
ىتەزاگناگروڭىنىتەتيموكقىتقامياياتاعابراتپكج

-CN65ىرىمونءىگەدنىشىلە 0011 / - H

ناس-9204ىپلاجناس-10

塔城日报 哈萨克文

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

يا-1لىج-2021

13
)ىبنەسراس(

2021年1月13日

www.kztcxw.cc:ىسىرىداءتياس)اشقازاق(تاراپقاياتاعابرات57-105:ىرىمونءۋلىزاجاعاتچوپ

ادۋايات ىلايمونوتۆاــ قىدنويارــــ موكتراپـ ــ
ىنامروفەر ياپپاجــــ ۋتەدڭەرەتــ ىتەتيموكـ ـــ
سىلىجامء ساب،پىشاـ ڭىنڭيپنيجيشيجۋشــ
قىلاترو ىنامروفەرـــ ياپپاجــــ ۋتەدڭەرەتـــ ـ
نەگەليوسەدنىسىلىجامىكتەر-17ڭىنىتەتيموك
ىدزىڭام ڭىنىزوسءـــ نىحۋرـــ ،پىزىكتەجـ ــ
لىكۇب،پىنەريۇ ڭىننويارــ ياپپاجىنامروفەرـ
ـسالانروىدرەتتەمزىقـىتسىتاقـەنىۋتەدڭەرەت
ىدرىتساعياج،ىدرىت قىدنويارـىلايمونوتۆا.ــ ـ
ڭىنموكتراپ ىلايمونوتۆا،ىيجۋشـــ قىدنويارــ ـ
ـەتيموكۋتەدڭەرەتياپپاجىنامروفەرموكتراپ
ڭىنىت ىتسىلىجامءوگناۋچنىچـىسىشۋرەگڭەمـ
.ىدەليوسزوسءىراءىدراقساب

ىلايمونوتۆا نويارــ نانىرالىشسابـ تەكۋاشـ ـ
نالرۇن،نىمي ڭاۋ،نىجاملىباءــ يل،ڭىجنۇجـ ـ
يۇش،نيشڭىپ نىكرە،ڭۇرياحــ نايت،زاينۇتــ ـ
تىقراس،يفييل،نىۋ ڭاي،ناقاـ ڭاج،نيشــ ـ
.ىتسانىتاقەكسىلىجامرالىلراتاقنيلنۇچ

سىلىجامء قىدنويارـىلايمونوتۆا«ـ موكتراپـ
ىنامروفەر ياپپاجـــ ۋتەدڭەرەتــ ڭىنىتەتيموكـ ـ

ىعلىج-2020 تەمزىقـــ نىسىدنىتىروقـــ ،»ـــ
ايستامروفنيقاپرۇاڭاجڭىننويارـىلايمونوتۆا«
ىساكينحەت نەمــ ۋاساجـ نىسالاسـ ارىتسىعوتـ ـ
ـمونوتۆا«،»نىسابوجۋراقتاىگەدنىنوجۋتىماد

ڭىننويارـىلاي نىسامروفەرۋتىقو،ۋتراعا-ۋقوـ
ىتتەدنىم،پىتەدڭەرەت ڭىدۋتراعا-ۋقوـــــــ ــ
نىساپاس ياپپاجـ ۋراقتاىگەدنىنوجۋتالىراعوجـ
نىرىكىپ كىتتەمۋەلا«،»ـ تەينەدامـ ىعادنىسالاسـ
ناننويارـىلايمونوتۆا ىرەتسىانىزاقـىگنەموتـ
ىعىقۇ نەمــ سىعىشـ نىگىلىشرەكپاۋاجـ ۋرىياـ ـ
پاراق»نىسابوجىگەدنىنوجۋراقتانىسامروفەر
.ىدادلۇقام

نىچ يالىبـوگناۋچـ پاتاپەدـ :ىتتەسروكـ
ـمىنەستروتء«،پىتيەشۇك»ىدمىناتتروتء«
،پادنىرو»ىدۋاعروقىنىكە«،پەدمەكەب»ىد
ىنامروفەرقىلاتروڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب
ياپپاج ۋتەدڭەرەتـ ڭىنىتەتيموكـ ـىكتەر-17ـ
ەدنىسىلىجام نەگەليوســ ىدزىڭامــ ڭىنىزوسءـ ـ
نىحۋر ـناتقانايت،پىرىدنەلىتكەياديەلىرەكشىـ
ىدڭايجنيشڭىنايتراپىگەدرىۋادـاڭاج،پىرىد
ۋلاسـەگنوج ـىتكەيادياپپاجنىسابوجىپلاجـ
امروفەر،پىرىدنەل نەمـــــ ڭەرەتڭىدۋمادــ ـ
ىراعوج،نىۋسىعوت ىدمىنوءــــ نىعىتسادلاپقىـ ـ
ۋتەلىرەگلى ەناجىعادرالالاسىدنىيۇتء.كەرەكـ
ىشۋشەش زىسكىدزۇـىنامروفەرـىعادرادنىۋبــ ـ
ـاكينحەتايستامروفنيقاپرۇاڭاج،پىتەدڭەرەت
نەمـىس ۋاساجـ نىسالاسـ ارىتسىعوتـ زىسۋاقاـ
ـىسالاسپىساك،پىتەلىرەگلىلەدەجىدۋتىماد

ڭىن نىسەجەراد،پالاڭاجپيتـ ـانىۋتالىراعوجــ
لىكۇب،پىرەبمەد نويارـــ ڭىنىساكيمونوكەـ ـ
ىراعوج ىلاپاســ ؛ۋتەلىرەگلىنىۋمادــ -ۋقوـ
ـەدڭەرەتىرانانونىسامروفەرۋتىقو،ۋتراعا
ڭىدزىمىنويار،پىت ڭىنىۋتراعا-ۋقوـىتتەدنىمــ
نىگىتسىتەجۋماد ىتتەدنىم،پەدمەكەبـــــ ــــــ
ۋتراعا-ۋقو نىساپاسـ راء؛ۋتالىراعوجياپپاجـ
ىلەجەراد تەمىكۇـــ سىعىش،ىعىقۇسىءـــ ــــ
ىگىلىشرەكپاۋاج ەناجـــ انىزاقــ ارازوءـىتاۋقــ
ىدڭايجنيش،پىتانرومىزۇتءىتقىنرونەكسەليۇ
ـىرەكشىنىسايرەنەجنيۋرىدنەلراننەپتەينەدام
يەل اۋحڭۇج،پىتەتسىروـ اعلۇتقاتروـىتلۇــ
نىمىنات تلۇراءىعادڭايجنيشلىكۇب،پادموسـ
قاترونىتەزىگرۇجسەرۇكاساتقامىتنىڭىنىقلاح
قىلايەدي نىزىگەنـ قىدزىساماتماقـەگۋەدمەكەبـ
.كەرەكۋەلرىزا

نىچ يالىبـوگناۋچـ :ىتتەسروكپاتاپەدـ
ساب ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ ياپپاجىنامروفەرـ
ۋتەدڭەرەت نىراتپالاتـاڭاجـىگەدنىنوجـ ـيۇـ
ىتكەزەك-19ايتراپىدۋرىدنەلىتكەياد،ىدۋنەر
ڭىنىسىلىجامءىپلاجىشنىسەبىتەتيموكقىلاترو
نىحۋر نەمۋرىدناتقانايت،نەمۋرىدنەلىتكەيادـ ـــ
،ەگۋرىتسەلرىب ڭىتقىلاتروـىكتەر-3ـ ڭايجنيشـ
ىتەمزىق ىگەدنىنوجــ ەمىگڭاــ ڭىنىسىلىجامءــ ـ

نىحۋر نەمۋرىدناتقانايت،نەمۋرىدنەلىتكەيادـ ـــ
اڭاج،ەگۋرىتسەلرىب ڭىنايتراپـىگەدرىۋادــــــ ــ
ياپپاجنىسابوجىپلاجۋلاسەگنوجىدڭايجنيش
نەمۋرىدنەلىتكەياد ەگۋرىتسەلرىبــــ ىدناباتـــ ــ
ىلەلەكڭىنىتەمزىقڭايجنيشڭىنامروفەر،پىلوب
انىيادعاج مىلرۇعاناــ ىسقاجــ تەمزىقــ نىۋتەـ
،پىتەلىرەگلى نىساماتساب»ڭىتقىدلىجسەب-14«ـ
ىيانىشاعۋسابىسقاجنىماداق،اعۋاتسابىسقاج
كىدلىپەك كەرەكۋتەــ مىزۇتء.ـ نىسىلىرۇقـ ـــ
ىدماراج،ىتقان،پىرىدنەلىتكەنروك مىزۇتءـــــ ـ
ڭىنىمىزۇتءڭىتقاجراء،پىرىتساتپىلاقنىسەيۇج
مىلرۇعانا مىلرۇعانا،نىۋسىلوتــ نىۋناتقارۇتــــ ــ
امروفەر،پىتەلىرەگلى نىرەتكىتسىتەجـــ ـەگنوجـ
ۋلاس ەنىگىلىدمىنوـ نىشــ ەدنىنامـ ۋرىدلانياـ ـ
كەرەك ىدنىيۇتء.ـ ىشۋشەشەناجـىعادرالالاسـ
ىنامروفەرـىعادرادنىۋب ،پىرىدنەلىتكەنروكــ ــ
قىدماعوق،قىلاكيمونوكە ىپلاجڭىدۋمادــــــ ــ
ىلەلەك،ىتسىتاقـانىيادعاج قىلاڭاجكىدمىزۇتــ
ڭىناراقۇب،نىتاياسـاعۋشا سىباتـــ نىمىزەسـ ـ
ىتكەنروكىدرالامروفەرىدمىيتءـاعۋتالىراعوج
ڭەرەت،پىيوقـاعنىرو ،كىتسىلىزۇتىعادراپتاقـ
كىدمزيناحەم ىدرەلىگرەدەكـ ۋيوجالاسشۇكـ
كەرەك ڭىنامروفەر.ـ كىلىشكەتەج،كىلىگلۇــ ــ
ىنامروفەرڭىتقاجراء،پىرىدنەلىتكەنروكنىلور

ۋتەلىرەگلى ـماساج،نىعىلىتقىرى،نىگىلىدنەسلەبـ
نىعىدزاپ ەدنىيۇت،پىرىدلىمۇجـاشنىرابـ ەجيتانـ
ۋراعىش ـكەتەجاعۋرىتسالىپلاجەگمەلوكىلىقراـ
كىلىش نىتالاتاپيسكىدنەگەروك.كەرەكۋتەـ
،پەتسىىسقاجەدرۇتىتكەنروكىدرەلۋەتترەز
ڭىنڭايجنيش ،قىلايگەتارتس،قىليادعاجـىپلاجـ ـ
نىتاياسەنىرەلەلەسامنىتالاتاپيسكىدنەگەروك
ىدرەلۋەتترەز تاساياس،پىتيەشۇكــ نىساياــــ ـ
،پىرىتترانىگىلىدمىپرەسڭىنمىزۇتء،پىتيەڭەك
ڭىتتاساياس نىگىلىتسەكياســ ڭىنمىزۇتءـەناجــ ـ
ـقانايتىنامروفەر.كەرەكۋتيەشۇكنىۋساتشۇ
ىدۋرىدنات ،پىرەگيىسقاجەدرۇتـىتكەنروكـ
كىلىشرەكپاۋاج نىمزيناحەمـ ،پىرىدنەدلەمەكـ ـ
،ىدمىزۇتء،پىتياتاقىتكىلىشرەكپاۋاجقىلاعلۇت
ىدمزيناحەم امروفەر،پىرىدنەدلەمەكـــــ ــــــــ
ڭىنىرالاراش پىناتقانايتـ نىۋتەسروككىلىدمىنوـ
.كەرەكۋتەلىرەگلى
قىدنويارـىلايمونوتۆا موكتراپـ ـىنامروفەرـ
ياپپاج ۋتەدڭەرەتــ ڭىنىتەتيموكـ ىرەلەشۇمــ ـ
ەكسىلىجام قىدنويارـىلايمونوتۆا.ـىتسانىتاقــ ـ
ـەتيموكۋتەدڭەرەتياپپاجىنامروفەرموكتراپ
ەنىت ەشۇمــ ىتسىتاقـىعادرادنىروــ ـىتپاۋاجــ
.ىتسانىتاقەكسىلىجامراتسادلوج

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

زىمىشلىتء ەگنۇكشۇء.ىديالراباحيۋۋيلـ
ناقساعلاج يساياســ سەڭەكــ قىتسىلبوـەلىــ ـ
ىتكەزەك-13 ڭىنىتەتيموكــ ىسىلىجامء-5ــ ــ
نۇكـىلرۇتء نىرەتپىتراتـ ،پادنىرونەپسىباتـ
قىتسىلبونىيەكنەتسۇتىنۇك-10ڭىديا-1
تەينەدام رەنومەكروك-ــ لىميقــ ادنىعىلاتروـ ــ
.ىدلىباج

