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زىمىشلىتء ىديالراباحـايشۋشڭاۋـ ىرەدنۇك-16،-15ڭىديا-6.ـ ـ

ـالادتاحاياس-تەينەدام،اكيزۋمكىلوكوتۆاPICCىسالاقكەشەۋاش«

قىل -كىلوكوتۆاقىتقامياياتاعابراتىتكەزەك-2«ەناج»ىسىلانيجرەگالـ

لكيستوتوم لامۋالياجيوىسالاقكەشەۋاش»ىسىلانيجقىدلىجڭىنىماعوقـ

ىسامرەف سىنىروكـىتكەرەتــ ادنىنويارـ ىدەلىزىكتوـ ـاعۋرابـەگىتكەرەت.ـ

.قىياسوقسابەدرەجلوس،كىيەسەلەداۋ

:يەدىگەدنەموتىۋرىتسالانرونەمىنۇمزامىتقانڭىدلىميق

.)ەدنەكتوتۋنيم30نەد12تاعاسىنۇك-15ڭىديا-6(ىتلاسۋلىشا.1

.)ەد1تاعاسىكسۇت(ىترەسنوكيبء-ناء.2

كەشەۋاش.)ەد2تاعاسىكسۇت(ۋتاتمادءنانماعاتەيەككىلەشكەرە.3

مەكروكـىسالاق -مىيك،ىساناس-تلاسڭىتتلۇپوك،نەكەمـىتسىرىەدـ

كەشەك ـەشكەرەكەشەۋاش«،پىسىعوتىتەينەدامۋس-سانەمىتەينەدامـ

.ىدرىتساتپىلاق»اناس-تلاسقىتتلۇىدزىگەنپوكەيەنىگىل

ڭىنىتكەرەت.4 نىسىنىروكـ ۋالاشاماتـ اداشقاب+ـ ۋەدنەۋرەسـ نەتسۇت(ـ

نىيەك تاعاســ نەت4ـ ەدنەكتوتۋنيم30ـ لۇب.)ـ ەدرەجـ اقتا،ەگەيۇتـ ــ

تا،پىنىمء كىلەتسە،پىسۇتءەكتەرۋسپىيكمىيكقىتتلۇ،پىرىتواعابراـ

ناعرىعڭىم،پىرىدلاق تروتءــ كىلۇتـ ڭىدلامـ ناعلىياجـەتسىروـ ـاشاماتـ

.زىسالااناتتاززالءنەنىسىنىروك

30نەت5تاعاسنىيەكنەتسۇت(ۋانيورادنىيوىتقىزىقىلرۇتءراء.5

ەدنەكتوتۋنيم ناقرا.)ـ تازلىسا،ۋراجراش،ىسىراجۋشىءارىس،ۋتراتـ

.ىديتماقنىرەلرۇتنىيوىتقايسۋەدزى

نانماعاتىدمادء.6 رالاماتقاق،ۋيتءزىۋاـ ۋالا،ۋاتقاقـ اراحاس،ىشەكـ

تەيبەدا،ىسونيك تاعاسىكشەك(رەگالقىلالاد،ىترەسنوكرەنومەكروك-ــ

ەدنەكتوتۋنيم30نەد8 ۋترەكسە.)ـ نەمـىشەكۋالا:ـ رىبءۋروكونيكـ

.ىدالوبانىۋسانىتاقىتكىرەڭىدراتقانوق،ىدەلىزىكتواتتىقاۋ

9تاعاسنىرۇبنەتسۇتـىنۇك-16ڭىديا-6(ساـىگڭەترەڭات.7

.)ەدنەكتوتۋنيم30ناد

ۋاعروقـىناترو.8 ىنۇك-16ڭىديا-6(ىلىميقكىلىگيكىتتەمۋەلاـ

نەتسۇتـىبنەسكەج اقسىلانيج.)ەدنەكتوتۋنيم30نان10تاعاسنىرۇبـ

ناقسانىتاق قىلرابـ راتقانوقـ سىنىروكـ ىعادنىيوبلوجـەناجـىعادنىنويارـ

.ىدالىرىتسادمىيۇانىلىميقۋرەتىدراتقىسقوق

راتقىدباجـىتتەجاق.9 ناتقىۋس:ـ نىتياتقاسـ مىيكـ ،رىتاش،كەشەك-ـ ــ

نادزىس،ەپروك ـرىبڭاج،ىسىبۇكزاگ،قاشو-نازاق،ىشىنەسوتۋناتقاسـ

،پاعلوق،ىپراشء،مىيكساب،روتكەجورپەسەمەنروتكەجورپيادڭام،قىل

.ىدالوبەدەگۋرەتوكلىڭوك،پىرابالاپاراش-قاراىراءسومرەت

ۋلەدمىزىت[ ىرىمونءتاچيۋ،18799703366يەمنيشۋ:]ـىنوفەلەتـ

.ساسقۇنەمىسوەد

،اكيزۋمكىلوكوتۆاPICCىسالاقكەشەۋاش
ىدەزىكتونىلىميقرەگالقىلالادتاحاياس-تەينەدام

رەجىسقاجڭايجنيش

زاج نەننەگرىكـىمىسۋامـ ادنىسالاقكەشەۋاشىرەبـ

رەدلۇگناۋلا نانىترا-تراـ الىشاـ ىلەۋا،ىداتسابـ الاقـ

،قىشالاق-لىۋاالاش-ەلى،ىلۇگقادلاعزىقىعادنىنويار

رالاۋراشـىعادرالامرەف نەككەـ قىنىعۇشـ ـاسالاتـىلۇگـ

ىدلىشا ڭىنىسەكەرەمۋ-ناۋد.ـ ادنىترا-ىدلاـ الاقياجـ ـ

ـاماتىدرالىشتاحاياسنەگەتپوكىلۇگقىنىعۇشناعلىشا

ەكتەرۋس،اعۋالاش ىلىگياىعادوگڭۇج.ىدارۋابەگۋسۇتـ

ڭىدلۇگـىلرۇتء6 ىرىبءـ ناعلوبـ قىنىعۇشـ ڭىنىلۇگـ ـ

مەساـەتوـىتابمىس قىلىسقاج،پىلوبـ ڭىتتابباحامنەپـ

.ىدانالابانىلوۆميس

ادنىسىلامەدـىسەكەرەمۋ-ناۋد كەشەۋاشـ ـىسالاقـ

ڭىم96 ساسقۇ،پادلىباقـىشتاحاياستەرمادا540ـ ـ

.ىتترا89.22%ادناعرىتسىلاسنەمىگەدلىگزەم

زىمىرەلىشلىتناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ڭافنۇجڭۇس،نىۋنىچ

.ادۋرىدلاقكىلەتسە،پىسۇتءەكتەرۋسادنىزىتاىلۇگقىنىعۇشڭىنىلىۋاقىتتلۇرۇعادىلىشاىسالاقكەشەۋاشرالىشتاحاياسىنۇك-7ڭىديا-6□

كەشەۋاشـىنۇك-8ڭىديا-6□ لاتكوكـىعىشالاقـاشاشـىسالاقـ ماتسانادۋم400ـىعادنىعاتسىقـ قىنىعۇشـىگەدرەجـ نانىترا-تراـىلۇگـ ـ

