىسو.ـ
پىرەتوك نەكسەتكەموكـانىۋلاــ ىراءــــ
تەمىكۇنەگەتپوكنەگرىسۇتادياپەكەج
ىرەلرەكتەمزىق ـىسازاجىبىتراتءايتراپـ
كىلىشمىكا،ان اعڭاز،ىدلىتراتـاعازاجــ ــ
ىشياق اقسىملىقــ نىتاياســ ىرەلەلەسامـ ـ
ڭىنىرادناگروـايلىداء رىبءاشنىيوبڭازـ
.ىدلىرىسپاتەنىۋتەىتقاج

نيلوعنىياب لۇعڭومـــ ىلايمونوتۆاــ ــ
قىتسىلبو ماعوقـ ىناگروىگىدزىسپىۋاحـ
ـادۋاىلايمونوتۆاۋزيۇحيجنايادۋايات
ىعادنىن ڭاجــ ناعاتسابⅹـ اراقـ ماعوقـ ـ
سىملىقنىتاياساعرادمىيۇناعلانىتاپيس
نىرالولەد ىدرەسكەتـ ەناجــ ،ىداراقــ ـ
لۇب پوتـ زىسسىمۇجرىبيەكىعادماعوقـ
ەديجناي،پانيجىدرادمادا ڭىنوـەناجــ ـ
ـروكشۇك،ۋشااناحرامۇقەدنىگەرىڭوت
اعڭازىتقايسۋسالادۋاسنەپقىلروز،ۋتەس
ـلىعۇشنەمرەتتەكەراقىتسىملىقـىشياق

ىسو،ناعناد ناعلوب“ـاقلاقساب”ـاقپوتــ
تەمىكۇـىتسىتاق ايتراپىرەلرەكتەمزىقـ
ىبىتراتء كىلىشمىكا،انىسازاجــ ـاعازاجـــ
اعڭاز،ىدلىترات نىتاياساقسىملىقىشياقـ
ىرەلەلەسام ڭىنىرادناگروـايلىداءــ ڭازـ
.ىدلىرىسپاتەنىۋتەىتقاجرىبءاشنىيوب

ياتلا ىگىدزىسپىۋاحماعوققىتقامياـ
ىناگرو ۋام،ⅹۋچـــ ناعاتسابⅹـ اراقـــ ـ
ماعوق نىتاپيسـ نىتاياساعرادمىيۇناعلاـ
سىملىق نىرالولەدــ ىدرەسكەتـ ەناجــ ــ
ىداراق لۇب.ــ پوتـ ياتلاـ نانىسالاقـ ـــ
زىسڭاز،ۋگىليكـاناقاساق،ۋشاـاناحرامۇق
نەك پىساتپوت،ۋشاـ ـمىقازپىسەلەبوتـ
زىسڭاز،ۋاد ۋاماقـ ـىتسىملىقـىتقايســ
.ناعنادلىعۇشنەمرەتتەكەرا

ناتوح ىگىدزىسپىۋاحماعوققىتقامياـ
ـاپيسماعوقاراقناعاتسابⅹيـىناگرو
نىت ناعلاـ نىتاياسـاعرادمىيۇـ سىملىقـ ـ
نىرالولەد لۇب.ىداراقەناجىدرەسكەتـ
،ۋادمىقازاناقاساق،ۋگىليكاناقاساقپوت
پىساتپوت قىدماعوقـ لۇبءـىتپىتراتءـ ــ
شۇك،ۋرىد ۋتەسروكــ ىتقايســ ـاعڭازــ

ـلىعۇشنەمرەتتەكەراـىتسىملىقـىشياق
ىسو،ناعناد تەمىكۇـىتسىتاقـاعولەدــ
ىرەلرەكتەمزىق ،انىسازاجىبىتراتءـايتراپـ
ىشياقاعڭاز،ىدلىتراتاعازاجكىلىشمىكا
اقسىملىق نىتاياســ ىرەلەلەسامــ ـايلىداءـ
ڭىنىرادناگرو رىبءـاشنىيوبڭازـ ىتقاجـ
.ىدلىرىسپاتەنىۋتە