ۋلىباج ۋالياسادنىدلاڭىدۋلاتسابىسىلىجامءـ
ىسىلانيج ىدلىزىكتوــــ يساياس.ــ سەڭەكـــ ــ
قىتسىلبوـەلى ىتكەزەك-13ــ ڭىنىتەتيموكــ ــ
283ەشۇمىتسىيتءـاعۋسانىتاقـەنىسىلىجام-5
ىگەدەمەلىگلەبلۇب،مادا237ـىناقسانىتاق،مادا
.ىدەسەليۇانىناسمادا

ەتسىلىجام ڭىتسىلىجامء«ــ ۋالياسـ »ـىسىداءـ
ەناج سابـــ تەلەبـ تەلەب،ڭىنىشۋالىقابــ ــــــ
ڭىدرالىشۋالىقاب ىگىدمىسەــــ ،ىدنادلۇقامــ ــ
نىچ،ڭايچوگـام ۋاشــ رۇنرە،يۋ-ـ ،ناۋانـ ـ
سەڭەكيساياسقىلاحوگڭۇجنەكىباقكىرەس
ىتكەزەك-13قىتسىلبوىلايمونوتۆاقازاقـەلى
ىتقارۇت ڭىنىتەتيموكــ ىتقارۇتـــ ەنىسەشۇمــ ــ

ەلى،ىدنالياس الاش-ــــ ناداڭاجــ ناعنالياســ ــ
رەلەشۇمـىتقارۇت پىعىشـاعىدلاـ نەمرەلەشۇمـ ـ
.ىتسەدزەك

يساياسنىيەكنانناعلاتقاياىسىلىجامءۋالياس
سەڭەك قىتسىلبوــەلىــــ ىتكەزەك-13ـــ ـــ
ڭىنىسىلىجامء-5ـىتەتيموك ۋلىباجـ ىسىلىجامءـ
.ىدلىشا

قىلاحـوگڭۇجـەتسىلىجام يساياسـ ىسەڭەكـ
ىتكەزەك-13قىتسىلبوىلايمونوتۆاقازاقـەلى
ڭىتتەتيموكىتقارۇتڭىنىسىلىجامء-5ىتەتيموك
تەمزىق ىسامادنايابــ ؛ىسىلۋاقـىگەدنىنوجــ ـ
وگڭۇج قىلاحــ يساياسـ قازاقـەلىـىسەڭەكـ ـ
قىتسىلبوـىلايمونوتۆا ىتەتيموكىتكەزەك-13ـ
ڭىنىسىلىجامء-5 يساياســـــــــ سەڭەكــــ ــــ
ىتكەزەك-13 ىتەتيموكــ نەنىسىلىجام-4ـــ ــ
سىنىسۇـىگرەب رالابوجـ نانىيادعاجـىتەمزىقـ
ناعلاساج ىگەدنىنوجـىتالكودـــ ؛ىسىلۋاقــ ــ
وگڭۇج قىلاحــ يساياسـ قازاقـەلىـىسەڭەكـ ـ
قىتسىلبوـىلايمونوتۆا ىتەتيموكىتكەزەك-13ـ
ڭىنىسىلىجامء-5 يساياسـ ـەك-13سەڭەكـ

سىنىسۇـىگەدنىسىلىجام-5ـىتەتيموكـىتكەز
ـكودىگەدنىنوجىيادعاجۋرەسكەتنىرالابوج
؛ىتال قىلاحـوگڭۇجـ يساياسـ ـەلىـىسەڭەكـ
قازاق قىتسىلبوـىلايمونوتۆاـ ـىتكەزەك-13ـ
ڭىنىسىلىجامء-5ـىتەتيموك يساياسـ ـىسىلۋاقـ
.ىدنادلۇقام

ىساعاروتءڭىتسەڭەكيساياسقىتسىلبوـەلى
ناجرەس يابىعۇـ ۋلىباجـ ىدراقسابنىسىلىجامءـ
زوسءىراء ىدەليوسـ يالىبلو.ـ ـەلى:ىدەدـ
قىتسىلبو يساياســ سەڭەكــ ىتكەزەك-13ــ ــ
اشنىيوبسىلبو—ىسىلىجامء-5ڭىنىتەتيموك
ڭىنڭيپنيجيش اڭاجــ اشوگڭۇجرىۋادءــــ ــــــ
مزيلايستوس نىسايەديـ ايتراپ،پىتەـىشكەتەجـ ـ
ىتكەزەك-19 قىلاتروــ ـىشنىسەبـىتەتيموكــ
ىپلاج ڭىنىسىلىجامءـــ ،نىحۋرـــــ ـىكتەر-3ـ
ەمىگڭاىگەدنىنوجىتەمزىقڭايجنيشڭىتقىلاترو
ڭىنىسىلىجامء ىلايمونوتۆا،نىحۋرــ قىدنويارــ ـ
ىشنىرىبءنو،ىشنىنوڭىنموكتراپىتكەزەك-9
ىپلاج ڭىنىرەتسىلىجامــ ەناجـــ ىلايمونوتۆاــ ــ
قىتسىلبو موكتراپـ ـەك(ڭىنىتەتيموكىتقارۇتـ

ـىدنەلىتكەيادنىحۋرڭىنىسىلىجامء)نەگلىتيەڭ
پىرىدناتقانايت،پىر ناقتاجـ اديادعاجـ ناعلىشاـ
رىبء ىدزىڭامـاساـىكتەرـ لۇب،سىلىجامءـ ــ
لىكۇب ـىشترۇجالاسراء،تلۇراءىعاتسىلبوـ
ڭىنىعىل ناعۇب،سىءروزىگەدنىرىمويساياسـ
.رىتوپىرادۋارازاناشنىرابالاسراءىعادماعوق
سىلىجامء ەدنىزەكـــ يساياسـىپلاجـ سەڭەكـ ـ
ـپاۋاج،پىراقتاىتقىلىعڭىتىتتەدنىمىرەلەشۇم
ىپلاج،پىتەاداـىتكىلرەك ىديادعاجــ نەتسەـ
نىتيامراعىش كىيبـ اعۋماد،نەمىعرۇتـ لىڭوكــ ـ
نىتەلوب ڭەكــ اناتتارياق،نەپكىدلىيەپـ سەلۇــ ـ
نىتاسوق ىلەلەك،لىقاىدمىلانەمەنيەبـاشاماتـ
سەڭەك يساياس،پىرەبـ ڭىنىرەلەشۇمسەڭەكـ
،پەلىگيانىمىنەسۋالاقراكىلرەكپاۋاجىتشۇك
يساياس سەڭەكـــ ڭىنىتەمزىقـــ ىدنىلاجـــــ ــ
كىدڭەشرىمو نىتاۋقـ ىدەلەنيەبـ ڭىتسىلىجامء.ـ
ىتلاس،كاپــىليتس ىسىبات،سىرۇدـــ لومـــ ـ
رەلەشۇم،پىلوب ـنىش،پىتەتسىروىقلاتۋزىقــ
ىتقان،پىنىگۇجـاققىد قىلاح،پىرىدنىتسىءــ
ـكومەدەناجمىيۇيساياسڭىنىسەڭەكيساياس

ـىدنەلەلۋاسقىلوتنىتاۋقيقىدنىسامروفـايتار
كىتسيلايستوس،پىر ۋسەڭەكــ ىگەدنىسىگلۇــ ــ
ڭىنايتاركومەد نىعىدمىسابنەمـىگىدڭەشرىموـ
قىلوت ىۋلىشاىتسىباتڭىتسىلىجامء.ىدەلىگياـ
ىدمىنەس ،پىرىتسىيۇمىناتقاترو،پىتيەشۇكـ
.ىتتادنىقساتىتتارياق

لۇب ـىجامءناركەەنيەبسىلىجامءىكتەرـ
ادنىسامروفـىسىل ىگزىگەن،پىلىشاـ سىلىجامءـ
قىتسىلبوـەلىـىڭالا تەينەدامـ رەنومەكروك-ـ ـ
لىميق ،ياتاعابرات،ىدلىرىتسالانروـانىعىلاتروـ ـ
ياتلا ادنىراتقامياـ ىرادڭالاسىلىجامءەشمىلوبـ
ىدلىرىتسالانرو ياتاعابرات.ـ قىتقامياـ يساياسـ ـ
سەڭەك تەمزىقـ قىلىشسابـايتراپـىتەتيموكـ ـ
ڭىنىساپپۋرگ راسابنىرو،ىيجۋشـ ىسىشۋرەگڭەمـ
ناقلاۋءاريملا نىتارۇتادنىعامياياتاعابراتەناجـ
قىتسىلبوـەلى يساياسـ ىتكەزەك-13سەڭەكـ
ڭىنىتەتيموك ىرەلەشۇمــ ەشمىلوبــ سىلىجامءــ ـ
.ىتسانىتاقەنىسىلىجامۋلىباجادنىڭالا

سىلىجامء نەمىنەۋاىناءتەكەلمەمىدنىبياـ
.ىدلىباجنەپسىبات

زىمىشلىتء ىديالراباحيۋۋيلــ قازاقـەلى.ــ ـ
ىلايمونوتۆا قىتسىلبوــ قىلاحـىتكەزەك-14ـ ـ
ڭىنىياتلىرۇق كىتسەڭەكىلرۇتءـىسىلىجامء-5ـ
نىرەتپىترات نەپسىباتــــ ڭىديا-1،پادنىروـــ

نەتسۇتـىنۇك-11 نىيەكـ نىسىلىجامءۋلىباجـ
لىكاۋىتسىيتءاعۋسانىتاقەكسىلىجام.ىدزىكتو

لۇب،مادا377ـىناقسانىتاقـىتقان،مادا442 ـ
.ىدەسەليۇانىناسمادانەگنەلىگلەبادڭاز

سىلىجامء رالاعاروتءــ ڭىنىساقلاــ ـىتقارۇتــ
ىشۋراقتا،ىساعاروتء اۋحۋشۋيچـىساعاروتءـــ
.ىدراقسابىتسىلىجامء

ەتسىلىجام ىلايمونوتۆاــ قىتسىلبوــ قىلاحــ ـ
ڭىنىتەمىكۇ تەمزىقــ ـىگەدنىنوجـىسامادنايابـ
پىنىلاسـاقسىۋادـىلۋاق تەمىكۇ،پىنادلۇقامـ ــ
نەنىتەمزىق ىنامادنايابــ ۋتىكەبــ ؛ىدلىراعيۇـ ـ
نەمىعىلىشاۋراشقىلاحڭىتسىلبوـىلايمونوتۆا
قىدماعوق قىدلىجسەب-14ڭىدۋمادـ ىسابوجـ

اناسىنقىتقاشالوبىگنىيەداعلىج-2035ـەناج
پىنىلاساقسىۋادىلۋاقىگەدنىنوجىسامالرادعاب
ىسو،پىنادلۇقام نىسامالرادعابـابوجــ ۋتىكەبـ
؛ىدلىراعيۇ ىلايمونوتۆاـ ڭىتسىلبوــ -2020ــ
ۋمادقىدماعوقنەمىعىلىشاۋراشقىلاحىعلىج
ڭىنىراپسوج ىلايمونوتۆاەناجىيادعاجۋلىراقتاـ
ڭىتسىلبو قىلاحـىعلىج-2021ـ ىعىلىشاۋراشـ
نەم ـنىنوجىسابوجراپسوجۋمادقىدماعوقـ
لۇب،پىنادلۇقامپىنىلاساقسىۋادىلۋاقـىگەد
ىنامادناياب ۋتىكەبــ ؛ىدلىراعيۇـ ـىلايمونوتۆاـ
ڭىتسىلبو ىعلىج-2020ــ ەجەمــ ڭىنىبەسەــ ــ
ۋلىراقتا ڭىتسىلبوـىلايمونوتۆاـەناجـىيادعاجـ

پەسەـەجەمـىعلىج-2021 اقسىۋادىسىلۋاقـ
پىنىلاس ىسو،پىنادلۇقامــــ ىنامادنايابـــــ ــــ
ۋتىكەب ىلايمونوتۆا،ىدلىراعيۇــ ڭىتسىلبوـــ ــ

ىعلىج-2021 سەلەجەرادـــ ەجەمــ ىبەسەــ ــ
.ىدلىتىكەب

ەتسىلىجام ىلايمونوتۆاــ قىتسىلبوــ قىلاحــ ـ
ىياتلىرۇق ىلايمونوتۆا،ڭىنىتەتيموكـىتقارۇتــ ــ
قىدنويار ىراعوجـ قىلاحـ ـىسەمەكەمـىتوسـ
ىتوسەشمىلوبقىتسىلبوىلايمونوتۆاقازاقەلى
ىلايمونوتۆا،ڭىنىسەمەكەم قىتسىلبوــــ قىلاحـ ـ
ڭىنىسارۋتارۋكورپ ىرالامادنايابــ ىگەدنىنوجــ ــ
رالىلۋاق ،پىنادلۇقامپىنىلاساقسىۋادنەمىتەرـ
.ىدلىراعيۇۋتىكەبىنامادناياب3ىسو

