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 زۆس شىرىك
 
 اراكشائ قۇچوئ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ .ىدلوب ىلىي شىشىلادىۋ نۈچۈئ رالرۇغيۇئ لىي-2017 

 نهگىمرۈگلۈئ هكشىچىئ تۈس نىدىزۆئ ىخېت ىلىت انائ ڭىنرالرۇغيۇئ نهلىب ىشىلغوق نىدىپېس پىرائام
 ماسسهر ناقتاۋىلېك پۇنوت پهد رۇغيۇئ ناھاج .ىدنالرۇبجهم اقشىشىلادىۋ نهلىب ىرىلىلاب رۇغيۇئ يىبهس
 ناغىملاپات ناشىن هگىرىلتهرپهن پهزهغ .اتقامشالادىۋ نهلىب رۇغيۇئ پهلرىب رىب زىمىرىلسانۇشلىت هۋ
 هدىنىتهۋ زۆئ رالناغىمىلاخ ىنشىلىق تۈكۈس ؛اتقامشالادىۋ پىلىق داھىج هدىلۆچ ڭىنالابرهك رالرۇغيۇئ
 رالناغىللات ىنىلوي »كىلىمىلزۈي ىككىئ« هۋ ىنتۈكۈس ؛استاۋىشىلادىۋ نهلىب رالدايرهپ-هلان هدرهلىمرۈت
 مۇرھهم نىتشىنىگۆئ ىنىلىت هۋ ىنىنىد .اتقامشالادىۋ زىسنۈت-نۈئ هدىرىلزهكرهم »شهلهيىبرهت اتياق«
 ناغىللات ىنتۈكۈس ىكىدىترىس نهتهۋ .اتقامشالادىۋ نهلىب قۇلرۇغيۇئ ىدالۋهئ رۇغيۇئ ناغلۇرۇدلاق
 .اتقامشالادىۋ نهلىب كىلمىك يىللىم هۋ ىرىلتهرسهھ-درهد ڭىنرالىنائ-اتائ رالرۇغيۇئ

 
 رۇغيۇئ كهرۈي توئ رهيۆستهللىم مىسىق رىب ناغىملارۇت پىلىق تۈكۈس اغرالشىشىلادىۋ ۇب 

 شىلېس ناقۇچ .ىتقىچ اقپايور ىباتىك روت ۇب ىكىدزىڭىلوق نهلىب ىشىلېك هگرهي رىب ڭىنراليىلايىز
 هگىرىب-رىب نهلىب ناقۇچ ۇش .ىلۇسۇئ كۈلمۈنۈئ ڭهئ ڭىنشىتىغيوئ ىنرالناقتاۋالخۇئ هدىچىئ توئ
 رۇغيۇئ هۋ رالرۇغيۇئ ترىس نىدىرىلتهمزىخ يىپسهك ڭىنىرىلزۆئ رالرۇغيۇئ اپپۇرۇگ رىب ناقشالۇئ

 اقدۇجۇۋ ىنىمىلپوت رهلىلاقام ۇب پهدىرۆچ ىنرهلىلىسهم لائېر هۋ يىددىج ناقتاۋىلېك چۇد ىتىيىئمهج
 نهگىدىرۆچ ىنىمېت ۇش هۋ شىلىق هرىكازۇم هدىتسۈئ امېت رىب اديائ رهھ نهنىمخهت رهلىلاقام .ىدراقىچ
 مۇلهم رهلىلاقام ناغنىلىق نالېئ ادروت .ىدنالشاب نهلىب شىلىق نالېئ ادرالروت پىزېي هلاقام اتساسائ

 ۇش هنهئ زىڭىنىقتاۋۈرۆك .ىدنىلىق نالىپ شىلىق نالېئ پىلىق ىباتىك روت پىنىلپوت هدنهكتهي اغناس
 .ۇدىلوب ىسىجنۇت ڭىنىرىلىجىتهن كهگمهئ هۋ نالىپ

 
 پۈنۈلۆب اغىتسائ امېت 5 ناغنىلىق هرىزانۇم هچىغرىزاھ رالىمزاي نهگلۈزۈگرىك اغمالپوت رۇكزهم 

 .ىدلۈرۈتشهلهيىروگېتاك
 
 ،تهسايىس ،ىرىلىجىتهن بهۋهس ڭىنرهلتهپلۈك ناقتاۋىلېك اغىشېب ڭىنرالرۇغيۇئ امېت ىجنۇت

 ياتىخ .ىدنىلىق هزىھالۇم قىلىقرائ رالنۇمزهم تېركنوك قىلراتاق رۇتلۇك ،نىد ،داسىتقىئ
 هۋ نهگلهك نىدهن ىرىلتهسايىس ناغلائ ىنىرېتكاراخ كىلنهمچۆئ ناقتاراق اغرالرۇغيۇئ ڭىنىتىيىمىكاھ
 باۋاج قىلپارتهئ قىلىقرائ هلاقام هچراپ هتلائ ،پهدىرۆچ ىنلائوس نهگېد ،كهرېك شىنىشۈچ قادناق
 .ىتشىرىت هكشىرېب

 
 ىكىدىچىئ نهتهۋ رالرۇغيۇئ ناقتاۋاشاي رهتهخىب هچنىتقاۋ ادىترىس نهتهۋ ادىمېت ىچنىككىئ 

 هلاقام هچراپ هتتهي ،پهدىرۆچ ىننۇمزهم نهگېد ،نىكمۇم ىشىلهرېب پىلىق ىنرالشىئ قادناق اغرالرۇغيۇئ
 ىنرالشاي ناققىچ اغىترىس نهتهۋ ،هتتيهپ ىقرىزاھ نهگلۈزۈئ يهلنۈتۈپ هقالائ نهلىب ىچىئ نهتهۋ .ىدلىزېي
 هۋ ڭىنقىلىچناسنىئ ،ڭىنكىلىچتهللىم اغرالۇئ ،كىلسهمرهب پۇتۇت اققىلنابرۇق هگرهلهيىدىئ نۇغزائ
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 ڭهئ ناقتاۋىلېك اغزىمىرىلشادنىرېق-ناق ىكىدىچىئ نهتهۋ ،شىرېب پىتىسرۆك ىنىلوي ارغوت ڭىننىد
 ىشۇرۇت هتتۈكۈس ڭىنرالرۇغيۇئ ىكىداينۇد رۆھ ىكلهب سهمهئ ىتىسايىس ڭىنياتىخ ڭىنمۇلۇز ڭوچ
 .ىدنىلېئ اغىتسائ امېت ۇب رالقىلراتاق ىكىلنهكىئ

 
 ياتىخ پالشاب نىدلىي-2017 .ىدلىرېب نۇروئ سۇسخهم اغىلىت رۇغيۇئ اسلوب ادىمېت ىچنىچۈئ 

 ،پۇرۇدلاق نىدلهمهئ يهلنۈتۈپ ىنشىتىگۆئ ىلىت رۇغيۇئ هدرهلپهتكهم اغىرىلىلاب رۇغيۇئ ىتىمۈكۆھ
 هيىستايلىمىسسائ ڭىنىتىسقهم ڭىنىرىلتهسايىس ناقتاۋۈزۈگرۈي هدىنىتهۋ رالرۇغيۇئ ڭىنىرىلزۆئ
 شۇرۇدلاق نىدلهمهئ ىنشىنىگۆئ ىنىلىت زۆئ ڭىنرهلتهللىم .ىدلىق نالېئ قۇچوئ ىنىكىلنهكىئ

 ناغلىتىراق ۇمىگرهلتهللىم اقشاب قىلراتاق لۇغڭوم هۋ ،زىغرىق ،قازاق ىكىدىرايىد رۇغيۇئ ىتىسايىس
 ناغىدىلېك پىلېئ هگىتىللىم رۇغيۇئ ناغىملوب ىتىلۆد لىقهتسۇم هچىخېت تهسايىس ۇب ،ۇمىسلوب
 هگهيىستايلىمىسسائ الڭهت ادىترىس ىچىئ نهتهۋ هتشهلهيىبرهت دالۋهئ .اتقاملوب زىسۈگىلرهچلۆم ىنىيىز
 قادناق ىنلىت انائ نۈچۈئ قۇلتۇجۋهم يىللىم ؟هدهن ىلوي شىقىچ ڭىنرالرۇغيۇئ ناقتاۋۇلوب راچۇد
 .ىدلىرېب رالباۋاج هدىلاقام هچراپ هتتهي پهدىرۆچ ىنراللائوس نهگېد كهرېك شالقاس

 
 .ىدنىلىق هرىزانۇم كىلزهكرهم ىرىلتهلاھ ىھور هۋ ىسهيىگولوخىسپ ڭىنرالرۇغيۇئ ادىمېت ىچنىتۆت 

 قىلمان »مىرىلناغىليوئ نىدىقىللىقهتسۇم هيىدنالنىف—راب دىمۈئ اغرالرۇغيۇئ« ڭىنىلغوئ مىرات
 نهگېد »كىلزىسدىمۈئ هۋ ،شۇقروق ،شىۋشهت ،شهرىسنهئ شوخ ىريهخ« ڭىنرهھهس نهلىب ىسىلاقام
 تسىستان ادراللىي ىنيهئ ىرىدقهت ىقرىزاھ ڭىنرالرۇغيۇئ .ىدلىرېب نۇروئ اغىلاقام ىككىئ
 هدنۈك ىكنۈگۈب ناغلاق پاشخوئ هگىتىلاھ ڭىنراليىدۇھهي ناغلاق اغىقىلىچنىغرىق ڭىنىسهيىنامرىگ
 كهرېك زىمىشىشىپېي هچنۇش هكدىمۈئ رالرۇغيۇئ زىب ىرېسناقشالپاچ هچناق هگزىب كىلزىسدىمۈئ
 .ىدلۇتۇروي ىكۈلرۈرۆز ڭىنشىتىرجائ ارگېچ-كهچ نهلىب رهلكىلزىسدىمۈئ ۇش هۋ ىكىلنهكىئ

 
 هۋ ىدلىق ماۋاد رهلىرىزانۇم ىرايىتخىئ نىدىبهۋهس كىلنهگلهك ارغوت اغىرىخائ لىي امېت ىقرىخائ 

 پاقوي ڭىنتهللىم .ىدلىزىت هگرهي ۇب رالنۇمزهم نهگنهدزىئ ادرالىمېت نهگلىب مىھۇم ىزۆئ روتپائ رىب رهھ
 رىب .ىدىملاق نهساسائ ۇمىتقاۋ ناغىدىنىليوئ ڭىنراليىلايىز رۇغيۇئ ناغىملارۇت پاراق هگىشىتېك
 .ىدنالغۇج اغرالنۇمزهم ىكىتكهلۆب ۇب شىلېق پىتيېئ هچۇغلاق پىتېي ،شۈتۆئ هكتهكىرهھ

 
 ،ىلغوئمىرات نىدرهلسخهش ناغىللوي ىنرهلىلاقام رۇكزهم ،هدىتىپۈس ىسىمىتاخ ڭىنزۆس شىرىك 

 هۋ قۇلغوچ ،قۇقۇينۇت ،رهھهس ،نىكېت راقڭۇش ،ادروئ قۇلتۇق ،ىلغوئتاشرۇك ،تۈكرۈب ،پايسارفائ
 ناغنالپوت هۋ ،نهگىلىھىيال ىنىسىۋاقۇم باتىك هدمهھ .زىمىتيېئ تهمھهر هدىھالائ اغرالنۇغلۇي
 ۇمىغزىڭىرىلشادپهس هۋ زىمىرىلشادنىرېق هچناق رىب ناققىچ پهلشىئ پىلىق باتىك روت ىنرهلىلاقام
  .زىمىرۈدلىب ىنزىمىقىلرادتهننىم رۇقڭوچ

 
 نىدىرىلراكىپھۆت اقشاب هۋ ىرىلروتپائ ڭىنباتىك رۇكزهم

 
 راۋناي-1 ىلىي-2018
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 مۈلۆب-1
 

 ىكىلنهمچۆئ ناقتاراق اغرالرۇغيۇئ ڭىنرالياتىخ
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 ؟ۇدىتېك پۇلوب چۆئ كهدىقرىزاھ نۈچۈئ همېن اغرالرۇغيۇئ رالياتىخ

 
 )ىلغوئمىرات(

 
 رالرۇغيۇئ ڭىنىتىمۈكۆھ وگڭۇج نايۇب نىدنهگرىك لىي ۇب ،كهدىنىغلوب هدىرىۋهخ ڭىنرهلنهمرۇقوئ

 رالرۇغيۇئ ىتىمۈكۆھ وگڭۇج رىزاھ نهم .ىتتهك پىيىچۈك هددائلۇقۋهپ ىمۇلۇز ناقتاۋۈزۈگرۈي نىدىتسۈئ
 ،شهلكهچ ىكىتتهھهج شۇيوق مىسىئ ،شهلكهچ قىتتاق ىكىتتهھهج نىد ناقتاۋىرېب پىلېئ نىدىتسۈئ
 ،شهلكهچ ىنشىلېك-پىرېب لامرون ىكىدىسىرائ رالناقغۇت-قۇرۇئ ،شهلكهچ ىكىتتهھهج كهچېك-مىيىك
 هچپوئ يامىراق اغىقىلشاي-ىرېق ىنىرىلناقھېد رۇغيۇئ ،شۈرۈشكهت قىتتاق ىنرالرۇغيۇئ هدرهي هممهھ
 »ىچىمىلزۈي ىككىئ« ىنرالرۇغيۇئ هۋ ،شىلېس اقشىتيېئ اشخان پهليۈك ىن پ ك ج هۋ اقشانيوئ لۇسۇئ
 امزاي كىسسالك ڭىنرالرۇغيۇئ ناغنالشاب ادنىقېي ىخېت ،پىترات نىتشالازاج قىتتاق نهلىب ھانۇگ نهگېد
 ناغىدىتاي اقتايىسسېھ يىللىم ىكىدىرىلنۇمزهم ڭىنىتىئنهس هنھهس ڭىنرالرۇغيۇئ نهلىب ىرىلرهسهئ
 پۆك هچنائ ادىخىرات تهيىناسنىئ« اغىمسىق پۆك ىلېخ ڭىنرالشىئ قىلراتاق شۈرۈشكهت ىنرهلبىكرهت
 .نهمياراق پهد ،»رالشىئ ناغىمقاب پۈلۈرۆك
 

 كىلنهمچۆئ يىللىم مۇلهم ىشىلېس مۇلۇز هچرهليىشھهۋ هكتهللىم رىب هنهي ڭىنتهللىم رىب هتتهدائ
 اممهئ .ۇدىرېب زۈي ۇمنىدىبهۋهس شىلېئ ماقىتنىئ نۈچۈئ رالشىئ نهكتۆئ پۇلوب نۇرۇب ىنهي ،ۇمنىدىبهۋهس
 ىنرالرۇغيۇئ ،ناغلىق رىداس نىدىتسۈئ ىتىللىم ياتىخ اتخىرات رالرۇغيۇئ ،پاليوئ پۆك ىتىياھان نهم
 تۇجۋهم رالشىئ قادنۇئ .مىدىملاپات پاليوئ ىنرالشىئ ناغىدىلىق پىسانۇم هكشىزېئ كهدىقرىزاھ
 هدىچىئ ڭىنمىرىلناغىدىلىب ڭىنېم ،اقچاغلوب زائ مىمىلىب ىكىدىققهھ زىمىخىرات ڭىنمۈزۆئ ،ۇمىسلوب
 تهئاناق مۈزۆئ ىنىرىلهبنهم شىلېك ڭىنمۇلۇز ىقرىزاھ .مىدىملهلىب ۇمىنۇئ ،ۇمقوي رالشىئ قادنۇشائ

 نۈچۈئ همېن اغرالرۇغيۇئ رالياتىخ« .مىدىملهتېي پىنىشۈچ هدىجىرهد رىب كهدۇغلىق لىساھ
 ڭىنرالرۇغيۇئ رهگهئ .ىدىمتهك ىرېن الىداز نىدماللاك لائوس نهگېد »؟ۇدىلىق كىلنهمچۆئ كهدىقرىزاھ
 ىنۇئ ،اسلوب نهگلهك النىدىتىمۈكۆھ وگڭۇج زۇغلاي مۇلۇز ناقتاۋۇرۇت پۇلوب تۇجۋهم رىزاھ ادىشېب

 ۇشائ رىزاھ ،پىلېك پۇلوب نهمچۆك هگىلېئ رۇغيۇئ نۇرۇب ،اممهئ .ىدىئ ناسائ زائ رىب هنهي شىنىشۈچ
 اغىشېب ڭىنىقلهخ رۇغيۇئ ناقتاۋاشاي هللىب نهلىب ىرىلزۆئ ڭىنىرىلارقۇپ ياتىخ ناقتاۋاشاي ادنىمېز
 نىدىتسۈئ رالرۇغيۇئ ڭىنتهمۈكۆھ ،ىشۇرۇت پىلىق تۈكۈس كهدىقرىزاھ هگرهلتهپلۈك رىغېئ نهگلهك
 تۈكۈس زۇغلاي رالۇئ نهتهبسىن اغرالشىئ ناغىدياملىق ۇمزىگرهھ رالناسنىئ لامرون ،ناقتاۋىرېب پىلېئ
 ىنېم ىقىلناقتاۋىشىلمهدراي هكتهمۈكۆھ ادرالشىئ ۇئ ،پاللوق ىنۇئ ىخېت ،سهمهئ الشۇرۇت پىلىق
   .ىدلىق يىرۇبجهم اقشاروس ىنلائوس كهدىقىرىقۇي نىدمۈزۆئ-زۆئ
 

 ،ماسىلشات اغىرۇتتوئ ىنلائوس ىكىدىرىقۇي ادىسىرائ رالڭاراپ ناغلوب نهلىب مۇشۇنوت رىب ادنىقېي نهم
 ڭهك ڭىنىلېئ رۇغيۇئ ،ىرىب ڭىنۇئ .ىديوق اغىرۇتتوئ ىنىقىلراب بهۋهس قىلساسائ ىككىئ اتشىئ ۇب ۇئ
 ڭىنىلېئ رۇغيۇئ هۋ ،ىنروئ كىلهيىگېتارتسىئ ىكىتتهھهج هيىپارغۇج ڭىنىلېئ رۇغيۇئ ،ىنىمېز نهكتهك
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 بهۋهس هككىلسهمگهئ شاب اغياتىخ هچىغرىزاھ ىكىدرالرۇغيۇئ اسلوب ىرىب هنهي ڭىنۇئ .ىقىلياب يىئىبهت
 لىخ 2 ىكىدىرىقۇي نهگېد مۇشۇنوت ىقىلېھ .ھور يىللىم نهلىب قىلراخىتپىئ يىللىم ناغلوب

 هدمهھ ،ىنالىپ شىتېۋىلىق هيىستايلىمىسسائ ىنرالرۇغيۇئ ڭىنىتىمۈكۆھ وگڭۇج هنهي ،اقشاب نىتبهۋهس
 ىقىلناغىديانيوئ لور قىلىقلاھ ىقىلمىقۇم ڭىنىلېئ رۇغيۇئ ادىشۇلۇرۇق لوي رىب غاۋلهب رىب ڭىنرالۇئ
 ،ناقتاۋىرېب زۈي رىزاھ ۇمرالۇب ،اممهئ .نىكمۇم شىلېئ اغلىت ۇمىنرهلبهۋهس مىسىق رىب هنهي قىلراتاق
 ڭىنىكىلنهمچۆئ يىللىم ناغلوب هگىقلهخ رۇغيۇئ نۈتۈپ ڭىنىرىلارقۇپ ياتىخ هۋ ىتىمۈكۆھ وگڭۇج
  .ۇديهملهرېب پۈرۈدنهشۈچ قۇلوت ىنىسهبنهم
 

 قىلراتاق ناتسىدنىھ هۋ وگڭۇج ڭىنىكىرېمائ الپالشاب نىدىشېب ڭىنراللىي-60 ادنىقېي نهم
 رىب ناققاب پىرېب مىتېق پۆك ۇمىگنهتهۋ ڭىنزىب ،نهگلهك پهلشىئ پۇلوب ىسىچلهئ قۇلشۇرۇت هدرهللهئ
 ڭىنۇئ .مىدلاق پىتىرچۇئ ىنىرىلزۆس ناغلىق هدىرىبنۇم تهبھۆس قىلارائقلهخ رىب ڭىنبابرهئ
 1500 ىقنۇرۇب نىدناغلاۋىسېب ىنىلېئ رۇغيۇئ ىرىلرهكسهئ ىسىلالۇس نىچ ىلىي-1884 ،هچىشىيېد
 ناققاب پۇلوب ادىتسائ ىقۇللورتنوك ڭىنياتىخ نهساسائ ىنىمېز رالرۇغيۇئ هدىچىئ تىقاۋ كهدلىي
 ناغلىتىراق اغرالرۇغيۇئ ڭىنرالۇئ اغرالياتىخ ڭىنرالرۇغيۇئ نىيېك نىدىلىي-1884 نهم .نهكسهمهئ

 ىنىقىلناققاب پىلېس مۇلۇز رىغېئ هدىجىرهد كهدۇغلىق اديهپ ىنىكىلنهمچۆئ يىللىم كهدىقرىزاھ
 .نهمنهكىديهملىب
 

 اغلائوس نهگېد »؟ۇدىلىق كىلنهمچۆئ كهدىقرىزاھ نۈچۈئ همېن اغرالرۇغيۇئ رالۇزنهخ« ،ىسىقسىق
 رۇغيۇئ اقشاب ىكىدلهئ تهچ نهم اقشالڭۇش .مىدىملاپات باۋاج كهدۈگنهلتهئاناق مۈزۆئ-زۆئ نهم
 اغرالرۇغيۇئ ڭىنرالياتىخ زىب رهگهئ .راب مۇققاب پالڭائ ىنىرىلشاراق-زۆك ىكىتقهھ ۇشۇم ڭىنراليىلايىز
 ،قاسىلالاۋۇرۇتشالڭىديائ قۇلوت ىنىسهبنهم هۋ ىرىلبهۋهس ڭىنىشىلېس مۇلۇز يىللىم كهدىقرىزاھ
 ىنرالشىئ قادناق نىيېك نىدڭىنۇب نۈچۈئ شىلېق پالقاس ىنىكىلمىك يىللىم ڭىنرالرۇغيۇئ نىدنائ
 يىلايىز رۇغيۇئ راب ىتىيىناكمىئ نهم اقشالڭۇش .زىميالالاۋىلىب ىنىقىلناغىدىلوب قاسلىق
 زۆئ ڭىنراليىلايىز ۇب .نهمىلىق دىمۈئ ىنىشىقېب پىتىرۋهت مهلهق هدىتسۈئ هلىسهم ۇب ڭىنرالشادنىرېق
 نۈچۈئ ىسىپھۆت قادنۇشۇم زىمىقلهخ هچڭىنېم ،پۇلوب ىشىلىق ادائ ىنىلور شهلكهتېي ىنىقلهخ
 !تهمھهر .ۇدىلوب رادتهننىم ۇمىتىياھان نىدىرىليىلايىز رۇغيۇئ
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 شىلىق لهھ ڭىنياتىخ هۋ ىتىيىھام ڭىنىسىلىسهم رۇغيۇئ-ياتىخ

 ىلۇسۇئ

 
 )پايسارفائ(

 
9-7-2017 

 
 شالقاچنىغىي اغىتقۇن ىككىئ ىنرهلىلىسهم ىكىدىسىرائ ىقلهخ رۇغيۇئ نهلىب ىتىمۈكۆھ ياتىخ

 :نىكمۇم
 
  شۇرۇت ىشراق هگىكىلمهتسۇم هۋ شىلىق هكىلمهتسۇم-1
  شۇرۇت ىشراق هگهيىستايلىمىسسائ هۋ شىلىق هيىستايلىمىسسائ-2
 
 هلىسهم-1
 ىنىنىمېز رۇغيۇئ هۋ رالرۇغيۇئ ياتىخ :قادنۇم ىتىۋىسانۇم هجىتهن بهۋهس ڭىنىلىسهم ۇب

 ۇب ياتىخ .ۇدىقىچ پىلېك ىشىتىسرۆك قىلىشراق ڭىنرالرۇغيۇئ نۈچۈئ ىقىلناغلىق هكىلمهتسۇم
 .ۇدىرۇتساب ىنقىلىشراق

 هلىسهم-2
 ىقىلىشراق ڭىنرالرۇغيۇئ ادڭىنۇب اممهئ ،ۇدىلىق هبنهم ىنىلىسهم ىچنىرىب هلىسهم ىچنىككىئ

 .ۇدىلوب اتشىنىدغوق زىجائ هۋ پىسساپ ىنهي اتشادغوق ىنىكىلمىك ىنىدهم ڭىنىزۆئ تهقهپ
 ىكىدناس پۆك ،ىدلىق هكىلمهتسۇم ياتىخ نهلىب ىدلائ :ىتىۋىسانۇم هجىتهن بهۋهس ڭىنۇب

 كۈلۈگڭهم ڭىنۇب ياتىخ .ىدىللات ىنشىنىدغوق ،يامىللات ىنشۇرۇت ىشراق قىللاروق اغڭىنۇئ رالرۇغيۇئ
 .ىديوق اغلوي ىنىتىسايىس هيىستايلىمىسسائ .ىدلىق سېھ ىنىكىلنهكىئ تهيىددىز ناغىديهمىگۈت

 :ىلۇسۇئ شىلىق لهھ هلىسهم ڭىنياتىخ
 :ىلۇسۇئ شىلىق پهرهت رىب ڭىنياتىخ ىنىلىسهم-1
 شۇرۇتساب ڭىنشىتىسرۆك قىلىشراق ادلۇسۇئ قىتتاق هتىساۋىب هگىسىكىلمهتسۇم ڭىنياتىخ

 .تهرابىئ نىتشىتىقوي-ىلۇسۇئ
 ناغلوب ىتهئهپنهم پۈت ڭىنىرىلارقۇپ ياتىخ هۋ ڭىنتهلۆد قىلىقرائ نۇناق ناغلوب ىتاراپپائ تهلۆد

  ىساززهقهت ڭىنىسىملۈزۈت يىسايىس تهلۆد ڭىنياتىخ شادغوق ىنىكۈلنۈتۈپ نىمېز ڭىنتهلۆد
 :ىرىلىتىساۋ ناغىدىنىيات اتشىنىللوق ىنلۇسۇئ ۇب ڭىنياتىخ
 :هتتهھهج ىكچىئ
 ،ۇقتارات-7 ،توس-6 ،همرۈت-5 ،ىرىلمىداخ هللهھهم-4 ،ىچقاس-3 ،هيىمرائ-2 ،قۇلسۇساج-1
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  ىسىممائ ياتىخ ڭهك-9 ،پىرائام-8
 :هتتهھهج ىقشات
 شۇرۇت هللىب اتقىلچنىت ،قىلسامشالىرائ هگىتىسايىس ىكچىئ تهلۆد قۇلقۇقوھ كىلىگىئ-1

 ىسهيىتامولپىد ىتىسايىس
 

 قىلراكمهھ لوي رىب غاۋلهب رىب-2 ىتالىكشهت قىلراكمهھ يهخڭاش-1:رالتالىكشهت قۇلنويار-2
 ىسىكناب غهلبهم تايىققهرهت هسهسسهئۇم لۇئ ايىسائ-3 ىتالىكشهت

 :ىمۈنۈئ ڭىنلۇسۇئ ىچنىرىب
  ىدنازاق قۇتۇئ قۇلوت ادىترىس هۋ ىچىئ تهلۆد ياتىخ
 
  ىلۇسۇئ شىلىق لهھ ڭىنياتىخ ىنىلىسهم ىچنىككىئ-2
     
 .ۇغلاسوت روز ڭهئ نۈچۈئ ىشىلىق هكىلمهتسۇم كۈلۈگڭهم ىنىنىمېز رۇغيۇئ ڭىنياتىخ- قۇلرۇغيۇئ

 ىنىدهم ،يىللىم ،ىنىد ڭىنرالرۇغيۇئ-ىلۇسۇئ ىكىدىرىزهن ياتىخ ڭىنشىتىقوي ىنۇغلاسوت ۇب
 .شىتېۋۇشوق نهلىب ىتىللىم ياتىخ ىنىكىلمىك

 ىنقۇلرۇغيۇئ- ىنھور يىللىم ناغىدىرۇت ىشراق هگىتىسايىس هكىلمهتسۇم ڭىنياتىخ ىرىب
 .شىتىقوي

 اغلوي هتتهئرۈس زىت ىنىتىسايىس هيىستايلىمىسسائ نۈچۈئ شۇيوق اغلوي ىنلۇسۇئ ۇب ياتىخ
 .ۇدىتاۋۇيوق

 :ىلۇسۇئ ناغىدىنىيات هدهيىستايلىمىسسائ
 نهلىب رالزايىتمىئ قىلراتاق قىلياب ،تهرھۆش ،قۇقوھ ،پىقېچ پاللات ىنرالراغلىئ مىسىق رىب-1

 شىتىسرۆك ىنىقىلناغىدىلوب قادناق ڭىنىرىدقهت ڭىنرهلنهكشهگهئ هگىزۆئ هققلهخ ڭهك
 ۇقتارات ،پىرائام ،تهمۈكۆھ نىدىلمۈج نۇروئ قىلراب اقشاب نىتشۇمرۇت لامرون :شىتىقوي ىنلىت-2

 شىسىق ىنىنروئ ڭىنىلىت رۇغيۇئ هدرهلهھاس قىلراتاق
 ،شۇرۇتشالقارىي نىتتىچسهم ىنرهلرۈمسۆئ ،شىتىقوي ىنپىرائام ىنىد :شۇيۇي ىنكىلمىك ىنىد-3

 .شهلكهچ ىنىلوي شىلىقرات ڭىنىنىد ،شهلكهچ ىنرهلتهيىلائاپ ىنىد ادرالنۇروس ىۋىممائ
 شالرۇبجهم هۋ شىرېب ماھلىئ اقشىلىق يوت نهلىب رالياتىخ-4
 
 :ىسىجىتهن هۋ ىمۈنۈئ ڭىنىلۇسۇئ ىچنىككىئ
 .ىدىچراچ نىتقىلىشراق رالرۇغيۇئ ،ىتشىرېئ اغرالقۇتۇئ نهمسىق ياتىخ-1
 .ىدلهك هككىلزىسدىمۈئ نهمامات نىتقىللىقهتسۇم ،نىدىسۈگلهك ىرىلرۇغيۇئ نهتهۋ-2
 زاۋ پالاخ ىرىلزۆئ نىتقىزېي-لىت يىللىم ،كىلمىك ىنىد .ىتتهسرۆك رىسهت هيىستايلىمىسسائ-3

 .اتقامشائ ىناس ڭىنرالرۇغيۇئ ناقتاۋىچېك
 اققۇقوھ كىلىشىك ،پۇلوب زىسمۈنۈئ ىتىمزىخ ڭىنرالتالىكشهت قىلارائقلهخ ىكىدلهئتهچ-4

 .ىدىملهتىسرۆك رىسهت قادناقچېھ هدىققهھ ىتىسايىس شىلىق هيىستايلىمىسسائ هۋ شىلىق زۇۋاجات
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 :ىسهبنهم ڭىنىتىسايىس هيىستايلىمىسسائ ڭىنياتىخ
 ۇمىرىللىمائ ىنىدهم هۋ ىخىرات ڭىنىتىللىم ياتىخ ادىسىقرائ ڭىنىتىسايىس رۇغيۇئ ڭىنياتىخ

 پۆك
 ،كهرېك شاليوئ نهلىب ىتىسقهم ڭىنشىلىق كىلنهمچۆئ ىنىبهۋهس ڭىنشىلىق كىلنهمچۆئ

 اغڭىنۇئ نهس ،هستىكېب پهد ىسىدنهشۈك ڭىنىتهئهپنهم هۋ ىقۇلتۇجۋهم ڭىنىزۆئ ىنېس نهمشۈد
 ،ىتىكۋهش-ناش ،ىتهئهپنهم پۈت ڭىنىزۆئ ،ۇمڭاسىملىق قىلناماي هچىيوب ڭۇلۇسۇئ ڭىنېس
 ىنشىتىقوي ىنېس ،پالغاچ نهمشۈد كۈلۈگڭهم رىبىرهب ىنېس ناغىلغاچ ىنىمشۈد ڭىنىتهئهپنهم
 ىننىمېز هگىئ هككىللهزۋهئ يىسايىس هۋ قىلياب يىئىبهت پۆك هچنۇب .ۇدىلىق ناشىن رىخائ-نىتشاب
 كىلنهمچۆئ اغرۇغيۇئ ڭىنياتىخ- شىلىق كىلنهمچۆئ هققلهخ رىب ناقتاۋاراق پهد ىرېي ڭىنمۈزۆئ
 .ىبهۋهس شىنىلشاب ڭىنشىلىق كىلنهمشۈد هۋ ىشىلىق

 .لىمائ رىب ناغلوب قاتروئ هگرهلنهمشۈد قىلراب ۇب اممهئ
 ىتىپۈس قادناق هۋ ىكىلمىك ڭىننهمشۈد ىلۇسۇئ هۋ ىسىكىتكات ڭىنىچۇغلىق كىلنهمشۈد اممهئ

 .كهرېك شىنىشۈچ ىنياتىخ ىچۇغلىق كىلنهمشۈد نهلىب ىدلائ اڭۇش ،كىلتهۋىسانۇم نهلىب
 ،قاسلىق زىلانائ ىنياتىخ ىكىدرهي ۇب

 ىنىتىسايىس تهلۆد نهگنهلتهدائ اغىلۇسۇئ شاشاي هۋ رۇككهپهت ىشراق هككىليىمىدائ ياتىخ
 شىتىقوي ىنىتىممىق-رىدهق ىمىدائ ڭىنمهدائ نىدىبهۋهس ىكۈلپۆك ڭىنسۇپون .نهگلهك پىنىللوق
 قىلرادلۇق كىلتهددۇم نۇزۇئ ادىتاياھ ڭىنرالياتىخ .رۇدىبهۋهس رىب ڭىنرۇككهپهت ىشراق هككىليىمىدائ
 مهدائ ىنقىلياب هۋ نان-شائ ،ىنقۇقوھ ،قىلنارمۈكۆھ ناغىديالروخ ىنمهدائ ،پۈرۈس مۈكۆھ مۈزۈت

 ىقۇلچنۇقروق ڭهئ ادياتىخ .ناغرۇت ادنۇروئ ىساسائ ىسىملۇرۇق ڭائ ناغىدىرۈتۆك ىرىقۇي نىدىتاياھ
 .ۇديامتىرغائ چىئ هگرهلىشىك ،ۇديامقروق نىدادۇخ ،قوي داقىتېئ ىنىد رىب ادلاھ كهدرىب ىرىخائ-نىتشاب

 ،ۇديهمرۆك لۇبوق ىنرهلىكىتتهيىنهدهم ،شاراق-اينۇد ،ىرىلىگىئ رىكىپ ىكىدرىكىپ ناغىمىشخوئ
 يىللىم ،داقىتېئ- ىنىد هيىتراپ كىتسىنۇمموك ناغلوب چۈك نارمۈكۆھ هۋ ىتىسايىس تهلۆد ڭىنياتىخ
 .ۇديهمرۆك پوخ نىدلهزهئ ىنرالشاراق تهممىق قۇلورداي كهدنهگېد ىكىلنىكرهئ رىكىپ ،تهيىنهدهم
 نۈچۈئ شىقېب ناج ىكلهب ،سهمهئ ىخىرات تهيىنهدهم ۇمىتىيىنهدهم قىللىي ڭىم شهب ڭىنياتىخ
 .رۇدىخىرات شۈرۈتلۆئ ،شۈرۈدگهئ شاب ىنرالىقشاب

 ىنشىتىقوي ىنۇئ ،ۇدياراق پهد ىنىمشۈد ڭىنىزۆئ ىنرالرۇغيۇئ ياتىخ :ىتىسايىس كىلتهددۇم قازۇئ
 نىدلهزهئ ڭىنياتىخ ۇب شىتىقوي هۋ شۇرۇتشالزىجائ ىنرۇغيۇئ .ناغلوب پىتىكېب پهد ىناشىن ڭىنىزۆئ
 ۇدياراق پهد زىمىتېي ناماھ ياتىخ اغنالىپ ۇب .ىنالىپ كىلتهددۇم نۇزۇئ ،ىتىسايىس ناقتاۋۇيوق اغلوي

 .ۇدىرۇت پهشڭهت ىنىرىلمهدهق هۋ ىرىلتهسايىس-اكىتكات نهساسائ اغرالتىئاراش-هقهۋ كۈلرۈت مهھ
 :ىرىلتهسايىس قۇلچۇقساب-مهدهق كىلتهددۇم اقسىق ڭىنياتىخ
 تهلۆد ىكىتتهۋۆن ،ناغلوب پۈزۈت ىنىرىلرىبدهت كىلتهددۇم نۇزۇئ ڭىنشىتىقوي ىنرالرۇغيۇئ ياتىخ

 رالرۇغيۇئ ،پۇلوب نۇغيۇئ اغىنالىپ ىمۇموئ ڭىنياتىخ لهد تهيىزهۋ ارائقلهخ ىكىدىترىس هۋ ىچىئ
 .ۇدىتاۋىڭېم ادىزىيوپ زىت ڭىنهيىستايلىمىسسائ

 ىكىتتهھهج يىسايىس ڭىنياتىخ ،اسلوب ىبهۋهس ڭىنىرىلتهسايىس امرۇشائ ڭىنياتىخ
 .رۇدرادىقالائ نهلىب ىكىلسهرهپتهسرۇپ

 .ىتقىچ پۇرۇق تالىكشهت يىسايىس قۇلنويار هۋ تالىكشهت ىداسىتقىئ ڭوچ قىلارائقلهخ ياتىخ
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 ڭهئ ىنرالرۇغيۇئ نهلىب ىمان ىيانىج قۇلروررېت ناغنالباسېھ نهمشۈد قاتروئ ىكىدارائقلهخ ياتىخ
 يىسايىس هۋ ىداسىتقىئ ڭىنشۇرۇتساب ادمىسېب ىرىقۇي ىنرالرۇغيۇئ ،ىدرۇدلاق زۇغلاي هتكهچ يىلائ

  .ىدلىتېي پىشىپ ىرىلترهش
 ناغىملوب تهلۆد رىب كۈلچۈك ناغىدىرۇت ىشراق اغياتىخ پۇرۇت ادناديهم رىب نهلىب رالرۇغيۇئ

 ،پىتيهپۆك ىنىرىلرۈت ڭىنمۇلۇز هۋ ىتتيهچۈك ىنىتىئرۈس ڭىنشۇرۇتساب ىنرالرۇغيۇئ ياتىخ ،اتتىئاراش
 .ىدراقىچ هككهچ ىرىقۇي ڭهئ ىنمىسېب
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 قىتتاق هددائلۇقۋهپ نۈچۈئ همېن اغرالرۇغيۇئ ىتىمۈكۆھ ياتىخ

 ؟ۇدىزۈگرۈي تهسايىس

 
 )تۈكرۈب(

 
 ىنۈك-1 ڭىنيائ-7 ىلىي-2017

 
 

 رهھ اغرالرۇغيۇئ ىتىمۈكۆھ ياتىخ نايۇب نىدناغلۇرۇق ىتىيىرۇھمۇج قلهخ ياتىخ ىلىي- 1949
 نىمېز ،شۇرۇدنۇس يوب نهمامات هگىزۆئ ىنرالرۇغيۇئ ،پۈزۈگرۈي ىنرهلتهسايىس رىكىم ىلېھ لىخ
 شىلىق هيىستايلىمىسسائ ىكاي هۋ شىلىق قوي ىنىكىلمىك يىللىم ،شۈرۈتچهك زاۋ نىدىساۋاد
 رۇغيۇئ قارىب ۇمىسلوب نهگلهك پۈزۈگرۈي ادلاھ نۇرۇشوي ىكاي هۋ قۇچوئ ىنرهلتهسايىس قىلراتاق
 .ىدىئ نهگلهك پىلىق قىۋشهت پهد قلهخ رىھام اغلۇسۇئ اشخان ،تسودنامھېم نهساسائ ىنىقلهخ

 زۆئ ىنرهلتهيىرۇھمۇج يىكرۈت ىكىدايىسائ اتروئ ،پىنىلىچراپ ىقاپىتتىئ تېۋوس ىقنۇرۇب ىلىي- 1992
 اغرالرۇغيۇئ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ نىيىك نىدناغلوب لىقهتسۇم رالىكىلبوپسېر قىلراب ناغلائ هگىچىئ
 نهلىب كىلىچنۈگلۆب ىنرالرۇغيۇئ هۋ ناققىچ اغىرۇتتوئ رهلشىرىگزۆئ ىزهب هدىتىسايىس ناقتۇت
 ياتىخ نىيىك نىدىسهقهۋ رىبهتنېس- 11 نهگرهب زۈي ادىكىرېمائ ىلىي-2001 .ناغىلشاب اقشۇرۇتساب

 ىچروررېت اغرالرۇغيۇئ ،پىنىلىدياپ نىدىمىقېئ شۇرۇت ىشراق اققۇلروررېت ارائقلهخ لاھرهد ىتىمۈكۆھ
 ۇمىخېت ىنىتىسايىس شۇرۇتساب ناقتاۋىلېك پۈزۈگرۈي نىدىلسهئ ،پۈرۈديىك ىنقاپلاق نهگېد
 .نهكتيهچۈك

 
 قىتتاق ناغلىتىراق اغرالرۇغيۇئ نىيىك نىدىسهقهۋ لۇيىئ- 5 نهگرهب زۈي هدىچمۈرۈئ ادلىي- 2009

 ناغىمىشخوئ هۋ اغرالتاز ىننىد نهلىب ىدلائ ،پىقىچ هگىجۋهئ ۇمىخېت ىتىسايىس شۇرۇتساب
 ،اسلوب ناغرۇتساب قىتتاق ىنرالۇئ ،پۈرۈديىك ىنقاپلاق نهگېد رهلچۈك لىخ چۈئ هگرهلىشىك ىكىتشاراق
 نهگنۈرۆك هگزۆك ،ىنرهلرهبھهر ىرۇمهم رۇغيۇئ ،پىتيهڭېك زىسكۈلزۈئ ىنىسىرىئاد شۇرۇتساب هچنىيېك
 ىتىمۈكۆھ ياتىخ هدنهگلهك هگنۈك ىكنۈگۈب .ناغرۇتساب ىنرهلىچتهراجىت هككهي هۋ ىنراليىلايىز
 كىلىمىلپهرهت رهھ ،پىتيهڭېك هگىسهھاس هممهھ ڭىنرالرۇغيۇئ ىنىتىسايىس لوق قىتتاق ڭىنىزۆئ
 ياملاق پىنىلكهچ نهلىب شۇرۇتساب زۇغلاي القادنۇش ،هتكهمزۈگرۈي ىنىتىسايىس شۇرۇتساب
 ىنرهلىمىلكهچ قىتتاق نهگىلپۆك هگىرىلتهدائ-پرۆئ ىنىدهم هۋ ىننىد ،اغىتاياھ لامرون ڭىنرالرۇغيۇئ
 .اتقاملىق هدنهسپهد هدىجىرهد رىغېئ ىنىقۇقوھ قهھ ىناسنىئ ڭىنرالرۇغيۇئ ،پۇيوق

 
 نهگرهب زۈي هدنهتهۋ ،ىرىلتهسايىس قۇللوق قىتتاق ناقتاۋۈزۈگرۈي اغرالرۇغيۇئ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ
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 .هچىكىدنهۋۆت ىلاۋھهئ تېركنوك ،اقشاب نىدناغرۇتساب قىلناق ىنرهلهقهۋ لىخ رهھ
 
 ڭىنىقلهخ هۋ ،شهلكهچ ىنرهلتهيىلائاپ ىننىد لىخ رهھ نهلىب ىمان تهيىلائاپ ىننىد زىسنۇناق .1

 ؛شىلىق قۇلنۇقسوت هدىجىرهد رىغېئ اغىداقىتېئ ىننىد لامرون
 ادىسىرائ رالشاي هگرىب نهلىب شهلكهچ ىنىشىرىك هكتىچسهم ڭىنرهلىكىدنهۋۆت نىتشاي 18 .2

 ؛شهلكهچ ىنشىرېب پىلىئ هيىبرهت ىننىد
 ىجهھ ؛شهلكهچ ىنشۇقوئ زامان پالتائ هللهھهم تنهك نىتشهلكهچ ىنشۇقوئ زامان پالتائ نويار .2

 ؛شهلكهچ ىنشىلىق
 القادنۇش مهھ ،شهلكهچ قىتتاق ىنشۇتۇت ازور ادىسىرائ ىرىلمىداخ تهمۈكۆھ هۋ هدرهلپهتكهم .3

 ؛شىلىق قۇلنۇقسوت هدىجىرهد رىغېئ هگىرىلتهيىلائاپ نازمار ڭىنرالارقۇپ ىكىتتهدائ
 ىۋىنهئنهئ هۋ ،شهلكهچ ىنىشىترائ قىلغاي ڭىنراللايائ ،ىنىشۇيوق لاقاس ڭىنرهلرهئ .4

 ؛شۇيوق ىنرهلىمىلكهچ لىخ رهھ هگىرىلتهدائ شۈرۈت شۈرۈي كهچېك-مىيىك
 ىنرالمىسىئ ىزهب هۋ ،شۇلوب ۇغلاسوت هگىكىلنىكرهئ شۇيوق مىسىئ اغىرىلىلاب ڭىنرالىنائ اتائ .5

 ؛شهلكهچ قىتتاق
 نويار ،شۇيوق ىنرهلىمىلكهچ لىخ رهھ اغىشىلىق ىدلهك ىدراب هۋ هقالائ يىئامىتجىئ ڭىنىقلهخ .6

 شىلىق رهپهس نىكرهئ ڭىنرهلىشىك ،شۇيوق همىلكهچ قىتتاق اقشالقوي ناقغۇت پالتائ تنهك هۋ
 .شىلىق قۇلنۇقسوت هدىجىرهد رىغېئ اغىقۇقوھ

 ىنىشىلىق پالقاس ىنىرىلتهدائ-پرۆئ ىۋىنهئنهئ ڭىنرهلىشىك ،پىلىق هناھاب ىنقىللاكىدار .7
 ؛شالرۇبجهم اقشىلىق ىنرالشىئ ناغىملوب نۇغيۇئ هگىتىلىزهپ ىقالخهئ ڭىنزىمىزۆئ ،شهلكهچ

 هدلهئتهچ ىنىرىللاب ؛شهلكهچ قىتتاق ىنىشىلقوي ناقغۇت هۋ ىنىشىقىچ هگلهئتهچ ڭىنىقلهخ .8
 مۇرھهم نىدىقۇقوھ شىلىئ تروپساپ ىنرالناسنىئ ؛شىلىق قۇلنۇقسوت هدىجىرهد رىغېئ اقشۇتۇقوئ
 ؛شىلىق

 هدلهئتهچ ،شۇيوق همىلكهچ قىتتاق هگىسىقالائ لىخ رهھ ناغلوب نهلىب لهئتهچ ڭىنىقلهخ .9
 ؛شىنىللوق ىنىتىسايىس شىلىق لورتنوك پالمىزىت اغرالراب ىرىلناقغۇت

 ىنىرىلقىتېس ادوس ناغلوب نهلىب رهلتهلۆد ىكرۈت هۋ رهلتهلۆد ناملۇسۇم انشوق ڭىنىقلهخ .10
 ؛شهلكهچ قىتتاق

 هداپىئ قىنېئ هتقهھ ۇب هۋ شالروز هكشىچېك زاۋ نىتداقىتېئ يىنىد ،هكشۈيۆس ىنهيىتراپ ىنقلهخ .11
 ؛شىلىق يىرۇبجهم هكشۈرۈدلىب

 ىنرالرۇغيۇئ ڭىنىقلهخ ياتىخ ،پهلكهچ ىنشىلىق ناياب رىكىپ لامرون ڭىنرالرۇغيۇئ .12
 ادىسىرائ رالرۇغيۇئ نىتپهرهت رىب ؛شىرېب پىچىئ غارىچ لىشېي كىلمهلۆك ڭهك هگىشىلتهراقاھ
 بىغرهت كىلنهمچۆئ ادىسىرائ رالياتىخ نىتپهرهت رىب هنهي ،اسلىق قىۋشهت ىنىقىلقاپىتتىئ رهلتهللىم
 ؛شىلىق

 
 ڭىنۇئ ؟ۇدىزۈگرۈي تهسايىس قىتتاق قادنۇب اغرالرۇغيۇئ نۈچۈئ همېن ىتىمۈكۆھ ياتىخ اتقادنۇئ

  .ۇدىلوب اقشالقاچنىغىي هگرهلپهرهت هچچهن رىب ىكىدنهۋۆت ىنىرىلبهۋهس
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 ،ىساۋاد قىللىقهتسۇم ناقتاۋىلېك پىلىق ماۋاد زىسكۈلزۈئ نايۇب نىدلىي 70-60 ڭىنرالرۇغيۇئ .1
 كىلزىگېن ڭهئ ۇب .ىساۋاد قۇقوھ كىلىگىئ ڭىننىمېز ۇب ناقتاۋىلېك پاشاي نىتخىرات رالرۇغيۇئ ىنهي

 رهھ ،پىنىللوق ىنرالىكىتكات لىخ رهھ هچرهگ نايۇب نىدلىي 70-60 ىتىمۈكۆھ ياتىخ ،پۇلوب بهۋهس
 ناققاب پىلىق يىرۇبجهم هكشىچېك زاۋ نىداۋاد ۇب ىنرالرۇغيۇئ پىرېب پىلىئ ىنرالشۇرۇتساب لىخ
 ؛ىكىلسهمرهب مۈنۈئ ڭىنۇئ قارىب ،ۇمىسلوب

 هۋ ،ىشۇلوب قرهپ هدىھالائ نىدرالياتىخ هتتهھهج داقىتېئ ىننىد هۋ كىلمىك يىللىم ڭىنرالرۇغيۇئ .2
 هيىستايلىمىسسائ ىنىرىلزۆئ ڭىنرالياتىخ مهھ ،ىشۇتۇت قىلقرهپ نىدرالياتىخ ىنىرىلزۆئ ڭىنرالرۇغيۇئ
 ؛ىشىلېك پۈرۈدلىب قىلىشراق زىسكۈلزۈئ اغىشىلىق

 ىشراق اققۇلروررېت هۋ ىرىلتهسايىس نهگزۈگرۈي اغرالناملۇسۇم ڭىنىبرهغ ىنهي ،تهيىزهۋ ارائقلهخ .3
 ناغىدىلىق داقىتېئ اغىنىد مالسىئ هگىتىمۈكۆھ ياتىخ ،ىشىلىئ ىجۋهئ ڭىنىرىلتهكىرهھ شۇرۇت
 ؛ىشىرېب پىتىراي تهسرۇپ ىشخاي ڭهئ اقشىلىق قوي ىنرالرۇغيۇئ

 قۇللوق قىتتاق كىلىچناق اغرالرۇغيۇئ ڭىنىرىلزۆئ ىنهي ،شانىس ىنىتىقات ڭىنرالرۇغيۇئ .4
 ىكنىيېك نهساسائ اغڭىنۇئ هۋ ،شۈرۆك پانىس ىلىمهئ ىنىقىلناغىديهلهزۈگرۈي تهسايىس
 هۋ دىمۈئ ناغلوب هگىسۈگلهك ڭىنرالرۇغيۇئ قىلىقرائ ۇش ىكاي هۋ ،شىقىچ پهزۈت ىنىرىلتهسايىس
 .شىلىق ناريهۋ يهلنۈتۈپ ىنىچنهشىئ

 اقشىئ ىنىكىلىچىميهڭېك ىسۈگلهك هۋ ىتايىققهرهت ىقرىزاھ ڭىنياتىخ ڭىنىنىمېز رۇغيۇئ .5
 نىمېز ڭىنتهلۆد ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ هۋ ىقلهخ ياتىخ ،ىنروئ كىلهيىگېتارتسىئ ىكىدىشۇرۇشائ
 رىب ناماز رهھ هگىكۈلنۈتۈپ نىمېز ڭىنياتىخ ىنرالرۇغيۇئ ،ىشىراق يىددىج هدىھالائ ناغلوب هگىكۈلنۈتۈپ
 .ىشىلىراق پهد تىدھهت

  
 رالرۇغيۇئ ،پىنىللوق ىنرهلتهسايىس لوق قىتتاق كهدىرىقۇي ىتىمۈكۆھ ياتىخ هچمىشىراق ڭىنىم

 قادنۇب ،ىنىكىلسهمهئ نىكمۇم ڭىنشىلىق لىساھ قىلمىقۇم كىلتهددۇم نۇزۇئ ادىسىرائ
 ىتىمۈكۆھ ياتىخ اتقادنۇئ .سهمهئ تۆد كهدۈگىملىب ىنىقىلناغىدىرېب مۈنۈئ هچىسكهئ ڭىنتهسايىس
 ۇب ىتىمۈكۆھ ياتىخ ؟ۇدىنىللوق تهسايىس لوق قىتتاق قادنۇش هنهي نۈچۈئ همېن پۇرۇت پىلىب ىنۇئ
 تهسايىس قادنۇب ىتىمۈكۆھ ياتىخ هچمىشىراق ڭىنىم ؟ىچكهمتهي هكتهسقهم همېن ىداز قىلىقرائ
 .ىچكهمتهي هكتهسقهم ىككىئ ىكىدنهۋۆت قىلىقرائ شىنىللوق

 
 سامقىچ ىزاۋائ نهمامات ىنرالرۇغيۇئ پىنىلىدياپ نىتتهيىزهۋ ىقرىزاھ ىتىمۈكۆھ ياتىخ ىرىب

 ياتىخ ىنرالرۇغيۇئ ىنهي ،شالرۇبجهم اغلوي لاكىدار ىنرالرۇغيۇئ اسلوب ىرىب هنهي ،شىتېۋىلىق
 زۆئ قىلىقرائ شىلىق ىنىمشۈد قاتروئ كىلتىدھهت ڭىنىقلهخ ياتىخ نهلىب ىتىمۈكۆھ
 ڭىنىزۆئ ىتىمۈكۆھ ياتىخ ىنهي .شىلىق نابرۇق نۈچۈئ شىلىق پادغوق ىنىتىيىمىكاھ
 رالرۇغيۇئ ىنىقىلىزاران ناغلوب هگىزۆئ ڭىنىقلهخ ياتىخ نۈچۈئ شىلىق پالقاس ىنىتىيىمىكاھ
 ڭىنىقلهخ ياتىخ قىلىقرائ ۇب هۋ شىنىللوق پىلىق هتىساۋ ىنرالرۇغيۇئ ،پارۇب هگىتسۈئ
 ىنىتىيىمىكاھ زۆئ قىلىقرائ شۇرۇتساب ىنرالرۇغيۇئ پىنىلىدياپ نىد "ىكىلرهۋرهپنهتهۋ"
 .شىتېي هگىتىسقهم شهلمهكھهتسۇم
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 ،پىلىق يىققهرهت هدىجىرهد كهسكۈي ىداسىتقىئ ڭىنياتىخ ىرىب نىدلىي هچچهن 10 ىقنىقېي
 يىققهرهت ڭىنىداسىتقىئ ياتىخ .ىدلهك اغاينۇد رهلشىرىگزۆئ ڭوچ هدىسهيىۋهس شۇمرۇت ڭىنرهلىشىك
 رىغېئ ڭىنتىھۇم ،ىشىيىروز ڭىنقرهپ كىللهغهبمهك-ياب نهگلهك اققىلراب پىشىگهئ اغىشىلىق
 رۇچۇئ ،ىشىشىلراچان نىياسنۈك ڭىنىكىلرهتهخىب كهمچىئ-كهمېي ،ىشىنىغلۇب هدىجىرهد
 ،ىشىيىپۆك ڭىنرالناغىدىقىچ نۈچۈئ شۇقوئ هۋ تهھاياس هگلهئتهچ ،ىشىلىق يىققهرهت ڭىنىرىلىتىساۋ
 ڭىنىپىلهت ىكىتتهھهج ىۋىنهم ڭىنرالۇئ هۋ ىشىنېق ڭىنىجايىتھېئ يىددام ڭىنرهلىشىك مىسىق رىب
 هكتهمۈكۆھ هۋ ىتشهلرۈكتۆئ رهلتهيىددىز ىكىدىتىيىئمهج ياتىخ نۈتۈپ ،پىشىگهئ اغىشىرېب پىشېئ
 زۆئ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ هدىجىتهن .ىدڭام پىشىلنىكسهك اغلىي نىدلىي قىلىزاران ناغلوب

 ڭىنتىدھهت ناقتاۋىلېك نىدىقلهخ زۆئ ،ىدىلشاب هكشهلنهۋۆت ىچنهشىئ ناغلوب اغىقىلنارمۈكۆھ
 ىنىقىلنارمۈكۆھ زۆئ ىتىمۈكۆھ ياتىخ نهلىب ڭىنۇش ؛ىتتهي پۇنوت ىنىقىلناقتاۋىيىروز نىياسنۈك
 ناغناللوق ىنىلۇسۇئ شۇرۇتساب ىنرهلىچىتكۆئ نىتپهرهت رىب ،نۈچۈئ شهلمهكھهتسۇم ىنۇئ هۋ شادغوق
 رهلتهيانىج يىداسىتقىئ لىخ رهھ ىنرالرادلهمهئ مىسىق رىب ىكىدىچىئ زۆئ نىتپهرهت رىب هنهي ،اسلوب
 كهدنهگىلزۆك ىسىجىتهن ڭىنۇئ قارىب ،ىدنۇرۇئ اقشۇرۇدنالچنىت ىنىقىلىزاران ڭىنىقلهخ ،پالازاج نهلىب
 نىياسنۈك رهلتهكىرهھ قىلىزاران لىخ رهھ ناغلىرېب پىلېئ ىشراق هكتهمۈكۆھ .ىدىملوب ىشخاي
 .ىديهپۆك

 
 تهلۆد ىتىمۈكۆھ ياتىخ ناقتاۋىلىق هشىدنهئ نىدرهلتهكىرهھ قىلىزاران ۇب ناقتاۋىيىپۆك نىياسنۈك

 ىنغهلبهم ناغىدىلاس اقشادغوق ىنقىلمىقۇم نۈچۈئ شۇرۇت لىباقات هكتىدھهت ۇب نهگلهك نىدىچىئ
 پىشېئ نىدغهلبهم ناغىدىلاس هگىسهئىپادۇم تهلۆد نهرابىتېئ نىدلىي-2011 هۋ ،ىدرۇشائ اغىي نىدلىي
 نىيىك نىدناغلىق لورتنوك نهمامات ىنقۇقوھ يىبرهھ ڭىپنىج ىش ادراللىي ىكنىيېك .نهكتهك
 ناغلاس نۈچۈئ شادغوق ىنقىلمىقۇم ىقشات هۋ ىكچىئ رىزاھ .ناغرۇشائ ۇمىنغهلبهم ناغلاس هگيىبرهھ
 پىشېئ نىد %24 ڭىنىتىممىق ىمۇموئ شىرىقىچ پهلشىئ قىللىي ڭىنياتىخ غهلبهم ىمۇموئ
 ناغلاس هگىسهئىپادۇم تهلۆد غهلبهم ناغلاس نۈچۈئ شادغوق ىنقىلمىقۇم ىكچىئ هتتهلۆد رىب .نهكتهك
 ىنتىدھهت ناغىدىلۈك نىدىقلهخ زۆئ ىتىيىمىكاھ ڭىنتهلۆد ۇئ ،كهمېد ىتتهك پىشېئ نىدغهلبهم
 .كهمېد ىدلىب پهد كىلرهتهخ نىتتىدھهت ناغىدىلۈك نىدنهمشۈد ىقشات

 
 نهنىمخهت رهلتهكىرهھ لىخ رهھ ىشراق هكتهمۈكۆھ اغىلىي ادياتىخ رىزاھ ادناغنالساسائ هگرهلرهۋهخ

 ىقنىدلائ رهلتهكىرهھ ىشراق هكتهمۈكۆھ نهگرهب زۈي ىلىي-2016 ،پۇلوب ناغىدىرېب زۈي مىتېق 180000
 پىنىلىق نالېئ ادرالتارابخائ ىقشات ڭىنىمسىق پۆك ڭىنرهلهقهۋ ۇب .ناقشائ %20 نهتهبسىن اغلىي
 ڭىنرهلهقهۋ لىخ رهھ نهگرهب زۈي اتتىقاۋ شاشخوئ هدىلېئ رۇغيۇئ .ناقسوت قىتتاق ىنىشىتېك
 .نهكىديهمتهي هگ %1 ڭىنرهلهقهۋ نهگرهب زۈي ادياتىخ نۈتۈپ ،ۇمىدناقشوق ىنىسىممهھ

 
 ناقتاۋىرېب زۈي ادنىمېز رۇغيۇئ نهلىب رهلهقهۋ ناقتاۋىرېب زۈي هدىرىلىكلۆئ ياتىخ رهلىزهب هتتهۋلهئ

 زۈي هدنهتهۋ زىب رهگهئ .نهمياملىق راكنىئ ىنۇب نهم .ۇدىشىيېد قىلقرهپ هتتهھهج تهيىھام رهلهقهۋ
 هكىلمهتسۇم نهلىب تهللىم ىچۇغنىلىق هكىلمهتسۇم ىنهي ،تهيىددىز يىللىم ىنرهلهقهۋ ناقتاۋىرېب
 تهيىمىكاھ ياتىخ نهلىب ىقلهخ ياتىخ ،كهسېد تهيىددىز ىكىدىسىرائ تهللىم ىچۇغلىق
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 پىنىس ىچۇغنىلىق نارمۈكۆھ نهلىب پىنىس ىچۇغلىق نارمۈكۆھ ىنتهيىددىز ىكىدىسىرۇتتوئ
 ياتىخ نهلىب ىقلهخ ياتىخ تهيىددىز يىللىم ىكىدرهي ۇب .ۇدىلوب اقشاراق پهد تهيىددىز ىكىدىسىرائ

 تهيىددىز قىلساسائ ناغىديهلهلىكهئ هگرهي رىب نۈچۈئ ىرىلتهئهپنهم قاتروئ ىنىتىمۈكۆھ
  .ۇدىنىلباسېھ

 
 روز ڭهئ ىسهيىتراپ كىتسىنۇمموك ياتىخ ادراللىي- 1930 كهدىنىغلوب مۇلهم هگزىمىممهھ

 ىشىرىك پىسېب اغياتىخ ڭىنهيىنوپاي ،هدنهگلهك چۇد هگىتىدھهت شىتېك پىلىقوي هۋ قىلىچنىيىق
 ياتىخ .نهگرهب پىتىراي تهسرۇپ قىلىدياپ رىب روز ىتىياھان هگىسهيىتراپ كىتسىنۇمموك ياتىخ
 ،پىلىب تهميىنهغ ىنتهسرۇپ ۇب تهرابىئ نىدىشىرىك پىسېب ڭىنهيىنوپاي ىسهيىتراپ كىتسىنۇمموك
 هكپهرهت رىب هچنىتقاۋ ىنتهيىددىز ىكىدىسىرائ نۈچۈئ تهئهپنهم يىللىم ىنىتىمۈكۆھ ڭادنىموگ
 .نهگرۈدنۆك اقشۇرۇت ىشراق هتكىلرىب هگهيىنوپاي ناغلوب نهمشۈد يىللىم قاتروئ ،پۇيوق پىرياق
 ىرىلزۆئ ،پۇيوق پىرىقىچ هگىپېس ىقنىدلائ ڭىنشۇرۇئ ىنىرىلرهكسهئ ڭادنىموگ اسلوب هتتهيىلهمهئ
 هدىجىرهد رىغېئ ڭىنىچۈك ڭىنىتىمۈكۆھ ڭادنىموگ نىتپهرهت رىب ،پۇنۇرۇشوي هگرهي رهتهخىب
 ڭادنىموگ ،قىلىقرائ شىلىق تاقىۋشهت رۈتهت نىتپهرهت رىب هنهي ،اسرۇت پۈتۈك ىنىشۇرۇچۇئ هگىمىخهز
 هدىجىتهن .نهگرۈدنهلچۈك ىنىچۈك زۆئ ،پۇلوب هگىئ ىرىلزۆئ هگىرىلىجىتهن شۇرۇئ ڭىنىرىلرهكسهئ
 .ناغلاۋىلكىت ىنىتىيىمىكاھ زۆئ ،پىلىق پۇلغهم ىنىتىيىمىكاھ ڭادنىموگ

 
 ىنيهئ ،ىتىمۈكۆھ ياتىخ نهگلهك چۇد هكتىدھهت رىغېئ ناقتاۋىلېك نىدىقلهخ زۆئ هدنۈك ىكنۈگۈب

 ناغلىق ناريهۋ قىلىقرائ نوپاي ناغلوب نهمشۈد قاتروئ ىنىتىدھهت ناغلوب هگىزۆئ ڭىنڭادنىموگ اتتىقاۋ
 زۆئ ،پىلىق قوي ىنىتىدھهت ناغلوب هگىزۆئ ڭىنىقلهخ ياتىخ ،پىنىللوق اتياق ىنىسىكىتكات انوك
 .ناغلوب قىلجايىتھېئ هگنهمشۈد قاتروئ ىقشات هۋ ىكچىئ نۈچۈئ شىلىق پالقاس ىنىتىيىمىكاھ

 
 ياتىخ هۋ ،ناغىديهلهلىكهئ هگرهي رىب ىنىقلهخ ياتىخ نهلىب ىتىمۈكۆھ ياتىخ ىقلهخ رۇغيۇئ

 ىكىدىشىتىي هگىتىسقهم شىترهگزۆئ هكپهرهت اقشاب ىنىقىلىزاران ڭىنىقلهخ ياتىخ ڭىنىتىمۈكۆھ
 ،ۇمىسلىب پهد نهمشۈد ۇمىنرهلتهبىت هچرهگ ىتىمۈكۆھ ياتىخ .نهمشۈد ىكچىئ قاتروئ قىپاۋۇم ڭهئ
 ىنىقلهخ ياتىخ ،نىدىبهۋهس ىتايىسسېھ يىنىد ىزهب ناغلوب نهلىب ىقلهخ ياتىخ ڭىنرهلتهبىت قارىب
 .سهمهئ ناسائ كهدرالرۇغيۇئ ىشۈرۈدنهشىئ هگىكىلنهكىئ تىدھهت روز ڭىنىقلهخ تهبىت

 
 ڭىنىرىلتالىكشهت روررېت ناغلوب ىشۈنۈرۆك اقرائ ناملۇسۇم قىلراتاق »ىتىلۆد مالسىئ« ،»نابىلات«

 ياتىخ نىتپهرهت رىب ،ىتىيىزهۋ قۇلچنۇقروق ناقتاراي ادىساينۇد برهغ ڭىنرالۇئ هۋ ىشۇلوب تۇجۋهم
 هگىكىلنهكىئ چۈك نهمشۈد كىلتىدھهت روز ڭىنرالرۇغيۇئ ناغلوب ىقىلقاتروئ ىنىد نهلىب رالۇئ ىنىقلهخ
 ىقشات ناغىدىلۈك پىلېئ تىدھهت هگىرىلزۆئ ىنرالۇئ نىتپهرهت رىب هنهي ،اسلوب هكترۈت هكشىنىشىئ
 .ناغرۇتشالناسائ ۇمىخېت ىنىشىلىب پهد چۈك نهمشۈد

 
 ىنرهلچۈك نهمشۈد ىقشات هۋ ىكچىئ ناغىدىلۈك پىلېئ تىدھهت هگىقلهخ ياتىخ ىتىمۈكۆھ ياتىخ

 اغىقىلناغىدىلۈك پىلىئ تىدھهت يىقىقهھ هگىرىلزۆئ ڭىنرالۇئ ىنىقلهخ ياتىخ ،نىيىك نىدنهكتىكېب
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 پىرېب زۈي زىسكۈلزۈئ رهلتهكىرهھ قىلىشراق هدىلېئ رۇغيۇئ نۈچۈئ قىلڭىنۇب .ىدىئ رۈرۆز شۈرۈدنهشىئ
 رهلتهكىرهھ قىلناۋاروز هۋ قۇلروررېت ناغىدىلىرېب پىلېئ ىشراق اغياتىخ ادرالتارابخائ ،ىشۇرۇت
 اديهپ همىھهۋ رىغېئ ادىسىرائ ىقلهخ ياتىخ ،ىشۇرۇت پىنىلىق نالېئ زىسكۈلزۈئ رالتاناياب ىكىدىسىرغوت
 ياتىخ ،ىتتياملىترات هكپهرهت اقشاب ىتىققىد ڭىنىقلهخ ياتىخ اسىملوب قادنۇئ .ىدىئ كهرېك شىلىق
 .ىتتيهملهتېي هكتهسقهم نهگىلزۆك ۇمىتىمۈكۆھ

 
 ادراللىي ناقتاۋىلىق قىلنارمۈكۆھ نهۈچېل ڭاۋ ىنالىپ ۇب ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ هچمىشىراق ڭىنىم

