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ەيىدىئىڭېيرۋەدىڭېي

قـىلـىڭـېي شـىتـىرايـــ اــقــتايـىقـقەرەتــ ـــ
كىلـىچـكەتېي ناغـىدـىلـىقـــــــ ىـچـنـىرىبــــ ـ
ىچۈگرۈدـنەلـتەكىرەھ چۈكــــــــ قـىلـىڭېي.ــ ـــ
،قىلناقتۇتىنتايىققەرەتقىلناقتۇتىنشىتىراي
قىلـىڭېي ىنـشىتىرايـــــ كـىلـنەگىلزۆكـــــ ــــ
.كىلنەگىلزۆكىنىسۈگلەك

ڭىنيائ_9 ،ىنۈك_11ـ شابـ ـىشـىجۇشـ
ڭىپنىج رالمىلائــــ تەبھۆســ ىنىنىغىيـــ ـــــ
كىلىچتەسايىر پىلىقــ ،پىچېئـ شەب_14«ـ ـ
لىي ەدىلىگزەم»ــ ڭىنزىمىتىلۆدــــ نەپـــــ _ـ
اكىنخېت ىنىرىلشىئــ يىققەرەتــ شۇرۇدلىقــ ـ
ىكىدىسىرغوت ىنرەلرىكىپــــ ىدىلڭائــــ مەھـ ـ
ڭىپنىجىشىجۇششاب.ىدلىقزۆسمىھۇم
ەيىتراپ تەلۆدەۋــ ىرىلشىئـ ڭىنىتايىققەرەتـ ـ
نۈتۈپ ىنىتىيىزەۋــ شىقىچــ ،پىلىقـ نەپـ _ـ

ادـىكـىنـخېت قـىلـىڭېيــــــ ىـنـشـىتـىرايـــــ ـــ
كىلەيىگېتارتسىئروز،مىھۇمڭىنشىتىلزېت
ىنىتىيىمھەئ رۇقڭوچـــــــ ڭەك،پالھازىئــــ ــ
رالمىلائ نەپەۋـ ىنىرىلىچتەمزىخاكىنخېت_ـ
رالمىلائ ىنىھورـــ چۈكروزــــ نەلىبــ جۋەئــــ
يىخىرات،پۇرۇدلائ ەگىسىممىزىنتەيىلۇئسەمـ
،پىلېئ نەپــاينۇدــ ڭىنىسىكىنخېت_ــ ــــــ
ڭىنداسىتقىئ،ەتشىنىلزۈيـەگىپېسـىقنىدلائ
يىساسائ ڭەجــــ اغىناديەمــ ،ەتشىنىلزۈيــــ ـــــ
ڭىنتەلۆد ،مىھۇمـــــ اغىجايىتھېئروزــــ ــــــــ
،ەتشىنىلزۈي ڭىنقلەخـ اغىقىلمالغاس،ىتاياھـ
ڭىچـەتشىنىلزۈي ،پۇرۇتـ زىسكۈلزۈئـ ادلاھـ
نەپ ڭـىنـىكـىنـخېت_ــ ىكـىلـڭەكــــــــ ەۋــــــ
اغىقۇلرۇقڭوچ پاراقــــــ شۈرۈيــ اقشىلىقــ ــــ
.ىدرۈدنەلتەبغىر

قىلىڭېي نىتشىتىرايقىلىڭېي تەرابىئنىتشىتىراي اقتايىققەرەتتەرابىئ اقتايىققەرەت
كىلىچكەتېي ناغىدىلىقكىلىچكەتېي ىچنىرىبۇبۇبناغىدىلىق ىچنىرىب

ىچۈگرۈدنەلتەكىرەھ ىنچۈكىچۈگرۈدنەلتەكىرەھ ىنچۈك
ىليەتيەچۈك ىليەتيەچۈك

ـــ شابـــ ىجۇششاب ڭىنڭىپنىجىشىشىجۇش رالمىلائڭىنڭىپنىج تەبھۆسرالمىلائ ادىنىغىيتەبھۆس ناغلىقادىنىغىي مىھۇمناغلىق ىنىزۆسمىھۇم ،شىنىگۆئىنىزۆس شۇرۇتشاللىچزىئ،شىنىگۆئ ادىسىرغوتشۇرۇتشاللىچزىئ ادىسىرغوت
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ەيىتراپ نىدىيىتلۇرۇق_18ـــــ ،نايۇبـــــ ـــ
شادلوي ڭىپنىجـىشـ ەيىتراپىكىدىقۇلوردايـ
يىزىكرەم ىتېتىموكـــ نەپــــ ادىكىنخېت_ـ ـــ
قىلىڭېي شىتىرايـــ ەگىتىمزىخــ كەسكۈيــ ــ
تەيىمھەئ ،پىتىزۆكىنتەيىزەۋڭوچ،پىرېبـ
نۈتۈپ ىنتەيىزەۋــــ ،پالنالىپــــ ىنتاھالسىئــ ــــ
،پۇرۇتشالرۇقڭوچ كۈلزۈيمۇموئـــ ،پەچۈكـــ ــ
ڭىنزىمىتىلۆد نەپـــ اكىنخېت_ـ ادىرىلشىئــ ـ
يىخىرات كىلرېتكاراخــ ىنرەلتەيىقەپپەۋۇمــ ــ
اغلوق ،ەكشۈرۈتلەكــ يىخىراتـ كىلرېتكاراخـ ـ
ەكترۈتەكشۈرۈتلەكـاققىلرابـىنرەلشىرىگزۆئ
ىدلوب ،ڭۇگنەيت.ـ ،ڭۇكۇۋ،نەينەيت،ڭۇلۋايجـ
،ىزوم ڭوچـ ،نالىپوريائـ ىرىقۇيـ كىلتەئرۈسـ
،لويرۈمۆت ۋوديېبــــ قىلراتاقــ ،مىھۇمـــ روزــ
قىلىڭېي شىتىرايـــ ىرىلىجىتەنــ ىنيەكــ _ــ
نىدىنيەك ىدلەكـاققىلرابـ ادىكىنخېت_نەپ.ـ
قىلىڭېي ،ىدلوبكۈلچۈكىتىيىزەۋشىتىرايـ
رىب مىسىقـ پەسـىقنىدلائـ ىرىلەھاسـ ڭەتـ ـ
،شۈرۈگۈي پەلكەتېيــ شۈرۈگۈيــ ـاغىچۇقسابـ
مەدەق ،پۇيوقـ نەپـ ىچۈكيىلەمەئاكىنخېت_ـ
رادقىم نىتشالغۇجـ پاراقـەكتەپۈسـ ،پىقلاھـ
ادـىتـقۇن شۈسۆبـــ لـىساھــ نـىتــشـىلىقــ ـــ
قىلىمېتسىس ىنىرادىتقىئـــــ ەكشۈرۈتسۆئــ ــ
پاراق ىدنەلزۈيـ ىكىتپىتىڭېيىقمىتېقۇب.ـ
نامىسجات اغىمۇقۇيىغۇللايەكپۆئقۇلسۇرىۋـ
لىباقات شۇرۇتـــــ ،ادىنايرەجــ ڭەكــــ نەپــ _ــ
ىنلەسېكقۇلمۇقۇيىرىلىچتەمزىخاكىنخېت
قىقتەتـانىسكاۋ،شالاۋاد شىلىقـ ،شىچېئ_ـ ـ
ڭىنمۇقۇي شىلېئـىنىدلائـــ شەلنىگزىت_ـ ـ
قىلراتاق نەگىلپۆكــ مىھۇمــ ەدرەلەھاسـ نەپـ ـ
تاقىقتەت مۇجۇھـەگىلىكتۆئـ تاناقـىنشىلىقـ
،پۇرۇدياي ڭىنمۇقۇيــ شىلېئــىنىدلائــــــ _ــ

شەلنىگزىت ،داسىتقىئەۋـــــــ تەيىئمەجـــــ ــــ
ىنىتايىققەرەت رىبــــــ شاتۇتــ پالنالىپــ ـاغلائـ
ىنشىتىجلىس كۈلچۈكــــــ كەرىتـــ نەلىبــ ـــ
.ىتشوقەپھۆتروز،مىھۇم،ىدىلنىمەت

ىكنۈگۈب ۇمىدلىي100ـاينۇدـــ پۈلۈرۆكــ ـ
ناغىمقاب ڭوچــــ شىرىگزۆئــ ىنىتىيىزەۋــ ــــ
نىتشاب ،ەتكەمرۈچەكــــ ڭىنزىمىتىلۆدـــــ ـــــ
ىتايىققەرەت نەگلەكچۇدــــ ىقشات_ـىكچىئــ ــ
اتتىھۇم ،رۇقڭوچــــ پەككەرۇمــ شىرىگزۆئــ ـ
،ىدلوب ڭىنزىمىتىلۆدــ شەب_14«ـــــ لىيــ »ـ
ىكـىدـىلـىگزەم ەدـمەھـــــــ ۇمـىخـېتـ قازۇـئـــ
كىللىگزەم ىتايىققەرەتــ نەپــ ادىكىنخېت_ـ ـ
قىلىڭېي ىنشىتىرايــ ـۇمىخېتـەكشىتىلزېتــ
يىددىج پەلەتـ ىديوقــ زىب.ـ نەمزەجـ ىنۇشــ ــ
قۇلوت پۇنوتـ زىمىشىتېيـ ،ىككەرېكـ نەپـ _ـ
ادىكىنخېت قىلىڭېيـ شىتىلزېتـىنشىتىرايـ
ىرىقۇي كىلتەپۈســـ اقتايىققەرەتــــ ەكترۈتــــ ــ
ڭىنشۇلوب ،ىجايىتھېئــ ڭىنقلەخــ ىرىقۇيــ ـ
كىلتەپۈس ىنىشۇمرۇتــ ڭىنشۇرۇشائـاقشىئــ ـ
،ىجايىتھېئ تايىققەرەتـىڭېيـ ـىنىسىزىدنەئـ
ڭىنشىلىقـاپرەب ،ىجايىتھېئـ كۈلزۈيمۇموئـ ـ
كىتسىلايىستوس ناقشالىۋىنامازــــــ تەلۆدــــ ـ
شۇرۇق ىڭېيــ ىنىسىپاسۇمـــ قۇلشۇڭوئــــــ ـــ
ڭىنشالشاب ،رىزاھ.ـىجايىتھېئـ ڭىنزىمىتىلۆدـ ـ
،داسىتقىئ تەيىئمەجــ قلەخەۋـىتايىققەرەتــ ـ
قادناقرەھىكىرىگلىئشالىشخايـىنىشۇمرۇت
ادناغرۇتشىلېسـەگىكىتتىقاۋ اكىنخېت_نەپـ
قىلىقرائ لەھـ شىلىقـ ـۇمىخېتـەگىسەھىيالـ
قىلجايىتھېئ ،پۇلوبــ ىسىممەھــ قىلىڭېيــ ـ
ىنشىتىراي نىتشىتيەچۈكـــــ تەرابىئـــــ ــۇبــ
ۇمىخېتەكچۈكىچۈگرۈدنەلتەكىرەھىچنىرىب
قىلجايىتھېئ ۇدىتاۋۇلوبـــ ڭىنۇش.ــ نەلىبــ ــ
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ەيىدىئىڭېيرۋەدىڭېي

،ەللىب نىكسەكـــ ارائقلەخـــ تەباقىرــ ،ادىدلائــ
ەككەي ،كىللىچپەرەتــ قىلىچقۇروقــ ىرىقۇيـ ـ
نەگلۈرۈتۆك ڭوچــــ ،ەتشۈنۈرۆكـاقرائـ زىبـــ ـ
نەمزەج تەلۆدـ ناغىدىلېكنۇغيۇئـاغىلاۋھەئـ
قىلىڭېي شىتىرايــــ ادىلويـــ زىمىشىڭېمــ ــــ
شىتىرايقىلىڭېيىكپەلسەدۇمپۇلوب،كەرېك
كىلىدۋەگۇمىخېتىنشۈرۈتسۆئـىنىرادىتقىئ
»ەچىگ1نىد0«پۆكۇمىخېت،پۇيوقاغنۇروئ
‒ىشۇرۇشائاقشىئپىشىرىتىنشۈسۆبناغلوب
زىم كەرېكـ تەيىزەۋ.ـ ،اتقامتارىدلائـىنمەدائـ ـ
سىرىخ ،اتقامتارىدلائـىنمەدائـ چرۇبـ ـىنمەدائـ
ڭەكـىكىدزىمىتىلۆد.ـاتقامتارىدلائ رالمىلائـ ـ
‒ىزەۋڭوچىرىلىچتەمزىخاكىنخېت_نەپەۋ
،پەلىگىئـىنتەي ،پەلىگىئنىدلائـىنتەسرۇپـ ـ
،پىنىلزۈيـەتىساۋىبـەگىلىسەم ‒ـىچنىيىقـ
،پەلىرىگلىئـاغلائـىشراقـاققىل _نەپـاينۇدـ
ڭىنىسىكىنخېت ،پالناشىنىنىپېسىقنىدلائـ
نەپ ڭىنىكىنخېت_ـ ەگىشىلىنۆيتايىققەرەتـ
كىلىچكەتېي ،پىلىقـ _نەپنەگىلكۈيخىراتـ
‒ىپىزەۋرىغېئشىتىرايقىلىڭېيادىكىنخېت
،پىلېئـەگىسىممىزـىنىس قۇلرۇتابـ نەلىبـ ـ
‒ىرايقىلىڭېيادىكىنخېت_نەپەدرۋەدـىڭېي
.كەرېكىشۇلوبنىدىرىلىچمالشابڭىنشىت

قىلىڭېي شىتىرايــ ىكنۈگۈبــ ـىكىدرۋەدــ
،مىھۇم ،امېتروزـ _نەپكىلتەۋۆنرىبـىڭېيـ
ىشىرىگزۆئرەلپىسەكەۋـىبالىقنىئـاكىنخېت
ىنتايىققەرەت ،پىتىلزېتــ ڭـىنزـىمىتىلۆدــ ـــ
‒ادىتقىئشىتىرايقىلىڭېيادىكىنخېت_نەپ
ڭـىنشىتىلزېتـىنىر ىـنـىكـىلزىسرىخەتــ ــ
ىدرۈدنەلىدۋەگـۇمىخېت زىمىتىلۆد.ـ نۇغرۇنـ
نەپ ،ەگىرىلىچتەمزىخـاكىنخېت_ـ ىـمـىلۆكـ ـ
قىقتەتروز ،شىلىقـ شىچېئـ اغىسىمنىلېسـ

،ەگىئ چۇقچاـئـ نەپـ ادـىكـىنخېت_ـ قىلـىڭېيــ
شـىتىراي ىنـىسەيـىگولوـكېئـ ،پالـىشـخايـــ ــ
قىلىڭېي ،شىتىرايــ داجىئــ شىلىقـ يىتاياھـ ـ
،پىتىغزوقـىنىچۈك ڭەكـ _نەپەۋرالمىلائـ
نايامانـىنىتنالاتـەگىرىلىچتەمزىخـاكىنخېت ـ
ناغىدىلىق ەنھەســ پالرىزاھــ ،پىرېبـ نەپـ _ـ
ادىكىنخېت ىنىرىلىجىتەنشىتىرايقىلىڭېيـ
زىسكۈلزۈئ اققىلرابــ مىلىئ.ـەتشۈرۈتلەكــ _ـ
نەپ ىرىلتەيىقەپپەۋۇمـ ىۋىنەمـ نىتـكەرىتـ ــ
ەققلەخ،شۈكۈپەگىبلەقىننەتەۋ،ۇدياملالىريائ
تەمىزالۇم كەتشىلىقـ ،ىھوركىلرەۋرەپنەتەۋـ
قۇلرۇتاب نەلىبــ ىرىقۇيــ ،شەلرۆـئـەگىللەپـ ـ
ڭـىنرالىقشاب اـقـشىڭېمادـىدـلاـئــــ تەـئرۈجــ ـ
كەـتـشـىلىق قـىلـىڭېيــ شـىتـىرايـــ ،ىـھورــ
ەكتەقىقەھ ،شـىلـىتنىئـــ مـىلىـئــ لـىسھەتـ ـ
اـتـشىلىق لـىدـىياـتـسەـئـــ ناـچـتايىتھېئەۋـ ــ
كەتشۇلوب _مان،ىھورشۇلوبلىچتەيىلەمەئـ
تەئەپنەم ،قىلسامشالغوقــ پـىنـىقرـىتېقــ ـــ
قىقتەت ،ىھورشالشىغېبىنىزۆـئكەتشىلىقـ
‒زەكرەمىنىتىساراپ_لىقەئڭىنكىلىچپۆك
پۈرۈتشەل ‒ىتتىئ،شىلىقمۇجۇھـەگلەكتۆئـ
پىشىلقاپ كەتشىشىلراكمەھــ شىشىلسامــ ـ
،ىھور نىدىتەئەپنەمزۆئـ پىچېكـ ـاغرالىقشابـ
مەدراي ،شىرېبـ ‒ۈدنەلتەبغىرـىنرەلىكنىيېكـ
كەتشەلكەتېيـەكشەلىرىگلىئـاغلائپۈر مەدائـ
شەلەيىبرەت ىنىھورـــ چۈكروزــ نەلىبـ جۋەئـ
پىشىرىت،پۇرۇدلائ ،مىھۇمـ ‒خېت_نەپروزـ
_نەپ،رالىچۇغلىقداجىئىنىرىلىجىتەناكىن
اكىنخېت كۈلچۈكــ ـىنىزۆئـاقشۇرۇقـىتىلۆدـ
،رالـىچۇـغـىلـشـىغېب باناجـيـىلاـئـــ ،ەـيـىدىئــ
ىنتەلىزەپ ەتتەيىلەمەئــ ،رەـلـىچۈكـتەسرۆكــ ـــ
تەيىئمەجـىشخاي كىلىچكەتېياغىتايىپيەكـ
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نىدرالىچۇغلىق ىـشۇلوبـ كەرېكـ رەھ.ـ ‒ىرەدـ
رەلتەمۈكۆھەۋىرىلتېتىموكەيىتراپكىلىج
ەدمەھ رەھــ كىلىجىرەدـ يىرىبھەرــ رالرىداكـ ـ
شاب ‒ۆسمـىھۇمڭـىنـڭـىپـنىجىشـىجۇشـ
ڭـىنىز ىـنــىھورــ ەـيـىتراپەۋــ يـىزـىكرەمــ ــ
ڭىنىتېتىموك نەپــ ادىكىنخېت_ـ قىلىڭېيـ ـ
‒رۇتشالنۇروئ_رىبدەتىكىدىسىرغوتشىتىراي
لىدىياتسەئـىنىرىلىم ،پىنىگۆئـ لىچزىئـ ‒ـ
،پۇرۇتشال قىلىڭېيـ شـىتـىرايـ قـىلـىقراـئــ ـ
‒ىسەيىگېتارتسىئشۇلوبەكترۈتاقتايىققەرەت
ىشخايـىن ،پۈرۈتشەليىلەمەئــ ىنكەگمەئــــ ــ
‒ساسىتخىئ،پەلتەمرۆھىنمىلىب،پەلتەمرۆھ
ىنرالقىل ،پەلتەمرۆھــ تەمرۆھـىنتەيىداجىئـ ‒ـ
لەمەئەگىتىيىنۇناقتايىققەرەتيىملىئ،پەل
،پىلىق نەپـ شىتىرايقىلىڭېيادىكىنخېت_ـ
ڭىنىرىلىجىتەن پەلپۆكـ ەگىشىلېكاققىلرابـ
شىرىقىچپەلشىئلائېرەدمەھـىشۇلوبـەكترۈت

.كەرېكىشۇرۇدناليائەگىچۈك
قىلراب« كەرۈيــ پرەسـىنىنېقـ ،پىلىقـ ـ

ەـگـنەتەۋ باۋاجــ شۇرۇـتـياقــ كەرـېكــ زـىب».ـ ـ
‒زىمىتىلۆد،ىكزىمىنىشىئيىئتەقاغڭىنۇش
ڭەكـىكىد رالمىلائـ نەپەۋـ ‒زىخاكىنخېت_ـ
ڭىنىرىلىچتەم مىلىئـــــ ڭىنـنەپ_ـ زـىگېئــ ـ
‒ىزىجۆماكىنخېت_نەپ،پىقىچاغىسىققوچ
ىنىرىل ،پىتىرايــ اۇـخـڭۇجـ ڭـىنـىتىللىمـ ــ
‒اسنىئ،شۇرۇشائاقشىئىنىشىنىللۈگغۇلۇئ
اقشىلىقاپرەبىسىدۋەگقاتروئىرىدقەتتەيىن
ەكترۈت شۇلوبــ نۈچۈئـ كـىلـشىگېتـ ەـپـھۆتــ ـ
شۇشوق ،ىسىچنەشىئــ ،ىسىدارىئـ ىرادىتقىئـ ـ
.راب

ـەبنەم ڭاجنىش««::ـەبنەم ـ ڭاجنىش ـىتىزېگـ ڭىن»»ـىتىزېگ ڭىنـ __20202020ـ
ىلىي ــ ىلىي ڭىنيائ__99ــ ـ ڭىنيائ ـىكىدىنۈك__114ـ نىدىناسـىكىدىنۈك ـ نىدىناس ـ
ىدنىلېئ ..ىدنىلېئ
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مۇقۇي__اتقۇنقىزىق

نامىسجاتـىكىتپىتـىڭېي قۇلسۇرىۋـ ـەكپۆئـ
ادىسىرغوتىتاقىقتەتڭىنىرىلىرودىغۇللاي

لىي_2020 ڭىنيائ_1ـــ ،ىنۈك_26ـــ ـــــ
ڭىجيېب كىلرەھەشــ ەيىھەســ قىلمالغاس_ــ ـ
ىتېتىموك يىۋانىپولــــ نەلىب（洛匹那韦）ـــ ــ

يېۋانوتىل ىڭېيـىن（利托那韦）ـــ ىكىتپىتــ ـــ
ىنىمۇقۇيىغۇللايەكپۆئقۇلسۇرىۋنامىسجات
قانىسـاقشالاۋاد ەدىسىقىرەتــ ەكشىتىلشىئــ ــ
.ىدلىقنالېئىنىقىلناغىدىلوب

‒ېداكائ،ىنۈك_4ڭىنيائ_2لىي_2020

نىتشىچىئارودەچرالۇغىراقەدىلىگزەممۇقۇي
ىليانىلقاس

ەكپۆئ،پىرېبزۈيىغۇللايەكپۆئقۇلسۇرىۋنامىسجاتىكىتپىتىڭېي،پالشابنىدىشېبلىي
ڭىنىغۇللاي شىلېئـىنىدلائــــ ەكشەلنىگزىت_ـ رالرۇچۇئرىئادــ ەدىكىرىبمەچرالتسودرادىدنۈئـ ـ
پەلپۆك ىدلاقراتــ رەلىزەب.ــ نەيلڭاۇخڭاۇش«ــ ىقۇلقۇيۇسارود（双黄连口服液）ــ ـىنسۇرىۋــ
ۇديەلنىگزىت ،ەسشىيېد»ــ ەنەيــ رەلىزەبــ نېگنەلنەب«ــ ڭىنسۇرىۋ（板蓝根）ــ ۇدىلائـىنىدلائـ »ـ
،پىشىيېد ناغىدياشخوئـاغڭىنۇشۇمـ رەھـ لىخـ شىلېئـىنىدلائـ ىرىلپېستېرـ قىزىقـ ـاغىتقۇنـ
الىنەيـاتىراقـەگىلىسەمـۇب.ىدناليائ شاروسنىدرەلسىسسەخەتۇمىكىدرالىناخرۇتخودمىزىتنۇمـ
كىلىنالىقائڭەئ ەتقەھۇب؟ۇدمالوبەكشىنىشىئاغرالپېستېرناغلاقراتڭەكادروت،اتقادنۇئ.ۇدىلوبـ
.ىلياقابپالڭائىنىباۋاجڭىنرەلسىسسەخەتۇم
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كىم نەۈجنەلـىلـ رېئۇدىبائــ ەۋ（阿比朵尔）ـ
يېۋانۇلاد ڭىن（达芦那韦）ـ كۈلمۈنۈئـ ‒قۇيوقـ
ىنىشىيىپۆكڭىنسۇرىۋىكىدىريەجۈھاتقۇل
كىلرەنۈرۆك ىنىقىلناغىديەلەيىلـنـىگزىتـــ ــــ
.ىدرۈدلىب

لـىي_2020 ڭـىنياـئ_2ـــ ،ىنۈك_4ــ ــــ
وگڭۇج رەلنەپــ نەخۇۋـىسەيىمېداكائـ سۇرىۋـ
تاقىقتەت يېۋىشېديۈرـىنروئـــ ەۋ（瑞德西韦）ـ
يۈكۈلنەۈسنىل ادىترىسنەدەبىن（磷酸氯喹）ـ
كۈلمۈنۈئىنسۇرىۋنامىسجاتىكىتپىتىڭېي
.ىدېد،ۇديەلەيىلنىگزىت

ىڭېي ىكىتپىتــ نامىسجاتــ نەلىبسۇرىۋــ ــ
ڭىنشىنىلمۇقۇي ناغىديالالائــىنىدلائـــــــــــ ەۋــ
؟ۇمرابارودسۇسخەمناغىديالايىلاۋاد

،رەدەقـاغرىزاھ نامىسجاتىكىتپىتىڭېيـ
ڭـىنــسۇرـىۋ ناغــىدـيالالاـئــىنــىدـلاـئـــ ەۋــ
ناغىديالايىلاۋاد سۇسخەمــ قويارودــ سۇرىۋ.ـ
نەلىب ناغنالمۇقۇيــ رەلىشىكــ كىللەسېكــ ــ
ىنىتىمالائ شىتىلكىنېيــ ـىنشالاۋادـىنۇئەۋـ
لۇبوق ،ىشىلىقـ كىللەسېكـ رىغېئـىلاۋھەئـ
قىلرابرالقىرغائ كىللەسېكــ ەگىرىلتەمالائـــ ـــ
اتىراق ىشخايڭەئـــ شاللوقــ كىلرېتكاراخـ ـــ
لۇبوقـىنشالاۋاد كەرېكـىشىلىقـ ەدىھالائ.ـ ـ
قىقتەتـىلۇسۇئشالاۋاد ۇدىتاۋىنىلىقـ ەدمەھـ ـ
.ۇدىتاۋىنىلىققانىسقىلىكىنىلىك

نامىسجاتـىكىتپىتـىڭېي قۇلسۇرىۋـ ـەكپۆئـ
ىنىدلائپىچىئارودۇمىسىملوبراتپىرىگـاغىغۇللاي
؟ۇمكەرېكشىلېئ

كىللەسېك ىنىدلائپىچىئارودـاسىملوبـ
ىنشىلېئ سۇببەشەتـــ ،زىمياملىقــــ رىزاھــــ ـ

.قويارودقىپاۋۇمناغىديالالائىنىدلائ

كىتويىبىتنائ ڭىنرالىرودــــ ىڭېيـ ىكىتپىتــ ــ
نامىسجات نەلىبسۇرىۋـ ڭىنشىنىلمۇقۇيـ ىنىدلائـ
؟ۇمرابىمۈنۈئەتتەھەجشالاۋادىنۇئەۋشىلېئ

ىڭېي ىكىتپىتــ نامىسجاتـــ قۇلسۇرىۋـــ ـ
اغىغۇللايـەكپۆئ زونگايىدــ شۇيوقــ ـىنۇئەۋــ
ىسەھىيالشالاۋاد قانىس(ــ ەدىسىقىرەتـ ـاغلويـ
شۇيوق ىسىخسۇن_5ـــــ قادنۇمەد)ـــــــ پەدـــ
ىنرالىرودىشراقەگەيىرېتكاب:نەگلىتىسرۆك
ەچرالۇغىراق قىپاۋۇمانـىكايــ نىتشىتىلشىئـ ـ
،شىنىلقاس ۇمپۇلوبـــــ ڭەكــــ كىلرىسەتــ ــــ
ەگەيىرېتكاب ىشراقــــ ەتكىلرىبـىنرالىرودــ ـــ
نـىتـشـىتـىلشىئ شـىنـىلـقاســـــ كەرـېكـــ .ـ
كىتويىبىتنائ ەگەيىرېتكابتەقەپڭىنرالىرودـ
ىشراق ىمۈنۈئــ ،ۇدىلوبــ نەتەبسىنـاقسۇرىۋــ ـ
ۇدياملوبـىمۈنۈئ نامىسجاتـىكىتپىتـىڭېي.ـ ـ
رىبسۇرىۋ لىخـــ ىپىتسۇرىۋــ ،پۇلوبــــ ــــ
،ىنشىتىلشىئىنرالىرودكىتويىبىتنائاغڭىنۇئ
اقشىلىقىسىتىساۋشالاۋادەۋشىلېئىنىدلائ
ۇدياملوب ،اممەئ.ــ نامىسجاتـىكىتپىتـىڭېيـ ـ
نـىتـسۇرىۋ شـىنـىلمۇقۇيــ نـىدـىبەۋەســــــ ـــ
ادـىناخرۇتخود ،ادـناقـتايـــ رالىچۇغـنالـمۇقۇيــ ــ
،ۇدىلوباسلىقلۇبوقىنشالاۋادكىتويىبىتنائ
ىكـنۈچ الرىبــــ اتــتـىقاۋـ نـىدەيــىرـېتـكابــ ـــ
.نىكمۇمىشۇلوبناغنالمۇقۇي

يېۋاتسوئ ىڭېي（奥斯他韦）ــ ىكىتپىتــــ ــــــ
؟ۇدمالايىلاۋادىنسۇرىۋنامىسجات

،ەتتەۋۆن ڭىنيېۋاتسوئــ ىڭېيــ ـىكىتپىتــ
نامىسجات ىنىسۇرىۋـــ ىقىلناغىديالايىلاۋادــ ــ
ىخېت ،ىدــىمـنالـتاپـسـىئـــ ەيــىھەسـايـنۇدــ ـــ
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ڭىناينۇدـىتالىكشەت ىكىدىرىلياجـىسياقرەھـ
رالىچـتاقـىقــتەت رالرۇتـخودەۋـــــــــ نەلــىبــ ــــ
ڭىنرالىرودىشراقاقسۇرىۋۇب،پىشىلراكمەھ
اتىراقــاقسۇرىۋ ىمۈنۈئـــ رابــ ىنىقىلقوي_ـ ــــ
ىنشىتىزۈك ەگىچىئزۆئــــ ناغلائـــ ـىنسۇرىۋـ
ىنىسەھـىيالشالاۋاد قىقتەتـــــ ۇدىتاۋىلىقــ .ـــ
،نىكېل تەمزىخــۇبــــ الـىنەيـــ ىكپەلسەدـــ ـــ
اتچۇقساب ،اقچاقتاۋۇرۇتــــ ىخېتـــ قادناقچېھــ ــ
.ىدىملۇيوقاغىرۇتتوئپىلكەت

نەيلڭاۇخڭاۇش قۇلقۇيۇسـ قىلىقرائـىسىرودـ
؟ۇدمالوبىلىغلائىنىدلائڭىنسۇرىۋ

ەدرەلرەۋەخمىرياـئ نەيـلـڭاۇخـڭاۇش«ـــ ــــــ
قۇلقۇيۇس نامىسجاتىكىتپىتىڭېيىسىرودـ
ۇديەلەيىلنىگزىتـىنىسۇرىۋ ،ناغلىزېيپەد»ـ
ىكىدرەيــۇب شەلنىگزىت«ـــ قىلىقرائارود»ـــ ــ
ڭىنسۇرىۋ ،ىنىشىيىپۆكــ كىللەسېكـــــــ ــــ
ڭىنىلاۋھەئ ىنىتايىققەرەتــ ىنشەلنىگزىتــ ــ
ۇدىتىسرۆك ەدنەدەب.ــــ ناغىدىنىلنىگزىتــ ــــــ
،اسـىملوبسۇرىۋ نىدنەكتەلشىئـــــ نىيېكـــ ــ
رىسەتسكەئ ،ۇدىتىسرۆكـ ڭىنۇشـ ۇبنۈچۈئـ
ڭىنــسۇرىۋــىنـىرود اقـشـىلـېئــىنىدلاـئــ ــــ
.ۇدياملوبەكشىتىلشىئ

ڭىننېگنەلنەب ىڭېيــــ ىكىتپىتــ نامىسجاتــ ــ
؟ۇمرابىمۈنۈئشۇرۇتلىباقاتاقسۇرىۋ

لىباقاتاقسۇرىۋكىلىگلەبڭىننېگنەلنەب
شۇرۇت ،رابـىمۈنۈئـ نىكېلـ نېگنەلنەبرىزاھـ
ڭىنشىچىئ ىڭېيـــ ىكىتپىتـــ نامىسجاتــــ ــــ
اتـىراقـــاقسۇرىۋ ىمۈنۈـئــــ ىـنـىقـىلرابــــ ــــــ
ناغىديالتاپسىئ ەتىساۋىبــــ تاپسىئـــــ قويــ .ــ
ڭىنۇش نەلىبـــ رىبـــ ،اتتىقاۋــ نېگنەلنەبـــ ـــ
،پۇرۇدنايـىنىمتىزىق ناغىدىرۇتياقـىنرەھەزـ
،پۇلوبارود قاچنۇقتۇيـــ پىششىئــــ ،شىرغائــ
شىزىق قىلراتاقـ نىتقىسسىئـ ناغلوبـ رەھەزـ
كىللەسېكـىكىدىپىت ىرىلتەمالائـ ،ەسلۈرۆكـ
ەكشىتىلشىئ ،ۇدىلوبـــــ نىكېلـــ ،شالڭوتـــ ــ
،شىنىلزىسرۇدغام قىلراتاقشەرتىتپىزىقـ
كىللەسېك ىرىلتەمالاـئــ ،ەسلۈرۆكـ شىچىئـ ـ
.ۇديامنىلىقەيىسۋەت

