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اڭاج اتقىروجاڭاج يەدنىپكەاتقىروج ،پەلىرەگلىيەدنىپكە ،پەلىرەگلى

اڭاج ەدرىۋاداڭاج ەسەەدرىۋاد قىياسوقەسە قىياسوق

تەكەلمەم-ىنۇك-19ڭىديا-9 ىساعاروتء-
اپورۆە-ايزا--وگڭۇجىتكەزەك-7ڭيپنيجيش
.ىدادلوجتاحۋاتقىتتۇقەنىسەمروك

يالىبڭيپنيجيش پاتاپەد- ىتتەسروك- ---:
ەناجەنىگىدڭەشرىموۋمادىعىلرۇقاپورۆە--ايزا
،ىلوت-ەكشۇك-ىكسەموك رىبء”- رىبء،ۋەدلەب-
‒ەدنىگىتسەبلەسقىلاراقىلاحۋرۇقەگرىب“ىدلوج

ىدنىيۇتء-ىگ ىرەبنادرادلىجىعنىقاج.رىڭوء-
ڭايجنيش-وگڭۇج كىلرىڭو- نىعىدمىسابنىرو-
‒اكيمونوكەىلوجكەبىج،پىرىدنەلەلۋاسقىلوت
ەنەسلەبنىسىلىرۇقىنويارىتكەزوىۋەدلەبقىل
‒نىرىڭواپورۆە-ايزانەموگڭۇج،پىتەلىرەگلى
،نىۋساتۇت-نىۋسالۇڭىدرەدلە-ىگەد ارازوء--
كىلىدمىيت پاساج- ،نىۋسەبلەس- نىۋمادەگرىب-

.ىدزىكتەجلوقەگەجيتانىدنەسلەب،پەبەج
يالىبڭيپنيجيش وگڭۇج:ىدەتپىراداسابپەد-
نىسەمروكاپورۆە-ايزا--وگڭۇجەگرىبنەملەراء
ەناجقىشا،ۋسەبلەسەناجۋلوبتىبيەب،پىتەرىعۇت
ىدمىسىيس ،ۋلوب- نەنىرىب-رىبء،پىنەريۇارازوء-
ۋنەتكىلىگيڭەت،پىزىكتەجادياپارازوء،ۋلا-ىگلۇ
ىدنىس كەبىج- ىراعوج،پىتاتقاقسانىحۋرىلوج-

‒مىيتانىسىمرۇتقىلاح،اعۋلوبىدناياب،ىدمەشلو
‒ورۆەنەمايزا،پىلوبىدناباتەگۋزىكتەجكىلىد
،پىتيەڭەكزىسكىدزۇنىرالالاسكىتسەبلەسڭىناپ
،پىرەتوكنىيەگڭەدڭىنىگىتسەبلەساپورۆە--ايزا
.ىديالاقىدۋەبەجىدۋنەدلۇگ،ىدۋمادەگرىب

ىسەمروكاپورۆە-ايزا--وگڭۇجىتكەزەك-7
ىگزىگەن،ىدلىشاەدىجمىرۇڭايجنيشىنۇكلوس

،ۋسادلىقا-ەگرىب”:-ىبىرىقات ەگرىب،ۋرۇقەگرىب-
ىنەمروك،“ۋناتتااققاشالوبپىسەبلەس،ۋنەتكىلىگي
ادۋاس ،ىگىلرتسينيمرەتسىىقترىس،ىگىلرتسينيم-
رۇعيۇڭايجنيش،ىماعوقۋەبەج-ىنادۋاس-وگڭۇج
رالىلراتاقىتەمىكۇقىلاحقىدنويارىلايمونوتۆا
.ىدەزىكتوپىرىتسادمىيۇەگرىب

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

‒ەمروكاپورۆە-ايزا--وگڭۇجىتكەزەك-7
ڭىنىس ىرەبنىمىقلاتناشنايتەناجىتلاسۋلىشا-
ىنۇك-19ڭىديا-9 ڭايجنيش-- قىلاراقىلاح- -
.ىدلىزىكتوادنىعىلاتروەمروك-سىلىجامء
ۋلىشا ىساعاروتءتەكەلمەمنەمىدلاادنىتلاس-
ڭىنڭيپنيجيش -ايزا---وگڭۇج-ىتكەزەك-7-
ناعادلوج-ەنىسەمروك-اپورۆە ۋاتقىتتۇق- ىتاح-
قىلاتروىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇج.ىدلىقو
‒ەلمەم،ىسەشۇمڭىنىسورۋيبيساياس-ىتەتيموك
اۋحنۇچۋحىيلڭۇزراسابنىروڭىتسەڭەككىتتەك
.ىدىقونىتاحۋاتقىتتۇق

ىلەقانوقىگزىگەنڭىنەمروكىتكەزەكىسو
ڭىنناتسقازاق قانوقىگزىگەن،ۆەياقوتىڭۇتڭۇز-
ڭىنناتسيكاپ،نابروىيلڭۇزڭىنايرگنەۆىرەدلە
،زابھاش-ىيلڭۇز ڭىنناتسزىعرىق-- -ىشنىرىبء-
راسابنىرو ،ۆەيلامىساق-ىيلڭۇز- ڭىنناتسكىجات-
راسابنىرو-ىشنىرىبء ،دياس-ىيلڭۇز- ايلۇعڭوم-
ڭىنىتەمىكۇ ساب-- ،ڭىلحسيابرىما-ىسىشتاح- -
سىعىش كىتسۇتڭو- سابڭىنىعادوىرەدلەايزا-
،يۇحيۇينيل-ىسىشتاح ياحڭاش- كىتسەبلەس- -
ڭىنىمىيۇ ساب- ناركەەنيەبڭيمڭاجىسىشتاح-
.ىدەليوسايسكەلىلىقرا

ادۋاس ڭىنىگىلرتسينيم- قىلاراقىلاح- ادۋاس- -
ىزوسسىلەك ،ىلىكاۋ-- اشمىسوق-- راسابنىرو-- -
ۋانراىلىقراناركەەنيەبنىۋۋوشڭاۋىرتسينيم
زوسء ،ىدەليوس- ىلايمونوتۆا-- قىدنويار---- -
ڭىنموكتراپ ۋانرايۇرڭيش-ام-ىيجۋش- زوسء-
ىدەليوس ڭىنەمروكىراء-- نىعىدناعلىشا-- --
ىدالايراج ڭىننويار-ىلايمونوتۆا.- ىساعاروتء-
.ىدراقسابزاينۇتنىكرە

نىۋۋوشڭاۋ ۋانرا- ەدنىزوس- ادۋاسوگڭۇج-
نانىتا-ىگىلرتسينيم ---وگڭۇج-ىتكەزەك-7-
ڭىنىسەمروك-اپورۆە--ايزا نىگىدنەگلىزىكتو-
ۋزىق ىداتقىتتۇق- يالىبلو.- اعاروتء:ىدەد-
رىبء”-ىلىج-2013ڭيپنيجيش ،ۋەدلەب- رىبء-
ىدلوج نانناعيوقاعلانىساماتسابۋرۇق-ەگرىب“-
ىرەب ڭىنوگڭۇج- نەمرەدلە-ىتسىتاق- -ىتقان-
ىگىتسەبلەس زىسكىدزۇ-- ،پەدڭەرەت- ،ىتقان- -
ڭىنوگڭۇج.ىدزىكتەجلوقاعراتسىبات-ىتقاموق
‒ەدلەبقىلاكيمونوكەىلوجكەبىج--ىڭايجنيش
كىسەاقسىتابڭىنوگڭۇج،ىنويارىتكەزوڭىنىۋ
كىتسەبلەسياحڭاش.ىساپقاقىدزىڭام-ىعادۋشا
ڭىنىمىيۇ ەگۋتيەڭەكىرانانونىراتاقرەلەشۇم-
،سەزڭەم ىساماتساب“لوجرىبء،ۋەدلەبرىبء”-
‒ىلىيۇتءنەمىعادوقىلاكيمونوكەايزا--اپورۆە
،پىس نەم-وگڭۇج- كىتسەبلەسڭىنايزا-اترو-
ىمزيناحەم مىلرۇعانا-- پىنەدلەمەك-- ەناج-- --
ڭىنىسەمروكاپورۆە-ايزا--وگڭۇج،پەدڭەرەت
ىدنەسلەب مىلرۇعانا-ىلور-- ىدنەلىتكەنروك- -.
ڭىنڭايجنيش ڭىنادۋاس-ىقترىس- قىلاڭاج- اشا-
ەناجنىۋماد كىسە-- ىرىعۇتۋشا- نىسىلىرۇق- -
ەنىۋتەلىرەگلى زىسكىدزۇ--- ۋادلوق- ‒-ەسروك-
،پىت رىبء”- ،ۋەدلەب- رىبء- ىدلوج- -ەگرىب“-
ڭىدۋرۇق ،پىتەلىرەگلىنىۋمادىلاپاسىراعوج-

ڭىتتازمادا ىدۋرۇقنىساعلۇتقاتروسالرىدعات-
.زىماسوقسەلۇڭىتەگۋتەلىرەگلى

ۋانرايۇرڭيش-ام ەدنىزوس- -ىلايمونوتۆا-
‒ادنويارلىكۇبەناجتەمىكۇ،موكتراپقىدنويار
كىدلەتەش،قىلوگڭۇجنانىتاىقلاحتلۇراء-ىع
ۋزىقىدراتسودىعادالاسراءنەمراتقانوق-ىليس
:ىدەديالىبلو.ىدرىدلىبءنىعىدنىتالا-ىسراق
اعاروتء ىيانراڭيپنيجيش-- ۋاتقىتتۇق-- تاح- -
،پادلوج ‒قىتتۇقۋزىقنىعىدناعلىشاڭىنەمروك-
اپورۆە-ايزا،ۋتاتقاقسانىحۋرىلوجكەبىج،پات
نىگىتسەبلەس ۋتەدڭەرەت- ەدنىنوج- -ىتسالىقى-
تىمۇء ،ىتترا- ،پىنەلرەگىجەشكەرەنادۇبزىبء-
كىرەبەتسەىنامرىسپاتزىبء.كىدنىپلەج-اشقىريا
،پاتقاس سىعلا- ،پىلىتمۇيەدنىپكەنەمىمىزەس-
كىدنىزۇجسىء زىمىتەكەرا- -اعاروتء-ىلىقرا--
‒ىشنەپسىيۇسڭەرەت،نىعىلروقماقڭىنڭيپنيجيش
‒الوبمەكروك،ڭىدۋرۇقڭايجنيشىتكىروكنىگىل
.زىمارىدلانياانىتايلاماىدناجڭىدۋشالوج-اققاش
نەمراتسودىعادالاسراءىعادنىترىس--ىشىءلە
تىبيەب-ەگرىب ۋلوب- ەناجقىشا،ۋسەبلەس-ەناج-
ىدمىسىيس نەنىرىب-رىبء،پىنەريۇارازوء،ۋلوب-
ۋنەتكىلىگيڭەت،پىزىكتەجادياپارازوء،ۋلاىگلۇ
ىراعوج،پىتاتقاقسانىحۋرىلوجكەبىجىدنىس
،ىدمەشلو ىدناياب- ،اعۋلوب- قىلاح- انىسىمرۇت-
كىلىدمىيت ىدنابات-اعۋاساج- ،پىلوب- ىتسەب”-
ىدۋرىتسالۇ يەلىرەكشى“-- ،پىتەلىرەگلى-- ---
زىسكىدزۇنىرالالاسىگىتسەبلەس-اپورۆە--ايزا
‒ەگڭەدڭىنىگىتسەبلەساپورۆە-ايزا،پىتيەڭەك
،ڭىنىۋنەدلۇگڭىنىلوجكەبىج،پىتالىراعوجنىي
.زىميالاقىدۋزاجەگرىبنىۋاراتڭىتڭىنىۋماد

ناشنايت ۋلىشاڭىنەمروكنەمىرەبنىم-ىقلات-
راتاق-ىتلاس ىدلەبڭىتتەكەلمەم6،ىدلىزىكتو-
يساياس ،ىرەلرەكتارياق- ڭىنمىيۇقىلاراقىلاح2-
ىرەدلىكاۋ ەگرىب”ڭىنەمروك-ىتكەزەك-ىسو-
‒ەبلەس،ۋنەتكىلىگيەگرىب،ۋرۇقەگرىب،ۋسادلىقا
نىبىرىقاتىگزىگەنىدنىس“ۋناتتااققاشالوبپىس
.ىدەليوسايسكەلپىتەۋاقرا