 ڭىنىم .ىدىئ نهكشهلنهشور ۇمىخېت نىيىك نىدىسهقهۋ لۇيىئ- 5 ىكىدلىي- 2009 ،پۇلوب ناغنالشاب
 قىلمىقۇم ادراللىي ىكنىيېك ناقتاۋىلىق قىلنارمۈكۆھ نهۈچېل ڭاۋ ،بهۋهس ىكىدمىشىراق قادنۇب
 ىكاي هۋ ناغلوب كىلشىگېت اقشىلىق لهھ ،ىقىلناغلىق تهكىرهھ نۈچۈئ قىلزىسمىقۇم سهمهئ نۈچۈئ

 ىنىشۇلوب اديهپ هقهۋ ،پىيىغلۇئ ڭىنتهيىددىز ،ياملىق لهھ ادىتقاۋ ىنرهلتهيىددىز ناغىديالالىق لهھ
 اتتىقاۋ ىنيهئ .ناغىلڭائ زىمىچنىپۆك ىنىقىلناغلىق اديهپ هقهۋ اتتهھ ،ىنىقىلناغرۇت پۈتۈك
 پهد نۈچۈئ شىلىق لورتنوك تهددۇم نۇزۇئ ىنىلىئ رۇغيۇئ ىنىشىملىق ۇب ڭىنڭاۋ زىمىچنىپۆك
  .نهگنهشۈچ

 
 اغىقىلىزاران قىتتاق ڭىنىقلهخ ياتىخ ىكىدىلېئ رۇغيۇئ نهۈچېل ڭاۋ نىيىك نىدىسهقهۋ لۇيىئ- 5

 اكىتكات قىلقرهپ نهلىب ڭىنۇئ اغىنروئ ڭىنۇئ هۋ ،نهگلىتېك پهكتۆي اغڭىجيېب ،نىتقىلناغرۇچۇئ
  .نهگلهك پهكتۆي ىننهشنۈچ ڭاج ناغلاراق پهد ۇدىنىللوق

 
 زۈي ادىنايرهج ىسهقهۋ لۇيىئ-5 نىتپهرهت رىب نىيىك نىدنهگلهك اغىلىئ رۇغيۇئ نهشنۈچ ڭاج

 ڭهك ادىرىلياج ىسياق رهھ ڭىنىرىلىكلۆئ ىرىكچىئ ڭىنياتىخ ىنرهلشۈنۈرۆك قىلناق نهگرهب
 اغرالرۇغيۇئ ڭىنىقلهخ ياتىخ ناغىمقاب پۈرۆك ىنىقلهخ رۇغيۇئ هدىرمۆئ پىلىق همزهگرۆك كىلمهلۆك
 نهتهبسىن اغرالرۇغيۇئ نىتپهرهت رىب هنهي ،اسلوب ناغىغزوق ىنىتىرپهن پهزهغ هۋ ىنىكىلنهمچۆئ ناغلوب
 رهۋرهپهس ىنىقلهخ رۇغيۇئ ڭهك ،پىنىللوق هتكىلرىب ىنتهسايىس قۇللوق ىككىئ قاشمۇي هۋ قىتتاق
 ىلوق ڭىنىقلهخ رۇغيۇئ ڭهك ىنرالرۇغيۇئ مىسىق رىب ناقتاۋىرېب پىلىئ ىشۈرۆك قىلىشراق ،پىلىق
 ،پىنىللوق ىنىتىسايىس شۇروق ىنىشۆگ ڭىنرالرۇغيۇئ نهلىب ىغېي ڭىنرالرۇغيۇئ ىنهي شالازاج نهلىب

 قىلىشراق ىكىدىلېئ رۇغيۇئ قىلىقرائ شۇرۇشائ ىنرهلغهلبهم ناغنىلېس اغىلېئ رۇغيۇئ مهھ
 .ناغلىق اپرهب قىلمىقۇم يىپسىن هدىلېئ رۇغيۇئ هۋ ناقتيازائ هدىجىرهد مۇلهم ىنرهلتهكىرهھ

 
 هگىتىسقهم نهگىلزۆك ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ قىلمىقۇم يىپسىن ۇب ناغلوب اپرهب هدىلېئ رۇغيۇئ

 ىنتهسايىس ناقتاۋۈزۈگرۈي هدىلېئ رۇغيۇئ ىتىمۈكۆھ ياتىخ ،اقچاغلوب قىلنايىز هكشىتىي
 ڭىنۇئ ،پىتېك پهكتۆي تۇتمۇتشۇئ ىننهشنۈچ ڭاج ،پىتېي پۇنوت ىنىكۈلرۈرۆز ڭىنشىترهگزۆئ
 پهكتۆي هگىلېئ رۇغيۇئ ىنوگنهۈچ نېچ ناققىچ ىمان پۈزۈگرۈي تهسايىس لوق قىتتاق هتتهبىت اغىنروئ
  .نهگلهك

 
 پۈلۈرۆك اتخىرات نهتهبسىن اغرالرۇغيۇئ نىيىك نىدنهگنىلېك پهكتۆي هگىلېئ رۇغيۇئ وگنهۈچ نېچ
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 .ناغرۇدناليائ هگىمرۈت قۇچوئ ىتسۈئ ىنىلېئ رۇغيۇئ نۈتۈپ ،پۈزۈگرۈي ىنتهسايىس قىتتاق ناغىمقاب
 ڭىنىشۈزۈگرۈي تهسايىس لوق قىتتاق قادنۇب كهدىقرىزاھ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ هچمىشىراق ڭىنىم
 اقشىنىللوق قىلناۋاروز هۋ اقشىڭېم لاكىدار ىنرالۇئ ،پىلىق قوي ىنىتىقات ڭىنرالرۇغيۇئ ،ىبهۋهس ىكپۈت
 پىتيهپۆك ىنىچۈك هۋ ىنىناس مهدائ ىكىدرالتالىكشهت قۇلروررېت ڭىنرالرۇغيۇئ نىتپهرهت رىب .شاتسىق
 ۇمىخېت هگىقلهخ ياتىخ ىنتىھۇم ىقشات هۋ ىكچىئ ،قىلىقرائ شۈرۈتپۆك ىنۇئ ،پىلىق قىۋشهت
 اقشاب ىنىقىلىزاران ناغلوب هكتهمۈكۆھ ڭىنىقلهخ قىلىقرائ ۇب هۋ ،شىتىسرۆك پىلىق كىلتىدھهت
 رهدهقهن ادىشىشاي نامائ-چنىت ڭىنىقلهخ ياتىخ ڭىنىتىيىمىكاھ ياتىخ ،شهكتۆي هكپهرهت
 شهلمهكھهتسۇم ىنۇئ هۋ شىلىق پالقاس ىنىتىيىمىكاھ زۆئ قىلىقرائ ۇش هۋ شهلىداپىئ ىنقىلمىھۇم
 .شىتىي هگىتىسقهم

 
 هۋ ىچىئ نهتهۋ نىيىك نىدىسهقهۋ لۇيىئ-5 ىتىمۈكۆھ ياتىخ ،ىلاسىم هۋ ىتاپسىئ كىپىت ڭىنۇب

 رۇغيۇئ ىكىدلهئتهچ ،ىنىرىلتهكىرهھ هۋ ىنىرىلتهيىلائاپ لىخ رهھ ڭىنرالرۇغيۇئ ىكىدىترىس
 ،پۈرۈتپۆك هدىھالائ هدىچىئ ياتىخ ىنىچۈك ڭىنىيىتلۇرۇق رۇغيۇئ اينۇد پۇلوب ڭىنىرىلتالىكشهت
 ىنڭۇقۇقوھ قهھ زۆئ نهلىب راللوي ىنۇناق هۋ قىلچنىت ڭىنېس اغرالرۇغيۇئ ،پىلىق قىۋشهت پىتيهچۈك
 هگىچمۈرۈئ ىنىتخوت ماھلىئ نۈچۈئ شىرېب ىنلانگىس نهگېد قوي قهلتۇم ڭىتىيىناكمىئ شادغوق
 پهلرىب رىب ىنراليىلايىز نهگنۈرۆك هگزۆك هدىچىئ رالرۇغيۇئ ،شىرېب ىسازاج قاماق زىستهددۇم پىرىپائ
 ۇمىنىرىلقۇقوھ قهھ نهۋۆت ڭهئ ڭىنىقلهخ ،نۈچۈئ قىلسامزۇقتاي مىج ىنناقتاي مىج ،شىلىق قوي

 .رۇدرالقىلراتاق شهلكهچ
 
 ىكىدهيىرۈس ىتىمۈكۆھ ياتىخ ،نايۇب نىدنهگلهك اغاينۇد ىسىزىرك هيىرۈس هۋ ىتىلۆد مالسىئ

 قارىب ،ۇمىسلوب نهگلهك پىلىق نالېئ پهد ادىپارتهئ 300 ادلىي ىككىئ رىب ىقنىدلائ ىنىناس رالرۇغيۇئ
 النىدىقرائ ،پىلىق نالېئ پهد ادىپارتهئ 5000 نىد 3000 نهلىب ىدلائ هدىچىئ يائ هچچهن رىب ىقنىقېي

 ۇمزىگرهھ ىسىممهھ ڭىنرالۇئ ب .ىدلىق نالېئ پهد راب رۇغيۇئ ادىقىلىرائ 50000 نهلىب 20000
 .سهمهئ شىئ يىپىداسات

 
 ىلېئ رۇغيۇئ اتتهھ هدىچىئ ياتىخ ڭىنرالرۇغيۇئ ،ناغلوب نىيىق شىلېئ تروپساپ ڭىنرالرۇغيۇئ

 ڭىنرالرۇغيۇئ پوك هچنۇش ،ادىتسائ لاۋھهئ ناغلوب نىيىق ىشىرېب اقترۇي رىب نىتترۇي رىب ۇمىدىچىئ
 ياتىخ هگىشىشىلرهي پىرېب هگهيىرۈس نىدنائ ،هگهيىكرۈت لاۋۋائ ،قىلىقرائ ىرىللوي ايىسائ ىبۇنهج
 زىسنۇناق ىنرالرۇغيۇئ نىتپهرهت رىب هنهي ،اسلوب نهگرهب پىچىئ غارىچ لىشېي نىتپهرهت رىب ىتىمۈكۆھ
 نىيىق نېگ'نهلزۈي ىتىمۈكۆھ هيىرۈس .ىدىلرۇبجهم اقشىقىچ پىچېق پالشات ىننهتهۋ قىلىقرائ راللوي
 ۇب .ىدرۇدلىق نالېئ ىنرالتارابخائ ناغلوب قىلنايىز هگىتهئهپنهم رۇغيۇئ ىنرالۇئ ،پىنىلىدياپ نىدلاۋھهئ
 هكشىتىسرۆك ىنىكىلنهكىئ كۈلچۈك رهدهقهن ڭىنتىدھهت ناقتاۋىلېك هگىقلهخ ياتىخ قىلىقرائ
 .ىدنۇرۇئ

 
 كهنرۆئ ىنرهلهئىجاپ ىكىدهيىرۈس ،قاسلوب ناغىدياراق هگرهلرهۋهخ ىكىدىرىلتائۇبتهم ياتىخ رىزاھ

 ڭىنىتىيىمىكاھ زۆئ ،قىلىقرائ شىيېد »سهمهئ همېنچېھ نهس ،اسىملوب ڭىتىلۆد« ،پىلىق
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 .سهمهئ نىيىق شىلېۋۈرۆك ىنىقىلناغلوب ىچكهمرۈدلىب ىنىكىلنهكىئ مىھۇم كىلىچناق
 
 هۋ هيىنوپاي ناغلىرېب پىلىئ ادياتىخ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ هچمىشىراق ڭىنىم اقشاب نىدنۇئ

 ىنتىدھهت نهگلهك نىدرالۇئ ،ىشىرېب پىچىئ غارىچ لىشېي هدمهلۆك ڭهك اغرالشىيامان ىشراق هگهيېروك
 ارگېچ ،شىقىچ پۈرۈتۆك ىنىتىسايىس كىلىچىميهڭېك ىكىدىزىڭېد وگڭۇج ىبۇنهج ،شىتىسرۆك ڭوچ
 رىب ،غاۋلهب رىب ،شىقىچ پۈرۈتۆك نىدىتياق ىنىسىلىسهم نىمېز ناغلاق پىلېق اتخىرات ىكىدرالنويار
 ىنىسهيىدىئ كىلىچتهللىم هۋ كىلرهۋرهپنهتهۋ ڭىنىقلهخ ياتىخ قىلىقرائ رالقىلراتاق ىسىكىتكات لوي
 ىنتىدھهت ناقتاۋىلېك هگىزۆئ نىتقلهخ ۇمرالقىلراتاق شىلىق اديهپ ىنىسۇغيۇت رۇرۇغ هۋ شىتيهچۈك
 نۈچۈئ شهلمهكھهتسۇم ىنۇئ هۋ شىلېق پالقاس ىنىتىيىمىكاھ زۆئ قىلىقرائ ۇب هۋ شىتيازائ
 .ۇدىلوب اقشاراق پهد ىمسىق رىب ڭىنقىلناچشىرىت ناقتاۋىتىسرۆك
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 ىچقاملىق همېن ڭىپنىج ىش

 
 )ىلغوئتاشرۇك(

 
2017-7-2 

 
 زوس شىرىك

 
 ىكىدىرايىد رۇغيۇئ ناغرۇتلوئ هگىپىزهۋ اغىنروئ نهلىب ىشىلىتېك پهكتۆي هگزهكرهم ڭىننهۇچېل ڭاۋ 

 اتتسۇغۋائ ىلىي-2016 ،نهشنۈچ ڭايج ىقىلشاب لوق ىچنىرىب ڭىنىسهيىتراپ كىتسىنۇمموك ياتىخ
 تهمزىخ هتتهبىت هدىجىرهد شاشخوئ هدلىگزهم ۇش اغىنروئ پۇلۇرۇدلاق نىدىرىلتهمزىخ هممهھ زىسقۇيۇت
 ياملوب لهھ ىرېب نىدلىي 15 هدىچىئ لىي مىرېي .نهگنىلېك پهكتۆي وۇگ نهۈچ نىچ ناقتاۋهتۆئ
 قلهخ ،پىرېب همىتاخ هككىلسهمنۈرۆك نامسائ كۆك هدىلىگزهم شىق ىكىدىچمۈرۈئ ناقتاۋىلېك
 ياتىخ ىكىدىجىرهد رىزان ناقچائ گولب ىسخهش ىجنۇت ادياتىخ هۋ شىتىراي قىليالۇق اغىشۇمرۇت
 ڭايج ناقتاۋۇلوب رهۋازاس اغىشىللوق ڭىنىقلهخ پهد "رهۋرهپقىلىڭېي" نهلىب ىشۇلوب ىرادلهمهئ

 ىبهك ھاشىداپ ادىرايىد رۇغيۇئ لىي 16 ڭىپنىج ىش ىسىئهر ياتىخ ؟همېن ىكىلنهۋهس ڭىننهشنۈچ
 ناغىريائ قادناق نىدىقۇقوھ ڭىننهۇچېل ڭاۋ ناغراقىچ مان نهلىب ىقۇللوق قىتتاق هۋ نهگرۈس مۈكۆھ
 ڭىپنىج ىش .ىدىريائ نىدىقۇقوھ قادنۇش ىددۇخ ۇمىننهشنۈچ ڭايج ناقتۇت تهسايىس قاشمۇي ،اسلوب
 "راۋغۇلۇئ" قادناق ڭىنۇئ ؟ىچقامرۇقشاب قىلىقرائ رادلهمهئ ىكىتپىت قادناق ىداز ىنىرايىد رۇغيۇئ
 چۇد رالرۇغيۇئ ،قىلىقرائ شىلىق زىلانائ ىنڭىپنىج ىش زىب ادىمزاي رۇكزهم ؟راب ىرىلتهسقهم
 .زىمىتوئ پىتىسرۆك ىنىسهبنهم شىلېك ڭىنسىزىرك هيىستايلىمىسسائ ناقتاۋىلېك

 
 )نىدىلاھىمىجرهت( مىك ڭىپنىج ىش .1
 
 رالىچزىلانائ ىكىدناس پۆك ىنىسىزىرك هيىستايلىمىسسائ ناقتاۋىلېك چۇد رالرۇغيۇئ 

 ،ىلۇسھهم هچمۇشوق ڭىنسىزىرك يىسايىس نهگلهك نىدىمىجېر تاركورۇيب ڭىنهيىتراپ كىتسىنۇمموك
 مۇلهم شاراق زۆك لىخ ۇب .ۇدىشىراق پهد ۇديهگۈت سىزىرك ۇب نهلىب ىشۈتۆئ هگهيىتاركومېد ڭىنياتىخ
 ىچنىرىب ىنقىلناسنىئ ىكىدىسۈت برهغ ناچاق ياتىخ ،نىدىچنىرىب اممهئ ،ۇمىسلوب هگهئ اقساسائ
 هگهيىتاركومېد ياتىخ ،نىدىچنىككىئ ؛زىميهملىب زىب ۇدىشىلۇئ هگهيىتاركومېد ناغىدىيوق اغنۇروئ
 تۇجۋهم هدىتىپۈس مالپوت هگهئ هككىلمىك لىقهتسۇم رىب كهدىقرىزاھ رالرۇغيۇئ هگلىگزهم ۇش ناغىلتائ
 هچىشىراق ڭىنروتپائ ىكنۈچ .زىميهملهيېد همېنرىب پىسهك اغڭىنۇب الشاشخوئ زىب ؟ۇدمالاشىلۇئ پۇلوب
 هيىستايلىمىسسائ يىسايىس ىكاي رۇتلۇك ادلاھ لۇقون هيىستايلىمىسسائ ناقتاۋىلېك چۇد رالرۇغيۇئ
 ڭىنهيىستايلىمىسسائ لىخ ۇب زىب هدنهۋۆت .رۇدهيىستايلىمىسسائ كىلهيىگولوئىب ىكلهب نىتساملوب
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 ۇش هۋ ،ىتىيىمىكاھ ياتىخ ناقتاۋىڭېت هگزىب ىنهيىستايلىمىسسائ لىخ ۇب ىنىتىيىھام
 پۇتۇروي قىلىقرائ ىرىلتهسايىس ناقتاۋۈزۈگرۈي هۋ ىكىلمىك ڭىنرالناسنىئ ناقتاۋۈزۈگرۈي ىنتهيىمىكاھ
 .زىمتوئ

 
 ڭىنۇئ ادزىمىغېچ ناغلىق لىلھهت ىنىكىلمىك ڭىنڭىپنىج ىش ىسىئهر ياتىخ زىب نهلىب ىدلائ 

 .كهرېك زىمىشىلىق لىلھهت تېركنوك ىنىكىلمىك هچناق رىب قادنۇب رادىقالائ اغىشىقىچ پىلېك
 
 ىكىلمىك دالۋهئ لىزىق ڭىنىش )1(
 
 ادىشېي 13 ۇئ( پۇلوب ازهئ اغ پ ك ج الىدىتقاۋ شاي ىتىياھان نۇشڭوز ىش ىسىداد ڭىنڭىپنىج ىش 

 )ناغلوب ازهئ اغ پ ك ج ادىشېي 15 هۋ ناغلوب ازهئ اغىقاپىتتىئ رالشاي كىتسىنۇمموك ياتىخ
 نىيېك نىدڭىنۇش هۋ ناقشوق چۈك هتىساۋىب اغىشۇتۇت تهيىمىكاھ ڭىنهيىتراپ كىتسىنۇمموك
 هگنهۋۆت پىلىريائ نىدىتىمزىخ هتشهرۈك يىسايىس النۇرۇب نىتشىنىلشاب ىبالىقنىئ روز تهيىنهدهم
 ىكىتتىقاۋ ىنيهئ نىيېك پارچۇئ هككىلشهكنايىز پۆك اسلوب ادىبالىقنىئ تهيىنهدهم .نهگلىتېۋۈرۈشۈچ
 ىش .ناغلاق تاياھ نهلىب ىشىلىق مهدراي پۇرۇت هدىنيهك هدرهپ ڭىنيهلنېئ ۇج ىرىتسىنىم شاب ياتىخ
 هۋ نهگلۈرۈتلهك هگىلسهئ اتسائ-اتسائ ىتىيىھالاس نىيېك نىدىبالىقنىئ تهيىنهدهم نۇشڭوز
 ڭىنۇئ .نهگىلشىئ ادىنېي ڭىنڭىپۋايش ڭىد ناغلاتائ ىچتاھالسىئ هدىتىيىمىكاھ ياتىخ ىكنىيېك
 پۆك هگىسىكلۆئ ڭودڭائۇگ اغىتېتىموك ىزىكرهم ياتىخ اسلوب ىسىپھۆت ڭوچ ىكنىيېك نىدڭىنۇش
 ادىسىرغوت شىتېۋىچېئ اقترىس پۇرۇق نويار هدىھالائ پىلىق دىلقهت ىنلهئتهچ هۋ شىرېب زايىتمىئ
 اغىشىنىلشاب ادىرىليوب زىڭېد ىنىمىدهق شىتېۋىچېئ تاھالسىئ ڭىنياتىخ ،پۇلوب ىشۇنۇس پىلكهت
 "دالۋهئ ىچنىككىئ لىزىق" ڭىنۇئ ادىشىلاتۇت قۇقوھ ڭوچ ادياتىخ ڭىنڭىپنىج ىش .ناغلوب هكترۈت
  .ناغىنيوئ لور قىلىقلاھ ىكىلمىك

 
 ىكىلمىك ىسيىلايىز ياتىخ ڭىنڭىپنىج ىش )2(   
 
 رۇتلۇك هۋ تهيىنهدهم رىب قادناقرهھ اقشاب ىكىداينۇد ىسىپىئات راليىلايىز ادىرۇتلۇك ياتىخ 

 ىسىملۇرۇق مىلىب هتتهيىئمهج مۇلهم ىمۇقۇئ يىلايىز هتتهدائ .هپىئات رىب ناغىديهملۈرۆك ادىمىلپوت
 ڭىنرالۇئ ۇمپۇلوب .ۇدىتىسرۆك ىنرالناسنىئ هگهئ هگرېتكاراخ لىقهتسۇم هۋ رۇككهپهت نىكرهئ ،ىرىقۇي
 ،پۇلوب ىسهيىستىزوپ يىدىقنهت ناغلوب اغىمىلپوت هۋ رۇتلۇك زۆئ ،ىرىب ڭىنشىئ مىھۇم ڭهئ ناغىدىلىق
 ياتىخ ادياتىخ اممهئ .ۇدياشخوئ اغرۇتخود ناغىديالاۋاد ىنقىرغائ ىددۇخ هيىستىزوپ يىدىقنهت لىخ ۇب
 پىرېب ناھىتمىئ تهقهپ ىشىلېئ مىلىب ڭىنرالۇئ .سهمهئ هگىئ هگرېتكاراخ لىقهتسۇم ىرىليىلايىز
 تهمزىخ نۈچۈئ ىقىلياب هۋ ىزۇپون زۆئ قىلىقرائ شۇلوب قىداس اغنارمۈكۆھ هۋ شىنىللات اققىلرادلهمهئ
 شاللات رادلهمهئ ادياتىخ ۇب .شۇلوب نارمۈكۆھ ىزۆئ اسپات تهردۇق پىلېك ىتىسرۇپ هۋ ،شىلىق
 هدىتىيىئمهج ياتىخ هچىغرىزاھ ات پۈتۆئ لىي 1400 پالشاب نىدناغلۇيوق اغلوي ىناھىتمىئ
 ادىسىرائ ارقۇپ ماۋائ ادياتىخ .ۇدىتاۋىلېك پۇلوب ىتىيىھام پۈت ڭىنشهلىگىئ مىلىب ناقتاۋىشىلماۋاد
 رالىچۇغرۇتلوئ ادناۋارىتخهت ىرىب ،پۇلوب تۇجۋهم مهدائ كۈلرۈت الىككىئ ادياتىخ ،راب پهگ قادنۇم
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 نۈچۈئ ناھىتمىئ ىقلهخ ياتىخ نىتبهۋهس ۇش .رۇدرهلىچۈگرۈتۆك ناۋارىتخهت اسلوب ىنىغلاق
 ىچۈگرۈتۆك ناۋارىتخهت ڭاسىمۇقوئ پىشىرىت ،اسلوب ىسهيىبرهت ناغىدىرېب اغىسىلاب ناغىمشىرىت
 .شىيېد نهسىلوب

 
 رادلهمهئ رىب ،پۇلوب ىشىنىلشاب ڭىنشىئ تهقهپ شۇلوب رادلهمهئ پۈتۆئ نىدىناھىتمىئ قىلرادلهمهئ 

 ىكچىئ ڭىنىرىلھۇرۇگ تهئهپنهم ناغىمىشخوئ ىكىدىتسائ تهيىمىكاھ رىب ىسيىلايىز ياتىخ ناغلوب
 پىلىريائ ۇمنىدىپىسنهم ناغلوب راب ،سهمهئ شهلرۆئ ىرىقۇي اسىمشالىرائ هگىرىلتهيىددىز
 ياتىخ شىتىلشىئ هكشهرۈك ىكىدىنۇروس رادلهمهئ ىنىرىلمىلىب نهگنهگۆئ ،نۈچۈئ ىقىلناغىدىلاق
 نىدناغلىق شهرۈك نۈچۈئ پهسنهم قۇقوھ پهچۈك ىزۆئ رالۇئ .ناغلاق پۇلوب ىپسهك ڭىنىرىليىلايىز

 رىب قىلىقرائ شۈرۈدنهللىكهش ھۇرۇگ پىغىي ىنرهلمهدائ قىلرادىتقىئ هۋ كىلچنهشىئ اغىپارتهئ ،ترىس
 نهلىب كىلرهرۆك نىدلائ اسلوب اغنۇروئ نهگىمتهي ىزۆك اقشىلېئ ىزۆئ .نهكشهكرىت نهلىب ىرىب
 هيامسهد اغرالۇش ،پىپېت پهدزىئ ۇمىسلوب ادمالتاق نهۋۆت ڭهئ ىنراليىلايىز ناغىراق پهد "قىلرادىتقىئ"
 .ناغىلقاس ىنىتهئهپنهم زۆئ قىلىقرائ شىرىقىچ پهلۆي هكپهسنهم ىكىدىتسۇئ ڭىنىزۆئ ىنرالۇئ ،پىلېس
 كىپىت ڭهئ ڭىنۇب ىشۇزۇغرۇتلوئ اغىنروئ كىلسىئهر شاب ىرىخائ پهلۆي ىنۋاتنىج ۇخ ڭىنڭىپ ڭوس
 .ۇديالالوب ىلاسىم

 
 هۋ ىرىلرىكىم-هليىھ ىكىدىنۇروس لهمهئ نايۇب نىتخىرات ڭىنىرىليىلايىز ياتىخ 

 ياتىخ نۇرۇب لىي 100 نىدنۇب نهنىمخهت ىنىغىديهلهرۈتتهئ سكهئ نهنيهئ ڭهئ "ىنىرىلتهساراپ-لىقهئ"
 رىب روتپائ .ۇدىنىلباسېھ "[厚黑学[ىسىپهسلهپ نىلېق اراق" ناغلىزېي نىدىپىرهت ۇۋڭوز ىل ىسيىلايىز
 ىليهم ىكىدىخىرات 24 ڭىنياتىخ ،پهلنۈكهي ىنىخىرات ياتىخ نهلىب ىتىپۈس شۇلوب ىسيىلايىز ياتىخ
 ىلڭۆك ىكاي ڭىنىسىممهھ نۇسلوب "نامىرھهق رهيۆس نهتهۋ" ىكاي هۋ نۇسلوب "نارمۈكۆھ رهۋرهپقلهخ"
 قادناق رهھ ناغلوب ڭوچ هدىسىرىئاد رۇتلۇك ياتىخ ،ىنىقىلناغىدىلېك نىلېق ىزۈي ىكاي اراق
 ڭىنىزۈي ،اراق ڭىنىلڭۆك ڭىنۇئ ،نۈچۈئ شۇرۇشائ اقشىئ ىنىرىلتهسقهم نهكتۇپ هگىلڭۆك ڭىنسخهش
 قىلڭاد قىلراب ادىخىرات ياتىخ پهلنۈكهي ادىباتىك زۆئ ۇئ .ناغزاي ىنىكىلنهكىئ ترهش ىشۇلوب نىلېق
 ،ىنىقىلناغىدىرۈتلهك اغلوق ىنىرىلقۇتۇئ زۆئ اتراق هگىسىجىرهد ڭىنقىلنىلېق هۋ قىلىراق ڭىنرهلسخهش
 اتقىلنىلېق ،زىسڭهر اتقىلىراق" ىسىللهپ ىرىقۇي ڭهئ ڭىنۇئ پۇلوب هللهپ اتقىلنىلېق هۋ اراق
 اغرالىقشاب ىنۇئ ۇمىسلوب اراق ىكىرۈي ىنهي ،ىنىكىلكهرېك شۇلوب "[黑而无色，厚而透明[كۈزۈس
 ىنناسنىئ رىب قادناقرهھ پۇرۇشوي نهلىب رالشىئ ىشخاي ىنىگرۈي اراق هۋ كىلسهمرۈدلىب زىگرهھ
 ىنۇئ اغرالىقشاب ،هتتهيىلهمهئ ۇمىسلوب نىلېق ىزۈي ،ىنىكىلكهرېك ىشۇلوب ناغىديالايىدلائ
 شۇلوب ناغىديهلهتىسرۆك پىلىق هتشىرهپ قاشمۇي ىلڭۆك ،لۈڭۆك قائ ىنزۆئ نۈچۈئ كىلسهمرۈدنىلىب
 اراق" ىنڭۇدېز ۋام ادناغىلراييهت هگرشهن اتياق ىنباتىك ۇب رهلىكنىيېك .نهگىلنۈكهي ىنىكىلكهرېك
 ياتىخ مىسىق رىب .نهگرهب اھاب پهد ناغىلاقىچ هگىسىللهپ ىرىقۇي ڭىنىسىپهسلهپ "نىلېق-
 شىلىق شىئ ىكىتتهۋىسانۇم يىئامىتجىئ ڭىنرالياتىخ هتتهيىلهمهئ باتىك ۇب ۇمىرىلارقۇپ
 ىن "رىبدهت 36" قىلڭاد اغاينۇد ڭىنياتىخ زىب .ۇدياراق پهد نهگرۈتتهئ سكهئ نهنيهئ ىنىپىسنىرىپ
 ساسائ ىنقىليىناسنىئ ادىرۇتلۇك هۋ ىتىيىنهدهم زۆئ ىمىلپوت رالناسنىئ اقشاب ،الكهسرۆك پىلىق زىلانائ
 ڭىنرالقىلراتاق داقىتېئ ،كۈللۈڭۆك قائ ،قىلىشخاي ،شهلتهمرۆھ ىنكىليىمىدائ ،ناغىدىلىق پارتهئ پهد
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 شىتىقىي هۋ شالتۇپ ىنىرىب-رىب ڭىنراليىلايىز ىكىدىنۇروس رادلهمهئ تهقهپ ادياتىخ ،ڭىنىسىممهھ
 ىكاي هۋ هتىساۋ ناغىدىرۇدلىق تهمزىخ نۈچۈئ ىسىپهسلهپ لۈڭۆك- اراق ىكىدىكىرۈي زۆئ هۋ ،نۈچۈئ
 پۈزۈكتهي اغىياۋ ىن "ىسىپهسلهپ لۈڭۆك اراق" لهد ڭىپنىج ىش .زىميالالاۋىلىب ىنىكىلنهكىئ لاروق
 ياتىخ رىب ناغنازاق قۇتۇئ قىلىقرائ ۇش هدىتىيىلهمهئ هۋ نهگزۈكتهي هگىسىللهپ ىرىقۇي ڭهئ
 .ىسيىلايىز

 نهلىب ىشۇلۇرۇدغائ ڭىنىقىلنادىناخ ڭىچ هلالۇس ىقرىخائ ناقتاۋىلىتىگۆئ ادىخىرات ياتىخ 
 هيىتراپموك ياتىخ ۇمپۇلوب ،هگنهگېد نهگلىرېب همىتاخ اغىشىشىلماۋاد ڭىنىلالۇس قىللادوئېف ادياتىخ
 نىتتهيىھام "وگڭۇج ىڭېي" ناغرۇق ڭۇدېز ۋام ىكنۈچ .ۇديهمنهشىئ رالىچۇغلىق قىقتهت ىنىتىمكۆھ
 شاللات رادلهمهئ رالرادلهمهئ ،راب ىسىئهر ىبهك ھاشىداپ ڭىنۇئ .ۇدياشخوئ اققىلناخ لادوئېف رىب الىنهي
 نهگرۈي اديوك قىلياب هۋ قۇقوھ اغىباسېھ شۇلوب قىداس اغناخ ،ناغلىنىللات ادىرىلناھىتمىئ
 الىنهي يىلايىز ناغىديهلهشىرېئ هگىچنهشىئ ڭهئ ڭىنناخ ادىسىرائ ڭىنراليىلايىز ۇب .رۇدراليىلايىز
  .يىلايىز رىب "لىزىق نىدىزىتلىي" لهد اسلوب ڭىپنىج ىش .رالناققىچ پىشىتېي نىدىدالۋهئ زۆئ ڭىنۇئ

 
 پىتهئ قاللوم نىتشۇمرۇت لهت ىسىمېن هممهھ هللىب نهلىب ىشىلىقىي ڭىنىسىداد ڭىپنىج ىش 

 ازېي ادمالتاق نهۋۆت ۇئ هللىب نهلىب ڭىنۇش .نهگلىتېۋۈرۈشۈچ "اقشىقىنېچ" هگنهۋۆت ڭهئ
 هگىچىئ زۆئ ىنىسىممهھ ڭىنرالۇب ۇئ .ناغىرچۇئ اغىرىلشىلىق كهزوب هۋ هرىخسهم ڭىنىرىلرادلهمهئ

 .ناقشىرىت اتشۇقوئ ،نهكتوئ يىددائ اتشۇمرۇت ۇئ ،ىقىلقرهپ نىدرالدالۋهئ لىزىق اقشاب .نهگرۈي پىلېس
 ىقلۇخ-زهجىم ۇب ىش .ناغلوب قىسېب رىغېئ اتشىئ رهھ ،نهگىملىتنىئ اغرالناكوچ-زىق هۋ اققىلياب
 ىلغوئ ڭىننهننهيىش ىل ،ىزىق ڭىنڭىپۋاش ڭىد ،نهكسۆئ هللىب پىشىلىرائ نىدىكىچىك نهلىب
 قۇقوھ نىمېز ڭاج .نهكشىرېئ هگىچنهشىئ هۋ هگىتىمرۆھ ڭىنرالدالۋهئ ىچنىككىئ لىزىق كهدنهگېد
 رادلهمهئ ،ىشىنتهچ نىدلوي شىتېۋىچېئ تاھالسىئ نهكتىكېب ڭىپۋاش ڭىد نىيېك نىدناقتۇت

 ىلىي-1992 ڭىپۋاش ڭىد نهلىب ڭىنۇش .ناغىغزوق ىنىۋزهغ قىتتاق ڭىنڭىد ناغلىريائ نىدىنۇروس
 كىلسهمنهرۋهت يىئتهق ادىلوي شىتېۋىچېئ ىنكىشىئ تاھالسىئ نهلىب ىمان شۈرۈچهك نىدزۆك ىنبۇنهج
 ىنىشىلنىيهت راسابزىئ هگىزۆئ ڭىننىمېز ڭاج اتتهھ ڭىپۋاش ڭىد .ناغرۇدنالھاگائ ىنڭائىج نهلىب

 هۋ يىبرهھ اسلوب نىمېز ڭاج .نهگىلنىيهت پىلىق ىراسابنۇروئ سىئهر شاب ىنۋاتنىج ۇخ ،پهلكهچ
 سىئهر ۋاتنىج ۇخ ،پۇرۇتشالنۇروئ ىنرهلمهدائ قىداس هگىزۆئ ،هگىرىلىپىزهۋ مىھۇم ڭىنرالنۇروئ ىرۇمهم
 اسلوب ىلاسىم كىپىت ڭىنۇب .ناغيوق پىلىق سىئهر قاچروق ناغىديهملهتىرۋهت شىئ چېھ ادناغلوب

 مهدراي اغناديهم قهن ۋاتنىج ۇخ ،هت »شهرۋهت رهي ڭوچ نائۇچنهۋ« ىكىدىسىكلۆئ نهۈچىس ىلىي-2009
 ادغاچ ىنيهئ .نهگىملهيىكتۆي ىنرهكسهئ ۇمرىب ۇمىسلوب نهگرهب قۇرويلوي هگرهلىرىئاد يىبرهھ هكشىرېب

 يىبرهھ ڭىنۋابايج نېۋ رىتسىنىم شاب قىباس هدىرىۋهخ ڭىنىسناتسىئ هيىزىۋېلېت ىزىكرهم ياتىخ
 ۇخ .نهگلىرېب ۇمرهۋهخ هتىلهغ كهدىشىتېۋىلشات پىتىرىقرىپ ىننوفېلېت يهملهزۈكتۆئ پهگ اغمىسىق
 نۈچۈئ شىلىق راسابزىئ ىنىمىدائ زۆئ پۇرۇت ادىسىقرائ هدرهپ ادىشىئ شهلكىت راساب زىئ هگىزۆئ ۋاتنىج
 رالدالۋهئ لىزىق هتتهيىزهۋ رىب قادنۇش .ناغلاق پىشىكرىت نهلىب نىمېز ڭاج ناقتاۋىلىق تهكىرهھ
 تهئيهھ يىمىئاد اغورۇيب يىزىكرهم ىنڭىپنىج ىش پالباسېھ پهد ۇديالايىدغوق ىتهئهپنهم ڭىنىرىلزۆئ
  .نهگىلۆي هچىغىشۇلوب سىئهر شاب ادرىخائ هۋ ىشۇلوب
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 ىكىلمىك رۇتلۇك ڭىنڭىپنىج ىش )3(
 
 ىنىسىسىداھ رۇتلۇك ۇش ناقتاۋىرىقىچ پهلهيىبرهت پىلىق قادنۇش ىنىرىليىلايىز ياتىخ هدرهي ۇب 

 هيىستايلىمىسسائ هۋ كىلىچۈگرۈمۈس ڭىنىزۆئ ىرۇتلۇك ياتىخ هتتهدائ .مىھۇم ۇمىلوت شىلىق زىلانائ
 ىسياق ۇمپۇلوب .ۇدياغزوق ىنىشىقىزىق ڭىنىرىلىچتاقىقتهت ياتىخ نهگىلپۆك نهلىب ىقۇلروز ڭىنىچۈك
 هۋ كىلىچتهنيهم ىكىدرهي ۇئ الىسراب هگرهي نهگېد »ىسىچوك رالقىلڭات« نۇسلوب هتتهلۆد
 ياتىخ .ۇدىرۇدلىق سېھ كهدناغرۇت هدىرىھهش رىب ڭىنياتىخ ىددۇخ ىنمهدائ قىلىچناقىميالاق
 هۋ تهيىئمهج كىلرهي هچىسكهئ ،ىقىلناغىديهمرهگزۆئ ناسائ نۇسچۆك هگىرهن ڭىناينۇد ڭىنىقلهخ
 ،ىكۇش لاسىم كىپىت رىب .زىمىروك هۋ زىميالڭائ ىنىقىلناغىدىتىسرۆك رىسهت ڭوچ اغرۇتلۇك
 اغلوق ادناغلائ ىنرالتاتكۆك هۋ هۋېچ-هۋېم ادىرىزاب اللات رهلىشىك ادىكىرېمائ نۇرۇب راللىي )ilix(ىلېھ
 ڭىنرالياتىخ نىيېك اممهئ ،ىنىقىلناغىديامرۇتلوئ پاغلىئ-پاللات ،ىنىقىلناغىدلائ ىنناققىچ
 ڭىنرهلكىلرهي ناغىدلائ پاللات پۇتۇت ىنىسرهن هممهھ پارود ىنرالۇش پىشىگهئ هگىشىيىپۆك
 ڭىنىرىلزۆئ ڭىنرالۇئ ،نىدىرىلىمزاي ىكىدىرىلتهب روت ىكىدلهئ-تهچ ڭىنرالياتىخ لهد ىنىكىلنهگيهپۆك
 كىنتېئ هۋ لىت لىقهتسۇم رهلتهللىم ىكىدياتىخ .زىمىتپۇرۇت پۈرۆك ،پالڭائ نىدىرىلشاسياۋ
 اقشاب نىدياتىخ راب ىكىلمىك لىقهتسۇم هدنۈك ىكنۈگۈب ،ۇمىسلوب ناغلىريائ هگ 56 نهلىب ىكىلمىك
  .ىدلاق الرهلتهبىت نهلىب رالرۇغيۇئ نىدرهلتهللىم ڭوچ

 
 هدىلىسهم نهگېد همېن ىداز ىسورداي ڭىنچۈك ىچۈگرۈمۈس قادنۇب ىكىدىرۇتلۇك ياتىخ 

 ياتىخ ىنۇب ىرىلىچتاقىقتهت ياتىخ قۇلزۇپون اممهئ ،ۇمىسلوب تۇجۋهم رالشاراقزۆك ناغىمىشخوئ
 امېفروم ناغىملاق نىدلامېتسىئ رىب-نىدرىب اداينۇد ىقرىزاھ ىقىزېي ياتىخ .ۇديالغاب اغىقىزېي
 ىلكهش قىزېي لىخ ۇب ،پۇلوب )قىپاۋۇم ۇمخىت شىيېد ىقىزېي فىلگورېئ نهگرهگزۆئ ىلكهش(ىقىزېي
 ىكاي هۋ هچرۇغيۇئ ىكنۈچ .ۇدىرۇت پالپۇلۇق هدىچىئ هيىروگېتاك رىب مۇلهم ىنىرۇككهپهت ناسنىئ
 رهلپرهھ هچىيوب ىسىدىئاق اكىتاممارگ پۇلوب پىنىگۆئ ىنپرهھ ىكىدناس مۇلهم ادراللىت هچزىلگنىئ
 پرهھ رالناسنىئ ناغىدىتىلشىئ ىقىزېي پرهھ ،ىنهي .ۇدىلوب هلمۈج پۇلۇشوق زۆس ،زۆس پۇلۇشوق
 اممهئ .ۇدىلېك اغلاھ ناغىديهلهتىلشىئ هۋ ناغىديالازاي ىنرهلكۈلزۆس تكارتسبائ الپۇلوب پىنىگۆئ

 رالياتىخ ،راب تهخ ناغىديهلىداپىئ ىنكۈلزۆس قات رىب رهھ تهقهپ ،سهمهئ تۇجۋهم پرهھ ادىلىت ياتىخ
 ىكاي ىنشىزىس ىسىرغوت( ىنشىزېي پىلىق دىلقهت نىدرىب-نىدرىب )ىنرهلكۈلزۆس( ىنرهلتهخ ۇب
 ،اقچاغلوب ناغىدىرۇت ادنۇروئ ىساسائ كىلىچدىلقهت هتشىنۈگۈئ ىكىدرهي ۇب .كهرېك ىشۈنۈگۈئ )ىنشاساي
 .ۇدىلېك زىجائ نىياتنىئ اغرۇككهپهت تكارتسبائ ناسنىئ نهگرۈدلىتېي ىنىرۇككهپهت قىلىقرائ قىزېي ۇب
 پىلىق دىلقهت نهنيهئ ىنىتىيىداجىئ رالىقشاب ڭىنىقلهخ ياتىخ ناچشىئ« نىتپهرهت رىب هنهي ۇب
 ۇب .ۇديهلهرېب پۇتۇروي هگزىب ىنىبهۋهس شۇلوب زائ نىياتنىئ ىسارىتخىئ زۆئ اممهئ »ناغىديالايىساي

 رۇككهپهت نىكرهئ هۋ كۈلرۆھ يىناسنىئ ڭىنناسنىئ رۇتلۇك نهگنهللىكهش پىلىق ساسائ ىنقىزېي لىخ
 قىلىڭېي ،لىق دىلقهت الىنېم« اغناسنىئ نىتتهھهج ۇب هۋ ۇدىلىق بىغرهت پهد قىلنايىز ىنىشىلىق
  .ۇدىڭات ىنتامىلهت ناغىديهد »امتاراي

  
 نىدناغلاق پالقاس ىنىقۇلتۇجۋهم زۆئ ڭىنىپوت ناسنىئ ۇش هيىگولوئېدىئ هۋ رۇتلۇك هتتهدائ 
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 ۇب نۈچۈئ شۇرۇدناق ىنىجايىتھېئ تايىققهرهت .كهرېك ىشىلىق تهمزىخ نۈچۈئ ىتايىققهرهت ىكنىيېك
 پىلېئ قۇزوئ نىدرالرۇتلۈك اقشاب نىتترىس ىكاي نىدىچىئ زۆئ قىلماۋاد هيىگولوئېدىئ هۋ رۇتلۇك لىخ
 يىددىج اسلوب ادناقغوب ىنىتايىققهرهت ڭىنمالپوت ناسنىئ ۇش هچىسكهئ ،ىشۇرۇت پىنىلقۇلوت
 رىب ناغىديالاتيېئ پىسېك زىب هدرهي ۇب .كهرېك ىشىلېق نىدلامېتسىئ ىكاي ىشىنىلىق تاھالسىئ
 اغ )ىمىلپوت( ناسنىئ ۇئ ىشىلىق تهمزىخ نۈچۈئ ىتايىققهرهت ناسنىئ نىدلهزهئ رۇتلۇك ،ىكۇش نۈكهي
 .ىتىۋىسانۇم ڭىنناسنىئ نهلىب رۇتلۇك ىكىدىماۋاد تايىققهرهت تهيىناسنىئ ۇب .كهرېك ىشۇنۇسيوب

 
 ىنهي ،ۇدىلىق تهمزىخ نۈچۈئ رۇتلۇك ۇب ىمىلپوت ناسنىئ اسلوب هدىتىيىئمهج ياتىخ اممهئ 

 ياتىخ نىتبهۋهس ۇش .ۇدىتېئ ماۋاد ىنىقۇلتۇجۋهم زۆئ اغىباسېھ شۇلوب ىلۇق ڭىنرۇتلۇك
 بىغرهت ىنچۈك ناغىقلاھ نىتتهئىبهت رىب ناقتاراي ىنناسنىئ ىنهي ،نىد نىدلهزهئ هدىتىيىئمهج
 .ناغىملۇيوق لوي ۇمىغىشۇلوب تۇجۋهم مهھ ناغىملوب تۇجۋهم هيىگولوئېدىئ ىكاي داقىتېئ ناغىدىلىق
 زۆئ ىليهم ۇئ .هدىكىلنهگلهك پهلىگىئ ىننۇروئ ۇش هنهئ ىرۇتلۇك ياتىخ لهد ،ىبهۋهس پۈت ڭىنۇب
 زىتلىي ڭىنداقىتېئ يىنىد نىدلهزهئ ،نۇسلوب نهگرىك نىتتهچ ىكاي هۋ نۇسلوب ناققىچ نىدىچىئ
 مسىۋات ناغلىتىراي نىدىچىئ زۆئ ىكىدىرۇتلۇك ياتىخ .نهگىمرهب ناكمىئ اغىشىلىقرات هۋ اغىشىترات
 هيىگولوئېدىئ نارمۈكۆھ پىيىڭېك ڭىنىتامىلهت ىزڭۇك ىكىدرۋهد ڭهت هۋ ىشۇلۇغوب ڭىنىتامىلهت
 لهد ،اسلوب بهۋهس پۈت ىكىدىشىيىڭېك ڭىنتامىلهت ىز ڭوك .ىلاسىم كىپىت ڭىنۇش ىشىلېق پۇلوب
 نارمۈكۆھ ،پىلىق بىغرهت اقشىلىق تهمزىخ نۈچۈئ نارمۈكۆھ ىنرهلىشىك راب ىمىلىب هيىدىئ ۇب
 رۇتلۇك ياتىخ نىتبهۋهس ۇش .ناغلوب نىدىكىلنهگرۈتلهك اغلوق ىنىشىللوق ڭىنىسىقىبهت

 »ىچۈگرۈتۆك ناۋارىتخهت ىكاي هۋ ىچۇغرۇتلوئ اغناۋارىتخهت« ىنىقلهخ ياتىخ هدىچىئ ىكىرىبمهچ
 .نهگرۈدنهللىكهش ىنتهۋىسانۇم ناغىدياشاي پىنىقېب هگىرىب-رىب ،پىريائ هگىپىئات الىككىئ نهگېد
 نهلىب رال "ساسائ ىۋىپهسلهپ" ىنىقىلنارمۈكۆھ زۆئ اسلوب ىرىليىلايىز ياتىخ ناقتۇت قۇقوھ
  .نهگلهك پاللوق ىنۇئ پىلىق بىغرهت نهلىب ىچۈك نۈتۈپ ىنرۇتلۇك ۇب ناغىدياللوق

 
 ياتىخ نهكتوئ اغىنروئ نارمۈكۆھ نهلىب ىشىللوق ڭىنرۇتلۇك لىخ ۇب لاۋھهئ لىخ ۇب 

 ىئيهش قادناقرهھ ناغىدىلېك پىلېئ شىرىگزۆئ اغرۇتلۇك ۇب پۇلوب قىنېئ ادىسىرائ ىرىليىلايىز
 تۇجۋهم »رېتكاراخ لىقهتسۇم هۋ رىكىپ نىكرهئ« ادناقتيېئ قارقۇچوئ هنهي ،ىقىلساملوب تۇجۋهم
 نۈچۈئ همېن هگزىب ۇب .كهرېك ىقىلساملوب تۇجۋهم هدىچىئ رۇتلۇك ۇب »رالتاي« ۇمپۇلوب ،ىقىلساملوب

 ىنرۇتلۇك ىكاي ىمىلپوت ناسنىئ هچىگزۆئ نهگلهك اغىتسائ قىلنارمۈكۆھ زۆئ ىرېب نىتخىرات رالياتىخ
 هگىئ هگىتىيىناكمىئ شىنىشۈچ ىنىقىلناغىديارىدلائ اقشىلىق هيىستايلىمىسسائ »هگىزۆئ« »نىتتاي«
非我[تاي ىلڭۆك ڭىنتاي ىزۆئ« ناغىدىرۇت پهلتىكهت ىرېب نىتخىرات ىرىليىلايىز ياتىخ هنهي .ۇدىلىق

族类，其心必异]« ىن »رالتاي« ،ناغىدىقروق نىد »رالتاي« ڭىنرۇتلۇك ۇب نىدىسىچنهشۈچ ناغىديهد 
  .زىميهلهنىشۈچ قۇلوت ىنىتىيىھام ناغىديامرۇتاپ

 
 ىرۇككهپهت ناغلائ قۇزوئ نىدىكىلىدىھالائ كىلتهيىھام ۇب ىكىدىقىزېي زۆئ ڭىنىرۇتلۇك ياتىخ 

 هگىزۆئ ىنرۇتلۇك ىكاي هۋ تهللىم قادناقرهھ ناغلىق قىلنارمۈكۆھ هگىزۆئ ىكاي ناقشالۇئ هگزۆئ ،هچىيوب
 نىدرالرۇتلۇك اقشاب ىرۇتلۇك ياتىخ رۇتقادناق ۇب .ىدلهك پىلىق هيىستايلىمىسسائ ادرىخائ پۈرۈمۈس
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 نارمۈكۆھ هگىتىيىئمهج رۇتلۇك ياتىخ ،بهۋهس مىھۇم ڭهئ ،سهمهئ نىدىقىلناغلوب يىلائ هۋ لهزۋهئ
 ياتىخ مىك هدىرىلشهرۈك شىشىلات قىلنارمۈكۆھ ىكىدىچىئ زۆئ هدنهگلهك ىتقاۋ هپىئات تاي ناغلوب
 تخهت ۇش ،هسىلهتىلشىئ هۋ هسنهگۆئ پۈزۈكتهي اغىياۋ هچناق ىنكىللىزهر رىكىم-هليىھ ىكىدىرۇتلۇك
 ياتىخ نىتبهۋهس ىكچىئ رىب قادنۇش رالۇئ .ناغلوب ىرىقۇي ىتىبسىن شىڭېي هدىشىرۈك شىشىلات
 .نهكتهك پاقوي يهلنۈتۈپ ادرىخائ هۋ ناغلاق پۇلوب ىلۇق ڭىنرۇتلۇك ۇب ۇمىرىلزۆئ ،پىشىگهئ اغرۇتلۇك
 راللۇغڭوم ناغلوب نارمۈكۆھ هككىلڭهلزۈت ارۇتتوئ .رۇدرالۇجنام هۋ راللۇغڭوم ىلاسىم كىپىت رىب ڭىنۇب
 هيىستايلىمىسسائ نهلىب ىقىلىچمالشاب ڭىنىمىلتاق نارمۈكۆھ ىتېپ ۇش ىكىلۆب ڭىنرالۇجنام هۋ
 ىكچىئ ىكىدىقۇللورتنوك ڭىنياتىخ( هيىلۇغڭوم ناغلوب ىناكام ىلسهئ ڭىنرالۇئ ،اسلوب نهكتهك پۇلوب
 پۇلوب هيىستايلىمىسسائ نهلىب ىسىكىتكات شۈرۈچۆك هلاھائ ڭىنياتىخ هيىرۇجنام هۋ )لۇغڭوم
 نىدىبالىقنىئ يهخ نىش ىكىدلىي-1911 اسلوب سخهش ناغلىق هيىستايلىمىسسائ ىنهيىرۇجنام .ىتتهك
 نىل  وز ڭاىج تسىراتىلىم ڭوچ ناغلوب ھاشىداپ كىلرهي پۈزۈگرىك اغلوق ىنلامىش-يىقرهش نىيېك
 پۇرۇتشالنۇروئ پۈرۈچۆك ىنىسىلاھائ ياتىخ هدمۈكرۈت روز نىدىرىكچىئ اغلامىش-ىقرهش ۇئ ،پۇلوب
 ىنشىشىلياتىخ يهلنۈتۈپ ڭىنلامىش-يىقرهش ادىرىخائ قىلىقرائ شۇرۇدناليائ اققىلناس زائ ىنرالۇجنام
 ،نۇسلوب نارمۈكۆھ ىكىدلىخ قادناق ،ناماز ىسياق هدىرۇتلۇك ياتىخ زىب نىدڭىنۇب .ناغرۇشائ هگلهمهئ

 ىتىيىھام ڭىنرالۇئ شىتىقوي ىنرالتاي پىلىق هيىستايلىمىسسائ نهكىدىلوب الىسيىلايىز ياتىخ
 .زىميهلهلىب ىنىكىلنهكىئ

 
 ۇب ناغىدىلىق راكنىئ ىننىد ؟ۇدىتىسرۆك رىسهت قادناق اغىسىكىخىسپ ناسنىئ ىرۇتلۇك ياتىخ 

 زىلانائ نهلىب ىتىيىلهمهئ ڭىنرالۇئ ىنىساينۇد ىكچىئ ڭىنرالياتىخ ناققىچ پهلهيىبرهت رۇتلۇك
 ىندۇخ پۇيوق اغىنروئ ىچۇقتاراي ىنزۆئ هدنهگلهسكۈي ناسنىئ ناققىچ پۇنۇيۇي ادرۇتلۇك ۇب ،قاسلىق
 زىب .راييهت هكشۈتۆئ پاشاي كهدلۇق پىنىلراخ كهتتىئ اسلوب هدنهگنهلزۈي اققىلنارمۇگ ،اسلاق يهملىب
 ،»رهلتهمىزهئ-درهم« ىكىدىرىلرهسهئ كىسسالك ياتىخ ناغلوب شۇنوت ڭهئ اغرالرۇغيۇئ
 رۇتلۇك ڭىنزىب ،كهسرۆك پىشېي ىنىخىرات شىلىتائ رۇتاب-درهم ڭىن »رالنامىرھهق-ىدزهكناھاج«
 ڭىنۇئ هدىرۇتلۇك ياتىخ رهلمهچلۆئ ناغىدىنىلباسېھ قىلقاچنۇقروق ،قىلقىپانۇم ادزىمىرىلشاراق
 ۇۋ نهگرۈتلۆئ پالتشۇم ىنساۋلوي ادىنىۋاد ڭاگ ڭاي نىج زىب اغلاسىم .ۇدىرۈدلىب )ىنىرۈتهت(ىنىسكهئ

 پالتشۇم ىنساۋلوي يهملىب ىنىدۇخ پىلېق پۇلوب تسهم پىچىئ قاراھ هتتهيىلهمهئ ڭىن ڭوس
 پۇقروق قىتتاق پۈرۆك ىنساۋلوي ناقتاي ادىنېي پىنىغيوئ پىلىشېي نىتكىلتسهم ،ىنىقىلناغيوق
 هگىرىلزۆئ پۇنۇقوچ رالرۇتاب ۇش اتباتىك ىنيهئ هنهي .قۇدىئ ناغۇقوئ ادىنامور »اديوب ۇس« ىنىكىلنهكتهك
 رۇتاب پۆك قادنۇش ،قاستيېئ پىلېئ ىنڭائىج ڭوس كىلتهپۈس »رۇغماي قىلاپىش« ناغىلياس ناماتائ

 ڭاراس نۈچۈئ شىلېق پۇلۇتۇق نىدرهلنهگلهك نۈچۈئ شۇتۇت نىدلۇماي نامىرھهق ۇب ناغىدىنۇقوچ
 هگيۆئ وئاس ۇاس اسلوب ادىنامور »هسىق هدىققهھ قىلھاشىداپ چۇئ« .نهگېي تهساجىن ادلاگزائ پىلېۋۇلوب
 رۇتلۇك اقشاب ناغىدىلىب زىب .نهكتهئ ازىغ پۇرۇتلوئ ىنىنۇتوخ زۆئ هكشۈتۈك ىننامھېم زىزهئ نهگلهك
 قىلسامىللات هتىساۋ ۇب هدرۇتلۇك ياتىخ ،نهلىب نهگلىب پهد قىلزىسسۇمون ،كىلزىسپهرهش ىنۇب
 .ۇدىنىلباسېھ نامىرھهق يىقىقهھ نهكتهي اغائىددۇم نهلىب

 ىشىليوئ پهد ىدرهگزۆئ نهلىب ىرىسهت ڭىنمزىنرېدوم ڭىنىبرهغ رالياتىخ ىكىدرۋهد ۇب رهلىزهب 
 ؟ۇچىرىليىلايىز ىكىدىسىقىبهت نارمۈكۆھ ڭىنرالۇئ ،ۇمىدرهگزۆئ ىرىليىلايىز ياتىخ ىقرىزاھ .يىئىبهت
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 .زىميهلهلىب قىلىقرائ شىلىق زىلانائ ىنڭىپنىج ىش الىنهي ادرالنۇمزهم ىكنىيېك ىنۇب زىب
 
 ىچقاملىق همېن ڭىپنىج ىش .2
 
 رهلىسىداھ رۇتلۇك ىكىدىدلائ ڭىنشىقىچ هكتخهت ىش )1(
 
 هگرهي رىب ىنىرىلناپلوچ ونىك ڭىنياتىخ ۇومىي ڭاىج روسسىژېر قىلڭاد ىكىدياتىخ ىلىي-2002 

 روز هدىچىئ ىتىلۆد ياتىخ مىلىف ۇب .ناقتاقرات پهلشىئ ىنىمىلىف»[英雄[ نامىرھهق« پىغىي
 ياتىخ .ناغلاق پۇلوب مىلىف ىجنۇت ناقشائ نىدنهۈي نويلىم 100 ىتىۋاپات پىشىرېئ اقشىقلائ
 ادمىلىف ؟مىك ىزاربوئ نامىرھهق نهگرۈتتهئ سكهئ ىمىلىف »نامىرھهق« ڭىنومىي ڭاىج ىروسسىژېر
 هققلهخ هۋ قۇلروخناق ،ىچشابماچ هچچهن رىب ناغىديهلۆي ىنقلهخ پىرېب ىنبىدهئ ڭىنرالىچۇغلاس مۇلۇز
 پىشىلراكمهھ رالۇئ اممهئ .ۇدىلوب ىچكهمرۈتلۆئ ىنڭائۇخ ىش نىچ ناغراقىچ مان نهلىب شىلېس مۇلۇز
 هگىتىسرۇپ شىشىلنىقېي اغڭائۇخ ىش نىچ ىكىدىتسائ تهزىپاھۇم قىتتاق ىنىرىب ىكىدىسىرائ
 همېن .ۇديهمرۈتلۆئ پالباسېھ نامىرھهق يىقىقهھ ىنڭائۇخ ىش نىچ هچىسكهئ ۇئ هدنهگرۈتشىرېئ
 اراق نامىرھهق ناغىديهلهيىھدهم ىرۇتلۇك ياتىخ ناقتۇروي ڭاىج ىروسسىژېر ياتىخ ىكنۈچ ؟نۈچۈئ
 ىنىسهيىروتىررېت ڭىنتهلۆد ياتىخ پىتىقوي ىنرالتاي ،نۇسلوب روخناق ناۋاروز ،نۇسلوب تهيىن
 ادياتىخ ادناغلۇيوق مىلىف ۇب ىلىي-2002 .ۇدىنىلباسېھ نامىرھهق يىقىقهھ ۇش الىسلوب نهكتيهڭېك
 پۈزۈكتۆئ ىنقۇقوھ يىبرهھ اغۋاتنىج ۇخ ۇمىسلوب ناغلىريائ نىدىنروئ ىسىئهر تهلۆد نىمېز ڭائىج
 پهد ىنىمېز ياتىخ ىرىليىلايىز ياتىخ ،نۇرۇب نىتشۈشۈچ نىتتخهت ىزۆئ كهدڭىنۇش هۋ .نهگىمرهب
 ىنىرگىچ ،ىنرالنىمېز مىسىق رىب ىكىدىسارگېچ لامىش ىقرهش هۋ ايىسائ ارۇتتوئ ناغىدىشىلات
 ناغىدىلىق پارىتېئ ىنىكىلنهكىئ هۋهت هگىرىلتهلۆد ايىسائ ارۇتتوئ هۋ هيىسۇر قىلىقرائ شالقىنېئ

 ناغىدىنىللۇغۇش نهلىب تهئنهس رىب كهدۇئوم ىي ڭائىج .ىدىئ ناغىلازمىئ ىنىسىمانترهش ارگېچ
 راب ىشۈنۈرۆك اقرائ يىسايىس كۈلچۈك ڭىنىشىلشىئ اتتىقاۋ ۇش ىنمىلىف ۇب ڭىنىسيىلايىز ياتىخ
 قادناق هدىرۇتلۇك ياتىخ اغىپىنىس نارمۈكۆھ ياتىخ هتتهيىلهمهئ قىلىقرائ مىلىف ۇب ۇئ ،پۇلوب
 .نهكترهكسهئ ىنىقىلناغىدىلوب نامىرھهق يىللىم يىقىقهھ ڭىنىشىك

 
 رىتايىت يىخىرات قىلمىسىق پۆك ىسىسناتسىئ هيىزىۋېلېت يىزىكرهم ياتىخ ىلىي-2007 

 توئ پىتېي هدىتسۈئ ابمۇش-ھاش ىنموئىدىئ ۇب )卧薪尝胆شۇتۇي قىچچائ نۈچۈئ رهلتهسقهم«
 ڭىنياتىخ مىلىف ۇب .ىديوق نهلىب رالتاقىۋشهت ڭهك ىن »)راب ۇمرالناغلىق همىجرهت پهد قامىلاي
 اتشۇرۇئ ىكىدىسىرۇتتوئ ىتىلۆد ۆۈي نهلىب ىتىلۆد ۇۋ ىكىد (春秋战国时期( ىرۋهد  قىلغىي هيىنهمهئ
 ىشىمرۈچهك ىخىرات ڭىن نهىج ۇئوگ ىھاشىداپ ڭىنىتىلۆد ۆۈي ناغىدىشۈچ هگرىسهئ پۇلوب پۇلغهم
 رىسهئ اغىھاشىداپ ۇۋ پىلىڭېي اتشۇرۇئ پالغاچ لهس ىنىنىمشۈد نهىج ۇئوگ .نهگلۈرۈتتهئ سكهئ

 لۇق نۈچۈئ شىلېق پالقاس ىنىنېج هدنهكشۈچ رىسهئ اغىھاشىداپ ۇۋ ۇمپۇرۇت ھاشىداپ ۇئ .ۇدىشۈچ
 ىنىلڭۆك ڭىنىھاشىداپ ۇۋ ىزۈدنۈك پىتىراي ىنرهلتهسرۇپ لىخ رهھ ۇئ .ۇدىقاب ىنىرىلتائ ڭىنۇئ پۇلوب
 ىنۇتوئ قىچچائ ڭىنلام ناغيوق پىسېئ اقسۇروت ادىدلائ شالخۇئ ،پىتياق اغلىغېئ هتچهك اسلائ
 پىرغائ ىھاشىداپ ۇۋ مىتېق رىب اتتهھ ۇئ .ۇدىرۇت پىلېئ هگىسېئ ىنساسىق پاروش پىلېس اغىزغېئ
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 ۇۋ ،پىتيېئ ىنىقىلناغىدىلىب ىنىلۇسۇئ شۇيوق زونگائىد رىب سارىم انائ ڭىنىزۆئ ادناغلاق
 پىيىقاس ڭىنھاشىداپ ،پىتېت پىلېس اغىزغېئ ىنىتىرهت ىكىدىسىچاق تهرهت ڭىنىھاشىداپ
 پىنىشىئ ۇمخىت هگنهىج ۇئوگ هۋ ۇدىتېك پىيىقاس ىھاشىداپ ۇۋ نىيېك .ۇدىتيېئ ىنىقىلناغىدىتېك
 ۇۋ نىيېك نىدلىي 20 پالقۇلوت ىنىچۈك زۆئ نىدىتياق اسلوب نهئىج ۇئوگ .ۇدىلىق دازائ ىنۇئ ىرىخائ
 .ۇدىلائ ىنىساسىق پىلىق پۇلغهم ىنىھاشىداپ

 
 ۇب ؟ىتتاتاۋىلىق ىنرهلىمېن هدهن ڭىپ نىج ىش ادناغىلشاب اقشۇلۇيوق مىلىف ۇب ىلىي-2007 

 ىنىسهقهۋ ۇيڭائىل نىچ ىرىبھهر ڭىنىرىھهش يهخڭاش ناغىغزوق رىسهت روز ادياتىخ ىش اتتىقاۋ
 9 قۇلقۇقوھ ڭهئ ناغىديهلهرېب راراق ڭىنىسورۇيب يىسايىس ىزىكرهم ڭىنياتىخ هۋ ناغرۇتقىسېب
 ىكىدىرىقۇي .ىدىئ سهمهئ رادقۇقوھ يىلائ ڭهئ ىخېت ۇمىسلوب ناغناليائ هگىرىب ڭىنتهئيهھ كىلىشىك
 زىگرهھ ىشۇلۇيوق پىنىلېئ هكتهرۈس ادىدلائ ڭىنشىقىچ يىمسهر هكتخهت ڭىپنىج ىش ڭىنمىلىف
 ادىسىقرائ هدرهپ نىمېز ڭائىج ىسىئهر شاب ياتىخ قىباس ادغاچ ۇش ىكنۈچ .سهمهئ هقهۋ يىپىداسات
 اف« ،ناقتاۋىلىق قۇلنۇقسوت هگىرىلتهمزىخ ڭىنۋاتنىج ۇخ ىسىئهر تهلۆد ياتىخ هدىچىئ تهلۆد پۇرۇت
 قىلىقرائ ىرىلمهدائ زۆئ قىلماۋاد ىنىرىليىلايىز ياتىخ ىزاران هگزۆئ ادىمان رالىچ »ڭوگ نۇل
 پىريائ ىنىسارگېچ تهلۆد پۈزۈت مىشىلېك نهلىب رهلتهلۆد ىكىتپارتهئ اسلوب اقترىس ؛ناقتاۋۇرۇتساب
 پاغزوق ىنىقىلىزاران قىتتاق ڭىنىرىليىلايىز ياتىخ ادىمان »نىئاخ چۇقتاس نهتهۋ« پۈزۈت ماتخوت
 ۇخ ،رادقۇقوھ يىلهمهئ ۇمىسلوب نهكشۈچ نىتقۇقوھ نىمېز ڭائىج ادغاچ ۇش .ىدىئ رهللىگزهم ناغرۇت

