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نەنىنۇك-6ڭىديا-9 ـەنىنۇك-7ـ
ڭىنموكتراپقىدنويارىلايمونوتۆانىيەد
نىچــىيجۋش ىلايمونوتۆا،وگناۋچـ ـــــ
قىدنويار ڭىنموكتراپــ راسابنىروــــ ـــ
ىساعاروتءڭىننويارىلايمونوتۆا،ىيجۋش
تارىكوش رىكازـــ لىمۇقــ ادنىسالاقــ ــ
ۋرەسكەت ۋەتترەز-ــ ىدزىگرۇجـ ىراءــ
ىراعوج ىلاپاســ ۋتەلىرەگلىىدۋمادــ ــ
سىمۇج ىسابــ نىسىلىجامءــ .ـىتشاــــ
نىچ تارىكوش،وگناۋچـ رىكازــ يالىبـ ـ
اسابپەد ىدەتپىرادــ ڭىنڭيپنيجيش:ـ ـ
اڭاج اشوگڭۇجرىۋادءــ مزيلايستوســـ ــ
نىسايەدي ،يابزاجنەدۋتەـىشكەتەجـ ـ
ىتشىروب،ۋاپتىمۇـىتتاسقامـىگلەۋا« ــ
قىتپىرىقاتىگزىگەن»ۋاتقاسكىرەبـەتسە
نىسەيبرات اڭاج،پىتەتسىروـىتقىلىعڭىتـ
ەگنوجىدڭايجنيشڭىنايتراپىگەدرىۋاد
ۋلاس ىپلاجــ نىسابوجــ يەلىرەكشىـــ ــ
اڭاج،پىرىدنەلىتكەياد نىمىناتسۇۋمادــ ـ
كەبىج،پىرىدنەلىتكەياد ىلوجـــــــــ ـــ
قىلاكيمونوكە ىۋەدلەبـ نويارىتكەزوـ
ىسىلىرۇق نىياروـــ پاتقىمـ ،پىرەگيـ ـ
ىدلىمۇق ڭىنڭايجنيشـ ىراعوجـ ىلاپاسـ
ڭىنىۋماد ىدزىڭامــ ەنىگەيۇۋتراـــ ــــ
.كەرەكۋنىشلۇقاعۋرىدلانيا

ۋرەسكەت ۋەتترەز-ـــــ ،ەدنىزەكـــ ــ
نىچ تارىكوش،وگناۋچـ ڭايجنيشرىكازـ
ڭىشڭايش اڭاجــ رادلايرەتامــ مىلىعــ -ـ
لىمۇق،ەنىگىتسەتكىرەسىتكەشـاكينحەت
ڭىينايجـىسالاق كىلۇت-قىزاڭىچڭاكـ
ۋزىكتەج ەنىگىتسەتكىرەســ ،پىرابـــــ ـ
ڭىدرادنىروپىساك ،تاراجيت،سىرىدنوءـ
اكينحەت پەتترەزــ اعۋناتسىمۇج،ۋشاـ ــ
كىلىشكەتەج ؛ىتسىعۇنىرادلاۋحاۋتەـ ـ
نادلىمۇق ±800ـىگنىيەدـاعۋوجڭىجــ
قىتتلوۆوليك ىلۋەنرەكىراعوجەشكەرەـ
ىتقارۇت ىتكوتــ ۋەنرەكــ پىترەگزوــ ــ
قىلاراناشنايتڭىنىسايرەنەجنيۋزىكتەج
ىزڭىچىش،انىسايسناتس قىتتلوۆوتوفــــ ـ
پىساك كىتتەكەلمەم،انىنوياراشقابىسالاسـ
نىتيادنىۋت ايگرەنەـ نىسايستامروفنيــ ــــ
ۋراقساب ڭىنىعىلاتروــ لىمۇقـ ـەشمىلوبـ

انىعىلاترو ايگرەنە،پىرابــــ پىساكـــ ــ
ڭىنىسالاس ڭىنڭايجنيشـەناجـانىۋمادــ ـ
نىرتكەلە اقترىسـ ۋزىكتەجــ انىلاۋحاــ ــ
ۋرەسكەت ۋەتترەز-ـ لىمۇق؛ىدزىگرۇجـ
تاحاياس،تەينەدام قىلرىقپاتــ ـاشقابـ
لىمۇق،ادنىس ىمىلانياتازلوجرىمەتـ
ادنىساشقاب سىلىرۇقەناجىسابوجناسىنـ
تايقۇمىدۋرىتسىناتىگەدنىنوجىلاۋحا
؛ىدادڭىت قىلاكينحەتكىتپىساكلىمۇقـ
راء،پىرابـانىناۋيەۋش -ىشۋتىقوتلۇـ
ـەمىگڭاەدرۇتىتسالىقىنەمىرالىشۋقو
.ىدرىتسىۋارىكىپيەلىرەكشى،پىسەل

نىچ تارىكوش،وگناۋچـ رىكازــ راءـ
ىساراقۇبتلۇ نەمـــ ـىتاسـىگزىگەنـ
ەپتەب،پىرابـاسادناماـانىرالرداك تەب-ـ
ىتقامىتنى،پىسەلەكرىيۇش ،پەلەمىگڭاــ ـ
ۋرىتتراـىتسىرىك ەدنىنوجـ ،پىسەڭەكـ
ڭىتكىلىشپوك ڭىنىسىمرۇتــ ،ىتتىقابــ ــ
.ىدەلىتنىۋلوبىتتاتء-ۋتاتڭىنىسابتو

ۋرەسكەت نىچ،ەدۋەتترەز-ـ وگناۋچــ
لىمۇق ڭىنىسالاقــ ۋماد،قىلىتقىنروــ ــ
نىرەلەجيتاننەگزىكتەجلوقەدنىرەتسى
قىلوت ىدرىدناتقارۇتـ پەديالىبلو.ـ
اساب ىدەتپىرادــ تروتء«:ـ مىناتـ ىد»ــ
،پىتيەشۇك تروتء«ـ مىنەسـ ـمەكەبىد»ـ
ىنىكە«،پەد ۋاعروقــ ،پادنىروىد»ــ
ڭىنڭيپنيجيش ـاشوگڭۇجرىۋادءـاڭاجـ
مزيلايستوس اكيمونوكەـــ نىسايەديــــ ـــ
يەلىرەكشى ـناتقانايت،پىرىدنەلىتكەيادـ
،پەتسىىيانىش،پىرەگيىتقان،پىرىد
ڭىنڭايجنيشىدلىمۇق،پىساباعلااناتتارياق
ۋتراىدزىڭامڭىنىۋمادىلاپاسىراعوج
ەنىگەيۇ ۋنىشلۇقـاعۋرىدلانياــ كەرەكـ .ـ
ىراعوج ىلاپاســـ ىتسىتاقـاعۋمادـــ ـــ
ىدرەتسى يادىعاديوـ ەگۋەتسىـ شۇكــ ـ
اڭاج،پىلاس نىمىناتسۇۋمادـــ ياپپاجـ ـ
ۋادماق،پىرىدنەلىتكەياد ىعادنىعاجــــ ـــ
قىدمىلىرۇق ،پىتەدڭەرەتـىنامروفەرـ ـ
امروفەر+1+3+3« ،ۋاساجـــ ـــ
كىسە تەمزىق»ۋشاــ نىۋرىتسالانروــ ــ
ۋتەلىرەگلىـىتقىلىعڭىت كەرەكـ ايگرەنە.ـ
يادىعاديوىدرەتسىىتسىتاقانىراتقىلياب