ۆەياقوت ادنىسايسكەل- ىگنىگۇب:ىدەديالىب-
ەدنىزۇج-ەينۇد قىلاراقىلاح- اديادعاج- ڭەرەت-
“ىدلوجرىبء،ۋەدلەبرىبء”،پىلىۋترەتسىرەگزو

ۋرۇق-ەگرىب ڭىنىساماتساب- ىعىدمىسابىتكەزو-
مىلرۇعانا ىدنەلىتكەنروك- ناتسقازاق.- رىبء”- -
،ۋەدلەب ‒ناتقانايتىدۋرۇقەگرىب“ىدلوجرىبء-
ەنەسلەبىدۋرىد ىدەتەلىرەگلى-- ---وگڭۇج.-
قىلاراقىلاح-ىسەمروك-اپورۆە--ايزا ادۋاس- -
انىتروپسكەڭىدلەراء،پىرىگلۇپىلانياانىرىعۇت
مىلرۇعانا ڭەك- ىدەلرىزايارو- ىكتەر-ىسو.-
ڭىنەمروك كىدمەلا- تازەناجانىۋمادڭىنادۋاس-
ڭىنىلامىسات-ىمىلانيا زوسء،ەنىگىدزىسسىلىكرى-
.نىمەنەسانىعىدنىتاسوقسەلۇىدزىڭام،قوج
نابرو --ايرگنەۆ:ىدەديالىبادنىسايسكەل-
سىعىش نەپ- سىتاب- ڭىنىگىتسەبلەس- ىدنابات-
،ىسىشۋەتپىراد ناداپورۆەڭىنايرگنەۆ-وگڭۇج-
ترىس نەكلۇڭە- ،ىدلانياەنىسەتكىرەسادۋاس-

لۇب-ىسىگلۇ-اپورۆە-اترو--وگڭۇج نىشۇء-
‒وگڭۇجزىبء،ىدەلرىزارىعۇتىدمىنوءىراعوج
نەم رىبء”- ،ۋەدلەب- رىبء- لوج- كىتسەبلەس“-
ىتەكەلمەماپورۆەىقشاعلاناعيوقلوق-انىتاجۇح
ىدزىمىعىدناعلوب زىبء.زىمەتەشىناتقاماشقىريا-
كىلەكەسابىعاداپورۆەسىعىش،اتروڭىنايرگنەۆ
‒كىدزۇنىساتروۋسوقىجراقىتشۇكڭە-ىتاۋق
زىس ،پاتقاس- مىلرۇعانا- زىعىت- ايزا−-اپورۆە-
.زىميەبەجىدۋتانرونىگىتسەبلەس

زابھاش ادنىسايسكەل- ناتسيكاپ:ىدەديالىب-
نەم قىلرابارازوء-وگڭۇج- اديادعاج- يەدرىب-
قىلايگەتارتس كىتسەبلەس- يالات،رەتسەتكىرەس-
ناننىس نەكتو-- رادنىياعا-ىسقاج- -اعاروتء.-
ڭىنڭيپنيجيش ،ەككىدنەگەروك- اققىلاناد--- ---
رىبء”-ىلوت ،ۋەدلەب- رىبء- لوج- ىساماتساب“-
ادنىسايا ناتسيكاپ−-وگڭۇج- قىلاكيمونوكە- -
ىزىلادء رىزاق-ىناسىن- -ىشۋاعزوقۋترا-اڭاج-
كىتسەبلەسكىلرىڭوزىبء.ادۋرىتساتپىلاقنىشۇك
نىمزيناحەم نانو- ،پىتيەشۇكىرا- ڭىنوگڭۇج-
نەمىڭايجنيش ،ادۋاس- ەناجتەينەدام،تاحاياس-
قىلراتينامۋگ نەپكىتسەبلەسىعادراتقاجرەتسى-
.زىمەتەتىمۇءىدۋتەدڭەرەتىتسىيۇك-سىۋا

ياحڭاش:ىدەديالىبادنىسايسكەلۆەيلامىساق
‒نىسىلىجامرالىشسابناحراماسىمىيۇكىتسەبلەس
ناتسزىعرىق--وگڭۇجەد ناتسكەبزو-- رىمەت-
لوج ەنىمىسىلەككىتسەبلەسىناسىن-ىسىلىرۇق-
-مىراقوگڭۇج-ناتسزىعرىقلۇب،ىدلىيوقلوق
ڭىنىسانىتاق ەگەزۇجىدۋماداڭاجاتتىعابمىساب-
نىۋرىسا ىدەتەلىرەگلى- ،ەمروك-ىكتەر-ىسو.-
زوسء -ناجڭىنوگڭۇجنەمناتسزىعرىق،قوج-
قىلايگەتارتس-ىتقاج كىتسەتكىرەس- مىراق- --

.ىدەتەدڭەرەتىرانانونىسانىتاق
دياس ادنىسايسكەل- يالىب- -وگڭۇج:ىدەد-
ناتسكىجات ادنىعامۋا- پىلىراقتاەناجناعلىراقتا-
ناقتاج ناسارونىشۇءىرادناسىنۋسوق-ىجراق-
سەلۇروز اپورۆە--ايزا---وگڭۇج.-ىتسوق-
‒ىتسەبلەسادۋاس-اكيمونوكەكىلرىڭوىسەمروك
ڭىنىگ لورىدزىڭامادنىعاجۋتەلىرەگلىنىۋماد-
ادۋراقتا -مىراقىتقان،ىدنەسلەبىلىقراەمروك.-
.زىمەتەتىمۇءىدۋتانروسىنالياب،سانىتاق
ڭىلحسيابرىما اڭاج:ىدەديالىبادنىسايسكەل-
ۋنىباق-ەپكوسۋريۆ-اشراديا-ىتپيت ڭىنىتەدنى-
نىس نەمىسىياس-- ىگنىگۇبنەگلەكتەب-ەپتەب-
،ادڭات تەمىكۇ- قىلاكيمونوكە- -ىتكىتسەبلەس-
ۋتيەشۇك ڭىناكيمونوكە-ىلىقرا- نىۋلەك-انىپلاق-
‒قاجڭىنىيادعاجتەدنى.كەرەكىۋرىساەگەزۇج
‒روكاپورۆە-ايزا--وگڭۇج،ىتسىناليابانىۋراس
اعرىعۇتنەكلۇنەكتۇكتىمۇءرەلرەكپىساكىسەم
.ىدەسۇتەتيەڭەكزىسكىدزۇنىمەلوك،پىلانيا

يۇحيۇينيل ادنىسايسكەل-- يالىب-- :ىدەد-
نەمايزا-ىسەمروك-اپورۆە--ايزا---وگڭۇج
‒اكيمونوكەڭىدرەدلەىگەدنىرىڭوايزا-اپورۆە
انىپلاقياپپاج.ىدەبەجىتتاسءنىگىتسەبلەسقىل
ۋلەك نىسەگلۇج- ۋراقتا- ايزاكىتسۇتڭوسىعىش-
ڭىنىعادوىرەدلە ۋرەبپەتوتقىتپوت-ەكتەدنى-
.ىدالىباتپىلوبىگىلوبىدزىڭامڭىنىسىنىشلۇق
‒سەبلەس،پىتەدڭەرەتىرانانو-ىتكىتسىنىسۇت
،پىتيەشۇك-ىتكىت نەتتەدنى- ەدرىۋادىگنىيەك-
.زىمەتەتىمۇءىدۋسۇتءەنەتتەۋلاىرانانو

ڭاج ياحڭاش:ىدەديالىبادنىسايسكەلڭيم-
قاجراءەدنىسىلىجامرالىشسابىمىيۇكىتسەبلەس
رىبء ۋرىدىق- ىدزىڭام- نىراتتاجۇحكىتسەبلەس-

‒لەسنەپترىسڭىنىڭايجنيشڭىنوگڭۇج،پادلۇقام
كىتسەبلەسياحڭاش.ىدلەكايارواڭاجەنىگىتسەب
رىعۇتنىسەمروكاپورۆە-ايزا--وگڭۇج-ىمىيۇ
ىگەدنىگەرىڭوتنەمىڭايجنيشڭىنوگڭۇج،پىتە
‒سەبلەسىلىتاسپوك،ىتقاج-ناجڭىدرەلرىڭو
.ىديالاقىدۋتەلىرەگلىنىۋتانروكىت

،نيجنايت ‒ڭاش،ڭايجڭۇليح،لۇعڭوم-ىكشى-
،ياح ،ۋسڭايج- ،ڭايجىج- ،يۇحنا-- ،نايجۋف- -
،يشڭايج ،نانىح- ،يەبۋح- ،يشڭاۋگ،ڭۇدڭاۋگ-
‒قايسايشڭين،ياحڭيچ،ۋسناگ،يشناش،ۋوجيۇگ
ىتسىتاقىعادرالالاق،نويارىلايمونوتۆا،ەكلوىت
ىتپاۋاج ،راتسادلوج-- قىدنويار-ىلايمونوتۆا- -
ڭىنموكتراپ راسابنىرو-- ،ىيجۋش- ڭىنناۋتڭيب- -
نەمنويارىلايمونوتۆاىلراتاقيفييل-ىيۋڭىج
‒ەدنىزۇجەينۇد،راتسادلوجىشسابىعادناۋتڭيب
100ىعادوگڭۇج،ڭىننىروپىساكىتتاۋق500-ىگ
ڭىننىروپىساك-ىتتاۋق ۋلىشاب.ت،ىرالىتپاۋاج-
.ىتسانىتاقەنىرەبنىمىقلاتىگزىگەنەناج-انىتلاس
ىتسىتاق -ىليس-ىلەجەرادرتسينيمڭىدرەدلە--
ىراتقانوق نەم- ادوگڭۇج- نىتارۇت- ،ىرەلىشلە-
‒لىكاۋڭىنىرەلىشلەنىتارۇتەدلەتەشڭىدزىمىلە
.ىتسانىتاقىلىقراناركەەنيەبرالىلراتاقىرەد
ۋلىشا نانىتلاس- نىرۇب- نىكرە،يۇرڭيش-ام-
نەمىرالىشسابنويارىلايمونوتۆاىلراتاقزاينۇت
ىدزىڭام راتقانوق-ىليس- پالارانىياراسەمروك-
‒لەكاعۋسانىتاقەگەمروكاعڭايجنيشىراءىتقىش
نەگ رىبء- مىلوبء- ،ەكلو- رەدلىكاۋڭىدرالالاق-
ڭىدرادنىروپىساك،نەمىراتقىتسابڭىنىرەلەمرىيۇ
ىراعوج ىعاتەناجنەمىرالىشۋراقسابىلەجەراد-
.ىتسەدزەكنەمرالاقساب

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

رازانەنىسەمروكاپورۆەـايزاــوگڭۇجىتكەزەكـ7

ىدادلوجتاحۋاتقىتتۇقەنىسەمروكاپورۆەـايزاــوگڭۇجىتكەزەكـ7ڭيپنيجيش

ىدادلوجتاحۋاتقىتتۇقڭيپنيجيشىساعاروتءتەكەلمەم

ىدلىشاىسەمروكاپورۆەـايزاــوگڭۇجىتكەزەكـ7
ىدەليوسايسكەلڭيمڭاج،يۇحيۇينيل،ڭىلحسيابرىما،دياس،ۆەيلامىساق،زابھاش،نابرو،ۆەياقوت،ىدىقونىتاحۋاتقىتتۇقاۋحنۇچۋح

ىتسانىتاقيفييل،ىدراقسابزاينۇتنىكرە،ىدالايراجنىعىدناعلىشاڭىنەمروكىراءىدەليوسزوسءۋانرايۇرڭيشام،ىدەليوسزوسءۋانرانىۋۋوشڭاۋ

قىلاراقىلاحڭايجنيشىرەبنىمىقلاتناشنايتەناجىتلاسۋلىشاڭىنىسەمروكاپورۆەـايزاـــوگڭۇجـىتكەزەكـ7ـىنۇكـ19ڭىدياـ9□
.ىدلىزىكتوادنىعىلاتروەمروكـسىلىجامء