سىلىجامء كىتسەڭەكـىلرۇتءــ نىرەتپىتراتـ ـ
ناقتاتقايا ۋيچ،ڭوسـ زوسءاۋحۋشـ .ىدەليوسـ
يالىبلو سىلىجامء:ىدەدـ ەدنىزەكـ قىلرابـ ـ
رەدلىكاۋ ڭىتقىلاحـ ىدزىڭامــ نىسامرىسپاتــ ــ
ڭاز،پالاقرا نەگلەتكۇجـاشنىيوبـ ،تەدنىمـ ـ
نىراتشىروب نەپقىدلاداـــ ەنەسلەب،پىتەاداــ ــــ
ىدمىلا ىلەلەك،لىقاـ نىرەتسەڭەكــ ،پىرەبـ ـ
ـۇسيوبڭاتاقەنىليتسنەمىبىتراتءسىلىجامء
اڭاج،پىن ـلىكاۋىياتلىرۇققىلاحىگەدرىۋادـ

ناعلىسى،نىعىلىلاناسيساياسڭەلەكسوڭىنىرەد
تەلىباق نەمـىساپاسـ نىتالىتمۇاعلااناتتارياقـ
يناحۋر ـلۇقامەتسىلىجام.ىدەلىگيانىسەنيەبـ
ناعناد ىلرۇتءـ رالامادنايابــ نەمـ ـاعرالىلۋاقـ
ڭىدرەدلىكاۋ لىقاـ ،پىنالرىعوشـىتاساراپ-ـ ـ
ىعاتسىلبو ڭىنىقلاحتلۇراءــ قاتروـ ـىگەلىتـ
نەم كىدلىكاۋىلرىعوشـەنىسەددۇمـىلرىبۇتءـ
ەككىلرىبايەديسىلىجامءىكتەرىسو.ىدلىتە
مىنەس،نەگلىرىتلەك مىناتقاترو،نەگلەدمەكەبــ
شۇك،ناقسىيۇ اعىعڭىدلا،ناقسىعوتتاۋق-ـــ ــ
كىلرەگارۇم اققاشالوب،پىتەـ رىبءناقشالوجــ
.ىدلوبسىلىجامءىكتەر

يالىباۋحۋشۋيچ ىعاتسىلبوساتۇت:ىدەدـ
قىلاحنەمىرالياتلىرۇققىلاحـىلەجەرادراء
ىياتلىرۇق ىرەدلىكاۋــــ يساياسـ ىديەگڭەدــ ـ
نادۋتالىراعوج ڭىنايتراپ،يابزاجـ نىعىلىشسابــ ـ
،انىراتقاجىلرۇتءڭىنىتەمزىقىياتلىرۇققىلاح

ىپلاج انىسىرابــ ىدناباتـەگۋرىڭىســ ،پىلوبـ ـ
ـمىنەستروتء«،پىتيەشۇك»ىدمىناتتروتء«
،پادنىرو»ىدۋاعروقىنىكە«،پەدمەكەب»ىد
ىلرۇتء ڭىتتەمزىقـــ ناتسابـــ قايا-ــ سىرۇدـ
نەپسىلاتەب كىدلىپەكىيانىشەنىۋەلىرەگلىـاعلاـ
نەتتەدنى؛ىۋتە ۋناتقاســ ىدۋەدنىگزىت-ـــ ـــ
ىدۋرىدنالىيادۇ نەپقىلىدناباتـ ،پىتەلىرەگلىــ ـ
ياڭو قاپسو-ـ اعلوقـ نەگەملەكــ ۋناتقاسـ -ـ
ۋەدنىگزىت نىيادعاجـــ لىتابــ ؛ىۋەدمەكەبــ ــ
ـىرەگلىنىۋمادىلاپاسىراعوجڭىناكيمونوكە
نەدۋتەل ـتراپقىدنويارىلايمونوتۆا،يابزاجـ
ڭىنموك ىسوەناجنىراتپالات،نىرالۋرىتسالانروـ
ـتەدنىم-اناسىنناعناتقارۇتـەتسىلىجامـىكتەر
،پىرىدناتقانايتيادىعاديونەپشۇكرابىدرەت
ڭىتقىدلىجسەب-14« ،ىۋشااماتسابـىسقاج»ـ
ماداقـىسقاج ىۋاتساتـ نىشۇءـ كىرەبـ زىگەنـ
)ەتتەب-2ىساعلاج(؛ۋالاق

راپاساڭاج،اماتسابڭىت
】

▲

ىدەتپىراداسابپەديالىبەدنىسىلىجامڭىنىتەتيموكۋتەدڭەرەتياپپاجىنامروفەرموكتراپقىدنويارىلايمونوتۆاوگناۋچنىچ

كەرەكۋتەكىدلىپەكىيانىشاعۋسابىسقاجنىماداق،اعۋاتسابىسقاجنىساماتساب»ڭىتقىدلىجسەب-14«،پىتەلىرەگلىنىۋتەتەمزىقىسقاجمىلرۇعاناانىيادعاجىلەلەكتەمزىقڭىنامروفەر
ىتسانىتاقنيشڭىپيل،ڭىجنۇجڭاۋ،نىجاملىباءنالرۇن،نىميتەكۋاش

ىدلىباجىسىلىجامء-5ڭىنىتەتيموكىتكەزەك-13قىتسىلبوەلىسەڭەكيساياس

ىدلىباجىسىلىجامء-5ڭىنىياتلىرۇققىلاحىتكەزەك-14قىتسىلبوەلى
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ىتكىلىكە ،پالامياجـــــ ـــ
تاحنۇء ەگزىمەشكەتـــ ــــــــــــ
!زىڭىلىسوق

راباحىدزىڭام

زىمىشلىتء .ىديالراباحنيلنۇچڭاۋـ
ڭىنموكتراپقىتقامياىنۇك-10ڭىديا-1
راسابنىرو ڭىنىسەمەكەمكىلىشمىكا،ىيجۋشـ
تايقۇمـىيلاۋ تەبماحۇمراجـ كەشەۋاشـ
ڭىنىسالاق مۋكينحەترالىشلام-ـىشنىگەـ
ڭۇگرا،ەنىبەتكەم ڭىچنامڭىنىعىشالاقــ
لىمە،انىعاتسىق ڭىنىلىۋاــــ ڭۇگناســ ـ
قاباقاراق،انىعاتسىق ڭىنىلىۋاـــ ڭۇگۋـ ـ
انىعاتسىق ىشنىگە،پىرابـــ رالىشلام-ـــ ىدـ
ۋەلەيبرات ەنىتەمزىقـــ قانــــ ادناديامـ ـ
.ىدزىگرۇجۋەتترەز-ۋرەسكەت

كەشەۋاش ڭىنىسالاقــ ىشنىگەــ -ــ
رالىشلام مۋكينحەتــــ ەدنىبەتكەمــ ــــ
كەت ۋرەسـ ۋەتترەز-ــ ەدنەگزىگرۇجــ ــــ
تايقۇم ،پادڭىتنىتەمىلامڭىتپەتكەمـ

قىلروتنام،ۋەلرەكەناد ۋەلەيبراتىتقايسـ
ڭىنىسرۋك سىمۇجـىتقانــ ۋزىگرۇجـ ـ
انىيادعاج سىمۇجــ ادنىسابـ ۋرەسكەتـ ـ
ىرالىشۋتىقوڭىتپەتكەمىراءىدزىگرۇج
ىرانياق نەمـــ قاباسـ ۋرىتسالانروــ ــ
نىراليادعاجـىتقايس ىليەجگەت-يەجگەـ
.ىتسىعۇ

رىتلىب ىرەبناديا-11ـ كەشەۋاشـ
ڭىنىسالاق مۋكينحەترالىشلام-ـىشنىگەـ
ىبەتكەم سىلىرۇقــ نەنىبىساكـ 1019ـ
ىنۇمزام،پەلەيبراتمادا ،قىلروتنامــــ ــ
ىشۋەلرەكەناد ىتقايســـــ ىدرۇتء8ــ ـ
ىعىلراب،ناعىتماق لىعۇشـاعزىمىعامياــ ـ
ىتتەجاق سىمۇجــ ىرەلرۇتـ ،پىلوبـ ـ
ىدمىلوتـاتسرۋك ۋەلەيبراتاعرادناعلوبـ

قىلىدمىلوت نەمـىگىلاۋكــ نەپپىساكـ ـ
ۋسىلانيا قىلىدمىلوتـ ىدالىتاراتىگىلاۋكـ
.نەكە

ڭىتپەتكەم تەمزىقـــ نىتەمىلامــ ــــ
نانناعادڭىت تايقۇم،نىيەكـ كەشەۋاشـ
ڭىنىسالاق مۋكينحەترالىشلام-ـىشنىگەـ
.ىدرىدناتقارۇتقىلوتنىتەمزىقڭىنىبەتكەم
الىبلو ڭىدرادنىروپىساكپەتكەم:ىدەديـ
ەرىتسەلرىبەنىتەجاقۋتەتسىـىشسىمۇج
ىتقاباس،پىرىتو ىۋرىتسالانروىتقىيالـ
،پىنالادياپناتتىقاۋكىدەراـىقسىقىراء
ىشنىگە ىدرالىشلام-ــ ەككىلرەبەشــ ــــ
ۋەلەيبرات اعزىمىعاميا،پىرىتترانىنىبەتـ
لىعۇش پەتپوكىدرەتكينحەتـىتتەجاقـ
ىۋەلەيبرات كەرەكـ ۋەلەيبرات.ـ ەدنىزەكـ ـ

نىلەكتواپاس،پىتالىراعوجنىساپاسۋتىقو
.كەرەكۋاتسۇىتقىم

قاباقاراق ڭىنىعاتسىقڭۇگۋـىلىۋاـ
ياسىجڭايل ۋەليەكەشا،ۋاتقاسـىتقىلۋلىجـ
ىسىلىرۇق ىتكەشــ ەدنىگىتسەتكىرەســ ـ
راتتناسرۋك ىدۋعاجاكسامازـاعاعرىباقـ
.نەكەرىتاجپىنەريۇ

تايقۇم نەمنۇجڭيمنىچتناسرۋكـ
نىرۇب«:نۇجڭيمنىچ،ەدنەكسەلەمىگڭا
نەم كىلىشكەموكـ سىمۇجـ ،پەتسىـ ـ
ىرابەنـەنىنۇك ،نىمنىتاباتناۋي200ـ
قىلىشرىس ۋسانىتاقـانىسرۋكــ ـىلىقراـ
رىبء رەنوــ ىعادلا،مىدرەگيـ ەدرەجــ ـ
سىمۇج مەسەتسىـ ەدنەگەدزاـەنىنۇكـ

.ىدەد»نىمالااباتناۋي400

نىچ ڭىننۇجڭيمـ نىيوـ نەننەگلىبـ ـ
نىيەك تايقۇمـ ،پىنەريۇىسقاجىنوـ
نانناحيتمە قىلىدمىلوت،پىتوءـــ ـــــ
نىگىلاۋك كەرەترەــ ـەگۋرىتلەكـاعلوقـ
.ىدرىدنەلرەگىج

تايقۇم نەگرۇجـەگرىبــ قىتقامياـ ـ
ەناج كەشەۋاشــ قىلالاقـ ـىشۇكماداـ
ۋرىدنادزىساماتماققىدماعوقەناجىعىلياب
ڭىنىسەمەكەم ىتپاۋاجــ ـانىراتسادلوجــ
نانۇم يالىبــ ىدرالىشلام-ـىشنىگەـ ـ
،ەدنەكتەتسىروىدۋەلەيبراتـەككىلرەبەش
،پىتيەشۇكىتكىتسەبلەسنەمنىروپىساك
ۋەلەيبرات نىتەمزىقــ ەتكىلرىبــ ـىسقاجــ
نىتيەلەيبرات،پىتـەتسىرو سىمۇجــــــ ــ
ڭىدرادنىروپىساكڭىنىعىلرابڭىنىرەلرۇت

ەنىتەجاق ىشنىگە،انىعىدنىتياراجـــ -ــــ
رالىشلام راتتناسرۋك،انىعىدنىتاتانۇــ ــــ
پىنەلەيبرات الوبــــ الاسـ اقسىمۇجـ ـــ
انىعىدنىتاسالانرو ىيانىشــ كىدلىپەكــ ــ
ڭىدرادنىروپىساك،پىتە ـىشسىمۇجـــ
ۋەتسى نىسەلەسامـ نەمۋەدمىشەشــ ـ
ىشنىگە،ەگرىب ڭىدرالىشلام-ـــــــــ ــــ
نىسىرىك اعۋرىتتراـــ قىلىليالوقادــ ـــ
.ىدرىسپاتيالاعاداقىدۋلەكا