 قىتتاق نىدىسىككىئ ۇب ىرىليىلايىز ياتىخ .ىدىئ هتتهلاھ قاچروق ۇمىسلوب سىئهر شاب ۋاتنىج
 ىرىخائ پهدزىئ »نامىرھهق« ناغىديهلهرېب پىلىق شىئ يىقىقهھ نۈچۈئ ياتىخ هۋ نهگنهلزىسدىمۈئ
 اغناديهم نۈچۈئ شۇلوب »نامىرھهق« لىخ ۇب ادرالغاچ ۇش .ىدىئ نهكشهلزهكرهم اغڭىپنىج ىش ىتىققىد
 ىخېت ناغلوب نىتدالۋهئ لىزىق الشاشخوئ ادىسىرائ ڭىنرالۇئ .ىدىئ راب تازمان هچناق رىب اقشاب نهكشۈچ
 ڭىنىزۆئ يهلىشوب اممهئ .ىدىئ راب يهلىشوب ناغىديامشىلېق نىدڭىپنىج ىش ۇمىدناغلوب لىزىق
 ىنىقىلنىلېق ،اسيوق پالىراكشائ نهلىب شۈرۈتلۆئ ىنىنۇتوخ قىباس نۈچۈئ نۇتوخ ىڭېي ىنىقىلىراق
 نىدىشىللوق ڭىنرالدالۋهئ لىزىق پالىراكشائ قىلىقرائ ىنتوخ ىكنىيېك نهلىب ىسىلاب قاتشابشاب
 هدىتىمزىخ ڭىنرالنارمۈكۆھ ىكىدىتسۇئ زىسنىت-نۈئ اسلوب ڭىپنىج ىش .ىدىئ ناغلاق پىلىريائ
 »سهپ ىگېت« نهگىمرۈچهك شۇمرۇت قىلاپاج كهدىزۆئ هۋ ناغىملوب دالۋهئ لىزىق كهدىزۆئ رالۇئ .ىدلوب
 ىنمىلىف ىكىدلىي-2007 ۇئ ىكنۈچ .ىدرۈي پىگېئ ىنىنىدهگ ادىتسائ لوق ڭىنرالۇئ ،ۇمىسلوب نىدرهل
 نىدرالباتىك چاغىلڭائ ىنىرىلىرىخسهم ڭىنىرىلقىلشاب ازېي ادرالارھهس نۇرۇب راللىي ىلېخ نىدڭىنۇئ
 .ىدىئ نهگلىب پۇقوئ

 
 كۈچۈمۆئ ىرىلتهۋىسانۇم ڭىنرالۇئ .رهلىچۈگنهشۈچ ىشخاي ڭهئ ىنىرىب-رىب ىرىليىلايىز ياتىخ 

 نىياتنىئ ىنىرىب–رىب نۈچۈئ ىقىلناققىچ پانياق ادنازاق شاشخوئ پۇلوب پهككهرۇم رهتتهب ۇمنىدىروت
 ڭىنمىك هدىسۈگلهك ۇمىسلوب راليىلايىز ىچۈگرۈتۆك ناۋارىتخهت نىتبهۋهس ۇش .ۇدىشىلىب قىنېئ
  .ۇديالالىق زهرهپ نىدلائ ىنىقىلناغىديالارۇتلوئ ادناۋارىتخهت

 ىنىقىچچائ رالىقشاب ڭىپنىج ىش كهدنهگېد ۋايڭائۇگ ىل ىتنېدىزېرپ قىباس ڭىنروپاگنىس ىددۇخ 
 هدىچىئ زۆئ هنهي ،سخهش رىب ناغىديالارۇت پهرىسمۈلۈك الىنهي ۇمىسلىق پهگ ناغىدىرۈتلهك
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 .ىدىئ ىرىب ناغىديهمرۈدلىب اغرالىقشاب ىنىرىلناغىليوئ
 
 ڭىنىتىكىلمهمۆي ىددۇخ اغرالقۇلروخ قادناق رهھ نۈچۈئ شىتېي اغىناشىن زۆئ ڭىپنىج ىش 

 ىشۈنۈرۆك اقرائ ىخىرات نىتبهۋهس ۇش .نهگىمرۈدنىلىب پىلېس هگىچىئ كهدنهئىج ۇئوگ ىھاشىداپ
 ىنىتىمزىخ ڭىننىمېز ڭائىج ناغلاناس نىئاخ ادىشۇرۇئ نوپاي ىسىداد هچىسكهئ ناغىملوب لىزىق
 ڭائىج هچۇغلىريائ نىدىقۇقوھ هۋ ،ناغىملوب دالۋهئ لىزىق الشاشخوئ ،اسلوب نهگىلشىئ زىسنىت-نۈئ
 ىنىيارىچ ۇمىنىتىمزىخ ڭىنۋاتنىج ۇخ قاچنۇقروق ناغىملالۇتۇق نىدىقۇرۇتنۇيوب ڭىننىمېز
 ىسيىلايىز ياتىخ نهكتهي هگىسىللهپ »كۈزۈس اتقىلنىلېق ،زىسڭهر اتقىلراق« .ناغلىق يهمترهگزۆئ

 .ىدلوب رادقۇقوھ يىلائ ڭهئ ىرىخائ ڭىپنىج ىش
 
 ىرىلچۇقساب مهدهق ڭىنىرىلنالىپ ڭىنڭىپنىج ىش )2(
 
 اقترىس مىتېق ىجنۇت ىن »ىشۈچ وگڭۇج« ڭىنىزۆئ ڭىپنىج ىش ىنۈك-29 ڭىنيائ-2 ىلىي-2012 

 هتپهھ ىككىئ ىدمهئ اغىنىغنالياس پۇلوب ىسىئهر ڭىنىتىلۆد ياتىخ ڭىنۇئ ادغاچ ۇش .ناغىلىراكشائ
 پۇلوب »ىشىنىللۈگ راۋغۇلۇئ ڭىنىتىللىم اۇخڭۇج« ىشۈچ وگڭۇج ڭىنڭىپنىج ىش .ىدىئ ناغلوب

 تهلۆد اتراق هگىچىئ« ىشۈرۈدنهشۈچ ناغلوب اغامابوئ كاراب تنېدىزېرپ قىباس ىنۇب ڭىپنىج ىش
 ڭهت ،قىلچنىت ،تايىققهرهت ،قىلراكمهھ اسلوب اتراق اقترىس .ياب قلهخ ،قۇلھور تهللىم ،كىلتهردۇق
 .ۇدىلۇغۇت لائوس هدنهگېد ؟ۇمىشۈچ هيىتاركومېد "ىشۈچ وگڭۇج" ڭىنىش اممهئ .ناغلوب »شىڭېي

 [南方周末[ ىتىزېگ كىلىتپهھ وگڭۇج ىبۇنهج ناغىدىنىلباسېھ ىتراگناۋائ هيىتاركومېد ادياتىخ
 .ناغنالقاۋۇت لاھرهد ىزىغېئ هدىنىگرهب تاھازىئ پهد »ىشۈچ نۇناق يىساسائ ،ىشۈچ وگڭۇج« ڭىنىش

 
 ىكىدىترىس هۋ ىچىئ ياتىخ ىرىلتهيىلائاپ-شىئ ناغىلشاب الپىقىچ هكتخهت ڭىپنىج ىش 

 ،ىرۇمهم پىرېب ىنرالمان ىڭېي-ىڭېي هگىزۆئ الپىقىچ هكتخهت ۇئ .ىتتارىگڭاگ الىلېخ ىنرهلىچۈكتهزۆك
 ادىترىس ياتىخ .ىدغىي اغىلوق زۆئ هدىجىرهد ىرىقۇي ىنرالقۇقوھ ىكىتپهرهت هيىگولوئېدىئ هۋ يىبرهھ
 ىنىش ڭىنىرىليىلايىز ياتىخ ىچتاركومېد ىشراق هگىمۈزۈت هيىتراپ رىب ،ناقتاۋىرېب پىلېئ تهيىلائاپ
 يىساسائ ىش ،هچىسكهئ ڭىنىشىلپىرهت پهد »ىچتاھالسىئ يىسايىس« النۇرۇب نىتشىقىچ هكتخهت
 ىنىرىليىلايىز ياتىخ كىلهيىدىئ راغلىئ مىسىق رىب ناغىديالقاي ىنشۇرۇقشاب تهلۆد ادىساسائ نۇناق
 هگرهلىچۈگېد ىلىكهۋ رىب هنهي ڭىنرهلچۈك پىسسهئهتۇم ىنىش اممهئ .ىدىلشات هگىمرۈت هۋ ىدىلتوس
 پهلپىرهت ىنڭۇدېز ۋام .ىدلوب يىددىج ۇمخهت ىرىلتهكىرهھ يىسايىس ناغراب پىلېئ ڭىنىش اتراق
 ىشۈنۈرۆك اقرائ رۇقڭۇچ كىلىچناق ىنرالرادلهمهئ مىسىق رىب ناغىديالشىقلائ ىنتهسايىس لىزىق
 ماۋاد ۇمرىزاھ ىتىكىرهھ ىشراق اققۇلروخىراپ ڭىنۇئ .ىدىلازاج ىنرالۇئ رهزهن يىئتهق نىتشۇلوب
 پىلىق قۇلروخىراپ ،كىلىچتهنايىخ هۋ ،ىتىسايىس »شۇرۇئ ڭهت ىنىۋىچ نهلىب ساۋلوي« هۋ ،اتقاملىق
 ياتىخ »ىتىكىرهھ شالۋوئ هكلۈت« ناقتاۋالتوس پىلېكهئ پۇرۇتياق ىنرالرادلهمهئ ناقچاق هكتهچ
 ناغىدىساب ىنپهرهت الىككىئ قادنۇب ڭىنىش .هتكهملهك پىشىرېئ اغىشىقلائ نىغزىق ڭىنىقلهخ
 ؟ۇمتاركورۇيب ىكاي ۇمىچتاھالسىئ رىب ۇئ ؟كهرېك شىنىشۈچ قادناق ىنىتىسايىس
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 لۈڭۆك اراق« ناغلوب ىرىھۋهج ڭىنۇئ هۋ ىرۇتلۇك ياتىخ نهكتوئ پىلېئ اغلىت ادىرىقۇي زىب 
 ۇمپۇلوب .سهمهئ نىيىق هچنۇئ شىنىشۈچ ىنڭىپنىج ىش هدزىمىنىگنهشۈچ قىنېئ ىن »ىسىپهسلهپ
 اغڭىنۇئ ىرۇتلۇك ياتىخ اسلوب ىنالىپ ڭىنىش ناغىديهملىتنىئ اققىلزاۋىشىھاپ هۋ اغاينۇد-لام
 ؛هچىكىدنهۋۆت ىنالىپ ڭىنۇئ .شۇرۇدلاق مان پۇلوب »نامىرھهق يىقىقهھ« نهكتهگۆئ

 ىنىنروئ يىسايىس ڭىنزۆئ هدىچىئ لىي شهب ىقنىدلائ ناقتۇت قۇقوھ ڭىپنىج ىش 
 تۇجۋهم ڭىنرهلچۈك ىشراق قادناقرهھ ناغىدىلىق قۇلنۇقسوت اغىنالىپ ڭىنۇئ ،شۈرۈتشهلقهلتۇم
 ىرىلنالىپ ناغىدىراب پىلېئ ادلىي شهب ىكنىيېك اتتىقاۋ رىب نهلىب ڭىنۇش .قىلساميوق لوي اغىشۇلوب
 تهلۆد .شۇرۇتشالرۇقڭوچ ۇمخىت ىنتاھالسىئ يىداسىتقىئ ،1 ،رالقىلراييهت ۇب .شۈرۆك قىلراييهت نۈچۈئ
 هگىشىرىك هگرهلهھاس پۆك ۇمخىت ڭىنكىلىگىئ يىسۇسۇخ هۋ ،شىتيازائ ىنرالىناخراك ىكىدىكىلىگىئ
 .رالنالىپ يىسايىس ،2 ؛شىرېب تهئهپنهم يىداسىتقىئ پۆك ۇمخىت هققلهخ قىلىقرائ ۇش .شىچېئ لوي
 هۋ قۇلروخىراپ ناقتاۋىلېك چۇد ىسهيىتراپ كىتسىنۇمموك ياتىخ نهلىب رهلرىبدهت قىتتاق
 يىداسىتقىئ ڭىنىقلهخ پۇتۇت ڭىچ ىنقۇقوھ يىسايىس .شىتىقوي ىنىسىزىرك كىلزىسچنهشىئ
 تاھالسىئ سۈكۆتلهت ىنىسهيىمرائ ياتىخ .رالقىلراييهت يىبرهھ ،3 .شۈتۈك ىنىشۇنۇيوت هكتهئهپنهم
 ،شۈزۈكتهي هگهيىۋهس راغلىئ ىۋاينۇد ىنىسىمىلپهس قاراي-لاروق ڭىنهيىمرائ ،پىلىق
 ناغىديهلهرىك اقشۇرۇئ اتتىقاۋ قادناقرهھ پۈرۈتسۆئ ىنىساپاس-هيىۋهس ڭىنرهلرهكسهئ-رېستىفوئ
 هۋ ىدىلشاب اقشىنىلىق ارجىئ پالشاب نىدنۈك ناققىچ هكتخهت ڭىپنىج ىش رالنالىپ ۇب .شىلىق
  .اتقامراب پىلېئ يىددىج ۇمرىزاھ

 
 ،كىلتهردۇق تهلۆد .نهگنهلنۈكهي قىنېئ ۇمىد »ىشۈچ وگڭۇج« ڭىنۇئ ىنالىپ ڭىنڭىپنىج ىش 

 ياب ڭىنىقلهخ هۋ ىشىپېت تهردۇق ڭىنتهلۆد ىشۈچ ڭىنىش اممهئ .شۇلوب ياب هۋ قۇلھور قلهخ
 تهلۆد »نامىرھهق« ىكىدىرۇتلۇك ياتىخ .ۇدياملاق پاتخوت النهلىب ىشىنىليائ اققىللائېر ڭىنىشۇلوب
 ىتىلۆد ياتىخ .كهرېك ىشىلېئ پۇرۇتياق ىنىرىلنىمېز »ىقنايۇب نىتخىرات« مۇقوچ ادناقپات تهردۇق
 النۇرۇب نىدىپىرهت ىرىليىلايىز ىچخىرات ياتىخ ىسهيىروتىررېت ىكىدناقپات تهردۇق اتخىرات

 ىتىللىم ياتىخ رالناغرۇق ىنرهلتهلۆد كىلهيىروتىررېت ڭوچ غۇلۇئ قادنۇب اتخىرات .نهگنهلىرىتاخ
 الناغلائ هگىچىئ زۆئ ىنىتىيىئمهج رۇتلۇك ياتىخ تهلۆد ناغرۇق رالتاي ،سهمهئ هلىسهم ۇئ ۇمىسىملوب
 ىسهيىروتىررېت نىمېز ياتىخ نىمېز نهگىلىگىئ تهلۆد ۇب ،ڭىنرالياتىخ تهلۆد ۇب ،اسلوب تهلۆد
 نهۈي ادىخىرات ياتىخ ،هيىلۇغڭوم ناغلوب ىناكام ىلسهئ ڭىنراللۇغڭوم نىتبهۋهس ۇش .ۇدىنىلباسېھ
 ىنىمېز رۇغيۇئ ،ناغلاق پۇلوب ىسهيىروتىررېت ياتىخ كىلبهۋهس ىتىلۆد ناخيالبۇق ناغلاتائ ىسىلالۇس
 ىسىقسىق ڭهئ .ناغلاق پۇلوب ىسهيىروتىررېت ياتىخ ۇمۇئ كىلبهۋهس كىلنهكتۆئ اغلوق ڭىنرالۇجنام
 ڭىنناخىدىئهس نهكهي هدىرۋهد ناخىدىئهس نهكهي ىنىمېز )ياسقائ(رىمشهك ىكىدىسهۋهت ناتسىدنىھ
 ۇب انام .ناغلاق پۇلوب نىمېز ناغىدىشىلات رالياتىخ ۇمۇئ النۈچۈئ ىقىلناغلوب هدىسهيىروتۇرېت
 راۋغۇلۇئ ڭىنىتىللىم اۇخڭۇج« ڭىنڭىپنىج ىش »نامىرھهق يىللىم« شىلېئ پۇرۇتياق ىنرالنىمېز
 اقشىئ ڭىپنىج ىش ىنرالنالىپ ۇب .ۇدىنىلباسېھ ىمىدهق ىكنىيېك ناغىدىساب »نۈچۈئ ىشىنىللۈگ
 .ىليهتۆئ پۈرۆك ىتساب كىلىچناق ىنىمىدهق ىچنىرىب ڭىنۇئ ادىدلائ زىب ؟ۇدمالارۇشائ

 
 هكتهلۆد پۆك ڭهئ رالرېنويلىب ياتىخ ،ادناغىراق نىدىتامۇلهم قىلناس ڭىنسېبروف ىكىدلىي-2017 
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 كىللهغهبمهك ىكىدياتىخ تايىققهرهت يىداسىتقىئ ناغلىرېب پىلېئ اتتىقاۋ نىقېي اغلىي 40 .ناغناليائ
 قىلناس شاشخوئ اغڭىنۇب .ناقتيازائ %80 نىدىكىدلىي-1981 ،پىتيازائ نويلىم 728 ىنىناس
 پارىتېئ قىلماۋاد ىنىنروئ قۇلنۇناق ڭىنىزۆئ ىن پ ك ج ىكىدىقىلىچشاب ڭىپنىج ىش رالتامۇلهم
 ىككهرېك زىمىشىتېي پىنىشۈچ قىنېئ ىنۇش .ۇديالالوب كهتسهد كىلرهتېي نۈچۈئ شۇرۇدلىق
 هۋ تايىققهرهت اكىنخېت ،نىتتهلۆد قالاق روز ىناس مهدائ ىقنۇرۇب ىنياتىخ تايىققهرهت يىداسىتقىئ
 الكهب اغيۇربائ-زۈي ،پۈرۈتۆك اغىنروئ تهلۆد نهگيهڭېك هدىجىرهد روز نىتپهرهت ىككىئ تايىققهرهت لاتىپاك
 پىشىرېئ اغىشىللوق ڭىنىقلهخ ماۋائ ىكىدىكىرىبمهچ رۇتلۇك ياتىخ ناغىدىرېب تهيىمھهئ
 قىنېئ ۇمخىت ادرالناغلوب رېنويلىب ادىلوي تايىققهرهت يىداسىتقىئ لىخ ۇب شاللوق لىخ ۇب .هتكهملهك
 ىنىمىدهق »ياب قلهخ« ڭىپنىج ىش ادىچۇقساب تايىققهرهت يىداسىتقىئ نىتبهۋهس ۇش .هتكهمنهلىداپىئ
 .ىدلوب پالمامات نهساسائ

 
 .ىدلوب پىلېئ نۇروئ نىدراتاق تهلۆد ىرىقشات نىدىجىرهد ناچاقىللائ ياتىخ هتتهھهج چۈك يىبرهھ 

 يىداسىتقىئ نىقېي اغلىي 40 نۇسلىق دىلقهت ىكاي ،نۇسلاۋىتېس ،نۇسىلىرغوئ اكىنخېت ۇئ
 نىتقىتلىم ىنياتىخ ،ىتايىققهرهت تهئاناس يىبرهھ ناغلىرېب پىلېئ ڭهت نهلىب ىتايىققهرهت
 پىشېئ نىدىسهيىۋهس شهلنىمهت ىنىزۆئ-زۆئ ىنرهلكىلتهمىزال يىبرهھ هممهھ هچىغىكتامائىۋائ

 كىلتهردۇق تهلۆد ڭىنڭىپنىج ىش .ىدرۇدناليائ هگىرىگىدوس قاراي-لاروق ڭوچ ڭهئ ىكىدارائقلهخ
 ؟رهيهق ناشىن ىجنۇت ىدمهئ .ىدلوب پىنىلمامات ۇمىمىدهق

 
 ىچنىچۈئ ياتىخ رىزاھ هۋ ،ناغلاتائ نهلىب ىمان نهۋيهت ىسىكتامائىۋائ ىڭېي ڭهئ ڭىنياتىخ 

 شاساي اكتامائىۋائ 6 هدمهدهق ىكپهلسهد ىنياتىخ رهلىچۈكتهزۆك .اتقامىساي يىددىج ىنىسىكتامائىۋائ
 ىنشاساي اكتامائىۋائ ىتىمكۆھ ياتىخ هچىشىراق ڭىنروتپائ .اتقاملىق زهرهپ پهد راب ىنالىپ
 ىنالىپ ناغىدىلىق تروپسكېئ اكتامائىۋائ اقترىس هدنهگلهك ىتقاۋ سهمهئ النۈچۈئ ىزۆئ پۇرۇتشالىناخراك
 اديهپ لارائ يىننۈس پۇرۇدنىت ىنراللارائ ناجرام ىكىدىسىرائ ىزىڭېد وگڭۇج ىبۇنهج ڭىپنىج ىش .راب
 سهمرىك ىنىسىكتامائىۋائ ڭىنىكىرېمائ نىدىچنىرىب ،پۇرۇق ازاب يىبرهھ هگىتسۈئ قىلىقرائ شىلىق
 پىقىس يهلنۈتۈپ ىنرهلتهلۆد ناقتاۋىشىلات ىننىمېز ۇش ىكىتپارتهئ نىدىچنىككىئ ؛ىديوق پىلىق
 ياتىخ ڭىنڭىپنىج ىش .ىدىلالائ اققامسىق ىننهۋيهت نىتپهرهت بۇنهج نىدىچنىچۈئ ؛ىدراقىچ
  .قوي كهش ادىشىنىلشاب نىدنهۋيهت ىتىكىرهھ »شۈرۈتلهك هككىلرىب« ىنىنىمېز

 
 ياتىخ ،پىلىريائ نىتقۇلقۇرۇق ڭوچ نىدىبهۋهس شۇرۇئ ىكچىئ نهۋيهت نىدىچنىرىب ىبهۋهس ڭىنۇب 

 ڭىننهۋيهت ۇمىغارائقلهخ ڭىپنىج ىش .ناغلاق ادىترىس ڭىنىسىرىئاد شۇرۇقشاب ڭىنىتىمۈكۆھ
 ىتىمۈكۆھ ياتىخ ىنىسهيىگېتارتسىئ »شىلېۋۇرۇتياق« ىننهۋيهت .ۇديالالىق ىنىساۋهد نىمېز

 نىدنۈك نهكشهلكىرىي ىتىۋىسانۇم ناغلوب نهلىب ىقاپىتتىئ تېۋوس قىباس نىيېك نىدلىي-1956
 ادىسىرائ ىرىللهئ اقىرفائ-ايىسائ ،نهلىسهم .ىدلهك پۇرۇشائ اقشىئ مهدهق-ۇممهدهق پالنالىپ پالشاب
 نىد ت د ب ىنۇئ النىدىنيهك پۇرۇدلاق مىتېي اد ت د ب ىننهۋيهت نهلىب ىدلائ ،پانيوئ ىنۇيوئ هيىتامولپىد
 يىداسىتقىئ هۋ مىسېب يىسايىس ىتىمۈكۆھ ياتىخ هچىغرىزاھ پالشاب نىدنۇش .ىدراقىچ پالغوق
 ،پىتىراق هگىزۆئ ىنرالنويار هۋ تهلۆد راب ىتىۋىسانۇم هيىتامولپىد نهلىب نهۋيهت قىلىقرائ رالشۇرۇتقىزىق
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 ۇمخىت ىنىمىدهق ۇب ياتىخ ادلىي رىب ىقنىقېي .ىتشىرىت اقشۇرۇدلاق مىتېي هدىنھهس ارائقلهخ ىننهۋيهت
 قىلارائقلهخ لىخ-رهھ ىخېت ،سهمهئ الشۇرۇدلاق زۇغلاي الىدهيىتامولپىد زۇغلاي ،ىتتهلزېت
  .ىدلوب پىتېي هگىتىسقهم ۇب پىلىق مىسېب ىنشىتېۋىرىقىچ نىتقىلازهئ ىننهۋيهت ۇمىغرالتالىكشهت

 
 پىتىراي ىنتهيىزهۋ قىلىدياپ نىياتنىئ اغياتىخ شىرىگزۆئ ىكىتتهيىزهۋ ارائقلهخ ،نىدىچنىككىئ 

 اغمۇجۇھ يىبرهھ نهۋيهت رهگهئ پۇلوب راب مىشىلېك يىبرهھ ادىسىرائ اكىرېمائ نهلىب نهۋيهت .ىدرهب
 ۇب ىتىمكۆھ ياتىخ نىتبهۋهس ۇش .راب ىتىيىرۇبجهم شادغوق پىرىقىچ رهكسهئ ڭىنىكىرېمائ اسرۇچۇئ
 .هدىسهيىگېتارتسىئ شىلېۋۇرۇتياق ىننهۋيهت اتساسائ ناغنالقاس نىتشۇنۇقوت يىبرهھ راب لامائ اتشىئ
 قلهخ« ،اسىلاخ ىنشۇلۇشوق اققۇلقۇرۇق ڭوچ »نىدىكۈلزۆئ« ىقلهخ نهۋيهت هدنهگلهك ىتقاۋ رهگهئ
 نۈتۈپ ىتىمكۆھ ياتىخ نىتبهۋهس ۇش .ۇدياملاقىت لوق اكىرېمائ اقشۇلۇشوق ۇب ناغلوب نهلىب »ىيار
 تېركنوك ڭىنۇب .ۇدىتاۋىشىرىت هكشۈرۈتلهك اغلوق ىنىقىللىيام قلهخ هدنهۋيهت پىلېس اقشىئ ىنىچۈك
 ناقتاۋىرېب پىلېئ تهيىلائاپ ادارائقلهخ هۋ قۇلقۇرۇق ڭوچ ۇمپۇلوب هگرهلرهگىدوس ىكىدنهۋيهت ،ىرىبدهت
 اۇخڭۇج ،پۇرۇتشالنىيىق ىنشىلىق تهيىلائاپ نهلىب ىتىيىھالاس ىسارقۇپ نهۋيهت ڭىنىقلهخ نهۋيهت

 رىزاھ نىتبهۋهس ۇش .ۇدىتاۋاتسىق هكشۈرۈي نهلىب تهيىھالاس نهگېد ىسارقۇپ ڭىنىتىيىرۇھمۇج قلهخ
 كىلنهۋيهت« ناقتاقرات ىتىمۈكۆھ ياتىخ اقشاب نىدىتروپساپ نهۋيهت هدلهئتهچ ىرىلارقۇپ نهۋيهت
 رىب هنهي .ۇدىتاۋۇلوب رۇبجهم هكشىرىجېب شىئ پىتىسرۆك ىن »［台胞证］ىتاپسىئ قىلشادنىرېق
 ڭوچ ياتىخ ،پۇرۇدياي تاناق ڭهك ىنىتىيىلائاپ قۇلسۇساج ىكىدنهۋيهت ىتىمكۆھ ياتىخ نىتپهرهت
 ىنرهلىشىك ناغىدىشىلسام نىتپهرهت ىكچىئ قىلىقرائ رالۇئ ،پىتياقىج ىنرهلىشىك لىيام اققۇلقۇرۇق
  .ۇدىتاۋىتيهپۆك

 
 اكىرېمائ ڭىنپمارت ۇمپۇلوب ،كهسلهك اغىشىلايىدغوق كىلىچناق ىننهۋيهت ڭىنىكىرېمائ ادرىخائ 

 شۇلوب »ىتنېدىزېرپ ڭىنىكىرېمائ سهمهئ ىتنېدىزېرپ ڭىناينۇد« ڭىنۇئ هۋ ىشۇلوب ىتنېدىزېرپ
 استۇت قۇقوھ يىسايىس ڭىنرهگىدوس .ىدلوب پىسانات ڭوئ اغىساززهقهت نىمېز ڭىنياتىخ ىتىسايىس
 ۇمخىت رالياتىخ ىنۇب .زىمىلىب نادبوئ رالرۇغيۇئ زىب ىنىقىلناغىدىكىت ود نۈچۈئ ادوس ىنمىن هممهھ
 قىلىقرائ شۈشۈرۆك ادنوفېلېت نهلىب ىتنېدىزېرپ نهۋيهت الپۇرۇت يامتۇت قۇقوھ پمارت .ۇدىشىلىب نادبوئ

 هديۆئ ڭىنۇئ پىلېك ڭىپنىج ىش اممهئ .ىدلوب ىچقاملىق مىسېب پىتىلقارات هرېت اغياتىخ
 ڭىنىتولف زىڭېد نهكتهۋهئ اغزىڭېد ياتىخ ىقرهش لاھرهد ۇئ ،ىدېۋۇلوب نامھېم نۈك چۇئ-ىككىئ
 هگهيېروك ىلامىش نىدياتىخ ىنىتىققىد نۈتۈپ ڭىنىكىرېمائ پارۇب هكپهرهت زىڭېد نوپاي ىنىشېب
 يىداسىتقىئ ادوس اممهئ .زىميهملىب ىنىقىلناغلىق هدهۋ ىنرهلىمېن اقپمارت ڭىنڭىپنىج ىش .ىدىرۇب
 .قىنېئ ىقىلناغلىق پهلهت تهئهپنهم يىسايىس اغىنروئ پىلىق هدهۋ تهئهپنهم

 
 ناغىدىرېب پىپېت كىلىچىراۋائ هگزۆئ مىئاد هۋ ىچمىشېب زۆئ هدنهگلهك ىتقاۋ ڭىپنىج ىش 

 هۋ ىزىڭېد وگڭۇج يىبۇنهج اغىباسېھ شىرېب پالشات اغىكىرېمائ ىنهيېروك يىلامىش ىنىسىنشوق
 رهلىچۈكتهزۆك نۇغرۇن .نىكمۇم نهمامات ىشۈزۈگرىك هگىسهيىروتىررېت زۆئ يهلنۈتۈپ ىننهۋيهت

 ڭىنرهي شوب رىب ادىسىرائ ياتىخ نهلىب اكىرېمائ ىشىلېك پاللوق ىنهيېروك يىلامىش ڭىنياتىخ
 يىلامىش ڭىنياتىخ ىنۇب ،پهد قىلىدياپ نۈچۈئ ىسهيىگېتارتسىئ ڭىنياتىخ ىشۇرۇت پۇلوب تۇجۋهم
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 پاللوق ىنهيېروك يىلامىش ڭىنياتىخ اممهئ .ۇدياراق پهد ىبهۋهس پۈت ڭىنىشۇرۇت پهلۆي ىنهيېروك
 تهلۆد كىتسىنۇمموك ڭىنۇئ ىمىھۇم ۇمخىت سهمهئ النىتتهھهج هيىگېتارتسىئ يىبرهھ ىشىلېك
 تاھالسىئ قىللىي 40 ڭىنىزۆئ ياتىخ اسلوب رىزاھ اممهئ .ىدىئ هدىكىلرىب كىلهيىگولوئېدىئ شىملوب
 هكتهلۆد رىب ىرىقشات نىدىجىرهد نىتتهھهج ىداسىتقىئ نهلىب ىتىسايىس شىتېۋىچېئ ىنكىشىئ
 دالۋهئ ىچنىككىئ لىزىق ناغرۇت پۇتۇت ادلوق ىنىقۇقوھ ڭىنىتىلۆد ياتىخ .ىدلوب پىنىليائ
 قىلىقرائ تايىققهرهت يىداسىتقىئ اسلوب ىنالىپ ڭىنرالۇئ .ناغلىريائ نىدمزىنۇمموك ناچاقىللائ

 قىلماۋاد ىنقۇقوھ ڭىنىرىلزۆئ قىلىقرائ ۇش هۋ شىرېب پهلمىسقهت ىنىدياپ مىسىق رىب ۇمىققلهخ
 ادياتىخ ،پۇلوب نۇغيۇئ هگىسىنهئنهئ يىسايىس ڭىنياتىخ نهمامات ۇب ىكنۈچ .ۇدىتاۋۇلوب شالقاس
 مىھۇم ىشۇلوب نارمۈكۆھ قادناق ڭىنمىك نۈچۈئ ىقلهخ ياتىخ الىسىمىتسىق هكشۈلۆئ ىنقلهخ
 يامقروق پهد »قۇقوھ كىلىشىك ڭوچ ڭهئ ادياتىخ قۇلتۇجۋهم« اغاينۇد ياتىخ نىتبهۋهس ۇش .سهمهئ

 شىتېۋىچېئ ىنكىشىئ نىتتهھهج يىداسىتقىئ پارود ىنياتىخ هيېروك يىلامىش اممهئ .ناغىلالاس راج
 تهلۆد 6 ىتىسقهم ىلسهئ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ .ىدلاق پالقاس ىنتهلاھ رىب همنىكېب ۇمىخېت سهمهئ
 ىرىزوك ناغىدىرۇت پىتىنيوئ هۋ ناغىدىشىلىدوس نهلىب اكىرېمائ ىنهيېروك يىلامىش قىلىقرائ ىنىغىي
 ،ىدىمىلاخ ىنشۇلوب قۇچنۇيوئ هگىتىيىمىكاھ ياتىخ هيېروك يىلامىش اممهئ .ىدىئ ىچقاملىق
 ادىسىرۇتتوئ تهلۆد ڭوچ ىككىئ پىلىق مىسېب نهلىب شۇرۇدلىق يىققهرهت ىنىرىللاروق ورداي هچىسكهئ
 اقشىئ ىتسهق شىلىق رىزوك پىتىنيوئ لۇسۇئ اغىپېد زۆئ ىنهيېروك يىلامىش ڭىنياتىخ .ىدلائ ادياپ
 مهھهتتۇم ناغىديامقروق نىدىشىرېت الاب ڭىنىسىنشوق كىچىك ۇب ،هچىسكهئ نىتساملاق اليامشائ

 رهگهئ اتشىئ ۇب .ىدىلشاب هكشىلېك پىلېئ مىسېب پالشوق هگىزۆئ ىقلهخ ناغلاق چائ نهلىب ىتىمكۆھ
 چائ ڭىنتهلۆد ۇئ هۋ ۇدىلۇتۇق نىدهيېروك يىلامىش نادهمهم هسرهب پالشات اغىكىرېمائ ىنهيېروك يىلامىش
 .ۇدىشۈچ هگىسىممىز ڭىنهيېروك يىبۇنهج ناغلاۋۇشوق هگىزۆئ ىنۇئ ىقلهخ ناغلاق

 
 ىنهيېروك يىلامىش ياتىخ ،كهسلهك هگهيىسۇر ىسىچۇغىللوق رىب هنهي ڭىنهيېروك يىلامىش ىدمهئ 

 هگىتىلاھ شۇشۇنۇقوت نهلىب اكىرېمائ نىتپهرهت بۇنهج ىنهيىسۇر قىلىقرائ شىرېب پالشات اغىكىرېمائ
 نىدهيېروك يىلامىش هتتهلاھ ناغرۇت پهرهتىب هيىسۇر رهگهئ .ۇديالالائ ادياپ نىدىرۇتتوئ ىزۆئ پىلېكهئ
 ىنىرىلنهمچۆك ياتىخ اغىنويار هيىرىبىس نىدلهزهئ ىتىمۈكۆھ ياتىخ نىتتهھهج رىب هنهي .ۇدىلۇتۇق
 ناقتاۋىشىلرهي هدرهي ۇئ نىدىسهيىستىزوپ لوق قىتتاق ڭىنهيىسۇر ۇمىسلوب ىنالىپ شۇرۇتشالنۇروئ

 زۆئ هدىجىرهد كهدنهگىكتۆي هلاھائ اغىرايىد رۇغيۇئ ىددۇخ اغرالنىمىئ ۇب ياتىخ .زائ ىتىياھان رالياتىخ
 هيېروك يىلامىش ىنىتىيىددىز اكىرېمائ- هيىسۇر ياتىخ رهگهئ .راب ىزىرهغ شۇرۇتشالنۇروئ ىنىرىلارقۇپ
 ىترهش ڭىنشىشىلراكمهھ نهلىب هيىسۇر اتشۇرۇت لىباقات ڭهت اغىكىرېمائ ،اسىلارۇشائ اقشىئ ادىنويار

 ارقۇپ نهلىب ىمان شىچېئ اغىنويار )هيىرىبىس( قرهش قارىي ىكىدىقۇللورتنوك ڭىنهيىسۇر ،هدىتىپۈس
 .ۇديالاچائ لوي اغىنالىپ شۈرۈچۆك

 
 رالرۇغيۇئ ىكىدىنالىپ ڭىنڭىپنىج ىش )3(
 
 ڭىنتهيىئمهج« ڭىپنىج ىش ادىنىغىي تهمزىخ ڭاجنىش قىلمىتېق ىچنىككىئ ىكىدلىي-2014 

 قىنېئ پهد »ىناشىن قىلساسائ ڭىنىتىمزىخ ڭاجنىش ىكىلنىمهئ كىلتهددۇم نۇزۇئ هۋ ىقىلمىقۇم
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 .نهگرهب همتهسرۆك
 
 ىرېب نىتخىرات هۋ نۇرۇب نىدڭىنۇئ ،كىلنىمهئ كىلتهددۇم نۇزۇئ ىكىدىسىمتهسرۆك ۇب ڭىنۇئ 

 ىنقالۇق پىلىق هيىستايلىمىسسائ يهلنۈتۈپ ناقتاۋىلېك پىلېئ اغلىت ىرىليىلايىز ياتىخ
 .قوي رالرۇغيۇئ ادىرىلنالىپ راۋغۇلۇئ ڭىنڭىپنىج ىش نىتبهۋهس ۇش .سهمهئ هسرهن اقشاب نىتشىتىچنىت
 ىكىدىتسۇئ رالرۇغيۇئ ۇمىسلوب ۇئ ،پۇلوب زۆس هلمۈج الرىب تىئائ اغرالرۇغيۇئ ادىنالىپ ڭىنۇئ
 .شىتىلزېت ىنىمىدهق هيىستايلىمىسسائ كىلهيىگولوئىب

 
 ىنرالرۇغيۇئ ڭىپنىج ىش .زىميالالاۋۈرۆك نىدىسهيىگېتارتسىئ شۇرۇتشالنۇروئ مهدائ ڭىنۇئ زىب ىنۇب 

 ڭايج نهگلهك اغىنروئ ڭىننهئۇچېل ڭاۋ ناغلوب كۈلچۈك ىقىتائ ناماي نهلىب ىشىسېب لوق قىتتاق
 نىچ ناغراقىچ مان نهلىب ىتىسايىس لوق قىتتاق هتتهبىت اتتىقاۋ ۇش ،پىتېك پهكتۆي ىننهشنۈچ
 .ناغرۇتشالنۇروئ اقشىلىق هرادىئ ىنرالرۇغيۇئ ىنوگنهئۇچ

 
 ناھىتمىئ هكپهتكهم يىلائ قىلراراق ىجنۇت نىيېك نىدىبالىقنىئ تهيىنهدهم وگنهئۇچ نىچ 

 ىسهيىتراپموك ياتىخ ادراللىي-1980 .ناغۇقوئ ادىتىتىسرېۋىنۇئوج نهل ،پۇلوب نىدرهلىچۈگرهب
 پاللات ادراتاق ىجنۇت ۇئ نىيېك نىدناغيوق اغلوي اتياق ىنىتىسايىس شۈرۈتشىتېي پاللات ىنرالرىداك
 اقرائ لىخ ۇب ناغىلشاب نىدمالتاق ىساسائ ىنتهمزىخ ڭىنۇئ .ۇدىنىلباسېھ ىرىداك ناغلۇيوق هكتهمزىخ
 ڭىنىش ىتىسايىس لوق قىتتاق ىكىتشىلىق هرادىئ ىنتهبىت ،اسىشخوئ هگڭىپنىج ىش ىشۈنۈرۆك
 .ناققاي هگىلڭۆك

 
 ۇمقىلقرهپ نىدنهشنۈچ ڭايج ىرىلرىبدهت ناغناللوق ىكنىيېك نىدنهگلهك اغىرايىد رۇغيۇئ ڭىننىچ 

 پۈرۆك نىدىساھاب نهگرهب اغىرادلهمهئ ىككىئ ۇب ڭىنىرىليىلايىز ياتىخ الىنهي زىب هدىلىسهم نهگېد
 ۇب .ناغنىلىق نالېئ ىتېخ قۇچوئ ناغزاي اغوگنهئۇچ نىچ ڭىنىتاكوۋدائ ياتىخ رىب ادروت .زىميهلهلىب

 ياتىخ ناقتاۋىلىق قىلتاكوۋدائ هدىچمۈرۈئ رىزاھ هۋ ناغىشاي هدىسهۋهت ۇسقائ ىچۇغزاي ىنتهخ
 ادىمزاي ۇب .ناغلىزېي نىيېك نىديائ 2 پۇرۇتلوئ هگىسىپىزهۋ پىلېك نىچ امزاي ۇب ،پۇلوب ىسيىلايىز
 پهلتىكهت ادىرايىد رۇغيۇئ نىدلهزهئ ڭىنياتىخ نىيېك نىدناغرۇتلوئ هگىپىزهۋ پىلېك ڭىننىچ
 يىداسىتقىئ ،پۈرۈتۆك هگىللهپ ىرىقۇي ۇمىخېت ىنىتىسايىس »ىشراق اققۇلروررېت« ناقتاۋىلېك
 هدىسىجىتهن ڭىنۇب ،ىنىقىلناقتاۋىلىق نابرۇق اغڭىنۇش يهلنۈتۈپ ىنىشۇمرۇت قلهخ هۋ تايىققهرهت
 ىنىتايىپيهك قىلىزاران ،پۇلۇزۇب ىقىلىچمارائ ۇمڭىنىرىلارقۇپ ياتىخ ىكىدرهي ۇش ،سهمهئ الرالرۇغيۇئ
  .زىميالالاۋۈرۆك ىنىكىلنهكتيهچۈك

 ادىنروئ زۆئ هنهي نۈچۈئ همېن رادلهمهئ ۇب ناقتاۋىلېس نايىز هگىتىسايىس ڭىنياتىخ اتقادنۇئ 
 .نۈچۈئ ىقىلناغلوب رادلهمهئ ىچۇغرۇدنالچنىت ارگېچ ىتىيىھالاس ڭىنۇئ ىبهۋهس ڭىنۇب ؟ۇديالارۇت

 
 تهللىم قىلناس زائ( ىنرالمۋوق تاي هگىزۆئ ىكىدرالنويار ارگېچ هدىتىيىمىكاھ ياتىخ 

 ىنرهلىليىھ ىڭېي اتشىتىقوي هۋ شىلىق هيىستايلىمىسسائ ،شىتىلزائ )رهلىكىدىسهيىروگېتاك
 هنهئنهئ ىخىرات ادياتىخ ۇب .ۇدىشىلزېت ىشۈسۆئ پىشىرېئ ناسائ هكچنهشىئ رالرادلهمهئ ناققىچ پالنالىپ
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 هۋ يىلايىز ڭىنرالرۇغيۇئ ۇئ ،قاسلائ ىنيهس ىش ڭىش ىكىدىتقاۋ ڭاد نىم وگ اغىلاسىم پۇلوب
 ىنىرايىد رۇغيۇئ هدنهگلهك ىتقاۋ ،ۇمىسلوب ناقتالغىي راز-راز پىلىش ىنقلهخ پۈرۈتلۆئ ىنىرىلياب
 نهكتهكهئ پىسېب اغىسىنىشام كۈي 50 نۈچۈئ ىسىپھۆت ناغىلقاس »ياميوق پۇرۇتترات« هگهيىسۇر
 هگىتىمۈكۆھ ىزىكرهم زۆئ ڭىننهئۇچېل ڭاۋ هنهي .ىدلۆئ پاشاي مهجرىتاخ هدنهۋيهت نهلىب ىساينۇد-لام
 ىنرالرۇغيۇئ اغىشۇنۇقوت روررېت ىكىدارائقلهخ ،نىيېك نىدىسهقهۋ رىبهتنېس-11 ،ىسىپھۆت نهكتهسرۆك
 ىنىۋائۇم ڭىنڭاكڭوي وج ۇئ ،هدىسهقهۋ ڭاكڭويوج نۈچۈئ ىسىپھۆت ۇب نهۈچىل ڭاۋ .ىدلوب شۇشوق
 ناغلاق پىلىريائ نىدىرىلىپىزهۋ يىسايىس هممهھ .ىدىمرۇچۇئ اقشالازاج قادناقچېھ ۇمپۇرۇت پۇلوب
 .ۇتپۈرۈي پاشاي نادبوئ نهلىب ىمان ىسىئهر ڭىنىسىمشۇيۇئ نۇناق ياتىخ ۇمىسلوب

 
 ،ىرىلرادلهمهئ ياتىخ ناقتاۋهتۆئ تهمزىخ ادنويار ارگېچ ۇمپۇلوب ،شىتىراي ىنرهلىپھۆت لىخ ۇب 

 شىلىق ىرامۇت ڭىنقىلساملوب نابرۇق هدىرىلتهيىددىز ىكچىئ ڭىنىرىلنارمۈكۆھ ياتىخ ڭىنىرىلزۆئ
 نىدڭىنۇب ۇمنهشنۈچ ڭايج .ناغلاق پۇلوب ىتىمزىخ كىلشىگېت اقشىلىق مۇقوچ ۇمىسلوب نۈچۈئ
 ياتىخ رۇغيۇئ نهكتهك پىشىلناماي نىدىبهۋهس نهئۇچىل ڭاۋ نهشنۈچ ڭايج تهقهپ .سهمهئ انسهتسۇم
 شىلىق هيىستايلىمىسسائ ،شىلىق نىغرىق ناقتاراق اغرالرۇغيۇئ نۈچۈئ شىتىشمۇي ىنىتىۋىسانۇم
 شىتېي رىسهت اغىنالىپ شىيىڭېك اقترىس ڭىنڭىپنىج ىش ،نۈچۈئ ىنىقىلناقتالىتسائ ىنىمىدهق
 ناغلوب مىقۇم هۋ چنىت قهلتۇم رىب مۇقوچ ىمىدهق ىكنىيېك ڭىنڭىپنىج ىش ىكنۈچ .ناغلۇغۇت ىپۋهخ
 ىش ىشۈزۈگرۈي تهسايىس پىشېئ نىدىددهھ ڭىنوگنهئۇچ نىچ .قىلجايىتھېئ اغىتىھۇم ىچىئ تهلۆد
 نىچ پىريائ نىدزهكرهم يهلنۈتۈپ ىنىشىئ ڭىنرالرۇغيۇئ نۈچۈئ ىرىلنالىپ راۋغۇلۇئ ڭىنزۆئ ڭىپنىج
 الىغرالرۇغيۇئ ىكىدىچىئ نهتهۋ زىب ىنۇب .زىمىنىشىئ پهد ناغلوب نىدىكىلنهگرهب پۇرۇشپات اغوگنهئۇچ
 ڭىنىللىكهش شىلىق شىئ ڭىنياتىخ ناقتاۋىلېك ۇمىغرالرۇغيۇئ ىكىدىترىس نهتهۋ ،سهمهئ
 كهتشۇلوب كۈلچۈك ىقىرۇپ ڭىنتهسايىس كىلرهي ىكىدمىسېب ناقتاۋىرېب هۋ نىدىقىللاپوق
 ڭىنۇئ ىشىلىريائ نىدىسىپىزهۋ ڭىننهشنۈچ ڭايج نىتپهرهت رىب هنهي .زىميهلهلىب نىدىكىلىدىھالائ

 هگىزۆئ ڭىپنىج ىش هتتهيىلهمهئ .ۇديهمرهب كهرېد نىدىقىلناغلاق نىدىرىزهن ڭىنڭىپنىج ىش زىگرهھ
 ڭىنىسىپپۇرۇگ ىرىلشىئ ڭاجنىش پىرىپائ پهكتۆي هگزهكرهم ىنرادلهمهئ ۇب قىسېب-رىغېئ شاشخوئ
 اققىلسامقىچ هقهۋ ڭوچ اممهئ ،يامشالىرائ اغرالشىئ ىلىمهئ ڭىنۇئ ،ىشۇيوق پىلىق ىنىۋائۇم
 .ناغيوق اقشۇرۇت پىتىزۆك ىنىرايىد رۇغيۇئ نۈچۈئ شىلىق كىلتهلاپاك

 
 زوس ىقرىخائ
 
 زىلانائ قىلىتقۇن ىنڭىپنىج ىش ىسىئهر ىتىلۆد ياتىخ ادلاھ كىلزهكرهم زىب ادىمزاي رۇكزهم 

 لىلھهت ىنىسهبنهم شىلېك ڭىنهيىستايلىمىسسائ ناقتاۋۇلوب راچۇد رالرۇغيۇئ قىلىقرائ شىلىق
 قادنۇب اغرالرۇغيۇئ التسار رالياتىخ" تهسايىس ناقشائ نىدىددهھ ىكىدىرايىد رۇغيۇئ .قۇتتۆئ پىلىق
 قادنۇش ىتىئىبهت ىكلهب سهمهئ نىدىسىلىسهم كۈلچۆئ هدرهي ۇب ،ۇمىسيوق ىنلائوس نهگېد "ۇمچۆئ
 ۇئ هيىستايلىمىسسائ ناقتاۋىلېك چۇد ىتىللىم رۇغيۇئ .زىميهلهلىب ىنىكىلنهكىئ نۈچۈئ ىقىلناغلوب

 ڭىنىتىلۆد ياتىخ ىنىسهبنهم شىلېك ڭىنهيىستايلىمىسسائ ۇب ،پۇلوب ىسىلىسهم قىلتامام– تاياھ
 هيىستايلىمىسسائ يىئىبهت ناقتاۋىلېك نىدىرۇتلۇك ياتىخ ىكلهب سهمهئ نىدىتىسايىس يىئنۈس
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 هيىتراپ ىسياق هۋ مىك ،نهكىدىلوب الىدىسهۋهت ىتىلۆد ياتىخ رالرۇغيۇئ .زىميهلهلىب ىنىكىلنهكىئ
 نىدىزىتلىي ،ىنهي .هيىستايلىمىسسائ كىلهيىگولوئىب الىنهي ىنىغىدىلېك اغرالرۇغيۇئ نۇستۇت قۇقوھ
 اغرۇتلۇك ياتىخ پىلىق نابرۇق ىنىكىلمىك زۆئ يهلنۈتۈپ ىكاي هۋ ،شۈچۆئ نىدىخىرات رالناسنىئ پۇرۇق
  .تهرابىئ نىتشىتېك پۇلۇشوق

 
 مۇلهم زىب نىتبهۋهس ۇش .ۇدياملىريائ تهللىم هدىلىسهم ۇب شۇلوب نىئاخ ىكاي شۇلوب رۇتاب 

 ىسيىددائ هۋ ىقۇقوھ ناسنىئ ۇئ ،قاسىلىراق پهد ناماي ىنىسىممهھ ڭىنرالناسنىئ ىكىدىپىئات
 ڭىنرهلىسىداھ كىلهيىگولوئېدىئ ،ىنرۇتلۇك مۇلهم زىب اممهئ .ۇديهملهك نۇغيۇئ اققىلىچناسنىئ
 ۇئ كهسېد تسىشاف ىقلهخ نامرېگ قىلراب زىب .زىميالالىق دىقنهت ىنىنىيىز ناغىدىرۈتلهك اغرالناسنىئ
 كىلىچپۆك قهلتۇم .ارغوت ۇئ شىلىق دىقنهت ىنىسهيىدىئ تسىشاف ڭىنرىلتىگ اممهئ ،سهمهئ ارغوت

 ڭىنرالۇئ ىكىلسهمنهشۈچ ىنقۇقوھ كىلىشىك هچبرهغ ،ىنقىلىچناسنىئ ڭىنىسىممائ ياتىخ
 ڭىنرۇتلۇك ياتىخ ناغىديهمتهي ىسىماچ هكشىتىگۆئ ىنتهقىقهھ ىكلهب ،سهمهئ ىقىلاتاخ
 ڭىنۇئ پهلدىقنهت ىنرۇتلۇك ۇب هچىشىتىي ڭىنزىمىچۈك زىب .هدىكىلنهكشىتىي پۇلوب ىسىچۇغۇقوئ
 .قۇللوي نهمامات زىمىشىرېب پىتىسرۆك پىچېئ اغرالىقشاب نهلىب رالتاپسىئ-لىلهد ىنىتىيىھام
 هتىساۋ نۈچۈئ شىتېي اغائىددۇم(ىلۇسۇئ شىلىق شىئ زىسپىسنىرپ ىكىدىرۇتلۇك ياتىخ
 ىن]رىبدهت 36[ رىزاھ ىلاسىم كىپىت ڭىنۇب .ۇدىتاۋارات اغارائقلهخ كهدىمسوئ ناماي )قىلسامىللات
 نىغزىق ىرىلىچۇغرۇقشاب ڭىنرالىناخراك ناغىلتائ تهلۆد كهد »املائ« هۋ »لىگۇگ« شىنىگۆئ
 اكىرېمائ نىدىبهۋهس كىلپىسسهئهتۇم يىسايىس هۋ مزىرورېت هنهي .ىدلاق پۇلوب رۇتسهد ناغىدىنىگۆئ
 اينۇد ىچنىككىئ ڭهت نهلىب ىشىيىچۈك ڭىنىشىھاخ كىلىچىمنىكېب هدىرىللهئ برهغ قىلشاب
 ىكىدىسىرائ رهلتهلۆد ىنىقۇقوھ كىلىشىك ناقتاراق اغارائقلهخ ىرېب نىدىشۇرۇئ
 زۈي شىنىكېچ هدىتىسايىس شىلىق ىمىچلۆئ )ڭىنشىلېس غهلبهم ىقىلساسائ(ڭىنشىلېك-شىرېب
 ىكىدىتسۇئ ىپىسنىرىپ »قىلسامشالىرائ اغىرىلشىئ ىكچىئ ڭىنرهلتهلۆد ىگزۆئ« ڭىنياتىخ ،پىرېب
 ،ناقتاپ اقسىزىرك ىداسىتقىئ هۋ يىسايىس ىتىسايىس »)شىلېئ پهن ڭهت پهرهت الىككىئ(شىڭېي ڭهت«
 ادناتسىكاپ .ىدىلشاب اقشىلىق ايىلھهم هگىزۆئ ىنرهلتهلۆد انشهت اغلۇپ ىزۆئ روخىراپ ىتىمۈكۆھ
 »لوي رىب غاۋلهب رىب« ڭىنياتىخ پۇلوب ىسىناتسهم ياتىخ هچىكقلهخ ماۋائ پىترات نىتتهمۈكۆھ
 .ىلاسىم كىپىت رىب هنهي ڭىنۇب ىشۇشوق زاۋائ پىتكائ اغىشۇلۇرۇق قىلراكمهھ ىداسىتقىئ

 
 پاشاي پۇلوب انشوق هگىكىرىبمهچ رۇتلۇك ياتىخ ىرېب نىدلىي ڭىم ىككىئ مهك-زائ رالرۇغيۇئ 

 هيىستايلىمىسسائ پۈلۈرۈمۈس نىدىپىرهت رۇتلۇك ۇب ىسىلىبهق نۇغرۇن ڭىنرهلكرۈت هۋ رۇغيۇئ ،ىدلهك
 نهگنهشۈچ ىنىتىيىھام ڭىنرۇتلۇك ياتىخ اسلوب رالرۇغيۇئ ناغلاق ادىرايىد رۇغيۇئ رىزاھ .ىتتهك پۇلوب
 قۇدلاق كۈلچۈك ڭهئ ىچۈك تۇنۇممىئ ناغىديالايىلقاس ىنىكىلمىك زۆئ پىلىق هئىپادۇم نىدڭىنۇئ هۋ
 نهكتهسرۆك مۈنۈئ پۆك پىتىلشىئ ىرېب نىتخىرات ڭىنرالياتىخ نىتبهۋهس ۇش .ۇدىنىلباسېھ قلهخ
 ۇب .ۇدىتاۋىشىلرىجلاغ ،يهمىلشىئ اغىمىلپوت رۇغيۇئ ناغلاق ۇب ،هدنهگلهك اغرىزاھ ىرىلىكىتكات
 ىرۇمهم پىشىگهئ اغىشىشېئ ڭىنداسىتقىئ ،ىتىمكۆھ ياتىخ ،ىكۇش ىبهۋهس ڭىنشىشىلرىجلاغ
 ڭىنىقىبهت ارۇتتوئ ناقتاۋىلېك اققىلراب ادياتىخ قىلىقرائ ىتىيىلائاپ يىداسىتقىئ سهمهئ پهسنهم
 ىنقۇقوھ پۆك ۇمخىت هققلهخ نىتتهھهج يىسايىس ىنۈك رىب ناماھ ،پىشىگهئ هگىشىيىچۈك
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 ىزۆئ ڭىنياتىخ ۇمرالرۇغيۇئ هدنهگلهك پىتېي تىقاۋ ۇش .ۇدىلىب ىنىقىلناغىدىلوب رۇبجهم هكشىرېب
 ىنىپىلهت شۇنۇلوب ىكاي كىلنىكرهئ پۆك ۇمخىت پىنىلىدياپ نىدىقۇقوھ يىنۇناق هۋ يىسايىس نهگزۈت
 ىنرالرۇغيۇئ هچۈگلهك پىتېي نۈك رىب قادنۇش نىتبهۋهس ۇش .ۇدىلىب ىنىقىلناغىديالايوق
 پۇلوب ىسىچراپ رىب ڭىنياتىخ الىنهي ىرايىد رۇغيۇئ ،اسرۇشائ اقشىئ ىنشىلىق هيىستايلىمىسسائ
 تاركومېد رالناغلائ اغلوق ىنتهيىمىكاھ ىكنىيېك هۋ ىقلهخ ياتىخ نۈچۈئ ىسىپھۆت ۇب هۋ .ۇدىلاق
 ڭاج ىددۇخ ،»نۈچۈئ ىنىغىلايىلقاس ىنىكىلرىب نهتهۋ« ىنىدالۋهئ تسىنۇمموك ،نۇسىملوب نۇسلوب

 هۋ ۇدىرۈچهك ىنرالۇئ كهدناغلاق پالقاس ىننهئۇچىل ڭاۋ ڭىپنىج ىش ،ىنيهس ىش ڭىش ىش ئىج
 ياتىخ ناقتاۋىرېب پىلېئ تهيىلائاپ هدلهئتهچ نىتپهرهت رىب هنهي ۇب .ۇديالالاق پالقاس
 تسىنۇمموك ياتىخ ،قىلسامىللوق ىنىتىكىرهھ كىتاركومېد ڭىنرالرۇغيۇئ ڭىنىرىلىچتاركومېد
 .ۇديهلهرېب پۈرۈدنهشۈچ هگزىب ىنىبهۋهس ڭىنقىلساملوب كۈلچۈك ىقىلىشراق ناغلوب هگىتىيىمىكاھ
 رالۇئ اتتىقاۋ رىب كهدىقرىزاھ رهگهئ ،ىكۇدىلىب ىنۇش نهلىب ىشۇلوب ىسيىلايىز ياتىخ ۇمرالۇئ

 ياتىخ ،اسلوب قادنۇش رهگهئ ىنىقىلراب ىپۋهخ شىتېك پىنىلۆب ڭىنياتىخ ،اسلائ اغلوق ىنقۇقوھ
 اغىقىتائ »نىئاخ چۇقتاس نهتهۋ«  ادىدلائ ىقلهخ هۋ ىنىتهۋ زۆئ ڭىنىرىلزۆئ سهمهئ ىرىلتسىنۇمموك
 ياتىخ ڭىنتهيىمىكاھ كىتسىنۇمموك رالۇئ هتتهيىلهمهئ نىتبهۋهس ۇش .ۇدىشىلىب ىنىقىلناغىدىلاق
 .سالاخ ۇدىتاۋالقاس »ىنشۈرۈتشهلزۆئ« سۇكوت-لهت »ىنرالتاي« ىكىدىچىئ هيىروتىررېت

 
 رىب ناغىتېت ۇمىنىقىلتات ۇمىنىقىچچائ ڭىنىمزىنۇمموك ڭىپنىج ىش ناغلوب نىتدالۋهئ لىزىق 

 پۇلوب خىرات ىنۈك رىب ناماھ ڭىنىقىلنارمۈكۆھ هيىتراپموك ۇئ ،پۇلوب ىسيىلايىز ياتىخ
 ،نۇسىمتۆئ نۇستۆئ هگهيىتاركومېد هدمهدهق ىكنىيېك ڭىنياتىخ .ۇدىلىب نادبوئ ىنىقىلناغىدىلاق
 ادياتىخ ،شىلىق هيىستايلىمىسسائ يهلنۈتۈپ ىن )مهھ ۇمرهلتهبىت(رالرۇغيۇئ نىتتهھهج ىكچىئ

 راۋغۇلۇئ »شهلنۈتۈپ نىمېز« نىتتهھهج ىقشات ؛شىرېب هققلهخ مهدهق-ۇممهدهق ىنقۇقوھ يىسايىس
 ڭىج ىش ۇب ،شۇرۇدلاق مان اتخىرات نهلىب ىزاربوئ »نامىرھهق يىللىم« يىقىقهھ ،پۈرۈتتۈپ ىنىشىئ
  .رۇدرالشىئ ناغلوب ىچقاملىق ڭىپ
 
 

 رالتاھازىئ
 

 هدنهگلىتېك پهكتۆي هگزهكرهم پۇلۇرۇدلاق نىدىسىپىزهۋ ىكىدنويار رۇغيۇئ نهۇچىل ڭاۋ ىلىي-2010 
 ڭائىج سىئهر قىباس .ىدىئ سىئهر شاب ۋاتنىج ۇخ پۇلوب ادىنروئ سىئهر نىۋائۇم ڭىپنىج ىش
 ۇج ىراتېركېس ڭىنىسورۇيب نۇناق يىسايىس ىزىكرهم ناغلوب ىمىدائ قىداس ڭىننىمېز
 پىلىق نىۋائۇم هگىزۆئ ىننهۇچىل ڭاۋ ).نهگلىسېك زىستهددۇم پىنىلېئ اغلوق نىيېك(ڭاكڭوي

 ىننهۇچىل ڭاۋ نىيېك نىدناغلوب سىئهر شاب يىمسهر ىلىي-2012 ڭىپنىج ىش .ناغلاق پالقاس
 .ناغيوق پىلىق ىسىئهر ڭىنىتىيىئمهج نۇناق ياتىخ پىريائ نىدىقۇقوھ ىرۇمهم قىلراب
  

 مۇلهم ،پۇلوب ۇغلاتائ يىپسهك ىكىدىملىئ هيىگولوئىب هدىلسهئ ىمۇقۇئ هيىستايلىمىسسائ [2]
 رىب اقشاب نۈچۈئ شىلىق پالقاس ىنىقۇلتۇجۋهم كىلهيىگولوئىب لۇقون ڭىنرالقىلناج ىكىدرۇت
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 ىنۇب .ىتتهتىسرۆك ىنىشىتېك پىرىگزۆئ هنهي ىنىشىتېك پۇلۇشوق زىسترهش اققىلناج ىكىدرۇت
 ىنىتىۋىسانۇم ڭىنتهيىئمهج اناخبىھاس نهلىب اروپسائىد هۋ رهلنهمچۆك رالسانۇشتهيىئمهج نىيېك
 .ناغناللوق پىلىق دوتېم اتشىلىق قىقتهت
  

 ڭىنناگروئ مۇلهم هدىسىكلۆئ ۇسنهگ ادراللىي ىنيهئ وئاتنىج ۇخ ىسىئهر قىباس ڭىنياتىخ [3]
 تهلۆد ناغلوب ىراتېركېس شاب ڭىنىسىكلۆئ ۇسنهگ هدلىگزهم ۇش اغىنىقتاۋهتۆئ ىنىتىمزىخ پىتاك
 پاللوق ىنۇئ ڭىپ ڭوس نىيېك نىدنۇش .نهگنۈرۆك هگىزۆك ڭىنڭىپ ڭوس ىكىدىراتاق رالىچۇغرۇق
 وئاتنىج ۇخ ادناغلاق نىدىچنهشىئ ڭىنڭىپوئاش ڭىد نىمېز ڭائىج ،هگىشىرىك هگزهكرهم
 نىدىپىرهت ڭىد نهلىب ىشىللوق ڭىنڭىپ ڭوس پۇلوب ىتازمان كىلسىئهر شاب نۇرۇب نىتتهددۇم
 .نهگلىتىكېب
 

 .زىسيهلهرۆك نىتتهب روت ىكىدنهۋۆت ىنىمزاي ۇب  [4]
https://bowenpress.com/news/bowen_137952.html 

 
 يىسايىس ناغىدىراب پىلېئ هدمهدهق ىكنىيېك ڭىپ نىج ىش ،هچىشىراق ڭىنروتپائ [5]

 هچوگڭۇج« الىنهي نىتساملوب هيىتاركومېد كهدىرىللهئ برهغ زىگرهھ ىشىلىنۆي ڭىنىتاھالسىئ
 ناغىلقاس ىنمۇزۇت كىلهيىتراپ رىب ۇئ .قىنېئ ىشۇلوب هملۈزۈت يىسايىس »هگىئ هككىلىدىھالائ
 رىب ىنناگروئ ىككىئ ۇب پىلىق تاھالسىئ ىنىيىتلۇرۇق قلهخ نهلىب شهڭېك يىسايىس ،اتساسائ
 .راب ىكىلىچنىكمۇم شىلىق ناگروئ قۇلقۇقوھ ناغىدىلىق تهرازان ىنهيىتراپ
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 ؟ۇدىلىق مۇلۇز كىلىچنۇب نۈچۈئ همېن اغرالرۇغيۇئ رالياتىخ

 
 )ادروئ قۇلتۇق(

 
 ىشۈنۈرۆك اقرائ ڭىنىلىسهم

 
 ىمۇلۇز ناقتاۋۈزۈگرۈي اغرالرۇغيۇئ ،هدىلېئ رۇغيۇئ ڭىنىتىيىمىكاھ ياتىخ نايۇب نىدنىقېي

 ىبالىقنىئ روز تهيىنهدهم شىملاتائ ادياتىخ ،ىنلاۋھهئ ۇب .ىتتهك پىيىچۈك هددائلۇقۋهپ
 هگىللهپ ىرىقۇي ڭهئ مۇلۇز ناقتاۋۈلۈزۈگرۈي اغرالرۇغيۇئ ،هدىنيهبام لىي 40 ىكنىيېك نىدناقشالرىخائ

 .ۇدىلوب هكشهلپىرهت پهد لىگزهم رىب ناققىچ
 

  ؟ۇدىلىق مۇلۇز رهدهق ۇب نۈچۈئ همېن اغرالرۇغيۇئ رالياتىخ
 

 .نهمىلىق لىلھهت پۇلوب اغىمېت كىچىك چۇئ ىكىدنهۋۆت ىنىلىسهم ۇب نهم
 ىتىيىھام ڭىنتهيىددىز ىكىدىسىرائ رالياتىخ نهلىب رالرۇغيۇئ .1
 ىكىلتىبهتسۇم ڭىنىتىيىمىكاھ ياتىخ هۋ ىرېتكاراخ-زهجىم ڭىنىتىللىم ياتىخ .2
 ىتىيىن اراق ىكىدىققهھ رالرۇغيۇئ هۋ ىلېئ رۇغيۇئ ڭىنرالياتىخ .3
 
 ىسىلىسهم ىتىيىھام ڭىنتهيىددىز ىكىدىسىرائ رالياتىخ نهلىب رالرۇغيۇئ .1
 
 ياتىخ كهدنهگلىيېد ادىرىلتاقىۋشهت هۋ ادىرىلباتىك خىرات اتخاس ڭىنرالياتىخ ،ىلېئ رۇغيۇئ

 ائىش-ائۇخ ناغلارات نىتكىلڭهلزۈت ارۇتتوئ مهھ رالرۇغيۇئ !سهمهئ ىسىچراپ رىب ڭىنىتىلۆد
 ،لهئ رىب ناغنىلېئ پىسېب نىدىپىرهت رالياتىخ ىلېئ رۇغيۇئ !سهمهئ ىسازهئ رىب ڭىنىرىلدالۋهئ
 رالياتىخ نهلىب رالرۇغيۇئ ،ادناغلائ نىدىتقۇن ۇب .قلهخ ىچۇغنىلىق هكىلمهتسۇم ىكىدلهئ ۇب رالرۇغيۇئ
 ىكپۈت ىكىدىسىرائ رالياتىخ نهلىب رالرۇغيۇئ هدنهگېد ىنىسىرغوت ۇمىخېت ،تهۋىسانۇم ىكىدىسىرائ
 تهللىم ىچۇغنىلىق هكىلمهتسۇم نهلىب تهللىم ىچۇغلىق هكىلمهتسۇم ،هتتهيىھام تهيىددىز
  .رۇتتهيىددىز ىكىدىسىرۇتتوئ

 
 نىمېز ڭىنىزۆئ ،ىشىلىق هكىلمهتسۇم ىنتهللىم رىب اقشاب ڭىنتهللىم ىچىكىلمهتسۇم هتتهدائ

 هۋ ىنشىلىق جارات-نالات ىنىقىلياب ڭىننىمېز ناغلىق هكىلمهتسۇم ،شىتيهڭېك ىسهيىروتىررېت
 هكىلمهتسۇم تهسقهم ۇب .ۇدىلوب ناغلىق تهسقهم ىساسائ ىنشىلىق زۆك-زۆك ىنىچۈك ڭىنىزۆئ
 ىنىرىللاسىم ڭىنۇب .ۇدىشائ اقشىئ هگىلىدهب ىشىكېچ مۇلۇز ،ىنشىنىلروخ ڭىنتهللىم ىچۇغنىلىق
  .زىمىتىرچۇئ پوك اتخىرات
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 ،هدرۋهد رىب ناغىلشاب اقشىلىق كىلىچىميهڭېك اقپارتهئ ،پىيىچۈك ازات ىسىلالۇس ڭىچ ،رالياتىخ

