
لىباقاتـاغمۇقۇي شۇرۇتـ غۇلۇئـ اۇخڭۇجـىھورـ نىتقازۇئـىتىللىمـ
نايۇب نەگرۈدنەللىكەشـ ەدىھالائـ يىئىبەتـ تنالاتـ ىنېگتەيىنەدەمەۋـ
نەلىب ،شادرۇموتــــ ،كىلرەۋرەپنەتەۋۇئــــ ،قىلمزىۋىتكېللوكـــــ ــــــ
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غۇلۇئ ىنىشىنىللۈگــ ىكىتشۇرۇشائــاقشىئــــــ كىلتەردۇقــــ ەكچۈكــ ــ
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ادىنىغىي ناغلىقادىنىغىي نىدىزۆسناغلىق نىدىزۆس
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ەيىدىئىڭېيرۋەدىڭېي

ناديەمـۇب« رىغېئـ مۇقۇيـ نەلىبـ ناغلوبـ ـ
تاياھ ىقلەخوگڭۇج،اتشىشىلېئقىلتامام_ـ
تەئرۈجاقشىلىقشەرۈكىتىللىماۇخڭۇجەۋ
،ناغىدىلىق ەبىلەغـــــ اقشىلىقـــــ تەئرۈجــــ ــ
ناغىدىلىق سامقروقــ ىتىراساجــ ،قىلىقرائــ ـ
ىنقىلتاياھ نىدىممەھــ ،شىلىبالەئــ نۈتۈپــ ـ
تەكىلمەم رىبـ ،شۇلوبـەتتەيىنـ قىلراكادىپـ ـ
،شىتىسرۆك ،شىلىقتەمرۆھەگنەپ_مىلىئـ
شۇرۇتلىباقاتاغمۇقۇيكەتشۇلوبشادرىدقەت
غۇلۇئ ىڭېيكىلتەكىلمەم».ىدىلۋاتىنىھورـ
ىغۇللايەكپۆئقۇلسۇرىۋنامىسجاتـىكىتپىت
لىباقاتـاغىمۇقۇي شۇرۇتـ شەلرىدقەتەچىيوبـ
،ادىنىغىي شابـ اغمۇقۇيڭىپنىجىشـىجۇشـ
لىباقات شۇرۇتـــ غۇلۇئـ لەسسەپۇمـىنىھورـ ـ
پالقاچنىغىي مەھـ رۇقڭوچـ ،پەلھرەشـ نۈتۈپـ

ەتتەيىئمەج لىباقاتـاغمۇقۇيــ شۇرۇتـ غۇلۇئـ ـ
چۈكروزـىنىھور ىنۇئ،پۇرۇدلائجۋەئنەلىبـ
كۈلزۈيـمۇموـئ كـىتـسـىلايـىسـتوســــــ ــــــــــ
ناقشالىۋىناماز تەلۆدــــــ ،شۇرۇقــ اۇخڭۇجــ ـــ
ڭىنىتىللىم غۇلۇئـــ ىنىشىنىللۈگـ ـاقشىئــ
شۇرۇدناليائەكچۈككىلتەردۇقـىكىتشۇرۇشائ
.ىدىلتىكەتپەد،كەرېك

زىسقۇيۇت ،ادىدلائمۇقۇيرىغېئناغلاقراتـ
وگڭۇج ىقلەخــ اپاجــ ەتتەققەشۇم_ــ ەللىبــــ ــ
،پۇلوب لىپېسنىدىدارىئــ لىساھــ ،پىلىقـ ـ
ڭىنمۇقۇي شىلېئـىنىدلائـــ شەلنىگزىت_ـ ـ
مەكھەتسۇم ەئىپادۇمــــ ىنىلىپېســـ اپرەبـــــ ــ
الپىلىق نەلىبلەسېكڭىنرالناسنىئ،ياملاقـ
شەرۈك شىلىقـ ادىخىراتــ رىبـەنەيــ ـەنارۇتابـ
غۇلۇئ ،ىتتارايــىنشىئــ القادنۇشـــ اغمۇقۇيــ ـــ

ىنىھورغۇلۇئشۇرۇتلىباقاتاغمۇقۇي
ىليارۇدلائجۋەئنەلىبچۈكروز

شاب__ نامىسجاتىكىتپىتىڭېيكىلتەكىلمەمڭىنڭىپنىجىشـىجۇشـ
قۇلسۇرىۋ لىباقاتـاغىمۇقۇيـىغۇللايـەكپۆئـ شۇرۇتـ شەلرىدقەتەچىيوبـ
ادىسىرغوتشۇرۇتشاللىچزىئ،شىنىگۆئىنىزۆسمىھۇمناغلىقادىنىغىي

ىسىچروزبوئ»ىتىزېگقلەخ«
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ەيىدىئىڭېيرۋەدىڭېي

،پىقىچپالۋاتىنىھورغۇلۇئشۇرۇتلىباقات
ڭىنرالناسنىئ نايامانـىھورـ رىبەنەيناغلىقـ
كىلرىسەت ىنىپىھەســـ ىتتۈپــ ڭىنقلەخ«.ــ ــ
يىتاياھ شادغوقـىنىكىلرەتەخىبـ نۈچۈئـ زىبـ
قادناقرەھ لەدەبــ نىتشەلۆتـ زىميامنايـ ،ۇب»!ـ ـ
وگڭۇج كىتسىنۇمموكـــ ڭىنىسەيىتراپـــــ ـــــ
تەيىمىكاھ ەتشۈزۈگرۈيــ شەلزۆكـىنقلەخــ ـ
ڭىنىسەيىدىئ ،ىشۈلۈرۈدنەشۈچـىشخايڭەئـ ـ
،ۇب اۇخڭۇجــ ىكىدىكىليىنەدەمـــ ڭىنمەدائـــــ ـ
اغىتاياھ كىلتەۋىسانۇمــ ڭىنىشىراققالخەئــ ـ
ىشخايڭەئ ،ىشىنىلىداپىئــ ـوگڭۇجـەنەيـۇبــ
ڭىنىقلەخ اققىلتاياھــ تەمرۆھــ ناغىدىلىقــ ــ
تەيىمىدائ ڭىنىھورــ .ـىتاپسىئـىشخايڭەئــ
تاياھ تىقاۋقازۇئ،ادىدلائقانىسقىلتامام_ـ
شىتېۋىريائ پىلېئـــ نەگلەكــ تەياغــــ روزــــ
يىنامسىج يىھورەۋــــ مىسېبـ ڭەك،ادىدلائــ ـ
قلەخ ىسىممائـــ تاياھــــــ قىلتامام_ـــــ ـــــــ
نىتشىشىلېئ ،يامقروقــــ رىبڭىمـــ اپاجــ _ــ
،يەمنىكېچـەگىنيەكـەتتەققەشۇم رەھـ لىخـ
رەللىكەش قىلىقرائــــ ڭىنمۇقۇيـــ ـىنىدلائــــ
شىلېئ شەلنىگزىت_ـ نۈچۈئـ چۈك،پەيمەغـ
،پىرىقىچ قىلقاپىتتىئـــ چۈكــــ رۇتكەمېدــ ــ
نەگېد ەمىگۆيرۋەدــ ىنىمىسەرــــ پىزىســــ ــ
كىلرەتەخ«.ـىتقىچ ،ەدرەلتيەپـ ەدرەيالىممەھـ
ىسياقرەھ،»ۇدىلېكاغناديەمرالنامىرھەقـەنەي
ىكىدرەلپەس اغمۇقۇيـــــ لىباقاتـــــ شۇرۇتـــــ ــ
ىرىلرۇتاب نىدرەتەخــــ ،يامقروقـــ ەگمۈلۆئـــ ـــ
تنەسىپ ،ياملىقــــ قىلىچنىيىقــــ ادىدلائــــــ
قادناقرەھ لەدەبـــ نىتشەلۆتـ شابـــ ،يامتراتـ ــ
قۇلچۇقچائ قىلرادىبرەزـەتتيەپـ اغىدلائنەلىبـ
،پۈتۆئ ىتاياھـ قىلىقرائــ ،پىنىلتائـاقچرۇبــ ـ
رۇقڭوچ رىھېمــــ ىتىببەھۇم_ــــ نەلىبــــــ ـــ

ناغىلنۇغرۇن ىدىدغوقـىنقىلتاياھـ نىدلەزەئ.ـ
قۇلوت پۇنوتــ نەگىمتەيــ ىڭېيـــ ىكىتپىتــ ـــ
قۇلمۇقۇي لەسېكـ زىب،ادىدلائـ يىملىئـ ،ھورـ
يىملىئ ەدەيىستىزوپـ ڭىچـ ،پۇرۇتـ يىملىئـ ـ
پەلىگلەبرىبدەتىنشىلىقلەمەئەكتەيىنۇناق
قىلنادناموق ،شىلىقــــ ،شالاۋادـىنرالقىرغائـــ
مۇجۇھـەگلەكتۆئـەتتەھەجـاكىنخېت ،شىلىقـ
تەيىئمەج ڭىنشىلىقەرادىئـــ ىسياقرەھــــ ــــ
ڭىنىرىلپەرەت لۈكتۈپـ ،پۈرۈدڭىسـاغىنايرەجـ
كىلتەردۇقىنشىلىقەبىلەغنىدىتسۈئمۇقۇي
نەپ نەلىبـىكىرىتـاكىنخېت_ـ .قۇدىلنىمەتـ
تەسقەم« كەدرىبـىناشىنەۋـ رەلىشىكـ ادلويـ
،ۇدياملاقـاھنەت ىكېچڭىنتەببەھۇم_رىھېمـ
نـىدـناغلۇرۇقوـگڭۇجىـڭـېيزىب،»ۇدـياملوب
‒شەلزەكرەمڭەئىتقاۋشىرېبمەدرايـىقنايۇب
،نەك شىلىتېچـ ڭەكڭەئـىسىرىئادـ ناغلوبـ
يىددىج كـىلرەۋرەپناسنىئــ ىـنـىتىكىرەھــــ ـــ
،پاغزوق رەيــ ىۋـىراشـ ڭىنـمۇقۇيـ ىـنىدلاـئـــ
شىلېئ شەلـنىگزىت_ـ نۈچۈـئــ سەمـتۈپـ _ــ
سەمىگۈت ‒شىغېبچۈكـىچۈگرۈدنەلتەكىرەھـ
ەدىزۋەل،پال تەيىمھەئاققۇلتسود،ناغىدىرۇتـ
_قالخەئ،ناغىديالقايىنتەيىناققەھ،ناغىدىرېب
ىنـقـىلـيـىناققەھ تەـلۆدڭوچناغىدـيالـقاســـ
قۇلوتـىنىزاربوئ نايامانـ ،پىلىقـ ڭـىناينۇدـ ـ
كۈيۈب تەيىناسنىئ،ناغىديەلزۆكـىنىكىلرىبـ
ىرىدقەت ‒ترۈتاقشىلىقاپرەبىسىدۋەگقاتروئـ
ناغىدىلوبـەك ‒ىلناچتەيىلۇئسەمتەلۆدڭوچـ
ىنىق قىلناجــ قۇدـىلـھرەشــ ىـنـقىلتاياھ.ــ ـ
نىدىممەھ رىبتەكىلمەمنۈتۈپ،شىلىبالەئـ
ەتتەيىن ،شۇلوبــ قـىلراكادىپــ ،شـىتىسرۆكـ ـ
مىلىئ تەمرۆھـەگنەپ_ـ ،شىلىقـ شادرىدقەتـ ـ
،شۇلوب اۇخڭۇجەۋـىقلەخـوگڭۇجـ ىتىللىمـ
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پالۋات ناققىچـ غۇلۇئشۇرۇتلىباقاتاغمۇقۇيـ
ڭىنمۇقۇيـىھور ‒نىگزىت_شىلېئىنىدلائـ
شەل قلەخـ ،ىشۇرۇئـ پۇسوت،ىڭېجيىمۇموئـ
ەدىـڭـېجشـىرـېـبەـبرەز يـىئـتەقــ ەـبـىلەغــ ــ
ىـكـىتـشىلىق كۈلـچۈكــ ىۋـىنەمــ ەـككەرىتـ ـ
.ىدناليائ

ىنقىلتاياھ نىدىممەھــــ ەتـشىلىبالەئــ ـــ
وگڭۇج ڭىنىقلەخــ رۇقڭوچــ قـىلنابىرھېمــ ـ
ىسىنەئنەئ وگڭۇجەۋــ ڭىنىرىلتسىنۇمموكــ ـ
‒ىتنىئتەـممىقكەـتـشىلىقزەكرەمىنقلەخ
ىشىل كىلزەكرەمــ نايامانـ ؛ىدنىلىقـ نۈتۈپـ ـ
تەكىلمەم رىبـــ ەتتەيىنـ اـتـشۇلوبــ وـگڭۇجـ ـ
ڭىنىقلەخ ‒اپاج،شۇلوبەتـتەيىنرىبەممەھـ
‒قاپىتتىئكەتشۇلوبەللىبۇمىتتەۋالاھ،ۇمىد
قىل ‒راكادىپ؛ىدنىلىقنايامانىچۈكغۇلۇئـ
قىل ەـتـشـىتــىسرۆكـ وـگڭۇجــ ڭـىنـىقـلەخـ ـ
قىللىداد نەلىبـ قىلرابــ ىـنرالـقىلىچنىيىقـ ـ
پىسېب ،ناغىدىشۈچــ الـقادـنۇشــ قادـناقرەھـ ـ
اققىلىچنىيىق شابـــ ناغىديەمگەئـ ـەنارەسيەقـ
كـىلزەـكرەمـىسىدارىئ ناـياماـنــ ؛ىدـنـىلىقـ ـ
مىلىئ ەگنەپ_ـ تەمرۆھــ اتـشىلىقـ وـگڭۇجــ ـ
ڭـىنىقلەخ لىچـتـسارــ لـىچـتەيـىلەـمەئ_ـ ـــ
،شۇلوب لويـ پىچېئـ قىلىڭېيـ كەتشىتىرايـ ـ
‒زەكرەمىـتـىلسىخشۈزۈكتۆئنىتتەيىلەمەئ
كىل نايامانـ ؛ىدنىلىقـ شادرىدقەتـ ـاتشۇلوبـ
‒ىچشاـبنـىدـىقايرىبڭـىنـىقـلەخـوگڭۇج
_قالخەئناـغـىدىـيۆسىنقىلچنىت،ناغىدىرىق
ىكىتقىليىناققەھ ىـقىلـناچتەيىلۇـئـسەمــــ ــــ
كىلزەكرەم نايامانــ ىدـنـىلىقـ شاب.ـ ـىجۇشـ
ڭىنڭىپنىجـىش لـىباقاـتـاغمۇقۇيـ شۇرۇتـ ـ
غۇلۇئ ىنىھورــ ىـقىلناغـىلقاچنىغىيـــ ەۋـــــــ
ىكىلنەگىلھرەش ڭـىنزـىمەـيىتراپــــ نۈتۈپــــ ـ

رەھـىكىتتەكىلمەم ‒ىتتىئىنقلەختەللىمـ
،پۇرۇتشالقاپ ،پەلكەتېيــ ناديەمـۇبـ ـىشىكـ
ىنىبلەق ەگىلىزلىزــ ناـغـىدىلاســ اـغـمۇـقۇـيـ
‒ىقىلناغرابپىلېئىڭېجروزشۇرۇتلىباقات
ڭىن يىھورـ پەلھرەشرۇقڭوچىنىتىيىھامـ
،ىدرەب نۈتۈپـ ڭىنتەكىلمەمـ لىباقاتاغمۇقۇيـ
شۇرۇت ەدىشىرۈكـ ،مىھۇمنەگرۈتلەكـاغلوقـ
كىلەيىگېتارتسىئروز ڭىنرەلىجىتەنــ چۈكــ ـ
رۇقڭوچـىنىسەبنەم پىچېئـ ىدرەبـ ـوگڭۇج.ـ
اغمۇقۇيناغىلۋاتىتىللىماۇخڭۇجەۋـىقلەخ
ىتىللىماۇخڭۇجىھورغۇلۇئشۇرۇتلىباقات
نىتقازۇئ نايۇبـ نەگرۈدنەللىكەشـ ەدـىھالاـئـ ـ
يىئىبەت تنالاتـ تەيىنەدەمەۋـ نەلـىبـىنېگـ ــ
،شادرۇموت ،كىلرەۋرەپنەتەۋۇئــ ىتكېللوكــ ‒ــ
،قىلمزىۋ قىلمزىلايىستوسـ ىماۋادڭىنھورـ
،ىجاۋارەۋ وگـڭۇجۇـئـ ڭىنـىھورــ قـىلـناجــ ـ
،پۇلوبـىشىنىلھرەش تەللىمـ رۋەدەۋـىھورـ
ڭىنىھور كىلتەيىھامـ ،ىتتىيېبىنىنۇمزەمـ
اۇخڭۇج ڭىنىتىللىمــ غۇلۇـئـ شىنىلـلۈگـ ــ
ەدىسىپاسۇم ىڭېيــ ىۋىنەمــ ەدىبائــ ،پەلكىتـ ـ
اۇخڭۇج ڭـىنـىتـىللـىمـ كىلـتەممىقڭەئــــ ــ
.ىدناليائاغىقىليابىۋىنەم

‒ياملارۇتپەرىتتۇپاسىملوبھورەدمەدائ
تەردۇقـاسىملوبھورـەتتەلۆد،ۇد ۇدياملاپاتـ .ـ
تەقەپ ‒ناغىلارۇتپەرىتتۇپەتتەھەجىۋىنەمـ
تۇمزەم،اد ،الىدناغىلارۇتـ نىدنائتەللىمرىبـ
پۇتۇتكىتىنىددەق،يەمنەرۋەتادىنىقېئخىرات
ۇديالارۇت اقـقـىلـىچـنىيىق.ـ شەرۈكـىشراقــــ ـ
شىلىق يىددامــ چۈكـ ،شىشىنىسـ الـقادنۇشـ ـ
ىۋىنەم شـىشـىكرىتـــ ،رىزاھ.ـــ ادايـنۇدـ 100ـ
پۈلۈرۆكـۇمىدلىي شىرىگزۆئڭوچناغىمقابـ
زېتـىتىيىزەۋ تەلۆد،ەتكەمرەگزۆئـەتتەئرۈسـ
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،تاھالسىئـىكىدىچىئ قىلمىقۇم،تايىققەرەتـ
،لۈكشۈمـىسىپىزەۋ ،رىغېئـ ‒ىرىگلىئـاغلائـ
،رەتەخ_پۋەخكۈلرۈتالىنەيزىبادىلويشەل
،زىمىلېكچۇدـاغرالسىرىخ _ىرگەئكۈلرۈتـ
‒ۇزراـئغۇلۇـئ،زـىمـىلـېكچۇدـاغرالقىلياقوت
نەمزەجـاتشۇرۇشائـاقـشـىئـىن شەرۈكغۇلۇئـ
پىلېئ شىرېبـ »لـىي100ىكـكـىئ«.كەرـېكـ
قىل شىشىسېكيىخىراتڭىنىناشىنشەرۈكـ
ادىسىتقۇن ،پۇرۇتــ زـىبـ اـغـمۇقۇيـ لـىباقاـتـ ـ
شۇرۇت غۇلۇئـ چۈكروزـىنىھورـ جۋەئنەلىبـ
شەرۈك،پۇرۇدلائ ىنزىمىدارىئـ ،پىتىڭىچــ ـــ
كىلتەققەشۇم_ـاپاجـىكىچناق ،ىرېسناغلوبـ ـ
نەلىبتەراساجناغىديەلىرىگلىئـاغلائـەچنۇش

اغلائىشراقاققىلىچنىيىق،پىشىلېئەنارۇتاب
اغمۇجۇھ،پۇلوبكەڭۆسقىتتاق،پەلىرىگلىئ
ەكشۈتۆئ تەـئرۈجــ ،پـىلىقـ ەدـڭەجـ ەـبىلەغـ ـ
اـقشىلىق تەئرۈجــ ،پـىلىقـ قـىلرابـ اـپاجـ _ـ
،تەققەشۇم پۋەخـــ ،رەـتەخ_ـ ىـنرالۇـغـلاسوتـ ـ
،پىڭېي كۈلزۈيمۇموـئـ كـىتـسىلايـىسـتوسـ ــ
‒ىپاسۇمىڭـېيشۇرۇقتەلۆدناقـشالـىۋـىناماز
ەدىس ،ىڭېيـ ‒ىشىتىرايەزىجۆمروزۇمىخېتـ
.كەرېكزىم

ـەبنەم ڭاجنىش««::ـەبنەم ـ ڭاجنىش ـىتىزېگـ ڭىن»»ـىتىزېگ __20202020ڭىن
ىلىي ــ ىلىي ڭىنيائ__99ــ ـ ڭىنيائ ـىكىدىنۈك__1212ـ نىدىناسـىكىدىنۈك ـ نىدىناس ـ
ىدنىلېئ ..ىدنىلېئ
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مۇقۇي__اتقۇنقىزىق

مونوتپائ قۇلنويارـ قىلمالغاس_ـەيىھەسـ ـ
ىتېتىموك ڭىنمۇقۇيـــــ شىلېئـىنىدلائـــ _ـ
شەلــنــىگزىت ىنــىرـىلــمـىلـىبـــــ ڭەكـــــ ـ
،شۇرۇتشالمۇموئ رەھىكىدزىمىنويارمونوتپائـ
تەللىم شالقاسىنقىلقاسىۋىممائـىنىممائـ
ىنىرادىتقىئشارسائــىنىزۆئ_زۆئەۋــىڭېئ ــ
يىقىقەھ ەكشىتيەچۈكـــ ،شەلكەتېيــ مەدرايــ ـ
شىرېب ،نۈچۈئـ ڭىنلەسېكـوگڭۇجـ ـىنىدلائـ
شىلېئ شەلنىگزىت_ـــ ڭىنىزىكرەمـــــــ ـــــــ
ڭىنماۋائ« ىڭېيــ ىكىتپىتــــ نامىسجاتـــــ ــــ
قۇلسۇرىۋ ىغۇللايــەكپۆئــ نىدىمۇقۇيــــــ ــــــ
شىنىلەئىپادۇم ىسىمناللوقــــ مونوتپائەۋ»ـــ ــ
ڭىننويار ڭىنمۇقۇيــــ شىلېئــىنىدلائـــــ _ــ
شەلنىگزىت تەمزىخــــ ىسىمرۇتشالنۇروئـــ ـــ
،نەساسائـەگىپىلەت ،ماچخىئـ ،كىلشىنىشۈچـ ـ
،كىلپەئ ،ياڭوئــ ،يىملىئــ راتاقسەئـ شۇلوبــ ــ
،ەچىيوبـىپىسنىرىپ مونوتپائـ ڭىنزىمىنويارـ ـ
ڭىنمۇقۇي شىلېئـىنىدلائـــ شەلنىگزىت_ـ ـ

ەگىتىيىزەۋ ،پۈرۈتشەلرىبـــ ـىنىمناللوقـۇبــ
.ىتقىچپۈزۈت

ەئىپادۇميىسخەش،ىچنىرىب
ىنىكسام..11 ارغوتىنىكسام شاقاتارغوت شاقات
،ەتتەدائ)1 رىبـ قىلمىتېقـ قۇلرۇتخودـــ ــ

ىسىكسام شاقاتـــــ ەيىسۋەتـــ ،ۇدىنىلىقــــ ــــ
رابـىتىئاراش ەدمەھـ نەگرەبرايـىكىلتەمالاسـ
اتقۇلرۇتخودادلاۋھەئ ناغىدىلىتىلشىئــــــ ــــــ
.ۇدىلوباسىقاتىسىكسامشىنىدغوق

ىنرەيرابمىسقاشمۇيادناغىقاتـاكسام)2
نۇرۇب ،پالىرغوتـاغىرىشڭاقـ كىلڭەرقىنېقـ
پىتىراقـاغىترىسـىنىپىرەت _ىتسائ؛شاقاتـ
،پىتراتـەگىتسۈئ ،زىغېئـ ىنكەڭېئەۋنۇرۇبـ
ڭىچ پاليوبراشڭاقىنمىسقاشمۇي؛شىتېئـ
اغنايـىككىئ پىسېبــ ،شەلمىھــ ـىنىكسامــ
.كەرېكشىتېئمىھىنزۈي،پەشڭەتقىپاۋۇم

ىنىكسام)3 ەتتەئاس6_3ــ رىبــ مىتېقـ ـ

ڭىنماۋائ ڭىنماۋائ ڭىنماۋائ ڭىنماۋائ ڭىنماۋائ ڭىنماۋائ ڭىنماۋائ ڭىنماۋائ ڭىنماۋائ ڭىنماۋائ ڭىنماۋائ ڭىنماۋائ ڭىنماۋائ ڭىنماۋائ ڭىنماۋائ ڭىنماۋائ ڭىنماۋائ ڭىنماۋائ ڭىنماۋائ ڭىنماۋائ ڭىنماۋائ ڭىنماۋائ ڭىنماۋائ ڭىنماۋائ ڭىنماۋائ ڭىنماۋائ ڭىنماۋائ ڭىنماۋائ ڭىنماۋائ ڭىنماۋائ ىڭېيڭىنماۋائ ىڭېي ىڭېي ىڭېي ىڭېي ىڭېي ىڭېي ىڭېي ىڭېي ىڭېي ىڭېي ىڭېي ىڭېي ىڭېي ىڭېي ىڭېي ىڭېي ىڭېي ىڭېي ىڭېي ىڭېي ىڭېي ىڭېي ىڭېي ىڭېي ىڭېي ىڭېي ىڭېي ىڭېي ىڭېي ىكىتپىتىڭېي ىكىتپىت ىكىتپىت ىكىتپىت ىكىتپىت ىكىتپىت ىكىتپىت ىكىتپىت ىكىتپىت ىكىتپىت ىكىتپىت ىكىتپىت ىكىتپىت ىكىتپىت ىكىتپىت ىكىتپىت ىكىتپىت ىكىتپىت ىكىتپىت ىكىتپىت ىكىتپىت ىكىتپىت ىكىتپىت ىكىتپىت ىكىتپىت ىكىتپىت ىكىتپىت ىكىتپىت ىكىتپىت ىكىتپىت نامىسجاتىكىتپىت نامىسجات نامىسجات نامىسجات نامىسجات نامىسجات نامىسجات نامىسجات نامىسجات نامىسجات نامىسجات نامىسجات نامىسجات نامىسجات نامىسجات نامىسجات نامىسجات نامىسجات نامىسجات نامىسجات نامىسجات نامىسجات نامىسجات نامىسجات نامىسجات نامىسجات نامىسجات نامىسجات نامىسجات نامىسجات نامىسجات

قۇلسۇرىۋ قۇلسۇرىۋ قۇلسۇرىۋ قۇلسۇرىۋ قۇلسۇرىۋ قۇلسۇرىۋ قۇلسۇرىۋ قۇلسۇرىۋ قۇلسۇرىۋ قۇلسۇرىۋ قۇلسۇرىۋ قۇلسۇرىۋ قۇلسۇرىۋ قۇلسۇرىۋ قۇلسۇرىۋ قۇلسۇرىۋ قۇلسۇرىۋ قۇلسۇرىۋ قۇلسۇرىۋ قۇلسۇرىۋ قۇلسۇرىۋ قۇلسۇرىۋ قۇلسۇرىۋ قۇلسۇرىۋ قۇلسۇرىۋ قۇلسۇرىۋ قۇلسۇرىۋ قۇلسۇرىۋ قۇلسۇرىۋ قۇلسۇرىۋ ەكپۆئقۇلسۇرىۋ ەكپۆئ ەكپۆئ ەكپۆئ ەكپۆئ ەكپۆئ ەكپۆئ ەكپۆئ ەكپۆئ ەكپۆئ ەكپۆئ ەكپۆئ ەكپۆئ ەكپۆئ ەكپۆئ ەكپۆئ ەكپۆئ ەكپۆئ ەكپۆئ ەكپۆئ ەكپۆئ ەكپۆئ ەكپۆئ ەكپۆئ ەكپۆئ ەكپۆئ ەكپۆئ ەكپۆئ ەكپۆئ ەكپۆئ ىغۇللايەكپۆئ ىغۇللاي ىغۇللاي ىغۇللاي ىغۇللاي ىغۇللاي ىغۇللاي ىغۇللاي ىغۇللاي ىغۇللاي ىغۇللاي ىغۇللاي ىغۇللاي ىغۇللاي ىغۇللاي ىغۇللاي ىغۇللاي ىغۇللاي ىغۇللاي ىغۇللاي ىغۇللاي ىغۇللاي ىغۇللاي ىغۇللاي ىغۇللاي ىغۇللاي ىغۇللاي ىغۇللاي ىغۇللاي ىغۇللاي ىغۇللاي

نىدىمۇقۇي نىدىمۇقۇي نىدىمۇقۇي نىدىمۇقۇي نىدىمۇقۇي نىدىمۇقۇي نىدىمۇقۇي نىدىمۇقۇي نىدىمۇقۇي نىدىمۇقۇي نىدىمۇقۇي نىدىمۇقۇي نىدىمۇقۇي نىدىمۇقۇي نىدىمۇقۇي نىدىمۇقۇي نىدىمۇقۇي نىدىمۇقۇي نىدىمۇقۇي نىدىمۇقۇي نىدىمۇقۇي نىدىمۇقۇي نىدىمۇقۇي نىدىمۇقۇي نىدىمۇقۇي نىدىمۇقۇي نىدىمۇقۇي نىدىمۇقۇي نىدىمۇقۇي نىدىمۇقۇي شىنىلەئىپادۇمنىدىمۇقۇي شىنىلەئىپادۇم شىنىلەئىپادۇم شىنىلەئىپادۇم شىنىلەئىپادۇم شىنىلەئىپادۇم شىنىلەئىپادۇم شىنىلەئىپادۇم شىنىلەئىپادۇم شىنىلەئىپادۇم شىنىلەئىپادۇم شىنىلەئىپادۇم شىنىلەئىپادۇم شىنىلەئىپادۇم شىنىلەئىپادۇم شىنىلەئىپادۇم شىنىلەئىپادۇم شىنىلەئىپادۇم شىنىلەئىپادۇم شىنىلەئىپادۇم شىنىلەئىپادۇم شىنىلەئىپادۇم شىنىلەئىپادۇم شىنىلەئىپادۇم شىنىلەئىپادۇم شىنىلەئىپادۇم شىنىلەئىپادۇم شىنىلەئىپادۇم شىنىلەئىپادۇم شىنىلەئىپادۇم شىنىلەئىپادۇم

لىچپەئ لىچپەئ لىچپەئ لىچپەئ لىچپەئ لىچپەئ لىچپەئ لىچپەئ لىچپەئ لىچپەئ لىچپەئ لىچپەئ لىچپەئ لىچپەئ لىچپەئ لىچپەئ لىچپەئ لىچپەئ لىچپەئ لىچپەئ لىچپەئ لىچپەئ لىچپەئ لىچپەئ لىچپەئ لىچپەئ لىچپەئ لىچپەئ لىچپەئ لىچپەئ ىسىمناللوقلىچپەئ ىسىمناللوق ىسىمناللوق ىسىمناللوق ىسىمناللوق ىسىمناللوق ىسىمناللوق ىسىمناللوق ىسىمناللوق ىسىمناللوق ىسىمناللوق ىسىمناللوق ىسىمناللوق ىسىمناللوق ىسىمناللوق ىسىمناللوق ىسىمناللوق ىسىمناللوق ىسىمناللوق ىسىمناللوق ىسىمناللوق ىسىمناللوق ىسىمناللوق ىسىمناللوق ىسىمناللوق ىسىمناللوق ىسىمناللوق ىسىمناللوق ىسىمناللوق ىسىمناللوق ىسىمناللوق
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مۇقۇي__اتقۇنقىزىق

