
قىلسامـقىچنىديۆـئ،شىرـيائــىنىزۆئ_زۆـئ« »ـــ
تەيىئمەج نۈچۈئـــــــ ەپھۆتـــ اغناقشوقــــــ رەۋارابـــــــــ ـــ
ناغىدىنىلباسېھ ،ەدلىگزەمـۇبـ ياملىقپارىتېئـىنۇشـ
،ىكزىمياملارۇت زىبـ ،شىرېباغرالىناخقاماتۇمنەتەقىقەھـ
ونىك ،شۈرۆكــ رازابـ ،شىنىليائـ رىتايىتــ كەتشۈرۆكـ ـ
.قۇدلاقمۇرھەمنىدرالقىللاشۇخنۇغرۇن

،نىكېل كىلكەچـۇشــ رۇۋۋەسەتـاتقۇلشوبــ ىراجـىنزىڭىچۈكـ ،پۇرۇدلىقـ ـاقشۇمرۇتـ
.ۇدىچائقاچۇقنىغزىقنۈچۈئزىسالىنەيۇئالزىڭىسقابنەلىبتەببەھۇمكەتتوئ

ەدىھالائـۇب ەدلىگزەمـ نۇغرۇنـ رەلىشىكـ كىلزەپشائـ قادناق،پىلېساقشىئـىنىرىنۈھـ
ادناغلىق ىقىلناغىدىلوبىلىغلىقەگىئەگىسۈتكىلتەئنەسمەھكىلشىيېيـۇمىخېتـىنقاماتـ
رىبـىنىرىلناغىدىلىبـىكىدىسىرغوت ىنىرىلنۈكىكىتقۇلشوبكىلكەچ،پىتىگۆئەگىرىب_ـ
ەچىگزۆئ اغرالانەمــ ىدلىقـەگىئــ قاماتـۇمزىس.ـ نىتشىتېئـ ،نۇرۇبـ يەسـ چاغىلقائـ لايىخـ ـ
ڭىنزىڭىراينۇد ڭىنيەسىكىدزىڭىلوقىنزىڭىرىپەسرۇۋۋەسەت،پىتىۋىچېئڭەكىنىكىشىئـ
ناغلىرېت نىدىتقاۋــ پالشابـ رەدەقـەگنۈگۈبـ ،زىڭىسرۇتشالماۋادـ مەھـ ـىنزىڭىرىللايىخـۇبـ
رەلىكىدزىڭىلىئائ نەلىبــ ،پىشىلقاتروئــ رىبـىنۇبـ لىخـ كۈللۈڭۆكـ ىۋىلىئائـ ـەكتەيىلائاپـ
.ۇدىلوبزىڭىستارايىنىسىللەپىرىقۇيڭىنرىتايىت،پۇرۇدناليائ

ڭىنشۇمرۇت زىسلامائاقشىقىچنىديۆئزىب.ڭامنىرغائنىدىسىمىلكەچنەگرەبەگزىسـ
،ىدلىقتەمزىخنۈچۈئقلەخپىلىريائنىدىيۆئرەلىشىكناغىلزىسناس،ەتتيەپۇشۇمناغلاق
ڭىنۇش نەلىبـ رىبـ ،اتتىقاۋـ نۇغرۇنـەنەيـ رەلىشىكـ لىخرەھـ نىدىشېبـىنرالقىلىچنىيىقـ ـ
،ىدزۈكتۆئ ڭىنرالۇئـ ىرىدقەتـ رىسەتـەگزىبـ ،پىتىسرۆكـ قىتتاقـىنزىمىممەھـ ـەگىشىدنەئـ
.ىدلاس

.ۇدىلىچېئناماھلۈگ،لەزۈگرەدەقۇشقىلتاياھ
،ۇمقاسىملاشىلڭاراپپۇرۇتلوئزۈيۇمزۈي،ۇمقاسىملالوبمەجپىلىغىيـەچنىتقاۋـەچرەگ

.زىميەلەزۈكتۆئكىلىنەمىنزىمىشۇمرۇتەدرەللىكەشلىخرەھالىنەيزىب
.ۇدىچائقاچۇقنىغزىقنۈچۈئزىسۈگڭەمقىلتاياھ،نۇسلوبەدزىڭىسېئ
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اتقۇنقىزىق

اقتىفىل ادناققىچـــ تەققىدــ ناغىدىلىقـ ـــ
:رالشىئ

اتتىفىل اۋاھــــ ،ۇديەمشۈتۆئــ ەنەيـــ ـــ
رالناغىدىشۈچ_پىقىچاقتىفىلپىلېك
،پۆك ڭىنىسىتخاتـاكپۇنۇكـ شىلىسېبـ
مىتېق ىناســ پۆكــ اقچاغلوبـ ـاتتىفىلــ
شىنىلمۇقۇي رىبـىپۋەخـ ىرىقۇيرەدەقـ
ۇدىلوب اڭۇش.ــ ەككىلىچپۆكــ اقتىفىلــ ــ
ادناققىچ كەدىكىدنەۋۆتـــــ تالۇغشەمــــ ــــ
.زىمىلىقەيىسۋەتىنىشىلىق

؛شاقاتاكسامادناققىچاقتىفىل.1
تىئاراش.2 رايـ ەسرەبـ ڭىنتىفىلــ ـــ

،ىنىچىئ ۇمپۇلوبـــ تىفىلــــ اكپۇنۇكـــ ـــ
ىنىسىتخات كەركەبـــــ ەيىسكېفنىزېدــ ـــ
؛شىلىق

اكپۇنۇك.3 ىنىسىتخاتـــ ادناقسابــــ ــ
زەغەق نەگنەلەيىسكېفنىزېدـىكايـ لۆھـ ـ
ەگىتسۈئڭىنىسىتخاتاكپۇنۇكـىنزەغەق
؛شىسېبنىدنائپۇرۇتپۇيوق

تىفىل.4 لوقىنىسىتخاتاكپۇنۇكـ
نەلىب ەتىساۋىبــ ادناقسابــ نىتتىفىلــ ــ
نىدناققىچ نىيېكــــ لاھرەدــــ ىنلوقــ ـــ
؛شۇيۇي

تىفىل.5 ەدىچىئـــــــ ىنزۆكــــ ـــــــ
،قىلسامىلۇۋۇئ زىغېئـــــــ ىننۇرۇب_ــ ــــ
؛قىلسامتۇت

تىفىل.6 ەدىچىئـــــــ لامائــــ رابـــ ـــ
؛قىلسامشالڭاراپ

ىكنەۋۆت.7 ەتتەۋەقـــــ تەمزىخـــــ ـــــ
رالناغىدىلىق لامائــــ رابــ نىديەپمەلەپــ ـــ
،شىڭېم اغانىبـــ ادناققىچـــ يەپمەلەپــ ـــ
.كەرېكقىلسامتۇتىنىكۈچنەلۆي

رالشادتەمزىخ نەلىبــ قاماتــ ەدنەگېيـ ـ
:رالشىئناغىدىلىقتەققىد

رەلىچتەمزىخ ادىسىناخشائـــــ مەدائــــ
،پۆك ەنەيــ پىلېكـــ قاماتـــ ەدنەگېيـــ ـــ
ارغوتـەكشىتېۋىلېئـىنىكسام ،ۇدىلېكـ
ڭىنسۇرىۋلاۋھەئــۇب ادىشىلىقراتــ ـــــ
كىلىكترۈت ۇديانيوئلورـــ ،اڭۇش.ـ زىبــ ـ
ڭىنكىلىچپۆك ادىناخشائـ كەدىكىدنەۋۆتـ ـ
تالۇغشەم ىنىشىلىقــــ ەيىسۋەتــــــــ ــــــ
.زىمىلىق

قامات.1 ەكشىيېيـــ الىدناغىلشابــــ ـــ
؛شىتېۋىلېئىنىكسامنىدنائ

ىنىكسام.2 ،ادناغلائـــ ڭىنىكسامـ ـــ

ادلۇسۇئيىملىئىكىتشۇمرۇتكىلىدنۈك
ىرىلمىلىبشىلېئىنىدلائڭىنمۇقۇي
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ناغناغلۇب يامتۇتـىنىپىرەتـ ڭىنىكسامـ
اققالۇق نىدىچۇغلىئــــ پۇتۇتـــ پۇرۇتـــ ــ
؛شىتېۋىلېئ

قىلىچڭاتسىق.3 پۇلوبـــــــــــــ ـــــــ
نىتشىتېك شىنىلقاســـــــ ،نۈچۈئـــــــ ــ
؛شىيېيقاماتپىشىلتەۋۆن

قامات.4 ەدنەگېيــ رالىقشابــ نەلىبــ ــ
نىتشۇرۇتلوئلۇدۇئ ،شىنىلقاســ لامائـ ـ
؛قىلسامشالڭاراپنەلىبرالىقشابراب

ىتىئاراش.5 رايـــــــ ناغىدىرېبــــ ـــــــ
پىلېكپىلېئقاماتىزۆئرەلىچتەمزىخ
؛كەرېكشىيېي

املۇزوس ەگىلىسېكـەكپۆئــ راتپىرىگــ ــ
:رالشىئناغىدىلىقتەققىدرالقىرغائناغلوب

راتپىرىگەگىلىسېكەكپۆئـاملۇزوس
ناغلوب نەگلىتېۋىريائەديۆئرالقىرغائــــ ــــ
ەدلىگزەم مۇقوچـــــ ىشخايــىنىزۆئـــــ ــــ
.كەرېكىشىدغوق

ڭىنۇب ،نۈچۈئــــ ڭىنكىلىچپۆكــ ـــــ
كەدىكىدنەۋۆت تالۇغشەمـــ ىنىشىلىقــ ــــ
.زىمىلىقەيىسۋەت

،ادىتقاۋـــىنىرود.1 كىلمەچلۆئـــ ـــــ
،شىچىئ ىنشىچىئارودـــــــ پۈزۈئــــــــــــ
؛قىلساميوق

؛شۇرۇتپۇرۇتقىنېچنەدەب.2
_كەمېي،شالقاسقىسسىئىنىزۆئ.3

؛شىلىقتەققىدەككەمچىئ
اداۋان.4 كىللەسېكــ ەدىرىلتەمالائـــ ــ

شىرىگزۆئ ،پۇلوبـ املۇزوسىكىدىلسەئـ
،شىلىتۆي مەغلەبــــ ،شىلېكـــ سەپەنـــ ـــ
ىشىلېئ شىشىلنىيىقــــ قىلراتاقــــــ ــــ
نىدرەلتەمالائ اقشابــــ قادناقرەھــــ رىبـــ ــ
كىللەسېك مۇقوچاسشالرىغېئىتىمالائـ
؛شىلىقتەققىدەدىھالائ

_رىبلاۋۋائاسلوبارودەديۆئاداۋان.5
؛ۇدىلوبۇمىسقابپەيارودنۈكىككىئ

كىللەسېك ـاسىمنالىشخايـىتىمالائــ
ىكاي كىللەسېكــ ىرېسناغرابـىلاۋھەئـ ـ
پىشىلرىغېئ ،ەستەكـــــــــ مۇقوچــــــ ــــــ
.كەرېكشىنىلاۋادپىرېباغىناخرۇتخود

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت اللۇدبائ::ىچۇغلىق نۇسرۇتاللۇدبائ نۇسرۇت
رىررەھۇم ەزۇفھەم::رىررەھۇم تەمخەئەزۇفھەم تەمخەئ
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ەدنەخۇۋ،اديائ_12ـىلىي_2019 ـىبەۋەسـ
قىنېئ ناغىملوبـ ىغۇللايـەكپۆئـــ ىمۇقۇيـــ ـــ
.ىدلۈرۆك

قۇلوت،ىنۈك_7ڭىنيائ_1ىلىي_2020
نېگ پىترەتـىنىسىپپۇرۇگـ شەچلۆئەچىيوبـ
،قىلىقرائ شىقىچپىلېكەدمەدەقىكپەلسەدـ
قىنېئـىبەۋەس ناغىملوبـ ڭىنىغۇللايـەكپۆئـ
سۇرىۋنامىسجاتىكىتپىتىڭېيىنىنېگوتاپ
.ىدلىقمۈكۆھپەد

ڭىنيائ_1 ،ىنۈك_12ــ ەيىھەسـاينۇدــ ـــ
2019«ـەچنىتقاۋـاغڭىنۇبـىتالىكشەت - nCoV«
پەد)سۇرىۋنامىسجاتىكىتپىتـىڭېي2019(
.ىدرەبمان

اينۇد،ىنۈك_11ڭىنيائ_2ىلىي_2020

ەيىھەس ڭىنىتالىكشەتـــــــــ شابــــــــــ شىئـــ
ىسىچۈگرىجېب سوردېتـــــ ىڭېيـ ىكىتپىتــ ــ
نامىسجات نىتسۇرىۋـ ناغنالمۇقۇيـ ـەگلەسېكـ
»COVID-19«)Corona Virus Disease پەد)2019
.ىدىلراكاجىنىكىلنەگرەبمان

سوردېت ،اغنامىسجات（Corona）ڭىن»CO«ـ
»VI«（Virus）ڭىن ،اقسۇرىۋــ ،D«（Disease）«ــ
ڭىن كىللىكەۋـەگلەسېكـ ،ىنىقىلناغىدىلىقـ
ڭىن»19« ڭىنلەسېكــۇبــ ىلىي_2019ــــ ـــ
.ىدېدىنىقىلناغىدىرۈدلىبىنىقىلناغلاغزوق

ڭىنۇش نەلىبـ ،ەگرىبـ ىنسۇرىۋارائقلەخـ
ەگرۈت ىتېتىموكشىريائــــ تانايابـــــ نالېئــــ
،پىلىق نامىسجاتـىكىتپىتـىڭېيـ ـاقسۇرىۋـ
»SARS - COV - .ىدرەبمانپەد»2

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

ىكىتپىتىڭېيىتالىكشەتەيىھەساينۇد
ناغنالمۇقۇينىتسۇرىۋنامىسجات

»COVID-19«ەگلەسېك
ىدرەبمانپەد
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نۈگۈبۇئ ەدنەگىتەئـــ ىرىلشادتەمزىخـــ ـــ
نەلىب اغىنروئشىئـــ نىتشىقىچــ ىقنۇرۇبـــ ــ
ەكشەلەيىبرەت ىتشانتاقــــــ ەگنەخۇۋرالۇئ.ــــ ـــ
ىنۈكــىقنىدلائ مىرېيــــ ەدىچېكــ پىتېيـــ ـــ
،ەكچەگلەك تەقەپۇئـ ادىدلائڭىنىسانىبقاتايـ
ىدرۆكاۋۇغىنىقىلرابڭىنرەلخەرەدراتاقرىب
مەھ زۇرونـۇبـ نىكمۇمـىشۇلوبـىلۈگـ پەدـ
ىدىليوئ ەتچەكــۇش.ــ ىتىياھانۇئـــ ەتسەتــــ ــ
،ىدىلخۇئ ەدىشۈچــ الىنەيـــ زۇرونــ ىنىلۈگـ ـــ
ىدرۆك ڭىنۇئ.ـ النۇرۇبـ زۇرونپىرېبەگنەخۇۋـ
.ىدىئرابىسۇزرائشۈرۆكىنىلۈگ

ىسىتەئ ەدرەھەســـ اقترىســ ،ادناققىچــ ۇئــ
ڭىنانىب كىلىكىچنىئەگرەلخەرەدـىكىدىدلائـ
نەلىب رەزەنـ ،ىدلاسـ نۈسۆسـ كىلڭەررۇڭوقـ
اتخاش نامىسمۇخۇتــ قىلشىقــــ رالخىبــ رابـ ـ
ڭىننەخۇۋۇئ.ىدىئ مەنـــ قۇغوسـ اغىساۋاھــ ـــ
.ىدىملەنۆكەچنائ

رىبــۇب ىكىتتەدائــ رەھەســـ ،ۇمىسلوبـــ ـــ
نىكېل ڭىنۇئــ قىللىي34ـ رەھـىكىدىتاياھـ ـ

رىب رەھەسـ نەلىبـ ـىجنۇتۇئ.ـىتتيامىشخوئـ
ەكپەتكەم نەگرىكـــ ،ىنۈكــ يىلائــ پەتكەمـ ــ
،ىناھىتمىئ يىلائــــ پەتكەمــ ،ىتاياھـــ يوتــــ ـ
،شىلىق قىلىلابــــ ،شۇلوبــــــ نىتتخەبــــ ــــ
،شىنىلرۇزۇھ شىشىليىددىجـــــ رازىبەۋــــ ــ
،شۇلوب ەنەيــ پىلېكــ ـەگرەلكىلزىسلۈڭۆكــ
كەتشارچۇئ مىھۇمــ ىنرەلتيەپــــ نىتشابــــ ـــ
پۈرۈچەك ،مۇدلوبــــ نىدڭىنۇبــ ىكنىيېكـــ ــــ
كىلىشىك مىتاياھـــ كىلمەجرىتاخــ ەدىچىئــ ـ
.ىدىئناغىليوئپەد،ۇدىتۆئچنىت

ىسىچتەمزىخشالاۋاد،ۇئـاممەئ شۇلوبــ ــ
پىلېكپىتېياغىنويارمۇقۇينەلىبىتىپۈس
ەنەي رىبــــ قىلمىتېقــ مىھۇمـــــ ىنتيەپــــ ـــ
ىدلاۋىتۈك ،ىدلوبەدازقالائ،ىتشەليىددىجۇئ.ـ
،ىدنەلشىۋشەت نىكېلــ رەھــ لىخـ پىسساپـ ــ
رالتايىپيەك ڭىنۇئـ كەركۆكـ پىرېكـ ـاغىدلائـ
،پىقىچ مۇقۇيـ ڭىنىنويارـ ەگىپېسىچنىرىبـ
اغىشىرېب قۇلنۇقسوتــ ىدىملالىقــ نىدلەزەئ.ــ
سېھ پىلىقـ ناغىمقابـ تايىسسېھشۇنوتانـ

راھاب ىدلەكراھاب ىدلەك
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،ىدلائەگىسىجنەكسىئزۆئاتسائ_ـاتسائـىنۇئ
ىنتەيىلۇئسەمۇئ ەگىسىممېزـــــ ،ۇمشىلېئـــ ــ
باناجيىلائ ،ۇمشۇلوبـ ،ۇمشىلىقادائـىنچرۇبـ ـ
تەيىناققەھ ۇمشىتىسرۆكقىلراكادىپادىلويـ
رىبـاققىللامەدـۇمىسرەنـاقشابـىكايەۋ ەسرەنـ
ىدىملەيېد القادناق.ـ نۇسىملوبـ ىنرەلزۆسۇبـ
تەقەپۇئ الىدرالنامورـ ناغىقوئـ لىزىق،پۇلوبـ
ىۋەيىبرەت ەكتەيىمھەئــــ ادرالنۇمزەمـەگىئــــ ــ
.ىتتالوبىلىقتارچۇئ

ەگەيىتراپۇئ،ىقىلشابرالارىتسېسرىبۇئ
شىرىك ،ىپىتكائـ قىلشايچۈئۇئــ ڭىنىلابــ ـ
،ىسىنائ ڭىنۇئــ پىنىشايـەنەيـ ناغلاقـ _ـاتائـ
ىسىنائ ،رابـــ ۇمىشىدلويـ ڭىنىناخرۇتخودـــ ــــ
سامىتلىئ.ۇدىلىقتەمزىخەدىپېسىقنىدلائ
،شىزېي شىرېبـەكپەسـىقنىدلائـ ەدرەيـۇشەۋـ
ىنشىلېق شىنىليوئـــــ ادىنايرەجــــ ڭىنۇئــــ ــ
ەدىلڭۆك اديەپـ ناغلوبـ شەسڭەدـ ىنشەرۈكەۋـ
.ۇديەملىبمىكچېھ

ىكىدنەۋاسۇئ ىسىنائ_ـــاتائـــــ نەلىبــــ ــــ
ادنۇفېلېت ،ەدنەكشەلزۆســ شارىدلائـىتىياھانــ
،ىنىقىلناقتاۋەلشىئ ڭىنىكىلتەمالاسـ ـىشخايـ
،ىنىكىلنەكىئ مۇقۇيــــــ ىلىگزەمـــ پۈتۆئــــ ــ
نىدنەكتەك ىنرالۇئپىلېئىنىسىلاب،نىيېكـ
پالقوي ىنىقىلناغىدىرابــ ناقتيېئـــــــ .ىدىئــ
ڭىنىلاب نىدىلاۋھەئـــــــ رەۋەخــ ىنشىلېئــ ــــ
ناغرۇشپاتـاغىسىنائنىيېق ،پۇلوبـ ۋايمـ ۋايمـ
رەھ مىتېقـ ،ەدنەگىدزىئـىنىسىپائـ ـىسىمومـ
ۋايم اغۋايمــ ڭاپائــــ كىچىكــ ىنقۇلخەمـــ ــــ
رىبـاتتەھۇئ.ـىتتيەدـىتتەكـىلىكتەۋىلغوق ـ
ادىناخرۇتخود ناغىديەلشىئــ نەلىبـىشىدلويــ ـ
نىدىسىككىئ ڭىنمىكــ ۇمىنىغىلناغىدىرابــ ــ
،يەمشەلتەھىلسەم لاھرەدـــــــــ ەگلىكشەتــ ـــــ
.ىدىللويسامىتلىئ

نۈكـىككىئ ۇئ،قىلىقرائشىنىلەيىبرەتـ
نەخۇۋ قلەخـۆشادـ يىقرەشـىسىناخرۇتخودـ ـ
شىزېسىنوياركىللەسېك_14ـىنويارـاچغاب
لورتنوك شىلىقـ .ىدنىلىقمىسقەتاغىنروئـ
ڭىنرالقىرغائـىكىدرەيـۇب رىغېئـىسىممەھـ ـ
رەللەسېك رەھ.ىدىئـــــــ ىنۈكــ تەئاس12ــــ ــ
،كۈلزۈدنۈك كىلىچېكــــــ ادىنېمسىئــــــــ ـــــ
،ەكچەگىلشىئ لۈڭۆكـەگىزۆئـــ اغناغىدىلۆبــ ــ
تىقاۋ رىبرەھىكىدىناخرۇتخود.ىتتيامقىچـ
نۈك ڭىنۇئـ نۈچۈئـ ڭوچـ قانىسـ ،پۇلوبـ ـۇبـ
ىنرەلنۈك پالغىيۇئـــــــ پۈلۈك_ـــ پۈرۈيــــ ــ
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اتقۇنقىزىق

اتقىلىچشارىدلائ ،ىتتەزۈكتۆئــــ ىرىلىچېكــ ـــ
.ىتتياملايىلخۇئىشخاي

رەھۇئ ىنۈكــ ەدرەھەســـ ـاقشىئشارىدلائــ
پىرېب شىلېك_ــ ۇمىدىنايرەجـــ ڭىنانىبــــ ـــ
زۇرونــىكىدىدلائ ىلۈگـ ەگىخىرەدــ ىنشاراقــ ــ
پۇتنۇئ ،ىتتياملاقـ رەھۇئـ ادىنىغىراقمىتېقـ
ىكىتخىب ڭىنىچنۇغـــــــ ىرېسناغرابـــــــ ـــــــ
.ىتتەرۆكىنىقىلناقتاۋانىغوي

نەخۇۋ ادىرىلىچوكــ ۇمرىبــــ ،قويمەدائــ ـ
رەھنىكېل رىبـ ڭىنىزىرېدـ ەدىنيەكـ دىمۈئـ ـ
پۈتۈك ناغرۇتــ ناغىلزىسناســ ڭىنرەلزۆكــ ــ
پۈرۈملەت قادنۇب.نايائـەگىممەھـىقىلناغرۇتـ
ەدىھالائ ،ادىتسائلاۋھەئـــ ىكىدىچىئيۆئـــ ــــــ
رەلىشىك نىدرۇككەپەتـىكىتتەدائــ پىقلاھــ ــ
،پىقىچ تەلۆدــــ ىمۈزۈتــ ،اغىسىملۇرۇقـــ ـــــ
ڭىنتەلۆد ،ەگىرىدقەتـــ يىببىتــ ،اغرالمىداخــ ــ
ەللەھەم ،ەگىرىلىچتەمزىخـــ رەھـــــ رىبـ لاتـ ـ
،قىلشائ رەھــ رىبــ لاتــ ،اقتاتكۆكــ ىياۋايــــ ـــ
،اغرالناۋياھ ڭىنرالناسنىئــ قاتروئــ ـەگىرىدقەتـ
.ەتكەملۆبلۈڭۆك

نەشنېشـوخ يېل（火神山）ـ نەشنېشـ ـ
（雷神山）ڭىنىرىلىناخرۇتخود قۇلوتــــــــــ ــــ

（方舱）ڭاسڭاف،پىشىگەئەگىشىلىتىلشىئ

ىدىلشابشىئـۇمىسىناخرۇتخود پەسـاقرائ.ـ ـ
ۇمىتىرتەئشالاۋاد ىنيەكـــــ نىدىنيەك_ـــــ ــــ
.ىدىلشابەكشىلېك

نەخۇۋ قلەخــۆشادــ اغىسىناخرۇتخودــ ـــــ
ناغىدىرىك نىدنۈكرالقىرغائـ ،پالزائەگنۈك_ـ
نىدىناخرۇتخود رالناغىدىقىچـــ ەكشىيىپۆكــ ــ
ىدىلشاب رىب.ــ ەچچەنـ نىدنۈكــ ،نايۇبـ ـانىبـ
لاھۇمىرىلىچنۇغڭىنىلۈگزۇرونـىكىدىدلائ
ىنىرىلمىيىكڭەر ەكشىيىكــــــ اززەقەتـــــ ــــ
كەدناغلوب پىرېيـىنرالخىبــ ،ىتتاتاۋىقىچـ ۇئـ
ىددۇخ كىچىكــ ڭىنىلابـــ لاھــــ كىلڭەرــ ــ
.ىدىناغلاقپاشخوئەگىرىلزۈيەنىققۇردۇب

ەدنەخۇۋۇئ زۇرونـــ ىلۈگـــ ،اسلىچېئـــــ ــــ
ڭىنزىمىنىتەۋ ىراھابــ پىتېيـ ۇدىلېكـ پەدـ
،ىتتياراق ۇمزىبــ اغڭىنۇشــ ،ىكزىمىنىشىئــ ـ
ىكىتپەســىقنىدلائ ڭىنرالنامىرھەقــــ ناجــــ ـ
پىكىت تەمزىخـ نەلىبـىشىتىسرۆكـ زۇرونـ ـ
ىرىللۈگ سەبــــــ ەتسەب_ـــ پىلىچېئــــــ ــــــ
ڭىنزىمىنىتەۋ اغىراھابــ ەچىگزۆئــ نىسۆھــ ــ
.ىسۇقشوق

ەنەي ىنۇشـــ نىدرەزەنـــ تىقاسـ اقشىلىقــ ـــ
نىدىبەۋەسمۇقۇيەدلىگزەمرىبۇب،ىكۇدياملوب
پۈلۆئ رەلنەكتەكـ تاياھـ ىرىگلىئـاغرالناغلاقـ ـ
ناغىراقپەديىددائ ۇمىغرالشىئــــ كەسكۈيــــ ــــ
.ىتتەگۆئىنشاراقنەلىبرابىتېئتەققىد

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت لۈگتەدائاس::ىچۇغلىق نۇسرۇتلۈگتەدائاس نۇسرۇت
رىررەھۇم ەزۇفھەم::رىررەھۇم تەمخەئەزۇفھەم تەمخەئ

رۇكزەم( ڭىنڭىلنەيىجڭىدارتسېسەلاقامـ
)ناغلىزېينەساسائاغىرىلزىئ_شىئيىقىقەھ
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قىلمالغاس

نۇغرۇن رەلىشىكــ ىسىرۈمـــ ،ادناغىرغائــ ـ
ەرۈم اغىغۇللايـىپارتەئـ راتپىرىگــــ پۇلوبــ ــ
ۇمنەمىدناغلاق ،ۇدىشىليوئپەدـــ اتتەھــ ەرۈمــ ـ
نەلىبشىرغائ ەرۈمـ رىبـىنىغۇللايـىپارتەئـ ـ
.ۇدىلاۋىراقپەدشىئ

نۇغرۇن رەلىشىكــ ڭىنىناخرۇتخودـ رەھـ ـ
ىسياق ەگىرىلمۈلۆبــ ،پۈنۈرۆكــــ رەھــ لىخـ ـ
پۇزۇغلىقـىنرالشالاۋاد ،ۇدىقابـ الىنەينىكېلـ
.ۇدياملالۇتۇقنىدىقىرغائەرۈم

،ەتتەيىلەمەئ ىرىلبەۋەسڭىنشىرغائەرۈمـ
پۆكـىتىياھان ارغوتىنىبەۋەستەقەپ،پۇلوبـ
،الىدناغىلاپات قىلىمتاراقـىنۇئنىدنائـــ ادلاھــ ـ
.ۇدىلوبىلىغىلاۋاد

ەرۈم ڭىنشىرغائـ ىرىلبەۋەسـ ىددائقادنۇئــ
.سەمەئ

ەرۈم پۈرۈتلەكـىنشىرغائـ ناغىدىرىقىچـ ـ

رەلبەۋەس ەرۈمـ ەنەي،اقشابنىدىغۇللايىپارتەئـ
ەرۈم كەلىب_ـ ،شىنىلمىخەزـ ەرۈمـ ـىمۇغوبـ
زىسقارۇت ،شۇلوبــــ نۇيوبــــ ىسىقترۇموئـــ ــــ
،ىلىسېك ىرىقۇيـــ كەلىبــ قىلشابـىككىئــ ـ
ڭىنىلۇكسۇم شابنۇزۇئـــــ لۇكسۇمــ يەپـــ ــ
،ىغۇللاي ىريەغـــ كەڭۆسـ ىرىلكىللەسېكــ ــ
.رۇدرالقىلراتاق

رالناغىرغائـىسىرۈم نەلىبىدلائـ ـىنىزۆئـ
،پانىسىزۆئ ڭىنقىرغائــىكىدىزۆئـــ ىسياقــ ــ
ىكىدلىخ ەرۈمــ ەۋەتـاغىقىرغائـ ـەگىكىلنەكىئـ
.ۇدىلوباسلىقمۈكۆھەدمەدەقىكپەلسەد

ەرۈم.1 كەلىب_ـ شىنىلىمخەزــ رەگەئ:ـ ـ
ىنزىڭىلوق ىچكەمرۈتۆكــــــــــ پۇلوبـــــــــ ـــــ
ىنزىڭىكىلىب ،زىڭىسىملەرۈتۆكــــ نىكېلـــ ــ
ڭىنرالىقشاب ،زىڭىسىلەرۈتۆكنەلىبـىمىدرايـ
مىكلەب ەرۈمــ زىڭىكىلىب_ـ نەگنەلمىخەزــــ ـــ
.نىكمۇمىشۇلوب

اغىغۇللايپارتەئەرۈمالىسىرغائەرۈم
ۇدياملوبقىلناغلوبراتپىرىگ
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قىلمالغاس

ەرۈم كەلىب_ـــ ڭىنشىنىلمىخەزـــــ ـــــــــ
ىرىلتەمالائ ،كىلزىسچۈك،شىرغائــەتتەدائـــ ــــ
تەكىرەھ شىلىقــــ زىسيالوقــــ اتشۇلوبــــ ـــــ
.ۇدىنىلىداپىئ

ڭىنۇب:شىرغائ كىپىتڭەئــ كىللەسېكـ ـ
ىتىمالائ ،نۇيوبـــ ەرۈمـــ ىمسىقـ ىسىچېكــ ـــ
ىرىقۇيەۋۇديىرغائ ىنكەلىبــ ەدنەگرۈتۆكـــ ـــ
ۇدىيىچۈكقىرغائ پىلىسېب.ـــــــ شىرغائـــــــ
ىسىتقۇن ەرۈمــــ ڭىنىمۇغوبـ ـىتسۈئىدلائــــ
ىپىرەت ،پۇلوبــ ەدىزەبـ نۇيوبـ چۈئەۋـىمسىقـ
كەجرۇب ڭىنىلۇكسۇمــ ،ىتسائــــ ىكنۈتسۈئـ ــ
ەچۈم پىشىتراتـــ ەچناي،ۇديىرغائــــ شىتېيــ ــ
ەگىلىسېك راتپىرىگــــــــ ادناغلوبــــ قىرغائــــ
.ۇدىتېكپىشىلرىغېئ

كىلزىسچۈك ەرۈم:ـ اغىترىسـىنكەلىب_ـ
،ەدنەگىرېك اغىرىقۇيــ ،ادناقتىجلىســ ـىنيەكــ
ەكپەرەت ادناغزوســـ ۇدىنىلزىسچۈكـــ ىكايــــ ــ
.ۇدياملوبىچۈكقىلىشراق

پىتكائ تەكىرەھــ اغۇغلاسوتــ :شارچۇئــــ
ەرۈم ىرىلمۇغوبـــ پىتكائــــــ ىتىكىرەھــ ــــــ
اغۇغلاسوت نىكېل،ۇديارچۇئـــــــ پىسساپــــ ــــ
نەشورـۇمىتىكىرەھ ،ۇديامىرچۇئەگىمىلكەچـ
قاغات ىتسۈئرىقــ ىلۇكسۇمــ كەجرۇبچۈئەۋــ ـ
.ۇديەلىگىيلۇكسۇم