 شۇرۇدنۇسيوب ىنرالرۇغيۇئ .ىدرىك پىلىق زۇۋاجات هگىلېئ رۇغيۇئ ادىرىلىرۇتتوئ ڭىنراللىي-1750 ىنهي
 ۇجنام-ياتىخ ،هچىشىلىتىسرۆك هدرهلنهم ىخىرات ىزهب .ىدزۈگرۈي قىلىچنىغرىق كىلتهشھهد نۈچۈئ
 هچناق رىب نىدىرائ هۋ ىقىلىچنىغرىق ىكىدغاچ نهگرىك پىسېب هگىلېئ رۇغيۇئ ڭىننۇشوق ىچزۇۋاجات
 نهلىب ىمان »ىقىلىغېي هدگىج« نهگرۈتۆك ىشراق اغرالىچنۇقساب ڭىنىقلهخ ناپرۇتچۇئ پۈتۆئ لىي
 پىرىق رۇغيۇئ قۇترائ نىدڭىم 100 ادىنايرهج ىرىلشۇرۇتساب قىلناق ىنىڭىلىغزوق ناغلوب رۇھشهم
  !ناغناليائ هگىباراخ پىلېق زىسمهدائ رهلىللهھهم ،رالترۇي ىزهب .ناغنالشات

 
 نهنىمخهت اغىنىغلاۋىلىق هكىلمهتسۇم ىنىلېئ رۇغيۇئ ڭىنرالياتىخ ادناغىلباسېھ پىترات نىدنۇش
 پۇلوب تۇجۋهم ىتىلۆد رهھهش هتلائ لىقهتسۇم ،ناغلىق قىلھاشىداپ گهبپۇقاي( .ىدلوب لىي 250

 مۇزۇت ،تهيىمىكاھ مىتېق هچناقرىب هدىتىلۆد ياتىخ ادنايرهج ۇب .)ادناغىمشوق ىنلىي 14 ناغرۇت
 پۈزۈگرۈي اغرالرۇغيۇئ هدىلېئ رۇغيۇئ ڭىنرالياتىخ ،اممهئ ىتشاملائ رالرادمۈكۆھ ،ھاشىداپ ،ىدرهگزۆئ
 هۋ ىسىجىرهد ،ىلكهش ڭىنمۇلۇز التهقهپ ،هسلىيېد ىدرهگزۆئ ،ىدىمرهگزۆئ چېھ ىمۇلۇز ناقتاۋىلېك
  .ىدىمرهگزۆئ تهيىھام ،ىدرهگزۆئ ىلۇسۇئ

 
 نىدزايىتمىئ هۋ قۇقوھ ىنرالرۇغيۇئ ،شىلىق جارات-نالات ىنىقىلياب يىئىبهت ڭىنىلېئ رۇغيۇئ«

 ،شۇرۇدلاق همنىكېب نىداينۇد ،تارمان ،نادان ىنرالرۇغيۇئ ،شۇرۇدنۇس ىنىرۇرۇغ پىلىق مۇرھهم
 پۇرۇتلوئ ،پۇتۇت ىنىرىلمهدائ كىلمىلىب ،قىللىقهئ ،ىنىرىلياب ،ىنىرىلىچشابلوي ڭىنرالرۇغيۇئ
 نىدىچىئ رالرۇغيۇئ ،شۇرۇتساب قىلناق نهلىب كىلزىسمىھهر ىنىرىلنايسىئ ،قىلىشراق ،شىتىگۈت
 ىنىشۆگ زوئ ادىغېي زوئ قىلىقرائ رالۇئ ،شۈرۈتشىتېي پهلهيىبرهت ىنرالنىئاخ ،قىپانۇم يىللىم
 هدىلېئ رۇغيۇئ هدىتىپۈس شۇلوب تهللىم ىچۇغلىق ىچىكىلمهتسۇم ڭىنرالياتىخ ۇب انام .»شۇروق
  .ىرىللاسىم كىپىت ڭىنىتىسايىس مۇلۇز يىللىم نهگلهك پۈزۈگرۈي لىچزىئ اغرالرۇغيۇئ

 
 ىنرهلهئىجاپ هۋ تهبۇقوئ-بازائ رىغېئ نىياتنىئ هكتهيىناسنىئ ،اتخىرات ىمۈزۈت كىلىچىكىلمهتسۇم

 پىلىق لۇق ڭىنرهلكىلنهت اراق قىلىقىرفائ ،ىرىدقهت كىلتهكالاھ ڭىنرالنائىدنىئ .ىدلهك پىلېئ
  .ىلاسىم كىپىت ڭىنۇب ىشىلىتېس

 ىنرهلتهللىم زىجائ ڭىنرهلتهللىم كۈلچۈك رالتىقاۋ ناغلوب هچىگرىسهئ-19 نىدرىسهئ-16
  .ىدلوب ىرۋهد شىتېئ كهزوب ،شىلىق هكىلمهتسۇم

 
 .ىدناغيوئ يهپ-نىديهپ رهلتهللىم ىكىدىتسائ هكىلمهتسۇم پالشاب نىدىرىلشاب ڭىنرىسهئ-19

 يىللىم نىدىقرائ اقرائ رهلتهلۆد نهگىلپۆك ىكىدىسىكىرېمائ نىتال ادىرىلىرۇتتوئ ڭىنرىسهئ-19
 مۇلزهم نهككهچ مۇلۇز ،ناغنىلىق هكىلمهتسۇم ،اسلوب رىسهئ-20 .ىتشىرېئ اققىللىقهتسۇم
  .ىدلوب ىرۋهد شىشىرېئ اققىللىقهتسۇم يىللىم ،كۈلرۆھ ،شۇلۇتۇق نىدىكىلمهتسۇم ڭىنرهلقلهخ

 
 اينۇد-2 .ىتشىرېئ اققىلدازائ رهلتهللىم هكىلمهتسۇم مىسىق رىب هنهي نىيېك نىدىشۇرۇئ اينۇد-1
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 ىرىلىزهب ،پىلىق شهرۈك ىرىلىزهب رهلتهللىم نهگىلپۆك ىكىدايىسائ هۋ اقىرفائ ،نىيېك نىدىشۇرۇئ
 زوئ پۇرۇت پۇرۇتلوئ هتتهبھۆس هدلهتسۈئ رىب نهلىب رهلتهللىم ىچىكىلمهتسۇم ،نهلىب راللوي چنىت
 شۈرۈتشهلزىسهكىلمهتسۇم« ت د ب ىلىي-1960 .ىدلائ اغلوق ىنىقىللىقهتسۇم يىللىم
 هگىتسۈئ مۇلۇز ،تاي اققىليىناسنىئ ڭىنىمۈزۈت هكىلمهتسۇم ادڭىنۇئ .ىدلىق نالېئ ىن »ىسىمانباتىخ
 نهگرۈتلهك هگرهلتهللىم ىچۇغنىلىق هكىلمهتسۇم ڭىنۇئ ،ىقىلناغلوب مۇزۇت رىب بابان ناغلۇرۇق
 نىدىسىكىلمهتسۇم زوئ ىنرهلتهللىم ىچىكىلمهتسۇم ىكىدرۋهد ىنيهئ هۋ نهگىلتىكهت ىرىلتهپائىيالاب
 هۋ ،نىكرهئ ،روھ ڭىنتهللىم رىب رهھ هدرىدقهت نهگىتسىئ ،هدمهھ ،ناغرىقاچ هكشىچېك زاۋ نىدزېت
 ىقنىدلائ .ناغلۇيوق اغىرۇتتوئ ىكىلكهرېك ىشىلىرېب زىسترهش ڭىنىققهھ شاشاي لىقهتسۇم
 لىقهتسۇم تهيىرۇھمۇج 15 ىكىدىبىكرهت ڭىنۇئ پىنىلىچراپ ىقاپىتتىئ تېۋوس ادرىخائ ڭىنرىسهئ
 نادۇس ىبۇنهج هۋ ،رومىت يىقرهش ،ادرىخائ ،ىدنالىچراپ هيىۋالسۈگۈي قىباس ،الپالۇئ اغڭىنۇئ ،ىدلوب
  .ىتشىرېئ اققىللىقهتسۇم

 
  .ىدىملوب پىسېن اغرالرۇغيۇئ زىب ،تهمائ قادنۇب ىكسۇسپهئ
 
 ىكاي رالسۇر ،ياملاۋىسېب رالياتىخ ۇمىنزىب رهگهئ « ڭىنرالرۇغيۇئ اقشاب مىتېق پوك ىرىگلىئ نهم

 اسىملوب چېھ ىكاي ،قۇتتالوب ناغلوب پۇلوب لىقهتسۇم اققاۋ ۇب ۇمزىب اسلوب ناغلاۋىسېب رالزىلگنىئ
 ىرىب نىدۋېچابروگ ۇمنىدرالياتىخ « »..قۇتتالوب ناغىمترات مۇلۇز هچنۇب ،ناغلىق يىققهرهت نىدىقرىزاھ
 ادراليوئ قادنۇش هدىزهب ۇممۈزۆئ اتتهھ ،ناغىلڭائ ىنىرىلنهگېد »..ىكشاك ۇچىسلوب ناغلاق پىقىچ
 مىھۇم ىتىياھان اغڭىنۇب اممهئ .لايىخ نىرېش هچرالىلاب ،قازۇئ نىتقىللائېر ،هتتهيىلهمهئ ۇب .ناغلوب
 اپورۋاي ناغىشخوئ اغرالزىلگنىئ هۋ سۇر نهلىب رالياتىخ ۇمىسلوب ۇئ .،ناغنۇرۇشوي امرۇتشىلېس رىب
 اغرالرۇغيۇئ ڭىنرالياتىخ كىلنهگېد ۇب .ناغنىلىق هراشىئ رهلقرهپ نهشور ىكىدىرېتكاراخ ڭىنىرىلتهللىم
 ڭىنىتىللىم ياتىخ ،هدىجىرهد مۇلهم ،ىشىلېس مۇلۇز يامىتخوت اغرالۇئ هۋ ىكىلسهمرهب كۈلرۆھ
 .كىلتهۋىسانۇم ۇمنهلىب ىرېتكاراخ يىللىم ىمۇموئ

 
 ىكىلتىبهتسۇم ڭىنىتىيىمىكاھ ياتىخ هۋ ىرېتكاراخ يىللىم ڭىنرالياتىخ .2
 

 تاياھ ،ىتىيىنهدهم يىللىم ڭىنرالياتىخ ڭىنۇب ،ىرېتكاراخ-يۇخ يىللىم ڭىنىتىللىم ياتىخ
 ىنرهلرىسهت يىبلهس هۋ يىباجىئ قادناق هگرهلمۈزۈت ،املۇرۇق يىسايىس نهگرۈدنهللىكهش رالۇئ هۋ ،ىزرهت
 هچرالنوئ ناغلىزېي نىدىپىرهت رهلكىللهئتهچ هۋ ىزۆئ رالياتىخ هدىققهھ ىكىلنهگلهك پىتىسرۆك
 تهقهپ هدرهي ۇب نهم نىكېل .ۇدىتېك پىرىزۇئ پهگ كهسىلزۆس ىنىسىممهھ ڭىنۇب .ۇدىلىپېت رالباتىك
 هكىلمهتسۇم ڭىنرالياتىخ ڭىنىرېتكاراخ يىللىم ڭىنىتىللىم ياتىخ ،پىلىق هچىقسىق
 ىكنۈگۈب هۋ زىمىرىدقهت ىخىرات ڭىنزىب ،اغرالرۇغيۇئ زىب ناقتاۋىكېچ مۇلۇز ادىتسائ ىقىلنارمۈكۆھ
 .نهمىلىتخوت الىدىققهھ ىرىسهت يىبلهس نهگلهك پىلېئ اغزىمىتاياھ

 
 ڭىنۇب .ناقترات زىتلىي رۇقڭۇچ ىسهيىدىئ قىلىچلۇق هدىرېتكاراخ ڭىنىتىللىم ياتىخ

 هۋ رادلهمهئ ارقۇپ ،اغرالياب رالتارمان ،هگرهلكۈلچۈك رالزىجائ ،اسلوب ىرىلىداپىئ ىكىتقىللائېر



 
 
 موت ىچنىرىب  رهلتهمسىق ناقتاۋىلېك چۇد رالرۇغيۇئ

43 
 

 تۈكۈس ،شىگهئ شاب هككىلزىسقهھ ،مۇلۇز .شىلىق قىلىچلۇق ،شىلىق تهماشۇخ اغرالھاشىداپ
 نابرۇق نۈچۈئ قىلنارمۈكۆھ تىبهتسۇم ،ھاشىداپ مىلاز ىنىرىلكهتسىئ ڭىنسخهش ،شادىچ ،شىلىق
 امزاي ىسىرغوت ۇمىخېت ،ىخىرات ڭىنرالياتىخ ىنىرىللاسىم ڭىنۇب .تهرابىئ نىتشىرېب پىلىق
  .زىميالالاۋۈرۆك نىدىخىرات قىللىي 2500 ناغلوب ىسىرىتاخ

 
 قهلتۇم ڭىنرالۇئ .ىدلۇروق رهلىلالۇس-تهلۆد كىچىك– ڭوچ نهگىلپۆك ادىخىرات ڭىنرالياتىخ

 مىلاز ىرىلارقۇپ ياتىخ .ىتتالىق مۇلۇز قىتتاق هگىقلهخ زوئ .ىدىئ تىبهتسۇم ،مىلاز ىكىلىچپۆك
 لهزۋهئ ىنشىلىق تۈكۈس ،ىنشۇنۇسيوب ،اغىنروئ ڭىنشىلىق شهرۈك نۈچۈئ شۇرۇدغائ ىنھاشىداپ
 هگنۈك قارىشخاي پىقىچ هكتخهت ىرىب نىتھاشىداپ لىدائ هدرهلنۈك رىب ،اسرۇت پادىچ .ىتتهلىب
 رهلىلالۇس پوك ادىخىرات ياتىخ اڭۇش .ىتتهرېب ىللهسهت هگىرىلزۆئ پىلىق لايىخ ىنشىشىرېئ
 نهۈي راللۇغڭوم نهلىسهم(ناغلۇرۇق نىدىپىرهت رهلتهللىم تاي ىرىلزهب ڭىنرالۇئ ،ۇمىسلوب ناقشاملائ

 تهيىمىكاھ ،ىسىچنۇمرىب هنهي ،)شاشخوئ اغناغرۇق ىسىلالۇس ڭىچ رالۇجنام ،ىنىسىلالۇس
 ناغرۇق ىرىلزۆئ رالۇئ ،پىشىملائ رالنارمۈكۆھ هدىسىجىتهن ىشىرۈك شىشىلات قۇقوھ ڭىنرهلىكىدىشېب
 نهلىب شىرېب مان ىڭېي اغڭىنۇئ نۈچۈئ شۈرۈدنهلقرهپ نىدىسىكىرىگلىئ ىنرهلىلالۇس-قىلھاشىداپ
 ،تهيىمىكاھ تىبهتسۇم نۈچۈئ كۈلرۆھ ،كىلنىكرهئ ىرىلارقۇپ ياتىخ ،اتخىرات .نهگلهك اغناديهم
 پۇرۇق ىنرهلتهيىمىكاھ ،هلالۇس كىلتهلادائ نىدىڭېي قىلىقرائ شىلىق شهرۈك ىشراق اقھاشىداپ مىلاز
  .ۇدىلىپېت مهك راللاسىم ناققىچ

 
 ،ىرىلخىب ڭىنىمۈزۈت تنېمالراپ ناغلوب ىسورداي ڭىنۇئ هۋ ،ىسهيىتاركومېد ڭىنبرهغ ىكنۈگۈب

 اغناديهم ادنانۇي ىكمىدهق ناغنالباسېھ ىكۈشۆب ڭىنىتىيىنهدهم اپورۋاي ،نۇرۇب راللىي 2500 نىدنۇب
 پىلىب ىنىزۆئ ،اغىرىلترىگاش ىزڭۇك ىپوساليهپ ياتىخ ،ناغىشاي هدرۋهد شاشخوئ .ىدىئ نهگلهك
 شۇنۇسيوب زىسترهش هگىرمهئ ڭىنھاشىداپ ،قىلسامشىتيېئ نهلىب رالرادپهسنهم ،شىتياق هكپهدهئ
 پهد ايىلۋهئ ىنىزڭۇك رالياتىخ ،اتخىرات قىللىي 2000 ىكنىيېك .ىدىئ نهگرهب مىلهت ادىسىرغوت

 .ىدلىق ىسامهنىلبىق قىلتاياھ ڭىنىرىلزۆئ ىنىرىلمىلهت ڭىنۇئ هۋ ،ىدنۇقوچ
 

 نىدرهلهيىدىئ ىڭېي ،رىكىپ نىكرهئ ،ادرالۇئ ۇب ،اقچاغلوب رىغېئ ىسهيىدىئ قىلىچلۇق ادرالياتىخ
 ىنىرېتكاراخ كىلىچىمنىكېب ،ناغىدىرۆك چۆئ ىنشىلىق ھالسىئ هۋ قىلىڭېي ،ناغىدىقروق
 نىدلىي 2000 مۇزۇت قىللادوئېف قالاق ،تىبهتسۇم ادياتىخ ،نىدرهلبهۋهس قادنۇشۇم لهد .نهگرۈدلىتېي
 پىسېب ادىنايرهج شىشىلهيىتاركومېد ،نهگرهب زۈي ادلىي 300 ىقنىقېي اداپورۋاي .ىدلىق ماۋاد قۇترائ
 ىشراق هككىلتىبهتسۇم لادوئېف ڭىنرهلچۈك راغلىئ ،ىتاھالسىئ هيىدىئ ،رالنايرهج ناغىدياملوب هسىمتۆئ
 تنېمالراپ ،مالياس كىتاركومېد ،ىشىشىرېئ هگىبىلهغ ڭىنمزىلاتىپاك ،ىرىلشهرۈك ناغراب پىلېئ
 هگمۈزۈت تىبهتسۇم رالياتىخ هدىجىتهن .ىدىملهك اغناديهم ادياتىخ ىرىبچېھ ڭىنرالقىلراتاق ىمۈزۈت
 هگىئ هكتهلاپاك ىنۇناق ىكىلرهتهخىب هۋ ىكىلنىكرهئ ڭىنسخهش ،ناغىدىرېب همىتاخ لىسېك-لۈزۈئ
 اداپورۋاي ىبىرېغ .ىدىملهشىرېئ هگىتىسرۇپ شۈچۆك هگمۈزۈت رىب كىلتهلادائ هۋ نىكرهئ ،ناغىدىنىلىق
 ڭىنىتامىلهت مزىنۇمموك ناغىملاترات زىتلىي اتقارپۇت نهگلهك اققىلراب ىزۆئ اممهئ ،نهگلهك اغناديهم
 ىنكىلتىبهتسۇم ڭىنرالياتىخ مهھ ىشىشىرېئ هگىبىلهغ ادرىخائ هۋ ىشىترات زىتلىي ادياتىخ
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 پالقىبتهت اغىنۇناق شىترات هگىزۆئ رۇھشهم زىب ىنۇب .ۇدىرېب پىتىسرۆك ىنىرېتكاراخ ناغىديالقاي
 هگىزۆئ ىنىئيهش ناغىشخوئ هگىزۆئ ىئيهش رهھ هچىيوب نۇناق ۇب .ۇدىلوب ناسائ ۇمىخېت كهسرۈدنهشۈچ
 بىغرهت قىلقهلتۇممىكاھ ،ىنكىلتىبهتسۇم هتتهيىھام ىتامىلهت مزىنۇمموك .)ۇدىترات(ۇدىلىق پلهج
 تىبهتسۇم ناغلىق ماۋاد قۇترائ نىدلىي ڭىم 2000 ،رالياتىخ كهمېد .ىدىئ تامىلهت ناغىدىلىق
 !ىتچۆك هگمۈزۈت تىبهتسۇم رىب هنهي نىدمۇزۇت قىللادوئېف

 
 كىلىچرهگمهدائ هۋ كىلرهۋاراب ،تهلادائ ،لىمائ رىب هنهي ىكىدىرېتكاراخ ڭىنىتىللىم ياتىخ

  .رۇدىشۇلوب لىچمهك ڭىنىرىلۇغيۇت
 
 اغىمۇلۇز ڭىنىتىيىمىكاھ ياتىخ تىبهتسۇم مهھ ىزۆئ ڭىنىرىلارقۇپ ياتىخ هدىلسهئ

 هدىجىرهد مۇلهم رالرۇغيۇئ نهلىب ىرىلارقۇپ ياتىخ يىددائ ادناغىراق نىدىتقۇن ۇب .رۇدرالىچۇغىرچۇئ
 ىشۈرۈدلىب قىلشادسېھ الوت-زائ اغرالرۇغيۇئ ناقتاۋىكېچ مۇلۇز رالياتىخ ماۋائ ،ىشۇلوب شادرىدقهت
 پۈرۆك ىنىنىغلىق قىلشادسېھ اغرالرۇغيۇئ ڭىنرالياتىخ ناماز رىبچېھ زىب اممهئ .ىتتالوب كهرېك
 ڭىنتهيىمىكاھ تىبهتسۇم ناغلوب نىدىتىللىم زوئ ىرىلارقۇپ ياتىخ ،هچىسكهئ لهد ،قۇدىمقاب
  .ىدلهك پۇلوب كىرېشمهھ اغىشىلىق مۇلۇز اغرالرۇغيۇئ

 
 نهكتوئ پىلېئ اغلىت نهم ادىرىقۇي ىكىدىرېتكاراخ ڭىنىتىللىم ياتىخ ،قاسلىق هسالۇخ

 هۋ اغىشىقىچ اغناديهم اقرائ-ۇمىقرائ ڭىنرهلتهيىمىكاھ تىبهتسۇم ادياتىخ نىتپهرهت رىب ،رهلبىكرهت
 ،نىتپهرهت رىب هنهي ،اسلوب ناغلوب لىمائ رىب مىھۇم ىكىدىشىلىق ماۋاد پاللىي ڭىم هچچهن ڭىنۇئ

 .رۇتبهۋهس قىلساسائ نهگىمرهب تهيىناكمىئ اغىشۇلوب اپرهب ڭىنمۇزۇت رىب كىلتهلادائ ،نىكرهئ ادياتىخ
 
 ناغلوب روھ ىمسىج ڭىنىتىللىم ياتىخ .ۇديهملهرېب اغرالىقشاب ىنىسرهن قوي هدىزۆئ ناسنىئ

 رالرۇغيۇئ نىتتهيىمىكاھ مىلاز ناغىدىلىق مۇلۇز ۇمىگىتىللىم زوئ .سهمهئ روھ ىخېت ىھور نهلىب
 تهللىم رىب ناغىملوب ىسۇغيۇت تهلادائ ،شىلىق پهلهت كىلنىكرهئ هۋ شۈتۈك قىلىشخاي نۈچۈئ
  .شىئ رىب كهدناغىروس لوي نىدۇغىراق ىددۇخ شۈتۈك قىلشادسېھ نىدىرىلازهئ

 
 دىمۈئ نىدىشۈچۆك هگمۈزۈت كىتاركومېد ڭىنرالياتىخ هۋ نىدرالياتىخ كىتاركومېد رالرۇغيۇئ ىزهب

 پۇلوب تۇجۋهم ،پالقاس ىنىكىلمىك زوئ هچىگنۈك ۇش رالرۇغيۇئ ،ۇدىلېك ناچاق نۈك ۇئ نىكېل .ۇدىتۈك
  .سهت شىيېد هسرهن رىب اغڭىنۇب ؟ۇدمالارۇت
 

 ىتىيىن اراق ىكىدىققهھ رالرۇغيۇئ هۋ ىلېئ رۇغيۇئ ڭىنرالياتىخ .3
 

 ڭىنىزۆئ ىدهبهئ ىنىلېئ رۇغيۇئ ڭىنرالۇئ ،ىشىلېس مۇلۇز قىتتاق رهدهقۇب اغرالرۇغيۇئ ڭىنرالياتىخ
 .رۇتكىلتهۋىسانۇم چىز ۇمنهلىب ىتىيىن اراق شىلېۋىلىق

 
 رىب ناغلوب لوم ىرىلقىلياب ىتسائ رهي هۋ ىتسۈئ رهي ،مىھۇم ىنروئ كىلهيىگېتارتسىئ ،ىلېئ رۇغيۇئ
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 رالۇئ اڭۇش .ۇديامىلاخ السهئ ىنشۇيوق پىرىقىچ نىدلوق ىننىمېز ۇب رالياتىخ .نىمېز رهھۆگ
 اغڭىنۇب هتتهۋۆن .نهككۈپ هگىلڭۆك ىنشىلېۋىلېق ڭىنىزۆئ يىدهبهئ ىنىلېئ رۇغيۇئ ،النۇرۇبىللائ
 ڭىنرالرۇغيۇئ ىليهپۈت كىلمىك ۇب هۋ ىكىلمىك يىللىم ڭىنرالرۇغيۇئ لىمائ ڭوچ ناقتاۋۇلوب ۇغلاسوت
  .ىسۇزرائ قىللىقهتسۇم يىللىم ،نهكتهك پانروئ رۇقڭۇچ هگىسىڭېم

 
 رۇغيۇئ ،ىلىت رۇغيۇئ ،راللىمائ قىلساسائ ڭهئ ناغلىق لىكشهت ىنكىلمىك يىللىم ڭىنرالرۇغيۇئ

 رالياتىخ نۈچۈئ شىتىقوي ىنۇغلاسوت ۇب .ىداقىتېئ يىنىد ڭىنرالرۇغيۇئ هۋ ىتىيىنهدهم يىللىم
 پىلىق هيىستايلىمىسسائ ادرىخائ هۋ شىريائ نىدىنىد هۋ نىدىتىيىنهدهم ،نىدىلىت انائ ىنرالرۇغيۇئ
  .ىتقىچ پۈزۈت ىنىنالىپ شىتىگۈت

 
 نىد هۋ تهيىنهدهم ،لىت ،زائ نىدىزۆئ ىناس ،ناغىشاي پۇلوب انشوق هگىزۆئ اتخىرات رالياتىخ

 رالياتىخ .ناقتاقوي پىلىق هيىستايلىمىسسائ ىنرهلتهللىم نۇغرۇن ناغلوب ىقىلىچنىقېي نىتتهھهج
 پهد-زىميالالاۋۇشوق هگزىمىزۆئ پىتىرېئ ىنتهللىم قادناقرهھ .ۇدىيوق اننهمهت كهب هگىزۆئ نۈچۈئ ڭىنۇب
  .رهدهق هگنۈگۈب ادلاھرهھ .ىدلاق يهمىلشىئ هدنهگلهك اغرالرۇغيۇئ كۈلنۈتسۈئ ۇب اممهئ .ۇدىشىنىلرىخهپ

 
 ياتىخ تسىنۇمموك ىلىي-1949 ىكات پىترات نىدناغلاۋىسېب ىنىلېئ رۇغيۇئ ڭىنرالياتىخ

 ياتىخ نهگلهك اغناديهم ادنايرهج نىقېي اغلىي 200 ناغلوب رهدهق اغناغلائ اغلوق ىنقۇقوھ ىتىيىمىكاھ
 رۇغيۇئ ىرىب ،هتتهسقهم ىككىئ ىقىلساسائ ىقۇلتۇجۋهم ىكىدىلېئ رۇغيۇئ ڭىنىرىلتهيىمىكاھ
 ۇب نهكتهك پۇرۇدلاق رهلىكىرىگلىئ نىدىزۆئ ،ىرىب هنهي ،شىلىق جارات-نالات ىنىرىلقىلياب ڭىنىلېئ
 هدرهللىگزهم ۇب .ىدىئ ناغلوب شىرېب پۈزۈكتهي قاس هگرهلىكنىيېك نىدىزۆئ ،پالقاس ڭىچ ىنسارىم
 ىنىكىلنهگزۈگرۈي پۈزۈت نالىپ رهرىب هدىتىسقهم شىلىق هيىستايلىمىسسائ ىنرالرۇغيۇئ ،ڭىنرالياتىخ
 ىكىتخىرات رالرۇغيۇئ ،پىنىشىئ كهب هگىزۆئ رالياتىخ ،نىتپهرهت رىب ،مىكلهب ىشۇلوب قادنۇب .زىميهملىب
 ۇئ رالياتىخ ،نىتپهرهت رىب هنهي نهگنهشىئ پهد ۇدياقوي پىڭىس هگزىب اتسائ-اتسائ كهدرهلتهللىم اقشاب
 ،شۇرۇئ يامىتخوت هدىچىئ زوئ ترىس نىدنۇئ ،اقچاغلوب تارمان ،زىجائ ،قالاق نىتتهھهج رهھ ادرالناماز
 هراچ نۈچۈئ شىتىقوي پىلىق هيىستايلىمىسسائ ىنرالرۇغيۇئ اقچاغرۇت پىرېب زۈي رالقىلىچناقىميالاق
 200 اقشالڭۇش .نىكمۇم ىشۈلۆب نهگىمگهت ىسىلوچ هن هۋ ىبرۇق هن هكشۈزۈگرۈي ىنۇئ هۋ شهدزىئ
 ياتىخ ىقىلساسائ ،رالياتىخ ناقشالقارۇتلوئ هۋ نهگلهك هگىلېئ رۇغيۇئ ،ادنايرهج رىب نۇزۇئ قىللىي
 نۈگرۈس نىدياتىخ ىرىكچىئ ،ىرىلرهگىدوس ياتىخ ،ىرىلهۋهت هلىئائ ڭىنرالۇئ هۋ ىرىلرادلهمهئ
 رۇغيۇئ ىكىدلىي-1949 .ىدىئ ناقپات بىكرهت نىدرالياتىخ نهمچۆك ادناس زائ هۋ رهلىچتهيانىج ناغنىلىق
 ڭىم 300 نهنىمخهت ىناس سۇپون ىكىدىلېئ رۇغيۇئ ڭىنرالياتىخ ،ادىسىكىتسىتاتس سۇپون ڭىنىلېئ
 ،ىلىت رالرۇغيۇئ نىتبهۋهس ۇب .ىتتيهلىگىئ ىن %8 نهنىمخهت ڭىنسۇپون ىمۇموئ ،پۇلوب ادىپارتهئ
 كهدىكنۈگۈب ىقۇلتۇجۋهم يىللىم ڭىنرالرۇغيۇئ ،ناغىمىرچۇئ هگرىسهت ڭوچ يىنىد هۋ ىتىيىنهدهم
 .ىدىئ نهگىملهك چۇد هگىتىدھهت رىغېئ

 
 پىسېب هگىلېئ رۇغيۇئ پىلېئ اغلوق ىنتهيىمىكاھ رالياتىخ تسىنۇمموك ىلىي-1949،رالياتىخ

 ىدهبهئ ىنىلېئ رۇغيۇئ قىلىقرائ ۇب هۋ شىلىق هيىستايلىمىسسائ ىنرالرۇغيۇئ ،نىيېك نىدنهگرىك
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 هكشۈزۈت رىبدهت– هراچ هۋ ىدرۇتاق شاب يىمسهر ىدمهئ ،نۈچۈئ شىتېي هگىتىسقهم شىلېۋۇشوق هگىزۆئ
 پىلېك پۈرۈچۆك ىنىرىلىلاھائ ياتىخ ،شۇرۇق نهۇتڭىب ،ىرىب ڭىنىرىبدهت ڭوچ ڭهئ .ىدىلشاب
 رالياتىخ هدىلسهئ .ىدىئ شىلىق اپرهب ىنرالىزېي ،ىنرهلرهھهش نىدىڭېي ،شىچېئ رهي زوب هۋ شۈرۈتشهلرهي
 ىنرالرۇغيۇئ ،پىلېك پۈرۈچۆك ىنىسىلاھائ ياتىخ پالنويلىم نوئ هچچهن هگىلېئ رۇغيۇئ ،الىدناماز ىنيهئ
 هيىستايلىمىسسائ ادىرائ زهت ىنرالرۇغيۇئ قىلىقرائ ۇب هۋ شۇيوق پۈرۈشۈچ اغنۇروئ قىلناس زائ القارىب
 يىئىبهت ،سىق ڭىنىسهپنهم ۇس هدىلېئ رۇغيۇئ اممهئ .ىدىئ ناغرۇق ۇمىنىرىلنالىپ شىتىقوي پىلىق
 ىكىدرالقىلناتسوب ناغلوب راب هدىلسهئ ،ىشۇلوب زىجائ نىياتنىئ ڭىنقىلناچشۈرۈتۆك كىلهيىگولوكېئ
 ،ىليهپۈت رهلكىلىمىلكهچ يىئىبهت قىلراتاق ىشۇلوب سىق ڭىنرهي ۇغلىرېت هۋ چىز النىدنۇرۇب ڭىنىلاھائ
 تارمان ،قالاق الىنهي الياتىخ ،ۇمىدرهللىگزهم ۇئ ،اقشاب نىدنۇئ .ىدىمشائ اقشىئ ىتىسقهم ۇب ڭىنرالۇئ
 ،ىشۇرۇتاق شاب يىددىج هدىتسۈئ شىلىق هيىستايلىمىسسائ ىنرالرۇغيۇئ ڭىنرالياتىخ .ىدىئ
 ،ىشىرىقىچ غهلبهم پهلپۆك نۈچۈئ شۈرۈتشهليىلهمهئ ىنۇب هۋ ىشۈزۈت ىنرهلرىبدهت-نالىپ

 ياتىخ ىچتهللىم مىسىق رىب ،ۇب .ىدنالشاب نىدراللىي-2000 ىسىرغوت ۇمىخېت ،نىدراللىي-90
  .ىدىئ »ىشىنىغيوئ« يىمسهر ڭىنرالياتىخ ادناقتيېئ نهلىب ىلىت ڭىنىرىلايىز

 
 هگرهلىكلۆئ ىرىكچىئ ىنىرىلىچۇغۇقوئ پهتكهم ارۇتتوئ رۇغيۇئ ،پىرائام قىللىت شوق شىملاتائ

 رۇغيۇئ شاي ادىمان شۇرۇتشالنۇروئ اقشىئ ىنىرىلچۈك كهگمهئ اچنىشېئ ،هچنىيېك ،شۇتۇقوئ پىرىپائ
 نهلىب رالياتىخ هۋ شىلېق پىشىلقارۇتلوئ هدىرىكچىئ ىنرالۇئ ،شهكتۆي هگىرىكچىئ ىنراللۇغوئ-زىق
 رالقىلراتاق ..شىچېئ ىلسهي هچياتىخ زىسقهھ هچىغرالقالشىق-ازېي ،شۈرۈدنهلتهبغىر اغىشۇرۇق شۇمرۇت
 كىلىچناق نۈچۈئ شىتىقوي پىلىق هيىستايلىمىسسائ نىدزېت ىنرالرۇغيۇئ ڭىنرالياتىخ هتتهۋۆن
  .ىلىلهد نهشور ڭىنىقىلناقتاۋارىدلائ

 
 ،پىلىق هناھاب ىنشۇرۇت ىشراق هككىليىبهسهئ ،قۇلۇقشائ يىنىد ،هتتهۋۆن رالياتىخ اقشاب نىدڭىنۇب

 .ۇدىتاۋهلكهچ قىتتاق ىنىتىيىلائاپ يىنىد لامرون ڭىنرالرۇغيۇئ
 هدىلېئ رۇغيۇئ هتتهۋۆن نۈچۈئ شىتىقوي ىنىكىلمىك يىللىم ڭىنرالرۇغيۇئ ڭىنرالياتىخ

 ،شالرۇبجهم ،كهدۈگېد نهمامات نهتهبسىن اغرالرۇغيۇئ ،ىرىلشىملىق كهدىقىرىقۇي  ناقتاۋۈزۈگرۈي
 نىدنۇرۇب رالرۇغيۇئ ۇب هۋ !مۇلۇز رىب الىزوئ ڭىنۇب ،پۇلوب ناغلائ ىنىسۈت شالازاج ،شىتىسمهك
  .اتقامراقىچ پۈرۈتلهك ىنىشىيىچۈك پهلىسسهھ ڭىنمۇلۇز ناقتاۋىترات
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 ۇدىلىق كىلنهمچۆئ هچنۇب اغرالرۇغيۇئ رالياتىخ نۈچۈئ همېن

 
 )نىكېت راقڭۇش(

 
 ىنۈك-8 ڭىنيائ-7 ىلىي-2017

 
 هدىرىلتهبروت رۇچۇئ يىئامىتجىئ ىكىدناس پۆك هۋ ادىرىلتاقىقتهت كۈلرۈت رهھ ڭىنرالياتىخ
 رهلىمىكاھۇم هۋ رهلىرىزانۇم پۆك هدىققهھ ”ىكۈلچۆئ نۈچۈئ همېن اغرالياتىخ ڭىنرالرۇغيۇئ “

 ناقتاۋىلېك چۇد اغرالسىرىخ يىددىج ىقۇلتۇجۋهم ڭىنىتىللىم رۇغيۇئ هتتهۋۆن .زىمىلىب ىنىقىلناغلوب
 ىرىلقىلڭائ رۇغيۇئ هلىسهم نهگېد ”چۆئ هچنۇب اغرالرۇغيۇئ نۈچۈئ همېن رالياتىخ “ هدرهلتيهپ ۇشۇم
 هدىتسۈئ هلىسهم ۇب .ۇدىلىق كهدناغلاق پۇلوب امېت كىلشىگېت اقشىقېب پىنىليوئ رۇقڭوچ مۇقوچ
 زۆئ ،اقشىنىليوئ رۇقڭوچ هدىتسۈئ ىرىلتهۋىسانۇم ياتىخ- رۇغيۇئ ىنىرىلىگىئ مىلىب رۇغيۇئ شىنىليوئ
 ىنىتىسايىس شىتىقوي ناقتاۋۈزۈگرۈي ىشراق اغرالرۇغيۇئ ڭىنرالۇئ هۋ ىنرالياتىخ ناغلوب ىنىمشۈد
 مهدائ هممهھ ىكۈلچۆئ اغرالرۇغيۇئ نۈچۈئ همېن ڭىنرالياتىخ .ۇديهلكهتېي هكشىنىشۈچ ىشخاي
 ڭىنرالياتىخ .هلىسهم رىب ناغلوب رۇقڭوچ ۇمىلوت ىزىتلىي اممهئ ناغىدىنۈرۆك كهدناغىدىلىب
 تهللىم كىلرهي ،ىسىلىسهم قۇقوھ كىلىگىئ هۋ نىمېز ىبهۋهس پۈت ڭهئ ڭىنىكۈلچۆئ اغرالرۇغيۇئ
 هگىنىتهۋ رۇغيۇئ اقشاب نىدنۇئ .تهرابىئ نىتتهيىددىز ىكىدىسىرۇتتوئ تهللىم ىچزۇۋاجات نهلىب
 ىن ”قىلمىقۇم “ پۈزۈگرۈي ىنىقۇقوھ زىسكهچ ڭىنىنارمۈكۆھ ىكىدنويار ۇب ڭىنياتىخ نهگنهلنىيهت
 ،رهلتهيىددىز ىخىرات ناغلۇزوس اغراللىي ڭىم هچچهن ىكىدىسىرۇتتوئ رالياتىخ نهلىب رالرۇغيۇئ ،ىشىدغوق
 اتشىلىق لهھ ىنىلىسهم يىللىم ىكىدىكلۆئ ۇب ڭىنىتىسايىس يىللىم شىملاتائ ڭىنياتىخ هۋ
  .ۇدىلوب اقشاراق پهد نهكتيهچۈك ۇمىخېت ىنكىلنهمچۆئ ۇب ىقىلناغلوب پۇلغهم
 

 ىسىلىسهم ىقۇقوھ كىلىگىئ هۋ نىمېز تهيىددىز ىكپۈت ڭهئ
 

 قىلىشراق هدىجىرهد كىلىچناق اغياتىخ زىمىشىنىشۈچ هدىجىرهد كىلىچناق ىنياتىخ ڭىنزىب
 ،ىنرالناغرۇت ىشراق هگىزۆئ هدىسىچنهشۈچ تهيىمىكاھ ڭىنياتىخ .ۇديهلىگلهب ىنزىمىقىلناغىديالالىق
 اقشاب ىكىدىتسائ ىشۇرۇقشاب ڭىنىزۆئ .ۇديهمرۈچهك يىئتهق ىنىرىلتهكىرهھ قىلىشراق ڭىنرالارقۇپ
 ىنىقۇرۇئ ڭىنرالناغلىق قىلىشراق هۋ ۇدىزۈگرۈي تهسايىس زىستهقپهش ۇمىخېت اسلوب هگرهلتهللىم
 ىتىيىددىز پۈت ڭىنياتىخ نهلىب رالرۇغيۇئ هدنۈك ىكنۈگۈب .ۇدىنىللوق ىنىتىسايىس شۇتۇرۇق
 ،ىكڭىديائ ىتىياھان اغرالياتىخ .نهكشهلزهكرهم هگىسىلىسهم ىقۇقوھ كىلىگىئ هۋ نىمېز ڭىنرالرۇغيۇئ
 ىكاي قۇلوگڭۇج ىنىرىلزۆئ رالۇئ ۇمىسلوب ناقتاۋاشاي ادىتسائ ىقىلنارمۈكۆھ ڭىنرالياتىخ رالرۇغيۇئ

 هيىدىئ ۇشۇم .ۇدىلىب پهد نهتهۋ ىنناتسىكرۈت ىقرهش ناقتاۋاشاي ىرىلزۆئ رالۇئ ،ۇديامۇنوت پهد ياتىخ
 هۋ نىمېز اداينۇد ىكنۈگۈب .ۇدياملوب نىمهئ ۈگڭهم نۈچۈئ ياتىخ نىمېز ۇب نهكىدىرۇت الياملاقوي
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 پۇلوب قۇقوھ زىسىلخهد هۋ كۇزان ڭهئ ىكىدىسىرائ رهلتهلۆد هۋ رهلتهللىم ىسىلىسهم ىقۇقوھ كىلىگىئ
 پهلتىكهت ىنىكىلنهكىئ هۋهت هگىرىلزۆئ ىرېب نىدرالتىقاۋ قازۇئ ڭىننىمېز ۇب رالياتىخ .هتكهملهك
 .ىدلاق پۇلوب ناغىدياملارۇشوي ىنرهلتهقىقهھ نۇغرۇن ياتىخ هدنۈك ىكنۈگۈب ،ۇمىسلوب ناقتاۋىلېك
 ڭىنرالياتىخ ىشۇتۇنوت اغاينۇد ىنىرىلزۆئ هۋ ىڭېئ ىكىدىققهھ ىكىلمىك زۆئ ڭىنرالرۇغيۇئ القادنۇش
 تابرهب ىنىلايىخ شىتىقوي كهدناغرۇتشالياتىخ ىنرهلتهللىم اقشاب ىكىدياتىخ ىددۇخ ىنرالرۇغيۇئ
 ۇمپۇرۇت ادىتسائ ىتىسايىس شۈرۈدڭىس هۋ شۇرۇتساب هچنۇش ڭىنياتىخ ڭىنرالرۇغيۇئ .ىتتهۋىلىق
 ياتىخ ىكىلسهمچهك نىدىسىدارىئ يىللىم هۋ ىقۇقوھ كىلىگىئ ،ىقىلسامنۇسيوب اغياتىخ
 نهتهبسىن اغرالرۇغيۇئ .ناغرۇشائ قىلماۋاد ىنىكىلنهمچۆئ ناغلوب اغرالرۇغيۇئ ڭىنىتىمۈكۆھ
 زۆئ اسلوب نۈچۈئ ياتىخ ،ۇدىرېب كهرېد نىدىسۈگلهك هۋ نىدىقىلراب ڭىنتهللىم ىنىمېز ڭىنرالرۇغيۇئ
 ۇب قىلياب ىكىدنىمېز ۇب .ۇدىرېب كهرېد نىدىقۇقوھ كىلىگىئ هۋ نىدىكۈلنۈتۈپ نىمېز ڭىنىتىلۆد
 ڭىنۇئ ىقىلمىھۇم ڭىننىمېز ۇب نۈچۈئ ياتىخ ،سالاخ ىمسىق رىب ڭىنىتىممىق ڭىنرهي
 ڭىنىتىيىددىز ناغلوب نهلىب نهۋيهت هۋ نهلىب ڭوكڭوخ ڭىنياتىخ .هدىتىممىق كىلهيىگېتارتسىئ
 ىكىدزىڭېد ىبۇنهج ڭىنياتىخ هدنۈك ىكنۈگۈب .ىسىلىسهم ىقۇقوھ كىلىگىئ ۇمىسىتقۇن ىساسائ
 قۇقوھ كىلىگىئ ناغلوب اغراللارائ ىكىتشىترات شالات ىتىيىددىز ناغلوب نهلىب ىرىلىنشوق
 ڭىنىكىلنهمچۆئ ناغلوب هگرهلكىلنىتسهلهپ ڭىنراليىدۇھهي .ۇدىتاۋىقىچ پىلېك نىدىسىلىسهم
 نهلىب رالرۇغيۇئ ادناغرۇتشىلېس اغڭىنۇئ .رۇدىسىلىسهم نىمېز هۋ قۇقوھ كىلىگىئ الىنهي ۇمىزىگېن

 ڭهئ ىكىدىسىرۇتتوئ تهللىم ىككىئ ىسىلىسهم ىقۇقوھ كىلىگىئ ناغلوب هگىنىتهۋ رۇغيۇئ ڭىنياتىخ
 ،ۇديهمچهك زاۋ نىدىسۇزرائ قىللىقهتسۇم نهكىدىلوب التۇجۋهم رالرۇغيۇئ .ۇدىلىق اديهپ ىنتهيىددىز ڭوچ
 ۇب ىنالىپ ڭىنياتىخ .ۇدىشىرىت اقشۇرۇت پۇتۇت ىننىمېز ۇب ۇمىسلوب پهلۆت لهدهب كىلىچناق ۇمياتىخ
 الشۇرۇدناليائ اغىمسىق رىب ڭىنياتىخ نىتتهھهج ىۋىنهم ىنرالرۇغيۇئ ناغلوب ىرىلسىراۋ ڭىننىمېز
 رىزاھ .ۇدىلىق تهسقهم ىنشۇرۇدناليائ هگىبىكرهت ڭىنياتىخ ۇمنىتتهھهج يىنامسىج ىكلهب سهمهئ

 نىتتهھهج رهھ ىنرالرۇغيۇئ پۈزۈگرۈي ىتىسايىس كىلىچىكىلمهتسۇم اراكشائ قۇچوئ ڭىنياتىخ
  .زىمىتپۇرۇت پۈرۆك ىنىقىلناقتاۋىتىلزېت ىنشىتىقوي
 

  ؟همېن نهگېد )Soveriegnty ( ىقۇقوھ كىلىگىئ 
 

 ،پۇلوب قۇقوھ ناغلوب نۈتسۈئ ۇمنىدنۇناق ارائقلهخ قادناقرهھ ىقۇقوھ كىلىگىئ ڭىنتهللىم رىب
 نهگلهك چۇد ىزۆئ نهلىب هتىساۋ قادناقرهھ هۋ ،شىلىق يىققهرهت ،شۇلوب تۇجۋهم ڭىنتهللىم رىب
 ىنۇناق ۇمرىزاھ رالرۇغيۇئ .ۇدىتىسرۆك ىنىقۇقوھ شىنىدغوق مهھ شۇرۇت ىشراق هگرهلتىدھهت

 .ىرىلىگىئ ىنۇناق ڭىنقارپۇت ناغىديهلىگىئ ىنىنىمېز قۇترائ نىد 20% ڭىنىتىلۆد ياتىخ نىتتهھهج
 هۋ نىدرالرۇغيۇئ قىلشاب لوق ىچنىرىب هتشۈنۈرۆك ،اقچاغلوب هگىئ اغىقۇقوھ هيىمونوتپائ رالرۇغيۇئ

 ىسىئهر نويار مونوتپائ نىتتهھهج ىنۇناق هتشۈرۈچۆك اغىنويار مونوتپائ رۇغيۇئ ىنىرىلنهمچۆك ياتىخ
 نۈچۈئ نهمچۆك ياتىخ نويلىم 7 ڭىنىدلاۋىلىت لىئامسىئ ىلىي-2002  .كهرېك ىشۇيوق لوق
 .زىمىلىب ىنقىلناغلاس قىتسهت
 

 ىمۇموئ ،پهلىگلهب ىزۆئ ىنىرىدقهت زۆئ رالرۇغيۇئ نهلىب ىمىچلۆئ تهللىم قۇلقۇقوھ كىلىگىئ 
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 ىكىتقارىئ رالدرۇك هدنۈك ىكنۈگۈب .ۇديالاڭام اغىلوي قىللىقهتسۇم قىلىقرائ شىرېب زاۋائ قلهخ
 اديائ-9 ىلىي-2017 هتكهمرۆك قىلراييهت نۈچۈئ قىللىقهتسۇم پىنىلىدياپ نىدىقۇقوھ هيىمونوتپائ
 يهلنۈتۈپ ىرىلقۇقوھ ىكىمىج ڭىنرالرۇغيۇئ .ۇدىراب پىلېئ مۇدنارافېر نۈچۈئ قىللىقهتسۇم رالدرۇك
 شىلىق مۇرھهم نىدىقۇلتۇجۋهم يىللىم ىنرالرۇغيۇئ ياتىخ هدنۈك ىكنۈگۈب ناقتاۋىنىلىق هدنهسپهد
 تهلادائ هۋ ساسائ ىنۇناق ،ىككهرېك زىمىشىلىب قىنېئ ىنۇش .هتكهمتهلشىئ ىنرهلىراچ نۈتۈپ نۈچۈئ
 نىدىقۇقوھ كىلىگىئ ڭىنىتىلۆد ياتىخ ىقۇقوھ كىلىگىئ ڭىنىتىللىم رۇغيۇئ نىدىسىتقۇن
 قىلىقرائ مودنارافېر پىنىلىدياپ نىتپىسنىرپ ۇشۇم لهد نادۇس ىبۇنهج ىلىي-2011 .رۇدنۈتسۈئ
  .نهگرۈتلهك اغلوق ىنىقىللىقهتسۇم
 

 پىلېئ نىتتهھهج ىۋىنهم هۋ يىنامسىج ،ىرىلمۇلۇز قىلراب ناقتاۋىلىق اغرالرۇغيۇئ ڭىنياتىخ
 كىلىگىئ ڭىننىمېز ۇب نىدرالرۇغيۇئ الىنهي ىتىسقهم ىقرىخائ ڭىنىتىسايىس شىتىقوي ناقتاۋىرېب

 ىنرالرۇغيۇئ قىلىقرائ ىرىلتاقىۋشهت هۋ خىرات اتخاس ياتىخ .نۈچۈئ شىلېۋىترات يهلنۈتۈپ ىنىقۇقوھ
 سهمهئ رالرۇغيۇئ ىرىلىگىئ ىلسهئ ڭىنرهي ۇب ،نهگلهك پۈچۆك نىدرهي اقشاب هگرهي ۇب رۇتقادناق
 ىنىتايىسسېھ ىقۇقوھ كىلىگىئ ڭىنرالرۇغيۇئ ىشىقىچ پۈرۈتۆك ىنرهلىتهسپهس كهدنهگېد
 قۇلوگڭۇج ڭىنرالرۇغيۇئ رالياتىخ ىكىدناس پۆك ىلېخ اسىملوب ڭهئ .نۈچۈئ شۇرۇتشالزىجائ
 رالرۇغيۇئ .ۇدىنىشىئ هگىكىلنهكىئ قلهخ تاي ناغلاق پىلېك نىدرهي اقشاب رۇتقادناق هۋ هگىكىلسهمهئ
 ڭىنىسۇغيۇت يىللىم ڭىنرالرۇغيۇئ ۇمىشىنىلنىگزىت قىتتاق ڭىنرالرۇچۇئ كىلتهۋىسانۇم اغىخىرات
 ىنۇناق ڭىنقارپۇت ۇب ىساسائ ڭىنتهيىددىز ىكىدىسىرائ ياتىخ نهلىب رالرۇغيۇئ .نۈچۈئ ىشىلىتىقوي
  .تهرابىئ نىتكىلنهمچۆئ هۋ تهيىددىز ىكىدىسىرۇتتوئ تهللىم ىچزۇۋاجات نهلىب ىسىگىئ
 

 ۇديهلىگلهب ىنىشۇلوب قادناق ڭىنتهسايىس ىراتېركېس ىكىدىرايىد رۇغيۇئ ڭىنياتىخ
 

 پهلىگلهب ىنقىلقادناق ڭىنتهيىزهۋ ىكىدنويار ۇب ىنارمۈكۆھ كىلرهي ىكىدىنىتهۋ رۇغيۇئ ڭىنياتىخ
 نىدىتسۈئ رالرۇغيۇئ ىرادلهمهئ شاب ىكىدنويار ۇب ڭىنياتىخ هچىغرىزاھ پىترات نىدڭېشڭېز ڭاي .ىدلهك
 اغناديهم ىنىرىلىللهپ ىڭېي ڭىنىكىلنهمچۆئ ياتىخ- رۇغيۇئ هۋ ىدلهك پۈزۈگرۈي تهسايىس هچناغىلاخ
 ىكىدىشىتېك پۇلوب چۆئ رهدهق ۇش اغرالياتىخ ڭىنرالرۇغيۇئ ىتىمۈكۆھ ڭادنىموگ .ىدرۇت پۈرۈتلهك
 لوق قىتتاق نهگزۈگرۈي ۇئ ۇمىننهۈچېل ڭاۋ .ناغنۇرۇئ اقشىترائ هگيهسىش ڭېش ىنرهلبهۋهس
  ىرىلتهسايىس
 

 هكشىتېك پهكتۆي ىنۇئ نىيېك نىدىقىلىچنىغرىق لۇيىئ .5 هۋ ناغلوب رالناغىديهلبىيهئ نىدىبهۋهس
 ادنويار ۇب نىيېك نىدناغلىق لاغشىئ ىنناتسىكرۈت ىقرهش ىسهيىتراپموك ياتىخ .ناغلوب رۇبجهم
  پۇلوب هگىئ اققۇقوھ زىسكهچ ىرىلرادلهمهئ نهگىلكىت
 

 نىج ڭاۋ .ناغنالباسېھ نهكتهسرۆك تهمزىخ الىسىلارۇت پۇتۇت مىقۇم ىننويار ۇب هۋ نهگلهك
 ،)1972-1970 ( نېجۇش ڭول ،)1985-1981 ،1966-1952 (ۋامنېئ ڭاۋ ،پىترات نىد )1949-1952 (
 نهشنۇچ ڭاج ،)2010-1994 (نهۈچېل ڭاۋ ،)1995-1985 ( ڭايلنهخ ڭوس ،)1981-1978 (ڭېف ڭاۋ
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 رۇغيۇئ الىسىممهھ ڭىنرالراتېركېس ناغلوب هچىغ )هچىغرىزاھ-2016 ( وگنهۈچ نېچ ،)2010-2016 (
 ىنرالرۇغيۇئ نۈچۈئ ىلابقىتسىئ يىسايىس ڭىنىرىلزۆئ پۇلوب ىرىلناقاخ كىلرهي ڭىنىنىتهۋ
 ناغلوب اغرالرۇغيۇئ كهدۈگېد ىسىممهھ هۋ سهمهئ ناغلىق قۇللوق قاشمۇي ناچاقچېھ اتشۇرۇتساب
  .نهگلهك پىلىق ىسىگلهب ڭىنىكىلرهۋرهپنهتهۋ ياتىخ ىنكىلنهمچۆئ
 

 ىرېب نىدلېرپائ ىلىي .2017 ۇمپۇلوب ،ىرېب نىدناققىچ هكتخهت وگنهۈچ نېچ تهيىزهۋ ىكىدنهتهۋ
 ىمۇموئ ناقتاراق اغرالرۇغيۇئ ڭىنياتىخ هچرهگ .زىمىتپۇرۇت پۈرۆك ىنىكىلنهكتهك پىڭىچ ۇمىخېت

 نهگلهك ىشىنىلىق ارجىئ ڭىنتهسايىس ،ۇمىسىمتهك پىرىگزۆئ النهلىب ناقشاملائ قىلشاب ىتىسايىس
 ۇب ۇمىرىكىپ ڭىنرهلىچىزىھالۇم كىلبرهغ هتقهھ ۇب .ۇدىلوب كىلتهۋىسانۇم هگىليهپ يۇخ ڭىنقىلشاب
 ىنىشۇلوب قادناق ڭىنتهسايىس كىلرهي ڭىنىرادلهمهئ شاب ڭىنهيىتراپموك ىكىدنويار
 ىن ”ڭاجنىش “ نىيېك نىدنهگنهلنىيهت هگىپىزهۋ وگنهۈچ نېچ .هتكهمتهسرۆك ىنىقىلناغىديهلىگلهب

 ىننويار كىلنهگېد ۇب .ۇديهملهنۈرۆك هگزۆك اسىملوب ،كهرېك ىشۇرۇقشاب ىشخاي ۇمنىدرالىقنۇرۇب مۇقوچ
 پىقىچ ڭىنرالشىئ ناغىدىتىرغائ ىنىشېب ڭىنياتىخ هۋ ىنشىلىق لورتنوك قىتتاق ۇمىخېت
 ناغلوب پالىخ اغرالقۇقوھ ىناسنىئ هۋ اتاخ النىدىلسهئ .ۇدىتىسرۆك ىنشىلېئ ىنىدلائ ڭىنىشىلېق
 ىڭېي هۋ اقچاغىملوب نىكمۇم ىشۈرۈتلهك اغناديهم تهيىزهۋ رىب ىشخاي ادنويار ڭىنتهسايىس
 تهقهپ ىتىيىزهۋ ڭىننويار ۇب اقچاغىملوب ىرادىتقىئ هدىھالائ اقشاب نىتشۇرۇتساب قىتتاق ۇمڭىنقىلشاب
 قۇقوھ زىسكهچ ادنويار ۇب ياتىخ هگىرىلمهدهقشېپ ڭىنۇئ هۋ وگنهۈچ نېچ .ۇدىڭام الپاراق هكپهرهت ناماي
 .ۇدياملىترات اققاروس نۈچۈئ ڭىنۇب هۋ ۇديالاتىڭىچ هچناغىلاخ ىنتهسايىس ادنويار ۇب رالۇئ اڭۇش ،نهگرهب
  .ىكىلىدىھالائ ڭىنتهسايىس كىلىچىكىلمهتسۇم ادناقتيېئ نىدىگېت ۇب
 

 ىرىسهت ىكنۈگۈب ڭىنكىلنهمچۆئ ىخىرات
 

 هدرهلتهۋىسانۇم لىخرهھ پاشاي انشوق ىرېب نىدلىي ڭىم 3 هدنهگېد زائ رالياتىخ نهلىب رالرۇغيۇئ
 اقخىرات قىللىي ڭىم 3 ۇمكىلنهمشۈد هۋ تهيىددىز ىكىدىسىرۇتتوئ تهللىم ىككىئ .نهگلهك پۇلوب
 ىخىرات اتشىلىق قىلنارمۈكۆھ اغرالۇئ هۋ اتشۇرۇقشاب ىنرالرۇغيۇئ ىرىلنارمۈكۆھ ڭىنياتىخ .هگىئ

 ڭىنرالياتىخ ۇمىرىلدادجهئ ڭىنرالرۇغيۇئ .ۇديامۇتنۇئ ىنساسىق هۋ ىنشىنىلىدياپ نىدرالقاۋاس
 نهكتهي پىنىشۈچ نادبوئ ىنىتىئىبهت ناغىدياملاشىقىچ نهلىب ىرىلشاراق تهممىق ڭىنرالىقشاب
 ،نۇتلائ )رالياتىخ ( رالچاغبات “ :ناغلۇرۇدلاق رهلىرىتاخ قادنۇم ادىشېت ۈگڭهم ناغاق هگلىب اقچاغلوب
 قاشمۇي ىرىلكهپىي ،قىلتات ىزۆس ڭىنرالچاغبات .ۇدىرېب نهلىب قىليىخېس ىنرهلتخهر كهپىي ،شۈمۆك
 ،نهكىدىرۇتشالنىقېي قادنۇش هگىزۆئ ىنقلهخ قارىي نهلىب رهلكهپىي قاشمۇي هۋ رهلپهگ قىلتات .نهكىئ
 ىنرهلىشىك لىسېئ هۋ قىلرادىتقىئ .نهكىديالشاب اقشىلىق قىلناماي نىيېك نىدناغلاۋىرۇتشالنىقېي
 ،نهكىدىلىق كىلنهمچۆئ هچىغىدالۋهئ-قۇرۇئ ،ىتهمهج-ىددهج اسشالاتاخ ىشىك رىب .نهكىديامزۇقتاپ

  “ .نهكىدياميوق پايائ هچىغرالىلاب ىكىتكۈشۆب اتتهھ
 
 ڭىنىتىيىمىكاھ ياتىخ ۇمقاسىراق اقخىرات قىللىي زۈي 200 ىقنىقېي پۇرۇت پۇيوق ىنمىدهق قارىي

 قىلدازائ يىللىم ڭىنرالرۇغيۇئ ،ىنىقىلناغىمىتخوت اغناسائ ۇمزىگرهھ ڭىنىقىلنارمۈكۆھ ىكىدنويار ۇب
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 ڭىنكىلنهمچۆئ ناغلاق نىتخىرات .ۇدىلوب ىلىغلاۋۈرۆك ىنىقىلناغىملاق پۈلۈزۈئ ڭىنىرىلتهكىرهھ
 يىللىم ڭىنرالياتىخ ىكىلنهمچۆئ ناغلوب اغرالنوپاي ڭىنرالياتىخ .ۇدياملوب اقشالغاچ لهس ىنىرىسهت
 ڭىنرالنوپاي ىنهي ،بهۋهس ىخىرات ىكۈلچۆئ اغرالنوپاي ڭىنرالياتىخ .ىسهبنهم رىب ىكىتشۇتۇغرۇئ ىنىھور
 نۇغرۇن ىكىدىسىرائ رهلتهلۆد هدنۈك ىكنۈگۈب .ناغلوب نىدىقىلناغلىق هكىلمهتسۇم ىنرالياتىخ
 هۋ ڭىنرالراغلۇب .سهمهئ سهت شىلېۋۈرۆك ىنىكىلنهكىئ تهيىددىز ناغلاق نىتخىرات ڭىنرهلتهيىددىز
 اغرالنامرېگ ڭىنراليىدۇھهي ،ىكىلنهمچۆئ هگرهلكرۈت ڭىنرهلنهمرهئ ،ىشۇلوب چۆئ هگرهلكرۈت ڭىنرالكېرگ
 ياتىخ .رۇدىلۇسھهم ڭىنرهلهقهۋ ىخىرات ىسىممهھ ڭىنرهلىلىسهم كهدنهگېد ىقۇلروخساسىق ناغلوب
 ىنرالياتىخ هۋ ىنزىمىقىلناغلىق نالېئ تهيىرۇھمۇج مىتېق ىككىئ الىدرىسهئ ىقنىدلائ ىخېت
 .قوي ىنىغلاق پۇتنۇئ ىنزىمىقىلناغلاق السات هكشىتېۋىرىقىچ پالغوق يهلنۈتۈپ نىدزىمىنىمېز
 ڭىنرالناقغۇت- قۇرۇئ ،ىتىسايىس قۇلروررېت تهلۆد ناقتاۋۈزۈگرۈي اغرالرۇغيۇئ ڭىنياتىخ هدنۈك ىكنۈگۈب

 ڭىنىشىلېق پىنىللىكشهت ڭىنرالرۇغيۇئ ىشىرىسنهئ نىدڭىنۇئ هۋ ىشىلكهچ ۇمىنىشۇلوب مهج
 اتسۇئ هكشىتىسرۆك ناماي ىنرالىقشاب هۋ اقشۇيۇي اللاك پىنىلىدياپ نىتخىرات رالياتىخ .شىلېئ ىنىدلائ
 ،پىلىكرۈس نهلىب ناتسىدنىھ ڭىنياتىخ ۇمرىزاھ .ىمسىق رىب ڭىنىتىيىنهدهم ڭىنرالۇئ ۇب هۋ
  .سهمهئ قارىي نىدىسىلىسهم تهۋادائ چۆئ ىكىتخىرات ۇمىشۇلوب قاپاچ-قائپائ نهلىب ناتسىكاپ

 
 ،اسلوب نهگلهك پىتىسرۆك ناماي پىلىق ىچقاچىپ ،ىرغوئ ،قالاق ىرىگلىئ ىنرالرۇغيۇئ ياتىخ

 ڭىمنۇك هۋ لۇيىئ .5 ۇمپۇلوب .ىدلهك پىتىسرۆك نۇقشائ ،ىچروررېت ،ىچنايسىئ ىنرالرۇغيۇئ هچنىيېك
 اغرالرۇغيۇئ هگىچىئ ىقلهخ ياتىخ پۈرۈتشهلكۈنۇخ ۇمىخېت ىنىزاربوئ ڭىنرالرۇغيۇئ قىلىقرائ ىرىلهقهۋ
  .ىتچاچ ىنىرىلقۇرۇئ تهۋادائ هۋ كىلنهمچۆئ ىشراق

 
 ىتىيىبۇلغهم ڭىنىتىسايىس يىللىم شىملاتائ ڭىنياتىخ
 

 پهد ىلوي پۈت ڭىنشىلىق لهھ ىنرهلىلىسهم يىللىم ىتىسايىس يىللىم شىملاتائ ڭىنياتىخ
 ىكىتتهھهج لىكهش تهقهپ تهسايىس يىللىم ناغلىنىللوق نۈچۈئ رالرۇغيۇئ ىكۇبلاھ ،نهگنهلپىرهت
 .5 .ۇدياملالىق لهھ ىكۇدىراب پىتيهچۈك ىنتهيىددىز ىكىدنىمېز ۇب نۈچۈئ ىنىغلوب تهسايىس ناغلاي
 پۇلغهم ڭىنىتىسايىس يىللىم شىملاتائ ىكىدىنىتهۋ رۇغيۇئ ڭىنياتىخ ىقىلىچنىغرىق لۇيىئ
 نهگىلنىيهت هگرهي ۇب نىيېك نىدنهۈچېل ڭاۋ ڭىنياتىخ .ىدرهب پىتىسرۆك ىنىقىلناغلوب

 ىنۇب زىب .ۇدىشىلرىجلاغ ۇمىخېت ىرېسناغىملارۇقشاب كهدىكىدىلڭۆك زۆئ ىننويار ۇب ىرىلراتېركېس
  .زىمىتاۋۇرۇت پۈرۆك نىدىرىلتهسايىس ىقنىقېي ڭىنوگنهۈچ نېچ
 

 هدىس ”همىكاھۇم ىكهزۈي ادىسىرغوت ىسىلىسهم كىلىچنۈگلۆب يىللىم ىكىدڭاجنىش “ نېرنۇك ۇج
 ۇج .ناغلىق دىقنهت نىكسهك ىنىتىسايىس يىللىم ناقتاراق اغرالرۇغيۇئ ڭىنڭابۋاي ۇخ پىلىق قىنېئ
 ىنىد هۋ ىتىيىنهدهم يىللىم ڭىنرالرۇغيۇئ هچىگىرۋهد ڭابۋاي ۇخ ياتىخ ،هچىشىراق ڭىننېرنۇك
 داقىتېئ هۋ تهيىنهدهم ،لىت رالرۇغيۇئ .ناغلوب پۈرۈتلهك اغلوق ىنرهلىجىتهن روز اتشىتىقوي ىنىداقىتېئ

 اتاخ ڭىنڭابۋاي ۇخ اممهئ .ناقشالسۇس ىھور يىللىم هۋ ناقتاقوي ىنىقىلىچقۇترائ ىكىتتهھهج
 نىدىتياق رالرۇغيۇئ هۋ نهگلىتېۋىرېب ىقۇقوھ هيىمونوتپائ قۇلوت اغرالرۇغيۇئ نهلىب ىرىلتهسايىس
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 ماۋاد پىترات نىدىنېج ڭاۋ ،ياملۇيوق اغلوي رهلتهسايىس اتاخ ۇشائ رهگهئ .ناغلاۋىشڭوئ ىنىزۆئ
 روز شىتېۋۈرۈدڭىس اغياتىخ ىنرالرۇغيۇئ اسلوب ناغلىق ماۋاد ىتىسايىس شىتىقوي نهگلهك پىنىلىق
  .ىتتالوب نهكشهلزېت هدىجىرهد

 
 لىزهر هۋ ھىبهق هدىجىرهد زىسۈگنهشىئ مهدائ ڭىنتهسايىس ناقتاۋۈلۈزۈگرۈي هدىتسۈئ رالرۇغيۇئ رىزاھ