.ىدارۋابىدرالىشتاحاياسنەگەتپوك،پىلىشا

ادۋايات ىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇجـ

قىلاترو ڭىنڭيپنيجيش«ـىتەتيموكـ اڭاجـ

اشوگڭۇجرىۋادء مزيلايستوســ نىسايەديـ ـ

ىسامالرادعابۋنەريۇ پىسابن»ــ ۋتاراتـ ـ

ەدنىنوج ۋرىدنالراباحـ ىدراعىشـ قىلوت.ـ ـ

:يەدىگەدنەموتىنۇمزام

ڭىنڭيپنيجيشـىياتلىرۇق-19ـايتراپ ـ

ـايەديمزيلايستوساشوگڭۇجرىۋادءاڭاج

نىس قازۇ،زىسزوسء،زىمايتراپـ تىقاۋــ ـ

ىدنابات نىتالوبـ پىتەـايەديـىشكەتەجـ ـ

ىدرىدناتقارۇت ايتراپىراءـــ انىۆاتسۋــ ــ

قىلاحكىتتەكەلمەمىتكەزەك-13،ىدزاج

ناعنادلۇقامەدنىسىلىجام-1ڭىنىياتلىرۇق

ىسابوجۋزىگنەسىرەگزواعڭازـىگزىگەن

ڭىنڭيپنيجيش اڭاجـ اشوگڭۇجرىۋادءــ ـــ

مزيلايستوس ـنەاعڭازىگزىگەننىسايەديـ

ىشكەتەجڭىتتەكەلمەمنەمايتراپ،پىزىگ

ڭىنىسايەدي نىۋەلىرەگلىەگرىبنەمرىۋادـ

ەگەزۇج ىدرىساــ ڭىنڭيپنيجيش.ـ اڭاجـ ــ

مزيلايستوسـاشوگڭۇجرىۋادء _ىسايەديـ

مزيسكرام ۋام،ڭىنمزينينەل-ــ ڭۇدىزــــــ

،ڭىنىسايرازانڭيپۋايشڭىد،ڭىنىسايەدي

كىدلىكاۋـەكشۇ« ـايەديىدزىڭام»ۋتەـ

يمىلىع،ڭىنىس ـلاجڭىنىساراقزوكۋمادــ

ىدمزيسكرام،ىۋلىتىمادەناجىۋلىرىتساع

ڭىدۋرىدنالاشوگڭۇج ـىتسىتەجاڭاجڭەـ

ايتراپ،ىگ ـاتقىتتايلاماڭىتقىلاحنەمــ

نەمـىسەبيرىج ـاساراپ-لىقاۆيتكەللوكـ

ڭىنىت اشوگڭۇج،ىراھۋاجـ مزيلايستوســ ـ

سادمارۇقىدزىڭامڭىنىسەيۇجقىلايرازان

لىكۇب،ىگىلوب لىكۇب،ڭىنايتراپــــ لەــ

نىۋنەدلۇگىلۇڭىنىتلۇاۋحڭۇجڭىنىقلاح

ەگەزۇج ۋرىساــ ڭىنىسەرۇكـىعادنىلوجـ ـ

تەكەرا زوسء،ناعو،ىسامالرادعابــ ـــــــ

ىنوەناجۋلوبىدناباتتىقاۋقازۇ،قوج

.كەرەكۋتىمادزىسكىدزۇ

ڭىنڭيپنيجيش اشوگڭۇجرىۋادءـاڭاجـ

مزيلايستوس ـكەياد،ىدۋنەريۇنىسايەديـ

ىدۋرىدنەلىت مىلرۇعاناـــ يەلىرەكشىــــ ــ

ـەتيموكقىلاتروايتراپ،نىشۇءۋتەتسىرو

ڭىنىت قىلاترو،ياسـانىبالاتـ تەتيموكــ ـ

ـادءاڭاجڭىنڭيپنيجيش«ىمىلوبءتىگۇ

ـيۇنىسايەديمزيلايستوسـاشوگڭۇجرىۋ

ەدنەموت(ن»ـىسامالرادعابۋنەر اشاقسىقـ

امالرادعاب« ىدەنىلەد»ـــ اعۋرىتسارۇق)ــ ـــ

ىدرىتسادمىيۇ ىتەتيموكقىلاتروـايتراپ.ـ

يالىب ىداراقپەدـــ امالرادعاب«:ـــ »ــــــ

ڭىنڭيپنيجيش اڭاجـ اشوگڭۇجرىۋادءــ ـــ

مزيلايستوس نىسايەديــ ياپپاجــ ـىلەيۇجـ

لو،ىدادناياب ڭىنايەديـىسوـ ـىگزىگەنـ

ىگزىگەن،نىحۋر ىگزىگەن،نىنۇمزامـــ ـــ

نىبالات مىلرۇعاناـ يادىعاديوـ ،ەگۋنىسۇتـ

ىدەسەتكەموكـەگۋرەگي قىلاتروـايتراپ.ـ ـ

ىتەتيموك امالرادعاب«ـــ قىلاترو(ـىن»ــ ــ

پىسابساتۇترىبءىمىلوبءتىگۇتەتيموك

ـرالرداكڭىلاق،پىتاراتپىساب)ىداتارات

رىۋادءاڭاجڭىنڭيپنيجيشڭىناراقۇب،ڭىد

يەلىرەكشىنىسايەديمزيلايستوسـاشوگڭۇج

ـكەموكىدزىڭامىگەدۋرەگي،ىگەدۋنەريۇ

.ىدلىسوقەگۋتەىسابنادلوقىش

ـسابايتراپ(رادموكتراپـىلەجەرادراء

قىلىش ڭىنڭيپنيجيش)ـىساپپۋرگـ ـاڭاجـ

نەمىسايەديمزيلايستوسـاشوگڭۇجرىۋادء

ـەجاقتايلاما،اعۋرىدنالۋراقىناناس-يو

كىلىشكەت ىتتەمزىق،ەگۋتەـ ەگۋتەلىرەگلىـ

يامىجلۇب ىدناباتـ كەرەكۋلوبـ قىلراب.ـ

نىرەلەشۇمـايتراپ تايقۇمىناقسۇنپۇتءـ

ىگلەۋا،اعۋقو نىساقسۇنــ ،ەگۋنەريۇـــ ـ

نىساديعاق ۋرىتسادمىيۇـەگۋنىسۇتــ ىراءـ

ەتسەىتشىروب،ۋاپتىمۇىتتاسقامىگلەۋا«

ـبراتقىتپىرىقاتىگزىگەن»ۋاتقاسكىرەب

نەمىسەي »امالرادعاب«،پىرىتساتشۇزىعىتـ

ناج،پىزىگنەـانىراپسوجۋنەريۇـىن -ــ

ـامروفپوك،پاساجۋرىتسالانروـىتقاج

اعرالىتاس،ىل ناعىتماقياپپاج،نەگنىلوبـ

نىسرۋكۋنەريۇ ۋتەتسىروـ كەرەكـ پوك.ـ

پوك،ۋناعلوت ەتەج،ۋنەريۇەتەج،ۋاليوــ

ۋنىسۇتء ـەديىسو،پىلاسشۇكانىعاجـ

ڭىناي كىلرىۋادـــ قىلايرازان،نىنامءـ ـــــ

كىلىزۇجەينۇد،نىنامءقىتتايلاما،نىنامء

نىنامء ـىعۇەتەج،پىنەريۇيەلىرەكشىـ

ڭىنو،پىن ،نىنىيۇتءىدزىڭامـىتكەزوــ

يناحۋر قىتتايلاما،نىنۇمزامياب،نىنامءـ

نىبالات يەدڭەرەتــ ،ىلەيۇج؛ۋنىسۇتءـ ــ

كىتتەبـىپلاج ۋرىتساتۇت،ۋسىعوت،ۋلوبـ ــ

ـىڭىساعايەديىسو،پىلاسشۇكـانىعاج

نەگلىر كىدمزيسكرامـ ـاقزوك،ىنىعرۇتـ

ىتسىداء،ىتسار ڭەرەتــ ڭىنو،پىرەگيـ ـ

ـوسەگەن،ەگرىبنەمۋلىبنىنەكەيالوس

كىدمزيسكرام،پىلىبءادنىعىدناعلوبيال

؛ۋرىسوءزىسكىدزۇىديەگڭەدقىلايرازان

مىنات نەمـ ـنەريۇ،ۋرىتسەلرىبىتتەكەراـ

ىدنەگ ۋنادلوقـ شۇكـانىعاجـ ،پىلاسـ ـ

نەپتايلاماـىنايرازان ـيۇاشاماتۋرىتساتشۇـ

نىليتسۋنەر ىسو،پىرىدنەلەلۋاسـاشنىرابـ

ىدرەلەلەسامكىدنىزۇجسىءـىلىقراـايەدي

مىلرۇعانا ەدرۇتـىلاناسـ ۋنەريۇ،پىشەشـ

ـۋەتسىيادىعاديونىتەمزىقزوءنىسەجيتان

ڭىتپىساك،ڭىد ىدناجڭىدۋتەلىرەگلىنىۋمادـ

.كەرەكۋرىدلانياىيانىشانىتايلاما

ڭەك ەدمەلوكــ ،ۋەتتىگۇ،ۋنەريۇـــ ـــ

پىشەش ۋرىدنىسۇتءــ ىتەمزىقــ ىلىقراــ ــ

ڭىنڭيپنيجيش اڭاجـ اشوگڭۇجرىۋادءــ ـــ

مزيلايستوس ڭىنىسايەديــ ەگرەتكەرۇجــ ــ

ـتراترىماتڭەرەت،نىۋالايۇيەلىرەكشى

ـۇب،ىدرالرداكڭىلاق،پىتەلىرەگلىنىۋ

تروتء«ـىناراق ،ەگۋتيەشۇكىد»مىناتـ

تروتء« ىنىكە«،ەگۋەدمەكەبىد»مىنەسـ

ۋاعروق ـەدي،پەتكەتەجاعۋادنىروىد»ـ

ەتتەكەرا،اديساياس،اداي ڭيپنيجيشـــــــ

نەكتەـىقتيۇـىتسادلوج قىلاتروـايتراپـ

نەمىتەتيموك ڭەلەكسوـ رىبءـ ىتقىلىدزىۋاـ

ياپپاج،پاتقاس ماعوقىتتەلۋادكەلەگڭودـ

ڭىدۋتانرو اڭاج،ۋتەجەنىسىڭەجـىشۋشەشـ

ڭىنمزيلايستوسـاشوگڭۇجـىگەدرىۋاد ـىلۇـ

لوقـەنىسىڭەج اۋحڭۇج،ۋزىكتەجـ ڭىنىتلۇــ

ـۇجنىنامراوگڭۇجىدنىسىۋنەدلۇگىلۇ

ۋرىساــەگەز نىشۇءـ يامىجاقـ ياملات-ـــ ــ

.كەرەكۋزىگرۇجسەرۇك

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

مزيلايستوساشوگڭۇجرىۋادءاڭاجڭىنڭيپنيجيش«ىتەتيموكقىلاتروىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇج
ىدراعىشۋرىدنالراباحەدنىنوجۋتاراتپىسابن»ىسامالرادعابۋنەريۇنىسايەدي
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رەجىسقاجڭايجنيش