شۇرۇتشاملائ ەيىسۋەتـــ ،ۇدىنىلىقـــ رەگەئـــ ـ
اكسام پىشىلمەنــ رالىملارجائـىكايــ پۇقۇيـ ـ
.كەرېكشىتېۋىرۇتشاملائادىتقاۋ،اسلاق

ڭىنلوق..22 ىنىقىلزىكاپڭىنلوق شالقاسىنىقىلزىكاپ شالقاس
ىنلوق)4 پۇيۇيـــــ شۇرۇتـــــ ىۋىممائ.ـــ ــ

نىدنۇروس نۇرۇبنىتقامات،ەدنەگلەكپىتياقـ
نىتتەرەتەۋ ،نىيېكـ پۇيۇيپالنۇپوسـىنلوقـ
زىكاپ شاقياچــــ ىكايــــ قىلترىپسىئـــ ــۇســـ
شىتىلشىئ كەرېكـــ اغلوق.ــ سەپەنـــ ىلويـــ ــ
ىرىلىملارجائ پىگېتـــ ەستەكــ ،نەلىسەم(ــ ـــ
نىدنەگرۈكشۈچ نىيېكـ لاھرەد)ـ شىتېۋىيۇيـ
.كەرېك

اتــترـىس)5 ،ەدــنەگرۈيــــ لوقـــ شۇيۇيــ ــ
ىتىئاراش ،اسىملوبـــــــ قىلترىپسىئــــــــــ ــــــ
ىرىلتالۇسھەمـەيىسكېفنىزېد نەلىبـ ـىنلوقـ
.كەرېكشالىزات

سەپەنـىشخاي)6 قىلىزاتـىلويـ ىنىتىدائـ
،پالقاس نەگلەتۆيـ ەدنەگرۈكشۈچـىكايـ زەغەقـ
ىكاي قىلغايلوقــ نەلىبــ زىغېئــ ـىننۇرۇب_ـ
،شىلېۋىتېئ ،شۇيۇيـىنلوقنىدنائـ ىۋىممائـ ـ
ادنۇروس ىنزۆكــ ،قىلسامىلۇۋۇئـــ زىغېئــــ _ـ
.كەرېكقىلسامتۇتىننۇرۇب

اقـترىس..33 ــــ اقـترىس ىنـشـىقىچــــ ــــــ ىنـشـىقىچ ،شـىتـيازاـئــــــ ــ ،شـىتـيازاـئ ــ
پىشىلپوت تەيىلائاپپىشىلپوت قىلساملىقتەيىلائاپ قىلساملىق

لامائـىنشىقىچـاقترىس)7 ،شىتيازائرابـ
اقترىس اقشىقىچــــ ارغوتــــ ەسلەكــ اكسامـــ ـــ
،شىلېۋىقات رەدەقناكمىئـ ىكايشىڭېمەدايىپـ
شۇرۇتاتترىس،شەديەھلىبوموتپائيىسخەش
.كەرېكشىتراقسىقىنىتقاۋ

،شىلىغىي)8 پىشىلپوتــ ،شىنىلازىغــ ــ
رىب ەگرەيـ پىلېكــ شىشىلڭاراپــ قىلراتاقـ ـ
شىشىلپوت كىلرېتكاراخـــ ىنرەلتەيىلائاپـــ ـــ

،قىلساملىق ،پۆكمەدائـ اۋاھـ ناغىديەمشۈتۆئـ ـ
.كەرېكقىلسامراباغرالياج

ىنقامات،اسلوبىچكەمېيقاماتـاتترىس)9
،شىلېۋىلېئىزۆئ قاماتـــــ ىنشۈزۈكتەيـــــ ــــــ
شىترىقاچ قىلراتاقـ ،شىنىللوقـىنراللۇسۇئـ
.كەرېكشىيېيقاماتمىريائ

،نەكشۈرۆك)10 ادناقشاروسلاۋھەئــ رىبـ ـ
نىدرىتېم قۇترائـ قىلىرائـ ەتىساۋىب،شالقاسـ
.كەرېكشىنىلقاسنىتشىشىگېت

نەت..44 نەتــ ىقىلمالغاســ ــــ ىقىلمالغاس تېتىنۇممىئەۋەۋــــ ــــ تېتىنۇممىئ ــــ
ىنىچۈك شىتيەچۈكىنىچۈك شىتيەچۈك

قىپاۋۇم)11 ،شىنىلقۇزوئـ ڭىنقۇلقۇزوئـ
ڭۇپڭەت اغىشۇلوبـــ كىلتەلاپاكـــــ شىلىقــــ ــ
.كەرېك

قىپاۋۇم)12 تەكىرەھــــ ،شىلىقـــ نەتـــ ــ
.كەرېكشالقاسىنىقىلمالغاس

،شىلېئمەدەۋشەلشىئكىلتەيىنۇناق)13
اكامات ،كىلسەمكەچـــ ىنقاراھـــ ،شىچىئزائــ ـ
.كەرېكشالخۇئكىلرەتېي

يىھورىشخاي،شۇتۇتەدازائىنلۈڭۆك)14
.كەرېكشالقاسىنتەلاھ

ىنكىلتەمالاس..55 پۈترۈشكەتىنكىلتەمالاس شۇرۇتپۈترۈشكەت شۇرۇت
ڭىنىزۆئ)15 ڭىنرەلىكىدىسىلىئائەۋــ ــــــ

ىنىكىلتەمالاس قىلراكسۇببەشەتـــــ نەلىبــــ ــ
پۈترۈشكەت ،شۇرۇتـ نەدەبـ ىنىسىرۇتارېپمېتـ
پەچلۆئ شۇرۇتـــ كەرېكـــ ،رەگەئ.ـــ ىڭېيـــ ــــ
ىكىتپىت نامىسجاتــــــــ نەلىبسۇرىۋـــــــ ـــــ
قىلناغنالمۇقۇي ىرىلتەمالائــــــــ ەسلۈرۆكــــ ــــ
،شادىمسىئ( ،شىلىتۆيـ لاگـــ ەديەم،شىرغائـ ـ
،شىلىقڭىچ سەپەنــ ،شىشىلنىيىقــ مىزەھــ ـ
ىشخاي ،قىلساملوبـــ ،شىنىلزىسرۇدغامــــ ـــــ
چىئ،شۇسۇقپىنيائىلڭۆك،شىنىلزىسھور
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مۇقۇي__اتقۇنقىزىق

،شۈرۈس شابـــ كەرۈي،شىرغائـــ ،شىلېســـ ــــ
ىچۈگرۈتكىرىب ەدرەپـــ ،ىغۇللايـ تۇپـ لوق_ـ ـ
پارىقرىسراللۇكسۇمىكىدىمسىقلەبـىكاي
ىنرالقىلراتاقشىرغائ ەگىچىئزۆئـــــ ۇدىلائــ ،)ـ
.كەرېكشىرېباغىناخرۇتخودلاھرەد

اغىناخرۇتخود)16 ،اتشىرېبـــــ امتىزىقـــ ــ
ىسەيىروتالۇبمائ ناغلوبــــــ نەگلىتىكېبــــ ـــــ
ىنىناخرۇتخود ،شاللاتـــــ ادلويــ لۈكتۈپەۋــ ـــ
لەسېك شىتىسرۆكـ ادىنايرەجـ ،شاقاتاكسامـ
ىۋىممائ اقشانتاقــ ،يامرۇتلوئــــ شۇزۇقتۇقـــ ــ
ىلىبوموتپائ شىرىقاچـــــ ىكايـــ يىسخەشـــ ـــ
لىبوموتپائ ،شىتىلشىئــ ادلويــ ـىنرەلىزىرېدـ
.كەرېكشىتېۋىچېئ

اغرۇتخود)17 ،ەدنەگنۈرۆكـــــ لەسېكــــ ــــ
ىنىلاۋھەئ يىلىسپەتــــ پىتيېئـــــ ،شىرېبــ ــ
ۇمپۇلوب ىقنىقېيــ ەدلىگزەمــ مۇقۇيــ رىغېئــ ـ
ىكىتپىتىڭېيىكايناغراباغنويارنەگلۈرۆك
نامىسجات قۇلسۇرىۋــ نەلىبـىغۇللايـەكپۆئـ ـ
ىچۇغنالمۇقۇي ىكايــ يىنامۇگــ نەلىبقىرغائـ ـ
ناقشارچۇئ ڭىنىخىراتــ رابـــــ ىقۇلقوي_ــ ــــ
.كەرېكشىيېدىنرالقىلراتاق

شىنىلەئىپادۇمەدىلىئائ،ىچنىككىئ
ىشخاي..66 قىلىزاتىشخاي ىنىتىدائقىلىزات شالقاسىنىتىدائ شالقاس
ادغاچـــىكىديۆئ)18 ىنرەلىزىرېدمىئادــ ــــ

.كەرېكشۇرۇتشاملائاۋاھپىچېئ
ىرىلازەئـەلىئائ)19 قاتروئىنىگڭۆلرىبـ

،كىلسەمتەلشىئ ،ىرىلقۇدباجـەلىئائــ _ـاچاقـ
ڭىنرالىچۇق _مىيىك،شالقاسىنىقىلزىكاپـ
،كەچېك ناقتويــ ىنرەلىپرۆك_ــ تاپــــ تاپ_ـ ـ
.كەرېكشىلېساقپاتپائ

،شىتىلشىئقۇشوقەۋاكوچىۋىممائ)20

.كەرېكشىيېيپىلېئاغىچاقمىريائىنقامات
تەققىدـاققۇلقۇزوئ)21 ،شىلىقـ قىپاۋۇمـ

تەكىرەھ ،شىلىقــــــ ىنقاماتــــــ پارسىئــــــــ
.كەرېكقىلساملىق

،قىلسامشارچۇئنەلىبرالناۋياھىياۋاي)22
قىلساملاۋىتېسـىنۇئ ؛كىلسەمېيەۋـ كىرىتـ ـ
رالناۋياھ اغىرىزابــ رەدەقناكمىئـــ قىلسامرابــ ـــ
.كەرېك

نەگلەكلۇدۇئ)23 ،كىلسەمرۈكۈتـەگرەيـ ـ
زىغېئ نىدنۇرۇب_ــ ناققىچــ ىنرالىملارجائـــ ــ
قۇلچۇقپايپاروئـەگزەغەق تەلخەئـ اغىقۇدناسـ
.كەرېكشالشات

ـاناخشائ..77 ڭىنيۆئـاناخشائ ـ ڭىنيۆئ ـاغىقىلىزاتـ تەيىمھەئـاغىقىلىزات تەيىمھەئ
شىرېب شىرېب

كىرىتەديۆئ)24 ىنرالناۋياھـــــــــ ــــــــــــــــ
،قىلسامىلزۇغوب ىنىرىلتالۇسھەم)ۇس(زىڭېدـ
ماخ ىرىلشۇقيۆئ،مۇخۇت،شۆگ،كىلسەمېيـ
ىنرەلىكىدىرۈت قۇلوتـــــ پۇرۇشىپــ شىيېيــ ــ
.كەرېك

ماخ)25 نەلىبـــ ىنقىششىپــــ ،شىريائــــــ
ەمشەلەرىگ نىتشىنىغلۇبــــ شىنىلقاســـــ ــــ
كەرېك ەچراپ.ـ كۈلشۆگــ قۇغوســ قىششىپـ ـ
ىنرەلكىلكەمېي شىيېيـــــــــ سۇببەشەتــــ ــــــ
ۇديامنىلىق ىڭېي.ـــ ماخــ كىلكەمېيـ نەلىبــ ـ
ناقشارچۇئ ،اچاقــ ،لەبمەئــ ،قاچىپـ ـىنرالسادــ
شىلېئىنىدلائڭىنشىنىغلۇب،پۇيۇيادىتقاۋ
.كەرېك

قۇغوس)26 ،ناغلۇشوتــــ ،ىڭېيـــــ ماخـــ ــ
ىنرەلكىلكەمېي مىزىتنۇمـــــــــــ شىتېســــ ــــ
نىدىرىلىتقۇن ،شىلېۋىتېســــــ شىلېكـــــ ــــ
ڭىنىسەبنەم رەتەخىبــــ اغىشۇلوبـــ تەققىدــــ ـ
شىلىق ەدمەھـــ ادىتقاۋــ شىتېۋەيــ كەرېكــ .ـ
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،رەگەئ پالقاسقارقازۇئــ ىچكەمېيــ ،اسلوبــــ ــ
ىسىملاروئ ىنىرىلىتخۇپــ شاللاتــــ ،كەرېكـ ـ
ادڭىنۇب ڭىنشاغلۇبارائزۆئــ ـىلىغلائـىنىدلائــ
ۇدىلوب ،پۇيۇيپالياۋائ.ــــ ڭىنشىنىغلۇبــــ ـــــ
.كەرېكشىلېئىنىدلائ

كىلىدنۈك..88 ـ كىلىدنۈك ،شالىزاتـ ،شالىزاتـ ـەيىسكېفنىزېدـ ‒‒ـەيىسكېفنىزېد
ىنشەل ىشخايىنشەل شەلشىئىشخاي شەلشىئ

اچاق)27 ،اچۇق_ـــ نازاقـــ _ــ
ىنرالچۇموق قىلىكىزىفــــــــ ـــــــ
،شەلەيىسكېفنىزېد 30–15ــــــــ
تۇنىم شىتىنياقـ ىرىقۇيىكايـ
ەـيىسـكېفنىزېدقىلىرۇتارېپمېت
‒ىسكېفنىزېدپىلېساغىپاكشىئ
.كەرېكشەلەي

،ەچكەت)28 ،ىچۇقتۇتكىشىئـ
،نوفېلېت ،لىتاچزۈـئــ كەـنيەچــ ـ
،ىچۇقتۇت لوقـــ شۇـيۇيـ ،ىـسـېدـ
تەرەت ‒چۇئمىئادقىلراتاقىڭۇتـ
ىنىزۈيڭىنرەلىسرەنناغىدىشىر
قۇلرولىخ ‒ىرودەيىسكېفنىزېدـ
كۈلمۈنۈـئ(ـىس ‒وقڭىنرولىخـ
ىقۇلقۇي )L/250mgL—/500mgـــــ
،پۈكرۈپ نىتتۇنىم30ـ نىيېكـ ـ
.ۇدىلوبەستەۋىترۈسزىكاپ

‒نىزېدقۇلرولىخـەگرەي)29
ەيىسكېف كۈلمۈنۈئ(ــىسىرودــــ ــ
ڭىنرولىخ L/250mgـىقۇلقۇيوقـ

L—/500mg(تۇنىم30،پۈكرۈپ‒
نىت نىيېكـ ەـسـتەۋـىترۈسـ ‒وبـ
.ۇدىل

قىلىزات)30 ڭىنىيۆئــ اۋاھــ ـ
رەھ،شۇلوبـىشخايـىشىشىملائ

مىتېق3_2ـىنرەلىزىرېدـىنۈك اۋاھپىچېئـ
،شۇرۇتشاملائ رەھــ ادمىتېقـ نىتتۇنىم30ــ ـ
مەك ،قىلــسامـلوبـــ ەيـىسـكـېفــنـىزېدـــــــ ــــــ
ىنىقۇلقۇيۇس قىپاۋۇمــ پىتىلشىئــ پالىچــ ـ
ەيىسكېفنىزېد ،شىلىقـــ ەدنەگرۈشۈچـۇســ ـــ
تەرەت ڭىنىڭۇتـ ،شىپېيـىنىزغائـ كىللەرەقـ
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ادلاھ قۇلرولىخـ شۈرۈتشەلكۈپۆكـ ـىتىلباتـ
.كەرېكشىلىقەيىسكېفنىزېدنەلىب

رەي)31 ابۇرۇتــىتسائــ ىنىرىللويـــ ەۋــــ
قىلىزات كىللىكەشUـىكىدرالقىلراتاقـىيۆئـ ـ
پۈرۈشكەتتاپ_تاپىنىلاۋھەئڭىنرالىبۇرۇت
،شۇرۇت مەكـۇســ اسلوبـ ادىتقاۋــ شالقۇلوتـ ــ
.كەرېك

ەئىپادۇمىكىدناققىچەگرەپەس،ىچنىچۈئ
ناغىدىرابنۇرۇبنىتشىقىچـەگرەپەس)32

قىلمىتېقرىب،نەساسائاغىلاۋھەئڭىنرالياج
اتقۇلرۇتخود ناغىدىلىتىلشىئـــــ اكسامــــــ ــــ
ىكىتتەدائ( اغرالياجــــــ اتشىرېبـــــ ىكاي)ـــــ ـــــ
اتقۇلرۇتخود ناغىدىلىتىلشىئــ شىنىدغوقــ ــ
ىسىكسام رەلمەدائ(ـــ رەدەقرىبـ ـاغرالنويارچىزــ
كەرپۆكـىن)ـاتشىرېب ،شالراييەتـ لوقـ شۇيۇيـ
ەيىسكېفنىزېد ىقۇلقۇيۇســــــــ ىكايــــــــــ ــــــ
ەيىسكېفنىزېد ىزىغەقــــــ ىنرالقىلراتاقــــ ــــــ
.كەرېكشىلېۋىلېئ

اقترىس)33 ادناققىچـــ لامائـــ رابـ ەدايىپـ ــ
،شىڭېم تىپىسىلېۋــ ،شىنىمـــ يىسخەشــ ــ
لىبوموتپائ ،شەديەھـــ ڭىنىرادىئـ سۇسخەمـ ــ
ىسىنىشام ىكايـــــ ىچتەۋۆنــ اغرالسۇبوتپائــ ـــ
.كەرېكشۇرۇتلوئ

ىۋىممائ)34 ،سۇبوتپائـ ،ورتېمـ ەۋزىيوپـ
نالىپوريائ اغرالقىلراتاقـ ،ادناغرۇتلوئــ نۈتۈپـ ـ
ەدىپاسۇم اكسامــ شاقاتــ رالىقشابەۋــ نەلىبــ ـ
رەتەخىب قىلىرائـــ تەققىدـاقشالقاسـ ،شىلىقـ ـ
ىۋىممائ مۇيۇبـ ،قىلسامتۇتىنرەلىسرەنىكايـ
ڭىنلوق شالقاسـىنىقىلزىكاپـ ،كەرېكـ رىبـ
قىلمىتېق يەلەپـــــ شىيىكــــ سۇببەشەتـــ ــــ
.ۇدىنىلىق

ىكايلازگوۋ)35 قىلراتاقمۇرۇدوريائــــ ــــ
ىچتەمزىخادرالنۇروئ ڭىنرالمىداخـــــ نەدەبــــ ــ
ىنىسىرۇتارېپمېت ەگىشۈرۈشكەتـــــــــــــ ــــــــــ
قىلراكسۇببەشەت لازگوۋ،شىشىلسامنەلىبـ
ىكاي قىلراتاقمۇرۇدوريائـــ ادرالياجــــ پۇرۇتــ ـ
شىلېق ىنىتقاۋـــ لامائـــ رابــ شىتراقسىقــ ـــ
.كەرېك

ەئىپادۇمىكىدرالنۇروسىۋىممائ،ىچنىتۆت
شىرىجېبشىئشىئ..99 ىرىلنۇروئشىرىجېب ىرىلنۇروئ
،رەگەئ)36 كەبرالنۇروئ_ەرادىئـ ىرىقۇيـ

ەدرەلتەۋەق ،شىقىچنەلىبيەپمەلەپ،اسىملوبـ
پۆكمەدائ اقتىفىلـ ؛قىلسامقىچـــ اقتىفىلـــ ـــ
تىفىل؛شاقاتاكسامەدىپاسۇمنۈتۈپادناققىچ
.كەرېكشىسېبنەلىبزەغەقىنىسىكپۇنۇك

شىرىجېبشىئ)37 ڭىنىرىلنويارــــــ ــــــــ
_تاپىنرەلىزىرېد،شالقاسزىكاپـىنىتىھۇم
تاپ پىچېئـ اۋاھـ پۇرۇتشاملائـ ،شۇرۇتـ رەھـ ـ
ادمىتېق نىتتۇنىم30ـــ مەكـــ ،قىلساملوبـ ـــ
رالشادتەمزىخ نەلىبــ ادناقشالڭاراپـ لامائـ رابـ ـ
رىب نىدرىتېمــ قۇترائـــ رەتەخىبــ قىلىرائــــ ــ
.كەرېكشالقاس

لوق)38 ناغىدىشىرچۇئــــــ ەۋنۇروئــــــــــ
،ىچۇقتۇتكىشىئ،نوفناي،نەلىسەم،رەلىسرەن
،سۇئام اكپۇنۇكــ ،ىسىتخاتــــــ تەمزىخــــــ ــــ
ەۋقۇدنۇروئ،ىرىللاروقشۇقوئ،ىسىكشىنىك
تىفىل ىسىكپۇنۇكــ ىنرالقىلراتاقــ _ـىتقاۋــ
.كەرېكشەلەيىسكېفنىزېدادىتقاۋ

نىس)39 نوفېلېت_ەيىزىۋېلېت،ىنىغىيـ
ىنىغىي ،شىچېئــــ نىغىيــ شىچېئـــ رۈرۆزــ
،اسلوب كىچىكـ كىلمەلۆكـ نىغىيـ ،شىچېئـ ـ
نىغىي ڭىنىلازــ رەدەقناكمىئـىنىرىلىزىرېدـ ـ
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كەرپۆك پىچېئــــ اۋاھــــ ،شۇرۇتشاملائــــ ــــــ
شىشىلپوت مىتېقــ ىناســ ناغىدىشىلپوتەۋــ ــ
.كەرېكشىتيازائىنىناسمەدائ

ادىناخشائ..1010 قاماتادىناخشائ شىيېيقامات شىيېي
پىشىلپوت)40 قاماتــــــ نىتشىيېيــــ ــــــ

،شىنىلقاس قاقراتـ پىشىلتەۋۆنـىكايـ قاماتـ
ىنشىيېي سۇببەشەتــ ،شىلىقـ شىئـىنقاماتـ
شىرىجېب رارۇتـىكايـىنروئـ پىلېئـاغىياجـ ـ
.كەرېكشىيېيزۇغلايپىرېب

اغىناخشائ)41 ەدنەگرىكــ اكسامــ ،شاقاتــ ـ
.كەرېكشىتېۋىلېئالىدنەگېيقامات

،شۇيۇيزىكاپىنلوقنۇرۇبنىتقامات)42
قامات ەدنەگېيـــ كىلىگلەبارائزۆئـــ قىلىرائــــ ــ
،شالقاس قاماتــ شىيېيـــ ادىنايرەجـــ پەگــــ ــ
.كەرېكقىلساملىق

ادوس..1111 ادوسـ ،ىيىراسـ ـ ،ىيىراس اللاتـ اللاتـ ىرىزابـ ىرىزابـ قىلراتاقـ ـ قىلراتاق ـ
ىۋىممائ رالنۇروسىۋىممائ رالنۇروس

لامائ)43 رابـ نىدروتـ لامـ ،شىلىقزاكازـ
رەگەئ اقترىسـ پىقىچــ شىلېۋىتېســ رۈرۆزـ
،اسلوب لامـ ،پۇزۇغرۇتىشخايـىنىكىلمىزىتـ
رىب الىدمىتېقـ قۇلوتىنرالمۇيۇبكىلكەرېكـ
،پىلېۋىتېس اقترىســ ـاقشىتيازائـىنشىقىچــ
.كەرېكشىلىقكىلتەلاپاك

ىكىتپارتەئنىقېياتشىلېۋىتېسلام)44
ادوس اللاتـىكايـىيىراسـ ،شاللاتىنىرىلرازابـ
مەدائنەلىبمەدائ؛شاقاتاكسامەدىپاسۇمنۈتۈپ
ادىسىرۇتتوئ رىبــ نىدرىتېمـ قۇترائـ قىلىرائـ ـ
،شالقاس شۇرۇتشاملائرىكىپنەلىبرالىقشابـ
ەللىبەۋ شۇرۇتــــ ىنىتقاۋــ ،شىتراقسىقـــ ــــ
ناغلاۋىتېس قىلساميوقپەلىۋۆدىنرەلىسرەنـ
.كەرېك

رەدەقناكمىئ)45 ەدايىپـ ،شىڭېمـ اقتىفىلـ

،شىقىچزائ ىۋىممائـ ىۋىممائـىكىدرالنۇروسـ
رالمۇيۇب نەلىبرالنۇروئەۋــــ ىنشىشىرچۇئـــ ـــ
؛شىتيازائ زىسشىنىدغوقـ ەدىتىلاھـ ،قۇغوسـ ـ
شۆگـىڭېي ىرىلكىلكەمېيـ ەتىساۋىبنەلىبـ
نىتشىشىرچۇئ ادناغرۇتەتتەرچۆئ؛شىنىلقاسـ
رەتەخىب قىلىرائـــــــ ،شالقاســ رەدەقناكمىئــ ــــ
زىسىچتەمىزالۇم تاباسېھــــ شىلىقـــ ىكايــ ــ
.كەرېكشىلىقمىقىچقۇلنورىتكېلېئ

ىسەئىپادۇمشىنىلاۋاد،ىچنىشەب
نەلىبىدلائ)46 اغىروتـەقالائــ نەگرىكــ ــ

مىزىتنۇم ،شاللاتـىنرالىناخرۇتخودـ لەسېكـ ـ
،كەركىنېيـىلاۋھەئ ناغىمىزىقـ ـىنرالقىرغائـ
نەلىبىدلائ ەللەھەمـــ اغىسىناخرۇتخودــــ ــــــ
،شىرىپائ لامائـ ىرىقۇيپىشىلېكنىدلائرابـ
نىدىللەپ ،شۇرۇچاقـــىنىزۆئــــــ ھارمەھــــــ ـــ
.كەرېكشىتيازائىنرالىچۇغلوب

ڭىنشىنىلاۋاد)47 نۈتۈپـــــ ادىنايرەجـــ ــــ
ڭىنرالۇئەۋرالقىرغائ ىرىلازەئـەلىئائـ ـاكسامـ
،شاقات يىسخەشــ شىنىدغوقــ ىنىتىمزىخــ ــ
،شەلشىئـىشخاي لوھوكلائلىتېئكىل70%ـ
قىلترىپسىئىكايىقۇلقۇيۇسەيىسكېفنىزېد
اتخاپ ىنىسىچراشـــــ پىلېئـــــــــ ؛شۈرۈيـــ ـــ
نىدىناخرۇتخود نىدناققىچــــــــ نىيېكــــــ ـــــ
شىتىلشىئ پالراييەتاكسامىڭېيرىبنۈچۈئـ
.كەرېكشۇيوق

لامائ)48 كىتاموتپائىكىدىناخرۇتخودرابـ
رۇمون شىلېئــ ،ىسىنىشامـ قەھـ شۇرۇشپاتـ ـ
،ىسىنىشام شىلېئتالكودـــ ىنىرىلتاراپپائـ ــ
،پىتىلشىئ رالمىداخــــ نەلىبــ شىشىرچۇئـــ ــ

ىرىخائ(( __ىرىخائ ەتتەب2121 ))ەتتەب
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»تېتىنۇممىئپوت«تەلۆدمۇلەم،ادنىقېي
قىلىقرائ ىڭېيــــ ىكىتپىتــــ نامىسجاتـــــ ـــــ
ىنىدلاـئڭىنىمۇقۇيىغۇللايەكپۆئقۇلسۇرىۋ
شىلېئ شەلنىگزىتــىنۇئەۋــ ادىسىرغوتــــ ـــ
كىلپىلكەت ىديوقـاغرۇتتوئـىنىكىتكاتـ ۇب.ـ
پىلكەت ارائقلەخ،نىيېكنىدناغنىلىقنالېئـ
ەتتەيىئمەج ڭوچــــــ ەرىزانۇمــ ىدىغزوقــــ .ـــ
ڭىنىرىزانۇم قىزىقـــ ىسىتقۇنـ ،ىكۇشــ ـۇبــ
تەلۆد يىئىبەتــ ادلاھــــ ىڭېيــ ىكىتپىتـــ ــــ
نامىسجات قۇلسۇرىۋــ نەلىبـىغۇللايـەكپۆئـ ـ
شىنىلمۇقۇي ىلۇسۇئــــــ ،قىلىقرائــــ پوتــــ ــ
؟ۇمىچكەمشىرېئـاقتېتىنۇممىئ پوت،اتقادنۇئـ
تېتىنۇممىئ نەگېدـــ ؟ەمېنـ رەلىشىكــ ـەمېنـ

نۈچۈئ يىئىبەتـ شىنىلمۇقۇيـ قىلىقرائـ پوتـ
اقــتـېتــىنۇممىئ ىنــشـىشـىرېئـــ ىتـىياھانــ ــ
؟ۇدياراقپەدقۇلچنۇقروق

ىسىمشەيارغوتڭىنىتېتىنۇممىئپوت
پىلىقيىققەرەتىتىيىنەدەمتەيىناسنىئ

ەگنۈگۈب ،ەدنەگلەكــ ڭىنرالناسنىئـ ـەچىرۇتتوئـ
ىرۈمۆئ زىسكۈلزۈئــــ رالشاي،پارىزۇئـــــــ _ــــ
ڭىنرەلرۈمسۆئ لامرونىبــ شۈلۆئــ ـىتىبسىنـ
قىلراب تاناۋياھـ ىرىلرۈتـ ەدىچىئـ نەۋۆتڭەئـ
ىدلوب ەۋكەمچىئ_كەمېيڭىنرالناسنىئـۇب.ـ
الپۇلوبنىدىكىلنەگرەبتەيىمھەئەكشۈنۈتۈك
،نىتساملاق ۇمىخېتــــ ىمىھۇمـــ ىۋىنامازـــ ــ

قىلىقرائشىنىلمۇقۇييىئىبەت
ىدازشىشىرېئاق»تېتىنۇممىئپوت«

قۇلچنۇقروقكىلىچناق
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يىببېت رەلىتىساۋــ قىلىقرائــ ڭىنىرىلزۆئــ ـ
اغىقىلمالغاس كىلتەلاپاكـــ نىدىقىلناغلىقـــ ــ
.ىدلوب