 هگزىب ىشىنىلراركهت اتياق ڭىنتهيىزهۋ كهدىكىدىرۋهد ىبالىقنىئ تهيىنهدهم ڭىنياتىخ ىددۇخ ،ىشۇلوب
 ۇخ كهدناغلىق سۇببهشهت نېرنۇك ۇج ىددۇخ ڭىنىتىسايىس ىكىدىققهھ رالرۇغيۇئ ڭىنياتىخ
 ىرىگلىئ ىتىمۈكۆھ ياتىخ ىنهي .ۇدىرېب پىتىسرۆك ىقىلناقتاۋىتياق هگرۋهد ىكىرىگلىئ نىدڭابۋاي
 ڭىنياتىخ ،ىقىلسامناي نىتشۈزۈگرۈي اتياق ىنرهلتهسايىس ناغلىق پارىتېئ پهد اتاخ ىزۆئ ،نهگزۈگرۈي
 اراكشائ- قۇچوئ ياتىخ ىدمهئ .ۇدىنىلباسېھ ىتىيىبۇلغهم ڭىنىتىسايىس يىللىم شىملاتائ
 ڭىنتهسايىس ۇشۇم لهد وگنهۈچ نېچ .رۇبجهم هكشۈزۈگرۈي ىتىسايىس كىلىچىكىلمهتسۇم
 رالرۇغيۇئ هدنۈك ىقرىزاھ .ىچۇغىللوق پىتكائ ىنىرىلسۇببهشهت ڭىننېرنۇك ۇج هۋ ىسىچارجىئ
 هگىتىمۈكۆھ ياتىخ القادنۇش ،اتقامنىلىق نۇقتۇت رهلىچكىلىگىئ هۋ رهلكىلمىلىب ىكىدىچىئ
  .اتقامنىلىق نۇقتۇت پىنىلبىيهئ هتكىلىمىلزۈي ىككىئ ۇمرالرىداك رۇغيۇئ ناقتاۋهلشىئ

 
 تهققىد اغرالرۇچۇئ ىزهب ىكىدىققهھ وگنهۈچ نېچ ،ىكۇدىلوب اقشىلىق زهرهپ ىنۇش نىتپهرهت رىب هنهي

 نېچ ىرېب نىديائ هچچهن ىقنىدلائ نهكتهك پىڭىچ هدىھالائ تهيىزهۋ ىكىدىنىتهۋ رۇغيۇئ ،ادناغلىق
 زىسقىنېئ ىزهب هدىققهھ ىقىلراچان ڭىنىكىلتهمالاس ڭىننېچ .نهگىمنۈرۆك نهساسائ هدىزۈي ناركېئ
 هۋ يىنامسىج اسلوب ادىرايىد رۇغيۇئ ۇمىلېھ نېچ ناغلوب راتپىرىگ اغىكار كهڭۆس رهگهئ .راب رالرۇچۇئ
 ڭىنۇئ ،اسلوب قوي هدىنىتهۋ رۇغيۇئ ۇئ رهگهئ .ۇدىرۇتشالرىجلاغ ۇمىخېت ىنۇئ لهسېك ىكىتتهھهج ىھور
 قاتاچ ادىقۇلقوي ڭىنۇئ هتتهۋلهئ رهلنهگزۈگرۈي قۇقوھ ادىنروئ ڭىنۇئ قىلتىقاۋ ىكاي ىرىلنىۋائۇم
 قىتتاق رهتتهب ۇمنىدڭىنۇئ پۇقروق نىدىشىلېق پىلىترائ ڭىنتهيىلۇئسهم مهھ نۈچۈئ ىقىلسامقىچ
 رىب قادنۇش هدىشىتېك پىشىلقىتتاق قادنۇب زىسقۇيۇت ڭىنتهسايىس .ۇدىزۈگرۈي تهسايىس
 رىب ادىمسىق ىكچىئ ڭىتىيىمىكاھ ياتىخ هنهي ۇب القادنۇش .قىنېئ ىشۇلوب ڭىنرهلبهۋهس
  .ۇدىرېب تهراشېب نىدىقىلناقتاۋۇلوب ىكاي نىدىقىلناغلوب ڭىنشىرىگزۆئ

 
 ياتىخ ڭىنۇب القادنۇش ،ىنىقىلناغلوب پۇلغهم ڭىنىتىسايىس ىكىدىنىتهۋ رۇغيۇئ ڭىنياتىخ

 ياتىخ ىنىكىلنهكىئ تهيىبۇلغهم ىكىتشۇرۇقشاب ىنىتىلۆد ياتىخ ڭىنىسهيىتراپموك
 )Peter Hassler( رهلسساھ رېتېپ سانۇشياتىخ .ۇدىتىسرۆك قۇچوئ ۇمرالياتىخ ىشراق هگىتىيىمىكاھ
 ىچىكىلمهتسۇم رىب راچان ۇمىلوت ڭىنرالياتىخ هدىرىسهئ نهگېد )تنهك ايرهد( River Town ڭىنىزۆئ
 ىنىرىلشاراق تهممىق هۋ ىنىرىلشاراقزۆك ڭىنرهلتهللىم اقشاب نىدياتىخ ڭىنرالياتىخ ،ىكىلنهكىئ

 .ۇدىلىق مۈكۆھ ىنىقىلناغىديهملهنىشۈچ
 
 ناغىديالاتىغيوئ ىنرهلكهگهس هۋ ناغىديهلهنىشۈچ رالقاغيوئ رالنىمېز ناغناغيوئ هۋ رۇغيۇئ ناغيوئ

 روز ىرىلشىئ پىرائام-تهپىرهم رۇغيۇئ ،ىشىنىغيوئ ڭىنتهللىم نۈتۈپ ،ىنىكىلنهكىئ راللانگىس
 ىسىچماق قىلناق ڭىنياتىخ اتباسېھ ىقرىخائ ،ادلاۋھهئ ناغلۇغوب هيىدىئ هۋ ناغىرچۇئ هگىمىلكهچ
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 .ىدىئ ناقشىلىق زهرهپ ىرىلىگىئ رىكىپ رۇغيۇئ ىقنۇرۇب لىي 20 ىنىقىلناغىدىشائ هگلهمهئ قىلىقرائ
   .زىمىتاۋۇرۇت پۈرۆك ىنىرىللىلهد نهشور ڭىنۇش نۈگۈب زىب

 
 روز ڭىنىشىلىق شهرۈك نۈچۈئ ىقۇلتۇجۋهم زۆئ هۋ ىشىنىغيوئ ڭىنرالرۇغيۇئ ىمۇلۇز ڭىنياتىخ

 كىلتهممىق ۇمىلوت هۋ تهسرۇپ روز نۈچۈئ تهللىم رىب شىشىلرىب هۋ شىنىغيوئ ۇب .ىسىكترۈت
  .رۇتتهپۈس

 
 ىنرهلتهلۆد ىزهب هۋ ناغىديهلهلېك پۇتۇت ىنرالرۇغيۇئ پىقلاھ ارگېچ اتتهھ هدرىسهئ ۇب ياتىخ

 ىنرالشىئ ناغىلاخ ىشراق اغرالرۇغيۇئ رىزاھ ياتىخ .ىدلوب ناغىديالالاۋۈزۈكتۆئ ىنرالرۇغيۇئ پىلېۋىتېس
 اممهئ ۇديالارۇتساب ىنرالرۇغيۇئ .ۇديهملهتېي هگىتىسقهم نهگېد نهمىتېي اممهئ نىكمۇم ىشىلالىق
 ۇديهملهشىرېئ هگىجىتهن نهكتۈك
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 ؟ۇديهلهرېب پىلىق همېن هگزىب رالىقشاب هۋ تارابخائ

 
 )تۈكرۈب(

 
 ىنۈك-16 ڭىنيائ-7 ىلىي-2017

 
 ناقتاۋىرېب زۈي ادىترىس هۋ ىچىئ نهتهۋ ڭىنرالشادنىرېق نۇغرۇن .هتكۈلمۆئ چۈك ،هتكىلرىب شىئ

 پىلىق پرهس ىنىرىلتىقاۋ كىلتهممىق ڭىنىزۆئ ،ىشۇرۇتاق شاب قاتروئ ناغلوب هگرهلىلىسهم يىددىج
 يىئامىتجىئ لىخ رهھ ىنرهلهئىجاپ هۋ كىلسهمشىلېك لىخ رهھ ناقتاۋىرېب زۈي هدىچىئ زىمىقلهخ
 ۇمنهتهقىقهھ ،ىدرۈدنهلرىسهت ىنېم ،ىشىتىقرات اغاينۇد ادىتقاۋ زۆئ قىلىقرائ رهلىتىساۋ رالۇقتارات

 تۈكۈس اغڭىنۇئ ،زىمىشۇرۇتاق شاب هدىتسۈئ رهلمهلهئ درهد نهگلهك اغىشېب ڭىنزىمىقلهخ
 اغارائقلهخ ،هگىتىئاماج اينۇد قىلىقرائ رالۇقتارات- تائۇبتهم لىخ رهھ ىنۇئ ،زىمىقىلساملىق
 .كهرېك زىمىشۈرۈدلىب
 

 ناقتاۋىلېك اغىشېب ڭىنزىمىقلهخ .مىتتهنىشىئ كهب هگىچۈك ڭىنرالۇقتارات- تائۇبتهم نۇرۇب نهم
 اغزىمىشېب ڭىنزىب ارائقلهخ رهگهئ ،ۇدىتاۋۇلوب نىدىكىلسهملىب ڭىنارائقلهخ اتتهھ نهم ىنرهلتهپلۈك
 نهم .مىتتياليوئ پهد ۇدىلوب شىنىلىشخاي هدىرىلنۈك ڭىنزىمىقلهخ هسلىب ىنرهلتهپلۈك ۇب نهگلهك
 ماسلاق پۈرۆك ىنرهۋهخ رهرىب كىلتهۋىسانۇم اغرالرۇغيۇئ نىدۇخاي ادراللىي ىكپهلسهد نهگلهك اغىكىرېمائ
 هگرهلتهب روت هچرۇغيۇئ ناغلوب قىلقاناس ىتىياھان اتتىقاۋ ىنيهئ پىلىق همىجرهت اغىچرۇغيۇئ ىنۇئ
 زائ ىتىياھان رهلرهۋهخ كىلتهۋىسانۇم اغرالرۇغيۇئ ادىرىلتائۇبتهم برهغ ادرالغاچ ۇئ .مىتتايوق پۇيوق
 هكشىيىپۆك زىسكۈلزۈئ رهلرهۋهخ كىلتهۋىسانۇم اغرالرۇغيۇئ ادىرىلتائۇبتهم برهغ هچنىيېك ،ىدىئ
 تىقاۋ كۇرويىن« ناغنالباسېھ رالتائۇبتهم قۇلزۇپون ڭهئ ناغلوب قىلڭاد اغاينۇد اتتهھ ،ىدىلشاب
 كىلتهۋىسانۇم اغرالرۇغيۇئ هچراپ رهرىب هگىسىتپهھ ۇمىد »ىتىزېگ اتچوپ نوتگنىشاۋ«  ،»ىتىزېگ
 تهقهپ ىكىدىلسهئ ىساينۇد برهغ ىنرهلىلىسهم ناقتاۋىلېك چۇد رالرۇغيۇئ .ىدلوب ناغىدىلىسېب رهلرهۋهخ
 رهلىشىك پۆك ىلىخ ىكاي هۋ شىلىب ،نىدىتىلاھ شىلىب رهلىشىك زائ ىتىياھان ىكاي هۋ كىلسهملىب
 ىشىلىب ڭىنارائقلهخ رهلىلىسهم ناقتاۋىلېك چۇد رالرۇغيۇئ قارىب .ىدلىق يىققهرهت هگىتىلاھ شىلىب
 برهغ هتپهلسهد .ىتشالرىغېئ ،ىديهپۆك ۇمىخېت هچىسكهئ ،ىدىمشهللىگڭهي ،ىدىمىلزائ نهلىب
 رالرۇغيۇئ هتكىلىدمهئ ،اسلوب نهگلهك پىلىسېب رهلرهۋهخ قىلىدياپ اغرالرۇغيۇئ يهلنۈتۈپ ادىرىلتائۇبتهم
 .اتقاملىسېب ۇمرهلرهۋهخ قىلنايىز هگىتهئهپنهم
 

 هگىچۈك ڭىنرالۇقتارات هۋ تائۇبتهم هۋ ،نهمسهمهئ ىچقاملىق راكنىئ ىنىلور ڭىنتائۇبتهم نهم
 نهم .نهمسهمهئ ىچكهمپهس ۇس قۇغوس اغىقىلنىغزىق ڭىنرالناقتاۋىرېب پىلىئ ىساۋاد نهتهۋ پىنىيات
 ىداسىتقىئ ڭىنياتىخ ۇمپۇلوب ،هدنهگلهك هگىسىلىسهم رۇغيۇئ ،رالۇقتارات هۋ تائۇبتهم ىكنهمىچكهمېد
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 ازات ىنىلور زۆئ ،هدرۋهد ۇب ناقتاۋۇلوب ڭوت ىپېگ ڭىنقوي ىلۇپ ،ڭوئ ىپېگ ڭىنراب ىلۇپ ،پىلىق يىققهرهت
 .ۇدىتاۋياملارۇدلىق ىكاي هۋ ۇدىتاۋيامرۇدلىق ىراج
 

 ڭىنزىب قىلىقرائ رالۇقتارات هۋ تائۇبتهم ىنزىب ىكنهمىچكهمتۆئ پهلتىكهت ىنۇش نهم
 هۋ تهقهپ ،سهمهئ رالىقشاب ناقپات رهۋهخ نىدزىمىقىلناغىرچۇئ هككىلزىستهلادائ ،نىدزىمىكىلزىسيهلهت
 ىنزىمىزۆئ ،اسىملوب ھور ناغىدىزۇقتۇق زىمىزۆئ ىنزىمىزۆئ هدزىب رهگهئ .زىميالازۇقتۇق زىمىزۆئ التهقهپ
 ڭىنرالىقشاب ،قاسىملوب راييهت ناماز رهھ اغڭىنۇئ هۋ كهسىمىلۆت لهدهب نۈچۈئ شۇزۇقتۇق زىمىزۆئ

  .ۇديهمتهي اقشۇزۇقتۇق ىنزىب ىشىتىرغائ ىنىچىئ هۋ ،ىقىلشادسېھ
 

 اغىلاب رىب ناغراب پىلىق تهياكىش اغىدلائ ڭىنرالڭوچ پهي قايات نىدرالىقشاب ىنزىمىزۆئ زىب
 ۇمزىگرهھ ىقىلساملۇتۇق شۇلۇتۇق نىدىشۇلوب كهزوب اغرالىقشاب هدىسۈگلهك ڭىنىلاب ۇئ ،قاستاشخوئ
 ىنىنروئ زۆئ هتتهيىئمهج ڭىنىلاب ۇئ ىكلهب نىتساملوب قىلغاب هگىشىك ناغراب پىلىق تهياكىش ۇئ
 ىنىنروئ زۆئ هتتهيىئمهج پۇلوب ڭوچ الاب ۇئ رهگهئ .قىلغاب هگىكىلسهملهيىلكىت-شهلكىت
 نهلىب شىلىق تهياكىش اغرالىقشاب هۋ ،شۇلوب كهزوب اغرالىقشاب ۈگڭهم ىتاياھ ڭىنۇئ ،هسىملهيىلكىت
  .نىكمۇم ىشۈتۆئ
  

 ڭىنىزۆئ هۋ ىمىدراي قارزائ ڭىنرالىقشاب مىكلهب ۇئ ،قاسلىق مهدراي اقتارمان رىب ناچشىرىت زىب
 ،ىچمهلىت مىكچېھ قارىب ،نىكمۇم ىشىلالۇتۇق نىتقىلتارمان قىلىقرائ ىقىلناچشىرىت قىلاپاج
 ،قۇلرۇرۇغ ،ۇمقاسلوب تارمان .ۇدياملارۇدلۇتۇق نىتكىلرهدنهلهق ،ىچمهلىت ىنۇئ پىرېب لۇپ هگرهدنهلهق
 نىتقىلتارمان ناماھ ىنۈك رىب القاسشىرىت يامىتخوت زىسكۈلزۈئ ،ىليالوب تارمان ناچشىرىت
 ناغىدىرۇتلوئ پۈتۈك ىنىشىتىرغائ چىئ ،ىنىشىلىق مهدراي ڭىنرالىقشاب ۇمزىگرهھ قارىب ،زىميالالۇتۇق
 .ىلياملاق پۇلوب ىچمهلىت
 

 ىنرهلكىلزىستهلادائ ناقتاۋىرېب زۈي ادرىسىم زىمىرىلناسنىئ كهرۈي تۆئ مىسىق رىب نايۇب نىدنىغىي
 قىلىقرائ شىتىلڭائ اغارائقلهخ ىنىلاھ ڭىنرالرۇغيۇئ ناقتاۋىلېك رهلتهپلۈك اغىشېب ادرىسىم ،پۈرۆك
 تهپلۈك اغىشېب قارىب ۇمىسلوب ناقشىرىت اقشىلىق لىساھ شىرىگزۆئ ىزهب هدىرىدقهت ڭىنرالۇئ
 ىنشىتىلڭائ ىنىلاھ ڭىنىرىلزۆئ ،پۈشۈرۆك نهلىب رالرىبخۇم رالرۇغيۇئ ىكىدناس پۆك ىلىخ نهگلهك
 ڭىنىسىلىئائ هۋ ڭىنىرىلزۆئ رالۇئ ،نىكمۇم ىشۇلوب ىرىلناغىليوئ ڭىنرالۇئ هتتهۋلهئ .ناغلىق تهر
 رالۇئ مهھ ،نهمىنىشۈچ نادبوئ ىنۇئ نهم .نىكمۇم ىشۇلوب ناغلىق هشىدنهئ نىدىرىلناغىدىلۈك اغىشېب

 ناقتالڭائ اغرالرىبخۇم ىنىلاھ پۈشۈرۆك نهلىب رالرىبخۇم يامقروق نىدرالناغىدىلۈك اغىشېب ۇش
 اغرالتائۇبتهم زۇغلاي ىشۇلۇتۇق ڭىنرالۇئ .نىياتان ىشۇيوق پۇزۇقتۇق ىنۇئ پىلېك رالىقشاب ،ۇمىدرىدقهت
 .قىلغاب هگىزۆئ ىمىھۇم ڭهئ ىكلهب ،نىتساملاق پۇلوب قىلغاب هگىمىدراي ڭىنرالىقشاب ىكاي هۋ

 ،هسىملىتنىئ نىدىلڭۆك نىچ اقشۇزۇقتۇق ىنىزۆئ ىكاي هۋ اسىمزۇقتۇق ىزۆئ ىنىزۆئ ناسنىئ
 ڭهئ ناغىدىلىق ڭىنزىب اڭۇش .ۇدياملارۇدلۇتۇق رالىقشاب ىنۇئ ،هسىمىلۆت لهدهب نۈچۈئ قىلڭىنۇئ
 ڭىنرالىقشاب ،شۈرۈدنهلچۈك ىنزىمىزۆئ زۆئ ،شهلهيىبرهت ىنزىمىزۆئ زۆئ زىمىشىئ مىھۇم
 زىمىشۇلوب ناغىديالالىق قىلشادسېھ اغرالىقشاب ىكلهب سهمهئ شۇرۇتلوئ پۈتۈك ىنىقىلشادسېھ
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 هگىتىلادائ ڭىناينۇد ۇب ىكنۈچ .زىميهلهرۈتۆك شاب زىب نىدنائ ادناغلوب قادنۇش تهقهپ .كهرېك
 ىكلهب سهمهئ رالناغرۇچۇئ هككىلزىستهيىناققهھ ،رهلنهگلىزېئ اغرالىقشاب ،رالناغلوب كهزوب اغرالىقشاب
 .ۇدىرىقىچ مۈكۆھ رالناقتۇت تهيىمىكاھ ،رهلكۈلچۈك

 نهگىلزۆس ادىمىسارۇم شۈرۈتتۈپ شۇقوئ ڭىنىلغوئ ڭىنىسىچتوس شاب ىتوس يىلائ اكىرېمائ
 هگرهلىس رهلىچۈگىلزۆس قۇتۇن ادىمىسارۇم شۈرۈتتۈپ شۇقوئ هتتهدائ .نهكىئ نهگېد قادنۇم ادىقتۇن
 هدىچىئ لىي هچچهن رىب ىكىدرالڭىدلائ .نهمياملىق قادنۇئ نهم ،نىكېل .ۇديهلىت تهيىقهپپهۋۇم هۋ تخهب
 هۋ تهلادائ رهلىس الىدنۇش ،نهمىلىق دىمۈئ ىنرالڭىشىرچۇئ هگىلىمائۇم زىسڭهت ڭىنرهلىس نهم
 اغىنابرۇق ڭىنكىلزىسزۈي/قۇلنۇقتاس ڭىنرهلىس نهم .رهلىسىنىشۈچ ىنىقىلمىھۇم ڭىنتهيىناققهھ
 ۇب .رهلىسىتىي پۇنوت ىنىقىلمىھۇم ڭىنقىلقىداس ،رهلىس الىدنۇش نهمىلىق دىمۈئ ىنرالڭىشىنىليائ

 دىمۈئ مهھ ىنرالڭىشىلىق لهھ هناگېي هككهي ،زۇغلاي هدىزهب ڭىنرهلىس نهم ،رالڭۈرۈچهك ىنمىرىلزۆس
 .رهلىسىلوب ناغىدىرېب تهيىمھهئ اققۇلتسود رهلىس الىدنۇش ،نهمىلىق
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 مۈلۆب-2
 

 ىدىمۈئ نىدرهلىكىدلهئتهچ ڭىنرهلىكىدنهتهۋ
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 ؟ۇدىتۈك ىنرهلىمېن نىدرالرۇغيۇئ ىكىدلهئ تهچ زىمىتىللىم

 
 )ىلغوئمىرات(

 
 تسۇغۋائ-27 ىلىي-2017

 
 ڭىنىتىللىم رۇغيۇئ زىمىقلهخ ىكىدىچىئ نهتهۋ رىزاھ ،كهدىنىغلوب هدىرىۋهخ ڭىننهليهممهھ

 ىتىمۈكۆھ ياتىخ .ىدلاق پىلىريائ يهلنۈتۈپ نىدىتىيىناكمىئ شىلىق شىئ رهرىب نۈچۈئ ىتهئهپنهم
 نۈتۈپ ،نۈچۈئ شىلىق قوي سۈكۆتلهت پىلىق هيىستايلىمىسسائ هدىتىپۈس تهللىم رىب ىنرالرۇغيۇئ
 ناغىدياملارىقىچ ۇمقارزائ ىنىزاۋائ زۆئ ،ناغىدياملالىق رىمىق ۇمقارزائ نىدىرىلنۇروئ زۆئ ىنىقلهخ رۇغيۇئ
 رىزاھ رالۇئ ،ياملاق پىنىلكهچ النهلىب قىلڭىنۇش .ىدلاۋىلېئ هگىچىئ لاماق قىتتاق هدىجىرهد رىب
 ناقتاۋاشاي پىشىلپوت رالرۇغيۇئ ىكىدلهئ تهچ ،پۇتۇت ڭىچ ىنرهلتهسرۇپ قىلارائقلهخ قىلىدياپ هگىزۆئ
 شاشاي هۋ شۇقوئ ىكىدرالياج ىزهب ڭىنرهللهئ تهچ ڭىنرالرۇغيۇئ ،پىلېس لوق ۇمىغرالناكام
 هۋ ناتسىزىغرىق ،ناتسىقازاق ڭىنرالرۇغيۇئ .ۇدىتاۋۇنۇرۇئ هكشىتېۋىلىق قوي ۇمىنىتىيىناكمىئ
 ىنرالرۇغيۇئ اتتهھ ،ناغىديامقىچ هگىئ اغرالرۇغيۇئ ڭىنىرىلىنشوق شادناق قىلراتاق ناتسىكېبزۆئ

 هچىغنىقېي ىكات هيىكرۈت .ىدلوب تىقاۋ نۇزۇئ ىلېخ رىزاھ اغىنىغلاق پۇلوب ناغىديهلجهخ پىتېس
 اممهئ .ىدىئ نهگلهك پىلېئ اغىتسائ تاناق زائ رىب ىنرالرۇغيۇئ ،پىقىچ هگىئ زائ رىب اغرالرۇغيۇئ
 ناماي مىسىق رىب ۇمىدىسهيىستىزوپ ناقتاراق اغرالرۇغيۇئ ڭىنهيىكرۈت هدىچىئ هتپهھ هچناق رىب ىقنىدلائ
 ناملۇسۇم ىكىدىساينۇد رالناملۇسۇم ڭىنرالرۇغيۇئ .ىدىلشاب هكشىلېك اقدۇجۇۋ رهلشىرىگزۆئ
 ناغلاق ادىتسائ رهتهخ" اغرالرۇغيۇئ ،پۈلۆب لۈڭۆك هدرۈت يىقىقهھ اغرالرۇغيۇئ نىدلهزهئ ىرىلشادنىرېق
 ۇب .ناغىمقاب پىلىق مهدراي هۋ قىلشادسېھ نهلىب شاراق ناغىديهد "زىمىرىلشادنىرېق ناملۇسۇم
 قادنۇش .ۇدىتاۋىڭېم پاراق هكپهرهت شىشىلراچان ۇمىخېت هگنۈك-نىدنۈك رىزاھ راللاۋھهئ ىكىتتهھهج
 نىدڭىنۇب ڭىنرالرۇغيۇئ .ىدلاق هگىرىلزۆئ ڭىنرالرۇغيۇئ نهساسائ ىشىئ ڭىنرالرۇغيۇئ رىزاھ ،پىلىق
 تهيىزهۋ رىب ناغىديهلىگلهب الىرىلزۆئ ڭىنرالرۇغيۇئ تهقهپ ىنىشۇلوب قادناق ڭىنىرىدقهت ىكنىيېك
 .ىدنهللىكهش

 
 ىككىئ قادنۇم هدىچىئ رهلىلىسهم نهگلهك پىنىلقاس هچىغرىزاھ ادىسىرائ رالرۇغيۇئ ىكىدلهئ تهچ

 اينۇد ىۋىناماز هۋ شىنىگۆئ ىنىرىلمىلىب اينۇد ىۋىناماز ،ىرىب ڭىنۇئ .راب هلىسهم رىغېئ لىخ
 ڭىنتهللىم هدىچىئ رالناقتاۋاشاي پىنىللۇغۇش نهلىب شىلىق تهمزىخ پىتىلشىئ ىنىرىلمىلىب
 مهھىلېھ رالناغىدياملوب ىراك هچنائ نهلىب ىشۇلوب همېن ڭىنتهللىم ،ناغىديهمېي هچنائ ىنىمېغ
 ىكىتتهدائ ،ياملايۇقوئ پۆك هچنائ هدىرىلمىلىب اينۇد ىۋىناماز .ۇدىتاۋهلىگىئ ىنناس پۆك ىتىياھان
 ىنرهلىچنهشۈچ اتاخ تىئائ اغنىد هدىرىلزۆئ هدىچىئ رالناقتاۋاشاي پىنىللۇغۇش نهلىب رهلپىسهك
 پهلهيىبرهت ارغوت ىنىرىلىلاب كىچىك ڭىنىرىلزۆئ ىكاي نهلىب ڭىنۇش ،پىلېۋۈرۈدلىتېي
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 ،پهد ،»مىتچائ تىچسهم« ،»مىتچائ ىسرۇك نائرۇق« ،»مىتچائ هسىردهم« ىكاي ،ناقتاۋياملاڭام
 ىنرالىلاب كىچىك .ۇدىتاۋىلىق ماۋاد راللاۋھهئ ناقتاۋيهملهرېب پهلهيىبرهت ارغوت ىنىرىلىلاب ڭىنرالىقشاب
 ىنىكۈي ڭىنرالۇئ ،پىلېس هكشىنىگۆئ نائرۇق هۋ نىد ،يهمىلهيىبرهت نهلىب لۇسۇئ يىملىئ ىۋىناماز
 هدايىز نىدىددهھ ادلاھ ناغىمرۇتشالنۇغيۇئ اقساسائ يىملىئ هۋ ساسائ يىنىد قادناق چېھ
 ىتىياھان ۇمرالناقتاۋىتېك پىرىقىچ نىدراك الىدىكىچىك ىنرالىلاب نهلىب ڭىنۇش ،پىتېۋۇرۇتشالرىغېئ
  .ۇدىتاۋهلىگىئ ىنناس پۆك
 

 قاسىمقىچ هگىئ الزىمىزۆئ تهقهپ اغىشىئ ڭىنزىمىزۆئ رالرۇغيۇئ زىب رىزاھ ،كهدمىنىگېد ادىرىقۇي
 ڭىنرالناملۇسۇم .سهمهئ ادىتسائ رهتهخ رالناملۇسۇم رىزاھ .قۇدلاق پىلېك هكتهلاھ رىب ناغىدياملوب

 رالناملۇسۇم رىزاھ .ۇدىتاۋىڭېم پهلرۆئ ىرېسناغراب ناس ۇب ،پۇلوب ناغىدىلېك درايلىم 1.6 رىزاھ ىناس
 ناغلوب نىدىرىلتهللىم يىكرۈت اقشاب رىزاھ .سهمهئ نهمتهجاھ هگىمىدراي ڭىنرالرۇغيۇئ ىساينۇد
 ناغىدياملوب اسىملىق مهدراي رالرۇغيۇئ نىدرالۇئ ۇمپۇلوب .سهمهئ ادىتسائ رهتهخ رهرىب ۇمرالشادنىرېق-ناق
 ڭوچ ۇب ىنزىمىزۆئ .ادىتسائ رهتهخ ڭوچ نىياتنىئ رىزاھ رالرۇغيۇئ زىب اممهئ .سهمهئ تۇجۋهم ىرهرىب

 نهتهۋ نهلىب ىشۇرۇتساب هچرهليىشھهۋ ڭىنىتىيىمىكاھ ياتىخ اتشۇرۇدلۇتۇق نىدرهتهخ
 ۇب ڭىنرهلىكىدلهئ تهچ .ۇدىتاۋىتېك پۇلوب قوي ىرېسناغراب ىرىلتهيىناكمىئ ڭىنرهلىكىدىچىئ

 قادنۇشۇم .قوي ىچۈك يىداسىتقىئ هۋ ىچۈك يىبرهھ ناغىدىنىلىدياپ نۈچۈئ شۇلۇتۇق نىدرهتهخ
 تهچ تهللىم ىكىتتهيىزهۋ كهدىقرىزاھ ؟كهرېك ىشىلىق قادناق رالرۇغيۇئ ىكىدلهئ تهچ ادلاۋھهئ
 زۈي هكتهللىم ادناغىشاي قادناق رالرۇغيۇئ ىكىدلهئ تهچ ؟ۇدىتۈك ىنرهلىمېن نىدرالرۇغيۇئ ىكىدلهئ
 كىلشىگېت اغىشىئ شىلېق پالقاس ىنتهللىم ادناغىشاي قادناق رالرۇغيۇئ ىكىدلهئ تهچ ؟ۇديهلهلېك
 ؟ۇديالاشوق هپھۆت
 

 قىلراب نهلىب راليىلايىز يىننهپ رۇغيۇئ قىلراب ناغىديالالىق رۇككهپهت لىقهتسۇم ىكىدلهئ تهچ نهم
 ىنىرىلناغىدىلىب ،پىنىدزىئ هۋ پىنىليوئ هدىتسۈئ راللائوس ىكىدىرىقۇي ىنراليىلايىز يىنىد رۇغيۇئ
 ىچكهتېي هققلهخ ڭىنىرىلزۆئ قىلىقرائ ۇش ،اقشۇنۇس اغرالشادنهتهۋ ىكىدلهئ تهچ ىنۇئ ،پىقىچ پىزېي
 ىچقامشوق زاۋائ اقشىئ ۇب زىس رهگهئ .نهمىرىقاچ اقشىلىق ادائ ىنىتىيىرۇبجهم هۋ ىلور شۇلوب
 امېت ڭوچ نهگېد »؟ۇدىتۈك ىنرهلىمېن نىدرالرۇغيۇئ ىكىدلهئ تهچ زىمىتىللىم « زىڭىزۆئ ،زىڭىسلوب
 ۇشۇم ىنۇئ ،پالراييهت هلاقام هچراپ رىب تىئائ اغىمېت ۇش ،پاللات ىنىمېت كىچىك رىب ادىتسائ

 اغرالشادنىرېق قىلراب نهگرهب پاللوق ىنشىئ ۇب نهم .ڭۇيوق پىرىقىچ اغىتسائ ڭىنقىرىقاچ
 .نهمىتيېئ تهمھهر الائ-نىدلائ
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 كهرېك شىنىشۈچ قادناق ىننىد

 
 )ىلغوئتاشرۇك(

 
 هدىققهھ ىلور ىكىدىسىرۇتتوئ پاۋاس هۋ تهيىن ڭىنرۇككهپهت ىلقهئ---

                  
 

2017-8-28 
 

 نۇرۇب نىدزۆس شىرىك
 

 نهكشۈچ اغىمېت نهگېد «ۇدىتۈك ىنرهلىمېن نىدرالرۇغيۇئ ىكىدلهئ تهچ زىمىتىللىم» امزاي رۇكزهم
 مىلىئ ،پۇلوب تهرابىئ نىدىمىكاھۇم ناغلىرېب پىلېئ اتراق اغراللائوس رادىقالائ اقداقىتېئ ىننىد
 نۈچۈئ ىشىنىلىدياپ ڭىنىرىلشاي رۇغيۇئ ناقتاۋياملالىق لهھ ارغوت ىنىتىۋىسانۇم ڭىنداقىتېئ نهلىب
  .ىدلىزېي
 

 زۆس شىرىك
 

 ىرىلقىلشاب رالتاتش امشوق اكىرېمائ كسۇم نولهئ ىسىچۇغرۇق ڭىنىتىكرىش السېت ادنىقېي 
 رالناسنىئ هدىسۈگلهك ڭىن (لىقهئ يىئنۈس ىكاي) لىقهئ ىدىلقهت ،پىلىق زۆس ادىنىغىي شىشىرچۇئ

 ىنىلھهئ نىغىي هدىققهھ ىرىلتهپائىيالاب زىسۇغلىق رۇۋۋهسهت ناغىدىلېك پىلېئ هگىتىيىئمهج
 شىلىق هگىئ هكتهلاپاك ىنىشۇلوب هتشىنىلۆي ارغوت ڭىنىتاقىقتهت لىقهئ ىدىلقهت ،پۇرۇدنالھاگائ
 اغڭىنۇب اممهئ .ناغلىق سۇببهشهت ىنشۇرۇق ناگروئ سۇسخهم ىكىدىرېتكاراخ تهمۈكۆھ ،نۈچۈئ
 تهپائىيالاب ىنلىقهئ ىدىلقهت ڭىنكسام ،اسلوب كروبرىكاز كرام ىسىچۇغرۇق ڭىنكۇبسىئهف اتراق
 هدرهلتهھهج پۆك ىنرالناسنىئ ڭىنلىقهئ ىدىلقهت هدىسۈگلهك ،پهلبىيهئ ىنىشىتىسرۆك پىلىق
 ىنىقىلناغىدىنىشىئ اغىقىلناغىديالالىق اپرهب ىتىيىئمهج رالناسنىئ رىب ىشخاي ۇمىخېت ،پاللوق
 .نهگرۈدلىب

 ،لىقهئ ىدىلقهت ناقتاۋۇلوب بهۋهس هگىسىرىزانۇم ڭىنگروبرىكاز كرام نهلىب كسۇم نولهئ 
 هنهي ڭىنرالناسنىئ ناقتاۋىيىچۈك پىشىگهئ اغىشىشىلمۇموئ هۋ ىشىنىلىق پىشهك ڭىنرېتۇيپموك
 ىنۈك رىب پىپېت تهردۇق لىقهئ ىدىلقهت ناغلىق پىشهك ىزۆئ رالناسنىئ ،پۇلوب ىسىشىدنهئ رىب
  .تهرابىئ نىتشهرىسنهئ نهگېد ۇدمهلېك پىلېئ تىدھهت هگىرىلزۆئ

 لىلھهت ادىمزاي رۇكزهم هتتهيىلهمهئ هرىزانۇم-سهب ىكىدىتسۈئ ىلقهئ ىدىلقهت ىكىدرهي ۇب 
 ۇمىنهي نىدىبهۋهس ىقىلناغلوب كىلتهۋىسانۇم هتىساۋىب نهلىب ىلور ڭىنرۇككهپهت ناغىدىنىلىق
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 رالناسنىئ هۋهت اقپىت قادناق هرىزانۇم ۇب نىتبهۋهس ۇش .رۈرۆز شۈتۆئ پىرېب هچنهشۈچ پىيېي
  .ترهش زىمىشىلىب ،ۇدىتاۋىقىچ پىلېك ادىسىرۇتتوئ

 شىرىگزۆئ كىلرېتكاراخ شۈسۆب اغىتايىققهرهت اكىنخېت ڭىنمىلىئ هرىزانۇم ۇب نهلىب ىدلائ  
 ىنرهلشىرىگزۆئ رۇقڭۇچ ۇمىغىشۇمرۇت يىئامىتجىئ ڭىنرالناسنىئ ،هگرىب نهلىب شىلېك پىلېئ
 رالناسنىئ ناقتاۋىڭېم هللىب نهلىب تايىققهرهت ۇب هگرىب نهلىب ڭىنۇش هۋ ،ىقىلناقتاۋىلېك پىلېئ
 هنهي .ۇتپۇرۇت پۈرۈتتهئ سكهئ ىنقرهپ ىكىدىسىرائ ىپوت رالناسنىئ ناقتاۋىلېق ادىقرائ نهلىب ىپوت
 ىنىكىنخېت ،ىكىدىچىئ مالپوت ناقتاۋىڭېم هدمهدهق رىب نهلىب ىتايىققهرهت اكىنخېت نىتتهھهج رىب
 قىلساميوق كهچ ،نهلىب رالناسنىئ ىكىدىشراق زۆك شۇرۇدلىق يىققهرهت هدىچىئ همىلكهچ مۇلهم
 لۇقون ڭىنىرىزانۇم ۇب زىب .ۇدىرېب پۈرۈتتهئ سكهئ ىنشاراق زۆك قىلقرهپ ىكىدىسىرۇتتوئ ىرىلرادپهرهت
 تۇجۋهم ۇمىدرهلهھاس اقشاب هتتهيىلهمهئ ،ىنىقىلناقتاۋياملوب هدىتسۈئ ىتايىققهرهت اكىنخېت الرىب
 هريهجۈھ ،نېگ ۇمپۇلوب ،ىملىئ هيىگولوئىب ،قاستيېئ پىلېئ اغلاسىم .زىمىلىب ىنىكىلنهكىئ
 پۇزۇغرۇت نۇناق سۇسخهم اتتهھ ىتىمكۆھ اكىرېمائ ،پۇلوب ىرىب ڭىنۇب ۇمتاقىقتهت ىكىدىملىئ
 قىلقرهپ ىكىدىسىرۇتتوئ مالپوت پۈج ىككىئ ۇب .ناغيوق ىنرهلىمىلكهچ مىسىق رىب اغىتاقىقتهت نېگ
 رۇكزهم .ناققىچ پىلېك نىتقرهپ ىكىدىتايىققهرهت رۇككهپهت ڭىنرالناسنىئ هتتهيىلهمهئ رالشاراق زۆك
 ىنىلور ىكىتشىنىشۈچ ىننىد ڭىنۇئ قىلىقرائ شىلىق زىلانائ كىلزهكرهم ىنرۇككهپهت زىب ادىمزاي
 .زىمىتۆئ پهلتىكهت

  
 ىشىمرۈچهك ىخىرات ڭىنۇئ هۋ رۇككهپهت  :مۈلۆب ىچنىرىب
 
 ىكاي رهتهخىب ڭىنلىقهئ ىدىلقهت ،چاغىساي ىنراللىبوموتپائ رهرۈي-ىزۆئ رالناسنىئ ادىكىرېمائ 

 هسىديهھ لىبوموتپائ راللايائ ادناتسىبهرهئ ىدۇئهس ،هسشهلىرىزانۇم هدىققهھ ىكىلسهمهئ
 نىكرهئ ادناتسىكاپ .ۇتپۇرۇتلوئ پۇشۇرۇتاق شاب رالىتپۇم هدىققهھ قىلساملوب-شۇلوب
 ،هسرۈي پهدزىئ رالىچقاس ىنداد نهگرۈتلۆئ نۈچۈئ ”ىپىرهش-ناش ڭىنىليائ“ ىنىزىق نهكشهلتهببهھۇم
 هگىتىلۆد ياتىخ ناغنالباسېھ رىپاك هچىيوب ىسىدىقهئ مالسىئ رالىچقاس ناملۇسۇم ادرىسىم
 قارىي .هتكهمرهب پۈزۈكتۆئ پۇتۇت ىنرالىچۇغۇقوئ رۇغيۇئ ناغلوب ناملۇسۇم شاشخوئ هگىرىلزۆئ
 ماخ ڭىنرهلىلىبهق يىئادىتپىئ كىلرهي روتكود كىلهيىلگنهئ ادرالياج ىكىدىرىكچىئ ڭهئ ڭىنىقىرغائ
 يىئادىتپىئ ىكىدىقىلنامروئ ڭىنىكىرېمائ ىبۇنهج ،اسرۇتلوئ پىلېئ اغمىلىف ىنىرىلشىيېي شۆگ
 ىسىممهھ ڭىنرالۇب .اتقامتائ ايقوئ اغنالىپوريائ راچۇئ كىت ىكىدنامسائ هدىچىئ چنۇقروق رهلىلىبهق
 .هتكهمرهب زۈي ادراش رهي ىكىدنۈك ىكنۈگۈب نهكتۆئ لىي زۈي رىب همرىگىي پۇلۇغۇت رهبمهغيهپ اسيهئ
 ىۋىنهم هۋ يىددام ىكىدىچىئ مالپوت رىب ۇب ،قاسراق پهد مالپوت رىب ىنرالناسنىئ نۈتۈپ ىكىدىراش رهي
 اغرالشىترات-شالات هۋ لهدېج-شۇرۇئ قىلراب ىكىدىسىرۇتتوئ ڭىنرالۇئ كىلزىسىشكهت ىكىتتايىققهرهت

 رۇككهپهت ڭىنرالناسنىئ اسلوب كىلزىسىشكهت ۇب ىكىتتهھهج ىۋىنهم هۋ يىددام .اتقاملوب بهۋهس
  .اتقامقىچ پىلېك نىدىقىلساملوب ىشكهت ڭىنىتايىققهرهت

 تېركنوك ىنرالۇب ،پۇلوب هۋهت هگىسهيىروگېتاك هپهسلهپ رالمۇقۇئ ناقشالۇئ اغڭىنۇئ هۋ رۇككهپهت 
 ىنرالمۇقۇئ ۇب ادلاھ قىيال اغىمزاي ۇب نىتبهۋهس ۇش .سهمهئ ىتىسقهم ڭىنىمزاي رۇكزهم شۈرۈدنهشۈچ
  .زىمىتۆئ پۈرۈدنهشۈچ ادلىت بابىممائ



 
 
 موت ىچنىرىب  رهلتهمسىق ناقتاۋىلېك چۇد رالرۇغيۇئ

62 
 

 رۇككهپهت امگود .ۇدىلوب اقشىريائ هگىككىئ پهد رۇككهپهت ىلقهئ هۋ رۇككهپهت امگود ىنرۇككهپهت 
 قهلتۇم نهلىسهم .ۇدىتىسرۆك ىنشىريائ هگىككىئ قهلتۇم ىننۈكهي ادلاھ ناغىمشاليوئ ىنكىليىپسىن
 پهدىرۆچ ىنكىليىپسىن اسلوب رۇككهپهت ىلقهئ .ۇدياملوب ىكاي ۇدىلوب ىكاي هۋ ؛اتاخ قهلتۇم ىكاي ارغوت
 اسلوب مىلىئ ،پۇلوب ىنايرهج ڭىنشىلىب رۇككهپهت ىلقهئ .ۇدىتىسرۆك ىنشىلىق زىلانائ ،شىنىليوئ
 يامىتخوت نۈچۈئ شۇرۇدلىق يىققهرهت ىنراللۇكسۇم رهگهئ ىددۇخ ۇب .ۇدىلوب ىنۈكهي ڭىنشىلىب ۇب

 رۇككهپهت يامىتخوت نۈچۈئ شىرىقىچ نۈكهي پىلىب ۇمىڭىم ،كهدناغلوب كهرېك شىلىق تهكىرهھ
 ،نۈچۈئ شىلىب ىنىشىتېك پىلېك ڭىنۇئ پىقىزىق هگىئيهش رىب مۇلهم زىب هنهي .كهرېك ىشىلىق
 رىكىپ ،پىنىليوئ هدىتسۈئ ىرىلتهۋىسانۇم ڭىنرالۇئ پالپوت ىنرالرۇچۇئ رادىقالائ هگىئيهش ۇش
 اقشىقىچ پىپېت ىنىتىيىنۇناق تهكىرهھ ڭىنىئيهش رۇكزهم قىلىقرائ شىلىق زىلانائ ،پۈزۈگرۈي
 قىلىكىگول ناغراب پىلېئ نۈچۈئ شىلىب نىدىتىيىھام ىنىئيهش قادناقرهھ زىب .زىمىشىرىت
  .ۇدىنىلباسېھ شىلىق رۇككهپهت يىلقهئ زىمىرىلزىلانائ

 شىلىب .ۇديهلكهتېي هكشىلىب ارغوت هۋ ،ۇدىتىسرۆك ىنشىلىق داجىئ شىلىق رۇككهپهت ىلقهئ 
 .ۇدىڭام پىنىلغۇج پىشىگهئ اغىشىشىلرۇقڭوچ ڭىنرۇككهپهت ۇئ ،ۇدياملوب لهھ اتچۇقساب الرىب
 اتقادنۇئ ،ۇدىتېك پۈلۆئ ناماھ نۇسىملىب نۇسلىب ناسنىئ هنهي ،زىمىشىرېئ هگىمېن پىلىب
 ىنىزۆئ ىسىللهپ ىرىقۇي ڭهئ ڭىنشىلىب .ۇدىشۈچ لائوس نهگېد راب ىتىيىمھهئ همېن ڭىننهگلىب
 نىد ىنۇب زىب .ۇديۇنوت يىقىقهھ ىنىسىچۇقتاراي نىدنائ هدنهگلىب ىنىزۆئ ناسنىئ ،پۇلوب شىلىب
  .زىمىلىق زىلانائ پۈرۈتشهلرىب نهلىب

  
  ىخىرات ڭىنرۇككهپهت ىلقهئ ىكىرىگلىئ نىدمالسىئ :مىسىق ىچنىرىب
 
 ،هدنهگېد قادنۇب .نهگرىك هللىب نهلىب ىسىپهسلهپ نانۇي هگىتىيىئمهج مالسىئ رۇككهپهت ىلقهئ 

 نهكىدمهملىب ىنشىلىق رۇككهپهت نهلىب ىلقهئ رالناسنىئ ىكىدىساينۇد بهرهئ نۇرۇب نىدمالسىئ ابهجهئ
 ىلقهئ ۇش نهگرىك نىدنانۇي نۇرۇب نىتشىرېب باۋاج اغڭىنۇب زىب .ۇدىلۇغۇت لائوس كىلپهزهغ نهگېد
 پۇرۇتسىق پۇشوق نهلىب ىخىرات شىقىچ پىلېك ڭىنىپهسلهپ ىنىشىلېك اققىلراب ڭىنرۇككهپهت
  .زىمتوئ

 (برهغ) .نهگلهك اققىلراب هدهيىستېرىگ ىنۇمزهم ىكپهلسهد ڭهئ ڭىنۇئ هۋ ىمۇقۇئ هپهسلهپ  
 ،اسلوب ىبهۋهس ڭىنىشىنىلشاب نىتتارقوس ڭىنىپهسلهپ .ۇدىنىلشاب نىتتارقوس ىخىرات هپهسلهپ
 .نهگرهب كۈلرۆھ هگىپهسلهپ پىرېب همىتاخ اغرۇككهپهت امگود ىقنۇرۇب نىدڭىنۇئ تارقوس لهد
 ىنهيىمېداكائ ناغىدىلىق لىلھهت مىلىئ ىجنۇت نوتالپهئ ىترىگاش ڭىنۇئ نهلىب ىمىلهت ڭىنتارقوس
 هيىبرهت لىتوتسرائ ناغلائ مان پهد ”زاتسۇئ ىچنىرىب“ادىخىرات هپهسلهپ ادىلوق ڭىنۇئ هۋ ناغرۇق
 ىكنىيېك ،پۈرۈتشهلهيىروگېتاك پىريائ نىدىپهسلهپ ىنمىلىئ پۇلوب ىجنۇت اسلوب لىتوتسرائ .ناغلائ
  .ناغلاس ساسائ اغىشىشىلتېركنوك ڭىننهپ-مىلىئ نهگلهسكۈي ادناماز

 ىكىدىققهھ ىمۈلۆئ ڭىنۇئ .نهگلۈرۈتلۆئ نهلىب ىتىيانىج ”شۇرۇدزائ ىنرالشاي“ تارقوس 
 اغرالشاي پاروس لائوس اتراق هگرهلمۈكۆھ امگود تارقوس ،كهستۆئ پۇرۇتسىق هگرهي ۇب ىنىياكېھ
 نۇروئ ارائ زۆئ نهساسائ اقتىئاراش ڭىنمۈكۆھ قهلتۇم الىككىئ نهگېد ۇدياملوب هۋ ۇدىلوب نىدلهزهئ
 پىنىليائ هگمۈكۆھ يىپسىن پىرىگزۆئ ڭىنمۈكۆھ قهلتۇم قادناقرهھ هنهي ،ىنىقىلناغىدىرۇتشاملائ
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 پىلىتىگۈت پىترات نىدلهزهئ نهتهبسىن هگىئيهش هممهھ .نهگرۈدنهشۈچ ىنىقىلناغىدىلاق
 ۇش پهد ۇدماملوب ۇدمالوب ىداز هگرهلمۈكۆھ قۇلزۇپون نهگېد ۇدياملوب ىكاي ۇدىلوب ناقتاۋىنىلېك
 هگرهلمۈكۆھ ۇش ،ىرىللائوس يىنامۇگ ڭىنرالشاي ناغىلشاب ىنشىلىق رۇككهپهت هدىتسۈئ مۈكۆھ
 پىلېئ همىھهۋ قىتتاق اغرالىنائ-اتائ ناغىمقاب پىنىليوئ هتتهھهج ۇب نىدلهزهئ هۋ ناغلاق پىنىگۆئ
 ىنىرىلىلاب پاروس ىنراللائوس هنهمىب ڭىنتارقوس ،اغنارمۈكۆھ ىكىتتىقاۋ ۇش رالۇئ .نهگلهك
  .[1] ناغنۇس زرهئ هدىققهھ ىقىلناغرۇتقۇمياق

 ىنۈك رىب .ىلياقاب پۈرۆك پىلىق لاسىم هدرهي ۇب ىنلائوس رىب ناغىروس نىدرالشاي ڭىنتارقوس 
 شاي ۇئ .پهد ”؟ۇماتاخ ىكاي ۇمىرغوت شىلىق قىلىرغوئ هچنهس “ :ۇتپاروس نىتشاي رىب تارقوس
 لاسىم رىب اڭاس نهم اتقادنۇئ“ :ۇتپاروس هنهي تارقوس .”اتاخ هتتهۋلهئ“ :ۇتپىرېب باۋاج اليامناليوئ
 مانشوق قارناماي ىقىچچائ ،ىليهد ىدلاق پىشىلتهيىددىز مانشوق ىككىئ ڭىنېم نهلىسهم .يهرۈتلهك
 .ۇتپالراييهت پهلىب قاچىپ هدىيۆئ نۈچۈئ شىتېۋۈرۈتلۆئ ىنمانشوق رىب هنهي يامىلياپ اغىقىچچائ ۇش
 ڭىنۇش .مۇديوق پۇرۇشوي پىقىچ پالىرغوئ ىنىقچىپ ناغيوق پهلىب ڭىنۇئ ادناغىملىق تهققىد ۇئ نهم
 .ىدىملهرۈتلۆئ اققىللامهد ىنمانشوق رىب هنهي ياملاپات ىنىقىچىپ مانشوق ناماي ىقىچچائ نهلىب
 ڭىنېم هنىگېد نهس ىدمهئ .ىدلاق پىشىلپهئ اتياق ىسىككىئ اسلوب ادناغناي ىقىچچائ نىيېك
 ىنناج رىب نهس هتتهۋلهئ“ :اليامناليوئ الىنهي شاي ۇئ .”؟ۇماتاخ ىكاي ۇمىرغوت مىشىلىرغوئ قاچىپ
 اغلائوس ىچنىرىب هنهي تارقوس .ۇتپىرېب باۋاج پهد ”ىتماملوب شىئ ارغوت ڭاسرۇت ناغلاۋۇرۇدلۇتۇق
 نهم نۈچۈئ همېن ىدمهئ ،ڭىدىئ نهگېد اتاخ هتتهۋلهئ شىلىق قىلىرغوئ نهس “ :ۇتپىلېك پىتياق
 ىنىباۋاج ىجنۇت نهگرهب ڭىنىزۆئ نىدنائ شاي ۇئ ،ۇتپاروس پهد ”؟نهسيهد ارغوت ماسلىق قىلىرغوئ
 .ۇتپىلېئ هگىسېئ اتياق

 اغراللىمائ هۋ تىئاراش تېركنوك ڭىنمۈكۆھ ،پىقىچ ىشراق اقشىرىقىچ مۈكۆھ امگود تارقوس 
 شىلىق رىكىپ ڭىنۇئ ،ۇمىسلوب نهگلۈرۈتلۆئ نىتبهۋهس ۇش ۇئ .ناغلىق بىغرهت ىنىشۇلوب اتىراق
 ناسنىئ تارقوس .نهگلهسكۈي ادرۇككهپهت يىلقهئ رالناسنىئ ىكنىيېك ناغلىق لۇبوق ىنىلۇسۇئ
 ىكىدىتسۈئ ىرىلزۆئ رالناسنىئ پارماي اغاينۇد نۇقچۇئ هنىككىچىك ۇب نهگرىك پىلىئ اغرۇككهپهت
  .ناغلوب ناغىدىراب پىلېئ قىلىقرائ شاقياب ىنىتىيىنۇناق ڭىناينۇد پىتكېيبوئ ىنىرىلشىنىليوئ

 هتتهيىلهمهئ ىشىنىلىق مۈكۆھ هگمۈلۆئ نهلىب ىتىيانىج ”ناغرۇدزائ ىنرالشاي“ ڭىنتارقوس 
 ،ىكىدىسىرىزانۇم ىجنۇت ىكىدىققهھ قىلساميوق شۇيوق همىلكهچ اغرۇككهپهت ىلقهئ ڭىنتهيىناسنىئ
 ۇب تهيىناسنىئ هچىغرىزاھ ىرېب نىدنۇش هنهئ .ۇدىنىلباسېھ ىسىبىلهغ ڭىنرهلچۈك پىسسهئهتۇم
 قىلقرهپ (ڭىنشىلىب) ڭىنرۇككهپهت ىكىدزىب الىنهي ىبهۋهس ڭىنۇب .قوي ىنىغلۇتۇق نىتشىترات-شالات
   .كىلتهۋىسانۇم هتىساۋىب نهلىب ىشۇلوب

 ڭىنىنىد نائىتسىرخ اممهئ .نهگلهسكۈي هدىجىرهد روز ىسىپهسلهپ نانۇي نىيېك نىتتارقوس 
 هپهسلهپ نهگلهك اغناديهم ادىتسائ رۇككهپهت ىلقهئ ،ڭهت نهلىب ىشىلىقرات هۋ ىشىلېك اغناديهم
 هككۆك ىلۈك پۈلۈرۈديۆك اداپورۋاي نهلىب ىشىلىق بىقهت ڭىنىرىلتهيىئمهج يىنىد نائىتسىرخ
 »قۇلۇغڭاراق قىللىي ڭىم«شىملاتائ اپورۋاي نىيېك نىدناغنىلىق بىقهت رۇككهپهت ىلقهئ .ناغلۇروس
 رۇككهپهت ىلقهئ نهگلۆئ ىنېت اداپورۋاي .نهكتۆئ هدىچىئ اباۋ هۋ ،قىلىچراچائ ،شۇرۇئ يىنىد هدىرۋهد
 اغىشىلراۋىتهئ ڭىنىلھهئ مىلىئ ادىساينۇد مالسىئ نهلىب ىشۈرۈتۆك شاب ڭىنىنىد مالسىئ نىيېك
 تهپىرهم هۋ نهپ-مىلىئ هچىسكهئ ڭىنىتىيىئمهج نائىتسىرخ نهكتهك پىنىكېچ هگىنيهك ،پىشىرېئ
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  .ناقپات قانور پىنىللۈگ ادىساينۇد مالسىئ
 
 رالقىللامتاق هۋ رالتايىققهرهت ىكىدرۇككهپهت ادىساينۇد مالسىئ :مىسىق ىچنىككىئ
 
 اغلىت ىنىرىلقۇتۇئ ىكىدىرۋهد نۇتلائ ڭىنمالسىئ ڭىنىرىلىۋوب-اتائ ڭىنىرىلزۆئ رالناملۇسۇم 

 پهگۈت شۇرۇئ ىلىرائ مىرېي بهرهئ ،نهتهقىقهھ .ۇدىشىتېك پانقاچ رۇن نىدىرىلزۆك ادىرىلناقشىلېئ
 ىكىدغاچ ىنيهئ پىلىق يىققهرهت ۇمنهپ-مىلىئ ،نىيېك نىدنهگلهك هككىلرىب ادىتسائ ىغۇت مالسىئ
 اممهئ .ناغلىق يىققهرهت هدىجىرهد كهسكۈي رهلنهپ قىلراتاق هپهسلهپ هۋ مىلىئ يىببېت ،نهپ يىئىبهت
 ىلقهئ مالتاق نارمۈكۆھ ،هدىسىجىتهن ىرىلشهرۈك شىشىلات قۇقوھ يىسايىس ناغنالشاب يهمتۆئ پۆك
 نهم“ ڭىنرالىچۇغلىق بىغرهت ىنمزىپوس مىسىق رىب ادرىخائ ،پىتيهچۈك ىنبىقهت اتراق اغرۇككهپهت

 ىنرهلتهيىلائاپ تىئائ اغرۇككهپهت ىلقهئ ،[2] پىلىق مۈكۆھ پهد كىرېش ىنىرىلشالراكاج پهد ”قهھ
   .ناغرۇچۇئ هگبىقهت ڭوچ ڭهئ ادىساينۇد مالسىئ هپهسلهپ ادراتاق ۇش .نهگىلكهچ مهدهق-ۇممهدهق

 ناغلوب پۈرۈتلهك اغلوق ىنرالقۇتۇئ قادناق هتتهھهج رۇككهپهت ىلقهئ ىسىپهسلهپ مالسىئ ىدمهئ 
 ناسسهي> ڭىنىليافوت نبىئ ناغلائ مان پهد ”پوساليهپ ىقرىخائ ىكىدىساينۇد مالسىئ“ ،هدنهگېد ىدىئ
 .زىمىرېب باۋاج قىلىقرائ شۈتۆئ پىلېئ اغلىت ىنرىسهئ نهگېد <هسىق هدىققهھ ىنزهغ

 ىكىدىتسۈئ ىزۆئ ڭىنىشىك رىب كىلمىسىئ ىنزهغ ناسسهي ىرىسهئ ۇب ڭىنىليافوت نبىئ 
 ۇش هۋ شىلىب ىنىزۆئ ىسىللهپ ىرىقۇي ڭهئ ڭىنشىلىب نۈچۈئ ناسنىئ ،قىلىقرائ ىرىلشىنىليوئ
 نامىرھهق شاب ،اتباتىك .ۇدىرېب پۇتۇروي ىنىكىلنهكىئ شىلىب (ىنىسىچۇقتاراي) ىنقهھ قىلىقرائ
 نىدىپىرهت هكچۆئ رىب ادلارائ رىب ادلاھ هناگېي ڭىنىزۆئ پالشاب نىدنهگلىب ىنىسېئ ىنزهغ ناسسهي
 پۈلۆئ هكچۆئ ۇب ىنۈك رىب هدلىگزهم ناقتاۋىلىتېي-پۈسۆئ ۇئ .ۇدىلىق سېھ ىنىقىلناقتاۋىلىقېب
 ىنزهغ ناسسهي نىيېك نىد (نهگىملهرۈتشىرېئ اقتاياھ اتياق) ناغىملاتىغيوئ ىنىكچۆئ .ۇدىلاق
 ،لاماش ناقتاۋىقىچ ،پىلىق ناشىن ىنشىپېت ىنىباۋاج ڭىنۇئ پىنىليوئ هدىتسۈئ قىلتاياھ
 ڭىنرهلىئيهش قىلراب ىكىدىپارتهئ زۆئ قىلراتاق زۇتلۇي ىكىدنامسائ ناقتاۋالراپ ،زىڭېد ناقتاۋالنۇقلود
 ڭىنرهلىئيهش ۇب ادرىخائ هۋ .ۇدىلىق رۇككهپهت يامىتخوت نۈچۈئ شىلىب ىنىرىلتهيىنۇناق تهكىرهھ
 پىتكېيبوئ ۇب هگىئ هگىدۋهگ نۈتۈپ رىب نهلىب رهلىئيهش ۇب ،اسلوب هدنهگلىب ىنىتىيىنۇناق تهكىرهھ
 .ۇدىلېك هگنۈكهي نهگېد ناغلىتىراي نىدىپىرهت چۈك هگىئ هكتهردۇق زىسشادڭهت رىب ،ىزۆئ نهلىب اينۇد
 ىكاي ،امىلۆئ ناغىدىرېب مىلهت يىنىد ادىنېي ،ادىنايرهج شۇنوت ىنىسىچۇقتاراي ڭىنىنزهغ ناسسهي
 اققىلتاياھ ادلاھ هناگېي-هككهي ۇئ .ناغىملوب پىۋېت ىكاي مونورتسائ ناغىدىرېب رهۋهخ نىدمىلىئ
 قىلىقرائ شهلىگىئ ىنىتىيىنۇناق تهكىرهھ ڭىنرهلىئيهش پىتكېيبوئ ،شۇيوق لائوس يامىتخوت
  .ناغراقىچ ىننۈكهي ۇش ادرىخائ

 نىيېك نىدىليافۇت نبىئ ،اسلوب كىلهقهۋ مىھۇم رىب كىلشىگېت هكشۈتۆئ پۇرۇتسىق هدرهي ۇب 
 ىسىگىئ مىلىئ نهكتهلرۆئ قادلاب رىب هنهي ىنىپهسلهپ پىنىيات اغرۇككهپهت ىلقهئ ادىساينۇد مالسىئ

 ڭىنرالپىنىس نارمۈكۆھ ،پىيىڭېك هگرهلهھاس هممهھ بىقهت ناغلوب اغرۇككهپهت ىلقهئ ،ناغىمقىچ
 هۋ ىزۆئ ڭىنسخهش .نهكتۆئ اغنۇروئ قىلنارمۈكۆھ قىلىچىمگود ”قىليالۇق“ اغىشىرىقىچ مۈكۆھ
 ،امىلۆئ ،ماللوم پىلىق لوپونوم رالپىنىس نارمۈكۆھ ىنشىلىق رۇككهپهت هدىققهھ ىسىچۇقتاراي
 نائىتسىرخ هدىزۆئ ڭىنتىقاۋ ۇش .نهگرهب پىلىق هلاۋاھ هكسخهش ىچنىچۈئ كهدنهگېد ىزاق ،ىتپۇم
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 ڭىنرهلكرۈت ناغلوب نۈتسۈئ ىقىلراۋىگڭهج كىلىپىلهخ هۋ ،ىقىلناغلوب هتتهلاھ هچراپ-هچراپ ىساينۇد
 ڭىم اممهئ .نهكتۆئ هدىچىئ قىلچنىت قىلتىقاۋ ىساينۇد مالسىئ .نىدىبهۋهس كىلنهكتۆئ اغلوق
 اتياق اداپورۋاي هپهسلهپ ناغرۇچۇئ هگبىقهت ادىساينۇد مالسىئ لهد نىيېك نىدرۋهد ۇغڭاراق قىللىي
 يىلقهئ .ناغراقىچ اقپايور ىن ”شىنىللۈگ تهئنهس-تايىبهدهئ“ اپورۋاي ،پىشىرېئ اقشىنىلراۋىتهئ
 ىڭېي .ناغنالجاۋار نهپ-مىلىئ اداپورۋاي ،نىيېك نىدناغلائ پىرېت نىدىساينۇد مالسىئ ىنرۇككهپهت
 اقشۇرۇت ىشراق هگىكىلىچىميهڭېك ڭىنرالۇئ هۋ ،هگىشۈرۈتۆك شاب ڭىناپورۋاي ناغناللاروق نهلىب مىلىئ
 مالسىئ اممهئ .نهگىمتهي ۇمىچۈك مهھ ۇمىلقهئ ڭىنىساينۇد مالسىئ ناغلاق پاتخوت ياملىق رۇككهپهت
 لور مىھۇم كىلىچناق ڭىنرۇككهپهت هگىشۈرۈتۆك شاب اتياق ڭىنىساينۇد نائىتسىرخ ىساينۇد
 هچىغرىزاھ ات ىنىكىلنهكتهۋىلشات ىنىرىتشۈگڭهئ ىكىتشىلىسكۈي ڭىنىرىلزۆئ هۋ ،ىنىقىلناغىنيوئ

 هناسپهئ سهمهئ نهلىب مىلىئ ىنىسىچۇقتاراي ،ىننىد ،ىناينۇد هچىسكهئ ،نىتساملاق الياملىق سېھ
  .هتكهملهك پۈرۈدنهشۈچ قىلىقرائ شهلزۆس هسىق هۋ پىنىشۈچ قىلىقرائ

 
 ىقرهپ ڭىنرۇككهپهت امگود نهلىب رۇككهپهت ىلقهئ :مىسىق ىچنىچۈئ
 
 رىب ،اممهئ .قوي ىجايىتھېئ اغرالباتىك اقشاب ڭىنناسنىئ نهگنهشۈچ نهمامات پۇقوئ ىننائرۇق  

 مىتېق رىب نهلىب ىدلائ ىنرالباتىك قىلراب ىكىداينۇد نۈچۈئ شىنىشۈچ پۇقوئ ىننائرۇق ناسنىئ
 )نىدمهرىتاخ (كهرېك ىشىقىچ پۇقوئ

 باۋاج نىدنائرۇق هگىئيهش رهھ رالناملۇسۇم ،ىكۇش قىللامتاق رىب ىكىدرهلىچنهشۈچ ىمالسىئ  
 .ۇدىقروق ىكاي ۇديامىلاخ ىنشهدزىئ باۋاج اغراللائوس ىنىد نهلىب مىلىئ نىكېل ،ۇدىشىرىت اقشىپېت

 نىدىقىلساملوب شۇلوب ىسىقالائ نهلىب نىد ڭىنۇئ اغراللائوس قىلراب ناقتاۋىلېك چۇد نىتبهۋهس ۇش
 رادىقالائ اغنىد هۋ نائرۇق .ۇدىشىدزىئ باۋاج نىدىسىتقۇن قالخهئ-يىمالسىئ لۇقون رهزهن يىئتهق
 .ۇدىلوب نهمامات ،ىكزىميالاتيېئ پىسېك زىب هدنهگېد ۇدمالوب ىلىگرهب باۋاج نهلىب مىلىئ اغراللائوس
 مىلىئ ؟همېن مىلىئ .نهگلهك نىدىچۇقتاراي ىسىممهھ ڭىنۇئ .ناغىمتاراي زىب ىنمىلىئ ۇب ىكنۈچ
 .ىرىلتهيىنۇناق ڭىنىچۇقتاراي نهگلۈرۈتشهلهيىروگېتاك نىدىپىرهت ناسنىئ

 اقشىترات-شالات ىكىدىققهھ لىقهئ ىدىلقهت نهكتۆئ پىلېئ اغلىت ادىشېب ڭىنىمزاي رۇكزهم 
 نىدىشىلىب ڭىنرالىقشاب ىننهگىملىب ىرىلزۆئ ڭىنرالناسنىئ ىنۇب ،كهسلهك اغلىمائ ناغلوب بهۋهس
 قىلزايىتمىئ هتتهيىئمهج يىنىد ۇمپۇلوب .زىمياراق پهد شىنىلىداپىئ ڭىنىسىكىخىسپ شۇقروق
 ىنشهدزىئ باۋاج قىلىقرائ رۇككهپهت ىلقهئ هگرهلىسىداھ رالۇئ .زىمىترۇچۇئ پۆك ىنۇب هدرهلىشىك
 ىككىئ كهتشىلىق راكنىئ ىكاي شىلىق پارىتېئ ىنرهلىسىداھ ،ناغلوب راب نىدنۇرۇب ،يامىلاخ
 نهلىسهم نىتبهۋهس ۇش .اتقامراب پىلېئ تهيىلائاپ قىلىقرائ ىرۇككهپهت امگود ناغىدىلۆب الىقپۇتۇق
 ىدۇئهس اتراق اغرالقىلىڭېي ىكىدىكىنخېت رىب رهھ كهدنهگېد ىنالىپ شىرىقىچ مهدائ اقسرام
 ارغوت ڭىنۇئ پۇرۇتاق شاب كهركهب ىرىلىتپۇم ىدۇئهس سهمهئ ىرىلمىلائ نهپ يىئىبهت ادناتسىبهرهئ
 ىكىتشۈرۈدنهشۈچ ڭىنرۇككهپهت ىلقهئ اتقادنۇئ .اتقامرۇتلوئ پىرىقىچ اۋىتهپ اغىقىلاتاخ ىكاي
 ؟هدهن ىكىلىدىھالائ