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

-6.ىديالراباحـايشۋشڭاۋزىمىشلىتء
ىنۇك-10ڭىديا قىتقامياــ تەينەدامـ -ـ
ونيك،ەيبراتـەنەد ـاياسەناجايزيۆەلەت-ـ
تاح نەنىسەمەكەمـ ،ادناعاراقـاعۋسىعۇـ ـ
ەدنىلىگزەمىسىلامەدـىسەكەرەمۋ-ناۋد
زىمىعاميا ناعادلىباقــ ـىناسـىشتاحاياســ

ڭىم345 ىعڭىدلا،پىتەجـەكتەرماداـ ـــ
ساسقۇ نەدىگەدلىگزەمـ ؛استرا53.2%ـ
تاحاياس ىسىرىكــ نويلليم310ــ ـاعناۋيـ
ىعڭىدلا،پىتەج ساسقۇــ ــىگەدلىگزەمـ
.ناعالىراعوج52.6%نەد

ـاسراقىسىلامەدـىسەكەرەمۋ-ناۋد
ادنىڭ تاحاياسـىلەجەرادراءـىعاتقامياـ ـ
،ىرالۋارات ـاياسەناجرادنىروىتسىتاقـ
ـىعۇتتىياسرادنىروپىساكنىتاياسـاقتاح
تاچيۋ،ىر كىتتەمۋەلاـ ىتقايسىرىمونءـ
ـرالامروفىلرۇتء،پىنالادياپنادرالايدەم
نەم سىلامەدــ ىگەدنىزەكــ تاحاياســ ـــ
نىرەلەپترەكسەتاحاياس،نىرالايستامروفني
.ىتتارات

ـسابتاحاياسىلەجەرادراءـىعاتقاميا
ۋراق ـنىروپىساكتاحاياسنەمىرالۋاراتـ
تاحاياسىراد نەمـىگىدزىسپىۋاحـ ـابـ
ۋالىقابىدراز ىدۋراقساب-ــ ،پىتيەشۇكـ ـ
تەمزىق نامءاعۋتالىراعوجنىساپاسۋەتوـ
ىتتەينەكرو،پىرەب ،پەتپىرادىتتاحاياسـ
زىمىعاميا سىلامەدــ تاحاياسـ ڭىنىرازابـ ـ
،ىتپىتراتء،زىسپىۋاح« ىراعوج،ىلاپاسـ
،ىدمىنوء ىتتەينەكروـ ۋلوبــ تەمزىق»ـ ـ
.ىدرىساەگەزۇجنىساناسىن

سىلامەد ەدنىزەكــ كەشەۋاشـ زەيوپـ ـ
ەدنىتەكەب زىمىنويارــ نانىترىس-ـىشىءــ ـ

پىرىتوـاعزەيوپ ياتتاحاياسـەككەشەۋاشـ
نەگلەك رالىشتاحاياســ نىيءــ .ـىتسەرىتـ
ڭىدزەيوپ تاحاياسڭىتكەشەۋاشىۋانىتاقـ
.ىدەبەجنىۋمادڭىنىۋنىتۇت

ەدنىزەكىسىلامەدـىسەكەرەمۋ-ناۋد
نەگەتپوك رالىشتاحاياسـ ەگرىبنەمىسابتوـ
نىقاج اعڭامــ ،ۋاتتاحاياســ نەمىرالالابـ ـ
ادۋاسـەگرىب نىرەدنەشەكـ نىقاج،ۋالاراـ
تاحاياسـىعادڭام سىنىروكـ نىرادنويارـ ـ
ۋالاشامات تاحاياسـىتقايسـ نىرەدلىساتـ ـ
.ىدادڭات

قىلراب ناشوف،ىنويارسىنىروكىۋاتـ
كىتتەكەلمەم نامروـ سىنىروكـىساشقابـ ـ
ناجۋلۇ،ىنويار ـرات،ىنويارسىنىروكـ
ياتاعاب ىۋاتـ سىنىروكـ ،ىنويارـ ىتقابـ
ـارسىنىروكىساپقاقتەكەلمەمـىلەكتو
ىنوي ىتقايســـ ەدرەلرەجـــ ڭايجنيشــ Aـ
ـرەلرەجاقسابنەگەتپوكەناجJڭايجنيش
رىمونءڭىد نىساتقاتــ ناققاتــ تاحاياسـ ـ
ڭىنىرەلەمرىيۇ ىرادزۋبوتۆاـ نەمـ نىعاشـ
رەدليبوموتۆا كىلوكـ ۋتاتقوتـ ـانىرادڭالاـ
قىل ڭىنىرادنويارسىنىروكىسو،پىلوتـ
كىدنۇك ۋادلىباقـىشتاحاياسـ ىرەشلومـ ـ
.ىتسانانماداڭىم

ـالاقناساراقىلاراقىلاحناساراناۋاس
ڭىنىعىش نىتاجـ ناتسىلامەدـەنىرەلەملوبـ ـ
رىبء نىرۇبـاتپاـ زاكازـ پىلىرەبـ .ناعلوبـ
ـادڭالاادۋاسقىلاتروڭىدرالالاق-نادۋا
ـرازابىكشەك،ادنىرالاشقابقىلاح،ادنىر
ىرالادۋاس،پىسىلاشياقماداادنىرال ــــــــ
.ىدلوبتەسۇك

ياعوتناعاش تەينەدامقىدنادۋاـ ەنەد-ـ

ويدار،ەيبرات تاحاياسـەناجـايزيۆەلەت-ــ
تاحاياسـىسەمەكەم ڭىنىمىلوبءـىبىساكـ ـ
ڭىديەمڭاۋـىسىشۋرەگڭەم انىۋرىتسىناتـ
،ادناعاراق ــىلامەدـىسەكەرەمۋ-ناۋدـ
ادنىس ياعوتناعاشـ ڭىم12ـىنادۋاـ 500ـ
ىشتاحاياستەرمادا ناعادلىباقـــ ىراءـــ
سىلامەد ەدنىزەكــ ىتكىلىشنەپسىيۇسـ ــ
ۋرىتسىعوت نەمرەدمىرىپىسو،نىرادلىميقـ
ـزاميابىتقايسىسىراجناءڭىدراتساج
ـاياس،پىرىتسادمىيۇىدرادلىميقىدنۇم
ىدرالىشتاح ەكەرەمــ ـاشنىرابـانىعىتتاشــ
.ناعرىدموش

ىراسقىبوق ـادۋاىلايمونوتۆالۇعڭومـ
ڭىنىن رىگڭاج،ىياراسڭاۋــ تەينەدامـــ ـ
سىنىروك نات60نەگلەكنادياتلاىنويارـ

ماتسا ـۇقنانمادا210،ليبوموتۆاەكەجـ
ناعلار تاحاياسـ نىسەمرىيۇـ ىدادلىباقـ .ـ
مەكروكڭىنىنادۋاىراسقىبوقرالىشتاحاياس
سىنىروك نىرادنويارـــ رىگڭاج،پالاراــ ــ
ڭىنىنەكەم اناس-تلاسـەيـەككىلەشكەرەـ
.ىدلوباۋكەنىتەينەدام

نادياتلا نەگلەكـ :ناينيلـىشتاحاياسـ
الاسـەلەك« ىراسقىبوقـ ڭىنىقلاحـ قىتسىـ
نىسالىقى رىگڭاجڭىنارالۇب،كىدنىزەسـ
ىتەينەدام ەككىلەشكەرەكىدنىزوـــ ـەيـــ
،نەكە ىدزىبءـ نەدرىبـ نانۇم.ىدارۋابـ
نىيەك تىقاۋـ لۇب،پىلەكـىعاتـاسقىشـ ــ
ڭىنارا ـەينەدامەيەككىلەشكەرەقىلارادـ
.ىدەد»زىمالاتاززالءنەنىت

رالالاق-نادۋا ،كەديج-سىمەجىعاتـ

سىنوكوك ىتقايسۋزۇءــ قاتسىق-لىۋاــ ـ
ىتاحاياس نىرادلىميقـــ ،پىرىتسادمىيۇـ ــ
ـابتواۋراشادنىسابزىتاىدرالىشتاحاياس
ىرالىس نانىناقراتسادـ اۋراش،ۋتاتمادءـ ــ
،ۋەنۇتـانىرالىسابتو نەگرىدنورالاۋراشـ
نىيامـىشىق پىتاسـ تاحاياسـىتقايسۋلاـ
.ىدادماقنەمىرەلرۇت