ەرۈم كەلىب_ـ پۆكڭەئ،ەتشىنىلمىخەزـ
ىنىغىدىلۈرۆك قاغاتـــــــــــ رىقــــــ ـــىتسۈئـــ
ڭىنىلۇكسۇم كىللەسېك،پۇلوبـىشىلىتىتـ
ىرىلتەمالائ ىرېسناغلائمارائـــ ،پەلكىنېيـــ ــــ
تەكىرەھ ىرېسناغلىقــــ ،ۇدىشىلرىغېئـــــ ـــــ
سۇسخەم ەدمۈلۆبـــ شۈرۈشكەتـــ قىلىقرائـــ ــ
قىنېئ زونگايىدـ ىلىغيوقــ ،ۇدىلوبـــ ـەتتەدائــ
نىدىكۈلزۆئ پىيىقاســـــــ ،ۇديەمتەكــــــــــ ــــــ

اغىناخرۇتخود پىرېبـــــ اقشىتىلاۋادــ ارغوتـــ ـ
.ۇدىلېك

ەرۈم.2 زىڭىزۆئـىليەم:ـىغۇللايپارتەئـ ـ
ىكاي ڭىنرالىقشابــــ ەدىمىدرايـــــ ،نۇسلوبـــ ـــ
ىنزىڭىرۈم ،زىڭىسىملەرۈتۆكــ ەرۈمــ پارتەئـ
اغىغۇللاي راتپىرىگــ ناغلوبـ ،زىسىلوبـ ـىنەيـ
كىلىچپۆك »ەرۈمقىلشاي50«ناغىديەدمىئادـ
،پۇلوب ادرالقىلشاي50ـــەتتەدائـــــ كەرپۆكــــ ــ
ۇدىلۈرۆك كىللەسېك.ـ ەرۈمـەتتەدائـىتىمالائـ
ىرىلمۇغوب ىشىنىلتەكىرەھ،پىشىلپىسساپـ
،ۇدىشىلراچان شىرغائپىلىسېبىپارتەئەرۈمـ
.ۇدىلوبڭەكىسىتقۇن

نۇيوب.3 اقترۇموئــ ىلىسېكــ ادناقساب:ـــ ــ
ىسىتقۇنشىرغائ نۇيوبـەتتەدائـــ نىدىمسىقـ ـ
كەركۆك اغىمسىقــ پاراقــــ ،ۇدىڭامـ نۇيوبــ ــ
ىنىمسىق ەكتەرۈســــ پىلېئــ ەدنەگرۈشكەتـ ـــ
.ۇدىلۈرۆكقىلزىسلامرون

ىرىقۇي.4 كەلىبــــ قىلشابــىككىئــــ ــــ
ڭىنىلۇكسۇم شابنۇزۇئـــــ يەپــ ىغۇللايــ :ـــ
پىلىسېب ىسىتقۇنشىرغائــــ ىقىلساسائــــ ـــ
ىسىچقىرېئقىلىرائلۇكسۇمقىلشابـىككىئ
،پۇلوب اغىقرائىنىچۈمىكنۈتسۈئىقىلساسائـ
ادناغزوس قىتتاقـــ ەرۈم؛ۇديىرغائـــ كەلىب_ـ ــ
ەدنەگنەلمىخەز ۇمىخېتقىرغائــ ،ۇدىيىچۈكــ ــ
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قىلمالغاس

ناقتاۋىرغائ پۈرۈتۆكـــىننۇروئـــ اقترىســـــ ـــــ
.ۇدىلوبنەشوررەدەقرىبادناغرۇدناليائ

؟كەرېكشادغوققادناقىنىرىلمۇغوبەرۈم
الكىتتىئەگىرۈمادناغىلخۇئـىسىچېك.1

قۇغوس پۈتۆئـــ ،ۇدىلاقـ ەرۈمــ ادىرىلمۇغوبـ ـــ
قۇغوس ڭىناۋاھـــــــ ەدىرىسەتـــــــ الناسائــــــ ـــ
ىچۇغىلقىلىس پۈرۈتلەكـىنىغۇللايـاتلاخــ ـ
،پىرىقىچ ەرۈمــ پاغزوقـىنىغۇللايپارتەئـ ـ
،ۇدىيوق اڭۇشـــ ەدىچېكــ ىنىرۈمــ قىسسىئــ ـ
.مىھۇمنىياتنىئشىلىقتەققىداقشالقاس

ەتچەك ،ادناغىلخۇئــ ىنىرۈمــ ڭىنناقتويــ ــ
اغىترىس ،قىلسامراقىچـــ پىچېئـىنىزىرېدــ ـ
.كەرېكقىلسامىلخۇئپۇيوق

ەرۈم.2 نەگنەلمىخەزـىكىلىب_ـ ارۇتتوئـ ـ
،شاي ناغناشايــ رەلىشىكــــــ كەبــــــ رىغېئــ ــ
نىتشۈرۈتۆكـىنرەلىسرەن قىتتاقـ تايىتھېئـ
،ىشىلىق ەرۈمـ ڭىنىرىليەپلۇكسۇمىمۇغوبـ
شىلىرېك ڭىنىچۈكــ پىشېئـ نىدىشىتېكـ ـ
،شىنىلقاس رەدەقناكمىئــــ مەنـــ نىتتىھۇمـ ـــ
.كەرېكشۇرۇتقارىي

اۋاھ.3 پۇۋوسـ ،ەدنەكتەكـ لامائــ رابـ يۆئـ
ەدىچىئ تەكىرەھــ ،شىلىقـــ كىلڭەينۇزۇئــ ــ
مىيىك ،شىيىكـ ەرۈمـ قۇغوسـاغىرىلمۇغوبـ ـ
پىگېت نىتشىتېكــــ ،شىنىلقاســــ ەرۈمــــ ــ
يىمسەر.كەرېكشالقاسقىسسىئـىنىمسىق
تەكىرەھ نىتشىلىقــ نۇرۇبـــ مۇقوچـ نەدەبــ ـ
شىتىزىق ،شەلشىئـىتىكىرەھـ _اتسائـىنەيـ
،اتسائ قىلمىتىرــ ادلاھــ ىرىقۇيـ ىنكەلىبــ ـــ
ىنىتىكىرەھشۇرۇدناليائ شەلشىئــــ ،كەرېكـ ـ
ىنىرىللۇكسۇمكەلىب_ەرۈمادناغلىققادنۇب
ىلىغزوس ،ىلىغرۇتقىنېچەۋـــ قىلىقرائـۇبــ ـ

ەرۈم كەلىب_ـ ڭىنىشىنىلمىخەزــ ـىنىدلائــ
،ادناغرۇتشالرىخائىنتەكىرەھ.ۇدىلوبىلىغلائ
نىتسەئىنشۇزوسىنىرىلمۇغوبەرۈممۇقوچ
.كەرېكقىلسامراقىچ

ەرۈمـەتتەدائ.4 ادىرىلمۇغوبـ قىلمارائىبـ ـ
ىتىمالائ ناغىملوبـــ رەلىشىكــــ تەكىرەھــــ ـــ
،ادناغلىق ەرۈمـ ىسۇغيۇتقىلمارائىبادىمسىقـ
راب اغىقۇلقوي_ـ تەققىدــ كەرېكـىشىلىقـ .ـ
رەگەئ اقشابەۋقىرغائـ قىلمارائىبــ ـىسۇغيۇتـ
،اسلوب رابىتېئـاغڭىنۇبـ ،پىرېبـ ـىنتەكىرەھـ
ادىتقاۋ ،پىتىتخوتـ تەكىرەھــ ـىنىسەھىيالــ
،پەشڭەت شادغوقرۈرۆزــــ ىنىرىلرىبدەتــ ــــــ
شىنىللوق ىكايـــ قاررۇدلابــ اغىناخرۇتخودـ ــ
.كەرېكشىنىلاۋادپىرېب

شىقىنېچۇمپۇلوب،اتشىلىقتەكىرەھ.5
ەدىيۆئ ەدايىزـــ پۆكـــ لىخـــ شىقىنېچـــ ـــــــ
،نەلىسەم.كەرېكقىلساملىقـىنىرىلقىشەم
كەركۆك ڭوچــــ ىلۇكسۇمــــ ـــەبمۈدەۋــــــــــ
ەنەي،نىيېكنىدنەگرۈدنەلقىشەمىنىلۇكسۇم
ەگىرۈم اتىراقــ رەدەقرىبــ كۈلچۈكــ ناغلوبــ ــ
ىنرەلقىشەم ،قىلساملىقــــــ ادناغىچراچـــــ ـــــ
تەكىرەھ نىتشىلىقــ ۇمىخېتــ شىنىلقاســ ــ
.مىزال

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت رەمۆئ::ىچۇغلىق نىمىئتەمەمرەمۆئ نىمىئتەمەم
رىررەھۇم لۈگنۇتيەز::رىررەھۇم تىياۋۇدبائلۈگنۇتيەز تىياۋۇدبائ

9



قىلمالغاس

ىنۇب مىكلەبــ ڭىنزىسـ ـىكىتتەدائـ
پۈرۈتلەكزىڭىتىدائىكىدىدلائشالخۇئ
ناغراقىچ
ىشۇلوبـــــــ

نىكمۇمـــــــ
.ـــــ

»شىنىغيوئكىلترەش«ەدەيىگولوخسىپ
.رابەسىداھلىخرىبناغىدىلىتائپەد

لىخــۇب ەدىسىداھـ ،ىنىگلىيېدــ
ـــ

رەگەئ زىســ نۈچۈئشالخۇئــ پىتېيــ ـــ
نىدناغلوب نىيېكـ لاھرەدـ ىنزىڭىزۆكـ

پۇمۇي قىلراييەتـاقشالخۇئــ
ياملىقـــ ــ

نوفنايـىكلەب ،شانيوئـ باتىكـ شۈرۆكـ
كەدنەگېد ـ

زىستەۋىسانۇمـاغۇقيۇئ اقشابـ
ىنرالتالۇغشەم
،زىڭىسلىقــــ

تىقاۋــــ ــ

ىرېسناغرازۇئ شىتېي«زىڭىڭېمڭوچـ
ىنساكنىئنەگېد»سەمەئنۈچۈئشالخۇئ
ۇدىلاۋىلقاس ڭىنۇش.ـ نەلىبـ رەھزىسـ
مىتېق قىلراييەتـاقشالخۇئــ ،ادناغلىقـ ـ
ەدزىڭىنىدەب كىلترەشـ سكېلفېرـ اديەپـ

،پۇلوب نوفنايــ باتىكـىكايـاقشانيوئـ ـ
ەكشۈرۆك

ـــ
قىلراييەتـــ

،ۇدىلىقـــــــ
ـــــ

ۇمزىگرەھ ڭىنزىســ اغزىڭىشىلخۇئــ ــ
مەدراي ناغىدىلىقــ

كىلەيىمىخــــــ
ــــــــ

.ۇديەمرەبپۇيوقىنرالىددام ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت لۈگراھاب::ىچۇغلىق
راتتاسلۈگراھاب راتتاس

ىررەھۇم ەزۇفھەم::ىررەھۇم تەمخەئەزۇفھەم تەمخەئ

مەدائ ەمېنمەدائ نۈچۈئەمېن نىتشالخۇئنۈچۈئ لاۋۋائنىتشالخۇئ پىنىلھورلاۋۋائ ۇدىتېكپىنىلھور ۇدىتېك
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ىقۇلشوبمەلائ

نەكتۆئ رىبــ ەچچەنـ ،ادلىيــ رالمونورتسائـ ـ
نۇغرۇن رالاتېنالپوئېگىكىدىترىسـامېتسىسـ
اقشايۇق( نىقېيڭەئــ نۇغرۇتـ رالزۇتلۇيـ ـىن)ـ
،ناغىقياب رالشاقيابــۇبـــــ ىنرالمىلائـــ مەلائـــ ــ
ادىقۇلشوب قارىيــــ كىلىپاسۇمــ تەھاياســــ ـــ
شىلىق ،ىدرەبماھلىئاقشىنىلتائـاغىتاقىقتەتـ
نۇغرۇنرالۇئ ىڭېيــ ىنرەلەھىيالــ اغىرۇتتوئــ ــ
،ىديوق ڭىنۇبـ قىلىقلاھـ ىرېيـ مەلائ،ىكۇشـ
ادىقۇلشوب قارىيـ كىلىپاسۇمـ ىقۇلشوبمەلائـ
مەلائناغىدىلېكساماقشادنۇروئـىنىسىپىزەۋ
.ىدىئشىچېئىنىروتامىقۇلشوب

ىرىلىكىدنەۋۆت ڭىنۇبـــــــ ىكىدىچىئــــ ــــ
ڭىنىشىك ناغىدىتراتڭەئـىنىتىققىدــ شەبـ ـ
.روتوملىخ

ىنىكلەيىرۇنشايۇق.1

رۇن،ىنۈك_12ڭىنيائ_6ىلىي_2019
كىلنەكلەي مەلائــــ ىرۇقچۇئــ ڭاۇگــ نەفـ _2ـ
رۇمون پۇيوقـــــ ،پىلىرېبـــــ رەيـــــ ىراشــ ــ
ادىسىتىبروئ تارداۋىك32ـــ قىلرىتېمـ رىبــ ـ
.ناغلىچېئنەكلەي

ڭىننەكلەيـۇب ىزۈيـىقترىسـ نىياتنىئـ ـ
قىلىس مەھـ ،پۇلوبـىشكەتـ شايۇقـ نىدىرۇنـ
لىساھ ناغلوبــ مىسېبــ ەگىچۈكــ پىنىياتــ ــ
.ۇديەلەشىرېئەگىچۈكشىرىتتىئ

مەلائناقتاۋىلىقتەكىرەھادىقۇلشوبمەلائ
ىرۇقچۇئ ىنىقىلرىغېئـ ناقتاقويـــ ەتتەلاھــ ــ
،اقچاغلوب ەدمەھــ ڭىناۋاھـ قىلىشراقـ ـىچۈكـ
،اقچاغىملوب كەركىنېيـ شىرىتتىئـ ـۇمىچۈكـ
ڭىنۇئ ىنىتىئرۈسـ ،ۇديەلەتىلزېتــ ادىرىخائــ ـ
مەلائ،پۇلوبەگىئەككىلزېتىرىقۇيىتىياھان
پاراقـاغىقۇلشوب ۇدىچۇئـ ەدىزەب.ـ ىرۇنرېزالـ
قىلىقرائ اققارىيۇمىخېت،زېتـۇمىخېتـىنۇئـ
.ۇدىلوبىلىغرۇچۇئ

رەلىشىك،نۇرۇبنىدرۇمون_2نەفڭاۇگ
مەلائ ،رۇمون_1ــ سولراكىئــــ ،رۇمون_1ـــ ـــ
قىلرىتېمونان شۇچۇئـــــ قىلراتاقD_ـ رۇنـــ ـ

ناغلاراقپەدىشخايڭەئىكىدىقۇلشوبمەلائ
روتوملىخشەب
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ىقۇلشوبمەلائ

كىلنەكلەي مەلائــــ ىنىرىلرۇقچۇئــ قانىســــ ـــ
.ناققابپىلىق

تەقەپىرىگلىئشاشخوئەگنەكلەيرۇن،ۇب
ەيىرەزەن النىتتەھەجــــ ناغنالتاپسىئــــ مەلائـــ ــ
ىقۇلشوب چۈگرىتتىئ«ــــــ ڭىن»ــــ يىلەمەئــ ـــ
ىنىكىلنەگنەلزۈيەگىسىنھەسڭوچشىنىللوق
.ۇدىرۈدنەشۈچ

ىنىكلەيىلىماششايۇق.2

شايۇق شايۇقـ پۇيوقـىنىرۇنـ نىدنەگرەبـ
.ۇدىرېبپۇيوقۇمىنىلىماششايۇق،ەنەياقشاب

شايۇق تەۋەقىقترىسڭىنشايۇقىلىماشـ
نورىتكېلېئـىكىدىسارېفسومتائ نوتورىپەۋـ
،پۇلوبـىمىقېئ پىتىسرۆكرىسەتـەگنەكلەيـ
شىرىتتىئ ىچۈكــ لىساھــ ،ۇدىلىقــ اڭۇشــ ــ
رەلىشىك شايۇقـــــــــــ ىنىلىماشــــــــ ـــــــــــــ
ىچۈگرۈدنەلتەكىرەھ چۈكــــــ ناغلىقــ مەلائـــ ــ
.ناققىچپاسايپىلىققىقتەتىنىرىلرۇقچۇئ

لىخــۇب مەلائــ ڭىنىرۇقچۇئــ ىنىكلەيــ ـــ
شايۇق ىلىماشـــ ىنىكلەيـــ ،ۇمىسلوبـــ رەيـــ ـ
ڭىنىراش تىنگامــــ زاگــــ ەگىكىرىبمەچــ ـــــ
پىشىشخوئ ناغىدىتېكـــــــ تىنگامــــــــــ ــــــ
ىسىچكۈپۆك ،پۇلوبــ زۆكـىكىتتەدائــ نەلىبـ ـ
ىلىگرۆك ناغىدياملوبــــ شايۇقــــ ىلىماشـــ ـــ
.ۇدياشخوئەگىنىكلەي

تىنگام،ەدىسىكترۈتڭىنىلىماششايۇق
ىسىچكۈپۆك مەلائـــ قارىيـىنىسىمېكـ مەلائـ ـ
.ۇدىقىچپىلېئاغىقۇلشوب

ىروتومنويىئ.3
نويىئ ىروتومـ نورىتكېلېئــ قىلىقرائـ ـ

زاگ نوـيىئپۇتۇتاقپوتىنرالموتائىكىتتەلاھـ
لىساھ ىمىسېبرىتكېلېئرالنويىئ،ۇدىلىقـ
قىلىقرائ تەئرۈســــ ،پىتىلزېتــ ىرىقۇيــــ ـــ
ىنىمىقېئنويىئناققىچپۈلۈكرۈپەتتەئرۈس
،پۈرۈدنەللىكەش مەلائــــ ىنىرۇقچۇئــ ـاغىدلائــ
.ۇدىرىتتىئ

نويىئ ڭىنىروتومــ شىرىتتىئــــ ىچۈكـ ــ
نىياتنىئ كىچىكـــ ،ۇمىسلوبــ قارىبـــ قازۇئـ
تىقاۋ تەمزىخـ شۇرۇدلىقــ قىلىقرائـ مەلائــ ـ
ڭىنىسىمېك ىنىتىئرۈســـــــ كۈلمۈنۈئــــــ ــــ
.ۇدىلوبىلىكتەلزېت

لىخــۇب روتومــ يىلەمەئــ شىنىللوقــ ـــ
اغىچۇقساب ،پىرىكـــــ ڭوكنېشـ رۇمون_1ــ ــ
.ىدلىرېبپىلېئقانىسەدىتسۈئ

نويىئ ڭىنىروتومــ مەلائــــ ىنىرۇقچۇئــ ـــ
اغىتنۇكېس رىتېمولىك50ــ نىدىشىتىلزېتـ ـ
دىمۈئ ،ەتكەملۈتۈكـ نىكېلــ يىقىقەھـىنۇئـ ـ
اتقۇلشوب اقشۇچۇئــ ،ەتشىتىلشىئــ لىخـۇبــ ـ
ىنروتوم ۇمىنەيـــــــــــ شالىشخايـــــــــــ ەۋـــــــ
.ۇدىلېكارغوتەكشۈرۈتشەللەممەكۇم
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ىقۇلشوبمەلائ

ىروتومشالسېرىپارائرالزۇتلۇي.4

ىكىدرۇۋۋەسەت رالزۇتلۇيـــ شالسېرىپارائــ ـ
ىروتوم كۈلچۈكــــ تىنگامــــ نىدىناديەمـــ ـــ
،پىنىلىدياپ رالزۇتلۇيـــــــــ ەتىساۋارائــــــ ــــــ
نىدىسىددام نېگوردىھـەتىساۋىبـ پىتىرجائـ
،پىلېئ وردايـــ شىكىرىبـــ ڭىنىروتومـــ ـــ
.ۇدىلىقىسۇغلىقېي

لىخـۇب ،ادناغناللوقـىنلۇسۇئـ رالزۇتلۇيـ
مەلائارائ ىسىمېكـ ىنىكىلزېتــ پىتىلزېتــ ـ
قۇلقۇروي ەگىكىلزېتــ ىلىغرۇتشالنىقېيـــ ـــ
ۇدىلوب شايۇق.ـ مەلائۇب،شاشخوئـەگىنىكلەيـ
ەگىسىمېك تناللېپورپـــ ،ۇمىسىملىتىلشىئـ ـ
.ۇديالاچۇئزېتۇمنىدىنىكلەيشايۇق

،قارىب لىخـۇبـ روتومـ الىنەيـ رىبـ مۇقۇئـ
نايابادىرىقۇيۇئاتشىنىللوقيىلەمەئ،پۇلوب
ناغنىلىق شايۇقــــــ ىنىكلەيــــ نويىئەۋـــــ ــ
.قارىيالىلېخنىدىروتوم

ىروتومشىتىغزوقكىلىرىگەئ.5
ۇمىخېت كەدىكىدلۈڭۆكــ مەلائـ ـىقۇلشوبـ

ىروتوم قۇلقۇرويلەدــــــ ەگىكىلزېتــــــ ـــــــــ
ناغىديەلەتېي اتتەھـــــــ نىدڭىنۇئــــ پىشېئــ ــ
.رۇدروتومناغىدىتېك

لىخرىب،ەچىشىلىقسايىقڭىنرالمىلائ
يىپنەم تىقاۋ»اددامەدىھالائ«ەگىئـاغىسسامـ

،اسىلىمرۇبـىنقۇلشوبەۋ ڭىنىسىمېكمەلائـ
ىكىدىپىرەتىدلائ ڭىنقۇلشوبــــــــــــــ ـــــــــــــ
ڭىنقۇلشوبىكىدىپىرەتاقرائ،ىنىشىرىقسىق
پۈرۈتلەكـىنىشىيىڭېك ،ۇدىرىقىچـ ڭىنۇشـ
نەلىب مەلائـــــ ىسىمېكـــ كىليىپسىنــــــ ــــــ
ەگىسەيىرەزەن قىلپالىخــ ناغىملىقــ ادلاۋھەئـ
قۇلقۇروي ۇمنىدىكىلزېتـــ زېتـــــ ەتتەئرۈسـ ــ
ۇديالاچۇئ انام.ــ كىلىرگەئ«ـۇبــ شىتىغزوقـ ـــ
.رۇد»ىروتوم

نىدڭىنۇب ىرىگلىئـ رەلىشىكـ قۇلقۇرويـ
نىكمۇمشۇچۇئەتتەئرۈسزېتۇمنىدىكىلزېت
سەمەئ ناغىراقپەدـ قادناقرەھ.ـ ڭىنمىسىجـ ـ
تەكىرەھ قۇلقۇرويـىكىلزېتــ ڭىنىكىلزېتـ ـ
.ۇديارچۇئەگىسىمىلكەچ

،نىكېل كىلىرگەئ«ـــــ شىتىغزوقـــ »ـــــــ
،ادىمۇقۇئ تىقاۋــ ـۇمنىتقۇلقۇرويـىقۇلشوبـ
زېت ،ۇدىلىكتۆيــ اڭۇشــــ مەلائـــ ىسىمېكــ ــــ
ۇمنىتقۇلقۇروي زېتـــــــــ ،ۇديالاچۇئــ تىقاۋــ ــ
رىبناغىدىتيەڭېكەۋناغىدىسىقىنىقۇلشوب
لىخ شىلىقـاپرەبـىنىكىنخېتـ ـۇمزىگرەھـ
ناسائ ،سەمەئشىئـــ اڭۇشـــ كىلىرگەئ«ــــــ ـــ
شىتىغزوق ەتتەۋۆن»ــ الىنەيــ رىبــ نىدمۇقۇئـ ـ
.سالاختەرابىئ

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت اللۇدبائ::ىچۇغلىق نۇسرۇتاللۇدبائ نۇسرۇت
رىررەھۇم ەيىسائ::رىررەھۇم تىمىھەيىسائ تىمىھ
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ىقۇلشوبمەلائ

رالمونورتسائ شايۇقـ ـىسىمېتسىســ
ىكىدىترىس ىنرەلىراييەســـ ،ەدنەگىدزىئـــ ـ
مۇلەم ەدىجىرەدــــــ ڭىنىسىتىبروئـــ ـــــــــ
،ەدىھالائـىشىلىزىت اغزۇتلۇينۇغرۇتانائـ
رىب رەدەقــ نىقېيــ ىكايـــ ىسىسسامـــ ــــ
ىتىياھان ڭوچـــــــــ ناغلوبـــ شايۇقـــــ ـــــ
ـىنرەلىراييەسـىكىدىترىسـىسىمېتسىس
.ۇدىلوبادىشىھاخشەدزىئ

،اڭۇش ىقرىزاھــــ اغراللايىرېتامــــ ــــــ
،ادناغنالساسائ زىبـــــــ ىلويناماســــ ــــــــــــ
زۇتلۇينۇغرۇترىبرەھىكىدىسىمېتسىس
ىكىدىپارتەئ ڭىنرەلىراييەســ ەچىرۇتتوئــ ــ

.زىسلامائەكشەلرەچلۆمىنىناس
قادنۇش ،ۇمىسلوبـ كۈلرۈتـ تاقىقتەتـ ـ

ەگىرىلىجىتەن ،ادناغنالساسائــ ـىلويناماســ
ىكىدىسىمېتسىس ەراييەســــ ىناســ 400ــ
ڭىنرالزۇتلۇينۇغرۇت،ۇدىتېيـاقدرايلىم
نىتدرايلىم100ـىناس ەچىقدرايلىم400ـ
،ۇدىلوب ڭىنۇشـ ،نۈچۈئـ رىبرەھـ نۇغرۇتـ
ڭىنزۇتلۇي ادىپارتەئــــ ارۇتتوئــ باسېھــ ــ
نەلىب نىدرىبـ ڭىنىراييەسـەچىگىككىئـ ـ
.نىقېيڭەئاغلامىتھېئىشۇلوب

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

ارۇتتوئادىپارتەئڭىنزۇتلۇينۇغرۇترىبرەھ

رابەراييەسەچناقنەلىبباسېھ
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ىساپاسقلەخيىمۇموئ

،زاغاۋاي ،رەتپەكـــ ،چاغىلراقـــ زىڭېدــــ ــ
،ىسىقاپشات يىلامىشـــــــــــ پۇتۇقــــــــ ــــــ
نامىسچاغىلراق ىسىكياچــ قىلراتاقــ رىبـ ـ
مىسىق ڭىنرالناۋياھـــــ ىنشىلىنۆيـــــ ــــــــ
شۈرۈدنەلقرەپ ىرادىتقىئــــــ نىياتنىئـــ ـــــ
كۈلچۈك ىنشىلىنۆيرالناۋياھۇب،اتقادنۇئ.ـ
؟ۇديەلەرۈدنەلقرەپقادناق

،ەدىلسەئ رەيـ يىئىبەتروزتەياغىراشـ
قىلتىنگام مىسىجــــ ،پۇلوبــ بۇنەجــ ەۋــ
ىپۇتۇقتىنگامىككىئتەرابىئنىدلامىش
،راب رەيــ ىراشــ ىكىدىپارتەئــ اتقۇلشوبـــ ـــ
ناغرۇت ڭىنرالتىنگامـــ ىسىممەھــــ رەيــــ ـ
ڭىنىتىنگام شاشخوئ،ۇديارچۇئەگىرىسەتـ
رالپۇتۇق ،ۇدىشىپېتارائزۆئــــ لىخرەھـــــ ــــ
تىنگام ىرىلپۇتۇقــ ،ۇدىشىتراتارائزۆئـــ ـــ
ڭىنساپموك بۇنەجـــــــ ىنلامىشەۋـــــ ـــــــ
پىتىسرۆك ىشىلەرېبـــــــ ۇشۇملەدــــــ ــــ
.ناغلوبنىتبەۋەس

ۇشۇم ەدىئاقـــــ ەچىيوبـــ ،ادناقتيېئــــــ ــ
ڭىنرالناۋياھ ـۇمىشىلەرۈدنەلقرەپـىنشىلىنۆيــ
رەي ڭىنىتىنگامـ نىدىرىسەتــــ ۇدىلوبــ .ــ
،زاغاۋاي ،رەتپەكـــــ ،چاغىلراقـــــ زىڭېدـــــــ ــ
،ىسىقاپشات يىلامىشـــــــــــ پۇتۇقــــــــ ــــــ
نامىسچاغىلراق ىسىكياچــــــ قىلراتاقــــ ـــ
.ۇدىلوب»ساپموك«الىدناغلۇغۇتادرالناۋياھ

؟ۇمرابساپموكادرالناۋياھ ?
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ىساپاسقلەخيىمۇموئ

ىرىللائوسقانىس

:ىلائوسشاللاتەككەي
ڭىنساپموك① بۇنەجـــــــ نەلىبـــــ ــــ

ىنلامىش پىتىسرۆكـــ ىكىدىشىلەرېبـــ ــــ
)(بەۋەس

A.رەي ڭىنىراشـــ تەياغىزۆئــــ روزــــ
.مىسېجقىلتىنگام

B.رەي ادىراشـــــ قىلتىنگامـــــ ـــــــــــــ
تەيىسۇسۇخ ،قويـــ ڭىنساپموكـ بۇنەجــ ــ
نەلىب ناغىديەلەرېبپىتىسرۆكـىنلامىشـ
.رابىكىلىدىھالائ

C.اقساپموك بۇنەجــ نەلىبــ لامىشــ ــ
.ناغلۇيوقپىلىقەگلەبىشىلىنۆي

D.ڭىنساپموك ىبۇنەجــ ىپۇتۇقــ رەيــ ـ
تىنگام ىناديەمــ يىبۇنەجــ ڭىنىپۇتۇقــ ــ
.ۇديارچۇئاغىشىترات

:ىلائوسشىلىقمۈكۆھ
تەقەپ«② نۈكـ الىدىرۇنـ پەد»ۇدياشايـ

نامىسچاغىلراقپۇتۇقيىلامىشناغلائمان

ىسىكياچ قۇغوســـــ ــــ
پۇتۇق نىدىسىچېكــ ـــ
شۇرۇچاقــــىنىزۆئ ــــــ
،نۈچۈئ ىلىيرەھـــ ـــــــ
يىبۇنەج يىلامىشەۋــ پۇتۇقــ ــ
ادىقىلىرائ پۇچۇئـــــ ،ۇدىرۈيـــ ـــ
شۈچۆك يىمۇموئـ 900ڭىم70ىسىپاسۇمـ
اغرىتېمولىك ،ۇدىتېيــــــ قادنۇبـــ قارىيــ ــ
اققىلىرائ ادناقچۇئـــــ نىدناشىننىدلەزەئــ ــــ
پىشىدائ ،ادىقىلساملاقـ النىدىشۇلۇغۇتـــ ــ
نىدىجىرەد« »ىسىرىتاخكۈلچۈكىرىقشاتـ
.رۇدنىدىقىلناغلوبراب

ڭىنرالناۋياھ③ ىنشىلىنۆيـــ قرەپـــــ ـ
رەيـىشىلەتېئ ىراشـ ڭىنىناديەمتىنگامـ
)(.ناغلوبنىدىرىسەت

باۋاجـاغراللائوسـىقىرىقۇي( ،پىرېبـ ـ
پانىسـىنزىڭىزۆئ ڭۈرۆكـ ـۇشۇمـىباۋاج.ـ
)ادناس

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت لۈگنەشور::ىچۇغلىق مىكىلبائلۈگنەشور مىكىلبائ
رىررەھۇم ەيىسائ::رىررەھۇم تىمىھەيىسائ تىمىھ
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ىساپاسقلەخيىمۇموئ

نىتشىلېكپىتېيرەلشەرۋەترەيڭوچ
پۆكلاۋۋائ مىتېقـ كىچىكــ ـىكىدمەلۆكــ
شەرۋەتـىكپەلسەد _ىنيەكۇب،ۇدىرېبزۈيـ
نىدىنيەك زۈيــــــ نەگرەبـــ ىكپەلسەدـــــ ـــــ
ىنرەلشەرۋەت رالناسنىئــ سېھـ ،ۇدياملالىقـ ـ
نىكېل ەكشىنىرۋەتـــ رۈگزەســــ ناغلوبـــ ـــ
ىنرالناۋياھ ،ۇدىتۈچۆچــ لامرونىبادرالۇئــ ــ
رەلتەكىرەھ ۇدىلۈرۆكـ ،نەلىسەم.ـ رالۇخوتـ
ەككەتاك ،كىلسەمرىكــ ،شىشۋاھرالتىئــ ــ
.رالقىلراتاقشىلېۋىقىچاغلويرالىقاپ

لامرونىبۇبڭىنرالناۋياھزىب،اتقادنۇئ
نىدىتىكىرەھ رەيـــــــــــــ ىنشەرۋەتـــــ ــــــــ
؟قۇدمەلەيىلرەچلۆم

نۇغرۇن رالناۋياھـ ادناغىراقاغرالناسنىئـ
ۇمىخېت رۈگزەســ مىزېسـ ـاغىسىمېتسىسـ
،ەگىئ ۇمپۇلوبــ ەدرۈكڭۆئـــــ ناغىدياشايــ ــــ
.رۈگزەسنىياتنىئەكشىنىرۋەترالناۋياھ

ىزەبـەنەي اغرادىتقىئەدىھالائرالناۋياھـ

،ەگىئ ،نەلىسەمــ كىلرەھەزــــ اراقـــ نالىيـ ـ
لىزىقارفنىئ ىنرۇنــ ؛ۇديەلەزېســـ لىپـــ ــ
نەلىب تىكــــ ارىفنىئــ ىنىنۇقلودزاۋائــ ــــ
رۈكتۆئىمىزېسشارۇپڭىنتىئ؛ۇديەلەزېس
الپۇلوب ياملاقـــــــ ،ەنەيـــــــ زاۋائارتلۇئـــــــ
.ۇديالايىلڭائۇمىنىنۇقلود