نەگرىسۇتڭۇلەيشىسىشلىتءڭىنىتەزاگڭايجنيش\تلۇبراناىتتەرۋس



ىرەلىشلىتڭىنىتەزاگڭايجنيش\تلۇبرانا□

ىگزۇك ،ڭايجنيش-- نۇك- يادياش- ،قىشا- -
سىمەج -9.ىديقڭاىسىيءشوحڭىتكەديج--
نەتسۇت-ىنۇك-19ڭىديا ىتكەزەك-7نىيەك-
وگڭۇج ىسەمروك--اپورۆە---ايزا----- ----
ەدىجمىرۇ نەپتاناتلاس- ىدلاتساب- تەكەلمەم.- -
ىساعاروتء ڭىنڭيپنيجيش---- ىتكەزەك-7-- --
ناعادلوجەنىسەمروكاپورۆە--ايزا---وگڭۇج
ۋاتقىتتۇق ناقسانىتاق-ەگەمروك-ىتاح-- -ىليس-
راتقانوق ادنىسارا- ادالاسراءىعادڭايجنيش-ەناج-
.ىداعزوقسىڭاۋزىق

ىزۇجء-ەينۇد انىپلاقىشاملوبىساكيمونوكە-
،نەگلەك سۋريۆاشرادياىتپيتاڭاج-ىگەدمەلا-
‒عاجناعنالاتياق،ناعلىزوسىتەدنىۋنىباق-ەپكو
اپورۆە-ايزا---وگڭۇج-ىتكەزەك-ىسو،ادياد
ەديەگڭەدىراعوجڭىنوگڭۇجۋزىكتونىسەمروك
كىدلەىرىءنىتەتەلىرەگلىىدۋشاكىسەاقترىس
ناقراد رىبءىعاتنىگىلىشرەكپاۋاجنەم-ىلىيەپ-
.ىدزىكتەجتەر

ۋاتقىتتۇقڭيپنيجيش-اعاروتء ادنىتاح- يالىب-
ىدەتپىراد-اسابپەد ەگرىبنەملەراء-وگڭۇج:-
،پىتەرىعۇتنىسەمروكاپورۆە-ايزا---وگڭۇج
ىدمىسىيسەناجقىشا،ۋسەبلەسەناجۋلوبتىبيەب
،ۋلوب ،پىنەريۇارازوء- ،ۋلاىگلۇنەنىرىب-رىبء-
ادياپارازوء ،پىزىكتەج- ىدنىسۋنەتكىلىگيڭەت-
‒مەشلوىراعوج،پىتاتقاقسانىحۋرىلوجكەبىج
كىلىدمىيتانىسىمرۇتقىلاح،اعۋلوبىدناياب،ىد
ڭىناپورۆەنەمايزا،پىلوبىدنابات-ەگۋزىكتەج
كىتسەبلەس نىرالالاس- زىسكىدزۇ- ،پىتيەڭەك- -
،پىرەتوكنىيەگڭەدڭىنىگىتسەبلەساپورۆە-ايزا
.ىديالاقىدۋەبەجىدۋنەدلۇگ،ىدۋمادەگرىب

كىلىشپوك ياپپاج-- يالىب- ىداراقپەد- -:
ڭىنڭيپنيجيش-اعاروتء نىسامرىسپات-ىتسالىقى-
كىرەب-ەتسە ،پاتقاس- كەبىج- نىحۋر-ىلوج- -
‒ىدمىسابنىروكىلرىڭوڭىنڭايجنيش،پىتاتقاقسا
نىع قىلوت- ،پىرىدنەلەلۋاس- كەبىج- -ىلوج-
قىلاكيمونوكە ىۋەدلەب---- -ىنويار-ىتكەزو-
نىسىلىرۇق نەموگڭۇج،پىتەلىرەگلى-ەنەسلەب-
،نىۋسالۇڭىدرەدلەىگەدنىرىڭواپورۆە--ايزا
،نىۋساتۇت ،نىۋسەبلەسپاساجكىلىدمىيتارازوء-
ىدزىمىسەلۇ-ىلىسەيت-ەگۋەبەجنىۋماد-ەگرىب

.زىماسوق

اشقىريا،پەنرەكمىنەسىدزىمىگەرىكوك
قىدناتتىباش

‒جنيشقايا-ناتسابڭيپنيجيشيجۋشساب
اعڭاي نەپكىلىشنەپسىيۇس-- لىڭوك-- ،پىلوبء- -
ىعادڭايجنيش نىقلاحتلۇراء-- ەدنىيەكوك-- ---
.ىداتقاس

ساب،ادنىعىتسىرىگڭىلىشڭىدزاجىعاديا-7
پىلەك-اعڭايجنيشڭيپنيجيشيجۋش نەدزوك- -
ىدرىشەك ،رەدزوس-ىلرىيەم.- ،رەتتاس-ىلرەسا-
ساملىتىمۇ ىعادڭايجنيشڭىنمەسوكرەتسىنىروك-
نەگەد-انىقلاحتلۇراء ەنىگىلىشنەپسىيۇسۋيوق-
.ىدلوت

ادۋايات لىكۇبڭيپنيجيش-اعاروتء-- -ەينۇد-
،پىعىشانىراپاسايزااتروناقتاراقتلاجنىزۇجء
،ناقساتۇتىنەزوۋاتنەملەراء-ىعادايزا-اترو
قىلراتينامۋگ ىتتاۋقاعڭايجنيشنىقاجىسىنالياب-
قا-يادنوس،ىدەتسۇنىشۇك-ىشۋاعزوقۋماد
ڭىنىقلاحتلۇراء-ىعادڭايجنيش كىسە-اقترىس-
.ىتتياعىنىرانانونىمىنەسۋلوبىدناباتاعۋشا

اعاروتء ڭىنڭيپنيجيش-- ۋاتقىتتۇق- تاح- -
‒يمونوكەىلوجكەبىجڭىنڭايجنيش--ىۋادلوج
قىلاك ىۋەدلەب-- نىسىلىرۇق- نىۋتەلىرەگلى- -
ۋرىدناتقارۇت ەناج-- ۋرىدنەلرەگىج-- پىلوب-- -
ىدالىبات نانۇم-ىقلاحتلۇراء-ىعادڭايجنيش.-
نىرەتكىدنەگنىپلەجەشكەرە،پىلاتىباشاشقىريا
.ىدرىدلىبءناتسۇت-سۇت

تاحۋاتقىتتۇقىيانراڭىنڭيپنيجيشاعاروتء”
ىۋلوبءلىڭوكنەگەدانىقلاحڭايجنيشىۋادلوج
نەم ۋيوق- -ايزا--وگڭۇج،نىگىلىشنەپسىيۇس-
انىرىعۇتۋسەبلەسقىشاىدنىسىسەمروكاپورۆە
نامء-اشنىراب نىعىلروقماقىتسالىقىنەمىۋرەب-
قىلوت ،پەلەنيەب- ڭىدزىبء- ىعادماداقىسەلەك-
ىدرەتتەمزىق ىلرىبۇتءەگزىمىۋەتسىيادىعاديو-
ۋنۇسيوب نىمەشلو-- ىدەلرىزا- -ىلايمونوتۆا.“-
قىدنويار ادۋاس- ىرەتسى- ايتراپىسەمرەگڭەم-
قىلىشساب ڭىنىساپپۋرگ-- ،ىيجۋش- راسابنىرو- -
‒رىدلىبءىدرالانىمنۇجڭۇرىعىتسابەمرەگڭەم
اپورۆە-ايزا--وگڭۇج-ىگەدرىۋاد-اڭاج:ىد
ڭىنىسەمروك ‒اليابزىعىتنەمىنروقىلايستكنۋف-

نىگىتسەبلەساپورۆە-ايزاڭىنەمروك،پىرىتسىن
‒ەتكىلىگيڭەت،پىزىكتەجادياپارازوء،نىتيەبەج
‒ىدنەلەلۋاسقىلوتنىلوررىعۇتىدزىڭامنىتەن
‒ۋزىكتويادىعاديونىياسناعرابىنەمروك،پىر
.زىمانىشلۇقەگ

ەينۇدىتاحۋاتقىتتۇقڭىنڭيپنيجيش-اعاروتء”
ڭىنوگڭۇج،پىرەبىجزوكاققاشالوبنەمىزۇجء
ىمىكەبۋتيەڭەكزىسكىدزۇىدۋشاكىسە-اقترىس
نەم نىش- نىلىيەپ- ،پەلىگيا- -اپورۆە--ايزا-
ڭىنىگىتسەبلەس ىدۋنەدلۇگ،ىدۋماد-ەگرىب-- -
قا-يادنوس،ىدەتسۇمىنەسىتتاۋق-ەنىۋەبەج
ڭىدزىبء ،انىۋمادنەمىۋشاكىسەڭىنڭايجنيش-
كەبىج ىتكەزوىۋەدلەبقىلاكيمونوكە-ىلوج-
نىنويار يادىعاديو- مىلرۇعانا-اعۋرۇق- قىلوت-
ىدمىنەس كىدنىكمۇم-اعزىمىۋلوب- .“ىداساج-
ڭايجنيش ىسەمەكەمىرەتسىەمروكقىلاراقىلاح-
ڭايشىحۋجىيجۋشڭىنىساپپۋرگقىلىشسابايتراپ
ىدرالانىم ىدرىدلىبء- ەدەمروك:- نەم-وگڭۇج-
كەبىج ىعادنىيوبىۋەدلەبقىلاكيمونوكەىلوج-
پوكرەدلە ،ىلالاس- پوك-- ىلانرا- -سىۋا--
،ىتسىيۇك ىدۋسىعوت- ىدارىسا-ەگەزۇج- ىراء-
لىكۇب مەكروك-ەنىزۇج-ەينۇد-- ڭىنڭايجنيش- -
،پەلىگيانىزاربو ىدڭايجنيشڭىنىزۇجء-ەينۇد-
،ەنىۋنىسۇت ىدڭايجنيش- كىدنىكمۇم-انىۋتانۇ- -
.ىدياساج

ۋاتقىتتۇق” ڭىنڭايجنيش-ىتاح- نەپترىس- -
‒اتەبىدزىڭامەنىۋتەتسىروكىتسەبلەسكىلرىڭو
سىل ۋاتقىتتۇقادنىڭالاىتلاسۋلىشا.“ىدەلرىزا-
نىتاح قىدنويارىلايمونوتۆا،نىيەكنانناعادڭىت-
قىلاح رەتسى-ىقترىس-ىتەمىكۇ- ڭىنىسەسڭەك-
ۋاي-ىسىشۋرەگڭەم ڭىنڭيج- -ايزا--وگڭۇج-
ڭىنىسەمروك-اپورۆە نەنىۋلىزىكتو- مىلرۇعانا-
ڭەرەت رەسا- پىلىزىكتو”،ىدلا- ناقتاج- -7-
ىسەمروكاپورۆە--ايزا---وگڭۇج-ىتكەزەك
كىلرىڭو ىدزىڭامنىتەتەلىرەگلى-ىتكىتسەبلەس-
نىلور رەدلەىگەدنىگەرىڭوت،ەدۋرىدنەلەلۋاس-
نەم ىدرىڭوء- ڭىنوگڭۇج- نەمىڭايجنيش-- -
ەگرىب ،اعۋسادلىقا-- ،اعۋرۇق-ەگرىب-- -ەگرىب-
ڭىنىڭايجنيشوگڭۇجىلىقراۋاتسابەگۋنەتكىلىگي
ىسادياپۋماد نەم--- كىسە-- نىسادياپۋشا- --
انىياروۋمادڭىدرىڭوءنەمرەدلە-ىگەتكەرىڭوت
.“ىدارىدلانيا

ۋاتقىتتۇق ىليسناقسانىتاق-ەگەمروك-ىتاح-
.ىتسۇتءاتياعىننىمىنەسادڭىدراتقانوق

ڭىنڭايجنيشڭىنىتەتيموكقىلاتروايتراپزىبء”
‒ادلوقنەمىۋرەبنامءانىۋمادڭىنىساكيمونوكە
ڭىنڭيپنيجيشاعاروتء.“كىدنىزەس-ىيانىشنىۋ
ڭىنىماعوقادۋاسنيجنايتڭايجنيشىتاحۋاتقىتتۇق
لو.ىدرىدنىپلەج-اشنىرابىدڭيچنيل-ىعىتساب
‒ىساكىعادنىماعوقادۋاس:ىدرىدلىبءىدرالانىم
رادنىروپ كىدنىزۇجسىء- ىرەتتەكەرا- ‒-ىقرا-
اتتايلامانىساماتساب“لوجرىبء،ۋەدلەبرىبء”ىل
،پەلىگيا نىگىتسەلرىبىرالالاسپىساكىتسىتاق-
ۋرىتسادمىيۇ رىبء”-ەناج- ،ۋەدلەب- “لوجرىبء-

