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زىمىشلىتء يەمۋايجيادـــــ ىديالراباحــــ .ـــ
ىنۇك-14ڭىديا-9 ڭايجنيشــ ياتاعابراتـ ــ
ىدنىيۇتء كىسە،ۋتىمادـ قانىسۋشاــ ـىنويارـ
ىسىلىرۇق قىلىشسابلوقــ نانىباتشــ اعۋسىعۇــ ــ
قاميا،ادناعاراق ڭايجنيشڭىنىعامياياتاعابرات«ـ
ياتاعابرات ىدنىيۇتءـ قانىسۋشاكىسە،ۋتىمادـ
ڭىنىنويار ىراعوجـ اداپاسـ ۋتەدلەدەجنىۋمادـ ـ
ىگەدنىنوج ىتسىتاقــ نىراتتاساياســ قانىس(ــ ــ
ەدنىتەر ،قىلاس-انىزاق،پىراعىش»)ىدالىراقتاـ
پىساك،سنانيف نىسالاســـ اقسىلىرۇق،ۋتىمادـ ــ
نىتالىنالادياپ اقترىس،رەجـ ـىدنىراد،ۋشاكىسەـ
قىلىشاۋراش،ۋرىدنالرىعوشىدرال ىساتروادۋاس-ـ
ىتقايس ۋادلوقــ ىراتتاساياسـ ڭايجنيشـىلىقراـ ـ
ياتاعابرات ىدنىيۇتءـ كىسە،ۋتىمادـ قانىسۋشاــ
.ىتتەدلەدەجىدۋرۇقاداپاسىراعوجنىنويار

قىلاس-ـانىزاق -1ىلىج-2021.ىتاساياسـ
نەنىنۇك-1ڭىديا ڭىديا-12ـىلىج-2030ـ

نىيەدـەنىنۇك-31 سىتابـ كىلوبـ ـىگەدرىڭوـ
ۋرىدناتتىباش ىگەدنىرۇتــــ پىساكــ ىسالاســ ــ
نانىرادنىروپىساك كىت15%ـ قىلاسـ ىرەشلومـ
سىباتـاشنىيوب ىدانىلاـىعىلاسـ ۋرىدناتتىباش.ـ ـ
سىتاب«انىنروپىساكىسالاسپىساكـىگەدنىرۇت
كىلوب ىگەدرىڭوــ ۋرىدناتتىباشــ ـىگەدنىرۇتــ
پىساك ىرالالاســ ەدنىمىزىتـ نەگنەلىگلەب»ــ ــ

پىساك نىرەلرۇتـــ زىگەنـــ پىتەـــ تاراجيتـ ـ
يادنوس،نىتەزىگرۇج تاراجيتـىگزىگەنقا-ــ ـ
ڭىنىبىساك نىروپىساكـىسىرىكـ ىپلاجىسىرىكـ
ڭىنىساموس نەنى60%ـــ نىماتساـ نىتياتسۇــ ـ
.ىداتاجرادنىروپىساك

سنانيف ىتاساياسـ ىتكىلىگرەج.ـــ قىدڭازــ
كىلرەگەي نانىرادمىلىرۇقسنانيفىبىساكەكنابـ
نەگرىتىب ۋتەدلىۋەشەكــ 6ـىمىزرەمـىتكەشــ
،نىعاشىدمىيتءاعىپلاجناعاملوبنەموتناديا
قاسۇ ـنىروپىساكناعلانىزىراقرادنىروپىساكـ
نەگلىتەدلىۋەشەكىدراد ڭىنىزىراقــ ـىگلەۋاــ
ڭىنىساموس اشنىيوبى1%ــ ىدارىدناتتىباشــ .ـ
كىلرەگەيقىدڭازىتكىلىگرەجنىتەسەليۇاقتراش
سنانيفـىبىساكـەكناب ىرادمىلىرۇقـ -2021ـ
ىلىج نەنىنۇك-1ڭىديا-4ـــ ڭىديا-12ـــ
تىقاۋـىگنىيەدـەنىنۇك-31 ەدنىشىـ ناداڭاجـ
ناقتارات نەموتناديا6ىمىزرەمىتكەشەناجـ
ناعاملوب اعىپلاجـــ ىدمىيتءــ قاسۇ،نىعاشـ ـــ
رادنىروپىساك ناقتاراتنىساشقازىراقىدمىنەسـ
اسلوب قىلىجراقــ ۋادلوقـــ ،ىدەلىتەسروكـ ــــ
ۋەدلەمەيۇس زىراقـىسامرىتسىلاسـ ىگلەۋااشقاـ
.ىدياتسۇنى40%ڭىنىساموس

پىساك نىسالاســ ۋتىمادــ ىتاساياسـ ڭاز.ــ
قىلاس،ناعرىدلاـەگمىزىتـاشنىيوب ناعرىسپاتــ

ىرادمىيۇبـامىقوت نىتەرىدنوىدرەدمىنوىتقايسـ
-مىيك،قىلىشامىقوتقىدنويارىلايمونوتۆاىراء
اعۋرىدناتسىمۇجاشنىيوبىسالاسىبىساككەشەك
كىلىشكەتەج قىلىشسابۋتەـ ەدنىسەسڭەكىساپپۋرگـ
سەبرەد،ناعرىدلاـەككىلەتسە پاسيق-پەسەــ
ـماعوق،ناعنىلاەگمىزىتيمسەرەناجنىتياساج
ۋرىدنادزىسماققىد نىتاجاراقــ ناعرىسپاتـــ ـــ
ىشسىمۇج رەلرەكتەمزىق-ــ نانمادا20ـىناســ ـ
ىراعوج ىديتماقىدمادا20(ـــ ،ناعلوب)ــ ـــ
يادنوس قىدڭايجنيشقا-ــ رەلرەكتەمزىقــ ـــــ
نىتياتسۇنى50%ەدنەگەدمەكىسامرىتسىلاس
ىتكىلىگرەج مىيك،قىلىشامىقوتــــ كەشەك-ــــ ــ
ىرادنىروپىساكۋرىدنوء ەكتەمزىقـــ نادۋعىشــ ـ
ۋلۋابـىعنىرۇب ناداڭاج،نانىتاجاراقـاشمىسوقـ ـ
اشمىسوقنىتەلىرەبالوجرىبءـاعرادناعناتسىمۇج
ـماعوقڭىدرادناعناتسىمۇجناداڭاج،ناتتاجاراق
ۋرىدنادزىسماققىد اشمىسوقــ ،نانىتاجراقــ ــ
نانڭايجنيش اشمىسوقىسىقاۋادلامىساتـاقترىسـ
كىتسىرىدنو،نانىتاجاراق اشمىسوقىسىقاكوتــ
.ىدالاەنەتكىلىگينانىتاجاراق

اقسىلىرۇق نىتالىنالادياپـــ رەجــ ىتاساياسـ .ــ
ەكپىساكرەنو نىتالىنالادياپــ نەمرەجـ ادۋادماقـ ـ
،ۋرەبپىرەكتونانىڭوسپىرەباعيامنەمىدلا
،ۋرىتسەلرىبىدۋرەبپىرەكتونەمۋرەباعيام

ياراقاعيادعاجنىتىقاۋ،ۋرەباعيامتىقاۋقازۇ
ۋەلىگلەب تروتءـىتقايسـ نەدلىساتـ ىدمەكيـ ـ
ىپلاجڭىدۋنالادياپنەدرەج.ىدالوباعۋنالادياپ
قىلاعلۇت ادنىسابوجـ ناعناتقارۇتـ قىشالاق-الاقـ
انىسىلىرۇق نىتالىنالادياپــ رەجــ ـىگەدنىمەلوكـ
تەكەلمەم ىگەدنىگىشنەمـــ ناعاملىنالادياپـــ ـــ
نەدرەج رادناعنالادياپـ كىلرەجـ ڭىننىروـ رەجـ
ڭىنىمەشلو«ـىسامرىتسىلاسـەجەراد ى50%»ـ
.ىدالوباعۋراقتااشنىيوب

اقترىس كىسەــ ىتاساياسۋشاـ ناتسقازاق.ــ ـ
ىراتتامازا نۇك3«ــ زىسازيۆـ نانىتاساياس»ـ ـ
ىتقاب،پىنەتكىلىگي اراكەشناتسقازاق-ـوگڭۇجــ
ىرادنىعرۇت ادۋاســ ىدەرىكـانىنويارـ ارازوء.ـ
اراكەشڭىتقاجوگڭۇجادناققىشنانىنويارادۋاس
ىرادنىعرۇت ىنۇكراءماداراءـــ ناۋي8000ــ
قىلاح نانىساشقاـ نانىتاساياسۋرىشەكىتقىلاسـ
ڭىدرادنىروپىساك؛ىدەنەتكىلىگي ىشنىشۇءــــــ ــ
نىرالراۋاتتروپميادۋاسارازوءادرازابـىلەجەراد
كىلرەج ەگۋەلرەنامادنىروــ ىدەلىرەبمەدــــ ــ
ادنىرازابادۋاسارازوءىرادنىعرۇتاراكەشىراء
تروپمي نىرالراۋاتـ ىگەدۋەلرەنامادنىرولوسـ
نادۋاناعلوبىنىيۇتءقانىسىعاتپوتىشنىرىبء
.ىدەنەتكىلىگينانىتاساياس)الاق(

ۋرىدنالرىعوشىدرالىدنىراد ىتاساياســـ .ـــــ

ناتترىس نەگلىزىگنەـ لىعۇشـ ىشپات،ىتتەجاقـ
ياتاعابراترالىدنىراد نەنىشىـىعامياــ شاعلاـ ـ
پىسىلەكاعماتقوتيمىسەرىراءاسلاپىتاسيۇء
رىبء لىجــ قانىسـ ەدنىتەرــ ۋتەتسىـ ىتىقاۋـ ــ
،ناۋيڭىم100ەگرەلرتسيگامنىيەكنانناعلوت
ڭىم200ـاعرالروتكود يۇءقىدلوجرىبءناۋيـ
پىتاس نەمىنوس،ىدەلىرەبىتاجاراقاشمىسوقۋلاـ
كىتپىساك،قاتاج،ەگرىب ـەجەرادتەمزىق،قاتاــ
نىيابۇج،ىس ،ۋالىشسىۋت،ۋرىتسالانروەكتەمزىقـ
تەمزىق يملىع،ىجاتسـ نىۋەتترەزــ ىدنىسۋادلوقـ
.ىدەنەتكىلىگينادراتتاساياسىدمىيتءنادراتقاج

