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كىرىش سۆز

ــى  ــلۈك كىتاپن ــۇ يۈرۈش ــانغان ب ــەن باش ــەن ۋە...« بىل »م
بۇندىــن يەتتــە يىــل بــۇرۇن ئــەۋالت ئىشــقىدا يانغــان بىــر تۈركــۈم 
ــر  ــۇقتىكى بى ــدا تۇمش ــۇ چاغ ــدى. ش ــان ئى ــە قىلغ ــداكارالر ھاۋال پى
ــاننى  ــى ۋە ئىنس ــى، تەبىئەتن ــەن دۇنيان ــرى بىل ــڭ ئوقۇتقۇچىلى مەكتەپنى
ــۆھبەتتە  ــدە س ــەندۈرۈش ھەققى ــداق چۈش ــدا قان ــا تىل ــا ئان بالىارغ
بولغــان ئىــدۇق. ئــۇالر مەكتەپلەرگــە ئــۆز ئالدىغــا دەرســلىك تەســىس 
قىلىشــقا ئىجــازەت بېرىلگــەن پۇرســەتتىن پايدىلىنىــپ ھەپتىــدە ئىككــى 
ســائەت ئانــا تىلــدا ئۆتۈلىدىغــان بىــر يــۈرۈش دەرســلىك تۈزگۈزمەكچى 
بولۇشــتى. مــەن ئۇالرغــا بــۇ دەرســلىكنىڭ خىتــاي تەشــەببۇس قىلىدىغان 
ســاختا كوللىكتىۋىزىمنىــڭ ئەكســىچە ئۆزلۈكنــى تەكىتلەيدىغــان »مــەن« 
بىلــەن باشاشــنى ئېيتتىــم. باشــانغۇچقا »مــەن ۋە بەدىنىــم«، »مــەن 
ۋە ئائىلــەم، جەمەتىــم« دېگــەن ئىككــى كىتــاپ، تولۇقســىزغا »مــەن ۋە 
تارىخىــم«، »مــەن ۋە زېمىنىــم«، »مــەن ۋە ئېلىم-پــەن« دېگــەن ئۈچ 
ــەن ۋە  ــا«، »م ــي دۇني ــەن ۋە ئىاھى ــا »م ــۇق ئوتتۇرىغ ــاپ، تول كىت
سىياســى دۇنيــا« دېگــەن ئىككــى كىتــاب تەييارالنماقچــى بولــدى. بــۇ 
كىتاپارنــى تۈزۈشــتىكى مەقســەت پەرزەنتلىرىمىــز ئۆگىنىشــنى بەدىنىدىــن 
ۋە ئائىلىســىدىن باشلىســۇن، ئاندىــن چۈشەنچىســىنى مىللــەت، ئىلىــم-
پــەن ۋە توپراققــا كېڭەيتســۇن، ئاخىرىــدا ماددىــي ۋە ئىاھىــي دۇنيانــى 
ــۇن،  ــرەپ قالمىس ــەپ تەمتى ــدا تىن ــات يولى ــەپ ھاي ــەل ئىگىل مۇكەمم
تۇرمۇشــقا چىرماشــقان ســاختا تېبابــەت، ئازغــۇن سىياســەت ۋە يالغــان 
ــىمچە  ــدى. بايقىش ــارەت ئى ــن ئىب ــۇن دېگەندى ــە ئالدانمىس ئىاھىيەتك
ــۈر  ــر ئۆم ــە بى ــاپ ئۆزىگ ــن باش ــىلىرىمىز كىچىكىدى ــزدە كىش ۋەتىنىمى
ــە  ــەنچىگە ئىگ ــي چۈش ــدە ئىلمى ــى ھەققى ــان بەدىن ــراھ بولىدىغ ھەم
بولمىغاچقــا بىــزدە داخــان، پىرخــۇن ۋە رىيــاكار تېۋىپــار بــازار تاپقــان 
ــەللىك،  ــەت، كېس ــى ئاپ ــي ۋە ئىجتىمائ ــىلىرىمىز تەبىئى ــدى، كىش ئى
قېرىلىــق ۋە ئۆلــۈم ھەققىــدە پەننــى ســاۋاتقا ئىگــە بولمىغاچقــا ھۆرمــەت 
ــىۋەت ۋە  ــارا مۇناس ــەت، خەلق ــز سىياس ــى. خەلقىمى ــدە ئۇلۇغلىناتت تۆرى
ــم  ــۈن دائى ــى ئۈچ ــك بواللمىغىن ــدە مەرىپەتلى ــپ ھەققى ــي تەرتى دۇنياۋى



ــا  ــى ئويۇنچۇقق ــى قوللىرىدىك ــىغا ياك ــا  قوللىغۇچىس ــڭ قۇلىغ زالىمارنى
ــىزلىق،  ــىزلىق، مائارىپس ــى ھوقۇقس ــى. خەلقىمىزدىك ــپ قاالتت ئايلىنى
ــە  ــڭ ئەنئەنىگ ــلىقى، بېقىندىلىقنى ــڭ ئومۇماشماس ــكۈنلۈك، پەننى چۈش
ئايلىنىــپ كېتىشــى قاتارلىــق ســەۋەپلەردىن كېلىــپ چىقىۋاتقــان  ئاجىــز 
ھالىتىمىزگــە ئۆزگەرتىــش نادانلىققــا، خۇراپاتقــا جــەڭ ئېچىــش بولســا، 
بۇالرنــى كۆرمەســكە ســېلىش نادانلىققــا يــەم بولۇشــتىن ئىبــارەت ئىدى. 

شــۇ قېتىملىــق يىغىلىشــتا غەيرەتكــە كەلگــەن پىداكار ئۇســتازالرنىڭ 
تەشەببۇســى بىلــەن مــەن بىــر يــۈرۈش كىتاپنىــڭ اليىھەســىنى ئوتتۇرىغــا 
قويــدۇم. كىتاپنــى تــۈزۈش ئىشــىغا ئــون يىلدىــن ئارتــۇق ئوقۇتقۇچىلىق 
ۋە ســىنىپ باشــقۇرۇش تەجرىبىســىگە ئىگــە دوســتۇم ئەخمــەت مەســئۇل 
ــىم  ــەن رەس ــى. م ــار پۈتت ــتتا كىتاپ ــى ئاۋغۇس ــدى. 3102-يىل بول
كىرگــۈزۈش، كۆنۈكمــە تەييــارالش، ئوقۇتقۇچىارغــا كۆرســەتمە تــۈزۈش 
قاتارلىــق ئىشــارنى قىلىدىغــان چاغــدا قاماققــا ئېلىندىــم. مــەن چىقىــپ 
تۇرۇشــۇمغا قەدىنــاس دوســتۇم تۇتۇلــۇپ كەتتــى. كىتــاپ مەنــدە قالدى. 

»مــەن...« دېگــەن بــۇ بىــر يــۈرۈش كىتاپنــى تۈزگەن دوســتۇم 
ھەقىقەتــەن ئەھمىيەتلىــك بىــر ئەمگــەك قىلغــان ئىكــەن. ئەينــى چاغــدا 
قىلغــان پىانلىرىمىــز شــۇ چاغــدا ۋەتەندىكــى خەلقىمىــز ئۈچــۈن ئەمــەس 
ھېلىمــۇ زۆرۈر بىــر ئىھتىيــاج ئىكەنــدۇق. مۇشــۇنداق بىــر يۈرۈشــلۈك 
كىتاپارنــى چىقىرىشــنىڭ ئەھمىيىتىنــى مۇســاپىرەتتە تېخىمــۇ چوڭقۇر ھىس 
ــە  ــى مۇھاجىرەتت ــا قالغــان دوســتۇمنىڭ ئۈمىدىن ــم، ھەمــدە قاماقت قىلدى
ــتارنىڭ  ــى دوس ــم. ئۇيغۇرياردىك ــەت قىلدى ــنى نىي ــە ئاشۇرۇش ئەمەلگ
ــى.  ــا چىقت ــاپ روياپق ــۈرۈش كىت ــر ي ــۇ بى ــەن ب ــى بىل قوشۇلۇش
ــم،  ــە ھازىرلىيالمدى ــۈن كۆنۈكم ــار ئۈچ ــۇ كىتاپ ــەن ب ــدەك م دېگىنمى
رەســىم كىرىشــتۈرەلمىدىم، دوســتۇم قاماقتــا بولغاچقــا كىتاپنــى تۈزۈشــتە 
ــەش  ــەت تەھرىرل ــم. پەق ــتە قىالمىدى ــى سۈرۈش ــان مەنبەلەرن قولانغ
جەريانىــدا بــەزى تولۇقاشــارنى قىلدىــم. ۋەتەندە شــارائىت چەكلىمىســى 
ــاپ  ــى يېڭى ــە ۋە ئاتالغۇالرن ــان ســۆز، جۈمل ــپ قالغ ــەۋەپلىك دېيىلى س

ــم. چىقتى
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بۈگۈنكى دۇنيادىكى ئون چوڭ قىزىق نوقتىلىق 
مەسىلىگە نەزەر

ساالمەتلىك ۋە كېسەللىك. 1

جان باقامدۇق ياكى ياشامدۇق ؟

ســىزگە نىســبەتەن ســاالمەتلىك نېمىدىــن دېــرەك بېرىــدۇ 
ــى  ــىڭىز، ئۆزىڭىزن ــس قىلس ــەت ھې ــاغام، راھ ــڭ س ؟ تېنىڭىزنى
بەخىتلىــك، خوشــال ھېــس قىلىســىز. بەزىلــەر ئۈچــۈن ئېيتقانــدا، 
ــن.  ــى مۇمكى ــرەك بېرىش ــتىن دې ــۈزەل تۇرمۇش ــاالمەتلىك گ س
ــدا،  ــۈن ئېيتقان ــار ئۈچ ــۇن نامرات ــى نۇرغ ــراق دۇنيادىك بى

ــدۇ. ــرەك بېرى ــتىن دې ــان ساقاش ــەت ج ــاالمەتلىك پەق س

داۋاالشــتا   كېســەل  دوختــۇرالر  كۈنــدە  بۈگۈنكــى 
ــپ  ــېپ يېزى ــا رېتس ــۇالر بىمارالرغ ــە، ئ ــقا ئىگ ــىلىي تونۇش تەپس
ئۇالرنىــڭ ئاغرىقىنــى يېنىكلىتەلەيــدۇ. بىــراق دۇنيادىكــى نۇرغــۇن 
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جاياردىكــى كىشــىلەر  كېســەل كۆرســىتەلمەيدۇ. بــاي تەرەققىــي 
ــپ  ــىيە قىلى ــى ئوپراتس ــڭ كۆزىن ــر بالىنى ــەردە بى ــان دۆلەتل قىلغ
ــان  ــي قىلىۋاتق ــاال نامــرات تەرەققى ــر ب ســاقايتىدۇ، ئوخشــاش بى
ــى  ــن ئايرىلىش ــۇ كۆزىدى ــم ئ ــا، بەلكى ــىغان بولس ــە ياش دۆلەتت
ــي  ــى، تەرەققى ــەي تۇرايل ــنى دېم ــىيە قىلىش ــن. ئوپراتس مۇمكى
ــەل  ــا كېس ــىلەر ھەتت ــان كىش ــى نۇرغۇنلىغ ــان ئەللەردىك قىلىۋاتق

ــىز. ــكىمۇ ئامالس كۆرسىتىش

پىسخىك ساغالملىق

ــى  ــەس، بەلك ــاغاملىقىا ئەم ــەن س ــەت ت ــاغاملىق پەق س
يەنــە پىســخىك ســاغاملىقنىمۇ كۆرســىتىدۇ. پىســخىك ســاغاملىق 
دېگىنىمىــز كىشــىلەر نۇرغــۇن پىســخىك مەســىلىلەرنىڭ قىينىشــىنى 
ھېــس قىلىــدۇ، بــۇ مەســىلىلەر كىشــىلەرنىڭ ھەرىكىتــى 
ۋە كەيپىياتىغــا تەســىر كۆرســىتىدۇ. نۇرغۇنلىغــان پىســخىك 
مەســىلىلەرنى داۋاالش دوختــۇر ياكى پىســخىك مەســلىھەتچىلىرىنىڭ 
ياردىمىنــى ئىزدەيــدۇ، بەزىــدە دورا بىلــەن داۋاالشــقىمۇ بولىــدۇ. 
پىســخىك مەسىلىســى بــار نۇرغۇنلىغــان كىشــىلەر نورمــال خىزمەت 
ــىلەر  ــەزى كىش ــراق ب ــتۇرۇۋىرىدۇ، بى ــنى داۋاماش ۋە تۇرمۇش
ــا    ــى، ھەتت ــپ كېلىش ــت ئېلى ــىلەرگە تەھدى ــى كىش ئەتراپتىك

ــن. ــى مۇمكى ــپ كېلىش ــەۋپ ئېلى ــا خ ھاياتىغ

ئىشەنگىڭىز كەلمەيدۇ !
ياپونىيەدە كىشىلەرنىڭ ئوتتۇرىچە ئۆمرى 82 ياش،

موزامبىكتە كىشىلەرنىڭ ئوتتۇرىچە يېشى پەقەت 41 ياش.
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دۇنيادىكــى تەرەققىــي قىلغــان دۆلەتلــەردە كىشــىلەر ســاغام 
ــرەك  ــىتىش كې ــەل كۆرس ــۇالر كېس ــدۇ. ئ ــتىن بەھىرلىنى تۇرمۇش

بولغانــدا كېســەل كۆرســىتەلەيدۇ، 
يېمەكلىكتىــن  ئۇالرنىــڭ 

ئەنسىرىشىنىڭ ھاجىتى يوق.

قىزىق نۇقتىلىق مەسىلىنىڭ 
يەنە بىر يۈزى

يېقىــن  بىلــەن  باكتېرىيــە 
ىشــىش چر ئۇ

باكتېرىيــە ھەممــە يــەردە بــار، بۇ مىكــرو جانلىق ســىزنىڭ 
قولىڭىــزدا، ئۈســتەلدە، يېمەكلىكتە، ھــاۋادا ياشــايدۇ. باكتېرىيەنىڭ 
ــەللىك  ــار. كېس ــرى ب ــان تۈرلى ــاش بولمىغ ــان ئوخش نۇرغۇنلىغ
باكتېرىيەســى ۋە ۋىــرۇس دېگەنــدەك.  بــەزى باكتېرىيەلــەر 
زىيانســىز، بىــراق بەزىلىــرى جانغــا زامىــن بولىدىغــان كېســەللىك 
ــى  ــا ئۇالرن ــەت مىكروســكوپ ئارقىلىق ــز پەق ــدۇ. بى ــدا قىلى پەي

ــىتەلمەيمىز. كۆرس

يۇقۇملــۇق زۇكام پەيــدا قىلىدىغــان كېســەللىك ۋىرۇســنىڭ 
مىكروسكوپتا كۆرۈنىشى

نامراتلىقتا سەكراتقا چۈشۈش

  نامراتلىــق تۇرمۇشــقا زۆرۈر 
ــۈن  ــېتىۋېلىش ئۈچ ــى س بويۇمارن
كۆرســىتىدۇ.  يوقلۇقىنــى  پــۇل 
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زۆرۈر  بــۇ  پاكىــز ســۇ.  يېمەكلىــك،  ئــۆي،  مەســىلەن: 
ــا،  ــۇل بولمىغاچق ــك پ ــۈن يېتەرلى ــېتىۋېلىش ئۈچ ــى س بۇيۇمارن
دۇنيانىــڭ ھەرقايســى جايلىرىدىكــى مىليونلىغــان خەلــق ســەكراتقا 
چۈشــتى، بــۇ كىشــىلەر ئادەتتىكــى كىشــىلەرگە قارىغانــدا ئاســانا 
ــۇ  ــارائىتى تولىم ــاش ش ــڭ ياش ــى ئۇالرنى ــدۇ، چۈنك يۇقۇملىنى
ــي  ــدۇ. تەرەققى ــۇنىا ئىچەلەي ــان س ــەت بۇلغانغ ــار. پەق ناچ
ــلىق  ــان ئاش ــرى تېرىغ ــىلەر ئۆزلى ــەردە كىش ــان دۆلەتل قىلىۋاتق
ــلىقنى  ــىم ئاش ــر قىس ــە بى ــدە يەن ــدۇ ھەم ــى باقى ــەن ئۆزىن بىل
ســېتىپ پــۇل قىلىــدۇ. ئېغىــر قۇرغاقچىلىــق ياكــى ســۇ ئاپىتــى 
ــۈدەك  ــەر يېگ ــۇ ئاھالىل ــا، ب ــاالك بولس ــەر ھ ــى زىرائەتل تۈپەيل

ــدۇ. ــن ئايرىلى ــۈدەك پۇلدى ــلىقتىن، خەجلىگ ئاش

تەرەققىي قىلغان دۆلەتلەردىكى نامراتلىق مەسىلىسى

تەرەققىــي قىلغــان دۆلەتلەرنىــڭ نۇرغــۇن جايلىرىــدا  
ــۇن  ــدۇ. نۇرغ ــى تارتى ــڭ دەردىن ــا نامراتلىقنى ــىلەر ئوخشاش كىش
كىشــىلەرنىڭ قولــى ئۇنچــە ئــۇزۇن ئەمــەس، بــەزى كىشــىلەرنىڭ 
ھەتتــا تۇرۇدىغــان ماكانىمــۇ يــوق. ئۆيــى بولمىغاندىــن كېيىــن، 
ــۇالر  ــۇڭا ئ ــدۇ، ش ــۇ قىالماي ــپ كىرىمم ــەت تېپى ــم خىزم مۇقى
ــدۇ.  ــا پاتى ــش پاتقىقىغ ــۈپەتلىك ئايلىنى ــان س ــڭ يام نامراتلىقنى
بوران-چاپقۇندىــن  قالىــدۇ،  كوچىــدا  كىشــىلەر  ماكانســىز 
پاناھلىنىدىغــان ھېچنەرســە بولمايــدۇ، يېمەكلىكنىمــۇ تەســتە تېپىپ 
يەيــدۇ. زۆرۈر تۇرمــۇش بۇيۇملىــرى كــەم بولغاچقــا، نۇرغۇنلىغــان 

ــدۇ. ــار بولى ــەلگە گىرىپت ــى كېس ــىزالرنىڭ ھەممىس ماكانس

ئىشەنگىڭىز كەلمەيدۇ !
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دۇنيــا ئاھالىســىنىڭ يېرىمــى يەنــى 3 مىلياردتىــن ئارتــۇق  
ئــادەم نامراتلىقتــا ياشــىماقتا.

دۇنيــادا ھەركۈنــى 26 مىڭدىــن ئارتــۇق بــاال نامراتلىقتىــن 
قازا قىلماقتا.

ماكانســىز كىشــىلەر 
ــوران- ــدۇ، ب ــدا قالى كوچى
ــان  ــن پاناھلىنىدىغ چاپقۇندى
جايــى يــوق، يېتەرلىــك 
ــۇالر  ــوق ،ئ ــۇ ي يېمەكلىكم
كېســەللىكلەرگە  ئېغىــر 
گىرىپتــار بولۇشــى مۇمكىــن.

نەق مەيدان خاتىرىسى

بىــر  ۋىيتنامنىــڭ 
ــاق  ــدە تام ــىلىرى ئۆيى ــك كىش ــر ئائىلىلى ــدە بى ــق كەنتى تاغلى
ئەتمەكتــە. ئوتــۇن كۆيمەكتــە، باشــقا نۇرغــۇن ئائىلىگە ئوخشــاش 
ــدۇ.  ــى يېقىلغــۇ قىلى ــە پەقــەت ئوتــۇن ياكــى كۆمۈرن بــۇ ئائىل
ــدۇ.  ــاپ كېتى ــۈن قاپ ــى تۈت ــۆي ئىچىن ــا، ئ مورىســى بولمىغاچق
ئــۇالر تامــاق ئەتكــەن ئوتتىــن ســوغۇق كېچىلــەردە ئىسســىنىدۇ، 
ــىلىگە  ــرى كېس ــەس يوللى ــانا نەپ ــار ئاس ــە بالى ئىس-تۈتەكت
ــى ئاشــخانىدا  ــل بوي ــرى يى ــڭ ئانىلى ــدۇ. ئۇالرنى ــار بولى گىرىپت
ــدە  ــۇن كۆيگەن ــدۇ. ئوت ــاي يۆتىلى ــە، توختىم ــاق ئەتكەچك تام
چىققــان ئىــس ئــادەم بەدىنىگــە زىيانلىــق، مۇھىتنــى بۇلغايــدۇ. 
باشــقا يېقىلغۇالرنىــڭ بۇلغىمىســى ئــازراق بولغىنــى بىلەن باھاســى 

ــەت. قىمم
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بــەزى دۆلەتتىكــى كىشــىلەر پاكىــز يېقىلغــۇ ئىشــلىتەلمەيدۇ، 
ــۇ  ــىدۇ، ب ــېرى ئېغىرلىش ــى بارغانس ــڭ بۇلغىش ــۇ ئائىلىلەرنى ب
مەسىلىســى  ســاالمەتلىك 
ــاش  ــان ب ــدا قىلىدىغ پەي

جىنايەتچى.

ــك كەمچىللىك  يېمەكلى
ســۇ  بۇلغانغــان  ۋە 

ســى نبە مە

ــك  ــۇ ۋە يېمەكلى س
بولمىســا ئىنســانار ياشاشــقا 
ئامالســىز. بىــراق بۇلغانغان 
ســۇنى ئىچىــش، ئوزۇقلــۇق 
يېتىشمەســلىك ئوخشاشــا 
ــك  ــك يېمەكلى ــدۇ. يېتەرلى ــن بولى ــا زامى ــىلەرنىڭ جېنىغ كىش
بولمىغانــدا، ئــادەم ئاجىزاليــدۇ، بــۇ ھــال بەدەننىــڭ ئۆسۈشــى 
ۋە تەرەققىــي قىلىشــىغا تەســىر كۆرســىتىدۇ، بەدەننىــڭ ئىممۇنىتېت 
كۈچــى تۆۋەنلەيــدۇ. پاكىز قــۇدۇق ســۈيىنى ئىچىش-ئىچمەســلىك 
ــق  ــلىق ھاياتلى ــۇش بولماس ــە بول ــا ئىگ ــز ھاجەتخانىغ ۋە پاكى

ــدۇ. ــرەك بېرى ــن دې ــڭ پەرقىدى ــەن ئۆلۈمنى بىل

بۇلغانغان سۇ

بىــر قســىىم تەرەققىــي قىلىۋاتقــان دۆلەتلەردىكــى كىشــىلەر 
تاتلىــق ســۇ ئىچەلمەيــدۇ، ئــۇالر دائىــم نەچچــە كىلومېتىــر يــول 
يــۈرۈپ دەريــا ۋە كۆللەردىــن ســۇ توشــۇيدۇ. ھايۋانارمــۇ مۇشــۇ 
ــان  ــەرەپ قېلىنمىغ ــر ت ــدۇ. بى ــن ســۇ ئىچى كــۆل  ۋە دەرياالردى
تۇرمــۇش يۇندىلىرىمــۇ مۇشــۇ ســۇغا قويۇۋىتلىــدۇ. بــۇ ســۇالر 
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ئادەتتــە باكتېرىيەلــەر بىلــەن يۇقۇملىنىــدۇ، بــۇ ســۇنى ئىچكەنــدە 
ئېغىــر يۇقۇملــۇق ھەزىــم سىستېمىســى كېســىلى بولغــان  خولېــرا 

ۋە تولغــاق دېگەنــدەك ئېغىــر كېســەللىك پەيــدا بولىــدۇ.

خولېرا

ــەردە  ــان ئائىلىل ــز ســۇ ئىچەلمەيدىغ ــە پاكى ــرا ئادەتت خولې
ــي  ــار جىددىي ــەن يۇقۇمانغان ــەل بىل ــۇ كېس ــدۇ، ب ــدا بولى پەي
ــى  ــىزلىنىدۇ. خولېران ــر سۇس ــۈرۈپ ئېغى ــى س ــىدۇ ۋە ئىچ قۇس
داۋاالشــتا، بىمــار ئاالھىــدە دورا ئىچىــپ، بــەدەن يوقاتقان ســۇنى 
تولۇقاشــقا توغــرا كېلىــدۇ، پاكىــز ســۇ ئىچىشــىمۇ كېســەللىكنىڭ 
ــاالق  ــرات، ق ــىم نام ــر قىس ــراق بى ــق، بى ــىغا پايدىلى ساقىيىش
ــۇ  ــق دورىم ــوق، پايدىلى ــۇمۇ ي ــز س ــە پاكى ــەردە ئادەتت دۆلەتل

ــوق. ي

بۇلغانغان يېمەكلىك

ــايدۇ.  ــە ياش ــت باكتېرىي ــل پارازى ــر خى ــزدە بى بەدىنىمى
ــۇ  ــدۇ، ئ ــى دەپ ئاتىلى ــە باكتېرىيەس ــەي تاياقچ ــوڭ ئۈچ ــۇ چ ب
ــدۇ،  ــى ئويناي ــاقاش رولىن ــاقلىقنى س ــەن س ــڭ ت بەدىنىمىزنى
بىــراق شــۇ خىــل تىپتىكــى چــوڭ ئۈچــەي تاياقچــە باكتېرىيەســى 
كېســەللىك پەيــدا قىلىــدۇ، ئــۇالر مۇۋاپىــق پىشــۇرۇلمىغان گــۆش 
تۈرلىرىــدە ياشــايدۇ ياكــى قىــغ قۇيــۇپ تېرىلغــان كۆكتاتــاردا 
ــى يۇيــۇش  ــن قولن ــن كېيى ــاۋۋال، ھاجەتتى ــن ئ ــدۇ، تاماقتى بولى

ــق. ــقا پايدىلى ــىنى توسۇش ــڭ تارقىلىش ئۇالرنى

ئىشەنگىڭىز كەلمەيدۇ!
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تەرەققىــي قىلىۋاتقــان دۆلەتلــەردە تەخمىنــەن 1مىليــارد 200 
مىليــون ئــادەم پاكىــز ســۇ ئىچەلمەيــدۇ.

پۈتــۈن دۇنيــادا ھەركۈنى 4000 باال ســۇغا مۇناســىۋەتلىك 
كېسەللىكلەر تۈپەيلىدىن قازا قىلىدۇ.

ــە  ــق تەھدىتىگ ــەر ئاچارچىلى ــان دۆلەتل ــي قىلىۋاتق تەرەققى
ــكەن  ــۇالر ئېرىش ــا، ئ ئۇچرىماقت
ــە يېمەكلىكمــۇ بۇزۇلغان،  كىچىككىن
ئۇالرغــا  يېمەكلىكنىــڭ  بــۇ 
يۇقتــۇرۇش  كېســەللىكلەرنى 

نىســبىتى ئىنتايىــن يۇقىــرى.

تېزىكىــدە  ھايۋانارنىــڭ 
ــى  ــى بولۇش ــەللىك باكتېرىيەس كېس
ــۋان  ــەن ھاي ــادەم بىل ــن، ئ مۇمكى
ئىچكەنــدە  ســۇنى  ئوخشــاش 
بىلــەن  كېســەل  ئاســانا 

يۇقۇملىنىدۇ.

كېسەلنىڭ تارقىلىشى

ئــادەم  ئۈچــۈن  نېمــە 
چۈشــكۈرگەندە ياكــى يۆتەلگەنــدە 
ــرەك؟  ــى كې ــى توسۇۋېلىش ئاغزىن
ئاددىــي،  ئىنتايىــن  جــاۋاب 
ــۇش  ــنى توس باكتېرىيەنىڭ تارقىلىش
ئۈچــۈن. ھاجەتتىــن كېيىــن  قولنى 
ــا  ــا ئوخشاش ــمۇ يۇقىرىقىغ يۇيۇش
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ــان  ــە تارقىلىدىغ ــر ئادەمگ ــە بى ــن يەن ــر ئادەمدى ــەپ. بى گ
ــدۇ. ــەللىك دەپ ئاتىلى ــۇق كېس ــەللىك يۇقۇمل كېس

ــەللەر  ــەزى كېس ــدۇ، ب ــن تارقىلى ــەللەر ھاۋادى ــەزى كېس ب
ســۇ ۋە يېمەكلىــك ئارقىلىــق تارقىلىــدۇ، يەنــە بــەزى ھايۋانارمــۇ 
كېســەللىك تارقىتىــدۇ، قــۇرت - قوڭغــۇز بەزىــدە تــەرەت قاتارلىق 
چېقىرىندىاردىــن باكتېرىيەنــى يۇقتــۇرۇدۇ، ئاندىــن يېمەكلىكلەرگــە 
ــى  ــەن باكتېرىيەن ــپ يۈرگ ــۇ ئېلى ــەن ئ ــۇنىڭ بىل ــدۇ، ش قونى
يېمەكلىككــە يۇقتــۇرۇدۇ، ئــادەم بــۇ خىــل يۇقۇمانغــان 

ــدۇ. ــەل بولى ــدە كېس ــى يېگەن يېمەكلىكلەرن

 ساياھەت ئېلىپ كەلگەن كېسەللىك

نۆۋەتتــە چەتئەلگــە چىقىــپ ســاياھەت قىلىدىغانــار 
ــە  ــۇ بىلل ــدا باكتېرىيەلەرنىم ــۇالر ســاياھەت قىلغان ــە، ئ كۆپەيمەكت
ــە  ــر دۆلەتت ــك بى ــرى بەلگىلى ــۇڭا ئىلگى ــدۇ. ش ــپ يۈرى ئېلى
ــڭ  ــدە دۇنيانى ــە كەلگەن ــى كۈنگ ــەل، بۈگۈنك ــان كېس تارقىلىدىغ
ــەن  ــپ يۈرگ ــەلنى ئېلى ــۇم كېس ــا. مەل ــدە بايقالماقت ــە يېرى ھەمم
ــى  ــت كۈچ ــى ئىممۇنىتې ــەلگە قارش ــۇ كېس ــى ب ــدە بەلك ئادەم
ــادەم  ــقا ئ ــراق باش ــن، بى ــى مۇمكى ــەن بولۇش ــي يېتىلگ تەبئى

ــن. ــلىقى مۇمكى ــك بولماس ــداق تەلەيلى بۇن

قاتىل ھاشارەت

ئافرىقىدىكــى نۇرغــۇن دۆلەتلــەردە پاشــا ئېلىــپ يۈرگــەن 
ــە بەزگــەك دېيىلىدىغــان بىــر خىــل كېســەللىكنى پەيــدا  باكتېرىي

قىلىــدۇ.
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بەزگــەك دۇنيادىكــى ئــەڭ چــوڭ قاتىــل كېســەلنىڭ بىرى، 
نۇرغــۇن ئادەملــەر مۇشــۇ كېســەلگە گىرىپتــار بولــۇپ ھاياتىدىــن 
ئايرىلىــدۇ، بــۇ خىــل پاشــىنىڭ چېقىشــىدىن ساقلىنىشــى ئۈچــۈن، 
ــۈرۈش  ــارەت ئۆلت ــى ھاش ــىنى يەن ــر ئىش ــداق بى ــز مۇن ھەممىمى
ــل  ــرەك. بۇخى ــىمىز كې ــىلىق ئىشلىتىش ــان پاش ــى چېچىلغ دورىس
ھاشــارەت دورىســى پاشــىنى قوغايدىغــان خىمىيەلىــك ياســالمىدۇر.

ئىشەنگىڭىز كەلمەيدۇ!

دۇنيــادا ھەريىلــى 350 مىليوندىــن 500 مىليونغىچــە ئــادەم  
بەزگەك بولىدۇ.

ــن  ــى 1 مىليوندى ھەريىل
بەزگــەك  ئــادەم  ئارتــۇق 
ئۆلىــدۇ،  بىلــەن  كېســىلى 
بۇالرنىــڭ ئىچىــدە كۆپىنچىســى 

ــار. بالى

چىقىــپ  ئادەمنــى 
ــەن  ــپ كەتك ــىقى تومپىيى قورس
قــاراڭ،  پاشــىغا  بــۇ 
ئادەمنىــڭ  قورســىقىدىكى 

. ر ۇ قېنىــد

نەق مەيدان خاتىرىسى
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  پىــرۇدا ئــەڭ چــەت بىــر رايــون بولــۇپ، بــۇ يــەردە 
بىــر قەدىمكــى مىللــەت ئەنئەنىــۋى ئىپتىدائىــي تۇرمــۇش 
كەچۈرىــدۇ. ئــۇالر بىلــەن تاشــقى دۇنيانىــڭ ئاالقىســى يــوق بــۇ 
كىشــىلەر ئەزەلدىــن زۇكام ياكــى يۇقۇملــۇق كېســەل باكتېرىيەســى 
ــى  ــاياھەتچىلەر ياك ــى س ــان. قاچانك ــىپ باقمىغ ــەن ئۇچرىش بىل
باشــقا ئادەملــەر بــۇ قەبىلىگە ئايــاغ باســتىمۇ، ئــۇالر بەدىنىدىكى 
كېســەل باكتېرىيەســىنى ئېلىــپ كىــردى. بــۇ قەدىمكــى مىللەتنىــڭ 
ــوق  ــى ي ــت كۈچ ــي ئىممۇنىتې ــىگە تەبئى ــەل باكتېرىيەس ــۇ كېس ب
ــر زۇكاممــۇ پۈتكــۈل قەبىلىگــە بااليــى  ــە بى بولغــاچ، كىچىككىن

ئاپەت ئېلىپ كەلدى.

ئىسســىق  ئامــازون    
بەلبــاغ ئورمانلىــق رايونىــدا 
قەدىمىــي  بىــر  ياشــايدىغان 
بولــۇپ،  بــار  مىللــەت 
ــقىي  ــا كەلگەندە تاش 1988-يىلىغ
ــا ئۇالرنىــڭ مەۋجۇتلۇقىنــى  دۇني

بايقىغــان. 

خەتەرلىك كېسەل 

نامــرات دۆلەتلــەردە يۇقۇملــۇق كېســەللىكلەر بــەك 
قورقۇنچلــۇق، چۈنكــى بــۇ رايونــاردا ئادەتتــە ھاجەتخانــا يــوق، 
پاكىــز تاتلىــق ســۇمۇ يــوق. باكتېرىيــە بۇلغانغــان ســۇ ئارقىلىــق 

ــدۇ.  ــزال تارقىلى تې

تەرەققىــي قىلغــان دۆلەتلــەردە، كىشــىلەر ئاســانا يــۈرەك 
ــدۇ.  ــار بولى ــەللىكلەرگە گىرىپت ــق كېس ــىلى ۋە راك قاتارلى كېس
ــىلىگە  ــۈرەك كېس ــىلەرنىڭ ي ــدۇ، كىش ــىلى يۇقماي ــۈرەك كېس ي
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گىرىپتــار بولۇشــىنى ســېمىزلىك، يېتەرلىــك ھەرىكــەت قىلماســلىق، 
ــرى  ــاي، يۇقى ــرى م ــش ۋە يۇقى ــاراق ئىچى ــش، ھ ــاكا چېكى تام
ــش  ــى ئىســتېمال قىلى ــان يېمەكلىكلەرن شــېكەرلىك ســاغام بولمىغ

ــان.  ــۈرۈپ چىقارغ ــى كەلت ــۇش ئادىت ــار تۇرم ــق ناچ قاتارلى

بىر قەدىمكى قاتىلنىڭ قايتىشى      

ــۇ  ــدى. ئ ــە كەل ــا يەن ــۇ زېمىنغ ــۈز ب ــە تۇبېركۇلي ئۆپك
ــۇ  ــۇپ، ب ــەللىك بول ــان كېس ــى قوزغىغ ــەللىك باكتېرىيەس كېس
ــدۇ،  ــىملىرىغا يۇقى ــقا قىس ــڭ باش ــە ۋە بەدەننى ــە ئۆپك باكتېرىي
نــاۋادا ئۆپكــە تۇبېركۇليۈزنــى ۋاقتىــدا داۋالىمىســا جاننــى ئالىدۇ. 
ئەمەلىيەتتــە نەچچــە مىــڭ يىلدىــن بىــرى بــۇ كېســەل ئىزچىــل 

ــدى. ــل ئى ــى قاتى ــن بولغۇچ ــا زامى جانغ

ــى  ــى قەدىمك ــل ئىلگىرىك ــڭ يى ــە مى ــىلەر  نەچچ كىش
ــۈز  ــە تۇبېركۇلي ــەتلىرىدە، ئۆپك ــا ۋە جەس ــىرلىقارنىڭ مومي مىس
ــى  ــدا ھازىرق ــىرنىڭ ئوتتۇرۇلىرى ــدى. 20-ئەس ــى بايقى بارلىقىن
زامــان تېبابىتىنىــڭ ياردىمىــدە كىشــىلەر بــۇ كېســەلدىن قۇتۇلغان. 
بىــراق ھازىــر ئــۇ يەنــە تىرىلىــپ، دۇنيادىكــى نەچچــە مىليــون 

كىشــىنىڭ جېنىغــا زامىــن 
بولماقتــا. بــەزى ئۆپكــە 
تۇبېركۇليــۈز باكتېرىيەســى 
بىلــەن  دورا  ئۆزگىرىــپ، 
بــوپ  تــەس  داۋالىمــاق 

كەتتى.

ئۆپكــە  دوختــۇر 
بىلــەن  تۇبېركۇليــۈز 
بىمارنــى  يۇقۇمانغــان 
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 . كتە مە ر كشــۈ تە

قىزىق نۇقتىلىق مەسىلىنىڭ يەنە بىر يۈزى

بەدەن كۈرەش قىلماقتا

باكتېرىيــە بەدەنگــە كىرگەنــدە بــەدەن ئىممۇنىتېــت 
سىستېمىســى قارشــىلىق كۆرســىتىدۇ. ئــادەم بەدىنــى 100 مىليــارد 
ــادەم  ــە ئ ــدۇ. باكتېرىي ــىدىن تۈزىلى ــرو قۇرۇلمىس ــرە مىك ھۈجەي
ــرى  ــىنىڭ ھۈجەيرىلى ــت سىستېمىس ــدە ئىممۇنىتې ــە كىرگەن بەدىنىگ
ئۇالرغــا زەربــە بېرىشــكە باشــايدۇ، نــاۋادا ئىممۇنىتېــت 
سىستېمىســى بــۇ باكتېرىيەنــى يېڭەلمىســە ئــادەم كېســەل بولىــدۇ. 

بالىــار، ھامىلــدار ئايالــار ۋە ياشــانغانارنىڭ ئىممۇنىتېــت 
ــۈك  ــا يەتكــەن ســاغام كىشــىلەردەك كۈچل سىستېمىســى  قۇرامىغ
ــار  ــەللىكلەرگە گىرىپت ــەزى كېس ــڭ ب ــۇڭا ئۇالرنى ــەس، ش ئەم

بولۇش خەتىرى يۇقىرى.

ئايالــار  ھامىلــدار   
ھۇجۇمىغــا  كېســەلنىڭ 
ئاســانا ئۇچرايــدۇ. ســاغام 
ۋە  يېيىــش  يېمەكلىكلەرنــى 
ــۇالر  ــش ئ ــارام ئېلى ــك ئ يېتەرلى
مۇھىــم.  ئىنتايىــن  ئۈچــۈن 

قاتىل ھايۋان  

كېســەللەر  بــەزى     
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ھايۋاناتــار ئارىســىدا ھەتتــا ھايــۋان بىلــەن ئــادەم ئوتتۇرۇســىدا 
تارقىلىــدۇ، بــۇ كېســەللىكلەر ئىنســانار ئىشــلەپچىقارغان يېمەكلىك 

ــن. ــى مۇمكى ــىۋەتلىك بولۇش ــەن مۇناس بىل

غالجىر كاال 

ــر  ــى بى ــدا  ئەنگلىيەدىك ــىرنىڭ 80 -يىللىرى   20- ئەس
قىســىم دېھقانــار كالىارنىــڭ ھەرىكىتىنىــڭ غەلىتىلىكىگــە دىققــەت 
قىلغــان. بــۇ كالىــار داۋاســى يــوق مېڭــە كېســىلىگە گىرىپتــار 
ــۆڭىكى ۋە  ــاش س ــڭ ب ــقا ھايۋانارنى ــار باش ــۇ كالى ــان. ب بولغ
مېڭىســىدىن ياســالغان يېمەكلىكنــى يېگــەن. بــۇ خىــل كېســەللىك 
»غالجىــر كاال كېســىلى«  دەپ ئاتىلىــدۇ. بــۇ خىــل كېســەللىكنىڭ 
يەنــە بىــر خىــل شــەكلى بولــۇپ، ئادەمگــە يۇقىــدۇ. نۆۋەتتــە 
ــن  ــۆڭەڭ قاتارلىقاردى ــاش س ــۆش، ب ــڭ گ ــىلەر ھايۋانارنى كىش
ــا ئەنگىلىيەنىــڭ  يەم-خەشــەك ياســىمىدى. بــەزى دۆلەتلــەر ھەتت

ــەن. ــنى چەكلىگ ــورت قىلىش ــىنى ئىمپ كاال گۆش

غالجىر ئىت 

قاتارلىقــار  تۈلكــە  ئىــت ۋە  شــەپەرەڭ، مۈشــۈك، 
»غالجىرلىــق كېســىلى« دېيىلىدىغــان بىــر خەتەرلىــك كېســەللىكنى 
ــۋان  ــان ھاي ــەلدىن يۇقۇمانغ ــۇ كېس ــەر ب ــدۇ. ئەگ ــپ يۈرى ئېلى
ــدۇ.  ــەن يۇقۇملىنى ــىلى بىل ــق كېس ــە، غالجىرلى ــى چىشلىس ئادەمن
دۇنيــادا تەخمىنــەن 30 دۆلەتتــە غالجىرلىــق كېســىلى يــوق، بــۇ 
دۆلەتلــەر قاتتىــق تەدبىــر قوللىنىــپ، يۇقۇمانغــان ھايۋانارنىــڭ 
دۆلىتىگــە كىرىشــنى قاتتىــق چەكلىگەن.بــەزى قــاالق دۆلەتلــەردە 
غالجىرلىــق كېســىلى بىلــەن قــازا قىلىدىغــان ئادەملەرنىــڭ ســانى 

ــە.  ــن 50 مىڭغىچ 30 مىڭدى
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بــەزى ئالىمــار شــۇنداق قارايدۇكــى، غالجىرلىــق كېســىلى 
بىلــەن يۇقۇمانغــان كاال گۆشــىنى يېگەنــدە ئــادەم يۇقۇملىنىــدۇ. 
ــن  ــا 1300 دى ــان ئارىلىقت ــە بولغ ــن 2008-يىلغىچ 1990-يىلدى

كــۆپ ئــادەم غالجىــر كاال كېســىلى بىلــەن قــازا قىلغــان.

قىزىق نۇقتىلىق مەسىلىلەرنىڭ يەنە بىر يۈزى 

  1997-يىلــى ئــۈچ ياشــلىق بىــر ئوغــۇل بــاال ئاالھىــدە 
بىــر خىــل زۇكامــدا قــازا قىلــدى. بــۇ زۇكام يۇقۇمانغــان ئــۆي 
قۇشــلىرىدىن كەلگــەن. شــۇنىڭدىن ئېتىبــارەن 200 دىــن كۆپــرەك 
ــلەر  ــدى. مۇتەخەسسىس ــازا قىل ــەن ق ــى بىل ــۇش زۇكىم ــادەم ق ئ
بــۇ زۇكام ئــاۋۋال ئاســىيانىڭ مەلــۇم بىــر رايونىدىــن تارقالغــان 
دەپ قارىــدى. ئاســىيادىكى بىــر قىســم ئەللــەردە، توخــۇ، ئۆردەك 
ــى  ــتا ناھايىت ــك تۇرمۇش ــەن كۈندىلى ــانار بىل ــار ئىنس قاتارلىق
ــۇ  ــى مۇش ــۇش زۇكىم ــار ق ــۇرۇدۇ. ئالىم ــىپ ت ــن ئۇچرىش يېقى
يــول بىلــەن ئــۆي قۇشــلىرىدىن ئادەمگــە تارقىلىــدۇ دەپ قارايدۇ. 
نۆۋەتتــە  ئــۆي قۇشــلىرىنىڭ گۆشــىنى يېگەنــدە بۇخىــل كېســەل 
بىلــەن يۇقۇملىنىشــنى ئىســپاتايدىغان ھېچقانــداق ئاســاس يــوق. 
ــزال  ــڭ ئىنســانار ئارىســىغا تې ــۇش زۇكىمىنى ــراق، ئالىمــار ق بى

ــدە  ــىدىن، ھەم تارقــاپ كېتىش
ــۇق  ــك يۇقۇمل ــڭ خەتەرلى ئۇنى
قىلىــپ،  پەيــدا  كېســەل 
يەرشــارىدا شــىددەت بىلــەن 
كېتىشــىدىن  تارقىلىــپ 

ئەنسىرەيدۇ. 

زۇكىمىنىــڭ  قــۇش 
ــاغام  ــىپ، س ــىغا ئەگىش تارقىلىش
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ــش  ــەن يۇقۇملىنى ــەللىك بىل ــل كېس ــۇ خى ــڭ ب ــە توخۇنى كۈرك
يۇقىــرى.   ئىنتايىــن  خەتىرىمــۇ 

شەھەرلەرنىڭ كېڭىيىشى كېسەللىك تارقاتتى 

زور  ســاالمەتلىككە  مۇھىتــى  تۇرالغــۇ  ئىنســانارنىڭ 
ــازا قىلىشــى پەقــەت  تەســىر كۆرســىتىدۇ، يېزىــاردا ئادەمنىــڭ ق

ــەس. ــا ئەم نامراتلىقتىن

غەلىتە پاشا

ــەت  ــدە كېســىلىپ، زىرائ ــەڭ كۆلەم ــار ك ــى ئورمان ھەريىل
تېرىلىــدۇ ۋە ئــۆي ســېلىنىدۇ. بــۇ ئىنســانارنىڭ ســاالمەتلىكىگە 
چــوڭ تەســىر كۆرســىتىدۇ، چۈنكــى قــۇرت -قوڭغــۇزالر 
ئوخشــىمىغان مۇھىتقــا ماسلىشــااليدۇ. ئىلگىــرى دەرەخ يېرىقلىرىــدا 
كۆپىيىدىغــان پاشــىار تەرەققىــي قىلىــپ، يېڭــى مۇھىتقــا 
ــدا  ــداق بولغان ــەۋرەز سىستېمىســىدا ياشــايدۇ. بۇن ماسلىشــىپ، ئ
ــىدۇ.  ــۇ قويۇقلىش ــى تېخىم ــڭ ئۇچرىشىش ــە ئادەمنى ــا بىل پاش
پاشــا ئادەمنــى چاققاندىــن كېيىــن، بەزگــەك كېســىلىگە گىرىپتــار 
ــك  ــەڭ خەتەرلى ــى ئ ــەك دۇنيادىك ــۇ بەزگ ــن، ب ــى مۇمكى بولۇش

ــرى. ــەللەرنىڭ بى ــل كېس قاتى

قاتىل شەھەر

  ھازىــر نۇرغۇنلىغــان كىشــىلەر يېزىدىــن شــەھەرگە 
كۆچتــى، بىــراق شــەھەردە ھەممــە ئادەمگــە يەتكــۈدەك تۇرالغــۇ 
يــوق، شــۇڭا شــەھەر ياقىســىدىكى رايونــار، پىانانمىغان شــەھەر 
بــازارالر تەرەققىــي قىلىــپ، نامراتارنىــڭ ئۇۋىســىغا ئايانــدى. بۇ 
رايونــاردا پاكىــز تازىلىــق سىستېمىســى ياكــى ھاجەتخانــا يــوق.



25

ىللەمېلاسى كىلتەمالاس

كىشــىلەرنىڭ ھەتتــا پاكىــز يېمەكلىــك ســېتىۋالغۇدەك پۇلىمــۇ يــوق.

ئىشەنگىڭىز كەلمەيدۇ ! 

ــى  ــەھەر ئاھالىس ــىم ش ــى 3/1قىس ــى دۇنيادىك 2005-يىل
ــقان. ــە ماكاناش ــرات كەپىگ نام

ــادەم  ــڭ ئ ــون 100 مى ــەن 1 مىلي ــەدە تەخمىن   بىرازىلي
ــقان. ــە ماكاناش ــان كەپىگ ــرودا قااليمىق ــودې ژانېي رىئ

ــەردە  ــەك ئۆيل ــىلەر كاتەكت ــۇن كىش ــى نۇرغ  بىرازىليەدىك
ــۇق  ــان، يۇقۇمل ــۇت بولغ ــاالمەتلىكى ناب ــڭ س ــۇرۇدۇ، ئۇالرنى ت

كېسەللىكلەرنىڭ خەۋپى ئىنتايىن يۇقىرى. 

كىشىلەر شەھەرلەرگە كۆچۈپ 
كىرىشى كېرەك! 

قولالمسىز، قارشى تۇرامسىز ؟

قولاليمەن ! 

ــاز،  ــىتى ئ ــەت پۇرس خىزم
ــدۇ.  ــىنى باقالماي ــىلەر ئائىلىس كىش

بــەزى يەرلــەر قۇرغاقچىلىــق ۋە ســۇ ئاپىتــى تۈپەيلىدىــن كىلىماتى 
ناچارالشــقاچقا، زىرائــەت تېرىــش قىيىن. شــەھەرلەردە كىشــىلەرنىڭ 
كېســىلىنى داۋااليدىغــان نۇرغۇنلىغــان دوختــۇرالر بــار، شــۇنداقا  

خىزمــەت پۇرســىتىمۇ كــۆپ.
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قارشى تۇرىمەن ! 

شــەھەرلەر بۇلغانغــان، مەينــەت. شــەھەرلەردە ھەتتــا بالىار 
ــىپ  ــەر قىستىلىش ــوق. ئادەمل ــۇ ي ــۇدەك يەرم ــەم ئوينىغ خاتىرج
يۈرگەچكــە كېســەللىك ئاســانا تېــز تارقىلىــدۇ. ئەگەر كىشــىلەرنىڭ 
ــاق،  ــك قىلس ــىگە كاپالەتلى ــۇش كەچۈرۈش ــى تۇرم ــدا ياخش يېزى

تېخىمــۇ ياخشــى ئەمەســمۇ ؟ 

بايلىق كېسىلى 

ــدۇ،  ــدا قىلى ــىنى پەي ــاالمەتلىك مەسىلىس ــق س   نامراتلى
بايلىقمــۇ ئوخشــاش. پۇلــدارالر شــېكەر ۋە مايلىــق يېمەكلىكلەرنــى 
كــۆپ ئىســتېمال قىلىــدۇ، چېنىقىــش كەمچىــل بولغاچقــا، ئاســانا 
ســەمىرىپ كېتىــدۇ. بۇمــۇ ئېغىــر ســاالمەتلىك مەسىلىســىنى پەيــدا 

قىلىــدۇ.

مۇۋاپىق ئوزۇقالنماسلىق 

ــدارى  ــاي مىق ــېكەرلىك ۋە م ــار ش ــان بالى   نۇرغۇنلىغ
يۇقىــرى يېمەكلىكلەرنــى كــۆپ يەيــدۇ. بــۇ ئەخلــەت يېمەكلىكلەر، 
بولۇپمــۇ تەرەققىــي قىلغــان دۆلەتلــەردە ســاالمەتلىك كىرىزىســىنى 
ــڭ  ــوڭ مېڭىنى ــەدەن ۋە چ ــك ب ــاغام يېمەكلى ــدى. س ــدا قىل پەي
ــى  ــادەم بەدىن ــە ئ ــەر يېمەكلىكت ــدۇ. ئەگ ــىنى قامداي ئايلىنىش
ئېھتىياجلىــق بولغــان ۋىتامىــن ۋە مىنېــرال ماددىــار كــەم بولســا، 
ئــادەم ئاســانا كېســەل بولىــدۇ.  ئەگــەر بالىــاردا ۋىتامىــن كــەم 

ــدۇ.  ــى يىغالماي ــدا دىققىتىن ــۇالر دەرس ۋاقتى ــا، ئ بولس
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بېيىپ ساالمەتلىكتىن مەھرۇم قىلىش 

ــە  ــەر ئىلگىرىكىگ ــان دۆلەتل ــي قىلىۋاتق ــۇن تەرەققى   نۇرغ
ــدەك  ــادىي ئۇچقان ــىلەن: ئىقتىس ــدى. مەس ــۆپ بېيى ــدا ك قارىغان
ــەزى  ــتاننىڭ ب ــراق ھىندىس ــتان. بى ــان ھىندىس ــي قىلغ تەرەققى
رايونلىرىــدا كىشــىلەر يەنىــا نامــرات. يېمەكلىــك ۋە پاكىــز ســۇ 
ــا. ــە ئۇچرىماقت ــاالمەتلىكى تەھدىتك ــڭ س ــا، ئۇالرنى ــەم بولغاچق ك

  ھىندىســتاننىڭ باشــقا رايونلىرىــدا كىشــىلەر بارغانســېرى 
بېيىماقتــا. ئۇالرنىــڭ يېتەرلىــك يېمەكلىكــى ۋە پاكىــز ســۈيى بــار. 
بىــراق ھىندىســتانلىق بايــار يېڭــى ســاالمەتلىك مەسىلىســىگە دۇچ 
ــەم  ــش ك ــلىق ۋە چېنىقى ــق ئوزۇقانماس ــى مۇۋاپى ــدى، چۈنك كەل
بولــۇش، ئــۇالر  ســاالمەتلىك مەسىلىســىنىڭ قىيىنشــىنىڭ دەردىنــى 
تارتىشــقا باشــلىدى. مەســىلەن : ســېمىزلىك كەلتــۈرۈپ چىقارغــان 

يــۈرەك كېســىلى ۋە يۇقىــرى قــان بېســىم دېگەنــدەك.

ــك  ــۇق ئىچىملى ــش، كاربونل ــى يېيى ــە قەلەمچىس  بەرەڭگ
ــاالمەتلىك  ــر س ــلىق ئېغى ــتىگە چېنىقماس ــڭ ئۈس ــش، ئۇنى ئىچى

مەسىلىسىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. 

قىزىق نۇقتىلىق مەسىلىلەرنىڭ 
يەنە بىر يۈزى 

سېمىزلەر دۆلىتى

دۇنيادىكــى  ئامېرىــكا    
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ــرى.  ــڭ بى ــرى دۆلەتلەرنى ــەڭ يۇقى ــبىتى ئ ــېمىزلەرنىڭ نىس س
ــن  ــەر ۋە 9 مىليوندى ــا يەتكەنل ــون قۇرامىغ ــدا 60 مىلي ئامېرىكى
كۆپــرەك بالىــار ســېمىز دەپ قارىلىــدۇ. ســېمىزلەرنىڭ نىســبىتى 
ــېمىزلەر  ــكا س ــۆپ. ئامېرى ــن ك ــنىڭ %60 تى ــي نوپۇس ئومۇمى
ئۈچــۈن نەچچــە100 مىليــون دولاردىــن ئارتــۇق داۋاالش 
ــار ســاغام  ــان ئامېرىكىلىق ــدۇ. نۇرغۇنلىغ ــى ســەرپ قىلى خىراجىت
بولمىغــان يېمەكلىكنــى يېمەيــا قالماســتىن،  بەلكــى نۇرغۇنلىغــان 
يېمەكلىــك ۋە يېمەكلىــك قۇتىســىنى تاشــلىۋېتىدۇ. بــۇ ئەخلەتنىــڭ 
كــۆپ قىســمىنى ئەخلــەت ئازگاللىرىغــا كۆمىــدۇ، بۇمۇ ســاالمەتلىك 
ــىمگە  ــى رەس ــن )تۆۋەندىك ــى مۇمكى ــدا قىلىش ــىلىنى پەي مەس

قاراڭ(. 

ــۈش مەيدانىدىكى  ــەت كۆم ئەخل
ئەتراپتىكــى  ئەخلــەت  چىرىگــەن 
خىمىيەلىــك  زەھەرلىــك  مۇھىتقــا 
ــۇ  ــدۇ. ب ــۇپ بېرى ــى قوي ماددىارن
تارقىتىدىغــان  كېســەل  ئەخلەتلــەر 
جەلىــپ  قوڭغۇزالرنــى   - قــۇرت 

ــدۇ.  قىلى

جىددىيي ياردەم، ھاياتنى قۇتۇلدۇرۇش 
 ســىچۈەندىكى يــەر تەۋرەشــتە ھايــات قالغۇچىارنىڭ تۇرالغۇســى.
ــن  ــتە ماكانىدى ــەر تەۋرەش ــى ي ــۇ قېتىمق ــادەم ب ــون ئ نەچچــە مىلي

ئايرىلــدى. 

  كىلىماتنىــڭ ناچارلىشىشــى، بۇزغۇنچىلىــق خاراكتېرىدىكــى 
ــق  ــاۋقۇنى قاتارلى ــز ش ــۇق دېڭى ــەۋرەش ۋە قورقۇنچل ــەر ت ي
ــەر  ــۇ ئاپەتل ــدۇ. ب ــرى ئۈزۈلمەي ــڭ خەۋى ــي ئاپەتلەرنى تەبئى
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ــدا  ــق پەي ــر بۇزغۇنچىلى ئېغى
ــۇرت- ــۇالر ي ــدۇ. ئ قىلى
ــپ،  ــاراب قىلى ــى خ ماكانن
ــى  ــون ئادەمن ــە مىلي نەچچ
يارىــدار قىلىــدۇ. يېمەكلىــك 
ئىنســانار  يېتىشــمەيدۇ، 
ــۈپ  ــن ئۆل ــا ئاچلىقتى ھەتت
ســۇ  ئاپــەت  كېتىــدۇ. 

ــەت  ــان، مەين ــانار بۇلغانغ ــە، ئىنس ــىنى قۇرىتىۋەتكەچك مەنبەس
ســۇنى ئىچىشــكە مەجبــۇر بولىــدۇ، بــۇ كېســەللەرنىڭ تارقىلىشــىغا 
ــۇرت  ــەت،  ق ــەن جەس ــىقتىن چىرىگ ــدۇ. ئىسس ــەۋەب بولى س
-قوڭغــۇز ۋە چاشــقان تىپىدىكــى زىيانلىــق جاندارالرنــى جەلىــپ 

ــدۇ.  ــەل تارقىتى ــۇ جاندارالرمۇكېس ــدۇ، ب قىلى

كىلىمات ئۆزگىرىشى 

  بۇلغىنىــش دۇنيانىــڭ كىلىماتىنــى ئۆزگەرتمەكتــە، كىلىمات 
ــى  ــار ھاۋاراي ــادە ناچ ــن زىي ــن ھەددىدى ــى تۈپەيلىدى ئۆزگىرىش
دائىــم كۆرۈلىدىغــان بولــدى، قۇرغاقچىلىــق، كەلكۈن بارغانســېرى 
كۆپەيــدى. يامغــۇر ياغمىســا زىرائەتلــەر قــۇرۇپ كېتىدۇ. ئاشــلىق 
ــىلەر  ــە كىش ــاچ قالىدۇ.نۆۋەتت ــىلەر ئ ــا، كىش ــك بولمىس يېتەرلى
ــك  ــە »بىئولوگىيەلى ــان يەرلەرگ ــلىق تېرىيدىغ ــى ئاش ئىلگىرىك
ــك  ــى بىئولوگىيەلى ــا، چۈنك ــى تېرىماقت ــۇ« زىرائەتلىرىن يېقىلغ
يېقىلغۇنىــڭ مۇھىتنــى بۇلغىشــى خىمىيەلىــك يېقىلغۇغــا قارىغانــدا 
ــىل،  ــى ياپيېش ــىقتا، ئىلگىرىك ــېرى ئىسس ــا بارغانس ــۆۋەن. دۇني ت
مۇنبــەت تۇپــراق يەرشــارىنىڭ ئىسسىشــىغا ئەگىشــىپ بارغانســېرى 

ــماقتا.  قاقاساش
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بىخەتەرمۇ ياكى ئازابمۇ ؟ 

  تەبئىــي ئاپــەت ياكــى ئۇرۇشــتىن كېيىــن، كىشــىلەر دائىم 
ــاھ  ــۇپ، پان ــۇر بول ــقا مەجب ــن ئايرىلىش ــۇرت ماكانىدى ــۆز ي ئ
جايارغــا ئورۇنلىشــىدۇ. بۇۋاقىتلىــق تــار الگېــردا نەچچــە مىليــون 
ئــادەم ئولتۇراقاشــقاچقا، يېمەكلىــك ۋە ســۇ كەملىــك تۈپەيلىدىــن، 

كېســەللىك ناھايىتــى تېــز تارقىلىــدۇ. 

نەق مەيدان خاتىرىسى

خىتتــاي ســىچۈەن، 2008،-يىلــى 5-ئاينىــڭ 12-كۈنــى 
ــەر  ــر ي ــى ئېغى ــق خاراكتېرىدىك ــىچۈەندە بۇزغۇنچىلى ــاي س خىتت
تــەۋرەش ئاپىتــى يــۈز بــەردى. ئۆيلــەر ئۆرۈلــدى، مىليونلىغــان 
ــە،  ــىملىرى ئۈزۈلگەچك ــوك س ــدى. ت ــتىدا قال ــا ئاس ــادەم توپ ئ
ئۆرۈلــۈپ كەتمىگــەن ئۆيلەردىكــى كىشــىلەر تامــاق ئېتىــش ياكــى 
ئىسسىنىشــقا ئامالســىز قالــدى، ھاجەتخانىــار ئۆرۈلگەچكــە، ھاجەت 
قىلغــۇدەك جايمــۇ يوق ئىــدى. ئەۋرەز يوللىــرى يېرىلغاچقــا يۇندى 
ھەممــە يەرلەرنــى قاپلىــدى. كىشــىلەر ھەرخىــل كېســەللىكلەرنىڭ 
ــۇنداق  ــەللىكلەر مۇش ــۇن كېس ــدى. نۇرغ ــدە قال ــۇش خەۋپى يۇق
مۇھىتتــا تارقىلىــدۇ، يــەر تەۋرەشــتىن كېيىنكــى تازىــاش خىزمىتى 
ئۈچــۈن، نەچچــە ئــاي ۋاقىــت كەتتــى، كىشــىلەرنىڭ تۇرمۇشــنى 

قايتىدىــن قــۇرۇش ئۈچۈنمۇتېخىمــۇ كــۆپ ۋاقىــت كەتتــى. 

ئاممىۋى داۋاالش

نــاۋادا ئاغرىــپ قالســىڭىز، دوختۇرغــا كۆرۈنســىڭىز بولىدۇ؛ 
دوختــۇر ســىزگە الزىملىــق دورىنــى بېرىــدۇ. دۇنيادىكــى بــەزى 
جاياردىكــى كىشــىلەرنىڭ دوختۇرغــا كۆرۈنگــۈدەك پۇلــى يــوق. 
ــا، ئــەڭ يېقىــن داۋاالش  بــۇ كىشــىلەر چــەت رايونلــۇق بولغاچق
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ــە  ــا نەچچ ــائەت، ھەتت ــە س ــۇ نەچچ ــش ئۈچۈنم ــە بېرى مەركىزىگ
ــانا  ــەت ئاس ــر دۆل ــدۇ. بى ــرا كېلى ــكە توغ ــول يۈرۈش ــۈن ي ك
ــى  ــن بولۇش ــا زامى ــە جانغ ــقا دۆلەتت ــەل، باش ــان كېس داۋااليدىغ

مۇمكىــن. 

ۋاكسىنا 

ــەۋزەل  ــتىن ئ ــش داۋاالش ــى ئېلى ــم ئالدىن ــىلەر دائى كىش
ــى  ــۇلارنىڭ بىرس ــان ئۇس ــى ئالىدىغ ــەلنىڭ ئالدىن ــدۇ. كېس دەي
ۋاكســىنا ئەملــەش. ۋاكســىنا ئەمەلىيەتتــە مىقــدارى ئىنتايىــن ئــاز 
بولغــان كېســەللىك كەلتــۈرۈپ چىقىرىدىغان كېســەللىك باكتېرىيەســى 
ياكــى ۋىرۇســتۇر. ۋاكســىنا ئەملەنگەندىــن كېيىــن، ئــادەم بەدىنىدە 
بــۇ خىــل كېســەلگە قارشــى ئىممۇنىتېــت شــەكىللىنىدۇ. بــۇ خىــل 
ــا، ۋاكســىنا  ــا ئۇچراشــقان ۋاقىتت ــەن قايت ــرۇس بىل ــق ۋى زىيانلى
ئەملەنگــەن كىشــى بــۇ خىــل كېســەللىك بىلــەن يۇقۇمانمايــدۇ.

  بــەزى كېســەللىكلەر مەســىلەن: قىزىــل، ئىلگىــرى 
ــى.  ــن بوالتت ــا زامى ــڭ جېنىغ ــان بالىنى ــە مىڭلىغ ــى نەچچ ھەريىل
قىزىــل بىــر خىــل باكتېرىيــە قوزغىغــان كېســەلدۇر، ئــۇ كۆزدىــن 
ــۈرۈپ  ــنى كەلت ــا ئۆلۈش ــش ھەتت ــى زىيانلىنى ــش، مېڭىس ئايرىلى
چىقىرىــدۇ. ھازىــر كۆپلىگــەن بالىارغــا بــۇ خىــل قورقۇنچلــۇق 
ــەن  ــل بىل ــۇڭا قىزى ــدۇ. ش ــىنى ئەملىنى ــەلنىڭ ۋاكسىنىس كېس
ــا.  ــېرى ئازلىماقت ــانى بارغانس ــڭ س ــان بالىارنى ــراپ كېتىدىغ چاچ

پۇل مۇھىم

ــن  ــەر ئىنتايى ــان دۆلەتل ــي قىلمىغ ــان تەرەققى   نۇرغۇنلىغ
ــى  ــۇ دۆلەتتىك ــۇڭا ب ــېتىۋااللمايدۇ، ش ــۇالر دورا س ــرات، ئ نام
دورىنــى  ئېھتىياجلىــق  ئۆزلىــرى  دوختــۇرالر  نۇرغۇنلىغــان 
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تاپالمايدۇ. ئۇالر ئۆزلىرى دورا ياساپ كېسەل داۋااليدۇ. 

قىلمىغــان  تەرەققىــي 
دوختــۇرالر،  دۆلەتلەردىكــى 
ۋە  دورا  چەكلىــك  پەقــەت 
ــارائىتىدا  ــكۈنە ش داۋاالش ئۈس

خىزمــەت قىلىــدۇ. 

زامانىۋى داۋاالش ئەنئەنىۋى 
داۋاالشتىن ياخشى ! 

قولالمسىز،  قارشى تۇرامسىز 
؟ 

ــۋى  ــىلەر زامانى    كىش
ــە  ــىنىدۇ، گەرچ ــقا ئىش داۋاالش

ــىمۇ. ــۇل ئاغرىتس ئوك

قولاليمەن !

زامانىــۋى  ئالىمــار 
تەكشــۈرىدۇ،  دورىارنــى 
مۇۋاپىــق دورا ياســالمىلىرىغا قاتتىــق تەلــەپ قويىــدۇ، دوختــۇرالر 
دورىارنىــڭ ئەكىــس تەســىرىدىن ئاگاھ بولىــدۇ. زامانىــۋى دورىار 
مەســىلەن: خولېــرا دورىســى، كېســەلنى ئۈنۈملــۈك داۋالىيااليــدۇ. 
ــۈملۈك دورا  ــۇل ئۆس ــلىتىلدىغان ئۇس ــتا ئىش ــۋى داۋاالش ئەنئەنى
ــى ئىســپاتايدىغان  ــڭ ئۈنۈمىن ئۇســۇلى،بىراق ئۆســۈملۈك دورىنى

ــوق.  ــاس ي ــي ئاس ــىتە ئىلمى بىۋاس

قارشى تۇرىمەن! 



33

ىللەمېلاسى كىلتەمالاس

ــۈملۈك دورا  ــىلەر ئۆس ــرى كىش ــن بى ــڭ يىلدى ــە مى نەچچ
ئۇســۇلى بىلــەن كېســەل داۋاالپ كەلگــەن، بــۇ دورىــار تەبئىــي 
ــرى  ــەللىك باكتېرىيەلى ــى كېس ــالغان. ھازىرق ــن ياس تەركىبلەردى
ــى  ــى تۇرغۇچ ــبەتەن قارش ــا نىس ــۋى دورىارغ ــان زامانى نۇرغۇنلىغ
بــۇ ئەھــۋال تېخىمــۇ زىيانلىــق كېســەللىكلەرنىڭ پەيدا بولۇشــىنى 
ــس  ــڭ ئەكى ــۋى دورىارنى ــە زامانى ــدۇ، يەن ــۈرۈپ چىقىرى كەلت

ــن زور. ــىرىمۇ ئىنتايى تەس

بۈگۈنكى دۇنيادىكى خەتەر 

ــان  ــەن بەرمەيدىغ ــە ت ــى يېڭىلگىنىگ ــەللىك باكتېرىيەس كېس
مەزگىلنــى  مەلــۇم  باكتېرىيەســى  كېســەللىك  ئەبلەختــۇر. 
ئۆتكۈزگەندىــن كېيىــن كۈچلىنىــپ، دورىغــا نىســبەتەن ئىممۇنىتېت 
ــى  ــەللىك باكتېرىيەس ــل كېس ــۇ خى ــەكىللەندۈرىدۇ. ب ــى ش كۈچ
ــدۇ.  ــى دەپ ئاتىلى ــەللىك باكتېرىيەس ــقىرى كېس ــن تاش دەرىجىدى
ــى   ــەللىك ۋىرۇس ــۇ كېس ــالىدۇر. ب ــڭ مىس ــا بۇنى MRSA بولس
»ئانتىبىئوتىك«الرغــا نىســبەتەن ئىممۇنىتېــت كۈچ شــەكىللەندۈرۈپ 
ــەل  ــانا كېس ــا ئاس ــەن يۇقۇمانس ــڭ بىل ــاۋادا ئۇنى ــان. ن بولغ

ــدۇ. ــۈپ كېتى ــى ئۆل ــا ئىغىرراق ــدۇ، ھەتت بولى

VIH ۋىرۇسى ۋە ئەيدىز كېسىلى 

ــەللىكلەر  ــى كېس ــان يېڭ ــى بولمايدىغ ــدە داۋالىغىل بەزى
تۇيۇقســىز پەيــدا بولىــدۇ. ئــادەم بەدىنىنىــڭ ئىممۇنىتېــت كەملىك 
ــپ،  ــران قىلى ــىنى ۋەي ــت سىستېمىس ــى )VIH( ئىممۇنىتې ۋىرۇس
باشــقا يۇقۇملىنىشــنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ. بــۇ خىــل ۋىــرۇس 
ــدۇ،  ــا تارقىلى ــانار توپىغ ــق ئىنس ــۇيۇقلۇقى ئارقىلى ــەدەن س ب
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ــى  ــۇرۇن مەزگىلن ــۈتى. يوش ــا س ــا ئان ــان ھەتت ــىلەن: ق مەس
ــي  ــى تەرەققى ــەللىك ۋىرۇس ــن، VIH كېس ــن كېيى ئۆتكۈزگەندى
قىلىــپ، ئىممۇنىتېــت كۈچىنــى يوقىتىدىغــان ئۇنۋېرســال كېســەل 
ــز  ــە ئەيدى ــدۇ. نۆۋەتت ــە بولى ــە ئىگ ــز )SDIA( گ __ ئەيدى
كېســىلىنى داۋااليدىغــان ئۈنۈملــۈك ئۇســۇل يوق،بىــراق ئەيدىــز 

ــار.  ــتىلىتىدىغان دورا ب ــى ئاس ــى تەرەققىياتىن ۋىرۇس

يەرشارىنى قاپلىغان بىر خىل يېڭى كېسەل

ــان  ــازا قىلغ ــدا ق ــر دوختۇرخانى ــى بى ــى ۋىيتنامدىك 2003-يىل
ئامېرىكىلىــق ســودىگەر تېنىدىــن دوختــۇرالر سارىســنىڭ يۇقۇملــۇق 
ۋىرۇســىنى بايقىــدى. تېببــى ئالىمــار بــۇ ۋىرۇســىنى بىــر خىــل 
ــتا  ــادەم سارىس ــەن 900 ئ ــدى. تەخمىن ــرۇس دەپ قارى ــى ۋى يېڭ
ــى  ــان ئالغۇچ ــل ج ــلەر بۇخى ــە مۇتەخەسىس ــدى. نۆۋەتت ــازا قىل ق

كېسەلنىڭ داۋاالش  ئۇسۇلىنى تېپىپ چىقتى.

سارس ۋىرۇســى دوختۇرخانىارغا 
ــىلەرنىڭ  ــۇ يەردىكى كىش يۇقتى. ئ
يۇقۇملىنىــش خەۋپــى چوڭايــدى. 
ــى  ــاقاش ۋە قولن ــى س پاكىزلىقن
پاكىــز يۇيــۇش بــۇ خىــل 
دەرىجىدىــن تاشــقىرى ۋىرۇســنىڭ 
ــقا  ــى ئېلىش ــىنىڭ ئالدىن تارقىلىش

ــق.  پايدىلى

نەق مەيدان خاتىرىسى:

جەنۇبىي ئافرىقا

ھازىــر جەنۇبىــي ئافرىقىــدا نەچچــە مىليــون ئــادەم ئەيدىــز 



35

ىللەمېلاسى كىلتەمالاس

ــۇ  ــىلەر ب ــۇن كىش ــماقتا. نۇرغ ــان تاالش ــۇپ ج ــىلى بول كېس
ــدى.  ــە دۇچ كەل ــش خەۋپىگ ــەلدىن يۇقۇملىنى ــۇق كېس يۇقۇمل
ــا- ــڭ ئات ــون بالىنى ــەدەر 15 مىلي ــا ق ــڭ ئاخىرىغ 2005-يىلنى
ئانىســى ئەيدىــز كېســىلىدە ھاياتىدىــن ئايرىلــدى. بۇندىــن باشــقا 
نەچچــە ئــون مىليون ئــادەم ئەيدىــز ۋىرۇســى بىلــەن يۇقۇماندى. 
ــىنىڭ  ــز ۋىرۇس ــى ئەيدى ــڭ ھەممىس ــر بىمارنى ــراق ھەربى بى
ــز  ــېتىۋااللمايدۇ. ئەيدى ــى س ــتىاتقۇچى دورىن ــىنى ئاس يامانلىشىش
ۋىرۇســىنى يۇقتۇرۇۋالماســلىق ئۈچــۈن، كشــىلەر ئەيدىزنــى 

چوڭقۇر چۈشىنىشكە موھتاج. 

تارقالغانــدا  ســارس 
ــكا  ــىلەر ماس ــىيادىكى كىش ئاس
تاقىــدى. ئــۇالر بــۇ ئارقىلىــق 
يۇقۇملىنىشــتىن  سارســتىن 

بولــدى.  ســاقانماقچى 

ســاالمەتلىكنىڭ كەلگۈســى 
ــۈن ئۈچ

ــار  ــۇس ب ــدا نوپ ــارد ئەتراپى ــارىدا 7 مىلي ــە يەرش نۆۋەتت
ــا  ــنىڭ ئالغ ــدۇ. داۋاالش ــىز كۆپىيى ــى ئۈزۈكس ــدە ھەركۈن ھەم
ــاننىڭ  ــراق ئىنس ــدۇ. بى ــى ئۇزارتى ــڭ ئۆمرىن ــى ئادەمنى بېسىش
ئۆمرىنىــڭ ئۇزىرىشــىغا ئەگىشــىپ، يېڭــى ســاغاملىق مەســىلىلىرى 
ــە  ــى داۋاالش تەدبىرلىرىگ ــەن يېڭ ــۇنىڭ بىل ــدۇ. ش ــدا بولى پەي
ــى  ــا يەتكىل ــاغاملىقى پايانىغ ــڭ س ــدۇ. دۇنيانى ــاج  بولى موھت

ــدۇر.  ــۈرەش جەريانى ــان ك بولمايدىغ
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بىلىم ساغالملىق دېمەكتۇر 

  دۇنيانىــڭ ھەممــە يېرىــدە ئىنســانارغا ســاغاملىق 
ــرى تەســىس قېلىنغــان.  ــى تارقىتىدىغــان داۋاالش تۈرلى بىلىملىرىن
تەرەققىــي قىلىۋاتقــان دۆلەتلــەردە خىزمــەت قىلىۋاتقــان ســاغاملىق 
تەشــكىاتلىرى، خىزمــەت قىلىۋاتقــان جايدىكــى كىشــىلەرگە 
ــا  ــى ئۇالرغ ــاي، بەلك ــا قالم ــى تارقىتىپ ــاغاملىق بىلىملىرىن س
پاكىــز ســۇ مەنبەســى ۋە پاكىــز ھاجەتخانــا بەرپــا قىلىــش ئۈچۈن 

ــدۇ.  ــاردەم قىلى ي

بۇلغانغان ھاۋا

ــۇن  ــردا ئوي ــدەڭ، كومپيۇتې ــىنا ھەي ــىز ماش ــى س مەيل
ــڭ ھەممىســىگە  ــراغ يېقى ــى چى ــۆرۈڭ ياك ــزور ك ــاڭ، تېلېۋى ئوين
تــوك كېتىــدۇ. كۆمــۈر، تەبئىــي گاز ۋە نېفىــت قاتارلىــق قېزىلمــا 
ــا  ــدۇ. قېزىلم ــوك چىقىرىلى ــق ت ــدۈرۈش ئارقىلى ــى كۆي بايلىقارن
بايلىقــار كۆيگەنــدە نۇرغــۇن ئىــس چىقىرىــپ ھاۋانــى بۇلغايــدۇ، 
بۇلغانغــان ھاۋادىــن نەپەســلىنىش ئېغىــر ســاالمەتلىك مەسىلىســىنى 
ــەس  ــقا نەپ ــا ۋە باش ــىلەن: زىقق ــدۇ، مەس ــۈرۈپ چىقىرى كەلت
كېســەللىكلىرى. ئىنســانىيەتنىڭ كەلگۈســى ئۈچــۈن، بىــز چوقــۇم 
ــش  ــپ چىقى ــۇلىنى تېپى ــش ئۇس ــوك چىقىرى ــز ت ــۇ پاكى تېخىم

ــرەك. ــىمىز كې ــۈن تىرىشىش ئۈچ

 نۆۋەتتــە نۇرغۇنلىغــان بالىــار، بولۇپمــۇ بۇلغانغان شــەھەر 
مەركىزىــدە ياشــايدىغانار زىققا كېســىلىگە گىرىپتــار بولدى. 

ھەممە ئادەمنىڭ ساالمەتلىكنى ئاسراشتىن بەھىرلىنىش 
ھوقۇقى بار !
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  قولالمسىز، قارشى تۇرامسىز ؟

تامــاكا  يېيىــش،  يېمەكلىكلەرنــى  مايلىــق  يۇقىــرى 
ســاالمەتلىكنى  قاتارلىقارنىــڭ  ئىچىــش  ھــاراق  چېكىــش، 
ــا،  ــدۇ. ئۇنداقت ــادەم بىلى ــۇن ئ ــتۇرۇدىغانلىقىنى نۇرغ ناچارالش
دوختــۇر ناچــار تۇرمــۇش ئۇســۇلىنى تاللىغــان ئاشــۇ كىشــىلەرنى 

داۋالىماســلىقى كېرەكمــۇ؟ 

قولاليمەن !

  ئەگــەر ھــاراق - تامــاكا ۋە يۇقىــرى مايلىــق يېمەكلىكلەر 
ســاالمەتلىككە شــۇ قــەدەر زىيانلىــق بولســا، يەنــە نېمــە ئۈچــۈن 
كىشــىلەرنىڭ ئۇالرنــى سېتىۋېلىشــىغا يــول قويىمىــز؟ ھۆكۈمەتنىــڭ 
بىــر تەرەپتىــن بۇ ســاغاملىققا پايدىســىز مەھســۇالتارنى سېتىشــقا 
ــدا  ــادەم كېســەل بولغان ــن ئ ــر تەرەپتى ــە بى ــول قويۇشــى، يەن ي
ئۇالرغــا ســاالمەتلىكنى ئاســراش بىلــەن تەمىنلەشــنى رەت قىلىشــى 

ئەقىلگــە ســىغمايدۇ.

قارشى تۇرىمەن !

ئــادەم ئۆزىنىــڭ ســاالمەتلىكىگە مەســئۇل بولۇشــى كېرەك. 
ــەر  ــز. ئەگ ــز بىلىمى ــى ھەممىمى ــق ئىكەنلىكىن ــڭ زىيانلى تاماكىنى
تامــاكا چېكىــش تۈپەيلى ئاغرىــپ قالســاق،  ئۆزىمىزدىن كۆرســەك 
بولىــدۇ. دوختــۇر ۋاقىــت ۋە زېھنىنــى تۇرمــۇش ئۇســۇلى ســاغام 

بولمىغــان ئۇنــداق كىشــىلەرگە ســەرپ قىلماســلىقى كېــرەك.

ــىگە  ــۇش كەچۈرۈش ــاغام تۇرم ــانارنىڭ س ــپ ئىنس مائارى
ــۇچ.  ــان ئاچق ــاردەم قىلىدىغ ي

ھەرىكەتلىنەيلى ! 
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ــەدەن  ــك ب ــەك، يېتەرلى ــى يېس ــاغام يېمەكلىكلەرن   س
چېنىقتۇرســاق، ســاالمەتلىكىمىزنى ســاقلىيااليمىز. بىــز يەنــە 
كىشــىلەرنىڭ ســاغام، گــۈزەل تۇرمۇشــتىن بەھىرلىنىشــىگە يــاردەم 

قىااليمىز.    

بالىــار  ســاغام 
بالىــاردۇر،  شــادىمان 
ئوقۇيااليــدۇ،   ئــۇالر 
ــقىارنىڭ  ــۋە باش ئۆزىنىڭ
قانــداق  تۇرمۇشــىنى 
قىلىشــنى  گــۈزەل 

 . ۇ يــد لە گىنە ئۆ

بىز قىالاليدىغان ئىشالر 

  ئوزۇقلىنىش ئۇسۇلى 

بــەدەن ئېھتىياجلىــق بولغــان ئوزۇقلــۇق تەركىبلىــك 
يېمەكلىكلەرنــى يــەڭ. بــۇ ئوزۇقلــۇق تەركىبلــەر: كاربــۇن ســۇ 
ــاز  ــار ۋە ئ ــرال ماددى ــن، مىنې ــىل، ۋىتامى ــى، ئاقس بىرىكمىس

ــاي. ــى م مىقداردىك

پاكىز بولۇڭ !

  تاماقتىن ئاۋۋال، تەرەتتىن كېيىن قولىڭىزنى يۇيۇڭ. 
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يېمەكلىكلەرنــى پىشــۇرۇش ئىلمىــي بولســۇن. كۆكتــات ۋە 
مېــۋە -چېۋىلەرنــى پاكىــز ســۇدا پاكىــز يۇيــۇڭ.

 قاتنىشىڭ ! 

نۇرغۇنلىغــان ســاخاۋەت ئورگانلىــرى تەرەققىــي قىلىۋاتقــان 
دۆلەتلــەردە نامراتلىقنــى يېنىكلىتىــش ۋە كىشــىلەرنىڭ ســاغاملىقىنى 
ياخشىاشــقا يــاردەم قىلىــدۇ. قىزىقارلىــق يۈگــۈرۈش مۇسابىقىســى 
ــاخاۋەت  ــان س ــز تاللىغ ــكىللەپ، ئۆزىڭى ــىنىقى تەش ــى س ياك

ــە قىلىــڭ. ــا ئىئان ئورگىنىغ

تەرەققىــي قىلىۋاتقــان دۆلەتتىكــى بىــر مەكتەپنــى چۈشــىنىپ 
ــڭ  ــەپ بالىلىرىنى ــدا، مەكت ــقا جايلىرى ــڭ باش ــڭ. دۇنيانى بېقى
ــار ؟  ــىلىلەر ب ــداق مەس ــىتىدىغان قان ــىر كۆرس ــاالمەتلىكىگە تەس س

 ھەرىكەت قىلىڭ !  

دائىــم چېنىقىش يــۈرەك ئىقتىدارىنىڭ ياخشــلىقنى ســاقايدۇ. 
قەرەللىــك چېنىقىــش جىســمانىي روھىــي ســاالمەتلىكىڭىزنى 

ــدۇ.  ــە قىلى ــە ئىگ كاپالەتك

ئېنىرگىيەنى تىجەڭ

بىــز ئىشــلىتىۋاتقان ئېنېرگىيەنىــڭ مەنبەســى ۋە تىپى پۈتۈن 
ــىتىدۇ،  ــىر كۆرس ــاالمەتلىكىگە تەس ــانارنىڭ س ــى ئىنس دۇنيادىك
چۈنكــى قېزىلمــا بايلىقارنــى يېقىلغــۇ قىلىــش مۇھىتنــى بۇلغايــدۇ.

ئېنېرگىيــە  ئىشــلىتىۋاتقان  مەكتىپىڭىــزدە  ۋە  ئۆيېڭىــز 
ــاش  ــز قوي ــڭ، مەكتىپىڭى ــۈرۈپ چىقى ــى تەكش ــڭ تىپىن مەنبەلىرىنى
ــى  ــە تاختىس ــاش ئېنېرگىي ــان قوي ــىدىن پايدىلىنىدىغ ئېنېرگىيەس
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ــىل  ــى ھاس ــن ئېلېكتىرئېنېرگىيەس ــا بايلىقتى ــۇ؟ قېزىلم ئورناتقانم
ــلىتەلەمدۇ ؟  ــىنى ئىش ــا قوياشئېنېرگىيەس ــنىڭ ئورنىغ قىلىش

ئىمــكان بــار ماشــىنا بىلەن ســاياھەت قىلىشــتىن ســاقلىنىڭ. 
ئامــال بــار ۋېلســىپىت بىلــەن مەكتەپكە بېرىــڭ. بۇالر بۇلغىنىشــنى 
ــكە  ــىنى يېنىكلىتىش ــىپ كېتىش ــارىنىڭ ئىسس ــش ۋە يەرش ئازايتى

پايدىلىــق. 

خەتەرلىك بۇيۇمالر 

تامــاكا چېكىــش، ھــاراق ئىچىــش ۋە زەھەرنىــڭ خەتىرىنــى 
تونــۇپ يېتىــڭ.
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كىلىمات ئۆزگىرىشى. 2

ھاۋارايــى ســاراڭارچە ئۆزگىرىــدۇ. يــەر شــارىنىڭ نۇرغــۇن 
جايلىرىنىــڭ كىلىماتىــدا ئۆزگىرىــش يــۈز بــەردى. كىلىمــات بىــر 
جاينىــڭ مەلــۇم بىــر مەزگىلىدىكــى مۇئەييــەن ۋاقىــت ئىچىدىكــى 
ھاۋارايىنىــڭ ئومۇمىــي ئىپادىســىنى ئەكــس ئەتتۈرىــدۇ. دۇنيادىكى 
نۇرغــۇن جايــاردا، ئەســلىدە نورمــال ئەھۋالــدا ناھايىتــى ســالقىن 
ئايــار، ھازىــر يازغــا ئوخشــاش پىژغىرىــم ئىسســىق بــوپ كەتتى.
ئىنســانار ئۆزىنىــڭ قانــداق ھاۋارايىغــا دۇچ كېلىدىغىنــى بىلمەيدۇ،  
ــقا  ــدە باش ــق ھەم ــۈن، قۇرغاقچىلى ــۇن، كەلك ــوران - چاپق ب

ــە.  ــي كىلىمــات ھادىســىلىرى بارغانســېرى كۆپەيمەكت جىددى

ئاشقۇن ھاۋارايى

ــۇن  ــوران - چاپق ــم ب ــدا دائى ــاغ رايونى ــىق بەلب   ئىسس
بولىــدۇ، بىــز بۇنــى ئــۇراگان ياكــى تەيفىــڭ بورىنــى دەيمىــز، 
بــۇ بــوران - چاپقۇنــار بارغانســېرى شىددەتلەشــمەكتە، شــامال 
ــۇ  ــان بۇزغۇنچىلىقىم ــدا قىلغ ــپ، پەي ــېرى زورىيى ــى بارغانس كۈچ
بارغانســېرى چوڭايماقتــا. ئــۇالر غايــەت زور دولقۇن پەيــدا قىلىپ، 
قۇرۇقلۇقتــا كەلكــۈن ئاپىتــى پەيــدا قىلماقتــا. قاتتىــق يامغۇرمــۇ 

كەلكــۈن ئاپىتــى پەيــدا قىلىۋاتىــدۇ. 
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  تەتۈرســىچە، يەرشــارىنىڭ بــەزى جايلىرىدا ئــۇدا بىرنەچچە 
يىــل يامغــۇر ياغمىــدى. ئــۇ يەرلــەر ئېغىــر قۇرغاقچىلىــق ئاپىتىگە 
ــىغۇچى  ــەردە ياش ــۇ ي ــى. ئ ــۇرۇپ كەتت ــەر ق ــراپ، زىرائەتل ئۇچ

كىشــىلەرمۇ ئاچارچىلىقتــا جــان تاالشــتى. 

يەر شارى بارغانسېرى ئىسسىماقتا

  ئاشــقۇن ھاۋارايى ئەھۋالــى ۋە مۆلچەرلىگىلــى بولمايدىغان 
كىلىمــات يەرشــارىنى ئىسســىتىۋەتتى. يەرشــارىنىڭ ئىسىسىشــى ــ 
يەرشــارى يــۈزى ئوتتۇرىچــە تېمپېراتۇرىســىنىڭ كىچىــك نىســبەتتە 
ئۆرلىشــىنى كۆرســىتىدۇ. بۈگۈنگــە قــەدەر يەرشــارىنىڭ ئوتتۇرىچــە 
تېمپېراتــۇرا ئەمەلىــي ئۆرلىشــى بىر سىلســىيە گىرادۇســقا يەتمىگەن 
بولســىمۇ، ئېلىــپ كەلگــەن تەســىرى چــوڭ، ئــۇ پۈتــۈن دۇنيــا 

كىلىماتىنىــڭ ئاستا-ئاســتا ئۆزگىرىشــنى كەلتــۈرۈپ چىقاردى. 

ــەر  ــۇن دۆلەتل ــقا نۇرغ ــپانىيە ۋە باش ــترالىيە، ئىس   ئاۋس
ــۇ ئىسســىق ۋە  ــدا تېخىم ــي ھال ــدا تەدرىجى ــە قارىغان ئىلگىرىكىگ
ــا، دۇنيانىــڭ  ــر ۋاقىتت ــەن بى قۇرغاقلىشــىپ كەتتــى. شــۇنىڭ بىل
ــە.  ــۈز بەرمەكت ــلەر ي ــۇن ئۆزگىرىش ــدا نۇرغ ــى جايلىرى ھەرقايس
ــپ  ــى كۆپىيى ــى ۋە كەلكــۈن ئاپىت ــق ئاپىت ــىلەن: قۇرغاقچىلى مەس
ــارىنىڭ  ــىلىلەرنى  يەرش ــۇ مەس ــار ب ــۇن ئالىم ــى. نۇرغ كەتت
ئىسىسىشــى ئەمــەس، بەلكــى كىلىمــات ئۆزگىرىشــى، دەپ 

ــراق.  ــكە ئام تەسۋىرلەش

ئىشەنگىڭىز كەلمەيدۇ !
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ــە،  ــل ئۆرلىس ــارىنىڭ تېمپېراتۇرىســى ئىزچى ــەر يەرش   ئەگ
تۆۋەندىكــى ۋە باشــقا نۇرغــۇن ئاپەتلــەر كېلىــپ چىقىــدۇ: نۇرغۇن 
جايــاردا ئېغىــر قۇرغاقچىلىــق ئاپىتــى يــۈز بېرىــپ، زىرائەتلــەر 
ئۇسســاپ قۇرۇيــدۇ، نەچچــە مىليــون خەلــق ئاچلىقتىــن ئۆلىــدۇ.

دالىدا خىزمەت قىلىدىغان ھاۋارايىشۇناسالر

ــق  ــى تەتقى ــز ــــ ھاۋارايىن ــۇناس دېگىنىمى   ھاۋارايىش
ــى  ــارىدىكى ھەرقايس ــەر ش ــۇالر ي ــاردۇر. ئ ــان ئالىم قىلىدىغ
ــدۇ.  ــدۇ ۋە خاتىرىلەي ــى ئۆلچەي ــى ئەھۋالىن ــڭ ھاۋاراي جايارنى
مەســىلەن: ئــۇالر يىلمــۇ -يىــل ھــەر كۈنلــۈك ھــاۋا 
تېمپېراتۇرىســىنى خاتىرىلەيــدۇ. ھاۋارايىشۇناســار بىزگــە يەرشــارى 
ــىدە  ــى، كەلگۈس ــش بولۇۋاتقانلىقىن ــداق ئۆزگىرى ــدا قان كىلىماتى

ھاۋارايىدا قانداق ئۆزگىرىش بولىدىغانلىقىنى ئېيتىپ بېرىدۇ. 