ەگۋەتسى شۇكـــ نەمابوج،پىلاســ ـــــ
كىلىشكەتەج ىتتەر،ەگۋتەـــ ،اعۋشاــ ـ
اعۋمادىدمىلانيا،اعۋنادلوقىتقاج-ناج
نىعىدمىسابقىليابايگرەنە،پىلوبىدنابات
ۋتىمادـىناكيمونوكە نىشـانىعىدمىسابـ ـ
ەدنىنام ۋرىدلانياـــ كەرەكــ ناسىن.ــ ــ
يادىعاديوىدرەتسىىتسىتاقانىسىلىرۇق
ڭىنىسىلىرۇقناسىن،پىلاسشۇكەگۋەتسى
نىساديۇب« پاتقىم»ــ ناسىن،پاتسۇــ ـــ
اعۋماد،ۋتەكىلىشكەتەجـاعۋمادـىلىقرا
ىدۋماد،ۋرەبمەد زىساماتماقــ ۋتەـــــ
كەرەك لەكتو.ـ ىتسىتاقانىساكيمونوكەـ
ىدرەتسى يادىعاديوـ ەگۋەتسىـ شۇكــ ـ
قىتقىلرۇق،پىلاس تازىگەدنىبيتتروپـ
نىباروتـىمىلانيا ،پىتەاقتۇتىدۋرۇقـ
قىلاكيمونوكە« لەكتوــــ لەكتو«ىد»ـ ـ
ىساكيمونوكە ۋرىدلانياـان»ــــ كەرەكـ .ـ
ىدرەتسىـىتسىتاقـاعۋتىمادـىتتاحاياس ـ
يادىعاديو ەگۋەتسىـ شۇكــ ،پىلاسـ ــ
تاحاياس نىبىساكـ ىراعوجڭىناكيمونوكەـ
ىلاپاس ڭىناراقۇب،نىتيەبەجنىۋمادــ ــــ
نىسىرىك يەبزۇـ كىلىشكەتەجاعۋرىتتراـ
نىتەتە اققىلاح،پىرىدناتتاقۋاـىتقىلاحـ ــ
كىلىگي ۋزىكتەجــ ۋرىدلانياـەنىبىساكــ ـ
كەرەك ىدرەتسىىتسىتاقـانىعىليابۋس.ـ
يادىعاديو شۇكـەگۋەتسىـ ڭە،پىلاسـ
ڭاتاق ناعلوبــ نىعىليابۋســ ۋراقسابــ ـ
ىمىزۇتء نەمــ لوك،نەزوـ ـىعىتسابـ
نىمىزۇتء ىدۋس،پىرىدناتقانايتـ يملىعـ
ەگنوج ىدۋس،پىلاســ رىبءــ ساتۇتـ ــ
پالراپسوج ىدمىسەليۇىدۋس،پىراقسابـ
ىدلاتەب،پىتەتسى نىلىساتءۋتەتسىۋسـ
پەدمەنۇ،ىلرىعوشىدۋس ۋتەتسىــــــ ـ
ياراقـەنىلىسات ىدۋترەگزوـ ۋتەلىرەگلىـ
كەرەك قىلايگولوكە.ــ ەكتەينەكروــــ ـــ
ىدرەتسىـىتسىتاق يادىعاديوـ ەگۋەتسىـ
شۇك قىنۇت،پىلاسـ _ۋاتلىساج،ۋسـ
پاتقىمىدمىناتسۇنىتيەدقىليابىلاعاب
ىدۋاعروق،پىتانرو ـاعنىروـىعڭىدلاــــ
ناج،اعۋيوق ۋت،اعۋلاسەگنوجىتقاج-ــ
ناتساب ،پىلوبىدناباتاعۋلاسەگنوجـ
قىشا قىنۇت،ىدناپساــ ازات،ىدۋســــ ـ

ۋاعروقـىتقارىپوت الاسشۇكنىساقياشـ
يادىعاديو ۋزىگرۇجـ كەرەكـ قىلاڭاج.ـ
يادىعاديوىدرەتسىىتسىتاقاعۋماداشا
ەگۋەتسى شۇكــ قىلاڭاج،پىلاسـ ۋشاــ
نىمزيناحەم قىلاڭاج،پىرىدنەدلەمەكــ ــ
ۋشاقىلاڭاج،پىتالىراعوجنىتەلىباقۋشا
نەنىرەتكىتسىتەج يادىعاديوــ ،پىنالادياپـ ـ
نادامروفەر كىدڭەشرىموـــ ،شۇكـــ ــ
.كەرەكۋلاكىلىدمىنو،شۇكىشۋاعزوق
قىلىشاۋراش ادۋاس-ـ ـىتسىتاقـانىساتروـ
ىدرەتسى يادىعاديوـ ەگۋەتسىـ شۇكــ ـ
ڭىتتەمىكۇ،پىلاس نىشـانىسايستكنۋفــ ـ
ەدنىنام سىلىرۇبــ ،پاساجــ ـەگنەموت«ـ
نىسامروفەر»ۋەتوتەمزىق،ۋراقساب،ۋرەب
رازاب،پىتەدڭەرەت انىرالاعلۇتـــ كىرەـــ
ڭىدرادنىروپىساك،ەگۋەسوتلوج،ەگۋرەب

نىعىلاپترىۋا اعادياپ،پىتەدلىڭەجــــ ـــــ
ىتقىلىتقىنرو.كەرەكۋنىشلۇقـەگۋتلەنەك
يادىعاديوىدرەتسىـىتسىتاقـاعۋاعروق
شۇكـەگۋەتسى ىدرازان،پىلاسـ سابــ
اعاناسىن ىدنەشەك،پىرىدنالرىعوشـــ ــــ
قىدماعوق،پىزىگرۇجيادىعاديوىناراش
،ىدمىساراج،ىدنايابڭىديادعاجـىلەلەك
ىتقىنرو شۇكـانىۋلوبــ الاسـ ـىيانىشـ
.كەرەكۋتەكىدلىپەك

نىچ يالىبــوگناۋچــ اسابپەدــ ــ
ىدەتپىراد ،ۋاپتىمۇىتتاسقامىگلەۋا«:ـ
ىگزىگەن»ۋاتقاسكىرەبەتسەـىتشىروب
قىتپىرىقات نىسەيبراتــــ يەلىرەكشىـــ ــ
ىدۋتەتسىرو شۇكـىشۋاعزوقـ ،پىتەـ
ڭىنايتراپ قىلاكيمونوكەـــ ەكتەمزىقـــ ــ
نىعىلىشساب -نىيەز،پىتيەشۇكـىيانىشـ

ىدرازانــىنەدرەز سابــ اعاناسىنــ ــــ
ىدۋمادىلاپاسىراعوج،اعۋرىدنالرىعوش
،پىرىتسىيۇەدنىنامنىشـەگۋتەلىرەگلى
تەمزىق ەنىليتســ سىلىرۇبــ ،پاساجـ ـ
ىدرەتتەدنىم ىدۋرىدناتقانايتــ پاتقىمـ ـ
ىگزىگەن،پىرەگي ىتاســــ نىرادمىيۇــ ـ
پاتقىم نىزىگەنڭىنىتاسىگزىگەن،پىرۇقـ
ىنايتراپ،پەدمەكەب ياپپاجــــ ڭاتاقــ ـ
ۋعاقەگەش،پىتەلىرەگلىىدۋلاسەگنوج
،يەتشەتپات،ىتقانىدرەتتەمزىقنەمىحۋر
ىسقاج كىدزۇ،پەتسىــ نەمرەلەجيتانـ ـ
نىعىدلىج70ڭىنىعىدناعلىرۇقوگڭۇجـاڭاج
.كەرەكۋاتقىتتۇق

ۋاج رالىلراتاقناۋچياحناۋ،ۋيجڭۇچـ
.ىدلوبەگرىبەدۋەتترەز-ۋرەسكەت

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

ىتشانىسىلىجامءىسابسىمۇجۋتەلىرەگلىىدۋمادىلاپاسىراعوجىراءىدزىگرۇجۋەتترەز-ۋرەسكەتادنىسالاقلىمۇقرىكازتارىكوش،وگناۋچنىچ

قىتپىرىقاتـىگزىگەن يەلىرەكشىـىنەيبراتـ ،پىرىدنەلىتكەيادنىمىناتسۇۋماداڭاج،پىتەتسىروىتقىلىعڭىتـ
كەرەكۋرىدلانياەنىگەيۇۋتراىدزىڭامڭىنىۋمادىلاپاسىراعوجڭىنڭايجنيشىدلىمۇق،پىرىدناتقانايت

نەنىنۇك-6ڭىديا-9□ نىيەدـەنىنۇك-7ـ قىدنويارـىلايمونوتۆاـ قىدنويارىلايمونوتۆا،وگناۋچنىچىيجۋشڭىنموكتراپـ
ڭىنموكتراپ راسابنىروـ ىلايمونوتۆا،ىيجۋشـ ڭىننويارــ .ىدزىگرۇجۋەتترەز-ۋرەسكەتادنىسالاقلىمۇقرىكازتارىكوشىساعاروتءـ
نىچـىنۇك-7ڭىديا-9:ـەتتەرۋس تارىكوش،وگناۋچـ ڭىتپۇقااسياىنىعرۇتڭىنىعامۋاكىتتەمۋەلاناۋييلىنويارۋوجيرىكازـ
.ىتسىعۇپارۇسيەتشەتپاتنىيادعاجسىمرۇتىسابتو،پىراباسادنامااعرالىعادنىسابتو

نەگرىسۇتنايجىجيۇسىسىشلىتءڭىنىتەزاگڭايجنيشىتتەرۋس□

كەشەۋاشـىنۇك-9ڭىديا-9□ قىلالاقـ شىۋاتساب-1ـ ڭىتپەتكەمـ قىدلىج-6ـ اعرالىشۋتىقوىتەرتااترو)سالك-4(ـ
سىعلا ماتسانەد1500ىگەتپەتكەم،پىزىكتونىلىميققىتپىرىقاتىگزىگەنىتلاسۋراعىشنىۋتتەكەلمەمۋرىدلىبءـ
.ىتسانىتاقىشۋقو-ىشۋتىقو

ىدرىدلىبءنىراتسىعلااعرادزاتسۇ،پاتقىتتۇقىنەكەرەم
نۇك رادلىميقىلرۇتءىرەج-رەجڭىدزىمىعامياىرەبنەننۇكەشەنرىب.ىتتەجپىلەكەدىسەكەرەمرالىشۋتىقوىكتەر-35اديا-9ناعراجنىرۇمىسىيءشوقڭىتسىمەجناۋلا،نەگەرىدلوميەتترەۋرەمناپسا،پىگوتەنەلرىيەمنىسالىعۇشـ
.ىدرىدلىبءسىعلاەنىگەبڭەىلرىجاقڭىدرالو،پادلوجمەلاسكىلەكەرەمەنىرەلرەكتەمزىقۋتراعا-ۋقونەمرالىشۋتىقوڭىلاق،پاتقىتتۇقنىسەكەرەمرالىشۋتىقو،پىرىتسادمىيۇ

