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نەپ ادىكىنخېت_ــ قىلىڭېيـــ شىتىرايـــ ــ
زىمىتىلۆد ڭىنىتايىققەرەتــ ،ىروتومـىڭېيــ ـ
نەپ ادىكىنخېت_ــ قىلىڭېيــــ ىنشىتىرايــــ ـــ
قىلناقتۇت زىمىتىلۆدـ نۈتۈپڭىنىتايىققەرەتـ
مىھۇمناغىدىرۈتلەكـەكتەكىرەھـىنىتىيىزەۋ
.قىلناقتۇتىنىقتۇت

ادنىقېي ناغلىچېئـــ رالمىلائـــ تەبھۆســ ــ
ىنرالۇنۇمڭىپنىجىشىجۇششاب،ادىنىغىي
_نەپنۇغرۇنزىمىتىلۆد:ىتتەسرۆكرۇقڭوچ
اكىنخېت ،ەگىرىلىچتەمزىخـــ ىمىلۆكـــ روزـــ
قىقتەت ،ەگىئاغىسىمنىلېسشىچېئ،شىلىقـ
ىزەب نەلىبەيىۋەسراغلىئارائقلەخەدرەلەھاسـ

رىب ەدىنھەسـ ىنتىئاراشناغىديەلەشىلتەباقىرـ
ەدمەدەقـىكپەلسەد ،ىدىلرىزاھـ چۇقچائـ _نەپـ
ادىكىنخېت قىلىڭېيــــــــــ شىتىرايــــــــــ ـــــــ
ىنىسەيىگولوكېئ ،پالىشخايـــــــ قىلىڭېيــ ـــ
،شىتىراي داجىئــ شىلىقـ يىتاياھــ ـىنىچۈكـ
،پىتىغزوق ڭەكـ رالمىلائـ نەپەۋـ اكىنخېت_ـ
ناغىدىلىقنايامانىنىتنالاتەگىرىلىچتەمزىخ
ەنھەس پالرىزاھــ ،پىرېبـ نەپـ ادىكىنخېت_ـ ـ
قىلىڭېي زىسكۈلزۈئىنىرىلىجىتەنشىتىرايـ
.ەتشۈرۈتلەكاققىلراب

نۈتۈپ،نايۇبنىدىيىتلۇرۇق_18ـەيىتراپ
ڭىنتەيىئمەج قاتروئــــــــ قىلناچشىرىتـــ ـــــــ

شىتىرايقىلىڭېيادىكىنخېت_نەپ

،شىتىرايقىلىڭېي،پالىشخايىنىسەيىگولوكېئ

ىلياتىغزوقىنىچۈكيىتاياھشىلىقداجىئ

شاب__ ادىنىغىيتەبھۆسرالمىلائڭىنڭىپنىجـىشـىجۇشـ
ادىسىرغوتشۇرۇتشاللىچزىئ،شىنىگۆئىنىزۆسمىھۇمناغلىق

قلەخ«« ىتىزېگقلەخ ىسىچروزبوئ»»ىتىزېگ ىسىچروزبوئ
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_نەپڭىنزىمىتىلۆد،قىلىقرائىشىتىسرۆك
اكىنخېت ادىرىلشىئــ يىخىراتـ كىلرېتكاراخـ ـ
رەلتەيىقەپپەۋۇم يىخىرات،ىدلۈرۈتلەكـاغلوقـ
كىلرېتكاراخ رەلشىرىگزۆئـ ،ىدرەبزۈيـ _نەپـ
يىلەمەئـاكىنخېت نىتشالغۇجرادقىمـىچۈكـ
ەكتەپۈس پاراقـــ ،پىقلاھـ ادىتقۇنــ شۈسۆبــ ــ
لىساھ نىتشىلىقـــــ قىلىمېتسىســـــــ ــــــــ
ىنىرادىتقىئ ىرىقۇيـــ ەكشۈرۈتۆكـــ پاراقــــ ــ
،ىككەرېكشۈرۆكۇمىنۇشنىكېل.ىدنەلزۈي
رىزاھ زىمىتىلۆدــ ،داسىتقىئــــ تەيىئمەجـــ ــ
،ىتايىققەرەت قلەخـــ ،شالىشخايـىنىشۇمرۇتـ ـ
نۇغرۇنەدرەلتەھەجىشۇلۇرۇقەئىپادۇمتەلۆد
ەگرەلىلىسەملائېركىلشىگېتاقشىلىقلەھ
،پىلېكچۇد ىكىرىگلىئــــــ قادناقرەھــــــ ــــــ
_نەپىسىممەھادناغرۇتشىلېسەگىكىتتىقاۋ
قىلىقرائـاكىنخېت لەھـ شىلىقـ ەگىسەھىيالـ
ۇمىخېت جاتھومــــ ،ۇدىتاۋۇلوبـــ ىسىممەھـــ ـــ
قىلىڭېي تەرابىئنىتشىتيەچۈكـىنشىتىرايـ
ىچنىرىبـۇب ىچۈگرۈدنەلتەكىرەھــ ەكچۈكـــــ ــ
جاتھومـۇمىخېت ۇدىتاۋۇلوبـ ،نەلىسەم.ـ ازېيـ
كىلىگىئ ىرىلتالۇسھەمــ ىقىلىچقىرېتــ ەۋــ
شالقىششىپ نەتەبسىنـىسىكىنخېتــ ادىقرائـ ـ
،ناغلاق رىبــ مىسىقـ قۇلچۇقچائــ ـىكپەلسەدـ
،رالساچپاز ،رالساچپازـەچراپـ ماخـ راللايىرېتامـ
،ۇدىنىياتـاقتروپمىئ تىفېنـ پالراچـىنزاگ_ـ
پۈرۈشكەت ،شىچېئــــ ىڭېيــ ەيىگرېنېئـــ ــــ
ڭىنىسىكىنخېت ىتايىققەرەتــــ كىلرەتېيــــ ـــ
،سەمەئ ويــىبــ يـىبـبېتـــ شالاۋاد،رالـىرودــ
ىرىلىنۈكسۈئ قىلراتاقـــ ەدرەلەھاســـ نەپـــ _ـ
اكىنخېت ادىتايىققەرەتــــ ادىقرائـــــ شىلېقــ ـــ
ىسىلىسەم ىرېسنۈكــــ ۇدىتاۋىنىلىدۋەگــ .ــــ
_نەپاينۇدنەمزەجنىدزىبەپىزەۋەۋتەيىزەۋ

ڭىنـىسـىكـىنخېت ەگىپېســىقـنىدلاـئـــــــــ ـــ
،ەتشىنىلزۈي ڭىنداسىتقىئـــ يىساسائــ ڭەجــ ـ
روز،مىھۇمڭىنتەلۆد،ەتشىنىلزۈيـاغىناديەم
،ەتشىنىلزۈيـاغىجايىتھېئ ڭىنقلەخـ ،ىتاياھـ
_نەپ،پۇرۇتڭىچەتشىنىلزۈياغىقىلمالغاس
ادـىكـىنـخېت قـىلـىڭـېيــــ ڭىنـشـىتـىرايـــ ـــ
ىنىتايىققەرەت ناقتاۋەلكەچــــــ رىبـــ مىسىقـ ــ
قۇلچۇقچائ ىنرەلىلىسەمـــ نىدزېتــــــ لەھــ ــ
.اتقاملىقپەلەتيىددىجىنشىلىق

ەكتۆت« شىنىلزۈيـــ ڭىچــەت»ــــ شۇرۇتــ ــ
جايىتھېئ ەدىشىلىنۆيـەلىسەمەۋـىشىلىنۆيـ ـ
ڭىچ شۇرۇتـــ رۇتكىلنەگېدـــ نەپلاۋۋائ.ــــــ ــ
اتتاقىقتەت امېتـــ شاللاتــ لەھـىنىسىلىسەمـ ـ
،پىلىق نەپـ تاقىقتەتـ اتشاللاتـىنىشىلىنۆيـ
ڭىنتەلۆد يىددىجــ ـىسۈگلەكەۋـىجايىتھېئـ
ىنىجايىتھېئ شىقىچــــ ،پىلىقــ يىلەمەئــ ــ
ىنىلىسەم لەھــــ اقشىلىقـ يىقىقەھــ چۈكــ ـ
شىرىقىچ كەرېكـ نىدزېت.ـ شۈسۆبـ لىساھـ ـ
،ناغىديالالىق ىنىلىسەمــــ ادىتقاۋــــــ لەھــ ــ
ناغىديالالىق اغلائپۇتۇتڭىچـىنرالىكىنخېتـ
شىتىجلىس ؛كەرېكـــ ەككىلەيىگېتارتسىئـ ــ
،ناغلوبـەگىئ يامشاشوبــ شەرۈكــ ـاقشىلىقـ
ارغوت ناغىدىلېكــ ىنرالىكىنخېتــــ نىدلائـــــ
امرۇتشالنۇروئ شىلىقـــــ كەرېكـــــ نەپ.ـــ _ــ
ادىكىنخېت قىلىڭېيــ اقشىتىرايــ نەتەبسىنــ ــ
،ادناقتيېئ نەپــ اكىنخېت_ــ ىنىقىليابـــــ ــــــ
پۇرۇتشالالەئ شەلمىسقەتـ نىياتنىئـ ،مىھۇمـ
قىلىڭېي شىتىرايــ ـىنىشۇلۇرۇقـامېتسىســ
قىتتاق ،پۇتۇتـ قاقراتـ ،شۇلوبـ نەۋۆتىمۈنۈئـ
،شۇلوب راركەتـــ كەتشۇلوبــ ىنرالناسقۇنــــ ــــ
،پىتىگۈت ىنقىليابلەزۋەئــــ پۇرۇتشالالەئـــ ـ
،پۈرۈتكىرىب پۇرۇتشالالەئــــ ،پەلمىسقەتــ ــــ
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مىھۇم ىكىدرەلەھاســ ،قۇلچۇقچائــ قۇلوردايـ ـ
مۇجۇھـەگىلىكتۆئـاكىنخېت ەكترۈتـاقشىلىقـ
شۇلوب كەرېكـــــ تاقىقتەتلۇئ.ـــ نەپـــــــ _ـــ
ادىكىنخېت قىلىڭېيـ ڭىنشىتىرايـ ،ىسەبنەمـ
زىمىتىلۆد ناقتاۋىلېكچۇدــ نۇغرۇنــ لاگ«ــ ـ
ناقتاۋىقىس اكىنخېت»ـــ ڭىنىرىلىلىسەمـــ ـــــ
ىزىتلىي ادىتاقىقتەتـەيىرەزەنلۇئـ پىشىتېيـ
،قىلساملاڭام ەبنەمــــ نەۋۆتەۋــ ىكىدمالتاقـ ــ
،رۇتقىلساملارۇتشالڭىديائـىنرەلىسرەن ـاڭۇشـ
ڭىچـەچىققازۇئـەتشىتيەچۈكـىنتاقىقتەتلۇئ
،پۇرۇت نىكرەئـ شىنىدزىئـ ،شۇرۇتشاملائەۋـ
ەرىزانۇم اقشىلىقــ شۇرۇدنالماھلىئــ ،كەرېكـ ـ
ڭىنۇش نەلىبـــ ەللىبـــ ،مىھۇمـــ نەپروزــ _ـ
اكىنخېت ىرىلىلىسەمـــ قىلىقرائـــ يىملىئــ ـ
تەيىنۇناق ەدىتسۈئـــــ ەكشىنىدزىئــ ەكترۈتـــ ــ
،پۇلوب تاقىقتەتلۇئــ نەلىبــ ناچشىنىللوقـ ـ
ىنتاقىقتەت ىرىگلىئارائزۆئـــــــــ شۈرۈدرۈســ ــ
كەرېك تەلۆد.ـ نەپـ ادىكىنخېت_ـ قىلىڭېيـ ـ
شىتىراي ڭىنىچۈكــ پۈتــ ،ەدمەدائـىسەبنەمـ
قىلراب نەپــــ اكىنخېت_ــ ىخىراتــــ ىنۇشـــ ـــ
،ىكىدىلتاپسىئ مىكــــــ ىچنىرىبــ ادراتاقــــ ــــ
ناغىدىرۇت قىلىڭېيـــــــــ شىتىرايــــــــــــ ــــــــ
اغىرىلقىلساسىتخىئ ،اسلوبـەگىئـــ ـىچنىرىبـ
ادراتاق ناغىدىرۇتـ ،اسلوبـەگىئـاغرالمىلائـ ۇشـ
نەپ ادىكىنخېت_ــ قىلىڭېيــــ اتشىتىرايــــ ــــ
ەككىللەزۋەئ ۇدىلوبـــــــەگىئــــــــــــــ .ـــــــــــــ
ڭىنرالقىلساسىتخىئ پۈسۆئــــــ شىلىتېيــ ــــ
ڭىنىتىيىلائاپتاقىقتەت_نەپەۋـىتىيىنۇناق
ەگىتىيىنۇناقزۆئ تەمرۆھـــــــ ،پىلىقــ رىبــ ـ
مۈكرۈت ارائقلەخــــــــ ەگەيىۋەســــ ــــەگىئــــــــــ
كـىلەيىگېتارتسىئ نەپــــــ اكـىنـخـېت_ــ ــــــ
،ىرىلقىلساسىتخىئ نەپـــــــ ادىكىنخېت_ــ ـــــ

ىچمالشاب رالقىلساسىتخىئــــ قىلىڭېيەۋــــ ــــ
شىتىراي ىنىپىتكېللوكـــ پۈرۈتشىتېيــــــ ـــ
_نەپزىمىتىلۆد.كەرېكشۈرۈتلەكاققىلراب
اكىنخېت ادىنۇشوقــــ تەياغـــ قىلىڭېيروزــ ـــ
شىتىراي نۇرۇشويـــ ىرادىتقىئـــ ناغنالقاســ ـــ
،پۇلوب چۇقچائـــ نەپــ اكىنخېت_ــ ەملۈزۈتــــ ــ
شۇرۇتشالرۇقڭوچـىنىتاھالسىئ ۇب،قىلىقرائـ
لىخ نۇرۇشويـ كۈلمۈنۈئـىنرادىتقىئـ پۇيوقـ
ىرىلنۇروئ،ىرىلترۇيتاقىقتەتنەپ.ـەتشىرېب
زېتـىنىتاھالسىئ ،كەرېكىشىتىجلىساغلائـ
يىلائ ،پەتكەمـ نەپــ تاقىقتەتـ ـاغىرىلتاراپپائـ
ىقۇقوھشۇلوبەگىئىزۆئەگىزۆئروزۇمىخېت
،شىرېب قىلىڭېيـ ىكىتشىتىرايــ ـىچمالشابــ
لوياكىنخېتروزۇمىخېتـاغرالقىلساسىتخىئ
شەلىگلەبـىسەيىنىل ىنتەجارىخەۋىقۇقوھـ
شىتىلشىئ ەلاقاميىملىئ«،شىرېبـىقۇقوھـ
ىنىممەھ ،شەلىگلەبـــــ ىنىممەھناۋنۇئـــــ ــــ
،شەلىگلەب شۇقوئــــــ ىخىراتــ ىنىممەھــــ ـــــ
،شەلىگلەب تاپاكۇمــــــ ىرۈتـــــ ىنىممەھــ ـــــ
شەلىگلەب يىئتەقـىن»ـــ شىتىگۈتـ كەرېكـــ .ـ
ارائقلەخ نەپـ اكىنخېت_ـ ىقىلراكمەھـــ روزــــ
اقشىسېب،شىلىقلاماقىكىچناق،شىنىلزۈي
،ىرېسنەگلەكچۇد كىلىچىمنىكېبـۇمىخېتــ ـ
،اقشىلىق ەكشىتېۋىريائــىنىزۆئــــ ،ۇدياملوبــ ــ
ۇمىخېت ،قۇچوئـــ ،ناچشۇرۇدغىسـ پەنارائزۆئـ ـ
اراـئـقلەخناغـىدـىنىلىرھەبقاتروـئپۈزۈكتەي
ىنىسەيىگېتارتسىئقىلراكمەھاكىنخېت_نەپ
ىۋىراشرەينۈتۈپىنزىمىتىلۆدشۇيوقـاغلوي
نەپ ادىكىنخېت_ـ قۇچوئـ ناغىدىشىلراكمەھـ ـ
.ۇدىرۇدناليائەگىنھەسڭەك

شاب ىجۇشــ ڭــىپـنـىجــىشـــ ەدــىزۆـســ
ڭىنسلېگنېئ نىدىزۆســ لىقەنـ پۈرۈتلەكــ ــ
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قادنۇم تەيىئمەج«:ىدېدـ ادابۇمـ ـاغىكىنخېتـ
قىلجايىتھېئ ،اسلوبـ نوئجايىتھېئلىخـۇبـ
ۇمنىدۆشاد كەركەبـــ مىلىئــ ىننەپ_ــ ـاغـلاـئــ
ۇديالاتىجلىس وگڭۇج».ـــ تەردۇقــ ،اتشىپېتـ ــ
ڭىنىقلەخـوگڭۇج ،اتشالىشخايـىنىشۇمرۇتـ ـ
نەمزەج كىلتەردۇقــ نەپـ ـەگىئـاغىكىنخېت_ـ
كەرېكـىشۇلوب نەپ.ـ قىلىڭېيادىكىنخېت_ـ
ىـنـشىتىراي ناـقـتاۋەلكەچــ قـىلرابـ ەـيـىدـىئـ
،پىتىگۈتىنىرىلقۇسوتمۈزۈتەۋىسۇغلاسوت
نەپ ڭىنىكىنخېت_ـ ‒ىقىچپەلشىئـىچنىرىبـ
ىچۈكشىر شۇلوبــ نەلىبـىتىپۈسـ ادڭىنۇئـ ـ
ناقتاۋىنىلقاس تەياـغـ ‒ىتقـىئنۇرۇشوـيروزـ
ەـتـكەچروزڭەـئـــىنراد پـىلـىقدازاـئــ ەۋــــ
،قاستاغزوق زىبـــ مۇـقوچـ ادـىكىنخېت_نەـپـ ـ

شىشىلتەباقىر ـىكىتتايىققەرەتـىسۈگلەكەۋــ
كىلزىگېئ ىنـىسىتقۇنــ ،پەلـىگـىئــ نەپــ _ـ
ادىكىنخېت ،ىقۇقوھشۇلوبەگىئىزۆئەگىزۆئـ
قىلراكسۇببەشەتـىكىتتايىققەرەت ىنىقۇقوھـ
ادزىمىلوقزۆئ ،پەلىگىئـاتخۇپـ نەگنەلىگلەبـ
اـغـناشىن ‒ـىلىرىگلىئاـغـلاـئەـنارۇـتاـبپاراـقـ
.زىميەلەي

اۇخنىش( ،ىقىلتنېگائـــ ،ڭىجيېبــــ _9ـــ
)ىسىممارگېلېتىنۈك_13ڭىنيائ

ـەبنەم ڭاجنىش««::ـەبنەم ـ ڭاجنىش ىتىزېگـ ڭىن»»ىتىزېگ __20202020ڭىن
ىلىي ــ ىلىي ڭىنيائ__99ــ ـ ڭىنيائ ـىكىدىنۈك__1414ـ نىدىناسـىكىدىنۈك ـ نىدىناس ـ
ىدنىلېئ ..ىدنىلېئ
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اكىنخېتـنەپ

‒ىقـتەترىبىكىدزىمىتىكىلمەم،ادنىقېي
تاق لىخرىبـىكىتپىتـىڭېيـىپىتكېللوكـ
ىروتارېنېگـىسىچماتـۇس قىقتەتىن（DEG）ـ
پىلىق پاـسايـ ىـتـقىچـ لـىخۇـب.ـ ‒ارېنېگـ
ڭىنروت كىلتيەپـ تەۋۋۇقـ رەھىنەي،ىقىلچىزـ
تارداۋىك ادرىتېمـ كىلرىبــ تىقاۋــ ەدـىچىئـ ـ
لىساھ ناغـىدـىلىقـ ڭوچڭەـئــ رىتـكېلېئـ ــ
ىــسەيــىگرـېنېئ ،ۇدـىـتـېياـقـتاۋ50.1ـــ ،ۇـئـ
اقشابناغىدىتېكپىشىشخوئىرىلپىسنىرىپ
ىسىچماتـۇس ڭىنىروتارېنېگــ ڭىمـەچچەنـ ـ
ەـگـىسـىسـسەھ ەدـىبـىرجەت.ۇدـىلـېكرەۋارابــ
،ەچىشىلىتىسرۆك رىبـ لىساھنىدۇسـەچماتـ
ناغلوب رىتكېلېئــ ىسەيىگرېنېئــ ـەناد100ــ
كىچىك ىنىغىرىچLEDــ نەكىدـيالاـتـىرويــ .ــ
ىرىقۇيـۇمىخېت رىتكېلېئـ ‒ىسەيىگرېنېئـ
ڭىن شىنىليائـ شۇرۇشائاقشىئـىنىتىبسىنـ
،نۈچۈئ كۈلرۈتـىككىئـاتتاقىقتەتـىڭېيڭەئـ
،نەلىبىدلائ.ناغلىنىللوقەھىيالقۇلچۇقچائ
تاـقـىقـتەت ىــپـىتـكـېلـلوكــ تەددۇـمقازۇـئـــ
‒رىتكېلېئكۈلۈگڭەمناغىدىلوبەكشەلتەرەز
كىل لايىرېتامـ وروتـفارـتېتىلوپــ نىتـېئـــ ـ

（PTFE）نەكتەلشىئـىن PTFEىسىچماتـۇس.ـ
ەگىسىدرەپ يامىتخوتــ ،ادناغلۇقوسـ ‒ـىكرۈسـ

نىتشىل لىساھـ ناغلوبـ كوتـ ىقـترىسـ زۈيـ
PTFEزىسكۈلزۈئرەدەقاغناغنۇيوتىكاتىتىرەز
،پىلىققادنۇش،ۇدىرۇتپىلـىغىيەدـىسىدرەپ
‒ۇلۇقوسزىسكۈلزۈئڭىنىسىچماتقۇلقۇيۇس
نىدىش ،نىيـېكـ ىكىتقىلچىزىرىقۇيPTFEـ
زۈيـىقترىس ۇديالايىلقاسـىنىتىرەزـ ڭىنۇب.ـ
نەلىب ادىروتارېنېگىسىچماتۇسىكىرىگلىئـ
ىقـىلـچىزتەرەز شۇـلوبنەۋۆـتـــ پۈرۈـتلەكـ ـ
ناغراقىچ ىسىلىسەمشۇلوبكۈلمۈنۈئنەۋۆتـ
.ۇدىلوبلەھ

‒ارېنېگىسىچماتۇس،نىيېكنىدڭىنۇئ
ىروت نادـيەمـ قـىلـتـكـېفـــفـېئـ لاتسـىرـىكــ
پىشىشخوئاغىسىملۇرۇقيىمۇموئڭىنىپمال
ناغىدىتېك ناغناللوقـىنىملۇرۇقـ ۇب،پۇلوبـ
رىبـەنەيـىكىتتاقىقتەت كۈلرۈتـ قـىلـىقـلاھـ ــ
شۈسۆب ۇدىنـىلباسېھــ اـقـقامىراق.ـــ يـىدداـئـ
ناغىدىنۈرۆك كوتناغلۇرۇتشالپوتاملۇرۇقۇبـ
ڭىنىلوي يـىساسائڭەئــ ىـكـىلرىبــ ،پۇـلوبـ ـ
ڭىنۇئ پىشەكـ رۇچۇئـىشىنىلىقـ شۈزۈكتەيـ
.ىتترەگزۆئرۇقڭوچىنىلۇسۇئ

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت لۈگناۋزىر::ىچۇغلىق اللۇرۇنلۈگناۋزىر اللۇرۇن
رىررەھۇم لۈگنۇتيەز::رىررەھۇم تىياۋۇدبائلۈگنۇتيەز تىياۋۇدبائ

ىسىچماتۇسىرىلمىلائزىمىلېئ
ىتقىچپاسايىروتارېنېگ
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غاياـئسەمتۆـئۇس

سەمتۆئـۇسـىجنۇتـەچىيوبـاينۇد ـەملىئـ
املۇقوت غايائـــ ـىكىتتەدائـاققامىراق،Vessi__ـ
نىدرالغايائ ،ۇديەمنەلقرەپـ نىكېلـ نىتتەدائۇئـ
ەگىتىيىسۇسۇخسەمتۆئۇسكۈلچۈكىرىقشات
،پۇلوبـەگىئ ـاغىلىگزائـۇسـەتىساۋىبـاتتەھـ
لۆھـۇمىدنەگىسسەد ،ۇدياملوبـ ڭىنۇبـ ىرىسـ
ڭىنۇئ املۇقوتــەملىئــ ەدىتخەرـــ ،پۇلوبـ ۇئــ
ناغىمىشخوئ اغرالرادىتقىئــ تەۋەقچۈئـەگىئــ ـ
نىتتخەر ،نەگلۈزۈتــ ىنۇبـــ ىكىتتەدائـــ ـۇســ
سەمتۆئ ەگرەتسەئــ ادناغرۇتشىلېســـ پۆكـــــ ـ
كۈلچۈك ىقترىسڭەئىنەيىتىۋەقىچنىرىب.ـ
ىتىۋەق رېتسېئـــ ىسالاتــ نەلىبـــ ىننولىنــ ـــ
پۇرۇتشالىرائ نىتشۇقوتــ لىساھــــ ناغلوبــ ــ
قىلىكىتسالېئ ۇسۇئ،پۇلوبىتىۋەقاملۇقوتـ
نىدناروبەۋ ؛ۇديانيوئىنىلورشىنىلەئىپادۇمـ

ىچنىككىئ ىتىۋەقـــ ونانـــ شۈزۈســـ ىتىۋەقـ ــ
،پۇلوب ۇمىنەيـــ نەگىلىرىگلىئـــ ادلاھـــ ـۇسـ
،كىلسەمزۈكتۆئ كىلمەنـ شۈرۈمۈسـ ـىنىلورـ
،ۇديانيوئ ىكىدىچىئڭەئـــ ىتىۋەقـــــ اۋاھـــــ ـــ
ناغىدىزۈكتۆئ تەۋەقـىكچىئـ ،پۇلوبـ ڭىنتۇپـ ـ
.ۇدىرېبمەدراياغىشىرىقىچرەت

غارىچكىلەيىسكۇدنىئزىسلېتاچۇيلكىۋ

ىسىچېكەۋىرىلرامىبىسۇغىراقمۇگۇگ
ەكتەجاھ رالناغىدىقىچــــ نۈچۈـئــــ ،ادناقتيېئـ ـ
مىرېي ەدىچېكـ نىدىنروئـ شۇرۇتـ نەتەقىقەھـ ـ
رىب شابـ ىقىلىچنىتېقـ ۇدىلوبــ ـۇبـاممەئ.ـ
لىخ تەكىرەھـ ناغلوبـىقىلناچمىزېسـ LEDـ
ىغىرىچ مۇگۇگــ ىسۇغىراقــ ىرىلرامىبــ ەۋــ
ىسىچېك ەكتەجاھــ ناغىدىقىچــ ـەگرەلىشىكـ
ىتىياھان قىليالوقــ ەچناغىلاخ.ــ ىلىغىلپاچــ ــ

رالقىلىڭېيىكىدىكىنخېت_نەپ
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ناغىدىلوب ىغىرىچLEDكىلەيىسكۇدنىئـۇبـ
ەدىچېك ڭىنمىسىجــ سېھـىنىنىگلەكتۆيــ ـ
ناغلىق ناماھــ كىتاموتپائـ ،ۇديۇرويـ ـاغڭىنۇبـ
مىس ،شىتراتـ ،زىستەجاھشىتىنروئاكتېزورـ
تەقەپ قىلجايىتھېئــ اغياجــ ،الزىڭىسىلپاچــ ـ
ەدىچېك ،رەتەخىبـ قىليالوقـ قۇلقۇرويناغلوبـ
اغىتىھۇم زىسيەلەشىرېئـــــ كىچىكــۇب.ــــ ـــ
كىلىچېك غارىچـ ناقشالنىقېيـاغڭىنۇئمەدائـ ـ

رىتېم4.5 يىئىبەتـاتقىلىرائــ ،ۇديۇرويـ مەدائـ
نىدڭىنۇئ پىلىريائـ نىتتنۇكېس30ـ نىيېكـ ـ
نىدىكۈلزۆئ پۈچۈئــ ۇدىلاقـ كىلىچېكـۇب.ــ ـ
ڭىنغارىچ رىبنەنىمخەتىسىرىئادشۇتۇرويـ
تارداۋىك رىتېمــ ،پۇلوبـــ تەقەپـــ نىدرىبـــ ــ
ەچىگىككىئ الىسلوبــ ىكىدىچېكــ تەيىلائاپــ ـ
كىلتەلاپاكـەگىكىلرەتەخىب .ۇدىلوبىلىغلىقـ
كىلىچېكـۇب ەۋىروزنېستەكىرەھادغارىچـ
قۇلقۇرۇي ىروزنېســــ رابــ ،پۇلوبــ تەقەپـــ ـــ
ادۇغڭاراق تەكىرەھـ غارىچالىدلاۋھەئناغلىقـ
،ۇديۇروي ڭىنكوتـــ نىدىشۇلوبپارسىئـــــ ــــــ
.ۇدىلوبۇمزىڭىسىمىرىسنەئ

مەلەقناغىدىلوبىلىغزايۈگڭەم
ىزەب ادىنايرەجتەمزىخرەلىچۈگىلەھىيالـ

،ۇدياملالىريائنىتشىتىلشىئمەلەقشادنىرېق
نىكېل ‒خوئـــــ
شاش ناغىملوبـ
اغرالمىسىق ـــــــ
شاشخوئ لوبــ ‒ـ
ناغىم ‒ىتپىتـ
شادنىرېقـىك ـ
مەلەق ‒ـىلشىئــ
ەـكـشىت مەھـــ ــ

ۇب،ۇدىلېكارغوتاقشالچۇئـىنشادنىرېقمىئاد
ڭىنرەلىچۈگىلەھىيال اـغىماھـلىئــــــ رـىسەتــ ــ
،ەكچەكتەسرۆك ماراـئىبـىتىياھانـىنرالۇـئـــ ـ
ۇدىلىق ،ىكۇبلاھ.ــ ەدەيىنامرېگـــ ەدىھالاـئــ ـ
ىكىراشناغلىرىقىچپەلشىئقىلىقرائاكىنخېت
مەلەقناـغـىدـيەمـتەلـشـىئھايىسۈگڭەم،قوي