نۇغرۇن ەدىھالائــــــ ىكايراللاۋھەئـــ ـــــ
رەلشىنىرۋەت تەكىرەھلامرونىبادرالناۋياھـ
اديەپ نىكمۇمـىشىلىقـ شەرۋەترەي،ىنەي.ـ
ادرالناۋياھ پۈرۈتلەكىنتەكىرەھلامرونىبـ
ىكىدرالناۋياھنىكېل،نىكمۇمـىشىرىقىچ

رالناۋياھ رەيرالناۋياھ ىنشەرۋەترەي نىدلائىنشەرۋەت ۇدمەلەيىلرەچلۆمنىدلائ ۇدمەلەيىلرەچلۆم
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ىساپاسقلەخيىمۇموئ

النىدىبەۋەسشەرۋەترەيتەكىرەھلامرونىب
.نىياتانىشۇلوبناققىچپىلېك

ڭىنرىسەئ_20 ،ادىرىللىي_70ــــــ ـــــ
اكىرېمائ كىلەيىگولويېگــ شۈرۈشكەتـــ ــ
ڭىنىسىرادىئ ڭىنرالناۋياھــــ لامرونىبـــ ــــ
ڭىنىساكنىئ رەيـــ شەرۋەتـ نەلىبـ ناغلوبـ ـ
ىتىۋىسانۇم ىكىدىسىرغوتـــــ تاقىقتەتــــ ــــ
ەدىسىجىتەن ،ەچىشىلىتىسرۆكــــــ ــۇبــــــــ
ادىسىرۇتتوئـىسىككىئ مىقۇمـ تەۋىسانۇمـ
.نەكىئقوي

،اڭۇش لۇقونــــــــ ڭىنرالناۋياھـــــــ ـــــــ
الىققىللامرونىبـىكىدىتىكىرەھ رەيپاراقـ
ىنشەرۋەت شەلرەچلۆمــ ازاتــ كىلىچنەشىئـ ـ
،سەمەئ رەيـ نىتشەرۋەتـ تامۇلەمنىدلائــ ـــ
پۆكـەتشىرېب لىخـ رەلىتىساۋـ قىلىقرائـ
لاسرېۋىنۇئ لىلھەتـــ اقشىلىقـــ ارغوتــــ ـ
.ۇدىلېك

ىرىللائوسقانىس

:ىلائوسشاللاتەككەي
ەدرۈكڭۆئ① ناغىدياشايـــ رالناۋياھــــــ ــ

)(.ەكشەرۋەت
A.ۇدىلوبرۈگزەسنىياتنىئ.
B.ۇدياملوبرۈگزەس.
C.ۇدياملوبساكنىئقادناقچېھ.
D.ڭىنرەلىكىدىرىقۇي ىسىممەھــــــ ــــ

.سەمەئ

ڭىنتىئ② شارۇپــ ىمىزېســ رۈكتۆئــ ـ
.ۇديالايىلڭائىن)(،ەنەيياملاقالپۇلوب

A.ىنۇقلودزاۋائارتلۇئ.
B.ىنۇقلودزاۋائارىفنىئ.
C.ىنۇقلودقۇلقۇروي.
D.ىنۇقلودتىنگامورىتكېلېئ.
:ىلائوسشىلىقمۈكۆھ

ڭىنرالناۋياھ③ لامرونىبـــــــــ ـــــــــــــ
ىلىغلىقزەرەپىنشەرۋەترەينىدىتىكىرەھ
)(.ۇدىلوب

رەي④ ىراشـ ڭىنىكىلۆبـ ـىتىكىرەھـ
)(.ۇدىرىقىچپۈرۈتلەكىنشەرۋەترەي

باۋاجـاغراللائوسـىقىرىقۇي( ،پىرېبـ ـ
ىنزىڭىزۆئ پانىســ ڭۈرۆكـ ـۇشۇمـىباۋاج.ـ
)ادناس

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت لۈگنەشور::ىچۇغلىق مىكىلبائلۈگنەشور مىكىلبائ
رىررەھۇم ەزۇفھەم::رىررەھۇم تەمخەئەزۇفھەم تەمخەئ
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ىساپاسقلەخيىمۇموئ

شايۇق ىرۇنـ ،قىرېسچۇغزىق،لىزىقـ
،قىرېس ،لىشېيــ ،كۆكـــ قىنېقــ ،كۆكـــ ـ
قىلراتاقڭەرـەشپەنىب كىلڭەرلىخەتتەيـ
نىدرۇن بىكرەتـ ناغىملوبشاشخوئ،ناقپاتـ
ڭىنرالرۇنــىكىدڭەر نۇقلودـــ ىقۇلنۇزۇئــ ــ
شاشخوئ ،نىتقىلناغىملوبــ ارېفسومتائـــــ ــ
نىدىمىلتاق شۈتۆئـ شاشخوئـۇمىرادىتقىئـ ـ
.ۇدياملوب

لىزىق ڭىنرۇنـ ىنىمىلتاقارېفسومتائـ
پىسېك شۈتۆئــــ ىرادىتقىئــ ،ڭوچڭەئــ ــ
چۇغزىق قىرېســ رۇنـ ىچنىككىئـ ،ادنۇروئــ
.ۇدىرۇتنىيېكنىدرالۇئرالرۇناقشاب

رەھەس قۇپۇئشايۇقـىقۇلنۇرۇقچەكەۋـ
ۇتنايىرۇنشايۇق،ادناقشالنىقېياغىقىزىس
ادلاھ ارېفسومتائــ نىدىمىلتاقـــ ،پۈتۆئــــ ــ
قارىيـىتىياھان پىسېبـىنىپاسۇمـ نىدنائـ
.ۇديەلەلېكپىتېيەگىزۈيرەي

تەقەپ پىشېتـ شۈتۆئـ ىرادىتقىئـ ڭەئـ
كۈلچۈك ناغلوبــ لىزىقـ كىلڭەرـ رۇنـ ەۋـ
رىب مىسىقـ چۇغزىقـ قىرېسـ رۇنكىلڭەرـ
تەيىقەپپەۋۇم ،ۇديالانىزاقـــــ اقشابـاممەئــ ــ

كىلڭەر ،رالرۇنـ ،نەلىسەمـ كۆكـ كىلڭەرـ ـ
،رۇن ەشپەنىبــ كىلڭەرــــ رۇنـ رالقىلراتاقـ ـــ
ارېفسومتائ نىدىپىرەتـىمىلتاقـ يىجىردەتـ ـ
.ۇدىلىچېچ

اڭۇش نۈكــ ناققىچـ نۈكەۋــ ،ادناقتاپـ ــ
.ۇدىنۈرۆكەدڭەرلىزىقىرۇنشايۇق

ارېفسومتائىرۇنشايۇق،ادناغلوبشۈچ

ەۋادناققىچنۈكنۈچۈئەمېنىرۇنشايۇق

ەتشۈچ،ەدڭەرلىزىقادناقتاپنۈك

ۇدىنۈرۆكەدڭەرقائ
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ىساپاسقلەخيىمۇموئ

كىتـىنىمىلتاق پىسېكـەتتەلاھـ ،ۇدىتۆئـ ـ
پىسېب ،ۇديەلكىچىكۇمىسىپاسۇمنەكتۆئـ
رەھ لىخـ كىلڭەرـ ڭىنرالرۇنـ ـىسىممەھـ
ەگزىمىزۆك پىتېيــ ۇديەلەلېكـ ادغاچـۇب.ـ ـ
ەتتەي لىخـــــ كىلڭەرـــ رۇنـــ نىدىتياقــ ــــ
،پىكىرىب شايۇقــ ىنىرۇنــ ،قارىقراپــ قائـ
.ۇدىرۇدناليائاغرۇنكىلڭەر

ىرىللائوسقانىس

:ىلائوسشاللاتەككەي
نەگىتەئ① ،نۇرۇقچەكەۋـ ڭىنشايۇقـ ـ

لىزىق ىنىكىلنەكىئەدڭەرــ ،زىمىرۆكـــــ ــ
)(ىكنۈچ

A.كىلڭەرلىزىقىزۆئڭىنشايۇق.
B.شايۇق اقشابــــــ كىلڭەرــــــ رۇنـــ ـــ

.ۇديامراقىچ
C.لىزىق ڭىنرۇنــ پىشېتـــ شۈتۆئـــ ـ

ىرادىتقىئ كۈلچۈكڭەئـ ،پۇلوبـ ىتىياھانـ

الناسائ نىلېقــ ارېفسومتائـــ نىدىتىۋەقـــ ـــ
.ۇديەلەتۆئ

D.زۆك اقشابــ اغرالرۇنـــ نەتەبسىنـــ ــــ
.سەمەئرۈگزەس

:ىلائوسشىلىقمۈكۆھ
شايۇق② تەقەپـ لىزىقـ كىلڭەرـ رۇنـ

،ۇدىرىقىچ اڭۇشـــــــــ نەگىتەئـــــــــ ەۋــــــــ
شايۇقـىكىدنۇرۇقچەك ىرۇنـ ەدڭەرلىزىقـ
)(.ۇدىلوب

قائنەساسائىرۇنشايۇقىكىتشۈچ③
،ۇدىلوبەدڭەر رەھـىكنۈچـ لىخـ ىكىدڭەرـ
ڭىنرالرۇن ىسىممەھــــــ ارېفسومتائــــــــ ـــــ
)(.ۇديەلەتۆئنىدىتىۋەق

باۋاجـاغراللائوسـىقىرىقۇي( ،پىرېبـ ـ
پانىسـىنزىڭىزۆئ ڭۈرۆكـ ـۇشۇمـىباۋاج.ـ
)ادناس

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

20



ىساپاسقلەخيىمۇموئ

رىب لىخــــ رابكۈزۈئـــ ،پۇلوبـــ ۇئــــــ
ڭىنمەدائ ڭىنىتايىپيەكـ ەگىشىرىگزۆئـــ ــ
نەساسائ ىقىلناغىدىترەگزۆئڭەرــ نۈچۈئـــ ـ
اغڭىنۇئ تايىپيەك«ــــ مانپەد»ــىكۈزۈئـــــ ــ
.نەگلىرېب

ابىجەئ تايىپيەكــ النىتسارـىكۈزۈئـــ ـ
ڭىنزىب ىنىكىدزىمىلڭۆكــــ ،پىلىبـــــــ ـــ
؟ۇدمەلەزېسىنزىمىشىرىگزۆئتايىپيەك

،ەتتەيىلەمەئ تايىپيەكـــ ڭىنىكۈزۈئــ ــ
ىزۈي قۇيۇسـ لاتسىركـ رەيكەريىسىكايـ

（稀土）)رەي ادىراشــــ نىياتنىئـــ مەكــــــ ـــ
ناغىديارچۇئ اددامـ قىلراتاق)ـ اققىلقىسسىئـ
رۈگزەس شىترەگزۆئڭەرــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
نىدىرىللايىرېتام ۇدىلىسايـ ارۇتارېپمېت.ـ ـ
ەدنەگرەگزۆئ قۇيۇســــــ قىللاتسىركــــــ ـــــ
ڭىنراللايىرېتام رالىلۇكېلومــ شىلىزىتــ ــ
ىلكەش ىكايــــــــــ كەريىســــــــــ رەيـــــ ـــــ
شۈزۈكتەيـەيىگرېنېئـىكىدىرىللايىرېتام
پىشىگەئـاغڭىنۇشـۇمىمۈنۈئ ،پىرىگزۆئـ
ادىرىخائ ڭىنراللايىرېتامــ ڭىنىگڭەرـــــ ـــ

ىنىشىرىگزۆئ پۈرۈتلەكــ ۇدىرىقىچــ ـۇب.ـ
ىنىسىملۇرۇقلايىرېتام،شىرىگزۆئلىخ
ەكشىرىگزۆئقىلىكىزىفـەكچەگىمترەگزۆئ
ەۋەت ۇدىلوبـــ ،ىكۇبلاھ.ـــــ ڭىنمەدائـــــــ ـــ
ڭىنىتايىپيەك ىنىشىرىگزۆئـــ نۇمروھـــ ــ
قىلىقرائ ەكشەشڭەتــ ارغوتــ ،ۇدىلېكـ ـۇبـ
ڭىنرالنۇمروھ ىزەبـىكىدىچىئـ رالنۇمروھـ
،ۇدىرۈتشەليىددىج،ۇدىرۇدنالھورـىنمەدائ ـــ
،ۇدىرۈدنەلبەزەغ ڭىنۇبــ نەلىبــ ڭىنمەدائــ ـ
نەدەب پىشىگەئاغڭىنۇشـىسىرۇتارېپمېتـ
؛ۇديەلرۆئ ىزەبـ رالنۇمروھـ ـىنىتايىپيەكــ
،ۇدىتىلنەۋۆت اتتەھــ ڭىنۇب،ۇدىرۇدنالبازائــ ـ
نەلىب ڭىنمەدائـــ نەدەبـ ىسىرۇتارېپمېتـ ــــ
،ۇديەلنەۋۆت نىياتنىئــۇبــــ پەككەرۇمــــ ــــ
كىلەيىمىخ شىرىگزۆئـــ ،اڭۇش.ـىنايرەجـ ـ
تايىپيەك اسلوبـــىكۈزۈئـــــــ ڭىنمەدائــــ ــ
ڭىنىتايىپيەك ەگىشىرىگزۆئــــ نەساسائـــ ــ
نەدەب ڭىنىسىرۇتارېپمېتـ ـىنىشىرىگزۆئـ
پۈرۈتلەك شىرىقىچـ قىلىقرائـ ـىنىگڭەرـ
.ۇديەلەلىبىنىتايىپيەكپىترەگزۆئ
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ىساپاسقلەخيىمۇموئ

ىرىللائوسقانىس

:ىلائوسشاللاتەككەي
تايىپيەك① ڭىنىكۈزۈئـ )(ىگڭەرـ

.ۇديەرىگزۆئنەساسائەگ
A.ىشىرىگزۆئزاۋائ
B.نەدەب ڭىنىسىرۇتارېپمېتـــ ــــــــــــ

ىشىرىگزۆئ
C.ىشىرىگزۆئىياراۋاھ
D.ىشىرىگزۆئتىھۇم

تايىپيەك② ڭىنىكۈزۈئـ ەدىزۈيـ رىبـ ـ
.رابىلايىرېتام)(تەۋەق

A.شادغوق

B.لاتېم
C.اققىلقىسسىئ رۈگزەســـــــــ ڭەرــــــ

شىترەگزۆئ
D.لاپاس
:ىلائوسشىلىقمۈكۆھ

تايىپيەك③ ڭىنىكۈزۈئـــــــــ ڭەرــــــ
ىشىرىگزۆئ كىلەيىمىخــ ەكشىرىگزۆئــــ ــ
)(.ەۋەت

باۋاجـاغراللائوسـىقىرىقۇي( ،پىرېبـ ـ
پانىسـىنزىڭىزۆئ ڭۈرۆكـ ـۇشۇمـىباۋاج.ـ
)ادناس

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت لۈگراھاب::ىچۇغلىق راتتاسلۈگراھاب راتتاس
رىررەھۇم ەيىسائ::رىررەھۇم تىمىھەيىسائ تىمىھ
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ىساپاسقلەخيىمۇموئ

شەزېبيۆئ قىپاۋۇمـــ ،اسىملوبـــــ ـــــــ
كەدىكىدنەۋۆت ىنشىنىغلۇبلىخەچناقرىبـ
:ۇدىرىقىچپۈرۈتلەك

.شىنىغلۇبقىلپىتكائويىدار،ىچنىرىب
شەزېب نۈچۈئـ ناغىدىلىتىلشىئـ رەھـ ـ

لىخ شاتـ ڭىنىرىللايىرېتامـ ەدىبىكرەتـ ـ
ىزەب قىلپىتكائويىدارــ رالىددامــــ ،پۇلوبـ ــ
پۆك قىلپىتكائويىدارـىكىدرادقىمـ رالرۇنـ ـ
نەلىب ادناغلىتىرويــــ ىكىدمزىناگروئـــــ ـــــ
،ەريەجۈھ املۇقوتــــــــ ــــىنرالازەئەۋـــــــــــ
ەۋىلىسېكناققائاتتەھ،ۇدىرۈدنەلمىخەز
اقشاب ىنىرىلكىللەسېككارــ پۈرۈتلەكــ ــ
.ۇدىرىقىچ

تەلۆد شۇلۇرۇقــ ىرىللايىرېتامــــ ــــــ
_ىرىقۇيڭىنىقىلپىتكائويىدارـىسىرادىئ
،نەساسائـەگىكىلنەۋۆت شاتـ ىنراللايىرېتامـ

A،B،Cتەرابىئنىد .ناغىريائـەگرۈتچۈئـ
Aىنرەلىكىدرۈت قادناقرەھـــــــــ ــاغنۇروئــــ
ەكشىتىلشىئ سامـــــــ ،ۇدىلېكــ CەۋBــــ
ىنرەلىكىدىرۈت ـەكشىتىلشىئـەگىچىئيۆئــ
.ۇدياملوب

،ىچنىككىئ نىتدىگېدلامروفــــــ ــــــــــــ
.شىنىغلۇب

ەدىكىلىچكەزېبيۆئ ناغىدىلىتىلشىئـ ـ
ڭىنمىلېي مىھۇمـ دىگېدلامروفـىبىكرەتـ
،پۇلوب ناسائــ ،ۇدىنىلراپـ پۆكـــ ادرادقىمـ ـ
ادناقشارچۇئ نىدىپىرەتـىنىدەبمەدائـىكايـ ـ
ەدنەگلۈرۈمۈس ەدايىزـــــــ رۈگزەســ ەرېتــــ ــ
،ىغۇللاي سەپەنــ قۇلۇسـىلويـ ،ىقىششىئـ ـ
ەچياناك ،ىسىققىزــ ڭىنرەلىريەجۈھـاتتەھـ ـ
زىسقۇيۇت ىنىشىرىگزۆئـــــ پۈرۈتلەكـــــ ـــ
.ۇدىلىقاديەپەمسۆئ،پىرىقىچ

،اڭۇش ەتشەزېبيۆئــ لىشېيــ تىھۇمـ ـ
نەكتەيـەگىمىچلۆئشارسائ ـىنراللايىرېتامـ
،شاللات پەزېبـ نىدناغلوبـ نىيېكـ ڭىنيۆئـ

قادناقاسىملوبقىپاۋۇمشەزېبيۆئ
ۇدىلېكپىلېئىنرەلپۋەخ
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ىنىرىلىزىرېد كەرپۆكـــــ پىچېئـــ اۋاھـــ ـــ
.كەرېكشۇرۇتشاملائ

.شىنىغلۇبنىدلوزنېب،ىچنىچۈئ
لوزنېب ىقىلساسائــ ،مىلېيـــــ رىســـ ــ

ڭىنرالقىلراتاق ىسىچۈكتىرېئــــــ ىكايــــ ـــ
.ۇدىلېكنىدىسىچۇغرۇدنالقۇيۇس

تەددۇمنۇزۇئ ەدنەگرۈمۈســ ەرېتــــ ەۋــ
سەپەنـىكنۈتسۈئ ،پۈرۈدنەلمىخەزـىنىلويـ
لىساھـاتياق شارچۇئاققۇلنۇقسوتشۇلوبـ
كىلرېتكاراخ ناقـــ ىنقىلزائـ پۈرۈتلەكــ ــ
.ۇدىرىقىچ

ڭىنلوزنېب زېتـىشىنىلراپـ ،اقچاغلوبـ
پەزېب نىدناغلوبــ نىيېكـــ كەرپۆكــ اۋاھـ ـ
.كەرېكشۇرۇتشاملائ

ىرىللائوسقانىس

:ىلائوسشاللاتەككەي
ەدىچىئڭىنرالشىنىغلۇبىكىدنەۋۆت①

ەدنەگىزېبيۆئ شىنىغلۇبــــــــ اديەپــــــــــ ــــ
)(ىنىغىدياملىق

A.شىنىغلۇبقىلپىتكائويىدار
B.شىنىغلۇبنىتدىگېدلامروف
C.شىنىغلۇبنىدراللاتېمرىغېئ

D.شىنىغلۇبنىدلوزنېب
سامـەكشەزېبيۆئ② شاتناغىدىلېكـ

)(لايىرېتام
A.Aرەلىكىدىرۈت
B.Bرەلىكىدىرۈت
C.Cرەلىكىدىرۈت
D.ڭىنرەلىكىدىرىقۇي سامىسىممەھـ

ۇديەملەك
:ىلائوسشىلىقمۈكۆھ
قـىلــپــىتـــكائويــىدار③ شاتــــــــــ ـــ

ىنىرىللايىرېتام ،ەدـنەكـتەلـشـىـئـــــــــــ ــــــ
ىكىدمزىناگروئ ،ەريەجۈھـــــ املۇقوتـــ ەۋــــ
،ۇدىرۈدنەلمىخەزـىنرالازەئ ناققائـاتتەھـ ـ
ىلىسېك ـىنىرىلكىللەسېككارـاقشابەۋــ
)(.ۇدىرىقىچپۈرۈتلەك

نىدلوزنېب④ شىنىغلۇبـــ اتياقــــــ ــــ
لىساھ شۇلوبــــ اققۇلنۇقسوتـــ شارچۇئـــــ
كىلرېتكاراخ ناقـــ ىنقىلزائـ پۈرۈتلەكــ ــ
)(.ۇدىرىقىچ

باۋاجـاغراللائوسـىقىرىقۇي( ،پىرېبـ ـ
پانىسـىنزىڭىزۆئ ڭۈرۆكـ ـۇشۇمـىباۋاج.ـ
)ادناس

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت لۈگتەدائاس::ىچۇغلىق نۇسرۇتلۈگتەدائاس نۇسرۇت
رىررەھۇم ەزۇفھەم::رىررەھۇم تەمخەئەزۇفھەم تەمخەئ
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رالمىلائ كىلەيىگولوئېخرائــــ ــــــــــــــــ
،ەتشۈرۈشكەت نوبراكــەتتەدائــــ رۋەد14_ـــ
شالباسېھ پىنىللوقـىنىلۇسۇئـ ىكمىدەقـ
ڭىنرالقىلناج اقشاتـــــ ناغناليائـــ ــىنىرۋەدــ
ۇديەلىگلەب نوبراك.ــــــ رىب14_ــــ لىخــ ــ
قىلپىتكائويىدار پوتوزىئـ ،پۇلوبـ ـاقتىقاۋـ
پىشىگەئ ۇدىلىرىمىيــ رالقىلناج.ــ تاياھـ ـ
ادىتقاۋ جاتھۇمـەكشىنىلسەپەنـ ،اقچاغلوبـ ـ
مەلائ ىكىدىقۇلشوبـــ مەلائــــــــ ڭىنىرۇنــ ــــ
ىشىتۇروي نەلىبـــ ڭىنرالۇئ،ــ ىكىدىنېتـ ـــ
نوبراك14_توزائ لىساھـــىن14_ــــــ ـــــ
ڭىن14_نوبراكىكىدىنېتڭىنرالۇئ،ۇدىلىق
ىرادقىم شىنىليائـ ادىنايرەجــ نىتشابـــ _ــ
رىخائ قىلقارۇتـ .ۇدىلاقپالقاسىنتەممىقـ
رالقىلناج نىدنەگلۆئــ نىيېكـ نىتسەپەنــ ـــ
،اقچاغىتخوت ڭىننوبراكــــــ ىشىنىليائـــــ ــــ
،ۇدياتخوت ىكىدىنېتـــ نوبراكــــ ڭىن14_ــ ـ
ىرادقىم شىلىرىمىيـ نىدىبەۋەسـ .ۇديالزائـ
،اڭۇش شىلىرىمىيــ ،نەساسائـەگىتىئرۈســ ـ
ىنىرادقىمڭىن14_نوبراكىكىدىكشىرۋەئ
شەچلۆئ ،قىلىقرائــ ىكمىدەقـــ رالقىلناجـــ ــ
ناغىشاي پالباسىھــىنرۋەدـــــ ىلىققىچـــ ــــ
.ۇدىلوب

ىرىللائوسقانىس

:ىلائوسشاللاتەككەي
رالمىلائ① اقشاتـ ناغناليائــ مۇلەمـ رىبــ ـ

مۈكۆھەگىرۋەدناغىشايڭىنقىلناجىكمىدەق
.ۇدىنىللوقىنىلۇسۇئ)(ەتتەدائاتشىلىق

A.شالباسېھقىلىقرائ14_توزائ
B.شالباسېھقىلىقرائ14_نوبراك
C.نېگىسكوئ قىلىقرائ14_ـــــــــ ــــــــ

شالباسېھ
D.شالباسېھقىلىقرائرەچلۆم
:ىلائوسشىلىقمۈكۆھ
نوبراك② نىيېكنىدنەگرەگزۆئ14_ـ

)(.ۇدىنىللىكەشپۇلوبموتائاقشاب
تاياھ③ رالقىلناجــــ پىنىلسەپەنـــ ـــــ

،اقچاغرۇت ڭىننوبراكـ ادىنايرەجـىشىنىليائـ
ىكىدىنېت نوبراكــــ ڭىن14_ـــ ىرادقىمــ ــ
نىتشاب رىخائ_ـــ قىلقارۇتــ ىنتەممىقـــ ــــ
)(.ۇديالقاس

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

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت اباھرەم::ىچۇغلىق تەمخەئاباھرەم تەمخەئ
رىررەھۇم ەزۇفھەم::رىررەھۇم تەمخەئەزۇفھەم تەمخەئ

ناغىشايڭىنرالقىلناجناغناليائاقشات

ۇدىلوبىلىغلىقمۈكۆھقادناقەگىرۋەد
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شىشىلقاغرۇق ىدنىغىيــ نەگېدـىكىللەسېكـ ـ
؟ەمېن

شايـۇب ىزېبـ قىلراتاقىزېبيەگلۆشەۋـ
،ناغىدىلىقـىلخەدـەگرەلزەبـامتارجائـىقشات ـ
ىرىقۇي ڭىنىرىلىريەجۈھافمىلىكىدىجىرەدـ
الـېـتـىتـنائساـخەـگـىزۆـئەۋىـشـىـشـىلمەن
الېتىتنائ( ىشراقـــاغ)SSB/SSAــــــ شۇرۇتــــــ ـــ
كىلرېتكاراخـاملىيېيـەگىئـەگىكىلىدىھالائ ـ
ىچۈگرۈتكىرىب املۇقوتــــ ەگىكىللەسېكـــ ـــــ
ۇدىرىك پۆكڭەئ.ـ ناغىديارچۇئـ كىللەسېكـ ـ
ىتىمالائ زىغېئـــ زۆكەۋــ ،ۇدىشىلقاغرۇقــ ـــــ
،پىنىلمىخەزرالازەئــىكچىئ پۆكــــ لىخــ ــ
.ۇدىلۈرۆكرەلتەمالائقىلىكىنىلىك

شانىسىنىزۆئەدىچىئتۇنىمرىب
نىديائچۈئىشۇرۇقزىغېئ:شۇرۇقزىغېئ

ناقشائ ۇدىلوبـــ ەدمەھـــــ ياچـــ ۇمىسچىئـــ ــــ
،ۇديامنالىشخاي قۇرۇقـــــــ رەلكىلكەمېيـــ ــــــــ
،نەلىسەم( كىنەرىپ_ـەنىچېپـ نەلىبياچىن)ـ
.ۇدياملاتۇيەسىمىي

ەدىچېك ادناغىلخۇئـــــ زىغېئـــــ پۇرۇقــ ــ
شىنىغيوئ مىتېقــــ ىناســـ نىدمىتېقچۈئـــ ـــ
.ۇدىشائ

زۆك شىشىلقاغرۇقـ شىشىلقاغرۇقزۆك:ـ
.ۇدىشائنىديائچۈئىتىمالائكىللەسېك

اموخارت قىلراتاقــ زۆكـ ىرىلكىللەسېكـ ـ
ناغىملوب ،ۇمىدلاۋھەئــــ ەدىزۆكـ مۇقـ كەدرابـ ـ
.ۇدىلوبمىزېس

ەگزۆك شىتىمېتــ قىلراتاقـىقۇلقۇيۇسـ ـ
ەدنۈكـــىنرالىرود نىدمىتېقچۈئـــ قۇترائـــــ ـــ
.كەرېكشالقىلىسىنزۆك،پىتىلشىئ

رالىقشاب مۇغوبناغىملوبقىنېئىبەۋەس:ـ
.شىرغائ

ىكايراركەت)ىزېبنەرۈگ(ىزېبيەگلۆش
.ۇديىششىئقىلماۋاد

رىبـىقنىقېي ەچچەنرىبىكاييائـەچچەنـ
نىدلىي نايۇبـ شىچـاتسائ_ـاتسائــ شىرىچـ ـ
ىكاي شىچـــ شۈشۈچــ نەگلۈرۆكـىلاۋھەئـــ ــ
.ۇدىلوب

ىقىرىقۇي كۈلرۈتچۈئــ ،ەدىچىئـەلىسەمــ ـ
رەگەئ لىخـىككىئـىقنىدلائـ ڭىنىلىسەمـ ــــ
ەدىرىبرەھ نىدرىبــ تۇجۋەمـەلىسەمـ ،اسلوبـ ـ
شىشىلقاغرۇق ىدنىغىيـــــــــ ىلىسېكـــــ ــــــ
ىقىللامىتھېئ ؛ۇدىلوبـــ رەگەئــ كۈلرۈتچۈئـ ــ
ەلىسەم ىكىدىچىئـــــ رەھـــ ەدىرىبــ نىدرىبــ ــ
ەلىسەم تۇجۋەمــــ ،اسلوبــ شىشىلقاغرۇقــ ــــ

ىكىدزىڭىزۆئ
شىشىلقاغرۇق

ىدنىغىي
كىللەسېك
ىنىتىمالائ
پۈرۈشكەت

ڭۈرۆك
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ىدنىغىي نىدىكىللەسېكـــ نامۇگــــ اسلىقــ ــ
ۇدىلوب لىخـۇب.ـ ادىتقاۋادلاۋھەئـ مىزىتنۇمـ ـ
ڭىنىناخرۇتخود مزىتامېرــ ىرىلكىللەسېكــ ـ
.كەرېكشۈترۈشكەتپىرېبەگىمۈلۆب

،ەتتەۋلەئ ىقىرىقۇيـــ كىللەسېكــــــــ ـــــــ
شىشىلقاغرۇقڭىنىسىممەھڭىنىرىلتەمالائ
ىشۇلوبىتىمالائڭىنىكىللەسېكلاسرېۋىنۇئ
،نىياتان ڭىنكىللەسېكـۇبـــ قىنېئـىبەۋەسـ ـ
،اقچاغىملوب ىزەبــــــــ ەدرەلىشىكــ اتتەھـــــ ــــ
شىشىلقاغرۇق ىدنىغىيـ نامۇگىكىللەسېكـ
نىدلىيـەچچەن10ـۇمپىنىلىق نىيېكـ ىكايـ
رىغېئ رەلكىللەسېكـەمشەگەئـىكىدىجىرەدـ ـ
،نەلىسەم( كەرۆبـــ نىدىساتالسىكـىسىچيەنـ ـ
،شىنىلرەھەز نەۋۆتـــ قىليىلاكـ كىلچەلاپــ )ـ
.ۇدىلىقيابنىدنائەدنەگلۈرۆك

شىشىلقاغرۇق ىدنىغىيـ ـىنىكىللەسېكـ
كىلتەددۇمقازۇئشالاۋاد ىدلائ،پۇلوبنايرەجـ
نەلىب كىللەسېكـ شەلنىگزىتىنىرىلتەمالائـ
.رۇدىلۇسۇئشالاۋادىشخايڭەئ

يىھور ىنتەلاھــــ شەشڭەتـــــــــ ناقــــــ ـــ
ڭىنشىنىليائ اغىشۇلوبناۋارــــ قىلىدياپـــــ ـــ
،پۇلوب ڭىنتايىپيەكــــ ىشىنىلقىدىغــــــ ــــــ
نىدىليەپۈت ىقىسسىئــ پىشېئــ نىتشىتېكـ ـ
.ۇدىلوبىلىغنالقاس

،اڭۇش لاشۇخـ راچان،پالقاسـىنتايىپيەكـ
قىلىكىخسىپ ىنراللىمائــ ،شىتىگۈتــ نەدەبـ ـ
شۇرۇتقىنېچ ىنالىپـــ ،شۈزۈتــ نىتشاچراچـ ـ
،شىنىلقاس تەمزىخــ نەلىبــ ـىنشىلېئمەدــ
.كەرېكشۈرۈتشەلرىبقىپاۋۇم

شالقۇلوتۇسكۈلنۈكرىبڭىنرالناغناشاي
ىرادقىم ەچىغرىتىلىللىم2000_2400ــ ــــــــ
،كەرېكـىشۇلوب ىكىدنەدەبەدنەگىتەئۇمپۇلوبـ

ڭىنناق ،پۇلوبىرىقۇينىياتنىئىقۇلقۇيوقـ
الناسائ ناقـ ،ۇدىنىللىكەشـىسىچكونـ ـاڭۇشـ
نىدىنروئ پۇرۇتـــــ نەلىبىدلائـــــ 700ـــــــــ
رىتىلىللىم شىچىئــۇســــــ ،كەرېكــ رىبــ ــ
ناكاتسىئ ىنناقـۇســ ،شۇرۇدلۇيۇســ يەچۈئــ ـ
.ۇديانيوئىنىلورشالىزاتىنىرىللوي