   ئاۋىسترالىيەنىڭ تاسمانىيە 
ئارىلىــدا بىــر ھاۋارايىشــۇناس 
ھاۋارايــى ئىستانسســىدا ھــاۋا 
ئۆلچىمەكتــە.  تېمپېراتۇرىســىنى 
ــامال  ــە ش ــار يەن ھاۋارايىشۇناس
تېزلىكــى ۋە ھــەر يىللىــق ھــۆل 
ــدۇ. ــى ئۆلچەي ــن مىقدارىن -يىغى

  ئامېرىكىنىــڭ چىكاكــو 
شــتاتىدىكى بىــر قېتىملىــق بــوران 
- چاپقۇنــدا بىــر بىنانــى چاقماق 
ــىپ  ــارى ئىسس ــەر ش ــوققان، ي س
كېتىــش ســەۋەبىدىن، شــىددەتلىك 
ــېرى  ــۇن بارغانس ــوران - چاپق ب
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ــە. كۆپەيمەكت

ئورتاق مەسئۇليەت 

ــەن،  ــۈز بەرگ ــتىمۇ ي ــى ئۆتمۈش ــات ئۆزگىرىش   كىلىم
بىــراق جەريانــى ھازىرقىــدەك تېــز بولمىغــان. بــۇ ئىنســانارنىڭ 
پائالىيىتــى كىلىمــات ئۆزگىرىشــىنى يامــان ســۈپەتلىك ئايلىنىشــقا 

ــدۇر. ــى ئۈچۈن ــپ بارغانلىق ئېلى

يەرشارىنىڭ ئىسىسىشى

ــرال  ــار مىنې ــي گاز قاتارلىق ــت ۋە تەبئى ــۈر، نېفى   كۆم
ــى  ــرال يېقىلغۇالرن ــانار مىنې ــدۇ. ئىنس ــۇالر دەپ ئاتىلى يېقىلغ
قالىغانــدا، كاربــون IVئوكســىد ۋە باشــقا گازالرنــى چىقىرىــدۇ. بۇ 
ــدە قوياشــتىن  ــدۇ، ھەم ــارىنىڭ ئاتموسفىراســىغا يىغىلى گازالر يەرش
كەلگــەن بىــر قىســىم ئىسســىقلىق ئېنېرگىيەســىنى ســۈمۈرۈۋالىدۇ. 
كۆپەيگەنســېرى،  ئېنېرگىيەســى  ئىسســىقلىق  ســۈمۈرۈۋالغان 
يەرشــارىمۇ  ئىسســىپ كېتىــدۇ.  مانــا بــۇ يــەر شــارىنى ئىسســىپ 
ــنىڭ  ــەل قىلىش ــنى ھ ــپ كىتىش ــارى ئىسىس ــەر ش ــىدۇر. ي كېتىش
ــراق  ــش، بى ــنى توختىتى ــى  قاالش ــرال يېقىلغۇالرن ــۇلى مىنې ئۇس

ــكۈل.  ــن مۈش ــاق ئىنتايى ــان، قىلم ــەك ئاس ــى دېم ــۇ گەپن ب

مىنېرال يېقىلغۇالرنى قاالش

  ئىنســانار مىنېــرال يېقىلغۇالرنــى مۇنــداق ئىككــى خىــل 
ــل ۋە  ــۇس، ئاپتوموبى ــان، ئاپتوب ــت ــــ ئايروپى ــدۇ. نېفى قاالي
ــت  ــدۇ. نېفى ــۇ قېلىنى ــۈن يېقىلغ ــى ئۈچ ــاش قورال ــقا قاتن باش
يېقىلغــۇ ســۈپىتىدە كۆيدۈرۈلگەنــدە،  قاتنــاش قوراللىرىنــى 
ھەرىكەتلەندۈرىدىغــان موتــور بولــدى. مىنېــرال يېقىلغــۇالر 
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ئېلېكتىــر ئىستانسســىلىرىدا كۆيدۈرۈلــۈپ ئىسســىقلىق ئېنېرگىيەســى 
ــى  ــەن ئۆين ــوك بىل ــانار ت ــدۇ. ئىنس ــوك چىقىرى ــق ت ئارقىلى
ــايمانلىرىنى  ــر س ــە ئېلېكتى ــقا ئائىل ــر ۋە باش ــدۇ، كومپيۇتې يورىتى

ــدۇ. ــەن تەمىنلەي ــە بىل ئېنېرگىي

  بــاي دۆلــەت خەلقىــدە ماشــىنا كــۆپ، ئايروپىاندا ســەپەر 
ــاي،  ــرى. خىتت ــۆپ يۇقى ــن ك ــبىتىمۇ ئىلگىرىكىدى ــش نىس قىلى
بىرازىلىيــە ۋە ھىندىســتان خەلقــى كۆيدۈرىدىغــان مىنېــرال يېقىلغــۇ 
ئىلگىرىكىدىــن تېخىمــۇ كــۆپ. بىــز قىلمىشــىمىزنى ئۆزگەرتىــپ، 
ــىمىز  ــۈرئىتىنى ئاستىلىتىش ــش س ــىپ كېتى ــارىنىڭ ئىسس ــەر ش ي

كېــرەك.

باشقا تاللىشىمىز ئۇسۇلىمىز بارمۇ ؟

  بــەزى ئېلېكتىــر ئىستانسســىلىرى تــوك چىقىرىشــتا مىنېرال 
يېقىلغۇالرنــى كۆيدۈرمەيــدۇ، بىــراق بــۇ ئېلېكتىر ئىستانسســىلىرى 
ــدۇ.  ــى قاندۇرالماي ــق توكن ــز ئېھتىياجلى ــەس، بى ــك ئەم يېتەرلى
بىــز باشــقا ئېنېرگىيــە بىلــەن ھەرىكەتلىنىدىغــان ماشــىنىنى ئىجــاد 
ــەت،  ــەك قىمم ــىنىار ب ــداق ماش ــراق بۇن ــدۇق، بى ــپ بول قىلى

ھەممــە ئــادەم ئېلىــپ بواللمايــدۇ.

ئىشەنگىڭىز كەلمەيدۇ !

  نېفىتتىــن نۇرغــۇن مۇھىــم نەرســىلەرنى ياســىغىلى 
ــوپۇنى ۋە  ــاچ س ــراق، چ ــىر، يالتى ــىلەن: دورا، س ــدۇ. مەس بولى

ــار. ــۇيۇقلۇقى قاتارلىق ــۇش س ــا يۇي قاچ

قىزىق نۇقتا مەسىلىلىرىنىڭ يەنە بىر يۈزى

شۇنداقمۇ ؟
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ــڭ  ــى بىزنى ــىپ كېتىش ــارىنىڭ ئىسس ــەر ش ــەر  ي بەزىل
ــارى  ــەر ش ــتە  ي ــۇالر ئۆتمۈش ــدۇ. ئ ــەس، دەي ــز ئەم خاتالىقىمى
ــدا  ــدە ھازىرقىدىنمــۇ ئىسســق، ســوغۇق بولغان ئىسســىپ كەتكەن
ھازىرقىدىنمــۇ ســوغۇق ئىــدى، دەيــدۇ. ئــۇالر مىنېــرال 
ــوق، دەپ  ــى ي ــنىڭ زۆرۈرىيىت ــنى توختىتىش ــى قاالش يېقىلغۇالرن
ــرال  ــىچە، مىنې ــڭ قارىش ــۇن ئالىمارنى ــراق نۇرغ ــدۇ. بى قاراي
يېقىلغۇالرنــى قــاالش يــەر شــارىنىڭ ئىسســىپ كىتىشــنى تېخىمــۇ 
ئىغىرالشــتۇرۇۋىتىدىكەن، يــەر شــارىنىڭ تېمپېراتۇرىســى ئەزەلدىــن 

بۇنداق تېز ئۆزگەرگىنى يوق. 

 كۆمــۈر پويىــز بىلــەن 
ئېلېكتىــر ئىستانسســىغا توشــۇلىدۇ. 
مىنېــرال  باشــقا  ۋە  كۆمــۈر 
يېقىلغــۇالر، نەچچــە مىليــون يىــل 
ئىلگىــرى ياشــىغان ئۆســۈملۈك ۋە 
ــن  ــدۇق تېنىدى ــڭ قال ھايۋاناتنى

ــان. ــدا بولغ پەي

يــەر  نــۇرى  قويــاش 
بىلــەن  ئىسســىقلىق  شــارىنى 
بــۇ  بىــراق  تەمىنلەيــدۇ، 
ئىسســىقلىقنىڭ كــۆپ قىســمى 
ــۇ  ــدۇ، بولۇپم ــفېراغا قايتى ئاتموس
ــك گازى  ــە. ھاۋادىكــى پارنى كەچت
ئىسســىقلىقنىڭ  قىســىم  بىــر 
بــۇ  توســىدۇ،  قايتىشــىنى 
تەدرىجىــي  يەرشــارىنى 

ئىسىتىۋىتىدۇ. 
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ــڭ  ــى بىزنى ــىپ كېتىش ــارىنىڭ ئىسس ــەر ش ــەر  ي بەزىل
ــارى  ــەر ش ــتە  ي ــۇالر ئۆتمۈش ــدۇ. ئ ــەس، دەي ــز ئەم خاتالىقىمى
ــدا  ــدە ھازىرقىدىنمــۇ ئىسســق، ســوغۇق بولغان ئىسســىپ كەتكەن
ھازىرقىدىنمــۇ ســوغۇق ئىــدى، دەيــدۇ. ئــۇالر مىنېــرال 
ــوق، دەپ  ــى ي ــنىڭ زۆرۈرىيىت ــنى توختىتىش ــى قاالش يېقىلغۇالرن
ــرال  ــىچە، مىنې ــڭ قارىش ــۇن ئالىمارنى ــراق نۇرغ ــدۇ. بى قاراي
يېقىلغۇالرنــى قــاالش يــەر شــارىنىڭ ئىسســىپ كىتىشــنى تېخىمــۇ 
ئىغىرالشــتۇرۇۋىتىدىكەن، يــەر شــارىنىڭ تېمپېراتۇرىســى ئەزەلدىــن 

بۇنداق تېز ئۆزگەرگىنى يوق. 

 كۆمــۈر پويىــز بىلــەن 
ئېلېكتىــر ئىستانسســىغا توشــۇلىدۇ. 
مىنېــرال  باشــقا  ۋە  كۆمــۈر 
يېقىلغــۇالر، نەچچــە مىليــون يىــل 
ئىلگىــرى ياشــىغان ئۆســۈملۈك ۋە 
ــن  ــدۇق تېنىدى ــڭ قال ھايۋاناتنى

ــان. ــدا بولغ پەي

يــەر  نــۇرى  قويــاش 
بىلــەن  ئىسســىقلىق  شــارىنى 
بــۇ  بىــراق  تەمىنلەيــدۇ، 
ئىسســىقلىقنىڭ كــۆپ قىســمى 
ــۇ  ــدۇ، بولۇپم ــفېراغا قايتى ئاتموس
ــك گازى  ــە. ھاۋادىكــى پارنى كەچت
ئىسســىقلىقنىڭ  قىســىم  بىــر 
بــۇ  توســىدۇ،  قايتىشــىنى 
تەدرىجىــي  يەرشــارىنى 

ئىسىتىۋىتىدۇ. 

  بېنزىــن كۆيــۈپ پەيدا 
بولغــان كېرەكســىز گازمــۇ يــەر 
ــىگە  ــىپ كېتىش ــارىنىڭ ئىسس ش

ــەۋەب بولىدۇ.  س

تەيفىــڭ بورىنــى نەچچــە 
ــا  ــڭ جېنىغ ــان ئادەمنى مىڭلىغ

ــدى ــن بول زامى

  2008- يىلــى 5- ئاينىــڭ 2- كۈنــى شــەرقى جەنۇبىــي 
ــا  ــىددەتلىك ھۇجۇمىغ ــڭ ش ــڭ بورىنىنى ــا تەيفى ــىيادىكى بىرم ئاس
ئۇچرىــدى. ئــاز دېگەنــدە 76 مىــڭ ئــادەم بــۇ قېتىملىــق تەيفىڭ 
بورىنىــدا قــازا قىلــدى. بــۇ ھىنــدى ئوكيانــدا ئالتــە ئــاي ئىچىدە 
يــۈز بەرگــەن ئىككىنچــى قېتىملىــق شــىددەتلىك بــوران ئىــدى. 
ــڭ  ــق تەيفى ــىدىر ناملى ــدا س ــدا بېنگال ــى 11- ئاي 2007 -يىل
بورىنــى 3000 ئادەمنىــڭ جېنىغــا زامىــن بولــدى. گەرچــە ســىدىر 
ــى  ــى قېتىمق ــى ئالدىنق ــامال كۈچ ــڭ ش ــڭ بورىنىنى ــق تەيفى ناملى
ــار  ــراق بىرمىلىق ــىمۇ، بى ــۈك بولمىس ــن كۈچل ــڭ بورىنىدى تەيفى
بــوران چاپقۇننىــڭ كېلىشــىنى بىلمىگەچكــە، ئــۇ قېتىملىــق ئاپەتتە 

كــۆپ ئــادەم قــازا قىلغــان.

تەيفىڭ بورىنى قانداق شەكىللىنىدۇ ؟

ــاغ  ــىق بەلب ــق ئىسس ــە ئىللى ــى ئادەتت ــڭ بورىن   تەيفى
ــر  ــامال بى ــۈك ش ــاۋۋال كۈچل ــدۇ. ئ ــدا بولى ــمىنىدا پەي ئاس
ــۈيىنى  ــز س ــوران دېڭى ــدۇ. ب ــپ ئايلىنى ــەز قىلى ــى مەرك نوقتىن
ئاياندۇرۇشــىغا ئەگىشــىپ، كۈچلــۈك شــامال غايــەت زور دولقــۇن 
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ــوران  ــۈك ب ــدا كۈچل ــا چىققان ــۇالر قۇرۇقلۇقق ــدۇ، ئ ــدا قىلى پەي
ــارىنىڭ  ــوقۇلىدۇ، يەرش ــا س ــز قىرغىقىغ ــۇن دېڭى ــەن دولق بىل
ئىسىسىشــى دېڭىــز ســۈيىنىمۇ ئىسســىتىدۇ، شــۇڭا تەيفىــڭ بورىنى 
ــدۇ. ــانىمۇ كۆپىيى ــم س ــۈش قېتى ــىلىپ، كۆتۈرۈل ــۇ ۋەھش تېخىم

شامال ۋە دولقۇن

  بېرمىــدا 2 مىليــون ئــادەم ئــۆي ماكانىدىــن ئايرىلــدى. 
ــى،  ــى غۇالتت ــۆرۈپ، تامارن ــى ئ ــوران ئۆگزىلەرن ــەتلىك ب دەھش
ــى  ــز بويىدىك ــۈيى دېڭى ــز س دېڭى
ــۇپ  ــى يۇت ــەھەرلەر ۋە كەنتلەرن ش
كەتتــى. بىرمېنىــڭ دېڭىــز قىرغىقىدا 
بــۇرۇن قويــۇق مانگــرو ئورمانلىقــى 
ئورمانلىــق  بــار ئىــدى، بــۇ 
دېڭىــز دولقۇنىنىــڭ ھۇجۇمىنــى 
ــۇ  ــلىنارلىقى ب ــايتتى. ئەپسۇس توس
ئورمانلىــق كېســىپ تاشــاندى. 
ئــۇالر ئۆســكەن زېمىــن تازىلىنىــپ 
ــۋال  ــۇ ئەھ ــدى. ب ــەت تېرىل زىرائ
تېخىمــۇ  ئاپىتىنــى  كەلكــۈن 

ئېغىرالشــتۇرۇۋەتتى.

ــا  ــڭ ھۇجۇمىغ ــڭ بورىنىنى ــا تەيفى ــى بىرم    2008-يىل
ــدى. ــن ئايرىلى ــۆي - ماكانىدى ــق ئ ــك خەل ــراپ، يەرلى ئۇچ

نەخ مەيدان خاتىرىسى

ۋىلما ناملىق ئۇراگان بورىنى
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مېكسىكا، فلورىدا، كارىب دېڭىزى

  2005-يىلى10-ئاي،تارىختىكــى ئــەڭ كۈچلــۈك ئۇراگان 
ــا  ــب دېڭىزىغ ــتاتى، كارى ــدا ش ــڭ فلورى ــىكا، ئامېرىكىنى مېكس

ھۇجۇم قىلدى. 

بــوران- كىشــىلەر    
ــڭ كېلىۋاتقانلىقىنى بىلىپ،  چاپقۇننى
ــپ،  ــا يۆتكېلى ــى قۇرۇقلۇقق ئىچك
ئاپەتتىــن پاناھانغــان، ئــۇالر 
ــتەھكەم  ــقا مۇس ــەپ ۋە باش مەكت
ــپ پاناھاندى،  ــارغا بېرى قۇرۇلۇش
ــەتلىك  ــوران ۋە دەھش ــۈك ب كۈچل
ــى  ــڭ ئۆين ــە مى ــۇر نەچچ يامغ
ــق  ــا ناملى ــى. ۋىلم ــۇپ كەتت يۇت
ــڭ  ــى 22 ئادەمنى ــۇراگان بورىن ئ

ــان  ــار زىي ــون دول ــۈز مىلي ــە ي ــدى، نەچچ ــن بول ــا زامى جېنىغ
ــالدى. س

ــق  ــا ناملى ــى ۋىلم ــڭ 24- كۈن ــى 10-ئاينى 2005-يىل
ئــۇراگان بورىنــى فىلورىــدا ئئىشــتاتى مىئامــى شــەھىرىگە ھۇجــۇم 

قىلماقتــا. 

  كەلكۈن يېڭى ئورلېئاننى ۋايران قىلدى 

  2005-يىلــى 8-ئاينىــڭ 31-كۈنــى، ئامېرىــكا لويىزاننا 
ئىشــتاتىدىكى ئورلېئــان شــەھىرى كەلكــۈن ئاپىتىنىــڭ ھۇجۇمىغــا 
ئۇچرىــدى. 8- ئاينىــڭ 24-كۈنــى، كاتېرىنــا ناملىــق ئــۇراگان 
ــقا  ــۇ يىغىلىش ــى س ــن كۆلىدىك ــى، پانچىرچىريى ــا چىقت قۇرۇقلۇقق
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ــان«دەپ  ــېپىلى »توغ ــەھەر س ــان ش ــى ئورلېئ ــلىدى. يېڭ باش
ــدى.  ــرەك ئى ــى كې ــى تورالىش ــېپىل كەلكۈنن ــۇ س ــى، ب ئاتىاتت
ــرى  ــە يې ــا، نەچچ ــا بولمىغاچق ــدەك پۇخت ــىپىل دېگەن ــراق س بى

يېرىلىپ، كەلكۈن يېڭى ئورلېئان شەھىرىگە بېسىپ كىردى.

كەلكۈن ئاپىتى ئېلىپ كەلگەن زىيان 

ــان  ــى ئورلېئ ــۈن يېڭ   كەلك
شــەھىرىنىڭ كــۆپ قىســىمنى غــەرق 
ــدى،  ــا بول ــار دەري ــدى. كوچى قىل
 2000 بولــدى.  كــۆل  ئۆيلــەر 
ئــادەم قــازا قىلــدى. ئاخىــرى 
كەلكــۈن چېكىندى شــەھەر ســىپىلىمۇ 
رېمونــت قېلىنــدى. بىراق ئــۆي ۋە 
قۇرۇلــۇش ۋەيرانچىلىقىنى ئوڭشاشــقا 
ــى.  ــت كېتەتت ــۆپ ۋاقى ــى ك خېل
نۇرغــۇن ئائىلىلــەر يېڭــى ئورلېئانغــا قايتىــپ كەلمىــدى. كىشــىلەر 
ــدا  ــڭ ۋاقتى شــەھەر ســېپىلىنىڭ يېرىلىشــى شــەھەرلىك ھۆكۈمەتنى

رېمونت قىلمىغانلىقىدىن بولغان، دەپ دەرغەزەپكە كەلدى. 

  2005-يىلــى 8-ئايــدا يېڭــى ئورلېئانــدا يــۈز بەرگــەن 
ــى  ــان يىگىتن ــدە قالغ ــاقچىار كەلكۈن ــدە، س ــۈن  ئاپىتى كەلك

ــا.  قۇتۇلدۇرماقت

نەق مەيدان خاتىرىسى 

دەرياســى،  ســەۋەرىن    
نگلىيــە  ئە
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ــبورىي  ــۈن تېۋكىس ــقان كەلك ــىدىن تاش ــەۋەرىن دەرياس  س
ــى. ــىپ كەتت ــى بېس ــى ئېتېزلىقن ئەتراپىدىك

  2007-يىلــى، ئەنگلىيەنىــڭ ســەۋەرىن دەرياســى دەريــا 
قىرغىقــى يــار ئېلىــپ كەتتــى. ســۇ، ئېتېــز ۋە بازارالرنى بېســىپ، 
ــىغا  ــر ئىستانسس ــام ئېلېكتى ــايىر ۋىلي ــېر ش ــى گىلوس ــۇ يەردىك ش
تەھدىــت ســېلىپ، ئىشــتىن توختــاش گىردابىغــا كېلىــپ قالــدى، 
بۇنــداق بولغانــدا 2 مىليــون 500 مىڭ ئــادەم قاراڭغــۇدا قاالتتى. 
ــر  ئــوت ئۆچۈرگۈچــى خادىمــار كىچە-كۈنــدۈز ئىشــلەپ ئېلېكتى
ــۇ  ــە ب ــۇالر يەن ــدى. ئ ــۇنى تازىلى ــەن س ــىغا كىرگ ئىستانسس
ئېلېكتىــر ئىستانسســىنىڭ ئەتراپىغــا توســاق ياســاپ، كەلكۈننىــڭ 

يەنــە كىرىشــىنى توســتى.

ئاچلىق ۋە ئۇسسۇزلۇق جانغا زامىن بولىدۇ 

ــر  ــى قىســمى بى ــى، ياۋروپانىــڭ جەنۇب   2007-يىل
ــى  ــدى. ئورمانلىقتىك ــدا كاۋاپ بول ــىق دولقۇن ــق  ئىسس قېتىملى
دەھشــەتلىك ئــوت ياۋروپــا قۇرۇقلۇقىغــا ھۇجــۇم قىلىــپ، نۇرغۇن 
زېمىننــى كۆيدۈرۈۋەتتــى. شــۇ چاغــدا ئاۋســترالىيە، ئامېرىــكا ۋە 
ــۈپ  ــا كۆرۈل ــۇ تارىخت ــمى رايونلىرىم ــي قىس ــڭ جەنۇبى ئافرىقىنى
ــەر  ــدى، زىرائەتل ــق ئاپىتىگــە ئۇچرى ــر قۇرغاقچىلى ــان ئېغى باقمىغ

ــى. ــۇرۇپ كەتت ق

  ئاۋســترالىيەنىڭ جەنۇبىــي قىســمىدىكى مــۇررى - 
دارلىــڭ ئويمانلىقــى ئــەڭ ئېغىــر ئاپەتكــە ئۇچرىغــان رايونارنىــڭ 
بىــرى ئىــدى، بــۇ رايوندىكــى قۇرغاقچىلىــق ئــۇدا يەتتــە يىــل 
داۋاماشــتى، ئاۋىســترالىيىنىڭ كــۆپ قىســم ئاشــلىقى )مەســىلەن: 
بۇغــداي ،شــال قاتارلىقــار( نىــڭ ھەممىســى مــۇررى - دارلىــڭ 

ــى.  ــن چىقاتت ئويمانلىقىدى
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ئاشلىق باھاسى ئىزچىل ئۆرلەۋاتىدۇ 

ــان شــال ۋە بۇغــداي نۇرغــۇن    ئاۋســترالىيەدە تېرىلىدىغ
دۆلەتلەرگــە ســېتىاتتى. ئاۋســترالىيە ۋە باشــقا دۆلەتلــەردە زىرائەت 
زىيانغــا ئۇچرىــدى، گــۈرۈچ ۋە بۇغداي كــۆپ قىســىم ئادەملەرنىڭ 
ــا  ــى دۇني ــلىقنىڭ باھاس ــا،  ئاش ــى بولغاچق ــلىق يېمەكلىك ئاساس
مىقياســىدا ئۆرلەشــكە باشــلىدى. 2008-يىلىنىــڭ بېشــىدا نۇرغۇن 
دۆلەتتىكــى نامــرات كىشــىلەر بولــكا ۋە گــۈرۈچ ســېتىۋااللمىدى. 
ــەردە  ــۇن دۆلەتل ــقا نۇرغ ــتان ۋە باش ــۇمالى، ھىندىس ــى، س ھايت

ئاشــلىق تۈپەيلــى قااليمىقانچىلىــق پارتلىــدى.

ئىشەنگىڭىز كەلمەيدۇ !

  ســەھرايى كەبىــر چۆلــى ئافرىقىنىڭ شــىمالىي قىســمىدىكى 
كــۆپ رايونارنــى قاپلىغــان بولــۇپ، ئــۇ دۇنيــا بويىچــە ئــەڭ 
چــوڭ قۇملــۇق. نۆۋەتتــە پۈتــۈن دۇنيادىكــى قۇملۇق دائىرىســى 
بارغانســېرى كېڭەيمەكتــە، كەلگۈســى 100 يىلــدا قۇرغاقچىلىقنىــڭ 
تەھدىتىگــە ئۇچرايدىغــان زېمىــن كۆلىمــى 30 ھەسســە كۆپىيىشــى 

 . مكىن مۇ

قىزىق نۇقتا مەسىلىلىرىنىڭ يەنە بىر يۈزى:

كەلگۈسىدە قۇرغاقچىلىق ئاپىتى تېخىمۇ كۆپ يۈز بېرىدۇ

يەرشــارىدا  مۆلچەرلىشــىچە،  ھاۋارايىشۇناشــارنىڭ    
ــىچە،  ــڭ قارىش ــىدۇ. ئۇالرنى ــېرى ئېغىرلىش ــق، بارغانس قۇرغاقچىلى
2050- يىلىغــا بارغانــدا ئافرىقــا، ياۋروپــا ۋە ئامېرىــكا 



53

لالاىلزىئ تااىلىك

قىتئەســىدىكى دۆلەتلــەردە ئوتتۇرىچــە ھــۆل - يىغىــن مىقــدارى 
%20 ئەتراپىغــا چۈشــۈپ قىلىشــى مۇمكىــن. بــۇ تېخىمــۇ كــۆپ 
دۆلەتلەرنىــڭ قۇرغاقچىلىــق ئاپىتىگــە ئۇچرايدىغانلىقىدىــن دېــرەك 
ــر  ــقا بى ــترالىيەلىكلەر ۋە باش ــدە ئاۋس ــى كۈن ــدۇ. بۈگۈنك بېرى
قىســىم دۆلەتلــەر ســۇ تېجەشــكە ئادەتلەنــدى. كىلىمــات 
ــۆپ  ــۇ ك ــز تېخىم ــىپ، بى ــىغا ئەگىش ــىنىڭ داۋاملىشىش ئۆزگىرىش

ئىشارنى قىلىپ، بۇ مەسىلىگە تاقابىل تۇرۇشىمىز كېرەك. 

2007-يىلدىكــى   
فىلورىــدا  قۇرغاقچىلىقتــا، 
ئىشــتاتىنىڭ ئوكىچوبــى كۆلــى 
ــۇ  ــى. ب ــۇرۇپ كەتت ــەي ق پۈتۈنل
كۆلنىــڭ كۆلىمــى 1890 كىــۋادرات 

مېتىــر.

مۇزلۇق تېز سۈرئەتتە 
ئېرىمەكتە.

ــەر شــارىنىڭ ئىككــى قۇتۇپىنــى قاپــاپ تۇرغــان مــۇز  ي
ــۇرا  ــە. ئىككــى قۇتۇپنىــڭ تېمپېرات ــي ئېرىمەكت قاتلىمــى تەدرىجى
ــوڭ  ــز، چ ــن تې ــداق جاينىڭكىدى ــى ھەرقان ــى، دۇنيادىك ئۆرلىش
مۇزلــۇق يېرىلىشــقا باشــاپ، دېڭىــز - ئوكيانغــا ئېقىــپ كەتتــى. 
مۇزلۇقنىــڭ ئاســتى قىســمىدىكى ئېرىگــەن ســۇ بــۇ مۇزلۇقنىــڭ 
ئېقىــش ســۈرئىتىنى تېزلەتتــى. مۇزلۇقنىــڭ ئېرىــش ســۈرئىتى شــۇ 
ــتا  ــۈزى ئاستا-ئاس ــز ي ــدە دېڭى ــى، نەتىجى ــز بولدىك ــەدەر تې ق

ئۆرلىــدى.

ئۆزگىرىۋاتقان كىلىمات 
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ــى  ــۆپ مىقداردىك ــىپ، ك ــىگە  ئەگىش ــڭ ئېرىش مۇزلۇقنى
ــا  ــال دۇني ــۇ ھ ــدى. ب ــا قۇيۇل ــۇق  دېڭىزغ ــۇ تۇزل ــق س تاتلى
ــىگە  ــۈپ كېتىش ــىلىكىنىڭ كۆتۈرل ــۈزى تەكش ــز ي ــىدا دېڭى مىقياس
ســەۋەب بولــدى. ئالىمــار دېڭىــز ئوكياندىكــى ئارتــۇق تاتلىــق 
ســۇ بىــر قىســىم دۆلەتلەرنىــڭ كىلىمــات ئۆزگىرىشــىنى كەلتــۈرۈپ 
ــۆپ  ــىچە، ك ــڭ قارىش ــىرىمەكتە. ئۇالرنى ــدۇ، دەپ ئەنس چىقىرى
ــان ئىللىــق  مىقداردىكــى تاتلىــق ســۇ شــىمالىي ئاتانتىــك ئوكي

ــدۇ.  ــقۇنلۇق قىلى ــا توس ئېقىمغ

ـــ ئىللىق    شــىمالىي ئاتانتىــك ئوكيــان ئىللىــق ئېقىمــىـ 
ــىمالىي  ــن ش ــم كارپ دېڭىزىدى ــۇ ئېقى ــدۇر. ب ــان ئېقىمى ئوكي
ــي قىســمىدىن  ــدۇ، ياۋروپانىــڭ غەربى ــا قۇيۇلى ــك ئوكيانغ ئاتانتى
ئۆتــۈپ، شــىمالىي قۇتۇپقىچــە يېتىــپ بارىــدۇ. شــىمالىي ئاتانتىك 
ئوكيــان ئىللىــق ئېقىمــى ياۋروپانىــڭ غەربىــي قىســمىغا ئىللىــق 
ۋە نــەم كىلىمــات ئېلىــپ كېلىــدۇ. ئالىمــار مۇزنىــڭ ئېرىشــىدىن 
ــق  ــان ئىللى ــك ئوكي ــىمالىي ئاتانتى ــۇ ش ــق س ــەن تاتلى كەلگ
ئېقىمېنىــڭ ئېقىشــىنى توســىدۇ، دەپ قارايــدۇ. ئەگــەر بــۇ ئىــش 
راســتىنا يــۈز بەرســە، ياۋروپــا غەربىــي قىســمىنىڭ قىــش پەســلى 

ھازىرقىغا قارىغاندا سوغۇق بولىدۇ. 

ــى  ــۇز ئوكيانن ــىمالىي م  ش
ئېرىمەكتــە.  قاپلىغــان مۇزلــۇق 
ــىمالىي  ــڭ ش ــۋال كانادانى ــۇ ئەھ ب
ئەتراپىــدا  روســىيە  ۋە  قىســمى 
پاراخوتارنىــڭ  قاتنايدىغــان 

ئاساناشــتۇردى. ســەپىرىنى 
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نەق مەيدان خاتىرىسى

ھىمااليا تاغ تېزمىسى 

ــى،  ــى مۇزلۇق ــىدىكى  گانگىدىل ــاغ تېزمىس ــا ت   ھىماالي
ــاغ  ــز ت ــۇق ئېگى ــۇ مۇزل ــە. ب ــل كىچىكلىمەكت ــېرى ئىزچى يىلس
ــر قىســمىدۇر.  ــڭ بى ــۇز قەۋىتىنى ــن م ــان قېلى چوققىســىنى قاپلىغ
ــايدۇ،  ــكە باش ــۇز ئېرىش ــىم م ــر قىس ــى بى ــاردا مۇزلۇقتىك باھ
ئېرىگــەن تاتلىــق ســۇ تاغدىــن ئېقىــپ چۈشــۈپ، تــاغ باغرىدىكى 
كىشــىلەرنى ئىچىملىــك ســۇ بىلــەن زىرائەتلەرنــى ســۇ مەنبەســى 
بىلــەن تەمىنلەيــدۇ. يــەر شــارىنىڭ ئىسسىشــى، مۇزلۇقى ۋە باشــقا 
ــىدىن  ــڭ ئېرىش ــى، مۇزلۇقارنى ــىنى تېزلەتت ــڭ ئېرىش مۇزلۇقارنى
پەيــدا بولغــان ئارتــۇق ســۇ، تــاغ تېزمىلىرىدىكــى تــاغ ئۇلىنىــڭ 
ــاغ  ــى ۋە ت ــاغ جىلغىس ــپ، ت ــۈرۈپ چىقىرى ــىنى كەلت يېرىلىش
ــدۇ.  ــدا قىلى ــى پەي ــۈن ئاپىت ــەردە كەلك ــى تۈزلەڭلىكل باغرىدىك

گانگىدىلــى مۇزلۇقــى ھىندىســتاننىڭ شــىمالىدىكى ھىمااليــا 
تــاغ تېزمىســىغا جاياشــقان ئــەڭ ئــۇزۇن بىــر مۇزلۇقتــۇر. ھازىر 
ــۇق  ــۇ مۇزل ــرى ب ــۇق بارغانســېرى قىســقارماقتا. ئىلگى ــۇ مۇزل ب
تــاغ بېلىگىچــە ســوزۇلۇپ ھازىرقىدىــن نەچچــە ھەسســە ئــۇزۇن 

ئىــدى، 

دېڭىز دولقۇنىدا غايىپ بولغان  ئارال

  يــەر شــارىدىكى دېڭىز يــۈزى ئاســتا -ئاســتا ئۆرلىمەكتە، 
پاپۇئــا يېڭــى گىۋىنىيەســى كارتېرىــت تاقىــم ئاراللىرىــدا 
ياشــايدىغان كىشــىلەر، يــۇرت - ماكانلىرىدىــن ئايرىلىــش خەۋپىگە 
دۇچ كەلمەكتــە. ئۈزۈكســىز ئۆرلەۋاتقــان دېڭىــز يــۈزى ئارالارنــى 
ــى  ــۈپ، يېڭ ــا كۆچ ــقا جايارغ ــى باش ــارال خەلقلىرىن ــۇپ، ئ يۇت
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مــاكان قۇرۇشــقا مەجبۇرلىــدى. 

  ئالىمارنىــڭ پەرىزىچــە، 2100- يىلىغــا بارغانــدا، يــەر 
ــەن 50 ســانتىمېتىر  ــۇرا ھېســاب بىل ــۈزى ئوتت ــز ي شــارىدا دېڭى
ئۆرلەيدىكــەن. ئەگــەر يــەر شــارىنىڭ ئېللىــپ كېتىشــىگە تەدبىــر 
قولانمىســاق، يــەر شــارىدىكى دېڭىــز يــۈزى بىــر مېتىــر ياكــى 
ــز يۈزىنىــڭ  ــەپ كېتىشــى مۇمكىــن. دېڭى ئۇنىڭدىــن كــۆپ ئۆرل
ــان كىشــىنىڭ  ــۈن دۇنيادىكــى مىليونلىغ ئۈزۈكســىز ئۆرلىشــى پۈت
ھاياتلىــق ۋە مــال - مۈلــۈك بىخەتەرلىكىگــە تەســىر كۆرســىتىدۇ.

خەتەرگە دۇچ كەلگەن ئىنسانالر 

بېنگالنىــڭ نۇرغــۇن زېمىنــى دېڭىــز يۈزىدىــن پەقــەت بىــر 
ــادەم  ــون ئ ــدا 13 مىلي ــا بارغان ــز. 2100 -يىلىغ ــرال ئېگى مېتى
يــۇرت - ماكانىدىــن ئايرىلىشــى مۇمكىــن. دېھقانــار تەدرىجىــي 
يېرىدىــن ئايرىلغاچقــا، دېھقانچىلىــق قىلىــپ ئائىلىســىنى بېقىشــقا 

ئامالســىز قالماقتــا.

ــى  ــن ئىچك ــز بويىدى ــار دېڭى ــىم بىرمىلىق ــر قىس   بى
ــى  ــە ئادەمن ــەردە ھەمم ــۇ ي ــىمۇ، ئ ــەن بولس ــا كۆچك قۇرۇقلۇقق
ــدا  ــز بويى ــوق. دېڭى ــلۇق ي ــك بوش ــىغدۇرغۇدەك يېتەرلى س
ــۇل  ــى قوب ــڭ ئۇالرن ياشــاۋاتقان باشــقا كىشــىلەر باشــقا دۆلەتنى

ــا. ــۇر بولماقت ــقا مەجب ــەپ قىلىش ــىنى تەل قىلىش

دېڭىز يۈزىنىڭ ئۆرلىشىنىڭ سەۋەبى 

دۇنيــا مىقياســىدىكى دېڭىــز يۈزىنىــڭ ئۆرلىشــىدە مۇنــداق 
ئىككــى ســەۋەب بــار : يەرشــارىنىڭ ئىللىشــىغا ئەگىشــىپ، يــەر 
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شــارى يۈزىنىــڭ تېمپېراتۇرىســىمۇ ئۆرلىــدى، دۇنيادىكــى دېڭىــز 
ســۈيى ئىسســىپ كەتتــى. ئىسســىق ســۇنىڭ ھەجىمىــدە كېڭىيىــش 
يــۈز بــەردى، مۇنــداق بولغانىكەن ئىسســىق ســۇ ســوغۇق ســۇغا 
قارىغانــدا كــۆپ بوشــلۇقنى ئىگىلىــدى، نەتىجىــدە دېڭىــز يــۈزى 

لىدى.  ر ئۆ

  دېڭىــز يــۈزى ئۆرلىشــىنىڭ ئىككىنچــى ســەۋەبى، 
يەرشــارىنىڭ ئىسسىشــى بىلــەن دۇنيــا مىقياســىدا مۇزلۇقــار ئاســتا 
-ئاســتا ئېرىــدى، بــۇ مۇزلۇقــار ئېرىــپ دېڭىزغــا قۇيۇلىدىغــان 

ــدى. ــۇ كۆپەي ــۇ تېخىم س

  ئوبېكتىپ پاكىت !

  دېڭىــز يۇتــۇپ كېتىــش ئېھتىمالــى ئــەڭ يۇقىــرى بىــر 
قىســىم رايونــار : 

كىرىباتى تاقىم ئاراللىرى، جەنۇبىي تىنچ ئوكيان	 
شەرقىي ئەنگلىيە، ئەنگلىيە	 
گولاندىيە، ياۋروپا 	 
مالدىۋې تاقىم ئاراللىرى، ھىندى ئوكيان 	 
فىلورىدا تاقىم ئاراللىرى، ئامېرىكا 	 
بىنگال، ئاسىيا	 

  نەق مەيدان خاتىرىسى 

تۇۋالۇ

ــۇ 9 مارجــان  ــەت تۇۋال ــچ ئوكياندىكــى دۆل ــي تىن جەنۇبى
ــۆپ  ــڭ ك ــەت زېمىنىنى ــۇ دۆل ــان. ب ــپ تاپق ــن تەركى ئارالدى
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قىســمېنىڭ دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى 1 مېتىرغىمــۇ يەتمەيــدۇ، 
ئــەڭ ئېگىــز يېرىمــۇ دېڭىــز يۈزىدىــن 4.6 مېتىــر ئېگىــز. دېڭىــز 
ــى  ــڭ بورىن ــدۇ. تەيفى ــم يۇتۇۋالى ــدا نەچچــە قېتى ــى يىل تۇۋالۇن
ــران  ــنى ۋەي ــان قۇرۇلۇش ــى نۇرغۇنلىغ ــز دولقۇن ــدا، دېڭى چىققان
قىلىۋېتىــدۇ. ئالىمارنىــڭ مۆلچەرلىشــىچە، بــۇ ئارالــدا ياشــايدىغان 
110 مىــڭ ئــادەم دۆلىتىنــى تاشــاپ كەتكــەن، ئــۇالر كىلىمــات 

مۇساپىرلىرىغا ئايلىنىپ قالغان. 

جەنۇبىــي تىنــچ ئوكياندىكــى 
ــەر  ــرى. ئەگ ــم ئاراللى ــۇ تاقى تۇۋال
ــە،  ــل ئۆرلىس ــۈزى ئىزچى ــز ي دېڭى
ــەرق  ــەي غ ــار پۈتۈنل ــۇ ئارال ب

ــدۇ. ــۇپ كېتى بول

ــارىنىڭ  ــەر ش ــىم، ي 2-رەس
يۈزىنىــڭ  دېڭىــز  ئىسىسىشــى 
كەلتــۈرۈپ  كۆتۈرۈلۈشــىنى 
فىلورىــدا  ئامېرىــكا  چىقارغاچقــا 
قىرغىقىدىكــى  دېڭىــز  ئىشــتاتى 
نۇرغــۇن ئۆيلــەر دېڭىــز ســۈيىنىڭ 
يالمــاپ كېتىــش خەۋپىگــە دۇچ 

. كەلمەكتــە 

خەتەرلىك سەپەر

  نۇرغــۇن ياۋروپالىقــار كانــارى تاقىــم ئاراللىرىغــا بېرىپ، 
ــەن  ــزالپ كەتك ــراق  ئاجى ــدۇ. بى ــى كۆرى ــنى ياخش دەم ئېلىش
ــىپ  ــا بېس ــك قىيىقارغ ــىلەرنى كىچى ــكەن كىش ــەكراتقا چۈش ۋە س
ــۇ  ــاياھەتچىلەر تولىم ــدە، س ــپ كەلگەن ــاھىلىغا ئېلى ــز س دېڭى
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ھەيــران قالىــدۇ. بــۇ كىشــىلەر ئافرىقىنىــڭ جەنۇبىدىــن قېيىققــا 
ئولتــۇرۇپ كەلگــەن بولــۇپ، نۇرغۇنلىــرى ســەپەر جەريانىــدا قــازا 
ــارى تاقىــم ئاراللىــرى ئىســپانىيەگە تــەۋە بولــۇپ،  قىلغــان. كان
نۇرغــۇن ئافرىقىلىقــار ياۋروپاغــا بېرىــپ ئولتۇراقلىشىشــنى ئــارزۇ 
قىلىــدۇ. شــۇڭا ئــۇالر مۇشــۇنداق خەتەرلىــك ســەپەرنى بېشــىدىن 

كەچــۈرۈپ بــۇ يەرگــە كېلىشــكە رازى.

كۆچۈۋاتقان كىشىلەر

ــەت  ــى خىزم ــا كېلىش ــن ياۋروپاغ ــىلەرنىڭ ئافرىقىدى   كىش
ــىنى  ــۇالر ئائىلىس ــدا ئ ــى يۇرتى ــۈن، ئافرىقىدىك ــزدەش ئۈچ ئى
ــۇ  ــن تولىم ــى زېمى ــڭ غەربىدىك ــىز. ئافرىقىنى ــقا ئامالس قامداش
قۇرغــاق بولغاچقــا ئاشــلىق تېرىغىلــى بولمايــدۇ. تەرەققىــي قىلغان 
ــى  ــۇ رايونىدىك ــڭ س ــرى ئۇالرنى ــق پاراخوتلى ــڭ بېلى دۆلەتلەرنى
بېلىقلىرنــى تۇتــۇپ تۈگەتتــى، پەقــەت ئــاز بىــر قىســىم بېلىقــار 

ــدى. ــۈن قالدۇرۇل ــەر ئۈچ يەرلىكل

مۆلچەرلىگىلى بولىدىغان ئاپەت 

ــمى ۋە  ــي قىس ــڭ غەربى ــى ئافرىقىنى ــات ئۆزگىرىش   كىلىم
دۇنيادىكــى نۇرغــۇن باشــقا رايوناردىكــى كىشــىلەرنىڭ تۇرمۇشــنى 
ــا  ــىگە قارىت ــات ئۆزگىرىش ــانار كىلىم ــتۈرىۋەتتى. ئىنس مۈشكۈللەش
ــات  ــادەم كىلىم ــون ئ ــە 10 مىلي ــەن، نەچچ ــر قولانمايدىك تەدبى
ــادەم ئاچلىــق  ــە تېخىمــۇ كــۆپ ئ ــدۇ، يەن مۇســاپىرلىرىغا ئايلىنى

ــدۇ.  ــن ئايرىلى ۋە كېســەل ســەۋەبىدىن جېنىدى

  قۇرغاقچىلىــق ئاپىتىنىــڭ دائىــم كۆرۈلۈشــىگە ئەگىشــىپ، 
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ــۇن  ــى نۇرغ ــتى. ئافرىقىدىك ــېرى قىممەتلەش ــلىقمۇ بارغانس ئاش
ــەر  ــى. ي ــا كەتت ــۇ دۇنياغ ــەن ئ ــىلى بىل ــەك كېس ــادەم بەزگ ئ
شــارىنىڭ ئىسسىشــىنىڭ ئېغىرلىشىشــىغا ئەگىشــىپ، بەزگــەك 

كېسىلى نۇرغۇنلىغان دۆلەتلەرگە تارقالدى. 

ئۆزگىرىشــى  كىلىمــات 
ــمىدىكى  ــي قىس ــڭ غەربى ئافرىقىنى
قۇملۇققــا  ســىنگالنى 
ئاياندۇرۇۋەتتــى. زىرائــەت پەقــەت 
ــا،  ــا تېرىلغاچق ــىز تۇپراقق ئۈنۈمس
تــەس. ئىنتايىــن  ئۆسۈشــىمۇ 

مۇســاپىرلىرىنىڭ  كىلىمــات 
ــىش  ــەردە ماكانلىش ــقا دۆلەتل باش

ــار !  ــى ب ھوقۇق

قولالمسىز، ياكى قارشى تۇرامسىز ؟

ــارى  ــى كان ــۈك پاراخوت ــان ي ــق قاچىانغ ــەر لى   كۆچمەنل
تاقىــم ئاراللىرىغــا يېتىــپ كەلــدى. 2006-يىلــى 40 مىــڭ ئــادەم 

غەربىي ئافرىقىدىن كانارى ئارىلىغا كەلدى.

قولاليمەن 

  نامــرات دۆلەتلــەر كىلىمــات 
ــر  ــىرىگە ئېغى ــىنىڭ تەس ئۆزگىرىش
ئۇچرىــدى. بىــراق بــۇ دۆلەتلــەردە 
ياشــايدىغان خەلــق قويــۇپ بەرگەن 
ــاز،  ــن ئ ــىد ئىنتايى كاربونIVئوكس
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ــات  ــقان كىشــىلەر كىلىم ــەردە ئولتۇراقاش ــان ئەلل ــي قىلىغ تەرەققى
ــۇالر  ــرەك. ئ ــش كې ــتىگە ئېلى ــئۇلىيەتنى ئۈس ــىدە مەس ئۆزگىرىش
ياشاشــقا ئىمكانســىز قالغــان كىشــىلەرنى قوينىغــا ئېلىشــى كېــرەك. 

قارشى تۇرىمەن 

ــاپىرلىرىغا  ــت مۇس ــادەم مۇھى ــون ئ ــون مىلي ــە ئ   نەچچ
ــۇل  ــاپىرالرنى قوب ــەپ مۇس ــەر كۆپل ــۇن دۆلەتل ــدى. نۇرغ ئايان
قىلغــاچ، يېتەرلىــك بوشــلۇق قالمىــدى. ئەكســىچە، ئــۇالر نامرات 
ــىلىنى  ــڭ مەس ــپ، ئۇالرنى ــاردەم بېرى ــادىي ي ــە ئىقتىس دۆلەتلەرگ

ــرەك.  ــۆزى ھــەل قىلىشــىنى قوللىشــى كې ئ

ۋاقىت تەخىرسىزلىكى 

ــر  ــۈن تەدبى ــش ئۈچ ــات ئۆزگىرى ــڭ كىلىم ــر بىزنى   ھازى
قوللىنىشــقا ۋاقتىمىــز بــار. ھەممىمىــز ئىــش قىلىــش ئۇســۇلىمىزنى 
ــىمىز  ــە كېلىش ــددى ھەرىكەتك ــز جى ــراق بى ــز، بى ئۆزگەرتەلەيمى
ــاردا  ــەزى ئىش ــىپ، ب ــىغا ئەگىش ــارىنىڭ ئىسسىش ــرەك. يەرش كې
ــرول  ــارنى كونت ــۇ ئىش ــانار ب ــەردى. ئىنس ــۈز ب ــى ي ئۆزگىرىش
قىلىشــقا ئامالســىز، بــۇ چــەك »نــۆل نۇقتــا« دەپ ئاتىلىــدۇ، بۇ 
ــۇ  ــارىنىڭ ئىسىسىشــى تېخىم ــا كەتســەك، يەرش ــن ھالقىپ نۇقتىدى

ــدۇ.  تېزلىشــىپ كېتى

شىمالىي قۇتۇپتىكى مۇز 

  قىــش پەســلىدە شــىمالىي مــۇز ئوكياننىڭ يــۈزى پۈتۈنلەي 
مۇزاليــدۇ. ئاپئــاق مــۇز پارچىلىــرى قوياشــتىن كەلگــەن نــۇر ۋە 
ئىسســىقلىقنى قايتۇرىــدۇ. بىــراق كۈزگــە كەلگەنــدە مــۇز ئېرىشــقا 
باشــايدۇ ھەمــدە مۇزنىــڭ ئاســتىدىكى دېڭىــز ســۈيى كۆرىنىــدۇ. 
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ــىنى  ــىقلىق ئېنېرگىيەس ــىنىڭ ئىسس ــۇ قوياش ــى س ــۇ چوڭقۇردىك ب
قوبــۇل قىلىــدۇ، بــۇ خىــل ئىسســىقلىق ئېنېرگىيەســىنى قوبــۇل 
قىلىشــىغا ئەگىشــىپ، دېڭىــز ئىسســىيدۇ. ئالىمــار 2050-يىلىغــا 
بارغانــدا، دېڭىزدىكــى بارلىــق مــۇز يــازدا ئېرىيــدۇ، بــۇ ھــال 

يەرشــارىنىڭ ئىسسىشــنى تېزلەشــتۈرىدۇ.

تۇندرا ئېرىشكە باشلىدى

  شــىمالىي مــۇز ئوكيــان ئەتراپىدىكــى قۇرۇقلــۇق تۇنــدرا 
ــەن  ــۇز بىل ــن م ــدرا قېلى ــلىدە تۇن ــش پەس ــدۇ. قى دەپ ئاتىلى
قاپلىنىــدۇ. يــاز پەســلىدە يۈزىدىكــى مــۇز ئېرىشــكە باشــايدۇ. 
تۇنــدرا غايــەت زور ســازلىققا ئايلىنىــدۇ. بىــراق ئاســتى قاتلىمــى 
يەنىــا مــۇز بولۇپ، بــۇ مەڭگۈلــۈك مــۇز قەۋىتــى دەپ ئاتىلىدۇ. 
بــۇ مەڭگۈلــۈك مــۇز قەۋىتىگــە نەچچــە مىليــارد توننــا كاربــون 
ــىغا  ــارىنىڭ ئىسسىش ــەر ش ــەن. ي ــان كۆمۈلگ ــىد ۋە مېت IVئوكس
ئەگىشــىپ، يەرشــارى يۈزىنىــڭ تېمپېراتۇرىســى ئۆرلەيــدۇ، 
مەڭگۈلــۈك مــۇز قەۋىتىمــۇ ئېرىشــكە باشــايدۇ. ئاســتىدا 
ــارىنىڭ  ــپ، يەرش ــپ كېتى ــا چىقى ــان گاز ھاۋاغ ــۈپ ياتق كۆمۈل

ــتۈرىدۇ. ــنى تېزلەش ئىسسىش

  22-بــەت رەســىم، لەيلىمە مۇز يەرشــارىنىڭ ســالقىنلىقىنى 
ــىنى  ــىقلىق ئېنېرگىيەس ــنىڭ ئىسس ــۇ قوياش ــى ئ ــاقايدۇ، چۈنك س
ــن  ــن كېيى ــرى ئېرىگەندى ــۇز پارچىلى ــۇرۇدۇ. م ــفېراغا قايت ئاتموس
ــەر  ــپ، ي ــۇل قىلى ــىنى قوب ــاش ئېنېرگىيەس ــۇ قوي ــتىدىكى س ئاس

شــارىنىڭ ئىللىشــىنى تېزلىتىــدۇ.

قىزىق نۇقتا مەسىلىلىرىنىڭ يەنە بىر يۈزى 

مېتان ئىسسىقلىق سۈمۈرىدۇ
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قىــش پەســلىدە تۇندىــرا مــۇز بىلــەن قاپلىنىــدۇ، باھــاردا 
ئېرىشــكە باشــايدۇ. قۇشــار ۋە شــىمالىي ئامېرىــكا بۇغىســى بــۇ 

يەرگە كېلىپ  يازنى ئۆتكۈزىدۇ. 

  مېتاننىــڭ ئىسســىقلىق 
IV كاربــون  سۈمۈرۈشــى 
ــەن  ــۆپ. ئۆلگ ــىدتىن ك ئوكس
ئۆســۈملۈكنىڭ  ۋە  ھايــۋان 
ــن  ــن كېيى ــى چىرىگەندى تېن
مېتــان شــەكىللىنىدۇ. تۇندىــرا 
بــەك ســوغۇق بولغاچقــا، ئــۇ 
ــڭ  ــكەن مۇخارنى ــەردە ئۆس ي

ــە،  ــەپ كەتس ــۇرا ئۆرل ــەر تېمپېرات ــدۇ. ئەگ ــمى چىرىي ــر قىس بى
نەچچــە ئــون مىليــارد توننــا يېرىــم چىرىگــەن مــۇخ پۈتۈنلــەي 
چىرىيــدۇ، ئۇنــداق بولغانــدا كــۆپ مىقــداردا مېتــان ۋە كاربــون 

ــدۇ.  ــدا بولى ــىد گازى پەي IVئوكس

ساقالپ تۇرامدۇق، ياكى ھازىرال ھەرىكەتلىنەمدۇق ؟

ــپ  ــارىنىڭ ئىللى ــەر ش ــر ي ــق ھازى ــەت ۋە خەل   ھۆكۈم
كېتىــش تەســىرىگە تەييارلىقنــى باشاشــقا موھتــاج. 2005-يىلــى 
كاتېرىنــا ناملىــق ئــۇراگان يېڭــى ئورلېئانغــا ھۇجــۇم قىلغانــدا، 6 
مىليــارد ئامېرىــكا دوللىــرى زىيــان قىلــدى، شــۇ چاغــا توســما 
ــەن  ــۈز بەرمىگ ــى ي ــۈن ئاپىت ــا، كەلك ــان بولس ــى قوغدالغ ياخش

ــى. بوالتت

سۈرئەت ئاستىالشقا باشلىدى 
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بىــز يەرشــارىنىڭ ئىللىشــى ئۈچــۈن تەييارلىــق قىلىشــىمىز 
ــە ئىسســىش ســۈرئىتىنى ئاستىلىتىشــقا  ــز يەن ــراق بى ــرەك، بى كې
ــى  ــرال يېقىلغۇالرن ــۈك ئۇســۇل مىنې ــر ئۈنۈمل ــاج. بىردىنبى موھت
ــرال  ــكا مىنې ــەن - تېخنى ــى پ ــش. ھازىرق ــنى توختىتى قاالش
ــۇ  ــدۇ. س ــوك چىقىراالي ــمەيمۇ ت ــاج چۈش ــا ئېھتىي يېقىلغۇالرغ
ئېلېكتىــر ئىستانسســى ســۈ كۈچىدىــن پايدىلىنىــپ تــوك چىقىرىدۇ، 
ئىنســانار يەنــە شــامال ئېنېرگىيەســى ۋە قويــاش ئېنېرگىيەســىدىن 

ــا.  ــوك چىقارماقت ــۇ ت پايدىلىنىپم

  بىــز يەنــە ئېنېرگىيــە مەنبەســىنى ئىشلىتىشــنى ئازايتىشــقا 
ــش  ــزە ئورنىتى ــەك دېرى ــەۋەت ئەين ــوش ق ــىلەر ق ــاج. كىش موھت
ــۇ  ــى يېقىلغ ــار بېنزىنن ــدۇ. ئالىم ــە تىجىيەلەي ــق ئېنېرگىي ئارقىلى
قىلمايدىغــان بەلكــى تــوك بىلــەن ھەرىكەتلىنىدىغــان ئاپتوموبىلنــى 
تەتقىــق قىلماقتــا. ئىنژېنېرالرمــۇ ھىدروگېننــى يېقىلغــۇ قىلىدىغــان 

يېڭــى موتورنــى اليھىلىمەكتــە. 

ئاپەت ئۈچۈن تەييارلىق قىلىش 

  بــەزى كىشــىلەر تېخىمــۇ ئىسســىق ھــاۋا تېمپېراتۇرىســىغا 
ــكىلى  ــە  ئېرىش ــادىي نەپك ــۆپ ئىقتىس ــۇ ك ــقاندا تېخىم ماساش
ــۆپ  ــۇ ك ــەت تېخىم ــىلەن، ھۆكۈم ــدۇ. مەس ــدۇ، دەپ قاراي بولى
ــاقاپ  ــن س ــۈن ئاپىتىدى ــەھەر-بازارالرنى كەلك ــا ش ــا ياسىس دامب
ــۇ  ــۇنى تېخىم ــدا س ــدە ۋە بېغى ــىلەر ئۆي ــدۇ، كىش ــى بولى قالغىل
ئــاز ئىشــلىتىدۇ، شــۇنىڭ بىلــەن قۇرغــاق ھاۋارايىغــا ماساشــقىلى 
بولىــدۇ. بىــراق ســۇ بولمىســا، دېھقانــار ئاشــلىق تېرىيالمايــدۇ، 
ــن  ــى ئىنتايى ــا ماسلىشىش ــاق كىلىماتق ــڭ قۇرغ ــى زىرائەتنى چۈنك

تــەس. 
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ــر  ــۇ ئېلېكتى ــمى س ــۆپ قىس ــڭ ك ــى توكنى  نورۋېگىيەدىك
ئىستانىســىدىن چىقىــدۇ. مەســىلەن : ئارتــا ســۇ ئېلېكتىــر 

ئىستانسسى.

ــز كىلىمات ئۆزگىرىشــىگە  بى
ــات  ــرەك، كىلىم ــىمىز كې ماسلىشىش
ــنىڭ ھاجىتى  ــىنى چەكلەش ئۆزگىرىش

يــوق !

  قولالمسىز ياكى قارشى 
تۇرامسىز ؟ 

قولاليمەن 

كىلىمــات  ھازىــر   
ــش  ــا ئۆزگىرى ــز. كىلىماتق ــقا ئۈلگۈرەلمەيمى ــىنى توسۇش ئۆزگىرىش
ــاق،   ــق قىلس ــەپ تەييارلى ــۇل خەجل ــر پ ــدى. ھازى ــۇپ بول بول

پايدىلىــق. تېخىمــۇ 

قارشى تۇرىمەن 

  كىلىمــات ئۆزگىرىشــىنىڭ يۈزلىنىشــى بــەك تېــز بولــۇپ 
ــىتى  ــك پۇرس ــقا يېتەرلى ــڭ ماسلىشىش ــرات دۆلەتلەرنى ــى، نام كەتت
يــوق. ئىنســانار مىنېــرال يېقىلغۇالرنــى كۆيدۈرۈشــنى توختىتىشــى 
كېــرەك. بــۇ كىلىمــات ئۆزگىرىشــى ئېلىــپ كىلىدىغــان ئاقىــۋەت 

ئۈچــۈن ســەرپ قىلىدىغــان خىراجەتنــى 
ــدۇ. ئازايتى

 گولاندىيىنىــڭ بۇ توسمىســى ســېپىل 
ــان  ــەن قۇيۇلغ ــون بىل ــۇ بېت ــدۇ. ئ دېيىلى
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ــۇ  ــىدۇ. ئ ــىنى توس ــىپ كىرىش ــۈيىنىڭ تېش ــز س ــۇپ، دېڭى بول
ــان  ــەۋج ئىلىۋاتق ــۈزى ۋە ئ ــز ي ــان دېڭى ــىز ئۆرلەۋاتق ئۆزلۈكس

ــدۇ ؟ ــل تۇراالم ــا تاقابى ــوران - چاپقۇنغ ب

ھۆكۈمەت تەدبىر قوللىنىشى كېرەك 

تەســىر  دۆلەتكــە  ھەممــە  ئۆزگىرىشــى  كىلىمــات 
كۆرســىتىۋاتىدۇ. ھەرقايســى ئــەل ھۆكۈمەتلىــرى ئورتــاق نىيەتتــە 
ــى  ــۈرئىتىنى ئاستىلىتىش ــى س ــارى ئىسىسىش ــىپ، يەرش ھەمكارلىش
كېــرەك. تەرەققىــي قىلغــان دۆلەتلــەر قويــۇپ بېرىدىغــان كاربــون 
IVئوكســىدىنىڭ مىقــدارى ئــەڭ كــۆپ، ئــۇالردا تېخىمــۇ پاكىــز 
ــۈن  ــش ئۈچ ــۇلىنى ئېچى ــلىتىش ئۇس ــى ئىش ــە مەنبەلىرىن ئېنېرگىي
IV ــون ــەر كارب ــق دۆلەتل ــەت بارلى ــار. پەق ــۇل ب ــك پ يېتەرلى
ــارى  ــا، يەرش ــقا قوشۇلس ــنى ئازايتىش ــۇپ بېرىش ــىد قوي ئوكس
ــىدۇ.  ــە ئاش ــن ئەمەلگ ــش ئاندى ــنى تۆۋەنلىتى ــىپ كېتىش ئىسس

خىتتاي ۋە ھىندىستان 

ــۇپ  ــتانلىقارنىڭ  قوي ــار ۋە ھىندىس ــۇرۇن خىتتايلىق   ب
بېرىدىغــان كاربــون IVئوكســىد مىقــدارى ئىنتايىــن ئــاز ئىــدى. 
بىــراق ھازىر خىتتاي ۋە ھىندىســتاننىڭ سانائەتلىشىشــى دەرىجىســى 
بارغانســېرى ئۆســتى. ئــۇالر مىنېــرال يېقىلغۇالرنــى كۆيدۈرىدىغان  
ــى  ــۇالر يېڭ ــۇردى. ئ ــەپ ق ــىلىرىنى كۆپل ــر ئىستانسس ئېلېكتى
ــر ۋە  زاۋۇتارنــى كۆپلــەپ قــۇرۇپ، كىيىــم - كېچــەك كومپيۇتې
باشــقا مەھســۇالتارنى ئىشــلەپچىقاردى. بارلىــق يېڭــى گۈللەنگــەن 
ــاي ۋە  ــى. خىتت ــىنى تېزلەتت ــارىنىڭ ئىللىش ــەر ش ــانائەت ي س
ھىندىســتاننىڭ كاربــون IVئوكســىد مىقــدارى ئامېرىــكا قاتارلىــق 

ــىۋالدى. ــي يېتىش ــە تەدرىجى ــان ئەللەرگ ــي قىلغ تەرەققى
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ھەل قىلىش ئۇسۇلى نېمە ؟ 

ــۇپ  ــۇم قوي ــرى چوق ــەل ھۆكۈمەتلى ــى ئ ــەر قايس   ھ
ــر  ــتىدە پىكى ــدارى ئۈس ــىد مىق ــون IVئوكس ــان كارب بېرىدىغ
بىرلىكــى ھاســىل قىلىشــى كېــرەك. كاربــون IVئوكســىد قويــۇپ 
بېرىــش مىقــدارى يېتەرلىــك تۆۋەنلىگەندە، يەرشــارىنىڭ ئىسســىش 
ســۈرئىتىمۇ ئاســتىايدۇ. شــۇنىڭ بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا، ئالىمــار 
يېڭــى ئامالنــى تەتقىــق قىلىشــى كېــرەك.  بــۇ يېڭــى ئامالــار 
ئــەرزان ۋە مۇھىــت ئاســرايدىغان، ھەممــە ئــادەم قوللىنااليدىغــان، 
ناھايىتــى ئــاز، ھەتتــا كاربــون IVئوكســىدنى پەقەتــا 
چىقارمايدىغــان بولۇشــى كېــرەك. ھازىــر كاربــونIV ئوكســىدىنىڭ 
ــار  ــۇن تېخنىكى ــان نۇرغ ــى ئازايتىدىغ ــش مىقدارن ــۇپ بېرى قوي
بارلىققــا كەلــدى. ھۆكۈمــەت مەبلەغنــى كــۆپ ســېلىپ، چوڭــراق 

ئۈنۈمگە ئېرىشىشى كېرەك. 

ــر  ــۇ ئېلېكتى ــڭ ب خىتتاينى
مىنېــرال  ئىستانىسىســى 
ــوك  ــدۈرۈپ ت ــى كۆي يېقىلغۇالرن
چىقىرىــدۇ. مانــا بــۇ يــەر شــارى 
ــەۋەبلىرىنىڭ  ــش س ــىپ كېتى ئىسس

ــرى. بى

كاربون IVئوكسىد قويۇپ 
بېرىشنى چوقۇم ئازايتدىغىنى پۇقرامۇ ياكى ھۆكۈمەتمۇ ؟ 

  قولالمسىز قارشى تۇرامسىز ؟ 
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 قولاليمەن 

  كىشــىلەر ماشــىنا ھەيدىســۇن ياكــى تېلېۋىــزور كۆرســۇن 
ــز  ــز ھەممىمى ــدۇ. بى ــدا قىلى ــىد پەي ــون IVئوكس ــان كارب ھام
ــى  ــش مىقدارىن ــۇپ بېرى ــىد قوي ــون IVئوكس ــار كارب ــال ب ئام

ــرەك.  ــىمىز كې ئازايتىش

قارشى تۇرىمەن !

   كىشــىلەر گەرچــە ئاپتوبــۇس ياكــى پويىزغــا ئولتۇرغــان 
ــوق.  ــى ي ــقا ئامال ــنى توختىتىش ــنىنى ئىشلىتىش ــۇ، ماش تەقدىردىم
ھۆكۈمــەت ئاپتوبــۇس ۋە پويىزنىــڭ مۇالزىمــەت ســۈپىتىنى 
ئۆستۈرۈشــى كېــرەك، شــۇ ئارقىلىــق ئاشــۇ ئاپتوموبىــل 
ــرەك.  ــش كې ــپ قىلى ــقا جەلى ــىلەرنى ئاپتوبۇس ــلىتىدىغان كىش ئىش
ــر  ــان ئېلېكتى ــى كۆيدۈرمەيدىغ ــرال يېقىلغۇالرن ــە مىنې ــۇالر يەن ئ

ئىستانسسىلىرىنىڭ قۇرۇلۇشىغا موھتاج.

ســەپىرى  يولــى  ھــاۋا   
ــىد  ــون IV ئوكس ــان كارب چىقارغ
قاتنــاش  ھەرقانــداق  باشــقا 
IV ــون ــان كارب ــتىلىرى چىقارغ ۋاس
ئوكســىدتىن كــۆپ. شــۇڭا كىشــىلەر 
پەقــەت ئــەڭ زۆرۈر بولغاندىــا 
ئايروپىاننــى تاللىشــى كېــرەك. 

ھەرىكەتلىنەيلى ! 

 يــەر شــارىنىڭ ئىسســىش ســۈرئىتىنى ئاســتىلىتىدىغان، ئــۇ 
ــارنى  ــۇن ئىش ــان نۇرغ ــىرىنى ئازايتااليدىغ ــەن تەس ــپ كەلگ ئېل
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ســىز قىااليســىز. ئۇنىــڭ ئىچىــدە ئــەڭ ئاســان ئامالنىــڭ بىــرى 
كومپيۇتېرنــى  بولســۇنكى،  ئېســىڭىزدە  تېجــەش.  توكنــى 
ــدە تــوك  ــى ئۆچۈرگەن ئىشلەتمىســىڭىز ئۆچۈرۈۋىتىــڭ؛ تېلېۋىزورن
مەنبەســىدىن ئۈزۈۋېتىشــنى ئۇنۇتمــاڭ. بــەزى چاغــدا ئاپتوموبىلدا 
ئولتۇرۇشــتىن ساقلىنالمايســىز. بىــراق باشــقا ۋاقىتــاردا، ئاپتوبۇس 
ــەن  ــىپىت بىل ــى ۋېلس ــادە ياك ــۇرۇڭ، پىي ــزدا ئولت ــى پويى ياك
مېڭىــش تېخىمــۇ ياخشــى. يەرشــارى ئىسســىپ كېتىشــىنى 
ئاستىلىتىشــقا يــاردەم بېرىدىغــان ئــەڭ ياخشــى ئۇســۇل، 
ــە  ــىلىك ھەسس ــر كىش ــتلىرىڭىزنى بى ــەر ۋە دوس ئائلىڭىزدىكىل

قوشۇشقا قايىل قىلىشتۇر. 

ــۇس  ــى ئاپتوب ــادە ياك  پىي
بېرىــش،  مەكتەپكــە  بىلــەن 
ئاپتوموبىــل بىلــەن مەكتەپكــە 
بــۇ  كېــرەك.  بارماســلىق 
يەرشــارى ئىللىشــىنى ئاســتىلىتىدۇ، 
ســاالمەتلىكىڭىزگىمۇ پايدىلىــق. 

بىز قىالاليدىغان ئىشالر 

 سەپەر 

ئىمكانقــەدەر ئاپتوموبىــل ياكــى ئايروپىانغــا ئولتۇرۇشــتىن 
ســاقلىنىڭ، پەقــەت باشــقا تاللىشــىڭىز بولمىســا مەيلــى. 

ــى ۋېلســىپىت  ــادە ياك ــول بولســا، پىي ــەر قىســقا ي   ئەگ
بىلــەن بېرىــڭ. يــول ئــۇزۇن بولســا ئاپتوبــۇس ياكــى پويىــزدا 

ــۇرۇڭ.  ئولت
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توكنى تىجەڭ 

قويغــۇچ   DVD تېلېۋىزور، كومپيۇتېر ۋە  
قاتارلىقارنــى ســاقاش ھالىتىــدە قويمــاڭ. تېلېفــون باتارېيەســى 
توكاشــقا ئېھتىياجلىــق بولمىســا، توكلىغۇچنــى تــوك مەنبەســىگە 
ــى يېقىــپ قويمــاڭ.  ــادەم بولمىســا چىراغن ــدە ئ ســانجىماڭ. ئۆي
ــراق كېيىنىــڭ، بۇنــداق قىلســىڭىز  ــا قېلىن ھــاۋا ســوغۇق ۋاقىتت

ئۆينــى ئىسســىتىمەن دەپ يۈرمەيســىز. 

سۇنى تىجەڭ

ــپ  ــاڭ، ئېقىتى ــدا يۇيۇنم ــزدا ۋاننى ــان ۋاقتىڭى   يۇيۇنغ
يۇيۇنــۇڭ. چىــش چوتكىلىغــان ۋاقتىڭىــزدا ئىســتاكان ئىشــلىتىڭ، 
ــۈيىنى  ــۇر س ــقا يامغ ــان ئىدىش ــاڭ. يوغ ــپ قويم ــى ئېچى جۈمەكن

ــۇغىرىڭ. ــى س ــپ گۈللىكىڭىزن قاچىلىۋېلى

كىلىمات ئۆزگىرىشىنى تەكشۈرۈش:

ــى 	  ــات ئەھۋالىن ــى كىلىم ــاش ۋاقتىدىك ــن ي دادىڭىزدى
ــوراڭ  س

ئــۇ چاغــدا ھاۋارايىنــى ئاســان مۆلچەرلىگىلــى بوالمتــى 	 
؟ 

ــى 	  ــوغۇقمۇ ياك ــەك س ــن ب ــش بۇرۇنقىدى ــى قى ھازىرق
ــىقمۇ ؟ ــەك ئىسس ب
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ھازىرقى ياز بۇرۇنقىدىن تېخىمۇ ئىسسىقمۇ ؟ 	 

ئــۇالر ھازىــر ئۇچراتقىلــى بولمايدىغــان قــۇش، قۇرت- 	 
قوڭغــۇز ياكــى باشــقا ھايۋانارنــى ئۇچراتقانمۇ ؟ 

ــى 	  ــەن ياۋاي ــۇرۇن كۆرمىگ ــۇالر ب ــر ئ ــىز ھازى س
باقتىڭىزمــۇ ؟  ھايۋانارنــى كــۆرۈپ 

ــا  ــا - ئانىڭىزغ ــۈك بولســا، ئات ــزدە گۈلل  ئەگــەر ئۆيېڭى
يوغــان ئىدىــش ئېلىــپ بېرىــڭ، يامغــۇر ســۈيى بىلــەن 

گۈللۈكىڭىزنى سۇغارسۇن.
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 دۇنيا نوپۇسى	. 

دىققەتنى قوزغىغان نوپۇس

ــەت  ــڭ دىقق ــارا جەمئىيەتنى ــى خەلقئ ــۇس مەسىلىس   نوپ
تەشــكىاتىنىڭ  دۆلەتلــەر  قوزغىماقتا.بىرلەشــكەن  ئېتىبارىنــى 
ــارد 700  ــى 6مىلي ــانغاندا،دۇنيا نوپۇس ــىغا ئاساس ئسىتاتىستكىس
مىليــون. بەلكىــم ئەمەلىــي نوپــۇس بــۇ ســاندىن جىــق بولۇشــى 
ــرا  ــنى توغ ــۈن نوپۇس ــارىدىكى پۈت ــەر ش ــى ي مۇمكىن.چۈنك
ــم  ــەڭ مۇھى ــن. ئ ــۇ قىيى ــش تولىم ــپ چىقى ــتىكا قىلى ئىستاتىس
ــماقتا.  ــەن ئاش ــىددەت بىل ــى ش ــۇكى،دۇنيا نوپۇس ــىلە ش مەس
2015-يىلىغــا بارغانــدا 7 مىلياردقــا يېتىشــى ،ھەتتاكــى 2025-
ــدا  ــا بارغان ــىپ كېتىشــى، 2050-يىلىغ ــن ئېش ــى 8 مىلياردتى يىل
ــارى  ــۇس يەرش ــارد نوپ ــە 9 مىلي ــە بويىچ ــى مۆلچەرىمىزچ ھازىرق

ــن. ــى مۇمكى ــا ئولتۇراقلىشىش ــوڭ پىانېتت ــۇ چ ــەن ب دېگ

نوپۇس مەسىلىسى 

  ب د ت نىــڭ 2005-يىلــى 3-ئايلىــق تەتقىقــات 
ــىز  ــىنىڭ ئۈزۈكس ــا نوپۇس ــدا دۇني ــەن 50 يىل ــدا، ئۆتك دوكاتى
ــارى  ــەر ش ــى ي ــڭ كېڭىيىش ــادىي پائالىيەتنى ــى ۋە ئىقتىس ئېشىش
ئېكولوگىيــە سىستېمىســىغا زور بېســىم ئېلىپ كەلگەن. ئىنســانارنىڭ 
نامۇۋاپىــق ھەرىكەتلىرىنىــڭ تەســىرىدە يــەر شــارىدىكى %60تىــن 
ــەر  ــا ۋە كۆلل ــەر، دەري ــۇ ي ــان، تېرىلغ ــاق، ئورم ــۆپ ئوت ك
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ــدى. ــكە يۈزلەن چېكىنىش

ــەۋەبى  ــلىك س ــق يېتىشمەس ــەردە بايلى ــەزى دۆلەتل    ب
ــى  ــڭ ئېھتىياجىن ــلۇق ئاھالىلەرنى ــە تۇرۇش ــۇ دۆلەتت ــەن ش بىل
ــلىكىدىن  ــۇنىڭ يېتىشمەس ــلىق ۋە س ــۇ ئاش ــدۇ، ب قاندۇرالمايۋاتى
ــار  ــى ناچ ــەھەردىكى مۇھىت ــم ش ــۇالر بەلكى ــدۇ. ئ ــرەك بېرى دې
بولغــان يەرلــەردە ئولتۇراقاشــقان، بالىلىــرى ئوقۇش پۇرســىتىدىن، 
ئاتا-ئانىســى خىزمــەت پۇرســىتىدىن مەھــرۇم قالغــان، نامراتــار 
داۋالىنىــش پۇلــى ئىسســىنىش ۋە قاتنــاش پۇلىنىمــۇ تۆلىيەلەيــدۇ.

دۇنيادىكــى تەرەققىــي قىلىۋاتقــان ئەللــەر، خەلقــى ئۈچــۈن 
ــك  ــۇالردا يېتەرلى ــى ئ ــدۇ. چۈنك ــق يارىتالماي ــك بايلى يېتەرلى

ــوق. ــۇق ي ــىيي ھوق ــى ۋە سىياس ــق مەنبەس بايلى

تەرەققىي تاپقان ئەللەرگە نەزەر 

ــق  ــىلەر ئېھتىياجلى ــەر كىش ــىم دۆلەتل ــر قىس ــقا بى   باش
بولغــان ماددىــي بويۇمارنــى تەمىنلىيەلەيدۇ. كىشــىلەرنىڭ تۇرمۇش 
سەۋىيەســى تولىمــۇ يۇقىــرى، نوپۇســى ناھايىتىمــۇ ئــاز، شــۇڭا 
ئۇالرنىــڭ خىزمــەت تېپىــش پۇرســىتى ۋە مائارىــپ قوبــۇل قىلىش 
پۇرســىتى كــۆپ. بــۇ تەرەققىــي تاپقــان تاپقــان ئەللــەر دۇنيــادا 

ناھايىتــى چــوڭ سىياســىي ئەۋزەللىككــە ئىگــە.

ئىشەنگىڭىز كەلمەيدۇ !

2008-يىلــى دۇنيادىكــى نوپۇســى ئــەڭ كــۆپ 10دۆلــەت 
)ســان مىليوننــى بىرلىــك قىلىــدۇ(:

1.خىتتاي    5231 

2.ھىندىستان 5311 

3.ئامېرىكا 503   

4.ھىندونېزىيە132  
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قىزىق نۇقتىلىق مەسىلىلەرنىڭ يەنە بىر يۈزى

كېڭىيىۋاتقان پايتەخت 

ئافرىقىدىكــى ھــەر قايســى دۆلەتلەردىكــى كىشــىلەر نىگېرىيە 
ــەت  ــن خىزم ــۇ يەردى ــۇالر ش ــدى، ئ ــقا توپان ــى الگوس پايتەخت
ــان،  ــز كېڭىيىۋاتق ــەڭ تې ــى ئ ــوس ئافرىقىدىك ــدى. الگ ئىزدى
ــۇ  ــۇش خىراجىتىم ــىلەرنىڭ تۇرم ــۆپ، كىش ــەڭ ك ــى ئ نوپۇس
ناھايىتــى يۇقىــرى شــەھەرگە ئايانــدى. ئادەتتىكــى نىگىرىيەلىكنىڭ 
ھــەر كۈنلــۈك خىراجىتــى بىــر دولارغىمــۇ يەتمەيــدۇ. ئەكســىچە 

الگوستا بىر قۇتا پىرەنىك ئېلىشقا ئالتە دولار كېتىدۇ.

بــۇ  رەســىم:   
ــە پايتەختى  ــىلەر نىگېرىي كىش
نامراتــار  الگوســتىكى 
كۆلبىســىدە تۇرىــدۇ. ئــۇالر 
بــۇ شــەھەرگە خىزمــەت 
ــكەن  ــەن دەپ كېلىش تاپارم
ــۇالر  ــۇس ئ ــدى؛ ئەپس ئى
ــوق  ــا ي ــەت تاپماقت خىزم
ــى  ــڭ يۇقىرىلىقىن خىراجەتنى

بىلــدى.

5.بىرازىليە 781

6.پاكىستان 461

7.كامبودژا951

8.نىگېرىيە841

9.رۇسىيە 241

10.ياپونىيە821
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ــى  ــۇ دۇنيادىك ــار، ئ ــۇس ب ــون نوپ ــاڭخەيدە 19 مىلي ش
نوپۇسى ئەڭ كۆپ شەھەرلەرنىڭ بېرىدۇر.

دېھقانچىلىق قىلىپال 
بۇ يەردىكى كىشىلەرنى 

باققىلى بولمايدۇ.

يــەر  ئەمەلىيەتتــە 
شــارىدىكى ئاشــلىق ھــەر بىر 
ــەن  ــقا تامام ــى بېقىش ئادەمن
ــەر  ــەزى دۆلەتل ــدۇ. ب يېتى
ئاھالىلىرىنىمــۇ  يەرلىــك 

ــا،  ــەردە بولس ــىم دۆلەتل ــر قىس ــە بى ــىچە يەن ــدۇ. ئەكس باقالماي
ــۆپ  ــى ك ــاي كىشــىلەردە تاماقن ــا قالم ــك بولۇپ ئاشــلىق يېتەرلى
ــلىنىڭ  ــدۇ. مەس ــەمىرىپ كېتى ــادە س ــەۋەبىدىن زىي ــش س يېيى
تۈپكــى ســەۋەبى شــۇكى، ئاشــلىقنىڭ تارقىلىــش ئەھۋالى تەكشــى 
ئەمــەس. دۇنيادىكــى ئاشــلىق ئــەڭ موھتــاج  كىشــىلەرنىڭ قولىغا 

ــدى. تەگمى

دېھقانالرنىڭ زىرائەت تېرىشى رىغبەتلەندۈرۈشكە موھتاج 

دۇنيــادا ئــاز دېگەنــدە 850 مىليــون ئــادەم تېخــى تولــۇق 
تويغىنــى يــوق. ســەۋەب شــۇكى: تەرەققىــي قىلىۋاتقــان ئەللــەردە 
ــۇ  ــە ش ــر ئائىل ــاز، بى ــى ئ ــرى ناھايىت ــڭ يې %80 دېھقانارنى
ــورتلىرى  ــلىق س ــپ ئاش ــە كېلى ــلىق، يەن ــە قاراش ــە يەرگ ئازغىن
ــار.  ــارائىتىمۇ ناچ ــاقاش ش ــلىقنى س ــان ئاش ــار، يىغىۋېلىنغ ناچ
تەرەققىــي تاپقــان ئەللــەر ئېشــىنچا ئاشــلىقنى تەرەققىــي قىلىۋاتقان 
ــل  ــر خى ــە بى ــۇ يەن ــاتماقتا، ب ــادا س ــەرزان باھ ــە ئ دۆلەتلەرگ
ــلىقنى  ــل »ئاش ــۇ خى ــى ب ــاردى. يەن ــۈرۈپ چىق ــىلىنى كەلت مەس
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ــلىق  ــك ئاش ــقا مۇددەتلى ــەت قىس ــېتىش« پەق ــادا س ــۆۋەن باھ ت
ــا  ــن، ئەمم ــى مۇمكى ــەل قىالىش ــىنى ھ ــلىك مەسىلىس يېتىشمەس
ــەت  ــل زىرائ ــۇزاق مەزگى ــڭ ئ ــان دۆلەتلەرنى ــي قىلىۋاتق تەرەققى

ــدۇ. ــى ئويغىتالماي ــش قىزغىنلىقىن تېرى

بىرلەشسە تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ 

تەرەققىــي قىلىۋاتقــان ئەللەرنىــڭ كىچىــك پارچــە -پارچــە 
ئېتېزلىــرى ھــەر يىلــى قۇرغاقچىلىــق، ئۆســۈملۈك كېســەللىكلىرى 
ــك  ــۇرۇدۇ.  يەرلى ــا ئۇچــراپ ت ھەمــدە زىيانداشــارنىڭ ھۇجۇمىغ
ــەل  ــىلىلەرنى ھ ــۇ مەس ــپ ب ــە تايىنى ــڭ كۈچىگ ــق ئۆزىنى خەل
قىالمايــدۇ. شــۇڭا ئــۇالر ھازىــر بىرلەشــمە ئاپپــارات قــۇردى ۋە 
ــۇرۇق،  ــۇالر ئ ــدى. ئ ــپ دەپ ئاتى ــق كوپىراتى ــى ھەمكارلى ئۇن
ــاق  ــايمانلىرىدىن ئورت ــق س ــكىاتى ۋە دېھقانچىلى ــلىق ئىس ئاش
ــك  ــى يەرلى ــان زىرائەتلەرن ــا ئۇچرىغ ــۇالر زىيانغ ــدۇ. ئ بەھىرىلىنى
بــازاردا پــۇل قىلىــدۇ. بــەزى ئاشــلىق زىرائەتلىرىنــى مەســىلەن: 
ــك  ــزا ئىگىلى ــۇ يې ــاتىدۇ. ب ــە س ــقا دۆلەتلەرگ ــۋە، باش قەھ
ئەســلىھەلىرى يەرلىــك خەلقنــى باقىــدۇ. ھەمــدە ئۇالرنىــڭ يېــزا 

ئىگىلىگىنى تەرەققىي قىلدۇرىدۇ.

دۇنيا ئاشلىقىدىن ئورتاق بەھىرلىنىش ئاچارچىلىق 
مەسىلىسىنى ھەل قىلىدۇ :

قولالمسىز ياكى قارشى 
تۇرامسىز؟

ــلىقنى  ــەر ئاش ــەزى دۆلەتل ب
ــدۇ،  ــۆپ تېرىي ــۇنداق ك مۇش
ئاشــلىق  ئىســكىاتتىكى 
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تاغــدەك دۆۋلىنىــپ كېتىــدۇ.

قولاليمەن!

ــڭ  ــلىقى ئۇالرنى ــلەپچىقارغان ئاش ــڭ ئىش ــەزى ئەللەرنى   ب
ــىنچا  ــى ئېش ــۇ دۆلەتلەردىك ــى.  ب ــىپ كەتت ــن ئېش ئېھتىياجىدى
ــمەيۋاتقان  ــلىق يېتىش ــقا ئاش ــى بېقىش ــۇ خەلقىن ــلىقنى ئاش ئاش
ئەللەرگــە بۆلــۈپ بەرســەك، بــۇ ئاشــلىقنى ئىســراپ قىلغاندىــن 
كــۆپ ياخشــى. بۇنــداق قىلغاندا ئاشــلىقنىڭ ئىســراپ بولۇشــىنىڭ 

ــدۇ. ــى بولى ــى ئالغىل ئالدىن

قارشى تۇرىمەن!

ــك  ــۇزاق مەزگىللى ــەت ئ ــش پەق ــلىقتىن بەھىرلىنى  ئاش
مەســىلىنى ۋاقىتلىــق ھــەل قىلىشــنىڭ ئۇســۇلى. بۇنــداق قىلغاندا 
ــدۇ.  ــى قامدىياالي ــك ئېھتىياجىن ــقا مۇددەتلى ــەت قىس ــۇالر پەق ئ
ــى  ــق زىرائەتلىرىن ــڭ دېھقانچىلى ــڭ ئۆزىنى ــز دېھقانارنى شــۇڭا بى
تېرىشــىغا يــاردەم بېرىشــىمىز كېــرەك. بــۇ كەلگۈســىدە ئاشــلىق 

ــى. ــى ئامال ــەڭ ياخش ــنىڭ ئ ــەن تەمىنلەش بىل

ئادەملەر جىق شەھەر 

يەرشــارىدىكى يېرىمىدىــن كۆپــرەك ئاھالىلــەر شــەھەرلەردە 
ــۇق  ــن ئارت ــەن 180 مىڭدى ــى تەخمىن ئولتۇراقاشــقان. ھــەر كۈن
كىشــى نامــرات يېزىاردىــن شــەھەرلەرگە ئىــش ئىــزدەپ كېلىــدۇ. 
شــەھەر ســودا، مىدىيــا ۋە ســەنئەت مەركىــزى. ئــۇ ئىنســانارنى 
ــەھەرنىڭ  ــا ش ــدى، ئەمم ــەن تەمىنلى ــەت بىل ــۇن پۇرس نۇرغ
قىســتاڭچىلىقى بايلىققــا نىســبەتەن خىرىــس ئېلىــپ كەلــدى. بىــز 

ــدۇق. ــقا دۇچ كەل ــكىن تالاش كەس
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شەھەر ئاھالىلىرى  خىرىسقا دۇچ كەلمەكتە 

 18 تەخمىنــەن  بومبايــدا  شــەھەر  ھىندىســتاندىكى    
ــن  ــەھەردىكى يېرىمدى ــۇ ش ــقان. ب ــە ئولتۇراقاش ــون ئاھال مىلي
ــق  ــقان، تازلى ــۇدا ئولتۇراقاش ــرات تۇرالغ ــەر نام ــۆپ ئاھالىل ك
ئەســلىھەلىرى كەمچىــل، بومبــاي ھــەر يىلــى 84 مىــڭ ئېغىزدىــن 
ئارتــۇق ئۆينــى يېڭىدىــن سېلىشــقا موھتــاج، ئەممــا پەقــەت 55 
مىــڭ ئېغىــز ئۆينىــا سېلىشــقا قۇربــى يېتىــدۇ. بۇالردىــن باشــقا، 
ــدى،  ــىمارغا دۇچ كەل ــۇن بېس ــە نۇرغ ــەت يەن ــي خىراج ئاممىۋى

ــى. ــاش مەسىلىس ــىلەن: قاتن مەس

تۆمۈر يول ياساش ياخشىلىنىش ئېلىپ كېلىدۇ

بومبــاي  ھىندىســتاننىڭ ئــەڭ چــوڭ ســودا مەركىــزى. بــۇ 
ــاج،  ــقا موھت ــۋى قاتناش ــان ئاممى ــى بولغ ــۇ ياخش ــەھەر تولىم ش
ــي  ــىز تەرەققى ــڭ ئۆزلۈكس ــا بومباينى ــەل بولس ــىلە ھ ــۇ مەس ب
قىلىۋاتقــان ئىقتىســادى ئىلگىــرى باســىدۇ. بومبــاي تۆمــۈر يــول 
ــون  ــى 6 مىلي ــدى، ھەركۈن ــي قىلدۇرۇشــنى تاللى ــى تەرەققى تورىن
ــە يېڭــى رېلىــس  كىشــىگە قاتنــاش مۇالزىمىتــى قىلىــدۇ. نۆۋەتت

ياتقۇزۇلماقتا ھەمدە يېڭى پاراۋۇز ۋە ۋاگون زاكاز قىلدى.

ــول  ــۈر ي ــى تۆم يېڭ
ياســاش ئۈچــۈن، تۆمــۈر يول 
ئەتراپىدىكــى ئــون مىڭلىغــان 
كۆچۈرۈشــكە  ئاھالىنــى 
ــڭ  ــدى، ئۇالرنى ــرا كەل توغ
ــى  ــا. يېڭ ــرى چېقىلماقت ئۆيلى
ماكاناشــتۇرۇش قۇرۇلۇشــى 
لېكىــن  پىانانماقتــا، 
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يېتىشــەلمەيۋاتىدۇ. قەدىمىگــە  ئېھتىياجىنىــڭ  ئاھالىلەرنىــڭ 

ــن  ــا كەلگەندى ــن بومبايغ ــىلەر يېزىاردى ــۇن كىش  نۇرغ
كېيىن، تېخىمۇ نامرات ياشاشقا مەجبۇر بولماقتا.