رىزاھـەچرەگ كۈلمۈنۈئـىشراقـاقسۇرىۋـ ـ
ىلۇسۇئشالاۋاد قويــ ،ۇمىسلوبـ نىكېلـ رىبـ ـ
مىسىق ڭىنرالىرودـ ەريەجۈھـ ەگىرىلىملۈزۈتـ
قىلىكىنىلىك،اتقاملوبىشخايىمۈنۈئناغلوب
ڭىنىبىرجەت نىدزېتـــ پىلېئـ اغىشىلىرېبـ ــ
،پىشىگەئ كىلچنەشىئــــ انىسكاۋــــ ارودەۋـــ
ەتتەھەج تاپـــ شۈسۆبادىرائـ كىلرېتكاراخــ ـــ
.زىمىنىشىئاغىقىلناغىدىلوبشەلىرىگلىئ

مۇقۇي ەدىلىگزەمـ ەدنەكچىئارودـ ـەنالىقائـ
،پۇلوب زىمىممەھــ رىبــ ،ەتتەيىنـ نىدىدارىئـ
لىپېس لىساھـ ،پىلىقـ ڭىنمۇقۇيـ ىنىدلائـ
شىلېئ شەلـنـىگزىت_ـ ەدـىڭېجـــ ەبـىلەغــ ـــ
!ىليالىق

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت ناجماھلىئ::ىچۇغلىق زىلبائناجماھلىئ زىلبائ
رىررەھۇم ەزۇفھەم::رىررەھۇم تەمخەئەزۇفھەم تەمخەئ
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ەمېن نۈچۈئــ نامىسجاتـىكىتپىتـىڭېيـ ـ
نەلىبـىسۇرىۋ نىدناغنالمۇقۇيـ ىزەب،نىيېكـ
ەدرەلىشىك كىللەسېكــــ رىغېئــىلاۋھەئــــ ــ
،ۇدىلۈرۆك قادنۇئاسلوبەدرەلىشىكىزەبەنەيـ
؟ۇدياملوب رىسرىبنەگىملىشېيلىچزىئـۇبـ
پۇلوب ىدلەكــ ،ادنىقېي.ـ رالمىلائــ مىلىئ«ـ _ـ
نەپ ،ادىلىنرۇژ»ــ ىڭېيڭەئــ رىبــ تاقىقتەتـ ـــ
ىنىسىلاقام ،پىلىقنالېئــ ـىكىتپىتـىڭېيـ
نامىسجات قۇلسۇرىۋــــــ اغىغۇللايــەكپۆئــ ـــــ
راتپىرىگ ڭىنرالناغلوبـ ڭىنىلىسېكـ رىغېئـ ـ
تېتىنۇممىئىكىدرالۇئىنىشۇلوبكىنېيىكاي
شالزىجائـىتېتىنۇممىئەۋـىقرەپ پۈرۈتلەكـ
.ىتتەسرۆكپەدنىكمۇمىشۇلوبناغراقىچ

ڭىنرالىچتاقىقتەت ،ەچىشىرۈدنەشۈچـــ ـۇبـــ
لىخ تېتىنۇممىئـ مىكلەبـىقرەپــ ڭىنزىبـ ـ
تېتىنۇممىئـامغۇت ڭىنزىمىمېتسىسـ ىڭېيـ
ىكىتپىت نامىسجاتــــ اغىسۇرىۋــــ ناغلوبـــ ـــ
شاشخوئ ناغىملوبــ نىدىساكنىئــــ نەگلەكــ ــ
نىكمۇمـىشۇلوب نەكىئـ نىدنىۋىچ.ـ پىتراتـ
،ەچىغرالناسنىئ قىلرابـ ڭىنرالقىلناجـ ەدىنېتـ
تېتىنۇممىئـامغۇت ،پۇلوبرابىسىمېتسىسـ
نەلـىبسۇرـىۋۇـئ اقـشابــــ كـىلـلەسـېكــــ ـــــ
ىنرالسۇرىۋ.ۇديەلەزېسالزېتىنرالىچۇقتاغزوق
نەگزەس ،ناماھـــ امـغۇتـــ تـېتـىنۇمـمـىئــــ ـــ
ىسىمېتسىس لاھرەدــــ النىتسەمرۈدنەلقرەپـ ــ
مۇجۇھـاغرالۇئ ،ۇدىلىقـ ڭىنۇشـ نەلىبـ رىبـ ـ

نامىسجاتىكىتپىتىڭېينۈچۈئەمېن
ڭىنرالىچۇغنالمۇقۇينەلىبىسۇرىۋ

ىلاۋھەئكىللەسېكەدىرىلىزەب
ۇدىلۈرۆكرىغېئ
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مۇقۇي__اتقۇنقىزىق

،اتتىقاۋ ارغوتـۇمىخېتــ ،ناغىديەلەرېبـەبرەزـ ـ
ىتىئرۈســاممەئ رەدەقرىبـــ ،ناغلوبــاتسائـــ ـــ
نەگرەم« رەۋرەپەسـىنىسىريەجۈھ»ــ ،ۇدىلىقـ ـ
كىللەسېكىكىدىنىدەبمەداـئەريەجۈھلىخۇب
نىدىچۇقتاغزوق شىنىلەئىپادۇمـ ‒ـىمىتسېسـ
ڭىنىس ەنەيــ رىبــ ناچشىشىلسامـىقىمراتـ ـ
تـېـتـىنۇـممىئ ىــنــىـسـىمـېتـسـىسـ ‒رۆكـ
.ۇدىتىس

رالىچتاقىقتەت نامىسجاتـىكىتپىتـىڭېيـ ـ
قۇلسۇرىۋ ناغنالمۇقۇينەلىبـىغۇللايـەكپۆئـ

ڭىنىشىكمالغاسرەپەن69ەۋقىرغائرەپەن76
كىلەيىگولونۇممىئ زىلانائـىنىسەيىسكائېرـ ـ
ناغلىق رالـىچـتاقىقـتەت.ــ ىكىتـپـىتـىڭېيـــ ــ
نامىسجات قۇلسورىۋــ نەلىبـىغۇللايـەكپۆئـ ـ
ناغنالمۇقۇي كىلـلەسېكــــ رىغېئـىلاۋھەئــــ ـ
ڭىنغۇللايىكىدىقىلقۇيۇسناقڭىنرالقىرغائ
ىنىشىشىلەيىسكائېر ىرىگلىئـــ ناغىدىرۈسـ ـ
ىنىقىلناقشائڭىنىقۇلقۇيوقڭىنرالىلۇكېلوم
،ناغىقياب نىدڭىنۇبــ ،ترىسـ ـەكپۆئـەنەيرالۇئـ
شىنىلغۇللايـىمسىق نەلىبـ كىلتەۋىسانۇمـ ـ
ناغلوب اقشابــــ لىخچۈئــــ ۇمىنالۇكېلومــ ــــــ
.ناققىچپالقىنېئ

رالىچـتاقىقـتەت لىخچۈـئـۇبـــ الۇكـېلومـ ـ
ىنىرىلىچنەتىچۇغلىقلۇبوقڭىنرالۇئەدمەھ
ىڭېي نامىسجاتـىكىتپىتــ قۇلسۇرىۋـ ـەكپۆئـ
رالۇئ،پاراقپەدناشىنناغىديالاۋادـىنىغۇللاي
رىزاھ نامىسجاتـىكىتپىتـىڭېيـ قۇلسۇرىۋـ
ىغۇللايــەكپۆئ تاناۋياھـــ ادىلېدومــ لىخۇبــ ــ
ىنرالىلۇكېلوم شۇسوتـــــ قىلىقرائــ شالاۋادــ
.ۇدىتاۋىلىققانىسىنىچۈكنۇرۇشوي

اكىزىف ىرىلمىلائــ تالىكشەتــ ڭىنىروتـ ـ
،ادـىتامۇلەمـىقنىقېي رالمىلاـئـ رـىغـېئـەنەيـ ـ

ەدىجىرەد نامىسجاتـىكىتپىتـىڭېيـ ‒سۇرىۋـ
قۇل ڭىنرالناغنالمۇقۇينەلىبـىغۇللايـەكپۆئـ
ناق ادىقىلقۇيۇسـ ڭىنىرىلىچراپـەيىرېتكابـ ـ
‒يەجۈھەۋىسDNAڭىنەيىرېتكابنەلىسەم(
ىرىللايىرېتامىراۋىدەر ڭىنىقىلقۇيوق)ــــ ـــ
ىرىلىچراپەيىرېتكاب،ناغىقيابىنىقىلناقشائ
ەچناق پۆكــ ،اسلوبـ ڭىنقىرغائــ كىللەسېكـ ـ
،پالرىغېئـەچنۇشـىلاۋھەئ ادىقىلقۇيۇسناقـ
ناقتاۋىنىليائ ىنغۇللايــ ىچۇغرۇتشالرىغېئــ ــ
رالىددام ەچنۇشــ پۆكــ نەـكـىدىلوبـ ڭىنۇـئ.ــ ـ
،ەـگـىتسۈئ ىـڭېيــ ىـكـىـتـپىتــ ناـمــىـسـجاتـ ـ
قۇلسۇرىۋ ناغلوبراتپىرىگـاغىغۇللايـەكپۆئـ
كىللەسېك ەتتەدائ،ادرالقىرغائرىغېئىلاۋھەئـ
‒ىدرالازەئقىلراتاقكەدرىكېكەۋەكپۆئ،يەچۈئ
ەـيـىرـېتـكابــىك ڭـىنـىرىلـتالـىساـھــ ناقـــ ـ
اغىقىلقۇيۇس شىرىكــ ىـقـىللامـىتـھېئـ رابــ ـ
،پۇلوب ‒ەيىسكائېرشىنىلغۇللاينىدڭىنۇشـ
،نەكىدىتىۋرۇتشالرىغېئـىنىس ‒ىليائەدمەھـ
ەممەھڭىننەدەبقىلىقرائىسىمېتسىسشىن
.نەكىدياراتاغىرىلنۇروئ

،ەچىشىلىقيابـەنەيـاتتاقىقتەت ڭىنلەسېكـ
زىسكۈلزۈئ ،پىشىگەئـاغىشىلرىغېئــ ـىڭېيـ
ىغۇللايەكپۆئقۇلسۇرىۋنامىسجاتـىكىتپىت
تېتىنۇممىئامغۇتىكىدىنېقڭىنىرىلقىرغائ
ىكىدىسىمېتسىس قۇلچۇقچائــــــ ەريەجۈھـــ ـــ
ىكايسۇرىۋ ڭىنەيىرېتكابــ ىقۇلتۇجۋەمــــ ــــ
ىكلەب،نىتساملاقاليەملەنىلتەكىرەھىليەپۈت
.نەكىدىلاقپالىتسائۇمىساكنىئ

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت ەلىمەج::ىچۇغلىق قىداسۇدبائەلىمەج قىداسۇدبائ
رىررەھۇم تەلىزەپ::رىررەھۇم نۇغرۇتتەلىزەپ نۇغرۇت
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اكىنخېتـنەپ

زىب ‒ىلناقتاۋاشايەدىرۋەداكىنخېت_نەپـ
زىمىق ،نۈچۈـئـ مىيىكـ _كەمېي،كەچېك_ـ
،كەمچىئ شۈرۈيەۋـۇغلارۇتـ ىرىلشۇرۇت_ـ ‒ـ
اغزىم نەپــ ڭىنىكىنخېت_ـ ىرىلـلـىماـئــ ــ
پىڭىس نەكتەكـ ۇدىلوبـ پىلېئـىنۇغلارۇت.ـ
،لامېتسىئىڭېي،كىللەزۈگىڭېي،قاستيېئ
‒ىگەئەگىشىلېكاققىلرابڭىنشۇمرۇتىڭېي
،پىش رەلىشىكـ شۇمرۇتـ ـاغىسىكىتېتسېئـ
تەيىمھەئ ەكشىرېبــ ،پالشابــ ـۇغلارۇتـىنەيـ
ادىشۇمرۇت ىـقرـىزاھــــ نامازــ ادومـ ناغلوبـ ــ
‒شەلىداپىئىنىسۇغيۇتتەپۈسەۋاكىتېتسېئ
‒رادىتقىئيىلقەئنەلىبڭىنۇب.ىدىلشابەك
قىل رالتالۇسھەمـ راغلىئـ مەكادزىمىشۇمرۇتـ
.ىدلوبناغىدياملوباسلوب

ەممەھ ەدرەيــ رابـ ناغلوبـ يىپنەمـ نويىئـ :ـ
.ۇدىرۇتشالپاسىناۋاھۇمشىخروفراف

پىشىلراچانىرېسناغرابىتىپۈسڭىناۋاھ

،ەكچەكتەك ڭىنرەلىشىكـ پاسـ ناغلوبـاغاۋاھـ ـ
ۇمىپىلەت اغڭىنۇشـــــ پىشىگەئــــ ىرىقۇيـــ ـــ
،پۈلۈرۈتۆك پاســـ اۋاھـ يىئىبەتەۋـ ـاتتىھۇمـ
يىپنەم ڭىنرالنويىئـ تۇجۋەمـ پۇلوبـ ىشىرۇتـ
ڭىنرەلىشىك مالغاســــــ اقشۇمرۇتــ ناغلوبــــ ـــ
ىشىلىتنىئ پۇلوبــــ ىدلاقــ نىدرالتاقىقتەت.ـ ـــ
مۇلەم ،ەچىشۇلوبــ يىپنەمــ نويىئــ ـىكىداۋاھـ
كىلرەھەز ىنرالىددامــــ پۈرۈمۈســــ ىناۋاھــــ ـــ
،نەكىدىرۇتشالپاس ڭىنۇشـ نەلىبـ اتتىقاۋرىبـ
ڭىنىنىدەبمەدائ اددامـ ىرىگلىئىنىشىشىملائـ
،پۈرۈس تېتىنۇممىئــ چۈكــــ ىنىـ ىرىقۇيـــ ـــ
.نەكىدىلىقكىلتەلاپاكاققىلمالغاسپۈرۈتۆك

،قارىب يىپنەمـ ىنرالنويىئــ قادناقـەگيۆئــ ـ
پىلېئ يۆئەۋشۇلۇرۇقۇب؟ۇدىلوبىلىگرىكـ
ىرىلزاھاج شەلەھىيالــــ ڭىنىرىلىناخراكـــ ـــــ
يىپنەم ەۋىرىللايىرېتامشۇلۇرۇققۇلنويىئـ
قىقتەتـىنىرىلزاھاجيۆئ شىلىقـ ـىنىماھلىئـ

اكىنخېت_نەپىكىدزىمىشۇمرۇت
ىرىلقىلىڭېي
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اكىنخېتـنەپ

ناغىغزوق ىكنۈگۈب.ــ ەدنۈكــ يىپنەمـ نويىئـ ـ
رالتالۇسھەمـەگىئـاغىرادىتقىئ رىبـ پەلرىب_ـ
اغاينۇد ،ىدلەكـــ اتتەھــ روفرافـــ ۇمرالشىخــ ــ
يىپنەم نويىئـ ىدلوبـەگىئـاغىرادىتقىئـ ـۇب.ـ
لىخ پىترەگزۆئەدىبىكرەتڭىنشىخروفرافـ
يىپنەمىرىقۇيىقىلپاسناغنىلىقپەرەترىب
نويىئ ىكوشاراپــ رابــــ ،پۇلوبـ زىسكۈلزۈئــ ــ
يىپنەم نويىئــ لىساھـ شىلىقــ ،قىلىقرائـ ـ
ەگىمۈنۈئىشخايڭەئڭىنشۇرۇتشالپاسىناۋاھ
ىلىكشىرېئ ۇدىلوبــــ ىكىداۋاھ.ــــ يىپنەمـــ ـــ
ڭىننويىئ ىقۇلقۇيوقـــــــ رەھــــــــــــ بۇكـــ ـــ
ادرىتېمىتناس ،ەدنەكتەيــاغ3000ـــــ ىددۇخـــ ــ
اغنامروئ شاشخوئـــ ۇدىلوبچىزــ يىپنەمـۇب.ــ ــ
قۇلنويىئ روفرافـــ شىخـــ ىندىگېدلامروفــ ــــ
كۈلمۈنۈئ ،ۇديالاتىقويــــ شىتېۋىرىقىچـــــ ـــــ
ىتىبسىن لوزنېب؛84.3%-82.4%ـــــــــ ەۋـــ
لوزنېب ىكىدىرۈتــ ىنرالىددامـــ پىرىقىچـــ ـــ
شالشات ىتىبسىنـــ ـــەك80.5%-80.1%ـــــــ
؛ۇدىتېي ىنكايىممائــ كۈلمۈنۈئــ شىتىقويــ ــ
ىتىبسىن ۇدىتېيــەك89.3%-80.4%ــــــ .ــــ
نىدڭىنۇب ،اقشابــــ روفرافــــ شىخــــ ەدىزۈيــ ــ

شالشاتپىتىغرېئپىتىشمۇيقىلرىتېمونان
ىسىكىنخېت ،پىلىنىللوقـــ روفرافـــ شىخــ ـ
ەدىزۈي رۇنــ شىلىچېچــ ىمۈنۈئــــ لىساھـــ ـــ
،ۇدىنىلىق ەدمەھـ ىنىتىبسىنشۇرۇتياقرۇنـ
،پىتىلنەۋۆت روفرافــ ڭىنشىخــ ـىنىتىپۈســ
ۇمىخېتىنىرىلىچقىزىس،ۇديالىشخايۇمىخېت
،پۇرۇتشالىتپىس شۈرۆكـ ەدىمىزېسـ تەھارـ ـ
مەھ تەئنەسـ قۇلشوبـەگىئـاغىسۇغيۇتـ اديەپـ ـ
.ۇدىلىق

زىسمىس اغروتــ ناغىدىنىلۇئــ كىلمىچىئـ ـۇسـ
قىلزاۋائ:ـىسىنىشام ،شىترەكسەئـ پۆكـ قۇللويـ
.ەگىئاغىلورشىنىلەئىپادۇمكىلرەتەخىب

رىزاھ رەلىشىكــ كەمېيــــــ كەمچىئ_ــــ ــ
اغىقىلمالغاس ،ۇدىلىتنىئـــ كىلمىچىئــ ـۇســ
.ۇدىرېبتەيىمھەئىتىياھانـۇمىغىقىلمالغاس
،اڭۇش مالغاســ قىليالوقەۋـ كىلمىچىئــ ـۇســ
ىرىلىنىشام اققىلرابـــــ ىدلەكـــ ىكىدرازاب.ـ ــ
ىرىقۇي قىلرادىتقىئيىلقەئمەھكىلىجىرەدـ
كىلمىچىئ ىرـىلـىنـىشامــۇســـ ىنزۆكـــــــ ــ
،ۇدـىرۇتشاماق ڭـىنزىســــ ىـكـىدزـىڭـىيۆـئـــ ــ

ىكىتتەب__4242 ڭىنراللائوسىكىتتەب شىنىلىدياپڭىنراللائوس ىباۋاجشىنىلىدياپ ::ىباۋاج
11..CC√√ ..2233..√√
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اكىنخېتـنەپ

كىلمىچىئ اغروتزىسمىسىنىسىنىشامـۇسـ
؟ۇدمالوبىلىغىلۇئ

رىبـىكىدنەۋيەتـوگڭۇج رىتكېلېئەلىئائـ
ىرىلنامياس شىرىقىچپەلشىئـــ ىسىناخراكـــ ــ
ناغراقىچپەلشىئ قىلتكاتنوكــــ شۇرۇقشابـــ ــ
كىلمىچىئ ىنروتزىسمىساغىسىنىشامـۇسـ
ىلـىغـىلۇئ ،ۇدـىلوبـــــــــ رالــىچـىنۇباـئــــ ــــــ
قۇلنورېتكېلېئ ىنرەلەھىلسەئــ شىتىلشىئــ ـ
قىلىقرائ كىلمىچىئــ ڭىنىسىنىشامـۇســ ــ
،ۇديەلەرۈشكەتـىنىلاۋھەئـىكچىئ ،نەلىسەمـ ـ
چۈگزۈس شۇرۇتشاملائـىنكەزۆئــ ،ۇمكەرېكـ ـ
رەگەئ؛رالقىلراتاقىدلىتىلشىئۇسكىلىچناق
ادىمسىقـــىكچىئ پىقېئــۇســـــ شىتېكــ ــــ
ىسىلىسەم ،ەسلۈرۆكــــ رالىچىنوبائــ لاھرەدــ ـ
شۇرۇدنالھاگائ پۇرۇشپاتـىنىلانگىسـ ،ۇدىلائـ
.ۇدىلۈزۈئكىتاموتپائنىدىسەبنەمكوتەدمەھ

لىخـۇب كىلمىچىئـ ڭىنىسىنىشامـۇسـ
رىتىل9.7نىكېل،ۇمىسلوبكىچىكـىمجەھ
،ۇدىلوبـىلىغىلقاسـۇس ڭىنۇشـ نەلىبـ رىبـ ـ
اتتىقاۋ ،قۇغوســـ ،لىدىتۆمـــ قىسسىئـــ ـۇسـ
رىبەدىسىدۋەگانىشام.ۇديەلنىمەتادۇئنەلىب
لىخ كىلڭەرـ ناچمىزېسـ ىسىتخاتـاكپۇنۇكـ
راب ،پۇلوبـ چۈئـەچىيوبـىسىرۇتارېپمېتـۇســ
لىخ كىلڭەرـ نەلىبۇسادناقسابىنىكپۇنۇكـ
ۇديەلنىمەت كىلرەتەخىب.ــــ ،ەدىسەھىيالــــ ۇئـــ
قىلزاۋائ ،شىترەكسەئــ ساخـــ شىتىغزوقــ ــــ
،ىسىكپۇنۇك قىسسىئـــ ڭىنىسىلىشاكـۇسـ ـ
،ىرادىتقىئشـىچـېئپۇلۇقەۋشىلېئىنىدلائ
قىللايىرېتامسامشالتاد316كىلىجىرەديىلائ
قىسسىئ چۇقتىزىقەۋـىقۇدناسـۇسـ ،باۋسەئـ
رىب قۇغوسـ ىككىئەۋشىلىقلورتنوكـۇسـ
پەرەت قىسسىئــ ىنۇســ لورتنوكـــ شىلىقــ ــ

،ىلېتاچۇيلكىۋ پۈيۆكـــــ شىتېكــ ەدايىزەۋــ ـ
پىزىق ڭىنشىتېكـ پۆكناغىديالالائـىنىدلائـ
ەمىلپەرەت كىلرەتەخىبـــ اقشىنىدغوقـــ .ـەگىئــ
نىدڭىنۇب ،اقشابــ چۈگزۈسـۇســ ڭىنىكىزۆئـ ـ
نامىسكەپىيـىكىدىكىۋاكـىكچىئ ەگىسىدرەپـ
شۈمۈك ناغلۇرۇتشالپىتكائەۋــــ نوبراكـــــ ــــ
ناغلۇشوق ،پۇلوبـ رىغېئقىلراتاقنۇشۇغوقـ
ۇديالايىلىزاتـىنراللاتېم الات.ـ كەزۆئچۈگزۈسـ
ىلايىرېتام نىتقىلھاۋۇگــــــ ،نەكتۆئــــ ــۇســ
ادۇسناغنالىزات،پۇلوبنەگلۈرۈشكەتـىتىپۈس
ڭوچ يىمۇموئەۋىسەيىرېتكابەچقاياتيەچۈئـ
كىلمىچىئـىناسـەيىرېتكاب ـەگىمىچلۆئـۇسـ
نۇغيۇئ ،پۇلوبـ مەجرىتاخـىنرەلىچۈكتەلشىئـ ـ
.ۇدىلىقەگىئەگىتىيىناكمىئشىچىئۇس

سەپەن« ىساۋاھڭىنيۆئ:يۆئناغىديالالائ»ـ
نىدناغلۇرۇتشاملائ نىيېكــــ اۋاھـــ ەگىتىپۈســ ـــــ
.ۇدىنىلىقكىلتەلاپاك

اۋاھ چۇغرۇتشالپاســ ىقىلساسائـــــ يۆئـــــ
ىكىدىچىئ ىناۋاھـــ زىسكۈلزۈئـــ پۇرۇدناليائـــ
،پۈزۈس لىسېك_لۈزۈـئـــ پۇرۇتشاملائــــ ــــ
،ۇديالىزات نىكېلــ ىخېتــۇبــــ كىلرەتېيـــ ــــ
ۇدياملوب سەپەن«ـۇميۆئ.ـ ،ىشىلېئ»ـ القادنۇشـ ـ
شۈرۈمۈس نەلىبـــ سەپەنــ شىرىقىچــ الرىبــ ـ
پىلېئـاتتىقاۋ كەرېكـىشىلىرېبـ ەيىھەس.ـ
ڭىنىتالىكشەت ادىتاقىقتەتـ ،ەچىشىلىتىسرۆكـ
ىكىدىساۋاھــىچىئيۆئ ڭىنرالىمىغلۇبـــــ ـــــ
،ەگىسىسسەھ5_2ـىكڭىنترىسـىقۇلقۇيوق
اتتەھ ىرىلىزەبـــ ەگىسىسسەھ100ـــ ارغوتــــ ـ
،نەكىدىلېك نىكېلـــ ىقترىســ ڭىنتىھۇمــ ــ
ىقۇلـقۇيوق PMـــــــــ نىدـلىي2.5 اغـلـىي_ــ ــــ
ناقتاۋەلرۆئ ىقـترىس،ادــلاۋـھەـئـــ تـىھۇمــــ ــ
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ىنىساۋاھ نەگرىكەئــەگيۆئــــ ۇمنەلىبــ يۆئـــ
ڭىنىساۋاھـىكچىئ شىنىغلۇبــ ـىسىلىسەمـ
.ۇدياملوبىلىغلىقلەھ

رىبـاكىرېماـئ لـىخـ اۋاھـ شۇرۇتشاملائـ ـ
ىتالۇسھەم پاس__ـــــ لاماشــ ىسىنىشامـــ ـــــ
پەلەھىيال ،ناققىچــــ ڭىنۇئـــ شوقــ لاماشــ ـــ
ىزىغېئ ،ەدىسەھىيالـ ىكىدىترىسيۆئــ اۋاھــ ـ
نـىتـتەدائ ىرـىقـشاتـــ ناغـلۇرۇتـشالـپاســــ ــــــ
قىلىقرائىروتچۈگزۈسكىتاتسىئورىتكېلېئ
نىدنەگنەلرېتلىف نىيـېكـــــ ەگىچىئيۆـئــــ ــ
،ۇدىلۇرۇدلۇيۇساۋاھناغناغلۇب،پۈلۈزۈگرىك
ڭىنۇش نەلىبــ رىبـ ،اتتىقاۋـ ـىكىدىچىئيۆئـ
نوبراك ىدـىسـكوئ（Ⅳ）ـــــ كـىلرەھەزەۋـــ ـــــ
ىنرالىددام اقترىســـ ،ۇدىتېۋىرىقىچـــ زىســــ ــ
ڭىنيۆئ ىنـىسـىزـىرـېدـــ پـىچــېـئــــــ اۋاھـــ ــ
ۇمزىڭىسىمرۇتشاملائ ىساۋاھـىچـىئيۆـئــــ ــ
.ۇدىلوبەتتەلاھپاسالىنەي

لىخـۇب ىڭېيـ چۇغرۇدلاماشـىكىتپىتــ ـ
ىقترىس ىكىتتىھۇمـــ ناغناغلۇبـــــ وركىمـــ ـ
كۈلمۈنۈئـىنرەلىچىررەز ڭىنPM2.5،پۈزۈسـ
يۆئ،پىلېئىنىدلائڭىنىشىرىكەگىچىئيۆئ
.ۇديالقاسىشخايىنىتىپۈساۋاھڭىنىچىئ

DCقىلقارۇت كوتــ شىتىلشىئـىنروتومـ ـ
،قـىلــىقرائ اۋاھــــــ ىچۇغرۇتـشامـلاـئـــ ــــــــــ
ڭىنچۇغرۇدلاماش 4.5Wىنىتايىپرەستەۋۋۇقـ
ىلىكـتەلنەۋۆتـەك ،ۇدـىلوبــــ ڭىنۇبــ نەلىبــ ــ
ەيىگرېنېئ ىنكوتەۋــــ ەدايىزـــ ىلىگىجېتـ ــــ
ۇدىلوب ڭىنۇئ.ـــ قىلقىسسىئـ شۇرۇتشاملائــ ــ
ىرادـىتقىئ ىكـىدـىترـىس_ـــىچـىئيۆـئـــ ــــــ
ارۇتارېپمېت ،ۇدىتىلنەۋۆتـىنىقرەپــ ـىقترىسـ
ڭىناۋاھ ەگىچىئيۆئــ ،پىتيازائـىنىشىرىكــ ـ
اۋاھ چۈگىشڭەتـ ڭىنىسىمېتسىســ ـىنىكۈيـ

مەھ،ۇديەجېتەيىگرېنېئمەھ،پىتىللىگڭەي
ڭىنىچىئيۆئ ،ىسىرۇتارېپمېتــ ـىنىكىلمەنــ
،ۇدىرۇتشالڭۇپڭەت اتتىقاۋرىبنەلىبڭىنۇشـ
اۋاھ ۇدـىرۇتـشامـلاـئــ ــىچـىئيۆـئەدازاـئەۋــــ
.ۇديالقاسىنىسىرۇتارېپمېت

قىلرادىتقىئيىلقەئناغلوبقىليالوق،رەتەخىب
پۇلۇق تۇلۇب:ـــ شۇرۇقشاب（云端）ــىچۇـئـــ ــ
ىسىمېتسىس قىلىقرائــ قۇلشوبــ پۇلۇقپىريائــ ــ
.شىچېئ

يىپخەم قۇلرۇمونـ شىتىلشىئـىنپۇلۇقـ
نــىيــىق ،سەمەـئــــ ىروتــايــشەـئلەدــۇبــ ــ
يىلقەئناغلاسايپىنىلىدياپنىدىسىكىنخېت
قىلرادىتقىئ زىسمىســــ قۇلروتـــ پۇلۇقـــ .ـــ
اغلاسىم ،ىليالائــــ ەراجىئــ ڭىنيۆئـ ىسىگىئـ ــ
چۇقچائمىئادـەتتەدائ ىكايـ ىنىسىتراكيۆئــ ــــ
ەراجىئ اغىچۇغلائـــ ىشىرېبـــــــــ كەرېكــــــ .ـــ
،ۇمكەسىمېدـىنىقىلىچىراۋائ كىشىئۇمپۇلوبـ
ڭىنىپۇلۇق كەدنەگېدـىكىلرەتەخىبـ ىرىقۇيـ ـ
ۇدياملوب نىدراللىيـىقنىقېي.ـ نايۇبـ پىشەكـ
ناغنىلىق يىلقەئـــ قىلرادىتقىئـ پۇلۇقــ ـۇبـ
پەككەرۇم ىكىلرەتەخىبەۋــ نەۋۆتـــ شۇلوبـ ــ
رىبـىنىسىلىسەم الىدمىتېقـ لەھـ ناغلىقـ .ـ
ڭىنۇئ ڭوچڭەئــ ىكىلىدىھالائــ ،ىكۇشــــــ ــــ
زىسمىس روتـــ ىنـىسـىپـپۇرۇگــ تۇلۇبــــــــ ــ
شۇرۇقشاب .ۇدىلوبىلىغىلۇئـاغىسىمېتسىسـ
ىنىرۇچۇئتەيىھالاساغىقۇلشوبتۇلۇبتەقەپ
،الىسزۈگرىك امېتسىســـــ رىبـــــ اپپۇرۇگــ ـــ
شۈرۈدنەلقرەپـىنسخەش اديەپ（PIN）ـىنىدوكـ
ۇدىلىق ۇدياللويەۋـــ ەراجىئ.ــ ىچۇغلائــ PINـــ
ىنىرۇمون نـىدـناغلاۋۇرۇشـپاتــــــ ،نىيېكـــــ ـــ
ارغوتادىسىمېتسىسكىشىئقۇلنورىتكېلېئ
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ىنناس الىسسابــ كىشىئــ ،ۇدىلىچېئـ ڭىنۇئــ ـ
ادـىچۇـئتۇلۇبىچۇغرۇقشابقۇلشوبەگىتسۈئ

PINڭىنىدوك ‒ىلىگـلەبىنىتقاۋكۈلمۈنۈـئـ
ۇدىلوبـىلىگ لۈكتۈپ.ـ شىتىلشىئـىنپۇلۇقـ
ادىنايرەج ەچقۇترائــ ـەنۈكسۈـئـىكايـاملۇرۇقــ
،ۇديەمتەك ڭىنۇبـ شۇرۇقشابىنرەلمەدائنەلىبـ
ىنىخرەننەت پەجېتــ ،ىلىغلاقـ القادنۇشـ يۆـئـ
‒سىناغىچۇغـلاـئەراجـىئيۆـئنەلىبىسىگىئ
.ۇدىلوبقىليالوقنىياتنىئادناقتيېئنەتەب

لىخــۇب پۇلۇقــ سۇسخەمــ نىتقارىيــ ــ
شۇرۇقشاب نۈچۈئــــ پىشەكــ ناغنىلىقــــ .ــــ
،نەلىسەم ىسىگىئيۆئــ ادلامىشــ ،اسلوبـ ـۇبـ
امېتسىس قىلىقرائـــ ىكىتقرەشــ رەلىلاھائــ ــ
ىنىقىتاي ،ۇدىلوبـىلىغرۇقشابــ پىلېكـەنەيـ ـ
ىلىغرۇقشابىنپۇلۇقەچچەنرىبادمىتېقرىب
،ۇدىلوب ،زىستەجاھـەنۈكسۈئـەچقۇترائـ تەقەپـ ـ
ەككىشىئ ىنپۇلۇقـــ پىتىنروئــــ نىدناغلوبــ ــ
النىيېك نىتقارىيـ ـىلىغىلشابـىنشۇرۇقشابـ
ۇدىلوب اداۋان.ـ ادىمېتسىسـ الىشاكـ ،پۇلۈرۆكـ
اسلاقپۈلۈزۈئكوتـىكايـاسىملوبـىلىغىلۇئ
قادناق شىلىقـ ؟كەرېكـ ۇب،ڭۇلوبمەجرىتاخـ
لىخ كىشىئـ نۇرۇشويـۇمىدىپۇلۇقـ چۇقچائـ ـ
ىنكىشىئ،پۇلوبرابىپۇلۇقاتراكەۋىكۈشۆت
.قويىتىجاھڭىنشەرىسنەئنىتقىلساملاچائ