،شىزىق زىسلامرونـىتايىپيەكـ ،شۇلوبـ ـ
ىرىقۇي ناقــــ ،ىمىسېبــ ،شىنىلمۇقۇيــــ ـــــ
ناقنىتتەرەتىكايشىرغائقاسروقىكنۈتسۈئ
،شىلېك ناقــ شىيىسـ قىلراتاقــ لامرونىبـ ـ
ادىتقاۋـەسلۈرۆكراللاۋھەئ شۈترۈشكەتاتياقـ
.كەرېك

ڭىنرۇتخود ىسىمتەسرۆكــ ارودـەچىيوبــ
نەلىب شىنىلاۋادــــ ەدمەھــــ ادىتقاۋــ اتياقــ ـــ
،شۈترۈشكەت قۇلنۇمروھـۇمپۇلوبـ ـىنرالىرودـ
نەكچىئ ەچناغىلاخـــىنىرودرالقىرغائـــ ــــــــــــ
قىلسامتاتخوت ،قىلسامتيازائىنىرادقىمىكايـ
ڭىنلەسېك شىنىلقاسنىدىشىلىغزوقاتياقـ
.كەرېك

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت ناجماھلىئ::ىچۇغلىق زىلبائناجماھلىئ زىلبائ
رىررەھۇم ەزۇفھەم::رىررەھۇم تەمخەئەزۇفھەم تەمخەئ
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اتشۇمرۇت شۇتۇتـەتسەئـــ ىتىيىلىباقــ ــ
ىرىقۇي شۇلوبــ مىھۇمـىتىياھانـ ـەچنىپۆك.ـ
ڭىنزىمىتىيىلىباقشۇتۇتـەتسەئادراللاۋھەئ
ىرىقۇيـۇمىخېت .زىمىلىقدىمۈئـىنىشۇلوبـ
،ەقەۋرەد ڭىنۇبـ تەمزىخــ ىكىتشۇمرۇتەۋــ ــــ
ىنىقىلمىھۇم رۇقڭوچــــــ سېھـــ ناغلىقــ ـــ
،ادزىڭىغېچ ىشراقۇمىراقـــ كىلىنەمـــ زۆســـ ـ
شۇتنۇئ« پىشىليوئــىن»ــ ؟ۇمزىڭىتقابــــ ــــــــ
نەليەممەھ شۇتۇتـەتسەئـــ ڭىنىتىيىلىباقــ ـ
ىرىقۇي ۇديالاخـىنىشۇلوبـ ەنەينىكېل،ۇي_ـ
اقشىمېن نۇغرۇنــ مىھۇمــ پۇلۇتنۇئرالشىئــ ـ
؟ۇدىتېك رەلىشىكــــــ شۇتۇتـــەتسەئــــــــ ـــــ
ىنىتىيىلىباق قىلراكسۇببەشەتـــــ نەلىبـــــ ــ
ىرىقۇي ،ۇديەلەرۈتۆكــــــــــ ـــــاتقادنۇئــــــــــــــ
؟ۇدمالايۇتنۇئنەلىبقىلراكسۇببەشەت

،ەتتەيىلەمەئ ەگزىبــــ نەتەبسىنــ ـەتسەئــ
شۇتۇت نەلىبـــ شۇتنۇئـــ الشاشخوئـ مىھۇمـ .ــ
شۇتۇتـــەتسەئ كۈلمۈنۈئـــــ نىدرالرۇچۇئـــــ ـــ
ڭوچشۇتنۇئ،ەسرەبمەدراياغزىمىشىنىلىدياپ
.ۇديالىزاتىنرالرۇچۇئزىسمۈنۈئىكىدزىمىڭېم
،اڭۇش شۇتنۇئــ نامايـ ،سەمەئشىئـ قىپاۋۇمـ ـ
شۇتنۇئ يىنامسىجــ يىھورەۋــــ نىتتەھەجـ ـــ

مالغاس اغزىمىشۇلوبـ قىلىدياپــ ،نەلىسەم.ــ ــ
رەلمەدائ پۈسۆئــ شىلىتېيــ ادىماۋادـــ ناماھـ ــ
اققىلزىسشۇڭوئ ۇدىرۇتپارچۇئـــــ ىرىگلىئ.ـ ـ
نىتشاب نەگرۈچەكـ قىلبازائـۇشائـ ـىنرالشىئـ
،ەدنەگرەۋاليوئ يىنامسىجــــ يىھورەۋــــــــــ ــــ
،اڭۇش.ۇدىتېينايىزاققىلمالغاسىكىتتەھەج
شۇتنۇئ ۇمپۇلوبـ قىلراكسۇببەشەتــ نەلىبــ ــ
شۇتنۇئ ۇمىخېتــ پۆكـــ ڭىنرالىچتاقىقتەتـ ـــــ
ىنىتىققىد ،ىدىغزوقــــــ ەيىگولوخسىپــــ ـــــــ
ادىتاقىقتەت ناغلاقيابــ كىلشىلىنۆي«ـ شۇتنۇئـ ـ
ىتكېففېئ قىلراكسۇببەشەتلەد»ـــ نەلىبــــــ ــ
.رۇدىلىخرىبڭىنشۇتنۇئ

كىلشىلىنۆي«« شۇتنۇئكىلشىلىنۆي ىتكېففېئشۇتنۇئ »»ىتكېففېئ
نەگېد ؟ەمېننەگېد ؟ەمېن

شۇتۇتــەتسەئ شۇتنۇئەۋـــ ىتاقىقتەتــ ـــــ
،ادىنايرەج اكىرېمائــ ناگىچىمــ ڭىنىسۆشادــ ـ
ىسىچتاقىقتەت كويىبــ قادنۇمــ رىبـ ـەبىرجەتـ
نەگىلشىئ ،نەلىبىدلائ:ـ رىبـەگرەلىشىكۇئـ
مىسىق شىنىگۆئــــ ىنىرىللايىرېتامــــ ــــــــــ
،نەكتەسرۆك ڭىنرالۇئــــــــــ ەدىچىئــــ رىبــــ ـــ
ىنىرىلمىسىق ،اقشۇتۇتـەتسەئـــــ ەنەيـــ رىبــ ـ

قىلراكسۇببەشەتزىب
قۇدمالايۇتنۇئنەلىب
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ىنىرىلمىسىق اقشۇتنۇئـــ ناغىريۇبــ ـەتسەئ.ــ
شۇتۇت شۇتنۇئەۋــــ ىقۇريۇبــ پىسانۇمــــ ــــــ
ەمتەسرۆك ىسىگلەبــ قىلىقرائــ ناغلىرىقىچـ ـ
،پۇلوب ىنرەلىشىكۇئـــ شۇتۇتــەتسەئـــــ ەۋــ
اقشۇتنۇئ ۇديەلكەتېيـــ ىنراللايىرېتامـۇب.ـــ ــــ
پىنىگۆئ رالۇئىچتاقىقتەت،نىيېكنىدناغلوبـ
نىدىتسۈئ قانىسـ پىلېئـ ناغرابـ ،ەدىجىتەن.ـ ـ
شۇتۇتـــەتسەئ ىسىجىتەنــــــ شۇتنۇئــــــــــ ـــ
نىدىسىجىتەن كىلرەنۈرۆكـ ىرىقۇيـ ناغلوبـ .ـ
ەگىمتەسرۆك نەساسائـــــ نەگنەللىكەشـــ ـۇبــــ
قىلراكسۇببەشەت نەلىبــ شۇتنۇئــ ،ادىنايرەجـ ـ
.ناغلوبلىساھشۇتنۇئكىلشىلىنۆي

كىلشىلىنۆي«« شۇتنۇئكىلشىلىنۆي ىتكېففېئشۇتنۇئ »»ىتكېففېئ
قادناق لىساھقادناق ؟ۇدىلوبلىساھ ؟ۇدىلوب

،اتشۇمرۇت شۇتنۇئـ ىددۇخـ يىئىبەتـ زۈيـ ـ
نەگرەب ەگىشۈتۆئڭىنتىقاۋ.ۇدياشخوئـاقشىئـ
،پىشىگەئ ىزەبـ اليەملىب_پىلىبىنرالشىئـ
نىدزىمىللاك زىمىتېۋىرىقىچـــ ىقىرىقۇي.ــ ــ
ىنرالشىئزىب،ىكزىمياقيابىنۇشنىتتاقىقتەت
قىلراكسۇببەشەت نەلىبــــــ اغناقتۇتـەتسەئـــ ـــ
،شاشخوئ ىزەبـ قىلراكسۇببەشەتـۇمىنرالشىئـ
نەلىب پۇتنۇئـــــ ،زىميەلەتېكـــ لەدـــۇبـــــــــ
كىلشىلىنۆي شۇتنۇئـ لىخۇب.رۇدىتكېففېئـ
؟ۇدىلوبلىساھقادناقتكېففېئ

،ەتتەيىلەمەئ كىلشىلىنۆيــــــ شۇتنۇئـــــ ــ
ڭىنىتكېففېئ لىساھـ شۇتۇتەتسەئىشۇلوبـ
ىرۈت نەلىبــــــ شۇتنۇئـــــــــــ ىرۈتـــــ پەدـــــ
اغزىمىنىغىريائ كىلتەۋىسانۇمــــ ىشۇلوبـــ ـــ
.نىكمۇم

،ەدرەيـۇب شۇتۇتـەتسەئـ ىكىدىسىرغوتــ ـــ
ىزەب يىساسائـ ەگزىمىشىنىشۈچـىنرالمۇقۇئـ

ارغوت ۇدىلېكـ ڭوچ.ــ زىمىڭېمـ ـاغرالرۇچۇئـ
ىنىرۇموننوفېلېترىبنەلىسەم،ەدنەكشىرېئ
قىلتىقاۋ ارغوتـاقشۇتۇتـەتسەئــ ،ەسلەكـ ـۇبـ
رۇچۇئ ەدزىمىرىتاخــ تەقەپــــــ القىلتىقاۋــــ ــــ
پىنىلقاس ،ۇدىلاقــــ ىننوفېلېتـــ پىرېبـــــ ــ
،القاسلوب اغڭىنۇبـــ كىلتەۋىسانۇمــــ رۇچۇئــــ ـ
ەدزىمىڭېم ،ۇديامنالقاسـاتياقـ نەلىبڭىنۇشـ
پۇتنۇئ زىمىتېكــ ،ادغاچــۇب.ــــــ ڭىنزىبــ ــــ
زىمىنىكتەلشىئ تەقەپــ قىلتىقاۋـىنرۇچۇئــ ـ
شالقىششىپ ،شالقاسەۋــ كىلكەچـىمىغىسـ ـ
ناغلوب شۇتۇتـەتسەئـ ،پۇلوبـىسىمېتسىسـ ـ
تەمزىخ ىنرۇچۇئرەگەئ.ۇدىلىيېدىسىرىتاخـ
قاسىلىتخۇپ ۇب،نەلىسەم،قاسىلقىششىپەۋـ
نوفېلېت ىرۇمونـــ رەلىكىدزىمىلىئائــ ىكايــ ــ
ڭىنزىمىتسود ىنۇئزىب،اسلوبىرۇمونىڭېيـ
اقشۇتۇتـەتسەئ زىمىشىرىتــ رۇچۇئـۇب،ەد_ـ ـ
شالقاس شۇتۇتـــەتسەئقارقازۇئـــىتقاۋـــ ــــــ
اغىسىمېتسىس پىرىكــ ،نىكمۇمـىشىتېكـ ـ
.رۇتشۇتۇتەتسەئقىلتىقاۋقازۇئۇبانام

ڭىنىلاقام ادىمسىقــىقنىدلائـــــ اغلىتــ ــ
ناغنىلېئ شۇتۇتــەتسەئــــ ىكىدىسىرغوتـــ ــــ
،ەدىبىرجەت ەگرەلىشىكــ مىسىقرىبلاۋۋائـــ ــ
،ناغلۇرۇتشالنۇروئەكشىنىگۆئىنراللايىرېتام
رالرۇچۇئــــۇب ڭىنرالۇئلاۋۋائـــ تەمزىخـــ ــــــ
ەدىسىرىتاخ ۇدىنىلقاسـ شۇتۇتـەتسەئ.ـ ىكايـ
شۇتنۇئ ىقۇريۇبــ نىدنەگلىرېبـــ ،نىيېكـــ ـــ
رەلىشىك شىريائنەتەبسىنەگرۈتـىككىئـۇبـ
پىلېئ ۇدىرابـــ ،ىنەي.ـــ اقشۇتۇتــەتسەئــــ ــــــ
كىلشىگېت ىنىمسىقـــ كۈلرۈتـــ ىنراللامائــ ــ
،پىنىللوق كىلىكىچنىئـىنرالرۇچۇئـ نەلىبـ
ەگلەب پىلېســ ،پالقىششىپــ ۇمىخېتــ قازۇئــ
قىلتىقاۋ شالقاسـەتسەئــ اغىسىمېتسىسـ ـــــ
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؛ۇديالىچاق اقشۇتنۇئـــ كىلشىگېتــ رالرۇچۇئـــ ـ
تەمزىخ ەدىسىرىتاخــــــــــ اتياقــــــــــــــ ــــــــــ
.ۇدىتېكپۇلۇتنۇئالناسائ،اقچاغىمنالقىششىپ

نىدراللىيـىقنىقېي ،نايۇبـ رالىچتاقىقتەتـ ـ
اتىراقەگىتكېففېئشۇتنۇئكىلشىلىنۆيـەنەي
ەڭېم رىتكېلېئــ ىتاقىقتەتــ پىلېئــ ىدرابـ .ـ

ىلىي_2009 اشلوپــ ىسىچتاقىقتەتــ اكىۋونــ ــ
رالقىلراتاق ،نىتتاقىقتەتـــ شۇتۇتـەتسەئـــ ەۋــ
شۇتنۇئ پەلەتـ ناغنىلىقـ اتياقـاتىراقـەگرۈتـ
شۇنوت پىلېئــــ ،ادناغرابــ شۇتنۇئـــ پەلەتــ ـــ
ناغنىلىق قۇلشۇڭوئەۋــ ناغلۇتنۇئــ ڭىنرۈتـ ـ
ۇمىخېت ڭوچـــــــــــــ يىپنەمــــ نۇقلودــــــــ ــــ
،ىنىقىلناغىدياغزوق ڭوچـــــــ ڭىنىڭېمـ ـۇبـــ
ناغلۇتنۇئ ەگرەلرۈتــ نەتەبسىنـــ كۈلمۈنۈئـــ ــ
شەلنىگزىت ىنىلورــــ ىنىقىلناغىديانيوئـــ ـــــ
ناغىقياب كىلتەيىقەپپەۋۇم.ـــ ادلاھـــ شۇتنۇئـ ـ
ڭوچ ڭىنىڭېمـ قىلراكسۇببەشەتـــ نەلىبــ ــ
پالقىششىپ ،نىدىشىلشىئـ القادنۇشـ ڭوچۇبـ
نىدىشىلنىگزىتڭىنىمسىقـىقنىدلائـەڭېم
.ۇدىلوب

تايىپيەك كىلشىلىنۆيتايىپيەك شۇتنۇئكىلشىلىنۆي شۇتنۇئ
اغىتكېففېئ رىسەتاغىتكېففېئ ؟ۇدمەتىسرۆكرىسەت ؟ۇدمەتىسرۆك

،اتشۇمرۇت ەدىزەبـ زىبـ قىلبازائـ ىنرالشىئـ
،ۇمقاسشىرىتـاقشۇتنۇئـەچنۇش الىدازنىكېلـ
زىمياملايۇتنۇئ قادنۇب.ــــ ،اتتىقاۋـ ىكىدزىبــ ــ
قىلراكسۇببەشەت نەلىبــ شۇتنۇئـ ىرادىتقىئـ ـ
پاقوي ؟ۇدمەتېكـ ،ەچىشىلىقيابنىدرالتاقىقتەتـ
تايىپيەك كىلشىلىنۆيـ ەگىتكېففېئشۇتنۇئـ
.نەكىدىتىسرۆكرىسەتنەييەئۇم

ىكىدزىمىتىكىلمەم ىچتاقىقتەتــــــ ـوگــــ
مۈكرۈترىبىلىي_2015رالقىلراتاقنىشڭىب

قۇلشۇماخ ىلىسېكــــ ىرىلقىرغائــــ رىبەۋــ ـ
مۈكرۈت ،پىلىقلۇبوقىنرەلىشىكىكىتتەدائـ
قۇلشۇماخ ـەبىرجەتـىنىرىلقىرغائـىلىسېكــ
،ىسىپپۇرۇگ ىكىتتەدائــــــ ىنرەلىشىكــــ ــــــــ
شۇرۇتشىلېس ىسىپپۇرۇگـــــــ پىلىقـــــــ ــــ
نەكتىكېب اغرالۇئرالىچتاقىقتەت،نەلىبىدلائ.ـ
ىزەب تايىپيەكـ ناغلائـىنىسۈتـ ـىنرەلتەرۈسـ
،پىتىسرۆك ڭىنرالۇئــــــ ىكىدىچىئــ ىزەبـــ ــ
،اقشىلېۋۇتۇتـەتسەئـىنرەلتەرۈس ـىنىرىلىزەبـ
ىچۇقسابشىتىزۆك.ناغلىقپەلەتـىنشۇتنۇئ
نىدناقشالرىخائ ،نىيېكـ اغرالۇئرالىچتاقىقتەتـ
،ناغرابپىلېئىقىنىسشىتىزۆكيارىچەنەي
ڭىنىرىلتەرۈسيارىچنەگلىتىلشىئاققانىس
ىڭېيىرىلىزەب،ناغنۇلوبپىتىزۆكىرىلىزەب
رەلتەرۈس ادىچۇقسابشىتىزۆك،رەگەئ.ىدىئـ
پۈرۆكـىنيارىچـۇب كەدناغلوبـ ،اسلىقسېھـ
شۇتنۇئىكايشۇتۇتەتسەئىليەمىنتەرۈسۇب
پەلەت ناغنىلىقـــ ،نۇسلوبــــ ەگىسىممەھــ ــــ
ساكنىئ ناغرۇتياقـ قۇلشۇماخ.ــ ىلىسېكــ ــ
ىرىلقىرغائ الناسائــ پىسساپــ تايىپيەكــــ ــــــ
ەگىرىسەت سكەئمىئادرالۇئ،ۇديارچۇئـــــــــــــــ
.ۇدىلوبلىياماقشۇتۇتەتسەئىنرالشىئ

،نەساسائەگىسىجىتەنتاقىقتەتـىقىرىقۇي
رالىچتاقىقتەت ىنرالۇنۇمـــــــــ ناغىقيابـــــــ :ــــــ
امرۇتشىلېس ەدرەلىكىدىسىپپۇرۇگـــــــــ ــــــــــ
كىلرەنۈرۆك ناغلوبــ كىلشىلىنۆيــ شۇتنۇئــ ـ
ىتكېففېئ ،نەگلۈرۆكــ شۇتۇتـەتسەئــ پەلەتـ ـ
ناغنىلىق ڭىنرۈتـــ قانىســ ۇمىسىجىتەنــ ـــــ
شۇتنۇئ پەلەتـ الىلېخنىدىكىدرۈتناغنىلىقـ
ىرىقۇي ؛ناغلوبـ قارىبـ قۇلشۇماخـ ىلىسېكـ
ادىرىلقىرغائ لىخۇئـ .نەگىملۈرۆكراللاۋھەئـ
تەقەپ لاشۇخـــ رەلىكىتتايىپيەكــ نەلىبــــــ ــ
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ىسىچكەتېيشۇمرۇت

،ادناقشارىچۇئ كىلشىلىنۆيادرالۇئــ شۇتنۇئــــ ـ
ىتكېففېئ ؛نەگنەلىداپىئـــ قۇلۇغياقرالۇئــــ ــــ
ەدنەگرۆكـىنىيارىچـىكىتتايىپيەك شۇتنۇئـ ـ
ىنىپىلەت ەكسەتشالنۇروئــــــ ناغىتخوتــــ .ــــ
نىدڭىنۇئ ،اقشابـ رالىچتاقىقتەتـ ىكىتتەدائەنەيـ
رەلىشىك ناغىملوبشاشخوئـۇمىدىچىئـىپوتـ
تايىپيەك ەدىتىلاھـــــ شۇتنۇئــــ ىقىنىســ ــــ
نەگىلشىئ گرۇبسنېگېرـەيىنامرېگ.ـ ـ
ڭىنىسۆشاد ىسىچتاقىقتەتــــ ـــــ
رۇمۋاب قادنۇمــــ ەبىرجەتــ ـــ
نەگىلشىئ ەبىرجەت:ـــــ ــــ
ىنايرەج ـــىقنىدلائــــــــــ
پىشىشخوئەگىبىرجەت
ناغىدىتېك ،پۇلوبــــ ـــ
ناغىديامىشخوئ ىرېيـــ ـ
،ىكۇش ىدلائەدىبىرجەتـ
نەلىب ىنرەلىشىكـــــ ــــــــ
شاشخوئ ناغىملوبـــــ ــــــــــــ
ىنتايىپيەك پانىســـ ەكشۈرۆكــ ــ
ناغرۇدنالماھلىئ ،نەلىسەم.ـــــ پىتكائـــــــ ــ
تايىپيەك ،ىتىلاھـــ ارۇتتوئــ لاھـ تايىپيەكـ ـ
ىتىلاھ پىسساپەۋــــ تايىپيەكــ ىتىلاھـــ .ـــ
نىدىجىتەن مۇلەمـ ارۇتتوئرەلىشىك،ىكىدلوبـ
لاھ تايىپيەكــ پىسساپەۋـــــ تايىپيەكــــ ــــ
ەدىتىلاھ ،ادناغرۇتـــ كىلشىلىنۆيــ شۇتنۇئــــ ـ
ەگىتىسقەم نەگىملەتېيــ پىتكائـ تايىپيەكـ ـ
،ەدىتىلاھ كىلشىلىنۆيـ شۇتنۇئـ ەگىتىسقەمـ
نەكتەي قىقتەت،ەدىبىرجەتـىككىئـىقىرىقۇي.ـ
ناغىدىنىلىق رەلىشىكــ ـىنىبىرجەتەۋـىپوتـ
رىب پەرەتـ ،اقچاغلوبقرەپنەييەئۇماتشىلىقـ
تاقىقتەت ىسىجىتەنــــــ ڭىنتايىپيەكـــــــ ـــــــ
كىلشىلىنۆي اقشۇتنۇئــــــــــــــ رىسەتـــــــ ـــــــ

ىنىقىلناغىدىتىسرۆك شاشخوئـــــ ناغىملوبـ ــ
نىتپەرەت پىتىسرۆكـــ نەگرەبــــ ،نىكېل.ـــ ــ
الىككىئ ەدىبىرجەتـ ڭىنرەلىشىكـ ىتايىپيەكـ
ادىياج ،اسىملوبـــ كىلشىلىنۆيــــ شۇتنۇئـــــ ــ
ەگىتكېففېئ رىسەتـــ ىنىقىلناغىدىتىسرۆكــ ــ
نەگرۈدنەشۈچ ،ەتتەيىلەمەئ.ــــ التايىپيەكـــــ ـــ
،سەمەئ ەنەيـ نۇغرۇنــ ،كىلەيىگولويىزىفــ ــ

كىخسىپ ۇمراللىمائـــ كىلشىلىنۆيـــ ـــــ
شۇتنۇئ ەگىتكېففېئــ رىسەتــــ ـــ

.نىكمۇمىشىتىسرۆك
‒ىقتەتقىلمىتېقرەھ

رەزەنـاغرالتاق ناغىدىلاسـ
،قاسلوب كىلشىلىنۆيــ ــ
‒زىبىتكېففېئشۇتنۇئ
ەنەيڭىنشۇتۇتەتسەئەگ
رىب ناغلوبـىپىرەتـ ‒نۇئـ
نايامانىنىسىدياپڭىنشۇت
سەتشاقيابـىنىقىلناغىدىلىق

‒ىشىتېيپۇنوتىنۇشزىب.سەمەئ
زىم ،ىككەرېكـ ـاقشۇتۇتـەتسەئـۇمشۇتنۇئــ
،شاشخوئ لىخـۇبـ لامرونڭىنزىبمزىناخېمـ
‒زىمىتىيىلائاپكىخسىپ،كىلەيىگولويىزىف
مىھۇمـىكىد رىبـ ،اڭۇش.ـاقلاھـ ڭىنزىڭىزۆئـ
مۇلەم رىبـ ‒ىقىلناغىتنۇئىنىمېنرىبمىتېقـ
ىنزىڭ زىڭىسىقيابــ زىگرەھـ ،ڭامنالقىچچائـ ـ
ڭىنۇئ نەلىبـ ‒ۇئ،ڭىقېبپانىسىنشىشىرايـ
ڭىن قىلجايىتھېئىدمەئـەگزىبـ ناغىملوبـ ـ
تەمھەرـاغىنىغرۇدلۇتنۇئـىنرۇچۇئ ،ڭىتيېئـ
ەدزـىمـىرـىـتاخ پىنىلقاســ ۇمـىنەيـىنىغلاقـ
!ىسۇغلوبكىلـتەممـىق

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت لۈگتەننىز::ىچۇغلىق لۇسۇرۇدبائلۈگتەننىز لۇسۇرۇدبائ
رىررەھۇم لۈگنۇتيەز::رىررەھۇم تىياۋۇدبائلۈگنۇتيەز تىياۋۇدبائ
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ىساينۇدتاناۋياھ

ناغلائـەگىچىئزۆئـىنمەدائ پۆكقەلتۇمـ
ەمېن.رابىزۆكىككىئڭىنرالناۋياھىكىدناس
نۈچۈئ ىزۆكـىككىئـ ؟ۇدىلوبـ ابىجەئــ رىبــ ـ
ىزۆك نىدراكـ اقساپازىزۆكرىبەنەيـاسقىچـ
؟ۇمناغلۇرۇدلاق مىكلەبــ ىنۇبــ اقشالتاپسىئــ ــ
زىمرۇدزىسلامائ ىنۇش.ـــــــ اقشالتاپسىئـــــ ـــــ
،ىكۇدىلوب زۆكـىككىئـ ۇمىخېتـىنرالناۋياھـ
ڭەك قىنېئەدىرىئادــ ەگىشىلەرۆكــ مەدرايــــ ـ
.ۇدىرېب

ىزۆكـىككىئ نۈچۈئـەمېنـ ەتپەرەتىدلائـ
؟ۇدىلوب ىرىبەنەي،ەتپەرەتىدلائىرىبرەگەئـ
ەتپەرەتـاقرائ ىرىبـىكايــ ،ەتپەرەتڭوئـ ـەنەيـ
ىرىب لوســ ەتپەرەتـ اسلوبــ ۇمىخېتــ پۆكـــ ـ
؟ىدىمساملوبىلىگرۆكىنرەلىسرەن

رالقىلناج نۈچۈئــــ ،ادناقتيېئــ ىنپۆكــ ــــ
،ادناغىراقـەگنەگرۆك ۇمىخېتشۈرۆكقىنېئـ
مىھۇم رەگەئ.ــ الرىبـ زۆكـ ،اسلوبـ نەگرۆكـ ـ
ڭىنتكېيبوئ رەدەقرىبشەلىگىئـىنىقىلىرائـ
نىيىق ۇدىلوبـــ زىب.ــ رىبـ كىچىكـ نۇيوئــ ـ
القاسىنيوئ ،زىميالايىلتاپسىئـىنىتقۇنـۇبــ ـ
زىڭىتسود رىبـــ ەچچەنـ مەدەقــ ادىرېنـ ڭوچـ ـ
ىنىقىمراب ،ۇدىرىقىچـــــــــ ۇمزىســــ رىبــــ ــ
ىنزىڭىقىمراب پىرىقىچـــ رىبــ ـىنزىڭىزۆكـ
پۇمۇي نىقېي،زىسىڭامپاراقـاغزىڭىتسودـ
ەدنەگلەك ىنزىڭىقىمرابـــ ڭىنزىڭىتسودـــــ ـــ
اغىقىمراب زىسىزۈكگەتـــــــ زىس.ـــــ ىنۇشــ ـــ
،ىكزىسياقياب اققامىراقــ يىددائـىتىياھانـۇبــ
تەكىرەھ ،ۇمىسلوبـــ نىكېلــــ ىنۇبـــ رىبـــ ــ
الىدمىتېق شالماماتـــ ياڭوئـەچنۇئــ سەمەئـ .ـ
پىتىلشىئىنزۆكرىب،ىكۇشىبەۋەسڭىنۇب
اققىلىرائ مۈكۆھــــ شىلىقــــ ارغوتــەچنائــــ ــ
ۇدياملوب ،اممەئ.ـ پالشاتقىلىرائمۇلەمەدزىبـ

ىككىئ

زۆك

ەمېن

نۈچۈئ

ەتپەرەت

ىدلائ

ۇدىلوب
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ناقشالياج زۆكـىككىئـ ،ادناغلوبـ ڭىنقىلىرائـ
قارىي ىلىغلىقمۈكۆھالناسائاغىقىلنىقېي_ـ
.ۇدىلوب

1 1 2 1 2

ىقىرىقۇي لوســــ ىكىتپەرەتــ ىچنىرىبـــ ــ
ەتتەرۈس ،كەدنەگلىتىسرۆكـــ رەگەئـــــ اقشابـ ــ
شىنىلىدياپ ىمۇيۇبــ ،اسىملوبــ زۆكـ ڭىن1ـ ـ
ىكىدىپىرەتىدلائ ڭىنىتقۇنـىككىئA،Bـــ ــ
زۆك نەلىبــ ناغلوبـــ ىنىقىلىرائـــ قىنېئــــ ــ
كەدىكىتتەرۈسىچنىككىئ.ۇدياملوبىلىگلىب
زۆك ،ادناغلۇشوق2ـ زۆكـ نەلىب2ـ زۆكـ ىن1ـ
زۆك،اقچاغرۇتپىريائقىلىرائىكىدىسىرۇتتوئ
نىدىتقۇنـىككىئA،Bــەگ2 رۇنــ شاشخوئـ ـ
ناغىملوب شىلىنۆيـ ،ۇدىشۈچـەچىيوبـ ڭىنۇبـ
نەلىب .ۇدىلوبناسائشىلىقمۈكۆھاققىلىرائـ
زىب ڭىنتەرۈسـىكىتپەرەتڭوئـ ـىككىئA،Bـ
نىدىتقۇن پىلېئـ ،قاستيېئـ ناغراقىچرالۇئـ ـ
رۇن ادلاھمىريائ_مىريائـ شاشخوئـ ناغىملوبـ ـ
نىتشىلىنۆي ،ۇدىشۈچـەگزۆكـىككىئـــ رىبـ ـ
لىگزەم قىشەمــ نىدناغلىقــ نىيېكــ A،Bــ
ڭىنىتقۇنــىككىئ زىبـــــ نەلىبــ ناغلوبـــ ـــ
زىميەلەلىبـىنىقىلىرائ زىبقىشەملىخۇب.ـ

پۇلۇغۇتالىدمەئ ىنزىمىزۆكــــ ناقچائـــ ـۇشائـ
الىدىقىقەد ناغنالشابـ ،پۇلوبـ قارىبـ ادغاچۇئـ ـ
زىب قاۋوبـىخېتـ قادنۇب،اقچاغلوبەدىلىگزەمـ
ىنرەلشىمرۈچەك ،زىميەملەيىلسەئــــ اڭۇشـــ ــ
نۇغرۇن رەلىشىكــ ڭىنىرىلزۆئــ رالمىسىجــ ــ
ىنىشىلايىريائقىنېئـىنقىلىرائـىكىدىسىرائ
رىب رەررەقۇمـ تەيىلىباقـامغۇتەۋشىئـ پەدـ
.ۇدياراق

رەگەئ ڭىنزىبـ شاشخوئزىمىزۆكىككىئـ
ناغىملوب زىباتقادنۇئ،اسلىتىراقەكشىلىنۆيـ
،زىميەلەرۆكقىنېئـىنمىسىجـىكىدزىمىدلائ
ڭىنۇب نەلىبـــ اققىلىرائـــ مۈكۆھـــ شىلىقــ ــ
زىمىرادىتقىئ پەلنەۋۆتــــــــ ۇدىتېكــــــــ .ـــــــ
پۇرۇتشالىغىلابۇم ،ادناقتيېئــــــ رەگەئــ رىبـ ـ
ىزۆك ،اغىدلائـ رىبـەنەيـ ىزۆكـ ىكايەگىنيەكـ
رىب ىزۆكــ ،اغلوســ ەنەيـــ رىبــ ىزۆكـ ـاغڭوئـ
،اسلاراق ڭىنىزۆكەناگېي_ـەككەيـىككىئـۇبـ
مۈكۆھـاققىلىرائ ىمىدرايقادناقچېھاقشىلىقـ
ۇدياملوب ،اڭۇش.ـ قىلرابـ ىرىقۇيـ كىلىجىرەدـ
ڭىنرالناۋياھ ىزۆكــــــىككىئـــــــــــ ارائزۆئـــــ
قىلشىنىلغاب ،ۇدىلوبــــــ تەقەپـــ شاشخوئـــ ــ
ناغىملوب رالناۋياھـ رەلقرەپىزەبادىسىرۇتتوئـ
ۇدىلوب ،نەلىسەم.ــ ،الاكــ يوق،تائـ قىلراتاقـ ـ
روختوئ ڭىنرالناۋياھــ ىزۆكـىككىئــ ەچرەگـ ــ
يىساسائ ،ۇمىسلوبناغىراقاغىدلائنىتتەھەجـ
لوس_ڭوئـاممەئ ڭىنزۆكـىككىئـ ـىقىلىرائـ
رەدەقرىب ڭەكــ ،پۇلوبـ ادلاھمىريائ_مىريائــ ـ
.ناغلىريائەكپەرەتىدلائڭوئەۋىدلائلوس