نەخ مەيدان خاتىرىسى 

ئافىنا
ــۋى  ــەھىرى ئاممى ــا ش  ئافىن
ــېلىش  ــەغ س ــىغا مەبل قاتنىش
شــەھەردىكى  ئارقىلىــق 
ــىنى ھەل  ــش مەسىلىس بۇلغىنى

ــدى. قىل

ــون  ــۇپ، 3 مىلي ــى بول ــىيەنىڭ پايتەخت ــا -گىرىتس   ئافىن
ــەھەردە 2  ــۇ ش ــراق ب ــدۇر. بى ــڭ ماكانى ــڭ ئادەمنى 800 مى
مىليوندىــن كۆپــرەك ئاقمــا نوپــۇس بــار. ئۈزۈكســىز زورىيىۋاتقان 
نوپــۇس قاتناشــنىڭ بېســىمىنى  ئاشــۇرۇۋەتتى. بۇلغىنشــمۇ چــوڭ 
ــوك  ــۇس، ت ــا ئاپتوب ــا ئافىن ــدى. ئەمم ــىلىگە ئايان ــر مەس بى
ــى  ــي گازن ــا تەبئى ــى پويىزالرغ ــوڭ تىپتىك ــدە چ ــى ھەم ماشىنىس

ــى. ــنى ئازايتت ــۇپ بېرىش ــى قوي ــپ، بۇلغمىارن ــۇ قىلى يېقىلغ

سۇ پەيدا  قىلغان ئەندىشە

يەرشــارى نوپۇســى كۈنســېرى زورىيىۋاتقاچقــا، ئــاز دېگەندە 
%20 ئــادەم پاكىــز ســۇدىن بەھىرلىنەلمەيۋاتىــدۇ. شــەھەرلەردىكى 
پىانلىنىشــى ناچــار رايونــار نامراتارنىــڭ كۆلبىســى ياكــى نامرات 
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ــق  ــىلەر ۋاقىتلى ــى كىش ــۇ رايوندىك ــا. ب ــون دەپ ئاتالماقت راي
ــرات  ــرەك. نام ــى كې ــۇ ئېلىش ــۇرۇپ س ــە ت ــن ئۆچىرەتت جۈمەكتى
ــن  ــەڭ يېقى ــۇنى ئ ــق س ــىلەر ئېھتىياجلى ــدا، كىش ــزا رايونلىرى يې
ــۇ  ــدۇ. س ــن ئالى ــى ئېرىقاردى ــازگال ياك ــۇدۇق، ئ ــان ق بولغ
مەنبەســى ئۆيلىرىدىــن نەچچــە چاقىرىــم يىــراق ئەممــا تەرەققىــي 
ــلىھەلىرىگە  ــش ئەس ــارام ئېلى ــۇنى ئ ــەردە، س ــان دۆلەتل قىلغ
ئىشــلىتىدۇ. مەســلەن: ســۇ ئــۈزۈش كۆلچىكــى دېگەنــدەك، بــۇ 

ــا. ــۈرۈپ چىقارماقت ــلىكنى كەلت ــىنىڭ يېتىشمەس ــۇ مەنبەس س

سۇنىڭ بۇلغىنىشى

ئىنســانارنىڭ نامۇۋاپىــق ھەرىكەتلىرىنىــڭ تەســىرىدە ســۇ 
ــۇش  ــك ۋە تۇرم ــزا ئىگىلى ــانائەت، يې ــا. س ــى بۇلغانماقت مەنبەس
كىرەكســىزلىرى ســۇغا قويــۇپ بېرىلىــپ ســۇنى بۇلغىماقتــا. ھازىر 
ــدى  ــر يۇن ــۇپ لىتى ــارد ك ــىدا 420 مىلي ــا مىقياس ــۈن دۇني پۈت
دەريــا، كــۆل ۋە دېڭىزالرغــا قويــۇپ بېرىلىــپ 5 تىرلىيــون 500 
ــۈن  ــۇ پۈت ــا. ب ــق ســۇنى بۇلغىماقت ــر تاتلى ــارد كــۇپ لىتى مىلي
ــە  ــن كۆپرەكىگ ــڭ %14دى ــي مىقدارىنى ــن ئومۇمى ــارى ئېقى يەرش

توغــرا كېلىــدۇ. 

زاۋۇت ۋە ســانائەت پەيــدا قىلغــان بۇلغىنىــش، مەســىلەن: 
ــر  ــىنى ئېغى ــۇ مەنبەس ــەھەرلەرنىڭ س ــۇن ش ــش نۇرغ كان ئېچى
دەرىجىــدە بۇلغىغــان. زىيانلىــق بۇلغانمىارنىــڭ تۇپراققــا 
ســىڭىپ كىرىشــى يــەر ئاســتى ســۈيىنىڭ بۇلغىنىشــىنى كەلتــۈرۈپ 
چىقىرىــدۇ. بــۇ بۇلغانمىارنىــڭ تەركىبىدىكــى قوغۇشــۇن، ســىماب 
قاتارلىــق ماددىــار ئادەمنىــڭ نېــرۋا سېستېمىســىنى بۇزغۇنچىلىققــا 
ئۇچرىتىــدۇ. يېزا-قىشــاقاردا دېھقانــار ئىشــىلىتىدىغان ھاشــارەت 
ــىڭىپ   ــا  س ــار قۇدۇقارغ ــى دورى ــوت يوقاتقۇچ ــرى ۋە ئ دورىلى
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ــا. ســۇنى بۇلغىماقت

سۇ مەنبەسىنى تالىشىش جىڭى 

ــۇ  ــر س ــاش بى ــلىكى ئوخش ــىنىڭ يېتىشمەس ــۇ مەنبەس س
مەنبەســىدىن تــەڭ بەھىرلىنىدىغــان دۆلەتلــەر ئوتتۇرۇســىدا 
توقۇنــۇش پەيــدا قىلــدى. دۇنيــا نوپۇســىنىڭ كۈنســايىن 
ــىدە،  ــىش نەتىجىس ــڭ قۇرغاقلىش ــاۋا كىلىماتىنى ــى ۋە ھ زورىيىش
بــۇ خىــل ۋەزىيــەت تېخىمــۇ كەسكىنلەشــمەكتە. ئــۇ ئاللىقاچــان 
ــر  ــۈرىيەگە ئېغى ــدە س ــراق ھەم ــەت ئى ــنا دۆل ــە ۋە قوش تۈركىي
مەســىلە ئېلىــپ كەلــدى. ســۈرىيەنىڭ ئاھالىلىــرى ئاساســلىقى بــۇ 
ــەرقتە  ــى ش ــقان، چۈنك ــمىغا ئولتۇراقاش ــي قىس ــڭ غەربى دۆلەتنى
ــرات  ــار. ســۈرىيە تۈركىيەگــە تايىنىــپ ئېفى ســۈرىيە چۆللۈكــى ب
دەرياســىدىن ســۇ ئالىــدۇ. بــۇ دەريانىــڭ ئوتتــۇرا ئېقىنــى بــۇ 
ــدا،  ــق يىللىرى ــدۇ. قۇرغاقچىلى ــىپ ئۆتى ــى كېس ــى دۆلەتن ئىكك
مەســىلەن : 2000-يىلــى تۈركىيــەدە ســۇ يېتىشــمىدى. ســۈرىيە 
ــما  ــا توس ــى قىرغىقىغ ــرات دەرياس ــڭ ئېفى ــەۋەبنى تۈركىيەنى س
ياســىمىغانلىقىغا ئارتىــپ قويغان. ســۈرىيە ئېفىرات دەرياســىدىن ســۇ 
ئېلىــش ئېچىقــى ياساشــنى پىانــاپ دەريا ســۈيىنىڭ ھەممىســىنىڭ 
ــدۇ.  ــنى پىاناۋاتى ــىنى توسۇش ــپ كېتىش ــا كىرى ــراق زېمىنىغ ئى
ــن  ــى تۈپەيلىدى ــۇ كىرىزىس ــدا س ــۇ رايون ــدا ب ــداق بولغان بۇن

ــن. ــى مۇمكى ــۈز بېرىش ــۇش ي توقۇن

قىزىق نۇقتىلىق مەسىلىلەرنىڭ يەنە بىر يۈزى

سۇ بايلىقى قىسلىقىنى ھەل قىلىش    

دۇنيادىكــى ســۇنىڭ %98تۇزلــۇق ســۇ، بىۋاســىتە 
ئىســتېمال قىلىشــقا بولمايــدۇ. بــەزى كىلىماتــى قۇرغــاق دۆلەتلەر، 
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مەســلەن: ئاۋســترالىيە، ھازىــر دېڭىــز ســۈيىنى تاتلىقاشــتۇرۇش 
زاۋۇتــى قۇرماقتــا. بــۇ زاۋۇتــار تۇزلــۇق ســۇنى تاتلىــق ســۇغا 
ــۇق  ــپ، تۇزل ــا پايدىلىنى ــۇدىن قايت ــىنگاپور س ــدۇ. س ئاياندۇرى
ــا.  ــتېمال قىلماقت ــدۇرۇپ ئىس ــۇغا ئايان ــتىللەنگەن س ــۇنى دىس س
ــۈيىنى  ــز س ــى دېڭى ــەت ئادەتتىك ــەرزان، پەق ــى ئ ــۇ ناھايىت ب

تاتلىقاشتۇرۇش زاۋۇتىنىڭ 3/1 چىلىك ئېنېرگىيە كېتىدۇ. 

ــەزى  ــترالىيەنىڭ ب ئاۋس
ئېغىــر  ســۇ  جايلىرىــدا 
ــىمدىكى  ــۇ رەس ــل. ب كەمچى
ســۈيىنى  دېڭىــز 
زاۋۇتــى،  تاتلىقاشــتۇرۇش 
بــۇ بەلكىم ســۇ يېتىشمەســلىك 
مەسىلىســىنى ھــەل قىلىدىغــان 

ئۈنۈملۈك ئۇسۇلدۇر.

ــۈرك  ــا ت ــە ئات تۈركىي
توغىنىدىــن پايدىلىنىــپ تــوك 
توغــان  بــۇ  چىقىرىــدۇ، 
شــەرقىي  ئاناتولىيەنىــڭ 
ــۇ  ــى س ــي رايونلىرىن جەنۇبى
ــراق  ــدۇ. ئى ــەن تەمىنلەي بىل
ــان  ــۇ توغ ــۈرىيەدە مۇش ۋە س
ســەۋەبلىك ســۇ يېتىشمەسلىكى 

ــن. مۇمكى

تازىلىق ۋە ساالمەتلىك   

نوپــۇس بېســىمى يېــزا ۋە شــەھەرلەرگە مۇھىــت تازىلىقــى 
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ــون  ــەن 60مىلي ــى تەخمىن ــەر يىل ــدى. ھ ــپ كەل ــى ئېلى مەسىلىس
بــوۋاق تازىلىــق شــارائىتى ياكــى تۇرۇبــا ســۈيى كــەم ئائىلىلەردە 
ــى  ــۇ مەنبەس ــز س ــارائىتى ۋە پاكى ــق ش ــار تازلى ــدۇ. ناچ تۇغۇلى
ــىلەن:  ــدۇ. مەس ــدا بولى ــەۋەبىدىن كېســەل پەي ــلىكى س يېتىشمەس
ئىچــى ســۈرۈش، بــۇ يەنــە ئــادەم بەدىنىنــى سۇســىزالندۇرىدۇ، 
بــۇ ھــال بــەش ياشــتىن تــۆۋەن بالىارنىــڭ ئىككىنچــى چــوڭ 

قاتىلىــدۇر.

تازىالنمىغان مەينەت سۇ ساالمەتلىككە زىيانلىق 

ــدەك  ــڭ ئۇچقان ــى ۋە جەمئىيەتنى ــانائەتنىڭ ئىلگىرىلىش   س
ــايىن  ــى كۈنس ــۇنىڭ بۇلغىنىش ــىپ، س ــىغا ئەگىش ــي قىلىش تەرەققى
ئېغىرلىشــىۋاتىدۇ، بــۇ دۇنيــا خاراكتېرلىــك مۇھىتنــى تۈزەشــتىكى 
بىرىنچــى دەرىجىلىــك قىيىن مەسىلىســىگە ئاياندى. شــەھەرلەردىكى 
ــۇپ،  ــق بول ــان ســۇالر ســاالمەتلىككە زىيانلى ــەرەپ قېلىنمىغ بىرت
نۇرغــۇن كېســەللەرنى پەيــدا قىلىــدۇ. مەســلەن: كېزىــك. 
ــقا  ــى ياساش ــەۋرەز يوللىرىن ــڭ ئ ــرات دېھقانارنى ــى نام يېزىاردىك
قۇربــى يەتمىگەچكــە، ئــەۋرەز ســۇلىرىنى ئېتېزالرغــا قويۇۋەتمەكتــە.

ناپولىدىكى  »ئەخلەت  كىرىزىسى«

ــۆپ  ــەر ك ــان ئەخلەتل ــەھەر چىقىرىدىغ ــتاڭ ش   قىستا-قىس
ــى دۆۋە- ــى كوچىس ــڭ ناپول ــى ئىتالىيەنى ــدۇ. 2008-يىل بولى
دۆۋە ئەخلەتلــەر بىلــەن تولغــان. ئەخلەتخانىــار تولــۇپ كېتىــپ، 
يېڭىدىــن چىقىرىلىۋاتقــان ئەخلەتلەرنــى قانــداق بىرتــەرەپ 
قىلىــش قىيىــن بىــر مەســىلىگە ئايانــدى. ئەخلەتلــەر ھــەر كوچــا 
دوقمۇشــىدا تاغــدەك دۆۋلىنىــپ كەتكــەن بولــۇپ، ھاۋا ئىسســىق 
كۈنلــەردە ئەخلەتلەرنىــڭ يېنىدىــن ئۆتــۈش تولىمــۇ تــەس ئىدى. 
ناپولــى مۇشــۇنداق ئەخلــەت كىرىزىســىگە دۇچ كەلــدى، تەلىيىگــە 
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ــى  ــۇ ئەخلەتلەرن ــۇنۇپ، ب ــى س ــاردەم قولىن ــە ي ــا گېرمانىي يارىش
يۆتكەشــكە قوشــۇلدى.

ئەخلەت مەيدانى كېسەللىكنىڭ ئۇۋىسى

ــك  ــارەت ۋە زەھەرلى ــداش ھاش ــەل، زىيان ــەت كېس   ئەخل
بۇلغانمىارنــى ئېلىــپ كېلىــدۇ. ئەخلەتنــى كۆيدۈرگەنــدە زەھەرلىك 
گاز چىقىــدۇ. تەرەققىــي قىلىۋاتقــان ئەللــەردە نۇرغــۇن ئاھالىلــەر 
ئەخلەتخانىنىــڭ ئەتراپىغــا ئولتۇراقاشــقان. بــۇ خىــل كىشــىلەرنىڭ 
ــىز  ــىدىن كېرەكس ــەت دۆۋىس ــى ئەخل ــۇش يول ــر تۇرم بىردىنبى

نەرســىلەرنى تېپىــپ چىقىــپ ســېتىش.

ئىشەنگىڭىز كەلمەيدۇ!

ــوۋاق ئىچــى ســۈرۈش  ــە ب ــادا ھــەر ســېكۇنتتا يەتت دۇني
ــۇ ۋە  ــك س ــان ئىچىملى ــدۇ، بۇلغانغ ــراپ كېتى ــەۋەبىدىن چاچ س

ــدۇر. ــاش جىنايەتچى ــلىك ب ــۇق يېتىشمەس ئوزۇقل

 نەق مەيدان خاتىرىسى 

ئەددىس-ئەبېبە 

ــڭ  ــە ئېفىيوپىيەنى ــەھەر ئەددىس-ئەبېب ــتاڭ ش قىستا-قىس
پايتەختــى. بۇ قىستا-قىســتاڭ شــەھەرگە پاكىز رايونار ســېلىنماقتا. 
ــر  ــا ۋە كى ــا ،مۇنچ ــى ،ھاجەتخان ــۇ تۇرۇبىس ــاردا س ــۇ رايون ب
يۇيــۇش ئورنــى قاتارلىقارســېلىنغان. بــۇ پاكىــز رايونــار يەرلىــك 
خەلقنىــڭ تۇرمۇشــىنى ياخشــىلىدى، ئىلگىرىكىــدەك نەچچــە چاقىرىم 
ــزالر  ــم -قى ــدى، خانى ــۇمايدىغان بول ــۇ توش ــۈرۈپ س ــول ي ي
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ــى  ــۇ ئەخلەتلەرن ــۇنۇپ، ب ــى س ــاردەم قولىن ــە ي ــا گېرمانىي يارىش
يۆتكەشــكە قوشــۇلدى.

ئەخلەت مەيدانى كېسەللىكنىڭ ئۇۋىسى

ــك  ــارەت ۋە زەھەرلى ــداش ھاش ــەل، زىيان ــەت كېس   ئەخل
بۇلغانمىارنــى ئېلىــپ كېلىــدۇ. ئەخلەتنــى كۆيدۈرگەنــدە زەھەرلىك 
گاز چىقىــدۇ. تەرەققىــي قىلىۋاتقــان ئەللــەردە نۇرغــۇن ئاھالىلــەر 
ئەخلەتخانىنىــڭ ئەتراپىغــا ئولتۇراقاشــقان. بــۇ خىــل كىشــىلەرنىڭ 
ــىز  ــىدىن كېرەكس ــەت دۆۋىس ــى ئەخل ــۇش يول ــر تۇرم بىردىنبى

نەرســىلەرنى تېپىــپ چىقىــپ ســېتىش.

ئىشەنگىڭىز كەلمەيدۇ!

ــوۋاق ئىچــى ســۈرۈش  ــە ب ــادا ھــەر ســېكۇنتتا يەتت دۇني
ــۇ ۋە  ــك س ــان ئىچىملى ــدۇ، بۇلغانغ ــراپ كېتى ــەۋەبىدىن چاچ س

ــدۇر. ــاش جىنايەتچى ــلىك ب ــۇق يېتىشمەس ئوزۇقل

 نەق مەيدان خاتىرىسى 

ئەددىس-ئەبېبە 

ــڭ  ــە ئېفىيوپىيەنى ــەھەر ئەددىس-ئەبېب ــتاڭ ش قىستا-قىس
پايتەختــى. بۇ قىستا-قىســتاڭ شــەھەرگە پاكىز رايونار ســېلىنماقتا. 
ــر  ــا ۋە كى ــا ،مۇنچ ــى ،ھاجەتخان ــۇ تۇرۇبىس ــاردا س ــۇ رايون ب
يۇيــۇش ئورنــى قاتارلىقارســېلىنغان. بــۇ پاكىــز رايونــار يەرلىــك 
خەلقنىــڭ تۇرمۇشــىنى ياخشــىلىدى، ئىلگىرىكىــدەك نەچچــە چاقىرىم 
ــزالر  ــم -قى ــدى، خانى ــۇمايدىغان بول ــۇ توش ــۈرۈپ س ــول ي ي

ــەت  ــپ خىزم ــىرىتقا چىقى س
ــت  ــۈن ۋاقى ــى ئۈچ قىلىش

چىقىرااليدىغان بولدى. 

 بــۇ ئېفىيوپىيەلىكلــەر 
ئەددىس-ئەبېبــەدە پاكىــز 

ــا. ــون قۇرماقت راي

ىكــى  د لىيە ئىتا
شــەھىرىنىڭ  نابىلىــس 
ئەخلەتلــەر  كوچىلىرىــدا 
كىشــىلەرنىڭ  دۆۋىلىنىــپ 
ســاالمەتلىكىگە ئېغىــر زىيــان 

لدى.  ســا

ئولتۇراقلىشىش قىزىق 
نۇقتىغا ئايالندى 

ــتا- ــى قىس ــون كىش ــىدا 600مىلي ــارى مىقياس ــەر ش   ي
قىســتاڭ شــەھەرلەردىكى ناچــار تۇرالغــۇالردا ياشــايدۇ.يېزىاردىكى 
ــە  ــۇق ئاھال ــن ئارت ــۆپ، 1مىلياردتى ــى ك ــڭ پەرزەنت ئاھالىلەرنى
ــەردە تــۇرۇدۇ. ناچــار تۇرالغــۇ شــارائىتى نەپــەس  قىســتاڭ ئۆيل
ــي  ــل روھى ــدە ھەرخى ــۈرۈش ھەم ــى س ــى، ئىچ ــرى ياللۇغ يوللى
ــقان  ــچ جاياش ــادە زى ــان. زىي ــۈرۈپ چىقارغ ــەللىكلەرنى كەلت كېس
تۇرالغــۇالر بىــر قاتــار ئىجتىمائىــي مەســىلىنى كەلتــۈرۈپ چىقاردى. 
مەســلەن: جىنايــەت ئۆتكــۈزۈش، بولۇپمــۇ ياش-ئۆســمۈرلەرنىڭ 
جىنايــەت ئۆتكۈزۈشــى. تەرەققىــي قىلغــان دۆلەتلــەردە  تۇرالغۇالر 
ــمىنى  ــۆ قىس ــڭ ك ــان پۇلنى ــىلەر تاپق ــەت، كىش ــى قىمم ناھايىت
ئــۆي سېتىۋېلىشــقا خەجلەيــدۇ، ئــاز بىــر قىســمىنى يېمەكلىــك ۋە 



86

ىسۇاولىاينۇىك

ــۈن  ــرى ئۈچ ــۇش الزىمەتلىكلى ــق زۆرۈر تۇرم ــىنىش قاتارلى ئىسس
ــلىتىدۇ. ئىش

خەتەردە قالغان تۇرالغۇ

ــەر  ــەھەرلەردىكى ھ ــەردە، ش ــان ئەلل ــي قىلىۋاتق   تەرەققى
يــۈرۈش تۇرالغــۇدا ئالتىدىن-يەتتىگىچــە ئــادەم ئولتۇراقاشــقان. 
بــۇ ئۆيلەرنىــڭ كــۆپ قىســمى پەقــەت بىــر ئېغىــزال. كىشــىلەر 
ئاليومىــن، ســۇلياۋ ۋە قاتتىــق قەغــەز تاختاياردىــن پايدىلىنىــپ، 
ــكى  ــرى ئەس ــە بەزىلى ــڭ يەن ــىغان. ئۇالرنى ــاي ياس ــاھ ج پان
ماشــىنىارنىڭ ۋاگونلىرىنــى تۇرالغــۇ قىلماقتــا. يېزىــاردا نوپۇســى 
ــوق،  ــى ي ــك پۇل ــقا يېتەرلى ــۆي سېلىش ــڭ ئ ــۆپ ئائىلىلەرنى ك
ــەر  ــك ي ــى ســېلىپ بېرىشــكىمۇ يېتەرلى ــا يېڭــى ئۆيلەرن بالىلىرىغ

ــوق. ي

تۇرالغۇنى ھەل قىلىشنىڭ يېڭى ئۇسۇلى 

ــاش،  ــت، ت ــلەنگەن بىرېزېن ــا ئىش ــى، پۇخت ــال پاخېل   ش
ــن  ــان ياغاچتى ــل ئىشــلەتكىلى بولىدىغ ــدە ئىزچى ــش، الي ھەم خى
ياســالغان كېشــەك قاتارلىقارنــى ئىشــلىتىپ، تۇرالغــۇ مەسىلىســىنى 
ھــەل قىلىــش مۇمكىــن. ھىندىســتاننىڭ جەنۇنىــدا ئولتــۇراق ئۆي 
ــلۇق  ــە بوش ــۇ اليىھ ــلەتتى، ب ــە ئىش ــى اليىھ ــىدا يېڭ قۇرۇلۇش
ــم  ــى يېرى ــېلىنغان ئۆگزىس ــتىن س ــدى. خىش ــى تېجى ۋە ماتېرىيالن
ــۈر  ــۇپ، تۆم ــا بول ــى پۇخت ــەر ناھايىت ــەكىللىك ئۆيل ــەر ش چەمب

ــوق.  ــى ي ــق ئىشلىتىشــنىڭ زۆرۈرىيىت چىۋى

ــە ئىشــتاتىدىكى بوگــدا ئاســمىنىدا   ئامېرىكىنىــڭ كولۇمبىي
ــڭ  ــراق بوگدانى ــاالر. بى ــقان بىن ــوي تاالش ــەن ب ــەك بىل پەل

ــدۇر. ــار رايونى ــى نامرات ــون ئەتراپ ــي راي جەنۇبى
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نەق مەيدان خاتىرىسى 

 كېنىيە ماتالى

نۇرغــۇن كېنىيەلىكلەر 
شــەھەر  نايروبــى 
ماتالىغــا  ئەتراپىدىكــى 
ئوخشــاش كىچىــك كەنتلەردە 

تۇرۇدۇ. 

ــى  ــى كېنىيەدىك  ماتال
چــەت  نايروبىنىــڭ 
ــت.  ــر كەن ــىدىكى بى ياقىس
مىــڭ   500 يــەر  بــۇ 
ماكانىــدۇر،  نوپۇســنىڭ 
ــارائىتى  ــڭ تۇرالغۇ ش ئۇالرنى
ــى  ــار. ماتال ــن ناچ ئىنتايى
ــاش- ــى ي ــىي قاتلىم ئاساس
مائارىــپ،  ئۆســمۈرلەرنى 
ۋە  ئىقتىــدار  تېخنىــكا، 
تەنتەربىيــە قاتارلىقاردىــن 

ــۇ  ــدۇ. ب ــە يىغى ــر يەرگ ــارنى بى ــكىللەپ، ياش ــپ تەش پايدىلىنى
ــاش- ــدۇ، ي ــنى ئازايتى ــەت ئۆتكۈزۈش ــكىللەش جىناي ــل تەش خى
ئۆســمۈرلەر ئۈچــۈن تېخىمۇ كــۆپ پۇرســەت يارىتىــدۇ. ئۇالردىكى 

قــەدەر«. مېۋىســىگە  شــوئار»يىلتېزىدىن 

نوپۇس ئېنېرگىيەگە  بېسىم ئېلىپ كەلمەكتە 

ــا  ــى دۇني ــارى نوپۇس ــەر ش ــان ي ــايىن زورىيىۋاتق كۈنس
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ئېنېرگىيەســىگە غايــەت زور مەســىلە ئېلىــپ كەلــدى. خىتتاي باشــقا 
دۆلەتلەرگــە قارىغانــدا ئېنىرگىيەنــى ئــەڭ كــۆپ ســەرپ قىلىــدۇ. 
ئامېرىكىلىقارنىــڭ كىشــى بېشــىغا ئوتتۇرىچــە خورىتىدىغــان 
ــا  ــۆپ. 2030-يىلىغ ــدا ك ــە قارىغان ــقا ئەللەرگ ــى باش ئېنېرگىيەس
بارغانــدا نوپۇســنىڭ كۈندىــن -كۈنىگــە كۆپىيىش ۋە ئىقتىســادنىڭ 
تەرەققىــي قىلىشــىغا ئەگىشــىپ، بىرازىليــە، خىتتــاي، ھىندىســتان 
قاتارلىــق ئەللەرنىــڭ ئېنېرگىيەگــە بولغــان ئېھتىياجــى يەنــە بىــر 

ھەسســە ئاشــىدۇ.

ئېنېرگىيە ئاز، ئادەم كۆپ ۋەزىيەت 

ــە  ــا، ئەممــا ئېنېرگىي ــا نوپۇســى ئۈزۈكســىز زورايماقت دۇني
ــۈزۈپ كۈنســايىن  ــۈر تاناســىپ ت ــەن تەت ــۇس بىل مەنبەســى نوپ
ئازلىماقتــا. نېفىــت ۋە تەبئىــي گاز قاتارلىــق يېقىلغۇالرنــى 
ئىــزدەپ تېپىــش تــەس، ئېلىــش تەننەرخىمــۇ ناھايىتــى يۇقىــرى.  
2008-يىلــى مىنېــرال يېقىلغۇالرنىــڭ باھاســى ئۆرلــەپ كېتىــش 
ســەۋەبىدىن ئاشــلىق ئىشــلەپچىقىرىش تەننەرخــى ئۆســۈپ كەتتــى. 
ئاشــلىقنىڭ باھاســى يۇقىرىــاپ، دۇنيادىكــى نۇرغــۇن دۆلەتلــەردە 

توپىــاڭ يــۈز بــەردى. 

ئېنېرگىيەدە تۇرامدۇق ياكى مۇھىت بۇلغىنىشتىمۇ ؟

  ئىنســانارنىڭ ئاپتوموبىللىــرى چىقارغــان كېرەكســىز گازالر 
يەرشــارىنى بۇلغىماقتــا. كىشــلەر ئىسســىنىش ئۈچــۈن ئېنىرگىيەنــى 
بــەك كــۆپ ســەرپ قىلىۋەتتــى. ئاتموســفېرادىكى كاربــون گازلىرى 
ــۈرۈپ  ــىنى كەلت ــات ئۆزگىرىش ــىتىپ، كىلىم ــارىنى ئىسس ــەر ش ي
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چىقــاردى. بــۇ خىــل ھادىســە يــەر شــارى نوپۇســىنىڭ ئارتىشــىغا 
ئەگىشــىپ داۋاملىشــىدۇ.

ئېنېرگىيە مەسىلىسىنى ھەل قىلىشنىڭ يولى 

ئېنېرگىيەســى  قويــاش  ۋە  ئېنېرگىيەســى  شــامال    
ــتىكى  ــەرەپ قىلىش ــر ت ــىنى بى ــە مەسىلىس ــىدىكى ئېنېرگىي كەلگۈس
ــى  ــەڭ ياخش ــلىتىش ئ ــاز ئىش ــە ئ ــى قانچ ــۇل. ئېنىرگىيەن ئۇس
ئۇســۇلدۇر. نوپــۇس جىــق شــەھەرلەردىكى ئولتــۇراق ئۆيلــەردە  
ــلەتمىدى.  ــى ئىش ــلەتتى، ھەتتاك ــاز ئىش ــن ئ ــى ئىنتايى ئېنىرگىيەن
قويــاش قېلىــن ئەينــەك پارچىســى ئارقىلىــق ئۆيلەرنى ئىسســىقلىق 
ــى  ــە تاختىس ــى باتارېي ــاش ئېنېرگىيەس ــدى. قوي ــەن تەمىنلى بىل
ــا  ــدى. ئايانم ــەل قېلىن ــى ھ ــۇ مەسىلىس ــىق س ــق ئىسس ئارقىلى
ــپ  ــە تارتى ــى ئۆيگ ــز ھاۋان ــىرتتىكى پاكى ــق س ــۇن ئارقىلى تۇرخ

ــاردى.  ــىرتقا چىق ــى س ــان ھاۋان ــى بۇلغانغ ــۆي ئىچىدىك ئ

قىزىق نۇقتىلىق مەسىلىلەرنىڭ يەنە بىر يۈزى

 قوياش ئوچىقى ئورمانالرنى قۇتقۇزدى 

ــاردا،  ــى يېزى ــى جايلىرىدىك ــڭ ھەرقايس ــە دۇنيانى نۆۋەتت
دېھقانارنىــڭ ئوتــۇن تېپىشــى بارغانســېرى تەسلەشــمەكتە ھەمــدە 
ۋاقىتمــۇ بارغانســېرى كــۆپ كېتىدىغــان بولــدى. ئوتــۇن قــاالش 
ــىز.  ــىگە پايدىس ــل ئىشلىتىلىش ــڭ ئىزچى ــى ئېنىرگىيەنى ــە ياك يەرگ
ــەردە  ــق دۆلەتل ــۇدان قاتارلى ــومالى ۋە س ــە، س ــە، كېنىي بولىۋىي
قويــاش ئوچىقــى ئوتــۇن قااليدىغــان ئوچاقنىــڭ ئورنىنــى 
ــاش  ــى قوي ــاش ئوچىق ــلىدى. قوي ــكە باش ــي ئىگىلەش تەدرىجىي
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رادىئاتسىيەســىدىن پايدىلىنىــپ، ئىسســىقلىق يىغىدىغــان ئۈســكۈنە 
بولــۇپ، ئــۇ ھېچقانــداق يېقىلغۇنــى كۆيدۈرمەيــا قالمــاي، بەلكى 
ھېچقانــداق بۇلغىنىــش يــوق، يەنــە %30 ئورماننــى قۇتقــۇزۇپ 

قالىدۇ. 

ــىدىن  ــاش ئېنېرگىيەس  قوي
ــپ، تاماق پىشــۇرۇۋاتقان  پايدىلىنى

قوياش ئوچاقلىرى

لــوس- ئامېرىكىنىــڭ   
ــن  ــى ئىنتايى ــنىڭ ھاۋاس ئانژىلىس
بۇلغانغــان بولــۇپ، پۈتكــۈل 
شــەھەرنى تۇمــان قاپلىغــان. مانــا 
ــۇپ  ــرى قوي ــاش قوراللى ــۇ قاتن ب

ــى. ــنىڭ ئاقىۋىت ــەن ئىس بەرگ

  نوپــۇس بېســىمى ئىشــقا 
ئورۇنلىشىشــنى قىيىنالشــتۇردى 

ھازىــر شــەھەر ۋە بــازارالر 
ئــادەم دېڭىزىغــا ئايانــدى. ئــۇالر خىزمــەت ئىزدىمەكتــە. نۇرغۇن 
ــلىقى  ــار ئاساس ــش تاپالمايۋاتقان ــەردە، ئى ــان ئەلل ــي تاپق تەرەققى
يېزىاردىــن كەلگــەن بولــۇپ، يېزىــاردا پــۇل تاپىدىغــان ھېچبىــر 
ــىلەر»ئەرزىمەس«  ــۇ كىش ــان ب ــەھەرلەرگە ئاقق ــوق. ش ــول ي ي
ــۇنىنى  ــەك قوش ــۇرۇن ئەمگ ــۇ يوش ــا. ب ــەر دەپ ئاتالماقت ئادەمل
ــىتى  ــىش پۇرس ــقا ئورۇنلىش ــەن ۋە ئىش ــم تەربىيەلىمىگ ھېچكى
ــنىڭ  ــى ئىش ــى بولىدىغانلىك ــۇالر قىلغىل ــەن. ئ ــەن تەمىنلىمىگ بىل

ــدۇ.  ــى قىلى ھەرقاندىقىن
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بالىالر ئۈستىگە ئېلىشقا مەجبۇر 

ــون 460  ــەن 200 مىلي ــىدا تەخمىن ــا مىقياس ــۈن دۇني  پۈت
مىڭدىــن ئارتــۇق ئۆســمۈر ئىشــلەپ، ئائىلىســىنى بېقىــش ئۈچــۈن 
ياردەملەشــمەكتە. بــۇ بــاال ئىشــچىارنىڭ تەخمىنــەن %70 نامرات 
يېزىــاردا ئىشــلەيدۇ. ئــۇالر دائىــم توپا-تۇمانغــا تولغــان  كان 
قۇدۇقلىــرى ۋە تــاش كانلىرىــدا ئىشــلەيدۇ. يەنــە بەزىلىــرى چوڭ 
ــدا،  ــق مەيدانلىرى ــك دېھقانچىلى ــانائەت خاراكتېرلى ــى س تىپتىك
كۈنىگــە 12 ســائەتتىن ئارتــۇق ئىشلەشــكە مەجبــۇر بولۇۋاتىــدۇ. 
ــچىار  ــاال ئىش ــلەيدۇ، ب ــارائىتىدا ئىش ــەت ش ــار خىزم ــۇالر ناچ ئ
ھاشــارەت ئۆلتۈرگــۈچ، ئوت-چــۆپ يوقاتقــۇچ قاتارلىــق بەدەنگە 
ــەھەرلەردە  ــدۇ. ش ــە دۇچ كېلىۋاتى ــڭ خەۋپىگ ــق دورىارنى زىيانلى
بولســا، بــاال ئىشــچىار چــوڭ تىپتىكــى زاۋۇت، كان-كارخانىاردا؛ 
يەنــە بەزىلىــرى تازىلىقچــى، بەزىلىــرى بولســا ئۇششــاق تىجــارەت 

قىلىــدۇ.

يېــزا رايونلىرىدىــن ســىرتقا چىقىــپ مەدىكارچىلىــق قىلىــش 
قىزغىنلىقىنــى توســۇش

ــاردا  ــرى يېزى ــاردەم ئورگانلى ــەت ۋە ي ــۇن ھۆكۈم نۇرغ
ــق  ــۇ ئارقىلى ــۇالر ب ــماقتا، ئ ــۈن تېرىش ــش ئۈچ ــق يارىتى بايلى
كىشــىلەرنىڭ قىســتا -قىســتاڭ شــەھەرلەرگە ئېقىشــىنى توسۇشــنى 
ــادىي  ــڭ ئىقتىس ــان ئائىلىلەرنى ــۇ نۇرغۇنلىغ ــدى. ب ــد قىل ئۈمى
ــپ  ــىرىتقا چىقى ــى س ــۇرۇپ، بالىلىرىن ــل ت ــا تاقابى قىيىنچىلىقىغ
ــەزى  ــق. ب ــۈن پايدىلى ــلىق ئۈچ ــۇر قىلماس ــكە مەجب ئىشلەش
دۆلەتلــەردە ئــاز ســوممىلىق قــەرز بېرىــش توختامــى ۋە ئاساســىي 
ــك  ــڭ ئىگىلى ــى ئاھالىلەرنى ــق يېزىاردىك ــى ئارقىلى ــە تەكلىپ مالىي
تىكلىشــى ئۈچــۈن يــاردەم قىلماقتــا. ھەمكارلىــق كوپىراتىپــى ۋە 
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ــلىقىنى  ــىنچا ئاش ــڭ ئېش ــكىاتى دېھقانارنى ــودا تەش ــل س ئادى
سېتىش كىچىك تىپتىكى زاۋۇتارنى قۇرۇشىغا ياردەم بەرمەكتە. 

بــاال  بــۇ 
ــا   ــر پورتت تۈركىيەدىكــى بى
ــۈرۈم ســاتماقتا.  ــق ت تاتلى
خــۇددى باشــقا ئاســىيا 
نامــرات  دۆلەتلىرىدىكــى 
كەلگــەن  ئائىلىلەردىــن 
ــۇ  ــاش ب ــا ئوخش بالىارغ
بالىمۇ ئىشــلەپ ئائىلىســىنى 
ــى  ــاردەم قىلىش ــقا ي بېقىش

كېــرەك.

نەق مەيدان خاتىرىسى 

فىلىپپىن

فىلىپپىندىكــى بىــر بــازار ۋە شــەھەر كوچىلىرىــدا تىجــارەت 
قىلىدىغــان ۋە تىلەمچىلىــك قىلىدىغــان بالىــار »كوچــا بالىلىــرى« 
دەپ ئاتىلىــدۇ. نۆۋەتتــە تەخمىنــەن 1مىليون 500مىڭدىــن كۆپرەك 
ئۆســمۈر كوچىــاردا تىجــارەت قىلىــدۇ. بــۇ بالىارنىــڭ تەخمىنــەن 
%75 تىنىــڭ كوچــا بويىــدا ئۆيــى يــوق. ئۇالر ئىشــتىن چۈشــۈپ 
ئۆيگــە قايتقاندىــن كېيىــن، ئۆيدىكىلــەر ئۇالرنىــڭ تاپقــان پۇلــى 
ــك  ــا بەختلى ــار يەنى ــۇ بالى ــدۇ. ب ــنى قامداي ــق تۇرمۇش ئارقىلى
ــۇ  ــڭ تۇرالغ ــىز. ئۇالرنى ــاال ماكانس ــان %25 ب ــانىلىدۇ. قالغ س
شــارائىتى ئىنتايىــن ناچــار بولــۇپ، نۇرغۇنلىغــان قىيىنچىلىقارنــى 
تۇغدۇرىــدۇ. مەســىلەن: كېســەل، خورلىنىــش ياكــى زوراۋانلىــق.
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ــەن  ــقا كىرگ ــۈچ ياش ــا ئ ــدا ئەمدى ــن كوچىلىرى فىلىپپى
بالىارنىــڭ خىزمــەت قىلىۋاتقانلىقىنــى ئۇچرىتىســىز، بــۇ بــاال بىــر 

كوچىدىكى يايمىدا مېۋە ساتماقتا.

داۋاالش ساقلىقنى ساقالش 
شارائىتى تولىمۇ ناچار

  دۇنيادىكــى ئــەڭ نامرات 
ئائىلىســىدىكىلەرنىڭ  ئادەممــۇ 
كېســەل بولــۇپ قىلىشــىدىن 
ئــۇالر  شــۇڭا  ئەنســىرەيدۇ. 
ــۆپ  ــى ك ــا قارش ــەر ئېھتىمالغ ھ
بۇنــداق  بولىــدۇ.  بالىلىــق 

ــاالمەتلىكىگە  ــىلەرنىڭ س ــارائىتى كىش ــاش ش ــتاڭ ياش ــادە قىس زىي
ــنى  ــل دەۋرىيلىنىش ــۇ خى ــدۇ. ب ــى كۆپەيتىۋىتى ــۇرۇن خەۋپن يوش

ــكۈلدۇر. ــن مۈش ــاق ئىنتايى بۇزم

نۇپۇس ۋە كېسەللىك

ــەر  ــۇن ئادەمل ــەردە نۇرغ ــان دۆلەتل ــي قىلىۋاتق تەرەققى
يۇقۇملــۇق كېســەل ســەۋەبىدىن ھاياتىدىــن ئايرىلماقتا. مەســىلەن: 
ئۆپكــە تۇبېركىليــۈز ۋە بەزگــەك. نوپــۇس زىيــادە كــۆپ رايوناردا 
نۇرغۇنلىغــان كىشــىلەر ئۆپكــە ياللۇغــى ســەۋەبلىك قــازا قىلــدى. 
ــاۋا ئالماشــتۇرۇش شــارائىتى  ــۇدا ئىسســىنىش ۋە ھ ناچــار تۇرالغ
ــنىڭ  ــار بولۇش ــەلگە گىرىپت ــداق كېس ــى بۇن ــن ناچارلىق ئىنتايى
ســەۋەبلىرىدىندۇر. بۇنــداق كېســەللىكلەرنى داۋالىغىلــى ۋە ئالدىنى 
ئالغىلــى بولىــدۇ، بىــراق نوپــۇس زىيــادە كــۆپ بولغاچقــا ئەدەپ 

ــە. كەتمەكت
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كەلكۈن ۋە كېسەللىك 

ــۆپ  ــۇس ك ــۈن نوپ ــۇ كەلك ــەت، بولۇپم ــي ئاپ  تەبئى
دۆلەتتــە ئىنســانارنىڭ ســاالمەتلىكىگە ئېغىر تەســىر كۆرســەتمەكتە، 
ــە  ــەر يۈزىگ ــى ي ــى كەلكــۈن يۇندىن ــگال. ھەريىل ــىلەن: بېن مەس
ــەللىكلەرنى  ــق كېس ــاق قاتارلى ــرا، تولغ ــپ خولى ــپ چىقى ئېقىتى
پەيــدا قىلىــدۇ. كەلكــۈن مەزگىلــى يېتىــپ كەلگەنــدە، ھۆكۈمــەت 
ــز ســۇ تارقىتىــپ، ئۇالرنىــڭ  ــە پاكى تاالپەتكــە ئۇچرىغــان خەلقق

ــدۇ. ــى ئالى ــىنىڭ ئالدىن ــپ قېلىش يۇقۇملىنى

ئــۇزۇن داتاشــماس پــوالت تۇرۇبىارنــى قۇدۇققــا بېكىتىپ، 
پاكىــز ســۇنى كىشــىلەرگە يەتكــۈزۈپ بېرىدۇ.

داۋالىنىش چىقىمى بېسىمى 

 نامراتــار داۋالىنىــش چىقىمىنى تۆلىيەلمەيدۇ. ھىندىســتاننىڭ 
يېــزا - قىشــاقلىرىدىكى نۇرغــۇن ئائىلىلــەر داۋالىنىــش چىقىمىنــى 
تۆلەشــكە قۇربــى يەتمىگەنلىكتىــن، ســەكراتقا چۈشــمەكتە. دېھقانار 
ــۇر  ــى تۆلەشــكە مەجب ــش چىقىمىن ــېتىپ داۋالىنى ــى س يەر-زېمىنىن
ــپ،  ــق قىلى ــرى مەدىكارلى ــڭ بالىلى ــن. ئۇالرنى ــى مۇمكى بولۇش

قــەرز قايتــۇرۇش ۋە ئۆينــى بېقىشــقا ياردەملىشىشــى مۇمكىــن. 

ــىنى  ــنىڭ كۆپىيىش ــىتى نوپۇس ــۇت سىياس ــق تۇغ پىانلى
تېزگىنلەيــدۇ:

قولالمسىز، ياكى قارشى تۇرامسىز ؟
نوپۇســنىڭ تېــز ســۈرئەتتە كۆپىيىشــىنى تېزگىنلــەش 
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ئۈچۈن خىتتاي پىانلىق تۇغۇت سىياسىيتى يۈرگۈزدى.

نۆۋەتتــە  قولايمــەن:   
يەرشــارى نوپۇســى ئىنتايىــن 
كــۆپ، ئاتا-ئانىارنىــڭ بىردىــن 
ئوشــۇق پەرزەنــت كۆرىشــى 
بىــز  مەسئۇلىيەتســىزلىك. 
ھــەر بىــر بالىنــى قانــداق 
باقىمىــز، ئــۇالر نــەدە تۇرىــدۇ؟ 
قانــداق  كەلگۈســىدە ئــۇالر 

ياشــايدۇ؟ 

ــك  ــە پەرزەنتلى ــار نەچچ ــەن:  ئاتا-ئانى ــى تۇرىم  قارش
بولۇشــنى ئۆزلىــرى بەلگىلىشــى كېــرەك. ھۆكۈمــەت كىشــىلەرنىڭ 
بــۇ خىــل قارارىغــا ئارىاشماســلىقى كېــرەك. شــۇنداق بولغانــدا 
ئاتا-ئانىــار ئــۆز ئەھۋالىغــا يارىشــا نەچچــە بالىلىــق بولۇشــنى 

ــدۇ.  بەلگىلەي

ئۇرۇش ئىنسانالرغا ئاپەت ئېلىپ كېلىدۇ 

ــاپ  ــۇرۇش توخت ــان، ئ ــن بۇي ــدا بولغاندى  ئىنســانار پەي
ــۆڭىكىنى  ــڭ س ــىدا ھايۋانارنى ــەر ئۇرۇش ــوق. قەبىلىل ــى ي قالغىن
ــي  ــار تەرەققى ــا، قورال ــان بولس ــۇرۇش قىلغ ــپ ئ ــورال قىلى ق
ــوپ  ــات، ت ــق، گران ــىدا مىلتى ــان ئۇرۇش ــى جاھ ــپ بىرىنچ قىلى
ــىدا  ــان ئۇرۇش ــلەتتى. ئىككىنچــى جاھ ــى ئىش ــق قورالارن قاتارلى
ئــۇرۇش يەنىمــۇ تەرەققىــي قىلىــپ ئايروپىــان، باشــقۇرۇلىدىغان 
بومبــا، ســۇ ئاســتى كېمىســى قاتارلىقارنــى ئىشــلەتتى، دېڭىــز، 
ــنىڭ  ــتى. ئۇرۇش ــر گەۋدىلەش ــرى بى ــاۋا ئارمىيەلى ــۇق، ھ قۇرۇقل
دائىرىســى ۋە بۇزغۇنچىلىــق خارەكتېرىدىمــۇ ئۆزگىرىــش بولــدى. 
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ئــۇرۇش ۋە توقۇنــۇش ئىنســانارنى يۇرت-ماكانىدىــن ئايرىلىــپ، 
ــۇ  ــدى. ب ــۇر قىل ــقا مەجب ــەرگەردان بولۇش ــەردە س ــنا ئەلل قوش
مۇســاپىرالر نوپــۇس كۆپىيىشــىگە بېســىم ئېلىــپ كەلــدى، نۆۋەتتە 

ــار.  ــون مۇســاپىر ب ــادا 35 مىلي ــۈن دۇني پۈت

كىشىلەر قىستا-قىستاڭ الگېردىن قاچىدۇ

   ئــۇرۇش ئىنســانارغا بااليىئاپــەت ئېلىپ كەلــدى. ئۇرۇش 
رايونلىرىــدا كىشــىلەرنىڭ باشــقا جايارغــا كۆچۈشــى چەكلەنگەنگــە، 
ــى  ــار چارۋىلىرىن ــدۇ. چارۋىچى ــىرگە ئۇچراي ــق تەس چارۋىچىلى
ئــەڭ ياخشــى ئوتاقارغــا ئاپىرىشــقا ئامالســىز قالىــدۇ. كىشــىلەر 
ــقىمۇ  ــق قىلىش ــىرەپ دېھقانچىلى ــن ئەنس ــنىڭ ھۇجۇمىدى ئۇرۇش
جۈرئــەت قىالمايــدۇ، نەتىجىــدە ئــۇالر بارغانســېرى نامراتلىشــىپ، 
يــەر ۋە چارۋىلىرىنــى سېتىشــقا مەجبــۇر بولىــدۇ. نۇرغۇن كىشــىلەر 
ئاخىــرى ســەرگەردان بولــۇپ ،مۇســاپىرالر الگېرىغــا كېتىــدۇ-دە، 

ئاشــلىق ۋە ســۇ يېتىشمەســلىك بېســىمىغا ئۇچرايــدۇ.

مۇساپىرالر ئىشقا ئورۇنلىشىش بېسىمىنى ئېغىرلىتىۋېتىدۇ 

  مۇســاپىرالرنىڭ خىزمەتكــە ئورۇنلىشــىش پۇرســىتى تولىمۇ 
تــۆۋەن، مەســىلەن، ئوتتــۇرا شــەرقتىكى لىۋىيــە نەچچــە يۈزمىــڭ 
پەلەســتىنلىك مۇســاپىرالرنى قوبــۇل قىلىــدۇ. بىــراق لىۋانلىقارغــا 
يېتەرلىــك خىزمــەت يوق. شــۇڭا لىۋىيــە ھۆكۈمىتى مۇســاپىرالرنىڭ 
خىزمــەت ئىزدىشــىنى چەكلىــدى. پەلەســتىنلىك مۇســاپىرالر پەقــەت 
ــدۇ.  ــا بولى ــك قىلس ــودا ۋە مۇالزىمەتچىلى ــازارالردا س ــاق ب قاين

مەســىلەن: كيىــم تىكىــش دۇكىنــى دېگەنــدەك.

ئىشەنگىڭىز كەلمەيدۇ!
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2000-يىلــى دۇنيادىكــى ئــەڭ چوڭ مۇســاپىرالر قوشــۇنى 
ــتىنلىك مۇساپىرالر.  پەلەس

ســۇدان 4 مىليــون 500 مىــڭ مۇســاپىرنى قوبــۇل قىلدى. 
بــۇ دۇنيادىكــى ھەرقانــداق دۆلــەت قوبــۇل قىلغان مۇســاپىرالردىن 

كۆپ.)2008-يىلىغا قەدەر(

مۇســاپىرالر  ئالتــاف 
الگېــرى ئىــراق بىلــەن ســۈرىيە 
ــۇپ،  ــقان بول ــىغا جاياش چىگراس
ــرى ئۆي- بــۇ مۇســاپىرالر الگې
پەلەســتىنلىكلەرنى  ماكانســىز 

ــدۇ. ــۇل قىلى قوب

قىزىق نۇقتىلىق مەسىلىلەرنىڭ 
يەنە بىر يۈزى 

زىمبابۈۋى

ئافرىقىنىــڭ ئوتتــۇرا قىســمىدىكى زىمبابــۈۋى ئىلگىــرى بىر 
گۈللەنگــەن، ئاشــلىقتا ئــۆز -ئۆزىنــى تەمىنلىيەلەيدىغــان دۆلــەت 
ئىــدى. ھازىر سىياســىي كــۈرەش قاينىمىغــا پاتتى. ئــاز دېگەندە 3 
مىليــون مۇســاپىر قوشنىســى جەنۇبىــي ئافرىقىغــا قاچتــى. جەنۇبىي 
ــەن  ــەت تەخمىن ــاي دۆل ــەڭ ب ــىدىكى ئ ــا قىتئەس ــا ئافرىق ئافرىق
%50 ئادەمنىــڭ خىزمىتــى يــوق. چوڭ شــەھەر-بازارالر ئارىســىدا 
ــۇرۇدۇ.  ــۇپ ت ــۇش بول ــىپ، توقۇن ــى تالىش ــە مەنبەس ئېنېرگىي
2008-يىلــى بىــر قىســىم جەنۇبىــي ئافرىقىلىقــار زىمبابۈۋىدىــن 
كەلگــەن مۇســاپىرالرغا ھۇجــۇم قىلــدى. 2009-يىلىنىــڭ كېيىنكى 
يېرىــم يىلىــدا يېڭــى ھۆكۈمــەت قۇرۇلۇپ ئىقتىســاد ياخشــىاندى، 
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تــاۋار بىلــەن تەمىنلــەش يېتەرلىــك بولــدى. دۇكانــاردا تــاۋارالر 
ــال  ــىلەرمۇ م ــى كىش ــراق يېزىاردىك ــا يى ــدى، ھەتت ــق تېزىل لى
ــى 2  ــڭ باھاس ــا ئۇننى ــر خالت ــدى. بى ــېتىۋاالاليدىغان بول س
دولاردىنمــۇ تــۆۋەن بولــدى. بــۇ مەھســۇالتارنىڭ كۆپىنچىســى 

مۇشــۇ دۆلەتتــە ئىشــلەپچىقىرىلدى.

 جەنۇبىــي ئافرىقىــدا، زىمبابۈۋىدىــن كەلگــەن مۇســاپىرالر 
چېــركاۋ، مەھەللــە پائالىيــەت مەركىزى ياكــى ســاقچى ئىدارىلىرىنى 

ــگاھ قىلىۋالدى. ئارام

مائارىپنى تەرەققىي قىلدۇرغاندىال نوپۇسنى مۇقىمالشتۇرغىلى 
بولىدۇ 

نوپۇســنىڭ زىيــادە كۆپلۈكــى نۇرغــۇن مەســىلىلەرنى پەيــدا 
قىلىــدۇ، بــۇ مەســىلىلەردىن ساقلىنىشــنىڭ ئــەڭ ياخشــى چارىســى 
ــۇ ئاســان  ــراق ب ــدۇرۇش، بى ــۇل قىل ــى قوب كىشــىلەرگە مائارىپن
ئىــش ئەمــەس. كۆپلىگــەن تەرەققىــي قىلغــان ئەللــەردە نوپــۇس 
ــش  ــىتى بېرى ــپ پۇرس ــە مائارى ــە ئادەمگ ــۆپ، ھەمم ــن ك ئىنتايى

ئىنتايىــن مۈشــكۈل.

چوڭالر مائارىپى نوپۇس بېسىمىنى يەڭگىللىتىدۇ 

ــارائىتى  ــۇش ش ــى تۇرم ــا ياخش ــپ ئاتا-ئانىارغ مائارى
ــۆپ  ــىتىمۇ ك ــىش پۇرس ــاغاملىققا ئېرىش ــڭ س ــدۇ. بالىارنى يارىتى
ــۈن  ــى ئۈچ ــۈپ- يېتىلىش ــاغام ئۆس ــڭ س ــدۇ، بالىارنى بولى
ــڭ  ــرەك. مائارىپنى ــى كې ــك بولۇش ــاز پەرزەنتلى ــار ئ ئاتا-ئانى
رولــى ئىككــى، بىــرى: كىشــىلەرنى ياخشــى خىزمــەت شــارائىتى 
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بىلــەن تەمىنلــەش، ئىككىنچىســى: كىشــىلەرنىڭ تىجــارەت بىلــەن 
بايلىــق يارىتىشــىغا يــاردەم بىرىــش. تەربىيــە كۆرگــەن ئــادەم يەر 
تېرىــپ جــان باقمىســىمۇ بولىــدۇ، ئۇنــداق ئادەملــەر كــۆپ پۇل 
ــە  ــان كۈنلىرىگ ــۈەن تاپىدىغ ــە ي ــى نەچچ ــەر كۈن ــدۇ، ھ تاپاالي

ــدۇ. ــە بېرى خاتىم

مائارىپ قوبۇل قىلغان ئايالالر

ــداق  ــى قان ــا، پەرزەنتىن ــۇل قىلس ــى قوب ــار مائارىپن ئايال
ــپ  ــلەپكى مائارى ــق دەس ــى يىللى ــدۇ. ئىكك ــنى ئۆگىنى تەربىيەلەش
ــا- ــدۇ. ئات ــەن تۆۋەنلىتى ــبىتىنى روش ــۈش نىس ــڭ ئۆل بوۋاقارنى
ــى  ــان ئىشەنچىس ــىغا بولغ ــات قېلىش ــڭ ھاي ــڭ بالىلىرىنى ئانىارنى
ــپ  ــڭ مائارى ــۇ پەرزەنتلىرىنى ــدۇ، ئۇالرم ــۈك بولى ــۇ كۈچل تولىم

ــدۇ. ــد قىلى ــن ئۈمى ــن قەلبىدى ــىنى چى ــۇل قىلىش قوب

تىجارەت ۋە مائارىپ

 مائارىــپ قوبــۇل قىلغــان ئايالــار كىچىــك تىجارەتچىلەرنى  
ــقا  ــى ئوقۇتۇش ــى باللىرىن ــىنچا پۇللىرىن ــۇالر ئېش ــدۇ. ئ قىاالي
ــى  ــوق ئائىلىن ــدارى ي ــاش ئىقتى ــار ياش ــۇ ئايال ــلىتىدۇ. ب ئىش
ئەمــەس، بەلكــى ئىللىــق، مائارىپ قوبــۇل قىلغان ئائىلە قۇرۇشــنى 
ئويايــدۇ. بىــراق نۇرغۇنلىغــان قىزچاقارنىــڭ كــۆپ ۋاقتــى ســۇ 
توشــۇش دېگەنــدەك ئــۆي ئىشــلىرى بىلــەن كېتىۋاتىــدۇ، گەرچــە 
ــۇ  ــەر س ــە ئەگ ــىمۇ. ئەمەلىيەتت ــىدا بولس ــۇش يېش ــۇالر ئوق ئ
ــار  ــز بالى ــن بولســا، %11 قى مەنبەســى ئۇالرنىــڭ ئۆيىگــە يېقى

ــدۇ. ــە ئوقۇياالي مەكتەپت

مائارىپ نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرىدۇ 
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مائارىــپ تەرەققىــي قىلســا  ئىشــقا ئورۇنلىشــىش پۇرســىتى 
ــي  ــى ۋە ئىجتىمائى ــۇش سەۋىيەس ــىلەرنىڭ تۇرم ــدۇ؛ كىش كۆپىيى
كاپالــەت ئىقتىــدارى ئۆســىدۇ. ئەگەر بىر ئــادەم كەســپىي مائارىپنى 
ــا- ــرى ئات ــن ئىلگى ــا، خىزمەتتى ــان بولس ــۇل قىلغ ــى قوب ياخش
ئانىســى تۇرمــۇش خىراجىتــى ۋە مائارىــپ خىراجىتىنــى ئۈســتىگە 
ئالغــان بولســا، خىزمەتكــە چىققاندىــن كېيىــن يۇقىــرى كىرىملىــك 
ئەقىلىــي ئەمگــەك بىلــەن شــۇغۇللىنىدۇ، گەرچــە ئۇالرنىــڭ ئىشــقا 
ــن  ــان ئادەمدى ــۇل قىلمىغ ــى قوب ــپىي مائارىپن ــى كەس ئورۇنلىشىش
كېيىنــرەك بولســىمۇ، بىــراق كىرىمــى يۇقىــرى بولىــدۇ. خىزمــەت 
ــرى  ــن يۇقى ــۇل قىلغۇچىدى ــپ قوب ــپىي مائارى ــى كەس ــل چېك يى

بولىــدۇ. 

خىزمــەت كىرىمــى خىزمەتكــە چىقىشــتىن ئىلگىرىكــى 
تۇرمــۇش ۋە مائارىــپ خىراجىتىنــى قايتۇرۇپــا قالماســتىن، يەنــە 
ــدۇ،  ــۇغۇرتىلىرىنى تۆلىيەلەي ــش س ــش، داۋالىنى ــدا بېقىنى قېرىغان

ــدۇ. ــەت قىاالي ــۈن خىزم ــەت ئۈچ ــۇرىدۇ، جەمئىي ــاج تاپش ب

نەق مەيدان خاتىرىسى 

تايالند

البــاس  بولىۋىيەدىكــى 
چــوڭار مائارىپــى ســىنىپى ئېچىپ، 
ــاردى. كىشــىلەرنىڭ ســاۋاتىنى چىق

ــۇل  ــا ئوغ ــر تاياندت ھازى
ــۇل  ــپ قوب ــڭ مائارى ۋە قىزالرنى

ــار. ــىتى ب ــش پۇرس قىلى
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ــە  ــد نەچچ ــەت تايان ــىيادىكى دۆل ــي ئاس ــەرقىي جەنۇبى ش
ــۈل  ــل كۆڭ ــىگە ئىزچى ــڭ تەربىيەلىنىش ــدە قىزالرنى ــار مابەينى يىل
ــش  ــۇس كۆپىيى ــڭ نوپ ــۇ دۆلەتنى ــۇڭا ب ــدى. ش ــۈپ كەل بۆل
2008-يىلدىكــى  تىــن  1960-يىلىدىكــى 3.1%  نىســبىتى 
%0.64 كــە تۆۋەنلىــدى. نۆۋەتتــە تايانــد دۇچ كەلگــەن ئــەڭ 
ــى  ــش ئېڭىن ــس، كىشــىلەرنىڭ كېســەللىكتىن مۇداپىئەلىنى زور خىرى
ئۆســتۈرۈش، مەســىلەن: ئــادەم بەدىنىنىــڭ ئېرىشــمە ئىممۇنىتېــت 

 )  HIV(ــىلى ــك كېس كەملى

كۆپ نوپۇسقا ئېھتىياجلىق دۆلەت 

30 يىلدىــن بىــرى تەرەققىــي قىلىۋاتقــان دۆلەتلــەر 
نوپۇســىنىڭ تېزســۈرئەتتە كۆپىيىشــىنى كونتــرول قىلغىلــى 
بولمىــدى. بىــراق تەرەققىــي قىلغــان ئەللــەر نوپۇســىنىڭ 
ــبىتى  ــش نىس ــي كۆپىيى ــدى، تەبئى ــتا بول ــەك ئاس ــى ب كۆپىيىش
ــىدا  ــڭ نوپۇس ــەزى دۆلەتلەرنى ــا ب ــدى. ھەتت ــىز تۆۋەنلى ئۈزۈكس
مەنپىــي ســان كۆرۈلدى، شــۇنىڭ بىلــەن پۈتۈنلــەي ئاشــمايدىغان 

ــدى. ــى تۇغۇل ــۇس مەسىلىس نوپ

ب د ت نىــڭ ســانلىق مەلۇماتىغــا ئاساســانغاندا تەخمىنــەن 
%75 تەرەققىــي قىلغــان دۆلەتلــەر 2050-يىلىغــا بارغانــدا 
ــر  ــر بى ــەن. ھازى ــىگە دۇچ كېلىدىك ــك مەسىلىس ــۇس كەملى نوپ
ــەزى  ــدى. ب ــپ بول ــىلىگە دۇچ كېلى ــۇ مەس ــەر ب ــىم دۆلەتل قىس
دۆلەتلــەردە ئوخشــاش بولمىغــان خىزمــەت بىلــەن شــۇغۇللىنىدىغان 
ــىلەر  ــمەيۋاتىدۇ. كىش ــۇرغۇچىار يېتىش ــاج تاپش ــى ب ــار ياك ياش
ــا، مەكتــەپ، قاتنــاش سىستېمىســى،  تاپشــۇرغان بــاج دوختۇرخان
جىددىــي مۇالزىمــەت قاتارلىــق مۇالزىمەت ئىشــلىرىغا ئىشــلىتىلىدۇ. 
ئۇنىڭدىــن باشــقا بــاج كىرىمــى يەنــە ئــارام ئېلىشــقا چىققانارنــى 
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بېقىشــقا ئىشــلىتىلىدۇ، بــۇ ئــارام ئېلىشــقا چىققانارنــى باقىدىغــان 
ــدۇر.  مەبلىغى

تۇرمۇش سەۋىيسى 

ئىككىنچــى جاھــان ئۇرۇشــىدىن بىــرى ياۋروپالىــق 
ــدا ئىككــى بالىلىقــار بولــدى.  ئاتا-ئانىــار بىــر، كــۆپ بولغان
ــلۇق  ــۆپ نوپۇس ــەر ك ــلۇق ئائىلىل ــاز نوپۇس ــان ئ نۇرغۇنلىغ
ئائىلىلەرگــە قارىغانــدا، يۇقىرى تۇرمــۇش سەۋىيەســىدىن بەھرىمەن 
بولــدى. ئاتا-ئانىــار پەرزەنتلىــرى ئۈچــۈن ياخشــى مائارىــپ ۋە 
كــۆپ پۇرســەتلەر بېرەلىــدى. بىــراق ھــاال بۈگۈنگــە كەلگەنــدە، 
خىزمــەت قىلىدىغــان ئــادەم يېتىشــمىدى، بــاج كىرىمــى دۆلەتنىــڭ 

ــدى.  ــم ئى ــان كىرى ــىنى قامدايدىغ ــال ئايلىنىش نورم

ساالمەتلىك ئەھۋالىنىڭ ناچارلىشىشى نوپۇسنىڭ ئازىيىشىغا 
سەۋەب بولدى

ــى  ــارائىتىنىڭ ناچارلىق ــش ش ــەردە داۋالىنى ــەزى دۆلەتل ب
كىشــىلەرنىڭ ســاالمەتلىكىگە تەھدىــت ســالماقتا. بــەزى كىشــىلەر 
ــەرقىي  ــا. ش ــازا قىلماقت ــەۋەبىدىن ق ــەل س ــا كېس ــاش تۇرۇپ ي
ياۋروپادىكــى نۇرغــۇن دۆلــەت ھۆكۈمەتلىــرى داۋالىنىش ســاقلىقنى 
ســاقاش چىقىمىنــى ئۈســتىگە ئالمايــدۇ، شــۇڭا ئۇالرنىــڭ ئــۇزۇن 
ــىلە  ــوڭ مەس ــەڭ چ ــىدىكى ئ ــا قىتئەس ــەس. ئافرىق ــىمىقى ت ياش
HIV- ۋە HIV-1 :ئەيدىــز. ئۇنىــڭ ئىككــى خىــل تىپــى بــار
2 بولــۇپ، ئــادەم بەدىنــى ئەيدىــز ۋىرۇســى بىلەن يۇقۇملىنىشــتىن 
كېلىــپ چىققــان يۇقۇملــۇق كېســەلدۇر. ئەيدىــز كېســىلى 
ــەن  ــى تەخمىن ــى يوشــۇرۇن مەزگىل ــادەم بەدىنىدىك ــىنىڭ ئ ۋىرۇس
ــتىن  ــي قىلىش ــا تەرەققى ــز بىمارىغ ــە، ئەيدى ــن 10 يىلغىچ 9يىلدى
ــداق  ــاردا ھېچقان ــدۇ، بىم ــال كۆرۈنى ــار نورم ــرى، بىم ئىلگى
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ــپ  ــەت قىلى ــال خىزم ــدۇ، نورم ــى كۆرۈلمەي ــەللىك ئەھۋال كېس
ــادا  تۇرمــۇش كەچۈرەلەيــدۇ. 2007-يىلــى ب د ت پۈتــۈن دۇني
33 مىليــون ئەيدىــز بارلىقىنــى مۆلچەرلىــدى. بــۇ كىشــلەردىن 22 
مىليــون كىشــى ئافرىقــا قىتئەســىدىكى ســەھرايى كەبىــر چۆلىنىــڭ 

ــقان.  ــا ئولتۇراقاش جەنۇبىغ

ئىشەنگىڭىز كەلمەيدۇ!

ــەن  ــەدەم بىل ــالماق ق ــى س ــڭ نوپۇس ــەزى رايونارنى   ب
ــاق  ــە )تىرن ــەۋەبى تۆۋەندىكىچ ــەش س ــە. تۆۋەنل تۆۋەنلىمەكت

ــدۇ( ــك قىلى ــى بىرلى ــانى مىليونن ــۇس س ــى نوپ ئىچىدىك
• بېلورۇسىيە )9.7( تۇغۇلۇش نىسبىتى تۆۋەن، بالدۇر 	

ئۆلۈش

• چېخ )10.4( تۇغۇلۇش نىسبىتى تۆۋەن 	

• 	AIDS/VIH )1.9( بوتسىۋانا

• گېرمانىيە)82.2( تۇغۇلۇش نىسبىتى تۆۋەن.	

• 	AIDS/VIH )1.1( سىۋازىاند

قىزىق نۇقتىلىق مەسىلىلەرنىڭ يەنە بىر يۈزى 

ياقا يۇرتتىن كەلگەن ئىشچىالر

ــەر  ــان دۆلەتل ــي قىلغ ــان تەرەققى ــى نۇرغۇنلىغ ياۋروپادىك
ــش  ــى ياخشــى پەرۋى ــدۈرۈش ۋە بالىارن ــەن رىغبەتلەن ــە بىل مالىي
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ــقا  ــك بولۇش ــرەك پەرزەنتلى ــىلەرنى كۆپ ــق، كىش ــش ئارقىلى قىلى
ــە  ــەتلەرمۇ ئانچ ــۇ سىياس ــن ب ــدى، لېكى ــى بول ــل قىلماقچ قايى
ــدۈردى.  ــى رىغبەتلەن ــۇالر كۆچمەنلەرن ــدى، شــۇڭا ئ ــا كەلمى كارغ
ــدى.  ــان كىشــىلەر كەل ــن نۇرغۇنلىغ ــا ۋەئاســىيا قىتئەلىرىدى ئافرىق
ئوخشــاش بولمىغــان دۆلەتلەرنىــڭ مەدەنىيىتــى شــەھەر تۇرمۇشــىنى 

ــدى.  ــي كۈچكــە ئىگــە قىل تېخىمــۇ ھاياتى

ــەك  ــدە ئەمگ ــەرب دۆلەتلىرى ــار غ ــان ئافرىقىلىق نۇرغۇنلىغ
كۈچلىرى قوشۇنىنى ھاسىل قىلدى.

قىتئەســىدىكى  ئافرىقــا   
ــىلەر  ــى كىش ــۇن دۆلەتلەردىك نۇرغ
 AIDS/HIV يۇقۇملــۇق كېســەل

ــدۇ. ــازا قىلى ــەۋەبىدىن ق س

ھەرىكەتكە كېلەيلى !

ــدا  ــا بارغان   2050-يىلىغ
ــا نوپۇســى 9 مىلياردقا  پۈتۈن دۇني
ــۇ  ــاردەم تەشــكىاتلىرى ب ــان ســاخاۋەت ۋە ي ــدۇ، نۇرغۇنلىغ يېتى

كەلگۈســىدىكى كىرىزىــس دەپ قارىماقتــا.

ــس  ــىنىڭ كىرىزى ــۆپ بولۇش ــادە ك ــىنىڭ زىي ــا نوپۇس دۇني
ئىكەنلىكــى ئېنىــق، بىــراق پۇرســەتمۇ مەۋجــۇت. بىــز نۆۋەتتــە 
يېڭــى تېخنىكىارنىــڭ ياردىمىــدە قىممەتلىــك يەرشــارىمىزغا زىيــان 
ــۇ،  ــلەپچىقىرااليمىز، تۇرالغ ــلىق ئىش ــك ئاش ــالمايمىز، يېتەرلى س
ســۇ ۋە ئېنېرگىيــە مەنبەســىنىمۇ ھــەل قىااليمىــز. ھەممىمىــز بــۇ 

ــا ئايانــدۇرۇش ئۈچــۈن ئورتــاق تىرىشــايلى. چۈشــنى رېئاللىقق
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نوپۇس بەك كۆپ بولسا، مۇھىتنى بۇزىدۇ 

ــىز  ــنىڭ ئۈزۈكس ــى نوپۇس ــىلەر دۇنيادىك ــۇن كىش نۇرغ
كۆپىيىشــى مۇھىتنىــڭ بۇزۇلۇشــىدا مەســئۇلىيىتى بــار دەپ قارايدۇ. 
ئافرىقــا قىتئەســىدىكى بــەزى جايــاردا دېھقانــار ئوت-چۆپلەرگــە 
ــا. ئــۇالر  ــاپ تېرىقچىلىــق قىلماقت ئــوت قويــۇپ، يەرلەرنــى چان
ــە  ــۇ يەرلەرگ ــا، ب ــەر قىلماقت ــۇ ي ــپ تېرىلغ ــى يوقىتى ئورمانارن
زىرائــەت تېرىــپ ئائىلىســىنى باقماقتــا ۋە پــۇل تاپماقتــا. تۇپراق 
ــا  ــى ئورمانلىقق ــار يېڭ ــۇ دېھقان ــن، ب ــكەندىن كېيى ئۈنۈمسىزلەش
كۆچــۈپ، بــۇ جەرياننــى تەكرارلىماقتــا. كــەڭ كەتكــەن يامغۇرلۇق 
ئورمانارنــى بــۇ خىــل تېرىقچىلىــق ۋەيــران قىلىۋەتتــى. يېڭــى 
تېرىقچىلىــق ئۇســۇلى ۋە ســۇ مەنبەســىگە ئىگــە بولــۇش ئۇالرنىڭ 
ــز كۆڭــۈل  ــدۇ. ھەممىمى ــى ئىســراپ قىلىشــىنى تۆۋەنلىتى تۇپراقن
ــاردەم  ــان ي ــەن تەمىنلەيدىغ ــى بىل ــكا ياردىم ــۈپ، تېخنى بۆل

ــى. تەشــكىاتلىرىنى قولايل

پايدا كېرەككى، ئارتۇق نوپۇس كېرەك ئەمەس 

ــىدىكى  ــكا قىتئەس ــي ئامېرى ــى ۋە جەنۇبى ــا قىتئەس ئافرىق
بــەزى رايونــاردا ئورمانــار تازىلىۋىتىلــدى. دېھقانچىلىــق 
مەيدانــى ۋە كان ئورمــان كېســىش ســانائىتىگە يــول ئاچتــى. بــۇ 
ســانائەت چــوڭ كارخانىــار ئۈچــۈن غايــەت زور پايــدا ياراتتــى، 
ــمى  ــاز بىرقىس ــن ئ ــڭ ئىنتايى ــان پايدىنى ــۇالر ئالغ ــراق ئ بى
يەرلىــك خەلىققــە قايتۇرۇلــدى. ئامېرىكىدىكــى كۆپلىگــەن تەبئىــي 
ياياقــار بــۇزۇپ تاشــلىنىپ، ســانائەت تىپىدىكــى يېزائىگىلىككــە 
ئىشــلىتىلدى. بــۇ خىــل يېزائىگىلىــك زامانىــۋى تېخنىــكا قولانغان 
بولــۇپ، ئاشــلىقنىڭ بىرلىــك مەھســۇالتىنى ئۆســتۈردى. تېرىلغــان 
ــراق  ــى، بى ــدا ياراتت ــېتىلىپ پاي ــرى س ــق زىرائەتلى دېھقانچىلى
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ــدى.  ــەن تەمىنلىمى ــلىق بىل ــى ئاش ــك خەلقن يەرلى

بىز قىالاليدىغان ئىشالر

ــك  ــزا ئىگىلى ــاش، يې ــكىاتىغا ئوخش ــودا تەش ــل س ئادى
ــۇ  ــى. ب ــى قولايل ــق ئورگانلىرىن ــك ھەمكارلى ۋە ھۈنەرۋەنچىلى
ــۈن  ــار ئۈچ ــاپ دېھقان ــى قول ــزا مەھەللىلىرىن ــكىاتار يې تەش

ــدۇ.  ــق يارىتى بايلى

ــا نوپۇســى  ــى. دۇني ــەۋج ئالدۇرايل ــى ئ يېشــىل ھەرىكەتن
قىممەتلىــك تەبئىــي بايلىقارنــى خوراتماقتــا، ھاۋانــى، تۇپراقىنــى 
ــېمىزنى  ــىلىك ھەسس ــر كىش ــز بى ــا. ھەممىمى ــۇنى بۇلغىماقت ۋە س
ــان  ۋە  ــلەتكىلى بولىدىغ ــرار ئىش ــىلەن: تەك ــااليمىز، مەس قوش

ــېتىۋااليلى. ــۇالتارنى س ــىيە مەھس بىئودېگراداتس

بىــر ســۇ مەنبەســىنى قۇتۇلدۇرىدىغــان ســاخاۋەت ئورگىنىنى 
ــۇ  ــاس س ــى توختىم ــى بىزن ــاخاۋەت ئورگىن ــۇ س ــاڭ. ب قول
ــن  ــۈن ئىنتايى ــت ئۈچ ــۇ مۇھى ــدۇ، ب ــەن تەمىنلەي ــى بىل مەنبەس
پايدىلىــق. ئــۇالر يەنــە بىزنىــڭ مۇھىــت تازىلىقىمىزنــى 
ــز  ــك مۇھىتىمى ــدۇ. ئېكولوگىيەلى ــاردەم بېرى ــىمىزغا ي ياخشلىش

ئۈچۈن پايدىلىق ھەل قىلىش ئۇسۇللىرى بىلەن تەمىنلەيدۇ.

چىئاپــاس  مېكســىكا   
رايونىدىكــى بىــر ئىشــچىار 
ــىغان  ــكىاتى ياس ھەمكارلىق تەش
ــا  ــك توقۇلم ــاتقان رەڭلى ۋە س

ــار بۇيۇم
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ــپ ياشــايدۇ،  ــا تايىنى  كېنىيەدىكــى ســامبۇرۇالر چارۋىلىرىغ
بــۇ چارۋىــار ئــۇالر ئىھتياجلىــق بولغــان ھەممــە نەرســە بىلــەن 

تەمىنلەيدۇ.



108

ىلمارېىائلىكىئتستىااوم

 كەلگۈسىدىكى ئېنېرگىيە	. 

ئىنسانالر مىنېرال يېقىلغۇالرنى كۆپ مىقداردا ئىشلەتمەكتە

دېگــۈدەك  ھەممىســى  ئېنېرگىيەلەرنىــڭ  دۇنيادىكــى    
كۆمۈر،نېفىــت ۋە تەبىئىــي گازنــى كۆيدۈرۈشــتىن  كېلىــدۇ. 
ــر  ــدۇ. ھازى ــۇ دەپ ئاتىلى ــرال يېقىلغ ــە مىنې ــۈچ ئېنېرگىي ــۇ ئ ب
تەرەققىــي قىلغــان ئــەل خەلقلىــرى مىنېــرال يېقىلغۇدىــن ئايرىلســا 
ياشــىيالمايدۇ. بىــز بــۇ يېقىلغۇالرنــى ئىشــلىتىپ تــوك چىقىرىمىــز. 
ــكۈنىلىرىنى  ــر ئۈس ــز ۋە ئېلېكتى ــپ يورىتىمى ــن پايدىلىنى توكتى
ھەرىكەتلەندۈرىمىــز. ئايروپىــان، ماشــىنا ۋە يــۈك ماشــىنىلىرىنىڭ 
ــە  ــن باشــقا يەن ــدۇ. ئۇنىڭدى ــۇ قېلىنى ــت يېقىلغ ھەممىســىگە نېفى
يالتىــراق )ســۇلياۋ( ئىشــلەپچىقىرىمىز. ئائىلىــدە تەبئىــي گازدىــن 

ــز. ــاق ئېتىمى ــىنىمىز ۋە تام ــپ ئىسس پايدىلىنى

كۆمۈر ۋە نېفىت

ــى  ــرال يېقىلغۇالرن ــىلەر مىنې ــرى كىش ــل ئىلگى 150 يى
ئىنتايىــن ئــاز ئىشــلىتەتتى. ئــۇالر ئوتــۇن قــاالپ ئىسســىناتتى، 
ــى.  ــادە يۈرەتت ــى پىي ــى ياك ــا مىنەتت ــدا ئاتق ــىرتقا چىققان س
پــار ماشىنىســى كەشــىپ قېلىنغاندىــن باشــاپ، ئىنســانار 
ــلىدى،  ــكە باش ــداردا ئىشلىتىش ــۆپ مىق ــى ك ــرال يېقىلغۇالرن مىنې
ــى ۋە  ــى ھەرىكەتلەندۈرۈش ــىنىڭ پويىزن ــار ماشىنىس ــىلەن، پ مەس
زاۋۇتارنــى ماشــىنا ئۈســكۈنىنىڭ ھەرىكەتلەندۈرۈشــى قاتارلىقــار. 
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ــن  ــدە، ئىنســانار كۆمۈردى ــا كەلگەن 19-ئەســىرنىڭ 80-يىللىرىغ
پايدىلىنىــپ تــوك چىقىرىشــقا باشــلىدى. 1859 - يىلــى  نېفىــت 
تۇنجــى قېتىــم ئىچىلــدى. شــۇنىڭدىن كېيىــن ئىنســانار بېنزىــن 
ــدى. 1910-  ــاد قىل ــىنىارنى ئىج ــان ماش ــەن ھەرىكەتلىنىدىغ بىل
يىلىغــا كەلگەنــدە ماشــىنا، يــۈك ماشىنىســى ۋە تۇنجــى تىپتىكــى 
ــلىدى.  ــقا باش ــۇ قېلىنىش ــت يېقىلغ ــا نېفى ــان قاتارلىقارغ ئايروپى

ــى. ــىنى ئۆزگەرتت ــانارنىڭ تۇرمۇش ــۇالر ئىنس ئ

مىنېرال يېقىلغۇالرنىڭ شەكىللىنىشى

ــۇالر  ــرال يېقىلغ ــي گازالر مىنې ــت ۋە تەبئى    كۆمۈر،نېفى
ياكــى تاشــقا ئايانغــان يېقىلغــۇ دەپ ئاتالــدى. چۈنكــى ئــۇالر 
نەچچــە مىليــون يىلــار ئىلگىــرى شــەكىللەنگەن. ئەينــى ۋاقىتتــا، 
دېڭىزدىكــى  ۋە  قالدۇقلىــرى  ئۆســۈملۈكلەر  قۇرۇقلۇقتىكــى 
ھايۋانارنىــڭ  جەســەتلىرى، تــاغ جىنىســلىرى قاتلىمىغــا چۆكــۈپ، 
تــاغ جىنىســلىرىنىڭ بېسىشــى بىلــەن كۆمــۈر، نېفىــت ۋە تەبئىــي 

ــەكىللەنگەن. گازالر ش

   ئىشەنگىڭىز كەلمەيدۇ :

ــە  ــۇق ئېنېرگىي ــن ئارت ــى %80 تى ــۈن دۇنيادىك   پۈت
ــدۇ. ــن كېلى ــرال يېقىلغۇالردى مىنې

پۈتــۈن دۇنيادىكــى بارلىــق دۆلەتلەرنىــڭ ھەريىلــى تــوك 
ــارد 666  تارقىتىــش ئۈچــۈن ســەرپ قىلىدىغــان كۆمــۈرى 6 مىلي

مىليــون  توننــا.

)4-بــەت رەســىم( يورىتىشــقا ئىشــلەتكەن تــوك مىنېــرال 
يېقىلغۇالردىــن چىقىرىلغــان توكنىــڭ 3/1 نــى ئىگىلەيــدۇ. 
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قىزىق نۇقتا مەسىلىلەرنىڭ يەنە بىر يۈزى:

توك چىقىرىش

ــدۇر.  ــان ئورۇن ــوك چىقىرىدىغ ــى ت ــر ئىستانسس   ئېلېكتى
بــەزى ئېلېكتىــر ئىستانسســىلىرى كۆمۈرنــى قــاالپ ســۇ قىزىتىــدۇ 
ــى  ــەت زور تۇربىنان ــار غاي ــۇ پ ــدۇ، ب ــىل قىلى ــار ھاس ۋە پ
ــە  ــدۇ. يەن ــور ھەرىكەتلىنى ــەن گېنېرات ــدۇ، شــۇنىڭ بىل ئاياندۇرى
ــى  ــي گازن ــت ۋە تەبئى ــىلىرى نېفى ــر ئىستانسس ــەزى ئېلېكتى ب
كۆيــدۈرۈش ئارقىلىــق، پــار پەيــدا قىلىــپ گېنراتورنــى 
ھەرىكەتلەندۈرىــدۇ، يەنــە بــەزى ئېلېكتىــر ئىستانسســىلىرى مىنېرال 
ــر  ــۇ ئېلېكتى ــىلەن، س ــدۇ، مەس ــۇ قىلماي ــى يېقىلغ يېقىلغۇالرن
ــن  ــۈش پەرقىدى ــى چۈش ــۇ ئورن ــي س ــۇ تەبئى ــى، ئ ئىستانسس

پايدىلىنىپ، تۇربىنانى ھەرىكەتلەندۈرىدۇ.

ماشــىنىارنىڭ  ھازىــر 
ــە  ــن نەچچ ــانى ئىلگىرىكىدى س
ــىم  ــۆپ قىس ــۆپ، ك ــە ك ھەسس
ماشــىنىارنىڭ ھەممىســى بېنزىــن 
مېيىنــى  كوكــۇس  بىلــەن 
ئىشــلىتىدۇ. بۇالرنىــڭ ھــەر 

ئىككىسى نېفىتتىن ئېلىنىدۇ. 

ئەنگلىيەدىكــى  بــۇ 
ئېلېكتىــر ئىستانسســى، ئــۇ 
كۆمۈرنــى كۆيــدۈرۈپ تــوك 
تۇرخۇناردىــن  چىقىرىــدۇ. 
ــە. ــس كۆتۈرۈلمەكت ــۇق ئى قوي
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ئىنسانالر كەلگۈسىدە دۇچ كېلىدىغان مەسىلە

نۇرغۇنلىغــان كىشــىلەر مىنېــرال يېقىلغۇالرنىــڭ ھامــان بىــر 
كۈنــى ئىشــلىتىلىپ تۈگىشــىدىن ئەنســىرەيدۇ. ئەمەلىيەتتــە مىنېرال 
ــى  ــەۋەبكارىدۇر، يەن ــىلىنىڭ س ــوڭ مەس ــۆزى چ ــڭ ئ يېقىلغۇالرنى
يەرشــارى يۈزىنىــڭ ئوتتۇرىچــە تېمپېراتۇرىســىنى ئۆرلىتىــدۇ. بــۇ 

دەل يــەر شــارى كىلىماتىنىــڭ ئىسســىپ كېتىشــىدۇر.

مىنېرال يېقىلغۇالر يەر شارىنىڭ ئىسىشىنى كەلتۈرۈپ 
چىقىرىدۇ

ھاۋادىكــى  كاربــون )Ⅳ( ئوكســىد پارنىكتىكــى ئەينەكتىــن 
ــۈمۈرۈۋېلىپ،  ــىقلىقنى س ــەن ئىسس ــتىن كەلگ ــۇ قوياش ــان، ئ يام
تارقىلىشــىنى توســىدۇ. كاربــون )Ⅳ( ئوكســىد ئاساســلىق پارنىــك 
ــارى  ــەر ش ــى ي ــڭ ئېففېكت ــان  پارنى ــدا قىلغ ــۇ پەي ــدۇر. ئ گازى
تېمپېراتۇرىســىنى يۇقىــرى ياكــى تــۆۋەن قىلىۋەتمــەي، ئىنســانار 
ــانار  ــراق ئىنس ــاقايدۇ. بى ــدە س ــۇدەك دائىرى ــۇل قىالىغ قوب
ــون  ــۆپ كارب ــن ك ــدە، ئىنتايى ــى كۆيدۈرگەن ــرال يېقىلغۇالرن مىنې
)Ⅳ( ئوكســىد چىقىرىــدۇ، بــۇ كاربون)Ⅳ( ئوكســىدالر قوياشــنىڭ 
ئىسســىقلىق ئېنېرگىيەســىنى ســۈمۈرۈۋېلىپ يــەر شــارىنىڭ  

ــىتىۋىتىدۇ. ــېرى ئىس بارغانس

كىلىمات ئۆزگىرىشى

ــەت  ــارىغا ئاپ ــەر ش ــى ي ــڭ ئىسىش ــارى كىلىماتىنى ــەر ش ي
ــپ،  ــدا قىلى ــنى پەي ــات ئۆزگىرىش ــۇ كىلىم ــە. ئ ــپ كەلمەكت ئېلى
ــا تەســەۋۋۇر قىلغۇســىز  ــەزى رايونارنىــڭ كىلىماتىغ دۇنيادىكــى ب
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ــار،  ــاق رايون ــەن قۇرغ ــدى. كۆپلىگ ــپ كەل ــلەرنى ئېلى ئۆزگىرىش
كەتتــى.  قۇرغاقلىشــىپ  تېخىمــۇ  ئاۋســترىيە،   : مەســىلەن 
قۇرغاقچىلىــق تۈپەيلــى ئــۇ يەردىكــى تۇپراققــا زىرائــەت تېرىغىلى 

ــدى. ــان بول بولمايدىغ

ئەگىشــىپ،  ئۆرلىشــىگە  تېمپېراتۇرىســىنىڭ  يەرشــارى 
ــدرا  ــن تۇن ــى قېلى ــۇپ ئەتراپىدىك ــي  قۇت ــىمالىي ۋە جەنۇبى ش
ــز  ــن، دېڭى ــن كېيى ــدرا ئېرىگەندى ــۇ تۇن ــلىدى. ب ــكە باش ئېرىش
ســۈيى ئۆرلىدى. يەر شــارىنىڭ ئىسســىش ســۈرئىتىنى  ئاســتىلىتىش 
ئۈچــۈن، ئىنســانار چوقــۇم  مۇنــداق كــۆپ مىنېــرال يېقىلغۇالرنى 

كۆيدۈرۈشنى توختىتىش كېرەك.

نۇرىنىــڭ  قويــاش   
ئېنېرگىيەســى  ئىسســىقلىق 
ئىسســىتىدۇ.  يەرشــارىنى 
ئىسســىقلىق  قىســىم  بىــر 
يەرشــارىدىن  ئېنىرگىيەلىــرى 
ــە  ــدۇ. يەن ــفېراغا قايتى ئاتموس
ــك گازى  ــمىنى پارنى ــر قىس بى
ــارىنى  ــەر ش ــۈمۈرۈۋېلىپ، ي س
تېمپېراتــۇرۇدا  نورمــال 

ســاقايدۇ.

ئېنېرگىيە مەنبەسىنى ئىشلىتىش شەكلىنى ئۆزگەرتىش

ــەي  ــى كۆيدۈرم ــرال يېقىلغۇالرن ــار مىنې ــە، ئالىم  نۆۋەتت
تــۇرۇپ تــوك چىقىرىــش ئۇســۇللىرىنى تەتقىــق قىلىــپ چىقتــى. 
ئېنېرگىيەســىدىن  شــامال  ۋە  ئېنېرگىيەســى  مەســىلەن:قوياش 
پايدىلىنىــپ تــوك چىقىرىــش، شەك-شۈبھىســىزكى بــۇ بىر خۇش-
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خــەۋەر. ئالىمــار يەنــە قاتنــاش ۋاســتىلىرىنى ھەرىكەتلەندۈرىدىغان 
ــا. يېڭــى ئۇســۇلنى تەتقىــق قىلماقت

نەق مەيدان خاتىرىسى

مالدىۋى

ــقان  ــا جاياش ــدى ئوكيانغ ــرى ھىن ــم ئاراللى ــۋى تاقى مالدى
ــكىل  ــن تەش ــك ئارالاردى ــۇق كىچى ــن ئارت ــۇپ، 1200 دى بول

ئارالدىكــى  ســاياھەتچىلەر  تاپقــان. 
يۇمشــاق قــۇم ۋە ئىللىــق دېڭىــز 
بــۇ  كۆرىــدۇ.  ياخشــى  ســۈيىنى 
ــۇق  ــىم قۇرۇقل ــۆپ قىس ــى ك ئارالدىك
دېڭىــز يۈزىدىــن 1.5 مېتىردىــن 2 
مېتىرغىچــە ئېگىــز. ئارالدىكــى ئاھالىلــەر 
ــا  ــۆت ئەتراپىغ ــڭ ت ــت مارانى پايتەخ
ئېگىــز شــەھەر ســېپىل ســوقۇپ دېڭىــز 
ــاقانغان.  ــن س ــڭ ھۇجۇمىدى دولقۇنىنى
دېڭىــز ســۈيىنىڭ ئۆرلىشــىگە ئەگىشــىپ، 
شــەھەر ســېپىلى بــۇ تاقىــم ئارالارنىــڭ 
دېڭىزنىــڭ يۇتــۇپ كېتىــش تەقدىرىدىــن 
ــم  ــىم تاقى ــۆپ قىس ــدى. ك قۇتقۇزالمى
ــە  ــىدىكى 100 نەچچ ــار كەلگۈس ئارال
چۆكــۈپ  دېڭىزغــا  ئىچىــدە  يىــل 

ــن. ــى مۇمكى كېتىش

ئۆرلىشــى  ســۈيىنىڭ  دېڭىــز 
بەلكىــم مالدىــۋى ئارىلىنــى مەڭگۈلــۈك 
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ــۋى ــدە : مالدى ــن. خەرىتى ــى مۇمكى ــب قىلىۋېتىش غايى

ھەممە ئادەم پايدىلىنااليدىغان قوياش ئېنېرگىيەسى

ھــەر كۈنــى غايــەت زور ئېنېرگىيــە قوياشــتىن يــەر شــارىغا 
ــپ  ــىقلىقىدىن پايدىلىنى ــۇرى ۋە ئىسس ــاش ن ــدۇ. قوي ــپ كېلى يېتى
تــوك چىقارســاق بولىــدۇ. بــۇ جەريانــدا كاربــون )Ⅳ( ئوكســىد 
ھاســىل بولمايــدۇ، چۈنكــى قويــاش ئېنېرگىيەســى پاكىــز ئېنېرگىيە 
مەنبەســى دەپ ئاتىلىــدۇ. ئالىمــار قويــاش ئېنېرگىيەســىدىن تــوك 

چىقىرىدىغــان ئۇســۇلارنى تەتقىــق قىلىــپ چىقتــى.