ايجانۋفىشلىتءىتكىرە،يەمۋايجياد،نيچنايناپزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ىنۇك-8ڭىديا-9□ كەشەۋاشــ تىبيەبـىسالاقــ سىلىرۇقـىسامراقسابـىلامءـ كىتتەمۋەلاـ كەشەۋاشـەناجـىعامۋاـ ـ
قىلالاق شىۋاتساب-2ـ ىرەلەشۇمـايتراپـىگەتپەتكەمـ نەمـ ناققىشـەكتەنيەزـ رالىشۋتىقوـ رىبءـ ناء،پىسوقسابـاعاراـ
.ىداتقىتتۇقەگرىبنىسەكەرەمرالىشۋتىقو،پەليبيبء،پىتيا
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ىتكىلىكە ،پالامياجـــــ ـــ
تاحنۇء ەگزىمەشكەتـــ ــــــــــــ
!زىڭىلىسوق

راباحىدزىڭام

زىمىشلىتء ڭۇســ ڭافنۇجـ .ىديالراباحـ
كىلەكلوڭينۋايلـىنۇك-5ڭىديا-9
رالىشۋزاج ڭىنىماعوقــ ۋانيجكەرەدــــ ـ
.ىدلەكاعزىمىعاميامادا10نەنىسەمرىيۇ

لوس ىنۇكــ ڭينۋايلـــ كىلەكلوـ ــ
رالىشۋزاج ڭىنىماعوقــ ۋانيجكەرەدــ ـ
ـەكروك-تەيبەداقىتقامياـىسەمرىيۇ
رەلىشرەنوم نەمىگىتسەلرىبـــ ەمىگڭاــ ــ
نىسىلىجامء ،ىدزىكتوـــــ قىتقامياــ ـــ
ڭىنموكتراپ راسابنىروــــ ،ىيجۋشـــ ــ
ـكەموكاعڭايجنيشڭىنىسەكلوڭينۋايل
ۋسەت پەشـىعڭىدلاـ قىلىشسابلوقـ ــــ
ڭىشنۇجڭايىسىشكەتەجسابڭىنىباتش

ەمىگڭا ەنىسىلىجامــ ـەمىگڭا.ـىتسانىتاقــ
ـەنڭىتقامياڭىشنۇجڭايەدنىسىلىجام
ڭىنىسەكلوڭينۋايلەناجنىيادعاجىگزىگ
ىعاتپوت-5 اعڭايجنيشــ ۋسەتكەموكــ ــ
.ىدرىتسىناتنىلاۋحاتەمزىق

ڭينۋايل:ىدەديالىبڭىشنۇجڭاي
نەنىسەكلو اتپوت-5ــــ اعڭايجنيشـــ ـــ
ەككەموك نەگلەكــ تەمزىقــ ـىتەرتاــ
اعڭايجنيش نەننەگلەكــ ىرەبـــ اڭاجـ ــ
،اعيادعاج اڭاجــ ،ەگرەتتەدنىمــ ـاڭاجـ
اعراتپالات نەپقىلىتقىرىـــ ،پىسەليۇـــ ــ
ەككەموكاعڭايجنيشىعاتپوت4ىعڭىدلا
نەگلەك تەمزىقـ ڭىنىتەرتاـ ـىلۋادڭاتـ

ەنىرۇتساد ەناجـــ كىرەبـــ ەنىليتســ ـــ
ـنەلەلۋاسىنوەناجپىتەكىلرەگارۇم
ەكتروت«،پىرىد ىدناباتـــ ،ۋلوبـــ ـ
ىتتروتء لىتابـــ ىدنىس»ۋادنىروـــ ــ
ۋسەتكەموكـاعڭايجنيش انىشلۇقنىترەسـ
،پەلىگياـاتتايلاما ـىتتەمزىقـىلرۇتءـ
ىتقىلىعڭىت پىتەلىرەگلىــ ىدەلەكـ راء.ـ
نەگلەكـەككەموكـاعڭايجنيشـىعادالاس
رداك كىلرەجرالىدنىراد-ــ ـىعادنىروــ
رداك نەپقىلىشترۇج-ـ لوقــ ـاساتسۇـ
سەرۇك ـپاۋاجەناجقىدلادا،پاساجـ
ـسىيۇسقىدلىشناتونەمىرەتكىلىشرەك
نىرەتكىلىشنەپ ،پەلىگياـ ،ىدمىساراجـ

ىسايگولوكە ،مەكروكــ اعۋناتسىنوقــ ــ
ـتاۋق-شۇكاعۋرۇقياتاعابراتىلياج
.ىدەلەكپانرانىرات

ىماعوقرالىشۋزاجكىلەكلوڭينۋايل
قىلىشسابـايتراپ ـەشۇمڭىنىساپپۋرگـ
،ىس راسابنىروـ ڭافنيجـىساعاروتءـ
يالىب ياتاعابرات:ىدەدـ ڭىنىعامياــ ــ
ىرەتسىنىروكيعيباتمەكروكيەتتەرۋس
،راب اعڭايجنيشـ ەككەموكــ نەگلەكــ ـ
تەمزىق ىعاتقامياـىتەرتاــ تلۇراءـــ
نەمىرالرداك اعڭايجنيشــ ۋسەتكەموكــ ــ
ادنىعاج .ناقتانروكىلىشنەپسىيۇسڭەرەتـ
اعياتاعابراتـىكتەرـىسو ،ادراپاســ ـ

ۋانيجكەرەد ىسەمرىيۇـ ىگزىگەنـــ ـــ
،پىرابـاعىتاس كەرۇجڭىتقىلىشترۇجـ
نىنۇء ـىلىشترۇجتلۇراء؛پادڭىتـ
ڭىنىع نىسىمرۇتـىتتىقابـ يەلىرەكشىـ ـ
،ۋنىزەس ەككىلەتسەــ كىريۇج؛ۋلاــــ ــ
نەمىرادمالاق ياتاعابراتـ ىدنىسـ ىسوـ
ىسىنىتكىلىشرىتڭىنەكلوقاتيابرىبء
نەم قىلراتينامۋگـ تەبــ نىسەنيەب-ـ ـ
،ىدنۇمزاميابڭىدياتاعابرات،پالرىج
پوك ىدزىگەنـ قىتتلۇـ تلاسـ ـاناس-ـ
نەمـىتەينەدام ۋسەتكەموكـاعڭايجنيشـ ـ
.ىشكەمەلىگيانىگىلىشنەپسىيۇس

ۋانيجكەرەد رەلىگەدنىسەمرىيۇـ ـــــ

ـاتتىعاباعڭايجنيشڭىنىسەكلوڭينۋايل
ىلام ۋسەتكەموكــ ـىعڭىدلاـىتەمزىقــ
پەش ياتاعابرات،نىباتشقىلىشسابلوقـ
لىزىق ،نىياجارۇميۇءـ كەشەۋاشــ ـ
ڭىنىسالاق قىتقاميا،نىياجارۇمنومراگـ
رەنومەسا نىياراســ ىدالايسرۋكسكەــ .ـ
لوس ىنۇكــ نەتسۇتــــ ،نىيەكـــ ـــ
ۋانيجكەرەد ىگەدنىسەمرىيۇـــ ـــــــــ
رالىشۋزاج ،پىنىلوبءـــ 2،نادۋا5ـــ
،اعالاق ،اعىش-8ناۋتڭيبـ ـاعىش-9ـ
كىدنۇك4 نەپتىقاۋـ ـاعۋانيجكەرەدـ
.ىدناتتا

.ىديالراباحڭىشۋاگڭاۋزىمىشلىتء
ىنۇك-8ڭىديا-9 قامياــــ -35ــ
ۋاتقىتتۇقنىسەكەرەمرالىشۋتىقوىكتەر
ەمىگڭا نىسىلىجامءــ قىتقاميا.ـىتشاــ ـ
ڭىنموكتراپ ،ىسەشۇمــ ۋرىتسادمىيۇـ ـ
ڭىنىمىلوبء ،ىعىتسابـــ ۋتراعا-ۋقوــ ـ
تەمزىق ڭىنىتەتيموكــ يلۋيلـىيجۋشـ
ەكسىلىجام ،ىتسانىتاقـــ كىلىشمىكاــ ــ
ڭىنىسەمەكەم راسابنىروـــــــ ــىيلاۋـــ
.ىدراقسابىتسىلىجامءڭىشڭۇدڭين

ەدنىسىلىجامـەمىگڭا قىتقامياـ اتروـ
ىلەجەراد كىتپىساكـــ قىلاكينحەت-ـــ ـــ
،ڭىتپەتكەم كەشەۋاشـ -ۋقوقىلالاقـ
،ۋتراعا ،ڭىنىسەمەكەماكينحەت-مىلىعـ