Modern Metal penزىڭىسلاۋىتېسلاترىبنىد
رىب رۈمۆئـ زىسيەلەتىلشىئـ مەھـ شادنىرېقـ ـ
نىدىقىلىچىراۋائشالچۇئ زىسيالالۇتۇقـــ ۇـب.ـــ
ڭىنمەلەق ەدىھالائـىچۇئـ رىبىنرالىمشىتېقـ
پەرەت شىلىقـ قىلىقرائـ ناغلاسايـ نىياتنىئـ ـ
قىتتاق ەدىھالاـئـ ‒ارېپمېت،پۇلوبلايىرېتامـ
،ارۇت ،كـىلـمەنـ تـىقاۋــ قـىلراـتاـقـ نۇـغرۇنـ ـ
ڭىنرەلىلىسەم ەگىسىمىلكەچــ ۇديامىرچۇئــ .ـ
‒ىسىمىلچۇئىنمەلەق،ۇمىسىمتەلشىئھايىس
،ۇديەمتەكپۇنۇسىكايپىلىقېچ،ۇدىلوبـۇم
مەلەق زەغەقــ نەلىبــ نىدناقشارچۇئــ ،نىيېكـ ـ
پىلىكرۈس تىقاۋـاقسىقـىتىياھانـ ەدىچىئـ ـ
شىنىلدىسكوئ ىسەيىسكائېرــ زۈيــ ،پـىرېبـ ـ
لاتېم ىرىلىلۇكېلومـ ‒زەغەق،پىنىلىچراپـ
ڭىن ەدىزۈيـ شادنىرېقـ ڭىنمەلەقـ اغىرىلزىئـ
شاشخوئ ۇدىرۇدلاقزىئـ مەلەق.ـ ەــگـىسىدۋەگـ ـ
ەدىھالائ لاتېمـ لايىرېتامــ نەـگـلـىتىلـشىئـ ـ
،پۇلوب نىياـتـنىئـــ كىنېيــ تـىقاۋنۇزۇـئـــ ـ
.ۇدياملاتلوقۇمىستەلشىئ

نولابناغىديەلەرۈگۈي
ەچرەگ ڭىنلىبوموتپائـــــ رەھـــــــــ رىبـــ ــ

ىرىلساچپاز نىياتنىئـــ مىھۇمــ ،ۇمىسلوبــ ـــ
نىكېل ڭىنۇئـــ لامرونــ اغلويـــ شىقىچـــ _ــ
ىقىلساملاقىچ لىبوموتپائــــــ ڭىنىنولابــــ ــــ
لەممەكۇم ناغلوبـ ،قىلغاباغىقىلناغىملوب_ـ
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اداۋان مىرېيـ ادلويـ نىدنولابـ قاتاچــ پىقىچــ ــ
يەمىلشىئ ،اسلاقـــ ابەجەئـــ نىدلىبوموتپائـــ ـــ
پۈشۈچ ساپازـــــ ىننولابــ شۇرۇتشاملائــــــ ــــ
؟ۇمكەرېك ىكىدايىشيالامـــ رىبـــــ تەكرىشــ ــ
پىشەك ناغلىقــ ناغىديەلەرۈگۈي«ــ نولابــــ »ــ
رىبىنەي،ۇدىنۈرۆكيىددائىتىياھانـاققامىراق
قاچكىچىكەچچەنرىباغىتخاتۋايلوسەچراپ
ناغلىتىنروئ ،پۇلوبــ زىسكەرېكۇئـ ـىننولابـ
،پۈرۈتۆك زېتڭەئـــ ،ەتتەئرۈســ اقسىقڭەئــ ــ
تىقاۋ ەدىچىئـ ىنزىڭىلىبوموتپائـ نىقېيــــــ ــ
ىكىتپارتەئ اغىناختنومېرــ پىلېئــ ۇديالارابـ .ـ
نەكتەلشىئ اتتىقاۋـــ تەقەپــ ناغلۇزۇبـىنۇئــ ــ
ڭىننولاب ىشكەتـاغىدلائـــ ەتتەلاھــ ،پۇيوقـــ ــ
يامنىدنائ ىنىناپالىكــ پەسسەدــــ ناغلۇزۇبـ ــ
ىننولاب ەگىنۈكسۈئــۇبــــــ ،الكەستەسسەدـــــ ــــ
ڭىنىنۈكسۈئ ەگىتسۈئىمسىقىنيەك_ىدلائـ
،پۈلۈرۈتۆك ناغلۇزۇبـ ەگىچىئپاروئـىننولابـ
،ۇدىلاۋىلېئ اچماغرائنولىنەنەيادىرىخائڭەئـ
نەلىب ڭىچـــ پىتراتــ القاسرۇتشالمىقۇمـــ ــــ
.ۇدىلوب

لويشاتناغىدىلوبىلىغىلىچاقكوت
زىس ناغـىدـىلوـبىــلـىغــىلــىچاقكوـتـ

ادلويشات پۈرۈيلويـ ؟ۇمناققابـ ەيـىستېۋىشـ ــ

ىقۇلنۇزۇئ رىتېم2000ــ ناغىدىلېكـ لويشاتـ ـ
ۇبپەديەھىنلىبوموتپائزىس،پۇلوبناغىساي
اغلوي الزىڭىسقىچــ كىتاموتپائـاغلىبوموتپائـ ـ
ادلاھ كوتـ ۇدىنىلىچاقـ لويشاتقىلرىسۇب.ـ
اغملوخكوتس ناقشالياجــ ،پۇلوـبــ اـغـلويشاتـ ـ
كىرىتكېلېئ سىلېرــ ،پىلىتىنروئـ نىدناـئـــ
سىلېر ـىسىكلەيشالۇئـەمچۆكـىكىدىتسۈئـ
قىلىقرائ كوتـ لىبوموتپائاداۋان.ۇدىنىلىچاقـ
نـىتـسىلېر پەنـتەچــــ ،ەـســتەكــ شەـلــتەرەزـ
ەدمەھۇدىتېكپۈلۈزۈئنىدىكۈلزۆئىسىكلەي
تەقەپ لىبوموتپاـئــ لويــ الىدنەگرۈيـ نـىدناـئـ
ڭىنلىبوموتپائەنەيامېتسىسۇب.ۇدىنىلتەرەز
كوت ۇديالباسېھـىنىتايىپرەسـ ىكىتقۇلشوب.ـ
كوت ىمىسـ ىنىسىمېتسىســ اـقـشـىتىنروئــ ـ
ادناغرۇتشىلېس شىتىنروئـىنىمېتسىسـۇبــ ـ
،ناسائـۇمىخېت ىتىمۈكۆھەيىستېۋىشاڭۇشـ
ەدىسۈگلەك ىرىقۇيقىلرىتېمولىكڭىم20ـ
كىلتەئرۈس ىـنـىمـېتسىسـۇبـاغـلوـيـشاـتــ ـــ
ىنشىتىنروئ اتقامىلنالىپـــ قادنۇشۇم.ــ لويــ ـ
،اقچاغلوب ‒ـوتپائـ
لىبوم شاسايـــ ـــ
ىرىلرەگىدوس ــــــ
‒وموتپائقۇلكوت
اغلىب ۇمىخېتـــ ـــ
كىچىك ـەيىراتابـ
،پىتىنروئ ‒كوتـ
قۇل ‒لىبوموتپائـ
ڭىن قىلماۋادـ لويـ شۈرۈيـ نىيـىقـ شۇـلوبـ
.ۇديالالىقلەھىنىسىلىسەم

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت ەنىمائ::ىچۇغلىق نىدىماسېھەنىمائ نىدىماسېھ
رىررەھۇم تەلىزەپ::رىررەھۇم نۇغرۇتتەلىزەپ نۇغرۇت
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اكىنخېتـنەپ

زىمىلېئ ىرىلمىلائـــ ەچىڭېيـــ رىبـــ لىخـ مىلېيـ ــ
پىشەك ناغلىقـــ ،پۇلوبـــ مىلېيــۇبـــ ڭىنمەدائـــ ازەئــ
ڭىنىرىلىملۇقوت ،ادناقشىپېيـەگىزۈيـ ەدىرىسەتڭىنرۇنـ
زېت قىلراتاقكەرۈي،ەيىرېترائپىلىقلىساھمىلېيەتتەئرۈسـ
ارايـىكىدرالازەئ ،نەكىديالايىلپاچـىنىزىغېئـ ڭىنناق،القادنۇشـ
ىشىقېئ ىكايــ كەرۈيــ نىدىتىكىرەھـ اديەپــ ناغلوبـ ـاغمىسېبـ
.نەكىديەلەرېبقىلشادرەب

رەلىشىك رەرىبـاغماتـ ڭىنمات،ادناغلوبىچقامىلپاچەسرەنـ
،قاغرۇق ڭاچـــ زىسنازوت_ـ ىشۇلوبــ پەلەتـــ ،ۇدىنىلىقــ ماتـــ ـ
شۇخمەن مىلېيـاسلوبــ ۇديامشالپاچـ نەتەبسىنـەگىنىدەبمەدائ.ـ ـ
پىلېئ ،ادناقتيېئـ ناقـۇمپۇلوبـ اغياجنەكتەكپىلىرېيرۇموتـ
ڭىنمىلېيەچىڭېيۇب.ۇدياملىقراكزىگرەھمىلېيـىكىتتەدائ
ىبىكرەت ادلاھمىريائ_مىريائـــ تاناۋياھ(ـانىتالېژـ ەۋ)ـىمىلېيـ
اغرۇن نەتەبسىنــ ىتىياھانـــ رۈگزەســـ ناغلوبــ كىنورۇلائېگــ ــ
تەرابىئنىدNB）-（HAـىساتالسىك ،الىسشۈچرۇن،پۇلوبـ
مىلېيـۇب زېتـ ،پىشىتېقـەتتەئرۈسـ روتكىلتەۋەقىككىئـ

ىنىملۇرۇق ،پۈرۈدنەللىكەشــ ناقتاۋىقېئـ قۇلقۇيۇسـ ـ
.نەكىدىرىگزۆئەكتەلاھقىتتاق

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

ناغىديالاتىتخوتەتتەئرۈسزېتىنناق
»مىلېي«
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اكىنخېتـنەپ

ىلىي_2020 ڭىنيائ_7ــ نەيجۇفـىنۈك_12ـ ڭىچۇفـىسىكلۆئـ ـ
ىرىھەش نەۋاۇخڭىشـ 200ىكىلزىگېئادىنويارزىڭېدـىقشاتـىقۇتلوقـ
نىدرىتېم ناغىدىشائـ تەياغـ مىسىجروزـ قىلمىتىرـ .ىدىئـاتقامناليائـ
زىمىتىكىلمەمـۇبـانام لىقەتسۇمىزۆئـ قىقتەتـ پاسايپىلىقـ
ناققىچ اقتاۋاگېم10ىقىلناچمىغىسرالروتارېنېگەككەيـىجنۇتـ
نەكتەي زىڭېدــ لاماشـىتسۈئـ روتارېنېگـىچۈكــ ـىسىپپۇرۇگـ
.رۇد)ىروتارېنېگىچۈكلاماش(

زىمىتىكىلمەم ىلىي_2010ــــــ ىجنۇتــ ــ
زىڭېد لاماشــىتسۈئــ ىچۈكـــ رىتكېلېئـــ ـــ
ىنىسىسناتسىئ پۇرۇتشالروتـــــــــــ كوتــــــ ـــ
نىدناقتاقرات ،نايۇبــــ زىڭېدـــ لاماشـىتسۈئـ ــ
رىتكېلېئ زېتـىسىكىنخېتـ ىدىلىرىگلىئـ .ـ
تەقەپ لىي10ـــــ تىقاۋـــ ەدىچىئـــ ەككەيـــ ــــ
ڭىنروتارېنېگ 10نىتتاۋاگېمچۈـئىمىغىسـ
اقتاۋاگېم ىدىلرۆئـــــــ رىزاھ.ـــ ڭۇيڭوت«ـــ »ــــ
ىتىكرىش ناغراقىچپەلشىئــ قىلتاۋاگېم12ــ ــ
لاماش ىچۈكـــــ ىروتارېنېگــــ ەتتەۋۆن(ــــــ ــــ
ڭىنەيىدناللوگ مادرېتتورــــ ادىتروپـ قانىســ ــ
ەدىسىقىرەت ۇدىتاۋۈلۈرۈتشىرىكـاقشىئـــ نىد)ـ
الىسلاق ىچنىككىئــــــــ ۇدىرۇتادنۇروئـــــــ .ــــ
ىكىدزىمىتىكىلمەم قىلتاۋاگېم10ــ لاماشــ ـ
ىچۈك ىروتارېنېگــــ كىلتەيىقەپپەۋۇمـــــ ــــــ

زىڭېدقىلتاۋاگېم10زىمىتىكىلمەم
رالروتارېنېگىچۈكلاماشىتسۈئ

ىتقىچپاسايىنىسىپپۇرۇگ
ناغىدىرۇتادنۇروئ_2ەچىيوباينۇدىمىغىسڭىنروتارىنېگەككەي(

)ىسىزىجۆمىشۇلۇرۇقىتسۈئزىڭېد

10



اكىنخېتـنەپ

پۇلۇرۇتشالروت كوتـــــــــ ،ىتتاقراتـــ ـــۇبــــــــ
ڭىنزىمىتىكىلمەم لاماشـ رىتكېلېئـىچۈكـ
ادىرادىتقىئـىسىكىنخېت تەياغـ شىقلاھروزـ
لىساھ ،پىلىقــ ىرىقۇيڭەئـەچىيوبـاينۇدـ ـ
ىكىدەيىۋەس ەكتەباقىرـــ نىدىقىلناقشانتاقـــ ـــــ
.ۇدىرېبكەرېد

ىليەم ىسياقـــ نىدىتقۇنـــ نۇسلوبـــ 10ــ
قىلتاۋاگېم لاماشـــ ىچۈكــ ىنىروتارېنېگــ ــ
ىۋىناماز شۇلۇرۇقـــ ىسىزىجۆمــ ەكشىيېدـــ ــ
ۇدىلوب لاماش.ـــ ىچۈكـــ ىروتارېنېگــ قاچـــ ـ
ڭىنىزىكرەم ىكىلزىگېئـــ زىڭېدـــ نىدىزۈيـ ـ
نەنىمخەت رىتېم115ــــ زىگېئـــ ،پۇلوبـ 40ــ
كىلتەۋەق رەلىلاھائـ قارۇتلوئـ ڭەتـاغىسانىبـ ـ
ۇدىلېك ڭىنىسىچقارپاي.ـــ ىقۇلنۇزۇئـــــ 90ـــ
رالىچۇلويڭوچڭەئىكىداينۇد،پۇلوبرىتېم
ىنالىپوريائ ڭىنA380ــــــ تاناقـــىككىئـــ ــــــ
نىدىقىلىرائ لاماش.نۇزۇئــ ڭىنىكىلىپقاچــ ـ
لاماش شىغىيـ نەنىمخەتـىمىلۆكـ ڭىم25ـ ـ
تارداۋىك رىتېمــ ،پۇلوبـــ كىلمەچلۆئ3.7ـــ ــ
لوبتۇپ اغىناديەمـــ ارغوتــــ ۇدىلېكـ ىليەم.ــ ــ
نوبراك نىدىسالاتـ ،نۇسلوبەچقارپايناغلاسايـ
ىكاي تاۋاگېم10ـــ كىلىجىرەدــ كۈلۈگڭەمــ ـــ
قىلتنىگام ىكىدىلكەشچۇقتاغزوقەتىساۋىبـ
روتارېنېگ نۇسلوبــ ىكايــ شوقــ چۇقتاغزوقـ ـ
كىلرىتكېلېئ ەچقارپايــــــــ شىترەگزۆئـــــ ـــــ
ىسىمېتسىس ڭىنىچقارپاي(ـــ ىنىشىلىنۆيـــ ــ
شەشڭەت قىلىقرائــــــ لاماشــــــ ىچۈكــــــ ــــــ
)ۇدىلۈزۈكتەيـەتكەچروزڭەئـىسەيىگرېنېئ
ڭىن ەدىسىممەھــ رىبــــ شۈرۈيــ اكىنخېتــ ــــ
ىتاھالسىئ ەگىچىئزۆئــ ناغنىلېئــ ڭىنۇش.ــ ــ
نەلىب رىبـــ ،اتتىقاۋــ قادنۇشۇمــ رىبــ ڭوچـ ـ
ىنىنىشام نىياتنىئــ ىرىقۇيــ اتقىلقىنېئــ ــ

اغزىڭېد قىپاۋۇمـــــ شۇرۇتشالنۇروئـــــ رىبـــ ــ
ڭىنتەلۆد زىڭېدــ نايكوئ_ـ ڭىنىشۇلۇرۇقـ ــــ
.ۇدىرۈتتەئسكەئىنىسەيىۋەساكىنخېت

قىللىي ەچىرۇتتوئـــ لاماشـــ ىتىئرۈســـ ــ
اغىتنۇكېس رىتېم10ـــــ ناغلوبـــ تىئاراشـــ ــ
ادىتسائ رەھـ قىلتاۋاگېم10ـ لاماشـــ ىچۈكــ ــ
ىروتارېنېگ نويلىم40نەنىمخەتىلىيرەھـ
تاۋولىك تەئاســ كوتـ ،پىرىقىچپەلشىئـ 20ـــ
ڭىم ڭىنكىلىلىئائـ شىتىلشىئكوتلامرونـ
ىنىجايىتھېئ ۇديادماقــــ ەدمەھـ ڭىنرۈمۆكـ ـــ
شۈيۆك ىنىتايىپرەســ ڭىم12ـــ ،اننوت800ـ ــ
نوبراك ڭىندىسكوئ（Ⅳ）ــــــــ پۇيوقــــــــ ـــــــ
ىنىشىلىرېب ڭىم33ـــ اننوت500ـ ۇدىتيازائــ .ـ
لاماش ىچۈكـــ ىروتارېنېگـــ ەدنەۋاۇخڭىشــــ ــ
قانىس نىدنەگلۈرۈتشىرىكاقشىئەدىسىقىرەتـ
،نىيېك تەكىلمەمــ ىكىدىترىسەۋـىچىئـــ ـــ
زىڭېد رىتكېلېئــىتسۈئــ ادىسىسناتسىئـــ ــــ
تاۋاگېم10.ىدىلشاباقشىنىللوقپىتيەڭېك
،سەمەئـاتقۇنـىقرىخائ ـىكىدزىمىتىكىلمەمـ
رالمىلائ رالرېنېژنېئەۋـــ نىتتاۋاگېم12ــ ــــــ
ىرىقۇي ىكىدمىغىســ زىڭېدــ لاماشـىتسۈئـ ـ
ىچۈك رالروتارېنېگــ ناشىنـىنىسىپپۇرۇگــ ـ
اتقاملىق ەدىسۈگلەك.ــــ زىمىتىكىلمەمــــ ــــــ
اققاغرىق نىقېيــ زىڭېدــ ەدىلىھاسـ ـۇمىخېتـ
ىچۈكلاـماـشكۈـلـچۈكۇـمــىخـېت،زـىگېئ
‒زىمـىتـىكىلـمەم،پۈرۈتۆكدەقىروتارېنېگ
ڭىن ڭىنرەلىلاھاـئەۋـىتايىققەرەتـ ‒ـۇمرۇتـ
نەلىبەيىگرېنېئزىكاپپۆكۇمىخېتـىنىش
.ۇديەلنىمەت

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت زىقلۈگ::ىچۇغلىق ىزورزىقلۈگ ىزور
رىررەھۇم تەلىزەپ::رىررەھۇم نۇغرۇتتەلىزەپ نۇغرۇت
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ىڭېيمەدائ.1 ىكىتپىتــ نامىسجاتــ سۇرىۋــ
نەلىب نىدناغنالمۇقۇيـ ،نىيېكـ قادناقـ رەلتەمالائـ
؟ۇدىلۈرۆك

ىڭېيمەدائ ىكىتپىتــ نامىسجاتــ سۇرىۋــ
نەلىب نىدناغنالمۇقۇيـ نىيېكـ ناغىدىلۈرۆكـ ـ
كىللەسېك ڭىنىرىلتەمالائـ قىلرىغېئـ ‒ىرەدـ
ىسىج ،ۇديامىشخوئــ ناقتاۋىلۈرۆكـىقرىزاھـ ـ
قـىلـىكىنىلىك نـىدرەلــتەمالاـئــــ ،شـىزـىـقــ
،شىلىتۆي سەـپەنـــ شـىشـىلزـېتـ سەـپەـنەۋـــ
شـىشىلنىيىق رالـقـىلراتاقــ رابـ رىب.ـ رەدەقـ ـ
رىغېئ ناغلوبــ قۇلسۇرىۋ،ادرالقىرغائــ ـەكپۆئـ
،ىغۇللاي رىغېئــ رۈكتۆئـىكىدىجىرەدـ سەپەنـ ـ
ىدنىغىي ،ىكىللەسېكـ كەرۆبـ ،شىشىلپىئەزـ
پۈلۆـئـاتتەھ شـىتـېكـ رالـلاۋـھەـئقىلراتاقــ
.ۇدىقىچپىلېك

نامىسجاتـىكىتپىتـىڭېيـىقمىتېقـۇب ـ
قۇلسۇرىۋ نەلىبـىغۇللايـەكپۆـئـ ناغىرغاـئـ ـ
‒ىلزىسرۇدغام،شىزىقىقىلساسائادرالقىرغائ
،شىن ‒ىكىنىلىكقىلراتاقشىلىتۆيقۇرۇقـ
قىل رەلتەمالاـئــ نەـگـلۈرۆكــ نۇرۇب.ـ پۈـتۈپـ ـ

سەپەنقىلراتاقشىقېئۇسنىدنۇرۇب،شىلېق
.ناغىرچۇئزاـئىرىلتەمالاـئكىللەسېكىلوي

ەكپۆئقۇلسۇرىۋنامىسجاتىكىتپىتىڭېي

شىنىلەئىپادۇمنىدىمۇقۇيىغۇللاي

رالتاۋاسىكىدىسىرغوت
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نىتسۇرىۋنامىسجاتىكىتپىتىڭېيەدىزۆئ.2
قىلناغنالمۇقۇي كىللەسېكـ نىدىقىلرابىرىلتەمالائـ
؟كەرېكشىلىققادناق،اسنالنامۇگ

ىڭېيەدىزۆئ ىكىتپىتــــ نامىسجاتــــــ ــــــ
نىتسۇرىۋ قىلناغنالمۇقۇيــ كىللەسېكــــــ ــــ
ىرىلتەمالائ نىدىقىلرابــ ،اسنالنامۇگــ ـاقشىئــ
قىلراكسۇببەشەت،ىقىلسامرابەكپەتكەمـىكاي
نەلىب اكسامـــ ،پاقاتـــ نىقېيـــ ىكىتپارتەئــ ــ
نەگنەلىگلەب ڭىنىناخرۇتخودـــــ امتىزىقـــــ ـــ
ىشىتىسرۆكلەسېكپىرېبەگىسەيىروتالوبمائ
كەرېك رەگەئ.ـ كىللەسېكـ ناغلاقراتـ اغنويارـ
ناغراب ،اسلوبـــ قىلراكسۇببەشەتـــ نەلىبــــــ ــ
اغرۇتخود ىشىتيېئـــــ ؛كەرېكـــــ لەسېكـــ ــــ
نـىدـناغلاغزوق نـىيـېكــــ رەلـمىكــ نەلـىبــ ــ
ىنىقىلناقشارچۇئ ،پىتيېئــــــ ڭىنرۇتخودــ ـــ
رادىقالائ ىنىشۈرۈشكەتـ پىلېئــ اغىشىرېبـ ــ
ىشىشىلسام كەرېكـــ ڭىنۇش.ـ نەلىبــ رىبــ ـ
،اتتىقاۋ ەدىلىئائـــــ اۋاھـــ شۇرۇتشاملائــ ەۋــــ
ەيىسكېفنىزېد ىنشىلىقــ ،پىتيەچۈكــ ەديۆئـ
اكسام ،پاقاتـــ رەلىكىديۆئـــ نەلىبـــ نىقېيـــ ــ
اتقىلىرائ نىتـشـىشىرـچۇـئـــ ،ىشىنىلقاســ ــــ
يىسخەش ىنلوق،ىشىلىقتەققىدـاغىقىلىزاتـ
.كەرېكىشۇرۇتپۇيۇيتاپ_تاپ

ڭىنرەلىشىكـىكىدىپارتەئ.3 ـىكىتپىتـىڭېيـ
نامىسجات نىتسۇرىۋـــ شىنىلمۇقۇيـ كىللەسېكــ ــ
ىرىلتەمالائ ،رابـ شىلىققادناقـاسنالنامۇگپەدـ
؟كەرېك

رەگەئ ىكىتپارتەئـ ڭىنرەلىشىكــ ـىڭېيــ
شىنىلمۇقۇينىتسۇرىۋنامىسجاتـىكىتپىت
كىللەسېك ىرىلتەمالائــ ،رابـ ـاسنالنامۇگپەدـ
نەلىبىدلائ ،پاقاتـاكسامىزۆئـ پەرەتىشراقـ

نەلىب قىلىرائــ ،ىشىلقاسـ نىقېيـ ـاتقىلىرائـ
نىتشىشىلپەگ ،ىشىنىلقاسـ ـەكپەرەتـىشراقـ
،شاقاتـاكسام ىـكـىتـپارـتەئنـىقـېيادـىتـقاۋـ
‒ۇبمائامتىزىقڭىنىناخرۇتخودنەگنەلىگلەب
شىلىقلۇبوقىنشالاۋادپىرېبـەگىسەيىروتال
.كەرېكشىرېبىنىپىلكەت

نـىتـسۇرىۋناـمـىسـجاتىـكـىتـپىتىـڭـېي.4
ڭـىنـشىـنـىلـمۇقۇي ـىلـېئىنـىدلاـئقادـناـقــ
؟كەرېكش

ىڭېي ىكىتپىتــ نامىسجاتــ نىتسۇرىۋــ ـ
ىكىدنەۋۆت،اتشىلېئىنىدلائڭىنشىنىلمۇقۇي
:كەرېكشىنىللوقىنرەلرىبدەت

مۇقۇي)1 پۆكـــــ نەگلۈرۆكـــ اغنويارــــ ــــ
.كەرېكشىنىلقاسنىتشىرېب

پۆكمەدائ)2 ناغىدىشىلپوتـ ـاغرالنۇروســ
نىتشىرېب شىنىلقاســـ كەرېكـــ ۇمپۇلوب.ـ ـــ
،رالىلاب رالناغناشايــ تېتىنۇممىئەۋــ ـىچۈكــ
زـىجائ رەلــىشـىكــ ىپوتـــــ ،قـىپـېيــ اۋاھــ ـ
پۆكمەدائەۋرالنۇروسىۋىممائناغىديەمشۈتۆئ
ناقشالپوت اغرالياجــــ ،قىلسامرابـــ اقترىســــ ـــ
.كەرېكشىلېۋىقاتاكسامادناققىچ

پىچېئـىنىزىرېد)3 اۋاھـ شۇرۇتشاملائـ ــ
كەرېك ناغرۇتەديۆئ.ـ ەدلىگزەمــ رەھـ ـىنۈكـ
پىچېئـىنىزىرېد اۋاھـ ،پۇرۇتشاملائـ سەپەنـ ـ
كۈلمۈنۈئڭىنىرىلكىللەسېكقۇلمۇقۇيىلوي
.كەرېكشىلېئىنىدلائ

يىسخەش)4 اققىلىزاتــ تەققىدـــ شىلىقـ ــ
كەرېك ىنلوق.ــ تاپـــ تاپ_ـ پۇيۇيـ ،شۇرۇتــ ـ
نۇپوس پىقېئەۋـــــــ ناغرۇتــــ ادۇســـــــ 20ــــ
نىتتنۇكېس قۇترائـ شۇيۇيپالۇۋۇئـ كەرېكـ .ـ
ەدنەگرۈكشۈچ ىكايــ ەدنەگلەتۆيــ زەغەقـ ـىكايـ
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مۇقۇي__اتقۇنقىزىق

كەنيەج .كەرېكشىلېۋىتېئىنزىغېئنەلىبـ
ىننۇرۇب نەلىبـىلوقـىككىئــ ـاقشىلېۋىتېئـ
.ۇدياملوب

ادىتقاۋ)5 شۈنۈرۆكاغرۇتخود،پىتىزۆكـ
كەرېك رەگەئ.ــ شىزىقــ ۇمپۇلوب(ـ ىرىقۇيـــ ــ
امتىزىق اسىمنايــــ ،شىلىتۆي،)ـــــ سەپەنـــــ ــــ
شىشىلزېت قىلراتاقـــــــ سەپەنـــــــ ىلويــــ ــــ
شىنىلمۇقۇي كىللەسېكــــــ ىرىلتەمالائـــــ ــــ
،ەسلۈرۆك اكسامـــ ىشىلېۋىقاتـــ ادىتقاۋەۋــــ ـ
.كەرېكىشۈنۈرۆكاغرۇتخود

ەدلىگزەمـىقنىقېي.5 نەگلۈرۆكپۆكمۇقۇيـ
،پىرېبـاغنويار قۇلشۇرۇتـ اسلوبناقتياقـاغىياجـ
؟كەرېكشىلىقتەققىدەگرەلىمېن

رەگەئ ىقنىقېيـ ەدلىگزەمــ مۇقۇيــ پۆكـ ـ
نەگلۈرۆك اغىياجقۇلشۇرۇت،پىرېبـاغرالياجـ
پـىتــياق نەگـلەكـــــــ ،اسـلوبــــــ ەۋىزۆـئــــــ
ڭىنرەلىكىدىپارتەئ كىلتەمالاســـ اغىلاۋھەئـــ ــ
ەدىھالائ تەققىدــ ىشىلىقــ ەدمەھـــ لامائـ رابـ ـ
ىۋىممائ نۇروســ رەلىشىكەۋــ ناقشالپوتــــ ـــ
كەرېكـىقىلسامرابـاغرالياج ،شىزىقرەگەئ.ـ
،شىنىلزىسرۇدغام قۇرۇقــــــــ ،شىلىتۆيــ ـــــ
لۇكسۇم سەپەن،شىرغائپىلېتـ
كىللەسېكقىلراتاقشىشىلزېت
ىرىلتەمالائ ،ەسلۈرۆكــ ـاتشالاۋادـ
قىلمىتېقرىبناغىدىلىتىلشىئ
اغرۇتخود،پاقاتارغوتـىنىكسام
ادىتقاۋ ىشۈنۈرۆكــــ مەھــــــــــ ـــ
قىلراكسۇببەشەت نەلىبـــــــــــ ـــــ
اغرۇتخود ڭىنىزۆئــــ ەگرەيەقــ ــــ
قىلناغراب ىخىراتـــ رالىقشابەۋــ ــ
نەلىب نەلىبىخىراتشىشىرچۇئـ