تەينەدام ڭىنڭايجنيشىلىقراىسىلىرۇقىياراس-
ىتكەزوڭىنىۋەدلەبقىلاكيمونوكەىلوجكەبىج
نىنويار ىدرەبمەد-انىۋرۇق- نادۇب”.- نىيەك-
زىبء ەناجىتكىتسەبلەسنەملە5ىعادايزا-اترو-
‒يمونوكەڭايجنيش،پىتيەشۇكىتسىيۇك-سىۋا
ڭىنىساك ىراعوج- تاۋق-شۇكانىۋمادىلاپاس-
.“زىماسوق

ڭىنڭيپنيجيش-اعاروتء” ۋاتقىتتۇق- نىتاح- -
نەننەگروك ،نىيەك- .“مىدنەرىبەتەشكەرەنەم-
ناتسقازاق تەكەلمەم- رىمەت- سابانراج-ىلوج-
ڭىنىگىتسەتكىرەس ەدىجمىرۇ- كىدلىكونىتارۇت-
ڭىنىسامراقساب ىدرالانىمتالوبىسىشۋرەگڭەم-
ىدرىدلىبء لىيب:- نەم-وگڭۇج- ناتسقازاق- -
قىلايتامولپيد ڭىنىعىدناقتانروسانىتاق-مىراق-
،ىعىدلىج30 اعاروتء--اتقىۋج--- ڭيپنيجيش--
كىتتەكەلمەم-ىعادناتسقازاق اناعىدنەنىراپاس-
،ىتتاتقايا تەكەلمەمڭىدلە-ىكە- ىرالىشساب- -
اۋحڭۇج« ناتسقازاقنەمىساكيلبۋپسەرقىلاح-
سانىتاق-مىراققىلايتامولپيدڭىنىساكيلبۋپسەر
ڭىنىعىدناقتانرو نەكسەلرىبىلارۋتىعىدلىج30-
لوق»-ەگەمەدمىلام ،پالايراجىنوەناجپىيوق-
نەم-وگڭۇج ،سودىيوبراتقاپرۇڭىنناتسقازاق-
ىراعوج ەديەگڭەد-- ،نىتەنەسارازوء- تەنيەب- -
نەپ نىتەرەكتو-ەگرىب-ىتتەنيەز- سالرىدعات-
قاترو اعلۇت- ڭىدۋرۇق-- ىساناسىن- نەم---- -
ىعاشالوب نىشۇء-- نىعىدنىتانىشلۇق- الايراج- -‒
نەم”.ىد --ايزا---وگڭۇج-ىتكەزەك-7-
ناتسقازاقنەموگڭۇجىلىقراىسەمروك-اپورۆە
ڭىنىعىتسود مىلرۇعانا- ەنىگىدنىتەسۇتيالۋيوق-
نىمەنەس زىبء.--- ڭىنوگڭۇج- نەمىڭايجنيش- -

،ادۋاس--اكيمونوكە ىسياقراءىتقايستەينەدام-
ادالاس سىيۇك-سىۋا- نەپ-- -ىتكىتسەبلەس-
.“زىمەتۇكىدۋتيەشۇك

ىديارو،پاتقاسكىرەبەتسەىنامرىسپات
ىدرەگيىتقىم

‒ىسىلەجتەنرەتنينىروپىساكماتسانەد800
نەن نەپتەكەلمەم32،ىتسانىتاقەگەمروكسىت-
نەدرىڭو نەگلەك- نىروپىساك3600- تەنرەتني-
‒امروفىلانراپوك،پەلىگيانىرەدزوەدنىسىلەج
نىرادلىميقۋەبەجىنادۋاس،ىدۋسوقىجراقنەم
...ىدرىتسادمىيۇ

-ايزا--وگڭۇج،ڭوسنەكتولىج4ادارا
قراجاد-ىعات-ىسەمروك-اپورۆە اعاتروپىتە-
ىتقىش لۇب.-- نەدرىب-ىعادڭايجنيش- رىبء-- -
تەكەلمەم ،ىلەجەراد- قىلاراقىلاح- -ىعاتتاپيس-
پابەبما ،ەمروك- رىبء”- ،ۋەدلەب- رىبء- “لوج-

ەنىسەمروكاپورۆە-ايزا−-وگڭۇج-ىساماتساب
انحاسڭەكمىلرۇعانا،پىرىتىبءتاناقنىتياتقىراش
.ىدەلرىزا

ىعادڭايجنيش ىقلاحتلۇراء--- اعاروتء--- --
ڭىنڭيپنيجيش نىسامرىسپات- كىرەب-ەتسە-- -
،پاتقاس ىتقىمىديارو-- ،پىرەگي-- -اققىدنىيق-
،پىناتتا-ىسراق ىناپقاقنەمىسەنيەبۋشاكىسە-
اراقيا ،پىشا- سەتتەين- ىدراتسود-- ىسراق- --
.ىدلا

ۋوجۋج-ىچڭۇج ىتكەشزوۆاراپ-ىلرتكەلە-
ىگىتسەتكىرەس نىسانراج--- نەگەدنىگزىت-- --
ىراتقىدباجسانىتاقىتسيلەرىچڭۇج-ىجمىرۇء
ىتكەش ىگىتسەتكىرەس--- لىيب---- تەر-3-
پىسانىتاقەنىسەمروكاپورۆە--ايزا---وگڭۇج
كىتسەتكىرەسناعلاتاەدەمروكىكتەرىسو.رىتو
نىعامۋا-ەمروك-ىلۋانرا ڭىنڭايجنيش”،پىرۇق-
نىسورتەم ڭايجنيش-- ناعاساج- -ىجمىرۇء“---
ىلرىمونء-1 ورتەم-ىعادنىساينەل-- نىگىلوك- -
پەلەمروك ،ناتساملاق- الاق＼ىعىلاراالاق-ىعات-
رىڭوء رىمەت-- لوج--- ،ىزەيوپ- ىدلاۋتريۆ--
كىلوك-ىتسيلەر تاحاياس-ەناج- نەۋرەس-- -
سەلىلەج ىرەتكىلوك- ىدرەدمىنو-ىتقايس- الا-
.ىدلەك

)ەتتەبـ3ىساعلاج(

ىبنەسيەبىنۇكـ22ڭىدياـ9ىلىجـ2022 22
راباحىدزىڭام

نەشانيماجلۇگ:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

ىنۇك-19ڭىديا-9 ىتكەزەك-7---- ---
ڭايجنيش-ىسەمروك-اپورۆە--ايزا---وگڭۇج
‒ەلمەم،ىتشانىعىدلىمىشنەپتاناتلاسەدىجمىرۇ
تەك ۋاتقىتتۇقەگەمروكڭيپنيجيش-ىساعاروتء-
‒ڭايجنيشىراءادنىتاحۋاتقىتتۇق.ىدادلوجتاح
ڭىن كەبىج- قىلاكيمونوكە-ىلوج- ىۋەدلەب- -
ىنويار--ىتكەزو ىعادنىسىلىرۇق--- لوق---- -
‒قارۇتقىلوتنىرەلەجيتانىدنەسلەبنەگزىكتەج
ىدرىدنات وگڭۇجىرەبنادرادلىجىعنىقاج”---
ڭايجنيش كىلرىڭو- نىعىدمىسابنىرو- قىلوت- -
،پىرىدنەلەلۋاس كەبىج- قىلاكيمونوكە-ىلوج-
ىۋەدلەب ەنەسلەبنىسىلىرۇق-ىنويار-ىتكەزو-
‒نىرىڭواپورۆە-ايزانەموگڭۇج،پىتەلىرەگلى
،نىۋساتۇت-نىۋسالۇڭىدرەدلە-ىگەد ارازوء--
كىلىدمىيت پاساج--- ،نىۋسەبلەس-- ەگرىب-- --
،پەبەجنىۋماد ‒تەجلوقەگەجيتانىدنەسلەب-
رىبء،ۋەدلەبرىبء”،ىسىدزىڭامادنانو.“ىدزىك
ڭىدلوج ەگۋتەلىرەگلىنىۋمادىلاپاسىراعوج“-
نىش تىمۇء-ىتسالىقى- راءوگڭۇج”---ىتترا-
نىسەمروكاپورۆە-ايزا--وگڭۇجەگرىبنەملە
رىعۇت ،پىتە- تىبيەب- ۋلوب- ،ۋسەبلەس-ەناج- -
قىشا ىدمىسىيس-ەناج- ،پىنەريۇارازوء،ۋلوب-
،پىزىكتەجادياپارازوء،ۋلاىگلۇنەنىرىب-رىبء
ڭەت ۋنەتكىلىگي- ىدنىس- كەبىج- نىحۋرىلوج-
،پىتاتقاقسا ىراعوج--- ،ىدمەشلو-- ىدناياب- -
،اعۋلوب ەگۋزىكتەجكىلىدمىيتانىسىمرۇتقىلاح-

ىدنابات ،پىلوب--- نەم-ايزا-- ڭىناپورۆە- --
كىتسەبلەس نىرالالاس- زىسكىدزۇ- ،پىتيەڭەك- -
نەم-ايزا نىيەگڭەدڭىنىگىتسەبلەسڭىناپورۆە-
،پىرەتوك ىدۋەبەجىدۋنەدلۇگ،ىدۋمادەگرىب-
.“ىديالاق

ساب ڭىنڭيپنيجيشيجۋش- ۋاتقىتتۇق- ىتاح-
كەبىج نىحۋر-ىلوج- اپورۆە-ايزا،پىتاتقاقسا-
نىگىتسەبلەس ‒راتىمۇءىتسالىقىەگۋتەدڭەرەت-
ەنىزۇجەينۇدنەمىگىلىشرەكپاۋاجوگڭۇج،پىت
ىعادڭايجنيش،پەلىگيانىگىلىشنەپسىيۇسنەگەد
‒ىدناتتىباشىناراقۇب-رداكماتساناننويلليم25
،پىرىدنەلرەگىج،پىر ىدرىدنىپلەج-اشقىريا- -.
‒كەتەجنىحۋرڭىنىتاحۋاتقىتتۇقڭىديجۋشساب
كەبىجىرەتتنەزرەپناشنايتتلۇراء،پىتە-ىش
قىلاكيمونوكە-ىلوج ىنويارىتكەزوىۋەدلەب-
يساياسىلەلەكڭىدۋتەلىرەگلىلەدەجنىسىلىرۇق
‒ىدنابات،نەپقىدلىتابمىلرۇعانانىگىلىشرەكپاۋاج
نىتىمۇءىتسالىقىڭىديجۋشساب،پالاقرانەپقىل
رىبء،پادنىروىتشىروبيحيراتڭەلەكسو،پاتقا
اڭاجڭىنىلوجكەبىجىعرىياب،پىسەبلەسنەپتەين
.ىدازاجنىسالىعۇش

-ايزايەدنەكتەسروكپاتايجۋشسابەنيەب
-ەناج-ەنىگىدڭەشرىموۋماد-ىعىلرۇق-اپورۆە
‒لوجرىبء،ۋەدلەبرىبء”،ىلوتەكشۇكىكسەموك
ىگەدنىگىتسەبلەسقىلاراقىلاحۋرۇق-ەگرىب“ىد
ىدنىيۇتء رىڭوء-- ڭيپنيجيش-ىلىج-2014.-
ىتەتيموكقىلاتروايتراپنەكتەىقتيۇىتسادلوج
كەبىجىدڭايجنيش،پاجلوبىتسىلاپىرۇتەتكىيب
ىلوج قىلاكيمونوكە-- ڭىنىۋەدلەب-- -ىتكەزو-
رىبء،ۋەدلەبرىبء”،ىدرىدناتقارۇتپىتە-ىنويار
ڭايجنيشادنىسابوجمەكروكۋرۇقەگرىب“ىدلوج
ىدزىڭام ىديەلەي-ىتقاملاس- ەتتاسىسولادء.-