پوت يىببېتنامازىقرىزاھتېتىنۇممىئـ
ىكىدىملىئ لىخرىبـــ لۇسۇئـــ ،پۇلوبــ 100ــ
ەچچەن قىللىيــــــ اقخىراتــــــ پوت.ـــەگىئـــــ ـــ
ڭىنتېتىنۇممىئ ىسىكىتكاتلەزۋەئڭەئــــ ــــ
شەلمەئـانىسكاۋ قىلىقرائـ ۇدىشائـەگلەمەئـ .ـ
،كەمېد رىبـ رەلىشىكقىلناسپۆكـىكىتپوتـ
انىسكاۋ شەلمەئــــ قىلىقرائــ اغالېتىتنائـــ ــــ
نەكشىرېئ ،اسلوبـــ ڭىنسۇرىۋـــاتقادنۇئــــــ ـــ
زائۇب،ۇدياتخوتەكسەتىشۇقۇيەۋـىشىلىقرات
نەگىمتەلمەئـانىسكاۋـىكىدناس ـىنرەلىشىكـ
ۇديادغوق ،ەتتەۋلەئ.ـــ پوتـــ تېتىنۇممىئـــ ــــــ
قىلىقرائ ىسىلىسەمقىللامىتھېئاتشادغوقـ
،تۇجۋەم ڭىنرەلىشىكنەگىمتەلمەئانىسكاۋـ
پوت تېتىنۇممىئــ نىدىبەۋەســــ لەسېكـــ ـــ
شىلېۋۇرۇتقۇي ىتىبسىنــ نىياتنىئـەچرەگــ ـ
نەۋۆت ،ۇمىسلوبـ نىكېلـ نەكتەلمەئـانىسكاۋـ
ەگرەلىشىك ادناغرۇتشىلېســ الىنەيــ ىرىقۇيـ ـ
.ۇدىلوب

‒ىنۇممىئپوترەلىشىكنەگىلپۆكرەگەئ
چنەشىئـاقتېت پىلىقـ ،ەسىمتەلمەئـانىسكاۋـ
لىخـۇب ڭىنرەلىشىكـ پوتەچنەگيەپۆكىناسـ
تېتىنۇممىئ نىدىچۈكـ ۇدىلاقـ ‒مۇقۇي،ەد_ـ
قۇل ۇمرەـلـلەـسېكـ ‒ىسەم.ۇدـىلـىقراتڭەكـ
‒ىقرائشەلمەئانىسكاۋادناققىچلىزىق،نەل
قىل ‒وبىلىكشىرېئاقتېتىنۇممىئيەلنۈتۈپـ
،ۇدىل پوتـ مۈنۈئۇمىسىكىتكاتتېتىنۇممىئـ
ۇدىرېب نىدراللىيـىقنىقېي.ـ ،نايۇبـ نۇغرۇنـ ـ
ەدرەلتەلۆد ڭـىنـلـىزىقـ ىـلاۋـھەئشـىلـىقراتـ
‒شىتىلمەئىنىسىنىسكاۋلىزىق،ىدـلۈرۆك

‒ىلكەچىناسڭىنرەلىشىكناغىديامىلاخىن
.ىتتەكپىشېئنىدىم

ىقۇلقۇلچنۇقروقڭىنشىنىلمۇقۇييىئىبەت
،ەتتەيىلەمەئ پوتـەتتەيىئمەجـىقرىزاھـ ـ

اقتېتىنۇممىئ ڭىنشىشىرېئـــــ رىبنىدرىبـــ ــ
لىخرىبۇب،پۇلوبشەلمەئانىسكاۋـىسىراچ
رەتەخىبەۋيىددائ ناغلوبـــ لۇسۇئــ يىئىبەت.ـ ــ
شىنىلمۇقۇي قىلىقرائــ پوتــ ـاقتېتىنۇممىئـ
شىشىرېئ تەمۈكۆھـ ىرىگلىئـىسىكىتكاتـ ـ
پۈلۈرۆك ،ناغىمقابــ قادنۇبـىكنۈچــ لۇسۇئـ ـ
نەتەقىقەھـىنمەدائ ۇدىتۈچۆچــــ شىملاتائ.ـــ ــ
يىئىبەت ،شىنىلمۇقۇيـ ىكىتكەچنەۋۆتڭەئـ
شىلېئـىنىدلائ شەلنىگزىتەۋـ ـىنىرىبدەتــ
شىنىللوق ،قىلىقرائــ ڭىنسۇرىۋـ يىئىبەتـ ـ
ىنىشىلىقرات ۇدىتىسرۆكـــ پۆك.ــ ـىكىدناسـ
رەلىشىك نەلىبسۇرىۋــــ نىدناغنالمۇقۇيـــ ــــ
،نىيېك پوتـــ ڭىنتېتىنۇممىئـ ەگىمۈنۈئــــ ـــ
.نىكمۇمىشىلەشىرېئ

رۇكزەم تەلۆدـ ناغلىقـەيىسۋەتـ اكىتكاتـ
،ىرېق ،زىجائــــ ،لەسېكــــ پىيېمـــــــ ەۋـــــــ
ىنرالرادىلىماھ ،پادغوقــــــــ مالغاسسۇرىۋــ ــ
رەلىشىك ادىپوتـــــ يىئىبەتــــ ،پىلىقراتــــ ــــ
ڭىنرالىچۇغنالمۇقۇي ىتىبسىنـــــ نىت60%ـــ ـ
نىدناقشائ نىيېكـ پوتــ تېتىنۇممىئـ اديەپـــ ـ
ىشىلىق ،نىكمۇمـــــ نىدنەگېدــــ تەرابىئــ .ــ
،ەتتەۋلەئ ەيىرەزەنـ نىتتەھەجــ ،ادناقتيېئـ ـۇبـ
لىخ ۇدىلوبـاقشىنىللوقـىنلۇسۇئـ ،اممەئ.ـ ـ
.ڭوچنىياتنىئىرىتەخڭىنىكىتكاتلىخۇب

ىنۇش نىدرەزەنـــــ تىقاســ اقشىلىقــــ ــــــ
،ىكۇدياملوب ىڭېيــــ ىكىتپىتــ نامىسجاتـــ ـــ
نەلىبسۇرىۋ ناسائــــ ناغىدىنىلمۇقۇيــ ـــــــ
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رەلىشىك ىپوتــ ەممەھــ ـەگىچىئزۆئـىنمەدائــ
ۇدىلائ ەچقادنۇم.ـ ادناقتيېئــ ـىكىتپىتـىڭېيـ
نامىسجات ەممەھسۇرىۋــــــــــــ ــــەگمەدائــــــــ
كۈلزۈيمۇموئ ناغىدىقۇيــــ ،پۇلوبــــ رىغېئــ ـ
رەللەسېك لەسېكەۋــــــــــ نىدىبەۋەســـــــ ـــــــ
ەدرەلىچۈگلۆئ ەدىھالائـ ڭوچـ ىكايىقرەپشايـ
قىلمالغاس ىقرەپـــ قويـــ رەگەئ.ــ لىخــۇبــ ــ
نويلىمنوئەچچەن،ادناغيوقاغلويىنىكىتكات
اقسۇپون رىبـەگىئـــ نويلىمـەچچەنـەتتەلۆدـ ـ
رىغېئ لەسېكـ ڭىمزۈيـەچچەنەۋـ ـىچۈگلۆئـ
اغلويىنىكىتكاتلىخۇب.نىكمۇمـىشىقىچ
شۇيوق ەدىلسەئـ نامىسجاتـىكىتپىتـىڭېيـ
قۇلسۇرىۋ شالاۋادڭىنىمۇقۇيىغۇللايـەكپۆئـ
اغىسىمېتسىس ناغلوبـــــــــ ىنىمىسېبــــ ـــــــ
شىتىلكىنېي نۈچۈئــــ ىكنەلاھەۋ.ىدىئـ ـۇبــ
رىغېئنويلىمەچچەنادناغناللوقـىنىكىتكات
ىچۇغنالمۇقۇي ارۇتتوئــــ كىچىكـ ىكىتپىتــ ـــ
ڭىنرەلتەلۆد ناريەۋـىنىسىمېتسىسشالاۋادــ
،پىلىق رىبـــ ناديەمـ قۇلچنۇقروقـ ىنتەپائـــ ــ
.نىكمۇمىشىرىقىچپۈرۈتلەك

،نىدىچنىككىئ رالىچۇغنالمۇقۇييىئىبەتـ
ىنېت زىجائــــ رەلىشىكــ اغىپوتــــ تىدھەتــــ ــ
نەگىلمەئـانىسكاۋ.ـاتقاملاس ىپوترەلىشىكـ
النىدىلسەئ ەدىنېتــــــ پىلېئسۇرىۋــــــــــ ـــــ
ناغىديەمرۈي ،پۇلوبـــــــ قادنۇبـــــ ڭىنپوتـــ ــــ
يىئىبەتاممەئ.ۇدىلوبرەتەخىبـىتېتىنۇممىئ
شىنىلمۇقۇي ىناســـــ ناغلوبروزـــ كىنېيـــ ــ
سۇرىۋقويىتىمالائكىللەسېكەۋرەللەسېك
پىلېئ ڭىنرەلىچۈگرۈيـ اديەپـــــ اغىشۇلوبـ ــــ
بەۋەس ۇدىلوبـ پىلېئسۇرىۋـۇب.ـ ـىچۈگرۈيـ
ىنېت زىجائـــ ەگرەلىشىكــ نەتەبسىنــــ روزـــ
تىدھەت ۇدىنىلباسېھـ زىجائـىنېتـىكنۈچ.ـ ـ

رەلىشىك ىنرالۇئ،ىليامىدغوقالقادناقىنىپوتـ
ەگىچتەيانىج شاشخوئــــــ پاماقــ ىلىغيوقـــ ـــ
،ۇدياملوب اتترىســـۇمرالۇئــــــ لىخرەھـــــ ـــــ
اڭۇش.جاتھۇماقشىرېبپىلېئـىنرەلتەيىلائاپ
پەشۈچ«ـىنرالۇئ شۇيوق»ـ نىكمۇمـۇمىخېتـ ـ
،سەمەئ پىلېئسۇرىۋـۇمرالۇئـ ـەگىچۈگرۈيـ
.ۇدىنىليائ

نىدڭىنۇئ ،ترىسـ يىئىبەتـ شىنىلمۇقۇيـ
لىخرىبنەتەبسىنەگرەلتەلۆداقشابىسىتكات
تىدھەت نۈتۈپ.ـ ڭىنرەلىشىكـىكىدىراشرەيــ ـ
ىـسىقالاـئەۋـىشىلىكتۆي ‒ىلناجىرـېسـنۈكـ
ناقتاۋىن ،ەدنۈكـىكنۈگۈبـ يەلنۈتۈپىنارگىچـ
شىلېۋىقات نىكمۇمـ ناغىدياملوبـ رىب.شىئـ ـ
يـىئىبەتـەتتەلۆد ڭـىنـىشىنـىلـمۇقۇيـ زۈـيـــ
رەيـىشىرېب ىراشـ كىلرـېتـكاراخـ ىـنـتەپاـئــ
پۈرۈتلەك ىـشـىرـىقـىچـ اغـلامـىتـھېئــ كەـبــ
.نىقېي

قىلىچنىيىقىكىتشىنىلمۇقۇييىئىبەت
يىئىبەت شىنىلمۇقۇيــ قىلىقرائــــ پوتــ ـ
اقتېتىنۇممىئ ،شىشىرېئـــ ـىنخىراتـىنيەئەبـ
كىلنەگرۈدنىكىچ نەلىبـ ،رەۋارابـ ـۇبـىكنۈچـ
لىخ قۇلمۇقۇيـاكىتكاتـ ڭىنرەلكىللەسېكـ ـ
شىلېئــىنىدلائ ىنشەلنىگزىتــىنۇئەۋــ ـــــ
.ۇدىتېۋرۇتياقەگىرۋەدتەيىئمەجيىئادىتپىئ

ڭىنقىلتاياھ يىجىردەتـــــ ىتايىققەرەتـــ ــــ
نىدىپىرەتسۇرىۋڭىنقىلناجمۇلەم،ادىخىرات
قىلناغلىتىقوي قويـىتاپسىئــ ،ەتتەيىلەمەئ.ـ ـ
رىبـىكىدىرىجنەزـەيىگولوكېئسۇرىۋ اقلاھـ
شۇلوب ىتىپۈســ ،نەلىبــ ڭىنىزۆئــ ـىشىشايـ
نۈچۈئ ڭەئڭىنۇئ،اقشالڭۇش،ۇدىلىقشەرۈكـ
ىقرىخائ ىناشىنــ قىپاۋۇمـــ تىزاراپــ ادىنېتـ ــ
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رۇتشاشاي ناغىملوبشاشخوئ،نىتبەۋەسـۇش.ـ
ناغىدياملوبشاشخوئۇمىتىزاراپڭىنرالسۇرىۋ
نەييەئۇمنەلىبىتىزاراپەشىمەھرالۇئ،پۇلوب
.ۇديالارۇتەگرىبچنىتەدىجىرەد

،ىكۇبلاھ ڭىنرالناسنىئــــــ يىجىردەتــــ ــــ
رالناسنىئ،نايۇبنىدناقشاليىلقەئىتايىققەرەت
تەئىبەت ىساينۇدــ ەگىسەيىگولوكېئــ ـاتىراقــ
نىياتنىئ ڭوچــ ىنرەلرىسەتـ اديەپــــ ىدلىقـ .ـ
ڭىنرالناسنىئ شىشىلزىتىمىدەقشىلىكتۆيـ
نەلىب ،ەگرىبــ ڭىنسۇرىۋــ نىدرەلرۈتـاقشابـ ـ
اغرالناسنىئ پىقلاھـــ شۈتۆئـــ ۇمىتىئرۈســ ــــ
،پىشىلزىت ىڭېيــــ ىرىسناغرابرالسۇرىۋـــ ـــ
ىديەپۆك ىقرىزاھ.ـــ نامازـــ يىببېتـ ـىملىئــ
اققىلراب نىتشىلېكــــ ،ىرىگلىئـــ رالناسنىئـ ـ
نەساسائ كەدۈگېدـ يىئىبەتـ نىتشىنىلمۇقۇيـ ـ
نەگنەللىكەش پوتــ ،پىنىياتـاقتېتىنۇممىئـ ـ
نىدىنيەك_ـىنيەك نەگلەكـ لىباقاتـاغرالاباۋـ
،ىدىناغرۇت ڭىنۇبـاممەئـ نۈچۈئـ كىلەئىجاپـ ـ
ىنرەللەدەب نەگىلۆتــ رالناسنىئ.ــ ـىتايىققەرەتـ

ادىخىرات رەھ«ـ چاغىرمايـەتتىنەكـ ناجـ ـۇغلائـ
،اباۋ نەمۈتــ قىلبازائىدنالڭائنىديۆئـــ اداســ »ـ
كەدنەگېد قىلشىنىچېئـ رەلتەلاھـ تاپـ تاپ_ـ ـ
.ىدرۇتپۈلۈرۆك

خىرات نامازـىقرىزاھـ تەيىنەدەمـ ـەگىرۋەدـ
ىشىرىك نەلىبـــ ەممەھ«ـــ ىشىكـــ ،رەۋارابـــ ــ
قىلتاياھ ناغىديەد»ـىچنىرىبــ يەپنىديەپڭائـ ـ
ەممەھ ڭىنىشىكـــ ەگىسەيىدىئــــ رۇقڭوچـــ ــ
پىڭىس ،پىرىكـــ ىقرىزاھـ نامازــ يىببېتـ ــ
ۇمىمىلىئ ڭىنىزۆئـــ پىسانۇمـ ـىنىسىپھۆتــ
ىتشوق رەگەئ.ـــــــ ڭىنسۇرىۋــــ نىكرەئــــ ــــ
اغىشىلىقرات لويــــــ ،ادناغيوقــ مىسىقرىبـــ ـــ
ڭـىنرەلىشىك ىتاياھـــــــــ قـىلـمالـغاســــــ ــــ
ۇب،رەررەقۇمىشىلىقنابرۇقـىنىكىلرەتەخىب
نۇغيۇئەگىسىيىرەزەنيىببېتنامازـىقرىزاھ
.سەمەئ

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت ەلىمەج::ىچۇغلىق قىداسۇدبائەلىمەج قىداسۇدبائ
رىررەھۇم ەزۇفھەم::رىررەھۇم تەمخەئەزۇفھەم تەمخەئ
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ڭىنرالناسنىئ ىكنۈگۈبــــ ىشۇمرۇتـــــ ـــــ
نىدۋايلوس ۇدياملالىريائـ كىلىدنۈكىسيىددائ.ـ
نىدىتلاخۋايلوسناغىدىلىتىلشىئاتشۇمرۇت
ەچىغنالىپوريائەۋىسىمېكمەلائىكات،پىترات
ناغلوب ەدرەيـەممەھـ رابـىنۋايلوسـ ـەكشىيېدـ
ۇدىلوب رەگەئ.ــ ۋايلوسـ ،اسىملوبــ ـىقرىزاھــ
ناماز ۇمىشۇمرۇتــ ۇدياملوبــــ ڭىنۋايلوس.ــ ـــ
رالناسنىئ ادىشۇمرۇتـ مەكـ ناغىدياملوباسلوبـ
رىب مىھۇمڭەئىكىدىشىلېقپۇلوبىمسىقـ
رىب اتقۇنـــ ڭىنۇئــــــ ىقىلقىليالوقـــ ەۋـــــــــ
.تەرابىئنىدىقىلناچمادىچ

،ەقەۋرەد ڭىنۋايلوســ ىقىلقىليالوقـــــ ــــــ
،نىدىليەپۈت پۆكـىنۇئـــ رەلىشىكـىكىدناسـ ـ
ۇديەمىلرىدەق مەھـــ ،ۇدىتېۋىلشاتـەچناغىلاخـ ـ
ەدمەھ ىتىياھانۇئــ قىششىپـــــ ،اقچاغلوبـــ ــــ
رالۋايلوسنەگلىتېۋىلشاتەچناغىلاخاقتىھۇم

ىكنۈگۈب ەدنۈكــــ رىغېئــ شىنىغلۇبــ اديەپـــ ـ
،اتقاملىق نەلىسەمــــ زىڭېد:ــــ ادرالنايكوئ_ـ ـ
نەنىمخەت زىككەسـ نويلىرىتـ ۋايلوسـاننوتـ ـ
رەلتەلخەئ ،ناغلىغىيـــ ۋايلوســۇبــاممەئــــ ـــ
رەلتەلخەئ ۇمىدنەگېدزائــــ ادلىي400ـــ نىدنائــ
.ۇدىنىلىچراپنىدىپىرەتتەئىبەت

ادرالتارابخائ ۋايلوســ ڭىنرالتالۇسھەمـــ ــــ
تىھۇم ىنىشىنىغلۇبـــــ پۈرۈتلەكـــــــــــ ـــــ
ىقىلناغراقىچ رەۋەخـــــــ ىدنىلىقــ ،اممەئ.ـــ ــ
شىنىغلۇب ۋايلوســــ ناغراقىچپەلشىئــ ـۇشــــ
ەدىقىقەد ۇدىنىلشابــ رالناسنىئ.ــ نەكتەلشىئـ ـ
ڭىنتىفېن ڭىنۋايلوسى4%ــ ماخـ ـىسايشەئـ
ناغلوب ىننىفېلوئــــ پاسايــــــ اقشىقىچــــ ــــــ
ۇدىتىلشىئ رەلىشىكنىدنائ.ــــ نىفېلوئـــــ ــــ
قىلىقرائ ۋايلوســـ ىلىغىسايـــ ناغىدىلوبــــ ـــ
.ۇدىقىچپاسايىنرالرېمىلوپكىناگروئ

نىدىدىسكوئ（Ⅳ）نوبراكەدىسۈگلەكۋايلوس
نىكمۇمىشىلىساي
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ناغلىقكەتسەمەئپۆكاققامىلڭائ4%ۇب
،نەلىب نىكېلـ تىفېنقىللىيڭىنرالناسنىئـ
تالۇسھەم 400درايلىم4نەنىمخەتىرادقىمـ
نويلىم اننوتــ ،اقچاغلوبــ ڭىنۇئــ 176ى4%ـ
نويلىم اننوتــ ۇدىلوبــ ڭىنۇش.ـ نەلىبـ رىبـ ـ
،اتتىقاۋ نويلىم176ــــ اننوتـــ ماخـــ ــايشەئــ
شاسايـىنىلايىرېتام ناغنىلىقپرەسنۈچۈئـ
،قىلياب كەدڭىنۇشــ شاسايـ ادىنايرەجـ پۇيوقـ ـ
نەگلىرېب زىسكەرېكــ ڭىنرالزاگـ ـۇمىرادقىمـ
سەمەئزائ ،اڭۇش.ـ نىدىلايىرېتامماخۋايلوسـ
تىھۇم ىتىياھانشىلىقلەھىنىشىنىغلۇبـ
.ۇدىنىلباسېھلامائىشخاي

‒ىكىدزىمىرۇۋۋەسەتۇمۋايلوسكىلەيىگولويىب
سەمەئىشخايالاۋىچنۇئكەد

لامىتھېئ ،ۇمزىســ نىدۇيڭايــ ناغلاسايــ ـ
رىب المىتېقــ ناغىدىلىتىلشىئـــ ؛ۋايلوســـــ ــ
نىتقانوقىممۆك ناغلاسايــ ۋايلوســ ؛اكلۇتوبــ ـ
پىشېئ ناغلاقـ نىدرەلكىلكەمېيــ ناغلاسايــ ـ
ۋايلوس تەلخەئـــــ ىسىتلاخـــ كەدنەگېدـــــــ ـــ
نەگرۆكـىنرالتاقىۋشەت .نىكمۇمزىڭىشۇلوبـ
كىلرەنىلپەجەئـۇب ،سەمەئـ ەدنۈكـىكنۈگۈبـ ـ
رالناسنىئ ىنرەلكۈلمۈسۆئـــ ۋايلوســــــــــــ ــــــ
ىكىتشىرىقىچپەلشىئ ماخــــ ـىسەبنەمـايشەئـ
.اتقاملىق

رەلىشىك ناغلىتىچېئـــــ كۈلمۈسۆئـــــ ــــ
نىدىلامخارىك كىتكالىلوپــــ اتالسىكـــ پەدــ
ناغىدىلىتائ كىناگروئــ رېمىلوپــ ـىنىتنايراۋـ
،پىقىچپىريائ ىۋىنەئنەئـــىنۇئنىدنائـــــــ ـــ
ڭىنۋايلوس كىناگروئــــ ڭىنىرىلرېمىلوپــ ـــــ
اغىنروئ ،ىتتەلشىئــ كىتكالىلوپـ نىداتالسىكـ ـ
ناغلاساي رالۋايلوســــ وركىمـــ رالمزىناگروئـ ــ

نىدىپىرەت نوبراكەۋــۇســـ ىدىسكوئ（Ⅳ）ـــ ـ
قىلراتاق كىناگرونائـ ،ۇدىنىلىچراپاغرالىددامـ
ىنەي كىتكالىلوپـــ اتالسىكــــ ىرىلۋايلوســ ـــ
كىلەيىگولويىب ،ۇدىنىلىچراپـــــ لىخـۇبــــ ـ
ۋايلوس كىلەيىگولويىبـــ ۋايلوســـــــ ـۇمپەدـــ
.ۇدىلىتائ

كىلەيىگولويىب لايىرېتامڭىنرالۋايلوسـ
ىسەبنەم تىھۇمــــ ەدمەھۇديارسائـــ ۋايلوسـ ــ
رالتالۇسھەم كىلەيىگولويىبــ ،ۇدىنىلىچراپــ ـ
نىدڭىنۇب ،ادناغىراقــــ كىلەيىگولويىبــــ ــــــــ
رالۋايلوس ىۋىنەئنەئــ ڭىنرالۋايلوسـ ـاغىنروئـ
لەممەكۇم كەدنەگلىتىسسەدــــ ۇدىنۈرۆكــــ .ـــ
قارىب ،ەتتەيىلەمەئـ كىلەيىگولويىبـ ۋايلوسـ ـ
.سەمەئۇمىشخايقادنۇئكەدناغىليوئزىب

كىلەـيىگولويىب ڭـىنۋاـيلوســ ‒ىلىچراپـ
ىـنـىشىن تەقەپــ نەـگـنەـلـىگلەبەدــىـھالاـئــ ـ
ەۋىمىسېب،ىقۇلقۇيوقڭىنرالىددامقۇلقۇزوئ
ىكىتتەدائ نىدىرۇتارېپمېتــ ىرىقۇيـۇمىخېتـ ـ
ناغلوب ارۇتارـېپمېتـ ‒رائرالـلىماـئقـىلراتاقـ
قىلىق رىبـىنىقىلناغىدىشائـەگلەمەئـ ەكتەچـ
‒ولويىب،ۇمىدنەگىلزۆسپۇرۇتپۇيوقپىرياق
كىلەيىگ ڭىنۋايلوســ ماخـ ـىسەبنەماـيـشەئـ
كەدىكىدزىمىرۇۋۋەسەت الاۋىچـنۇـئــــ تىھۇمـ ــ
.ۇديەمتەكۇمپارسائ

ڭىنۋايلوســەتتەدائ ماخــــ ىلايىرېتامــ ـــــ
ناغىدىنىلىق ،ۇيڭايـ قانوقىممۆكـ رەكېشەۋـ ـ
ىرىلكۈلمۈسۆئكىلكەمېيقىلراتاقـىشۇموق
نىدرەلمەدائۇمزىگرەھ،ۇدىلۈرۈتسۆئەچقۇترائ
پىشېئ ناغلاقـ رالقۇدلاقــ سەمەئـ ەچقۇترائ.ـ ــ
ادناغىرېت ەۋشۇشوت،شالتۇغوئپۆكـۇمىخېتـ
ارغوتـــاقشۇروئ ،ۇدىلېكـــ ،ادنايرەجـــۇبـــــ ـــــ
ىۋەيىمىخ تۇغوـئـــــــ ەدايـىزـــ تـىھۇمـــ ــــ
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ەۋشۇشوت،ۇدىرىقىچپۈرۈتلەكىنشىنىغلۇب
.ۇدياروخەچقۇترائقىليابۇمىدىنايرەجشىغىي
،اڭۇش كىلكەمېيـــ ىنـىرـىلـكۈلـمۈسۆـئــــ ــــ
ڭىنۋايلوس ىۋىنەئنەئـ ماخـ اغىنروئىسايشەئـ
.سەمەئكىلىنالىقائازاتشىتىسسەد

نوبراك ىدىسكوئ（Ⅳ）ـــ ڭىنۋايلوسـ ماخـــ ـ
ىسايشەئ

كىلكەمېي ڭىنۋايلوسـىنىرىلكۈلمۈسۆئـ
ماخ ىسايشەئــ ناغلىقـــ ۇمنەلىبـــ تىھۇمـــ ــ
ىمۈنۈئشارسائ كەدىكىدلۈڭۆكـــ ،اسىملوبـــ ـــ
ەنەيــاتقادنۇئ اقشابـــ لىخـــ شاللاتــ ؟ۇمرابــ ــ
ىكنۈگۈب ەدنۈكــ نەگىلپۆكـ رالمىلائـ نوبراكـ ـ

（Ⅳ）نىدىدىسكوئ پىنىلىدياپـ ڭىنۋايلوســ ــ
.ىدىلشاباقشاسايىنىسايشەئماخ

مۇلەمـىكىدەيىنامرېگ ىكىتتەكرىشرىبـ
رالمىلائ رىبـ لىخـ ‒ازىلاتاكىكىتپىتىڭېيـ
،ناغىقيابـىنروت لىخـۇبـ ڭـىنروتازـىلاـتاكـ ـــ
ەدىمىدراي رالمىلائــ نوبراكـ ىدـىسكوـئ（Ⅳ）ـ ـ
نەلىب ىندىسكوپېئــ ،پۈرۈتشەلەيىسكائېرــ ــ
ڭىنۇش نەلىبـ رـېفېئـىلوپـ تاـنوبراكـىلوپـ ـ
كىردىگىلوپ لوھوكلائـ ناغىدىلىتائپەدـ رىبـ ـ
لىخ كىلەـيـىمـىخـ ،ناـغـلىقلـىساھاددامـــ
لىخـۇب كىلەيىمىخـ اددامـ ڭىنـناتېرۇئىلوپـ ـ
.ىرىبڭىنىرىللايىرېتامقىلساسائ

رەلىزەب مىكلەبـ ناتېرۇئىلوپـ نەگېدـ ەمېنـ
ىشىيېد نىكمۇمــ ناتېرۇئىلوپ.ــ كىناگروئـــ ــ
ڭىنرالرېمىلوپ رىبـ ،پۇلوبـىلىخـ رەلىشىكـ
نىدڭىنۇئــــەتتەدائ ،ەچكۈپۆكـــ ،سارتامـــــــــ ـــ
ۋايلوسقىتتاقڭىنرالباۋسەئقۇلنورىتكېلېئ
ىنىرىلساچپاز ۇدياسايـــــ نىدناتېرۇئىلوپ.ــــ ــــ
ناغلاساي ۋايلوســـــــ ەتتەۋۆنـــــ پۆكڭەئـــــ ـــ

ناقتاۋىلىتىلشىئ ەچناقرىبـــــــــــ لىخـــــــــ ـــ
.ۇدىنىلباسېھىرىبڭىنرالۋايلوس

،اتقادنۇئ نوبراكـــ ىنىدىسكوئ（Ⅳ）ـــــ ـــــ
ىۋىنەئنەئ ۋايلوسـ اغىنروئڭىنلايىرېتامماخـ
شىتىسسەد اققامىراقــ تىھۇمــ كەدناغىرسائـ ـ
،ۇمىسنۈرۆك شاسايــاممەئــــ ىكايــ شىغىيــ ــ
ادىنايرەج نۇغرۇنـ قىليابـ ـۇمراروخـىسەبنەمـ
ىكاي اقتىھۇمــ ەچقۇترائـــ شىنىغلۇبــ اديەپـــ ـ
؟ۇمرالىق

ەدرەيـۇب قىلرانىللاشۇخـ ،ىكۇششىئــ ــ
ڭىنرالمىلائ نوبراكـــــ ىنىدىسكوئ（Ⅳ）ـــــ ــــ
سۇسخەم ڭىنىشىرىقىچپەلشىئــ ىتىجاھـــ ـــ
قوي ەتتەئاناس.ــــ نېگوردىھــــــــــ ىزاگـــــــ ـــ
شىرىقىچپەلشىئ ،ادىنايرەجــ پۆكـەچمۇشوقـ ـ
ادرادقىم نوبراكــ ىدىسكوئ（Ⅳ）ـــ لىساھــ ـــ
،ۇدىلوب رالمىلائـ تەقەپـ پۇيوقـاغارېفسومتائـ ـ
ناغىدىلىرېب نوبراكـــــ ىنىدىسكوئ（Ⅳ）ــــ ــــ
.ۇدىلوبالىسلاۋىغىي

رالـمـىلاـئادــلاۋـھەئــۇب نوبراكــ （Ⅳ）ــــ

ىدىسكوئ قىليابـەچقۇترائـاسلاۋىغىيـ پرەسـ ـ
اليامنىلىق ،نىتساملاقـــ ەچقۇترائــ تىھۇمــ ــ
شىنىغلۇب اديەپـ ،ۇدياملوبـ ڭىنرالتۇۋازاتتەھـ
كىنراپ ىزاگـ پۇيوقـ ـاغىشىتيازائـىنىشىرېبـ
.ۇدىرېبمەدراي

ناغلاساينىدىدىسكوئ（Ⅳ）نوبراكرىزاھ
سارتام ‒راكاتقادنۇئ.ۇدىتاۋىلىرىقىچپەلشىئـ
نوب ىدىسكوئ（Ⅳ）ـ ەدىسۈگلەكـ ڭىنۋايلوسـ ـ
؟ۇدمالاقپۇلوبىرىبڭىنىرىلەبنەمقىلساسائ
.ىليەتۈكنەلىبقىلاززەقەتالىنەيزىبىنۇب