اراق ىدرەتشۇكــ ايقرۇس،ۋاتسالاــ ـــ
ىدرەتشۇك ۋيوجـــ ىلۋانراــ ىسەرۇكــ ــ
نەننەگلىتەتسىرو ىعادزىمىنويار،ىرەبــ ــ
ماعوق ـەسامىرادناگروىگىدزىسپىۋاحـ
ىنەل رادعابــ ىدناباتـەگۋتەـ ،پىلوبـ ـ
ازيان نىشۇــ قاتسىقـ ،ىرەلرەكەروزــ ــ
يادنوس،ەيسەنـاعرىش ـۇق،كىدابقا-ـ
ىكترىسە،رام ىتسىتاقاققىدناماىتقايســ
ىلرۇتء ناققىلىبــ ناققىلىب،ەگرەدنىيۇتـ ــ
ەگرەتتياج اراق،پاداقــــ ،ەگرەتشۇكــ ـــ
ىشياقاعڭازنىتاياسـەگرەتشۇكـايقرۇس
ڭىدراتسىملىق نىگەرەدــ رىبءـ پەلرىب-ـ ـ
ۋرەسكەت،ۋاتقادا نەپقىلىدناباتنىتەكەراـ
اراق،پىتەتسىرو ايقرۇس،ەگرەتشۇكـــ ـــــ

،ەجەرادىدرەتكەرەدنىتاياسەگرەتشۇك
الاس،پىساك،ەيۇج ،نىتياتقادااشنىيوبــ
ـساتپىلاقنىيادعاجتەمزىقنىتەرەسكەت
ەگرەتشۇكايقرۇس،ەگرەتشۇكاراق،پىرىت
ـەتكەرەدڭىدرەلەلەسامىلرۇتءنىتاياس
قىنانىر ەتەج،پىرەسكەتـ ،پىزاقــــ ـ
.ىداقيابىليەگەبۇت

ـياقاعڭازڭىدرەتشۇكايقرۇس،اراق
ڭىنىراتسىملىقـىش قاسمۇج،ۋلوبايپۇقـ
شۇكـىتقىلروز ـەشكەرەاڭاجىتقايسـ
ىلايمونوتۆا،سەزڭەمـەنىرەتكىل ـنويارـ
ماعوققىد ىسەمرەگڭەمىگىدزىسپىۋاحـ
اعرالولەد ىلۋانراــ كىلىشكەتەجــ ۋتەــ
نىساپپۋرگ ىدرازان،پىرۇقـ ىدنىيۇتءــ ـ
اعرالالاس،ەگرەتپىساك،ەگرەلرىڭو ـوشـــ
ىلۋانرا،پىرىدنالرىع ـىشكەتەجاعولەدـ
كىل زوك،ۋتەـ يابزاجـ ـىتقايسۋازۋقـ
اراقۇب،پىنالادياپنادامروفىلرۇتءپوك
ىلاپقىقىدماعوق،نىتارادۋارازاناشقىريا
راشان نەگەتپوكــ ايقرۇس،اراقــ شۇكــ ـ
ڭىنىرالولەد ـىشكەتەجانىسىرابساتۇتـ

ـلىميقپىسەلرىبۋاراتپوك،پىتەكىل
ترىس،پاد ڭىدرەجــ نانىرالىشقاســ ــــ
ايقرۇس،اراق،پىنالادياپ ڭازەگرەتشۇكــ
.ىدرەبىققوسڭاتاقاشنىيوب

ىعادزىمىنويار ماعوقــ ـىگىدزىسپىۋاحـ
ىرادناگرو ـلىقڭىدرەتشۇكايقرۇس،اراقـ
ـراقەگۋسەتكىرىشىدۋرەبىققوسانىسىم
ۋرۇتـىس ىعادىتاسىگزىگەن،نەمىسەرۇكـ

،پىرىتسالانروراتاقنەم“ۋعاقنىبىش”
پاتقىم،پىتەلىرەگلىـەگرىب ىدناتقانايتــ ــ
پىتراتء،پىر ۋرەسكەتــ ،ڭىنىتەتيموكــ ــ
ايقرۇس،اراقڭىنىتەتيموكۋرەسكەت-ۋالىقاب
ـەلەسامۋسەتكىرىشىعادنىتراڭىدرەتشۇك
نىرەل يەلىرەكشىـ ىليەگەبۇت،پىزاقــ ـــــ
مىراق،پىسەكياسـەنەسلەبـەنىۋرەسكەت -ــ
سانىتاق نىروتـ ـلاقساب”،پاتسالالىتابـ
ڭىدرەتشۇكايقرۇس،اراق،پادناقلاتـىن“ـاق
نىزىگەن رىبءــ ۋتەريۇكـاتالوجـ ادنىعاجـ ـ
.ىدنادلوقاراشڭاتاق،ىتقان

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

国家通用语言文字学习专栏

ىرادياىلۋانراۋنەريۇىدۋزاج-لىتءنىتالىنادلوقساتۇترىبءەتتەكەلمەم
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]ادڭايجنيشۋتەكىلىشكەتەج-ۋازۋقاعۋيوجىدرەتشۇكايقرۇس،اعۋاتسالاىدرەتشۇكاراقڭىتقىلاترو[