كىلىشمىكا ڭىنىسەمەكەمـ راسابنىروـ
راتقۇمـىيلاۋ كەشەۋاش،كەبمىلاكــ ـــ
ڭىنىسالاق ىرالىشسابـ نەمـ ـاققامياـ
ەتوت ىتساراقــ ىتسىتاقــ ڭىدرادنىروـــ
ىتپاۋاج ىراتسادلوجــــ ۋرەسكەتـــ -ـــ
.ىدلوبەگرىبەدۋەتترەز

نىقلوتتاقاراق:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

.ىديالراباحيەمۋايجيادزىمىشلىتء
ايتراپـاتقىۋج قىلاتروــ ڭىنىتەتيموكـ ـ
كىتتەكەلمەم،نەمىۋتىكەب ڭىتسەڭەكـــ ـ
نەمىۋزاجـاماتشىرۇب نادلىج-2021ـ ـ
ىنۇك-10ڭىديا-1ىعلىجراءپاتساب
»ىسەكەرەمىرالىشقاسقىلاحوگڭۇج«
.ىدنەلىگلەبپىلوب

»!ىدلوبرابزىمەكەرەمەدڭىدزىبء«
ىدراباح نەننەگىتسەـ ىعادزىمىعاميا،نىيەكـ
ىگىدزىسپىۋاحماعوقىعادالاق،نادۋاىسياقراء
كىلىشپوك.ىدلاتىباشاشنىرابىرالىشقاس
ۋرىدناتتىباشلۇب:ىدرىدلىبءىدرالانىملاباج
نەم ىشۋاعزوقساملىقراسىدۋرىدنەلرەگىجـ
»قىدلىج100سوق«،پىرىدلانياـەكشۇك
ڭىنىتلۇاۋحڭۇجەناجنىساناسىنسەرۇك
نىنامراوگڭۇجىدنىسىۋنەدلۇگىلۇ
،يساياسىتقىنرو،زىسپىۋاحاعۋرىساەگەزۇج
.زىماسوقسەلۇاعۋتاراجاتروقىدماعوق

ڭىنىسەكەرەمىرالىشقاسقىلاحوگڭۇج«
نەگەدانىسىشقاسقىلاحرىبراءىۋنەلىگلەب
نەكلۇڭە نىمىيكىشقاس.ۋرىدناتقارۇتـ
قىلىشقاسىيوبرىموءنىيەكنەننەگيك
ىدمىشىروب ىعادلا،نىميەتوـ نانۇمەدرەجـ
ىگلەۋاىعادۋلوبىشقاس،پىلاتىباشروز
تاسقام نەپـ كىرەبـەتسەـىتشىروبـ ـ
نەپقىدلىتاب،پاتقاس كىلىشرەكپاۋاجــــ ـ
زىستراش،پىتەسروككىلرەكسى،پالاقرا
زىستراش،لادا زىستراش،زىسكىشرىكــ ـــ
ىدمىنەس نىتالوبــ يساياسـ ـىتتەيساقـ
قىدنادۋاناۋاسىدەد»نىمياتقاسـىگڭام
ماعوق ىگىدزىسپىۋاحــ ىسەمەكەمـــ ــــ
يساياس ڭىنىسەسڭەكۋالىقابىتتەمزىقـ
.يۋڭاگۋسىسىشۋرەگڭەمراسابنىرو

ىكتەرشىعڭۇتىنۇك-8ڭىديا-1
قىلاحـوگڭۇج ىرالىشقاسـ ىسەكەرەمـ
كەشەۋاش،ادنىڭاسراق قىلالاقــــ ماعوقـ ـ

مىيتەگىكترىسەىسەمەكەمىگىدزىسپىۋاح
ىرالىشقاسقىلاحڭىنىتەرتانەكلۇۋلاس
ىعادامروفىلرۇتء،پىرابـانىعىشالاقـاشاش
نىرادلىميقتىگۇىدمىنوء،ىدنۇمزامياب
.ىداتقىتتۇقنىرەلەكەرەم،پىتەتسىرو

كەشەۋاش ىگىدزىسپىۋاحماعوققىلالاقـ
نەكلۇۋلاسمىيتەگىكترىسەىسەمەكەم
ڭىنىتەرتا ىعىتسابـــ ڭايچڭۇجيلـــ :ــ
كەشەۋاش« ىگىدزىسپىۋاحماعوقىعادنىسالاقـ
الاس ڭىنىسـ رىبءـــ ىسەشۇمـ ،ەدنىتەرـــ ـ
شىناتقامـەشنەتوت وگڭۇج،نىمەنىزەسـ ـ
ىۋنەلىگلەبڭىنىسەكەرەمىرالىشقاسقىلاح
كىلىدلەۋاتنەبزىمىمىزەسشىناتقامكـىتپىساك
ىدزىمىرەگىجسەرۇك،پىتيەشۇكىدزىمىمىزەس
،پىتادنىقسات كىلرەگنىۋاجــ ىدزىمىتاۋقـ ـ
ىشۋاعزوقىنۇمەدرەجـىعادلا.ـىتتيەشۇك
شۇك ،پىتەـ ۋايچڭىف‹ـ نىسەبيرىجاتـ ›ـ
،پىرىدنەلەلۋاسەناجپىنەريۇيەلىرەكشى

قىلاراقۇب ،پىرىڭىسءامىناقىتتەمزىقـ
.ىدەد»نىماتالايۇەگيەكوك

قىلالاقكەشەۋاشىنۇك-9ڭىديا-1
ماعوق ىگىدزىسپىۋاحــ ڭىنىسەمەكەمــ ــ
رالىشقاس اققىتتاشىياراسـەيبراتـەنەدـ
لىزىق،پىموش ـاعۋتـەمرەكـىتسۇتءــ
قىلاحوگڭۇجىكتەرشىعڭۇت«ناعلىزاج
ىرالىشقاس نىسەكەرەمــ زىمياتقىتتۇقـ »ـ
نەتكىلۇب.ىتتراتزوكەشكەرەۋزاجنەگەد
ۋناعروق رەنوڭىدرەتتيىشۋالراب،ىۋعىتتاجـ
ۋتەسروك ىترەسنوكرەنومەكروك-تەيبەدا،ىـ
ىدمىتراتىرىبء-نەنىرىبرادلىميقـىتقايس
ىلارىباد،پىلوب ترۇج،پىلىتەتسىروــ ـ
نىگەرۇج ىكتەرىشنىرىبء.ىدرىدنىپلەجـ
ىدلەۋاتـەنىرەدزو ۋاتقىتتۇقىنەكەرەمـ
ىسەمەكەمىگىدزىسپىۋاحماعوق،نىشۇء
نەمىرالىشقاسقىلاحناققىشـەكتەنيەز
قىلاح ىدرالىعادنىسابتوڭىنىرالىشقاسـ

ۋاتقىتتۇق .ىتتەسىنىسۇاعۋسانىتاقانىلىميقـ
تازاىسىشقاسقىلاحناققىشـەكتەنيەز
ڭيپنيجيشيجۋشسابرىتلىب«:رىزىق
شىعڭۇت قىلاحتەرـ ۋتـانىرالىشقاسـ
-10ڭىديا-1لىيب،ىدەناعرىسپات
نىنۇك ىسەكەرەمىرالىشقاسقىلاحوگڭۇجـ
پىتە لۇب،ىدەلىگلەبــ ايتراپــــ نەمــ ـ
ڭىنىنىسوقىرالىشقاسقىلاحڭىتتەكەلمەم
نەپقىدلاداـىتتەدنىم نەپكىلرە،پەتوـ ـ
سەرۇك نابرۇق،پىزىگرۇجـ ،ۋرەبــ ـ
سەلۇ ـناتقارۇتقىلوتنىحۋرۋسوقـ
.ىدەد»ىدەلىگيانىعىدناعرىد

رىزىقتازا ڭىدرالىشقاس«:ـ ـىتسابـ
،ۋەتوتەمزىقنىشۇءقىلاح—ىتاسقام
ناشاقراء ەگيەكوكنىسەددۇمڭىتقىلاحـ
ڭىدرالىشقاسىگەدرىۋاداڭاج،كەرەكۋاتقاس
نىتيامىيوماقتاقاشام-اپاجڭىدرادنىۋباعا
نانىحۋر قىلاڭاج،ناتساملاقاناعپىنەريۇـ

ڭىدياتاعابرات،پىرىدنەلەلۋاسنىحۋرۋشا
ڭىنماعوق،ىعىتشىنىت ەناجىعىلىتقىنروــ
ڭىتقىلاح نامىداش-تاش،رىموءشىنىتـ
نىۋانرانىتاۋق-شۇكەنىۋشەككىلىشرىت
.ىدەد»نىمەتەتىمۇء

كەشەۋاش ىگىدزىسپىۋاحماعوققىلالاقـ
راسابنىرو،ىسەشۇمڭىنىموكتراپىسەمەكەم
قىلاح«:اۋحنىجنىچـىعىتسابـەمەكەم
ىرالىشقاس رالىشقاسقىلاحىسەكەرەمـ
ىنىسوق نەنىنوجـــ ىراءقڭادروزـــ
ۋرىدناتتىباش؛كىلىشرەكپاۋاج ڭاتاقىراءـ
پالات پىلوبـ ىدالىباتـ ەدرەجىعادلا.ـ
زىبء ىتپىتءـ انىشلۇقەدــ تەمزىقــ ـ
،پەتسى يساياســ ىلىقراـــ ىشقاســـ ــ
نىنىسوق ۋرۇقـــ ادنىتىعابـ ىدناباتـــ ــ
ىتقىلاح،پىلوب راب،پىتەكەزوـــــــ ــ
نەبزىمىلىيەپ-ـاتنى قىلاحــ نىشۇءــ ـ
.ىدەد»زىميەتوتەمزىق

زىمىشلىتء ىشلىتءىتكىرە،ڭيمۋايـ
ڭيپنايجۋيل ىديالراباحــ ادنىقاج.ـــ ـــ
كىتتەكەلمەم ڭىتسەڭەكــــ ڭايجنيشـــ ـ
ياتاعابرات ىدنىيۇتءــ كىسە،ۋتىمادــ ــ
ىۋادلۇقامىدۋرۇقنىنويارقانىسۋشا
ىگەدنىنوج ىتشىناۋقـــ راباحــ ۋحيشــ
ىعادنىسالاق ىرالرداكتلۇراءــ نەمـ ـ
ىناراقۇب ىدرىدنەلرەگىجــ كىلىشپوك.ـ ـ
لاباج ىنانىمــ ىدرىدلىبءـــ –14«:ـ
ڭىتقىدلىجسەب نىتالاتساب»ـــ ادنىلىجــ ــ
ياتاعابرات ىدنىيۇتءــ كىسە،ۋتىمادــ ــ
قانىسۋشا ىنويارـــ ىدنىســـ ـىسوـ
ىتقىمىديارو ىدۋماد،پىرەگيــــــ ـــ
ۋحيش،پىتەدلەدەج ڭىنىساكيمونوكەــ ــ
لەدەج شۇكـەنىۋسۇتـانىسانراۋمادـ ـ
.زىميەتسۇ

قىلالاقۋحيش ىتپىساكرەنوەناجادۋاسـ
ۋرىدنالايستامروفني ىسەمەكەمــ ـايتراپــ
قىلىشساب ڭىنىساپپۋرگــ ،ىسەشۇمــ ــ
راسابنىرو :ڭىشڭاۋىعىتسابـەمەكەمـ
كىتتەكەلمەم« ڭىتسەڭەكـــ ڭايجنيشــ ـ
ۋشاكىسە،ۋتىمادىدنىيۇتءياتاعابرات
قانىس نىنويارــ ىدۋرۇقـ ىۋادلۇقامـ ـ
ىدياتاعابرات مىلرۇعاناــــ يادىعاديوـــ ـ
انىسىلىرۇقۋشا مىعىمــــ ىشۋاعزوقــ ـــ
شۇك ىدەتسۇـ ـىسوـىسالاقۋحيش.ـ
يەتكەرىڭوتزىعىتىتقىدمىسابقىتتاساياس
،پىرىتو نىتالاتساب›ڭىتقىدلىجسەب-14‹ـ
نەمىلىج ۋماد،پىرىتساتشۇـ نىسابوجـ ـ

پىساكرەنو،پاساجـىسقاجـانىشلۇق ـ
وپىساك ڭىنىرادنىرــ نىبيتـ ،پالاڭاجـ ــ
نىيەگڭەد ىدۋتالىراعوجـــ لەدەجـــ ــ
مىلرۇعانا،پىتەلىرەگلى ،ىدمىنوءــــــ ـ
ىليالوق،ىلەدرەز ىنادۋاســــ ۋتىمادــ ـ
ڭىنىسالاقۋحيش،پىرىتساتپىلاقنىسانرا
كىلىدمىنواڭاجڭىنىرەتتەمزىقـىلرۇتء
.ىدەد»ىدەتەلىرەگلىنىۋتاراج