ساب ناعلاپىرىسپاتنىتاحۋاتقىتتۇقڭىديجۋش-
ىرالرداكتلۇراء-ىعادڭايجنيش ىساراقۇبنەم-

‒زوكىدڭايجنيشڭىديجۋشسابىلىج-2014
‒يمونوكەىلوجكەبىجرەگە”ەدنەگرىشەكنەد
قىلاك ىۋەدلەب- نەگنەدلۇگڭايجنيش،اسلىرۇق-
‒ەدزوسىلوتەكتىمۇنەگەد“ىدالانيااققىلاترو
زوسء،نىر ،قوج- ادنىدلاڭىديا2.ىدالاەكسە-
ساب رىبء-ىعاتيجۋش- ،پىلەكاعڭايجنيشتەر-
ەككىلىشنەپسىيۇسەدنەگرىشەكنەدزوكىتتەمزىق
نەممىزەس-ىلوت لۇب”:- -تەشىراگىدنەارا-
ياعلاش رىڭوء--- ،ناتساملوب- اتياق--- رىبء-- -
ەنىرىڭوىنىيۇتءپاروت،ىدلانياەگرىڭوىتكەزو
ناعاتقايااناعىدنەلا،نىتالوبنەگەد“ىدلانيا
ياحڭاش كىتسەبلەس- ڭىدرەدلەەشۇم-انىمىيۇ-
‒ۇجەينۇدىسەڭەكرالاقلاىرالىشسابتەكەلمەم
‒اجىزىڭەتيپساكنەنىرەتكوبۋاتناشنايتەنىز
انىساراحاسقازاقنەنىترىتسۇريماپ،نىيەدانىساع
نىيەد رىبء”- ،ۋەدلەب- ىگىتسەبلەس“لوجرىبء-
كىلىگيانىقلاحلەراءادنىعىلرۇق-اپورۆە--ايزا
،پىزىكتەج ،پىتاراج-ەجيتان-ىلالىعۇش- ىلەج-
مىلرۇعانانىسىناليابەددۇمڭىدلەراءىعادنىيوب
،پىتەلىيج كىتسەبلەس- ادنىلوج- قىنمىلرۇعانا-
.ىتتەسروكنىناعاتساتماداق

‒ەمروكاپورۆە-ايزا--وگڭۇجىتكەزەك-7
ڭىنىس ىۋلىشا- رىبء”ڭىنىڭايجنيشڭىنوگڭۇج-
ىعادنىسانحاسۋرۇقەگرىب“ىدلوجرىبء،ۋەدلەب
ترۇج-ىپلاج.-ىتاسء-ىلالىعۇش نەككىتزوك-
ادڭايجنيش ،ىرالرداكتلۇراء- ساب-ىساراقۇب-
ايتراپ،ىداتياسىعلاڭەرەتەگڭيپنيجيشيجۋش
قىلاترو -18ايتراپ.ىداتياسىعلا-ەنىتەتيموك-
نانىياتلىرۇق ىقتيۇىتسادلوجڭيپنيجيشىرەب-
‒ەمزىقڭايجنيشىتەتيموكقىلاتروايتراپنەكتە

ۋرىساەگەزۇجنىۋنەدلۇگىلۇىتلۇاۋحڭۇجنىت
قىلايگەتارتس ىپلاج-- يادعاج-- نانىسىعرۇت- -
‒ەگلى،ىلەۋا،ڭيپنيجيشيجۋشساب.ىدالابوج
ىدنىيەك-ىدنىر ىدڭايجنيشتەر2- نەدزوك-
،پىرىشەك ،ىكتەر-2- ڭىتقىلاترو-ىكتەر-3-
‒ەتسىلىجامەمىگڭاىگەدنىنوجىتەمزىقڭايجنيش
كىتتەكەلمەمىتكەزەك-12،پىشاپىراقسابنىر
قىلاح ەدنىسىلىجام-5-ىياتلىرۇق- ڭايجنيش- -
رەدلىكاۋ ڭىنىسەمرىيۇ- -انىۋاراق-ىنامادناياب-
،ىتسانىتاق لوس- لوج،پەلىگلەبسىلاتەبرىبء-
‒ىروكىتسالىقىنىشرىبءلوس،رەتتاسناعاتساب
،رەتسىن لوس- رالامرىسپاتىلانىعامڭەرەترىبء-
660نويلليمرىبء،پىلانياەككىلەتسە-ىلرەتساق
ڭىم نەدرتەموليك-ىشراش- اعالادقاتيابماتسا-
ادلىج8ىگرەبنادلىج-2014.ىدلىزاجپىلىيو
قىدنويار-ىلايمونوتۆا موكتراپ- تەمىكۇنەم-
‒انرو،نىرەدمىشەشڭىنىتەتيموكقىلاتروايتراپ
نىرالۋرىتسال ‒ىتكەيادياپتىجلۇبنەپقىلىدنابات-
كىدنىزوڭىنڭايجنيش،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەل
كىلرىڭو قىشا-- نىسايگەتارتس- ڭىتتەكەلمەم- -
انىۋرىتسالانروقىلاعلۇتىپلاجۋشاكىسەاقسىتاب
،پىزىگنە رىبء”- ،تروپ- ،نويار-ىكە- سەب- -
نەكلۇ ،قىلاترو- قىلاكيمونوكەىلەكتواراكەش-
‒اكيمونوكەىلوجكەبىج،پىتەاقتۇت“نىۋەدلەب
‒قىلىعڭىتنىسىلىرۇقنويارىتكەزوىۋەدلەبقىل
،پىتەلىرەگلى-ىت كىسە،ۋتەدنەكروىدنىيۇتء-
ىرىعۇتۋشا ‒ۋەلىرەگلىىدنەسلەبادنىسىلىرۇق-
لوق-ەككىلىش ،پىزىكتەج- ۋشاكىسە-اقترىس-
‒ناتتا.ىتساتپىلاقادماداقىقشاعلاىسانرانەكلۇ
‒ەيوپىشكەزەك)ايزااترو(اپورۆە−وگڭۇجناع
نەپپەسەاتروانىلىج،پىسانان6000ىپلاجىز

نەكلۇ”.ادۋترا55.1％ -يەجگە”“ناديابون-

ىلوجكەبىجڭايجنيشنىيەد“اعابزىسىليەجگەت
قىلاكيمونوكە ‒ىلىرۇقنويارىتكەزوىۋەدلەب-
ڭىنىس ىدلوب-ىلەبۇس-ىسىبات- ڭىنڭايجنيش.-
قاتياب ادنىسالاد- ۋشاكىسەىليەگڭەدىراعوج-
ىراعوج-ىلىقرا ڭىدۋتەلىرەگلىىدۋمادىلاپاس-
.ىدزاجنىعاراپىدمىترات

راقلاش زىڭەت- رىياق-نالۇ- نەكلەج- پىياج-
،زىمەمەك پىراجنىقلوتپىلا-ەكتەب-ىناناسىن-
ڭايجنيشاتقىروجاڭاجىگەدرىۋاداڭاج.زىمەلەك
ڭىنىزوء يحيرات- نىشىروبىتتەيساقنەمىنرو-
نانو ،پىنات-اعىجىرا- نەپقىلاح- ،سەتكەلىت- -
نەممەلا سەلەددۇم-- ،پىلوب-- ساب-- يجۋش-
‒رىب“ىدلوجرىبء،ۋەدلەبرىبء”ڭىنڭيپنيجيش
‒زىڭام،ڭىنىزوسءىدزىڭامىگەدنىنوجۋرۇقەگ
‒ىدنەلىتكەياديەلىرەكشىنىحۋرڭىنىۋاقسۇنىد
ڭىنايتراپ-ىگەدرىۋاد-اڭاج،پىر ىدڭايجنيش-
لادء-ەملاد،قىلوتنىسابوجىپلاجۋلاس-ەگنوج
،پىرىدنەلىتكەياد نىرەكەنادۋشاكىسە-اقترىس-
،پىتىياب ‒الىراعوجنىيەگڭەدۋشاكىسەاقترىس-
،پىت قىشا- نىۋمادڭىتسىلىزۇتءقىلاكيمونوكە-
‒ەدلەبقىلاكيمونوكەىلوجكەبىج،پىتەلىرەگلى
نەمرەدلە-ىعادنىيوبىۋ ،اكيمونوكە- ادۋاس- -
قىلاراقىلاح،پىتەدڭەرەتزىسكىدزۇنىگىتسەبلەس
پىساك ‒ىتسەبلەسىتاۋقسىرىدنوءڭىنىرالالاس-
ىگىدڭەكڭىدۋشاكىسەاقسىتاب،پىتيەشۇكنىگ
نەم نىگىدڭەرەت- زىسكىدزۇ- ىكشى،پىرىتترا-
قىتقىلرۇق كىسە- نەمۋشا- قىلاراكەش- كىسە-
اڭاجڭىدۋمادكىدمەلا،پادموسنىگىيبڭىدۋشا
انىقلاحلەراء،ۋتەلىرەگلىنىۋيوقماداق-ەگرىۋاد
كىلىگي ادانىشىروبادنىعىروجىدنىبياۋزىكتەج-
.ىداسوقسەلۇيحيرات،پىتە

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

يام ىلۋايوبيام يەتتەرۋسىلۋايوب ،ياتاعابراتيەتتەرۋس ىتەينەدام،ياتاعابرات نەگەدنەكروىتەينەدام ،رەجنەگەدنەكرو ۋعىنىت،رەج ەگۋنىتۇكــۋعىنىت ىلياجەگۋنىتۇك نەكەمىلياج نەكەم

قىيازاجنىسالىعۇشڭىتڭىنىلوجكەبىج،پىسەبلەسنەپتەينرىبء

ڭىنىتەزاگڭايجنيش
ىسالاقامساب

ــــىداعزوقسىڭاۋزىقادالاسراءىعادڭايجنيشەناجادنىساراراتقانوقىليسناقسانىتاقەگەمروكىتاحۋاتقىتتۇقناعادلوجەنىسەمروكاپورۆەـايزاــوگڭۇجىتكەزەكـ7ڭىنڭيپنيجيشاعاروتء

زىمەلەنەكەككىلىگيڭەتاتقاشالوب،پىساتسۇلوق،پىتاتقاقسانىحۋرىلوجكەبىج

رازانەنىسەمروكاپورۆەـايزاــوگڭۇجىتكەزەكـ7



)ەتتەب-2ىساب(
ۋلوبلە-ىتتاۋق-اتسانىتاق” ىتسيلەر،نىشۇء-
نەمىدلا-ىتسانىتاق ۋرىتساليو- كەرەك- زىبء.- -
‒پاتىعادنىتاحۋاتقىتتۇقڭىنڭيپنيجيش-اعاروتء
ىدمىقۋاكىلرىۋاد،پاتقاسكىرەبەتسەىنامرىس
كىلرىۋاد،پىرەگيىدياروكىلرىۋاد،پىتەقانايت
‒كىرەسىسو.“زىميالاقرانەپقىدلىتاب-ىتشىروب
ڭىتكىتسەت ىساقلاساب-- ڭيپىحۋح-- ىدرالانىم- -
ىتسيلەررىبء-نەدرىبىعادڭايجنيش”:ىدرىدلىبء
زىبء،ەدنىتەرىسازابۋاساجنىراتقىدباجسانىتاق
لىكۇب ڭايجنيش- زىسپىۋاح-انىقلاح- ،ىلياجەد-
ىراعوجاد-ىليالوق سانىتاقىتسيلەرىدمىنوء-
.“زىميەلرىزازىسكىدزۇنىۋەتوتەمزىق

ڭايجنيش ياتلاادنىعىلاتروەمروكقىلاراقىلاح-
نىبىرىقاتىگزىگەن“قىليابىلاعاب”ىنويارەمروك
ۋاقرا ،پىتە- ،پىتەنىشىپءىگزىگەننىلوجراق-
راق ،ىلۇگ- “ىلا”ىعىجىبۇقراق،يۇء-ىعادراق-

راق-ىتقايس زۇم-- نىرالروتكاف- ،پىرىتسىعوت-
ڭىتتازمادا راقڭىنوگڭۇج”،ڭىنىنەكەم-ىعڭاش-
.ىدەلىگيانىعىلىدمىترات“ڭىنىسالاق
ياتلا قىتقاميا- ادۋاس- ىرەتسى- ىسەمەكەم-
،ىيجۋشراسابنىروڭىنىساپپۋرگقىلىشسابايتراپ
‒رىدلىبءىدرالانىمڭۇحۋسڭاجىعىتسابەمەكەم
‒الوبىتاحۋاتقىتتۇقڭىنڭيپنيجيشاعاروتء:ىد
ىتكەزەكىسو.ىداليسمىنەسروزەدنىنوجقاش
نەگنەيۇسەنىسەمروكاپورۆە--ايزا---وگڭۇج
ياتلا ،تاحاياسروز-اقترىس-ىعاميا- لىۋاروز-
،ىعىلىشاۋراش ،قىتتامالاسروز-- لىساج- نەك- -
،ىبىساك ازات- اراكەش-ەناج-ايگرەنە- -ىلەكتو-
نىساكيمونوكە قىلوت- ،پەلىگيا- ەدرەجىعادلا-
،نىتاتراسقاج-ىنايگولوكە پىساك- نىرالالاس- -
،نىتەرىدنەدلۇگ ‒وجنىتەتلەنەكاقتىقابىتقىلاح-
.ىدانىشلۇقەگۋرۇجنەمىلوجۋمادىلاپاسىراع