قانىس.ىتاساياسىساتروادۋاس-قىلىشاۋراش
ڭىنىنويار نەمىدلاـ ۋتىمادـ ـىگەدنىشىـىنويارـ
سىلىرۇق نىرادناسىنـــ ۋتىكەبـــ ىتىقاۋــ 50ــ
سىمۇج ىعىدنىيادڭىنناسىن.ىدلىتراقسىقەنىنۇكـ
ادنىسىمۇج رىبء«ـ »ۋرىتىبءادلوجرىبءـىتسىءـ
ناسىن،پىلىتەلىرەگلىـىسامروفەر نىسىلىرۇقــ ـ
ىدۋتىكەب ناتالىكاۋــ پىسەتكەموك،ۋرىتىبءــ ــــ
ىتايمسار،ۋرىتىبء قىلوتــ ۋادلىباقادـاساملوبـ
نەم پەسەــ ىگىدمىزىتـ ىمىزۇتءـىسەداۋــ ــ
رىبءنىروناعلاناسىن،پىلىرىدناتقانايتياپپاج
ادلوج ەگۋتىكەب،ۋەدمىلامـ تەمزىقــ نىتيەتوـ ـ
رەكتەمزىق ،پىساەگەزۇجۋرىتىبءادلوجرىبءـ
.ىدەلىتەدلەدەجىنىقراقۋتىكەبپىرەسكەت

ىنۇك-13ڭىديا-9 نەتسۇتـــ نىرۇبـــ ــ
لىكۇبــىكتەر-3 قىلاحڭىدلەـــ ىرەتسىــ ـ
ڭىنىسەيۇج ۋسەتكەموكـىلاماتتىعابـاعڭايجنيشـ ـ
نىتەمزىق ۋتەلىرەگلىــ ىسىلىجامءــ ەدىجمىرۇــ ـ
.ىدلىشا

قىدنويارـىلايمونوتۆا ڭىنموكتراپـ ـىيجۋشـ
ايتراپىگىلرتسينيمىرەتسىقىلاح،وگناۋچنىچ
قىلىشساب ڭىنىساپپۋرگــــ رتسينيم،ىيجۋشــــ ــ
ڭىحيجيل زوسءىراءـىتسانىتاقـەكسىلىجامـ ـ
ىدەليوس قىدنويارـىلايمونوتۆا.ـ ڭىنموكتراپـ ـ
راسابنىرو ىلايمونوتۆا،ىيجۋشـــ ڭىننويارـــــ ــ
ىساعاروتء تارىكوشـــ ىلايمونوتۆا،رىكازــ ـــــ
قىدنويار ڭىنموكتراپـ راسابنىروـــ ،ىيجۋشــ ـ
ڭىنناۋتڭيب ڭىجنۇجڭاۋـىيۋڭىجـ ەكسىلىجامـ
ىتسانىتاق قىلاح.ـــ ىرەتسىــ ڭىنىگىلرتسينيمـ ــ
راسابنىرو ۋاگىرتسينيمـ ڭيبۋايشـ ىتسىلىجامءـ
.ىدراقساب

نىچ ـتراپقىدنويارـىلايمونوتۆاـوگناۋچـ
يادنوس،ناۋتڭيب،تەمىكۇ،موك لىكۇبقا-ـــ ـ
ىرەتسىقىلاحنانىتاىقلاحتلۇراءىعادنويار
-ەكلونىتەسەتكەموكاعڭايجنيش،ڭىنىگىلرتسينيم
قىدماعوق،ڭىدرالالاق ڭىدرادمىيۇـــــــ قازۇــ
ناتتىقاۋ ىرەبــ ڭايجنيشـ لىڭوكـەنىتەمزىقـ ـ
ۋادلوق،ەنىگىدنەگلوب ـەناجـەنىگىدنەكتەسروكـــ
ەنىگىدنەكسەتكەموك نىشـــ نەتكەرۇجـ سىعلاـ ـ
ـتەسروكپاتاپەديالىبوگناۋچنىچ.ىتتيا
لىكۇب:ـىت قىلاحڭىدلەـ ىرەتسىـ ـىسەيۇجـ
ىتسادلوجڭيپنيجيش نەكتەـىقتيۇــ ايتراپـ ــ
قىلاترو ڭىنىتەتيموكـ سالانرو،نىرەدمىشەشـ ــ
نىرالۋرىت لىتابـ ـىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەيادـ
ڭىنايتراپـىگەدرىۋادـاڭاج،پىر ىدڭايجنيشـ ـ
،پىرىدنەلىتكەيادنىسابوجىپلاجۋلاسـەگنوج
اعڭايجنيش،پىرىدناتقانايت نىتەمزىقۋسەتكەموكــ
اعنىروىدزىڭام،پىتەتەدنىميساياسـىلەلەك
قىلاح،پىيوق ىرەتسىــ اعڭايجنيشڭىنىسەيۇجـ
نىۋسەتكەموك ـجنيش،پىتەلىرەگلىـىتقىلىعڭىتـ

ڭىنڭاي ،پىرەبمەدانىۋمادڭىنىرەتسىقىلاحـ
ڭىنڭايجنيش ماعوقـ نەمـىعىلىتقىنروـ ىدنايابـ ـ
نىعىتشىنىت ەگۋتەلىرەگلىـــ ىدزىڭامـــ سەلۇــ ـ
اڭاج،پىسوق قىلاحـىگەدرىۋادـــ ڭىنىرەتسىـ ـ
ڭىنڭايجنيش ڭىنىۋرەبمەدانىۋماد،انىعىلىتقىنروـ
.ىتشانىيادعاجاشامات

نىچ يالىبـوگناۋچـ :ىتتەسروكپاتاپەدـ
رىزاق لىكۇبـ ادڭايجنيشـ نادىراعوجـ ـەگنەموتـ
ساب،نىيەد ـلىش-1«ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ
ىدزىڭام»ـىگەدەد ڭىنىزوسءـ تايقۇمنىحۋرـ
ناتقانايت،پىرىدنەلىتكەياد،پەتتىگۇ،پىنەريۇ ــ
ىدڭايجنيشڭىنايتراپىگەدرىۋادـاڭاج،پىرىد
لادء-ەملاد،قىلوتنىسابوجىپلاجۋلاسەگنوج
ماعوق،پىرىدنەلىتكەياد ىعىلىتقىنروـــــ نەمــــ ـ
ىدناياب قىتشىنىتــ سابــ نىساناسىنـ پاتقىمـ ـ
ـتەمزىقۋماد،قىلىتقىنروڭىنڭايجنيش،پىرەگي
ڭىنىرەت اڭاجـــ نىيادعاجــ اناتتارياقــ .ادۋشاـــ
زىبء ،پىتيەشۇك»ىدمىناتتروتء«زىسكىدزۇـ
تروتء« ىدمىنەســ ،پەدمەكەب»ـــ ىنىكە«ـــ ـــ
ىدۋاعروق نەمـايەدي،پادنىرو»ـــ ىتتەكەراـ ــ
ىتسادلوجڭيپنيجيش نەكتەـىقتيۇــ ايتراپـ ــ
قىلاترو ڭىنىتەتيموكــ ـىلاماتتىعابـاعڭايجنيشــ
ۋسەتكەموك ـىرەدمىشەشىگەدنىنوجـىتەمزىقـ
نەمىرالۋرىتسالانرو،نەم لىتابـــ ەككىلرىبــ ــ
،پىرىتلەك ڭىتقىلاتروـىكتەر-3ــ ڭايجنيشـــ ـ
ىتەمزىق ىگەدنىنوجــ ەمىگڭاــ ڭىنىسىلىجامءــ ـ
ساب،ەسەرىسا،نىحۋر ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـــ
ىدزىڭام ڭىنىزوسءـــ نىحۋرـــ يەلىرەكشىــ ــ
،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەياد ـىكتەر-8ــــ
كىتتەكەلمەم ۋسەتكەموكـىلاماتتىعابـاعڭايجنيشـ
اشنىيوبىرالۋرىتسالانروڭىنىسىلىجامءـىتەمزىق
نىڭەزەكۋمادـاڭاج قانايتـ اڭاج،پىتەـ ۋمادـ
نىمىناتسۇ اڭاج،پىرىدنەلىتكەيادـ نىسانراۋمادـ
قىلاح،پىرىتساتپىلاق ىرەتسىــــــ نىتەمزىقـ ـــ
ىتكەنروك قىلاح،پىيوقـاعنىروـــ ىرەتسىــــ ـ
ڭىنىسەيۇج ۋسەتكەموكـاعڭايجنيشـ ڭىنىتەمزىقـ

نانىعىدمىساب اشامات،پىنالادياپـىسقاجـ اتروــ
قىلاح،پىرىتساتپىلاق ىرەتسىـــــ ڭىنىسەيۇجـ ــ
نىرەتسىـىلرۇتء ىرەتسىقىلاح،پىرەگيپاتقىمـ
نىتەمزىق شۇكـ الاسـ قىلاح،پەتسىـىسقاجـ ـ
ىرەتسى ىسەيۇجـ ڭىنىرەتسىــ ـىگنەموتڭەــ
نەتكەش كىدزىگەن،كىلىشۋەمرىسۇتــ نىلورــــ ـ
قىلوت اعڭايجنيش،پىرىدنەلەلۋاســ ـىلاماتتىعابــ
زىسكىدزۇنىگىلىدمىنوقىلىپلاجڭىدۋسەتكەموك
اڭاج،پىتالىراعوج اشوگڭۇجـىگەدرىۋادـــــ ـــ
.زىمارۇقانىشلۇقىدڭايجنيشكىتسيلايستوس

ىكتەر-2:ىدرىدلىبءىدرالانىمڭىحيجيل
لىكۇب قىلاحڭىدلەــ ىرەتسىــ ڭىنىسەيۇجـ ـ
اعڭايجنيش ىلاماتتىعابــ ۋسەتكەموكــ ىتەمزىقــ ــ
نەنىسىلىجام ىگىلرتسينيمىرەتسىقىلاحىرەبـ
ىتقىلىشسابقىدمىيۇىساپپۋرگقىلىشسابايتراپ
زىسكىدزۇ پىلەدمىيەب،پىتيەشۇكـ ۋادلوقــــــ ـ
نىنىبەت لىقا،پىتيەشۇكــ تاساراپ-ــ نانىعاجـ ـ
ىدرادمىيۇقىدماعوق،پىتيەشۇكىدۋسەتكەموك
ىلاماتتىعاباعڭايجنيش،پىرىدلىمۇجاعۋسىلاستا
ۋسەتكەموك ەدنىتەمزىقـ ەككىلىدمىنوىتكەنروكـ
لوق ىعادڭايجنيش،پىزىكتەجـــ تلۇراءــــــــ
ڭىنىساراقۇب نىسىمرۇتـــ راتتلۇ،اعۋتراسقاجــ ـــ
نىعىلراساباعلا،ىعامىتنى ىدنەسلەبـەگۋەبەجــــ ـ
.ىتسوقسەلۇ

ڭىحيجيل يالىبـ پاتاپەدـ :ـىتتەسروكـ
قىلاتروايتراپۋسەتكەموكىلاماتتىعاباعڭايجنيش
ناعرىسپاتـىتەتيموك ،تەدنىميساياسىلەلەكـ
ـجنيشىرالۋاراتىرەتسىقىلاحىلەجەرادراء
ۋسەتكەموكـىلاماتتىعابـاعڭاي اڭاجڭىنىتەمزىقـ
اڭاج،نىيادعاج نىرەتتەدنىمــــــ لادء-ـەملادــ
ساب،پىرەگي ڭىنڭيپنيجيشيجۋشــــ -1«ــ
ڭايجنيشەناجڭىنىزوسءىدزىڭام»ىگەدەدلىش
ىتەمزىق ىگەدنىنوجــ ىدزىڭامــ ڭىنىۋاقسۇنــ ـ
نىحۋر ،پىرىدنەلىتكەياد،پىنەريۇيەلىرەكشىـ
،نىحۋرڭىنىسىلىجامءىتەمزىقتلۇڭىتقىلاترو
ڭىتقىلاتروــىكتەر-3 ڭايجنيشـــ ىتەمزىقـ ـــ