ڭايجنيش قاتسىق-لىۋاۋحيشـــ ــــ
ادۋاس ىسەكنابـ قىلانراجــ ىتكەشــ ــ
،ىسەشۇمڭىنىموكتراپـىگىتسەتكىرەس
راسابنىرو نىفۋامۋفـىعىتسابـەكنابـ :ـ
زىبء« نانىياروۋمادــىسوــ قىلوتــ ــ
لىۋا،پىنالادياپ لىۋا،ىعىلىشاۋراشـ -ـ
قاتسىق ڭىنىساكيمونوكەــ رابنىۋمادـ ـ
نەپشۇك زىميادلوقـ ڭىدرالاۋراشلىيب.ـ
درايلليم2ەنىسىرىدنوسىگەىگمەتكوك

نويلليم200 زىراقناۋيــــ ـــاشقاـــ
ڭىلاق،پىتارات ىشنىگەــــ ڭىنمىۋاقــ ـ
ىگمەتكوك سىگەـــــــ ــىسىرىدنوءـــ
پالراپسوجىدۋرىدناتتاعاناقنىسىنارۇس
؛زىمرىتو درايلليم7ـــــ زىراقناۋيــ ــ
پىتاسوب ىعادنىسالاقۋحيشــ قىلاحــ ــ
ىعادنىۋراقساب قاسۇ،نىعاشـــــــ ـــــــ
ڭىدرادنىروپىساك ۋادلوقــانىۋمادـــــ ــ
قاسۇ،نىعاش،پىتەسروك اعرادنىروپىساكـ
زىسكىدزۇ تەمزىقـ قىتقىلاح،پەتوـ ــ
ىتقان اعىپلاج،پادلوقـىناكيمونوكەــ ــ
ىدمىيتء نانيفـــ ،پىتياروزـــىتســـ ـــ

قاسۇ،نىعاش،پىتيەشۇك ڭىدرادنىروپىساكـ
ىجراق ۋارۇقــ نىسەلەسامـ ـەگۋشەشـ
تكەموك ۋحيش،پىسەـ ڭىنـىساكيمونوكەــ ـ
.ىدەد»زىماسوقسەلۇانىۋماد

قىلالاقۋحيشاديا-10ىلىج-2020
ياتاۋح يانۇمــ پىساكرەنوـايميحــ ـــ
ىتكەش ىگىتسەتكىرەســ ،ىتسىمۇجــ ـ
انىپلاقــىتسىرىدنوء ىدرىتلەكـــــ .ـــ
كىتسەتكىرەس ايتراپــ ڭىنىساكيەچايــ ــ
ڭىتكىتسەتكىرەس،ىيجۋش راسابنىروـــ ـ
رالىشسىمۇج،ىروتكەريد ڭىنىمىيۇـــ ــ
كىتتەكەلمەم«:ەۋشيجڭاجـىساعاروتء
سەڭەك ىدنىيۇتءياتاعابراتڭايجنيشـ
كىسە،ۋتىماد قانىسۋشاـــ نىنويارــ ــ
ىدۋرۇق اڭاج،ىدادلۇقامــ ادلىجــــــ ـ
اعزىمىعامياتاساياسىدمىيتءنەگەتپوك
نادۇب،پىناتقانايت ـىعادنىسالاقۋحيشــ
رادنىروپىساك .ىدالوبنىتەنەتكىلىگيادـ
ادماداقـىسەلەك ڭىنىمىيۇرالىشسىمۇجـ
ۋلۋابقىتتاساياس،پىرىدنەلەلۋاسنىلور
ىلىقرا ڭىدرەلرەكتەمزىق-ـىشسىمۇجــ ـ
كىلىگي نىسەلىمامـــ ،پىتراسقاجــــ ـــ
نىسىرىك تكىتسەتكىرەس،پىرىتتراــ ڭىـ ـ
زىسۋاقا سەلۇـانىۋمادـــ زىماسوقـ »ـــ
.ىدەد

كىتتەكەلمەم ڭىتسەڭەكــ ڭايجنيشـ ـ
ۋشاكىسە،ۋتىمادىدنىيۇتءياتاعابرات
قانىس نىنويارــ ىدۋرۇقـ ىۋادلۇقامـ ـ
ڭىنىسالاقۋحيش ىسياقراءــــ -لىۋاــ

رالرداكـىعادنىراتقىشالاق اعاراقۇبنەمـ
تىباشروز نانۇم،پىرەبــ ـىعيالىبــ
ىگەدنىنوجۋماد نىمىنەســــ ارىتتراـــ ـ
ىتسۇتء ىسالاقۋحيش.ـــ ىزىحناگـــ ــ
ڭىنىعىشالاق راسابنىروـــ ىعىتسابــ ــ
نىياروۋمادرىبءىسوزىبء«:ـانـوگ
ىتقىم لىۋا،پىرەگيــــ ىتقاتسىق-ــ ــــ
ۋرىدنەدلۇگ يادىعاديونىسىءـىلەلەكـ
قاتسىق-لىۋا،پادنىرو ىسىلىرۇقـــ ـــ
نىتەكەرا ،ىعىلىشاۋراشلىۋا،پىراقتاـ
قاتسىق-لىۋا نىسامروفەرـــــ ـــــــ
ەدڭەرەت ،پىتـ ،ىعىلىشاۋراشلىۋاـ ــــ
رالاۋراش،قاتسىق-لىۋا نىتەمزىقــــ ـــ
ڭىدۋتىماد رىبءـــ ۋرىدىقــ ىرالاراشــ ــ
قاتسىقـىلىقرا ڭىنىرادنىعرۇتـ نانۇمـ ـ
اتراسقاجەدىتپىتءنىسىمرۇتـىگنىيەك
.ىدەد»زىمەسۇت

قىلالاقۋحيش ۋادماقـــــ ۋتاس-ـــ ــ
ىۆيتارەپووك ڭيشڭۇنـــ لىۋاـىلڭۇنـ
نىعىلىشاۋراش ۋتىمادــــــ ىتكەشــ ـــ
راسابنىروڭىنىگىتسەتكىرەسكىلرەكپاۋاج
ساب ىروتكەريدـــ ناحــ يۋايجــ :ــ
مىلرۇعانا« پوكـ ڭىدراتتاساياسلازباـ ـ
ىسو،پىلىراقتا ىعنامازــــــــ لىۋاــــ
ڭىنىعىلىشاۋراش ،پادلوقنىۋمادــــــ ــ
ڭىنىعىلىشاۋراشلىۋا نىساپاســـــــ ــــ
زىسكىدزۇ ىتكىلىدمىنو،پىتالىراعوجـ ــ
نىۋرىتترا نىۋەبەجـ تىمۇءـ نىمەتەـ »ـ
.ىدەد

ىنۇك-6ڭىديا-1□ قىلالاقۋحيشــ نامروــ ىعىلىشاۋراشـ مىلياجـەناجــ ـ
ڭىنىسەمەكەم لەكتوساتـ ۋشڭايـىلىۋاـ ادنىعاتسىقـ ڭىنىتەرتاتەمزىقنىتارۇتـ
ىسەشۇم قاتسىق)ادڭو(ــ نەمىرادنىعرۇتــ سابـەگرىبـ ڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ ـ
.ەدۋنەريۇ»نىرەدزوسنىتلا«

ىدنەريۇ»نىرەدزوسنىتلا«ڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب
نەننۇكـەشەنرىب ڭىلاقرادنىرو،ەمەكەمىسياقراءىعادنىسالاقۋحيشىرەبـ
»لەىتتاۋقەدۋنەريۇ«،پىرىتسادمىيۇىناراقۇبنەمرالرداك،ىرەلەشۇمايتراپ
يادنوس،ىرىعۇتۋنەريۇ سابقا-ــ ڭىنىزوسءنەگەليوسڭىنڭيپنيجيشيجۋشـ
پۇتء يجۋشسابنەمرالامروفىتقايسۋقوىدنىتامءىگلەۋانەمـىساقسۇنـ
اڭاجڭىنڭيپنيجيش،پىتەتسىرونىلىميقۋنەريۇ»نىرەدزوسنىتلا«ڭىنڭيپنيجيش
.ىدرەتوكنىۋەلروۋزىقڭىدۋنەريۇنىسايەديمزيلايستوساشوگڭۇجرىۋادء
ڭيمۋايزىمىشلىتء،ايشنۇجۋايجىشلىتءىتكىرەناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

زىماسوقشۇكەنىۋسۇتاعانرالەدەجڭىنىساكيمونوكەۋحيش،پىرەگيىتقىمنىياروۋماد
ىداعزوقسىڭاۋزىقادنىسالاقۋحيشىۋادلۇقامىدۋرۇقنىنويارقانىسۋشاكىسە،ۋتىمادىدنىيۇتءياتاعابراتڭايجنيشڭىتسەڭەككىتتەكەلمەم■

نىعامىتنىڭىدراتتلۇ)ـەتتەب-1ـىساب(
ڭىننىدء،پەدمەكەب نىعىلىدمىساراجـــ ـ
نەدۋەبەج ڭىنايتراپ،يابزاجــ تلۇــــ
نىتاساياس تايقۇمـ قىلاح،پىرىدنەلىتكەيادـ
ڭىدرەدلىكاۋنەمىرادمىيۇـىياتلىرۇق
نىلور قىلوتـ راتتلۇ،پىرىدنەلەلۋاسـ ــ
ىعامىتنى نىسەيبراتــ نەپقىدلىشاماتسابـ ـ
،پىتەدڭەرەت راتتلۇ«ـــ ڭىنىعامىتنىـ ــــ
ىلەكەرەب ىعارىڭاشـــ ەناج»ــ راتتلۇــ ـ
نەكسەلرىبـىعامىتنى قىتسودـ ىلىميقـ
ڭىدرالاراشـىتقايس يەجگە،ىتقانـ -ــ
نىۋناتقانايتـىليەجگەت ،پىتەلىرەگلىـ ـ

اۋحڭۇج قاتروـىتلۇـ نىمىناتـاعلۇتـ ـ
كىرەب ڭىنايتراپ،پادموســ نىدءــــــ
نىتىعابـىگزىگەنـىگەدنىنوجـىتەمزىق
ياپپاج ڭىننىدء،پىرىدنەلىتكەيادـــ ــــ
كىتسيلايستوس اعماعوقــ ەنىۋسەكياســ ــ
يادىعاديو كىلىشكەتەجــ ؛ىۋتەــــــ
ىدڭايجنيش نەپتەينەدامـ ۋرىدنەلرانــ ـ
نىسايرەنەجني ،يابزاجنەدۋتەلىرەگلىـ
كىيبىدۋت قىلاح،اعۋاتسۇـ نىگەلىتــ ـ
اڭاج،اعۋرىتسىعوت ،ەگۋەلەيبراتماداــ ـ
ىتتەينەدام ىدزاربو،ەگۋتەدنەكروــــ ـــ
ىدناباتـەگۋەلىگيا ايگولوەدي،پىلوبـ ــ

ڭىنىسالاس نىگىدزىسپىۋاحـــ لىتابـــ ــ
؛ىۋاعروق ڭىتقىلاحــ نىتۇق-سىرىـــ ــ
نادۋرىتترا ىتقىلاح،يابزاجـ كەزوـــــ
نەكتە ادنىسايەديۋمادـ ناتسابـ قايا-ـ
ىدنابات تەدنىمنىشۇءقىلاح،پىلوبـ
قىلاح،پىراقتا نىشۇءــــــــ قىقۇــ ــ
قىلاح،پىزىگرۇج نىشۇءــــ تەمزىقـ ـ
راء،پەتو نىساراقۇبتلۇـ مىلرۇعاناـ ـ
ەكىت،پوك سىباتــ تىقاب،ەنىمىزەسـ ــ
كىدزىسپىۋاح،ەنىمىزەس ەنىمىزەســـــ ـــ
؛ىۋرىدلەنەك نادۋتراسقاجىدليتســـ ـــ
اققىدنىش،يابزاج ىيانىش،پىنىگۇجــــ ــ

ىتقان،پىرەگي ۋەتسىــ اشنىرابنىليتسـ
ايتراپ،پىرىدنەلەلۋاس قىلاتروــــــــ ـــ
ڭىنىتەتيموك ىرەدمىشەشــــــ نەمـــ ــ
ڭىنىرالۋرىتسالانرو ـىلايمونوتۆاـەناجــ
قىدنويار ڭىنىراتپالاتتەمزىقڭىنموكتراپـ
رىمات سىمەج،پىتراتـ ىيانىشەنىۋرەبـ
كىدلىپەك ىلەجەرادراء.كەرەكىۋتەـ
رادموكتراپ قىلاحـ ەنىتەمزىقىياتلىرۇقـ
ڭەلەكسو نامءـ راب،پىرەبـ نەپشۇكــ
،ىۋادلوق ۋالىقاب،تەمىكۇ«ـ ۋرەسكەت-ـ
»ارۋتارۋكورپنەپتوسەناجىتەتيموك
نەپقىلىلاناسنىۋالىقابڭىنىياتلىرۇققىلاح