ڭىنىسالاقۋحيش ناشوفـ كىتتەكەلمەمـ ـ

نامرو ىدنامروـىساشقابـ پىسەكـ ۋتوءـ
ىلوت،نىلىميق ـقابايگولوكەىعادنىنادۋاـ
ـلەبقىتسىىعادنىساشقابايگولوكەىساش
نىرەتكىدمىسوۋەد ۋالاشاماتــ ىلىميقـــ ــ
ىدرالىتقايس ىدرالىشتاحاياس،پىزىكتوـ ــ
راء،پارۋاب تاحاياسڭىنىعىلىشترۇجتلۇـ
ادنىسىراب ەنىۋسۇتارىتترانىمىزەستىقابـ
.ىتتاراجيادعاج

زىمىشلىتء يەمۋايجيادـ ىديالراباحــ .ـ

ڭاج« ـاشنوس؟ەبزىستەمەلاس،يجۋشـ

ـەگڭودەگزىبادزىڭاسلوبسالابراقىتقىل

.يوعزىسپاپتىمۇىدۋلەكاقىدنىروىتكەل

ىدزىڭىزوء كىدەلەرۋاـ -6ڭىديا-6.»ـ

ىنۇك كەشەۋاشــ ڭىنىسالاقــ ىنىعرۇتــ ــ

يۇحنىگۋل نەمــ نەگلەكـەترەـىيابۇجـ ـ

راتقانوق« ـەگۇمرالو،ىدلاىسراقىد»ـ

رەتكەد ـلاپىتەشىنىتوءنەنىگىتسەلرىبـ

ناع اڭاجنەگلەكاقىدنىروىتكەلەگڭودـ

لىبماج قىدلىشناتوـىسامراقسابـىلامءــ ـ

.ىدەىرالرداكڭىنىعامۋاكىتتەمۋەلا

يۇحنىگۋل نەمــ ىۋەكەـىيابۇجـ ەدـ

ـەمزىقىتقارۇتىراءنىتياملااسابنىعايا

،قوجـىت ىسالابـ ەتپەتكەمــ ،ىديقوـــ

قىتسىمرۇت ىراتقىلىشنىيقـ رىۋاـاماشرىبءـ

نىتالوب ىيادعاجڭىدرالو.ــ كىتتەمۋەلاــ ـ

قامۋا ڭىنىرالرداكــ نىرازانــــ پىرادۋاــ

.نەگلەك

؟رابزىڭىراپسوجيادناقادلاــ

سىمۇجنىتالوباعۋتياقەگيۇـەتسۇتــ

ەمىيۇ،اسوقنەمۋباتاشقا،پەتسىپىۋات

.نىميەدماسسالياراقەد

.قىيارىتساراقلاماەگرىب،ىدياراجــ

ـرەناعلوبەيـاققىدنىروـىتكەلەگڭود

پىۋاتسىمۇجىدنەىۋەكەىتپىياز-ـىل

،پەتسى پىنەيۇسـەنىرەتشۇكزوءـ ـاشقاـ

قامۋاكىتتەمۋەلانىرەتكىدنەكەـىشقاپپات

ياتاعابرات«.ـىتتياـانىرالرداك ڭىنىعامياـ ـ

ىدرەلەلەسامـىتكەنروكـىعاتقىدلىشامروف ـ

،پىشەش ڭىنىتاسـىگزىگەنـ نىعىلاپترىۋاـ

ۋتەدلىڭەج ۋراقتاـىگەدنىنوجـ »ـىسابوجـ

ىشنىرىبءڭىنىتاسىگزىگەنىۋلىراقتاڭىن

ەدنىبەش تەمزىقـ پەتسىـ ناقتاجـ ـايتراپـ

ىرەلەشۇم نەمــ ڭىدرالرداكـ ەدـىتپىتءـ

پوك نىراتتىقاۋـ لىكۇبـ نەمىلىيەپ-ـاتنىـ

،پىسىرىك قىلىشترۇجـ ـارانىرالىسابتوـ

ڭىتقىلىشترۇج،پال نىيادعاجـ ،پىسىعۇـ

اققىلىشترۇج تەمزىقــ ەگۋەتوــ ،پانراــ ـ

ەنىگەلىتڭىتقىلىشترۇجىعادىتاسـىگزىگەن

ىدرەتسىىتقاناققىلىشترۇج،پىساقالۇق

.ىدلەكاكىدنىكمۇمەنىۋرەبپەتسى

يۇحنىگۋل نەمـ -پىرۇجءڭىنىيابۇجـ

ىۋرۇت كىتتەمۋەلاناتقىدناعلوبزىسيالوقـ

ـيۇڭىدرالوەدنىبوكىرالرداكڭىتقامۋا

پىرابـەنىرەل ،نىتەسەتكەموكـ ناننىقاجـ ـ

ىرەب يۇحنىگۋلــ كىتتەمۋەلاــ قامۋاـــ ـ

ڭىنىرالرداك نىگىدنەكسۇتيەلىيجىۋلەكـ

.ىدراعڭانىقيا

يۇحنىگۋل ـقامۋاكىتتەمۋەلارىزاق«:ـ

ڭىت ىرالرداكـ پىلەكىيجءـاعزىمىسابتوـ

يادعاج نەمۋسىعۇـ ،ەگرىبــ نەگەتپوكــ ـ

ىدزىمىعىلىشنىيق پەدمىشەشـ ارا،پىرەبـ

زىمىسانىتاق ،پادنىقاجـ ڭىتقارىڭاشرىبءـ

پىلوبيادنىرادمادا ـناقاعرالو.كىتتەكـ

ـەرەبپەدمىشەشاتقاستياسىمۇجياد

.ىدەد»ىد

لىبماجـاڭاج ـناتوىسامراقسابىلامءـ

قىدلىش كىتتەمۋەلاـ ڭىنىعامۋاـ ىشنىرىبءـ

ڭاجـىيجۋش قىلاتروايتراپلىيب«:ناۋجـ

ڭىنىتاسـىگزىگەنـىتەتيموك نىعىلاپترىۋاـ

ىدۋتەدلىڭەج نەننەكتەتسىروـــ ىرەبــــ ـ

،نىيج ـرۇتزىمىرالرداك،پىيازاتاجۇقـ

ڭىدرادنىعرۇت،پالارانىرالىسابتورادنىع

كىدنىزۇجسىء نىراليادعاجـ ،پىسىعۇـ ـ

ڭىدرادنىعرۇت ـمىشەشنىعىلىشنىيقىتقانـ

نىرەدنىيەزـەگۋەد ارىدنالرىعوشـ نىتالاـ ـ

.ىدەد»ىدلوب

ەدۋرەتىدراتقىسقوقرالىشۋقو.

ەدۋلىزىگرۇجىتەكەراۋتەدلىڭەجنىعىلاپترىۋاڭىنىتاسىگزىگەن

ىدرىدنەتكىروكىدنەكەم،پەتوتەمزىقىتكىرە

ىعىدنىزۇىعادنىناجسىعىشڭىنىلوجڭيچڭۇچىنويارالاقاڭاجـىسالاقۋحيشـاتقىۋج

،رتەم2800 ـاقىسىلىرۇقاشقابەشۋەدلەبىلوجڭيچڭۇچنىتەلەكرتەم50ىگىدڭەكـ

ەدۋلىرۇجترىۋ رالۋاياجـاعاشقاب.ـ ۋعىنىشـ ،ىلوجـ لوبتەكسابـ ،پاقلاىدنامرو،ىڭالاـ

ـقاب.ىدانىلاسرالىعلىرۇقىتقايسىعىدلاماسۋالاشاماتسىنىروك،لوجنەگرەكموكلۇگ

ڭىناش ىعادنىڭامنىيەكنانناعلوبپىنىلاس،رتەمىشراش300ڭىم119ـىمەلوكـىپلاجـ

نىعرۇت نىعاشيۇءـ ڭىنىرادنويارـ ۋەدلىيەسـ ڭىنىعامۋاـ ۋەپسىتەجـىتكەنروكـ نىيادعاجـ

.كەپسۇتاتراسقاج

ـياسۋوجڭاحڭىنىسالاقۋحيشىساشقابەشۋەدلەبىلوجڭيچڭۇچ،ادناعاراقاعۋسىعۇ

ـنادلىساجاشقاب-ۋابناقساساجمىسىلەكنەمىگىتسەتكىرەسىتكەشىبوتاشقاب-ۋابـىش

.نەكەىدالوبپىنىلاسادنىڭوسلىجنەمەجەم،ىناسىنۋرىد

يۋحوگڭاجزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ەدۋەتسىسىمۇجرالىشسىمۇج.