ناۋاس -مىلىع،ۋتراعا-ۋقوقىدنادۋاـ
اكينحەت قىتقاميا،ڭىنىسەمەكەمـــ ـــــــ
ۋتراعا-ۋقو ىسەمەكەمــ ىدۋتىقوـــــ ـ
ۋەتترەز ڭىنىعىلاتروـ ،ىرالىتپاۋاجــ ــ
يادنوس اعڭايجنيشقا-ــ ەككەموكـــ ـــ
نەگلەك ،نادرالىشۋتىقوــ ىعاتقامياــ ــ
،)ىرىدۇمءپەتكەم(نادراليجۋشىلىگيا
قاميا ـرالىشۋتىقوـىلىگياـىلەجەرادـ
،نەنىرەلىشكەتەجسالك،ناد -ـايەديـ
يساياس ـىرالىشۋتىقوىعاباسـايرازانـ
ىگزىگەن،نان ڭىنىتاســـ ىشنىرىبءــ ــ
لىكاۋ10نادرالـىشۋتىقوـىگەدنىبەش ـ
ۋرىتساملاـەبيرىجات .ىدەليوسنىزوسءـ
قىتقاميا اكيگوگادەپــ ،ڭىنىبەتكەمــ ــ

قىتقاميا ۋتىقوـەشكەرەـ ڭىنىبەتكەمـ
ەناج كەشەۋاشــ قىلالاقــ ـاترو–6ــ
ڭىتپەتكەم ەگزوسىتكىرەىرالىتپاۋاجـ
.ىتقىش

زوسء نانناعلاتقاياـ ،نىيەكـ يلۋيلـ
قىتقاميا موكتراپــ نەمــ كىلىشمىكاـ ـ
ناقسانىتاقەكسىلىجامنانىتاـىسەمەكەم
ساتۇتىلىقرارالوەناجـاعرالىشۋتىقو
ىعاتقاميا ڭىلاقـــــــ ۋتراعا-ۋقوــــ ــ
ەنىرەلرەكتەمزىق كىلەكەرەمـــ مەلاســ ــ
-18ايتراپ،ەگرىبنەمىنوس.ىدادلوج
نانىياتلىرۇق ىگرەبـــــ سابـــ يجۋشـ
ڭىنڭيپنيجيش ىشۋتىقو«ــ -ۋقو_ــ
ىدۋتراعا ڭىدۋرىدنەلەسڭەـ ،ىزىگەنـ ـ

ىدۋتراعا-ۋقو ڭىدۋرىدنەدلۇگـــــ ــــ
ىرانياق رالىشۋتىقو«،»ـ ،ۋرەبمىلىبءـ
ۋەلەيبرات ىدنىسـ نىشىروبـ ناشاقراءـ ـ
كىرەبــەتسە ىۋاتقاســ كەرەكــــ »ــ
ىدنىس ىدزىڭامسەلىلەجـىعاتقاج9ـ
ىرالۋادمىياب نەمـــــ سابـــ يجۋشــ
ڭىنڭيپنيجيش لىكۇبـ كىتتەكەلمەمــ ـ
ۋتراعا-ۋقو ـىشۋتىقوـىگەدنىسىلىجامـ
پاتسابنىۋادمىيابىدزىڭامىگەدنىنوج
.ىدنەريۇ

سىلىجامء :ىتتەسروكپاتاىدرالانىمـ
ڭىنىرەتسىۋتراعا-ۋقوىگەدرىۋادـاڭاج
زىمايتراپ،ادنىدلاـىتەجاقۋماد ڭىلاقـ ـ
ىراعوجەدىتپىتء،اڭاجاعرالىشۋتىقو

ـترۇجتلۇراء،ىديوقىدراتپالات
،اڭاجنادرالىشۋتىقوڭىلاقادىعىلىش
تىمۇءروزەدـىتپىتء ەدۋتۇكـ ساب.ـ
ڭىنڭيپنيجيشيجۋش ۋتراعا-ۋقوـــ ــ
ىگەدنىنوج سەلىلەجــ نىرالۋادمىيابــ ـ
يادىعاديو ،پىنىسۇتءــ يادىعاديوــــ ـ
ۋرىدناتقانايت زوكـ نانۇمەناجـىعادلاـ
ىعيالىب رىبءــ ىدزىڭامـىگەدلىگزەمـ ـ
.زىمىتەدنىميساياس

:ىدەتپىراداسابىدرالانىمسىلىجامء
ىسياقراء پەتكەمــ ڭىنايتراپــ -ۋقوــ
ياپپاجـاعۋتراعا ،ىعىلىشسابـ -ايەديـ
يساياس ،سىلىرۇقــ ىلرۇتءــ -ۋقوــ
ىدۋتراعا ـۋتىقو،ۋتىمادـىتسەكياسـ

رالىش 5ـىتقايسـىسىلىرۇقـىنىسوقـ
ىعاتقاج ىتتەمزىقــ ىدنىيۇتءــ ـىتقىمـ
،پاتسۇ نامءـاعۋتراعا-ۋقوـايتراپ«ـ
ىدۋرەب ىتسابــ ،نىتايوقـاعنىروـــ ـــ
ىدۋرىدنەدلۇگىدۋتراعا-ۋقوتەمىكۇ
كىلىشرەكپاۋاج ،نىتياناسـ رالىشۋتىقوـ
ىتقىلىشۋتىقو قىلاح،نىتاتۇتقڭادــ ـــ
شىناتقامىدۋسەتكەموكـاعۋتراعا-ۋقو
نىتەتە اشامات»ــ قىدماعوقــ ـىتتلاســ
.كەرەكۋرىتساتپىلاقەنەسلەب

ڭىدرالۋاراتـىتسىتاق ،ىرالىتپاۋاجـ
رالىشۋتىقو ىلىكاۋــ پىلوبــ نات60ـ ـ
.ىتسانىتاقەنىسىلىجامەمىگڭاماداماتسا

ىدلەكاعزىمىعامياىسەمرىيۇۋانيجكەرەدڭىنىماعوقرالىشۋزاجكىلەكلوڭينۋايل

ىتشانىسىلىجامءەمىگڭاۋاتقىتتۇقنىسەكەرەمرالىشۋتىقوىكتەر-35قاميا

زىمىشلىتء يالنۇچيلــ .ىديالراباحـ
نەنىنۇك-7ڭىديا-9 ىنۇك-9ــــ ــ
نىيەدـەكسۇت قامياـ ىگەدرىۋاداڭاجـ
ەناجىعىلاتروۋەلىگيااتتايلاماىتتەينەكرو
ـروايدەمىلاپسىعوتـىلەجەرادنادۋا
نەدزوكادناديامقاننىسىلىرۇقىعىلات
.ىتشانىسىلىجامءۋتەلىرەگلى،پىرىشەك

قىتقاميا ڭىنموكتراپــ ،ىسەشۇمــ ـ
ىعىتسابڭىنىمىلوبءتىگۇ،ىشتاحساب
،ڭىتقامياقا-يادنوس،ڭۇسەۋشڭين
ىسياقراء ڭىنالاق،نادۋاــ ىتسىتاقــ ــ
ىرالىتپاۋاج مىرىياـ مىرىيا-ـ ڭىتقامياـ
كەشەۋاش،ىعىلاتروـايدەمـىلاپسىعوت
نىجلىبرودء،ىسالاق ىلوت،ىنادۋاــــ ـــ
ىعادنىنادۋا اڭاج1ــــ ــىگەدرىۋادــــ

،ىعىلاتروۋەلىگيااتتايلاماـىتتەينەكرو
اتتايلاماىتتەينەكروىگەدرىۋادـاڭاج1
ۋەلىگيا ،ىنروـــ اڭاج6ــ ـىگەدرىۋادـــ
ىتتەينەكرو ۋەلىگياـاتتايلاماــ ـىتكنۋپـ
نەم ىلەجەرادنادۋا1ـ ىلاپسىعوتــ ــ
ايدەم نىسىلىرۇقـىعىلاتروــ نەدزوكـ ـ
.ىتشاسىلىجامءىراءىدرىشەك

ڭىتسىلىجامء ىتسابــــ ىتەدنىمــ _ــ
ڭىنڭيپنيجيش اشوگڭۇجرىۋادءـاڭاجـ
مزيلايستوس نىسايەديـــ ىشكەتەجـــ ــــ
،پىتە سابــ ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ ـ
لىكۇب كىتتەكەلمەمــ تىگۇـ ـايەديــ
ىتەمزىق ەدنىسىلىجامـــ نەگەليوســـ ـــ
ىدزىڭام ڭىنىزوسءـــ نىحۋرــ ەناجـ ــ
قىدنويارـىلايمونوتۆا تىگۇـ ىمىلوبءـ

ڭىنىراتقىتساب ڭىنىسىلىجامءـــ نىحۋرــ ـ
تايقۇم ،پىرىدنەلىتكەياد،پىنەريۇــ ــ
،پىرىدناتقانايت اڭاجــــ ـىگەدرىۋادـــ
ۋەلىگياـاتتايلاماـىتتەينەكرو ىعىلاتروـ
نەم ايدەمىلاپسىعوتـىلەجەرادنادۋاـ
ـەگلىيەلىرەكشىنىسىلىرۇقىعىلاترو
،پىتەلىر ڭىتقامياـ سىلىرۇقـىلرۇتءـ
نىرەتتەدنىم ادنىعاۋـ ىراعوجـ ـىلاپاسـ
.ۋتەكىدلىپەكانىۋادنىرو

سىلىجامء ىدرالانىمـــــ پاتاــــ ــ
ىتتەينەكروىگەدرىۋاداڭاج:ىتتەسروك
ۋەلىگياـاتتايلاما نادۋانەمـىعىلاتروـ
ىلەجەراد ـىعىلاتروـايدەمـىلاپسىعوتــ
نىسىلىرۇق ڭىدۋتەلىرەگلىـــ يەكوكــ ــ
كىلىتسەت نەمـىمىزەســ قىلىتشىروبـ ـ