ەنەسلەب،ىۋادلىباق راء،ىۋسەكياســــ ـ
ىلەجەراد رالۋارات،رادنىروـــ قىلاحــ ــ
ڭىنىياتلىرۇق تەمزىقـــ نىعىقۇــ ڭازــ
نىۋزىگرۇجـاشنىيوب ،پادلوقەنەسلەبـ
قىلاح ڭىنىياتلىرۇقــ ەناجــ قىلاحــ ــ
ىياتلىرۇق ڭىنىرەدلىكاۋـــ نىتەدنىمــ ــ
ەناجاترواشاماتنەپقىلىتقىرىـانىۋراقتا
.كەرەكىۋەلرىزايادعاج-تراش

نەمرادناگروىتساراقەتوتـاقسىلبو
ەتوت ىتساراقـــ ىعادرالالاق،نادۋاـــ ـــ
ڭىنىياتلىرۇققىلاحقىتسىلبوىلايمونوتۆا
ىرەدلىكاۋ ادنىڭالاسىلىجامءىگزىگەنـ

ەكسىلىجام ؛ىتسانىتاقـــ ياتاعابراتـــ ـــ
ىلايمونوتۆاىعادنىعامياياتلا،ىعادنىعاميا
قىتسىلبو ىرەدلىكاۋڭىنىياتلىرۇققىلاحـ
سىلىجامءـەشمىلوب ەكسىلىجامادنىڭالاـ
،نيبەۋشنانىرالىشسابقاميا.ـىتسانىتاق
،يۇحڭيشۋوح،تەبماحۇمراجتايقۇم
تاناتلاس رۇنيام،تايانيعــ ،ناقاجــ ـ
راتقۇم يادنوس،كەبمىلاكــــ قا-ـــــــ
قاميا قىتـ ىلەجەرادـاتروـ قىلاحــ ــ
ىتوس ڭىنىسەمەكەمــ ،ىسىشسابــ ــ
-ناۋتڭيب ىرالىشسابىتسىتاقڭىنىش9
.ىتسانىتاقەكسىلىجام

ىدزىگرۇجۋەتترەز-ۋرەسكەتەنىتەمزىقۋەلەيبراتىدرالىشلام-ىشنىگەادنىسالاقكەشەۋاشتايقۇم

!تەمرۇقەنىسەكەرەمىرالىشقاسقىلاحوگڭۇجىكتەرشىعڭۇت
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كىرەسراديد:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

راپاساڭاج،اماتسابڭىت

】

▲

زىمىشلىتء□ ڭىشۋاگڭاۋـــــــ ،ــــــ
نيلىزڭاۋىشلىتءتناكيتكارپ

ىلىج-2020 كەشەۋاشــ ـىسالاقــ
لىمە ڭىنىلىۋاــ ڭۇگىســ ىعاتسىقــ ـــ
قىتقاميا موكتراپـ پاروتـ ـايستامروفنيـ
ىسەسڭەك نەمـــ تاساياسـ ۋەتترەزــ ـ
ڭىنىتەرتاتەمزىقنەكسەلرىبـىسەسڭەك
ەتەكەرىتنىسىجراقناسىنەدنىگەموك
نىرالىعلىرۇقسىمرۇت،سىرىدنوء،پىرىتو
،پىلىزىعرۇتۆيحرا،پىتراسقاجزىسكىدزۇ
ڭىنىرالىسابتويەدەكناعلىرىدنالاكچتراك
نىشۇكـىشۋاعزوقـىكشى ،پىتالۋاقـ ـ
ىتكىروك قاتسىق-لىۋاـــ ڭىدۋرۇقــ ـ
لوقـەككىلىدمىنوـىتقان ـەنىۋزىكتەجـ
.ىدەتسۇشۇك

نىعىلىشاۋراشلىۋاىعاتسىقڭۇگىس
زىگەن نەنىزىگەن،نىتەتەــ ىرەگۇجـــ ـ
نەمىگىلىشمىگە ،قاتسىقنىتانادلىعۇشـ

نادۋم13نەپپەسەاتروانىسابـىسىك
كىتسىگە ىرەجــ رابـ ىپلاج،پىلوبـ ــ
-تراشقىلاكيمونوكەناتقاجقىلاعلۇت
،سىرىدنوء.ىسقاجاماشرىبءىيادعاج
سىمرۇت كىدزىگەنـــ ىرالىعلىرۇقـــ ـــ
،ناتقىدناعلوبۋەشەمەدرۇتىلامرىتسىلاس
قاتسىق ڭىنىساپاسسىمرۇتڭىنىرادنىعرۇتـ
.نەگلەكپىتەسروكلاپقىـانىۋالىراعوج

نويلليمرىبءقاتسىقىلىج-2020
ڭىم200 ناسىنناۋيـ نانىسىجراقــ ـ
ساترتەموليك3ڭىتقاتسىق،پىنالادياپ
نىلوج ىدالاڭاجــ تەمزىق.ــ ـىتەرتاــ
ىدرەليەدەك ۋەدلەمەيۇســـ ناسىنــــ ــ
نانىسىجراق نويلليم3ـ ـاعلوقىدناۋيـ
،پىرىتلەك ڭىم120ـــ نىناۋيـ ـۆيحراـ
يەدەكناعلىرىدنالاكچتراك،پىلىزىعرۇت
ڭىنىرالىسابتو ،پىنالادياپـانىسىلىرۇقالۋاـ
ناعلاق قىۋجەگرتەموليك12ىنىجراقـ
رالۋاياج انىلوجــ ىتسۇتءــ شىپرەكــ ــ

.ىدنالادياپاعۋزىقتاج
ىيجۋشڭىنىساكيەچايايتراپقاتسىق
ڭاج ۋحافـ تەمزىق«:ـ اققاتسىقىتەرتاـ
نەگەتپوك پەتسىرەتسىىسقاج،ىتقانـ
ىدرەب قاتسىق.ـ ىرادلوجـ يەدلەگۇتـ ـ
ناداڭاج ناعلىزىقتاجـ ،رادلوجتلافساـ
كىسەڭىديۇءـىسياقراء نىيەدانىدلاـ
ىتسۇتءەنىتەشىكەڭىدلوجناقساتۇت
شىپرەك سىرۇجء،ىدلىزىقتاجـــ -ـــــ
،ناتساملاقاناقپىلوبىليالوقاقسىرۇت
سىمرۇت،سىرىدنوء نىرادلايرەتامـــ ـــ
اعرالو،ىدلوبىليالوقادـاعۋادلامىسات
.ىدەد»زىماتياسىعلاەشكەرە

قاتسىق ۆيحراىدناۋۋجـىنىعرۇتـ
يەدەكناعلىرىدنالاكچتراك،پىلىزىعرۇت
ىسابتو الۋالوـىلىج-2020،ىدەــ
نەگلىرەبـانىسىلىرۇق نانناۋيڭىم20ـ
انىسالۋا،پىنالادياپ ەناجاپقاقناداڭاجـ

رتەم45 ناعروقـىعاتقىدنىزۇـ پىلاسـ

مىراج.ىدلا قىترانادۋمـ سىنوكوكـ ـ
قىدمىسۋامـانىزىتا ،پىگەسىنوكوكـ

نانناۋي2000 قىتراــ قىتسىمرۇتــ ــــ
.ىدەدمەنۇىدنىعىش

ىعاتقاتسىق ،پىلىزىعرۇتـۆيحراـــ ــ
ناعلىرىدنالاكچتراك يەدەك5ـاقسابــ ـ
ىسابتو ىتقايسىدناۋۋجادـــ الۋاـــ
ىلىجلوسىلىقراۋتىمادنىعىلىشاۋراش
ىسابتوراء نىسىرىكـــ نانناۋي500ــ ـ
قىترا ،پىلىرانەتكىليەدەك،پىرىتتراـ
مىلرۇعانانىزىگەنڭىدۋرىتتراىتسىرىك
.ىدەدمەكەب

ىرەج،زاىماداڭىنىعاتسىقڭۇگىس
،پوك ڭىدرادنىعرۇتـ ـىسىرىكـىتقارۇتـ
رەشى،ناتقىدناعلوب ناننىرونىتاج،ساـ
اديالا،ىدياپقىرات ىساترو«ـــ ،سالـــ
راشان،ناققىلىب قاتسىق»ــ ىسەنيەب-تەبـ
سىمرۇت ياسـەنىيەگڭەدــ نىتيەملەكـ ـ
.ىدە

نەمىتەرتاتەمزىقـىلىج-2020
قاتسىق ىتەتيموكــىكە«ـــ زىعىت»ـــ ــ
لىۋا،پىسەكياس قاتسىق-ـــ سىنوقــ ــ
نىساترو ياروىدۋلاسەگنوجۋەتتەرـ
پىرىتوـەتە ڭىم20ـ قىترانانناۋيـ
ىجراق ۋادلامىسات،ۋەرۇك،پىسوقــ ــــ
نىرالانيشام ،پىلاـاعيامـ ـىتپىۋاح20ـ
رتەم1220،يۇء ىدناعروقـىتپىۋاحـ
پىتالۇق ،پالازاتـەناجـ ڭىنىسابتو93ـ
.ىدالاڭاجنىساناحتەراد

تەمزىق ىكە«قاتسىقنەمىتەرتاـ
ـىسىلىرۇقـىعىلىشاۋراشالۋا»ـىتەتيموك
نەم قاتسىقـ -ۋەتتەرنىعىلازاتـاتروـ
ۋلاسـەگنوج نىتەمزىقـ ىتقىميەدرىبـ
تەمزىق،پىرەگي ڭىنىتەرتاــ ىسەشۇمـ
نەم قاتسىقـ ىرالرداكــ ـىشاماتسابـ
قاتسىق،پىلوب نىرادنىعرۇتــ ـىلىگلەبـ
نىراتقىسقوقسىمرۇت،سىرىدنوءـاتتىقاۋ
.ىدرىتسادمىيۇاعۋرۇتپالازات

ناقتانروسىنالياب،پىلاـەگەمرەتوك
رالرداك ەگەمرەتوكـ سىنالياب،پىلاــ ــ
ناقتانرو ڭىنىسابتوـ ۋرىدنادلىساجنىسالۋاـ
نىيادعاج ،پىلوبـىتپاۋاجـاعۋالىقابـ ـ
ىعاتقاتسىق ىتقارۇت126ــــ ىسابتوــ ــ
نىسالۋا يەدلەگۇتـ ،پىرىدنادلىساجـ ـ
ىلرۇتء سىنوكوكــ ،پىگەــ ـىساترو«ـ
راشان،ناققىلىب،سال ۋلوبــ ـىيادعاج»ـ
.ىدرەگزوىتكەنروك

تەمزىق كەبازيرىعىتسابڭىنىتەرتاـ
ىزاعنامرۇق ەدرەجــىعادلا«:ــــ زىبءـ ـ
ىليەدەك نەتكـــ لاماقنادۋتلىراــ ۋلاـــ
ىرەتكىتسىتەج ۋەدمەكەبنـ -لىۋانەمـ
تقاتسىق ىدۋرىدنەدلۇگـــىــــ ارازوءــ

ىتكىروك،پىرىتساتشۇ قاتسىق-لىۋاــ ـ

نەمۋرۇق قاتسىق،ەگرىبـ نىرادنىعرۇتــ
ەتكىلرىب ۋناتتاقۋاــ انىلوجــ ەگۋسۇتــ ــ
.ىدەد»زىمياتساب

ىدەتسۇشۇكاعۋرۇققاتسىق-لىۋاىتكىروكىتەرتاتەمزىق

زىمىشلىتء ڭۇسـ ڭايلنايجـ ىتكىرە،ـ
ىشلىتء نيلنايــامــــ ىديالراباحــ .ــــ
كىلىشپوك ۋزىكتەجۋسـ ڭىنىسانيشامـ ـ
ەكتەرىشادنىدلا پىرۇتـــ ؛اسلاۋســ ـ
كىتتەمۋەلا ڭىتقامۋاــ ىرەلرەكتەمزىقـ ـ
ۋسكەلەش-كەلەشانىسابتوڭىدراتتراق
پىزىكتەج ىنۇك-3ڭىديا-1.ىدرەبـ
ناۋاس ىزىحۋادناسـىنادۋاـ ـىعىشالاقـ
نامرو ناۋيۋاتىعامۋاكىتتەمۋەلاىڭالاـ
كىدمىزرەم-3 كىتسۇتڭوـ ادنىنويارـ ـ
ۋەدنوجلىعۇش،نەمىناعلاقپاتقوتۋس
ادنىسىراب ناعلىۋتـــ ىلرۇتءــ رەتسىــ ـ
.ىتتىلىجنىگەرۇجڭىدرادنىعرۇت