كەشەۋاشـىنۇك-4ڭىديا-6 كەبۋدـىسالاقـ ىلامءـ

ناعنالرۇنـىسامراقساب نەمىرالرداكڭىنىعامۋاكىتتەمۋەلاـ

كەشەۋاش قىلالاقـ ىسىشۋقوەشەن30ڭىتپەتكەماترو-6ـ

ـاعاجىكەڭىدلوج،پىلەكەنىگەلوبسىتابىلوجڭۇگوز

كىدنىزۇجسىء،پالازات،پىرەتىدراتقىسقوقـىعادنىۋال

.ىدرىدنەتكىروكىدنەكەمىلىقراىرەتتەكەرا

يالنۇچيلزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ىداماتسالوترالىشتاحاياسنەگلەكاعزىمىعامياەدنىزەكىسىلامەدىسەكەرەمۋ-ناۋد
ىدالىراعوج52.6%نەدىگەدلىگزەمساسقۇىعڭىدلا،پىتەجاعناۋينويلليم310ىسىرىكتاحاياس؛استرا53.2%نەدىگەدلىگزەمساسقۇىعڭىدلا،پىنادلىباقىشتاحاياستەرماداڭىم345

ىدۋتەدلىڭەجنىعىلاپترىۋاڭىنىتاسىگزىگەنىعامۋاكىتتەمۋەلاقىدلىشناتو
ىدرەبپەتسىسىءىتقاناققىلىشترۇج،پىرىدناتقانايت

ڭىنىساشقابەشۋەدلەبىلوجڭيچڭۇچ
ەدۋلىزىگرۇجلەدەجىسىلىرۇق

كەشەۋاشـاتقىۋج قىلالاقـ نىعرۇتـ يۇءـ
الاقـەناج اتروـىسەمەكەمـىسىلىرۇقلىۋا-ـ
نىعىلازات ۋاعروقــ نانىسامراقسابـ ،ۋسىعۇ«ـ ـ
ـوبىتەمزىق»ۋرىتسىعوت،ۋاساجكىلىدمىيت
ـۇتادنىعاتسىقۋساراقىعىشالاقڭۇگرااشنىي
نىتار تەمزىقـ ـسىق-لىۋا«رەلىگەدنىتەرتاـ
ىتقات ۋتيەكروكـــ نىسايگەتارتســ ەگەزۇجـــ ــ
ـسىق-لىۋاىلياجاعناج،مەكروك،قىيارىسا
قات قىيارۇقـ نەكتەپىرىقاتـىگزىگەنـىت»ـ
ناعاشروق ڭىناتروـ نىعىلازاتـ ۋاڭوـ نىلىميقـ
.ىتتەتسىرو،پىرىتسادمىيۇ

تەمزىق ڭىنىتەرتاـ قاتسىق،ىرەلەشۇمـ
رالىعادنىساقلا»ـىتەتيموكـىكە« ايتراپـەناجـ
ىرەلەشۇم ەتكىلرىبـــ لوجــ ـىعادنىۋالاعاجـ
.ىدالازاتىتپوشءمارانەمراتقىسقوق-رىقوق

نىتەرۋس ،پىتراتـ ناعالراباحـ زىمىشلىتءـ
ڭىينۇچڭاۋىشلىتءىتكىرە،يەمۋايجياد

كىلىشپوك قاتسىقـ ماراىعادنىۋالاعاجڭىنىلوجـ
.ادۋالازاتىدراتقىسقوق-رىقوقنەمرەتپوش

،پالازاتىدراتقىسقوق-رىقوق
ىداڭوىناتروناعاشروق



ڭافنۇجڭۇسزىمىشلىتء

ەگلوك،رەرەگوكرەجاسماتەگرەجـىشمات«

رەيەبوكلـوكـاسمات نانڭينۋايل،يەدنەگەد»ـ

اعڭايجنيش نەگلەكـەككەموكــ ىدنىراد،رداكـ ـ

سىعىشيادۋسىشماترىبءىسوەنىموبيلڭىم

نەتكىتسۇتلوس سىتابـ ،پىلەكـەككىتسۇتلوسـ

رىبءىدنە ڭىدرەجـ زىسىقتلاق،پىرىدناقنىزىياـ

.ىدەلىگيانىحۋرڭەلەكسو،پىسوقسەلۇ

-3ـىنۇك-10ڭىديا-5ـىلىج-2018

ـامروفـەمرىيۇ«ىرالىدنىرادۋەدمەـىعاتپوت

ىعادنىس اعڭايجنيش»ــ ۋسەتكەموكــ تەمزىقــ ــ

ىتساراقەنىسەۋشادـانيستيدەمـوگڭۇجـىتەرتا

ڭىناناحاپيش-4 ىنوبيلڭىم-ىنامامۋەدمىتۇكـ

وگڭۇج انيستيدەمــ ڭىنىسەۋشادــ ياتاعابراتــ ـ

انىساناحاپيش ۋەدمىتۇك،پىلەكــ ڭىنىمىلوبءـــ ـ

راسابنىرو ىتقاملاس،ىسىشۋرەگڭەمــ رالۋرۋاــ

قىدنىعىتسابرالارتسەسڭىنىمىلوبءىگىلرەگاپيش

كىلىشكەتەجەنىتەمزىقۋەدمىتۇك،پەتونىتەدنىم

.ىدرەبىجپادڭاتەگۋتيەشۇك،ەگۋتە

رىبء نادلىجـ ـنەپسىيۇسقىلرابلوىرەبـ

نەمـىگىلىش كەرۇجـ انيستيدەموگڭۇجنىناقـ

ياتاعابراتـىسەۋشاد ۋەدمىتۇكڭىنىساناحاپيشـ

ەنىرەتسى ڭىدياتاعابرات،پانراــ ۋەدمىتۇكـــ ـ

ڭىنىرەتسى زىگەنكىرەبانىۋتالىراعوجنىسەروـ

.ىدالاق

،پىنادلوقاراشياراقاعيادعاج
ىتتانروەمەلىگلەب

نەننەكسىرىكـەكتەمزىق نىيەكـ ڭىمـ ـوبيلـ
نادراتتىقاۋىعادماريەم-ەكەرەمـەناجـىكشەك
قىلاكينيلك،پىنالادياپ ـىشنىرىبءڭىدۋەدمەـــ
ەنىبەش قىشا«ـــ ەناجـ نىرىساجــ ۋرەسكەتــ »ـ
ۋزىگرۇج ىسياقراءنەپتىقاۋقىليارىبءىلىقراـ

ڭىنمىلوبء كىدنىزۇجسىءڭىنىتەمزىقۋەدمىتۇكـ

.ىدرەگيىلىتقاج-ناجنىيادعاج

ڭىم نەگەتپوكـوبيلـ ڭىنمىلوبءـ سىمۇجـ ـ

ۋزىگرۇج نەمـىبىتراتءــ ۋراقسابـ ڭىنىسىداءـ ـ
،نىگىدنەكەكەدرۇسەنوك،مىياپاراقاماشرىبء
ڭىدراتساقۋانـىگرىزاق ـنىتيەپسەليۇەنىتەجاقـ
يادنوس،نىگىد ۋەدمىتۇكڭىدرالارتسەسقا-ـ
نىتەمزىق زىسيالوقەدـەنىۋتەتسىروـ ،پىلوبـ ـ
.ىدياقيابنىناعرۇتپىتەتەجاقىدۋالاڭاج

پىتراتءـىلاناس« ىلەيۇج،اساملوبـ مىلىبءــ
ىدياملوب ىسقاج،يەدنەگەد»ـ مىزۇتء-پىتراتءـ
ڭىتسىمۇج نىگىلىدمىنوـ پەلەسەـ ىدارىتتراـ .ـ
ڭىم ىلىتقان«:ـوبيلــ ىديادعاجـــ ،پىرەگيـ ـ
دناعاقيابـىنەلەسامـىتكىلىكپۇت اعيادعاج‹اناعاـ

.ىدەد»›ىدالوباعۋنادلوقاراشياراق

كىدنىزۇجسىءڭىنمىلوبءىسياقراءوبيلڭىم

-ناجنەگەتپوك،پىرىتوەلەدزىگەنـانىيادعاج

ىدلەمەكادـىلىتقاج پىتراتءـ ىدرەدمىزۇت-ـ ـ
پالايسكەفنيزەد،ىدەلىگلەب ڭىنىمىزۇتءۋالاشاۋاــ
نىرىكىپۋاڭو-پەتتەرىلرۇتءەشەن20ەنىزو
ىديوقـاعاترو رىبء.ـ نانناعلىراقتاياـ نىيەكـ ـ
ڭىناناحاپيش ـەبيرىجاتڭىنىۋلادمىعۇجىكشىـ
،پەدنەموت40%ىسامرىتسىلاسۋرەسكەتاداناح
ۋەدمىتۇك تەمزىقـ نىسىداءـ ،پىرىدنالىلاپاسـ
نىگىدزىسپىۋاحڭىدراتساقۋانناقتاجاداناحاپيش
.ىتتالىراعوجاشنىراب