زىمىشلىتء ڭۇرناييلــــ ىديالراباحـ .ــ

ىحيۇكىسالاقۋحيشىنۇك-6ڭىديا-5

ەشوك ىلامءــ ىسامراقسابــ ناۋييۇسنيجــ ـ

كىتتەمۋەلا ڭىتقامۋاـ ڭىنىساپقاقـ ادنىدلاـ

ەشەگزو يوتــ مىجـ ترىج-ـ كىتتەمۋەلاـ ـ

.ىدەلوباعنامۋدەدزەلىتقامۋا

ۋايابپۇجىكەنەگنىيكمىيكىدناسء

پىساب رىد،ەدنەگرىكـاعڭالاــ ـاعنامۋد-ـ

پىلىسوقەنىنۇلىبادقىتتاشاتروناعلوت

يوت قىلرابىعادڭالا.ىدرىسانىيەرەمـ

رادنىعرۇت ڭىدرالونەمىنۇقالاپاشۋزىقـ

.ىدرۇتپىتۇكنىۋلەك

تەمزىق« نەمـىتەرتاــ كىتتەمۋەلاـ ـ

قامۋا كىتتەمۋەلاـەگزىبـ ۋنەليۇـاتقامۋاـ ـ

ىدزىمىيوت پىزىكتوـ ادنىنىشنەم.ىدرەبـ

ـلوبيەتسەپتەكنەتسە،مىدناۋقتاعاباق

.ناۋجيۋۋجنىلەكساجىدەد»ىد

ياتاعابراتناۋجيۋۋج قىتقامياــــــ ـــ

انيستيدەم ڭىنىبەتكەمــ ىسىشۋتىقوــــ .ـــ

ىلىج-2018 ىنۇك-30ڭىديا-1ــــ ـــ

نەمناۋجيۋۋج رابماقـ مىلاعۇمكىرەــ ـ

ىۋەكە كىلىدمىيت،ۋسىعۇ«ـ ،ۋاساجـــ ــ

ۋرىتسىعوت تەمزىق»ـ ڭىنىتەرتاـ ىسەشۇمـ

ەدنىتەر ىسالاقۋحيشـ ىحيۇكــ ىلامءــ ــ

ىسامراقساب ناۋييۇسنيجــــ كىتتەمۋەلاـ ــ

.ىديەتسىادنىعامۋا

ىزىحىش،قىدنانىحناۋجيۋۋج ـشادـ

قىلىشاۋراشلىۋاـىسەۋ ڭىنىناۋيەۋشــ ـ

ىروتكود نەمنىۋۋاشناۋچــ ادڭايجنيشــ ـ

نىرىبء،پىسىنات ىرىبء-ــــ ،پىنىسۇتءـ ـ

نىرىبء ىرىبء-ـ نىرىبء،پالاياـ ىرىبء-ــ

ۋتات،پەتتەمرۇق ىۋەكە.ىتتوءىتتاتء-ـ

لىيب ۋنەليۇاديا-1ــ نىگىلاۋكـ ناعلاــ .ـ

ىرەتتەمزىق نىيوتۋنەليۇنانىعىتسالابراقـ

.ىدەنەگلەكپىتەدلىۋەشەك

رابماق نەمــ ياتاعابراتـ قىتقامياــــ ــ

انيستيدەم ڭىنىبەتكەمــ يلاسءـىمىلاعۇمـ ـ

ىۋەكە نىرىبءەدــ ىرىبء-ــ پىتانۇــ ــ

ناقسىبات راتساجـ ناقساراجىراتتابباحام.ـ

ـرىباسىرىبء-نىرىبءادلىجـىتلارالو

.ىدنەليۇىرىقا،پىسوتنەپقىل

ـەرتاتەمزىقرابماقنەمناۋجيۋۋج

ىتساراقىرەبنادلىجرىبءناعرۇتەدنىت

نەمرادنىعرۇتـىعاتقامۋا ـسىيۇسڭەرەتـ

كىلىشنەپ ىتتانروـــ رىبءرالو.ــ ـاتتىقاۋـ

كىتتەمۋەلا ۋزىكتونىيوتۋنەليۇـاتقامۋاـ

ـەدنىتەرتاتەمزىقلۇب.ىدلەكەنىمىكەب

رەلىگ نەمـ ڭىدرالىشسابقامۋاكىتتەمۋەلاـ

.ىدلوبەيانىۋادلوق

ڭىنەم« ىعادياعلاشۋانوسمەشەش-ەكاـ