قادنۇب نەكسۆئـ ىكىتپەرەتىدلائڭىنزۆكـ
ڭىنمىسىج قىلقىنېئـــــــ ىسىجىرەدـــــ ەۋــــ
اغىقىلىرائ مۈكۆھـــــ شىلىقــــ ىرادىتقىئــــ ــ
،ۇمىسىلنەۋۆت ڭەكىسىرىئادشۈرۆكنىكېلـ
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،ۇدىلوب ىنەيــ رالناۋياھـۇبــ شابـ ىنىمسىقـ ـــ
ۇميەمتەرۋەت لوس_ڭوئـــــــــ ىكىتپەرەتـــ ــــــــ
ىنرالمىسىج ۇديەلەرۆكـــــ رەلپۆچ_توئ.ــــ ــــ
ىكىدىبىكرەت ڭىنىزولۇيللېســــــ مىزەھــــــ ــ
نىياتنىئـىشۇلوب ،سەتـ ڭىنرالناۋياھروختوئـ
القادنۇش ،الاكـ شاشخوئـاغراليوقـ ىچۈگىشۆكـ
ڭىنرالناۋياھ مىزەھـىنازولۇيىللېسـ شىلىقـ ـ
ۇمىتىبسىن ىرىقۇيـەچنائـــ ،ۇدياملوبــ ـاڭۇشـ
ىتىياھانرالۇئ تىقاۋنۇزۇئـــــــ پۆچ_توئــ ــ
ەكشىيېي رۇبجەمـــــــ ۇدىلوبــــ شابمىئاد.ــــ ــ
پۈرۈكۆچ پۆچ_توئـــ ،ەدنەگېيــ روخشۆگـــ ــ
رالناۋياھ الناسائـ زىسقۇيۇتـ مۇجۇھـ ۇدىلىقـ .ـ
ىزۆك ەكپەرەتــىككىئــ ناقشالياجـــ روختوئـــ ــ
رالناۋياھ پۆچ_توئــ شىيېيــ نەلىبـــ رىبـــ ـ
،اتتىقاۋ كەرپۆكىنلاۋھەئىكىتپەرەتـىككىئـ
،ۇديەلەتىزۆك لىخـۇبـــ ڭىنرالناۋياھـ تاياھـ ـ
.ۇدىلوبپۆكىتىسرۇپشىلېق

ڭىنرالۇئ،سەمەئقادنۇئرالناۋياھروخشۆگ
ىزۆك نەكسۆئـاغىدلائـۇمىخېتـ ىدلائ،پۇلوبـ
ىكىتپەرەت تەكىرەھــــــــــ ناقتاۋىلىقــــــ ـــــــــ
ڭىنرالمىسىج اغىقىلىرائـــ ۇمىخېتـــ زېتــ ەۋـ
ارغوت مۈكۆھــ ،ۇدىلىقــ ىنەيــ ڭىنمىسىجــ ـــ
،ۇدىرىقىچمۈكۆھارغوتەگىتىئرۈستەكىرەھ
تەقەپ قادنۇشۇمـ ،الىدناغلىقـ تەكىرەھنىدنائـ
ادىنايرەج كۈلمۈنۈئـــ ادلاھــ ىنىجلوئـ ـاغلوقــ
.ۇدىلوبىلىگرۈشۈچ

ەگىچىئزۆئــىنمەدائ ناغلائـــ رالتامىرىپــ ــ
ڭىنرالناۋياھـىكىدىرۈت ىدلائۇمىزۆكـىككىئـ
،ۇدياشخوئاغرالناۋياھروخشۆگ،پۇلوبـەتپەرەت
ڭىنرالۇئ زۆكـ ـىكىتپەرەتىدلائـىسىملۇرۇقـ
ڭىنرالمىسىج ىقىلىرائــ زېتـەگىتىئرۈسەۋــ ـ
مەھ ارغوتــ مۈكۆھــ ىنىقىلناغىديالالىقـــ ــــــ

نەگىلىگلەب ،ەتتەۋلەئ.ـ ڭىنرالۇئـ ناچتەكىرەھـ
ىنيوب لوس_ڭوئــــــ ىنپەرەتـــ ىشخايــــــ ــــــ
كەتكىلسەملەرۆك ىنرالناسقۇنـــــــــــــــ ــــــــــــ
ۇديالايىلقۇلوت رالتامىرىپـۇبـانام.ـ ـىكىدىرۈتـ
ڭىنرالناۋياھ رىبـ ەدىھالائـ ـۇب.ـىقىلىچقۇترائـ
قىلىچقۇترائ كۈلمۈسۆئـىنرالۇئــ تاناۋياھەۋـ ـ
ۇمىنرالىجلوئ لامرونــ تىئاراشـەگىشىلەيېيـ ـ
پالرىزاھ نەگرەبـ ادناغىشاياتقىلنامروئرالۇئ.ـ
ڭىنىخېشخەرەد قارىيــــ ىنىقىلنىقېي_ــ ـــــ
قىنېئ قرەپـ ،پىتېئـ تەكىرەھـ رەھ؛ۇدىلىقـ
لىخ ەۋېمــ ىكايـ كىچىكــ رالناۋياھــ نەلىبـ ــ
ناغلوب ىنقىلىرائـــ قىنېئـــ ،پەلىگلەبــ ـۇبــــ
ارغوتـاغرالىجلوئ مەھـ زېتـ ۇديەلەشىرېئـ ـۇب.ـ
ڭىنرالۇئ روختوئــــــــ اغرالناۋياھــــــــ ـــــــــــــــ
ىكىدناغرۇتشىلېس ىقىلىچقۇترائــــــــــــ ــــــــــ
.ۇدىنىلباسېھ

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت لۈگتەدائاس::ىچۇغلىق نۇسرۇتلۈگتەدائاس نۇسرۇت
رىررەھۇم تاشرۇن::رىررەھۇم تىشىرۇدبائتاشرۇن تىشىرۇدبائ
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زۆك ڭىنىقېئـ قىللىسقائ«ىمانيىملىئـ
ەدرەپ كۈزۈسىكىدىمسىقىدلائڭىنزۆكۇئ،»ـ
زۈگڭۈم نىدىدرەپـــــ ،اقشابـــ نۈتۈپــــ زۆكــــ ــ
ڭىنىسىملائ كۈزۈســــ ناغىملوبــ شادغوقــــ ـ
ۇديالپاقـىنىتىۋەق ڭىنرالناسنىئ.ـ زۆكـ ىقېئـ
،ۇدىلوبەدڭەرقائ تۈسىكىدناسپۆكنىكېلـ
ىچۈگمەئ ڭىنرالناۋياھــ زۆكـ ڭىنىقېئـ ىدلائـ
ىمسىق قىنېقـــ ىكايەدڭەرـــ ەدرەپرادڭەرـــ ــ
نەلىبـىگڭەر كەدرىبـ ،ۇدىلوبـ زائـىتىياھانـ
رىب مىسىقـ كىلڭەرقائـ زۆكـ _ادنائىنىقېئـ
.ۇدىلوبىلىقتارچۇئادناس

پۆك ىكـىدـناســـ تۈســــــ ىچۈگـمەئــ ــــ
ڭىنرالناۋياھ زۆكـــ ڭىنىقېئـ قىنېقــ ەدڭەرــ
ىكىدىشۇلوب ،بەۋەســـــ ۇغڭاراقرالۇئـ اغياجــ ــ
،ادناغنۇرۇشوي ىزۆكـــــــ رۇنقائـــ پىچېچــ ــــ
پىلىقياب ناغىدىلاقـــــ ۇدياملوبلاۋھەئـــــ .ــــ
ڭىنرالناسنىئ كىلڭەرقائـــ زۆكــ ڭىنىقېئــ ــ
يىجىردەت يىققەرەتـ شاشخوئىنزىبـىشىلىقـ
ىكىدرۈت ڭىنزۆكــــــ ىسياقــــــ ەكپەرەتــــــ ــــــ
ىنىقىلناغىراق ناسائـۇمىخېتــ قرەپـ شىتېئـ ـ
ەگىتــىيـىناكمىئ ناغـلىقـــەگـىئــــــــــــــ .ــــــ
ڭىنرالىچتاقىقتەت ،ەچىشىراقـ مۇلەمـ ڭىنمەدائـ
پىلىكىت شاراقـــ ەگىشىلىنۆيـ زېتــ مۈكۆھـ ـ
يىبىكرەتمىھۇمڭىنىقالائزىسلىتىشىلىق
ىمسىق نەكىئــ زىمىرىلدادجەئ.ـ پوتـ پوت_ـ ـ
پۇلوب ،ادناغىلۋوئۋوئـ مۇلەمەدىچىئڭىنرالۇئـ

رىب زېتـىشىكـ ىتىراشىئزۆكرىبەتتەئرۈسـ
قىلىقرائ اغرالىقشابـــ ڭىنناشىنــــ ەدرەيەقــــ ــ
،ۇدىترەكسەئـىنىكىلنەكىئ ـىكىدغاچـۇشـۇبـ
ڭىنرەلىشىك نىياتنىئـاغىشىشايــ قىلىدياپـ ـ
،اممەئ.ىدىئ ىنىغىدىرۇدلاقناريەھىنىشىكـ
،ىكۇش اقشابــ نامىسمەدائــ رالنۇميامـ ەدىچىئـ ـ
زۆك ىتىياھانىرىلناغىدىلوبەدڭەرقائـىقېئـ
،نەكىديارچۇئزائ مىكلەبـۇبــ ڭىنرالۇئــ ـەچنائـ
نىدىقىلناغىمشالراكمەھ اسلوبـــــــ ،كەرېكـــ ـ
ۇمىخېت ىمىھۇمـــــ زۆكرالۇـئــــ قىلىقرائــ ـــ
ارائزۆئىنىكىلنەكىئەدرەيەقڭىنرەلكىلكەمېي
.رۇدنىدىقىلناغىديامىلاخىنشالىراكشائ

قارىب ەنەيــ ىزەبــــ رالىچـتاقىقـتەتــ :ــــــــ
اغىرىلھارمەھ ڭىنىزۆئــــــ ىسياقــ ەكپەرەتـــ ـــ
قىنېئـىنىقىلناقتاۋاراق شىتىسرۆكـ ،نۈچۈئـ
رالناسنىئ ىزەبەۋـ رالناۋياھـ زۆككىلڭەرقائـ
ىنىسىدرەپـــىقېئ يىجىردەتــــــ يىققەرەتــــ ــــ
ناغرۇدلىق ىشۇلوبـــ ،نىكمۇمـــ زۆكــ ـىقېئـ
مىكلەب نەتـ نىدىقىلمالغاسـ چۈگرەبلانگىسـ
ىشۇلوبناغلىقيىققەرەتيىجىردەتەدىتىپۈس
،قاستيېئپىلېئىنىغۇللايرەگىج،نىكمۇم
زۆك پىيىغراســىقېئــ شىتېكــــ ڭىنۇئـــ ــ
رىبـىكىدىچىئ كىللەسېكـ ،رۇدىتىمالائـ پەدـ
.اتقامىراق

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت ناجماھلىئ::ىچۇغلىق زىلبائناجماھلىئ زىلبائ
رىررەھۇم ەيىسائ::رىررەھۇم تىمىھەيىسائ تىمىھ

ىساينۇدتاناۋياھ

نىدرالناسنىئ نىدرالناسنىئ نىدرالناسنىئ اقشابنىدرالناسنىئ اقشاب اقشاب تۈساقشاب تۈس تۈس ىچۈگمەئتۈس ىچۈگمەئ ىچۈگمەئ ىچۈگمەئ

ۇمىدرالناۋياھ ۇمىدرالناۋياھ ۇمىدرالناۋياھ زۆكۇمىدرالناۋياھ زۆك زۆك ىقېئزۆك ىقېئ ىقېئ ۇدمالوبىقېئ ۇدمالوب ۇدمالوب ۇدمالوب
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رەلچۈكتەسرۆكقىلىكىنخېت،ىچنىرىب
يىمۇموئ.1 رەلپۈتـ ومرەھ:ـىسىملۇرۇقـ

ىكىدرەي قاشابــــ ىناســــ نىدڭىم400ــــ 450ــ
،ەچىغڭىم 32نىدلات28ىناسنادـىكىتقاشابـ
؛مارىگ45-40ىقىلرىغېئنادڭىم،ەچىغلات
ىكىدناشىن تالۇسھەمـــ ىرادقىمــ ـىشېبـوم:ـ
.مارىگولىك500-450ىتالۇسھەم

شالتۇغوئ.2 ىمىچلۆئـ 2000NY/T-394:ــ
ىكىتكۈللۆچ،شالتۇغوئەچىيوبرەلپەلەتىكىد
ڭاسمۇق ىنرالقارپۇتـــ رەھـــ ىنرەيـومــ 3-2ــ
مارىگولىك يىلاكـ پۇشوق（硫酸钾）تافلۇسـ
.كەرېكشالتۇغوئ

رالقىلراييەتىقنۇرۇبنىتشىرېت،ىچنىككىئ
قارپۇت.1 ىقىلراييەتـ قارپۇت:ــ ـىمىلتاقـ

،نىلېق ىقىلرادمۈنۈئــ ارۇتتوئـــ ،لاھـ راركەتـ ـ
،ناغىملىرېت زۈكــــ اتشىق_ـ ناغلىرىغۇســ ـــ
.كەرېكشىلىقۇغلىرېتىنرەلرەي

ىـنرەـيوـمرەـھ:تۇـغوـئيــىـساـساـئ.2
مارىگولىك2000-3000 ىۋىللەھەمــ ،تۇغوئــ ـ
مارىگولىك10 قۇلروفسوفــــــ ،تۇغوئــــــ 10ــ

مارىگولىك ،ايىروئـ مارىگولىك3ـ قىليىلاكـ ـ
0.5،تۇغوئكىلكنىسمارىگولىك0.5،تۇغوئ
مارىگولىك شالتۇغوئنەلىبتۇغوئقىلناگنامـ
.كەرېك

رەي.3 شەلزۈتــ نىتشىرېت:ـــ ىرىگلىئـــ ـ
ىنرەي ،مەن«ـــ ،زۈتــ ،قاشمۇيــ ،زىكاپ،قاۋۇئـــ ـــ
شەلزۈتپۈزۈكتەيەگىمىچلۆئشۇلوب»ـىشكەت
.كەرېك

تروس.4 شاللاتـ ايشڭىن«:ـ ىسىغزايــ ـــــ
ڭاجنىش«،»17 ىسىغزايــ ڭاجنىش«،»11ـــــ ــ
ىسىغزاي قىلراتاق»14ــــ شاللاتـىنرالتروســ ـ
.كەرېك

（卫福胶）ۋايجۇفيېۋكىل40%:شالىرود.5

نامىسمىلېي ەمىليەلـــــــ نىدىسىرودـــــ 200ــ
رىتىلىللىم 100پۇرۇتشالىرائاغۇس،پىلېئـ
.ۇدىنىلىرودقۇرۇئمارىگولىك

رەلپەلەتناغلۇيوقاقشىرېت،ىچنىچۈئ
رەھ قۇرۇئمارىگولىك28-25ەگرەيـومـ

،پىتىلشىئ رىتېمىتناس4-3ـ اتقۇلرۇقڭوچـ
ۇدىلىرېت رەھ.ــــ ەگرەيــومــ قۇلروفسوفـــ ــــ

لىشېي لىشېي لىشېي لىشېي لىشېي لىشېي لىشېي لىشېي لىشېي لىشېي لىشېي لىشېي لىشېي لىشېي لىشېي لىشېي لىشېي لىشېي لىشېي لىشېي لىشېي لىشېي لىشېي لىشېي لىشېي لىشېي لىشېي لىشېي لىشېي لىشېي لىشېي ىغزايلىشېي ىغزاي ىغزاي ىغزاي ىغزاي ىغزاي ىغزاي ىغزاي ىغزاي ىغزاي ىغزاي ىغزاي ىغزاي ىغزاي ىغزاي ىغزاي ىغزاي ىغزاي ىغزاي ىغزاي ىغزاي ىغزاي ىغزاي ىغزاي ىغزاي ىغزاي ىغزاي ىغزاي ىغزاي ىغزاي ىغزاي ىنيادغۇبىغزاي ىنيادغۇب ىنيادغۇب ىنيادغۇب ىنيادغۇب ىنيادغۇب ىنيادغۇب ىنيادغۇب ىنيادغۇب ىنيادغۇب ىنيادغۇب ىنيادغۇب ىنيادغۇب ىنيادغۇب ىنيادغۇب ىنيادغۇب ىنيادغۇب ىنيادغۇب ىنيادغۇب ىنيادغۇب ىنيادغۇب ىنيادغۇب ىنيادغۇب ىنيادغۇب ىنيادغۇب ىنيادغۇب ىنيادغۇب ىنيادغۇب ىنيادغۇب ىنيادغۇب ىنيادغۇب ىرىقۇيىنيادغۇب ىرىقۇي ىرىقۇي ىرىقۇي ىرىقۇي ىرىقۇي ىرىقۇي ىرىقۇي ىرىقۇي ىرىقۇي ىرىقۇي ىرىقۇي ىرىقۇي ىرىقۇي ىرىقۇي ىرىقۇي ىرىقۇي ىرىقۇي ىرىقۇي ىرىقۇي ىرىقۇي ىرىقۇي ىرىقۇي ىرىقۇي ىرىقۇي ىرىقۇي ىرىقۇي ىرىقۇي ىرىقۇي ىرىقۇي ىرىقۇي قىلتالۇسھەمىرىقۇي قىلتالۇسھەم قىلتالۇسھەم قىلتالۇسھەم قىلتالۇسھەم قىلتالۇسھەم قىلتالۇسھەم قىلتالۇسھەم قىلتالۇسھەم قىلتالۇسھەم قىلتالۇسھەم قىلتالۇسھەم قىلتالۇسھەم قىلتالۇسھەم قىلتالۇسھەم قىلتالۇسھەم قىلتالۇسھەم قىلتالۇسھەم قىلتالۇسھەم قىلتالۇسھەم قىلتالۇسھەم قىلتالۇسھەم قىلتالۇسھەم قىلتالۇسھەم قىلتالۇسھەم قىلتالۇسھەم قىلتالۇسھەم قىلتالۇسھەم قىلتالۇسھەم قىلتالۇسھەم قىلتالۇسھەم قىلتالۇسھەم
شۈرۈتسۆئ شۈرۈتسۆئ شۈرۈتسۆئ شۈرۈتسۆئ شۈرۈتسۆئ شۈرۈتسۆئ شۈرۈتسۆئ شۈرۈتسۆئ شۈرۈتسۆئ شۈرۈتسۆئ شۈرۈتسۆئ شۈرۈتسۆئ شۈرۈتسۆئ شۈرۈتسۆئ شۈرۈتسۆئ شۈرۈتسۆئ شۈرۈتسۆئ شۈرۈتسۆئ شۈرۈتسۆئ شۈرۈتسۆئ شۈرۈتسۆئ شۈرۈتسۆئ شۈرۈتسۆئ شۈرۈتسۆئ شۈرۈتسۆئ شۈرۈتسۆئ شۈرۈتسۆئ شۈرۈتسۆئ شۈرۈتسۆئ شۈرۈتسۆئ شۈرۈتسۆئ ىسىكىنخېتشۈرۈتسۆئ ىسىكىنخېت ىسىكىنخېت ىسىكىنخېت ىسىكىنخېت ىسىكىنخېت ىسىكىنخېت ىسىكىنخېت ىسىكىنخېت ىسىكىنخېت ىسىكىنخېت ىسىكىنخېت ىسىكىنخېت ىسىكىنخېت ىسىكىنخېت ىسىكىنخېت ىسىكىنخېت ىسىكىنخېت ىسىكىنخېت ىسىكىنخېت ىسىكىنخېت ىسىكىنخېت ىسىكىنخېت ىسىكىنخېت ىسىكىنخېت ىسىكىنخېت ىسىكىنخېت ىسىكىنخېت ىسىكىنخېت ىسىكىنخېت ىسىكىنخېت ىسىكىنخېت
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نىتتۇغوئ مارىگولىك7-5ـــ ىتۇغوئقۇرۇئـــ ــ
.ۇدىلىرېبپىلىق

ىشىۋرەپقىرېئ_زىتېئ،ىچنىتۆت
شىرىغۇس.1 شالتۇغوئەۋـــــــ ـــىككىئ:ـــ

قىلقامرۇپوي ەدلىگزەمناغلوبكىلكەزۆئرىبـ
،پىلىرىغۇسـىيۈسـىجنۇت رەھـ 8-5رەيومـ
مارىگولىك نەلىبـــايىروئـــــــ ەچمۇشوقــــ ــــــ
ۇدىنىلتۇغوئ نىدنۈك10.ـ ىچنىككىئنىيېكـ
ىيۈس ،پىلىرىغۇســــ رەھــــــ رەيــومــ 9-8ــ
مارىگولىك نەلىبـــايىروئـــــــ ەچمۇشوقــــ ــــــ
ۇدىنىلتۇغوئ ڭىنقىليادغۇبنىدنائ.ــ كىلمەنـ ـ
اغىلاۋھەئ ،پاراقــ ىنەيـ يادغۇبــ پىيىغراسـ ـــ
ارۇتارېپمېتەتشۈچىقڭىچ،شىرىغۇسەستەك
ىرىقۇي اسلوبــــ يىئتەقــــ ،قىلسامراغۇســ ـــــ
،ىنىگىتەئ نىقلاساۋاھـىكايـىقۇلنۇرۇقچەكـ
.ۇدىلوباسلىرىغۇسلاھرەدىرىلنۈك

مەدائىكايانىشام:شاتوئىنپۆچ_توئ.2
نەلىبـىچۈك شاتوئـ 40%ەگرەيومرەھىكايـ

كىل ڭۇسۋاسېيمـ 200نىدىسىرود（灭草松）ـ
رىتىلىللىم پىتىلشىئــ ۇدىنىلېئىدلائـ ەۋـ
.ۇدىلىتىقوي

،كىللەسېك.3 تاراشاھــــ ڭىنىنىيىزــ ـــ
شىلېئـىنىدلائ شىتىقوي_ـ شىرىچقۇلوت:ـ
،ىلىسېك زىتلىيــــ شىرىچـــ ەگىلىسېكــ ـــــ
ڭىن（三唑酮）ڭۇتوزنەسكىل15%نەتەبسىن
ناچشىنىلمەن كوشاراپـ مارىگ60نىدىسىرودـ

،پىلېئ مارىگولىك16ـاغڭىنۇئـ پۇشوقـۇسـ ـ
پىتىلنامۇت ؛ۇدىلۈكرۈپــــ كىلەيىرېتكابـــ ــــ
قۇللوي ىلىسېكغادـــ ىكايـــ ىلىسېكتادــ ـــ
ڭۇتوزنەس،ەدىلىگزەمناغلوباديەپـىكپەلسەد
ىكاي ڭىلنۈجودــ ؛شىتىلشىئـىن（多菌灵）ــ ـ
（乐果）وگېلكىل40%نەتەبسىناقتىپكۆك

ڭىن كىلىسسەھ1000ــ ىنىسىمتىرېئــــــ ــــــ
پىتىلنامۇت ،كىللەسېكـەسىكرۈپــ تاراشاھـ ـ
ڭىنىنىيىز ىلىغلائـىنىدلائـــ ـىلىقتاقويەۋــ
.ۇدىلوب

شىلېۋىغىيلۇسوھ،ىچنىشەب
ڭىنشىشىپاسياغراسىقىشابيادغۇب%95

كىلنەگرىكـەگىلىگزەمـىقرىخائ ،پۇلوبـ ـۇبـ
ادغاچ ادىتقاۋـىنلۇسوھـ .كەرېكشىلېۋىغىيـ
لۇسوھ نىتشىلېۋىغىيـــ نۈك30ـــــ نۇرۇبــ ــ
قادناقرەھ قامرۇپويەۋىرىلىرودقىلىچناقھېدـ
ىنىرىلتۇغوئ اقشىچېچـــ ۇدياملوبـــ لىشېي.ــ ــ
يادغۇب نەلىبــ ىكىتتەدائـــ ىنيادغۇبـــ مىريائـــ
،شىغىي اقپاتپائمىريائــــ شىلېســــ مىريائەۋـــ
شۇشوت كەرېكــــ ،كىلرەھەز.ــ ،قىلنايىزــــ ــــ
،ناغىرىچ يىريەغــ قىلقارۇپـ رالىددامـ نەلىبـ ـ
پۇرۇتشالىرائ ەگرىبـــ اقشۇشوتــــ يىئتەقــــــ ــ
.ۇدياملوب

نەپ«« نەپـ ـاكىنخېت__ـ ـىنىرىلمىلىبـاكىنخېت ،پۇرۇتشالمۇموئـىنىرىلمىلىب ،پۇرۇتشالمۇموئ

قانىئ ـــ قانىئ تەيىئمەجـــ ــــ تەيىئمەج اپرەبــــ ــــ اپرەب شىلىقــــ ــــ شىلىق كۈلشۈرۈي»»ــــ ــــ كۈلشۈرۈي ــــ

نىدىرىلباتىك ىدنىلېئنىدىرىلباتىك ..ىدنىلېئ
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ىكىلىدىھالائكىلەيىگولوفروم،ىچنىرىب
نالىچ ،ىتىرتەئرالقىلتاناقشوقىنىۋىچـ

نىۋىچ ،ىسىلىئائــ ىچۇغىلىچراپـــ نىۋىچـــــ ـ
.ەۋەتاغىشىدقۇرۇئ

نەگلىتېي.1 ىترۇقـــــــ ڭىنىشېب:ـــــ ــــــ
ىكىلزىگېئ نىدىقۇلنۇزۇئـــــــــــ ،ڭوچــــــــ ــــ
نىدنەگلىتېي نىيېكـ سۇسىگڭەرڭىنىنېتـ
.ۇدىرىگزۆئەگڭەررۇڭوقچۇغراسنىتقىرېس

ىمۇخۇت.2 قالىمۇي:ــــ ،پۇلوبـــ ـىگڭەرـــ
قىرېس چۇغراسنىدڭەرـــ رۇڭوقـــــ ــەگڭەرــــ
.ۇدىرىگزۆئ

اكنىچىل.3 نىۋىچ:ــــ اغىسىكنىچىلــ ـــــ
ڭىنىسىكنىچىلقىلشايچۈئ،پۇلوبشاشخوئ
نەت ىسىرغوت،رىتېمىللىم9-7ـىقۇلنۇزۇئـ

.ۇدىلوبرىتېمىللىم1.9-2.0
ىگڭەرڭىنىقىچروقـىڭېي:ـىقىچروق.4

ەتپەلسەد چۇغراســ ،پۇلوبەدڭەرقائـ نىيېكـ ـ
.ۇدىرىگزۆئەگڭەررۇڭوقچۇغراس

ىتىمالائشىلېسنايىز،ىچنىككىئ
نالىچ ڭىنىنىۋىچـ ەۋېمـىسىكنىچىلــ ـ

پىرىكـەگىتېئ پەيـ نايىزـ ۇدىلاسـ ـاغنايىز.ـ
ناغىرچۇئ ڭىنىۋېمـ ەۋرالغادەدىزۈيـىقترىسـ
ترۇق ىرىلىچكۈشۆتـ اديەپــ ۇدىلوبـ نالىچ.ـ ـ

ڭىنىنىۋىچ ىرىلىكنىچىلـــ ەۋېمــ ـىنىچىئـ
پەي ترۇقـ ،پۈرۈدنەللىكەشـىلويـ ڭىننالىچـ
رۇدلاب ىنىشىتېكپىسېسىكايـىنىشىشىپـ
پۈرۈتلەك ۇدىرىقىچــــ اغنالىچ.ــــ ناغلوبــــ ـــ
ىنىيىز ،نىت60%ـــ تالۇسھەمــ اغىرادقىمـــ ـــ
ناغلوب نىت20%ـىنىيىزـ پىشېئـ ،ۇدىتېكـ ـ
رىغېئ ادناغلوبـ نىدنالىچـ ىلىغلائتالۇسھەمـ
.ۇدياملوب

،ىچنىچۈئ لاسرېۋىنۇئـــ شىلېئـىنىدلائــ ەۋـ
ىسىكىنخېتشەلنىگزىت

:شىتيەچۈكىنشىلىقنىتناراك.1
ناغنالمۇقۇي نىدرالنويارـ ،ىتىچۆكنالىچـ

نالىچ ىسىۋېمــ اقشابەۋـــ ىنراللايىرېتامـــ ـــــ
.ۇدىنىلىقيىئنەميىئتەقشۈزۈگرىك

قىلىچناقھېد.2 ىسىكىنخېتــ قىلىقرائــ ـ
:شىتىقوي_شىلېئىنىدلائ

ترۇق)1( نەكشۈچــــ ىنرەلىۋېمـــــــ ــــــــــ
شىتېۋىلىزات نالىچ:ــــــ شەلىۋېمــىخىرەدــ ـــ
،ەدىلىگزەم نەگلۈكۆتـــ ىكايــ ترۇقــ نەگېيـ ـ
ىنرەلىۋېم ادىتقاۋـــ ،پىلېۋىغىيـ رالىتقۇنـــ ــ
.كەرېكشىلىقپەرەترىبەچىيوب

اۋاي)2( ىننالىچــ رىبـــ پەرەتــ شىلىقـ :ــ
قىلنالىچ ەدمەھـىكىدغابـ ىكىتپارتەئنىقېيـ

نالىچ ڭىنىنىۋىچنالىچ لاسرېۋىنۇئڭىنىنىۋىچ لاسرېۋىنۇئ

ىنىدلائ شىلېئىنىدلائ شەلنىگزىتەۋەۋشىلېئ شەلنىگزىت

ىسىكىنخېت ىسىكىنخېت
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يىئىبەت نەكسۆئـــ اۋايــ نالىچـ ىنىرىلخەرەدـ ــ
.كەرېكشىتېۋۇلۇيادىتقاۋ

ىسىسخەتخەرەد)3( ىنىپارتەئــ رۇقڭوچــ ـ
نالىچ:شۇرۇدغائ نىدناغنىلېۋىغىيـ ،نىيېكـ ـ
لوغخەرەد نىدىپارتەئـــ رىتېمىتناس50ــ ــــــــ
ىرىقۇينىدرىتېمىتناس20ىنرەيىكىدىرىئاد
.كەرېكشۇرۇدغائاتقۇلرۇقڭوچ

كىلەيىگولويىب.3 ادلۇسۇئـــــــ ــىنىدلائــ
:شىتىقوي_شىلېئ

ەگىسىسخەتخەرەد)1( قۇپويــــ شىپېيــ :ــ
نىتشىق نىتقاچروقترۇقنەگلىتېينەكتۆئـ
ىكىتپارتەئىلوغخەرەد،ىرىگلىئنىتشىقىچ
رىتېمىتناس50 ەگرەيـىكىدىرىئادـــــ قۇپويــ ــ
.ۇدىلىپېي

شىتىقويپادلائ)2( پىتىلشىئـىسىرودـ ـ
ىجايج،اغىباۋسەئشىتىقويپادلائ:شىتىقوي
ۇكڭايشڭىد نەلىبـــــ الامــــ نىلۇيلــ پادلائــــ
شىتىقوي نىدىسىرودــــ رىتىلىللىم100ــ ـــــ
مەچلۆئلات10اققىلنالىچراتكېگرەھ،پۇيۇق
.ۇدىلۇيوقپىسېئاغىخېشخەرەدەچىيوب

_شىلېئىنىدلائادلۇسۇئكىلەيىمىخ.4
:شىتىقوي

ىنقارپۇت)1( رىبـــــ پەرەتـــ شىلىقـــ :ـــــ
نىتشىنىليائاققاچروقاتقارپۇتـىسىكنىچىل
،نۇرۇب كىل20%ــــ ۇيلنىشـــ يېۋودېيمــــــ ـــ
ىسەيىسلۇمېئ ىكايـــــ كىل48%ـــ ىپىسۇدـ ــ
ڭىنـىسەيـىسـلۇمېئ كىلىسـسەھ500ـــــــ ـــ
ىنىسىمتىرېئ ،پىچېچــ پۇرۇدغائـىنقارپۇتـ
رىب پەرەتـ ۇدىنىلىقـ رەھارودـۇب.ـ ەدنۈك15ـ
رىب ،مىتېقـ مىتېقچۈئادۇئـ ىكايۇدىلىچېچـ
نەگلىتېي ترۇقــــــ نىتقاچروقــ شىقىچــــ ـــ
ەدىلىگزەم ڭىنيائ_5(ـــــــــ ىرىلشابـــ ەۋــــــ

ىرىلىرۇتتوئ رەھ،)ـــ ەگرەيــومــ كىل40%ـــ ــ
نــېبىسېل نـىدـىسەيـىسـلۇمىئــــــ 200ــــــــ
رىتىلىللىم ،پىتىلشىئــ ڭوچــ كىلمەلۆكـ ـ
پىتىمېت اقشىرىغۇســــــ پۈرۈتشەلرىبـــــ ـــــ
.ۇدىلىتىقوي

شىچېچارودــەكخەرەد)2( نەگلىتېي:ـــ ــــ
ترۇق نىتقاچروقــ شىقىچـــ نىدىلىگزەمــ ـــ
مۇخۇت شۇغۇتـ ڭەرڭىنىۋېم(ـەچىگىلىگزەمـ
شىرىگزۆئ كىل5%،)ـىلىگزەمـ نىلڭۇچىبـ ـ
ڭىنىسەيىسلۇمېئ كىلىسسەھ2000ـــــــــ ــــــ
ڭىنىسەيىسلۇمېئىپىسۇدىكايىسىمتىرېئ