سۇدارىگ360:كەمۈجمەكرۆكەگىئاققىلساخ
،ناغىدىنىليائ يىلەمەئ،يىددائـ ـاققىلناچشىلىتىلشىئـ
.كەمۈجەگىئ

ىقـترىس ىشۈنۈرۆكـــ ۇمكەمۈجيىددائـــ ـــ
ڭىنرەلىشىك شۇمرۇتــــــ ڭىنىسەيىۋەســـ ـــــ
،ەگىشۈسۆئ كىللەزۈگـ ڭىنىڭېئـ زىسكۈلزۈئـ
پىشىگەئـەگىشىيىچۈك .اتقامرابپىرىگزۆئـ

ىنىكىمۈجــۇس اتشاللاتــــ رالىچلامېتسىئــ ـــ
اغىرادىتقىئ تەيىمھەئــ الپىرېبـ ،نىتساملاقـ ـ
ەگىتىپۈس ۇمىگىسەھىيالەۋــــ ىرېسناغرابـــ ـــ
.ەتكەمرەبتەيىمھەئ

ىنكەمۈجسادكىللىكەشامسائلىخرىب
ناغلاساينىتسىمقىرېسۇئ،قاسلائـاغلاسىم
نامىسرىدنىلىسيىددائڭەئ ،پۇلوبەدلىكەشـ
ڭىنتالۇسھەم يىلەمەئـ ـىنىقىلناچشىنىللوقـ
ناغرۇشائـاقشىئ ڭىنۇئ.ــ كىلەيىرىتېموئېگـ ـ
ەھىيالقىلقىزىسناغلۇرۇتشاليىددائەگىلكەش
ناغلۇرۇتشالسام ،پۇلوبـ ەتشۈنۈرۆكىقترىسـ
قادناقچېھ ناغنالىمرۇبـــ قۇترائەۋــــ ىنكاچـ ــ
ىلىگرۆك ،ۇدياملوبـــ ڭىنۇبــ نەلىبــ نۈتۈپــ ــ
ڭىنىدۋەگ ىلكەشــ ۇمىخېتــ سىپەن،يىددائـــ ــ
الـپۇلوب ،يامـلاقـــــ شالـىزاتــــــ ۇمــىخـېتــ ــــــ
.ناغلۇرۇتشالناسائ

رادىتقىئ ،ەتتەھەجـ ڭىنىكىمۈجـۇسـۇبـ ـ
،پۇلوبنەگنەلەھىيالەچىگزۆئـىچۇقتۇتنۇزۇئ
رەلىچۈكتەلشىئ لۆھـىلوقـىككىئـــ ناغلوبـ ـ
الىنەيــۇمىدلاۋھەئ تالۇغشەمەدازائـــ پىلېئـــ ـ
؛ۇديالاراب شىقىچـۇسـ _ىرىقۇيڭىنىزىغېئـ
ىنىسېدشۇيۇيزۈيىرادىتقىئشەشڭەتنەۋۆت
اتشاللات ۇديامىرچۇئـەگىمىلكەچــ نىدڭىنۇئ.ـ ـ
،اقشاب ڭىنكەمۈجـىكىدىناخشائـ ىنىسىبۇرۇتـ

سۇدارىگ360 القادنۇش،ۇدىلوبىلىغرۇدناليائـ
رەھ لىخـــ اغجايىتھېئـــ ،نەساسائــــــ ــۇســــ
ڭىنىكىمۈج ەۋـىلىغلىقيىددائـىنىسەھىيالـ
يـىلەمەـئ ىنـىقـىلـناچـشـىتـىلـشىئـ اـقــشـىئــ
.ۇدىلوبىلىغرۇشائ

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت ەنىمائ::ىچۇغلىق نىدىماسېھەنىمائ نىدىماسېھ
رىررەھۇم تەلىزەپ::رىررەھۇم نۇغرۇتتەلىزەپ نۇغرۇت
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ڭىنۋوديېب ڭوچڭەئـــ ىكـىلـىدىھالاـئــ ـــ
ىرىقۇي اتقىلقىنېئــــــ تىقاۋــــــــ نۇروئەۋـــ
شەلىگلەب ،پۇلوبــــ يىملىئـــ اقشىنىللوقـ ــــ
نەتەبسىن ،ادناقتيېئـ ىكىتقىلقىنېئىرىقۇيـ
شاللۇبوق ىتاراپپائـــ ەمىلكۈيـــ نۇقلودـــ ازافـ ـ
ىلانگىس لاـئـسـنـېرېففىدەۋـــ ىسىكىنخېتـ ــ
نـىدرالـقـىلراتاق پـىنـىلـىدـياپــــ الـناساـئــــــ ــ
رىتېمىتناس كىلىجىرەدـــ شەلىگلەبنۇروئــ ــ
قىلقىنېئ ىسىجىرەدــــ رىتېمىللىمەۋــــ ــــــ
كىلىجىرەد يـىساساـئـ ەيـىنـىلـ قىلـقـىنـېئــ
.ۇدىرۇشائەگلەمەئىنىسىجىرەد

ىرىقۇي ھارمەھيىئنۈسـىكىتقىلقىنېئـ
ڭىنىسىتىبروئ ،ەدىمىدرايــــــــــ يىئنۈســــــ ـــ
ىكىتھارمەھ كۇزانــــــــــ زۆئــــۇمرالباۋسەئــــ
ىنىتىماراك ۇديەلەتىسرۆكــ ،اڭۇش.ـ يىئنۈسـ ـ
ھارمەھ لويــ شالشابــ ڭىنىسىمېتسىســ ــــــ
اققىلراب ىشىلېكــ ڭىنرالناسنىئــ رەيــ ىراشـ ـ
قىلرىغېئ تىنگامىراشرەي،ىناديەمـىچۈكـ
،ىناديەم قۇلقۇرۇقــ ڭىنىكىلۆبـ ،ىتىكىرەھـ ـ
رەي ڭىنىراشـ ادىقوئزۆئـ _زىڭېد،ىشىنىليائـ
نايكوئ ،ىنىقشاتـ قۇلزۇمـ ،ىسىزابـ يىئىبەتـ ـ
ىنىرىلتاقىقتەتيىملىئىراشرەيقىلراتاقتەپائ
ەككىلكەسكۈيەدىجىرەدنەگىملۈرۆكـىلسىم
.ىدرۈتۆك

چۈكاغىتاقىقتەتيىملىئىراشرەيۋوديېب
نىتشۇشوق ،ترىســ روزـۇمىدرەلەھاسـاقشابـ
ەدىجىرەد ىرىگلىئــ شۈرۈســ اغىلورــ ،ەگىئـــ ـ
نەلىسەم يىئنۈس،ــــــ ھارمەھــ ىلانگىســ ــــــ
پەككەرۇم قۇلنويىئــ تەۋەقـ ـەيىسكېۋنوكەۋـ
ىتىۋەق نىدرالقىلراتاقـــ پۈتۆئــــ رەيـ ەگىزۈيـ ــ
پىتېي ،ۇدىرابـــ ڭىنۋوديېبــ قىلساسائچۈئـــ ــ
،پۇلوبـىسىتوتساچ رەھـ لىخـ ڭىنلانگىسـ ـ
ناغىديارچۇئ ىرىسەتـ رالۇئ.ۇدياملوبشاشخوئـ
رىب ادناغلىغىيـەگرەيـ اغىتاقىقتەتارېفسومتائـ
مەدراي ناغىدىرېبـ ىكىدرادقىمروزــ رالرۇچۇئــ ـ
نەلىب ۇديەلنىمەتــ ،نەلىسەم.ــ ڭىنۋوديېبــ ــ
ىرىقۇي سامىنىتىئاسموتائـىكىتقىلقىنېئـ
كىلمەدەق ڭوچـ ەۋەبىرجەتيىملىئىكىتپىتـ
ادىياجلەد تىقاۋــ ـىلىكتەلشىئـەكشەلىگلەبـ
راتاقرىبەنەيۋوديېب،اقشابنىدڭىنۇب.ۇدىلوب
،شىشىلرەۋەخ قىلراتاقكەزۆـئ،نورىتكېلېئـ
ڭىنرەلپىسەك اغىتايىققەرەتروزــــ ەكترۈتــــ ــ
،پۇلوب نەگىلپۆكــ ڭىنرەلپىسەكــ يىملىئــ ـ
.ۇدىرۈسىرىگلىئىنىتاقىقتەت

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت لۈگناۋزىر::ىچۇغلىق اللۇرۇنلۈگناۋزىر اللۇرۇن
رىررەھۇم ەزۇفھەم::رىررەھۇم تەمخەئەزۇفھەم تەمخەئ

قادناقنۈچۈئىتاقىقتەتنەپ_مىلىئۋوديېب
ۇدىلىقتەمىزالۇم
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زۆك ىكىدزىڭىدلائــ پۇلۇسوتـــ نەكتەكـــ ــ
راللىبوموتپائ ۇدىزۇبـىنزىڭىتايىپيەكــ لوي.ـ ـ
شۇلۇسوت نىدـىبەۋەســـــــ پـىكـىچـېكـــــ ـــــــ
ڭىنمىللەئۇم ڭىنزىڭىقىلشابـىكايـ دىقنەتـ ـ
اغـىشـىلىق زـىڭـىشـىرچۇـئـــــــ نـىكمۇمــــ .ــ
ەتتەيىلەمەئ زىســ ناغىملاقپالخۇئـ ـىكايەۋـ
كىلىمزەئ ،ناغىملىقـــ ىلېخــــ ناغىلقاســ ـــ
پۇلۇسوتـۇمزىڭىسلوب راللىبوموتپائنەكتەكـ
راللىبوموتپائىكىتپارتەئ،ۇدياميوقۇمپارىدىم
لانگىس ەكـشىرېبــــ ۇدـيالـشابــــ ادغاچــۇب.ــ ــ
ناغىلاچۇئ« ۇچماسلوبــــ زىڭىشىليوئپەد»ـــ ـــ
.نىكمۇم

،ەكپەتكەم ەكتەمزىخــــ پۇچۇئــــ پىرېبــ ـ
.سەمەئزىڭىلايىخالڭىنزىسزۇغلايشىلېك
رالىچتايىپشەك لىچزىئــــــ ەدرۈتــ نۇغرۇنــ ـــ
ڭىنرەلىشىك شۇرۇشائـەگلەمەئـىنىسۇزرائــ ـ
،نۈچۈئ لىخرەھـ كىلىشىكزۇغلايىكىتپىتـ
ىنرالۇقچۇئ پىشەكــ ىدلىقــ رەگەئ.ـ ـەگزىسـ

ىنرىبنىدرالۇئ شاللاتـــ ىتىسرۇپــ ،اسلوبــــ ـــ
؟زىڭىتياللاتىنىسىسياق

ىسۇقچۇئنىۋىچاراق

لىخـۇب ڭىنۇقچۇئـ كىلتەئاسـ ـىتىئرۈسـ
،رىتېمولىك129 شۇچۇئادۇئـ 30~20ىتقاۋـ
،تۇنىم تالۇغشەمـ رىبىسىجىرەدقىلنىيىقـ
زۇتلۇي ڭىنۇئ.ـ ادىمسىقـىكنەۋۆتـ ازاجـ ىكايـ
قاچ ،قويـ ىددۇخـاققامىراقـ ـاتېنالىپـىقشاتـ
نىياتنىئلىخرىبۇئ.ۇدياشخوئاغىسىنىشام
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كىنېي نىدلايىرېتامـــ ناغلاسايــــ ،پۇلوبــــ ـــ
تەقەپـىقىلرىغېئ مارىگولىك142ـ ۇدىلېكـ .ـ
اغىتىناق ناغلۇرۇتشالنۇروئـــــ زىككەســ ـەنادــ
كىچىك چۇغرىقرىپـ نىكرەئاداۋاھقىلىقرائـ
ۇديالاچۇئ شۇرۇقشابـىنۇئ.ـ ،يىددائـىتىياھانــ
ەـنادرىبىـكىدىسىچمۈلۆبشۇچۇئتەقەپزىس
چۇغىللورتنوك القىلىقرائـ يەلەيىديەھـىنۇئـ ‒ـ
،زىس ىـخېتـەنەيـ ‒قىئشۇـچۇـئكـىتاموتپاـئـ
.رابۇمىرادىت

ىسىچغوبزاگەملۈكرۈپنىترام

ڭىنۇب كىلتەئاسـ ‒ېمولىك97ـىتىئرۈسـ
تالۇغشەم،تۇنىم30ىتقاۋشۇچۇئادۇئ،رىت
قىلنىيىق ىسىجىرەدــ زۇتلۇيچۈـئــ ـەچرەگ.ــ
زاگـەملۈكرۈپ نىكېل،ۇمىسلىيېدىسىچغوبـ
پىتكائېرۇئ لېتاگىۋىدـ قىلىقرائـ ،ۇديامچۇئـ ـ
ىكلەب رىبــ پۈجـ ڭوچـ ڭـىنـچۇغرۇدلاماشـ ــ
شىرىتتىئ نىدىچۈكـ پىنىلىدياپـ ۇدىچۇـئـ .ـ
ادڭىنۇئ رىبــ كەرىتـ رابـ ،پۇلوبـ ڭىنكەرىتــ ــ
ەدىپىرەتـىككىئ زىس.رابـۇقتۇتـەنادـىككىئـ
ەدىكىرىتـۇقچۇئ ،پۇرۇتـ رىبـ ـىكىدزىڭىلوقـ

ۇقتۇت قىلىقرائــ شۈلۈرۈتۆكــ ،ىنشەلنەۋۆت_ـ ـ
ەنەي رىبــ ۇـقـتۇتـىكىدزىڭىلوقـ قـىلـىقراـئـ ــ
لورتنوكىنتەئرۈسەۋشۇلۇرۇباغلوس_ڭوئ
.زىسيالالىق

ىسىچغوبزاگەملۈكرۈپناۋلاپتالوپ
ڭـىنۇب كـىلـتەئاســـــ ىتـىئرۈســـــ 193ــــ

،رىتېمولىك شۇچۇـئادۇـئـــــ 10~8ـىتـقاۋــ
،تۇنىم تۆتىسىجىرەدقىلنىيىقتالۇغشەمـ
زۇتلۇي ىكىدلوس_ڭوئۇئ.ـــ ۇقتۇتـىككىئـــ ــ
رىبىكىدڭىنۇئ.ۇدىنىلىقلورتنوكقىلىقرائ
شۈرۈي روزـنېســ ڭىنـىچـغوبــ لورـتـنوكـــــ ـ
كىتاموتپائىنىلاۋھەئشۇچۇئاغىسىمېتسىس
،پاللوي ڭىنشۇچۇـئـ قىلـقارۇتــ اغىشۇلوبــ ــــ
كىلتەلاپاك ۇدىلىقـ زىس.ـ ىنىچغوبلىخـۇبـ
،ەدزىڭىنىكتەلشىئ ىددۇخــــ تالوپـ كەدناۋلاپـ ـ
قامقاچ ەدىكـىلزېتـــ ،زىسيالاچۇـئـــــ قارىبـــ ـ
ىرادقىمـۇغلىقېي ،كىلكەچـ ڭىنۇئـ ەگىتسۈئـ
ىتىئرۈس ىتىياھانــ زېتــ ،اقچاغلوبـ زۇمروتــ ـ
شىلىق رەدەقرىبــ ،نىيىقــ اڭۇشــ كەبــ زېتـ ـ
،پۇچۇئ ڭىنۇغلىقېيـ پەگۈتــ ڭىنىشىتېكــ ــ
قـىلـناچـتايـىتـھېئ،نۈچۈـئشىلـېئـىنـىدلائ
.ۇدىلېكارغوتاغزىڭىشىچۇئنەلىب

اتخاتاملىريىسىكىدىقۇلشوباۋاھ
لـىخــۇب ناغـىدـيالاچۇـئــ امـلـىرـيـىســــ ــ

ڭــىنــىتخات كـىلــتەـئاســـ ىتــىـئرۈســ 140ــ
،رىتېمولىك شۇچۇئادۇئــ ،تۇنىم10ـىتقاۋـ ـ
.زۇتلۇيشەبىسىجىرەدقىلنىيىقشۇرۇقشاب
اغـڭىنۇئ تۆتــــ قىلـىنـىبرۇتــەنادــ روتامــــــ ــ
،ناغلۇرۇتشالنۇروئ رىبەگىسىبمۈدـىچۇقچۇئـ
ۇغلىقېي،ۇدىلاۋىدۈيىنىقۇدناسـۇغلىقېيـەناد
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اكىنخېتـنەپ

.ۇدىلۈزۈكتەياغۇقچۇئقىلىقرائەچيەنقاشمۇي
لىخـۇب ىنۇقچۇئـ زۇغلايـاقشابــ كىلىشىكـ ـ
رالۇقچۇئ نەلىبــ ،ادناغرۇتشىلېســـ ڭىنۇئـــــ ــ
شۇرۇقشاب قىلنىيىقـــ ىسىجىرەدـــ الىلېخــ ــ
ىرىقۇي ،پۇلوبــــ ىچۇقچۇئــــ ىكىدىلوقــــ ــــــ
كەنىگزىت ىكىداۋاھقىلىقرائىتۇپىككىئەۋـ
ۇديالقاسـىنىقۇلڭۇپڭەت ،قارىب.ـ زىسرەگەئـ
،الزىڭىسلاۋىلىبـىنلوي نىكرەئـ ڭىنشۇچۇئـ ـ
.زىسيالانىلرۇزوھەچۇغناقنىدىقىللاشۇخ

ەدىسۈگلەك ۇمىخېتـــ ،راغلىئـــ ۇمىخېتـ ـــ
ىۋىناماز زۇغلايـ اققىلرابرالۇقچۇئكىلىشىكـ
.ۇدىلېك

نەگىملۈتۈك ڭىنرەلىسىداھـــــ ـىنىدلائــــ
شىلېئ ،نۈچۈـئـ رەلىچۈگىلەھىيالـ زۇغلايــ ــ
كىلىشىك اغرالۇقچۇئــــ توشاراپـــ ساپازەۋـــ ـ
ىنرالروتوم ناغرۇتشالنۇروئــ ،پۇلوبــ ادۇقچۇئـ ـ
الىشاك ،ەدنەگلۈرۆكــــ توشاراپـــ قىلىقرائـــ ـــ
يىددىج ىلىغزاقتۇقـ ىكايەۋــ ساپازــ روتومـ ـ
.نەكىدىلوبىلىقچۇئقىلماۋادقىلىقرائ

ىشىنتاقاۋاھىكىدىرۋەدۇقچۇئكىلىشىكرىب
ىلېخ پۆكـــ ىكىدناسـ رىبــ كىلىشىكـ ـــ

نىدىلىكتۆئشۇچۇئپانىستاقۇمتاقرالۇقچۇئ
نەكتۆئ ،پۇلوبــ نىدىلىي_2019ــــ پالشابــــ ــ

اقشىلىتېس ناغىلشابـــــ قارىب.ـــ تالۇغشەمـ ــ
قىلنىيىق ڭىنىسىجىرەدــ ـاغىقىلسامىشخوئـ
،نەساسائ رەلىشىكـ ىكىدىجىرەدناغىمىشخوئـ
يىپسەك شىنىلەيىبرەتـ رىبنىدنائقىلىقرائـ
.ۇديەلەيىديەھىنۇقچۇئكىلىشىك

رىب كىلـىشـىكـ ەكـشەدـيەھـىنۇقـچۇـئـــ ــ
تەسخۇر ناغنىلىقـ ڭوچىددۇخ،ۇمىدرىدقەتـ
ادلوي ىنراللىبوموتپائـ ناقىميالاقــ ـەكشەديەھـ
لوي ،كەدناغىملۇيوقـ ـەچناغىلاخـۇمڭىنزىســ
،ىكلەب.ۇدياملۇيوقلويەگزىڭىشۈرۈيپۇچۇئ
كىلتەۋىسانۇم اۋاھــ شانتاقـ ـەگىمىرىلىگلەبـ
،پىلىقـەيائىر پۇلۇقوســ ،شىتېكـ پۈشۈچـ ـ
ڭىنشىتېك زىڭىشىلېئـىنىدلائـ ۇب.كەرېكـ
شۇرۇقشابشانتاققىلرادىتقىئيىلقەئ،ادغاچ
ەۋىلاۋھەئيىلەمەئڭىنشانتاقـىسىمېتسىس
،نەساسائاغىلاۋھەئشۇچۇئڭىنرالۇقچۇئاقشاب
ڭـىنزىس شۇچۇـئـ ىنزـىڭـىلويـ پەلـىگـلەبـــ ـ
،پىرېب شانـتاقـ ڭىنـىسـىسىداھــ ـىنىدلاـئــــ
.ۇدىلائ

رىبـىقرىزاھ كىلىشىكـ ادرالۇقچۇئـ لەھـ
كىلشىگېتـاقشىلىق رەلىلىسەمنۇغرۇنەنەيـ
راب ،نەلىسەم.ـ شۇچۇـئـ ىـقىلىراـئـ ،اـقــسىقـ ـ
شۇچۇئ قىلقارۇتـ ،سەمەئـ ىرىقۇيـىخرەننەتـ
رالـقـىلراتاق قارـىب.ـ ڭـىنـىكـىنخېت_نەـپـ ـــ
‒ىچتايىپشەك،پىشىگەئاغىشىلىقيىققەرەت
زۇغلايرال كىلىشىكــ ىـنرالۇقـچۇـئــ ىددۇـخـ
،لىبوموتپائ شاشخوئاغراللىبوموتپائقۇلكوتـ
نەليەممەھ ناغىديەلەتىلشىئــ پىلىقـ پاسايـ ـ
.ۇديالاقىچ

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت رەسيەق::ىچۇغلىق نۇغرۇتتەمەمرەسيەق نۇغرۇتتەمەم
رىررەھۇم ەزۇفھەم::رىررەھۇم تەمخەئەزۇفھەم تەمخەئ
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شاقيابەۋشىنىدزىئ

‒ىديەملەكىسۈگنەشىئڭىنمەدائرالناسنىئ
ناغ قـىلـتاياھـ رۇدـىسـىنـىشامــ ،ىـكـنۈچ.ـــ ـ
رالناسنىئ كۈلچۈكــ نەدەبــ اـغـىساپاسـ ەـگىئـــ
كۈلرۈتـاقچاغلوب ـەگىرىلتەيىلائاپـەيىبرەتنەتـ
؛ۇديالاشىنتاق قىللىقەئـ زىسلىكەشاقچاغلوبـ
سەمنۈرۆك ‒ەلىبىنىقۇلتۇجۋەمڭىنرالىددامـ
؛ۇديەل نەلىبـىقىلۇقـ رەھـ لىخـ ىـنرالزاۋاـئـ
قىنېئ ؛ۇديالايىلڭائـ ڭىنرالۇئـ تېتىنۇممىئـ ـ
ىسىمېتسىس ناغىمىشخوئــ كىلەيىسىكنۇفـ ـ
‒ىپىزەۋپەككەرۇمىن»ىنۇشوق«تېتىنۇممىئ
رەل نەلىبـ اـقـشـىنىللۇغۇشـ ۇدـىرۇـتـشالسامـ
؛ۇدىتەۋەئەۋ ەنەي،ۇديالالىقسېھىنناغىسسۇئـ
.ۇدىلىبۇمىنكىلسەمچىئـۇسـاتتىقاۋـىسياق
نىكېل ڭىنرالناسنىئــ ەدـىنـىدەبــ ەـنەيــ لەـھـ
كىلشىگېتـاقشىلېق ،رابرەلىلىسەمنۇغرۇنـ

،ناـيۇبنىدنۇزۇـئـاڭۇش رالمىلاـئـ ‒ىدەبمەداـئـ
چۈكنۈچۈئشىلىققىقتەتىنرالازەئـىكىدىن
،پىرىقىچ نۇروئىسياقرەھـىكىدىنىدەبمەدائـ
ڭـىنرالازەـئەۋ قادـناقـ پـىلـىقـ ىـنقىلتاياھــ ـ
ەدىتسۈئـىقىلناقتاۋۇرۇتشالماۋاد .ەتكەمنەدزىئـ
‒يەملىبزـىبىكىدىنىدەبمەدائىرىلىكىدنەۋۆت
:رالرىسمىسىقرىبناغىد

ىسىمتۇيۇئەۋېم«ىكىتقالۇقىكچىئO _«
ىكىلۆباملۇقوتنامىس

‒ىتقىئشالڭائڭىنرالناسنىئنۈچۈئەـمـېن
ەچـنۇبىراد ؟ىـشـخايــــ رىبـ ىـڭـېيكۈـلرۈـتـ ـ
نىتتاقىقتەت باۋاجـەگىلىسەمـۇبــ ىدلىپېتـ :ـ
ڭىنرالناسنىئـىكنۈچ ادىقىلۇقـ رىبـ كىچىكـ
ەۋېم« Oىسىمتۇيۇئـ املۇقوتزىپېننامىس»_
،پۇلوبـىكىلۆب نامىسىمرۇبىنقالۇقىكچىئـ

رالشاقيابادىسىرغوترالرىسىكىدىنىدەبمەدائ
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شاقيابەۋشىنىدزىئ

پىسېك ،ۇدىتۆـئــ ىـقـىقـپاقـاققوچـەنەيۇـئـ ــ
ىسىدرەپ ناغىدىلـىتاـئـۇمپەدــ ،پۇلوبـــ 97%ــ
نىدۇس بىكرەتـ زاۋائاملۇقوتلىخۇب.ناقپاتـ
ڭىنىنۇقلود نىتقالۇقــ اۋرېنـ ـاغىروتپېستېرـ
ەگىشۈلۈزۈكتەي مەدرايـــ ۇدىرېبـ اۋرېننىدنائ.ـ ـ
ىروتپېستېر ىـنـشىنىرۋەتـۇبــ ڭوچـ ەـڭـېمـ ـ
‒ناليائاغلانگىسكىلرىتكېلېئناغىديالايۇقوئ
ڭەئناغلىرېبپىلېئاتىراقاغناقشاچ.ۇدىرۇد
‒لۇقوتلىخۇب،ەچىشىلىقياباتتاقىقتەتىڭېي
قالۇقـام ڭىنىسىلۇلۇقـ ىكىتقالۇقىكچىئ(ـ
اۋرېن ،ىرىقۇي)قۇلشوبناغلوبىروتپېستېرـ
نەۋۆت ەگـىشۈرۈدنەلقرەپـىنىتوتساچـ مەدرايــ ـ
نەكىدىرېب ‒ىسىجىرەدقىلقىتتاقىنرالۇبۇئ.ـ
شىترەگزۆئـىن قىلىقرائـ ناغىدىرۇشائاقشىئـ
وركىمىكىدڭىنۇئشىرىگزۆئلىخۇب،پۇلوب
نىدرەلىچكۈشۆت ‒ىقېئۇسناغىدىتۆئپىقېئـ
نەساسائـاغىم ،ۇدىلوبـ ىكاياكپىرىكسىئـۇبـ
ناغىدىرېبزۈيەدنەگىشڭەتىنىزاۋائڭىنراتىگ
پىشىشخوئـاغلاۋھەئ ۇدىتېكـ ەـبىرجەتـۇب.ـ ـ
ۇمىتىيىلەمەئ ىنۇشـــ ،ىـكۇدـيالـتاپسىئــ ۇـسـ
ۇركىمىكىدىمىسىقىكچىئڭىنىدرەپزىپېن
نىدرەلىچكۈشۆت پىقېئـ ‒ىچكۈشۆت،ۇدىتۆـئـ
ڭىنرەل نىدىدرەپڭىنقۇلقۇيۇسىپىترەتتەرـ
شۈتۆئ ،ۇدىترەگزۆئـىنىلۇسۇئـ ڭىنۇبـ نەلىبـ
ناغىمىشخوئ ڭىنۇـئادنۇروئــــ ەـكـشىنىرۋەتـ ــ
ناغلوب ڭـىنـىساـكـنـىئـ ىـكىلـكۈلـچۈكــ ەۋــ
ۇدىرىگزۆئـىقىلقاقشىپېي ‒كىچىكلىخۇب.ـ
قالۇقاملۇقوتنامىس»ىسىمتۇيۇئەۋېم«ەنىك
ڭىنىسىلۇلۇق ناغـىمىشخوئــــ ىـكـىدنۇروـئـــ
‒ياڭوچىنىشىنىرۋەتىكىدىتوتساچنەييەئۇم
نىياتنىئـاتشىت ،مىھۇمـ ڭىنزىڭىقىلۇقۇئـ ـ
ىنىنۇقلودزاۋائ ،پالىشخايــ كىناخېمـ ىرۋەتـ ‒ـ

ڭىنشىن اۋرېنــ اغىسلۇپمىئـ ـىنىشىنىليائــ
.ۇدىرۇشائاقشىئ

ەۋېم« ىسىمتۇيۇئـ Oــ نامىس»_ ـاملۇقوتـ
شىلىققىقتەتپەلىرىگلىئۇمىنەيىنىكىلۆب
ڭىنرالمىلائ ىننوفىدۋائـــ قـىقـتەت（助听器）ــ ــ
زىسناسقۇنـىكايـىشىلىق اققىلرابىنرالىرودـ
شۈرۈتلەك نۈچۈئـــ مەدرايــ ۇدىرىبـ زىب.ـ ـۇشـ
ڭىننۈك پىتېيــ ىـنـىشىلېكـ قىلراززەـقەتـ ــ
.زىمىتۈكنەلىب

ىروتلېنوتوركىمڭىنكەڭۆس
زىمىكىڭۆس زىبـــ ناغىديەملىبـ مۇلەمانــ ـ

ۇركىم لېنوتـ ىروتـ نەلىبـ ناغلوتـ ـىشۇلوبـ
نىكمۇم نـېسـسېئ_گرۇبسيۇدەيىنامرېگ.ـ
ڭىنىسۆشاد رىبــ كۈلرۈتـ ادـىتاقىقتەتـىڭېيـ ـ
،ەچىشىلىقياب ڭىنناقشاچــ اتويــ ەدىكىڭۆســ ــ
ناقلىقلاتزۈيەچچەنناغىملاقيابىرىگلىئ
ىروترۇموتناققالتسوپ،پۇلوبرابرالرۇموت

（TCV）ناغىتائپەد روتـۇب.ـ ‒لاسايەتكەڭۆسـ
ناغ تـېتـىنۇممىئـ ڭـىنـىسىريەجۈھـــ ناـقــ
نىياتنىئادىشىنىليائپۇلۇشوتاغىقۇلقۇيۇس
.نەكىئمىھۇم

شاقيابـۇب ناريەھـىنىشىكــ ۇدىرۇدلاقـ .ـ
ڭىنرالشاقيابىكىدىنېتڭىنناقشاچ،ىكۇبلاھ
ۇمىدىنېتمەدائ رابــ نىياتانـىشۇلوبـ ـىكنۈچ.ـ
ىنرالناۋياھ شاـقـيابــ نەلىبـ ڭـىنرالـناسـنـىئـ ــ
ىشىلىقياب ادىسرۇتتوئــ پۆكــ ادراللاھـ نۇزۇئـ
رىب لىگزەمـ ۇدىلوبـ كەڭۆسـۇمىدرالناسنىئ.ـ
وركىم لېنوتـ ىروتـ ىـنىقىلرابـ شالـتاپسىئـ ـ
نۈچۈئ ڭىنۆشادـۇبـ ىرىلنەپـەيىگولونۇممىئـ
ىروسسېفورىپ سىياتامـ زناگـ اغىرۇتتوئىزۆئـ
،پىقىچ رىبـاغىسىتويـ ناغـلۇزوسـەكتەئاسـ ــ
ورداي ‒ىلشىئىرىۋسەتسنانوزېرقىلتىنگامـ
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‒لۇقوتكەڭۆسەدرىۋسەتناغلوبلىساھ.نەگ
ادىرىلىم نەگىلپۆكــ قاششۇئــ رەلىچكۈشۆتـ ـ
قىنېئ ،نەگلۈرۆكـ ىكىدرالرۇموتناقلىقۇبـ
وركىم لېنوتـ ڭىنىروتــ ۇـمـىدىنىدەبمەداـئــ ــ
.ۇدىرۈدنەشۈچىنىقىلراب

شاقيابـۇب كۈلرۈترىبـەنەيـاغىدلاـئزۆـئـ
‒ىكىڭۆسشاب،ىنەي.ىدىلتاپسىئـىنتاقىقتەت
شاشخوـئـاغڭىنۇشۇمـۇمىد ڭوچـ ىـنىڭـېمـ ــ
ناـغـىدـىرۇـتـشاتۇت ناـغلاـقـيابروـتــ ،پۇـلوبـ ـ
روسسېفورىپ ەچنەشۈچقادنۇمەتقەھۇبزناگـ
‒كەڭۆسىغۇللايمۇغوبەۋەيىستايىدار:ىدرەب
ۇدـىزۈـكـتەيمـىـخەزــەك اـڭۇش.ــ زـىبـ ىـڭېيـ ـ

TCV،لامائناغىديۇسوتىنىشىنىللىكەشڭىن
،قاسـپات ڭـىنـكەڭۆســ ورـكىمــ ىروـتلـېنوتـ
ڭـىنرالناسنىئ ادـىقـىلـمالـغاسـ روزنۇرۇشويــ
.ۇدىلوبەگىئەكتەيىمھەئ