 امگود ىنتهيىناسنىئ قىلىقرائ شهلتىكهت ىنىكىليىپسىن ڭىنمۈكۆھ قهلتۇم تارقوس  
 ىنىرۇككهپهت ىلقهئ ڭىنناسنىئ ىنۇب .نهگىلكهتېي اقشىلىق رۇككهپهت ىلقهئ نىتشىلىق رۇككهپهت
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 هدرهي ۇب .ىلياقاب پىلىق زىلانائ تېركنوك پۇرۇتشىلېس نهلىب ىمزىناخېم شهلشىئ ڭىنرېتۇيپموك
 ىمزىناخېم شهلشىئ ڭىنلىقهئ الىككىئ ،قاسرۇتشىلېس ىنىلقهئ ىدىلقهت نهلىب رۇككهپهت يىلقهئ
 ىدىلقهت ىقرىزاھ .شىشىرېئ هگنۈكهي پىلىق زىلانائ ىنرالرۇچۇئ ناغلائ ىسىلىككىئ هنهي ،شاشخوئ
 لايىرېتام) لىمائ ناغلوب بهۋهس اغىشىلىق يىققهرهت كىلرېتكاراخ شالتراپ ڭىنلىقهئ
 تارقوس ىرىگلىئ لىي زۈي شهب ڭىم ىككىئ لهد ،(ادناغىملىق باسېھ ىنتايىققهرهت ىكىدىسىكىزىف
 هدىجىرهد قىلرالاق ناريهھ نهلىب شىرىگزۆئ هنىككىچىك نهگرىك پىلېئ اغىرۇككهپهت ناسنىئ
 رۇككهپهت قىلىكىگول نهگېد ”(فىئ ىكاي روئ ادرېتۇيپموك) رهگهئ“ هگلىقهئ الىككىئ ۇب .شاشخوئ
 نهگېد ”رهگهئ“ ،هگمۈكۆھ امگود قهلتۇم نهگېد ۇدياملوب ىكاي ۇدىلوب تارقوس .نهگلۈزۈگرىك ىلۇسۇئ
 .نهگرهگزۆئ هگمۈكۆھ يىپسىن پاراق اقتىئاراش رهلمۈكۆھ قهلتۇم ،النىدىقىلناقشوق ىنترهش ىقنىدلائ
 ترهش ىقنىدلائ ،نىدىبهۋهس قىلناغلۇشوق ىلۇسۇئ شىرىقىچ نۈكهي نهگېد ”(روئ) ىكاي“ رېتۇيپموك
 ىرادىتقىئ شىرىقىچ نۈكهي ناغىديامىشخوئ نىدرۇچۇئ شاشخوئ اغرېتۇيپموك ادلاۋھهئ نهگرهگزۆئ
 نۈچۈئ رالناسنىئ ناغىملاڭام ڭهت نهلىب تايىققهرهت ۇش ىتايىققهرهت ڭىنرېتۇيپموك .ناغلۇشوق
 انائ ڭىنىتىكرىش لىگۇگ ،كهستۆئ پىتىسرۆك لاسىم رىب .ۇدىنۈرۆك قۇلچنۇقروق نهتهقىقهھ
 وگافلائ ىسىممارگورپ شانيوئ تامھاش ىكىدىقىلىچرادىگىئ ىتىكرىش تهبافلائ ناغلوب ىتىكرىش
 پىڭېي ىنىرىلنويىپمېچ تامھاش ۋاشروق قىلراب ادارائقلهخ قىلىقرائ شىلىق يىققهرهت لىي هچچهن
 ڭهئ ىرىللوي شىڭېم ڭىنتامھاش ۋاشروق هچىشىلىتيېئ .ناغلىق نايامان ىن ”ىلقهئ“ زىسشادڭهت
 قىلراب هدىقىباسۇم ناديهم رىب (ىكىدىچكهتاك 64) ڭىنتامھاش ارائقلهخ زىب رهگهئ ،پۇلوب پهككهرۇم
 ڭىن10 رالرىپىس-ناس ۇب كهسىلىداپىئ نهلىب رىپىس-ناس لۇقون ىنىرىلىممائ (شىڭېم) شىرىگزۆئ

 ڭىن10 رالرىپىس-ناس ۇب اسلوب (هچكهتاك 361) اتتامھاش ۋاشروق .نهكىدىلېك رهۋاراب اغىسسام 47
  .نهكىدىلېك ارغوت اغىسىسسام 170

 قىلراب ىكىداينۇد ىدمهئ .نهكىئ راب رۇچۇئ پۆك كىلىچنۇش ادىسىتخات تامھاش رىب هنىككىچىك 
 ىنرالرىپىس-ناس ۇب ؟ۇتكىلىچناق رىپىس-ناس ىكىدنائرۇق ناغلاراق پهد راب باۋاج هگرهلىئيهش
 يىلقهئ ناغلىق يىققهرهت هدىجىرهد ىرىقۇي ادناسنىئ رىب رهگهئ نۈچۈئ شىلىق مىزهھ هۋ شىنىشۈچ
  !ۇغنىكمۇم شىنىشۈچ اتاخ ىكاي كىلسهمنهشۈچ ىنۇئ اسىملوب رۇككهپهت

 رهلىشىك مىسىق رىب .زىميالڭائ مىئاد ىنزۆس نهگېد ”ۇديهمىرۋهت لىق زىسىدارىئ ڭىناللائ“ زىب 
 نهلىب تهۋىسانۇم ىكىدىسىرۇتتوئ ىشىللات نىكرهئ ڭىنسخهش نهلىب ىسىدارىئ ڭىنىچۇقتاراي ىنۇب
 اللائ ىرىلىجىتهن بهۋهس ڭىنزىمىتىكىرهھ رىب رهھ ڭىنزىب ،هنهي .ۇديانيىق ىنىزۆئ پۇرۇتشالغاب
 ،ىنهي ؟كهرېك شىنىشۈچ قادناق ىنزىمىدارىئ شاللات ڭىنزىب ،اسلوب نهگلىتېۋىتىكېب نىدىپىرهت

 شىنىشۈچ قادناق ىنتهۋىسانۇم ىكىدىسىرۇتتوئ ىسىدارىئ ڭىنىچۇقتاراي نهلىب ىشىللات ڭىنسخهش
  ؟كهرېك

 قاسقاب پىشىرىت هكشىنىشۈچ نهلىب ىملىئ اكىزىف هيىرهزهن زىب ىنلائوس ىككىئ ۇب هتتهيىلهمهئ 
 ۇغىديهرۋهت ۇمماسيوق پىرىتتىئ نهلىب مۇلوق نهم ىنلىق لات رىب .كهسلهك اغلائوس ىچنىرىب .ۇدىلوب
 ىقنىدلائ نهگېد ”رهگهئ“ نهلىب ىدلائ زىس نۈچۈئ شىتىرۋهت ىنلىق لات رىب ۇش اممهئ .راب رهلىچۈگېد
 قۇلشوب مۇلهم نۈچۈئ ىشىلىق تهكىرهھ ڭىنلىق لات رىب ىكنۈچ .كهرېك زىڭىشىلرىزاھ ىنىتىرهش
 .كهرېك (ناماز) تىقاۋ مۇلهم نۈچۈئ ىشىلىكتۆي اغىتقۇن ىچنىككىئ نىدىتقۇن رىب هۋ (ناكام)
 پىتكېيبوئ راب راييهت زىب شىملوب ناسنىئ .ۇديهمتهي ىتىردۇق اقشىتىراي ناماز هۋ ناكام ڭىنناسنىئ



 
 
 موت ىچنىرىب  رهلتهمسىق ناقتاۋىلېك چۇد رالرۇغيۇئ

67 
 

 لات رىب ۇش .زىميالاتىراي هجىتهن پىنىلىدياپ نىدىتىيىنۇناق تهكىرهھ ڭىنۇئ هۋ نىتقۇلتۇجۋهم
 ۇش .ناغلوب نىدىسىدارىئ ڭىنىچۇقتاراي تهقهپ تهيىنۇناق پىتكېيبوئ كىلشىگېت هكشهرۋهت لىق
 نىدىسىتقۇن تهيىنۇناق قىلىكىزىف ۇئ هسېد ۇديهمىرۋهت لىق زىسىدارىئ ڭىناللائ نىتبهۋهس
  .ۇدىنىلباسېھ مۈكۆھ ارغوت نهتهقىقهھ

 ىسىجىتهن ڭىنۇئ پۇرۇت ياملىق ىنشىئ مۇلهم زىب رهگهئ ،كهسىلنۈكهي ىنلائوس ىچنىككىئ 
 كىلنهگېد ىتىيىمھهئ همېن ڭىنىشىللات ڭىنسخهش ،اسلوب ناغنۇلوب پىلىتىكېب نىدىپىرهت اللائ
 قىلرالىق لىياق نىدىسىتقۇن قالخهئ-يىنىد لۇقون پۇلوب لائوس ناغىدىتاق شاب رىب ۇب .ۇدىلوب

 ڭىننيېتشىنيېئ ۇمپۇلوب اغىسىكىزىف هيىرهزهن ىنۇب زىب اممهئ .ۇدياملوب ىلىكشىرېئ اقباۋاج
 .زىميالالوب هگهئ اقباۋاج مۇلهم پىلىق تهئىجارۇم هگىسهيىرهزهن كىليىپسىن

 پۈزۈكتهي لانگىس اغزىڭىنوفېلېت لوق نهلىسهم .راب ىقرهپ تىقاۋ ادناكام ناغىشاي ناسنىئ  
 تنۇكېس 7 مىئاد رهھ تهئاس ىكىدزۈي رهي نهلىب تهئاس ىكىتھارمهھ يىئنۈس ىكىدنامسائ ناغىدىرېب
 نهگىلىگلهب رالناسنىئ ىنۇئ پۇلوب تهيىنۇناق يىئىبهت ۇب .ۇدىرۇت پۇلوب تۇجۋهم ڭهت نهلىب قرهپ
 زىب ،ادزىمىغېچ نهگنهشۈچ ىنىقىلناغىدياملوب قهلتۇم ڭىنتىقاۋ قىلىقرائ لاسىم ۇب .سهمهئ
 مۇلهم ناسنىئ .زىمىلىب ىنىقىلناغىدياملوب قاسيوق زونگائىد اغلائوس ۇب نهلىب ىتقاۋ ڭىنناسنىئ
 قهلتۇم ۇئ) نۈچۈئ ىچۇقتاراي اممهئ .ۇدىتېك (تىقاۋ) نايرهج هچۇققىچ ىسىجىتهن پالشاب ىنشىئ
 نىدىتقۇن رىب نۈچۈئ ناسنىئ .زىميالايىليوئ پهد سهمهئ تۇجۋهم تىقاۋ (نىدىقىلناغلوب قۇلتۇجۋهم
 ىچۇقتاراي ۇئ مىكلهب ،اسلوب قىزىس رىب نايرهج ناغرۇتشاتۇت ىنرالۇئ پىلىق تهكىرهھ اغىتقۇن رىب هنهي
 شۇلوب تهلاھ ناغلىغىي ۇمىجىتهن ۇمبهۋهس اغىتقۇن رىب ۇب .نىكمۇم ىشۇلوب اتقۇن الرىب نۈچۈئ
 ىكىدىسىرۈس هرهقهب ڭىننائرۇق زىب ،ادناغلىق لىساھ هچنهشۈچ اتراق اغڭىنۇب .راب ىكىلىچنىكمۇم
 هكپىيهغ رالراداۋقهت« هدىسىرۈس هرهقهب .زىميالالوب هگىئ هگىچنهشۈچ مۇلهم اتراق اغىمۇقۇئ »پىيهغ«
 ىنرهلىسىداھ ،ىئيهش ناغىملوب نايائ هگزىب ىسۇغلاتائ »پىيهغ«ىكىدرهي ۇب .نهگلىيېد »ۇدىنىشىئ
 شىلىب نهلىب پىيهغ ىكىدىتىيىناكمىئ شىلىب زىب ىنپىيهغ هدرهي ۇب زىب .ۇدىرۈدلىب
 هدىرىپائ نىدىپىرهت ىچۇقتاراي .زىميالايىريائ هگىككىئ پهد پىيهغ ناغىقلاھ نىدزىمىرادىتقىئ
 زىمىرۇككهپهت ىلقهئ ڭىنزىب »پىيهغ«ناغلوب راب ىتىيىنۇناق ،ىكىداينۇد پىتكېيبوئ ناغنىلىق
 ىسىلىسهم تىقاۋ تهقهپ شىلىب ىنىرىلنهگىملىب زىب ىخېت پۇلوب رىداق هكشىلىب زىب هچىيوب

 ىتىيىنۇناق (تهكىرهھ) ناغىقلاھ نىدزىمىرۇككهپهت ڭىنزىب اسلوب ”پىيهغ“ لىخ رىب هنهي .سالاخ
 لىخ ۇب زىب ،پۇلوب ”پىيهغ“ ناغىدياملوب رىداق هكشىلىب زىب رالۇئ ،رهلىسىداھ هۋ ىئيهش ناغىملوب
 ىلاسىم كىپىت ڭىنۇب .زىمزىجائ اقشىلىق رۇككهپهت يىلقهئ ،هكشۈزۈگرۈي رىكىپ هدىتسۈئ پىيهغ
 ،رىداق هگىممهھ ،قهلتۇم ڭىنىچۇقتاراي نىدىرىلىچنهشۈچ ىكىدنائرۇق زىب ،پۇلوب ىزۆئ ىچۇقتاراي
 قۇترائ نىدڭىنۇئ ڭىنىچۇقتاراي اممهئ .زىمىلىب ىنىكىلنهكىئ قۇلتۇجۋهم رىب نابىرھېم ،هناگېي

 رالشىئ ىكنىيېك نىدنهگلۆئ ناسنىئ تهقهپ هۋ مىكلهب ،اسلوب شىلىب هدىققهھ ىرىلتهيىسۇسۇخ
 .ۇدىلوب »پىيهغ« ۈگڭهم تاز ۇئ نۈچۈئ ناسنىئ كىرىت ،پۇلوب

 زىلانائ رۇقڭۇچ ۇمىخېت ىنمۇقۇئ ۇب ،پۇلوب مۇقۇئ ناغلوب پهككهرۇم شىنىشۈچ »پىيهغ«
 نهگىمنۈرۆك هگزۆك ىكاي قوي »پىيهغ« ادناغلوب نهلىب هچنهشۈچ يىددائ .ۇدىلېك ارغوت اقشىلىق
 پىلېك شارىگڭاگ نهگېد كهرېك شىنىشىئ قادناق هگىسرهن قوي اسلوب قوي رهگهئ ،پۇلوب كىلنهگېد
 »قوي« قۇلتۇجۋهم رىب »راب« هدىسىپهسلهپ برهغ نهلىب ىدلائ نۈچۈئ شىلىق لهھ ىنۇب .ۇدىقىچ
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 ىنىكىلنهكىئ تۇجۋهم ڭىن »قوي« پىلېئ اغلىت ىنمۈكۆھ نهگېد قۇلتۇجۋهم رىب ۇم
 پىلېئ اغىنيوق زۆئ ىنزىب هدىتىپۈس هدۋهگ نۈتۈپ رىب نهلىب تهيىنۇناق ،قاسىلالاۋۇرۇتشالڭىديائ
 هچرىزاھ زىب ،ناغىملوب مۇلهم هگزىب ىتىيىنۇناق ادىترىس-ىچىئ ڭىناينۇد پىتكېيبوئ ۇب ناغرۇت
  .زىميهلهلىب ىنىكىلنهكىئ تۇجۋهم ڭىنرهلىسىداھ قارىي نىدىتىيىناكمىئ شىلىب (قىلتىقاۋ)

 رهلىس ىنىسرهن هممهھ ىكىدزۈي رهي اللائ« .ىليهرۆك پىلېئ لاسىم تېركنوك نىدنائرۇق زىب 
 پىلىق نامسائ هتتهي زىسرۇسۇق ىنۇئ ،پىنىلزۈي اقشىتىراي ىننامسائ نىدنائ ،ىتتاراي نۈچۈئ
 ىكىدنىمېز هۋ ىكىدرالنامسائ نهتهقىقهھ اللائ .[3] رۇدىچۈگلىب ىنىسرهن رهھ اللائ .ىدىلمامات
 رهلىس« هدرهي ۇب .»[4] رۇدىچۈگلىب ىنرالرىس ىكىدراللىد نهتهقىقهھ اللائ .رۇدىچۈگلىب ىنپىيهغ
 يىددام لۇقون ىنۇئ ،پۇلوب ىزايىتمىئ نهگرهب اغرالناسنىئ ڭىناللائ ،زۆس نهگېد »ىتتاراي نۈچۈئ

 ىكىدىنهم رات شىيېد تهزاجىئ نهگلىرېب اقشىلىق پرهس هۋ شىنىلىدياپ ،شىتىلشىئ نىتتهھهج
 ىنۇئ قاسىلاخ زىب رهگهئ ،ىسىمشهي رىب هنهي ڭىنۇئ هدنهگېد زائ اغڭىنۇب .ۇدىلاق پۇلوب شىنىشۈچ
 رۇككهپهت ،هكشۈزۈگرۈي رىكىپ هدىتسۈئ رهلىسىداھ هۋ ىئيهش ۇب ،زىمىكىلنهكىئ قىلقهھ هكشىلىب
 ىكىدىنيهك نهلىب هتتهيائ ۇب .ۇدىرۈدلىب ىنزىمىكىلنهكىئ قىلقهھ هكشهدزىئ ىنىباۋاج پىلىق
 هيىرهزهن .زىمىلىب ىنىكىلنهكىئ راب نامسائ تاق هتتهي ،كهسرۈتشهلرىب ىننهگېد »رالنامسائ«ىكىتتهيائ
 ڭىنتانىئاك ۇب ناقتاۋاشاي زىب پۇيوق اغىرۇتتوئ ىنىسهيىرهزهن »شالتراپ ڭوچ« ىرىلىچىكىزىف
 نهلىب ىرىلمىلائ اكىزىف ىقرىزاھ .ىديوق اغىرۇتتوئ ىنىلېدوم تهكىرهھ هۋ ىسهبنهم شىلېك
 ڭوچ ۇب نۈچۈئ رالناسنىئ اممهئ .ىدرۈتلهك اغلوق ىنرهلشىنىدزىئ پۆك هتتهھهج ۇب رالمونورتسائ
 ۇب ۇمناغنىلىق لىساھ ناكام نىتشالتراپ ڭوچ ىكاي ،ۇمنهگرهب زۈي هدىچىئ ناكام راييهت شالتراپ
 شىلېك ڭىنناكام هۋ ناماز هدزىمهيىۋهس شىلىب ىقرىزاھ زىب نىتبهۋهس ۇش .[5] سهمهئ قىنېئ ىخېت
 رالۇب اممهئ .ۇدىنىلباسېھ »پىيهغ« ىخېت نامسائ تاق هتتهي ناغنىلېئ اغلىت ادنائرۇق هۋ ىسهبنهم
 ىشىنىدزىئ ڭىنرالناسنىئ »نهكىناغلىتىراي نۈچۈئ زىب«نىتساملوب پىيهغ قهلتۇم نۈچۈئ ناسنىئ
  .زىمىنىشىئ پهد »پىيهغ« ناغىدىلوب اراكشائ هدنهگلهك ىتىئاس-ىتقاۋ نهلىب

 ىتىياھان ۇمىدزىمىشۇمرۇت يىئامىتجىئ ڭىنزىب شىلىب ىنپىيهغ قىلىقرائ رۇككهپهت ىلقهئ 
 اغرالۇئ اسلىق رىداس تهيانىج رالناسنىئ زىجائ ىرادىتقىئ ىلقهئ رهگهئ نهلىسهم .ۇديانيوئ لور مىھۇم
 ڭىنرهلرۈمسۆئ شاي .ناغلۇرۇدلاق ادىترىس ڭىنىرادىتقىئ شىلىب رالۇئ ىكنۈچ .ۇدياملىترائ تهيانىج
 اغىشېي شىلىب ىخېت رالۇئ ىكنۈچ ،ۇدىلوب هيىبرهت ازاج ناغىدىلىرېب اتراق هگىشۈزۈكتۆئ تهيانىج
 تهيانىج ۇمپۇرۇت لامرون زىڭىرادىتقىئ-ىلقهئ هۋ نهكتهي اغزىڭىمارۇق-شاي زىس رهگهئ .نهگىمتهي

 قىلراكباۋاج ۇمزىڭىسېد نهمىتپهملىب ىنىكىلنهكىئ تهيانىج ڭىنۇئ هچناق رهھ ،زىڭىسلىق رىداس
 تهسرۇپ هۋ تىقاۋ هكشىلىب ،هكشىنىگۆئ ،ادىياج زىڭىشوھ-ىلقهئ ڭىنزىس ىكنۈچ .ۇدىلىترائ هگزىس
 هدزۈدنۈك-پۈك ،شىلىق مۇجۇھ هگرهلىچتهھاياس لايائ كىللهئ-تهچ ادرىسىم .نهگلىرېب كىلرهتېي
 ىتىيانىج ڭىنرالۇئ .ۇدىرۇت پىرېب زۈي مىئاد ىرىللاۋھهئ شىلىق قىلىچنۇقساب اغرالۇئ

 ناملۇسۇم شىلىق پهرهت رىب هچناغىلاخ ىنرالۇئ پۇلوب قۇزۇب راللايائ نهگرۈي قۇچوئ هدنهگلۈرۈتشۈرۈس
 لاۋھهئ ناغىدىرېب زۈي الىدىرىلتهلۆد ناملۇسۇم لۇقون ۇب هتتهۋلهئ .شىمنهكىئ ىقۇقوھ ڭىنرهلرهئ
 هدرهلرهۋهخ ىنىقىلناغىدىرېب زۈي پۆك ۇمىدناتسىدنىھ ڭىنراللاۋھهئ شاشخوئ اغڭىنۇب .سهمهئ
 ادناتسىدنىھ كۈلچۈك ىسىنهئنهئ هقىبهت ،پۇلوب سهمهئ شاشخوئ ىلكهش هياكېھ تهقهپ .زىميالڭائ
 ىشىلىق ىتسائ-قايائ ىنراللايائ-زىق ناققىچ پىلېك نىدىقىبهت نهۋۆت ڭىنرهلرهئ ىكىدىقىبهت ىرىقۇي
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  .نهكىدىرېب زۈي پۆك
 رىب ىزهب هنهي ،قاسىراق پهد رهلنهگزۈكتۆئ تهيانىج نۈچۈئ ىسپهن زۆئ پۇرۇت پىلىب ىنرالۇب 

 ىنىلاب كىچىك پىقىچ اقترىس ىلىغلائ تراگىس زىس نهلىسهم .ۇدىلوب ادىترىس ڭىنۇب راللاۋھهئ
 ىنشىقىچ هدىچىئ تۇنىم هچچهن-رىب ،پۇيوق پۇيوق هگىچىئ انىشام پىنىرېئ نىتشۈرۈتۆك
 قارزائ ىنىزىرېد زىس ،قىسسىئ قىتتاق ترىس .زىڭىتتهك پىرىك هكتىكرام پۈكۈپ هگزىڭىلڭۆك
 پىزىق رالڭاراپ .ىدلاق پارچۇئ زىڭىشۇنوت انوك اتتىكرام .زىڭىدلاق پۇتنۇئ ۇمىنشۇيوق پىچېئ

 زىڭىلاب ادزىڭىنىغراب پىتياق اغزىڭىنىشام نىيېك نىتتهئاس هچچهن .زىڭىدۇتنۇئ ىنىممهھ زىس
 ،پۇلۇي ىنزىڭىرىلچاچ پهد رهكپهخ-اللائ پۈرۈتۆك دايرهپ-داد .ىدىمرۈگلۈئ اقشۇزۇقتۇق پۇقۇجنۇت
 لامرون هدزىس ىكنۈچ .زىسياملايىلقائ ىنزىڭىزۆئ نهلىب شىيېد نهمىتپهملىب ىنىشۇلوب قادنۇب
 هدىچىئ رهتهخ ڭىنزىڭىلاب ۇمىسلوب »پىيهغ« ىشۈلۆئ هدهن ڭىنمىك ،راب كاردىئ-لىقهئ
 ۇش ناغلىق سېھ هدنهكشۈچ نىدىنىشام ،نۇرۇب نىتشىرىك هكتىكرام زىس ىنىقىلناغىدىلاق
 نهلىب زىڭىتىدائ ناغىديهملهتىگۈت ىنزىڭىپېگ زىڭىسلاق پارچۇئ اغرالشۇنوت ،ىناۋاھ قىسسىئ
 ۇش نىتبهۋهس ۇش .زىسىگېئ اغىرادىتقىئ شهلرهچلۆم نىدلائ زىڭىسلىق لىلھهت پۈرۈتشهلرىب
 زۈي پۆك اتقىللائېر راللاسىم قادنۇب .زىسىلوب راكباۋاج زىس هككىلسهملهيىلمهپ رۇدلاب ىنپىيهغ
  كىلهئىجاپ نۇغرۇن اسرۇت قاغيوئ مىئاد رهھ زىمىرۇككهپهت ىلقهئ ڭىنزىب رهگهئ ،پۇلوب ناغىدىرېب
  .زىمىگىئ هگىتىيىناكمىئ شىلېئ ىنىدلائ هۋ شهلرهچلۆم نۇرۇب نىتشىرېب زۈي ىنرهل »پىيهغ«

 
 باۋاس هۋ تهيىن ،رۇككهپهت ىلقهئ  .مۈلۆب ىچنىككىئ 
 
 هگزىمىتىسقهم ىكىدىمزاي رۇكزهم نىيېك نىدنهگرهب هچنهشۈچ اغلائوس ىككىئ ادىرىقۇي زىب 

 لىلھهت ىنىلور ىكىدىسىرۇتتوئ باۋاس هۋ تهيىن ڭىنرۇككهپهت ىلقهئ ادىمزاي ۇب زىب .زىمىلېك پىتياق
 اغىلوق زۆئ ىنىشىللات نىكرهئ ڭىنسخهش نىدىباۋاج ڭىنلائوس ىككىئ ىكىدىرىقۇي زىب .ىچقاملىق
 .زىمىتۆئ هگىتىۋىسانۇم ڭىنباۋاس نهلىب تهيىن پىرېب

 ىشخاي ،قىلراداۋقهت ،تهدابىئ تهقهپ ،نهگىمنهلىگلهب ىتىممىق تېركنوك ڭىنباۋاس ادنىد 
 نهلىسهم .ناغنىلېئ اغلىت ىقىلناغىدىلىرېب پهلىسسهھ ىكاي شۈلۈئ هچناق ىنباۋاس هگرهللهمهئ
 ىدلىق هدهۋ پاۋاس اتتاك هۋ تهرىپغهم اغرالناغلىق ىنرهللهمهئ ىشخاي هۋ ناقتيېئ نامىئ اللائ“ ادنائرۇق

 كىلىچناق اتقادنۇئ ،كهسلىب پهد تهننهج زىب ىنباۋاس اتتاك ىكىدرهي ۇب رهگهئ .نهگلىيېد ”[6]
 اغناسنىئ نهمتهجاھ رىب زىس ،نهلىسهم هنهي ؟نىكمۇم شىشىرېئ اغڭىنۇئ نهلىب لهمهئ ىشخاي
 ڭىنزىب رهگهئ ؟كىلىچناق ىباۋاس ڭىننان رىب ۇش .ىليهد ىدلىزېي پاۋاس اغڭىنۇئ زىڭىسرهب نان رىب
 قاسلىق باۋاس كىلىچناق ،هسزۈكتهي هكتهننهج ىنزىب ىسىجىتهن ڭىنزىمىرىلشىئ باۋاس ناغلىق
 اقباۋاس نۈچۈئ همېن اتقادنۇئ .قوي شۈرۈدنهشۈچ رىب قىنېئ قىلىرغوت ۇب ادنىد ؟زىمرىك هكتهننهج
  ؟نهگىملىتىكېب تهممىق تېركنوك

 پهد نۈچۈئ ىقىلناغلوب رادىقالائ هگىتىيىن ىكىتشىلىق شىئ ىشخاي ڭىنناسنىئ زىب ىنۇب 
 رىب ىشخاي قىلىقرائ ۇش هۋ شىلىق ىزار ىناللائ ىشىلىق شىئ ىشخاي ڭىنسخهش .زىميالباسېھ
 نۈچۈئ شىشىرېئ (كىلتهرىخائ رىب ىشخاي شىرىك هكتهننهج نۈچۈئ رالناملۇسۇم) هككىلتهرىخائ
 ،نىكمۇم ىشىشىرېئ اغڭىنۇب النۈچۈئ ىلىمهئ ىشخاي رىب ناغلىق مىكلهب ناسنىئ مۇلهم ،اسلوب
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 نۈكهي نىدڭىنۇب .نىكمۇم ىكىلسهملهشىرېئ اغڭىنۇب ۇمپىلىق لهمهئ ىشخاي رۈمۆئ رىب ىكاي هۋ
 نىداللائ ىسىجىتهن زىملىق زىب ىنىبهۋهس ،پۇلوب سهمهئ شىئ ىكىدىسىدارىئ ڭىنناسنىئ شىرىقىچ
 رىب ،ادناغلىزېي تهممىق تېركنوك اقباۋاس رهگهئ ىدمهئ .ۇدىلېك نىقېي هگىچنهشۈچ نهگېد
 شىرىك هكتهننهج قىلىقرائ شىلىق ىزار ىنىسىچۇقتاراي ىشىلىق شىئ باۋاس ڭىنناسنىئ
 پۇلوب شىرىك هكتهننهج قىلىقرائ (شۇرۇدلوت ناس ىنهي) شىتىراي تهممىق تېركنوك ،نىتساملوب
 تېركنوك اقباۋاس نىتبهۋهس ۇش .ۇدىتېك پىرىگزۆئ ىناشىن ڭىنتهدابىئ ادلاۋھهئ لىخ ۇب .ۇدىلاق
 .رۇتقىپاۋۇم هگلىقهئ شىيېد ناغىملىزېي تهممىق

 
 پاۋاس هۋ تهيىن  :مىسىق ىچنىرىب 
 
 نهلىب ىتىيىن ڭىنۇئ ىرىلمهدهق ىكىتشىشىرېئ (اقباۋاس) هگىجىتهن رهھ ڭىنسخهش ادمالسىئ 

 شىنىشۈچ ىشخاي ىنىزۆئ ناسنىئ هدرهي ۇب پۇلوب مهچلۆئ ىرىقۇي ىتىياھان ۇب .ناغنىلىق مهچلۆئ
 ڭىنتهيىن هدرهي ۇب شىلىب ىنىزۆئ ناغلوب ىسىللهپ ىرىقۇي ڭىنشىلىب هنهي .نهگنهلتىكهت ىكىلكهرېك
 ىكاي هۋ نۇسلوب هدىدىقهئ يىنىد .ۇدىلوب ىسىچتهرازان ىقنۇرۇب نىتشۈتۆئ هكتهكىرهھ ىلىمهئ
 زىمىلڭۆك ىشخاي هدىزهب اممهئ .زىمياملاتىراي هجىتهن زىستهكىرهھ زىب نۇسلوب اتشۇمرۇت يىئامىتجىئ
 قادناق اغڭىنۇب .نىكمۇم ىشىلېك پىلېئ هجىتهن ناماي هچىسكهئ زىمىتىكىرهھ ناغراب پىلېئ نهلىب

 ،ناق اغناق“ ادلاھ لۇقون رهگېئ ؟ۇمپاۋاس ىكاي ،ۇدمالىزېي ھانۇگ اغڭىنۇئ ؟كهرېك شىرېب باۋاج
 نهمىزۇقتۇق ىنىرىب نهلىب زىڭىلڭۆك ىشخاي زىس ،ادناغلوب هچىيوب هچنهشۈچ امگود نهگېد ”ناج اغناج
  ؟زىسۇممۇكھهم هكشۈلۆئ نۈچۈئ زىڭىتىيىن ىشخاي ،زىڭىسلوب بهۋهس هگىمۈلۆئ پهد

 .زىمىترۇچۇئ ىنرهلىمىلىگلهب نۇناق نهگلۈزۈت اتراق هكتهيىن ادزىمىشۇمرۇت يىئامىتجىئ زىب 
 ڭىنىنۇناق اكىرېمائ ،هدزىمىنىگرۆك پىلىق زىلانائ ىنىمۈزۈت-نۇناق ڭىنىكىرېمائ هدىتىپۈس لاسىم
 ،ادناغلىق مۈكۆھ ىنىكىلنهگىمزۈكتۆئ ىكاي نهگزۈكتۆئ كىلنهۋهس ڭىنسخهش مۇلهم هتتهيىلهمهئ

 ىنىسىجىرهد ڭىنىتىيىلۇئسهم كىلشىگېت اقشىلېئ هگىتسۈئ ڭىنۇئ ىتىيىن ڭىنسخهش ۇش
 نهتسهق .ۇدىلۈرۈتشۈرۈس ىبهۋهس ،اسلوب نهگرۈتلۆئ مهدائ نهلىسهم .زىمىلىب ىنىقىلناغىديهلىگلهب
 ىنرالنامۇگ ۇب ؟ۇمهقهۋ يىپىداسات ىكاي هۋ ،ۇمنۈچۈئ شادغوق ىنىزۆئ ىكاي ،ۇمناغلىق قىللىتاق
 اغڭىنۇش پىنىلقىنېئ (ىسائىددۇم) ىتىيىن ڭىنىچۇغلىق رىداس هقهۋ ۇش نۈچۈئ شۇرۇتشالڭىديائ
 لاھرهد الىسرۈتلۆئ مهدائ هچىيوب ىمۈكۆھ ناج-اغناج ،ناق-اغناق لۇقون .ۇدىنىلىق نالېئ مۈكۆھ اتراق
 اپورۋاي ناقپات يىققهرهت ىزهب هۋ اكىرېمائ .ۇديهمرهب زۈي شىئ ناغىدىسائ اغراد پىقىچ پهرۆس
 ادلاۋھهئ يىددىج زىس رهگهئ ،پۇلوب ىنۇناق ”[7] نىتراماس لۈڭۆك قائ“ ادىنۇناق ڭىنىرىلتهلۆد
 راكباۋاج زىس اغڭىنۇئ اسىمقىچ مۈنۈئ نهكتۈك پىلىق تهكىرهھ اقشۇزۇقتۇق ىنىتاياھ ڭىنىرىب
  .زىسياملوب

 نهلىب لاسىم يىددائ رىب ىكىدزىمىشۇمرۇت ىنىسىداپىئ ىكىدزىمىشۇمرۇت يىئامىتجىئ ڭىنتهيىن 
 ڭىنىچۈگىديهھ انىشام هتتهيىلهمهئ غارىچ قىرېس ىكىدىسىدىئاق شانتاق ،كهستۆئ پىتىسرۆك
 مۇلهم هدنهكتۆئ نىدغارىچ ىلاروق شانتاق ،نهلىسهم .ۇدىنىلباسېھ غارىچ ناغلىقېي هگىتىيىن

 ىكاي ۇدىڭام ،قىلىقرائ شىقېي غارىچ لىزىق نهلىب غارىچ لىشېي لۇقون رهگهئ .ۇدىتېك نايرهج
 ىسهقهۋ شانتاق نىتبهۋهس ۇش .ۇدىرېب زۈي پۆك ىسىسىداھ شانتاق هسنهلىگلهب پهد ۇدياتخوت
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 غارىچ قىرېس كىللىگزهم اقسىق ادىدلائ شىرىگزۆئ اغلىزىق غارىچ لىشېي نۈچۈئ قىلسامقىچ
 اقشاتخوت ،پۇلوب لانگىس نهگلىرېب هگىتىيىن ڭىنرۇپوش غارىچ قىرېس ۇب لهد .ۇدىرۇت پىنېي
 شاتخوت رهگهئ ،ىشىتخوت اسىملوب تىقاۋ هكشىتېك پۈتۆئ پىسېك اممهئ راب تىقاۋ كهدۈكتهي

 انىشام زۇمروت يىددىج ىكاي ،هسىملهرۈگلۈئ اقشاتخوت پىلېق پىلېك نىقېي كهب اغىقىزىس
 ،اسىلباسېھ پهد ۇدىلېك پىلېئ شهرتىت كىلپۋهخ هگىلىماھ ىكىدىقىسروق ڭىنىلايائ ىكىدىچىئ
 پۇلوب مۈكۆھ ىلقهئ يهلنۈتۈپ مۈكۆھ ىكىدرهي ۇب .كهرېك ىشىتېك پۈتۆئ پۇتۇت ڭىچ ىنتىقاۋ
 .ۇدىنىلىق ارجىئ مۈكۆھ ۇب اتساسائ ناغيوق اغنۇروئ ىچنىرىب ىنىكىلرهتهخىب ڭىنرهلىگزۆئ هۋ ىزۆئ
 تىقاۋ اقشۇلوب پۈتۆئ ،راب تىقاۋ اقشاتخوت نىدغارىچ قىرېس اتتىقاۋ ناغىرىدلائ اقشىئ زىس رهگهئ
 قارزائ اقشىئ) شىئ كىچىك زىس ادلاۋھهئ لىخ ۇب ،زىڭىستۆئ يىرۇبجهم ادلاۋھهئ ناغىديهمتهي
 ناغلىق لۈككهۋهت (ىكىلرهتهخىب ڭىنرهلىگزۆئ هۋ زىڭىزۆئ) هگرهتهخ ڭوچ پهد ىن (شىكىچېك
  .ۇدىرۈدلىب ىنىكىلنهكىئ جاتھوم اغرۇككهپهت يىلقهئ مۇقوچ تهيىن هگزىب لاسىم ۇب .زىسىلوب

 
 ىسىپىزهۋ ڭىنتهيىن :مىسىق ىچنىككىئ
 
 هپىزهۋ ىنشادغوق ىنقالخهئ يىمىدائ هۋ تهۋىسانۇم كىلىشىك هتتهيىئمهج پىتكېيبوئ تهيىن 

 تهيىلائاپ پاليوئ ۇمىنرهلىگزۆئ سهمهئ شاليوئ الىنىزۆئ نهگېد قالخهئ يىمىدائ .كهرېك ىشىلىق
 ناغىمىشخوئ ،ىپوت رالناسنىئ ناغىمىشخوئ ،ىكىدنىد ناغىمىشخوئ ىنۇب .ۇدىتىسرۆك ىنشىلىق
 پاليوئ ىنرهلىگزۆئ هۋ ىنىزۆئ هتتهيىئمهج رىب .ۇدياشاي مالپوت رالناسنىئ .نهگلهك پهلىداپىئ هدلىكهش
 شىرېب زۈي ڭىنرهللهدېج-ىگڭهج هۋ ،تهيىددىز ىكىتتهيىئمهج ۇب ىتىبسىن ڭىنرالناغىدياشاي
 ناقشاليوئ ىنىناديهم ڭىنپهرهت ىشراق ادناقتيېئ پىلىق يىددائ .ۇدىلوب پىسانات رۈتهت نهلىب ىتىبسىن

 ،تهيىددىز هتتهيىئمهج ۇب اسلوب پۆك هچناق رالناسنىئ ناغىدىراب پىلېئ ىنىتىيىلائاپ زۆئ ادلاھ
 ڭىنلاسىم .زىمىرۆك پۇرۇتشىلېس ىنۇب نىدىلاۋھهئ شانتاق زىب .ۇدىلوب زائ هچنۇش شىلىكرۈس
 ڭىنرهلتهلۆد پۆك ىناس انىشام ،چىز ىسىلاھائ ،سىق ىناديهم رهي هيىنوپاي ،پۇلوب هيىنوپاي ىرىب
 .تهلۆد رىب نهۋۆت ىتىياھان ىتىبسىن شۈلۆئ مهدائ نىدىسىسىداھ شانتاق هيىنوپاي اممهئ .ىرىب
 هتتهدائ هلاھائ كىلىچپۆك روز ،پۇلوب ناغلىق يىققهرهت نىياتنىئ شانتاق ىۋىممائ هدهيىنوپاي

 شانتاق ىۋىممائ نىتبهۋهس ۇش .ۇدىنىيات اغىلاروق شانتاق ىۋىممائ هتشىلېك پىرېب هكتهمزىخ
 پىشىرىتتىئ ىنىرىب رىب هدرهلتهكېب ،ادراللازگوۋ زىس اممهئ .ناغلوت نهلىب مهدائ ىمىشخائ هۋ نهگىتهئ
 اغرالزىيوپ هۋ سۇبوتپائ نهلىب تهرىچۆئ مهدائ هممهھ .زىسيهملهرۆك ىنرالىچۇلوي ناقتاۋىشىلات نۇروئ

 كىچىك ڭهئ پىغىي ىنىرىللوق-تۇپ مهدائ هممهھ .ۇديامرۇتلوئ ادلاھ هچنىپۆك رالشاي .ۇدىقىچ
 هگرهلىگزۆئ“ ىساسائ ڭىنىتىۋىسانۇم كىلىشىك ڭىنرالنوپاي .ۇدىرۇت پهلىگىئ ىنقۇلشوب
 نىدىكىچىك اغىرىلىلاب انائ-اتائ .ناغلۇرۇق هگىتسۈئ ڭىنتامىلهت ”كىلسهمرۈتلهك كىلىچىراۋائ
 پىلىرېك نۈچۈئ شۇلوب اشاتڭهك ىزۆئ ادزىيوپ .ۇدىتىگۆئ ىنقىلساملاس كىلىچىراۋائ اغرالىقشاب
 اغرالىقشاب ،پۇرۇتشالرات ىنىقۇلشوب ڭىنرالىقشاب ۇب اسىميوق كىلتهر ىنىرىلكهرېك-هسرهن ىكاي اسرۇت
 ادناغلىق شىئ رهھ ناسنىئ كىلىچپۆك روز هدهيىنوپاي .ۇدىنىلباسېھ شىرېب پىپېت كىلىچىراۋائ
 ،نىدىبهۋهس قىلناغىدىراب پىلېئ ىنىرىلتهيىلائاپ-شىئ پاليوئ ىنىناديهم ڭىنرهلمهدائ ىكىتپارتهئ
  .رهتهخىب هۋ چنىت نهتهبسىن تهيىئمهج ۇب
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 .ىليهرۆك پۇرۇتشىلېس هگهيىنوپاي ىنىتىلۆد ياتىخ ناغلوب ىسىنشوق ڭىنهيىنوپاي زىب ىدمهئ 
 شانتاق ىۋىممائ ،پۆك ىلاروق شانتاق ناغلىق يىققهرهت ىداسىتقىئ شاشخوئ هگهيىنوپاي ياتىخ
 سهمهئ الىدىچىئ ىتىلۆد ياتىخ هدرهلرهۋهخ زىب اممهئ .تهلۆد رىب ناغلىق يىققهرهت شاشخوئ ۇمىلاروق
 اقشاب هۋ ناغلىق مۇجۇھ هگىرىب-رىب پىشىلات نۇروئ ادنالىپوريائ هدىرىلهيىنىل اۋاھ ارائقلهخ اتتهھ
 پۈرۆك نهلىب زىمىزۆك زۆئ ىنىرىلارقۇپ ياتىخ نهگلهك پىلېئ تىدھهت هگىكىلرهتهخىب ڭىنرالىچۇلوي
   .زىمرۇت پالڭائ هدرهلرهۋهخ هۋ زىمرۇت

 ىتىمۈكۆھ ياتىخ ادىدلائ ڭىنلىي چۇئ-ىككىئ ،كهستۆئ پۇرۇتسىق ىنىسىداھ رىب قىلراقىزىق 
 .نهگىلىگلهب ىنىقىلناغىدىنىلېئ هنامىرهج نىدرالرۇپوش نهكتۆئ نىدغارىچ قىرېس پىترهگزۆئ نۇناق
 غارىچ قىرېس رهلىچۈگىديهھ ىلاروق شانتاق هدىتىلۆد ياتىخ هدنهگرۈتشۈرۈس ىنىبهۋهس ڭىنۇب
 لىزىق پهگۈت غارىچ قىرېس نىتبهۋهس ۇش .ناغلوب اديوك الىنشىلېۋىتۆئ يامىليوئ ىنشاتخوت ادناغناي

 قىلماۋاد ۇمىنىشام ىكىدىقىزىس شاتخوت پىشىگېئ اغىنىشام ىكىدىسىرۇتتوئ لوي ادناغناي غارىچ
 اغىنىشام نهگلهك نىتپهرهت ىشراق ىكاي ناغلاۋۇسوت ىنلوي ڭىنپهرهت ىشراق ،پهلىرىگلىئ اغلائ

 ڭىنرۇككهپهت ىلقهئ تهيىن ،ناغىدياليوئ الىنىزۆئ ىنۇب زىب .نهگرهب زۈي پۆك راللاۋھهئ ناغىدىلۇقوس
 پهد لاۋھهئ ناغىدىلۈرۆك هتتهيىئمهج ناقتاپ اغىسىزىرك قالخهئ يىمىدائ ،ناغىملوب ادىقۇللورتنوك
  .زىميالباسېھ

 قىلىقرائ نۇناق يىئامىتجىئ سهمهئ نۇناق يىنىد قىلىقرائ شۈرۈتلهك ىنراللاسىم تېركنوك زىب 
 ىدمهئ .قۇدلاتخوت هدىققهھ ىشىنىلىداپىئ ىكىدنۇناق ڭىنتهيىن ىكىدرهلتهلۆد ناغىدىلۇرۇقشاب

 زۆئ نهلىب ىتىيىن زۆئ ڭىنرالناغىدىراب پىلېئ ىنىتىيىلائاپ شىئ هچىيوب ىنۇناق تهئىرهش
 پۈرۆك پىلىق لىلھهت قىلىقرائ راللاسىم تېركنوك الىنهي ىنۇب ۇدىرۇتشاتۇت قادناق ىنىتىيىلائاپ
  .زىمىقاب

 ۇدياللوق ىنىمۈزۈت قۇلنۇتوخ پۆك هچىيوب ىنۇناق تهئىرهش رهلتهلۆد پۆك ىكىتقرهش ارۇتتوئ 
 ناغىلنويلىم پىشىگهئ هگىشىشىليىددىج ڭىنشۇرۇئ ىكىدهيىرۈس .ۇدىلىق لهمهئ اغڭىنۇئ هۋ
 ادىرېگال ڭىنرهلكىلهيىرۈس هگرىب نهلىب ڭىنۇش .اتقاملوب رۇبجهم اقشۇلوب رىپاسۇم كىلهيىرۈس
 .نهكتهك پىيىپۆك راللاللهد ناغىدىرۇتشۇنوت اقشۇلوب نۇتوخ هگرهلرهئ قىلقرهش ارۇتتوئ ىنرالزىق شاي
 كىلهيىرۈس نۈچۈئ شىلىق نۇتوخ ىچنىچۈئ هۋ ىچنىككىئ هگىرىلزۆئ رهلرهئ نهگلهك نىتقرهش ارۇتتوئ
 ۇمىگىرىۋهخ ڭىن C ب ب پىشىللامرون ىتىياھان راللاۋھهئ ناغىدىلاۋىللات پۇرۇت پىكېچ ىنرالزىق
 ىشىلېئ نۇتوخ تۆت پۆك ڭهئ ىشىك رهئ نهگرهب راي ىداسىتقىئ ادىساينۇد مالسىئ هتتهدائ .ناققىچ
 ،شىقىچ هگىئ اغراللايائ ناغلاق زىسقاچ-هگىئ ىترهش ىقنىدلائ ڭىنۇئ ،پۇلوب ناغنىلىق تهسخۇر
 ناقتاۋۇلوب بهۋهس اقشىترات-شالات الىلېخ ۇب ادىساينۇد مالسىئ .ناغلوب شىلېئ اغىسيىماھ ىنرالۇئ
 مۈكۆھ نهكتۆئ ىتقاۋ ىنشۇلوب قۇلنۇتوخ پۆك اتتهھ ىرىلمىلائ مالسىئ مىسىق رىب ،پۇلوب هلىسهم
 لۇقون زىب رهگهئ .نۇسلوب نهگىمتۆئ ىكاي نهكتۆئ ىتقاۋ شۇلوب قۇلنۇتوخ پۆك ىليهم .ۇدياراق پهد
 اقشىئ قادنۇش .قاسلىق لىلھهت ىنمۈكۆھ ۇب هدىتىۋىسانۇم تهيىن ىلسهئ نهلىب شىلىق باۋاس
 ىنىتىيىن ڭىنىزۆئ ىرىلرهئ ناملۇسۇم قۇلنۇتوخ پۆك مىسىق پۆك قهلتۇم ۇمىدرىدقهت ناغلۇيوق لوي

 اغزىق مۇلهم رهئ مۇلهم رهگهئ ،ىكۇش هچنهشۈچ ىلقهئ رىب يىددائ ىكنۈچ .ۇدياملالوب پالقائ زىگرهھ
 اغيوت ۇش اسلوب ناغلىق تهسقهم ىنشىقىچ هگىئ ،شادغوق نۈچۈئ ىقىلناغلاق زىسقاچ-هگىئ
 هكتىگىي زهجىم سۇرۇد هرېب ناقتاۋياملالىق يوت نىدىكىللهغهبمهك نهلىب ىكلۈم-لام نهكتهلشىئ
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 هگىتسۈئ پاۋاس ابهجهئ ،اسيوق پىلىق ىنيوت پىرېب پىلېئ ىنمۇلزهم ناغلاق زىسقاچ-هگىئ ۇش
 هچىسكهئ ،سهمهئ شىقىچ هگىئ اغزىسىقاچ-هگىئ تهيىن ىكىدرهي ۇب نىتبهۋهس ۇش ؟ۇدماملوب پاۋاس
 تهسقهم شۇرۇدناق ىنىسپهن ڭىنىزۆئ اغىباسېھ شىقىچ هگىئ اغناسنىئ ناغلاق اتقىلجاتھوم
  .زىميالاتيېئ پهد سهمهئ سۇرۇد تهيىن ىلسهئ نۈچۈئ ىقىلناغنىلىق

 يۆئ هتقرهش ارۇتتوئ ،ىكۇش لاسىم رىب هنهي ناغلوب كهرېك شۈتۆئ پىلېئ اغلىت مۇقوچ 
 ىلېخ راللايائ قىلنىپپىلىف هۋ ايىشيالام ۇمپۇلوب ،ايىسائ ىقرهش ناغىديهلشىئ پۇلوب ىسىچتهمزىخ
 ،ۇدىتۈچۆچ ىنمهدائ ىلاۋھهئ شىنىلىق ىتسائ-قايائ نىدىپىرهت ىنىياجوخ يۆئ ڭىنرالۇئ ،پۇلوب پۆك
 رىداس ىنهقهۋ ۇب .ۇديامرۇچۇئ نهساسائ اغىسازاج ىنۇناق ڭىنىتىلۆد زۆئ ىچۇغلىق رىداس هقهۋ هۋ
 هتكىلسهمرهب ازاج اغىچۇغلىق قۇلروز ڭىنتهلۆد ۇش ،ىساسائ ناغنايات اقشىلىق قۇلروز ڭىنىچۇغلىق
 ،رالڭاسقروق نىدرالڭىقىلساملالوب لىدائ (پىلېئ نۇتوخ پوك) رهگهئ“ ،ىنهي .شاشخوئ ىساسائ ناغنايات
 ىسىرۈس اسىن) ۇدىلوب رالڭهسنهلىياپۇك نهلىب رهلىرۆچ ىكىدرالڭىتسائ لوق ىكاي نهلىب نۇتوخ رىب
 قۇللۇق رهلرهئ ۇب نىتبهۋهس ۇش .ناغلوب مۈكۆھ ىكىدنائرۇق نهگېد ”(ىمسىق رىب ڭىنتهيائ-3
 رىب ىنىكىلنهكىئ لايائ رۆھ ڭىنرهلىچتهمزىخ ۇب ،ىقىلناغلاق پۇلوب خىرات ناچاقىللائ ڭىنمۈزۈت

 ۇب .ناغنىتېپ اقشىلىق ىتسائ-قايائ هچناغىلاخ ادىراتاق ىرىكاچ يۆئ لۇقون ،پۇيوق پىرياق هكتهچ
 هچناغىلاخ ىنىنۇناق ڭىنىسىچۇقتاراي ڭىنتهيىن ،اسىمنايات اغرۇككهپهت ىلقهئ رهگهئ هگزىب لاسىم
  .ۇتپۇرۇت پهللىلهد ىنىقىلناغىدىلىق ىنرالشىئ قۇلچنۇقروق ،پالىمرۇب

 
 رۇككهپهت ىلقهئ هۋ شىلىب ىنىزۆئ  :مىسىق ىچنىچۈئ
 
 ،شىلېس لاپ ادىنىد مالسىئ .زىمىرۈتلهك لاسىم رىب هدرهي ۇب زىب ؟زىمىلىب قادناق ىنزىمىزۆئ 

  ؟نۈچۈئ همېن .ۇدىنىلىق بىقهت كىلرهگرىھېس هۋ ،شانيوئ رامىق
 زىب شىملوب ناسنىئ .كىلتهۋىسانۇم نهلىب ”پىيهغ“ نهكتۆئ پىلېئ اغلىت ادىرىقۇي الىنهي ۇب 

 تهكىرهھ هدىسىرىئاد ڭىنۇش پىنىشۈچ ىنرهلتهيىنۇناق هۋ .رىداق هكشىلىب ىنرهلىئيهش كىلتهيىنۇناق
 .(نهگلىرېب هچنهشۈچ اغڭىنۇب نهلىب ىلاسىم ”مۋوق نهگلىب“ هدنهۋۆت) نهگلىرېب تهزاجىئ اقشىلىق
 اللائ رىداق اقشىئ هممهھ هچىيوب زىمىرۇككهپهت .زىميهملهلىب اسىملوب ىتىيىنۇناق ڭىنۇئ رهگهئ
 مۈكۆھ هككىلزىستهيىنۇناق ادناغلوب هچىيوب اكىگول ۇش .رىداق هكشىلىب ۇمىنرهلىسىداھ زىستهيىنۇناق
 ىكاي اسىنيوئ رامىق ،اسلاس لاپ ناسنىئ رهگهئ .ۇدىلوب هدىكىلىئ الڭىنىچۇقتاراي تهقهپ شىلىق
 ،شىنىللۇغۇش نهلىب كىلرهگرىھېس هۋ رامىق ناغىملوب ىتىيىنۇناق ،نهكىدىلىق كىلرهگرىھېس
 مۈكۆھ نىدىتسۇئ ”پىيهغ“ ناغلوب رىداق هكشىلىب الىچۇقتاراي تهقهپ ،ادىنروئ ڭىنىچۇقتاراي

 ”پىيهغ“ هدرهي ۇب زىب .ۇدىنىلباسېھ كىرېش هچىيوب ىسىچنهشۈچ مالسىئ ۇب هۋ ،ۇدىلوب شىرىقىچ
  .زىمىشىرىت اقشۇتۇروي قىنېئ ۇمىخېت ىنرالنۇمزهم رادىقالائ هكتهيىن پىلىتخوت قارزائ هنهي ادىسىرغوت

 .راب تهيائ نهگېد ”…ۇدىنىشىئ هكپىيهغ (رالراداۋقهت) رالۇئ“ هدىسىرۈس رهقهب ڭىنىمىرهك نائرۇق 
 سهددهقۇم ،رهبمهغيهپ ،رهلىتشىرهپ ،اللائ“ رىسهك ىنبىئ نهلىسهم نىدىرىلمىلائ مالسىئ قۇلزۇپون
 نىدرهلسىدهھ كىلچنهشىئ ،پهد ”ۇدىرىك هكپىيهغ رالقىلراتاق شىلىرىت اتياق ،خازود ،تهننهج ،باتىك
 ،هگرهلىس نهم“ اتراق اغىسۇغلاتائ ”پىيهغ“ هتتهيائ-33 ىسىرۈس رهقهب ۇش هنهي .[8]نهكتهسرۆك لىلهد
 ىنرالڭىشىئ نۇرۇشوي هۋ اراكشائ ،نهمرۇت پىلىب نهتهقىقهھ ىنرهلبىيهغ ىكىدنىمېز هۋ ىكىدرالنامسائ
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 رىتاف نىدرهلتهيائ ىكىدنائرۇق رادىقالائ هك ”پىيهغ“ ۇب زىب .نهگېد ”مىدىمنهگىمېد نهمرۇت پىلىب
 رىب ڭىنتهيائ-28) ”ۇدىقروق الرالمىلائ تهقهپ نىداللائ هدىچىئ ىرىلىدنهب ڭىناللائ“ ىكىدىسىرۈس
 نهكتۆئ پىلېئ اغلىت ادىرىقۇي ،ادزىمىنىغلىق لىلھهت پۈرۈتشهلرىب نهلىب نۇمزهم نهگېد (ىمسىق
 زىستهيىنۇناق ىسىچنىرىب ،ىنهي .زىميهلهيىللىلهد اتياق ىنىكىلنهكىئ لىخ ىككىئ ڭىنپىيهغ
 ىكاي رهلىئيهش رىداق هكشىلىب الىچۇقتاراي ،ناغىديهملهك ارغوت اغىرۇككهپهت ڭىنناسنىئ ،ناغلوب

 ىكاي ىئيهش ىكىدىتىيىناكمىئ شىلىب ڭىنرالمىلائ ناغلوب ىتىيىنۇناق اسلوب ىرىب هنهي .رهلىسىداھ
  .ۇدىتىسرۆك ىنرهلىسىداھ

 ڭىنىسرهن مۇلهم ادىغېچ قاۋوب ناسنىئ ،پۇلوب ىتىئىبهت ناسنىئ شىقىزىق اقپىيهغ 
 قىپېي ادىغېچ الاب كىچىك ؛ۇدىقاب پىلېس اغىزغېئ ،ۇدىقاب پۇتۇت نۈچۈئ شىلىب ىنىكىلىمېن

 هكپىيهغ .ۇدىلوب اديوك ڭىنشىچېئ پىلىق لامائ ىنۇش پىقىزىق اغىقىلراب همېن هدىچىئ قۇدناس
 اممهئ .بهۋهس ىكپۈت ىكىدىشىلىق رۇككهپهت ڭىنناسنىئ ،كهمنهدزىئ هدىتسۈئ پىيهغ ،شىنىشىئ
 ،[9] ۇمىسىتۇق ڭىنارودنهپ ناغنالىچاق تهپائىيالاب ۇئ ىكاي ۇمراب قىلياب اتقۇدناس قىپېي ىزىغېئ
 ىشىنىلۆي ارغوت ڭىنشىنىدزىئ هدىتسۈئ پىيهغ هدرهي ۇب .راب ۇمچنۇقروق ۇب هنهي نۈچۈئ ناسنىئ
 نىداللائ “ ىقىلناغىدىلوب شىتېي هگىگېت ڭىنۇئ قىلىقرائ مىلىب هۋ شىلىق رۇككهپهت ىلقهئ تهقهپ
 ”شۇقروق“ هدرهي ۇب زىب رهگهئ .ۇتپۇرۇت پىنىللىلهد نىدىپىرهت تهيائ نهگېد ”ۇدىقروق الرالمىلائ تهقهپ
 يهملىب نهلىب شۇقروق پىلىب ،قاسلىق لىلھهت پىلىق هچمۇشوق اغنۇمزهم ۇب ىنمۇقۇئ نهگېد
 ىلقهئ كهدىنزهغ ناسسهي ىددۇخ داقىتېئ يىنىد ،ىنىقىلراب ڭىنشۇقروق لىخ ىككىئ پهد شۇقروق
 يىقىقهھ ىنىسىچۇقتاراي شىملوب چۈك كىلتهردۇق قهلتۇم ىكىدىسىشراق ناسنىئ قىلىقرائ رۇككهپهت
 تهقهپ ياملىق رۇككهپهت ىلقهئ قادناقچېھ ؛نهلىب شىلىق تهدابىئ الىغىسىچۇقتاراي تهقهپ پۇنوت
 تۇجۋهم ڭىنلاۋھهئ ناغىدىلىق داقىتېئ اغىسىچۇقتاراي الپۇقروق نىدىتوئ خازود ناقتاۋىلىتيېئ ادنىد
 نىدىپىرهت ىچۇقتاراي تهدابىئ لىخ ىسياق هدىچىئ ڭىنرالۇب .زىمىلىب ىنىكىلنهكىئ
 ىقىلناغىدىلوب ”يىقىقهھ ڭىنىشۇقروق ڭىنرالمىلائ“ ادنائرۇق هدنهگېد نهگلۈرۈتشهلنهييهئۇم
  .نهگلۈرۈتشهلقهن ىلور ىكىتشىنىشۈچ ىننىد ڭىنرۇككهپهت ىلقهئ قىلىقرائ

 ،ناقتاراي ىنتانىئاك هدنۈك هتلائ لاۋۋائ نىدمهدائ ىچۇقتاراي ادناغىراق نىدرهلىچنهشۈچ يىنىد 
 كىلتهيىنۇناق ىنتانىئاك .ناغلىتىراي كىلتهيىنۇناق تانىئاك .ناغلىتىراي ناسنىئ ىنۈك ىچنىتتهي
 پىسانۇم اغڭىنۇئ نىدنائ ،ىتتاراي ىنىسرهن هممهھ اللائ… “ ىكىدنائرۇق هدىققهھ ىقىلناغىلىتراي
 مهچلۆئ ىكىتتهيائ ۇب .ۇدىلوب هكشۈرۈتلهك لىقهن ىنتهيائ نهگېد ”[10] ىدىلىگلهب ىنمهچلۆئ
 ىرڭهت“ اتراق اغڭىنۇب نيېتشىنيېئ ،پۇلوب ىتىيىنۇناق ىكچىئ ڭىنىئيهش رهھ هتتهيىلهمهئ

 لهممهكۇم ادىشىنىلىق هدىرىپائ ڭىناينۇد ۇب ،قىلىقرائ شىيېد ”ۇديامىنيوئ (رامىق) لاخىشىش
 كىلتهيىنۇناق ڭىنرهلىئيهش ىكىدىچىئ زۆئ ڭىنتانىئاك لۈكتۈپ ،ىنىكىلنهكىئ هگىئ هكتهيىنۇناق
 هراشىئ ىنىقىلناغىدىرۇت پۇلوب تۇجۋهم هدىتىپۈس هدۋهگ لهممهكۇم رىب نهلىب ىشۇرۇت پۇشۇتۇت
  .ناغلىق

 لهد ىلىلهد ڭىنقىلناغنىلىق هدىرىپائ هدلىكهش ناغىديالايىقياب ىنتهيىنۇناق ۇش ناسنىئ 
 ىتىيىنۇناق ڭىنرهلىئيهش هدىسىرۈس هدلىھهن ڭىننائرۇق .ادىشۇلوب ڭىنرۇككهپهت ىلقهئ ادناسنىئ
 اللائ“ هتتهيائ ۇب نهلىسهم .ناغنىلىق بىغرهت شىلىب ىنىقىلراب ڭىناللائ پىلىق رۇككهپهت هدىتسۈئ

 نهلىب ىرىمهئ ڭىناللائ ۇمرالزۇتلۇي ،ىدرهب پۇرۇدنۇسيوب ىنيائ ،ىننۈك ،ىنزۈدنۈك ،ىنىچېك هگرهلىس
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 ۇب .نهگلىيېد ”[11] راب رهللىلهد نۇغرۇن ادڭىنۇب نۈچۈئ مۋوق ناغىدىنىشۈچ ؛رۇدناغلۇرۇدنۇسيوب
 ڭىنىچۇقتاراي قىلىقرائ رۇككهپهت ىلقهئ ،نۈچۈئ شۇلوب نىد ”مۋوق ناغىدىنىشۈچ“ هگزىب
  .ۇتپۇرۇت پهللىلهد ىنىكىلنهكىئ تهزاجىئ هكشىلىب ىنىرىلتهيىنۇناق

 رهلىئيهش قىلراب رهگهئ نىتتهھهج هيىرهزهن ؟ۇمرىداق هكشىلىب ىنرهلىئيهش هممهھ زىب 
 ڭىننهپ يىئىبهت .رىداق هكشىلىب اسىملوب ىسىمىلكهچ ناماز اغناسنىئ هدمهھ ،اسلوب كىلتهيىنۇناق
 ىرېسناغراب زىمىشۇنوت ناغلوب اغاينۇد پىتكېيبوئ ڭىنزىب پىشىگهئ اغىشىلىق يىققهرهت

 نهكشۈچ اغنوفارام هتتهھهج رۇككهپهت ىلقهئ هللىب نهلىب ڭىنۇش هۋ .اتقامراب پىشىلرۇقڭوچ
 رۇككهپهت ىلقهئ كىلىچناق ىپوت رالناسنىئ .اتقامراب پىيىڭوچ قرهپ ىكىدىسىرۇتتوئ ىپوت رالناسنىئ
 رىداق كىلىچنۇش هكشىترهگزۆئ ىنىتىھۇم شۇمرۇت يىئامىتجىئ نهلىب ىشىلىق داجىئ هۋ ىشىلىق
 ىنۇئ يامىتخوت نهلىب ىپوت رالناسنىئ ناغلاق پاتخوت هدرىسهئ ارۇتتوئ ىرۇككهپهت ىلقهئ .اتقاملوب
 ڭىنرهلشىلىكرۈس ۇب .هتكهميهچۈك شىلىكرۈس ىكىدىسىرائ ىپوت رالناسنىئ ناقتاۋىڭېم پۈرۈدلهسكۈي
 ناغلوب اققىلناسنىئ ،كهستۆئ پهلتىكهت ىنىكىلنهكىئ قرهپ ىكىدرۇككهپهت ىلقهئ ىسهبنهم شىلېك
 ڭىنىچۇغلاراي نهلىب ىچۇقتاراي اينۇد ۇب .زىمىنىشىئ پهد ىسىداپىئ رىب هنهي ڭىنۇب شىنىشۈچ
 ،نهكىئ تۇجۋهم رالناسنىئ نهگىدزىئ باۋاج هناگېي كهدىنزهغ ناسسهي اقگولائىد ۇب ،پۇلوب ىگولائىد
 مهھ ۇمرالناسنىئ [12] كهتتسۇئاف نهگنهدزىئ ادلاھ ناغرۇچۇئ اغىشۇرۇتقىزېئ ڭىنلىفاتسىفىم
 رهللهمهئ ىشخاي هۋ شۇنوت يىقىقهھ ىنىسىچۇقتاراي ،كهدنهكتۆئ پىتىسرۆك ادزىمىنىد رهگهئ .تۇجۋهم
 هۋ شىلىب ىنىزۆئ ىنۇب زىب ،اسلوب ىناشىن ڭىنناسنىئ شىشىرېئ هگىتىمھهر ڭىنۇئ قىلىقرائ
 هگزىب .زىميالاتيېئ پهد ىسىپىزهۋ ڭىنناسنىئ شۇنوت قىلىقرائ رۇككهپهت ىلقهئ ىنىسىچۇقتاراي

 ىشىلىب ىنىزۆئ اتتاياھ كىلكهچ ۇب ڭىنناسنىئ رىب رهھ ،ىزۆئ ڭىنكىلنهگلىرېب تاياھ كىلكهچ
  .ۇدىرۈدلىب ىنىكىلنهكىئ ىناشىن ڭىنقىلتاياھ ىشۇنوت ىنىسىچۇقتاراي هۋ

 ادلاھ ناغىلرىزاھ ىنرهلترهش قۇلوت هكشىلىب ىنزىمىزۆئ زىب شىملوب ناسنىئ هتتهيىلهمهئ 
 رىب رهھ ۇمرىزاھ اسلوب ناغلىتىراي زۇغلاي ناسنىئ ىجنۇت .قۇدنىلىق هدىرىپائ نىدىپىرهت ىچۇقتاراي
 ناماھ زىب شىملوب ناسنىئ .ۇدىتاۋىتېك زۇغلاي هۋ ۇدىتاۋىچېئ زۆك اغاينۇد ۇب ادلاھ زۇغلاي ناسنىئ
 نۈچۈئ ىشىلاتىغيوئ ىنھور ۇش ،اسلوب ناغلىق هدىرىپائ ھور رىب هدنهت رىب ىچۇقتاراي ىكنۈچ .اھنهت