»ڭىدۋەتكەتەجەناجۋسەتكەموك،ۋتەريۇ«
ىداعلاجىتتاسءنىۋالا

ەدنەكتياق« اعڭايجنيشــ ڭىدۋسەتكەموكــ ـــ
سىمۇجپوكەدىتپىتءەدنىشىىتىقاۋـىتكەش
اعۋرىدنىت ؟ىدالوبـــ لۇب»ـ ڭىمـ ڭىنوبيلـ ــ
نەگلەكـەگۋسەتكەموكـاعڭايجنيش رىبءـ ادلىجـ
نىتاناليوـىمەنۇ ڭىم.ىدەـىسەلەسامـ ـوبيلـ
-ناجنىسابوجتەمزىقۋسەتكەموكـاعڭايجنيش
ىلىتقاج ڭىنۇم،ىداساجـــ ەدنىشىــــ ڭەـىگـ

ىعاداناحاپيش،ىسىدزىڭام ڭىنىعىتسابارتسەس25ـ

.ىدەۋتالىراعوجنىتەلىباقۋراقساب
ۋەدمىتۇك ،ۋيوقلوكۋمىياپاراقـىتەمزىقـ

كەمراد-ىرادء ۋتاراتــ رالارتسەس،سەمەــ ـــ

كىتپىساك پىرەگيىدرەدمىلىبىتسىتاقاعۋرۋاـ

اناق ۋرۋا،ناتساملاقــ يەلىرەكشىـانىيادعاجــ ـ

ۋالىقاب ىۋاساجــ لا،تەجاقـ ڭىدرالارتسەسـ ـ

نىتەرىدلىتەجنىتەلىباقكىتپىساكىعاتقاجىسو

.ىعىتسابرالارتسەس-ماداەكىتڭە

ڭىم ۋەدمىتۇكــوبيلــ ساكــ نىبىـ ەيۇجــ ـەگــ

راتساقۋان،پىرىسۇتء نىسەملوبـــــــ پالاراـــ

ىدۋرەسكەت الارتسەسـ ڭىدۋەلەيبراتنىعىتسابرـ

ىشنىرىبء ىتەكەبــ ىدەتپەسەـــ ۋەدمىتۇك.ــ ــ

ىگەدنىبىساك راتساقۋانـــ نىسەملوبـــ پالاراــ

ۋرەسكەت ۋەدمىتۇكڭىنىعىتسابرالارتسەسـىلىقراـ

كىتپىساك،نىمىنات نىرەدمىلىبۋرۋاـــ ۋرەگيـ ـ

ىگەدۋزىگرۇجنىسىمۇجۋەدمىتۇكەناجنىيادعاج

اعۋاقيابنىيادعاجۋراقتاىدرەدمىزۇت-پىتراتء

.ىدالوب

ڭىم ڭە،وبيلـ راتساقۋان،ىلەۋاـ نىسەملوبـ

ۋرەسكەتپالارا راتساقۋان،پەلىگلەبنىبىتراتءـ

نىسەملوب ،پادنىيادنىسىگلۇڭىدۋرەسكەتپالاراـ

رالارتسەس پالارانىسەملوبراتساقۋانانىعىتسابـ

ڭىدۋرەسكەت نەمـىمەشلوـ ياجـ نىراسپاج-ـ

قىلوت ىدرىدنىسۇتءـ ڭىنو.ـ ەدنىگىلىشكەتەجـ ـ

رىتلىب ەدنىمەلوكـاناحاپيشاديا-11ـ شىعڭۇتـ

ىتكەزەك ۋەدمىتۇكـــ ڭىدرەلىگەدنىبىساكــ ـــــ

راتساقۋان نىسەملوبـ ۋرەسكەتپالاراـ ىسىراجـ

ڭىنىزوء،پىلىزىكتوـىتتاسء ـنىگىلىشكەتەجـ

رەگەدلۇجاعاڭيتياحۋاينەميلڭاجـىگەد

.ىدلوبرەگەدلۇجەناج

ڭىم شىعڭۇت«:ـوبيلـ ـاقسىراجـىتكەزەكـ

رالىشۋسانىتاق سىراجـ ،ىداملوبقىناقەنىبىتراتـ

نەم سىراجـ نىسامروفـ ،پىرىدناتقارۇتاشنىرابـ

رادناعلاق،اسرۇتپىلىزىكتوىلىجراءەدرەجىعادلا

.ىدەد»نىمياليوپەدىدالوبنىتالاىگلۇنادو

لىيب ڭىماديا-5ــ نوبيلـ ڭىـ اعڭايجنيشـ ــ

ۋسەتكەموك ىلىساء،ىدلاتقاياـىتەمزىقـ -11ـ

ىدۋزىكتواديا ناعالراپسوجـ ـىتكەزەك-2«ـ

ـىگەدنىبىساكۋەدمىتۇكىگەدنىمەلوكاناحاپيش

ڭىدرەل راتساقۋانـ نىسەملوبـ ۋرەسكەتپالاراـ

ىسىراج لىزىكتوالانىدلااديا-4»ـــــ .ىدـــ

رالىشۋسانىتاقاقسىراجىعلوجلۇبىنىتياماسقۇ

.ىدرەگزواعرالارتسەسنانىعىتسابرالارتسەس

ەشەن10 سىراجــ ڭىنىسادناموكـ نايقـ -ـ

ادنىسادودـىكسەك ڭىتسىراجىتكەزەكنەكتوـ

ڭىنىرەگەدلۇجـاعا ارتسەسـىگەدنىۋەلەيبراتـ ـ

ىتكىلىشنىرىبەۋيڭيمڭاۋ ،ىدەلىشنەـــــــــ ـــــ

ۋسەتكەموك،ۋتەريۇ«ـاشيالىسو ـكەتەجـەناجـ

ڭىدۋەت لۇبوبيلڭىم،پاعلاجىتتاسءنىۋالا»ـ

ۋەدمىتۇك،ۋەدمەنىتياملاەتەكپىلاـاعاناحاپيش

.ىتتەكپىرىدلاقنىنىسوق

لۇب« ڭىنەمــ اعڭايجنيشـــ ەككەموكـــ ـــ
»مىگىلىشرەكپاۋاجنەممىشىروبىگەدۋلەك
ڭىدزىمىعاميا نەككىرىبۋەدمەـ ىعادنىساعلۇتـ

ىتقاملاسڭىدرادنىرو ىگىلرەگاپيشرالۋرۋاـــ ــ

ارتسەسـىلۋانراـىمىلوبء ۋتيەشۇكىدۋراقسابـ

ىتقاملاس،نىشۇء ۋاساجقىلروقماقـاعرالۋرۋاــ

كىتپىساك ۋەدمىتۇكـ نىساپاسـ ،پىتالىراعوجـ ـ

ۋەدمىتۇك ڭىدرەلىگەدنىبىساكــ راتساقۋانـــ ـــ

نىمىلوبء ۋرەسكەتپالاراــ نىسەكەسابـ ىدنەـ
ڭىناناحاپيشۋەرەدوبيلڭىمناعلاروپـىتاتقايا

ۋەدمىتۇك ىمىلوبءــ نەمــ رالۋرۋاـىتقاملاسـ

ىگىلرەگاپيش نىمىلوبءــ ياتاعابرات،پاتسابــ ـــ

اعرالۋرۋاىتقاملاسىتكەزەكشىعڭۇتڭىنىعاميا

قىلروقماق نىتياساجـ ۋەدمىتۇككىتپىساكىلۋانراـ
.ىتشانىسرۋكرالارتسەس

،نىجلىبرودءەكسرۋكناقساعلاجـەگنۇك10
ىراسقىبوق،ياعوتناعاش ىلايمونوتۆالۇعڭومــ
ىلراتاقـىنادۋا ىگەدرەلرەجــ ـىلەجەرادراءــ
نانىرادمىلىرۇقۋەدمە نەگلەكـ قىترانات60ـ
ىتقاملاس كىلرەگاپيشرالۋرۋاـــ ڭىنىمىلوبءــ ــ
ىرالارتسەس ڭىم.ـىتسانىتاقـ تاعاس10ـوبيلـ
.ىدەليوسايسكەل

تۋنيم10ىعاتنەم،نەكەرابتىقاۋىلاء«
.»نىيەليوس

لۇب« ـپوكنەم،ىدزىڭامەشنەتوتمىلىبءـ
....»نىيەرەبپىرىدنىسۇتءپىتيەڭەكەككىلىش

رالۇبـەنىم ڭىمىگەدزەكنەگەليوسقاباسـ
.ىدەىرەدزوسنىتيەپسۇتنانىزۋاڭىنوبيل

ىگنۇكراءڭىدرالىعادزىمىنىسوقۋەدمىتۇك«
نىگىلىشۋەلىرەگلى ىتتاق،پىروكـــ ،ماناۋقـــ ـ
ناشاقشە ،نىميەبنىزەسيادناعارىجلاقىدمىزوءـ
لۇب ڭىنەمـ ـىگەدۋلەكـەككەموكـاعڭايجنيشـ