قوياش ئېنېرگىيەسى باتارېيەلەر گۇرۇپپىسى

ئىككــى خىــل ئوخشــاش بولمىغــان قويــاش ئېنېرگىيەســى 
باتارېيەلــەر گۇرۇپپىســى تاختىســى ئىمارەتلەرنــى ئېنېرگىيــە بىلــەن 
تەمىنلەيــدۇ. بىــر خېلــى قويــاش مۇنچىســى، يەنــە بىــر خېلــى 
ــن   ــاش نۇرىدى ــۇ قوي ــى، ئ ــى باتارېيەس ــاش ئېنېرگىيەس قوي

ــدۇ. ــوك چىقىرى ــپ ت پايدىلىنى

ــى  ــىنىڭ باھاس ــى باتارېيەس ــاش ئېنېرگىيەس ــە، قوي نۆۋەتت
بــەك قىممــەت، پەن-تېخنىكىنىــڭ تەرەققىياتىغــا ئەگىشــىپ  
ئۇنىــڭ باھاســى تۆۋەنلىشــى مۇمكىــن. بىــراق كىشــىلەر كەچتــە 
ــدۇ.  ــوك چىقىرالماي ــۇ ت ــا ئ ــان ۋاقىتت ــق بولغ ــا ئېھتىياجلى توكق
ئۇنىــڭ ئۈســتىگە ھەربىــر باتارېيەنىــڭ چىقارغــان تــوك مىقدارىمــۇ 

ــدۇ. ــاز بولى ــەك ئ ب

قوياش ئېنېرگىيە ئېلېكتىر ئىستانسسى



115

ىلمارېىائلىكىئتستىااوم

قويــاش ئېنېرگىيــە ئېلېكتىر ئىستانسســى قوياش ئىسســىقلىق 
ــاي  ــاۋۋال ي ــدۇ. ئ ــوك چىقىرى ــپ ت ــىدىن پايدىلىنى ئېنېرگىيەس
شــەكىللىك ئەينەكتىــن پايدىلىنىــپ  قويــاش ئېنېرگىيەســىنى يىغىدۇ 
ــىدىن  ــىقلىق ئېنېرگىيەس ــۇ ئىسس ــن ب ــتۈرىدۇ، ئاندى ۋە مەركەزلەش
پــار ھاســىل قىلىــپ تۇربىنانــى ھەرىكەتلەنــدۈرۈپ تــوك ھاســىل 

قىلىــدۇ.

ــا  ــر ئىستانىسىســىنى قۇملۇقت ــاش ئېنېرگىيەســى ئېلېكتى قوي
قۇرســاق ئۈنۈمــى ئىنتايىــن ياخشــى بولىــدۇ، چۈنكــى قۇملۇقتــا 
ــىم  ــر قىس ــۈك، بى ــن كۈچل ــۇرى ئىنتايى ــاش ن ــى قوي ــەر كۈن ھ
ــۇق  ــر ئىستانسســى كۈندۈزدىكــى ئارت ــە ئېلېكتى ــاش ئېنېرگىي قوي
ئىسســىقلىق ئېنېرگىيەســىنى ســاقلىۋېلىپ، كەچتــە داۋاملىــق تــوك 
چىقىرىــدۇ. ئۇنىڭدىــن باشــقا بــەزى بىــر قىســىم تــوك ئېلېكتىــر 
ــش  ــوك چىقىرى ــۈرۈش ت ــى ي ــدە ئىككىنچ ــىلىرى كېچى ئىستانسس
ــىلەن:تەبئىي  ــدۇ. مەس ــوك چىقىرى ــپ ت ــىدىن پايدىلىنى ئۈسكۈنىس

گازدىن پايدىلىنىپ توك چىقىرىش قاتارلىقار.

ئىشەنگىڭىز كەلمەيدۇ !

يەرشــارى ھــەر مىنۇتتــا 
قوياشــتىن ئېرىشــىدىغان غايەت 
دۇنيادىكــى  ئېنېرگىيــە  زور 
ــق  ــر يىللى ــانارنىڭ بى ئىنس

ــدۇ. ــى قاندۇراالي ئېھتىياجىن

ــارىنى 5  ــاش يەرش قوي
ــدۇ. ــل يورۇتاالي ــون يى تىرىلي
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قويــاش  ئىشــتاتىدىكى  كالىفورنىيــە  ئامېرىكىنىــڭ   
ــەر  ــىزلىغان ئەينەكل ــىدىكى سانس ــر ئىستانسس ــك ئېلېكتى ئېنېرگىيەلى

نەق مەيدان خاتىرىسى  

سەھرايى كەبىر چۆلى

ــىز  ــە ئادەمزاتس ــى گەرچ ــر چۆل ــەھرايى كەبى ــە س نۆۋەتت
بولســىمۇ، كەلگۈســىدە ھامــان بىــر كۈنــى بــۇ جاينىــڭ پاكىــز 
ــدۇ.  ــى قاندۇراالي ــڭ ئېھتىياجىن ــۈل ياۋروپانى ــى پۈتك ئېنېرگىيەس
ياۋروپــا ئىتتىپاقــى ســەھرايى كەبىــر چۆلىــدە قويــاش ئېنېرگىيــە 
ــڭ  ــا رايونىنى ــۇرۇپ، ياۋروپ ــى ق ــىدىن 100ن ــر ئىستانىس ئېلېكتى
6/1 قىســمىنى تــوك بىلــەن تەمىنلىمەكچــى. شــۇنىڭ بىلــەن بىــر 
ــۇق  ــڭ تۇزل ــىلىرى دېڭىزنى ــر ئىستانسس ــۇ ئېلېكتى ــا، ب ۋاقىتت
ســۇغا  تاتلىــق  ســۈيىنى 
ــقا  ــەر سۇغىرىش ــدۇرۇپ، ي ئايان

ئىشلىتىلىدۇ.

كەبىــر  ســەھرايى 
ئىسســىقلىق  چۆلىدىكــى 
كەلگۈســىدە  ئېنېرگىيەســى 
ياۋروپــا پاكىــز ئېنېرگىيەســىنىڭ 
قىلىشــى  بولــۇپ  مەنبەســى 

مۇمكىن.

)9-بــەت 2-رەســىم( 
ئۆگزىســىگە  ئۆينىــڭ  بــۇ 
ئېنېرگىيســى  قويــاش 
بــۇ  بولــۇپ،  ئورنىتىلغــان 
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ــپ  ــىدىن پايدىلىنى ــىقلىق ئېنېرگىيەس ــنىڭ ئىسس ــەر قوياش باتارېيەل
چۆلــى كەبىــر  ســەھرايى   : خەرىتىــدە  چىقىرىــدۇ.  تــوك 

شامال ئېنېرگىيەسى قايتا مودا بولدى.

ــال  ــپ ش ــن پايدىلىنى ــرى كىشــىلەر چاقپەلەكتى   ئىلگى
ــاغ  ــۇالر ت ــدى. ئ ــودا بول ــە م ــەك يەن ــر چاقپەل ــوققان. ھازى س
ــەردە  ــى ۋە ئۆگزىل ــز ياقىس ــاردا، دېڭى ــىدا، ئېتېز-دالى چوققىس
ــل يېڭــى تىپتىكــى  ــۇ خى ــان بولۇشــقا باشــلىدى. ب ــا ناماي قايت

ــدى. ــى دەپ ئاتال ــى تۇربىناس ــامال كۈچ ــەر ش چاقپەلەكل

شامالنى توسۇش

ــىدىن  ــامال ئېنېرگىيەس ــى ش ــى تۇربىناس ــامال كۈچ   ش
پايدىلىنىــپ تــوك چىقىرىــدۇ، شــامال تۇربىنانــى ھەرىكەتلەندۈرگەن 
ــى  ــامال كۈچ ــدۇ. ش ــوك چىقى ــپ ت ــار ئايلىنى ــدا ياپراقچى چاغ
ــدا  ــش جەريانى ــوك چىقىرى ــن، ت ــن كېيى ــى قۇرۇلغاندى تۇربىناس
ــامال  ــۇڭا  ش ــدۇ. ش ــدا بولماي ــىد پەي ــون )Ⅳ( ئوكس كارب
ئېنېرگىيەســىدىن پايدىلىنىــپ تــوك چىقىرىــش يــەر شــارى 

ــتىلىتىدۇ. ــۈرئىتىنى ئاس ــش س ــىپ كېتى ــڭ ئېسس كىلىماتىنى

شاماللىق جايالر

 شــامال ئېنېرگىيەســىدىن پايدىلىنىــپ، تــوك چىقىرىشــنىڭمۇ 
ــامال  ــۈك ش ــەت كۈچل ــىمۇ، پەق ــۇ بولس ــار. ئ ــى ب كەمچىلىك
بولســىا ئاندىــن تــوك چىقارغىلــى بولىدۇ. شــۇڭا شــامال ئېلېكتىر 
ــامال  ــۈك ش ــى كۈچل ــل بوي ــى يى ــەڭ ياخشىس ــىنى ئ ئىستانىسىس
مۇقىــم چىقىدىغــان جايارغــا قــۇرۇش كېــرەك، تــاغ چوققىســى ۋە 
ــەڭ  ــراق ئ ــق. بى ــۇ مۇۋاپى ــەر تېخىم ــى تۈزلەڭلىكل ئېگىزلىكتىك
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ــدۇر. ــز ۋە كــۆل بويلىرى ياخشــى جــاي دېڭى

ــى  ــامال كۈچ ــى ش ــوڭ تىپتىك ــە چ ــداق يەرلەرگ   بۇن
ــە  ــۇ ئەلۋەتت ــوك مىقدارىم ــان ت ــاق،  چىقارغ ــىنى قۇرس تۇربىناس
ــى  ــامال كۈچ ــى ش ــوڭ تىپتىك ــە چ ــدۇ. ئەنگلىي ــۆپ بولى ك
تۇربىناســىنى كەشــىپ قىلــدى، ئــۇ بەلكىــم شــامال كۈچــى بىلەن 
تــوك چىقىرىــش كەســپىگە ئىنقىــاب خاراكتېرلىــك ئۆزگىرىشــلەرنى 

ــن. ــى مۇمكى ــپ كېلىش ئېلى

ــك  ــا كىچى ــىم پاراخوتارغ ــر قىس ــقا، بى ــن باش بۇنىڭدى
تىپتىكــى تۇربىنــا ســەپلەندى، يەنــە بــەزى كىشــىلەر ئۆگزىلىرىگــە 
ــا  ــدا بولس ــاماللىق جاي ــۆي ش ــە، ئ ــى. ئەلۋەتت ــا ئورناتت تۇربىن

ــدۇ. ــال ھەرىكەتلىنەلەي ــا نورم تۇربىن

دېڭىز سۈيىنىڭ كۆتۈرۈلۈش ۋە پەسىيىش تۇربىناسى

دېڭىــز ســۈيىنىڭ ھەرىكىتىمــۇ ئېنېرگىيــە ھاســىل قىااليدۇ. 
دېڭىــز ســۈيىنىڭ كۆتۈرۈلــۈش ۋە پەســىيىش تۇربىناســى  بىلــەن 
ــاش،  ــىپى ئوخش ــەت پىرىنس ــىنىڭ خىزم ــى تۇربىناس ــامال كۈچ ش
ئوخشــىمايدىغان يېــرى ئۇنىــڭ خىزمىتــى ســۇ ئاســتىدا. دېڭىــز 
ســۈيى ھەرىكىتــى تۇربىنانىــڭ ياپراقچىســىنى ئايانــدۇرۇش 
ــۇ  ــدە ئ ــۇ كۆتۈرۈلگەن ــى س ــدۇ. چۈنك ــوك چىقىرى ــق ت ئارقىلى
توختىمــاي ھەرىكەتلىنىــدۇ، شــۇڭا توختىماســتىن تــوك چىقىرااليــدۇ.

ــىيىش  ــۈش ۋە پەس ــۈيىنىڭ كۆتۈرۈل ــز س ــۇ دېڭى ــا ب مان
ــى  ــامال كۈچ ــدۇر. ش ــوڭ ئارتۇقچىلىقى ــەڭ چ ــىنڭ ئ تۇربىناس
تۇربىناســىغا ئوخشاشــا، دېڭىز ســۈيىنىڭ كۆتۈرۈلۈش ۋە پەســىيىش 
ــىد  ــون )Ⅳ( ئوكس ــدا كارب ــش جەريانى ــوك چىقىرى ــى ت تۇربىناس
ھاســىل قىلمايــدۇ، شــۇڭا ئۇمــۇ يــەر شــارىنىڭ ئېسســىپ كېتىــش 
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ــدۇ. ــاردەم بېرەلەي ــمىزغا ي ــۈرئىتىنى ئاستىلىتىش س

ئىشەنگىڭىز كەلمەيدۇ !

ــى  ــى تۇربىناس ــامال كۈچ ــوڭ ش ــەڭ چ ــە ئ ــا بويىچ دۇني
ــدۇ. ــر كېلى ــى 100 مېتى ــىنىڭ ئۇزۇنلۇق ياپراقچىس

ــر  ــامال ئېلېكتى ــوڭ ش ــەڭ چ ــە ئ ــا بويىچ ــە دۇني نۆۋەتت
ــر  ــۇ ئېلېكتى ــتاتىدا، ب ــاس ئىش ــڭ تېكس ــى ئامېرىكىنى ئىستانسس

ــار.  ــى ب ــى تۇربىناس ــامال كۈچ ــىدا 431 ش ئىستانسس

شامال كۈچى تۇربىناسى پۇل ئىسراپ قىلىدۇ:

قولالمسىز ياكى قارشى تۇرامسىز ؟

قولاليمەن :

ــدارى  ــش مىق ــوك چىقىرى ــنىڭ ت ــى تۇربىناس ــامال كۈچ ش
ئىنتايىــن ئــاز. ئــۇ تەبىئىــي مەنزىرىنــى بۇزۇپــا قالمــاي، بەلكــى 
ــك.  ــن خەتەرلى ــۈن ئىنتايى ــار ئۈچ ــى قۇش ــامالدۇرغۇچ پالىق ش
ئۇالرنــى بــوران يــوق يــەردە ئىشــلەتكىلى بولمايــدۇ. ھاۋارايــى 

ــدۇ.  ــىگە ئۇچراي ــڭ چەكلىمىس ۋە ماكاننى

قارشى تۇرىمەن: 

ــوك  ــىنى ت ــى تۇربىناس ــامال كۈچ ــى ش ــوڭ تىپتىك چ
ــىلەرنىڭ  ــر قىســىم كىش ــوڭ. بى ــن چ ــدارى ئىنتايى ــش مىق چىقىرى
ــان،  ــن بولغ ــا ئادەتلەنمىگەنلىكتى ــلىقى ئۇنىڭغ ــى ياقتۇرماس ئۇن
ــلىققا  ــا يېقىناشتۇرماس ــامالدۇرغۇچ پالىقىغ ــارنى ش ــە، قۇش ئەلۋەتت
ئامــال قىلغىلــى بولمايــدۇ. بىزگــە ئېھتىياجلىــق بولغىنــى شــامال 
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ــراق تــوك چىقىرىــپ، يەرشــارىنىڭ ئىسســىپ  كۈچــى بىلــەن جىق
كېتىشىگە تاقابىل تۇرۇش. 

بــۇ شــىمالىي دېڭىزدىكــى 
ــامال  ــتى ش ــز ئۈس دېڭى
ئېلېكتىــر ئىستانسســىدا 
نۇرغــۇن تۇربىنــاالر بــار. 

باشقىالرغا ئوخشىمايدىغان يەر ئىسسىقلىقىدىن توك 
ئىشلەپچىقىرىش

ــى  ــتىنىڭ تېمپېراتۇرىس ــەر ئاس ــر ي ــۈز كېلومېتى ــە ي نەچچ
ــۇ  ــدۇ. ب ــارنىمۇ ئېرىتىۋېتى ــا تاش ــى، ھەتت ــۇقەدەر يۇقىرىك ش
ئېرىگــەن تاشــار الۋا دەپ ئاتىلىــدۇ. يــەر ئىسســىقلىق ئېلېكتىــر 
ــوك  ــپ ت ــىقلىقىدىن پايدىلىنى ــڭ ئىسس ــۇ الۋانى ــى مۇش ئىستانسس

ــدۇ. ــىل قىلى ھاس

ئىسســىقلىق قۇۋۋىتــى پومپىســى الۋادىــن پايدىلىنىــپ تــوك 
ـ  چىقىرىشــقا موھتــاج  ئەمەس. ئەكســىچە  ئۇالرنىــڭ تايىنىدىغىنىـ 
يــەر يــۈزى بىلــەن يــەر يۈزىدىــن نەچچــە مېتىــر چوڭقۇرلۇقتىكــى 
تېمپېراتــۇرا پەرقىدىــن پايدىلىنىــپ تــوك چىقىرىــدۇ. بەزىــدە يــەر 
يۈزىنىــڭ تېمپېراتۇرىســى يــەر ئاســتىنىڭ تېمپېراتۇرىســىدىن كــۆپ 
ــەر  ــى ي ــڭ تېمپېراتۇرىس ــەر يۈزنى ــدە ي ــدۇ، بەزى ــرى بولى يۇقى
ــى  ــدۇ. مەيل ــۆۋەن بولى ــۆپ ت ــىدىن  ك ــتىنىڭ تېمپېراتۇرىس ئاس
قانداقــا بولســۇن بــۇ تېمپېراتــۇرا پەرقــى ھامــان ℃20~℃10 

ئارىلىقىــدا بولىــدۇ.
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ئىسسىقلىق قۇۋۋىتى پومپىسى :

  كەلگۈســىدە ئۆيلەرنــى ئىسســىتىدىغان ياكى ســوۋۇتىدىغان 
ــى  ــىدۇ. ۋېلسىۋانس ــرى  ئومۇملىش ــى پومپىلى ــىقلىق قۇۋۋىت ئىسس
پــورت شــەھرى ۋېلىــس پارالمېنــت بىناســىغا ئىسســقلىق قۇۋۋىتــى 
پومپىســى ئارقىلىــق ئۆي تېمپېراتۇرىســىنى تەڭشــەيدىغان سىســتېما 
ــۇ  ــڭ ئىمارەتلىرىگىم ــان دۆلەتلەرنى ــان، باشــقا نۇرغۇنلىغ ئورنىتىلغ
ــۇ  ــوغۇق س ــتا س ــدى. قىش ــلىھە ئورنىتىل ــل ئەس ــۇ خى مۇش
تۇرۇبىنــى بويــاپ تېمپېراتۇرىســى يۇقىــرى بولغــان يــەر ئاســتىغا 
يەتكۈزىلىــدۇ، ئــۇ يەردىكــى ســۇ تېمپېراتۇرىســى  ئۆرلــەپ ۋېلىس 
ــەش  ــەن تەمىنل ــىقلىق بىل ــزى ئىسس ــى مەركى ــت بىناس پارالمېن
سىستېمىســىنى ئىسســىتىدۇ. يــازدا ئــۆي ئىچىدىكــى ئىسســىقلىقنى 
ســۈمۈرۈۋېلىپ  ئىسســىقلىق قۇۋۋىتــى ســۇ پومپىســى ئارقىلىــق، 
ســوغۇق يــەر ئاســتىغا يەتكۈزىلىــدۇ، ئۆينىــڭ ئىسســىقلىقى ئېلىــپ 

ســۈمۈرۈلگەنلىكتىن ئــۆي سالقىنلىشــىدۇ.

يەر ئىسسىقلىقىدىن توك ئىشلەپچىقىرىش

دۇنيادىكــى بــەزى جايــاردا الۋا كۆتۈرۈلــۈپ يەر ئۈســتىگە 
ــر  ــىقلىق ئېلېكتى ــەر ئىسس ــار ي ــۇ جاي ــان، ب ــىپ قالغ يېقىنلىش

ــدۇر. ــەۋزەل ئورنى ــەڭ ئ ئىستانسســى قۇرۇشــنىڭ ئ

ــۇ  ــوغۇق س ــىدا، س ــر ئىستانس ــىقلىق ئېلېكتى ــەر ئىسس ي
ئېرىگــەن الۋاغــا يەتكۈزۈلگەندىــن كېيىــن تېمپېراتۇرىســى 
ئۆرلەيــدۇ. بــۇ جەريانــدا ھاســىل بولغــان ئىسســىق ســۇ ۋە پــار 
تۇربىنانــى ھەرىكەتلەنــدۈرۈپ تــوك ھاســىل قىلىــدۇ. ئىســاندىيە، 
ئىتالىيــە، يېڭــى زىلاندىيــە ۋە ئامېرىكىنىــڭ كالىفورنىيــە ئىشــتاتى 
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ــىلىرى  ــر ئىستانىسس ــىقلىق ئېلېكتى ــەر ئىسس ــاردا ي ــق جاي قاتارلى
ــر  ــىلىرىنىڭ بىردىنبى ــر ئىستانىسس ــىقلىقى ئېلېكتى ــەر ئىسس ــار. ي ب
ــا  ــن جايدى ــە  يېقى ــەر يۈزىگ ــەت الۋا ي ــى پەق ــى ئۇن ئاجىزلىق

قۇرغىلى بولىدۇ.

نەق مەيدان خاتىرىسى:

ئىسالندىيە

خەلــى  ئىســاندىيەنىڭ 
ھىدوۋېــك دېگــەن يېرىدىكــى يــەر 
ئىسســىقلىق ئېلېكتىر ئىستانىسســىنىڭ 
تــوك چىقىرىــش مىقــدارى بــۇ 
نوپۇســنىڭ   60% دۆلەتتىكــى 

ئېھتىياجىنى قاندۇرااليدۇ. 

ــەر يۈزىگــە   ئىســاندىيەدە ي
يېقىــن الۋا ئېتىلىــپ چىققــان ســۇنى 
ــۇ  ــىق س ــۇ ئىسس ــىتىدۇ، ب ئىسس
ــپ  ــاي ئېقى ــۇپ توختىم ــۇالق بول ب

ــۇرۇدۇ. ت

) خەرىتىدە (  : رېيكياۋىك

دۇنيادىكــى  ئىســاندىيە    
دۆلەتلەرنىــڭ  قەدىمىــي  ئــەڭ 
ــە  ــۇپ چەمبىرىكىگ ــىمالىي قۇت ــى ش ــك ئورن ــرى، جۇغراپىيەلى بى
يېقىــن. بــۇ دۆلەتتــە ئارىشــاڭ كــۆپ، بــۇ ئارىشــاڭاردىن  يــەر 
يۈزىگــە ئىسســىق چىقىــدۇ. شــۇڭا بــۇ دۆلەتتىكــى ھەممــە ئۆيدە 
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يىــل بويــى  ئىسســىق ســۇ بــار. بــۇ ھەقســىز ئىسســىق ســۇ 
ــىق  ــۇ ئىسس ــىتىدۇ. ب ــى ئىسس ــق بىناالرن ــاندىيەدىكى بارلى ئىس
ســۇ ئۇزۇن-ئــۇزۇن شــىانكىار بىلــەن پايتەخــت رېيكياۋىكقىچــە 

ــدۇ. بارى

يادرو ئېنېرگىيەسى بارلىق مەسىلىنى ھەل قىالالمدۇ؟

 يــادرو ئېنېرگىيەســى ئاتــوم دەپ ئاتىلىدىغــان بىــر خىــل 
ــق  ــەدۇر، بارلى ــەت زور ئېنېرگىي ــىلىدىغان غاي ــن ئېرىش زەررىچىدى
قاتتىــق، ســۇيۇق ياكــى گاز ھالەتتىكــى ماددىارنىــڭ ھەممىســى 
ئاتومدىــن تۈزۈلىــدۇ. بىــراق بــۇ خىــل ئــۇران دەپ ئاتىلىدىغــان 

مېتــال ئاتــوم ئىنتايىــن ئاالھىــدە.

ئۇران ياخشىمۇ ياكى يامانمۇ؟

ــقا  ــپ باش ــان پارچىلىنى ــن ئاس ــى ئىنتايى ــۇران ئاتوم ئ
ــدا  ــۈش جەريانى ــل بۆلۈن ــۇ خى ــەكىللەندۈرىدۇ. ب ــى ش ئاتومن
ــادرو  ــدۇ. ي ــىل بولى ــى ھاس ــىقلىق ئېنېرگىيەس ــەت زور ئىسس غاي
ئېلېكتىــر ئىستانسســى بــۇ ئىسســىقلىق ئېنېرگىيەســىدىن پايدىلىنىپ 
ــۆپ  ــى ك ــر ئىستانسس ــادرو ئېلېكتى ــراق ي ــدۇ. بى ــوك چىقىرى ت

ــدۇ. ــدا قىلى ــىلىلەرنى پەي مەس

ئۇنىــڭ  چاتىقــى  چــوڭ  ئــەڭ  ئۇراننىــڭ  مېتــال 
ــق  ــا زىيانلى ــى جانلىقارغ ــۇران ئاتوم ــى ئ ــى. يەن رادىيوئاكتىپلىق

ئېنېرگىيــە قويــۇپ بېرىــدۇ. 

شــۇنىڭ بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا، يــادرو ئېلېكتىــر ئىستانسســى 
ــداق  ــدۇ. بۇن ــىزلىرىنى چىقىرى ــوم كىرەكس ــق ئات رادىيوئاكتىپلى
ــتىن،  ــا قالماس ــۆپ بولۇپ ــى ك ــنىڭ چىقىم ــىزلەرنى يىغىش كېرەكس
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بەلكــى ئىنتايىــن خەتەرلىــك. ئازراقــا ئېقىــپ كەتســە، بــۇ خىــل 
ــدۇ. ــا زامىــن بولى رادىئاتســىيە ئىنســان ۋە جانلىقارنىــڭ جېنىغ

يادرونىڭ يىغىلىشى 

ــڭ  ــىيە يادرونى ــك رېئاكس ــان خىمىيەلى ــوم بۆلىنىدىغ ئات
پارچىلىنىشــى دەپ ئاتىلىــدۇ ھەمــدە ئاتــوم توپلىنىدىغــان 

خىمىيەلىك رېئاكسىيە يادرونىڭ يىغىلىشى دەپ ئاتىلىدۇ.

ــىل  ــە ھاس ــەت زور ئېنېرگىي ــى غاي ــڭ يىغىلىش   ئاتومنى
قىلىپــا قالمــاي ھەمــدە رادىئاتسىيەســى ئىنتايىــن ئاجىــز بولىــدۇ. 
ــى  ــن ئاتوم ــە ھىدروگې ــڭ بىرىكىشــى بولســا ئىككــى دان ئاتومنى
ــڭ  ــدۇ، يادرونى ــىل قىلى ــى ھاس ــي ئاتومىن ــر گېلى ــپ، بى بىرىكى
يىغىلىشــى  پەقــەت تېمپېراتــۇرا يۇقىــرى بولغانــدا يــۈز بېرىــدۇ.    
ــرى  ــە يۇقى ــىدىن 10 ھەسس ــاش تېمپېراتۇرىس ــار قوي تەتقىقاتچى
ــى  ــا ئاتومن ــان مۇھىتت بولغ
مۇۋپپەقىيەتلىــك بىرىكتــۈردى، 
ــتىن پايدىلىنىپ  ــادرو يىغىلىش ي
ــر   ــان ئېلېكتى ــوك چىقىرىدىغ ت
ئىستانسســى قــۇرۇش ئۈچــۈن 
ــە  ــانار100~50 يىلغىچ ئىنس

ــدۇ. ــت قوراالي ۋاقى

ــى  ــادرو ئېنېرگىيەس  ي
ئىنســانارنىڭ  گەرچــە 
ــان  ــن نۇرغۇنلىغ ــىمۇ لېكى ــەل قىالىس ــىنى ھ ــە كىرىزىس ئېنېرگىي

مەۋجــۇت. ئەندىشــە  نىســبەتەن  ئۇنىڭغــا  كىشــىلەردە 
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بىز تېخىمۇ كۆپ يادرو ئېلېكتىر ئىستانسسىنى قۇرۇشىمىز 
كېرەك  

 قولالمسىز، ياكى قارشى تۇرامسىز ؟

قولاليمەن

ــىلىرىنى  ــر ئىستانسس ــادرو ئېلېكتى ــۆپ ي ــۇ ك ــز تېخىم بى
قــۇرۇپ، مىنېــرال يېقىلغــۇالر بىلــەن تــوك چىقىرىدىغــان  ئېلېكتىر 
ــر  ــادرو ئېلېكتى ــۇ ي ــز ب ــىمىز زۆرۈر. بى ــىلىرىنى تاقىش ئىستانسس
ئىستانسســىلىرى ئارقىلىــق يــەر شــارى ئىسســىپ كېتىشــىگە تاقابىل 
تۇرۇشــىمىز الزىــم. قويــاش ئېنېرگىيەســى ۋە شــامال ئېنېرگىيەســى 
ــانارنىڭ  ــارىدىكى ئىنس ــەر ش ــۈن ي ــوك پۈت ــان ت ــەن چىقارغ بىل

ئېھتىياجىنــى قاندۇرالمايــدۇ.

قارشى تۇرىمەن:

   ھەرقانــداق ئادەمنىــڭ بــۇ خىــل جــان ئالغۇچــى يــادرو 
كىرەكســىزلىرىنى پەيــدا قىلىــش ھوقۇقــى يــوق. ئــۇ ئىنســانارغا 
ھازىــر زىيانلىــق بولۇپــا قالمــاي، بەلكــى نەچچــە مىــڭ  يىلدىــن 
ــز  ــەر بى ــۇر. ئەگ ــر تەھدىتت ــا بى ــانىيەتكە يەنى ــۇ  ئىنس كېيىنم
ــە  ــاقا، ئۇنچ ــراپ قىلمىس ــۆپ  ئىس ــە ك ــى ئۇنچ ــتىا توكن باش
ــادرو  ــۇڭا ي ــوق، ش ــى ي ــنىڭ زۆرۈرىيىت ــوك چىقىرىش ــۆپ ت ك

ــوق. ــى ي ــۆپ قۇرۇشــنىڭ ھاجىت ــر ئىستانسســىلىرىنى ك ئېلېكتى

 تېخىمۇ پاكىز كۆمۈر ۋە ھاۋا

ــۇلىنى  ــش ئۇس ــوك چىقىرى ــى ت ــى تىپتىك ــار يېڭ ئالىم
تەتقىــق قىلغاندىــن باشــقا، يەنــە مىنېــرال يېقىلغۇالرنــى پاكىزلەش 
ــا. ــراپچىلىقنى ئازايتماقت ــوك ئىس ــدە ت ــماقتا، ھەم ــۈن تېرىش ئۈچ
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كاربوندىن بۇلغىنىش

   نۆۋەتتــە  پۈتــۈن دۇنيادىكــى كۆمــۈر زاپىســى 
ــىگە  ــل ئىشلىتىش ــە 100 يى ــدا  يەن ــاز بولغان ــانارنىڭ ئ ئىنس
يېتىدىكــەن. مەســىلە شــۇ يەردىكــى، كۆمــۈر كۆيگەنــدە زىيانلىــق 
پارنىــك گازى چىقىرىــپ، ھاۋانــى بۇلغايــدۇ. ئالىمــار كۆمۈرنــى 
كۆيدۈرۈشــتىن ئىلگىــرى تازىــاپ، كۆمــۈر تەركىبىدىكــى بۇلغىنىش 
پەيــدا قىلىدىغــان ماددىنــى چىقىرىــپ تاشــايدىغان يېڭى ئۇســۇلنى 
تەتقىــق قىلىــپ چىقتــى. بىــراق كۆمۈرنــى پاكىزلىگەنــدە، ئۇنىــڭ 
ــڭ  ــى ماددىارنى ــدا قىلغۇچ ــش پەي ــق بۇلغىنى ــى بارلى تەركىبىدىك

ــدۇ.  ــى بولماي ــىنى يوقاتقىل ھەممىس

كاربوننى يىغىۋېلىش :

ــتىن  ــا كىرىش ــىد ھاۋاغ ــون IVئوكس ــە كارب ــار يەن ئالىم
ــۇلنى  ــل ئۇس ــر خى ــە بى ــان يەن ــى يىغىۋالىدىغ ــرى ئۇن ئىلگى
ــونIV  ئوكســىد ســوۋۇتۇپ  ــۇ كارب ــى. ب ــپ چىقت ــق قىلى تەتقى
ــۇپ  ــا قوي ــەر قاتلىمىغ ــۇر ي ــن، چوڭق ــۇيۇقاندۇرۇلغاندىن كېيى س
بېرىلىــدۇ. بــۇ ئۇســۇلنىڭ بولمايدىغــان يېــرى شــۇكى،  پۈتــۈن 

ــدۇ. ــۆپ كېتى ــەك ك ــەغ ب ــتېمىغا مەبل سىس

ئىسراپ قىلىۋەتكەن ئېنېرگىيە مەنبەسى:

چــوڭ تىپتىكــى ئېلېكتىــر ئىستانسســى ئىســراپ قىلىۋەتكەن 
ئېنېرگىيــە كۆمــۈردە ئەســلىدە بــار بولغــان ئېنېرگىيەنىــڭ  
ــۇ  ــڭ 4/3 قىســمى. ب ــۈردە ســاقانغان ئېنېرگىيەنى پۈتكــۈل كۆم
ئىســراپ بولــۇپ كەتكــەن ئېنېرگىيەنىــڭ 3/2 قىســمى ئىسســىقلىق 
ــا  ــى بولس ــدۇ. باشقىس ــوراپ كېتى ــەكىلدە خ ــىدە  ش ئنىرگىيەس
ــەھەرلەرگە  ــزا ۋە ش ــق يې ــىملىرى ئارقىلى ــوك س ــى ت ــوك ئېقىم ت



127

ىلمارېىائلىكىئتستىااوم

يەتكۈزۈلــۈش جەريانىــدا خورايــدۇ. بــۇ خىــل خــوراش 
ــىۋەتلىك.  ــەن مۇناس ــق بىل ــال ۋە ئارىلى ــان ماتېرىي يەتكۈزىدىغ
شــۇڭا، يېقىلغۇنىــڭ ئىشــلىتىلىش ئۈنۈمىنــى ئۆســتۈرۈش، 

ــم.  ــن مۇھى ــش ئىنتايى ــىنى ئازلىتى ــڭ خورىش ئېنېرگىيەنى

يەرلىك توك ئېلېكتىر ئىستانسسىلىرى 

بىرقىســىم يەرلىــك رايونارنــى تــوك بىلــەن تەمىنلەيدىغــان 
ــان  ــراپ قىلىدىغ ــى ئىس ــر ئىستانسس ــى ئېلېكتى ــك تىپتىك كىچى
ئېنېرگىيــە خېلىــا ئــاز. چۈنكــى تــوك يىراققــا يەتكۈزۈلمىگەچكــە، 

كابېــل ئارقىلىــق خورايدىغــان تــوك ئىنتايىــن ئــاز بولىــدۇ.

ــىنى  ــقلىق ئېنېرگىيەس ــىلىرى ئىسس ــر ئىستانسس ــۇ ئېلېكتى ب
ــۇ  ــپ س ــا پايدىلىنى ــن قايت ــۇ پاردى ــۇالر ب ــراپ قىلمايدۇ.ئ ئىس
ئىسســىتىدۇ. ئاندىــن بــۇ قىزىــق ســۇ تۇرۇبــا ئارقىلىــق ئۆيلەرگە 
ــر  ــىقلىق ئېلېكتى ــى ئىسس ــر ئىستانسس ــۇ ئېلېكتى ــدۇ، ب يەتكۈزۈلى

ئىستانسسى دەپ ئاتىلىدۇ.

قىزىق نۇقتا مەسىلىلىرىنىڭ يەنە بىر يۈزى:

توك يەتكۈزۈش تورى

  بــۇ دانىيەدىكــى 
ــر  ــى ئېلېكتى ــك تىپتىك كىچى
ــۇ  ــۇپ، ب ــى بول ئىستانسس
ــە ئاساســەن  ــەردە ئېنېرگىي ي
ــۇ  ــدۇ، ب ــراپ بولماي ئىس
ــۇ  ــى ش ــر ئىستانسس ئېلېكتى
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يەردىكى ئاھالىلەرنى ئىسسىق سۇ ۋە توك بىلەن تەمىنلەيدۇ. 

نۇرغــۇن دۆلەتلــەر تــوك يەتكــۈزۈش تورىدىــن پايدىلىنىــپ 
كىشــىلەرنى تــوك بىلــەن تەمىنلەيــدۇ. ھەرقايســى تــوك ئېلېكتىــر 
ئىستانىىىســىلىرىدىن كەلگــەن تــوك بىــر كابېلغــا كىرىــپ، تــوك 
يەتكــۈزۈش تورىنــى ھاســىل قىلىــدۇ. تــوك بــۇ تــور ئارقىلىــق 
دۆلەتنىــڭ ھەرقايســى جايارغــا يەتكۈزىلىــدۇ. ئوخشــاش بولمىغــان 
ــاج  ــان ئېھتىي ــا بولغ ــىلەرنىڭ توكق ــاردا كىش ــت ۋە رايون ۋاقى
ئوخشــاش بولمىغانلىقتىــن، 
ــى  ــور سىستېمىس ــر ت ئېلېكتى
ــنى  ــەن تەمىنلەش ــوك بىل ت

ــتۇرىدۇ. قوالياش

بــۇ غايــەت زور كابېل 
ــەھەر ـ  ــى ش ــارى توكن مۇن

بازارالرغــا يەتكۈزىــدۇ. 

ماشىنىالرغا ئىشلىتىلىدىغان بىئولوگىيەلىك يېقىلغۇالر

ئېلىپ كېلىدىغان مەسىلىلەر

ــەن  ــن بىل ــان بېنزى ــۇ قىلىدىغ ــىنىاردا يېقىلغ ــار ماش ئالىم
كوكــس مېيىنىــڭ ئورنىغــا تېخىمــۇ پاكىــز يېقىلغۇالرنى ئىشلىتىشــنى 
ســىنىماقتا. ئېتىــل ئالكوھــول بىــر خىــل بىئولوگىيەلىــك 
ــى  ــېكەر قومۇش ــن، ش ــق زىرائەتلىرىدى ــۇ دېھقانچىلى ــۇ. ئ يىقىلغ
ــا ۋە  ــىلەن : پالم ــن، مەس ــدۇ. كۆكتاتاردى ــن ئېلىنى ۋە بۇغدايدى
ــى  ــدۇ، چۈنك ــى ئېلىنى ــل مېي ــك دىزې ــن بىئولوگىيەلى پۇرچاقتى
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ــز  ــۆپ پاكى ــن ك ــرال يېقىلغۇالردى ــۇالر مىنې ــل يېقىلغ ــۇ خى ب
بولىــدۇ. ئاســىيا، ياۋروپادىكــى ھەرقايســى دۆلەتلــەر ۋە ئامېرىــكا 
ھۆكۈمىتــى دېھقانارنــى بىئولوگىيەلىــك يىقىلغۇ ئىشــلەپچىقىرىدىغان 
ــك  ــراق بىئولوگىيەلى ــدۈردى. بى ــقا رىغبەتلەن ــى تېرىش زىرائەتلەرن

ــدى. ــپ كەل ــىلىلەرنى ئېلى ــۇن مەس ــۇ نۇرغ يېقىلغۇالرم

ئاشلىق كىرىزىسى :

ــار  ــۇن دېھقان ــدا، نۇرغ ــىمالىي ئامېرىكى ــا ۋە ش ياۋروپ
ئاشــلىق تېرىشــتىن ۋاز كېچىــپ، بىئولوگىيەلىــك يېقىلغۇغــا 
ئېھتىياجلىــق بولغــان زىرائەتلەرنــى تېرىماقتــا. بــۇ پۈتــۈن دۇنيادا 
ئاشــلىقنى كېمەيتىــپ، ئاشــلىق كىرىزىســىنى كەلتــۈرۈپ چىقــاردى. 
بىر-ئىككــى يىلىغــا بارمايــا، ئاشــلىق يېتىشمەســلىك ســەۋەبىدىن 
ئاشــلىق باھاســى ئىككــى ھەسســە ئۆســۈپ كەتتــى. 2008-يىلى 
نۇرغۇنلىغــان دۆلەتلەردىكــى نامراتارنىــڭ ئاساســىي يېمەكلىكنــى، 
مەســىلەن: بولــكا، گــۈرۈچ قاتارلىقارنــى سېتىۋىلىشــقىمۇ قۇربــى 
يەتمىگــەن. 2008-يىلــى 7-ئايــدا ياۋروپــا ئىتتىپاقــى تېخىمــۇ 
كــۆپ بىئولوگىيەلىــك يېقىلغۇالرنــى، مەســىلەن : ئېتىــل ئالكوھولنى 

بېنزىــن ئورنىغــا دەسســىتىش پىانىدىــن ۋاز كەچتــى.

يامغۇرلۇق ئورمانالرنى كېسىش 

 )Ⅳ( ــون ــى كارب ــۇق ئورمىن ــاغ يامغۇرل ــىق بەلب ئىسس
ئوكســىدنى ســۈمۈرىدۇ ھەمــدە  نەچچــە مىليــون توننــا كاربــون 
)Ⅳ( ئوكســىدنى ســاقايدۇ، شــۇڭا يامغۇرلــۇق ئورمانــار 
ــۈرئىتىنى  ــش س ــىپ كېتى ــارىنىڭ  ئىسس ــەر ش ــانارنىڭ ي ئىنس
ــىدىكى  ــىيا قىتئەس ــراق ئاس ــدۇ. بى ــاردەم بېرى ــقا ي ئاستىلىتىش
ــىپ،  ــى كېس ــۇق ئورمانارن ــۈردە يامغۇرل ــل ت ــار ئىزچى دېھقان
ــى  ــان زىرائەتلەرن ــق بولغ ــۇالر ئېھتىياجلى ــك يېقىلغ بىئولوگىيەلى
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تېرىماقتــا. بــۇ زىرائەتلەرنىــڭ كاربــون )Ⅳ( ئوكســىدنى 
سۈمۈرۈشــى يامغۇرلــۇق ئورمانارغــا قەتئىــي يەتمەيــدۇ، ئۇنىــڭ 

ئۈستىگە بىر نەچچە يىلدىن كېيىن ئورۇپ تاشلىنىدۇ. 

نامــرات  2008-يىلــى 
بولكىمــۇ  مىســىرلىقار 
ــۇن  ــى نۇرغ ــېتىۋااللمىدى. چۈنك س
دېھقانــار بىئولوگىيەلىــك يېقىلغــۇالر 
ئېھتىياجلىــق زىرائەتلەرنــى تېرىغاچقا 
ئاشــلىق باھاســى ئۆرلــەپ كەتتــى. 

قىزىق نۇقتىلىق مەسىلىلەرنىڭ 
يەنە بىر يۈزى

كاربون زاپىسى 

 مايلىــق پالمــا ئۇرۇقىدىــن بىئولوگىيەلىــك يېقىلغــۇ 
ياســىغىلى بولىــدۇ. بــۇ پالمىزارلىقــار ئەســلىدە، ئىسســىق بەلبــاغ 
يامغۇرلــۇق ئورمانلىقــى ئىــدى. ئۆســۈملۈكلەر ھاۋادىكــى كاربــون 
)Ⅳ( ئوكســىدنى ســۈمۈرىدۇ ھەمــدە ئۆسۈشــى ئۈچــۈن ئــوزۇق 
ــاقايدۇ.  ــاس س ــى زاپ ــكەچ كاربونن ــۈملۈك ئۆس ــدۇ. ئۆس قىلى
ئۆســۈملۈك قۇرىغاندىــن كېيىــن، بــۇ ســاقانغان كاربوننــى مىكــرو 
جانلىقــار پارچىــاپ ، كاربــون )Ⅳ( ئوكســىد شــەكلىدە ھاۋاغــا 
يېڭىدىــن قايتىــدۇ، مانــا بــۇ كاربوننىــڭ ئايلىنىشــىدۇر. مىنېــرال 
ــۈملۈك ۋە  ــرى ئۆس ــار ئىلگى ــون يىل ــە مىلي ــۇالر نەچچ يېقىلغ
دېڭىــز جانلىقلىرىنىــڭ جەســىتىدىن شــەكىللەنگەن، بــۇ يېقىلغــۇالر 
ــۇالر  ــرال يېقىلغ ــاقانغان. مىنې ــاس س ــون زاپ ــۇ كارب تەركىبىدىم
ــە  ــى ئاتموســفېراغا  يەن ــاس ســاقانغان كاربونن ــۇ زاپ ــۈپ ب كۆي

ــدۇ. ــۇپ بېرى قوي
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  يېقىنقــى يــۈز يىلدىن بۇيــان، ئىنســانار كۆمۈر،تەبئىي گاز 
قاتارلىقارنــى كــۆپ مىقــداردا قالىــدى. ئورمانلىقارنــى خالىغانچــە 
كەســتى، ســانائەت تېــز تەرەققــي قىلــدى. يۇقىرىقىــار كاربوننىــڭ 
ــفېرادىكى  ــىتىپ ئاتموس ــىر كۆرس ــەت زور تەس ــىغا غاي ئايلىنىش
ــەر  ــدە ي ــۇردى، نەتىجى ــى ئاش ــىد مىقدارىن ــون )Ⅳ( ئوكس كارب

شــارى ئىسســىپ كەتتــى. 

بىرىكمە ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىل يولغا چىقتى

   بەزىلــەر بىرىكمــە ئېنېرگىيەلىــك ماشــىنىارنى ئىشــلەتتى، 
بىراق بۇ ماشىنىارنىڭ نۆۋەتتكى باھاسى بەك يۇقىرى. 

كەلگۈســىدە    
ماشــىنىنىڭ بېنزىــن ۋە دىزېــل 
ــدارى  ــلىتىش مىق ــى ئىش مېيىن
ــدۇ،  ــن كــۆپ ئازالي ھازىرقىدى
بېنزىــن  ماشــىنىار  بــەزى 
ــق  ــوك ئارقىلى ــلەتمەي ت ئىش
بېنزىــن  ھەرىكەتلىنىــدۇ. 
ھەرىكەتلىنىدىغــان  بىلــەن 
بىلــەن  تــوك  موتــور 
موتورغــا  ھەرىكەتلىنىدىغــان 

چىقىرىــدۇ. كــۆپ  ئوكســىدنى   )Ⅳ( كاربــون  قارىغانــدا 

توكلۇق ماشىنا

ــى  ــا، مۇھىتىن ــىز گاز چىقارمىغاچق ــىنا كېرەكس ــۇق ماش توكل
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ــوڭ  ــى چ ــىنىارنىڭ ھەممىس ــۇق ماش ــراق توكل ــدۇ. بى بۇلغىماي
ــدۇ. شــۇڭا ئــەڭ  تىپتىكــى ئاككۇمۇلياتــور ئارقىلىــق ھەرىكەتلىنى
ــر  ــۈز كىلومېتى ــە ي ــىنا نەچچ ــڭ ماش ــۈك ئاككۇمۇلياتورنى كۈچل
ــرەك.  ــوكاش  كې ــە ت ــۇم يەن ــن چوق ــن كېيى ــول يۈرگەندى ي
ــوك  ــى ت ــەت چاتقۇچن ــي، پەق ــى ئاددى ــان ناھايىت ــۇ جەري ب
مەنبەســىگە سانجىســاقا توكلىنىــدۇ. بىــراق بــۇ توكنىــڭ كــۆپ 
قىســمى مىنېــرال يېقىلغۇالرنــى كۆيــدۈرۈش ئارقىلىــق بولغاچقــا، 
ــىد  ــون )Ⅳ( ئوكس ــا كارب ــمۇ ئوخشاش ــى توكاش ئاككۇمۇلياتورن

ــدۇ.  ــدا قىلى پەي

بىرىكمە ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىل

ــا  ــى ئاپتوموبىلارغ ــقا تىپتىك ــار باش ــەزى ئاپتوموبىل ب
ــن  ــڭ بېنزى ــى ئۇالرنى ــرايدۇ، چۈنك ــت ئاس ــدا مۇھى قارىغان
ــەڭ  ــل ئ ــك ئاپتوموبى ــە ئېنېرگىيەلى ــۆۋەن. بىرىكم ــەرپىياتى ت س
ــق  ــك تىپلى ــىنىارغا كىچى ــى ماش ــۇ تىپتىك ــالدۇر، ب ــى مىس ياخش
بېنزىــن موتــور ۋە ئېلېكتىــر موتــور ســەپلەنگەن. زۆرۈر تېپىلغانــدا 
ئېلېكتىــر موتــور ئارتــۇق ئېنېرگىيــە بىلــەن تەمىنلەيدۇ. ماشــىنىنى 
تورمۇزلىغــان ۋە ســۈرئەتنى ئاســتىاتقاندا، ئېلېكتىــر موتورنى  توك 
ــدۇ.  ــك توكلىنى ــور ئاپتوماتى ــان ئاككومۇليات ــەن تەمىنلەيدىغ بىل

ئايروپىالنغا نىسبەتەن ھەل قىلىش اليىھىسى يوق

ئايروپىــان باشــقا ھەرقانــداق قاتنــاش ۋاستىســىغا قارىغاندا 
ــە  ــدۇ. بۈگۈنگ ــۇپ بېرى ــۆپ قوي ــىدنى ك ــون)Ⅳ( ئوكس كارب
ــان  ــەن تەمىنلەيدىغ ــە بىل ــك ئېنېرگىي ــى يېتەرلى ــەدەر ئايروپىانن ق
ــر  ــوق. ھازى ــى ي ــۇ تېپىلغىن ــز يېقىلغ ــر پاكى ــداق بى ھېچقان
ــە  ــە. گەرچ ــېرى كۆپەيمەكت ــار بارغانس ــدا ئولتۇرۇدىغان ئايروپىان
ــراق  ــىمۇ بى ــى تۆلىس ــۇ بېج ــتىلىرى يېقىلغ ــاش ۋاس ــقا قاتن باش
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ــەت  ــى قىمم ــان بېلىت ــۇڭا ئايروپى ــدۇ، ش ــان تۆلىمەي ئايروپى
ــەس.  ئەم

ئىشەنگىڭىز كەلمەيدۇ !

 15% باھاســى  بېنزىــن  ئەنگىلىيــەدە  2008-يىلــى 
ئۆســكەندىن كېيىــن ،ئەنگىلىيەلىكلــەر ماشــىنا ھەيدەشــنى ئازالتتى، 

ــدى. ــۇ %25 تۆۋەنلى ــن مىقدارىم ــلىتىلگەن بېنزى ــۇڭا ئىش ش

ــان  ــەرپ قىلىدىغ ــل س ــك ئاپتوموبى ــە ئېنېرگىيەلى  بىرىكم
بېنزىــن مىقــدارى،  ئادەتتىكــى تــۆت چاقــى تــەڭ ســۆرەيدىغان 

ــدۇ.  ــرا كېلى ــە توغ ــىنىارنىڭ 4/1 گ ماش

ئايروپىاندا ئولتۇرغانار يېقىلغۇ بېجى تۆلەش كېرەك

قولالمسىز، قارشى تۇرامسىز ؟

قولاليمەن !

ئايروپىــان پەيــدا قىلغــان پارنىــك گازى باشــقا ھەرقانــداق 
قاتنــاش ۋاســىتىلىرىدىن كــۆپ، شــۇڭا ئايروپىانــدا ئولتۇرغانــار 
ــى  ــەدەل تۆلىش ــۈن ب ــك گازى ئۈچ ــان پارنى ــدا قىلغ ــۆزى پەي ئ

كېرەك. 

قارشى تۇرىمەن !

بېجــى  يېقىلغــۇ 
ــەت  ــاچ پەق ــرى بولغ يۇقى
ئايروپىانــدا  بايــارال 
ئۇنىڭدىــن  ئولتۇرااليــدۇ، 
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ــۇ  ــپ، يېقىلغ ــە كېلى ــۇم بىرلىكك ــەر چوق ــق دۆلەتل ــقا بارلى باش
كېــرەك.  ئېلىشــى  نىســبەتتە  ئوخشــاش  بېجىنــى  

 ئايروپىــان ناھايىتــى كۈچلــۈك موتــور بولغاچقىــا 
ئۇچااليــدۇ. شــۇڭا مــاي ســەرپىياتىمۇ بــەك يۇقىــرى.

ھىدروگېن گازى بېنزىننىڭ ئورنىنى ئاالالمدۇ ؟
ــارى  ــەر ش ــە ي ــان  باتارېي ــۇ قېلىنىدىغ ــن يېقىلغ       ھىدروگې
ــڭ  ــن. كۈنلەرنى ــى مۇمكى ــرول قىالىش ــىنى كونت ــىپ كېتىش ئىسس
ــۇس ۋە  ــە ئاپتوب ــان باتارېي ــۇ قېلىنىدىغ ــن يېقىلغ ــدە ھىدروگې بىرى
شەخســىي ماشــىنا ھەمــدە ئائىلىمىــز ئۈچــۈن ئېنېرگىيــە مەنبەســى 
ــراق، بــۇ ئىشــار  نەچچــە ئــون يىلدىــن  بولۇشــى مۇمكىــن. بى

ــن.  ــى مۇمكى ــا ئايلىنىش ــن رېئاللىقق كېيى

يېقىلغۇ باتارېيەسى دېگەن نېمە ؟

يېقىلغــۇ باتارېيەســىمۇ توك ســاقايدۇ، بــۇ ئاككۇمۇلياتورغا 
ئوخشــاپ قالىــدۇ، يېقىلغــۇ باتارېيەســى ھىدروگېــن گازى بىلــەن 
ئوكســىگېن گازىنــى بىرىكتــۈرۈپ توك ھاســىل قىلىپ، ئىسســىقلىق 
ــر  ــان بىردىنبى ــە چىقىرىدىغ ــۇ باتارېي ــدۇ. ب ــى چىقىرى ئېنېرگىيەس
ــەڭ  ــن گازى ئېلىشــتىكى ئ قوشــۇمچە مەھســۇالت ســۇ. ھىدروگې
ــى  ــن ئاتوم ــۇدىكى ھىدروگې ــۇل س ــرايدىغان ئۇس ــت ئاس مۇھى
بىلــەن ئوكســىگېن ئاتومىنــى ئاجرىتىــش. بىــراق، بــۇ جەريانغىمۇ 
تــوك ســەرپ بولىــدۇ. ئالىمــار  قويــاش ئېنېرگىيەلىــك باتارېيــە 
ــا.  ــنى پىانلىماقت ــن ياساش ــق ھىدروگې ــوك ئارقىلى ــاقلىغان ت س
ــورى ۋە  ــڭ موت ــدا ئاپتوموبىلىنى ــۇ چاغ ــى ئ ــۇ باتارېيەس يېقىلغ
مەركىــزى ئىسســقلىق بىلــەن تەمىنلــەش سىستېمىســىنىڭ ئورنىنــى 
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ئېلىشــى مۇمكىــن. 

ھىدروگېن گازى دۇنياسى

ــۇ باتارېيەســىگە ئۆتــۈش  ــن يېقىلغ ــن ھىدروگې    بېنزىندى
باشــاندى. نۇرغــۇن شــەھەرلەر مەســىلەن: كانادانىــڭ ۋانكۇۋېــر 
ۋە ئەنگلىيەنىــڭ لونــدون قاتارلىــق شــەھەرلىرىدە يېقىلغــۇ باتارېيە 
ــۇ  ــدى. ب ــا كەل ــۇس مەيدانغ ــان ئاپتوب ــەن ھەرىكەتلىنىدىغ بىل
ــوالت  ــور پ ــەت كاربيۇرات ــوق، پەق ــى ي ــاي باك ــاردا م ئاپتوبۇس
ــى  ــڭ ئورنىن ــن گازى نېفىتنى ــراق ھىدروگې ــار بى ــىلىندىر ب س
ئېلىشــتىن ئىلگىــرى، كىشــىلەر بارلىــق تېــز ســۈرئەتلىك تاشــيولغا 
ــە ۋە  ــرەك. نورۋېگىي ــۇرۇش كې ــى ق ــن گازى پونكىت ھىدروگې
ئامېرىكىنىــڭ كالفورنىيــەدە ھىدروگېنلىــق تېز ســۈرئەتلىك تاشــيول 

ياسالدى.

نىــڭ  نگلىيە ئە
شــەھرىدىكى  ھامبــۇرگ 
ــن  ــۇس ھىدروگې ــۇ ئاپتوب ب
يېقىلغۇلــۇق باتارېيــە بىلــەن 

. ۇ تلىنىــد ىكە ر ھە

قىزىق نۇقتا 
مەسىلىلىرىنىڭ يەنە بىر يۈزى

ھىدروگېن گازى بىخەتەرمۇ ؟

ــى  ــكا يېڭ ــى، ئامېرى ــڭ 6-كۈن ــى 5-ئاينى 1937-يىل
ــە  ــار كېم ــق ئۇچ ــۇرگ« ناملى ــتاتىدا، »ھىندىنب ــى ئىش جىرس
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سىستېمىســىنى ئىشلەشــتىن توختىتىــپ، مــاي قاچىــاش پونكىتىغــا 
ــى.  ــوت كەتت ــە ئ ــار كېمىگ ــدا، ئۇچ قونۇۋاتقان

ــى  ــش نېفىتن ــۇ قىلى ــى يېقىلغ ــن گازىن ــە ھىدروگې   گەرچ
يېقىلغــۇ قىلىشــقا قارىغانــدا خەتىرى كىچىكــرەك بولســىمۇ، نۇرغۇن 
ــداق  ــدۇ. بۇن ــەك قورقى ــىدىن ب ــن يېقىلغۇس ــەر ھىدروگې ئادەمل
بولۇشــتىكى مۇھىــم ســەۋەب بۇندىــن 70 يىــل ئىلگىــرى ھادىســە 

يــۈز بەرگــەن. 

ــەت زور  ــە غاي ــار كېم ــق ئۇچ ــۇرگ« ناملى   »ھىندىنب
ھىدروگېــن شــارى بىلــەن ھەرىكەتلىنىدىغــان ئۇچــار كېمــە ئىــدى. 
ــدا بــۇ ئۇچــار كېمــە خادىمارنــى ئېلىــپ،  1937-يىلــى 5-ئاي
تىنــچ ئوكياننــى كېســىپ ئۆتــۈپ يېڭــى جىرســى ئىشــتاتىدا يەرگە 
ــەن  ــوت كەتك ــە ئ ــار كېمىگ ــدا ئۇچ ــە قونۇۋاتقان ــان. يەرگ قونغ
ھەمــدە پارتلىغــان. ئۇچــار كېمىدىكــى 97 خادىمدىــن 35 خادىــم 
قــازا قىلغــان. بــۇ قــازا ھــاۋا بوشــلۇقىدا يــۈز بەرگەچكــە نەچچە 
ــى  ــڭ كۆزن ــار كېمنى ــق ئۇچ ــۇرگ« ناملى ــڭ كىشــى »ھىندىنب مى
يۇمــۇپ ئاچقۇچــە، كۆيــۈپ كــۈل بولغىنىنــى ئــۆز كــۆزى بىلــەن 
ــۈپ  ــا كۆي ــى ئوتت ــى كۆپ ــازا قىلغۇچىارن ــىلەر ق ــەن. كىش كۆرگ
ــۆپ  ــەس، ك ــداق ئەم ــەت ئۇن ــدۇ، ئەمەلىي ــەن دەپ قاراي ئۆلگ
قىســىم كىشــىلەر ئــوت يالقۇنىدىــن قېچىــپ، ھاۋادىــن ســەكرەپ 

قــازا قىلغــان.

يېڭى تىپتىكى باتارېيەنىڭ ئىشلىتىلىشى

ــە  ــە باتارېي ــارد دان ــە مىلي ــى نەچچ ــانار ھەريىل  ئىنس
ــكە  ــزال ئۆتمۈش ــى تې ــۋال ناھايىت ــل ئەھ ــۇ خى ــلىتەتتى، ب ئىش
ئايانــدى. يانفــۇن، خاتىــرە كومپيۇتېــر ۋە باشــقا ئېلېكتىرونلــۇق 
ئۈســكۈنىلەرنىڭ بارغانســېرى مۇرەككەپلىشىشــىگە ئەگىشــىپ، 
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ــۇق  ــۇ ئېلىكترونل ــەن ب ــە بىل ــراق ئېنېرگىي ــانار  چوڭ ئىنس
ــر  ــدى، بى ــق بول ــكە ئېھتىياجلى ــكۈنىلەرنى ھەرىكەتلەندۈرۈش ئۈس
قېتىــم ئىشــلەتكىلى بولىدىغــان باتارېيىنىــڭ توكــى ناھايىتــى تېزال 
ــوكاپ  ــل ت ــى ئىزچى ــان باتارېيەن ــى بولىدىغ ــدۇ، توكلىغىل تۈگەي
ئىشــلەتكىلى بولىــدۇ. يېقىلغــۇ باتارېيــە ۋە قويــاش ئېنېرگىيەســى 
تەمىنلىگــەن تــوك مىقــدارى بىــر قېتىــم ئىشــلەتكىلى بولىدىغــان 
باتارېيــە ۋە توكلىغىلــى بولىدىغــان باتارېيىنىــڭ تــوك مىقدارىدىــن 

ــۆپ. ــن ك ئىنتايى

مىكرو يېقىلغۇ باتارېيە

ھەجىمــى ئىنتايىــن كىچىــك يېقىلغــۇ باتارېيــە ــــ مىكــرو 
ــەزى شــىركەتلەر مىكــرو يېقىلغــۇ  ــە ياســالدى. ب ــۇ باتارېي يېقىلغ
باتارېيــە ياســاپ ئېلېكتىرونلــۇق ئۈســكۈنىلەر ئۈچــۈن ئېنېرگىيــە 
قىلــدى. مەســىلەن: خاتىــرە كومپيۇتېــر. ئــۇالر ھىدروگېــن گازى، 
مېتىــل ئالكوھــول ۋە ئېتىــل ئالكوھولنــى يېقىلغــۇ قىلىــدۇ، بىراق 
باتارېيىنىــڭ نورمــال خىزمــەت قىلىشــى ئۈچــۈن بــۇ يېقىلغۇالرنــى 

ئالماشــتۇرۇش ۋە قايتــا قاچىــاش كېــرەك. 

ــل  ــش ۋە مېتى ــن گازى ئېلى ــتىگە ھىدروگې ــڭ ئۈس ئۇنى
ــا  ــلىتىش ئوخشاش ــى ئىش ــل ئالكوھولن ــەن ئېتى ــول بىل ئالكوھ
ــن  ــرو ھىدروگې ــىدە مىك ــدۇ. كەلگۈس ــدا قىلى ــك گازى پەي پارنى
يېقىلغــۇ باتارېيىنــى تــوكاش ئۈچــۈن پەقــەت ســۇ قاچىلىســاقا 
ــن  ــى ئىنتايى ــڭ باھاس ــۇ باتارېيەنى ــراق يېقىلغ ــدۇ. بى توكلىنى
قىممــەت، نۆۋەتتــە بــۇ خىــل باتارېيــە ئالــەم بوشــلۇقى خىزمىتىدە 
ياكــى يىــراق جايــاردا تــوك چىقىرىــش ئۈچــۈن ئىشــلىتىلمەكتە. 
ئۇنىڭدىــن باشــقا، ھىدروگېــن گازى ئۇچۇچــان، ئىنتايىــن ئاســان 

ــەس. ــن ت ــاقاش ئىنتايى ــا، س ــان گاز بولغاچق يانىدىغ
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قوياش ئېنېرگىيەلىك توكلىغۇچ

   قويــاش ئېنېرگىيەلىــك باتارېيــە قويــاش ئېنېرگىيەســىنى 
ســۈمۈرىدۇ ھەمــدە ئۇنــى توكقــا ئاياندۇرىــدۇ. بەزى شــىركەتلەر 
قويــاش ئېنېرگىيەلىــك باتارېيەنــى ياســاپ چىقتــى، بــۇ باتارېيــە 
كۈنــدۈزدە قويــاش ئېنېرگىيەســىنى يېغىــپ كەچتــە ئاككۇمۇلياتورنى 

 . ۇ يد كا تو

ــش  ــڭ توكلىنى ــك باتارېيىنى ــاش ئېنېرگىيەلى ــە قوي گەرچ
ــرى  ــى يۇقى ــىمۇ، ئۈنۈم ــتا بولس ــەدەر ئاس ــر ق ــۈرئىتى بى س
ــدە  ــدۇ  ھەم ــدا قىلماي ــڭ گازى پەي ــۇ پارنى ــا ئ ــەس، ئەمم ئەم
ــۆز  ــۇ ئ ــان شــارائىتتا ئ ــوك مەنبەســى بولمىغ ــا ت ــن ئەتراپت يېقى

ــدۇ. ــارى قىلدۇرى ــا ج ــى يەنى رولىن

توكالش ھاجەتسىز باتارېيە

   ئىنســانار قويــاش ئېنېرگىيەلىــك باتارېيــە بىلــەن بىــر 
ــاش  ــدى. قوي ــەن تەمىنلى ــە بىل ــى ئېنېرگىي ــىم كومپيۇتېرالرن قىس
ئېنېرگىيەلىــك باتارېيىنىــڭ توكــى مەڭگــۈ تۈگىمەيــدۇ، توكاشــمۇ 
ــاش  ــرالر قوي ــار ۋە ئېنژىنې ــراق ئالىم ــەس، بى ــەت ئەم ھاج
ئېنېرگىيەلىــك باتارېيىنىــڭ تــوك مىقدارىنىــڭ ناھايىتــى ئازلىقىنــى، 
ــەن  ــە بىل ــكۈنىلەرنى ئېنېرگىي ــۇق ئۈس ــەپ ئېلېكتىرونل مۇرەكك

ــدى.  ــلىكىنى بايقى ــىنىڭ تەس تەمىنلىش

    نۆۋەتتــە بــەزى شــىركەتلەر ســېزىمچان ئېكــران 
ــە  ــك باتارېي ــاش ئېنېرگىيەلى ــى قوي ــۆپ مىقداردىك ــە ك كەينىگ
ــون  ــڭ تېلېف ــۇ باتارېيەنى ــىركەتلەر ب ــەزى ش ــتۇردى. ب ئورۇناش
ۋە خاتىــرە كومپيۇتېرنــى يېتەرلىــك تــوك بىلــەن تەمىنلىيەلىشــنى 
ئۈمىــد قىلماقتــا. كەلگۈســىدە قويــاش ئېنېرگىيەلىــك باتارېيىنىــڭ 
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ــدۇ.  ــەڭ بولى ــى ك ــى ناھايىت ئىشلىتىلىش

قىزىق نۇقتا مەسىلىلىرىنىڭ يەنە بىر يۈزى

توكلىنىدىغان باتارېيە

ــك  ــى چەكلى ــوكاش قېتىم ــە، ت ــان باتارېي   توكلىنىدىغ
بولغــان توكلىنىدىغــان باتارېيــە بولــۇپ، توكلىغــۇچ بىلــەن بىللــە 

قىســىم  كــۆپ  ئىشــلىتىلىدۇ. 
توكلىنىدىغــان باتارېيەنىــڭ ئۆمــرى 
ــر  ــدا بولــۇپ، بى بــەش يىــل ئەتراپى
باتارېيەگــە  ئىشــىلىتىدىغان  قېتىــم 
قارىغــان ئۆمــرى كــۆپ ئــۇزۇن. 
ــەن  ــە بىل ــر توكلىنىدىغــان باتارېي ھازى
بىــر  ئۈســكۈنە  توكلىنىدىغــان 
ــەۋالد  ــر ئ ــى بى ــىپ، يېڭ گەۋدىلىش
توكلىنىدىغــان باتارېيــە اليىھەلــەش 

تەرەققىــي قىلماقتــا. بىــراق توكلىنىدىغــان باتارېيىــدە زەھەرلىــك 
ــلىۋېتىلگەندىن  ــە تاش ــان باتارېي ــار. توكلىنىدىغ ــي ب ــال كادمى مېت
كېيىــن مۇھىــت بۇلغايــدۇ. پارنىــڭ گازى پەيــدا قىلىــدۇ.  شــۇڭا 
توكلىنىدىغــان باتارېيــە ئېھتىياجلىــق بولغــان توكمــۇ يەنــە مىنېرال 

يېقىلغۇالرنى كۆيدۈرۈشتىن ھاسىل بولىدۇ. 
 مانــا بــۇالر توكلىنىدىغــان باتارېيە، ئەگــەر بۇ باتارېيەلــەر توكلىنىش 
جەريانىــدا  ئىشــلىتىدىغان تــوك مىنېــرال يېقىلغۇالرنى كۆيدۈرۈشــتىن 

ــۇ  ــا ئۇالرم ــا، ئۇنداقت ــىل بولس ھاس
ــىنى  ــىپ كېتىش ــارىنىڭ ئىسس ــەر ش ي

تېزلىتىــدۇ. 

  بــۇ خىــل كىچىــك تىپتىكــى 
باتارېيــە  يېقىلغۇلــۇق  ھىدروگېــن 

توكلىماقتــا.  تېلېفوننــى 
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ئېكولوگىيەلىك تۇرالغۇ كاربون )Ⅳ( ئوكسىد چىقارمايدۇ

كىلىمــات ئۆزگىرىشــىگە تاقابىــل تــۇرۇش ئۈچــۈن 
كەلگۈســىدىكى قۇرۇلۇشــار ئېنېرگىيــە مەنبەســىنى تىجىشــى 
ــى  ــاي، بەلك ــا قالم ــۇل تىجەپ ــدا پ ــداق قىلغان ــرەك، بۇن كې
ــۇڭا  ــدۇ. ش ــى بولى ــنى ئازايتقىل ــۇپ بىرىش ــك گازى قۇي پارنى
ــە مەنبەســىنى تېجەشــنى  ــدە چوقــۇم ئېنېرگىي تۇرالغــۇ اليىھىلىگەن
مەقســەت قىلىــش كېــرەك، بــۇ قۇرۇلۇشــار قويــاش ئېنېرگىيەســى 
ــى  ــان بولۇش ــوك چىقىرااليدىغ ــىدىن ت ــامال ئېنېرگىيەس ــى ش ياك

ــرەك.   كې

ئېكولوگىيەلىك تۇرالغۇ

  كىشــىلەر ئېكولوگىيەلىــك تۇرالغۇ اليىھەلىگەندە ئاساســلىقى 
ئېنېرگىيــە تېجەشــنى مەقســەت قىلىدۇ. مەســىلەن: بــۇ تۇرالغۇالرغا 
ــاۋا  ــەش سىستېمىســى ۋە ھ ــەن تەمىنل ــي ئىسســىقلىق بىل مەركىزى
ــڭ دېرىزىســى  ــۇ ئۆيلەرنى ــدۇ. ئەكســىچە ب تەڭشــىگۈچ ئورناتماي
ــى  ــۇرى ئۆين ــاش ن ــدا قوي ــداق بولغان ــدۇ. بۇن ــقا قاراي قوياش
ــقلىق  ــى ئىس ــى ۋە ئۆگزىس ــڭ تېم ــى ئۆينى ــىتىدۇ. چۈنك ئىسس
ئۆتكۈزمەيدىغــان بولغاچقــا، ئىسســقلىق تارقــاپ كەتمەيــدۇ. يــاز 
ــڭ  ــەس ماتېرىيالنى ــىقلىق ئۆتكۈزم ــل ئىسس ــۇ خى ــلىدە ب پەس
توسۇشــى بىلــەن ئــۆي ســالقىن بولىــدۇ. ئېكولوگىيەلىــك تۇرالغــۇ 
ــپ  ــى يىغىۋېلى ــخانا ئەخلەتلىرىن ــۇ ۋە ئاش ــىز س ــە كېرەكس يەن

ــدۇ. پايدىلىنى

كاربون قويۇپ بېرىشىنى ئازايتىش
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ــدا  ــە پەي ــەن ئائىل ــلەر بىل ــر ئۆزگەرتىش ــىلەر بەزىبى   كىش
ــي  ــر ئاددى ــى، بى ــىدنى ئازايتت ــون )Ⅳ( ئوكس ــان كارب قىلىدىغ
ــا  ــان المپىغ ــە تېجەيدىغ ــى ئېنېرگىي ــۋى المپىن ــۇل ئەنئەنى ئۇس

ــتۇرۇش. ئالماش

 ئېنېرگىيــە تېجەيدىغــان المپىنىــڭ تــوك ســەرپىياتى 
ئەنئەنىۋىــي المپىنىــڭ 5/1 گــە توغــرا كېلىــدۇ ھەمــدە ئېنېرگىيــە 
ــق  ــاش نۇرىلى ــۋى قوي ــرى ئەنئەنى ــڭ ئۆم ــان المپىنى تېجەيدىغ
المپىدىــن 8 ھەسســە ئــۇزۇن.  ئادەمنــى ھەيــران قالدۇرىدىغىنــى 
ــىم  ــەن 3/1 قىس ــلەتكەندە تەخمىن ــوك ئىش ــەر ت ــۇن ئاھالىل نۇرغ
ــنى  ــۇپ بىرىش ــون قوي ــۇڭا كارب ــدۇ. ش ــراپ قىلى ــى ئىس توكن

ئازلىتىدىغان ئۇسۇل دەل توك ئىسراپ قىلىشنى توختىتىش. 

ئۆينىــڭ  بــۇ 
ــامالدۇرغۇچ  ــىگە ش ئۆگزىس
ــۇ  ــۇپ، ب ــان بول ئورنىتىلغ
ئۆينــى  شــامالدۇرغۇچ 
ــۇڭا بۇ  ــتۇرۇدۇ، ش سالقىناش
ــىگۈچ  ــاۋا تەڭش ــە ھ ئۆيگ
ھاجىتــى  ئورنىتىشــنىڭ 

يــوق. 

ئىشەنگىڭىز كەلمەيدۇ ! 

ــى 1.5  ــىنىڭ تېمپېراتۇرس ــىتىش سىستېمىس ــي ئىسس مەركىزى
ــا كاربــون  ــرادۇس تۆۋەنلىتىلســە ھەريىلــى 1.1 تونن سېلســىيە گى

قويــۇپ بېرىشــنى ئازايتقىلــى بولىــدۇ. 

نۇرغــۇن ئۆيلەردىكــى 4/1 قىســىم ئىسســىقلىق ئىسســىقلىق 
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توســمايدىغان ئۆگــزە ئارقىلىــق تارقىلىــپ كېتىــدۇ. 

نەق مەيدان خاتىرىسى 

يېڭى مېكسىكا تاۋس بازىرى

ــك  ــڭ شــىمالىدا 130 ئائىلىلى ــاۋس كەنتىدىكــى قۇملۇقنى ت
ــى  ــى ئادەتتىك ــەر ئولتۇرىدىغىن ــۇ ئاھالىل ــار، ب ــت ب ــر كەن بى
ــىد  ــون )Ⅳ( ئوكس ــداق كارب ــى ھېچقان ــتىن، بەلك ــۆي بولماس ئ
ــۇ  ــۇرۇدۇ. ب ــى« دە ئولت ــارى كېمىس ــەر ش ــان »ي چىقارمايدىغ
ئۆيلــەر الي بىلــەن يىغىۋېلىنىدىغــان ماتېرىيــال مەســىلەن: 
ــالغان.  ــن ياس ــە قاتارلىقاردى ــەك شېش ــى، ئەين ــىنىنىڭ بالۇن ماش
ــى  ــە تاختىس ــك باتارېي ــاش ئېنېرگىيەلى ــىگە قوي ــڭ ئۆگزىس ئۆينى
ۋە شــامال كۈچــى تۇربىناســى ئورۇناشــتۇرۇپ تــوك چىقىرىــدۇ. 
ھــەر بىــر ئائىلــە ئۆزلىرىنىــڭ كېرەكســىز ســۈيىنى يېغىــپ ئــۆزى 

ــلىتىدۇ.  ئىش

ھەرىكەتكە كېلەيلى !

ــىغا  ــارىنىڭ ئىسسىش ــەر ش ــىلىرى ي ــا كىش ــۈن دۇني پۈت
ــرال  ــەت مىنې ــرەك، ھۆكۈم ــى كې ــل تۇرۇش ــە تاقابى بىرلىكت
يېقىلغۇالرنــى كۆيدۈرمەيدىغــان ئېلېكتىــر ئىستانسســىلىرىنى قۇرۇش 
ــەت  ــار ھەرىك ــقا ئورگان ــرى ۋە باش ــودا تارماقلى ــرەك. س كې
ئۇســۇلىنى ئۆزگەرتىشــى كېــرەك. ئىشــخانا بىناســى ۋە زاۋۇتــار 
كاربــون )Ⅳ( ئوكســىدنى قويــۇپ بېرىشــنى ئىمكانقەدەر ئازايتىشــى 
الزىــم. ئائىلىلەرمــۇ يەر شــارىنىڭ ئىسســىپ كېتىشــىنى ئاســتىلىتىش 
ئۈچــۈن، بىــر كىشــىلىك ھەسســە قوشۇشــى كېــرەك. مەســىلەن: 
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ــاش؛  ــى تال ــىيەلىك چىراغن ــۈك فلۇئورېسسېنس ــرى ئۈنۈمل يۇقى
ئورگانىــك  ســاقاش؛  ھالىتىنــى  قىروۋســىز  توڭاتقۇنىــڭ 
ماتېرىيالارنــى، مەســىلەن: قەغــەز، يېشــىك قەغىــزى قاتارلىقارنــى 
ــە  ــە ۋە مەكتەپك ــى ئائىلىلەرگ ــلىتىش. ئەتراپىڭىزدىك ــرار ئىش تەك
ــان قايســى  ــىنى تېجەيدىغ ــە مەنبەس ــە ئېنېرگىي ــىز يەن ــاراڭ، س ق

ئۇسۇلارنى تاپااليسىز ؟ 

مىنىــش  ۋېلســىپىت 
ــتىن،  ــراپا قالماس ــت ئاس مۇھى
ســاالمەتلىككىمۇ  بەلكــى 

. ىلىــق يد پا

بىز قىالاليدىغان ئىشالر 

  توك تېجەش : 
چىراغنى ئۆچۈرۈۋىتىڭ 	 
ــڭ، 	  ــىڭىز ئۆچۈرۈۋىتى ــى كۆرمىس ــزور ۋە DVD ن تېلېۋى

ــاڭ. ــۇزالپ قويم تورم
ئەگــەر كومپيۇتېردىــن بىــر نەچچــە مىنــۇت ئايرىلســىڭىز 	 

كومپيۇتېرىڭىزنىــڭ »ئۇخــاش« ھالىتىــدە قويــۇڭ.
تېلېفونىنى توكاپ بولۇپا، توكلىغۇچتىن ئېلىۋېتىڭ.	 
ھــەر قېتىــم توڭاتقــۇ ۋە توڭلىتىــش ســاندۇقىنى قىســقا 	 

ئېچىــڭ.
ئاتــا- ئانىڭىــز ۋە مەكتىپىڭىزنــى مۇنــداق قىلىشــقا قايىل 	 

: قىلىڭ 
ــا 	  ــان المپىغ ــە تېجەيدىغ ــى ئېنېرگىي ــۋى المپىن ئەنئەنى

ئالماشــتۇرۇش 
ــي 	  ــا، مەركىزى ــادەم بولمىس ــە ئ ــى مەكتەپت ــدە ياك ئۆي
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ــش. ــىنى ئېتىۋېتى ــەش سىستېمىس ــەن تەمىنل ــىقلىق بىل ئىسس
ئۆيــدە ياكــى مەكتەپتــە ئــادەم بولمىســا، ھــاۋا 	 

ئېتىۋېتىــش. تەڭشــىگۈچنى 
ئۆگزىدىن ئىسسىقلىق ئۆتكۈزمەسلىك.	 
ــىقلىقنى 	  ــدە ئىسس ــىدىغان ھەم ــامالنى توس ــزە ش دېرى

تارقاتمايدىغــان بولســۇن.
 كىيىمنى سىرتقا يېيىپ قۇرۇتۇڭ، دەزمالدا قۇرۇتماڭ. 	 
بېنزىن تېجەش :	 
يــول ئــۇزۇن بولمىســا پىيــادە ياكــى ۋېلســىپىت بىلــەن 	 

بېرىــڭ، ماشــىنا ھەيدىمــەڭ.
يــول ئــۇزۇن بولســا ئاپتوبۇســتا ياكــى پويىــزدا 	 

ھەيدىمــەڭ. ماشــىنا  ئولتــۇرۇڭ، 
ــكان 	  ــدا ئىم ــان ئەھۋال ــىڭىز بولمايدىغ ــىنا ئىشلەتمىس ماش

ــە ئىشــلىتىڭ.  ــەن بىرلىكت ــار دوســتىڭىز بىل ب
ئاتا- ئانىڭىزنى بۇنداق قىلىشقا قايىل قىلىڭ :	 
بەك زۆرۈر بولمىسىا ئايروپىاندا ئولتۇرمىسۇن. 	 
ئائىلــە ماشــىنىڭىزنى تــۆۋەن كاربــون قويــۇپ بېرىدىغــان 	 

تىپقــا ئالماشتۇرســۇن.
ــدەڭ، 	  ــتا ھەي ــار ئاس ــكان ب ــدە ئىم ــىنا ھەيدېگەن ماش

ــدۇ.  ــن تېجىلى بېنزى
ــدا، 	  ــرەك بولمىغان ــى كې ــا جازىس ــىنىغا يۈك-تاق ماش

دەرھــال ئېلىۋېتىــڭ.
ماشــىنىڭىزدىكى ئىشــلەتمەيدىغان ئېغىــر نەرســىلەرنى 	 

ســۆكۈۋېتىڭ.
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 بۇلغىنىشنى تېزگىنلەش	. 

يەرشارىدىكى بۇلغىنىش ۋەھىمىسى

ــادەم  ــون ئ ــارد 600 مىلي ــەن 6 مىلي ــارىدا تەخمىن   يەرش
بــار. ھەممــە ئــادەم كــۆپ مىقــداردا يېمەكلىــك ۋە ســۇ خورىتىدۇ. 
ــىنىاردا،  ــېتىۋالىدۇ،  ماش ــال س ــۇرۇدۇ، م ــدە ئولت ــۇالر ئۆي ئ
ــدۇ.  ــاياھەت قىلى ــۇرۇپ س ــاردا ئولت ــاردا ۋە ئايروپىان ئاپتوبۇس
ــەت  ــا ۋە ئەخل ــداردا بۇلغانم ــۆپ مىق ــى ك ــانارنىڭ پائالىيىت ئىنس
ــابتا  ــى ھېس ــەر ئاخىرق ــار ۋە ئەخلەتل ــۇ بۇلغانمى ــدۇ. ب چىقىرى

ــىدۇ.  ــاۋادا  ماكانلىش ــراق ۋە ھ ــان، تۇپ دېڭىز-ئوكي

بىزنىــڭ پىانېــت ھازىــر ئــەڭ خەتەرلىــك ھالــدا. بۇلغىنىش 
ــەدەر   ــا ق ــــ ســاغاملىقىمىزدىن تارتىــپ ئەتراپىمىزدىكــى دۇنياغ
ــىنىڭ  ــات ئۆزگىرىش ــە كىلىم ــش يەن ــا. بۇلغىنى ــاۋۇز قىلماقت تاج
ــنى  ــڭ بۇلغىنىش ــرى. ھەممىمىزنى ــن بى ــم ئامىللىرىدى ــەڭ مۇھى ئ

ــار. ــز ب ــەش بۇرچىمى تېزگىنل

ئالدىمىزدىكى يول

  بۇلغىنىــش ــــ ئالىمارنــى پاكىــز ئېنېرگىيە مەنبەســى ۋە 
ــۇالتارنى  ــۇ مەھس ــدى، ب ــۇر قىل ــقا مەجب ــۇالتارنى ئېچىش مەھس
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ئالىمــار  دوستانىاشــتۇردى.  تېخىمــۇ  ئۈچــۈن  مۇھىــت 
ــۇش  ــىنى توس ــق قىلىش ــا بۇزغۇنچىلى ــڭ پىانىتىمىزغ بۇلغانمىارنى
ــك  ــك، خىمىيەلى ــۇ زەھەرلى ــە. ھۆكۈمەتم ــۇلىنى ئىزدىمەكت ئۇس
ماددىارنــى ۋە كېرەكســىز ماددىارنــى قويۇپ بېرىشــنى چەكلىمەكتە. 
كىشــىلەر ئېھتىياجلىــق تاۋارالرنــى سېتىۋېلىشــنى ئازايتتــى، ھەمــدە 
ــۆپ  ــۇ ك ــلىتىپ، تېخىم ــرار ئىش ــۇالتارنى تەك ــى مەھس ھازىرق

كېرەكسىز ماددىارنى چىقىرىشنى چەكلىدى.
مەركىــزى  نىيۇيــورك 
ــۆپ  ــان ك ــى ئورم باغچىدىك
 IVكاربــون مىقداردىكــى 
ســۈمۈرۈپ،  ئوكســىدنى 
شــەھەر ھاۋاســىنىڭ ســاپلىقىغا 

قوشــماقتا. تۆھپــە 

نۇقتــا  قىزىــق     
مەســىلىلىرىنىڭ يەنــە بىــر 
رايــون ئېغىــر  ئــەڭ  بۇلغىنىــش  يۈزىدۇنيادىكــى 

ــراق  ــاۋا، تۇپ ــىدە ھ ــەھەرلەرنىڭ ھەممىس ــى ش تۆۋەندىك
ــردا  ــە يۇقى ــەھەرلەردە يەن ــەزى ش ــان،  ب ــۇ بۇلغانغ ــى س ياك
ــك  ــۇت. تىپى ــەڭ مەۋج ــش ت ــل بۇلغىنى ــۈچ خى ــەن ئ دېيىلگ
ــۇندۇر.  ــى قوغۇش ــىد ياك ــون IVئوكس ــار كارب ــا ماددى بۇلغانم
بۇلغىنىــش ئــەڭ ئېغىــر ئــون چــوڭ شــەھەرنىڭ تېزىملىكــى ھــەر 
يىلــدا ئۆزگىرىــپ تــۇرۇدۇ. 2012-يىلــى، دۇنيادىكــى بۇلغىنىــش 
ئــەڭ ئېغىــر 10 چــوڭ شــەھەر: تەييــۈەن ــــ خىتتــاي، مىان ـ 
ــاي، مېكســىكا  ــاي، ئۈرۈمچــى ـ خىتت ــە، بېيجىــڭ ـ خىتت ئىتالىي
شــەھرى ـ مېكســىكا، لەنجــۇ ـ خىتتــاي، چۇڭچىــڭ ـ خىتتــاي، 

جىنەن ـ خىتتاي، شىجياجۇاڭ ـ خىتتاي ۋە تېھران ـ ئىران.
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ئالىمــار  دوستانىاشــتۇردى.  تېخىمــۇ  ئۈچــۈن  مۇھىــت 
ــۇش  ــىنى توس ــق قىلىش ــا بۇزغۇنچىلى ــڭ پىانىتىمىزغ بۇلغانمىارنى
ــك  ــك، خىمىيەلى ــۇ زەھەرلى ــە. ھۆكۈمەتم ــۇلىنى ئىزدىمەكت ئۇس
ماددىارنــى ۋە كېرەكســىز ماددىارنــى قويۇپ بېرىشــنى چەكلىمەكتە. 
كىشــىلەر ئېھتىياجلىــق تاۋارالرنــى سېتىۋېلىشــنى ئازايتتــى، ھەمــدە 
ــۆپ  ــۇ ك ــلىتىپ، تېخىم ــرار ئىش ــۇالتارنى تەك ــى مەھس ھازىرق

كېرەكسىز ماددىارنى چىقىرىشنى چەكلىدى.
مەركىــزى  نىيۇيــورك 
ــۆپ  ــان ك ــى ئورم باغچىدىك
 IVكاربــون مىقداردىكــى 
ســۈمۈرۈپ،  ئوكســىدنى 
شــەھەر ھاۋاســىنىڭ ســاپلىقىغا 

قوشــماقتا. تۆھپــە 

نۇقتــا  قىزىــق     
مەســىلىلىرىنىڭ يەنــە بىــر 
رايــون ئېغىــر  ئــەڭ  بۇلغىنىــش  يۈزىدۇنيادىكــى 

ــراق  ــاۋا، تۇپ ــىدە ھ ــەھەرلەرنىڭ ھەممىس ــى ش تۆۋەندىك
ــردا  ــە يۇقى ــەھەرلەردە يەن ــەزى ش ــان،  ب ــۇ بۇلغانغ ــى س ياك
ــك  ــۇت. تىپى ــەڭ مەۋج ــش ت ــل بۇلغىنى ــۈچ خى ــەن ئ دېيىلگ
ــۇندۇر.  ــى قوغۇش ــىد ياك ــون IVئوكس ــار كارب ــا ماددى بۇلغانم
بۇلغىنىــش ئــەڭ ئېغىــر ئــون چــوڭ شــەھەرنىڭ تېزىملىكــى ھــەر 
يىلــدا ئۆزگىرىــپ تــۇرۇدۇ. 2012-يىلــى، دۇنيادىكــى بۇلغىنىــش 
ئــەڭ ئېغىــر 10 چــوڭ شــەھەر: تەييــۈەن ــــ خىتتــاي، مىان ـ 
ــاي، مېكســىكا  ــاي، ئۈرۈمچــى ـ خىتت ــە، بېيجىــڭ ـ خىتت ئىتالىي
شــەھرى ـ مېكســىكا، لەنجــۇ ـ خىتتــاي، چۇڭچىــڭ ـ خىتتــاي، 

جىنەن ـ خىتتاي، شىجياجۇاڭ ـ خىتتاي ۋە تېھران ـ ئىران.

ــلىتىلىدىغان  ــانائەتتە ئىش  س
ــە  ــى باتارېي ــۇننىڭ %70ىت قوغۇش
ــۇن  ــلىتىلىدۇ. قوغۇش ــقا ئىش ياساش

ــدۇ. ــى بۇلغاي ــۇ ۋە تۇپراقن س

ــى  ــارىنىڭ يۈكىن ــاش يەرش قاتن
ــا ئېغىرالتماقت

ــۇق  ــان موتورل ــا چىقق ــارىدا يولغ ــدا يەرش ــا بارغان  2020 - يىلىغ
ــىنىار  ــۇق ماش ــدۇ. موتورل ــىپ كېتى ــن ئېش ــىنىار 1مىلياردتى ماش
ــۇ  ــدۇ. ب ــۇپ بېرى ــىد قوي ــون IVئوكس ــداردا كارب ــۆپ مىق ك
ــقلىق  ــى ئىسس ــارى ئەتراپىدىك ــپ، يەرش ــفېراغا يىغىلى گاز ئاتموس
ئېنېرگىيەســىنى ســۈمۈرىدۇ. كاربــون IVئوكســىد كىلىمــات 
ــرى. ــڭ بى ــك گازىنى ــان پارنى ــۈرۈپ چىقىرىدىغ ــىنى كەلت ئۆزگىرىش

يەر شارى يۈزىدىكى بۇلغىنىش

  ئىنســانار قويــۇپ بەرگــەن كېرەكســىز گازالر يــەر يۈزىدە 
ــەن 24  ــى تەخمىن ــەدە ھەريىل ــدا قىلىدۇ.ئەنگلىي ــش پەي بۇلغىنى
ــۇر  ــدۇ. يامغ ــلىنىپ ئۆلى ــن نەپەس ــىز گازدى ــادەم كېرەكس ــڭ ئ مى
ــون  ــيولدىكى بال ــرى ۋە تاش ــون بىرىكمىلى ــت، كارب ــۈيى نېفى س

ــدۇ. ــراق ۋە ســۇنى بۇلغاي ــپ، تۇپ ــى ئېقىتى پارچىلىرىن

ھاۋا سەپىرى

ــس  ــان ئى ــان چىقارغ ــدە ئايروپى ــفېرا قەۋىتى   ئاتموس
تەســىرىدە، تېــز ســۈرئەتلىك ھــاۋا ئېقىمــى پەيــدا بولىــدۇ. تېــز 
ســۈرئەتلىك ھــاۋا ئېقىمــى ھاۋانىــڭ تېز شــىددەتلىك ئېقىشــىدۇر، 
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ئــۇ يەرشــارى كىلىماتىنــى كونتــرول قىااليــدۇ. تېــز ســۈرئەتلىك 
ھــاۋا ئېقىمــى ھەردائىــم ئۆزگىرىــدۇ، بەزىدە شــىددەتلىك ســىكلون 

پەيــدا قىلىــدۇ، مەســىلەن : تەيفىــڭ بورىنــى.

يېڭى تىپتىكى يېقىلغۇ

ــش مەسىلىســىنى ھــەل قىلىــش ئۇســۇلى  ــاش بۇلغىنى قاتن
ــۇ  ــك يېقىلغ ــلىتىش، بىئولوگىيەلى ــۇ ئىش ــك يېقىلغ بىئولوگىيەلى
ــن ياســىلىدۇ. مەســىلەن: ۋىندىمــل پالمــا ئۇرۇقــى.  زىرائەتلەردى
ــون  ــداردا كارب ــۆپ مىق ــدە ك ــۇالر كۆيگەن ــك يېقىلغ بىئولوگىيەلى
ــى  ــك يېقىلغۇالرن ــىم بىئولوگىيەلى ــۆپ قىس ــدۇ. ك ــۇپ بەرمەي قوي
ــدۇ.  ــار تېرىي ــرات دېھقان ــى نام ــان ئەللەردىك ــي قىلىۋاتق تەرەققى
ــان  ــۇ قىلىدىغ ــق بولغىنى-يىقىلغ ــەڭ ئېھتىياجلى ــۇالر ئ ــراق ئ بى

زىرائەت بولماستىن، بەلكى  ئاشلىق بولىدىغان زىرائەتتۇر.