كىتتەمۋەلا،ادنانىح رادنىعرۇتىعاتقامۋاــ

ڭىنەم ڭىدرالو،مىنىكروتـ ـەيـانىسالىقىـ

ۋلوب ىدەد»ـىلانىعامـەتوـەشنەمـ

.ناۋجيۋۋج

ڭىتسىء ماداـىشاماتسابـانىۋسابـاعلاـ

كەرەك ىديوتـىتتىقاب.ـ ەلوبنەدرەگاۋكـ

ىدياملوبـاعۋاراق ياتاعابرات.ـ قىتقامياـ ـ

راسابنىروڭىنىموكتراپىبەتكەمانيستيدەم

ناقرازابشەكەبىعىتسابپەتكەم،ىيجۋش

پۇجـىكە رەگاۋكانىيوتۋنەليۇڭىتساجـ

قان،پىلوب ەگرىبنەمرادنىعرۇتادناديامـ

.ىدالاشاماتنىعىزىقيوت

ىحيۇكىسالاقۋحيشيوتىگنۇكلوس

ـيموكىتەمزىقايتراپـىسامراقسابـىلامء

ڭىنىتەت انىۋادلوقــ ىدلوبـەيــ ـىحيۇك.ـ

ـەتيموكتەمزىقايتراپىسامراقسابىلامء

ـقىتتۇقىديوتڭيپيجڭايىيجۋشڭىنىت

ۋات ەدنىزوسـ نىش«:ـ نەممىسالىقىـ ـىكەـ

ڭىتساج -اتانىعىلىلاپو،اعناتونىعىدلاداـ

نىرىيەم،انىسانا نىعىلراتشۇق،اعماعوقـــ ــ

ەنىزو،نىۋانراانىسودنىعىدلادا،ەكپىساك

.ىدەد»نىميەلىتنىۋترامىنەس

ناۋييۇسنيج كىتتەمۋەلاـ ڭىنىعامۋاــ ــ

رۇعيۇ تەمامـىنىعرۇتـ ىكەتەماسنەپـ

رۇعيۇـاقساج نىساپپودىلەتسەكڭىنىتلۇـ

ـارىبمود.ىدەلىتكەلىتاعرالو،پىنىسۇ

ـسادلىۋاقازاقەسەلىەنىنەۋاىتتاتءڭىن

ىرات كەلىتادـ ۋشاش،پەلىتـ ،پىشاشــ ـ

ـادنىعرۇتتلۇراء...ىدلەنوجاسابەگيب

رىبءىر ـەلەيۋاتو،پىسوقساباعاراـ

.ىتتيانىرەتكەلىتىدراجكەرۇجەنىر

،پىسالۇاقشىناۋق-ىشىناۋقڭىدراتساج

ناعلا ىۋتراتــ لومـ ىدلوبـ ناۋييۇسنيج.ـ ـ

ـنەلەگڭودرالرداكىعادنىعامۋاكىتتەمۋەلا

ىكەىراءىدلەكاعيوت،پىلاەشلۇكلابنەگ

ڭىتساج ڭىنىراتتابباحامــ ،پىلوتيادياــ ــ

ڭىنىراتسىمرۇت يادلابـــــ ىتتاتءـ نىۋلوبــ ـ

.ىدەلىت

رابماق لۇب«:ـ يوتەيەكسۇتـەشەگزوـ

لىڭوك نەنمىرىپكۇتــ نىتيەپشوـ ـەمەتسەـ

.ىدەد»ىدلوبنىتالوب

ياتاعابرات ـەتكەمانيستيدەمقىتقامياـ

ڭىنىب پىتراتءـــ ۋرەسكەتـــ ،ىيجۋشـــ ـ

ناۋييۇسنيج كىتتەمۋەلاــ ڭىنىعامۋاــــ ــــ

ىشنىرىبء تەمزىق،ىيجۋشــ ڭىنىتەرتاــ ـ

ڭىتساجىكەنىگۇب«:نۇچيجۋفىعىتساب

ىرالانا-ـاتا ـىناعاملاەلەكاعناديامقانـ

نەم،نەم مىعىدناعلوبـىعىتسابتەرتاــ ـ

ىكە،نىشۇء مىعاتقادامنىسەشۇمتەرتاــ

پىلەك كىتتەمۋەلا،رىتوـ رىبءىعاتقامۋاــ

نادلىج قىتراـ نەمىراجنەگيۇساتتىقاۋـ