.كەرېكىشۈرۈدنەلرەۋەخ

؟ەمېننەگېدىچۇقشارچۇئنىدنىقېي.6
پىلىقيىددائ ،ادناقتيېئـــــ نىدنىقېيـــ ــــ

ىچۇقشارچۇئ يىنامۇگ(قىرغائــ قىنېئـىكايـ ـ
زونگايىد ناغلۇيوقــ كىللەسېكـــ ىلاسىمــ )ــ
نەلىب ،نەلىسەم(ناقشارچۇئاتقىلىرائنىقېيـ
نەلىبقىرغائ شاشخوئـــــــ رىبــــ شانتاقـــ ــــــ
اغىسىتىساۋ ،ناغرۇتلوئـــــ رىبـــ اتپىنىســ ــــ
،ناغرۇتلوئ رىبـــ ناغىشايەديۆئــ نىكېل،)ــــ ـــ
اكسام،نەلىسەم(ىرىبدەتەئىپادۇمقادناقچېھ
شاقات قىلراتاقــ ناغىمناللوقـىن)ــ ـىنىشىكــ
ۇدىتىسرۆك نىدنىقېي.ــ ەۋەتـاغىچۇقشارچۇئــ ـ
ىكاي ىنىكىلسەمەئـــ ڭىنرەلكىللەسېكـــــ ـــــ
شىلېئـىنىدلائ ىكىدىزىكرەمشەلنىگزىت_ـ
يىپسەك ڭىنرالمىداخـــــ ناچشىلىقراتـــــ ــــــــ
كىللەسېك ەچىيوبـىملىئـــ نىدنەگرۈشكەتــ ــ
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،نىيېك يىپسەكـ مۈكۆھـ ارغوتاغىشىرىقىچـ
.ۇدىلېك

نىدنىقېي.7 ىچۇقشارچۇئــ نۈچۈئـەمېنــ 14ـ
؟ۇدىلىتىزۆكپىريائنۈك

نىدنىقېي ىنرالىچۇقـشارچۇـئـــ پىرياـئــــ
‒ىسىكىتكات»شاشروق«ىقىلساسائشىتىزۆك
،پىنىللوقـىن ىنىشىلىقراتڭىنسۇرىۋـۇبـ
،شالشاتپۈزۈئ مەھـۇبـ قىلمالغاسڭىنىممائـ
لۇئسەمـەگىكىلرەتەخىب شۇلوبـ ‒ەيىستىزوپـ
،ىس الــقادـنۇشـ اراـئــقـلەخـ ەــتــتەيـىئــمەجـ ــ
.لۇسۇئناقتاۋىنىللوقكۈلزۈيمۇموئ

ەتتەۋۆن ىڭېيـــ ىكىتپىتـــ نامىسجاتــــ ــــ
قۇلسۇرىۋ ناغلوبـاغىغۇللايـەكپۆئـ ـاقشۇنوتـ
،نەساسائ نەلىبسۇرىۋــــ نىتشىشىرچۇئــــ ــــ
پىترات كىللەسېكـ ەچىقشىلىغزوقـىتىمالائـ
ناغلوب قىلىرائـ ادناغلوبقازۇئڭەئـ ،نۈك14ـ ـ
اڭۇش نىدنىقېيــ نۈك14ـىنرالىچۇقشارچۇئــ ـ
ارغوتـەكشىتىزۆك ۇدىلېكـ نۈك14.ـ ،پۈتۆئـ ـ
رەگەئ كىللەسېكــ ىتىمالائــــ ،ەسىملۈرۆكــ ـــ
ناغىمنالمۇقۇيـىنمەدائـۇبنىدنائ مۈكۆھپەدـ
.ۇدىلوبىلىغلىق

ەبنەم تاقىۋشەت::ەبنەم نىدىلايىرېتامتاقىۋشەت ىدنىلېئنىدىلايىرېتام ..ىدنىلېئ
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قىلتاپارۇخ شىنىشىئـەچرالۇغىراق__ـ ـ
يەمنەشۈچەۋ پۇرۇتـــــــ ىنشىنىشىئـــ ـــــــ
ۇدىتىسرۆك مۇلەمان.ـــــ نىدرەلىسرەنـــــ ـــــ
،ناغىدىقروق يىملىئـ رۇككەپەتـ ـىنشىلىقـ
ناغىديامىلاخ رەلىشىكـــــ پۆكــــ ادراللاھـ ـ
.ۇدىلىقلۇبوقالناسائىنقىلتاپارۇخ

اتخاس نەپـــــ اسلوبـــ مىلىئــــ نەپ_ــ ــ
ىنىقىرياب پـىلـېۋۈرۈتۆكــــــ پـىلـېئــــــ ــ
ناقتاۋىلىرېب اتاخـــ سۇببەشەتــ قۇرۇقەۋـــ ـ
ىنرەلىتەسپەس ۇدىتىسرۆكـــ اتخاس.ــ نەپــ ـ
شىلىب نۈچۈئـــــ ،سەمەئـــ ىنقىللائېرـــ ـــــ
ناغىدىرۈشكەت ناغىديەلىداپىئەۋــ ـەيىرەزەنــ
ىنىسىمېتسىس اپرەبــ شىلىقــ ۇمنۈچۈئــ ــ
،سەمەئ ،رۇتكىلرېتكاراختەئەپنەمـىكلەبـ
اغڭىنۇئ اتتەھــــ اغرالىقشابـــ ىلىقتيېئــــ ـــ
ناـغىدياملوب تەـسـقەمـــــ ناغــنۇرۇـشوـيــ ــ
.ۇدىلوب

نىدراللىيـىقنىقېي ،نايۇبـ قىلتاپارۇخـ
نەپـاتخاسەۋ نەپ_مىلىئىۋىنامازەدىزەبـ
ىنىقىرياب ،پىلېۋۈرۈتۆكــــ ەنەيــــ ەدىزەبـــ ــ
ىۋىنەئنەئ ىنتەيىنەدەمــ ناغرۇدلائجۋەئـــــ ــ
ەكتەپايىق پىلېۋىرىكــ زۆكــ قىلىچمايوبـ ـ
،نىتتەئىبەت.ـاتقاملىق ناغىقلاھنىدىددامـ
قىلرىس ىنچۈكــــ بىغرەتــــ ،پىلىقــــ ــــ
.اتقامىدلائىنرەلىشىك

ڭىنرەلىشىكرالۇئ ىنىتىيىھورــــــ ـــــ
،پاغلۇبىنتايىپيەكيىئامىتجىئ،پەلرەھەز
رىب مىسىقـ ،قالاقــ مالغاسـ مەھـ يىنەدەمـ ــ
ناغىملوب يىئامىتجىئـــــ ەۋتەدائ_پرۆئــــ
شۇمرۇت پىلېئاغرۇتتوئـاتياقـىنىلۇسۇئـ
ەۋىشۇلوباديەپڭىنكىلىچتەئدىب،پىقىچ
ىنىشىرماي تىئاراشـــ نەلىبـ ،پەلنىمەتــ ـــ
،سخەش تەيىئمەجەۋـەلىئائـ نايىزنۈچۈئـ
.ەتكەملەكپىلېئ
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ىرىللائوسقانىس

ەككەي شاللاتەككەي ىلائوسشاللات ::ىلائوس
قىلتاپارۇخ.1 ڭىنقىلنادانـ ،ىلۇسھەمـ ـ

مىلىئ نەپ_ـ نەلىبـ .ىشراقۇمىراقنىتپۈتـ
ڭىنرالشاراقىكىدنەۋۆتەدىققەھقىلتاپارۇخ
)(ىسىرغوت

A.يىپارۇخ ڭىنرەلىشىكــەيىدىئــــ ـــــ
ادىڭېئ رۇقڭوچـ زىتلىيــ ،ناقتراتـ ـۈگڭەمـ
.ۇدياملوبىلىقتاقوي

B.يىپارۇخ ەگرەلەيىدىئــــ اتىراقــــــ ــــ
ەتتەيىئمەج الىنەيــ قۇلشوبــ تۇجۋەمـ ـۇب.ـ
ڭىنزىب يىملىئــ ەدرەزەنىئىتقۇنـ پۇرۇتـــ ـ
.جاتھومەگزىمىشىڭېي

C.قىلتاپارۇخـەتتەيىئمەج ـىسەيىدىئـ
الىنەي ڭەكــ تۇجۋەمەدىرىئادـ ،پۇلوبــ ـۇبــ
زىمىلېئ ڭىنىرىلارقۇپـ نەپـ تەيىنەدەم_ـ
.ۇدىرۈدلىبىنىقىلناغىمىلرىزاھىنىساپاس

D.يىپارۇخ ىنەيىدىئــــ شىتىگۈتــــ ــــ
،نۈچۈئ يىئامىتجىئــ شىرىقىچپەلشىئـــ ــــ
ىنىرىلچۈك چۈكروزــــ نەلىبـ يىققەرەتــ ــ
.كەرېكشۇرۇدلىق

ىكىدنەۋۆت.2 ىسياقـــــ رالشىملىقــــ ــــ
)(سەمەئشىملىقيىپارۇخ

A.شۇزۇقچائلاپ
B.شىتىسرۆكلەسېكاغرالناخاد
C.كىلرەگرىھېس

مۈكۆھ شىلىقمۈكۆھ ىلائوسشىلىق ::ىلائوس
ڭىنىزۆئ.3 ىرىدقەتـ ‒ىيىقەپپەۋۇمەۋـ

شىلىقـەلاۋاھـاغىزۇتلۇيـىنىت ‒ـىنالىقائـ

،كىل رەلىشىكـ ڭىنزۇتلۇيـ پاراقاغىنروئـ
ڭىنىزۆـئ ىنـىشۇمرۇتـ اـسرۇتـشالنۇروـئــــ ـ
)(.ۇدىلوب

نەپـاتخاس.4 مىلىئـ نەپ_ـ ىنىقىريابـ
،پىلېۋۈرۈتۆك قىلىچمادلائـ اغىممائنەلىبـ
)(.اتقاملىقكىلشەكنايىز

ىزەب.5 رالقىلىكىرېمائـ ـىنتەۋەق_13ـ
ىشخاي ،ۇديامىراقپەدــــــ اتتەھرالۇئــــــ ــــــ
ىنىقىتايـىكىتتەۋەق_13ـۇمىدىناخنامھېم
ناغلوبەگمەقەرلىخرىبۇب.ۇدىرۇتشاملائ
)(.قىلتاپارۇخ

ىقىرىقۇي( اغراللائوســـ باۋاجــ ،پىرېبـ ـ
ىنزىڭىزۆئ پانىســ ڭۈرۆكــ ىباۋاج.ـ ۇشۇمــ ــ
)ادناس

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

ادناقتيېئنەتەبسىنـاغرالناسنىئ
ڭىنرەلكىللەسېكـىكىدرالۇئ زۈـيـــــ
شىرېب پەككەرۇمنىياتنىئىبەۋەسـ
،پۇلوب رەھـــ لىخــ ڭىنراللىماـئــ ــ
‒تاقىقتەت،نـىدـىليەپۈتىسىمىلكەچ
رالىچ نىدرالناسنىئــ پىنـىلىدـياپـ ـــ
ۇدياملارابپىلېئەبىرجەتـەتىساۋىب
مەھ پىلېئـ ىقىلسامرابـ كەرېكــــ .ـ
رالناۋياھ نەلىبـ رالناسنىئـ رادىتقىئـ
نۇغرۇنـەتتەھەج ،ەگىئـاققىلقاتروئـ ـ
رالناۋياھ ەدىتسۈئـ پىلېئـ ناغلىرېبـ
نىدرەلىبىرجەت نەگلىتىزۆكـــ رەھــ ـ
لىخ قـىلتاياھـ ىرـىلـىسىداھـــ ەۋـــ
تاقىقتەت اغرالناسنىئىنىرىلىجىتەنـ
اقـشـىنـىللوق ۇدىلوبـــــ رالـناۋياھ.ــ ـ
ىسىبىرجەت قىلىقرائـــ ادرالناسنىئــ ـ
ناغىدىلۈرۆك زۈيڭىنرەلكىللەسېكـ
شىرېب تايىققەرەتـ ،ىـتـىيىنۇناقــ ــ
‒ىلرىبدەتشالاۋادەۋشىلېئىنىدلائ

رۇـقـڭوچــىنىر قـىقـتەتـ ،پىلىقــ ــ
پەككەرۇم ‒شاليىددائـىنرەلىلىسەمـ
ىلىغرۇت ؛ۇدىلوبـــ ىكىدرالناسنىئــ ــ
ەگرەلكىللەسېك سامـــ ناغىدىلېكـ ـ
ڭىنرالناۋياھ ىلېدومـــ قىلىقراـئـــ ـــ
،ەمسۆئ كۈلچۈكـ لەسېكقۇلمۇقۇيـ
قىلراتاق ادىكىنىلىكــ شىلىغزوقـ ـ
ىلىگزەمنۇرۇشوي،نەۋۆتىتىبسىن
ىكاي كىللەسېكــ ىنايرەجــ نۇزۇـئــ
ناغلوب رەلكىللەسېكـــ ەدىتسۈـئـــــ ـ
رۇقڭوچ ەمىكاھۇمــ ىـلىگزۈگرۈيــ ــ
ۇدىلوب القادنۇش.ــ قىلـىكىنىلىكـ ــ
ڭىنرالىرود شالاۋادكىلتەددۇمقازۇئـ
ىمۈنۈئ ىنىكىلرەتەخىبەۋــ قانىســ ــ
ۇدىلوبـىلىغلىق رالناۋياھ.ـ ‒ىرجەتـ
قىلىقرائـىسىب ەۋكىللەسېكەنەيـ
لورتنوكـىنشىرېق مەدراياقشىلىقـ
ىرىقۇيىنىتىپۈسشۇمرۇت،پىرېب
،نۈچۈئڭىنۇش.ۇدىلوبـىلىگرۈتۆك

ىنرالناۋياھنۈچۈئەمېنرالمىلائ
قىلىقرائشىلىقەبىرجەت

قىقتەتىنرالناسنىئ
ۇدىلىق

18



ىساپاسقلەخيىمۇموئ

رالناۋياھ ىسىبىرجەتـ قـىلـتاياھــ ـىمـلىئــ
ادىتاقىقتەت ڭوچـىتىياھانـ ۇديانيوـئلورـ .ـ

گولويىزىفكىلەيىسنارىفىكىدرىسەئ_19
درانرېبدۇئالك قىلتاياھ«ـــ غارىچـىملىئـــ ـ
ىرىلرۇن ‒تەمەشەھناغىدىرۇتشاماقىنزۆكـ
كىل نۇزۇئتەقەپ،پۇلوبشاشخوئـاغياراسـ
مەھ قۇلچنۇقروقـ پىسـېكـىنىناخـشاـئــ ــ
الىدنەكتۆئ پىتېينىدنائـ ىشۇلوبـىلىغرابـ
.نەگېد»نىكمۇم

ىرىللائوسقانىس

ەككەي شاللاتەككەي ىلائوسشاللات ::ىلائوس
رالمىلائ1. نىدرالناۋياھــ پىنىلىدياپـ ـــ

يـىملىئ ەـبـىرجەتــ پـىلېئــ ،پىرـېبـ ۇـشـ
قىلىقرائ قانىســ ۇدىلىقــ ،ۇدىتىزۆكەۋــ ــ
‒ىلتەيىنۇناقلىخرەھڭىناينۇدكىناگروئ
ۇدـىلـىبــىنىر ەـيـىگوـلويـىب.ــ ىــمـلىئـــ
نىدىسىتقۇن ،ادناغىراقــ رالناسنىئــ نەلىبـ ـ
رالناۋياھ رالناۋياھ،)(ـ ڭىنىسىبىرجەتـ ــــ
كىلچنەشىئ اغـىشۇلوبـ ‒لىقكىلـتەلاـپاكــ

.ۇدىلوبىلىغ
A.ۇديامىشخوئزىگرەھ
B.شاشخوئنەساسائ
C.شاشخوئ
D.قويىقىلقاتروئ

مۈكۆھ شىلىقمۈكۆھ ىلائوسشىلىق ::ىلائوس
رالناۋياھ2. ىسىبىرجەتــ ،قىلىقراـئـــ ــ

قىلىكىنىلىك ڭىنرالىرودـ ‒تەددۇمقازۇـئـ
كىل ـىنىكىلرەتەخىبەۋـىنىمۈنۈئشالاۋادـ
)(.ۇدـىلوـبىلـىغلىققانىس

رالـناۋـياھ3. نەلـىبــ ڭـىنرالـناسـنىئــ ــ
رادىتقىئ ەتتەھەجــ نۇغرۇنـــ ىقىلقاتروئــ ـــ
،اقچاغلوب رالمىلائــــ ىنرالناۋياھـ ەبىرجەتــ ــ
شىلىق قىلىقرائـــ ىنرالناسنىئـــ قىقتەتــ ــ
)(.ۇديالالىق

ىقىرىقۇي( اغراللائوســــ باۋاجـــ ،پىرېبــ ـ
)ادناسۇشۇمىباۋاج.ڭۈرۆكپانىسىنزىڭىزۆئ

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

رۇچۇئ شالقاســـ نىدىپىسنىرىپـــ ـــــــــ
،ادناغىراق اكنابــ ىنىسىتراكــ قىلتىنگامــ ـ
اتراك（IC）كىلكەزۆئزىستكاتنوكەۋاتراك
ۇدىلوبـاقشىريائپەد قىلتىنگام.ــ اتراكـــ ــ
اغىتراك ناغنالپاچـــــ تىنگامـــ ىقىزىســـ ـــ
قىلىقرائ رۇچۇئـــــ ۇديالقاســـ تىنگام.ــ ــــ
ىقىزىس رىبـــــ تەۋەقـــ وركىمــ ــەچىررەزــ
ناقپاتبىكرەتنىدراللايىرېتامقىلتىنگام
،پۇلوب رۇچۇئـــــ ەكشەلىرىتاخــ ارغوتــــــــ ــ
،ەدنەگلەك قىلتىنگامـىنىتراكـ نىدىشېبـ ـ
،پەكتۆي قىلتىنگامــ شابـــ ىسىكشۇتاكـ ــ
لىساھ ناغلىقـ تىنگامـ تىنگامىناديەمـ
ىنىقىزىس ،ۇديالتىنگامـــ كىلتەۋىسانۇمــ ــ
قىلناس رالتامۇلەمــ تىنگامــ اغىقىزىســ ــ
ۇدىلىزېي ىنرالتامۇلەمقىلناسىكىدىتراك.ـ
،ادناغۇقوئ قىلتىنگامــ شابــ ـىسىكشۇتاكـ
ڭىنۇب،ۇدىتۆئپىسېكىنىقىزىستىنگام
نەلىب كىلەيىسكۇدنىئـ رىتكېلېئـ ىچۈكـ
لىساھ ،پىلىقــــــ مىتېقـــىقنىدلائـــــ ـــــ

نەگىلىرىتاخ قىلناســــــ ىنرالتامۇلەمــــ ـــــ
.ۇدىرېبپىرىقىچ

ۇئ،ىكىلىچمەكڭىنىتراكقىلتىنگام
الناسائ ،ۇدىنىلزىستىنگامـ ىنىتراكرەگەئـ
تىنگام كۈلچۈكـىكايـ تىنگامـ ـىناديەمـ
اغىپارتەئ ،اسيوقــ ناغنالقاسـ رۇچۇئـ پاقويـ ـ
ۇدىتېك شۇرۇتشالزىستىنگام.ــ پىلېئــــ ـ
نەگلەك ىنقىلىچنىيىقــ شىڭېيــ ،نۈچۈئـ ـ
زىستكاتنوك يىجىردەتـىسىتراكICـ ادلاھـ
قىلتىنگام ڭىنىتراكــــ ىنىنروئـــ ،ىدلائــ
،كىلمىك ڭىنرالقىلراتاقىسىتراكشانتاقـ
ىسىممەھ زىستكاتنوكــــ ىسىتراكICــــ ـــ
ەدىلكەش نەگنەلىھىيالــ زىستكاتنوك.ــ ICـ
ىسىتراك ىقىلساسائــــ اتراكــــ يىساسائـــ ـــ
،ىسىتخات سۇسخەمـــ ناغىدىلىتىلشىئــ ــــ
نىدانېتنائەۋكەزۆئ رۇچۇئ.ۇدىپاتبىكرەتـ
نىيېكنىدناغرۇتشالدوكىنرۇچۇئچۇغۇقوئ
مىقۇم قىلىتوتساچـ ـاغنۇقلودـىچۇغۇشوتـ
،ۇدىنىلۇئ نەگنەلكۈيـۇبـ تامۇلەمقىلناسـ
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ىرىلرۇچۇئ ىسىتوتساچويىدارىكىدىتراكـ
قىلىقرائ ىكىدىزىغېئشالۇئــ ڭىنكەلۆبــ ــ
،شىشېيـىنىدوك رىبـ ڭەئ،شىلىقپەرەتـ
ادىرىخائ ناغىدىلوبـەكشۈزۈتـاممارگورىپـ ـ
چۇغىلقاس ىنرالتامۇلەمقىلناسىكىدىچىئـ
ۇـب،ۇدـىشاـئەـگلەمەئشىزېيىكايشۇقوئ
اقدۇجۇۋىنشىترەگزۆئەۋشالقاسـىنرالرۇچۇئ
.ۇدىرىقىچ

ىرىللائوسقانىس

ەككەي شاللاتەككەي ىلائوسشاللات ::ىلائوس
.ەۋەتاق)(كىلمىك1.
A.اتراكقۇللويتىنگام
B.زىستكاتنوكICىسىتراك
C.قىلتكاتنوكICىسىتراك
D.قىلتىنگام قىزىســـــ مەھــ كەزۆئــ

اتراكەمكىرىبناغلوبىرىلىچقارپاي
مۈكۆھ شىلىقمۈكۆھ ىلائوسشىلىق ::ىلائوس
قىلتىنگام2. اـكنابــــ ىـنـىسـىتراكـ ـــ

،تـىنگام ،ىـقۇدـناسزاۋاـئـــ رـېتۇـيپموكـ ــ
ڭىنرالقىلراتاق ‒قاسنىتشۇيوقـاغىپارتەئـ
،پىنىل ڭىنـىشىتېكپاقويڭىنرالرۇچۇئـ
)(.كەرېكشىلېئىنىدلائ

زىستكاتنوك3. ڭىنىسىتراكICـــــ ـــــ
ڭىنىتراكقۇللويتىنگامادلاھيىجىردەت
ىنىنروئ ىشىلېئـــ اكنابـــ ڭىنىسىتراكــ ــــ
)(.رۇدىشىنىلزۈيتايىققەرەت

ىقىرىقۇي( اغراللائوســـ باۋاجــ ،پىرېبـ ـ
ىنزىڭىزۆئ پانىســ ڭۈرۆكــ ىباۋاج.ـ ۇشۇمــ ــ
)ادناس

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت رەمۆئ::ىچۇغلىق نىمىئتەمەمرەمۆئ نىمىئتەمەم
رىررەھۇم ەزۇفھەم::رىررەھۇم تەمخەئەزۇفھەم تەمخەئ
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نامۇت رەي__ـ ‒سومـتاـئنىقېيـەگىزۈيـ
ادارېف پەليەلـ ناغىدىرۈيـ ـىكىدرادقىمروزـ
وركىم ‒سىرىكزۇـمىكايىرىلىچماتۇسـ
،پۇلوبـىلات شۈنۈرۆكەچىيوبقىزىسزۈتـ
ىسىجىرەد نىدرىتېم500ــ نەۋۆتــ ناغلوبـ ـ
.ۇدىتىسرۆكىنىسىسىداھىياراۋاھ

نىدنامۇت شۇرۇدنالھاگائـ چۈئىلانگىسـ
،ۇدىنۈلۆبـەگىجىرەد چۇغزىق،قىرېسرالۇئـ
قىرېس لىزىقەۋـ كىلڭەرـ شۇرۇدنالھاگائـ
.تەرابىئنىدىلانگىس

تەئاس12 ىسىجىرەدشۈنۈرۆكەدىچىئـ
نىدرىتېم500 نەۋۆتـ ناغلوبـ نامۇتـ اديەپـ ـ
.نىكمۇمىشۇلوب

تەئاســــەتلائ ەدىچىئـــ شۈنۈرۆكـــ ــــــ
ىسىجىرەد نىدرىتېم200ــ نەۋۆتــ ناغلوبـ ـ
.نىكمۇمىشۇلوباديەپنامۇت

تەئاســـىككىئ ەدىچىئـــ شۈنۈرۆكـــ ــــ
ىسىجىرەد نىدرىتېم50ـــ نەۋۆتــ ناغلوبـ ــ
.نىكمۇمىشۇلوباديەپنامۇت

رالىتقۇنمىھۇمىكىتشىنىلەئىپادۇم

،شىقىچزائـاقترىس ادناققىچـاقترىسـ ـ
.مىزالشاقاتاكسام

سەپەن ىلويــ ىرىلكىللەسېكــ ىكايــ ــ

ەگىتىپائىياراۋاھقىلنامۇت
شۇرۇتلىباقات
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ىساپاسقلەخيىمۇموئ

،كەرۈي ىلىسېكــەكپۆئــ رابــــ رالرامىبــ ـــ
.مىزالقىلسامقىچاقترىسرەدەقناكمىئ

ادنامۇت پۆكــ لىخـ قىلنايىزـ رالىددامـ ـ
،اقچاغلوب قىلنامۇتـــــ ەدرەلنۈكـــــ نەدەبـــ ــ
.كەرېكقىلسامرۇتقىنېچ

رالرۇپوش ڭىنلىبوموتپائــــ نامۇتــــــ ــــ
،پۇرۇدنايـىنىغىرىچ لورتنوكـىنتەئرۈسـ
.مىزالشىڭېمپۇرۇدلاققىلىرائ،پىلىق

زېت كىلتەئرۈسـ ادلويشاتــ ناقتاۋۈرۈيـ ـ
راللىبوموتپائ قىلنامۇتــــــ اۋاھـــــ اغىيارــ ـــ
،ادناققۇلوي شىتىلىتسائـىنتەئرۈســ ـىكايـ

نىقېي ىكىتپارتەئــ تەمىزالۇمــ اغىنويارــ ـــ
.مىزالشىرېب

ناقتاۋۈرۈي رالتوخاراپـ ،پىچېئـىنرادارـ ـ
ىنشىتىزۆك ،پىتيەچۈكــــــــ شۈرۈيــــــــ ـــ
.كەرېكشىلىقتەققىدەگىكىلرەتەخىب

لىزىق كىلڭەرـ شۇرۇدنالھاگائنىدلائـ
ىلانگىس ،ادناقتاقراتـــــ زېت،مۇرۇدوريائـــــ ــ
كىلتەئرۈس ،لويشاتــــ ىنرالناتسىرىپــــ ــــــ
شىتىتخوتىنشۈرۈيىكايشاقاتقىلتىقاۋ
.مىزال

ەبنەم ــ ەبنەم يىئىبەت««::ــ ــ يىئىبەت ەگرەلتەپائــ ــ ەگرەلتەپائ لىباقاتــ ــ لىباقات ــ
پۇرۇت پۇرۇتـ ـىكىتكىلرەتەخىبـ نۇرۇشويـىكىتكىلرەتەخىب ىنپۋەخنۇرۇشوي ىنپۋەخ
شىتىگۈت ــ شىتىگۈت ەدىققەھــ ــ ەدىققەھ شوقــ شوقـ قىللىتـ ـ قىللىت ـىننەپـ ـىننەپ
شۇرۇتشالمۇموئ ــ شۇرۇتشالمۇموئ ىرىلتاۋاســ ــ ىرىلتاۋاس نىدىباتىك»»ــ ــ نىدىباتىك ــ
ىدنىلېئ ..ىدنىلېئ

ىكىتتەب__1616 ڭىنراللائوسىكىتتەب شىنىلىدياپڭىنراللائوس ىباۋاجشىنىلىدياپ ::ىباۋاج
11..BBDD ..2233..44 ××..√√ ..55 √√

ىكىتتەب__1818 ڭىنراللائوسىكىتتەب شىنىلىدياپڭىنراللائوس ىباۋاجشىنىلىدياپ ::ىباۋاج
11..BB√√ ..2233..√√
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اتقۇنقىزىق

ڭىنرالقۇلقۇزوئ لىچمەكــــ شۇلوبــــ _ــــ
لۈڭۆكىتىياھانرەلمەدائنۇغرۇنىقىلساملوب
ناغىدىلۆب سەتىتىياھانشىلىقمۈكۆھمەھـ
ناغلوب ەلىسەمــ ،ەتتەيىلەمەئ.ـــ زىمىنىدەبــ ــ
پىلىب يەملىب_ـ لىخرەھـەگزىبـ قۇلقۇزوئـ
.ۇدىرۇتپىرېبىنىرىللانگىسكىللىچمەك

ىچنىرىب لانگىســـ چاچ:ــ ،شىشىلقاغرۇقـ ــــ
شۈشۈچچاچ،شىلىرېيناسائ،شىشىلىكىچنىئ

لىچمەك ىشۇلوبـــ نىكمۇمــــ ناغلوبـــ ـــ
رالقۇلقۇزوئ ،لىسقائ:ـــ ،ەيىگرېنېئــ غايــــــ ــ
.كنىس_تنېمېلېئوركىم،ىساتالسىك

قۇلقۇزوئ شالقۇلوتـــ ىرىبدەتـــــ رەھ:ــــ ــ
كۈلنۈك .شىلىقكىلتەلاپاكاققاماتيىساسائـ
رەھ مارىگ150ـىنۈكـ ،شۆگقۇروئـ رىبـ لاتـ
،مۇخۇت رىتىلىللىم250ــــ الاكــــــــ ىتۈســ ــــ

لامېتسىئ كىلتەلاپاكـاقشىلىقـ الەئ،پىلىقـ
كىلتەپۈس لىسقائــــ شالقۇلوتــ نەلىبــ رىبــ ـ
،اتتىقاۋ قىلجايىتھېئرۈرۆزــــــــ غايــــــــــ ــــ
ڭىنىساتالسىك لۇبوقـ شىنىلىقـ ىنىرادقىمـ
ىلىغرۇشائ ۇدىلوبــــ رەھ.ـــ ەدىتپەھــ 3~2ـــ
قىلېبـەچىغمىتېق شىيېيـ وركىمقىلىقرائـ
تنېمېلېئ ڭىنكنىس_ــ لۇبوقــ شىنىلىقـ ـ
.ۇدىلوبىلىغرۇشائىنىرادقىم

ىچنىككىئ لانگىســــ ەدىچېك:ـــ شۈرۆكـــ ــ
شەلنەۋۆتىتىيىلىباق

لىچمەك ىشۇلوبـــ نىكمۇمــــ ناغلوبـــ ـــ
A.نىماتىۋ:قۇلقۇزوئ

قۇلقۇزوئ شالقۇلوتـ ىرىبدەتــ ەزۋەس:ــ ەۋـ
تاناۋياھ ىنىرىگىجـــ كەرپۆكــــ لامېتسىئــ ـــ
شىلىق كەرېكــــــ ڭىنىسىكنىيېك.ـــ ـــــــــــ

