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.قىلغابەگزىمىزۆئشۈزۈكتۆئكۈللۈڭۆكىنزىمىتاياھ
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اتقۇنقىزىق

قۇلمۇقۇي ڭىنرەلكىللەسېكـ ناغىدىلائىنىدلائـ
مەدائانىشام

ڭىنىلىي_2020 ىكىتپىتىڭېي،ادىشېبـ
نامىسجات قۇلسۇرىۋـــــــ ىغۇللايــەكپۆئـــ ــــــ
ڭىنىمۇقۇي يىلقەئ،پىشىگەئـاغىشىلىقراتـ
قىلرادىتقىئ پۇلوبشارىدلائـۇممەدائـانىشامـ
ىتتەك زىسكۈلزۈئرالۇئ.ــ ،پالىڭېيـاكىنخېتـ ـ
ەكشىتىلشىئ نىدنەگلۈرۈتشىرىكـــ نىيېكــ ــ
ىچنىرىب ەكپەســــ ،پىنىلتائــــ ڭىنرالياجــــ ـــ
قۇلمۇقۇي ڭىنرەلكىللەسېكـ شىلېئىنىدلائـ
ىنىتىمزىخشالاۋادەۋ رەتەخىبــــــ تاناقـــــ ــــ
.ىدرەبمەدراياغىشۇرۇدياي

انىشامىچۇغۇشوتقىلرادىتقىئيىلقەئيىئنۈس
مەدائ

ىلىي_2020 ڭىنيائ_1ــــ ىنۈك_24ــ ــــ
،ەتچەك نالىپۇريائىچتەۋۆنقىلمىتېقTR188ـ
نىدروپاگنىس ىكىدۇجڭاخـــــــ نەشۋايشـــــــ ــــ
اغىموردوريائ ،ادناغنوقــــ ادنالىپۇريائـــ ىڭېيــ ـــ
ىغۇللايەكپۆئقۇلسۇرىۋنامىسجاتـىكىتپىت
ىرامىب ،ۇدىلىقيابـ ناققىچاغنالىپۇريائـەللىبـ

رەپەن219 موكتراپكىلرەھەشۇجڭاخـىچۇلويـ
ەيىتراپ ەدىپىتكەمـــــ كىلزەكرەمــــ پىريائــــ
نەگلىتېۋىريائ.ۇدىلۇرۇتشالنۇروئەكشىتىزۆك
نىد200ىكىدانىبكىلتەۋەقزىككەسرالىچۇلوي
اغرالۇئ،پۇلوبناغلۇرۇتشالنۇروئاققاتايقۇترائ
قادناق شۈزۈكتەيقاماتزېت،رەتەخىبادناغلىقـ
.ۇدىلاقپۇلوبەلىسەمنىيىق

يىددىجـــۇب تەئاس24،ادلاۋھەئــ ەدىچىئــ ــ
اغىنويارشىريائ يىلقەئـــــــــ قىلرادىتقىئـــ ـــــ
ىچۇغۇشوت انىشامـــ زىسقەھـىس16نىدمەدائــ ـ
پەلپەس ۇدىلىرېبـ ەدمەھـ ەدىچىئنۈكـىككىئـ
قىلراب ەگرەلتەۋەقـــــ ۇدىلۇرۇتشالنۇروئـــــــ .ــــ
رالمىداخـىچتەمزىخ ڭىنمەدائانىشامىنقاماتـ
كىلتەۋەقچۈئ اغىسۇنتەپــــ ،پۇيوقــــــ قاتايـــ ـــ
ىنىرۇمون پۈزۈگرىكــ ،الىسيوقـ مەدائـانىشامـ
مەدائانىشامرىب.ۇدىزۈكتەيكىتاموتپائىنقامات
ڭىنمىداخچۈئ رىبـ كىلتەئاسـ 20ىنىتىمزىخـ

ىـشراقەـگرەلـكىللەسېكقۇلمۇقۇي
رەلمەدائانىشامىكىدىپېسشۇرۇت
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اتقۇنقىزىق

.ۇدىلوبپالماماتەدىچىئتۇنىم

ڭىنمۇقۇي شىلېئـىنىدلائـ ـىچۈگىلنىگزىتەۋـ
مەدائانىشام

نۇغرۇن ەللەھەمــ اغرالىناخىچقاسەۋـــ ـــــ
ەچىڭېي يىئنۈســـ يىلقەئـ قىلرادىتقىئـ زاۋائـ
ىسىمېتسىس نەگنەلپەســـــ ،پۇلوبـــ مەدائۇئــ
نەلىب ڭىنمەدائـانىشامـ ىلكەششىشىلزۆسـ
قىلىقرائ قۇلمۇقۇيـــ ڭىنرەلكىللەسېكــــ ــــــ
شىلېئــىنىدلائ ەچىيوبــ پۈرۈشكەتـــ ـەكتەرــ
شۇزۇغرۇت قىلرادىتقىئيىلقەئـىنىتىمزىخـ
،پەلشىئ ىنرالرۇچۇئــ ۇمىخېتـــ كۈلمۈنۈئــــ ـــ
ۇديالپوت ،ادىمېتسىسـۇب.ـ پۈرۈشكەتـ ـەكتەرـ
ىچقامزۇغرۇت ناغلوبــــــــ ڭىنرەلىشىكــــ ـــــــ
ىنىنوفېلېت ەگمۈكرۈتــ پۈلۆبــ ـاغىمېتسىسـ
،پۈزۈگرىك مىقۇمــ اممارگورىپــ ،ۇدىلۈزۈتــ ـ
يىلقەئمەدائـانىشام قىلرادىتقىئـ ـىنوفېلېتـ
قىلىقرائ ،پىرېبنوفېلېتـەگىچۈگلۈرۈشكەتـ
نەگلىتېۋىريائ ڭىنرەلىشىكـــ ىنىلاۋھەئـــــ ـــ
ۇديەلىگىئ ەدمەھــ ـەگرەلىلاھائـىكىتكىلەۋەتـ
ڭىنمۇقۇي شىلېئـىنىدلائـــ شەلنىگزىت_ـ ـ
ىكىدىسىرغوت ىڭېيڭەئــــ ىنرالشۇرۇتقۇئـــ ـــ
10ەدنەگېدزائەدنۈكرىبۇئ.ۇدىرېبپۈزۈكتەي
نىدڭىم قۇترائـ نوفېلېتـ شۈرۈشكەت،پىرېبـ
ڭىنىرىلمىداخ تەمزىخــــ ىنىمىسېبــ روزــــ
.ۇدىتىلكىنېيەدىجىرەد

مەدائانىشام»ىچقاس«
ڭىپڭىپ« ىتىمىزالۇمرالىچۇلوي»ـىچقاسـ

انىشامناغىدىلىتىلشىئاقشالقاسقىلنامائەۋ
شالراچـــاغىدلائزۆئۇئ.مەدائ نەلىبـــ رىبـــــ ـــ
،اتتىقاۋ ىكىتپەرەتىدلائـــــ رىتېم1.5ـــــــ ــــ

نەكتۆئنىدىرىئاد ڭىنرالىچۇلويـــ نەدەبـــــــــ ــ
ىنىسىرۇتارېپمېت زېتــــــ ەتتەئرۈســ ارغوتـــ ــ
ۇديەلەيىچلۆئ ەدمەھـ ناغلۇرۇتشالنۇروئەگىزۆئـ
رەھادناركېئ رىبـــ ڭىنىچۇلويـــ نەدەبـــــــــ ــ
.ۇدىرېبپىتىسرۆكىنىسىرۇتارېپمېت

نەدەبۇئ ىسىرۇتارېپمېتـــ لامرونـــــــــ ـــــ
نىتتەممىق ىرىقۇيــــ ناققىچــ ىنىچۇلويــ ــــ
ناغىقياب ناماھــ ناقتاۋەتۆئـەپىزەۋـىكىدىنېيـ ـ
قلەخ ىرىلىچقاسـ اغىرىلمىداخشالاۋادەۋـــ ـــ
لانگىس ۇدىرېبـــــــــ ەنەيۇئ.ـــــ نەدەبـــــــــ ـــــ
ىنىسىرۇتارېپمېت شەچلۆئـــــ نەلىبـ ،ەللىبــ ــ
ناغىمىقاتـاكسام سامـىنرالىچۇلويـ ەدمەدەقـ ـ
،پۈرۈدنەلقرەپ پىرىقىچزاۋائـــ رەھـــ تىقاۋـ ـ
ۇدىترەكسەئ رالىچۇلوي.ــ اليامرۇتـەتتەرچۆئـــ ــ
نەدەب ىنىسىرۇتارېپمېتــ ،پىتىچلۆئـــــ مەدائــ
نەلىب شىشىرچۇئــــــــ ەمشەلەرىگەۋــــ ــــــــــ
نىتشىنىلمۇقۇي كۈلمۈنۈئــــــ ۇدىنىلقاســ .ـــ
ڭىپڭىپ« نەلىبزاۋائـەنەي»ـىچقاسـ ـەمنۈرۆكـ
ىنىتۇتساچ شۇشوقـــ قىلىقرائـىسىزىدنەئــ ــ
اغرالىچۇلوي ڭىنمۇقۇيــــ اتشىلېئـىنىدلائـــ ــ
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ەكشىلىب كىلشىگېتــــ ڭىنمۇقۇي،رالشىئـــ ـــ
ڭىنقىلىچمادلائقىلشىتېچاقشىلېئىنىدلائ
مىھۇم ىنىرىلىتقۇنــــ قىۋشەتـــــ ،پىلىقــ ـــ
ڭىنىممائ شىنىلەئىپادۇمــ كىلرەتەخىبەۋـــ ــ
.ۇدىتيەچۈكۇمىنەيىنىڭېئ

ىمىدائانىشامشالراچقىلرادىتقىئيىلقەئ
رىب كۈيـ ىلىبوموتپائـ ـاغىنويارـانژوماتــ

،ەدنەگرىك شىرىكـــ ادىزىغېئــ رىبـ ەدىھالائـ ـ
ۇب.ۇديالشابىنىتىمزىخ»ازەئـىڭېي«ـانژومات
قىلرادىتقىئيىلقەئقىلقاچلەد»ازەئىڭېي«
شالراچ انىشامــ ،رۇدىمىدائـــ اغڭىنۇئـ ارفنىئــ
لىزىق قۇلرۇنـــ رىتېمومرېتـــــ 360ەۋـــــــــ
قۇلسۇدارگ نۈتۈپـ كۈلشۈنۈرۆكـ ارېماكېلېتـ
ناغلىتىنروئ ،پۇلوبـ ىنىسىرۇتارېپمېتنەدەبـ
،شەچلۆئ يارىچـــ ،شۈرۈدنەلقرەپــ ىنكۈيــــ ــــ
ناقىميالاق شۈرۈشكەتـىنشەكتۆيـ ىرادىتقىئـ ـ
راب نەگرىكـاغناديەمۇئ.ـ ڭىنرالمىداخـ نەدەبـ ـ
ىنىسىرۇتارېپمېت ،پەچلۆئــــــــ ىنىيارىچــ ـــــ
ۇدىرۈدنەلقرەپ رىب.ـــ تنۇكېسـ ،ادىپارتەئــ ـۇبـ
ڭىننويار شىرىكـــــ ىكىدىزىغېئــ ادناركېئــــ
ڭىنمەدائ تەيىھالاسەۋىسىرۇتارېپمېتنەدەبـ

ىنىرۇچۇئ ،پىتىسرۆكـــــــ ڭىنلاۋھەئــــــــــ ـــ
نىدنەگرۈتشەلمىزەجـىنىقىللامرون ،نىيېكـ ـ
.ۇدىرېبقۇريۇبەكشۈرۈيلامروننىدنائ

نېجنېش نەئۋابـــ نەيتڭاۇخــ ادىنويارـــ ـــ
ڭىنمۇقۇي شىلېئـىنىدلائـــ شەلنىگزىت_ـ ـ
ىتىمزىخ تاناقــ نىدناغلۇرۇديايـ ،نايۇبـ رەھـ ـ
شالراچ5Gـىنۈك ىسىتلائنىدىمىدائـانىشامـ
مىھۇمـىكىتكىلەۋەت لويـ مەدائ،ەدىرىلكەلۆبـ
ناقشالپوتچىز ادرالنويارـــ مۇقۇيــ ىنىلاۋھەئــ ــ
قىۋشەت ،شىلىقـ نەدەبــ ىنىسىرۇتارېپمېتـ ــ
شەچلۆئ قىلراتاقــ ىنرەلتەمزىخـــــ تاناقـــــ ـــ
ناغرۇدياي ،ەتتەۋۆن.ـ ىكىتسۇبوتپائىقىلساسائـ
ڭىنرالىچۇلوي نەدەبـــــ ىنىسىرۇتارېپمېتــ ـــــ
ەكشەچلۆئ ،ۇدىتاۋىلىتىلشىئــــــ نەدەبــــــــــ ـــ
ىسىرۇتارېپمېت لامرونىبـــــ ،اسلاقيابمەدائـــ ـــ
.ۇدىرېبلانگىسكىتاموتپائامېتسىس

پەلەيىسكېفنىزېد ناغىدىلائىنىدلائڭىنمۇقۇيـ
مەدائانىشام

پەلەيىسكېفنىزېد ڭىنمۇقۇيـــ ىـنىدلاـئــ
ناغىدىلائ ەگەيىنىلنەگنەلىگلەبمەدائانىشامـ
نەساسائ ،كىتاموتپاـئـىنىچىئيۆـئـ ىرىقۇيـ ـ
،كۈلمۈنۈئ ادىياجلەدــ ،پەلەـيـىسكېفـنىزېدـ ــ
قۇلمۇقۇي ڭىنرەلكىللەسېكـ ۇدىلائـىنىدلائـ ـ
ەدمەھ كىللەسېكـىكىداۋاھـ اديەپـ ـىچۇغلىقـ
وركىم ىنرالمزىناگروئـ ،كۈـلمۈنۈـئـــ قۇلوتـ ــ
.ۇدىرۈتلۆئ

5Gشىلېئىنىدلائڭىنرەلكىللەسېكقۇلمۇقۇي
مەدائانىشام

5Gقۇلمۇقۇي ڭىنرەلكىللەسېكـ ىنىدلائـ
شىلېئ انىشامــ وگڭۇجــىمىدائــــ ەمچۆكـــ ـــ
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ىشىشىلرەۋەخ ىنىروت5Gــــ ساسائــ ناغلىقـ ــ
،پۇلوب اغڭىنۇئـــــ يىلقەئـــــ ــايشەئ،كاردىئــ
ەمشەلرىب ،ىروتـــــــ يىئنۈس،ARـــ يىلقەئــ ــ
رادىتقىئ قىلراتاقــــ رالىكىنخېتـــــــــــ ـــــــــــ
ناغلۇرۇتشالپوت ىۋىممائ.ـ چىزمەدائەۋنۇروسـ
ناقشالپوت اغرالنۇروســ ،ۇدىلۇرۇتشالنۇروئــ ۇئـ
ڭىنرەلىشىك نەدەبـــــ ىنىسىرۇتارېپمېتــ ــــــ
ىنىلاۋھەئشاقاتاكسام،اقشابنىتشۈرۈشكەت
،شۈرۈدنەلقرەپ قىلزاۋائـــــ ،شۇرۇدنالھاگائـــ ـــ
قۇلمۇقۇي ڭىنرەلكىللەسېكـ شىلېئىنىدلائـ
پىلېئـىتاقىۋشەت ،شىرېبـ يارىچـ قىلىقرائـ ـ
امىلقوي شىلىقــــ قىلراتاقــ ىنرالرادىتقىئـــ ــ
نىدناغىلرىزاھ ،ترىســــ ەنەيــ قەنـــ ناديەمــ ــ
اغىجايىتھېئ نەساسائــ ەمزەگرۆكــ ڭىنىلازــ ـ
،ىسىچۈگرۈدنەشۈچ ،ىچتەھىلسەمــــــ لويـــــ ــ
شالشاب ىرىھامــ ڭىنرالقىلراتاقـــ ىنىلورــــ ــ
،پانيوئ لويــــ ،شالشابــــ ،شەلكەتېيــــ ــــــــــ
،شۈرۈدنەشۈچ نىتپسەكـ تەھىلسەمـ شىرېبـ
قىلراتاق راللۇسۇئـــــــــــ قىلىقرائــــ شىئـــــــ
ناغىدىرىجېب ڭىنىممائـــــ ەگىسىچمەدرايـــ ـــــ
ناغناليائ نىدڭىنۇئ.ـــ ،اقشابـــ قۇلمۇقۇيـــــ ــــــ
ڭىنرەلكىللەسېك شىلېئـىنىدلائــــ ـانىشامـ
ىروت5Gـەنەيـىمىدائ كۈزۈسەۋـ ارىماكېلېتـ ـ
قىلىقرائ قەنــ ادىتقاۋـىنويىدېۋـىكىدناديەمـ ـ
،پۈزۈكتەي قۇلوتـ تەرازانـ ەگلەمەئـىنشىلىقـ
اقشۇرۇشائ مەدرايــ ۇدىرېبـ ڭىنمەدائـانىشام.ـ ـ
رىب راتاقــ ،ناقشالتاموتپائــ نەكشەليىلقەئـــ ـــ
ىرىلتالۇغشەم ىنتىقاۋــــ الپەجېتـــ ،ياملاقــ ــ
ىقىللىجىسكەگمەئڭىنرالمىداخـىچتەمزىخ
ڭىنسۇرىۋەۋ شىلىقراتـ پۋەخـ ـىنىرىتەخ_ـ
ەدىجىرەدروز ،ۇدىتىلنەۋۆتـ ڭىنۇبــ ەدىچىئـ ـ

X Pepper5G لەسېك- ىمىدائانىشامشىقېبـ

يىئنۈس يىلقەئــ رادىتقىئــ ىسىكىنخېتــ ـــــ
قىلىقرائ ەگلەسېكـــ ،ۇدياراقــــ تەھىلسەمــ ــــ
اغلائوسىكىدىسىرغوتمۇقۇييىنامۇگ،ۇدىرېب
ويىدېۋ،ۇدىرابپىلېئتاقىۋشەت،ۇدىرېبباۋاج
قىلىقرائ ەكترۈتمەھـــ ،ۇدىلوبــــ ڭىنرامىبــ ـــ
رۇتخود نەلىبــــ نىتقارىيـــــــ رىكىپـــــــ ــــــ
،اغىشۇرۇتشاملائ قىلىقرائـاتوتساچـەمنۈرۆكـ
ڭىنرامىب ىنىلاۋھەئـــ ەكشۈرۈشكەتــ مەدرايـــ ـ
پىرېب ەدمەھــــــ ،پاللويـــــىنۇئـــــ شالاۋادـــــ
ڭىنىرىلمىداخ تەمزىخــــــــ ىرادقىمــــــ ەۋـــ
ەمشەلەرىگ شىنىلمۇقۇيـــ ىنىرىتەخــــ روزـــ
.ۇدىتىلكىنېيەدىجىرەد

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت ناجماھلىئ::ىچۇغلىق زىلبائناجماھلىئ زىلبائ
رىررەھۇم ەزۇفھەم::رىررەھۇم تەمخەئەزۇفھەم تەمخەئ
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؟ەمېننەگېدىسىمېتسىستېتىنۇممىئ

تېتىنۇممىئ ىسىمېتسىســـــــ مەدائـــــــــ
ڭىنىنىدەب مىھۇمــــ ىبىكرەتــ ،ىمسىقـــ ۇئــ
قىلنېگىتنائ تايـ ەۋشىتېئقرەپـىنرالىددامـ
شالىزات اغىرادىتقىئــــ ،پۇلوبــــەگىئـــــــ ـــــــ
ڭىنمزىناگروئ ،شىنىلسەپەنـ ناقـ ،شىنىليائـ
اۋرېن قىلراتاقـ ىرىلىمېتسىسـاقشابـ نەلىبـ
،پىشىلسامارائزۆئ مزىناگروئـــــــ ـــىكچىئـــــ
ڭىنىتىھۇم ڭىنقىلتاياھەۋـىنىقىلمىقۇمــ ـ
ىنىقىلمالغاس ەتكىلرىبــــ ەكتەلاپاكـــ ـەگىئـــ
.ۇدىلىق

تېتىنۇممىئ،ادناقتيېئپىلىققىلزاربوئ
ىددۇخـىسىمېتسىس ەئىپادۇمڭىنتەلۆدرىبـ
اغىسىمېتسىس ،شاشخوئــ ـىنزىمىقىلمالغاسـ
رەھ تىقاۋــ ۇديادغوقــ ڭىنتەلۆد.ـ ەئىپادۇمــ ــ
اغىسىمېتسىس ،شاشخوئــــــ تېتىنۇممىئــ ــــ
ۇمڭىنىسىمېتسىس سۇسخەمـــــــ يىبرەھ«ــ ــ
ىنىگروئرالشىئ تېتىنۇممىئ__»ـــ ـىسازەئـــ
،كىلىي( ،لاتــ افمىلـ ،ىرىلنۈگۈتــ ،زەبمادابـ ـ

ەكىچنىئ يەچۈئـــ امنالپوتــ افمىلـــ ،ىنۈگۈتــ ـــ
نامىسڭازاس ،ەچكۈسۆئــــــــ شۆتــــــ ىزېبـــ ـــ
رالقىلراتاق ؛ۇدىلوب)ــ ناغىمىشخوئـ ـىكىتپىتـ
ڭەج« ىچۇغلىقـ مىسىقــ تېتىنۇممىئ__»ــ ـ
ەككەي،ەريەجۈھەچىنادلارتيېن(ـىسىريەجۈھ
قۇلورداي ،ەريەجۈھــ ىچۇقتۇيروزــ ،ەريەجۈھــ ـ
ەيىلىتىپېئ ،ىسىريەجۈھـــــــ شانىغويــــــ ـــــ
،ىسىريەجۈھ ناقـــــــ ،ىرىلىكنىتسالىپــ ــــــــ
نامىسخاش ەچـىگزۆـئەنەـي؛ۇدىلوب)ەريەجۈھـ
يـىبرەھ« ىرىللاروقــــ تېتىنۇممىئ__»ــــ ــــ
ىسالوكېلوم ،الېتىتنائ(ـــــــــ ەيىرېتكابـــــ ــــــ
ىچۈكتىرېئ ،تنېمېلپموك،مىزنېئـــــــ ــــــــــ
تېتىنۇممىئ ،نورېفرېتنىئ،ىلىسقائەچراشـ
ناققائ ىسىريەجۈھــ ،نىرتسىگـــ ىنىمسۆئـ ــ
ىچۇغرۇتشالزىسوركېن روتكافـــــ قىلراتاقــ ـــ
ىساسائڭەئەدمەھ؛ۇدىلوب)ىروتكافەريەجۈھ
ەئىپادۇم« ناغلوب»ـىماكھېتسىئـ يىئىبەت__ـ ـ
شىنىدغوق ،ەرېت(ـىقۇسوتـ نازاقشائـ يەچۈئ_ـ
ىلوي سەپەنەۋـــ ىلويـــ قىللىشـــ ىسىدرەپـــ ــ
.ۇدىلوب)رالقىلراتاق

زىمىتىلمەئانىسكاۋاقشىمېنزىب
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ڭىنىنىدەبمەدائ تېتىنۇممىئـــــــــــ ــــــــــ
نىياتنىئـىسىمېتسىس كۈلچۈكـ ،پۇلوبـ ۇئـ
ڭىنشىنىلمۇقۇي الپىلېئـىنىدلائــــ ،ياملاقـ ـ
ىچۇقتاغزوقكىللەسېكىكىتتىھۇمىقترىس
وركىم ،ۇدىرۈتلۆئـىنرالمزىناگروئـ مەدائـەنەيـ
ىكىدىنىدەب كىللەسېكـــ ىشىرىگزۆئــ ىكايــ ــ
ۇدىرۈدنەلقرەپادىتقاۋـىنىرىلىريەجۈھـەمسۆئ
ۇديەلەتېۋۇتۇيەۋ وركىم.ـ نەلىبرالمزىناگروئـ
ناغلوت شاشايــ ادىتىھۇمــ رەگەئـــ ىرىقۇيـ ــ
كۈلمۈنۈئ تېتىنۇممىئـ ەئىپادۇمـ ىمزىناخېمـ
،نەكىدياملوب ڭىنرالناسنىئــ تۇجۋەمـ پۇلوبـ ـ
.ۇدياتخوتەكسەتىشۇرۇت

،ادناغىلقاچنىغىي ڭىنىنىدەبمەدائــــــــ ــــــ
تېتىنۇممىئ قىلساسائـىسىمېتسىســ ساخـ ـ
تېتىنۇممىئ ناچشىشىلسامەۋـــــــــــ ــــــــــــــ
ەگىككىئپەدتېتىنۇممىئ)قىلناچشىشىرېئ(
ۇدىنىلۆب النىدىشىلۇغۇتتېتىنۇممىئساخ.ـ
راب ناغلوبــ امغۇتــ تېتىنۇممىئــ ەئىپادۇمـــ ــ
ىنىرادىتقىئ ۇدىتىسرۆكــ ەيىلېتىپېئۇئ.ـــ ــ
،ەرېت(ـىقۇسوت سەپەن،ىلوييەچۈئ_نازاقشائـ
ىلوي قىللىشــــ ىسىدرەپـــ نىدرالقىلراتاقـــ ــــ
بىكرەت ناقپاتـــ ىچۇقتۇيروز،)ـــ ،ەريەجۈھـــ ــ
ىچۈگرۈتلۆئيىئىبەت،ەريەجۈھەچنادلارتيېن
،ەريەجۈھ يىئىبەتــ ،ەريەجۈھTـىچۈگرۈتلۆئـ ـ
نامىسخاش ەريەجۈھــ ەدمەھـ تىنېمېلپموكـ ـ
.ناقپاتبىكرەتنىدىلىسقائ

ساخ تېتىنۇممىئـ ڭىنىسىمېتسىســـ ــ
ىكىلىدىھالائ وركىمــــــ ڭىنرالمىزىناگروئــ ــــ
زۇۋاجات پىلىقـ ناغلوبـەگىشىرىكـ ىساكنىئـ
زېت ۇدىلوبـــ ،نەلىسەم.ـــــ ىنىدەبمەدائـــــــ ــــ
كىللەسېك ىچۇقتاغزوقــــــــــ وركىمــــــــــــ ـــ
ڭىنرالمزىناگروئ ،ەرېت،ادناغىرچۇئاغىمۇجۇھـ

قىللىش ىسىدرەپــ ڭىنىنىدەبمەدائــ ىجنۇتـــ ــ
ىقۇسوت شۇلوبــ ىتىپۈســ نەلىبــ ـىكپەلسەدـ
الىدمەدەق پۇسوتـ ؛ۇدىلاقـ رەگەئـ كىللەسېكـ ـ
ىچۇقتاغزوق وركىمــــــــ رالمزىناگروئــ مەدائــــ
روزەستۆئپۈسۆبىنقۇسوتىجنۇتىكىدىنىدەب
ەريەجۈھـىچۇقتۇي قىلراتاقـ قىلتېتىنۇممىئـ ـ
رەلىريەجۈھ ەدمەھ،ۇدىتۇيپىلېۋىروئىنرالۇئـ
نەگىلىرىگلىئـۇمىنەي ادلاھـ مىزەھـ شىلىقـ ـ
ىنىرىلمىزنېئ پۇيوقـــ شىرېبـــ قىلىقرائــ ـــ
،پۈرۈتلۆئــىنرالۇئ ەگىنىدەبمەدائــ زۇۋاجاتــــ ــ
پىلىق نەگرىكــ ىچۇغزۇب«ــ الوكېلومــ رال»ــ
پۈرۈتلەك ناغراقىچـــ ىننايىزــــ نەۋۆتڭەئــ ـ
.ۇدىرۈشۈچەككەچ

ناچـشىشـىلسام تېتىنۇممىئــــــــــــ ـــــــــ
ڭىننېگىتنائ نىدىشىنىلىراكشائـــ لىساھـــ ــ
ناغىدىلوب ،پۇلوبــ ەدىنىدەبمەدائـ رىبـ رۈمۆئـ ـ
تۇجۋەم پۇلوبـ افمىلTقىلساسائۇئ.ۇدىرۇتـ
ىسىريەجۈھ افمىلBەۋــــ ڭىنىسىريەجۈھــ ــــ
.ناقپاتبىكرەتنىدىساكنىئتېتىنۇممىئ

ناچشىشىلسام ڭىنتېتىنۇممىئــــــــ ــــــــ
ىكىلىدىھالائ ،ىكۇشــــ ىجنۇتـــ قىلمىتېقــ ـــ
مۇجۇھ شىلىقــ ىتىئرۈســ نەتەبسىنــ ـاتسائـ
ەيىسكۇدنىئ( نىدىبەۋەســـــــــ ەدىھالائـــــــــ ــــ
كىلرېتكاراخ الېتىتنائــــ ىنىريەجۈھTەۋــ ـــ
لىساھ اقشىلىقـــ ەچچەنــــ نىدنۈكـــ ەچچەنـ ــ
تىقاۋـەچىگىتپەھ ىنمۇجۇھقارىب)ۇدىتېكـ
ارغوت لىسېك_لۈزۈئەۋـ ۇدىلىقـ قۇليالائ.ـ :ـ
كىللەسېك رالمزىناگروئوركىمـىچۇقتاغزوقـ
ەگىنىدەبمەدائ نىدنەگرىكــ نىيېكــ ۇمىنەيــ ــ
نەگىلىرىگلىئ ادلاھـــــــــ ،پۈرۈدنەلقرەپـــ ــــــ
ىننېگىتنائ ،ۇديالىراكشائــــــــ ەريەجۈھBـــ ـــــ
ەدىھالائ،پۇرۇتياقساكنىئـاتىراقـاغنېگىتنائ
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الېتىتنائ ۇدىرۈدنەللىكەشـ لىخـۇب.ـ ەدىھالائـ
الېتىتنائ نېگىتنائــ نەلىبـ ،پىشىلرىبـ زۈيـ ـ
ناقتاۋىرېب ۇدىرۇتـىشراقـاغمۇقۇيـ ەچقادنۇم.ـ
،ادناقتيېئ كىلىدنۈكـــ اتشۇمرۇتــــــ مەدائـــــــ
ڭىنىنىدەب تېتىنۇممىئــــ ىسىمېتسىســــ ــــ
ەدىھالائ كىللەسېكــ ىچۇقتاغزوقــــ وركىمــــ ـ
لىلھەتـىنرالمزىناگروئ ،شىلىقـ شىنىگۆئـ ـ
ىنالېتىتنائىچۇغىدغوقنىدىكۈلزۆئقىلىقرائ
ۇدىرۈدنەللىكەش ادنايرەجـۇب.ـــ ەدىنىدەبمەدائـ ـ
رىب مىسىقـ شالقاسـەتسەئـ Bكىلرېتكاراخـ
ەريەجۈھ ،ۇدىنىللىكەشــ ـەگىنىدەبمەدائرالۇئـ
زۇۋاجات پىلىقــ پىرىكـ ناققابـ ـىننېگىتنائـ
لىجىس ۇب،پىلېۋۇتۇتەتسەئنۈچۈئشادغوقـ
ىقىللامىتھېئشۈلۈرۆكەدىسۈگلەكقىلىقرائ
ناغلوب شاشخوئــ ڭىنشىنىلمۇقۇيـىكىدرۈتـ ـ
.ۇدىلائىنىدلائ

كىلىدنۈك اتشۇمرۇتــ ڭىنكىللەسېكـــ ــــ
انىسكاۋناغىدىنىلمەئنۈچۈئشىلېئىنىدلائ
ەتتەيىلەمەئ ناچشىشىلسام«ــ تېتىنۇممىئــ ــ
ىسىمېتسىس اغنېگىتنائـــــــــــ اتىراقــــــــ ــــــ
ناچشىنىدغوق الېتىتنائـ ۇديەلەرۈدنەللىكەشـ »ـ
نەگېد يىملىئــ نىتپىسنىرىپـ ناغنالىدياپـــ .ــ
پۆك ىكىدناســ ىكىدىنىسكاۋـــ كۈلمۈنۈئــــ ـــ
رەلبىكرەت كىللەسېكـــ اديەپـــ ناغىدياملىقـ ــ
ىكىتتەلاھ نېگىتنائــــ ،پۇلوبــ مەدائـىنرالۇئــ
ەگىنىدەب لۇكوئــ پىلىقـ نىدناغرۇئـ نىيېكـ ـ
ەدىھالائىسىمېتسىستېتىنۇممىئىكىدنەدەب
ىننېگىتنائ پۈرۈدنەلقرەپــــــــــ ەدىھالائـــــــ ــــ
ىچۇغىدغوق ىنالېتىتنائـــ ۇدىرۈدنەللىكەشـــ .ــ
ادناغنالىراكشائيىئىبەترالىچۇقتاغزوقلەسېك
ڭىننەدەب ۇمىخېتىسىمېتسىستېتىنۇممىئـ
،زېت ۇمىخېتــ كۈلمۈنۈئــــ ناغلوبـــ امتياقـــ ـــ

تېتىنۇممىئ كىللەسېك،پۇرۇتياقىساكنىئـ
ىچۇقتاغزوق ىنرەلەيىرىتكابـــــ ،پۈرۈتلۆئــــــ ـ
ڭىنكىللەسېك شىلېئـىنىدلائـ ـەگىتىسقەمـ
.ۇدىتېي

؟زىمىشىرېئقادناقەگىچۈكتېتىنۇممىئ

زىب ڭىنىچۈكتېتىنۇممىئناغلوبەگىئـ
رىب ىمسىقــ پىسساپـــ نىتتېتىنۇممىئـــ ـــــ
،نەگلەك ،قۇليالائـ قىلرادىلىماھـ ەدىلىگزەمـ ـ
Gىلىسقائراشتېتىنۇممىئـىكىدىنىدەبـانائ
الاب ىيىرمەھـــ قىلىقرائـــــ ەگىلىماھـــــ ـــــــــ
،ۇدىلۈزۈكتەي اليىئىبەتنەلىبڭىنۇبـەلىماھـ
پىسساپ اقتېتىنۇممىئــــــ ۇدىشىرېئــــــــــ .ـــ
نىدناغلۇغۇت نىيېكــ ناغلۇغۇتـىڭېيـ قاۋوبـ ـ
زۇغوئ پىسساپقىلىقرائـىتۈسـانائەۋـىتۈسـ
ادلاھ تېتىنۇممىئــ راشــــــ ىلىسقائــ ــاغAــــ
شادغوقنەمسىقىنىلوييەچۈئۇئ،ۇدىشىرېئ
نەلىب ،ەللىبـــــ ڭىنقاۋوبـــــ كىلىگلەبـــــ ــــــ
ڭىننېگىتنائ اغىزۇۋاجاتــ ىشراقــ اغىشۇرۇتــ ــ
.ۇدىلوبەكترۈت

نىياتنىئ پىتكائىمسىقناغلوبمىھۇمـ
،تېتىنۇممىئ تېتىنۇممىئۇئـ ىسىمېتسىسـ
اغنېگىتنائ ناغىرچۇئـــ ادغاچـ نەگنەللىكەشـ ــ
ساكنىئ نىدناغلۇغۇت.ـ ـىكپەلسەدـىكنىيېكـ
ەچناقرىب ادلىيــــــ اتقاۋوبــ پۆكـــ ىكىدناســ ـــ
ڭىننېگىتنائ اغىشىلقىدىغـــــــ ساكنىئــــــــ ــ
شۇرۇتياق ىرادىتقىئـ اديەپـ ،ۇدىلوبـ ۇبقارىبـ
كىلرەتېي ،سەمەئـ ڭىنىسىنائ_ـاتائـىكنۈچـ ـ
كۈلچۈك اققىلناچشىشىلسامـــــ ــەگىئـــــــــــــ
ىتېتىنۇممىئ اققاۋوبــ تەيىسرىئــ ۇدياملاقــ .ـ
ڭىنۇئ ەگىتسۈئــ ڭىنقاۋوبـــ تېتىنۇممىئـــ ــــ
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ىسىمېتسىس نەگىملىتېيــــــ ،اقچاغلوبــــــ ــــ
نەگىلپۆك ىنكىللەسېكــــــ پۈرۈتلەكــــــــ ــــ
ناغىدىرىقىچ كەركۈلچۈكـــــ كىللەسېكــــ ــــ
اغرالىچۇقتاغزوق نەتەبسىنــــــ لەممەكۇمــــ ــــ
.ۇدياملارۇتياقساكنىئ

ڭىنىنىسكاۋ اققىلرابــــ ىشىلېكــــ ـۇبــــ
رىبـىنىلىسەم رەدەقـ يىملىئـ ادنۇسويـ لەھـ ـ
،ىدلىق ەدىھالائـ نەگنەلشىئـ ـىنزىبـانىسكاۋـ
نەلىبنېگىتنائناغىدياملىقاديەپكىللەسېك
پۇرۇتشارچۇئنىدلائ ادمزىناگروئــ ەدىھالائــــ ــ
ىچۇغىدغوق ىنالېتىتنائـــ نىتتەددۇمــ نۇرۇبــ ـ
ەكشۈرۈدنەللىكەشــاتسائ_ــاتسائ ەكترۈتـــــ ـــ
،پۇلوب پىتكائــ تېتىنۇمممىئـ ىنىنايرەجــ ــ
ۇديالمامات رەگەئ.ــ كىللەسېكـ ـىسەيىرېتكابـ
النىتسار ىجنۇتالېتىتنائىچۇغىدغوق،ەسلەكـ
پۇلوب ناغوتەچۈگلەكۇس،پىقىچـاغىرۇتتوئـ
انىسكاۋۇبانام،ۇدىتىقويىننەمشۈد،پىلېس
.ىتىيىمھەئڭىننەگىلمەئ