ڭىتقىتساجـەگرىب نىرەتتاسـىلاكيتنامورـ

ىلاپاجاتقامۋاكىتتەمۋەلا.ىداملاەزىكتو

ىدرەدنۇك نىعاش،پىزىكتوـ ىسابتوـــ ــ

ۋادوب ىتكىلىشپوك،پىرەبـ »ىدەلوباقتىقابـ

.ىدەد

كىلىشپوك« يوت،رادزىڭىلادنىيادــــ ــــ

نىۋشاش ،رادڭىلا）红包（ـ ىدلاتسابـ !ــ

ـناديامقاننىۋۋاشناۋچتىگىجۋەيۇك

ىلىقراتاچيۋانىرادنىعرۇتتلۇراءىعاد

ـاۋقنەپتىقاب،پىتارات）红包（ۋشاش

.ىتسىلوبءنەپكىلىشپوكىتشىن

ـسىيۇس‹ىرىموءمادا«:نىۋۋاشناۋچ

نەتكىلىشنەپ ،تابباحام،ىدياملاالىريا›ـ

قىتسود،قىدناقسىۋت نىگۇب.يەدنەگەدــ

يادنىسو رىبءـ ەدنۇكـەشكەرەـ ڭىدزىبءـ

ادزىمىيوت كوت-اتسا،ەتكىلوكىتتەلۋاسـ

ـزىبءقارىبء،قوجناعلوبادناقراتساد

زىمىتابباحامڭىد نەگەتپوكــ ڭىدرادماداـ

ـىتتىقابەتونەم،ىدلوبەيـانىۋاتقىتتۇق

.ىدەد»نىم

نۇچيجۋف لۇب«:ــ ەشەگزوـ ڭىديوتــ ـ

ىسانىعام ڭىدزىبء،ەشكەلوبـــ زىمىيوتـــ ـ

ەدنىلىسا تەمزىقــ ڭىنىتەرتاــ ـىسەشۇمـ

ناعلوب ڭىنىسابتوـىكەـ ،ىدەـىسىمۇجـ

تەمزىقـەنىم كىتتەمۋەلا،ىتەرتاـ قامۋاـ

نەپ نىيەدـاعنويارـىتساراقـ ،ىديەڭەكـ

كىلىشپوك قاتروـىتشىناۋقـ ،پىسىلوبءـ

ـسىيۇسقىتتلۇ،ىدموشـاققىتتاشـەگرىب

كىلىشنەپ ىتلاستەينەكروىعنامازـىسوـ

ڭىدرادنىعرۇتىعاتقامۋاكىتتەمۋەلا ـ

»ىدرەبسىمەج،پىتراترىماتەدنىگەرۇج

.ىدەد

ۋەيۇك،ەسەلىەنىيبپارىشامءـىتقاعرى

تىگىج نەپـ راءىعادنىنادياميوتنىلەكـ

نەمىرادنىعرۇتتلۇ -ناءاناۋقـەتكىلرىبـ

قىتپوت،پىسابـەگيب ،پىسۇتءەكتەرۋسـ

كىلەتسە ىنەمەتسەاشاماتڭە،پىرىدلاقـ

.ىدرىدلاقپىتراتاقتاراپپاوتوف

ەمەتسەسەپتەكنەتسە،ىيوتۋنەليۇەشەگزو

ىداتقىناىتتاسءىنولەدپوترىبءنىتاياسەگرەتشۇكايقرۇس،ەگرەتشۇكاراقىرادناگروىگىدزىسپىۋاحماعوقىعادزىمىنويار

ڭىنىتەرتاتەمزىقنىتارۇتاتقامۋاكىتتەمۋەلانەنىبەتكەمانيستيدەمقىتقامياياتاعابرات
ىدنەلوباعۋاقلا،پاساجاتقامۋاكىتتەمۋەلانىيوتۋنەليۇىسەشۇمىكە

ىنۇك-9ڭىديا-5 كەشەۋاشــ قىلالاقــ ـ
ـەكەمىسىلىرۇقلىۋا-الاقەناجيۇءنىعرۇت
ىسەم ىعىلازاتـاتروــ ڭىنىسامراقسابــ ـايتراپــ
ناتتاپا2019«ـىساكيەچاي تاپاەناجۋناتقاسـ
نىنىعىش ۋتەدلىڭەجـ تىگۇقىتپىرىقات»ـىنۇكـ
.ىتتەتسىرونىلىميق