شىچىئـۇس شەلرەچلۆمـىنكىلسەمچىئ_ـ
ىمزىناخېم

كۈلچۈك نىيېكنـىدـناقـقىنېچاتپاتپاـئـ
نەكچىئ ‒نىئۇسقۇغوسناكاتسىئىچنىرىبـ
‒اتسىئرىبقارىب!ۇديىتېتكىلتەززەلنىيات
ناك ‒چىئەنەينىيېكنىدناغلوبپىچىئـۇسـ
‒ىملوبشاشـخوـئلـىخۇب.ۇديەملەكزىڭۈك
ناغ رالساكنىئـ ڭوچـ ڭىنىڭېمـ ،ىسىپھۆتـ ـ
ڭوچ كەبىكايپۆككەبىنۇسڭىنزىبەڭېمـ
ەگزىمىكىلسەمچىئزائ كىلتەلاپاكــ ۇدىلىقـ .ـ
،اتقادنۇئ ڭوچـ ‒ىئۇساـتـتـىقاۋىسياقەڭېمـ
شىچ ‒ناقىنـىكىلكەرېككىلسەمچىئىكايـ
؟ۇدىلىبقاد

ناسـىسۆشادـەيىنروفىلاك ـوكسىسنارىفـ
قامرات ىـكىدـىپـىتـكەمـ ‒ىقتەتاـپـپۇرۇگرىبـ
ڭىنرالىچتاق ،ەچىشىقيابــ ڭوچـ يەچۈئـەڭېمـ ـ
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‒ىلىدياپنىدىمزىناخېمشەلرەچلۆمڭىنىلوي
،پىن ڭىنزىبـ كەبـىنۇسـ زائكەبىكايپۆكـ
كىلتەلاپاكـەگزىمىكىلسەمچىئ نەكىدىلىقـ .ـ
ڭىنناقشاچرالۇئ ىكنەۋۆتـــ ىـسىڭېمـەچڭۆدــ ـ
اغىپارتەئ كىتپوئــ الاتـ ازـنـىلەۋـ شۈرۈچۆكـ ــ
قىلىقرائ ىـنـىلىسەمـۇبـ قىقـتەتـ ،ناـغـلىقــ ـ
ناقـاسلوبـەڭېمـەچڭۆدـىكنەۋۆت ەۋىمىسېبـ
ڭوچناغىديەشڭەتىنرالنايرەجاقشابىكىدنەدەب
،پۇلوبـىنويارـەڭېم شاسسۇئ«ۇئـ ىريەجۈھـ ‒ـ
ڭىن»ـىس قۇلشۇرۇتـ رۇدىياجـ ەريەجۈھـۇب.ـ ـ
زىس ‒ېكنىتتنۇكېسەچناقرىبپىچىئۇسـ
نىي زىغېئـ قاچـنۇقـتۇيەۋـىقۇلشوبـ ڭوچـــ ـ
ەگىڭېم لانگىســــ ەـكـشىرېبـــ ،ۇديالـشابـ ـۇبـ
راللانگىس ڭوچــ ەگىڭېمـ ڭىنزىســـ ـەچنۇـئــ
ڭوچاڭۇش،ۇدىزۈكتەيىنزىڭىقىلناغىمىسسۇئ
ەڭېم ىكنەۋۆتــ شاسسۇئ«ـىكىدىڭېمـەچڭۆدــ ـ
ەگزىس،پىتىتخوتىنىلورڭىن»ىسىريەجۈھ
ۇديۇريۇبـىنكىلسەمچىئـۇس ادناغلوبقادنۇب.ـ
زىس نىتتۇنىمنوئادۇئـ رىبـ ۇسـەچىكتەئاسـ
.زىسيەمچىئ

ڭوچ يەچۈئـەڭېمـ ڭىنىلويـ شەلرەچلۆمـ
نىدىمزىناخېم ناغىدىنىلىدياپـ ،اتتاقىقتەتـۇبـ
رالىچتاقىقتەت ەنەيــــ شاسسۇئــ ڭىنىلانگىسـ ــ
ناقشادائىكىدىسىرائىلوييەچۈئەۋەڭېمڭوچ
پالـيوبـىنىۋرېن ىـنـىقـىلـناغـىدـىلـىتـىقراتـ ــــ
ناقشادائيەچۈئكىچىكپىلېكەنەي.ناغىقياب
‒قادنۇش،نۇروئچىزڭەئىسىقالائنەلىباۋرېن
مىزەھال تىقاۋ»ارغوت«ىكىدىنايرەجشىلىقـ
شىچىئـۇسـاتتىقاۋـىسياق.ـىسىتقۇن ـىكايـ
كىلسەمچىئـۇس ەدمەھـ ىكىدمەتلىخىسياقـ
قۇلزۇت(ـۇس ،زىسزۇتـىكايـ لەمۈچۈچـ ـىكايـ
،قىلتات قۇغوســ قىسسىئـىكايـ شىچىئـىن)ـ ـ

ىكىدىسىرغوت ڭىنرالـلانگىســـ ىـسـىممەھـــ ــ
كـىچىك نـىدـيەچۈـئـ ناغـىدـىلـېكـ ،پۇـلوبـــ ـ
ىچنىرىب مۇتۇيــ الىدنەكچىئـىنۇســ شاسسۇئـ ـ
.ۇدىلىتىغزوقىسىۋرېن

ازەئىڭېيناغنۇرۇشوياغىتسائەرېت
رەلىشىك ىكىدناغىجناسەنڭىيىرىگلىئـ

ىنىمىزېسقىرغائ ەرېتــــ ىـقـترىسـ ىـتىۋەقـ ـ
قىلىقرائىرىلچۇئىقرىخائاۋرېنـىكىدىتسائ
سېھ ۇدىلىقـ رىزاھ.ـىتتياراقپەدـ رالمىلائـ ـ
،ناغىملاقيابىرىگلىئنىدىتسائڭىنزىمىرېت
لۇكسۇم ىنىقىرغائــ رابـىمىدرايـەكشىزېســ ـ
ناغلوب رىبــ ناغىقيابـىنازەئـ ازەئـىڭېيـۇب.ـ
‒ىراقپەدۇدىلېكسامۇمىگرەلمەدائ(ناقشاچ
ۇدىل ڭىن)ـ ىنىسىمـلۇقوتـ كىلەيىگولويىبــ
ادلۇسۇئ اـتـتاقـىقـتەتكۈلرۈترىبنەگرۈشكەتـ
.ناغلاقياب

ناغلاقيابـىڭېيـۇب ۈـگزەس«ـ اۋرېن»ازەئـ ـ
نەلىب شىزېسـ ناغلوبىقىمراتڭىنىسىۋرېنـ
ەدىھالائ ‒روتنەـگلۈزۈتنىتتىسوـئىگنوپىسـ
‒ىدمىسىقىقترىس،اقچاغلوباملۇرۇقنامـىس
ادـىتقاۋـەگرىسەتـىك ساكـنىئـ ۇدـيالارۇتـياقـ
ڭوچـىنرۇچۇئمەـھ ‒ەرېبپۈزۈكتەيـەگىڭېمـ
ۇديەل ڭىنۇئ.ــ زىبـ ناغىدىلىبـ ەرـېتـــ ىـتسائـ
ۇب،ىكۇشىقرەپناغلوبنەلىبىسازەئۈگزەس
ىڭېي ەدىھالائـىكىدازەئــ تـىسوـئىگنوپىسـ ــــ
ڭاۋۆش« ناغىدىلىتائپەد»ـىسىريەجۈھ›雪旺‹ـ
،پۇلوب ڭىنۇئـ قامراتـ ەريەجۈھـ ىروتـ نەلىبـ ـ
ڭاۋۆش ‒رىباۋرېنناغلاۋىروئـىنىسىريەجۈھـ
ەتـكىل ‒ىسىمېتسىسازەئۈگزەسىـڭېيرىبـ
‒ېتسىسرالازەئۇـبلەد.ۇدىرۈدـنەللىكەشىن
ڭىنزىبـىسىم شىشىچىق،شـىرـغاـئـ ـاتتەھـ
شىنىلتەھار قىلراتاقـ ساكنىئـاغراللانگىسـ ـ
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،اغزىمىشىرۇتياق مەھـــ ڭوچـىنرالرۇچۇئـۇبـ ـ
.ۇدىرېبمەدرايەگزىمىشۈزۈكتەيەگىڭېم

لىخـۇب ڭىنىرېتـ ناغنۇرۇشويـاغىتسائـ ـ
ڭاۋۆشـىكىدازەئـىڭېي اققامىراقىسىريەجۈھـ
زىككەس قىلغايائــ ھايىســ پاشخوئـاققىلېبـ ـ
ۇدىتېك نامىساننېتنائنۇزۇئ.ـ ـىسىچكۈسۆئـ
ىكىتپارتەئ ەچىغرالىۋرېنـــ ۇدـىلـىزوســـ ـۇب.ــ
ڭىنىۋرېن النىدىلسەئــ ىقرىخائـ ىكىتچۇـئــ ــ
ڭاۋۆش ەـگـىسىريەجۈھــ ادـناغرۇتـشىلېســـ ،ــــ
قىسسىئ ىنـقۇغوس_ــ ەـتـشىزېســـ كەرـكەبـ ـ
مىھۇم ،نىدىكىلنەكىئـ ڭاۋۆشـ ‒ىسىريەجۈھـ
ڭىن ىـنـمىسېبـاسلوبـ ەـتـشىزـېسـ مـىھۇمـ ـ
نىدىكىلنەكىئ ۇدىرېبكەرېدــــ مۇلەم.ـ رـىبــ ـ
قىلغايائزىككەس،ەچىشىلىتىسرۆكـاتتالكود
نامىسقىلېب ڭاۋۆشـــــ ىسىريەجۈھـ قىرغاـئـــ
شـىتىتخوت ڭـىنـىسىرودــ ىـڭېيــ نۇرۇـشويـ ـ
قىلناشىن ىسىريەجۈھــ پۇلوبــ نەـكـىدىلاقـ .ـ
ىشىشىلپىئەزقىلتاياھادناغلاقپۈنۆكاغىرود
ىشىشىلرىخائەۋ نىكمۇمــــ اـڭۇش.ــ ڭاۋۆـشـ
‒زىناخېمقىرغائاملۇزوسنەلىبىسىريەجۈھ
‒ىلىقتەققىدانىستىدېمـىكىدىسۈگلەكـىم
.ۇدىلاقپۇلوباتقۇنقىزىقرىبناغىد

لۇكسۇمقىلرىسكەدىكڭىنكۈچنۈلسەك
ادۇقتايىلابەلىماھەچىشىقيابڭىنرالمىلائ

شىلىتېي ادـىنايرەجـ ڭـىنـىمـلەرۆتـ لوقـــ ەۋـ
ەدايىزنىدىددەھكەدىكڭىنكۈچنەلسەكاغىتۇپ
كىچىك ناغلوبـــ ناقلائــ ىكايـ پەرەتـەبمۈدــ ـ
ىرىللۇكسۇم پۈسۆئـ ،نەكىدىقىچـ ـۇبـاممەئـ
قىلرىس راللۇكسۇمــ ەلىماھــ نىتشۇلۇغۇتــ ـ
ىرىگلىئ نىدىكۈلزۆئـ بىياغـ ۇب.نەكىدىلوبـ
قىلرىس قىلـتىقاۋـ رالىمـلۇقوتــ يـىجـىردەتــ
تايىققەرەت ناغرۇدلاقــــ ەگىلسەنــ ناـقـتياقـــ ـ

لۇكسۇم نىكمۇمـىشۇلوبـ ىرىلقامرابزىب.ـ
نىدـىكڭىنزىب ناقـقاچـ ‒ناۋياھقۇـلـتۇپتۆتــ
ڭىنرال نـىدـىنـىدەبـ لىخۇـبــ ىـنـلۇـكـسۇمـ ـ
.زىميالاپات

‒ىبمائتامۇلەمقىلناسىرىۋسەتـەلىماھ
‒لىماھ،ەچىشىلىقيابنىدىرىۋسەت3Dىكىدىر
ڭىنقىلراد ىـچـنـىتتەيــ ادىپارتەئـىسىتپەھــ ـ
ڭىنىلىماھ ادىسىسياقرەھڭىنىتۇپەۋلوقـ
نەنىمخەت لۇكسۇمـەچراپ30ـ ‒لۇغۇت،پۇلوبـ
لۇكسۇمـەچراپـەچچەن20ـەچىغ نەكىدىلاقـ .ـ
قاۋوب نىتشۇلۇغۇتـ ىرىگلىئــــ ەچقۇترائـۇبـ ــ
‒ىتېكپۇلۇشوقاغراللۇكسۇماقشابلۇكسۇم
،نەكىد پەلـىگىيـىكايـ پاقويــ نەكىدىتېكـ .ـ
قارىب قىلرىسـۇبـ ڭىنلۇكسۇمـ پۇلۇشوقـ ـ
ىـشـىتېك پەـلـىگـىيـىكايـ ـىتــېكپاـقوـيــ ــ
ڭىنىش ىـبەۋەسـ ‒قىنېئىـخـېتىـلۇـسۇـئەۋـ
.ناغىمنال

‒مەھڭىنلۇكسۇمكەدىكڭىنكۈچنەلسەك
‒سەكناغىديالانىغلوتىرىلقامرابتۇپىسىم
كۈچنۈل ەدىنېتــ پۈسۆئـ ،ۇدىقىچـ ،ىكۇبلاھـ ـ
‒ەبىكىدىتۇپ_لوقڭىنىسىلىماھرالناسنىئ
قىلرىسىز راللۇكسۇمـ ەزنەپمىشـ قىلراتاقـ ـ
تۈس ‒چۇئۇمىدىنىدەبڭىنرالناۋياھىچۈگمەئـ
ناغىديار ،پۇلوبـ لىچپەئرالۇئــ نەلىبـىتۇپـ ـ
قىلڭاد ‒سۇمقىلتىقاۋۇبـىكىدىنىدەبمەدائ.ـ
مىكلەبـىنراللۇك زىمىرىلىۋوب_اتائڭىنزىبـ
سارىم ۇباممەئ،نىكمۇمىشۇلوبناغرۇدلاقـ
‒لىئراللىينويلىم250راللۇكسۇمقىلرىس
‒ىدەبڭىنرالناسنىئنەكتەياغىمارۇقـىكىرىگ
نىدىن بىياغـ پۇلوبـ ،نەكتەكـ ادغاچـىنيەئـ ـ
تۈس رالناۋياھـىچۈگمەئـ تۈسـەتپەلسەدڭەئـ
ناغىدىتېكپىشىشخوئـاغرالناۋياھـىچۈگمەئ
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تۈس ىچۈگمەئـ ىچۈگىلىمۆئــ نىدرالـناۋياھــــ ـ
يىجىردەت يىققەرەتـ ناغلىقـ قارىب.ـ لىخـۇبـ
اديەپ قىلرىسناغىدىلوببىياغەۋناغىدىلوبـ
راللۇكسۇم قىلرابـ پەدتۇجۋەمەدرەلىلىماھـ
.ۇدىلوبەكشۈرۈتشەلنەييەئۇم

زۈي قىلشايـ ڭىنرالناغناشايـ ىكىدىنىدەبـ
ىسىريەجۈھناقلىزىقەددائلۇقۋەپ

‒رالناغناشايناقشائنىتشايزۈيىكىداينۇد
‒ىسلوبۇئ،رابرىسرىبقادنۇشەدىنىدەبڭىن
ڭـىنرالۇـئـۇم ىرـىقـشاتنىتـتەداـئەدـىنـىدەبـ
كۈلچۈك قىلتېتىنۇممىئـ لىزىقەددائلۇقۋەپـ
.نىكمۇمىشۇلوبىسىريەجۈھناق

رىب كۈلرۈتـ زۈي،ەچىشىلىقيابـاتتاقىقتەتـ
نىتشاي ناقشاـئــ ڭىنرالـناغناشايـ ەدـىنىدەبـــ ـ
ىچمەدراي« ىسىريەجۈھTــ ناغىدىلىتائپەد»ــ ــ
رىب لىخـ قـىلـتـېتـىنۇمـمىئـ لىزـىقـــ ناقـ ـ
ڭـىنـىسىريەجۈھ ىـقۇلـقۇيوقـــ ەچـىرۇتتوـئــ ــ
‒دائلۇقۋەپلىخۇب،پۇلوبىرىقۇينىدەيىۋەس
لىزىقەد ناقـ ‒سۇرىۋڭىنرالۇئـىسىريەجۈھـ
نىت اغىزۇۋاجاتڭىنىمسۆئەۋـىشىنىلمۇقۇيـ
ناغلۇزوساققازۇئ،پىلېئىنىدلائڭىنىشىرچۇئ
قىلتاياھ ‒تەلاھمالغاسىتىياھانەدىكىليىرۋەدـ
.نەكىدىلوبەكترۈتاقشىلېقپالقاسىن

لىخـۇب رۈمۆئنۇزۇئـ ‒ىريەجۈھشۈرۆكـ
،تەسقەمـىكىتشىنىشۈچـىنىس ەريەجۈھۇبـ
مالغاس رۈمۆـئنۇزۇـئـــ ڭىنـشۈرۆكــ رۈرۆزــــ
مەدرايـاقشىپېتـىنىترەش ۇدىرېبـ ەددائلۇقۋەپ.ـ
لىزىق ناقـ ‒ىتائپەدCD4ڭـىنـىسىريەجۈھـ
ناغىدىل رابـىسىريەجۈھTـىچمەدرايـ ،پۇلوبـ
ڭىنۇئ ەۋشىلىقمۇجۇھەگرەلىريەجۈھاقشابـ
اقشاب شۈرۈتلۆـئـىنرەلىريەجۈھــ ىرادـىتقىئـ ـ
،پۇلوب ‒ىدىرۇدلاقناريەھـۇمىخېتـىنىشىكـ

ىنىغ ىـسىريەجۈھCD4ــ ىـچـمەدرايـىكايــ Tـ
ڭىنىسىريەجۈھ ڭەكـ ەتتەدائىپوتكىلىرىئادـ
ىچڭەج« ىـكلەب،سەـمەـئـەگ»ــ نادناموق«ـ اـغ»ــ
ۇمىخېت ،ۇدياشخوئــ ەرـيەجۈھـ ىروـتـكافـ پەدـ
ناـغـىدىلىتائ شىنىلـغۇلـلايـ كـىلرـېتـكاراخـ
كىلەيىمىخ اددامــ پۇيوقـ شىرېبـ قىلىقرائـ ـ
اقشاب تېتىنۇممىئــ ەگـىرىلىريەجۈھــ ەـمـېنــ ـ
شىلىق ىنىكىلكەرېكــ ۇدـىرۇتـقۇـئــــ CD4.ـ
ەريەجۈھ ‒ناچشىنىلرەھەزەريەجۈھىنىسكوتـ
اغرالىچزۇۋاجاتڭىنرالۇئۇب،پۇلوبەگىئاققىل
‒اتىقويىنرالۇئەۋنىدىقىلناغىديالالىقمۇجۇھ
.ۇدىرېبكەرېدنىدىقىلناغىديال

رالناغناشايـاينۇد مەدەقـەگىرۋەدـ ،اتقاميوقـ
ڭىنۇش نۈچۈئـ قىلتاياھشۈرۆكرۈمۆئنۇزۇئـ
‒نەشۈچىنىرىسىكچىئڭىنۇئەۋىمزىناخېم
ڭىنشۈرۈد ىتىيىرۈرۆزــ رابـــ زۈيـەتـتەۋلەئ.ـ ـ
نىتشاي ناقشائـ ڭىنرالناغناشايـ رۈمۆئنۇزۇـئـ ـ
ەدىشۈرۆك ‒يەجۈھناقلىزىقەددائلۇقۋەپـۇبـ
ڭىنىسىر ،قوي_ـۇمرابـىسىپھۆتـ ىخېتـۇبـ
قىنېئ سەمەئــ قارىب.ـ ڭىنرەلىريەجۈھـۇبـ ــــ
مۇجۇھـەگىسىريەجۈھـەمسۆئ ىقىلناغىدىلىقـ
مەھ اقسۇرىۋرادىقالائىكىدىنىدەبڭىنناقشاچـ
لىباقات پىنىلتاپسىئـىقىلناغىدىرۇتـ .ىدلوبـ
تاقىقتەتـىكنىيېك ‒رەلىريەجۈھـۇبـىناشىنـ
ڭىن مەھشالقىنېئىنىلورـىكىدىنىدەبمەدائـ
نەگىلىرىگلىئـۇمىنەي ‒رەلىشىكىزەبادلاھـ
ڭىن ‒ىدىرۆكرۈمۆـئنۇزۇـئمالغاسـاقشىمېنـ
.رۇتشۈرۈدنەشۈچىنىقىلناغ

ىكېچڭىنقىلناچمادىچ
ناچمادىچ رەلىچتەكىرەھنەتــ نەتەقىقەھــ ــ

،سىتلاق ىكنۈچــ سەمتۈپرالۇئــ سەمىگۈت_ـ ـ
نەلىبـەيىگرېنېئ ناغىديەلنىمەتـ چۇقتاغزوقـ
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نەدەب ‒مىلائقارىب.ناغىلرىزاھىنىرادىتقىئـ
ەدمەدائەممەھڭىنىكېچڭىنقىلناچمادىچرال
.ناغىقيابىنىقىلراب

،ەقەۋرەد ڭىنزىمىممەھـ ناچمادىچ،اتتەھـ
ۇمڭىنرەلىچتەكىرەھنەت ڭىنىقىلناچمادىچــــ ــــ
ىـكېچ ،نەـكـىدىلوبــ ىـكنۈچــ ىـنـىدەـبمەداـئـ
ناغىديەلنىمەت ‒ىدىلوبكىلكەچـەيىگرېنېئـ
نەك رىب.ـ مىسىقـ پەلەتىنقىلناچمادىچروزـ
ناغىدىلىق قىلناسـىكىدىرىلرۈتـەيىبرەتنەتـ ـ
ىنرالتامۇلەم زىلاناـئــ ادناغـلىقــ نەلىسەم(ــ :ـ
ڭىناينۇد كۈلۈترەھىكىدىرىلياجـىسياقرەھـ
‒ۇلەمقىلناسۇبمەھ)كەدنەگېدرەلىقىباسۇم
ىرىلرۈتقىلناچمادىچـاقشابـىنرالتام نەلىبـ
پۇرۇتشىلېس ادناغىلباسېھــ ڭىنرالناسنىئ:ــ ـ
ڭىنىقىلناچمادىچ ىكېچــ ىكىدىنىدەبمەدائــ ــ
نۇغرۇت مزىلوباتېمـ نەنىمخەتڭىنىتىبسىنـ

ڭىنىنىدەبمەدائ(ـەگىسىسسەھ2.5 ‒ارېپمېتـ
ارۇت ‒ويىزىفقىلساسائقىلراتاقسەپەنىكايـ
‒ىرۈديۆكاتشالقاسىنىجايىتھېئكىلەيىگول
ناغىد ىـناسـەيىرولاكـ ارغوت)ـ ناـغـىدـىلـېكـ ــ
،پۇلوب ارۇتتوئـ باسېھـ اغىشېبىشىكنەلىبـ
.نەكىدىلېكارغوتنىدەيىرولاك4000ەگىنۈك

اسلوبقازۇئەچناقىتقاۋشىلىقتەكىرەھ
.ۇدىلوبنىيىقەچنۇششۈرۈديۆكىنەيىرولاك
قارىب رەلىچتەكىرەھنەتـ ارغوتـەگىسسەھ2.5ـ ـ
ناغىدىلېك ،ەدنەكتەيـەككەچـۇبـ القارىبـ لەبـ ـ
يەمتەۋىيوق قىلماۋادــ قىلشادرەبـ ىديەلەرېبـ ‒ـ
نەك نىكېل.ـ ڭىنەيىرولاكرالۇئــ شاروخــ ەۋـ
شۈيۆك ڭىنىرادقىمـ ‒ـىلقاسـىنىقۇلڭۇپڭەتـ
،نىتقىلناغىملاي نەدەبـــ ـىنقىليابـىكىدىزۆئـ
اممەئ،ۇديالشاباقشالقۇروئ،پالشاباقشىتىروخ
‒ياملوباـقـشۇرۇتـشالـماۋادتـىقاۋقازۇـئىنۇب

نەكىد تەقەپرالرادىلىماھىمىھۇمـۇمىخېت.ـ
ڭەتـەگىسسەھ2.2 ناغلوبـ نۇغرۇتـ ‒ـوباتېمـ
‒ىنىلىقەيىستارىپوئنىدنائەدنەكتەيـاغمزىل
نەكىد ىـلـيەمــاڭۇـش.ــ ،تەـكـىرەھـ ،تۇــغۇـتـ
تىپىسىلېۋ شىنىمـ نۇسلوبـ كۈلرۈتـىكايـ ـ
شۈرۈگۈي ،نۇسلوبـىتىكىرەھــ ەدنەدەبـ قازۇئـ
كىلتەددۇم ‒ىدىلوبىسىمىلكەچـەيىگرېنېئـ
نەك قادنۇب.ـ قىتتاقـ ڭىنـشەلكەچـ ىـبەۋەســ ـ
‒ىلوييەچۈـئەۋىسىمېتسىسشىلىقمىزەھ
‒ىرولاكناـغـىدـىلـىقلۇبوقەدـنۈكرىبڭىن
ىرادـقـىمــەي نەـلـىبــ ـىشۇـلوـبقــىـلـغاـبـ
.نىكمۇم

رادىقالاـئ قىلناسـ نىدرالـتامۇلەمـ مۇـلەمـ ـ
،ەچىشۇلوب رەھــــ قادناقـ قـىلناچمادىچمەدائـ ــ
نىدىسسەھ2.5ـىنىكېچ ىرىقۇيـ ـەتتەممىقـ
پۇرۇشائ ناـغـىملايىلقاسـ نەلـىسەم.ــ رىب:ــ ـ
‒ىسىقىباسۇمشۈرۈگۈيەچنوفارامقىلمىتېق
رەلىچتەكىرەھنەتەد ناقتاروخــ ڭىنەيىرولاكــ ــ
ڭىنۇئـىتىئرۈسـەچىرۇتتوئ نۇغرۇتـ ‒وباتېمـ
مزىل ڭىنىتىبسىنـ ڭەتـەگىسىسسەھ15.6ـ ـ
؛ناغلوب نۈك23ــ ناغلىقماۋادـ تىپىسىلېۋـ ـ
شىنىم ەدىسىقىباسۇمـ ‒ۈگنىمتىپىسىلېۋـ
رەلىچ ناقتاروخـ ڭىنرالۇئـەيىرولاكـ نۇغرۇتـ ـ
مزىلوباتېم ڭىنىتىبسىنــ ـەگىسىسسەھ4.9ـ
ڭەت ؛ناغلوبـ ەدنۈك95ـىناكىتكارتنائـ ەدايىپـ ـ
پىسېك ،ەدنەكتۆئــ ەدايىپـ پىڭېمــ تەھاياسـ ـ
‒اتېمنۇغرۇتەيىرولاكناقـتاروخرالىچۇغلىق
مزىلوب ڭىنىتىبسىنـ ڭەتـەگىسىسسەھ3.5ـ
.ناغلوب

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت زىقلۈگ::ىچۇغلىق ىزورزىقلۈگ ىزور
رىررەھۇم ەزۇفھەم::رىررەھۇم تەمخەئەزۇفھەم تەمخەئ
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لىپېسناغلاساينىتكىلكەمېي
مەكادىرىلشۇلۇرۇقنامازىقرىزاھنوتېب

ناغىدياملوبـاسلوب .ىلايىرېتامشۇرۇتشىپېيـ
،اممەئ ەيىدالىمــ ڭىنراللىي_500ـــ _ىدلائـــ
ەدىنيەك ەدزـىمـــىتــىلۆدــــ نــىدــنوتـېبــــــ ــــ
ناغىديامشىلېق شۇرۇتشىپېيــ _ـىلايىرېتامـ
.ناغنىلىقداجىئىيېلىچۈرۈگىمون

‒ۇتشىپېينەلىبـىيېلـىچۈرۈگـىمون
ناغلۇر رالشۇلۇرۇقـ ‒ىلشىئ،اتخۇپنىياتنىئـ
شىت لىخۇب.ۇدىلوبنۇزۇئىتىياھانىرمۆئـ
رالشۇلۇرۇق رەيـ ناغلائەگىچىئزۆئـىنشەرۋەتـ
‒ىددەس.قىلمادىچەگرەلتەپائيىئىبەتنۇغرۇن

نىچ نىدىلىپېسـ ،اقشابـ ڭىمـ ەۋـىسىلالۇسـ
نىدڭىنۇئ نۇغرۇنـىكنىيېكـ ،ادروئـىكمىدەقـ
،ەربەق رانۇمـ قىلراتاقـ ڭوچـ ‒ۇرۇقىكىتپىتـ
ڭىنرالشۇل ىيېلىچۈرۈگىمونـەگىسىممەھـ
نەگلىتىلشىئ ،نەلىسەم.ـــ ڭىمــ ـىسىلالۇسـ
ناغلۇرۇقەدىرۋەد ،ڭېچڭىشـ نەئىش،ڭىجنەنـ
قىلراتاقىلىپېسرەھەشيىمىدەقۋۇجڭېجەۋ
رالشۇلۇرۇق نىچىددەسـ الشاشخوئـاغىلىپېسـ ـ

نىدلىي600 ‒رۈچەكنىتشابىنتىقاۋقۇترائـ
‒ۈتۆكدەقنەلىبتەۋيەھالىنەيۇمىسلوبنەگ
.ۇدىرۇتپۈر

ڭىنىلىپېسنىچىددەس
ىمونىشۇلوبمەكھەتسۇم

نەلىبىچۈرۈگ
كىلتەۋىسانۇم
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نوتېبنەلىبىچۈرۈگىمون
رىزاھ ازېيــ كىلىگىئــ ىسىكىنخېتـــ ـــــ

زىسكۈلزۈئ يىققەرەتـــــ ،پىلىقــــ قىلشائــــ ــ
تالۇسھەم ىرادـقـىمـــ ىرـېسـنۈكــ .ـىتـشاـئــ
ىمونـاتقادنۇئ ىچۈرۈگــ ىنىيېلــ نىدىتياقــ ـ
؟ۇدمالوبـەكشىتىلشىئ ـىيېلـىچۈرۈگـىمونـ
ڭىنـنوتېب قـىلـقـىتـتاقــــ ەــگـىســىجـىرەدـــ ــ
نەكتەي ،ۇمىسـلوبـــ نىكېلـــــ ىنىسىككىئــ ـــ
،ادناغرۇتشىلېس ىمونــ ىچۈرۈگــ ڭىنىيېلــ ــ
ىخرەننەت ،ىرىقۇيــــ شاسايـــ نۈچۈئـــ پرەسـ ـ
ناغىدىلوب تىقاۋـــ ۇمىخېتـ القادنۇش،نۇزۇئــ ـ
تالوپ اقـقـىۋـىچــ پۈرۈتـشەلرىبــــ تەرامـىئـــ ـ
ىلىغىساي ۇدياملوبــ ،قارىب.ـ ڭىنزىمىتىلۆدـ ـ
ىكمىدەق ىنىرىلشۇلۇرۇقــ تنومېرــ پىلىقـ ـ
ەگىلسەئ ـىيېلـىچۈرۈگـىمونـەتشۈرۈتلەكــ
كىلتەممىق ۇدىنىلباسېھـەنىزەخـ ـىكمىدەق.ـ
ىكىدىلسەئەتشۈرۈتلەكەگىلسەئىنشۇلۇرۇق
ادنۇساپ تنومېرــــ شىلىقــ اغىپىسنىرىپـــ ـــــ
تەيىمھەئ ،ۇدـىـلــىرېبـــ ڭــىنۇشـ ،نۈــچۈـئــ
ناغلۇزۇب ىكمىدەقــ ىنرالشۇلۇرۇقــ تنومېرـــ ـ
اتـشـىلىق ىمونــــــ ىچۈرۈگـــ پالراۋــىتەـئـــ ــ
ۇدىلىتىلشىئ ىكنۈگۈب.ــــ ەدـنۈكــــ تنومېرــ ـ
ىرىلسىسسەخەتۇم نىدىيېلـىچۈرۈگـىمونـ ـ
پىنىلىدياپ قىللىيـەچچەن700ـ ەگىئاقخىراتـ
تنومېركىلتەيىقەپپەۋۇمىنىكىرۋۆكڭاچۇش
.ىدلىق

ىرىلمۇيۇبتەننىزشۇلۇرۇق
ەچرەگ ىمونـــ ىچۈرۈگـــ ىيېلـــ نەلىبـــ ــ

ناغنىلېس مەكھەتسۇمنىياتنىئرالشۇلۇرۇقـ
،ۇمىسلوب نىكېلــ لىخـۇبــ ڭىچـاكىنخېتـ ـ
ڭىنىسىلالۇس ىقرىخائـــــ ەگىرىللىگزەمـــ ــــ

.ىدلاقپۇلوبناغىديەملىتىلشىئەدنەگلەك
ىكـىدزىمـىتـىلۆد ىجـنۇتــــــ تـنومـېســ ــ

ڭىنىتۇۋاز تەراجىتــ ،پىشىگەئـاغىشىلشابــ ـ
تنومېس ىمونــ ڭىنىيېلـىچۈرۈگــ ـاغىنروئـ
ىدلىتىسسەد ىكنۈچ.ـــــ ازېيـــــ كىلىگىئــ ــــ
تالۇسھەم ىرادقىمــ ،كىلكەچـ قىلىچناقھېدـ ـ
ىرىلتەئارىز الناسائـــ يىئىبەتـــ ڭىنتەپائـــــ ــــ
،ادنامازىكمىدەقناغىديارچۇئاغىقىلىچنۇغزۇب
ىمون ىچۈرۈگـــ ىيېلـــ رىبـــ لىخــ كىپىتـ ــ
شۇلۇرۇق تەننىزـ ،ىتتانىلباسېھىرىلمۇيۇبـ
،اڭۇش ەچرەگـــــ ىمونــــ ىچۈرۈگــــ ىيېلــــ ــــ
ىسىكىنخېت ڭىمــــ نىدىسىلالۇسـ نىيېكــ ــ
اممەئ،ۇمىسلوبناغلىقيىققەرەتىرېسناغراب
تەقەپ ڭىمـ نىچىددەسىكىدىرۋەدـىسىلالۇسـ
،ىلىپېس _قرەشىكىدىرۋەدىسىلالۇسڭىچـ
ىـقـىۋاراـپوتنەـيــجۇف،ىـسـىرەـبـقەمبرەغ
قىلراتاق مـىھۇمــ ‒ـىلشىئالـىدرالـشۇـلۇرۇـقــ
.نەگلىت