كىلىسسەھ1500 ىنىسىمتىرېئــــــ خەرەدــــــ
اغىسىجات مىتېق3-2ــــ ،شىچېچــ ـىنىرودــ
نىتشۈچ نۇرۇبــ تەئاسـ ـەچىگ00:8-00:12ـ
رەھ ەدنۈك15ــ رىبــ مىتېقـ اسچاچــ ىمۈنۈئــ ــ
.ۇدىلوبىشخاي

نەپ«« نەپـ ـاكىنخېت__ـ ـىنىرىلمىلىبـاكىنخېت ،پۇرۇتشالمۇموئـىنىرىلمىلىب ،پۇرۇتشالمۇموئ
قانىئ ـــ قانىئ تەيىئمەجـــ ــــ تەيىئمەج اپرەبــــ ــــ اپرەب شىلىقــــ ــــ شىلىق كۈلشۈرۈي»»ــــ ــــ كۈلشۈرۈي ــــ
نىدىرىلباتىك ىدنىلېئنىدىرىلباتىك ..ىدنىلېئ
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ىكىلىدىھالائكىلەيىگولوفروم،ىچنىرىب
ىشىچ.1 نەگلىتېيــ ترۇقـــ ەچنىپۆك:ـ ـــ

قالىمۇي ،ەتتەلاھـ ىكايقىرېسچۇغزىقىنېتـ
قىرېس ىقترىس،ەدڭەرـــ ىزۈيــــــ ـــاملارجائـــ
رالىچقارساق قاقشىپېيەۋـــــ نىدرالىددامـــــــ ــ
لىكشەت ناقپاتـ كىلڭەرقائـ لۈكچۇقائىكايـ
نەگلەكڭەر نەلىبرالىچقارساقنامىسناقلاقـ
پىلىروئ ۇدىرۇتـــ ىقىرساق.ـــ ،قالىمۇيــــــ ــــــ
ىرىتېمايىد ،رىتېمىللىم2.5-2ــــ لەســـــ ـ
پۈلۈرۈتۆك ناققىچـ ىغېدكىللىكەشـامناليائـ
ۇدىلوب چۇقائ.ـ لۈكـ رۇڭوقڭەرلۈكنىدڭەرـ
،ەچۈگرىكــەگڭەر قارساقــــ چۇغراسـىنروئــ ــ
رۇڭوق ڭىنىقىرساق،ەدڭەرـ ادىسىرۇتتوئـ نايـ ـ
ىسىچكەلۆب ۇدىلوبـــــ ىشىچ.ـــ قىلقارساقــ ــ
ڭىنترۇق ىچنىرىبـــ ىچنىككىئەۋـــ شەلۈتــ ــ
شايـىكىدىمىتېق ڭىنترۇقـ ىككىئىقىرساقـ
ەرېتتەر املارجائتەررىبەۋىتىۋەقشالشاتـ
.نەگلۈزۈتنىدىشىلەرىگڭىنىتىۋەق

كەكرەئ.2 نەگلىتېيــ ترۇقــــ قىرېس:ــ ـ
چۇغزىقنىدڭەر ،ەچۈگرىكـەگڭەرـ ڭىنىنېتـ
،رىتېمىللىم0.7-0.6ـىقۇلنۇزۇئ پۈجرىبـ
ۇدىلوبـىتىناق ڭىنقاسروق.ـ ادىچۇئىقرىخائـ
نامىسىموم ۇدياملوبـىسىچپىيـ شىشىتېچ.ـ
راتـــىسازەئ مەھــ ۇدىلوبنۇزۇئــ كەكرەئ.ــــ ــ
قاچروق ەكىچنىئـــ ،پۇلوبەدڭەرقائ،نۇزۇئــ ــ
نەنىمخەتـىقۇلنۇزۇئ ،رىتېمىللىم1ـ ـەبمۈدـ
ادىمسىق اغىسىنۇزۇئــ نەگلەكــ ىرىقتەر3ـ ـ
،ۇدىلوب قارساقـ قىرېسـىغېدـ ،پۇلوبەدڭەرـ ـ
ڭىنىقىرساق اغىچۇئــىقنىدلائــــ ناقشالياجــ ــ
.ۇدىلوب

ىمۇخۇت.3 ىمۇخۇت:ــ ىشىچــ ڭىنترۇقــ ــ
قاسروق اغىمسىقـــىتسائـــــ ،ناقشالياجــــــ ــــ
سىپىللېئ ،ەدلىكەشـ نىدڭەرقىرېسىگڭەرـ
.ۇدىرىگزۆئەگڭەرچۇغزىق

شاي.4 ترۇقـ ناققىچنىدىمۇخۇتىڭېي:ـ
شاي ىترۇقــ قاچنۇزۇئـــ ىكايــ سىپىللېئـــ ـــ

ەمجۈئ ەمجۈئ ەمجۈئ ەمجۈئ ناقلاققائقائقائقائقائەمجۈئ ناقلاق ناقلاق ناقلاق قىلقارساقناقلاق قىلقارساق قىلقارساق قىلقارساق ڭىنىترۇققىلقارساق ڭىنىترۇق ڭىنىترۇق ڭىنىترۇق ىنىدلائڭىنىترۇق ىنىدلائ ىنىدلائ ىنىدلائ ىنىدلائ
شىلېئ شىلېئ شىلېئ شىلېئ شىتىقوي_____شىلېئ شىتىقوي شىتىقوي شىتىقوي ىسىكىنخېتشىتىقوي ىسىكىنخېت ىسىكىنخېت ىسىكىنخېت ىسىكىنخېت
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،ەدىلكەش قىرېسـىنېتـ ،ىشېب،پۇلوبەدڭەرـ
ىساننېتنائ تۇپەۋـــــــ ادىمسىقـــ قىنېئـــــ ـــ
ۇدىنىلىداپىئ نىيېك.ــ ڭىنىنېتــ ىقترىســ ــ
ادىمسىق كىلڭەرقائـ نامىسىمومـ ـىقىرساقـ
نامىسكوشاراپادلاھيىجىردەت،پىنىللىكەش
چۇغزىق شايادىرىخائڭەئ.ۇدىرىگزۆئەگڭەرـ
ترۇق ناغىلشاتــ ەرېتــــ رالىددامـاملارجائەۋــ ـ
پىشىلرىب ڭەرلۈكچۇقائىكايكىلڭەرقائـ
نەگلەك نامىسناقلاقـــ ەچقارساقـــــ پۇلوبـــ ـــ
.ۇدىنىللىكەش

شىلېسنايىزەۋىسىگىئتىزاراپ،ىچنىككىئ
ىتىمالائ

ناقلاققائـــەمجۈئ قىلقارساقــــ ترۇقــــ ــ
شاشخوئ رالقىلتاناقـ نامىسناقلاقـىتىرتەئــ ــ
رالقىلتاناق ىسىگىئتىزاراپ.ەۋەتـەگىسىلىئائـ
قالىپاي،كۈرۆئ ،لۇتپاشـــ ،تۇمائـــ ،لۇتپاشــ ـــ
،سالىگ اراقــ قىلراتاقكۈرۆئــ ىسىچقۇرۇئـــ ــ
ناغلوب نەساسائۇئ.ۇدىلىقساسائىنرەلىۋېمـ
،ىخېشخەرەد ،ىقىزۋوقــــ ىقىمرۇپويــــ ەۋــــــــ
ەگىسىۋېم نايىزـــــ ،پىلېســ ىنقۇلقۇزوئـــ ـــ
،پاروش ادىخېشخەرەدــــــ قۇلقۇزوئــــــــــــ ــــــ
ىنكىلسەمشىتېي اديەپــــــ ،پىلىقـ ـىنخەرەدــ
ۇدىتېۋۇرۇتشالزىجائ يىريەغىنرەلىۋېمەدمەھـ
پۈرۈتلەكـەگىلكەش ۇدىيوقـ ادناغلوبرىغېئ.ـ
ڭىنۇئ ىقىرساقـــ كەكرەئەۋـــــ ڭىنترۇقـــ ـــــ
،پالپاقچىزـىنىخېشخەرەدـىقىچروق ەۋخاشـ
،ىنرالىتون اتتەھــــ نۈتۈپـــ ڭىنپوتـــ پۇرۇقــ ـ
ىنىشۈلۆئ پۈرۈتلەكـــ ۇدىرىقىچــ القادنۇش.ــ ـ
تالۇسھەم رادقىمــ رىغېئـەگىتىپۈسـ رىسەتـ ـ
.ۇدىزۈكتەي

ىلۇسۇئشىتىقوي_شىلېئىنىدلائ،ىچنىچۈئ
قىلشىق.1 رىغېئپۈرۈتشەلرىباقشاتاچـ

ناغىرچۇئـاغنايىز ۇدىنىلشاتپىسېكرالخاشـ
ەدمەھ ىشىچــ قىلقارساقـــ ترۇقـــ پىرىقــ ــ
.ۇدىلىرىقىچ

ڭىنترۇققىلقارساقناقلاققائـەمجۈئ.2
ناغلاسنايىز،نەساسائاغىلاۋھەئشۇلوباديەپ
اغرالخاش رالىتقۇنـاتىراقــ شىتىقويـەچىيوبـ ـ
پىلېئ ۇدىلىرېبـ كىلىۋېم.ـ رەلخەرەدـ ـۇقيۇئـ
،ەدىلىگزەم كىل99%ـــــــــــــــــ لوتپائــــــ ــــــ
ڭىنىسەيىسلۇمېئ كىلىسسەھ200-150ـــ ـــ
،ىسىمتىرېئ ېمۋابــ ىسۇدارىگــ ـەچىك5-3ــ
ناغلوب كاھــ ترۈگڭۈگـ ،ىسىمشالىرائــ 48%ــ
1000ڭىنىسەيىسلۇمېئلوتپائىپىسۇدكىل
كىلىسسەھ ىسىمتىرېئــ ۇدىلىچېچــ ەۋېم.ـ ـ
ڭىنشىلېۋىغىي ىقرىخائـــــ ەدىلىگزەمــ _7(ـــ
،)ەچىغىشېبڭىنيائ_8نىدىرۇتتوئڭىنيائ
ۇفڭۇگ%2.5 ڭىنىسەيىسلۇمېئــــ 4000ــــــــ
كىلىسسەھ ىسىمتىرېئــــ ىكايــ كىل20%ــ ـ
ۇۋڭىچ 2000-1000ڭىنىسەيىسلۇمېئىجۈجـ

كىلىسسەھ ىنىسىمتىرېئــــــ شۈكرۈپــــــ ــــ
.ۇدىلىتىقويقىلىقرائ

نەپ«« نەپـ ـاكىنخېت__ـ ـىنىرىلمىلىبـاكىنخېت ،پۇرۇتشالمۇموئـىنىرىلمىلىب ،پۇرۇتشالمۇموئ

قانىئ ـــ قانىئ تەيىئمەجـــ ــــ تەيىئمەج اپرەبــــ ــــ اپرەب شىلىقــــ ــــ شىلىق كۈلشۈرۈي»»ــــ ــــ كۈلشۈرۈي ــــ

نىدىرىلباتىك ىدنىلېئنىدىرىلباتىك ..ىدنىلېئ
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قىلراتاقىلىسېكلوغاراقناغىدىلۈرۆكپۆكاداخڭال

شىتىقوي_شىلېئىنىدلائڭىنرەلكىللەسېك

ىسىكىنخېت

،ىچنىرىب اداخڭالــ ناغىدىلۈرۆكـ اراقـ لوغـ ـ
ىلىسېك

:ىلۇسۇئشىتىقويەۋشىلېئىنىدلائ
مالغاس1. ىكايشۇرۇدلاققۇرۇئنىدرەلپۈتـ

قۇل℃50ــىنقۇرۇئ اغۇســ تۇنىم20ــ پالىچــ ـ
ڭىنىقىلرىغېئقۇرۇئـىكاي،شىرېت ى0.4%ـ
ەچىيوب كىل50%ــــ ۋايجۇخـ ،ڭۇتنەۈسيېفــ ـــ
ىكاي كىل50%ــ ڭاۇشيېمۇفـ ناچشىنىلمەنـ ـ
كوشاراپ نەلىبــىسىرودـــ پالىرودــىنقۇرۇئـــ
.ۇدىلوباسىرېت

قـىلرازىسـيام2. پەرەـترـىبـىنىقىرپۇتــ
،اتشىلىق ناچشىنىلمەنڭىجۇكىلكىل35%ـ
كوشاراپ نىدىسىرودـــــــ ىنمارىگ8ــــ 40ـــــــ
مارىگولىك اغىپوتــــــ ،پۇرۇتشالىرائـــــ رەھــ ــ
تارداۋىك رىتېمـ نىتچۈئـەگرەيـ مىسىقرىبـ
قىلىرود ىنىپوتــ ،پىچېچــــ ناغلاقنىدنائـــ ــ
نىتچۈئ مىسىقـىككىئـ قىلىرودـ نەلىبـاپوتـ
پىرېت نىدناغلوبــ ىكنىيېكــــ ڭىنقۇرۇئــــ ــ
30%،اقشابنىدڭىنۇئ.كەرېكشىپېيىنىتسۈئ
كىل ڭىچيەسنېبـ نىدىسەيىسلۇمېئـ ومرەھـ
شەبـەگرەي شەبـىنرىتىلىللىمـ مارىگولىكـ

اغۇس ،پەشڭەتــ ەسسەھ1000ــ ،پۇرۇدلۇيۇســ ـ
.ۇدىلوبۇمىسۈكرۈپاققىلرازىسيامنىدنائ

اساچ3. رەلكۈللۈگــــ ىكىدىسىلىئائـــــ ــــ
نىدرالتاتكۆك اقشابـــ رالتاتكۆكــ نەلىبــ چۈئــ
نىدلىي قۇترائــ پۈرۈتشەلتەۋۆنــ شىرېتــــــ .ــ
ىۋىللەھەم ىنرالتۇغوئــــ قۇلوتـــ پىتىرىچــ ــ
،شىتىلشىئ كەنۆچىكايپىلېسرىقزىگېئـ
پىترات مالغاســــ ىنرالىسيامــ پۈرۈچۆكــــــ ــــ
،شۈرۈتشىتېي كىلبەۋەسمەدائــ ڭىنرالىسيامـ ـ
ىنىشىنىلمىخەز رەدەقناكمىئــــــ ،شىتيازائـــ ــ
شىرىغۇس مىتېقـ قىپاۋۇم،شىتيازائىنىناسـ
.كەرېكشىرىغۇس

رەي4. شادنايىزـىتسائـ ىنىرىلتاراشاھـ ــــ
ادىتقاۋ شىلېئـىنىدلائـ رىغېئ،شىتىقويەۋـ
ەدىجىرەد لەسېكـ نەكگەتـ ادىتقاۋـىنرەلپۈتـ ـ
.كەرېكشۈرۈديۆكپىغىيەۋشالشاتپۇلۇي
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كىللەسېك5. ناغلاقراتـــــ ىكپەلسەدـــــ ـــ
،ەدلىگزەم كـىل60%ـــ ەمكـىرـىبــۇف.ودــ ــــ
ىكايـىسىرود كىل％70ــ ،نىجۇبوتـىجايجـ ـ
ىكاي كىل75%ــ ڭىچنۈجيەبـ ناچشىنىلمەنــ ــ
كوشاراپ ڭىنىسىرودــــ كىلىسسەھ600ــــ ــــــ
،ىسىمتىرېئ ىكايـــ كىل90%ـــ ڭىليېمېئــ ــ
پۇرۇدلۇيۇسـەسسەھ3000ـىنىسىرود اسچاچـ
پۈرۈتشەلتەۋۆنىنرالىرودىكىدىرىقۇي.ۇدىلوب
،شىچېچ ىنەيـــ رەھـــ زۇققوتــ ەدنۈكـــ رىبــ ــ
،نىدمىتېق مىتېق2-1ادۇئـــــ ،شىچېچـــــ ــــ
ىناخڭال نىتشىغىيــ نۈكـەتتەيــ نۇرۇبـ ارودـ
.كەرېكشىتىتخوتىنشىچېچ

،ىچنىككىئ غۇرۇبمەزـىكىداخڭالـ ـەچنۈگۈتـ
ىلىسېك

:ىلۇسۇئشىتىقويەۋشىلېئىنىدلائ
مالغاس1. پاللاتـىنرالقۇرۇئـ شىتىلشىئـ ـ

ەدمەھ كەرېكشالىرودــىنرالقۇرۇئـــ ىنەي.ــ ــــ
قۇلقۇرۇئ نىتشىلېۋىغىيـ ،ىرىگلىئـ مالغاسـ ـ
نىدرەلپۈت قۇلقۇرۇئـــــ ،شۇرۇدلاقـــ مالغاســ ــ
پاللاتــىنرالقۇرۇئ شىرېتــ ىكايــ ــىنقۇرۇئــــ
ەگىيۈسزۇتكىل％10ىنقۇرۇئـىنەي،شالىرود
،پالىچ قۇرۇئكەچۇپناققىچپەليەلـەگىتسۈئـ
كىچىكەۋ غۇرۇبمەزــ پۈزۈسـىنىكىچنۈگۈتـ ـ
،پىتېۋىلېئ اغىتسائــ ناقشۇرۇتلوئــ ـىنقۇرۇئــ
كۈزۈس ادۇســ ،پىتېۋىقياچــ نىقلاســــ ادياجــ ـ
پۇتۇرۇق اسىرېتــ ۇدىلوبــ نىدڭـىنۇئ.ـ ،اقـشابـ ــ
ڭىنىـقىلرىغـېئقۇرۇئ ەچىيوبى4.0%-3.0%ـ

كىل50％ ڭىلنۈجودـ ناچشىنىلمەنـ كوشاراپـ ـ
.ۇدىلوبۇمىسىرېتپالىرودىنقۇرۇئنەلىبىسىرود

قىپاۋۇم2. ،شىرېتـەتتيەپـ ەۋرۇدلابكەبـ
قىلسامىرېتچىز يىساسائ.ـــ تۇغوئــ ـاسيامەۋـ
ىنىتۇغوئ كىلرەتېيـــــ ،شىرېبـــــ قۇلتوزائــ ــ
لورتنوكـىنتۇغوئ ،پىلىقـ ،روفسوفـ ،يىلاكـ
روب كنىسەۋــ ىنىتۇغوئــ كەرپۆكــــ شىرېبــ ـ
.كەرېك

كىللەسېك3. اديەپادۇئـ ناغلوبـ ىنرەلرەيـ
قىلقاشاب رەلكىدىسىلىئائتەئارىزـــ نەلىبـــ ـىككىئــ
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نىدلىي پۈرۈتشەلتەۋۆنقۇترائـ شىرېتـ ىنلۇسوھ.ـ
پىغىي نىدناغلوبـ ،نىيېكـ ادىتقاۋـ ىكىدزىتېئـ
نەگنەللەسېك پۈتـ ەۋشالىزاتـىنىرىلقۇدلاقـ
ىنرەي كىللەسېكپۇرۇدغائــــ ىنىنىيىزـــــ ـــــ
.كەرېكشىتيازائ

قىلىقرائارود.4 شىلېئـــىنىدلائـــــ ەۋـــ
شىتىقوي كىللەسېك.ــ ناغلاقيابــ ـىكپەلسەدـ
،ەدلىگزەم كىل50%ــــــــــ ڭىلنۈجودـــــ ـــــــــ
ناچشىنىلمەن كوشاراپـــــ ڭىنىسىرودـــ 500ـــ
كىلىسسەھ ىسىمتىرېئــــ ىكايــ كىل50%ــ ـ
ڭىلېكۇس ناچشىنىلمەنـــــــ كوشاراپـــــــــ ـــــ
ڭىنىسىرود كىلىسسەھ2000ـ ،ىسىمـتـىرېئـ
ىكاي كىل50%ــ نىييەخۇپـ ناچشىنىلمەنــ ــ
كوشاراپ ڭىنىسىرودــــ كىلىسسەھ1500ــــ ــــ

،ىسىمتىرېئ ىكايـــ كىل50%ـــ ڭىلىلڭۇنـ ـــ
ناچشىنىلمەن كوشاراپــــ ڭىنىسىرودــ 1000ــ
كىلىسسەھ ،ىسىمتىرېئـــ ىكايــ كىل40%ــ ـ
ڭىجېخنۈج ناچشىنىلمەنـــــــ كوشاراپــــــــ ــــ
ڭىنىسىرود كىلىسسەھ800ــ ،ىسىمتىرېئــ ــ
ڭىنىسىرودەمىليەلۇيل.ودكىل40%ـىكاي

كىل50%ىكاي،ىسىمتىرېئكىلىسسەھ500
ىجايج ڭىلنۈجۇيلـــــ ڭىنىسىرودـــــــ 500ــــ
رىبەدنۈك10رەھىنىسىمتىرېئكىلىسسەھ
،نىدمىتېق 3ادۇئـــ - مىتېق2 پىتىلنامۇتــ ــــ
.ۇدىلوباسلائىنىدلائپۈكرۈپ

نەپ«« نەپـ ـاكىنخېت__ـ ىنىرىلمىلىبـاكىنخېت ،پۇرۇتشالمۇموئىنىرىلمىلىب ،پۇرۇتشالمۇموئ
قانىئ ــ قانىئ تەيىئمەجــ ــــ تەيىئمەج اپرەبــــ ــــ اپرەب شىلىقــــ ــــ شىلىق كۈلشۈرۈي»»ــــ ــــ كۈلشۈرۈي ــــ
نىدىرىلباتىك ىدنىلېئنىدىرىلباتىك ..ىدنىلېئ

ىكىتتەب__1166 ڭىنراللائوسىكىتتەب شىنىلىدياپڭىنراللائوس ىباۋاجشىنىلىدياپ ::ىباۋاج
شىنىلىدياپ ىباۋاجشىنىلىدياپ √√③③××②②AA①①::ىباۋاج

ىكىتتەب__1818 ڭىنراللائوسىكىتتەب شىنىلىدياپڭىنراللائوس ىباۋاجشىنىلىدياپ ::ىباۋاج
شىنىلىدياپ ىباۋاجشىنىلىدياپ ④④√√③③AA②②AA①①::ىباۋاج ××
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ىرۋەدزۇمىجنۇتىكىدىراشرەي
زۇم__ىرۋەدــايرەد قۇلزۇم،ىرۋەدـ رۋەدــ

ىزۈيىقترىسڭىنىراشرەيۇئ،ۇدىلىتائۇمپەد
ڭەك كىلمەلۆكـ رالقۇلزۇمـ نەلىبـ ناغنالپاقـ ـ
.ۇدىتىسرۆكىنرۋەدكىلەيىگولوئېگ

رەي ىراشــ ادىخىراتــ نورۇھــ زۇمـ ،ىرۋەدـ
لىگنالاۋ ەۋىرۋەدزۇماراخاسىدنائ،ىرۋەدزۇمـ
ۇراك زۇمـ تەرابىئنىدىرۋەدـ تۆتـ قىلمىتېقـ
نىدىجىرەد ىرىقشاتــ ڭوچـــ زۇمــ زۈيىرۋەدـ ـ
.نەگرەب

ڭوچ زۇمـ ڭىنىرۋەدـ تىقاۋـ زائىمىچلۆئـ
ۇمىدنەگېد ەچچەنـــ نويلىمـــ لىيـــ ،پۇلوبــ ـــ
نىدڭىنۇئ ،اقشابـ ناغىلنۇغرۇنـەنەيــ كىچىكـ ـ
.رابۇمىرىلرۋەدزۇم

ڭىنۇب ەدىچىئـ ـىنىغلىقماۋادقازۇئڭەئـ
ىنەي ىقنۇرۇبڭەئـــ زۇمـــ نورۇھىرۋەدـ زۇمـ ـ
.رۇدىرۋەد

نورۇھ زۇمـــ ەنەيىرۋەدـــ ىچنىرىب«ـــــ ــــ
قىلمىتېق رەيـ ىراشـ راقـ »ىسەقەۋـىكىزموپـ
،ۇدىلىتائــۇمپەد درايلىم2ــەقەۋــۇبــــ 400ــــ

نويلىم لىيـــ نىدىرىگلىئــ درايلىم2ـ 100ــ
نويلىم لىيـــ ەچىگىرىگلىئـ زۈيـــ ،نەگرەبـ ــ
نەتەقىقەھ نويلىم200ىراشرەياتتىقاۋۇشـ
نىدلىي نويلىم300ـ ەچىغلىيــ زۇمــ پۇتۇتـ ـ
،پىتېك اديەپالىدمەئـــ ناغلوبــ يىئادىتپىئـــ ـ
ڭىنرالقىلناج ىلسەنــــــ لىسېك_لۈزۈئــــ ــــ
.ناغلاقزائاقشىلىقوي

زىمىممەھ شاشخوئـــــ ىكىدلايىرېتامــ ـــــ
ڭىنرالمىسىج قىنېقـەچناقـىگڭەرـــ ـاسلوبـ
ىنقىلقىسسىئ ەچنۇشـــــــ ناسائـــــ لۇبوقـــ ــــ
ىنىقىلناغىدىلىق زىمىلىبـــــ القادنۇش.ـــ قائـ
ڭىنڭەر قىلقىسسىئـ ڭىنىرادقىمشۈرۈمۈسـ
.زىمىلىبۇمىنىكىلنەكىئزائڭەئ

رەي ىراشـ پالزۇمـ اغىپوتراقكىلڭەرقائـ
،نىتقىلناغناليائ رەيـ ڭىنىراشـ ىنىرۇنشايۇقـ
شۇرۇتياق ىرادقىمــ ىرېسناغرابـ ،پىيىپۆكـ ـ
ناغىدىشىرېئىسىمېتسىسىراشرەيلۈكتۈپ
شايۇق ىرېسناغرابـىسەيىگرېنېئــ پىيىزائـ ـ
.نەكتەك

ڭىنىراشرەيادغاچىنيەئ،اقشابنىدڭىنۇب

رەي ىكىدىراشرەي اققازۇئىكىدىراش ناغلۇزوساققازۇئ زۇمناغلۇزوس ىرۋەدزۇم ىرۋەد
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ارېفسومتائ ادىمىلتاقـ ىدىسكوئ（Ⅳ）نوبراكـ
ىكىدىرۈت كىنراپـــ رالزاگـــ قويــ كىلرەيېدــ ـــ
،اقچاغلوب رەيـ ڭىنىراشـ قىلمىتېقـۇشـ زۇمـ ـ
.ناقشالماۋادقازۇئىتىياھانۇمىرۋەد

،نىكېل زىسـ زۇم«ىقرىخائڭەئمىكلەبـ
ڭىن»ـىچۈكتىرېئ شايۇقـ ،نىتساملوبـ ىكلەبـ
رەي ڭىنىراشـــ چۈكــىكچىئ«ـــىكىدىزۆئـــــ »ــ
،ىنىكىلنەكىئ ڭىنرالقۇلزۇمــــــ ىمىسېبــــ ــــ
،نىدىبەۋەس ىكىدىمسىقىكچىئڭىنىراشرەيـ
رالىمگام پىلىتېئـ ىكىدرادقىمروز،پىقىچـ
نوبراك ىنىدىسكوئ（Ⅳ）ــــــ ارېفسومتائـــــ ـــــ
ەگىتىۋەق پۇيوقــــ ،پىرېبـــ رەيــ ڭىنىراشــ ـــ
پىللىئ ىنىشىتېكـ پۈرۈتلەكــ ،پىرىقىچـ ـ
يىجىردەت ادلاھـــــــــــ زۇمــــــ ڭىنىرۋەدــــــ ـــــ
ىنشىشىلرىخائ پۈرۈتلەكــ ـىنىقىلناغراقىچـ
.زىڭىتتيىغلوبناغىمقابۇمپاليوئ

زۇم ڭىنىرۋەدــ شىنىللىكەشـ ىبەۋەســــ ــ
؟ەمېن

قىلمىتېقـىچنىرىب ڭوچـ زۇمـ ـىنىرۋەدـ
پۈرۈتلەك لەد»ىچتەيانىجشاب«ـىچۇغراقىچـ
ىكنۈگۈب ۇمىدنۈكــ الىنەيــ تۇجۋەمــ پۇلوبــ ــ
.رۇدنۈسۈيكۆك_ەيىرېتكابناقتاۋۇرۇت

كۆك نۈسۈيــ ىسىملۇرۇق_ــ قاتيىددائـــ ـ

كىلىريەجۈھ قىلناجــ ،پۇلوبــ مۇلەمـەگزىبـ ـ
ناغلوب رۇدلابڭەئـــ زېتنىسوتوفــ پىلېئـــــ ـ
.قىلناجناغىديالاراب

رەلىشىكۇئـەچرەگ نىدىپىرەتـ نۈسۈي«ـ »ـ
،ۇمىسلاتائپەد نىكېلـ ـىكىدرەلكۈلمۈسۆئۇئـ
ۇمىگنۈسۈي ەۋەتــــــــــــ ،سەمەئـــ اقشابۇئـــ ــــــ
ەگرەلىيىرېتكاب شاشخوئـــــــــــ يىئادىتپىئــ ــ
قۇلورداي ،ەۋەتـاغرالقىلناجـ كۆكـىنۇئـاڭۇشـ ـ
.قارقىپاۋۇمرەدەقرىبشاتائپەدەيىرېتكاب

نىدڭىنۇب درايلىم3ــ نويلىم800ــ لىيـ ـ
،ىرىگلىئ قىلتاياھـىكپەلسەدڭەئـ زىڭېدـ _ـ
ادرالنايكوئ اديەپــ ،ناغلوبــ اتتىقاۋــىنيەئـــ ـــ
ىكىدارېفسومتائ نېگىسكوئــــــــ ىرادقىمـــــ ـــ
نىياتنىئ نەۋۆتــ ،اقچاغلوبـ ـىخېتـاتتىقاۋۇئـ
نېگىسكوئ ناغىدىرۈمۈســـ رالقىلناجــــ قويـــ ـ
،پۇلوب ڭىنرالقىلناجىكىدلىگزەمـىكپەلسەدـ
ىسىممەھ نېگىسكوئــــــ ناغىديامىلاخــــ ــــــ
.ىدىئرەلەيىرېتكاب

ىنىرىلىلۇكېلوماددامكىناگروئىزەبرالۇئ
لۇبوق اقشىلىقــ ،پىنىياتــ اتتەھــ تافلۇســ ــ
يىددائقىلراتاقىرىلزۇترۈمۆت،ىزۇتاتالسىك
ىۋىيىمىخ اغرالىددامــــ ۇمپىنىياتـــ تاياھــــ ــ
.ۇديەلەرۈچەك

درايلىمچۈئــاممەئ نويلىم400ـــ لىيـــ ــ
ىرىگلىئ اديەپـ ناغلوبـ كۆكـ ڭىنەيىرېتكابـ ـ
زىتنېسوتوف قىلىقرائـىلورـــ نوبراكــ （Ⅳ）ــ

ىنىدىسكوئ پۈرۈمۈســ نېگىسكوئــ لىساھــ ـ
ىنىقىلناغىدىلىق ۇممىكچېھـــــــ ــۇمپاليوئــــ
.ىتتيۇغلوبناغىمقاب

،نىكېل كۆكــ ەيىرېتكابـ اديەپـــ ناغلوبـ ــ
نۇـغرۇـنەـنەـيادىراشرەيەدـلىگزەمىكپەلسەد
ناـغـنالزـىسدـىسكوـئناـغـىدـيالانـىلدـىسكوـئ
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（可以氧化的还原性物质）رالىددام ،ىدىئرابـ
،نەلىسەم زىڭېدــــ ىكىدىيۈســ سۇئوررېفــــ ــ
ىنويىئ ،كەدنەگېدـــ اڭۇشـ كۆكــ ەيىرېتكابـ ـــ
لىساھ ناغلىقــ نېگىسكوئــ رەيــ ڭىنىراشـ ــ
ىكپەلسەد ىكىدلىگزەمــ ناغنالزىسدىسكوئــ ــ
ىنرالىددام پىتىروخـــ رىبـــ درايلىمـ اغلىيــ ــ
.نەكتەلشىئقاتروئنىقېي

نىدڭىنۇب درايلىمـىككىئــ نويلىم450ـ ـ
لىي قىلرابىكىدرالنايكوئ_زىڭېد،ىرىگلىئـ
سۇئوررېف ىرىلنويىئـــ ،پىنىلدىسكوئــــ ــــــ
_زىڭېد،پىلىرېبپۇيوقنېگىسكوئنىكرەئ
.ناغنالغۇجادارېفسومتائەۋرالنايكوئ

درايلىمـــىككىئ نويلىم450ـــــ لىيــــ ــ
لىينويلىم850درايلىمرىبەۋنىدىرىگلىئ
ڭىننېگىسكوئىكىدارېفسومتائـەچىغىرىگلىئ
قۇلقۇيوق ىسىجىرەدــــ نىت0.02%ـــ ـەك4%ــ
،نەكتەي انامــ ەيىگولوئېگـۇبــ ىكىدىخىراتــ ــ
.ىسەقەۋشىنىلدىسكوئڭوچرۇھشەم

نېگىسكوئىكىدرادقىمروز،ەدلىگزەمـۇب
ناغىديامىلاخ رالقىلناجـــــــــ نېگىسكوئـــــ ــــ

نىدىپىرەت ،نەگلۈرۈتلۆئــــــ نىدڭىنۇشــــــ ــــــ
ىكمىدەقناغىديامىلاخنېگىسكوئ،نەرابىتېئ
رەلەيىرېتكاب تەقەپــ نېگىسكوئــ لىچمەكــ ــ
الىدرالتىھۇم ،ناغىشايــ ،نەلىسەمــ قىسسىئـ ـ
قالۇب ،ىيۈسـ نېگىسكوئــ لىچمەكــ ناغلوبـ ـ
لۆك ىكىدىگېتــ قۇلزۇتــــ ،لۆكـــ ىرىقۇيــ ـــ
رانايىتسائزىڭېد،ۇسقىلراقشىئقىلاتالسىك
ىغېت ىزىغېئـــ قىلراتاقــ نىياتنىئـــ راچانــ ــ
.رالتىھۇم