رالناسنىئ النۇرۇبلىيـەچچەن200ـەچرەگـ
انىسكاۋ ىنشەلمەئــــ قانىســــ ىنشىلىقــــ ــــ
ناغىلشاب ،ۇمىسلوبـــــــــ قارىبــــــــ نەپـــ _ـــ

ڭىنىكىنخېت تايىققەرەتـــــ ىسەيىۋەســــ ەۋـــ
ڭىنشۇنوت ىسىمىلكەچــ ،نىدىليەپۈتــ ـىكاتــ
ەدنەگلەكـەگرىسەئـىقنىدلائ نىدنائـانىسكاۋـ
يىجىردەت ادلاھــ ڭەكـ ەدمەلۆكـ .ـىتشالمۇموئـ
شەلمەئـانىسكاۋ قىلىقرائـ رىزاھـ رالناسنىئـ ـ
ىنكەچېچ ،ىتتاقويـــ نۇلۇيـــ رۇســ ىسىددامـ ــ
،ىغۇللاي امغوبــــ ،ىلىسېكــ ،لىزىقـــ ىڭېيـ ــ
قىلراتاقىلىسېكامتاقڭىنرالقاۋوبناغلۇغۇت
ڭىنرەلكىللەسېك زۈيـــ شىرېبـ ـىنىتىبسىنـ
كىلرەنۈرۆك ىتتەلنەۋۆتــــ ڭىنىنىسكاۋ.ــــ ــــ
ـىلسىمـاتشادغوقـىنقىلمالغاسـىشىنىلمەئ
نەگىملۈرۆك ەدىجىرەدــ ىدىنيوئلورـ ـىڭېي.ـ
ڭىنىنىسكاۋ زىسكۈلزۈئـ قىقتەتـ پىنىلىقـ ـ
كىلتەيىقەپپەۋۇم اغىشۇلوبــــــ پىشىگەئـــــ ــ
ۇمىخېت پىتكائــــ ۇديانيوئلورــ رۇقڭوچەۋـ ــ
.ۇدىلىقاديەپرىسەت

شۇنوتيىملىئىنىنىسكاۋ

انىسكاۋ ڭىنرالناسنىئــــ كىللەسېكــــ ـــــ
ىچۇقتاغزوق وركىمــــــــــ رالمزىناگروئـــ ەۋـــــ
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مزىلوباتېم ادلۇسۇئيىئنۈسـىنىرىلتالىساھـ
،پۈرۈدنەلزىسرەھەز شۇرۇتشالزىسپىتكائــــ ـــ
ىكاي نېگــ ىشۇلۇرۇقـ قىلراتاقـــ راللۇسۇئـــ ـ
قىلىقرائ پاسايـــــ ناققىچـــــ رىبـــــ لىخـــ ـــ
تېتىنۇممىئ رۇدىسىرودــــــــــ انىسكاۋ.ــــ ــــــ
كىللەسېك ىچۇقتاغزوقـــ ڭىنرەلەيىرېتكابــ ــ
،پىلېقپالقاسىنىكىلىدىھالائقىلنېگىتنائ
كىللەسېك اديەپـــ شىلىقـ ـىنىتىيىسۇسۇخـ
،پىتىقوي رەتەخىبــــــ لورتنوكـــــ شىلىقــ ـــ
،ادىساسائ كۈلمۈنۈئڭىنرەلكىللەسېكرىغېئـ
.ۇدىلائىنىدلائ

رىزاھ زىبــــ ناغىدىتىلمەئمىئادــــ ــــــــــ
ڭىنرالىنىسكاۋ پۆكــ ىرىلىكىدناسـ لۇكوئـ ـ
،پۇلوب تەقەپـ رىبـىكىدناسزائـ ىرىلمىسىقـ
نۇرۇب ناغىديەيىكايناغىديۈكرۈپاغىقۇلشوبـ
رۇدىنىسكاۋ پۆك.ــ ـىنرالىنىسكاۋـىكىدناسـ
رىب مىتېقــ نىدنەگىلمەئــ نىيېكــ ىمۈنۈئــ ــ
،ۇدىلۈرۆك ىزەبـ ىكايـىككىئـىنرالىنىسكاۋـ
نىدمىتېقـــىككىئ قۇترائــــ نىدنەگىلمەئــ ــــ
B،نەلىسەم،ۇدىلۈرۆكىمۈنۈئنىدنائنىيېك

قىلپىت رەگىجـ ەتتەدائىنىسىنىسكاۋىغۇلايـ
.كەرېكشەلمەئپىلىقلۇكوئمىتېقچۈئ

رالناسنىئ ـ رالناسنىئ ناغىمىشخوئـ ـ ناغىمىشخوئ شايـ شايـ ادىچۇقسابـ ـ ادىچۇقساب ـ
ناغىمىشخوئ ـــــ ناغىمىشخوئ ىنرالىنىسكاۋـــــ ـــــ ىنرالىنىسكاۋ ىشىلمەئـــــ ــــ ىشىلمەئ ــــ
؟ۇمكەرېك ؟ۇمكەرېك

اغرالقاۋوب ىزەبــــەتتەدائــــــــ ەدىھالائــــ ــــ
نەگنەلىگلەب شەلمەئـىنرالىنىسكاۋـ .كەرېكـ
نەلىسەم لىزىق،ـــ ،ىسىنىسكاۋـ نەرۈگـ زەبـ ـ
،ىسىنىسكاۋـىغۇللاي ،ىسىنىسكاۋامشاتلەيـ
نۇلۇي رۇســ اددامـ ىغۇللايـ ەۋـىسىنىسكاۋــ

ىغۇللايـــەكپۆئ ىسىنىسكاۋــــــــ ەدمەھـــــــ ـــ
ناچشىلىقرات ماكۇزـ .رالقىلراتاقىسىنىسكاۋـ
اغىمارۇق رەلنەكتەيـــــــــ قاۋوبــــــــ ادىتقاۋـــ ـــ
نەگىملەتىلمەئ ىنىنىسكاۋـــ نىدنەگىلمەئــ ــ
،ترىس كەچمەئمەدائــ نامىسىچپوتــ ـەمسۆئــــ
،ىسۇرىۋ ەڭېمــ ەدرەپــــ ىغۇللايــ ەچراشــــــ ــــ
،ىسەيىرېتكاب نامىسغابلەبــــــــ قاقوقــــــــ ــــ
قىلىتقۇنـىنىسىنىسكاۋ .كەرېكـىشىلمەئـ
اغراللايائ رادىلىماھــ نىتشۇلوبـــ ىرىگلىئـــ ـ
،لىزىق ،امشاتلەيـ نەرۈگـ زەبـ ،ىغۇللايـ ـۇسـ
ەمسۆئنامىسىچپوتكەچمەئمەدائەۋـىكىچېچ
ىنىسىنىسكاۋـىسۇرىۋ شەلمەئــ ىپىلكەتـ ــ
،ۇدىلىرېب قىلرادىلىماھـىكنۈچـ ەدىلىگزەمـ
لىخـۇب نىدرەللەسېكـ پىنىلمۇقۇيـ ـاسلاقـ
نىياتنىئ قىلىچىراۋائــ پىلېئــ ۇدىلېكـ 65.ـ
نىتشاي اغرالناقشائـــــــ تېتىنۇممىئـــــــ ـــــــــ
ڭىنىرادىتقىئ امتاقپىشىگەئـەگىشىنىكېچـ
،ىلىسېك امغوبــــ ،ىلىسېكـــ ،لەتۆيكۆكــــ ـــ
نامىسغابلەب ،قاقوقـ ناچشىلىقراتـ ماكۇزـ ەۋـ
ـىمۇقۇيـىسەيىرېتكابـەچراشـىغۇللايـەكپۆئ
ىپىلكەتشەلمەئقىلىتقۇنـىنىرىلىنىسكاۋ
ۇدىلىرېب ناغىمىشخوئ.ـــ شايــــ ادىچۇقسابـ ـــ
شەلمەئ ناغىدىنىلىقـەيىسۋەتـ رالىنىسكاۋـ ـ
ىكىدىققەھ ىنرالتالىسپەتـــــ ڭىنىلاقامـــــ ــــــ
.ڭۈرۆكنىدلەۋدەجەچمۇشوقىكىدىرىخائ

ـانىسكاۋ ەدنەگىلمەئـانىسكاۋ ـ ەدنەگىلمەئ قادناقـ سكەئقادناق رىسەتسكەئ رىسەت
؟ۇدىلۈرۆك ؟ۇدىلۈرۆك

ەدنەگىلمەئـانىسكاۋ رىسەتسكەئەتتەدائـ
ۇديەملۈرۆك ەدىزەب.ـ ەدىچىئتىقاۋكىلىگلەبـ
ادناس_ادنائ رىسەتسكەئـــ ىشۈلۈرۆكـــــ ـــــــ
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،نىكمۇم قارىبـ رەدەقرىبنىتتەھەجىساسائـ
كىنېي رەلتەمالائــــ ۇدىلۈرۆكـــ قىلساسائ.ـــ ـــ
:ۇدىلائەگىچىئزۆئىنرەلىكىدنەۋۆت

لۇكوئ● ناغلاســ رەيـــ ،ۇدىلاۋىرىزىقــ ــ
.ۇديىرغائىكايۇديىششىئەدىجىرەدكىنېي

.ۇدىتىزىقشوب●

.ۇدىقىچەسرەنقارزائەگىرېت●
.ۇديىرغائنەدەبىكايشاب●
ەدىزەب انىسكاۋــ ەدنەگىلمەئـــ رەدەقرىبـــ ـــ
رىغېئ رىسەتسكەئـ ،ۇدىلۈرۆكــ ،نەلىسەمــ ـ
رىغېئ قارىب،ساكنىئلامرونىبىكىدىجىرەدـ
.ۇديارچۇئزائنىياتنىئلاۋھەئقادنۇب

شاي شايـ لەسـ لەسـ ادناغياڭوچـ ـ ادناغياڭوچ ـانىسكاۋـ ـەستەلمەئـانىسكاۋ ـەستەلمەئ
ىسىدياپ ؟ۇدمالوبىسىدياپ ؟ۇدمالوب

قويـىسىدياپ قىرغائمىسىقرىبرەلىزەب.ـ
كىلبەۋەسىسىلىسەمكىلسەملەكسامـىكاي
شەلمەئـانىسكاۋ نىتشايناغنىلىقەيىسۋەتـ
پىشېئ رەدەقرىبەسىلمەئانىسكاۋەدنەكتەكـ
ىشخاي ،ۇدىلوبـــ ۇدياراقپەدـــ ادرالتاقىقتەت.ـ ـــ
،ەچىشىلىتىسرۆك انىسكاۋــــــــ ىنشەلمەئـــ ـــ
ڭىنشۈرۈتكىچېك ىشۇلوبىرىسەتزىسىدياپـ
نەكنىكمۇم ،قۇليالائ.ـ اتتاقىقتەتكۈلرۈترىبـ
،ەچىشىلىقياب ،لىزىقـ زەبنەرۈگەۋامشاتلەيـ
ىغۇللاي ناغنىلىقـەيىسۋەتـىنىسىنىسكاۋــ ـ
نىتشاي پىكىچېكــ نەگىلمەئــ ڭىنرالىلابــ ــ
شىزىق نەلىبـ كىلتەۋىسانۇمــ پىشىتراتــــ ـــ
شىلېق .نەكىدىلوبىرىقۇيۇمىخېتـىپىۋەخـ
تەلۆد ەيىسۋەتـ ناغلىقـــ انىسكاۋــ شەلمەئــ ـ
ىنالىپ ەكىچنىئــ قىقتەتــ ناغنىلىقــ ـاڭۇش.ــ
انىسكاۋ شىتىلمەئـــــ ىنىتقاۋـــــ يىئتەقــــ ــ

كىلسەمرۈتكىچېك ،كەرېكـ لەسېكەتتەۋلەئـ
پۇلوب شىلېقــ قىلراتاقــ ڭىنۇبراللاۋھەئـــ ــ
.ادىترىس

مۇخۇت ـ مۇخۇت ـەيىسكائېرـ رالناغىدىلىقـەيىسكائېر ـ رالناغىدىلىق ـانىسكاۋـ ـانىسكاۋ
ەستەلمەئ ؟ۇدمالوبەستەلمەئ ؟ۇدمالوب

ەدىزەب زىبـــ نىدىتقۇنـــۇبـــ ـــەشىدنەئـــــ
،زىمىلىق ىكنۈچــــــ ىزەبــــ ىكىدلىكەشــ ــــــ
ناچشىلىقرات ماكۇزــــــــ ادىسىنىسكاۋــ زائـــــ
ادرادقىم مۇخۇتـ ىكىدىرۈتــ رەلبىكرەتــ رابـــ .ـ
قارىب ڭىنۇئـ ىرادقىمـ نىياتنىئـ ،پۇلوبزائـ ـ
ەدايىز قىلناچمىزىســ ىسەيىسكائېرــــ اديەپـــ ـ
،ۇدياملىق اتىراقەگرەلىكىدىرۈتمۇخۇتـاڭۇشـ
ەدايىز قىلناچمىزىســ ىخىراتــــ ۇمىسلوبـــ ــــ
.ۇدىلوبەكشەلمەئانىسكاۋ

قادناق قادناقــ ادناغلىقــ ـــ ادناغلىق ىنىنىسكاۋـــ ــــ ىنىنىسكاۋ لۇكوئــــ ــ لۇكوئ ــ
پىلىق ــ پىلىق ىكىدناغرۇئــ ــ ىكىدناغرۇئ ـىنقىرغائــ ىلىكتيەسەپـىنقىرغائ ــ ىلىكتيەسەپ ــ
؟ۇدىلوب ؟ۇدىلوب

انىسكاۋ ادناغرۇئــ نەتەقىقەھـ ،ۇديىرغائــــ
قارىب پاقويالزېتـىتىياھانـىمىزىسقىرغائـ
ۇدىتېك ىزەبـــەتتەۋلەئ.ـــــ ىنرەلرىبدەتــ ــــــــ
.ۇدىلوبىلىكتيەسەپىنقىرغائپىنىللوق

‒شىلېسلۇـكوئنىدرالمىداخيىبـبـېت●
نىت ىرىگلىئــ زوكرانـ ىـمـىھلەمــ شۈرۈـســ
قىلىقرائ ىنىسۇغيۇتقىرغائــ ەـكـشىتيەسەپــ ــ
.شاروسىنىقىلناغىدياملوب_ناغىدىلوب

شىتىتخوتقىرغائ● ‒ـىلشىئـىسىرودــ
شىت رەگەئ.ـ لۇكوئـ پىنىلېسـ نىدـناغلوبـ ـ
ىكايلونېفلىتېستائ،اسىرغائەنەيۇمنىيېك
نېفورىب نەلىبــ اسـتاتخوتقىرغائـ ۇدـىلوبــ .ـ
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اتقۇنقىزىق

قارىب نىتشىيېيارودـ ىرىگلىئـ نىدرۇتخودـ ـ
ترېكنوك مىتېقەۋىرادقىمشىتىلشىئارودـ
ىنىناس شاروســــ ،كەرـېكــ ىـكنۈچــ قىرغاـئـ

خوت شــىتــىتـ نـىدـىرادـقـىمىـنــىـسـىرودـــ ـ
پۇرۇشائ لامېتسىئـ ڭـىنـشىلىقــ ەـككەرۆـبـــ
.رابىنىيىز

رالىنىسكاۋناغىدىنىلىقەيىسۋەتشەلمەئادىچۇقسابشايناغىمىشخوئ

شاي65 ‒ـــ
نىت ‒شائـ
رالناق

√

√

√

√

رادىلىماھ ــــــ
نىتشۇلوب ـــــ
ىكىرىگلىئ ــــ
راللايائ

√

√

√

ـاغىمارۇق
رەلنەكتەي

√

√

√

√

√
√
√

√

√

√

18نىتشاي7
‒لوبەچىقشاي
‒رۈمسۆئناغ
رەل

√

√

√
√

√

√

0 _ ەچىقشاي6
ناغلوب ‒قاۋوبـ
رالىلابەۋرال

√

√

√
√

√

√

√

√
√
√

ناغىدىنىلىقەيىسۋەتشەلمەئ
رالىنىسكاۋ

Bىغۇللايرەگىجقىلپىت

امغوب ،ىلىسېكــ ،ىلىسېكـامتاقـ ـ
لەتۆيكۆك

ىغۇللاياددامرۇسنۇلۇي

سۇرىۋنامىسقاچ

Bقىلپىت ناچشىلىقراتــ ماكۇزــــ ـ
ەيىرېتكابەچقاياترامۇخناق

ىسەيىرېتكابەچراشىغۇللايەكپۆئ

‒لايزەبنەرۈگەۋامشاتلەي،لىزىق
ىغۇل

ىكىچېچۇس

Aىغۇللايرەگىجقىلپىت

ماكۇزناچشىلىقرات

كەچمەئمەدائ نامىسىچپوتـ ـەمسۆئـ
ىسۇرىۋ

‒ېتكابەچراشىغۇللايەدرەپـەڭېم
ىسەيىر

قاقوقنامىسغابلەب

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت زىقلۈگ::ىچۇغلىق ىزورزىقلۈگ ىزور
رىررەھۇم ەزۇفھەم::رىررەھۇم تەمخەئەزۇفھەم تەمخەئ
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اتقۇنقىزىق

ەتتەۋۆن نۈتۈپــــــ ىكىداينۇدــــــ ـــــ
رالىچتاقىقتەت ىڭېيـــــــ ىكىتپىتــــ ـــــ
نامىسجات قۇلسۇرىۋـ اغىغۇللايەكپۆئـ
ىشراقاقسۇرىۋنۈچۈئشۇرۇتلىباقات
انىسكاۋ سەبـىنرالىرودەۋــ ەتسەب_ـ ــ
قىقتەت ۇدىتاۋىلىقــ رىبـىڭېيڭەئ.ــ ـ
كۈلرۈت ،ەچىشىلىتىسرۆكـاتتاقىقتەتـ
اكىرېمائ ىرىلىچتاقىقتەتــ لىخـۇبـــ ـ
ڭىنسۇرىۋ رالناسنىئـ ـەگىسىريەجۈھـ
زۇۋاجات پىلىقــ نەگرىكـ رىبـ لىخـ ـ
مىھۇم ىسىملۇرۇقالۇكېلوملىسقائـ
ىنىكىلنەكىئ پالقىنېئــــــ ناققىچــ ـــ
،پۇلوب ڭىنۇبــــ نەلىبــــ انىسكاۋــــ ـــ
ڭىنىتاقىقتەت ىسىمىددەقۇمــــــــــ ــــــــ
.ىدلىچېئ

نامىسجاتـەچرەگ نۇغرۇنسۇرىۋـ
شاشخوئ ناغىملوبــ ڭىنراللىسقائــــ ـــ
نىدىشىنىلىخسۇن پىنىلىدياپـــــــ ـــــ
،ۇمىسرىكپىلىقزۇۋاجاتەگىريەجۈھ
نىكېل كىلنەكىتـ ىلىسقائـەچكۈسۆئـ

ەريەجۈھ ،ىرۇتپېستېرـــ ىنەيـــ مەدائـــ
ىنىدەب ەگىسىريەجۈھــــ پىتېيــــــــ ــــ
ناغىديالاراب اغلىسقائـــ ناغىدياشخوئـــ ــ
زۈيـىقترىس ۇديالقۇلوتـىنىلىسقائـ .ـ
كىلنەكىت ەچكۈسۆئــــ ىلىسقائــ مەدائــ
ەريەجۈھـىكىدىنىدەب نەلىبـىسىدرەپـ
نىدنەككىرىب نىيېكـــ نېگسۇرىۋــ ـ
ىسىپپۇرۇگ ىكىدىنىدەبمەدائــــــــ ــــــــ
اقشىنىلمۇقۇيپىرىكـەگرەلىريەجۈھ
ۇديالشاب اداۋان.ـ كىلنەكىتـ ـەچكۈسۆئـ
ىلىسقائ نەلىبـــ ىكىدىنىدەبمەدائـــ ــــ
ىشىشىپېيڭىنىروتپېستېرەريەجۈھ
ڭىنىشىكىرىبەۋ ىلىغلائـىنىدلائــــ ــ
،اسلوب ڭىنسۇرىۋــــ ەگىنىدەبمەدائــ ــــ
ۇمىنىشىرىك پۇسوتــــــ ىلىغلاقــــ ــــ
.ۇدىلوب

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت اللۇدبائ::ىچۇغلىق نۇسرۇتاللۇدبائ نۇسرۇت
رىررەھۇم ەزۇفھەم::رىررەھۇم تەمخەئەزۇفھەم تەمخەئ

قۇلسۇرىۋنامىسجاتىكىتپىتىڭېي
املۇرۇقالۇكېلومڭىنىغۇللايەكپۆئ

ىدلەكاققىلرابىسىمېخسىئ
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اكىنخېتـنەپ

تىھۇمـۇمىدوم ـاقشىشىلغوقـىنشارسائـ
ىدىلشاب قىلىچىمۇقوت.ــ رەيـىپسەكـ ىراشـ ـ
ەچىيوب ڭوچڭەئــــ امىغلۇبـ ناغىدىرىقىچـــ ـــ
پىسەك ،اقچاغلوبـــ زىبــــ الپىيىك«ـ پالشاتــ ـ
ناغىدىيوق ىنزىمىتىدائ»ـــ ،پالشاتـــ تىھۇمـ ــ
ىمىيىكشارسائ نۈچۈئــــــ ۇمىخېتــ پۆكــــ ــ
.كەرېكزىمىشۇرۇدلاققۇلشوب

ەدلىسەپـىسياقـىليەم ،نۇسلوبـ لەزۈگـ ‒ـ
‒ىسايقىليارىچرەلىشىكناغىدىيۆسىنكىل
.»ۇدىرۇدلاقناريەھ«ىنرەلىشىك،پىن

‒نىككىئىكىداينۇدىپسەكادومىكنۈگۈب
ڭوچـىچ پۇيوقـامىغلۇبـ ناـغىدىرېبـ ەدمەھـ
ڭوچـىچنىچۈئ پۇلوبىپسەكشىتىروخـۇسـ
ىدلاق ،ەتتەۋلەئ.ـ رەھـ ىسياقـ ەدرەلـپـىسەكــ ـــ
شىنىغلۇب ىـسـىلىسەمــ تۇـجۋەمــ نـىكېل.ـ ـ
قىلىچىمۇقوت ىرىلىنىشامـ ىـقـنىقېيـ ‒لىيـ
نايۇبنىدرال ،پىلىقيىققەرەتزېتـىتىياھانـ
نۈتۈپ ىـچۈكـ نەلىبـ اقـشىرـىقـىچـپەلـشـىئـ ــــ
رۇتشىلېسـەگىكىدىلىي_2000.ـىتشىرىك ‒ـ
،ادناغ ىـلىي_2018ــ نۈـتۈپــ ڭـىنـىراشرەـيـ ــ
مىيىك كەچېك_ـ شىرىقىچپەلشىئـ ىرادقىمـ ـ
!ىتشائنىقېيەگىسسەھىككىئ

تالۇسھەم ڭىنىرادقىمــ تەددىشــ نەلىبـ ـ
‒رەلشىرىگزۆئروزەدىسەھاسادومىشىشېئ
‒لىي_1990.ناغلوبنىدىكىلنەگرەبزۈيڭىن

ڭىن ،ادىرىخائـ رەھـ ڭوچـىسياقـ مـىيىكـ _ـ
پاراقاقشىشىلىراشرەيىرىلىناخراككەچېك
‒پەلشىئقىلراتاقلاگنېب،وگڭۇج،پىنىلزۈي
شىرىقىچ ەدرەلتەلۆدناغلوبنەۋۆتـىخرەننەتـ
ىدـىلـشابـاقشۇرۇقتۇۋاز رـىزاھ.ــ مــىيـىكـ ــ
.ىدلەكتۆيەگەيىپوئىفېئاتتەھىتۇۋازشىكىت
ڭىنىرىلىچشىئقىلىچىمۇقوتىكىتتەلۆدـۇب
قىليائ،پۇلوبنەۋۆتڭەئەچىيوباينۇدـىشائام
ىشائام قلەخــ ادناغرۇدنۇسـاغىلۇپـ 181نارائـ
نەۈي ادـىپارتەئـ ؛ۇدـىلوبـ تـىھۇمـ اـقـشارـسائـ
رادىقالائ اغىتىھۇمتەمزىخەۋمازىن_نۇناقـ
ناغىدىلۇيوق ‒ىناخراك.نەۋۆترەدەقرىبپەلەتـ
رالىچ ەدلەئتەچـ روز،قىلىقرائشۇرۇقتۇۋازـ
‒كەچېك_مىيىكقىلاھابنازرەئىكىدرادقىم
ىنرەل ،ۇدىرىقىچپەلشىئــ نەۋۆتنىدنائـ اداھابـ ـ
ڭىنرەلمىيىك،ەقەۋرەد.ۇدىتاسپىلىقەمكۆت
ىتـىپۈس ەـشـىمەھــ ‒ۇلوبكەدـىكــىدـلۈـڭۆكـ
،ۇديەمرەۋ نـىكـېلـ اـغـڭـىنۇبــ مـىكـ لۈـڭۆكـ ـ
؟ۇدىلۆب رالرادناكۇدـ ڭىنمىيىكـ قىلـمادىچـ ــ
ىكاي ىنىكىلسەمەئــ ،ۇديامشاليوئــــ ڭىنرالۇئـ ـ
ىتىسقەم كەرپۆكـىنرالرادىرېخــ لامېتسىئـ ـ
.تەرابىئنىتشۇرۇتقىزىقاقشىلىق

شۈرۈسىرىگلىئڭوچيامىتخوت
ڭوچ رالىكرامـ زىسكۈلزۈئـ ەدرۈتـ ـىڭېيـ

ىلىغلوبادومەچنۇشىرېسناغىرسائتىھۇمەچناق
ۇدىلوب
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اكىنخېتـنەپ

ىنتالۇسھەم تەددىش«ـــ نەلىبـ نامىدرابموبــ ــ
شىلىق قىلىقرائ»ـ ـەچلىقـىنرالىچلامېتسىئـ
پلەج ىدىملالىقــ لىي20~30.ـــ ،ىرىگلىئـ ـ
رەھ ىلىيــ تەقەپــ قىلشىقــ نىتقىلزايەۋــ ـــ
تەرابىئ ،ىتتالىرىقىچمىيىكالشۈرۈيىككىئـ
پىسانۇم ادلاھـــــ مىتېقــىككىئــ لىسەپـــ ـــ
ادناقشاملائ ىنىساھابــ پۈرۈشۈچــ ـىنشىتېسـ
شىتىلزېت ىتىيىلائاپـــ پىلېئــ ىتتالىرېبـ .ــ
رەھرالىكرامقىلڭادنۇغرۇن،ەدنۈكىكنۈگۈب
شۈرۈي16ـىلىي ،ىدلاسـاغرازابـىنتالۇسھەمـ
ڭىنۇئ ەگىتسۈئـ نۈتۈپــ ادلىيرىبــ رابىتېئ«ــ ــ
.ىدلۇيوقاغلوي»شىتېساداھاب

ەدىجىتەن رالىچلامېتسىئـــ ناغلاۋىتېســـ ــ
مىيىك رەلكەچېك_ـ ،ىككىئڭىنىكىرىگلىئـ
.ىدلەكارغوتەگىسىسسەھچۈئ

،نىكېل ڭىنمىيىكـ شىلىتېسـ ـىساھابـ
،اقچاغلوبنازرەئ ڭىنرەلىشىكــ 20ـىمىقىچــ
لىي پۇلوبپۆكەچنائادناغىراقەگىكىرىگلىئـ
،ىدىمتەك قارىبـــ رەيــ ىنىراشـ رىغېئــ سەنـ ـ
،ىتساب ،اڭۇشــــــ شىملاتائــــــ زېتـــــ ادومـــ ـــ
ىسىمېتسىس ىكايـــــ الپىيىك«ـــ شالشاتـــ »ــ
ىنىقىلناچمادىچ( قىلسامشاليوئــــــــــــــــ )ــــــ
ىنىسىزىدنەئ شىترەگزۆئـــ كەرېكـــ ەدنەۋۆت.ـ ـ
اغرالىچلامېتسىئ ،اتىراقـــــ ادومــ تىھۇمەۋـ ــ
رىبادىسىرغوتشىرېبرابىتېئڭەتـاقشارسائ
.زىمىرېبپىلكەتەچناق

قىلناققىزىق..11 نەلىبقىلناققىزىق لامنەلىب ڭاملاۋىتېسلام ڭاملاۋىتېس
اكيامــۇب قىپاۋۇمـەچنائــ ،ۇمىسىملەكــ ــــ

ىساھاب نەۈي100نارائــــــ ادىپارتەئــ ،نەكىئــ ــ
ۇچيالاۋىتېس ڭاتخوت...ــ قىلاتاخ!ـ ـۇشۇملەدـ
ەدرەي ىنمىيىك:ــ تەممىقــــ نەكسەمەئــ پەدــ
،پىلېۋىتېسنەلىبقىلناققىزىقالناسائپاراق

زىسكەرېكــــىنيۆئ مىيىكـــــــ نەلىبـــــــ ــــــ
ڭىنشىتېۋىرۇدلوت ىتىجاھــــ ۇمرابــــ رىب.ـــ ــ
كۈلرۈت ناغلىتىراقـەگىرىلىلىئائـەيىسنارىفـ
ەتشۈرۈشكەت ەچىشىلىتىسرۆكـــ رىبــــ لىيـ ـ
ەدىچىئ ڭىنمىيىكــــىكىديۆئــــ ى68%ـــــــــ
،نەكىديەملىيىك ڭىنۇشــــــــ ،نۈچۈئــــ لامــ ــ
نىتشىلېۋىتېس ىرىگلىئـــــــــ ــۇبنىدىزۆئـــ
نەتەقىقەھـىنمىيىك ،مىدمارۇتقايـ يىقىقەھـ ـ
كەرېكشىقېبپاروسپەدۇمرابمىجايىتھېئ
نەكىئ رىب.ــــ النىيېكنىديائـــ نىدىدومــــــ ـــ
ناغىدىلاق ادوم«ــــ مىيىكـ نىدناغلاۋىتېس»ــ ـــ
،ەرۆك ڭىنىزۆئـ مىيىكـ شىيىكـ ـىنىبۇلسۇئـ
پالقاس ىنزىڭىباكشىئمىيىك.ىشخايناغلاقـ
ڭۇرۇتشاليىددائ 30مىيىكـىكىدزىڭىباكشىئ:ـ
نىدرۇق پىشېئـــ ،ىكىلسەمتەكـــ ارائزۆئـــــــــ
ناغىدىلوبـىلىغرۇتشالسام .كەرېكـىشۇلوبـ
نىدڭىنۇئ ،نىيېكـ اداۋانـ ەككەنيۆكتىياۋرەمـ
:ۇدىلوبزىڭىسلائەراجىئ،اسلوبزىڭۈكشىرېئ
،نەلىسەم ىرىلپىسەكشىرېبەراجىئمىيىكـ
مىسارۇم نىدىمىيىكـــ كىلىدنۈكـــ مىيىكــ ــ
اغنۇروسەدىھالائ.ىديەڭېكەچىكشىرېبەراجىئ
ەچچەن،پىلېئەراجىئمىيىكەۋغايائنەساسائ
ەراجىئەدمەھ،كەسيىكلىيەچچەنىكاينۈك
ىنىققەھ ادىتقاۋـــ الكەستەۋىرۇشپاتـ ۇدىلوبــ .ـ
قىلمىتېقـىككىئـەتتەۋلەئ ەراجىئـــ شىلېئـ ـ
،ادىقىلىرائ مىيىكـ ،ىشۇلوبكىلتەرەۋزىكاپـ
ىكنىيېك ڭىنرادىرېخــــ اغىلوقــ ەدنەكگەتـــ ــ
.كەرېكىشۇلوبزىكاپ

ىنشۈرۈدنەشۈچ..22 ــــ ىنشۈرۈدنەشۈچ يىلىسپەتــــ ــــ يىلىسپەت شۇقوئــــ ـ شۇقوئ ـ
كەرېك كەرېك

مىيىك ،ادناغلاۋىتېســــ ىسياقـــــ لىخـــ ــ
اسىللاتــىنتخەر نىدىممەھـــ كەبــ تىھۇمـ ــ
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،اتخاپ؟ۇديارسائ يوقـــــــــ ،ىڭۇيـــــ مىئادــــــــ
ناغىدىلۈرۆك ڭىننۇلىدــــــ رېتسېئىلوپــــ ـــــ
زۇمـىكايـۇمىسالات ،كەپىيـ لادومـ قىلراتاقـ ـ
ڭىنرالتالۇسھەم قاقشىپېيــــــــ ىسالاتــــــــ ـــــ

（viscose）ىتىياھانشۈرۈدنەلقىرەپىنرالۇب؟ۇم
،نىيىق ىكنۈچـــ قىلىچىمۇقوتــۇبـــ ماخــــــ ـ
ڭىنىرىلايشەئ شىلىتىلشىئـــــ ىلۇسۇئـــــ ــــ
ۇديامىشخوئ ڭىنىتخاپرەگەئ.ــــ تەپۈســــــــ ــــ
ىنىسۇغيۇت ىشخايــ ،زىڭىسرۆكــ كىناگروئــ ــ
ىرىلتالۇسھەمـاتخاپ ۇبىكنۈچ،ڭىلېۋىتېسـ
لىخ ىنىتخاپــ اقشىرېتــــ ناغىدىتېكــ ـۇســـ
ىرادقىم ناغىدىتېكـاغىتخاپـىكىتتەدائـ ـۇسـ
ڭىنىرادقىم ارغوتـاغىمىرېيـ رىغىز.ۇدىلېكـ
رىدنەكـىكاي ەنالىقائڭەئىرىلمۇيۇباملۇقوتـ
شاللات ۇدىنىلباسېھــ ىكنۈچ.ــــــــ رىدنەكــــ ــ
ڭىنىسالات .زائڭەئىجايىتھېئناغلوبـاغۇسـ
نىدڭىنۇئ ،اقشابـ ىنراللايىرېتامتخەرــ رىبــ ـ
پەرەت اديەپشىنىغلۇبادرادقىمپۆكادناغلىقـ
ىنىقىلناغىدىلىق ەدزۆكـــــــــــ ،پۇتۇتــ ڭەئــــ
ادۇسـىسىشخاي ناغىملۇيۇيـ ىكىدڭەرـىلسەئـ
رالىچىداپ ىنىنىتشىئــــ شاللاتــــــ كەرېكــ .ــ
،ىسىقسىق اكرامــــــ ىكىدىشۈرۈدنەشۈچــــ ــــــ
،زىڭىسۇقوئـىشخايـىننۇمزەم ـۇبـەگزىسۇئـ
ڭىنتالۇسھەم تىھۇمــــــــ ناغىديارسائــــــ _ـــ
ىنىقىلناغىديامىرسائ پىتيېئـــ ۇدىرېبـ ڭەئ.ـ
قۇلزۇپون ىنىغلوبــــ اپورۋايــــ ىقاپىتتىئـــ ــــ
ەيىگولوكېئ Eco）ـىسىگلەبــ _ label）پۇلوب، ـ
ادڭىنۇئ مىھۇماقشاب.رابىتىرۈسڭىنپاكمامـ
رەلىگلەب رەيـــ ىكىدىراشـ كىناگروئــ ـاملۇقوتـ
رالمۇيۇب ىمىچلۆئــــ ىقىلھاۋۇگGOTS(ـــ ،)ــــ

bioRe®كىلتەيىناكمىئ مۇيۇباملۇقوتلىجىسـ
،ىسىگلەب ڭىنىقاپىتتىئـاپورۋايــ ECOCERTـ

كىناگروئ ىسىمانپارىتېئــ زۆئـىنرالقىلراتاقــ
ەگىچىئ ۇدىلائــ ەدزىڭىسېئـۇش.ـ ،ىكنۇسلوبـ ـ
تىھۇم ناغىديارسائــ مىيىكـ نۇزۇئڭەئلەدــ
تىقاۋ ناغىديەلەيىكـ رۇدمىيىكــــ ڭىنۇش.ــ ــ
شۈرۈشكەتىنىتىپۈسڭىنراۋاتمۇقوچنۈچۈئ
كەرېك ەنڭىي؟قوي_ۇمىدلاقپىقىچـىپىي:ـ
اغىنىتشىئرالىچىداپقىترىي؟قارقادناقىزىئ
كەسلەك ڭىنشىشىليوئـ ،قويـىتىجاھـ ـىنۇئـ
.زىسيەملەيىكتىقاۋنۇزۇئەچناقچېھ

نۈچۈئـەمېن قىلىچىمۇقوتـ امىغلۇبـىنىپسەكـ
؟زىميەدپىسەك

ادوم رەلپىسەكـ رەھـ رىبـىلىيـ درايلىمـ ـ
نويلىم200 اننوتـــ نوبراكـــ تۆتـــ دىسكوئـ ـ
پۇيوق ،ۇدىرېبــ رەيـۇبـ ىراشـ كىنراپـ ىزاگــ ـ
پۇيوق شىرېبـ يىمۇموئـ ڭىنىرادقىمـ ىن2%ـ
ۇديەلىگىئ ناســـۇب.ـــــ اققامىراقـــ كەدزائـــــــ
،ۇمىسنۈرۆك قارىبـ ماخـ پالقىششىپىنايشەئـ
پەلشىئ نىدنائ،پۇرۇدناليائـاغىسالاتـاملۇقوتـ
،پۇقوتتخەر مىيىكــ ەچىكشىكىتــ ناغلوبــ ـ
نۇغرۇن شىرىقىچپەلشىئــــ ىرىلچۇقسابـــــ ــــ
.ۇدياغلۇبتىھۇم