ىگەدنىنوج ەمىگڭاـــ ڭىنىسىلىجامءــ ەناجـــــ ــ
لىكۇبـىكتەر-8 كىتتەكەلمەمــ ـاعڭايجنيشــ
ۋسەتكەموكـىلاماتتىعاب ڭىنىسىلىجامءـىتەمزىقـ
ىدزىڭام نىرالۋرىتسالانروــ ،پىرىدنەلىتكەيادـ ـ
اڭاج،پىرىدناتقانايت ڭىنايتراپـىگەدرىۋادـــــ ـ
ىدڭايجنيش ەگنوجـ ۋلاســ ىپلاجـ نىسابوجــ ـــ
ەملاد،قىلوت اڭاج،پىرىدنەلىتكەيادلادء-ـــ ـــ
ـجنيشڭىنىسەيۇجىرەتسىقىلاحـىگەدرىۋاد
ىتقىلىعڭىتنىتەمزىقۋسەتكەموكىلاماتتىعاباعڭاي
ۋەتسىـىسقاج ـسىيۇنىگەلىتقىلاح.كەرەكـ
ىدۋرىت ۋاقراـ ڭىنڭايجنيش،پىتەـ ـىگزىگەنــ
قىلاح نىۋتيەشۇكىدۋتەزىساماتماقنىسىمرۇتـ
قىلاح،پادلوق نىسىمرۇتــ ڭىدۋتەزىساماتماقـ
نىگەشـىگنەموت يادىعاديو،ۋاتقاسيادىعاديوـ
ىدرازان؛ۋەدمەكەب ڭىتتلۇراءـــــ ،نىۋسالاراـ
،پىرىدنالرىعوشەگۋەبەجنىۋسىعوت،نىۋسەتشى
ڭىنڭايجنيش ڭىنىتاسـىگزىگەنــ ۋلاسـەگنوجـ ـ
ـنامازىسونىتەلىباقۋلاسەگنوجەناجىسەيۇج
نىسىلىرۇقۋرىدناد نىۋتەلىرەگلىــ ،پادلوقــ ـ
اۋحڭۇج قاتروـىتلۇـ نىمىناتـاعلۇتـ كىرەبـ ـ
،پىلوبىدناباتەگۋتەرادعابىنەلەسام؛ۋتانرو
ۋسەتكەموكـىلاماتتىعاب لادء-ەملادنىرادناسىنـ
پالابوج نىساراقۇبتلۇراء،پىزىگرۇجـەناجـ
كىدزىسپىۋاح،ەنىمىزەستىقاب،ەنىمىزەسسىبات
مىلرۇعاناـەنىمىزەس قىدماعوق؛ۋرىدلەنەكپوكـ
ىدرەتشۇك نەنىڭەكـاعۋسىلاستاـ ـىدلىمۇجـ
ـىدمىسابەشكەرەڭىدرادمىيۇقىدماعوق،پىر
نىع مىلرۇعاناـ قىلاح،پىرىدنەلەلۋاسـىسقاجـ ـ
نىسىمرۇت زىساماتماقــ پىساك،ۋتەــ نىسالاســ ـ
ىدڭايجنيش،ۋتىماد نەپتەينەدامــ ۋرىدنەلرانـ ـ
ىتقايس ىلرۇتءــ ۋسەتكەموكــ ڭىنىرادناسىنــ ــ
ـىرەگلىلادء-ەملادنىۋرەبمىنوءپىناتقانايت
ۋتەل ،پىتيەشۇكىتقىلىشسابقىدمىيۇ.كەرەكـ
ڭىتقاجراء نىگىلىشرەكپاۋاجـ ،پىرىدنالىتقانـ ـ
رىبء نەپتەينـ شۇكـ لاماق،پىرىتكىرىبـ پىلاـ
ىدراتقىدنىيق ناتساب،پىڭەجــ قايا-ــ ـىتتاسءـ

ڭىنڭايجنيش،پەتسى يحيراتۋسەتكەموكانىۋمادـ
نىتەدنىم اڭاج،پالاقراـىسقاجــ ـىگەدرىۋادــ
اشوگڭۇج كىتسيلايستوســـ ڭايجنيشــ ـاعۋرۇقـ
.كەرەكۋسوقسەلۇروزمىلرۇعانا

نىتەسەتكەموكىلاماتتىعابـاعڭايجنيشـەتسىلىجام
ىرەلەمرەگڭەمىرەتسىقىلاحڭىنالاق-ـەكلو19
نەم)ـەمەكەم( ىگەدرەلرەجنىتيادلىباقكەموكـ
قىلاح ىرەتسىـ ىرالۋاراتـ قىلاحڭىنڭايجنيشـ
ڭىنىرەتسى ىلاماتتىعابـانىۋمادــ ۋسەتكەموكــ ــ
لوقـەنىمىسىلەك ،پىيوقـ ىدناشنايت«ـ ەگرىيەمـ
كىتتەكەلمەم—كىلىشنەپسىيۇسزىسكەش.ۋەلوب
ىتتاپيس قىدماعوقــ ڭىدرادمىيۇــ اعڭايجنيشـ ــ
يشڭايج.ىداتسابنىلىميق»ىتەكەراۋسەتكەموك
كىلەكلو قىلاحـ نايجۋف،ىسەمرەگڭەمىرەتسىـ
كىلەكلو قىلاحـ ىرەتسىـ ناتوح،ىسەمرەگڭەمـ
قىتقاميا قىلاحـ ىرەتسىـ ناۋتڭيب،ىسەمەكەمـ ـ
قۇشمۇتـىش-3 قىلالاقــ قىلاحــ ىرەتسىــ ـ
ۋوييا،ىسەمەكەم ،ىماعوقىروققىلىدمىرىياقـ
قىدماعوقـوگڭۇج ىتقايسىماعوقرەنومەكروكـ
رىكىپىراتسادلوجىتپاۋاجىتسىتاقڭىدرادنىرو
.ىدەليوسزوسء،پىرىتسىۋا

نەنىنۇك-10ڭىديا-9 نىيەدەنىنۇك-12ـ
ـمونوتۆاىراتسالراپاسڭىنوەناجڭىحيجيل
نويارـىلاي نەمـ ڭىنناۋتڭيبـ ـىتاسـىگزىگەنـ
يەلىرەكشىـەنىبەشـىشنىرىبء قىلاح،پىرابـ ــ
ىرەتسى ڭىنىسەيۇجـ اعڭايجنيشــ ۋسەتكەموكــ ـ
ڭىنىرادناسىن ۋلىتەلىرەگلىـ نىيادعاجـ ـەسكەتـ
ىعىلىشنىيق،پەتترەز-پىر پالاراىناراقۇبرابـ
ىرەتسىقىلاح،ىدارۇسلاح،پىسىعۇيادعاج
نەگلەكەگۋسەتكەموكاعڭايجنيشڭىنىگىلرتسينيم
.ىدراباسادناماانىرالرداك

ىلايمونوتۆا ڭىننويارــــ ەناجــ ڭىنناۋتڭيبــ ـ
نانىرالىشساب ڭىپـ كەبلىداق،يۇرايجـ ،ازماقــ
پىلاتۇمء ىتحوتتامءــ رالىلراتاقــ ەكسىلىجامــ ــ
.ىتسانىتاق

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

قىياناتتااعراپاساڭاجادنىلوجسەرۇكقىدلىج100

ەدۋلىزىگرۇجىسىلىرۇقىنويارقانىسۋشاكىسە،ۋتىمادىدنىيۇتء
‹‹‹

ىدلىشاىسىلىجامءۋتەلىرەگلىنىتەمزىقۋسەتكەموكىلاماتتىعاباعڭايجنيشڭىنىسەيۇجىرەتسىقىلاحڭىدلەلىكۇبىكتەر-3
ىدەليوسزوسءڭىحيجيل،وگناۋچنىچ

ىتسانىتاقڭىجنۇجڭاۋ،رىكازتارىكوش

ىتتەدلەدەجىدۋرۇقاداپاسىراعوجنىنويارقانىسۋشاكىسە،ۋتىمادىدنىيۇتءياتاعابراتڭايجنيش،پىراعىشتاساياسقاميا
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ىتكىلىكە ،پالامياجـــــ ـــ
تاحنۇء ەگزىمەشكەتـــ ــــــــــــ
!زىڭىلىسوق

راباحىدزىڭام
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زىمىشلىتء يەمۋايجيادـ .ىديالراباحـ
ىنۇك-7ڭىديا-9 قىتقامياــــــ ـــــ
ڭىنموكتراپ راسابنىروـــــ ،ىيجۋشـــ ــ
كىلىشمىكا ڭىنىسەمەكەمـ نىدياـىيلاۋـ
ناقۋەلوت كىلىشمىكاــ ڭىنىسەمەكەمــ ــ

ىعلىج-2021 رەليلاۋـىكتەر-15ـــ ـ
تەمزىق نىسىلىجامءـ پىراقسابـ .ـىتشاـ
سىلىجامء ۋادماق،ۋرىدنوءـــ ،ۋتاس-ـ ـ
ىدمىنەس تاناماـــ زىراق-ـــ ىدنىســ ــ
رىبءـىتشۇء« ىدنەشەك»ۋرىدنالاعلۇتـ
زاگيعيبات،ىنىيۇتءقانىسىگىتسەبلەس
قىلىليالوقـاققىلاح ىسايرەنەجنيۋاساجـ
ىدۋراقسابيەتشەتپاتىنالاق،ىسىلىرۇق

ىتسادلىقاىدرەتتەمزىقىتقايسۋتيەشۇك
يادىعاديوىدرەتتەمزىقـىتسىتاقىراء
ۋەتسى ەدنىنوجـ .ىديوقراتپالاتنىقياـ

:ىدەتپىراداسابىدرالانىمسىلىجامء
رالۋارات،رالالاق-نادۋا يساياســــــ ــــ
ىديەگڭەد مىلرۇعاناـ ،پىتالىراعوجــ ـ
تروتء« ىدمىناتــ نىش»ـــ ەدنىنامــ ــ
،پىتيەشۇك تروتء«ــــــ ىدمىنەســ »ـــ
،پەدمەكەب ـنىرو»ىدۋاعروقىنىكە«ـ
ىلرۇتء،پاد ڭىتتەمزىقـــ ،ىتقانــــ ــ
يەجگە ـناباتنىۋناتقانايتىليەجگەت-ـ
نەپقىلىد ىعاتقاميا،پىتەلىرەگلىــ راءــ
ڭىنىساراقۇبتلۇ سىباتــ ،نىمىزەسـ ـ