ىلىغىراقلەسىكىدىنىدەبمەدائ
كىللىچمەكقۇلقۇزوئناغىدياملوب

ىرىللانگىس
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قىلمالغاس

ىشۈلۈرۈمۈس قارىرىقۇيـــ تەققىد.ــ شىلىقـ ــ
،ىككەرېك نىماتىۋـــ ادغايAـــ ،ناغىديىرېئــ ــ
نىكېل ادۇسـ ناغىديەمىرېئـ ڭىنۇش،نىماتىۋـ
نۈچۈئ كۈلمۈسۆئـ ادىيېمــ پۇروقـىنىزۋەسـ ـ
،ەدنەگېي نىماتىۋــــ ڭىنAــــ شۈلۈرۈمۈســ ــــ
ىنىتىبسىن ەدىجىرەدروزـــــــــــ ىرىقۇيـــ ــــــ
ۇدىلوبـىلىگرۈتۆك Aنىماتىۋىكىدرالقامات.ـ
نىدمىسىقـىككىئـىكىدنەۋۆت ۇدىلېكـ رىب:ـ ـ
ىمسىق ەتىساۋىبــــ تاناۋياھـــــ كىلەبنەمـــ ــــ
رەكىلكەمېي نەگىلنىمەتــــــ نىماتىۋــــــ ،Aـــ
،نەلىسەم ،ىقىرېسمۇخۇت،ىرىگىجتاناۋياھـ
،قامياق ڭىنرالناۋياھـاقشابـ ىرىلازەئـىكچىئـ
؛رالقىلراتاق ەنەيـــ رىبــ ىمسىقـ ەدىبىكرەتــ ـــ
الخوش،ازال،اچىق،ەزۋەسناغلوبلومنىتوراك
ەزۈجەۋ قىلراتاقـ قىرېسـ لىشېي_ـ كىلڭەرـ
.ۇدىلېكنىدرەلىۋېمەۋتاتكۆك

ىچنىچۈئ لانگىســـ لىت:ـــ ،ىغۇللايــ لىتـــ ـ
ىقىششىئقۇلۇسلىت،شىلىرېي

لىچمەك ىشۇلوبـــ نىكمۇمــــ ناغلوبـــ ـــ
.رالنىماتىۋىكىدمۈكرۈتB:قۇلقۇزوئ

قۇلقۇزوئ شالقۇلوتــ ىرىبدەتـــ نۇزۇـئ:ـــ
تەددۇم ەكىچنىئـ نەگنەلشىئــ چۈرۈگــ نۇئەۋـ
لامېتسىئ زىسشۆگلىگزەمنۇزۇئ،ادناغلىقـ
قامات ەدنەگېيـ الناسائـ ‒رالنىماتىۋىكىدرۈتBـ
ڭىن ‒ىرىقىچپۈرۈتلەكىنىشۇلوبلىچمەكـ
ڭىنۇش.ۇد ،نۈچۈئــ يىساسائـ كىرىيـاتقاماتـ ـ
نەلىب قاشمۇيــ ىنرالمائاتــ كۈلشۆگــ نەلىبــ ـ
زىسشۆگ.كەرېكشۇرۇتشالسامـىنزىسشۆگ
شىنىلقامات رالرابـىتىدائـ قىپاۋۇمىنۈكرەھـ
ادرادـقىم ىــكـىدـىرۈتBنـىماتـىۋەمـكىرىبـ
.ۇدىلوباسىلقۇلوتقىلىقرائرالىروداملاساي

شىلىرېيياغۋاج:لانگىسىچنىتۆت
لىچمەك ىشۇلوبـــ نىكمۇمــــ ناغلوبـــ ـــ

رالقۇلقۇزوئ نىماتىۋ(（核黄素）ـۇسڭاۇخېخ:ـ
B2(ىساتالسىكنىتوكىنەۋ.（烟酸）

قۇلقۇزوئ شالقۇلوتـ ىرىبدەتــ شاشخوئ:ــ ـ
ناغىملوب رەلكىلكەمېيــــ ىكىدىبىكرەتـــــ ـــــ
نىماتىۋ(ـۇسڭاۇخېخ ڭىن)B2ـ قرەپادىرادقىمـ
ىتىياھان ڭوچـــ تاناۋياھ.ـ ،ىرىگىجــ مۇخۇتـ ـ
،ىقىرېس تۈســ رەلىكىدىرۈتـ ڭىنرالقىلراتاقـ ـ
ڭىنۇش.لومنەتەبسىنۇسڭاۇخېخەدىبىكرەت
،نۈچۈئ ەدىتپەھـ ادرادقىمقىپاۋۇممىتېقرىبـ
ەگىنۈك،شىلىقلامېتسىئىرىگىجتاناۋياھ

مۇخۇتلاترىبەۋىتۈسالاكرىتىلىللىم250
.كەرېكشىلىقلامېتسىئ

شاناقىكىلىمشىچ:لانگىسىچنىشەب
لىچمەك ىشۇلوبـــ نىكمۇمــــ ناغلوبـــ ـــ

C.نىماتىۋ:قۇلقۇزوئ
قۇلقۇزوئ شالقۇلوتـ Cنىماتىۋ:ىرىبدەتـ

ناسائڭەئ لىچمەكــ ناغىدىلوبـــ نىماتىۋــــ ــ
شۇلوبتۇجۋەمڭىنۇئ،ىكنۈچ.ۇدىنىلباسېھ
اغىتىئاراش ناغىدىلۇيوقـــ پەلەتــ نەتەبسىنــ ــ
،ىرىقۇي ،قۇلقۇرويـ ،ارۇتارېپمېتـ شالقاسـ ەۋـ
قامات شالراييەتـــ ڭىنىلۇسۇئـــ ىسىممەھـــ ـــ
نىماتىۋ ڭىنCــ اققىلىچنۇغزۇبـ ـىشىرچۇئــ
ىكاي پاروخـــــ ىنىشىتېكــ پۈرۈتلەكــــــــ ــــ
ۇدىرىقىچ ڭىنۇش.ـ ،نۈچۈئـ رەھـ پۆكـىنۈكـ ـ
ادرادقىم تاتكۆكىڭېيـ ىنرەلىۋىچ_ەۋېمەۋـ
شىيېي ىسىشخايڭەئ،مىزالــــــ مىرېيـــــــــ ـــ
مارىگولىك ادىپارتەئــــــ تاتكۆكــ 3-2ەۋــــ
ەۋېمـەچىغلات ،ۇدىلوبـەسېيـ ڭىنۇئـ ،ەدىچىئـ ـ
نىدرالتاتكۆك قاماتـ نىدىرىللۇسۇئشالراييەتـ
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قىلمالغاس

شۇروق قۇغوسەۋـــــ يەســــــــ شىلىقــــ ــــــــ
ەسلۈرۈتشەلرىب ىمۈنۈئـــــ ۇمىخېتــ ىشخايـــ ــ
.ۇدىلوب

نىماتىۋ ڭىنCــ كىلكەمېيـ ىسەبنەمــ :ــ
،يەسوب،ازالـىقىلساسائ ،الخوشـ نالىچ،ەزۈجـ
نىدرەلىۋىچ_ەۋېمەۋتاتكۆكىڭېيقىلراتاق
ۇدىلېك نىدرەلكىلكەمېيكىلەبنەمتاناۋياھ.ـ
تەقەپ تاناۋياھــــ ىرىگىجـــ ەتكەرۆبەۋـــ زائـــ
.رابCنىماتىۋادرادقىم

شىنىكېچىمىزېسمەت:لانگىسىچنىتلائ
لىچمەك ىشۇلوبـــ نىكمۇمــــ ناغلوبـــ ـــ

.كنىس:قۇلقۇزوئ
قۇلقۇزوئ شالقۇلوتـ ىرىبدەتــ قىپاۋۇم:ــ ــ

ادرادقىم ىلۇمـــ ىسىلۇلۇقــــــ ،（贝壳）ــــــــــــ
نامىسچۈگۈپلەي ەلۇلۇقـــ قىلراتاق（扇贝）ـــ ــ
رالقىلقارساق ىكىدىرۈتـــ ىنرەلكىلكەمېيـــ ـــــ
كەرپۆك لامېتسىئــــ شىلىقــــــ وركىمــــــ ـــ
كۈلمۈنۈئىكىتشالقۇلوتىنكنىستنېمېلېئ
ىنۈكرەھ،اقشابنىدڭىنۇئ.ـەتىساۋ
رىب لاتــ ،مۇخۇتــ مارىگ150ـــ ـ
شۆگقۇروئ رەلىكىدىرۈتـ ـ
مارىگ50ەۋ قاچرۇپـ ـ

شىلىقلامېتسىئـىنرەلكىلكەمېيـىكىدىرۈت
كنىس ىنىتنېمېلېئـ رۈرۆزـىكىتشالقۇلوتــ
.رىبدەت

ەبنەم ـــ ەبنەم نەپ««::ـــ نەپــ اكىنخېت__ــ ــــ اكىنخېت شۇمرۇتەۋەۋــــ ـــ شۇمرۇت ـــ
ەدىققەھ ـ ەدىققەھ شوقـ قىللىتشوق ىننەپقىللىت شۇرۇتشالمۇموئىننەپ شۇرۇتشالمۇموئ
ىرىلتاۋاس نىدىباتىك»»))33((ىرىلتاۋاس ىدنىلېئنىدىباتىك ..ىدنىلېئ
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قىلمالغاس

ىزەب ڭىنرەلىشىكــ ىزۆكـــــ ۇمپۇلوبــ ــــ
ڭىنرالناغناشاي ىزۆكـــــــــ ادلاماشـــ الناسائــــ ــ
،ۇديارۇغڭاشاي ۇمپۇلوبـــ ادرالترىســـ اغلاماشـ ــ
ادناققۇلوي ،ۇدـىشىلەرىخـ ۇدـىـشـىچـىقـ ۇـب.ــ
؟نۈچۈئەـمـېن

ڭىنمەدائ ڭىنىزۆكـ تىقاۋرەھىزېبشايـ
زۆك زۆك،ۇدىرىقىچپەلشىئىقۇلقۇيۇسىشېيـ
ىشېي زۆكـــ ىنىسىملائـ ،ۇديەدمەنـــ ڭىنۇشـ ــ
نەلىب نۇرۇبقىلىقرائىلويشاياتتىقاۋرىبـ
اغىقۇلشوب پاراقـــــــــ ۇدىقائــ رەگەئ.ــ زۆكــ ــ
پۆكەدايىزىشېيزۆككىلبەۋەسىكىللەسېك
پىلىرجائ شايـىكايـاسقىچـ ادىلويـ ـەلىسەمـ
،ەسلۈرۆك شايــ ،ياملوبناۋارـىشىقېئـ زۆكـ ـ
.ۇدىقىچپىقېئاقترىسىشېي

شاي نۇرۇشويـىلويـ شۇلۇسوتـ ـىلاۋھەئـ
ادرالناغناشاي ناغناشايـۇمپۇلوبـ ادراللايائـ پۆكـ
ۇدىلۈرۆك ،ىقىلساسائـۇب.ــ ڭىنراللايائـــ زۈيــ ـ
ڭىنىكىڭۆس شۈلۈزۈتـــــ ىكىلىدىھالائـــ ەۋـــ
قىلىنائ ڭىننۇمروھــ ،نىدىبەۋەسـىشىيىزائــ ـ
شاي ىلويـــ قىللىشــــــ ڭىنىسىدرەپــــــ ـــــــــ
.كىلتەۋىسانۇمنەلىبىشىشىلقاغرۇق

شاي ىلويــــ ناغلۇسوتـــــــ ىكايــــــــــ ـــــــ
ىنىقىلناغىملۇسوت ەدەيىروتالوبمائــــــ يىددائـــ
ناغلوب شايـ قىلىقرائىلۇسۇئشۇيۇيىنىلويـ
ىلىگلىب ۇدىلوبـــــ كىنېي.ــــ ىكىدىجىرەدـــ ـــ

كىللەرەقـىنشۇلۇسوت لەھقىلىقرائشۇيۇيـ
ىلىغلىق ،ۇدىلوبــــ رىغېئـــ ،ادناغلوبــ شايـــ ـ
ىنىلوي ،شۈرۈشكەتــــ اتتەھــ شايــ ىنىلويـ ـــ
اقشىلىقىسەيىستارېپوئشۈرۈتلەكەگلىكەش
.ۇدىلېكارغوت

ەنەي ۇمىخېتـــ پۆكـــ ،ادرالناغناشايـ زۆكـــ ـ
ىلۇكسۇم ،شىشىشوبــ زۆكــ ـاقترىسـىقىپاقـ
شۈلۈرۆئ شايەۋـــ ڭىنىسىكچوتــ ــىنروئــــــــ
لامرونىب ىقۇلقۇيۇسشاينىدىبەۋەسشۇلوبـ
شاي ىسىكچوتــ قىلىقرائــــ شايـــ اغىلويــ ــــ
ىكىلسەملەرىك ،نىكمۇمــــــ ىنۇبـــ ــەتتەدائـــ
كىلەيىگولويىزىف شىنىكېچــ اقشاراقپەدــ ــ
.زىستەجاھشالاۋادەدىھالائ،ۇدىلوب

شاي ەدىھالائـەكشۈترۈسـ تەققىدـ شىلىقـ
.ۇدياملوبەكشۈترۈسەچناغىلاخادلوق.كەرېك
اسىملوب زۆكــــ ىقىپاقــ اقترىســــ ،پۈلۈرۆئـــ ـ
ىنشارۇغڭاشاي ۇدىتېۋۇرۇتشالرىغېئــ ،اڭۇش.ـ ـ
زۆكپىسېبكىنېينەلىبەگڭۆلاتخاپزىكاپ
ىنىشېي شۈترۈســـــ كەرېكـــ زۆكــەتتەدائ.ــ ــ
،ىنىپارتەئ شايـــ ىنىلويــ قىپاۋۇمـــ پالۇۋۇئــ
،شىرېب ىنەيــ نىتشالۇۋۇئـــ نۇرۇبــ ــىككىئــ
.كەرېكشۇيۇيزىكاپىنلوق

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت تالوپ::ىچۇغلىق ىرۇننامائتالوپ ىرۇننامائ
رىررەھۇم تاشرۇن::رىررەھۇم تىشىرۇدبائتاشرۇن تىشىرۇدبائ

ۇديارۇغڭاشايادلاماشنۈچۈئەمېنزۆك
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نىدىددەھ ەدايىزــ شىنىلشىۋشەتــ ــــ
ىتايىپيەك ۇمـىخېتـىنمەداـئـــ لاسوـئـــ ـ
پۈرۈشۈچراللاۋھەئ ۇدىيوقـــ ـاتقادنۇئ.ـــ
ىـنـشـىنـىلـشـىۋشەت قادـناقـــ پـىلـىقـ ــ
ىلىكتەلكىنېي ؟ۇدىلوبــ ىلـشـىۋـشەتــ ‒ــ
ىـنشىن رۇـكـكەپەتــ نـىـتـتەكـىرەھەۋــ ــ
تەرابىئ نىتتەھەجـىككىئـ ـاقشالىشخايـ
.ۇدىلوب

رۇككەپەت :شىترەگزۆئىنىسىزىدنەئـ
شاشخوئ ىسىزىدنەئرۇككەپەتناغىملوبـ
ناغلوبەگرەلىئيەشڭىنزىب،نىدىليەپۈت
پۆك.ۇدياملوبشاشخوئـۇمزىمىتارىسەت
‒زىمىشىنىلشىۋشەتڭىنزىب،ادرالتىقاۋ
بەۋەسـىكىد ،ىكۇشـ ەگرەلىئيەشەدزىبـ
نەتەبسىن ڭىنىسىزىدنەئرۇككەپەتـاتاخـ
اديەپ ،ىشۇلوبــ ىـنەيــــ رالـگولوخـسىپـ ـــ
‒اۋۇمان.رۇد»داقىتېئقىپاۋۇمان«ناقتيېئ
قىپ داقىتېئـ ڭىنـمەداـئــ ىـكـىدـىبلەقـ ــ

،ناغىديامشائـەگلەمەئ نۇغيۇئەگىقىتنەمـ
ناغىملوب ىنداقىتېئــ ناغىدىتـىسرۆكــ ــ
،پۇلوب ىـقىلساسائـ قادـنۇمـ لـىخچۈـئـ
‒ېۋۈرۈتشەلقەلتۇم:ـەگىئـەككىلىدىھالائ
،شىت نىدىددەھـ ،شالقاچنىغىيەداـيىزـ ـ
.شاليوئالىنىپىرەتنامايڭىنرالشىئ

شىتېۋۈرۈتشەلقەلتۇم اسلوبــــــــ ــــ
ڭىنرەلىشىك ىنىسۇزرائزۆئــ شىقىچــ ـ
،پىلىقـىسىتقۇن مۇلەمـ رىبـ ەگىئيەشـ
زۈيىكايۇدىرېبزۈيرەررەقۇمنەتەبسىن
،ۇديەمرەب ناغىدياراقپەدــ ىنىداقىتېئــ ـــ
،ۇدىتىسرۆك ،»رۈرۆز«ــــەتتەدائۇئـــــــــــ
مۇقوچ« كەدنەگېد»ــــ رەلزۆســ نەلىبـــ ـــ
قىلشىنىلغاب ۇدىلوبـ نەلىسەم.ـ نەم«:ـ
ادناھىتمىئ مۇقوچــ مۇشۇلوبـىچنىرىبــ ـ
ەلىمائۇمىشخاياڭامرالىقشاب«،»كەرېك
.رالازاكاھەۋ»كەرېكىشىلىق

اسلوبشالقاچنىغىيەدايىزنىدىددەھ

پىلىققادناقىنشىنىلشىۋشەت

ۇدىلوبىلىكتەلكىنېي
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رىب لىخــ رىبــ ىنكىلىمىلپەرەتــ ــــــــــ
كۈلنۈتۈپ ناغىدياراقپەدــــ قىپاۋۇمانـــ ـــ
اكىتامېتام«:نەلىسەم.ىلۇسۇئرۇككەپەت
،مىدىملەرېبـىشخايـىنىناھىتمىئ اقشابـ
ىنرەلنەپ ىشخايــ مىشىلەرېبــ نىياتانــ »ــ
.رەلتەلاھيىھوركەدنەگېد

شاليوئالىنىپىرەتنامايڭىنرالشىئ
رىبـاسلوب نامايـ زۈيشىئـ ىنۇب،ەسرەبـ
نىياتنىئ ،قۇلچنۇقروقـــ اتتەھــــ رىبـــ ـ
قىلمىتېق تەپائـــــــــ ىنشاراقپەدـــ ــــــ
ۇدىتىسرۆك نەلىسەم.ــــ رەھ:ــــ قادناقـ ـ
ڭىنىلىسەم ارغوتـــــ مەھــ لەممەكۇمـ ـــ
ناغلوب لەھــ شىلىقـ ،ۇدىلوبـىلۇسۇئـ ـ
رەگەئ شىلىقلەھلەممەكۇملىخـۇبـ
،اسىملاپاتـىنىلۇسۇئ رىبروزتەياغـۇبـ
،قىلزىسشۇڭوئ نەتەقىقەھــــــ سەنـــــــ ــ
.ۇدىلوبقىلناقساب

،اڭۇش ،پىتيەسەپـىنشىنىلشىۋشەتـ
نەلىبىدلائ ناغلوبقىپاۋۇمانـىكىدىزۆئـ
ىنداقىتېئ پىپېتــ ،پىقىچــ ـۇبنىدنائــ
لىخ ىنداقىتېئــ شىترەگزۆئــــ ،نۈچۈئــ ـ
پاراقـاغلاۋھەئ شىلىقلەھىنىلىسەمـ
كەرـېك مۇــقوـچنەـم«:نەـلـىـسەـم.ــــــ
مۇشۇلوبـىچنىرىب كەرېكـ نىتسەمېد»ـ ـ
نەم« قۇلوتـاغناھىتمىئـىقمىتېقـۇبـ ـ
‒ىيىلىباقڭىنمۈزۆئ،مىدلىققىلراييەت
لامروـنـىنىت ‒مىئ،پۇرۇدـلـىقىراـجـ
»كەرېكمىشىلېئەجىتەنىشخايادناھىت
قۇلچنۇقروقكەب«،شىترەگزۆئەكشىيېد

ىدلوب كەب«»ـ كىلسەمشىلېكـ ىدلوبـ »ـ
لىباقاتاققىلىچنىيىقنەم«،نىتسەمېد
،نەميالارۇت نەمـ ىشـخايـىتىياھانـ رىبــ ـ
.كەرېكشىيېد»نەميالالىقپەرەت

تەكىرەھ ىنىنالىپــ شۈزۈتــ ىزەب:ـ ـ
اتاخ رۇككەپەتـــ نىدىسىزىدنەئــــ ،اقشابـ ــ
پىنىلىۋۆد نەكتەكــ ىنزىبـۇمرالشىئــ ــ
مارائىب ۇدىلىقـ ،ەقەۋرەد.ــ رىبـ اتتىقاۋـ ــ
كەب پۆكـــ ىكايشاليوئـــىنرالشىئـــ ــــــ
،شىلىق .ۇدىتېۋىلىقكەتېپياپىنمەدائـ
قادناقـــاتقادنۇئ شىلىقـــ ؟كەرېكــــــ ـــ
رىبـىنرالشىئ پەلرىب_ـ قىلمىھۇمـ ەۋـ
كىليىددىج ىسىجىرەدــ ەچىيوبــ ـەكتەرــ
،پىزىت قىلمىھۇمــ ىسىجىرەدــــ ڭەئـــ
ىنىرىقۇي نەلىبىدلائـــــ ،پاللاتــــ ــۇبــ
،شالماماتنەلىبتەققىدنۈتۈپىنىپىزەۋ
نىيېكنىدنائ ىنىرىلىقشابــ شادنۇروئــ
كەرېك قادنۇب.ــ ادناغلىقــ ەدزىســـ رىبـ ـ
لىخ تەيىقەپپەۋۇمــ ىسۇغيۇتــــ اديەپـــ ـ
الپۇلوب ،ياملاقـــــــ ەنەيـــــــ ەدزىســـــــ ـــ
شىنىلماھلىئ ،ۇدىلوبــــــــــ ەدمەھـــــــ ـــ
شىنىلشىۋشەت زىڭىتايىپيەكـــــ روزــــــ
.ۇدىيىسەپەدىجىرەد

ىزەب ەدنەگلەكچۇداغرالشىئنىيىقـ
زىمىنىلشىۋشەت اتتىقاۋـــۇب.ــــــــــــ ــــــ
ىنشىنىلشىۋشەت شىتيەسەپـــ ىلۇسۇئــ ــ
اسلوب نالىپـــــــ ،شۈزۈتــــ ڭىنشىئــــ ــــ
نىتشەلىگلەبرىبدەتپاراقەگىتىيىھام
.تەرابىئ
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نالىپ لۈكتۈپنەلىبىدلائەدنەگزۈتـ
ڭىنىپىزەۋ ڭوچـ ،شىتىكېبـىنىناشىنـ
اغرالناشىنكىچىكىنناشىنڭوچنىدنائ
شۈلۆب كەرېكـ ناشىنكىچىكـىكنۈچ.ـ
ۇمىخېت قىنېئــــ ،پۇلوبــ ناسائــ ارجىئـ
ىلىغلىق ،ۇدىلوبـــ ەگىشىكــ لۈكتۈپـــ ــ
ىنىپىزەۋ ۇمىخېتـــ ناسائــــ لورتنوكــ ــ
ىلىغلىق ىنىقىلناغىدىلوبــــ سېھـــــــ ــ
،ۇدىرۇدلىق ڭىنۇشــ نەلىبـــ ،ەگرىبـــ ـــ
ىنشىنىلشىۋشەت مۇلەمـــــــ ەدىجىرەدــــ ــ
.ۇدىلوبەكشىتيەسەپ

،ەتتەۋلەئ ىنناشىنــ ەـتـشىتـىكېبـــ ـــ
،شۇلوبـەكىچنىئ اغناشىنرىبرەھىنەيـ
ڭىنشىتېي ىقرىخاـئــ ،ىـكېچــ قادـناقـ ـ
شىتېي قادناقەۋــ ەگـمەچلۆـئـ شـىتېيــ ـ
ىنرالقىلراتاق شىلـېۋۇرۇتشالـڭىدياـئـــــ ــ

‒ماماتناشـىنكىچـىكرىبرەھ.كەرېك
نىدناغنال ،نىيېكـ ،شالتاپاكۇمـىنىزۆئـ ـ
نەلىسەم ،شىلېئمەد:ـ قاماتكىلىززەمـ
،شىيېي نەـلىبرالتسودــ رىبـ مـىتـېقـ ــ
شىلىغىي شىلىقـ رالقىلراتاقـ قادنۇش.ـ
ادناغلىق رىبـ مىسېبنەمسىقنىتپەرەتـ
ىنـشىنىلشىۋشەتەۋ ‒وبىـلـىكـتيەسەپــ
،ۇدىل رىبـەنەيـ ،نىتپەرەتـ ارغوتـەگىزۆئـ
كىلشىلىنۆي ماھلىئـــ ،پىرېبـ ـىنىزۆـئـ
پىتكاـئـۇمىخېت تايـىپيەكـ تەلاھەۋــ ـ
نەلىب ىـكنىيېكـ ىكـىتـچۇقسابـ ‒زىخـ
ىـنرەـلتەم ەـكـشەلـشىئـ ەرۈدنەلتەبغىرـ ‒ـ
.ۇديەل

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت لۈگتەدائاس::ىچۇغلىق نۇسرۇتلۈگتەدائاس نۇسرۇت
رىررەھۇم لۈگنۇتيەز::رىررەھۇم تىياۋۇدبائلۈگنۇتيەز تىياۋۇدبائ
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ىلىسېكشىرىچىخىرەدتۈپشەن،ىچنىرىب
ىنشىۋرەپ.1 ،پىتيەچۈكــــ ڭىنخەرەدـــــ ــ

تەچۆك،شۇرۇشائـىنىقىلناچمادىچـەگلەسېك
نىدىتقاۋ پالشابـ ىشخايـ ىسىدۋەگخەرەدــ ەۋــ
،شۈرۈتشىتېيـىنىلكەشخەرەد ەگىلكەشرەيـ
پاراق قىپاۋۇمــ ،پاتاچـــ ىنىتىلاھخەرەدـــ ـــــ
شەشڭەت كەرېكـــ پۇرۇتشالسام.ــ شالتۇغوئــ ـ
ىنىتىئاراششىرىغۇس،پىنىللوقىنىلۇسۇئ
،شالىشخاي نىتقۇغوســـــ شىنىلقاســـــــ ـــــــ
ىنىنىيىزكۈششۈئ،پىنىللوقىنىرىلرىبدەت
،شىتيازائ ىنىلوغخەرەدـ ادىتقاۋـــ ،پىتراقائـ ــ
كىللەسېك نەگلۈرۆكـىغېدـ ىنقازۋوقناماھـ
،شىتېۋۇيوس شاتاچـ ادىنايرەجـ نەگنەللەسېكـ ـ
،خاش قۇدلاقـــ چاغايـــ نەگنەللەسېكەۋــــ ــــــــ
يامرۇدلاقـىنرەلىۋېم ،پىسېكـ رىبـىنرالۇئـ ـ
.مىزالشىتېۋۈرۈديۆكپىغىيەگرەي

‒ىگلىئنىتشىنىلخىبخەرەدادزايىتەئ.2
كىل40%،ىر نېشيېمۇفـ ‒ـىلمەن（福美胂）ـ
ناچشىن كوشاراپــــ ڭىنىسىرودـــ 100-50ـــ
كىلىسسەھ ،ىسىمتىرېئــــ كىل5%-3%ــ ـ
،（石硫合剂）ىـسـىمكىرىبترۈـگڭۈگ_كاھ

كىل%5 ‒ىرودقۇيۇس（菌毒清）ڭىچۇدنۈجـ
قىلراتاقىقۇلقۇيۇسكىلىسسەھ50ڭىنىس
بوركىم ىچۈگرۈتلۆئــ پىچېچـىنرالىرودــــ ــ
.كەرېكشادغوق

،ىچنىككىئ تۈپشەنـ شىرىچپۇرۇقىخىرەدـ
ىلىسېك

شۈرۈتسۆئ.1 ىنىشىۋرەپـ ،پىتيەچۈكـــ ـــ
ىنشالتۇغوئ.شالقاسىنىتىلاھخەرەدقىپاۋۇم
،شىتيەچۈك قىپاۋۇمـ نەكگەتلەسېك،شاتاچـ
ىنرالخاش ،شىتېۋىسېكـــ ادىتقاۋــــ قىپاۋۇمـ ــ
،شىرىغۇس پىلىغىيـ ناغلاقـ ادىتقاۋـىنۇسـ ـ
.كەرېكشىتېۋىرىقىچ

‒ىقوي_شىلېئىنىدلائقىلىقرائارود.2
شىت شۈسۆئ.ـ ەدىلىگزەمـ كىلىسسەھ160ـ ـ
كاھ ودرېئوبـىكىدىتىبسىنـ ‒ۇس（波尔多）ـ
（退菌特）ېتنۈجيۈتكىل50%ىكايـىقۇلقۇي

‒سەھ800ڭىنىسىرودكوشاراپناچشىنىلمەن
.ۇدىلوبەسۈكرۈپىنىسىمتىرېئكىلىس

كىللەسېك.3 نەگلۈرۆكـــــ ىكپەلسەدـــ ـــ
،ەدىلىگزەم كىللەسېكــــــــ ىنىرىلغادـــــــ ـــــ
شىتېۋىرىق مەھـ قىليام（拖布津）نىجۇبوتـ

تۈپشەن ەدىخىرەدتۈپشەن پۆكەدىخىرەد ناغىدىلۈرۆكپۆك ناغىدىلۈرۆك
كىللەسېك ڭىنىنىيىزكىللەسېك ىنىدلائڭىنىنىيىز ىنىدلائ
شىلېئ شىتىقوي__شىلېئ ىسىكىنخېتشىتىقوي ىسىكىنخېت

31



ىسىكىنخېت_نەپكىلىگىئازېي

ىنىمىھلەم نەگنەللەسېكـــ شۈرۈسـاغنۇروئــ ـ
ىكاي بوركىم»S-921«ــــــ ىچۈگرۈتلۆئـــ ـــــــ
ىنىسىرود ەسسەھ30-20ــــ پۇرۇدلۇيۇســـ ـــ
شۈرۈس ىكايـــ كىل2%ـــــ بوركىم»401«ـــ ــ
شۈرۈسـىنىسىرودـىچۈگرۈتلۆئ قاچىپىكايـ
نەلىب نەگنەللەسېكــ پالشابنىدنۇروئــ كىتـ ـ
كىلشىلىنۆي ،پىلىتـ بوركىم»401«نىدنائـ ـ
ىچۈگرۈتلۆئ ڭىنىسىرودـــ كىلىسسەھ20ــ ـــ
.كەرېكشۈرۈسىنىسىمتىرېئ