رەلكۈلمۈسۆئ نەلىسەم(ــ تەئارىز:)ـاتخاپـ
نۇغرۇن ىكىدرادقىمـــ اغۇســ قىلجايىتھېئــ ـــ
،ۇدىلوب تاراشاھــــ شىتىقويــــ ەۋــىسىرودــــ
ىۋەيىمىخ تۇغوئـــ ،پاغلۇبـىنۇسـ قىلنايىزـ ـ
ڭىنرەلنۈسۈي ادرادقىمروزــــ ىنىشىيىپۆكـ ـــ
.ۇدىرىقىچپۈرۈتلەك

رالناۋياھ نەلىسەم(ـ يوقـــ ىڭۇيـ اۋراچ:)ــ ـ
شىقېب ەنەيــ نۇغرۇنــ ىنقىليابــ ۇدىتىروخــ .ـ
ىچۈگىشۆك رالناۋياھـــــ ەنەيــ پۆكــ ادرادقىمـ ـ
.ۇدىرېبپۇيوقناتىمىزاگكىنراپ
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ەمكىرىب راللايىرېتامـــــ نەلىسەم(ـــــــ ــــــ
رېتسېئىلوپ ىسالاتــ رېتسېئىلوپ:)ــ ـىسالاتــ
اغۋايلۇس الشاشخوئــــ ىنتىفېنــ ماخــــ ـايشەئـ
پىلىق ناغلاسايــ لىخـۇب.ـــ قىلىچىمۇقوتـ ـ
رىزاھـىسالات ڭەكـ ەدـمەلۆكـ ۇدـىلىتىلـشىئـ ـ
مـىيـىك%69( نـىدـڭـىنۇـئــــ ۇدىلـىسايــ .)ــــ
ناغلىرىقىچپەلشىئ ناغلۇقوتەۋــــ ەمكىرىبـــ ــ
نىدالات پۇيوقــ ناغىدىلىرېبـــ نوبراكـــ تۆتــ ـ
دىسكوئ ڭىنىتخاپـ ەگىسسسەھچۈئـــ ارغوتـــ ـ
.ۇدىلېك

يىئنۈس نەگلىترەگزۆئــ راللايىرېتامــــ ــــ
ىچۇغرۇتشىپېي( الاتـــــ لىخـۇب:)ـ ەككەپىيـ ـــ
رېتسېئىلوپراللايىرېتامناغىدىتېكپاشخوئ
ڭىنىسالات ىنىنروئــــــــ چاغايۇئ.ىدلائــــــ ـــــ
ىنىسىقتوب ماخــــ ،ناغلىقـايشەئـ اققامىراقــ ــ
تىھۇم كەدناغىديارسائـــ ۇدىنۈرۆكــ ،قارىب.ــ ـ
چاغاي نىدلايىرېتامــــ كەپىيـــــ كەتشاسايـــ ــــ
كـىلەيىمىخ ناـيرەجـــــــ الـىنەيــ تـىھۇمــــ ـــ
.ۇدياغلۇب

ىنتەلخەئ..33 شىلېۋىيىكىنتەلخەئ شىلېۋىيىك
تىھۇم ڭىنشارسائـــــــــ قۇلوردايـــــ ــــــــ

ڭىنىرىلەيىدىئ ىرىبـ زىسكەرېكـ نىدمۇيۇبـ ـ
اتياق شىنىلىدياپــــ ەتتەيىلەمەئ.ـــــ انوكــــــ ـــ
ۇمرەلىئيەش نىدىڭېيــ اققىلرابــ ،ۇديەلەلېكــ ــ
تىۋىتـەچناد ۋايلۇسـ نىدىكلوتوبـ ناغلاسايـ .ـ
اداۋان تىۋىتــــەچنادــــ ادومــــ سەمەئــــ پەدــــ
،زىڭىسىراق ەيىسنارىفـــ نەكتۆئــ _10ـىلىيـ
زىسكەچ«قىلىكرام1083ناغلاساغرازاباديائ
رالىچىداپ ىنىتشىئـــ پۈرۆكــىن»ـــ ڭىقېبـ .ــ
اغڭىنۇب نەگلىتىلشىئــ قىلرابــ راللايىرېتامـ ـ
،امتىريىس،تخەر ەمگۈتــ ىنرالقىلراتاقــ زۆئــ
ەگىچىئ ناغىدىلائــ ،پۇلوبـ زىڭېدـىسىممەھـ ـ

ىتىلخەئ زىسكەرېكەۋــ ۋايلۇســ ـىنرالمۇيۇبـ
،اقشابنىدڭىنۇئ.ناغلىقلايىرېتامقىلساسائ
رالتالۇسھەم ەنەيــ ەگەيىرېتكابــ رىبـىشراقــ ـ
پەرەت ناغنىلىقــ ،پۇلوبــــ شۇيۇيـــ مىتېقــ ــ
ىنىناس ،پىتيازائــــــ ۇمىخېتــ ناچمادىچـــــ ـــ
ىلىغلىق ۇدىلوبــــ اكرام.ــ پەرەتــ ەنەيـ رىبــ ـ
قىلناۋاراپ _مىيىكرەگەئ:ۇديەلنىمەتنەلىبـ
كەچېك ،ەستەكپارىقسىقادۇسىكاياسىرپۇئـ
،ەستەۋىرۇتياقـاغنىزگامـىنراۋاتـىچلامېتسىئ
ورۋاي20 ۇديالالاۋرۇتياقــ لىخۇب.ــــ ەككەيــــ ــــ
نىدلايىرېتام نەگنەلشىئــــــــ رالىچىداپــــــ ــــــ
ىنىنىتشىئ پىلېۋىغىيــ ـۇمىسنالىدياپـاتياقـ
ىتىياھان قىليالوقــ ،پۇلوبــ ـىچۈگرۈتكىرىبـ
ىنالات نىدنەكتىرېئــ ،نىيېكـ اتياقــ پۇزوســ ـ
كەپىي اقپىيـــــ ىڭېينىدنائ،پۇرۇدناليائـــــ ـــــ
رالىچىداپ ىنىتشىئــ اقشۇقوتــ ،ۇدىلوبــ ـاتياقـ
شايوب ،زىستەجاھــــ لەممەكۇملەدــۇبـــــ ـــــ
.رۇت»شىنىليائزىسكەچ«

شەلشىئپالقىششىپەۋشىرىقىچپەلشىئ
رالىناخراك ماخـ پالقىششىپـىنلايىرېتامـ

.ۇديۇقوتتخەرنىدنائپىرىگىئپىيپەلشىئ
ەنەيتخەر پۆكــ قۇلچۇقسابـ ـىپىترەتشىئــ
قىلىقرائ رىبـ پەرەتـ ۇدىنىلىقـ ڭەر،شايوب(ـ
،شۇرۇتشالقارۇت ،شۇيۇيــــــــــ نىدۇســــــــــ ـــــ
رىبـىنشىنىلەئىپادۇم پەرەتـ شىلىقـ ۇب،)...ـ
ادنايرەج قىلنايىزـــــ كىلەيىمىخـــــ ارودـــــــــ
ۇدىلىتىلشىئ پۇيوقتۇۋاز.ـ نەگرەبـ تەنيەمـ
ىنۇس قۇلوتــ پالىزاتــ رىبـ پەرەتـ ـىلىغلىقـ
،اقچاغىملوب ىۋەيىمىخكىلرەھەزىكىدۇسۇبـ
رەلىمكىرىب اغايرەدــــ ،پۈكۆچـــ ىنرالناۋياھــ ــ
پەلرەھەز ۇدىرۈتلۆئـ ۇس20%ىكىدىراشرەي(.ـ
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ىشىنىغلۇب قىلىچىمۇقوتـــــ نىدىپسەكــــــ ــ
.)ۇدىلېك

ىتوروبوئايشەئتروپسنارت
شاشخوئ ناغىملوبــ شىرىقىچپەلشىئــــ ــــ

ىسىقلاھ نەساسائــ ناغىمىشخوئــ ەدرەلتەلۆدــ ـ
پىلېئ ،ۇدىلىرېبـ ايشەئىكىدرادقىمپۆكۇبـ
ىتوروبوئ اغىتروپسنارىتــــ قىلجايىتھېئـــــ ــــ
ۇدىلوب ىڭېي.ــــ ڭىنرالتالۇسھەمــــ اغرازابــــ ـــ
شىنىلېس ڭىنىمىدەقــــ ەگىشىشىلزېتــــ ــــــ
،پىشىگەئ زىڭېدـــــ ىتروپسنارتـــ اۋاھەۋـــــ ــ
نىدىتروپىسنارت تەرابىئـــ نىتپەرەتـىككىئـ ــ
ڭەت شۇتۇتــ اقشىلىقــــ ارغوتـــــ ۇدىلېكــ .ـــ
ۇمتروپسنارت نوبراكـــ تۆتــ دىسكوئـ پۇيوقـ ــ
.ۇدىرېب

ىنسانانائ..44 اغىتۇپىنسانانائ شىلېۋىيىكاغىتۇپ شىلېۋىيىك
مۇرۇخ ،اتخۇپــ اۋاھـــ ،ناغىدىزۈكتۆئـ ـۇســ

ناغىديەمزۈكتۆئ ۇمىسلوبــــ قارىبـــ رالناۋياھـ ـ
شەليەئەرېتڭىنمۇرۇخناغلاساينىدىسىرېت
ىپىترەتشىئ رىغېئــ شىنىغلۇبـ پۈرۈتلەكـ ـ
ۇدىرىقىچ ىنتىفېنمۇرۇخيىئنۈسىقرىزاھ.ـ
ماخ لايىرېتامــ ناغلىقــــ ،ەگزىمىيىلەت.ـــ ـــــ
تىھۇم اققىلرابىرىلمۇيۇبەمىلپەسشارسائـ
ىدلەك Ananasەدەيىناپسىئ.ـ Anamىتىكرىش

Pinatexىنىغىيائ اغرازابــــ ىدلاســ لىخـۇب.ـ ـ
سانانائ ىقىمرۇپويــ ماخــ لايىرېتامـ پىلىقــ ـ
ناغلاساي املۇقوتــ مۇيۇبــ اغمۇرۇخــ پاشخوئــ ـ
ناغىدىتېك ،پۇلوبــ الكەدمۇرۇخــ مەھـاتخۇپـ ـ
قىلمادىچ ەيىنامرىگ.ــ ىتىكرىشZvnderــــ ـــ
پىشىلرىبنەلىبNat-2ىتۇۋازغايائكىلرەي
غۇرۇبمەز وركىم.ناغراقىچپەلشىئـىننايمەھـ
رالقىلناج ىكىدىسۈگلەكــ ڭىنمۇرۇخــــ ڭەئــ

ڭوچ ىسەبنەمـ پۇلوبــ ىشىلېقــ ،نىكمۇمــ ـ
ىكنۈچ يىئىبەتــــ ڭىنمۇرۇخــــ قىلساسائـــ ـــ
ىبىكرەت نىگاللوكــ ىلىسقائــ ،پۇلوبــ ەرېتـ ـ
شەليەئ ىسەيىگولونخېتــ تاناۋياھلەدــــــــ ـــ
ڭىنىسىرېت يىريەغـــ نېگاللوكـ ىنىمسىقــ ــ
پىرىقىچ نىتشىتېۋىلشاتــ ،تەرابىئــ ـاڭۇشـ
رەلىچۈگىلەھىيال وركىمــــــ قىلپىتـ ىنېگــ ــ
نەگلىترەگزۆئ نىدغۇرۇبمەزــــ پىنىلىدياپــ ــــ
نىگاللوكـەتىساۋىب ،پىرىقىچپەلشىئىسالاتـ
ىنالات پىسېبــ قارپايــ ەكتەلاھـ ،پۈرۈتلەكـــ ــ
ناغىدياشخوئـۇمىتىياھانـاغمۇرۇخ لايىرېتامـ
.ناغىليوئىنشاساي

،ڭۇيۇيزائزائ..55 زىكاپ،ڭۇيۇي ڭۇيۇيزىكاپ ڭۇيۇي
زىكاپ مىيىكــ نەلىبــ رىكــ ىنمىيىكـ ـــ

الپالموپ پالشاتـ القارىبىرىخائەتپەھ،پۇيوقـ
اغۇغلائرىك شىلېســــ ىقرىزاھـــ ىكىدنامازــ ــ
نۇغرۇن ڭىنرەلىشىكـــ ەگىتىدائــــ ناغناليائــ .ـ
راركەتـىنرەلمىيىك شۇيۇيـ رەيـەتتەيىلەمەئـ
ۇغلائرىك.ۇدىلېكپىلېئتەپائرىغېئاغىراش
كوتەۋـــۇس ،ۇدىتىروخـــ ەنەيـــــ ىخېتـــــ ـــــ
ىنرالىمىغلۇب اغزىڭېدــــــ پۇيوقـــ ۇدىرېبـــ .ــ
ىۋەيىمىخـۇمپۇلوب رەھىنرەلمىيىكقىلالاتـ
مىتېق شۇيۇيــ ،ادىنايرەجــ ىۋەيىمىخـــ الاتـــ ـ
ۋايلۇس وركىمـــ الاتــ پۇيوقــ ،ۇدىرېبـــ رالۇئــ
ىتىياھان كىچىكــ ،پۇلوبـ رىبـۇسـامناغلۇبـ ـ
پەرەت شىلىقـ ڭىنىتىكنوپــ نىدىچۈگزۈســ ـ
پۈتۆئ پىتېكـ زىڭېدــ اغرالنايكوئ_ـ پىقېئــ ـ
ۇدىرىك رەھ.ـــ ،ىلىيــ ۇغلائرىكــــ پۇيوقــــ ــــ
ناغىدىرېب ۋايلۇســـ وركىمــ ڭىنىرىلىچنادـ ـــ
يىمۇموئ ىرادقىمـــــ درايلىم50ــ ۋايلۇســــ ــــ
رەۋارابـاغىكلوتوب ،ۇدىلېكـ قىللىينۈتۈپـۇبـ
زىڭېد نايكوئ_ــ ۋايلۇسـ ڭىنىشىنىغلۇبــ ـــــ
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نىتچۈئ ەگىرىبـ ڭەتــ ۇدىلېكـ ،اڭۇش.ـ ىدلائـ
نەلىب ىنمىيىكــ ـاغۇغلائرىكنىدنائ،پىريائــ
شىلېس نەلىسەمىنرەلمىيىكىزەب.كەرېكـ
،ناتشىئ قۇترائنىدنۈكىككىئـىنرەلكەنيۆكـ
ەكشىيىك ؛ۇدىلوبـــــــ رەگەئـــــ ەگمىيىكــ ــــــ
ەنىككىچىك پۇقۇيغادـــــ ناغلاقـــ ،اسلوبـــ ـــ
ڭىنتەيىناكمىئ ادلوقـەچىرېبـ كەرېكشۇيۇيـ
ىكاي ڭىنۇغلائرىكــ ىنىسىرۇتارېپمېتـــ 30ـــ
،پەشڭەتـاقسۇدارىگ روتـەكىچنىئـىنمىيىكـ
شۇيۇي اغىسىتلاخــ پىلېســ ،پۇيۇيـ وركىمـ ـ
ڭىنرالالات پىقېئــ نىدىشىتېكـ شىنىلقاسـ ـ
.كەرېك

مىيىك..66 ـــ مىيىك ڭىنكەچېك__ـــ ــــ ڭىنكەچېك ىچنىككىئــــ ـــ ىچنىككىئ ـــ
ىنىراھاب ڭۇتۇغرۇئىنىراھاب ڭۇتۇغرۇئ

_مىيىكپىنىلىدياپنىدرالقىليابنۇغرۇن
كەچېك ناغراقىچپەلشىئـــــ ،زىمنەكىئـــــــــ ــــ
زىمىمىيىك ناغىديادىچـاققازۇئــــ ،نۇسلوبــ ــ
،ىليايوقپىنىگۆئىنشاماياسلوبتەيىناكمىئ
رەھ ىسياقـ ەمنۈرۆكــ ەدىرىلتەكېبـاتوتساچــ ـ
رەلسرەدۇب،سەمەئمەكرەلكىلسرەدلىخرەھ
ناتشىئقادناق،شىكىتمىيىكقادناقەگزىس
شاماي ىكايــ زىســ ناغىديامرۇتقايـ مىيىكــ ــ
ىنىسىقاي شىترەگزۆئــــــــ ىنىرىللۇسۇئــــ ـــــ
ۇدىتىگۆئ نەلىسەم.ـ ڭىنەيىسنارىفـ Laـ fibre

du triروت ىپىلكەتDIYادومنۇغرۇنىتىكېبـ
نەلىب ۇديەلنىمەتـــ مىيىك.ــــ ىخېتــ ىڭېيــ ــ
،ۇمىسلوب يامرۇتقايــــ ؟زىسمالاقــــ ـاتقادنۇئــ
نىقېي اغزىڭىتسودــ اغۋوســـ ڭىلىقــ ىكايــ ــ
شەكمىن لامـ اداۋان.ڭىتېۋىتېسادىرىلىپۇسـ
شەكمىن لامـــ ىچقاملائـ ،زىڭىسلوبــ انوكـــ ــ
رەلمىيىك اغىنىكۇدـــ پىرېبــ ،ڭىنىليائـ ۇئــ
نىدرەي ىشخايىتىپۈسمەھ»ىنوساپ«نۇغرۇنـ

زىسيالاپاتـىنرەلمىيىك ڭىنرىسەئـىقنىدلائ.ـ
ىكىدىرىللىي90_80 مىيىكــ رەلكەچېك_ــ ــ
،پىشىگەئاغىلىماشڭىنرۋەدەدنۈكىكنۈگۈب
تىھۇم ناغىديارسائـــ اققىلىنوكــ شىتياقــــ ــ
.اتقامىغزوقىنىنۇقلود

مىيىك ىرىگلىئـىنشىلېۋىغىيـىنرەلكەچېك_ـ ـ
شۈرۈس

رىزاھ الپىيىك«ىكايناغىدىلوبادومزېتـ
پالشات ناغىدىيوقــ زىمىتاۋاشايەدرۋەد»ـــــ :ـــــ
،ۇمكەسىميىك ەچلىقــــــــ يەمنەلىككىئــــ ــــــ
،زىمىلاۋىتېس ەگىشىدنەئـىنىشىكـىتىپۈسـ
ناغىدىلاس ىنرەلمىيىكـــ ەچناقچېھــــ قازۇئـــ
زىميەميىك ،ەدىجىتەن.ــ رىبـ ناغىمرابـاغلىيـ ـ
تىقاۋ ەدىچىئـ ڭىنزىمىمىيىكـ نىدىمىرېيـ ـ
،زىميالشاتـىنىكەرپۆك ىرىلىزەبـ نارائاتتەھـ
تۆت_چۈئ المىتېقـ نەگلىيىكــ رەلمىيىكــ !ـ

La fibre du triروت ڭىنىتىكېبـ رىبـ كۈلرۈتـ ـ
ادىتاقىقتەت رەھەيىسنارىف،ەچىشىلىتىسرۆكـ
ىلىي ڭىم624ـــ اننوتــ مىيىكـــ كەچېك_ـــ ــ
شىلېۋىغىيى38%ەدىچىئڭىنۇئ،نەكىدىتاس
اغىنروئ نەكىدىتياقــــ ناغلاق.ـــــ مىيىكـــ _ـــ
ڭىنرەلكەچېك تەلخەئـــــــــــ اغىقۇدناســـ ـــــــ
،ىشىنىلشات قۇدناســـــ ادىتسائــ پىلىسېبــ ـــ
ىشىلېق نىكمۇمـــ نەكىئــ ناغنىلېۋىغىي...ـ ـ
مىيىك ڭىنرەلكەچېك_ــــ ىڭېيى25%ــــــ ــــ
ىنىسىگىئ نەكىدىپاتـــــــــ ىرىلىزەب:ـــــــــ ــــــ
مىيىكـانوكـىكىدەيىسنارىف ادىنىكۇدـ اتياقـ
،نەكىدىلىتېس قارىبـــــ ۇمىخېتـ ىكەرپۆكـــ ــ
،اقىرفائ ناتسىدنىھــ قىلراتاقــــ اغرالياجـــــ ـــ
قىلىكرامناغىدىلوبادومزېت.نەكىدىلىتېس
مىيىك ڭىنرەلكەچېك_ـ رىبـىتىپۈسـ رەدەقـ ـ
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راچان ،پۇلوبـــ پىلېۋىغىيـــ ىلىكتەلشىئــــ ــــ
نەكىدياملوب قارىب.ـــــــ انوكـــ مىيىكـــــ _ـــــ
ڭىنرەلكەچېك ۇشەدىزەبىشىلىتېسپەلپۆكـ
ىكىدياج قىلىچىمۇقوتـــــ ڭىنىرىزابـــــــــــ ــــ
.نەكىدىرىقىچپۈرۈتلەكـىنىقىلزىسڭۇپڭەت
ەدەيىسنارىف ناغلىتېســــــــ مىيىكــــــــ _ــــــ
ڭىنرەلكەچېك ادىرىخائڭەئــ تەقەپـ الى10%ـ
پىنىلېۋىغىي ،نەكىدىلىنىلىدياپـ پۆكاقشابـ
ىرىلىكىدناس ەچراپــــــــــ انىب،تخەرـــــــ ـــــــ
ەدىتىئاناسلىبوموتپائىكايىسىيىستايلۇزىئ
ناغىدىلىتىلشىئ ىتىممىقاملۇشوق(لايىدەئـ
ىرىقۇي ناغىملوبـــــ راللايىرېتامـــــــ ــاغ)ــــــ
،نەكىدىلىترەگزۆئ تەقەپـ رىبـ ـۇمىكتنەسرىپـ
ناغىديەمتەي ىمسىقـــــ مىيىكـــ كەچېك_ـــ ـــ
.نەكىدىلىتىلشىئاتياقاقشىرىقىچپەلشىئ

مىيىك..77 ىنكەچېك__مىيىك ارغوتىنكەچېك اغياجارغوت ڭالشاتاغياج ڭالشات
مىيىك ىنكەچېك_ــ تەلخەئــ ـاغىقۇدناسـ

اسىلشات ؟ۇدمالوبـــ قادنۇبـ يىئتەقـاقشىلىقـ ـ
،ۇدياملوب مىيىكـىكنۈچـ كەچېك_ـ تەلخەئـ ـ
ادىراتاق ،پىلىتېۋىرۈديۆكــــ اغرالىقشابــــــ ــــــ
قادناقچېھ ادياپـــــ پىلېئـــ ۇديەملەلېكـــ .ــــــ
سۇسخەمۇمڭىنكەچېك_مىيىكەتتەيىلەمەئ
La.رابىرىللويناغىدىنىلىدياپپىغىي fibre

du triروت ،زىكاپـىتىكېبـ قۇرۇقـ سۇسخەمـ ـ
شىلېۋىغىي ىقۇدناســـ نەلىبــ نەگىلنىمەتــ ــ
،پۇلوب رەلىلاھائــ نىقېيـــ ىكىتپارتەئــ رىبــ ـ
ىنىسىكىدنۇروئ ،پاللاتــــ ىنمىيىكـ ڭىنۇئـــ ـ
ەگىچىئ پىلېســـ الىسيوقــ ۇدىلوبــ ،قارىب.ــ ـ
ڭىنزىب ەچناغىلاخــــ مىيىكــــــــ كەچېك_ــــ ــــ
ناغىدىلاۋىتېس زىمىقىلاتاخــــــ مىيىكــــــ _ـــ
ڭىنرەلكەچېك اغىشىنىلېۋىغىيــ پىشىگەئــ ـ
لاھرەد ،ۇدياملاقويــ ىكنۈچــــ تەقەپـــ رىبـــ ــ

تنەسرىپ المىيىكـــ پىنىلېۋىغىيـــ اتياقــــ ــ
پالقىششىپ پىنىلشىئــــ ىڭېيــــ مىيىكــــ ـــ
ۇدىلىكىت پىرىگىئپىينىدرەلمىيىكانوك.ـ
پەككەرۇمنىياتنىئنەتەقىقەھشۇقوتتخەر
رالمىداخىچتەمزىخ،نەلىبىدلائ.نايرەج ـ
ىكنۈچ،ۇديىريائادلوقەدىزىكرەمشىلېۋىغىي
،اتخاپ يوقـــ ىڭۇيــ ىكايـــ ەمكىرىبـــ ىنالاتــ ــ
كىتاموتپائ ناغىديىريائــــ انىشامــ تۇجۋەمــــ ــ
سەمەئ ،نىدىچنىككىئ.ـ شاشخوئـ ناغىملوبـ ـ
ماخ راللايىرېتامــ پۇرۇتشالىرائــــ ناغلاسايــ ـــ
پىلېۋىغىياتياقالنىدىلسەئىنمۇيۇباملۇقوت
اتياق شىنىلىدياپــ ىتىياھانـــ نىيىقــ ڭەئ.ــ
قىلكايىممائـىقىلىچىراۋائ اقشىلېۋىغىي(الاتـ
ۇدياملوب ڭىن)ــ نەگىلىگىئـ شەبـىتىبسىنــ ـ
نىتتنەسرىپ پىشېئـــــــــ نەكتەكـــ تخەرـــــ
،ىلايىرېتام ىكايــ قىتتاقــ كەزىبــ ،ناجرام(ـ ـ
امترىس كىل)ــــ مىيىكــ ىنرەلكەچېك_ــــ ـــــ
شىلېۋىغىي نىدرۇقرىب_رۇقرىبىرىلمىداخـ
نىتكەزىب ،ادىرىخائڭەئ.كەرېكىشىتىرجائـ
ناغنىلېۋىغىي نىتپىياتخاپىڭېيپىياتخاپـ
زىسناج ۇدىلوبـ نۈتۈپ.ـ شۇقوتتخەرـ نۈچۈئـ
الىنەي پۆكــ ىكىدرادقىمـ ىڭېيــ اتخاپــ پىيــ ـ
ارغوتـەكشىتىلشىئ ۇدىلېكـ ،نۈچۈئڭىنۇش.ـ
پىنىلېۋىغىي اتياقــ شىنىلىدياپــ ـىسىگلەبــ
ناغنالپاچ اتياق«100%ەتتەيىلەمەئـەگمىيىكـ
نەگنەلشىئ نەگىملىتىلشىئ»ـاتخاپـ ۇدىلوبـ .ـ
ەدزىڭىسېئـاڭۇش زىستەيىمھەئ:ـىكنۇسلوبـ ـ
لام ،ڭاملاۋىتېسـ تەلخەئـ اديەپـ نىتشىلىقـ ـ
!ڭىنىلقاس

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت لۈگىرۆھ::ىچۇغلىق پۈسۈيلۈگىرۆھ پۈسۈي
رىررەھۇم ەزۇفھەم::رىررەھۇم تەمخەئەزۇفھەم تەمخەئ
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اكىنخېتـنەپ

شۈرۈشۈچۇسۇس زىستەجاھشۈرۈشۈچ اناختەجاھزىستەجاھ اناختەجاھ
،قاغرۇق تارمانـــــــــ ادرالنويارــــ ــــ

ىرادىتقىئ لەممەكۇمـ رالىناختەجاھــ ــ
رىب لىخــ مەشەھـ رالمۇيۇبــ ادىراتاقــ ــ
،ۇدىلىناس ادرالنويارـۇبـــ ـاغىناختەجاھـ
شىرىك نۈچۈئـ ىتىياھانادراللاھپۆكـ
.ۇدىتېكتەراساجروز

قادناق نەلىبلۇپزائڭەئادناغلىقـ
رەدەقناكمىئ ،رەتەخىبـ زىكاپـ اناختەجاھـ
ىلىغلاس ؟ۇدىلوبـــ كىلەيىگولوكېئــ ــ
.ىدرەبباۋاجـەگىلىسەمـۇبـاناختەجاھ
لىخـۇب ادىناختەجاھـ شۈرۈشۈچـۇسـ ـ
زىستەجاھ ،پۇلوبــ رىبـەنەيـ ادىملاچـ ـ
.ۇدىلوبىلىققوسىنكەتخاپىككىئ

نىتـكەروـئــىككىئۇئ بـىكرەتــ ـــ
ناقپات ،پۇلوبــ ىقۇلرۇقڭوچــ ىـككىئــ
نىدرىتېم ،ۇديامشائـ نوتېبـ ماتنەلىبـ
‒رالىددامىدنىرىقىچماتۇب،ۇدىلىساي
ڭىن قارپۇتـ ‒ىتېكپىشىلىرائنەلىبـ

ڭىنىش رەھرەلىشىك،ۇدىلائـىنىدلائـ
مىتېق تەرەتــ ،ادناغلىقـ رىبـەككەروئـ ـ
مىقىس ،پىچېچـىكوشاراپـۇقتىچېئــ ـ
_ەدنەگۇب،اسيوقپىپېيىنىزغائنىدنائ
ڭىنكۈديۈس ‒ىلزېتـىنىشىنىلىچراپـ
،ۇدىت مەھـ ‒اگروئىنكۈديۈس_ەدنەگـ
كىن اقتۇغوئـــ القادـنۇـش،ۇدىرۇدناليائــــ
قىسېس ىنقارۇپـــ ۇدىتيازائـــ كەروـئ.ــ
ەدنەگ نەلىبــ ،ادناقشوتــــ ياـئ9-8ــــ
،ۇدىنىلمىھ ڭـىنۇشــ نەـلـىبــ ەدـنەگـ ـ
‒ىنىليائاقتۇغوئپىنىلىچراپيەلنۈتۈپ
اـبۇرۇتنىدنائ،ۇد قـىلـىقراـئــىلوـيــ ــ
پىقېئـاغزىتېئ ىنرەلتەئارىز،پىرىكـ
؛ۇديالتۇغوئ كۈديۈســ ىكىدىزۈيكەروئـ ــ
رىب كـىچىكــ نىتـكۈشۆـتــ پـىقـېئــ ـ
‒ىقرائەچيەنەكىچنىئلاترىب،پىرىك
قىل رىبمىريائـ ،پىنىلېۋىغىيـەگيۆئـ ـ
تاتكۆك ـاقشىرىغۇسـىنرەلكۈللۈگەۋـ
.ۇدىلىتىلشىئ

ەناختەجاھىكىدىسۈگلەك
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اكىنخېتـنەپ

ىچنىرىب ،ادناغلاقاتكەروئـــ رەلىشىكــــ ـــ
ىككىئ،ۇدىلوبەستەلشىئىنكەروئىچنىككىئ
ۇب،ۇدىلوبىلىكتەلشىئپۇرۇتشاملائىنكەروئ
قىلىقرائ زىسكەرېكــــــ نىدرەلىسرەنــــــ ـــــــ
شىنىلىدياپ زىكاپـىنىناختەجاھەۋــ شىلىقـ ـ
،ۇدىلۇرۇشائــــاقشىئ ڭىنۇئـــــــ ەگىتسۈئـــ ــــــ
كىلەيىگولوكېئ ڭىنىناختەجاھـــــ شۈتۈپــــ ــ
تالۇغشەم،نازرەئـىساھاب شىلىقـ قىليالوقـ ـ
،پۇلوب تارمانــ ىكىدرالنويارـ ڭىنرەلىشىكــ ــ
ەدىجىرەدروزـىنىتارىسەتـاناختەجاھ ىرىقۇيـ
.ۇدىلوبىلىگرۈتۆك

زەرۋەئ ىلويزەرۋەئ قويىلوي اناختەجاھقوي اناختەجاھ
يابىچنىرىبـىكىداينۇدـىنىناختەجاھـۇب

لىب سىتياگـ ىپىتكېللوكــ نەگىلەھىيالــ ــ
،پۇلوب قىلاراقلەخـىنۇئـــ ڭوچـــ اقتاپاكۇمـ ــــ
نەكشىرېئ ،رەسەئــ ەكشىيېدــ ۇدىلوبـــ ــۇب.ـــ
اغىناختەجاھ ىلويزەرۋەئـــــــ سەمەئمىزالــــ .ــ
ڭىنراللىيـاتقادنۇئ نەلىبـىشۈتۆئـ پىلىغىيـ
ناغلاق تەنيەمـــ رەلىسرەنــ ەگەنـــ ؟ۇدىتېكــ ــ
قىسېس قارۇپــ قىلنايىزەۋـ رەلەيىرېتكابــ ــــ
؟ۇدىلىقويقادناق

زىس ىنىناختەجاھــۇبــ پىتىلشىئــــــ ـــ
نىدناغلوب ،نىيېكــ ڭىنۇئــ پىپېيـىنىزغائـ ـ
،زىڭىسيوق كىلرەگرىھېس«ـاناختەجاھــ نىت»ـ ـ
تەرابىئ امرۇبـ ىنىملۇرۇقــ ،پىلېسـاقشىئــ ـ
ەدنەگ نەلىبــ ىنكۈديۈســــ ەدمەھۇديىريائــــ ــ
قىسېس ڭىنقارۇپـــــ اقترىســـــ پىقىچـــــ ـــــ
ىنىشىتېك ۇدىسوتــ كۈديۈس.ــ رىبـ نىدلويـ ـ
،ەدنەكتۆئ ەدرەيۇئــ شۇرۇدزىقــ ىكىرىبمەچــ ـــ
نىدىپىرەت ،پۇلۇرۇدزىقـ ،ۇدىلىرۇدنالراپـ ڭەئـ
ىرىخائ ۇدىلىرۇدناليائـاغزاگـ زاگ.ـ رىبـ لىخـ

ەدىھالائ ونانـ قىلىملۇرۇقــ زىپېنـ نىدىدرەپـ ـ
،ۇدىتۆئ ڭىنۇبـ نەلىبــ ىكىدڭىنۇئــ پاســ ـۇسـ
ىروھ پىلىريائـ ،پىنىليائـاغۇسـ ىكىدىتسائـ
،پۈشۈچـاغىقۇدناسـۇس راركەتـىنىناختەجاھـ
ۇدىيۇي ونان.ــــ زىپېنــــ ىسىدرەپـــ كۈديۈســـ ــ
،ەيىرېتكابـىكىدىبىكرەت پۈزۈسىنرالسۇرىۋـ
ناغىديالالاق ،اقچاغلوبـ پۇرۇتشاملائكىللەرەقـ
شۇرۇت قىلىقرائــ ڭىنىناختەجاھــ ىشخايـــــ ــ
.ۇدىنىلىقكىلتەلاپاكەگىشىلىتىلشىئ

قىتتاق رەلىدنەگـىكىتتەلاھـ ـەنەيـاسلوبـ
رىب نىدلويــ ،پۈتۆئـ شۇرۇدنالراپـ اغىقىچوئـ ـــ
،پۈشۈچ شۈيۆكــــ قىلىقرائــــ رىتكېلېئــــ ـــ
ىسەيىگرېنېئ لىساھـــــــــ ،ۇدىلىقـــــ ــۇبــــ
ەيىگرىنېئ مەھــــ ڭىنىناختەجاھـ لامرونـــــ ــ
كوتاغزىڭىنوفنايمەھ،ۇدياللوقىنىشىشۈرۈي
پالىچاق ۇدىرېبــــ رەلىدنەگ.ــ نىدنەگيۆكــــ ــــ
ڭىنلۈكـىكنىيېك قۇلقۇزوئـ لومـىبىكرەتـ
،پۇلوب رەلىشىكـ ـلۈگادلاھكىللەرەقىنۇئـ
ھايىگ ەگرەلپۆچ_توئەۋـــ تۇغوئــــ اسلىقـ ــ
.ۇدىلوب

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت رەمۆئ::ىچۇغلىق نىمىئتەمەمرەمۆئ نىمىئتەمەم
رىررەھۇم ەيىسائ::رىررەھۇم تىمىھەيىسائ تىمىھ
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قىلمالغاس

لەب ،الىسنىلېئـاغلىتـىقىرغائـ نۇغرۇنـ ـ
رەلىشىك نەلىبىدلائـ لەبـ قىلىرائـاقترۇموئـ
نەلىبىلىسېكشىقىچپىيىتلوپىسىسخەت
قىلشىنىلغاب ىشىكرىبمۇلەم.ۇدياليوئپەدـ
لەب قىلىرائـاقترۇموئـ پىيىتلوپـىسىسخەتـ ـ
نىكېل،ناغلوبراتپىرىگەگىلىسېكشىقىچ
رىب لىيـەچچەنـ نۇرۇبـ .ناغياقاسپىنىلاۋادـ
ادنىقېي لەبۇئ.ناغىلشاباقشىرغائەنەيـىلېبـ
اقترۇموئ قىلىرائـــ ىسىسخەتــ پىيىتلوپــــ ــــ
شىقىچ مىلىسېكـ ،پاراقپەدىدلاغزوقـەنەيـ
.نەكترۈشكەتپىرېباغىناخرۇتخودلاھرەد

رۇتخود ڭىنىشىكــۇبــ لەبــــ ــىقىرغائــ
ىقىلساسائ نەدەبــــ ەدىتىپايىقــ شىرىگزۆئــــ ـ
نىدىقىلناغلوب ىنىقىلناغلاغزوقــ ناغىقيابــ .ــ
،نەلىسەم شىتېيـــ نىدىتىلاھــ شۇرۇتلوئـــ ـ
ەگىتىلاھ ىكايـــ شۇرۇتلوئــ نىدىتىلاھـ ەرۆئـ
شۇرۇت ەگىتىلاھـ ،ەدنەگرەگزۆئــ رەگەئــ رىبـ ـ