نىمىزەسكىدزىسپىۋاح،نىمىزەستىقاب
.كەرەكۋتيەشۇكزىسكىدزۇ

سىلىجامء ىدرالانىمـ پالاتـ :ـىتتەـ
رالۋارات،رالالاق-نادۋا ىنامروفەرــــ ـــ
ىدۋتەدڭەرەت ەگۋتەشۇكـىشۋاعزوقـ
ىدنابات اققىدمىساب،پىلوبـ پىساكەيــ
نىرالالاس ىتكىتسەبلەس،زىگەنــ ـــــــــ
ىدۋتيەشۇك نەدەددۇم،كەزوـ قاتروـ ـ
ىدۋنەتكىلىگي رەكەنادـ رالاۋراش،پىتەـ
كىتسەبلەس ۋتاس-ۋادماق،ىۆيتارەپووكـ
لىۋا،ىۆيتارەپووك ىدمىنەسقاتسىق-ـ
تاناما زىراق-ــ ڭىنىۆيتارەپووكـ لىۋا(ـ
ىعىلىشاۋراش ادۋاســــ ڭىنىسەكنابـ )ــــ

قىدمىيۇ تەمزىق،امروفــ ۋەتوــــــ ــ
ۋراقساب،ىسايستكنۋف ۋلاسـاعمىلانيا-ــ ـ
ادنىعاج ىتقىنرونىۋسىعوتىلاكيناگروـ
لىۋا،پىتەلىرەگلى ڭىنىعىلىشاۋراشـــ ـــ
-لىۋا،پىرىتقىنرونىيادعاجـىگزىگەن
ياپپاجـىتقاتسىق لىۋا،ەگۋرىدنەدلۇگـ
لىۋا،نىعىلىشاۋراش ىتقاتسىق-ـــــــ ـــــ
ىدۋرىدنادنامازىسو ەگۋتەدلەدەجــــ ــــ
ىدنەمراپ كەرىتـ يعيبات؛ۋەلرىزاـ زاگـ
قىلىليالوقـاققىلاح ىسايرەنەجنيۋاساجـ
نىسىلىرۇق نىعىلىدزىڭامڭىدۋتەلىرەگلىـ
ڭەرەت اناسىن،پىناتـ ىدرەتتەدنىم-ـــ ـ
نانو تەمزىق،پادنىقياىراــــ ـــــــــ

نىگىلىشرەكپاۋاج ،پىرىدنالىتقانــــــ ــ
ڭىنناسىن سىمۇجــــ نىۋاتسابـــ رابــ ـ
نەپشۇك ياتسىلۇق،پىتەلىرەگلىـــ ــــــ
ىعادنىتاپيو نىساراقۇبتلۇراءـــــ ـــــ
يەتشەتپاتىنالاق؛ۋرىدنەتكىلىگيكەرەترە
ۋراقساب ەنىتەمزىقــ ڭەلەكسوــــ نامءــ ـ
ۋلالاماقنادۋلاسەگنوجىلۋانرا،پىرەب
نىنىبەت الاق،پىرىتتراـ نىسەيۇجۋراقسابـ
ـىرەگلىىدۋرىدنەدلەمەكەناجىدۋرۇق
الاق،پىتەل ـىراعوجنىيەگڭەدۋراقسابـ
ىنالاق،پىتال اڭاجـــ تەبــ ەگەنيەب-ـ ـــ
ەدىتپىتءنىسىمرۇتڭىناراقۇب،پىزىگنە
.كەرەكۋتەىتتىقاب

قىتقاميا ڭىنموكتراپـ ،ىسەشۇمـ ـ
كىلىشمىكا ڭىنىسەمەكەمــ كىلىمەنۇــ ــ
ەگرەتسى ىتپاۋاجــ راسابنىروــ ـىيلاۋــ
قىتقاميا،ڭايچيۇگەۋش ڭىنموكتراپـــ ـ
كىلىشمىكا،ىسەشۇم ڭىنىسەمەكەمــــ ــ
راسابنىرو كىلىشمىكا،ڭۇييلـىيلاۋـ ــ
ڭىنىسەمەكەم ،يلاىرەليلاۋراسابنىروـ
ـىسەمەكەمكىلىشمىكا،نەگەلوتنىقلوت
ڭىن سابـ راسابنىرو،ىسىشتاحـ سابــ
اققاميا،ىتسانىتاقەكسىلىجامىرالىشتاح
ەتوت ىتساراقــ ڭىدرالۋاراتـىتسىتاقــ ـ
ىتپاۋاج ىراتسادلوجـــ ەكسىلىجامــ ــــ
.ىتسانىتاقياتترىس

.ادۋتاستازادمىلىتاراتەكىتادنىرىعۇتادۋاسىدنورتكەلەىرەلەشۇمڭىنىتەرتاتەمزىقىنۇك-11ڭىديا-9□

قىياناتتااعراپاساڭاجادنىلوجسەرۇكقىدلىج100 قىياناتتااعراپاساڭاجادنىلوجسەرۇكقىدلىج100

زىمىشلىتء ىديالراباحيۋۋيلــــ .ـــ
نەنڭيجيەب« ڭىديجۋشساب،اقپاراتراشـ
ـلىج100،ىتشاشنىسالىعۇشىزوسء
سەرۇكقىد نىلوجــ ،پىلاـەكسەــ ـ
لوجـاققاشالوبـىلرۇن اتقىۋج»ـىتشاـ
ىڭامالاقىعىشالاقـىلوتـىنادۋاـىلوت
ـەسڭەكىتەتيموكرادنىعرۇتـىعاتسىق
ـىتەرتاايسكەلتىگۇيەمناۋييلەدنىس
ڭىن ىسەشۇمـ ىشنايجڭاۋـــ ىزوءــ
ناعادنىياد كىتسينۋمموك«ــ ڭىنايتراپــ ـ
نىسايەدي اۋحڭۇج،پالرىجــ نىحۋرــ ـ
قىياتاتقاقسا ىعادنىبىرىقات»ــ ـىعاپقاتــ
ىلىقرا سابـــ ڭىنڭيپنيجيشيجۋشــ ـ
ىگەدەدلىش-1« ىدزىڭام»ــ ىزوسءــ ـ
نىحۋر ڭىتكىلىشپوك،پەتتىگۇـ انىۋاقلاـ
.ىدنەلوب

ەشەنرىب نەننۇكــــ ىرەبـــ ىلوتـ ــ

ڭىنىنادۋا ،يەمناۋييلـىعىشالاقـىلوتـ
لىزىق لىزىق،تاسقامــىگلەۋاـــ ــــــ
ەنەكشىك،ىپراشء ىتقايسقىدنىروــــ ــ
نىتەرتاايسكەلتىگۇەيـەككىلەشكەرە
ۋرىتسادمىيۇ ىلىقراــ زىتاــ ،انىسابـ ـــ
رالاۋراش ـرەلىتكەيبو«،پىرابانىسالۋاـ
اقپوت،ەگ اققىتسادلاپقى،نەگلوبــ »ـەيــ
ىلۋانرا قىتپىرىقاتــ تىگۇـــ ايسكەلـ ــ
ساب،پىتەتسىرو ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ
ىگەدەدلىش-1« ىدزىڭام»ــ ڭىنىزوسءـ ـ
نىحۋر ترۇجـ ەنىگەرۇجـ ،پىتالايۇـــ ــ
ڭىناراقۇب ،پىنەريۇىدزوسءىدزىڭامـ
ىدمىنەس ىدۋماد،پىرىتتراـ ـانىۋالراپسوجـ
.ىتسەتكەموك

قاتسىق ىنىعرۇتـــــ اۋحىجيلــــــ :ــ
،ناتقىدناعلوبسالابراقەديۇاتقىلىشياج«
تىقاۋەگۋروكروزيۆەلەت،پىقوتەزاگ

اراعىش ياملاــ زىمىعىشالاق،زىمالاقـ ــ
يادنىسو نەدرەتسىداـ ،پىنالادياپـ ــ
ساب ڭىنڭيپنيجيشيجۋشــــــ ــــــ
ىگەدەدلىش-1‹ ىدزىڭام›ــ ىزوسءـ ـ
نىحۋر نەننەگەتتىگۇـ الوب،نىيەكـ ــ
ىعاتقاش اشاماتــ اقسىمرۇتــ نەگەدــ ـ
.ىدەد»ىتسۇتءاترامىمىنەس

تىگۇ ،پىتىيابنىنۇمزامـايسكەلـ
ىتقىنىعۇ ىشتىگۇ،نىشۇءۋتەـــــ ـــــ
ىشنايجڭاۋ قىلوتــــ قىدنىيادــــ ــ
ڭىدزوسء،پىروك ،الانىدلانىحۋرـ
يەلىرەكشى ىتكىلىگرەج،پىنەريۇــ ــ
ڭىننىرو كىدنىزۇجسىءـ ـانىيادعاجـ
ەلەدزىگەن پىرىتوــ اراقۇبـ نىتاتانۇـ ـ
ۋتاراجىدرالىدنىۋت ىلىقراــ تىگۇــ ـ
.ىداساجايسكەل

تىگۇ« ايسكەلـ ـىناقسۇنـىگلەۋاــ

زاق ادنىپلاق-ــ پىرىشوكـــ ۋنادلوقـــ ــ
اتياق،سەمە يەلىرەكشىنىنامءىكشىـ
ترۇج،پىرىدنىسۇتء ەنىگەرۇجــــــ ــــ
ىدۋتالايۇ تاسقامـ ،تەجاقىۋتەــ ــ
رابانىعاجۋرىتساناجـاشنىرابـاعاراقۇب
ىدزىمىشۇك مىياپاراق،پىلاســــ ادــــــ
،اناعادناعاساجايسكەلتىگۇىتقىنىعۇ
اتالايۇەدنىنامنىشەنىگەرۇجڭىتترۇج
.ىشنايجڭاۋىدەد»زىمالا

ـنىعىشالاقىلوت،ادناعاراقـاعۋسىعۇ
لىزىق،يەمناۋييلـــىعاد ــىگلەۋاـــــ
لىزىق،تاسقام ەنەكشىك،ىپراشـــ ـــــ
ەدنىتەرتاايسكەلتىگۇىتقايسقىدنىرو
ەگرىزاق،پىلوبرابىشتىگۇ57ـىنىيج
نىيەد ىعاتقىشالاقــ كىتتەمۋەلا7ــــ ـــ
،قامۋا اتقاتسىق2ـ تىگۇتەر28ـــ ـ
،پاساجـايسكەل ماداماتسانان2000ـ