نەتسۇتىنۇك-2ڭىديا-1ـىلىساء
ناۋيۋات،نىيەك كىدمىزرەم–3ــــــــ ـــ

كىتسۇتڭو نىنويارـ نەمۋسـ نىتيادماقـ
ىگزىگەن ىرىبۇقۋســــ ،پىلىراجـــ ــ
ىعادنىعىلىتساراق رادنىعرۇتـــــ نادۋســ
زىسلاماـاعۋنالادياپ كىتتەمۋەلا.ناعلاقـ
قامۋا ىديادعاجـ ،نىيەكنانناقسىعۇـ
لىعۇشۋەرەد ەگۋەدنوجــ پىسىرىكــ ـ
لىعۇشىراء ىتتەجاقـــ ىدۋادماقــــ ـ
ۋرىدنادزىساماتماق نىمزيناحەمــ ـەكسىـ
ڭىدرادنىعرۇت،پىسوق ۋنالادياپنادۋسـ
.ىتشەشنەپشۇكرابنىعىلىشنىيق

ناۋاس تراققىدنادۋاــ رالرداكــ ــ
ڭىنىسەمەكەم ىزىحۋادناســ ـىعىشالاقـ
نامرو نىتارۇتادنىعامۋاكىتتەمۋەلاـىڭالاـ
تەمزىق ڭىنىتەرتاـ :نۇجنىۋڭاۋىعىتسابـ
سىترۇء« راقـ ناتقىدناعۋاجـ ڭىدرىبۇقـ ـ

ناعلىراج نىنروــ نەدرىبـ اباتلادءـ ــ
قىداملا زىبء.ـ رىبءـ نانىعاجـ نەمۋسـ
نەمىگىتسەتكىرەسۋرىتسىعىۋس،ۋادماق
ەگرىبنەمىگىتسەتكىرەسقىلاجوقـەناج
ناعلىراج نانىعاجرىبء،پەدزىنىرەجـ
نەتترو،ۋرىشوءتروءقىدنادۋا ـــــــ
ۋراقتۇق،ۋناتقاس ۋسەتكەموك-ــ نەكلۇـ ـ
تروءىلوجسىعىشىجمىرۇءـىتەرتا
نەتترو،ۋرىشوء ۋراقتۇق،ۋناتقاســ -ــ
،پارۇسكەموكنەنىتكنۋپۋسەتكەموك
ڭىدرادنىعرۇت انىۋنالادياپىتپىلاقنادۋسـ
.ىدەد»كىتتەكىدلىپەك

كەموك ۋارۇسـ نىنوفەلەتـ نانناعادلىباقـ
نىيەك تروءىلوجسىعىشـىجمىرۇءـ
نەتترو،ۋرىشوء -ۋراقتۇق،ۋناتقاســ

ۋسەتكەموك تروءرىبءۋەرەدىتكنۋپـ
ۋرىشوء اعرادنىعرۇت،پىراعىشنىسانيشامـ
ىتتەدنىم ەدرۇتــــ پىزىكتەجۋســ ــــ
نەمىدلا،پىرەب اشتىقاۋڭىدرادنىعرۇتــ
ۋنالادياپنادۋس نىتەجاقــ ىتشەشـــ .ــ
نىعاش ىعادنويارــــ رىبءـــ مىلوبءــ ـــ
زىسيالوقىسىرۇت-سىرۇجءڭىدراتتراق
كىتتەمۋەلا،ناتقىدناعلوب قامۋاــــــــ ــ
ىدرەلرەكتەمزىق پىرىتسادمىيۇـــ ۋســ
پىزىكتەج ڭىدرالو،پىرەبـــ نادۋســ
.ىتشەشنىراتقىلىشنىيقۋنالادياپ

پاتقوتۋس« ـاعزىمىسىمرۇتـاسلاقـ
ىلاپقى اعزىمىعاب،روزـەتوــ ياراجــــ ـ
كىتتەمۋەلا قامۋاـ ەدنىزەكرەدەگزىبـ
پىزىكتەجۋس ىدرەبـ يۋاتىدەد»ـ ناۋـ

كىدمىزرەم-3 كىتسۇتڭوـ ڭىنىنويارـ ـ
.ڭۇحنامۋاجىنىعرۇت

نامرو ايتراپىعامۋاكىتتەمۋەلاىڭالاـ
ڭىنىساكيەچاي ناپـىيجۋشــ يۇحيۇحـ :ـ
ڭىدرادنىعرۇتىعادنويارىعادزىمىعىلىتساراق«
ادنىسىمرۇت نەككىزەكــ نىراتقىلىشنىيقـ ـ
ەدنىزەكرەد ۋشەشـ ڭىدزىبءـ ىدزىڭامـ
ادنويارنىعاشىلوجىسو.زىمىتەمزىق
زىبء،ادناعاتقوتۋس ۋادماقــــــــــ -ــ
ۋرىدنادزىساماتماق ىمزيناحەمــ نىلورــ ـ
ڭىدرادنىعرۇت،پىرىدنەلەلۋاس نادۋســـ

ۋنالادياپ نىسەلەسامــ ەدنىزەكرەدــــ ـ
كىتشەش ۋراقتۇق،ۋرىشوءتروء.ـــ ــــ
ەدرۇتـىتتەدنىمـىتكنۋپ ناداننوت18ـ
قىترا پىزىكتەجۋســـ ۋس،ىدرەبـــــ ـــ
ناتقىدناعلوبـىتكىلىكتەج ڭىتكىلىشپوكـ
»قىدلوبەيانىۋادلوقـەناجـەنىۋنىسۇت
.ىدەد

رىزاق ناۋيۋاتــ كىدمىزرەم-3ــ ـ
كىتسۇتڭو ۋادماقنەمۋسـىعادنىنويارـ
نادۋس،پىلەدنوجلىعۇشىلوجرىبۇق
.ىتسۇتءاقپىلاقىيادعاجۋنالادياپ

قىلاح نىيادعاجقىلاح قىلاح،پىسىعۇنىيادعاج انىسىمرۇتقىلاح،پىسىعۇ كىلىدمىيتانىسىمرۇت قىلاح،پاساجكىلىدمىيت نىگەلىتقىلاح،پاساج قىيارىتسىعوتنىگەلىت قىيارىتسىعوت

.ەدۋرىدنىسۇتنىسىرابۋلىرىدنوءڭىنىيامىراسقامانىرادنىعرۇتقاتسىق)اداترو(ىشنايجڭاۋىرەبەشۋناتتاقۋا□

ىدنەريۇاكينحەتىرادنىعرۇتقاتسىق

ياعوتناعاشـىنۇك-6ڭىديا-1 ،ىسەمەكەمتاحاياسەناجايزيۆەلەت-ويدار،ەيبراتەنەد-تەينەدامقىدنادۋاـ
ىكە«قاتسىقنەمىتەرتاتەمزىقنىتارۇتادنىعاتسىقىدنالىجىلىۋاىسىكناجڭىنىسەمەكەمۋتاسـىلۋانراـىكەمەت
ۋناتتاقۋاـىعاتقاتسىق»ـىتەتيموك نىرەلرەبەشـ سىنىسۇـ قاتسىق،پىتەـ ىراسقامـانىرادنىعرۇتــ نىيامىراسقام،ۋگەـ
.ىدرىدنىسۇتءنىساكينحەتۋرىدنوء

پىنىلوبءـاقپوتسرۋك رىكىپ،ۋزىگرۇجـىقلاتـ .ىدلىتەتسىرونەمرالامروفىتقايسۋرىدنىسۇتءادناديامقان،ۋرىتساملاــ
.ناقسانىتاقاقسرۋكماداقىۋجەگ80نىيەدەگرىزاق

ڭىشڭيميلىشلىتءنەگلىتەسىنىسۇناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

.ىدرەبپىزىكتەجنىرادمىيۇبۋارۇسلاح)ىلۇڭىناۋحناليۇش(اعڭيجيۇيۋاجىسەشۇمڭىنىتەرتاتەمزىق□

ىدزىكتەجرىيەمپالارانىسابتو

كەشەۋاشـىنۇك-7ڭىديا-1 قىلالاقـ قىلاحـ ڭىنىساناحاپيشـ لىمەـ ڭىشۋيلـىلىۋاـ تەمزىقنىتارۇتادنىعاتسىقـ
رەلىگەدنىتەرتا قاتسىقـ يۇشـىنىعرۇتـ ڭىناۋحنالـ پىرابـانىسابتوـ رادمىيۇبقىتسىمرۇتىتقايسشىرۇك،نۇ،پارۇسلاحـ
پىزىكتەج ىدرەبـ ىراعوجـايراق.ـ ناقـ ڭىنىتەرتاتەمزىق،ناتقىدناققىدلاشانىرالۋرۋاۋنىباقەشكەدرىڭەكىلاملىزوس،مىسىقـ
اتسىقەناجىۋنىتۇتىرادءىدمىسەليۇڭىدرالۋرۋاىتقايسمىسىقناقىراعوج،پەشلونىمىسىقناقىلۋانراىسەشۇم
.ىدەتتىگۇىدرەدمىلىبىتسىتاقەنىرەتسىنىتەلوبلىڭوكڭىدرادناققىدلاشانىۋرۋاىسەيۇجلوجسىنىت

نيلىزڭاۋىشلىتءتناكيتكارپناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

ىدرەبپەدنوجلىعۇشادزاياناعاقاق،پىلىراجىرىبۇقۋسڭىننويارنىعاش



راديد

ىبنەسراسىنۇك-13ڭىديا-1ىلىج-42021

Eناۋي192:ىساعابقىدلىج،ناۋي0.7:ىساعابەكەج،834700:ىرىمونٴاتچوپ،0901-6223363:ىرىمونٴسكاف،0901-6235110:ىرىمونءنوفەلەت،الۋا-13ىسەشوكيۇءلىزىقىلوجقىتتازاىسالاقكەشەۋاش:زىمىياج-نەكەم -mail: kztcbs@163.com

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

كەبرىمورەگىج:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

ىدنىبيا□ تەمرۇقىدنىبيا تەمرۇق
ىنۇك-10ڭىديا-1□ كەشەۋاشــ الاقــ قىلـ ماعوقـ ىگىدزىسپىۋاحــ ــ
.ەدۋزىكتونىۋعىتتاجۋناتقاسنەتكىلۇبىسەمەكەم

ىرالىشقاسقىلاح،نىسلوبىتتۇقڭىرەلەكەرەم
راتقىيقنانىلىميقۋاتقىتتۇق»نىسەكەرەمىرالىشقاسقىلاحوگڭۇج«ىكتەرشىعڭۇتڭىنىرادناگروىگىدزىسپىۋاحماعوقىلەجەرادراءىعاتقاميا___

كەشەۋاش□ ڭىنىنەدەكـ قىلاحڭىنىسەمەكەمەشمىلوبۋلاسمىيتەككىلىشزەكتاـ
.ەدۋەدنەگۇتنىرەلىرەتىكلۇتنەگلەكنەپكىلىشزەكتاىتسىتاقاعولەدىرالىشقاس

)تەرۋسلايرەتام(

ڭىديا--11□ ىنۇك--1010ڭىديا ــ ىنۇك ناۋاســ ناۋاسـ قىدنادۋاـ ماعوققىدنادۋا ـ ماعوق ـىگىدزىسپىۋاحـ ڭىنىسەمەكەمـىگىدزىسپىۋاح ـ ڭىنىسەمەكەم ـ
قىلاح ىسىشقاسقىلاح اعىشۋقوىسىشقاس لوجاعىشۋقو سانىتاقلوج ىگىدزىسپىۋاحسانىتاق نىرەدمىلىبىگىدزىسپىۋاح ەدۋەتتىگۇنىرەدمىلىب ..ەدۋەتتىگۇ

ىراسقىبوقـىنۇك-11ڭىديا-1□ لۇعڭومـ كىلىشمىكاقىدنادۋاـىلايمونوتۆاـ
تەمزىق ۋەتوــ ڭىنىعىلاتروـ كىلەزەرەتـ تەمزىقـ ۋەتوـ قىلاحـىعادنىنروـ ـىسىشقاسـ
.ادۋرىتساملانىگىلاۋككىلرەفوشڭىناراقۇب