،ادناغرۇتشالماۋادادىپارتەئتۇنىمنوئىنتەلاھ
ۇدىنىلىشخايقىرغائ ڭىنىشىكــۇب.ـــــــــ ــــــ
ناغىديىرغائ ،لەبـىقىلساسائـىنروئـ زۇققوتـ ـ
زۆك ادىسىرغاسەۋــ ،پۇلوبـــ ىتۇپـــ ەتپەرەتــ ــ
لەبڭىنىلاۋھەئڭىنۇئرۇتخود.نەگىملۇرۆك
اقترۇموئ قىلىرائـــ ىسىسخەتــ پىيىتلوپــــ ــــ
شىقىچ پۈرۈتلەكـ ناغراقىچـ لەبـ ـاغىقىرغائـ
.ناغلىقمۈكۆھاغىقىلناغىديامىشخوئ

لەب اقترۇموئـــ قىلىرائـــــ ىسىسخەتـــ ـــــــ
پىيىتلوپ شىقىچـــ پۈرۈتلەكــ ناغراقىچــ ـــ
زىسكۈلزۈئــەتتەدائقىرغائ ۇدىلوبـــ ەدمەھـــ ــ
،قىلىقرائشۈرۈشكەت.ۇدىرابپىتېيـەچىقتۇپ
ىكىدىشىكـــۇب لەبـــــــ ڭىنىقىرغائــ لەبــــ ــ
ىسىقترۇموئ كىچىكــــــ ڭىنىرىلمۇغوبــــ ــــــ
نىدىشىشىلناقىميالاق پىلېكــ ىقىلناققىچــ ــ
مۇلەم ۇدىلوبـــ الىدىلسەئەدمەدائــۇب.ـــ لەبــ ــ
ىسىقترۇموئ كىچىكــ ادىمىغوبــ شىنىكېچـ ـ
كىلرېتكاراخ شۈسۆئـ ،اقچاغلوبرابىلىسېكـ
رىغېئ ەدنەگرۈتۆكـىنرەلىسرەنـ ـىنلەبـىكايـ
پىگېئ تەكىرەھـ ڭىنمۇغوبالناسائ،ادناغلىقـ
ادىقىرېي اتاخــــ شۈلۈكتۆيـــ ىكايــــ مۇغوبـــ ـــ
ىسىتلاخ پىشىلپەكـــ شىلېقــ نىدىبەۋەســ ــ
.ناغىرغائىلېب

ىسىممەھڭىنىرىلقىرغائلەبقىلراب

پىيىتلوپىسىسخەتقىلىرائاقترۇموئ

ۇمەۋەتەگىلىسېكشىقىچ
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رۇتخود لەبــ ڭىنىقىرغائــ ڭىنىبەۋەســ ـــ
ىتىياھان پۆكــ ،ىنىكىلنەكىئـ لەبـ ـاقترۇموئـ
قىلىرائ ىسىسخەتـ پىيىتلوپــ ڭىنشىقىچــ ـ
،ىنىقىلناغىدياملوبىددائـەچنۇئ كىللەسېكــ ـ
ىنىبەۋەس ارغوتـــ الىدناقپاتـ كۈلمۈنۈئنىدنائــ ـ
.ۇدىتيېئىنىقىلناغىدىلوبىلىغىلاۋاد

لەب ىنىقىرغائــ پۈرۈتلەكـــ ناغىدىرىقىچــ ـــ
پۆكىتىياھانرەلكىللەسېك

لەب اقترۇموئـــ قىلىرائـــــ ىسىسخەتـــ ـــــــ
پىيىتلوپ نىتشىقىچــ اقشابــ ،ەنەيــ قادناقــ ـ
رەلكىللەسېك لەبـــــ ىنىقىرغائـ پۈرۈتلەكــ ــ
؟ۇدىرىقىچ

لەب.1 يەپلەب،شىنىلمىخەزـىلۇكسۇمـ
.شىنىلغۇللايەدرەپ

قاشمۇيــــۇب ڭىنرالىملۇقوتــــــــ ــــــــــــــ
نىدىشىنىلمىخەز لەبــ پۈرۈتلەكـىنقىرغائـ ـ
ناغىدىرىقىچ كىللەسېكــ ،پۇلوبــ كەڭۆســ ــ
شىنىلمىخەز ەدىمۈلۆبـــ قادنۇبــ رەللەسېكـ ــ

پۆك ادرالناگروئ_ەرادىئ.ۇديارچۇئــــــــــ ــــــــــ
ناغىديەلشىئ نەگىلپۆكـــــ ادرالشايـــــــ لەبـــ ــ
ىلۇكسۇم شىنىلمىخەزــ ىرىللاۋھەئــ پۆكـ ـ
،ۇدىلۈرۆك ىكنۈچـــــ تەكىرەھادرالۇئــــ ،زائــــ
لۇكسۇم زىجائـىچۈكـ ىمسىقلەبـاقچاغلوبـ
تىقاۋنۇزۇئ ڭىنچۈكـ ،پارىچۇئـەگىرىسەتـ ـ
لۇكسۇم ،شاچراچــــ پىشىتراتـــ شىلېقــــ ـــ
ىرىللاۋھەئ زۈيــــ ،پىرېبـــ لەبـــ ـــىقىرغائـــ
ۇدىلۈرۆك لەب.ـــ يەپـ ەدرەپـ ىغۇللايـ اسلوبـــ ــ
نىتشاچراچ ،شىنىلمىخەزــ ىقشاتــ ،مىخەزــ ـ
قۇغوس كۈللۆھـــــ قىلراتاقــــ شالقىدىغــــــ ــ
نىدىرىللىمائ پىلېكـ ناغىدىقىچـ لىخرىبـ
.تەرابىئنىدغۇللايزىسبوركىم

كەڭۆس2. شىشىلڭالاشــــ شىسىقــــــ ــــ
.قۇنۇسكىلرېتكاراخ

كەڭۆس شىشىلڭالاشــــــ شىسىقــــــــ ـــــ
كىلرېتكاراخ ۇمقۇنۇســــ لەبــــ ىنىقىرغائــ ـــ
پۈرۈتلەك ،ۇدىرىقىچـ مىخەزـىقشاتـىكنۈچـ ـ
،اسلوبكەركىنېيمىخەزىقشاتىكاياسىملوب
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رامىب .ۇدياراقلەسـاغڭىنۇئـۇمرۇتخودـاتتەھـ
نۇغرۇن رالناغناشايــ تىلىكېسكوتـ ەدنەگنىمـ ـ
ادناغرۇتلوئـاغلىبوموتپائـىكاي ەكشىنىكلىسـ
ادغاچـۇش،ۇديارچۇئ لەبـ اۋرەپەچنائاغىقىرغائـ
پىلىق ،ۇديەمتەكــــــ نىكېلـــــ نىيېكـــــ ـــــ
،ناغىدياملارۇتلوئ ناغىدياملارۇتـــــ پۇلوبـــــ ـــ
،ادناغلاق اغىناخرۇتخودــــــــ پىرېبــــــــــــــــ ــــ
ڭىنىسىقترۇموئلەب،نىيېكنىدنەكترۈشكەت
ىكىڭۆس شىسىقـــ كىلرېتكاراخــ پۇنۇســـ ــ
ىنىكىلنەكتەك ۇدياقيابــــــــــــ لاۋھەئـــۇب.ـــــ
.ۇديارچۇئپۆكرەدەقرىبادىكىنىلىك

ىسىمسۆئاقترۇموئ3.
نۇغرۇن رالرامىبـ تەقەپـىنىزۆئـەتپەلسەدـ

،ۇمىسلوبناغىراقپەدىقىرغائلەبـىكىتتەدائ
نىكېل شۈترۈشكەتيىملىئپىلېئـەكتەرۈسـ
قىلىقرائ ەدىكۈرۋۈتـاقترۇموئـ ناچشىلىكتۆيـ ـ
ۇدياقيابـىنىقىلرابـەمسۆئ تۈس،ىكارـەكپۆئ.ـ
ىزېب ،ىكارــ ىزەمـ ىزېبـ رالقىلراتاقـىكارـ ـــ
ەككەڭۆس ىنىشىلىكتۆيــــــ پۈرۈتلەكــــــــ ــــ
،ۇدىرىقىچ ەگىكۈرۋۈتاقترۇموئەدىچىئڭىنۇبـ
ىشىلىكتۆي پۆكڭەئـــــ نىدڭىنۇئ.ۇديارچۇئـ ـ
،اقشاب ،زۇيلۇكرېبۇتـەكپۆئــ ـىقىرېيـاقترۇموئـ
شىنىلمۇقۇي ڭىنرالقىلراتاقـ لەبـىسىممەھـ
.ۇدىرىقىچپۈرۈتلەكىنىقىرغائ

لەب ڭىنىقىرغائـ شالاۋادـاتىراقـەگىبەۋەســ
شىرېبپىلېئ

شاشخوئ ناغىملوبـ نىدرەلبەۋەسـ پىلېكـ
ناققىچ لەبـ ۇمىلۇسۇئشالاۋادـىنىرىلقىرغائـ
شاشخوئ ،ۇدياملوبـ نەلىبـىتىبابېتـوگڭۇجـ ـ
برەغ ىنىتىبابېتــ پۈرۈتشەلرىبـــــ شالاۋادـــ
ىلۇسۇئ قىلىقرائــــ ڭىنرامىبــــ ىنىبازائـــــ ــــ

كۈلمۈنۈئ ىلىقتيازائـــ ۇدىلوبـــ ىقرىقۇي.ـــ ــــ
ڭىنلەسېك اغىلاۋھەئــــ ،نەساسائـــ رۇتخودـــ ــ
ىۋىنەئنەئ ىنيەپ«ـ پۈرۈتشەزۈتــ ىنكەڭۆســ ـــ
شالىرغوت ىلۇسۇئ»ـ قىلىقرائــ لەبــ قاشمۇيـ ــ
ىنىرىلىملۇقوت ،پىتىشوبــ پاغلوتــ ـاغىنروئـ
شۈرۈتلەك قىلىقرائــــ ەگىمۈنۈئشالاۋادــــ ــــــ
ىلىكتەي ۇدىلوبــ نىدناغنالاۋاد.ـ ،نىيېكـ ـەنەيـ
ڭىنرۇتخود ىسىمتەسرۆكـــ ەچىيوبـــــ لەبــــ ــ
ڭىنىمسىق شۈرۈتلەكەگىلسەئىنىرادىتقىئـ
قىلىقرائ ىقۇلڭۇپڭەتڭىنىكۈرۋۈتـاقترۇموئـ
.مىزالشۇرۇشائىنىقىلمىقۇمەۋ

وگڭۇج ەدىتىبابېتــ ىۋىنەئنەئــــ ىنيەپ«ـ ــ
نىدىلۇسۇئ»شالىرغوتىنكەڭۆسپۈرۈتشەزۈت
،اقشاب نۈتۈپـــ قۇلشوبــىكچىئـــ ىكىنيەئـــ ـــ
،ىسىكىنخېت وركىمـ شالشابلويكىلمىخەزـ
ىسىكىنخېت قىلراتاقــــ ىۋىنامازـــ يىببېتــ ــ
ىنىرىلىتىساۋشالاۋاد ،پىنىللوقـــ وركىمـــ ـ
مىخەز ادىياجلەدەۋــــ ـــاقشىئـــىنشالاۋادــــــ
،پۇرۇشائ مەھـ پەجېتـىنىتقاۋـەيىستارېپوئـ ـ
،ىلىغلاق مەھـــ نىدەيىستارېپوئـ ناغىدىلوبــ ــ
.ۇدىلوبىلىقتيازائىنمىخەز

لەب ،اسىرغائـ مۇقوچـ ادىتقاۋــ اغرۇتخودـ ــ
،شۈنۈرۆك كىللەسېكـ ،شالقىنېئـىنىبەۋەسـ ـ
ۇمزىگرەھ ەگىسىبىرجەتزۆئـــــ پىنىياتـــــ ــــ
ناقىميالاق مۈكۆھــــ ،اقشىلىقـــ ىنلەسېكــــ ـــ
پۇرۇشوي ،نىتشىتېۋۇرۇتشالرىغېئيامتالاۋادـ
ىنشىنىلاۋاد نىتشىتېۋۈرۈتكىچېكـــــــ ــــــــــ
.مىزالشىنىلقاس

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت لۈگتەدائاس::ىچۇغلىق نۇسرۇتلۈگتەدائاس نۇسرۇت
رىررەھۇم ەيىسائ::رىررەھۇم تىمىھەيىسائ تىمىھ
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زۆك شىرىزىقـ ىلىسېكـ ادانىستىدېمـــ ـــ
رۈكتۆئ« ەدرەپـىچۈگرۈتكىرىبـ پەد»ـىغۇللايـ
.ۇدىلىتائ

ەدرەپـىچۈگرۈتكىرىب زۆكـ قاپاقەۋىقېئـ
رىبـىكىدىتسۈئ تەۋەقـ كۈزۈسـ زىپېنـ ەدرەپـ ـ
،پۇلوب رەگەئـ ەدرەپىچۈگرۈتكىرىبتەۋەقۇبـ
،اسنالغۇللاي رۈكتۆئـــ ىچۈگرۈتكىرىبـ ەدرەپــــ ـ
اغىغۇللاي راتپىرىگـــــ ۇدىلوبـــ پۆكڭەئ.ـــ ــ
ىنىغىديارچۇئ ەيىرېتكابــ ىكايـــ نىتسۇرىۋــ ـ
شىنىلمۇقۇي نىدىبەۋەســــ اديەپــ ناغىدىلوبـ ــ
.رۇدىغۇللايەدرەپىچۈگرۈتكىرىبرۈكتۆئ

ىچۈگرۈتكىرىب ەدرەپـــــــــــ ىغۇللايـــ ـــــــ
ىقىلناچشۇقۇي ىرىقۇيــ ،كىللەسېكــ رەگەئــ ـ
ىنزۆك قىلماۋادـــ ،اسىلۇۋۇئــ ەنەيـــ پىلېكــ ــ
اققىلىزات تەققىدـــــــ ،ادناغىملىقـــ الناسائــــــ ــ
پىنىلمۇقۇي ۇدىلاقــ قارىب.ـ ڭىنشەرىسنەئـ ـ
ىتىجاھ ،قويــــ پۆكــ مىسىقــ ىنرالرامىبـــ ـــ
.ۇدىلوبىلىغىلاۋادكۈلمۈنۈئ

ىشۇلوباديەپڭىنىلىسېكشىرىزىقزۆك
زۆك شىرىزىقـ _ڭوئەچنىپۆكـىلىسېكـ

لوس نىيېك_ىرىگلىئەدزۆكىككىئپەرەتـ
،ۇدىلىغزوق زۆكىككىئەدلىگزەمـىكپەلسەدـ
،شىزىق ،شۈشۈيۆكـ نىتقۇلقۇرويـ ،شۇقروقـ
زۆك ،شىرىزىقـ ڭىنزۆكـ ـىنىقىلناقتاۋىرغائـ
سېھ ،ۇدىلىقـ پىرىكلىغېش_مۇقەگزۆكـ
پىرىزىقىقىپاقالنىدىقرائ،پۇلوبكەدنەكتەك
،پىششىئ ادناغناغيوئىنىگىتەئ.ۇديارۇغڭاشايـ
رەلىسرەنمىئادـاغىقىپاق پىشىلپاچـ ،ۇدىلاقـ ـ
ناسائ ،ۇدياملىچېئـ ەدىدرەپـىچۈگرۈتكىرىبــ ـ
ىغېدناقىكايىسىتقۇنشىقىچناقكىچىك
اديەپ ،ۇدىلوبـــ قىلڭىرىيــــ قىشمىلىشــــ ــــــ
قۇلقۇيۇس پىلىرجائــ ،ۇدىقىچـ ەدىزەبـ قاپاقـ ـ
ىچۈگرۈتكىرىب ڭىنىسىدرەپـــــ ەدىزۈيـــ رىبـ ـ
تەۋەق ڭەرلۈكـ ەدرەپـاتخاسـ ،ۇدىنىللىكەشـ ـ
زۈگڭۈم ەدرەپـــــــ ەدىكىۋرىگــــ ڭەرلۈكـــــــ ـــ
ەيىستارتلىفنىئ ىسىتقۇنـــ ،ۇدىلوبــ رىغېئــ ـ

تۇتمۇتشۇئڭىنىلىسېكشىرىزىقزۆك
ۇدمالوبىلىغنالقاسنىدىشۇلوباديەپ

25



قىلمالغاس

قالۇق،شاچراچ،شىزىق،شىرغائشابادناغلوب
افمىلىدلائ ىنۈگۈتـــ شىششىئــــ قىلراتاقـ ـــ
.ۇدىلۈرۆكرەلتەمالائ

زۆك شىرىزىقـ ىـلـىسېكـ ڭـىنزاـيـىتەئـ ــ
ىرىخائ ڭـىنزايـ ادـىشـېبـ .ۇدىرـېبزۈـيپۆكــ
لـىخــۇبەـتتەدائ لەسـېكــ زۆكــ شـىرـىزـىقـ ـ
ىرىلرامىبـىلىسېك نەلىبـ زۈي،ساد،ەگڭۆلـ
شۇيۇي ىقۇلقۇيۇســ قىلغايلوقەۋــ قىلراتاقـ ـ
ىنرالمۇيۇب شـىتـىلـشىئـەللىبــ قـىلـىقرائــ ــ
_ناقتوي،قۇتسايناقشارچۇئرامىب.ۇدىلىقرات
،ەپرۆك مىيىكـ ،كەچېك_ـ كىشىئـ ،ىچۇقتۇتـ ـ
،نوفناي ،رېتۇيپموكــ كەـنـىگزىتــ قـىلراتاقـ ـ
ناقشالپاچـاغرالمۇيۇب كـىلـلەسـېكـ ‒ىرېتكابـ
ڭىنمۇقۇيـىسەي شـىلـىقراتـ ەـگـىسەـبـنەمــ ـ
ىشىنىليائ نىكمۇمـــ ،اڭۇش.ــ تەددۇمقازۇئــ ـ
ناغىدىرۇتـەتپەتكەم رالشايـ ڭىنرەلرۈمسۆئ_ـ ـ
ەگلەسېكـۇب راتپىرىگــ شۇلوبــ ىـتـىبسىنـ ـ
.ۇدىلوبڭوچرەدەقرىب

زۆك شىرىزىقـ ڭىنىلىسېكـ اغىنىيىزــ لەســ ـ
ۇدياملوباقشاراق

زۆك شىرىزىقــ ىلىسېكــ پەككەرۇمــــ ـــ
لەسېك ،ۇمىسىملوبـــ نىكېلـــــ رالشايۇئــ _ـ
پۆكاغىشۇمرۇت،ەگىشىنىگۆئڭىنرەلرۈمسۆئ
.ۇدىتىسرۆكرىسەت

زۆك شىرىزىقــ ىلىسېكــ پۈرۈتلەكــــ ـــ
ناغراقىچ ،شىشىچىقـــــ قۇلۇس،شىرغائـــــ ـــ
قىششىئ قىلراتاقـ كىللەسېكــ ىرىلتەمالائــ ـ
ادرامىب ىنشۇلوبتىت_تىت،شىنىلشىۋشەتـ
پۈرۈتلەك ىشىنىگۆئڭىنرالۇئۇب،ۇدىرىقىچـ
اغىشۇمرۇتەۋ رىسەتــ ،پۈزۈكتەيــ شىنىگۆئــ ـ
ىمۈنۈئ شۇمرۇتەۋــــــ ىنــىتــىپۈســـــ ـــــــــــ

.ۇدىتېۋىتىلنەۋۆت
_رالشايىلىسېكشىرىزىقزۆكىكىتتەدائ

ڭىنرەلرۈمسۆئ قادناقچېھەگىتىۋۋۇقشۈرۆكـ
رىسەت ،ۇديەمتەسرۆكــ ىسىچنىپۆكــ اقسىقــ ــ
ەتـتەددۇم قۇلوتــــ ۇدـىيـىقاســـ رەگەـئ.ـــــ ــ
ادىغۇللايەدرەپىچۈگرۈتكىرىبكىلەيىرېتكاب
پۆك ادرادقىمـ اقسىق،اسلوباديەپرالىملارجائـ
قىلتىقاۋ شۈرۆكـــ ڭىنىتىۋۋۇقــ كىنېيــــ ـــ
ەدىجىرەد پەلنەۋۆتـ ىنىشىتېكــ پۈرۈتلەكــ ــ
ىشىرىقىچ نىكمۇمــــــ ىقىلساسائــۇب.ــــ ــــــ
ڭىنرالىملارجائ نىدىشىلېۋۇسوتـــ پىلېكــــ ــ
ناغىدىقىچ ،پۇلوبــ كىللەسېكـ نىدناغياقاسـ ـ
.ۇدىشىللامرونىتىۋۋۇقشۈرۆكنىيېك

ادزايىتەئـاممەئ اديەپـ كۈلزۈگڭۈمناغلوبـ
زۆك شىرىزىقــــ ىلىسېكـــ ەدىھالائەۋـــــــــ ـــ
كىلرېتكاراخ زۆكـــــ شىرىزىقــ ىلىسېكــ ــــ
زۈگڭۈم ەدرەپــ ەمشەگەئـ ـىنىرىلكىللەسېكــ
پۈرۈتلەك ،پىرىقىچـــــ اتتەھـــــ شۈرۆكـــــ ـــ
نايىزـەگىتىۋۋۇق ،ۇدىزۈكتەيـ رىغېئـ ادناغلوبـ
.نىكمۇمىشىلېقپۇلوبسەمرۆك

زۆك شىرىزىقـ ەدايىزاقشابەنەيىلىسېكـ
كۈلرۈگزەس ىنىرىلكىللەسېكـــ پۈرۈتلەكــ ــ
ۇدىرىقىچ رالشاي.ــ رەلرۈمسۆئ_ـ ىكىدىچىئــ ــ
ەدايىز ناچمىزېســ ىچۈگرۈتكىرىبـــ ەدرەپـــــ ــ
ىغۇللاي ڭىنىرىلرامىبـــــ ىنىدەبــــــ ەدايىزـــ ــ
ناچمىزېس ىقىلناغلوبــــ ،نۈچۈئــــــــ ەدايىزــ ــ
كۈلرۈگزەس نۇرۇبـــــــ ،ىغۇللايـــ ەدايىزـــــــ ــ
كۈلرۈگزەس قىلراتاقــاققىزــــ اقشابـــ ەدايىزــ ـ
كۈلرۈگزەس ىنىرىلكىللەسېكـــ پۈرۈتلەكــ ــ
،پىرىقىچ ىچۈگرۈتكىرىبــ ەدرەپـــ ىغۇللايـ ــ
ىشىتېۋۇرۇتشالرىغېئىنىكۈيڭىنىرىلرامىب
.نىكمۇم
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زۆك شىرىزىقــ ىنىلىسېكــ ەگىلسەئــــــــ ــــ
پېستېرىشخايىكىتشۈرۈتلەك

نۈك نـىدـىرۇنـــ ،شــىنــىلـقاســـ ــــــ
نىتقىسسىئ ،شىنىلقاســــــ ىنزۆكـــــــ زائـــــ
شىتىلشىئ كەرېكـ ىلىسېكشىرىزىقزۆك.ـ
رىغېئ رالرامىبــ نىتقۇلقۇرويـــ ،ۇدىقروقــــ ــ
قۇلقۇروي،نۈچۈئشىتىلكىنېيـىنقىلمارائىب
ڭىنقىلقىسسىئەۋ نىدىشىلقىدىغــــــــــ ـــــــــ
شىنىلقاس كەرېكـ روزۇمروز.ـ باتىكـ ـىكايـ
روزىۋېلېت اراقادناققىچاقترىس،كىلسەمرۆكـ
كەنيەئزۆك ،شىلېۋىقاتــ نۈكـ ،ىرۇنـ ،لاماشـ ـ
ڭاچ نازوت_ـ ڭىنرالقىلراتاقـ زۆكـ ىنىمسىقـ
نىدىشىلقىدىغ ،شىنىلقاســـ نىكېلـــ زۆكــ ـ
ىنىمسىق پىڭېتـــ قىلساميوقــ ىكايــ زۆكــ ـ
.كەرېكقىلسامىقاتچۇقسوت

ىكپەلسەد ەدلىگزەمــــــ قۇغوســــــ ــــــ
،شۈزۈكتۆئ نىتشىتىلشىئارودــ تايىتھېئـــ ــ
اديەپىلىسېكشىرىزىقزۆك.كەرېكشىلىق
ناغلوب ،ەدلىگزەمـىكپەلسەدـ قۇغوسـەگزۆكـ
ىنشىرىزىق،پۇرۇدنايىنقىششىئەدنەگزۈكتۆئ
ۇدىتىگۈت قادنۇب.ــــــــــ ادغاچــــ قىسسىئــــ ــــ
كىلسەمزۈكتۆئ ،كەرېكــــــ اسىملوبــ زۆكـــــ ــ
ناقـاغىسىملائ ،پۇلوتـ ەدمەھىشىنىلغۇللايـ
ەمشەگەئ ىنرەلكىللەسېكــــ پۈرۈتلەكـــــــ ــــ
ىشىرىقىچ نىكمۇمـــ ىنغۇللاي.ــ لورتنوكـــ ـ
نىتشىلىق ،نۇرۇبــ نۇمروھـ زۆكـىكىدىرۈتـ ـ
.ۇدياملوبەكشىتىلشىئىنىرىلىرود

رىب ەدزۆكـ لەسېكـ ەدنەگلۈرۆكــ ارودــ
تەيىمھەئـەكشىتىلشىئ رىب.كەرېكشىرېبـ
ەدزۆك لەسېكـ ،ەدنەگلۈرۆكـ ڭىنزۆكرىبەنەيـ
نىدىشىنىلمۇقۇي شىنىلقاســ كەرېكـ زۆك.ـ ـ
ەدنەكتەلشىئـىسىرود ادناغىلخۇئەۋـ ناغىرغائـ ـ

مالغاسڭىنرالىملارجائ،پىلىقتەققىدەگزۆك
ەگزۆك پىرىكــ پىتېكـ ڭىنىشىنىلمۇقۇيـ ـ
.كەرېكشىلېئىنىدلائ

تىقاۋرەھ ڭىنزۆكــ ىنىقىلزىكاپــ ـــــ
شالقاس كەرېكـ زۆك.ـ شىرىزىقـ ـەگىلىسېكـ
راتپىرىگ ادناغلوبـ نىدزۆكـ پۆكرالىملارجائـ
،ۇدىقىچ ،اڭۇشــ نەلىبارودـ ،ادناغىلاۋادـ زۆكـ ـ
ىنىمسىق ۇمىخېتـــ كىلىكىچنىئـــ نەلىبـــ ــ
شىۋرەپ ،شىلىقـ شالقاسـىنقىلزىكاپمىئادـ ـ
،كەرېك زۆكــۇبــ شىرىزىقــ ىنىلىسېكــ ـــــ
.مىھۇمنىياتنىئاتشالاۋاد

ڭىنرالرامىب ىنىرىلىسرەنـــ ادىتقاۋـــ ـ
شەلەيىسكېفنىزېد كەرېكـــــــــــــ شاي.ــــ _ـــ
ڭىنرەلرۈمسۆئ ىسىچنىپۆكـــ ەتشىنىگۆئــــ ـــ
،ۇدىشىليىددىج شۇمرۇتــــ ەگىتىدائـــ ــەچنائـــ
تەيىمھەئ ،ۇديەمرەبــ ،اڭۇشــ زۆكـ شىرىزىقـ ـ
راتپىرىگـەگىلىسېك ناغلوبـ ،ناماھـ ،ەگڭۆلـ
مىيىك،ساد كەچېك_ـــ قىلراتاقــ ەسرەنـــ _ــ
شالىچاغۇسقىسسىئادىتقاۋـىنىرىلكەرېك
شەلەيىسكېفنىزېدەۋ ،شالىچـاغىقۇلقۇيۇســ ـ
ىنىسەبنەمكىللەسېك،پالقاقـاقپاتپائنىدنائ
لىسېك_لۈزۈئ ،پىتىگۈتـــــــ اتياقـــــــــ ــــــ
شىنىلمۇقۇي ىكايـــــ اغرالىقشابـــ پۇقۇيــــ ـــ
.كەرېكشىلېئىنىدلائڭىنشىلېق

ىسىمترەكسەئشىلېئىنىدلائيىملىئ
زۆك شىرىزىقــــ ڭىنىلىسېكــــ ـــــــــــــ

ىقىلناچشۇقۇي كۈلچۈكــ ،ۇمىسلوبــ نىكېلـ ـ
شىلېئـــىنىدلائ ىتىمزىخـــ كۈلمۈنۈئـــــــ ــــ
،ەسنەلشىئ .قويىتىجاھڭىنشىلىقـەشىدنەئـ
ەدرەيــۇب ەككىلىچپۆكــ شىلېئــىنىدلائـــــ ــ
.زىمىرۇتشۇنوتىنىچناقرىبنىدىرىلرىبدەت
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شۇقۇي.1 .كەرېكشالشاتپۈزۈئىنىلويـ
زۆك شىرىزىقـ زۆكڭىنىرىلرامىبـىلىسېكـ
اغىسىملارجائ نۇغرۇنــ ،ەيىرېتكابــ رالسۇرىۋـ
،ناغنۇرۇشوي ،اڭۇشـ زۆكـ شىرىزىقـ ىلىسېكـ
ىرىلرامىب ناغـىدـىتىلشىئـ ‒مۈج،رالـمۇيۇـبـ
‒لوبشاـشـخوئىرـىلـقامرابڭـىنرالۇـئنىدىل
ناغىم ەدىجىرەدـ ،ەيىرېتكابـ نەلىبرالسۇرىۋـ ـ
ناغنالمۇقۇي ،اڭۇش.ـ زۆكـىكىتپارتەئـ ىزىقـ ‒ـ
‒شوھ،ادناغىقيابىنىرىلرامىبـىلىسېكشىر
‒شىشىرچۇئنەلىبرالۇئ،پۈرۈتسۆئىنقىلراي
نىت ،شىنىلقاسـ تاپـىنلوقـ تاپ_ـ ،شۇيۇيـ
.كەرېكقىلسامىلۇۋۇئزىگرەھىنزۆك

ادىتقاۋ.2 ،پەلەيىسكېفنىزېدــ ـىنىرودــــ
ارغوت شىتىلشىئـــــ كەرېكـــــــــ رەگەئ.ـــــ ــــ
ىلىسېكشىرىزىقزۆكنىتقىلزىستايىتھېئ
ىرىلرامىب ادىتقاۋىنلوق،ادناقشارچۇئنەلىبـ
،شۇيۇي ڭىنلەسېكەدمەھشەلەيىسكېفنىزېدـ
شىلېئـــىنىدلائ نۈچۈئــ نىستىمورولخــ ــــــ
قىلراتاق .كەرېكشىتىلشىئىنىسىرودزۆكـ
_رىبەدىنيەك_ىدلائڭىنشۈزۈئۇسۇمپۇلوب
مىمېتــىككىئ زۆكـــ ،شىتىمېتــىسىرودــ ــــ
نەكتەلشىئ زۆكـ ڭىنىسىرودـ ـىسىشخايڭەئـ
ەدايىز اققىلناچمىزېسـ ىشراقــ ،شۇرۇتــ ناقـ ـ
ىنرالرۇموت ،شىتياراتــــــ ىنشىشىچىقــــ ــــــــ
،شىتىتخوت ىنقىششىئــــ شۇرۇدنايـــ ــىلورــ
.كەرېكشۇلوب

ىنزۆك.3 ەچناغىلاخـــ قىلسامىلۇۋۇئـــــ ـــ
ىنىشېبمىئادرەلرۈمسۆئ_شايىزەب.كەرېك
،پالتات زۆك،ۇديالۇۋۇئـىنىزۆكـ ،اسلوبمارائىبـ
مۇقوچ ىنلوقلاۋۋائـــ زىكاپــ ،پۇيۇيــ نىدنائــ
زىكاپ.كەرېكشۈترۈسـاتسائـىنزۆكـىككىئ
ناغىملوب لوقـ نەلىبـ زۆكۇمشالۇۋۇئـىنزۆكـ

شـىرـىزـىق ىنىلىسېكـــ پۈرۈتلەكـــــــــ ـــــ
.ىبەۋەسكىللەسېكقىلساسائناغىدىرىقىچ

شۈرۈدلىتېيىنىتىدائشۇمرۇتـىشخاي.4
كەرېك نىقېئـىنزۈي.ـ ادۇسـ ،شۇيۇيـ ـەگڭۆلـ
قىلراتاق ناغىدىشىرچۇئەتىساۋىبنەلىبزۆكـ
ىنرالمۇيۇب ،شىتىلشىئپىريائـــــــ ـــەلىئائـــــ
ىرىلازەئ ۇمىدىسىرائــ رەھ«ـــ رىبــ ڭىنمەدائـ ـ
شۇلوبـىسىگڭۆلمىريائ شۇرۇشائاقشىئىن»ـ
.كەرېك

ىشىريائىنىزۆئ5.
رالرامىب قىلڭائــ ادلاھـ ،ىشىريائـىنىزۆئـ ـ

ىكىدرالنۇروسىۋىممائ،ىشىلېئمارائكەرپۆك
رەدەقناكمىئـىنرەلتەيىلائاپ ،كەرېكىشىتيازائـ
قىلراتاقىكىچلۆكشۈزۈئۇس،اچنۇمۇمپۇلوب
اغرالىقشابادرالنۇروئ پۇرۇتقۇيــ نىتشۇيوقــ ــ
ىشىنىلقاس كەرېكــــ ناغىدىتىلشىئ.ـ ،سادـــ
ادلاھقىلڭائىنرالقىلراتاققىلغايلوق،ەگڭۆل
مىئادەدمەھشۇيوقپىريائنىدىكڭىنرالىقشاب
‒ىكىلتەمالاس،پەلەيىسكېفنىزېدادۇسقانياق
ڭىن قاررۇدلابـ ـاغلوقـىنىشىلېكـەگىلسەئـ
ىــشۈرۈـتـلەك شـىرـىزـىـقزۆـك.كەرـېـكـــــــ
راتپىرىگـەگىلىسېك ۇبڭىنرالرامىبناغلوبـ
،ۇدياملوبىچۈكتېتىنۇممىئاتىراقەگلەسېك
الشاشخوئ اتياقـ ڭىنشىنىلمۇقۇيــ ـىنـىدلاـئـ
.كەرېكىشىلىقتەققىداقشىلېئ

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت ناجماھلىئ::ىچۇغلىق زىلبائناجماھلىئ زىلبائ
رىررەھۇم ەزۇفھەم::رىررەھۇم تەمخەئەزۇفھەم تەمخەئ
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ىساپاسقلەخيىمۇموئ

‒ىيىلائاپڭىنرالىناخراكىزىئنوبراك
،ىت ىتالۇسھەمـ ىكايــ شانتاقــ ‒سنارت_ـ
،تروپ كىلكەمېيـ شىرىقىچپەلشىئـــ ەۋـــ
‒ىچپەلشىئكۈلرۈتتەرابىئنىدلامېتسىئ
شىرىق ىنايرەجـ رالقىلراتاقــ پۈرۈتلەكــ ـ
ناغراقىچ كىنراپـ ڭىنىزاگـ ‒ىرېبپۇيوقـ
ىنىشىل ۇدىتىسرۆكــ رىبۇئ.ــ ڭىنمەدائـ ـ
‒ىبەتڭىنىتىكىرەھەۋىڭېئـەيىگرېنېئ
ىنىرىسەتناغىدىتىسرۆكـاغىساينۇدتەئ
نىدىزۆئىنشىئىنرەلىشىك،پۈرۈدنەشۈچ
‒شىتيازائىنشىرېبپۇيوقنوبراك،پالشاب
ىدرىقاچـاق رالىناخراكنەمسىق،ەتتەۋۆن.ـ
‒ۇمتەرابىئنىتشىتيازائىنىزىئنوبراك
تىھ ىنىسەيىدىئشارسائـ ەتتەيىلەمەئــ ــ
.ىدىلشابەكشىتىسرۆك

نوبراك ،تىفېنــــ ،رۈمۆكــــ چاغايـــ ـــ
ىرىللايىرېتام قىلراتاقـــــــ نوبراكــــــ ــــ
نىدىرىلتنېمېلېئ بىكرەتــــــ ناقپاتــــ ــــ

.رۇتقىليابيىئىبەت
نوبراك ،اسلوبپۆكەچناقـىتايىپرەسـ

رەي ڭىنىراشــ پىللىئــــ ىنىشىتېكــ ـــــ
پۈرۈتلەك ناغىدىرىقىچـ شابـ ىچتەيانىجـ
نوبراك ۇمدىسكوئ（Ⅳ）ـــ ەچنۇشـــ پۆكـــ ـ
،ۇدىلىرىقىچپەلشىئ نوبراكـ ەچنۇشىزىئـ
ڭوچ ؛ۇدىلوبـ ادناغلوبـەچىسكەئـ نوبراكـ ـ
.ۇدىلوبكىچىكىزىئ