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت لۈگتەدائاس::ىچۇغلىق نۇسرۇتلۈگتەدائاس نۇسرۇت
رىررەھۇم لۈگنۇتيەز::رىررەھۇم تىياۋۇدبائلۈگنۇتيەز تىياۋۇدبائ
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قىلمالغاس

ڭىنشاي ،ىشىيىڭوچــــــ قۇلقۇزوئـــــــــ ـــ
ڭىنىلاۋھەئ ىشىرىگزۆئـــــــــ ىزەبەۋــــــــ ــــ
ڭىنرەلكىللەسېك زۈيـ ،پىشىگەئـەگىشىرېبـ
ڭىنرالناغناشاي تېتىنۇممىئـــــــــ ىچۈكــــــ ــــ
كۈلزۈيمۇموئ ادلاھـــــ شاشخوئــ ناغىملوبــ ــــ
ەدىجىرەد ،ۇديالزىجائــ ڭىنۇئـ ەگىتسۈئـ پۆكــ ـ
ادرالناغناشايـىكىدناس رەلكىللەسېكاملۇزوسـ
راب ،اقچاغلوبــ قۇلمۇقۇيرالۇئــــ ەگلەسېكــــ ـــ
راتپىرىگ شۇلوبــ ىرىقۇيـىپۋەخـ رەلىشىكـ ـ
اغىپوت ۇدىرىكــــــ اڭۇش.ــ رالناغناشايــــ الەئــــ
كىلتەپۈس ڭىنلىسقائــ لۇبوقــ ـاغىشىنىلىقـ
كىلتەلاپاك ،پىلىقـ شۇرۇتىشراقـەگلەسېكـ
.كەرېكىشۇرۇشائىنىچۈك

كەرېكشىلىقلامېتسىئكىلرەتېيىنشۆگ
ەدنۈك لامېتسىئـ ناغىدىلىقــ ڭىنشۆگـ ـ

ىرادقىم كىلرەتېيـ ،ادناغىملوبـ ڭىنلىسقائـ ـ
لۇبوق نەلىبشارچۇئـەگرىسەتـىشىنىلىقــ ـ
ەگرىب وركىمـەنەيــ پەلمەكـۇمرالتنېمېلېئـ ـ
نىكمۇمـىشىتېك رەھرالناغناشاياقشالڭۇش.ـ
نىدمارىگ100ـىنۈك شۆگـەچىغمارىگ150ـ ـ
پىلىقلامېتسىئـىنرەلكىلكەمېيـىكىدىرۈت
.كەرېكىشىرېب

كەرېكشىرېبپىچىئتۈسىنۈكرەھ
ىكىتتۈس نىمۇبلاتكالــ ڭىنراللۇكسۇمــ ـ

ىـنــىشــىكـىرىب ىرـىگــلــىئــــــــ ،پۈرۈســ ــ
ڭىنراللۇكسۇم ڭىنىشىشىلزىجائـــ ـىنىدلائــ
ۇدىلائ اقشالڭۇش.ـ رالناغناشايــ غايــ ـىبىكرەتـ
نەۋۆت ناغلوبـ تۈسـ لومىبىكرەتتۈسىكايـ
ناغلوب ىنرالتالۇسھەمــ كەرپۆكـــ لامېتسىئـ ــ
.كەرېكىشىرېبپىلىق

ىنىدلائڭىن»لەسېكقۇلمۇقۇي«رالناغناشاي
لامېتسىئلىسقائكىلتەپۈسالەئاتشىلېئ

كەرېكىشىرېبپىلىق
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قىلمالغاس

قاچرۇپ ىكىدىرۈتـــ ىنرەلكىلكەمېيـــ ـــــ
كەرېكشىرېبپىلىقلامېتسىئكەرپۆك

رەھ ىنۈكـ ەدـنەگېدزائــ رـىبـ ەۋرۇدادقاۋـ
لامېتسىئىنرەلكىلكەمېيناغلاساينىدڭىنۇئ
پىلىق الەئەدىبىكرەترۇداد.كەرېكىشىرېبـ
ىنۇئ،پۇلوبلومنىياتنىئلىسقائكىلتەپۈس
پۇرۇشىپـەتىساۋىب لامېتسىئـ ۇمـىقشىلىقـ ــ
‒لاسايقاچرۇپقىلراتاقىقېقۇفۇد،ۇفۇدىكاي
پاللاتـىنىرىلىم لامېتسىئـ ىكايـۇمىسلىقـ
.ۇدىلوبۇمىسىلراييەتىزۆئىنىتۈسقاچرۇپ

ڭىنرالناغناشاي اتشالراييەتـىنىكىلكەمېيـ
،قاشمۇي ناسائـــــ مىزەھـــ شۇلوبـــ ساسائـــــ ــ

ۇدىنىلىق ،شىتىنياق.ــــ ادروھـــ ،شۇرۇشىپـ ــ
شەلمۈد قىلراتاقــ ىنراللۇسۇئــــــ كەرپۆكــــ ــ
،پىنىللوق اديامــ ناغرۇشىپـ پالقاقـاقتوئەۋـ ـ
ناغرۇشىپ ىنرەلكىلكەمېيـــ لامېتسىئزائـــ ــ
شىلىق كەرېكـ اغرالناغناشاياقشابنىدڭىنۇئ.ـ
قىپاۋۇمىنىتقاۋشۇرۇشىپڭىنرەلكىلكەمېي
،شىترازۇئ قاشمۇيـ ،شىيېيپىزېئپۇرۇشىپـ
مىزەھ اقشىلىقـــ قىليالوقـــــــ شىتىرايـــــ ـــــ
.زىمىرېبىنىپىلكەت

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

رىزاھ ادناققىچـاقترىسـ شاقاتاكسامـ
،كەرېك نىتشاقاتـــ نۇرۇبـــــــ اكسامـــ ـــــ
ىنىلايىرېتام ،پىنىشۈچـــــــــ ەدايىزــــــ ــ
نىتقىلناچمىزېس شىنىلقاســـ كەرېكــ .ـ
ىكنۈچ ىنىكسامــ ەدنۈكــ تەئاسـەچچەنـ ـ
ناغىدياقات ،اقچاغلوبــ نۇغرۇنــ ەدرەلمەدائــ ـ
ەرېت ىرىلىلىسەمـ اديەپـ اتقادنۇئ،ۇدىلوبـ
لىخــۇب ڭىنراللاۋھەئــ قادناقــ ـىنىدلائــ
؟كەرېكشىلېئ

،شىلىسېبەدىسىرېتزۈي:ەلىسەمىچنىرىب
.شۈلۈرۆكىرىلتەمالائشۇلۇيوس

قادنۇب ادغاچـــ شوبــ ىقىلڭىچ_ــ ــــــ
شاقاتاكسامناغىديامسائاققالۇق،قىپاۋۇم

كەرېك نەلىسەم.ـ قۇلچۇقغوبـامىلغاب:ـ ـ
اكسام ڭىنقالۇقــ ىكىدىسىقرائــ ـەگىرېتــ
ناغلوب شىلىكرۈســــ ىنمىسېبەۋــــــ ــــــ
؛ۇدىتيازائ اكسامــ شاقاتـــ نۇزۇئــىتقاۋـــ
قىلساملوب رايىتىئاراشقىلىزات،كەرېكـ
،ەسرەب ،ىككىئــ ەتتەئاسچۈئـ ىنىكسامــ ـــ
قىپاۋۇمىنىنروئاكسامىكايشىتېۋىلېئ
شىترەگزۆئ ڭىنرالياجنەمسىققىلىقرائـ
اكسام؛كەرېكشىتىللىگڭەيىنىمىسېب
نىتشاقات ىرىگلىئـ كىلرەيـ ەرېتاغنۇروئـ
شالقىلىس ىيېمــــ ،پەكرۈســــ اكسامـــ ـــ
ىكىدىكىۋرىگ ڭىنشىلىكرۈســ ەگىرېتــ ــ
.كەرېكشىتيازائىنىشىلقىدىغناغلوب

كەرېكشىلىققادناقاسلىقەيىسكائېراكسام
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قىلمالغاس

لىزىق:ـەلىسەمـىچنىككىئ ،ەۋسەئ،غادـ
شىشىچىق قىلراتاقـــ ەدايىزــ قىلناچمىزېسـ ـ
شۈلۈرۆكىرىلتەمالائ

ەدايىز ناچمىزېسـ رەلىشىكـ اـكسامـ ـ
‒ايىرېتامڭىنىكسامىرىگلىئنىتشاقات
،پىنىشۈچـىنىل ناغىدىلىقـەيىسكائېرـ
نىدىرىلبىكرەت ىشىنىلقاســـ ،كەرېكــــ ـ
ڭىنۇش نەلىبـ راچان،اتخاس،اتتىقاۋرىبـ
ىنرالتالۇسھەم نىتشىتىلشىئــ ‒ـىلقاســ
،شىن ادىتقاۋادناغلاقپىشىلمەنـاكسامـ
.كەرېكشىتېۋۇرۇتشاملائ

،شىرىقائىسىرېتزۈي:ـەلىسەمـىچنىچۈئ
،شۇلۇروق ەرېتــــ شالشاتــ ىرىلتەمالائــ ـــ
.شۈلۈرۆك

نىتشاقاتـاكساـم ،ىرىگلىئـ كىلرەيـ

نىلـېزاۋــاغـنۇروـئ كـىلـبـىكرەتــ ەرېتـــ ـ
شالقىلىس،شارسائ ،ەدنەگىكرۈسـىيېمــ ـ
لىساھەدرەپنامىسغايتەۋەقرىبەدىرېت
،پـىلـىق ؛ۇدـيادغوقىـنـىرـېـتــــ اـكـسامـ ـ
شۇرۇتشاملائ مىتېقــ قىپاۋۇمـىنىناســ ـ
شىتيەپۆك كەرېكـ ەدمەھـ ‒ىدىرۇتشاملائـ
ناغ ادغاچـ زىكاپـىنرەتـ ،پـىتـېۋۈترۈسـ ــ
ەرېت شالقىلىس،شارسائـ ـەنەيـىنىيېمــ
رىب مىتېقـ ‒ىكسام؛كەرېكشىتىلشىئـ
‒ناغىلىزاتزىكاپىنىرېتەدنەكتەۋىلېئىن
،نىيېكنىد ەرېتـــ شالقىلىس،شارسائـ ــ
.كەرېكشىتىلشىئادىتقاۋەنەيـىنىيېم

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت لۈگناۋزىر::ىچۇغلىق اللۇرۇنلۈگناۋزىر اللۇرۇن
رىررەھۇم تەلىزەپ::رىررەھۇم نۇغرۇتتەلىزەپ نۇغرۇت

ىۋىممائەتىساۋىب؛شىتيازائـىنىتىسرۇپ
اغرالمۇيۇب نەگزۈكگەتــ ىنلوقــ ،زىغېئــ ـ
زۆك ،كىلسەمزۈكگەتـاغنۇرۇبەۋـ ـىنلوقـ
.كەرېكشۇيۇيپىتىقېئۇسادىتقاۋ

رالرابىـتـىئاراـش)49 ىناـخرۇتـخودـ ‒ـ
نىدناغلىريائنىد پىلېئادىنېي،نىيېكـ
ناغىدىرۈي ەـيـىسكېفنىزېدــ ىرىلمۇيۇبــ ــ
نەلىب پۈترۈسـىنىلوقــ ـەيىسكېفنىزېدـ
.كەرېكشىلىق

لاھرەد،نىيېكنىدناقتياقـەگيۆئ)50
مىيىك نەكتەۋىلېسەدمەھشۇرۇتشاملائـ
شىلېساقپاتپائپۇيۇينىدزېتـىنمىيىك
.كەرېك

ەبنەم ـــ ەبنەم ڭاجنىش««::ـــ ــ ڭاجنىش نەپــ نەپـ اكىنخېت__ـ ـــ اكىنخېت ـــ
ـىتىزېگ ڭىن»»ـىتىزېگ ىلىي__20202020ڭىن ڭىنـيائ__99ىلىي ڭىنـيائ
ىكىدىنۈك__55 نىدىناسىكىدىنۈك ىدنىلېئنىدىناس ..ىدنىلېئ
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ىساپاسقلەخيىمۇموئ

رەھەش ڭىنىرىلىلاھائــ شۇمرۇتـ ڭىنىسەيىۋەسـ ىرىقۇيـ ـ

،پىشىگەئـەگىشۈلۈرۈتۆك كىلىدنۈكـ ەۋكوت،توئـاتشۇمرۇتـ

كىلەيىمىخ
رالمۇيۇبــــ پەلپۆكــ پىلىتىلشىئــ ىتىپائتوئـــ ــ

نۇرۇشوي ىنىپۋەخــ ىتتەۋىتيەپۆكـــ ەدىلىئائ.ــ ىنىتىپائتوئـ ــ

پۈرۈتلەك ناغىدىرىقىچــ
قىلساسائـــ تۆتــ لىخـ بەۋەسـ رابـ :ـ

ىنقاچوئ ەدنەكتەلشىئـــ تايىتھېئــ ؛قىلساملىقــ
رىتكېلېئـــ ــ

،شىتىنروئـىنىرىلىنۈكسۈئ شىتىلشىئـ ؛قىلساملوبقىپاۋۇمـ

ناسائ ،ناغىدىلائتوئـ ناسائـ ىنرالمۇيۇبكىلرەتەخناغىديالتراپـ

شالقاس قىپاۋۇمــ ؛قىلساملوبـــ
كىچىكــــ ،رالىلابـــ يىلقەئـــ ـ

ىرادىتقىئ راتپىرىگەگلەسېكيىھور،رالناغىرچۇئـاغۇغلاسوتـ

.قىلساملوبقىتتاقشۇرۇقشابىنرالناغلوب ىتىپائتوئ زۈيـــ ەدنەگرەبــ نىكمەتـــ ،شۇلوبــ تېركنوكــ ـ
پاراقـاغلاۋھەئ شۇزۇقتۇقـىنىزۆئـ ىنىرىلرىبدەتــ

قىپاۋۇمــــ ــ

توئپىلىققادناقىرىلىلاھائرەھەش اغڭىنۇئەۋىشىلېئىنىدلائڭىنىتىپائ كەرېكىشۇرۇتلىباقات
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:كەرېكشىنىللوق
،ىچنىرىب ڭىنتەيىناكمىئــ ەچىرابــ ــ

ىننەدەب ەگرەيــ نىقېيــ پۇتۇتـ پەلىمۆئـ ـ
؛شىڭېمپىگېئىنلەبىكايشىڭېم

،ىچنىككىئ لۆھـــ ەگڭۆلــ نەلىبـــ ــ
زىغېئ شىلېۋىتېئـىننۇرۇب_ـ ،كەرېكـ
شىتىلنەۋۆتىنىرۇتارېپمېتەگڭۈللۆھ
ىنكەتۈت_سىئەۋ شۇسوتــــ ىنىلورـــ ــ
؛ۇديانيوئ

،ىچنىچۈئ اغۇســ ناغنالىچــ ناقتويــ ـ
ىكاي ،لايىدەئــــ قىلىتخاپــ ىنناپاچــــ ــــ
؛شىلېۋىپېيەگىتسۈئ

،ىچنىتۆت ناغىدىچاقــــــــ لويــــــــ ـــ
،ادناغىملاپات ڭۇيـــــ لايىدەئــ قىلراتاقـ ـــ
املۇقوت پالخىمـەككىشىئـىنرالمۇيۇبــ ـ
كىشىئـىكاي شۇرۇتسىقـاغىرىلقۇچۇيـ
ەدمەھ يامىتخوتـاغڭىنۇئـ پىچېچـۇسـ ـ
ىكىتترىس ىنۇقلايتوئــــــ _سىئەۋــــــ
ڭىنكەتۈت شىلېئىنىدلائڭىنىشىرىكـ
.كەرېك

ىرىللائوسقانىس

ەككەي شاللاتەككەي ىلائوسشاللات ::ىلائوس
ىۋىممائ1. ادرالنۇروســ ىتىپائتوئـ ــ

زۈي ‒ىدناديەمقەنڭىنياجۇش،ەدنەگرەبـ
.كەرېك)(ىرىلىچتەمزىخىك

A.ىشىشىلقاقراتنىدزېت

B.كىلتەممىق پالقاسـىنرالمۇيۇبــ ـ
ىشىلېق

C.ىنىممائ اقشىشىلقاقراتـــــ ـــــــــــ
ىشىلكەتېيەۋىشىللىكشەت

D.ىشىچېقاغىدلائزۆئ
ڭىنزىمىتىلۆد2. شۈرۈچۆئتوئـــــ ـ

.)(ىنۈكتاقىۋشەت
A.9_ىنۈك_11ڭىنيائ
B.10_ىنۈك_9ڭىنيائ
C.11_ىنۈك_9ڭىنيائ
D.10_ىنۈك_11ڭىنيائ

مۈكۆھ شىلىقمۈكۆھ ىلائوسشىلىق ::ىلائوس
نىدزېت،ەدنەگرەبزۈيـىتىپائتوئ3.

)(.كەرېكشىچېقپىقىچاقتىفىل
زۈيـىتىپائتوئ4. ،ەدنەگرەبـ رەگەئـ ـ

ەگنەدەب پۇشۇتۇتتوئــ ،ەستەكــ لاھرەدــ ـ
)(.كەرېكشۈرۈچۆئپۇرۇئنەلىبلوق

ىتـىپاـئتوـئ5. زۈيــــ ،ەدــنەگرەبــ ـــ
ڭىنتەيىناكمىئ ەچىرابــ ىننەدەبــ ـەگرەيــ
نىقېي پۇتۇتــ پەلىمۆئــ شىڭېمـ ـىكايـ
)(.كەرېكشىڭېمپىگېئىنلەب

،پىرېبباۋاجاغراللائوسـىقىرىقۇي(
ۇشۇمىباۋاج.ڭۈرۆكپانىسـىنزىڭىزۆئ
)ادناس

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت لۈگنەشۇر::ىچۇغلىق مىكىلبائلۈگنەشۇر مىكىلبائ
رىررەھۇم ەزۇفھەم::رىررەھۇم تەمخەئەزۇفھەم تەمخەئ
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اۋاھ ىشىنىغلۇبـ ارېفسومتائــــــ ــ
ىشىنىغلۇب ۇدىلىتائـۇمپەدـــ ،ەتتەدائ.ـ ـ
ڭىنرالناسنىئ ىتىيىلائاپـــ اقشابەۋــــ ــ
يىئىبەت مۇلەمنىدىليەپۈترەلىسىداھـ
ڭىنرالىددام اغارېفسومتائـــ ،پىرىكـــ ـ
كىلرەتېي ،قۇلقۇيوقــــ كىلرەتېيــــ ـــ
نىدنەكتەيـاقتىقاۋ ،نىيېكـ رالناسنىئـ
ىقىلمالغاس اقتىھۇمەۋــــــ نايىزــــــ ــ
.ۇدىتىسرۆكىنىسىداھناغىدىزۈكتەي

اۋاھ ڭـىنـشـىنىغلۇبـ ىـسەبنەمــ ـ
‒نۈسەۋىسەبنەمشىنىغلۇبيىئىبەت
‒ىككىئپەدىسەبنەمشىنىغلۇبيىئ
ۇدىلىريائــەگ يىئىبەت.ـ شىنىغلۇبــ ـــ
يىئىبەتـىسەبنەم بەۋەسـ ،نەلىسەم(ـ ـ
راناي غاتـ ،شالتراپـ )ىتىپائتوئنامروئـ
،نىت يىئنۈسـ شىنىغلۇبـ ـىسەبنەمـ
ڭىنرالناسنىئ شىرىقىچپەلشىئــــ ەۋــــ
شۇمرۇت ‒ىللۇغۇشنەلىبىتىيىلائاپـ

ەمېننەگېدىشىنىغلۇباۋاھ
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ىساپاسقلەخيىمۇموئ

نىدىشىن شىنىغلۇبيىئنۈس.نەگنەللىكەشـ
شىنىغلۇبمىقۇمەنەينىدىچىئزۆئـىسەبنەم
،نۇخرۇت( تەئاناسـ زاگـ ‒ىلنۇخرۇتشىرىقىچـ
ەـمچۆكەۋ)ىر شـىنـىغلۇبـ ،لـىبوموتپاـئ(ـــ ـ
اغلىخىككىئپەد)توخاراپ،نالىپوريائ،زىيوپ
.ۇدىنۈلۆب

،ەتتەۋۆن يىئنۈســ شىنىغلۇبـ ىسەبنەمــ ــ
ىقىلساسائ تەئاناســـ شىنىغلۇبــ ،ىسەبنەمــ ــ
شۇمرۇت شىنىغلۇبـــ ،ىسەبنەمـــ شانتاقـــ _ــ
تروپسنارىت شىنىغلۇبــ ىسەبنەمـــ ازېيەۋـــ ـ
كىلىگىئ شىنىغلۇبــ نىدىسەبنەمــ تەرابىئـ ـ
.ۇدىنۈلۆبەگرۈتتۆت

ىرىللائوسقانىس

ەككەي شاللاتەككەي ىلائوسشاللات ::ىلائوس
ىسەبنەمقىلساسائڭىنشىنىغلۇباۋاھ1.

)(
A.شالتراپغاتراناي
B.رۈمۆك تىفېنەۋــ قىلراتاقـ لارېنىمـ ـ

ڭىنرالۇغلىقېي ،ىشۈيۆكـــــــ كەدڭىنۇشــــــ ــــ
.رالزاگزىسكەرېكناققىچنىدرالتۇۋاز

C.تاناۋـياھ ڭـىنرەلـكۈلـمۈسۆـئەۋــــ ـــــ

ىشىنىلسەپەن
D.ىلورزېتنىسوتوفڭىنرەلكۈلمۈسۆئ
ڭىنرەلىكىدنەۋۆت1. ەدىچىئــــ ىسىسياقـ ــ

)(.سەمەئىسەبنەمشىنىغلۇبەمچۆك
A.لىبوموتپائ
B.زىيوپ
C.نالىپوريائ
D.نۇخرۇت

مۈكۆھ شىلىقمۈكۆھ ىلائوسشىلىق ::ىلائوس
ازېي3. كىلىگىئــ ىشىرىقىچپەلشىئـــ ـــــ

)(.ۇديامىغلۇبىناۋاھ
راناي4. غاتـ ،شالتراپـ نامروئـ ـىتىپائتوئـ

رالقىلراتاق اۋاھـــ ىنشىنىغلۇبـ پۈرۈتلەكــــ ــ
)(.ۇديامراقىچ

يىئنۈس5. شىنىغلۇبــ ىسەبنەمـــ اۋاھـــ ـ
)(.ىسەبنەمقىلساسائڭىنشىنىغلۇب

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

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت لۈگتەننىز::ىچۇغلىق لۇسۇرۇدبائلۈگتەننىز لۇسۇرۇدبائ
رىررەھۇم ەزۇفھەم::رىررەھۇم تەمخەئەزۇفھەم تەمخەئ

25



ىساپاسقلەخيىمۇموئ

LED（Light Emitting Diode）ىچزىلگنىئ‒
ڭىنىپمالقارـىقراپقۇـلـپۇـتۇـقىككىئىكىد
پىتراقسىق ىـشـىلىزېيـ ،پۇلوبـ رىتـكېلېئـ ــ
ىـنـىسەيىگرـېنـېئ ىلـىگرۆكـــ ناغىدىلوبـــ ـ
ـكـتۆـئمىرېيلىخرىبناغىديالارۇدناليائاغرۇن
‒رۆكىنىلاتېدشـىرـىقـىچرۇـنكۈـلـچۈگزۈ
.ۇدىتىس

ىۋىنەئنەئ شۇتۇرويــ ىسەبنەمـــ نەلىبــــ ــ
،ادناغرۇتشىلېس رالغارىچLEDـ كىلرەنۈرۆكـ ـ
،نىدىچنىرىبـىقىلساسائ.ـەگىئـەككىللەزۋەئ ـ

LEDڭىنرالغارىچ شۇتۇرويـ ،ىرىقۇيىمۈنۈئـ
قىلقىسسىئ ىتايىپرەســـ ،نەۋۆتـــــ شاشخوئــ ـ
قۇلقۇروي ىكىدىسىجىرەدــــ رالغارىچLEDــــ ــ
ەيىگرېنېئ ناغىدـيەجېتـــــــ اغرالغارىچـــــــ ــــ
ادناغىراق كەرپۆكنىد50%ـــ كوتــ ۇديەجېتـ .ــ
،نىدىچنىككىئ ڭىنرالغارىچLEDــــ ىرمۆئــــ
پۇلوبنۇزۇئ ڭىم50ــ تەئاسـ ىلىكتەلشىئـ ـــ
،ۇدىلوب ىكۇبلاھــــ ىكىتتەدائـــــ امنالغوچــــ ـــ
ڭىنغارىچ ڭىمنارائـاسلوبىرمۆئــ ،تەئاسـ ـ

ناغىديەجېتـەيىگرېنېئ ڭىنغارىچـ ـۇمىرمۆئـ
ڭىم10نارائ تەئاســـ ادىپارتەئـــ ۇدىلوبـــ .ـــــ
،نىدىچنىچۈئ ڭىنرالغارىچLEDــــ ــىگڭەرــــ
ۇمىخېت قىليارىچـــــ ۇدىلوبــــ ىۋىنەئنەئ.ــــ ــ
ىنرالغارىچ لىخرەھــــ شۈرۈتلەكــەگڭەرـــ ـــ
،نۈچۈئ رىبـ غارىچـاسلوبـ ـۇغلاۋۇسـەگىزۈيـ
شەكرۈس ىكايـــ كىلڭەرـــ رالىتنېلـ نەلىبــ ــ
،اقشاروئ ەنەيـ ىرىبــ ترېنىئـاسلوبـ ـىنىزاگـ
شالىچاق قىلىقرائـــ ەگلەمەئـــ ناغىدىرۇشائـــ ــ
،اقچاغلوب ڭىنرالغارىچـــــ ىكىلڭەراگڭەرــــ ــــ
رالغارىچLED.ۇديارچۇئـەگىملكەچ لىخرەھـ
ڭىنۇئ،پۇلوبناغىديالاتىقراتقۇلقۇرويەدڭەر
ەدىچىئ ،لىزىقـ ،لىشېيـ كۆكـ قىلراتاقـ چۈئـ
پىلىقـاقتۇتـىنڭەرـىلسەئ ،پۇرۇتـ ـىنزۆكـ
ناغىدىرۇتشاماق ىنرەلڭەرـــ پۈرۈتتەئسكەئــ ـ
ىلىگرەب ۇدىلوبـــ ،نىدىچنىتۆت.ــ ،رەتەخىبـــ ـــ
،كىلچنەشىئ تىھۇمـــــــــ LED.ۇديارسائــــــــ
اغرالغارىچ قارىتلايـــــ كەدىكىدرالىپمالـــــ ــــ
كىلرەتەخ بامىسـ ،ۇديەملىتىلشىئـ القادنۇشـ ـ

LEDەيىگرېنېئرالغارىچ

قىلساسائناغىديەجېت

ىسەبنەمقۇلقۇروي

ۇدمالاقپۇلوب
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ىساپاسقلەخيىمۇموئ

ەنەي شاسايـىنرالىكچۇپمالـىليەمــ ادىنايرەجـ ـ
پىلىقېچـىكاي نىدنەكتەكـ نىيېكـ نۇسلوبـ
بامىس ىنويىئــــ ،شىقېئــــ شىتىرىتلايــ ــــــ
پىقىچـىكوشاراپ رەلپۋەخكەدنەگېدشىتېكـ
»ىسەبنەمشۇتۇرويلىشېي«،ەكچەگىمرەبزۈي
نەگنەلپىرەتپەد ،اقشالڭۇش.ــ رالغارىچLEDــ ـ
ەدىسۈگلەك شۇتۇرويىۋىنەئنەئاتسائ_اتسائـ
ڭىنىرىلەبنەم ،پىلېئـىنىنروئـ ـەيىگرېنېئـ
ناغىديەجېت قىلساسائــ شۇتۇرويــ ـەگىسەبنەمـ
.ۇدىنىليائ

ىرىللائوسقانىس

ەككەي شاللاتەككەي ىلائوسشاللات ::ىلائوس
نىدرالشاراقـىكىدنەۋۆت1. رالغارىچLEDـ ـ

:ىساتاخىكىدىسىرغوت
A.شىتىلشىئ ڭىم50ىرمۆئــ ەكتەئاسـ ــ

ۇدىتېي

B.ىرىقۇيىمۈنۈئشۇتۇروي
C.ىۋىنەئنەئ شۇتۇرويــ ڭىنىسەبنەمـــ ــــ

ۇدياملالائىنىنروئ
D.»لىشېي شۇتۇرويـــ ىسەبنەمـــ پەد»ــــ

نەگنەلپىرەت

مۈكۆھ شىلىقمۈكۆھ ىلائوسشىلىق ::ىلائوس
.2LEDرىتكېلېئ ىنىسەيىگرېنېئـــ ــــــ

ناغىدىلوبـىلىگرۆك ناغىديالارۇدناليائـاغرۇنـ ـ
مىرېي كۈلچۈگزۈكتۆئـــ رۇنـــــــ شىرىقىچــ ــــ
)(.ۇدىتىسرۆكىنىلاتېد

.3LEDڭىنرالغارىچ رىبـىگڭەرــ رەدەقـ ـ
)(.زائ

ىقىرىقۇي( اغراللائوســـــ باۋاجــــ ،پىرېبــ ــ
)ادناسۇشۇمىباۋاج.ڭۈرۆكپانىسىنزىڭىزۆئ

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

رالرېككاخ ىسىكىنخېتـــ رېتۇيپموكــــ ـــ
ىسىمېتسىس ڭىنروتەۋــ ،قاشمۇيــ قىتتاقــ ــ
،ىرىللاتېد شاللويـ ىرىلىنىكسۈئـ قىلراتاقـ ـ
ناسقۇنـىكىدرەلتەھەج تەققىدـاغرالقۇچويەۋـ
پىلىق مەھــ ۇشۇمـ ناسقۇنــ ـاغرالقۇچويەۋــ
مۇجۇھ شىلىقـ .ۇدىتىسرۆكىنىسىكىنخېتـ
سۇسخەم روتــــ ىمۇجۇھــ رالناغىدىلىقـــــ ـــــ
.ۇدىلىتائپەدرالرېككاخ

رالرــېكـكاخ كۈچـمەيـــــــ ،تەخــلـېئــــــ ـــ
اغرېتۇيپموك ناغىدىرۈشۈچـــــــــ اتخاســـــــ ــــ
ىنىممارگورىپ شاللويـــ قىلراتاقـ راللۇسۇئــ ـ
（木马）امۇماغىرېتۇيپموكيىسخەشقىلىقرائ

ىنىسۇرىۋ ،پۈرۈچۆكــ يىسخەشـ ـىنرالرۇچۇئـ
،پالپوت تاباسېھـ ،پىشېيـىنىرىفىشـ نىدنائـ
روت ادىسىكنابــ باسېھــــ ۇديەكتۆيـــ ىكايـــ ـــ
لامېتسىئ ،ۇدىلىقـ القادنۇشـ ىۋىممائنىدنائـ

اغرالنۇروس اتخاســـــ Wiـــــ - Fiپىتىنروئ ــــ
ىنرالشادروت ،پىتىلمىزىتـــــ ىنىرۇچۇئـــــــ ــــ
بلەجـەكشۈزۈگرىك ،پىلىقـ ناققىچـاغروتـ ـ
ڭىنرالىچىنوبائ يىسخەشـــــ ىرۇچۇئـــ روتەۋـ ـ
ڭىنىسىكناب يىپخەمــــــــــ ىنىرىفىشـــــ ـــــــ
.ۇدىلاۋىلىرغوئ

_ ىلىي2017 تىدھەتWannaCryاديائ_5ــ ـ
نۈتۈپـىسۇرىۋ ىراشرەيـ ادىسايقىمـ ،پارمايـ ـ
پۆك ،پۇرۇدنالمۇقۇيـىنرېتۇيپموكـىكىدناسـ
پۆكـىكىدرېتۇيپموك ‒تەججۈھـىكىدرادقىمـ
‒ىز.ناغيوقپىتىنروئرىفىشيىپخەمەگرەل
ڭىنرالىچۇغنالناي ‒رېككاخىرىلرېتۇيپموكـ
نىدىپىرەترال نىدنەگلىتېۋىلپۇلۇقـ ،نىيېكـ ـ
‒ىممىقىرىللوداكىرېمائزۈيـەچچەنسۇرىۋ
‒پۇلۇقنىدنائەسىلۆتىسىگڭەتتىبىكىدىت
.ۇدىترەكسەئىنىقىلناغىدىلوبىلىقچائىن

رالرېككاخ ەمېنرالرېككاخ نۈچۈئەمېن اكنابنۈچۈئ اكناب

يىپخەم ىنزىمىرۇمونيىپخەم ىنزىمىرۇمون

پالىرغوئ ۇديەلەتېكپالىرغوئ ۇديەلەتېك
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ىساپاسقلەخيىمۇموئ

روت ىرۇچۇئــ ىكىلرەتەخىبــ ڭىنتەلۆدـــــ ــ
ىكىلزىسپۋەخ كىلىگىئەۋـــــــ ،ىقۇقوھــــ ـــــ
تەيىئمەج ،ىقىلمىقۇمـ ەكتەيىنەدەميىللىمـ
قـىلـسـىراۋ شـىلىقــ ـاقـشۇرۇدـلاـئجۋەـئەۋـــ
كىلتەۋىسانۇم اۇخڭۇج«.ـەلىسەمروزـ قلەخـ ـ
»ىـنۇناقىـكىلرەتەخـىبروتڭىنىتىيىرۇھمۇج

پالشابنىدىنۈك_1ڭىنيائ_6ـىلىي_2017
.ىدلۇيوقاغلوي

ىرىللائوسقانىس

ەككەي شاللاتەككەي ىلائوسشاللات ::ىلائوس
يىسخەشڭىنرالىچىنۇبائڭىنرالرېككاخ1.