‒راقىناۋتڭيبسىلىرۇق-سىرىدنوءڭايجنيش
رىبء”ادنىعامۋاەمروكزاربو،ۋسەبلەس،ۋسوقىج
قوش ڭىناتقام- نەپقىلىلرىجاق”،“-ىساياكيح- -
قىلىشاۋراش ۋرۇق- ىعنامازىسو”،“-ىساياكيح-
ىعىلىشاۋراشلىۋا ىساياكيح-- ناداڭاج”،“-- --
نەگنەدلۇگ ىتقايس“ىساياكيحىرالالاسپىساك-
ىگرەبنانىياتلىرۇق-18ايتراپاياكيح-ىلرۇتء7
ڭىنناۋتڭيب ،ىرەتكىتسىتەجۋتىمادىناكيمونوكە-
،ىرەتكىتسىتەجۋسەتكەموكىلاماتتىعاباعڭايجنيش
ىعادراتقاجىتقايسىعىلراساباعلا،ىعامىتنىراتتلۇ
.ىدەلىگياىلرىعوشىدرەلەجيتان

ىدنىسىسەمروكاپورۆە-ايزا--وگڭۇجزىبء”
‒قانوقىليسكىدلەتەش،قىلوگڭۇجىلىقرارىعۇت

كىتسەبلەسڭىنناۋتڭيباعراتسودرەكپىساك،اعرات
،پاساج ۋماداساتسۇلوق،ۋلەنەكەككىلىگيڭەت-
،ىدمىسىيس،قىشاڭىنناۋتڭيب،پىتاراتنىلانگيس
،ىدمىنەس كىلىشرەكپاۋاج- نىتيالاقرا- نىزاربو-
‒كىتسىتەجكىتسەبلەسپوكمىلرۇعانا،پەلىگيا
ڭىنىرەت نىۋعىش-اققىراج- ،پەبەج- -اعاروتء-
ڭىنڭيپنيجيش اققىدلاەركەرەترەنىسامرىسپات-
زىمارىدلانيا ۋەبەجىنادۋاسناۋتڭيبىدەد-،“-
ىرەتسىڭاز-ىماعوق ىلەجەراد-4ڭىنىمىلوبء-
.ىجڭاۋىرەكتەمزىقۋەتترەز-ۋرەسكەت

ۋاتقىتتۇق” ناتتاح- لىڭوكنەگەداعڭايجنيش-
ىسالاقىجمىرۇء.“ىدالىراعڭاقىلروقماق،ۋلوبء
ناشنايت ىعامۋاكىتتەمۋەلاڭايشناۋيۋگ-ىنويار-
مىرەكلۇگۇزراىيجۋشڭىنىساكيەچايسابايتراپ
ەتسەىنامرىسپاتزىبءىرەبناديا2:ىدەديالىب
كىرەب ،پاتقاس- ساب-- ڭىنڭيپنيجيشيجۋش- -
ىدڭايجنيش نەدزوك- ىدزىڭامىگەدنەگرىشەك-
،ڭىنىزوسء ،اشنىيوبىحۋرڭىنىۋاقسۇنىدزىڭام-
ڭىنىمىيۇايتراپىتاسىگزىگەنقامۋاكىتتەمۋەلا
،پىرىدنەلەلۋاسقىلوتنىلورقىدلاماقرەگنىۋاج
كىتتەمۋەلا قامۋا- ىشاماتسابنىسىلىرۇقىبەش-
‒ىدنەدلەمەكنىسايستكنۋفپەشىسياقراء،پىتە
كىتتەمۋەلا،پىر قامۋا- نىنۇمزامڭىنىسىلىرۇق-
،پىتىياب تەمزىققىلاعلۇتڭىتقامۋاكىتتەمۋەلا-
ۋەتو نەم-ىيەگڭەد- تەمزىق- ۋەتو- نىساپاس-
‒اليابەنەتەڭىنىساراقۇبتلۇراء،پىتالىراعوج
.كىدەبەجنىۋسالياراقارازوء،نىسىن

ۋاتقىتتۇق” تاح- .ىدالاعابىراعوجىنەمروك-
لۇب رىبء- ىلوتەككىدڭەشرىمو،قىشا-ىكتەر-
ڭەتپىسەبلەس،سەمەاناقسىلانيج-ىتتاناتلاس
سىلانيجىتتاناتلاسنىتيەبەجىدۋلەنەكەككىلىگي
پىلوب ىتكەشڭاۋجۋيجۋاميناپرۇت.“ىدالىبات-
ڭىنىگىتسەتكىرەس ڭىفياحڭيدىروتكەريدساب-
لىماك-اققاشالوب نەممىنەس- ڭىدزىبءەمروك”:-
ڭەكەد-ىتپىتء تاەنىسەكەسابرازابىدمەلوك-
ىدلەكايارو-اڭاج-اعزىمىۋسىلاس نىروپىساك.-
نىساپاسڭىدرەدمىنو،پىرىتوەتەيارو-ىنىسو
زىسكىدزۇ پىساكىباراشمىزۇجء،پىتالىراعوج-
ڭىنىسالاس ‒ەتەلىرەگلىنىۋمادىلاپاسىراعوح-
.ىدەد-،“ىد

اناتتارياقپەدىديامرۇتپىتۇكتىقاۋ
ىدەلىرەگلىاعلا

ىعنىقاج” نادرادلىج--- ىرەب- ڭىنوگڭۇج- -
كىلرىڭو-ىڭايجنيش نىعىدمىسابنىرو- قىلوت-
،پىرىدنەلەلۋاس كەبىج- قىلاكيمونوكە-ىلوج-
ىۋەدلەب نويار-ىتكەزو- نىسىلىرۇق- ەنەسلەب-

‒ەدنىرىڭواپورۆە-ايزانەموگڭۇج،پىتەلىرەگلى
،نىۋساتۇت،نىۋسالۇڭىدرەدلە--ىگ ارازوء---
ىدمىيتء ،نىگىتسەبلەس- ،پەبەجنىۋماد-ەگرىب-
ىدنەسلەب اعاروتء.“ىدزىكتەجلوق-ەگەجيتان-
كەبىجڭىنڭايجنيشىتاحۋاتقىتتۇقڭىنڭيپنيجيش
قىلاكيمونوكە-ىلوج ىۋەدلەب- نويارىتكەزو-
نەمۋلوبىۋرىدناتقارۇتنىۋتەلىرەگلىنىسىلىرۇق
،ەگرىب ڭىنڭايجنيش- نادۇب- ەنىتەمزىقىگنىيەك-
.ىتتەسروكتىعابنىقيا

تىقاۋاراقۇبنەمرالرداكڭىلاقىعادزىمىنويار
پىتۇك ىديامرۇت- نىتيەد- يەكوك- كىلىتسەت- -
نەممىزەس كىلىشرەكپاۋاج-ەناج-- نەممىزەس- -
“لوجرىبء،ۋەدلەبرىبء”،پەتسىياراقاعيادعاج

سىعىش ڭىنىلەج- ،پىنالادياپنەنىتاس-ىليالوق-
.ىدەلىرەگلىاعلااناتتارياق

ەينۇدىتاحۋاتقىتتۇقڭىنڭيپنيجيش-اعاروتء”
ڭىدزىمىلە-ەنىزۇج ىراعوج- كىسەەديەگڭەد-
نىتاشا نىمىكەب- -،“ىدزىكتەجتەررىبء-ىعات-
ڭايجنيشىدەد اراكەش،ۋعىش-ۋرىكناداراكەش-
‒اراكەشىتقابىتكنۋپسابۋرەسكەتىسىناعروق
ۋرىكناد ،ۋعىش-- ۋرەسكەتىسىناعروقاراكەش-
يساياس-ىتكنۋپ ىسىشۋرەگڭەمڭىنىسامراقساب-
.ڭىجول

نەمناتسقازاقڭىدزىمىلەىلەكتواراكەشىتقاب
لىيب.لەكتونىتاسالاراكەشىلىقراىلوجقىلرۇق
لىج نانىساب- ىرەب- -ۋرىكناداراكەش-ىتقاب-
،ۋعىش اراكەش- ۋرەسكەت-ىسىناعروق- -ىتكنۋپ-
سىمۇج ‒ڭەرەتزىسكىدزۇنىسامروفەرىسىگلۇ-
،پىتەد ۋەيتنەمنارك،ۋتيەبوكىنانرا-ىلۋانرا-
نىرەتپىترات ،ۋرىدنالىلاپاس- نەننەدەك- ۋزىكتو-
نەننەدەكىلىقرارالاراشىتقايسۋترازۇنىمىزرەم
ۋزىكتو نەم-ىنىقراق- نىگىلىدمىنو- ىدمىنوء-
،نىيەد-ەنىنۇك-16ڭىديا-9.-ىتتالىراعوج -
ىدليبوموتۆاماتسانانڭىم20لىيبتكنۋپ-ىسو
‒قانيجىپلاجىعرىتلىب،پىزىكتوپىرەسكەت)تەر(
نات پىسا- ڭىنڭيپنيجيشاعاروتءزىبء”.ىتسۇتء-
ۋاتقىتتۇق ‒ناتقانايتيادىعاديونىحۋرڭىنىتاح-
،اعنىروپىساك،پىرىد رالاراش-ىلادياپ-اققىلاح- -
ەدنىنوج زىسكىدزۇ- سىنەدزى- اراكەش،پاساج-
لەكتو نىۋمادلەدەجاتتىعابسوقڭىنىسادۋاس-
ىدنەمراپ ،پىتەلىرەگلى- رىبء’- ،ۋەدلەب- رىبء-
ىدلوج ىراعوج‘- نەماپاس- ڭىتاعۋرۇقەگرىب-
.ڭىجولىدەد-،“زىماسوقسەلۇ

راقشاق ادنىعاميا- ،پاريچنوح- ۋساراق- -ەناج-
راقشاق قىلاراقىلاح- ىشنىرىبء3ىدنىسىياجەۋا-
قىشاادرادلىجىسو،رابىلەكتواراكەشىلەجەراد

ڭىناكيمونوكە زىسكىدزۇ--- ،ەسەلى-انىۋماد- -
اراكەش ناعراب-ىلەكتو- نىياس- پىيەكروك- --
.ىدنەدلۇگ
راقشاق نەدەك،ىيجۋشڭىنىموكتراپ-ىنەدەك-
ىدرالانىم-ەيجناۋچڭاۋ-ىعىتساب :ىدرىدلىبء-
كىتسەبلەس-اپورۆە--ايزا ىرانانونىسالاس-
‒ەگڭەدڭىنىگىتسەبلەساپورۆە-ايزا،پىتيەڭەك
ىدۋادماقىنەدەكراقشاق،نىشۇءۋتالىراعوجنىي
‒نىروپىساك،ۋرىتقىنروىتكەبزىت،ۋتەزىساماتماق
ۋرىدلىتۇقناتقىلىشنىيق،پاساجكىلىدمىيتاعراد
ىلرۇتء،پىلاسشۇكزىسكىدزۇادراتقاج-ىتقايس
رالاراش ڭايجنيش-ىلىقرا- ڭىنىسادۋاسىقترىس-
‒ىراعوجنىساپاس،پىتەكىدلىپەك-انىعىلىتقىنرو
ىدەبەجنىۋتال نەمىنوس”.- ،ەگرىب- زىبء- ىعات-
وگڭۇج’ ناتسزىعرىق--- ناتسكەبزو-- لە‘-
قىلارا رىمەت- لوج- نىسىلىرۇق- راب- نەپشۇك- -
،پادلوق قىلاراقىلاح- پىسەلرىبنەمامروفپوك-
ىدۋادلامىسات ۋالىقاب-- ۋراقساب-- نىسىگلۇ- -
ڭىنادۋاسقىلاراقىلاح،پىرىدنالىلاپاسزىسكىدزۇ
نەكلۇ نىسانرا- اشامات-ەگۋرىدنەدزىسسىلىكرى-
اراكەش لەكتو- قىلىشاۋراش- ادۋاس-- نىساترو-
،پەلرىزا ڭىنىرادنىروپىساكتروپسكە-تروپمي-
رەدلەىعادنىيوبىلەج‘لوجرىبء،ۋەدلەبرىبء’
.“زىمەرەبمەدەنىۋتيەڭەكنىرازاب