ەمېن نۈچۈئــ ـەچنۇشـىيېلـىچۈرۈگـىمونـ
؟مەكھەتسۇم

ىمون ىچۈرۈگـــ ەدىبىكرەتـــ رىبـــ لىخـ ـ
كىلرىجنەزقامراتبىكرەتكىناگروئەدىھالائ
پىكىرىبنەلىبكاھۇئ،پۇلوبرابلامخارىك
مەكھەتسۇم مىقۇمەۋــــ ناغلوبـــ رىبــ لىخـ ـ
لايىرېتام نىياتنىئىنشىخ،پىلىقلىساھـ
مەكھەتسۇم ،ۇدىرۇتشىپېيــ اۋايـاتتەھـ _توئـ
ڭىنرەلپۆچ ڭىنشىخــــ ادىقىلىرائـــ پۈسۆئـــ ـ
.ۇدىلائىنىدلائڭىنىشىلېق

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت لۈگتەدائاس::ىچۇغلىق نۇسرۇتلۈگتەدائاس نۇسرۇت
رىررەھۇم ەزۇفھەم::رىررەھۇم تەمخەئەزۇفھەم تەمخەئ
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ىنقالۇق شالوكـــــ زىبـــ ناغىديەدمىئادـــ ــ
ڭىنقالۇق ىنىرىكـــ رۇتشىرىقىچـــ مەدائۇئ.ـــ
ىكىدىنىدەب قالۇقــ كەررۈھـىكىدىچىئـىلويـ ـ
زەب اديەپــ ناغىدىلىقــ نامىسيامــــ ـاملارجائــــ
.ۇدىلىتائۇمپەدىرىكقالۇق،پۇلوب

ىرىكقالۇق__ىسەيىنىلەئىپادۇمڭىنقالۇق
قالۇق ىرـىكــ ىــنقالۇقــ ناـغـىدــيادغوقــ ـ

ەئىپادۇم ،رۇدىسەيىنىلـ ،اممەئـ پۆكـ مىسىقـ
رەلىشىك زىسكەرېكـىكىدىنىدەبمەدائـىنۇئـ ـ
ىنىزۆئقالۇق،ەتتەيىلەمەئ.ۇدياراقپەدـەسرەن
ىرىكقالۇق،پۇلوبەگىئاغىرادىتقىئشالىزات
قالۇقاـتـسائ_اـتـسائ نىدىلويـ قالۇقــ ىلويـ ــ
‒نەكتەيەگىجىرەدمۇلەم،پىلىكتۆيـاغىزىغېئ
‒رىسقالۇقنىدىبەۋەسىتىكىرەھشانياچ،ەد
ڭىنىرىكقالۇقاڭۇش،ۇدىلىتېۋىرىقىچـاغىت
اغىرادىتقىئشالڭائپىلېۋۇسوتىنىلويقالۇق
رىسەت ىتىجاھڭىنشەرىسنەئنىدىشىزۈكتەيـ
قوي مالغاس.ـ ناغلوبـ قالۇقـىقشاتـ ڭىنـىلويـ

شالىزاتــىنىزۆئ ىرادىتقىئـ ،رابـ قارىبـ مىئادـ
قاشمۇينەمسىقەچىسكەئادناغىلوكىنقالۇق
،پۈرۈدنەلمىخەزـىنرالىملۇقوت قالۇقـىقشاتـ ـ
،ىغۇللاي ‒ۈتلەكىنىغۇللايەدرەپارغاناتتەھـ
،پىرىقىچپۈر اغىرادىتقىئشالڭائــ رىسەتــ ــ
.نىكمۇمىشىزۈكتەي

ىنىيىزڭىنشالوكقالۇقمىئاد
ادناغىلوكـىنقالۇقمىئاد ڭاچـ رالنازوت_ـ ـ

قالۇق ەگىرىكـ پىشىلىرائــ ۇدىتېكــ رىزاھ.ــ ـ
نۇغرۇن رەلىشىكـ راكىباتشۇمرۇتكىلىدنۈكـ
الــىسـلوب قالۇقــــــ ىنــشالوكـــ ــەكــتەداـئــــــ
،ناغلاۋرۇدناليائ اتتەھــ قالۇقــ شالوكـ نۈچۈئـ ـ
ناغىدىلىتىلشىئ ۇمرەلىسرەنـــ ىرېسناغرابــ ــ
،ىديەپۆك قالۇق،چۈگىتلىپرەلىشىكنۇغرۇنـ
چۇغىلوك نەلىبــــــ ىنىقىلۇقــــ ۇديالوكــــــ .ــ
،ەتتەيىلەمەئ قالۇقمىئادـ ڭىنشالوكـ ىنىيىزـ
.پۆكىتىياھان

قالۇق.1 ىنـىلويــ ۇدـيالـقـىدىغــــ قالۇق.ـ ـ

ڭىنشالوكقالۇقمىئاد
پۆكىنىيىز
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ىكىدىلوي ەرېتـــ نىياتنىئـ ،زىجائــ ىنقالۇقـ ــ
ادناغىلوكمىئاد قالۇقــــ ىكىدىلويــ ەگىرېتـــ ــ
ەسرەۋىشىلماۋادلاۋھەئقادنۇب،ۇدىلىقرىسەت
ەگىرېت ناقـــ پۇيۇئــ ىنشىلېقــ پۈرۈتلەكـــ ــ
ۇدىرىقىچ قالۇق.ـ پۆكـۇمىخېتـەسنەلمىخەزـ
قالۇق ىرىكــ پىتىرجائــ ۇدىرىقىچــ ىنەي.ـــ ــ
ىرېسناغىلوك قالۇقــــ ىرىكـ پۆكـۇمىخېتـ ـ
،پىلىغىي ىرېسناغرابــ پىيىپۆكــ ـىشىتېكـ
.نىكمۇم

.ۇدىرۈدنەلمىخەزىنىسىرېتىلويقالۇق.2
زىب ىنزىمىقىلۇقمىئادـ ادناغىلوكـــ قالۇقــ ـ
ڭىنىرىك نىياتنىئــــ قىتتاقـــ مەھـــ پۆكــ ــ
ىنىكىلنەكىئ سېھـــ زىمىلىقـ ـاتتىقاۋـۇب.ــ
قالۇق ىنـىرـىكــ شالـىزاتــــ نۈچۈـئــ قالۇقــ ــ
ىنچۇغىلوك اتياقـــــ اتياق_ــ قالۇقــ اغىلويـ ـــ
پۈزۈگرىك ،ادناغراقىچـــ قالۇقــــ ىكىدىلويـ ـــ

نىدەيىرېتكاب،پۇرۈدنەلمىخەزالناسائـىنىرېت
.ۇدىرىقىچپۈرۈتلەكىنشىنىلمۇقۇي

رىسەتـاغىرادىتقىئشالڭائ.3 ۇدىزۈكتەيـ .ـ
نىتقىلزىستايىتھېئرالناغىديالوكقالۇقمىئاد
قالۇق شالڭائ،اسيوقپۇرۇدنالىرايـىنىسىدرەپـ
ىرادىتقىئ ،اقشابنىدڭىنۇئ،ۇدىتېكپەلنەۋۆتـ
ارۇتتوئ .نىكمۇمىشۇلوباديەپىغۇللايقالۇقـ
رەگەئ النىتسارـ قالۇقـ ،ەسنەلمىخەزىسىدرەپـ
ەگىلسەئ شۈرۈتلەكـــ نۈچۈئـــ ەيىستارېپوئــ ـــ
.ۇدىلېكارغوتاقشالاۋادپىلىق

قالۇقـىقشات.4 پۈرۈتلەكىنىكارـىلويـ
شىرىقىچ ىقىللامىتھېئــ رابــ قالۇقمىئاد.ـ ـ
،ادناغىلوك قالۇقــــ ڭىنىلويــ ىنىسىرېتــــ ــــ
نامىسىسىچپوتكەچمەئىلويقالۇق،پالقىدىغ
لىخۇب.نىكمۇمىشىلىقاديەپـىنىسىمسۆئ
نەلىبسۇرىۋــەمسۆئ نىتشىنىلمۇقۇيــــ ــــــ
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پىلېك ،ۇدىقىچـ كىلتەپۈسىشخايـەتپەلسەدـ
،ۇدىلوب نىكېلــــ تەددۇمنۇزۇئــــ ىقترىســ ـــ
ڭىنتىھۇم ىشىلقىدىغــــ ەدىرىسەتـــ نامايــ ــ
.نىكمۇمىشىتېكپىرىگزۆئەكتەپۈس

شالوكادلۇسۇئارغوت،شارسائىنىزۆئ
رەگەئ ىكىدزىڭىقلۇقــ رىكــــ كەبـ پۆكـ ـ

ىرىلىملارجائىرىكقالۇقىنەي،ەستەكپۇلوب
ەدايىز پۆكــ پۇلوبــ ىشىلىتېۋىرىقىچــــ ــــــ
اققۇلنۇقسوت ،اسىرچۇئـــــــــ ـــاتسائ_ـــاتسائـــ
پىشىلقىتتاق ،پۇسوتىنىلويقالۇقىقترىسـ
قالۇق ،شۈتۈپــ قالۇقـــ ،شادلۇڭوغــ قالۇقـــ ــ
قالۇقىقشاتىكايشىيېقشاباتتەھ،شىرغائ
ىلوي ناقشادائـــ اۋرېنــ قالۇقـ ىنىسىچخاشـ ــــ
،پالقىدىغ قىلسكېلفېرــ لەتۆيـــ قىلراتاقـــ ـــ
كىلـلەسېك ىنىرـىلـتەمالاـئـــــ پۈرۈتـلەكــــ ــ
،ۇدىرىقىچ اڭۇشـــ مۇقوچـــ ارغوتـــ ادلۇسۇئــ ــ
.كەرېكشۇرۇتپالىزاتىنقالۇق

ىلۇسۇئشىلىقپەرەترىبارغوت
رەگەئ1. اققالۇقــ پىرىكــۇســـ ەستەكــ ـــ

پىلىقـۇتنايـىنشابـىكايشالۇۋۇئ اتتۇپرىبـ
شەركەس ىلۇسۇئــ قىلىقرائــ ىنقىلمارائىبــ ـــ
ۇدىلوبـىلىكتيەسەپ رەگەئ.ـ نەلىبچۈگىتلىپـ
،زىڭىسلوبـىچقامىلىزات ىنىپارتەئڭىنقالۇقـ
الزىڭـىسىلىزات ،ۇدـىلوبــــــ قالۇقـــ اغـىلويــ ـــ
.ڭىنىلقاسنىتشۈزۈگرىك

،ناغىدىنىلتەكىرەھ2. ىقترىســـــ قالۇقــ ـ
قۇلوتـىنىلوي ناغىملاۋىتېئـ ىنىرىكقالۇقـ
نىچوم ىكايــــ قالۇقــــ چۇغىلوكــ نەلىبــــ ـــ
ۇدىلوبـەكشىتېۋىلېئ قالۇق.ـ پىشىچىقكەبـ
،ەستەك رىبـاققالۇقـ مىمېتـەچچەنـ ىيۈسزۇتـ
،پىتىمېت ىنشابنىدنائــ ەچچەنرىبــ مىتېقــ ـ
كىنېي ،پاقياچـ قالۇقـ پەدمەنقۇلوتـىنىلويـ

نىدناغلوب نىيېكـــ زۇتـــ ىنىيۈســ زىكاپــــ ـــ
.ۇدىلوبەستەۋىلىزات

رالقاۋوب3. ىيېمـ نەلىبــ قالۇقـ ـىنىلويـ
نىكېل.ۇدىلوبـىلىغىلىزاتـىشخايـىتىياھان
رالقاۋوب ىنىيېمــ نىتشىتىلشىئـــــ لاۋۋائــــ
ەككەلىب ىكايــــ ڭىنقالۇقــ ەگىنيەكــ قارزائـــ
ىـسەـيـىسكائېرقىلناچمىزېسەدايىز،پۈرۈس
اديەپ ىـنـنەگېد،قوـي_ۇدـمالـىـقـ شەلمزەجـ ‒ــ
نىدنەگرۈت نـىيـېكـ مەـجرىتاخــ ەـسـتەلشىئـ ـ
.ۇدىلوب

رەگەئ4. قالۇقـ ىرىكـ پۆكـ قىتتاقمەھـ
،اسلوب مىزىتنۇمــ اغىناخرۇتخودــ ىنشىرېبــ ــ
ەيىسۋەت ،زىمىلىقــ رالرۇتخودـ ناغىمىشخوئـ ـ
كىللەسېك نەساسائـاغىلاۋھەئـ قىپاۋۇمـ رىبـ
پەرەت ۇدىنىللوقـىنىلۇسۇئشىلىقـ ەتتەدائ.ـ
رالرۇتخود ىنقالۇقــ ناغىديالىزاتــ سۇسخەمــ ــ
ىنقۇلقۇيۇس رىبــــــــ نىدىچماتــىككىئ_ــ ـــ
پىتىمېت ،اسيوقــــ رىبـــ نىدنۈكــىككىئ_ــ ـ
نىيېك قالۇقــ ىرىكـ نىدىكۈلزۆئـ پىقىچـ ـ
،ۇدىتېك ىنىلويقالۇقىقشاتاقشابنىدڭىنۇئـ
شۇيۇي ىكايــ شۈرۈمۈســ قىلىقرائـىباۋسەئــ ـ
.ۇدىلوبۇمىسترۈمۈس

قالۇق نەتەبسىنـەگىنىدەبمەدائـ نىياتنىئـ
مىھۇم قالۇقـاڭۇش،ازەئـ شىرىقىچىنىرىكـ
مىتېق .كەرېكشىتيازائرەدەقناكمىئىنىناسـ
،ەـستەكپۇلوبپۆكەدايىزىرىكقالۇقرەگەئ
ارغوت لۇسۇئـ نەلىبـ ‒ىلېۋىنىگۆئـىنشالىزاتـ
،زىمىش زىمىشىرىسائـىشخايـىنزىمىقىلۇقـ
.كەرېك

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت لۈگتەدائاس::ىچۇغلىق نۇسرۇتلۈگتەدائاس نۇسرۇت
رىررەھۇم ەزۇفھەم::رىررەھۇم تەمخەئەزۇفھەم تەمخەئ
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شۇمرۇتيىددام،نايۇبنىدراللىيىقنىقېي
ڭىنىسەيىۋەس زىسكۈلزۈئــــــ ەگىشۈسۆئــــ ـــــ
،پىشىگەئ رەلىشىكـ قىلمالغاسـ ادىسىرغوتـ ـ
ەدنەگىلزۆس ،كىلزىمېســـــ ىرىقۇيچۈئ«ـــــ ـــ
شۇلوب كەرۈيەۋ»ـــــ ەڭېمـــ ناقـــــ رۇموتـــ ـــــ
ىنىرىلكىللەسېك پۆكــــــ اغلىتـ ناغىدىلائــ ــ
ىدلوب ەچچەنرىبــۇب.ــ لىخــــ كىللەسېكــ ــــ
مزىلوباتېم ىدنىغىيــــــــــ كىللەسېكـــــ ـــــــ
ڭىنىتىمالائ شاشخوئـ ناغىملوبـ تايىققەرەتـ ـ
رۇدىچۇقساب ،ەتتەدائ.ـ ڭىنرالقىرغائـ ىكپەلسەدـ
ىسىداپىئ ىقىلرىغېئــ پىشېئـــ شىتېكـ ەۋــ
؛كىلزىمېس ارۇتتوئــــ ەدلىگزەمــ يىققەرەتـــ ــ
پىلىق ىرىقۇيچۈئ«ــ ناقـىنەي،»ــ ،ىمىسېبـ ـ
يامـىكىدناق ،ىرادقىمـ ناقـ تېبايىد(ـىتنەقـ ـ
ڭىنىلىسېك قىلساسائـ نىدىرىلكىلىدىھالائـ ـ
ىرىب ىرىقۇي)ـ ؛ۇدىلوبـ رىغېئـەنەيـ ادناغلوبـ ـ
ىكنىيېك ىكىدلىگزەمـــ كەرۈيـــ ەڭېمـ ناقــ ـ
ۇب.ۇدىلىقيىققەرەتەگىرىلكىللەسېكرۇموت
لىخ كىللەسېكـ تەيىسرىئ(ۇدياملوبـامغۇتـ
ڭىنىلىمائ قىليىپىداساتـىشۇلوبـ القادنۇش،)ـ

،ەيىرېتكاب ىسىچنىپۆك،ۇديامقۇينىتسۇرىۋـ
پىلېكنىدىلۇسۇئشۇمرۇتناغىملوبمالغاس
،ۇدىقىچ نامازـىقرىزاھـۇبــ نىدىتىيىنەدەمـ ـ
اديەپ ناغلوبـ ،پۇلوبەۋەتەگ»ىلىسېكرالياب«ـ
پۇلۇرۇتشالمۇموئ شۇمرۇت«ـــــــ ىلۇسۇئـــــ ـــــ
.ۇدىلىتائپەد»ىلىسېك

،تەبابېت ،ىرىلسىسسەخەتۇمـەيىگولوتاپـ
قىلمالغاس رالىچۇغرۇقشابـــ تەددۇمقازۇئـــــ ــ
قىقتەت شىلىقـ ،قىلىقرائـ شۇمرۇت«ـ ىلۇسۇئـ
ىلىسېك پۈرۈتلەكــىن»ــــــ ناغىدىرىقىچـــ ــــ
قىلساسائ ڭىنبەۋەسـ راچانـ شۇمرۇتـ ـىلۇسۇئـ
ىنىكىلنەكىئ ،ناغىقيابـــــ ادڭىنۇبــــ پۆك«ـــ ــ
شىلېۋەي اتاخ«»ـــ شىلېۋەيـــ تەكىرەھ«»ــ زائــ
شۇلوب نىت»ـــ تەرابىئــ اتقۇنچۈئــ ۇمىخېتــ ـــ
كىلىدۋەگ ناغلوبـ شۇمرۇتناغىملوبمالغاس.ـ
ىنىلۇسۇئ شىترەگزۆئـــــــــــ املۇزوســـــــ ـــــــ
ڭىنرەلكىللەسېك ڭەئـىكىتشىلېئـىنىدلائــ
مىھۇم رىبدەتــ ەيىھەسـاينۇد.ــ ىتالىكشەتــ ــ
لۇئڭوچتۆتڭىنقىلمالغاس«اتىراقـاغڭىنۇب
.ىديوقاغىرۇتتوئىنىمۇقۇئ»ىشېت
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ڭىنقىلمالغاس قىپاۋۇم:ـىشېتلۇئـىچنىرىبـ ـ
شىنىلازىغ

قىپاۋۇم اتشىنىلازىغــ ەگرەلىكىدنەۋۆتــ ــ
:كەرېكشىرېبتەيىمھەئ

اتلاخرىبنۇرۇبنىتشالخۇئىنۈكرەھ.1
؛شىچىئتۈس

ناغلوبەچىغمارىگ350نىدمارىگ2.250
نوبراك ،شالقۇلوتـىسىمكىرىبـۇســ 300ـۇبـ
نىدمارىگ ناغلوبـەچىغمارىگ400ـ يىساسائـ ـ
؛رەۋارابەككىلكەمېي

شۈلۈئچۈئ.3 ىرىقۇيــ لىسقائـــ لۇبوقـ ــ
،شىلىق رىبـىكىدڭىنۇئـ شۈلۈئـ شۆگقۇروئـ
نەنىمخەت( مارىگ50ـ ؛مۇخۇتڭوچرىبىكاي)ـ
رىب شۈلۈئـ ،ۇفۇدـ ،قىلېبـ ،ۇخوتـىكايكارـ ـ
نەنىمخەت(ـىشۆگكەدرۆئ مارىگ100ـ رىب،)ـ ـ
شۈلۈئ قىرېسـ )مارىگ25نەنىمخەت(قاچرۇپـ
.ۇدىتىسرۆكىن

ەدىتپەھ.4 تۆتـــ مىتېقــ اراقـــ قىلشائــ ـ
؛شىيېي

_ەۋېمەۋتاتكۆكمارىگ500ەدنۈكرىب.5
؛شىلىقلامېتسىئەۋىچ

رىب.6 ەدنۈكـ زائ،شىيېيالخوشلاترىبـ
‒ڭىنۇئ،شىچىئىقىراھمۈزۈئلىزىقادرادقىم
،اقشابنىد قـىپاۋۇـمـــ ادرادـقـىمـ لـىزىقـ ازالـ
‒ىلشىۋشەت،پالـىشـخايىنـتايـىپـيەكەدنەگىي
؛ۇدىلوبىلىكتيەسەپىنشىن

،ەزۋەس.7 ،زۇۋاتـ قىلتاتـ ،ۇيڭايــ ،قانوقــ ــ
،اۋاك لىزىقــ چۇغزىق،ازالـ قىرېســ كىلڭەرـ ـ
رەدەقرىبAنىماتىۋەدىبىكرەتڭىنرالتاتكۆك
؛پۆك

ڭىنرەلكىلمىچىئ.8 ەدىچىئـــــ ياچـ ڭەئـ
،ىشخاي ڭىنرالياچـ ەدىچىئـ لىشېيـ ڭەئياچـ
،ىشخاي شىچېئكەرپۆكىنياچلىشېياڭۇشـ
.كەرېك

ىكىتتەب__3838 ڭىنراللائوسىكىتتەب شىنىلىدياپڭىنراللائوس ىباۋاجشىنىلىدياپ ::ىباۋاج
11..BB√√ ..2233..√√

ىكىتتەب__4040 ڭىنراللائوسىكىتتەب شىنىلىدياپڭىنراللائوس ىباۋاجشىنىلىدياپ ::ىباۋاج
11..BBAA ..2233..√√ ..55 √√ ..44 ××
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قىپاۋۇمۇمىنىسىمرايۇلۇس،ىنۇئۇلۇس.9
.كەرېكشىلىقلامېتسىئكەرپۆكادرادقىم

ڭىنقىلمالغاس قىپاۋۇم:ىشېتلۇئىچنىككىئـ
شىلىقتەكىرەھ

رىب قىلمىتېقـ شۈرۈيـ 3000ـىسىپاسۇمـ
،رىتېم نىتتۇنىم30ـىتقاۋـ قۇترائـ ،شۇلوبـ
رەھ تەكىرەھمىتېقشەبەدنەگېدزائەدىتپەھـ
.كەرېكشىلىق

ڭىنقىلمالغاس ەۋاكامات:ىشېتلۇئـىچنىچۈئـ
شۇيوقكەچاققاراھ

،نىتساملاقالپىلىقرامۇخىنمەدائاكامات
ىرىقۇيـەنەي ناقـ كەرۈينامىسجاتەۋمىسېبـ
ڭىنىلىسېك اديەپـــ ىنىشۇلوبـ ،پـىتىلزېتــ ـ
،ىلىسېككارلىخپۆكقىلراتاقىكارەكپۆئ
‒راتاقىقىششىئقىلزاگەكپۆئ،ىغۇللايياناك
پۈرۈتلەكـىنرالقىل ۇدىرىقىچـ اكامات،اڭۇش.ـ
ڭىنقىلمالغاس ڭوچڭەئـ زىميەدـىنىمشۈدـ .ـ
رەھ قادناقـ شايـ اكاماترەلىشىكىكىدىماروقـ
الىدناغىلشات قىلمالغاســ يىقىقەھـەتتەھەجــ ـ
،ۇدىشىرېئـەكپەن شالشاتـاكاماتـ رىبـ لەھەمـ ـ
ىنىكاماتادلاۋھەئلىخۇب،ۇدياتخوتاغنىيىق
رەھ ىنۈكــ لاتشەـبــ ىـكايـ نـىدـڭىنۇـئـ زاـئـ
،پىكېچ ىنىكاماتىنىرادقىمشىكېچاكاماتـ
قۇلوت رەدەقـاغناغىلشاتـ يىجىردەتـ شىتيازائـ ـ
كەرېك ،ۇدىلوبـەسچىئزائـىنقاراھ.ـ نىكېلـ ـ
ىكايمىئاد ەدايىزــ پۆكـ ەدنەكچىئـ ىـنرەگىجـ ـ
،پۈرۈدنەلمىخەز اتتەھ،شىتېقرەگىجالناسائـ
‒ۇدارىگ.ۇدىرىقىچپۈرۈتلەكىنىكاررەگىج
‒سەمچىئپۆكىنقاراھكۈلچۈكىرىقۇيىس
مىئادۇمىنقاراھقائقۇلسۇدارىگنەۋۆت،كىل

ڭىنىقىراھمۈزۈئ،قاراھقىرېس،كىلسەمچىئ
ەدنۈكرىب.كەرېكشۇيوقكەچـۇمىغىرادقىم
نەكچىئ ڭىنقاراھـ ترىپسىئـىكىدىبىكرەتـ ـ
ىرادقىم نىدمارىگ15ـ پىشېئـ كىلسەمتەكـ ـ
،كەرېك رىتـىلىللىم100~60ـۇبــ مۈزۈـئــــ
،اغىقىراھ رىتىلىللىم30~25ــ ،اققاراھقائـ ـ

.ۇدىلېكارغوتەگىۋىپاكلۇتوب1~0.5

ڭىنقىلمالغاس ىچنىتۆتــــــ ىشېتلۇئـــــ :ــــ
قۇلڭۇپڭەتقىلىكىخسىپ

‒ىدناغلىقتەققىداغىقۇلڭۇپڭەتاكىخسىپ
‒ىگىئىنچۇقچائيىساسائـىكىتقىلمالغاس،ال
مەدراياغرالىقشابتىقاۋرەھ.ۇدىلوبـىلىگىل
قىللاشۇخـىنشىرېب ،شىلىبپەدـ ناچتەئاناقـ
‒رۇتشالماۋادىنشۇتۇتلاشۇخىنىزۆئ،شۇلوب
،ادناغ ىرىقۇيـ ناقـ ،55%ىنىلىسېكمىسېبـ
،ىسىتكەسـەڭېم ‒ىلىسېككەرۈينامىسجاتـ
تېبايىد،75%ـىن ‒تيازائ50%ىـنـىلـىسېكـ
،ىلىق ىـنىلىسېكـىسىمسۆـئـەڭېمـ ـىن3/1ـ
لىيەچچەننوئىنرۈمۆئەچىرۇتتوئ،ىلىقتيازائ
ىلىقترازۇئ ۇدىلوبــ رەلكىللەسېكـاملۇزوس.ـ ـ
رىب لىخـ شۇمرۇتـ ىـلۇسۇـئـ ىـكـىللەسېكـ ـ
،پۇلوب مالغاسـ ناغىملوبـ ىنىلۇسۇئشۇمرۇتـ
‒ىدلائڭىنرەلكىللەسېكاملۇزوسشىترەگزۆئ
.لۇسۇئكۈلمۈنۈئرىبنىدرىبىكىتشىلېئىن
ەدزىڭىسېئـۇش رۇتخودىشخايڭەئ،نۇسلوبـ
،زىڭىزۆئ تايىپيەكـىشخايڭەئـ مەجرىتاخـ ‒ـ
،كىل ىشخايڭەئــ ،تىقاۋارودــ ىشخايڭەئـ ــ
.رۇتشىڭېمەدايىپتەكىرەھ

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت ناجماھلىئ::ىچۇغلىق زىلبائناجماھلىئ زىلبائ
رىررەھۇم ەزۇفھەم::رىررەھۇم تەمخەئەزۇفھەم تەمخەئ
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اكىرېمائ نىسۆھــــــ شەزۈتـــــ ىقشاتـــ ـــــ
نىدىپىرەتىتىيىئمەجيىملىئرەلكىللەسېك
ناغىدىلىرىقىچ نىسۆھ«ـــــ شەزۈتـــ ىقشاتــ ــ
رەلكىللەسېك :ـىقۇروقـۇقيۇئ«،اد»ـىلىنرۇژــ
»شىرىگزۆئەۋشىرېقزۈيناغلوبنىتشالخۇئ
ىكىدىسىمېت رىبـــــــ ەچراپــ ەلاقامـــ نالېئــــ
،ناغنىلىق ەدىلاقامــــــ قۇروق:ـــــ ناغىرېقــ ـــ
ڭىنىرېت ادىرىلقىزىسكۈزۈئـ ،ۇدىنىلىداپىئـ ـ
رالقىزىسكۈزۈئـۇب زۈيـ يارىچـىكىدىمسىقـ ـ
ەرېتناغىدىقىچپىلېكنىدىبەۋەسىسىداپىئ
ڭىنىلكەش ىشـىرىگزۆئــــ ،ىشۇلوبـــ ىكايـــ ــ
ىكـىدـىنايرەجشالخۇئ قـىلـىكـىناخېمــــــ ـــــــ
نىتشىلىسېب اديەپـــــــــ ناغلوبــ لىكەشــــ ــــ
.ناغلاراقپەدنىكمۇمۇمىشۇلوبىشىرىگزۆئ

،كەمېد ەدىرېت،ىتىپايىقشالخۇئناغلوباتاخـ
قۇروق اديەپــ الپىلىقــ ،ياملاقـــ ەنەيـــ زۈيـــ ــ
ڭىنىسىرېت ىنىشىيىڭېكـــــ پۈرۈتلەكــــــ ـــ
.نىكمۇمىشىرىقىچ

ناغلوبـاتاخ اديەپقۇروقـىتىپايىقشالخۇئـ
.ۇدىلىق

ىقۇروقــۇقيۇئ ناغىلخۇئـــ اتتىقاۋــ زۈيــ ـ
ڭىنىمسىق ،پىلىسېبــــــ ڭىنىلكەشــــــ ــــــ
پىشىگەئـەگىشىرىگزۆئ اديەپـ ۇدىلوبـ ۇقيۇئ.ـ
ىقۇروق يارىچـــــ ىسىداپىئـــ پۈرۈتلەكـــــ ـــــ
ناغىدىرىقىچ ىكچىئۇئ،ۇديامىشخوئاققۇروقـ
مىسىق ڭىنىلۇكسۇمــ ىشىرىقسىقــ نەلىبــ ـ
ڭىنلۇكسۇمىشىلىنۆيڭىنۇئ،زىستەۋىسانۇم
شارىقسىق ەگىشىلىنۆيــــ شاشخوئــــــ كىتــ ــ

ناسائىتىپايىقشالخۇئناغلوباتاخ
ۇدىتىرېق
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،ۇدياملوب ۇمىنروئــ يەپــ نەلىبـ ڭىنلۇكسۇمـ ـ
شارىقسىق ڭىنىسىتقۇنــ ەگىسىمىلكەچـــ ـــ
.ۇديامىرچۇئ

ەچناي ،ادناقتايــ زۈيــ ىمسىقـ قىلرىغېئــ ــ
ڭىنىچۈك ،ىشىسىقــــ قۇتسايــــ ڭىنىزۈيـــ ــ
شىلىرېك ،ىچۈكــ زۈيـ ڭىنىمسىقـ قۇتسايـ ـ
ىچۈكشىسېكىكىدنەكشىگېتىشكەتەگىزۈي
ڭىنرالقىلراتاق ىسىممەھــــ زۈيـــ ىنىمسىقـ ــ
پۈرۈتشەلرۈپ قۇروقـــ اديەپـ ۇدىلىقـ ەچناي.ــ ــ
،ادناقتاي زۈيـــ ىمسىقــ ،پىلىسېبـــ ەدىرېتــــ ــ
لىكەش ىشىرىگزۆئـــ اديەپـــ ۇدىلىقــ پۆك.ــ ـ
ىكايقۇروقەدىرېت،ادناغلىسېبراركەتمىتېق
.ۇدىلوباديەپەملۈرۈپرۇقڭوچۇمىخېت

ڭىنمەدائ رەھــ كۈلنۈكــ ـىتقاۋشالخۇئـــ
ارۇتتوئ باسېھـ نەلىبـ تەئاس8_7ـ ،ۇدىلوبـ ـ
رەلىشىكـەچنىپۆك مۇلەمـ رىبـ شالخۇئلىخـ
ەچىققازۇئ،نىيېكنىدنەگنەلتەدائـەگىتىپايىق
،ۇديەمترەگزۆئ ڭەئناغىللاتنەدەبـۇبـىكنۈچـ
لىگزەمقازۇئ.ۇدىلوبىتىلاھشالخۇئتەھار
قادنۇشۇم رىبــ لىخـ ،ادناغىلخۇئـەتتەپايىقـ ـ
ڭىنتىقاۋ ەگىشۈتۆئــــ ،پىشىگەئـــــ ــۇقيۇئــــ
.ۇدىلوباديەپاتسائ_اتسائىرىلقۇروق

يارىچـىقۇروقـۇقيۇئ ـىقۇروقـىسىداپىئـ
نەلىب ،ۇديامىشخوئـــ لوقـــ نەلىبــ ڭىنزۈيــ ــ
قۇروقنەگنۈرۆك،ادناققىسـىنىپىرەتـىككىئ
پۆكڭەئلەد .رۇدىقۇروقۇقيۇئناغىدىلۈرۆكـ
ىنـىقۇروقـۇقـيۇـئ يارىچـىلۇسۇـئشالاۋادــ ـ
پۆككەدىلۇسۇئشالاۋادـىنىقۇروقـىسىداپىئ
سەمەئ يارىچ.ــ ىسـىداپـىئــ ىنــىقۇروقــــ ــــــ
اتشالىشخاي نىدىنىسكوتائېرىكـــ （肉毒素）ـــ

پىنىلىدياپ لورتنوكىنىلۇكسۇمڭىنىۋرېنـ
ىنىشىلىق ،ىلىقتيازائــــــ ڭىنراللۇكسۇمـــ ــــ