.ناعادڭىتايسكەلتىگۇ
انىرادنىعرۇتقاتسىقىعىشالاقـىلوت
تەب-ـەپتەب ىتسالىقى،ۋزىگرۇجتىگۇـ
رىكىپ ۋرىتسىۋاــــ ىلىقراــ تلۇراءـــ
ڭىنىساراقۇب سابــــــــــــــ يجۋشــــ
ڭىنڭيپنيجيش ىگەدەدلىش-1«ـــ »ــــ
ىدزىڭام ڭىنىزوسءـــ نىحۋرــ ۋلىبءـ ـ
نىسامرىتسىلاس ،ەگرىبنەمۋتالىراعوجـ
تىگۇ«،»رەنومەكروك+ايسكەلتىگۇ«
ۋلۋاب+ـايسكەل تىگۇ«،»ـ +ـايسكەلـ
رالامروفىتقايس»ۋەتوتەمزىقىتكىرە
ڭە«نىحۋرڭىدزوسءىدزىڭامىلىقرا
ىعاتسىلاڭە«،»اعمىرىقاشرىبءىعڭوس
نىيەد»ـانىسابتو راء،پىزىكتەجـ تلۇـ
انىساراقۇب ايتراپــ نەمــ ڭىتتەكەلمەمـ ـ
نىسالىقىنەمىعىلروقماقنەگەداققىلاح
قىلراب،پىرىدنىزەس ڭىدزوسءماداــــ ـ

نىحۋر نىتەنەريۇــ اشاماتــــ يارــــــ
.ىدرىتساتپىلاق

ىلوت ىلوتــىنادۋاـــ ىعىشالاقــ ـــ
ڭىنىموكتراپ نۇجنىۋۋحـىيجۋشـــــ :ـ
ىعادزىمىناج« ىدناجــــ ىدرادلاسىمـ ــ
نەپكىلرەبەش ىگزىگەن،پىتاراجەگەداكـ
نىگىلىدنەسلەبڭىدرەلىشتىگۇـىعادىتاس
ىناراقۇب،پىرىتترا قالۇقــ نەدۋرۇتـ ـ
نەپقىلىتقىرى اعانحاســـــ اعۋعىشـــــ ــــ
سىۋا،پىرىدنالاتنى سىيۇك-ـــــ ــــــــ
ۋرىڭىسء،ىعادنىسامروف ىعادنىسامروفــ
قىتسادلاپقىـەناج تىگۇىعادنىسامروفـ
ىدرالايسكەل ەدنەكتەتسىروـــ ،اناعــ ــ
ىدمىرىدنالي،ىدمىساناجايسكەلتىگۇ
اراقۇب،پىلوب ،پىلاـىسراقـاناۋقــــ ـ
ەنىيەكوك اتالايۇـــــ نىتالاــ ىدالوبـ »ـ
.ىدەد

زىمىشلىتء يەمۋايجيادـ ـىتكىرە،ـ
ىشلىتء ڭىينۇچڭاۋــ ىديالراباحــ .ــ
نان اعنازاق،ۋزوس،ۋرىدنىت،ۋەليـ ـــــ
پىلاس ۋرىسىپـــ ـ7ڭىدياـ9...ــ
ناميلاقـىنۇك ـسەدزەكنەمياتاقۇمـ
لو،ەدزىمىنەك ەگرىبنەمنيمۋشڭاۋـ
ىزڭاس پىرىسىپــ رىتاجـــ ،نەكەــ ـ
ىۋەكە رىبءـ ،پىسەلەمىگڭانانىعاجـ
اقسىمۇجسالابراقنانىعاجرىبءىدنە
.نەكسىرىك

قاباقاراقىسالاقكەشەۋاشناميلاق
يابەجنەكـىلىۋا ـىعرۇتڭىنىعاتسىقـ
لىيب،ىن رىبء.ـاتساج42ــ ڭىدلىجـ
ىتقارۇتلو،ادنىدلا قىلاكيمونوكەــ ــ
ىسىرىك قوجــ قازۇ،ناتقىدناعلوبـ ـ
ىدنۇك نەمۋعىماقــ نىتەزىكتوــــ ـــ
.ىدەىلەياىسابتو

لىيب كەشەۋاشادياـ2ـ قىلالاقـ
نىعرۇت ەناجيۇءــــ الاقــــ لىۋا-ــ
اعۋرىتسىعىۋسـىسەمەكەمـىسىلىرۇق
تەمزىق ۋەتوـ ڭىنىعىلاتروـ ـاتقاتسىقـ
نىتارۇت تەمزىقـ ڭىنىتەرتاـ ىسەشۇمـ
نىسابتونيمۋشڭاۋ ادنىسىرابۋالاراـ
ڭىنناميلاق ڭىنىۋەيۇكـــ ىلاملىزوســ ــ
ەنەد،پىعىدلاشـاعۋرۋا نەمىگەبڭەــ ـ
انادلىعۇش ڭىنىۋەيۇك،نىعىدنىتياملاــ ــ
نانىيادعاج اعاقسابــــ نىيومـــ ارۇبــ ـ
سىمرۇت،ناتقىدنىتياملا نانىعاجـــــ ـــ
.ىدەلىبنىراتقىدناعرىتوپىعىرات

ڭىنو« شاقوت،ىزڭاسـ ارىسىپـــ ــ

نىعىدنىتالا نەننەگلىبـ نەديۇ،نىيەكـ
ـۋسەتكەموكانىۋباتاشقاقا-ياپقىش
نىلوجڭىد مىتسىرىكـاعۋرىتساراقــ »ـ
.نيمۋشڭاۋىدەد

ـىدلۇقامڭىنىۋەيۇكنەمناميلاق
نىع نانناعلاــ ڭاۋ،نىيەكـــ نيمۋشــ
نۇڭىنناميلاق،پىسىرىكەكسىۋەرەد
رادماعات نىنەكۇدــ ـىتسىتاقـاعۋشاــ
.ىدەسەتكەموكانىۋلاىدرەتكىلاۋك

رىبء ناداتپاـ نىيەكـ ڭىنناميلاقـ ـ
.ىدلىشاىنەكۇدرادماعاتنۇىسابتو

نىرۇب« پەتسىادـ ،نىمنەگروكـ ـ
ەديەك ياملىتاسـ پارىسىـىيالاترىبءـ
پىلوب نىتەتەكــ ياملىتاس.ـ الاقـ ـامـ
ادمىناعادڭالاپەد ياعاڭاۋـــــــ ــــ
ياملىتاس،ىدمىۋراعىشپادزانەمىدلا
پىسەتكەموك،استاج ـنىتەرەبپىتاسـ
نىگىد پىتياـ ىدرىدناتتىباشـ ىدەد»ـ
.ناميلاق

،ىرەبڭەشراتسودڭىننيمۋشڭاۋ
اقسىق نىكسەكــ رالىتقايســ ىلىقراــ ــ
نامرالا ىتكەنروكىگىلىدمىنوۋارۋابـ
راء،ىدلوب ڭىنىرادناعرىسىپـىگنۇكـ ـ
ىرابء رىبيەك،ناتساملاقاناقپىلىتاسـ
رادنامرالا زاكازالانىدلاــ نىتەرەبـ ــ
.ىدلوب

نىگۇب« نەمنۇمارگوليك25زىبءـ
ناعادنىياد پىتاسيەدلەگۇتىنىزڭاسـ
،قىدلوب نانناۋي400ـ سىرىكماتساـ
ەزىگرىك نىمالاـــــ ڭىدياعاڭاۋ.ـــ ــ

پىسەتكەموك تىگۇـــ ڭىنىۋزىگرۇجـ ــ
ادنىساقرا نەگەدـاقسىمرۇتـىعادلاــ ـ
مىمىنەس .ناميلاقىدەد»ىتسۇتءاتراـ

ڭىنناميلاق رادماعاتنۇــ ـىنەكۇدـ
سىمۇج نانناعاتسابــــ ،نىيەكـــــ ـــ
ىلوقنيمۋشڭاۋ ياسوبــ ادناعلاقــ ـ
ىدرەلەشۇماقسابىگەدنىتەرتاتەمزىق
پىترەەد ڭىنناميلاقـ پىرابـەنىيۇـ ـ
ـەموكڭىننيمۋشڭاۋ.ىدەسەتكەموك
ەدنىگ ناميلاقـ ادىدۋاساجكىدنارپـ
.ىدلاپىنەريۇ

رىزاق ناميلاقـ اعناۋي3000ـانىياـ
سىرىكقىۋج ىسىمرۇت،ىدەزىگرىكـ ـ
.ىدەلەكپىراسقاجەگنۇك-نەننۇكاد
سىرىك ناقتراــ نىياسـ ناميلاقــ ادــ
ناعراب نىياسـ ،پىسۇتءـەنەلرەگىجـ ـ
ىزڭاس ەشلۇكلاب،ۋرىسىپـ نەمۋاساجـ
تىقاۋقازۇ .ادۋالراپسوجىدۋسىلانياـ

تەمزىق ڭىنىتەرتاـــ ،ىعىتسابــ ـــ
:ۋفڭىچڭاۋىيجۋشىشنىرىبءڭىتقاتسىق
تەمزىق« ايتراپـىتەرتاـــ نىحيراتــ ــ
ڭىنىسەيبراتۋنەريۇ نىرەتكىتسىتەجــ ــ
،ادۋلاسشۇكـاعۋرىدناتقانايتـىتقان
نادۇب نىيەكـ يادىعنىرۇبــ ـىيانىشــ
ـادنىعرۇتقاتسىقنەپكىلىشنەپسىيۇس
ڭىدرالو،پىسەتكەموكـانىر كەرەترەـ
كەلەگڭود،انىۋناتتاقۋا ەكتەلۋادــــــ ــ
،اشامات،پاساجكىدنىكمۇمـەنىۋتەج
ىتتىقاب زىمارۇقـەگرىبـىتسىمرۇتــ »ـ
.ىدەد

ىتشانىسىلىجامءتەمزىقرەليلاۋىكتەر-15ىعلىج-2021ىسەمەكەمكىلىشمىكا

نىحۋرڭىنىسىلىجامءەمىگڭاىگەدنىنوجىتەمزىقڭايجنيشڭىتقىلاتروىكتەر-3
كىيەرىدنەلىتكەياد،كىيەنەريۇ

قىيانىشلۇقاعۋرۇقڭايجنيشكىتسيلايستوساشوگڭۇجىگەدرىۋاداڭاج

★

★

★

لىجرىبءنەگەلىرەگلىيەدنىپكە

ىتسەتكەموكنەمىتەيننىشانىرالۋلىتۇقنانىعاپسىققىلىشنىيق

ىداساجايسكەلتىگۇەدنىنوجىحۋرڭىنىزوسءىدزىڭام»ىگەدەدلىش-1«ڭىنڭيپنيجيشيجۋشسابنەمرالامروفىلرۇتءىعىشالاقىلوت

ىدزىڭام ىتتالايۇەنىگەرۇجترۇجنىحۋرڭىدزوسءـ

كىيەزىكتەجلوقاققڭادروزمىلرۇعانا،پاتقاسكىرەبەتسەىتشىروب،ىتتاسقامىگلەۋا___قىياناتتااعراپاساڭاجادنىلوجسەرۇكقىدلىج100