،ەتكەزەك ڭىناكيمونوكە-ىلرفيس- ‒نەدلۇگ-
رىبء”ىۋ ،ۋەدلەب- ىعادنىيوبىلەج“لوجرىبء-
ڭىناكيمونوكە-ىلرفيسڭىدرەدلە ىراعوج-- -
ىدنىقراق نەنىگىلوك- قىلاكيمونوكە،ۋنالادياپ-
كىدزىگەن-ەناجىدۋماد نىسىلىرۇق-ىعلىرۇق- -
،ۋتەدلەدەج قىلاح- نىشۇءۋرىتقىنرونىسىمرۇت-
ىدزىڭام-اسا وگڭۇجەدەمروك-ىكتەر-ىسو.-
ىدنۇيوگ”-ىفارگەلەت ەدرەز،پالاعلۇت-ەگرىب-
لوج-اققاشالوب-ىلىقرا ىدۋاتساب- -ىگزىگەن“-
پىرىقات ،پىتە- ەدنىرىۋاداكيمونوكە-ىلرفيس-
،نىتاراقسابىزوء ،نىتەرەگڭەم-- ،زىسپىۋاح-- -
ىلرفيس،پىرىتوەتەزىگەنىدنۇيينايتىدمىنەس
،تەمىكۇ ،اكيمونوكە-ىلرفيس- ماعوق-ىلرفيس-
‒ڭايجنيش،پەتكەرىڭوتىتكىلوبنەكلۇ3ىدنىس
ڭىن پىساك-ىسياقراء- ۋرىدنالرفيسڭىنىسالاس-
ڭىنىسىلىرۇق نىگىدنەگەتسۇتاۋقەنىگىتسىتەج-
.ىدەلىگياياپپاج

ىگىتسەتكىرەسڭايجنيش-ىفارگەلەت-وگڭۇج
،تەمىكۇ ڭىنىمىلوبءكەرىتتنەيلكنىروپىساك-
راسابنىرو ساب-- ىروتكەريد- ڭايلوگناۋي- --
ىدرالانىم ىدرىدلىبء- ىنەمروكىكتەر-ىسو:-
،پىرىتو-ەتەيارو قىلاترو- ڭىنىرادنىروپىساك-

،پەلىگيااتتايلامانىتەدنىمنەمىگىلىشرەكپاۋاج
ڭايجنيش-ىلرفيس -ىتكەرىت-ىعادنىسىلىرۇق-
شۇك ‒نەلەلۋاسيادىعاديوىرانانونىلور-
ىلايمونوتۆا،پىرىد ڭىننويار-- ۋرىدنالرفيس--
“ىلوجكەبىجىلرفيس”،پىتەلىرەگلىنىسىلىرۇق

نىسىلىرۇق شۇك-ەگۋتەلىرەگلى- ىدزىمىتاۋق--
.زىميانرا

اعاروتء” ڭىنڭيپنيجيش-- ۋاتقىتتۇق- -ىتاح-
ڭايجنيش نەگلەكپودء- مىلرۇعانانىياروۋماد-
ىسەكلوڭايجىجىدەد-،“ىدرەبپىتەسروكقىنا
قىلىشسابلوققاجىعڭىدلاۋسەتكەموكاعڭايجنيش
‒موكتراپقىتقامياۋسقا،ىسىشسابلوقڭىنىباتش
.نىسنيلۋجىيجۋشراسابنىروڭىن

نىسنيلۋج ىدرالانىم- ىدرىدلىبء- ىسەلەك:-
ادماداق ڭايجىج- ۋسەتكەموكاعڭايجنيشىسەكلو-
‒كىدنىزۇجسىءىباتشقىلىشسابلوققاجىعڭىدلا
نەپ ەرىتسەلرىب- ،پىرىتو- رىبء”- رىبء،ۋەدلەب-
ىدلوج ۋرۇق-ەگرىب“- ،پىرەگيپاتقىمنىيارو-
ساب نەدزوكىدڭايجنيشڭىنڭيپنيجيشيجۋش-
ىدزىڭام-ىگەدنەگرىشەك ىدزىڭام،ڭىنىزوسء-
ڭىنىۋاقسۇن نىحۋر- ،پىرىدناتقانايتيادىعاديو-
زىسكىدزۇنىنىبەتتەمزىقۋسەتكەموكاعڭايجنيش
،پىرىتترا اعڭايجنيش- ۋسەتكەموك-- تەمزىق- -
نىمزيناحەم ،پىرىدنەدلەمەك- ۋسقاڭىنڭايجىج-
-ىلاماتتىعاب-انىسىش-1ناۋتڭيب-ەناج-انىعاميا
ڭىنىۋسەتكەموك ‒كىدزۇنىگىلىدمىنوقىلىپلاج-
“ىگەدنىسىگلۇۋارۇقەمرىيۇ”،پىتالىراعوجزىس

‒ۋتيەڭەكاعالاسساتۇتىدۋسەتكەموكاعڭايجنيش
رابىد نەپشۇك- ،پىتەلىرەگلى- ڭىنڭايجنيش- -
ىراعوج ،ەگۋتەلىرەگلىنىۋماد-ىلاپاس- كەبىج-
قىلاكيمونوكە-ىلوج ىۋەدلەب- نويارىتكەزو-
.ىديانرانىشۇكڭايجىجەگۋەبەجنىسىلىرۇق

شاقاراق ‒اتسىقانىشڭىنىلىۋاكاۋاكىنادۋا-
نىع مىزۇجءاد- نەمىعىلىشاۋراش- ۋاياتاعلىج40-
ناقسىلانيا نۇسرۇتتەمام- زاينتەمام- رانا- تلۇب-
رازان-ەگەمروك-ىلىقرا-ىتنەيلك ،رىتوپىرادۋا-
الۇتڭىنوىتاحۋاتقىتتۇقڭىنڭيپنيجيش-اعاروتء
.ىدرىتىبءتاۋق-شۇكانىيوب

ڭۇدڭاۋگ،ڭيجيەبىعاتسىلازىمىزىيەمرىزاق”
،ۋەدلەبرىبء’،رىتاجپىلىتاسەگرەلرەج-ىتقايس
‒ەموكڭىنىلەجسىعىشۋرۇقەگرىب‘ىدلوجرىبء
نەمىگ تەكەلمەمىدمىزۇجءىلاپاسىعاتقاتسىق-
نانىساپقاق ،پىراعىش- ىزۇجء-ەينۇد- -انىقلاح-
نىمادءىتتاتءڭىنىمىزۇجءڭىنڭايجنيشڭىدزىبء
.لوىدەد-،“زىمەتەتىمۇءىدۋرىتتات

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

3 ىبنەسيەبىنۇك-22ڭىديا-9ىلىج-2022

راباحىدزىڭام ىرادياىلۋانراۋنەريۇىدۋزاج-لىتءنىتالىنادلوقساتۇترىبءەتتەكەلمەم

国家通用语言文字学习专栏

您
nín

过
ɡuò

得
de

怎
zěn

么
me

样
yànɡ

？ 很
hěn

如
rú

意
yì

كىرەسراديد:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب。

رانا□ ىسىشلىتءڭىنىتەزاگڭايجنيش\تلۇب-
ڭاييل

ڭىنڭايجنيش-ىعاديا-9 اعناجىزۇكرىڭوق-
.قىشايادياشناپسا،ىلياج

نانناشنايت” ناعلوبزاربو“اعياقىراجناعۋت-
ىعىلاتروەمروك-سىلىجامءقىلاراقىلاحڭايجنيش
رىبء-ىعات نىزۇجء-ەينۇدتەر- ناقتاراقتلاج-
ىتكەزەك-7--ىدلوباۋكاقسىلانيجىتتاناتلاس
پالرىمامىسەمروك-اپورۆە--ايزا---وگڭۇج
.ىتسەدزۇجاتتىقاۋىلەداۋ،پىلەك

‒كىلىگيەگرىب،ۋرۇقەگرىب،ۋسادلىقا-ەگرىب”
نامرالىسا“يادۋناتتااققاشالوبپىسەبلەس،ۋنەت
،پالاقرا رىبء”- ،ۋەدلەب- ىراعوج“ىدلوجرىبء-
نەماپاس ‒ەتەجڭىتتىمۇءڭىتيادۋرۇقەگرىب-
نەمىگ ڭىتكەرىڭوت- نەگلەكنانىشىرۇبتروتء-
راتقانوق ،پىسوقسابەدىجمىرۇتەررىبءىعات-
سىيۇك-سىۋا ،پاساج- ‒ڭەرەتىتكىتسەبلەس-
اڭاجڭىدۋتەد نىيارو-- ەگرىب- ،پىسادلىقا-- --
،نەگنەدلۇگ ەگرىبىتقاشالوباڭاجتىش،اشامات-
.قامرۇق

‒اتروەمروك-سىلىجامءقىلاراقىلاحڭايجنيش
ڭىنىعىل پوك- ادنىلاز-ىلايستكنۋف- رالاعاروتء-
ڭىنىسەبنىم كوكىناركەنەكلۇسىنىروكىقترا-
ڭىنناپساسۇتءكوك.نەگنەلرانەمڭەرىتسۇتء
،ىسۇتء نىرابءىراء-- ڭەكىراء،ىدۋرىديس- -
.رىتاجپىتماقىتكىلىدلىيەپ

ڭىنناركە ادنىعاجڭو- يەدنەنىلوجكەبىج-

ىعادنىعاجلوسىنەۋرەكەيۇتىلۋارىڭوقنەكتو
ىراعوج ىسراق-اماراقنەبزەيوپىتقىدمادلىج-
.ىدارابپىرۇجء

نەم-ىنەۋرەك-ەيۇت ىراعوج- ىتقىدمادلىج-
ڭىدزەيوپ رىزاقلادء“ڭىنىۋنالانيتراك-ەگرىب”-
نىتيەلىگيا -ايزا--وگڭۇج،ڭەرەتمىت-ىنامء-
كەبىج-ىسەمروك-اپورۆە قىلاكيمونوكەىلوج-
قىدناشىنڭىنىسىلىرۇقىنويارىتكەزوىۋەدلەب
ەينۇد،پىساعلاجنەمايزااترو،پىلانياانىساكرام
نىزۇجء نىتارىتساتۇت- ىدزىڭام- ەناجەگرىپوك-
.ىدلانيااعرىعۇت

ىتكەزەك-7ەدنەكتوتۋنيم30ناد16تاعاس
ىتلاسۋلىشاڭىنىسەمروكاپورۆە-ايزا--وگڭۇج
.ىدلاتسابيمسەرىرەبنىمىقلاتناشنايتەناج
راشاتەب تىگۇ---- ەدنىمليف-- ساب- يجۋش-
ادىعاتىدڭايجنيشاديا-7لىيبڭىنڭيپنيجيش
نەدزوك ادىدلازوك-ىساعلۇت-ىگەدنەگرىشەك-
پالادنۇمنەم-ەشكەرە ،پىنىروك- ادىعاتاعمادا-
يادناعرابپىتياقەكتاسكىلرەتنەرىبەتناجلوس
.ىدەرەبرەسا

رىبء’” ،ۋەدلەب- رىبء- ۋرۇقەگرىب‘ىدلوج-
ناعلىيوق-اعاترو-ىساماتساب ۋانىسو- ىرادلىج-
ياعالوت-ىسىبات ىدلوب- رىبء’.- ،ۋەدلەب- رىبء- -
لوج ‒ەلىرەگلىيەلىرەكشىڭىدۋرۇقەگرىب‘ىد-
،ەسەلى-ەنىۋ ياعلاش،تەشىراگىدنەڭايجنيش-
رىڭوء ،ياملوب- زىعوت،ەگرىڭو-ىتكەزو-اتياق-
ڭىدلوج ،ىدلانيا-انىباروت- پەتسىڭىدرەدزىس-
زىڭىرادناقتاج يحيرات- نەكلۇ.“سىءەيەگنام-