 نىگېرىيەنىــڭ الگــوس شــەھىرى ئاھالىســى، ھــەر ئىككــى 
كۈنــدە بىــر ئــۆز ماشــىنىلىرىنى ئىشــلىتەلەيدۇ. 

كىشــىلەر شەخســىي ماشىنىســىدا ئەمــەس، ئاممىۋى قاتناشــتا 
ــى كېرەك ! ئولتۇرۇش

قولالمسىز، قارشى تۇرامسىز 
؟

قولاليمەن ! 
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ــق.  ــا پايدىلى ــىزكى مۇھىتق ــاش شۈبھىس ــۋى قاتن   ئاممى
ــادەم  ــۆپ ئ ــدا ك ــىنىغا قارىغان ــك ماش ــقا كىچى ــۋى قاتناش ئاممى
ســىغىدۇ، شــۇڭا بۇلغىنىشــنى ئــاز پەيــدا قىلىــدۇ. ئىشــلىتىدىغان 
ــۈر   ــدا، تۆم ــان بۇلغىنىشــىدىن قارىغان ــدا قىلغ يېقىلغۇســى ۋە پەي

ــرى. ــەڭ يۇقى ــى ئ ــىنىڭ ئۈنۈم ــول قاتنىش ي

قارشى تۇرىمەن.

  شەخســى قاتنــاش ئاممىــۋى قاتناشــقا قارىغانــدا راھــەت 
ھــەم قــوالي. ئاپتوبــۇس ياكــى پويىــز ساقاشــقا كــۆپ ۋاقىــت 
ــەت  ــدۇ، مۇالزىم ــم كېچىكى ــاش دائى ــۋى قاتن ــدۇ، ئاممى كېتى

دائىرىسى چەكلىك، بېلىتى قىممەت. 

دۇنيادىكــى  ياپونىيــە 
پويىــز مۇالزىمىتــى ئــەڭ پاكىــز 

ــرى. ــڭ بى دۆلەتلەرنى

تۇرخۇنالرنىڭ تەھدىتى

پۈتــۈن  ھەريىلــى،    
ــە  ــانائەت نەچچ ــى س دۇنيادىك

يــۈز مىليــون توننــا زەھەرلىــك گاز قويــۇپ بېرىــدۇ، مەســىلەن: 
ــۇ،  ــق يېقىلغ ــدە قاتتى ــان. ئائىلى ــىد ۋە مېت ــون IVئوكس كارب
ــك  ــدا بىخەتەرلى ــۇن قالىغان ــزەك ۋە ئوت ــۈر، تې ــىلەن: كۆم مەس
ــىز گاز  ــس ۋە كېرەكس ــرى ئى ــن نەچچــە ھەسســە يۇقى ئۆلچىمىدى

ــدۇ.  چىقىرى

تېمپېراتۇرا ئۈزۈكسىز ئۆرلىمەكتە

ئوتتۇرىچــە  يەرشــارىنىڭ  يىلــدا   150 ئۆتكەنكــى    
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تېمپېراتۇرىســى 0.7 سىلســىيە گىــرادۇس ئۆرلــەپ كەتتــى. 
تېمپېراتۇرۇنىــڭ ئۆرلىشــى مۇزالرنىــڭ ئېرىشــى ۋە دېڭىــز يۈزىنىڭ 
ــانائەتتىن  ــدە س ــۇ مەزگىل ــاردى، ب ــۈرۈپ چىق ــىنى كەلت ئۆرلىش
بۇلغىنىــش بىــر چــوڭ مەســىلىگە ئايانــدى، يەرشــارىدىكى بــەزى 
رايونــاردا، بۇلغىنىــش شــىددەتلىك بــوران - چاپقۇننــى كەلتۈرۈپ 
ــۇ قۇرغاقلىشــىپ  ــار تېخىم ــاق رايون ــاردى، ئەســلىدىنا قۇرغ چىق

ــى. كەتت

زاۋۇت كېرەكسىز گازى

ــى  ــىقلىق ئېنېرگىيەس ــڭ ئىسس ــىز گازىنى   زاۋۇت كېرەكس
شــەھەردىكى دەريا ئېقىنارنىڭ ۋە كۆل ســۇلىرىنىڭ تېمپېراتۇرىســىنى 
ــى  ــىگېن مىقدارن ــۇدىكى ئوكس ــۋال س ــۇ ئەھ ــى. ب ئۆرلىتىۋەتت
تۆۋەنلەتتــى، نەتىجىــدە ســۇدىكى ئۆســۈملۈك قــۇرت – قوڭغــۇز، 

ــدى. ــەر ياشاشــقا ئامالســىز قال ــق تۈرىدىكىل بېلى

بــۇ ســۇدىكى ھاياتلىقســىز ماكاننــى كىشــىلەر »ھاالكــەت 
ــتى. ــى« دەپ ئاتاش رايون

كېرەكسىز گازنى بىر تەرەپ قىلىش

ــى  ــىلە ئىكەنلىكىن ــوڭ مەس ــنىڭ چ ــانار بۇلغىنىش   ئىنس
ــى  ــك گازالرن ــۇن زەھەرلى ــادا نۇرغ ــى، دۇني ــپ يەتت ــس قىلى ھې
قويۇۋېتىــش چەكلەنــدى، بــەزى زاۋۇتــار ئىسســىقلىق ئېنېرگىيــە 
بىلــەن كېرەكســىز گازنى تەكــرار ئىشــلىتىپ، ئېنېرگىيــە تېجىمەكتە. 
بــەزى زاۋۇتــار كېرەكســىز گازنــى ھاۋاغــا قويۇۋېتىشــتىن ئىلگىرى 
تازىلىــدى. نۇرغــۇن زاۋۇتــار بۇلغانمــا قۇيــۇپ بېرىشــنى نۆلگــە 

چۈشۈرۈشــنى ئەمەلگــە ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن تېرىشــماقتا.
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ئىشەنگىڭىز كەلمەيدۇ !

ــانلىق  ــەن س ــىنىڭ ئۆلچىگ ــت ئىدارىس ــكا مۇھى   ئامېرى
ــەن  ــە زاۋۇت قۇيۇۋەتك ــۇ دۆلەتت ــانغاندا، ب ــا ئاساس مەلۇماتىغ
ــە  ــادەم ئۆپك ــى 2800 ئ ــەر يىل ــن ھ ــىز گاز تۈپەيلىدى كېرەكس

ــەن. ــار بولىدىك ــا گىرىپت راكىغ

ــى  ــەر يىل ــە ھ ــىز گازى يەن ــدا زاۋۇت كېرەكس   ئامېرىكى
38000 كىشىنىڭ يۈرەك كېسىلىنى قوزغايدىكەن. 

ھەرقايســى  دۇنيانىــڭ   
كــۆپ  زاۋۇتــار  جايلىرىدىكــى 
مىقــداردا كېرەكســىز گاز قويىۋېتىــدۇ. 
ــەر  ــۇ گاز ي ــە ب ــار نۆۋەتت ئالىم
ــىرلەرنى  ــداق تەس ــە قان ــارىغا يەن ش
ئېلىــپ كېلىــدۇ تېخــى ئېنىــق 

بىلگىنــى يــوق.

نەق مەيدان خاتىرىسى

خىتتاي

  خىتتاينىــڭ بــەزى رايونلىرىدىكــى ئېغىــر ھاۋا بۇلغىنىشــنى 
ــش  ــاۋا بۇلغىنى ــر ھ ــى ئېغى ــدۇ، چۈنك ــاپ بواللماي ــۇر تازى يامغ
ــىلىنى  ــۇ مەس ــەكىللىنەلمەيدۇ. ب ــى ش ــۇر تامچىس ــى يامغ تۈپەيل
ــا  ــۇت قاتلىمىغ ــى بۇل ــاي ھۆكۈمىت ــش ئۈچــۈن، خىتت ــەل قىلى ھ
ئايروپىــان ئەۋەتىــپ، قــۇرۇق مــۇز )قاتتىــق ھالەتتىكــى كاربــون  
IVئوكســىد( ياكــى كۈمــۈش يودىــد دەپ ئاتىلىدىغــان خىمىيەلىــك 
ــن،  ــن كېيى ــدۇ. يامغۇردى ــۇر ھاســىل قىلى ــاددا ئىشــلىتىپ يامغ م
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شەھەرنىڭ ھاۋا بۇلغىنىش ھالىتى كۆرۈنەرلىك ياخشىلىنىدۇ. 

ــاق  ــۇر قۇرغ ــۈنئىي يامغ  س
داۋا  قۇرغاقچىلىقىغــا  رايونارنىــڭ 

بولــدى.

يادرو ئېنېرگىيەسى ئەڭ ياخشى 
تالالشمۇ ؟

ـــ يــەر شــارى ئىسســىپ كېتىشــنى    يــادرو ئېنېرگىيەســىـ 
ھــەل قىلىشــنىڭ ئۇســۇللىرىدىن بىــرى بولــۇپ قېلىشــى مۇمكىــن. 
يــادرو ئېنېرگىيەســى زەھەرلىــك گاز چىقارمايــدۇ. فىرانســىيە يــادرو 
ئېنېرگىيەســىنى كــۆپ مىقــداردا ئىشــلىتىدۇ، ئــۇ تەرەققىــي قىلغــان 
ــىيەنىڭ  ــەت. فىرانس ــز دۆل ــەڭ پاكى ــى ئ ــدە ھاۋاس ــەر ئىچى ئەلل

تــوك پۇلىمــۇ ئــەڭ ئــەرزان.

يادرو ئېنېرگىيەسى مەسىلىسى

  يــادرو ئېنېرگىيەســى ئىنتايىــن غايــەت زور مەســىلە. ئــۇ 
ئــۇران دەپ ئاتالغــان خەتەرلىــك خىمىيەلىــك ماددىنــى ئىشــلىتىدۇ، 
ــۇپ  ــۇر قوي ــق ن ــا زىيانلى ــان ئەمم ــى بولمايدىغ ــۇران كۆرگىل ئ
بېرىــدۇ. يــادرو ئەخلەتلىرىمــۇ شــۇنداق نــۇر قويــۇپ بېرىــدۇ. 
ئەگــەر ئادەم رادىئاتســىيەنى شورىســا ياكــى مىكــرو رادىيوئاكتىۋلىق 
ــەر  ــى ھۈجەيرىل ــا، بەدىنىدىك ــۇپ سالس ــى يۇت ــىز ماددىن كېرەكس
زىيانكەشــلىككە ئۇچرايــدۇ.  يــادرو كېرەكســىز ماددىلىــرى تۇپــراق 
ــل  ــە يى ــر قانچ ــان بى ــل زىي ــۇ خى ــدۇ، ب ــۇنى بۇلغاي ۋە س

ــىدۇ. داۋاملىش
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ئىشەنگىڭىز كەلمەيدۇ ! 

  دۇنيادىكــى %17 تــوك يــادرو ئېنېرگىيەســىدىن كېلىــدۇ، 
پۈتــۈن دۇنيــادا 345 يــادرو ئېلېكتىــر ئىستانسســى بــار. 
ــار. ــى ب ــر ئىستانسس ــادرو ئېلېكتى ــە ي ــى %30 دۆلەتت دۇنيادىك

يادرو كىرەكسىزلىرى پەيدا قىلغان ئاۋارىچىلىق

ــۆپ  ــن ك ــى 30 توننىدى ــورى ھەريىل ــادرو رېئاكت ــر ي   بى
رادىيوئاكتىۋلىــق كېرەكســىز مــاددا چىقىرىــدۇ. بــۇ يــادرو 
ــدە  ــن ھەم ــى قىيى ــش ناھايىت ــەرەپ قىلى ــر ت ــىزلىرى بى كېرەكس

ــدۇ.   ــۆپ كېتى ــۇ ك خىراجەتم

يــادرو  قىســمى  كــۆپ  توكنىــڭ  فىرانســىيەدىكى    
ئېنېرگىيەســىدىن كەلگــەن، شــۇڭا فىرانســىيە تۇپرىقىغــا تەخمىنــەن 
بىــر مىليــون كــۇب ئەتراپىدا يــادرو يېقىلغۇ يــادرو كېرەكســىزلىرى 
ــادرو كېرەكســىزلىرى  ــدى. فىرانســىيىدىكى كــۆپ قىســىم ي كۆمۈل
ــەرەپ  ــر ت ــەردە »بى ــۇ ي ــۇلۇپ، ئ ــا توش ــپ پورتىغ الخىجكەيى
ــرەك  ــۇنىڭدىن دې ــۇ ش ــدۇ. ب ــپ بارى ــەش« ئېلى ــنى چەكل قىلىش
بېرىدۇكــى، يــادرو كېرەكســىزلىرىنى قايتــا بىــر تــەرەپ قىلىــپ، 
ــۇ كېرەكســىزلەرنىڭ كــۆپ قىســمىنى  ــدا ســاقاپ، ب ــن قاچى قېلى

يېڭى ئېنېرگىيە مەنبەسى قىلىپ تەكرار ئىشلىتىشكە بولىدۇ. 

ــۈچ  ــىگنال بەرگ ــن س  ئوتتى
ــى  ــەرەپ قېلىنىش ــر ت ــە بى ئىنچىك
ئۇنىڭــدا  چۈنكــى  كېــرەك، 
رادىيوئاكتىپلىــق ماددىــار بــار.
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نەق مەيدان خاتىرىسى

چىرنوبىل، ئۇكرائىنا

ــڭ  ــى، ئۇكرائىنانى ــڭ 26-كۈن ــى 4-ئاينى   1986- يىل
چىرنوبىلدىكــى بىــر يــادرو ئېلېكتىــر ئىستانسســى پارتــاپ كەتكەن 
ــەن.  ــۈپ كەتك ــۈدەك كۆي ــى دېگ ــر ئىستانسس ــۈل ئېلېكتى پۈتك
ــا  ــان، ھەتت ــى قاپلىغ ــۈن ياۋروپان ــۈن پۈت ــق تۈت رادىيوئاكتىپلى
ــپ  ــۇ يېتى ــز قىرغاقلىرىغىم ــەرقىي دېڭى ــڭ ش ــراق ئامېرىكىنى يى
ــازا  ــىيەدە ق ــىلەر رادىئاتس ــەزى كىش ــى ب ــان. چىرنوبىلدىك بارغ
قىلغــان. پارتــاش ۋەقەســىدىن كېيىــن 350 مىــڭ كىشــى 

كۆچۈشكە مەجبۇر بولغان.
ــادرو  ــل ي ــىم، چىرنوبى ــۇ رەس    ب
ــىنىڭ 1986-يىلى  ــر ئىستانسس ئېلېكتى
ــى. ــى كۆرۈنۈش ــتىن ئىلگىرىك پارتاش

تەســىرى  ئېقىشــنىڭ  نېفىــت 
ئېغىــر

  نېفىــت بىــر خىــل مېنېــرال 
يېقىلغۇكۆيدۈرگەنــدە زەھەرلىــك ئىــس 
ــى ۋە  ــى ھايۋانارن ــش ياۋاي ــپ كېتى ــت ئېقى ــدۇ، نېفى قويۇۋېتى

ــدۇ. ــى زەھەرلەي ــۇ ۋە تۇپراقن ــدۇ، س ــۈملۈكلەرنى ئۆلتۈرى ئۆس

ھەممە يەرگە تارقالغان نېفىت

ــت  ــيولدا نېفى ــنى تاش ــت ئېقىش ــەن %60 نېفى   تەخمىن
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ــان  ــن ئاقق ــاش قورالىدى ــدۇ، قاتن ــۈرۈپ چىقىرى ــاش كەلت تامچى
نېفىــت تاشــيولارغا چۈشــۈپ تۇپــراق ۋە ســۇغا ســىڭىدۇ. نېفىــت 

ــدۇ. ــۈز بېرى ــۇنداق ي ــا مۇش ــش مان ئېقى

  يەنــە %30 نېفىــت ئېقىشــنى نېفىــت ســانائىتى ۋە نېفىــت 
ــز  ــت دېڭى ــە نېفى ــۇ لەيلىم ــدۇ. ب ــۈرۈپ چىقىرى ــۇش كەلت توش
ــۈملۈكلەرگە  ــۋان ۋە ئۆس ــى ھاي ــاپ، ياۋاي ــى قاپ قىرغاقلىرىن
ــان  ــا. قالغ ــۇش ۋە بېلىقارغ ــۇ ق ــدۇ. بولۇپم ــلىك قىلى زىيانكەش
ــدا  ــەر يۈزىدىــن تەبئىــي سىڭىشــتىن پەي %10 نېفىــت ئېقىــش ي
بولىــدۇ. يەنــە ئىنتايىــن ئــاز بىــر قىســمى بولســا نېفىــت كۆيۈپ 

ــدۇ. ــە تامچىاي ــن يەرگ ــەكىللىنىپ، ئاندى ــە ش ــاۋادا تامچ ھ

دېڭىز - ئوكياننى قۇتۇلدۇرۇش

  ئەگــەر مەلــۇم جايــدا نېفىــت ئېقىش يۈز بەرســە، ســۈنئىي 
ھەمــراھ ۋەقــە يــۈز بەرگــەن جاينــى ئىــز قوغايــدۇ ھەمــدە ۋەقە 
يــۈز بەرگــەن دېڭىــز قىرغىقــى ئەتراپتىكــى كىشــىلەرنىڭ تەييــار 
ــاق ۋە  ــان قورچ ــىلەر لەيلەيدىغ ــتۇرۇدۇ. كىش ــىنى قۇالياش بولۇش
ــەن، قۇشــارنى لەيلىمــە  قۇشــارنى ھۈركىتىدىغــان ئۇســۇلار بىل

نېفىتنىــڭ تەھدىتىدىــن يىراقاشــتۇرىدۇ.

ئاققان نېفىتنى تازالش

  قاشــا نېفىــت ئېقىشــنى تېزگىنلىيەلەيــدۇ، بــۇ خىــل قاشــا 
ئادەتتــە ســۇلياۋ قاپانغــان لەيلىمــە ياغــاچ چەمبــەردۇر. نېفىتنــى 
ــي  ــدۇ، كىيۇرى ــى بولى ــق تازىلىغىل ــزاپ ئارقىلى ــك ماغ خىمىيەلى
ئۇۋىقــى ۋە مــوي بىلەنمــۇ نېفىتنــى تازىلىغىلــى بولىــدۇ، باكتېرىيە 
قالــدۇق نېفىتنــى پارچىايــدۇ. بىــراق، نېفىتنــى پاكىــز تازىاشــقا 

نۇرغــۇن ۋاقىــت كېتىــدۇ. 
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ــۈن،  ــش ئۈچ ــى ئېلى ــنىڭ ئالدىن ــپ كېتىش ــت ئېقى   نېفى
كــۆپ قىســىم نېفىــت پاراخوتلىــرى ســىرتقى قېپىنــى قېلىــن قــوش 

قەۋەت قىلىپ ياسايدۇ. 

نەق مەيدان خاتىرىسى

ئالياسكا

يىلــى،   -1989   
ــق  ــز ناملى ــون ۋالدى ئىكس
ــاي پاراخوتــى ئامېرىكىنىڭ  م
ــز قىرغىقىدىن  ــكا دېڭى ئالياس
ئايرىلىپــا يېرىلىــپ كەتتــى، پاراخوتتىكــى 270 مىــڭ تــۇڭ نېفىت 
ــن  ــدى. 300 مىڭدى ــى بۇلغى ــز قىرغىقىن ــر دېڭى 2000 كىلومېت
ــدى.  ــران بول ــى ۋەي ــڭ ماكان ــدى، ئۇالرنى ــۇش ئۆل ــۇق ق ئارت
ــدى،  ــە ئۇچرى ــى ئاپەتك ــق تۇخۇم ــون بېلى ــۈز مىلي ــە ي نەچچ
ــش  ــت ئېقى ــق نېفى ــۇ قېتىملى ــىچە، ب ــڭ ئېيتىش ــك خەلقنى يەرلى
ۋەقەســى شــۇ يەرنىــڭ بېلىقچىلىقىغىمــۇ ئېغىــر تەســىر يەتكــۈزدى. 
ــڭ  ــۇ رايوننى ــن، ب ــن كېيى ــپ 20 يىلدى ــۈز بېرى ــە ي ــۇ ۋەق ب

ــتا- ــى ئاس ــك مۇھىت ئېكولوگىيەلى
ئاستا ئەسلىگە كېلىشكە باشلىدى. 

ــت  ــز نېفى ــون ۋالدى  ئىكس
ئېقىــپ كېتىــش ۋەقەســى تارىختىكى 
ــڭ  ــت ئاپىتىنى ــر مۇھى ــەڭ ئېغى ئ

ــدۇر. بېرى
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غەزەپلىك ئورمان ئوت ئاپىتى

كىلىمــات ئۆزگىرىشــى يەرشــارىدىكى ئورمانلىــق، يايــاق ۋە 
چاتقالارنــى بــەك قۇرۇتۇۋەتتــى، شــۇڭا ئۇالرغــا ئاســانا ئــوت 
ــۇق  ــداردا كاربونل ــۆپ مىق ــى ك ــوت ئاپىت ــان ئ ــدۇ. ئورم كېتى
ــات  ــاپ، كىلىم ــى بۇلغ ــل گاز ھاۋان ــۇ خى ــدۇ، ب ــدا قىلى گاز پەي
ئۆزگىرىــش مەسىلىســىنى ئېغىرالشــتۇرۇدۇ، ئــوت ئاپىتىدىــن كېيىن، 
كىشــىلەرنىڭ تۇرمۇشــى بۇزغۇنچىلىققــا ئۇچرايــدۇ، ياۋايــى ھايۋان 

ۋە ئــوت چۆپلــەر ئۆلىــدۇ، ماكانــى كــۈل بولىــدۇ.

ــراق  ــدۇ. بى ــۈز بېرى ــى ي ــى ھەريىل ــوت ئاپىت ــي ئ تەبئى
ــدۇ.  ــپ چىقى ــتەلىكتىن كېلى ــرى بىخەس ــوت ئاپەتلى ــۇن ئ نۇرغ
ــاكا  ــى تام ــەرەڭگە ياك ــان س ــال كۆيۈۋاتق ــر ت ــىلەن : بى مەس
قالدۇقىنــى تاشــاش، ئــوت ئاپىتىگــە ســەۋەب بولۇشــى مۇمكىــن.

  يەنــە زىرائــەت تېرىــش ۋە بىئولوگىيەلىــك يېقىلغۇ ئۈچۈن، 
ــدۇ.  ــەر ئاچى ــۇپ  ي ــوت قوي ــتەن ئ ــا قەس ــەزى ئورمانلىقارغ ب
ــۆي  ــە ئ ــوش يەرلەرگ ــدۈرۈپ، ب ــى كۆي ــە ئورمانن ــىلەر يەن كىش

ــالىدۇ. س

ئوت ئاپىتىنى تەكشۈرۈش

  قويــۇق ئىــس ئــوت ئاپىتى يــۈز بەرگەنلىكىدىــن مەلۇمات 
بېرىشــى مۇمكىــن، ئورمــان قوغدىغۇچىلىرى ۋە ئــوت ئۆچۈرگۈچىلەر 
ســۈنئىي ھەمرادىــن پايدىلىنىــپ تەكشــۈرىدۇ ھەمــدە ئاپــەت يــۈز 
بەرگــەن ئورۇننــى ئىــز قوغايــدۇ. ئــۇالر بىزگــە شــامالنىڭ ئوتنى 
ــۇق  ــاكار قوي ــراق پ ــدۇ. بى ــى دەپ بېرى ــداق ئۇلغايتقىنىن قان
ــز  ــى ئى ــۇس يانغىنن ــرا س ــۈنئىي ھەم ــدا س ــق رايونى ئورمانلى
قوغلىيالمايــدۇ. بــۇ ۋاقىتتــا يــەر يۈزىدىكــى ســېنزوردىن 
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پايدىلىنىپ، بۇ ئوت ئاپىتىنى تەكشۈرىدۇ.

ــە  ــت دەرىخىگ  ئېۋكالىپى
ــدا  ــى پاي ــوت ئاپىت ــان ئ ئورم
قىلىــدۇ، ئــۇ ئــوت ئاپىتــى يۈز 
ــى  ــن ناھايىت ــن كېيى بەرگەندى

ــىدۇ. ــز ئۆس تې

ئىشەنگىڭىز كەلمەيدۇ ! 
• ــان 	 ــران قىلغ ــى ۋەي ــوت ئاپىت ــاردا ئ ــى يىل يېقىنق

ــى : ــان كۆلىم ئورم
• ــڭ 	 ــكا( 200 مى ــە )ئامېرى ــى كالىفورنىي 2007-يىل

ــار. گېكت
• 2007-يىلى گىرىتسىيە 200 مىڭ گېكتار.	
• 2003-يىلى ئاۋىسىتىرالىيە 60 مىليون گېكتار	
• 2003-يىلى رۇسىيە 2 مىليون 370 مىڭ گېكتار.	
• 2003-يىلى پورتۇگالىيە 350 مىڭ گېكتار.	
• 1997-يىلى ھىندونېزىيە 10 مىليون گېكتار.	

يالتىراق )سۇلياۋ( قا تۆلەنگەن بەدەل

ــدۇ.  ــەدەل تۆلەي ــز ب ــۈن ئېغى ــراق ئۈچ ــارى يالتى   يەرش
يالتىــراق نېفىتتىــن ياســىلىدۇ، يالتىــراق ياســىغاندا زەھەرلىــك گاز 
ھاۋاغــا قويــۇپ بېرىلىــدۇ. كېرەكســىز يالتىــراق ياۋايــى ھايــۋان 
ــا، ســۇ مەنبەلىرىنــى  ۋە ئۆســۈملۈكلەرنىڭ جېنىغــا زامىــن بولماقت
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بۇلغىماقتــا.

يالتىراقنىڭ پارچىلىنىشى ئىنتايىن ئاستا

  بىــر تــال يالتىــراق بوتۇلــكا دېڭىــز ســۈيىدە تەخمىنــەن  
450 يىلــدا ئــاران پارچىلىنىشــى مۇمكىــن،  قارمــاق يىپــى 600 
يىلــدا ئــاران پارچىلىنىشــى مۇمكىــن. نۇرغــۇن بېلىقــار ئىنســانار 
ــز- ــدۇ. دېڭى ــۇپ ئۆلى ــا بوغۇل ــاق يىپىغ ــلىۋەتكەن قارم تاش
ئوكيانــدا يالتىــراق كۆرگىلــى بولمايدىغــان دەرىجىــدە پارچىلىنىدۇ. 
ــۇ  ــىۋالىدۇ، ب ــا چاپلىش ــە جانلىقارغ ــرو لەيلىم ــار مىك ــۇ پارچى ب
ــار  ــق ۋە دېڭىزدىكــى ســۈت ئەمگۈچــى ھايۋان ــى بېلى جانلىقارن
يەيــدۇ. قۇرۇقلۇقتــا نۇرغــۇن قۇشــار ئېھتىياتســىزلىقتىن يالتىــراق 

يەۋالىــدۇ. 

يالتىراقنىڭ بۇلغىشىنى توختىتايلى !

  بىــز يالتېراقنــى ئــاز، قايتــا، تەكــرار ئىشلىتىشــىمىز الزىم. 
يالتىــراق خالتىنــى قايتــا - قايتــا ئىشلەتســەك بولىــدۇ، بىــز يەنە 
باشــقا تىپتىكــى خالتىنــى ئىشلەتســەكمۇ بولىــدۇ، مەســىلەن : التــا 
خالتــا. نۇرغــۇن يالتىــراق خالتىارنــى تەكــرار ئىشــلەتكىلى ياكــى 
باشــقا بويۇمارنــى ياســىغىلى بولىــدۇ، مەســىلەن : پــول ۋە ئــۆي 

ىلىرى.  ز ھا جا

  ھازىــر بېنــگال يالتىــراق خالتــا ئىشلىتىشــنى پۈتۈنلــەي 
ــاش  ــوڭ ب ــەڭ چ ــڭ ئ ــى بېنگالنى ــۈن ئاپىت ــدى. كەلك چەكلى
ــپ  ــەردە تۇرۇۋىل ــا ئەۋرەزل ــراق خالت ــتە يالتى ــى. ئۆتمۈش ئاغرىق
ــن باشــاپ،  ــاي 2008-يىلىدى ــى ئىغىرالشــتۇراتتى. خىتت كەلكۈنن
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ــنى  ــا تارقىتىش ــراق خالت ــىز يالتى ــورۇنلىرىدا ھەقس ــارەت س تىج
چەكلىدى. 

ئەخلــەت  يالتىــراق   
تەبئىــي ماكاننــى ئېغىــر ۋەيــران 

ــدى. قىل

ئىگىلىكتىكــى  يېــزا 
بۇلغىنىــش خىمىيەلىــك 

جاپالىــق  دېھقانــار 
ئىشــلەپ دۇنيادىكــى 6 مىليــارد 
600 مىليــون نوپۇســنى باقىــدۇ، نۇرغــۇن دېھقانــار بىــر پارچــە 
ــراق  ــدا تۇپ ــداق بولغان ــرەك، بۇن ــرار تېرىشــى كې ــى تەك ئېتېزن
تەركىبىدىكــى ئوزۇقلــۇق مــاددا خــوراپ تۈگەيدۇ. شــۇڭا دېھقانار 
ــە دورا  ــرەك. زىرائەتك ــېلىش كې ــۇت س ــك ئوغ ــە خىمىيەلى يەرگ
چېچىــپ، زىيانلىــق قۇرتارنــى ئۆلتۈرىــدۇ. بــۇ خىــل خىمىيەلىــك 

ــدۇ.  ــارىنى زەھەرلەي ــى يەرش ــڭ ھەممىس ماددىارنى

سۇ ۋە ھاۋا

  يامغــۇر خىمىيەلىــك ماددىارنــى تۇپراققــا ئېقىتىــپ كېتىدۇ، 
ــۇدۇق ۋە  ــابتا ق ــى ھېس ــار ئاخىرق ــك ماددى ــل خىمىيەلى ــۇ خى ب
ــپاتلىدىكى،  ــى ئىس ــتاننىڭ تەتقىقات ــدۇ. ھىندىس ــا قۇيىلى دەرياالرغ
قېلىــن يېپىشــقاق تۇپــراق تەركىبىــدە كــۆپ مىقــداردا خىمىيەلىــك 
ــپ  ــار ئېقى ــك ماددى ــاردا خىمىيەلى ــۇ جاي ــدۇ، ب ــاددا بولى م
كېتىشــى ناھايىتــى ئېغىر بولىــدۇ. ئــۆي ھايۋانلىرىمىز بۇلغىنىشــنى 
كەلتــۈرۈپ چىقىرىدىغــان ئامىلارنىــڭ بىــرى. كاال يــەل قويغانــدا 
ــاق  ــدۇ. پاتق ــاق گازى قويۇۋېتى ــى پاتق ــۆپ مىقداردىك ــا ك ھاۋاغ
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گازىنىــڭ مۇھىتقــا بولغــان زىيىنــى كاربــون IVئوكســىدتىن ئېغىــر. 

خىمىيەۋى ئوغۇت بىلەن يەر تېرىشنى توختىتايلى ! 

ــار  ــۇن دېھقان ــى نۇرغ ــدە، ياۋروپادىك ــى كۈن   بۈگۈنك
يەرنــى ئورگانىــك ئوغۇتاندۇرماقتــا. بــۇ دېگەنلىــك، قىــغ ياكــى 

ــۇر.  ــش دېگەنلىكت ــەر تېرى ــەن ي شــاخ -شــۇمبا بىل

  بــەزى دۆلەتلەرنىــڭ دېھقانلىــرى يەنىا خىمىيــەۋى ئوغۇت 
ۋە قــۇرت ئۆلتــۈرۈش دورىســى ئىشــلەتمەكتە. بىــراق  ئىنســانار  
زىرائەتكــە دورىنــى ئىنتايىــن ئــاز پۈركىســە، قــۇرت ئۆلتــۈرۈش 
دورىســىنى ئىشلىتىشــنى ئازايتســا، خىمىيەلىــك بۇلغىنىشــمۇ 
ــى،  ــۈش ئادەتلىرىن ــك پۈرك ــى. خەتەرلى ــىپ تۆۋەنلەيتت مۇناس
مەســىلەن: قوغدىنىــش كىيىمــى كىيمەســلىك، ماســكا تاقىماســلىق  

ــدى.  ــەر چەكلى ــۇن دۆلەتل ــى نۇرغ قاتارلىقارن

گىنى ئۆزگەرتىلگەن زىرائەتلەر ئىنسانالرغا پايدىلىق

قولالمسىز، قارشى تۇرامسىز ؟

قولاليمەن!

  ئالىمــار گىنــى ئۆزگەرتىلگــەن زىرائەتلەرنــى يېتىشــتۈرۈپ 
ــار  ــۇڭا دېھقان ــۇردى، ش ــل ت ــا تاقابى ــەل ۋە قۇرغاقچىلىقق كېس
زىرائەتكــە خىمىيەلىــك دورىارنــى چاچمايــدۇ، مۇھىتقىمــۇ 
ــاز كېتىــدۇ،  پايدىلىــق. گىنــى ئۆزگەرتىلگــەن زىرائەتكــە ســۇ ئ
ــى  ــەلەيدۇ. گىن ــى ئۆس ــۇ ياخش ــىق-قۇرغاق دۆلەتلەردىم ئىسس
ــرى،  ــدارى يۇقى ــۇالت مىق ــڭ مەھس ــەن زىرائەتلەرنى ئۆزگەرتىلگ
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ــدۇ. ــى بولى ــى باققىل ــۇن ئادەمن ــۇڭا نۇرغ ش

قارشى تۇرىمەن!

نۇرغــۇن كىشــىلەر گىنــى ئۆزگەرتىلگــەن، ئاشــلىقتىن 
ــى  ــەر ياك ــڭ بىخەت ــل زىرائەتنى ــۇ خى ــە ب ــىرەيدۇ، ئۇالرچ ئەنس
ــى  ــۇالر گىن ــوق. ئ ــى ي ــە قېلىنغىن ــۇق تەجرىب ــلىكى تول ئەمەس
ئۆزگەرتىلگــەن ئاشــلىقنى باشــقا ئاشــلىقار بىلــەن ئارىاشــتۇرۇش  
بولۇپمــۇ دېھقانــار تېرىغــان ئورگانىــك ئاشــلىق بىلــەن 
ئارىاشــتۇرۇش كېــرەك. يەنــە بــۇ زىرائــەت بــەزى ئۆســۈملۈكلەر 
ــن  ــا ئىگــە قىلىشــى مۇمكى ــى مۇشــۇنداق گىنغ ــاۋا چــۆپ( ن )ي

ئۇنداق بولغاندا، بۇ ياۋا چۆپلەرنى يوقىتىشمۇ قىيىنلىشىدۇ.

 گىنــى ئۆزگەرتىلگــەن 
ئاشــلىق زىرائىتــى مەخپىــي 
تېرىلىــدۇ، چۈنكــى بەزىلــەر 
ــق  ــا، بۇزغۇنچىلى ــپ قالس بىلى

ــدۇ. قىلى

يۇندى مەسىلىسى

ــە  ــەت خەلقىگ ــرات دۆل ــەزى نام ــى ب ــدى دۇنيادىك   يۇن
ــەۋرەز  ــەھەرلەرنىڭ ئ ــازار ۋە ش ــەتمەكتە. يېزا-ب ــىر كۆرس تەس
يوللىــرى مىليونلىغان كىشــىلەرنى كېســەل ۋە زىيانداش ھاشــاراتنىڭ 
تەھدىتىگــە ئۇچراتماقتــا. كەلكــۈن مەزگىلىــدە بــۇ مەينەت ســۇالر 
كەلكۈنگــە ئەگىشــىپ ئۆرلەيــدۇ. بىــر قىســىم جاننــى ئالىدىغــان 

كېســەللىكلەر ئېغىــر مەســىلىگە ئايلىنىــدۇ. مەســىلەن : خولېــرا
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نېمانچە كۆپ يۇندى ؟

  تەرەققىــي قىلغــان دۆلەتلەرنىــڭ يۇنــدى تۇرۇبــا 
ــەدە،  ــا.  ئەنگىلىي ــدا تۇرماقت ــر كىرىتىــك نۇقتى سىستېمىســى ھازى
كىشــىلەر ھــەر كۈنــى 75مىليــون كــۇب مېتىــر يۇنــدى قويــۇپ 
بېرىــدۇ. نۇرغۇنلىغــان يۇنــدى تۇرۇبىســى يۇيــۇش ســۇيۇقلۇقى 
ۋە ئاشــخانىدىن چىققــان يۇنــدى مايــار بىلــەن توســۇلۇپ قالىــدۇ.

ــى 94  ــەر كۈن ــار ھ ــدا، مۇناســىۋەتلىك ئورگان   ئامېرىكى
مىليــون640 مىــڭ كــۇب مېتىــر يۇندىنــى بىــر تــەرەپ قىلىــدۇ. 
بــۇ يۇندىــار 20 مىــڭ يۇنــدى بىــر تــەرەپ قىلىــش زاۋۇتىغــا 
ــپ  ــىدىن ئېقى ــى سىستېمىس ــا يول ــا تۇرۇب ــدۇ، ئەمم ــپ بارى ئېقى
ــان  ــە تاقالغ ــا بويىچ ــى دۇني ــن. 2002-يىل ــى مۇمكى كېتىش
ــادە  ــدى باكتېرىيەســىنىڭ زىي ــز ســاھىللىرىنىڭ  %87 ى يۇن دېڭى

ــان. ــپ قالغ ــن تاقىلى كۆپلىكىدى

يۇندى تۇرۇبا سىستېمىسىنى تەبىئىيلەشتۈرۈش

  زامانىۋى قۇرۇلۇشــارنىڭ ھەممىســىدە مۇھىت ئاســرايدىغان 
ئورگانىــك ھاجەتخانــا اليىھەلەنگــەن، بۇنــداق ھاجەتخانىارنى يۈك 
كۆتــۈرۈش مىقــدارى چــوڭ بولغــان  پاســكىنا ســۇ تۇرۇبىلىرىغــا 
ئــۇالش ھاجەتســىز. مۇھىــت ئاســرايدىغان ھاجەتخانىــار ناھايىتــى 
ــك  ــتۇرۇلىدۇ. ئورگانى ــا ئورۇناش ــى ئازگالغ ــاندۇق ياك ــوڭ س چ
ــۇ  ــەر، ب ــۇرۇت ۋە باكتېرىيەل ــت ق ــىلەن پارازى ــار، مەس جانلىق
ئازگالغــا چۈشــكەن يۇندىنــى پارچىايــدۇ. بىــر مەزگىلدىــن كېيىــن 
يۇندىنىــڭ تېمپېراتۇرىســى 40 سىلســىيە گىرادۇســتىن 50سىلســىيە 
گىرادۇســقا ئۆرلەيــدۇ، شــۇنىڭ بىلــەن باكتېرىيەلەرنىــڭ ھەممىســى 

دېگــۈدەك ئۆلىــدۇ.
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تەركىبىدە خىمىيەلىك ماددا بولمىغان كېرەكسىز سۇ

  كىيىــم يۇغانــدا قويــۇپ بىرىلگــەن كېرەكســىز ســۇ ــــ 
»كۈلــرەڭ ســۇ« دېيىلىــدۇ. بــۇ كېرەكســىز ســۇ تۇرۇبــا يولــى 
ئارقىلىــق تەبئىــي يۇنــدى ئازگىلىغــا قۇيۇلىــدۇ. شــۇڭا كۈلــرەڭ 
ــۆپ  ــادە ك ــوپۇن زىي ــۇيۇق س ــك س ــدە خىمىيەلى ــۇ تەركىبى س
بولســا بولمايــدۇ. بــۇ ســۇيۇق ســوپۇن ئازگالدىكــى ئورگانىــك 
ــەر  ــل بىخەت ــر خى ــورات بى ــي ب ــدۇ. ناترى ــى ئۆلتۈرى جانلىقارن
تەبئىــي يۇيۇش كىرىســتالى بولــۇپ، بىخەتــەر ئىشلىتىشــكە بولىدۇ 

ھــەم ســۇ ئازگىلىدىكــى ئورگانىــك جانلىقارنــى ئۆلتۈرمەيــدۇ.

قىزىق نۇقتا مەسىلىسىنىڭ  ئارقا كۆرۈنىشى

يۇندىنى تەبئىي بىر تەرەپ قىلىش

ــڭ  ــەردە كىشــىلەر كۆلچــەك ۋە كۆللەرنى ــۇن دۆلەتل   نۇرغ
ــر  ــى بى ــۇ يۇندىن ــى ئ ــتۈرىدۇ، چۈنك ــۇش ئۆس ــا قوم ئەتراپىغ
ــى  ــاش رولىن ــۇنى تازى ــىز س ــدە كېرەكس ــش  ھەم ــەرەپ قىلى ت
ئوينايــدۇ. قومۇشــنىڭ ئــۇزۇن يوپۇرمىقــى ھاۋادىكــى ئوكســىگېننى 
ســۈمۈرىدۇ، ئــۇالر ســۈمۈرگەن ئوكســىگېننى يىلتېزىغــا يەتكۈزىدۇ، 
ــڭ  ــۇ ئوكســىگېن باكتېرىيەنى ــدۇ. ب ــۇپ بېرى ــن ســۇغا قوي ئاندى
ــا  ــلۇق ھالق ــدۇ. قومۇش ــاردەم بېرى ــىغا ي ــى پارچىلىنىش يۇندىن
شــەكلىدە بولغانــدا، توشــقان ۋە 
باشــقا جانلىقارنىــڭ قۇمۇشــنىڭ 

ــدۇ.  ــى غاجىلىيالماي يىلتېزىن

 ســۇ پومپىســى يۇندىنىڭ 
كىرىشــىگە  قومۇشــلۇققا 

قىلىــدۇ كاپالەتلىــك 
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ئەخلەت قورشاۋى

  دۇنيادىكــى ئەخلەتنىــڭ كــۆپ قىســمى يەرشــارى يۈزىگــە 
ــەر  ــۇ ي ــەكىللىنىدۇ، ب ــاغ ش ــەت ت ــۈپ، ئەخل ــىتە تۆكۈل بىۋاس
ــىم  ــر قىس ــدۇر. بى ــەلنىڭ ماكانى ــارەت ۋە كېس ــق ھاش زىيانلى
ئەخلــەت ئەخلــەت ئازگاللىرىغــا كۆمۈلىــدۇ. كېرەكســىز ماددىارنىڭ 
ــقا  ــق گاز يىغىلىش ــىپ، زىيانلى ــىغا ئەگىش ــىز پارچىلىنىش ئۈزۈكس
باشــايدۇ، بــۇ گازالر كىلىمــات ئۆزگىرىشــىگە تەســىر كۆرســىتىدۇ. 
كېرەكســىز ماددىارنىــڭ كۆپىنچىســىدە زىيانلىــق تەركىــب بولىــدۇ، 
ــپ  ــا ئېقى ــا ئېقىنارغ ــراق ۋە دەري ــەر تۇپ ــق تەركىبل ــۇ زىيانلى ب

ــدۇ. كىرى

ئەخلەت قورشاۋىدىكى ناپلېس

ــەت  ــر ئەخل ــس ئېغى ــى ناپلې ــڭ جەنۇبىدىك   ئىتالىيەنى
ــەت  ــق ئەخل ــى بارلى ــۇ رايوندىك ــدى، ب ــىگە دۇچ كەل مەسىلىس
ــاياھەتچىلىكىمۇ  ــڭ س ــۇ يەرنى ــى. ب ــۇپ كەتت ــرى توش مەيدانلى
ئېغىــر زىيانغــا ئۇچرىــدى. چۈنكــى ھېچكىــم شــەھەر كوچىلىرىــدا 
ئەخلــەت دۆۋىســىنى كۆرۈشــنى خالىمايــدۇ. 2008 يىلــى، بېرىمىــر 
ــۇپ  ــى توش ــا ئەخلەتن ــڭ تونن ــى 30 مى ــۇ يەردىك ــى ب پورت

ــۇلغان. ــكە قوش كېتىش

ئەخلەتتىن قۇتۇلۇش

  كۆپىنچــە مەھســۇالتارغا مــاركا چاپــاپ، ئۇالرنــى تەكرار 
ئەســكەرتكەن.  بولىدىغــان -بولمايدىغانلىقىنــى  ئىشلىتىشــكە 
ــاز  ــى ئ ــۇزۇن، بۇلغىش ــى ئ ــلىتىلىش ۋاقت ــر ئىش ــانار ھازى ئىنس
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مەھســۇالتارنى سېتىۋالســا بولىــدۇ، مەســىلەن توكلىغىلــى 
بولىدىغان باتارېيە. 

ئىچىملىــك  ئاليومىــن 
ــرار ئىشلىتىشــكە  قۇتىســىنى تەك
دۇنيــادا  بىــراق  بولىــدۇ، 
ھەريىلــى 80 مىليــون قۇتــا 

تاشــلىۋېتىدۇ. 

نەق مەيدان خاتىرىسى

قاھىرە،  مىسىر  مۇقەددەم رايون

  رەســىم جەبەلىكىــار قاھىرەدىكــى ئەخلەتلىكتىــن الزىملىــق 
ــىلەرنى تېرىۋالماقتا. نەرس

ئىشەنگىڭىز كەلمەيدۇ !

ــدۇ.  ــاق گازى چىقىرى ــپ پاتق ــەت چىرى ــەن ئەخل   كۆمۈلگ
ئەخلــەت كۆيگەنــدە كاربونلــۇق گاز ۋە گۈڭگــۈرت )IV( ئوكســىد 

چىقىرىــدۇ.
باتارېيەدىكى كىساتا تۇپراق ۋە سۇنى بۇلغايدۇ.

چىراغ قاراڭغۇنى تېخىمۇ قاراڭغۇالشتۇرىدۇ

24-بــەت 1.رەســىم، يەرشــارىدىكى چــوڭ شــەھەرلەرنىڭ كۈچلــۈك 
چىــراغ نــۇرى كۆزنــى قاماشــتۇرىدۇ.
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ــش ئىنتايىن ئەڭ  بۇلغىنى
چوڭ مەســىلە، بۇ رەســىمدىكى 
ــرى، زاۋۇت ۋە  ــەھەر كوچىلى ش
ــى چىراغلىرىدۇر.  ئىشخانا بىناس
شــەھەر چىراغلىــرى كىچــە 
ئاســمىنىدا دائىــم نــۇر چېچىپ 
ــا  ــرو بۇلغانم ــۇرۇدۇ. مىك ت
ــۇر چاچقان  ــراغ ن ــار چى ماددى

ــتۇرۇۋېتىدۇ.  ــۇ ئېغىرالش ــىلىنى تېخىم ــۇ مەس ــدا، ب جاي

چىراغ نۇرى ئاۋارىچىلىقى

  چىــراغ نــۇرى ئۇيقۇمىزغــا دەخلــى قىلىــدۇ. ئــۇ كىچــە 
ــۇ  ــدۇ. ش ــىنى توختىتى ــى ۋە جۈپلىشىش ــڭ ئوزۇقلىنىش جانلىقلىرىنى
ــى  ــاقايدىغان يېمەكلىك ــان س ــە ج ــدە  پەرۋان ــەۋەبتىن كېچى س
بولغــان چېچــەك ئاچقــان ئۆســۈملۈكنى تاپالمايــدۇ.  لەيلىگۈچــى 
ــق  ــرو جانلى ــايدىغان مىك ــەردە ياش ــۆل ۋە كۆلچەكل ــار ك ھايۋان
بولــۇپ، ئــۇالر يېشــىل يۈســۈننى يەيــدۇ، ئۇنــداق بولمايدىكــەن 
ــى  ــا ئېقىن ــەر دەري ــق يۈســۈن تىپىدىكىل يېشــىل يۈســۈن قاتارلى
ــن بۇلغىنىــش لەيلىمــە  ــراق نۇردى ــى توســۇۋالىدۇ. بى ۋە كۆللەرن

ــىتىدۇ.  ــىر كۆرس ــىگە تەس ــى ئۆسۈپ-يېتىلىش ھايۋانارن

بەك يورۇق بولۇپ كەتسە بىخەتەر بولمايدۇ.

ــى  ــڭ ئالدىن ــۇ ئوغرىلىقنى ــۆپ چىراغم ــەھەرلەردىكى ك   ش
ئااللمايــدۇ. كۈچلــۈك نــۇر كۆزىمىزنــى قاراڭغۇغــا تېــز 
ــا،  ــۇر بولمىس ــۈك ن ــىلەر كۈچل ــدۇ، كىش ــتۇرغىلى قويماي ماساش
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شــەيئىلەرنى ئېنىــق كۆرەلمەيــدۇ. كۈچلــۈك نــۇر يەنــە 
ــۇ  ــى تېخىم ــۇرۇنغان دالدىن ــرى يوش ــۇ ئوغ ــى قاراڭغ ئوغرىن

قاراڭغۇالشــتۇرۇۋىتىدۇ. 

يېقىملىق ئەمما بىخەتەر

ــۇر  ــك ن ــا يېتەرلى ــۇلى كوچىارغ ــۇش ئۇس ــى يورۇت   يېڭ
بــەردى ھەمــدە بىخەتــەر قىلــدى. نۇرغــۇن ئىشــخانىار تــۆۋەن 
ــەن  ــۇنىڭ بىل ــلەتتى. ش ــراغ ئىش ــەر چى ــك بىخەت ئېنېرگىيەلى
ــى  ــى تىپتىك ــتى. يېڭ ــدى، ئەرزاناش ــراپ بولمى ــە ئىس ئېنېرگىي
ــۈردى. ــە چۈش ــق يەرگ ــى ئېھتىياجلى ــار نۇرن ــق چىراغ قالپاقلى

نەق مەيدان خاتىرىسى

ئانكورېج، ئالياسكا ئىشتاتى

  ئالياســكا ئىشــتاتىنىڭ ئانكورېــج شــەھرىدە يېڭــى تىپتىكى 
LED كوچــا المپۇچكىســى تېــز ســۈرئەتتە تېخىمــۇ ئــاق، تېخىمۇ 
يــورۇق نــۇر چىقىرااليــدۇ. بــۇ المپۇچكىــار ئەگمــەچ ئۈســكۈنە 
بىلــەن قوغدىلىــدۇ، ئــۇالر كۈچلــۈك نۇرنىڭ ئالياســكا ئىشــتاتىنىڭ 

پايانسىز قارا ئاسمىنىنى بۇلغاشتىن توسىدۇ. 

 ئالياســكا ئىشــتاتىنىڭ 
ئانكورېــج شــەھرىدىكى كەچكــى 
 LED شــەپەق. يېڭــى تىپتىكــى
ــەھەرنى  ــۇ ش ــى ب ــا چىرىغ كوچ

ــا. ــە يورۇتماقت تېزلىكت
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شاۋقۇن قىزىق نۇقتا مەسىلىسىگە ئايالندى

ــىلە.   ــوڭ مەس ــر چ ــە بى ــش يەن ــاۋقۇندىن بۇلغىنى   ش
دوكاتىــدا شــاۋقۇندىن  بىــر  ئەنگىلىيەنىــڭ  2007-يىلــى 
ــىش  ــڭ ئەسەبىيلىش ــا يەتكەنلەرنى ــەپ، قۇرامىغ ــنى ئەيىبل بۇلغىنىش
ــەللەرنىڭ  ــى كېس ــەپرالىق تىپىدىك ــىم ۋە س ــان بېس ــىلى، ق كېس
ــان.  ــان، دەپ قارىغ ــۈرۈپ چىقارغ ــاۋقۇن كەلت ــىنى ش ھەممىس
شــاۋقۇندىن بۇلغىنىــش بالىارنىــڭ دىققىتىنــى مەركەزلەشتۈرۈشــنى 
ناچارالشــتۇرۇپ، ئوقــۇش ســۈپىتىنى تۆۋەنلىتىــدۇ. ئايروپىــان ۋە 
چــوڭ تىپتىكــى قاتنــاش ۋاســتىلىرى پەيــدا قىلغــان شــاۋقۇن ۋە 
ســىلكىنىش ياۋايــى ھايۋانارنىــڭ تۇرمۇشــىغا تەســىر كۆرســىتىدۇ.

خوش، شاۋقۇن ! 

ــۇم  ــۈن، چوق ــش ئۈچ ــنى توختىتى ــاۋقۇندىن بۇلغىنىش   ش
ــى  ــوڭ تىپتىك ــى چ ــرەك. يېڭ ــى كې ــزام بولۇش ــى نى ياخش
ــاۋا  ــرەك، ھ ــى كې ــراق سېلىنىش ــن يى ــورت مەھەللىلەردى ئايروپ
ــلىقى،  ــدە ئۇچماس ــى، كىچى ــن يىراقلىشىش ــۇ رايوناردى ــۇ ب يولىم
ــرەك. تاشــيولمۇ  ــى قويۇشــى كې كىشــىلەرنى ئارامخــۇدا ئۇخلىغىل
يېڭــى تىپتىكــى شــاۋقۇن ســۈمۈرۈدىغان ماتېرىيالاردىــن ياسالســا 
بولىــدۇ. بــەزى دۆلەتلــەر يىغىۋالغــان ياپراقارنــى ئارىاشــتۇرۇپ، 
چــوڭ شــەھەرلەردە ئايانمــا يولنــى بويــاپ، قېلىــن تام ســوقۇپ 

ــتى. ــى توس ئاۋازن

سونار ئۆلۈم پەيدا قىلىدۇ

  كىــت بىلــەن دېلفىــن چــوڭ تەھدىتكــە يولۇقتــى، چۈنكى 
ــىغا  ــاش سىستېمىس ــول باش ــڭ ي ــش ئۇالرنى ــاۋقۇندىن بۇلغىنى ش
توســقۇنلۇق قىلــدى، بــۇ ھايۋانــار ئــاۋاز دولقۇنىغــا تايىنىــپ، 
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قايتىــش يۆنىلىشــىگە ھۆكــۈم قىلىــدۇ، بــۇ ئــاۋاز دولقۇنى ســونار 
دەپ ئاتىلىــدۇ. ســۇ ئاســتى كېمىســى بىلــەن بېلىقچىلىق كېمىســى 
چىقارغــان ئــاۋاز دولقۇنــى كىــت بىلــەن دېلفىــن چىقارغــان ئــاۋاز 
دولقۇنىنــى بېســىپ كېتىــپ، ئــۇالر نىشــاندىن ئادىشــىدۇ. ئاخىرىدا 

تېيىــز دېڭىــز ســاھىلىغا چىقىــپ قېلىــپ ئۇسســاپ ئۆلىــدۇ.
ــا  ــدا قىرغاقق ــەڭ ئاخىرى ــت ئ ــۇن كى ــىم، نۇرغ ــەت رەس 26-ب
مەجبۇرلىنىــدۇ، چۈنكــى شــاۋقۇن ئۇالرنىــڭ يــول باشــاش 

ــان. ــى قىلغ ــىغا دەخل سىستېمىس

ئاۋاز تونىلى

ــۇن  ــيول نۇرغ ــە تاش ــدا كۆتۈرم ــترالىيەنىڭ موربىن   ئاۋس
ــك  ــز قەۋەتلى ــدا ئېگى ــون رايونى ــىدۇ، فىامىڭت ــا تۇتىش رايونارغ
ئۆيلــەر بىلــەن تاشــيول پەقــەت 150 مېتىــرال ئايرىلىــپ تــۇرۇدۇ. 
ھازىــر كىشــىلەر ئــاۋاز تونىلــى ياســاپ، تاشــيولنى ياپتــى، بــۇ 
ئەينــەك ۋە پــوالت قۇرۇلمىلىــق  ئەگمــە الپاســتۇر. بــۇ اليىھــە 
ــراغ  ــە چى تاشــيولدىكى شــاۋقۇننى ســۈمۈرۈۋالىدۇ. كېچىســى يەن

ســۈپىتىدە يولنــى يورۇتىــدۇ. 

ھەرىكەتكە »كىلەيلى« مۇ ؟

  بۇلغىنىــش بــۇ سەييارىســىدە ياشــاۋاتقان بارلىــق 
ــا  ــۇ ھاياتلىقق ــەتمەكتە، ئ ــىر كۆرس ــىغا تەس ــڭ تۇرمۇش جانلىقارنى
نىســبەتەن  غايــەت زور تەھدىــت. ئىنســانار نۇرغــۇن ســاخاۋەت 
ئورگانلىــرى ۋە تەشــكىاتلىرىنى قــۇرۇپ، بۇلغىنىشــنى چەكلــەش، 
ــاردى. ــۈچ چىق ــۈن ك ــش ئۈچ ــاكان قىلى ــۈزەل م ــى گ ــۇ دۇنيان ب
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ــتانە  ــارى دوس ــەر ش ــكىاتى، ي ــق تەش ــىل تىنچلى   يېش
ــى  ــمان ھەرىكىت ــۇ ئاس ــى، قاراڭغ ــراق جەمئىيىت ــكىاتى، تۇپ تەش
قاتارلىقــار بــۇ تەشــكىاتارنىڭ بىــر قىســىم مىســاللىرىدۇر، ئۇالر 
ــارىمىزنىڭ  ــەر ش ــىمىزگە، ي ــۇل ئىزدىنىش ــى ئۇس ــڭ يېڭ بىزنى

بۇلغىنىش مەسىلىسىنى ئازلىتىشقا ياردەم بەردى.

بىــر  خىتتايدىكــى   
بۇلغانغــان  ئېغىــر  قىســىم 
ــر  ــدى ئېغى ــى يۇن دەرياالردىك
مەسىلىســى  ســاالمەتلىك 

چىقــاردى. كەلتــۈرۈپ 

بىز قىالاليدىغان ئىشالر

خوراشنى ئازلىتىش

ــىڭىز  ــداق قىلس ــڭ، بۇن ــكا كىيى ــدە پوپاي ــتا ئۆي   قىش
ــدۇ. ــىڭىزمۇ بولى ــەك ئىسسىتمىس ــى ب ئۆين

ــە  ــان يەرگ ــېغىزنى خالىغ ــڭ، س ــى تىرىۋىلى   ئەخلەتلەرن
تاشــلىماڭ. يولدىكــى ســېغىزنى تازىــاش ئۈچــۈن خېلــى كــۆپ 

ــدۇ. ــە كېتى ئېنېرگىي

  مۇمكىــن بولســا، ئىمــكان بــار پىيــادە ياكــى ۋېلســىپىت 
بىلــەن مەكتەپكــە بېرىــڭ. ئاتــا - ئانىڭىــز بىلــەن »بىللە ئىشــقا 

ــكىللەڭ.  ــش« پىانى تەش بېرىپ-كېلى

ــان  ــڭ، يۇيۇنغ ــى ئىتىۋىتى ــدا تۇرۇبىن ــش چوتكىلىغان   چى
ۋاقتىڭىــزدا ۋاننىــدا يۇيۇنمــاڭ، ۋاننىــدا  يۇيۇنغانــدا ســۇ ئىككى 

ھەسســە كــۆپ كېتىــدۇ. 
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ــك  ــۇ زەھەرلى ــەڭ، ئ ــپ ي ــات تېرى ــز كۆكت   ئۆزىڭى
ــات ســېتىۋېلىپ  خىمىيەلىــك ماددىاردىــن خالىــي، بازاردىــن كۆكت
يۈرمەيســىز، قىممەتلىــك ئېنېرگىيــە مەنبەلىرىنــى تېجــەپ قالىســىز.

قايتا ئىشلىتىش
ــى  ــما ياك ــر تاس ــىز بى ــڭ، س ــا كىيى ــى قايت ــا كىيىمىڭىزن   كون

ــدۇ. ــودا بوالۋېرى ــىڭىز م ــن قادىس ــى يېڭىدى تۈگمىن

ــاخاۋەت  ــىڭىز، س ــا ئىشلەتمىس ــى قايت ــز ئۇالرن ــەر ئۆزىڭى   ئەگ
ــڭ. ــا بېرىۋېتى ئورگانلىرىغ

تەكرار ئىشلىتىش

ــك قۇتىســى،  ــا، ئىچىملى ــەك قۇت ــا، ئەين ــراق خالت   يالتى
گېزىــت ۋە قېلىــن قەغــەز تاختــا قاتارلىقارنــى تەكــرار ئىشــلىتىڭ.

  يېڭــى ئۇســۇل تېپىــپ پىانىتىمىزنــى قۇتۇلدۇرىۋااليلــى. 
بــۇ تــور بەتنــى زىيــارەت قىلىــڭ ! 

www.greenpeace.org

29-بــەت رەســىم، ئۆزىڭىــز تېرىغــان كۆكتات 
ھــەم تېخىمــۇ ھــەم ئېنېرگىيــە تىجەيدۇ.
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 دۇنيادىكى ئاشلىق	. 

ــۇ ؟  ــەپ ئاشخانىســىدا غىزاالندىڭىزم   بۈگــۈن ســىز مەكت
ياكــى ئۆزىڭىــز ئېلىــپ كەلگــەن تاماقنــى يىدىڭىزمــۇ ؟ ســىز ۋە 
دوســتلىرىڭىز بەلكىــم نۇرغــۇن ئوخشــاش بولمىغــان يېمەكلىكلەرنى 
ــداق  ــڭ قان ــىز يېمەكلىكلەرنى ــراق س ــن. بى ــىڭار مۇمكى يېيىش
ــن  ــق مەيدانلىرىدى ــن دېھقانچىلى ــلەپچىقىرىدىغانلىقىنى، ئاندى ئىش

ــى بىلەمســىز ؟  ــداق كىرىدىغانلىقىن ــا قان ــاق قاچىڭىزغ تام

  دۇنيــادا نۇرغۇنلىغــان بالىارغــا يېمەكلىك يېتىشــمەيۋاتىدۇ، 
ــك  ــك يېمەكلى ــىلىرىنى يېتەرلى ــا كىش ــۈن دۇني ــارى پۈت ــەر ش ي

بىلــەن تەمىنلىيەلەمــدۇ ؟ 

  بىز نېمە ئۈچۈن يېمەكلىككە ئېھتىياجلىق  ؟    

يېمەكلىك ئىنسانالرنى ئوزۇقلۇق بىلەن تەمىنلەيدۇ. 

  يېمەكلىــك تەركىبىدىكىئوزۇقلۇق ماددىــار بەدەننى ئېنېرگىيە 
بىلــەن تەمىنلەيدىغــان پايدىلىــق تەركىبمــۇ ؟ ئــادەم بەدىنىدىكــى 
ھۈجەيرىلــەر ئوخشــاش بولمىغــان خىزمەتلەرنــى  تامامــاش ئۈچۈن  
ئېنېرگىيەگــە ئېھتىياجلىــق. مۇســكۇل ھۈجەيرىســى ئورگانىزمارنىڭ 
ــاج؛  ــە موھت ــۈن ئېنېرگىيەگ ــش ئۈچ ــك قىلى ــە كاپالەتلى ھەركىتىگ
نېــرۋا ھۈجەيرىســى پۈتــۈن بەدەنگــە ئۇچــۇر تارقىتىــش ئۈچــۈن 
ــى  ــۈن بەدەنن ــى پۈت ــۆڭەك ھۈجەيرىس ــاج. س ــە موھت ئېنېرگىيەگ
ــۇق  ــاج. ئوزۇقل ــە موھت ــۈن ئېنېرگىيەگ ــۇرۇش ئۈچ ــۈرۈپ ت كۆت
ــرى  ــىنى ئىلگى ــۈپ -يېتىلىش ــڭ ئۆس ــادەم بەدىنىنى ــار ئ ماددى

ســۈرىدۇ ۋە ســاقلىقىنى ســاقايدۇ. 
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تۈرلۈك-تۈمەن يېمەكلىكلەر 

ــان  ــاش بولمىغ ــەر ئوخش ــان يېمەكلىكل ــاش بولمىغ   ئوخش
ئوزۇقلــۇق ماددىــار بىلــەن تەمىنلەيــدۇ. كاربۇن ســۇ بىرىكمىلىرى 
بىــر خىــل ئــەڭ ياخشــى ئېنېرگىيــە مەنبەســى بولــۇپ، تەركىبىــدە 
ــە  ــەر بەرەڭگ ــان يېمەكلىكل ــرى بولغ ــۇ بىرىكمىلى ــۇن س كارب
)ياڭيــۇ(، قونــاق، ســۇلۇ، گــۈرۈچ ۋە بۇغــداي قاتارلىــق دانلىق 
ــۆڭەك ۋە  ــكۇل س ــڭ مۇس ــادەم بەدىنىنى ــىل ئ ــەر. ئاقس زىرائەتل
ــۇ  ــۈرىدۇ. دۇف ــرى س ــىنى ئىلگى ــڭ يىغىلىش ــقا ئورگانىزمارنى باش
تۈرىدىكىلــەر، ســۈت مەھســۇالتلىرى )ســۈت ۋە ســۈتتىن 
پىشــاق،  پىششــىقانغان 
ــار(،  ــاق قاتارلىق ــق، قايم قېتى
تۈرىدىكىلــەر،  بېلىــق 
ۋە  تۈرىدىكىلــەر  گــۆش 
يېمەكلىكلەرنىــڭ  شــاكاللىق 
مــول.  تەركىبــى  ئاقســىل 
ســۈت مەھســۇالتلىرى يــاغ 
بىلــەن تەمىنلەيــدۇ، بــۇالر 
ئورگانىزمارنىــڭ يىتىلىشــى ئۈچــۈن ئېنېرگىيــە بىلــەن تەمىنلەيدۇ. 
ــن ۋە  ــاقايدىغان ۋىتامى ــاقلىقنى س ــا س ــۋە ۋە كۆكتاتت مېۋە-چى

ــار.  ــار ب ــرال ماددى مىنې

ئىنســانار ئوخشــاش بولمىغــان يېمەكلىكلــەر بىلــەن 
ســاقلىقنى ساقاشــقا ئېھتىياجلىــق، بــۇ يېمەكلىكلــەر كاربــۇن ســۇ 
ــاغ. ــار ۋە ي ــرال ماددى ــن، مىنې ــىل، ۋىتامى ــرى، ئاقس بىرىكمىلى

ئوۋچىلىقمۇ ياكى تېرىقچىلىقمۇ ؟ 

ــانار  ــى ئىنس ــار ئىلگىرىك ــون يىل ــەن 4 مىلي   تەخمىن
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ــى،  ــق قىاتت ــدا ئوۋچىلى ــۇالر دالى ــى. ئ ــار دەپ ئاتىاتت ئوۋچى
ئــوت - چــۆپ ۋە يــاۋا مېۋىلەرنــى تېرىــپ يەيتتــى، تەخمىنــەن 
ــلىغان.  ــى باش ــانار تېرىقچىلىقن ــرى ئىنس ــار ئىلگى ــڭ يىل 12 مى
ئىنســانار قەبىلىلەرگــە بۆلۈنــۈپ كــۆل بويــى ۋە دەريــا ياقىلىرىغا 
ماكاناشــقان، چۈنكــى ئــۇ يەرنىــڭ شــارائىتى تېرىقچىلىققــا مــاس 
كېلەتتــى. ئــۇالر گــۆش ۋە ســۈت ئۈچــۈن ھايۋانارنــى باقاتتــى، 
شــۇنداق قىلىــپ دېھقانچىلىــق باشــاندى. كېيىــن يېڭــى تېخنىــكا 
ــى.  ــۇلىنى ئۆزگەرتت ــق ئۇس ــلىق تېرىقچىلى ــانارنىڭ  ئاش ئىنس
شــۇنىڭدىن باشــاپ يېزا-ئىگىلىــك ئاســتا- ئاســتا ئوۋچىلىقنىــڭ 
ــەت  ــەڭ چ ــەت ئ ــدە پەق ــى كۈن ــدى.  بۈگۈنك ــى ئال ئورنىن

جاياردىا ئاز بىر قىسىم ئوۋچىار مەۋجۇت.

يېــز- زامانىــۋى   
تەرەققىياتىغــا  ئىگىلىكنىــڭ 
مۇشــۇنداق  ئەگىشــىپ، 
تىپىدىكــى  تىراكتــور 
دېھقانچىلىــق ماشــىنىلىرىنىڭ 
قوللىنىلىشــى دېھقانچىلىقنــى 
ئىلگىرىكىگــە قارىغانــدا كــۆپ 

تتى. ە ۋ ۇ ر ناشــتۇ سا ئا

يېمەكلىك ئۈچۈن يەر تېرىش 

ــۆپ  ــڭ ك ــان يېمەكلىكنى ــتېمال قىلىۋاتق ــلەر ئىس   كىش
قىســمى، ھەتتــا خالتىلىــق ۋە قۇتىلىــق يېمەكلىكلەرمــۇ دېھقانچىلىق 
ــى  ــدۇ ياك ــەت تېرىي ــىلەر زىرائ ــدۇ. كىش ــن كېلى مەيدانلىرىدى
باقمىچىلىــق قىلىــدۇ، ئاندىــن ئۇالرنــى ســاتىدۇ ياكــى ئىســتېمال 

ــۇر.  ــۇ دېھقانچىلىقت ــا ب ــدۇ، مان قىلى
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زىرائەت ۋە چارۋا 

ــىش  ــلىققا ئېرىش ــار ئاش ــان دېھقان ــەت تېرىيدىغ   زىرائ
ــاق،  ــداي، قون ــىلەن: بۇغ ــدۇ. مەس ــەت تېرىي ــۈن زىرائ ئۈچ
شــال قاتارلىــق دانلىــق زىرائەتلــەر. ئالمــا، ســەۋزە ۋە بەرەڭگــە 
ــى  ــدۇ. باقمىچ ــۇ تېرىي ــۋە ۋە كۆكتاتارنىم ــق مېۋە-چى قاتارلى
دېھقانــار چــارۋا باقىــدۇ، مەســىلەن: گــۆش ۋە ســۈت ئۈچــۈن 

ــار. ــۇ قاتارلىق ــۈن توخ ــۇم ئۈچ ــۆش ۋە تۇخ كاال، گ

يەر شەكلى ۋە كىلىمات  

  يــەر شــەكلى بىــر رايوننىــڭ بارلىــق ئوخشــاش بولمىغــان 
ــاغ  ــك، ت ــق ۋە ئېگىزلى ــى، ئويمانلى ــك ئاالھىدىلىك جۇغراپىيەلى
ــار.  ــرى قاتارلىق ــەھەر بازارلى ــتاڭ ش ــرى، قىس ــاغ تېزمىلى ۋە ت
ــى  ــى ئاالھىدىلىكىن ــي ھاۋاراي ــڭ ئومۇمى ــر رايوننى ــات بى كىلىم
ــداق  ــدا قان ــر رايون ــات بى ــەكلى ۋە كىلىم ــەر ش ــىتىدۇ. ي كۆرس

ــدۇ.  ــنى بەلگىلەي ــەت تېرىش زىرائ

يەرگە تايىنىپ ياشاش

ــرەك.  ــلۇق كې ــك بوش ــۈن يېتەرلى ــش ئۈچ ــىيىر بېقى   س
ــە  ــىلەن: ئوكيانىي ــايدۇ. مەس ــەردە ياش ــرى قىتئەل ــۇالر كەڭ ئ
ــىمالىي  ــار. ش ــى قاتارلىق ــكا قىتئەس ــىمالىي ئامېرى ــى، ش قىتئەس
ــن  ــى قېلى ــۇق، تۇيىق ــى يۇڭل ــى ۋە ئۆچكىس ــكا تۆگىس ئامېرى
ــاغ  ــۇغۇق ت ــدۇ، س ــن ئۆتەلەي ــاغ يوللىرىدى ــار ت ــا، ت بولغاچق

ــىيااليدۇ.  ــدا ياش رايونلىرى

تېرىقچىلىقنىڭ ئاساسىي  
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ئۆســىدۇ.  تۇپراقتــا  زىرائەتلىــرى  دېھقانچىلىــق    
ــەت  ــدۇ. مۇنب ــى ئايىنىي ــا ياخش ــەت تۇپراقت ــۈملۈك مۇنب ئۆس
ــۇر.  ــار بولغــان تۇپراقت ــەم ھەمــدە ئوزۇقلــۇق ماددى ــراق ن تۇپ
ــان  ــاش بولمىغ ــاردا ئوخش ــان جاي ــاش بولمىغ ــى ئوخش دۇنيادىك
ــەر  ــات ۋە ي ــى كىلىم ــراق تىپىن ــار. تۇپ ــار ب ــى تۇپراق تىپتىك
شــەكلى بەلگىلەيــدۇ. تۇپــراق تىپــى شــۇ تۇپراقتــا ئۆســىدىغان 
ئۆســۈملۈك تۈرىنــى بەلگىلەيــدۇ. بــەزى نــەم تۇپراقــار ناھايىتــى 
زەي بولىــدۇ. مانگــروۋا ئورمىنــى نــەم تۇپراقتــا ناھايىتــى ياخشــى 
ــى  ــى ناھايىت ــڭ تۇپرىق ــۇق رايونارنى ــىچە قۇمل ــىدۇ. ئەكس ئۆس
قۇرغــاق، توپــا ئۇچــۇپ تۇرۇدىغــان بولىــدۇ. كاكتــۇس قۇملۇققــا 

ــدۇ. ــاس كېلى م

ئىشەنگىڭىز كەلمەيدۇ ! 
• ــن 	 ــەر ئىچىدى ــق زىرائەتل ــق دانلى ــى بارلى دۇنيادىك

ــدۇ.  ــى ئىگىلەي ــاق %41 ن قون

• دۇنيادىكى %40 قوناق ئامېرىكىدىن چىقىدۇ. 	

• دۇنيادىكى %70 قوناق باقمىچىلىققا ئىشلىتىلىدۇ. 	

نەق مەيدان خاتىرىسى

ھىندونېزىيە

ھىندونېزىيەنىــڭ تۈزلەڭلىــك رايونلىرىــدا دېھقانــار ســۇلۇق 
ئېتېزالرغــا شــال تېرىيــدۇ، ئېتېزالرنىــڭ  ئەتراپىغا قىر ســىلىنغاچقا، 
ــدە،  ــى ئۈنگەن ــال ئۇرۇق ــۇالي. ش ــى ق ــڭ سۇغىرىش دېھقانارنى
شــال يىلتېــزى ئارقىلىــق ســۇدىن ئوزۇقلــۇق شــۈمۈرىدۇ. تاغلىــق 
رايونــاردا ســۇغىرىش ئۈچــۈن ئۇنــداق كــۆپ ســۇ بولمىغاچقــا، 
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دېھقانــار باشــقا ئۇســۇل بىلــەن شــال تېرىيــدۇ.  ئــۇالر پەلەمپەي 
ــالار  ــى ش ــەي ئېتېزالردىك ــۇ پەلەمپ ــايدۇ، ب ــى ياس ئېتېزالرن

تۇپراقتىن ئوزۇقلۇق شۈمۈرىدۇ. 

ــار  ــون، دېھقان ــق راي  تاغلى
ــال  ــاپ ش ــى ياس ــەي ئېتېزالرن پەلەمپ

ــان.  تېرىغ

دۇنيا سۇكىرىزىسى 

ســۇ بولمىســا ھاياتلىــق بولمايــدۇ. دېرىــزە تەكچىلىرىگــە 
تېزىلغــان گۈللــەر، گۈللۈكلەردىكــى گۈللــەر ســۇ بولمىســا قۇرۇپ 
قالىــدۇ. ئىنســانارمۇ ســۇغا ئېھتىياجلىــق، پەقــەت ســۇ بولغاچقىا 
ــۇرۇپ  ــپ ق ــۇ ئىچى ــز س ــدۇ. بى ــات كەچۈرەلەي ــىلەر ھاي كىش
كەتكــەن گىلىمىزنــى نەمدەيمىــز. دېھقانــار زىرائەتلىرىنــى، 
ــى ســۇغىرىش ئۈچــۈن ســۇغا ئېھتىياجلىــق.  ئىنســان  چارۋىلىرىن

ــق. ــۇغا ئېھتىياجلى ــۇ س ــا ھايۋانارم ــۈملۈككە ئوخشاش ۋە ئۆس

ئىچىملىك سۇ كىرىزىسى 

  2008-يىلــى دۇنيــا نوپۇســى 6 مىليــارد 600 مىليونغــا 
يېتىــپ، كىشــىلەر ئىشــلىتىدىغان ســۇ مىقــدارى تارىختىكــى ئــەڭ 
يۇقىــرى چەككــە يەتتــى. سانســىزلىغان كىشــىلەر ھەتتــا پاكىز ســۇ 
ئىچىشــكىمۇ مۇيەسســەر بواللمىــدى. بــەزى تەرەققىــي قىلىۋاتقــان 
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ــى  ــر يولن ــدە نەچچــە كىلومېتى ــار كۈن ــار ۋە بالى ــەردە ئايال ئەلل
ــن  ــۇدۇق ۋە دەريادى ــق ق ــەر ئارقىلى ــەك، چەينەكل ــىپ چېل بېس
ســۇ توشــۇيدۇ. بەزىــدە بــۇ ســۇنى پاكىــز دېگىلــى بولمايــدۇ، 
ھەريىلــى نەچچــە مىليــون ئــادەم پاكىــز بولمىغــان ســۇ ئىســتېمال 

قىلغانلىــق ســەۋەبىدىن ئۆلــۈپ كېتىــدۇ.

يېزا ئىگىلىككە ئىشلىتىدىغان سۇ

ــۇ  ــى س ــار ئېتېزن ــاردا، دېھقان ــاق رايون ــەزى قۇرغ   ب
بىلــەن سۇغىرىشــقا موھتــاج،  ســۇغىرىش كــۆل ۋە دەرياالردىكــى 
ــاردەم  ــىگە ي ــڭ ئۆسۈش ــاپ زىرائەتنى ــا باش ــۇنى ئېتېزلىقق س
ــۈيىنىڭ  ــۆل س ــا ۋە ك ــەن دەري ــۇغىرىش تەخمىن ــتۇر. س بېرىش
%55 ىنــى ئىســراپ قىلىــدۇ. بــۇ ســۇالر ئاساســلىقى ئېتېزلىققــا 
كىرىشــتىن ئىلگىــرى ئــۇزۇن ئېرىقتىــن كېلىــش جەريانىــدا ســىڭىپ 
كېتىــدۇ ياكــى ئىسســىق ھــاۋادا پارغــا ئايلىنىــپ كېتىــدۇ. لېكىــن 

ــار.  ــۇللىرىمۇ ب ــى ئۇس ــنىڭ ياخش ــى سۇغىرىش زىرائەتن

ئىشەنگىڭىز كەلمەيدۇ !

ــلىتىش  ــۇ ئىش ــڭ س ــەل خەلقلىرىنى ــان ئ ــي قىلغ   تەرەققى
ــە  ــن 10 ھەسس ــەل خەلقلىرىدى ــان ئ ــي قىلىۋاتق ــدارى تەرەققى مىق

ئارتۇق. 
ــىيااليدۇ.  ــاي ياش ــر ئ ــەي بى ــاق يىم ــادەم تام ــر ئ   بى

ــدە  ــر ھەپتى ــە بى ــۇ ئىچمىس ــا س ئەمم
ــدۇ. ئۆلى

ــۇ  ــز س ــىم پاكى ــۆپ قىس   ك
ــي  ــىلەر تەرەققى ــوق كىش ــى ي مەنبەس
ــقان.  ــە ئولتۇراقاش ــان ئەللەرگ قىلىۋاتق
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ــۇ  ــۇپ س ــىغا قوي ــى بېش ــار قاپاقن ــك ئايال  ئېفىيوپىيەلى
ــدۇ.  ــن ئالى ــا كۆلىدى ــۇنى تان ــۇ س ــۇالر ب ــىماقتا، ئ توش

نەق مەيدان خاتىرىسى 

كىلورادو دەرياسى

  ئامېرىكىنىــڭ كىلــورادو 
كىلومېتىــر   2320 دەرياســى 
ــىپ  ــى كېس ــق ۋە قۇملۇقن تاغلى
ــى  ــون ئادەمن ــدۇ. 25 مىلي ئۆتى
ــەن  ــى بىل ــۇ مەنبەس ــز س پاكى
ــون  ــدە 12مىلي ــدۇ، ھەم تەمىنلەي
گىكتــار ئېتېزنــى ســۇغىرىدۇ. 
ــا  ــىنىڭ دېڭىزغ ــورادو دەرياس كىل
قۇيۇلىدىغــان ئېغىزىــدا دەريــا 
ســۇيى ئاساســەن تۈگــەپ بولغــان 
ــۇپ،  ــان بول ــەر قالمىغ ــن ئەس ــا جانلىقتى ــۇ ئەتراپت ــدۇ. ب بولى

ــىغىزالڭدۇر.  ــەن س ــۇرۇپ كەتك ــتا ق قوياش

 كىلــورادو دەرياســىنىڭ ئىنتايىــن ئازغىنە ســۈيىا دېڭىزغــا قۇيۇلىدۇ، 
ــڭ  ــق كالفورنىيەنى ــتەڭلەر ئارقىلى ــمى ئۆس ــۆپ قىس ــۈيىنىڭ ك س

زىرائەتلىرىنــى ســۇغىرىدۇ.

يېمەكلىكمۇ ياكى يېقىلغۇمۇ ؟ 

 تالالش پەيتى كەلدى!
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ــۇ  ــۇپ س ــىغا قوي ــى بېش ــار قاپاقن ــك ئايال  ئېفىيوپىيەلى
ــدۇ.  ــن ئالى ــا كۆلىدى ــۇنى تان ــۇ س ــۇالر ب ــىماقتا، ئ توش

نەق مەيدان خاتىرىسى 

كىلورادو دەرياسى

  ئامېرىكىنىــڭ كىلــورادو 
كىلومېتىــر   2320 دەرياســى 
ــىپ  ــى كېس ــق ۋە قۇملۇقن تاغلى
ــى  ــون ئادەمن ــدۇ. 25 مىلي ئۆتى
ــەن  ــى بىل ــۇ مەنبەس ــز س پاكى
ــون  ــدە 12مىلي ــدۇ، ھەم تەمىنلەي
گىكتــار ئېتېزنــى ســۇغىرىدۇ. 
ــا  ــىنىڭ دېڭىزغ ــورادو دەرياس كىل
قۇيۇلىدىغــان ئېغىزىــدا دەريــا 
ســۇيى ئاساســەن تۈگــەپ بولغــان 
ــۇپ،  ــان بول ــەر قالمىغ ــن ئەس ــا جانلىقتى ــۇ ئەتراپت ــدۇ. ب بولى

ــىغىزالڭدۇر.  ــەن س ــۇرۇپ كەتك ــتا ق قوياش

 كىلــورادو دەرياســىنىڭ ئىنتايىــن ئازغىنە ســۈيىا دېڭىزغــا قۇيۇلىدۇ، 
ــڭ  ــق كالفورنىيەنى ــتەڭلەر ئارقىلى ــمى ئۆس ــۆپ قىس ــۈيىنىڭ ك س

زىرائەتلىرىنــى ســۇغىرىدۇ.

يېمەكلىكمۇ ياكى يېقىلغۇمۇ ؟ 

 تالالش پەيتى كەلدى!

 كاال تەخمىنــەن 8 كىلوگىــرام 
ــدە 1  ــەك يېگەن ــى خەش ــەم ياك ي

ــەمرىيدۇ.  ــرام س كىلوگى

  ســىز بېلىــق يەمســىز، 
گــۆش يەمســىز ياكــى كۆكتاتمــۇ ؟ 
بــۇ ئۈچىلىســىنى ياخشــى كۆرەمســىز 

؟ دادىڭىــز ماشــىنىغا قانــداق يېقىلغــۇ قاچىايــدۇ ؟ كىشــىلەرنىڭ 
يېمەكلىكلەرنــى تاللىشــى باشــقىارنىڭ يېمەكلىــك تاللىشــىغا تەســىر 
ــان  ــىل قىلىدىغ ــە ھاس ــان ئېنېرگىي ــىلەر تاللىغ ــىتىدۇ. كىش كۆرس

ــىتىدۇ.  ــىر كۆرس ــىغا تەس ــقىارنىڭ تۇرمۇش ــۇ باش يېقىلغۇالرم

گۆشلۈك يېمەكلىكمۇ ياكى گۆشسىز يېمەكلىكمۇ ؟ 

ــن   ــتېمالى بۇرۇنقىدى ــۆش ئىس ــانارنىڭ گ ــە ئىنس   نۆۋەتت
زىيــادە كــۆپ، دېھقانــار چارۋىنــى كــۆپ باققاندىــا كىشــىلەرنىڭ 
ــەن  ــەم بىل ــىيىرالرنى ي ــار س ــدۇ. دېھقان ــى قاندۇراالي ئېھتىياجىن
باقىــدۇ. چــارۋا بېقىــش شــال ۋە بۇغــداي قاتارلىــق زىرائەتلەرنــى 
تېرىغانغــا قارىغانــدا كــۆپ يەرنــى ئىگىلەيــدۇ. نۇرغــۇن كىشــىلەر 
ــدۇ. ئۇالرچــە  ــرەك دەپ قاراي ــى تېرىــش كې ــان يەرن چــارۋا باقق
ــەن ئىنســانارنىڭ تۇرمۇشــىنى  ــەم بىل ــان ي ــدا چــارۋا باقق بولغان
ــادەم  ــدا ئۇنچــە كــۆپ ئ ــداق بولغان ــى. بۇن قامدىســاقمۇ بوالتت

ــى. ــا يۈرمەيتت ئاچارچىلىقت

بىئولوگىيەلىك يېقىلغۇالر 

ــۈل  ــن كۆڭ ــىگە ئىنتايى ــات ئۆزگىرىش ــانار كىلىم   ئىنس
ــرال  ــق مىنې ــت قاتارلى ــي گاز ۋە نېفى ــۈر، تەبئى ــدۇ. كۆم بۆلى
يېقىلغۇالرنــى ئىشــلىتىش كاربــۇن )Ⅳ( ئوكســىد دەپ ئاتىلىدىغــان 
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ــىلەر  ــەزى كىش ــە، ب ــدۇ. نۆۋەتت ــىل قىلى ــى ھاس ــك گازىن پارنى
ــى  ــك يېقىلغۇالرن ــا بىئولوگىيەلى ــڭ ئورنىغ ــرال يېقىلغۇالرنى مىنې
ــى ۋە  ــېكەر قومۇش ــا، ش ــۇالر قىچ ــرال يېقىلغ ــلەتمەكتە. مىنې ئىش

ــدۇ. ــىقاپ ئېلىنى ــن پىشش ــق زىرائەتلەردى ــداي قاتارلى بۇغ

ئىشەنگىڭىز كەلمەيدۇ !
• ــانىنىڭ 3.5 	 ــانار س ــانى ئىنس ــارۋا س ــى چ دۇنيادىك

ھەسسىســىچىلىك كېلىــدۇ.
• %70 ئېتېزلىق چارۋا بېقىشقا ئىشلىتىلىدۇ. 	  
• دۇنيادىكــى 3/1 قىســىم دانلىــق زىرائــەت چــارۋا بېقىشــقا 	

 . ۇ ئىشلىتىلىد
• ئىنســانار بىئولوگىيەلىــك يېقىلغۇالرنــى ئىشلىتىشــنى 	

ــرەك  ــى كې باشلىش
قولالمسىز ياكى قارشى تۇرامسىز ؟ 

قولاليمەن !

ــۇ  ــك يېقىلغۇم ــا بىئولوگىيەلى ــا ئوخشاش ــرال يېقىلغۇغ مىنې
كۆيگەنــدە كاربــۇن )Ⅳ(ئوكســىد قويــۇپ بېرىــدۇ. بىئولوگىيەلىك 
يېقىلغــۇ ئىشــلەپچىقىرىش ئۈچــۈن كەتكەن ئۆســۈملۈكلەر ئۆســۈش 
ــۇن )Ⅳ( ئوكســىد ســۈمۈرىدۇ.  ــداردا كارب ــدا كــۆپ مىق جەريانى
بۇنــداق بولغانــدا بىئولوگىيەلىــك يېقىلغــۇالر مىنېــرال يېقىلغۇالرغــا 
قارىغانــدا مۇھىــت ئاســرايدۇ. ھەمــدە بىئولوگىيەلىــك يېقىلغــۇالر 
قايتــا ھاســىل بولىــدۇ. ئــۇالر تۈگــەپ كەتمەيــدۇ، چۈنكــى ئۇنى 

ئىشــلەپچىقىرىدىغان زىرائەتنــى قايتــا تېرىشــقا بولىــدۇ. 

قارشى تۇرىمەن ! 
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ــارىغا  ــش يەرش ــى تېرى ــۇ زىرائەتلىرىن ــك يېقىلغ بىئولوگىيەلى
ــە  ــار يەرلىرىگ ــدۇ. دېھقان ــپ كېلى ــى ئېلى ــلىق كىرىزىس ئاش
ــانار  ــى  ئىنس ــەس، بەلك ــۈن ئەم ــۇ ئۈچ ــك يېقىلغ بىئولوگىيەلى
ئۈچــۈن زىرائــەت تېرىشــى كېــرەك. بارغانســېرى كــۆپ دېھقانــار 
ــى  ــلىق باھاس ــدا، ئاش ــى تېرىغان ــۇ زىرائىت ــك يېقىلغ بىئولوگىيەلى
ئۆرلــەپ كېتىۋاتىــدۇ، نەتىجىــدە نامــرات دۆلەتلەردىكــى كىشــىلەر 
ــىمەن  ــە قوش ــانار تۆھپ ــەر ئىنس ــدۇ. ئەگ ــا قىلىۋاتى ئاچارچىلىقت
دەيدىكــەن، ئاپتوبۇســتا، پويىزدا ئولتۇرۇشــى شەخســى ماشىنىســىنى 
ھەيدەشــنى توختىتىــش كېــرەك. ھۆكۈمەتمــۇ شــامال ئېنېرگىيەســى 
ــەغ  ــۈن مەبل ــش ئۈچ ــى ئېچى ــە مەنبەلىرىن ــاش ئېنېرگىي ۋە قوي

سېلىش كېرەك. 

ماشىنىســىغا  شــوپۇر   
يېقىلغۇنــى  بىئولوگىيەلىــك 
نۇرغــۇن  قاچىلىماقتــا، 
بىئولوگىيەلىــك  يەرلەرگــە 
يېقىلغــۇ زىرائىتــى تېرىلغاچقــا، 
ــەپ  ــى ئۆرل ــلىق باھاس ئاش

كەتتــى.

ئورگانىك يېزا-ئىگىلىك ھەل قىلىش ئۇسۇلىمۇ ؟

زىيانــداش قــۇرۇت، كېســەللىك ھەمــدە ئۈنۈمســىز تۇپــراق 
ــى؛  ــى تۆۋەنلىتىۋەتت ــۇالت مىقدارىن ــڭ مەھس ــار زىرائەتنى قاتارلىق
دېھقانچىلىقتىــن كۆلەملەشــكەن ئىشلەپچىقىرىشــقا ئۆتكەندىــن 
ــدى  ــنى پىانلى ــى ئاشۇرۇش ــلىق مىقدارىن ــار ئاش ــن، دېھقان كېيى
ھەمــدە زىرائەتلەرنىــڭ بۇزغۇنچىلىققــا ئۇچرىماســلىقىغا كاپالەتلىــك 

ــدى.  قىل
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ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىش 

ــى  ــق دورىلىرىن ــا دېھقانچىلى ــار ئېتېزىغ ــۇن دېھقان   نۇرغ
ــك  ــان خىمىيەلى ــارەت ئۆلتۈرىدىغ ــار ھاش ــەزى دورى ــېپىدۇ، ب س
ياســالمىار بولــۇپ، زىرائەتنــى قــۇرت يېيىشــنىڭ ئالدىنــى ئالىدۇ، 
ــك  ــان خىمىيەلى ــۇت دەپ ئاتىلىدىغ ــەۋى ئوغ ــرى، خىمىي بەزىلى
ــڭ  ــۇالر زىرائەتنى ــدۇ، ب ــى ئوغۇتاي ــۇپ، تۇپراقن ــالما بول ياس
ــق  ــى تېرىقچىلى ــل تىپتىك ــۇ خى ــدۇ. ب ــاردەم بېرى ــىگە ي ئۆسۈش
ــزا  ــل يې ــۇ خى ــدۇ. ب ــك دەپ ئاتىلى ــزا ئىگىلى ــكەن يې كۆلەملەش
ئىگىلىــك دېھقانارنىــڭ تېــز ســۈرئەتتە كۆپ ئاشــلىققا ئېرىشىشــكە 
پايدىلىــق، باقمىچىلىقنىمــۇ كۆلەملەشــتۈرگىلى بولىــدۇ. بــۇ ئــۆي 
ــار  ــۇالر ت ــەزى توخ ــايدۇ. ب ــا ياش ــار مۇھىتت ــرى ت ھايۋانلى
خىمىيەلىــك  ئادەتتــە  باقمىچىــار  بېقىلىــدۇ.  كاتەكلــەردە 
ياســالمىلىرىنى ئىشــلىتىپ، بــۇ كىچىــك جانىۋارنى تېــز يېتىلدۈرۈپ 

قۇشخانىارغا ئاپىرىپ بېرىدۇ.