.وبيلڭىمىدەد»مىگىلىشرەكپاۋاجنەممىشىروب

رىبء نادلىجـ ىرەدنۇكڭىنوبيلڭىمىرەبـ

اداناحاپيش لو،ىتتوءـ ىنەلەساماتسىرابـىسوـ

،نەمۋاقياب ىنەلەسامـــ نەمۋشەشــ ،ىدلوبــ ـ

،ىتپىتء ىزىقـ نانڭاينىشـ ـلەكەگۋروكىنوـ

ەدنەگ ڭىنو،ەدـ راسالياراقـانىزىقـ ادىتىقاۋـ
ىداپقىش ۋلوبـىسەشەش«.ــ يەتشى،ەدنىتەرـ ــ

،نىمالىجنىق ڭىنمىۋتياـىنوـ ،قوجـىتەجاقـ
ـء،پوكىلاءتىقاۋنىتالوبەگرىبنەممىزىق
قارىب ڭىنەمـ ـىسەۋشادـانيستيدەمـوگڭۇجـ
ـاۋنىتارۇتادنىساناحاپيشقىتقامياياتاعابرات
مىتىق ـوىمەنۇنىلىڭوكپەد»اناعلىجرىبءـ
.ىد-نىتاتابۇجاشيالىس

اعڭايجنيشوبيلڭىمـىنۇك-20ڭىديا-5
ۋلەكـەككەموك نىراپاسـ اعڭاينىش،پادماماتـ ــ
ىدلوبـىشقاپتياق نادراتياق.ـ نىرۇبنۇكرىبءـ
يادنىسىعايابلو قىلاحقىدنادۋانىجلىبرودءـ
ڭىنىساناحاپيش زىسىقاـ زونگايدـ ۋيوقـ انىلىميقـ
ىسو،پىسانىتاق ڭىناناحاپيشـــــ ىتقاملاســ ــ
دراتساقۋان كىلىشكەتەجەنىتەمزىقۋەدمىتۇكىـ
.ىدلوبنەمۋتە

رىبء نادلىجـ ـاماتسابڭىنوبيلڭىمىرەبـ
ادنىعىلىش ىعادياتاعابراتـــ ڭىدرالاناحاپيشـــ ـــ
ۋەدمىتۇك ۋراقسابــ قىلاكينيلك،ەدنىتەمزىقــ ــ
ۋەدمىتۇك ڭىدرالارتسەس،ادنىساپاسـ كىتپىساكـ
رەتسىرەگزوىتكەنروكادراتقاجىلراتاقـىسەرو
ىدلوب ڭىدرالارتسەسـىعاداناحاپيش.ـ يناحۋرـ ـ
.ىدراڭاجياتتىشەدىسەنيەب-تەب

دنىم ـەگلىوبيلڭىمەدنىمىزرەمۋەتوتەـ
ىدنىيەك-ىدنىر ەككەموكاعڭايجنيشىلىگلۇ«ـ
نەگلەك ،»ىنامامۋەدمەـىلىگلۇ«،»ىدنىرادـ

،»نامامنەگلەكەككەموكاعڭايجنيشـىلىگلۇ«
»ىدنىراد،رداكنەگلەكەككەموكاعڭايجنيشىلىگلۇ«
نىعاتا ىلىگلۇ«نىسوقلۇبناعاتسابلو،اسلاـ
»ىمىيۇايتراپىتاسىگزىگەنىلىگلۇ«،»نىسوق
.ىدلانىعاتا

ڭىم ەجيتان،سەمەـاناسىنـەجيتان«:ـوبيلـ
اعڭايجنيشقىدلىجرىبء،سەمەەدەتكۇنـىعڭوس

ۋسەتكەموك ،مىگىلىشنەپسىيۇسـىعادنىسىرابــ ـ

كىلىگڭام ىدالايۇـەمىگەرۇجـ ىعادياتاعابرات.ـ

ادنىعىلرابڭىنمىراتسادنىراق-ەكەپا،رىۋاب-ـاعا

ڭىنەم سىناليابــ مىلىساتءـ رابـ نەم.ـ مىزوءـ

پىتياق ەدمەستەكــ تەجاقـىنەمرالوـ ـەستەـ

،ىدلوب يادناقراءـ پاۋاجاعرالونەمـاتتىقاۋـ

.ىدەد»نىماراتياق
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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

ىراتقىلاڭاجلىۋا

ىلياجوبيلڭىمىدنىراد،رداكنەگلەكەككەموكاعڭايجنيشىعادنىساناحاپيشياتاعابراتىسەۋشادانيستيدەموگڭۇج-

كىلىشنەپسىيۇسىيانىشىعادنىراپاسۋسەتكەموكاعڭايجنيش

.ىتسانىتاقانىلىميقۋەدمەزىسىقاناعرىتسادمىيۇىساناحاپيشياتاعابراتىسەۋشادانيستيدەموگڭۇجوبيلڭىم