قان ادناديامـ ناتتاپاـ ۋناتقاسـ تاپاـەناجـ
نىنىعىش ۋتەدلىڭەجــــ تىگۇــ ،ىسەيبرات–ـ ـــ
ناتتاپا ۋناتقاسـ ۋتەدلىڭەجنىنىعىشتاپاـەناجـ
نىرەدمىلىب ۋرىتسالىپلاجــ ىتقايســ سەلىلەجــ ـ
ىدرادلىميق ىلىقراۋزىگرۇجتىگۇ.ـىتتەتسىروـ
نەمرالرداك ناتتاپاڭىدرەلىشتەمزىق-ـىشسىمۇجـ
ۋناتقاس ىگەدنىنوجۋتەدلىڭەجنىنىعىشتاپاـەناجـ
.ىدرىتترانىرادمىنات
ىشلىتءىتكىرەناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ڭينۇچڭاۋ

.ىدادڭىتتايقۇمىنەمرىدنىسۇتادنىياراسەمروكتەينەدامڭىنىلەكتوىتقابكىلىشپوك



ىتتيەڭەكىنايازوكىلىميقىنۇكايتراپقىتپىرىقات
،رالرداكىلايتراپىعادنىناگروىتەتيموكىتەمزىقايتراپادنىنوياركىتسەبلەسقىلاكيمونوكەاراكەشىسالاقكەشەۋاشىنۇك-26ڭىديا-4
.ىتتەتسىرونىلىميقىنۇكايتراپقىتپىرىقاتماداقىتراناد20ناقسادمىيۇنەدرەلىدنەسلەبنىتەرىكاعايتراپ،ىسەشۇمايتراپتاديدناك

كىلىشپوك ڭىنىلەكتوـىتقابـ تەينەدامـ اراكەش،نىياراسـەمروكـ رادنىعرۇتــ ڭىنىسادۋاسـ نىياراسادۋاستەينەدامىلوجكەبىجـىنويارـىتكەزوـ
ىنەمرىدنىسۇت،پالايسرۋكسكە تايقۇمــ ادياجارۇم،پادڭىتـ ناعلاتقاســ ىس»ابوج،تەينەداميحيرات،قىلياب«ڭىتكەشەۋاش،پىروكىدرادلايرەتامـ
.ىدلاەيبراتڭەرەت،پىتراىمىلىبء،پىيەڭەكىسايازوكرالرداكىلايتراپىلىقرالىميقىكتەرلۇب.ىدلوبەيەككىنىسۇتڭەرەتادنىعاج

يەمۋايجيادزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

رەلرەكتەمزىق ىعادرادنىرو،ەمەكەمـ ۋتەدلىڭەجنىنىعىشتاپا،ۋناتقاسناتتاپاەگرەفوشـ

.ەدۋەتتىگۇنىرەدمىلىب

ىتتەتسىرونىلىميقتىگۇقىتپىرىقات»ىنۇكۋتەدلىڭەجنىنىعىشتاپاەناجۋناتقاسناتتاپا«
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رەجىسقاجڭايجنيش



راديد

اديا--55 ياعوتناعاشاديا ـ ياعوتناعاش ـىيارۋابـ ـەگلۇگـىيارۋاب مەتكوك،پىناروـەگلۇگ ــ مەتكوك،پىنارو ـانىعاۋشــ ىدموشـانىعاۋش ىدموشـ ڭىديا--55..ـ ىنۇك--1010ڭىديا ەگلۇگ««ىنۇك ناعناروەگلۇگ ناعنارو
ىتكىروك،ياعوتناعاش ــ ىتكىروك،ياعوتناعاش ـىعادنىبىرىقات»»ـىشـىش--99ــ ىتكەزەك--1313ـىعادنىبىرىقات ڭايجنيشىتكەزەك ياتاعابراتڭايجنيش ياعوتناعاشياتاعابرات ۋاتياعوتناعاش ىلۇگۋات ىسەكەرەمىلۇگ ىسەكەرەم
كەرەتقاقا كەرەتـ لىۋاراقـ لىۋاراقـ ادنىنروـ ـ ادنىنرو نىعىدلىمىشـ ڭىدزىمىلە،پىشانىعىدلىمىش رەجڭىدزىمىلە،پىشا نەنىرەج--رەج نەگلەكنەنىرەج يادڭىمنونونەگلەك ىنىشتاحاياسيادڭىم ۋاتىنىشتاحاياس نىلۇگۋات نىلۇگ
اعۋاتتاحاياس،پالاشامات ىدارۋاباعۋاتتاحاياس،پالاشامات ..ىدارۋاب