ــنى  ــى ئىشلىتىش ــك بۇيۇمارن ــار خىمىيەلى ــەزى دېھقان ب
خالىمايــدۇ، “تەبئىــي يېزا ئىگىلىــك” تۇپراقنى تەبئىي ئوغۇتاشــنى 
ــدۇ.  ــۇپ ئوغۇتاي ــغ قۇي ــە قى ــار يەرلىرىگ ــىتىدۇ. دېھقان كۆرس
ئورگانىــك يېزا-ئىگىلىــك بىــر خىــل تەبىئىــي يېــزا ئىگىلىكتــۇر. 
ئورگانىــك يېــزا - ئىگىلىكتــە ئاشــلىق ئىشــلەپچىقىرىش ئۈچــۈن 

ــدۇ.  ــرەك بولى ــا، باھاســى قىممەت ۋاقىــت كــۆپ بولغاچق

يەرلىرىگــە  دېھقانــار 
ــپ، زىيانداش  ــك دورا چىچى خىمىيەلى

يوقاتماقتــا.  ھاشــاراتارنى 
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كىشىلەر ئورگانىك يېمەكلىك سېتىۋېلىشى كېرەك، قولالمسىز 
قارشى تۇرامسىز  ؟

قولاليمەن!

ــك  ــك يېمەكلى ــەپ ئورگانى ــۇل خەجل ــرەك پ ــەن كۆپ   م
ــك  ــان يېمەكلى ــاالم يەيدىغ ــى ب ــەن، چۈنك ــنى خااليم سېتىۋېلىش
تەركىبىــدە خىمىيەلىــك ماددىارنىــڭ بولۇشــىنى خالىمايمــەن، بىــز 
تۇپراقنىــڭ كەلگۈســىگە كۆڭــۈل بۆلىشــىمىز كېرەك، ئــۇ خىمىيەلىك 
ياســالمىارنىڭ تۇپراققــا قانــداق تەســىر كۆرســىتىدىغانلىقىنى كىــم 

بىلىــدۇ؟ يەۋاتقــان يېمەكلىكىمىــزدە قانــداق رول ئوينايــدۇ ؟ 

قارشى تۇرىمەن! 

ــك  ــەن، خىمىيەلى ــى ئااللمايم ــك يېمەكلىكىن ــەن ئورگانى م
ــەن.  ــەپ يۈرمەيم ــەم ي ــىدىن غ ــڭ كەلگۈس ــار ۋە تۇپراقنى ماددى

ــوزۇق.  ــك ئ ــۈن يېتەرلى ــەم ئۈچ ــى ئائىل ــاڭا الزىم م

 ئورگانىــك يېزا-ئىگىلىكنىڭ)ئۈســتىدىكى رەســىم( خىزمــەت 
ــىم(  ــتىدىكى رەس ــە )ئاس ــزا ئىگىلىكك ــك يې ــدارى كۆلەملى مىق
قارىغانــدا كــۆپ. نۇرغــۇن ئورگانىــك دېھقانچىلىق مەھســۇالتلىرى 

قىممەت. 

بــەزى كىشــىلەر دېھقانچىلىق 
ــۇت  ــك ئوغ ــرى ۋە خىمىيەلى دورىلى
مــۇددەت  ئــۇزۇن  تۇپراقنىــڭ 
ــىتىدۇ،  ــىر كۆرس ــاغاملىقىغا تەس س
ــالمىار  ــك ياس ــۇ خىمىيەلى چارۋىنىم
ــرەك دەپ  ــلىق كې ــەن باقماس بىل
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قارايــدۇ. خىمىيەلىــك ياســالمىار دەريــا ئېقىــن، كۆللەرگــە كېــرپ 
ــدى. ــىنى بۇلغى ــۇ مەنبەس س

زىيادە ئېرىشىش - بىز زىيادە تېرىقچىلىق قىلدۇقمۇ ؟ 

دېھقانــار ئىمكانقــەدەر جىقراق ھوســۇل ئېلىشــنى ئويايدۇ. 
بىــراق بۇنــداق زىيــادە تېرىقچىلىــق تۇپراقنــى بــۇزۇپ، تۇپــراق 
ــى  ــا تېرىغىل ــى قايت ــى ناچارالشــتۇرىدۇ ھەمــدە يەرن ئۈنۈمدارلىقىن

بولمايدىغــان ھالغــا گىرىپتــار قىلىــدۇ.

زىيادە بېقىش 

نــاۋادا چارۋىــار ئوخشــاش بىــر ياياقتــا بېقىــش ۋاقتــى 
ئــۇزۇن بولســا، زىيــادە بېقىشــنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ. چارۋىــار 
ــا  ــۆپ قايت ــە، چ ــەپ تۈگەتكەچك ــى ي ــى چۆپن ــۇ يەردىك ب
ــن  ــەۋەرگەچكە، ياياقتى ــا دەسس ــار ياياقق ــدۇ. چارۋى كۆكلىمەي
ــا  ــداق تۇپراقت ــۈملۈكلەرمۇ بۇن ــقا ئۆس ــە باش ــا چىكەتكەچك توپ

ــىدۇ.  ــتە ئۆس تەس

بېلىقنى بېلىقتا بېقىش 

بىــرى.  مەنبەلىرىدىــن  مۇھىــم  ئاقســىلنىڭ  بېلىــق 
ئىنســانارنىڭ بېلىــق ئىســتېمالى كۈنســېرى ئاشــقاچقا، ئېھتىياجنــى 
قانــدۇرۇش ئۈچــۈن بىــر قىســىم بېلىقچىلىــق مەيدانلىــرى بارلىققــا 
كەلــدى. بېلىقنىــڭ يېمىكــى ئادەتتــە بېلىــق تالقىنــى بولــۇپ، بۇ 
بېلىــق تالقىنىنىــڭ بىــر قىســمى يــاۋا بېلىقارنــى پىششىقاشــتىن 
كەلگــەن.  ئــۈچ توننــا يــاۋا بېلىقتىــن بىــر توننــا بېلىــق يېمــى 
ــراق  ــدۇ. بى ــلەپچىقارغىلى بولى ــى ئىش ــق تالقىن ــان بېلى قېلىنىدىغ
بــۇ ئــۈچ توننــا يــاۋا بېلىقنــى ئىنســانار يېســىمۇ بوالتتــى. 
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ئۆزىنىال بېقىش 

تەرەققىــي قىلىۋاتقــان ئەللەرنىــڭ بىــر قىســىم رايونلىرىــدا، 
دېھقانــار ئىشــلەپچىقارغان ئاشــلىق ئۆزىنــى ئــاران باقىــدۇ، بۇنى 
ــقا  ــار باش ــۇ دېھقان ــى ب ــز. چۈنك ــش دەيمى ــا بېقى ــز ئۆزىنى بى
ئاشــلىق ئېشــىنچا قىالمايــدۇ، كۈنلەرنىــڭ بىرىــدە تەبئىــي ئاپەت 
ــەپ،  ــۇپ قالســا مەھســۇالت تۆۋەنل ــى بول ــار ھاۋاراي ــى ناچ ياك

ئــۇالر ئــاچ قالىــدۇ. 

ــم  ــىلەر دائى ــا، كىش ــى بولمىس ــۇل ياخش ــەر ھوس ئەگ
ــان  ــەھەرلەردە تاپق ــدۇ. ش ــش ئىزدەي ــپ ئى ــەھەرلەرگە كىرى ش
ــمىنى  ــاز قىس ــپ، ئ ــە ئەۋەتى ــمىنى ئۆيلىرىگ ــۆپ قىس ــى ك پۇلن
ئــۆزى خىراجــەت قىلىــدۇ. نۇرغــۇن كىشــىلەر، ھەتتــا ماكانســىز،  
ــايدۇ.  ــا ياش ــە نامراتلىقت ــىز ھالەتت ــىز، ئوزۇق-تۆلۈكس پۇلس

ئىشەنگىڭىز كەلمەيدۇ ! 
• بۈگۈنگـە قـەدەر ئاتانتىك ئوكياندىكـى بېلىق مىقدارى 	

يـۈز يىـل ئاۋۋالقىنىڭ 6/1گە توغـرا كېلىدۇ. 
• ئەگـەر بىـز زىيـادە بېلىـق تۇتۇشـنى توختاتمىسـاق 	

2048-يىلىغـا بارغاندا ھازىر بىز ئىسـتېمال قىلىۋاتقان 
بېلىقارنىـڭ نۇرغـۇن تۈرلىـرى يوقـاپ كېتىشـى مۇمكىن. 

نەق مەيدان خاتىرىسى 

موزامبىك 

 ئىلگىــرى موزامبىــك دېڭىــز ســاھىلىنىڭ تېيىــز رايونلىرىــدا 
ــۇ  ــار تولىم ــك بېلىقچى ــە، يەرلى ــدى. نۆۋەتت ــۆپ ئى ــق ك بېلى
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ئۈمىدســىزلەندى. چۈنكــى ئۇالرنىــڭ بېلىــق تۇتمىقــى ناھايىتــى 
ــۇ  ــى. ب ــازالپ كەتت ــانىمۇ ئ ــڭ س ــى بېلىقارنى ــەس، دېڭىزدىك ت
ــىنى  ــا تۇرمۇش ــار ھەتت ــان باقىدىغان ــپ ج ــا تايىنى ــەردە بېلىقق ي
قامدىغــۇدەك بېلىــق تۇتالمىــدى. بىــر بېلىقچــى : »پەقــەت چوڭ 
ــدۇ. مەســىلەن : راك،  ــق تۇتاالي ــۆپ بېلى ــەرال ك تىپتىكــى كىمىل
تاســما بېلىــق. ئــۇالر بېلىقنــى ھــەم كــۆپ ھــەم تېــز تۇتقاچقــا 

دېڭىزدا بېلىق قالمىدى« دېدى.

بېلىقچىــار  موزامبىكتىكــى   
ــق  ــۇ بېلى ــا بىرم ــلىغان تورغ تاش

. ى ئېلىنمىــد

غايىب بولغان تۇپراق

  ئامېرىكىنىــڭ دېھقانچىلىــق مەيدانلىــرى بوران-چاپقۇننــى 
ــى  ــتۈنكى قەۋىت ــەڭ ئۈس ــڭ ئ ــۈردى، تۇپراقنى ــىدىن كەچ بېش
ــۇق  ــول ئوزۇقل ــۇپ، م ــان بول ــۈزى دەپ ئاتىلىدىغ ــراق ي تۇپ
ماددىغــا ئىگــە ئىــدى، لېكىــن بۈگۈنكــى كۈنــدە ســۇ ئېقىتىــپ 
كەتتــى. بۇنــداق تۇپراقنىــڭ ئېقىــپ كېتىشــى بىــر خىــل تەبىئەت 

ــىدۇر.  ھادىسىس

ــىنى  ــپ كېتىش ــڭ ئېقى ــى تۇپراقنى ــانارنىڭ پائالىيىت ئىنس
ــۇپ،  ــاق بول ــي توس ــار تەبئى ــە. دەرەخ ۋە چاتقال تېزلەتمەكت
ــدۇ.  ــى ئالى ــىنىڭ ئالدىن ــى ئۇچۇرىش ــراق يۈزىن ــامالنىڭ تۇپ ش
ــاچ  ــار ياغ ــىركەتلىرى ۋە دېھقان ــىش ش ــان كېس ــراق ئورم بى
ــەڭ  ــى ك ــۈن ئورمانارن ــىش ئۈچ ــە ئېرىش ــى ۋە يەرگ ماتېرىيال
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ــىنى  ــپ كېتىش ــڭ ئېقى ــال تۇپراقنى ــۇ ھ ــمەكتە. ب ــدە كەس كۆلەم
ــتۇردى.  ــۇ ئاساناش تېخىم

ئۇچۇپ تۇرغان توپا، قۇرغاقچىلىق ۋە ئۆلۈم 

  قۇملــۇق ھاياتلىــق يــوق قۇرغــاق رايونــدۇر. ئىنســانار 
ــى  ــۇالر دەرەخلەرن ــايدۇ. ئ ــدە ياش ــڭ گىرۋەكلىرى قۇملۇقارنى
ــراق  ــامالنىڭ تۇپ ــا ش ــدۇ. دەرەخ بولمىس ــۇن قىلى ــىپ ئوت كېس
ــە،  ــۇق كېڭەيمەكت ــىدۇ ؟ قۇمل ــە توس ــىنى نېم ــى ئۇچۇرۇش يۈزىن

ــا.  ــەر ئازلىماقت ــۇ ي تېرىلغ

ئۆي كېرەكمۇ ياكى ئوزۇقلۇقمۇ ؟ 

  ئــۆي ســېلىنغان يەرلــەر بارغانچــە كۆپەيمەكتــە. نۇرغــۇن 
ــدۇ.  ــدى دەپ قاراي ــرەك ئى ــى كې ــەر تېرىلىش ــۇ يەرل ــىلەر ب كىش
ئۇالرنىــڭ نەزىرىچــە، ئەگــەر ســەن ئۆيۈڭنىمــۇ باقالمىســاڭ، يەنە 

ئۆي سېلىپ نېمە قىلىسەن ؟ 

ئىشەنگىڭىز كەلمەيدۇ ! 

  200يىلدىــن 1000يىلغىچــە بولغــان ۋاقىتتــا، 2.5 
ســانتىمېتىر مۇنبــەت تۇپــراق يــۈزى 
يىلــدا   16 ھــەر  شــەكىللەنگەن. 
دېھقانــار شــۇنچىلىك كــۆپ تۇپــراق 
يۈزىگــە زىيانكەشــلىك قىلىدۇكــى 
بــۇ تۇپراقنىــڭ قايتــا يېتىلىــش 

ــز.  ــە تې ــۈرئىتىدىن 12 ھەسس س
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ــە  ــزالر بارغانچ ــەت ئېتې ــىلگەچكە، مۇنب ــار كېس    ئورمان
ــدى.  ــا ئايان قۇملۇقق

 تەرەپ - تەرەپكە توشۇلۇۋاتقان يېمەكلىك 

ــڭ  ــېلىنغان يېمەكلىكلەرنى ــا س ــى توڭاتقۇغ   ئۆيېڭىزدىك
ــزدا  ــۇ رايونىڭى ــەر ش ــۇ يېمەكلىكل ــڭ،  ب ــاراپ بېقى ــىغا ق ماركس
ــە  ــا قىتئ ــن ھەتت ــقا دۆلەتلەردى ــى باش ــلەپچىقىرىلغانمۇ ياك ئىش
ئاتــاپ يۆتكــەپ كېلىنگەنمــۇ؟ تەرەققىــي قىلغــان دۆلەتلەردىكــى 
يېمەكلىكلەرنىــڭ كــۆپ قىســمى مىڭارچــە كىلومېتىــر يىراقلىقتىــن 
كەلگــەن. يېمەكلىــك بىــر دۆلەتتىــن يەنــە بىــر دۆلەتكە توشــۇلغان 
چاغــدا بۇلغىنىــش پەيــدا قىلىپ يەر شــارىنىڭ ئىسســىپ كېتىشــىنى 

ــتۇرۇدۇ.  ئېغىرالش

تۆت پەسىللىك پۇرچاق مۇھىت ئاسرامدۇ ؟ 

  قويــاش نۇرىغــا تويۇنغان ئافرىقــا قىتئەســىدىكى كېنىيەدە،  
دېھقانــار تــۆت پەســىللىك پۇرچــاق تېرىــپ ئەنگلىيەدىكــى تالــا 
بازارلىرىغــا ســاتىدۇ. ئــاۋۋال يــۈك ماشــىنىلىرى بــۇ پۇرچاقنــى 
ــەردە  ــۇ ي ــۇيدۇ، ئ ــا توش ــن زاۋۇتق ــق مەيدانلىرىدى دېھقانچىلى
ــەت  ــن غاي ــدۇ. ئاندى ــا قاچىلىنى ــپ قۇتىارغ ــار تازىلىنى پۇرچاق
ــۇلىدۇ.  ــا توش ــپ لوندونغ ــاندۇقلىرىغا قاچىلىنى ــش س زور توڭلىتى
ــا  ــى تال ــن ئەنگلىيەدىك ــدون ئايرودرومىدى ــار لون ــۇ پۇرچاق ب
ــڭ  ــە مى ــن نەچچ ــان ئېتېزلىقىدى ــۇلۇپ، تېرىلغ ــا توش بازارلىرىغ

ــېتىلىدۇ. ــدا س ــا بازارلىرى ــى تال ــر يىراقلىقتىك كىلومېتى

تەرەپ - تەرەپكە توشۇلۇۋاتقان ئۆي ھايۋانلىرى   

ــر  ــڭ كىلومېتى ــە مى ــار نەچچ ــىللىك پۇرچاق ــۆت پەس   ت
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ــات،  ــىلەن: ئ ــۇ مەس ــۆي ھايۋانلىرىم ــتىن، ئ ــۇلۇپا قالماس توش
كاال، قــوي قاتارلىقارمــۇ يــۈك ماشــىنىلىرىغا بېســىلىپ تــەرەپ - 
تەرەپكــە توشــۇلىدۇ. كېســەللىك يــۈك ماشــىنىلىرىنىڭ ۋاگونلىرىــدا 
تېــز ســۈرئەتتە تارقىلىدۇ. نەچچە ســائەتلەپ قىســتىلىپ توشــۇلغان 

چارۋىــار بوغۇزلىنىــدۇ. 

ئىشەنگىڭىز كەلمەيدۇ ! 

• ــۇلغان 85 	 ــا توش ــن ھاۋايغ ــى كانادادى 2007-يىل
ــەن. ــۈپ ئۆلگ ــاپ ئۆت ــاق كاال ئاپت تۇي

ــېتىۋېلىش  ــى س ــڭ يېمەكلىكىن ــۇم چەتئەلنى ــىلەر چوق كىش
ــرەك :  كې

قولالمسىز، ياكى  قارشى تۇرامسىز ؟ 

قولاليمەن !

ــەن  ــاق بىل ــىللىك پۇرچ ــۆت پەس ــان ت ــەدە تېرىلغ ئەنگلىي
ــا  ــار ئوخشاش ــۆت پۇرچاق ــان ت ــورت قېلىنغ ــن ئىمپ كېنىيەدى
بۇلغىنىــش پەيــدا قىلىــدۇ. ئەنگلىيــە دېھقانلىــرى چــوڭ تىپتىكــى 
ــرال  ــىنىار مىنې ــۇ ماش ــدۇ، ب ــى يىغى ــەن پۇرچاقن ــىنىار بىل ماش
ــن  ــدۇ. ئۇندى ــدا قىلى ــش پەي ــا بۇلغىنى ــى خوراتقاچق يېقىلغۇالرن
باشــقا كېنىيىدىــن ئىمپــورت قېلىنغــان تــۆت پەســىللىك پۇرچاقــار 
كېنىيــە خەلقىگــە ئىشــقا ئورۇنلىشــىش پۇرســىتى يارىتىــپ بېرىــدۇ.

قارشى تۇرىمەن
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كېنىيەدىــن ئىمپــورت قېلىنغــان تــۆت پەســىللىك پۇرچاقــار 
ــقا  ــا نېمىش ــەدە تېرىلس ــدۇ. ئەنگىلىي ــدا قىلى ــش پەي بۇلغىنى
ــا  ــك دېھقانارغ ــا ئەنگلىيەلى ــەدە تېرىلس ــەن؟ ئەنگىلىي بولمايدىك
ئىشــقا ئورۇنلىشــىش پۇرســىتى يارىتىــدۇ. كېنىيەنىــڭ پۇرچاقلىــرى 

يەرلىك خەلققە ۋە قوشنا ئەللەرگە سېتىلسىمۇ بولىدۇ. 
ــىللىك  ــۆت پەس ــەدە ت  ئەنگىلىي
ــك.  ــق يېمەكلى ــاق دائىملى پۇرچ
ــڭ  ــۇ ئەنگىليەلىكلەرنى ــراق ئ بى
چىقىــش  ئۈســتىلىگە  تامــاق 
مىــڭ  نەچچــە  ئۈچــۈن، 

ــدۇ. ــول يۈرى ــر ي كىلومېتى

زىياپەتمۇ ياكى ئاچارچىلىقمۇ ؟

ــە ئادەمنىــڭ بىرســى  ــەردە يەتت ــان ئەلل ــي قىلىۋاتق تەرەققى
تويغــۇدەك تامــاق يىيەلمەيــدۇ، ســاغام تۇرمــۇش كەچۈرەلمەيــدۇ. 

مەنبە : دۇنيا ئاشلىق پىانى

• ــرى 	 ــتىن يۇقى ــەردە 6 ياش ــان ئەلل ــي قىلغ تەرەققى
ــېمىز.  ــادە س ــرى زىي ــن بى ــن 10 ئادەمدى بالىاردى

مەنبە : خەلقئارا سېمىزلەر ئاالھىدە ئورگىنى

  ئاچارچىلىــق تەرەققىــي قىلىۋاتقان دۆلــەت خەلقلىرى ئۈچۈن 
ــن  ــى ماگىزىناردى ــىلەر يېمەكلىكىن ــدۇر. كىش ــاش ئاغرىقى ــوڭ ب چ
سېتىۋالماســتىن بەلكــى ئۆزلىــرى تېرىــپ يەيــدۇ، نــاۋادا ياخشــى 
ــەپ.  ــان گ ــاچ قالىدىغ ــادەم ئ ــۇن ئ ــا، نۇرغ ــۇل ئااللمىس ھوس
ــۇ  ــڭ خىيالىغىم ــەل خەلقلىرىنى ــان ئ ــي قىلغ ــق تەرەققى ئاچارچىلى
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كەلمەيــدۇ. ئەكســىچە، ئۇالرنىــڭ كۆڭــۈل بۆلىدىغىنــى ســېمىزلىك. 
دۇنيادىكــى بــەزى رايونــاردا كىشــىلەر ئېشــىپ قالغــۇدەك يېســە، 

بــەزى رايــون خەلقلىــرى ئــاچ قورســاق يۈرمەكتــە. 

كۆرۈنمەس ئاقىۋەت 

تويغــۇدەك تامــاق يېيەلمەســلىك نۇرغۇنلىغــان كۆرۈنمــەس 
ــار  ــدا بالى ــى ئېچىرقىغان ــدۇ، چۈنك ــدا قىلى ــى پەي ئاقىۋەتلەرن
ــە  ــدۇ، مەكتەپك ــدا ئوقۇيالماي ــدۇ، ۋاقتى ــەل بولى ــانا كېس ئاس
بارغــان تەقدىردىمــۇ، ئېچىرقــاش تۈپەيلــى دىققىتىنــى ئۆگىنىشــكە 
بېرەلمــەي، ئۆگىنىــش ئىقتىدارىغــا تەســىر كۆرســىتىدۇ. ھامىلــدار 
ــا  ــك ئوزۇقق ــە يېتەرلى ــا، ھامىل ــۇدەك ئوزۇقلىنالمىس ــال تويغ ئاي
ئېرىشــەلمەيدۇ –دە، ئاقىۋەتتــە، بــۇ بــوۋاق تۇغۇلغاندىــن تارتىپا 

ــايدۇ.  ــقا باش ئېچىرقاش

ئىشەنگىڭىز كەلمەيدۇ !

  2006-يىلــى يەرشــارىدا تەخمىنــەن 854مىليــون نوپــۇس 
ــا قالغــان، بــۇ ســان شــىمالىي ئامېرىــكا ۋە ياۋروپــا  ئاچارچىلىقت

نوپۇســىدىن كــۆپ.

ــي  ــۇس تەرەققى ــون نوپ ــەن 820مىلي ــن تەخمىن   بۇالردى
ــەردە.  ــان دۆلەتل قىلىۋاتق

  قىزىق نۇقتىلىق مەسىلىلەرنىڭ يەنە بىر يۈزى

بىر ئوزۇقلۇقشۇناسنى زىيارەت

نىمىشقا سېمىز ئادەملەر بارغانچە كۆپىيىپ كېتىدۇ ؟ 
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مايلىــق  تەركىبلىــك،  قــەن  يۇقىــرى  »كىشــىلەر    
ــەت  ــتىگە ھەرىك ــڭ ئۈس ــراق، ئۇنى ــكە ئام ــى يېيىش يېمەكلىكلەرن
يېتەرلىــك ئەمــەس. ئۆيدىــن چىقىپا ماڭمــاي ماشــىنىدا ئولتۇرۇدۇ، 
ماشــىنىار ئــادەم قىلىدىغــان ئىشــارنى قىلماقتــا. بالىــار ۋاقتىنىڭ 
كۆپىنــى كومپيۇتېــر ئويۇنــى ئوينــاش ياكــى تېلېۋىــزور كۆرۈشــكە 

ــدۇ.« ــاز ھەرىكــەت قىلىۋاتى ــدۇ، ئ ســەرپ قىلىۋاتى

سېمىزلىكنىڭ نېمە تەسىرى بار ؟

ــدۇ،  ــن رازى بولماي ــە ئۆزىدى ــىلەر ئادەتت ــېمىز كىش   س
ئۆزىگــە ئىشــەنمەيدۇ. ياشــار ئاســانا يــۈرەك كېســلى ۋە قــان 

بېسىمىغا گېرىپتار بولىدۇ. 

ۋە  گۆشــى  توخــۇ  قورۇلغــان   
ــق  ــى قاتارلى ــۇ قەلەمچىس ــان ياڭي قورۇلغ
ــە  ــى يېس ــق يېمەكلىكلەرن ــرى مايلى يۇقى

ئاســانا ســەمىرىپ كېتىــدۇ. 



195

ىسۇاولسلىكىئلنلا 

 بــۇ خەرىتىــدە دۇنيانىــڭ ھەرقايســى جايلىرىدىكــى 
ئاچارچىلىقتــا قالغــان نوپۇســنىڭ پىرســەنتى كۆرســىتىلگەن.

بىز نېمە ئۈچۈن دۇنيانى باقالمايمىز ؟

ــا ھەممــە ئادەمگــە يەتكــۈدەك ئاشــلىقنى  ــە دۇني   نۆۋەتت
ــە  ــۈن نەچچ ــە ئۈچ ــۇرۇپ نېم ــۇنداق ت ــلەپچىقىرااليدۇ، ش ئىش
مىليــون ئــادەم ئاشــلىقتىن ئۆلىــدۇ ؟ جاۋابــى، نامراتلىــق. گەرچە 
يېتەرلىــك ئاشــلىق بولســىمۇ، نۇرغــۇن كىشــىلەر ســېتىۋااللمايدۇ. 
ــان،  ــۈرۈپ چىقارغ ــى كەلت ــات ئۆزگىرىش ــىلىنى كىلىم ــۇ مەس ب
تەبىئىــي ئاپــەت ھوســۇلنى ئىلگىرىكــى ھەرقانــداق دەۋردىكىدىــن 
ــايدىغان  ــپ ياش ــا تايىنى ــۋال يەرگى ــۇ ئەھ ــى. ب ئازلىتىۋەتت
ــۋە  ــار قەھ ــان دېھقان ــۇر. نۇرغۇنلىغ ــۈن ئاپەتت ــار ئۈچ دېھقان
ــدۇ.  ــم قىلى ــپ كىرى ــى  تېرى ــادىي زىرائەتلەرن ــق ئىقتىس قاتارلى
ــان  ــي قىلغ ــرى ســېتىلىدۇ ياكــى تەرەققى ــۇ زىرائەتلى ــڭ ب ئۇالرنى
ــەت ئەســلىدە  ــدۇ. ئىقتىســادىي زىرائ ــە ئېكســپورت قېلىنى ئەللەرگ
ــى  ــان زېمىنن ــەت تېرىلىدىغ ــان زىرائ ــى باقىدىغ ــك خەلقن يەرلى

ــەن.  ــەپ كەتك ئىگىل

زۇلۇمنى توختات... 2008-يىلى 6-ئاي  

2008-يىلــى دۇنيــاۋى ئاشــلىق كىرىزىســى يــۈز بــەردى. 
ــدى. مىســىر،  ــر قاتان ــدە ئاشــلىق باھاســى بى ــل ئىچى ــر يى بى
ھايتــى ۋە فىلىپپىــن قاتارلىــق دۆلــەت خەلقلىــرى قونــاق گــۈرۈچ، 
بۇغــداي قاتارلىــق ئوزۇقلۇقنــى ســېتىۋااللماي توپىــاڭ كۆتــۈردى. 

ــۇ  ــەۋەبى، تېرىلغ ــر س ــنىڭ بى ــق كىرىزىس ــۇ قېتىملى   ب
يەرلەرگــە زىرائــەت تېرىلمــاي بىئولوگىيەلىــك يېقىلغــۇ زىرائەتلىــرى 
تېرىلــدى. يەنــە بىــرى، ئىنســانارنىڭ گۆشــكە بولغــان  ئېھتىياجى 
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ئۈزۈكســىز ئۆســكەچكە، زىرائــەت تېرىلىدىغــان ئېتېزلىقــار  
باقمىچىلىــق ئۈچــۈن ئىگىلىنىۋېلىنــدى. شــۇنىڭ بىلــەن ئاشــلىق 
ــات  ــەۋەب، كىلىم ــر س ــى بى ــازالپ كەتتى.ئۈچىنچ ــدارى ئ مىق
ــق  ــە بۇزغۇنچىلى ــى زىرائەتلەرگ ــقۇن ھاۋاراي ــى، ئاش ئۆزگىرىش

ــدى.  قىل

ئىشەنگىڭىز كەلمەيدۇ ! 
• ــاال 	 ــون ب ــۆۋەن6 مىلي ــتىن ت ــى 5 ياش ــەر يىل ھ

ــدۇ.  ــازا قىلى ــن ق ئاچلىقتى
• ھەر 5 سېكۇنتتا بىر باال ئاچلىقتىن قازا قىلىدۇ. 	

نەق مەيدان خاتىرىسى 

سۇدان 

ــاپىرالر  ــى مۇس ــور رايونىدىك ــۇداننىڭ دارف ــىم س   رەس
الگېرىــدا ئايالــار تامــاق ئەتمەكتــە، بــۇ مۇســاپىرالر الگېرىدىكــى 

نۇرغۇن كىشىلەر ئاچلىق گىردابىدا. 

ــي  ــى ھەربى ــۇرۇش ياك ئ
دەۋرىــدە   قااليمىقانچىلىــق 
ــا  ــىلەر ئاچارچىلىقق ــۇن كىش نۇرغ
ــۇرت  ــار ي ــدۇ. دېھقان دۇچ كېلى
ــۇر  ــن ئايرىلىشــقا مەجب -ماكانىدى
دارفــور  ســۇداننىڭ  بولىــدۇ. 
رايونىــدا ئوخشــاش بولمىغــان 
يىلــاپ  نەچچــە  گۇرۇھــار 
ــەت  ــى ۋە مۇنب ــۇ مەنبەس ــدىغىنى س ــڭ تالىش ــتى. ئۇالرنى سوقۇش
تۇپــراق، يەنــە باشــقا مەســىلىلەرمۇ بــار. نەچچــە مىليــون ئــادەم 
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ــدى،  ــۇر بول ــقا مەجب ــن ئايرىلىش ــن، زېمىنىدى ــۇرت – ماكانىدى ي
ــاپىرالر  ــىماقتا. مۇس ــدا ياش ــاپىرالر الگېرى ــۇالر مۇس ــر ئ ھازى
ــى قاتارلىــق ســاخاۋەت  ــۇزۇش جەمئىيىت ــى قۇتق ــدا بالىارن الگېرى
ــق ئاساســىي  ــاي، شــېكەر قاتارلى ــۇن، م ــا ئ ــرى ئۇالرغ ئورگانلى
ــراق  ــدۇ. بى ــى باقى ــپ، ئۇالرن ــپ بېرى ــى تارقىتى ئوزۇقلۇقارن
نەچچــە 10 مىليــون ماكانســىزالر،  بولۇپمــۇ ئايالــار ۋە بالىــار 

ــدۇ.  ــازا قىلى ــن ق ئاچلىقتى

كەلگۈسى ئاخبارات 

  يېــزا ئىگىلىــك ۋە ئاشــلىقنىڭ كەلگۈســى قانــداق بولىدۇ؟ 
ــى  ــە، 2008- يىل ــۈرئەتتە كۆپەيمەكت ــز س ــى تې ــا نوپۇس دۇني
دۇنيــا نوپۇســى 6 مىليــارد 600 مىليــون، 2050-يىلىغــا بارغانــدا 

دۇنيــا نوپۇســى 9 مىلياردتىــن ئېشــىپ كېتىــدۇ.

كەلگۈسىدىكى دېھقانالر

ــداق  ــار قان ــە، كەلگۈســىدە دېھقان ــات ئۆزگەرمەكت   كىلىم
قىلىشــى كېــرەك؟ ئــۇالر ئىزچىــل كۆپىيىۋاتقــان نوپۇســنى بېقىــش 
ئۈچــۈن يېتەرلىــك ئاشــلىق ئىشــلەپچىقىراالمدۇ؟ يېزا-ئىگىلىكنىــڭ 
كەلگۈســى ئورگانىــك يېــزا ئىگىلىكمــۇ؟ ياكــى ئالىمــار تېخىمــۇ 
ــلىق ئىشلەپچىقىرىشــقا يــاردەم بېرىــش ئۈچــۈن  كــۆپ ئاش

ــۇ ؟ ئىزدىنىشــى كېرەكم

ئىلىم -پەن  بەختمۇ ياكى ئاپەتمۇ ؟  

ــاش  ــى ئوخش ــكا  ئالىمارن ــەن- تېخنى ــۋى پ   زامانى
ــى  ــار ۋە زىرائەتلەرن ــى ھايۋان ــى تىپتىك ــۈر ياك ــان ت بولمىغ
شالغۇتاشتۇرۇشــقا ئىمكانىيــەت ياراتتــى، مانــا بــۇ گىــن 
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ــپ  ــىدىن پايدىلىنى ــش تېخنىكىس ــن ئۆزگەرتى ــتۇر. گى ئۆزگەرتىش
ھايۋاناتــار ۋە ئۆســۈملۈكلەرنىڭ ئاالمەتلىرىنــى ئۆزگەرتىــپ يېڭــى 

ــدۇ.  ــتۈرگىلى بولى ــورتارنى يېتىش س

تۇپراقسىز يېتىلدۈرۈش   

ــدۈرۈش  ــل تۇپراقســىز يىتىل ــر خى ــدۈرۈش بى ســۇدا يېتىل
ئۇســۇلىدۇر. تۇپراقتىكــى ئوزۇقلــۇق ماددىــار ســۇغا ســېلىنىپ، 
ــىتە  ــى بىۋاس ــۇدىكى ئوزۇقلۇقن ــزى س ــۈملۈكلەرنىڭ يىلتې ئۆس
ــكە  ــا يېتىلدۈرۈش ــكە تۇپراقت ــۇدا يېتىلدۈرۈش ــۈمۈرۈۋالىدۇ. س س
ــاز  ــلۇقىمۇ ئ ــەن بوش ــدۇ، ئىگىلىگ ــاز كېتى ــۇ ئ ــدا س قارىغان
بولىــدۇ. ســۇدا يېتىلــدۈرۈش كىلىمــات ئۆزگىرىشــى ۋە ئۈزۈكســىز 
ــان  ــەل قىلىدىغ ــىنى ھ ــش مەسىلىس ــنى بېقى ــان نوپۇس كۆپىيىۋاتق

ــۇلمۇ ؟ ــۈك ئۇس ئۈنۈمل

نەق مەيدان خاتىرىسى

سۋالبارد تاقىم ئاراللىرى

  يىــراق شــىمالىي قۇتــۇپ ئەتراپىدىكــى ســۋالبارد تاقىــم 
ــەر ئاســتى قۇرۇلۇشــى بولــۇپ،  ــر ي ئاراللىرىــدا، غايــەت زور بى
ئىچىــدە نەچچــە مىليــون خىــل ئۆســۈملۈك ئۇرۇقــى ســاقانغان. 
بــۇ چــوڭ ئىســكىاتقا بارلىــق زىرائــەت ســورتلىرىنىڭ ئۇرۇقــى 
دېگــۈدەك ســاقانغان. ئەگــەر ھەرقانــداق بىــر زىرائــەت تەبئىــي 
ئاپەتتــە پۈتۈنلــەي يوقىلىــپ كەتســە، ئۇنىــڭ ئۇرۇقى مانا مۇشــۇ 
ــىدۇ،  ــە داۋاملىش ــك يەن ــۇڭا يېزا-ئىگىلى ــار، ش ــكىاتتا ب ئىس

كىشىلەر زىرائەت ئۇرۇقى كەملىك تۈپەيلىدىن ئاچ قالمايدۇ. 

تاتلىــق كۆممىقونــاق تۇنجــى تۈركۈمــدە ياۋروپــا ئىتتىپاقى 
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ــپ  ــىدىن پايدىلىنى ــش تېخنىكىس ــن ئۆزگەرتى ــتۇر. گى ئۆزگەرتىش
ھايۋاناتــار ۋە ئۆســۈملۈكلەرنىڭ ئاالمەتلىرىنــى ئۆزگەرتىــپ يېڭــى 

ــدۇ.  ــتۈرگىلى بولى ــورتارنى يېتىش س

تۇپراقسىز يېتىلدۈرۈش   

ــدۈرۈش  ــل تۇپراقســىز يىتىل ــر خى ــدۈرۈش بى ســۇدا يېتىل
ئۇســۇلىدۇر. تۇپراقتىكــى ئوزۇقلــۇق ماددىــار ســۇغا ســېلىنىپ، 
ــىتە  ــى بىۋاس ــۇدىكى ئوزۇقلۇقن ــزى س ــۈملۈكلەرنىڭ يىلتې ئۆس
ــكە  ــا يېتىلدۈرۈش ــكە تۇپراقت ــۇدا يېتىلدۈرۈش ــۈمۈرۈۋالىدۇ. س س
ــاز  ــلۇقىمۇ ئ ــەن بوش ــدۇ، ئىگىلىگ ــاز كېتى ــۇ ئ ــدا س قارىغان
بولىــدۇ. ســۇدا يېتىلــدۈرۈش كىلىمــات ئۆزگىرىشــى ۋە ئۈزۈكســىز 
ــان  ــەل قىلىدىغ ــىنى ھ ــش مەسىلىس ــنى بېقى ــان نوپۇس كۆپىيىۋاتق

ــۇلمۇ ؟ ــۈك ئۇس ئۈنۈمل

نەق مەيدان خاتىرىسى

سۋالبارد تاقىم ئاراللىرى

  يىــراق شــىمالىي قۇتــۇپ ئەتراپىدىكــى ســۋالبارد تاقىــم 
ــەر ئاســتى قۇرۇلۇشــى بولــۇپ،  ــر ي ئاراللىرىــدا، غايــەت زور بى
ئىچىــدە نەچچــە مىليــون خىــل ئۆســۈملۈك ئۇرۇقــى ســاقانغان. 
بــۇ چــوڭ ئىســكىاتقا بارلىــق زىرائــەت ســورتلىرىنىڭ ئۇرۇقــى 
دېگــۈدەك ســاقانغان. ئەگــەر ھەرقانــداق بىــر زىرائــەت تەبئىــي 
ئاپەتتــە پۈتۈنلــەي يوقىلىــپ كەتســە، ئۇنىــڭ ئۇرۇقى مانا مۇشــۇ 
ــىدۇ،  ــە داۋاملىش ــك يەن ــۇڭا يېزا-ئىگىلى ــار، ش ــكىاتتا ب ئىس

كىشىلەر زىرائەت ئۇرۇقى كەملىك تۈپەيلىدىن ئاچ قالمايدۇ. 

تاتلىــق كۆممىقونــاق تۇنجــى تۈركۈمــدە ياۋروپــا ئىتتىپاقى 

ــتىقلىغان  ــنى تەس گىن ئۆزگەرتىش
ــڭ بىرى زىرائەتنى

يېتىلــدۈرۈش  ســۇدا   
دېھقانچىلىق بازىســىدا ئۆســكەن 

مايسىار 

ھەرىكەتكە كېلەيلى ! 

ئادەمنىــڭ  ھەممــە    
ــش  ــپ يېيى ــۋە ئېلى ــاغام مې س
ھوقۇقــى بــار. بىــراق رېئاللىــق 
ــار  ــەس، دېھقان ــداق ئەم ئۇن
كىشــىلەر  تېرىســا،  نېمــە 
شــۇنداق يېمەكلىكنــى تالايــدۇ. 
ــە  ــىلەرنىڭ ئېنېرگىي ــدە كىش ھەم

ــىر  ــەت زور تەس ــارىغا غاي ــى يەرش ــداق ئىشلىتىش ــىنى قان مەنبەس
كۆرســىتىدۇ. تۆۋەندىكــى بىــر قانچــە ئاددىــي ئىشــارغا دىققــەت 

ــااليمىز. ــە قوش ــىگە تۆھپ ــارىمىزنىڭ كەلگۈس ــاق، يەرش قىلس

بىز قىالاليدىغان ئىشالر 

يېيىش ئادىتى 

ــش.  ــات يېيى ــۋە ۋە كۆكت ــى مې ــى يېڭ ــۆپ مىقداردىك   ك
ئــۇالردا ئــوراپ قاچىانغــان ۋە ئىــش قوشــۇلغان يېمەكلىكلەرگــە 

ــدارى كــۆپ.  ــۇق مىق ــدا ئوزۇقل قارىغان

ئۆزى تېرىش 
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  بىــر قــاپ ئــۇرۇق ئېلىــپ، ئۆزىڭىــز كۆكتــات تېرىــڭ. ســىزگە 
ــتەك  ــر تەش ــەس، بى ــرەك ئەم ــق كې ــى ئېتېزلى ــاغ ياك ــوڭ ب چ

ــە. بولســىا كۇپاي

مىزىلىك تائام 

ــەت  ــقا دۆل ــەن باش ــز بىل ــا مەكتىپىڭى   ئوقۇتقۇچىڭىزغ
ــپ  ــقا تەكلى ــى تۇرغۇزۇش ــور ئاالقىس ــىدا ت ــرى ئارىس مەكتەپلى
بىرىــڭ. باشــقا دۆلــەت بالىلىــرى نېمــە يەيــدۇ؟ بىلىــپ بېقىــڭ. 
بىــر ســاغام تامــاق تېزىملىكــى تۇرغــۇزۇڭ، دۇنيادىكى ئوخشــاش 
بولمىغــان دۆلەتلەرنىــڭ تامــاق ئېتىــش ئۇســۇلىنى ئــۆز ئىچىگــە 

ئالســۇن.

ئېنېرگىيە مەنبەسىنى تېجەش

نۆۋەتتــە، كىشــىلەر تــۆۋەن كاربونلــۇق، ئېنېرگىيــە 
تېجەيدىغــان تۇرمۇشــنى تەشــەببۇس قىلماقتــا، مەســىلەن: تــوك، 
گاز تېجــەش،  چىراغنــى بىــرەر ســائەت ئۆچۈرۈۋېتىش....قاتارلىق 
كىچىــك ئىشــاردىن باشــلىماقتا، ســىزنىڭ ئېنىرگىيەنــى تېجەيدىغان 
يەنــە قانــداق ئۇســۇللىرىڭىز بــار؟ ماشــىنىدا ئولتۇرمــاي، پىيــادە 

ياكــى ۋېلســىپىت بىلــەن مەكتەپكــە بارســىڭىز بوالمــدۇ ؟ 

مال سېتىۋېلىش

يەرلىــك دېھقانارنىــڭ يەرلىك مەھســۇالتارنى سېتىۋېلىشــىنى 
قولــاش، يېمەكلىــك ســېتىۋالغاندا، خالتىدىكــى ئۇچۇرالرغــا 
ــا  ــۇ تال ــەن؟ ب ــن كەلگ ــك نەدى ــۇ يېمەكلى ــش: ب ــەت قىلى دىقق

ــەن؟  ــپ كەلگ ــىپ يېتى ــاپىنى بېس ــك مۇس ــا قانچىلى بازىرىغ
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ئادىل سودا 

ئالماشــتۇرۇلىدىغان  ئادىــل  ســېتىۋالغىنىمىزدا  مــال    
ــاردا ئائىلىســى ئۈچــۈن  ــڭ، دېھقان مەھســۇالتنى ئويلىشــىپ بېقى
يېمەكلىــك سېتىۋېلىشــقا يېتەرلىــك پۇلــى بولســۇن، يەنــە دورا ۋە 

پاكىز سۇ سېتىۋىلىشقىمۇ قۇربى يەتسۇن. 

ىكــى  د نىيە ا نز تا
ــە،  ــا تەرمەكت ــار پاخت دېھقان
كىيىــم  پاختىاردىــن  بــۇ 
ماگىزىنــاردا  تىكېلىــدۇ، 
قېلىنىــدۇ. ســودا  ئادىــل 
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نامراتلىقتىن قۇتۇلۇش. 7

 نامراتلىق يەر شارىنى داۋاملىق جاراھەتلەندۈرمەكتە

  دۇنيادىكــى ھــەر قايســى دۆلەتلــەردە نامراتلىق مەسىلىســى 
مەۋجــۇت. »نامراتلىــق« دېگــەن بــۇ ســۆزگە نىســبەتەن 
ئوخشــىمىغان كىشــىلەرنىڭ قارىشــىمۇ ئوخشــاش ئەمەس. شــۇنداق 
ــاق  ــىلەرنىڭ ئورت ــق كىش ــاۋاتقان بارلى ــا ياش ــىمۇ نامراتلىقت بولس
ــقا  ــتا باش ــڭ تۇرمۇش ــرى، ئۇالرنى ــار. بى ــى ب ــى تەرىپ ئىكك
تالــاش يولــى يــوق. يەنــە بىــرى، ئۇالرنىــڭ ئــۆز ئەھۋالىنــى 

ــاز. ــى ئ ــىتى ناھايىت ــش پۇرس ئۆزگەرتى

تەرەققىي قىلغان دۆلەتلەردىكى نامراتلىق

  ھــەر قايســى دۆلەتتــە بــاي- نامراتلىق پەرقــى مەۋجۇت. 
نۇرغــۇن دۆلەتلــەر ناھايىتــى باياشــات. بــۇ »تەرەققىــي قىلغــان 
ــىم  ــر قىس ــكا ۋە بى ــە، ئامېرى ــترالىيە، ياپونىي ــەر« ئاۋس دۆلەتل
ياۋروپــا دۆلەتلىرىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. مەســىلەن: ئەنگلىيە، 
فرانســىيە، گېرمانىيــە قاتارلىــق بــاي دۆلەتلەردىمــۇ يەنىــا بىــر 
ــۇت.  ــىلەر مەۋج ــان كىش ــۇش كەچۈرىۋاتق ــرات تۇرم ــىم نام قىس
ئــۇالر تەســتە تىرىكچىلىكنــى داۋاماشــتۇرۇدۇ. ئۇالرنىڭ ئاساســەن 
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دېگــۈدەك خىزمــەت تالــاش پۇرســىتى يــوق. نامــرات تەقدىرىنــى 
ــرات«  ــپىي نام ــۇالر »نىس ــوق، ئ ــۇ ي ــش ئىمكانىيتىم ئۆزگەرتى

تۇرمــۇش كەچۈرىــدۇ.

نامراتلىق ۋە ئىقتىساد

  يۇقىرىقىاردىــن باشــقا يەنــە نۇرغــۇن دۆلەتلــەر ناھايىتــى 
نامــرات. بــۇ دۆلەتلــەر »تەرەققىــي قىلىۋاتقــان دۆلەتلــەر« دەپ 
ــەر،  ــۇن دۆلەتل ــىيادىكى نۇرغ ــي ئاس ــۇالر جەنۇبى ــدى. ئ ئاتال
ــون ۋە  ــىم راي ــۆپ قىس ــىدىكى ك ــكا قىتئەس ــي ئامېرى جەنۇبى
ــى  ــا قىتئەس ــى ئافرىق ــڭ جەنۇبىدىك ــر قۇملۇقىنى ــەھرايى كەبى س
رايونــى قاتارلىقارنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. نۇرغــۇن تەرەققىــي 
ــۇش  ــا كىشــىلەرنىڭ ئاساســىي تۇرم ــەردە ھەتت ــان دۆلەتل قىلىۋاتق
ــى،  ــۇ مەنبەس ــز س ــىلەن: پاكى ــدۇ. مەس ــۇ قاندۇرۇلماي ئېھتىياجىم
ــۇ،  ــان تۇرالغ ــن پاناھلىنىدىغ ــك، قار-يامغۇردى ــاغام يېمەكلى س
داۋالىنىــش، ســاغاملىق ۋە مائارىپ تەربىيەســى ئېلىــش قاتارلىقار. 
ــرى  ــەس. يۇقى ــاش ئەم ــى ئوخش ــق دەرىجىس ــڭ نامراتلى ئۇالرنى
ــار. ــە ب ــى نامراتلىققىچ ــپ ئادەتتىك ــن تارتى ــك نامراتتى دەرىجىلى

نامراتلىقنى ھەل قىلىش

ــرات  ــىپ نام ــە تىرىش ــەر نۆۋەتت ــاي دۆلەتل ــۇن ب   نۇرغ
ــي  ــۇالر تەرەققى ــە. ئ ــاردەم بەرمەكت ــىلەرگە ي ــاۋاتقان كىش ياش
قىلغــان دۆلەتلەرنىــڭ نامــرات دۆلەتلەرنــى قوللىغــۇدەك، يــاردەم 
ــانغاندا،  ــكىغا ئاساس ــار. ئسىتاتىس ــى ب ــي كۈچ ــۇدەك ئەمەلى قىلغ
ــن  ــڭ %80 دى ــي قىممىتىنى ــلەپچىقىرىش ئومۇمى ــارى ئىش ــەر ش ي
ــن  ــدۇ، لېكى ــەر ئىگىلەي ــان دۆلەتل ــي قىلغ ــى تەرەققى كۆپرەكىن
ئۇالرنىــڭ نوپۇســى يــەر شــارى نوپۇســىنىڭ پەقــەت %20 نــى 
ئىگىلەيدىكــەن. خەلقئــارا ســودىدا تەرەققىــي قىلغــان دۆلەتلەرنىــڭ 
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ئېكســپورتى %75 ئەتىراپىــدا. شــۇنىڭ ئۈچــۈن تەرەققىــي قىلغــان 
ــى  ــتە ئۆزىدىك ــانىغا يېتىش ــش نىش ــى تۈگىتى ــەر نامراتلىقن دۆلەتل
ــى  ــارى قىلدۇرۇش ــۇق ج ــى تول ــي كۈچن ــك ۋە ئەمەلى ئەۋزەللى

ــرەك. كې

تەشــكىاتى  دۆلەتلــەر  بىرلەشــكەن  2000-يىلــى 
ــا  ــنى ئوتتۇرىغ ــى تۈگىتىش ــدا، نامراتلىقن ــا بارغان 2015-يىلىغ
قويغانــدا 186 دۆلەتنىــڭ ۋەكىلــى بــۇ كېلىشــىمگە ئىمــزا قويــدى. 
ــىغا  ــە ئېشىش ــاننىڭ ئەمەلگ ــۇ نىش ــىلەر ب ــۇن كىش ــن نۇرغ لېكى

ــا. ــەن قارىماقت ــان بىل گۇم
▲ئىشەنگىڭىز كەلمەيدۇ !

• ــى 	 ــڭ تۇرمۇش ــون ئادەمنى ــەن 15 مىلي ــادا تەخمىن دۇني
ــدە. ــق ئىچى ــر قىيىنچىلى ئېغى

• ئېغىــر قىيىنچىلىــق ۋە نامراتلىــق ھــەر كۈنلــۈك 	
ئىســتېمالنىڭ 1.6 فوندســتېرلىڭغىمۇ يەتمەيدىغانلىقىدىــن 

ــە. ــرەك بەرمەكت دې
• ــق 	 ــر نامراتلى ــادەم ئېغى ــڭ ئ ــى 800 مى ــەر يىل ھ

تۈپەيلىدىــن ئۆلــۈپ كەتمەكتــە.

نامرات يېزا ۋە شەھەر

  ئافرىقــا قىتئەســى، ئاســىيا قىتئەســى ۋە جەنۇبىــي 
ئامېرىــكا قىتئەســىدىكى يېزىــاردا نەچچــە يــۈز مىليــون كىشــىنىڭ 
تۇرمۇشــى نامراتلىــق ئىچىــدە. كــۆپ ســاندىكى دېھقانــار پەقەت 
2-1 گېكتــار يــەر تېرىيــدۇ. ئــۇالر كۈنلۈكىنــى كۈنلــۈك تېپىــپ 
ــپ  ــۈيىگە تايىنى ــۇر س ــى يامغ ــدۇ. زىرائەتلەرن ــۇش كەچۈرى تۇرم
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ــكە  ــەن تەمىنلەش ــلىق بىل ــك ئاش ــىنى يېتەرلى ــۇغىرىدۇ. ئائىلىس س
ــۇن  ــۈن، نۇرغ ــش ئۈچ ــاقاپ قېلى ــى س ــىز. ھاياتلىقن ئامالس

ــە. ــەت ئىزدىمەكت ــپ خىزم ــەھەرلەرگە كىرى ــار ش دېھقان

نامراتلىق شەھەرلەرنى قاپلىماقتا

  نۇرغــۇن تەرەققىــي قىلىۋاتقــان دۆلەتلــەردە، شــەھەرلەردە 
ــى  ــەت كاپالىت ــداق خىزم ــڭ ھېچقان ــلەمچىلىك قىلىدىغانارنى ئىش
يــوق. ئــۇالر ناھايىتــى مۇشــەققەت بىلــەن ئىشــلەيدۇ. ئەكســىچە 
ــمى  ــۆپ قىس ــڭ ك ــۆۋەن. ئۇالرنى ــى ت ــى ناھايىت ــش ھەقق ئى
ــراق  ــدۇ. يالتى ــىپ تۇرى ــدا قىستىلىش ــە رايونلىرى ــان كەپ قااليمىق
قاتارلىــق تەننەرخــى تــۆۋەن ماتېرىيالاردىــن ئاددىــي بىــر ئېغىــز 
ئۆينــى قۇراشــتۇرۇپ ياشــايدۇ. ئــۇ يەرنىــڭ مۇھىتــى ناھايىتــى 
ــك  ــەرال يېتەرلى ــاندىكى ئادەمل ــاز س ــى ئ ــەت ناھايىت ــار. پەق ناچ
ــى  ــۇش بۇيۇملىرىن ــك تۇرم ــدۇ. ئائىلىســىگە كېتەرلى ــۇل تاپاالي پ

ــدۇ. ئەۋەتەلەي

دېھقانچىلىق مەيدانىدىكى تۇرمۇش

  يېزىــاردا تۇرمــۇش كەچــۈرۈش ئۈچــۈن دېھقانــار تېخىمۇ 
ــزا  ــۇ يې ــاج. بولۇپم ــقا موھت ــارائىتى يارىتىش ــم ش ــۆپ كىرى ك
ــۇالر  ــۇنداق. ئ ــۇ ش ــى تېخىم ــۇالتلىرى تىجارىت ــك مەھس ئىگىلى
چوقــۇم شــۇ يەرلىــك بــازاردا ســاتقىلى بولىدىغــان ياكــى باشــقا 
ــى  ــلىقنى تېرىش ــان ئاش ــى بولىدىغ ــېتىپ چىقارغىل ــە س دۆلەتلەرگ

ــرەك. كې

بــەزى تەشــكىاتار، مەســىلەن: جەنۇبىي ئافرىقــا تەرەققىيات 
ئورتــاق گەۋدىســى رايــون ئىچكــى قىســمىدىكى خەلقئــارا ســودىغا 
يــاردەم بىرىشــنى كۈچەيتمەكتــە. يېڭــى دېھقانچىلىــق تۈرلىرىمــۇ 
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ــدۇ. كاۋازدۇ- ــاردەم بېرى ــىغا ي ــق يارىتىش ــڭ بايلى دېھقانارنى
ناتــال ناھىيەســىدە بىــر خىــل زىيانــداش قۇرتقــا قارشــى پاختــا 
ــا  ــۆپ پاخت ــۇ ك ــا تېخىم ــك دېھقانارغ ــش يەرلى ــى تېرى ئۇرۇقىن
ــزا-  ــقا يې ــن باش ــى. ئۇنىڭدى ــىتى ياراتت ــلەپچىقىرىش پۇرس ئىش
ئىگىلىــك تېخنىكىســى ۋە ماشــىنا ئۈســكۈنىلەرنىڭ ئىشلىتىلىشــىمۇ 

ــاردەم بېرىــدۇ. دېھقانارنىــڭ كىرىمىنــى ئۆستۈرۈشــىگە ي

پېرۇ

  پېــرۇ ئەنئەنىــۋى يېزا-ئىگىلىــك ۋە كان دۆلىتــى. 
ــەت. كان  ــەۋىيەدىكى دۆل ــۇرا س ــىدىكى ئوتت ــن ئامېرىكىس التى
ــانائەتتە  ــىدۇ. س ــەپ ئاش ــى تەمىنل ــت ئۆزىن ــول، نېفى ــى م بايلىق
ــدا  ــىي ئورۇن ــتۇرۇش ئاساس ــەن قۇراش ــلەش بىل ــىقاپ ئىش پىشش
تۇرىــدۇ. يېقىنقــى يىلاردىــن بىــرى پېــرۇ ئۈزۈكســىز ئىقتىســادىي 
تەرەققىيــات ئەندىزىســىنى قوللىنىــپ، يېــزا ئىگىلىــك سېلىنمىســىنى 
ئاشــۇرۇپ، نامــرات رايونارنىــڭ ئىقتىســادىي تەرەققىياتىغــا 

ــە. ــەت بەرمەكت ئەھمىي

پىرۇنىــڭ ئېكولوگىيەســىنى قوغــداش ھەمكارلىــق جەمئىيىتىدە 
دېھقانارنىــڭ شــەھەرلەرگە كىرىــپ خىزمــەت ئىزدىشــىنىڭ ھاجىتــى 
يــوق. ئــۇالر يېقىــن ئەتراپتــا قەھــۋە تېرىســىا بولىــدۇ. ئــۇالر 
ــى  ــق جەمئىيىتىن ــودا ھەمكارلى ــان س ــاراۋەر بولغ ــى ب 1995- يىل
ــۇلىنىڭ  ــان ھوس ــن ئالغ ــڭ قەھۋەدى ــۇ دېھقانارنى ــان. ب قۇرغ
ئادىــل باھاغــا ئېرىشــكەنلىكىدىن دېــرەك بېرىــدۇ. بــۇ ھەمكارلىق 
جەمئىيىتىــدە 3200 دىــن كۆپــرەك دېھقــان بــار. ئــۇالر ئامېرىــكا 
ۋە ياۋروپاغــا قەھــۋە ئېكســپورت قىلىــدۇ. پېــرۇ ئېكولوگىيەســىنى 
ــي  ــىپلەرنىمۇ تەرەققى ــقا كەس ــە باش ــى يەن ــداش جەمئىيىت قوغ

قىلــدۇرۇپ بــۇ رايوننــى گۈللەنــدۈردى.
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مائارىپ تەرەققىياتنىڭ تېزلەتكۈچىسى

  پۈتــۈن دۇنيــادا تەخمىنــەن 8 يــۈز مىليــون 750 مىــڭ 
قۇرامىغــا يەتكــەن ئادەملەر خــەت تونۇمايدۇ. ئۇالرنىڭ كۆپىنچىســى 
ــان  ــپ قىالمايدىغ ــى تەكلى ــان، ئوقۇتقۇچ ــە ئوقۇيالمايدىغ مەكتەپت
ــۇالر  ــن، ئ ــل بولغانلىقتى ــى كەمچى ــپ تەربىيەس ــار. مائارى نامرات
ــۈپ  ــا چۆك ــك ئايانمىغ ــان خاراكتېرلى ــارەت يام ــن ئىب نامراتلىقتى
ــاردەم بېرىــدۇ.  كەتكــەن. مائارىــپ ئۇالرنىــڭ بــاي بولۇشــىغا ي
ئۆگىنىــش ئارقىلىــق ئــۇالر ئاشــلىق ئىشــلەپچىقىرىش مىقدارىنــى 
ــىراش،  ــاالمەتلىكنى ئاس ــدۇ. س ــۇلىنى تاپاالي ــتۈرۈش ئۇس ئۆس
ئىشــلەپچىقىرىش كەســپى ۋە خەلقئــارا ئاالقــە ئىقتىدارىنــى تەرەققىي 

ــدۇ. قىلدۇراالي

ــنى  ــى ئېلىش ــپ تەربىيەس ــىلەر مائارى ــان كىش نۇرغۇنلىغ
ــى  ــا بۈگۈنك ــدۇ. ئەمم ــەت« دەپ قاراي ــىغماس ھەقىق ــل س »قى
كۈنگــە كەلگەندىمــۇ دۇنيــادا يەنىــا يــۈز مىليــون 210 مىــڭ باال 
ــرات  ــقىرى نام ــن تاش ــۇ دەرىجىدى ــدۇ. ئاش ــە ئوقۇيالماي مەكتەپت
ــان.  ــانغۇچتىمۇ ئوقۇمىغ ــا باش ــزالر ھەتت ــەردە %46 قى دۆلەتل
ــز  ــلىرى ۋە ئېتې ــە ئىش ــدە ئائىل ــمى ئائىلى ــۆپ قىس ــڭ ك ئۇالرنى
ئىشــلىرىغا ياردەملىشــىدۇ. بەلكىــم ئــۇالر ھــەر كۈنــى بىــر قانچــە 

ــۇيدىغاندۇ. ــۇ توش ــىپ س ــاپىنى بېس ــر مۇس كىلومېتى

ــن  ــى ئىنتايى ــى ئېلىش ــپ تەربىيەس ــڭ مائارى    قىزالرنى
مۇھىــم. مائارىــپ تەربىيەســى ئالغــان قىزالرنىــڭ خىزمــەت تېپىش 
نىســبىتى ناھايىتــى يۇقىــرى. شــۇنداق بولغانــدا ئۇالر كەلگۈســىدە 
ــدە  ــۆز نۆۋىتى ــە ئ ــۇ يەن ــدۇ. ب ــڭ بالىلىرىنىمــۇ ئوقۇتاالي ئۆزىنى
نامراتلىقتىــن ئىبــارەت يامــان خاراكتېرلىــك ئايانمــا ھالقىنى بۇزۇپ 
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تاشاشــقا يــاردەم بېرىــدۇ.

يىراق مۇساپىلىك ئوقۇتۇش

ــپ  ــىلىرىنىڭ مائارى ــەت كىش ــان دۆل ــي قىلىۋاتق   تەرەققى
تەربىيەســىنى ئېلىــش شــەكىللىرى كــۆپ خىــل. ســومالىنىڭ يىــراق 
ــەن ۋە  ــا كەلگ ــن بارلىقق ــى يېڭىدى ــپ قانىل ــاپىلىك مائارى مۇس
كىشــىلەرنى قىزىقتۇرۇۋاتقــان بىــر مىســال. 2003- يىلدىــن بىرى 
بــۇ قانــال رادىيودىــن پايدىلىنىــپ، ئافرىقىنىڭ شــىمالىنى ئاســاس 
قىلغــان يېــزا ياشــلىرىنى مائارىــپ تەربىيەســى بىلــەن تەمىنلــەپ 
كەلمەكتــە. ئوقۇتقۇچىــار رادىئــو ئارقىلىــق ئوقۇغۇچىارنــى 
ــى 900  ــى يىل ــان بىرىنچ ــال تارقىتىلغ ــۇ قان ــدۇ. ب تەربىيەلەي
نەپــەر ئوقۇغۇچــى ئەدەبىيــات، ماتېماتىــكا، داۋاالش، ئېكولوگىيــە 
ۋە كىشــىلىك ھوقــۇق قاتارلىــق كەســىپلەردە ئىمتىھاندىــن ئۆتــۈپ 

ــدى. ــك بول الياقەتلى

كومپيۇتېر گۈزەل ئەتىنى يارىتىدۇ.

 كىشــىلەر كومپيۇتېــر ئارقىلىــق تورغــا چىقىــپ ئىجتىمائىــي 
ئاالقــە ئارقىلىــق ئاساســىي ئىقتىدارنى ئۆســتۈرىدۇ. ھىندىســتاننىڭ 
ــدا  ــزا- بازارلىرى ــان يې ــدا قالغ ــادى ئارقى ــرى ۋە ئىقتىس يېزىلى
ئاللىقاچــان جــۇدۇن- چاپقۇندىــن مۇداپىئەلىنىدىغــان تــور 
ــۋى ئەســلىھەلەر  ــور سۇپىســى ئاممى ــۇ ت ــدى. ب سۇپىســى قۇرۇل
ــدۇ.  ــى بولى ــۇپ، ئاســانا تاپقىل ــن بول ــا يېقى ــۇش رايونىغ قۇرۇل
رايــون تەۋەلىكىدىكــى ھــەر قانــداق ئــادەم بــۇ كومپيۇتېرالرنــى 

ــدۇ. ــە بولى ئىشلەتس

بــۇ خىــل تورخانىــار ھىندىســتاندىكى مەخســۇس ئاالھىــدە 
ــە  ــان تۈرىگ ــش پى ــاردەم بېرى ــا ي ــار بالىارغ ــى ب قىيىنچىلىق
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ــق  ــۇرۇش ئارقىلى ــا ق ــىغا تورخان ــا دوقمۇش ــەن. كوچ كىرگۈزۈلگ
ــى  ــىدە قىيىنچىلىق ــۇ ئائىلىس ــى، بولۇپم ــۆپ بالىارن ــۇ ك تېخىم
ــەن  ــر بىل ــى كومپيۇتې ــېتىۋااللمايدىغان بالىارن ــر س ــار كومپيۇتې ب
ــتىن  ــق يارىتىش ــىگە قواليلى ــر ئۆگىنىش ــتۇرۇش، كومپيۇتې ئۇچراش
ئىبــارەت. بالىــار دەســلەپتە كومپيۇتېــردا پەقــەت رەســىم ســېزىش 
تۈرىدىكــى ئاددىــي ئويۇنارنــى ئوينىغــان. بىــراق ئــۇالر ئــۇزۇن 
ــش  ــارەت قىلى ــى زىي ــور بەتلەرن ــۇرۇش، ت ــەت ئ ــا خ ئۆتمەي

ــدى. ــۇ ئۆگىنىۋال قاتارلىقارنىم

باال ئىشچىالر كەلگۈسىنى نامراتلىققا باشاليدۇ

ــڭ ئەتراپىدىكــى 5  ــون 18 مى ــەن 2 مىلي ــر تەخمىن   ھازى
ياشــتىن 14 ياشــقىچە بولغــان بــاال ئىشــچىار بــار. بــەزى بــاال 
ئىشــچىارنىڭ يېشــى ھەتتــا ئــۈچ يــاش. ئۇالرنىــڭ كۆپ قىســمى 
ــۇرۇش  ــى قايت ــۇرۇش، داۋاالش قەرزىن ــى قايت ــىنىڭ قەرزىن ئائىلىس

ئۈچــۈن ئامالســىزلىقتىن ئىشــلەيدۇ. 

ساالمەتلىك ۋە بايلىق

ــۇ  ــىيادا، تېخىم ــي ئاس ــاال ئىشــچىار جەنۇبى ــۇن ب   نۇرغ
ــكا قىتئەســى  ــي ئامېرى ــا قىتئەســى، جەنۇبى كــۆپ قىســمى ئافرىق
ــاال ئىشــچى  ــتاندا %70 ب ــايدۇ. ھىندىس ــاردا ياش ــق جاي قاتارلى
ــك  ــم خەتەرلى ــۇالر دائى ــدا ئىشــلەيدۇ. ئ ــق مەيدانلىرى دېھقانچىلى
ــتىن  ــەن ئۇچرىشىش ــرى بىل ــۈرۈش دورىلى ــارات ئۆلت ــان ھاش بولغ
ــك  ــەھەرلەردىكى كىچى ــچىار ش ــاال ئىش ــقا ب ــاقلىنالمايدۇ. باش س
ــي  ــۈدەك تەرەققى ــەن دېگ ــۇالر ئاساس ــلەيدۇ. ئ ــاردا ئىش زاۋۇت
قىلغــان شــەھەرلەردىكى كىيىــم- كېچــەك تىكىمچىلىــك زاۋۇتلىرىدا 
تىكىمچىلىــك قىلىــدۇ. ئــۇزۇن مــۇددەت غــۇۋا چىــراغ يورۇقىــدا 
ئىشــلىگەنلىكتىن بالىارنىــڭ كــۆرۈش قۇۋۋىتــى ئاجىــزالپ كېتىدۇ. 
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ــەت  ــۈك خىزم ــر كۈنل ــڭ بى ــتىدا ئۇالرنى ــۋال ئاس ــال ئەھ نورم
ۋاقتــى 10 ســائەتتىن يۇقىــرى. ئەكســىچە ئىــش ھەققــى پەقــەت 
ــۈن  ــودىگەرلەر ئۈچ ــۈن س ــى ئۈچ ــۇنداق بولغانلىق ــو. ش 20 پېس
ئېيتقانــدا، بــاال ئىشــچىارنى يالــاپ ئىشــلىتىش ئۇالرنىــڭ تېخىمۇ 

كــۆپ پايدىغــا ئېرىشىشــتىكى ئاددىــي ئۇســۇلى ھېســابلىنىدۇ.

ئۈنۈملۈك ھەرىكەتلەرنى قوللىنىش

ــى  ــا يەتكــەن ئەمگــەك كۈچىن ــەزى تەشــكىاتار قۇرامىغ ب
يالــاپ ئىشــلىتىش ئۆلچىمىنــى تــۈزۈپ چىقتــى. خەلقئــارا ئەمگەك 
ــۇن  ــدە نۇرغ ــۇق بەلگىلىمى ــەن 138- نومۇرل ــكىلى تۈزگ تەش
ــىتىلگەن.  ــى كۆرس ــاس كەلمەيدىغانلىق ــا م ــڭ بالىارغ خىزمەتلەرنى
ــق  ــەر بارلى ــان دۆلەتل ــي قىلىۋاتق ــىمۇ تەرەققى ــۇنداق بولس ش
ــقا  ــۈرۈپ تۇرۇش ــى تەكش ــرى ۋە زاۋۇتارن ــق مەيدانلى دېھقانچىلى
ئامالســىز. ئادەتتــە مېھىر-شــەپقەت ئاپپاراتــى ۋە پىدائىيــار بــۇ 
خىــل خىزمەتنــى ئۈســتىگە ئالغــان بولــۇپ، ئــۇالر بــاال ئەمگــەك 
كۈچلىرىنــى ئىشلىتىشــنى نــازارەت قىلىــدۇ. بــۇ خىــل ئاپپاراتــار 
ــش  ــلىرىنى ئېچى ــەش كۇرس ــۇرۇش، تەربىيەل ــەپ ق ــە مەكت يەن
ــتاندا  ــدۇ. ھىندىس ــاردەم بېرى ــە ي ــاش ئەمگەكچىلەرگ ــق ي ئارقىلى
بــاال ئىشــچىار بىــر قىســىم تەشــكىاتارغا قاتنىشــىش ئارقىلىــق، 
ــىلىك  ــڭ كىش ــكىاتى ئۇالرنى ــق تەش ــار ئازادلى ــىلەن: بالى مەس

ــدۇ. ــاردەم بېرى ــىگە ي ــا كەلتۈرۈش ــى قولغ ھوقۇقىن

ھىندىستان

1994- يىلــى گىلەمنــى بەلگــە قىلغــان فونــد جەمئىيىتــى 
ھىندىســتاندا گىلــەم ئىشــلەپچىقىرىش سودىســى بىلــەن مېھرىبانــار 
ئاپپاراتىنــى بىرلەشــتۈرۈپ قۇرۇلغــان. بــۇ فوند جەمئىيــەت بارلىق 
ئەزالىرىنىــڭ گىلــەم ئىشلەپچىقىرىشــتا بــاال ئىشــچى ياللىماســلىققا 
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كاپالەتلىــك قىلىــدۇ. بــۇ فونــد جەمئىيــەت يەنــە مەكتــەپ ئېچىپ، 
ــەن  ــۇپ يۈرگ ــەرگەردان بول ــۇپ س ــچى بول ــاال ئىش ــرى ب ئىلگى
بالىارنىــڭ مەكتــەپ قوينىغــا قايتىــپ كېلىشــىگە يــاردەم بېرىــدۇ. 
RUGMARK ماركىســىدىكى گىلەملــەر ھازىــر 4 مىليــون 

پارچىدىــن كۆپــرەك ســېتىلدى.

ساغالملىق ئەڭ زور بايلىق

شــارائىتىنى  تۇرمــۇش  ۋە  يېمەكلىــك  نامراتلىــق 
ياماناشــتۇرۇۋېتىدۇ. ئىككىســى بىرلەشســە كىشــىلەر ئاســانا كېسەل 
ــە  ــوڭار خىزمەتك ــان چ ــپ قالغ ــۇپ يېتى ــەل بول ــدۇ. كېس بولى
بارالمىغانلىقتىــن ئۇالرنىــڭ بالىلىــرى ئوقۇشــتىن چىكىندۈرۈلــۈپ، 
ــوڭ  ــار چ ــۇ بالى ــلەيدۇ. ب ــەن ئىش ــا ۋەكالىت ــا- ئانىلىرىغ ئات
ــدۇ.  ــۇش كەچۈرى ــرات تۇرم ــا نام ــن، ئوخشاش ــن كېيى بولغاندى
كېيىــن ئۇالرمــۇ كېســەل بولــۇپ يېتىپ قالىــدۇ ۋە ئىشــلىيەلمەيدۇ. 
ــى  ــرات رايوناردىك ــەدەر نام ــر ق ــۇپ، بى ــۇنداق بول ــا مۇش مان
ــدۇ. ــكە توختاي ــاش تەس ــۇزۇپ تاش ــىنى ب ــق ھالقىس نامراتلى

ئاغرىق- سىالق كىشىلەرنى نامراتالشتۇرۇۋىتىدۇ

ھــەر يىلــى نۇرغــۇن ئــادەم بەزگــەك، ئۆپكــە تۇبېركۇليۇز، 
ئەيدىــز قاتارلىــق كېســەللىكلەر ســەۋەبىدىن ھاياتىدىــن ئايرىلىدۇ. 
ــار  ــاق قاتارلىق ــى، تولغ ــە ياللۇغ ــادەم ئۆپك ــۇن ئ ــە نۇرغ يەن
ــۆپ  ــەللەرنىڭ ك ــۇ كېس ــدۇ. ب ــن ئايرىلى ــەۋەبىدىن ھاياتىدى س
ــار  ــڭ ناچ ــى، مۇھىتنى ــارائىتىنىڭ ناچارلىق ــۇ ش ــمى تۇرالغ قىس
بولۇشــى، بۇلغانغــان ســۇنى ئىســتېمال قىلىــش قاتارلىــق 

ــان. ــپ چىقق ــەۋەبلەردىن كېلى س
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ھــەر يىلــى 220 مىليــون بــاال ئەســۋە، ســەكتە، ئۆپكــە 
ــن  ــىنى ئەملىيەلمىگەنلىكتى ــڭ ۋاكسىنىس ــۈز قاتارلىقارنى تۇبېركۇلي
ــوڭ  ــار چ ــەن بالى ــىنا ئەملەنگ ــدۇ. ۋاكس ــن ئايرىلى ھاياتىدى

ــۇرۇدۇ.  ــاغام ت ــى س ــۇ ناھايىت ــن كېيىنم بولغاندى

نامراتلىق ھالقىسىنى بۇزۇپ تاشالش

   يۇقۇملــۇق كېســەللىك بولســا دۇنيادىكــى چــوڭ قاتىــل. 
ــن  ــادەم كېســەللىك ســەۋەبىدىن ھاياتىدى ــۇن ئ ــى نۇرغ ــەر يىل ھ
ئايرىلىــدۇ. ئــۇالر يىغىلىــپ قالغــان ســۇ كۆلچەكلىرىــدە كۆپىيىپ، 
پاشــا ئارقىلىــق تارقىلىــدۇ. بــەزى مېھىر-شــەپقەت ئاپپاراتلىــرى 
ــاردەم  ــىغا ي ــى تازىلىش ــۇ ئازگاللىرىن ــەت س ــانارنىڭ مەين ئىنس
بەرمەكتــە. پاشــىلىق كەچلىــرى كىشــىلەرنى پاشــىنىڭ ھۇجۇمىدىــن 

ساقلىنىشــقا يــاردەم بېرىــدۇ.

2004-يىلىدىــن 2006-يىلغىچــە بولغان ئارىلىقتا پاشــىدىن 
ــڭ  ــبىتى ئافرىقىنى ــلىتىش نىس ــى ئىش ــش چىمىلدىقىن مۇداپىئەلىنى
ــدى.  ــبەتنى ئىگىلى ــرى نىس ــەدە يۇقى ــمىدىكى كېنىي ــىمالىي قىس ش
ــۈش  ــەۋەبىدىن ئۆل ــەللىك س ــڭ كېس ــى بالىارنى ــۇ رايوندىك ب

ــدى. ــبىتى %50 تۆۋەنلى نىس

ئالىي دەرىجىلىك داۋاالش مۇالزىمىتى ئۈچۈن بەدەل تۆلەش

ــي  ــى تەرەققى ــۇن ياك ــەر بولس ــان دۆلەتل ــي قىلغ  تەرەققى
قىلىۋاتقــان دۆلەتلــەر بولســۇن داۋاالش تالونلىــرى ھەممــە 
ئائىلىدىكــى ۋەيرانچىلىــق خاراكتېردىكــى ئىســتېمال ھېســابلىنىدۇ. 
ــۇش  ــە قوي ــى گۆرۈگ ــىلەر ئېتېزلىرىن ــۇن كىش ــتاندا نۇرغ ھىندىس



213

الەىتېلانىاقىلۇېۇاۇ 

ــۇ  ــدۇ. ش ــى قامداي ــپ داۋاالش چىقىمىن ــەرز ئېلى ــق ق ئارقىلى
ــارەت  ــن ئىب ــان يەردى ــپ كېلىۋاتق ــرى تايىنى ــەۋەبتىن ئۆزلى س
ــون 700  ــدا 4 مىلي ــدۇ. ئامېرىكى ــپ قالى ــن ئايرىلى مەۋجۇتلۇقتى
مىــڭ كىشــى داۋاالش سۇغۇرتىســىنى ئــۆز ئۈســتىگە ئااللمايــدۇ. 
ئەگــەر كىشــىلەر ئــۇالر ئېھتىياجلىــق بولغــان داۋاالش مۇالزىمىتىنى 
تۆلەشــكە ئامالســىز بولســا، ئۇالرنىــڭ ســاالمەتلىكى ناچارالشــقاندا 
خىزمــەت قىلىشــقىمۇ ئامالســىز قالىــدۇ. بــۇ نامراتلىقنىــڭ 
كاپالىتــى  داۋالىنىــش  ئېغىرالشــتۇرۇۋېتىدۇ.  ئايلىنىشــىنى 
ــرى  ــەت تارماقلى ــۈن ھۆكۈم ــش ئۈچ ــەل قىلى ــىنى ھ مەسىلىس
مەســئۇلىيەتنى ئۈســتىگە ئېلىشــى كېــرەك. ھازىر نۇرغــۇن دۆلەتلەر 
كــەڭ كۆلەملىــك داۋالىنىــش سۇغۇرتىســى تۈزۈمــى ئىســاھاتىنى 
ــڭ مۇكەممەللىشــىپ،  ــش ســۇغۇرتا تۈزۈمېنى باشــلىۋەتتى. داۋالىنى
بارلىــق كىشــىلەرنىڭ داۋالىنىــش مۇالزىمىتىدىــن بەھرىمــەن 

ــز. ــد قىلىمى ــىنى ئۈمى بولۇش

نامراتلىق ۋە يەر شارىنىڭ ئىسسىپ كېتىشى

   كاربــون ))Ⅳ(( ئوكســىد، مېتــان قاتارلىــق گاز 
جىســىمار يــەر شــارىنى خــۇددى گىلەمگــە ئوخشــاش ئــوراپ، يەر 
ــفېرادا  ــدۇ. ئاتموس ــرول قىلى ــى كونت ــىقلىق مىقدارىن ــارى ئىسس ش
ــۆپ  ــڭ ك ــىمۇ ئۇالرنى ــار بولس ــىمار ب ــۇ گاز جىس ــلىدىنا ب ئەس
قىســمى خىمىيــەۋى يېقىلغۇالرنــى كۆيدۈرۈشــتىن كەلگــەن. بــۇالر 
ئاتموســفېرا كىلىماتىنىــڭ ئىسســىپ كېتىشــىنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىدۇ. 
گەرچــە تەرەققىــي قىلىۋاتقــان دۆلەتلــەردە قاتتىــق يېقىلغۇالرنىــڭ 
ــارى  ــەر ش ــا ي ــۇالر يەنى ــىمۇ، ئ ــاز بولس ــى ئ كۆيدۈرۈلۈش
ــلىككە  ــوڭ زىيانكەش ــەڭ چ ــىنىڭ ئ ــىپ كېتىش ــڭ ئىسس كىلىماتىنى

ــابلىنىدۇ. ــى ھېس ئۇچرىغۇچىس



214

الەىتېلانىاقىلۇېۇاۇ 

قاقاس چۆللۈك، ۋەھشىي كەلكۈن

دۇنيادىكــى يېرىــم قۇملــۇق ۋە ئىسســىق بەلبــاغ ئوتــاق 
ــار  ــقا رايون ــە. باش ــۇرۇپ كەتمەكت ــېرى ق ــرى بارغانس رايونلى
بولســا قــارا بــوران قاتارلىــق ناچــار كىلىماتنىــڭ تەھدىتىگــە دۇچ 
ــا  ــار بولس ــان رايون ــر ئۇچراۋاتق ــەڭ ئېغى ــا ئ ــە. زىيانغ كەلمەكت
ئاســىيا قىتئەســى، ئافرىقــا قىتئەســى، ئامېرىــكا قاتارلىــق جايــار. 
ــازاپ  ــدە ئ ــق ئىچى ــىلەر نامراتلى ــۇن كىش ــى نۇرغ ــۇ رايوندىك ب

ــا. تارتماقت

ــىپ،  ــىگە ئەگىش ــڭ ئۆرگىرىش ــارى كىلىماتىنى ــەر ش      ي
ــل  ــەر خى ــدا ھ ــر ھال ــۇ ئېغى ــانار تېخىم ــى ئىنس ــۇ رايوندىك ب
كېســەللىكلەرنىڭ يەنــى تولغــاق قاتارلىــق كېســەللەرنىڭ ھۇجۇمىغــا 
ئۇچرايــدۇ. دۇنيــا ســەھىيە تەشــكىاتىنىڭ ئسىتاستىكىســىغا 
ــڭ  ــى 15 مى ــەر يىل ــى ھ ــڭ ئۆزگىرىش ــانغاندا، كىلىماتنى ئاساس

ــەن. ــۈرۈپ چىقىرىدىك ــىنى كەلت ــڭ ئۆلۈش ئادەمنى

يەر شارىنىڭ ئېسسىپ كېتىشىگە قارشى تۇرۇش

ــا  ــەر قۇرغاقچىلىقق ــان دۆلەتل ــي قىلىۋاتق ــەزى تەرەققى ب
قارشــى تۇرااليدىغــان ئۆســۈملۈكلەرنى تىكىــش ئارقىلىــق 
ــۈزۈپ  ــىنى ت ــۇرۇش چارىس ــل ت ــىگە تاقابى ــات ئۆزگىرىش كىلىم
چىققــان. يەنــە بىــر قىســىم قۇرۇلۇشــار كىلىمــات ئۆزگىرىشــىنى 
ياخشــىاش نىشــانىنى بېكىتكــەن. ئافرىقــا دۆلەتلىــرى ھازىــر بىــر 
يېشــىل ســېپىل بەرپــا قىلماقتــا. ئــۇ ئافرىقــا چــوڭ قۇرۇقلۇقىنى 
㎞5 دائىرىــدە كېســىپ ئۆتــۈپ،㎞  7000 غــا ســوزۇلغان يېشــل 
ــار ھاۋادىكــى  ــۇ ئورمان ــان. ب ــى ھاســىل قىلغ ــان بەلبېغىن ئورم
ــك  ــر ئېكولوگىيەلى ــى بى ــۈمۈرۈپ يېڭ ــى س ــق گازالرن زىيانلى

ــدۇ. ــا كەلتۈرى ــتېمىنى بارلىقق سىس
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بىنگالدىكى كەلكۈن

بىنگالغــا جاياشــقان بولــۇپ، يــەر شــەكلى ئىنتايىــن پەس. 
ھــەر يىلــى كەلكــۈن ســۈيى بېنگالنىــڭ %75 رايونىنــى بېســىپ 
ــى  ــۈن ئاپىتىن ــوڭ كەلك ــەڭ چ ــى ئ ــگال تارىختىك ــدۇ. بىن كېتى
بېشــىدىن كەچۈرگــەن. ئــۇدا يامغــۇر يېغىــپ، بــوران قۇتــراپ، 
ــپ  ــى گاڭگىرىتى ــان ئاھالىلەرن ــىز تۇرغ ــداق تەييارلىقس ھېچقان
ــان  ــدە، مىڭلىغ ــت ئىچى ــاي ۋاقى ــى ئ ــقىغىنا ئىكك ــان. قىس قويغ
ئۆيلــەر ئۆرۈلــۈپ، زىرائەتلــەر ۋەيــران بولغــان. زىيانغــا ئۇچرىغان 
ــارا  ــەت ۋە خەلقئ ــەن. دۆل ــىپ كەتك ــن ئېش ــىلەر 2 مىليوندى كىش
قۇتقــۇزۇش جەمئىيىتــى تەشــكىللىنىپ، كەلكۈندىــن مۇداپىئەلىنىــش 
ۋە ئاپەتتىــن كېيىنكــى قۇتقــۇزۇش خىزمىتىنــى ئىشــلىدى. ئىســام 
ئىقتىســادىي قۇتقــۇزۇش ئەترىتــى بېنگالنىڭ شــىمالىي قىســمىدىكى 
ــن  ــى ۋە ئالدى ــش توسمىس ــن مۇداپىئەلىنى ــىلەرنىڭ كەلكۈندى كىش

ــە. ــاردەم بەرمەكت ــدۇرۇش سىستېمىســى سەپلىشــىگە ي ئاگاھان

نامراتالر ئېنېرگىيە كىرىزىسىگە دۇچ كەلمەكتە

ــر  ــى ئېلېكتى ــون كىش ــەن 20 مىلي ــارىدا تەخمىن ــەر ش ي
ياكــى گاز ئېنېرگىيەســىدىن پايدىلىنالمايــدۇ. ئېلېكتىــر كىشــىلەرگە 
ــر  ــا. ئېلېكتى ــم ھالق ــن قۇتۇلۇشــتىكى مۇھى نىســبەتەن نامراتلىقتى
بولمىســا كۈندىلىــك خىزمەتلەرگىمــۇ كــۆپ ۋاقىــت ســەرپ بولىدۇ. 
ــلەتكىلى  ــكۈنىلەرنىمۇ ئىش ــۋى ئۈس ــق زامانى ــر قاتارلى كومپيۇتې

ــدۇ.  بولماي

تەبىئىي ئېنېرگىيە مەنبەسى

ــا  ــى قايت ــق يېقىلغۇالرن ــر قاتتى ــەر ھازى ــۇن دۆلەتل نۇرغ
ــتىدە  ــدۇرۇش ئۈس ــە ئايان ــان ئېنېرگىيەگ ــكە بولىدىغ ئىشلىتىش
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ئىزدەنمەكتــە. بــۇ قايتىلىنىدىغــان ئېنېرگىيەلەرنىــڭ كــۆپ قىســمى 
تەبىئەتتىــن كەلگــەن. ھازىــر نۇرغــۇن دۆلەتلــەر ســۇ كۈچىدىــن 
پايدىلىنىــپ توك ھاســىل قىلماقتــا. بــەزى دۆلەتلەرنىــڭ يېزىلىرىدا 

ــا. ــىناق قىلماقت ــنى س ــىنى ھەرىكەتلەندۈرۈش ــۇ پومپىس س

بىرازىليە ۋە بىئولوگىيەلىك يېقىلغۇالر

     بىرازىليــە ئىقتىســادى ئۇچقانــدەك تەرەققىــي قىلماقتــا. 
ــېرى  ــۇ كۈنس ــان ئېھتىياجىم ــىگە بولغ ــە مەنبەس ــۇڭا ئېنېرگىي ش
ــا  ــان دەري ــرى بولغ ــدارى يۇقى ــم مىق ــۇ ئېقى ــۇ س ــماقتا. ئ ئاش
ئېقىنلىرىــدا 600 ســۇ كۈچــى ئېلېكتىــر ئىستانسســىلىرىنى قــۇردى. 
ئۇنىڭدىــن باشــقا بىرازىلىيىنىــڭ ئېنېرگىيەگــە بولغــان ئېھتىياجنىــڭ 
ــى  ــېكەر قومۇش ــان گازى ۋە ش ــى، مېت ــېكەر قومۇش ــى ش يېرىم

ــدۇ.  ــن كېلى ــي يېقىلغۇالردى ــق تەبىئى ئۇۋۇندىســى قاتارلى

قوياش ئېنېرگىيەسى ئوتۇننى تېجەيدۇ

 نۇرغــۇن نامــرات كىشــىلەر كــۆپ ۋاقىــت ســەرپ قىلىــپ 
ئوتــۇن تېرىــپ ياكــى ئوتــۇن كېســىپ كېلىــپ ئىسســىنىدۇ، تاماق 
ــۇ  ــە. بولۇپم ــازالپ كەتمەكت ــېرى ئ ــۇ بارغانس ــدۇ. ئوتۇنارم ئېتى
ــۇ  ــدا تېخىم ــۇق رايونلىرى ــان قۇمل ــاق بولغ ــەدەر قۇرغ ــر ق بى
ــدا  ــق رايونى ــر دېھقانچىلى ــومالىدىكى بى ــا. س ــن بولماقت قېيى
ئوتــۇن بىلــەن ياغاچكۆمۈردىــن باشــقا يەنــە قويــاش ئېنېرگىيەلىك 
ــى  ــە ئوچىق ــاش ئېنېرگىي ــلىدى. قوي ــقا باش ــن پايدىلىنىش ئوچاقتى
ــوالي  ــلىتىش ق ــى ئىش ــدۇ. ئۇن ــىنى يىغىۋالى ــاش ئېنېرگىيەس قوي

ــدۇ. ــۇن تېجەي ــە ئوت ــا قالماســتىن، بەلكــى يەن بولۇپ

سىرىالنكا
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ــدۇ. ــۇن تېجەي ــە ئوت ــا قالماســتىن، بەلكــى يەن بولۇپ

سىرىالنكا

ســىرىانكا ئىقتىســادى زىرائەت تېرىشــنى ئاســاس قىلىدىغان 
ــال ۋە  ــۇك، ش ــاي، كاۋچ ــن چ ــلىق زىرائەتلەردى ــەت. ئاساس دۆل
ــانائەت  ــن س ــارەت. لېكى ــن ئىب ــى قاتارلىقاردى ــۇس ياڭىق كوك
ــىلەر  ــۇن كىش ــىرالنكىدا نۇرغ ــز. س ــەدەر ئاجى ــر ق ــى بى ئاساس
كىرســىن ۋە باتارېيــە سېتىۋېلىشــقا ھەپتىلىــك ئىــش ھەققىنىڭ 8% 
دىــن كۆپرەكىنــى ســەرپ قىلىــدۇ. ھازىــر ئەھۋالــدا زور دەرىجىــدە 
ــامال  ــەت ش ــك ھۆكۈم ــى يەرلى ــدى. چۈنك ــىلىنىش بول ياخش
كۈچــى گېنېراتورىدىــن پايدىلىنىــپ، تــوك تارقىتىشــقا باشــلىدى. 
ــك  ــق كۈندىلى ــو قاتارلى ــا، رادىي ــوك المپ ــان ت ــۇالر تارقاتق ئ
ئائىلــە ئېلېكتىــر ســايمانلىرىنى ئېنېرگىيــە بىلــەن تەمىنلىيەلەيــدۇ. 
ــە  ــىلەرنىڭ زىرائەتلەرگ ــڭ كىش ــە پىلارنى ــى يەن ــر قاشاس ئېلېكتى
زىيــان سېلىشــىدىن ســاقاپ قاالاليــدۇ، بىــراق بۇنــداق قىلىــش 
ــۇ  ــىلەر ب ــالىدۇ. كىش ــان س ــا زىي ــان پىلغ ــۇق ئىزدەۋاتق ئوزۇقل

ــى  ــۇ ياخش ــىلىنى تېخىم مەس
ھــەل  بىلــەن  ئۇســۇل 

ــدۇ. ــد قىلى ــنى ئۈمى قىلىش

پۈتــۈن  رەســىم: 
پىــل  ســىرالنكىدا، 
ــە  ــق زىرائەتلىرىگ دېھقانچىلى
ســالىدۇ. زىيــان  ئېغىــر 

قاتناش قواليسىزلىقى نامراتلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

 قاتنــاش قواليســىزلىقى ئىنســانارنى نامراتلىققــا باشــايدۇ. 
ــكە  ــا ئەكىرىش ــۇالتلىرىنى بازارغ ــك مەھس ــار يېزا-ئىگىلى دېھقان
ئامالســىز. بالىارمــۇ مەكتەپكــە بارالمايدۇ. شــىركەتلەرمۇ قاتنىشــى 
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قواليســىز رايونارغــا مەبلــەغ ســالمايدۇ. شــۇنىڭ بىلــەن يۇقىــرى 
ــەپ كېتىشــىگە  باھالىــق يېقىلغۇالرنىــڭ باھاســىنىڭ تېخىمــۇ ئۆرل

ســەۋەب بولىــدۇ.