نىمىزەس ەتەجـــ ،پىناتـــ يساياســ ــ
ىنىعرۇت نانوـــ ،پىتالىراعوجىراـ ــ
،پىرىتلەكەككىلرىبىدمىناتقىلايەدي
ڭەلەكسو يساياســ كىلىشرەكپاۋاجــ ــ
نەممىزەس ىتشىروبـــــ ىدۋالاقراــــ ــ
.كەرەكۋتيەشۇكزىسكىدزۇ

سىلىجامء ىدرالانىمـ :ىتتەپالاتـ
كىلىشرەكپاۋاج ،پىتيەشۇكىدۋالاقراـ
ـاتتايلاماـىتتەينەكروـىگەدرىۋادـاڭاج
ۋەلىگيا ىلەجەرادنادۋانەمىعىلاتروـ
نىسىلىرۇقـىعىلاتروـايدەمـىلاپسىعوت
ـەدنىيۇتقانىس،پىتەلىرەگلىلەدەج
نەمىدلاەدنىر اعۋراقتاــ ىدناباتـــ ـــ
اڭاج،پىلوب ـىتتەينەكروـىگەدرىۋادـــ
ـەتتەدنىمڭىنىعىلاتروۋەلىگيااتتايلاما

ىدۋرىدناتقانايتنىر ىيانىشــ ىتقىمــ ــ
،پىرەگي ىتقىمىدرادنىۋبـىشۋشەشـ
،پاتسۇ ـىلاپسىعوتـىلەجەرادنادۋاـ
نەپقىلىدناباتنىسىلىرۇقىعىلاتروايدەم
.كەرەكۋتەلىرەگلى

:ىدەتپىراداسابىدرالانىمسىلىجامء
شۇك اڭاج،پىرىتكىرىبـىتتاۋقـــ ــــ
ۋەلىگيااتتايلاماىتتەينەكروـىگەدرىۋاد
ىعىلاترو نەمــــــ ىلەجەرادنادۋاــ ـــ
نىسىلىرۇقـىعىلاتروـايدەمـىلاپسىعوت
رىبء ساتۇتـ ڭىتقىلاترو،پىتەلىرەگلىـ
نەمـىحۋر ىلايمونوتۆاـ ڭىننويارــ ـ
نىتاساياس ،پىرەگيـەتەجـ ـىشنىرىبءـ
سىلىرۇق«،پىتەقىلىشسابلوقىشساب
ۋزىگرۇج ڭىنىتەرتاـ ،پىلوب»ىعىتسابـ

ـنەدلەمەكنىمزيناحەممىلانياـىلەيۇج
نىيق،پىرىد ىدرەلەلەسامـ نەپقىدلىتابـ
ۋشەش نەمىحۋرـ اڭاجــ ـىگەدرىۋادــ
ۋەلىگياـاتتايلاماـىتتەينەكرو ىعىلاتروـ
نەم ايدەمىلاپسىعوتـىلەجەرادنادۋاـ
ڭىنىعىلاترو ىتقاننىرەتتەدنىمىلرۇتءـ
ڭىتقاميا،پىرىدناتقانايت ايەديـتىگۇـ
ڭىنىتەمزىق نىيادعاجـاڭاجـ زىسكىدزۇـ
.كەرەكۋشا

ڭىنالاق،نادۋا5ـەتسىلىجام اڭاجـ
ۋەلىگيااتتايلاماىتتەينەكروـىگەدرىۋاد
،ڭىنىعىلاترو ،ڭىنىنروــ ڭىنىتكنۋپــ ـ
ايدەمىلاپسىعوتىلەجەرادنادۋاـەناج
ڭىنىعىلاترو پىرىتساملارىكىپىرەدلىكاۋـ
.ىدەليوسزوسء

ىعىلاتروايدەمىلاپسىعوتىلەجەرادنادۋاەناجىعىلاتروۋەلىگيااتتايلاماىتتەينەكروىگەدرىۋاداڭاجقاميا
ىتشانىسىلىجامءۋتەلىرەگلى،پىرىشەكنەدزوكادناديامقاننىسىلىرۇق

ناپزىمىشلىتء نيچنايـ .ىديالراباحـ
ىنۇك-5ڭىديا-9 كىلىشمىكاــــ ـــــ
نەتكىليەدەكىعلىج-2019ـىسەمەكەم
لاماقنادۋتلىرا قىتپىرىقاتىلۋانراۋلاـ
ىدزىكتونىۋنەريۇ قىتقاميا.ـ تراپـ ــ
ـەمەكەمكىلىشمىكا،ىسەشۇمڭىنموك
ڭىنىس راسابنىروـ ڭايچيۇگەۋشىيلاۋـ
.ىدراقسابىتسىلىجامء

ەتسىلىجام ىلايمونوتۆاــ قىدنويارــ ـ
ىدرەليەدەك ۋتەدنەكرو،ۋەدلەمەيۇســ ــ
قىلىشساب ڭىنىساپپۋرگـ ـيەدەكەناجـ
نەتكىل لاماقنادۋتلىراــ ـاشنىيوبۋلاـ

ۋەتتەر،ۋالراش ۋتەزۇت-ـــ قىلىشسابـ ـــ
ـمەم«،نىحۋرسىلىجامءڭىنىساپپۋرگ
كىتتەكەل سەڭەكـــــ ىدرەليەدەكـــ ـــ
ۋەدلەمەيۇس ڭىنىسەسڭەكـــ يەدەكـــ ـ
ۋەجەتىدرادنادۋا نىمزيناحەمــ نانوـ ـ
ۋرىدناتقانايتىرا ـراباحـىگەدنىنوجـ
قىدنويارىلايمونوتۆا،نىحۋر»ىۋرىدنال
ىدرەليەدەك ۋتەدنەكرو،ۋەدلەمەيۇســ ــ
قىلىشساب ڭىنىساپپۋرگــــ نەدىكە«ـــ ـ
ىگەدۋتەزىساماتماقىتشۇء،ۋامرىتقىرات
ىدرەلەلەسامـىتكەنروك ەناجۋرەسكەتـ
نەتكىليەدەك ىدرادناعلىراــــ اتياق‹ــ ـــ

ۋالاعاداق ىۋرىدنالراباح»ىسابوجۋراقتا›ـ
نەمرەتسىلىجامىتسىتاقىتقايسىحۋر
.ىدنەريۇىلرىعوشنىحۋرڭىدراتتاجۇح

سىلىجامء ىدرالانىمـ پالاتـ :ىتتەـ
ىتقىمىدۋنەريۇ ىدمىنات،پىرەگيــ ـــ
ساب،پىتالىراعوج ڭىنڭيپنيجيشيجۋشــ
ىدرەليەدەك ۋەدلەمەيۇســ ىتەمزىقــ ــ
نەمىرالۋادمىيابىدزىڭامىگەدنىنوج
قىلاتروـايتراپ نەتكىليەدەكڭىنىتەتيموكـ
لاماقنادۋتلىرا ىگەدنىنوجۋلاــــ ـــــ
ىلايمونوتۆا،نىرەدمىشەش قىدنويارـــ ـ
ڭىنموكتراپ نىرالۋرىتسالانروــ ەناجــ ــ

قىتقاميا ڭىنموكتراپـ تەمزىقـ نىبالاتـ
يەلىرەكشى ۋەتتەر،ۋالراش؛ۋنەريۇـ -ــ
ۋتەزۇت ،پىرەگييادىعاديونىتەمزىقـ
-ۋالىقابقىدنويارـىلايمونوتۆاـاتقىۋج
ۋرەسكەت ڭىنىساپپۋرگــ سىڭاــ نەكتەـ ـ
ەنىرەلەلەسام اتاراقــــ ۋەتتەرــ ۋتەزۇت-ـ ـ
نىتەمزىق يەلىرەكشىــ ،پىتەتسىروــ ــ
پەتتەر نەگلىتەزۇت-ـ ىدرەلەلەسامـــ ــــ
زىسكىدزۇ ىدۋەدمەكەبـ رابـ نەپشۇكـ
ىتقىم ؛ۋرەگيــ نەدىكە«ـ ۋامرىتقىراتـ ـ
يادىعاديونىتەمزىق»ۋتەزىساماتماقـىتشۇء
ىگەتتەدانىتيەدمىلاماعىراعوج،پىرەگي

ىرالىسابتو نەمـ ،پىلىزىعرۇتـۆيحراـ
ڭىنىرالىسابتويەدەكناعلىرىدنالاكچتراك
نەدىكە« زىساماتماقىتشۇء،ۋامرىتقىراتـ
ىتكەنروكـىگەد»ۋتە ڭىدرەلەلەسامــ ـ
نىسەجيتان يەلىرەكشىــ ،پىرەسكەتــ ـ
ناعلاقياب،پاتقىنا ىدرەلەلەسامــــ رەدـ
ەدنىزەك تاجاراقناسىن؛ۋتەـىلىتقاجرىبءـ
نىتەمزىق ىجراق،پىرەگيـىتقىمـ سىعىشــ
نىنىبەت ،پىرىتتراــ الاق،نادۋاـىسياقراءـ ـ
ڭىنناسىن ؛ۋتەدزەتنىسىلاقاياۋلىراقتاـ
ىدرەليەدەك ۋەدلەمەيۇسـ ىلاموسنىعاشـ
تاناما زىراقـ ،پىرەگيىتقىمنىتەمزىقاشقاـ