 ىكىدىنېت زۆئ ڭىنناسنىئ رىب رهھ رهگهئ .ناغلىق اتائ اللاك ناغىديالالىق رۇككهپهت نىدرىب هگنهت رهھ
 مىكلهب نهتىلاكاۋ اغرالناسنىئ نۈتۈپ ىچۇقتاراي ،ىدىئ اسىملوب ىتىيىرۇبجهم شىتىغيوئ ىنىھور
 ڭىنشىلىتىراي نهلىب اللاك هۋ نهت لىقهتسۇم ڭىنناسنىئ رهھ .ىتتالوب نهگرهب لىقهئ الىگرهبمهغيهپ
 ىكىدنهت ىسىڭېم ناسنىئ .ۇديالالوب ىشىنىلشاب ڭىنزىمىشىنىليوئ هدىققهھ ناسنىئ ڭىنزىب ،ىزۆئ
 ىددۇخ ؟ۇدىلىق رۇككهپهت قادناق .كهرېك ىشىلىق رۇككهپهت پىشىرىت نۈچۈئ ىشىنىغيوئ ڭىنھور
 سېھ ىنېت .ۇديهدزىئ ىنىتىيىنۇناق ڭىننهگلىب-نهگرۆك نىداينۇد پىتكېيبوئ كهدىنزهغ ناسسهي
 رىب رهھ .ۇدىڭام پىرىقىچ هسالۇخ هدىققهھ قىلتاياھ پىلىق زىلانائ هدىتسۈئ رالۇغيۇت ناغلىق
 هكشهدزىئ ىنىزۆئ .نهمشۈد ىكاي تسود ىكاي ،انائ-اتائ ىكاي شادنىرېق ،اغناسنىئ رىب هنهي ناسنىئ
 زۆئ نىتكهنيهئ ناغىمىشخوئ .رۇتكهنيهئ رالناسنىئ اقشاب نۈچۈئ ناسنىئ رىب رهھ نهگلىتنىئ
 ؟زىمىرۇتشاللۇماكات قادناق .زىمىرۇتشاللۇماكات هۋ زىمىرۆك ىنىپىرهت ناغىمىشخوئ ڭىنزىمىتىيىھور
 ىنىغىلقوي راب هدزىمىزۆئ ڭىنكىللىچمهك ۇئ ادناغىقياب ىنكىللىچمهك هرېب هدرهلىگزۆئ مىئاد رهھ
  .زىمىشىللۇماكات پىلىق قادنۇش هنهئ .زىميهد ىركۈش اسلوب قوي ،زىمىتىزۈت اسلوب راب ،زىمىرۈشكهت
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 ڭىنىرھېم ڭىنىنائ-اتائ هچۇغلوب لىقهتسۇم پۇلۇغۇت ناسنىئ رىب ،ىكۇش قىلىچناسنىئ  
 ڭىنىزۆئ ،پىتېت ىنىشۇلوب قىلتات ڭىنىلاب ادناغلوب قىلىلاب ىزۆئ ،اسلوب ڭوچ پىتېت ىنىقىلقادناق
 ىنرهلتهۋىسانۇم ىناسنىئ اقشاب هۋ قىلشادنىرېق قادنۇب ىچۇقتاراي .ۇدىتېي هگىردهق ڭىنىسىنائ-اتائ

 .ۇدىرېب ىتىسرۇپ شىلىب ىنقىلىچناسنىئ هگزىب ،قىلىقرائ شىرېب پىتىراي اغىپارتهئ ڭىنناسنىئ رهھ
 اقشىغىي ىنراللىمائ كهرېك اقشىپېت ىنزىڭىزۆئ ،زىڭىسىمىلرىدهق ىنرهلتهۋىسانۇم ۇب زىس رهگهئ
 ناقشالىرائ ائىددۇم ۇئ رهگهئ .زىسيهملهرېب اغرالىقشاب ىنرالۇغيۇت-سېھ قادنۇب هۋ زىسياملالوب رىداق
 ،نىتساملاق الياملوب ناقچاچ رهھهز اغىشىنىغيوئ ڭىنزىڭىھور زۆئ زىس ادغاچ ۇئ ،نهكىدىلوب تهيىن
 ،ۇمىسلوب زۇغلاي ھور هدنهت رهھ .زىسىلوب ناغلىق قۇلۇغلاسوت اغىشىتىغيوئ ىنىھور ڭىنرالىقشاب
 ىنقىلىچناسنىئ زىب نىتبهۋهس ۇش .ۇدىلىق ترهش ىنقىلىچناسنىئ ىكىدىپارتهئ ىشىنىغيوئ ڭىنۇئ
 ادنىد مالسىئ ۇمنۈچۈئ ڭىنۇش هۋ .زىملىق ىترهش ىقنىدلائ ڭىنىقىلمىقۇم تهيىئمهج ىنشهلرىدهق
  .ناغنىلىق بىغرهت كىلىچتهممۇئ

 نهكتۆئ نىدىكىگلهئ ڭىنرۇككهپهت ىلقهئ تهقهپ ،ىكمىھۇم كىلىچنۇش رۇككهپهت ىلقهئ هدرهي ۇب 
 ىنشىئ مۇلهم هگزىس زىڭىلقهئ رهگهئ .ۇديهلهرېب تهراشېب نىدزىمىسۈگلهك زۆئ هگزىب نۈكهي ىملىئ
 ىنشىئ ۇش هسېد ۇدىلېك پىلېئ نامياشۇپ اڭاس هدىسۈگلهك ىسىجىتهن ڭىنۇئ ڭاسلىق
 رۇككهپهت ىلقهئ نۈچۈئ ىتىلاپاك ڭىنزىمىسۈگلهك زىب نىتبهۋهس ۇش .كهرېك زىڭىقىلساملىق
  .ترهش زىمىشىنىگۆئ ىنىرىلدوتېم ڭىنشىلىق

  
 لىت انائ هۋ رۇككهپهت ىلقهئ  :مىسىق ىچنىتۆت
 
 ”زىميهملهتېك پىلېئ همېن چېھ اغاينۇد ۇئ ،ۇدىلاق ڭىنىگرهت-ناقپات هدمهلائ كۈلنۈك تۆت ۇب“ زىب 

 ىنهي .زىميهلهتېك پىلېئ ىنىسرهن رىب زىب ىكزىمىنىشىئ اممهئ .زىميالڭائ مىئاد ىنزۆس نهگېد
 پىلېئ ىنزىمىرۇككهپهت زىب (هدنهگلىرىت اتياق) اتقاروس ىقرىخائ ىكنۈچ .ىنزىمىرۇككهپهت
 نىدلىت انائ ڭىنۇئ رۇككهپهت ىشخاي ڭهئ نۈچۈئ ناسنىئ ؟زىمىرېب باۋاج قادناق كهسىملهتېك
  .ۇدىلېك

 قىلىكىگول ،زىملىق لۇبوق رۇچۇئ قىلىقرائ لىت .ۇدىلىق لاروق ىنلىت ىرۇككهپهت ناسنىئ 
 هۋ ىنزىمىقۇلتۇجۋهم قىلىقرائ لىت .زىميهلنۈكهي ىنرهلىجىتهن-بهۋهس ،زىملىق زىلانائ
 رالناسنىئ مۇلهم قىلىقرائ شىلىق دوتېم ىنلىت رالسانۇشناسنىئ .زىميهلىداپىئ ىنزىمىتايىققهرهت
 ناغىدياشاي هدىچىئ ىكىرىبمهچ پۇتۇق زۇم يىلامىش اغىلاسىم .رىداق هكشىلىب ىنىشۈمتۆئ ڭىنىپوت
 راب ىنىقېي هگ200 نىتكۈلزۆس ناغىديهلىداپىئ ىن ”راق“ زۇغلاي ادىلىت زىغېئ ڭىنرالسومىكسېئ
 قىلىقرائ ۇب ،پۇلوب پۆك ڭهئ رهلكۈلزۆس رادىقالائ اققىلىچۋوئ ادىلىت ڭىنرالۇئ .نهكىئ
 ىخىرات امزاي ڭىنرالۇئ ،ىنرهلنۈكهي نۇغرۇن رادىقالائ هگىشۈمتۆئ ڭىنرالسومىكسېئ رالسانۇشناسنىئ
  .ناغىلاقىچ پهلنۈكهي هتشىنىلۆي ارغوت ۇمىسىملوب

 رالناسنىئ ۇش نىتتهھهج رىب هنهي ىتايىققهرهت ڭىنلىت ڭىن (تهللىم) ىمىلپوت رالناسنىئ مۇلهم 
 ىنرۇككهپهت ىلقهئ زىب نهلىسهم .ۇدىرېب پهلىداپىئ ۇمىنىلاۋھهئ تايىققهرهت ڭىنرۇككهپهت ڭىنىپوت
 قىنېئ ادزىمىغېچ نهگېد نهگرىك اغىلىت رۇغيۇئ پالشاب نىدناچاق ىمسىئ ڭىنتارقوس نهگرهب پالشاب
 شات ڭىنتاھرهپ هدىس<هسمهخ> ڭىنىياۋان اممهئ .سهت زىمىشىللىلهد نهلىب رۇچۇئ امزاي ىخىرات
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 ڭىنرالرۇغيۇئ زىب نهساسائ اغڭىنۇش .نهگنهلرىۋسهت ىكىلنهكشۈرۆك نهلىب تارقوس ادراغ
 ۇمىنهي ىنۇب .زىميالارىقىچ ىننۈكهي ىكپهلسهد نهگېد شۇنوت نهلىب تارقوس ىرىگلىئ نىدلىي-1500

 پهد ”(رهتسام هدنوcهس هھت) زاتسۇئ ىچنىككىئ“ ادىساينۇد هپهسلهپ ،هدنهگرۈتشۈرۈس پهلىرىگلىئ
 هتىساۋىب ڭىنىسىمېتسىس هپهسلهپ قىلمىزىتناپ لارۇتان ڭىنىباراف رىسان ۇبهئ نهگنهلپىرهت

 تاھازىئ نهگلىرېب هگىسىپهسلهپ لىتوتسرائ هۋ نوتالپهئ شىملوب ىترىگاش ڭىنتارقوس
 ناغلوب نىدىلىبهق رىب هۋهت (ىكىدىسهۋهت ناتسىقازاق ىقرىزاھ) اغرالرۇغيۇئ ڭىنۇئ هۋ ،نىدىكىلنهكىئ
 هنهي ىرىگلىئ پۆك نىدىسىناماز ياتاغاچ ڭىنرالرۇغيۇئ ،پۈرۈتشهلرىب نهلىب ىشىقىچ پىلېك
 .زىميهلهيىلنۈكهي ىنىكىلنهكىئ هگىئ اقشۇنوت هدىققهھ تارقوس الىد ”ىرۋهد نۇتلائ ڭىنمالسىئ“
 رالرۇغيۇئ ،نهگرهب زۈي ىرىگلىئ پۆك نىدمالسىئ ،قاسلىق لىلھهت رۇقڭۇچ ۇمىخېت زىب ىدمهئ
 ڭىننىيهنرهقلۇز رهدنهكسىئ ناغلۇيوق مان پهد ”رهدنهكسىئ كۈلزۈگڭۈم شوق“ نىدىپىرهت
 مىرات هۋ ايىسائ ارۇتتوئ ڭىنىرۇتلۇك هيىستېرىگ ،هدىسىجىتهن ڭىنىشۇرۇئ كىلىچىميهڭېك
 ،ادزىمىنىغلائ هگرهزهن ىنىقىلناغلىق رىسهت رۇقڭۇچ پۇلوب ىسىسىداھ ”مىزىنىلېھ“ اغىقىلناميوئ

 ادىلىت ڭىنرالرۇغيۇئ تسىددۇب ىكىرىگلىئ پوك نىدمالسىئ ۇمىدنهگېد زائ ىنىمسىئ ڭىنتارقوس
 رهھ ڭىنىقلهخ رۇغيۇئ زىب قىلىقرائ رهللىلھهت قادنۇب .زىميامقاق هكتهچ ىنىقىللامىتھېئ ىشۈلۆب
 قارقۇچوئ ۇمىخېت هنهي ،ادىسىرغوت ىقىلناغڭام پىشىگهئ ڭهت اغىتايىققهرهت ڭىنىسىناماز زۆئ هدرۋهد
 يامىتخوت ادناماز رهھ ڭىنىسىملۇرۇق رۇككهپهت ڭىنتهللىم قىلتائ رۇغيۇئ ىقرىزاھ ،ادناقتيېئ
 ىلاۋھهئ ىشىشىلزۆئ ىكىدىلىت رۇغيۇئ ڭىنىسۇغلاتائ تارقوس رىب ۇب ىنىقىلناغڭام پىلىسكۈي
  .زىميالالىق سايىق قىلىقرائ

 نىداللائ ىچۇقتاراي مىكلهب ىنىكىلنهكىئ ىلىت ڭىنتهللىم ىسياق ڭىنىلىت ڭىنناسنىئ ىجنۇت 
 ىنلىت رىب مۇلهم ڭىنۇئ نىدلىلھهت قىلىكىگول اممهئ .كهرېك هسىملىب ىسىقشاب
 ،ناغرۇتشاملائ رىكىپ قادناق ىسىككىئ نهلىب انائ اۋاھ اسىملوب .زىميهلهلىب ىنىقىلناغىدىتىلشىئ
 مالاسسىھيهلهئ دهممهھۇم مىرهك نائرۇق ادزىمىناماز ؟ىدىئ رالوب نهگىلهيىبرهت قادناق ىنىرىلىلاب

 ىننىد“ رۇغيۇئ مىسىق رىب اتتهھ هۋ .اتقاملوب زىزهئ ىلىت بهرهئ ،اقچاغلوب ادىلىت بهرهئ كىلبهۋهس
 انائ ىنرالىلاب رۇغيۇئ پىلىق مۈكۆھ ىنىقىلناغىدياملالوب ىتىننهج ىلھهئ هسىملىب هچبهرهئ ”رالتاز
 لهممهكۇم ىنلىت ىسياق ناسنىئ نۈچۈئ رۇككهپهت اممهئ .اتقاملىق تهر ىنشهلهيىبرهت نهلىب لىت
 ىنىكىلنهكىئ باتىك سهددهقۇم ۇمڭىنتارۋهت هۋ لىجنىئ ،ادنائرۇق .رۇدلىت لهزۋهئ ڭهئ ۇش هسلىب
 ادىلىت بهرهئ ناغلوب ىلىت نائرۇق ڭىنرالتارۋهت ،لىجنىئ هۋ ىشۈلۆب ڭىنرهلتهيائ ناغىديهللىلهد
 راكنىئ ،ناغىدىرۆك سهپ ىنىلىت انائ پىلىب كهسكۈي الىنىلىت بهرهئ ادزىمىنىد هگزىب ،ىقىلساملوب
 پهللىلهد ىنىكىلنهكىئ هچنهشۈچ اتاخ ناغراقىچ پۈرۈتلهك رهلسخهش تهقهپ ڭىنشىئ ناغىدىلىق
 الىنهي لىت ناغىديالالوب لاروق ىشخاي ڭهئ اغىرۇككهپهت ىلقهئ نۈچۈئ ناسنىئ نىتبهۋهس ۇش .ۇتپۇرۇت
  .ۇدىنىلباسېھ لىت انائ

 
 نىد هۋ رۇككهپهت قىلىكىگول  :مۈلۆب ىچنىچۈئ
 
 قادنۇئ هدنهگېد ۇمناغلاق پاتخوت شىلىق داجىئ مىلىئ ڭهت نهلىب ىشۈلۈرۈشۈچ ڭىننىد ابهجهئ 

 اققىلراب شىنىللۈگ ۇمىدمىلىئ لهھهم رىب ادىدلائ هدنهگلهك اققىلراب نىد ىڭېي رىب رهھ .سهمهئ
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 شىلىق لىسھهت مىلىئ ،هدىسىجىتهن ڭىنىرىلشهرۈك شىشىلات قۇقوھ يهمتۆئ پۆك اممهئ ۇنهگلهك
 نهگلهك اققىلراب نهلىب ىجايىتھېئ ڭىنرالائىددۇم يىسايىس هۋ قۇقوھ ،شىلىق رۇككهپهت ىلقهئ هۋ
 پهلنۈكهي ىنىخىرات تايىققهرهت ڭىنىملىئ هپهسلهپ زىب .نهكتهك پۇلوب ىنابرۇق ڭىنرۇككهپهت امگود
 هۋ ىشىنىللۈگ ڭىنمىلىئ لهد ىشىشىلباراخ هۋ ىشىنىللۈگ ڭىنىپهسلهپ هتتهيىلهمهئ ،كهسرۆك
  .زىميالالاۋۈرۆك ىنىقىلناغلوب هدهيىنىل رىب نهلىب ىشىنىلكهچ

 اكىگول ناغلوب ىدوتېم ڭىنرۇككهپهت ىلقهئ ۇمپۇلوب ،اسلوب ىبهۋهس ىكپۈت ڭىنشىنىلكهچ ۇب 
 اممهئ ناغىدىنىللۇغۇش النهلىب تهدابىئ لۇقون ،پۇيوق ىنراللائوس رۈكتۆئ نۇغرۇن هگرهلىدىقهئ يىنىد
 پىلېئ چنۇقروق اغرالۇئ اتتهھ هۋ ناقتارىگڭاگ ىنرالناسنىئ نهگىمرهب تهيىمھهئ اغرۇككهپهت ىلقهئ
 هچناق رىب ناغلاق پىقىچ اغنۇروئ قهلتۇم ادنىد قىلىقرائ لىلھهت قىلىكىگول نهلىسهم .نهگلهك
 اتقۇن كىلشىگېت اقشۇيوق پهلتىكهت نىدلائ .زىميهلهيىللىلهد ىنىقىلناغىدىلوب يىپسىن ڭىنمۇقۇئ

 ۇش تهقهپ ،نىتساملوب شىلىق راكنىئ ىنرالۇئ شۇيوق اغنۇروئ يىپسىن ىنرالمۇقۇئ ۇب ،ىكۇش
 ىنىنروئ قهلتۇم هناگېي رىب-نىدرىب الڭىنىچۇقتاراي تهقهپ هۋ تهقهپ ،ناغلوب ادىسىشراق ڭىنرالمۇقۇئ
 نهلىب رالمۇقۇئ يىپسىن اقشاب ىكاي ناقتاۋىلېق پۇتنۇئ ىنىتقۇن ۇب ،قىلىقرائ شهلتىكهت
  .زىمىتۆئ پۈرۆك هدنهۋۆت ىنۇب .رۇدنۈچۈئ شىلېس هگىسېئ ڭىنرالناسنىئ ناغلاۋۇرۇتشالىرائ

 
 هدىققهھ ىكىليىپسىن ڭىنىمۇقۇئ رهبمهغيهپ :مىسىق ىچنىرىب
 
 ڭىنىسىككىئ رهبمهغيهپ نهلىب ىچۇقتاراي رهگهئ“ مۇدۇروس نىدمۇتسود رېنېژنىئ (رېتۇيپموك) رىب 

 هتتهۋلهئ“ اليهمنهلىككىئ مۇتسود ۇب .پهد ”؟نهسىشىگهئ هگمىك هسلهك ارغوت هكشىشىگهئ هگىرىب
 ،مۇدۇروس نىدمۇتسود رېنېژنىئ (رېتۇيپموك) رىب هنهي ىنلائوس ۇب .ىدرهب باۋاج پهد ”اغىچۇقتاراي
 ۇمقادناق ىنىسىككىئ ۇب اسرۇت نهكتهگۆئ رهبمهغيهپ ىنزىمىشۇرۇت هتپهرهت ىچۇقتاراي“ ۇئ اممهئ
 كهدلائوس ناقشائ نىدىدهھ رىب اققامراق لائوس ۇب .ىدلاق پارىگڭاگ پهد ”نۇسلوب ىلىغىريائ
 ،اسلوب ناغرۇت هتپهرهت رهبمهغيهپ مۇقوچ رهلىچۈگنهشىئ اغنىد رهگهئ ،كهسرۆك پاليوئ اممهئ .ۇدىنۈرۆك
 ىشىك چېھ هگرهلرهبمهغيهپ ىكنىيېك نىد مالاسسىھيهلهئ مىھاربىئ ىكاي مالاسسىھيهلهئ مهدائ
  .ىتتالوب ناغلاق زىستارۇم رالنىد نهگلۈرۈشۈچ قىلىقرائ رالۇئ هۋ نهگىمشهگهئ

 رالناملۇسۇم ىرىلتهكىرهھ-شىئ ،زۆس-پهگ ڭىنۇئ نىيېك نىدىتاپاۋ ڭىنرهبمهغيهپ تهممهھۇم 
 اتخاس نۇغرۇن پىشىلۇئ اغڭىنۇب هۋ .ناغلاق پۇلوب تهننۈس ناغىدىشىگهئ هۋ ناغىدىلىق دىلقهت

 نۈچۈئ شۈزۈكتهي ىنتهننۈس ارغوت اغرالناملۇسۇم نىتبهۋهس ۇش .نهگلهك اغناديهم رهل (سىدهھ)تهننۈس
 ىكنۈگۈب ناغلوب لىي 1400 اغىتاپاۋ ڭىنرهبمهغيهپ تهممهھۇم .نهگلهك اققىلراب قىلسانۇشىسىداھ
 .ۇدىشىدزىئ باۋاج نىتسىدهھ اغىرىللائوس ىكىدلوي تاياھ ڭىنىرىلزۆئ الىنهي رالناملۇسۇم هدنۈك
 ىنرهلىئيهش ىڭېي ناغىملاپات باۋاج هچىيوب رۇككهپهت امگود ىكاي ،ناغىديارىگڭاگ اسىملاپات باۋاج هۋ
 رىب ىرىقۇي ادرۇككهپهت ىلقهئ هتتهيىلهمهئ .اتقاملوب هدىسهيىستىزوپ شىلىق راكنىئ يهلنۈتۈپ اسلوب

 ناغىدىلېك سام هگىرىلتهيىنۇناق ناقتاراي ڭىنىچۇقتاراي ،نۈچۈئ ناسنىئ نهگرۈتلهك اغلوق ىنهيىۋهس
 سام ۇمىگىرىلتهننۈس ڭىنرهبمهغيهپ هدمهھ ،ۇمىگرهلىچنهشۈچ ىننائرۇق ڭىنرهلتهكىرهھ-شىئ
 ىنۇش ىرېسناغراب رالتاقىقتهت ىكىدىساينۇد مىلىئ .سهمهئ سهت شىنىشۈچ ىنىقىلناغىدىلېك
 نهتهقىقهھ ،اينۇد ۇب ناغلىتىراي هدنۈك هتلائ هچىيوب تامىلهت ناغلىتيېئ ادنىد ،ىكۇدىتاۋالتاپسىئ
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 ،پۇلوب ناقتاۋىلېك نۇغيۇئ هگنهگېد ”رۇدنۈچۈئ رالڭىشىنىلىدياپ ڭىنرهلىس“ كهدنهگلىيېد ادنائرۇق
 هدىجىرهد ناغىديهمنهللىكهش قىلتاياھ ،ۇمىسلوب مهك هچىررهز رىب ىشىنىللىكهش ڭىنتانىئاك نۈتۈپ ۇب
 ڭىنرهلىئيهش كهرېك ڭهئ نۈچۈئ ناسنىئ ىكىدىراش رهي ،ىكۇش لاسىم يىددائ رىب .نهكىئ هكىچنىئ
 رىب رالناسنىئ اسىملوب اۋاھ رهگهئ ،نهلىسهم .نهكىدىلوب پىسانات ڭوئ ىرادقىم نهلىب ىقىلمىھۇم
 ۇس .پۆك ڭهئ ادىراش رهي اسلوب ىرادقىم ڭىناۋاھ ،ۇدىلىريائ نىدىتاياھ نىيېك نىتتۇنىم هچناق
 النىيېك نىداۋاھ اسلوب ىرادقىم ڭىنۇس ،ۇدىلىريائ نىدىتاياھ نىيېك نىدنۈك چۈئ رالناسنىئ اسىملوب
 لىكشهت ىنقىلتاياھ نهلىب ناغلوب تهممىق ادرازاب نۇتلائ نهگرۈي پهلرىدهق رالناسنىئ .ۇدىرۇت
 ۇمىرادقىم ساپاز ڭىننۇتلائ هتتهئىبهت ادلاھ پىسانۇم اغڭىنۇب هۋ ،زائ نىياتنىئ ىرادقىم اتشىلىق
 هگىئ هكتهلاپاك ىنىشىتېئ ماۋاد ڭىنقىلتاياھ ،ناغىديالقاس ىنقىلتاياھ نىتبهۋهس ۇش .زائ نىياتنىئ
 ۇمىكتهننۈس ،ۇمىغنائرۇق شاشاي پۇنۇسيوب هگىتىيىنۇناق پىتكېيبوئ ڭىنتانىئاك ناقتاۋۇرۇت پىلىق
 نهكتۆئ ىتقاۋ ىكاي هۋ ،ىنىقىلناغلاي ىكاي تسار ڭىنسىدهھ رىب مۇلهم زىب رهگهئ .ۇدىلېك ارغوت
 ىكاي ناغىدىلېك سام هكتهيىنۇناق پىتكېيبوئ ڭىنۇئ ،كهسىملهيىللىلهد ىنىكىلنهگىمتۆئ ىكاي
  .زىمقىلقهھ اقشىرىقىچ مۈكۆھ قىلىقرائ ىقىلناغىديهملهك

 
 هدىققهھ كىليىپسىن ڭىننائرۇق  :مىسىق ىچنىككىئ
 
 همىكاھۇم ىنىكىلنهكىئ مۈكۆھ يىپسىن ڭىننائرۇق نهلىب لىلھهت قىلىكىگول رىب ادىدلائ زىب 

  .زىميالالىق
 قىلراب ڭىنىچۇقتاراي ۇئ اممهئ .زىميهد قادنۇش هتتهۋلهئ ۇئ ؟ۇمىزۆس ڭىنىچۇقتاراي نائرۇق 

 قىلراب ڭىنىچۇقتاراي ىسىكىدنائرۇق رهگهئ .ۇدياملوب قادنۇئ ،هدنهگېد ۇمىسىدنىغىي ڭىنىرىلزۆس
 ۇئ رهگهئ .ۇدىلاق پۇلۇيوق كهچ رىب هگىقىلقهلتۇم ڭىنىچۇقتاراي ادغاچ ۇئ اسلوب ىرىلزۆس
 هگىرىلمۈكۆھ ناغلىق ادنائرۇق ڭىنىزۆئ ىچۇقتاراي اتقادنۇئ اسلوب ىرىلزۆس مىسىق رىب ڭىنىچۇقتاراي
 اسىملوب ،كهرېك ىشۇلوب راب .زىميوق لائوس پهد ۇمراب ىرادىتقىئ ناغىديالارىقىچ مۈكۆھ ىشراق
 نائرۇق ،نۈچۈئ ىقىلناغلوب قادنۇش .ۇدىلاق پۇلۇيوق كهچ هگىكىلنهكىئ رىداق هگىممهھ شاشخوئ
  .ۇدىلوب يىپسىن ۇئ نىدىبهۋهس قىلناغلوب ىسىدنىغىي ڭىنىرىلزۆس مىسىق رىب ڭىناللائ

 نۈتۈپ هگرهلىس ىنباتىك ۇب “ ىكىدنائرۇق ،پۇلوب نۈكهي قىلىكىگول لۇقون ىسىكىدىرىقۇي 
 نۈتۈپ باتىك نهگلۈرۈشۈچ نۈتۈپ ۇب اممهئ .ۇدىلوب ىلىغلىق راكنىئ قىلىقرائ تهيائ نهگېد ”قۇدلىق
 نۈچۈئ رالناغىدىلىب ىشخاي ىنىخىرات مالسىئ .ۇدىلۇغۇت لائوس هدنهگېد ۇمنهگلهك پىتېي هگزىب ىتېپ

 هۋ ،نهگلۈرۈشۈچ ادىنايرهج لىي همرىگىي اغمالاسسىھيهلهئ رهبمهغيهپ مىرهك نائرۇق ،ىكسهمهئ رىس
 تهممهھۇم .نهكتهلىرىتاخ اغرالپىتاك هچناقرىب قىلىقرائ شىيېد ىكازىغېئ ىنۇئ رهبمهغيهپ
 اغىرىلىچراپ كهڭۆس ،هرېت ،ادىقىلىچشاب ڭىننامسوئ هپلهخ ،نىيېك نىدىتاپاۋ ڭىنمالاسسىھيهلهئ
 ادناغلىزىت اقباتىك پىنىلتهر .نهگنهلتهر پىنىلپوت رهلتهيائ-هرۈس هچراپ-هچراپ ناغنالقاس پىلىزېي
 ىپىترهت تهر هچىيوب ىسىدارىئ ڭىنرالناسنىئ ،ياملىزىت هتپىترهت تهر نهگلۈرۈشۈچ هگرهبمهغيهپ
 تهقهپ پۈلۈرۈديۆك ىسىخسۇن ىككىئ .ناققىچ پۇلوب باتىك چۈئ هتپهلسهد ڭهئ هۋ نهگنهلىگلهب
 پىترات نىدنهگلۈرۈشۈچ نائرۇق .ناغلىتىقرات پىلىتيهپۆك پىنىلېق پىلېئ ىسىخسۇن رىب
 پىرىگزۆئ نىيېك نىدىسىخسۇن ناغنىلېق پىلېئ ۇش هتتهيىلهمهئ ىنىگېد سهمهئ ناقاب پىرىگزۆئ
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 اغرالپىتاك نىدرهبمهغيهپ ،پۈلۈرۈشۈچ هگرهبمهغيهپ نىدىچۇقتاراي اممهئ .ۇدىلوب كىلنهگېد ىدىمقاب
 هسلىيېد ۇمشاشخوئ ىرىخائ نىتشاب اسلوب هدنهگنهلمهج هگرهي رىب نىدرالپىتاك ۇش ،پىتىلىرىتاخ
 اسىملوب .نىكمۇم ىقىلساملوب قادنۇئ اقچاغلوب قوي رهبمهغيهپ ناغىدىتىكېب پۈرۈشكهت ىنۇئ
 پۇلوب باتىك چۈئ .ىدىئ كهرېك ىشىقىچ پۇلوب باتىك الرىب تهقهپ سهمهئ باتىك چۈئ هدنهگنهلتهر
 پۇلوب باتىك چۈئ ڭىنۇئ ىقىلناققىچ پىلېك ڭىنرهلقرهپ اممهئ ،سهمهئ قىنېئ ىبهۋهس ڭىنشىقىچ
 .ۇديالالوب ىلىلهد ڭىنىكىلنهگنهلتهر

 هدلىگزهم ناققىچ پىنىلتهر نائرۇق نهلىب ىدلائ ،ادناغلىتيېئ پىلېئ نىتقىلسانۇشلىت ،هنهي 
 نىدهن ڭىنىلمۈج .ىدىئ قوي رهلشهپ تىكېچ ناغىديىريائ ىنرهلكهلۆب هۋ هلمۈج ،كهدىقرىزاھ
 ۇش .نهگلهك اققىلراب ادناماز ىقنىقېي رالتاھازىئ كهدىشىلىريائ نىدهن ڭىنتهيائ كهلۆب رىب ،ىشۈلۈزۈئ

 ىكاي ىشىلېك ادرىخائ ڭىنتهيائ رىب ڭىنزۆس مۇلهم ادىسىرائ ىرىلمىلائ مالسىئ ،كىلبهۋهس
 قادنۇش .[13] تۇجۋهم ۇمرىزاھ شىترات-شالات هدىققهھ ىشىلېك پۇلوب ىشېب ڭىنتهيائ ىچنىككىئ
 ادىنروئ ىنيوئ زۆس زىب .قىنېئ ىشىرېب هنهم قىلقرهپ شۇقوئ ناغىديامىشخوئ لىخ ۇب ،نهكىئ ناغلوب
 هدىلمۈج ۇب .راب زۆس هلمۈج رىب نهگېد ”املوب كهشېئ كهدڭاداد لوب قىللىقهئ مالاب“ ناغىدىتىلشىئ
 .ۇدىتېك پىرىگزۆئ يهلنۈتۈپ ىسىنهم نهلىب شۇيوق اغىسىقرائ ىكاي اغىدلائ ڭىنىزۆس اداد ىنشهپ
 ،ىشۈلۆب ڭىنشاراق زۆك قىلقرهپ نهگلهك نهلىب قىلساميوق شهپ كهدڭىنۇب هدىمىرهك نائرۇق
 ،ىنىكىلنهكىئ مىھۇم كىلىچناق نۈچۈئ ىشىلىب ڭىنسخهش ڭىنرۇككهپهت ىلقهئ هگزىب هتتهيىلهمهئ
 ىكىدىلمۈج ناغلائ اغلاسىم ىددۇخ اسىملىق رۇككهپهت پىتىلشىئ ىنىلقهئ ىزۆئ مىك رهھ رهگهئ
  .ۇدىرۈدلىب ىنىقىلناغىدىلاق پۈتۆئ هگىنيهك ڭىنشهپ كهدىداد

 
 هدىققهھ ىكىليىپسىن ڭىننىد  :مىسىق ىچنىچۈئ
 
 قهلتۇم نىد الرىب لۇقون شاراق زۆك ىكىدىققهھ كىليىپسىن ڭىننىد ناقتاۋىلىتىسرۆك هدرهي ۇب 

 سهددهقۇم نهم“ ادنائرۇق ىچۇقتاراي .رۇدهيىددهر نهگلىرېب اقشاراق زۆك نهگېد اتاخ ىرىلىقشاب ،ارغوت
 ىنرالنىد اقشاب زىب .راب نۇمزهم نهگېد ”نهملىق ىشخاي ىنىكىلتهرىخائ ڭىنرهلنهگنهشىئ اغرالباتىك
 ىنىنىد نائىتسىرخ نهلىب ىنىد يىدۇھهي ناقشاتۇت ادزىتلىي رىب نهلىب ىنىد مالسىئ پۇرۇت پۇيوق
 پارىتېئ ادنائرۇق ”لىجنىئ“ نهلىب ”تارۋهت“ نهگلۈرۈشۈچ اغنىد ىككىئ ۇب ،قاستيېئ پىلېئ
 ۇمڭىنرالناغلىق لهمهئ اقباتىك ىككىئ ۇب ادنائرۇق .ۇدىنىلباسېھ باتىك سهددهقۇم ناغنىلىق
 رالناملۇسۇم ،ۇمىسلوب ناغلىتيېئ ىقىلناغىدىنىلتاپاكۇم نهلىب كىلتهرىخائ ىشخاي الشاشخوئ

 ڭىنرهلنهكشهگهئ اغرالۇئ نىتبهۋهس ۇش ،ىنىكىلنهكتهك پىرىگزۆئ ڭىنرالتارۋهت هۋ لىجنىئ ىقرىزاھ
 ىنىرېي ”نهكتهك پىرىگزۆئ“ ۇش اسلوب قادنۇئ .ۇدىشىتيېئ ىنىقىلناغىدياملالوب ىتىننهج ىلھهئ
 ؟كهرېك ىشىشىرېئ هكتهرىخائ قادناق رالناسنىئ ناغرۇتشالماۋاد ىنىداقىتېئ زۆئ الىنهي پالىرغوت
 رادىقالائ اغىقىلناغىدياملالوب ىكاي ناغىدىلوب ىتىننهج ىلھهئ ڭىنناسنىئ ىسياق اسلوب هتتهيىلهمهئ

 ڭىنناسنىئ ناغراقىچ مۈكۆھ اغىدلائ-زۆئ قىلىرغوت ۇئ پۇلوب مۈكۆھ پىيهغ ساخ الىغىچۇقتاراي باۋاج
  .ۇدىلوب كهرېك ىشىنىلبىيهئ نهلىب شۈرۈتلهك كىرېش

 قىلناغلىق راكنىئ ىنۇئ شىرىقىچ مۈكۆھ يىپسىن پىلېس اغىكىگول ىنرالمۇقۇئ ىكىدىرىقۇي 
 ىنىكىلنهكىئ قهلتۇم هناگېي الڭىنىچۇقتاراي تهقهپ ادنىد قىلادۇخ رىب ىكلهب ،نىتساملوب
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 رالناسنىئ ناغىديهمنهشۈچ ىنىلور ىكىدرۇككهپهت ىلقهئ ڭىنىكىگول .رۇدنۈچۈئ شىلېۋۇرۇتشالڭىديائ
 ،يهمنهگۆئ رۇقڭۇچ ىنرهلمىلىب يىئامىتجىئ هۋ يىئىبهت ،يىددائ ىسىملۇرۇق مىلىب ۇمپۇلوب ،نۈچۈئ
 كىلتهرىخائ ىشخاي پىشىگهئ اغرالۇش پۇرۇشپات (هگرهلىچكهتېي يىنىد) هگرهلىگزۆئ ىنرهلشىنىدزىئ
 لىخ ۇب ،ىپىرهت رىب هنهي ڭىنىشۇلۇيۇت قۇلچنۇقروق ڭىنىكىگول ،اغرالناسنىئ ناغىديهتسىئ
 ،قىلىقرائ ”(سهخوداراپ) نۈكهي قىلتىز“ ىكىدىكىگول لامروف ۇمپۇلوب نهلىب لىلھهت قىلىكىگول
 .ادىقىلناغىدىلوب ىلىغيوق اغىرۇتتوئ ۇمىنرهلنۈكهي ناغىدىلوب ىلىغلىق راكنىئ ىنىچۇقتاراي اتتهھ
 رىب ناغىدىلائ اغلىت پۇرۇت پىنىلرۇرغهم رالناسنىئ ناغىديهمنهشىئ اغنىد نۇغرۇن نهلىسهم
 رهگهئ .زىلانائ نىدنائ ،رىداق هگىممهھ ىچۇقتاراي ترهش ىقنىدلائ هنهي ،قادنۇم نۈكهي قىلىكىگول
 ۇديالاتىراي رهگهئ ؟ۇدمالاتىراي ىنشات ناغىديهملهرۈتۆك ىزۆئ ۇئ ،اسلوب رىداق هگىممهھ ىچۇقتاراي
 رهگهئ ؛ۇدىقىچ لائوس نهگېد ۇديهملهرۈتۆك نۈچۈئ همېن پۇرۇت رىداق هگىممهھ اتقادنۇئ هسلىيېد
 ڭىنرۇككهپهت ۇب .ۇدىلوب اديهپ راكنىئ نهگېد ۇغنهكسهمهئ رىداق هگىممهھ اتقادنۇئ هسلىيېد ۇدياملاتىراي
 .قىنېئ ىشىلكهچ پهد يىرھهد اسىملالىق مىزهھ ىنۇب رالناسنىئ مىسىق رىب ىلېخ ،پۇلوب ىرېي لىز
 ،اسلوب قۇلتۇجۋهم هناگېي رىداق هگىممهھ ىچۇقتاراي ،اسلوب ىرىب هنهي نىدلاسىم شاشخوئ اغڭىنۇب
 باۋاج رهگهئ .تهرابىئ نىدزىلانائ ناغلوب اغلائوس نهگېد ،ۇدمالاتىراي پىلىق ىككىئ ىنىزۆئ ۇئ
 اغىشۇلوب رىداق هگىممهھ هسلىيېد ۇدياملاتىراي رهگهئ ؛ۇدياملالوب هناگېي ادغاچ ۇئ اسلوب ۇديالاتىراي

 ناغىدىتىرىگڭاگ ىنرهلنىمۆم قادنۇب قاسلىق رۇككهپهت قىلىكىگول لۇقون رهگهئ .ۇدىلۇيوق همىلكهچ
 نهلىب مىلىئ ،رۇككهپهت رهگهئ نىتبهۋهس ۇش .ۇدىقىچ اغىرۇتتوئ پهلپۆك راللائوس ناغىدىرۈدنهلپهزهغ هۋ
 زىجائ اغرۇككهپهت ىلقهئ اممهئ ناغىدىرۇت ڭىچ ادنىد الناسائ ۇئ اسىملوب رۇككهپهت ىلقهئ ناغناللاروق
 اديهپ ىنشىھاخ ناغىدىلىق بىقهت ىنرۇككهپهت ىلقهئ ،ىنمىلىئ پىلىق اديهپ قىلىشراق ادرالناسنىئ
  .ۇدىيوق پىلىق

 هدزىمىرىئاد شىلىب ڭىنزىب ،ىكۇش ىسىجىتهن ڭىنرهلنۈكهي قىلىكىگول ىكىدىرىقۇي 
 يىپسىن ۇش تهقهپ ىچۇغرۇت پۇتۇت ادلوق ىنمۈكۆھ قهلتۇم ۇب ،پۇلوب مۈكۆھ قهلتۇم رىب كىليىپسىن
 ىكاي ىئيهش رىب قادناقچېھ اقشاب نىدىچۇقتاراي زىب نىتبهۋهس ۇش .ۇدىلوب ىچۇقتاراي ىناينۇد
 ”رهگهئ“ مۈكۆھ يىپسىن قادناقرهھ ،نهكىناغلوب قادنۇش .زىمياملالىق مۈكۆھ پهد قهلتۇم ىنىسىداھ
 ،ۇدياملوب شاشخوئ ۇمىسىجىتهن ناغىدىرېب هگزىب پاراق اقتىئاراش ادىتسائ ترهش ىقنىدلائ نهگېد
  .ۇديالاقىچ پهلنۈكهي ارغوت الرۇككهپهت ىلقهئ تهقهپ ىنىجىتهن ۇب هۋ

 
 ىتىۋىسانۇم ڭىننىد هۋ مىلىئ :مىسىق ىچنىتۆت 
 
 قادنۇشۇم ىبهۋهس ڭىنىشىشىرچۇئ هگبىقهت هتتهيىئمهج يىنىد ڭىنرۇككهپهت ىلقهئ هۋ اكىگول 

 ىنناسنىئ اتتهھ هۋ ىقىلناغىدىلېك پىلېئ شىنىرۋهت هگرهلىدىقهئ يىنىد ڭىنراللائوس رۈكتۆئ
 ناغىدىيوق پىلېس هكشهرۈك ىكچىئ نىكسهك هدىجىرهد ناغىدىيوق پىتىتخوت نىتشىنىليوئ
 قىتتاق ىتىياھان ىشىلىق يوت ڭىنرالناقغۇت نىقېي ادنىد نهلىسهم .ادىشۇلوب تۇجۋهم ڭىنراللاۋھهئ
 ڭىنناسنىئ نىدرهلىچنهشۈچ يىنىد لهد زىب رهگهئ اممهئ .ۇدىنىلكهچ قىتتاق هۋ ،ۇدىنىلباسېھ ھانۇگ
 رىب ناغلوب هدىرىپائ نىدىنائ اۋاھ نهلىب اتائ مهدائ رهگهئ ،قاسلىق لىلھهت ىنىلاۋھهئ شىيىپۆك
 ۇدىيىپۆك قادناق ادلاۋھهئ ناغىملوب ناسنىئ اقشاب ادىپارتهئ ،هسىمشهلپۈج ارائ زۆئ ىرىلىشىك هلىئائ
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 ڭىنىرىلىشىك هلىئائ رىب ۇش هتتهيىلهمهئ رالناسنىئ هگزىب نىدڭىنۇش هۋ .ۇدىلۇغۇت لائوس نهگېد
 اققامراق رىب ۇب .ۇدىقىچ پىلېك نۈكهي نهگېد ۇغنهكىئ ىلۇسھهم ڭىنىرىلتهۋىسانۇم ناقىميالاق
 كهدرالناۋياھ زىب نهكىئ قادنۇش هسمهئ ،پۇلوب لائوس قۇلچنۇقروق ناقشائ نىدىددهھ نىياتنىئ
 اتقىللائېر اممهئ .ۇدىقىچ ناقۇچ كىلپهزهغ نهگېد هد-نهكىدىلوب قاسلوب هتتهۋىسانۇم ناقىميالاق
 قهلتۇم ڭىنرالىلاب ناغلۇغۇت نىدىشىلىق يوت ڭىنرالناقغۇت نىقېي ىملىئ تهيىسرىئ اسلوب
 يوت ڭىنرالناقغۇت نىقېي نىتبهۋهس ۇش ،ىنىقىلناغىدىلوب ىلىسېك تهيىسرىئ هدىكىلىچپۆك
  .ۇدىرېب پۈرۈدنهشۈچ ىنىكىلنهكىئ هگىئ هگىمىلكهچ يىئىبهت ڭىنىشىلىق

 نهلىب ىتاتش ودارولوك ڭىنىكىرېمائ ،ادىتالكود ىملىئ تهيىسرىئ رىب ناغنىلىق نالېئ ادنىقېي 
 اداينۇد ،هدرهلىشىك قۇلشۇرۇتلوئ ادرازاب كىچىك رىب ناقشالياج اغىسارگېچ ڭىنىتاتش انوزىرائ
 ىرىقۇي نىياتنىئ ڭىنىتىبسىن شۇلوب راتپىرىگ هگىلىسېك تهيىسرىئ ناغىديارچۇئ زائ نىياتنىئ
 ناغىدىلىق لهمهئ هگىمۈزۈت قۇلنۇتوخ پۆك ڭىنىبهۋهس ڭىنۇب هدىسىجىتهن شۈرۈشكهت ،ىنىكىلنهكىئ

 پىلېك نىدىشىلىق يوت پۇرۇت ناقغۇت نىقېي ڭىنرهلىشىك هۋهت اغىقىمرات رىب ڭىنىنىد نائىتسىرخ
 هلىئائ رىب رالناسنىئ ناققىچ پىلېك نىدنۈكهي ىكىدىكىگول زىب .ناغنالتاپسىئ ىقىلناققىچ
 اغىرايىتخىئ ڭىنىشىك رهھ ىنشىنىليوئ نهگېد ۇمنهگلهك نىدىشىلىق يوت ارائ-زۆئ ڭىنىرىلىشىك
 اتاخ ڭىنىشىلىق يوت ڭىنرالناقغۇت نىقېي ،قاسيوق لائوس اتراق هگىسىجىتهن ڭىنۇئ تهقهپ ،پۇيوق
 يىنىد هگزىب لاسىم ۇب .ۇدىلوب مىلىئ الىنهي ىنىغىديهلهرېب هيىددهر كۈلچۈك ڭهئ هگىكىلنهكىئ
  .ۇدىرېب پىتىسرۆك قىنېئ ىنىكىلنهكىئ مىھۇم كىلىچناق ڭىنرالساسائ ىملىئ هگرهلىدىقهئ

 راللائوس رۈگزهس قادنۇب ناغىدىقىچ پىلېك نىدزىلانائ قىلىكىگول زىب نىتبهۋهس ۇش 
 قاسلىق راكنىئ ىنشۈرۈدنهشۈچ هۋ ىنشىنىشۈچ يىنىد قىلىقرائ رۇككهپهت ىلقهئ النىدىبهۋهس
 ىسىملۇرۇق مىلىب ىكىدىرىئاد رات ڭىنناسنىئ ،ىكۇش ىسىجىتهن ڭىنرالزىلانائ لىخ ۇب .ۇدياملوب

 اتسائ-اتسائ ىنىكىلنهكىئ يىپسىن ۇمڭىنرهلىدىقهئ ناغلاۋىلىسېئ پهد قهلتۇم قىلراب ،پالرۇقڭوچ
 ناسنىئ ،پىقلاھ نىدىرىلشادناماز زۆئ ادرۇككهپهت ىلقهئ ،اتتاھاجىئ-ىملىئ ،پىتېي پىنىشۈچ
 .ۇدىراب پىتېي هگىجىرهد ناغىدياملاترۇچۇئ ىنناسنىئ رىب هنهي ناغىديهلهرېب باۋاج اغىلائوس ڭىنىزۆئ
 يىقىقهھ داقىتېئ هنهي .ۇدىنىلزۈي اقشىلىق تهئىجارۇم اغىسىچۇقتاراي قهلتۇم هناگېي ادرىخائ ڭهئ هۋ
 نهگېد ”رالڭىلىق داقىتېئ الىغاللائ تهقهپ“ ىكىدنائرۇق ،ناغىدىنىلزۈي الىغىسىچۇقتاراي ادنۇسوي
 يىنىد نۇغرۇن نىتبهۋهس ۇش .ۇديالالوب رىداق هكشىتېي پىنىشۈچ نىتتهھهج تهيىھام ىنتهيائ
 رۇككهپهت ىلقهئ ىنىرمۆئ رالۇئ ،پۇلوب ۇب ىبهۋهس ڭىنىشىشاي پۇلوب ىپوس ،تىھاز هنهي ڭىنرالمىلائ
 ىنشاشاي پۇلوب تىھاز ،ىپوس ۇممالاسسىھيهلهئ رهبمهغيهپ تهممهھۇم .نهگزۈكتۆئ نهلىب شىلىق
  .نهگىلتهمرۆھ ىنرهلىشىك قادنۇب ،ۇمىسىملىق سۇببهشهت

 ىنۇئ ،پهرىسنهئ نىدىشۇيوق پىتىرۋهت ىنداقىتېئ يىنىد ڭىنرهللىلھهت قىلىكىگول لىخ ۇب 
 ىكنۈچ .ۇدىيوق پىرىتتىئ هگىچىئ امگود ىنىرۇككهپهت ناسنىئ هچىسكهئ ،شىلىق بىقهت القارىب
 قىلرالىق لىياق ىنىشىك اتراق اغراللائوس ۇب ىسىللهپ ىرىقۇي ڭهئ ڭىنرۇككهپهت ىلقهئ هۋ مىلىئ لهد
 ،ىنرالماكھهئ-ىننىد پۇيوق پىرياق اققاي رىب ىنىچۇقتاراي ىنزىب راللائوس ۇب هۋ .ۇديهلهرېب باۋاج
 تهقهپ ناغلوب ىتىسقهم ىلسهئ ڭىننىد پۇيوق اغنۇروئ قهلتۇم ىننائرۇق ،ىنىرىلتهننۈس ڭىنرهبمهغيهپ
 اغىشۇلوب ادلوي ارغوت ،هگىكىلسهمتهك پىنىلىمرۇب ڭىنىتىسقهم شىلىق تهدابىئ اغىسىچۇقتاراي
 ڭىنىغىليوئ“ ادنائرۇق ۇش .زىميهملهتېۋۇرۇدغائ ىنقىللائېر نهلىب اكىگول زىب .ۇديالالىق كىلتهلاپاك
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 اكىگول .نهگلىيېد ”ۇديامنالباسېھ ھانۇگ ڭاسىمرۇدناليائ هكتهيىلهمهئ ىنۇئ ،ۇمىسلوب قىلھانۇگ
 هرىئاد ناغىدىلۇيوق لوي اقشىلىق رۇككهپهت ىلقهئ اممهئ ناغىدىنىلىب كهتھانۇگ قادنۇش لهد
 شىلىب ،پهدنۈئ هكشىلىب ىنناسنىئ شىلىق هتشۈرۈس پالىچوك لىخ ۇب .رۇدمىلىئ ىكىدىچىئ
 نۈچۈئ ناسنىئ .ۇديهلكهتېي اقشۇنوت ىنقهھ هتىساۋىب ىنناسنىئ پاقوي رالچنۇقروق قىلراب قىلىقرائ
  .رۇدمىھۇم ڭهئ شۇلوب ىتشۇپ رىب قادناق ،سهمهئ مىھۇم شۇلوب ىتشۇپ ڭىنمىك

 
 زۆس ىقرىخائ
 
 ىننىد ڭىنۇئ قىلىقرائ شىلىق زىلانائ كىلزهكرهم ىنرۇككهپهت ىلقهئ زىب ادىمزاي رۇكزهم  

 .قۇتتۆئ پهلتىكهت ىنىلور ىكىتشىنىشۈچ
 ڭىناللائ ياج ناغىدىتياق ىرىخائ .ۇدىلوب ناغنالكاپ نۈچۈئ ىزۆئ ۇئ نهكىدىنىلكاپ ىكمىك…“ 

 ادزۇپھهملۇھۋال ىشۇلوب اقسىق ىكاي نۇزۇئ ڭىنىرمۆئ ڭىنناسنىئ قادناقرهھ“ .[14] ”رۇدىھاگرهد
 ىككىئ ۇب ادزىمىغېچ ناغلىق تهئارىق ىننائرۇق زىب  .”[15] ناسائ اغاللائ نهتهقىقهھ ۇب ،ناغلىزېي
 ىننىد ،ىنىكىلكهرېك ىشىنىليوئ هدىتسۈئ ىزۆئ اتتاياھ كىلكهچ ڭىنناسنىئ رهھ نىتتهيائ

 رۇككهپهت ڭىنرهلىگزۆئ رهگهئ ىنىكىلكهرېك شىرېب پىلېئ ادىرۇككهپهت زۆئ هتىساۋىب ىنشىنىشۈچ
 سهمهئ هگرهلىگزۆئ ڭىنھانۇگ ۇب هدنهگنهللىلهد ىكىلنهكىئ ھانۇگ ۇئ پىلىق لهمهئ هگىسىجىتهن
 زۆئ رالامىلۆئ قىلڭاد ىكىدىخىرات مالسىئ نىتبهۋهس ۇش .زىمىلىب ىنىقىلناغىدىلىزېي هگىزۆئ
 ىخىرات ،سهمهئ كۈلۈگڭهم ىتاياھ ناسنىئ اممهئ .ناغلوب نىدرالمىلائ نهگلىتېي هنهي هدىسىناماز

 رۇككهپهت نهلىب مىلىئ كىلكهچ اتقادنۇئ .ۇدىلوب كىلكهچ ۇممىلىب نهگىلىگىئ اتراق اقتىئاراش
 اغڭىنۇب ؟ۇدىلوب قادناق اسلاق ياملوب ارغوت ىنۈكهي ناغراقىچ هدىتسۈئ زۆئ ڭىنرالناسنىئ ناغلىق
 ادنائرۇق اتراق اغڭىنۇب هدمهھ .قۇدرهب باۋاج نهلىب ىلاسىم ڭىن ”ىتنامراس ىشخاي“ ادىرىقۇي زىب
 رۇككهپهت هچىشىتېي ڭىنزىڭىتىئاراش هچىشىلېك نىدزىڭىلوق ىنۇب .نهگېد ”رالڭاشاي ادرالڭىرۋهد زۆئ“
 ىنۇب .ۇدىلوب هكشىنىشۈچ هدىنهم نهگېد ۇدىرېب ىچۇقتاراي ىنىسىجىتهن ڭىلىق داجىئ ،ڭىلىق
 شىلىب هۋ ىشىلىق داجىئ ،ىرۇككهپهت ڭىنناسنىئ قاستاشخوئ اغىسىققوچ ڭىنالوباراپ ىكىداربېگلائ
 (اتقىلتاياھ) اممهئ ،ۇدىشىلنىقېي زىسكهچ هق (ىچۇقتاراي) قهھ پۇلوب ادىققوچ ۇش ىشىشىرىت نۈچۈئ
 هگىتىمھهر ڭىنىچۇقتاراي قاسلىق پاۋاس كىلىچناق زىب .(ۇديهملهتېي هققهھ) ۇديهمشىسېك ۈگڭهم
  .زىمىشىرىت زىسكهچ يامىتخوت نهلىب زىمىتىيىن نىچ نۈچۈئ ڭىنۇش اممهئ .زىميهملىب زىمىشىرېئ

 ىمىلائ رۇغيۇئ ،ىسىچتاقىقتهت هريهجۈھ لوغ قىلڭاد ىكىدىكىرېمائ ،اتتىقاۋ ناقتاۋىلىزېي امزاي ۇب 
 هتتهھهج شىلىق لورتنوك نىدلائ ىنىرىلكىللهسېك تهيىسرىئ ادىتاقىقتهت نېگ پىللهتۇم تهرھۆش
 ڭهئ ،كهدزىمىنىكتۆئ پىلېئ اغلىت ادىشېب ڭىنىمزاي تاقىقتهت لىخ ۇب .ىتتاراي هجىتهن رىب ىڭېي
 لورتنوك هدىچىئ همىلكهچ قىتتاق نىتتهھهج ىنۇناق ۇمىدىزۆئ ڭىنىكىرېمائ ناغلىق يىققهرهت
 ڭىنىتىمۈكۆھ اكىرېمائ ىسىجىتهن ىڭېي ۇب ڭىنپىللهتۇم تهرھۆش ،پۇلوب تاقىقتهت ناغىدىنىلىق
 رالقاۋوب هدىسۈگلهك ىشىنىلۆي تاقىقتهت ڭىنپىللهتۇم تهرھۆش .اتقامرۇت پالقاس ىنىقىتسهت
 اغاينۇد ىلاخ نىدىكىللهسېك تهيىسرىئ ”پىنىلىھىيال اتياق“ ىرىلنېگ يىريهغ نۇرۇب نىتشۇلۇغۇت
 يىئىبهت اكىنخېت ۇب اممهئ ،ۇمىسنالباسېھ شىئ قىلباۋاس ناغلىق تهسقهم ىنىشىلېك
 ،شاساي شىرىگزۆئ يىئنۈس اغرالناسنىئ نهگلهك هكتهلاھ ىقرىزاھ پۇلوب هدىرىپائ نىدرهلتهيىنۇناق
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 تاقىقتهت ناغىملوب قىنېئ ىقۇلقوي ىكاي راب ىكىلىچنىكمۇم شىرېب رىسهت ىسكهئ هدىسۈگلهك اتتهھ
 ۇب ،پۇلوب هسىداھ ”پىيهغ“ رىب هنهي ناقتاۋىقىزىق هكشىلىب رالناسنىئ لهد ۇب .ۇدىنىلباسېھ
 ناغىدىلىق دىمۈئ ىنشۇلوب لامرون ادىشۇلۇغۇت ڭىنىلاب هممهھ پۇرۇدلىق يىققهرهت ىنىكىنخېت
 زۆك ىكىدىسىرۇتتوئ رالناسنىئ ناغىدياللوق ىنشىلىق بىقهت پۇقروق نىتپىيهغ نهلىب رالناسنىئ
  .ۇتپۇرۇت پۈرۈتتهئ سكهئ ىنىقىلتىز شاراق

 ڭىنرالناسنىئ مىسىق پۆك نىدىبهۋهس ىكىلزىسىشكهت ڭىنتايىققهرهت ىكىدىرۇككهپهت ىلقهئ 
 اغىتايىققهرهت اكىنخېت نىتبهۋهس ۇش ،اتقاملاق هدىنيهك پۆك ڭىنىتايىققهرهت اكىنخېت ىشىنىشۈچ
 ىشكهت ادىللاك رهھ رۇككهپهت ىلقهئ رهگهئ .اتقاملۇيوق رهلىمىلكهچ هگرهلشىنىدزىئ ىكىدمىلىئ هۋ
 پاساي ىرىلزۆئ هۋ ناغلىق يىققهرهت هتكىلىشكهت رىب ىتىيىئمهج رالناسنىئ ،اسلوب ناغلىق يىققهرهت

  خ .ىدىئ رالوب نهگىمتهك پىلىق هشىدنهئ نىدىسۈگلهك ڭىنلىقهئ ىدىلقهت ناققىچ
 رىب ،نۈچۈئ ىقىلناقتاۋۇلوب زىسرهتېي ىرىلشىنىليوئ ىكىدىتسۈئ ىزۆئ ڭىنناسنىئ رهھ لهد 

 اغرالناسنىئ پىنىلىدياپ نىدرالىكىنخېت ۇب هدرهلنۈك رىب ڭىنرالناسنىئ ناغىملاپات ىنىزۆئ مىسىق
 پۇرۇت يهمىگۈت كىلزىسىشكهت ىكىدرۇككهپهت نىتبهۋهس ۇش .نىكمۇم ىشىلېك پىلېئ نايىز
  .ۇديامقىچ ىرىخائ زىگرهھ ڭىنرهللهدېج-ىگڭهج ىكىدىتىيىئمهج رالناسنىئ

 رهلىسىداھ ىكىدزىمىشۇمرۇت يىئامىتجىئ ىكاي هۋ نۇسلوب رهلىچنهشۈچ يىنىد ىليهم اممهئ 
 ،ىشۇلوب سۇرۇد ڭىنزىمىتىيىن ڭىنزىب ،شىلىق رۇككهپهت ،شىتىلشىئ لىقهئ اتشىئ رهھ ،نۇسلوب
 ادنىد .ۇدىنىلباسېھ ىترهش ىقنىدلائ ڭىنىشىنىليائ اقباۋاس هۋ ىشۇلوب كىلىجىتهن ڭىنزىمىشىئ
 .ۇدياملوب قاسلاق پاتخوت پىنىگۆئ ىنشاناس هچىكتۆت ىنىكىتامېتام الىسېد ۇدىلوب اسلائ نۇتوخ تۆت
 شىنىلقاس نىدرالشىئ ناغىدىزۈكتهي تهمخهز اغرالناسنىئ اقشاب هتتهيىئمهج ناقتاۋاشاي زىمىزۆئ
 زىمىزۆئ اممهئ .ىسىگلهب ڭىنىقۇلسۇرۇد ڭىنتهيىن ،زىمىرىلتهيىلائاپ-شىئ ناغراب پىلېئ ادىساسائ
 نىدزىب ،نۈچۈئ شىلىب ىنىقىلناغىديهمزۈكتهي تهمخهز-نايىز اغرالىقشاب ڭىنمهدهق رىب رهھ ناقساب
 ىنزىمىرۇككهپهت ىلقهئ ،شهلىگىئ قۇلوت راب لامائ ىنرهلمىلىب ناغلىق يىققهرهت هچىگزىمىرۋهد زۆئ
 ،شىنىگۆئ ىنقىلىچناسنىئ .”مهدائ نهلىب مهدائ ،مهدائ“ .ۇدىنىلىق پهلهت شۈرۈدلهسكۈي
 اقشىئ ىنرالۇب ،شۇلوب ناسنىئ ناغىدىلىق شۇخ ىنىچۇقتاراي ،شىلىق تهمرۆھ ىنقىلىچناسنىئ
 .زىمجاتھوم اغرۇككهپهت ىلقهئ ناغىديهسڭهد ىنزىمىتىيىن ،نۈچۈئ شۇرۇشائ
 
 رالتاھازىئ
 

 شىلېك ڭىناينۇد رالۇئ ۇمىسلوب ناغلوب راب رالپوساليهپ اقشاب هدهيىستېرىگ نۇرۇب نىتتارقوس [1]
 .ىدىئ نىدرالىچ ”كىزىفاتېم“ ناغىدياراق پهد نىدىئيهش تېركنوك رىب مۇلهم ىنىسهبنهم

 ۇئ ،نهكىدياروس لائوس نىدرهلمهدائ ناقتاۋىتېك پۈتۆئ مىئاد پىقىچ اغىشۇمقود اچوك تارقوس [2]
 ۇئ ادرىخائ پاروس لائوس يامىتخوت نىدمهدائ ۇئ ،نىيېك نىدناغلائ ىنىباۋاج ڭىنلائوس
 ڭىنزۆئ ىنۇئ پىلىق تىز اقباۋاج نهگرهب اغراللائوس ىكنىيېك ىنىباۋاج ىكپهلسهد ڭىنىشىك
 نىدىپىرهت رهلىكنىيېك ۇب .نهكىدىلىق رۇبجهم اقشىنىليوئ اتياق اتراق هگىنۈكهي ىكپهلسهد
 .نهگنهلنۈكهي پهد ”شاروس لائوس هچتارقوس“

 هگىسىپهسلهپ مالسىئ لۇقون مزىپوس .قوي ىنىگىگۈت شىترات شالات هچىغرىزاھ ادىسىرغوت مزىپوس [3]
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 ىۋىپهسلهپ ناغلىق ساسائ ىنرۇككهپهت ناغنالشاب نىتتارقوس ،نىتساملوب مىقېئ هۋ ۇغلاتائ ساخ
 ڭىنىسۇغلاتائ ىپوس روتپائ نىتبهۋهس ۇش .ۇدىرىك اققىلمزىپوس رهلرىكىپ هۋ رالشىنىليوئ

 .ۇدياراق پهد كهرېك ىشۇلوب قاملىق رۇككهپهت ىسىنهم يىقىقهھ
 .تهيائ-29 ىسىرۈس رهقهب [4]
 .تهيائ-38 ىسىرۈس رىتاف [5]
 ادىنىغىي شىرېب تالكود رىب ىكىدىكىرېمائ ڭىنىشوتىھ امايارۇم ىمىلائ اكىزىف كىلهيىنوپاي [6]

 .لىقهن ناغنىلېئ نىدىباۋاج نهگرهب اغىلائوس ناغىروس ڭىنروتپائ
 .تهيائ-9 ىسىرۈس هدىئام [7]
 ادلاھ قىلجايىتھېئ هگمهدراي يىدۇھهي رىب هدىياكېھ ،پۇلوب هياكېھ رىب نهگلهك نىدلىجنىئ [8]

 ۇمىسلوب نهكتۆئ ىرىلپوپ يىدۇھهي هۋ راليىدۇھهي اقشاب نىدىنېي ڭىنۇئ ،ادناقتاي ادىسىقاي لوي
 قىلىتنامراس ناغىدياملىق داقىتېئ اغىنىد يىدۇھهي نىدرهي ۇب .ناغىمزوس ىنلوق مهدراي اغڭىنۇئ
 ۇب .ناغلاق پۇزۇقتۇق ىنۇئ پۇزوس ىنىلوق مهدراي اغيىدۇھهي ۇئ هۋ ناغلاق پۈتۆئ ىشىك رىب

 ىشخاي ىنرهلىشىك هۋ ،ناغلوب هكترۈت هكشىنىدزىئ ىۋىپهسلهپ ىكىدىققهھ قىلىچناسنىئ هياكېھ
 ىقىلراكباۋاج ڭىنۇئ هدنهگلۈرۆك مۈنۈئ هچىسكهئ ڭىنىتىيىن ىشخاي هۋ ،شهدنۈئ اقشىئ

 ىزهب .ناغلوب هكترۈت هگىشىلېك اققىلراب ڭىنرهلمۈزۈت نۇناق قىلراتاق كىلسهملۈرۈتشۈرۈس
 ناغىمنۇس ىنىلوق مهدراي پۇرۇت راب ىتىيىناكمىئ شۇزۇقتۇق اتتهھ پۇزۇغرۇت نۇناق رهلتهلۆد
 .نهگىلىگلهب ىنشىترات اغازاج ىنۇناق ىنرالناسنىئ
 .تهب-94 ىرىسپهت مىرهك نائرۇق ڭىنرىسهك نبىئ [9]

 .قۇدناس ناغنالىچاق قالىس-قىرغائ ،تهپائىيالاب هگىچىئ ىكىدىرىلىناسپهئ نانۇي [10]
 .ىمىرېي ىكنىيېك ڭىنتهيائ-2 ىسىرۈس ناقرۇف [11]
 .تهيائ-12 ىسىرۈس هدىلھهن [12]
 كىلمىسىئ لىفاتسىفىم .ژانوسرېپ شاب ىكىدىناتساد <تسۇئاف> (هھتهئوگ) ڭىنهتۇئىگ [13]
 ڭىنېس پۇرۇدزائ ىنناسنىئ نهگېد لهممهكۇم نهس نهم ،ۇدىلىق نالېئ ڭهج هگىرڭهت ناتيهش
 لىفاتسىفىم .ۇدىرېب تهزاجىئ اقشىلىق قادنۇش اغىنۇئ ىرڭهت .پهد نهميالارىقىچ نىدڭۇلوي
 ىنۇئ هۋ ۇدىشۈچ ىزۆك اقتسۇئاف شاي قىللىقهئ ناقتاۋاشاي رىقېپ ىتىياھان پۈشۈچ هگىزۈي رهي

 شىلىب ىنىسىنهم ڭىنقىلتاياھ تسۇئاف .ۇدىلوب ىچقامىلشاب اغرالشۇرۇتقىزېئ لىخ-رهھ
 ىنىسىممهھ ڭىنرالقىلراتاق ۇغيۇت ىھالىئ ،تهرپهن ،تهببهھۇم ،پۈشۈتۈپ نهلىب ناتيهش ،نۈچۈئ
 تسۇئاف .ۇدىلوب رىداق هكشىنىشۈچ ىنىسىنهم ڭىنتاياھ ادرىخائ ڭىنىتاياھ هۋ ،ۇديىتېت
 نهكتهي هكتهلاماك هدلىقهئ ،پۇلوب مهدائ ىۋىناسپهئ رىب ىكىداپورۋاي هدرىسهئ ارۇتتوئ هچىشىلىتيېئ
 ،پۇلوب تۇجۋهم رهلىياكېھ ناغىمىشخوئ نۇغرۇن اداپورۋاي هدىققهھ تسۇئاف .ژانوسرېپ
 اققىلناسنىئ ناغنالشاب نىدىشىنىغيوئ تهئنهس-تايىبهدهئ اپورۋاي ىرىسهئ ۇب ڭىنىتۇئىگ
 ڭىنرالناسنىئ ىكىدىرۋهد ناقتاۋىلىرېب پىلېئ شىنىليوئ اتياق هدىتسۈئ رۇككهپهت هۋ شىتياق
 هدلىكهش لهزۈگ رىب ڭىنىرىلشىنىليوئ ىكىدىسىرۇتتوئ رادىتقىئ نهلىب لىقهئ
 64 يىئمهج) ناغلىق پرهس ىنىرمۆئ نۈتۈپ اقشىزېي ىنرهسهئ ۇب ىتۇئىگ .رۇدىشىنىلىداپىئ
 ناقتاۋىنىليوئ هدىتسۈئ ىزۆئ .(ناغىلمامات لاۋۋائ لىي رىب نىتشىتېك پۈلۆئ هۋ ،ناغزاي لىي
  .ۇدىنىلباسېھ رهسهئ لىسېئ ناغىديىزرهئ اقشىقېب پۇقوئ رىب نۈچۈئ ناسنىئ



 
 