ىنىرىلرۇچۇئ ڭىنـىشىلېۋىلىرغوئـــ ىـنىدلاـئـــ
)(ىسىرغوتنىدراللۇسۇئىكىدنەۋۆتـاتشىلېئ

A.كۈچمەي اغىروتــ يىسخەشــ ىنرۇچۇئــ ــ
شۈزۈگرىك

B.يىسخەش ناغنالسۇرىۋـاغرېتۇيپموكــ ـ
شۈشۈرۈچىنىممارگورىپاتخاس

C.كىللەرەقىنرالسۇرىۋىكىدرېتۇيپموك
شالىزاتپۈرۈشكەت

D.امۇم ىسىممارگورىپ（木马）ــــ رابــــ ــ
شىچېئىنتەخلېئ

رۇچۇئ2. ىكىلرەتەخىبــ ىسىلىسەمــــــ ـــــ
ڭىنرەلىشىك ىنىتىققىدــ ،اتقامتراتــ رۇچۇئــ ـ
ىكىلرەتەخىب اغىناشىنــ ـىكىدنەۋۆتـەتشىتېيــ
)(راللۇسۇئقىپاۋۇمان

A.قاشمۇيشالىزاتسۇرىۋـاغرېتۇيپموك
،پىتىنروئـىلاتېد نىتسۇرىۋـ ‒شىنىلمۇقۇيـ
شىلېئىنىدلائڭىن

B.يىپخەمڭىنىرۇمونتاباسېھيىسخەش
يىپخەممەھ،شىلىقكەرپەككەرۇمىنىرۇمون

شۇرۇتپىترەگزۆئكىللەرەقىنرۇمون
C.زـىسـقەھادرالـنۇروسىۋىممائWi - Fi

روت،پالۇئــىن ىسىكنابــ ىكايــــ يىسخەشـــ ـــ
شىچېئىنىرۇمونتاباسېھ

D.شىلېك ىسەبنەمــ قىنېئــ ناغىملوبـ ـ
قىلسامچائەچقىلناسائىنتەخلېئ

مۈكۆھ شىلىقمۈكۆھ ىلائوسشىلىق ::ىلائوس
رېككاخ3. ىسىكىنخېتــ رېتۇيپموكــــ ـــ

ىسىمېتسىس ڭىنروتەۋــ ،قاشمۇيــ قىتتاقــ ــ
،ىلاتېد شاللويـ ىكىدرالقىلراتاقـىسىنىكسۈئـ
ناسقۇن ،پاقيابـىنرالقۇچويەۋـ اغرالناسقۇنۇبـ
مۇجۇھـاتىراق شىلىقـ ،پۇلوبـىسىكىنخېتـ ـ
قادنۇشۇم سۇسخەمــــــ روتــــــ ىمۇجۇھـــ ـــــــ
)(.ۇدىلىتائپەدرالرېككاخرالناغىدىلىق

رالرېككاخ4. ىۋىممائـ اتخاساغرالنۇروسـ
Wi - Fiاديەپ ،پىلىقـ روتــ ـىنـىسىچىنۇبائـ

اغروت،پىلىقپلەجەكشۈزۈگرىكـىنىرۇچۇئ
ناققىچ ڭىنرالىچىنۇبائـ يىسخەشـ ەۋىرۇچۇئـ
روت پالىرغوئىنىرۇمونيىپخەمڭىنىسىكنابـ
)(.ۇدىتېك

روت5. رۇچۇئــ ىكىلرەتەخىبــ تەلۆدـــــــ ــ
ىكىلزىسپۋەخ كىلىگىئەۋـــــــ ،ىقۇقوھــــ ـــــ
تەيىئمەج ،ىقىلمىقۇمـ ەكتەيىنەدەميىللىمـ
قىلسىراۋ شىلىقــ ـاقشۇرۇدلائجۋەئـىنۇئەۋــ
كىلتەۋىسانۇم نۈتۈپــــ تەيىئمەجــ لۈڭۆكــ ــ
.ەلىسەمكىلشىگېتەكشۈلۆب

ىقىرىقۇي( اغراللائوســـــ باۋاجـــ ،پىرېبــ ــ
)ادناسۇشۇمىباۋاج.ڭۈرۆكپانىسىنزىڭىزۆئ

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

قىلنامروئ رەيــ ىراشـ ڭىنىنىمېزـ 30%ـــ
ىننوبراك«ڭىنىراشرەي،پۇلوبناغىلپاقـىنى
ەنەي،ياملاقالپۇلوب»ىتۇۋازىچۇغرۇتشالقارۇت
نۇغرۇن رالقىلناجــ اتشاشايــ ناـغـىدـىنـىياتــ ـــ
زىسكەچ ىرڭەكـ ‒قىلرىسالقادنۇش،نەكتەكـ
اققىل ناغلوتــ ۇدـىنـىلــباسېھياـجــ زـىب.ــــ ـ
‒قىلنامروئڭوچڭەئىكىدىراشرەيەتكىلرىب
.ىلياقابپىنىشۈچىنرال

ىنىمروئقىلقامرۇپويەنڭىييىلامىش
تارداۋىكنويلىم17:ىمىلۆكشىنىلپاق

رىتېمولىك
ەنڭىيغابلەبقۇغوس:ىرۈتڭىنقىلنامروئ

ىنىمروئقىلقامرۇپوي
،ىسەئتىقاپورۋاي،ىسەئتىقايىسائ:ىنروئ

ىسەئتىقاكىرېمائيىلامىش

قىلڭاد ىياۋايــ ىرىلناۋياھــــ لامىش:ــــ ــــ
،ىسىغۇب ،ىسىلاكاۋاياكىرېمائ،قۇسروبەرۆبـ
قىيېئرۇڭوق

يىلامىش ەنڭىيــ قىلقامرۇپويــ ـىنىمروئـ
پىسېكـىنەئتىقچۈئ ناغىدىتۆئـ ،پۇلوبـ رەيـ ـ
ىكىدىراش ىمىلۆكـــ ڭوچڭەئــــ قىلنامروئــ ــ
الپۇلوب ،ياملاقـــ ەنەيـــ رەيـــ ىكىدىراشــ ڭەئــ
لەممەكۇم ناغنالقاســ ڭىنقىلنامروئــ ،ىرىبـ ـ
ىمىلۆك نەنىمخەتــــــ تارداۋىك4856160ـــــ ــ
رىتېمولىك ناغىدىلېكـ قىلنامروئـۇبـ ىخېتـ
ىۋىناماز تەئاناســـــ نىدىپىرەتـــــ پىچېئـــــ ــ
.ناغىمنالىدياپ

رەيۇئ ڭىنىراشــ ىكىدىلامىشڭەئــــ ــــــــ
قىلنامروئ ،پۇلوبــــ ىقىلساسائــــ قۇغوســـــ ـــ
اتتامىلىك ناغىديالايىشايـــــ ،داشمەشـــــ لابــ ـ
ياغىراق داشمەشقائەۋـــ قىلراتاقـــ ەنڭىيــــ ـــ

ىكىداينۇد ڭوچڭەئڭەئىكىداينۇد رالقىلنامروئڭوچ رالقىلنامروئ
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تەئىبەت

.ۇدىلىقساسائىنىرىلرۈتخەرەدقىلقامرۇپوي
قىلراب اغرالقىلنامروئـــ شاشخوئـــ يىلامىشـ ـــ
ەنڭىي قىلقامرۇپويــ ىنىمروئــ نوبراكــ （Ⅳ）ـ

ىنىدىسكوئ ۇديەلەرۈمۈســ يىلامىش.ــ ـەنڭىيــ
قىلقامرۇپوي ڭىننوبراكناغنالقاسادىنىمروئـ
ىرادقىم قىسسىئـــ غابلەبـــ قۇلرۇغمايـــــ ــــــ
ڭىنىنىمروئ ەگىسىسسەھـىككىئــــ ارغوتــــ ـ
.ۇدىلېك

ىنىمروئقۇلرۇغماينوزامائ
شىنىلپاق ڭىم500نويلىم5:ىمىلۆكـ

رىتېمولىكتارداۋىك
ڭىنقىلنامروئ ىرۈتــــ قىسسىئ:ـ غابلەبـ ــ

ىنىمروئقۇلرۇغماي
ىسەئتىقاكىرېمائيىبۇنەج:ىنروئ
قـىلـڭاد ىرـىلـناۋياھـىياۋايـ ـاكىرېماـئ:ــ

رىپات،ىسىۋلوي
نوزامائ ڭوچڭەئـىكىداينۇدـىقىلنامروئـ ـ

قىسسىئ غابلەبـ قۇلرۇغمايـ رەيۇئ.ـىنىمروئـ
ىكىدىراش نىدىمىرېيـــ قۇترائـــ قۇلرۇغمايــ ـــ
الپالپاقـىننامروئ ،نىتساملاقـ ىكىداينۇدـەنەيـ

ڭوچڭەئ نوزامائــاداۋـ ۇمىنىسىداۋىسايرەدـ
.ناغىلپاق

نوزامائ ىنىمروئـــ ىكىداينۇدــــ مۇلەمــــ ــــ
ناغلوب رالقىلناج10%ـــ ڭىنىرۈتــ ،ىناكامــ ـــ
القادنۇش ىكىداينۇدــ لومڭەئـــ پۆكڭەئەۋـ ـ
ناقشاللىخ رالقىلناجــ ـەچچەنۇئ.ـىسىنىزەخــ
نويلىم لىخـــ ،تاراشاھـ ،كۈلمۈسۆئــ شۇقــ ـ
ىرۈت اقشابەۋــ رالقىلناجـــ ىنىرىلرۈتـــ زۆئــــ
ەگىچىئ ناغلائـــ ،پۇلوبــ ڭىنۇبــ ىكىدىچىئــ ــ
نۇغرۇن رەلرۈتـ ناغىملاقيابـەچىغرىزاھـ مەھـ ـ
نەگىمنەلرىتاخ نوزامائ.ــــــــ ادىنىمروئــ 90ــــ
درايلىم نىدىننوتــ درايلىم140ــ ـەچىغىننوتـ
نوبراك ،رابـ رەگەئـ اغارېفسومتائرالنوبراكـۇبـ
پۇيوق ،ەسلىرېبــــــ رەيــــــ اغىراشـــ تەپائـــــ ـــ
كىلرېتكاراخ تەۋىقائــــــ اديەپــ ىشىلىقــ ــــــ
.نىكمۇم

ىنىمروئقۇلرۇغمايوگنوك
شىنىلپاق ڭىم780نويلىم1:ىمىلۆكـ

رىتېمولىكتارداۋىك
ڭىنقىلنامروئ ىرۈتــــ قىسسىئ:ـ غابلەبـ ــ

ىنىمروئقۇلرۇغماي
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ىسەئتىقاقىرفائ:ىنروئ
قىلڭاد ىياۋايــ ىرىلناۋياھــ ،ەزنەپمىش:ــ ــ

تومېگېب،ىپاكوئ
نوزامائ اغىنىمروئــ ،شاشخوئــــ وگنوكــ ـــ

قۇلرۇغماي ىكىدىنىمروئــ قۇلفروتــ رەيــ رەيـ ـ
ىكىدىراش نوبراكـــــ ىسىپازـــــ لومڭەئـــــ ـــ
ڭىنرەلرەي ،ىرىبــــــ ىكىتقىلنامروئــۇبــ ــــــــ
ڭىننوبراك ىرادقىمـــــــــــــ رەيـــــ ىراشـــــ ـــــ
ىكىدىرىلقىلنامروئ نوبراكـــــ ڭىنىرادقىمـــ ـــ
نەنىمخەت ناغىديەلىگىئـىنى8%ـ رەي،پۇلوبـ
.ۇديەلەتىسرۆكرىسەتڭوچاغىتامىلىكىراش
نىدرەيـۇب ىچنىككىئىرادقىمۇسىكىداينۇدـ
پۆك پىقېئـىسايرەدـوگنوكـــايرەدـ ،پۈتۆئـ ـ
.ۇديەلنىمەتىنرالناۋياھەۋكۈلمۈسۆئزىسناس

وگنوك قۇلرۇغمايــ ادىقىلنامروئــ ەچچەنــ ــ
ڭىم 75ەنەي،نىتساملاقالپاشايناۋياھلىخـ
نويلىم ،كىلكەمېيـىنمەدائــ قىلتاتـ ەۋـۇسـ
ناغىدىنىلھاناپ ياجــــــ نەلىبـ ۇديەلنىمەتــ .ـــ
قۇلرۇغمايـوگنوك 50ڭىنرالناسنىئـىنىمروئـ
ڭىم نىدلىيــ قۇترائـ پىشىلناكامـ شاشايــــ ــ
اغىخىرات ەدرەيـۇبـۇمىدنۈكـىكنۈگۈب.ـەگىئــ ـ
.ۇدىتاۋاشايپالۋوئۋوئرەلىلىبەقكىلرەي

ىنىمروئقۇلرۇغمايەيېنىۋىگىڭېي
شىنىلپاق ڭىم288:ـىمىلۆكـ تارداۋىكـ

رىتېمولىك
ڭىنقىلنامروئ ىرۈتــــ قىسسىئ:ـ غابلەبـ ــ

ىنىمروئقۇلرۇغماي
ىلىرائمىقاتەيىزېنودنىھ:ىنروئ
ىسۇرۇگنېكخەرەد:ىنىۋياھىياۋايقىلڭاد
ىڭېي ەيېنىۋىگــ قۇلرۇغمايـــ ىنىمروئـــ ــ

ىكىداينۇد ىچنىككىئـــ ڭوچــ ىڭېيـــلارائـ ــ

ەيېنىۋىگ ڭىنىلىرائـــــ ىنىمىلۆك65%ــــ ـــــ
ناغىلپاق ،پۇلوبـــــ ايىسائــــ چنىتـــ نايكوئــ ــ
ىكىدىنويار ڭوچڭەئــــــ قىسسىئــ غابلەبــ ــــ
،ىنىمروئ ادڭىنۇئــ ىكىداينۇدـ رالقىلناج6%ــ ــ
ىرۈت رابـ ىرۈتڭىننەرتەكناغلاقيابەدرەيۇب.ـ
.پۆكۇمنىدىكڭىنرالياجاقشابىكىداينۇد

ەچرەگ ىڭېيـــ ەيېنىۋىگـــ قۇلرۇغمايــــ ــــ
تەۋلىخـىنىمروئ ،ۇمىسلوبناقشالياجـاغياجـ
قارىب ،شىسېكخەرەدۇئـ ناكـ ىياۋاي،شىزېقـ
تاناۋياھ كۈلمۈسۆئەۋـ ازېيالقادنۇشىسىدوسـ
كىلىگىئ ڭىنىقىلىچقىرېتـــ ەگىتىدھەتــــــ ـــ
.اتقامىرچۇئ

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت لۈگنەشۇر::ىچۇغلىق مىكىلبائلۈگنەشۇر مىكىلبائ
رىررەھۇم تەلىزەپ::رىررەھۇم نۇغرۇتتەلىزەپ نۇغرۇت
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قۇلمۇق اغلىتــــ ،الىسنىلېئــــ زۆكــــ ــ
،نەگلۈرۈتۆكڭاچ_اپوتقىرېسادزىمىدلائ
مۇق راللىغېش_ــ ،پۇچۇئـــ ەممەھــ رەيـــ ــ
،پەرەدلۆچ ەرىزنەمنەگمۆچـاققىلتىجمىجـ
نەيامان ۇدىلوبــــ نۇغرۇنــۇب.ـــ تارابخائـــ ـ
،ىرىلىتىساۋ ،باتىكــــــ ڭىنرالونىكــــ ـــــ
ەدرەلىشىك ناغرۇدلاقـ نىدىرىسەترۇقڭوچـ
تەرابىئ ،ساقاققادنۇشالنىتسارقۇلمۇق.ـ
؟ۇدمالوبزىسمۈنۈئ

ناغلاقراتەگرەلرەيەققۇلمۇق
ڭىنرەلىرىزنەمكىلەيىپارغۇجقۇلمۇق

،نامروئ،نايكوئ_زىڭېدىددۇخ،ىلىخرىب
،شاشخوئـاققالتوئ لىكشەتـىناينۇدرادڭەرـ
ناغىدىلىق كىلەيىپارغۇجــ ڭىنرەلكەلۆبــ ــ
ىرىب نۈتۈپ.ـــ رەيـــــ نىدىراشـــ پىلېئـــ ـــ
،ادناقتيېئ ڭىنۇئـ ارېفسومتائـىشىلىقراتـ ـ

ڭىنىتىھۇم مۇلەم،پۇلوبادىقۇللورتنوكـ
يىلامىشيىبۇنەجەتتەدائ.ەگىئەكتەيىنۇناق
ەچىقسۇدارىگ35نىتسۇدارىگ15كىلڭەك
ناغلوب كىپورىتـــ ،غابلەبـــ كىپورتبۇســـ ــ
غابلەب اغىرىلنويارــ ،ناغلاقراتــ يىمۇموئــ ــ
ىمىلۆك تارداۋىك3140ـــــ رىتېمولىكــ ـــــ
،پۇلوب رەيـ ىراشـ قۇلقۇرۇقـ ڭىنىمىلۆكـ
نىتتۆت ىنىرىبــــ كەدۈگېدـــ ۇديەلىگىئــ .ـــ
نەتەبسىنـاققۇلمۇق ارغوتـ شۇنوتـ لىساھـ
،پىلىق نىتقۇلمۇقــ ،شىنىلىدياپــ ـىنۇئــ
شىچېئ لۈكتۈپـ ڭىنتەيىناسنىئــ ـاغىدلائــ
.ىدلاقپۇلوبامېتمىھۇمناغلۇيوق

نىمېزرەھۆگناغىديىرېتزۇۋات_نۇغوق
ۇمىدرالقۇلمۇق ەچراپــــــــ ەچراپ_ـــــ ـــــ

،قىلناتسوب تەبنۇمــ قارپۇتــ ،رابـ ەدرەيۇئـ ـ
رالۇس پالرىدلىشــ پىقېئــ ،ۇدىرۇتـ _توئـ

ىليارۇدلىقتەمزىخنۈچۈئرالناسنىئىنقۇلمۇق
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_پوترالىلاك_يوق،نەكسۆئقۇلۇبرەلپۆچ
پوت پۇشۇلوبــ ۇدياشايــــ ڭىنقۇلمۇق.ـــ ــــ
ڭىنىرۇننۈك،قىسسىئقاغرۇقىتامىلىك
نەلىبەچېك،اقچاغلوبكىلرەتېيـىشۈشۈچ
ڭىنزۈدنۈك ارۇتارېپمېتـ رىبـىقرەپـ رەدەقـ
،ڭوچ القادنۇشـ زېتنىسوتوفـ رىبـىلورــــ ـ
رەدەق كۈلچۈكـ ،اقچاغلوبــ قىلىچناقھېدـــ ـــ
رەدەقرىبىرادقىمازوكۇلىگەدىرىلتەئارىز
پۆك كەبۇمرەلىۋىچ_ەۋېماڭۇش،ۇدىلوبـ
قىلتات ۇدىلوبــ ڭاجنىش.ــ ىكىدىقۇلمۇقــ ــ
رالقىلناتسوب قىلالاتنۇزۇئــــ ،اتخاپـــ الەئــ
.رۇدياجناغىدىقىچەۋىچ_ەۋېمكىلتەپۈس
ڭىنزۇۋات يىلسەئـ رىبەكىيارھەسـىناكامـ
؛ادىقۇلمۇق ڭىنناپرۇتـ ڭىنىلروك،ىمۈزۈئـ
،ىتۈپشەن ڭىنلۇمۇقـــ ىنۇغوقــ ەگىشىكــ ــ
تەززەل ناغىديالشىغېبـ نىدرەلىۋېمـ پۇلوبـ
ىدلاق ىشخايڭەئ،قىلتاتڭەئـىكىداينۇد.ـ
زۇۋات ڭىنرالنۇغوق_ــ ىسىچنىپۆكــــــ ــــــــ
.ۇدىقىچنىتقۇلمۇق

ناغنۇرۇشويقىلياباملىزېقلوم
قۇلمۇق ەنەيـــ لومــ املىزېقـ قىليابــ ــ

ناغنۇرۇشوي رەھۆگــــ نىمېزــ ىكىداينۇد.ـ ــ
قىلساسائ تىفېنــــــ ڭىنىرىلقۇدۇقـــــ ـــــــ
ىسىممەھ كەدۈگېدــــ اتقۇلمۇقــ ارۇتتوئ.ـــ ـ
ڭىنقرەش ىتىفېنــــ اغاينۇدالنىدلەزەئـــــ ـــ
قىلڭاد ڭىنىناتسىبەرەئىدۇئەس،تيەۋۇك.ـ
الىممەھ ەدىرېيـ ،پۇلوبناغىدىقىچتىفېنـ
ىتىفېن ۇمنىدىيۈســــــ پۆكـــــ رەلتەلۆدــ ـــ
ۇدىنىلباسېھ ىيارھەسـاقىرفائ.ــــ رىبەكــ ــ
نۇغرۇنـەنەيـۇمىدىقۇلمۇق .رابكىلتىفېنـ

نىدراللىيـىقنىقېي نايۇبـ ەنەيەدەيىرىجلائـ
نىدىقرائ_ــاقرائ كىلتىفېنـ ،پىلىقيابـــ ـــ
تىفېن ىڭېيــ ىرىلرەھەشــ دەقـاتقۇلمۇقـ ـ
ىدرۈتۆك ڭىنزىمىلېئ.ــــ ناكامىلكەتــــ ـــــ
ۇمىدىقۇلمۇق رىبــــ ڭوچـ كىلتىفېنـ رابـ .ـ
نىتتىفېن زائنۇغرۇنەنەياتقۇلمۇق،اقشابـ
ناغىديارچۇئ راللاتېمـ ناغنۇرۇشۇيـ ،پۇلوبـ ـ
ڭىنرەلىشىك ىنرالنۇتلائـــــ ىنىشىقيابـــ ــــ
پۈتۈك اتقامرۇتـــــ ڭىنۇئ.ـــــــ ەگىتسۈئــ ــــ
ىكىتقۇلمۇق ڭىنمۇقـــ مەكىزۆئــ اسلوبـ ــ
ناغىدياملوب ىقنىقېي.ىرىبڭىنلايىرېتامـ
نىدراللىي ،نايۇبــ كىنراپــــ ىتكېففېئــــ ــــ
،نىدىليەپۈت نۈتۈپــ رەيــ زىڭېدـىكىدىراشـ ـ
ىزۈي كۈلزۈيمۇموئـ نەگىلرۆئــ ،ۇمىسلوبـ ـ
زىڭېدـاممەئ زىسكۈلزۈئـىلىھاسـ زىڭېدـ ـ
ىيۈس نىدىپىرەتــ ،پۇلۇتۇيــ پەلكىچىكــ ــ
ۇدىتاۋىتېك ىزەب.ـــــــ رەلتەلۆدـــ زىڭېدـــــ ــ
،نۈچۈئشادغوقىنىكىللەزۈگڭىنىلىھاس
نۇغرۇن لۇپــــــــ ،پەلجەخــــ ــــىكچىئــــــــ
زىڭېدقىلىقرائشىلېئمۇقنىتقۇلقۇرۇق
.ۇدىتاۋالقۇلوتىنرالمۇقىكىدىلىھاس

ىرىبمائقىلشائىكىدىسۈگلەك
رەلنۈسۈي رالناسنىئـــــــ نىدىپىرەتـــ ـــــ

قۇلقۇزوئ اددامـــ پىلىراقپەدـــ ىدلەكــــ .ــ
قۇلمۇق ىنرەلنۈسۈيــ ناغىدىرۈتشىتېيــــ ــــ
كەدىكىدلۈڭۆك ياجــــــ نەپ.ــ تاقىقتەتــ ــــ
ىرىلمىداخ ناكامىلكەتــــ ادىقۇلمۇقــــــ ـــــ
كىلرەسيەق نەلىبـــ ناغىدياشايــ لىشېيـــ ــ
ىدىقيابـىنرەلنۈسۈي مۇلەمنىدرالتاقىقتەت.ـ
،ەچىشۇلوب لىشېيـــۇبـــــــــــ نۈسۈيـــــ ـــــ
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ڭىنىسىريەجۈھ ەچىگزۆئـــــــ قۇلقۇزوئــــ ــ
ىكىلىدىھالائ رابــــ ،پۇلوبـ ىشراقـاقكارــ ــ
شۈرۈتلەكەگىلسەئىنرەلىريەجۈھ،شۇرۇت
قىلراتاق ەيىنوپاي.نەكىئرابىلورەدىھالائـ
ىرىلمىلائ تيەۋۇكــــــــ ادىقۇلمۇقــــ ــــــــــ
كىلتەيىقەپپەۋۇم ادلاھــــــ رىبــ ەبىرجەتــ ــ
ىدىلشىئ تەقەپرالۇئ.ـ ـىكىتتەدائـىككىئـ
ىكىچلۆكشۈزۈئــۇس ىكىتقۇلڭوچـــــ ــــــ
شۈرۈتشىتېي الىدىكىچپۆكـــ مىرېيــ لىيـ ـ
ەدىچىئ ەتتەيـــ اننوتـــــ كۆكـــــ نۈسۈيـــ ــــ
ناغراقىچپەلشىئ ەدمەھـ نىدنۈسۈيكۆكۇبـ
مەت چۈگىشڭەتـ ىتىممىققۇلقۇزوئ،پاسايـ
لوم ،كىلمىچىئـــ اكلوبــــ كىنەرىپەۋــــ ــــ
،ناغراقىچپەلشىئ كىلىگلەبىنىرىلقۇدلاقـ
ەتتەبسىن مەيـــ ،پۇرۇتشالىرائـەككەشەخ_ـ ـ
اقشوچ اغرالۇخوتەۋــ مەيــ پىلىقـ پىرېبـ ـ
.نەكشىرېئەگمۈنۈئىشخاي

ڭىچڭۇچ شانتاقــ ڭىنىسۆشادــ نەپـــ ـ
تاقىقتەت نىدىلىي_2016ـىكىمۆئـ پالشابـ
قىلىكىناخېم« مۇقــــــــــ شەلنىگزىتــ »ـــــ

ىنىلۇسۇئ ،پىتىلشىئــ رىبـاغمۇقــ لىخـ ـ
ەدىھالائ كۈلمۈسۆئــ ىسالاتـــ قاقشىپېيـــ ــــ
ىنلايىرېتام ،پۇشوقـــــ نويلىمـىككىئــ ــ
تارداۋىك نىدرىتېمـ قۇترائـ ـىنقىلناتسوبـ
.ىدلىقاپرەب

ەۋشىنىلىدياپنىتقۇلمۇقزىبـەچرەگ
اقشىچېئ ىتىياھانــ تەـيـىمھەئــ نەـگرەبـ ـ
،ۇمقاسلوب نىكېلــ قۇلمۇقــ ەـچناقــ پۆكـ ـ
اسلوب ەـچـنۇشـــ ىـشـخايــ ۇدـيەـمرەۋـىلوبـ .ــ
‒ناقچائادلاھقىپاۋۇمانىنتەئىبەترالناسنىئ
،نىتقىل رەھـــ ىـلـىيـ ڭىم50ـ تارداۋىكـ ـ
نىدرىتېمولىك ڭىم70ـ ‒ولىكتارداۋىكـ
ۇب،اتقامناليائاققۇلمۇقنىمېزەچىغرىتېم
اغرالناسنىئ نەتەبسىنــ ىـتـىياھانـــ ڭوـچـــ
تىدھەت ۇدىنىلباسېھـ ‒شىشىلمۇق،اڭۇش.ـ
ڭىن شىلېئـىنىدلائـ ڭىنرالناسنىئالىنەيـ
.ىچرۇبمىھۇمىكىتتەۋۆن

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت لۈگتەدائاس::ىچۇغلىق نۇسرۇتلۈگتەدائاس نۇسرۇت
رىررەھۇم تەلىزەپ::رىررەھۇم نۇغرۇتتەلىزەپ نۇغرۇت
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ڭىنزىمىنائ ،الىدىقىسروقـــــ ڭىنزىبـــــ ـــ
زىمىسنىج نۇرۇبىللائـ ،ۇدىلوبپىلىتىكېبـ
ەدمەھ رىبـ رۈمۆئـ ۇديەمرەگزۆئـ ىزەبـاممەئ.ــ ـ
،پۇلوبناغىديەلەرىگزۆئىسنىجڭىنرالناۋياھ
الرىبـاتتەھ مەھـاتتىقاۋـ كەكرەئمەھىشىچـ
.ۇديالالوب