سابادناركە -ىسامرىسپات-ىتسالىقىڭىديجۋش-
.ىدالىسابياتتوەگزوك

نەگەتپوك راۋرىقنەمرەتسىنىروك-ىتتابمىق-
ىدلەمەك كەبىجڭىنڭايجنيشرەتتەمىلامىدناس-
قىلاكيمونوكە-ىلوج ىنويارىتكەزوىۋەدلەب-
‒لاتتىعاباقترىس،ەدۋتەلىرەگلىلەدەجنىسىلىرۇق
ناع قىلاكيمونوكە- نىگىتسىڭەكاڭاجڭىدۋماد-
زىسكىدزۇ ەدۋتيەڭەك- ىلەبۇسنەگزىكتەجلوق-
.ىدەلىگيانىرەتكىتسىتەج

كىتسينۋمموك-وگڭۇج قىلاترو-ىسايتراپ- -
‒ەلمەم،ىسەشۇمڭىنىسورۋيبيساياس-ىتەتيموك
اۋحنۇچۋحىيلڭۇزراسابنىروڭىتسەڭەككىتتەك
ىتكەزەك-7ڭىنڭيپنيجيشىساعاروتءتەكەلمەم
ناعادلوجەنىسەمروكاپورۆە--ايزا---وگڭۇج
.ىدىقونىتاحۋاتقىتتۇق

نەملەراء-وگڭۇج” -ايزا--وگڭۇجەگرىب-
ەناجۋلوبتىبيەب،پىتەرىعۇتنىسەمروكاپورۆە
،ۋسەبلەس قىشا- ىدمىسىيس-ەناج- ارازوء،ۋلوب-
،پىنەريۇ رىبء- ادياپارازوء،ۋلاىگلۇنەنىرىب--
ىلوجكەبىجىدنىسۋنەتكىلىگيڭەت،پىزىكتەج
نىحۋر ىدناياب،ىدمەشلوىراعوج،پىتاتقاقسا-
،اعۋلوب ەگۋزىكتەجكىلىدمىيتانىسىمرۇتقىلاح-
ىدنابات كىتسەبلەسڭىناپورۆەنەمايزا،پىلوب-
نىرالالاس زىسكىدزۇ- ،پىتيەڭەك- اپورۆە-ايزا-
‒ۋمادەگرىب،پىرەتوكنىيەگڭەدڭىنىگىتسەبلەس
.“ىديالاقىدۋەبەجىدۋنەدلۇگەگرىب،ىد

ڭىنڭيپنيجيش-اعاروتء ۋاتقىتتۇق- ىعادنىتاح-
اشقىريانىڭالاەمروك-سىلىجامءرەدزوسقاقسا

،ىتتنەرىبەت ىگەدنىگىتسەبلەس-اپورۆە--ايزا-
ىدرەتسەتكىرەس ىدرىدنىپلەج- اتتاحۋاتقىتتۇق.-
پىسەبلەس-اپورۆە--ايزا ،ۋنەتكىلىگي-ەگرىب-
ۋنەدلۇگ-ەگرىب،ۋماد-ەگرىب ىراپسوج-ىلۇ- -
،پىلاساج ەنىسەمروكاپورۆە--ايزا---وگڭۇج-
مىلرۇعانا كەشەلەكاشامات-ىلالىعۇشاد-ىتقڭاد-
.ىدنەلەتسەك

ڭىنىڭالا-ەمروك نەگلەكناتپاراتراءەدنىشى-
راتقانوق-ىتتەمرۇق قاترو.ادۋادڭىت-ايوقنەد-
!ەدۋيەشۇكمىنەس!ادۋسىيۇمىنات
تاراپقا ‒ابراقترىۋاقرەلىشلىتادنىعىلاترو-
پاعلاجنەنىتسۇرەلىشلىترىبيەك،رۇجء-اتقىتسال
ىرىءىعادنىتاحۋاتقىتتۇقنىرۇبنەنىراب،پىتارات
‒ىتسەبلەساپورۆە-ايزاقاشالوبڭىنىمەسوكلە
نىرابەگۋزىكتەجنىگەلىتىتسالىقىنەگەد-ەنىگ
.ادۋلاس
‒كىلىگيەگرىب،ۋرۇقەگرىب،ۋسادلىقا-ەگرىب
ۋنەت ترۇجىراء-ىمىقۋا-اناماز--- ؛ىگەلىت-
كەلىتاشامات--ۋناتتاەگرىباققاشالوبپىسەبلەس
.لوجنىتاسابەگرىبىراء
ۋلىشا نەمىتلاس- راتاق- ناشنايتنەگلىزىكتو-
يساياسىدلەبڭىتتەكەلمەم6ەدنىرەبنىم-ىقلات
‒ەدلىكاۋڭىنمىيۇقىلاراقىلاح2،ىرەلرەكتارياق
‒ەمروكىتكەزەكىسوەدنىرەدزوسنەگەليوسىر
‒اتقىدنىتياتپۇقاشقىريانىبىرىقاتىگزىگەنڭىن
.ىدرىدلىبءنىر

‒رۇعانازىبء،نىشۇءۋرەبپەتوتاقسىياسڭىت”
مىل ،“زىميەبەجنىگىتسەبلەسايزا-اپورۆەزىعىت-

.نابروىيلڭۇزڭىنايرگنەۆىدەد-
ناتسيكاپ--وگڭۇج” ىزىلادءقىلاكيمونوكە-
‒ساتپىلاقنىشۇكىشۋاعزوقۋترااڭاجرىزاقىناسىن
ادۋرىت زىبء.- كىلرىڭو- نىمزيناحەمكىتسەبلەس-
نانو ،پىتيەشۇكىرا- قاترو- ىدزىماناسىن- -
ىدۋرىسا-ەگەزۇج تىمۇء- زىمەتە- ىدەد-،“-
.زابھاشىيلڭۇزڭىنناتسيكاپ

زىبء-ىلىقرا-ەمروك-ىكتەر-ىسو” ارازوء-
قىلاكيمونوكە،پىتەدڭەرەتىرانانوىتكىنىسۇت
ىتكىتسەبلەس زىمەتيەشۇك--- نەتتەدنىىراء-- -
-،“زىمەسۇتەنەتتەۋلاىرانانوەدرىۋادىگنىيەك
سىعىشىدەد ڭىنىعادوىرەدلەايزاكىتسۇتڭو-
.يۇحيۇينيلىسىشتاحساب

...
زىسەپكۇب سىيۇك-سىۋا- ،پىلاساج- ۋزىق- -
رەتسەڭەك ،ىدلىزىكتو- ،ۋلوبىدمىسىيس،قىشا-
،ۋسەبلەس ‒انيجرالۇبەنىم...ۋنەتكىلىگيەگرىب-
ڭىدرالىشۋسانىتاق-اقسىل پوكڭە- ناعلاەگلىت-
ىرەدزوس ،پىلوب- لوق- ڭىدۋساباعلا-اساتسۇ-
.ىتتالۋاقنىشۇكناعادنىقسات

سىلانيج ەدنىشى-ىڭالا- قىلراب- نەدرەج- -
.ىدەسەپەلىلىجىتكىلرىب-ەكەرەب

سىلانيج ڭىنىڭالا- ادنىترىس- ڭىدزۇكرىڭوق-
ادعوبقاقسارادمادا،پىلىگوتىعاۋشىلياجاعناج
زوك-انىڭىش ،پىرەبىج- -اتسىلانيج-ىتتاناتلاس-
انىتاناتلاسزىسكەشڭىنىسالادقاتيابڭىنڭايجنيش
.ىدلوباۋكەگرىب
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قىياناتتااققاشالوب،پىسەبلەس،پىشاكىسە
كىلەتسەنەنىرەبنىمىقلاتناشنايتنەمىتلاسۋلىشاڭىنىسەمروكاپورۆە-ايزا--وگڭۇجىتكەزەك-7---
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قىياتانروكىرەبنىمىناتاعلۇتقاتروىتلۇاۋحڭۇج

ناقسانىتاقـەگەمروك□ نىروپىساكـ ارازوءەدنىنوجىگىلەشكەرەمىنوءىرەلرەكتەمزىقـ
.ادۋرىتسىۋارىكىپ

تاقونىمىنوءقىلىشاۋراشلىۋاەيەككىلەشكەرەڭىدزىمىعاميا□
.ىدارۋابەنىزوىدرەلىتكىرە

رەلرەگادۋاس□ ڭايجنيشـ قانىسۋشاكىسە،ۋتىمادىدنىيۇتءياتاعابراتـ
ڭىنىنويار نەمىدلاـ ۋتىمادـ ناسـىعادنىنويارـ ڭۇجيــ ڭىنــ ىتكەشـ
.ادۋالاشاماتنىرەدمىنوڭىنىگىتسەتكىرەسقىلانراج

كىلىشلىتەنىرەلرەكتەمزىقەمروكڭىنىسالاقناۋاسرالايدەمىتقايسـىتاراپقايـڭاۋ□
.ىدەتسى

ىراسقىبوق□ لۇعڭومـ ەيەككىلەشكەرەڭىنىنادۋاـىلايمونوتۆاـ
تۇسء ىرەدمىنوـ نەمـ نەگنەلرۇسـ ڭىنىتەـ ەشكەرەىسىنارۇسـ
.ىدلوب

ناۋاس□ ڭىنىسالاقـ ۋايجناـيش”ـ لىزىقـەيـەككىلەشكەرە“ـ شىرۇبـ
.ىتكىلىانىرازانڭىدرەلرەگادۋاسىڭىجلاميوق

ڭينۋايل□ لەجنايچنايچۋسىسىشۋالىقابسابرازابڭىنىگىتسەتكىرەسقىلانراجىتكەششۇكىشۋاعزوقىسانـىگيامادنىنويارۋنەتكىلىگيقاترونەنىرەتكىتسىتەجياتاعابراتــ
.ادۋرىتسىناتنىگىلىبسابىلامىقلاقتينگامڭىنىتاگەرگاروتارەنەگىشۇك
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لوم مىنوء- ەدزۇكنىتلاناعموشاققىتتاش،پىلا-
زىمىعاميا اپورۆە-ايزا---وگڭۇج-ىتكەزەك-7-
ەككىلەشكەرەىعادزىمىعاميا.ىتسانىتاقەنىسەمروك
قىلىشاۋراشلىۋا-ەي ،ىرەدمىنو- ،قىلىشامىقوت-
ۋرىتسارۇققىدنورتكەلە،ىرەدمىنوكەشەك-مىيك
ڭىننىروپىساك-ەشەن60-ىتقايس ماتسانەد100- -
.ىتتەسروكيوبەدرۇتىلرىعوشىرادمىيۇبەمروك
ياتاعابرات ىلرۇتء،زىڭاسسابماداقانىلازەمروك-
تىگۇزاربو يالاتياقىرەدمليف-- ،پىلىيوق-- ---
رادنىروپىساك سۇت-- ناتسۇت-- نىرەدمىنوزوء- -
پىرىتسىنات نىناقتاج- زىسەروك- ،رەدزىڭىلەك”.- -
ڭىدياتاعابرات پىتاتنىمادءڭىنىنىرىشكىرواراق-
رەدزىڭىروك ناتسىلا.“- زوك- انالاروق،زىڭاسلاس-
ناعاشروق رادنامرالا- ،ترۇق- ،ىباراشرايق-ىتشا-
ەيەككىلەشكەرەىتقايسىڭىجلاميوقشىرۇبلىزىق
نەمرەدمىنو ،پىسىنات- نىمادء- پىناسمات،پىتات-
.زىسەروكنىرادناقتاج
يالات نادلىج- ىرەب- زىمىعاميا- ناتترىس”- -
ۋزىگنە نەم“- ناقساتشۇارازوء“ۋراعىشاقترىس”-
كىسە-اقترىس ،پىلوبىدناباتانىسايگەتارتسۋشا-
وگڭۇج -ىتقايس-ىسەمروك-اپورۆە--ايزا----
نادرىعۇت قىلوت-- ،پىنالادياپ- -ىتتىگۇ-اقترىس-
،پىتيەشۇك رەگادۋاس- ەگۋزىگنەىجراق،پىرىقاش-
زىمىعاميا،پىتيەڭەكنىلاپقىكىلرىڭو،پىلاسشۇك
ىدنەسلەبانىۋمادىلاپاسىراعوجڭىنىساكيمونوكە
.ىتسوقسەلۇ

ناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس
ڭيتڭاۋزىمىشلىتء

ىدەلىگيانىتاۋقۋارۋاب،پىرىتسىناتنىرەدمىنوەشكەرەڭىدياتاعابرات
راتقىيقنانىلىميقىعادناقسانىتاقەنىسەمروكاپورۆەـايزاــوگڭۇجىتكەزەكـ7ڭىدزىمىعامياـــ
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