نىدىشىرىقسىق پىلېكـــــــ ناغىدىقىچــــ ــــــ
ىنرالقۇروق ؛ۇدىلوبـىلىقتيازائــ قارىبـ ـۇقيۇئـ
ىقۇروق لۇكسۇمـــ نەلىبـــ زىستەۋىسانۇمــ ــــ
،پۇلوب ڭىنىنىسكوتائېرىكــ ـاتىراقـاغڭىنۇئــ
قادناقچېھ ۇدياملوبـىلورــ ڭىنۇش.ـ ،نۈچۈئـ ـ
ىنىقۇروقــۇقيۇئ ڭىنشىتيازائـــ رىبنىدرىبــ ــ
كۈلمۈنۈئ ىلۇسۇـئــــ زۈيـــ ڭـىنـىمـسـىقــ ــــــ
نىدىشىرىگزۆئ ،شىنىلقاســ ادناغىلخۇئـ زۈيـ ـ
.كەرېكقىلسامتايپىسېبىنىمسىق

اتاخ ناغلوبـــ ىتىپايىقشالخۇئــ ـىنمەدائــــ
.ۇدىتېۋىرۈتشەلتەس

ادناغىلخۇئ زۈيــ لىگزەمنۇزۇئـىمسىقـ ـ
،اسلىسېب زىغېئـــ قىلىقرائـ شىنىلسەپەنــ ــــ
پۈرۈدلىتېيـىنىتىدائ ،ۇدىيوقـ تەدائلىخۇبـ
لىگزەمنۇزۇئ _كەڭېئ_شىچادناقشالماۋادـ
زۈي رىب.ۇدىرىقىچپۈرۈتلەكىنىكىليىريەغـ
مىسىق رەلىشىكـــ ەچنايــــ ،ادناغىلخۇئــ زۈيــ ـ
ىزىغېئپارچۇئـاغمىسېبـىمسىق پىلىچېئـ
،ۇدىلاق ڭىنۇبـــ نەلىبـــ ادناغىلخۇئــ زىغېئــ ـ
اڭۇش،ۇدىقىچپىلېكشىنىلسەپەنقىلىقرائ
ادناغىلخۇئ ىيىگلۆشـــ پىقېئــــ ناغىدىلاقــ ـــ
رەلىشىك مۇقوچــ تەققىدــ كەرېكـىشىلىقـ .ـ
اغىمارۇق رەلنەگىمتەيــــ نۈچۈـئــــ ،ادناقتيېئـ ـ
تەققىدـەگىتىپايىقشالخۇئ شىلىقـ ۇمىخېتـ
،مىھۇم زۈيـ ڭىنىلكەشـ اقپىلېقىشىلىتېيـ
نىيىقىتىياھانشىترەگزۆئ،الىسلاقپۈشۈچ
.ۇدىلوب

ارغوتڭەئىتىپايىقشالخۇئلىخىسياق
ىتىپايىقشالخۇئ ارغوتـــــ ۇمىسىملوبـ ــــ

ىلاۋھەئشىتېكپىشىلتەس،شىتېكپىرېق
ڭەئىتىپايىقشالخۇئقادناقاتقادنۇئ،ۇدىلوب
.ۇدىلوبارغوت
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قىلمالغاس

شـىتـېيادـڭوـئ ىشـخايڭەـئـــ شالـخۇـئــ
،رۇدىتىپايىق ىكنۈچـــ قادنۇبــ ادناغلوبـ زۈيــ ـ
قۇتسايـىمسىق نەلىبـ ،ەكچەگىمشىگېتـ زۈيـ
ڭىنىمسىق ىشىلىسېبــ ىنىشىلىكرۈسەۋــ ــ
پۈرۈتلەك ،ۇديامراقىچـــ ڭىنىقترۇموئـۇبــــ ـــ
ۇمىغىقىلمالغاس ىتىياھانــ ؛قىلىدياپــ مىرېيـ ـ
ۇتناي ۇمشىتېيــ ىتىياھانـــ ىشخايــ شالخۇئــ
،پۇلوبـىتىلاھ ادڭوئنەلىبشىتېيۇتنايـۇبـ
ڭىنشىتېي لىخۇب،لىكەشـىكىدىسىرۇتتوئـ
ەتتەلاھ ادناقتايــــــ نەدەبــــ نەلىبــ تاۋىراكــــ ــ
شىيىسيىققۇلسۇدارىگ40_30ادىسىرۇتتوئ
ىڭۇلۇب لىساھــ ،ۇدىلوبـ ڭىنۇبـ نەلىبـ مەھـ ـ
نۈتۈپ ڭىننەدەبـ كىلتەلاپاكاغىشىنىليائناقـ
،ىلىغلىق مەھــــ زۈيـ ادىمسىقـ قۇروقــ اديەپـ ـ
.ۇدىلوبىلىغلائىنىدلائڭىنشۇلوب

ىنقۇتساي قىلىســـــ ناغلوبــــ كەپىيــــ ـــ
قىللايىرېتام اققۇتسايـــ ۇمىدناغرۇتشاملائـــ ـــ

ىقۇروقــۇقيۇئ اديەپـــ ىنشۇلوبــ ىلىقتيازائـــ ــ
.ۇدىلوب

ىتىپايىقشالخۇئ،ىكزىمىترەكسەئىنۇش
،ىريەغ قاميامــ پىتېيـــ رالناغىديالخۇئـــ زۆئــ
ادىتقاۋ ىنىتىپايىقشالخۇئــ ىشىلىرغوتـــــ ـــ
،كەرېك شايــ ىلىمائــ نىدىبەۋەســـ پىلېكــ ــ
ناققىچ زۈيـ نىدىشىتېكپىرېقڭىنىمسىقـ
،زىمياملانىلقاس كىچىكىكىتشۇمرۇتاممەئـ
اغرالىتقۇن تەققىدالقارزائــــ ،قاسلىقـ اقشابــ ــ
راللىمائ نىدىبەۋەســ پىلېكـــ ناغىدىقىچـــ ــــ
القادناق.زىميالالائىنىدلائڭىنشۈشۈچقۇروق
،نۇسىملوب ڭىنزىبــۇبــــــ اغزىمىيارىچـــ ـــــ
.شىئمىھۇمكىلتەۋىسانۇم

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

ىكىتتەب__4444 ڭىنراللائوسىكىتتەب شىنىلىدياپڭىنراللائوس ىباۋاجشىنىلىدياپ ::ىباۋاج
11..DD√√ ..2233..√√

36



يىمۇموئ قلەخيىمۇموئ ىساپاسقلەخ ىساپاس

GDPشىرىقىچپەلشىئـىكچىئ يىمۇموئــ ـ
ىتىممىق ،پۇلوبــ رـىبـ ىـكـىتـتەلۆدـ ىـكاـي(ــ
ىـكـىدـنويار قـىلراب)ــ يـىمـىئادــ قۇـلـشۇرۇـتـ
ڭىنرالنۇروئ نەييەئۇمـ ‒پەلشىئـىكىدلىگزەمـ
شىرىقىچ ڭىنىرىلتەيىلائاپــ ىـقرىخائڭەئــ ـ
،ىسىجىتەن ەدمەھـــ ڭىنتەلۆدـ يـىداسـىتقىئــ ــ
ىنىلاۋھەئ ناغىديەچلۆئـــ رۇـتـچۈكتەسرۆكــ .ـــ
ڭىنرالناسنىئ يىداسىتقىئــ ىـتـىيىلائاپــ رىبـ ـ
نىتپەرەت ەـكـتەـيـىئمەجـ قـىلـيابـ پـىتـىرايــ ــ
ناغىدىرېب ،پۇلوبـ يىباجىئ«لەدـۇبـ رىسەتـ »ـ
،ۇدىلىتائپەد ەنەياـمـمەئـــ رـىبـــ نـىتـپەرەتـ ــ
لىخرەھ لىكەشـ رەلـىتـىساۋەۋـ قـىلـىقراـئـ
يـىـئامـىتـجىئ شىرىقىچپەلشىئــ ىرىلچۈكـ ‒ـ
ڭىن اغىتايىققەرەتـ نەتەبسىنــ قۇـلـنۇقسوتــ ـ
ۇدىلىق يىبلەس«ـۇب.ـ رىسەتـ ۇدىلىيېد»ـ ـۇب.ـ

لىخ يـىبلەســ رـىسەـتـــ ەـتـتەھەجىـككـىئـ ــ
كىلزەكرەم ،ۇدىنىلىداپىئـ ‒ىگولوكېئىرىبـ
كىلەي نىدرالقىليابـىكىتتىھۇمـ يامىتخوتـ ـ
،پىنىلىدياپ ەيىگولوكېئــ ڭىنـىرىلقىليابــ ـــ
نىدلىيـىنىناس ؛شىتيازائـاغلىيـ ىرىبـەنەيـ ـ
ڭىنرالناسنىئ لىخرەھـ شـىرـىقـىچـپەلشىئـ ـــ
ىرـىلـتەـيـىلاـئاپ ىـنرالـنامروـئەۋـــ شـىسـېكـ
قىلراتاق نىدرەلبەۋەسـ كىلەيىگولوكېئـ ‒ۇمـ
.شاغلۇبىنتىھ

GDPيىباجىئڭىنرەلتەيىلائاپيىداسىتقىئ
الـىنـىرىسەت پۈرۈتـتەئسـكەئــــ ناـغـىدىرېبـ ـ
،پۇلوب يـىبلەســ ىـنـىرىسەتــ پـىتـىسرۆكـ ــ
الياملوبلەممەكۇمۇئنىتبەۋەسۇش،ۇديەمرەب
،ياملاق ەنەيــ ىخېتــ ەككىلىمىلكەچــ ،ەگـىئــ ـ
كىلتەيىناكمىئ ‒ارتسىئتايىققەرەتلىجېسـ

ەمېننەگېدGDPلىشېي
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ىساپاسقلەخيىمۇموئ

نۇغيۇئـۇمىگىسەيىگېت GDPلىشېي.سەمەئـ
ىسياقرەھ ڭىنرەلتەلۆدــ يـىئىبەتـ رالـقـىليابـ ـ
نىدىڭېي،نىيېكنىدنەكتەۋرىقىچىنىنىيىز
ـىرادـقىمىمۇموئڭىنقىليابيىقىقەھناقتاراي
ناغــىدـيالـباسـېھـىن چۈكتەسرۆكـــ لىشېي.ـ ـ

GDPڭىنGDPەچناقىتىبسىننەگىلىگىئەد
ىرىقۇي ،ىرېسناغلوبـ قلەخـ ـىكىدىكىلىگىئـ
يىباجىئ ىرىسەتـ ،ىرىقۇيـەچنۇشـ يـىبـلەسـ ـ
.ۇدىلوبنەۋۆتەچنۇشىرىسەت

ىرىللائوسقانىس

ەككەي شاللاتەككەي ىلائوسشاللات ::ىلائوس
.1GDP)(ۇدىتىسرۆكىن.
A.يىللىم شىرىقىچپەلشىئــ يىمۇموئــ ــ

ىتىممىق
B.شىرىقىچپەلشىئــىكچىئ يىمۇموئــــ ـــ

ىتىممىق
C.ىشىك اغىشېبـــ ارغوتــــ ناغىدىلېكـ ـــ

ىتىممىقيىمۇموئشىرىقىچپەلشىئىكچىئ
D.ىشىك اغىشېبـــ ارغوتــــ ناغىدىلېكـ ـــ

ىتىممىقيىمۇموئشىرىقىچپەلشىئيىللىم

مۈكۆھ شىلىقمۈكۆھ ىلائوسشىلىق ::ىلائوس
لىشېي.2 ،زىمىنىگېدGDPــ ـىسياقرەھــ

ڭىنرەلتەلۆد يىئىبەتــ رالقىليابــ ىنىنىيىزــ ــ
نىدنەكتەۋرىقىچ ،نىيېكــ نىدىڭېيـ ناقتارايـ ـ
يىقىقەھ ڭىنقىليابــــ ىمۇموئـــ ىنىرادقىمــ ــ

ناغىديالباسېھ چۈكتەسرۆكــــــ .ــــــ
لىشېي ڭىنGDPــ نەگىلىگىئەدGDPـ ـ
ىتىبسىن ەچناقــ ىرىقۇيــ ،ىرېسناغلوبـ ـ
ەچنۇشىرىسەتيىباجىئىكىدىكىلىگىئقلەخ
،ىرىقۇي يىبلەســـ ىرىسەتـــ ەچنۇشــ نەۋۆتــ ـ
)(.ۇدىلوب

لىشېي.3 ىتاباسېھGDPــ ىنداسىتقىئــ ــ
شۇرۇشائ ەۋشەچلۆئيىقىقەھڭىنىتىيىلائاپـ
اقشالاھاب قىلىدياپـــــــ الپۇلوبـــــ ،ياملاقـــــ ــــ
ڭىنداسىتقىئ شىشېئـــــــــ ىنىتىئرۈســـ ــــــــ
شىشىلغوق ىنىشىھاخــــ پىڭېيـــــ ەدمەھـــ ـ
ڭىنداسىتقىئ شـىشـېئــــــ ڭـىنـىلۇسۇـئــ ــــــ
ىنىشىرىگزۆئ ىرىگلىئــ ،پۈرۈسـ ڭىنىممائـ ـ
تىھۇم ىنىقىليابــــ شادغوقــــــــ ىنىڭېئــ ــــ
)(.ۇدىلوبىلىكتيەچۈك

ىقىرىقۇي( اغراللائوســــ باۋاجـــ ،پىرېبــ ــ
ىنزىڭىزۆئ پانىســـ ڭۈرۆكــ ىباۋاج.ـ ۇشۇمــ ــ
)ادناس

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت ەلىمەج::ىچۇغلىق قىداسۇدبائەلىمەج قىداسۇدبائ
رىررەھۇم ەزۇفھەم::رىررەھۇم تەمخەئەزۇفھەم تەمخەئ
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ڭىنتەلۆد نەپـ ادىكىنخېت_ـ قىلىڭېيـ
ڭىنىشىتىراي شىنىلناجـــــ ىسىجىرەدــــ ـــ
يىساسائ نىتتەھەجــ ،ەملۈزۈتــ ،كىلىگىئـ ـ
رالقىلساسىتخىئ تەيىنەدەمەۋــ قىلراتاقــ ــ
.ۇديارچۇئكەركەبەگىرىسەتڭىنلىمائتۆت
نەپ ادىكىنخېت_ــ قىلىڭېيــــ شىتىرايــــ ــ
،اغىشىشىنتاقڭىنمۇموئەتتەھەجـەملۈزۈت
كىلىگىئ ىتىسايىســ رازابەۋـــ ىتىھۇمـ ــ
،ەتتەھەج تەباقىرلىدائـــــ ،اغىتىھۇمــــ ــــــ
ىنرالقىلساسىتخىئ شەلەيىبرەتــ ،ەتتەھەجـ ـ
يىساسائ رەلنەپـــ اغىتاقىقتەتـــ لۈڭۆكــــــ ـــ
،ەكشۈلۆب ،ەتتەھەجىشىراقزۆكتەيىنەدەمـ
لۈكتۈپ ڭىنتەيىئمەجـــ ىشىنىشۈچـــ ەۋــــ

.جاتھوماغىشىللوق
زىمىتىلۆد تاھالسىئــ ـىنشىتېۋىچېئـ

يىدداميىئامىتجىئ،نايۇبنىدناغيوقـاغلوي
تەيىنەدەم ىتىياھانەتتەيىنەدەمىۋىنەمەۋـ
رالتايىققەرەتروز اغلوقــــ ىدلۈرۈتلەكـــ .ـــ
شىشىلىراشرەي ڭىنىسىپاسۇمــــــــــ ـــــــــــ
،پىشىگەئـەكىششىلزېت ـىكىدزىمىتىلۆدـ
سۇپون يىجىردەتـىتامىسقەتـ ،پەلكىچىكـ ـ
تىھۇم ىشىنىغلۇبــــــ ىرېسنۈكــــــــــ ـــــ
،پىشىلرىغېئ شىرىقىچپەلشىئـ ىخرەننەتـ
.ىتشائلىجىس

ادىرىقۇي اغلىتـــ ناغنىلېئــ راللاۋھەئــ
قىلىقرائشىتىرايقىلىڭېيـىنزىمىتىلۆد

قىلىڭېيادىكىنخېت_نەپ

ىرىگلىئقادناقىنشىتىراي

كەرېكشۈرۈس
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ەكترۈت ناغىدىلوبــــــــ تايىققەرەتـــــــــــ ــــــــــ
ىنىسەيىگېتارتسىئ اغلويــــــــــ اقشۇيوقــــ ــــــ
،پالرۇبجەم ادىكىنخېتــ قىلىڭېيـ ،شىتىرايـ ـ
يىملىئ شۇرۇقشابــ رالقىلساسىتخىئەۋــــ ــــــ
قىلراتاق ڭىنراللىمائـــــــــ يىداسىتقىئــــــ ــــــ
ۇمىخېت،پىتيەچۈكـىنىلورـىكىتتايىققەرەت
ۇمىخېتقىلىقرائقىليابەۋىچۈككەگمەئزائ
پۆك تالۇسھەمـ كەگمەئ،پىتىرايـىتىممىقـ
ىنىقىلرادمۈنۈئ ،پۇرۇشائــــ ڭىنزىمىتىلۆدـ ــ
ىۋاينۇد ىنىكىللەزۋەئىكىدىتىباقىرپىسەكـ
.ۇدىتيەچۈك

ىرىللائوسقانىس

ەككەي شاللاتەككەي ىلائوسشاللات ::ىلائوس
ڭىنتەلۆد1. قىلىڭېيـاغىدلائزۆئــ ىرايـ ‒ـ

شىت رادىتقىئــ ىشۇلۇرۇقـ ،كۈلزۈيمۇموئـــ ـــ
‒ىڭېيڭىنۇئ،پۇلوبشۇلۇرۇققىلىمېتسىس
قىل شىتىرايـ ‒زەم،لومىتىياھانـىنۇمزەمـ
رۇك ەدىلاقامـ نەگلىيېدـ قىلىڭېيـ شىتىرايـ ‒ـ
)(.ىنىغىدىتىسرۆكقىلساسائڭىن

A.شىتىرايقىلىڭېياتشۇرۇقشاب
B.شىتىرايقىلىڭېيادىكىنخېت
C.شىتىرايقىلىڭېيادرادىتقىئ
D.شىتىرايقىلىڭېيەدەيىدىئ
قىلىڭېي2. شىتىرايـــــــ ادىسىرغوتـــــ ــــ

)(ىسىرغوتنىدرەلىكىدنەۋۆت
A.قىلىڭـېي ڭىنىشىتىرايـــ قىنېئــ ەۋـ

.ۇدىلوبىتيىنۇناقپىتكېيبوئكۈلچۈك
B.قىلىڭېي شىتىرايـــــــ ادرالناسنىئـــــ ـــ

النىدىلسەئ رابــــ ،رادىتقىئــــ ڭىنشايۇئـــ ــــــ
،پىشىگەئـاغىشىيڭوچ ارابـ اراب_ـ پۈلۈمۆكـ

،ۇدىلاق نىكېلــ نىدىتياقـەنەيــ ـىلىقتۇغرۇئـ
.ۇدىلوب

C.قىلىڭېي تەقەپـىنشىتىرايـ ەۋماھلىئـ
ىلىغرۇشائەگلەمەئالقىلىقرائراللايىخ_يوئ
.ۇدىلوب

D.قىلىڭېي شىتىرايــــــ نەلىبمەدائــــ ــــ
ڭىنىكىنخېت ڭىنىشىتىسرۆكرىسەتارائزۆئـ
.ىسىجىتەن

مۈكۆھ شىلىقمۈكۆھ ىلائوسشىلىق ::ىلائوس
نەپ3. ادىكىنخېت_ـ قىلىڭېيـ شىتىرايـ ـ

ڭىنرالمىلائ ،ىتىيىلۇئسەمــ قلەخـ ـىسىممائـ
)(.ۇدىلوبۇمىسىمشانتاق

قىلىڭېي4. ڭىنشىتىرايــــ ىتىسقەمــــ ـــ
ىرىقۇي ،مۈنۈئــــ ،خرەننەتزائــ ۇمىخېتـــ زائــــ
پرەسـەيىگرېنېئ اكىنخېتىڭېيناغىدىلىقـ
قىلىقرائ انوكــــ ڭىنىكىنخېتـــ ىنىنروئـــــ ـــ
)(.رۇتشىلېئ

قىلىڭېي5. شىتىرايــ قىلىقرائــ ـەكترۈتـ
شۇلوب تايىققەرەتــ ڭىنىسەيىگېتارتسىئـــ ـــ
،شىتىرايقىلىڭېيادىكىنخېتاسلوبىسورداي
يىملىئ شۇرۇقشابــ رالقىلساسىتخىئەۋــــ ــــــ
قىلراتاق ڭىنراللىمائـــــــــ يىداسىتقىئــــــ ــــــ
ۇمىخېت،پىتيەچۈكـىنىلورـىكىتتايىققەرەت
ۇمىخېتقىلىقرائقىليابەۋىچۈككەگمەئزائ
)(.رۇتشىتىرايتەممىقپۆك

ىقىرىقۇي( اغراللائوســــ باۋاجـــ ،پىرېبــ ــ
ىنزىڭىزۆئ پانىســـ ڭۈرۆكــ ىباۋاج.ـ ۇشۇمــ ــ
)ادناس

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت رۇپوغۇدبائ::ىچۇغلىق نامخاررۇپوغۇدبائ نامخار
رىررەھۇم ەزۇفھەم::رىررەھۇم تەمخەئەزۇفھەم تەمخەئ
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شىرىقىچپەلشىئ ىچۈكـــ ڭىنرالناسنىئــ ــ
ىڭېي قىليابـــــــ شىتىرايــــــ ىرادىتقىئــــــ ـــ
_نەپ=ىچۈكشىرىقىچپەلشىئ.ۇدىنىلباسېھ
+ىلاروقكەگمەئ+ىچۈككەگمەئ(×اكىنخېت
كەگمەئ ىتكېيبوئــ ىنشىرىقىچپەلشىئ+ـــ ـــــ
شۇرۇقشاب ڭىنزىمىتىلۆد،)ــــ ىقرىزاھــــــ ــــ
،ىرىقۇيـىكىتچۇقساب نەپـىڭېيـ اكىنخېت_ـ
ڭىنىپسەك ناغىدىلېكارغوتاغىشېبـىشىكـ
ەچىرۇتتوئ تالۇسھەمــ ىتىممىقــ ىۋىنەئنەئــ ـ
ڭىنتەئاناس ناغىدىلېكارغوتـاغىشېبـىشىكـ
ەچىرۇتتوئ تالۇسھەمــ ڭىنىتىممىقــ 10_5ــ
نىدىسىسسەھ ىمىلىبڭىنرالناسنىئ.ـىتشائـ
رىزاھ كىلەيىرىتېموئىگـ كىلىسسەھـ ناسـ ـ
نەلىب ،ۇدىتاۋىشېئــــ رىبــــ ڭىنرېنېژنىئــ ــــ
ڭىنىمىلىب مىرېيـ تەقەپىرۋەدشىلىرىمىيـ
شەب اللىيــ ،ۇدىتاۋۇلوبــ ىنەيــــ ڭىنمىلىبــ ـــ
ىمىرېي شەبـــ لىيــ ەدىچىئـ ادىقرائـ ناغلاقـ ــ
مىلىب ۇدىتاۋۇلوبـــــ نەپ.ـــــــ اكىنخېت_ـــ ــــــ

ڭىنىرىلمىلىب قادنۇبــــــــ زېتــ ەتتەئرۈســ ــــ
ىشىنىلىڭېي نەپــــــــــ ڭىنىكىنخېت_ــ ــــــــ
شىرىقىچپەلشىئ ادىنايرەجـــــــ يىلەمەئـــــــ ــــ
شىنىللوق نىدنۈكـىنىكىليىرۋەدــ ـەگنۈك_ـ
اتقامتراقسىق نەپ.ـــــ اكىنخېت_ــ يىلەمەئــــ ــ
شىرىقىچپەلشىئ ،ناماھناغناليائاغىرادىتقىئـ
،لاتىپاكۇئ كەگمەئـــــــ قىلراتاقــ اقشابــــــ ــــ
نىدراللىمائ ،پـىقـلاھــــ تەيــىـئـمەجــــــــ ــــــ
ىرىگلىئـىنىتايىققەرەت ىچنىرىبناغىدىرۈسـ
.ۇدىلاقپۇلوبىچۈكشىرىقىچپەلشىئ

ىرىللائوسقانىس

ەككەي شاللاتەككەي ىلائوسشاللات ::ىلائوس
ادروت1. ،شۇقوئـ ،باتىكقۇلنورىتكېلېئـ

،رېتۇيپموكـاتخات نوفنايـ قىلراتاقـىتىزېگـ ـ
رەلىتىساۋ ڭىنرەلىشىكــــ باتىكــــ شۇقوئــ ـ
ىنىلۇسۇئ الپىترەگزۆئــ ،ياملاقـ شۇقوئـەنەيـ ـ

ەمېن نۈچۈئەمېن نەپنۈچۈئ اكىنخېت__نەپ اكىنخېت
ىچنىرىب شىرىقىچپەلشىئىچنىرىب شىرىقىچپەلشىئ

ىچۈك ۇدىلوبىچۈك ۇدىلوب
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اكىنخېتكىلمەقەرقارىب؛ىتتيەڭېكـىنىپوت
،اكىزۇمەۋ ڭىنونىكـــ ىشىكىرىبــــ ونىكــــ ــ
نىدروتەۋـىتىلېب ناغىدىرىكنىتشۈرۈشۈچـ
ىنمىرىك تەياغــــ ەدىجىرەدروزــــ الپۇرۇشائــ ــ
،نىتساملاق ەنەيـــ ڭىنكىلىچپۆكــ يىئىدەبــ ـ
كىتېتسېئ كىتېتسېئەۋـىتىدائــ ـاغىلۇسۇئـ
رۇقڭوچ رىسەتــ ىتتەسرۆكــ روت.ــ نوفنايەۋـ ـ
قىلىقرائ نىدىكىزۇمـــــ ،شىنىلرۇزوھـــــ ـــــــ
،شۈرۆكـىنىرىلىممارگورىپـەيىزىۋېلېت 3Dـ
ىنىسونىك ڭىنرالناغىدىرۆكــــــ ۇمىناســـــ ـــــ
ىرېسنۈك ىديەپۆكـ ڭـىنـىكىنخېت_نەپۇب.ـ
.ۇدىرۈدنەشۈچىن)(

a.ڭىنرەلـىشىك ادـىشـىراققالـخەئـــــــ ــــ
ىقىلناغلىقاديەپشىرىگزۆئ

b.ڭىنرەلىشىك شۇمرۇتــــ ىنىتىپۈســ ـــ
ىكىلنەگرۈتسۆئ

c.ڭىنرەلىشىك شۇمرۇتـــــ ىشىراقـــ ەۋــ
ىكىلنەكترەگزۆئىنىلۇسۇئشۇمرۇت

d.ڭىنزىمىشۇمرۇت ەكتەئىبەتىدمەئـــــ ـــ
ىقىلناغىديامنايات

A.abcd
B.acd
C.abc
D.bd
مۈكۆھ شىلىقمۈكۆھ ىلائوسشىلىق ::ىلائوس
نەپ2. ادىكىنخېت_ــ شۈسۆبـــ لىساھــ ــ

شىلىق كەگمەئــــ ،ىلايىرېتامــ كەگمەئــــــــ ــ
ىتكېيبوئ ڭىنرەلىچكەگمەئەۋـــ ادىساپاســــ ـــ
)(.ۇدىلىقاديەپشىرىگزۆئ

نەپ3. اـكـىنـخېت_ـ ‒ىچپەلشىئيـىلەمەئـ
شىرىق اغىرادـىتـقىئـ ناغـنالـياـئــ ،ناماھـ ۇـئــ
،لاتىپاك كەگمەئـ قىلراتاقـ نىدراللىمائاقشابـ
،پىقلاھ تەيىئمەجـ ىرىگلىئىنىتايىققەرەتـ
ناغىدىرۈس ىچۈكشىرىقىچپەلشىئـىچنىرىبـ
)(.ۇدىلاقپۇلوب

ىقىرىقۇي( اغراللائوســــ باۋاجـــ ،پىرېبــ ــ
)ادناسۇشۇمىباۋاج.ڭۈرۆكپانىسىنزىڭىزۆئ

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت لۈگنەشۇر::ىچۇغلىق مىكىلبائلۈگنەشۇر مىكىلبائ
رىررەھۇم تەلىزەپ::رىررەھۇم نۇغرۇتتەلىزەپ نۇغرۇت
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ڭىنرالقىلناج پۆكـــــــ ىقىللىخــ رەيــــــ ــ
ىكىدىراش قىلرابــ ىنرالقىلناجــ ەگىچىئزۆئـــ ــ
نەلىبرالقىلناجۇشۇمالقادنۇشەۋنېگناغلائ
ڭىنتىھۇم نىدىششىلرىسەتارائزۆئــ لىساھــ ـ

ناغلوب كىلەيىگولوكېئــــ ڭىنىمېتسىســـــــ پۆكــــــ ــ
شىشىللىخ ۇدىتىسرۆكـىنىسىجىرەدـ ڭىنرالقىلناج.ـ ـ
پۆك ،ۇدىپاتبىكرەتنىدمىسىقتۆتقادنۇمـىقىللىخـ
،ىچنىرىب ڭىنتەيىسرىئــ پۆكــ ،ىقىللىخـ ىنەيــ رەيــ ـ
ىكىدىراش قىلرابــ رالقىلناجــ پىلېئـ نەگرۈيـ كۈلرۈتـ ـ
تەيىسرىئ ڭىنىرىلرۇچۇئـ ،ۇدىتىسرۆكـىنىسىدنىغىيـ
ەنەيــۇب ڭىننېگـــ پۆكـــ ىقىللىخـ ۇدىلىتائـۇمپەدـــ .ــ
،ىچنىككىئ ىكىدىراشرەيۇب.ىقىللىخپۆكڭىنرەلرۈتـ
،تاناۋياھ ،كۈلمۈسۆئـــ وركىمـــ مزىناگروئــ قىلراتاقـــ ـــ
رالقىلناج ڭىنىرۈتــ پۆكــ شىشىللىخـ ـىنىسىجىرەدــ
ۇدـىتـىسرۆك ،ىچـنـىچۈـئ.ــــــ كىلەيىگولوكـېئــــ ــــــ
ڭىنىمېتسىس پۆكـــــ ىقىللىخــ ەيىگولوكېئـۇب.ـــ ــــ
ىسىمېتسىس ڭىنىرۈتــ پۆكــ ـىسياقرەھەۋـىقىللىخـ
كىلەيىگولوكېئ ڭىننايرەجــــــ پۆكــــ ىنىقىللىخــ ـــــ
ۇدىتىسرۆك ،ىچنىتۆت.ـ رەھۇب.ىقىللىخپۆكەرىزنەمـ

كۈلرۈت ەرىزنەمــ ىلىمائـ ىكايەۋــ ەيىگولوكېئــ ــــ
نىدىسىمېتسىس بىكرەتـــــ ناقپاتــ قۇلشوبــ ــ

،ىسىملۇرۇق ەيىسكنۇفــ ەۋـىمىزىناخېمــ

ىقىللىخپۆكڭىنرالقىلناج
ەمېننەگېد
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ىساپاسقلەخيىمۇموئ

ڭىنتىقاۋ پۆكىكىتتەھەجـىقىلناچتەكىرەھـ
.ۇدىتىسرۆكىنىقىلناچشىرىگزۆئەۋقىللىخ
لىخۇملىخ رالقىلناجـ زىبـ رالناسنىئـ نۈچۈئـ
مىيىك ،ۇغلارۇت،كەمچىئ_كەمېي،كەچېك_ـ
شۈرۈي شۇرۇت_ـ قىلراتاقـ ىكىدزىمىشۇمرۇتـ
قىلـساساـئ ىــنزـىمـىرـىلـجايـىتـھېئــ ماخــــ ـ
لايىرېتام نەلىبــــ ،ۇديەلنىمەتــ ىكۇبلاھـــ ـــ
ڭىنتىھۇم اققىلىچنۇغزۇبــــ ەۋـىشىرچۇئــــــ
پۆكـىكىدرالقىلناج ڭىنقىللىخـ ىشىلنەۋۆتـ
ىقرىخائ اتــباسېھـــــ ڭـىنرالـناسـنـىئــــــــ ــــــ
كىلتەيىناكمىئ لىجىسـ رىسەتاغىتايىققەرەتـ
.ۇدىتىسرۆك

ىرىللائوسقانىس

ەككەي شاللاتەككەي ىلائوسشاللات ::ىلائوس
ىقىرىقۇي1. نىدرالشاللاتــ ڭىنرالقىلناجـ ـ

پۆك ىنقىللىخــ لىكشەتــــ اقشىلىقــ ەۋەتـــ ـ
)(ىنىغىدياملوب

A.ىقىللىخپۆكڭىنتەيىسرىئ

B.كىلەيىگولوكېئ ڭىنىمېتسىسـ پۆكـ
ىقىللىخ

C.ىقىللىخپۆكەرىزنەم
D.ىقىللىخپۆكڭىنلىكەش

مۈكۆھ شىلىقمۈكۆھ ىلائوسشىلىق ::ىلائوس
ڭىنرەلرۈت2. پۆكــــــ ىقىللىخــ رەيــــــ ــ

ىكىدىراش ،تاناۋياھــ ،رەلكۈلمۈسۆئــ وركىمـــ ـ
مزىناگروئ قىلراتاقــ قىلناجــ ڭىنىرىلرۈتــ ــ
)(.ۇدىتىسرۆكىنىسىجىرەدشىشىللوم

زىب3. ڭىنرالناسنىئـ كەمېيـ ،كەمچىئ_ـ ـ
مىيىك ،كەچېك_ـ ،ۇغلارۇتـ شۈرۈيـ شۇرۇت_ـ
قىلراتاق ىكىدزىمىشۇمرۇتـــــ قىلساسائـــــــ ـــ
زىمىرىلجايىتھېئ لىخۇملىخـــ رالقىلناجـــ ــ
)(.كىلتەۋىسانۇمچىزنەلىب

ىقىرىقۇي( اغراللائوســـــ باۋاجـــ ،پىرېبــ ــ
)ادناسۇشۇمىباۋاج.ڭۈرۆكپانىسىنزىڭىزۆئ