نىتكەكرەئ ناغىدىرىگزۆئـاغىشىچــ سۇبرابـ ـ
ىقىلېب

نوتراك مىلىفــــ زىڭېد«ــــ شابــىتسائــ ــ
ىسىچرەۋرەپەس سۇبراب،ەد»ـــ ىقىلېبــ ومىنــ ــ
النىدىكىچىك نىدىسىنائـ ناغىدىلاقپىلىريائـ
،پۇلوب ىنۇئەتتەقەشۇم_اپاجنىلامـىسىدادـ
پىقېب ڭوچـ ۇدىلىقـ ،ەتتەيىلەمەئ.ـ تەئىبەتـ ـ
،ادىساينۇد سۇبرابـ پۈلۆئىسىنائڭىنىقىلېبـ
نىدنەكتەك ،نىيېكــــــ النىدرىبـــىسىدادـــــ ـــ

،پىرىگزۆئ سۇبرابـ ڭىنىقىلېبــ اغىسىنائــ ــ
.ۇدىنىليائ

سۇبراب ىرىلقىلېبـــــ زىڭېدــەتتەدائـــــــ ــ
ڭىنىسىرەپپاتپائ ەدىچىئـــــــــ پىشىلپوتــ ــــــ
ناغىدياشاي ،پۇلوبـ قىلېبـ ڭوچىككىئـىپوتـ
نىتقىلېب نۇغرۇنەۋـ لىكشەتنىدرالناجىلېبـ
،ۇدىپات ڭوچـىككىئـ ىشىچىرىبڭىنقىلېبـ
ىرىب كەكرەئـ ،پۇلوبـ ،لۇئسەمـەكشىيىپۆكـ ـ
اقشاب ڭىنرالناجىلېبـــ ىسىممەھــــ كەكرەئـــ ـ
.ۇدىلوب

رەگەئ قىلېبـ ىكىدىپوتــ قىلېبـىشىچــ ـ
پۈلۆئ ،ەستەكـ ەگىتسۈئىنشىيىپۆكەدىلسەئـ
ناغلائ كەكرەئـ قىلېبـ پۆكـىتىياھانــ پەيـ ـ
اققىلېبىشىچەدمەھ،ۇدىرۇشائىنىقىلرىغېئ
،پىرىگزۆئ قىلېبـ ىكىدىپوتــ ىڭېيـــ اغىنائــ ــ
ۇدىنىليائ ڭىنۇب.ـ نەلىبـ قىلېب،اتتىقاۋرىبـ

ناغىديالالوبكەكرەئمەھىشىچمەھ
رالناۋياھ
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نەتـىكىدىپوت ڭوچـىسىملۇرۇقـ نىتقىلېبـ ـ
كىچىكناغىدىرۇتادنۇروئىچنىككىئالىسلاق
كەكرەئ قىلېبــ زېتـــ ەتتەئرۈســ ،پانىغويــ ـــ
.ۇدىنىليائاققىلېبادادناغىديەلەيىپۆك

نىدىشىچ ەككەكرەئــ ناغىدىرىگزۆئــ ـوتېســ
ىقىلېب

‒ىديەلەترەگزۆئىنىسنىجۇمىقىلېبوتېس
ىشىرىگزۆئڭىنۇئ،قارىب،ەگىئەكتەراھامناغ
سۇبراب ڭىنىقىلېبـ ىشىچ،پۇلوبـەچىسكەئـ
.ۇدىرىگزۆئاققىلېبكەكرەئنىتقىلېب

وتېس ىقىلېبــ ،ادىپوتـــ كەكرەئــ وتېسـ ــ
،ىقىلېب ىقىلېبوتېسكىللىگزەمىكپەلسەدـ
كىللىگزەمـىكنىيېكەۋ پەدىقىلېبـوتېسـ
ەگىككىئ ۇدىلىريائــ كىللىگزەمـىكپەلسەد.ـ ـ
ىچۈكمۇجۇھ،ىسىملۇرۇقنەتىقىلېبوتېس
قىلراتاق ەدرەلپەرەتــ كىللىگزەمـىكنىيېكــ ـ
وتېس ،ۇمىسىمتەيـاغىقىلېبــ نىكېلـ ـىليەمـ
ۇئ،نۇسلوبىقىلېبوتېسكىللىگزەمـىسياق
ىشىچ وتېســ ىقىلېبــ نەلىبــ ۇديەلەيىپۆكـ .ـ
ناغلۇغۇتـىڭېي قىلېبىشىچىقىلېبـوتېسـ
،ۇمىشۇلوب ىكايـــــ ىكپەلسەدــ كىللىگزەمــ ـــ
كەكرەئ قىلېبـ ،نىكمۇمـۇمىشۇلوبــ قارىبـ ـ
ادىرىخائڭەئرالۇئ الىنەيــــ ىكنىيېكــــــ ـــــــــ
كىللىگزەم كەكرەئــــــ وتېســ اغىقىلېبـــ ـــــ
.نىكمۇمىشىرىگزۆئ

ىقىلېبوتېسكەكرەئناغىملوبىكىلەۋەت
نەلىب ،ادناغرۇتشىلېســـــ ىكنىيېكـــــــــ ـــــــ
كىللىگزەم وتېســــ ىقىلېبـــ كىلىگلەبــــ ــــ
،ەستەكپۈلۆئۇئ،قارىب.ۇدىلوبەگىئەگنىمېز
ەككۈلنۈتسۈئروزڭەئ ىشىچـەگىئـــ قىلېبــ ـ
ىكاي ىكپەلسەدـــــ كىللىگزەمــــ كەكرەئــــــ ــ

ڭىنرالقىلېب ىسىممەھــــ ڭىنۇئــــ ىنىنروئــ ــ
ىشىلېئ نىكمۇمـــ ،اتتىقاۋـۇب.ــ ڭوچڭەئــ ـ
ىشىچ وتېســ ىقىلېبــ اقشابــ ـوتېسـىشىچــ
ڭىنىقىلېب نىدىسىرائــــــــ ھارمەھــەگىزۆئــ ــ
ەتپەھــىككىئ،پەدزىئ ەدىچىئــ قىلىتائـ ازەئــ
،پۈرۈدلىتېي كىللىگزەمـىقرىخائــ كەكرەئـ ـ
.ۇدىرىگزۆئاغىقىلېبوتېس

ەلۇلۇقناغىديالالوبىشىچمەھكەكرەئمەھ
پۆك مىسىقـــ ادرالىلۇلۇقـــــ سنىجـــــــ ــ

ىسىمىريائ ،ۇدياملوبــ چۇقسابــ كىلرېتكاراخـ ـ
سنىج ناغىدىترەگزۆئـ سۇبرابـــ ىقىلېبــ ەۋـــ
ڭىنىلۇلۇق،ۇدىنىلقرەپنەلىبىقىلېبوتېس
ەدىنېت لىخـىككىئــ يىسنىجـ ۇدىلوبازەئـ .ـ
،قارىب ىرىلزۆئرالۇئـ دالۋەئپىيىپۆكزۇغلايـ
ناغىديامرۇدلاق ،پۇلوبـ ەنەيىكىدرۈتشاشخوئـ
.ۇدىشىلپۈجنەلىبەلۇلۇقرىب

ڭىنرالىلۇلۇق يىسنىجـــــ رەھـــ تىقاۋــ ـ
پىرىگزۆئ ۇدىرۇتـ ىزەب.ـ رالىلۇلۇقـ ىقنىدلائـ
ەدـلـىسەپ كەكرەـئـــ قــىلـسـنـىجــ ،پۇلوبــــ ــ
اقشىنىلقۇرۇئ لۇئسەمــــ ،اسلوبـ ىكنىيېكــ ـــ
،پىرىگزۆئاقسنىجىشىچەدنەگلەكـەگلىسەپ
؛نىكمۇمىشۇلوبلۇئسەماقشىرىقىچمۇخۇت
ىزەب رالىلۇلۇقـ شاشخوئـاتتەھـ رىبـ اتتىقاۋـ
لىخـىككىئ اقشاب،پەتۆئىنىلورڭىنسنىجـ
رالىلۇلۇق نەلىبــــ ،پىنىلقۇرۇئارائ_زۆئـــ ـــ
مۇخۇت ،ۇدىرىقىچـ مەھەلۇلۇقىكىتتىقاۋـۇبـ
.ۇدىلوبكەكرەئمەھىشىچ

نەشور لويـ لوي_ـ قىلقىزىسـ ـىقرىخائـ
كىللىگزەم كەكرەئــــــ كۆكــ شابــ وتېســ ـــ
،ادناغرۇتشىلېسـاغىقىلېب كۆكـىشىچـ شابـ
وتېس ىقىلېبـــ ىكپەلسەدەۋـــ كىللىگزەمــ ـــ
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كەكرەئ كۆكـ شابـ _لويڭىنىقىلېبـوتېسـ
لوي ىرىلىچقىزىسـ رىبـ ،ۇدىلوبسۇسرەدەقـ
قارىب ىقرىخائرالۇئــ كىللىگزەمــ كەكرەئـــ ـ
وتېس اغىقىلېبــ ،ەدنەگرەگزۆئــــ ىكىدىنېتــ ـــ
،رەلڭەر لويـــ لوي_ـــ ىرـىلــىچـقـىزىســـ ــــــ
شىرىگزۆئنەشورەدىسىممەھڭىنرالقىلراتاق
.ۇدىلوب

ناغىديەلەيىپۆكىزۆئ سكامىلنامىسۋاجڭاشـ
ىسىلۇلۇق

ەـلۇـلۇق ەـگـىسـىلـىئاـئـــ ناـغـلوبەۋەـتــــ ــ
نامىسۋاجڭاش سكامىلـ زىسناكامىسىلۇلۇقـ
ەگىلۇلۇق ناغىدياشخوئــ ،پۇلوبــ شوقـۇمۇئـ ـ
قىلسنىج ناۋياھــ نامىسۋاجڭاش.ـ سكامىلـ ـ
ڭىنىسىلۇلۇق ىسازەئيىسنىجلىخىككىئـ
،پۇلوب نەلىبـەلۇلۇقـ ناغىديامىشخوئـ ىرېيـ ـ
،ىكۇش .ۇديەلەيىپۆكپۇرۇدلاقدالۋەئىزۆئۇئـ
رەگەئ تەـئـىبەتـ ادـىسايـنۇدـ نامىسۋاجـڭاشـ ــ

سكامىل ‒ىكىدرۈتشاشخوئاقشابـىسىلۇلۇقـ
رەل نەلىبــ پـىشىلپۈجــ شۇرۇدـلاقدالۋەـئـــ ـ
‒زىگرەھرالۇـئ،الىسلوبەگىئەگىتىيىناكمىئ
ىرىلزۆئـۇم پىيىپۆكـ ىنـشۇرۇدلاقدالۋەئـــ ــ
،ۇديامىللات نەلىبـىھارمەھـىكنۈچـ ‒ىلپۈجـ
ىناسڭىنرالدالۋەئىكنىيېكەدنەگيەپۆكپىش
‒نىيېكەنەي،نىتساملاقالپىشېئپەلىسسەھ
‒ىللىخپۆكڭـىنـىنېگڭىنىرىلدالۋەئـىك
.ۇدىلوبىلىغلىقكىلتەلاپاكاغىق

ەگرەلشەلرەچلۆم ،ادناغنالساسائــ تاناۋياھـ ـ
ادىساينۇد شوقــــ اقسنىجــ رالناۋياھــەگىئـــ ــ
ىـتىبـسىن،پۇـلوبلـىخڭـىم65نەـنىمخەت
زىسىقترۇمۇئمىسىقپۆك،ۇديەلىگىئـىن%5
يـــىســنـىجنەـــشورادرالـــناۋـــياـھ قرەــپــ
.ۇدـيامـلوب

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت ەلىمەج::ىچۇغلىق قىداسۇدبائەلىمەج قىداسۇدبائ
رىررەھۇم لۈگنۇتيەز::رىررەھۇم تىياۋۇدبائلۈگنۇتيەز تىياۋۇدبائ
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پۈرۈگۈي پىتېۋىتېكــــ زىسقۇيۇتــــــ ــــــ
پىلىقېي ،زىڭىتتەكـ زىڭىكىنيەجـ پۈلۈرۈسـ
،پىتېك ناقـــ ەكشىچپەتــ ،ىدىلشابــــ زىســ ـ
،پادىچــاققىرغائ ارايـ ىنىزىغېئـ رىبــ پەرەتـ ـ
شىلىق نۈچۈئــ زىڭىدڭامـ ،ەتتەيىلەمەئ.ـ ـۇبـ
ادغاچ ىكىدزىڭىنىدەبـ رەلىريەجۈھــ ەگزىســ ــ
پىشىلمەدراي ارايــــ ىنىزىغېئــ رىبـــ پەرەتــ ـ
.ۇدىلوبناغىلشاباقشىلىق

زىس.1 پىلىقىيـ ،پۈشۈچـ زىڭىكىنيەجـ
ناغنالىراي ،ەدىقىقەدـۇشائــ ارايـ ـىكىدىزىغېئـ
نەگنەلمىخەز ناقـــــ رالرۇموتــ ،پارىقسىقـــ ـــ
.ۇديالىتسائىشىقىچڭىنناق

نىدنەگنەلمىخەز.2 نىيېكـ اديەپـ ناغلوبـ
ىددۇخىرىلىكنىتسالپناق،نەساسائاغرۇچۇئ
ەئىپادۇم ىماكھىتسىئــ ناغىدياسايـــ ـىچشىئـــ
قىلالاتنىدىزىغېئارايشاشخوئـەگرەلرەكسەئ
،پىرىقىچپىتىرجائلىسقائىچۈگرۈتكىرېب
.ۇدىلاۋىتېئىنىزىغېئاراي

‒تەئڭىنىزىغېئاراي،ىنۈكىچنىككىئ.3
ڭىنىزىغېئارايۇب،ۇديىششىئپىرىزىقىپار
ڭىنرەلەيىرېتكاب ‒غۇللاي،پارچۇئاغىمۇجۇھـ

نىدىقىلناغىلشابـاقشىنىل ۇب.ۇدىرېبكەرېدـ
،ادغاچ ‒ىنۇممىئناغلائپۇرۇشپاتىنرۇچۇئۇبـ
تېت ىرىلىريەجۈھـ ارايـ ،پىلىغىياغىزىغېئـ
اراي اغىزىغېئـ پىسېبــ ىـچكەمرىكــ ناغلوبـ ـ
.ۇدىنىلتائاقشىلىقپۇلغەمىنرەلەيىرېتكاب

نىدىقرائ.4 اتياق«ـ شۇرۇقــ لۇئسەمـاق»ـ ـ
الات لىساھـــ ىچۇغلىقـــــ رەلىريەجۈھـــــــ ــــــ
ىنىتىمزىخ ۇديالشابـــــ پۆكرالۇئ.ـ ادرادقىمـ ـ
نېگاللوك ىلىسقائـــــ يىساسائەۋـــــ اددامـــــ ــ
ىنىبىكرەت پىتىرجائـــ ،پىرىقىچـ نىدىڭېيـ ـ
نەلىبرالقىلراتاقرۇموتناقلىقناغلوباديەپ
شۆگ ،پۈرۈدنەللىكەشىنىرىلىملۇقوتىخىبـ
اراي ىنىزىغېئــ ،پۇرۇدلوتـــ يىقىقەھـ ەرېتـــ ـ
اغىشىنىلپاقەۋىشىيىپۆكڭىنىرىلىريەجۈھ
.ۇدىرېبپىتىرايتىئاراش

رەھ.5 لىخـ ىشىشىرىتڭىنرەلىريەجۈھـ
،ەدىسىجىتەن ارايـــ زىڭىزىغېئـ ـاتسائ_ـاتسائـ
.ۇدىيىقاسادىرىخائ،پۇتۇتچاقاق

ىچۇغىدغوق ۇمڭىننۇشوقـــ اققىللاۋازـــ زۈيــ ـ
ۇدىلوبىتقاۋناغىدۇتۇت

ڭىنشاي اغىشىيىڭوچــــ ،پىشىگەئـــــــ ـــ

اراي ىنىزىغېئاراي رىبىنىزىغېئ پەرەترىب پەرەت
ناغىدىلىق ەدىھالائ««ناغىدىلىق مىسىقەدىھالائ »»مىسىق
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ىكىدزىمىنىدەب ارايــ ـەگىلسەئـىنىرىلزىغېئـ
ەكشۈرۈتلەك مەدرايــــــــــ ناغىدىرېبــــ ـــۇبــــــ
.ۇديالىتسائىتىكىرەھۇمڭىننۇشوق

اراي ىزىغېئـ شىيىقاسـ ،ادىنايرەجــ ارايـ ـ
ڭىنىزىغېئ ەرېتـىكىدىپارتەئـ ىرىلىريەجۈھـ
تېتىنۇممىئ ەگىرىلىريەجۈھـــــ تارابخائــــــ ــ
،پۈزۈكتەي تېتىنۇممىئـــ ڭىنىرىليەجۈھـــ ــــ
ەدىرەيەق تەھاراجـــ ىنىقىلرابــ ،الىدناقتيېئــــ ـ
شادغوقرالۇئنىدنائ ىنىسىپىزەۋـــ ارجىئـــــــ
ۇديالالىق نىدرالتاقىقتەت.ــ ،ەچىشىلىقيابــــ ــــــ
ڭىنمەدائ يىجىردەتـ اغىشىرېقــ ،پىشىگەئـــ ــ
ەرېت ىرىلىريەجۈھــ نەلىبــــ تېتىنۇممىئــ ـــ
ىرىلىريەجۈھ ىكىدىسىرۇتتوئــــــــ ـــەقالائـــــــ
نىدڭىنۇئ.نەكىديالزىجائيىجىردەتىرادىتقىئ
،اقشاب الاتـ لىساھـ ڭىنرەلىريەجۈھىچۇغلىقـ
اراي ىنىزىغېئـــ ەگىلسەئـــــ شۈرۈتلەكـــــ ـــــ
پىشىگەئاغىشىيىڭوچڭىنشايۇمىرادىتقىئ
،پالزىجائ ارايـ ڭىنىزىغېئـ ڭىنىشىيىقاســ ـ
.ۇدىرىقىچپۈرۈتلەكىنىشۇلوباتسائ

اراي ڭىنىزىغېئـ شىيىقاسـ ـاقشىمېنـىتىئرۈسـ
؟ۇديامىشخوئ

ىزەب ارايـــىكىدرالنۇروئـــ ڭىنىزىغېئـــ ــــ
زېتـىتىياھانـىشىيىقاس ،ۇدىلوبـ ،نەلىسەمـ
.ىزىغېئارايىكىدىقۇلشوبزىغېئ

زىغېئ ىقۇلشوبــ زىغېئـــــ ىقۇلشوبــ ــــ
قىللىش ىسىدرەپــ نەلىبــ ناغنالپاقــ ،پۇلوبـ ـ
ادڭىنۇئ ەرېتـــ ۇدياملوبـــ رالمىلائ.ــــ زىغېئــ ــ
ىقۇلشوب قىللىشــــ ڭىنىسىدرەپـــ زىغېئــــ ـ
ىقۇلشوب ناغىمنالىرايــ تىئاراشـ ،ۇمىدىتسائـ ـ
اراي لىباقاتەكشۈرۈتلەكەگىلسەئـىنىزىغېئـ
ناغىدىرۇت لىزىقـــ كىلڭەرــ شۇرۇدنالھاگائــ ـ
ەدىتىلاھ اديەپىزىغېئاراي،ىنىقىلناغىدۇرۇتـ

ناغلوب ناماھــ رەھــ ىسياقـ ڭىنرالىپپۇرۇگــ ـ
ىچنىرىب پۇلوبــــــــــ ەكتەمزىخــــــــــ ــــــــــــــ
ناغىقيابـىنىقىلناغىدىشىرىك نىكېل.ـ ەرېتـ ـ
،ۇديامىشخوئ نەلىبىدلائۇئــ شۇرۇدنالھاگائــ ـ
ىلانگىس ،پىرىقىچـــ ىنرۇچۇئــ رەھــ ـىسياقـ
رەلىريەجۈھ رالۇئنىدنائ،ۇدىزۈكتەياغىرىلپوتـ
ۇديالشابـىنىتىمزىخزۆئ نىدڭىنۇب.ـ ،ترىسـ ـ
ارايىزەب،ەدىسىدرەپقىللىشىقۇلشوبزىغېئ
ڭىنىزىغېئ ىنىشىيىقاســـــ ىرىگلىئــــــــــ ــ
ناغىدۈرۈس القادنۇشــ قۇتاتـ اديەپــ ىنشۇلوبـ ـــ
ناغىدىتيازائ ڭىننېگــ ەرېتـىقىلناچپىتكائــ ـ
ەگىكڭىنىسىريەجۈھ ادناغىراقـــــــ ىرىقۇيـــ ـــ
.نەكىدىلوب

قارڭوچ ارايـــ ىنىزىغېئـــ ادۇسلاۋۋائـــــ ــ
،پالىزات ڭىنرەلەيىرېتكابــ ارايــــــ اغىزىغېئـ ــ
.كەرېكشىلېئىنىدلائڭىنىشىتېكپىرىك
ەيىسكېفنىزېد ىنىرىلىرودــ نىتشىتىلشىئــ ـ
شىنىلقاس ،كەرېكـــ ـەيىسكېفنىزېدـىكنۈچـ
ىرىلىرود ەگرىبنەلىبشۈرۈتلۆئـەيىرېتكابـ
ەنەي ارايــ ناغىدىرۈتلەكـەگىلسەئـىنىزىغېئـ ـ
ۇدىرۈتلۆئـۇمىنرەلىريەجۈھ قارزائاقشالڭۇش.ـ
مەھلەم ىكىدىرۈتــ ،زىڭىسىكرۈسـىنرالىرودــ ـ
مەھ ارايـ ،ۇديالىزاتـىنرىكـىكىدىزىغېئـ مەھـ ـ
.ۇدىرېبمەدراياغىشۇيۇئڭىنناق

رەگەئ پىنىلىرايـ ،نىيېكنىتتۇنىم10ـ
اراي نىدىزىغېئـ الىنەيـ ،اسلوبناقتاۋىقېئناقـ
زىســاتقادنۇئ اغىناخرۇتخودــ زىڭىشىرېبــــ ـــ
.كەرېك

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت لۈگراھاب::ىچۇغلىق راتتاسلۈگراھاب راتتاس
رىررەھۇم تەلىزەپ::رىررەھۇم نۇغرۇتتەلىزەپ نۇغرۇت
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ۇدياملوب زىمىنىدەب.ــ وركامــ نىتتەھەجـ ـ
ادناغىراق قىتتاقـــــــ ،مىسىجـــــــ قارىبـــــــ ــــ
اتپوكسوركىم ،ەدنەگرۆكــــ رىبـــ نىدىرىب_ــ ـ
قاشمۇي نىدرەلىريەجۈھـــ نەگلۈزۈتــــ راقائـــ ــ
مىسىج كىچىك.ـ نەتەبسىنـەگرەلەيىرېتكابـ ـ
،ادناقتيېئ ڭىنلوقـ شۇتۇتـ ـاققامىراقـىچۈكـ
نىياتنىئ چۈكۇبنىكېل،ۇمىسلوبكۈلچۈكـ
وركىم ەتتەھەجــــ رىبـــــــــ قاشمۇيەۋۆدـــ ــــــ
ڭىنرەلىريەجۈھ ەنەيــــــ رىبـــ قاشمۇيەۋۆدــ ـــ
ەگرەلىريەجۈھ ،پىلىتسىقــ ڭىنەيىرېتكابــ ــ
ادىسىرۇتتوئ پىلىسىقــ رۇدىشىلېقـ ،اڭۇش.ـ ـ
ناغنالىچاقۇسىددۇخ»شىجىم«ىنەيىرېتكاب
ىكىدىكلۇتوب رىبــــــــ ەچچەنــ ىنقاچمۇقــــ ـــــ

ىنىكلۇتوب ڭـىچـــــ شـىقـىســ قــىلـىقراـئــ ــ
ڭىنشۈرۈتلۆئ نىكمۇمـــ اغىقىلناغىملوبــ ــــــ
.ۇدياشخوئ

‒ترىسڭىنەيىرېتكاب،نىتپەرەترىبـەنەي
ەدىزۈيـىق رىبـ تەۋەقـ مەكھەتسۇمـ ەرـيەجۈھـ
رابىراۋىد ،پۇلوبـ ەگرەلىريەجۈھىكىدناقىلائـ
ادناغىراق پۆكــ مەكھەتسۇمـ ۇدىلوبــ رەگەئ.ـ ـ
تـشۇم نەـكـگۈتــ چۈكــ ىـنرەـلەـيـىرـېتـكابـ ــ
ەكشۈرۈتلۆئ كىلرەتېيــ ،اسلوبــ ڭىنزىمىزۆئـ ـ
.ۇدياملاققاسۇمىرىلىريەجۈھ

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت ناجماھلىئ::ىچۇغلىق زىلبائناجماھلىئ زىلبائ
رىررەھۇم تەلىزەپ::رىررەھۇم نۇغرۇتتەلىزەپ نۇغرۇت

ىكىدلوق،ەدنەكگۈتتشۇمپەچۈك
ىلىگرۈتلۆئپىجىمىنەيىرېتكاب

ۇدمالوب
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ىڭېي ڭىنمىيىكــ ناغناغلۇب«ـ ـىكىدىشۇلوب»ـ
بەۋەسڭوچچۈئ

نەمۇموئ پىلىقـــــ ،ادناقتيېئـــــ ىڭېيــ ــــ
ڭىنمىيىك زىكاپــ ڭىنىقىلساملوبـ ـىبەۋەسـ
ەگىچىئزۆئىنپەرەتچۈئىكىدنەۋۆتـىقىلساسائ
:ۇدىلائ

،شىرىقىچپەلشىئ..11 پالقىششىپ،شىرىقىچپەلشىئ شەلشىئپالقىششىپ شەلشىئ
ـىكىدىنايرەج قىلنايىزـىكىدىنايرەج ـ قىلنايىز ڭىنرالىددامـ ـ ڭىنرالىددام ـىقۇدلاقـ ـىقۇدلاق
نەلىب شىنىغلۇبنەلىب شىنىغلۇب

،شايوب لۈگــ ،شىسېبـ ڭىنشىشىلرۇپــ ــ
شىلېئـــىنىدلائ قىلراتاقـــ مىيىكـــــــ _ـــــ
شەلشىئپالقىششىپەۋشىكىتـىنرەلكەچېك
ادىنايرەج پۆكـــ لىخـ كىلەيىمىخـ رالىرودــــ
پىلىتىلشىئ مىيىكـــــــ كەچېك_ــــ ماخــــ ــ
ىرىلايشەئ رىبـــ پەرەتـ ۇدىنىلىقـ ،اڭۇش.ـــ ــ
راييەت ەدمىيىكـــــــ پۆكـــــــ ادراللاھـــ ،وزائـــ
نونىخارتنائ ،رەلىكىدىرۈتــــ دىھېدلامروفــــ ــــ

قىلراتاق ڭىنرالىددامــ ىرىلقۇدلاقــ تۇجۋەمـ ـ
،ۇدىلوب ەگىرېترالۇئــ نەتەبسىنــ شالقىدىغـــ ـ
.نىكمۇمىشىلىقاديەپىنىتىيىسۇسۇخ

،شىرىقىچپەلشىئ..22 ــــ ،شىرىقىچپەلشىئ ،شۇشوتــــ ــ ،شۇشوت شالقاســ شالقاسـ ـ
ىكىدىنايرەج شىنىغلۇبىكىدىنايرەج شىنىغلۇب

شىرىقىچپەلشىئ ادىنايرەجــــ مىيىكــــ _ــ
كەچېك ڭاچـــ نازوت_ــ قىلراتاقــ تەنيەمــــ ـــ
رەلىسرەن نەلىبــــ ىشىشىرچۇئـــ نىكمۇمـــ .ــ
مىيىك ىنرەلكەچېك_ــ شالقاســ شۇشوتەۋـ ـ
ىتىئاراش ەچنىپۆكــــ ادراللاھــــ نۈكــ ىرۇنــ ــ
،ناغىديەمشۈچ لاماشـ ناغىديەمشۈتۆئـىشخايـ ـ
ترۇقتىزاراپ،غۇرۇبمەز،ەيىرېتكاب،اقچاغلوب
ڭىنرالقىلراتاق نىدىشىيىپۆكـــ شىنىلقاســ ــ
نۈچۈئ ناغىدىلىتىلشىئـــ نىتتاراشاھــــــــ ــــــ
شىنىلقاس ،ىسىرودـ نىتشىرىچـ شىنىلقاسـ
،ىسىرود ەيىسكېفنىزېدـــــ ـــــىسىرودـــــــــــــ
ەدرەلكەچېك_مىيىكىقۇدلاقڭىنرالقىلراتاق

نۇرۇبنىتشىيىكىنمىيىكىڭېي
ڭامۇتنۇئىنشۇيۇي
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پىنىلقاس ۇدىلاقـ ناغناغلۇبـۇب.ـ رەلمىيىكـ ـ
ڭىنرەلىشىك،اسشارچۇئەتىساۋىبنەلىبەرېت
.زىسىدياپەگىكىلتەمالاس

شىتېس..33 ىكىدىنايرەجشىتېس شىنىغلۇبىكىدىنايرەج شىنىغلۇب
مىيىك ادىنايرەجشىلىتېسرەلكەچېك_ـ

پۆك رەلمەدائـ نەلىبـ ،اقچاقشارچۇئـ ،ىغېدرەتـ
ەرېت ،ىرىلكەپېكـ ەرېتـ ‒يەمقىلراتاقـىغېيـ
تەن رەلىسرەنـ ەدمىيىكـ پىنىلقاسـ پىلېقـ
،ەيىرېتكاب قىلراتاقـاناكـ ‒مزىناگروئوركىمـ
.نىكمۇمىشىلىقاديەپىنرال

تەھار،ەدنەگيىكپىتېۋىيۇيىنرەلمىيىكىڭېي
ۇدىلوبمەجرىتاخمەھ

ناغلاۋىتېس ىڭېيــ ىنرەلمىيىكــ پۇيۇيــ ـ
ەدنەگيىك قۇدلاقـ قىلنايىزـ ،رالىددامـ يىريەغـ
،قارۇپ ،اناكــ ەيىرېتكابــــ ىنرالقىلراتاقـــــ ـــــ
الپىتىقوي ،ياملاقــــ قىلمالغاســـ نۇرۇشۇيــ ــ
ىنىپۋەخ پىتىگۈتــــ ىنمىيىكـــ ۇمىخېتـــ ـــ
،قاشمۇي ۇمپۇلوب.ۇدىلىققىلشىقېيـەگىرېتـ
ەگنەدەب پىشىپېيـــ ناغىدىرۇتــــ مىيىكـــ ەۋـــ