ئېگىز- پەس يولالر

  تەرەققىــي قىلىۋاتقــان دۆلەتلــەردە، نۇرغــۇن يېــزا يوللىرى 
رېمونــت قېلىنىــپ باقمىــدى. مۇنداقچــە قىلىــپ ئېيتقانــدا، كــۆپ 
قىســىم يولــار ئاسفالىتاشــتۇرۇلمىدى ياكــى قاتتىقاشــتۇرۇلمىدى. 
ــۇ  ــا. ش ــور توپ ــل ش ــى قىزى ــاق ياك ــۈدەك پاتق ھەممىســى دېگ
ــدا  ــىنىار يول ــى ماش ــر تىپتىك ــار، ئېغى ــەۋەبتىن ئاپتوموبىل س
ــا  ــۇر يېغىپ ــدۇ. يامغ ــدا قىلى ــى پەي ــۇر ئازگالارن ــدا چوڭق ماڭغان
قالســا، بــۇ ئازگالــار پاتقــاق بىلــەن توشــۇپ كېتىــدۇ. قاتتىــق 

ياغقــان يامغــۇر يــول يۈزىنــى ئېقىتىــپ كېتىــدۇ. 

قاتناش مەسىلىسىنى ھەل قىلىش

 ۋىيتنامــدا 21 مىليــون كىلومېتىــر يــول بار. بىــراق پەقەت 
%15 ال ماشــىنىارنىڭ يۈرۈشــىگە مــاس كېلىــدۇ. شــۇڭا كىشــىلەر 
ــىلىنى  ــۇ مەس ــپ، ب ــن پايدىلىنى ــك ماتېرىيالاردى ــىم يەرلى بىرقىس
ھــەل قىلماقتــا. ئــۇالر بامبۇكتىــن پايدىلىنىــپ يولارنىــڭ يۈزىنــى 
ــەل  ــىنى ھ ــلىق مەسىلىس ــاش راۋان بولماس ــتۇرۇپ، قاتن قۇراش

قىلماقتــا.

ئېگىز- پەس يولالردىكى خەتەر

  تەرەققىــي قىلىۋاتقــان دۆلەتلــەردە ھەر يىلــى 70 مىليوندىن 
كۆپــرەك كىشــى قاتنــاش ھادىسىســىدە قــازا قىلىــدۇ. كۆپلىگــەن 
قاتنــاش ھادىســىلىرىنىڭ ســەۋەبى يولارنىــڭ اليىھەلىنىشــى ياكــى 
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ياسىلىشــىنىڭ ياخشــى بولماســلىقى ســەۋەبىدىن كېلىــپ چىقىــدۇ. 
ھازىــر نامــرات شــەھەر رايونلىرىــدا نۇرغــۇن كىشــىلەر ســۇ بىــر 
ــڭ  ــاق كوچىارنى ــار، پاتق ــوق ت ــى ي ــش سىستېمىس ــەرەپ قىلى ت
ئىككــى تەرىپىــدە تۇرمــۇش كەچۈرىــدۇ. بــۇ كوچىــار چوڭــراق 
ــول  ــل ي ــۇ خى ــدۇ. ب ــۇپ كېتى ــانا بۇزۇل ــدا ئاس ھــۆل- يىغىن
قۇرۇلۇشــى تىــك يانباغىــرالردا تېخىمــۇ خەتەرلىــك. بىــر قىســىم 
جايــار پاتقــاق بىــر تــەرەپ قىلىــش پەلەمپىيــى ياســىدى. بۇنداق 
قىلىشــنىڭ قــارا يامغــۇر ئېلىــپ كەلگــەن تەھدىتنــى توختىتىشــىنى 

ئۈمىــد قىلىمىــز.

دېھقانالرنىڭ تەبىئىي يېقىلغۇالرنى تېرىشىنى قولالش 
كېرەكمۇ ياكى توسۇش كېرەكمۇ؟

قولاليمەن!

نۇرغــۇن تەرەققىــي قىلىۋاتقــان دۆلــەت ھۆكۈمــەت 
ــق  ــت قاتارلى ــۈر، نېفى ــى كۆم ــي يېقىلغۇالرن ــرى تەبىئى تارماقلى
خىمىيــەۋى يېقىلغۇالرنــى كۆيدۈرۈشــتىن كېلىــپ چىقىدىغــان 
بۇلغىنىــش مەسىلىســىنى ھــەل قىلىدىغــان ئۇســۇل دەپ قارىماقتــا. 
ــى  ــۇ مەنبەس ــان يېقىلغ ــا قايتىلىنىدىغ ــۇالر بولس ــي يېقىلغ تەبىئى
ھېســابلىنىدۇ. نۆۋەتتــە، تەبىئىــي دېزىــل مېيــى ۋە مېتــان گازى 
بولســا قوللىنىلىشــى ئــەڭ كــەڭ بولغــان تەبىئىــي يىقىلغــۇالردۇر.

قارشى تۇرىمەن!

ــا  ــي يېقىلغۇالرغ ــى تەبىئى ــادىنىڭ تەرەققىيات ــا ئىقتىس دۇني
ئېھتىياجلىــق. لېكىــن بــۇ ئــۆز نۆۋىتىــدە دېھقانارنــى تەبىئىــي 
يېقىلغــۇ زىرائەتلىرىنــى ئەنئەنىــۋى ئاشــلىق زىرائەتلىرىنىــڭ ئورنىغا 
ــۇ  ــۆپ يېقىلغ ــە ك ــار بۇنچ ــدۇ. دېھقان ــكە مەجبۇرالي دەسسىتىش
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ــان ئاشــلىق  ــق بولغ ــرى ئېھتىياجلى ــى تېرىســا، ئۆزلى زىرائەتلىرىن
تېرىلغــۇ يېــرى يېتىشــمەيدۇ. شــۇنىڭ ئۈچــۈن، يەنىــا ئاشــلىق 

ــرەك. تېرىشــنى ئاســاس قىلىــش كې

قەرز ۋە نەق پۇل ئوبوروتى تەرەققىياتقا توسقۇنلۇق قىلىدۇ

ــىلەر  ــۇن كىش ــدا نۇرغ ــى جايلىرى ــەر قايس ــڭ ھ   دۇنيانى
قــەرز ئېلىــپ ئــۆي ســېتىۋېلىش، داۋالىنىــش، يېمەكلىــك 
ــەر  ــۇ قەرزل ــدۇ. ب ــق بولى ــا ئېھتىياجلى ــېتىۋېلىش قاتارلىقارغ س
تەبىئىيــا كىشــىلەرنى نامراتلىققــا باشــايدۇ. تەرەققىــي قىلىۋاتقــان 
ــۈن،  ــۇرۇش ئۈچ ــەرز قايت ــىلەر ق ــىم كىش ــر قىس ــەردە، بى دۆلەتل
يەرلىرىنــى سېتىشــقا مەجبــۇر بولــدى. يەنــە بىــر قىســىم كىشــىلەر 
ــى  ــەرز ئىگىس ــرى ق ــى بالىلى ــقا ياك ــە قويۇش ــلىقنى گۆرۈگ ئاش

ــۇرۇلدى. ــكە تاپش ــلەپ بېرىش ــىز ئىش ــۈن ھەقس ئۈچ

ئىجتىمائىي رايون بانكىسى

قــەرز قايتــۇرۇش ئىنتايىــن تــەس. چۈنكــى قــەرز ئىگىســى 
قــەرز ئالغاناردىــن يەنــە ئۆســۈم ئالىــدۇ. شــۇنىڭ بىلــەن قــەرز 
ئالغۇچــى ئالغــان قەرزدىنمــۇ كــۆپ پــۇل تاپشۇرۇشــى كېــرەك. 
ــر ئۇســۇلى ئۆســۈمى  ــە بى ــۇ مەســىلىنى ھــەل قىلىشــنىڭ يەن ب
بىــر قــەدەر تــۆۋەن بولغــان يەرلىــك بانكىاردىــن قەرز ئېلىشــتىن 

ئىبــارەت.

كۆچمە نەق پۇل ئېقىمى

ــەق پۇلغــا  ــەردە كىشــىلەر ن ــان دۆلەتل  تەرەققىــي قىلىۋاتق
ئېھتىياجلىــق بولغانــدا، نــەق پــۇل تېپىــش بىــر چــوڭ مەســىلە. 
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بەزىــدە كىشــىلەر بىــر قانچــە ئايلىــق ئىــش ھەققىنــى يېغىــش، 
ــە  ــى، ئائىل ــىز ياردىم ــكا ئۆسۈمس ــش، بان ــەرز ئېلى ــن ق بانكىدى
ــدە  ــدۇ. كېنىيى ــرا كېلى ــى ساقاشــقا توغ تولۇقلىمىســى قاتارلىقارن
بىــر بانــكا ئۈنۈملــۈك ھــەل قىلىــش چارىســىنى تــۈزۈپ چىقتــى. 
ــۇل  ــان »پ ــىركىتى قۇرغ ــراف ش ــافالى تېلىگ ــا س ــۇ بولس ب
ــىلەر  ــتېمىدا كىش ــۇ سىس ــۇپ، ب ــى« بول ــەش سىستېمىس يۆتك
پەقــەت تېلېفــون ئۇچــۇرى ئارقىلىقــا پــۇل قــەرز ئاالاليــدۇ ياكــى 
قــەرز ېىرەلەيــدۇ. يۆتكەلگــەن پۇلنــى يەرلىــك تېزىمغــا ئالدۇرغان 
ــدۇ.  ــئۇل بولى ــقا مەس ــۇرۇۋېلىش ۋە تارقىتىش ــى تاپش ۋەكالەتچ
نۇرغــۇن شــەھەرلەردە خىزمــەت قىلىدىغــان كىشــىلەر مۇشــۇ خىــل 
شــەكىل ئارقىلىــق ئائىلىســىگە پــۇل ئەۋەتىــدۇ. بۇنىــڭ گەرچــە 
نــەق پــۇل سوممىســى ئــاز بولســىمۇ، تېــز ســۈرئەتتە كىشــىلەرگە 
ــاردەم  ــىغا ي ــن ئۆتۈۋېلىش ــڭ قىيىنچىلىقتى ــۈپ، ئۇالرنى يەتكۈزۈل

بېرىــدۇ.

بىنگال

30نەچچــە يىلدىــن بىــرى، بېنگالنىــڭ ئاياللىــرى ئىزچىــل 
»ئــاز ســوممىلىق قــەرز پــۇل« جەمئىيىتىدىكــى كىچىــك تىپتىكــى 
ــر  ــدى. ھازى ــۇپ كەل ــى بول ــڭ مەنپەئەتلەنگۈچىس كارخانىارنى
ــىنىڭ  ــانائەت بىرلەشمىس ــودا- س ــزالر س ــم- قى ــڭ خانى بېنگالنى
ــار ئــۆز ئالدىغــا  ــاردەم بېرىشــى بىلــەن بــۇ دۆلەتتىكــى ئايال ي
ئىگىلىــك تىكلــەپ تۇرمۇشــىنى ياخشىاشــقا باشــلىدى. بــۇ خىــل 
يــاردەم ئايالارنىــڭ ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈشــىگە، يېڭــى تېخنىكىارنى 
ئۆگىنىــپ ســودا ساھەســىدە نەپكــە ئېرىشىشــىگە ســەھنە ھازىرالپ 

بــەردى.

كەمسىتىش نامراتلىقنى ئېغىرالشتۇرۇۋېتىدۇ
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ــەرق  ــىي پ ــى جىنس ــاد ياك ــق، ئېتىق ــىنىپ، ئىرى   س
تۈپەيلىدىــن بــەزى كىشــىلەر نامراتلىقتــا ياشاشــقا مەجبــۇر بولىدۇ. 
ئــۇالر دائىــم ئــەڭ ناچــار، ئــەڭ جاپالىــق خىزمەتلەرنــى قىلىــدۇ، 
ــەردە  ــي ئۆيل ــۇالر ئاددى ــوق. ئ ــۇ ي ــە خىزمەتم ــا بەزىلىرىگ ھەتت
ــىغا  ــۇل قىلىش ــڭ ق ــك ھوقۇقدارالرنى ــدە يەرلى ــۇرۇدۇ. بەزى ت
ــى  ــەر كەمسىتىشــكە قارشــى قانۇنارن ــدۇ. نۇرغــۇن دۆلەتل ئۇچراي

ــماقتا. ــا داۋاماش ــىتىش يەنى ــىمۇ، كەمس ــەن بولس تۈزگ

كەمسىتىشكە قارشى تۇرۇش

ــەر  ــەن ھ ــدى بىل ــش ئۈچــۈن، ئال   كەمسىتىشــنى تۈگىتى
خىــل كەســىپتىكى ئىقتىــدار ۋە يوشــۇرۇن قابىلىيەتنــى بايقاشــتىن 
ــىتىش  ــق ۋە كەمس ــم نامراتلى ــار دائى ــرەك. ئايال ــاش كې باش
بىلــەن كــۈرەش قىلغۇچــى قىزىــق نۇقتــا. تەرەققىــي قىلىۋاتقــان 
ــەرز  ــا ق ــان ئايالارغ ــىركەتلەر ئاللىقاچ ــكا ۋە ش ــەردە، بان دۆلەتل
تارقىتىشــنىڭ ئاقىلارچــە قېلىنغــان ســودا سىياســىيتى ئىكەنلىكىنــى 
ــى  ــەرز ئالســا، ئۆزىنىــڭ كىچىــك تىجارىتىن ــار ق بايقىــدى. ئايال
ــۇالر  ــدۇ. ئ ــى قايتۇراالي ــزال پۇلىن ــدۇ ۋە تې ــي قىلدۇرى تەرەققى
ــدۇ.  ــى تەربىيەلىيەلەي ــپ بالىلىرىن ــدا ئېلى ــىدىن پاي ــە سودىس يەن
ــدۇ.  ــاردەم بىرەلەي ــىغا ي ــن قۇتۇلۇش ــڭ نامراتلىقتى ــۇ ئۇالرنى ب

كۆچمەن توپ

ياۋروپادىكــى مۇســابىقە ئاپتوموبىلــى بىلــەن ئېقىــپ 
يۈرۈيدىغانــار دۇنيادىكــى ئــەڭ نامــرات توپنىــڭ بىــرى 
ــدۇ.  ــلەرگە ئۇچراي ــل كەمسىتىش ــەر خى ــۇالر ھ ــابلىنىدۇ. ئ ھېس
ناھايىتــى ئــاز ســاندىكىلىرىا قولاشــقا ئېرىشــىدۇ. ۋېنگىرىيــەدە، 
%60 دىــن %70 كىچــە بولغــان مۇســابىقە ماھىرلىرىنىــڭ 
خىزمىتــى يــوق. ئەنگلىيــەدە %20 ماھىرنىــڭ تۇرمۇشــى ناھايىتــى 
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ــدۇ. ــدە ئۆتى ــق ئىچى نامراتلى

بەزىبىــر ئامالــار ئارقىلىــق بــۇ كۆچمــەن توپنىــڭ 
سەۋىيەســىنى يۇقىــرى كۆتۈرگىلــى بولىــدۇ. ســومالىدىكى كۆچمەن 
ــت  ــق ۋە مۇھى ــا چارۋىچىلى ــرى »ئافرىق ــڭ بالىلى چارۋىچىارنى
ــڭ  ــۇ مەكتەپنى ــدۇ. ب ــەردە ئوقۇي ــان مەكتەپل ــكىاتى« قۇرغ تەش
دەرســلىرى مۇھىــت ئاســىراش تېخنىكىســى، ھايۋانــات پەرۋىشــى، 
ئەدەبىيــات، ماتېماتىــكا قاتارلىــق پەنلەرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ.

نەسەب تۈزۈمى

  ھىندىســتان قۇرۇقلۇقىدىكــى نەســەب تۈزۈمــى كىشــىلەرنى 
ئېغىــر دەرىجىــدە ئوخشــىمىغان ســىنىپ دەرىجىســىگە ئايرىۋەتكەن. 
ــە  ــرات. گەرچ ــۈ نام ــار مەڭگ ــاي، نامرات ــن ب ــار ئەزەلدى باي
ــان  ــن قالدۇرۇلغ ــى ئەمەلدى ــەب تۈزۈم ــر نەس ــتاندا ھازى ھىندىس
ــا.  ــە قىلماقت ــى ھىماي ــىلەر ئۇن ــۇن كىش ــا نۇرغ ــىمۇ، يەنى بولس
دالىــت مىللىتــى جەمئىيەتتىكــى ئورنــى ئــەڭ تــۆۋەن ئىجتىمائىــي 
توپنىــڭ بىــرى. شــۇنىڭ ئۈچــۈن نۇرغــۇن دالىــت كىشــىلىرى ئەڭ 
مەينــەت، قوپــال ئىشــارنى قىلىــدۇ. ناچــار ئۆيلــەردە ئولتــۇرۇدۇ. 
ــتاندا  ــار ھىندىس ــڭ دالىت ــون 6 مى ــەن 1 مىلي ــە تەخمىن نۆۋەتت
تۇرمــۇش كەچۈرىــدۇ. ھىندىســتان ھۆكۈمىتــى كۈچىنىڭ يېتىشــىچە 
ئۇالرنــى ھەقســىز مائارىپ بىلــەن تەربىيەلەشــنى قانــات يايدۇرۇپ، 
ئۇالرنىــڭ نامراتلىقتىــن قۇتۇلۇشــىغا يــاردەم بەرمەكتــە. بۈگۈنكــى 
كۈنــدە، ھىندىســتانلىقارنىڭ ســاالھىيەت خاتىرىســىدە ھېچقانــداق 

تەبىقــە، نەســەبكە مۇناســىۋەتلىك خاتىرىلــەر يــوق.

ئۇرۇش ئېغىر دەرىجىدىكى نامراتلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

  ئــۇرۇش دۇنيانىــڭ ھــەر قايســى جايلىرىدىكى كىشــىلەرگە 
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نامراتلىــق ۋە ئــازاپ ئېلىــپ كېلىدۇ. ئــۇ دۆلەتنى گۈللەندۈرۈشــكە 
ــۆرەيدۇ.  ــا س ــۇرۇش مەيدانلىرىغ ــارنى ئ ــان ياش ــاردەم بېرىدىغ ي
ئــۇ كىشــىلەرنىڭ ئېتېزلىرىــدا تېرىقچىلىــق قىلىشــىغا توســقۇنلۇق 
قىلىــدۇ. نۇرغــۇن كىشــىلەرنىڭ ســەرگەردانغا ئايلىنىشــىغا، يۇرت- 
ــاردا ســەرگەردان بولۇشــىغا  ــا يۇرت ــپ، ياق ــن ئايرىلى ماكانلىرىدى

ســەۋەب بولىــدۇ.

ئۇرۇش نامراتلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

  بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىاتى ســەرگەردانار خىزمىتىنى 
ــان  ــە ئۇچرىغ ــا، ئاپەتك ــى بولس ــڭ خىزمىت ــقۇرۇش ئورنىنى باش
خەلققــە يــاردەم بېرىشــتىن ئىبــارەت. ئاپەتكــە ئۇچرىغــان كىشــىلەر 
دائىــم دۆلەتتىــن ئايرىلىــدۇ. ئەســلىدىنا نامــرات بۇ كىشــىلەرنىڭ 
ــش باشقارمىســى  ــش بېجىرى ــۇ قىيىنلىشــىدۇ. ئى تۇرمۇشــى تېخىم
يــاردەم بېرىۋاتقــان بــۇ ئاپەتكــە ئۇچرىغانارنىڭ يېرىمــى دېگۈدەك 
ئىــراق ۋە ئافغانىســتان ئــۇرۇش مەيدانلىرىدىــن كەلگــەن. نۇرغۇن 
ــدۇ.  ــۇدانغا قاچى ــۈرىيە ۋە س ــابانغان س ــن ھېس ــق يېقى ئىراقلى
ــك، داۋاالش ۋە  ــى يېمەكلى ــى ئۇالرن ــش باشقارمىس ــش بېجىرى ئى

مائارىــپ بىلــەن تەمىنلەيــدۇ.

تىنچلىق نامراتلىقنى تۈگىتىدۇ.

ــى  ــتىن كېيىنك ــەر ئۇرۇش ــق ياردەمل ــك ۋە خەلقئارالى يەرلى
ــاردەم  ــىگە ي ــلىگە كېلىش ــى ۋە ئەس ــا قۇرۇلۇش ــڭ قايت رايونارنى
بېرىــدۇ. ئوخشــىمىغان ئەھۋالــدا ئەســلىگە كېلىشــى ئوخشــىمىغان 
ــۈز  ــۇش ي ــىرىانكىدا توقۇن ــىلەن: س ــدۇ. مەس ــى قويى تەلەپلەرن
بەرگەندىــن كېيىــن، كىشــىلەر يولارنى قايتــا قۇرۇشــقا ئېھتىياجلىق 
ــار  ــقا دېھقان ــا قۇرۇش ــى ۋە قايت ــۇغىرىش سىستېمىس ــدى. س بول
ــك  ــزا ئىگىلى ــڭ يې ــەر دېھقانارنى ــۇ چارىل ــكىللەندى. ب تەش
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ــىگە  ــلىگە كەلتۈرۈش ــى ئەس ــال تېرىقچىلىقىن ــلەپچىقىرىش، ش ئىش
ــلىھە  ــڭ ئۇل-ئەس ــەن، دۆلەتنى ــۇنىڭ بىل ــدۇ. ش ــاردەم بېرى ي

ــىدۇ. ــىمۇ تېزلىش ــلىگە كېلىش ــىنىڭ ئەس قۇرۇلۇش

سېررالېئون

  1991-يىلىدىــن 2002- يىلىغىچــە، ئافرىقىنىــڭ شــەرقىي 
قىســمىغا جاياشــقان ســېررالىئوندا ناھايىتــى قورقۇنچلــۇق ئىچكــى 
ــۇل-  ــدى. ئ ــەر بۇزۇل ــتا ئۆيل ــدى. ئۇرۇش ــۇرۇش پارتلى ئ
ــۈن 1  ــق ئۈچ ــدى. ھاياتلى ــران بول ــەي ۋەي ــلىھەلەر پۈتۈنل ئەس

ــدى.  ــۇر بول ــقا مەجب ــن ئايرىلىش ــادەم دۆلىتىدى ــون ئ مىلي

ــن،  ــۇرۇش ئاخىرالشــقاندىن كېيى ــى ئىچكــى ئ 2002- يىل
دېھقانارنــى ئــۆز زېمىنىغــا قايتــۇرۇپ كېلىــش ئۈچــۈن ھۆكۈمــەت 
خۇشــپۇراق ئۆســۈملۈكلەرنى تېرىــش تۈرىنــى ئوتتۇرغــا قويــدى. 
ــنى  ــل ئۆستۈرۈش ــن زەنجىۋى ــا خىتتايدى ــۈر بولس ــر ت ــە بى يەن

كىرگــۈزۈش تــۈرى. 

زەنجىۋىــل  ســېررالېئون  كەلگەنــدە،  يىلىغــا   -2006
ــا  ــر ۋاقىتت ــەن بى ــۇنىڭ بىل ــلىدى. ش ــنى باش ــپورت قىلىش ئېكس
ئۇزۇنغــا ســوزۇلغان دېڭىــز ســاھىلىدا ســاياھەتچىلىكىمۇ ئاســتا- 

ــلىدى. ــقا باش ــي قىلىش ــتا تەرەققى ئاس

يەر شارىلىشىشقا قاراپ مېڭىش توغرىمۇ-خاتامۇ؟

  1981- يىلــى دۇنيادىكــى كۈچلــۈك دۆلەتلەر باشــلىقلىرى 
بىــردەك پىكىرگــە كېلىــپ، يــەر شــارى مىقياســىدىكى نامراتلىــق 
ــاراپ  ــقا ق ــەر شارىلىشىش ــۈن ي ــش ئۈچ ــەل قىلى ــىنى ھ مەسىلىس
ــەت ۋە  ــداق دۆل ــەر قان ــۇ ھ ــاردى. ب ــى چىق ــش قارارىن مېڭى
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شــىركەتلەرنىڭ مەھســۇالتلىرىنىڭ دۇنيانىــڭ ھــەر قانــداق جايىــدا 
ســاتقىلى بولىدىغانلىقىدىــن دېــرەك بــەردى. شــۇنداقا دۇنيانىــڭ 
ھــەر قانــداق جايىغــا مەبلــەغ ســالغىلى بولىدىغانلىقىدىــن دېــرەك 

بــەردى.

باي دۆلەتلەرگە پايدىلىق

  يــەر شارىلىشــىش پەقــەت تەرەققىــي قىلىۋاتقــان 
دۆلەتلەرگىــا پايدىلىــق بولــۇپ قالماســتىن، ئۆتكــەن 25 يىلــدا 
ــدا  ــۆپ پاي ــۇ ك ــي ئاســىيا رايونىغىم ــە شــەرقىي جەنۇبى ــۇ يەن ئ
ــەر  ــان دۆلەتل ــي قىلغ ــىم تەرەققى ــر قىس ــدى. بى ــپ كەل ئېلى
يەرشارىلىشىشــتىن پايدىلىنىــپ، تەرەققىــي قىلىۋاتقــان دۆلەتلەرنىــڭ 
ــىش  ــەر شارىلىش ــۇالر ي ــدى. ئ ــرول قىلىۋال ــىنى كونت سودىس
سودىســىغا يــاردەم بېرىــش ئارقىلىق ئۆزلىــرى ئېھتىياجلىــق بولغان 
ــرول  ــىنى كونت ــڭ باھاس ــق زىرائەتلەرنى ــال قاتارلى ــۋە، ش قەھ
ــەككىز  ــەت س ــۈك دۆل ــەككىز كۈچل ــى س ــدى. دۇنيادىك قىلىۋال
ــى.  ــى بېكىتت ــودا بەلگىلىمىلىرىن ــۇن س ــى نۇرغ ــەر گۇرۇھ دۆلەتل
ــى  ــان دۆلەتن ــي قىلىۋاتق ــەش تەرەققى ــە ب ــە ئۆزلىرىگ ــۇالر يەن ئ
ــەت گۇرۇھــى »G8+5« دەپ  ــۇ يېڭــى دۆل ــدى. ب تەكلىــپ قىل
 )G8+5( ــار ــۇ گۇرۇھ ــاپ، ب ــن باش ــدى. 2005- يىلدى ئاتال

ــلىدى. ــكە باش ــىر كۆرسىتىش ــوڭ تەس ــا چ خەلقئاراغ

ئىتتىپاقلىقنىڭ كۈچى

 تەرەققىــي قىلىۋاتقــان دۆلەتلەرنىڭ دېھقانچىلىــق مەيدانلىرى 
ــتۇرغاندا  ــە سېلىش ــان دۆلەتلەرگ ــي قىلغ ــرى تەرەققى ۋە كارخانىلى
ــەلمەيدۇ.  ــۇ رىقابەتلىش ــەن ھەرگىزم ــۇالر بىل ــك. ئ ــۆپ كىچى ك
ــى  ــق جەمئىيىتىن ــىپ ھەمكارلى ــۇالر بىرلىش ــۈن ئ ــۇنىڭ ئۈچ ش
قــۇردى ۋە ھەمكارلىــق گۇرۇھــى بولــۇپ ســۇ، تــوك، ســەھىيە 
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ئەســلىھەلىرىنى ئورناتتــى. يەنــە ئــۆز كەســىپلىرىنى راۋاجاندۇردى. 
مەســىلەن: كومپيۇتېــر ۋە ماشىنىســازلىق قاتارلىقــار. بــەزى 
ــز، تەســىرى چــوڭ. ــى تې ــق تەشــكىاتلىرىنىڭ تەرەققىيات ھەمكارلى

كېنىيە

ــڭ  ــى كېنىيەنى ــق مەيدان ــى دېھقانچىلى ــي گۈللۈك   فىننى
شــەرقىي ئاســىيا جىلغىســىدىكى كەيلــى كۆۋرۈكىگــە يېقىــن. ئــۇ 
ــېتىپ  ــا س ــى جايلىرىغ ــەر قايس ــڭ ھ ــەر دۇنيانى ــى گۈلل يەردىك
چىقىرىلىــدۇ. بــۇ گۈلچىلىــك مەيدانــى ئادىــل ســودا جەمئىيىتىگــە 
ــۇالتىنىڭ  ــۈك مەھس ــەت گۈلل ــد جەمئىي ــۇپ، فون ــەۋە بول ت
ياخشــى بولۇشــىغا كاپالەتلىــك قىلىــپ ياخشــى باھاغــا ئېرىشــىدۇ. 
ــىغىا  ــر تېخنىكىس ــار كومپيۇتې ــى دېھقان ــك مەيدانىدىك گۈلچىلى
ــلىرىغىمۇ  ــەش كۇرۇس ــقا تەربىيەل ــە باش ــتىن، يەن ــپ قالماس تايىنى
ــۆي،  ــۇراق ئ ــە ئولت ــى يەن ــك مەيدان ــۇ گۈلچىلى ــىدۇ. ب قاتنىش

ــۇردى. ــى ق ــەپ قاتارلىقارن ــە، مەكت ئامبۇالتورىي

ھەرىكەتكە كىلەيلى!

ــدا،  ــە ئۇچرىغان ــىز ئاپەتلەرگ ــىلەر تۇيۇقس ــدە كىش بەزى
ــرەك.  ــى كې ــاردەم بېرىش ــا ي ــە ئۇالرغ ــا تېزلىكت ــۈل دۇني پۈتك
تەبىئىــي ئاپــەت ئالدىــدا تېخىمــۇ شــۇنداق. مەســىلەن: 2006- 
يىلــى بايــرام ھارپىســىدا ئاســىيا ۋە بىــر قىســىم شــىمالىي ئافرىقــا 
رايونلىرىــدا ئېغىــر دەرىجىدىكــى دېڭىــز تاشــقىنى يــۈز بــەردى. 
شــۇنىڭ بىلــەن ھــەر قايســى ھۆكۈمــەت، خەلقئــارا تەشــكىات ۋە 
قۇتقــۇزۇش ئاپپاراتلىــرى خىزمەتنىــڭ مۇھىــم نۇقتىســىنى ئــۇزۇن 

ــى. ــى تۈگىتىشــكە قاراتت ــك نامراتلىقن مۇددەتلى

نامراتلىقنى تۈگىتىش ئەھدىنامىسى
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  ھــەر يىلــى دۇنيادىكــى ئىقتىســادى كۈچلــۈك دۆلەتلەر 10 
مىليــون فوندســتېرلىڭ ئىئانــە قىلىــش قەســىمى بېرىــدۇ. گەرچــە 
ــىز.  ــقا ئامالس ــى قايتۇرۇش ــەزى قەرزلەرن ــىمۇ ب ــۇنداق بولس ش
ــى 2010-  ــەت گۇرۇھ ــەككىز دۆل ــدا س ــى 4- ئاي 2008- يىل
ــارار  ــنى ق ــاردەم بېرىش ــە ي ــان دۆلەتلەرگ ــي قىلغ ــى تەرەققى يىل
قىلــدى. بــۇ 5 مىليــون 200 مىــڭ فوندســىتىرلىڭنىڭ يېڭــى تــۈر 
قۇرۇلۇشــىغا ئىشلىتىشــكە بولىدىغانلىقىدىــن دېــرەك بــەردى. ئــۇ 
ــە  ــۆز ئىچىگ ــنىمۇ ئ ــى تەربىيلەش ــەر ئوقۇتقۇچىن ــە 6000 نەپ يەن
ئالىــدۇ. ياۋروپــا ئىتتىپاقــى ئــۆز ئــەزا دۆلەتلىرىنىــڭ ئىقتىســادىي 
يــاردەم بېرىــش سوممىســى توغرىســىدىكى قەســىمىنى ئاللىقاچــان 
ــش- ــەل قىلى ــىمىگە ئەم ــڭ قەس ــۇردى. ئۇالرنى ــە ئاش ئەمەلگ

قىلماســلىقىنى بىــز كۈتــۈپ تۇرۇشــقا مەجبــۇر.

بىز قىالاليدىغان ئىشالر

كىچىك ئىشالردىن باشالش

ــاپىلەرنى  ــۇزۇن مۇس ــا، ئ ــەر بولمىس ــك قەدەمل   كىچى
باســقىلى بولمايــدۇ. بىــر قىســىم مۇۋەپپەقىيــەت قازانغــان تۈرلــەر 
كىچىــك تۈرلەردىــن باشــانغان. بــۇ تۈرلەرنىــڭ رولــى شــۇكى، 
ئــۇ ياردەمگــە ئېرىشــكەن كىشــىلەرنى بــۇ تۈرلەرگــە كىرگۈزىــدۇ. 
ــىلىغىلى  ــىنى ياخش ــدا تۇرمۇش ــداق قىلغان ــىلەر قان ــرات كىش نام
ــا  ــاردەم ئارقىلىق ــەت ي ــۇالر پەق ــىنىدۇ. ئ ــى چۈش بولىدىغانلىقىن

ــدۇ. ــانىغا يېتەلەي ــۆز نىش ئ

سىياسەتنى چۈشىنىش
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  ســىز ئــۆز بىلىمىڭىزگە تايىنىــپ، يەرلىك باشــقۇرغۇچىارغا 
ــۇزۇپ  ــى ب ــارەت ھالقىن ــن ئىب ــۇالر نامراتلىقتى ــڭ. ئ ــەت يېزى خ
تاشــاش ئۈچــۈن نېمــە ئىشــارنى قىااليــدۇ؟ ھۆكۈمــەت 
ــداق ماساشتۇرۇشــنى  ــە نىســبەتەن قان ــۈر مەبلىغىغ ــۇزۇش ت قۇتق

ــدۇ؟ ــا قويى يولغ

ئادىل مەھسۇالت تاۋارلىرىنى سېتىۋېلىش

مال سېتىۋالغاندا، تالاشقا دىققەت قىلىڭ. 
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ھاياتلىق مەنبەسى. 8

مەيلــى  ئاساســى.  مەۋجۇدىيەتنىــڭ  پۈتكــۈل  ســۇ 
ــۇن  ــەر بولس ــى ئادەمل ــار ۋە ياك ــى ھايۋان ــۈملۈك، مەيل ئۆس
ــەر  ــاندىكى ئادەمل ــۆپ س ــدۇ. ك ــۇدىن ئايرىالماي ــىا س ھەممىس
ســۇ بايلىقىدىــن چاتــاق چىقمايــدۇ، ســۇغا ئېھتىياجلىــق بولغــان 

ــدۇ. ــدۇ، دەپ ئوياي ــاقا بولى ــى ئاچس ــدا، جۈمەكن چاغ

ــن  ــەڭ يېقى ــەردە  ئ ــان ئەلل ــي قىلىۋاتق ــەزى تەرەققى   ب
ــش  ــى مېڭى ــۇن يولارن ــۇ نۇرغ ــش ئۈچۈنم ــۇ ئېلى ــن س قۇدۇقتى
ــر  ــن بى ــادەم ئىچىدى ــەش ئ ــەر ب ــادا  ھ ــر دۇني ــرەك. ھازى كې
ــلىك  ــۇ ئىچەلمەس ــز س ــدۇ. پاكى ــۇ ئىچەلمەي ــز س ــۇ پاكى ئادەمم
ئامىــل  كەلتــۈرۈپ چىقىرىدىغــان  نۇرغــۇن كېســەللىكلەرنى 

ــابلىنىدۇ. ھېس

سۇ زادى قەيەردە؟

  ســۇنىڭ ئــۈچ خىــل شــەكلى بولىــدۇ. ســۇيۇق 
ــان ســۇ.  ــز ئىســتېمال قىلىۋاتق ــر بى ھالەتتىكــى ســۇ  دەل ھازى
بــۇ ســۇنى مەلــۇم تېمپېراتــۇرۇدا سوۋۇتســاق مۇزغــا ئايلىنىــدۇ. 
بــۇ مۇزنىــڭ تېمپېراتۇرىســىنى يۇقىــرى كۆتۈرســەك، بىــر خىــل 
رەڭسىز،پۇراقســىز گازغــا ئايلىنىــدۇ، مانــا بــۇ ســۇ ھــورى دەپ 
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ــدۇ. ئاتىلى

سۇنىڭ  مەڭگۈ توختىماي ئايلىنىشى 

  ســۇ دېڭىز-ئوكياندىــن توختىماســتىن پارلىنىــپ بوشــلۇققا 
ــى  ــا ئېقىن ــۇپ دەري ــۇر بول ــە يامغ ــلۇقتا يەن ــدۇ. بوش كۆتۈرىلى
ھاســىل قىلىــپ يەنــە دېڭىز-ئوكيانارغــا قۇيىلىــدۇ.  ســۇنىڭ مانا 

مۇشــۇنداق تەكــرار ئايلىنىــش جەريانــى ســۇنىڭ ئايلىنىشــىدۇر.

 يــەر شــارى يۈزىنىــڭ تەخمىنــەن ئۈچتىــن ئىككــى قىســمى 
ــپ،  ــا يېغىلى ــۆل ۋە دەرياالرغ ــۇ ك ــان، س ــەن قاپانغ ــۇ بىل س

ــدۇ. ــا قۇيۇلى ــرى دېڭىزغ ئاخى

نەق مەيدان خاتىرىسى  

ئوكسفورد

ــتا  ــىلىرى ناش ــە كىش ــر ئائىل ــان بى ــەدە تۇرۇدىغ   ئەنگلىي
ــا  ــۈت ۋە ئالم ــلىقى س ــتىلىقى ئاساس ــڭ ناش ــا. ئۇالرنى قىلماقت
ــدۇ.  ــتا قىالماي ــۇالر ناش ــا ئ ــۇ بولمىس ــەر س ــەربىتى. ئەگ ش
ــۇپ،  ــەر بول ــق زىرائەتل ــلىق دانلى ــى ئاساس ــڭ تەركىب بولكىنى
ــڭ  ــدۇ. ئالمېنى ــۇرۇپ ئۆلى ــەر ق ــق زىرائەتل ــا دانلى ــۇ بولمىس س

ــرەك. ــۇ كې ــىغىمۇ س پېشىش

ناشــتىدىن كېيىــن بالىــار نىــڭ چىــش چوتكىــاش، يــۈز 
يۇيۇشــقىمۇ  ســۇ كېتىــدۇ. مەكتەپتــە ئــۇالر دەرس ئارىلىقىــدا ســۇ 
ــۈزۈپ  ــا ســۇ ئ ــن يەنى ــن كېيى ــن قايتقاندى ئىشــلىتىدۇ. مەكتەپتى

ھاردۇقىنــى چىقىرىــدۇ.

ــىلەر ســۇنى  ــۇن كىش ــەردە نۇرغ ــان دۆلەتل ــي قىلغ تەرەققى
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تېجىمەيــدۇ. ئەكســىچە يەنــە نۇرغــۇن دۆلەتلــەردە ســۇ ئىنتايىــن 
كەمچىــل، كىشــىلەر ھەتتــا ئىچىدىغانغــا ياكــى چىش چوتكىاشــقىمۇ 

سۇ يوق.

 باشــقا ھايۋانارغــا ئوخشاشــا 
ــاقاش  ــى س ــۇ  ھاياتىن ــۇ پىلارم ،ب

ــاج. ئۈچــۈن ســۇغا موھت

يەر شارىدىكى كۆپ قىسىم سۇنى ئىستېمال 
قىلغىلى بولمايدۇ

يۈزىنىــڭ  شــارى  يــەر    
تەخمىنــەن  ئۈچتىــن ئىككــى قىســمى 
ســۇ بىلــەن قاپانغــان، بىــراق يــەر 
ــەزى  ــەس. ب ــى ئەم ــى تەكش ــۇنىڭ تەقسىملىنىش ــارىدىكى س ش
جايــاردا بــەك كــۆپ ،بــەزى جايــاردا بــەك ئــاز. بىــر جاينىــڭ 
ــەكىلى  ــەر ش ــى ۋە ي ــڭ  كىلىمات ــۇ جاينى ــى ش ــۇ مىقدارىن س

ــدۇ.  بەلگىلەي

تۇزلۇق سۇ 

  ئىنســانار تاتلىــق ســۇغا موھتــاج، لېكىــن دۇنيادىكى % 
97 ســۇ تۇزلــۇق ســۇ بولــۇپ ،بــۇ ســۇالر توپلىشــىپ پايانســىز 
ــڭ  ــۇ  پىانىتنى ــۇپ، ب ــان بول ــىل قىلغ ــى ھاس ــز ئوكيانن دېڭى
ــا  ــۇنى ي ــۇق س ــەن. تۇزل ــىمنى ئىگىلىگ ــى قىس ــن ئىكك ئۈچتى

ــدۇ. ــى ســۇغارغىلى بولماي ــا زىرائەتلەرن ــى، ي ئىســتېمال قىلغىل

  يەرشــارىدىكى تاتلىق ســۇ زاپىســى ئاساســلىقى مۇزلۇق ۋە 
مۇز ئاســتىغا جاياشــقان بولــۇپ، بۇنىڭدىــن بىۋاســىتەپايدىانغىلى 

يدۇ. بولما
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يەر ئاستى سۈيى

ــۇم ۋە  ــراق، ق ــۈيى تۇپ ــۇر س ــدا، يامغ ــۇر ياققان   يامغ
تاشــارغا ســىڭىپ ،ســۇلۇق قاتامــدا يىغىلىــدۇ. شــۇڭا  ئىنســانار  

ســۇلۇق قاتامنــى بۇرغىــاپ ســۇ چىقىرىــدۇ.

 ســۇ قاشــاالر ھــەم يــەر ئاســتىدىن چىقىــپ بــۇالق ھــەم 
ــتى  ــەر ئاس ــۇ ســۇالر ي ــەكىللەندۈرىدۇ، ب ــى ش ــك ئېرىقارن كىچى
ــۈيى دەپ  ــتى س ــەر ئاس ــۇ ي ــۇ س ــەكىللەندۈرىدۇ، ب ــۈيىنى ش س

ــدۇ. ئاتىلى

 دەريــا ســۇيى يــەر ئاســتى ســۈيى، يامغــۇر ســۈيى  ھــەم 
تــاغ چوققىلىرىدىكــى قارالرنىڭ ئېرىشــىدىن شــەكىللەنگەن. 

يۇقىرى باھالىق بىر تەرەپ قىلىش ئۇسۇلى 

  تۇزلــۇق ســۇ تېمپېراتۇرىســى ئۆرلىتىلىــپ پارغــا 
ــدۇ،  ــا ئايلىنى ــى تۇزغ ــۇرۇپ قالغىن ــن، ت ــن كېيى ئاياندۇرغاندى
ــدۇ،  ــۇغا ئايلىنى ــق س ــوۋۇپ تاتلى ــمى س ــان قىس ــا ئايانغ پارغ
ــدۇ.  ــرى بولى ــىمۇ يۇقى ــدۇ ،باھاس ــۇز ئايرىلى ــدا ت ــۇ جەريان ب
ــي   ــان جىددى ــا بولغ ــل ئۇســۇل كىشــىلەرنىڭ تۇزغ ــە بۇخى گەرچ
ئېھتىياجىنــى قاندۇرســىمۇ، لېكىــن نۇرغــۇن تەرەققىــي قىلىۋاتقــان 
دۆلەتلــەر بــۇ خىــل تــۇز ئايرىــش چىقىمىنــى قوبــۇل قىالمايــدۇ.
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يامغۇر پەسلى 

  بىــر يىــل ئىچىدىكــى نەچچــە ئــاي بــار، قــار بۇلــۇرالر 
ھىندىســتان چىگرىســىغا قاتتىــق يامغــۇر ئېلىــپ كەلــدى، بۇخىــل 
ــلى دەپ  ــۇر پەس ــە يامغ ــى ئادەتت ــۇر ۋاقت ــى يامغ زور مىقداردىك
ئاتىلىدۇ.بۇنىڭدىــن باشــقا ئايــاردا ھىندىســتاندا ئاساســىي 
ــى  ــۇ مەنبەس ــتاننىڭ س ــدۇ، ھىندىس ــۇر ياغماي ــن يامغ جەھەتتى
ــۈيىدىن  ــۇر س ــلىدىكى يامغ ــۇر پەس ــن يامغ ــى جەھەتتى ئاساس
ــۈيىگە  ــۇر س ــتا يامغ ــى سۇغىرىش ــار زىرائەتلەرن ــارەت، دېھقان ئىب
تايىنىــدۇ، ئەگــەر يامغــۇر پەســىلدىكى يامغــۇر ســۈيى يېتەرلىــك 
بولمىســا زىرائەتلــەر زىيانغــا ئۇچــراپ كېتىــدۇ، ئۇنىــڭ ئۈســتىگە 

ــدۇ. ــۇپ كېتى ــل بول ــۇ كەمچى ــە س ــۈل دۆلەتت پۈتك

سۇغا ئېرىشىش يولى 

  نۇرغــۇن كىشــىلەر جۈمەكنــى بۇراپــا ئېھتىياجلىــق ســۇغا 
ئېرىشىشــنى خااليــدۇ، بــۇ خىــل ســۇالر كــۆل، دەريــا ئېقىنلىــرى 
ۋە يــەر ئاســتىدىكى ئۈســتۈنكى قەۋەتتىكــى ســۇالردىن كېلىــدۇ، 

ســۇ تۇرۇبىلىرىنــى بويــاپ ئائىلىلەرگــە يەتكۈزىلىــدۇ.

  دەريــا، كــۆل ۋە باشــقا تاتلىــق ســۇالر ئىشلىتىلىشــتىن 
بــۇرۇن چوقــۇم تازىاشــتىن ئۆتۈشــى كېــرەك، بــۇ جەريانــدا ســۇ 
ــەرەپ  ــر ت ــىلەر بى ــىز نەرس ــە ۋە كېرەكس ــى باكتېرىي تەركىبىدىك
ــتۇرۇش  ــۇ ساپاش ــەر س ــان دۆلەتل ــي قىلغ ــدۇ ،تەرەققى قېلىنى
ــك  ــىم خىمىيەلى ــر قىس ــىلەر بى ــدۇ ،كىش ــدا تازىلىنى زاۋۇتلىرى
ئۇســۇلار ئارقىلىــق ســۇ تەركىبىدىكــى باكتېرىيەلەرنــى ئۆلتۈرىــدۇ 
ــەر  ــۇنى بىخەت ــۇ س ــدا ب ــەڭ ئاخىرى ــۈزۈلدۈرىدۇ، ئ ــن س ،ئاندى
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ئىســتېمال قىلىشــقا بولىــدۇ. نۇرغۇن تەرەققىــي قىلغــان دۆلەتلەردە 
ــش  ــۇ تارتى ــن س ــى دەريا-كۆللەردى ــەرەپ تېخ ــەت ت ھۆكۈم
تۇرۇبىلىرىنــى يېتەرلىــك ئورنىتىــپ بواللمىــدى، شــۇنىڭ ئۈچــۈن 
كىشــىلەر مەدەنىيەتســىزلەرچە كۆللەرگــە كىرىــپ ســۇ ئالىــدۇ، بــۇ 
جاياردىكــى ســۇالر ئادەتتــە بىــر قــەدەر مەينــەت، ســۇ توشــۇش 
ئومۇمــەن ئايالــار ۋە بالارنىــڭ ۋەزىپىســى، ئــۇالر بەزىــدە تاتلىق 
ــڭ  ــە مى ــىقتا نەچچ ــم ئىسس ــۈن پىژغىرى ــىش ئۈچ ــۇغا ئېرىش س
ــا ۋە كۆللەرگــە يېتىــپ  ــن دەري ــر مۇســاپىنى بېســىپ، ئاندى مېتى
ــول  ــەك ياكــى ئىدىشــارنى توشــقۇزۇپ ي ــۇالر چېل ــدۇ، ئ باراالي
بويــى يــۈدۈپ قايتىشــقا توغــرا كېلىــدۇ، لىــق ســۇ قاچىانغــان 
بىــر ئىدىشــنىڭ ئېغىرلىقــى 44 قــاداق كېلىــدۇ، شــۇنىڭ ئۈچــۈن 

ــابلىنىدۇ. ــەت ھېس ــق خىزم ــى جاپالى ــمۇ ناھايىت ــۇ توشۇش س

گىۋاتىماال    

ــاال  ــمىدا گىۋاتىم ــۇرا قىس ــىنىڭ ئوتت ــكا قىتئەس   ئامېرى
ــق  ــڭ تاتلى ــۇن نامراتارنى ــار ،نۇرغ ــەت ب ــر دۆل ــان بى دەيدىغ

ــەس. ــى ت ــى ناھايىت ــۇغا ئېرىشىش س

ــرى  ــا ســوزۇلغان ئىچكــى ئــۇرۇش ســۇ تۇرۇبىلى   ئۇزاقق
ۋە يــەر ئاســتى ســۇ يوللىرىنــى بۇزۇۋەتكــەن. يامغــۇر پەســلىدە 
ــدۇ،  ــۇر ســۇلىرىنى يىغىۋالى ــن چۈشــكەن يامغ كىشــىلەر  ئۆگزىدى
يامغــۇر ياغمىغــان پەســىللەردە بىــرەر ســائەت ياكــى ئۇنىڭدىنمــۇ 
كــۆپ مېڭىــپ ئــەڭ يېقىــن كۆلچــەك ياكــى دەرياالرغــا بېرىــپ 
ــۇپ،   ــۇالر بول ــەت س ــە مەين ــۇالر كۆپىنچ ــۇ س ــدۇ، ب ــۇ ئالى س
ــار  ــەللەرگە گىرىپت ــۇق كېس ــر يۇقۇمل ــانا ئېغى ــىلەرنى ئاس كىش

ــدۇ. ــپ قالى ــزال ئاغرى ــار تې ــدۇ، بولۇپمــۇ بالى قىلى

سۇنىڭ يەنە بىر تەرىپى قاتىل 
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ــى  ــى باكتېرىيەلەرن ــق بەدىنىدىك ــۇ ئارقىلى ــىلەر س   كىش
تازىايــدۇ، ھاجەتخانىغــا كىرگەندىــن كېيىــن يەنــە ســۇ 
ئارقىلىــق  ئــەۋرەز يوللىرىغــا ئېقىتىــدۇ، ئاخىرىــدا بــۇ كېرەكســىز 
ــز  ــدا پاكى ــر قىســىم جايلىرى ــارىنىڭ بى ــدۇ، يەرش ســۇالر تازىلىنى
ھاجەتخانىــار يــوق، چۈنكــى ئــۇ يــەردە تازىاشــقا ئىشــلەتكۈدەك 
يېتەرلىــك ســۇ يــوق، شــۇنىڭ ئۈچــۈن كېســەللەرنىڭ تارقىلىشــىمۇ 

ــز. تې

ــا  ــۇ تۇرۇبىارغ ــدۇ، س ــە تازىلىنى ــا باكتېرىي ــى يۇس قولىن
كىرگەندىــن كېيىــن ساپاشــتۇرۇلىدۇ، ئەگــەر ســۇ پاكىــز بولمىســا 
ــىلەرنى  ــۇ كىش ــدۇ، ب ــاپ كېتى ــى قاپ ــە يەرن ــەر ھەمم باكتېرىيەل
ــان  ــي قىلىۋاتق ــدۇ ،تەرەققى ــار قىلى ــەلگە گىرىپت ــانا كېس ئاس
دۆلەتلــەردە بولۇپمــۇ يېزىــاردا بىردىنبىــر ئىچىملىــك ســۇ دەريــا 
ۋە كۆللەردىــن كېلىــدۇ، لېكىــن بــۇ ســۇالر ناھايىتــى مەينــەت، 
ــدۇ،  ــاپ كېتى ــى قاپ ــە يەرن ــەر ھەمم ــق باكتېرىيەل ــەزى زىيانلى ب
ــي  ــدۇ، تەرەققى ــار قىلى ــۇ كىشــىلەرنى ئاســانا كېســەلگە گىرىپت ب
قىلىۋاتقــان دۆلەتلــەردە، بولۇپمــۇ يېزىــاردا بىردىنبىــر ئىچىملىــك 
ــۇالر  ــۇ  س ــن ب ــدۇ، لېكى ــن كېلى ــا ۋە كۆللەردى ــۇ دەري س
ناھايىتــى مەينــەت، بــەزى زىيانلىــق باكتېرىيەلــەر ئىچــى ســۈرۈش 
ــدۇ،  ــدا قىلى ــق كېســەللەرنى پەي ــاق قاتارلى ــك، تولغ ــى كېزى ياك
ــتېمال  ــۇنى ئىس ــان س ــانغانار تازىانمىغ ــار ۋە ياش ــۇ بال بولۇپم
قىلغانــدا ئاســانا كېســەلگە گىرىپتــار بولىــدۇ، چۈنكــى ئۇالرنىــڭ 
ئىممۇنىتېــت ئىقتىــدارى باكتېرىيەلەرگــە قارشــى تۇرالمايــدۇ. بــۇ 
جايــاردا كېســەل داۋااليدىغــان دوختۇرخانــا ۋە دوختــۇرالر يــوق، 
بالىــار كېســەلدىن ســاقايغان تەقدىردىمــۇ يەنــە كېســەل بولــۇپ 

ــدۇ. قالى

دەرســكە  ســەۋەبىدىن  قالغانلىــق  ئاغرىــپ  ئــۇالر 
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ــىگە  ــڭ كەلگۈس ــت ئۇالرنى ــۇ ۋاقى ــن، ب ــلىقىمۇ مۇمكى بارالماس
تەســىر كۆرسىتىشــى مۇمكىــن.

ــدە  ــار ئىچى ــۆۋەن بال ــتىن ت ــارىدا 5ياش ــى يەرش ھەريىل
ــدۇ. ــۈپ كېتى ــەن ئۆل ــۈرۈش بىل ــى س ــاال ئىچ ــون ب 2مىلي

 ئــادەم بەدىنىنىــڭ يېرىمىدىــن كۆپرەكــى ســۇدىن تەركىــب 
ــىلەر  ــەۋەبىدىن كىش ــاقلىيالمىغانلىق س ــۇ س ــەدەن س ــان، ب تاپق
ھەركۈنــى 6~8 ئىســتاكان ســۇغا ئېھتىياجلىــق بولىــدۇ، يېتەرلىــك 
ــدۇ،  ــەت قىالماي ــال خىزم ــەدەن نورم ــەن تەمىنلەنســە ب ســۇ بىل

ــدۇ.    ــەت سۇســىزلىنىش دەپ ئاتىلى ــل ھال بۇخى

سۇنىڭ ئىشلىتىلىشى 

ســۇ پەقــەت ئىســتېمال قېلىنىپــا قالمــاي، يەنــە تازىــاش، 
ــداق  ــە ھەرقان ــۇ يەن ــلىتىلىدۇ، س ــا ئىش ــۇغىرىش قاتارلىقارغ س
ــىز  ــال. س ــام ماتېرىي ــان خ ــىدا زۆرۈر بولغ ــىنىڭ ياسىلىش نەرس
ئولتۇرغــان ئورۇندۇقنىــڭ دەرســخانىغا كىرىشــىمۇ ســۇدىن 
ــۇدىن  ــلەپچىقىرىش س ــىنى ئىش ــداق نەرس ــدۇ، ھەرقان ئايرىالماي

ــدۇ. ئايرىالماي

ــىلەر  ــىز؟ كىش ــۇ ئىشلەتكەنس ــك س ــىز قانچىلى ــۈن س بۈگ
ئادەتتــە يۇيۇنغانــدا، مىنۇتىغــا 12-7 لىتىــر ســۇغا ئېھتىياجلىــق 
ــر  ــەن 20 لىتى ــۈن تەخمىن ــاش ئۈچ ــى تازى ــدۇ، ھاجەتخانىن بولى
ســۇ ئىشــلىتىدۇ. ئامېرىكىدىكــى مەركىــزى شــەھەرلەردە تۇرمــۇش 
كەچۈرىدىغانــار بىــر ئــادەم كۈنىگــە تەخمىنــەن 600 لىتىــر ســۇ 
ئىشــلىتىدۇ، ســافالىن ئارىلىنىــڭ جەنۇبىدىكــى ئافرىقــا قىتئەســىدە 
ــۇ  ــر س ــدا 20 لىتى ــۆپ بولغان ــەڭ ك ــىلەر ئ ــايدىغان كىش ياش

ــلىتەلەيدۇ. ئىش
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ــى ۋە  ــزا ئىگىلىك ــۇ يې ــق س ــارىدىكى %70 تاتلى يەرش
چارۋىچىلىــق ئۈچــۈن ئىشــلىتىلىدۇ. ســۇ بولمىســا زىرائەتلــەر ۋە 
ھايۋانــار سۇســىز لىقتىــن ئۆلىــدۇ، دەريــا ۋە كۆللەرنىــڭ ســۈيى 
ــۇ  ــى ســۇغىرىدۇ، ب ــق ئېتېزالردىكــى زىرائەتلەرن ــار ئارقىلى ئېرىق
ــرام  ــڭ 1000 گى ــدۇ. دېھقانارنى ــۇغىرىش دەپ ئاتىلى ــان س جەري
ــدارى  ــۇ مىق ــلەتكەن س ــۈن ئىش ــى ئۈچ ــۆش ئىشلەپچىقىرىش گ
ــدارى  ــان ســۇ مىق ــڭ 10 ئايدىكــى خوراتق ــر ئائىلىنى ــال بى نورم

ــەڭ. ــەن ت بىل

ــلەش  ــىقالپ ئىش ــى پىشش ــك ماتېرىياللىرىن ــوغۇق ئىچىملى س
ــىز  ــبەتەن زىيانلىق.قولالمس ــا نىس ــۇ رايونالرغ ــرى ش زاۋۇتلى

ــىز ؟ ــى قارشــى تۇرامس ياك

ــى  ــلەش زاۋۇت ــىقاپ ئىش ــى پىشش ــوغۇق ئىچىملىكلەرن س
ــدۇ. ــپ چىقى ــەپ ئېلى ــن يۆتك ــۇ رايوندى ــۇنى ش س

زاۋۇتــار بــۇ ســۇالرنى پىششــىقاپ ئىشــلەپ ئىسپىرتســىز 
ئىچىملىككــە ئايانــدۇرۇپ ،شــۇ يەردىكــى ئاھالىلەرنىــڭ ئىچىملىك 
ــىز  ــار كېرەكس ــۇ زاۋۇت ــى ب ــە تېخ ــدۇ. يەن ــۈيىنى تارتىۋالى س
ــش  ــۇپ بېرى ــى قوي ــك ماددىارن ــق خىمىيەلى ــار زىيانلى بۇلغانمى

ــدۇ. ئارقىلىــق ســۇ مەنبەســىنى بۇلغاي

ــۇ  ــۇم، س ــاس بۇي ــا زاپ ــەر بولس ــىز ئىچىملىكل ئىسپىرتس
ــى. ــۇش بۇيۇم ــا زۆرۈر تۇرم بولس

ســۇ مەنبەســىنىڭ قىــس بولۇشــى، ســۇ مىقدارىنىــڭ ئازالپ 
ــا ئەمــەس،  كېتىشــىنىڭ ســەۋەبى ئىسپىرتســىز ئىچىملىــك زاۋۇتى
ــدۇ،  ــەن تەمىنلەي ــەت بىل ــە خىزم ــى يەن ــك ئاھالىلەرن زاۋۇت يەرلى
ئۇالرنىــڭ تاتلىــق ســۇ ئامبىــرى قۇرۇلۇشــى سىستېمىســىنىڭ ســۇ 
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مىقدارىنــى يۇقىــرى كۆتۈرۈشــكە يــاردەم بېرىــدۇ.

يامغۇر يېزا ئىگىلىك زىرائەتلىرىنىڭ ئۆسۈشىدىكى مەنبە

ــن  ــۆل -يىغى ــىچە ھ ــاق، ئەكس ــىق، قۇرغ ــاۋا ئىسس ھ
ــى  ــى قۇرغاقچىلىقن ــر دەرىجىدىك ــا، ئېغى ــاز بولس ــدارى ئ مىق
كەلتــۈرۈپ چىقىرىشــى مۇمكىــن. بــۇ كىشــىلەرنىڭ ســۇغا بولغــان 
ــدۇ، قۇرغاقچىلىــق  ــرەك بېرى ــن دې ئېھتىياجىنىــڭ قانمايدىغانلىقىدى
ــزالپ  ــار ئاجى ــدۇ، ھايۋان ــۇرۇپ كېتى ــەر ق ــدە زىرائەتل دەۋرى
كېتىــدۇ، ئــۇالر شــۇنىڭ بىلــەن دېھقانارنىــڭ سودىســىغا كېرەكلىك 

ــدۇ. ــەن تەمىنلىيەلمەي ــۆش بىل ــۈت ۋە گ س

ــدۇ،  ــى تېزلىتىۋىتى ــق ۋە ئاچارچىلىقن ــق نامراتلى قۇرغاقچىلى
ــدۇ،  ــار ئۆلى ــىم چارۋى ــر قىس ــا، بى ــۇ بولمىس ــك س يېتەرلى
ــۈز  ــدا ي ــاغ رايونلىرى ــىق بەلب ــە ئىسس ــق كۆپىنچ قۇرغاقچىلى
بېرىــدۇ، يەنــە بەزىــدە قۇرغاقچىلىــق ئىسســىق بەلبــاغ رايونىدىكى 

ــىتىدۇ. ــىرلەرنى كۆرس ــى تەس ــىغا ياخش ــىلەرنىڭ تۇرمۇش كىش

كىشــىلەر قۇرغــاق رايونــاردا ياشاشــقا ئامالســىز قالغانــدا، 
ســۇ بــار جايارغــا كۆچىــدۇ؛ ئەكســىچە ئۇالرنىــڭ كۆچــۈپ بېرىپ 
ــلىكىمۇ  ــا كەلمەس ــن تېرىقچىلىقق ــن كېيى ــىپ بولغاندى ئولتۇراقلىش
ــىز  ــى ئۈنۈمس ــاق ياك ــى قۇرغ ــڭ تۇپرىق ــۇ يەرلەرنى ــن، ئ مۇمكى
ــى  ــەر ياك ــن زىرائەتل ــن كېيى ــۈملۈك تېرىغاندى ــى، ئۆس بولۇش
ــراق  ــاق تۇپ ــتۇرۇۋىتىدۇ، يۇمش ــى قۇرغاقاش ــار تۇپراقن كالى
ــۇ  ــدۇ، ب ــىپ كېتى ــۇ قۇرغاقلىش ــىدە تېخىم ــىلىش نەتىجىس دەسس

ــدۇ.                          ــى دېيىلى ــڭ قۇملىشىش ــان تۇپراقنى جەري

ــول  ــۈن ي ــە ك ــر قانچ ــىلەر بى ــىللەردە كىش ــاق پەس قۇرغ
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ــا  ــۇ ۋاقىتت ــىدۇ، ئ ــۇغا ئېرىش ــك س ــن كېرەكلى ــۈرۈپ، ئاندى ي
كىشــىلەر ھــەم ھېرىــپ، ھــەم ئىچىــپ ھــەم ئۇسســاپ مىجەزىمــۇ 
چۇسلىشــىپ كېتىــدۇ، مانا مۇشــۇ ئۈمىدســىز كىشــىلەر ئائىلىســىنى 
ــچانلىق  ــۈن تىرىش ــداش ئۈچ ــۇزلىقتىن قوغ ــق ۋە ئۇسس ئاچلى
ــدۇ.         ــەت كۆرىلى ــارا زىددىي ــم ئۆز-ئ ــا دائى ــىتىۋاتقان ۋاقىتت كۆرس

ــىلەر  ــن كىش ــدۇ، لېكى ــاقانغىلى بولماي ــن س قۇرغاقچىلىقتى
ئاللىقاچــان ياشــاش ئۇســۇلىنى تاپتــى، بــۇ خىــل ھەم ئىسســىق، 
ــتىگە  ــا ئۈس ــىلەر دەري ــتى؛ كىش ــا ماساش ــاق مۇھىتق ــەم قۇرغ ھ
كىچىــك تىپتىكــى ســۇ توســمىلىرىنى قــۇرۇپ، يامغــۇر ســۇلىرىنى 
ــن  ــۇ ئامبىرىدى ــان س ــز بىلىدىغ ــى بى ــۇ توغىن ــدى؛ س يىغىۋال
ــۇ  ــى  س ــۇ ئاھالىلەرن ــوق ۋاقىتتىم ــۈيى ي ــۇر س ــارەت، يامغ ئىب

ــدۇ. ــەن تەمىنلەي بىل

ــىغا  ــۈيىنىڭ ساقلىنىش ــتى س ــەر ئاس ــش ي ــەت تىكى كۆچ
ــۇ  ــى س ــزى تۇپراقتىك ــڭ يىلتې ــى دەرەخلەرنى ــق، چۈنك پايدىلى
تەركىبىنــى ســاقلىيااليدۇ، رەت-رەت دەرەخلــەر قۇمارنىــڭ بېســىپ 
كىرىشــىنىڭ ئالدىنــى ئالىــدۇ، كۆچــەت تىككەنــدە قۇرغاقچىلىققــا 
قارىشــى تۇرۇدىغــان ئۆســۈملۈكلەرنى تىكىــش كېــرەك، مەســلەن: 
ــەن  ــك بىل ــىلەرنى زۆرۈر يېمەكلى ــلىدە كىش ــق پەس قۇرغاقچىلى

ــدۇ.                     تەمىنلەي

ئامېرىكىنىڭ 30-يىلالردىكى چاڭ-توزان ئاپىتى                     

20-ئەســىرنىڭ 30-يىللىــرى ئامېرىكىنىــڭ ئوتتــۇرا 
قىســىم تۈزلەڭلىــك رايونلىــرى ئېغىــر دەرىجىدىكــى قۇرغاقچىلىــق 
ئاپىتىگــە ئۇچرىــدى، دېھقانــار كــەڭ كۆلەمــدە زىرائەت تېرىشــنى 
داۋاماشــتۇرۇۋەرگەنلىكىدىن، تۇپراقنىــڭ ئۈنۈمسىزلىشىشــى ۋە 

ــدى. ــەۋەب بول ــىغا س قۇرغاقلىشىش
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ــون دەپ  ــوزان راي ــاڭ -ت ــاق چ ــن قۇرغ ــون كېيى ــۇ راي ب
ــە  ــە يەرگ ــى ھەمم ــاڭ -توزانارن ــامال چ ــى ش ــدى، چۈنك ئاتال
ئۇچۇراتتــى، كېيىــن دېھقانــار تېرىقچىلىق ئۇســۇلىنى ئىســاھ قىلىپ، 

بــۇ خىــل ئاپەتنىــڭ قايتــا يــۈز بېرىشــنىڭ ئالدىنــى ئلــدى.                                           

كىلىماتنىڭ   قااليمىقانلىشىشى  

ئىنســانار پائالىيىتــى يەرشــارى تېمپېراتۇرىســى ۋە كىلىماتىغا 
تەســىر كۆرســىتىدۇ، ئــۆز نۆۋىتىــدە بــۇ تەبىئىــي ئامىلار ســۇنىڭ 
ئايلىنىشــىغا كاشــىا قىلىــپ، ئىنســانارغا تەســىر كۆرســىتىدۇ. بىــر 
قانچــە مىــڭ يىلــار ئىلگىــرى يــەر شــارىدا ياشــىغان ئۆســۈملۈك 
قالدۇقلىــرى بۈگۈنكــى كۈنىــدە قېزىلمــا يېقىلغۇالرغــا ئايانــدى. 
 )Ⅳ( كاربــون  كېيىــن  كۆيدۈرۈلگەندىــن  يېقىلغــۇالر  بــۇ 
ــۈملۈكلەر  ــە دەرەخ ۋە ئۆس ــدۇ. دەرۋەق ــا ئايلىنى ــىد گازىغ ئوكس
دېڭىزالردىــن كــۆپ مىقــداردا كاربــون ئوكســىد سۈمۈرۈۋالىســىمۇ 
 )Ⅳ(كىشــىلەر ھەددىدىــن تاشــقىرى كۆيدۈرگــەن نېفىــت كاربــون،
ئوكســىدنىڭ ئۆســۈملۈك ۋە دەرەخلەرنىــڭ ســۈمۈرۈش ئىقتىداردىــن 
ئېشــىپ كېتىــپ، كىلىماتنىــڭ ئۆزگىرىشــى ۋە پۈتكۈل يەرشــارىنىڭ 

ئىسســىپ كېتىشــىنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ.   

ئالىمــار يەرشــارى كىلىماتىنىــڭ ئۆزگىرىــپ كېتىشــىنى ھاۋا 
ــىلەن:  ــدى، مەس ــىدىن دەپ قارى ــېرى يامانلىشىش ــڭ بارغانس رايىنى
ــى  ــان ھاۋاراي ــۇ قۇترىغ ــار، ب ــۈن قاتارلىق ــق، كەلك قۇرغاقچىلى
ــاق  ــدۇ. قۇرغ ــى كۆپەيتىۋېتى ــك ئاپەتلەرن ــارى خاراكتېرلى يەرش
ــەن  ــۇنىڭ بىل ــدۇ، ش ــەم ئۆلى ــدۇ ھ ــەر قۇرۇي ــىلدە زىرائەتل پەس
ــەلمەيدۇ،  ــا ئېرىش ــك ئوزۇقلۇقق ــار يېتەرلى ــانار ۋە ھايۋان ئىنس
كەلكــۈن ئاپىتىمــۇ زىرائەتلەرگــە زىيــان ســالىدۇ، كىشــىلەر بىــرەر 
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تــال دانغىمــۇ ئېرىشــەلمەيدۇ. مۆلــدۈر ســۇ يوللىــرى ۋە ئېرىقارنى 
ۋەيــران قىلىــدۇ، ئــەۋرەز ســۇلىرى كوچىــار ۋە رايونــاردا ئېقىــپ 

يۈرىيــدۇ.

ــۇالر  ــق س ــار ۋە يېپى ــدە، مۇزلۇق ــۇرا ئۆرلىگەن تېمپېرات
ئېرىيــدۇ؛ تېمپېراتــۇرا يەنــە ئازراقــا ئۆرلىســە، دېڭىــز يۈزىمــۇ 
ــۈزى  ــز ي ــۈزى دېڭى ــەر ي ــەھەرلەرنىڭ ي ــەزى ش ــدۇ، ب كۆتۈرىلى
بىلــەن تــەڭ دېگــۈدەك. مەســىلەن: ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى باغداد، 
ــۇ  ــە، ئ ــرى كۆتۈرۈلس ــاي يۇقى ــۈزى توختىم ــز ي ــەر دېڭى ئەگ
ــار.      ــى ب ــش خەۋپ ــۇپ كېتى ــەرق بول ــىنىڭ غ ــڭ ھەممىس جايارنى

مالتا

ئوتتــۇرا دېڭىزدىكــى ئارالغــا جاياشــقان مالتــادا تەخمىنــەن 
4 مىليــون نوپــۇس بــار، يــاز پەســلىدە ســاياھەتچىلەر قىززىــپ 
ــاھىلاردا  ــى س ــۇپ، ئارالدىك ــىل بول ــرى پەس ــان يۇقى كېتىدىغ
دەم ئالىــدۇ، لېكىــن بــۇ يەردىكــى بىــر قىســىم ئارالــار دېڭىــز 
تەرىپىدىــن يۇتۇۋېلىــش خەۋىپىــدە تۇرماقتــا، يەنــە ئۆرلەۋاتقــان 
ــا رايونىنىــڭ ئىچىملىــك ســۈيىنى بۇلغايــدۇ.                     دېڭىــز ســۈيى مالت

تۇزلــۇق دېڭىــز ســۈيى بــۇ كىچىــك ئارالنىــڭ يەر ئاســتى 
ــۇز  ــە ت ــڭ پارچ ــەت كۈچنى ــدۇ، ھۆكۈم ــىنى بۇلغاي ــۇ مەنبەس س
ئايرىــش تېخنىكىســى ئارقىلىــق، كىشــىلەرنى تاتلىــق ســۇ بىلــەن 
تەمىنلەيــدۇ ،لېكىــن بــۇ جەريانــدا نۇرغــۇن خىمىيــەۋى يېقىلغــۇالر 
خورايــدۇ، بــۇ يەرشــارىنىڭ ئىسســىپ كېتىشــى تېزلىتىۋاتىــدۇ ۋە 

دېڭىــز يۈزىنىــڭ ئۆرلىشــىنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىۋاتىــدۇ.                   
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قۇرۇپ كېتىشكە يۈزلەنگەن  سۇ مەنبەسى 

ســۇ ئــۈزۈش كۆلچەكلىرىنــى تولــدۇرۇش، گۈل ســۇغىرىش، 
ــۇنى  ــۇن س ــى نۇرغ ــڭ ھەممىس ــۇش قاتارلىقارنى ــىنا يۇي ماش
ــن،  ــل بولغانلىقتى ــۇ كەمچى ــەردە س ــۇن دۆلەتل ــدۇ، نۇرغ خورىتى
ــەت  ــىلەر پەق ــۇ كىش ــەن ب ــدارى بەلگىلەنگ ــلىتىش مىق ــۇ ئىش س
بەلگىلەنگــەن ۋاقىتتــا، بەلگىلەنگــەن ســۇنىا ئىشلىتىشــكە 

ــدۇ.    ــى بىلدۈرى بولىدىغانلىقىن

ئويــاپ بېقىــڭ، بەلگىلىمــە بويىچــە بەلگىلەنگــەن مىقــداردا 
ــش  ــداق ئۆزگىرى ــىڭىزدا قان ــن تۇرمۇش ــلەتكەندىن كېيى ــۇ ئىش س

بولىــدۇ ؟   

ــن  ــاز پەســىلدىكى ھۆل-يىغى ــر قىســىم دۆلەتلەرنىــڭ ي بى
مىقدارىمــۇ ئــاز، بــۇ ئېغىــر دەرىجىــدە ســۇ كەمچىــل بولۇشــىنى 
كەلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ، تاتلىــق ســۇ ئامبارلىــرى قــۇرۇپ كەتســە، 
ئىســپانىيەدىن باشــاپ جەنۇبــى ئافرىقىدىكــى چــوڭ شــەھەرلەر ۋە 
گۈللەنگــەن ســاياھەت مەنزىــرە رايونلىــرى ســۇ كەمچىــل بولــۇش 
ــاز پەســلىدە  ــاق ي ــدۇ، ئىسســىق ۋە قۇرغ مەسىلىســىگە دۇچ كېلى
ئىســپانىيەدىكى باســىمەن يەرلىــك ئاھالىلــەر ۋە ســىرتتىن كەلگــەن 
ــتىن  ــۈن توختىماس ــەش ئۈچ ــەن تەمىنل ــۇ بىل ــاياھەتچىلەرنى س س
ــۇيدۇ،  ــۇ توش ــن س ــقا دۆلەتلەردى ــەن باش ــى بىل ــە ئەترىت كېم
ــى  ــلىنىش نۇقتىس ــر باش ــىنىڭ بى ــل دەرياس ــرى نى ئەگرى-بۈگ
ــا  ــى دەري ــۆپ مىقداردىك ــىر ك ــۈن مىس ــۇنىڭ ئۈچ ــە ش ئېفىئوپىي
ــلىتىدۇ،  ــقا ئىش ــى سۇغىرىش ــرا ئىچىدىك ــپ چېگ ــۈيىنى ئايرى س
ــن  ــۆل- يىغى ــى ھ ــىرنىڭ ئىچىدىك ــە ۋە مىس ــىچە ئېفىيوپىي ئەكس
مىقــدارى ئــاز، شــۇنىڭ بىلــەن نىــل دەرياســىنىڭ ســۈيى ئىككــى 
دۆلەتنىــڭ تالىشــىش ئوبىيېكتــى بولــۇپ قالــدى، دۇنيادىكــى بىــر 
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قىســىم دۆلەتلــەردە تاتلىــق ســۇ ئــاز، ســۇ مەنبەســىنى قوغــداش 
ــا ئۇرۇشــارمۇ يــۈز بېرىــدۇ.                               ئۈچــۈن ھەتت

تۇزلۇق دېڭىز

تۇزلــۇق دېڭىزنىــڭ ئۈســتىدە نۇرغــۇن كېمىلــەر يۈرۈيــدۇ، 
ــە  ــۇ كۈنگ ــن ب ــدۇ، لېكى ــتىدا ئۈزى ــۇ ئاس ــا س ــار بولس بېلىق
كەلگەنــدە تۇزلــۇق دېڭىزنىــڭ مەلــۇم رايونلىــرى  تۇمــان ئىچىدە 
قالغان قاقــاس قۇملۇققا ئوخشــايدۇ، ئۆزبېكىســتان، تۈركمەنىســتان 
ۋە قازاقىســتاندىكى دېھقانــار تۇزلــۇق دېڭىزدىــن كەلگــەن دەريــا 
ســۇلىرى ئارقىلىــق كۆممــە قوناقلىرىنــى ســۇغۇرىدۇ، بــۇ پەقــەت 
دەريــا ســۈيىنى خورىتىپــا قالمــاي، تۇزلــۇق دېڭىز-كۆللەرنىمــۇ 
ــر ئاســتا  ــز ھازى ــۇق دېڭى قۇرۇتۇۋېتىــدۇ، بەختكــە يارىشــا تۇزل
-ئاســتا ئەســلىگە كېلىشــكە باشــلىدى، قازاقىســتانمۇ چــوڭ بىــر 
ــە  ــار يەن ــەردە بېلىق ــدى، كۆلل ــت قىل ــىنى رېمون ــۇ توسمىس س
ــۇ  ــر س ــى بى ــر يېڭ ــتانمۇ ھازى ــلىدى، ئۆزبېكىس ــكە باش ئۈزۈش
توسمىســىنى ياســىماقتا، بــۇ قۇرۇلــۇش 2009-يىلــى باشــانغان 
بولــۇپ ئۇنىــڭ تۇزلــۇق دېڭىزنىــڭ ئەھۋالىنــى تېخىمــۇ 

ــىنىمىز.                                          ــىايدىغانلىقىغا ئىش ياخش

سۇنى زاپاس ساقلىغۇچى،ئېكولوگىيەگە بۇزغۇنچىلىق  
قىلغۇچى

ــپ  ــۇنىڭ ئېقى ــۇرۇش س ــمىلىرىنى ق ــۇ توس ــوڭ س  چ
كېتىشــىنى توســىدىغان ســۇ ئۈســتىدىكى پۇختــا تام ياكى ســىپىل، 
مۇشــۇنداق قىلغانــدا ســۇالر توســمىغا يىغىلىــپ ســۇ ئامبارلىرىنــى 
ــى ۋە  ــۇ زىرائەتلەرن ــى س ــۇ ئامبارلىردىك ــەكىللەندۈرىدۇ، س ش
ــمىلىرى  ــۇ توس ــەزى س ــدۇ، ب ــەن تەمىنلەي ــۇ بىل ــى س ئادەملەرن

ــدۇ.  ــوك تارقىتى ــا ت ھەتت
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ســۇ ئېلېكتىر ئىستانسســى بولســا ئېقىــن ســۇدىن پايدىلىنىپ 
تــوك چىقىرىــدۇ ،بــۇ جەريانــدا كۆيدۈرۈلگــەن نېفىتتىــن نۇرغــۇن 

مىقــداردا كاربــون )Ⅳ (ئوكســىد پەيــدا بولىدۇ.

ــدۇ،  ــى ئالى ــڭ ئالدىن ــمىار كەلكۈننى ــى توس ــوڭ تىپتىك چ
لېكىــن بۇخىــل چــوڭ تىپتىكــى قۇرۇلــۇش يەرلىــك ئاھالىلــەر ۋە 
ئېكولوگىيەلىــك سىســتېمىغا نىســبەتەن چــوڭ تەســىر كۆرســىتىدۇ، 
ــە  ــتىدىكى نەچچ ــى ئۈس ــىنىك دەرياس ــڭ س ــىلەن: ئامېرىكىنى مەس
ــۇ  ــىمۇ، ب ــالغان بولس ــۈن ياس ــۇغىرىش ئۈچ ــما س ــۈز توس ي
ــڭ يوقىلىشــىغا ســەۋەب  ــت تۈرىنى ــاۋا كى دەريادىكــى نۇرغــۇن ي

ــدى. بول

ــاراپ  ــا ق ــرى ئېقىنغ ــادا يۇقى ــى دەري ــڭ قايتىش كىتنى
ــا  ــا ئېقىنىغ ــان دەري ــۆزى تۇغۇلغ ــۇ ئ ــىتىدۇ، ئ ــنى كۆرس ئۈزۈش
كېلىــپ تۇخــۇم تۇغۇشــتىن ئىلگىــرى دېڭىــزدا تەخمىنــەن بــەش 
ــقۇنلۇق  ــا توس ــڭ يولىغ ــمىار ئۇنى ــوڭ توس ــايدۇ، چ ــل ياش يى
ــىز  ــكە ئامالس ــپ كېتىش ــار قايتى ــۇ كىت ــن، ب ــن كېيى قىلغاندى

ــدۇ.                                               ــۇ يوقىلى ــان تۇخۇملىرىم ــدا تۇغق ــدۇ، ئاخىرى قالى

خىتتاينىڭ سەنشيا توسمىسى مۇۋاپىق.

بۇنى قولالمسىز ياكى قارشى تۇرامسىز ؟

قولاليمەن !  

ــوك  ــپ ت ــن پايدىلىنى ــۇ كۈچىدى ــى س ــوڭ توسمىس ــيا چ سەنش
ــىقلىق  ــى ئىسس ــە مەنبەس ــز ئېنېرگىي ــل پاكى ــدۇ، بۇخى تارقىتى
تارقاتمايدىغــان بولغاچقــا، يەرشــارى كىلىماتىنىڭ ئىسســىپ كېتىشــىنى 
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ئېغىرالشــتۇرمايدۇ، بەلكــى نوپــۇس كۆپىيىۋاتقــان خىتتاينــى ئېلېكتىر 
ــيا  ــقا سەنش ــن باش ــدۇ، ئۇنىڭدى ــەن تەمىنلەي ــى بىل ئېنېرگىيەس
ــپ،  ــن مۇداپىئەلىنى ــىدىكى كەلكۈندى ــاڭ دەرياس ــى چاڭجي قۇرلۇش

ــدۇ !   ــى قۇتقۇزى ــڭ ھاياتىن ــڭ ئادەمنى ــە ئونمى نەچچ

قارشى تۇرىمەن !

ــڭ  ــان ئادەمنى ــە مىڭلىغ ــۇرۇش نەچچ ــما ق ــوڭ توس چ
ئائىلىســىدىن ئايرىلشــىغا ســەۋەب بولىــدۇ، تەخمىنــەن 13شــەھەر، 
140يېزا-بــازار 1350يېــزا ســۇغا غــەرق بولىــدۇ، چــوڭ توســما 
ــقۇنلۇق  ــىغا توس ــا قويۇلۇش ــۇالرنىڭ دېڭىزغ ــق س ــە تاتلى يەن
ــدۇ،  ــقۇنلۇق قىلى ــا  توس ــاش ماكانىغ ــڭ ياش ــدۇ، بېلىقارنى قىلى
ئاخىرىــدا توســما يېنىدىــن يــار ئېلىــپ، يېقىــن ئەتراپتىكــى تــاغ 
ئۈســتىدىكى پــەس تۇپراقــار ئاســانا ئېقىــپ تــاغ گۈمۈرۈلۈشــنى 

ــدۇ.          ــۈرۈپ چىقىرى كەلت

تەبىئىي تەڭپۇڭلۇق

ــى  ــك ئاالھىدىلىك ــي جۇغراپىيەلى ــى تەبىئى ــر رايوندىك بى
ــدۇ،  ــاردەم بېرى ــىگە ي ــن يۆنىلىش ــڭ ئېقى ــا ئېقىنلىرىنى ــۇ دەري ش
ــەت  ــەكىلگە غاي ــەر ش ــى ي ــانار پائالىيىت ــدە ئىنس ــى كۈن بۈگۈنك
ــەت  ــدا تەبىئ ــك ھال ــوڭ كۆلەملى ــەتمەكتە، چ ــىر كۆرس زور تەس
ــەتمەكتە. ــا تەسىركۆرس ــك تەڭپۇڭلۇقىغ ــىنىڭ ئېكولوگىيەلى دۇنياس

ــىلەن :  ــدا، مەس ــاغ رايونلىرى ــىق بەلب ــىم ئىسس ــر قىس بى
ــىق  ــا، ئىسس ــادزارلىق بولس ــىيادا شەمش ــي ئاس ــەرقى جەنۇبى ش
ــىدىكى  ــز ئوتتۇرس ــەن دېڭى ــى بىل ــۇق ئورمىن ــاغ يامغۇرل بەلب
بىــر- يىلتېــزى  دەرەخنىــڭ  بۇخىــل  توســاق  تەبىئىــي 
ــىپ  ــۈيىگە ماسلىش ــز س ــۇق دېڭى ــىپ تۇزل ــە گىرەلىش بىرىگ
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كەتكــەن شــۇنداقا ســاھىلدىكى قۇمارنــى تېزگىنلىگــەن.                                                                                     
شەمشــادزارلىق تەبىئىــي توســاقنى شــەكىللەندۈرۈپ، دەريــا 
ســۇلىرىنىڭ دېڭىزالرغــا قۇيۇلۇشــى جەريانىــدا التقىارنــى ئېقىتىــپ 

ــىدۇ.    ــنى توس كىرىش

ــق  ــە چىرايلى ــپ كىرس ــا ئېقى ــەر دېڭىزغ ــار ئەگ  التقى
ــە 20%  ــن نۆۋەتت ــق قىلىدۇ.لېكى ــلىرىغا بۇزغۇنچىلى ــان تاش مارج
ــى قېلىنــدى ياكــى كېســىپ  شەمشــاد كېســىلىپ، ياغــاچ ماتېرىيال

ــالدى.   ــى ياس ــش مەيدان ــق بېقى ــز بېلى ــلىنىپ پاكى تاش

دەريــا ســاھىلى دەريــا ۋە دېڭىــز بويىدىكــى تۈزلەڭلىكىنــى 
ــۇ  ــە، ب ــرى كۆتۈرۈلس ــۈزى يۇقى ــۇ ي ــەر س ــىتىدۇ، ئەگ كۆرس
ــا  ــۇددى دېڭىزغ ــۇ خ ــدۇ، ئ ــىپ كېتى ــۇ بېس ــزال س ــى تې رايونن
ــدۇ ۋە  ــۇپ بېرى ــتا قوي ــتا -ئاس ــاقاپ ئاس ــۇ س ــاش س ئوخش
ئىچكــى قۇرۇقلــۇق رايونىنــى قوغدايــدۇ، دەريــا ســاھىلى نۇرغۇن 
ئۆســۈملۈك ۋە ھايۋانارنىــڭ ماكانــى. بۈگۈنكــى كۈنــدە كىشــىلەر 
ــلىدىنا  ــەر ئەس ــۇ ئۆيل ــالدى، ب ــى س ــاھىلارغا ئۆيلەرن ــۇ س ب
كەلكۈننىــڭ يۈتــۈپ كېتىــش خەۋپىگــە ئۇچرايــدۇ، بــۇ ئۆيلەرنىڭ 
ــپ  ــى ئاجىزلىتى ــاقاش ئىقتىدارىن ــۇ س ــاھىلارنىڭ س ــى س بولۇش

ــدۇ.    ــىنى تېزلىتىۋىتى ــىپ كېتىش ــى بېس ــڭ قۇرۇقلۇقن كەلكۈننى

ــن  ــڭ چېكىدى ــى دېھقانارنى ــدى بەلك ــات ئۆزگەرمى كىلىم
ئاشــقان بــوز يــەر ئۆزلەشــتۈرۈپ ئورمانارنــى بۇزۇشــى، تۇپراقنى 

ــى. ــا ئۇچراتت بۇزغۇنچىلىقق

بۇنى قولالمسىز ياكى قارشى تۇرامسىز ؟

قولاليمەن !    

 دېھقانــار بــوز يــەر ئىچىــپ ئورمانارنــى تېرىلغــۇ ئېتېزىغا 
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ــى  ــۇ تەركىبىن ــى س ــار تۇپراقتىك ــەر ئورمان ــدۇردى ،ئەگ ئايان
ــدۇ،  ــىپ كېتى ــزال قۇرغاقلىش ــراق تې ــا، تۇپ ــاقاپ تۇرمىس س
ئەگــەر دېھقانــار يىلمۇيىــل زىرائــەت تېرىســا، تۇپــراق تەركىبــى 
ناچارلىشــىپ كېتىــدۇ، ئاخىرىغــا بېرىــپ زىرائەتلەرنىــڭ ئۆسۈشــىمۇ 

ــدۇ.                                                          ــا توختاي قىيىنغ

قارشى تۇرىمەن!    

ــىش  ــان كېس ــپ ئورم ــەر ئېچى ــوز ي ــقان ب ــن ئاش چەكتى
تۇپراقنــى ناچارالشتۇرۋىتىشــى مۇمكىــن، لېكىــن  نېفىــت يىقىلغــۇ 
ــڭ  ــۇ تۇپراقنى ــىتىۋىتىدۇ، ب ــى ئىس ــارى كىلىماتىن ــا، يەرش قىلس
قۇرغاقلىشىشــىنى تېخىمــۇ تېزلىتىۋىتىــدۇ، دېھقانارنــى ئەيىبلەشــتىن 
ــىنى ۋە  ــە مەنبەس ــاز ئېنېرگىي ــەڭ ئ ــۇم ئ ــز چوق ــرى بى ئىلگى
ــك  ــز يېمەكلى ــرەك، بى ــىمىز كې ــنى ئويلىش ــى ئىشلىتىش يېقىلغۇن
ئىشلەپچىقىرىشــقا ئېھتىياجلىــق بولســاقمۇ، بۇنچــە كــۆپ نېفىتىنــى 

ــرەك.                                      ــلىقىمىز كې خوراتماس

سۇنىڭ بۇلغىنىشى

  زاۋۇتــار خىمىيەلىــك دورىاردىــن پايدىلىنىپ، مەھســۇالت 
ــپ،  ــن پايدىلىنى ــەۋى دورىاردى ــار خىمىي ئىشــلەپچىقىرىدۇ، دېھقان
ــك  ــىم خىمىيەلى ــدۇ، بىرقىس ــىنى تېزلىتى ــڭ ئۆسۈش زىرائەتلەرنى
دورىــار زاۋۇت ۋە دېھقانچىلىــق مەيدانىدىكــى بۇلغانغــان ســۇالرغا 
ــىم  ــر قىس ــارىدىكى بى ــدۇ. يەرش ــا قۇيۇلى ــۇلۇپ دەرياالرغ قوش
ــى  ــۇ تەركىبىدىك ــۇنداقا س ــل، ش ــۇ كەمچى ــق س ــاردا تاتلى جاي
خىمىيــەۋى ماددىــار كــۆپ شــۇنىڭ ئۈچــۈن بۇ ســۇنى ئىســتېمال 
قىلىــش ئىنتايىــن خەتەرلىــك، بۇلغانمــا ســۇالر بېلىــق ۋە باشــقا 
ــىم  ــۆپ قىس ــدۇ. ك ــۈرۈپ چىقىرى ــىنى كەلت ــڭ ئۆلۈش ھايۋانارنى
كىشــىلەر بېلىقنــى ئاساســلىق ئاقســىل مەنبەســى قىلىــدۇ، ھازىــر 
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نۇرغــۇن بېلىقــار تېنىــدە ئــادەم بەدىنىگــە زىيانلىــق خىمىيەلىــك 
ماددىــار بــار. تەرەققىــي قىلىۋاتقــان دۆلەتلــەردە نۇرغۇن كىشــىلەر 
شــەھەرلەرگە كىرىــپ ،خىزمــەت ئىزدەيــدۇ، ئــۇالر ئىــش ھەققــى 
يۇقىــرى خىزمــەت قىلىشــنى پاكىــز ســۇ ئىچىشــنى ئــارزۇ قىلىــدۇ، 
ــۇنىڭ  ــك ،ش ــچانلىقىمۇ چەكلى ــەھەرلەرنىڭ سىغدۇرۇش ــىچە ش ئەكس
بىلــەن بــەزى شــەھەرلەر  شــەھەر ســىرتىغا نۇرغــۇن رايونارنــى 

-نامراتــار رايونىنــى قــۇردى.    