ىدرىتتراىتسىرىكپىتاستازادمىلىتاراتەكىت

پوك نادلىجـ ىرەبـ انىيادعاج-تراشيعيباتەشەگزوىعاتسىقكەرۇجنۇجىلىۋاىسىكناجىنادۋاياعوتناعاشـ
قىلاحوگڭۇجاتقىۋج.ىدلوبىراعوجىساپاسڭىتپوتراكلىزىقنەپقاسمىراسۋنىگلۇكنەككەپىرىتوەنەيۇس
ڭىتقاتسىقىتەرتاتەمزىقنىتارۇتادنىعاتسىقكەرۇجنۇجڭىنىسەكنابقامراتقىلاتروىنويارياتاعابراتـىسەكناب
ىدنورتكەلە ادۋاسـ نانىرىعۇتـ قاتسىق،پىنالادياپـ ڭىنىرادنىعرۇتــ قىلىشاۋراشلىۋاـ اعۋتاسەدىلەجنىرەدمىنوـ
.ىتسەتكەموك

ڭاۋگاۋحڭايىشلىتءنەگلىتەسىنىسۇناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس
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راباحىدزىڭام ىرادياىلۋانراۋنەريۇىدۋزاج-لىتءنىتالىنادلوقساتۇترىبءەتتەكەلمەم

国家通用语言文字学习专栏

？在
zài

酒
jiǔ

店
diàn

工
ɡōnɡ

作
zuò

过
ɡuò

吗
mɑ

。我
wǒ

做
zuò

过
ɡuò

部
bù

门
mén

经
jīnɡ

理
lǐ

كىرەسراديد:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

ڭىنىگىتتنەگااۋحنيش□ ىرەلىشلىتــــــــــ ـــــــ
نۇسايشۋيل،ۋايجەيش،يفنىچ

ىلىج-2008 8.0ـىنۇك-12ڭىديا-5ــ
قىدلاب نىقيوجـــەشكەرەناۋچنىۋـــ رەجــــ ــ
تەنەكـىسىنىكلىس ،پىلىۋتـ قىۋجاعڭىم100ـ
زىمىسالرىۋاب زىسكەرەدەسەمەنىدارىشۇاعازاقـ
...ىتتەك

تاپارىۋا وگڭۇج،ادنىدلاـ كىتسينۋمموكــ ــ
ڭىنىسايتراپ ىدنەمراپــ اۋحڭۇج،ادنىعىلىشسابـ ــ
ياتقىرىدۇجـىتلۇ لە،پىلىمۇجــ نەنىگىلرىبـ ـ
لاماق اپاج،ۋتانروـ تاقاشام-ــ نەپـ -پىۋاحـ
نەدرەتاق يامىجاق،ياپقىروقـ ىدمادا،ۋاملات-ــ ـ
زىگەن اعمىلىع،پىتەــ تەمرۇقـــ ىدنىسۋتەـ ـ
ۋراقتۇقناتتاپا،پىناتتاىسراقەنىسىنىكلىسرەج
نىحۋرـىلۇ ىنىبيا،پەلىگياـ ىتابيا،قاقساــ ــ
زىسسەدڭەت ناساروــ شۇكروزـ ،پىتادنىۋتـ ـ
رەج ەنىسىنىكلىسـ ىسراقــ ناتتاپا،پىناتتاــ ــــ
.ىدزىكتەجلوقەنىسىڭەجىلۇڭىدۋراقتۇق
قىتسالرىۋابەنەتەنەكتەزىگەنىدمادا
ىدرىتسىيۇشۇكراسياقساپسىياق__
ڭاۋناحۋجنايم ڭىتتاعاسىلارانۇمىعادنىڭالاـ
ىلىتء ـىگنۇك-12ڭىديا-5ـىلىج-2008ــ
تاعاس نەت14ـــ پىتەسروكـىتتۋنيم28ــ ـــ
.ىداتقوتەككىلىگڭام

رەج نانناعلىۋتـىسىنىكلىسـ ايتراپ،نىيەكـ ــ
قىلاترو ەنىسىنىكلىسرەجنەمىدلاڭەـىتەتيموكـ
ىسراق ناتتاپا،پىناتتاــ ىدۋراقتۇقــــ لىكۇبـ ـ
لىكۇب،ڭىنايتراپ ڭە،ىدزىڭامڭەڭىدلەــــ ـ
يەكوك ،پىرىدناتقارۇتپىتەىتەدنىمـىتسەتـ
ڭىتقاجراء ۋراقتۇقـ ۋسەتكەموك-ـ تاپانىشۇكـ
.ىدرىتسادمىيۇۋەرەداعۋرابەگرىڭوناعلىۋت

ڭىتتاعاس72 ەدنىشىـــ ،زىڭەت،قىلرۇقـ ــــ
ڭىنىرەدمىلوبيرەكساىشقاسىلۋراقەناجەۋا

ڭىم146 ،پىرىدنالرىعوشنىرەگنىۋاج-رەستيفوـ
تاپا ناعلىۋتـ ؛ىدرىدناتتاـەككەموكـەگرىڭوـ
ناتقىلاترو قىتسىلىتاراجـــ تاپاــ ىگەدنىزەكـ ــ
قىتسىمرۇت مەدراجـ اعيادعاجەشنەتوتـاشنىيوبـ
پەتوت ۋرەبــ نويلليم200ـانىتاجاراقـ ناۋيـ
لىعۇش تاپا،پىلىرىسۇتءـ ىگەدرىڭوناعلىۋتــ
ڭىناراقۇب قىتسىمرۇتـ نەگەداعلايرەتامقىتتازـ
لىعۇش ناعلىۋتتاپا؛ىتتەزىساماتماقنىتەجاقـ
ىگەدرىڭو ىلەجەرادراءــــ موكتراپـــ نەمـــ ــ
ڭىلاق،تەمىكۇ اراقۇب،رداكــ اقسىناتتالىعۇشــ
...ىدنەتتەكەرانەمىشۇنىگزىت،پىلەك

نەپتىقاۋ نەممىلو،ىتسىراجــ 84.ـىتسىلاــ
نانڭىم ماتساــــ اراقۇبــ نانىساراىدناريقـــ ـــ
پىلاماق،ىدلىراقتۇق ناعلاقــــ رىبءــ نويلليمـ ـ

ڭىم490 300نويلليم4،ىدلىراقتۇقاراقۇبـ
نانڭىم -پىلىراقتۇقەدنىزەكرەدىلاراجماتساـ
لىعۇشـەگرەجـاقساب،ىدلەدمە ناعلىرىتسالانروـ

ڭىناراقۇبناعارىشۇاقتاپاڭىم100نويلليم15
.ىدلىرىتساعياجىتقىيالىسىمرۇتىگزىگەن

تاپا ناتتاپاىنۇك-11ىگنىيەكنانناعلىۋتـ
ىتەمزىقۋەلرىزانىراپسوجۋرۇقاتياقـىگنىيەك
ىدلاتساب ىلرۇتءراءقىلاتروەدنىشىلىج3.ـ
كىتتەمىكۇ تاجاراقـ نەپـ كىتتەمۋەلاـ كىلىگيـ ـ
نانناۋيدرايلليم300ىنىيجناتتاجاراقىتتاپيس
ماتسا ناتتاپا،پىرىتسالانرو،پالياعڭىـىجراقـ ـ
ڭىدۋرۇقـاتياقـىگنىيەك ەنىۋەلىرەگلىـىتتاسءـ
.ىتتەكىدلىپەكىيانىش

ىگرىزاق راتتاراميعـاڭاجادناۋچنىۋــ نىيءـ ـ
پىسەرىت ىۋس،رۇتـ ىۋات،قىنۇتـ ڭە،تانامـ
ىسىمەدا رادنىعرۇتـــ ڭە،ىعارۇتـــ ىگىرەبــ ــ
ڭە،پەتكەم ـىگەدنىزەك.ـاناحاپيشـىيۋانامازــ
سات ناققىشـىناقلات-ـ رەجـ تاپاـىسىنىكلىسـ ـ
ىنويار نىيقــ ۋاتسىق-ـ ەدنىشىــ اتياقـ ـەسڭەــ
ىدمادا،پىرەتوك نارياقـ نىتارىدلاقـ وگڭۇج«ـ
.ىتتاراج»نىتەمەرەك

ۋانىسو اتقارىپوتــ زىسناســ كىتسينۋمموكــ ـ
ايتراپ ىسەشۇمـــ ىدمىلوءــــ ڭەلەــ ىلرۇقـ ــ
پاليوتا،يەمروك ۋرۇجءادلاـــــ نەمىحۋرــ ـــ
نەپقىلاح كىلرەتنەرىبەتناجڭىتسىناليابەنەتەـ
__ىدزاجنىۋارات

رەج ىسىنىكلىسـ ناعلىۋتــ يچڭۇد،ەتتاسـ ـ
ڭىنىبەتكەمـاترو كىتسينۋمموك،ىسىشۋتىقوــ ــ
ناتـىسەشۇمـايتراپ ۋيچنايچـ نىعاشۇقـ اراقياـ
پىشا ىدرالىشۋقوــ نەمىسەنەدـ ،پاعروقـــ ــ
كىلىشرەكپاۋاج نەپـ زاتسۇـ نەمىرىمونىحۋرـ
.ىدرىدنىسۇتء

ڭىنىرەتسينۋمموكرىۋادءـاڭاج ،ىسەگەنوـ ـ
ىگەدنىزەك ناۋچيەبـــ ۋزڭايچـ ىلايمونوتۆاـ ــــ
تەمىكۇقىدنادۋا ىسىشۋرەگڭەمڭىنىسەسڭەكـ
يۇحنال رەجـ ەدنىسىنىكلىسـ ناج3ـ -رىشاـ
،پىرۇجءيادىشەكتەرىساقناعلىريانانىنىقاج
ياملامەد،ياماتقىيۇ ناتتاپاــ ەنىتەمزىقۋراقتۇقـ
ىتسىلاستا ناۋچيەب.ـــ ڭىنىنادۋاـ راسابنىروـ ـ
پىلوبـىمىكا ناعرۇتـ -سانىتاقلوەدنىزەكـ
سىرىدنوء،لامىسات ىگىدزىسپىۋاحــ ىتقايســ ــ
ناتتاپا ىگنىيەكـــ اتياقــــ ڭىدۋرۇقـــ ،رىۋاـ
،پالاقرانەپقىدلىتابنىتەدنىمتەمزىقـىلاپاج
ڭىناراقۇب زىسڭالا«ـ كىدلىپەكەنىۋرۇج»ادلوجـ
نىشۇءۋتە ادنىرىقا،پالىقپاشـ ەدنىتسۇلوجــ
.ىدلوبازاقنەمىسىناليابتەمزىق

رەج ىسىنىكلىسـ نانناعلىۋتــ ،نىيەكــ 10ــ
،»ىتەرتاۋراقتۇقىرەلەشۇمايتراپ«ماتسانانڭىم
ىرەلەشۇمـايتراپ« لىشيوتاـ ـايتراپ«،»ـىتەرتاـ
ىرەلەشۇم تەمزىقـــ ۋەتوــ ـايتراپ«،»ـىتەرتاـ
ڭىدۋراقتۇقناتتاپا»ىتەرتادراگناۆاىرەلەشۇم
ىشنىرىبء ەدنىبەشــ ناتسابــ قايا-ــ ساقياشـ ــ
.ىدزىگرۇج
قاجقىلراب،ادناعلوبقىلىشنىيقاتقاجرىبء