ڭوچ ،نىيېكنىدىسەقەۋشىنىلدىسكوئـ
.نەگلەكپىتېياغىراشرەيىرۋەدزۇمنورۇھ

ادغاچـىنيەئ قىلساسائـىكىدارېفسومتائـ ـ
كىنراپ ىزاگـ نوبراكـ ىدىسكوئ（Ⅳ）ـ نەلىبـ
ناتېم ،پۇلوب（甲烷）ــ كۆكــ ڭىنەيىرېتكابـ ـ
پۇيوقپىلېۋۈرۈمۈسىندىسكوئ（Ⅳ）نوبراك
نەگرەب .ناغىلدىسكوئـىنناتېمـىنېگىسكوئـ
ڭىنۇش نەلىبــ كىنراپــ ىزاگــ ىرېسناغرابـ ـــ
،پىيىزائ رەيــ ڭىنىراشــ ىسىرۇتارېپمېتـــ ـــــ
تەددىش نەلىبـ ،پەلنەۋۆتـ راق«ـ ـەگ»ـىكىزموپـ
.ناغناليائ

ىكىتتەب__2020 ڭىنراللائوسىكىتتەب شىنىلىدياپڭىنراللائوس ىباۋاجشىنىلىدياپ ::ىباۋاج
شىنىلىدياپ ىباۋاجشىنىلىدياپ √√③③××②②CC①①::ىباۋاج

ىكىتتەب__2222 ڭىنراللائوسىكىتتەب شىنىلىدياپڭىنراللائوس ىباۋاجشىنىلىدياپ ::ىباۋاج
شىنىلىدياپ ىباۋاجشىنىلىدياپ ××③③BB②②CC①①::ىباۋاج
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رەي ڭىنىراشـــ نورۇھـــــ زۇمـــ ــەگىرۋەدــ
كەدىشىرىك ىجنۇتـىكىدىخىراتـەيىگولوئېگـ
مىتېق ،ناقشالماۋادقازۇئڭەئــــــ القادنۇشـــ ـــ
رالقىلناج پۆكڭەئــ نەگلۈرۈتلۆئـ زۇمــ رۋەدـ
نەلىب ىرىلدادجەئرالناسنىئ،ادناغرۇتشىلېسـ
نەلىب رالتنومامــ نىدىشېبــ نەگزۈكتۆئـ زۇمـ ـ
ۇمــنەتەقـىقەھىرۋەد ڭوچـــــــــــــــــ شـىـئـــ
.ناغىمنالباسېھ

نورۇھ زۇمـ ،نىيېكنىدنەگرىكەگىرۋەدـ
ەچرەگ ڭىنشايۇقــ قۇلقۇرويـ ڭىنىسىجىرەدـ ـ
كىليىرۋەد ىشىرىگزۆئـــ رەيـــــ ڭىنىراشـــ ـــــ
اغىتامىلىك كىلىگلەبـــ رىسەتــ نەگزۈكتەيــ ــ
،ۇمىسلوب نىكېلـــ قىلىرائــ نەتەقىقەھـ كەبـ ـ
قارىي ،اقچاغلوبــ ڭىنشايۇقــــ ارۇتارېپمېتـــ ـــ
رەياڭۇش،ناغىملوبڭوچەچنائـۇمىشىرىگزۆئ
ناغلوبـاغىراش كىلكەچـىتىياھانـۇمىرىسەتـ
زۇمىراشرەيىكىتخىراتەتتەيىلەمەئ،ناغلوب
ڭىنىرىلرۋەد الىدىسىممەھــــ قىلقاتروئــــــ ــــ
،تۇجۋەم اققامىراق،لاۋۋائڭەئــــــ ەۋمەدائــــــــ
كەدزىسنايىزـاغرالىۋراچ رالقىلناجنەگنۈرۆكـ
رەي كىنراپـىكىدىراشـ ،ۇدىتېۋىتيازائـىنىزاگـ
پالڭوترالقىلناجنەگرىكەگىرۋەدزۇمنىدنائ
،پۈلۆئ رەدەقرىبــ قىللىئــ ناغلوبـ زۇمــ رۋەدـ
ىلىگزەم ،ۇدىلوبـــــ رالقىلناجنىدنائــــ روزــــ
ادرادقىم ،پىيىپۆكـ ىكىدۇســ ـىننېگىسكوئــ
،پىلېۋىللەگىئ اقشابــــ ڭىنرالقىلناجـــ روزــــ
ادرادقىم ىنىشۈلۆئــ پۈرۈتلەكـــ ؛ۇدىرىقىچــ ــ
نەگلۆئ رالقىلناجـ اقتۇغوئــ ،پىنىليائــ ـاقشابـ
ڭىنرالقىلناج پۈسۆئـ قۇلقۇزوئىنىشىلىتېيـ
نەلىب ،پەلنىمەتــــ ادىرىخائــــــ الىنەيــ روزــــ
ىكىدرادقىم نوبراكـــــ ىنىدىسكوئ（Ⅳ）ـــــ ـــــ
،پۈرۈمۈس رەيـ .ۇدىتېۋىتىلڭوتـەنەيـىنىراشـ

،اڭۇش رەيـــ اغىراشــ نەتەبسىنـــ ،ادناقتيېئــــ ــ
نېگىسكوئ ىرادقىمــ ەچناقـ ىرىقۇيــ ـاسلوبـ
ەچنۇش ىشخايــ ،سەمەئــ ەممەھـ ڭىنىسرەنــ ـــ
قىپاۋۇم ىنىغلوبـــ ىشخايـــ ،قارىب.ــ ەممەھـ ــ
ڭىنشىئ لىخـىككىئـ رەگەئ،ۇدىلوبىپىرەتـ
ىكىدۇس نېگىسكوئــــ ىرادقىمــــ پەلنەۋۆتــ ـــ
نەگىمتەك ،اسلوبـ نەمسىقـ قىلېبـ ىكىدىرۈتـ
،يامنالرۇبجەماقشىقىچاققۇلقۇرۇقرالقىلناج
ىقرىزاھ ڭىنرالناسنىئــــــــ يىجىردەتــــــــ ـــــــ
تۇجۋەمـۇمىتايىققەرەت نىكمۇمىقىلساملوبـ
.ىدىئ

ىكنىيېك قىلمىتېقــ ڭوچــ زۇمـ ىرۋەدـ
؟ۇدىلېكپىتېيناچاق

زىب ەنەيــــ ڭوچــــــ زۇمـــ چۇدـــەگىرۋەدـــ
؟قۇدمەلېك ڭىنلائوسـۇبـەتتەيىلەمەئـ ەدىزۆئـ
ەلىسەم رابـــ ،ىكنۈچ.ـ ڭوچـۇمىخېتـ تىقاۋـ ـ
نىدىمىچلۆئ پىلېئـــ ،ادناقتيېئــ رالناسنىئــ ــ
ۇب،ۇدىتاۋۇرۇتەدىرۋەدزۇمڭوچرىبـۇمرىزاھ
ىقرىخائ قىلتاياھـىڭېيــ ڭوچـىكىدىسارېئـ ـ
زۇم ،پۇلوبىرۋەدــ رەيـــ ىراشـ ىكىدىخىراتـ ـــ
نىقېيڭەئـاغرىزاھ ناغلوبـ رىبـ قىلمىتېقـ ـ
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ڭوچ زۇمـ ۇدىنىلباسېھىرۋەدـ نىدڭىنۇب.ــــ ــ
نۈتۈپ،ىرىگلىئراللىيڭىم10-8نەنىمخەت
رەي ىراشـــ كۈلزۈيمۇموئـــ ،پىللىئـــــــ روزــ
ىكىدرادقىم قۇلزۇمـــ زۇمەۋـــ ىسىمىلپاقـ ــــ
پىلىقوي ىكايــــ ،پىيىراتـــ رەيــ ىراشـ زۇمـ ـ
ڭىنىرۋەد ىقرىخائـ ەگىلىگزەمــ نەگرىكــــ .ــ
،نىكېل قۇلزۇمىكىدرالقۇلقۇرۇقـىسياقرەھـ
زۇمەۋ ىرىلىمىلپاقــ الىنەيــــــ يەلنۈتۈپـــ ــــ
پىلىقوي نەگىمتەكـــــ ەچرەگ.ـــــ نۇغرۇنــــ ـــ
ناغىديەلەرۆكەتساۋىبرىزاھزىبـىنرالتاپسىئ
،ۇمقاسلوب پىيـاممەئـ نىياتنىئـىچۇئـ پۆكـ
،اقچاغلوب ىقمىتېقـۇبـــ ڭوچـــ زۇمـ ـەگىرۋەدـ
،نەتەبسىن مىلىئــــــ نەپ_ــ ۇمىدىسەھاســ ـــــ
ەچىغرىزاھ قىنېئـــــــ ناغىملىريائــ ىزەب.ــــ ــ
تۆتىنىرۋەدزۇمڭوچىرىلمىلائـەيىنامرېگ
قىلمىتېق كىچىكـــــــ زۇمـــــ چۈئەۋىرۋەدـــ
قىلمىتېق قىلىرائـ زۇمـ ەگىچىئزۆئىنىرۋەدـ
،ۇدىلائ ۇدياراقپەدـ ـىلـىگولوئېگـوگڭۇج.ـ
ۇمڭاۇگىس ڭوچــــ زۇمــ تۆتــىنىرۋەدــ زۇمــ ـ
ەگىچىئزۆئــىنىرۋەد ۇدىلائـــ ،ناغىراقپەدــ ـــ
نىكېل شىتىزۆكـ ىسىممەھڭىنىرىلىتقۇنـ
ادوگڭۇج ،اقچاغلوبــ لەئتەچـىلۇسۇئشىريائــ ـ
ىرىلىچتاقىقتەت نەلىبــ شاشخوئــ ،ناغىملوبـ ـ
ڭايوپرالۇئ زۇمـ ،ىرۋەدزۇمىغېتـۇگاد،ىرۋەدـ
نەشۇل زۇمـــ زۇمــىلادەۋىرۋەدــ پەدىرۋەدــ
.ناغلاتائ

،نىكېل تامىلىكـــــ ڭىنىشۇۋوســـــــ ــــــ
ۇمكىلتەۋىسانۇمنەلىبىرۋەدزۇمالىسىممەھ
،سەمەئ ،نەلىسەمــ ڭىنرىسەئ_20ــــ _70ـــ
يىلامىشـىكىدىرىللىي نەۋۆتڭىنراشمىرېيـ
ارۇتارېپمېت ىلىگزەمــــ يىبۇنەج(ــــ مىرېيــــ ــ
ڭىنراش ىرىقۇيــ ارۇتارېپمېتــ ،ەد)ـىلىگزەمـ

ڭىنوگڭۇج پۆكـــــــ مىسىقــ ادىرىلنويارــــ ــــ
ارۇتارېپمېت ،نەۋۆتـ لۆھـ نىغېي_ـ نىياتنىئـ
ناغلوبزائ ڭىنۇب.ــ ،ىبەۋەسـ ڭىنرىسەئ_20ـ ـ
ىرىللىي_70 رەيـــــ ڭىنىراشــ ادىقوئزۆئــــ ــ
ڭىنىشىنىليائ ،ىچۇقسابــاتسائـــــ شايۇقــــ ـــ
ڭىنىرىلغاد يىپسىنـــ نەۋۆتـــ كىلتەممىقـ ـــ
ادىقۇلقۇرۇقڭوچوگڭۇجالقادنۇش،ىلىگزەم
رەي شەرۋەتــ پۆكـ زۈيـ ناغىدىرېبـ لىگزەمــ ــ
،نىتقىلناغلوب ەچرەگــــ رەلكىلىدىھالائـۇبــ ـــ
كىچىك زۇمـــ ڭىنىرۋەدــ ىرىلكىلىدىھالائـ ـــ
نەلىب پىشىشخوئــ ناغىدىتېكــ ،ۇمىسلوبــ ــ
نىكېل رالمىلائــــ كەلۆبــۇبــ تامىلىكــــ ــــــ
ڭىنىشىرىگزۆئ كىچىكـــ زۇمــ ەۋەتـەگىرۋەدـ ـ
.ىدىلتاپسىئىنىكىلسەمەئ

،كەدڭىنۇش زۇمــ ڭىنىرۋەدـ ىنرالناسنىئـ ــ
كالاھ نىدىشىتېۋىلىقـ ـىخېتـۇمشەرىسنەئــ
قۇلرۇدلاب ،ۇدىلىقـــ ىكىتتەۋۆنـــ رالناسنىئـــ ـ
ىتىيىلائاپ رەيـــــ ىراشــ ادىسىرۇتارېپمېتــ ـــــ
كۈلچۈك لىجىسەۋـــــ شىرىگزۆئـــــ اديەپـــ ـــ
ۇدياملالىق رەي.ــ ڭىنىراشـ ـاغىشۇلوبناريەۋــ
شاشخوئ ىكىدىسۈگلەگـ مۇلەمانــ ـىنرالشىئــ
زەرەپ نىدناغلىقـ ،ەرۆكــ ۇمىخېتـ كۈلمۈنۈئــ ـ
ناغلوب لىباقاتـ شۇرۇتـ اتخۇپـىنىرىلرىبدەتـ
.ىشخاينەگىلەھىيال

زۇمـەچرەگ رەيىرۋەدـ ىراشـ اغىتامىلىكـ
رىسەتمىئاد پىتىسرۆكــ ،ۇمىسرۇتـ نىكېلـ ـ
ىكىتتەۋۆن ڭىنرالناسنىئــــ نەپــ اكىنخېت_ـ ـــ
،ەچىيوبـىسەيىۋەس قۇغوسـ ،پاشايـاتتىھۇمـ ـ
ڭىنقرىئ ىنىشىشىلماۋادـ پالقاســ شىلېقـ ـ
.سەمەئەلىسەمناغىدياملوبنىكمۇم

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت ەيىناس::ىچۇغلىق ىلەۋۇدبائەيىناس ىلەۋۇدبائ
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تەئىبەت

ڭىنرالقامرۇپوي شايۇقــ ىنىرۇنــ پىغىيــ ـ
زېتنىسوتوف پىلېئـــ نىتشىرېبـ ـەنەيـاقشابـ
قۇلقۇزوئ ىنرالىددامـ ،شۇشوتــ نوبراكـ （Ⅳ）ـ

دىسكوئ نېگىسكوئەۋـــــ ،شۈرۈمۈســــــــ ــــــــ
ڭىنرالناۋياھ ىنرەلخەرەد_لەدــ ىنىشىيېيــ ــ
شۇسوت ەدمەھــ اغراپـ پىنىليائــ پۇيوقـۇســ ــ
شىرېب قىلىقرائـ ىنىسىرۇتارېپمېتخەرەدــ ـــــ
.رابىلورشىتىلنەۋۆت

ڭىنۇش نەلىبـ _ناروبرالۇئ،اتتىقاۋرىبـ
ڭىننۇقپاچ نۈچۈئشۇرۇتلىباقاتەگىسىبرەزـ
كىلرەتېي اققىلناچمادىچــــ ىشۇلوبـەگىئـــــ ـــ
.كەرېك

شۇرۇشائـاقشىئـىنرالۇب شاشخوئ،نۈچۈئـ
ناغىملوب ىرىلقامرۇپويكۈلمۈسۆئـاتتىھۇمـ
ناغىملوبشاشخوئپىلىقيىققەرەتيىجىردەت
ىنرەللىكەش لىساھــــ ۇدىلىقــ ،نەلىسەم.ــ ــ
قاغرۇق ادرالنويارـ سامـەكشۈسۆئـ ناغىدىلېكـ
ڭىنرەلخەرەد كەركىچىكـىقىمرۇپويـ ،پۇلوبـ ـ
ىسىچنىپۆك نامىسىنڭىيــ ،ۇدىلوبــ ـۇسـۇبــ
.رۇدنۈچۈئشالقاسىنىبىكرەت

قىسسىئ مەھــــ مەنــــ ىكىدرالنويارــــ ــــــ
ڭىنرەلكۈلمۈسۆئ ىقىمرۇپويـــــ ەچنىپۆكـــــ ـــ
نىلېقمەھڭوچ،پۇلوبەدلىكەشسىپىللېئ
،ۇدىلېك قادنۇبـ ڭىنرالقامرۇپويـ شۇرۇدنالراپـ
ڭىنىلور ىمۈنۈئــــ كىلرەنۈرۆكــــ ،پۇلوبــــ ـــ

ڭىنرەلكۈلمۈسۆئ ىنىسىرۇتارېپمېتــــــــ ـــــــــ
.ۇدىتىلنەۋۆتادلاھكۈلمۈنۈئ

ەنڭېي قىلقامرۇپويــ ـاغرالدىرېتپەۋخەرەدــ
ادناغرۇتشىلېس ناغىديەلكەچېچــــــــــــ ــــــــــــ
ڭىنرەلكۈلمۈسۆئ ڭىنىرىلقامرۇپويــ ـىلكەشـ
لۈـگـنۇـغوـق.ۇدـىـلوـبلـىخپۆـكۇمـىخېت

（天竺葵）اغلاسىمـىن ،قاسلائــ ـىتىياھانـۇبـ
اقشىقلائ نەكشىرېئــــ اقشىقېبەديۆئــ سامــــ ــ
ناغىدىلېك كۈلمۈسۆئـــــ ەچرەگ.ـــ قىلرابـــ ـــ
رەللۈگنۇغوق رىبـ ەۋەتـاقشادقۇرۇئـ ،ۇمىسلوبـ ـ
نىكېل شاشخوئـــ ناغىملوبــ ىكىدرۈتــــ قائـــ
ڭىنرەللۈگىليەل شاشخوئۇمىلكەشقامرۇپويـ
ۇدياملوب ىنەي.ــــــ ىرىلىزەبـــــ ەكىچنىئـــــ ـــــ
،قىلقامرۇپوي ىرىلىزەبـــــــــ ڭەكـــــ كەرۈيــ ــ
.ۇدىلوبكىللىكەش

نۈچۈئـەمېن قادنۇبـ الىنەيىقىلناغىدىلوبـ
قىزىق قىلىتقۇنـ تاقىقتەتـ نىكېل،ىسىمېتـ
ڭىنرالىچتاقىقتەت ناغىديەلكەچېچ،ەچىشىقيابـ
ەدرەلكۈلمۈسۆئ رىبـــ مىھۇمـەچناقـ ـاملۇرۇقـ
رابـىنېگ ،پۇلوبـ قامرۇپويـ ەدىلكەشـ تەياغـ ـ
شىرىگزۆئروز اديەپــ ،نەكىدىلىقــ ڭىنۇئــــ ــ
ەگىتسۈئ نىياتنىئـــ كىنېيــ ەدىجىرەدــ نېگـ ـ
.نەكىدىلوبىشىرىگزۆئ

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت لۈگراھاب::ىچۇغلىق راتتاسلۈگراھاب راتتاس
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نىدڭىنۇبـنىدڭىنۇئ

،ادنىقېي زىمىلېئــــ نەۈييەتـــ يىئنۈســـ ــ
ھارمەھ _ڭېجڭاچەدىزىكرەمشىرېبپۇيوقـ
قۇلرۇمون4 قىلىقرائـاتىكارـىچۇغۇشوتBــ ـ
وگڭۇج ەيىلىزارب_ــ رەيــ ىراشـ ىنىقىليابـ ــــ
شۈرۈشكەت يىئنۈســـــ ىھارمەھـــ ــىن04Aــــ
قۇلشۇڭوئ پۇيوقـ ىدرەبـ ڭىنۇش.ـ رىبنەلىبـ
،اتتىقاۋ ىقمىتېقـۇبــ ەدىپىزەۋــ نەگلەكتۆيـ ـ
كۈيـىساسائ ىسۆشاداكىنخېت_نەپڭۇجاۇخـ
ىزىكرەمىچۈكشىتراتڭىنىنەۈيۆشـاكىزىف
نەلىب نەشڭۇجـــــ ىسۆشادـــــ اكىزىفـــــ ەۋـــــ
ەيىمونورتسائ ىنەۈيۆشــ نىچنەيتــ ىزىكرەمـ ـ
نىدىپىرەت قاتروئـــ قىقتەتــ پىلىقـــ پاسايــ ــ
ناغلىقىچ نىچنەيتـ قۇلرۇمون_1ـ ـاكىنخېتـ
.ناغلىسېبىھارمەھيىئنۈسىقىنىس

،ادناغنالساسائـاغرالتامۇلەم نىچنەيتـ _1ـ
ىھارمەھيىئنۈسىقىنىساكىنخېتقۇلرۇمون
نىچنەيت«ـىقىلساسائ مەلائ»ـىنالىپـ ىقۇلشوبـ
شىترات ىچۈكـــ ىنۇقلودـــ پەچلۆئـــ ناققىچــ ــ
قۇلچۇقچائ ڭىنىكىنخېتــ ادىتېبروئـ قانىسـ ـ
رەيەنەي،پۇلوبناغىدىلىتىلشىئاغىشىنىلىق
ىراش قۇلنۇقلودنۇزۇئــ قىلرىغېئـــ ىچۈكــ ــ
ىناديەم ڭىنىپىلېقــ ۇمىنىسەيىسرېۋنىئـــ ــ
پۇيوقادلاھقۇلشۇڭوئڭىنۇئ.ۇدىرۇديايتاناق
زىمىلېئـىشىلىرېب نىقېيـاغلىي20ـ قىقتەتـ

ناغلىق ەدمەھـ شەبـ لىيـ ىرىگلىئـ يىمسەرـ ـ
ناغراقىچـاغىرۇتتوئ نىچنەيتـ مەلائـ ىقۇلشوبـ
شىترات ڭىنىنالىپشەچلۆئىنىنۇقلودـىچۈكـ
يىمسەر ادلاھــ مەلائ«ــ قۇلشوبــ ىقىنىســـ »ــــ
اغىچۇقساب نىدىكىلنەگرىكـــــــ القادنۇشـــــــ ــ
رالقۇلوگڭۇج شىتراتىقۇلشوبمەلائڭىنىزۆئـ
شەچلۆئـىنىنۇقلودـىچۈك ەگىسەھىيالىنالىپـ
پاراق رىبـەنەيـ مەدەقـ نىدىكىلنەگىلىرىگلىئـ
.ۇدىرېبكەرېد

نىچنەيت« ىنالىپـــــ ڭىن»ـــــ تېركنوكــ ــ
ىنۇمزەم ڭىنىلىي_2035:ــ ەدىنيەك_ىدلائـ ـ
رەي رىتېمولىكڭىم100نەنىمخەتنىدىراشـ
ىكىتقىلقارىي اغىتېبروئـــ شاشخوئـەنادچۈئــ ـ
يىئنۈس ھارمەھــــ ،پۇرۇتشالنۇروئــــ رىقــــ ـــ
نەنىمخەتـىقۇلنۇزۇئ ڭىم170ـ رىتېمولىكـ ـ
ناغىدىلېك پەسقۇلڭۇلۇبچۈئكىلپەرەتڭەتـ
؛شۈزۈت مەلائــ ادىقۇلشوبــ شىتراتــــ ىچۈكــ ــ
شىترات،پىقىچپاسايىسىناختەسەرـىنۇقلود
شەچلۆئـىنىنۇقلودـىچۈك »ىنالىپ0123«ۇب.ـ
قىلىكىنخېت ىيوبلوي«ەگىسىتىرەخەيىنىلـ
رۇچۇئ شاللويـ ـاغلويـەچىيوب»ـىسىمېتسىسـ
ناغلۇيوق ،پۇلوبـ ،كىلىچنەشىئـ ،كىلشەجېتـ ـ
يىملىئ نىدراللۇسۇئـــــ پىنىلىدياپـــــ ــــــــــــ
قىلىكىنخېت شۈسۆبــ ادىتېبروئەۋــ قانىســ ـ

زىمىلېئ زىمىلېئ زىمىلېئ زىمىلېئ زىمىلېئ زىمىلېئ زىمىلېئ زىمىلېئ زىمىلېئ زىمىلېئ زىمىلېئ زىمىلېئ زىمىلېئ زىمىلېئ زىمىلېئ زىمىلېئ زىمىلېئ زىمىلېئ زىمىلېئ زىمىلېئ زىمىلېئ زىمىلېئ زىمىلېئ زىمىلېئ زىمىلېئ زىمىلېئ زىمىلېئ زىمىلېئ زىمىلېئ زىمىلېئ رەيزىمىلېئ رەي رەي رەي رەي رەي رەي رەي رەي رەي رەي رەي رەي رەي رەي رەي رەي رەي رەي رەي رەي رەي رەي رەي رەي رەي رەي رەي رەي رەي ىنىراشيائيائيائيائيائيائيائيائيائيائيائيائيائيائيائيائيائيائيائيائيائيائيائيائيائيائيائيائيائيائيائەۋەۋەۋەۋەۋەۋەۋەۋەۋەۋەۋەۋەۋەۋەۋەۋەۋەۋەۋەۋەۋەۋەۋەۋەۋەۋەۋەۋەۋەۋەۋرەي ىنىراش ىنىراش ىنىراش ىنىراش ىنىراش ىنىراش ىنىراش ىنىراش ىنىراش ىنىراش ىنىراش ىنىراش ىنىراش ىنىراش ىنىراش ىنىراش ىنىراش ىنىراش ىنىراش ىنىراش ىنىراش ىنىراش ىنىراش ىنىراش ىنىراش ىنىراش ىنىراش ىنىراش ىنىراش ارغوتىنىراش ارغوت ارغوت ارغوت ارغوت ارغوت ارغوت ارغوت ارغوت ارغوت ارغوت ارغوت ارغوت ارغوت ارغوت ارغوت ارغوت ارغوت ارغوت ارغوت ارغوت ارغوت ارغوت ارغوت ارغوت ارغوت ارغوت ارغوت ارغوت ارغوت شەچلۆئارغوت شەچلۆئ شەچلۆئ شەچلۆئ شەچلۆئ شەچلۆئ شەچلۆئ شەچلۆئ شەچلۆئ شەچلۆئ شەچلۆئ شەچلۆئ شەچلۆئ شەچلۆئ شەچلۆئ شەچلۆئ شەچلۆئ شەچلۆئ شەچلۆئ شەچلۆئ شەچلۆئ شەچلۆئ شەچلۆئ شەچلۆئ شەچلۆئ شەچلۆئ شەچلۆئ شەچلۆئ شەچلۆئ شەچلۆئ ىنىتىمزىخشەچلۆئ ىنىتىمزىخ ىنىتىمزىخ ىنىتىمزىخ ىنىتىمزىخ ىنىتىمزىخ ىنىتىمزىخ ىنىتىمزىخ ىنىتىمزىخ ىنىتىمزىخ ىنىتىمزىخ ىنىتىمزىخ ىنىتىمزىخ ىنىتىمزىخ ىنىتىمزىخ ىنىتىمزىخ ىنىتىمزىخ ىنىتىمزىخ ىنىتىمزىخ ىنىتىمزىخ ىنىتىمزىخ ىنىتىمزىخ ىنىتىمزىخ ىنىتىمزىخ ىنىتىمزىخ ىنىتىمزىخ ىنىتىمزىخ ىنىتىمزىخ ىنىتىمزىخ ىنىتىمزىخ ىنىتىمزىخ
قۇلشۇڭوئ قۇلشۇڭوئ قۇلشۇڭوئ قۇلشۇڭوئ قۇلشۇڭوئ قۇلشۇڭوئ قۇلشۇڭوئ قۇلشۇڭوئ قۇلشۇڭوئ قۇلشۇڭوئ قۇلشۇڭوئ قۇلشۇڭوئ قۇلشۇڭوئ قۇلشۇڭوئ قۇلشۇڭوئ قۇلشۇڭوئ قۇلشۇڭوئ قۇلشۇڭوئ قۇلشۇڭوئ قۇلشۇڭوئ قۇلشۇڭوئ قۇلشۇڭوئ قۇلشۇڭوئ قۇلشۇڭوئ قۇلشۇڭوئ قۇلشۇڭوئ قۇلشۇڭوئ قۇلشۇڭوئ قۇلشۇڭوئ قۇلشۇڭوئ اقشىئقۇلشۇڭوئ اقشىئ اقشىئ اقشىئ اقشىئ اقشىئ اقشىئ اقشىئ اقشىئ اقشىئ اقشىئ اقشىئ اقشىئ اقشىئ اقشىئ اقشىئ اقشىئ اقشىئ اقشىئ اقشىئ اقشىئ اقشىئ اقشىئ اقشىئ اقشىئ اقشىئ اقشىئ اقشىئ اقشىئ اقشىئ ىدرۇشائاقشىئ ىدرۇشائ ىدرۇشائ ىدرۇشائ ىدرۇشائ ىدرۇشائ ىدرۇشائ ىدرۇشائ ىدرۇشائ ىدرۇشائ ىدرۇشائ ىدرۇشائ ىدرۇشائ ىدرۇشائ ىدرۇشائ ىدرۇشائ ىدرۇشائ ىدرۇشائ ىدرۇشائ ىدرۇشائ ىدرۇشائ ىدرۇشائ ىدرۇشائ ىدرۇشائ ىدرۇشائ ىدرۇشائ ىدرۇشائ ىدرۇشائ ىدرۇشائ ىدرۇشائ ىدرۇشائ
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شىلىق ىتىمزىخــــ تاناقـــــ ،پۇلۇرۇديايــــ ـــ
ڭىنزىمىلېئ مەلائـ شىتراتـىقۇلشوبـ ـىچۈكـ
ىنىنۇقلود شەچلۆئـــــــــــــ قۇلچۇقچائـــــ ــــــــ
ڭىنىسىكىنخېت ۇمىخېتـــــــــــ پىشىپــــــ ــــ
مىقۇمـىنىشىلىتېي ،پۈرۈسىرىگلىئادلاھـ
مەلائ ىقۇلشوبـ شىتراتــ ىچۈكــ ىنىنۇقلودــ ــ
.ۇدىلۇرۇديايتاناقىتىمزىخشەچلۆئ

نىچنەيچ« نىدناغلۇيوقاغىرۇتتوئ»ـىنالىپـ
،نايۇب ىكىدزىمىلېئــ نەگىلپۆكــ قامراتــ ەۋــ
كىلرەي ڭىنرەلتەمۈكۆھـــ رۈتــــــ پۇزۇغرۇتــ ــ
قۇلرۇمون_1نىچنەيت،ىتشىرېئـاغىشىللوق
يىئنۈس نەگىلپۆكـۇمھارمەھـ ڭىنرالقامراتـ ـ
پاللوق ىشىشىلراكمەھــــ ادىتسائــــــــــــــــ ـــ
كىلتەيىقەپپەۋۇم ادلاھـــ اغىتېبروئـ ىدرىكــ .ـ
ڭىنىھارمەھيىئنۈسقۇلرۇمون_1نىچنەيت
پۇرۇتشۇنوتاۇخىلڭاجىسىچۈگىلەھىيالشاب
قادنۇم يىئنۈسقۇلرۇمون_1نىچنەيت:ىدېدـ
ھارمەھ نىتتەلۆدپۇلوبىجنۇتىكىدزىمىلېئـ
رۈت ،ناغلۇزۇغرۇتـ يىلائـ ىچمالشابرەلپەتكەمـ
پۇلوب ادىكىنخېتــ قانىســ ناغلىقـ يىئنۈسـ ـ
ھارمەھ ،پۇلوبـ نىتتەلۆدـ يىمسەرـ رۈتادلاھـ
ناغزۇغرۇت ىجنۇتـــ مەلائــ ىقۇلشوبـ شىتراتــ ــ
شەچلۆئـىنىنۇقلودـىچۈك ىقىنىسـاكىنخېتـ
.رۇدىھارمەھيىئنۈس

ەگزىمىممەھ ،مۇلەمـــــ شىتراتــ ىچۈكــ ــ
ىنۇقلود نىياتنىئــــ زىجائــــ ،ۇدىلوبــ ىدازــــ
كىلىچناق »ىنالىپنىچنەيت«؟زىجائەدىجىرەدـ
ڭىن شابــ ىمىلائــ كىمېداكائــ ڭىننۈجـولــ ــ
،ەچىشۇرۇتشۇنوت ىرىگلىئLIGOــــــ پەچلۆئــ ـ
ىسىسسامڭىنىنۇقلودىچۈكشىتراتنەگرەب

ناغلوب29 شايۇقـ ىسىسسامەۋىرۈكڭۆئاراقـ
قۇترائنىد30 ناغلوبــــ شايۇقــــــ اراقــــــ ـــ

ڭىنىرۈكڭۆئ نىدىشىكىرىبــ نەگنەللىكەشــ ــ
نەكىئ اققامىلڭائـۇب.ـ نىياتنىئـــ كۈلچۈكــ ــ
تكېففېئ ،ۇمىسلوبـــ نىدڭىنۇئـــاممەئـــــــ ـــ
نەگنەللىكەش شىتراتــ ىچۈكــ ڭىنىنۇقلودــ ــ
ڭوچ تەقەپـىكىلكىچىك_ـ رەيـ نەلىبىراشـ
شايۇق ىكىدىسىرۇتتوئـــ اققىلىرائــــ رەۋارابـــ ــ
،پۇلوب رىبــ موتائـ ڭىنىسىلاكىشـ ڭوچـــــ _ـ
كەدىكىلكىچىك نەكىدىترەگزۆئـــــ اڭۇش.ــــ ـــ
شىترات ىچۈكــــــ ىنىنۇقلودـــــ شەچلۆئـــــــ ـــ
ڭىنرالناسنىئ ىكىتتەۋۆنــ شەچلۆئـەكىچنىئــ ـ
ڭىنىسىكىنخېت ىرىقۇيڭەئــــــ ەككەچـــ ـــ
.نەكىدىرېبكەرېدنىدىكىلنەكتەي