نوبراك« ڭىنشالباسېھــىن»ىزىئـــ ـــ
قىلتاياھـىلۇسۇئ شالاھابـىنىكىليىرۋەدـ

（LCA）ىلۇسۇئ، ەيىگرېنېئـــ لارېنىمـــ ــ
ۇغلىقېي پۇيوقـــــ شىرېبــــ ىنىرادقىمــ ـــ
شالباسېھ رەلتەمۈكۆھ(ــ تامىلېكارائـــ ــ
شىرىگزۆئ ىسىلىسەمـــ سۇسخەمـــــــــ ــــ
ىتېتىموك ناغلىقنالېئـــــــــ ،)تالكودــــ
امنىلېس نوبراكkamaەۋ（IO）ـىلۇسۇئــ ـ
پۇيوق ەگىچىئزۆئىنىسىمىلڭەتشىرېبـ
.ۇدىلائ

نوبراك ىزىئنوبراك نەگېدىزىئ ەمېننەگېد ەمېن

29
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ىرىللائوسقانىس

ەككەي شاللاتەككەي ىلائوسشاللات ::ىلائوس
ڭىنتامىلېك.1 پىسسىئـ ‒ىشىتېكـ

قىلساسائــىكىد بەۋەســـ ڭىنرالناسنىئــ ــ
شـىرىقىچپەلشىئ ەدـىتـىيىلائاپــــ پۆكــــ ـ
ادرادقىم قـىلراـتاـق)(ــ كـىنراپـ ىزاگــ ـ
.رۇدىشىرېبپۇيوق

A.نېگىسكوئ
B.توزائ
C.نوبراك（Ⅳ）دىسكوئ
D.نوبراك（Ⅱ）دىسكوئ
ڭىنراللۇسۇئـىكىدنەۋۆت2. ـىسىسياقـ

نوبراك ڭىندىسكوئ（Ⅳ）ــــــ پۇيوقـــــ ـــــ
)(؟ۇديامتيازائىنىشىلىرېب

A.شىنىمتىپىسىلېۋ
B.شەديەھلىبوموتپائ
C.شىرېبپۇرۇتلوئاقسۇبوتپائاقشىئ
D.شىڭېم

مۈكۆھ شىلىقمۈكۆھ ىلائوسشىلىق ::ىلائوس
نوبراك«3. ،سخەش»ىزىئــــ ،ەلىئائــ ــ

رالتاراپپائ ڭىنرالىناخراكـىكايـ نوبراك«ـ ـ
)(.ۇدىتىسرۆكىن»ىلامېتسىئ

رەي4. ڭىنىراشـ ىنىشىتېكپىللىئـ
پۈرۈتلەك ناغىدىرىقىچـ شابـ ىچتەيانىجـ
)(.دىسكوئ（Ⅱ）نوبراك

نوبراك5. ىتايىپرەســ ەچناقــــ پۆكــ ـ
،اسلوب نوبراكـــ ەچنۇشىزىئـــ كىچىكـــ ــ
؛ۇدىلوب ادناغلوبـەچىسكەئـ نوبراكـ ىزىئـ
)(.ۇدىلوبڭوچەچنۇش

ىقىرىقۇي( باۋاجـاغراللائوســ ،پىرېبـ ـ
ىنزىڭىزۆئ پانىســ ڭۈرۆكــ ـۇشۇمـىباۋاج.ـ
)ادناس

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت زىقلۈگ::ىچۇغلىق ىزورزىقلۈگ ىزور
رىررەھۇم ەزۇفھەم::رىررەھۇم تەمخەئەزۇفھەم تەمخەئ
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قىلتات ىقىليابـــۇســــــ ەۋـــايرەدـــــــ
ىكىدرەللۆك ،ۇســـــ زىگېئــ ىكىدرالغاتــ ـــ
ىدنىغىي ،راقـــ رالقۇلزۇمـ رەيەۋــ ـىتسائـ
ىيۈس ىنرالقىلراتاقــ ۇدىلائـەگىچىئزۆئــ .ـ
قىلتات رەيــۇســــ ىراشــ يىمۇموئــ ــۇســـ
ڭىنىرادقىم ،ۇديەلىگىئـىن％2.5ـ ڭىنۇئـ
ەگىتسۈئ رەلىشىكـــ نەنىمخەتــــ ％0.3ــــ
قىلتاتاڭۇش،ۇديەلەتىلشىئالىنۇسقىلتات
،پۇلوبكىلتەممىقنىياتنىئىقىليابـۇس
زىمىممەھ زىمىشىتىلشىئپەجېتـىنۇسـ
.كەرېك

ڭىنزىمىلېئ قىللىيـ ـۇسـەچىرۇتتوئـ
ىقىلياب يىمۇموئـــــــ ىرادقىمــــ ــىككىئــ
نويلىرىت درايلىم810ـــ بۇكـــ رىتېمــ ـــ
،پۇلوب ەچىيوبـاينۇدــ ىچنىتلائـــ ادنۇروئــ
ۇدىرۇت نىكېل.ـــ زىمىلېئـــــ رىغېئـــــ ـــ
لىچمەكـۇسـىكىدىجىرەد تەلۆدـ ،پۇلوبـ
ىشىك اغىشېبــ ارغوتـــ ناغىدىلېكـ ـۇســـ

ىرادقىم بۇك2231ـ ەچىيوباينۇد،رىتېمـ
ىشىك اغىشېبــ ارغوتـــ ناغىدىلېكـ ـۇســـ
ڭىنىرادقىم نىتچۈئنارائـ ارغوتـەگىرىبـ ـ
.ۇدىلېك

تەئاناس زىسكەرېكـــ ،ىيۈســـ ازېيـــ ــ
كىلىگىئ انىكساپـــ ىيۈســـ شۇمرۇتەۋــ ــ
انىكساپ ىيۈســ ڭىنرالقىلراتاقــ پەلپۆكــ ـ
پۇيوق ىكىدرادقىمروز،نەلىبىشىلىرېبـ
نەلىبڭىنۇش.ىدناغلۇبۇسقىلتاتزىكاپ
ىشىيىپۆكڭىنىسۇپوناينۇد،اتتىقاۋرىب
قىلتات اغۇســـ ناغلوبـــ ڭىنجايىتھېئـــ ـــ
زىسكۈلزۈئ ىنىشىشېئــــ پۈرۈتلەكـــــ ــــ
،ىدراقىچ نۇغرۇنـــــــ ادرالياجـــــــ ــــۇســــ
ىكىلىچتەھەق ،پالرىغېئــــــ قىلتاتـ ـۇســ
.ىدلىقاديەپىنىسىزىرىكىقىلياب

قىلتات سىقــــۇســــــــ شۇلوبــــ ــــــــ
ىنىسىلىسەم لەھــ ڭىنشىلىقـ نۇغرۇنـ ـ
ىرىللوي ىپىسنىرىپقۇلوردايڭىنۇئ،رابـ

ۇسقىلتاتەۋىقىليابۇسقىلتات
ىسىزىرىكىقىلياب

ەمېننەگېد
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،پىچېئـىنەبنەم« رەي،»شەجېتىنمىقېئـ
ىقىليابــۇســىتسۈئ رىبــــ رەدەقــ لومــ ــ
ادرالنويار شالقاسـۇسـ پىلېئـىشۇلۇرۇقـ
؛شىرېب رەيـ لىچمەكىقىليابۇسـىتسۈئـ
زىڭېد،شەشڭەتۇسپىقلاھاداۋادرالنويار
ىيۈس قۇلزۇتەۋـــــ قاترىق_ــــ ىنۇســــ ــــ
،شۇرۇتشالزىسزۇت نىدڭىنۇئـ ،ەنەيـاقشابـ ـ
زىسكەرېك نىدۇسـ ،شىنىلىدياپـ ڭىنۇسـ
پەجېتىنۇس،شەلنىگزىتـىنىشىنىغلۇب
شىتىلشىئ ـاقشۇيوقـاغلويـىنرالقىلراتاقـ
.ۇدىلوب

ىرىللائوسقانىس

ەككەي شاللاتەككەي ىلائوسشاللات ::ىلائوس
قىلتات1. سىقـــۇســـــــ شۇلوبـــ ــــــ

ىنىسىلىسەم لەھــ ڭىنشىلىقـ نۇغرۇنـ ـ
)(ىپىسنىرىپقۇلورداي،رابىرىللوي

A.شىنىلىدياپنىدۇسزىسكەرېك
B.شەجېتىنمىقېئ،پىچېئىنەبنەم
C.شەزۈتىنىشىنىغلۇبڭىنۇس
D.شىتىلشىئپەجېتىنۇس
قىلتات2. ىقىليابــۇســـــ ەۋــايرەدــــــ

ىكىدرەللۆك ،ۇســـــ زىگېئــ ىكىدرالغاتــ ـــ
ىدنىغىي ،راقـــــــ رالقۇلزۇمــــ )(ەۋــــــ
.ۇدىپاتبىكرەتنىدرالقىلراتاق

A.ىيۈسىتسائرەي
B.ىيۈسزىڭېد
C.ىيۈسقارپۇت

D.ۇسلارېنىم
مۈكۆھ شىلىقمۈكۆھ ىلائوسشىلىق ::ىلائوس
ڭىنزىمىلېئ3. قىللىيــ ەچىرۇتتوئــ ــ

ىقىليابـۇس يىمۇموئـــ ىرادقىمــ ـىككىئـ
،پۇلوبرىتېمبۇكدرايلىم810نويلىرىت
)(.ۇدىرۇتادنۇروئ_3ەچىيوباينۇد

ڭىنزىمىلېئ4. قىلتاتــ ـىقىليابـۇسـ
نىياتنىئ لومــــ ،پۇلوبــ ەچناغىلاخــــ ـــــ
)(.ۇدىلوبىلىكتەلشىئ

رەي5. ‒ىقىليابۇسقىلتاتـىكىدىراشـ
ەتتەۋۆننىد ڭـىنرالناسنىئــ ىـسـىممەھــ ــ
.ۇديالانىلىدياپ

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت رەمۆئ::ىچۇغلىق نىمىئتەمەمرەمۆئ نىمىئتەمەم
رىررەھۇم ەيىسائ::رىررەھۇم تىمىھەيىسائ تىمىھ
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ىساينۇدتاناۋياھ

الپۇلۇغۇت تاياھالپۇلۇغۇت قىلتامام__تاياھ اققانىسقىلتامام چۇداققانىس ناغىدىلېكچۇد ناغىدىلېك

ناۋياھ ىرىلىلابناۋياھ ىرىلىلاب

قىلتىمىلڭىنىرىلىلابزاغاۋاياراقكۈلزۈيقائ
ىشىركەسنىدايىق

كۈلزۈـيقاـئ اراقــ ىرـىلـىلابزاـغاۋاـيـ ـــ
الپۇلۇغۇت كىتــ ۇدىلېكچۇدـاغايىقـ ـىككىئ.ـ
ناغلۇغۇتـىڭېي ‒لەدزاغاۋاياراقكۈلزۈيقائـ
ەچىنىگىشڭەد پىشىگەئـاغىسىنائــ ،ۇدىڭامـ ـ
ىسىنائ ىـشىركەســـ ،الـنەلىبـ ۇـمرالشۇـقالاـبــ
‒ىمسۆئقۇلوتىرىليەپ.ۇديەركەسپىشىگەئ
نەگ كىچىك«ــۇبــ ەمېنرال»تسودــ نۈچۈـئــ ـ
ناجـەچنۇش ؟ۇدىكىتـ زاغاۋاياراقكۈلزۈيقائـ
روخشۆگ رەيـ ىـچۇـغىلرىغېبـ ڭـىنرالـناۋياھـ ــ
نىدىشىلېۋەيەچقىلىرغوئىنىمۇخۇتڭىنرالۇئ
ناغىمسابغايائمەدائەتتەدائ،نۈچۈئشىنىلقاس
كىت ،ۇدىلاساۋۇئـاغرايـ ىنشاشايڭىنىسىلابـ

زېت ،نۈچۈئـىشىلېۋىنىگۆئـ كۈلزۈيقائـ اراقـ
اۋاي زاغـ الابـ شۇقـ ادناغلۇغۇتـ پىلېئىنرالۇئـ
كىت نىدايىقـ ،پەركەسـ ‒قۇزوئپۇنوقـەگرەيـ
قۇل كۈـلزۈيقاـئـۇب،ۇديەدزىئـ زاـغاۋاـياراقـ
الپۇلۇغۇتـىنىرىلىلاب ،ۇدىلىقراچۇدەگمۈلۆئـ
غاتمىئادرالۇئـىكنۈچ ۇدىلۇرۇئاغىرىلسنىجـ
‒ىسىقاغىرىلقىرېيڭىنىرىلسنىجغاتـىكاي
پىل ،ۇدىلاقـ اتتەھــ ڭىنرالىچۋوـئــ اـغىنېيـ ـ
پۈشۈچ ىـشىتېكـ نىكمۇمـ ،ەـتـتەيـىلەمەئ.ـ ــ
تەقەپ نەنىمخەتـ اۋايالابمىسىقرىبنىتچۈئـ
.ۇدىلاقپۇلۇتۇقنىدمۈلۆئزاغ

قۇلمۇق الۇكائــ ڭىنىرىلىلابـ رىبـ ـىنىرىب_ـ
ىشىلىقكالاھ
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قۇلمۇق ڭىنىسالۇكائـــ كىتــــ نىدايىقــ ــ
ىشىركەس ،زىستەجاھــــــ نىكېلــــــــ رالۇئـــــ
نىتشۇلۇغۇت نۇرۇبــــــ رىبــ ناديەمــ مۈلۆئــ ــ
ەگىپۋەخ ۇدىلېكچۇدــ الۇكائـىشىچـەتتەدائ.ــ ـ
نەنىمخەت ەلىماھ12ــ ،ۇدىرۆكــ نىكېلـ رىبـ ـ
لىي نىدنەكتۆئـ نىيېكـ تەقەپـ اللاتـىككىئـ ـ
قۇلمۇق ،ۇدىلۇغۇتـىسالۇكائـ قۇلمۇقىكنۈچـ
الۇكائ ىسىلىماھــ پىلىتېيـــــ شەبـــ قىليائـ ـ
،ادناغلوب رۈكتۆئــ شىچـ ،پىقىچـ كەرنىيېكـ ـ
نەگلىتېي اقشابـــ ىنرەلىلىماھــ ۇدىتېۋەيـــ .ــ
ىنىرىلشادنىرېق كىلتەيىقەپپەۋۇمــــــــ ـــــــــــ
نەكتەۋۇتۇي كىچىكـ قۇلمۇقـ پۆكـىسالۇكائـ ـ
ادرادقىم اققۇلقۇزوئــ ،ەكچەكشىرېئـــ ىنىدەبــ ــ
پەلىسسەھ ،پانىغويــ ىرىلشادنىرېقـاقشابـ ـ
نەلىب ىنېتنىدنائ،ۇدىلوبڭوچقرەپناغلوبـ
كەركىچىك رىبــ ناقغۇتـ ىنىرىلشادنىرېقــ ـــ
،پىتېۋەي قاسـۇمىنىرىبـ ۇدياميوقـ ـاتقادنۇئ.ـ
قۇلمۇقاللاتىككىئادمىتېقرىبنۈچۈئەمېن
؟ۇدىلۇغۇتـىسالۇكائ يىلەمەئڭىنرالۇئابەجەئـ
ىچۈك رىبـــ نىدىرىب_ـ ؟ۇدمامشىلېقـ ،قايـــ ـ
_رىبڭىنالۇكائىشىچ،ىكۇشىبەۋەسڭىنۇب
ەگىرىب ناغىديامشاتۇتــ ـىسۇقتايىلابـىككىئــ
،اقچاغلوب قۇلمۇقـــ الۇكائــ ىرىلىلابـ رىبــ _ـ
.ۇدياملاراباغىنېيڭىنىرىب

النەلىبىشۇلۇغۇتىرىلىلابڭىنرالناسنىئ
ڭىنىسىنائ_ـاتائ ادىنيوقـــ لۈڭۆكــ پۇيوقــ ــ
شىۋرەپ ۇدىنىلىقـ ىرىلىلابناۋياھ،نىكېل.ـ
كىليەلەتقادنۇئ ،سەمەئــ النىدىكىچىكرالۇئـ ـ
كىلرەتەخ نىدرالىلادـــ قۇلقۇزوئـ ،ىنشەدزىئـ ـ
نىدنەمشۈد ەكتەچـــىنىزۆئـــ ىنشىلېئــــــ ــــــ
ۇدىنىگۆئ ڭىنۇب.ــــ ،ەدىچىئـــ ىزەبــ ناۋياھــ ــ
ىرىلىلاب الپۇلۇغۇتـــــــ پۈلۆئــــــ شىتېكــ ــــ

ىلامىتھېئ ناغلوبـــ رىبــ ناديەمـ ىنقانىسـ ـــ
.ۇدىرۈچەكنىتشاب

زىڭېد كۈچنەلسەكــ ڭىنىرىلىلابــــ نالىيــــ ـ
ىشۇلۇتۇقنىدىزىغېئ

زۇموت اتقىسسىئــ ڭىننىمېزــ ـىتىراراھــ
رىبناغلۇغۇتالىدمەئ،زىسقۇيۇت.ـەتكەمىلرۆئ
،ۇدىقىچنىدمۇقىكۈچنەلسەكزىڭېدكىچىك
ڭىنىزۆئۇئ اققاياقــ ىنىقىلناغىدىڭامـــــ ــــــــ
كەدناغىدىلىب ،ىتتالىقــــ الابـــ كۈچنەلسەكــ ـــ
نەگلىتېي كۈچنەلسەكــ نەلىبــ ـاقشىشىرچۇئـ
ۇدىنىلراييەت اغڭىنۇئىنىلىيۇسرىب،اممەئ.ـ
،ۇدىشىلنىقېيـاتسائ_ـاتسائ كىچىكـ زىڭېدـ ـ
ىكۈچنەلسەك كىلكىنېيـــ نەلىبــ تەكىرەھــ ــ
اقشىلىق تەئرۈجــــــ ،ياملالىقــ تىجمىجـــ ـــ
پۇرۇتلوئ ڭىنۇئـ پەلىمۆئـ ىنىشىتېكپۈتۆئـ
ۇدىتۈك قارىب.ـ پەلىمۆئىنىلىيۇسرىبەنەيـ
ۇدىلېك لاھرەدىكۈچنەلسەكزىڭېدكىچىك.ـ
رىب اغراراقــ ،پىلېكـــ ىنىتۇپــ زېتـــ ـاقشىئـ
،پىلېس ڭىنىنىلىيـۇسـىككىئـــ پالغوقــــ ـ
نىدىشۇتۇت پىچېقـــ كەدناقچۇئــ ۇدىرۈگۈيـ .ــ
ەچچەنرىب مىتېقــ يالاۋىلشىچـىنىلىيـۇســ ـ
،ەدنەگېد كىچىكـ زىڭېدـ ـەچرابـىكۈچنەلسەكـ
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نەلىبـىنېج زېتـ ،پۈرۈگۈيـ قىلرابادىرىخائـ
نىدرەتەخ ،پۇلۇتۇقـــــ اداخـــــــ ىكىتشاتـــ ــــــ
ىرىلھارمەھ نەلىبــــ كىلتەيىقەپپەۋۇمــــ ــــــ
ۇدىشىرچۇئ زىڭېد.ـ الپۇلۇغۇتـىكۈچنەلسەكـ ـ
نىدىسىنائ مىتېيــ ،ۇدىلاقــ ،ىكنۈچــ زىڭېدــ ـ
ڭىنىكۈچنەلسەك ىسىنائــــــ مۇخۇتــ پۇغۇتــ ــ
الپۇلوب ىنىشېپــ پىقېقــ پىتېكــ ،ۇدىلاقــ ــ
زىڭېد ىكۈچنەلسەكـ ۇدىلۇغۇتـاتقۇلزۇغلايــ ـ
ەدمەھ ڭىننالىيــ نۇرۇشويـــ شىرېبــەبرەزـــ ــ
ەگىپۋەخ يامىراقـــــ زۇغلايىزۆئــــ اغايىقــــ ــــ
پىشىماي ،ۇدىقىچـــ تاياھــ ڭىنىرىلناغلاقــ ــ
.ۇدىلوبىتىسرۇپشىلىتېيپۈسۆئ

ڭىنىرىلىلابــەپارىز ىرىقۇيــــ اتقۇلشوبــ ـــ
ىشۇلۇغۇت

ەچىيوبـاينۇدـەپارىز ىيوبـــ زىگېئڭەئــ ـ
قۇلقۇرۇق رىب.ـىنىۋياھــ ڭىنىپارىزـىشىچـ ـ
يوب ىكىلزىگېئـ تۆتــ رىتېمـ ،پۇلوبـ رىبـ ـ
تەۋەق زىگېئـۇمنىدانىبـ پۇرۇتەرۆئـەپارىز.ـ ـ
،ۇدىغۇت ناماھناغلۇغۇتىرىلىلابـەپارىزـۇبـ

رىتېم1.8 نىتكىلزىگېئـــــــ ەگرەيــــــــــ ــــــ
نىدىقىلناغىدىشۈچ ۇدىرېبكەرېدــــــ ـەپارىز.ـ
ىنشىڭېمەدىچىئتۇنىم20رابلامائىسىلاب
ىشىلېۋىنىگۆئ ،كەرېكـــــــ ىكنۈچــ ڭىنۇئـــ ــ
كەدرالچۇقترىيـاغىپارتەئ سىرىخـ ناغىدىلىقـ
نۇغرۇن رالىچۋوئـ ،ناغنۇرۇشويـ ىسىنائەپارىزـ
،زىگېئ ،تەۋيەھــ ڭىننەمشۈدـ نىدىمۇجۇھــ ـــ
ناغىديامقروق ،ۇمىسلوبـــــ نىكېلــــ ــەپارىزـــ
ڭىنىسىلاب ىنيوبـــــــ كەبــــ ادىتۇپ،نۇزۇئــ ـــ
كەدىسىنائ چۈكــ ،قويـ ناققاچـۇمىتىكىرەھـ ـ
،سەمەئ رالىچۇغىلۋوئـ ڭىنىپارىزــ ـىنىنيوبــ
پىلېئپەرۆسىنۇئ،پەلشىچالناسائىتىياھان
ۇدىتېك شىلېقتاياھڭىنىپارىزالاب،اڭۇش.ـ
50%-25%تەقەپ،ۇدياملوبىرىقۇيىتىبسىن
.ۇديەلەتېياغىمارۇقەپارىزالابەچىگ

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت ناجماھلىئ::ىچۇغلىق زىلبائناجماھلىئ زىلبائ
رىررەھۇم ەزۇفھەم::رىررەھۇم تەمخەئەزۇفھەم تەمخەئ

ىكىتتەب__3030 ڭىنراللائوسىكىتتەب شىنىلىدياپڭىنراللائوس ىباۋاجشىنىلىدياپ ::ىباۋاج
شىنىلىدياپ ىرىلباۋاجشىنىلىدياپ CCBB..2233..44..11::ىرىلباۋاج √√..××..55 ××

ىكىتتەب__3232 ڭىنراللائوسىكىتتەب شىنىلىدياپڭىنراللائوس ىباۋاجشىنىلىدياپ ::ىباۋاج
ناغىدىنىلىدياپ رالباۋاجناغىدىنىلىدياپ BBAA..2233..××..55..11::رالباۋاج ××..44 ××
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نالىي ىنلىپـ ؟ۇدمەلەتېۋۇتۇيــ ـەتتەۋلەئــ
نىكمۇم ،سەمەئـــــ قارىبــ نالىيــ ڭىنىزۆئــ ــ
نىدىشېب الىلېخـــــ ناغويـــــ ىنرالناۋياھـــــ ــــ
ۇديەلەتېۋۇتۇي ڭىنرەلسىسسەخەتۇم.ــــــــ ـــــــــ
،ەچىشىقياب راچـ نوئنىدىشېبڭىنىزۆئنالىيـ
ەسسەھ ڭوچـــ ىنشۇقــ ،نەكىديەلەتېۋۇتۇيــ ـــــ
ڭىنزىمىتىلۆد نەنيەخــ ادىلىرائــ ناغىدياشايـ ـ
امغوب نالىيــ نالقاپـ نەلىبـ ىنيازومــ نۈتۈپــ ــ
نەكىديەلەتېۋۇتۇي ڭىننالىي.ــ ىزىغېئــ ـاقشابـ
ەگىكڭىنرالناۋياھ ،نەكىديامىشخوئـــــ نالىيــــ ـ
ىكىدىزىغېئ ڭۇلۇبارائــــــ سۇدارىگ130ـــــ ـــ
ڭىنرالناسنىئقارىب،نەكىدىلىچېئاتقۇلڭوچ
ىكىدىزىغېئ ڭۇلۇبارائـــ سۇدارىگ30نارائـــ ـ
،نەكىدىلىچېئ ىكىدىمسىقشابڭىنرالۇئـۇبـ
كەڭۆس نەلىبــــ كىلتەۋىسانۇمــــ نەكىئـــــ .ــ
ڭىننالىي شابـــــ ىمسىقــ كەڭېئــــ نەلىبــ ــــ

ناغىدىشىتۇت رىبــ ـىنىكىڭۆسـەچراپـەچچەنـ
،نەكىديەلەرۈدنەلتەكىرەھ اقشابـــــــــــــــــــ ــــــــ
كەدىكڭىنرالناۋياھ مىقۇمــــ سەمەئـــ ،نەكىئـ ـ
قادنۇشۇم ڭىنرالۇئـاقچاغلوبـ ىتسائـىكىڭېئـ
ەكپەرەت پاراقـــــ ىتىياھانــ ەدىجىرەدروزــــــــ ــ
نەكىدىلىچېئ نالىي.ــــ ڭىنىزىغېئــ ـىككىئــ
اغىچۇئمۇرۇتناچتەكىرەھكەڭۆسىكىدىپىرەت
ناغىدىشىتۇت ىتىياھانەكپەرەتىككىئ،پۇلوبـ
ڭوچ _ڭوئەگىتسۈئڭىنۇئ،نەكىديەلەيىڭېكـ
لوس ىپىرەتــ قادناقچېھــــ ەگىمىلكەچــــ ــــــ
ڭوچۇمنىدىشېبڭىنىزۆئنىتقىلناغىمىرچۇئ
.نەكىديەلەتېۋۇتۇيىنرالىجلوئ

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت لۈگىرۆھ::ىچۇغلىق پۈسۈيلۈگىرۆھ پۈسۈي
رىررەھۇم ەيىسائ::رىررەھۇم تىمىھەيىسائ تىمىھ

ڭوچۇمنىدىشېبڭىنىزۆئنۈچۈئەمېننالىي

ۇديەلەتېۋۇتۇيىنرالناۋياھ
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ىسىكىنخېت_نەپكىلىگىئازېي

ىڭېي.1 تروســـ شالـلاتـ ڭـېفۆـش«:ـ »ـ
（雪丰）كىلتەپۈسالەئ اگڭاخـــــ ىتروســــ ـــ

،پۇلوب رۇدلابـــ مەھــ پۆكـ ،ۇديەلكەمەخـ ـــ
ىكىمەخ ،ۇدىشۈچنۇزۇئـــ ىتىپۈســ ،الەئـــ
نەۋۆت،كۈلچۈكـىقىلناچلىباقاتـەگلەسېك
،اغىرۇتارېپمېت زىجائـــ ،اغرۇنـ ەككىلمەنــ ــ
،ناچمادىچ تالۇسھەمــ ىرادقىمـ ،ىرىقۇيـ ـ
كىلرىب تالۇسھەمـــ ىرادقىمـــ ڭىم10ــ ــ
مارىگولىك ،ادىپارتەئـ قۇللۇسوھىرىقۇيـ
ەدنەگرۈتسۆئ تالۇسھەمـ ڭىم15ىرادقىمـ
.ۇدىشائنىدمارىگولىك

اسيام.2 ىكىتشۈرۈتشىتېيــ ىڭېيـــــ ــ
ىلۇسۇئ ىنشىترەگزۆئــىنچۈئ:ــــ اغلويــــ ـــ
،شۇيوق ىنەيـــ زىسمۈنۈئــ قىلرازىسيامــ ـــ
ىنىسىپوت قۇلقۇزوئـــــــــ اغىسىپوتـــ ـــــــــ
،شىترەگزۆئ اتقارپۇتـــــــــ اسيامـــــــــ ـــــــــ
ىكايادىسىچاققۇلقۇزوئـىنشۈرۈتشىتېي
زەغەق ادىتلاخـ پادغوقـىنىزىتلىيـ ـاسيامـ
ەكشۈرۈتشىتېي ،شىترەگزۆئـــــ يامىلۇئـــ ــ
اسيام ىنشۈرۈتشىتېيـــ اراقـــــ قۇلقۇرۇئــ ـ
اغىۋاك اسيامپالۇئــــ ەكشۈرۈتشىتېيــــ ــــــ
.كەرېكشىترەگزۆئ

شۈرۈتسۆـئ.3 ىڭېيـــ :ىـسـىزىدنەـئــــ

پۈرۈتشىرىك قىلتىقاۋــ شۈرۈتسۆئچىزــ ـ
ىۋىللەھەم5t-6tىنرەيومرەھ:ـىلۇسۇئ
،تۇغوئ تافسوفيىنوممائىد20kg-25kgـ
،ايىروئ磷酸二铵(،15kgنەئرېئنەۈسنىل(

10kgۋاباـيـج نەلـىب（钾宝）ــ ،پالتۇغوـئـــ ـ
‒ڭەكرىتېمرىبپۇرۇدغائرۇقڭوچنىدنائ
ۇدىنىلىتخاتـەتكىل رەھ.ـ اغـىتخاتـ پۈـتــ
ومرەھ،رۇقچۈئپىلىق20cmـىنىقىلىرائ
ەگرەي ڭىم10ــ پۈتـ ۇدىلۈرۈچۆكـاسيامـ .ـ
ىكىدىرۇتتوئ رۇقــ قىلساسائـ رۇقـ ،پۇلوبـ ـ
زىگېئ پىنىلىزاھاجــ ۇدـىلۈرۈـتسۆـئـــــ .ــ
‒ۈتسۆئچىزقىلتىقاۋرۇقىكىتقايىككىئ
ناغىدىلۈر رۇقــ ،پۇلوبـ قامرۇپوي7-6ــ ـ
ادناغراقىچ ،پۈلۈزۈئـىچۇئـ راكاپـ اغىزاھاجـ
پىلېئ 3-2ەتپۈترىبرەھ،ۇدىلۈرۈتسۆئـ
ەچىگ كەمەـخــ ،ۇدـىلۇرۇدـلاقـ ىـناگـڭاـخــ ـ
پىغىي نىدناغلوبـ نىيېكـ ‒ېۋىلۇيىنپۈتـ
،پۇلۇرۇدلاقالىسىكىدرۇققىلساسائ،پىت
رەھ ادومـ ۇب.ۇدىنىلېقپالقاسپۈت3300ـ
ادلۇسۇئ ەدلىگزەمــىقنىدلائــ تالۇسھەمــ ــ
ىنىرادقىم ،ادـىپارـتەـئ70%ــــ يىمۇموـئــ ـــ
تالۇسھەم ‒رۇشائ35%-30%ىنىرادقىمـ
.ۇدىلوبىلىغ

ىنىرادقىمتالۇسھەماگڭاخ
ىڭېيشۈرۈتۆكىرىقۇي

ىسىكىنخېت
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شىۋرەپ.4 ناغىدىلىنىللوقـاتشىلىقـ
:اكىنخېتىڭېي

ڭىلېخڭاۇگ)1 شۈكرۈپ（光合灵）ـــ :ــ
ڭىلېخڭاۇگ ڭىنرەلكۈلمۈسۆئـاسلوبـ رۇنـ
لۇبوق زېتـىنىشىلىقـ شۈرۈسىرىگلىئـ
‒كۈلمۈسۆئنىيېكنىدنەگۈكرۈپ.ىسىرود
ڭىنرەل زېتنىسوتوفــ ىـنـىقىللىجىســـ ــ
الزېت نىت50%ـ كەرپۆكـ ەنەي،ۇدىرۈتسۆـئـ
،روفسوف،توزائ ىنـيىلاكــ شۈرۈمۈســـ ەۋـ
،پۈرۈسىرىگلىئىنىرادىتقىئشۇرۇدناليائ
،روفسوف،توزائ ‒سىنشۈرۈمۈسىنيىلاكـ
ىنىتىب 15%،21%،80%مىريائ_مىريائـــ
‒ېك،اققۇغوس،موتپۈت،اڭۇش.ۇدىرۈتسۆئ
،ناچلىباقاتـەگلەس ‒ىمەخ،پۆكىكىچېچـ
ڭوچـــىك رۇدـلاـبنۈـك10-7،پۇـلوـبــ
،ۇدىشىپ ۇدىشائ50%-30%ـىتالۇسھەمـ .ـ
شىتىلشىئ رەھ:ـىلۇسۇئـ ‒ېخڭاۇگاتلاخـ
ادۇس15kgـىنڭىل ەدنۈك10-7،پەشڭەتـ
رىب نىدمىتېقـ مىتېق4-3ادۇئـ رۇپويـ ‒ـ
.ۇدىلوبەسۈكرۈپاققام

نـىتـشالڭوت)2 شالـقاســــــ ىـسـىرودــ
شۈكرۈپ ‒ناچمادىچاققۇغوسڭىنتەئارىز:ـ
ىنىقىل ،ۇدـىتـيەـچۈكــــ نەۋۆـتنـىدـلۆـنـــ

قۇل℃4-℃3 نەۋۆتـ ـشۈـئادىرۇتارېپمېتـ
‒گەتكۈششۈئ.ۇديامىرچۇئاغىنىيىزكۈش
نەك ادىتقاۋـاغىسيامـ ،ەسۈكرۈپپالقۇلوتـ
كۈششۈئ لامرون،پىتىلكىنېيىنىنىيىزـ
زېتـىشۈسۆئ ۇدىلېكـەگىلسەئـ ـۇمپۇلوب.ـ
ارۇتارېپمېت قۇلرۇغماي،قۇتۇتاۋاھ،نەۋۆتـ
نۈك شەبــ نىدنۈكــ قۇترائــ ادناقشالماۋادــ ـ
نىتشالڭوت شالقاســـ ،ەـسۈكرۈپىـسىرودـ ــ

ىـقـىمرۇـپوي ،شـىيـىغراـســــ ىزـىـتـلىيــ ـ
ڭىنشىسېس اۋاھ.ۇدىلوبىلىغلائىنىدلائـ
‒ىلزىسۇسقامرۇپوي،ەسۈكرۈپادناغلىچېئ
پىن ڭىنشىشىلوسـ ،پىلـېئىـنـىدلاـئــ ـ
ىشۈسۆئ ەگىلسەئــ ۇدىلېكــ نىتشالڭوت.ـ ـ
شالقاس ڭىنـىسىرودــ رۇدـلابەـنەـيـــ پۈـتـ
‒ىگلىئىنىشۈسۆئڭىنتەئارىز،شىتىكېب
،شۈرۈسىر ‒سۆـئىنىتىبسىنشەلىۋېمـ
‒لىئىنشىشىپ،رابىلورقىلراتاقشۈرۈت
‒ۈنۈـئشۇرۇشائتالۇسھەم،شۈرۈسىرىگ
كىلرەنۈرۆكـىم شىتىلشىئ.ـــ ىلۇسۇئــ :ــ

100gنىتشالڭوت 15kgىنىسىرودشالقاسـ
ادۇس ،پەشڭەتـ ەدىلىگزەمـاسيامــ 10-7ـ
ەدنۈك رىبــ نىدـمىتېقــ يـىئـمەجــ 3-2ـ
.ۇدىلوبەسۈكرۈپمىتېق

نوبراك)3 دىسكوئ（Ⅳ）ـ ىتۇغوئەچنادـ
（二氧化碳颗粒肥）شىتىلشىئ اگڭاخ:ـــ ـــ

ىسىسيام نىدناغلوبيەئــــ نىيېكـــ رەھــ ـ
تارداۋىك نوبراك20g-30gەگرەيرىتېمـ

（Ⅳ）دىسكوئ رۇق،پالىرغوتىتۇغوئـەچنادـ
2cm-3cmاغىقىلىرائپۈتـىكايـىقىلىرائ
،پۈمۆكـاتقۇلرۇقڭوچ شۇخمەنـىنقارپۇتـ ـ
،اسىلقاس نۈك40ـ ادىپارتەئـ （Ⅳ）نوبراكـ

دىسكوئ پۇيوقــ ،ۇدىرېبــ ڭىنۇبـ ،نەلىبــ ــ
تالۇسھەم ىنىرادقىمـــــ ادىپارتەئ30%ـــــ ــ
.ۇدىلوبىلىغرۇشائ

ڭاجنىش«« ـــ ڭاجنىش نەپـــ نەپـ اكىنخېت__ـ ـــ اكىنخېت ىتىزېگـــ ــ ىتىزېگ ڭىن»»ــ ڭىنـ ـ

ىلىي__20202020 ـــــ ىلىي ڭىنيائ__66ـــــ ـــ ڭىنيائ ىكىدىنۈك__2727ـــ ــــــ ىكىدىنۈك ــــــ

نىدىناس ىدنىلېئنىدىناس ..ىدنىلېئ
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اراق كىلكەڭۆســ ۇخوتــــ ەنەيـــ ېخيەتـــ ــ
،ىسۇخوت ،ۇدىلىتائــۇمپەدــــ ڭىنزىمىلېئـــ ــــ
كىلتەممىق ۇخوتــــ ڭىنىرىللىسەنــ ىرىبــــ ـ
،پۇلوب نەدەبـ شەلتەۋۋۇقـ قىلىرودەۋـاغىلورـ
ەگىتىممىق ىشۆگ.ـەگىئـــ ەدىبىكرەتــ پۆكـ ـ
لىخ نىماتىۋـ لارېنىمەۋـ رالىددامـ ،پۇلوبـ ـ
قىششىپ اراق«ـىسىرودـىيڭۇجـ كىلكەڭۆسـ ـ
ڭېفيەبـۇخوت نەۋڭېفيەبـىجۇۋ(»ـىچىلىمۇكـ