ىلىسېكغاداراقىخىرەدتۈپشەن،ىچنىچۈئ
ڭازاغ.1 لەسېكەۋـ نەكگەتـ ـىنرەلىۋېمـ

زىكاپ ،شىتېۋىلىزاتــ پۈرۈتشەلرىبـاقشاتاچـ ـ
نەگنەللەسېك ،شىتېۋىسېكـىنرالخاشـ ىنرەيـ
رۇقڭوچ كىللەسېكپۇرۇدغائــ ىنىسەبنەمـــ ــ
؛شىتيازائ ىنشىۋرەپـــ ،پىتيەچۈكــــ خەرەدــــــ
ىنىتىلاھ ،پالىشخايــــــــــــ ەگلەسېكــــــ ــــــــ
.كەرېكشۇرۇشائىنىقىلناچمادىچ

‒ىقوي_شىلېئىنىدلائقىلىقرائارود.2
شىت ەدــىلـىگزەمۇـقيۇئخەرەد:ــ رــىبـــ ‒ـېقـ
مىت ‒اراپ（五氯酚钠）اننېفۈلۇۋكىل0.3%ـ
ىنىسىمكىرىبترۈگڭۈگ_كاھىكايىنىكوش
شۈكرۈپ قىلىقرائـ تۈپشەنـ نىتشىقادىخېشـ
ناغىدىتۆئ كىللەسېكـ ـىلىقتاقويـىنىبوركىمـ
ۇدىلوب تۈپشەن.ـ نىتشەلكەچېچـ ىرىگلىئـ ەۋـ
240ادمىتېقرىبنىيېك - 200 : 2 : ەتتەبسىن1
نەگلەشڭەت ودرېئوبـ ـىنىقۇلقۇيۇس（波尔多）ـ
شۈكرۈپ كەرېكـــ نـىدـڭـىنۇـئ.ـ ،اقشابـ 50%ــ
كىل نەئنېسيەدـ قۇيۇس（代森铵）ـ ‒ـىسىرودـ
65%ىكايىقۇلقۇيۇسكىلىسسەھ1000ڭىن
‒اپناچشىنىلمەن（代森锌）نېشنېسيەدكىل
كوشار ڭىنىسىرودـ كىلىسسەھ700-500ـ ـ
ىـسـىمتىرېئ ىكايــ كـىل50%ــ ېـتـنۈـجـيۈتـ ـ

（退菌特）ڭىنىسىرودكوشاراپناچشىنىلمەن
كىلىسسەھ800~600 ،ىسىمتىرېئـ ‒يەخۇپـ
نىي ناـچـشـىنـىلمەن（扑海因）ــ كوـشاراـپــــ
ڭىنىسىرود كىلىسسەھ1500ــ ـىسىمتىرېئــ
ىكاي كىل10%ــ ڭايودـ ۇسيېمـ （多氧霉素）ــ

ىنىسىمتىرېئكىلىسسەھ1500-1000ڭىن
.ۇدىلوبەسۈكرۈپ

،ىچنىتۆت تۈپشەنــ ڭىنىخىرەدــ قامرۇپويــ ـ
ىلىسېكشىيىغراس

قاششۇئ.1 ناغلۇتۇۋۇئـــ رۈمۆتـــــ （Ⅱ）ـــــ

تافلۇس نەلىب（硫酸亚铁）ــــ ىۋىللەھەمـــ ــــ
پۇلۇرۇتشالىرائىشكەتەتتەبسىن1：80تۇغوئ
پەلىۋۆد ،ۇدىلىتىچېئـــــ تۈپشەنـــــــــــــ ــــــــ
نىتشىنىلخىب ىرىگلىئــــ ىنىسىجاتخەرەدـ ــ
پاليوب رىتېمىتناس60ــ ،ەتكىلڭەكــــــ 60ـــــ
كەروئنامىسىقلاھاتقۇلرۇقڭوچرىتېمىتناس
،پالوك ناغلىتىچېئـ كىناگروئـ ىتۇغوئرۈمۆتـ
ىشكەتــەككەروئ ،پىنىلېســـ اپوتــــ نەلىبــ ــ
ەگىپۈترىبرەھەتتەدائ،ۇدىلىرىغۇسپۈلۈمۆك
كىناگروئ رۈمۆتــــــ نىدىتۇغوئــــــ 30-20ـــــ
.ۇدىلىرېبمارىگولىك

ڭىنـياـئ_2.5 ىرـىخاـئـــــ 300-200ــــ
كىلىسسەھ رۈمۆتـ ‒ىمتىرېئتافـلۇـس（Ⅱ）ـ
كىلىسسەھ300ـەگىس ىسـىمـتىرېئـايىروئـ ــ
（黄腐酸二铵贴）ېيتنەئرېئنەۈسۇفڭاۇخىكاي

ڭىن كىلىسسەھ200ـ ىـنـىسىمتىرـېئـ ‒ىرائـ
.ۇدىلوبەسۈكرۈپپۇرۇتشال

ـەبنەم ەۋېم««::ـەبنەم ،ەۋىچ__ەۋېم تاتكۆك،ەۋىچ شۈرۈتسۆئتاتكۆك شۈرۈتسۆئ
ـەچىيوب شوقـەچىيوب شوقـ قىللىتـ ـ قىللىت ىننەپـ شۇرۇتشالمۇموئىننەپ شۇرۇتشالمۇموئ
ىرىلتاۋاس نىدىباتىك»»))22((ىرىلتاۋاس ىدنىلېئنىدىباتىك ..ىدنىلېئ
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ىلىسېكغاداراقيەسەب،ىچنىرىب
:ىرىللۇسۇئشىتىقويەۋشىلېئىنىدلائ
ەككىللەسېك.1 ىشراقـــــ ناغىديالارۇتـــ ـــ

.شىرېتپاللاتىنرالتروس
ڭەك.2 پۈرۈتشەلتەۋۆنەدىرىئادـ ،شىرېتـ ـ

ىنتۇغوئ قۇلوتـــ پىتىچېئـــ شىرېبـــ ىكايـ ــ
پۇرۇتشالسام شالتۇغوئـــ ىنىسىكىنخېتــ ــــــ
،شىنىللوق قىليىلاكــــ ىنتۇغوئـــ كەرپۆكــ ـ
،پىرېب قۇلتوزائـــ ڭىنتۇغوئــ ىنىرادقىمــــ ــــ

.كەرېكشىلىقلورتنوك
قۇل℃50ـىنقۇرۇئ.3 اغۇسـ تۇنىم25ــ ــ

،پالىچ نىدناغۇرۇقـ نىيېكـ ىكايـۇمىسىرېتـ
ڭىنىقىلرىغېئقۇرۇئ ەچىيوبى0.4%ــ 50%ــ
كىل ڭاۇشيېمۇفـ كىل70%ـىكاي،（福美双）ـ
نېسيەد نىشڭېمـ ناچشىنىلمەن（代森锰锌）ـ
،ىكوشاراپ ڭىنىقىلرىغېئقۇرۇئـــ ى0.3%ــــ
ەچىيوب كىل50%ــــــ نىييەخۇپــ （扑海因）ــــــ

ناچشىنىلمەن ىنىكوشاراپـــــ پۇرۇتشالىرائــــ ـ
.ۇدىلوبۇمىسىرېتپالىرودىنقۇرۇئ

ڭىنكىللەسېك.4 ‒ـىلىگزەمـىكپەلسەدــ
كىل75%،ەد ڭىچنۈجيەبـ ‒ـىلمەن（百菌清）ـ
ناچشىن ‒ۇسكىلىسسەھ600ڭىنىكوشاراپـ
ىـكايىـقۇـلــقــۇي كـىل40%ـ دــنۈـجـېكـ نەـ

（克菌丹）،%80كـىل نـېسـيەدــ نـىشـڭـېمـ ــ
（代森锰锌）500ڭىنىكوشاراپناچشىنىلمەن

كىلىسسەھ ،ىقۇلقۇيۇســـ ىـكايــ كـىل64%ـ ـ

غاداراقناغىدىلۈرۆكپۆكەديەسەب

ڭىنرەلكىللەسېكقىلراتاقىلىسېك

شىتىقوي_شىلېئىنىدلائ

ىسىكىنخېت

33



ىسىكىنخېت_نەپكىلىگىئازېي

نەفۇداش ناچشىنىلمەن（杀毒矾）ـ ‒ىكوشاراپـ
50%ىكاي،ىقۇلقۇيۇسكىلىسسەھ500ڭىن
كىل نىييەخۇپـ ناچشىنىلمەنـ ڭىنىكوشاراپـ

كىلىسسەھ1000 ،ىقۇلقۇيۇســـ ىكايـــ 12%ــ
كىل ڭۇتۇرۈلـ نامىستۈس（绿乳铜）ـ قىليامـ ـ
ڭىنىسىرود كىلىسسەھ600ــ ىـقۇلـقۇيۇســ ــ
.ۇدىلۈكرۈپپىتىلنامۇت

ىلىسېكغادقائيەسەب،ىچنىككىئ
:ىرىللۇسۇئشىتىقويەۋشىلېئىنىدلائ
يەسەب.1 ىنىزىتېئـــ اقشابـــ رەلتەئارىزــ ـ

نەلىب نىدلىيچۈئـــ قۇترائــ پۈرۈتشەلتەۋۆنـ ـــ
،شىرېت نىتشىرېتـــ ىرىگلىئـــــ ـــىنقۇرۇئـــ
،شەلەيىسكېفنىزېد يىساسائـــــــ ىنتۇغوئــــ ــــ
كىلرەتېي ،شىرېبـ قۇلروفسوفـ قىليىلاكەۋـ
ىنرالتۇغوئ كەرپۆكــــــ ،شىرېبـــ قىپاۋۇمـــ ـــــ
،شىرىغۇس نەگنەللەسېكــــ ڭىنرەلپۈتــــــ ـــــ
،پىلېۋىغىيەۋپۈزۈئادىتقاۋىنىرىلقامرۇپوي
.كەرېكشىلىقپەرەترىبپۈمۆك

رىبـىنقۇرۇئ.2 پەرەتـ ىنقۇرۇئ.شىلىقـ
قۇل℃50 اغۇســ تۇنىم20ـــ نىدناغىلىچـــ ـــ

،نىيېك لاھرەدــــ قۇغوســ اغۇســـ پەكتۆيـــ ـــ
،پۇتۇۋوس نىدناقتۇرۇقــــ نىيېكـــ اسىرېتـــ ـــ
.ۇدىلوب

ڭـىنـكىللەسېك.3 ‒ىگزەمىـكــپەلـسەدــ
،ەدىل كـىل50%ـ ‒مەن（多菌灵）ڭـىلـنۈجودـ
ناچشىنىل ڭىنىكوشاراپــ كىلىسسەھ800ــ ــ
ڭـىچـنۈـجيەبكـىل75%ىـكاـيىــقۇـلـقۇيۇس

（百菌清）ناچشىنىلمەن ڭىنىكوشاراپــ 600ــ
كىلىسسەھ ،ىـقۇلقۇيۇســـ ىـكايــ كىل70%ـ ـ
نېسيەد نىشڭېمـ ناچشىنىلمەن（代森锰锌）ـ ـ
ڭىنىكوشاراپ كىلىسسەھ500ــ ـىقۇلقۇيۇســ
رەھ ەدنۈكـەتتەيـ رىبـ 3-2ادۇـئ،نىدمىتېقـ
.ۇدىلۈكرۈپمىتېق

ـەبنەم ەۋېم««::ـەبنەم ،ەۋىچ__ەۋېم تاتكۆك،ەۋىچ شۈرۈتسۆئتاتكۆك شۈرۈتسۆئ
ـەچىيوب شوقـەچىيوب شوقـ قىللىتـ ـ قىللىت ىننەپـ شۇرۇتشالمۇموئىننەپ شۇرۇتشالمۇموئ
ىرىلتاۋاس نىدىباتىك»»))66((ىرىلتاۋاس ىدنىلېئنىدىباتىك ..ىدنىلېئ
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نۇيوئ شانيوئــ النىتتسارــ ڭىنرالىلابــ ــــ
ىنىسىدارىئ ؟ۇدماتىقويــــ شانيوئـــــ نەلىبــ ـــ
شىنىگۆئ ۇمىراقـــ ؟ۇمىشراقـــ ڭىنشانيوئـــ ــ
ڭىنرالىلاب پۈسۆئـ ىلورقادناقـەگىشىلىتېيـ
__شانيوئناغلوبىقىلساخڭەئڭىنرالىلاب؟راب
تەكىرەھ شىلىقـــ ادىنايرەجـــ ەنەيــــ قادناقــ ـ
؟ۇدىلىتېيىرىلرادىتقىئ

شانيوئ ڭوچـ ىنىڭېمـ ۇمىخېتــ قىللىقەئــ ـ
.ۇدىلىق

ۇمىخېتىنىڭېمڭوچشىنىلقىدىغپۆك
قىللىقەئ ۇدىلىقـــ تايىققەرەت.ـــ ـــ

ىسەيىگولوخسىپ ەچىيوبـــــــ ـــ
،ادناقتيېئ ڭىنرالىلابــ ــــ
قادناقرەھ ـىشىلىقشىئـ

ڭوچ ڭىنىڭېمــ ــــــ
ەگىشىلىتېي ــــ

،قىلىدياپ ــــــ
ڭوچىكنۈچ

ڭىنىڭېم ىشىلىتېيــــ ىقشات_ــىكچىئـــــ ـــ
اقشالقىدىغ ،جاتھومــــ نەلىسەمـــ رالىلاب:ــــ ـــ
تەكىرەھ شىلىقـ ،ادىنايرەجـ ڭىنراللۇكسۇمـ ـ
،ىشىرىگزۆئ ڭىنرالىمتارجائــــىكچىئـــــــ ـــــــ
ىشىرىگزۆئ قىلراتاقـــــ ــىكچىئراللاۋھەئــــــ
اقشىنىلقىدىغ ؛ەۋەتـــــ ڭىنۇشــ نەلىبـــ رىبــ ـ
ىزەبنەگلەكنىتتىھۇمىقترىسەنەياتتىقاۋ
لۇبوقـىنرالشالقىدىغ نەلىبتىھۇم،پىلىقـ
رىسەتارائزۆئ ۇدىتىسرۆكــ ،اڭۇش.ــ ـاغرالىلابـ
نەتەبسىن ،ادناقتيېئـ ،نۇسىنيوئەديۆئـىليەمـ ـ
پىقىچـاغرالترىسـىكاي رىبىكاينۇسىنيوئـ
مىسىق ەيىبرەتنەتــ ىناديەمــ اغىرىلياراسەۋــ ــ
نۇيوئقۇلنورتكېلېئاتتەھ،نۇسىنيوئپىرېب
،نۇسىنيوئ تەكىرەھـىنىدەبـ پىلىقـ ،ۇدىرۇتـ
ڭىنۇش نەلىبــــ رىبــــ ،اتتىقاۋــ ىقترىســـ ـــ
ڭىنرۇچۇئ لۇبوقـۇمىنىشىلقىدىغــ ،ۇدىلىقـ ـ
تەقەپ قىپاۋۇمـىلۇسۇئـ ،الىسلوبـ ڭىنرالىلابـ
ڭوچ ڭىنىسىڭېمـ ەگىشىلىتېيــ قىلىدياپــ ــ
ۇدىلوب نىكېل.ـ رەھـ شايـىسياقـ ادىچۇقسابـ ـ
ڭىنرالىلاب ڭوچـ ڭىنىسىڭېمـ ـەگىشىلىتېيـ
ناغىدىلىتېچ مىھۇمــــ ىسىتقۇنــ شاشخوئــ ـ

ادىنايرەجشانيوئرالىلاب

ۇدىلىتېيپۈسۆئ
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ىقىلساملوب ،نىكمۇمـــــ ەچىقشابــ پىلىقـــ ــ
،ادناقتيېئ ناغىمىشخوئــ شايــــ ادىچۇقسابــ ــــ
ىنرالىلاب ناغىمىشخوئــ شالقىدىغــ رۇچۇئەۋـ ـ
نەلىب شەلنىمەتــ كەرېكـــ نەلىسەم.ـ الاب:ـــ ـ
كىچىك ،ادىتقاۋـ رالىنائ_ـاتائـ ىلكەشاغرالۇئـ
رالقۇچنۇيوئناغىملوبشاشخوئىسىملۇرۇقەۋ
ناغلۇيوق ىنتىھۇمەدازائـــ پالرىزاھــ ەسرەبـ ــ
ۇدىلوب رالىلاب.ـــــ تەكىرەھـــاغىدلائزۆئـــــ ـــــ
ناغىديالالىق ،ادناغلوبــ ىنرالىلابــ لوقىزۆئـــ ـ
پىلېس كەرپۆكـەكشەلشىئـ ،پۇرۇدنالماھلىئـ
اغرالىلاب ،شۈرۈگۈيــــ شەركەســـ ىتىسرۇپــ ـــ
كەرپۆك پىتىرايــ ،شىرېبـــ قىلىقرائــۇشــ ـــ
ڭىنرالىلاب تۇپـــ ىنىلوق_ـ شۇرۇتشالسامـــ ــ
ڭىنىرادىتقىئ ىنىتايىققەرەتــــ ىرىگلىئــــــ ــ
شۈرۈس كەرېكـــ نىدڭىنۇئ.ـــ اقشابــ ەنەيــــ ــــ
،ىمىھۇم ىنرالىلابــــ شاشخوئــــ ناغىملوبــ ـــ
تىھۇم رەلىشىكەۋــ نەلىبــ شىشىرچۇئــ ــ
.كەرېكشىلىقەگىئەگىتىسرۇپ

نۇيوئ شانيوئــ ڭىنرالىلابــ ىنىسىدارىئــــ ـــ
،ۇديامتاقوي شانيوئـ نەلىبـ شىنىگۆئـ ىرادىتقىئـ ـ
.ەگىئاققىلقاتروئاسلوب

رالىلاب ەچناقـــ كىچىكـــ ،ىرېسناغلوبـــ ـــ
شانيوئ نەلىبـ شىنىگۆئـ رىبـەچنۇشـ ەدۋەگـ ـ
،ۇدىلوب پىلىقىشراقۇمىراقىنىسىككىئۇبـ
قىلساميوق ،كەرېكــــ اڭۇشـ اتپىرائامــ مىئادــ
شانيوئ ادىنايرەجــ شىنىگۆئــــ ىكايـــ لوقـــ ــ
پىلېس شەلشىئـ ادىنايرەجـ شىنىگۈئـ نەگېدـ
كەبـىنزۆس ،ۇديەلتىكەتـ ڭىنرالىلابـۇبـىنەيـ
شىلىقشىئ ادىنايرەجـ نۇغرۇنـ ـىنرەلىسرەنـ
ىنىقىلناغىدىنىگۆئ ۇدىتىسرۆكـــــ ىليەم.ـــ ــ
ناۋياھ ىكايــ ،نۇسلوبمەدائــــ ڭىنشانيوئــــ ــــ

نەگىمتەيـاغىمارۇقـىسىممەھ ڭىننەتەككەيـ
ىتىئىبەت ىكايــ كىلتەيىھامــ .ـىكىلىدىھالائـ
ڭىنىلاب پىشىپــــ ەگىشىلىتېيـــ قىشەمـــــ ــ
ىشۇلوبىنايرەجشىلىققىلراييەتەۋشىلىق
،كەرېك شانيوئـ ڭىنرالىلابـاسلوبـ قىلراييەتـ
شىلىق ىنايرەجــ ۇدىنىلباسېھــ ىددۇخـۇب.ــ ـ
ڭىنرالڭوچ يىمسەرــــ نۇيوئــ نىتشۇيوقــ ــــــ
ىقنۇرۇب اغىرىۋېنامــ ،ۇدياشخوئــ رالىلابـ رەھـ ـ
لىخ شانيوئـــ نۇيوئەۋــ ەدىرىلشۇنۇرۆكــ ــــــ
.كەرېكىشىلىقشىنىگۆئ

شانيوئ نەلىبـ شىنىگۆئـ رىبـ ـىنىرىب_ـ
ىرىگلىئ ‒ىقىزىقادناغىنيوئرالىلاب.ۇدىرۈسـ
،ىشۇلوبـىش شۈرۈتشەلزەكرەمـىنىتىققىدـ ـ
پىلىرېباتتەھ،ۇدىلىقپەلەتىشۇلوبـىچۈك
قىقـتەت شـىلىقــ ىـنـىلـىسەم،ىـھورـ لەھــ ـ
شىلىق ىرادىتـقـىئـــ رالـقىلراـتاقـ ىـشۇـلوبــ ـ
،كەرېك تەلىزەپنەلىبرادىتقىئۇب،ىكۇبلاھـ
شىنىگۆئـەتتەيىلەمەئ نەلىبـ قاتروئـ ۇدىلوبـ
ىنەي ۇدـىلـىكتۆيــ رـىبرەـگەـئ.ـــ اـغـىياۋالاـبـ ـ
شانيوئڭىنۇئاتقادنۇئ،اسىلايىنيوئپۈزۈكتەي
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ادىنايرەج نايامانـ ناغلوبـ مۇقوچۇمىرادىتقىئـ
شىنىگۆئ ‒ىلىداپىئادىنايرەجتەمزىخـىكايـ
.ۇدىن

شانيوئ شىنىگۆئىنرالىلابقىلىقرائـىلۇسۇئـ
.ۇدىلوبىلىگىلكەتېياقشىلىق

شانيوـئ ڭـىنرالىلابـ ،ىـتـىئىبەتـ رەگەـئـ ـ
ىنشىنىگۆئ،پۇرۆكىشخايالىنشانيوئرالىلاب
ىنرالىلابشىنىگۆئمىكلەب،ەسىمرۆكـىشخاي
پلەج ناغىملالىقـ نىكمۇمـىشۇلوبـ ‒ىگۆئ.ـ
شىن النىدىلسەئـ ناسائـ ،سەمەئشىئـ رەگەئـ ـ
رالىلاب ىزەبـىكىدنايرەجـۇبــ ـىنرالقىللاشۇخـ
سېھ ،اسىلالىقـ پىزېقـ ـۇمىخېتـاسىلاقىچـ
چۈگرۈدنەلتەكىرەھ ەكچۈكــــ ىـشۇـلوبـەگىئــ ـ
نىكمۇم شىنىگۆئنەلىبىدلائرالىنائ_اتائ.ـ
‒ساميوقاغنۇروئىشراقۇمىراقىنشانيوئنەلىب
،ىقىل نىدڭىنۇئــ نىيېكـ كىلـتەسقەمـەنەيـ ــ
ادلاھ ڭىنرالىلابـ شىنىگۆـئــ ىـنـىسىپىزەۋـ ـ
ىنرالىلاب،پىرېبمەدراياغىشىرۇدناليائـاغنۇيوئ
شاشخوئـاغناغىنيوئ ،ەسىلكەتېيـەكشىنىگۆئـ
پۆكـىمۈنۈئ ۇدىلوبـىشخايـ ەديۆئ:نەلىسەم.ـ
لور،پۈزۈكتۆئىسىقىباسۇمشىتيېئـەياكېھ
شىلېئ شانيوئـىنۇيوئـ ڭىنرالىلاب،قىلىقرائـ
شۇقوئ ،پەلكەتېيـەكشۈرۈتسۆئـىنىرادىتقىئـ
شىنىگۆئ الپۇلوبـىلىغىدنۇروئـىنىسىپىزەۋـ ـ
،نىتساملاق رالىلابـەنەيـ ،پانيوئەللىبنەلىبـ
ڭىنرالىلاب ىلىغرۇدناقىنىجايىتھېئشانيوئـ
.ۇدىلوب

ڭىنتەكىرەھ پىلېئىزۆئـ شالقىدىغنەگلەكـ
.ۇدىرۈسىرىگلىئىنىشىلىتېيڭىنىڭېم

شىنىلتەكىرەھ ادىنايرەجـ ڭىنىلابـ نەدەبـ

ىشىرىگزۆئ ادـيەپـىنىشىنىلقىدىغـىكچىئــ ـ
،ۇدىلىق ڭىنۇشـ نەلىبـ ىقترىساتتىقاۋرىبـ
لۇبوقـۇمىنرالرۇچۇئ ،ۇدىلىقـ پوت:نەلىسەمـ
ەدنەكپەت ڭىنتۇپـ پوتـ نەلىبـ ،ىشـىشىرچۇـئـ ـ
تىپىسىلېۋ ەدنەگنىمــــ ىـنـتـىپـىسىلېۋـــ ــــ
‒چىئڭىننەدەب.رالقىلراتاقىشىلىقلورتنوك
نىدىمسىقـىقشاتەۋـىك ناغلوبـ شالقىدىغـ ـ
ىكىدىسىرائىسىمشىگېتەچكۈسۆئەڭېمڭوچ
ڭوچڭىنرالىلاب،پۇلوبقىلىدياپـاقشىنىلغاب
.ۇدىرۈسىرىگلىئىنىتايىققەرەتڭىنىسىڭېم

تەكىرەھ ىنتايىپيەكــ مىھۇمـىكىتشەشڭەتــ ـ
.رۇدىتىساۋ

كـىلـىگلەب لاھارۇـتتوـئـــــ ىكـىدىجىرەدـ ــ
‒كائقىلراتاقنىماپود،تەكىرەھقىلنېگىسكوئ
پىت اۋرېنـ ڭىنرالىددامـىچۈگزۈكتەيـ ‒ىرجائـ
‒تايىپيەك،پۈرۈسىرىگلىئىنىشىقىچپىل
مەدرايەكشىتىلكىنېيىنمىسېب،پەشڭەتـىن
،ۇدىرېب ىزەبـ ەگىسىلىسەمتايىپيەكرالىلابـ
،ادناققۇلوي ىكاياسلوبتىت_تىت:نەلىسەمـ
سۇچ كىلزەجىمـ ،اسلوبــ ـىنىلابـانائ_ـاتائــ
‒ىلاب،ەسرۈگۈيەللىبپىقىچپىلېئاقترىس
ڭىن ىنىتايىپيەكـ ،ۇدىلوبـىلىگىشڭەتــ ۇـبـ
ەدىئاق ،شەلزۆسـ شـىلـىقپەرەـترىبقۇغوسـ
لىخۇب.ىشخايادناغىراقاغراللۇسۇئقىلراتاق
لۇسۇئ الىغرالىلابـ ،نىتساملاقالپىلېكسامـ
ۇـمـىغرالڭوچ سامـ ،ۇدـىلـېكـ رالـىنائ_ـاتاـئــ
.ۇدىلوباسلىقتەكىرەھەللىبنەلىبرالىلاب

تەكىرەھ شىلىقلورتنوكىنىزۆئڭىنرالىلابـ
.قىلىدياپۇمىخېتاغىشۇرۇدلىقىققەرەتىنىچۈك

شاشخوـئ ناغىملوبـ ڭىننۇيوـئـىكىدرۈتـ ـ

37



ىبۇلۇكرەلرۈمسۆئ_رالشاي

ىمۈنۈئ شاشخوئــ ،ۇدـياملوبـ ىـقـنـىقېيــ رىبــ ـ
كۈلرۈت اـتـتاقـىقـتەتـ ،ەـچـىشىلـىقيابـــ مـىجــ ـ
الپۇرۇتلوئ ىلىغىدنۇروئـ ناغـىدىلوبــ نۇيوـئـــ ـ
‒ىدىنىلتەكىرەھنەلىب)نۇيوئقۇلنورتكېلېئ(
ناغ نۇيوئـ لوبتېكساۋ(ـ ،ادناغرۇتشىلېسـىن)ـ
ىسىكنىيېك ڭىنرالىلابـــ لورتنوكـىنىزۆئــ ـ
شىلىق ڭىنىرادىتقىئـ ناغلوبـاغىتايىققەرەتـ ـ
،نەكىدىلوبـىشخايـۇمىخېتـىمۈنۈئ القادنۇشـ

قىلتات ەـگرەلـكىلكەمېيـ ناغـلوبــ لورتنوكــ ـ
شىلىق ىرادىتقىئـ ۇدىلوبـىشخايـۇمىخېتـ .ـ
،اڭۇش كىچىكـۇمپۇلوبـىنرالىلابـ ىكىتـشايـ ـ
مۇقوچـىنرالىلاب اقشىلىقتەكىرەھ،اقشانيوئـ
.كەرېكشۇرۇدنالماھلىئ

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

اغرالناقغۇت ىكايــــ ڭىنۇروقـــ ىنىقىلنامائــ ــــ
اغرالىچۇغىلقاس نوفېلېتــــ نىدرالۇئ،پۇرۇئـــ
.كەرېكشاروسمەدراي

ەگىشىكشۇنوتاننىتقىلزىستايىتھېئ.7
پىنىدلائ پىلېقـ ،زىڭىسزۈگرىكەگيۆئىنۇئـ
اغڭىنۇئ ڭىنزىڭىنائ_ـــاتائـــــــ الرىزاھـــــــــ ـــ
ڭىتيېئـىنىقىلناغىدىلېك مىھكىشىئمەھـ
نەگىملىتېئ نىتتەسرۇپـ پىنىلىدياپـ نىديۆئـ
پىچېق پىقىچـ نىدرالىقشابنىدنائ،ڭىتېكـ

مەدراي ،ڭاروســ زىگرەھــ نامايـــ كىلتەيىنــ ـــ
رەلىشىك نەلىبـــ شالاتــ شىترات_ـ ،پىلىقــ ـ
ڭىنۇئ ىنىقىچچائــ ،ڭەمرۈتلەكــــ تەسرۇپــــ ــ
پىپېت پىچېقـ مۇلەماغىچقاسىكايڭىتېكـ
.ڭىلىق

ەبنەم ــ ەبنەم رالىلاب««::ــ ــ رالىلاب ىكىلرەتەخىبــ ــ ىكىلرەتەخىب ەدىققەھــ ــ ەدىققەھ ــ
شوق شوقـــ قىللىتـــ ـــــ قىللىت ىننەپـــــ ــــ ىننەپ شۇرۇتشالمۇموئــــ ــــ شۇرۇتشالمۇموئ ــــ
ىرىلتاۋاس ىباتىك»»ىرىلتاۋاس نىدىباتىك ىدنىلېئنىد ..ىدنىلېئ

ىشېب(( __ىشېب ەتتەب3939 ))ەتتەب
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رالىلاب.1 زۇغلايەديۆئـــ ناغلاقـــ ادغاچـــ ــ
ڭىنيۆئ كىشىئـــ ىنىرىلىزىرېد_ـــ نادبوئــــــ
.كەرېكشىتېئ