ـاقتانامااڭاجڭىنىرالىسابتويەدەك
نىتەجاقزىر ناجـ ،پىرەگيـىلىتقاج-ـ ـ
اقتراش نىسىرىدنوء،ڭىدرەدنىتەسەليۇــ ــ
ۋتىماد ڭىنىرالىسابتويەدەكرابـىنامراـ
زىراق ەگۋرەبزىراقەنىرەلىتسىيتـەگۋرەبـ
.كەرەكۋتەكىدلىپەكىيانىش

ڭىتقاميا نانىرالىشسابـ ڭايـ ،ۋيلـ
ڭين،ياحيب،يلا ،ڭىشڭۇدـ اققامياـ ــ
ەتوت ىتساراقــ ىتسىتاقــ ىعادرالۋاراتــ ــ
،پىرىتساملارىكىپراتسادلوجـىتپاۋاج
نەدرەدمىلىبىتسىتاقىراءىدەليوسزوسء
.ىدرەبناحيتمە

ىدزىكتونىۋنەريۇقىتپىرىقاتىلۋانراۋلالاماقنادۋتلىرانەتكىليەدەكىعلىج-2019ىسەمەكەمكىلىشمىكا

.ەدۋنەريۇىدۋاساجنىرادماعاتيۇءرالىشلامادنىنويارسىنىروكناجۋلۇىنادۋاناۋاساتقىۋج□

ىدزىكتەجنىيەدانىنويارسىنىروكىدۋلۋابەككىلرەبەشكىتپىساك
لىيب ناۋاسـ ىدناعاراقىسامرەفلاموكنىتروبنەنىسەمەكەمىسىلىرۇقلىۋا-الاقەناجيۇءنىعرۇتـىنادۋاـ
كىتتەمۋەلا نەكسۇتـانىعامۋاـ تەمزىقـ ناساراـىتەرتاـ ناتقىدمىسابكىلرىڭوناعلوبنىقاجانىنويارسىنىروكـ
.ىدرىدنەلرەگىجاعۋتىمادنىبىساكۋس-ساتاحاياسنەپكىلىدنەسلەبىدرالىشلام،پىنالادياپقىلوت

تەمزىق،اتقىۋج ەناجىعىليابىشۇكمادا،پىرىتسادمىيۇىدرالىشلامماتسانەد50ـىعاتقاتسىقـىتەرتاــ
قىدماعوق ۋرىدنادزىساماتماقـ ڭىنىسەمەكەمـ ىعلىج-2019نەكتەتسىروىعىلاتروۋەتوتەمزىقەگۋنەتپىساكـ
تاحاياس رەنوكىتپىساك،پىرىدلىمۇجەگۋلەدمىزىتانىسرۋكۋلۋابەككىلرەبەشكىتپىساكڭىنىنويارسىنىروكـ
ڭىدرالىشلامـىلىقرا كىلرەبەشۋس-ساـ انىۋتىمادنىبىساكۋس-ساادنىنويارسىنىروك،پىتالىراعوجنىسەروـ
.ىتسەتكەموك

نايۋسڭاۋىشلىتءىتكىرە،اۋحنىۋنايزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس
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ىشىءلە ىرادياىلۋانراۋنەريۇىدۋزاج-لىتءنىتالىنادلوقساتۇترىبءەتتەكەلمەم

国家通用语言文字学习专栏

？在
zài

搞
ɡǎo

什
shén

么
me

专
zhuān

业
yè

。搞
ɡǎo

翻
fān

译
yì

专
zhuān

业
yè

،ىنۇك-30ڭىديا-9ـىلىج-1949
اناعىدنە ناعلىباجــ وگڭۇجــ قىلاحــ ـ
يساياس تاحيلسامءــ ڭىنىسەڭەكــ -1ــ
ىتكەزەك ىپلاجــ ىسىلىجامءــ قىلاتروــ ـ
قىلاح نىتەتيموكـىتەمىكۇــ ،ىدالياسـ ـ
ـلاسەنىزۇجەينۇدڭۇدىزۋامـاعاروتء
نەتتروتڭىنىناسىپلاجڭىتتازمادا:نەپتانات
نىرىبء نىتيەلەيـ نادىسوـىقلاحـوگڭۇجـ ـ
.ىدالايراجپەد-،ىدرەتوكەسڭەپاتساب
ڭىنوگڭۇج ادنىحيراتـ نادىسوـ پاتسابـ اڭاجـ
ىدلىشارىۋادء ڭىديا-10ـىلىج-1949.ـ
اۋحڭۇج،ىنۇك-1 ـاكيلبۋپسەرقىلاحــ
ڭىنىس ۋلىرۇقــ ـىگەدڭيجيەبـىتاناتلاسـ
.ىتتوءنەپتاناتلاسادنىڭالانىمنا-نايت

نەتسۇت نىيەكــ تاعاســ قىلاترو،ەد2ــ ـ
ـىلىجامءىكتەر-1ىتەتيموكىتەمىكۇقىلاح
نىس ڭىنىتەمىكۇقىلاحقىلاترو،پىزىكتوـ
،ڭىنىساعاروتء راسابنىروــ ڭىنىساعاروتءـ ـەناجـ
.ىدالايراجنىعىدناعرىتوەكتەدنىمڭىنىرەلەشۇم

نەتسۇت نىيەكـ تاعاسـ اعاروتء،ەت3ـ ـ
ۋام نايتڭۇدىزــ نىمنا-ـ ەدنىسەبنىمـ ـــ
ەنىزۇجـەينۇد نەپتاناتلاســ اۋحڭۇج«:ــ ـ
قىلاح ڭىنىساكيلبۋپسەرـ قىلاحقىلاتروـ
،ىدالايراجپەد»ىدلىرۇقنىگۇبىتەمىكۇ
الاش-ـەلى ۋامـ ،ىتسابىتكىتەتڭۇدىزـ
رەلىتكىرە ڭىنىشرامــ قاقساــ نەمىنەۋاـ ـ
ياتقوش ناعانياجـ ـلۇجسەبـىقشاعلاـ
لىزىقىدزىد ۋايابۋتــ ىدلىرەتوكــ .ــ
تۋيلاس54،ادڭالا سىگەتتەر28ــ ـــ
ڭىنىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇج،پىلىتا
لىكۇب انىقلاحلەــ قىلىشسابــ پىتەــ ـ
نەپقىلىلرىجاق سەرۇكــ نەگزىگرۇجـ 28ـ
.ىدلوبلوۆميسەنىسەلەبقىدلىج

نانناعلىراعىشۋت ۋام،نىيەكـ ڭۇدىزــ
قىلاترو نىۋرىدنالراباحڭىنىتەمىكۇقىلاحـ
ىدىقو .ىتتوءتاراپيرەكسانانىڭوس.ـ
قىلاح قىتتازاـ ،زىڭەت،قىلرۇقىسايمراـ
ڭىنىسايمرا3ەۋا ناتتاراپــــ نىتەتوـــ ــ
ىرادنىسوق ىشراشپىتەكىلرىبىدنايلـ
ـماداقىدنىشراادىدنىبيا،پارۇقراتاق
-نايت،پەتتەبياراقاقسىتابناتسىعىشنەم
ڭىننىمنا نانىدلاـ ىدنە.ىتتوءانالراتاقـ
14ڭىنىسايمراەۋاقىلاحناعلىرۇقـاناع
ەناجىعاشۇىشۋالىبموب،ىعاشۇسىعوس
ۋعىتتاج نايتـىعاشۇـ نىمنا-ـ ڭىنىڭالاـ ـ
.ىتشۇياناجادنىناپسا

اقتىقاۋۋاياتاقتاعاس3تاراپيرەكسا
ناقسالرىقا،ىتساعلاج ەدزەكـــــــ شەكـ ـ
ڭاچ،پىتاب ەدنىسەشوكنا-ــ ـىليەكەشاـ
رادماش سىگەتـ ،رالىشسىمۇج،ىدانياجـ ـ
الاق،رالىشۋقو،رالاۋراش ىرادنىعرۇتــــ ــ
ۋرەش لىزىقـىبوتـ ،پاتسۇكىيبىدۋتـ
قىلاح نىياجوقـ ڭىنوگڭۇجاڭاجناعلوبـ
.ىدالياقالااناتتاشنىعىدناعلىرۇق

لوس لىكۇب،ىنۇكـ ناعلوبتازاەدلەــ
يەدلەگۇترالالاقاترو،نەكلۇـىسياقراء
ىدنامۋد ۋاتقىتتۇقـ نىلىميقـ ىدزىكتوـ .ـ
اۋحڭۇجىنۇك-1ڭىديا-10ـاشيالىسو
قىلاح ڭىنىساكيلبۋپسەرــ تەكەلمەمـــ ـــ
.ىدنەلىگلەبپىلوبىنۇكىسەكەرەم

ڭىنوگڭۇجـاڭاج -4—ىۋلىرۇقـ
رىمام نانىسىلاعزوقـ ىرەبـ ناعلىۋتەدزىمىلەـ
ىلەلەك يحيراتـــ ۋايات،اعيقوـ نادلىجــ ـ
اۋحڭۇجـىگرەب نىۋنەدلۇگىلۇڭىنىتلۇـ
ىدزىڭامـىعادۋرىساـەگەزۇج ،سەلەبـ ـ
اۋحڭۇج ڭىنىتلۇــ ىۋسابـاعلا،ىۋمادــ ـ
.ىتتوءاعنامازاڭاجپاتسابنادىسو