ۋات ۋاتـ ـىلۇگـ ارىپلۇقـىلۇگ ـ ارىپلۇق ڭىدرالىشتاحاياس،پىلىشاـ ــ ڭىدرالىشتاحاياس،پىلىشا ـىعاياــ ىدەملىزۇـىعايا ـ ىدەملىزۇ لوس..ـ لوسـ ىنۇكـ ەتشەكىنۇك ياعوتناعاشەتشەك قىدنادۋاياعوتناعاش قىلاحقىدنادۋا قىلاح
ناۋتڭيب،ىتەمىكۇ ـ ناۋتڭيب،ىتەمىكۇ ڭىنىسىش--99ـ ـ ڭىنىسىش ىناۋت--161161ـ ەناجىناۋت ڭينۋايلەناج ۋوجنيجڭينۋايل نىيوۋوجنيج قىۋاس--نىيو ىبوتقىۋاس ىدنىسىبوت شۇءىدنىس نىروشۇء ەلرىبنىرو ــەلرىب
،پىس ىتكەزەك--1313،پىس ڭايجنيشىتكەزەك ياتاعابراتڭايجنيش ياعوتناعاشياتاعابرات ۋاتياعوتناعاش ىلۇگۋات ىسەكەرەمىلۇگ ەپسەلرىبىسەكەرەم قىۋاسەپسەلرىب ىشەكقىۋاس ياعوتناعاشىشەك ادۋاياعوتناعاش ــادۋا
ڭىنىن ـ ڭىنىن تەينەدامـ ـ تەينەدام ادنىعىلاتروـ نەپتاناتلاسادنىعىلاترو ىدلىيوقنەپتاناتلاس كىرەس..ىدلىيوق ناء،ىنىيوكىرەس شاعا،يبء--ناء،ىنىيو قاشرىۋقشاعا،يبء ىنىيوقاشرىۋق ىتقايسىنىيو رات1717ىتقايس ــرات
ىدمىت ىدمىتـ ترەسنوكـ ىرىمونءترەسنوك زوكىرىمونء ىدرىدنىرۇسءزوك ڭىدزىمىلە..ىدرىدنىرۇسء رەجڭىدزىمىلە نەنىرەج--رەج نەگلەكنەنىرەج رالىشتاحاياسنەگلەك نەمرالىشتاحاياس كىلرەجنەم نىروكىلرەج ــنىرو
ىعاد اراقۇبىعاد ڭىدياعوتناعاشاراقۇب پوكڭىدياعوتناعاش ىدزىگەنپوك ىتەينەدامىدزىگەن نەمىتەينەدام كىلرىڭونەم ىگىلەشكەرەكىلرىڭو ناعاليسىگىلەشكەرە زىسكەشناعاليس انىتاززالءزىسكەش اۋكانىتاززالء لوباۋك ــلوب
..ىدىد

ڭىديا--55 ـىنۇك--1111ڭىديا ياعوتناعاشـىنۇك ـ ياعوتناعاش ڭىنىنادۋاـ قىلاراقىلاحڭىنىنادۋا ەگيابتاتاقىلاراقىلاح ادنىڭالاەگياب ڭىدزىمىلەادنىڭالا ىشىءڭىدزىمىلە نانىترىس--ىشىء نەگنىلەكانانىترىس نەگنىلەكا
نەد100100 ـاسانەد ىدرەتكىلۇگياسـاسا ازاتىدرەتكىلۇگياس ىدناقازات لە،ىسەگيابتاتاىدناق ىگەدنىشىلە،ىسەگياب ڭىدرەتكىلۇگياسىگەدنىشى تروپمي،ىسەگيابتاتاڭىدرەتكىلۇگياس لىتەتروپمي،ىسەگياب ــلىتە
نەگ نەگـ ڭىدرەتكىلۇگياسـ ـ ڭىدرەتكىلۇگياس ـاعروجـ ـىسىراجـاعروج ىدنىسـىسىراج ىدنىسـ ـەگيابـ ـەنىرەلرۇتـەگياب ـىتسوقـەنىرەلرۇت ىسو..ـىتسوق اتسىرابىسو ىلىگيااتسىراب رالىقلىجىلىگيا ،ىسەمروكرالىقلىج ،ىسەمروك
ەگڭەت،راۋقزىق ــ ەگڭەت،راۋقزىق ۋلىءــ ـىتقايسۋلىء ىدمىتراتـىتقايس ـ ىدمىترات رەنوـ ـ رەنو ۋتەسروكـ ـ ۋتەسروك ـىلىميقـ ـاسوقـىلىميق رالىشتاحاياس،پىلىرىدزوـاسوق ڭىتتاعيباترالىشتاحاياس،پىلىرىدزو مەكروكڭىتتاعيبات مەكروك
نىسىنىروك نەمۋالاشاماتنىسىنىروك ىقلىج،ەگرىبنەمۋالاشامات ڭىنىتەينەدامىقلىج،ەگرىب نىۋمادڭىنىتەينەدام ىدنىسۇتءنىۋماد ..ىدنىسۇتء