رەگەئ.2 ڭىننەليەرىبـــ ىنكىشىئـــــــ ـــــ
،ادناغىلڭائـىنىكىلنەككەچ كىشىئـ نىدىزۆكـ
ڭىنۇئ ىنىكىلمىكـ شۈرۈتشەلمزەجــ ـىكايــ
،ىنىكىلمىك ،ىنىكىلنەگلەكپەدزىئىنمىكـ
ەمېن قىنېئـىنىقىلرابـىشىئــ ،شىلېۋىروسـ ـ
ۇمزىگرەھ ىنكىشىئــ ،پىچېئلاۋۋائــ نىدنائـ
.مىزالقىلسامىروس

رەگەئ.3 لامــ ،ىچۇقتاســ ىچتنومېرــــ ـــ
قىلراتاق پىچېئىنكىشىئنەلىبتەيىھالاسـ
ىنشىرېب ،ەدنەگنۈتۆئـــــ زىمىيۆئـــــ قادنۇبـــــ ــ
ەكتەمىزالۇم قىلجايىتھېئـــــ سەمەئـــــ ،پەدــ
.كەرېكشىلىقتەرىنرالۇئ

مىكۇئـىليەم.4 ،نۇسلوبـ ‒ىدزىڭىلىئائـ

‒ىمىنوتىنۇـئزىس،ەـسـېدنەميۇنوتىنرەلىك
،الزىڭىس ڭىنۇئــ قادناقـ نىدىشۇلوبـىشىئـ ـــ
،رەزەنيىئتەق اغڭىنۇئـــ قادناقرەھــ ـىنرالشىئــ
.ڭەمزۈگرىكەگيۆئمەھڭامتيېئ

نەلىبرالۇئ.5 شىشىلڭاراپــ ادىنايرەجـــ ـــ
ىتتاتاۋالخۇئماداد« ىكاي»ـــ رالڭوچ«ـــ ەتسەپــ ـــ
نەلىبرەلزۆسكەدنەگېد»ىتتاتاۋىلېئتاتكۆك
ڭىنرالۇئ ەگىشىنىكېچــ تەراشېبـــــ شىرېبــ ـ
.كەرېك

رەگەئ.6 يەمتەكرالۇئـ ،اسلاۋۇرۇتــ _ـاتائــ
،اغزىڭىنائ اغىچقاســ نوفېلېتــ شىرېبـ ـىكايـ
،نوكلاب ادىنېيەزىرېدـــــ پۇرۇتـــــ كۈلنۈئـــ ـــ
پارىقراۋ شاروسمەدراينىدرالىچۇلوي،انشوقـ
قىلىقرائ ،شۈرۈدـنىكېچـىنرالۇئــ الـقادـنۇشـ ـ
،زىڭىنائ_ــاتائ مۇلوقـــ ،انشوق_ـــ _قۇرۇئـــ

ەدنەككەچكىشىئىشىكشۇنوتان
شادغوقىنىزۆئڭىنرالىلاب

ىرىللۇسۇئ

我爸爸在睡觉。
ۇدىتاۋالخۇئماداد

ىرىخائ(( __ىرىخائ ەتتەب3838 ))ەتتەب
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اغۇب.1

،اغۇب تۈســ رەلىچۈگمەئـ ،ىپىنىسـ ـاچائـ
رالقىلقايۇت ۇئ.ەۋەتەگىسىلىئائاغۇب،ىتىرتەئـ
ناغياتـەنەي ،اغۇبـ .ۇدىلىتائۇمپەداغۇبلىزىقـ
نەت ىقىلرىغېئــ ،مارىگولىك250-200ــــ ــــ
ڭىنىسىدۋەگ ىكىلزىگېئــــــ رىتېم1.3ـــــ ــــ
،ادىپارتەئ ىسىرغاســ نەلىبـــ ڭىنىسىدۋەگــ ـــ
نەساسائـىكىلزىگېئ ،شاشخوئـ ڭىنىقۇريۇقـ
ىقۇلنۇزۇئ رىتېمىتناس14-12ــــ ىيوم.ـــــ ـــ
،قارىقسىق رەگىجـــــ ىسياقرەھ.ەدڭەرـــــ ـــــــ
كىلەيىپارغۇج ىجنەكــــــــ ڭىنىرىلرۈتــــ ــــــ
ڭىنىزۈگڭۈم ەدىشۈسۆئـــــــــ قرەپــــــ ،رابـــ ـــ
ڭىنىرىلىكىتتەدائ ەدىزۈگڭۈمــ ـەچىك5-3ــ
قامىچائ ،رابـــ ەنەيــ ەچىگ7-6ـــ قامىچائـــ ــ
:ىكىلىدىھالائقىلساسائ.رابۇمىرىلناغىدىلوب
ڭىنىزۈگڭۈم )ىخېشزۇم(ىخېشىچنىككىئـ

شاق ڭىنىقىمىچائـ مەكھەمـەگىپىرەتـىتسۈئـ
ناقشىپېي چۇقائرالغادىكىدىسىرغاس؛ۇدىلوبـ
ىكاي سۇســــ رۇڭوقــ قىرېســـ لۇدۇئ؛ەدڭەرــ
ڭىنــىشىچ ىقـىلىراـئــ ،ڭەكــ ڭىنـىشـىچـ ـــ
ىقۇلنۇزۇئ زۆكــ ڭىنىقىناچـ ىرىتېمايىدــــ ـــ
ياتلائڭىنڭاجنىش.ۇدىلاقپىشىلڭەتنەلىب
ياتلائ(ـىغېت ناشنايىت،)ـىسىغۇبـ ڭىنىغېتـ ـ
ىسياقرەھ ىرىلكەلۆبــــ ناشنايىت(ــــ ىغېتــــ ــ
ىسىغۇب ەدمەھ)ــــ مىراتــ ىسايرەدــ نەكەيەۋــ ــ
مىرات(ـىسىداۋـىسايرەد ايرەدـىلىئ،)ـىسىغۇبـ
قىلراتاقـىسىداۋ ناغلاقراتـاغرالياجـ ،پۇلوبـ ـ
ىسىغۇبياتلائنەلىبىسىغۇبىغېتناشنايىت
ڭەك نەكتەكـ ەنڭېيــ قىلقامرۇپويــ ڭەكەۋــ ـ
قىلقامرۇپوي ،نامروئشالىرائـــــ زىگېئــ غاتــ ــ
نامروئ زاي.ۇدىتۇتناكامىنىغېبلەبقالتوئ_ـ
ەدىلسەپ نامروئــ ڭىنىغېبلەبـ اغىسىققوچــ ــ
،ۇدىلاۋىقىچ شىقـــــــــــ ەدىلسەپــــ غاتـــــــ ــــ
قۇيوقـىكىدىرىلىغلىج نامروئـ رابـ ـاغرالياجـ
ۇدىچۆك نەگىمىليۈك.ــ ،ەدلىگزەمــ كەكرەئــ ـ
پىشىلپوتـاغۇب زۇغلايـىكايـ ،ۇدياشايـ ـىڭېيـ
نەكسۆئ نارمۇيـ ىشىچ،ۇديادغوقىنىزۈگڭۈمـ
اتقىلنامروئقۇيوقپىشىلپوتىيىزومەۋـاغۇب
پۇنۇرۇشوي ۇدياشايــ ـىقىلساسائـىقۇلقۇزوئ.ــ
رالقىلقاشاب ىكىدىسىلىئائــــ رەلپۆچ_توئــــ ــ

ىچنىككىئنىدىپىرەتتەلۆدىكىدڭاجنىش
ىياۋايناغىدىلىدغوققىلىتقۇنكىلىجىرەد

نىچالڭەرلۈكەۋاغۇب__تاناۋياھ
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،پۇلوب لىكشەتىنىكەرپۆكنىتتنەسرىپ80ـ
ۇدىلىق مىرات.ـ ،قىسسىئزۇموتادزايىسىغۇبـ
ناتىرھەقـاتشىق قۇغوسـ ،ناغىدىلوبـ رۇغمايـ
ـتوـئڭىنـىقۇلمۇقناكامىلكەت،ناغىدىغايزائ
ڭالاشـىكىدىسىرۇت ،قىلقارغوتـ ،قۇلشۇموقـ ـ
قۇلنۇغلۇي ەدمەھـ .ۇدياشايەدرەلكىلنەكىتقائـ
شىق ەدىلسەپـ ازېيــ تنەك_ـ ىرىلىللەھەمـ ـ
قۇدنالشاتـىكىدىپارتەئ ،زىتېئـ قىلىچىۋراچـ ـ
نەلىب ناغىدىنىللۇغۇشـ لۆچـ ىرىلقالتوئـ ەۋـ
نەگلۈرۈتشەلزۆئ زوبـ .ۇدىشىلناكامـەگرەلرەيـ
،نۇغلۇي ،نەكىتقائـ ،قاتنايـ ،شۇموق،قاغماقـ
،غىچ اۋايـ ،زايىپـ ،قارغوتـ ڭىنىخىرەدەدگىجـ
مىرېي،لاقتاچەۋىرىلقامرۇپوي_خاشنارمۇي
ڭىنراللاقتاچ نارمۇيــــ ىنىخېشــ قۇلقۇزوئـــ ـ
،ۇدىلىق ڭىنرالۇئـــ ەدىچىئــ چاغايــ قۇللوغــ ــ
رەلكۈلمۈسۆئ ىنىتنەسرىپ50ــــ لىكشەتـــــ ـــ
ۇدىلىق قۇلروش.ـ ىنـشالايـىنرەلرەيـ ىشـخايــ
ۇدـىرۆك ەدزىمىتىلۆدۇئ.ـ تەلۆدــ نىدىپىرەتـ ـ
ىچنىككىئ كىلىجىرەدــــــ قىلىتقۇنــــــ ـــــــــ
.رۈتناغىدىلىدغوق

نىچالڭەرلۈك.2

لۈك ،نىچالڭەرــ رالشۇقــ ،ىپىنىســ ــــــ
رالنامىسنىچال رالنامىستۈكرۈب(ــىتىرتەئــــ ــــ

نـىچال،)ـــىتىرتەئ ەگـىسىلـىـئاـئـــ ەۋەتـــــــ .ــ
ڭىنىقۇشمۇت ىكىدىكىۋرىگـــ نامىسشىچـــ ـــ
ەدىسىچكۈسۆئ ڭوچـ ىرىلچارائـ ،رابـ رىبەنەيـ
ەدىپىرەتـىنيەكـىچىرائ مەھنۇزۇئـىتىناق.ـ ـ
،قۇلچۇئ ىكپەلسەدــ امرۇچۇئـــ ىرىليەپــ ڭەئــ
قۇريۇق.نۇزۇئ ىرىليەپـــ لەســـــ قالىمۇيــ ــــ
ەدلىكەش ىكپەلسەد.ــ امرۇچۇئــ ڭىنىرىليەپــ ــ
ىسىچنىككىئ نەلىبــ شاشخوئـىسىچنىچۈئــ ـ
،اتقۇلنۇزۇئ نەلىبـىسىچنىرىبــ ـىسىچنىتۆتـ
نەساسائ شاشـخوـئـــــــــ ،اتـقۇلـنۇزۇـئــــ ــــــــ
.ناغلىرېيىكۈتىكىدىچىئڭىنىسىچنىككىئ
،رەقشەق ،ڭىجېخـ ناشنايىتـ ىكىتتەدائ(ـىغېتـ
ىجنەك رۈتــ ،قالۇبنىياب،)ـ ،اراتزۇققوتـ ،اجلۇغـ ـ
،ەرۈكلۇغڭوم مارياســـ ،ىلۆكـ ،الاتروبـ ـىجناسـ
ۇزيۇخ مونوتپائــ ،ىتسالبوئـــ ،اباقــ ،نىچرۇبــ ــ
،ياتلائ رۈگنۈلۇئـ ،ىسايرەدـ ،لۆكىرابـ لۇموقـ ـ
ڭاجنىش( ىجنەكــ ىرۈتــ قىلراتاق)ـ ـاغرالياجـ
ىنىغلاقرات نەگنەلىرىتاخـــ زىڭېد.ــ نىدىزۈيـ ـ

رىتېم500-2500 ىكىتكىلزىگېئـــ غاتـــــ ــ
تەكىرەھادرالياجقىلراتاققىلرىدېئ،ىقىلتوئ
ناـقشاچەۋرالترۇق،رالشۇق.ۇدىلىق
‒ۆدەدزىمىتىلۆد.ۇديەيپۇتۇتىنرەلىكىدىرۈت
‒ىتقۇنكىلىجىرەدىچنىككىئنىدىپىرەتتەل
قىل ناغىدىلىدغوقـ اغىبادرىگشىلىقوي«.رۈتـ
كۈلمۈسۆئاۋايەۋتاناۋياھىياۋايناغلاقپىرېب
ىرىلرۈت اراـئـقلەخـ ادوسـ ڭـىن»ـىسىمانىدھەئـ
‒ىدغوقكىلىجىرەدـىچنىككىئـىكىدىسىۋالىئ
.نەگلۈزۈگرىكاغىراتاقرۈتناغىدىل

ـەبنەم ـەبنەم مىلىئ«««:::ـەبنەم ـ مىلىئ ـ مىلىئ نەپ___ـ نەپـ نەپـ شىلىبەۋەۋەۋـ ـ شىلىب ـ شىلىب ەدىققەھـ ـ ەدىققەھ ـ ەدىققەھ ـ
شوق شوقـــ شوقـــ قىللىتـــ ـــــ قىللىت ـــــ قىللىت ىننەپـــــ ـــــ ىننەپ ـــــ ىننەپ شۇرۇتـشالمۇموئـــــ ـــــ شۇرۇتـشالمۇموئ ـــــ شۇرۇتـشالمۇموئ ـــــ
ىرىلتاۋاس ىرىلتاۋاس نىدىباتىك»»»)))333(((ىرىلتاۋاس نىدىباتىك ىدنىلېئنىدىباتىك ىدنىلېئ ...ىدنىلېئ
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ىساينۇدتاناۋياھ

ادنىقېي رىبـىكىدەيىلىئارسىئـ تاقىقتەتـ ـ
ىسىپپۇرۇگ ىجنۇتــ ،مىتېقــ نوملاسمىئادــ ــ
ىقىلېب لۇكسۇمـــــ ادىرىلىملۇقوتـــ اديەپـــــ ــ
ناغىدىلوب رىبــــــ لىخــ تىزاراپــ نوملاســ ــــ
قىلىروپىس ڭىنترۇقـ يەلنۈتۈپـ اغنېگىسكوئـ
،ىنىقىلناغىديامنايات ڭىنىسىريەجۈھـ ەدىچىئـ ـ
اموزوئىردنوخ ،ىنىقىلناغىدياملوبـــ اتتەھـــــــ ــ
قۇلموزوئىردنوخ ڭىنDNAـــــــــ ەدىھالائـــــ ــــ
ۇمىتىيىسۇسۇخ ىنىقىلناغىدياملوبـــــــــ ــــــــ
.ناغىلتاپسئ

مۇلەمادىراشرەيرىزاھرالترۇقتىزاراپۇب
ناغلوب قىلرابــ نېگىسكوئــ ناغىديامىلاخــ ــــ
رالقىلناج ىكىدىچىئــــ ىسىملۇرۇقــــ ڭەئــــــ
پەككەرۇم ىرىقۇيەۋــــــــ كىلىجىرەدـــــــ ـــــــ
.ىرىبڭىنرالقىلناج

،ەتتەۋۆن رالمىلائـــ قۇلقۇريۇقــ نوملاســ ــ
ىخېتىنىلۇسۇئشاشايڭىنترۇققىلىروپىس
قىنېئ ۇديەملىبـ نىكېل.ـ قۇلورداييىقىقەھـ
ادرالقىلناج اموزوئىردنوخــــــ ،اسىملوبــــــ ــــــــ

قىلنېگىسكوئ شىنىلسەپەنـــــ نىكمۇمــــــ ـــ
ۇدياملوب ڭىنرالىچتاقىقتەت.ــ ،ەچىشىراقـ رالۇئـ
تىزاراپ ىسىگىئــ نوملاســــ نىدىقىلېبــــ ــــــ
نىزونېدائ تافسوفىرىتـ پىلېۋىتراتـىن)ATP(ـ ـ
ەدمەھ ڭىنىزۆئـىنۇئـ ـىسەبنەمـەيىگرېنېئـ
.نەكىدىلاقپالقاسىنىتاياھپىلىق

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت رۇنىبۈس::ىچۇغلىق ىدرۇترۇنىبۈس ىدرۇت
رىررەھۇم تەلىزەپ::رىررەھۇم نۇغرۇتتەلىزەپ نۇغرۇت

قىلجايىتھېئاغنېگىسكوئناغلاقيابىجنۇت

ناۋياھناغىدياملوب
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نىدڭىنۇبـنىدڭىنۇئ

ىلېخ النۇرۇبــ ڭىنرەلتەلۆدـىسياقرەھـ ـ
قلەخ ـەتتەۋۆنـىننالىپوريائـىسەيىستايىۋائـ
رەتەخىبڭەئـىكىداينۇد پەدىلاروقشانتاقـ
،ناغىلراكاج ڭىنرالۇئـ قادنۇبـ ىكىدىشىيېدـ
ڭىنىـسـىسىداھنالـىپورياـئـەتتەدائـىساسائ
‒لاروقشانتاققىلرابىتىبسىنشىرېبزۈي
.ۇدىرۇتادنۇروئنەۋۆتڭەئەدىچىئىرىل

پەگـــۇب ناغلايــ سەمەئــــ قىلناس.ــ ــــ
نىدرالتامۇلەم ،ادناغىراقــــــــ نالىپوريائــــــ ـــ
شانتاقرەتەخىبڭەئىكىتشىقىچەگرەپەس«

نەگېد»ـىلاروق ادڭىنۇئىكنۈچ،قىيالـاغمانـ
پۆك ،شۈلۆئمەدائـ شىنىلىرايـ ڭىنىسەقەۋـ
زۈي شىرېبــ ىتىبسىنــ نەنىمخەتــــ چۈئــــ
نىدنويلىم رىبـ ،پۇلوبـ زىيوپ،لىبوموتپائـ
توخاراپەۋ قىلراتاقـ شانتاقـ نىدىرىللاروقـ
الىلېخ نەۋۆتـ پىلىقـەچىقشاب.ـ ،ادناقتيېئـ
رەگەئ رىبــ ەگىنۈكمەدائـ ارۇتتوئـــ باسېھـ ــ
نەلىب رىبــ مىتېقـ ،اسرۇتلوئـاغنالىپوريائـ ـ

ادـلـىي3223 رـىبـــ مـىتـېقـــ نالـىپورياـئــــ ــ
.ۇدىلوبىقىللامىتھېئشارچۇئەگىسىسىداھ

رەتەخىبڭەئالنىتسارنالىپوريائ

ۇمىلاروقشانتاق
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نىدڭىنۇبـنىدڭىنۇئ

،اقشابنىدىتىبسىنشىرېبزۈيـەسىداھ
ڭىننالىپوريائمىئادـەنەي ەگىشۈرۈيرەتەخىبـ
كەرىت كىلرىبتامۇلەمقىلناسناغىدىلوبـ
ىكىدىپاسۇم شۈلۆئــــ ،ىتىبسىنــ ىنەيــــ ـــ
ەگرەپەس شىقىچــــ ىسىپاسۇمـــ ەچىيوبــــ ـــ
ىكىۋ.ۇدىلوبىتىبسىنشۈلۆئناغنالباسېھ
ىكىدىسۇماق قىلناســـــــــ اتتامۇلەمـــــ ــــــــ
،ەچىشىلىتىسرۆك رەھـــــــ رىبــ درايلىمــ ــ
رىتېمولىك لويـــــ ،ەدنەگرۈيــ نالىپۇريائـــ ـ
ىسىسىداھ نىدىبەۋەســـ شۈلۆئــ ىتىبسىنـ ــ

،نەكىدىتېيــــەك0.05 اغڭىنۇبـــــــــــ ــــــــــ
،ادناغرۇتشىلېس لىبوموتپائـــ ىسىسىداھــ ــ
،پىتېيەگ3.1ىتىبسىنشۈلۆئنىدىبەۋەس
نالىپوريائ ڭىنىسىسىداھـ ەگىسىسسەھ62ـ
.نەكىدىلېكارغوت

شۇرۇتشىلېسـىقىرىقۇي ،ەدىسىجىتەنـ ـ
نالىپوريائ« رەتەخىبڭەئـ شىقىچـەگرەپەسـ ـ
،نىكېل.ىدنالتاپسىئشاراقنەگېد»ـىلاروق
قادناقرەھ رىبـىنشىئــ ـەكشەديەھـاتقاياتـ
ۇدياملوب ەچرەگ.ـــ نالىپوريائــ ىسىسىداھـ ـــ
ىتىبسىن ،لىبوموتپائـــ ،زىيوپـــ توخاراپــ ــ
قىلراتاق شانتاقــــ نىدىرىللاروقـــ نەۋۆتـــ ـ
،ۇمىسلوب نىكېلــ قادنۇبـ ـاتشۇرۇتشىلېسـ
رىب اغىتقۇنــ لەســــ ناغلاراقــ ،پۇلوبــ ۇئــ
ۇمىسلوب نالىپوريائــــ ىسىسىداھـ ىنزۆكـــ ــ
پۇمۇي ەگىتسۈئڭىنۇئ،ۇدىرېبزۈيەچۇقچائـ
نالىپوريائ ەگىسىسىداھــ ،اسىرچۇئــــ رەگەئـ ـ
پۈشۈچ،پەگاقشاباسنوققۇلشۇڭوئـەگرەي
ەستەك ەچنىپۆكـــــ پالتراپـــــــ ،ۇدىتېكـــ ــــ
ڭىنرالىچۇلوي تاياھــ شىلېقــ ىتىبسىنــ ــ

نىياتنىئ نەۋۆتـ نىدىتقۇنـۇشۇم.ـ پىلېئـ ـ
،ادناقتيېئ نالىپوريائـــ ڭىنىسىسىداھــ ــــــــ
ىتىۋىقائ رىغېئڭەئـــــ ،پۇلوبـــ شۈلۆئــــ ــ
.ۇدىلوبىرىقۇينىياتنىئىتىبسىن

،اڭۇش شۈرۈيـ مەدائنەگلۆئەۋـىقىلىرائـ
ىناس نىدىتىۋىسانۇمــ پىلېئــ ،ادناقتيېئـ ـ
ادنالىپوريائ ەگرەپەسـ شىقىچــ نەتەقىقەھــ ـ
؛رەتەخىبڭەئ رەگەئـــ نەگلۆئـ ەۋـىناسمەدائـ
رىب قىلمىتېقـــ رەپەســـــــ ڭىنىتقاۋـــــ ـــــ
ىتىۋىسانۇم ەچىيوبـــــ ،ادناغىراقــــ زىيوپـــ ــ
الشاشخوئـاغنالىپوريائ ،رەتەخىبـ لىبوموتپائـ
نەلىب ەگرەپەســـ ڭىنشىقىچــــ ىرىتەخــــ ــ
نىدىكڭىننالىپوريائ تۆتـ ؛ىرىقۇيـەسسەھـ ـ
قارىب نەگلۆئــ ىناسمەدائــ نەلىبـــ رەپەســ ــ
مىتېق ڭىنىناسـ ،ادناغىراقنىدىتىۋىسانۇمـ
لىبوموتپائ نىدنالىپوريائــــــ ەسسەھچۈئــ ــــ
،رەتەخىب زىيوپـ نىدنالىپوريائـ ەسسەھـەتلائـ
.رەتەخىب

،اڭۇش تەقەپـ مۇلەمـ ەچىيوبمەچلۆئرىبـ
ڭىنشۇرۇتشىلېس ىتىيىمھەئــــــ قويـــــ .ــ
ۇمڭىنزىب مۇلەمـــــــ شانتاقــــ ادىلاروقــــ ــــ
قىليىپىداسات زۈيـ ىنۇئنۈچۈئىكىلنەگرەبـ
.سەمەئنىكمۇمزىمىكىلسەمتەلشىئ

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

ىكىتتەب__2020 ڭىنراللائوسىكىتتەب شىنىلىدياپڭىنراللائوس ىباۋاجشىنىلىدياپ ::ىباۋاج
11..BB√√ ..2233..√√
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نىدڭىنۇبـنىدڭىنۇئ

ىلىي_1985 ڭىنيائ_4ـــــ ،ىنۈك_1ـــ ــــ
يىمسەرىنۇناقتنېتاپىجنۈتڭىنزىمىتىلۆد
ڭىنزىمىتىلۆدنەلىبڭىنۇش،ىدلۇيوقاغلوي
تنېتاپ ىرىلشىئـ مىلىبەۋـ كۈلۈمـ ـىقۇقوھـ
ىرىلشىئ تايىققەرەتـ ادىخىراتـــ ىڭېيــ رىبــ ـ
ەپىھەس ىدلىچېئـــ تنېتاپ.ـ ىنۇناقــ ـىجنۇتــ
الىنۈك تنېتاپـوگڭۇجـ زىمىتىلۆدىسىرادىئـ
نىدىترىسـىچىئ تنېتاپەچراپ3455نەگلەكـ
ىنىسامىتلىئ لۇبوقــ ناغلىقــ ەدمەھــ ـاينۇدـ
.ناقتارايىنتروكېرىڭېيىكىدىخىراتتنېتاپ

تنېتاپ ىمۈزۈتــ راۋاتــ ڭىنىكىلىگىئـ ــــ
ىتايىققەرەت نەپەۋـــــــــ ڭىنىكىنخېت_ــ ــــــــ
ەۋنەگلەكاققىلرابپىشىگەئـەگىشىلىسكۈي
يىققەرەت ناغلىقـــــ اداينۇد.ـــــ نۇرۇبڭەئـــ ـــ
تايىپشەك ىنىتنېتاپـــ نەگرۈتشەلمۈزۈتــــ ــــ
تەلۆد ەيىستىنېۋـ ىتىيىررۇھمۇجــ ،پۇلوبــ ــ

ىلىي_1474 ىجنۈتــ پۇلوبــ نامازـىقنىقېيـ ـ
پۈزۈتىنىنۇناقتنېتاپـەگىئـەگىكىلىدىھالائ
ناغلىقنالېئەيىلگنەئىلىي_1623.ناققىچ
لوپونوم« ىجنۈتەچىيوباينۇدـاسلوب»ـىنۇناقـ
پارىتېئ ناغنىلىقــ ىقرىزاھــــ ۇمىدنامازـــ ـــ
ەكتەممىق تنېتاپــەگىئــــ ىنۇناقـــ پۇلوبــــ ـــ
نەكىدىنىلباسېھ تنېتاپ.ــــــ ڭىنىمۈزۈتـــ ــــ
پىلېك شىقىچــ ىسەبنەمــ زىسكۈلزۈـئەۋــ ــ
يىققەرەت ەكشىلىبىنۇشنىدىنايرەجشىلىقـ
،ىكۇدىلوب تنېتاپـ تەقەپەچىگنۈگۈبىمۈزۈتـ
زۈيـەچچەن القىللىيـ ،ۇمىسلوبـەگىئـاقخىراتـ ـ
اقشاراقلەساغىلوريىئامىتجىئڭىنۇئـاممەئ
ۇدياملوب ،ىنەي.ــــ ىكنۈگۈبــــ نەپــاينۇدــــ _ــ
ڭىنىسىكىنخېت ،ىشىنىللۈگـ ڭىنداسىتقىئـ
يىققەرەت ،ىشىلىقـــ ڭىنتەيىئمەجــــ ــاغلائــــ
ادىشىسېب تنېتاپــــ ڭىنىمۈزۈتــ اققىلرابـــ ـــ
ىشىلېك پىشىللەممەكۇمەۋــــ ىشىرېبــــــ ـــ
نىياتنىئ ڭوچــــ ناغىنيوئلورــ ەكشىيېدـــ ـــ
.ۇدىلوب

:ىنۈك_1ڭىنيائ_4ىلىي_1985

تنېتاپىجنۇتەدزىمىتىلۆد

نۈكناغلىتىقرات
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نىدناغلۇرۇقىتىيىرۇھمۇجقلەخاۇخڭۇج
،نىيېك زىمىتىلۆدـ تايىپشەكىلىي_1950ـ
ىقۇقوھ تنېتاپەۋــ ڭىنىقۇقوھــ قـىلتىقاۋـ ـ
ىنىمازىن ناغلىقنالېئــ ،ۇمىسلوبـ نـىكېلـ ـ
ىتايىققەرەت نىياتنىئـــ ،ناغلوبـاتساـئــ _60ـ
اغراللىي ەدنەگلەكـــ ىـنـيەك_ىدلاـئنىدناـئــ ـ
پۇلوب تۆتـــ ىـنـتـنـېتاپــ ناـغـىلـقـىتسەـتــ .ــ
نـىتـشـىتـېۋـىچـېئ_تاـھالسىئ ،نـىيـېكــــ ــ
زىمىتىلۆد ىقرىزاھـــ نامازــ مىلىبـ كۈـلۈمـ ـ
ىقۇقوھ ىـنـىمۈزۈتــــ ەـكـشۈزۈتــ نىياتنـىئـ ــ
‒زەـمنۇزۇـئنىكېل،ۇمىسلوبقىلجايىتھېئ
لـىگ يـىمۇموـئـ كىلـىچـكۈلۈمـ ەۋىمۈزۈتـــ
قىلنالىپ ىـنـكىلىگىئــ پۈزۈـگرۈيـ نەـگلەكـ ـ
،اقچاغلوب ڭىنزىمىتىلۆدـ تـنـېتاپـ ـىنىنۇناقـ
الىدىپىلسەدـىشۈزۈت _شالاتڭوچرەدەقرىبـ
.ناغىرچۇئاقشىترات

،ىلىي_1978 شادلويـ _11ڭىپۋايشڭېدـ
كىلتەۋۆن يىمۇموئ_3ـــ ادىنىغىيـــ قىنېئـــ ـ
پىلىق زىمىتىلۆد«ــ تنېتاپــ ىنىنۇناقــ زۆئــ
ەگىچىئ ناغلائـــ مىلىبــ كۈلۈمـــ ىقۇقوھـــ ــــ
ىنىمۈزۈت ىشۈزۈتــ كەرېكــ ـاغىرۇتتوئپەد».ـ
ناغيوق قىباس،اديائ_3ـىلىي_1979.ـ تەلۆدـ
نەپ اكىنخېت_ـ ىتېتىموكـــ ڭىننەۈيۇۋوگــ ــ
ىسىلاۋاھ ەچىيوبـــ تنېتاپـــ ىنۇناقــ شۈزۈتــ ـ
قىلاپاجقىللىيشەب.ناغرۇقـىنىسىپپۇرۇگ
ڭىنيائ_3ىلىي_1984،قىلىقرائشىشىرىت