ىتسەتكەموك
ىدنەكەم،پىتانرولاماقنەنىگىلرىبلە__

ىدرۇق
رىبء قاجقىلراب،ادناعلوبقىلىشنىيقـاتقاجـ

.ىتسەتكەموك
لىكۇبــىكتەرــىسو نەمىشۇكڭىدلەــ ـــ
ۋراقتۇقناتتاپا،پىناتتاىسراقەنىسىنىكلىسرەج
اقتاپا ناعارىشۇــ ڭىتقىلاحــ تاپاـ نىعىلىشنىيقـ ـ
ىدنەكەم،ەنىۋڭەج ـىتتەرىدۇقـانىۋرۇقـاتياقــ
.ىدەتسۇشۇكىشۋاعزوقيناحۋر

رەج ڭيلۋوز،نىيەكنانناعلىۋتىسىنىكلىسـ
نەننيجنايت ۋيشڭىيـــ تاپاــ ەنىرىڭوـ ىدرابــ .ـ
نەدرەتاق پالاشاراــ نەدۋسەتكەموكـ ناتتاپاــ ـ
نەتكىليەدەكنانو،نىيەداعۋرۇقاتياقىگنىيەك
لاماقنادۋتلىرا نىيەدــاعۋلاـــ سىترۇءلوـ ـ
ادۋيشڭىي ىدلوبــــ رىزاق.ــــ ۋيشڭىيلوــــ ـــ
ڭىنىساكيەچايايتراپقاتسىقيشىزيۇيـىعىشالاق
قاتسىق،ىيجۋش رادنىعرۇتـــــ ڭىنىتەتيموكــ ــــ
ىسىشۋرەگڭەم نانىساتلاقزوءڭيلۋوز.ـــــ ــــ
ۋلىج پاتاــ يشىزيۇيــ لارەنيم،ىسالۋاــ ۋســ
ىتقايسىدوۆاز ۆيتكەللوكــ ىگەدنىگىشنەمـــ ــ
ىدرادنىروپىساك نىسادياپڭىننىروپىساك،پىرۇقـ
لىكۇب ىعاتقاتسىقــ نىگەتـاعاراقۇبــ ،پاليسـ
قاتسىق نىرادنىعرۇتـ ىدرىدلانياـەگرەگانراجـ .ـ
قاتسىق ڭىنىرادنىعرۇتــ ىگەدنىزۇجــ قىتتاشــ ـ
.ىدناۋقىتتاقڭيلۋوزەدنەگروكنىبەل

رىبء-ـەگرىب ناۋچنىۋ.ىتسەتكەموكاشنىيوبـ
رەج نانناعلىۋتـىسىنىكلىسـ قىلاترو،نىيەكـ ــ
ناعراعىش ىلاماتتىعابــ ۋسەتكەموكــ ىمىشەشــ ــ
ىلاماتتىعاب،اشنىيوب نىتەسەتكەموكــ ،ەكلو19ـ
الاق درايلليم70ـ نانناۋيـ ماتساـ پىسەتكەموكـ ـ
ۋرۇق ىدنىبيا،نەمىسىجراقـ ،پالاقراشىروبــ
ناتتاپا ۋرۇقـاتياقـىگنىيەكـ انىناديامساقياشـ
.ىدناتتالەدەج

ەدنىزەك ڭافيۋـ رەجـىسالاقـ ـەنىسىنىكلىسـ
ىسراق ناتتاپا،پىناتتاــ ۋراقتۇقــــ اشنىيوبــ ـــ
اعناۋچىس ۋسەتكەموكـــ ڭىنىبەشـىعڭىدلاــــ ـــ
ناعلوبـىسىشسابلوق يۇسـ قىدلاقناۋشەۋشـ ـ
نەتسىنىكلىس نەمىۋعرىسڭىديەكتەبناعلىۋتـ
ڭىتساتـاپشۇ پىسەتكەموك،ياماراقـەنىرەتاقـ ــ
ۋرۇق نىرەلرەكتەمزىقــ پاتسابـــــ ناۋچيەبـــ ـ
يشيۇگــىنادۋا ڭىنىلىۋاــ قىلرابـــ نىرەجـــ ـ
ـىنۇك-13ڭىديا-7ـىلىج-2009.ىدالارا
نەتكىلىدمىرەتوك سىتــــ زىسكىدزۇـ تەمزىقـ ـ
لو،نەتكىدنەگەتسى اتياقــــ ۋرۇقـــ ادنىلوجـ ــ
...ىتسۇتءپىلىعىج

پىسەتكەموك رالىشۋرۇقــ ناتتاقاشام-ـاپاجـ ـ
نەپقىدزىسىقتلاق،ياپقىروق تەمزىقـــ ،پەتسىـ ـ
ازاق ڭىدرادناعلوبـ نىحۋرـ رەلىرىت،پىتابۇجـ ــ
نىشۇء تىمۇءـ نىتوـ ىتقاجـ تاپا.ــ ناعلىۋتـ ـ
اراقۇبـىگەدرىڭو زوكـ نىراتساجـ ،پىترۇسءـ ـ
نىرەتكەلىب زوء،پىرۇتءـــ ەنىشۇكـ پىنەيۇســ ـ
رىموء ارازوء،ۋرۇسءــ ۋسەتكەموكــ نىحۋرــــ ـ
ڭىنىدناريق،پىتاتقاقسا نەنىتسۇــ نىرەدنەكەمـ ـ
.ىدرۇقاتياق

نىيق ىدۋاتسىق-ـ ەگرىبــ ارازوء،پىرەكتوــ ـ
نىتەسەدزەككەريسەدنىزۇجەينۇد.ىتسالياراق

يادنىسولادء رەجــ ەنىسىنىكلىسـ ىسراقـــــ ــ
ناتتاپا،پىناتتا ۋراقتۇقــ ىگنىيەكناتتاپاەناجـ
ياتقىرىدۇجىتلۇاۋحڭۇجادنىسىرابۋرۇقـاتياق
لە،پىلىمۇج نەنىگىلرىبـ -اپاج،ۋتانرولاماقـ
تاقاشام نەپـ پىۋاحـ نەدرەتاق-ـ ،ياپقىروقـ ـ
يامىجاق ىدمادا،ۋاملات-ـ زىگەنـ اعمىلىع،پىتەـ
تەمرۇق ىدنىسۋتەـــ رەجــ ەنىسىنىكلىســ ـــــ
ناتتاپا،پىناتتاـىسراق ۋراقتۇقــ نىحۋرـىلۇـ
.ىدەلىگيا
،ياپقىروقنەدرەتاق-پىۋاحنەپتاقاشام-اپاج

ۋاملات-يامىجاق
ىدەلىرەگلىاعلاپىتاتقاقساىتحۋر__
ڭىنىحۋرتلۇ اعلاڭىتحيراتادناشاقـىنامءـ
ىۋساب ادنىسىرابــ زىسكىدزۇــ يالات،پىيابـ ـــ
قانىسـىلۋەلەـىكتەر ادنىسىرابـ زىسكىدزۇـ ـ
.ىديالىراعوج

ىلىج-2013 ىنۇك-20ڭىديا-4ـــــ ــــ
رەجناۋچنىۋ ەنوكڭىنىنويارتاپاىسىنىكلىسـ
ناۋچىسادناقتاجەلەكپىياقاسىدنەـىتاقاراج
ناشۋلـىسالاقنا-ـاي ادنىنادۋاـ 7.0ادىعاتـ
قىدلاب نىقيوجـ رەجــ ىسىنىكلىسـ .ىدلىۋتــــ
رەجناۋچنىۋ ەدنىسىنىكلىسـ ناقسىيۇــ رەجــ ـ
ناتتاپا،پىناتتاـىسراقـەنىسىنىكلىس ۋراقتۇقــ ـ
ناشۋلـىحۋر ىعاتەدنىتەمزىقۋراقتۇقناتتاپاـ
.ىدنەلىگيااد

يادعاج« لىكۇب،نىياسناعلوبنىيقـاشناقـ
راتڭىنىقلاحتلۇراءىگەدلەلىكۇب،ڭىنايتراپ
نىتەتوەرىتكىرىبكەلىبنەدۋشەكقاعيات،لوج
ۋسىيۇ نىشۇكـ ناعلوبىلاپاج،ۋتيەشۇكاشنوسـ
نىياس ىدرەگىج-حۋرنىتانىپلاتاعىدلاـاشنوسـ
اشنوس ۋتالۋاقــ كەرەكـ رەج.»ـ ـەنىسىنىكلىسـ
ناتتاپا،پىناتتاـىسراق ڭىدۋراقتۇقــ ىشۋشەشـ
ساب،ەدنىتاس وگڭۇجڭيپنيجيشيجۋشـــــ ــ
كىتسينۋمموك ىسايتراپــ قىلاتروــ ـىتەتيموكــ
يساياس ىتقارۇتــىسورۋيبـــ ڭىنىتەتيموكــ ــــ
ىعادناشۋلناۋچىس،پىشاپىراقسابنىسىلىجامء
ۋراقتۇقناتتاپا،پىناتتاىسراقەنىسىنىكلىسرەج
ۋرىتسالانروكىتتەبىپلاجيەلىرەكشىەنىتەمزىق
.ىداساج

ناعلوبـىلاپاجـاشناق نىياسـ اعىدلااشنوسـ
ۋنىپلات نادۋشيۇي،نانناۋچنىۋ__ــ ،اعناشۋلــ ـ
يالات،نىيەدـاعنايدۋل ىسىنىكلىسرەجىكتەرــ
ناتتاپا،پىناتتاىسراقەنىسىنىكلىسرەجادنىتاپا
ۋراقتۇق زىسكىدزۇـىحۋرـىلۇـ ،پالىراعوجـ ـ
اۋحڭۇج ىتتەرىدۇقـىتلۇـ ۋسىيۇــ ،نىشۇكـ ــ
ەگرتنەس ۋتراتــ نىشۇكـ ىدەلىگياــ يادنۇم.ــ ـ
يناحۋر شۇكـ كەتـ تاپاـ ناعلىۋتـ ىدرىڭوءـ
،سەمەاناققىليابـىتتابمىقـىعادۋرۇقـاتياق
نانو ڭىدزىبء،ىسىدزىڭامادــ پىۋاحــــــ -ــ
نىس،ەگرەتاق اقسىياس-ــــ پەتوتـــ ،ەدۋرەبــ ـ
ڭىدزىمىۋتەجەكسىڭەجادۋلاـەكتەبـىتقاشالوب
.ىلىپەك

نانىياتلىرۇق-18ـايتراپ ىرەبـ ڭىدزىمىلەـ ـ

رەج نەنىسىنىكلىسـ ڭىتتاپا،ۋناتقاســ نىنايزــ ـ
رەج،ۋتيازا ناتتاپا،پىناتتاىسراقەنىسىنىكلىسـ
لوقەگرەتكىلىدمىنوىتكەنروكىتەمزىقۋراقتۇق
ەشنەتوت،پىزىكتەج پەتوتـاعيادعاجــــ ۋرەبـ ـ
.ىديەشۇكىتكەنروكىتەلىباق