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

ىرادلىجىتقڭادڭىنوگڭۇجاڭاج—رىۋادءاڭاجىلوتەكسەرۇك.لىج70ىدنىبيا

ىۋلەكەگەينۇدڭىنوگڭۇجاڭاج

روتكادەر ىسەپترەكسەـ ەناجىحيراتايتراپتەتيموكقىلاتروىگىتتنەگااۋحنيش،پاتسابنەننىگۇب،نەمىسىناليابىعىدلىج70ڭىنىعىدناعلىرۇقىساكيلبۋپسەرقىلاحاۋحڭۇج.سىباتكەسەكقىدلىج70،لىجىتقڭادقىدلىج70：ــ
تاجۇح ۋەتترەزـ نەمىنروـ پىسەلرىبـ ىدنىبيا«ـ لىج70ـ ڭىنىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇجنەمىسامروفۋالراباحىتقايسالاقام،تەرۋس،پىشارادياىلۋانراىتتا»ىرادلىجىتقڭادڭىنوگڭۇجاڭاج—رىۋادءاڭاجىلوتـەكسەرۇك.ـ
نادۋناتتاقۋا،نەدۋرەتوكەسڭەڭىنىتلۇاۋحڭۇج،پىرىسۇتءەكسەيالاتياقىدرەتتاسىدزىڭام،ىدرەتسىىلۋەلەنەگەلرىب-رىبءناعلىزاجاقحيرات،پاراقالىرىياقاقسىرابتامالاعقىدلىج70نەكتوپىسابوگڭۇجاڭاجادنىعىلىشساب
.قىدنىسۇىنالاقام-1ىتتا»ىۋلەكەگەينۇدڭىنوگڭۇجاڭاج«نىگۇب.ىديەلىگيانىعاشالوبنىقراجنەگەتتەبەگۋنەدلۇگىلۇنەمماداقىدنىشراڭىنىتلۇاۋحڭۇج،پەلەنيەبنىۋاتقىراشىلۇىگنىيەدەگۋنەتتەرىدۇق

.ادۋسانىتاقانىتاناتلاسۋلىرۇقڭىتتەكەلمەمادنىڭالانىمنا-نايتىگەدڭيجيەبرادماداىنۇك-1ڭىديا-10ىلىج-1949□

زىمىرەلىشلىت ناي،نيشڭاۋگۋيچـ ،اۋحنىۋـ
ناييۇحيۇش

ەشەنرىب نەننۇكــ ىرەبـ ڭاجـ ڭىنڭايلۋيچـ ـ
ىلىڭوك ڭاتساــ ڭەتسەك-ـ ىدلوبـ ڭارىكۋگ.ـ ـ
ڭىننابرۇق ەگۋرىدلىبازاانىنادۋاناۋاسىراتسىۋتـ
نىگىدنىتەلەك ەدنەگىتسەــ ىراء،ىدناۋقىراءــ
.ىداقرىباج

ڭاج 89ڭىننابرۇقڭارىكۋگادلاڭايلۋيچـ
ناسىدزەكنىتەسەدزەكنەمىسەشەشـىعاتساج
ەترام ەزوتنىزوءلو.ىداليوــ نىپساملاـ ـابـ
تراق،ىداليوپەد ڭىناناـ ڭىنىلۇــ نىرىباقـ ـ
.ىدادڭالاەدىتپىتءنەنىۋلىگەىناجپىروك

ڭىتتراق« نابرۇقـىلۇـ نانۇم،ىدلوبـ يالىبـ
نەم ڭىنوـ لو،نىمىلۇـ ڭىنەمــ تراقــ ماناـ ـ
.ڭايلۋيچڭاجىدەد»ىدالوب

ڭىننابرۇق نىراتسىۋتـ ،نىشۇءۋلاـىسراقـ ـ
.ىدروكقىدنىيادىلىتقاج-ناجڭايلۋيچڭاج

ناۋاس ڭىنىعىشالاقناۋڭۇدـىنادۋاـ ناۋزاكـ
ڭاجـىعادنىعاتسىق ڭىنڭايلۋيچـ ەدنىيۇـ ڭىنوـ ـ
-پاتىنەملوبنىتاجىكەڭۇرۋفىحـىيابۇج
ىگەدەملوبنىتاجرىبء،ىتپالازاتپىتەياتقانيۇت
تىشـەككەسوت -ەپروكىتسۇتءلىزىقلاـاڭاجـ
قىتساج ىنۇم،ىتپىيوقــ رىتلىبلوـــ مەتكوكـ ـ
ەدنىسەكەرەم ناعاميقەگۋتەتسى،اداسلاپىتاسـ
ىسو،نەكە ڭىننابرۇقـىلوجــ ـىيەداـانىساناـ

.ىتپانرا
رىبءىدنە نىتاجــ ىگەدەملوبــ كەسوتـــ ــ
شىقپاج نەپـ راتقىتساج-ـەپروكـ پاتادـ ازات-ـ
نىقلاسىياراۋاڭىنناۋاس،پىرىكزۇك.ناعلىۋج
ىح،ادۋترات ڭىلاقڭۇرۋفــ ،ەپروكـىلاتقامـ ـ
قىتساجـىتقىمۇقاراق ىدەلرىزاـ رەدنەكلۇلو.ـ ـ
ڭىتقىتساج قارىتتاقـ نىناعلوبـ .ىديەدىداتانۇـ
ۋرىدزىقنەمرتكەلەرىبءانىعاجسابڭىتكەسوت
ىنۇم،ناعلىيوقـىباپسا اناتراقڭايلۋيچڭاجـ
ـياج،ياملاەسەلرىيۇ،ڭوسنەگلەكاعڭايجنيش
رەتەتسىـاسنادزىس پىتاسىيەدانەميونەگەدـ
.نەكەنەگلەكا

،پادنىيادىديوقناققابىزوءڭايلۋيچڭاج
ڭىننابرۇق ىراتسىۋتـــ نەگلەكـ ەدزەكــ ىزوءـ
ىزوءەناجنەمىتەقىۋاتكىلرەج،يوقناققاب
نەككە نەپسىنوكوكـ ماعاتىدمادءــ پاساجــ ـ
.نەكەىشكەمرەب

ڭىننابرۇق« ىراتسىۋتــ پىلوبـ زىمىعىلرابـ ـ
رالو،زىپقىليشناس ڭىديشناسادناعلوبەدزىمىيۇـ
يەپتىسيەگو،پىرەبپەلرىزانىرادماعاتىدمادء
يەدىگەدنىيۇزوء نىمىشكەپتۇكـ ڭۇرۋفـىح.»ـ
يەتشى نەگەتپوكـ ىدراتشامرىۋقـ پىرىتساليوـ ـ
.ىتقايسناعيوق

ڭاج ڭايلۋيچـ ڭارىكۋگـ نابرۇقـ رەكساــ ـ
نانناعلوب سىتياقـ پىتياقەنىيۇنىيەدـاعناعلوبـ
ىسەشەش،ىدەمروك ڭىنىلۇەدــ مىيكيرەكساـ

نەگيك ،پاليوپەدراعىشنەگەمروكنىرۇتءـ
ـايمراقىلرۇقىگەدنىسىگلۇلىج-65نانىلۇ
ڭىنىس ىراسىعلىجلوسنەمىمىيكيرەكساـ
.ىدلەكاپىتارۇسنىراپرىبءنادياقاشەكڭىزار
ىزەك ىدمىيكيرەكساىسوەنىتسۇەدنەگلەكـ
پىيك ڭىننابرۇقـ ،پىعىشنانىدلاڭىنىسەشەشـ
نەگيكمىيكيرەكساەدنىزەكڭىنىلۇەنىسەشەش
.ىدالوبىشكەپتەسروكنىسەنيەب

يرەكسا ىدمىيكــ نەگيكــ ڭاجـ ڭايلۋيچـ ـ
رەكسا،پاراقـەنىزوـىعادانيا ىگەدزەكناعلوبـ
.ىدالوبيادناعلارواتياقاققاشىلالىعۇش

ڭاج ڭايلۋيچـ تراقپىيكىدمىيكـىسو«:ـ
ڭىنانا نانىدلاـ ىدمىنىتاعىشـ ماساليوـ ىدلوبـ ـ
مىعالىج ـىشرىقڭىننابرۇقڭارىكۋگ،ىدەلەكـ
نانىن مىعالىجـانىناعلىيقـ ڭىناناتراق،ىدەلەكـ
سىتياق ناعلوبــ نەگلەكـەگۋرىدلىبازاـانىلۇـ ـ
لىڭوكـىلىعياق ڭىدزىبء،ىدەلەكمىعالىجەنىيۇكـ
ىرىقا اعزىمىعىدنىتاشىۋاقـ مىعالىجــ ىدەلەكـ »ـ
.ىدەد

.قاملوبۋسەدزەكەشەگزوىكتەررىبءلۇب
،پىسادلىقاىرالىعادنىسابتونەمڭايلۋيچڭاج
لوس رىبءپىلوبىسەرەمەن،ىنىلەك،ىلۇىنۇكـ
ناجـىليۇء يەدلەگۇتـ نانىرالىدلاـ ،پىعىشـ ـ
نادوس انىسىۋتڭىنىرەدزوىناناتراق،پاتسابـ
.ىدلوبنىتيالاب