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت رۇپوغۇدبائ::ىچۇغلىق نامخاررۇپوغۇدبائ نامخار
رىررەھۇم تەلىزەپ::رىررەھۇم نۇغرۇتتەلىزەپ نۇغرۇت
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ىساينۇدتاناۋياھ

خەرەدڭىنقۇشمۇترۈمۆت
ىتىئرۈسشالۇقوچ

زېتكىلىچناق

ڭىنقۇشمۇترۈمۆت مىتېقشالۇقوچخەرەدـ
ۇدىتېيـاغمىتېق16_15ـاغىتنۇكېسـىناس .ـ
تەئرۈســــۇب كىلتەئاســــ ىتىئرۈســــــ 55ــــــ
رىتېمولىك ناغلوبــــــــ ڭىنلىبوموتپائــــ ـــــــ
نىدىتىئرۈس شىيېيپۇقوچ.زېتەسسەھ37ـ
ىتىئرۈس زېتـــ ،اقچاغلوبــ قۇشمۇترۈمۆتــــ ـــــ
ادناغىلۇقوچـــىنخەرەد شابـــــــــ ىمسىقـــ ـــــ
ناغىديارچۇئ ڭىنۇئـىچۈكـەبرەزـ ناغىديارچۇئـ
قىلرىغېئ ڭىنىچۈكــ ەگىسىسسەھ1000ـــ ــــ
رەۋاراب ۇدىلېكــ ،ىكۇبلاھ.ـــ كىلبەۋەسـۇبـــ ــ
ڭىنقۇشمۇترۈمۆت ىسىڭېمــــ پىنىكلىســـ ـــ
ۇديەمتەك ىكنۈچ.ــ ڭىنقۇشمۇترۈمۆتــ شابــ ـ
ڭىنۇئ،پۇلوبمەكھەتسۇمنىياتنىئىكىڭۆس
ىقشاتتەۋەقرىبادىپارتەئڭىنىسىڭېمڭوچ
ەكچۈك نەتەبسىنــ ىنشىنىرۋەتــ شىتيەسەپــ ــ
ىكاي شىتىقويــــ اغىلورـــــ ،ەگىئــــ ەدىچىئــ ــ
قۇلقۇيۇس تەۋەقرىبنامىستۇلۇبناغلوبرابـ

كەڭۆس ،رابـ ڭىنۇئـ ڭىنىشېبـ ادىپارتەئـ ەنەيـ
ڭىنىقۇشمۇت شابەۋــىچۇئـــــ ىنـىمسىقــ ــــ
نىتشاب رىخائ_ـــ رىبـ زۈتـ قىزىسـ ەدىتسۈئـ ـ
پالقاس ناغىديالارۇتـ شىتيەسەپـىنشىنىرۋەتـ ـ
راللۇكسۇمـەگىئـاغىلور ،رابـ راللۇكسۇمـۇبـ ـ
قۇشمۇترۈمۆت ،ادناقتاۋۇقوچـىنخەرەدــ ڭىنۇئـ ـ
شاب ڭىنىمسىقـ زۈتــ قىلقىزىسـ تەكىرەھـ ـ
ىنىتىلاھ مەكھەمـــــــــ ۇديالقاســـــ رەگەئ.ـــ ــ
قۇشمۇترۈمۆت ادناقتاۋۇقوچـىنخەرەدـــ ـىشېبــ
خەرەدۇئتەكىرەھۇب،ەستەكپىيىسيىقلەس
ادناغىلۇقوچ ناغىديارچۇئـــــ ىنىچۈكـەبرەزــ ـــ
،ەكچەكتەۋۇرۇشائ ىسىڭېمـــــ پىنىكلىســــ ــــ
نىدراك ۇدـىقـىچـــ ڭىنقۇشمۇترۈمۆت.ــــ ــــــــــ
ڭىنىقۇشمۇت نەلىبــىچۇئـــــ شابــ ىمسىقـ ــ
نىتشاب رىخائ_ـــ رىبـ زۈتـ قىزىسـ ەدىتسۈئـ ـ
،اقچاغرۇت رەھۇئــــ ىنۈكــ ىنشۇقوچخەرەدـــ ـــ
،ۇمىسىمتاتخوت شۇقوچـ مىتېقـ ەچچەنـىناسـ
زۈي ڭىمــ اغمىتېقــ نەكتەيــــ ،ۇمىدرىدقەتـــ ـــ
كۈلچۈك شىنىرۋەتــ تەددۇمقازۇئـەگىچۈكــ ـ
.ۇديەلەرېبقىلشادرەب

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت زىقلۈگ::ىچۇغلىق ىزورزىقلۈگ ىزور
رىررەھۇم تەلىزەپ::رىررەھۇم نۇغرۇتتەلىزەپ نۇغرۇت
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ىساينۇدتاناۋياھ

ڭىنقالىپايكۈشۈم رىبــــ ىنىزۆكـ ــ
ىنشىلېۋۇمۇي ىشخايــــ ىكىدىشۈرۆكــ ــ
قادنۇم لىخـــىككىئـــ بەۋەســـ رابــ :ــ
ناغىدىلىقتەكىرەھەدىچېك،ىچنىرىب
پۆك مىسىقــ اغرالناۋياھـــ ،شاشخوئـــ ــ
ڭىنقالىپايكۈشۈم زۆكـ ڭىنىقۇچىراقـ ـ
ناغىدىرۇتياقرۇنرىبـۇمىدىپىرەتـاقرائ
ەدرەپ رۇننەلىبڭىنۇب،ۇدىلوبـىتىۋەقـ
ەنەي رىبــ مىتېقـ زۆكــ نىدىقۇچىراقـ ـــ
پۈتۆئ ىنقۇلقۇرويـــ ۇدىزېســـــــ ،ەد_ــ
زىجائـىكىدىچېك شۈرۆكـ ـىنىتىۋۋۇقـ
ەدــىجــىرەدروز ۇدــىرۇشاـئـــ ،اڭۇش.ــ ــــ
كۈلچۈكـىكىدزۈدنۈك رۇنـ لىخۇشۇمـ
ەكشۈلۈزۈت ەگزۆكـەگىئــــ نەتەبسىنــ ـــ

نـىدـىددەھ ەدايىزـــ شالـقـىدىغــ ادـيەپــ ــ
،ۇدىلىق نىتبەۋەسـۇشـ قالىپايكۈشۈمـ
رىب ىنىزۆكــ پـىچـېئــ رىبـ ىنـىزۆكـ ــ
ۇدىلاۋۇمۇي قالىپايكۈشۈم،ىچنىككىئ.ـ
،ۇدياملوبـاسىمىلخۇئ ڭىنۇئـ ـەگىتسۈئـ
نىدىرىلىدنەشۈك ىشىنىلەئىپادۇمــــ ـــــ
كەرېك ،اڭۇش.ـ قالىپايكۈشۈمــ _ڭوئـ
لوس پۈرۈتشەلتەۋۆنـىنىزۆكـ شىچېئـ
،قىلـىقراـئ ىـنـىسـىڭېملوس_ڭوـئــ
.ۇدىرۇدلائمارائنەلىبتەۋۆن

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت رەمۆئ::ىچۇغلىق نىمىئتەمەمرەمۆئ نىمىئتەمەم
رىررەھۇم ەزۇفھەم::رىررەھۇم تەمخەئەزۇفھەم تەمخەئ

ىنىزۆكرىبقالىپايكۈشۈمنۈچۈئەمېن
ۇدىرۆكىشخايىنشىلېۋۇمۇي
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ىسىكىنخېت_نەپكىلىگىئازېي

ناغلاتاچ ڭىنرالخىبـــىكىدنۇروئــــــــــ ــــــ
نۈچۈئـىكىلسەمنەلمىخەز قىلشىقـ ،اتشاتاچـ
نىدرىتېمىتناسچۈئ شەبــ ـەچىغرىتېمىتناسـ
قىلىرائ پۇرۇدلاقـ ،شىسېكـ مۇغوبـ ىقىلىرائـ
ىقنىدلائادناغىتاچىنرالتروساقسىقرەدەقرىب
نىدىمۇغوب يىساسائ.كەرېكشىسېكپالشابـ
لوغ نايەۋـ ارغوتـاقشالىڭېيـىنىرىلىچخاشـ ـ
پاللاتىنىپىرەتنەۋۆتڭىننۇروئىڭېيەسلەك
رىسەتاغلۇسوھقىللىيۇش،شالىڭېيىنخاش
ىكىلـسەمزۈكتەي نۈچۈـئــــــــــ ەدايىزــ پۆكــ ــ
.كەرېكقىلسامىتاچ

قارزىجاـئ نەكسۆـئــ ىنرالـتروســ ىكايــــ ــ
قىلشىقـىنراللوغ قۇيوقرەدەقرىب،ادناغىتاچـ
نەكسۆئ شۇرۇدلاقـىنرالخاشـىڭېيـ ،كەرېكـ ـ
قۇيوقـاممەئ ،نەكسۆئــ ناسائـ پالروزـاغىيوبـ
ناغىدىسۆئ ىنرالتروســ ادناغىللاتــ ىشۈسۆئـــ ــ
،لامرون قۇلوتــ ناغىلخىبــ ـىنرالىتونـىڭېيــ
شاللات كەرېكـــ اغـىيوب.ــ نەكسۆئپالروزــــــ ــ
لات10پىريائەككەلۆبادناغىلىڭېيـىنرالخاش

مالغاس ىنخاشــ پاللاتـــ ىكىتپارتەئــ زىجائـــ ـ
.كەرېكشالۇئاغرالخاش

ناغىديەلىۋېم يىساسائـ ڭىنلوغـ ىشۈسۆئـ
زىجائ اسلوبــ ادىتقاۋلەدـــ كىچىكـ ەدىرىئادــ
،پاتاچ ڭىنرالخاشـ مالغاسـ مىقۇمەۋىشۈسۆئـ
شىلىقكىلتەلاپاكادىتقاۋەگىشىرېبلۇسوھ
.كەرېك

ناغىديەلىۋېم يىساسائـ ،ادناغىتاچـىنلوغـ
،موت مەدرەبـ پۇرۇدلاقـەچمۇشوقـىنرالىچخاشـ
لوغ ىنرالخاشـ اغڭارابــ ۇدىلوبـاسلائــ ىكايــ ــ
زىجائ اغرالخاشـ ىڭېيــ ىنرالخاشــ ادناغىلۇئــ ــ
ىكىدىلسەئ نەكسۆئنۇزۇئــ ـاقسىقـىنرالخاشـ
پىسېك نەكسۆئمالغاسـىكىدىمسىقـىنيەكـ
ىنرالـخاش قـىپاۋۇمــــ ادرادــقىمـــ پۇرۇدــلاقــ ـ
ىكىدىلسەئ ڭىنرالخاشــــ اغىنروـئـــ اسيوقـــ ـــ
.ۇدىلوب

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت لۈگناۋزىر::ىچۇغلىق اللۇرۇنلۈگناۋزىر اللۇرۇن
رىررەھۇم ەزۇفھەم::رىررەھۇم تەمخەئەزۇفھەم تەمخەئ

ەگرەلىمېناتشاتاچقىلشىقىنمۈزۈئ
كەرېكشىلىقتەققىد
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:ىرىلرىبدەتشىلېئىنىدلائ
ارۇتارېپمېت ەدنەگىلنەۋۆتـ ۋورىقىكايـ

نىتشۈشۈچ ،نۇرۇبـ قۇغوسـ ىكايكىنراپـ
ىكىتقىلىچقۇچوئ رالتاتكۆكـــــــ ىخېتـــ ـــ
نەگىملۈرۈچۆك ،اسلوبــــــ ىنرالىسيامـــ ــــ
پۈرۈتشەلزەكرەم ىنىسىرۇتارېپمېتـــــ ــــــ
پۇرۇشائ شىۋرەپـ ،پىلىقـ رىبــ ـىككىئ_ـ
نۈك پۈرۈتكىچېكـ پۈرۈچۆكــ شىكىتــ ـ
ەۋېمناغلوبپۈلۈرۈچۆكاقكىنراپ.كەرېك
ىكىدىرۈت قىلقامرۇپويەۋــــ تاتكۆكــــــ ــــ
:ەدىشىۋرەپرەلتەئارىزىكىدىرۈت

‒تۇغوئەۋشـىرـىغۇـس،نـىدـىچـنىرىب
شۈرۈتكىچېكـەچنىتقاۋـىنشال كەرېكـ .ـ
شىرىغۇس ڭىنقارپۇتـ ـىنىسىرۇتارېپمېتـ
،ۇدىتېۋىتىلنەۋۆت ارۇتارېپمېتــ پەلنەۋۆتــ ـ
.ۇديالزۇمۇمىخېتقارپۇتەستەك

،نىدىچنىككىئ ەزڭەلىمــــ شىتراتـــ ـــ
كەرېك ڭىنكىنراپرالناقھېدرابىتىئاراش.ـ

تۆت اغىپارتەئــ ەچنىتقاۋــــ رىتېم1.2ـــ ـــ
ىكىتكىلزىگېئ لاخاپـــــ ،ەدرەپـــ كىنراپـ ــ
تاقـەچچەنـەگىچىئ پىپېيقۇپويۋايلوسـ
قىلقىسسىئ ۇدىلوبـاسىلقاســ رەھ.ـ رىبـ ـ
تاق ۋايلوســ قۇپويــ ،اسلۇشوقــ كىنراپـــ ــ
ڭىنىچىئ رىبـىسىرۇتارېپمېتـ ەيىسلېسـ
نىتـسۇدارىگ ەيـىسـلېســـىكـكـىئــــــ ــــــ
ەچىقسۇدارىگ ،ۇديەلرۆئــــــ اغرالتاتكۆكــ ــــ
،كۈششۈئ قۇغوســ ڭىنشىگېتـــ ـىنىدلائـــ
.ۇديانيوئلورمىھۇماتشىلېئ

،نىدىچنىچۈئ كىنراپــــ ڭىنىچىئــــ ــــ
ىنىسىرۇتارېپمېت شىتىلرۆئـــــ كەرېكــ .ـ
رەگەئ ارۇتارېپمېتــ لۆنــــــ ەيىسلېســ ــــــ
نىتسۇدارىگ ،ەدنەگىلنەۋۆتــ نىتتەددۇمـــ ــ
نۇرۇب كىنراپــ ەگىچىئــــ ،پىقېيتوئــــ ــــ
قادنۇب.كەرېكشىتىلرۆئـىنىرۇتارېپمېت
ىسىرۇتارېپمېتڭىنىچىئكىنراپ،ادناغلوب
ەيـىسـلېسچۈئ نىتـسۇدارىگــــــــ شەبــــ ــ

ەدىشىۋرەپتاتكۆكەدنەگلۈرۆكىكۈششۈئۋورىق
رالىتقۇنمىھۇمناغىدىلىقتەققىد
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ەيىسلېس ۇديەلرۆئـەچىقسۇدارىگــ ەدمەھـ ـ
نىتتەئاســـىككىئ تۆتـــــ ەچىكتەئاســ ــــــ
قىلقىسسىئ ۇدىنىلقاســ رەھەسـەتتەدائ.ــ ـ
توئەدنەگىلنەۋۆتارۇتارېپمېتەتچۈئتەئاس
.ۇدىلىقېي

،نىدىچنىتۆت شۈكرۈپارودــ كەرېكــ .ـ
قامرۇپوي ەگىزۈيــ ونىمائــ ىساتالسىكــ ەۋــ
ىدنىرىچ ‒سىئويىبقىلراتاقـىساتالسىكـ
نىلومىت ‒ھەمـىكىدىرۈت（生物刺激素）ـ
ىنرالتالۇس ،پۈكرۈپــ قامرۇپويــ ڭىنىزۈيـ ـ
اققۇغوس ىشراقـــ شۇرۇتــ ـىنىقىلپىتكائـ
.كەرېكشىتيەچۈك

:ىرىلرىبدەتشۇزۇقتۇق
،نىدىچنىرىب اۋاھـــــ نىدناغلىچېئــ ــــ

نىيېك ڭىنكىنراپـــ لاماشـــ ىنىزىغېئــ ــ
ادىتقاۋ ،پىچېئــ نەۋۆتــ ادىرۇتارېپمېتــ ـــ
شىۋرەپ كۈلمۈسۆئ،پىنىللوقىنىلۇسۇئـ
ڭىنىپۈت ارۇتارېپمېتــ ڭوچـىشىرىگزۆئـ ـ
نىتـــقـىلــناغلوب زۈيــــــــ ناغــىدـىرېبــ ــــ

ڭىنرالــىملۇقوت نـىدـىشـىنـىلـمىخەزـــ ــــ
.كەرېكشىنىلقاس

،نىدىچنىككىئ اغرالتاتكۆكــ لاھرەدــ ـ
رىب مىتېقـ ـونىمائـىكىتتەلاھـەمكىرىبـ
قىلاتالسىك يىنگامـ ‒تىرېئيىستـلاك_ـ
ىرادقىمڭـىنـىساتالـسىكونىماـئ(ىسىم
‒ادقىميىستلاك،مارىگ180ادرىتىلرەھ
رەھىر ادرىتىلـ ،مارىگ20ـ ڭىنيىنگامـ ـ
ىرادقىم رەھــ ادرىتىلــ مارىگ10ـــ 600)ــ
30ەگرەيومرەھىسىمتىرېئكىلىسسەھ
رىبەدنۈكشەب،ەچىغرىتىل45نىدرىتىل
‒ىتقىلپىتكائىرىقۇي.ۇدىلۈكرۈپمىتېق
‒ىساتالسىكونىمائقۇلنويىئنىكرەئىك
‒ىلىملۇقوتەريەجۈھقامرۇپويشۈكرۈپىن
ڭىنىر ‒وبقىلىدياپـەگىشىلېكـەگىلسەئـ
.ۇدىلائىنىدلائڭىنشىلىقپۈششۈئ،پۇل

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت تالوپ::ىچۇغلىق ىرۇننامائتالوپ ىرۇننامائ
رىررەھۇم تەلىزەپ::رىررەھۇم نۇغرۇتتەلىزەپ نۇغرۇت
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قارپۇت
‒ڭوچىمىلتاققارپۇتەتشۈرۈتسۆئپۇرۇت

،رۇق شىرىقىچـۇسـ ـىشخايـىتىيىسۇسۇخــ
ناغلوب شاللاتـىنرەيـ ،كەرېكـ رەگەئـ قارپۇتـ ـ
ادىمىلتاق ‒لوبرالىددامقىتتاققىلراتاقشاتـ
،اس پۇرۇتـ ڭىنىزىتلىيـ ‒نۇقسوتەگىشۈسۆئـ
قۇل ‒ىڭوچڭىنىزىتلىينايپۇرۇت،پىلىقـ
پىي اديەپـىنىشىلىگېئـ ،پىلىقـ ڭىنپۇرۇتـ
.ۇدىرىقىچپۈرۈتلەكىنىشىنىلىچائ

ىبىكرەتۇس
پۇرۇت شۈسۆئـ اغۇسكىلرەتېيادىنايرەجـ
قىلجايىتھېئ ،ۇدىلوبــ كەبـۇسـاممەئـ پۆكـ ـ
پۇلوب ىكىلسەمتەكـــ ،كەرېكـــــ رەگەئــ ادۇئــ
،ەستەكپۇلوبپۆكىبىكرەتۇسنۈكـىككىئ
ڭىنقارپۇت اۋاھــ ىقىلناچشۈزۈكتۆئـ ىشخايــــ ــ
،ياملوب ڭىنپۇرۇتــ يىساسائــ ڭىنىزىتلىيــ ـــ
ىشىيىڭوچ ،پىنىلكەچــــ نۇغرۇنـــ شادنايــ ـ
رالزىتلىي پۈسۆئــــ ۇدىقىچــ ،اڭۇش.ـــ ــۇســـ
شىرىقىچ ىنىتىمزىخـــ مۇقوچـــــ ىشخايـــ ـــ
.كەرېكشەلشىئ

شالتۇغوئ
ىۋىللەھەمۇمپۇلوب،ادناغىلتۇغوئىنپۇرۇت

لىسېك_لۈزۈئىنتۇغوئ،ەدنەكتەلشىئتۇغوئ
شىتىرىچ ەدمەھــــــ قامرۇپويـــ ەگىزۈيـــــــ ـــــ
ڭىلىدڭاۇجوگىد ،پۈكرۈپـىن（地果壮蒂灵）ـــ ـ
قۇلقۇزوئ ىنىرادقىمــ ،شۇرۇشائـــ ڭىنىۋېمــ ــ

ىشىلىتېي ىنىشىيىڭوچەۋـــــ ىرىگلىئــــــ ــ
،پۈرۈس تالۇسھەمـ ىرادقىمــ ـىنىتىپۈسەۋـ
.كەرېكشۈرۈتسۆئ

ارۇتارېپمېت
پۇرۇت نىتشىرېتـ اقكىنراپمۇقوچنۇرۇبـ

قۇپوي اقشىپېيـــ تەققىدـــ ،پىلىقـ قىپاۋۇمــ ــ
ىنىرۇتارېپمېت شالقاســـــ ،كەرېكــ قاغرۇقـ ــ
ەدلىسەپ اسيامــ ڭىنىپۈتــ قامرۇپويــ ـەگىزۈيــ
پۈكرۈپ（新高脂膜）ـومىجۋاگنىش ،ەدنەگرەبـ
.ۇدىلوبىلىغىلقاسىنىكىلمەنڭىنىسيام

تاراشاھشادنايىز
شادنايىز رالتاراشاھـ ،پالىجاغـىنپۇرۇتــ ـ

يىساسائ ،پەلنىگزىتىنىشۈسۆئڭىنزىتلىيـ
ناي ەدمەھىنىشىتېكپىيىڭوچڭىنزىتلىيـ
پۇلوبىريەغەۋىشىتېكپىلىرېيڭىنپۇرۇت
پۈرۈتلەكـىنىشىلېق ۇدىرىقىچـ ڭىنپۇرۇت.ـ
شۈسۆئ ەدىلىگزەمـ شالتۇغوئـ نەلىبـ ـەگرىبـ
تاراشاھ شۈرۈتلۆئــــ ىنىسىرودــ زىتلىيــــ ــــ
اغىمسىق ىنشۇيۇقـــــ ،ەدنەگرۈتشەلرىبـــــ ــــــ
ڭىنپۇرۇت زىتلىيـــ ىكىدىمسىقــ شادنايىزـــ ـ
،پۈرۈتلۆئـىنرالتاراشاھ زىستەپۈسڭىنپۇرۇتـ
ىلىغلائىنىدلائڭىنشىلېقپۇلوبتالۇسھەم
.ۇدىلوب

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت لۈگراھاب::ىچۇغلىق راتتاسلۈگراھاب راتتاس
رىررەھۇم ەزۇفھەم::رىررەھۇم تەمخەئەزۇفھەم تەمخەئ

ڭىنىشىتېكپىلىرېيڭىنپۇرۇت
ىكىتشىلېئىنىدلائ

»مەدەقشەب«
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،ەدــنەگرۈچۆـئتوـئ ەـگـىسەبـنەمتوـئـــ ـــ
نەگىكرۈپ ىنىلورشۇتۇۋوسنەلىبىدلائۇسـ
ۇديانيوئ لىخــۇب.ــ شۇتۇۋوســ لۇبوقــۇســـ ــ
ناغلىق قـىلـقىسـسـىئـــ ىنـىرادـقىمـــ اغراپــ ــ
قىلىقراـئشۇرۇدناليائ ەگـلەمەئـــ ۇدـىشاـئــــ .ـ
نىدڭىنۇئ لىساھــ ناغلوبـــ راپــ ناقتاۋۈيۆكـ ـــ
ۇغلىقېي نەلىبــ نېگىسكوئـىكىدارېفسومتائـ ـ
ادىسىرائ قۇسوتـ لىساھــ ،پىلىقــ ـۇغلىقېيـ
نەلىب ڭىننېگىسكوئــــ ىنىشىشىرچۇئـــــ ـــــ
.ۇدىلۈرۈچۆئتوئقىلىقرائۇب،ۇدىسوت

پۆكـاقشابـۇس ـاغرالقۇلقۇيۇسـىكىدناسـ
،ادناغىراق كۈلمۈنۈئڭەئـىنتوئـ ۇديەلەرۈچۆئـ .ـ
،ۇب ڭىنۇسـ ەۋىمىغىسقىلقىسسىئىرىقۇيـ
شىنىلراپ نۇرۇشويـــ اغىقىلقىسسىئــ ەـگىئــ
ادىقىلناغلوب ‒ىسقىلقـىسسىئىرىقۇيـۇس.ـ
اغىمىغ ،پىنىياتـــ ڭىنتوئــ ـىنىقىلقىسسىئـ
،پىلېۋۈرۈمۈس ڭىنىزۆئـــ ـىنىسىرۇتارېپمېتـ
ىرىقۇي ،ۇدىرۈتۆكـ ڭىنۇبـ نەلىبـ شۇـتۇۋوسـ ـ
ەگىمۈنۈئ ىلىكشىرېئــ ۇدىلوبــ شانياقـۇس.ــ ـ
‒قىسسىئناغلىقلۇبوق،ەدنەكتەياغىسىتقۇن
قىل ىرادقىمـ ڭىنۇسـ ىـنـىسـىرۇتارـېپـمېتـ ــ
يەملىتىلشىئـاقشۇرۇشائ ىرىلالۇكېلومـۇسـ ـ
ىكىدىسىرائ كىلەيىمىخــ ىـنشىنىلغابـ ‒ـۇبـ
ۇدىلىتىلشىئـاقشۇز نايرەجـۇب.ـ شىنىلراپـ ـ
نۇرۇشوي پىرېبـاغىقىلقىسسىئــ ،ۇدـىلىقاتـ ـ

قىلرابـىنەي كىلەيىمىخـ ىنرالـشـىنـىلـغابـ ـــ
پۇزۇب ،پالشاتـ اغراپىنۇسىكىتتەلاھقۇيۇسـ
‒قىلقىسسىئناغلوبرۈرۆزنۈچۈئشۇرۇدناليائ
قىسسىئ.ۇدىرۇدناليائـاق نەلىبـۇسـ قۇغوسـ ـ
،ادناغرۇتشىلېسـىنۇس قۇغوسـ شانياقىنۇسـ
شۇرۇدزىقـەچىغىسىتقۇن ‒ۇدناليائاغراپمەھـ
نۈچۈـئشۇر ناغىدـىتېكـ نەتەـبـسىنتىقاۋــ
‒ىسىتقۇنشانياقۇسقىسسىئ.ۇدىلوبنۇزۇئ
نىقېيـاغ اقسىقتىقاۋناغىدىتېك،اقچاغلوبـ
اغۇسقۇغوسۇسقىسسىئ،اقشالڭۇش.ۇدىلوب
ىنىقىلقىسسىئنۇرۇشويشىنىلراپ،ادناغىراق
زېتـۇمىخېت ىراجـ ۇديالارۇدلىقـ ‒سىئەدمەھـ
زېتـىنقىلقىس ۇدىرۈمۈسـ نىدڭىنۇب.ـ ،اقشابـ ـ
قىسسىئ ڭىنۇسـ ـۇغلىقېيـىشىنىليائـاغراپـ
نەلىب نېگـىسكوئـ ادـىسىرائــ ۇـمـىخېتـ زـېتـ ـ
قۇسوت ۇسقىسسىئ،اڭۇش.ۇديالالىقلىساھـ
.ۇديەلەرۈچۆئزېتىنتوئادناغىراقاغۇسقۇغوس

،ەتتەۋلەئ ىتىپائتوئـــ زۈيـــــ ،ەدنەگرەبــ ــــ
قىسسىئ نەلىبـۇسـ ىتىبسىنشۈرۈچۆئتوئـ
رىب رەدەقـ ۇدىلوبزائـ مەھكىلرەتەخىكنۈچ.ـ
يىددىج ەتتيەپــ نىتپارتەئـــ ەكشۈرۈچۆئتوئـ ــ
.ۇدياملوبىلىقپاتۇسقىسسىئكىلرەتېي

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت تالوپ::ىچۇغلىق ىرۇننامائتالوپ ىرۇننامائ
رىررەھۇم ەزۇفھەم::رىررەھۇم تەمخەئەزۇفھەم تەمخەئ

ىسىسياقنىدۇسقۇغوسەۋقىسسىئ
ۇديەلەرۈچۆئزېتىنتوئ
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تۇلۇب ىـمىلتاقــ نەلـىبــ ڭـىنـىراشرەيــ ــ
ىسىرۇتارېپمېت ىـكىدـىسىراـئــــ تەۋـىسانۇمـ ــ
پەـكـكەرۇم ،پۇلوبـ تۇلۇبـ ىـمـىلــتاقـ رـىـبــ
نىتپەرەت شايۇقـ ،پۇسوتـىنىرۇنـ مەلائـىنۇئـ ـ
‒ۇتارېپمېتڭىنىراشرەي،پۇرۇتياقاغىقۇلشوب
ىنىسىر ؛ەستەلنەۋۆتــ رىبەـنەـيـــ ،نـىتـپەرەتـ ــ
ىراشرەي رەيـــ ىزۈيـ ڭـىنـىسەيـىسـتاـيىدارـ ــــ
،پۈرۈمۈسـىنىقىلقىسسىئ ‒قىسسىئەدىزۆـئـ
ىنقىل ،ۇديالقاســ ڭىنۇبـ نەلىبـ ارۇتارېپمېتـ ـ
ۇديەلرۆئ لىخــىككىئــۇب.ــ ىـشراـقۇـمـىراقـ ـ
تكېففېئ ىكىدىسىرائـ قۇلڭۇپڭەتــ اـقـتۇلۇبـ ـ
پاراق قىلقرەپـ ۇدىلوبـ نەـلـىسەم.ـ زـىڭـېد:ـ ـ
نىدىزۈي نەۋۆتـ ناغلوبـ تۇلۇبـ پۆكـىمىلتاقـ
ادراللاھ كۈزۈسـ ،ياملوبـ شايۇقـ ڭـىنـىرۇنـ ــ
پۇسوتـىنىشىرىك ۇدىلاقـ رەيڭىنرالۇـئۇب.ـ
ڭىنىراش ىـنىسىرۇتارېپمېتـ شـىتـىلـنەۋۆتـ ـــ
ڭىنىسىرىئاد رەيـ ىراشـ ڭىنىسىرۇتارېپمېتـ

شەلرۆئ نىدىسىرىئادـ ڭوچـ نىدـىكىلنەكىئـ ـــ
ۇدىرېبكەرېد زىڭېد.ـ ناغلوبزىگېئنىدىزۈيـ
ڭالاش تۇلۇبـ پۆكـىمىلتاقـ مىسىقـ شايۇقـ ـ
ڭىنىرۇن لويـەگىشۈتۆئــ ،پۇيوقـ ارېفسومتائـ ـ
‒ىتېكپىقىچڭىنقىلقىسسىئىكىدىمىلتاق
ڭىنىش كۈلمۈنۈئـ ‒قىسسىئ،پىلېئىنىدلائـ
قىل پۈرۈتلەكـىتكېففېئـ رەگەئ.ۇدىرىقىچـ
رەي ڭىنىسىرۇتارېپمېتەۋىشۇۋوسڭىنىراشـ
تۇلۇبـىشىلرۆئ نەلىبـىمىلتاقـ ‒تەۋىسانۇمـ
كىل ،اسلوبـ ىمىلتاقتۇلۇب،ەتتەۋۆنـاتقادنۇئـ
رەي اغىراشـ نەـتەـبسىنــ شۇـتۇۋوسـ ىـنـىلورـ ـ
،پانيوئ رەيـ ڭىنىراشـ ىـنـىسـىرۇتارېپمېتــ ــــ
.ىتتەلنەۋۆتادىپارتەئ℃5نەنىمخەت

ڭىنرالمىلائ ،ەچىشىلرەچلۆمــ تامىلىكــ ــ
ىشىرىگزۆئ شىنىلراپــ ،پۇرۇشائـىنىرادقىمـ ـ
رەي ڭىنىراشــ لۆھـــ نىغېي_ــ ىنىرادقىمـــ ــ
نەكىدىتېۋىتيەپۆك ،نىكېل.ــــــــــ رۇغمايــــ ــــ

كىلـبەۋەسىشىتېكپـىسـسـىئڭىنىراشرەيرەگەئ
لىساھنىدڭىنۇئ،ەستەكپىشېئىرادقىمرۇغماي

ڭـىنىراشرەيىـمـىلتاقتۇلۇبناغلوب
ۇدمەلەتىلنەۋۆتىنىسىرۇتارېپمېت
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ڭىنىرادقىم ىشىشېئــ ادلاھيىددائــ ـۇمىخېتـ
پۆك تۇلۇبـ ڭىنىمىلتاقـ نىدىشىنىللىكەشـ
،نىتسەمرەبكەرېد ەچىسكەئــــ زىسكۈلزۈئـــ ــ
پىرىگزۆئ ناقتاۋۇرۇتــ تىئاراشـــ ڭىنتۇلۇبـ ـــ
شىنىللىكەش ،ىلكەشــــ ڭىنرالۇئەۋـىنروئــ ـ
تەكىرەھ رىسەتـەگىلكەشــ نەكىدىتىسرۆكـ .ـ
ۇمىخېتىشىرىگزۆئتامىلىك،ادرالنويارىزەب
پۆك زىڭېدـ نىدىزۈيـ نەۋۆتـ ناغلوبـ تۇلۇبــ ــ
ڭىنىمىلتاق ىنىشىنىللىكەشـــ پۈرۈتلەكــ ــ
،پىرىقىچ رەيــ ىراشـ ڭىنىسىرۇتارېپمېتـ ـــــ
نىكېل.نەكىئنىكمۇمىشۇسوتـىنىشىلرۆئ
ارۇتتوئ كىلڭەكـ ،ادىرىلنويارـ نىدىزۈيزىڭېدـ
نەۋۆت ناغلوبــ تۇلۇبـــ ىمىلتاقـــ ،پىيىزائــــ ـ
ىرىقۇي ىكىتقۇلشوبـــ تۇلۇبـــــ ڭىنىپوتـــ ـــ
ىكىلزىگېئ ۇمىخېتــــ ىرىقۇيــــ ىشىلرۆئـــ ــ
نىكمۇم نەكىئــ ۇمىخېت.ـ ىرىقۇيــ ناغلوبــ ـ