،رالقاۋوب رالىلابـ نىتشىيىكـىنىرىلمىيىكـ ـ
نۇرۇب رىكـ شۇيۇيـ ادىقۇلقۇيۇســ ،پۇيۇيــ ـ
زىكاپ ەدمەھ،شىلىقتەققىدـەكشىتېۋىقياچـ
شايۇق ىرۇنــ ،كىلرەتېيـ لاماشــ ـىشۈشۈتۆئـ
ىشخاي ناغلوبـــ ادرالياجــ شۇتۇرۇقـ كەرېكــ .ـ
نىدڭىنۇئ ،اقشابــ ىڭېيــــ ىكىدرەلمىيىكـــ ـــــ
ڭۇي،ڭەرـەچقۇترائ پالىزاتپۇيۇيىنىرىليەپـ
ەدنەگيىك ،پۈڭۆـئـىگڭەرـــ ىكۈتـ ،پۈشۈچــ ــ
اقشاب ىنرەلمىيىكــ نىتشاغلۇبــ ـىلىغنالقاسـ
.ۇدىلوب

قۇمامـىڭېي ،ناپاچـ مۇرۇخ،وتلەپانكوسـ
ناپاچ ىپىلەتشارسائەۋشۇيۇيىنرالقىلراتاقـ
رىب غادنەشوررەگەئ،اقچاغلوبىرىقۇيرەدەقـ
ىكاي يىريەغـــــ قارۇپــ ،اسىملوبــ پۇيۇيــــــ ــــ
ڭىنشىيىك ىتىجاھــــ ،قويــــ شايۇقـ ىرۇنــ ـ
،ادىتسائ لاماشـ ناغىدىشۈتۆئـ ادياجـ قىپاۋۇمـ ـ
.ۇدىلوبالىسلاساقپاتپائ

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت لۈگتەدائاس::ىچۇغلىق نۇسرۇتلۈگتەدائاس نۇسرۇت
رىررەھۇم تەلىزەپ::رىررەھۇم نۇغرۇتتەلىزەپ نۇغرۇت

ىكىتتەب__2828 ڭىنراللائوسىكىتتەب شىنىلىدياپڭىنراللائوس ىباۋاجشىنىلىدياپ ::ىباۋاج
11..CCCC ..2233..√√ ..55 √√ ..44 √√
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ىلىسېكنازوتقائازال،ىچنىرىب
شىلېئـىنىدلائ شىتىقويەۋـ ـ

:ىلۇسۇئ
ىنرەلرەي.1 پۈرۈتشەلتەۋۆنـــ ــ

،شىرېت ەگلەسېكــ ناچلىباقاتــــ ــــ
يىملىئ.شىرېتپاللاتـىنرالتروس
،شالتۇغوئ قىپاۋۇمــ اتقىلچىزــــ ــــ
،شۈرۈتسۆئ پــىتـىدـلاماشــــ ـــــــــ
ىنكىلمەن شىتىلنەۋۆتــــــــ ەۋـــــــ
نىدناغلاۋىغىيـىنلۇسوھ ،نىيېكـ
كىللەسېك ادىتقاۋىنىرىلقۇدلاقـ
پالىزات رىبـــ پەرەتـــ ،شىلىقـــ ـــــ
ناغىدىلىدغوق كىنراپـىكىدرەلرەيـ
ڭىنىكىلمەن ەدايىزـــــ پەلنەۋۆتــ ـــ
ڭىنىشىتېك شىلېئــىنىدلائـــــ ــ
.كەرېك

قـىلـىقراـئارود.2 ىـنـىدـلاـئــ
شــىلـېئ شــــىتـــــىقويەۋـــ .ــــــ
نىتكىللەسېك ىرىگلىئــــ ىكايـ ــ
ىكپەلسەد ،ەدىلىگزەمــــــ ارودــــــــ
پۈكرۈپ ەئىپادۇمــــ ۇدىلۈرۆكــــ .ـــ
ىنەي كىل62.25%ـــــ نۈجڭىچـــ ــــ
نىشڭېم ناچشىنىلمەنــ كوشاراپـ ـ
ڭىنىسىرود كىلىسسەھ5000ـــ ــــ
ىسىمتىرېئ ىكايـــــ كىل40%ــــ ــ
وزيۈكۇف 8000ڭىنىسەيىسلۇمېئـ
كـىلىسسەھ ،ىـسـىمـتىرېئـــــــــ ـــ
ىكاي كىل30%ـــ ڭۇتوزودــ ناچشىنىلمەنـ ــــ
كوشاراپ ڭىنىسىرودــــ كىلىسسەھ4000ــــ ــــ
،ىسىمتىرېئ ىكايــ كىل80%ــ ڭېشنەۋنىشـ ــ
ناچشىنىلمەن كوشاراپـــــ ڭىنىسىرودـــ 500ـــ
كىلىسسەھ ،ىسىمتىرېئـــ ىكايــ كىل70%ــ ـ

ىجايج نىجۇبوتــ ناچشىنىلمەنـــ كوشاراپــ ــ
ڭىنىسىرود كىلىسسەھ1000ــ ،ىسىمتىرېئـ ـ
ڭىنىسەيىسلۇمېئڭۇتوزنەسكىل15%ىكاي

كىل50%ىكاي،ىسىمتىرېئكىلىسسەھ1000
ڭاۇخۇيل 300-200ڭىنىسىرودىچۈكتەليەلـ

ادىزال پۆكادىزال پۆك
ناغىدىلۈرۆك قائقائناغىدىلۈرۆك
نازوت ىلىسېكنازوت ىلىسېك

قىلراتاق قىلراتاق
ڭىنرەلكىللەسېك ڭىنرەلكىللەسېك

ىنىدلائ شىلېئىنىدلائ شىلېئ
شىتىقويەۋەۋ شىتىقوي
ىسىكىنخېت ىسىكىنخېت
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كىلىسسەھ ،ىسىمتىرېئـــ ىكايــ كىل75%ــ ـ
ڭىچنۈجيەب ناچشىنىلمەنـــــــ كوشاراپــــــــ ــــ
ڭىنىسىرود كىلىسسەھ500ـ ـىنىسىمتىرېئـ
رەھ 3-2ادۇئ،نىدمىتېقرىبەدنۈك15-7ـ
مىتېق پۈكرۈپــ ۇدىنىلېئىدلائــ اقكىنراپ.ــ ــ
ىچۇقتالنازوت ىكايـــ ىچۇغىلسىئــ ـىنرالىرودـــ
پاللات ۇمــىسـتەلــشـىئــ ۇدــىلوبــــــ ىنەي.ـــ ــ
ىقۇلنۇرۇقچەك كىل10%ـــــــــــــــــ يەبودــــ ــــ
نىدىسىرودـىچۇغرۇتشالنازوت رەھـ رەھـاغومـ
ادمىتېق رىبـ كىل45%ىكاينىدمارىگولىكـ
اغومرەھنىدىسىرودىچۇغىلسىئڭىچنۈجيەب
رەھ رىب،پىتىلشىئنىدمارىگ250ادمىتېقـ
.ۇدىلوباسىلسىئەچېك

ىلىسېكشىرىچزىتلىيىكىدىزال،ىچنىككىئ
:ىلۇسۇئشىتىقويەۋشىلېئىنىدلائ
قىلىچناقھېد.1 ىسىكىنخېتــ قىلىقرائــ ـ

رابىتىئاراش)1(:شىتىقويەۋشىلېئىنىدلائ
ادرالياج ىنرەلرەيـــ اساچـــــــ رەلكۈللۈگـــــ ــــــ
ىكىدىسىلىئائ تاتكۆكــ زايىپەۋــ قاسماس_ـ ـ
ىكىدىرۈت رالتاتكۆكــــ نەلىبــــ لىي3-2ـــ ــ
پۈرۈتشەلتەۋۆن ؛شىرېتـ ـەتشۈرۈتسۆئازال)2(ـ
زىگېئ رىقــ پىلېســ ،شۈرۈتسۆئـــ ىشكەتــ ــ

ناغلوب ىنرەلرەيــــ ،شاللاتــــ رۇغمايــ ىكايـــ ـــ
نىتشىرىغۇس نىيېكــ ىزىتلىيـ ـەچىغنۇزۇئـ
ادۇس پۇرۇتــ قىلساملاقــ ،كەرېكـــ القادنۇشـ ـ
ڭىنرەي ،پۈرۈتۆكىرىقۇيـىنىسىرۇتارېپمېتـ
زىتلىي ڭىنىسىمېتسىســــ يىققەرەتــــــــــ ــــ
ىنىشىلىق ىرىگلىئـــــ ،پۈرۈســ ەگلەسېكــ ـــ
ىرىقۇيـىنىقىلناچلىباقات ؛كەرېكشۈرۈتۆكـ
ىنزىتېئ)3( پۇرۇتسابــــ نىتشىرىغۇســــ ــــــ
،شىنىلقاس نىدرۇغمايـ نىيېكـ ادزىتېئـ ۇسـ
اسيام،شىتېۋىرىقىچادىتقاۋاسلاقپىلىغىي
ەدىلىگزەم ادىتقاۋـــ ،پىتىشمۇيـىنىسىپوتـ ـ
ڭىنقارپۇت اۋاھــــ ىنىقىلناچشۈشۈتۆئــ ــــــــــــ
شالىشخاي ؛كەرېكـــــــــ شالۇئــــىنىزال)4(ــــ
،ادناغناللوقـىنىسىكىنخېت زىتلىيـ شىرىچـ ـ
ڭىنىلىسېك اديەپــــ ىنىشۇلوبـ كۈلمۈنۈئــــ ــ
.ۇدىلوبىلىگىلنىگزىت

شەلەيىسكېفنىزېدــىنقۇرۇئ.2 ىدلائ.ـــــ
نەلىب كىل0.5%-0.2%ـىنقۇرۇئـــ راقشىئـ ـ
ادـىقۇـلـقۇيۇس ،پۇيۇيــ اغۇسكۈزۈـسنىدناـئـ
تەئاس8-12 نىيېكنىدناغلاۋۈزۈس،پالىچـ
پەشڭەت ناغيوقـــ كىل1%ـــ ۈلىســ اننەۈســـ ــ
اغىقۇلقۇيۇس تۇنىم10-5ــــــــــ ،پالىچــــ ــ
پىلېۋۈزۈس نەلىبــۇســــ زىكاپـــ پاقياچـــ ـــ

.ۇدىلوباسىرېتپۇرۇدنالخىب
‒ېئىـنىدلائقىلىقرائارود.3

شىل شىتىقويەۋـ لەسېك)1(:ـ ‒ـ
كىل نىتشۈلۈرۆكـ نۇرۇبـ ـىكايـ
‒ىگزەمىكپەلسەدڭىنكىللەسېك
،ەدىل كىل50%ـ ڭىلنۈجۈدـ ‒مەنـ
ناچشىنىل كوشاراپــ نىدىسىرودـ ـ
مارىگولىكچۈئ كىل50%ـىكايــ ـ
ڭىلنۈجنېب ناچشىنىلمەنــ اراپـ ‒ـ
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كوش نىدىسىرودـ قىپاۋۇمىنمارىگولىك1.5ـ
‒ىسيام،پۇرۇتشالىرائنەلىباپوتـىكىدرادقىم
پۈرۈچۆكـىن نىتشىكىتـ ىرىگلىئـ شىكىتـ
‒كىللەسېك)2(؛ۇدىلىچېچىشكەتەگىكۈشۆت
‒نۈجودكىل50%،ەدىلىگزەمىكپەلسەدڭىن
ڭىل 500ڭىنىسىرودكوشاراپناچشىنىلمەنـ
‒نېبكىل50%ىكايىسىمتىرېئكىلىسسەھ
ڭىلنۈج ناچشىنىلمەنـ كوشاراپـ ڭىنىسىرودـ

كىل50%ىكاي،ىسىمتىرېئكىلىسسەھ800
‒ىرودكوشاراپناچشىنىلمەننىجۇبوتىجايج
ڭىنىس ،ىسىمتىرېئكىلىسسەھ800-500ـ

ىكاي ڭۇتنەۈسۇيلـــ ڭىنىسىمتىرېئـــ 2000ـــ
كىلىسسەھ ،ىسىمتىرېئـــ ىكايــ كىل20%ــ ـ
ڭىنىسىرودـىچۈكتەليەلـېتۈلۋۇي ‒سەھ300ـ
رىبەدنۈك10-7رەھىنىسىمتىرېئكىلىس
،نىدمىتېق ەچىغمىتېق3-2ادۇئــ رىبرەھــ ــ
نەگـنەلـلەسېك ڭـىنـپۈتـــ ەـگـىۋۈـتزـىتـلـىيــ

.ۇدىلوبۇمىسيۇقنىدمارىگولىك0.2-0.3

ـەبنەم ەۋېم««::ـەبنەم ،ەۋىچ__ەۋېم تاتكۆك،ەۋىچ شۈرۈتسۆئتاتكۆك شۈرۈتسۆئ
ـەچىيوب شوقـەچىيوب شوقـ قىللىتـ ـ قىللىت ىننەپـ شۇرۇتشالمۇموئىننەپ شۇرۇتشالمۇموئ
ىرىلتاۋاس نىدىباتىك»»))77((ىرىلتاۋاس ىدنىلېئنىدىباتىك ..ىدنىلېئ
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رالتروسەۋىتقاۋمىرېت،ىچنىرىب
‒ىشېبڭىنيائ_8:مىرېتقىلشىق_زۈك

نىدىرىخائڭىنيائ_8،پۈرۈتشىتېيـاسياماد
ڭىنيائ_9 _12،پۈرۈچۆكاسيامـەچىغىشېبـ
ڭىنيائ ىرىخائـ ‒ىنىلېۋىغىيپۇرۇتشالرىخائـ
شىق.ۇد قىلزايىتەئ_ـ مىرېتـ ڭىنيائ_12:ـ ـ
ادىرۇتتوئ ،پۈرۈتـشىتېيـاسيامـ ڭـىنياـئ_1ــ ـ
نىدىرىخائ ڭىنيائ_2ــ ەـچـىغىشېبــ اـسـيامـــ ـ
پۇرۇتشالرىخائىرىخائڭىنيائ_5،پۈرۈچۆك
ۇدىنىلېۋىغىي قىلشىق.ـ مىرېتـ ڭىنيائ_8:ـ ـ
‒ىخائڭىنيائ_8،پۈرۈتشىتېياسيامادىشېب
ڭىنيائ_9نىدىر ‒ـۈچۆكـاسيامـەچىغىشېبـ

ڭـىنياـئ_5ـىلىيـىكنىيېك،پۈر ىرىخاـئـ ـ
پۇرۇتشالرىخائ ۇدىنىلېۋىغىيـ رالتروس.ـ ـۇشـ
ڭىنياج اۋاھـ ،ىتامىلىكـ لامېتسىئـ ،ىـتىداـئـ
.ۇدىنىللاتپاراقاغىجايىتھېئرازاب

،ىچنىككىئ كۈشۆتــــ ادىتخاتــــ اسيامــــ ــــ
شۈرۈتشىتېي

كۈلكۈشۆت50 ‒اسائپىلىتىلشىئـاتخاتـ
يىس ‒ىلۈرۈتشىتېياسيامزىسقارپۇتادىددامـ
رەھـىنەي،ۇد بۇك4ـاغىتخات1000ـ رـىتـېمـ ـ
يىساسائ اددامـ قۇرۇـئ.ۇدـىلۈكۆتپـىلـىدمەنـ
تەئاس1-2 نىدناغنىلېسـاقپاتپائـ ،نىيېكـ ـ
رىبرەھ ەـكـكۈشۆـتـ رـىبـ نىدلاتـ ۇدـىلـىرېتـ .ـ

يىساسائ اددامـ ىرادقىمـۇسـ اـسيام:ـ ـ
نىتشۈنۈئ ىرىگلىئـــ ،90%-85%ــ
،75%-60%نىيېكنىدنەگنۈئاسيام
نىدىتخات ىنىسيامــ نىتشۇرۇموقــ ــ
اسيام.ۇدىلوب60%-45%ىرىگلىئ
ەسرۈچۆكادناغراقىچقامرۇپوي3-4
.ۇدىلوب

،ىچنىچۈئ ،شالتۇغوئ،شەلتەررەيـ
شىلېسرىق

رەھ قۇلوتـەگرەيـومـ نەگىرىچـ
كىلتەپۈس ىۋــىللەھەمـ نىتـتۇغوـئـ ـ

ىسىكىنخېتشۈرۈتسۆئاگڭاخاتكىنراپ
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‒وممائىككىئ،رىتېمبۇك8-10
قىليىن تافسوفـ نىت（磷酸二铵）ـ ـ

،مارىگولىك50 يىلاكـــ تاـفـسوفــ ـ
（硫酸钾）نىت ،مارىگولىك50ــ ــــــ

يـىـسـتلاك رـــېپۇـســــ تاــفـسوـفـــ
（过磷酸钙）نىت ،مارىگولىك50ـ ـــ

‒ولىك100نىدىرۈجنۈككىلتەپۈس
مارىگ ‒ىتناس25ىنقارپۇت،پىرېبـ
رىتېم اتقۇلرۇقڭوچـــ ،پۇرۇدغائـــــ
ىشكەت ،پۇرۇتشالىرائــــ پۇرۇدناقــ ــ
ۇدىلوبـاسلىرىغۇس رىق.ـ ،پىلېسـ
پۈرۈچۆكىنرالىسيامپىپېيقۇپوي
رىق،رىتېمىتناس70ىكىلڭەكرىق.شىكىت
ىقىلىرائ ،رىتېمىتناس50ــ ىكىلزىگېئــ 25ــ
رىتېمىتناس ،پىلىسايـەچىيوبـ رىقىنقۇپويـ
.مىزالشىپېيەگىتسۈئ

،ىچنىتۆت اسيامــــ شۈرۈچۆكـــ اسيامەۋـــ ــ
شىۋرەپىكىدىلىگزەم

رىبرەھ ،نىتتەرـىككىئـاغرىقــ رىبرەھـ ـ
رىبـەككۈشۆت نىتپۈتـ پۈت،ۇدىلىكىتـاسيامـ
رىتېمىتناس45-40ـىقىلىرائ ،ەچىيوبـ رەھـ ـ
.ۇدىلىكىتاسيامپۈت3000-2500ـەگرەيـوم
رىبرەھ ەككۈشۆتــ اسيامــ ەدنەگرۈچۆكــ رىبــ ـ
مارىگولىك ادىپارتەئـــ ۇدىلۇيۇقـۇسـ ـاسيام.ـ
ەگىلسەئ پىلېكـــ نۈك20ــ ادىپارتەئـ اسيامـ ــ
اسيامكۈلزۈك_قىلزاي.ۇدىلوبـاسزۇغرۇتلوئ
،پۈرۈشۈچـەياسـەتشۈرۈچۆك پاتپائـ پىقېچـ ـ
نىتشىتېك ،شىنىلقاســـــــ قىلشىقـــــــ _ــــ
قىلزايىتەئ مىھىنكىنراپەتشۈرۈچۆكـاسيامـ
،پىتېئ ىرىقۇيــ ادىرۇتارېپمېتــ ىنىسيامـــ ـــ
ەگىلسەئ ەسرۈتلەكــ ۇدىلوبــ ەدلىگزەمـۇب.ــ ـ
لورتنوك ساسائـىنشىلىقـ ،پىلىقـ زىتلىيـ ـ

ڭىنىسىمېتسىس ىنىشۈسۆئــــــ ىرىگلىئــــ ــ
،پۈرۈس اغىيوبـ پۈسۆئپالروزــ ـىنىشىتېكـ
.كەرېكشىلىقلورتنوك

ىشىۋرەپكىنراپ،ىچنىشەب
نىتشۈرۈچۆكـاسيام ‒اپىنرەي،ىرىگلىئـ

‒ېپمېتىرىقۇيەچىگنۈك7-5،پالىزاتزىك
ادىرۇتار ،پەلمۈدـىنكىنراپـ پۈرۈچۆكـاسيامـ ـ
نىدنەگلىكىت نىيېكـ ‒ېئشۇرۇتشاملائاۋاھـ
،پەشڭەتـىنىزىغ ‒ۇيزىكاپىنقۇپويۋايلوسـ
شۇي كەرېكـ ڭىنكىنراپ.ـ كۈلزۈدنۈكـ اۋاھـ ـ
،ەچىگ℃28-℃25ـىنىسىرۇتارېپمېت ‒ـېكـ
كىلىچ ‒ىگ℃15-℃12ىنىسىرۇتارېپمېتـ
،ەچ اۋاھـ يىپسىنـ 55%-40%ـىنىكىلمەنــ
شالقاسـەچىك ىنشالقاسقىسسىئىنكىنراپ.ـ
ساساـئ ،پـىلـىقـ يـىملىئــ ادلۇسۇـئـ ـىنزاپالـ
،پىپېي ،پىچېئرۇدلابىرىلنۈكقۇچوئاۋاھـ
چەك ،شىپېيـ اۋاھـ قۇغوسـ ەدرەـلنۈكـ رۇدلابـ ـ
،پىچېئ رۇدلابـ ،شىپېيـ اۋاھـ قۇغوس،قۇتۇتـ
ەدرەلنۈك پىكىچېكـ ،پىچېئـ شىپېيرۇدلابـ
.كەرېك
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ىشىۋرەپشالتۇغوئ،شىرىغۇس،ىچنىتلائ
نىتشۈرۈچۆكـاسيام ىرىگلىئـ پۇرۇدناقـ

،شىرىغۇس اسيامــ پۈلۈرۈچۆكــ نىدناغلوبـــ ــ
نىيېك ىنىيۈســ لورتنوكـــ پىلىقـ اسيامــ ــ
،شۇزۇغرۇتلوئ نۈتۈپـــ ڭىنقىلزىتېئــ 70%ـــ
ىكىدىپارتەئ پۈتـــ ،پەلىۋېمــ ىسىۋېمــ قوتــ ـ
لىشېي ەكتەلاھــ ەدنەگرىكــ ـىنىيۈسـىجنۇتـ
،شۇيۇق رەھنىدنائـ مىتېقرىبەدنۈك10-7ـ
شالقاسەتتەلاھشۇخمەنىنقارپۇت،پىرىغۇس
كەرېك اقشىرىغۇس.ــ ،پۈرۈتشەلرىبـــ ادۇســـ ـ
قۇلوت ناغىديىرېئـــ ،قۇلتوزائـ ،قۇلروفسوفـ ـــ
قىليىلاك نىتتۇغوئـەمكىرىبـ رەھـ ەگرەيومـ
مارىگولىك15 ادىپارتەئـ پۇشوقـ ،شىرىغۇسـ ـ
پۈسۆئ ڭىنشىلىتېيــ ،ارۇتتوئـــــ ىقرىخائــ ـــ
ەدىرىللىگزەم كىل0.2%ـاققامرۇپويـ يىلاكـ ـ
وردىگىد تافسوفـ يىستلاكەۋ（磷酸二氢钾）ـ
دىرولىخ ىنىسىمتىرېئ（氯化钙）ــــ 3-2ــــ
.كەرېكشىچېچمىتېق

شەلتەرىنىرىلپۈت،ىچنىتتەي
اگڭاخ ىپۈتـــ كىلكەلېپـــ ،پۇلوبـــ پۈتــ ـ

كەلېپەدنەكتەياغرىتېمىتناس30ىكىلزىگېئ
شىترات ،ۇدىرىكـەگىلىگزەمــ ەدىلىگزەمـۇبـ ـ
انات ،پىتراتــ ەدىلكەش»S«ـاغىناتـ پۇرۇدناليائـ
،شالغاب ،چۇغىمرىچـ قىلىتائـ ەۋىرىلكەچېچـ
نىدىتسائ ناققىچــ ىنرەلىچپۈتــــ ادىتقاۋـــــ ــ
،شىتېۋىلېئ رىبرەھــ ادمۇغوبـ نىدرىبـ ەۋېمـ ـ
،پۇرۇدلاق پۈسۆئــ ڭىنشىلىتېيــ ،ارۇتتوئـــــ ـ
،ىرېقىكىدىۋۈتلوغەدىرىللىگزەمـىقرىخائ
،ناغياغراس نەگنەللەسېكـــ ىنرالقامرۇپويــــ ــــ
،پىتېۋىلېئ اۋاھـــ ،پۈرۈتشۈتۆئــ قۇلقۇرويــ ــ
ىنىشۈشۈچ شالىشخايـــــ كەرېكـــ شىق.ــ _ـ
قىلراتاقمىرېتقىلشىقەۋمىرېتقىلزايىتەئ
كىللىسەپقازۇئ ەتشۈرۈتسۆئــــــــ ىرېقــــــ ـــ
ىنىرىلقامرۇپوي نىدنەكتەۋىلېئــــــ ،نىيېكــ ــ
ىنىچۇئ شەلىۋېمپۈزۈئــــ ىنىلىگزەمــــ ــــــــ
،شىترازۇئ 1.7-1.5ىسىتقۇنشۈسۆئەتتەدائـ
.ۇدىلوبەسزۈئىنىچۇئەدنەكتەياغرىتېم

شىلېۋىغىي،ىچنىزىككەس
اگڭاخ ڭىنىسىۋېمـــ ،ۇمىشىيىڭوچــــ ــــــ

ۇمىشىرېق زېتــ ۇدىلوبـ لىخـىسياقـاڭۇش.ـ ـ
مىرېت نۇسىملوبـ ادىتقاۋـ ،پىلېۋۈزۈئـ ـ
،ىڭېي نارمۇيـ ـاقشىلېسـاغرازابـىتېپـ
كىلتەلاپاك ،پىلىقـ نىيېكـ نەكشۈچـ
ىرىگلىئىنىشىيىڭوچڭىنىرىلىۋېم
،پۈرۈس پىيىغراســـ ناغىدىلاقــــــ ــــــ
ىنرەلىۋېم ،پىتيازائــــــــ يىمۇموئـــ ـــــ
.مىزالشۈرۈتۆكىرىقۇيىنىتالۇسھەم

ەبنەم ـــ ەبنەم ەۋېم««::ـــ ەۋېمــ ،ەۋىچ__ــ ،ەۋىچــ تاتكۆكــ ــ تاتكۆك ــ
شۈرۈتسۆئ ـ شۈرۈتسۆئ ەچىيوبـ شوقەچىيوب قىللىتشوق ىننەپقىللىت ىننەپ
شۇرۇتشالمۇموئ ــــــ شۇرۇتشالمۇموئ ىرىلتاۋاســــــ ـــــ ىرىلتاۋاس »»))22((ـــــ
نىدىباتىك ىدنىلېئنىدىباتىك ..ىدنىلېئ
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ىلىسېكشۇرۇقكەزۆئىكىداخڭال،ىچنىرىب
:ىلۇسۇئشىتىقويەۋشىلېئىنىدلائ
ەككىللەسېك.1 ناچلىباقاتــ ىنرالتروســ ــ

.شىرېتپاللات
قىپاۋۇم.2 ،شالتۇغوئــ كىناگروئـ تۇغوئـ ـ

نەلىب قىليىستلاكـــ ىنرالتۇغوئــــ كەرپۆكـــ ـ
،پىرېب قۇلتوزائـــ ڭىنتۇغوئــ ىنىرادقىمــــ ــــ
.كەرېكشىلىقلورتنوك

ىنىتىپۈسـۇس.3 ،شالىشخايــ قىپاۋۇمــ ـ
،شىرىغۇس ڭىنۇســـ ىشكەتــ اغىشۇلۇيۇقــ ـــــ
.كەرېكشىلىقتەققىد

ىنقارپۇت.4 ادىتقاۋــــــ ،شىتىشمۇيـــ ـــــــ
ڭىنقارپۇت نىدىشىلېۋىتېقــ ،شىنىلقاســــ ـــ
.كەرېكشالىشخايىنىسىملۇرۇقڭىنقارپۇت

قىلىقرائارود.5 شىلېئـــىنىدلائـــــ ەۋـــ
شىتىقوي ڭىناخڭال.ــ نىدناقشالمىقۇمـىپۈتـ ـ
،نىيېك كىل0.7%ــ يەگاۇخۈلـ ـىسىمتىرېئـ
ىنىسىمتىرېئيەگنەۈسنىلوگكىل1%ـىكاي
،ۇدىلوبـەسۈكرۈپ ناقتاۋۈسۆئىپۈتاخڭالىكايـ
ىقرىخائ ،ەدلىگزەمــ كىل0.7%ــ يەگاۇخۈلـ ـــ

ەگىسىمتىرېئ كىل0.5%ـــــــ نۈسىييەنـــ ـــــــ
ناغلۇشوق ىنىمتىرېئـــ قامرۇپويــ نىدىزۈيـــ ـ
پۈكرۈپ يىستلاكـ ۇدىلوبـاسىلقۇلوتـ اخڭال.ـ
اـقـقاـمرۇپويچـىئ،ەدـىلـىگزەمشىشىلكەللاك
كىل%16 يەگنەۈسۋايشــ كىل0.5%ەۋـــ روبـ ـ
ىنىسىرودـەچناد ۇدىلوبـەسۈكرۈپــ رەھ.ـ ـومـ
ادۇـئنىدـمـىتېقرـىبەدـنۈك7-6رەھەگرەي

،مىتېق2-3 رەھـ ادمىتېقـ ‒ـىمتىرېئارودـ
.ۇدىلۈكرۈپنىدمارىگولىك50نىدىس

،ىچنىككىئ قامرۇپويـاخڭالـــ ىسىچراشـــ ـــ
ىلىسېكشىلىرېي

:ىلۇسۇئشىتىقويەۋشىلېئىنىدلائ
ەچقىلناسائ.1 پىلىرېيــــ ناغىديەمتەكـــ ـــ

ىنرالتروس پاللاتــــ شىرېتــ كەرېكــ ىنەي.ــ ـــ
ىسياقرەھ ڭىنرالتروســ قامرۇپويـ ـىسىچراشـ
پىلىرېي شىتېكـــ ،ۇديامىشخوئــىلاۋھەئـــ ـــ
قۇلچۇئــەتتەدائ كىللىكەشــ ڭىنرالتروســــ ـــ
ىشىلىرېي نامىسروت،قارزائـــــ ىشكەتەۋـــــ ـــ
كىللىكەش ڭىنرالتروسـ قامرۇپويـ ىسىچراشـ
.ۇدىلىرېيكەرپۆك

ىلىسېكشۇرۇقكەزۆئناغىدىلۈرۆكاداخڭال
شىلېئىنىدلائڭىنرەلكىللەسېكقىلراتاق

ىسىكىنخېتشىتىقويەۋ
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ىسىكىنخېت_نەپكىلىگىئازېي

ىنرەلرەي.2 ادناغىرېتــ رەيــ ،زۈتـىلكەشـ ـ
،ىشكەت شىرىغۇســـ شىتېۋىرىقىچـۇسەۋــ ـــ
،قىليالوق تەبنۇمــ ىنرەلرەيــ پاللاتــ شىرېتـ ـ
.كەرېك

يىساسائ.3 كىلرەتېيـىنتۇغوئــ ،شىرېبـ ـ
كىناگروئ ىنرالتۇغوئـــــ كەرپۆكـــــ ،شىرېبـــ ــ
ڭىنقارپۇت ىنىرادىتقىئشالقاستۇغوئەۋۇسـ
،شىتيەچۈك قىپاۋۇمـــ ،شىرىغۇســ ڭىنۇســ ــ
ەگىپۈتـاخڭال ناغىدىتىسرۆكـــ ىنىرىسەتــــ ـــ
.كەرېكشىتيازائ