ــى  ــر ســۇ مەنبەســى شــەھەر كىشــىلىرىنىڭ ئېھتىياجىن ھازى
ــل،  ــار كەمچى ــى تۇربى ــدۇ، چۈنك ــدۇرۇپ بواللماي ــۇق قان تول
ــۇ  ــك س ــرى يېتەرلى ــاش زاۋۇتلى ــۇ تازى ــرى ۋە س ــەۋرەز يوللى ئ
بىلــەن تەمىنلىيەلمەيــدۇ، كېرەكســىز ســۇالر مۇۋاپىــق بىــر تــەرەپ 
ــدۇ،  ــى بۇلغاي ــۇ مەنبەلىرىن ــۇپ س ــا قۇيۇل ــاي، دەرياالرغ قېلىنم
ــىلەرنىڭ  ــدۇ، كىش ــۇالرمۇ بۇلغىنى ــك س ــەن ئىچىملى ــۇنىڭ بىل ش
تازىلىقــى ئۈچــۈن يېتەرلىــك ســۇ بولمىغانلىقتىــن ئاســانا كېســەل 

ــدۇ.  ــە ئۇچراي تەھدىتك

ــق  ــۇلىرى دېھقانچىلى ــۇر س ــازدا يامغ ــى ئەتىي ــەر يىل ھ
ــى  ــاپ، ئامېرىكىدىك ــى چايق ــك دورىارن ــى خىمىيەلى مەيدانىدىك
ــۇ  ــدۇ، ب ــا قۇيى ــكۋا قولتۇقىغ ــى ۋە موس ــىپپى دەرياس مىسسىسىس
خىمىيــەۋى دورىارنــى دېھقانــار زىرائەتلەرنــى ئۆســتۈرۈش ئۈچۈن 
ــۇغا  ــار س ــەۋى ماددى ــۇ خىمىي ــەن ب ــۇنىڭ بىل ــلەتكەن، ش ئىش
ــان ئۆســۈملۈكنى  ــز يۇســۇنى دەيدىغ ــن، دېڭى ــن كېيى قۇيۇلغاندى
ــى  ــۈيى تەركىبىدىك ــز س ــۈنى دېڭى ــز يۈس ــدۇ، دېڭى ــدا قىلى پەي
ــا،  ــىگېن بولمىس ــدۇ، ئوكس ــداردا خورىتى ــۆپ مىق ــىگېننى ك ئوكس
ســۇدىكى ھايۋانــار ئۆلــۈپ قالىــدۇ، بۇ ئــۆز نۆۋىتىدە بىرقىســىم 
ــدۇ.  ــا ئاياندۇرى ــز رايونلىرىغ ــۈك دېڭى ــى ئۆل ــز رايونلىرىن دېڭى
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ھىندى دەرياسى

ــن  ــتانلىقار  تەرىپىدى ــا ھىندىس ــى بولس ــدى دەرياس   ھىن
ــى  ــدى دىن ــى ھىن ــەر يىل ــدۇ، ھ ــا دەپ قارىلى ــلەتلىك دەري خىس
ــڭ  ــن دەريانى ــدۇ، لېكى ــپ يۇيۇنى ــا كېلى ــا بويىغ ــرى دەري مۇرتلى
چوڭقــۇر يېرىدىــن كــۆپ مىقــداردا بۇلغانمــا ســۇالر ۋە زەھەرلىك، 
ــڭ  ــە مى ــى نەچچ ــدۇ، ھەركۈن ــپ كىرى ــار ئېقى ــك ماددى خىمىيەلى
ــر بىرتــەرەپ قېلىنمىغــان ســۇالر بــۇ دەرياغــا قۇيۇلىــدۇ.                            لىتى

قىممەتلىك   سۇ مەنبەلىرىنى   قوغدايلى 
ــا  ــۇس 90 مىليونغ ــارىدىكى نوپ ــدا يەرش ــا بارغان 2050-يىلىغ
ــدۇ،  ــق بولى ــۇغا ئېھتىياجلى ــە س ــۇس ئەلۋەتت ــۇ نوپ ــدۇ، ب يېتى
لېكىــن يەرشــارىدىكى تاتلىــق ســۇ كۆپەيمەيــدۇ، شــۇنىڭ ئۈچــۈن 
ــنى  ــىنى ئىشلىتىش ــۇ مەنبەس ــك س ــدا چەكلى ــداق قىلغان ــز قان بى

ــرەك ؟     ــىمىز كې پىانلىش

گەرچــە ســۇ ئۈزۈكســىز ئايلىنىــپ تۇرســىمۇ جۈمەكلەردىــن 
ــى  ــق ھەركۈن ــش ئارقىلى ــىرغىپ چىقى ــن س ــش، تۇربىاردى تېمى
ــەت  ــدۇ ،ھۆكۈم ــۇپ كېتى ــراپ بول ــۇ ئىس ــق س ــۇن تاتلى نۇرغ
يېــزا  زاۋۇت ۋە  ئارقىلىــق،  بەلگىلــەش  قانۇن-تۈزۈملەرنــى 
ئىگىلىــك مەيدانلىرىنىــڭ خىمىيەلىــك ماددىــار ۋە باشــقا زىيانلىــق 
ــرەك،  ــۇش كې ــنى توس ــۇپ بىرىش ــا قوي ــى دەرياالرغ ماددىارن
ــك  ــا كاپالەتلى ــىنىڭ پاكىزلىقىغ ــۇ مەنبەس ــا، س ــۇنداق بولغاندى ش

ــدۇ.          ــى بولى قىلغىل

ــدا  ــۇر ياغقان ــا يامغ ــش بولس ــۈيىنى يىغىۋېلى ــۇر س يامغ
ــنى  ــپ ساقاش ــۈيىنى يىغى ــۇر س ــپ يامغ ــتىن پايدىلىنى ئىدىش
ــپ  ــاش ئېلى ــۇغىرىش ۋە تازى ــەن س ــۇ بىل ــۇ س ــىتىدۇ، ب كۆرس
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بارغىلــى بولىــدۇ. ســىرالنكىنىڭ بــەزى جايلىرىــدا ســۇ ناھايىتــى 
كەمچىــل، شــۇڭا كىشــىلەر يامغــۇر ســۈيىنى يىغىۋېلىــپ ئىدىشــاردا ســاقايدۇ، بــۇ 
يەردىكــى كىشــىلەر نەچچــە چاقىرىــم يــول يــۈرۈپ قۇدۇقتىن ســۇ 
توشۇشــنىڭ ھاجىتــى يــوق، پەقــەت ئۆينىــڭ ئۆگزىســىدىنا ئالســا 
ــدۇ،  ــۆي ئىشــلىرىنى قىلى ــا ئ ــار كۆپۈنچــە ۋاقىتت ــدۇ، ئايال بولى

ــدۇ.      ــا ئۆگىنىشــىنى قىلى ــۇ كــۆپ ۋاقىتت بالىارم

ــن  ــۇالرنى يىغىۋالغاندى ــا س ــۇغىرىش بولس ــپ س   تېمىتى
ــىتىدۇ،  ــنى كۆرس ــى سۇغىرىش ــۈملۈكنىڭ يىلتېزىن ــن، ئۆس كېيى
ــۇللىرىغا  ــۇغىرىش ئۇس ــقا س ــدا باش ــا تېمىتقان ــداق يىلتىزىغ بۇن

ــدۇ. ــاقانغىلى بولى ــتىن س ــراپ بولۇش ــۇ ئىس ــدا س قارىغان

ــك  ــدا خىمىيەلى ــدۇرۇش جەريانى ــۇر ياغ ــۈنئىي يامغ  س
ــدۇ،  ــدا قىلى ــۇر پەي ــق يامغ ــا پۈركــۈش ئارقىلى ــار بۇلۇتق ماددى
ســۈنئىي يامغــۇر ياغدۇرۇشــنىڭ توغــرا ياكــى خاتالىقى توغرىســىدا 

ــەس.        ــاش ئەم ــى ئوخش ــىلەرنىڭ قارىش كىش

سۇ كېرەك قىلمايدىغان ئۆسۈملۈك

  ئالىمــار ھازىــر ناچــار مۇھىتتىمــۇ ياشــىيااليدىغان 
ئۆســۈملۈكلەرنى تەتقىــق قىلماقتــا، ئــۇالر ئوخشــىمىغان مۇھىتقــا 
تېرىشــنى  ئارىاشــتۇرۇپ  ئۆســۈملۈكلەرنى  ماسلىشــااليدىغان 
پىانلىــدى، بــەزى ئۆســۈملۈكلەر ۋە زىرائەتلــەر ئىنتايىــن قۇرغــاق 
ــەلەيدۇ،  ــاردا ئۆس ــوق جاي ــۇ ي ــەن س ــا ئاساس ــاردا، ھەتت جاي
ــەن  ــىپ كەتك ــدارى ئېش ــن مىق ــۆل -يىغى ــەر ھ ــە بەزىل يەن
جايــاردا ئۆســىدۇ. بۇخىــل يېڭــى ئۆســۈملۈك تــۈرى تەتقىقاتــى 
ــڭ  ــىلەر بىزنى ــۇن كىش ــدى. نۇرغ ــەش دەپ ئاتال ــن زىننەتل كېيى
گىــن ئۆزگەرتكــەن زىرائەتلەرگــە بولغــان چۈشــەنچىمىز يېتەرلىــك 
ــانارنىڭ  ــەر ئىنس ــەن يېمەكلىكل ــن ئۆزگەرتك ــۇ گى ــەس، ب ئەم
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ــە  ــا، يەن ــاب قىلماقت ــىتىدۇ، دەپ خىت ــىر كۆرس ــاغاملىقىغا تەس س
بىــر قىســىم كىشــىلەر گىــن ئۆزگەرتىلگــەن زىرائەتلــەر ئىنتايىــن 
مۇھىــم، چۈنكــى ئــۇ ســۇ كەمچىــل جاياردىمــۇ يەنىا كىشــىلەرنى 

ــا.   ــاب قىلماقت ــدۇ، دەپ خىت ــەن تەمىنلىيەلەي ــك بىل يېمەكلى

ھەرىكەتكە كېلەيلى!

ــى  ــرات دۆلەتلەردىك ــز نام ــق ھەرىكىتىڭى ــىزنىڭ بارلى   س
ــك يېتەرلىــك ســۇ ئىچىــش ئىچەلمەســلىكىگە  كىشــىلەرنىڭ يېتەرلى
ــن  ــۇ جۈمەكتى ــان س ــا قاچىانغ ــىتىدۇ، بوتۇلكىارغ ــىر كۆرس تەس
ئىلىنغــان ســۇغا قارىغانــدا پاكىــز، لېكىــن يالتىــراق بوتۇلكىارنــى 
ياساشــتا نۇرغــۇن ئېنېرگىيــە خورايــدۇ، بــۇ يەرشــارىنىڭ ئىسســىپ 

كېتىشــىنى تېزلىتىــدۇ.
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 خەۋپتىكى ھايۋاناتالر	. 

ئىنسانالر ھايۋاناتالرنىڭ ياشىشىغا تەھدىت سالماقتا

ــا  ــڭ ماكانىغ ــانار ھايۋاناتارنى ــەدەر، ئىنس ــە ق   بۈگۈنگ
بۇزغۇنچىلىــق قىلــدى ھــەم ياشىشــىغا تەھدىــت ســېلىپ كەلــدى. 
ــان  ــش، نۇرغۇنلىغ ــق قىلى ــا بۇزغۇنچىلى ــڭ ماكانىغ ھايۋاناتارنى
ھەرخىــل تۈردىكــى ھايۋاناتارنىــڭ يوقىلىشــىغا ســەۋەب بولــدى. 
ــار  ــر ئۆزىگــە خــاس ھايۋانات ــار بى ــر تۈردىكــى ھايۋانات ھەربى
ــازالپ،  ــۈرى ئ ــڭ ت ــەزى ھايۋاناتارنى ــر ب ــۇپ، ھازى ــۈرى بول ت
ھەتتــا يەرشــارىدىن يوقالــدى، مانــا بــۇ ھايۋاناتارنىــڭ نەســلى 

ــتۇر. قۇرۇش

ئىنسانالر ھايۋاناتالرنىڭ ماكانىنى بۇزماقتا

ــرودروم ياســىغاندا،  ــازار، تاشــيول ۋە ئاي ــز يېڭــى ب   بى
ھايۋاناتارنىــڭ ماكانىغــا بۇزغۇنچىلىــق قىلــدۇق. بىــز قاقاســلىقنى 
ــڭ  ــدا، ھايۋاناتارنى ــەن چاغ ــە ئۆزگەرتك ــۇ يەرگ ــپ، تېرىلغ ئېچى
ــان تۆككــەن  ــى قااليمىق ــە ئەخلەتن ــز يەن ــۇزدۇق، بى ــى ب ماكانىن
ــدۇق،  ــق قىل ــا بۇزغۇنچىلى ــڭ ماكانىغ ــۇ ھايۋاناتارنى ۋاقتىمىزدىم
نۇرغــۇن ياۋايــى ھايۋاناتــار پەقــەت مەلۇم بىــر ئاالھىــدە رايوندا 
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ياشــايدۇ، بــۇ يــەر بۇزۇلىدىكــەن ياكــى چېقىــپ تاشــلىنىدىكەن، 
ــن  ــاۋادا يېقى ــدۇ. ن ــا بولماي ــاكان تاپمىس ــر م ــى بى ــۇالر يېڭ ئ

ئەتراپتــا شــۇنداق بىــر مــاكان تېپىلمىســا ئــۇالر يوقىلىــدۇ.

ئوزۇقلۇق زەنجىرىگە بۇزغۇنچىلىق قىلىش

   ھەربىــر ماكاندىكــى بىــر ھايــۋان تــۈرى يوقالســا، بــۇ 
رايونــدا ياشــاۋاتقان باشــقا ھايۋاناتارغــا تەســىر يەتكۈزىــدۇ. بــۇ 
شــۇنىڭ ئۈچۈنكــى ھەربىــر تــۈر باشــقا بىــر تۈرنىــڭ ئوزۇقــى 
ــەم  ــى ي ــقا ھايۋاناتارن ــار باش ــۇ ھايۋانات ــن. ب ــى مۇمكى بولۇش
قىلغانــدا، يــەم بولغۇچــى ھايــۋان ئۆســۈملۈكنى ئــوزۇق قىلىــدۇ. 
ــەم  ــىمان ي ــىدىكى زەنجىرس ــۈر ئارىس ــان ت ــاش بولمىغ ئوخش
بولــۇش ۋە يــەم بولۇنــۇش مۇناســىۋىتى ئوزۇقلــۇق زەنجىرى دەپ 
ئاتىلىــدۇ. ئەگــەر مەلــۇم بىــر ھايۋانــات ئوزۇقلــۇق زەنجىرىدىــن 

يوقالســا، باشــقا بارلىــق ھايۋاناتــار  تەھدىتكــە ئۇچرايــدۇ.

  مەســىلەن: دېڭىــز قۇشــى بېلىقنــى ئوزۇقلــۇق قىلىــدۇ. 
چىلىــدا، بــەزى كىشــىلەر بېلىقنــى زىيــادە كــۆپ تۇتقاچقــا، دېڭىز 
ــۆپ  ــادە ك ــۇ زىي ــدى، ب ــن ئايرىل ــك ئوزۇقلۇقتى ــى يېتەرلى قۇش
تۇتــۇش دەپ ئاتىلىــدۇ، ھازىــر چىلىــدا دېڭىز قۇشــلىرىنىڭ ســانى 
ــان   ــكە بولىدىغ ــانار  يېيىش ــى، ئىنس ــتىن بەلك ــازالپ كەتمەس ئ

بېلىقمــۇ  قالمىغىلــى تــۇردى.

ئىشەنگىڭىز كەلمەيدۇ !

ئۆتكەن35يىلدىــن بىــرى، يەرشــارىنىڭ ئىسسىشــى ۋە 
ئىنســانارنىڭ پائالىيىتــى تۈپەيلىدىــن، يەرشــارىدىكى تۆتتىــن بىــر 

ــۇرۇدى. ــلى ق ــڭ نەس ــۇق ھايۋىنىنى ــوڭ قۇرۇقل ــىم چ قىس
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نەق مەيدان خاتىرىسى

ــۇالر  ــاز، ئ ــن ئ ــانى ئىنتايى ــنىڭ س ــۇماترا يولۋىس   س
ــار  ــۇ يولۋاس ــدۇ، ب ــاپ كېتى ــزال يوق ــى تې ــدا ناھايىت دالى
پەقــەت  ھايۋاناتــار باغچىســى ۋە ياۋايــى ھايۋانارنــى قوغــداش 

ــا. ــان قالماقت ــا ئام رايونلىرىدى

كۆيدۈرۈلگەن ياكى كېسىلگەن يامغۇرلۇق ئورمانالر

ــوڭ  ــىدا چ ــارى مىقياس ــۈن يەرش ــر پۈت ــىلەر ھازى   كىش
كۆلەمدىكــى ئىسســىق بەلبــاغ  يامغۇرلــۇق ئورمانلىرىنــى 
ــى  ــىمىغان تۈردىك ــۇن ئوخش ــارىدا نۇرغ ــەر ش ــە. ي كۆيدۈرمەكت
ــاردا ئۆســىدۇ.  ــەم ئورمانلىق ــۇق، ن ــۇ قوي ــۈرى ب ئۆســۈملۈك ت
ــڭ  ــل ھايۋاناتارنى ــون خى ــدۈرۈش مىلي ــى كۆي ــۇ ئورمانلىقارن ب

ــۇر.  ــى كۆيدۈرگەنلىكت ماكانىن

ماكانشــۇناس  )ئېكولوگىيــە مۇتەخەسسىســى( الر      
جانلىقــار ۋە ئۇنىــڭ ماكانىنــى تەتقىــق قىلىدىغــان ئالىمــاردۇر.
بۈگۈنكــى كۈنــدە ھەريىلــى 50مىــڭ خىــل ھايۋانــات يوقالماقتــا. 
ــالماقتا.  ــىگە س ــن ئەندىش ــارنى ئىنتايى ــۋال ماكانشۇناس ــۇ ئەھ ب

ئورمان كېسىش

  پالىســاندر دەرىخــى ۋە تېكتــون دەرىخــى ئىسســىق بەلباغ 
يامغۇرلــۇق ئورمانلىقىــدا ئۆســىدۇ. بــۇ ئىككــى خىــل دەرەخنىــڭ 
ياغــاچ ماتېرىيالــى ناھايىتــى كــۆپ پۇلغــا يارايــدۇ. شــۇڭا ئورمان 
كېســىش شــىركەتلىرى بــۇ دەرەخلەرنــى كۆپلــەپ كېســىپ پايــدا 
ئالىــدۇ. بــۇ ئورمانــار كېســىلگەندە، ئەتراپىدىكــى ئۆســۈملۈكلەر 
ــدۇ. ئورمــان كېســىش شــىركەتلىرى تــاش  ــا ئۇچراي بۇزغۇنچىلىقق
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يــول ياســاش ئۈچۈن ئورمــان كېســىدۇ. ئىســتېمالچىار پالىســاندر 
ــى  ــۆي جاھازىلىرىن ــالغان ئ ــن ياس ــون ياغىچىدى ــى ۋە تېكت ياغىچ
ــىركەتلىرىنىڭ  ــىش ش ــان كېس ــۇ ئورم ــە ب ــېتىۋالىدۇ، ئەمەلىيەتت س
ــق قىلىشــقا  ــى بۇزغۇنچىلى ــۇق ئورمىنىن ــاغ يامغۇرل ئىسســىق بەلب

يــاردەم بەرگەنلىــك.

يامغۇرلۇق ئورماننى بۇزۇش

  دېھقانــار ياكــى بىر قىســىم شــىركەتلەر چــوڭ كۆلەمدىكى 
ئىسســىق بەلبــاغ يامغۇرلــۇق ئورمانلىقىغــا ئــوت قويىــدۇ، ئــۇالر 
ــىركەتلەر  ــەزى ش ــدۇ. ب ــەت تېرىي ــەپ زىرائ ــى تۈزل ــۇ يەرن ب
كاۋچــۇك دەرىخــى تىكىــدۇ، كېيىــن دېھقانــار بــۇ دەرەخلەردىــن 

تەبئىــي كاۋچــۇك يىغىۋالىــدۇ. 

ئۈنۈمسىز تۇپراق

  بــەزى دېھقانــار ئىسســىق بەلبــاغ يامغۇرلــۇق ئورمىنىنــى 
ــۆپ  ــوت ـ چ ــەپ ئ ــى تۈزل ــۇ يەرن ــن، ب ــن كېيى كۆيدۈرگەندى
ــق  ــوي، كاال قاتارلى ــەن ق ــەر بىل ــوت ـ چۆپل ــۇ ئ ــدۇ. ب تېرىي
ئــۆي ھايۋانلىرىنــى باققىلــى بولىــدۇ. بىــراق ئىسسىســق بەلبــاغ 
يامغۇرلــۇق ئورمىنىنىــڭ تۇپرىقــى ناھايىتــى ئۈنۈمســىز بولغاچقــا، 
بــۇ يەرنــى پەقــەت بىــر نەچچــە يىلــا تېرىغىلــى بولىــدۇ. كېيىــن 
بــۇ شــىركەت ياكــى دېھقانــار بــۇ تۇپراقنــى تاشــاپ كېتىــدۇ  

دە، يېڭــى يامغۇرلــۇق ئورماننــى كۆيدۈرۈشــكە باشــايدۇ.

كاربون) IV (ئوكسىد

ــدە،  ــكەندە ۋە كۆيدۈرگەن ــى كەس ــۇق ئورمانن   يامغۇرل
ــپ،  ــۇپ بېرى ــا قۇي ــىدنى ھاۋاغ ــون)IV (ئوكس ــۇن كارب نۇرغ
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يەرشــارىنىڭ ئىسســىپ كېتىشــىنى ئېغىرالشــتۇرىدۇ. بــۇ قىلمىشــنىڭ 
يوقىتىدىغىنــى يامغۇرلــۇق ئورمانــارال بولماســتىن، بەلكــى 
دۇنيادىكــى نۇرغۇنلىغــان ئۆســۈملۈك ۋە ھايۋاناتارنىــڭ ماكانىنىمۇ  

ــدۇ.  ــران قىلى ۋەي

ئىشەنگىڭىز كەلمەيدۇ !

بارلىــق  دۇنيادىكــى     
ــى  ــن، يېرىم ــۈملۈكلەر تۈرىدى ئۆس
يامغۇرلــۇق  بەلبــاغ  ئىسســىق 

ياشــايدۇ.  ئورمىنىــدا 

ــېكۇنتتا  ــەر س ــانار ھ  ئىنس
مەيدانىچىلىــك  پۇتبــول  ئىككــى 
ــق  ــا بۇزغۇنچىلى ــۇق ئورمانغ يامغۇرل

ــا.  قىلماقت

نەق مەيدان خاتىرىسى

كامېرون

ــىق  ــۇن ئىسس ــانار نۇرغ ئىنس
ئورمىنىنــى  يامغۇرلــۇق  بەلبــاغ 
يەرگــە  تېرىلغــۇ  بــۇزۇپ، 

. قتــا ما ياندۇر ئا

ئويمانلىقتىكــى  غەربىــي   
ئورانگۇتــان ئورمــان كېســىش ۋە يېزا 
ئىگىلىگىنىــڭ تەھدىتىگــە ئۇچرىماقتــا. 
ئافرىقــا قىتئەســىدىكى كامېرونــدا 
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ئىسســىق بەلبــاغ يامغۇرلــۇق ئورمېنىــڭ يوقىلىشــى ئىنتايىــن تېــز 
ــىركەتلىرى  ــىش ش ــان كېس ــار ۋە ئورم ــى دېھقان ــا، چۈنك بولماقت
ئۇالرنــى توختىمــاي كەســمەكتە. بــۇ يامغۇرلــۇق ئورمــان ھەربىــي 
ئويمانلىقتىكــى  ئورانگوتانارنىــڭ ماكانىــدۇر. كامېــرون ھۆكۈمىتــى 
ــا  ــۈن، ئورانگوتانارغ ــدۇرۇش ئۈچ ــى قۇتۇل ــۇ ئورانگوتانارن ب
ــۇنىڭ  ــدى ش ــىس قىل ــون تەس ــان راي ــى قوغدىلىدىغ تەبىئىيلىك
بىلــەن بىللــە ھۆكۈمــەت بىــر قىســىم يامغۇرلــۇق ئورمانلىقنىمــۇ 

ــدى.  ــدۇرۇپ قال قۇتۇل

ئورمان كېسىش ئالتۇنرەڭ ئاال كېپىنەككە تەھدىت سالماقتا

  مېكســىكىنىڭ ئورمــان كېســىش شــىركەتلىرى كېپىنەكنىــڭ 
ــىغا  ــڭ ياشىش ــاال كېپىنەكنى ــرەڭ ئ ــۈرى ــــ ئالتۇن ــل ت بىرخى
ــەر  ــاال كېپىنەكل ــرەڭ ئ ــان ئالتۇن ــالماقتا. نۇرغۇنلىغ ــت س تەھدى
قىشــتا، مېكســىكىدىكى تاغلىــق ئورمانلىرىــدا ياشــايدۇ، بەزىلىــرى 
كالفورنىيەنىــڭ جەنۇبىــي ۋە فىلورىــدا ئىشــتاتىدا قىشــتىن چىقىــدۇ. 
ــەش  ــد ۋە ب ــڭ يېڭــى ئىنگىان ــەر ئامېرىكىنى ــۇ كېپىنەكل ــازدا ب ي

چــوڭ كــۆل رايونىــدا ياشــايدۇ. 

كېپىنەكلەرنىڭ كۆچۈشى 

ــەك  ــاال كېپىن ــرەڭ ئ ــەن، ئالتۇن ــى بىل ــار كىلىش   باھ
ــۇزۇن ســەپىرىنى باشــايدۇ. ئــۇالر ســەپەر  شــىمالغا كۆچــۈش ئ
ــۇرۇت  ــۈك ق ــن تۈكل ــۇ تۇخۇماردى ــدۇ، ب ــدا تۇخۇماي جەريانى
چىقىــدۇ. تۇخۇملىغــان كېپىنــەك ئۆلىــدۇ، تۈكلــۈك قــۇرۇت يېڭــى 
ــەر  ــەن كېپىنەكل ــى يېتىلگ ــۇ يېڭ ــدۇ. ب ــۇپ يېتىلى ــەك بول كېپىن
ــۇ  ــن تېخىم ــن كېيى ــر مەزگىلدى ــتۇرۇپ، بى ــنى داۋاماش ئۇچۇش
ــان  ــان قالغ ــدە ئام ــلىگە كەلگەن ــۈز پەس ــدۇ. ك ــۆپ تۇخۇماي ك

ــدۇ.  ــا قايتى ــلىق ماكانىغ ــەر قىش كېپىنەكل
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كېپىنەك قوغداش رايونى

  قىشــتا مېكســىكا تاغلىرىدىكــى ئورمانلىقاردا، ئاق شەمشــاد 
ــۇالر  ــدۇ، ئ ــچ قاپلىۋالى ــەر زى ــان كېپىنەكل ــى مىليونلىغ دەرىخىن

دەرەخ غولــى ۋە شــاخلىرىغا 
ــدۇ.  ــە كىرى ــۇپ، ئۈچەكك قون
ــر  ــىچە مىدى ــەر قىش كېپىنەكل
ــار  ــدۇ، باھ ــىدىر قىلماي -س
يېتىــپ كەلگەندىــا ئويغىنىــدۇ. 
كېپىنەكلەرنــى  يــەر  بــۇ 
ــۇپ،  ــى بول ــداش رايون قوغ
ــار  ــە جانلىق ــون يەن ــۇ راي ب
ــداش رايونى  ــى قوغ چەمبىرىكىن

دەپ ئاتىلىــدۇ.

ئورمان كېسىش

  گەرچــە قوغــداش رايونىــدا ئورمــان كېســىش قانۇنســىز 
ــىش  ــان كېس ــەر ۋە ئورم ــراق يەرلىكل ــىمۇ، بى ــش بولس قىلمى
شــىركەتلىرى ئــۆز ســەنىمىگە دەسســىمەكتە. جانلىقــار چەمبىرىكىنى 
قوغــداش رايونىدىكــى ئورمانارنىــڭ يېرىمىدىــن كۆپرەكــى 
ــاق شەمشــاد دەرىخــى  ــۇن ئ ــدى. چۈنكــى نۇرغ كېســىلىپ تۈگى
كېســىلىپ كەتكەچكــە، كېپىنەكلەرنىــڭ ياشــاش چەمبىرىكــى 
ــەك  ــاال كېپىن ــرەڭ ئ ــۇ ئالتۇن ــە. ب ــېرى كىچىكلىمەكت بارغانس

ــدۇ. ــرەك بېرى ــن دې ــېرى ئازالۋاتقانلىقىدى ــانىنىڭ بارغانس س

ــى  ــداش رايونىدىك ــى قوغ ــار چەمبىرىك ــىكا جانلىق مېكس
ــاال  ــرەڭ ئ ــەن ئالتۇن ــە كىرگ ــدە ئۈچەكك ــاد دەرىخى ــاق شەمش ئ

ــەر. كېپىنەكل
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مۈشۈكئېيىقالر يەنە جەم بولدى

ــانى  ــكئېيىقارنىڭ س ــاۋاتقان مۈش ــدا ياش ــر دالى      ھازى
ــاز  ــدە. ماكانشۇناســار ئ ــا يوقىلىــش خەۋپى ــاز، ھەتت ــن ئ ئىنتايى
قالغــان مۈشــۈكئېيىقنى قۇتۇلــدۇرۇش ئۈچــۈن تېرىشــماقتا. ئــۇالر 
ــن  ــۈكئېيىقارنى قايتىدى ــان مۈش ــن ئايرىلغ ــر بامبۇكزارلىقتى ھازى

ــە. ــۇرۇپ كەلمەكت قايت

ئايرىۋېتىلگەن مۈشۈكئېيىقالر

ــي  ــڭ غەربى ــۈكئېيىقار خىتتاينى ــايدىغان مۈش ــدا ياش   دالى
ــاڭ  ــاي چاڭجي ــۇ ج ــدى، ب ــدا ئى ــق رايون ــى تاغلى جەنۇبىدىك
ــدى.  ــاكان ئى ــول م ــن م ــى ئىنتايى ــۇ مەنبەس ــىنىڭ س دەرياس
مۈشــۈكئېيىقار قويــۇق بامبۇكزارلىقتــا، بامبــۇك نوتىســىنى يــەپ 
ــىۋېتىلدى.  ــق كېس ــىم بامبۇكزارلى ــۆپ قىس ــراق ك ــايدۇ. بى ياش
شــۇڭا بــۇ يــاۋا مۈشــۈكئېيىقار پەقــەت ســاقلىنىپ قالغــان، پارچە 
ـ پارچــە بامبۇكزارلىقــاردا ياشــايدۇ. بــۇ توپىدىــن ئايرىۋېتىلگــەن 
ــىمۇ  ــا، كۆپىيىش ــاز بولغاچق ــن ئ ــانى ئىنتايى ــكئېيىقارنىڭ س مۈش

ــەس.  ــن ت ئىنتايى

مۈشۈكئېيىق ۋە ئىنسانالر

  مۈشــۈكئېيىق ياشــايدىغان بــۇ رايونــدا ئوخشاشــا نۇرغۇن 
ــى ۋە  ــزا ئىگىلىگىن ــەردە يې ــۇ ي ــەر ياشــايدۇ. ئىنســانار ب ئادەمل
ــاڭ  ــە چاڭجي ــرەك، يەن ــى كې ــي قىلدۇرۇش ــى تەرەققى باقمىچىلىقن
ــۇ  ــق. ب ــقا ئېھتىياجلى ــوك چىقىرىش ــپ، ت ــىدىن پايدىلىنى دەرياس

قىلمىشــار مۈشــۈكئېيىقنىڭ ياشىشــىغا تەســىر كۆرســىتىدۇ. 
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ئۆسۈملۈك كارىدورى

  ئــادەم بىلــەن مۈشــۈكئېيىق تــەڭ ياشــايدىغان يېتەرلىــك 
ــۈن  ــۈكئېيىقار ئۈچ ــال: مۈش ــر ئام ــوق؟ بى ــلۇق بارمۇ-ي بوش
ــتۇرۇدىغان  ــى تۇتاش ــە بامبۇكزارلىقارن ــەن پارچە-پارچ ئايرىۋېتىلگ
بىــر بامبــۇك كارىــدورى ياســاش، بــۇ كارىــدورالر مۈشــۈكئېيىقنى 
قايتىدىــن ئۇچراشــتۇرۇدۇ. بامبــۇك بىــر خىــل تېــز ئۆســىدىغان 
ئۆســۈملۈك، بامبۇكلــۇق كارىــدور ياســاش پىانانســا بىــر نەچچە 
يىلدىــا تارقىلىــپ كەتكــەن مۈشــۈكئېيىقارنى قايتــۇرۇپ كەلگىلــى 

بولىدۇ. 

 مۈشــۈكئېيىقار يېمەكلىكنــى 
بامبــۇك  تالايــدۇ،  بــەك 
نوتىســى ئۇالرنىــڭ ئــەڭ ياخشــى 

كۆرۈدىغــان يېمەكلىكــى. 

نەق مەيدان خاتىرىسى ـــ 
خىتتاي. 

 كىشــىلەر چىنلىــڭ تېغــى رايونىــدا بىــر بامبــۇك كارىدورى 
ــى  ــۈكئېيىقار توپىن ــى مۈش ــدور ئىكك ــۇ كارى ــدى، ب ــا قىل ئەھي
ــى  ــى 1983-يىل ــۈكئېيىقار توپىن ــى مۈش ــۇ ئىكك ــدى. ب باغلى
كىشــىلەر ياســىغان بامبۇكلۇقتىــن ئۆتىدىغــان يــول ئايرىۋەتكەنىدى. 

ــى  ــۈكئېيىقار توپىن ــدا مۈش ــىلەر  تاغ ــى كىش 1990-يىل
ــول ياســىدى،  ــر ي ــە بى ــا يەن ــۇ يولنىــڭ ئورنىغ ئايرىۋەتكــەن ب
ــون  ــان راي ــى قوغدىلىدىغ ــى تەبىئىيلىك ــۇ رايونن ــەت ب ھۆكۈم
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قىلىــپ بېكىتتــى. پىدائىيــار بــۇ تاشــاندۇق تاشــيولغا بامبــۇك 
ــەن  ــۈكئېيىق بىل ــى 20 مۈش ــۇا تېغىدىك ــۇالر تىيەنخ ــى، ئ تىكت
قايتىدىــن  مۈشــۈكئېيىقنى  دانــە   110 تېغىدىكــى  چىنلىــڭ 
ــۈكئېيىق  ــتە مۈش ــەر تەۋرەش ــى ي ــتۇردى. 2008-يىلىدىك ئۇچراش
قوغــداش رايونىدىكــى قۇرۇلۇشــار  ۋەيــران بولغــان بولســىمۇ ، 

بامبۇك ۋە مۈشۈكئېيىقار ھېچقانداق زىيانغا ئۇچرىمىدى. 

ــڭ بەزى  ــە خىتتاينى گەرچ
ــۇكار قويۇق  ــى بامب جايلىرىدىك
بامبۇكزارلىقنــى شــەكىللەندۈرگەن 
بولســىمۇ، بىــراق كۆپ قىســىم 
ــىلىپ  ــى بامبۇكار كېس جاياردىك
تەرەققىــي  دېھقانچىلىــق 

ــا.  قىلدۇرۇلماقت

ترېسكا بېلىقى يەنە قايتىپ كەلدىمۇ ؟

تەخمىنــەن 50 يىــل مۇقــەددەم، ترېســكا بېلىقــى ئاتانتىــك 
ئوكيانــدا كەڭــرى ئىــدى. بىــراق ھازىــر بېلىقچىارغــا ئىنتايىــن 
ئــاز بىــر قىســىم ترېســكا بېلىقىنــى تۇتۇشــقا يــول قويۇلىــدۇ، 
چۈنكــى ئاتانتىــك ئوكياندىكــى ترېســكا بېلىقــى ئــاز قالــدى. 

ــى  ــكا بېلىقىن ــۇش ترېس ــەك قوي ــقا چ ــق تۇتۇش بېلى
ــى  ــاۋادا تېزگىنلــەش كۈچىن ــا ئېرىشــتۈردى. ن قايتىدىــن ھاياتلىقق
ــىپ،  ــەك قىممەتلىش ــى ب ــكا بېلىق ــا ترېس ــەتمىگەن بولس كۆرس
پەقــەت بايــارال يىيەلىشــى مۇمكىــن ئىــدى. ئــەڭ چاتــاق يىــرى 
ترېســكا بېلىقــى تامــاق ئۈســتىلىدىن يوقىلىشــى مۇمكىــن ئىــدى. 
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نېمە ئىش يۈز بەردى ؟
20-ئەســىرنىڭ 90-يىللىرىــدا ئالىمــار ســاينت الۋرېنــس 
قولتۇقىــدا ترېســكا بېلىقــى يوقــاپ كېتىۋاتقانلىقىنــى بايقىغــان. بــۇ  
ســۇ رايونىــدا بېلىقچىــار ترېســكا بېلىقىنــى بــەك كــۆپ تۇتقــان، 
شــۇڭا كۆپەيگىــدەك بېلىقمــۇ قالمىغــان، بــۇ زىيــادە كــۆپ  تۇتۇش 
ــى  ــكا بېلىقىن ــى ترېس ــادا ھۆكۈمىت ــى كان ــدۇ. 1992-يىل دېيىلى

ــدى.  ــنى چەكلى تۇتۇش

ترېسكا بېلىقىنى قايتۇرۇپ كىلىشنىڭ جاپالىق مۇساپىسى

ــى  ــادا دائىرىســىدە ترېســكا بېلىق ــرى كان  كىشــىلەر ئىلگى
ــدۇ، دەپ  ــاۋۇپ كېتى ــانى ئ ــاي  س ــا بارم ــە يىلىغ ــر نەچچ بى
مۆلچەرلىگــەن ئەمەلىيەتتــە ئۇنــداق بولمىــدى. چەكلــەش بۇيرۇقى 
ــانى  ــڭ س ــكا بېلىقىنى ــۇ ترېس ــن كېيىنم ــۈرۈلۈپ 15 يىلدى چۈش
ــدى.  ــال بولمى ــن ئام ــكە تۈپتى ــى يۆلەش ــاز، بېلىقچىلىقن ــا ئ يەنى

  مۇشــۇنداق ئىــش ياۋروپــا ســۇ رايونىدىمــۇ يۈز بېرىشــى 
مۇمكىــن. چۈنكــى بــۇ يەردىكــى ترېســكا بېلىقىلىرىمــۇ بۇرۇنقىنىڭ 
ــى ترېســكا  ــى بېلىقچىارن ــا ئىتتىپاق ــدى. ياۋروپ ــك قال يېرىمىچىلى
ــر  ــپ تەدبى ــۇالر ئاكتى ــدى. ئ ــىنى چەكلى ــۆپ تۇتۇش ــى ك بېلىقىن

ترېســكا  ئارقىلىــق،  قوللىنىــش 
بېلىقىنىــڭ ســانىنى ئىمكانقــەدەر 
ــد  ــز ئەســلىگە كەلتۈرۈشــنى ئۈمى تې

ــدى.  قىل

ــا،  ــۆپ تۇتقاچق ــادە ك  زىي
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بۇنــداق چوڭلۇقتىكــى ترېســكا بېلىقــى ئــاز ئۇچرايدىغــان بولــۇپ 
ــدى.  قال

چوڭ توسما خادا تاش ئاقاردى

ــدۇ،  ــە  رەڭگارەڭ بولى ــلىرى ئادەتت ــادا تاش ــان خ   مارج
ــدا ئاۋســترالىيەنىڭ مارجــان خــادا  ــراق 2002-يىلــى 4- ئاي بى
تاشــلىرى ـــــ چــوڭ توســما خــادا تاشــلىرى ئاقىرىــپ كەتتــى، 

ــدى. ــۇ ئەھــۋال ئاقىرىــش دەپ ئاتال ب

ــك  ــى كىچى ــكىل قىلغۇچ ــلىرىنى تەش ــادا تاش ــان خ  مارج
ــادا  ــان خ ــدا، مارج ــلىغان چاغ ــكە باش ــار ئۆلۈش ــان قۇرت مارج
ــە،  ــار ئۆلس ــەر مارجان ــايدۇ. ئەگ ــقا باش ــلىرى ئاقىرىش تاش
بېلىــق تۈرىدىكــى ۋە مارجاننىــڭ ئوزۇقلــۇق بىلــەن تەمىنلىشــىگە 
ــۇ  ــان جانلىقارم ــاكان  قىلىدىغ ــى م ــى ئۇن ــان  ياك تايىنىدىغ

ــدۇ.  ئۆلى

ــەزى  ــنىڭ ب ــادا تاش ــما خ ــوڭ توس ــى چ   2002-يىل
جايلىــرى %95 تىــن ئارتــۇق مارجــان خــادا تاشــلىرى ئاقىرىــپ 
كەتتــى. بىــراق ئاقىرىــش بارلىــق مارجــان خادا تاشــلىرىغا تەســىر 
يەتكۈزمىــدى، پەقــەت تەخمىنــەن %10 مارجــان 2002-يىللىــق 

ئاقىرىــش ۋەقەســىدە ئۆلــدى.

سۇ تېمپېراتۇرىسى بەك يۇقىرى بولسا ياشىغىلى بولمايدۇ 

ــقا  ــنىڭ ئاقىرىش ــادا تاش ــما خ ــوڭ توس ــى چ   2002-يىل
باشلىشــى ئىللىــق ئېقىمنىڭ ســۇ تېمپېراتۇرىســىنى ئۆرلىۋىتىشــىدىن 
ــە مارجــان  ــارد دان بولغــان. مارجــان خــادا تاشــار نەچچــە مىلي
قۇرۇتلىرىدىــن تۈزۈلىــدۇ. بــۇ كىچىــك جانىــۋارالر زۇكســانتېلارنى 
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مــاكان بىلــەن تەمىنلەيــدۇ، بــۇ زۇكســانتېلارمۇ مارجــان قۇرتارغا 
ئوزۇقلــۇق ئىشــلەپچىقىرىپ بېرىــدۇ. 

  مارجــان خــادا تاشــارنىڭ رەڭگــى ئەســلىدە زۇكســانتېلا 
ــەپ كەتســە  ــەك ئۆرل ــەر ســۇ تېمپېراتۇرىســى ب ــدۇر. ئەگ رەڭگى
ياكــى بــەك تۆۋەنلــەپ كەتســە، مارجانار زۇكســانتېلارنى ســىقىپ 
چىقىرىۋېتىــدۇ. شــۇنداق قىلىــپ مارجــان خــادا تاشــار رەڭگىنــى 
ــدۇ.  ــىنى يوقىتى ــك مەنبەس ــۇ يېمەكلى ــان قۇرتام ــدۇ، مارج يوقىتى

يېمەكلىكــى يــوق مارجــان قۇرتــار ئۆلىــدۇ.

ئىللىۋاتقان دېڭىز - ئوكيان

  تەلىيىگــە  بىــر نەچچــە ھەپتىدىــن كېيىــن چــوڭ توســما 
خــادا تاشــنىڭ يېقىــن ئەتراپىدىكى دېڭىز ســۈيىنىڭ تېمپېراتۇرىســى 
تۆۋەنلىــدى ھەمــدە كــۆپ قىســىم مارجانارنىــڭ رەڭگىمۇ ئەســلىگە 
كەلــدى. ئالىمــار بايقىدىكــى، يەرشــارى ئىللىغاچقا، يەرشــارىدىكى 
ــە.  ــدە ئۆرلىمەكت ــم قەدەم ــىمۇ مۇقى ــان تېمپېراتۇرىس دېڭىز-ئوكي
ــلىرىنىڭ  ــادا تاش ــان خ ــۆپ مارج ــۇ ك ــىدە تېخىم ــۇ كەلگۈس ب
ــرەك  ــلىكتىن دې ــلىگە كەلمەس ــە ئەس ــدە يەن ــىدىن، ھەم ئاقىرىش

بېرىــدۇ.  

ئىشەنگىڭىز كەلمەيدۇ !

ــەڭ  ــۇزۇن ئ ــەڭ ئ   چــوڭ توســما خــادا تاشــلىرى دۇنيادىكــى ئ
چــوڭ مارجــان خــادا تــاش توپــى. دۇنيانىــڭ ئىللىــش ســۈرئىتىنى 
ــادا  ــما خ ــوڭ توس ــدا، چ ــا بارغان ــاق، 2050-يىلىغ ئاستىاتمىس
ــەي  ــار پۈتۈنل ــادا تاش ــان خ ــى مارج ــكىل قىلغۇچ ــنى تەش تاش

ــدۇ.  ــپ كېتى ئاقىرى
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قىزىق نۇقتا مەسىلىلىرىنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشى

يەر شارىنىڭ  ئىللىشى

   ھازىــر يەرشــارى تېمپېراتۇرىســىنىڭ ئۆرلــەش ســۈرئىتى 
ئىلگىرىكــى ھەرقانــداق دەۋرنىڭكىدىــن تېــز، چۈنكــى ئىنســانار 
ــرال  ــۇ مىنې ــانار ب ــلەتتى. ئىنس ــۆپ ئىش ــى ك ــرال يېقىلغۇن مىنې
يېقىلغۇالرنــى كۆيــدۈرۈپ، تــوك چىقــاردى. قاتنــاش قوراللىرىنــى 
ــك  ــدۈرۈش پارنى ــى كۆي ــرال يېقىلغۇالرن ــدۈردى. مىنې ھەرىكەتلەن
ــنىڭ  ــفېرادا قوياش ــۇ گازالر ئاتموس ــدۇ، ب ــدا قىلى ــى پەي گازىن
ئىسســىقلىق ئېنېرگىيەســىنى ســۈمۈرىدۇ. بــۇ قۇرۇقلــۇق ۋە دېڭىــز 
ــىز  ــىنى ئۈزۈكس ــاۋا تېمپېراتۇرىس ــمىنىدىكى ھ ــان ئاس - ئوكي

ئۆرلىتىدۇ. 

خــادا  توســما  چــوڭ   
تاشــلىرى ئاۋســترالىيەنىڭ شــەرقى 
بولــۇپ،  قىرغىقىــدا  دېڭىــز 
بــۇ مارجــان خــادا تاشــلىقتا 
ــرى  ــز جانلىقلى ــايدىغان دېڭى ياش
جايدىكــى  ھەرقانــداق  باشــقا 
دېڭىــز جانلىقلىرىدىــن كــۆپ. 

بــۇ مارجــان خــادا تــاش كارىــب 
دېڭىزىــدا بولــۇپ، بــۇ يەردىكــى 
ــار  ــادا تاش ــان خ ــۇن مارج نۇرغ
ئاقىرىــپ كەتتــى. تېمپېراتــۇرا شــىمالىي قۇتــۇپ ئېيىقىغا نىســبەتەن 

ــى. ــەپ كەتت ــەك ئۆرل ب

ــۇپ  ــىمالىي قۇت ــا ش ــى ئوخشاش ــارىنىڭ ئىللىش ــەر ش ي
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ئېيىقىغــا تەھدىــت بولــدى. شــىمالىي قۇتــۇپ ئېيىقلىــرى شــىمالىي 
ــەپ  ــى ي ــن ئەتراپىدىكــى مــۇز ئۈســتىدە تيۇلېنن قۇتۇپنىــڭ يېقى
ياشــايدۇ. شــىمالىي مــۇز ئوكيــان تېمپېراتۇرىســى شــۇنىڭ ئۈچۈن 
ــۇز  ــتەھكەم م ــمى مۇس ــۆپ قىس ــۈيىنىڭ ك ــز س ــى، دېڭى تۆۋەنك
قەۋىتىگــە ئايانغــان، تيۇلېنــار مۇشــۇ مــۇز قەۋىتىنىــڭ ياقىلىرىدا 
ــىغا  ــىنىڭ يۇقىرىلىش ــارى تېمپېراتۇرىس ــدۇ. يەرش ــەت قىلى پائالىي
ــۇ  ــتى، ب ــىمۇ تېزلەش ــڭ ئىرىش ــى مۇزنى ــۇ يەردىك ــىپ، ب ئەگىش
ئەھــۋال شــىمالىي قۇتــۇپ ئېيىقىنىــڭ تيۇلېننــى ئــوۋالش ۋاقىتنــى 
ــى  ــڭ ئوزۇق ــەن ئېيىقارنى ــۇنىڭ بىل ــقارتتى، ش ــېرى قىس بارغانس

ــدى.  بارغانســېرى ئازاي

ئېرىگەن مۇز 

  باھــاردا، دېڭىــز قىرغىقىنىــڭ يېقىــن ئەتراپىدىكــى 
بىــر قىســىم مــۇزالر ئېرىشــكە باشــايدۇ ھەمــدە يېرىلىــپ مــۇز 
پارچىســىغا ئايلىنىــدۇ، بــۇ پەســىل شــىمالىي قۇتــۇپ ئېيىقىنىــڭ 
ــۇ  ــازدا، ب ــلىدۇر. ي ــى پەس ــەڭ ياخش ــان ئ ــن ئوۋاليدىغ تيۇلى
ــۇپ  ــىمالىي قۇت ــا، ش ــن يىراقلىغاچق ــى قۇرۇقلۇقتى ــۇز قەۋىت م
ــى  ــز قىرغىق ــۈزدە، دېڭى ــدۇ. ك ــىز قالى ــكە ئامالس ــى ئۆتۈش ئېيىق
ئەتراپىدىكــى ســۇ مــۇز تۇتۇشــقا باشــايدۇ، شــىمالىي قۇتــۇپ 
ئېيىقىمــۇ تيۇلىــن ئوۋالشــقا كىرىشــىدۇ. كۈزدىــن قىشــقىچە بولغان 
قىســقىغىنە ۋاقىتتــا شــىمالىي قۇتــۇپ ئېيىقلىــرى كۆپلــەپ تيۇلىــن 
ئوۋلىشــى كېــرەك، چۈنكــى  ئــۇالر ئــۇزۇن قــارا قىشــتىن ئۆتۈش 

ــرەك.  ــاي توپلىشــى كې ــك م ئۈچــۈن، يېتەرلى

ھەم ئاچ ھەم ئورۇق شىمالىي قۇتۇپ ئېيىقلىرى
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ــاردا  ــڭ باھ ــى مۇزنى ــۇز ئوكياندىك ــىمالىي م ــر ش ھازى
ئېرىشــى بالــدۇر، كــۈزدە مــۇز تۇتۇشــى كېيىــن، بۇخىــل ئەھۋال 
ــقارتىۋەتتى.  ــى قىس ــوۋ ۋاقتىن ــڭ ئ ــۇپ ئېيىقلىرىنى ــىمالىي قۇت ش
نۇرغــۇن شــىمالىي قۇتــۇپ ئېيىقلىــرى يېتەرلىــك ئوزۇققــا 
ــراۋ  ــا قى ــى. قارغ ــاپ كەتت ــن ئورۇق ــەلمىگەچكە بۇرۇنقىدى ئېرىش
قوشــۇلۇپ، شــىمالىي قۇتۇپنىــڭ مــۇز قەۋىتى ئېرىشــكە باشــلىدى. 
ئالىمــار 2050- يىلــى يازغــا بارغانــدا، بــۇ يــەردە مــۇز قاتلىمى 
تۈپتىــن يەنــە مەۋجــۇت بولمايــدۇ، دەپ پــەرەز قىلماقتــا. ئەگــەر 
بــۇ گــەپ راســت بولىدىغــان بولســا شــىمالىي قۇتــۇپ رايونىدىكى 

شىمالىي قۇتۇپ ئېيىقلىرى مەڭگۈ غايىب بولىدۇ. 

ــى  ــۇپ ئېيىق ــىمالىي قۇت  ش
ئوكيــان  مــۇز  شــىمالىي 
ــتىدە  ــۇز ئۈس ــى م ياقىلىرىدىك
تيۇلېننــى  ياشــايدىغان 

قىلىــدۇ. ئوزۇقلــۇق 

نەق مەيدان خاتىرىسى 

ــل  ــمىدىكى چېرچى ــىمالىي قىس ــڭ ش ــورۇن : كانادانى ئ
بازىــرى. ۋاقىــت : كــۈز پەســلى. بــۇ يــەردە شــىمالىي قۇتــۇپ 
ئېيىقىنــى تاماشــا قىلغىلــى كەلگــەن ســاياھەتچىلەر بىلــەن تولغان. 
شــىمالىي قۇتــۇپ ئېيىقــى بــۇ يەرگــە توپلىشــىپ، مــۇز قەۋىتىنىڭ  

قايتــا شەكىللىنىشــىنى كۈتمەكتــە. 

  بــۇرۇن كىشــىلەر شــىمالىي قۇتــۇپ ئېيىقلىــرى ئوزۇقلــۇق 
ــر،  ــى. ھازى ــپ ئۆلتۈرۈۋېتەتت ــزدەپ ئاشــخانىارغا كىرســە ئېتى ئى
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ــق  ــە ـــــ ئېيى ــدە تۈرم ــار ئاالھى ــەن ئېيىق ــق ئۆتكۈزگ خاتالى
ــدۇ.  تۈرمىســىگە قامىلى

شىمال بۇغىسى كېرەكمۇ ياكى نېفىتمۇ ؟

ــىمال  ــكا ش ــىركەتلىرى، ئامېرى ــت ش ــكىدىكى نېفى ئالياس
شــىركەتلەر  بــۇ  قىيىناشــتۇرماقتا.  ياشىشــىنى  بۇغىســىنىڭ 
ــڭ  ــازدا تۇندىرانى ــدۇ. ي ــى قازى ــتىدىكى نېفىتن ــڭ ئاس تۇندىرانى
ئۈســتىدە قويــۇق مۇخــار ئۆســىدۇ، قىشــتا مــۇز تۇتىــدۇ. بــۇ 
شــىمال بۇغىلىــرى يــازدا تۇندىراغــا كۆچــۈپ كېلىــپ مۇخارنــى 
يەيــدۇ. ھايۋانارنىــڭ ماكانىنــى تەتقىــق قىلىدىغــان ماكانشــۇناس 
ئالىمــار، نېفىــت بۇرغىــاش شــىمال بۇغىســىنىڭ كۆچــۈش يولىنى 

ــدۇ.  ــدۇ، دەپ قاراي ئۈزۈۋىتى

كۆچۈش يولى

جەنۇبىــدا  ئالياســكىنىڭ  قىشــنى  بۇغىســى  شــىمال 
ئۆتكۈزىــدۇ؛ باھــار كەلگەنــدە، ئــۇالر نەچچــە مىــڭ كىلومېتىرالپ 
ــەردە  ــۇ ي ــار ب ــا بۇغى ــدۇ. ئان ــا كېلى ــپ، تۇندىراغ ــول مىڭى ي
قوزىايــدۇ. شــىمال بۇغىســىنىڭ پاقــان ۋە قوزىلىــرى مۇخارنــى 

ــدۇ.  ــتىن چىقى ــارا قىش ــۇزۇن ق ــەمىرىپ، ئ ــەپ س ي

شىمال بۇغىسىنىڭ كۆپىيىش يولىنى ئۈزۈش

ــول  ــاش ي ــت بۇرغى ــىركەتلىرىگە نېفى ــت ش ــەر نېفى   ئەگ
ــيول  ــان تاش ــىپ ئۆتىدىغ ــى كېس ــۇ رايونن ــۇالر ب ــا، ئ قويۇلس
ياســايدۇ ۋە تۇرۇبــا قويىــدۇ. بــۇ تۇرۇبــا ۋە تاشــيولار شــىمال 
ــقۇنلۇق   ــىگە توس ــن كۆچۈش ــدا ئەركى ــۇ رايون ــىنىڭ ب بۇغىس

ــدۇ.  قىلى
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ــۈل  ــرى پۈتك ــت تۇرۇبىلى ــۈزى نېفى ــەر ي ــەت زور ي   غاي
ــش  ــۇ قىلمى ــار، ب ــدۇ. ماكانشۇناس ــىپ ئۆتى ــكىنى كېس ئالياس
ــۇ  ــى. تېخىم ــى ئۈزۈۋەتت ــۈش يولن ــڭ كۆچ ــىمال بۇغىلىرىنى ش
ــىلە  ــەك مەس ــا قويۇۋەرس ــەك ۋە تۇرۇب ــول ياساۋەرس ــۆپ ي ك

تېخىمۇ يامانلىشىپ كېتىدۇ، دەپ قارىماقتا. 

ئامېرىــكا   شــىمالىي 
شــىمال  ئورمانلىقىدىكــى 

غىســى بۇ

ئامېرىــكا   شــىمالىي    
ــىمال بۇغىســى  ئورمانلىقىدىكى ش
كانادانىــڭ ئالبېرتــا ئورمانلىقىــدا 
ياشــايدۇ. بــۇ يەردىكــى شــىمال 
نېفىتچىلىكنىــڭ  بۇغىلىرىمــۇ 
تەھدىتىگــە ئۇچرىــدى.  نېفىــت 
ــق  ــۇ ئورمانلى ــىركەتلىرى ب ش
رايونىنــى تازىــاپ، شــىمال بۇغىســىنىڭ ماكانىنــى ۋەيــران قىلدى. 
ھازىــر  ئالبېرتــا رايونىدىكــى شــىمال بۇغىســىنىڭ ســانىمۇ بــەك 

ــدى. ــپ قال ــا كېلى ــش گىردابىغ ــازالپ، يوقىلى ئ

كىشىلەر ئالياسكىنىڭ نېفىتىنى بۇرغىالشقا موھتاج  !

قولالمسىز ياكى قارشى تۇرامسىز ؟

قولاليمەن!

  ئىنســانار نېفىتتىــن پايدىلىنىــپ تــوك چىقىرىشــقا، ھەمــدە 
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ماشــىنا، ئايروپىــان ۋە باشــقا قاتنــاش قوراللىرىنــى ماڭدۇرۇشــقا 
ــى  ــىنىڭ زېمىنىن ــىمال بۇغىس ــىركەتلىرى ش ــت ش ــاج. نېفى موھت
كۈچىنىــڭ بارىچــە قوغدىــدى. ئــۇالر شــىمال بۇغىســى ئۆتىدىغــان 
يەرنىــڭ تۇرۇبىلىرىنــى يــەر ئاســتىغا كۆمــدى،  باشــقا رايونــاردا 
ئــۇالر شــىمال بۇغىلىرىغــا يــول ياســاپ بــەردى. شــۇڭا بۇغىــار 

تۇرۇبىدىــن ئاســانا ئۆتەلەيــدۇ. 

قارشى تۇرىمەن!

  نېفىــت ئەســلىدىنا بىــر مەســىلە  نېفىــت يېقىلغــۇ قىلىــش 
ــت  ــكا نېفى ــتۇرۇدۇ. ئالياس ــىقىنى ئېغىرالش ــارىنىڭ ئىسس ــەر ش ي
ــدى.  ــران قىل ــى ۋەي ــڭ ماكانىن ــىمال بۇغىلىرىنى ــاش ش بۇرغى
ــرال  ــا مىنې ــىنا ۋە ئايروپىانغ ــق ماش ــز بارلى ــىدە بى كەلگۈس
ــرەك.  ــىمىز كې ــك قىلىش ــلىككە كاپالەتلى ــى ئىشلەتمەس يېقىلغۇالرن
ــىلەن :  ــرەك، مەس ــش، كې ــوك چىقىرى ــەن ت ــۇل بىل ــقا ئۇس باش

ــش.  ــوك چىقىرى ــپ ت ــن پايدىلىنى ــۇ كۈچىدى س

 بــۇ نېفىــت تۇرۇبىلىــرى ئالياســكىنى كېســىپ ئۆتىــدۇ. بۇ 
تۇرۇبــا شــىمالدىكى پىرودخــو قولتۇقــى قۇدۇقىدىــن ئالياســكىنىڭ 

ـــ ۋالدىزغىچە ســوزۇلىدۇ. جەنۇبىدىكــى مــۇز تۇتمــاس پــورتـ 

يالتىراق ئەخلەتلەر دېڭىز قۇشلىرىنىڭ جېنىغا زامىن بولدى

  دېڭىــز قۇشــلىرى چۈجىلىرىگــە بېلىــق بەرمەســتىن، بەلكى 
يالتىــراق بــەردى. بــۇ قۇشــار تىنــچ ئوكياننىــڭ ئوتتۇرىســىدىكى 
ــى  ــدۇ. ھەركۈن ــا چــاڭگا تېزى ــول ئارىلىدىكــى ئاتولغ ــۇرا ي ئوتت
ــپ  ــەر دۆۋلىنى ــە ئەخلەتل ــا ھەمىش ــڭ قىرغاقلىرىغ ــۇ ئارالنى ب
كېتىــدۇ. مەســىلەن : يالتىــراق بوتۇلــكا ۋە بېلىــق تــورى، دېڭىــز 

قۇشــلىرى بــۇ ئەخلەتلەرنــى بېلىقمىكــى دەپ يــەپ ســالىدۇ. 
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بۇ ئەخلەتلەر نەدىن كەلگەن ؟

ــى  ــارال خەلق ــايدىغان ئ ــدا ياش ــول ئارىلى ــۇرا ي     ئوتت
ــەت 30 ال  ــدا پەق ــۇ ئارال ــدۇ. ب ــا تۆكمەي ــى دېڭىزغ ئەخلەتلەرن
ئاھالــە بــار. ئــۇالر دېڭىــز قۇشــلىرىنى جــان تىكىــپ قوغدايــدۇ،  
بۇالرنىــڭ كــۆپ قىســمى شــىمالىي ئامېرىــكا ۋە شــەرقىي جەنۇبــى 
ــر  ــە بى ــەردۇر. يەن ــلىۋەتكەن ئەخلەتل ــا تاش ــىيالىقار دېڭىزغ ئاس
ــار  ــراق بويۇم ــلىغان. يالتى ــار تاش ــى دېڭىزچى ــم ئەخلەتلەرن قىس
چىرىمەيــدۇ. بــۇ يالتىــراق ئەخلەتلــەر  دېڭىــز دولقۇنلىــرى بىلــەن 
نەچچــە مىــڭ كىلومېتــر يىراقتىــن كېلىــپ، ئوتتــۇرا يــول ئارىلــى 

ــدۇ.  ــا يىغىلى ۋە باشــقا ھــاۋاي ئاراللىرىنىــڭ قىرغاقلىرىغ

يالتىراق بۇيۇمالر ئېلىپ كەلگەن مەسىلىلەر

  ئالىمــار  ئوتتــۇرا يــول ئارىلىدىكــى نۇرغــۇن قۇشــارنى 
ــون  ــدا ئالىمــار،  ئ ــۇ تەكشــۈرۈش جەريانى ــان. ب ــق قىلغ تەتقى
ــراق  ــن يالتى ــڭ پوكىندى ــن توققۇزىنى ــى چۆجىلىرىدى ــز قۇش دېڭى
ــايدىغان  ــدا ياش ــول ئارىلى ــۇرا ي ــان. ئوتت ــى بايقىغ ئەخلەتلەرن
ئــارال  خەلقــى  ئــارال 
ئەخلەتنــى  قىرغىقىدىكــى 
تازىلىغــان  قەرەللىــك 
بولســىمۇ، ئــۇالر دېڭىــز 
ــەن  ــپ كەلگ ــۈيى ئېقىتى س
ــر  ــى بى ــق ئەخلەتلەرن بارلى
ــىز.  ــقا ئامالس ــەرەپ قىلىش ت
ــى  ــراق مەسىلىس ــۇڭا يالتى ش
ئېغىرالشــماقتا. كۈنســېرى 

بەك ئېغىر بولسا ئۇچالمايدۇ
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   دېڭىــز قۇشــلىرىنىڭ بــەزى چۈجىلىــرى يالتىــراق 
ئەخلەتلەرنــى كــۆپ يېگەچكــە، بەدىنــى ئېغىرلىشــىپ ئۇچالمايــدۇ. 
ــىز  ــكىمۇ ئامالس ــۈپ ئىزدەش ــكە ۋە ج ــۇالر دان ئىزدەش ــۇڭا ئ ش

ــىيالمايدۇ. ــە ياش ــۇرۇم بولغۇچ ــپ، ئۇچ قېلى

ــى  ــۇ چۆجىس ــىم ئاقق ــر قىس ــن بى ــەن ئۈچتى     تەخمىن
ئۇچــۇرۇم بواللمايــدۇ. بىــر قىســىم ئاققــۇ چۈجىلىــرى يالتىــراق 
يــەپ ئۆلىــدۇ، يەنــە بىــر قىســىملىرىنىڭ پوكىنــى يالتىــراق بىلەن 

توشــۇپ كېتىــپ دانلىيالمــاي ئۆلىــدۇ. 

ئىشەنگىڭىز كەلمەيدۇ !
ــق  ــراق بېلى ــلىۋەتكەن يالتى ــار تاش ــن بېلىقچى ــن ۋە تيۇلى دېلفى
تورىغــا يۆگىشــىپ بوغۇلــۇپ ئۆلىــدۇ، كىشــىلەر نۇرغــۇن بېلىقارنىڭ 
قورســىقىدىن زەھەرلىــك يالتىــراق ئەخلــەت تۈگۈنچەكلىرىنــى تاپقان.

نەق مەيدان خاتىرىسى

ئوتتۇرا يول ئارىلى

ئوتتــۇرا يــول ئارىلــى ئاتــول )ھالقــا شــەكلىدىكى مارجــان 
ئــارال( دۇر. ئــۇ تىنــچ ئوكياننىــڭ ئوتتــۇرا قىســمىغا جاياشــقان 
ــر  ــىمالىدىكى بى ــەڭ ش ــڭ ئ ــم ئاراللىرىنى ــاۋاي تاقى ــۇپ، ھ بول
ــز  ــھۇر دېڭى ــا مەش ــى دۇنياغ ــول ئارىل ــۇرا ي ــدۇر. ئوتت ئارال

ــدۇر. ــان ئارال ــى قوغدىلىدىغ ــلىرى تەبىئىيلىك قۇش

ــان  ــپ قالغ ــا چىقى ــز قىرغىقىغ ــا دېڭى ــر كۈندى ــەت بى پەق
يالتىــراق ئەخلەتلــەر مانــا مۇشــۇنچىلىك. بۇنداق ئىشــنى توســاش 
ــك  ــەت تاشلىماســلىققا كاپالەتلى ــا ئەخل ئۈچــۈن ئىنســانار دېڭىزغ

قىلىشــى كېــرەك.
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 ئاققــۇ چۆجىســى پۈتۈنلــەي ئانىســىنىڭ بېقىشــىغا تايىنىدۇ. 
ــالماقتا،  ــا س ــىنىڭ ئاغزىغ ــى چۆجىس ــۇش بېلىجانن ــا ق ــۇ ئان ب

بەزىدە بېلىجان يالتىراق بولۇشى مۇمكىن.

ئوۋالپ تۈگىتىش
ــىز  ــار قانۇنس ــرى ئوۋچى  ئوغ
 : مەســىلەن  ئوۋچىــاردۇر. 
ــوۋالش  ــدان ئ ــدا كەركى ئافرىقى
ســۇماترا  ھىندونېزىيــەدە  ۋە 
ــىز  ــوۋالش قانۇنس ــىنى ئ يولۋىس
ئوغــرى  بىــراق  قىلمىشــتۇر. 
ئوۋچىــار پايدىنــى دەپ ئۇالرنــى 

ئوۋلىماقتــا.  توختىمــاي 

كەركىدان 

ــى  ــار ئۇن ــرى ئوۋچى ــى دەپ ئوغ ــڭ مۈڭگۈزىن كەركىداننى
ئوۋاليــدۇ. نەچچــە يــۈز يىلدىــن بىــرى، بــۇ مۈڭگۈزلــەر خەنجــەر 
ســېپى قېلىنغــان ھەمــدە تالقــان قېلىنىــپ  بىــر قىســىم ئەنئەنىــۋى 
دورىارغــا ئىشــلىتىلگەن. گەرچــە  كەركىــدان مۈڭگــۈز تالقىنىنىــڭ 
ــرى  ــىمۇ، ئوغ ــپات بولمىس ــا ئىس ــڭ بارلىقىغ ــك ئۈنۈمېنى قانچىلى
ئوۋچىــار كەركىــدان مۈڭگۈزىدىــن پايدىلىنىــپ، بــەك كــۆپ پۇل 
ــدان  ــق كەركى ــر بارلى ــدۇ. ھازى تاپى
دېگــۈدەك تەبئىــي باغچــا ۋە قوغــداش 
ــىماقتا. ساقچىار  ئۇالرنى  رايونلىرىدا ياش
ــڭ زىيانكەشــلىكىدىن  ئوغــرى ئوۋچىارنى

ــا.  قوغدىماقت
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سۇماترا يولۋىسى 

  ھىندونېزىيەنىــڭ ســۇماترا يولۋىســى پەقــەت شــۇ يەردىــا 
ــدا  ــدۇر، دالى ــىدىكى ھايۋان ــۋاس ئائىلىس ــر يول ــار بىردىنبى ب
ياشــايدىغان ســۇماترا يولۋىســى تەخمىنــەن 400دىــن 500گىچــە، 
بىــراق ئوغــرى ئوۋچىــار بــۇ قىممەتلىــك يولۋاســنى توختىمــاي 
ئــوۋالپ، ئۇنىــڭ تېرىســى، چىشــى ۋە تىرناقلىرىنــى ســودىگەرگە 
ــتا  ــۋى داۋاالش ــى ئەنئەنى ــى ۋە تىرنىقىن ــۋاس چىش ــاتىدۇ. يول س
ئىشــلىتىدۇ، ئۇالرنــى كامبــودژا، ھىندونېزىيــە، بىرمــا ۋە شــەرقىي 

جەنۇبــى ئاســىيادىكى باشــقا دۆلەتلەرگــە ســاتىدۇ. 

ئوغرى ئوۋچىالرنى چەكلەش

ھايۋانــار ســاخاۋەت ئورگانلىــرى ھىندونېزىيــە ھۆكۈمىتىنــى  
بىــر قىســىم زېمىــن ئاجرىتىشــقا قايىــل قىلىــپ، يولــۋاس ئۈچــۈن 
تەبىئىيلىكــى قوغدىلىدىغــان رايــون قــۇرۇش ئۈچــۈن تېرىشــماقتا. 
ــتا- ــانى ئاس ــپ، س ــار قوغدىلى ــۇ يولۋاس ــدا ب ــداق بولغان بۇن

ئاســتا كۆپىيىشــى مۇمكىن. 

ئىشەنگىڭىز كەلمەيدۇ !

  100 يىــل ئىلگىــرى دالىــدا 
ــى  ــتىن 100مىڭ ــايدىغان يولۋاس ياش
ــدە،  ــى كۈن ــدى. بۈگۈنك ــار ئى ب
ھەرخىــل  ياشــايدىغان  دالىــدا 

يولــۋاس 3000 ئەتراپىــدا.

نەق مەيدان خاتىرىسى

ھىندونېزىيە
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ــمىدا  ــۇرا قىس ــەرقىي ئوتت ــڭ ش ــدان ئافرىقىنى ــىم، كەركى 1- رەس
ــايدۇ. ياش

 ئوغــرى ئوۋچىــار يولۋاســنىڭ تېرىســىنى دەپ ئۇالرنــى ئۆلتۈرىدۇ، 
بــۇ تېرىلەرنىــڭ بــازار باھاســى ئىنتايىــن يۇقىرى.

  2004-يىلــى كــۈزدە ھىندونېزىيــەدە بــەش ئــادەم  ئوغرىلىقچــە 
ــق  ــپ 6 يىللى ــا ئىلىنى ــەن قولغ ــى بىل ــوۋالش جىنايىت ــۋاس ئ يول
قامــاق جازاســىغا ھۆكــۈم قېلىنغــان. بــۇ كىشــىلەر يولۋاســقا زەھــەر 
تاشــاپ، ئۇالرنــى توردا ســاتقان. بــۇ ئاالرمەنلــەر 10 يىــل ئىچىدە 
ئوغــرى ئوۋچىارنىــڭ قولىدىــن 60 يولــۋاس تېرىســىنى ســېتىۋالغان، 
يەرلىــك ھۆكۈمــەت ۋە ســاقچىار بــۇ قېتىملىــق ئوغــرى ئوۋچىارغــا 
ــبەتەن  ــا نىس ــرى ئوۋچىارغ ــقا ئوغ ــنى باش ــى بېرىش ــاق جازاس قام

ناھايىتــى ياخشــى ئاگاھانــدۇرۇش بولىــدۇ، دەپ قارىــدى.

ھايۋانالرنى قوغدىغۇچى ئاكتىپالرنىڭ قايتۇرما زەربىسى 

  2007-يىلــى 12-ئايــدا ھايۋانــار ھوقۇقىنــى قوغــداش 
ــى قوغــاپ،  ــوۋالش پاراخوتىن ــت ئ ــرى ياپونىيەدىكــى كى ئاكتىپلى
ــت  ــۇ كى ــەن. ب ــپ كەتك ــن ھالقى ــي دېڭىز)نەنخەي(دى جەنۇبى
ــا  ئــوۋالش ئەترەتلىــرى بېلىــق ئــوۋالش قارمىقــى ئارىســىغا تان
چىگىــپ نەيــزە ياســاپ، بۇرۇتلــۇق كىچىــك كىتتىــن 935 نــى ۋە 
ــۇن  ــارا قان ــان. خەلقئ ــى تۇتق ــن 50 ن ــۇق كىتتى ــۇزۇن بۇرۇتل ئ
ــى  ــان چۈنك ــول قويغ ــىغا ي ــل قىلمىش ــۇ خى ــڭ ب ياپونلۇقارنى
ــى  ــق قىلىدىغانلىقىن ــي تەتقى ــۇپ ئىلمى ــى تۇت ــۇ كىتارن ــۇالر ب ئ
جاكارلىغــان. بىــراق ھايۋانــار ھوقۇقىنــى قوغدىغۇچــى ئاكتىپــار 

ــان.  ــى بولغ ــى قوغدىماقچ ــۇ كىتارن ب
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قولاليمەن!

ھايۋانــار ھوقۇقىنــى قوغدىغۇچــى ئاكتىپــار ئىككــى كېمــە 
بىلــەن كىــت ئــوۋالش ئەترىتىنــى قوغلىغــان. ئــۇالر كىــت بىلــەن 
كىــت ئــوۋالش ئەترىتــى ئوتتۇرۇســىدا يــۈرۈپ، كىــت ئــوۋالش 
ئەترىتىنــى كىتقــا يېقىناشــتۇرماي، بــۇ كىتارنــى قۇتۇلدۇرماقچــى 
ــار  ــان، كىت ــى تۇتمىغ ــى  كىتن ــوۋالش ئەترىت ــت ئ ــان. كى بولغ
دېڭىــزدا چۆرگىلىگــەن، بىــر نەچچــە ھەپتــە ئۆتــۈپ قوغدىغۇچــى 
ــپ  ــپ، قايتى ــەپ كېتى ــى تۈگ ــڭ مېي ــڭ پاراخوتىنى ئاكتىپارنى
كېتىشــكە مەجبــۇر بولغــان. كىــت تۇتــۇش ئەترىتــى بــۇ ۋاقىتتــا 
ــار  ــۇن ھايۋان ــا بولمىس ــەن. قانداق ــە كەلگ ــال ھەرىكەتك دەرھ
ــى  ــۇش ئەترىتىن ــت تۇت ــرى، كى ــداش ئاكتىپلى ــى قوغ ھوقۇقىن

توســقاچقا، نەچچــە يــۈز كىــت  ئامــان قالغــان.

مېگاپتېرا كىتى

ــۆپ  ــەك ك ــى ب ــرا كىتىن ــىلەر مېگاپتې ــرى كىش   ئىلگى
ــرا  ــان، مېگاپتې ــاي دەپ قالغ ــت يوقى ــل كى ــۇ خى ــا، ب تۇتقاچق
ــتا  ــانى ئاستا-ئاس ــن، س ــن كېيى ــوۋالش چەكلەنگەندى ــى ئ كىتىن
كۆپەيگــەن. بىــراق  قانــۇن بىــر قىســىم كىتنــى تۇتــۇپ تەتقىــق 

ــدى. 2006- ــول قوي ــقا ي قىلىش
يىلــى ياپونىيــە، 2007-يىلــى 50 
كىــت تۇتىدىغانلىقىنــى جاكارلىدى. 
ــار  ــۈن دۇنيادىكى ماكانشۇناس پۈت
ئارقــا  كېلىــپ،  غەزەپكــە 
ــن قارشــىلىق بىلدۈردى.  -ئارقىدى
ــدا ياپونىيە  ــى 12-ئاي 2007-يىل
بــۇ قارارىدىــن ۋاز كەچتــى. بــۇ 
ــداش  ــى قوغ ــار ھوقۇقىن ھايۋان
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ــى. ــق غەلىبىس ــر قېتىملى ــە بى ــڭ يەن ئاكتىپلىرىنى

 كىــت تۇتــۇش كەســپى بــۇرۇن بــەك گۈللەنگــەن، شــۇڭا 
بــەزى كىتارنىــڭ نەســلى قــۇرۇپ كەتتــى. 

كىت تۇتۇش كەسپى چوقۇم مەۋجۇت !

قولالمسىز، قارشى تۇرامسىز ؟ 

قولاليمەن!

  بىزنىڭچــە، دېڭىــزدا ياشــاۋاتقان كىتنىــڭ ســانى ئىنتايىــن 
كــۆپ، بىــراق بىزنىــڭ تۇتقــان كىتىمىــز ئــاز ،ھەمــدە تەتقىقــات 

ئۈچۈندۇر.

قارشى تۇرىمەن

  بــۇ يۇقىــرى پايدىلىــق ھايۋانارنــى ئۆلتــۈرۈش 
رەھىمســىزلىك، ھــەم ھاجىتــى يــوق. كىتنــى ئۆلتۈرمــەي، ئۆزىگــە 

ــدۇ.  ــا بولى ــق قىلس ــاپ تەتقى ــى توپ ــم مەلۇماتارن الزى

ــت تۇتۇشــقا  ــدا ئاۋســترالىيەلىك كى ــى 12-ئاي 2007-يىل
ــى  ــۇش ئەترىت ــت تۇت ــە كى ــەن ياپونىي ــار بىل ــى ئاكتىپ قارش

ــدى.  ــۇپ قال توقۇنۇش

يىغىپ بىقىش توخۇالرغا زىيان سالدى

ــەن  ــڭ دۇچ كەلگ ــى ھايۋانارنى ــك مەيدانلىرىدىك ــزا ئىگىلى    يې
مەسىلىســى نەســلى قــۇرۇش خەتىــرى بولماســتىن، بەلكــى ياشــاش 
مۇھىتىنىــڭ ناچارلىقــى، ياشاشــنىڭ تۈپتىــن زۆرۈرىيىتــى يوقلۇقىدۇر. 
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يەمگە زورالش

ــا  ــى توخۇغ ــە ئادەتتىك ــان چۆج ــاس كېلىدىغ ــا م   كاۋاپق
ــان چۆجىــدۇر. توخــۇ  ــز چــوڭ بولىدىغــان مېكىي قارىغانــدا،  تې
ــپ  ــى بېرى ــك ۋە دورىارن ــدە يېمەكلى ــا ئاالھى ــى ئۇالرغ باققۇچ
تېــز چــوڭ قىلىــدۇ. بۇنــداق بېقىــش ئۇســۇلى يىغىــپ بېقىــش 
ــەرزان  ــان توخــۇ گۆشــى ئ ــۇ ئۇســۇلدا بېقىلغ ــدۇ، ب دەپ ئاتىلى

ــدۇ. بولى

قىستاڭ مۇھىت 

غوجايىنــار  بــەزى    
توخۇالرنــى تــار كاتەكلــەردە 
باقىــدۇ، بــۇ كاتەكلــەر شــۇنداق 
قىســتاڭكى، ھەتتــا توخــۇالر 
ماڭالمايــدۇ.  ئەركىنــرەك 
ــەك  ــۇالر ب ــەزى توخ ــە ب يەن
كــۆپ بېقىلغاچقــا، بەدىنىنــى 
قالىــدۇ.  كۆتۈرەلمــەي 
توخــۇ  تېگــى  كاتەكلەرنىــڭ 

مايىقــى بىلــەن توشــۇپ كەتكەچكــە، توخــۇ مايىقىنىــڭ قۇرتلىــرى 
ــزال  ــى تې ــۇالر ناھايىت ــۇ توخ ــدۇ، ب ــى چاقى ــڭ پۇتىن توخۇنى

ئۆلىــدۇ. كېســەلدىن 

يايلىتىپ بېقىش 

  ھايۋانــار ھوقۇقىنــى 
ئاكتىپارنىــڭ  قوغدىغۇچــى 
ــپ  ــانار يىغى ــىچە : ئىنس قارىش
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باققــان توخۇالرنــى ئالماســلىقى، ئىمــكان بــار يايلىتىــپ باققــان 
ــەن.  ــرەك ئىك ــى كې ــى ئېلىش توخۇالرن

  بــەزى يېزا-ئىگىلىــك مەيــدان خوجايىنلىــرى چۈجىلەرنــى 
تەبئىــي مۇھىتتــا باقىــدۇ. بۇ توخــۇالر ئــۆز ماكانىدا ياشــىغاندەك 
ــۆپ  ــاۋا ئوت-چ ــۇالر ي ــۇ توخ ــدۇ، ب ــازادە دانلىياالي ــن ئ ئەركى
ياكــى دان يــەپ چــوڭ بولغاچقــا، چــوڭ بولــۇش ســۈرئىتى بىــر 
ــدۇ،  ــش دېيىلى ــپ بېقى ــش يايلىتى ــداق بېقى ــتا. بۇن ــەدەر ئاس ق
ئەممــا بــۇ ئۇســۇلدا بىقىلغــان توخۇالرغــا خىراجــەت بىــر قــەدەر 

كــۆپ كەتكەچكــە، باھاســىمۇ قىممەتــرەك بولىــدۇ.

ــى  ــڭ كاتىك ــۇالردۇر، ئۇالرنى ــان توخ ــپ باقق ــۇ يىغى  ب
ــايدۇ.  ــتىلىپ ياش ــى  قىس ــۇنداق تارك مۇش

يىغىپ بېقىش ياخشى !

قولالمسىز، ياكى قارشى تۇرامسىز ؟

 يايلىتىــپ باققــا توخــۇالر ئەركىــن دانايــدۇ. بــۇ توخۇالر  
كۈچلــۈك، ئۇالرنىــڭ تــەن قۇرۇلۇشــى يىغىــپ باققــان توخۇالرغــا 

يدۇ.  ئوخشىما

قولاليمەن!

ــۆش  ــەرزان گ ــداردا ئ ــۆپ مىق ــىلەرنى ك ــش كىش ــپ بېقى يىغى
ــك  ــق يېمەكلى ــەرزان باھالى ــۇنداق ئ ــز مۇش ــەن تەمىنلەيدۇ.بى بىل
بىلــەن دۇنيانىــڭ ئېھتىياجىنــى قاندۇرۇشــىمىز كېــرەك. دېھقانچىلىــق 
مەيدانــى غوجايىنلىــرى بــۇ توخۇالرنــى ياياتماســلىقى توخۇالرنىــڭ 
ــپ  ــۈن، يايلىتى ــش ئۈچ ــكىا قارىتى ــى سەمىرىش ــق قۇۋۋىتىن بارلى

ــدۇ.  ــۆش چىقماي ــۆپ گ ــداق ك ــن ئۇن ــا، توخۇدى باقس
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قارشى تۇرىمەن!

بىزنىــڭ دېھقانچىلىــق مەيدانلىرىدىكــى ھايۋانارغــا بۇنداق 
ــۆپ  ــوق. ك ــز ي ــان ھوقۇقىمى ــە قىلىدىغ ــىزلەرچە مۇئامىل رەھىمس
ــەن  ــۈن، دېگ ــەش ئۈچ ــەن تەمىنل ــۆش بىل ــەرزان گ ــداردا ئ مىق
گــەپ پۇتتېــرەپ تۇرالمايــدۇ. ئەگــەر دېھقانچىلىــق مەيدانلىرىدىكى 
ــا،  ــى بولس ــاش ھوقۇق ــا ئوخش ــەك ھايۋانارغ ــڭ ئەرم ھايۋانارنى
ــدە  ــى تۈرمى ــدان غوجايىن ــق مەي ــان دېھقانچىلى ــپ باقق ــۇ يىغى ب
يېتىــش كېــرەك. نۇرغــۇن كىشــىلەر گۆشــنى بــەك كــۆپ يەيــدۇ، 
ئەگــەر ئــۇالر گۆشــنى ئــازراق  يېســە  تېخىمــۇ ســاغام بولىــدۇ. 

ھەرىكەتكە كېلەيلى !

ــار  ــەن ھايۋان ــە دۇچ كەلگ ــۇ خەۋپك ــز مۇش   ھەممىمى
ئۈچــۈن بىــر كىشــىلىك ھەسســېمىزنى قوشــايلى. قولۇمدىــن نېمــە 
كېلىــدۇ، دەپ ئويلىمــاڭ، ئــاۋۋال ھايۋاناتــار ســاخاۋەت جەمئىيىتى 
ــن  ــتۇرۇڭ، ئاندى ــى ئايدىڭاش ــدۇ، دېگەنن ــارنى قىلى ــە ئىش نېم
ــى ۋە  ــاڭ. ئۆيېڭىزدىكىلەرن ــى قول ــىچە ئۇالرن ــن كېلىش قولىڭىزدى

ــدۇرۇڭ.  ــكە ئىلھامان ــە كېلىش ــتلىرىڭىزنى ھەرىكەتك دوس

ياۋايى ھايۋانالر ساخاۋەت گۇرۇپىسى 

ھايۋانــار  ياۋايــى    
ــل  ــاخاۋەت گۇرۇپىســى ھەرخى س
ئوخشــاش  ئــۇالر  بولىــدۇ، 
ھايۋانارنــى  بولمىغــان 
ــا  ــىلەن : دۇني ــدۇ، مەس قوغداي
ــلى قۇرۇش  ــەت فوندى نەس تەبىئ
ھايۋانارنىــڭ  گىردابىدىكــى 
ــدۇ.  ــاردەم بېرى ــىگە ي كۆپىيىش
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باشــقا ســاخاۋەت گۇرۇپپىلىــرى مەلــۇم بىــر ھايۋاننــى قوغدايــدۇ. 
ــۈكئېيىق ۋە  ــى مۈش ــۈكئېيىق جەمئىيىت ــارا مۈش ــىلەن : خەلقئ مەس

ئۇنىــڭ ماكانىنــى قوغدايــدۇ. 

ئۇالر نېمە ئىشالرنى قىلدى ؟ 

  بــەزى ســاخاۋەت گۇرۇپپىلىــرى ھايۋانــات دوختۇرخانىســى 
قــۇردى، ئــۇالر دورا ســېتىۋېلىپ ۋە دوختــۇر يالــاپ، يارىانغــان 
ياۋايــى ھايۋانارنــى داۋالىــدى. يەنــە بــەزى ســاخاۋەت 
ــار  ــدە ھايۋان ــۇم ئاالھى ــېتىۋېلىپ، مەل ــن س ــرى زېمى گۇرۇپپىلى
ئۈچــۈن تەبىئىيلىكــى قوغدىلىدىغــان رايــون بەرپــا قىلــدى، ئــۇالر 
يەنــە ھۆكۈمەتنــى قايىــل قىلىــپ، تــۈر ھــەل قىلىــپ ھايۋانارغــا 
ــى  ــڭ مۈڭگۈزىن ــۇالر كەركىداننى ــىلەن: ئ ــدى. مەس ــاردەم قىل ي
ــدى. ــەببۇس قىل ــنى تەش ــى تۇرغۇزۇش ــەش قانۇنىن ــنى چەكل سېتىش

ــى  ــۈن تەبىئىيلىك ــۈكئېيىق ئۈچ ــرى مۈش ــاخاۋەت گۇرۇپپىلى  س
ــدى.  ــى قوغدى ــپ  ئۇالرن ــا قىلى ــون بەرپ ــان راي قوغدىلىدىغ

بىز قىالاليدىغان ئىشالر 

مال سېتىۋالغاندا :

ســىز ســېتىۋالغان قۇتىلىــق  تۇننــۇس بېلىقىنىــڭ قارمــاق 
بىلــەن تۇتۇلغانلىقىغــا، ياكــى دىلفېنىغــا زىيانســىز ســۇدا 
ــان  ــپ بېقىلغ ــەت يايلىتى ــڭ. پەق ــك قىلى ــا كاپالەتلى تۇتۇلغانلىقىغ
ھايۋانارنىــڭ مەھســۇالتىنى ســېتىۋېلىڭ، ئىسســىق بەلبــاغ 
ــزدا  ــۇالتارنى، رايونىمى ــالغان مەھس ــدا ياس ــڭ ياغىچى ئورمانلىرىنى
ئــازالپ كېتىۋاتقــان ئورمانارنىــڭ ياغاچلىرىدىــن ياســالغان، 
مەھســۇالتارنى  قەتئىــي ئالمــاڭ. مەســىلەن : مېــۋە ياغاچلىرىــدا، 
ــۇالتار. ــالغان مەھس ــدا ياس ــار ياغاچلىرى ــا، چىن ــاي، ئارچ قارىغ
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ســاياھەت قىلغىنىڭىزغــا پىــل چىشــى، كەركىــدان مۈڭگۈزى 
ــۇالتلىرى. ــان مەھس ياكى مارج

رايونىمىزدىكــى قىممەتلىــك ھايۋانــار تېرىســىدىن تىكىلگەن 
ــە  ــوركا، تۈلك ــىلەن : ن ــەڭ، مەس ــى كىيم ــم- كىچەكلەرن كىيى

ــدەك. ــرى دېگەن تېرىســى كىيىملى

ــاڭ،  ــى ئوۋلىم ــان ھايۋانارن ــى قوغدىلىدىغ رايونىمىزدىك
ــۇم  ــاقچىغا مەل ــال س ــىڭىز دەرھ ــى بايقىس ــۇنداق ئەھۋالارن ش

ــڭ.  قىلى

ئەخلەت تۆككەندە 

بولۇپمــۇ  تاشــلىماڭ،  يەرگــە  خالىغــان  ئەخلەتنــى 
ــۈپ،  ــە چۈش ــەت ئەۋرەزلەرگ ــى ئەخل ــى. كوچىدىك يالتېراقارن
ــى  ــە قۇيۇلۇش ــى دەريا-كۆللەرگ ــا ياك ــرى ئېتېزلىقلىرىمىزغ ئاخى

ــن.  مۇمكى

ھويلىمىزدا 

ھويلىمىزغــا كۆچــەت قويايلــى، قۇرت-قوڭغــۇزالر ۋە 
ــۇن.  ــاكان بولس ــۈن م ــار ئۈچ قۇش

ئېنىرگىيەنى ئاسراش 

ــۈن  ــش ئۈچ ــنى ئاجىزلىتى ــىپ كېتىش ــارىنىڭ ئىسس يەرش
ــى. ــازراق ئولتۇرايل ــدا ئ ــىنا ۋە ئايروپىان ــار ماش ــكان ب ئىم

ئۆيېڭىزدىــن چىققانــدا توكنــى ئۆچــۈرۈڭ، توكنــى ئىســراپ 
ــرال  ــىلىرى مىنې ــر ئىستانسس ــاق ئېلېكتى ــداق قىلس ــاڭ. بۇن قىلم
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يېقىلغۇالرنــى ئــازراق كۆيدۈرىــدۇ. 

ساخاۋەت گۇرۇپىسى 

ــەت  ــوردا، مۇراجىئ ــدە ت ــرى بەزى ــاخاۋەت گۇرۇپپىلى س
ــىڭ.  ــىزمۇ قاتنىش ــدۇ، س ــى قىلى پائالىيەتلىرىن

ــىلەن :  ــكىللەڭ، مەس ــى تەش ــەزى پائالىيەتلەرن ــىزمۇ ب س
گېزىــت ســېتىپ پــۇل يىغىــپ، ســاخاۋەت ئورگانلىرىنــى قولــاڭ.

 شــارنى ئاســمانغا قويۇۋەتمــەڭ. شــار يەرگــە چۈشــكەندە، 
ئېرىــق -ئۆســتەڭ، كــۆل ۋە دەريــا، دېڭىزالرغــا ئېقىــپ بارىــدۇ. 
ــىلىپ  ــەپ س ــلىرى ي ــز قۇش ــار ۋە دېڭى ــەزى ھايۋان ــارنى ب ش

ئۆلۈشى مۇمكىن. 