ڭاج ڭايلۋيچـ كىلرەجـ يرەكساـىعادنىروـ

اعنىسوق ىزەك،پىرەبتالكودــــ ەدنەگلەكـــ ــ
ڭىننابرۇق نىراتسىۋتـ پاتسابـ يرەكساـەنوكـ ـ
ىسىمرۇتىگەدزەكلوسڭىنىلۇ،پىراباعنىسوق
نەم سەرۇكـ ناعاساجـ يرەكساـــ نىنىسوقـ ـــ
يرەكسا،پىتەسروك ريدناموكـىعادنىسوقــــ -ـ
ڭىدرەلرەگنىۋاج ۋعىتتاجــ ناعاساجــ نىسەنيەبـ ـ
ناعاتقاقسا،پىتالاشامات يرەكساـــــــــ ىدناءــ
.ىداتيانىناعلوبىشكەپترىتسە

ناۋزاكنەمىرالىشسابڭىنىعىشالاقناۋڭۇد
ڭىنىعاتسىق قاتسىقــ ىرالرداكــ ـىكتەرـىسوـ
ڭىننابرۇق ڭىنىراتسىۋتــ پىلەكــ ۋرىدلىبءازاـ ـ
نامءـەشكەرەـەنىسى نىيجتەريالات،پىرەبـ
پىشا نىسىءۋلاـىسراقـ ڭىننابرۇق.ىتسادلىقاـ
تراق ڭىنىساناـ نىنەگلەكـاقساج89ـ ارىتساليوـ ـ
،پىرىتو ىزەكـ ـەلرەكتەمزىقۋەدمەەدنەگلەكـ
ڭىنىر ەگرىبـ اعۋات،نىۋلوبــ پىعىشــ رىباقـ ـ
ۋناتقاماتەناجىرادلارۇقسانىتاقـىعادناعرىپىس
ڭىدرەلەلەسامىتسىتاقىتقايسنىرونىتاجنەم
.ىدلاساجۋرىتسالانروانىعىلراب

ـاتسىۋتڭىننابرۇقڭارىكۋگڭايلۋيچڭاج
ڭىنىر نىۋلەكـ تروتءـ نەبزوكـ لو،ىتتۇكـ :ـ
نەم« نەدلەجەـ ڭارىكۋگـ نەگروكىدنابرۇقـ
ڭىنىلۇناعونەم،ەدنەگلەكاناتراق،نىپسەمە
نىمەرىدنىسۇتنىرەتسىىگزىىعادناعلوبسىتياق
ڭارىكۋگىراء ڭىننابرۇقـ ىرىتءـ ىگەدنىزەكـ
.ىدەد»ىدەلەكمىگىتسەنىسەمىگڭا

（7） راباحسەلىلەجىعادنىتا»ىتتەزۇكلىج36نىرالرىباقنىشۇءرادنامراھاقىگەدنىلىڭوك »★

ىدروكقىدنىيادقىلوتاعۋلاىسراقنىراتسىۋتڭىدرادنابرۇقڭايلۋيچڭاجىشۋتەزۇكرىباق
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（8） راباحسەلىلەجىعادنىتا»ىتتەزۇكلىج36نىرالرىباقنىشۇءرادنامراھاقىگەدنىلىڭوك »★

ڭاجـىنۇك-8ڭىديا-9 ڭايلۋيچـ نەمـ ناۋاس،رالىعادنىسابتوـ كىلرەج،ىرالىشسابڭىنىنادۋاـ
نىتارۇتادنىرو مىلامءـ يرەكساـ ڭىنمىلوبءـ ريدناموكـ ناننىسوق،ىرەلرەگنىۋاج-ـ رەليرەكساناقتياقــ
ەنىتەكەبزەيوپرەلرەكتەمزىقىتسىتاقىعادنىعاتسىقناۋزاكەناجىعىشالاقناۋڭۇد،ىسەمەكەمىرەتسى
.ىدلاىسراقنىرادناعۋت-سىۋتنەگلەكىلەگرىدلىبازااعنابرۇقڭارىكۋگ،پىسابلوجسىلا،پىراب

ڭارىكۋگ ڭاييەبڭىنىعاتسىقناۋزاك،ادنىۋلوبكىرەسڭىتكىلىشپوكىناعۋت-سىۋت7ڭىننابرۇقـ
.ىدلەكاعناتسرىباقناقسالانروانىۋات

نەتكىلوكوتۆا نەننەكسۇتـ ىعادنىۋاتڭاييەبپىرۇتاتسىلاىرادناعۋت-سىۋتڭىنڭارىكۋگنىيەكـ
ەدنىۋەدلەمەيۇسڭىدرەلرەگنىۋاج.ىدلوبنازاق-نازا،پىتەدلوكنىراتساجزوكەدنەگروكـىتساتىپلۇق
ڭىننابرۇق ىگەرىكوكنەتتەرىساق.ىداياتاعرىباقپىسابۋايابنىجۋشۋاسىساناتراقـىعاتساج89ـ
سىراق ناعلىرياـ ڭىنايراقـ كىسكوـ ،پىسەلىاقتراقەتكىلىشپوك،ىدلاماقساجنىراناجڭىناشرابىنۇءـ
.ىدلەكانىدلاڭىنىرىباقڭىننابرۇقڭارىكۋگپەدنىترىب

ناعانىزا لەجـ نەمـىنۇءـ ناعالىجـ ادنىساتوجڭىنىۋاتڭاييەب،پىسالارانەمىرىب-رىبءسىۋادـ
.ىدرىعڭاج

.»ىتشىۋاق«ىرىقاەدنەگەدلىج40راتسىۋتناقتاتسىلانىرالارامىلوءنەمرىموء
ـاتشىنىعاسپاتىراسقىدلىج43،پالاپيسنىساتىپلۇقڭىننابرۇقڭارىكۋگىرادناعۋت-سىۋت

.ىدۋجنەپساجنىۋاتڭاييەب،پىزىكتەجنىر
پىرىدلىبءازا نانناعلوبـ ۋگ،نىيەكـ ،پىلەكەنىيۇڭىنڭايلۋيچڭاجىراتسىۋتڭىننابرۇقڭارىكـ
ڭاج ڭايلۋيچـ ەناجـ ىراتسادلىۋاــ ناعادنىيادـ ىكسۇتــ ناتساــ نىش،پىتاتمادءـ نەمىرەدلىيەپـــ ـــ
ڭاج ڭىنڭايلۋيچـ ناجـ كىلرەتنەرىبەتـ سالىقىـ الاىيانراەناجۋتاقماقىراءىتتياسىعلاەنىلىيەپ-ـ
.ىدنىسۇنىرالىعلارات-ۋتراتنەگلەك

نەتسۇت نىيەكـ ڭىننابرۇقـ ىراتسىۋتـ ڭاجـ ڭايلۋيچـ ادنىۋلوبكىرەسڭىدرادماداىتسىتاقنەمـ
.ىتسانىتاقەنىسىلىجامەمىگڭاىراءىدالايسرۋكسكەپىراباعنىسوقيرەكساىعادنىروىتكىلىگرەج

ـەلرەكەنادتاراپقاەناجڭىدرالۋاراتىتسىتاقنەمڭايلۋيچڭاجىراتسىۋتڭىننابرۇقڭارىكۋگ
ڭىنىر ناۋاسڭىدرالوـ رىشاناج،پىلەكـانىنادۋاـ ۋرىدلىبءازاـانىنىقاجــ نىنامراـ ـانىۋرىساـەگەزۇجـ
.ىتتياسىعلاىيانىشەنىنەكسەتكەموك

اۋحنىۋناي،نيشڭاۋگۋيچزىمىشلىتءناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ىدۋجنەپساجنىۋاتڭاييەب،پىرىدلىبءازاپىلەكىرادناعۋت-سىۋتڭىننابرۇق

)1978-1958(:ڭارىكۋگ
ىلىج-1978 ۋگاديا-12ــــــــــ

ڭارىك رەگنىۋاج8ـ نىگىرەسـ ۋاعروقـ ـ
.ىدلوبنابرۇقنەپكىلرەادنىلوج

نانىلۇ□ ڭىنانا-ۋلىرياــ كىلرىموــ ــ
.ىتەرىساق

.ەدۋرىدلىبتەمرۇقاعنابرۇقنەمىساناڭىننابرۇقرەلرەگنىۋاج□

ڭاج□ ڭايلۋيچـ نەمـ يرەكساـ زەيوپىرەلرەگنىۋاج-ريدناموكڭىننىسوقـ
.ىتقىشنانىدلاڭىنىراتسىۋتڭىننابرۇقەدنىتەكەب

ڭاج□ ڭايلۋيچـ ڭىننابرۇقـ نىراتسىۋتـ ڭارىكۋگـ ڭىننابرۇقـ پاتسابانىرىباقـ
.ىداراب

.ەدۋسەلەمىگڭانەمايراقنىجۋشۋاسىيابۇجنەمڭايلۋيچڭاج□ .ادۋنىسۇۋتاقماقاعڭايلۋيچڭاجىراتسىۋتڭىننابرۇق□

نابرۇقڭارىكۋگ□
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