乌鸡白凤丸(ڭىن قىلساسائــ ماخــ ىسايشەئـ ــ
ۇدىنىلباسېھ اراق.ـــــــ كىلكەڭۆســ ۇخوتــــ ـــ
.ۇدىلىتىلشىئاققىلىرودەۋكىلكەمېي

ىلۇسۇئشىتيەپۆك
زاروخ ىنىلسەنــ شاللاتـــ ىغۇج:ـ ،ڭوچــ ـ

،كىلتسەب نۈسۆسچۈكۆكمەھڭوچىسىجاتـ
،كىلڭەر ڭەكـىكىركۆكـ مەھـ ىكىڭۆس،زۈتـ
،ڭىچ ،قارڭايىزاۋائـ ،قاقشۇقوسـ شىشىتېچـ
.مىزالشاللاتىنلىسەنكۈلچۈكىرادىتقىئ

نايىكېم ڭوچىسىجات:شاللاتىنىلسەنـ
مەھ چۈكۆكـ ڭوچىتىئقەم،كىلڭەرنۈسۆسـ
مەھ ،شۇخمەنــ ،شوبــــ مىرېيمىئادــ قۇچوئــ ــ
،ناغىدىرۇتـەتتەلاھ سۇمونـ كەڭۆسـ ىقىلىرائـ
كىلىئچۈئ ڭوچىمسىققاسروق،ناغىدىلېكـ
مەھ اممەئ،ناغىدىكىچېكىشۇغلۇج،قاشمۇيـ
زېت يىققەرەتىلۇكسۇمكەركۆك،ناغىديەگۈتـ
،ناغلىق ىتۇپ،قارىقراپمەھقىلىسـىسىرېتـ
،موت ،كۈلچۈكــ ىقىنرىتـــ ،زۈتــــ شاللاماقــ ـــ
.كەرېكشاللاتىنلىسەنراچانىرادىتقىئ

شۇرۇدنالقۇرۇئ
،ەتتەدائ شاشخوئـــ ىسىكىتتەپۈســـ ـــــــــــ

،پىنىللات ىلسەنــــــــ پۇلۇرۇتشالپاســــــ ـــــــ
ۇدىنىلىڭېي ەدمەھـــ ىچنىرىبـ مۇخۇتـىلىيــ ـ
ناقغۇت كىللىسەنـ ۇخوتكىللىسەننايىكېمـ
پىلىق ۇدىنىللاتــ ىلۇسۇئشۇرۇدنالقۇرۇئ.ــ ــ
يىئىبەت شۇرۇتشىتېچـــــــ يىئنۈسەۋـــــــــ ـــ
نىتشۇرۇدنالقۇرۇئ تەرابىئـــ لىخــىككىئـــ ــ
.ۇدىلوب

يىئىبەت ەچىيوبپوتڭوچشۇرۇتشىتېچـ
كىچىكەۋ پوتــ نـىتشۇرۇدنالقۇرۇئـەچىيوبـ ـ
تەرابىئ لـىخىـككـىئـ ڭوچ.ـ پوتـ ەـچـىيوبـ ــ
،اتشۇرۇدنالقۇرۇئ قىپاۋۇمـ زاروخـ نايىكېم_ـ ـ
ىتىبسىن نايىكېمـىنزاروخـەچىيوبــ ـاغىپوتـ
،پۇشوق يىئىبەتـ ۇدىلۇرۇتشىتېچـ لىخـۇب.ـ
ادلۇسۇئ ڭىننايىكېمـ ىتىبسىنشىنىلقۇرۇئـ
رەدەقرىب ،ىرىقۇيـ ،پۇلوبيىددائۇمشۇرۇقشابـ
ەچنىپۆك قىلراۋاتــ شىرىقىچپەلشىئــ ـاغىپوتـ
؛ۇدىلىنىللوق كىچىكـ ‒نالقۇرۇئەچىيوبپوتـ
،اتشۇرۇد لىسەنـ شۈرۈتشىتېيـ ‒قۇرۇئىكايـ
قۇل شىرىقىچپەلشىئـ ،نەساسائاغىجايىتھېئـ
رىب ىنزاروخـ اغنايىكېم15-8ــ شالىرغوتــ ـ
ىتىبسىن ەچىيوبــ كـىچىكــ اـقـپوتــ پۇـشوـقـ
.ۇدىلۇرۇتشىتېچ

ەتسەپەق ناغلىقېبــــ اراقــــ كىلكەڭۆســ ـــ
اغۇخوت نەتەبسىنــــ يىئنۈســـ ادلۇسۇئـ قۇرۇئـ
شـىلېئ ،كەرېكشۇرۇدـنالـقۇرۇـئەۋـــ الەـئــ

شىتيەپۆكىنۇخوتكىلكەڭۆساراق
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كىللىسەن نىدزاروخــــ قۇلوتـ شىنىلىدياپــ ـــ
قىلىقرائ شىنىلقۇرۇئـــــ ىنىتىبسىنـــــ ــــــــ
شۈرۈتسۆئ كەرېكـــ ،زاروخ.ـــ نايىكېمـــ ـــــــ
ىتىبسىن قىپاۋۇمـاسلوب1:60-80ــ ـەتتەدائ.ـ
رىب ڭىنزاروخـ رەھــ قىلمىتېقـ امرېپسىئـــ ــ
شىرىقىچ رىب.ۇدىلوب0.6ml-1mlىرادقىمـ
شىلېسامرېپسىئقىلمىتېقرەھاغنايىكېم
ىرادقىم 0.025ml-0.035mlامرېپسىئىڭېيـ
،ۇدىلوب ناغلۇرۇدنالقۇيۇسـەتتەبسىن1:1-3ـ
امرېپسىئ اسلوب0.03ml-0.05mlــ ۇدىلوبــ .ــ
شىلېئـامرېپسىئ ەدىتـپەھرەھىناسمىتېقـ
،مىتېق3-7 ناغنىلېئـىڭېيـ ىنىمرېپسىئـ
،شۇلوب℃39-℃36ىسىرۇتارېپمېتشالقاس
امرېپسىئمىتېقرىبەدنۈك5-4ـاغنايىكېم
.مىزالشىلېس

ىلۇسۇئشىلېئامرېپسىئ
يىسنىج نىتتەھەجــ نەگلىتېيــ نەمىتــ ـ

ىككىئ_رىبەدنۈك،نۈك7-5ادۇئـىنزاروخ
مىتېق ،شۈرۈدنەلقىشەمـ ـىلىغلائـامرېپسىئـ
ىرىلناغىدياملوب ىكايــ يىسنىجــ سكېلفېرــ ـ
نەۋۆتـىقىلناچمىزېس ادىتقاۋـىنىرىلناغلوبـ ـ
كارىب شىتېۋىلىقـ كەرېكـ ‒ېئـامرېپسىئ.ـ
‒ىدىپارتەئتەئقەمڭىنزاروخنۇرۇبنىتشىل
ىرـىتېمايىدـىك -ـــ 5cm7cmناـغىدـىلـېك ــ
‒راي،ۇدىلىتېۋىقرىقىرىليەپىكىدىرىلنۇروئ
مىداخـىچمەد نەلىبـىلوقـىككىئـ ڭىنۇخوتـ ـ
،پۇتۇتـىنىتۇپـىككىئ ەـگـىنـيەكـىنىشېبـ ــ
،پىرياق اغـىچۇقـغىيـامرېپسىئـىنىقۇريۇقـ ــ
،پىتىراق ىنـىنېتــ لاـتـنوزىروگـــ ەـتـتەلاھـ ــ
ۇديالقاس امرېپسىئ.ـ ىـچۇغلاـئــ ـىلوـقلوـسـ
نەلىب ‒ىليەپقۇريۇقنىدىسىبمۈدڭىنۇخوتـ
پاليوبـىنىر نىدىقرائ،پالىسمىتېقـەچچەنـ

لوس ىلوقـ نەلىبــ قۇريۇق،پۈرۆئـىنزاروخـ ـ
قامرابشاب،پىرياقەكپەرەتـەبمۈدـىنىرىليەپ
‒ىقۇلشوبكۈرۈپنەلىبقامرابچۈكتەسرۆكەۋ
ڭىن ڭىنىلوقڭوئ،پىسىقىنىنېيـىككىئـ
شاب قامرابـ چۈكتەسرۆكەۋــ نەلىبـىقىمرابـ ـ
‒ۆتڭىنىقۇلشوبكۈرۈپ،پىتىرۋەتەتكىلزېت
ىكىدىكىۋرىگـىكنەۋ قاسروقــ ڭىنىمسىقــ ــ
،اسىلۇۋۇئـىنىپىرەتـىككىئ ڭىنزاروخـ ‒ـېچـ
‒ىقىچپۈـلۈرۆـئىـسازەـئيـىـسـنىجنەگنىك
لوسـىچۇغلائـامرېپسىئ.ۇد ڭىنىلوقـ شابـ ـ
كۈرۈپنەلىبىقىمرابچۈكتەسرۆكەۋـىقىمراب
ڭىنىقۇلشوب كىنېيـىنىنېيـىككىئـ ،اسسابـ
،ۇدىقىچـامرېپسىئ امرېپسىئىكىدىلوقڭوئـ
.ۇدىلوباسلاۋىغىياغىسىچاقشىغىي

ىلۇسۇئشىلېسامرېپسىئ
‒ىكېمنەلىبىلوقلوسمىداخـىچمەدراي

ڭىنناي ىنىتىئقەم،پۇتۇتىنىتىناقـىككىئـ
اغىرىقۇي ،پىتىراقــ پىتىلىگڭاسـىنىشېبــ ـ
،ۇدىرۈتۆك ڭىنلوقڭوئـ سۇمونـىنىنىقىلائـ ـ
،پۇيوقـاغىتسائـىكىڭۆس ىنىمسىققاسروقـ
كىنېي ،پىسېبـ كۈرۈپـ ىكىدىچىئـىقۇلشوبـ
مۇخۇت ‒ياجناغلىچېئىزىغېئڭىنىسىچيەنـ
‒اخىچۇغرۇدنالقۇرۇئ،ۇديالىزاتىنقايامـىكىد
‒ىزىغېئلوييىسنىجىنچۇغرۇدنالقۇرۇئمىد
‒سائىنىمرېپسىئ،پۈزۈگرىك2cm-3cmاغ
پىشېتڭىنىمرېپسىئ،ۇدىرۇدڭاماتسائ_ـات
ڭىنىشىقىچ شىلېئـىنىدلائــ ،نۈچۈئـ ‒سىئـ
ادناغرۇدڭامـامرېپ ‒نايىكېممىداخىچمەدرايـ
.ۇدىتىشوبىنلوقناقسابىنىقىسروقڭىن

ڭاجنىش«« ـ ڭاجنىش نەپـ نەپـ اكىنخېت__ـ ىتىزېگاكىنخېت ڭىن»»ىتىزېگ __20202020ڭىن

ىلىي ڭىنيائ__66ىلىي ىكىدىنۈك__2727ڭىنيائ نىدىناسىكىدىنۈك ىدنىلېئنىدىناس ..ىدنىلېئ
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پۈسۆئ شىلىتېيـــ ەدىلىگزەمــــــ ــــــ
ناغىدىلۈرۆك نەگېدقىرغائــــــ ؟ەمېنــ ـــ
ادرالىلاب قادناقەسلۈرۆكلاۋھەئلىخۇبـ
؟كەرېكشىلىق

پۈسۆئ شىلىتېيــ ەدىلىگزەمــــ ــــ
ناغىدىلۈرۆك ڭىنرالىلابقىرغائــ زىتــ ـ
ىدلائڭىنقاچلاقاپىكايپارتەئىمۇغوب
ۇدىتىسرۆكـىنقىرغائـىكىدىپىرەت ۇب.ـ
ڭىنرالنۇروئ قادناقچېھــــ ىقشاتـــــــ ــــــ
شىنىلمىخەز ىخىراتـــــ ،اسىملوبــــ ـــــ
ىتىكىرەھ لامرونــ ،پۇلوبــ نەمسىقــ ــ
ادرالىملۇقوت پىرىزىقــــــ ،شىششىئــ ــ
پىلىسېب ىرىللاۋھەئشىرغائـــــــــــ ــــ
،ەسىملۈرۆك پىسانۇمــــــ يىببېتـــــ ــــ
شۈرۈشكەت ،قىلىقرائــ ڭىنىلابـ ـاقشابـ
ەگرەلكىللەسېك راتپىرىگـــــ شۇلوبــ ــ
ىقىللامىتھېئ نىدنەگلىتېۋىرىقىچــــ ـــ
،نىيېك پۈسۆئـ شىلىتېيـ ەدىلىگزەمـ
ناغىدىلۈرۆك اسلاراقپەدقىرغائـــــــ ـــــ
.ۇدىلوب

پۈسۆئ شىلىتېيــ ەدىلىگزەمــــ ــــ

پۈسۆئڭىنرالىلابقىرغائناغىدىلۈرۆك
شىلىتېي ەدىلىگزەمـــ ناغىدىلۈرۆكــ ــ
ەدىھالائ رىبـ لىخـ كىلەيىگولويىزىفـ
ەچىقشاي12نىتشايچۈئ،پۇلوبەسىداھ
ناغلوب لامرونـ ادرالىلابـ ۇب.ۇدىلۈرۆكـ
لىخ ڭىنىقىرغائــ اديەپــــ ىشۇلوبــ ــــــ
ەچنىپۆك ڭىنرالىلابـــــ ىتىكىرەھـــــ ــــ
نەتەبسىن ىشىلىتېيپۈسۆئ،كۈلچۈكـ
رىب رەدەقـــ زېتــ ،پۇلوبــ نەمسىقــــ ــــ
لۇكسۇم ڭىنىرىليەپــــــ پۈسۆئـــــــــ ـــ
ىشىلىتېي ،نىتقىلساملاشىلسامــــ ــــــ
كىلەيىگولويىزىف ۇدىلۈرۆكقىرغائــ .ـ
قىلتىقاۋـۇب ،پۇلوبـ رىبـ نىدلىگزەمـ
نىيېك ،ۇدياتخوتـ اـڭۇشـ رالىنائ_ـاتائـ ـ
ەچقۇترائ پەرىسنەئــــ ىكىلسەمتەكــ ـــــ
.كەرېك

ىكىدرالىلاب پۈسۆئــــــ شىلىتېيــ ـــــ
ەدىلىگزەم ناغىدىلۈرۆكـــــ ڭىنقىرغائــــ ــ
:ەچىكىدنەۋۆتىقىلساسائىرىلبەۋەس

شۈسۆئزېتكەڭۆس.1
ڭىنرالىلاب ڭىنىكىڭۆسـ ـىشۈسۆئـ

شىلىتېيپۈسۆئىكىدرالىلاب
ناغىدىلۈرۆكەدىلىگزەم

قىرغائ
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زېت ،پۇلوبـ نىكېلـ نۇزۇئتۇپ_لوقـ
كەڭۆس ،اۋرېنـىكىدىپارتەئــ لۇكسۇمـ ـ
،ىيېپ ڭىنراللۇكسۇمـــــ ىشۈسۆئــــــ ــــ
نەتەبسىن ،اقچاغلوبـاتسائـــ پىشىتراتـ ـ
.ۇدىقىچپىلېكشىرغائ

شىلىغىيىتالىساھمزىلوباتېم.2
ەدايىز تەكىرەھــ شىلىقـــ ىكايـــ ـــ

شىلىتېي ادىنايرەجـــ ڭىنرالىملۇقوتــ ــ
مزىلوباتېم ىتالىساھـــــ ەدايىزـــ پۆكـ ـ
،پۇلوب قىلاتالسىكــــ مزىلوباتېمــــ ـــــ
ىنىتالىساھ پۈرۈتلەكـــــ ،ۇدىرىقىچــ ــ
ڭىنۇب نەلىبــ ڭىنراللۇكسۇمـ پىلېتـ ـ
.ۇدىرىقىچپۈرۈتلەكىنىشىرغائ

قاچلاقاپ.3 ىكىڭۆســــ ەگىچىئــــ ـــ
شىلىگېئ

رالىلاب مەدەقالىدمەئـــ ىنشىلېئــ ــ
رەدەقرىبىكىڭۆسقاچلاقاپەدنەگنەگۆئ
،پىلىگېئ ىمۇغوبزىتەدىجىرەدمۇلەمـ
اقترىس پىلىرياقــ ،ۇدىلاقــ ڭىننەدەبــ ـ
ەگىشۈسۆئ ،پىشىگەئــــ ىكىدناسزائـــ ــ
ىكىدرالىلاب لىخـۇبـــ ادىتقاۋلاۋھەئـ ـ
،ەكچەگىملىتىزۈت ڭىنمۇغوبـــــــــــ ـــــــ
ىنىقىلمىقۇم شالقاســـــ ،نۈچۈئـ تۇپـ ـ
ىرىللۇكسۇم يىددىجمىئادـــ ەتتەلاھـ ــ
.ۇدىلىقاديەپقىرغائ،ەد_ۇدىرۇت

ادرالىلاب پۈسۆئـ شىلىتېيـ ەدىلىگزەمـ
ناغىدىلۈرۆك ەسلۈرۆكقىرغائــــ قادناقــ ـ
؟كەرېكشىلىق

ىكىتتەدائ لىخـــۇب،ادلاۋھەئـــــــ ـــ
زىستەجاھشالاۋادــىنقىرغائ قىرغائ.ــــ
،ادناغلاغزوق نەمسىقــــــــــ ،شالۇۋۇئــــــ

قىسسىئ شۈزۈكتۆئـ راللۇسۇئقىلراتاقـ
قىلىقرائ مەدرايەكشىتيەسەپـىنقىرغائـ
؛ۇدىلوبـەسرەب شارۇبىنىتىققىدـىكايـ
ىنىلۇسۇئ ۇمىسناللوقــــــ ،ۇدىلوبـــــ ــــ
،نەلىسەم ەياكېھــــ ،شىتيېئـــ نۇيوئـ ـ
شانيوئ رالقىلراتاقـ قىلىقرائـ ىنقىرغائـ
ىلىكتيەسەپ ۇدىلوبـــــ ىكىدرالىلاب.ـــ ـــ
پۈسۆئ شىلىتېيـــ ەدىلىگزەمـــــــ ـــــــ
ناغىدىلۈرۆك ڭىنشىتيەسەپـىنقىرغائـ ـ
ىلۇسۇئ كەدىكىدنەۋۆتــــ تۆتــــ لىخــ ــ
.ۇدىلوب

نەمسىق.1 اغرالياجــــ قىسسىئــــ ــ
شالۇۋۇئ،شۈزۈكتۆئ

رالىنائ_ـــاتائ قىسسىئــ ەگڭۆلــ ــــ
نەلىب ڭىنىلابــــ ناغىرغائــــ ەگىرېيــ ـــ
قىسسىئ پۈزۈكتۆئــ ،ەسرەبــ لىخـۇبــ ـ
پىلېئقىرغائ ىنىبازائقىرغائنەگلەكـ
كۈلمۈنۈئ ىلىكتيەسەپــــ ۇدىلوبــــــ .ــــ
قىسسىئ پۈزۈكتۆئـ نىدناغلوبـ نىيېكـ
قىپاۋۇم ىنراللۇكسۇم،شالۇۋۇئــــــ ــــــــ
،شىتىشوب ادناغىلۇۋۇئــــــــــ چۈكـــــــ ـــ
.كەرېكشىلىقتەققىدەكشىتىلشىئ

شارۇبىنىتىققىد.2
رالىنائ_ــاتائ ەياكېھــ ،شىتيېئــــ ــ

نۇيوئ ،شانيوئـــ قۇچنۇيوئـــ ،شانيوئــــ ــ
نوتراك مىلىفــــ شۈرۆكـــ قىلراتاقــ ــــ
راللۇسۇئ قىلىقرائــ ىنرالىلابــ پلەجـــ ـ
اسلىق ،ۇدىلوبــ ڭىنىلابــ ـىنىتىققىدــ
شارۇب ،قىلىقرائــ مۇلەمـــ ەدىجىرەدـــ ــ
ڭىنىلاب نىتقىرغائـىنىتىققىدـ ـاقشابـ
.كەرېكشۈرۈتشەلزەكرەماغرالشىئ
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شىتيازائىنتەكىرەھكۈلچۈك.3
پۈسۆئ شىلىتېيــ ،ەدىلىگزەمــــ ــــ

ناغىدىلۈرۆك لۇكسۇمقىرغائــــــــــ ــــــ
كىلرېتكاراخ ،پۇلوبقىرغائــ ەچرەگــ ــ
لەسېك ،ۇمىسىملوبــ نىكېلــ قىرغائــ
قاررىغېئ ىنىلۇكسۇمڭىنىلاب،اسلوبـ
رەدەقناكمىئ ،ۇدىتېۋۇرۇتشاشوبــــــ ـــــــــ
ڭىنقىرغائ نىدىشىتېكپىشىلرىغېئـ
شىنىلقاس ،نۈچۈئـ تەكىرەھكۈلچۈكـ
.كەرېكقىلساملىق

شالقۇلوتقۇلقۇزوئ.4
كىلكەمېي ،ەتتەھەجـ رالىنائ_ـاتائـ ـ

اغرالىلاب قـىپاۋۇـمــــ ادرادـقىمــ ،تۈـســ
كەڭۆس ،ىسىپروشـ لىشېيـ تاتـكۆكـ ــ
قىلراتاق ىنرەلكىلكەمېيـــ شالقۇلوتــ ــ
،قىلىقرائ پۈسۆـئـ ‒ىتھېئشـىلـىتېيـ
.كەرېكشۇرۇدناقىنىجاي

ىكىدرالىلاب پۈسۆئــــــ شىلىتېيــ ـــــ
نەگلۈرۆكقىرغائناغىدىلۈرۆكەدىلىگزەم
لامېتسىئىنرەلكىلكەمېيقادناقەدىلىگزەم
؟ۇدىلوباسلىق

رالىلاب ،ەدلىگزەمـۇبـــ ەچناقرىبــ ـــ
كەچرۈمۆك ڭىنىرىلىملۇقوتـــــــ ــــــــــ
ىنىشۈسۆئ ىرىگلىئـــــــ ناغىدىرۈســ ــــ
قۇلقۇزوئ تەققىداقشالقۇلوتىنرالىددامـ
شىلىق ،كەرېكـــ ،نەلىسەمــ ،تۈســــ ــ
،كەڭۆس ،قاڭايـ مۇخۇتـ ڭىنرالقىلراتاقـ
ەدىبىكرەت كىتسالېئـــــــ لىسقائـــ ەۋــ
نېگاللوك ىلىسقائــ رابــ نىماتىۋ.ـ Cــ
ڭىننېگاللوك قىلىدياپـەگىشىكىرىبــ ـ
،پۇلوب اغرالىلابـــ نىماتىۋــــ لومCـــ ـ

ناغلوب تاتكۆكــــ ىنىرىلىۋېمەۋــــ ــــــ
كەرپۆك كەسزۈگېيـ ،نەلىسەم،ۇدىلوبـ
،يەسڭىچ ،يەسۈجــــ ،يەسوبــــ ەزۈجـــ ــ
.رالقىلراتاق

تەققىد اقشىلىقــ ىـكىلشىگېتـــ ـــ
،ىكۇش يىستلاكـ شالقۇلوتـ قىلىقرائـ ـ
پۈسۆئ شىلىتېيـ ‒ىلۈرۆكەدىلىگزەمـ
ناغىد ڭىنشىتيەسەپـىنقىرغائـ ـىلورـ
كىلىچنۇئ ڭوچــــ ،ۇدـياملوبــ اـڭۇـشــــ
يـىستلاك ۇمـىتـشالقۇلوتــ قـىپاۋۇـمـــ ـ
كەرېكـىشۇلوب ڭىنرالىلاب.ـ يىستلاكـ
‒قاسنـىدـىكـىلـسەمـلەرۈـمۈسىـشـخاي
‒ىلتالۇسھەميىستلاك،نۈچۈئشىنىل
ەدايىزـىنىر پۆكـ اقشىلىقلامېتسىئـ
ۇدياملوب نىدڭىنۇئ.ـ رالىنائ_اتائ،اقشابـ
قىلىقرائشالقۇلوتقۇلقۇزوئـاغرالىلاب
ۇـمـىسىمتيەسەپــىنقىرغائ ،ۇدـىلوبــــ ــ
،ىكنۈچ ‒ىلىددامقۇلقۇزوئڭىنرالىلابـ
نىتـشىرىچادىر ،ىچۇغىلقاســـ ڭەرــــ
،ىچۈگرەب قىلتاتــ مەتــ ـىچۈگزۈگرىكـ
رالقىلراتاق رالىددامـ ،نىكمۇمـىشۇلوبـ
رالىددامـۇب ڭىنرالىلابـ تېتىنۇممىئـ ـ
،ىسىمېتسىس اۋرـېنـ ىـسـىمـېتسىسـ ــ
يىلقەئەۋ ڭىنىرادىتقىئـ ەگىشىلىتېيـ
،زىسىدياپ ىزەبـــ قۇلقۇزوـئــ رالـىددامـ ـ
ەدىبىكرەت ەنەيـــ وركىمــ ىكىدرادقىمـ ــ
نۇمروھ ،پۇلوبــ ڭىنرالىلابــ پۈسۆـئـ ـ
.ۇدىتىسرۆكرىسەتەگىشىلىتېي

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت لۈگتەدائاس::ىچۇغلىق نۇسرۇتلۈگتەدائاس نۇسرۇت
رىررەھۇم ەيىسائ::رىررەھۇم تىمىھەيىسائ تىمىھ
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نىدىمسىئ ،ىكمۇلەمـ مىجـ قىلساملارۇتـ ـ
مىجـىلىسېك ،قىلساملارۇتـ پۆكـ تەكىرەھـ ـ
ىنشىلىق ۇدىتىسرۆكــ قىلىلابـۇب.ــ ەدىرۋەدـ
پۆك ناغىدىلۈرۆكـ قىلىكىخسىپــ ـۇغلاسوتــ
،پۇلوب ناغىدىلۈرۆكمىئادــ نىدىرىلىداپىئـــ ــ
ىنىتىققىد قىلساملاغىيــ ىكايــ ىنىتىققىدــ ــ
شۈرۈتشەلزەكرەم مىج،شۇلوباقسىقـىتقاۋـ
قىلساملارۇتلوئ ىكايــــــ چنىتــــ تەيىلائاپــ ــــ
ادلاۋھەئلىخۇب،رابرالقىلراتاققىلساملالىق
ىددۇخ رىبـ كەدناغىمرۇتمىجەچىكچەكنۈكـ
.ۇدىلۇيۇت

مىج قىلساملارۇتـ راتپىرىگـەگىلىسېكـ
ناغلوب رالىلابــــ ڭىنىناســــ زىسكۈلزۈئـــــ ــــ
ەگىشىيىپۆك ،پىشىگەئـــــــ ،رالىنائ_ــاتائـــ ــ
،رالىچۇقتۇقوئ ڭىنرالىچتاقىقتەتەۋرالرۇتخودـ

ىسىممەھ ڭىنۇبــــ ىنىبەۋەســـ پىشىرىتــــ ـــ
دراۋراخـاكىرېمائ.ـەتكەمىدزىئ يىببىتـۆشادـ ـ
ىنىشىكەتقەھۇبرالىچتاقىقتەتىكىدىنەۈيۆش
ناريەھ :ىدرەبەچنەشۈچقادنۇمناغىدىرۇدلاقـ
شۇقوئ نىدىشېيـ رىبـ لىيـ نۇرۇبـ ەكپەتكەمـ
ىلىسېكقىلساملارۇتمىجاغرالىلابنەگرىك
زونگايىدپەد شۇلۇيوقــــ ىقىللامىتھېئــــ ـــــ
.نەكىدىلوبىرىقۇي

پۆك مىسىقـ ادرالياجـ شىرىكـەكپەتكەمـ ـ
ادىسىرغوتـىشېي قىتتاقـ _9،رابەمىلىگلەبـ
ناغلۇغۇتاديائ رالىلابـ پۆكـ شاشخوئادراللاھـ
ىكىتقىللىي ناغلۇغۇتاديائ_8ــ نىدرالىلابــ ــ
رىب نىقېيـاقشايـ رالىچتاقىقتەت.ۇدىلوبڭوچـ

نىدڭىم400 قۇترائـ ڭىنىلابـ نەلىبـىشېيـ ـ
ىكىتپەتكەم نىدناغرۇتشىلېسـىنىسىداپىئــ ـ

ىنرالىلاب ەكپەتكەمىنرالىلاب رۇدلابەكپەتكەم شىرېبرۇدلاب شىرېب
مىكلەب مىجمىكلەب قىلساملارۇتمىج ڭىنىلىسېكقىلساملارۇت ڭىنىلىسېك

ىبەۋەس ىشۇلوبىبەۋەس نىكمۇمىشۇلوب نىكمۇم
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،نىيېك ارۇتتوئــــ باسېھــ نەلىبـــ اديائ_8ـــ
85نەنىمخەتڭىنىلابڭىم10رەھناغلۇغۇت
راتپىرىگەگىلىسېكقىلساملارۇتمىجڭىنى
،ىنىقىلناغلوب ناغلۇغۇتاديائ_9ـ نىدرالىلابـ ـ

ڭىنىلاب63 مىجـــ قىلساملارۇتـ ـەگىلىسېكــ
راتپىرىگ ،ىنىقىلناغلوبــ پىلېكـەنەيــ رىبـ ـ
ىكىتپىنىس مىجــ قىلساملارۇتـ ـەگىلىسېكـ
ڭىنىسىچنىپۆكڭىنرالىلابناغلوبراتپىرىگ
ىكىتپىنىس ىشېيـــــ كىچىكڭەئــ رالىلابــ ــ
.ناغىقيابىنىكىلنەكىئ

ڭىنرالىچتاقىقتەت ،ەچىشىتىسرۆكــــ _8ـــ
ناغلۇغۇتاديائ رالىلابـــــــ ەچرەگــــ اديائ_9ــــ
ناغلۇغۇت نىدرالىلابــــــ رىبــــ لىيــ نۇرۇبــ ــ
ڭىنرالۇئنىكېل،ۇمىسلوبنەگرىكەكپەتكەم
ىشېي كەركىچىكــ ،اقچاغلوبــ تىقاۋنۇزۇئـــ ـ
مىج ەكسەتىشىغىيىنىتىققىدەۋشۇرۇتلوئـ
نەكىدياتخوت قادنۇب.ـــ مىجـ قىلساملارۇتلوئـ ـــ

ىسىداپىئ اغرالىلابــــ مىجـــــ قىلساملارۇتــ ــــ
ىلىسېك زۇنگايىدپەدــــ اقشۇيوقـــ بەۋەســــ ـ
ەگرىبنەلىبڭىنۇب.نەكىئنىكمۇمـىشۇلوب
رالىچتاقىقتەت قادنۇمـەنەيــ مىج:ـىتتەسرۆكـ ـ
قىلساملارۇت ىنىلىسېكــــــ پۈرۈتلەكــــــــ ــــ
ناغىدىرىقىچ رەلبەۋەســ پەككەرۇمــ ،پۇلوبــ ــ
ەكپەتكەم رۇدلابـــــــ نىتشىرىكـــ ،ترىســـــ ــ
،تەيىسرىئ مىجۇمرالقىلراتاقىتىھۇمەلىئائـ
قىلساملارۇت ەگىلىسېكــــــ رىسەتروزــــــــ ــــ
ۇدىتىسرۆك مىج.ــ قىلساملارۇتـ ـەگىلىسېكـ
زۇنگايىد ادناغيوقـ پۆكـ اغراللىمائـەمىلپەرەتـ
،پۈرۈتشەلرىب يىپسەكـــــ ڭىنرالرۇتخودــــ ــــ
.كەرېكشۇرۇشپاتاغىشىلىقمۈكۆھ

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت زىقلۈگ::ىچۇغلىق ىزورزىقلۈگ ىزور
رىررەھۇم ەزۇفھەم::رىررەھۇم تەمخەئەزۇفھەم تەمخەئ
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رانايـىلۆكاۋال غاتـ ادىنايرەجـىتىكىرەھـ ـ
پىلىتېئ ناققىچــ ڭىنرالىۋالــ تەددۇمقازۇئـ ـ
قۇيۇس ىنتەلاھــ ،پالقاســ رانايـ غاتـ ىزىغېئـ ـ
ىكاي ناغلۇزۇبـــــ رانايـــــ غاتـــــ اغىزىغېئـــ ــــ
نىدىشىنىلپوت نەگنەللىكەشــــــ ىنلۆكــــــ ــــ
ۇدىتىسرۆك لۆك«.ـ ىسىچنىپۆكڭىن»ىيۈسـ
ىقىلناچشىقېئ رەدەقرىبــ كۈلچۈكــ ناغلوبــ ــ
قۇيۇس تىلازابــ غاتــ ىرىلسىنىجـ ،پۇلوبـــ ــ
ڭىنلۆك رانايـىتسائـ غاتـ ۇدىشىتۇتـاغىلويـ .ـ
رىبرەھ رانايـ غاتـ ادناغىلتراپـ ىسىۋالغاترانايـ
لىساھ ،نىياتانـىشۇلوبــ لىساھـىلۆكاۋالـ ـ
ىشۇلوب ۇمىخېتـــ ،نىياتانــ ڭىنۇئــ ـەگىتسۈئـ
تەددۇمقازۇئ تۇجۋەمـ پۇلوبـ رانايناغىدىرۇتـ

غات ،ەچىغىلىيـ2019.زائـۇمىخېتـىلۆكاۋالـ
رەي ادىراشــ ەتتەيــ رانايــ غاتــ ڭىنىلۆكاۋالـ ـــ
ىقىلراب ىدلاقيابــــ ،نەلىسەم.ـــ ىكىدياۋاھــــ ــ
ائېئالىك ماربمائۇتائۇناۋ،ىلۆكاۋالىغېترانايـ
ىكىدىلىرائ مۇرامــ وبنېبەۋـ رانايــ اۋالـىغېتـ
ىرىگلىئـىلۆك پۇلوبتۇجۋەمتەددۇمقازۇئـ
،ناغرۇت قىلماۋادـۇمنىيېكـ تۈجۋەمـ پۇلوبـ ـ
.نىكمۇمىشۇرۇت

ېرائاتلەئـىكىدەيىپويىفېئ.1 رانايـ اۋالىغېتـ
ىلۆك

يىقرەش افلائىكىدىسىغلىجڭوچاقىرفائـ
كەجرۇبچۈئ رىكاناد(ـىغېبلەبـ اد)ىقىلناميوئـ
قىرېي،پىتېكپىلىرېيىكىلۆبەملۈزۈتچۈئ

ناقتاۋۇرۇتپۇلوبتۈجۋەمرىزاھاداينۇد

ىلۆكاۋالغاترانايەتتەي
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ەدىچىئ رىبــ ەچچەنـ ناچتەكىرەھــ رانايـــ غاتــ ـ
ىقىلناچتەكىرەھەدىچىئڭىنۇب،نەگنەللىكەش
قىلناجڭەئ ىنىغلوبــــ ڭىنەيىپويىفېئــــ ــــــ
ېرائاتلەئ رانايـــ رۇدىغېتـــــ كىپىتـــۇب.ـــــ ــــ
نامىسناقلاق رانايـــــــ غاتــــ ،پۇلوبــ ــىتسائـــ
ڭىنىمسىق ىكىلڭەكــــــ نەنىمخەتــــــ 50ـــــ
رىتېمولىك ،ۇمىسلەكـــــــ پۈلۈرۈتۆكــــــ ــــــ
ىكىدناققىچ ىكىلزىگېئــــ نىدرىتېم700ــــ ــ
ۇديامشائ غات.ـ ادىسىققوچـ رانايـىككىئـ غاتـ ـ
ىزىغېئ رابـ ،پۇلوبـ ڭىنۇبـ رىبـىكىدىچىئـ ـ
راناي غاتـــ ادىزىغېئــ ىلۆكاۋالــ ،رابـــ ڭىنۇئـ ـ
.ادىپارتەئرىتېم50ىرىتېمايىدىقرىزاھ

ەۋىغېترانايوگنوگالىن)اساشنىك(ـوگنوك.2
ىلۆكاۋالىغېترانايارىجارۇماين

راناي«(ـاگنورىۋ غاتــ نەگېد»ـ ەدىنەمـ غات)ــ ـ
ىسىمزىت يىقرەشــــــــــ ڭوچــــاقىرفائـــــــ ــــ
ڭىنىسىغلىج رىبـ زىككەس،پۇلوبـىمسىقـ
ڭوچ رانايـ غاتــ زۈيـەچچەنەۋـ كىچىكـ رانايـ ـ
نىدغات بىكرەتــ ناقپاتــ رانايــ غاتــ نىدىپوتـ ــ
تەرابىئ ڭىنۇب.ـ نەكچۆئـىسىتلائـىكىدىچىئـ
راناي ؛غاتـ ـوگنوگالىنـىكىد)ـاساشنىك(ـوگنوكـ
راناي ىغېتــ نەلىبــ ارىجارۇماينــ رانايــ ـىغېتـ
كىلرەتەخڭەئـىكىدىقىرفائ رانايناچتەكىرەھـ
رالغات ڭەكەدىسىلىككىئرەھ.ۇدىنىلباسېھـ
راناي غاتـ ىزىغېئـ ،رابـ رانايـ غاتـ ڭىنىزىغېئـ
ادىتسائ ڭىنۇب.رابىلۆكاۋالەۋـىسىپۇساۋالـ
ەدىچىئ ىرىتېمايىدڭىنىلۆكاۋالـوگنوگالىنـ
نەنىمخەت رىتېم250ــــــ ،پۇلوبــــ اداينۇدــــ ــ
ەچىغرىزاھ تۈجۋەمــ پۇلوبــ ناقتاۋۇرۇتــ ڭەئـ
ڭوچ رانايــ غاتـــ ىلۆكاۋالـ ۇدىنىلباسېھــ .ــــ
ناقتاۋانياق ڭىنىزىغېئغاترانايەدىزەبـامگامـ
ەگىكىۋرىگ پىلىتېئــ ،ۇدىقىچــ ەدىبىكرەتــ ـ