ڭىديا--11□ ـىنۇك--99ڭىديا ياعوتناعاشـىنۇك ـ ياعوتناعاش قىدنادۋاـ ماعوققىدنادۋا ـ ماعوق ـىگىدزىسپىۋاحـ ـىسەمەكەمـىگىدزىسپىۋاح ـىسەمەكەم
قىلاح«« ــ قىلاح ىرالىشقاســ ـ ىرالىشقاس نىسەكەرەمـ ـ نىسەكەرەم ـىسراقـ ۋلاـىسراق ۋاياج..ۋلا ـ ۋاياج ۋرۇجءـ ـ ۋرۇجء ۋعىتتاج--ـ ـ ۋعىتتاج نىلىميقـ ـ نىلىميق »»ـ
ىتتەتسىرو ..ىتتەتسىرو

ىنۇك-10ڭىديا-1□ الاقۋحيشـــ قىلـ ماعوقـ ىگىدزىسپىۋاحــ ىسەمەكەمـــ ــــ
قىلاحـوگڭۇج« ىرالىشقاسـ نىسەكەرەمـ ۋاتقىتتۇقـ ىتترەسىعادناعلوبـىشقاس.ـ
.ىدزىكتونىتلاسۋرەبترەس»ۋرىسۇتءەكسەاتياق

ياتاعابراتـىنۇك-8ڭىديا-1□ اراكەشـ ۋراقسابـ قامراتـ ىعىشالاقڭۇگراىتەرتاـ
اراكەش ىعادناعلوبىشقاس،نىرەتترەسىگەدنەگرىكـاعايتراپـىسەشمىلوبـىشقاسـ
نىرەتترەس ،ۋروكىدرەدمليفقىدلىشناتو،ۋتياناءلىزىق،ۋرىسۇتءەكسەاتياقـ
نىرالىسابتو تىگۇپالاراــ ۋاساجـ الامروفناۋلاـىتقايسـ شىعڭۇتـىلىقرارـ ـىكتەرـ
.ىداتقىتتۇق»نىسەكەرەمىرالىشقاسقىلاحوگڭۇج«

●●

نەپقىدلادا ـ نەپقىدلادا رالىشقاسـ نىحۋررالىشقاس ىگزى،ىدادموسنىحۋر تەينىگزى،ىدادموس ىشقاستەين ىشقاس
نىسىگلەب ـ نىسىگلەب اتارىقراجـ ىتسۇتءاتارىقراج ڭىديا--11..ىتسۇتء ىنۇك--1010ڭىديا شىعڭۇت____ىنۇك شىعڭۇت
ىكتەر وگڭۇجىكتەر قىلاحوگڭۇج ىرالىشقاسقىلاح ىسەكەرەمىرالىشقاس !!ىسەكەرەم

ەكەرەم ـــ ەكەرەم ىعاتقاميا،ادنىڭاسراقـــ ــــــ ىعاتقاميا،ادنىڭاسراق راءــــــ ىلەجەرادراء ــ ىلەجەراد ماعوقــ ــ ماعوق ــ
ىگىدزىسپىۋاح ـــ ىگىدزىسپىۋاح ىرادناگروـــ ـ ىرادناگرو ىلرۇتءـ ــ ىلرۇتء ىعادامروفــ ــ ىعادامروف ۋاتقىتتۇقــ ــ ۋاتقىتتۇق ــ
نىرادلىميق ـ نىرادلىميق قىلراب،پىتەتسىروـ ــــ قىلراب،پىتەتسىرو قىلاحــــ ــ قىلاح ىرالىشقاســ ــ ىرالىشقاس نەمــ نەمـ ـ
ـىشكەموك ىدرالىشقاسـىشكەموك ـ ىدرالىشقاس ـىگلەۋاـ ىتشىروب،ىتتاسقامـىگلەۋا ــ ىتشىروب،ىتتاسقام نەتسەــ ـ نەتسە ـ
ايتراپ،يامراعىش ـــــ ايتراپ،يامراعىش نەمـــــ نەمـ ڭىتقىلاحـ ـ ڭىتقىلاح لاداـ ىرەگنىۋاجلادا ـ ىرەگنىۋاج ـاعۋلوبـ ـاعۋلوب
ىدرىدنەلرەگىج ..ىدرىدنەلرەگىج

ـىشقاس ـىعادناعلوبـىشقاس ىگلەۋاـىعادناعلوب نانىراتتاسقامىگلەۋا نەپقىدلىتاب،يابزاجنانىراتتاسقام نەپقىدلىتاب،يابزاج
كىلرەكپاۋاج ـ كىلرەكپاۋاج كىلرەكسى،پالاقراـ ىتتەسروككىلرەكسى،پالاقرا كەشەۋاش..ىتتەسروك قىلالاقكەشەۋاش قىلالاق
ماعوق ـ ماعوق ـىگىدزىسپىۋاحـ ىسەمەكەمـىگىدزىسپىۋاح نەگزىكتوىسەمەكەم نەتكىلۇبنەگزىكتو ۋناتقاسنەتكىلۇب ۋناتقاس
ىۋعىتتاج ـــ ىۋعىتتاج نادونيكـــ ــ نادونيك مەكــ مەكـ ىشۋالراب،ىدەپسۇتـ ــــ ىشۋالراب،ىدەپسۇت ڭىدرەتتيــــ ـ ڭىدرەتتي ـ
نەكتەسروك ـــ نەكتەسروك نەرەـــ تەيبەدا،ىرەنونەرە ــ تەيبەدا،ىرەنو رەنومەكروك--ــ ــــ رەنومەكروك نىيوــــ ـ نىيو ـ
ىرەلرىمون نەنىرىبىرەلرىمون ىرىبء--نەنىرىب ىدمىتراتىرىبء ىدلوبىدمىترات ..ىدلوب

ىشقاس ــ ىشقاس ىۋتــ سامىعزىم،پەرىبلەجىۋت ـــــ سامىعزىم،پەرىبلەج رەتترەســـــ ــ رەتترەس ىتكوكــ ــ ىتكوك ــ
ىدەنرەك ــ ىدەنرەك ڭايجنيش..ــ ـ ڭايجنيش ياتاعابراتـ ــ ياتاعابرات اراكەشــ ــ اراكەش ۋراقسابــ ــ ۋراقساب قامراتــ ـ قامرات ـ
ەدنىتەرتا قىلاحەدنىتەرتا ىرالىشقاسقىلاح وگڭۇج««ىرالىشقاس قىلاحوگڭۇج ىرالىشقاسقىلاح نىناءىرالىشقاس »»نىناء
ـاتاتقاقسا ىداقرىشـاتاتقاقسا ىراءىداقرىش ىشقاسىراء ىۋتىشقاس ادنىدلاىۋت ىدنىبياادنىدلا تەمرۇقىدنىبيا تەمرۇق
ىدرىدلىبء ..ىدرىدلىبء

ـاعايتراپ ـىگەدنەگرىكـاعايتراپ نىرەتترەسـىگەدنەگرىك ـ نىرەتترەس ـاتياقـ ەكسەـاتياق ،ىدرىسۇتءەكسە ،ىدرىسۇتء
ـىشقاس نىۋتـىشقاس رالىشقاس،ىدراعىشنىۋت ـ رالىشقاس،ىدراعىش نىعارۇتـ قىشانىعارۇت ۋاتسۇقىشا ىنۇكۋاتسۇ ىنۇك
نىلىميق ـ نىلىميق ىدزىكتوـ ـ ىدزىكتو ...ـ ناۋاس... ناۋاسـ قىدنادۋاـ ماعوققىدنادۋا ـ ماعوق ـىگىدزىسپىۋاحـ ـىگىدزىسپىۋاح
ىسەمەكەم ـــ ىسەمەكەم سەلىلەجـــ ــ سەلىلەج رادلىميقــ ـ رادلىميق راء،پىزىكتوـ ـ راء،پىزىكتو تلۇـ قىلاحتلۇ ـ قىلاح ـ
ىرالىشقاس ــ ىرالىشقاس نەمــ نەمـ ـىشكەموكـ ڭىدرالىشقاسـىشكەموك ـ ڭىدرالىشقاس كىتپىساكـ ـ كىتپىساك قڭادـ قڭاد
شىناتقام،نىمىزەس ــ شىناتقام،نىمىزەس كىلىدلەۋات،نىمىزەســ ــ كىلىدلەۋات،نىمىزەس نىمىزەســ مىلرۇعانانىمىزەس مىلرۇعانا
ىتتيەشۇك ..ىتتيەشۇك

ـەكەرەم ـىنۇكـەكەرەم راب««ـىنۇك رابـ نىسالىقىـ اققىلاحنىسالىقى ناعانرااققىلاح ناعلا..110110ناعانرا ناعلا
نەتتەب ــ نەتتەب ياپتياقــ ــ ياپتياق اڭاجــ ــ اڭاج ـاعراپاســ ەرەدۇـاعراپاس قىياناتتاەرەدۇ ـ قىياناتتا ـىگزىگەن»»ـ ـىگزىگەن
ىعادنىبىرىقات ـــ ىعادنىبىرىقات تىگۇـــ ـ تىگۇ ىلىميقـ ــ ىلىميق كەشەۋاشــ ـ كەشەۋاش ڭىنىسالاقـ ـ ڭىنىسالاق اۋحنيشـ اۋحنيش
ـىعادنىلوج ـايجيابـىعادنىلوج نەرەـايجياب ڭىنىرازابنەرە ـ ڭىنىرازاب ادنىدلاـ قىلاح،پىلىزىكتوادنىدلا ـ قىلاح،پىلىزىكتو ـ
ىرالىشقاس ــ ىرالىشقاس ۋرىتسالىپلاجڭازڭازــ ـ ۋرىتسالىپلاج تىگۇـ ـ تىگۇ تىگۇ،نىساتقاتـ ــ تىگۇ،نىساتقات ـەمروكــ ـەمروك
رادمىيۇب ـ رادمىيۇب نىنويارـ ـ نىنويار ،پىرىتسالانروـ ـ ،پىرىتسالانرو ناعاقاقـ ادزاياناعاقاق نادلوجادزايا نەكتونادلوج نەكتو
اعاراقۇب ڭازاعاراقۇب مىزۇتء--ڭاز نىرەدمىلىبمىزۇتء ىدرىدنىسۇتءنىرەدمىلىب ..ىدرىدنىسۇتء

لادء ـىسولادء ـىنۇكـىسو ـىعاتـىنۇك نەگەتپوكادادـىعات ـ نەگەتپوك قىلاحـ ـ قىلاح ىرالىشقاسـ ىرالىشقاس
نەم نەمـ ىشكەموكـ ــ ىشكەموك رالىشقاســ ــ رالىشقاس ڭىتتەمزىقــ ــ ڭىتتەمزىق ـىعڭىدلاــ ەدنىبەشـىعڭىدلا ـ ەدنىبەش ـ
سىء،پىسەرۇك ـ سىء،پىسەرۇك كىدنىزۇجـ كىدنىزۇجـ ىرەتتەكەراـ ـ ىرەتتەكەرا ـىلىقراـ ڭىتقىدلادا««ـىلىقرا »»ڭىتقىدلادا
نىنامء ــ نىنامء ،پەلىگياــ ــ ،پەلىگيا ـىگلەۋا««ــ ىتتاسقامـىگلەۋا ــ ىتتاسقام مىياپاراق»»ــ ــ مىياپاراق تەمزىقــ ـ تەمزىق ـ
ادنىسىراب ىدەلىگياادنىسىراب ..ىدەلىگيا

ـىسو رىبءـىسو ـ رىبء ـەشكەرەـ نۇكـەشكەرە نۇكـ نەمىسىناليابـ ــــ نەمىسىنالياب زىبءــــ ـ زىبء قىلاحـ ــ قىلاح ــ
انىرالىشقاس ڭەلەكسوانىرالىشقاس تەمرۇقڭەلەكسو زىمەرىدلىبتەمرۇق ..زىمەرىدلىب

نىتەرۋس ـ نىتەرۋس ناعالراباح،پىتراتـ ــــ ناعالراباح،پىترات زىمىرەلىشلىتــــ ــ زىمىرەلىشلىت ۋايــ ۋايـ ،ڭيمـ ،ڭيم
ڭۇس،يەمۋايجيادياد ـ ڭۇس،يەمۋايج تناكيتكارپ،ڭايلنايجـ ــ تناكيتكارپ،ڭايلنايج ىشلىتءــ اناتساحىشلىتء ،،اناتساح
لاپقام ـ لاپقام سىنىسۇ،ناقازرىمـ ـ سىنىسۇ،ناقازرىم نەگلىتەـ ىشلىتءنەگلىتە ،ڭايچڭىچىحىحىشلىتء ،ڭايچڭىچ
ـــىتكىرە ىشلىتءـــىتكىرە ــــــ ىشلىتء ڭايلــــــ ـــ ڭايل ۋيل،ياۋشـــ يل،ڭايۋيل،ياۋش يل،ڭايـــ ،ڭىچيۋـــ ـــ ،ڭىچيۋ ـــ
ۋيل ڭيد،ەۋشۋيل يۇش،نۇجۋايشڭيد،ەۋش ۋاحيۇش،نۇجۋايش ۋاح
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