ڭىناخڭال.4 ىقىمرۇپويــ ڭوچــ ـاقچاغلوبـ
ىنۇس كەرپۆكـــ ،ۇدىرۇدنالراپــ اغۇسـ ناغلوبــ ــ
ىپىلەت ىرىقۇيـــــ ۇدىلوبـــ اڭۇش.ـــ اسيامـــ ـــ
ەدىلىگزەم پۆكـ مىتېقـ كىنېيـ ،شىرىغۇسـ ـ
قارپۇت ىنىكىلمەنــ ،شالقاســـــ پۇرۇتسابــ ـــ

نىتشىرىغۇس پىلىغىيـۇسـاتقىلزىتېئەۋــ ـ
.كەرېكشىنىلقاسنىتشىلېق

نىدرۇغماي.5 نىيېكــــ اققىلزىتېئــــ ــــــ
پىلىغىي ناغلاقــــــــــ ىنۇســـــــ ادىتقاۋــــــ ـــ
شىتېۋىرىقىچ ۇمپۇلوب.ـــ نەگلۈگۈتـاخڭالـــ ــ
ەدىلىگزەم قىتتاقـ اققىلزىتېئ،اسغايرۇغمايـ
،پىلىغىيــۇس ىسىچراشـاخڭالــــ پەلپۆكـــ ــ
.ۇدىتېكپىلىرېي

قۇلوتـاخڭال.6 پىلىتېيــ ـاتقىلزىتېئــ
پۇرۇتنۇزۇئ ناسائـاسلاقـ .ۇدىتېكپىلىرېيـ
.كەرېكشىلېۋىغىيىنلۇسوھادىتقاۋاڭۇش

ـەبنەم ەۋېم««::ـەبنەم ،ەۋىچ__ەۋېم تاتكۆك،ەۋىچ شۈرۈتسۆئتاتكۆك شۈرۈتسۆئ
ـەچىيوب شوقـەچىيوب شوقـ قىللىتـ ـ قىللىت ىننەپـ شۇرۇتشالمۇموئىننەپ شۇرۇتشالمۇموئ
ىرىلتاۋاس نىدىباتىك»»))77((ىرىلتاۋاس ىدنىلېئنىدىباتىك ..ىدنىلېئ

ىكىتتەب__2222 ڭىنراللائوسىكىتتەب شىنىلىدياپڭىنراللائوس ىباۋاجشىنىلىدياپ ::ىباۋاج
11..CCCC ..2233..44 ××..√√ ..55 ××

ىكىتتەب__2424 ڭىنراللائوسىكىتتەب شىنىلىدياپڭىنراللائوس ىباۋاجشىنىلىدياپ ::ىباۋاج
11..BBDD ..2233..√√..55 ××..44 ××
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نىدڭىنۇبـنىدڭىنۇئ

ىلىي_1999 ڭىنيائ_5ــــ ،ىنۈك_23ــ ــــ
نەۈيۇۋوگ تەلۆد«ــ نەپـ ـىتاپاكۇمـاكىنخېت_ـ
پىلىتراقسىق(»ـىمازىن )ۇدىلىيېدەمانمازىنـ
ىدلىقنالېئـىن ،ەدىمانمازىن.ـ تەلۆدـ يىلائـ ـ
نەپ اكىنخېتـــ ىتاپاكۇمــــــــ سىسەتــــــــــ ـــــ
ىدلۇيوقـاغىرۇتتوئـىقىلناغىدىنىلىق تەلۆد.ـ
يىلائ نەپـ اكىنخېت_ـ ىتاپاكۇمــ اقتاپاكۇمــ ــ
ەگىچۈكشىرېئ شەبــ نويلىمـ نەۈيـ تاپاكۇمـ ـ
ىكىدىمموسىرىقۇيقادنۇب،پۇلوبناغىدىرېب
،تاپاكۇم تەلۆدـ نەپـ ىرىلتاپاكۇماكىنخېت_ـ
ەدىچىئ ىجنۇتـــ ىقىلمىتېقـــــ ،پۇلوبـــــــــ ــــ
ەگىمىلىگلەب ،نەساسائــ تاپاكۇمــ ـىسىمموسـ
ىكىدىچىئ ڭىم500ـــــ نەۈيـــ اقتاپاكۇمـــ ــــــــ
ڭىنىچۈكشىرېئ يىسخەشــ ەگىتىۋاپاتــ ،ەۋەتــ ـ
ناغلاق نويلىم4ـ ڭىم500ـ اقتاپاكۇمىننەۈيـ
ىچۈكشىرېئ تاقىقتەتـاغىدلائزۆئــ ىسىمېتــ ــ
شاللات يىملىئەۋــ تاقىقتەتــ ىتىجارىخــــ ــــ
.ۇدىلىتىلشىئاغىشىلىق

ەمانمازىن« ڭىن»ـــــ ىشىنىلىقنالېئــ ـــــ
زىمىتىكىلمەم نەپـــــ اكىنخېت_ـ تاپاكۇمــ ــ
ڭىنىمۈزۈت ەنەيــــــ رىبــــ قادلابــ ىرىقۇيــ ــــ
نىدىكىلنەگلۈرۈتۆك ۇدىرېبكەرېدـــــــــــــــ .ـــ
ەمانمازىن« ەممەھەد»ـــ زۆكــ نەككىتـ تەلۆدـ ـ
يىلائ نەپـ نىدىتاپاكۇمـاكىنخېت_ـ ەنەياقشابـ
تەلۆد يىئىبەتــ رەلنەپـــ ،ىتاپاكۇمـــ تەلۆدــــ ـ
تايىپشەكـاكىنخېت ،ىتاپاكۇمـ تەلۆدـ نەپـ _ـ
_نەپارائقلەخەۋىتاپاكۇمتايىققەرەتاكىنخېت
قىلراكمەھـاكىنخېت قىلراتاقـىتاپاكۇمـ تۆتـ
كۈلرۈت نەپــ اكىنخېت_ـ ىتاپاكۇمــ سىسەتــ ـ
.ناغنىلىق

تەلۆدـىلىي_1999 اكىنخېت_نەپيىلائـ
ىتاپاكۇم سىسەتـــــ نىدناغنىلىقـــ پىتراتـــ ــ
ەچىغرىزاھ يىئمەجــ رەپەن29ـ مىلائـ رۇكزەمـ ـ
،نەكشىرېئـەكپەرەش ڭىنۇبـ شايڭەئەدىچىئـ
اقتاپاكۇمىلىي_2016ـىچۈكشىرېئـاقتاپاكۇم
نەكشىرېئ ىرىقۇيـوگڭۇجـ قىلىرۇتارېپمېتـ ـ

:ىنۈك_23ڭىنيائ_5ىلىي_1999
اكىنخېت_نەپيىلائتەلۆد__

سـىسەتىـتاپاكۇم
نۈكناغنىلىق
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نىدڭىنۇبـنىدڭىنۇئ

اغىتاقىقتەتچۈگزۈكتۆئىرىقشاتنىدىجىرەد
ساسائ ،ىچۇغلاســ سانۇشاكىزىفــــ ۋاجـــــ ــ
،نەيشڭۇج ىلىي_1941ۇئــــ ناغلۇغۇتـــ ــــ
،پۇلوب اقتاپاكۇمــ نەكشىرېئــ 75ۇئـىلىيـ
اتشاي پۆك.ىدىئـــ ىكىدناســ اقتاپاكۇمـــ ــــ
رەلىچۈكشىرېئ مىلىئــــ نەپ_ــ ىرىلشىئـ ـ

80ىشېي،ناغلىقشەرۈكرۈمۆئرىبنۈچۈئ
ەدنۈكىكنۈگۈب،پۇلوبرالمىلائناقشائنىد
اقتاپاكۇم نەكشىرېئـــ نىدمەلائـىشىك14ـ ـ
نەكتۆئ نىدراللىي_80ـىكۇبلاھ.ـ نىيېكـ
ناغلۇغۇت رالمىلائـ الىنەيـ مىلىئـ ڭىننەپ_ـ
ەدىپېسـىقنىدلائ چۈكــ ،پىرىقىچـ ـىڭېيـ

رىب مىلىئدالۋەئــــ نەپ_ـــ ـــ
شۈرۈتشىتېيـىنىرىلمىداخ ـ
پۇشوقەپھۆتسىلاخنۈچۈئ
_2010،نەلىسەم.ەتكەملەك
ىلىي تەلۆدـــ يىلائــ نەپــ _ـ
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نىدڭىنۇبـنىدڭىنۇئ

اكىنخېت نەكشىرېئـاغىتاپاكۇمــ ـىينېجڭاۋـ
ىرىگلىئ زىككەسـ پىلىقپرەستىقاۋلىيـ
كىلرەتەخڭەئ ناققائـــ رۈكتۆئ__ـىلىسېكـ ـ
يىئادىتپىئ كىلىيــ كىلىريەجۈھـــ ناققائـــ ـ
ەدىلىسېك شۈسۆبـ لىساھـ ۇئەدمەھۇدىلىقـ
قىقتەت پىلىقــ ناغىسايــ ەدىھالائـ كۈلمۈنۈئـ ـ
ڭىنىرود رىبــ ىپېقــ ادغاچـىنيەئـــ 11نارائـ
ەگنەۈي ىتتالىتېســ اغرىزاھ.ـــ ەدنەگلەكــ 290ــ
نىدنەۈي ،اتقاملىتېســ ەنەيــــــ شىنىلاۋادــــ ـــ
ۇمىغىسىترۇغۇس نەگلۈزۈگرىكـــ نىكېل.ـــ ــ
ڭىنىرىلىرودشالاۋادـىكىدرۈتـۇشۇم ىساھابـ
ەچچەن ڭىمنوئــ ەگنەۈيـ ناغىدىتېيــ ،پۇلوبـ ـ
ڭىنۇئ ىتايىپشەكــۇبــ نۈتۈپـــــ ىكىداينۇدـــ ــ
ىينېجڭاۋ.نەگلەكپىلېئتخەبـاغرالرامىب
مىدراھ مىدلات_ـــ يەمېدـــ ناغىدىتېگۆئـــ ـــــــ
،ىچمالشاب نەگىلەيىبرەتۇئــ نىدرالىچۇغۇقوئـ ـ
نەليەچۈئ كىمېداكائـــ ناغلوبــ ،پۇلوبــ رىب«ــ ـ
نىدنەپ تۆتـــ كىمېداكائـــ شىقىچــــ كەت»ــــ ــ
ناقتارايـىنىزىجۆم سىلاخەنەيـىينېجڭاۋ.ـ
ەپھۆت ىچۇقشوقـــ ،پۇلوبـــ شايــ ىنرالمىلائـ ــ
شۈرۈدنەلتەبغىر نۈچۈئـــــ رەھۇئـــ مىتېقــ ــــ
ىنىرىلىچۇغۇقوئ ڭىنىزۆئـــــــــــــ يىملىئـــ ـــ
ڭىنىسىلاقام ،ىچنىرىبـــــــــ ىچنىككىئــــ ــــ
اغىقۇلروتپائ ،پىزېيـــــ اسلوبــىنىزۆئــ ڭەئـــ
اغىرىخائ شىزېيــ اتتەھـ اتقىلسامزايــ ڭىچــ ـ
ناغرۇت ىكنۈگۈب.ـــ ەدنۈكــــ قىلشاي95ــ ڭاۋــ
ىينېج مەھىلېھــ ڭىنىتاقىقتەتـانىستىدېمــ ـ
.اتقاملىقشەرۈكەدىپېسىقنىدلائ

ىلىي_2019 ڭىنۇئــ ىرىسەئـىڭېيڭەئـ ـ
ىرىلكىللەسېكناقىسىناخرۇتخودنىجيۈر«
ىـكـىدـىمۈـلۆب پەـككەرۇمـــ رەـلـكىللەسېكـ ـــ
ىمسىقىچنىككىئڭىن»ىمىلپوتـەمىكاھۇم

رشەن ڭەئاغمالپوتۇب.ىدلىتىقراتپىنىلىقـ
ىڭېي پەـككەرۇمــ رەـلـكىللەسېكـ يـىمـلـىئـ ـ
ىرىلىلاقام نەـگـلۈزۈـگرىكـــــ ،پۇلوبــ ڭاۋــ
ەتكىلرىبنەلىبىرىلشادتەمزىخشايىينېج
ەمـىكاھۇم ‒ىستىدېم،پۈزۈگرۈيزـىلاناـئەۋــ
ڭىنان ىرـىقۇيــ ەـگـىسـىللەپــ زىسكۈلزۈـئــ ـ
.ىدىلرۆئ

ىلىي_2018 تەلۆدــــ نەپــ اكىنخېت_ــ ــــ
ڭىنىتاپاكۇم تاپاكۇمــ ىدلەشڭەتـىمىچلۆئـ .ـ
ڭىنىتاپاكۇماكىنخېت_نەپيىلائتەلۆدىنەي
تاپاكۇم ىسىمموســــ رىبرەھـــ شەبـەگمەدائــ ـ
نويلىم نىدنەۈيــ زىككەسـ نويلىمــ ـەگنەۈيـ
ىدلەشڭەت ڭىنتاپاكۇم.ـــــ تامىسقەتـــــــــ ـــــــ
ۇمىدىسىملۇرۇق شىرىگزۆئــ ناغلوبـ ،پۇلوبـ ـ
قىلراب تاپاكۇمــ ىنىسىمموســـ اقتاپاكۇمـــ ـــ
ىچۈكشىرېئ ڭىنسخەشــ ناغىدىرۇقشابىزۆئــ ـ
ىدلوب ڭىنىتاپاكۇمتەلۆد،ترىسنىدڭىنۇب.ـ
،ەدىسىكترۈت ىكىدزىمىتىلۆدـــ نەگىلپۆكــــ ـــ
رالىناخراك ،پىلېسغەلبەماقتاقىقتەتيىملىئـ
كۈلرۈت مىلىئــــ نەپ_ــ ،ىدنوفــ اكىنخېتــ ــــ
تايىپشەك ىنىرىلتاپاكۇمــ سىسەتــ ىدلىقـ .ـ
زىب ،ىكزىمىنىشىئـاغڭىنۇشـ ىننەپ_مىلىئـ
ناغىديەلرىدەقىنرالقىلساسىتخىئ،پەلتەمرۆھ
قادنۇب ،اتتىھۇملەزۋەئـ ىرىلمىلائـوگڭۇجـ ـ
ەدىسۈگلەك ۇمىخېتـــــــ پۆكـــــــ وگڭۇجـــ ـــــ
ىنىرىلىزىجۆم اقدۇجۇۋــ ،پۈرۈتلەكــ اـيـنۇدــ
نەپ ەدىپېسىقنىدلائڭىنىسەھاساكىنخېت_ـ
ڭىنرالقۇلوگڭۇج ىتىساراپ_لىقەئەچىگزۆئـ
.ۇدىلىقنايامانىنىچۈكىرھېسەۋ

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

پىچېق.1 قىشەمالائنىدلائـىنشۇلۇتۇقــ ـ
.قىلساملوبەدەزقالائ،شىلىق

ىكىتپارتەئ.2 ىنتىھۇمــــ قىششىپـــــ ــــ
،پەلىگىئ شىقىچـــ ىنىرىلزىغېئـــ ـەتسەئــــ
.شىلېۋىلقاس

،ىقىلساملوبۇغلاسوتادىرىللويشۈتۆئ.3
.كەرېكىشۇلوبناۋار

،پۈرۈچۆـئـىنىرىلنۇقچۇـئتوـئ.4 شابـ ‒ـ
.شىرېبمەدراياغرالىق

كىلنىكمەت.5 نەلىبــ قرەپـىنشىلىنۆيـ ـ
.شىچېقەتكىلزېت،پىتېئ

_لام،پىرىكاغنۇروئنەگرەبزۈيتەپائ.6
.قىلسامنۇرۇئاقشىلېۋىلېئىنىكلۈم

.شىڭېمپەلىمۆئپىتېئىننۇرۇب.7

ىكىتشۇزۇقتۇقىنىزۆئنىدىتىپائتوئ لامائكۈلرۈت12
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نىدڭىنۇبـنىدڭىنۇئ

اقــتـىفىل.8 يامــقـىچـــــ ـــ
.شۈشۈچنىديەپمەلەپ

نىتتوئ.9 شىنىلەئىپادۇمـ ـ
ىسىچماغرائ نەلىبــــــ ــاتسائــــ
پىلىريىس پۈشۈچـــ ــىنىزۆئـــ
.شۇزۇقتۇق

ناغىدىنىلىدلاد.10 ياجــــ ــ
.شۈتۈكمەدراي،پىپېت

مەدرايپىتىلڭالۇپلوق.11
.شاروس

ەگنەدەب.12 پىشـىتۇتتوـئـــ ،ەدنەكتەكـــ ــ
زـىگرەھ پۇـقروقــ پۈرۈگۈيـ كـىلـسەمـتەكـ ـــ
.كەرېك

ـەبنەم يىئىبەت««::ـەبنەم ەگرەلتەپائيىئىبەت لىباقاتەگرەلتەپائ پۇرۇتلىباقات پۇرۇت
ىكىتكىلرەتەخىب نۇرۇشۇيىكىتكىلرەتەخىب ىنپۋەخنۇرۇشۇي شىتىگۈتىنپۋەخ شىتىگۈت
ەدىققەھ ـ ەدىققەھ شوقـ قىللىتشوق ىننەپقىللىت شۇرۇتشالمۇموئىننەپ شۇرۇتشالمۇموئ
ىرىلتاۋاس نىدىباتىك»»ىرىلتاۋاس ىدنىلېئنىدىباتىك ..ىدنىلېئ
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نىدڭىنۇبـنىدڭىنۇئ

ڭەكپىغېيراقيامىتخوت__راقنىلېق
راقەدىرىئاد پىلىغىيــ پىلېقـــ تەپائــ اديەپـ ـ
نىدلائنىدراقنىلېق.ۇدىتىسرۆكـىنشىلىق
شۇرۇدنالھاگائ ىلانگىســ تۆتــــ ەگىجىرەدــ ـــ
،ۇدىنۈلۆب ،كۆكرالۇئــــــ ،قىرېســ چۇغزىقــ ـــ
،قىرېس لىزىقـــ كىلڭەرـــ شۇرۇدنالھاگائـــ ــ
.تەرابىئنىدىلانگىس

تەئاس12 ەدىچىئـ ناقغايـ راقـ 4ىرادقىمـ
.ۇدىلوبنىلېقنىدرىتېمىللىم

تەئاس12 ەدىچىئـ ناقغايـ راقـ 6ىرادقىمـ
.ۇدىلوبنىلېقنىدرىتېمىللىم

تەئاس6 ەدىچىئـ ناقغايـ راقـ 10ىرادقىمـ

.ۇدىلوبنىلېقنىدرىتېمىللىم

تەئاس6 ەدىچىئـ ناقغايـ راقـ 15ىرادقىمـ
.ۇدىلوبنىلېقنىدرىتېمىللىم

رالىتقۇنمىھۇمىكىتشىنىلەئىپادۇم

رالىچۇلوي پالڭوتـاتقۇغوسـ اققىلساملاقـ
تەققىد ،ىشىلىقــ پىلىيېتـــ نىتشىتېكـــ ـــ
.مىزالىشىنىلقاس

ىنراللوي ادىتقاۋـــ ،پالىزاتــ ىكىدراللويــ ـــ
ىنرالراق شىتىرېئـــ ىنىتىمزىخــ ىشخايـــــ ــ
.كەرېكشەلشىئ

شۇرۇتلىباقاتەگىتىپائراقنىلېق
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نىدڭىنۇبـنىدڭىنۇئ

ڭىنىقاچىرىلىتىساۋشانتاقزىسروتوم
ىنىلېي ،پىتېۋىرىقىچقارزائــــ لويــــ ىزۈيـ ـ
.مىزالشۇرۇشائىنىشىلىكرۈسناغلوبنەلىب

راق قۇلزۇم_ـ ادراللويـ ەدنەگرۈيـ اـقـقاچـ ـ
،شىتىكېبىرىجنەزشىنىلقاسنىتشىلىيېت
.كەرېكشاقاتكەنيەئزۆككىلڭەررالرۇپوش

ڭىنراللىبوموتپائ ىنىتىئرۈســــــــــــ ـــــــــ
،شىتىلىتسائ يىددىجــــ ەدنەگلىگەئــ اغنايـــ ـــ
پىلىيېت نىتشىتېكــ ،شىنىلقاســ قىتتاقـ ـ
.مىزالقىلسامىلزۇمروت

ادناغلوبرۈرۆز ىرىقۇيــــ كىلتەئرۈســــ ــــ
.كەرېكشىتېۋۇسوتىنراللويشات

،رالناغناشاي ىنېتـــ رالزىجائــ رەدەقناكمىئـ ـ
.مىزالىشىقىچزائاقترىس

،قىلىچناقھېد قىلىچىۋراچـــ ىرىلنويارــ ــ
،قىلشائ ساپازـىنرەلپۆچ_توـئـ ‒ېۋىلراييەتـ
،ىشىل قاقراتـ ناغىدىقابـ ـاغناتوقـىنرالىۋراچـ
.كەرېكىشىقېبپالوس

،شانتاق ،لويرۈمۆتــ كوتـ ـىسەيىگرېنېئـ
قىلراتاق رالقامراتـ شالراچـ ـىنرەلىنۈكسۈئەۋـ
.مىزالشىرېبتەيىمھەئاقشىلىقتنومېر

ەبنەم يىئىبەت««::ەبنەم ەگرەلتەپائيىئىبەت لىباقاتەگرەلتەپائ پۇرۇتلىباقات پۇرۇت
ىكىتكىلرەتەخىب نۇرۇشۇيىكىتكىلرەتەخىب ىنپۋەخنۇرۇشۇي شىتىگۈتىنپۋەخ شىتىگۈت
ەدىققەھ ـ ەدىققەھ شوقـ قىللىتشوق ىننەپقىللىت شۇرۇتشالمۇموئىننەپ شۇرۇتشالمۇموئ
ىرىلتاۋاس نىدىباتىك»»ىرىلتاۋاس ىدنىلېئنىدىباتىك ..ىدنىلېئ
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ڭىلېۋىلىب

اتشۇمرۇتلائېر زۈيــ تنەسرىپـ پاسـ ـۇسـ
تۇجۋەم ،سەمەئــ قىلرابـىكنۈچـ ڭىنرالۇسـ ـ
ەدىبىكرەت رۇتپۆك_رۇدزائــ اقشابــ ـامشالىرائــ
رالىددام ۇدىلوبـ پاسڭەئىكىداينۇدـەتتەۋۆن.ـ
ىنۇس رالناسنىئــ ناغىسايـ ،پۇلوبـ لـىخـۇبـ ـ
ڭىنۇس رىبـ ادىڭۇتـ ىنانىبرىبكىلتەۋەق15ـ
،ۇمىسلوبـىلىغزۇقشوت ىلىكچىئىنۇئـاممەئـ
ۇدياملوب ڭىنەيىنوپايۇئ.ـ مەلائـ ىكىدىقۇلشوبـ
‒شۈرۈشكەتىنونىرتيېن__»مەدائسەمنۈرۆك«
ناغىدىلىتىلشىئـەك نىدىجىرەدـ ىرـىقـشاتـ ــ
شىتىزۆكـاكوئىماك ڭىنىباۋسەئـ ۇب.ەدىچىئـ
لىخ ڭىنىچىررەزـ ىـسـىسـسامــ ىـتـىياھانــ ـ
كىچىك ،پۇلوبــ رۇنـىتىئرۈسـ ەـگـىكىلزېتـ ـ
،ۇدىشىلنىقېي القادنۇشــــ رەيۇـئـ ىكىدىراشـ ــ
قادناقرەھ اددامــ نەلىبـ ۇديەمـلەشىلرىسەتـ .ــ
ناس رەيناچاقرەھرالنونىرتيېنزىسقاناس_ـ

ىنىراش پـىسېكــ ،ۇـمــىسرۇتپۈـتۆـئــ زـىـبــ
‒لەتېيپىلىقسېھىنىقۇلتۇجۋەمڭىنرالۇئ
زىميەم ،اقشالڭۇش.ـ ىرىلمىداختاقىقتەتنەپـ
ەدىبىكرەت نەساسائــ قادناقچېھـ نامىسىچنادـ ـ
،رالىددام تـىلورـىتـكېلېئــ اـتـتەھــــ ۇـماۋاھـ ـ
،ناغىملوب ىنۇسكۈزۈسىرىقشاتنىدىجىرەدـ
پاساي ناققىچــ شىنىلياـئ.ــ ىـسـىمېتسىســ ـ
زـىسـكۈلزۈئ پالزـىكاپىـنۇـسەدرۈـتــ اـقـشابـ ـ
ڭىنرالىددامـامشالىرائ الىشاكـەكشۈرۈشكەتــ ـ
ڭىنونىرتيېناداۋان.ناغىسوتىنىشىلىقاديەپ
پىلېكـىيىلەت موتائـىكىدىسىلۇكىلومـۇسـ
پۇلۇقوسـاغىسورداي زىجائناماھۇش،ەستەكـ
.ۇدىتىقراترۇن

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

پاسكىلىچناقۇسپاسڭەئىكىدىراشرەي

ىكىتتەب__2626 ڭىنراللائوسىكىتتەب شىنىلىدياپڭىنراللائوس ىباۋاجشىنىلىدياپ √√CC..11::ىباۋاج ..2233..××
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ڭىلېۋىلىب

ىقرىزاھ يىلقەئـــ قىلرادىتقىئــ نوفنايــ ــ
ڭىنىناركېئ ىسىچنىپۆكــ ڭىنىنىدەبمەدائــ ــ
تەمزىخپىنىلىدياپنىدىسەيىسكۇدنىئكوت
ۇدىلىق نوفناي.ـ رىبـىناركېئـ ەمكىرىبەچراپـ
كەنيەئ نەگلۈزۈتنىدناركىئــــ ،پۇلوبـــــــ ــــــ
كوتتەۋەقىككىئەدىپىرەتىتسائڭىنكەنيەئ
شۈزۈكتۆئ ىسىدرەپــ ،رابــــ كوتــ شۈزۈكتۆئــ ــ
ىسىدرەپ ادىسىرائـــــ نۇغرۇنـــ رىتكېلېئـــــ ــــ
ىرىلتەرەز ناغنالقاســ ەدىنىدەبمەدائ.ـــ پۆكـــ ـ
،نۈچۈئىقىلناغلوبرالتىلورىتكېلېئادرادقىم
قامراب ىكايــــ ڭىنىسىرېتمەدائــــ اقشابــــــ ــــ
ىرىلمىسىق نەلىبناركېئـــــ ،ادناقشارچۇئـــ ــ
شىشىگېت نىدىسىتقۇنــ ادرادقىمزائــ تەرەزـ
اديەپ ،پۇلوبـ كوتـ لىساھـ ۇدىلىقـ كوتـۇب.ـ ـ
نىياتنىئ ،زىجائـ رەتەخىبـ ،پۇلوبـ زىبـ تەقەپـ
كوتتەۋەقىككىئنىكېل،زىمياملالىقسېھ

شۈزۈكتۆئ ىسىدرەپـ رىتكېلېئــ ڭىنىتىرەزــ ــ
پىقېئ نەكتەكــ ىنىنروئـــ ارغوتــ پالباسېھـ ــ
،پىقىچ ىنلانگىســ نوفنايــ ـاغىسىمېتسىسـ
پۈزۈكتەي ،ۇدىرېبـــ امېتسىســ ەنەيــــ ۇشۇمــ ــ
اغلانگىس نەساسائــ ـىنشۈنۈرۆكـىكىدناركېئـ
ۇدىترەگزۆئ زىب.ـــ ،يەلەپــ چۈگرۈچۆئــ ىكايــ ــ
چۈكلەپ قىلراتاقـ رەلىسرەنـ نەلىبـ ىنناركېئـ
،كەسكەچ رىتكېلېئرالۇئــــ ىنىرىلتەرەزــــ ــــ
ەكچەگىملەرۈمۈس قادناقچېھادناركېئــــــــــ ــــ
ساكنىئ رىتكېلېئسۇسخەمتەقەپ،ۇدياملوبـ
قىلىمىغىس ناچمىزېســــ مەلەقــ قىلىقرائــ ــ
.ۇدىلوبىلىغلىقلورتنوكىنناركېئ

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت رەمۆئ::ىچۇغلىق نىمىئتەمەمرەمۆئ نىمىئتەمەم
رىررەھۇم تەلىزەپ::رىررەھۇم نۇغرۇتتەلىزەپ نۇغرۇت

ڭـىنـىناركېئنوفناينۈچۈئەمېن

النەلىبقامرابىنىسىكپۇنۇك

ۇدىلوبىلىقساب
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新时代 新思想

01 大力弘扬伟大抗疫精神——论学习贯彻习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情

表彰大会上重要讲话…………………………………………………………………

热点——疫情

05 新冠肺炎病毒公众防护简易指南……………………………………………………
11 通过自然感染获得“群体免疫”究竟有多可怕 ……… 吉米拉·阿布都萨迪克（译）

科 技

15 塑料或将由二氧化碳制成 ……………………………… 沙代提古丽·托尔逊（译）

健 康

18 老人防“疫”多吃优质蛋白 ………………………………… 巴哈古丽·沙特尔（译）

20 戴口罩过敏怎么办 ……………………………………… 热孜万古丽·努日拉（译）

全民素质

22 城市居民如何预防和应对火灾？ …………………… 茹鲜古丽·阿布力肯木（译）

24 什么是空气污染？………………………………………………… 孜娜提古丽（译）

26 LED会成为主流的节能光源吗？ …………………… 阿卜杜吾普尔·热合曼（译）

28 黑客为什么能偷走我们的银行密码?………………………… 古丽克孜·肉孜（译）

大自然

30 世界上最大的森林 …………………………………… 茹鲜古丽·阿布力肯木（译）

33 让沙漠为人类服务 ……………………………………… 沙代提古丽·托尔逊（译）

36 能雌又能雄的动物 …………………………………… 吉米拉·阿布都萨迪克（译）

科普之窗

39 修复伤口的特种部队 ……………………………………… 巴哈古丽·沙特尔（译）

41 用力握拳，能捏死手上的细菌吗？…………………… 依力哈木江·阿布力孜（译）

42 新衣上身前，别忘洗一洗 ……………………………… 沙代提古丽·托尔逊（译）

农业科技

44 辣椒白粉病等常见病害防治技术……………………………………………………
47 黄瓜温室栽培技术……………………………………………………………………
50 甘蓝干烧心病等常见病害防治技术…………………………………………………

东西南北

52 1999年5月23日：国家最高科技奖设立的那一刻 …… 阿卜杜吾普尔·热合曼（译）

55 火灾逃生十二招………………………………………………………………………
57 应对暴雪气象灾害……………………………………………………………………

您知道吗

59 地球上最清的水有多清？……………………………………………………………
60 为什么手指可以按到手机屏幕上的按钮，用其他东西却按不了？ ………………

…………………………………………………………… 乌买尔·买买提依明（译）

举来提·艾比不拉
（副编审）

KNOWLEDGE IS POWER 知识 力量2020

10 58ىرۇمونتەلاكاۋاتچوپ - 15 :