ىنۈك_12 اۇخڭۇج«ــ قلەخــ ىتىيىرۇھمۇجـ ــ

تنېتاپ كىلتەۋۆن_6»ـىنۇناقـ كىلتەكىلمەمـ
_4ڭىنىتېتىموكيىمىئادىيىتلۇرۇققلەخ
ادـىنـىغىي ناغـنالـلۇقامــ ىلـىي_1985.ــ _4ــ
.ناغلۇيوقاغلوييىمسەرىنۈك_1ڭىنيائ

تاھالسىئ ڭىنشىتېۋىچېئ_ـ 10ىقنىدلائـ
ادىلىي ،ىنۇناقتنېتاپ،ىنۇناقىسىكرامراۋاتـ
قۇلروتپائ ىقۇقوھــ قىلراتاقـىنۇناقــ مىلىبـ ـ
كۈلۈم اغىقۇقوھــ كىلتەۋىسانۇمــ نۇناقــ _ــ
رالمازىن ىنيەك_ىدلائــــ پۇلوبــــــ نالېئــــــ
ناغنىلىق ،ناغلۇيوقـاغلويەۋـ ڭىنۇبـ نەلىبـ ـ
مىلىب كۈلۈمـ ەدزىمىتىلۆدىمۈزۈتـىقۇقوھـ
شادغوقتنېتاپ.نەگنەللىكەشمەدەقـۇممەدەق
ىسىملۈزۈت زىمىتىلۆدــــ ڭىنىداسىتقىئــــ ــــ
لىجىس يىققەرەتــ اغىشىلىقــ قىلىڭېيەۋــ ــ
لورمـىھۇمادـىشۇـلۇرۇـقتەلۆدناچشىتىراي
‒زىمىتىلۆدىـلـىي_2011.ەتكەملەكپانيوئ
لۇبوقىنىسامىتلىئىتنېتاپتايىپشەكڭىن
شىلىق ىرادقىمــ ڭىم526ـ نەكتەيـاغىچراپـ ـ
،پۇلوب تنېتاپــ سامىتلىئــ شىلىقـ ـەچىيوبـ
ىــچـنـىرـىبىــكـىداـينۇد ەـكـتەلۆدڭوـچـ ‒يائـ
.ناغنال

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت نىدىيەس::ىچۇغلىق تەمخەديەسنىدىيەس تەمخەديەس
رىررەھۇم تاشرۇن::رىررەھۇم تىشىرۇدبائتاشرۇن تىشىرۇدبائ
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ىرىقۇيىنۇقلودشۈنۈتۈكقىلمالغاس
نەگلۈرۈتۆك ىكنۈگۈبـــ ،ەدنۈكـــ نۇغرۇنـ ــ
رالىچلامېتسىئ رىبـۇسـ پەرەتـ ىچۇغلىقـ
،پىلېۋىتېســـىنرالباۋسەئ ۇمىخېتــــــ ــــــ
كىلتەپۈس كىلمىچىئـ ەكشىشىرېئـاغۇسـ
ىدىلشاب ڭىنرەلىشىك.ــــــ مىلىبـــــــــ ـــــ
ڭىنىسەيىۋەس ەگىشۈسۆئــــ ،پىشىگەئـــ ــ
ىزەب ۇمرەلرەگىدوســ نەلىبرۋەدـــــ ڭەتـــ ـ
،پەلىرىگلىئ رىبــۇســـ پەرەتــ چۇغلىقــ ــ
رىبىزەبـــىنرالباۋسەئ ىرىقۇي«ـــــ نەپـــــ ــ
نەلىبـىمۇقۇئ»ـاكىنخېت ۇب،پۇرۇدنالجاتـ
قىلىقرائرالباۋسەئ رىبـ پەرەتـ ناغنىلىقـ
كىلمىچىئ ىنۇســــ نۇغرۇنــــ پىياجائـــ ـــ
ىنقىلقاس شالقاســـ ەگىمۈنۈئـ پەدـەگىئـــ
.اتقاملىققىۋشەت

،اتقادنۇئ »اكىنخېت_نەپىرىقۇي«ۇبـ
كىل لىخۇملىخـ ڭىنرالۇسـ قادناقىدازـ ـ
؟رابـىمۈنۈئ زىبـ ڭىنرەلسىسسەخەتۇمـ ۇبـ
.ىلياقابپالڭائىنىلىلھەتىكىتقەھ


ۇسقىلسنانوزېرقىلىتوتساچنەۋۆت.1
ارغوتان شاراقــ نەۋۆت:ـ قىلىتوتساچـ ـ

شىنىرۋەت ،قىلىقرائــ كىلمىچىئــ ـىنۇسـ
،پۇرۇتشالپىتكائ الۇكېلومۇسناقىميالاقـ
ىنىسىملۇرۇق نىدىتياقـــــ ،پىزىتـــ ـۇسـ
ىنىسەيىگرېنېئ ،پۇرۇشائـــــــــــ نەۋۆتــ ــ
قىلىتوتساچ قىلسنانوزېرـــــــــ اغۇســــ ــــ
ناسائـۇمىخېتـەگىنىدەبمەدائ،پۇرۇدناليائ ـ
،پۈلۈرۈمۈس ،ەگەيىرېتكابـــــ ــاقسۇرىۋـــــ
،ىلىسېككەرۆب،تەيىزۋەق،ۇدىرۇتىشراق
نازاقشائ يەچۈئ_ــ ،ىلىسېكــ مزىتامېرـــ ــ
قىلراتاق ىنرەلكىللەسېكــــــ ،شالاۋادــــــــ
شالقاسـىنقىلقاس ىلىكشىرېئـەگىمۈنۈئـ
.ۇدىلوب

يىقىقەھ نەۋۆت«:لاۋھەئــ ‒ـىتوتساچـ
قىل شىنىرۋەتـ ‒انىداملۇرۇقشۇلۇرۇق»ـ
،پۇلوبـۇغلاتائـىكىدىسكىم ـىسىتوتساچـ
نىتسترېگ10 ىنشىنىرۋەتناغلوبنەۋۆتـ
،ۇدىتىسرۆك ‒ىزېسەـتىساۋىبڭىنمەداـئـ
كىچىكرەدەقرىبىرـىسەتناـغلوبـەگىم
‒ساچنەۋۆتڭـىنۇسىخېتەتتەۋۆن.ۇدىلوب

لىخرەھىكىدىسىرغوتۇس
ڭىنرالاۋغىئ_ەنتىپ
»اكىنخېت_نەپىرىقۇي«

ىرىلساسائ
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‒ېلومۇسنىيېكنىتشىنىرۋەتقىلىتوت
‒لاتائىكايناغىدىلىزىتنىدىتياقىسالۇك
شىم ‒تاپسىئىن»شۇرۇشائەيىگرېنېئ«ـ
_لىلەدەۋتاقىقتەترادىقالائناغىديالايىل
رالتاپسىئ ،قويـ قىلىدياپـەگىنىدەبمەداـئـ ـ
.پەگقۇرۇقۇـمىخېتىشىتىسرۆكرىسەت
الىنەيـەتتەيىھامۇئ كىلمىچىئىكىتتەدائـ
،ۇس شىملاتائـ شالقاسىنقىلقاسەدىھالائـ
،قويـۇمىرادىتقىئ ‒رەلرەگىدوستەقەپـۇبـ
ڭىن نىدىسىكىخسىپڭىنرالىچلامېتسىئـ
ناغىدىنىلىدياپ رىبـ ‒ىساۋشىتېسلىخـ
.ىسىت


ۇسقۇلنويىئ.2
ارغوتان شاراقـ قىلراقشىئ:ـ قۇلنويىئـ

شـىچـىئـــۇس ڭىنـىنـىدەبمەداـئـــ pHــــــ
نەدەبقىلاتالسىك،ۇديەشڭەتـىنىتىممىق
پۈرۈتلەكـىتىپۈس ناغراقىچـ لىخپۆكـ
املۇزوس ڭىنرەلكىللەسېكــــ ــىنىدلائــــــ
شىلېئ ەنەي،شالاۋادەۋــ ىنكىلتسەمــــ ــــ
،شىشېي ىنرەگىجـــ قىلراتاقشارسائــــ ــــ
.ەگىئەگمۈنۈئەدىھالائ

يىقىقەھ نەلىبىدلائ:لاۋھەئـــ pHــ
ىتىممىق قىلىقرائــ ڭىنۇســ ـەگىتىپۈســ
مۈكۆھ ‒ىتىلۆد.سەمەئيىملىئشـىلىقـ
ڭىنزىم شۇمرۇت«ـ كـىلـمـىچـىئـ ىـيۈســ ـ
قىلىزات GB5749）ـىمىچلۆئــ - ـەگ（2006
،نەساسائ كىلمىچىئـ ‒ىممىقpHڭىنۇسـ
ەـچىگ8.5-6.5ـىت ۇدىلوبـ ەرـىئادـۇب.ــ
‒ىتىممىقpHناغىملوبشاشخوئ،ەدىچىئ

كىلمىچىئـىكىد ڭىنۇسـ ـەككىلتەمالاسـ
ىرىسەتـەتىساۋىب ۇدياملوبـ مەدائىكنۈچ.ـ
پۆك ڭىنرالـىمـېتـسىسـ پـىشـىلراكمەھـ
تەكىرەھ ىشىلىقــ قىلىقرائــ _ـاتالسىكـ
راقشىئ ۇديالقاسـىنىقۇلڭۇپڭەتـ ـەتتەدائ.ـ
ڭىنناق ناقـىقىلساسائ(ـ pH)ـىسىمزالپـ
ىتىممىق ىكىدىنىدەبمەداـئــــ اتالسىكـــ _ــ
راقشىئ ‒ىدىرۈتتەئسكەئـىنىقۇلڭۇپڭەتـ
ناغ قىلساسائـ چۈكتەسرۆكـ ۇدـىنىلـىقـ .ــ
لامرونــەتتەدائ ىنىدەبمەداـئـــ ڭـىنىزۆـئــ ـ
pHڭىنناققىلىقرائىرادىتقىئشەشڭەت
ادىپارتەئ7.45-7.35ـىنىتىممىق قاسـ ‒ـ
،اڭۇش،ۇديال نەدەبــ ىتىپۈسـ ادىسىرغوتــ ـ
اتالسىك قـىلراـقشىئ_ــــ مۇقۇـئنەـگـېدــ ــ
ۇدياملوب ىلىي_2018.ـــ رىب،ادـيائ_11ـــ ـ
لەھەم نەگرۈسرۋەدـ ‒راقشىئ_اتالسىك«ـ
قىل نەدەبــ ىـتىپۈســ ىـسەـيـىرەزەنــ ىـن»ـ
اغرۇتتوئ ناـغيوقــ قـىلىكـىرېمائـ مىلاـئـــ ـ
ترېبور ڭايۋوئ.ـ ،پـىلـىڭېياداۋەدـ ىزۆـئـــ
داجىئ ناغلىقـ ڭىنەيىرەزەنـ قىلىچمادلائـ ـ
پارىتېئـىنىكىلنەكىئ ناغلىقـ ‒مىچىئ.ـ
كىل شىترەگزۆئىنىتىممىقpHڭىنۇسـ
قىلىقرائ ڭـىنىنىدەبمەدائـــ اتالسىكــــ _ــ
قىلراقشىئ ىنىقۇلڭۇپڭەتــ ،شەـشـڭەتـــــ ـ
ەگىمۈنۈئشالقاسىنقىلقاسنۇغرۇناتتەھ
.پەگقۇرۇقۇمشىشىرېئ


ۇسناغنالتىنگام.3
ارغوتان« شاراقـ ناغنالتىنگام:ـ ـىنۇسـ

رىب پەرەتــــ چۇغلىقـــ كىلىگلەبــــــ ـــــــــ
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ىكىتكىلكۈلچۈك تىنگامــــــ ىناديەمـــ ـــ
قىلىقرائ كىلمىچىئـ ناغنالتىنگامىنۇسـ
اغۇس ناغنالتىنگام.ۇدىرۇدناليائــــ ــۇســـــ
ڭىنشۈشۈچغادـەگىرېت ،شىلېئـىنىدلائـ
،شىتىقويــىنغاد اراقـــــ ىنتنېمگىپــ ــــ
،شەلنىگزىت ڭىنىشىرىگزۆئـاقكارـەنەيـ ـ
رۇموتناقەڭېم_كەرۈي،شىلېئـىنىدلائ
ىنىرىلكىللەسېك ەچمۇشوقـــــــ شالاۋادــــ
.رابىمۈنۈئقىلراتاق

يىقىقەھ شىنىلتىنگام:لاۋھەئــــ ــــ
ناغىديارچۇئمىئادـــــەتتەدائ لاتېمـــــ ــــــــ
ڭىنرالىددام تىنگامـــــ ڭىنىناديەمـــــ ــــــ
ەگىرىسەت ىنىشىنىلتىنگامپارچۇئــــ ــــــ
،ۇدىتىسرۆك ،ۇســــ ۋايلوســ قىلراتاقـــ ــــ
اقشىنىلتىنگام ىشراقـــــــــــ رالىددامـــــ ــ
ۇديامنالتىنگام ،اڭۇش.ـــــــ يىقىقەھــــ ــــــ
ناغنالتىنگام« تۇجۋەم»ــۇســــ ،سەمەئـــ ـ
ڭىنۇئ ىنقىلقاســ شالقاســــ ىنىمۈنۈئــ ــــ
.ۇدياملوبىلىغىلتاپسىئۇمىخېت

،ەتتەۋلەئ رەگەئــــــ ادۇســـــ ىزەبـــــ ـــــ
ناغنالتىنگام ۇب،اسلوبرالىدداملارېنىمـ
كۈلچۈكرالىددام رىتكېلېئــــ تىنگامـــ ـــ
نىدىناديەم پىقېئــــــــــــ ەدنەكتۆئــــــ ــــــ
ىنىقىلتىنگام ىشىلىداپىئـــ ،نىكمۈمـــ ــ
نىكېل ناغلۇشوقادداملارېنىملىخۇبـ
كىلمىچىئ ڭىنۇســــ ەكشىچىئــــ سامــــ ــ
ناغىدىلېك ،ىقىلناغىديەملەك_ــــــــ ـــــــــــ
ەككىلتەمالاس قىلىدياپــ ىكايــ قىلىدياپــ ــ
ىكىلسەمەئ ادىسىرغوتــ قىنېئـ لىلەدـ _ـ
تاپسىئ ،قويـ تايىتھېئـۇمىخېتـاڭۇشـ ـ

.كەرېكشىلىق

نەگلۈرۈتشەلىتلائ.4 پۆكـ قىلنېگىسكوئـ

ۇسناغلۇرۇتشالپىتكائ
ارغوتان شاراقـــ قىلسلۇپمىئ:ــ ــۇســـ

شالىزات ىسىنىشامـ ىكىدۇســ قىلىدياپــ ــ
پالقاسـىنرەلبىكرەت شىلېقـ نەلىبـ رىبـ
،اتتىقاۋ ،شۈزۈســـــــ ،شۇرۇتشالپاســــ ــــــ
،شۇرۇتشالتىنگام ،شۇرۇتشاللارېنىمـــ ـــ
،شالدىسكوئ شۇرۇتشالپىتكائـ قىلراتاقــ ـ
ىنشۈرۈتشەلىتلائ رىبـــــ پەرەتـ شىلىقـ ــ
،قىلىقرائ كىلرەھەزـىكىدىبىكرەتـۇســ ـ
ىنرالىددام رىبـــــ پەرەتــ ،پىلىقــ ــۇســــ
ەۋىتىلاھەيىگرېنېئڭىنىرىلىلۇكېلوم
نەگلۈرۈتشەلىتلائ.ۇدياغزوقىنىقىلپىتكائ
پۆك قىلنېگىسكوئـ ناغلۇرۇتشالپىتكائـ ـ
مالغاس ىكىدىبىكرەتــۇســ نېگىسكوئــــ ــ
نىيېكنىدنەكچىئمەدائ،ىرىقۇيىرادقىم
ڭوچ ،ەڭېمـ نەلىبنېگىسكوئڭىنكەرۈيـ
شەلنىمەت ىنىرادقىمــــــــــ ،پۇرۇشائــــــ ـــ
؛ۇدىرۈتۆكىرىقۇيىنىچۈكتېتىنۇممىئ
ڭىنۇئ ىچۈكشىرېئـ كۈلچۈكــ ،پۇلوبــ ــ
ىكىدنەدەب ڭىنرەھەزـــ اغىشىلىرىقىچـــ ـــــ
.قىلىدياپ

يىقىقەھ ،نەلىبىدلائ:لاۋھەئـــــــ ـــــ
ىرادقىمڭىننېگىسكوئنەگىرېئىكىدۇس
ىرىلتالۇسھەمــــۇس تىھۇمەۋــــــــــ ـــــــ
ەدىسەيىگولوكېئ ناغىدىلىتىلشىئمىئادـ ـ
چۈكتەسرۆك ،پۇلوبــ ،رالقىلناجـىكىدۇسـ ـ
نەلىسەم ،قىلېب:ــــ وركىمـــ رالقىلناجــ ـــ
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ڭىنرالقىلراتاق ادىشىشايـــــ نىياتنىئــــ ـــ
مىھۇم ۇديانيوئلورــ ەدمەھـ شىنىغلۇبـ ـ
ىنىسىجىرەد ،ۇدىرۈتتەئسكەئــ القادنۇشـ ـ
تىھۇم ىنىتىپۈســۇســـ ناغىديەچلۆئـــــ ــ
لاسرېۋىنۇئ چۈكتەسرۆكـــــ نىكېل.ـــــــ ــــ
اغرالناسنىئ نەتەبسىنــــــ ،ادناقتيېئــــــــ ـــ
كىلمىچىئ ڭىنۇســــ ىكىدىبىكرەتــــ ــــــ
نېگىسكوئ ىرادقىمـ اسلوبىرىقۇيەچناقـ
ەچنۇش ىشخايــــ ۇدياملوبــــ ىكىتتەدائ.ـــ ـــ
نېگىسكوئـىكىداۋاھ،ادلاۋھەئ ـىكىتتەدائـ
كىلمىچىئ نېگىسكوئنەگىرېئـىكىدۇسـ
ىرادقىم نەلىبـ قىپاۋۇمـ .ۇدىلوبەدىرىئادـ
نىدرالتاقىقتەت ،ەچىشىلىقيابــــ _مىريائـــــ
ادلاھمىريائ ىكىتتەدائـــ لومەۋـــۇســــــ ـــ
قىلنېگىسكوئ نىيېكنىدنەكچىئـىنۇسـ
تەكىرەھ ،پىلىقــــ كەرۈيـــ ىمىتىرــ ەۋـــ
ىنىقىلناچمادىچ ناغىدىرۈتتەئسكەئــــــ ــ
چۈكتەسرۆك ڭوچڭەئـ لۇبوقنېگىسكوئـ
شىلىق ،ىرادقىمـــ شاچراچــ ەگىكېچـــ ــــ
شىتېي ڭىنىتقاۋـــ ىقرەپـــ ناغىملوبــ .ـــ
ىنىرادقىمنېگىسكوئڭىنۇسكىلمىچىئ
ەدىجىرەدروز ،ادناغرۇشائـــ قىلمالغاســــ ــــ
.ۇدياملوبىمۈنۈئەچقۇترائنۈچۈئ


ىرىقۇي« نەپــ كىل»ـاكىنخېت_ـ ـاغۇسـ

كەرېكشاراقيىملىئ
‒ۇيڭىنىتىيىرۇھمۇجقلەخاۇخڭۇج«

قۇلمۇق ڭىنرەلكىللەسېكــ ‒ېئـىنىدلائــ
شىل ىنۇناقشالاۋادـىنۇئەۋـ قادنۇماد»ـــ ـ
ڭىنرەلكىللەسېكقۇلمۇقۇي:نەگنەلىگلەب

شىلېئـىنىدلائ ‒ىلشىئاقشالاۋادـىنۇئەۋـ
،ىرىلتالۇسھەمەيىسكېفنىزېدناغىدىلىت
‒ىلنىمەتىرىلنۇروئشەلنىمەتنەلىبۇس
ڭىنۇسكىلمىچىئەۋۇسكىلمىچىئنەگ
قىلىزات ەگىكىلرەتەخىبــ ناغىدىلىتېچــ ــ
رالتالۇسھەم ڭىنتەلۆدـ قىلىزاتـ ىمىچلۆئـ
قىلىزاتەۋ ەگىسىدىئاقــ نۇغيۇئــ ـىشۇلوبـ
.كەرېك

رادىقالائ نىدرەلتەججۆھـ ىقىلساسائــ ــ
كىلمىچىئ« ـىكىلرەتەخىبـىقىلىزاتـۇســ
‒ىمىلىگلەبشۈرۈشكەتـىنىرىلتالۇسھەم
كىلمىچىئ«،»ـىس ‒رەتەخىبىقىلىزاتۇسـ
ىكىل ىنىرىلتالۇسھەمـــ ەگرۈتــــ شىريائــ
رالقىلراتاق»ـىسىجىرەدنۇم رابـ ‒مىچىئ«.ـ
كىل ‒ۇسھەمىكىلرەتەخىبىقىلىزاتـۇسـ
اكرامتال شۇرۇقشابـىنىسىمرۈدنەشۈچــ ـ
‒ۇسھەمۇس،پىلىققىنېئەد»ىسىدىئاق
‒ىسىمرۈدنەشۈچەۋىسىكرامڭىنىرىلتال
ەكشەلىداپىئىنرالنۇمزەمكەدىكىدنەۋۆتەد
.نەگنەلىگلەبپەدۇدياملوبيىئتەق

اراكشائ① تەراشېبـىكايـ نەگلىرېبـ ـ
ڭىنكىللەسېك شىلېئـىنىدلائــ ـىنۇئەۋـ
؛ەگىئاغىلورشالاۋاد

،اتخاس② ەغىلابۇمـــــ ،شىلىقــــــــ ــــ
رالىچلامېتسىئ ناغىدىلاقپىنىشۈچاتاخـ
؛رەللىكەش،قىزېيناغىديادلائىكاي

قىلاتالسىك«③ قىلراقشىئ«،»ـۇســـ ــ
قۇلنويىئ«،»ـۇس ‒لۇرۇتشالپىتكائ«،»ۇسـ
ناغ كىچىك«،»ـۇسـ قىلىلۇكېلومـ ،»ۇسـ
كىلەيىسكنۇف« ،»ىيۈسەيىگرېنېئ«،»ۇسـ
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.رالنۇمزەمقىلراتاق»ۇسقىلنېگىسكوئ«
رەلىزەب كۈلرۈتىنىرىلتالۇسھەمـۇسـ

شالقاسـىنقىلقاس پەدەگىئـاغىرادىتقىئـ
پەچۈك قىۋشەتـــ ۇدىلىقـ ەنەي.ــ رەلىزەبــ ــ
اتتەھ ەيىھەســ ڭىنىرىلقامراتــ قىتسەتـ ـ
ىنىتىججۆھ قىلىچمىشېبزۆئـــ نەلىبــ ــ
،پىزېي اغنايىز،شادلائـىنرالىچلامېتسىئـ
شىتىرچۇئ ىرىللاۋھەئـــ زۈيـــ ۇدىرېبـــ .ــ
قىلمالغاس_ـەيىھەس تانايابـىتېتىموكـ ـ
،پىلىقنالېئ ىنرالتالۇسھەمىكىدرۈتـۇبـ
قىتتاق پۈرۈشكەتـ رىبـ پەرەتـ ـىنشىلىقـ
.ىدىلتىكەت

‒تالۇسھەمرادىقالائاغۇسكىلمىچىئ
ىــنـشۇرۇــقـشابىـنرال ،پــىتـــيەچۈـكــ ــــ
كىلتەلاپاكەگىكىلرەتەخىبۇسكىلمىچىئ
شىلىق ،نۈچۈئـــ شۇمرۇت«ـ كىلـمىچىئــ ــ
‒ۇقشابپىلىقتەرازانـىنىقىلىزاتـىيۈس
ىسىراچشۇر اغۇسەد»ـــ قـىلـشىتـېچـــ ـــ
اغرالتالۇسھەم رازابــــ ىتىزاجىئـ ىـمۈزۈتــ ـ
قىتسەتىتىزاجىئقىلىزات،ىدلۇيوقاغلوي
ەگىتىججۆھ نەكشىرېئـــ رىبـۇسـ پەرەتـ ـ
.ۇدىنىلېساغرازابرالباۋسەئىچۇغلىق

رەلىشىك ناغىدىلاۋىتېسمىئادــــــ ــــــ
كىلمىچىئــاملاروئ اغۇســـ ،نەتەبسىنـــ ــــ
كىلكەمېي« ىكىلرەتەخىبــــــ تەلۆدــــــــ ــ
كىلمىچىئـاملاروئ:ـىمىچلۆئ ـىكىد»ـۇسـ
ەگىمىلىگلەب ،نەساسائــ ىمانــ ،يىقىقەھــ ـ
رىباقشابنىدۇس،كەرېكىشۇلوبيىملىئ
نەلىببىكرەتلىخەچناقرىبىكايلىخ
مان ەكشىرېبــ ۇدياملوبـــ ،اڭۇش.ــ نەۋۆت«ــ ـ

قىلىتوتساچ شىنىرۋەتـ قىلراتاق»ـىيۈسـ
يىملىئـاتخاس كىلمىچىئـاملاروئـ ۇمۇسـ
كىلتەۋىسانۇم ەگرەلمەچلۆئــــــ نۇغيۇئــــ ــ
.ۇديەملەك

شىرېبتەزاجىئنايۇبنىدراللىيپۆك
ىنىمۈزۈت اغلويــــ شۇيوقـــ ەيىھەسەۋـــ ـــ
ڭىنىرىلقامرات تەرازانـــــــــــ پىلىقـــ ـــــ
ىشۇرۇقشاب ،قىلىقرائــــــــــ ەدىلىئائـــــــ ـــ
ناغىدىلىتىلشىئ ىنۇســــــ رىبــــ پەرەتــ ــ
ڭىنرالباۋسەئـىچۇغلىق قىلىزاتـ ىتىپۈسـ
زىسكۈلزۈئ ىرىقۇيـــــ نەگلۈرۈتۆكـــــ ــــــ
رەلرەگىدوسمىسىقرىبنىكېل،ۇمىسلوب
الىنەي رىبـ قىلىكىزىفـەتىلەغراتاقـ ىكايـ
كىلەيىمىخ نىدرالمۇقۇئــــ ،پىنىلىدياپـ ــ
ىزەب ،پىقىچپۇرۇتشارۇقـىنرەلەيىرەزەنـ
ڭىنىزۆئ ىرىقۇيـىنىرىلتالۇسھەمـ نەپـ _ـ
اكىنخېت ىرىلمۇقۇئــــــ نەلىبــــ ،پاروئــــ
ڭىنرەلىشىك ناغىدىلىتنىئـاققىلمالغاسـ
اكىخسىپ نىدىتاقىۋشەتــــ ،پىنىلىدياپـــ ـــ
ىنرالىچلامېتسىئ ،قىلىقرائشۇرۇدزائـــــ ــ
اغىدياپ ەتكەمشىرېئـــ رالىچلامېتسىئ.ـــ ــــ
كىلىنالىقائ نەلىبــ ەلىمائۇمــ ،ىشىلىقــ ـ
ىۋىناماز نەپـ قىلىكىنخېت_ـ رالتاقىۋشەتـ
نىدىپىرەت ،كەرېكىقىلساملاقپۇقۇمياقـ
اققامىراق راغلىئــــــ ناغىدىنۈرۆكــ ــۇبــــــ
رەلەيىرەزەن ەتتەيىلەمەئــــ مىلىئــــ نەپ_ـ ـ
ەگىسىدىئاق نۇغيۇئــــ ،ۇديەملەكــ اتتەھـــ ــ
ڭىنرەلكىللەسېكڭىنۇئ.ۇدىلىققىلپالىخ
،شىلېئــىنىدلائ ىنقىلقاســ شالقاســــــ ــ
ىرادىتقىئ يەلنۈتۈپـ قۇرۇقـ پەگـ ،پۇلوبـ
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ڭىنشالاۋادەۋارود ـەكشىتىسسەدـاغىنروئـ
ۇدياملوبـۇمىخېت رەگەئ.ـ رىبـۇسـ پەرەتـ ـ
ارغوتاقشىلېۋىتېسـىنىباۋسەئـىچۇغلىق
،ەسلەك مۇقوچــ قىلىزاتــ ـىسىمانتەزاجىئـ
ناغلوب مىزىتنۇمــ شاللاتـىنرالتالۇسھەمـ ـ
اققىلىچنىيىقادناغلاۋىتېسپاللات.كەرېك
،ەسلەكچۇد ىكىدياجــۇشــــ ەيىھەســــ ــــــ
كىلىچتەرازان نىدىرىلقامراتــ تەھىلسەمـ ـ
.ۇدىلوباسىروس


قادناق كىلمىچىئـ ،رەتەخىبـۇسـ مالغاسـ

؟ۇدىلوب
ىكىتتەدائ ەگرەلـىلىئائــ ،نەـتەـبسىنـــ ـ

‒ىمىچلۆئقىلىزاتڭىنتەلۆدىيۈسـابۇرۇت

،نۇغيۇئــەگ يىپسىنـ ،مالـغاســ رەـتەـخىبـ ـ
ناغلوب شۇمرۇتـ ‒ىلۆد،ىيۈسكىلمىچىئـ
‒ىزاتىيۈسكىلمىچىئشۇمرۇت«ەدزىمىت
قىل ‒رۇت،»GB5749）_（2006»ىمىچلۆئـ
شۇم كىلمىچىئـ ‒كەتىنىمىچلۆئىيۈسـ
شۈرۈش ىلۇسۇئــ ،T5750/（GB_（2006»ــــ
ناغنالىزات« كىلمىچىئــ ڭـىنۇســ تەپۈســ ـ
راتاقرىبقىلراتاق（2005CJ94）»ىمىچلۆئ
ەگىتىپۈسڭىنۇسقىلىقرائرەلىمىلىگلەب
كىلتەلاپاك ۇدىنىلىقــ رالىچلامېتسىئ.ــ ــ
ناغلىتىنياق ابۇرۇتــ مەجرىتاخـىنىيۈســ ـ
ۇدىلوبـەسچىئ شـىنـىغـلۇب.ـ رىبـــ رەدەقـ
رىغېئ ناغلوبـ رالنويارـ نەۋۆتڭىنايرەدەۋـ
ىكىدىنىقېئ رەلىلاھائـىكىدرالنويارــ ـۇسـ
رىب پەرەتـ قىپاۋۇمىنىباۋسەئـىچۇغلىقـ
پـىتـىلـشىئ ىـنىتـىپۈسـۇســ ىرىقۇيـــ ــ
،ۇدىلوبـەسرەتۆك شالىزاتڭىنۇئالقادنۇشـ
ىـنىرـىللايىرېتام ادـىتـقاۋــــ شالـىزاتـ ەۋـ
.كەرېكشىلىقتەققىداقشۇرۇتشاملائ