تۇلۇب پۆكـۇمىنەيـىمىلتاقـ ـىنقىلقىسسىئـ
رەي اغىراشـــ ناغىدىزۈكتەيـــــ ،پۇلوبــــــ ــۇبــــ
.نەكىدىلىقاديەپىنىتكېففېئقىلقىسسىئ

ەچرەگ تۇلۇبــــ نەلىبــــ ارۇتارېپمېتــــ ــــ
ڭىنىشىرىگزۆئ ىتىۋىسانۇمــــ رىبـــــ رەدەقــ ـ
پەككەرۇم ،ۇمىسلوبــ پۆكـاممەئــ ـىكىدناسـ
اقشىلېۋۈرۆكىنۇشنىدىرىلىسىداھتامىلىك
،ىكۇدىلوب ڭىنتۇلۇبـــــ ىشىرىگزۆئـــــ رەيـــ ــ
ڭىنىراش ،نىتسەمتەلنەۋۆتىنىسىرۇتارېپمېتـ
،نەكتەۋىتىلرۆئـىنىرۇتارېپمېتـىكلەب قارىبـ
رەي ڭىنىراشــ ىنىسىرۇتارېپمېتــــ ىدازــــــــــ
كىلىچناق شەلرەچلۆمـىنىقىلناغىدىتىلرۆئــ ـ
.نەكىئنىيىقىتىياھان

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت تەلبائ::ىچۇغلىق ىزورتەلبائ ىزور
رىررەھۇم تەلىزەپ::رىررەھۇم نۇغرۇتتەلىزەپ نۇغرۇت
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رەھ ‒ىشخوئىتىھۇمڭىناتېنالىپىسياقـ
،ۇديام ۇمىكىلىدىھالائناغلوبەگىئرالقىلناجـ
شاشخوئ ‒ىسىمېتسىسشايۇقزىب،ۇدياملوبـ
لاسىمـىناتېنالىپـىكىد ‒ېۋ.ىلياقابپىلېئـ
ڭىنارېن نىياتنىئـىسىرۇتارېپمېتـ ،ىرىقۇيـ
‒سومتائىكىدىتىۋەقىكنۈتسۈئڭىنۇئـەچرەگ
ارېف ڭىنىمىلتاقـ رەدەقرىبـىسىرۇتارېپمېتـ
نەۋۆت ،ۇمىسلوبـ ىكايۇساداتېنالىپۇبقارىبـ
زۇم قادناقىليەمىنرالقىلناجزىباڭۇش،قويـ
،ىليەترەگزۆئ ادارېنېۋـ لىقەتسۇمـ ‒ەكتاياھـ
ناغىديەلەرۈچ ،زىمياملالىقاديەپـىنرالقىلناجـ
ىكنۈچ ڭىنىسالۇكېلومDNAــ اغۇسىزۆئـــ ــ
‒ىمىلتاقارېفسومتائڭىنسرام،قىلجايىتھېئ
نېگىسكوئاد ،لىچمەكــ نىكېلـ رەيـ ادىراشـ ـ
جاتھومـاغنېگىسكوئ ‒رالقىلناجناغىدياملوبـ
ڭىن نەساسائـىسىممەھـ كىلىريەجۈھەككەيـ
قىلىقرائىسىكىنخېتنېگ،پۇلوبرالقىلناج
‒ناۋياھكىلىريەجۈھپۆكپەككەرۇمۇمىخېت
شىترەگزۆئاغرالقىلناجزىسنېگىسكوئـىنرال
.سەمەئنىكمۇمەچرىزاھ

ڭىنرېتىپۇي،ەچىشىلىتىسرۆكاتتاقىقتەت
ىھارمەھ اپورۋايــ ڭىنرېتىپۇي(ــ ىچنىككىئــ ــ
ىھارمەھ ڭىن)ـــ زۇمــ ڭىنىتسوپــ ادىتسائــــ ـ
قۇيۇس ىزىڭېدـۇسـىكىتتەلاھـ رابـ ـىشۇلوبـ

ەدمەھ ،نەكىئنىكمۇمۇمىشۇلوبنېگىسكوئـ
رالمىلائ نەگىلرىۋسەتـ ڭىنرېتىپۇي(ـاپورۋايـ ـ
ىچنىككىئ ىھارمەھــــ ڭىن)ــــ اغىتىھۇمــ ـــــ
،نەساسائ رۇقڭوچـــ زىڭېدـــ ىرىلقىلېبــ ەۋــــ
زىسىقترۇموئ ڭىنرېتىپۇي(اپورۋايىنرالناۋياھـ
ىچنىككىئ ىھارمەھــ پەكتۆيـاغ)ــ شۇمرۇتـ ـ
شۈرۈچەك ىتىياھانــ قىپاۋۇمــ ،نەكىئــ نېگـ ـ
،قىلىقرائـىسىكىنخېت ڭىنرالۇئـ ەۋاققۇغوسـ
ىرىقۇيىنىرادىتقىئشۇرۇتـىشراقـاغمىسېب
ىلىگرۈتۆك ،نەكىدىلوبـــــ ـۇشــىنرالۇئــۇبــــ
ىكىدياج اقتىھۇمـــــ ۇمىخېتـــــــ ىشخايــــــ ــــ
نەكىديالارۇتشالسام قارىب.ــــ رىزاھـ رالمىلائـ ـ
اپورۋاي ڭىنرېتىپۇي(ــ )ـىھارمەھـىچنىككىئــ
زىڭېدـــىكىد نايكوئ_ـــ ڭىنىبىكرەتـــ ـــــــــ
اڭۇش،نەكىديەملىبقىنېئىخېتىنىشۈلۈزۈت
رەي ىراشـ ڭىنىرىلقىلناجـ ادياجۇئــــ تاياھـ ــ
ىشۈرۈچەك نۈچۈئـــــــــ ادۇســـ ىنشاشايـــ ـــــــ
ناغىديەلنىمەت قۇلقۇزوئـــ ڭىنرالىددامـ رابـ _ـ
،اغىقۇلقوي اققىلتاياھـــ پۋەخــ ناغىدىزۈكتەيـ ــ
كىلرەھەز شاراقاغىقۇلقوي_رابڭىنرالىددامـ
.نەككەرېك

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت لۈگىرۆھ::ىچۇغلىق پۈسۈيلۈگىرۆھ پۈسۈي
رىررەھۇم تەلىزەپ::رىررەھۇم نۇغرۇتتەلىزەپ نۇغرۇت

ىراشرەي،قىلىقرائشىترەگزۆئنېگ
اداتېنالىپاقشابىنىرىلقىلناج
ەگىتىيىناكمىئشاشايلىقەتسۇم

قوي_ۇدمالوبىلىغلىقەگىئ
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لۈگ لۈگ،زىمىلىبنەليەممەھىنىڭېچـ
ادناغلىچېئ اغىسىرۇتتوئڭىنلۈگىنزىمىلوقـ
،كەسزۈكگەت اغزىمىلوقـــ نامىسنۇئــ ەسرەنــ ــ
پىشىلپاچ ،ۇدىلاقــ لۈگلەدـۇبـ رۇدىڭېچـ .ـ
ناغىديەلكەچېچ ەگرەلكۈلمۈسۆئــ نەتەبسىنــ ــ
لۈگ ڭىنىڭېچـ ،پۇلوبڭوچنىياتنىئىلورـ
الىدناقشالڭاچرالۇئ ەۋېمنىدنائـــ ۇديەلەرېبــ .ــ
،قارىب نىدڭىنۇبــ اقشابـــ لۈگــ ىڭېچـ ەنەيــ ــ
.رۇدىسىچھاۋۇگۇمڭىنخىرات

ىسىچھاۋۇگەيىگولوئېخرائ
ىلـىي_2007 رالـگولوـئـېخراـئــــ نـىچـــ ـ

تائەۋلەكيەھرەكسەئىكىدىسىربەقڭاۇخىش
نىدلەكيەھ ناغىمىشخوئـــ لۈگــــ ىنىڭېچــ ـــ
ناغىقياب ڭىنۇب.ــ ،ەدىچىئـ ـىكىدىلىكيەھتائـ
پۆك مىسىقـ لۈگـ ىرىلڭاچـ ەربەقـ ادىپارتەئـ
ناغىديارچۇئمىئاد نىدرەلكۈلمۈسۆئـ نەگلەكـ ـ
،ۇمىسلوب قارىبــ رەكسەئـ لۈگـىكىدلەكيەھـ ـ
ڭىنىڭېچ ىرىلكۈلمۈسۆئـــ ەربەقــ ادىپارتەئـ ـ

قوي ،پۇلوبــ رابـــ ۇمىسلوبــ ىتىياھانــــ زائــــ
نەكىديارچۇئ ڭىنرەللەكيەھتائــۇب.ــ ەربەقــــ ـ
ادرالياجاقشابڭىنرەللەكيەھرەكسەئ،ادىپارتەئ
شىلىساي ىنىقىللامىتھېئـــ پۈرۈدنەشۈچـــ ــ
نەگرەب ەنىككىچىك.ـــــ لۈگـــــــــ ىڭېچـــ ـــــ
ڭىنرەللەكيەھتائەۋرەكسەئىنرالگولوئېخرائ
شىلىساي ەدىققەھــىنروئــــ رۇچۇئـــ نەلىبــ ـــ
.نەگىلنىمەت

لۈگ ىڭېچــ ،قىلىقرائــــ تەيىنەدەمــــ ــــــ
ڭىنىرىلقىلراكىداي ناغلاسايـــــــ ىنىنروئـــــ ـــ
نىتشىلىب ،اقشابــ لىيـەنەيــ ـۇشەۋـىنىناسـ
ىكىدغاچ اۋاھـــ ۇمىنىتامىلىكـ ىلىگلىبــــــ ـــ
نەكىدىلوب مۇلەم.ــــ رەلكۈلمۈسۆئـــ تەقەپــــ ــ
نەييەئۇم اۋاھـ الىدىتامىلىكـ تۇجۋەمـ پۇلوبـ
،اقچاغىلارۇت رەگەئـ ىسياقرەھڭىننويارـۇشائـ
ىكىدرەلرۋەد اچنىپېيــ ڭىنىرىلكۈلمۈسۆئـــ ــ
،الىدنەگلىبـىنىكىلىدىھالائ ۇشڭىننويارۇشـ
اۋاھـىكىدغاچ ڭىنتامىلىكـ ـىنىكىلىدىھالائـ

ىڭېچلۈگـــىچھاۋۇگيىپخەم
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،ىلىگلىب القادنۇشـــ لۈگـ ىڭېچـ قىلىقرائــ ــ
تەيىنەدەم ڭىنىرىلقىلراكىدايــ ەدرۋەدـىسياقـ
ۇمىنىقىلناغلاساي ىلىگلىبـــــ نەكىدىلوبـــ .ـــ
،ەتتەۋلەئ لۈگــ ىڭېچــ نۇغرۇنــــ لىلەدــــ _ــ
.سالاخالىسرىبىكىدىچىئڭىنرالتاپسىئ

لۈگ ىڭېچــ نەلىبتوـئـــ ــاسـشارچۇـئـــ
ىتىياھان الناسائـــ پۇلۇزۇبـ ۇدىتېكــ ،قارىب.ـ ـ
شاراتلەكيەھ رالماتسۇئــــــــ رەكسەئـــ تائەۋـــ
ىنىرىللەكيەھ ،ادناغىسايـــــــ ىسياقرەھــــــ ـــــ
ڭىنىرىلمىسىق شىنىلۋاتـاقتوئــ ـىسىجىرەدـ
شاشخوئ قۇلوتاقتوئڭىنلەكيەھ،اقچاغىملوبـ
ناغىمنالقاق قارنىلېقـ ەدىرىلرەيـ ىزەبـ لۈگـ
.ناغلاقپىنىلقاسىرىلڭاچ

ەمېن نۈچۈئـــ لۈگـ ىڭېچـ ەچنۇشــ نۇزۇئــ
؟ۇديالانىلقاس

،ەتتەيىلەمەئ لۈگـــ ڭىنىڭېچـ ـىقترىســ
ادىمسىق قىتتاقـ ،پۇلوبرابىتىۋەققالتسوپـ
قالتسوپ ىكىدىچىئـــ رالىددامــــ ڭىنتىقاۋــ ــــ
اغىشىرىزۇئ پىشىگەئـــ پۇلۇزۇبـــ نەكتەكـــ ــ
،ۇمىدرىدقەت قىتتاقــ ىقىلتسوپــ پىنىلقاســ ـ
ۇدىلاق رەيرالۇئ.ـــ ادىتسائــ پۈلۈمۆكــ شاتـــ ـ
،پىنىليائـاغىسىمتاق ڭىمنوئـەچچەنـ لىيـ ـ
.ۇديالانىلقاس

اتوب« زۆكــ ڭىنـلۈگ»ـ لۈگــ ىڭېچـ ڭەئــ
كىچىك ،پۇلوبــ ىرىتېمايىدــ تەقەپــ 0.006ــ
.ۇدىلېكرىتېمىللىم

ىسىچھاۋۇگڭىنىرىلولېدتەيانىج
اكىرېماـئ كرويۇينــ ىرـىلـىچـقاسـ رىبـــ ـ

مۈكرۈت ىنرەھەزــ نەگرۈشۈچـاغلوقــ ،پۇلوبـ ـ
رەھەز ناغلاروئـ ىنىرىلڭاچلۈگەدىزۈيقالوبـ
ناغىقياب ،قىلىقرائشىلىقلىلھەترالمىلائ.ـ
ىزەب لۈگـ ڭىنىرىلڭاچـ يىبۇنەجـ ـاكىرېمائـ

ىكىدىسەئتىق ەيىۋىلوبـــ ەدەيىبمۇلوكەۋـــ ــــ
ناغىدىسۆئ ڭىنرەلكۈلمۈسۆئــ لۈگــــ ىڭېچـ ــ
،اسلوبڭىنىرىلىزەب،ىنىقىلنىكمۇمىشۇلوب
ناغلوبرابالىدىمسىقيىلامىشڭىنىكىرېمائ
ڭىنرەلكۈلمۈسۆئ لۈگـ ،ىنىكىلنەكىئـىڭېچـ
ڭىنۇب ەدىچىئــــ ڭىنىرىلىزەبــ اكىرېمائــــــ ــــ
ىكىدنىتتاخنام لىبوموتپائـــــ شىتىتخوتــــ ـــ
ادىرىلناديەم پۆكـــ ناغىديارچۇئــ كۈلمۈسۆئـ ــ
ىنىكىلنەكىئ ناغىقيابـــــ ڭىنۇش.ــــ نەلىبـــ ــ
رالىچقاس رىبـۇبــ مۈكرۈتـ ڭىنرەھەزـ لاۋۋائـ
يىبۇنەج ڭىنىكىرېمائنىدىسەئتىقاكىرېمائـ
يىلامىش ،اغىمسىقـــــ اقكرويۇيننىدنائـــــ ـــــ
ىنىقىلناغلۇشوت پىپېتــ ناققىچـ رالىچقاس.ـ ـ
لۈگ قىلىقرائـىڭېچـ ىكىتشىلىقشاپولېدـ
.نەكشىرېئاغىچۇئپىيمىھۇم

لۈگ ‒ىچسەكتەئرەھەززۇغلايڭىنىڭېچـ
پۇلوبىلورالىتشىلىقشاپىنىرىلولېدكىل
،نىتساملاق قىللىتاقـەنەيـ شاپـىنىرىلولېدـ
پىيـۇمڭىنشىلىق نەكىديالالوبـىچۇئـ لۈگ.ـ ـ
‒ولونىلاپاتشىلىقشاپولېدقىلىقرائىڭېچ
رىبسۇـسـخەمناغـىديەد（法医孢粉学）ـەيىگ
مـىلـىئ ،پۇلوبراـبـ ەۋەيىلارتسۋائ،ەيىلگنەئـ
،ەدەيىدنالېزـىڭېي اغىرىلولېدرالشىئـىيانىجـ
مۈكۆھ ،اتشىرىقىچـ نۇناقـ ىرىلرۇتخودـ ‒ەتـ
نەگىلنىم كىلەيىگولونىلاپـ ‒لوقرالتاپسىئـ
ـىگوـلوـنـىلاپىـنرالىچقاسرىزاھ.نەكىدىنىل
كـىلەـي رالتاپسىئـ نەلىبـ رالـناغـىدـيەلنىمەتـ ــ
نۇناق ىرـىلرۇـتـخودـ ،نـىتــساملوبـ ىـكـلەبــ
.نەكىئرالسانۇشكۈلمۈسۆئ

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت رەسيەق::ىچۇغلىق نۇغرۇتتەمەمرەسيەق نۇغرۇتتەمەم
رىررەھۇم تەلىزەپ::رىررەھۇم نۇغرۇتتەلىزەپ نۇغرۇت

56



نىدڭىنۇبـنىدڭىنۇئ

ەدزۆك ىرىقۇيـ قىللىسقائــ ،قۇلقۇيۇســ ـ
رىتكېلېئ ىلانگىســـ نويلىم100ەۋــــ ـەنادــ
قۇلقۇروي شىزېســ رابـىسىريەجۈھـ ،پۇلوبـ ـ
ىكىدنەدەبرالۇئ ،پەككەرۇمڭەئــ ىتىمزىخــ ـــ
قىلاپاجڭەئ ڭىنرالازەئــــ ىرىبـ ىكىدنەۋۆت.ـ ــ
وركىم رەلتەرۈســ قىلىقرائـــ ڭىنزىمىزۆكــ ـــ
نەلىبرالىملۇرۇقكۇزانـىكىدىمسىقـىكچىئ
.ىلياقىچپۇشۇنوت

ەدرەپرادڭەر

ڭىنزۆك ادىسىملۇرۇقــىكچىئــــ زۆكــــ ــ
ڭىنىقۇچىراق لۇغڭود_لۇغڭوئىكىدىپارتەئـ
نەگلەك ەدرەپرادڭەرنۇروئــ ،ۇدىلىتائپەدـ ۇئـ
لۇكسۇمـىككىئ نىدىتىۋەقـ بىكرەتـ ناقپاتـ ـ
،پۇلوب زۆكــــــ ڭىنىقۇچىراقـــ ڭوچـــــــــ _ـــ
ىنىكىلكىچىك شىتيەڭېكــ شىتياراتـىكايــ ـ
القادنۇش ڭىنزۆكـ رۇنــ شۈشۈچـ ىنىرادقىمــ ــ

.ۇديانيوئىنىلورشەشڭەت
ىرىھۆگزۆك
زۆك ىرىھۆگـ ڭىنىدرەپرادڭەرـ ەگىنيەكـ

،ناقشالياج نەنىمخەتـــ تۆتـــ رىتېمىللىمـ ــــ
ىكىتكىلڭەك قالىمۇيــ ەسخەتــ ـىكىدىلكەشــ
ەككىلمىشىرۋەئ ،پۇلوبنۇروئـەگىئــ زۆكۇئـ ـ
نىدىقۇچىراق نەكتۆئــــ ىنرۇنــ شۈرۆكـــ روتـ ـ
ەگىسىدرەپ پالشابــــــــــ ،پىرىكـــ ىنزىبـــ ــــــ
قىنېئـىنرەلىرىزنەم ەگىتىيىناكمىئشۈرۆكـ
.ۇدىلىقەگىئ

زۆك ىرىھۆگـ زۆكـ ىرىھۆگـ پەدىسالاتـ
ناغىدىلىتائ نىدىريەجۈھــــ بىكرەتــ ناقپاتــ ــ
،پۇلوب ڭىنرالۇئـ پۆكـ قىلمالتاقـ اغىملۇرۇقـ
.ۇدىلوبىلىغلاۋۈرۆكىنىكىلنەكىئەگىئ

ىزېبشاي
شاي ىزېبـ ڭىنقاپاقـىكنۈتسۈئـ ىقترىسـ

كەرىگىپىرەت ناقشالياجـــ ،پۇلوبــ زۆكــ شايـ ـ
ەدرەيـۇشۇم ەۋلىسقائ،ۇسشاي.ۇدىلوباديەپـ
نىدزۇت بىكرەتــ ناقپاتــ ،پۇلوبــ ڭىنىمەتــ ـــ
.رۇدنىتبەۋەسۇشۇمۇمىشۇلوبقۇلزۇت

ەچنەتنامىسكىپرىك
نامىسكىپرىك ەچنەتـــ ڭىنىدرەپرادڭەرــ ــ

پاروئىنىرىھۆگزۆك،پۇلوبەدىپىرەتـىنيەك
ۇدىرۇت رىبۇئ.ـ لىخـ زەبـ ،پۇلوبـىسىچنەتـ ـ
كەتتىياۋرەم كۈزۈســـ قۇلقۇيۇسـ پىتىرجائـ ـ

ىمسىقىكچىئڭىنزۆك
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ۇدىرىقىچ ەدمەھـــ كىلىگلەبــ قۇلقۇيۇســــ ــــ
ىنىمىسېب ،پالقاســـــــ ىنزۆكــ ەمرۈتپۆكـــ ــــ
.ۇديالقاسەدىتىلاھ

نۇغرۇنەنەيەدىتسۈئەچنەتنامىسكىپرىك
قاششۇئ ۇب،پۇلوبرابىرىلالاتىرىھۆگزۆكـ
رالالات زۆكــ ىنىرىھۆگــ ،پىتراتــــ ڭىنۇئـــ ــ
ىنىلكەش ،پىترەگزۆئــ ڭىنزۆكـ شالسۇكوفـ ـ
.ۇديەشڭەتىنىقىلىرائ

ىسىدرەپروتشۈرۆك
شۈرۆك اۋرېننويلىم130ەدىسىدرەپروتـ

ىسىريەجۈھ روتپېستېروتوفەۋــ （光感受器）ــ

راب ،پۇلوبـ زۆكرالۇئـ نىدىقۇچىراقـ نەگرىكـ
ىنرۇن رىبــ پەرەتـ ۇدىلىقـ روتپېستېروتوف.ـ ـ
لىخــىككىئ ،پۇلوبــ رىبـــ ىلىخـ شۈرۆكــ ـ
نامىسىچقايات ىسىريەجۈھــ ،پۇلوبــ ەدىچېكـ ـ
شۈرۆك نەساسائـىسۈگزەسـ ؛ۇدىنىياتاغرالۇئـ
رىبـەنەي ىسىريەجۈھادىمارىپشۈرۆكىلىخـ
،پۇلوب ەكشۈرۈدنەلقرەپىنرەلڭەرـىقىلساسائـ
لۇئسەم ،ۇدىلوبـــ ڭىنرالۇئــــ اتقۇلقۇرويــ ــــــ
.ۇدىلوبڭوچرەدەقرىبىلورناغىديەتۆئ

زۆكيىدىلقەت

ڭىنزۆك ىشۈلۈزۈتــ نىتتەدائـــ ىرىقشاتـ ــ

پەككەرۇم ،اقچاغلوبــ ىرادىتقىئــ لەممەكۇمـ ـ
ناغـلوب يـىدىلـقەتــــ زۆكــــ ىخـېتــ داجـىئــــ ــ
،ىدىمنىلىق نىكېلــــــ رالمىلائــــ ادنىقېيــ ـــ
كىلتەيىقەپپەۋۇم ادلاھــــــ قىل3Dـ شىسېبـ ــ
ىسىكىنخېت قىلىقرائــــ مىرېيــ نامىسراشـ ـــ
ڭىنكەنيەئ ەگىزۈيـــــ رىبـــــ راتاقــ تەرۈســــ ــ
شىتىزۆك ىروزنېســـ ىتتانروئـ ىكنىيېك.ــ ـــ
ەدمەدەق رالمىلائـ يىئنۈسەدزۈيقىلكىتسالېئـ
روتپېستېروتوف يىدىلقەت،پىرىقىچپىسېبـ
ىنزۆك يىقىقەھــ ـىنشۇرۇتشالنىقېيـەگزۆكــ
.ۇدىتاۋىلوبىچقامىنىس

ىسىۋرېنشۈرۆك

شۈرۆك ەگىسىدرەپروتشۈرۆكـىسىۋرېنـ
ناقـشالياج ،پۇلوبـــ اۋرـېنۇـئــ نـىدـىرۇچۇـئـ ـ
پىنىلىدياپ شۈرۆكــ شۈرۆكـىنىرۇچۇئـ روتـ ـ
نىدىسىدرەپ ڭىنزىب،پۈزۈكتەيەگىڭېمڭوچـ
شۈرۆك ىنزىمىمىزېســ ۇدىرۈدنەللىكەشــــ .ـــ
ەتتەرۈس شۈرۆكــ ڭىنىسىۋرېنـ يىزىكرەمـــ ــ
نايامانـىمسىق ناغنىلىقـ ،پۇلوبـ زۆكـ ناقـ ـ
ۇمىرىلرۇموت ەدرەيـۇبــ ،پىشىرچۇئـ شۈرۆكـ ـ
.ۇديەلنىمەتنەلىبقۇلقۇزوئىنىرىلىۋرېن

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت لۈگراھاب::ىچۇغلىق راتتاسلۈگراھاب راتتاس
رىررەھۇم تەلىزەپ::رىررەھۇم نۇغرۇتتەلىزەپ نۇغرۇت
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ىكنۈگۈب ەدنۈكــــ يىئنۈسـ يىلقەئـ ـ
رادىتقىئ يىققەرەتالىلېخىسىكىنخېتـ
ناغلىق ،ۇمىسلوبــ نىكېلـ الىنەيرالۇئـ ـ
يىققەھـىنىزۆئ ىنىتىيىھالاســ قرەپــ ـ
ۇديەملەتېئ لامىتھېئ.ــــ نەس«رالۇئــــ ــ
نەس«،»ـۇمرېتۇيپموك كەدنەگېد»ـەمېنـ
اغراللائۇس باۋاجــ ،نىكمۇمـىشىلەرېبـ ـ
،ىكۇبلاھ ڭىنرالۇئـــــــــ ىرىلباۋاجـــ ـــــ
ۇمزىگرەھ ڭىنىرىلزۆئـــــــ قىلڭائـــــ ـــ
نىدلائىكلەب،سەمەئىباۋاجىكىدنۇسوي
اتقادنۇئ.رۇدرالباۋاجناغلۇيوقپەلەھىيال
زىب يىئـنۈســ يـىلـقەئــ اغرادـىتـقـىئــ ــ
لىقەتسۇم رۇككەپەتـ ەگىئـاغىرادىتقىئـ
ناغلوب ۇش،كەسىلپەساممارگورىپرىبـ
قىلىقرائ ڭىنرالۇئـــ كۈلزۆئــ ىنىڭېئـ ــ
؟ۇدمالوبىلىغرۇشائەگلەمەئ

يىملىئ ەدرەلىبىرجەتــ يـىئـنۈســــ ـ
يىلقەئ قىلرادىتقىئـ رالرـېتۇيـپموكــ ـــ
ڭىنىزۆئ ىنىكىلنەكىئرېتۇيپموكرىبـ
ىدنالتاپسىئـىقىلناغىديەملىب ىرېمائ.ـ ‒ـ
ادىك پىلېئــ ناغلىرېبـ رىبــ كۈلرۈتـ ــ
ەبىرجەت لاسـىمـىشخايڭەئـاغڭىنۇبــ ــ
ۇديالالوب رالىچتاقىقتەت.ـ يىئنۈسراغلىئـ
ەگمەدائانىشامچۈئقىلرادىتقىئيىلقەئ

لاتچۈئ مۈھۋەمـ رەھ(ارودـ رىبـەگىرىبـ ـ
نىدلات نەگرەب)ـ ‒ىدىچىئڭىنۇئ،پۇلوبـ
‒قىئشەلكەچزۆساكتېلباتىككىئىك
‒ېكنىتشىئۇب.نەكىئـەگىئـاغىرادىت
نىي رالىچتاقىقتەتـ نىدرەلمەدائـانىشامـ
قادناق پۇرۇشپاتارودــ ىنىقىلناغلاـئــ ــــ
،ادناغىروس قەلتۇممەدائـانىشامـىككىئـ
تۈكۈس ەدىچىئــ يامىلرىدىمـ ،ناغرۇتـ ـ
نىدىنروئمەدائانىشامرىبەنەيىكۇبلاھ
پۇرۇت ،نەميەملىب:ـ نەمـــ رۈگـلۆـئۇـئـ ـ
ىنىكتېلبات ىنمىقىلناغىملاۋرۇشپاتــــ ـــ
پالتاپسىئ نەمـيەـلەرېبـــ باۋاـجپەد»ـــــ
نەگرەب ڭـىنرەلمەداـئـانىشامـۇبـانام.ـ ـ
شاشخوئـەگىزۆئ يىئنۈسـ ـىنرەلىسرەنـ
ۈدنەشۈچـىنىقىلناغىديەملەرۈدنەلقرەپ ‒ـ
‒ىرىقۇيادرالناسنىئرەگەئ.ۇدىرېبپۈر
ىـكىدرەيــۇب(لاۋـھەئــىق تەقەپارودــ ــ
يىققەھ ەسرەنـــ سالاخـــ نەـگرەـبزۈـي)ـ
،اسلوب ڭىنرالناسنىئــ ڭـىنـىساكنىئــ ـــ
قادناق پىلىقسايىقىنىقىلناغىدىلوبـ
؟ىلياقاب

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت رۇپوغۇدبائ::ىچۇغلىق نامخاررۇپوغۇدبائ نامخار
رىررەھۇم تەلىزەپ::رىررەھۇم نۇغرۇتتەلىزەپ نۇغرۇت

ڭىنىزۆئرالرېتۇيپموكقىلرادىتقىئيىلقەئيىئنۈس
ۇدمەلىبىنىكىلنەكىئرېتۇيپموكرىب
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ورداي رىتكېلېئـ ادىسىسناتسىئـ ـەشىمەھـ
كەتۈتـسىئ پۇيوقـــ ناغىدىرېبــ اغنۇخرۇتــ ـــ
شاشخوئ زىگېئـ ،ۇدىلوبـاملۇرۇقـ نىكېلـ ۇئـ
ىكىتتەدائ رىتكېلېئـــ ڭىنىسىسىناتسىئــ ـــــ
ەتتەيىلەمەئ،پۇلوبناغىديامىشخوئاغىنۇخرۇت
رىبۇئ ورداي.ۇدىنىلباسېھىرانۇمشۇتۇۋوسـ
رىتكېلېئ ىسىسناتسىئــ قىلپىتكائويىدارــ ــ
ۇغلىقېي ڭىنىسىچقاياتــ نىدىسەيىگرېنېئــ ـ
لىخۇب،پۇلوبناغىدىرىقىچكوتپىنىلىدياپ
ادۇغلىقېي لومنارۇئـــەتتەدائـــــــ ۇدىلوبـــ .ــــ
ىنۇغلىقېي نەلىبــۇســـــــ ادناغرۇتشارچۇئـــ ـــ
قىلپىتكائويىدار شىلىرىمىيـــ نىدىبەۋەســـ ــ
ڭىنۇس ىسىرۇتارېپمېتـــ ،پەلرۆئــــ ىرىقۇيـ ــ
قىلپىتكائويىدارـىكىدىجىرەد ـەكتەيىسۇسۇخـ
،ۇدىلوبـەگىئ لىخۇبـاقشالڭۇشـ قىپېيـۇسـ ـ
قىلقىسسىئ.ۇدىنىلقاسادروتنوكىكىتتەلاھ
چۇغرۇتشاملائ ىنەيىگرېنېئــ رىبـەنەيــ شىئـ
اغىسىقلاھ ەدنەگىكتۆيـــ راپــ لىساھـ ،پۇلوبـ ـ
ىچۈگرۈدنەلتەكىرەھـىنروتارېنېگەۋـانىبرۇت

چۈك نەلىبـ رىتكېلېئنىدڭىنۇب،ۇديەلنىمەتـ
ىچۈك ۇدىنىللىكەشــ نىدىنىبرۇت.ـ نەگلەكـ ـ
ىنراپ شۇتۇۋوســ قىلىقرائــ ناغنىلېۋىغىيــ ــــ
ىنۇس قىلقىسسىئــ اقچۇغرۇتشاملائــ پاللويــ ـ
.ۇدىلوبىلىكتەلشىئاتياق

ىقرىخائ ادىسىقلاھشىئــ نەگنەللىكەشـ ـ
ىتىياھانىسىرۇتارېپمېت،پۇلوبۇسپاسـۇس
‒رەدىـكايلۆكەـتـىساۋىباـقـچاغلوبىرىقۇي
اغرالاي ەـكـشىتېۋىيوقــ ۇدياملوبــ شۇـتۇۋوس.ـ ـ
ىرانۇم ڭىنـىقلاھـۇبلەدـــ ىـقرىخاـئڭەئـــ ـ
،پۇلوبـىچۇقساب ‒ىچــپەلـشـىئىـلورڭىنۇـئـ
شىرىق ادىماۋادـ ‒ىلقىسسىئنەـگـنەـللـىكەشـ
ىنىق پۇيوقــ شىرېبـ شۇتۇۋوس.ـ نىدىرانۇمـ ـ
ناققىچ كىلڭەرقاـئــ نامـىسـنامۇتـ ـەسرەـنــــ
شۇـتۇۋوس ادـىنايرەجـ لـىـساھـ ناـغـلوبـ ۇـسـ
.تەرابىئنىدىراپ

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت تەلبائ::ىچۇغلىق ىزورتەلبائ ىزور
رىررەھۇم تەلىزەپ::رىررەھۇم نۇغرۇتتەلىزەپ نۇغرۇت

ەمېن نۈچۈئەمېن ورداينۈچۈئ رىتكېلېئورداي ىسىسناتسىئرىتكېلېئ ۇغلىقېيىسىسناتسىئ قىلىقرائۇغلىقېي قىلىقرائ
كوت اسىمراقىچكوت ەنەياسىمراقىچ ڭوچەنەي ىنۇخرۇتڭوچ ۇدىلوبىنۇخرۇت ۇدىلوب
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