نىدڭىنۇب ،اقشابـ زىمىلېئـ نىچنەيتـ _1ـ
قۇلرۇمون شىتراتـىجنۇتــ ـىنىنۇقلودـىچۈكـ
شەچلۆئ قانىســـ يىئنۈســـــ ىنىھارمەھـــ ــــــ
قۇلشۇڭوئ پۇيوقــــ شىرېبــــ ،ادىسىپراھــ ــــ
نىچنەيت يائەۋرەيادلاھقۇلشۇڭوئـىنۇشوقـ
ارغوتنىياتنىئىنرۇنرېزالىكىدىسىرائىراش
ادلاھ پەچلۆئـ ،پىقىچـ ىراشيائـ ىكىدىتسۈئـ
شەب شۇرۇتياقـەنادـ ڭىنىكىنيەئـ ناغرۇتياقـ ـ
قىلراب اغىلانگىســ قىلىقرائـۇب.ـىتشىرېئــ ـ
زىمىلېئ ەۋرەيپۇلوبىچنىشەبەچىيوباينۇدـ
ىراشيائ ىرىقۇيـىنرۇنرېزالـىكىدىقىلىرائـ ـ
اتقىلىرغوت پەچلۆئـــ ناققىچـ ،ەكتەلۆدـ ـاينۇدـ
پۇلوبـىچنىچۈئـەچىيوب شەبـ شۇرۇتياقـەنادـ
ڭىنىكىنيەئ قۇلشۇڭوئىنىرىلرۇچۇئقىلرابـ
پەچلۆئ ناققىچـــ ەكتەلۆدــــــ ،پىنىليائـــــ ـــــ
ڭىنزىمىلېئ ىكنىيېكــــ ىكىدمەدەقـــ مەلائــ ـ
شىتراتـىقۇلشوب شەچلۆئـىنىنۇقلودـىچۈكـ
.ىدلاسساسائاتخۇپەگىرۈت

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت اباھرەم::ىچۇغلىق تەمخەئاباھرەم تەمخەئ
رىررەھۇم ەيىسائ::رىررەھۇم تىمىھەيىسائ تىمىھ
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رىبرەھ كىلىگلەبەدمەدائـــ ناقــــ ىپىتــ ــ
،ۇدىلوب ڭىنمەدائـــۇشـــۇبـــــ لىزىقــ ناقــ ــ
ڭىنىسىريەجۈھ ەدىزۈيـىقترىسـ كىلىمتەسرۆكـ ـ
نېگىتنائ اغىقۇلقوي_رابڭىنالېتىتنائـىكايـ
.ۇدىنىلىگلەبنەساسائ

ەدىھالائـۇب مەدائرالنېگىتنائنەگنەلىگلەبـ
ڭىنىنىدەب تېتىنۇممىئــ ڭىنىسىمېتسىســ ـ
ىلانگىس ،پۇلوبــــــــ تېتىنۇممىئۇئــــــ ــــــــ
ڭىنىسىمېتسىس نىتترىســ نەگلەكــ ـىكايـ
نۇرۇشوي قىلنايىزـــ ىنرەلىريەجۈھـــ ارغوتــــ ـ
.ۇدىرېبمەدراياغىشىپېت

ڭىنرالناسنىئ قىلساسائــــ ناقــــ ىپىتــ ـــ

ىسىمېتسىس ىسىمېتسىسABOـــــ RHەۋــــ
نىدىسىمېتسىس تەرابىئــــــ لىخــىككىئــ ــ
.ۇدىلوب

ڭىنۇب ىكىدىچىئـــــ ناقABOــــ ىپىتــ ــــ
.تۇجۋەمەدىزنەپمىشىسىمېتسىس

ABOناق ىپىتــ ىسىمېتسىســــ رىبـــــ ــ
ڭىنمەدائ ڭىنىنېگىتنائBەۋAـــ رابـــــــــ _ـــ
ىنىقۇلقوي ،ۇديەلىگلەبــ رەھــ لىخـىككىئـ ـ
لىزىقرەگەئ.ۇدياملوبىكايۇدىلوبنېگىتنائ
ناق ەدىزىڭىريەجۈھــ نېگىتنائAــــ ،اسلوبـــ ــ
ەدزىڭىنىدەب الېتىتنائBــ ؛ۇدىلوبــ الشاشخوئــ ـ
رەگەئ ەدزىسـ ىنېگىتنائBـ ،اسلوبـــ ـاتقادنۇئــ
تېتىنۇممىئ ادزىڭىمېتسىســـ ـىشراقـاغAــ
الېتىتنائ ؛ۇدىلوبــ رەگەئــ ادزىڭىنېقـ الرىبـــ ـ
قىلپىتAB(ـىنېگىتنائBەۋAـاتتىقاۋ )ناقـ
،اسلوب ەدزىڭىنىدەبــاتقادنۇئــــ قادناقچېھــــ ـــ
الېتىتنائ ؛ۇدياملوبــ رەگەئــ ناقـ زىڭىپىتـ Oـ
قىلپىت ناقـ ،اسلوبـ نېگىتنائادزىڭىنېقـۇبـ
،ىنىقىلقوي لىخــىككىئـــــ الېتىتنائــ رابـــ ــ
.ۇدىرېبكەرېدنىدىكىلنەكىئ

رالناسنىئ،ادىنايرەجتايىققەرەتيىجىردەت
نەلىب ەزنەپمىشـــ ناچاقىللائـــ اغىلويزۆئــــ ـــ

نىدىزنەپمىشرالناسنىئ
ۇدمەلەشىرېئاغناق
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ڭىنىزنەپمىشنەلىبرالناسنىئاڭۇش،ناغڭام
ناق ۇمقىلناچشىشىلسامىكىدىسىرۇتتوئـىپىتـ
،ناغىلزىجائ ،نەلىسەمــــ ڭىنىزـنەپـمىشــــ ــــ
ىكىدىنېت ،نېـگىتنائBەۋAـــــــــ ,A(ـــ B, AB
قىلپىت ناقـــ مىكلەب)ـ يىجىردەتــ يىققەرەتــ ــ
پىلىق ناغىديامىشخوئـەگىكڭىنزىبــ پۇلوبـ ـ
.نىكمۇمىشۇلوبناغلاق

،قارىب رەگەئـ ڭىنىزنەپمىشـ ناقلىزىقـ
ادىسىچناد نېگىتنائـــــ قىلپىتO(ـــــ ناقــــ )ــ
،اسىملوب تېتىنۇممىئڭىنرالناسنىئاتقادنۇئـ
ادىسىمېتسىس شىنىلەئىپادۇمـ ىنىتىكىرەھـ
ناغىدياللوق ىچۈگرۈدنەلتەكىرەھــــ چۈكـــــــ ــ
،نىتقىلناغىملوب ـىنرەلكىللەسېكـەمشەگەئــ
پۈرۈتلەك ۇدىرىقىچـــــ ىكايـــــ شەلكەيـــــ ــــ
.ۇدىلىقاديەپىسەيىسكائېر

رەگەئ النىتسارـــ اقشابــ ڭىنرالناۋياھــــ ــــ
ىنىنېق لۇبوقــــ اقشىلىقـــ ارغوتـــ ،ەسلەكـ ــ

ڭىنىقشوچ ىنېقـــ ڭىنىزنەپمىشــ اغىنېقــ ــ
.ۇدىلېكسامكەركەباغرالناسنىئادناغىراق

ABOناق اقشوچىكىدىسىمېتسىسىپىتـ
ىنېگىتنائ ۇمىخېتــەگمەدائــــ ناسائــــ سامــ ــ
،ۇدىلېك ڭىنۇئـ لىزىقڭىنىقشوچـەگىتسۈئـ
ناق ڭىنىسىريەجۈھـ ڭوچــ ،ىكىلكىچىك_ـ ـ
ىمجەھ قىلتاياھەۋـــــــ ىكىليىرۋەدــــــــــ ـــــــ
ىكڭىنرەلمەدائ نەلىبــ پىشىشخوئــ ،ۇدىتېكـ ـ
ڭىنرالۇئ ۇمىنىنېگـ لورىتنوكــ ىلىغلىقــ ــ
،ۇدىلوب يىئنۈسـ لۇسۇئـ قىلىقرائـ ڭىنرالۇئـ ـ
ىنىنېق ىكڭىنرالناسنىئـــ نەلىبـــ ۇمىخېتــ ــ
.ۇدىلوبىلىغرۇتشالسامىشخاي

كەرۈيـاقشوچ ەگىنىدەبمەدائڭىنىناپالىكـ
ەكشۈرۈچۆك ىكىلنەگلىتىلشىئــــ ڭىنۇبــــــ ــ
.ىتاپسىئىشخايىتىياھان

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

ىكىتتەب__2424 ڭىنراللائوسىكىتتەب شىنىلىدياپڭىنراللائوس ىباۋاجشىنىلىدياپ ::ىباۋاج
شىنىلىدياپ ىباۋاجشىنىلىدياپ ④④√√√√③③CC②②AA①①::ىباۋاج

ىكىتتەب__2525 ڭىنراللائوسىكىتتەب شىنىلىدياپڭىنراللائوس ىباۋاجشىنىلىدياپ ::ىباۋاج
ناغىدىلىنىلىدياپ رالباۋاجناغىدىلىنىلىدياپ √√③③√√②②BB①①::رالباۋاج
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ڭىنىددام ڭىنۇئــىگڭەرـــــ الۇكېلومــ ــــــ
ىكىدىسىملۇرۇق اروفومورىخ«ــــــــــ پەد»ـــــــ
ناغىدىلىتائ يىساسائــ نىدىپپۇرۇگــ نەگلەكــ ـ
،پۇلوب ەدىھالائۇئـــ نۇقلودـ ىكىدىقۇلنۇزۇئـ ـــ
ناغىدىنۈرۆك ڭىنرۇنـــــــ ىنىرىلنوتوفــــ ــــــــ
،ۇدىلاۋۈرۈمۈس نەگىملۈرۈمۈســـ قادناقرەھـــ ــ
رالنوتوف ۇدىلۇرۇتياقــــــ ناغلۇرۇتياق.ـــــــ ـــــــ
ڭىنرالنوتوف نۇقلودـ نەگرۆكزىبـىقۇلنۇزۇئـ
ۇديەلىگلەبــىنڭەر ڭىنتىقاۋ.ــــ ەگىشۈتۆئــ ـــ
،پىشىگەئ ڭىنرالمىسىجـ ىرىلاروفومورىخـ ـ
شايۇق ڭىنىرۇنـــــ ەدىرىسەتـــــ ىرىقۇيـــــ ـــــ
كىلەيىگرېنېئ رالنوتوفـــــــــ نىدىپىرەتـــــ ــــ
اققىلىچنۇغزۇب ڭىنرالۇئ،پارچۇئــــــ ەدىھالائــ ـ
نۇقلود شۇرۇتياقىنرالنوتوفـىكىدىقۇلنۇزۇئـ
لىزىق،نەلىسەم.ۇدىتېيرىسەتـاغىرادىتقىئ

كىلڭەر ڭىنرالمىسىجـ ادىرۇنشايۇقـىگڭەرـ
الناسائ پۈڭۆئــ ۇدىتېكــ لىزىق.ــــ كىلڭەرــ ــ
ىكىدرالمىسىج اروفومورىخـــ اقشابــ نۇقلودــ ـ
قىلرابـىكىدىقۇلنۇزۇئ شۈرۈمۈسىنرالنوتوفـ
ڭەرلىزىق،پۇرۇتياقىنرۇنلىزىققىلىقرائ
ڭىنرالنوتوفۇبنەگلۈرۈمۈس.ۇدىلىقلىساھ
ەدىچىئ ىرىلىزەبــ ىكىدرىتكېپسىئـــ كۆكــــ ـ
نىقېيـەگڭەر ناغلوبــ ۇمىخېتەۋــ ىرىقۇيـــ ــ
ەگەيىگرېنېئ ناغلوبــەگىئـــــ نىدرالنوتوفـــ ــ
تەرابىئ نىدڭىنۇب.ـ ،اقشابــ لىزىقــ كىلڭەرـ ـ
رالمىسىج ەنەيـــ ەشپەنىبارتلۇئـــ رۇنــــ )UV(ـ
ىنىنوتوف ناغىدىرۈمۈســ ىشخايــ لايىرېتامــ ــ
ىسەيىگرېنېئڭىنرۇنەشپەنىبارتلۇئ،پۇلوب
ۇمىخېت ىرىقۇيــ ۇدىلوبــ ەدىجىتەن.ـ لىزىقـ ـ
كىلڭەر ڭىنرالمىسىجـ ىرىلاروفومورىخـــ ــــ
زېتـۇمىخېت ،پىنىلىچراپـەتتەئرۈسـ الناسائـ ـ
ىنشۈڭۆئڭەر اديەپــ ۇدىلىقـ پىلىقيىددائ.ـ ـ
،ادناقتيېئ ڭىنمىسىجـ ڭەر،ەدنەگڭۆئىگڭەرـ
پاقوي ،ۇديەمتەكــــ ىكلەبــــ ىكىدمىسىجــــ ـــــ
ڭىنرالاروفومورىخ ەدىھالائــــ رۇنـ شۇرۇتياقـ ـ
لاۋھەئلىخۇبنىتقىلناقشالراچانىرادىتقىئ
.ۇدىقىچپىلېك

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت لۈگتەدائاس::ىچۇغلىق نۇسرۇتلۈگتەدائاس نۇسرۇت
رىررەھۇم ەزۇفھەم::رىررەھۇم تەمخەئەزۇفھەم تەمخەئ

ڭىنمىسىج شايۇقڭىنمىسىج ادىرۇنشايۇق پۈڭۆئادىرۇن نەكتەكپۈڭۆئ نەكتەك

ىگڭەر ەگەنىگڭەر ۇدىتېكەگەن ۇدىتېك
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ڭىنسۇرىۋ نىدىنېتمەدائـــــــ ـــــــــــــ
نىدناغلىريائ ىكنىيېكــ شاشايـــ ـىتقاۋــ
ىقشاتڭىنمىسىجناغىدىنىقېبـاغڭىنۇئ
،ىشۈنۈرۆك القادنۇشــــــ ،ارۇتارېپمېتــ ــ
كىلمەن قىلراتاقـــ تىھۇمـــ اغىلاۋھەئــ ــ
.ۇدىلوبقىلغاب

يىمۇموئ نىتتەھەجــــ ،ادناغىراقـــــ ــــ
ڭىنسۇرىۋ سامشالتادـــ تالوپـــ ىكايــ ــــ
ۋايلوس قىلراتاقـ يىريەغـ قىلناچشىڭىسـ
سەمتۆئـــۇس( ەدىزۈي)ـــ شاشايــ ــىتقاۋــــ
ۇمىخېت ،ۇدىلوبنۇزۇئــ قىلالاتـ ـاملۇقوتـ
رالمۇيۇب ىكايـــــ زەغەقـــــ قىلراتاقـــــ ــــــ
ەدىزۈيڭىنرالمۇيۇبەگىئاققىلناچشىڭىس
.ۇدىلوباقسىقنەتەبسىنىتقاۋشاشاي

شاشخوئ ناغىملوبـــ ىكىدرۈتــــــــ ـــــ
ڭىنرالسۇرىۋ شاشايــ ۇمىدىتقاۋـــ قرەپــ ـ
،ۇدىلوب ىزەبــ مىسىجرالسۇرىۋـ ەدىزۈيــ ـ
نىدنۈكـەتتەي قۇترائـ ،ۇديالايىشايـ قارىبـ
ڭىنۇئ كىللەسېكـــ اديەپـــــــ شىلىقـــ ــــ
كىلرەنۈرۆكەدىچىئتەئاس24ىرادىتقىئ
.ۇديەلنەۋۆتادلاھ

،ەيىلگنەئـىلىي_2014 ،ەيىسنارىفـ
،اكىرېمائ وگڭۇجــــ قىلراتاقـــ تەلۆدــــ ــ
ڭىنىرىلمىلائ قىلپىتAــــــــــ H1N1ــــــ
ناچشىلىقرات ماكۇزـــ ڭىنىسۇرىۋـ تۆتــ ـ

لىخ پۆكـ ناغىديارچۇئـ مىسىجـ ەدىزۈيـ ـ
تاياھ شىلېقــ ـىكىدىسىرغوتـىتىددۇمــ
تاقىقتەت ەگىنۈكەيــ ،ادناغنالساسائــ چاغايـ ـ
ىزۈي لىخـۇبــ ڭىنسۇرىۋـ ىشخايڭەئـ ــ
ىشىنىلمۇقۇيڭىنسۇرىۋ،پۇلوبـىناكام
.نەكىدىشىلماۋادتەئاس48ادۇئ

ڭىنسۇرىۋ سامشالتادــــ تالوپــــ ەۋـــ
ڭىنۋايلوس ەدىزۈيـ شاشايـ ـەتتەدائـىتقاۋـ
.نەكىدىلوبادىپارتەئتەئاس24

املۇقوت ڭىنرالمۇيۇبـــــ ىقترىســـــ ـــ
ڭىنسۇرىۋـىكىدىزۈي شاشايـ ڭەئـىتقاۋـ
اقسىق ،پۇلوبــ ڭىنسۇرىۋــ ـىقىلپىتكائـ
زىككەس تەئاســ ەدىچىئـ زېتـىتىياھانـ ـ
.نەكىدىلاقپۈشۈچەگلۆنەتتەئرۈس

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

ڭىنسۇرىۋىزۈيىقترىسڭىنمىسىجلىخىسياق
ۇديالالوبىناكامىشخايڭەئ

56



ڭىلېۋىلىب

ىلىي_1957 ىكىتتەيىناسنىئــــ ــــــ
اغىقۇلشوبمەلائھارمەھيىئنۈسـىجنۇت
نـىدـنەگلۈرۈتۆك ،نايۇبــــــــ مەلاـئــــــ ـــ
رەلـتەلخەئـىكىدىقۇلشوب زىسكۈلزۈـئـ
ەتكەميەپۆك نەگلىتېۋىلشات.ــ يىئنۈســ ـ
ڭىنرالھارمەھ ىرىتېمايىدـــــ رىبـــــــ ـــ
نىدرىتېمىللىم رىبـ ەچىغرىتېمىتناسـ
ناغلوب نىدنويلىم128ـــــــ قۇترائـــــــ ـــ
ڭىم900نەنىمخەتالقادنۇش،ىسىچراپ
نىدرىتېمىتناس10-1ىرىتېمايىدەچراپ
ناغىدىشائ ڭىم34ـــ ىسىچراپــ مەلائــــ ــ
.ەتكەمرۈيپۇچۇئادىقۇلشوب

ەچرەگ مەلائـــــــــ ىقۇلشوبـــــ ــــــــــــ
ڭىنىرىلتەلخەئ ىناســ ىتىياھانــ پۆكــ ـ
،ۇمىسلوب قارىبــ رەيـ ڭىنىراشـ شايۇقـ ـ
ادىتسائـىسەيىستايىدار قۇچوئـ ناغرۇتـ ـ
ەگىمىلۆك ،ادناغرۇتشىلېســــــ مەلائــــــ ــ
ىقۇلشوب ڭىنىرىلتەلخەئــ شىنىلپاقــ ــ
ىمىلۆك نىياتنىئــــــــــ كىچىكـــــــ ــــــ

ۇدىنىلباسېھ نىدڭىنۇب.ــ ،اقشابــ مەلائــ ـ
ىقۇلشوب ىرىلتەلخەئـــــــ رەيــــ ىراشــ ــ
ىنىسىتىبروئ پەدىرۆچـــ ناغىدىنىليائـ ــ
،اقچاغلوب رەھــــ قادناقــ اتتىقاۋــ مەلائــ ـ
ىقۇلشوب ڭىنىرىلتەلخەئــــ ىمىرېيــــ ـــ
كەدۈگېد شايۇقــ نەلىبــــ رەيــــ ىراشــ ــ
ادىسىرۇتتوئ ۇدىلوبـ قادنۇش.ـ ـەكشىيېدـ
،ىكۇدىلوب تەقەپــــ رىبــ مىسىقـ مەلائــ ـ
ىقۇلشوب الىرىلتەلخەئــــ نىياتنىئــ زائــ
.نەكىدىلىققۇلنۇقسوتاغىرۇنشايۇق

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت لۈگنەشۇر::ىچۇغلىق مىكىلبائلۈگنەشۇر مىكىلبائ
رىررەھۇم ەيىسائ::رىررەھۇم تىمىھەيىسائ تىمىھ

رەي ىراشرەي ىكىدىپارتەئىراش مەلائىكىدىپارتەئ مەلائ
ىقۇلشوب ىرىلتەلخەئىقۇلشوب شايۇقىرىلتەلخەئ شايۇق

ىنىرۇن ۇدمالاۋۇسوتىنىرۇن ۇدمالاۋۇسوت
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تەيىلەمەئ نەلىبزىمىنىغىليوئڭىنزىبـ
.نىكمۇمىقىلساملوبشاشخوئ

ڭىنرالمىلائ ،ەچىشىقيابــ رۇغمايـ ادناقغايـ ـ
رەلكۈلمۈسۆئ ىنۇســــ قىللاشۇخـــ نەلىبــــ ـــ
،نىتسەمرۈمۈس ىكلەبــــــــ ەگمىساراس«ــــ ــــــ
ۇدىشۈچ شىنىلەئىپادۇم.»ـ ،ادناقچائىنىپېسـ
ىنشەلكەچېچ شۈرۈتكىچېكـــ ەكشۈسۆئەۋـــ ــ
قۇلنۇقسوت كىلتەۋىسانۇمـاقشىلىقـ لىسقائـ ـ
پىنىلناج ،نەكىدىتېكـــ ىددۇخـۇبــ رۇغمايـ ـ
ادناقغاي كىشىئـ ەگنەكتەئمىھـىنرەلىزىرېد_ـ
.شىئشاشخوئ

ەنەيرالۇئ نەمىسەيــــ ىساتالسىكــــ پەدــــ
ناغىدىلىتائ رىبـــ لىخـ كىلەيىمىخـ اددامــــ ـ

پۇيوق ،پىرېبــ اقشابـ اغرالقامرۇپويــ اتتەھــ ــ
ىكـىتـپارتەئ زاگــــــ ەگرەلكۈلـمۈسۆـئـــ ـــــــــ
.ۇدىرېبىلانگىسشۇرۇدنالھاگائ

ڭىنرەلكۈلمۈسۆئ قادنۇبـــــــــ ساكنىئــ ــ
ىكىدىشىرۇتياق بەۋەســـــ رۇغمايــ ەدىيۈســـ ــ
،ەيىرېتكابــەتتەدائ غۇرۇبمەزەۋسۇرىۋــــــ ــ
.ۇدىلوبىسىروپس

رۇغماي ىرىلىچماتــــ اغرالقامرۇپويـــــ ــــــ
،ەدنەكشۈچ ىرىلىچماتـۇســ پەرەتـ ـەكپەرەت_ـ
،ۇديارچاچ شارچاچــ ىقىلىرائــ اغرىتېم10ــ ـــ
.ۇدىتېي

رەلكۈلمۈسۆئ نىدىسىزۈيشادغوقىنىزۆئـ
ەئىپادۇم ىنىمزىناخېمــ ۇدىتىغزوقــ ەدمەھــ ـ
اغرالىنشوق لانگىســ ،ۇدىرېبــ رالىنشوقـۇبـ ـ
نىدناغنالمۇقۇي ،نىيېكــــ ڭىنكىللەسېكـــ ــــ
پۇقۇيــەگىزۆئ نىدىشىلېقـــ شىنىلقاســــ ــــ
.رۇدنۈچۈئ

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

رەلكۈلمۈسۆئ،ادناقغايرۇغماي
ۇدمەرۈمۈسۇس
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ڭىلېۋىلىب

ەيىكەت اۋاكــ ،اگڭاخ،（冬瓜）ـ ،نۇغوقـ ـ
امقاچ،ىسىۋاكاتنام(اۋاك،اۋاكقاپاق،زۇۋات
اۋاك اچىغائ،)ــ قىلراتاق（丝瓜）ـــ قاپاقــــ ـــ
،رىبىدادجەئڭىنرەلتەئارىزـىكىدىسىلىئائ
نىكېل ەمېنـــ نۈچۈئــ ڭىنرالۇئـ ،ىلكەشـ ــ
ڭوچ ،ىكىلكىچىك_ــ ىمەتـــــ شاشخوئـــ ــ
؟ۇدياملوب زىمىلېئــ ىرىلمىلائــ ەيىكەتــ ـــ
ڭىنىسىۋاك نېگـــ ڭىنۇئەۋـىسىپپۇرۇگـ ـ
ىشىرىگزۆئ ەتتەھەجــــــــ مىھۇمـــــــــــ ـــــــ
_نۇغوقەدمەھىتشىرېئەگرەلشەلىرىگلىئ
زۇۋات ڭىنىسىپپۇرۇگرەلتەئارىزىكىدىرۈتـ
شىرىگزۆئ ىنىخىراتــ ىدرۇتشالڭىديائــــــ .ــ
ىكىتتەۋۆن نۇغوقـــــ زۇۋات_ـــ ىكىدىرۈتــ ـــ
رەلتەئارىز ،ەدىچىئـ ەيىكەتـ ڭىنىسىۋاكـــ ـــ
نېگ ىسىپپۇرۇگـ ڭوچڭەئـــ ،پۇلوبـ 27ــ
نىدڭىم قۇترائـــ ىننېگـــ ەگىچىئزۆئـــــ ــــ
نەكىدىلائ نىدڭىنۇئ.ــ ،اقشابـ اۋاكـەيىكەتـ ـ
ەنەي قىلرابـــ نۇغوقـــ زۇۋات_ـــ ىكىدىرۈتـ ــ
رەلتەئارىز ەدىچىئــ ڭىنىرىلدادجەئـ نېگــ ـ
ىنىتىلاھ پۆكڭەئـــــ پالقاســ ناغلاقــ .ـــ

نىدڭىنۇب رالىچتاقىقتەتــ قىلرابـ نۇغوقـ _ـ
زۇۋات ىكىدىرۈتــ ڭىنرەلتەئارىزـــ لات15ـــ ــ
قۇلموسومورىخ نىدىسىپپۇرۇگدادجەئـــ ـــ
پىلېك ىنىقىلناققىچــ زەرەپـــــ ناغلىقـ .ــ
رالموسومورىخ پۆكـــ مىتېقـ شۈلۈزۈئـ ەۋـ
شۇلۇشوق قىلراتاقـ نىدرالنايرەجـ ،نىيېكـ
ىقرىزاھ لىخۇملىخـــ نۇغوقــــ زۇۋات_ـــ ــ
ىتەمەج نەگنەللىكەشـــــ اۋاي.ـــــ ەيىكەتــ ــــ
ڭىنىسىۋاك ىسىۋېمـــــ كىلىچمۇخۇتــــ ـــــ
اتقۇلڭوچ ،ۇدىلېكــ نىكېلــ رىزاھـ پۆكـ ـ
مىسىق ىرىلتروســــ ىتىياھانــــ ڭوچـــــ .ــ
يىجىردەت تايىققەرەتـــ ادىماۋادــــ ەيىكەتـ ـــ
ڭىنىسىۋاك ەچچەنــــ ڭىمـــ لىخـ ىنېگـ ــ
پىرىگزۆئ نەكتەكـــ رالىچتاقىقتەت.ـــــ ـــــــــ
نىدڭىنۇب ەيىكەتـــ ڭىنىسىۋاكـــ ڭوچـــ _ـ
ىنىكىلكىچىك ناغىديەلنىگزىتــ ـىككىئــ
.ىتقىچپىپېتىنىنېگلىخ

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت لۈگتەننىز::ىچۇغلىق لۇسۇرۇدبائلۈگتەننىز لۇسۇرۇدبائ
رىررەھۇم لۈگنۇتيەز::رىررەھۇم تىياۋۇدبائلۈگنۇتيەز تىياۋۇدبائ

نۈچۈئەمېنىسىۋاكەيىكەت
ۇدىلوبناغويەچنۇش
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ڭىلېۋىلىب

زۈيـىكايـاغىنناۋـىسىچماتـۇس شۇيۇيـ ـ
ەگىكىچلۆك ەدنەكشۈچــــــ قىلڭاراجــــ زاۋائــــ
،ۇدىرىقىچ رەيــ پالىچماتـەگىزۈيـ ەدنەكشۈچـ ـ
.ۇدياملوبىلىغىلڭائاسلوب

اغىتنۇكېسرالىچتاقىقتەت؟نۈچۈئەمېنۇب
ڭىم75 نىتتەدائناغىديالاتراتتەرۈسـەچراپـ
ىرىقشات ىرىقۇيـ كىلتەئرۈسـ تاراپپائـوتوفـ
ىرىقۇيەۋ ەككۈلرۈگزەســـــ زاۋائـــەگىئـــــــــ
ىسىنۈكسۈئ قىلىقرائــ ،نەگىلشىئـەبىرجەتــ ـ
ەدىجىتەن _كىت«ناغراقىچادناغىلىچماتۇسـ
كات ناغلىق»ـ ڭىنزاۋائـ ـىكىدنەكشۈچـەگرەيـ
ناغىقيابـىنىكىلسەمەئزاۋائ كىت«.ـ كات_ـ »ـ
ناغلىق ڭىنزاۋائـ ىسىچماتۇسىشۇلوباديەپـ
زۈي شۇيۇيـ ڭىنىكىچلۆكــ پىتېيـەگىزۈيــ ـ
شىلېك ،ادناغرۇتادىدلائــ ناقتاۋىتياقـ ـاغاۋاھـ
،پۇلۇرۇئ رىبـ اۋاھـ ـىقۇلشوبـىسىچكۈپۆكـ
اديەپ ۇدىلوبـ اديەپشىنىرۋەتەدرەلىچكۈپۆك.ـ
،پۇلوب ڭىنۇئــــ ىلكەشــ ەچچەنــــ وركىمــــ ــ
تنۇكېس ەدىچىئـــ زىسكۈلزۈئــ پىرىگزۆئـــ ــ
ۇدىرۇت شىنىرۋەت.ـــ ادۇســـــ ،پىيىڭېكـــ ــــــ
ەگرەلىچكۈپۆك نىقېيڭەئـــــــ ىزۈيــۇســــ ــ

ەكشىنىرۋەت ۇديالشابــــ ىزۈيــۇس.ــ ىددۇخــ ــ
ڭىنۇقتارڭاي ،پۇلوبشاشخوئەگىسىدرەپزاۋائـ
ىنىشىنىرۋەتـىكىدىزۆئ ـاغاۋاھـىكىتپارتەئــ
پۈزۈكتەي ۇدىرېبـ ڭىنۇش.ـ نەلىبـ نەگىرۋەتـ ـ
نىداۋاھ اديەپزاۋائــ ۇدىلوبـ رالىچتاقىقتەت.ــ ــــ
،نىدڭىنۇب نىتكەمۈجــ ناغىلىچماتــ ـىنزاۋائـ
ىسىچماتـۇس پۈرۈتلەكـــ ،نىتسامراقىچــ ــــ
ىكلەب رەلىچكۈپۆكــ اديەپــ ،ۇدىلىقـ نەگېدــ ـ
.ناغراقىچىننۈكەي

ڭىنۇسـاتقادنۇئ ناغىلىچماتــ ـىنىزاۋائــ
قادناق پىلىقـ ؟ۇدىلوبـىلىقتاقويــ ڭىنۇبـ ـ
نۈچۈئ زۈيـ شۇيۇياچاقەگىكىچلۆكشۇيۇيـ
ىنىقۇلقۇيۇس الىستىمېتقارزائـــ ۇدىلوبــ .ــ
،ىكنۈچ شۇيۇيــ نىدناغلۇشوقـىقۇلقۇيۇســ ـ
نىيېك ڭىنىزۈيــۇســـ ىقىلىكىتسالېئـــ ــــ
،پەلنەۋۆت ڭىناۋاھـــ پۇرۇتـــ ىنىشىلېقــ ـــــ
پۈرۈتلەك ناغىدىرىقىچــــ راتـــــ ىمسىقــ ـــ
ەكچەگىمنەللىكەش كىچىكـــ رەلىچكۈپۆكــ ــ
.ۇدياملوب

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت لۈگتەدائاس::ىچۇغلىق نۇسرۇتلۈگتەدائاس نۇسرۇت
رىررەھۇم ەزۇفھەم::رىررەھۇم تەمخەئەزۇفھەم تەمخەئ

ەمېن نۈچۈئەمېن ڭىنىسىچماتۇسۇسنۈچۈئ زۈيڭىنىسىچمات شۇيۇيزۈي شۇيۇي
ىكىچلۆك نەلىبىكىچلۆك رەينەلىب ەگىزۈيرەي ەگىزۈي

ىكىدنەكشۈچ ىزاۋائىكىدنەكشۈچ ىزاۋائ
شاشخوئ ۇدياملوبشاشخوئ ۇدياملوب
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55 在阳光褪色的物体，原来的颜色去哪儿了？…………… 沙代提古丽·托尔逊（译）
56 哪种物体表面是病毒最佳“温床”……………………… 乌买尔·买买提依明（译）

您知道吗

57 地球周围的太空垃圾会遮挡阳光吗？ ……………… 茹鲜古丽·阿布力肯木（译）
58 下雨时，植物在吸收水分吗？………………………… 依力哈木江·阿布力孜（译）
59 冬瓜为何变得这么大……………………………………………… 孜娜提古丽（译）
60 水滴落到水槽与落到地面的声音为何不同 …………… 沙代提古丽·托尔逊（译）
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