نوبراك ،ىدىسكوئ（Ⅳ）ــــ ترۈگڭۈگــ （Ⅳ）ــــ

ىدىسكوئ ناغلوبـ كىلرەھەزـىكىدرادقىمروزـ
ەدىچىئتىقاۋاقسىقڭىنرالناۋياھەۋمەدائزاگ
.ۇدىرىقىچپۈرۈتلەكىنىشۈلۆئپۇقۇجنۇت

ىلۆكاۋالىغېتراناياياسامائۇگاراكىن.3
اياسام رانايــ ىغېتــ ائۇگاراكىنــ ـىتخەتياپـ

ڭىنائۇگانام برەغــ رىتېمولىك20ـەگىپىرەتـ ـ
ىكىداينۇد،پۇلوبناقشالياجاغياجناغىدىلېك
رىبنىدرىب رانايـىنلىبوموتپائـ ـاغىزىغېئغاتـ
پەديەھ ىلىغرابــ ناغىدىلوبـــــ رانايـــــ غاتـــ ــ
ۇدىنىلباسېھ نىدڭىنۇب.ـ ،ىرىگلىئلىي350ـ
رانايـۇب ىلۆكاۋالڭوچڭەئەچىيوباينۇدغاتـ
،پۇلوب ىكىلڭەكــ نەنىمخەتــ رىتېم1000ــ ــ
،ىتتەلېك رىزاھـ .ۇدىلېكـەچرىتېم40-30ـ
نىياتنىئـىلۆكاۋالـىقرىزاھ ،پۇلوبقىلناجـ
تەياغ اۋالىرىقشاتنىتتەدائەۋـەچكۈپۆكروزـ
راناي،قارىب.ەگىئەگىكىلزېتىسەيىسكېۋنوك
غات ىنىزىغېئـ ەشىمەھــ پىلىتېئــ ناققىچـ ـ
قۇيوق كەتۈتـسىئـــ پالپاقـــ ،اقچاغرۇتـ اۋالـــ
ڭىنىلۆك يىقىقەھـــ ىنىتىپايىقـــ شۈرۆكــ ـ
.ۇدياتخوتەكسەت

ىلۆكاۋالىغېتراناياكىرايلىبىكىدىلىچ.4
ىلىچ تەلۆدــ ەيىگولويىگـ املىزېق_ــ ــ

قىلياب ىكىتتەلۆدۇبناغلىقنالېئىسىرادىئـ
ەدىھالائ«14 كىلرەتەخـ ناچتەكىرەھ»ـ رانايـ غاتـ
،ەدىكىلمىزىت رانايـاكىرايلىبـ ىچنىرىبىغېتـ
ڭەئىكىدىكىرېمائيىبۇنەجۇئ،ۇدىرۇتادنۇروئ
ناچتەكىرەھ رانايـــ ڭىنرالغاتــ ىرىبــ الپۇلوبـ ـ
،نىتساملاق چنىتـەنەيـ رانايـىكىدنايكوئـ غاتـ ـ
ىنىغېبلەب ناغرۇتپاروئـــــ رىبــ راتاقـ رانايــ ــ
ڭىنرالغات ىرىبـ ۇدىنىلباسېھـ رانايـۇب.ـ غاتـ ـ
مىتېقـــىقنىدلائ ىلىي_2015ـــــ اديائ_3ـــــ
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ناغىلتراپ ،پۇلوبــ پىلىتېئــ ناققىچـ ەۋاۋالـ
راناي غاتــــ ڭىنىلۈكــ ىكىلزىگېئــــ ڭىمــــ ــ
نىدرىتېم پىشېئـــــ نەكتەكـــ نىكېل.ـــــ ـــــ
رەلىچتەھاياس قىلڭىنۇبـــ نەلىبــ ىنىمىدەقــ ــ
،ناغىمتاتخوت القادناقـــــ نۇسىملوبـ رەيـۇبـــ ـ
ناغىديىزرەئڭەئاقشىتراتەكتەرۈسـىكىداينۇد
راناي ڭىنغاتـــــ ىرىبــــ لەممەكۇم،ىدىئــ ــــــ
نامىسسۇنوك لىكەشـــــ ڭىنۇئـــ رىبــ ڭوچـ ـ
نىقراي ىسىتقۇنــ ،پۇلوبــ راقـ زۇمــ نەلىبـ ـ
ناغنالپاق ىرىتېمايىدـ رىتېم50ـ ناغىدىلېكـ
،لۆكاۋالقىزىقكەتتوئىكىدىزىغېئغاتراناي
.نەگرۈدنەللىكەشەرىزنەمەچىگزۆئۇمىخېت

سوبىرېئـىكىدادىتكراتنائ.5 رانايـ اۋالىغېتـ
ىلۆك

يىبۇنەج پۇتۇقــ سورـىكىدىزىڭېدسورـ
ناقشالياجـاغىلىرائ سوبېرېئـ رانايـ رەيـىغېتـ
ڭىنىراش رانايـىكىدىبۇنەجڭەئـ غاتـ ،پۇلوبـ ـ
زىڭېد نىدىزۈيــ ىكىلزىگېئـ ،رىتېم3742ـــ ــ
قىلساسائ رانايـ غاتـ ڭىنىزىغېئـ ىرىتېمايىدـ

،رـىتېم500-600 ەدـىچـىئـ ىرـىتـېماـيـىدـ ــ
رىتېم40-60 ناغىدىلېكـ ۇب.رابىلۆكاۋالـ
ىلـىي_1841ـىلۆكاۋال كـىلەيــىلـگـنەـئــ ــ
ڭىنسور توخاراپـەيىستىدېپسكېئـ ـىتىرتەئـ
رانايـۇب نەگرەبماناغڭىنۇئەۋناغىقيابىنغاتـ
الىدغاچ تۇجۋەمـ سوبىرېئ.نىكمۇمىشۇلوبـ
راناي نىدىرىللىي_70ڭىنرىسەئ_20ـىغېتـ
پالشاب نىياتنىئـ _1984.نەكتەكپىنىلناجـ
ىلىي ىلىي_1985ەۋــــــ ڭىنىلۆكاۋالـــــ ـــــــ
لىزىقپىق ىرۇنـــــ ەچېكـــ ىنىنىمسائـــــ ـــــــ
،نەكتەۋۇتۇروي رىتېمولىك70ـــىنۇئـــــــ ـــــــــ
ناغلوبـىلىگرۆكـۇمنىتقىلقارىي راناي.ـ غاتـ ـ
ادىپارتەئ پۈرۈتۆكدەقىرانۇمزۇمزۈيەچچەنـ

،نەكىدىرۇت ناققىچپىلىتېئنىدغاترانايـۇبـ
قىسسىئ اۋاھـــ نەلىبـــ زۇمــــ ڭىنىيۈســ ــــــ
نىدىشىكىرىب يىبۇنەج،پۇلوبنەگنەللىكەشـ
رانايـىكىتپۇتۇق ىسىرىزنەمەچىگزۆئڭىنغاتـ
.ناغلاقپۇلوب

ىلۆكاۋالىغېترانايلىكيام.6
لىكيام ىقۇلتۇجۋەمىلۆكاۋالىغېترانايـ

نىدىڭېي نەگنەللىلەدــ رانايــ غاتــ ـىلۆكاۋالـ
ەدرەيۇئالنۇرۇبرالمىلائەچرەگ.ۇدىنىلباسېھ
رىب ىلۆكاۋالــ ىنىقىلرابـــ زەرەپـــــ ناغلىقـ ــ
،ۇمىسلوب كىلەيىپارغۇجـــ نىياتنىئـىنروئــ ــ
تەچ ،اقچاغلوبـ اغىسىققوچغاترانايمىكچېھـ
،ناغىملاقىچ يىئنۈسرەلىشىكـىلىي_2019ـ
نىتھارمەھ ناغلىتراتـــــ نىتتەرۈســـــــ اۋالــــ
ڭىنىلۆك نەگلىبـىنىقۇلتۇجۋەمـ يىبۇنەج.ـ ـ
چېۋناس مىقاتــ يىبۇنەجــىلىرائـــ كىتنالتائــــ ــ
ڭىننايكوئ غاترانايناچتەكىرەھـىكىدىبۇنەجـ
ىپوتــــىلىرائ ،پۇلوبـــــــ ىلىي_1775ــــــ ــــــ
كىلەيىلگنەئ ىچەيىستىدېپسكېئــ ناتىپاكــ ــ
كۇك يىبۇنەجــ پۇتۇقـــ اغىقۇلقۇرۇقــ ڭەئــــ
نىقېي نەنىمخەتـاغىياجــ رىتېمولىك2000ـ ـ
ناغىدىلېك ادياجـــ ناغىقيابـ زىڭېد.ـ نىدىزۈيـ ـ
ىكىلزىگېئ ەچرىتېم1000ــــ ناغىدىلېكــــ ـــ
زىگېئڭەئىكىدىلىرائسېدناسىغېتلىكيام
اققوچ ،پۇلوبــ نىدىلىي_2000ــ نايۇبـ پۆكـ ـ
مىتېق ،ناغىلتراپــــ نەگنەللىكەشــــــ اۋالــــــ
ڭىنىلۆك ىرىتېمايىدــــ رىتېم215-90ــــ ــ
.نەكىدىلېك

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت لۈگنەشۇر::ىچۇغلىق مىكىلبائلۈگنەشۇر مىكىلبائ
رىررەھۇم ەيىسائ::رىررەھۇم تىمىھەيىسائ تىمىھ
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ىسىمتارىقراشتوئ
رەھ ىلىيــ ڭىنيائ_2ــــ ىرىلىرۇتتوئــ ــــ

،ادىپارتەئ اكىرېمائــ ېتىمېسويــــ تەلۆدــــــــ ــ
اغىسىچغاب ناقشالياجــ يېۋامـ ـىسىمتارىقراشـ
ىكچەك قەپەشــ ادىرۇنــ چۇغزىقـ قىرېسـ رۇنـ ـ
،ۇدىرىقىچ ۇبناغىدياشخوئاغنۇقلايرەلىشىكـ
پاراقـەگىرىزنەم پەدىسىمتارىقاشتوئىنۇئـ
.ناقشاتائ

ڭىنىسىمتارىقراشتوئ اديەپــــ ىـشۇلوـبـ ـ
رىبـەتتەيىلەمەئ لىخـ ‒ىسىداھقىلىكىتپوئـ
ڭىن يېۋام.ـىسىجىتەنـ ڭىنىسىمتارىقراشـ ـ
ىكـىتـقىلىچقۇچوـئـىنروئ كىتـــ ڭـىنايـىقـ ــ
،ەدىتسۈئ ڭىنۇئـ كىتـۇبـەگىتسۈئـ مەھـايىقـ

زىگېئ مەھـ شۇتۇرويەچىگزۆئ،پۇلوبىشكەتـ
ىڭۇلۇب ناغىلرىزاھـىنىتىئاراشەۋــ شايۇق.ـ ـ
ىرۇن ەدىھالائــ نـىدـىتقۇنــ اغىمـتارىقراشـــ ــــ
كشۈچ ،ەدـنەـ اـغـىمـتارـىقراـشــ رـىبـــ تەۋەـقـ
كەتشاقتوئ لىزىقۇب،پىلىقاتائڭەرلىزىقـ
نـىتـقارىيڭەر ‒جەئتوـئىددۇـخادـناغىراـقـ
كەداھىد ەـگـىكـىتېئغاـتــ پاراقــ پىلـىتېئـ ــ
.ۇدىقىچ

ەدىھالاـئ كـىلەـيـىپارـغۇـجــ ەۋنۇروـئــــ
‒ىمتارىقراشۇب،اقشابنىدىسىتقۇنقۇلقۇروي
‒نىئىشۇلوبڭىنىيۈسراقكىلرەتېيەنەياغ
نىيات ،مىھۇمــ تەقەپــ ڭـىنـياـئ_2ـ مۇـلەـمـ
رىب ىقنۇرۇبنىتشۇرۇتلوئنۈكالىدىلىگزەمـ

رەلىسىداھەتىلەغىكىدىساينۇدتەئىبەت
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‒تارىقراشتوئـۇبنىدنائـاتتۇنىمـەچچەننوئ
ڭىنىم يىقـىقەھـ ىـنـىتىپايـىقــ ـىلىگرۆكــ
.ۇدىلوب

نەسۈھ_نەسەھىكىدىچېك
ادڭىديائىنەي،نەسۈھـنەسەھىكىدىچېك

اديەپ ناغلوبـ .ۇدىتىسرۆكىننەسۈھـنەسەھـ
نەسەھــىكىدڭىديائ نەسۈھــــ ڭىنرۇنــ ـۇســ
ىنىسىچمات پىسېكــــــ ەدنەكتۆئــــ پۇنۇســ ـــ
پىنىلىچراپ شاشخوئــــ ناغىملوبـ كىلڭەرـــ ـ
اغىتنېل ادناغناليائـــ ناغىدىنۈرۆكـ ڭەراگڭەرــ ـ
ـنەسەھىكىدڭىديائ.ۇدىتىسرۆكـىنرالىتنېل
نەسۈھ ڭىنيائـەتتەدائـ رۈتەتـ ـىكىدىشىلىنۆيـ
اديەپـاتقۇلشوب ،ۇدىلوبـ نىدناقتاپنۈكرەگەئـ
،نىيېك ەتقرەشيائــــ ،اسلوبـــ ــىكـىدڭىديائـــ
نەسەھ نەسۈھ_ـ اديەپـەتبرەغـ رەگەئ؛ۇدىلوبـ
نۈك نىتشىقىچـ نۇرۇبــ ،اسلوبـەتبرەغيائـ ـ
نەسەھـىكىدڭىديائ نەسۈھـــ ەتقرەشــ اديەپــ ـ
ۇدىلوب ىليەم.ــ نەسەھـىكىتتەدائــ نەسۈھــ ـ
نۇسلوب ىكايــ نەسەھـىكىدڭىديائــ نەسۈھــ ـ
ىسەبنەمشىلېكڭىنرۇنىكىدڭىنۇئ،نۇسلوب
الشاشخوئ ،شايۇقــ ناغىديامىشخوئـــ ىرېيــــ ــ
،ىكۇش نەسەھـــ ڭىننەسۈھــــ قۇلقۇرويــــ ـــ
ڭىنشايۇقـىسەبنەم نىدىشۇتۇرويـەتىساۋىبـ ـ
لىساھ ،ۇدىلوبـــــ نەسەھــىكىدڭىديائـــــ _ــــ
ڭىننەسۈھ قۇلقۇرويـ شايۇقـىسەبنەمـ ىرۇنـ
نىدىراشيائنىدنائ،ۇدىشۈچاغىراشيائلاۋۋائ
رەي ىكىدڭىديائاڭۇش،ۇدىلېكپىتياقـاغىراشـ
نەسەھ ڭىننەسۈھ_ــ نەشورـەچنۇئـىگڭەرـــ ـ
.ۇدياملوب

نەسەھــىكىدڭىديائ ڭىننەسۈھ_ــ اديەپـــ ـ
ىشۇلوب نۈچۈئــــ نىياتنىئــ قىتتاقـــ ترەشــ ـ
ۇدىتېك ەچېكلاۋۋائ.ـــ ڭىنىنىمسائـــ ـاقرائـــ

،كەرېكىشۇلوبۇغڭاراقنىياتنىئىشۈنۈرۆك
نىدڭىنۇئ ىكىدىقۇلشوبنامسائڭىنيائاسلاقـ
ڭۇلۇب ىسۇدارىگـــ نىتسۇدارىگ42ـــ نەۋۆتــ ـ
،ىشۇلوب ادىرىخائڭەئــــ ڭىنيائــ ەنەيــ رىبـــ ــ
اڭۇش،كەرېكىشۇلوبنىغېي_لۆھەدىپىرەت
ڭىنىمتارىقراشنەسۈھ_نەسەھـىكىدڭىديائ
.ۇدىلوباديەپناسائرەدەقرىبادىپارتەئ

رەي ىكىدىراشـــ قىلڭادڭەئـــــ ـــىككىئـــ
ەرىزنەمنەسۈھ_نەسەھىكىدڭىديائىكىدياج
ڭىنىسىتقۇن ،پۇلوبـامتارىقراشـىسىممەھـ ـ
ىرىب ڭىنىكىرېمائـ ىككۇتنېكــ اغىتاتىشــ ــ
ناقشالياج دنالرېبماكــ ،ىسىمتارىقراشــ ـەنەيـ
ىرىب ەيىبمازــ نەلىبــ ېۋبابمىزــ ناقشاتۇتـ ـــ
.ىسىمتارىقراشەيىروتكىۋىكىدياج

ىقۇلشوبامناليائكەنيەئاۇخنەۋ
زۇمـۇبـەتتەيىلەمەئ ڭىنـىشىدرەگـ رىبــ ـ

ىرۈت ،پۇلوبــ نىياتنىئـىنۇئـــ ىكىدناسزائــ ــ
كۈلكۈلچۈك كىلرەنۈرۆكـىسىجىرەدـ ناغلوبـ
روكىرت ‒ىنىليائقـىلـىقراـئىكىنـيەئاۇخنەۋـ
ناغىد قۇلقۇروـيــ ىـكىدـىلويـ ىرىقۇـيڭەـئــ ـ
كىلىجىرەد زۇمـ ،ىشىدرەگـ ەكشىنىشۈچپەدـ
،ۇدىلوب پىلىقيىددائـىنۇبـ ‒ىخسۇناۇخنەۋ«ـ
زۇمـەمكىرىبـىكىدىس اقشاتائپەد»ىشىدرەگـ
.ۇدىلوب

شىتراتـەكتەرۈس ڭىنىسارېماكـ شۈرۆكـ ـ
ىڭۇلۇب كىلكەچـــ ،اقچاغلوبــ قىلېبــ ىزۆكــ ـ
نىدىسارېماك قىلرابـاقشابـ رالارېماكـ ڭىنۇئـ
يىمۇموئ ىنىتىپايىقــ ەكتەرۈســ ،ۇدياملاتراتــ ـ
نىكېل ادناغلىقدىلقەتقىلىقرائرېتۇيپموكـ
لىخــۇب ڭىنىرىزنەمــ ىكىلپەككەرۇمـــ ەۋـــــ
ىنىكىلكىلتەۋيەھ اتياقـــ نايامانــ ىلىغلىقــ ــ
.ۇدىلوب
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كىلەيىپارغۇجـەچىگزۆئ ‒يەپۈتتـىئاراشـ
،نىدىل ڭىنوگڭۇجـ يىلامىشــ ـىكىدىمسىقــ
يىلامىش پۇتۇقـ نىقېيـەگىكىرىبمەچـ ادياجـ
پۆك مىتېقـ اۇخنەۋـ كەنيەئـ ىقۇلشوبامناليائـ
اديەپ ،ناغلوبـ قۇلقۇرويــ ادلىي10ـىقنىقېيــ ـ
شەب مىتېقـ نەگنەلىرىتاخـ ،پۇلوبـ تەچـ لەئـ
ەيىگولوروئېتېم ڭـىنـىرىلسىسسەخەتۇمــــ ــــ
.ناغىغزوقىنىتىققىد

ىسىمتارىقراشىتسائزىڭېد
شىملاتائ زىڭېدــ ـىسىمتارىقراشـىتسائـ

ىكىتتەدائ نىدىمىقېئـۇســـ نەگنەللىكەشــ ــــ
امتارىقراش ،نىتساملوبـــــ ىكلەبــــ ەۋــاقتالـــ
ڭىنمۇق زىڭېدـىكىدىتسائـۇسـ ـاغىسىغلىجـ
يامىتخوت نىدىشۈكۆچــــــ اديەپـــــ ناغلوبــ ــــ
.رۇتتەرابىئنىدۇغيۇتيىلايىخقىلىكىتپوئ

ڭىنسۇئىتىرۋام ىكىدىپارتەئـــــ زىڭېدــــ ــ
ەدىكىلەۋەت كۈلچۈكـــ نايكوئــ ـيالـىمىقېئـ
ىنرالىقتال ڭىنقۇلقۇرۇقــــ ەگىكىۋرىگــــــ ــــــ
،ۇدىرىتتىئ قۇلقۇرۇقـاممەئـ ەنەيەدىكىۋرىگـ
نۇغرۇن نىياتنىئـ رۇقڭوچـ زىڭېدـ ىسىغلىجـ
تۇجۋەم ،پۇلوبـــ رالىقتالـيالــۇبـــ نايكوئـ ـ
ىمىقېئ نىدىپىرەتــ اققۇلقۇرۇقــ پىرىتتىئــ ـ
نىدناغلىرىقىچ ،نىيېكـــ ەتىساۋىبــ زىڭېدـــ ـ
اغىسىغلىج پىقېئـــ ،ۇدىرىكـ ڭەرلۈكـ ـيالـ
نەلىبـاقتال ىسىغلىجزىڭېدكىلڭەرقىنېقـ
كۈلچۈك شۈرۆكـــــ ىمىزېســ ىنىمۈنۈئــــ ــــــ
،ۇدىرۈدنەللىكەش ىرىقۇيـاڭۇشـ نىتقۇلشوبـ
،ادناغىراق ناغىدىتېكپاشخوـئـاغىمتارىقراشـ
پـىياجاـئــۇب ىلىغـىقـيابىـنـىرـىزـنەـمـــ ــــــ
.ۇدىلوب

ىكۈرۋۈتزۇمكۈلۆئ
كۈلۆئ زۇمــ ىكۈرۋۈتــ رەيــــ ڭىنىراشــ ــــ

يىبۇنەج يىلامىشەۋـ پۇتۇقـ زىڭېدـ ادىنويارـ ـ
زۈي نەگرەبـ رىبــ لىخـ يىئىبەتـ ـىنىسىداھـ
.ۇدىتىسرۆك

زىڭېد ڭىنىزۈيــ ىـسـىرۇـتارېپمېتــ كەـبــ
نەۋۆت ،ادناغلوبـ زىڭېدـ زۇمـىيۈسـ اقـشۇتۇتـ ــ
ۇديالشاب ىكىدڭىنۇـئ،ەد_ــ زۇتـــ پـىلىرجاـئـ ـ
،ۇدىقىچ ‒ىپارتەئىسىچراپزۇمنەلىبڭىنۇبـ
زىڭېدـىكىد ىسىجىرەدقۇلقۇلزۇتڭىنىيۈسـ
ۇدىشائ زىڭېدـۇب.ـ ڭىنىيۈسـ ىككـىئقادنۇمـ
ىكىلىدىھالائ رابــ ،ىرىب:ـ شالزۇمـ ـىسىتقۇنـ
،نەۋۆت ،ىرىبـەنەيـ ىـقىلچىزـ ىرـىقۇيـ زۇم.ـ ـ
ڭـىنـىسىچراپ ىـكـىدىپارتەـئــ ارۇـتارـېپمـېتـ ــ
‒ىسىتقۇنشالزۇمڭىنىيۈسزىڭېدىكىتتەدائ
نەۋۆتنىد ادناغلوبـ الىنەيـ زۇمـ ەنەي،ۇديامتۇتـ
پىلېك نىدىبەۋەسشۇلوبىرىقۇيـىقىلچىزـ
‒ىيۈسزىڭېدىكىدىتسائ،ۇدىكۆچزىسكۈلزۈئ
ڭىن پىشىگەئـاغڭىنۇشـۇمىسىرۇتارېپمېتـ ـ
شالزۇم نىدىسىتقۇنـ پەلنەۋۆتــ ۇدىتاقــ ـۇب.ـ
نايرەج ناغلۇزوسزىسكۈلزۈئاغـىتسائزىڭېدـ
،پۇلوب ڭىنۇبــ نەلىبـ كۈلۆـئـىجىردەتـ زۇمـ ـ
.نەگنەللىكەشىكۈرۋۈت

زۇم ڭىنىزۈيزىڭېدىقىلساسائـىكۈرۋۈتـ
نەۋۆت نىدىسىرۇتارېپمېتـ ،ۇدـىنىللىكەشـــ ــ
زۇم،نىيېكنـىدناغـىللـىئىزۈيزىڭېداڭۇش
تەياغ.ۇدىلىقويپىرېئيىجىردەتۇمىكۈرۋۈت
رىبـىكۈرۋۈتزۇـمروز مىسىقـ زىڭېدـ ىتسائـ
پىتىلڭوتـىنىرىلقىلناج ،ياملاقالپۈرۈتلۆئـ
لامرون اغۇســ پۈكۆچــ ناقتاۋىتېكــ ساۋۋەـغـ
تىدھەتـەگىسىمېك ،ۇدىلاسـ ۇمـپۇلوبـ ـانىمــ
ناغلۇرۇتشالنۇروئ ادنويارــ زۇمـىسانىمـۇسـ ـ
نەلىبـىكۈرۋۈت ‒ۈتلەكىنشالتراپاسشارچۇئـ
.ۇدىرىقىچپۈر
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ىلىھاسرۇنقارىتلاي
قارىتلاي رۇنــ كىلەيىگولويىبـىلىھاسـ ـ

قارىتلاي زىڭېدـ ناغىدىتىسرۆكـىنىقۇتلوقـ ـ
،پۇلوب ‒ىگولويىبلىخرىبـۇبـەتتەيىلەمەئـ
كىلەي رۇنــ شـىرىقىچـ ،ىـسـىسىداھــ ىـنەـيــ
ڭىنرالقىلناج رىبـىكىدىنېتـ ‒ەيىمىخراتاقـ
كىل رەلەيىسكائېرـ قىلىقرائــ كىلەـيىمىخـ ــ
ىنەيىگرېنېئ قۇلقۇرويــ ەگـىسەيىگرېنېئــ ــ
.رۇدىنايرەجشىرېبپۇيوقپۇرۇدناليائ

قارىتلاي رۇنــ ىكىدـىلىھاسـ قىلساساـئــ ـ
رۇن ناـغىدىرىقىچــ رالـقـىلـناـجـــ رىبـ لـىخـ ـ
نـىياتنىئ يـىئادـىتـپىئــ قاتـ كـىلىرـيەجۈھـ ــ
نۈسۈي نامىسناقلاقـــ نۈسۈيـ رەلـىكىدىرۈتـ ــ
،پۇلوب نامىسناقلاقــ رەلنۈسۈيــ ەدىچىئـ ڭەئـ
نىتترۇققۇلروفسوفىچۇغراقىچرۇنقىلڭاد
‒ارتەئڭىنترۇققارىقراپكىلىچېك.تەرابىئ
شالقىدىغۇئ،ادناغلاقياچىيۈسزىڭېدـىكىدىپ
نىدىبەۋەس كۆكـ رۇنـ قۇلرۇفسوف.ۇدىرىقىچـ
نىتترۇق ‒ىبىكرەتنۈسۈيقىلقارساق،اقشابـ
ىقىرساقلىتنەلىبىزۇغڭوقتۈپشەنـىكىد
‒لىكەشىنىسىسىداھرۇنقارىتلايۇمىنۈسۈي
»ىقۇتلوقاشاپ«ڭىنكىروترېئوپ،ۇديەلەرۈدنەل
تۈپشەنلەد قىلقارساقــ ڭىنـىنۈسۈيــ رۇـنـــ
نىدىشىرىقىچ ،نەگنەللىكەشـ ڭىنىكىرېمائـ ـ
زىڭېدـەيىنروفىلاك ‒ېۋىدلامەدمەھـىلىھاسـ
ڭىن قارىتلايـ رۇنـ زىڭېدـ ەدىلىھاسـ ـاسلوبـ
رۇنڭىنىنۈسۈيقىلقارساقلىتىسىچنىپۆك
.نەگنەللىكەشنىدىشىرىقىچ

اۋالكىلڭەركۆك
نىچىئاۋاك رانايـ اۋايـەيىزېنودنىھـىغېتـ ـ

ڭىنىلىرائ ەگىقرەشــــ ناقشالياجــــ ،پۇلوبـــ ـــ
نەگىلپۆك كىچىكـ نىدرالغاترانايپەككەرۇمـ

بىكرەت اقشابڭىنۇئ.ىزىغېئغاترانايناقپاتـ
راناي غاتـ ناغىديامىشخوئـاغىرىلزىغېئـ ىرېيـ
،ىكۇش رانايــۇبـــ غاتـــ نىدىزىغېئــ پىقېئــ ـ
ناققىچ لىزىقـامگامـ كىلڭەرـ ،نىتساملوبـ ـ
.رۇتكىلڭەركۆكىكلەب

قادنۇب كۆكـ كىلڭەرـ ‒لىكەشڭىنرالاۋالـ
،بەۋەسـىكىدىشىنىل ‒ىغېتراناينىچىئاۋاكـ
ڭىن رانايقىلاتالسىكرىبادىزىغېئغاترانايـ
غات رابـىلۆكـ ،پۇلوبـ لۆكـ ىـيۈسـ غاـتراـنايـ
لىساھترۈگڭۈگقىلىقرائشۈيۆكادىزىغېئ
ۇدىلىق ترۈگڭۈگرالزاگىكىدىچىئغاتراناي.ـ
نەلىب پۇلۇشوقــ پىلىتېئــ ،ادـناـققىچـ اۋاـھـ
نەلىب نىدناقشارچۇئـــ نىيېكــ ،ۇدىلائتوـئــ ـ
نەگيۆك ڭىنرالزاگــ ىرـىلىزەبــ پـىشـىتېقـ ــ
قۇيۇس پۈيۆكقىلماۋادمەھۇدىلېكـەكتەلاھـ
‒رىھېسۇباڭۇش،ۇدىشۈچپىقېئاغىرغابغات
كىل رالرۇنـ پانقاچـ ناغرۇتــ كۆكــ كىلڭەرـ ـ
امگام ەتتەيىلەمەئــ ترۈگڭۈگــ كىلبىكرەتــ ــ
.تەرابىئنىدىشۈيۆكڭىنرالىمگام

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت رەمۆئ::ىچۇغلىق نىمىئتەمەمرەمۆئ نىمىئتەمەم
رىررەھۇم ەيىسائ::رىررەھۇم تىمىھەيىسائ تىمىھ
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؟ۇدىنىللىكەشقادناقزاۋائ
؟ەمېننەگېدزاۋائكۈلچۈكڭەئىكىدمەلائ

ىزەب رالشادقاۋاســ مىكلەبـ ماپائ«:ــ ەدنەگىتەئـ ــ
ىنېم ىكىدناقتاغيوئــ كۈلچۈكڭەئزاۋائــ ـۇب!ـ
پۇقروقنىداينۇدرىباقشابىنېمىددۇخزاۋائ
پىتياق كەدنەگلەكـ رىبۇبەتتەۋلەئ».ۇدىلىقـ
لىخ قۇلرۇمۇيـ ،زۆسـ قامقاچـ ،شىقېچـ رەيـ ـ
،شەرۋەت رانايــ غاتـــ ىكىدناغىلتراپــ رالزاۋائـــــ
.ۇدىلوبىرىقۇيپۆكنىدىزاۋائڭىنمەدائ

ىكىدمەلائــاتقادنۇئ كۈلچۈكڭەئـــ زاۋائـــ
نەگېد ؟ەمېنـ زىبـ اديەپقادناقڭىنزاۋائلاۋۋائـ
ىنىقىلناغلوب پىنىشۈچــــــ ىلياقابــــ زاۋائ.ـــ
ەتتەيىلەمەئ رىبـــــ لىخـ ،شىنىرۋەتـ ڭىنۇئــ ـ
تۇجۋەم پۇلوبـ ترەشىككىئنۈچۈئـىشۇرۇتـ
كەرېك ،ىرىب:ـ ،ىشۇلوبـىسەبنەمزاۋائـ ـىنەيـ
ناغىدىنىرۋەت مىسىجــ ؛كەرېكـىشۇلوبـ ـەنەيـ
،ىرىب شىنىرۋەت(ـــىنزاۋائـــ پۈزۈكتەي)ـــــ ــــ
قىلراب.كەرېكىشۇلوبتىھۇمناغىديەلەرېب
،زاگ ،قۇلقۇيۇسـ قىتتاقـ ،مىسىجـ ،نەلىسەمـ ـ
،اۋاھ ،ۇسـ چاغايـ ڭىنرالقىلراتاقـ ەدىسىممەھـ ـ
.ۇدىلوبىلىگزۈكتەيزاۋائ

ڭىنزاۋائ ڭوچچۈئـ زاۋائ:رابىكىلىدىھالائـ
،ىسۈت ،نوتـ قىلقارڭايـ زاۋائزىب.ـىسىجىرەدـ
قىلىقرائـىسۈت ڭىنىچۇغراقىچزاۋائـ قادناقـ ـ
مىسىج مۈكۆھـەگىكىلنەكىئـ نوت،زىمىلىقـ
ڭىنزاۋائ ىرىقۇيـ ،ىنىكىلنەۋۆت_ـ قىلقارڭايـ
ىسىجىرەد ڭىنزاۋائــ ڭوچـ ـىنىكىلكىچىك_ـ
ۇديەلرىۋسەت نوت.ـــــ نەلىبـــ قىلقارڭايـــــ ـــــ
ڭىنىسىجىرەد ،قويـىتىۋىسانۇمــ ،نەلىسەمـ ـ
رىب ناغىديادلۇڭوغـ ىتىياھانىزاۋائڭىنىشاپـ
،ىرـىقۇـي نـىكـېلـ قـىلـقارڭايــ ىسـىجـىرەدــ
ىتىياھان نەۋۆتــ زىبـاڭۇش.ـ قىقتەتـ ناغلىقـ ـ
ڭىنزاۋائ ڭوچـ ىكىلكىچىك_ـ ـەتتەيىلەمەئــ
قـىلــقارڭاي ڭـىنـىســىجىرەدـــــ ڭوچــــــ _ــ
نىدىكىلكىچىك تەرابىئـ ىكىلرىبڭىنزاۋائ.ـ
لېبىستېد پۇلوبــــ ىسىگلەبdBــــ نەلىبــــ ـــ
.ۇدىنىلىداپىئ

مىكلەب زىســـــــ كەبــــ ڭوچـــ ـــىنزاۋائـــ
!نىكمۇمزىڭىقىلساملايىلڭائ

ڭىنزاۋائ شىلىقراتـ زىبـىنىلكەشـ زاۋائـ
ىنۇقلود زىمياتائپەدـــ نوت.ـــ قىلقارڭايەۋــ ــ
ىســىجىرەد ادلاھمىريائ_مىريائــــــــ زاۋائـــ

زاۋائكۈلچۈكڭەئىكىدمەلائ
كىلىچناق
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ڭىنىنۇقلود ـىسىدۇتىلىپمائەۋـىسىتوتساچــ
نەلىب كىلتەۋىسانۇمـــ ڭىنىنۇقلودزاۋائ.ـــــ ـــ
ەچنۇشنوتاسلوبىرىقۇيـەچناقـىسىتوتساچ
ىرىقۇي ،ۇدىلوبــــــ ڭىنىنۇقلودزاۋائــــــ ـــــــــ
ىسىدۇتىلىپمائ ەچناقــــــ ىرىقۇيــــ اسلوبــــ ـــ
.ۇدىلوبىرىقۇيەچنۇشىسىجىرەدقىلقارڭاي

قادناقــــــىنزاۋائمەدائ شالڭائ؟ۇديالڭائــــــ
شىنىرۋەتـاسلوبـىنايرەج ،نەلىسەم(تىھۇمـ
اۋاھ قىلىقرائ)ــ ڭىنزىمىقىلۇقــــ ارغانـــــــ ــ
پىتېيـەگىسىدرەپ ڭىنىسىدرەپارغان،پىرېبـ
ىنىشىنىرۋەت پۈرۈتلەكـــ ،ۇدىرىقىچــ ارغانــ ـ
ىسىدرەپ لىخــۇبـــــ ىنشىنىرۋەتــ شالڭائــــــ
ىمىزېس اۋرېنــــ ،ەگىرىلىريەجۈھــ شالڭائـــــ
اۋرېنـىمىزېس ىرىلىريەجۈھـ شىنىرۋەتەنەيـ
ىنىرۇچۇئ ڭوچــ ەگىڭېمـ ۇدىزۈكتەيـــ ڭوچ.ــ ـ
ڭىنىڭېم ىسىمىجرەت«ــــ ،قىلىقرائ»ــــ ڭەئــ
ادىرىخائ زىبـ ڭىنزاۋائـ ،زىمىزېسـىنىرۇچۇئـ ـ
.زىميالڭائىنزاۋائىنەي

ڭىنىقىلۇقمەدائ شۈلۈزۈتـ ـىگىلىدىھالائـ
،نىدىبەۋەس ناغىديالايىلڭائمەدائـــ اتوتساچـــ ـــ
.ۇدىلوبادىقىلىرائسىترېگ2000-20ەتتەدائ
ىسىتوتساچ نىتسىترېگ20ــ نەۋۆتــ ـىنزاۋائـ
.زىمياتائپەدىنۇقلودزاۋائارىفنىئ