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت ەنىمائ::ىچۇغلىق نىدىماسېھەنىمائ نىدىماسېھ
رىررەھۇم ەزۇفھەم::رىررەھۇم تەمخەئەزۇفھەم تەمخەئ
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رالمىلائ ڭىنرالىناۋرەپـ ەدىچېكـ ـ
ادـناقـچۇئ اـغـىرۇنياـئــ پـىـنـىياتــ ــ
‒ىقىلناغىدـىلىقمۈكۆھەكشىلىنۆي
ناغىقيابـىن رالىناۋرەپ.ـ ىنىرۇنيائـ
ەشىمەھ رىبـــ ەتشىلىنۆيـ ەـگىزۆكــ ـ
ۇدىرۈشۈچ رالـىناۋرەپ.ــ تەقەپــ ياـئــ
نەـلىب مـىـقۇمــ لـىساـھڭۇـلۇـبــ ــ
الىسىلالىق كىلىگلەبــ ـەكشىلىنۆيــ
پاراق ۇديالاچۇئـ ڭىنرالىناۋرەپـۇب.ـ ـــ
كىلەيىمونورتسائ« لويــــ شالشابـ »ـ
رۇدىسىمېتسىس ەناۋرەپناقتاۋۇچۇئ.ـ
ىنىنۇقلايتوئ ،پۈرۆكــ ادلاھـاتاخـ ـ
ىرۇنيائـىنۇئ پاراقپەدـ ،اقچاغلاقـ ـ
ناغلاي«ـۇب ىرۇنياـئـ قـىلىقراـئ»ـ ـ
ىنشىلىنۆي قرەپـــ ۇدىتېئـ ـەناۋرەپ.ـ
نەلىبـىنۇقلايتوئ نىقېيىتىياھانـ
،پۇچۇئ يىئىبەتــ ادلاھــ قۇلقۇرويـ ــ

ىـسەـبنەم نەلـىبــ مىقۇمــ ڭۇـلۇـبــ
توـئنەلىبڭىنۇش،ۇدىلىقلىساھ
ىنىنۇقلاي پىنىليائـــ ۇدىرېۋىچۇئــ .ـ
ڭىنرالىناۋرەپ ڭـىنـىزۆكىـككىئـــ ــ
قۇلقۇروي قارىيناغلوبـەگىسەبنەمـ
ىقىلنىقېي شاشخوئـــ ،اقچاغىملوبـ ــ
ادناغىراقەگىزۆكرىبەنەيىزۆكرىب
كۈلچۈك ىنقۇلقۇرويــ ۇديەلەزېســ .ـ
ڭىنۇش نەلىبـ يامىتخوترالۇئـ رۇنـ ـ
.ۇدىلۇرۇبەكپەرەتكۈلچۈكـۇمىخېت
قادنۇش ،پـىلىقــ ەـشىـمەھرالۇـئـــ ـ
پىنىليائ ،پۈرۈيــ ەگىسەبنەمتوئـ ــ
يىجىردەت ،پىشىلنىقېيــ ادىرىخائــ ـ
ڭىنىناۋرەپ شىتېئـاقتوـئـىنىزۆـئـ ـ
.ۇدىرىقىچپۈرۈتلەكىنىسىسىداھ

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت رۇنىبۈس::ىچۇغلىق ىدرۇترۇنىبۈس ىدرۇت
رىررەھۇم تەلىزەپ::رىررەھۇم نۇغرۇتتەلىزەپ نۇغرۇت

ۇدىرۇئاقتوئىنىزۆئنۈچۈئەمېنەناۋرەپ
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،ارۇتارېپمېت،ىكمۇلەمەگرەلىشىك
قىپاۋۇمـۇس ناغلوبــ قۇرۇئـاتتىئاراشـ
،ۇدىنىلخىب رالقۇرۇئناغىمنالخىبىزەبـ
كەچۈپ،نىتقىلناغىملوبىچۈكيىتاياھ
زـىسـىملەرۆت( پۇـلوب)ـــ ۇدـىلاقـ ىـكايـ ـ
،ەتتەيىلەمەئ.ۇدىتېكپۇلۇزۇبـەملەرۆت
يىتاياھ ەكچۈكــــ ۇـمىدرالقۇرۇـئـەگىئـــ
شـىنـىلـخىب قـىـپاۋۇـمىـتـىئاراـشــــــــ
،ۇمىسلوب قىلسامنالخىبــ ىرىللاۋھەئــ ـ
تۇجۋەم »كەچۈئ«ڭىنقۇرۇئۇب،ۇدىلوبـ
ۇدىلىتائپەدـىشىرىكـەك نەلىسەم.ـ :ـ
‒رالقۇرۇئقىتتاقىكىدىسىلىئائقاچرۇپ
اچاگ«ىكاي»قاچرۇپماخ«رەلىشىكـىن
قاچرۇپ ،ۇدـياتاـئپەد»ــ ‒قۇرۇـئلەدۇـبـ
ڭىنرال ەككەچۈئــ ىكىدىشىرىكـــ رىبـــ ـ
لىخ قـىلـىكىزىف_رۈـتــ ەككەچۈـئـــ ــ
شـىرىك ،ۇدـىنـىلـباسـېھپۇـلوـبـ ۇـبـــ
ىقىلساسائ ڭىنىتسوپقۇرۇئــ ڭىنۇســ ـ
ىنىشۈلۈرۈمۈس نىدىشۇسوتــ پىلېكــ ـ
ۇدـىقىچ نىدـڭـىنۇـئ.ـــــ اـقـشابــ ،ەـنەـيــ
كىلەيىگولوفروم ەككەچۈئـــــ شىرىكــ ـ
ەملەرۆت( قۇلوتــ نەگىملىتېيـ ـوفروم،)ـ

كىلەيىگولويىزىف شىرىكـەككەچۈـئــ ـ
ەملەرۆت( قۇلوـتـــ نەـگـىمـلىتېيـ مەـھـــ
كىلەيىگولويىزىف نەگرىكـەككەچۈئـ )ـ
ەمكىرىبەۋ ەككەچۈئـــ شىرىكـــ قۇرۇئ(ـ
،نەگىمتۆئـۇسـاغىتسوپ ەملەرۆتـاممەئـ
كىلەيىگولويىزىف نەگرىكـەككەچۈئـ )ـ
ۇدىلائـەگىچىئزۆئـىنرەل ـەتتەيىلەمەئ.ـ
ەكــكەچۈئ ڭـىـنـــقۇرۇـئشـىرـىـكـــــــــ
ىـشــىـنـىلـقـىچچائ« ىزەـب.سەـمەـئ»ـــــ
قىللىقەئىنرالقۇرۇئنەگرىكـەككەچۈئ
كۈلمۈسۆئ« رالـىناـئــــ پۇرۇـتاـقشاـب»ــ
ناغرۇتشالنۇروئ ،ۇدىلوبـ ىزەبـ ‒لىقەئ«ـ
قىل قاۋوبقۇرۇـئـ ‒ۇمىــقــترـىسرال»ـ
ڭىنتىھ ڭىنىزۆئـ زىسىدياپەگىشۈسۆئـ
سېھـىنىكىلنەكىئ ۇدىلىقـ ەككەچۈئ.ـ
نەگرىك زىسىدياپرالقۇرۇئــ ـاتتىئاراشـ
رۈت ڭىنىپوتـ پىلىقويــ نىدىشىتېكـ ـ
شىنىلقاس نۈچۈـئــ قىپاۋۇمـ ىنـتيەپـ ــ
.ۇدىنىلخىباتياقپۈتۈك

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

ۇدىرىكەك»كەچۈئ«نۈچۈئەمېنقۇرۇئ
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اپروش كىلىززەمـــــ ،پۇلوبــــ نۇغرۇنــــ ــــ
رەلىشىك ىشخايــــ ۇدىرۆكـــ ڭىنزىمىلېئ.ــ ـــ
نۇغرۇن ىكىدىرىلياجــــ رەلىلاھائــــ اپروشــــ ـــ
،اقشىتىنياق ۇمپۇلوبـــــ ىنشۆگـــ قىلساسائــ ــ
لايىرېتام ناغىدىلىقـــ اپروشـــ اقشىتىنياقــ ــ
نەگنەلتەدائ ىكىدىپروشرالۇئ.ـــ شۆگــــ قازۇئـ
تىقاۋ نىدناغلىتىنياقــ ،نىيېكـــــ ڭىنۇئـــ ــ
قۇلقۇزوئـىكىدىبىكرەت رەلبىكرەتـ ـاغىپروشـ
،ۇدىقىچ ىنشۆگــ نىتسەمېيــ ىنىسىپروشــ ــ
ۇمىخېتــەسچىئ كىلتەۋۋۇقــــ ،ۇدىلوبـــ مەدائــ
ەتتەيىلەمەئ.ۇدىشىراقپەدقىلىدياپـەگىنىدەب
.سەمەئيىملىئلۇسۇئلىخۇب

اپروش ىكـىدـىبـىكرەتـــــ قۇلقۇزوـئـــــــــ ــ

ڭىنرالىددام ىسىممەھــ نىتشۆگــ ۇدىلېكــ .ــ
ىكىتشۆگ قۇلقۇزوـئـــــ ڭىنرالىددامــ رـىبـــ ــ
ىمسىق ادۇســ ناغىديىرېئـ رىبـەنەيـ ـىمسىقـ
ادۇس ناغىديەمىرېئــــ رالىددامـــــــ ،پۇلوبـــ ــــــ
ڭىنىسىكنىيېك ىرادقىمــــ نىدىسىقنىدلائـ ــ
الىلېخ ىرىقۇيـ شۇرۇشىپ.ـ ،ادىنايرەجـ ادۇسـ ـ
،شىنىلىچراپ شىنىلدىسكوئــ پۇرۇدزىقەۋـ ـ
شالىچراپ ڭىنرالقىلراتاقــ ،ەدىرىسەتــ شۆگــ ـ
ڭىنرەلىكىدىرۈت ىكىدىبىكرەتـــ ،يامـــ ادۇسـ ـ
ناچشىرېئ رالنىماتىۋـ نەلىبىدلائـ ـاغىپروشـ
ۇدىرىك شۇرۇدزىق.ـ ڭىنىتقاۋـ اغىشىرىزۇئــ ــ
،پىشىگەئ ىكىتشۆگــــ ىزەبــــــ راللىسقائــ ــ
،پىنىلىچراپ ونىمائــــ ىساتالسىكــ پۇيوقـــ ــ

ەچنۇشاستانياقنۇزۇئەچناقىنىپروش

ۇدمالوبكىلتەۋۋۇق
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،پىرېب نىكرەئـىكىتشۆگـ ،اتالسىكـونىمائـ
قۇلتوزائ رەلبىكرەتـ نەلىبــ ـاغىپروشـەللىبــ
ۇدىقىچ ىزەب.ـــ نىكرەئـ ونىمائـ رالاتالسىكــ ــ
ىكىدىپروش تنەقــــــ رەلىكىدىرۈتــ نەلىبــــ ـــ
،پىشىلەيىسكائېر شۇخـ قارۇپـ لىساھاددامـ
،پىلىق يامـ ڭىنىساتالسىكـ پىنىلدىسكوئـ
نىدىشىنىلىچراپ نەلىباددامناغلوبلىساھـ
پىكىرىب ڭىنىپروشــ كىلىززەمـــ ىنىمەتــ ـــ
ۇدىرۈدنەللىكەش ،نىكېل.ــــ قەلتۇمـــ پۆكـــ ــ
قۇلقۇزوئـىكىدناس رەلبىكرەتـ الىنەيـ ەتشۆگـ
،ۇدىنىلقاس ىكىدىپروشـــــــــ قۇلقۇزوئـــــــــ ـــ
ڭـىنرادـقـىميـىمۇموـئىرادـقىمڭىنرالىددام
نەلىبشىچىئاپروشاڭۇش،ۇديەمتەيۇمىگ%10
.كەرېكشىيېيۇمىنشۆگەنەياتتىقاۋرىب

ەنەي رەلـىزەبــ ڭـىنـىپروشــ ،قۇيوقــ قاـئـ
ىشۇلوب قۇلـقۇزوـئــــــ ڭىنرەلـبـىكرەتــ ــــــــ
ڭىنىكىلنەگىرېئ ىسىگلەبـــــ ۇدياراقپەدــــ .ـ
،ەتتەيىلەمەئ اپروشـــــ ڭىنىگڭەرــ ەدڭەرقائــ

پۆكـىكىتشۆگـىشىنۈرۆك يامـىكىدرادقىمـ
ىرىلىچناد شانياقـــ ادىنايرەجـــ ناچشىرېئــــ ـ
لىسقائ نىدىپىرەتـ پىلىروئــ اغۇسـ ىشكەتــ ــ
نىدىشىلىقرات نەگنەللىكەشـــــ ەچىقشاب.ــــ ـــ
پىلىق ،ادناقتيېئــ ،قۇيوقـ غايـاپروشقائـ ەۋـ
.ناغلوبلىساھنىدراللىسقائناچشىرېئىزەب
كەبـىنىپروش ىكىدناقالناسائ،ەدنەكچىئپۆكـ
ڭىنـيام ىنـىقـىلزىسـلامرونــ پۈرۈتـلەكــــــ ــ
،ۇدىرىقىچ ڭىنۇشـ نەلىبـ اپروشاتتىقاۋرىبـ
ىكىدىبىكرەت نىرۇپـــــــ ىرادقىمــ ىرىقۇيــ ـــ
،اقچاغلوب نىرۇپــــ ىمزىلوباتېمــ لامرونــــــ ـــ
ناغىملوب كىللەيــــ مۇغوبـــ ىرىلقىرغائـــ ەۋــ
كۈديۈسـىكىدناق ىقۇلقۇيوقڭىنىساتالسىكـ
ىرىقۇي رالناغلوبـ تايىتھېئـ نەلىبـ ىشىچىئـ
.كەرېك

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت تەلبائ::ىچۇغلىق ىزورتەلبائ ىزور
رىررەھۇم تاشرۇن::رىررەھۇم تىشىرۇدبائتاشرۇن تىشىرۇدبائ
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وگڭۇج« ڭىنىرىلىلاھائــ شىنىلازىغــــ ـــ
ىسىمتەسرۆك اغىمارۇق،ەد»（2016）ـــــــــــ ــــــــ
ڭىنرەلنەكتەي كىلىدنۈكـــــ يىرتانـــ لۇبوقــ ـــ
شىلىق ىرادقىمـــ مارىگىللىم2300ـ ـەتلائ(ـــ
مارىگ پىشېئنىد)ـ پەدكەرېكىكىلسەمتەكـ
نەگلىتىسرۆك ڭىنرالقاۋوب.ــــــ ەچمۇشوقـــ ــــ
ەگىكىلكەمېي ەچقۇترائـــــ زۇتــ قىلسامشوقـ ـــ
كەرېك ،قارىب.ـ نۇغرۇنـ ىنۈكرەھرەلىشىكـ
مارىگـەتلائنارائ زۇتـ لامېتسىئـ ـىنشىلىقـ
كەب زۇت،ۇدياليوئپەدزائـــ ناغىملۇشوقـــ ــــــــ
رەلكىلكەمېي ،زىسمەتــ كىلشىيېيــ ،سەمەئـ ـ
ۇمپۇلوب زۇتــــ ناغىملۇشوقــ ىكايــــ زۇتــ زائـ
ناغلۇشوق ىنرەلكىلكەمېيــــ تەددۇمقازۇئـــــ ـ
،شىيېي ىنقىلزىسرۇدغامــــ پۈرۈتلەكــــــ ــــ
ۇدىرىقىچ ،ۇدياراقپەدـــ لىخــۇبــ ــەشىدنەئــ
.ەچقۇترائنەتەقىقەھ

ڭىنزۇـت قىلساساـئــ ىـبىكرەتــ يـىرـتانــ ـ
دىرولىخ ،پۇلوبـ زۇتـ يىرـتانـىنىنىدەبمەداـئـ
نەلىب ۇديەلنىمەتــ يىرتان.ــ نەتەقىقەھـ مەداـئـ
ىكىدىنىدەب قۇلقۇزوـئرۈرۆزـــ ڭـىنرالـىددامـ ــ
ىرىب ،پۇلوبــ ىكىدـىنىدەبمەداـئــ ەريەجۈھـــ ــ

‒ۇلڭۇپڭەتڭىنـىقۇلقۇيۇسـىقشات_ـىكچىئ
يىددىج.ۇديانيوئلورمىھۇماتشالقاسـىنىق
كىلرېتكاراخ ،شۈرۈسچىئــــ پۆكــ ادرادقىمـ ـ
‒ەۋەسرەلكىللەسېكلىخرەھەدمەھ،شەلرەت
نىدىب ‒ىلنەۋۆتىرادقىمڭىنيىرتانـىكىدناقـ
ەدنەگ نەۋۆت(ـ قىليىرتانـ ناقـ _تۇپ)ـىلىسېكـ
،شىرغائشاب،شىنىلزىسرۇدغامپاشوبراللوق
قىلزىسۇقيۇئ قىلراتاقـ رەلتەمالاـئـ ،ۇدىلۈرۆكـ
.نىكمۇمۇمىشىتېيپۋەخاغىتاياھاتتەھ

،نىكېل نەۋۆتـ قىليىرتانـ ناقـ ـىلىسېكـ
ەدىھالائ الىدىتسائلاۋھەئــ اديەپــ ىشۇلوبــ ــــــ
نىكمۇم ىقرىزاھ.ــ ەگرەلىشىكــ نەتەبسىنــ ــ
،ادناقتيېئ لۈڭۆكــ ەكشۈلۆبـــ كىلشىگېتــــ ـــ
ەلىسەم يىرتانــ لۇبوقـ شىلىقـ ڭىنىرادقىمـ ـ
كىلرەتېي ،سەمەئـىقىلساملوبـ يىرتانىكلەبـ
لۇبوق شىلىقـــ ڭىنىرادقىمـــ ەدايىزـــ پۆكـ ـ
ىشۇلوب ەدايىز.ـــــ قۇلزۇتــ رەلكىلكەمېيـــ ـــــ
ىرىقۇيـەتىساۋىب ناقـ پۈرۈتلەكـىنمىسېبـ ـ
ناغىدىرىقىچ كىلرەتەخـ كەرۈي،پۇلوبلىمائـ
ناق رۇموتـ ڭىنىرىلكىللەسېكـ زۈيـ شىرېبـ ـ
ىنىپۋەخ ەدىجىرەدروزـــــــ ۇدىتېۋىرۇشائـــ .ـــــ

ىنقىلزىسرۇدغامشىيېيزائىنزۇت
ۇدمارىقىچپۈرۈتلەك

57



ڭىلېۋىلىب

نەگىلپۆك رالتاقىقتەتــ ،ىكىدىلتاپسىئـىنۇشـ ـ
رەگەئ كىلىدنۈكــ يىرتانـــ لۇبوقــ شىلىقـــ ــ
ىنىرادقىم مارىگىللىم2000ـــ شەب(ـــ مارىگـ ـ
،اسلوبىلىغلىقلورتنوكنەۋۆتنىد)ادىپارتەئ
ىرىقۇي ناقـــ ،مىسېبــ كەرۈيـــ ناقــ رۇموتــ ــ
ڭىنىرىلكىللەسېك زۈيـــ شىرېبـ ـىنىرىتەخـ
.ۇدىلوبىلىكتەلنەۋۆتكىلرەنۈرۆك

اغىمارۇق رەلنەكتەيــــ ڭىنزۇتــــ لۇبوقـــ ـــ
شىنىلىق ،كەرېكىشىلىقتەققىداغىرادقىمـ
ڭىنۇبـۇمرالقاۋوب ادىترىسـ سەمەئـ رالقاۋوب.ـ ـ
زۇت نەلىبـ رۇدلابـ قۇلزۇتالناسائ،اسشارىچۇئـ
رامۇخـەگمەت پۇلوبـ ،پىلېقـ ڭىنزۇتـ لۇبوقـ
يىئىبەت.ۇدىتېكپىشېئىرادقىمشىنىلىق

ڭىنرەلكىلكەمېي ەدىسىچنىپۆكـ يىرتانـ ،رابـ ـ
نەلىسەم ىرادقىمڭىنيىرتانىكىدىتۈسـانائ:ـ
رەھ ادرىتىلـ نەنىمخەتــ ـاغمارىگىللىم230ـ
ۇدىتېي اغرالقاۋوب(ــ ناغنالراييەتــ ىكىتتۈســ ــ
ڭىنيىرتان ىرادقىمـــ نىدىتۈســانائــەتتەدائــ ــ
رالقاۋوب،شۆگقۇروئ،مۇخۇت،)ۇدىلوبىرىقۇي
ڭىنىنىقلاترەگىج،ىنىقلاتشۆگ،ىكىنەرىپ
رالۇب،ۇدىلوبىرىقۇيۇمىخېتىبىكرەتيىرتان
ەچقۇترائاڭۇش،كىلرەتېينەتەبسىناغرالقاۋوب
.زىستەجاھشۇشوقزۇت

ەمىجرەت ىچۇغلىقەمىجرەت تەلبائ::ىچۇغلىق ىزورتەلبائ ىزور
رىررەھۇم تاشرۇن::رىررەھۇم تىشىرۇدبائتاشرۇن تىشىرۇدبائ
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ڭىنۋاجڭاش رالناغىدىلىقتەققىداغىقىرۇپـ
ىتىياھان ىكنۈچ.زائـــــ اقشابـــ ەگرەلىۋېمـــ ــــ
،ادناغرۇتشىلېس ڭىنۋاجڭاشـــ ىقىرۇپــ لەســ ـ
قارسۇس ،نىكېل.ــ ،ۇمزىڭىتقابپاليوئــ ـۇبــــ
نىكمۇمـىقىلساملوبـەلىسەمـىكىدۋاجڭاش .ـ
،اتقادنۇئ ڭىنۋاجڭاشـ نىتبەۋەسەمېنـىقۇرۇپـ
؟سەمەئقارۇپشۇخ

رەلىشىكــەتتەدائ ۋاجڭاشــــــ ،ەدنەگزۈئــــ ــ
شۇشوتىكنىيېكنىدناغلوبپۈزۈئىنۋاجڭاش
ڭىنىتقاۋ اغىقىلسامىشخوئــــ نەساسائـــــــ ــــ
ڭىنۋاجڭاش قىپاۋۇمــ شىشىپــ ـىنىسىجىرەدــ
،ۇدىتىكېب ۋاجڭاشــەتتەدائــــ نىت10%ــ 30%ـ
ەچىك ادناقشىپــــ ىسياقرەھپۈزۈئنىدنائــــ ـــــ
اغرالياج ،ۇدىلۇشوتــ شۇلۇشوتـــ ادىنايرەجـــ ـــ
قۇغوس شالقاســ قىلىقرائـ ـىڭېيـىنۋاجڭاشـ
.ۇديالقاسىتېپ

نايرەجـۇبــاتقادنۇئ ڭىنۋاجڭاشــ شۇخـــ ـ
اغىقىرۇپ رىسەتــ ؟ۇدمەتىسرۆكـ نەناۇخـ ازېيـ ـ
كىلىگىئ ڭىنىسۆشادـــ ىرىلىچتاقىقتەتــــ ـــــ

تاقىقتەتــاتىراقــاغڭىنۇب پىلېئـــ ،پىرېبـ ـ
قۇغوس ڭىنشالقاســ نەتەقىقەھـ ڭىنۋاجڭاشـ ـ
ىدىقيابـىنىقىلناغىدىرۇتشالزىجائـىنىقىرۇپ ـ
ەدمەھ ىنىسىداھــۇبــ ناغىديەلەرۈدنەشۈچـــ ــــ
.ىتقىچپىپېتىنىمزىناخېمالۇكېلوم

رالىچتاقىقتەت ڭوچـــــــ ،ىكىلكىچىكــ ــــــ
ىككىئىنۋاجڭاشناغلوبشاشخوئىقىلرىغېئ
اغىپپۇرۇگ ادلاھمىريائ_مىريائ،پىريائــ ℃7ـ
قۇل℃22ەۋ نۈكچۈئـاتتىئاراشـ ،ناغىلقاسـ ـ
ەدىجىتەن قۇل℃7ــــ اتتىئاراشــ ناغنالقاســـ ــ
ادۋاجڭاش نەشورـــ كۈششۈئــ ىتىمالائــ اديەپـــ ـ
،پۇلوب ادىتسوپـىقترىسـ غادكىلڭەررۇڭوقـ
.ناغلوباديەپ

النىدىقرائ رالىچتاقىقتەتــ نېلىتېئــــــــ ــــ
قىلىقرائ اغىپپۇرۇگــىككىئــــ ناغلىريائــــــ ــ
ڭىنۋاجڭاش ىنىشىشىپـــ ،نەكتەلزېتــ نىدنائــ
،ىچنىرىب ،ىچنىچۈئــ ،ىچنىشەبــ ىچنىتتەيــ ــ
ىرىلنۈك ىكىدىپپۇرۇگـىككىئــ ـىنۋاجڭاشــ
،ناغرۇتشىلېس ەدىجىتەنــ قۇغوسـ ناغنالقاسـ ـ

سەمەئقارۇپشۇخاقشىمېنۋاجڭاش
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،ىنىقىلناغىدىشىپىنۈكىچنىشەبڭىنۋاجڭاش
لامرون ادىرۇتارېپمېتـ ناغنالقاسـ ڭىنۋاجڭاشـ
نىيېكنۈكىككىئادناغىراقاغىتقاۋشىشىپ
ناغىقيابـىنىقىلناغىدىشىپ نىدڭىنۇئ.ـ ،اقشابـ
ڭىنۋاجڭاش ڭىنىتسوپـــــ ،ىقىلقارىقراپــــ ـــــ
ڭىنىسىۋېم ىقىلقىتتاقـــــ نېلىتېئەۋــــــ ــــ
ۇمرەلچۈكتەسرۆكقىلراتاقىرادقىمتالۇسھەم
پىكىچېكڭىنۋاجڭاشڭىنىرۇتارېپمېتنەۋۆت
ىنىشىشىپ پۈرۈتلەكــ ىنىقىلناغىدىرىقىچــ ــ
.ۇدىرۈدنەشۈچ

نىدڭىنۇئ ،اقشابــ قۇغوســ شالقاســ ەنەيـ ــ
.ۇدىلىقاديەپقارۇپيىريەغادۋاجڭاش

قۇغوســاتقادنۇئ شالقاســـ ڭىنۋاجڭاشــ ـــ
اغىقىرۇپ قادناقــــــ رىسەتــ ؟ۇدىتىسرۆكــــ ـــــ
،ەتتەيىلەمەئ ڭىنۋاجڭاشــــ شۇخـــ اغىقىرۇپـ ــ
كىلتەۋىسانۇم نېگــــ ،ادىتاقىقتەتـ رالمىلائــــ ـ
قادنۇم رىبـ نېگـ ىنەي،ناغىقيابىنىسىلىئائـ
نېگـۇب ڭىنىسىلىئائـ CAT-Ma،BanTTAـــ
نېگ قىلراتاقـ نۇغرۇنـ ىرىلازەئـ ،پۇلوبـ ۇبـ
قارۇپشۇخڭىنۋاجڭاشىسىممەھڭىنرالازەئ
.نەكىئكىلتەۋىسانۇمنەلىبىشىتىقرات

رالىچتاقىقتەت ەنەيــ نېلىتېئــ قىلىقرائــ ــ
ىنىشىشىپ نىدنەكتەلزېتــ ،نىيېكــ لامرونــ ـ
ادىرۇتارېپمېت ناغنالقاســــــــــ ۋاجڭاشـــــــ ـــــــ
قىلراتاقMaOMT1ـىكىدىبىكرەت ڭىنرالنېگـ
نىياتنىئ پىنىلناجــ ،ىنىقىلناغىدىتېكـــ ــــــ
قۇغوس ناغنالقاسـ ۋاجڭاشـ ـۇبـىكىدىبىكرەتـ
ڭىنرالنېگ پىشىلپىسساپـىتىياھانـاسلوبــ ـ
.ناغىقيابىنىقىلناغىدىتېك

،اتقادنۇئ قادناقىدازـ لىمائـ ىنرالنېگۇبـ
پـىسـساپ ەكــتەلاھــــ پۈرۈشۈچــــ ؟ۇدـىيوقــ ــ
رالىچتاقىقتەت ۇمىنەيــ نەگىلىرىگلىئــ ادلاھــ ـ

قىقتەت شىلىقـــــ قىلىقرائـــــ ەۋMabZIP4ـــــ
MabZIP5تەرابىئنىد شۈرۈچۆكـىككىئـۇبـ ـ

ڭىنىروتكاف ڭىنۋاجڭاشــ شۇخەۋـىشىشىپـ ـ
قارۇپ ىنرالىددامــ اغىشىتىقراتــــ رىسەتــــــ ـــ
ناغىدىتىسرۆك ىچمالشابـــــ ىنىكىلنەكىئــ ــــ
.ناغىقياب

ەمكىرىبقارۇپشۇخلىخەچچەنرىبرالۇئ
ڭىنىنېگ ىچۇقتاغزوقـــ ىسىچنەتــــ نەلىبـــ ــ
ەتىساۋىب ۇديەلەكىرىبــ تەمزىخMabZIp4/5.ـ ـ
ادناغلىق شۇخـــ قارۇپــ ەمكىرىبــ ۇمىنېگـــ ـــ
،پۈشۈچـەكتەمزىخ شۇخاليىئىبەتادۋاجڭاشـ
قارۇپ لىساھـ ۇدىلىقـ نەۋۆت.ـ ادىرۇتارېپمىتـ
ادناغىلقاس پىسساپMabZIp4/5ــــ ەتتەلاھـــ ــــ
ۇدىلوب پىتكائ.ـــ شۇخــ قارۇپــ ۇمرالىددامــ ـــ
.ۇدىلاقپۈشۈچاغنۇروئپىسساپاليىئىبەت

‒ىسىپپۇرۇـگMabZIPsڭـىنرەلـىشىكـۇب
‒ىۋىسانۇمناغلوبنەلىبىقىرۇپۋاجڭاشڭىن
مىتېقـىجنۇتـىنىت ۇب،پۇلوبىـشـىنىشۈچـ
شاقياب ەدـىسۈـگلەكـ ىـنۋاـجڭاشــ شالـقاسـ ەۋـ
ڭىنۇئ ىۋەيىرەزەنىنشەشڭەتىنىقىرۇپشۇخـ
.نىكمۇمىشىلنىمەتنەلىبساسائ

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