لىيب كىتتەكەلمەمـىنۇك-14ڭىديا-5ـ ـ
ڭىتسەڭەك رەجـ ،پىناتتاـىسراقـەنىسىنىكلىسـ
،ىسەسڭەكىباتشقىلىشسابلوقۋراقتۇقناتتاپا
ەشنەتوت اعراليادعاجــ پەتوتــ ۋرەبـ ۋراقسابـ ـ
ناۋچىس،ىگىلرتسينيم كىلەكلوـــــ تەمىكۇـــ ــ
ناۋچىس ڭىنىسەكلوـ ـىتقايسـىسالاقنا-ـايـ
نەمىرەلرەج پىسەلرىبـ ـاعراليادعاجـەشنەتوت«ـ
پەتوت ۋرەبـــــ ىشىروبــ رەج»2021.ــــ ــ
ناتتاپا،پىناتتاـىسراقـەنىسىنىكلىس ۋراقتۇقــ ـ
نىۋعىتتاج-ۋقو ىدزىكتوــــ ۋعىتتاج-ۋقو.ــ ـــ
6.4يبڭايناننۇي،نىيەكناداتپارىبءپىلاتقايا
قىدلاب رەجـ ياحڭيچ،ىسىنىكلىسـ 7.4ودامــ
قىدلاب رەجـ سەكرىـىسىنىكلىسـ سەكرىت-ـ ـ
ەشنەتوت،ىدلىۋت پەتوتـاعراليادعاجــ ۋرەبـ -ـ
ۋراقساب ىگىلرتسينيمــ ىتسىتاقــ نەمرەلرىڭوــ ـ
پىسەكياس نەدرەتاقــ ،ۋسەتكەموك،ۋالاشاراــ ــ
،ىدرىتسالانروۋەرەدنىتەمزىقۋراقتۇقناتتاپا
ۋعىتتاج-ۋقو ڭىنىسەجيتانــ ىۋلىنادلوقــ رەجـ ـ
ىسىنىكلىس انىتاپاـــ ەدنىزەكرەدــ ىدنەمراپـ ــ
پەتوت مىلوء،ۋرەبـ ىدمىتىجء-ــ -لامـەناجـ
كىلۇم نىنىعىشــ ادرالىتقايسۋتيازاـ ىدنەسلەبـ ـ
.ىدراقتالور

ڭىنايتراپ ىدناباتـانىعىلىشسابـ ناعلوبـ راءـ
ىلەجەراد موكتراپـــ نەمــ تەمىكۇـ ناتتاپاــ ــ
ڭىتتاپا،ۋناتقاس نىنايزــ ۋراقتۇقناتتاپا،ۋتيازاـ
ەدنىتەمزىق قىدمىيۇـــ قىلىشسابـ رىبء،ۋتەـــ ـ
ساتۇت قىدزىساماتماق،ۋرىتسەكياسپالراپسوجـ
ۋەلرىزا ىتقايســ ،پىرىدنەلەلۋاسنىرادلورــ ـــ
ىتساراق رەجــ ەگەجەراد،اعۋراقسابـ پىلوبءـــ ـ
ڭەتقاجراء،پىلوبىدناباتـاعۋلوبـىتپاۋاج
ەگرىب،پىرەگي نىتەسەبلەسپىسەكياس،نىتاراقسابـ
تەمزىق نىيادعاجـ نەنىرابىتقىلاح؛ىدرىتساتپىلاقـ
ىراعوج ىدرىموء،اعۋيوقـ نەنىرابــ ىراعوجـ ـ
اعۋيوق ىدناباتــ قىلاح،پىلوبـ ڭىنىساراقۇبــ ـ
ڭىنىرىموء كىدلىپەكـىيانىشـەنىگىدزىسپىۋاحـ ـ
يادڭامىدۋتە ىدۋناتقاس؛ىتتەـاناسىنىدلاـ ـ
زىگەن ڭىتتاپا،ەگۋتەــ نىنايزــ كىتتەبـىپلاجـ ـ
،ىدۋناتقاسناتتاپا،پىلوبىدناباتـەگۋتەدنەموت
ڭىتتاپا قىدماعوق،قىلاكيمونوكەىدۋتيازانىنايزـ
،پىرەبنامءەگۋرىڭىسـانىيادعاجـىپلاجۋماد
.ىتتيەشۇكىدۋناتقاسنانىرانياق

رەج ناتتاپا،پىناتتاـىسراقـەنىسىنىكلىسـ ــ
ڭىدۋراقتۇق ناقتالۋاقـىحۋرـىلۇـ ىتتەرىدۇقـ
يناحۋر ىدزىبء،قوجزوسء،شۇكىشۋاعزوقـ
ىلرۇتء نىســـ راتسىياس-ــ ادنىسىرابــــ ڭىتــ ـ
ەگرەتسىڭەج زىسكىدزۇـــــ لوقـ ەگۋزىكتەجـ ـــ
.ىدەرەبەرىدنەلرەگىج

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

ىتسەتكەموكقاجقىلراب،ادناعلوبقىلىشنىيقاتقاجرىبء

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

ياتاعابرات ـ ياتاعابرات ىتەزاگـ ىتەزاگ

ۋلوشانىحۋرۋراقتۇقناتتاپا،پىناتتاىسراقەنىسىنىكلىسرەج__

ىسەرىجەشيناحۋرڭىنىرەتسينۋمموكوگڭۇج___قىياناتتااعراپاساڭاجادنىلوجسەرۇكقىدلىج100



اياكيحىتتەرۋس

ىبنەسيەبىنۇك-16ڭىديا-9ىلىج-42021
كەبرىمورەگىج:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

قىياتانروكىرەبنىمىناتاعلۇتقاتروىتلۇاۋحڭۇج

ۋاتياحڭۇد□ نەتپىساكـ ناتتىقاۋـىقترىسـ ەدنىيۇ،پىنالادياپـ ــ
.ادۋلاستەرۋسامىراق

.ەدۋتوىتقاباسشىعڭۇتىگنۇكناعلاتسابۋقواعرالىشۋقوۋاتياحڭۇدىنۇك-6ڭىديا-9□

ناۋي192:ىساعابقىدلىج،ناۋي0.7:ىساعابەكەج،834700:ىرىمونءاتچوپ،0901-6223363:ىرىمونءسكاف،0901-0901،6222051-6235110:ىرىمونءنوفەلەت،الۋا-13ىسەشوكيۇءلىزىقىلوجقىتتازاىسالاقكەشەۋاش:زىمىياج-نەكەم

.الۋا-184ىلوجقىتتازاىسالاقكەشەۋاش:ىسىرىداء،ىگىتسەتكىرەسكىلرەكپاۋاجىتكەشاپسابڭىچنايتنيشڭۇجياتاعابراتڭايجنيش:نىرونىتاساب

لىيب ۋاتياحڭۇدـىعاتساج42ـ -3ىلىج-2010ـ
كەشەۋاشاديا لامـىجعاشـىسالاقـ ىتقاتاجىسامرەفـ
شىۋاتساب ڭىنىبەتكەمــ ىسىشۋتىقوــ نانناعلوبــ ىرەبـ ـ
لىتء رەنومەسا،مىلىع،اكيتامەتام،تەيبەدا-ـ ـىتقايســــ
نەگەتپوك ىمىلىبء،پىتوءىدرەدناپـ ڭىدرالالابىلىقراـ
نىسايازوك ڭىدرالالابىلىقراىگىلىشنەپسىيۇس،پىتيەڭەكـ
.ىدەلوبەگرىيەمنىمەلاناج

ناتقاباس ىقترىســ اتتىقاۋــ ۋاتياحڭۇدــ ڭىنىزوءــ ـ
امىراق،رەنومەسا رىمات،ۋلاستەرۋســــ ـىتقايسـاميوــ
نىگىلەشكەرەـىعادراتقاج ڭىدرالىشۋقو،پىرىدنەلەلۋاسـ ـ
.ىدرىدلىتەجنىسەۋا

ىجعاش ڭىنىسامرەفــ شىۋاتسابـىتقاتاجــ ـىبەتكەمـ
كەشەۋاش رىزاق،اتقىتقىشاقرتەموليكەشەن30نانىسالاقـ
رە،رابـىسىشۋتىقو18 اتقىلىشياج.اناعۋەكەىشۋتىقوـ
ڭىتپەتكەم نانىرالىعلىرۇقىتقايسكوت،ۋادماقنەمۋلىجـ
نەگلەسوتـاعلوجـەسەمەنـاسلاقـاعىشـەلەسام ىدلۇگـ
رەتشىپرەك ڭىنىسو،ەسنىلۇبـ نىرابءــ رىۋاڭىدۋەدنوجـ
.ادنىنيومڭىدۋاتياحڭۇدىتەدنىم

ۋاتياحڭۇد رىماتـاققاتسىق-لىۋاــ ۋتىقو،پىتراتـ ــ
ەنىتەمزىق لىۋا،پىيوقنەدـاشنىرابــ قاتسىق-ـ -ۋقوـ
ۋتراعا ەنىرەتسىـ نەگەدــ ۋزىقـ نەمىگىلىشنەپسىيۇسـ ـ
ڭىتترۇج ەنىتەمرۇقــ نەگنەلوبــ ىلۋادڭاتــ ـاعىشۋتىقوــ
لو،ىدلانيا ىدنىرەگلىــ ىدنىيەك-ــ ىتكەزەك-5ـــ ـــ
راءمىلاعۇمەشەنرىبىتقاباسرىبءڭىننويارـىلايمونوتۆا
ىلرۇتء ادنىسىراجۋتوءـــ ىلەجەراد-2ـــ ،اققىليســـ ـــ
ىلايمونوتۆا ڭىننويارــ لاسرەۆينۋــ قىتتايلاماــ لىميقـ ـ
ىلىج-2014.ناعلوبەياققىليسىلەجەراد-1ادنىعاباس
كەشەۋاش قىلالاقــ قىلاحــ نانىعاجـىتەمىكۇـ كىدزۇـ
ىشۋتىقو ،اسلوبـەيـانىعاتاــ كەشەۋاشـىلىج-2015ـ ـ
قىلالاق قىلاحـ نانىعاجـىتەمىكۇـ قىدزاتسۇـ لارومءـ
.ىدلاتتاپارامپىلوبىسىگلۇ

زىمىرەلىشلىتناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس
نيلىزڭاۋ،نيلنۇچڭاۋ

_____ۋاتياحڭۇد
ىسىشۋتىقوقاتسىق-لىۋا»ناعماترەنونانىعاسۋاسنو«

.ادۋانيولوبتەكسابەگرىبنەمىرالىشۋقوۋاتياحڭۇداتسىلامەدىعادنىعىلاراقاباس□

.ادۋتادنىرونىسامرىسپاتاكيتامەتامانىرالىشۋقوۋاتياحڭۇد□

رالىشۋقو□ ڭىدۋاتياحڭۇدـ پەتكەم،ناتقىدنىتاتانۇىتتاقنىسىدنىۋتتەرۋسامىراقـ
.ىديوقەگەمروكنىرالىدنىۋتڭىنو،پىرۇقنىياراسەمروكىلۋانرا
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