ڭىنىنۇقلودزاۋائارفنىئ نۇغرۇنــــــــــ ــــــ
ناغىدىنىلشىئ ،پۇلوبــىنروئــــ ،نەلىسەمـــ ـــ
يىئىبەت تەپائـــ كىلرېتكاراخــ ىنرەلەقەۋــــ ــــ
شەلرەچلۆم نىدنەگنەللىكەشىنىروبڭېفيەت.ـ
،نىيېك زىڭېدـ نەلىبـىنۇقلودـ ،پىلىكرۈسـ ـ
ارىفنىئ ىنۇقلودزاۋائــ زۈيـــ ،ۇدىرېبــ ڭىنۇئــ ـ
شىلىقرات ىتىئرۈســـ ڭېفيەتــ ڭىنىنىروبــ ـــ
شىلىكتۆي نىدىتىئرۈســــ زېتـــ ،اقچاغلوبــ ــــ
رەلىشىك ناروبـ نۇقپاچ_ـ ارىفنىئناغراقىچـ

ىنۇقلودزاۋائ پىتىزۆكــــ لانگىسنىدلائــــ ــــ
؛ۇدىرېب _مۇق،امامرۈدلۈگ،شالتراپالشاشخوئـ
،ناروب اراقــ نۇيۇقــ قىلراتاقــــ يىئىبەتــــــ ــــ
نىدرەلتەپائ تامۇلەمنىدلائـ .ۇدىلوبىلىگرەبـ
ەنەي ارىفنىئــ قىلىقرائـىنۇقلودزاۋائـ شالاۋادـ
نىدىباۋسەئ ،پىنىلىدياپــ ىكىدىنىدەبمەدائـــ ـــ
ڭىنىتىمزىخرالازەئ لامرونــ ىكايــ لامرونــ ـ
نۇغرۇن.ۇدىلوبـىلىگرۈشكەتـىنىكىلسەمەئ
ارىفنىئ ڭىنىنۇقلودزاۋائـــ شىنىرۋەتــــــــ ـــــ
ىسىتوتساچ نەلىبــــــــ ىكىدىنىدەبمەدائــــ ـــــ
ڭىنرالازەئ شىنىرۋەتـ ىسىتوتساچــ نىقېيــ ــ
اقچاغلوب الناسائــــ سنانوزېرــ اديەپــ ،پىلىقــ ــ
،پۈرۈدنەلزىسپىترەتـىنرالازەئ ـەگىنىدەبمەدائـ
مىخەز ،ۇدىزۈكتەيــ رىغېئـــ ادناغلوبــ اتتەھـــ ــ
ڭىنمەدائ ىنىشۈلۆئـ پۈرۈتلەكــ ،ۇدىرىقىچــ ـ
اڭۇش يىبرەھـــــ ڭىنزاۋائارفنىئادرالشىئـــــ ـــ
كۈلچۈك پىشېتـــــ نىدىقىلناچشۈتۆئـــــ ـــــــــ
پىنىلىدياپ ،اكناتـــ ىنرالكىۋېنوربــ پىشېتــ ــ
ناغىديەلەتۆئ پاسايىنراللاروققىلزاۋائارفنىئـ
ۇدىقىچ اڭۇش.ـــ زىبــ ارىفنىئـ ىنۇقلودزاۋائـ ــ
نەلىب نىتشىشىرچۇئــــ زىمىشىنىلقاســـ ــــــ
.كەرېك

نىتسىترېگ20000ـىسىتوتساچ ىرىقۇيـ
ناغلوب زىبـىنزاۋائــ پەدـىنۇقلودزاۋائارتلۇئـ
زىمياتائ ڭىنىنۇقلودزاۋائارتلۇئ.ـــــــــ ـــــــــــــ
ىسەيىگرېنېئ ىتىياھانـــــ ڭوچـــــ ،پۇلوبــ ـــ
ىنقىلىرائ ،شەچلۆئــــــ ،شالىزاتـــ بوركىمـــ ـــ
،شۈرۈتلۆئ ەيىسكېفنىزېدــــ شىلىقــــــــــ ــــــ
اغرالقىلراتاق ۇدىلىتىلشىئـــ ڭىنزىب.ـــ ڭەئــ
پۆك زىمىنىغىدىرۆكـــ ادىناخرۇتخودــــــــ ــــــ
ىنۇقلودزاۋائارتلۇئقىلپىتBناغىدىتىلشىئ
،ىباۋسەئ قىلىكىزىفـ نسۆھ،شالاۋادـ شەزۈتـ
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رالقىلراتاق زىب.ـــــــ ناغىدىتىرچۇئــەتتەدائــ ــــ
ڭەرەپەش ىنۇقلودزاۋائارتلۇئــــ شىرىقىچــــ ـــ
قىلىقرائ ەۋشۇنۇرۇشۇينىدمىسىجۇغلاسوتـ
.ۇديالغوقزىئاغىجلوئ

زىب ارىفنىئـ نەلىبـىنۇقلودزاۋائـ ارتلۇئـ
ىنۇقلودزاۋائ كىلىچناقــ قارڭايـ نىدىشۇلوبـ ـ
،رەزەنيىئتەق ڭىنۇئـ .زىمياملايىلڭائىنىزاۋائـ
كەب ؟نەكىمىتىلەغـ نىدزاۋائناغىدىلىقساگـ
مىكلەب،ۇمىسلوبزاۋائناغلوبىرىقۇيالىلېخ
!نىكمۇمزىمىقىلساملايىلڭائيىئتەقزىب

؟ۇمرابزاۋائادىقۇلشوبمەلائ
رەي ادىراشــــ ،رابزاۋائـــ مەلائـــاتقادنۇئـــ ـــ

ادىقۇلشوب ؟ۇمرابزاۋائـــــــ ،سۇسپەئــــ مەلائــ ــ
ىساۋاھڭىنۇئ.ۇدياشخوئـاغمۇئۇكاۋـىقۇلشوب
نەلىبباسېھارۇتتوئ،پۇلوبڭالاشنىياتنىئ
رىبرەھ بۇكــ ادرىتېمولىكـ الرىبـ ،ەچىررەزـ ـ
اتتەھ ۇمنىدڭىنۇئـــ ىشۇلوبزائـــ نىكمۇمـــ .ــ
،ىكۇبلاھ ڭىنشىنىرۋەتــــــ ىتىيىھامــــــ ــــــ
ڭىنرەلىچىررەز ىشۇلۇقوســـــــ ،پۇلوبــــــــ ــــ
رەلىچىررەز ،اسىملوبـــــ ڭىنشىنىرۋەتـــــــ ــــــ
ىقىلىرائەچىررەز.سەمەئنىكمۇمىشىلىقرات
كەب نىياتنىئشىشىرچۇئارائزۆئاسلوبقارىيـ
.سەت

ەچىغرىزاھ رالناسنىئـــ نەگىلىرىتاخـ رەيـ ـ
ىكىدىراش ڭوچڭەئـــــ ىلىي_1883زاۋائـــ ـــــ
ەيىزېنودنىھ ادنۇســــ اغىزۇغوبــ ناقشالياجـــ ــ
وتاقاراق رانايــ ڭىنغاتـ نىدىشىلتراپـ نەگلەكـ ـ
ىقمىتېقۇئ.رۇدزاۋائ شالتراپــــــ ىتىياھانــ ـــــ
قۇلچنۇقروق ،پۇلوبـــــ ناغراقىچــــ 40زاۋائــــ
رىتېمولىك ىكىتقىلقارىيــ ڭىنمەدائــ ارغانـ ـ
ىنىسىدرەپ ،نەكتەۋىرېيـــ رىتېمولىك3000ــ ــ
ىكىتقىلقارىي رەلىشىكـــــ قىنېئــىنزاۋائــــ ـ

ناغىلايىلڭائ كۈلچۈكڭەئ.ـــ نىدناغىلتراپــ ــ
نىيېك رىتېم40ــ ىكىتكىلزىگېئــ زىڭېدــ ـ
ىنىنۇقۋاش اديەپــ ،پىلىقـ اۋايـ نەلىبـىلىرائـ ـ
ارتامۇس ڭىنىلىرائــ رىبـىكىدىپارتەئـ ـەچچەنـ
،ناغلىقازاقمەدائڭىم36نەنىمخەتەدرەھەش
نىدڭىنۇئ لىساھـــ ناغلوبــــ ارىفنىئــــ زاۋائــ
نەلىبـىنۇقلود مىتېقتۆت_چۈئىنىراشرەيـ
ىلىغىروئ ۇدىلوبــ رىبـۇمزاۋائـاممەئ.ــ لىخـ ـ
ەيىگرېنېئ ،پۇلوبـــــــ رەيـــــ ىراشـــ رانايــ ــــ
ڭىنىرىلغات نىدىشىلتراپــ لىساھــ ناغلوبــ ــ
ەيىگرېنېئ مەلائــــ ىكىدىقۇلشوبـ نۇغرۇتــــ ــ
ڭىنرالزۇتلۇي ،ىشىلتراپــــــ اراقــــــ رۈكڭۆئــ ــ
ىسەيىستايىدار اديەپـــ ناغلىقـ ـەگەيىگرېنېئـ
،ادناغرۇتشىلېس الىنەيـــ وركىمــ كىلىجىرەدـ ـ
ۇدىنىلپاسېھ مەلائزىسۈكتەيزۆكزىباڭۇش.ـ
اغىقۇلشوب رەزەنــــ ،قاسلاسـ ىكىدمەلائــ ڭەئــ
ڭوچ ڭىنزاۋائــ مەلائــ ادىقۇلشوبــ تۇجۋەمــــ ــ
.نىقېيىتىياھاناققىللامىتھېئىشۇلوب

مەلائـىنۇقلودزاۋائ ىشىلىقراتادىقۇلشوبـ
ىتىياھان سەتــــــــــ قارىب.ـــ ،رالمىلائـــ زاۋائـــ
نىكېل،ۇمكەسىملەتىزۆكـەچرەگـىنىنۇقلود
ىسەبنەمزاۋائ ناقتاقراتــ رىتكېلېئـ تىنگامـ ـ
،ىنۇقلود زىسمىســ فارىگېلېتــ ـىسلۇپمىئــ
ىنرالقىلراتاق شۈرۈشكەتـــــ قىلىقرائـــ زاۋائـــ
ىسەبنەم لىساھــ ناغلىقــ ڭىنەيىگرېنېئــ ــ
ڭوچ ىنىكىلكىچىك_ــ ىلىگىلرەچلۆمـــــ ـــــ
ۇدىلوب نەگرۈدنەشۈچپەدـــ ىسەبنەمزاۋائ.ـــ ـــ
ناغراقىچ ەيىگرېنېئـــ ەچناقــ ڭوچــ ،اسلوبـ ــ
ڭىنۇئ ناغراقىچـ ڭىنىزاۋائــ ىرىقۇيـەچنۇشـ ـ
نىدىقىلناغىدىلوب ۇب،ەتتەۋلەئ.ۇدىرېبكەرېدـ
تەقەپ رىبـ لىخـ شۇرۇتشىلېسـ زاۋائ،پۇلوبـ
ڭىنىسەبنەم كىلىچناقـ كۈلچۈكـ اديەپزاۋائـ ـ
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.مۇلەمانىخېتەگزىبىقىلناغىديالالىق
ڭوچڭەئـىكىدمەلاـئ مىكلەبزاۋائـ ـەچچەنـ

درايلىم قۇلـقۇرويـ ىلـىيــ ناغلاقراتــ ـىشىلوبـ
!نىكمۇم

ىلىي_1991 شايۇقـــ نىدىرىلغادـــ رىبــ ـ
شۇلۇقوس شايۇقـىنۇقلودــ ـىنىسىمېتسىسـ
پىشېت نەكتۆئــ اۋولـاكىرېمائ.ـ ڭىنىسۆشادـ ـ
اكىزىف ەيىمونورتسائەۋــىملىئــــ ــىملىئــــ
ىروسسېفورىپ دلانودــــــ تانۇگ.ــ شەچلۆئـــ ــ
قىلىقرائ ڭىنەيىگرېنېئـىقمىتېقـۇبـ 1013ـ

ىغېدرانقاچۇبۇئ.ناغىقيابىنىكىلنەكىئتاۋ
اديەپ ناغلىقــ شايۇقزاۋائـــ ىسىمېتسىســـ ــــ
.ناغلاراقپەدڭوچىلېخەدىچىئ

اكىرېمائ ەيىنروفىلاكــ يىئىبەتــ نەپــ ەۋـ
نامسائەيىرەزەنڭىنىسۆشادىرىلنەپتەئاناس
ىرىلمىسىج ڭىنىسىكىزىفــــ ىچمەدرايـــــ ـــ
ىروسسېفورپ رېللۇفـــ قادنۇمــ ىدىراقپەدـ :ـ
ڭوچڭەئ اراقزاۋائــ نىدرۈكڭۆئــ پىكىرىبــ ـــ
نەگلەك اراق.ــ رۈكڭۆئـ تاۋ1052ـىسىمكىرىبـ
پۇيوقـەيىگرېنېئ ،ۇدىرېبـ پۇيوقشايۇقـۇبـ
نەگرەب ڭىنەيىگرېنېئـــ ەچچەنـــــ درايلىمــ ــ
ەگىسىسسەھ ارغوتـــــ ۇدىلېكــ رەگەئ.ـــ ــۇبــ
ەيىگرېنېئ يەلنۈتۈپــ ـەگىسەيىگرېنېئزاۋائــ
،اسناليائ اديەپۇئـ ناغلىقـ ڭىنزاۋائـ قىلقارڭايـ
.ۇدىلوبلېبىستېد520نەنىمخەتىسىجىرەد

،اممەئ ڭىنزاۋائـ ڭوچـ ـىنىكىلكىچىك_ـ
ەتىساۋىب شىتىزۆكــــ قىلىقرائـــ ىنرامۇخــ ـــ
؟رابەمېنەنەيكەدۇغراقىچ

الېدناچىمىلائەيىمونورتسائىلىي_2002
Xقۇلرۇن مەلائــــ ىقۇلشوبــ ىپوكسېلېتــــ ـــــ
قىلىقرائ يېسرېپــ زۇتلۇيــ ىكىدىمۈكرۈتــ ــــ
رالزۇتلۇي ىسىمېتسىســـ ادىزاگــــ پەدلىپەلـ ــ

ناغرۇت .نەكتەزۆكىننۇقلودنىيەملىخرىبـ
رالناسنىئـۇب ناغىقيابەچىغرىزاھـ ڭوچڭەئـ ـ
،پۇلوبزاۋائ اديەپــىنزاۋائــۇبـــ ناغىدىلىقــ ــــ
نەنىمخەتـەيىگرېنېئ نويلىم100ـ نۇغرۇتـ ـ
ڭىنزۇتلۇي اغىشىلتراپــ رەۋارابــ ۇدىلېكـ ـۇب.ـ
ڭىنىنۇقلودزاۋائ شىنىرۋەتــ ـىسىدۇتىلىپمائـ
،ڭوچـىتىياھان نۇقلودـ ـىتىياھانـىقىلنۇزۇئـ
،پۇلوبنۇزۇئ نىكېلـــ رالناسنىئـىنزاۋائـۇبــ ـ
،ۇدياملايىلڭائ ىكنۈچـــ ڭىنۇئــ ىسىتوتساچـ ــ
.كىچىكنىياتنىئ

يېسرېپزاۋائــۇب زۇتلۇيــــ ىمۈكرۈتــــ ــــ
رالزۇتلۇي سۇئېسرېپڭىنىپوتىسىمېتسىسـ
ىكىدىزىكرەم كۈلچۈكــ رىبــ اراقـ ەدرۈكڭۆئـ ـ
اديەپ 300نىدىراشرەيرۈكڭۆئاراقۇب.ناغلوبـ
ۇب،پۇلوباتقىلقارىيىلىيقۇلقۇروينويلىم
ىنۇقلودزاۋائ شۈتۈزۆكــ نەلىبـىنروئـ ـەچچەنـ
درايلىم قۇلقۇرويـ .ۇدىرۇتـاتقىلقارىيـىلىيـ
ڭىنۇب يېسرېپـىسىجىتەنـ زۇتلۇيـ ىمۈكرۈتـ
ادىسىرائ ىتىياھانــ ،قىسسىئــــــ ىقىلچىزــ ـــ
ىتىياھان كىچىكـــ ناغلوبــ اۋاھــ پىنىلپاقـ ــ
تىھۇمناغىديالاتىقراتزاۋائاۋاھۇب،اقچاغرۇت
لىساھ ،نۈچۈئـىغىلناغلوبـ يېسرېپـ زۇتلۇيـ
ىمۈكرۈت ىپوتــــــ ادىسىرائــــ ىنۇقلودزاۋائــ ــــ
.ۇدىلىقرات

نەتەقىقەھ ناريەھـىنىشىكـ ،ۇدىرۇدلاقـ ـ
رالناسنىئ ەچىغرىزاھـ نەكتەزۆكـــ ڭوچڭەئــ ـ
اسلوبزاۋائ شىلىقراتـــــ نىدىسەبنەمـــــــ ــــــ
،ادناغىلباسېھ مەلائـ ادىقۇلشوبـ ـاغىنىغلاقراتـ
!ناغلوبىلىيقۇلقۇرويدرايلىمەچچەن

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت لۈگتەدائاس::ىچۇغلىق نۇسرۇتلۈگتەدائاس نۇسرۇت
رىررەھۇم ەيىسائ::رىررەھۇم تىمىھەيىسائ تىمىھ
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نىدڭىنۇبـنىدڭىنۇئ

ىكىدىبىكرەتارېفسومتائەدنۈكـىكنۈگۈب
نوبراك ڭىندىسكوئ（IV）ــــ ىقۇلقۇيوقــــ ــــــ
ىرېسنۈك پىشېئـ ڭىنىرۇنشايۇق.ـاتقامرابـ
ەدىرىسەت دىسكوئ（IV）نوبراكرەلكۈلمۈسۆئـ
نىدۇسەۋ ،پىنىلىدياپـــ نوبراكــــــــ ـــۇســـــ
ىنىرىلىمكىرىب لىساھــ ۇدىلىقــ ـىكىداۋاھ.ـ
نوبراك دىسكوئ（IV）ـــ ەچناقــ پۆكــ ،اسلوبـ ــ
ۇمرەلكۈلمۈسۆئ نوبراكــــــــــــــــ ــــۇس_ــــــــ
،پىلىقلىساھناسائەچنۇشىنىرىلىمكىرىب
تنەق ىنىبىكرەتـ ۇدىرۇشائــ ،نىكېل.ـ ىزەبـ ـ
ادرالتاقىقتەت ،ەچىشىلىتىسرۆكــــ نۇغرۇنــــــ ــ
ىكىدرەلتەئارىز كۈلمۈسۆئــــ ڭىنىلىسقائـــ ــــ
ىرادقىم ،كنىسەۋــ ڭىنرۈمۆتــ ىرادقىمــــــ ــ
ىكىدارېفسومتائ نوبراكـــ ڭىندىسكوئ（IV）ــ ــ
ەگىشىيىپۆك پىشىگەئــــــ نەكىديەلنەۋۆتـــ .ـــ
كنىس نەلىبـ رۈمۆتـ قىلتاياھـ نۈچۈئـ رۈرۆزـ
ناغلوب لىخــىككىئـــ وركىمــ تنېمېلېئــ ـــ
،پۇلوب كنىســـ قىلرابـ ەدرەلىريەجۈھــ مەكـــ ـ
اسلوب ناغىدياملوبــ قۇلقۇزوئـــ اددامـ شۇلوبـ ــ
ىتىپۈس نەلىبــــــ پۈسۆئــــ شىلىتېيــ ەۋــــــ
تېتىنۇممىئ ىچۈكــــ ەتتەھەجـــ نىياتنىئـــ ــ
مىھۇم ۇديانيوئلورــ رۈمۆتـىكىدناق.ـ ـاسلوبـ
نېگىسكوئ كەتشۇشوتـــ رىغېئــــ ىنىپىزەۋـ ــ
.ناغلائەگىتسۈئ

شاشخوئ ناغىملوبـ ەدرەلكۈلمۈسۆئـــ ـۇبـــ

.ۇدياملوبشاشخوئىسىجىرەدڭىنرىسەتلىخ
رەلتەئارىز ىقىلساسائـــ قۇلنوبراكچۈئـــــــ ـــــــ
كۈلمۈسۆئ تۆتەۋــ قۇلنوبراكـ ـەككۈلمۈسۆئـ
ۇدىلىريائ ڭىنۇب.ــ ەدىچىئـــ قۇلنوبراكچۈئــ ـــ
كۈلمۈسۆئ ،يادغۇبـ ،ىنرالقىلراتاقرۇدادـ تۆتـ ـ
قۇلنوبراك كۈلمۈسۆئــ اسلوبــ ،قانوقىممۆكــ ـ
،قانوققائ رەكېشــ شۇموقــ زۆئـىنرالقىلراتاقــ
ەگىچىئ ۇدىلائـــ ڭىنرالمىلائ.ــ ،ەچىشىقيابــ ــــ
نوبراك دىسكوئ（IV）ــــ ڭىنىبىكرەتــ چۈئـــــ
قۇلنوبراك ەگرەلكۈلمۈسۆئــ ناغىدىتىسرۆكــ ـ
ىرىسەت تۆتــ قۇلنوبراكـ ەگرەلكۈلمۈسۆئـــ ــــ
ادناغىراق نەشورـۇمىخېتـ نىكېل،نەكىدىلوبـ
اقشىمېن قادنۇبـــ ىقىلناغىدىلوبـ ـەچىغرىزاھــ
.مۇلەمان

ڭىنرالمىلائ ،ەچىشىلرەچلۆمــ ـىسۈگلەكــ
ادلىي30-80 ەچىيوبــاينۇدــ نوبراكـــ （IV）ــ
دىسكوئ نەكىدىتېيـاغppm550ـىسەيىۋەسـ .ـ
ىقرىزاھرەلكۈلمۈسۆئقۇلنوبراكچۈئ،نىكېل
نوبراك دىسكوئ（IV）ــ ەدىسەيىۋەسـ ،ەسسۆئـــ ـ
17%-3%ىبىكرەترۈمۆتەۋكنىسڭىنرالۇئ
.نەكىديەلنەۋۆت

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت لۈگتەننىز::ىچۇغلىق لۇسورۇدبائلۈگتەننىز لۇسورۇدبائ
رىررەھۇم ەزۇفھەم::رىررەھۇم تەمخەئەزۇفھەم تەمخەئ

تامىلىك ىـشـىرىگزۆئتامىلىك ڭـىنرەلـتەئارىزىـشـىرىگزۆئ ڭـىنرەلـتەئارىز
قۇلقۇزوئ ىنىتىممىققۇلقۇزوئ ۇدمەتېۋىتيازائىنىتىممىق ۇدمەتېۋىتيازائ
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ڭىلېۋىلىب

ڭىنشاي اغىشىيىڭوچــ پىشىگەئــ مەدائــ
ىرېسناغراب زەجىمچىئــ ،پۇلوبـ يىئامىتجىئـ ـ
،ەگرەلىقالائ لىخرەھــــــ اغرالشىلىغىيــــ ــــــــ
ناغىديامقىزىق پۇلوبـ ۇدىلاقـ رالگولوخسىپ.ـ ـ
لىخـۇب ڭىنبلەق«ـىنىسىداھـ »ـىشىلىتېيـ
ناغىتائپەد ڭىنشايــۇب.ـــ اغىشىيىڭوچـــ ــــــ
پىشىپپىشىلڭۇپڭەتڭىنزەجىم،پىشىگەئ
،نىدىقىلناغىدىلىتېي پۇلوبقىسېب_رىغېئـ
نىتشىلېق ۇدىرېبكەرېدـ ،ەزنەپمىشـاتتەھ.ـ ـ
نۇميام قىلراتاقــــ ىنرالناۋياھــــــ قىقتەتــــ ــــ
.ناغلاقيابلاۋھەئلىخۇبۇمىدناغلىق

يىجىردەت تايىققەرەتــــ نىدىسىتقۇنــــ ــــ
،ادناغىراق ڭىنشايــ پىشىگەئـاغىشىيىڭوچـ ـ
.نەكرابىساسائڭىنشىلېقپۇلوبزەجىمچىئ
كۈلرۈمسۆئمەدائ مەھـــ قىلشايـ ەدىلىگزەمــ ـــ
،پۇلوبنىغزىقىتىياھانەدىقالائيىئامىتجىئ
زەجىمچىئـىليەم شاتـىكايـ ،نۇسلوبزەجىمـ
لامائ رابـ قۇچوئـىتىياھانـىنىزۆئـ قۇروي_ـ ـ
ەكشىتىسرۆك ،ۇدىشىرىتـــــ ىكنۈچــ قۇچوئــ ـ
زەجىم ۇمىخېتـــــ پۆكـــــــ نەلىبرالتسودــ ــــ
اقشۇشۇنوت ىشخايـــــ ناغلوبـــ يىئامىتجىئـــ ـــ
تەۋىسانۇم مەدرايـاقشىتىنروئـ ،ۇدىرېبـ اتتەھـ
قۇچوئ كىلزەجىمــ شۇلوبــــــ نىدىبەۋەســــ ــــ
كۈلرۈمۆئ زىمىھارمەھــ نەلىبــ پىشىرچۇئــ ـ
ۇمزىمىشىلېق نىكمۇمــ ،ىكۇبلاھ.ـ زىبـ 30ـ

،ەدنەگرىكـاقشايـەچچەن ادزىمىپارتەئـ مىقۇمـ ـ
ىكىرىبمەچرالتسود ،نەگنەللىكەشــــــــ ــــــــــ
،زىمىلىئائ نىقېيـ زىمىرىلتسودـ رابـ ناغلوبـ
،ۇدىلوب اتتىقاۋـۇبــ زىسكۈلزۈئـەنەيــ ـىڭېيـ
ڭىنشۇتۇتتسود ۇمىتىيىمھەئـــ ۇدياملاقــ .ــ
،اڭۇش ڭىنشايــ اغىشىيىڭوچــ ،پىشىگەئــ ــ
ەچناغراب زەجىمچىئـــــ ،پۇلوبـــ رەھـــ لىخــ ــ
يىئامىتجىئ قىلىقرائــەقالائـــ اققىللاشۇخــ ــــ
.زىميەمتەكپالاخەچنائىنشىشىرېئ

ڭىنزىمىشېي ،پىشىگەئـاغىشىيىڭوچــ ـ
ناغىديەتۆئ شىرىگزۆئـۇمىدزىمىلورـ ،ۇدىلوبـ ـ
ۇمىخېت پۆكــــ تەيىلۇئسەمـ ەگزىمىتسۈئـــ ـــ
ۇدىنىلكۈي ىليەم.ــــ قىلشادنىرېقـــ ىكايـــ ـــ
قۇلتسود ىتىۋىسانۇمـ ،نۇسلوبــ ـىسىممەھــ
تىقاۋ نىھېزەۋــ پەلەتــ ۇدىلىقــــ ــەلىئائ.ــــ
نىدناغرۇق ،نىيېكـــ رەگەئــ ەنەيـ رەھــ لىخـ ـ
اغرالشىلىغىي پىشىنتاقـــــــ زىڭىسرۇتـــــ ـــــ
زىسياچراچ چىئنۈچۈئپىسەك،ەلىئائ،اڭۇش.ـ
زەجىم پۇلوبـ ىشۇلوبشىئىشخايۇمشىلېقـ
،نىكمۇم ىنزىمىتقاۋپۆكۇمىخېتىنزىبۇبـ
كىلشىگېتـاقشىلىق شىلىقپرەساغرالشىئـ
.ۇدىلىقەگىئەگىتىيىناكمىئ

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت راھابلۈگ::ىچۇغلىق راتتاسراھابلۈگ راتتاس
رىررەھۇم ەزۇفھەم::رىررەھۇم تەمخەئەزۇفھەم تەمخەئ

چىئەچنۇشمەدائپىشىگەئاغىشىيىڭوچڭىنشاي
ۇدىتېكپۇلوبزەجىم
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ڭىلېۋىلىب

ادرالتاقىقتەت ،ەچىشىنىلتاپسىئــــــ پۆكــــــــ شانياچــ كەرۈيــــ ــ
،پىتىلزېتـىنىتىكىرەھ ڭىنكەرۈيـ شابـ ناغىديەلنىمەتىنمىسىقـ
ڭىنناق ىنىرادقىمــ ،پۇرۇشائــ ەڭېمـ ڭىنىنۇمروھــ ـىنىشىلىرجائــ
،نەكىدىتيەپۆك ڭىنۇبـ نەلىبـ رۇككەپەتـ ىرادىتقىئـ شۇتۇتەتسەئەۋـ
.نەكىدىلۈرۈتۆكىرىقۇيىرادىتقىئ

نەگرۈتتەئسكەئرەلىئيەشپىتكېيبوئىرادىتقىئشۇتۇتەتسەئ
نۇمزەم ىنرەلىبىرجەتەۋــ ،شىلېئـەكسەئــ پالقاسـ ،شىلېقـ ـاتياقـ
شۇنوت اتياقەۋــ نايامانــ شىلىقـ ىرادىتقىئـ ،پۇلوبـ شۇتۇتـەتسەئـ ـ
ىرادىتقىئ رىبرەھـ ڭىنمەدائــ يىسخەشـ ـەگزىمىممەھ.ـىسىنىزەخـ
،ىكمۇلەم پىشىگەئاغىشىيىڭوچڭىنشايىرادىتقىئشۇتۇتەتسەئـ
ۇدىنىكېچ قادناقـاتقادنۇئ.ـــ ادناغلىقـ شۇتۇتـەتسەئــ ـىنىرادىتقىئـ
ىلىگرۈتسۆئ ؟ۇدىلوبــــ اغرالرازابـــ ،قاسىراقــ كۈلرۈتــ قىلمالغاســ ــ
،ىرىلمۇيۇب نەپـ .پۆكنەتەقىقەھرالتالۇسھەمىكىدىرۈتـاكىنخېت_ـ
شۇتۇتـەتسەئ ىنىرادىتقىئــ ىرىقۇيــ ڭىنشۈرۈتۆكــ ـۇمىرىللۇسۇئـ
،پۆكـىتىياھان ىزەبـ ادرالشاراقـ شانياچـ ىنىرادىتقىئشۇتۇتەتسەئـ
ىرىقۇي ،ۇدىرۈتۆكـــــ ،نەگلىيېدــــ ەنىغيىددائالقادنۇئــــ شانياچــــ ــــ
؟ۇمرابىلورقادنۇشنەتەقىقەھڭىنىتىكىرەھ

،ىكمۇلەمـەگىممەھ ڭوچـ ڭىنىڭېمـ ناقـ نەلىبـ ەۋشەلنىمەتـ

ەتسەئالنىتتسارىتىكىرەھشانياچ
ىرىقۇيىنىرادىتقىئشۇتۇت

ۇدمەلەرۈتۆك
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ڭىلېۋىلىب

نېگىسكوئ نەلىبــ شەلنىمەتــ ـىنىرادىتقىئــ
شۇرۇشائ اقسىقەۋىرادىتقىئشىلىقتەققىدـ
كىللىگزەم شۇتۇتـەتسەئــ زۆئـىنىرادىتقىئـ
ناغلائـەگىچىئ شىلىبـ ىرىقۇيـىنىرادىتقىئـ
ۇدىرۈتۆك ەيىنوپاي.ــ ۇيسۇيكــ ڭىنىسۆشادــ ــ
ىرىلىچتاقىقتەت تەبسۇم(PETـ نورىتكېلېئـ
پۇيوق ناغىدىرېبــ قىلمالتاقكۈزۈئــ رىۋسەتـ ـ
شۈرۈشۈچ نىت)ــــ ،پىنىلىدياپــ شانياچـــــ ـــ
ڭىنىتىكىرەھ مىھۇمــــ ەڭېمــ ىكىدىنويارــ ـــ
ڭىنناق شىقېئـ ىرىقۇينىت28%ـىنىرادقىمـ
ىنىقىلناغىدىرۈتۆك ناغىلتاپسىئــ نىدڭىنۇب.ـ ـ
،اقشاب ادرالتاقىقتەتـ ەنەيشانياچ،ەچىشىلىقيابـ
ڭوچ نېگىسكوئـەگىڭېمـ ناغىدىزۈكتەيـ ناقـ
لـىزـىق ڭـىنـىلـىسـقاـئــ ىنـىرادـقىمــــــ ــــ
نەكىدىتيەپۆك رەلسىسسەخەتۇم.ـ پەلىسالۇخـ ـ
قادنۇم ناغىراقپەدـ قىپاۋۇم«:ــ چۈكـ نەلىبـ ـ
شانياچ ڭوچــ اۋرېنـەڭېمـ ڭىنىسىريەجۈھـ ـ
ىنىتىيىلائاپ ىكىتشالقاســـ كۈلمۈنۈئڭەئـــ ــ
.نىكمۇمىشۇلوب»لۇسۇئ

شانياچـىسۆشادـۇفىگـەيىنوپاي يىملىئـ ـ
ڭىنىتىيىئمەج اغىتاقىقتەتـــ ،ادناغنالساسائـــ ــ
ىنقانىس لۇبوقـــ ىچۇغلىقــ ىنكىلكەمېيــ ــ
تونىمــىككىئ ،ادناغىنياچــ اغلائوســـ ارغوتــ ـ
باۋاج شىرېبـ نىدىكىتتەدائـىتىبسىنـ 30%ـ
ىرىقۇي ناغلوبـ قۇلتۇنىمىككىئەجىتەنۇب.ـ
شانياچ ڭىنىتىكىرەھــــ شۇتۇتــەتسەئــــــ ـــ
ىنىتىيىلىباق ىرىقۇيـــ نىدىكىلنەگرۈتۆكــ ــ
نەگرېبكەرېد شانياچ.ــ ڭىنىڭېمــ ـەتسەئـــ
شۇتۇت اغىرادىتقىئــــ لۇئسەمــــ ىنمىسىقــ ــــ
نەكىديالقىدىغ ەڭېم.ــــ رۇقنەقەســـ ىنويارــــ ـــ
ىسـىريەجۈھ ڭىنـمەداـئـــ ىنـىشـىنـىگۆـئـ ــــ
ناغىدىرۇقشاب رۇدمىسىقــ ەڭېم.ــ رۇقنەقەســ ــ

اغىشىيىڭوچڭىنشايرەلىريەجۈھىكىدىنويار
پىشىگەئ ،پىنىكېچـــ اقسىقـــ كىلتەددۇمــ ــ
شۇتۇتـەتسەئ ۇمىتىيىلىباقــ ،ۇدىنىكېچــ ــ
ىكىدىنوياررۇقنەقەسىتىكىرەھشانياچاممەئ
ڭىنرەلىريەجۈھ ىنىقىلقىلناجــــ ،پۇرۇشائــــ ـ
ڭىنۇئ ڭىنىشىرېقـ نىدڭىنۇئ.ۇدىلائىنىدلائـ
،اقشاب شانياچـ ڭىنمەدائـىتىكىرەھـ يەگلۆشـ
پىتىرجائ ىرىگلىئـىنىشىرىقىچـ ،ۇدىرۈسـ ـ
ڭوچ ىكىدىڭېمـــ يەگلۆشـــــــ پىتىرجائـــــ ـــ
شالقاسەـتـسەـئلەدىـنوـيارناـغـىدىرىقىچ
شــىنــىـگۆـئەۋ شـىلــىقـ نەلـــىبــ چـىزــ
.كىلتەۋىسانۇم

ەيىلگنەئ ەيىرىبمېسونــ ڭىنىسۆشادـــ ــ
ڭىنشانياچپۆكالشاشخوئـۇمىرىلىچتاقىقتەت
كەرۈي ىنىتىكىرەھـ ،پىتىلزېتــ ڭىنكەرۈيـ ـ
شاب ىنىرادقىمناقناغىديەلنىمەتىنمىسىقـ
،پۇرۇشائ ڭىنىنۇمروھـەڭېمـ ـىنىشىلىرجائـ
،ىنىقىلناغىدىتيەپۆك رۇككەپەتقىلىقرائـۇشـ
ىرادىتقىئ شۇتۇتــەتسەئەۋــ ىنىرادىتقىئـــ ـــ
.ناغىلتاپسىئىنىقىلناغىدىرۈتۆكىرىقۇي

،ىكۇدىرۇدلىبىنۇشرالتاقىقتەتـىقىرىقۇي
شۇتۇتـەتسەئ ،ىرادىتقىئــ ۇمپۇلوبـ اقسىقـــ ــ
كىللىگزەم شۇتۇتــەتسەئــــ ىنىرادىتقىئـــ ـــ
شانياچ قىلىقرائـــ ىرىقۇيـــ ىلىگرۈتۆكـــ ــــ
ۇدىلوب ڭىنۇش.ــ ،نۈچۈئـ زىبـ قاماتـ ەدنەگېيـ ـ
كەرپۆك سۇببەشەتـىنشانياچـ ،زىمىلىقـ ـۇبـ
مىزەھ ،ەنەيياملاقالپۇلوبقىلىدياپـاقشىلىقـ
ڭىنىڭېم يىتاياھـ ەتسەئ،پۇرۇشائـىنىچۈكـ
.ۇدىرۈتۆكىرىقۇيىنىرادىتقىئشۇتۇت

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت لۈگنەشۇر::ىچۇغلىق مىكىلبائلۈگنەشۇر مىكىلبائ
رىررەھۇم ەزۇفھەم::رىررەھۇم تەمخەئەزۇفھەم تەمخەئ
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