ۋات ىلۇگۋات ىسەكەرەمىلۇگ ەدنىزەكىسەكەرەم رالىشتاحاياسەدنىزەك نىسەگيابتاتارالىشتاحاياس ۋات،پىروكنىسەگياب نىلۇگۋات،پىروك نەمۋالاشاماتنىلۇگ قىلاح،ەگرىبنەمۋالاشامات ادنىساراقىلاح،ەگرىب ــادنىسارا
رەنولوقـىعـىع ـ رەنولوق رادمىيۇبـ ەشكەرە،ىسەمروكرادمىيۇب رەدمىنوەشكەرە،ىسەمروك زىيك،ىسەمروكرەدمىنو ناجرام،ەتسەك،ۋسابزىيك،ىسەمروك ۋقوتناجرام،ەتسەك،ۋساب ەناجۋقوت شاعاەناج نانىرىماتشاعا نانىرىمات
نىسۇمء ۋاساجنىسۇمء اعرالىتقايسۋاساج قىلايگولوكە،پىسانىتاقاعرالىتقايس ڭىدياعوتناعاشقىلايگولوكە،پىسانىتاق نىعىلىدمىتراتڭىدياعوتناعاش ىدنىزەسنىعىلىدمىترات ..ىدنىزەس

قىدناۋچىس قىدناۋچىسـ ـىشتاحاياسـ ڭايـىشتاحاياس ڭايـ ـاعيچـ كىلرەجـاعيچ ىعادنىروكىلرەج ىسودىعادنىرو كىرەسىسود پىلوبكىرەس نەگلەكپىلوب ىدەنەگلەك ىتسىنەرىبەتلولو..ىدە لىڭوكىتسىنەرىبەت لىڭوك
نەميۇك ـ نەميۇك «:ـ كەرەتقا«: ـ كەرەتقا لىۋاراقـ لىۋاراقـ ـانىنروـ شىعڭۇتـانىنرو تەرشىعڭۇت ۋات،پىلەكتەر نىۋانيوقۋات،پىلەك ناعرىتلوتنىۋانيوق قىنىعۇشناعرىتلوت ىلۇگقىنىعۇش نەمىلۇگ ىدمەلوكنەم تاتاىدمەلوك
نىسەگياب ـ نىسەگياب ـىشنىرىبءـ تەرـىشنىرىبء ەتو،مىۋروكتەر ەتو،مىۋروكـ لۇب،نىماتشىناۋقـ ىكتەرلۇب،نىماتشىناۋق اعياعوتناعاشىكتەر يالراپاساعياعوتناعاش مىۋلەكيالراپاس ەتومىۋلەك ىدنامءەتو ىدلوبىدنامء »»ىدلوب
ىدەد ..ىدەد

نىتەرۋس ناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس زىمىشلىتءناعالراباح،پىترات ڭاجزىمىشلىتء يچيەپڭاج يچيەپ

ىش-9ىتكىروك،ياعوتناعاشناعناروەگلۇگ
راتقىيقنەنىسەكەرەمىلۇگۋاتياعوتناعاشياتاعابراتڭايجنيشىتكەزەك-13___

.ادۋاقرىشنىروح»مىناتوەناجنەم«رەتسيتراادنىتلاسۋلاتسابڭىنىسەكەرەمىلۇگۋات

ەگلۇگ ناعلوتــ قىنىعۇشــ قىلاكيتەتسەـەشەگزوـاعىشتاحاياسـىياسـىلۇگـ ـ
.ىداليستاززالء

ىدنەمرەروكراۋقزىق_ىنىيوىلرۇتسادءڭىنىتلۇقازاقىعادنىڭالاەگيابتا
.ىتتەىتناتء

.ەدۋرىسۇتەكسىنىروكنىرەتتاسمىيازوكڭىنىسەگيابتارەدنەمرەروكادنىڭالاەگيابتا

ۋات ىلۇگــ ڭىنىسەكەرەمــــ ــــــــ
نەكسەلرىب قىۋاسـ ۋوجنيجەدنىشەكـ
الاق نانىســــ نەگلەكــــــــ تسيتراــــــــ
ڭايل« نەمـوبناشـ ياتڭىيۋجـ ىتتا»ـ
.ەدۋتەسروكنىنىيوقاشرىۋقشاعا

ەككىلىشپوك سىناتــ يرەكساــ ـ
كەرەتقا«ناء نەمىنا»ــ ۋاتـــ ىلۇگــ ــ
.ىتشانىعىدلىمىشڭىنىسەكەرەم
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