ىتەبلەكرالرداكنەگلەكەككەموكاعڭايجنيش



ڭافنۇجڭۇسزىمىشلىتء

اراق ،شاقوت،ينجورام،ىنىرىشكىروــ ــــــ

نەگنەلرۇس،كىدنارپ كەشەۋاش...تەــ ـانىقلاحــ

نەگەتپوك،سەمەسىناتيەبرادماعاتىدمادءلۇب

قىدنىسۋسنيبڭىيەياقحيراتقىدلىج28رادمادا

،ىنەكۇد شاقوتنالڭايشەياقحيراتقىدلىج21ـ

،ىنەكۇد قىدلىج8ـــ اقحيراتـ يابـەيــ ۋويا-ـ ـ

.ىعانوقكىلىمەنۇڭىنىنەكۇدتەنەگنەلرۇس

ادنىلوجرىمەتكەشەۋاش-ـىلياماراقـاتقىۋج

زەيوپ انىۋانىتاقــ كەشەۋاش،ەسەلىــ ـانىسالاقــ

پىلەك نىتياتتاحاياسـ ڭىدرالىشتاحاياسـ ـىناسـ

ـماعاتىدمادءكەشەۋاش،ىتترانىياسناعراب

كىلرەجىراد نەمۋرىتقىتنىىناراقۇبىعادنىروـ

ڭىنڭايجنيش،ەگرىب نەگلەكنانىترىس-ـىشىءــ

.ىدنەلوبانىۋلاىسراقڭىدرالىشتاحاياس

تاعاسـىگڭەترەڭات شاقوتنالڭايشاد10ـ

ڭىنىنەكۇد ىرەكتەمزىقــ نىسابـ ـاققىتسالابراقـ

نىساب،ىتسۇتء ـنىسالاقڭيجيەبەشەكلۇب«:ـ

نامرالاــىعاد زاكازـ نەگرەبـ شاقوتــ نەپــ ـ

نىگۇب،كىدنارپ كەرەترەــ ۋەرەد،پاتپاروقـ ـ

پىلاس ڭىننامرالا،نىمىشكەمرەبىجـ ەدىدمادءـ

اڭاج ىگەديۇكـــ نەتكىدنارپـــ انىۋتاتمادءــ ــ

.ىدەد»زىمەتەكىدلىپەك

پوك يەپتوـ شاقوتقىدناۋي3000ـ نەپـ ـ

نالڭايش«كىدنارپ ىشاقوتــ ىساكرام»ــــ ــــ

ناعلىرىسپاج لىزىقـ -ۋتراتنەكلۇ7ىتسۇتءـ

.ىدنىلاسانىباروقىعلارات

نىساب نىسىمۇجـ نىيەكنانناعلوبپادماماتـ

،ىتسەتكەموكەنىرەكتەمزىقنەكۇدىكەـاقساب

ـنارپازرىمڭاجنەگلەكنانىسالاقـىجمىرۇء

پىتاسكىد پىلاــ ناقتاجـ ڭاج.ىدەـ ازرىمـ :ـ

تەمزىق« نەمىسىناليابــ كەشەۋاشـىلىجراءـ ـ

ەدنەگلەكتەرراء،نىمەلەكەترامەشەنانىسالاق

شاقوت نەپـ پىتاسكىدنارپـ ىمادء،نىمالاـ ــ

لىتء ىساعاب،ىدەرىيۇـ ەككىلەشكەرە،ىتقىيالـ

زىمىزوء،ەي ىدنە،زىميەجــ رىبءـ نانىعاجـ ـ

سود،ناعۋت-سىۋت ۋتراتـاعزىمىرادناراج-ـ ـ

.ىدەد»ماعلاتاشاماتىعادۋنىسۇەدنىتەر

نيبڭىي قىدنىسۋسـ ارابـەنىنەكۇدـ ،زىڭاسلاقـ

ارىمۇق ارىمۇق-ــ رىدلومءــ اراقـ ىنىرىشكىروـ ــ

ىدزىڭىيەكەلىس نىرىشڭىتقىدنىسۋس،ىداترىبۇشـ

.ىدرەبىجپىرىدناسماتەدىنىشلىتءىمادء

نىعاش ـتادزۇمنەمەروسىگەدنەكۇداناعـ

ڭىتشىق ،ينجورام،ىنىرىشكىرواراقـەنىشىـ

سىمەج ىنىرىشـــ ەناجـــ رالىتقايسنارياـــ ـــ

ناعلىرىتلوت نەكۇد.ـ ۋاجـىنىياجوقـ ڭىنڭۇحـ ـ

ادزاج،اشنىۋرىتسىنات راء،ىدلەكـــ ـىگەدرەجـ

كىدلىكاۋ رەلرەگادۋاسـ زاكازـ ،ناعاتسابەرەبـ

كىدلىپەكنەمىرانياقتازـىتكىلىكتەجىدرالو

.نەكەكەرەكۋتە

اراق ـلامىساتىدينجورامنەمـىنىرىشكىروـ

ارۋتارەپمەتادۋاد نەمــ ىراعوجـاقتىقاۋـ پالاتـ ـ

ەۋاىدراتقىدنىسۋسلۇبڭۇحۋاج،ناتقىدنىتايوق

ادنىلامىسات اعرادنامرالاــــ پىزىكتەجــ ىدۋرەبــ ـ

ۋادلامىسات،ىدادڭات ،نەمىناعاملوبنازراىسىقاـ

نەگەتپوك لۇقامىنۇمرەلەكەجنەمرەلرەگادۋاسـ

ىمادءڭىتكەشەۋاشىراتتاسقامىعادنۇم،ىدروك

.ىدەۋتاتمادءنانىراتقىدنىسۋسنىتەرىيۇلىتء

ـەكۇدقىدنىسۋسنيبڭىي،ادناعاراقـاعۋسىعۇ

ىزىحىشەناجىلياماراق،نۇتيۇك،ىجمىرۇءڭىنىن

ـۋتاسكىدلىكاۋقىترانان10ادرادنىروـىتقايس

رابـىسىش ترىس،پىلوبـ نەگەتپوكىگەدرەلرەجــ

رادنامرالاـەنوك نوفەلەتـ زاكازىلىقراتاچيۋـەناجـ

ىدەرەب نەكەـ رىتلىب«:ەدرۇتىتشىناتقامڭۇحۋاج.ـ

نيجنايت رىبءـانىسالاقـ 7000،مارگوليك300ەتتەرـ

نانناۋي ماتساـ ينجورامـ كىدرەبىجـ ىرەدزەكيەك.ـ

زاكاز پوكـ ناعۇب،ىدالوبـ ىعادنىروىتكىلىگرەجــ

ىگەدزىمىنەكۇدادناقسوقنىرەشلومۋنىتۇتڭىدرادمادا

.ىدەد»ىدالوبپىلىتاسەترەراتقىدنىسۋس

نىران كەشەۋاشـ -ەكەرەمىسياقراءڭىنىقلاحـ

ادنىماريەم نىتيادنىيادـاعراتقانوقـىليسـ ـىلەبۇسـ

ىماعات ەشەگزو.ـــ يقازاقــ ەككىلەشكەرەـ ،ەيــ ـ

پىشوك ىلىقرالوس،ىمادءقاڭىدلىۋاناعنوق-ـ

شاعلا نەگلەكـ رالىشتاحاياســ -تەداتلۇزاــ

.ىدەنىزەسنىمادءەشەگزوڭىنىپىرۇع

ياب ۋويا-ـ انىساعرىباقڭىنىنەكۇدتەىرۇسءـ

ناعلىرىسپاج ىدلوجقازۇــــ زۋبوتۆاــ تىقاۋـ ـ

ىسەتسەك ەگزوكــــ ياتتوـــ ادنۇب،ىدالىسابـ ـــ

نەتكەشەۋاش ناۋاس،ىسىلبوـەلىــــ ،ىنادۋاـــ ـ

الاتارۇب،ىسالاقـىجمىرۇء ىسالاقياتلا،ىسىلبوـ

نان10ـىتقايس نىتيانىتاقاعرالالاق،نادۋاقىتراـ

ىدلوجقازۇ ڭىدزۋبوتۆاـ ۋعىشـاعلوجـ ىتىقاۋـ

قاسۇـەناج كەيۇت-ـ ـلامىساتزەتىدرادمىيۇبـ

ۋسالراباحـىعادۋاد ؛ناعلىسابىرىمونءنوفەلەتـ

ۋرىسپاتـاشقا كەنياـىگەدنىسەشكەتـ ـەگلەتسۇـ

ڭىفنۇش لەدەجــ ۋزىكتەجـ ڭىنىگىتسەتكىرەســ ـ

ساتۇت تەكەلمەمـ ـاعرالالاقىرىءـىگەدنىمەلوكـ

نىتانادلوج لامىساتــ ڭىنىسىقاـ ـىسەتسەكـاعابـ

.ناعلىيوقپىلىرىتسىق

500مىناحنايچنەگلەكيالىشسىۋتەككەشەۋاش

نانناۋي قىتراـ ىرۇسءـ رىيسنەگلىرىتپەكەناجتەـ

نىتە پىتاسـ ،پەلوتنىساشقا«:مىناحنايچ.ىدالاـ

ياجنەكەم نوفەلەتـەناجـ ،مىدرىدلاقىدمىرىمونءـ

رەكتەمزىق ناعامـ پىسەتكەموكـ ڭايجىجـ ـەنىسەكلوـ

ناداتچوپ ىدمىتازـ پىلاسـ ەتو،ىدرەبىجـ ىليالوقــ

.اناۋقىدەد»ىدلوب

زىبء ڭىفنۇشـ لوقاعماتقوتنەمىگىتسەتكىرەسـ

ساتۇت،قىتسىيوق تەكەلمەمــــ ىگەدنىمەلوكــ ــ

زىمىسىناليابنەمىعىلرابڭىدرالالاقىرىءىسياقراء

كەت،راب ڭىفنۇشــ لەدەجـ ۋزىكتەجـ نىتالاارابـ

ڭىدرەلرەج ـمىنوڭىدزىبء.زىمالاستازـەنىرابـ

ڭىدزىمىرەد اعۋادلامىسات،ىليالوقـاعۋاتقاسـ ــــ

ىعىلىشقىترا،ىدمىزوتء زىساۋاـــ ،ناعلاتپاروقـ ـ

ۋلاتقاس ىمىزرەمــ ترىس،ناتقىدناعلوبقازۇــ ـــ

نەگەتپوكـىگەدرەج »ىدالاپىتاسرالىشتاحاياسـ

.ڭاگيابنىياجوقىدەد

كەشەۋاش قىلالاقـــ تەينەدامـــ ـەنەد-ــ

ويدار،ەيبرات تاحاياسەناجايزيۆەلەتونيك-ـ

ڭىنىسەمەكەم ـمىنەس«:ناييلڭاجىعىتسابـ

نەپكىلىد تاراجيتــ ىلىتقان،پىزىگرۇجـ ـــ

لايرەتام ادلوق،پىتەتسىــــ ،ناعلاساجـــ ـــ

كەشەۋاش ڭىنىقلاحــ مىياپاراقــ كىلرەبەشــ ـ

نەمىحۋر ناعلادنىيادـ نىتەرىيۇلىتءىمادءـ

ىعادنىترىس-ىشىءڭىنڭايجنيشزىمىرادماعات

ىدرالىشتاحاياس ىدارۋابـەنىزوـ ـاتقاشالوب.ـ

زىبء ـمىنوەيەككىلەشكەرەڭىدزىمىنەكەمـ

تاحاياسنىرەد ـسىعوتىدمىنوءەنىبىساكـ

ـكەشەۋاش،پىتالىراعوجىرانانوىدۋرىت

ڭىت نىرادماعاتىدمادءـ پىتاسـ ـىلىقراۋلاـ

ڭىدرالىشتاحاياس ىتكەشەۋاشـــ ،نىۋناتـــ ـ

ـادماعاتىدمادءڭىتكەشەۋاشقا-يادنوس

نەگەتپوكنىر ناس،اعۋراپاەگرەلرەجسىلاـ

نەمامروفـىلالاس ،پارۋابىدرالىشتاحاياسـ

ىدرالىشتاحاياس شۇكـاعۋتاراقـەگزىمىزوـ ـ

.ىدەد»زىمالاس

国家通用语言文字学习专栏

ىرادياىلۋانراۋنەريۇىدۋزاج-لىتءنىتالىنادلوقساتۇترىبءەتتەكەلمەم
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رەجىسقاجڭايجنيش

.ادۋاتپاروقىتكىدنارپنەپشاقوتنىتانىلاسەگڭيجيەبىرەكتەمزىقنەكۇدىگەدنىنەكۇدشاقوتنالڭايش□

ماعاتىدمادءنەگلەكنەتكەشەۋاش
ىدلوبىدمىتوءىرادماعاتىدمادءكەشەۋاش___

نيبڭىي□ قىدنىسۋســ ڭىنىنەكۇدــ ىرەكتەمزىقــــ رالراديراقـــ سىرىسپاتـ نەگرەبــ ــ

.ادۋاتپاروقىدينجورام

.ادۋتاتمادءناننىرانىگەدنىنەكۇدۋويا-يابرالراديراق□
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