 موت ىچنىرىب  رهلتهمسىق ناقتاۋىلېك چۇد رالرۇغيۇئ

86 
 

 ڭىنشاراق زۆك ناغىديامىشخوئ لىخ ۇب هتتهب-91 ىرىسپهت مىرهك نائرۇق ڭىنرىسهك نبىئ [14]
 .ناغلىق ناياب نهلىب لاسىم ىنىقۇلتۇجۋهم
 .ىمسىق رىب ڭىنتهيائ-18 رهتاف هرۈس [15]
 .تهيائ-11 رىتاف هرۈس [16]
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 ؟ۇدىتۈك ىنرهلىمېن نىدرالرۇغيۇئ ىكىدلهئتهچ زىمىتىللىم

 
 )رهھهس(

 
2017-8-28 

  
 ادىتسائ لائوس نهگېد »؟ۇدىتۈك ىنرهلىمېن نىدرالرۇغيۇئ ىكىدرهللهئتهچ زىمىتىلىم« ادىرىقۇي

 نهم هتتهيىلهمهئ ۇب .مۈدرۆك ىنىقىلناقتاۋىنىلىق نالېئ ڭىنرهلىلاقام كىلهيىۋهس ىرىقۇي ىتىياھان
 مىتىللىم ناقتاۋىلېك پاروس لىچزىئ نىدمۈزۆئ-زۆئ ادىنايرهج لىي هچچهن نوئ ناققىچ هگلهئتهچ
 ،اڭام لائوس ۇب .ىدىئ ىلكهش نهگلىتيهڭېك ڭىنلائوس نهگېد ؟ۇدىتۈك ىنرهلىمېن نىدنهم ىكىدلهئتهچ
 ،هدىرىلىقىقهد ىسياقرهھ ڭىنمىتاياھ ،اتسۇبوتپائ هۋ ياۋمارت ،هدنهگىلشىئ ،هدنهگرۈي لوي قىلماۋاد نهم
 ادمىياينۇد رىب ىلايىخ هۋ هدمىبلهق ،ادناقشالرىچىپ نۇرۇشوي نهلىب مىقلهخ هۋ مىنىتهۋ
 هدىزهب هۋ ناقتاۋىلىق همىكاھۇم ىنرهلىسرهنرىب پهد ۇدىتۈك ىنۇب ،ۇدىتۈك ىنۇئ ،ناقتاۋۈرۈدنهللىكهش
 هگىتسۈئ زهغهق ىنمىرىلناغىليوئ ،نىدمىتىلاھ ناقتاۋىرىقىچ ىنرهلىسرهنرىب پۇشوق ىنرهلىسرهنرىب
 ادرالنوفېلېت قىللىقهئ هۋ رېتۇيپموك ىددۇخ .ىدلوب كهدنهكترهكسهئ ىنىقىلمىزال ڭىنشۇرۇدنوق
 نهتهۋ ،پهلىرىگلىئ اغلائ مهدهق رىب ۇمنهم كهدزۆس هچزىلگنىئ نهگېد »update« ناغىدىلۈرۆك قىلماۋاد
 ۇب رىغېئ ىنزهۋ كهدىشېت نهمگۈت ناغلوب كىلشىگېت اقشىنىليوئ يىلايىز رىب رهھ ناقتاۋاشاي ادىترىس
 لاۋۋائ ڭهئ شىئ رىب قادناقرهھ هتتهۋلهئ .مىدلائ مهلهق اغمۇلوق هدىتىپۈس شۇلوب ىراكباۋاج ڭىنلائوس
 هچزىلگنىئ ( شهلشىئ پىشىلراكمهھ هۋ شىشىلقاتروئ ىنرهلرىكىپ ،شىلىق رۇككهپهت ،شىنىليوئ

team work زىمىزۆس نهگىلزۆس رهھ هۋ زىمىنىغزاي رهھ .ۇدىقىچ اقدۇجۇۋ قىلىقرائ )ۇدىلىتائ پهد 
  .نۇسلوب كىلريهخ هگزىمىقلهخ هۋ زىمىتىللىم
 

 ارۇتتوئ هتتهدائ لائوس ۇب »؟ۇدىتۈك ىنرهلىمېن نىدرالرۇغيۇئ ىكىدرهللهئتهچ زىمىتىللىم«
 رالقىرېئ هۋ ڭهتسۆئ ىسياق ،هگلۆك ىكاي ايرهد ۇب ،ناغىدياروس زىمىمىللهئۇم هيىپارغۇج ىكىتپهتكهم
 ايرهد ۇب ،قاسىراق پهد زىڭېد ىكاي ايرهد رىب ىنزىمىتىللىم .ۇدياشخوئ ۇمكهب اغلائوس نهگېد ؟ۇدىلۇيۇق
 نىدىنهم مۇلهم ،ناقتاۋاشاي هدرهللهئتهچ زىب هدىشىتېك پۇرۇق ىكاي هۋ ىشىيىغلۇئ ڭىنىيۈس زىڭېد هۋ
 ڭىنرالرۇغيۇئ ناغلائ هگىتسۈئ زۆئ ،ىنىسىپىزهۋ قىلقىرېئ هۋ ڭهتسۆئ ادناقتيېئ پىلېئ
 ىقىلناغىدىتۈك ىنرهلىمېن نىدرالرۇغيۇئ ىكىدرهللهئتهچ ڭىنزىمىتىللىم .هتتهۋلهئ راب زىمىتىيىلۇئسهم
 ىكىدرهلرۋهد ناغىمىشخوئ ،ڭىنزىمىقلهخ رۇغيۇئ ىكىدىچىئ نهتهۋ ،ىنزهۋ ڭىنلائوس ىكىدىققهھ
 ىقرهش ىكىدىتسائ هكىلمهتسۇم ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ،ىقىلناغلوب قادناق ڭىنىنروئ يىسايىس
 پىشېئ هدىزهب اسلوب هتتهلاھ نۇغرۇت هدىزهب اتىراق هگىكىلنهگزۈگرۈي تهسايىس قادناق ادناتسىكرۈت
  .ىدراب
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 ،ادىنايرهج لىي 70 مهك زائ ناغلاۋىسېب ىنناتسىكرۈت ىقرهش ىتىمۈكۆھ ياتىخ نىتتهھهج رىب هنهي
 .ىدلهك پۈزۈگرۈي ىتىسايىس شىلىق قوي پىلىق هيىستايلىمىسسائ ىنىقلهخ رۇغيۇئ هتتهلاھ لىچزىئ
 ىنىد ىرىلكهچېك-مىيىك ،ىرىلتهيىلائاپ تهيىنهدهم قىلراتاق زۇرون ،لوبتۇپ ،پهرشهم ڭىنىقلهخ رۇغيۇئ
 قادنۇب .ىتتۆئ اغمۇجۇھ هنارىجلاغ نۈچۈئ شىلىق قوي ىن ىلىت انائ ادىرىخائ ڭهئ هۋ ىرىلداقىتېئ
 ناغلۇغوب ىزاۋائ ،ىسىپىزهۋ رىب نىدرىب ڭىنرالرۇغيۇئ ناقتاۋاشاي ادىترىس نهتهۋ ادىتسائ لاۋھهئ

 هيىستايلىمىسسائ ناقتاۋۈزۈگرۈي ىتىمۈكۆھ ياتىخ ،شۇلوب ىزاۋائ ىكىدرهللهئتهچ ڭىنزىمىقلهخ
 لىخ ۇب ڭىنياتىخ قىلىقرائ ىقۇلتۇجۋهم زوئ مهكھهتسۇم ىكىدرهللهئتهچ ،هدىتىسايىس
 هگىرۆب پىچېق نىدىكلۈت اممهئ .نهگنهلكۈي ىسىپىزهۋ شۇلوب ناقلاق هگىتىسايىس هيىستايلىمىسسائ
 ،پاراق اغىلاۋھهئ شىشىلقارۇتلوئ هدرهلتهلۆد ناغىمىشخوئ رالرۇغيۇئ ىكىدلهئتهچ ،كهدناغلۇتۇت
 زىڭېد ىددۇخ هتتهھهج تهدائ-پۈرۆئ هۋ تهيىنهدهم ،لىت ڭىنرهلتهللىم ڭوچ ىرىقشات نىدىجىرهد
 ،شىشىلبهرهئ ،شىشىلكرۈت ،ادىتسائ ىپۋهخ كهدىشىلېك پۇلۇرۇپوي كهد )tsunami(ىنىقشات
 نهتهۋ زىمىتىللىم ،كهمېد .هتكهملهك چۇد ۇمىكپۋهخ كهد شىشىلزۇسنارىف هۋ شىشىلزىلگنىئ

 رىغېئ ۇمنىدىشېت نهمگۈت ڭىنىنزهۋ لائوس نهگېد ۇدىتۈك ىنرهلىمېن نىدرالرۇغيۇئ ىكىدىترىس
  .هدرهي ۇشۇم لهد بهۋهس ىكىدىشۇلوب
 

 پىيىڭېك ڭىنىكچوت نهگىلىداپىئ ىنىتقۇن رىب ىكىدىسىتىرهخ لىگۇگ ،لائوس ۇب القادنۇش
 هۋ مهدائ ،ڭىنتهيىلۇئسهم ىنزىس ،كهدىكىلنهكتهسرۆك ىنراللوي ڭوچ هۋ هللهھهم پانىغوي هچناغراب
 ،هچىغىرىلقاقچۇپ ڭۇلۇب رىبرهھ ڭىنقىليىلايىز هۋ يىلايىز ،ڭىنكىلكهكرهئ هۋ رهئ ،ڭىنكىليىمىدائ

 اقشاب مهدائ ،ادزىڭىتقاۋ نهكشهگهئ اغلائوس ۇب .ۇدىرىك پهرۆس هچىغىرىلتنېمېلېئ كىچىك رىب رهھ
 تهرابىئ نىدىكىلنهكىئ اقشاب قىليىلايىز اقشاب يىلايىز ،اقشاب كىلكهكرهئ اقشاب رهئ ،اقشاب كىليىمىدائ
  .زىسيالشاب اقشىلىق همىكاھۇم ۇمىدىتسۈئ رالمۇقۇئ شادناي
 

 ىيىپمهلهپ ىچنىرىب ڭىنلائوس ۇب ؟ۇدىتۈك ىنرهلىمېن نىدرالرۇغيۇئ ىكىدلهئتهچ زىمىتىللىم
 ىنرهلىمېن نىدمهلىئائ« ،نىدنائ پىنىلشاب نىد »؟ۇدىتۈك ىنرهلىمېن نىدنهم ىكىدلهئتهچ مىتىللىم«
 رهدارۇب تسود ىكاي مهللهھهم ناقتاۋىتىسرۆك رىسهت نهم« ،»؟ۇچنىدمىرىللاب« ،»؟ۇدىتۈك
 نهم« القادنۇش هۋ »؟ۇچنىدرالامىلۆئ ىنىد« ،»؟ۇچنىدرالمىلائ هۋ راليىلايىز« »؟ۇچنىدرالىپپۇرۇگ
  .ۇدىرېۋىتېك پالخاش كهدنهگېد ...............»؟ۇچنىتتهلۆد ناقتاۋاشاي
 

 ىرىلچۈك راغلىئ ڭىنتهللىم ۇش ىرىلامىلۆئ ىنىد ىرىلمىلائ ،ىرىليىلايىز ڭىنتهللىم رىب
 ڭىنتهللىم ،رالغارىچ-ماش ،رالىچۇقتۇروي ىنقۇلۇغڭاراق ،رهلىچۈگرۆك نىدلائ .ۇدىنىلباسېھ
 هدىسىلىسهم قهھان-قهھ ،رالىچۇغلىق شهرۈك نهلىب تهلاھاج ،ىرىلىچۇغىلشاب لوي ،ىرىلىكرهس
 ،رهلىچۈكتهدلىپهل ىنىقىرياب تهلادائ ،رالناغىللات ىنىلوي شىلېس ناقۇچ ىكلهب سهمهئ ىنتۈكۈس
 رالمىلائ ،ادىنىد مالسىئ نىتبهۋهس ۇش .ۇدىنىلپىرهت پهد ىرىلرېنېژنىئ ڭىنىھور ناسنىئ
  .نهگلىرېب تهمرۆھ هۋ تهرھۆش ىرىقۇي ىتىياھان اغرالۇئ ،پىلىراق پهد ىرىلسىراۋ ڭىنرهلرهبمهغيهپ
 

 ،رهلىشىك قۇلشۇمۇقوئ ،ىرىليىلايىز رۇغيۇئ ىكىدلهئتهچ ادزىمىتقاۋ نهگېد رالرۇغيۇئ ىكىدلهئتهچ



 
 
 موت ىچنىرىب  رهلتهمسىق ناقتاۋىلېك چۇد رالرۇغيۇئ

89 
 

 هدرهللهئتهچ دالۋهئ-2 ۇمىدرىدقهت ناغىملوب ىرىلىگىئ مىلىب ىسىنائ اتائ ىكاي رالامىلۆئ ىنىد
  .ۇدىتىسرۆك ىنرهلىشىك ناغلىق لىسھهت مىلىب هۋ نهكشىتېي
 

 هتتهھهج ىنىد ،مىلائ ىنراليىلايىز ىكىدىسىللهپ ىرىقۇي ڭهئ ڭىنتهللىم رىب هدىلسهئ
 قادناقچېھ ڭىننىد نهلىب مىلىئ .زىمياتائ پهد ماللوماد ىكاي امىلۆئ ىنىد ىنرهلنهگلىتېي

 ىتىمۈكۆھ ياتىخ اممهئ ىدىئ قوي ىسىلىسهم ناغىدىقاق هكتهچ ىنىرىب رىب ىكاي هۋ ناغىدياملاشىقىچ
 ىقنىقېي .ىدرۈدنهشۈچ پهد قىلتاپارۇخ ىننىد .نۈچۈئ ىقىلناغلوب تهمۈكۆھ تسىنۇمموك رىب زىسنىد
 ىزىمان همۈج ،كىلسهملهك هكتىچسهم ىرىلمىداخ تهمۈكۆھ ،ىرىلازهئ هيىتراپ ناغيوق اغلوي ادراللىي
 راليىلايىز ادياتىخ رهلىمىلىگلهب شاشخوئ هگنهگېد قىلسامشانتاق هگرهلتهيىلائاپ ىنىد ،قىلسامۇقوئ
  .ىتتهۋىتيهڭېك ۇمىخېت ىنقۇلشوب ىكىدىسىرۇتتوئ رالبابرهئ ىنىد نهلىب
 

 نهگنهشىئ زۈي هدزۈي رالناسنىئ ؟همېن ىتىۋىسانۇم ڭىنمىلىئ نهلىب نامىئ .كهمېد نامىئ كهمېد نىد
 هگىسرهن رىب كهدنهكتهك پۈتۆئ پىتيېئ ادىرىقۇي زىب اسلوب مىلىئ .ۇدىلىتائ پهد نامىئ هسرهن رىب
  .كهرېك ىشۇلوب زىڭىمىلىب ناغلوب هگىسرهن ۇئ لاۋۋائ ڭهئ نۈچۈئ شۇلوب زىڭىچنهشىئ رۇقڭوچ ناغلوب
 

 كىلىچنۇش زىڭىسلىب كىلىچناق كهمېد .راب تهۋىسانۇم رىب رۇقڭوچ ادىسىرائ مىلىب نهلىب چنهشىئ
  .ۇدياملوب ىلىغلىق رۇۋۋهسهت ىننامىئ زىسمىلىب نىتبهۋهس ۇب .زىسىنىشىئ
 

 ۇب .رۇتكهمېد كهمرۈتشهلنهييهئۇم هدىبلهق هۋ كهمىلزۆس ادىلىت نىتتهھهج رىب هنهي نامىئ
 نىد ىنهي نامىئ نىتبهۋهس ۇش .زىسيهملهرۈتشهلنهييهئۇم پۇرۇت يهملىب ىنىسرهن رىب زىس نىتبهۋهس
  .ۇدياملارۇت پۇلوب تۇجۋهم نامىئ نىتساملوب مىلىب اڭۇش .رۇتقىلشىنىلغاب هگىرىب رىب مىلىئ نهلىب
 

 هھالىال نهئ ۇدهھشهئ«.ۇديالشاب نهلىب لىب ،ۇقوئ ىنىتىيائ ىجنۇت ڭىننائرۇق اللائ نۈچۈئ ڭىنۇش
 ىكمۇدلوب تىھاش« ۇب .زىمىتيېئ تهداھاش پهد »ۇھۇلۇسهر هۋ نهدهممهھۇم نهئ ۇدهشهئ هۋ ھاللاللىئ
 ۇب ىنهي .»رۇدىسىچلهئ هۋ ىلۇق ڭىنۇئ تهممهھۇم ىكمۇدلوب تىھاش هۋ رۇتقوي ھالىئ اقشاب نىتھاللائ
 نىتشۇلوب تىھاش ىنهي رۇتكهمېد كهملىب قاملوب تىھاش .زىمىتاۋىلىتخوت هدىققهھ قىلتىھاش هدرهي
  .سهمهئ نىكمۇم شۇلوب تىھاش پۇرۇت يهملىب .مىزال كهملىب ىنىسرهن رىب نۇرۇب
 

  .ۇدىرۈدلىب ىنىنهم نهگېد كهملىب هدىرىئاد ڭهك ىنىسرهن رىب ىسىنهم ڭىننهگېد مىلائ هدىچبهرهئ
 

 پىتىسرۆك ىنقرهپ ىكىدىسىرۇتتوئ هسرهن شاشخوئ ىككىئ ىنمىلىئ رالمىلائ ؟همېن نهگېد مىلىئ
 ىكىدىسىرۇتتوئ مهدائ قىرغائ نهلىب مهدائ قاس ىنهي .ۇديهلپىرهت پهد تهراشىئ هۋ تهمالائ ناغىدىرېب
 ڭىنىملىئ هيىگولوخىسپ زىس رهگهئ .ۇدىرېب رىبهت پهد ۇدىلىتائ پهد مىلىب كهمرۆك هۋ كهملىب ىنقرهپ
 ناغلوب ىسهيىگولوخىسپ زىسمالغاس نهلىب مهدائ ناغلوب ىسهيىگولوخىسپ مالغاس ،زىڭىسلوب ىمىدائ
 ىكىدىسىرۇتتوئ رالرۇككهپهت زىڭىسلوب ناغۇقوئ هپهسلهپ .زىسيهلهرۆك ىنقرهپ ىكىدىسىرۇتتوئ مهدائ
 كىلزىستهلادائ نهلىب تهلادائ-قهھ مىلىئ يىقىقهھ ىكىدرهي ۇب كهمېد .رالازاكاھاۋ زىسيهلهرۆك ىنقرهپ
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 ،كهمرۆك ىنقرهپ ىكىدىسىرۇتتوئ قۇلۇغڭاراق نهلىب قۇلقۇروي .كهمرۈك ىنقرهپ ىكىدىسىرۇتتوئ
 زىب ىنىشىك نهگىلهرۆك ىنقرهپ ۇب كهمېد .كهمرۆك ىنقرهپ ىكىدىسىرۇتتوئ كىلتهس نهلىب كىللهزۈگ
 رىب هنهي .رۇتكهمېد تهلاھاج ۇب هسىملهرۆك ىنقرهپ ۇب رهگهئ .زىمياتائ پهد مىلائ ،ىمىدائ مىلىب ،يىلايىز
 رىب ىنهي .ۇديهلرىۋسهت پهد رۇتكهملىب ىنبهۋهس ىكىدىسىقرائ ڭىنىسرهن رىب ىنمىلىئ رالمىلائ مىسىق
 هكتهلاھ ۇب اقشىمېن تهللىم رىب نهلىسهم .رۇتكهمېد كهملىب ىنىتىمكېھ ىنىپىرهت اقرائ ڭىنىسرهن
 رىب قىلىقرائ شىلىق هزىھالۇم هدىققهھ ىرىلبهۋهس ڭىنۇب پىقىچ اغلوي ادىتسائ لائوس ۇب ؟ىدلهك
 اقشىلىق هزىھالۇم قاتروئ ىرىلمىلائ نىد هۋ ىرىلمىلائ امىلۆئ رۇغيۇئ ۇب .شۈرۈدلىرىت اتياق ىنتهللىم
 ۇب قىلمان ؟ۇدىتۈك ىنرهلىمېن نىدرالرۇغيۇئ ىكىدلهئتهچ زىمىتىللىم ،القادنۇش .هلىسهم كىلشىگېت

 .ىسىتىرهخ لوي ڭىنباۋاج ىسۈكشىرېئ لائوس
 
 قىلىقرائ ىرىلىجىتهن نهگرۈتلهك اغلوق ڭىنىشىك نهگلىب ،رالمىلائ ىزهب هنهي هدىققهھ مىلىئ

  .ۇديهد رۇدىسرهن ناغلاق پالقاس ىنىشىنىلتهھار ڭىنىنادجىۋ
 
 ۇب ىنهي .راب تهۋىسانۇم رىب رۇقڭوچ ىتىياھان ادىسىرۇتتوئ نامىئ نهلىب لىقهئ ادىنىد مالسىئ

 ىكىدىسىرۇتتوئ رۇن نهلىب زۆك ،تهۋىسانۇم ىكىدىسىرۇتتوئ يىھهۋ نهلىب لىقهئ ،تهۋىسانۇم
 .زىسيهملهرۆك ىنرۇن ادىتسائ لاۋھهئ ناغىملوب زۆك رهگهئ ،رۇدرۇن يىھهۋ ،رۇدزۆك لىقهئ .رۇتتهۋىسانۇم
  .ساملوب ىتىممىق چېھ ڭىنيىھهۋ زىسلىقهئ ڭىنرۇن زىسزۆك

 
 ىنىشىلىتىراي ىكىتتهلاھ لهممهكۇم ڭىنىراش رهي رالمىلائ قىلڭاد ىكىدىسهھاس نهپ-مىلىئ

 ڭىناينۇد .ناغيوق اغىرۇتتوئ ىنىكىلنهگلهك پىلېئ ىسۇغيۇت نامىئ رىب رۇقڭوچ هدىرىلزۆئ ڭىنشىلىب
 تاقىقتهت يىملىئ ،نوتۇين ىسىچداجىئ ڭىنىنۇناق چۈئ ڭىنتهكىرهھ هۋ ىچۈك شىترات لاسرېۋىنۇئ
 .نهگرۈس ىرىگلىئ ىنىقىلناغلوب نىدىقىلناغۇنوت ىناللائ ڭىنىتىسقهم قىلساسائ ىكىتشىرېب پىلېئ
 ناچاقىللائ هدىلسهئ ،ڭىنىرىلناقتاۋىلىق ڭىنرالمىلائ ىكىدىسهھاس نهپ مىلىئ نيېتشىنيېئ ترېبلائ
 ىنىقىلناقتاۋۇلوب شۇيوق پىزىس اتياق ىنىتسۈئ ڭىنرالقىزىس ناغلۇيوق پىزىس نىدىپىرهت اللائ
 هدىرىپائ اينۇد مازىن ۇب هۋ باتىك ۇب .راب ىباتىك رىب هۋ ىمازىن رىب ڭىنتانىئاك .نهگرۈس ىرىگلىئ
 ىنىرىلامىلۆئ هۋ ىرىلمهدائ نىد هۋ نىد نهلىب راليىلايىز مىلائ هۋ نهپ-مىلىئ ،رهدهق اغرىزاھ نىدناغلوب
 نهلىب قىليىلايىز مىلائ ادياتىخ .ادىترىس ڭىنۇب الياتىخ تهقهپ .ىدلهك پۈرۈتشهلرىب چىز نىياتنىئ
 هيىگولوئېدىئ نهگېد پۇتۇق ىككىئ ناغىدياملاشىقىچ زىگرهھ نهلىب ىرىب رىب قىلرادنىد هۋ نىد
 ىسىكىلمهتسۇم ياتىخ ناغىدىلىق داقىتېئ اغىنىد مالسىئ اتقۇن ۇب .ىدلهك پۈلۈرۈس ىرىگلىئ
 ىرىلىلھهئ مىلىئ ،ڭىنىقلهخ رۇغيۇئ ناغلوب ىرىلىگىئ قىلقهھ ڭىنناتسىكرۈت ىقرهش ،ىكىدىتسائ
 پۈزۈگرۈي لىچزىئ ياتىخ ۇب ىكنۈچ .ىدلوب نىكسهك ۇمىخېت ادىسىرۇتتوئ ىرىلتاز ىنىد نهلىب
 اغىنېن هدرىگ ڭىنىتىسايىس شىلىق هرادىئ پۈلۆب ادىمسىق ىكچىئ ىنىقلهخ رۇغيۇئ ،ناقتاۋىلېك
 هنهي ۇمقىلمىلائ ىنىد ،پاراق اغىبۇتۇق زۆئ قىليىلايىز هدىجىتهن .ىتتالوب كىلنهگرهب پۈرۈس قامياق-غاي
 نىياتنىئ هگىقلهخ رۇغيۇئ ىشىشىلپۇتۇق ڭىننىد نهلىب مىلىئ لىخ ۇب .ىدرهۋىتېك پاراق اقپۇتۇق رىب
 هيىستايلىمىسسائ ناقتاۋۈزۈگرۈي ادىسىرائ ىقلهخ رۇغيۇئ ڭىنياتىخ .ىدلهك پىلېئ ىنرهلتهۋىقائ رىغېئ
 لور پىتكائ شىشىلپۇتۇق لىخ ۇب نۈچۈئ ىشۈزۈگرۈي ياڭوئ ىنىتىسايىس شۇيۇي هڭېم هۋ شىلىق
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  .ىدىنيوئ
 

 :ۇدىلوب كۈلرۈت 4 قادنۇم رۇككهپهت ..ۇديهملهرۆك ىنتهقىقهھ پۇرۇت ياملىق رۇككهپهت ناسنىئ
  .شىلىق رۇككهپهت هدىققهھ شۈمتۆئ -1
  .شىرىقىچ نۈكهي هدىققهھ كهچهلېك قىلىقرائ ىرىلقاۋاس هبىرجهت هۋ ىرۇككهپهت شۈمتۆئ -2
  .شۇرۇتشىلېس ىننۈگۈب هۋ شۈمتۆئ -3
  .شىلىق تهمزىخ نۈچۈئ نۈگۈب قىلىقرائ شىلىق رۇككهپهت -4
 
 ىنراللائوس رۇككهپهت .رۇدىچۇغلىق سېھ ىنىقۇلتۇجۋهم هۋ ىچۇغلىق رۇككهپهت لاۋۋائ ڭهئ ناسنىئ

 .كهدنهگېد ؟ۇدىتۈك ىنرهلىمېن نىدنهم هۋ نىدرالرۇغيۇئ ىكىدلهئتهچ زىمىقلهخ نهلىسهم .ۇدىرۇدغۇت
 .ۇدىلۇغۇت لائوس نهگېد ؟ۇدىتۈك ىنىمىن نىدنهم ،نىدنائ ادناغلىق سېھ ىنىقۇلتۇجۋهم ناسنىئ
 ۇب تهرابىئ نىدىشىتېك پۇلوب قوي ڭىنتهللىم نىدنائ ادناغلىق سېھ ىنىقۇلتۇجۋهم ڭىنتهللىم
 نىدنهتهۋ رهگهئ .ۇدىلوب ناغلۇغۇت لائوس نهگېد ۇدىتۈك ىنرهلىمېن نىدزىب هۋ ناغلىق سېھ ىنىمىھهۋ
 نىدزىب ،ىدىئ اسىملوب تۇجۋهم پۋهخ رىب تهرابىئ نىدىشۇلوب قوي ڭىنقۇلتۇجۋهم ادنىمېز ۇب تهرابىئ
 رهلىسرهنرىب نىدرالرۇغيۇئ ىكىدرهللهئتهچ هۋ .ىتتالوب ناغىملۇغۇت ۇملائوس نهگېد ۇدىتۈك ىنرهلىمېن
 ناقتاۋاشاي هدرهللهئتهچ رالرۇغيۇئ ىكىدنهتهۋ .ىتتالوب ناغىملوب تۇجۋهم ڭائ رىب تهرابىئ نىتشۈتۈك
 ڭىنىقۇلتۇجۋهم تهللىم رىب نهگېد رۇغيۇئ ،نىدلائوس نهگېد ۇدىتۈك ىنرهلىمېن نىدرالرۇغيۇئ

  .ۇدىلوب ىلىغلىق سېھ ىنىقىلناقتاۋىشىلىشراق نهلىب تىدھهت رىب قىلتامام-تاياھ
 

 اقشاب هۋ نىدرهلبهرهئ ىكىدرهللهئتهچ رهلبهرهئ ،نىدرهلكرۈت ىكىدرهللهئتهچ رهلكرۈت نهلىسهم
 ڭىنرالۇئ ىكنۈچ ۇديهمتۈك رهلىسرهن رىب ....ازاكاھهۋ ..........نىدراليىدۇھهي ىكىدرهللهئتهچ راليىدۇھهي
  .راب ىتىلۆد رۆھ رىداق هگىسرهن رهھ ،نىكرهئ
 

 ىنقىلراكمهھ هۋ پىتكېللوك ىرىب هنهي ،ىنكىلىچتهيىسخهش هۋ تهيىسخهش ىرىب ،زىب هۋ نهم
 اغرالىناخهۋھهق رىب ىكىتتهدائ ىكىداداناك هۋ اكىرېمائ .مۇقۇئ ىككىئ ىكىدىلىت رۇغيۇئ ناغىديهلىداپىئ
 do you have téam work« ،هچزىلگنىئ نىدزىس ۇمزىڭىسلىق سامىتلىئ ىنشهلشىئ پىرىك

experience?« شهلشىئ پۇلوب اپپۇرۇگ ،شهلشىئ پىشىلراكمهھ ڭىنېس« كىلنهگېد ۇب .ۇدياروس پهد، 
 پۇلوب زىب ،سهمهئ نهم ىنهي .كىلنهگېد »؟ۇمراب ڭهبىرجهت شهلشىئ پۇلوب پىتكېللوك ىكاي
  ناغىمىشخوئ ،شاراق زۆك ناغىمىشخوئ ؟نهسمهلهيىلشىئ
 رىب پۇلۇشوق نهلىب رالايرهد هۋ ڭهتسۆئ-قىرېئ ناغىمىشخوئ هۋ ،لوي ناغىمىشخوئ ،پىلكهت رىكىپ
 اكىرېمائ ىكىدىشىلىق يىققهرهت ڭىنمزىلاتىپاك ۇب انام .تهرابىئ نىدنهگېد ؟نهسمالالۇيۇق اغزىڭېد
  .رىس ىكىدىشىلالائ نۇروئ نىدىراتاق رهلتهلۆد كۈلچۈك ىكىداينۇد ڭىنرالاداناك
 

 ،ىتىللىم رۇغيۇئ .زىمتهللىم رىب ناغلوب قىج نىياتنىئ ىرىلىلىسهم ادىترىس هۋ ىچىئ نهتهۋ زىب
 يىسايىس ،نۇسلوب ادىرىلياج اقشاب ڭىناينۇد ىكاي هۋ نۇسلوب هدىچىئ نهتهۋ ،اھىدجهئ رىب روز تهياغ
  .زىمتهللىم رىب ناقتاۋىتىزۇئ ىنىلوق كىلرهھهز نۇسىملوب ىكاي نۇسلوب ناقشالىرائ اغرالشىئ
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  ؟ۇدىتۈك ىنرهلىمېن نىدرالرۇغيۇئ ىكىدرهللهئتهچ زىمىتىللىم

 
 نىدرالرۇغيۇئ ىكىدرهللهئتهچ رالىتخوت ماھلىئ ناغىلڭىمنوئ ناغىلڭىم ىكىدىسىمرۈت ياتىخ

 ناقتاۋىنىلىق ىتسائ-قايائ ادىرىلنادنىز ۇغڭاراق ڭىنياتىخ .ۇدىتۈك ىنشىرېب پۇلوب ىزاۋائ ڭىنىرىلزۆئ
 ياتىخ ،نۈچۈئ ىشىپېت ىنىنروئ زۆئ ڭىنتهلادائ-قهھ هدنهتهۋ ،زىمىرىلىچڭهج كۈلرۆھ كىلنىكرهئ
 ناقۇچ يامىتخوت هدرهللهئتهچ .نۈچۈئ شىرىقىچ پالغوق نىدزىمىنىتهۋ ىنىرىلىچزۇۋاجات

 رۇغيۇئ ،زىمىلىت انائ رۇغيۇئ ناقتاۋىلېق پىرېب اغىبادرىگ شىلىقوي .ۇدىتۈك ىنزىمىشىلېس
 زىڭېد روز تهياغ ۇب نىدزىب زىمىرىلداقىتېئ ىنىد ،زىمىرىلتهدائ پرۆئ ،زىمىتىيىنهدهم
 ۇمىسلوب ناقۇچ ،ۇمىدرىدقهت ناغىملالاس ناغۇت ،ىنزىمىشىلېس ناغۇت اغ )tsunami(ىنىقشات

  .ۇدىتۈك ىنزىمىشىلېس
 

 پىلىريائ نىدۈگيۆس ۇب هۋ ناغلوب كۈلچۈك ڭهئ ىسۈگيۆس ناغلوب اغاللائ ،كهمېد ىلھهئ مىلىئ
  .ۇدىلىتائ پهد ىلھهئ مىلىئ ىشىك ناققروق ڭهئ نىتشىلېق
 

 هگىقلهخ هۋ ىتىللىم زۆئ ڭىنۇئ ىكلهب سهمهئ الىتىيىقهپپهۋۇم ڭىنۇئ تهقهپ ،هدنهگېد ىلھهئ مىلىئ
  .ۇدىلۇتۇت هدزۆك ىقىلناغلىق تهمزىخ قادناق
 

 ؟ۇدىتۈك ىنرهلىمېن نىدرالرۇغيۇئ ىكىدرهللهئتهچ زىمىتىللىم
 

 پىتيېئ ادىرىقۇي زىب ڭىنرالامىلۆئ ىنىد هۋ ىلھهئ نىد ،نهلىب رالمىلائ هۋ يىلايىز ،ىلھهئ مىلىب
 رىب كۈيۈب ناغىديهلهيىلشىئ پىشىلراكمهھ ىنهي ىنىشىلىق »team work« نهكتهك پۈتۆئ

 .ۇدىلىق دىمۈئ ىنشىلىق اپرهب ىروت قىلقاپىتتىئ هۋ قىلراكمهھ
 

 ،هدىسىلىسهم شۇرۇت پۇلوب تۇجۋهم نهلىب شۇلوب قوي ،هدىسىلىسهم قهھان قهھ ،ىسىقسىق
 .تهيانىج شىلىق تۈكۈس هدىسىلىسهم كىلمىك
 

 تۈكۈس هۋ زۆك پهد رۆك ،قالۇق پهد الڭائ ،نهلىب ىسىكىنخېت شىتىراي قىلرالاق ناريهھ هگزىب اللائ
 نهم هنهي اغڭىنۇب قاسىلارۇدلىق ىراج ىشخاي ىنزىمىيازهئ 3 ۇشۇم زىب رهگهئ .ىدرهب زىغېئ پهد املىق
 هۋ رالتالۈكشۈم قىلراب ،رهلشۈتۈك قىلراب ،قۇدىئ قاسىلاشوق ىن »team work« تهرابىئ نىدزىب سهمهئ
 .قۇتتالوب ناغىلاپات هراچ اغرالمۇلۇز قىلراب
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 هتتهي نىدىرىلشادنىرېق رۇغيۇئ ىكىدلهئتهچ ڭىنىرىلرۇغيۇئ نهتهۋ

 ىدىمۈئ كۈلرۈت

 
 )پايسارفائ(

 
 هۋ لاشۇخ ،نىكرهئ رهدهقناكمىئ ڭىنىرىلشادنىرېق ىكىدىترىس نهتهۋ رالرۇغيۇئ ىكىدنهتهۋ-1

 .ۇدىلىق دىمۈئ ىنىشىشاي رايىتخهب
 رهۋاراب هۋ راغلىئ ڭىنرهللهئ ىسياق رهھ ڭىنرالرۇغيۇئ ىكىدلهئتهچ زىمىقلهخ ىكىدنهتهۋ-2

 هدىسهھاس اكىنخېت- نهپ ،ىنىشۇلوب قىلتامۇلهم يىلائ هدرهلپىسهك ،پۇلوب نهمىرھهب نىدىپىرائام
 ىنىشىلشىغېب چنهشىئ اغىرىلشادنهتهۋ پۇلۇنوت نهلىب ىسىجىتهن ىملىئ ،ناغىديالاتىراي قىلىڭېي
 .ۇدىلىق دىمۈئ

 ،ىشخاي ڭىنىرىلشادنىرېق زۆئ .ۇدىلىق دىمۈئ ىنشىلىق يىققهرهت هتتهھهج ادوس- ىداسىتقىئ-3
 اناخراك يىللىم ڭىنرالرۇغيۇئ ،پهلكىت كىلىگىئ لىقهتسۇم القادنۇش ىشىشاي رايىتخهب هۋ ناۋاراپ
 .ۇدىلىق دىمۈئ ىنشىلىق اپرهب ىنىلاتىپاك يىللىم هۋ ىنۇشوق

 .ۇدىلىق دىمۈئ ىنشۇلوب قاپىتتىئ ،كىلتهببهھۇم- ىرھېم ،چنهشىئ ارائ- زۆئ ڭىنرالرۇغيۇئ-4
 ىنشىشىلراكمهھ ،ىنىشۇلوب ناغىدىرېب مهدراي هۋ ناغىدىنۈيۆك هگىرىب- رىب اتتاياھ ىسخهش لامرون

 .ۇدىلىق دىمۈئ
 ،ىنىكىلسهمنۈلۆب هتتهھهج ىكچىئ ،ىنشۇلوب ناغىدياللوق ىنىرىب- رىب ادىلوي> هياغ< اۋاد يىللىم

 ،تارمان ىكاي ياب ،قىپانۇم ىكاي رىپاك ناقىميالاق ىنىرىب- رىب نهلىب ىتسهقىيۇس ڭىننهمشۈد
 يىققهرهت ڭهت ىنچۈك ،ىنقىلسامتاقرات هنتىپ پهد سۇساج ىكاي نىئاخ ،قىلاپورۋاي ىكاي كىلهيىكرۈت
 .ۇدىلىق دىمۈئ ىنىشۇرۇدلىق

 .ۇدىلىق دىمۈئ ىنشىلىق پالقاس ىنكىلمىك يىللىم هۋ داقىتېئ ىنىد-5
 داقىتېئ ادلوي ارۇتتوئ هۋ يىمىمهس ىسۇپون قىلناس پۆك ڭهئ ڭىنىقلهخ رۇغيۇئ ىداقىتېئ مالسىئ

 قىلناملۇسۇم هگزىب .ۇدياملىق لۇبوق ىنقىلزىسداقىتېئ زىمىقلهخ ،پۇلوب ىداقىتېئ ىنىد ناغىدىلىق
 زاۋ نىدڭىنۇئ .زىمىكىلمىك ڭىنزىب ۇب ،زىمىرىلناملۇسۇم رۇغيۇئ ىليالوب الىدهن زىب ،ناغلۇرۇئ ىسىغمات
 .زىميهملهچېك

 اتائ .ىمسىق ىبىكرهت قۇلورداي ڭىنىكىلمىك رۇغيۇئ ،ىتىيىنهدهم يىللىم رۇغيۇئ ،ىلىت رۇغيۇئ
 .زىميهملهچېك زاۋ يىئتهق نىدڭىنۇئ .ىتىيىنهدهم هۋ ىلىت ڭىنزىمىنائ ،زىمىرىلىۋوب-

 لۇبوق ىنزىمىتىلاھ نهگرهگزۆئ اغمۋوق رىب اقشاب قلهخ رىب اقشاب ڭىنزىب رالرۇغيۇئ ىكىدنهتهۋ
 ىنىشىلقاس ىنىتىيىنهدهم شۇمرۇت ،داقىتېئ ،لىت ڭىنزىمىرىلتنهزرهپ هۋ زىمىزۆئ اڭۇش .ۇدياملالىق
 .ۇدىلىق دىمۈئ

 ىنشۇلوب ىسىچلهئ زاربوئ قىلارائقلهخ ڭىنرالرۇغيۇئ-6
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 .ۇدىلىق دىمۈئ
 رىسهت ىشخاي ،ىنزىمىشۈتۆئ ىشخاي نهلىب رهلكىللهئتهچ هتتهلۆد رىب رهھ ناقتاۋاشاي

 .ۇدىلىق دىمۈئ ىنزىمىشۇرۇدلاق
 ،پىلىق نايامان ىنىرېتكاراخ هناتسود هۋ رهۋرهپناسنىئ ،قىللىقهئ ،ناچشىرىت ڭىنىقلهخ رۇغيۇئ

 زاربوئ يىللىم ڭىنرالرۇغيۇئ
 .ۇدىلىق دىمۈئ ىنشۇرۇشائ اقشىئ ىنىسىياغ يىللىم ڭىنىقلهخ رۇغيۇئ-7
 زىسۈگنهشىئ ىرىدقهت ىكىتتهھهج يىددام هۋ ىۋىنهم ڭىنزىمىقلهخ ،زىسناكمىئ رالشىئ پۆك هدنهتهۋ

 .لۈكشۈم هدىجىرهد
 هۋ ناكمىئ كۈلرۈت ،ىرىلشادنىرېق ڭىنىقلهخ رۇغيۇئ شهكاپاج ۇش رالرۇغيۇئ ىكىدىترىس نهتهۋ

 الىنهي اممهئ ،ۇمقاسلوب ناغلاق نامائ نىدرالقىلىچنىيىق ناقتاۋىلېك چۇد زىمىقلهخ نهلىب رهلبهۋهس
 .زىمىتاۋۇلوب نهمىرھهب نىدىلىمائۇم هۋ كىلنىكرهئ نهگلهك هگىلىدهب ڭىنىبازائ ڭىنرالۇش
 اسلاق نىدنائ اللائ لاۋۋائ ىدىمۈئ روز ڭهئ نۈچۈئ شۇلۇتۇق نىدىرىلنۈك ناقتاۋۈرۆك ڭىنزىمىقلهخ
 ىكىدىترىس نهتهۋ ۇشۇم ناغىدىنىشۈچ ىنرهلنۈك رىغېئ ناقتاۋۈرۆك ىقلهخ رۇغيۇئ ،ناققاب پاشاي هدنهتهۋ
 يىلهمهئ نۈچۈئ شىتىقوي هۋ شىتيازائ ىنىرىلتهبۇقوئ بازائ ناقتاۋىلېك چۇد ىرىلزۆئ ڭىنرالرۇغيۇئ
 !رۇدىدىمۈئ مىھۇم ڭهئ ڭىنزىمىقلهخ ۇب .رۇدىشىلىق شىئ كىلىجىتهن
 

 .نوتگنىشاۋ ،ىنۈك-3 ڭىنيائ-9 ىلىي-2017
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 نىدرالرۇغيۇئ ىكىدرهللهئتهچ زىمىتىللىم :لائوس مىتېق رىب هنهي

 ؟ۇدىتۈك ىنرهلىمېن

 
 )رهھهس(

 
 زۆك ىزهب ادىمېت نهگېد ۇدىتۈك ىنرهلىمېن نىدرالرۇغيۇئ ىكىدلهئتهچ زىمىتىللىم ادنىقېي
  .مىدىئ ناغيوق اغىرۇتتوئ ىنمىرىلشاراق
 

 مىتېق رىب هنهي ىنېم لائوس نهگېد ۇدىتۈك ىنرهلىمېن نىدرالرۇغيۇئ ىكىدرهللهئتهچ زىمىتىللىم 
 .ىدىلرۇبجهم اقشىلېئ مهلهق اغمۇلوق
 

 نىس .مىدلائ پۇرۇشپات ىنۇغلائ نىس اقسىق رىب نهكتهۋهئ قىلىقرائ پۇسىتاۋ رالتسود ادنىقېي
 قىلرىس نىدىتقۇن ىزىكرهم ڭىنزىق لهزۈگ ناقتاي اتقىلمىچ رىب ىكىداينۇد ۇب ناقتاۋاشاي زىب ادۇغلائ
 نهگنهلرىۋسهت ىشىشىلقارىي رهدهق ىلىي رۇن درايلىم زۈي اتتهھ ىشىشىلقارىي پاراق اغىقۇلشوب مهلائ
 نىدنۈك مىقىلىرائ ناغلوب نهلىب مىقلهخ نهم .مىدىلقىبتهت هگمۈزۆئ-زۆئ ىنىسىداھ ۇب نهم .ىدىئ
 رۇقڭوچ ڭهئ ڭىنىقۇلشوب مهلائ پالقازۇئ كهت قىلقازۇئ ىكىدىسىتنېل ۇغلائ نىس ۇشائ هنهئ هگنۈك
 زىمىتىللىم اغرالشىشىلقارىي ۇب .مىدىئ قىلناج رىب ناغىقرىڭېت ناقتاۋىتېك پىرىك اغىرىلمالتاق
 كىللىكهش رهبمهچ ىددۇخ مىتاياھ ،ادناقشوق ىنلائوس نهگېد ۇدىتۈك ىنرهلىمېن نىدنهم ىكىدلهئتهچ
 ىنىتقۇن رىب الىنهي ۇمىسڭام نهلىب چۈك هچناق ڭىنناقشاچ ناغلۇيوق پالوس هگىچىئ سهپهق
 ادزىمىرىلغاچ ىكىتپهتكهم چۇغنالشاب اغمىلايىخ النىدرىب .ىتتهتىلىرىتاخ ىنىقىلناقتاۋهلىگرۆچ
 .ىدلهك لائوس نهگېد «؟همېن ۇئ .ۇدياملاشائ نىدىرىق ۇدىڭام-ۇدىڭام» ناغىدياروس زىمىچۇقتۇقوئ
 .هگمۈزۆئ زۆئ مىدېد نهم ىتتالوب مىك ۇئ
 

 ،رالناقغۇت قۇرۇئ ،رالتسود ىكىدىكىرىبمهچ رالتسود ىسىپۇس رادىدنۈئ .مۇدمۇي ىنمۈزۆك
 .ىدىلشاب اقشىنىلڭائ هدىۋۈت مىقىلۇق ىرىلادىن ڭىنمىقلهخ ىسىقسىق .…… رالشادتهمزىخ
 رالاداس نهگېد .…لوب نامائ ادياج رهھ ..……ىليارۇت ياملىق هقالائ هچرىزاھ نهگلهك نىتپهرهت-پهرهت
 پاراق اغىقۇلشوب مهلائ ىددۇخ .ىتتهك پالقازۇئ نىدنهم هدىجىرهد كهدۇغىمنالڭائ پالىتسائ هچناغراب
 .كهدىپاسۇم ناغىلقازۇئ رهدهق ىرىللىي رۇن نويلىم هچناق
 

 .ىتتياشخوئ اغىشىرام ىنىچىئ ڭىنرهھهش ،ڭىنىلاب ناغلىرىقىچ پالغوق نىدىلىپېس رهھهش مىلاھ
 

 ۇئ ،ىنىقىلناقتاۋىتېك پالقازۇئ ڭىنمىقىلىرائ ناغلوب نهلىب مىقلهخ هۋ مىنىتهۋ ىنۈك رهھ
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 ،هتتهۋلهئ نهمىتقاملىق سېھ رۇقڭوچ ۇمىخېت ىنىقىلناقتاۋيهملهك اداس هۋ شىۋىت رىب چېھ نىتپهرهت
 ڭىنرهتهخ رىب ،مىقلهخ هۋ مىنىتهۋ كهمېد .ىتتيهمرهب كهرېد نىد ريهخ شىشىلقازۇئ قادنۇب
 .ادىسىغۇسوب
 

 وئىدار نهم ادرالغاچ ۇئ .ىدلهك هگمىسېئ مىرىلغاچ ىكىدنهتهۋ مهددهقۇم لىي 14 نىدنۇب النىدرىب
 نهگېد ۇدناغىدىترات ىشخاي ىنىسوئىدار لهئتهچ وئىدار قىلىكرام ىسياق .مىدىئ ىنىمسىرېھ
 وئىدار مىتقاۋ هچنىپۆك ،پۈشۈرۆك نهلىب رالكىنخېت ،پالىرائ نىزىگام يامىتخوت ،نهلىب شىنىدزىئ
 ىنرهلىمېن هدىققهھ زىب ىنهي هدىققهھ رالرۇغيۇئ هدرهللهئتهچ مىتىسقهم .ىتتهتۆئ پىشىلىپهھ نهلىب
 ادرالغاچ ۇئ .ىدىئ شىلىب ىنرهلنهگېد ۇدناقتاۋۇلوب قادناق ىساۋاد رۇغيۇئ ىكىدرهللهئتهچ ؟ۇدناقتاۋهد
 تهللىم نهتهۋ هدىكىرۈي ،ناغلىق لۇبوق ىنرهلهيىدىئ كىتاركومېد ،ىنرالرۇغيۇئ ىكىدلهئتهچ نهم
 رۇغيۇئ ادرالغاچ ىنيهئ .مىتتياليوئ پهد رالرۇغيۇئ ناغىدىرۈي پۈرۈتۆك تىقاۋ رهھ ىنىتايىسسېھ
 ادناگان-ناگان ۇمىتقادنۇش .ىدىئ سهمهئ كىلنهرۈس-نۇقۋاش كهدىقرىزاھ ىرىلشىئ ڭىنىساۋاد
 ايىسائ نىكرهئ .مىتتانىلناجاياھ نىياتنىئ ماسلاق پالڭائ رهۋهخ هچراپ رهرىب تىئائ اغرالرۇغيۇئ
 كهدىلاب كىچىك ىددۇخ ،ادناغىلڭائ ىنرهۋهخ نهگېد ۇتپىلىچېئ ىمۈلۆب هچرۇغيۇئ ڭىنىسوئىدار
 وئىدار رىب قىلڭاد ىكىدزىمىرىھهش .هدمىسېئ ۇمىلېھ مىقىلناغلاق يامتاپ هگمىچىئ-چىئ
 ناغلاۋىتېس وئىدار رىب ىشخاي ناغلوب تهممىق نىياتنىئ اغىلۇپ ڭىنغاچ ۇش هدىمىدراي ڭىنىسىتسۇئ
 ىددۇخ مىلاھ ىكىدغاچ ۇئ .مىدىئ نهگلهك پۇرۇتشالماۋاد ىنشالڭائ هتچهك هۋ هدنهگىتهئ ىنۈك رهھ هۋ
 هگىتىلاھ ناقتاۋاراق اقترىس پۇيوق اتوش اغمات ،ڭىنىلاب كىچىك ناغلاق پىنىلوس هگىچىئ ۇروق
 .ىتتياشخوئ كهب

 ادناغىلڭائ ىنىرىلرهۋهخ شىيامان ناغىدىلاق پىلىرېب پالىرائ پالىرائ ڭىنىسوئىدار ايىسائ نىكرهئ
 ڭىنشىيامان ۇش ۇمنهم پىرېب پۇچۇئ اسلوب مىرىلتاناق ىكشاك .مىتتانىلناجاياھ نىياتنىئ
 مىتتياملايىلخۇئ پۈلۈرۆئ نايۇب پۈلۈرۆئ نايۇئ ىرىلىچېك .مىتتياليوئ پهد ماسلوب ىسىچكارىتشىئ
 رهلشۈرۈتسۆئ شائام ،رهلشىنىگۆئ يىسايىس ناغلۇرۇتشۇيۇئ هدمهرادىئ .ىتتالاۋىرىك اغماللاك شىيامان
 ىكىدىچىئ نهتهۋ ىنهي ىكىدرالغاچ ۇئ .مىتتياملىق اۋرهپ هچلىق هگرهلىسرهن كهدنهگېد شالياس راغلىئ هۋ
 ىلوي رىب نىدرىب ڭىنشىرېب پىلىق شىئ رىب هكتهللىم نهتهۋ ،ادناغلوب هچىيوب مىتايىسسېھ
 .مىتتياليوئ پهد شىلىق شىيامان پىقىچ هگلهئتهچ

 ،شىنىليوئ هدىققهھ لهئتهچ ،كهرېك اسلوب نۈچۈئ مىقىلناغىشڭىت پۆك ڭىنىسوئىدار لهئتهچ
 تهمزىخ نۈچۈئ تهللىم نهتهۋ .ىدىئ ناغلاۋىلىق رىسهئ ىنمىلايىخ شىتېك پىقىچ هگلهئتهچ
 يىئنۈس ،رالرائوش يىسايىس تهقىقهھرهد .هگمۈزۆئ-زۆئ مىتتياليوئ پهد لهئتهچ ياج ىشخاي ناغىدىلىق
 نىدراك زهت ىنىرىلىڭېم هۋ ىساينۇد ىھور ڭىنمهدائ ،رالقۇسوت تاق ۇمتاق هۋ رهلزۆس كىلىبهدبهد
 هدىچىئ نهتهۋ ،نىدىبهۋهس رالمىسېب يىسايىس هۋ ىۋىنهم ،يىددام ،رهلشىنىگۆئ يىسايىس ىچۇغراقىچ
 پىلىزېئ ناچاقىللائ ادىتسائ لائوس ۇب نهگېد ۇدىتۈك ىنرهلىمېن نىدنهم تهللىم نهتهۋ ،پۇرۇت
 .مىتتالاق يهملهلىب ۇمىنمىقىلناغىدىتېك ىنرهلىمېن نىدمۈزۆئ ادرالغاچ ىزهب .مىدىئ ناقتاۋىلېق
 .نىدرهھهش ۇب مىدلائ ىراراق شىتېك زىسقۇيۇت

 ،ىكلهب سهمهئ مهدائ رهسيهق رىب كىلىچنۇئ ناغىديالالائ ىنرالراراق كۈيۈب قادنۇب هدىلسهئ نهم
 .مىدىئ هسرهن رىب اكناچشىم
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 زىسقۇيۇت هگىتىيىن شىلېئ ىنرالراراق ناغوي ىشهب قادنۇب هگمۈزۆئ– زۆئ نهمىلاق ناريهھ
 ۇئ ،ىكلهب سهمهئ شىتېك هگرهھهش ۇب نىدرهھهش ۇئ رۇتقادناق شىتېك ۇب .نىدمىكىلنهگلهك
 نهگىدنۈئ اقشىلېئ ىنرالراراق هنارۇسهج قادنۇب ،روز قادنۇب ىنېم .ىدىئ شهركهس اقپۇتۇق ۇب نىتپۇتۇق
 ىكىدلهئتهچ ىكاي هۋ ؟ۇمىسىمانپىلكهت هدىھالائ ڭىنىرىلتېتىسرېۋىنۇئ وتنوروت ،تراۋراخ ؟همېن ىداز
 تهۋلىخ هنىككىچىك ۇشائ نهم .سهمهئ قادنۇئ قاي ؟ۇمىپىلكهت تهراجىت ادوس ڭىنمىنىقتۇت ياب رهرىب

 اقشاب نىدمىشائام هنىققارزائ ناغىدىلائ نىدياتىخ ادمۇلوق ،ادمىتقاۋ ناغلىريائ نىدمىرىھهش
 اممهئ .شىنىلھاناپ هگىتىلادائ اينۇد مۈكۈچنهلۆي رىب ىكىدمىلايىخ تهقهپ .ىدىئ قوي مهسرهنچېھ
 كىلىچلۈككهۋهت رىب ۇب اممهئ .مىتتيهملىب ۇمىنۇب ؟ۇدىلىق هلىمائۇم كىلىچناق اڭام ىتىلادائ اينۇد
 اغاللائ ىنىسرهن رهھ .ىتتاقىچ پۇلوب لوي كىلىررهش اي لوي كىلريهخ اي مۇلوي ناغڭام .سالاخ ىدىئ
 .قۇدلىق لۈككهۋهت

 اقشىلېئ ىنرالراراق ناغوي نىدمىشېب ،هنارۇسهج قادنۇب هۋ ،رهسيهق قادنۇب ىنىكناچشىم رىب كهدنهم
 ؟همېن ىداز هسرهن ناغلىق سۇببهشهت

 رىب امغۇت ناغىدىلىپېت مهك اداينۇد .ىدىئ ىبالىقنىئ اجلۇغ لارۋېف-5 نهگرهب زۈي هدمىرىھهش
 نىدرهي رهھ ،ناغىديارۇپ ناق هدىچېك رىب اجلۇغ ىناكام قاچقاچ هكلۈك ،هگىئ اغىقىلساخ قاچقاچ
 هگرهھهش رىب ناغىدىرۇت پىغېي قۇلمۇش هدرهي رهھ ،ناغىدىرۇت پىنىلڭائ دايرهپ هلان ،راز-اغىي
 قىتتاق هۋ لاپوق ناغوي رهلجۈجهم ،ىجۈجهي نهكشۈرۈتۆك ىنراللاروق ىكىتپىت رىغېئ .ىدلاق پىنىليائ
 .ىتتهۋىروس هككۆك ىنىلۈك ڭىنىرىھهش رالىچقاچقاچ ۇب ،نهلىب ىرىلغايائ
 

 شۇنوتان ناغلوب ۇغڭاراق ۇمىلوت نۈچۈئ نهم ،نىتپۇتۇق ۇئ ىسىرغوت ،ادناغلائ ىنىراراق شىتېك نهم
 نهم .مىدىئ ناغىليوئ پهد هراچ رىب نۈچۈئ مىقلهخ ىنمۈزۆئ ،ادناغلائ ىنىراراق شهركهس اقپۇتۇق ۇب
 رىب ڭىنرالشىيامان ،ىزاۋائ رىب ىكىداينۇد ىقشات ڭىنمىقلهخ ىكىدىچىئ پاقىھۇك ىنمۈزۆئ
 .مىدىئ ناغىليوئ پهد اداس رىب ،ادىن رىب ،ناقۇچ رىب ،ىسىچكارىتشىئ
 

 هسرهن چېھ هگمۈزۆك ،نهرابىتېئ نىدمىتقاۋ ناغلائ ىنراراق روز ۇب تهرابىئ نىتشىتېك نهم
 ىنمىرىلدادجهئ هن ،مۈلۆئ هن ،قىلياب هن ،يۆئ هن ،شائام ىرىقۇي تهمزىخ هن .ىدىئ ناغلوب سهمنۈرۆك
 ىنىتىيىھالاس تهرابىئ نىتشۇلوب چۈك كىلرهتېي اقشىلېق پۇسوت ىنېم رهلكهدنهگېد ىسىربهق
 .ىدىئ ناقتاقوي
 

 زۈي هدمىرىھهش ،پىلېك هكتهلۆد مۇلهم ناغلوب مىتىكېب-2 ىكنىيېك نىدناغلىريائ نىدنهتهۋ
 قىللاروق ناغلاۋىيىك ىنرالغايائ رىغېئ هۋ ناغوي ىتىياھان ،رالشىلىق نۇقتۇت ،رالقىلىچنىغرىق نهگرهب
 ،هدنهگىلزۆس ىنراللاۋھهئ قىلراتاق ىكىلنهگىليهچ پهسسهد قادناق ىنزىمىرىلىللهھهم ڭىنرهلرهكسهئ
 نىدىككىئ نىدرىب زىسنۈت-نۈئ نېي نىدنائ هد-ىتتياشڭىت زىسنۈت نۈئ ىنمىرىلزۆس رهلىكىدمىپارتهئ
 مىرىلنۇيوب هدرىب ،پىتلىش ىنمىرىللوق هدرىب ،پۈلۈك هدرىب پالغىي هدرىب نهم .ىتتاشىلېق پىتېك
 ناغلاق پاشخوئ اغرالسىترائ ناقتاۋىلېئ لور ادرالونىك ىددۇخ ،پهلزۆس كهدۈگېد پۈپۆك كهدۇغرازىق
 .مىدىئ
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 .مىدزاي .مىتپات ىرىخائ ىنرالشىيامان ،نهگرۈس ىنىلايىخ يامىتخوت ،ناغلىق ۇزرائ نهم ،هدلهئ تهچ
 مىتىللىم هۋ نهتهۋ .ىتتاتاۋىلېك پالبازائ تىقاۋ رهھ ىنېم قۇلشوب رىب ىكىدمىچىئ اممهئ ..………

 ىنرهلرهي قاغرۇق نهكتهك زىسكهچ ،ىنمۈزۆئ هدىزهب نهم ادىدلائ تهيىلۇئسهم ىكىدىدلائ
 سېھ ىنمىقىلناقتاۋىلىق زۇغلاي كهدىرىللۈگ لۆچ هدىزهب ،زىجائ كهدىيۈس قىرېئ ناقتاۋياملارۇدناق
 ىكلهب سهمهئ نىدىقىلناغىملوب ڭىنرۇغيۇئ رىب ادمىنېي هتتهۋلهئ ڭىنمىرىلقۇلزۇغلاي ۇب .مىتتالىق
 .ىدىئ نىدىقىلناغىملوب ڭىنچۈك رىب
 

 ىددۇخ ،هد لهئتهچ ناقتائ اغىنيوق هدىتىپۈس ىسىراچ رىب ڭىنمىقلهخ هۋ مىنىتهۋ ىنمۈزۆئ نهم
 ادىرىخائ ،پىقېئ پىشىلىتسىق نهلىب ىرىب رىب ،نىدنائ پىلىرېي اتسائ-اتسائ نهلىب ىشىلېك زۇرون

 ڭىنراللىي ،كهدىرىلىچراپ زۇم ناغوي ۇشائ ناغىدىتېك پىنىليائ اغىرىلۇس ڭىننايكوئ زۇم ىلامىش
 .مىتتاتاۋىتېك پىرېئ نهلىب ىشۈتۆئ
 

 ،ىتىرسهھ ،ىدرهد رىب ڭىنمىتىللىم هتتهۋلهئ ؟ۇدىتۈك ىنرهلىمېن نىدنهم ىكىدلهئتهچ مىتىللىم
 نهلىب كۈلكۈلچۈك رهلىشىك .ىتتالوب نهگىمتۈك رهلىسرهنرىب نىدنهم .ىدىئ اسىملوب ىسىلىسهم رىب
 .ۇدىشىلىق لاسىم ىنىشۇرۇئ ىنىزۆئ اقشات ڭىنمۇخۇت ،ادناغلىق امرۇتشىلېس ادىسىرۇتتوئ قىلزىجائ
 .ۇديهمىلتىكهت پۆك ىنىقىلناغىديامرۇئ ىنىزۆئ اقشات اسىملوب الىتپۇم هكدرهد رىب ڭىنمۇخۇت اممهئ

 قىشائ اقغارىچ-ماش ىنىناۋرهپ رهلىشىك هتتهۋىسانۇم ىكىدىسىرۇتتوئ غارىچ-ماش نهلىب هناۋرهپ
 قىشائ اقغارىچ ماش هناۋرهپ ىكلهب .ۇدياراق پهد ۇدىلۆئ پۇرۇئ ىنىزۆئ اقغارىچ نۈچۈئ ىقىلناغلوب
 ۇمڭىنېم ادراللىي ىنيهئ .نىكمۇم ىشۇلوب راب ىدرهد ىكاي ىشۇلوب ىچۆئ ىكلهب ،ىشۇلوب سهمهئ
 ىنمۈزۆئ اغىساينۇد برهغ ناغلوب ۇغڭاراق نۈچۈئ نهم ،پۇزۇب ىنمىتىھۇم مهجرىتاخ چنىت پىت
 رىب كهدىشۇرۇئ ىنىزۆئ اقغارىچ ماش ڭىنىناۋرهپ هۋ ىشۇرۇئ ىنىزۆئ اقشات ڭىنمۇخۇت ،مىشىتېئ
 .اغرالىقشاب ىتتهنۈرۆك كىلىناقىمخهئ

 ڭىنياتىخ ،پىلېۋۈرۈتۆك قارڭىق قاچىپ اغىرىللوق ڭىنىرىلتىگىي رۇغيۇئ ،ادىرىلىچوك نهتهۋ
 اقشات اسىملوب ىدرهد ڭىنمۇخۇت ،ىشىلىق مۇجۇھ هگىرىلرهكسهئ ناغناللاروق هچىغىقىنرىت شىچ
 ،شىتېئ ىنىزۆئ هكچۈك اممهئ .ىدىئ ىشىنىلىداپىئ هدلىكهش رىب هنهي ڭىنىقىلناغىديامرۇئ ىنىزۆئ
 هۋ تهريهغ ھور رىب كۈلچۈك زىسۈكتهگۈت پهلپىرهت ناسنىئ ادىتسائ ڭىنرهلنۈگرۈس هۋ شىچېق
 .ۇدىلوب ناغنۇرۇشوي قىلراكنايسىئ ،تهراساج
 

 پىلېك ناتسىمىز شىق ،نۇقپاچ ناروب كىلتهشھهد هۋ كۈلچۈك ،ىنياغىراق ىكىدىسىققوچ غات
 ،نهگنۆك اغرالناغرىۋىش راق هۋ نۇقپاچ ناروب ياغىراق ىكنۈچ .ۇدياملاتىلۇغ ىنياغىراق اممهئ .ۇدىرۇئ

 ىنياغىراق ،نهلىب ىدلائ هدنهكشۈچ ىجايىتھېئ اغراللايىرېتام چاغاي ڭىنرهلىشىك اڭۇش .ناققىنېچ
 اغرالياغىراق ناقشىپ ادرالنۇقپاچ ناروب لىخ رهھ قادنۇش هنهئ زىمىتىللىم هۋ نهتهۋ .ۇدياللات
 .قىلجايىتھېئ
 

 هۋ مۈزۆئ مىشىللات ىنىلوي نۈگرۈس ادراللىي ىنيهئ ۇمڭىنېم ،هراچ رىب شاللات رهھ ،قادنۇش 
 ۇب تهرابىئ نىتكىلزىسىراچ هۋ هراچ ادرالغاچ ۇئ .ىدىئ نۈچۈئ شهدزىئ هراچ لامائ نۈچۈئ مىقلهخ
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 نۈچۈئ مىقلهخ نىدمۈزۆئ-زۆئ كىلزىسىراچ رىغېئ ڭهئ .مىدلىترات اققاروس پۆك ادىدلائ هرابىئ ىككىئ
 .ىدىئ شاروس ىنلائوس نهگېد ؟ۇممىدىلالىق ىننهگلهك نىدمۇلوق

 اغىرۇتتوئ پهد هراچ نهم ىنڭۈزۆئ اتتىقاۋ زىسدىمۈئ ڭهئ زىسىراچ ڭهئ ،ادرالغاچ قۇلۇغڭاراق ڭهئ
 زىسىراچ ىشىك رىب قادناقرهھ نهگرۈي پىلېئ ىنىسۈگيۆس تهللىم نهتهۋ هدىكىرۈي ،ڭاسىلاتائ
 كهركۆك پهد هراچ نهم ىنڭۈزۆئ نهس هتتهلاھ ناغلاقات ساچرهبمهچ راللوي نۈتۈپ رهگهئ .رۇتسهمهئ
 .نهسيالاچائ ىنرالپۇلۇق هممهھ هۋ قۇسوت هممهھ ڭاسىلاقىچ پىرېك

 
 نهگىلۆت ،القادنۇش نهلىب ىرىلنهگرهب ىكلهب سهمهئ نهلىب ىرىلنهكشىرېئ ىتاياھ ناسنىئ

 نهلىب ىرىلھور سهمهئ نهلىب ىقۇلتۇجۋهم ىتاياھ ناسنىئ .كىلتهممىق نهلىب ىرىللهدهب
 نهلىب ىرىلناقۇچ ىكلهب سهمهئ نهلىب شىلىق تۈكۈس اققۇللۇق ىتاياھ ناسنىئ .كىلتهممىق
 شهرۈك نۈچۈئ كۈلرۆھ ىكلهب ،سهمهئ نهلىب شىلىب ىنكۈلرۆھ هنهي ىتاياھ ناسنىئ .كىلتهممىق
 نهلىب نهتهۋ ىكلهب سهمهئ نهلىب كىلزىسنهتهۋ ىتاياھ ناسنىئ .كىلتهممىق نهلىب ىرىلقىلناغلىق
 .كىلتهممىق نهلىب ىرىلتهپپىئ ،سهمهئ نهلىب ىرىلتهرشىئ شيهئ ىتاياھ ناسنىئ .كىلتهممىق
 ناتسىناغفائ ىنرالۇئ ،اغىساينۇد برهغ ىنېم ،ىشىراق قىلتاياھ ۇب ىكىدرالۇئ هۋ ىكىدنهم
 ىنرهلىمېن نىدزىب زىمىقلهخ هۋ زىمىتىللىم ىنهي ،رىب زىمىلائوس .ىدلهك پالشاب ادىرىلقىللاگڭاج
 .تهرابىئ نىدنهگېد قىلجايىتھېئ هگىمېن ىكاي ؟ۇدىتۈك

 
 هتتهيىھام نۈگرۈس .ىدىئ نۈگرۈس سهمهئ شىتېك هدىلسهئ ،مىشىتېك نىدنهتهۋ ڭىنېم  

 نىدلوق ڭىنڭهسرهن رهھ ناغلوب رۈرۆز نۈچۈئ ڭىشىشاي پۇلوب مهدائ ڭىنېس نۈگرۈس ،سهمهئ شىتېك
 ڭىنتاياھ نۈگرۈس كىلسهملهيىلزۆس ىنقهھ ،قىلساملالاس ناقۇچ نۈگرۈس .رۇتكهمېد ىشىتېك
 .رۇتكهمېد ىشىتېك نىدلوق ڭىنچۈك نۈگرۈس ،قىلساملايىشاي كىلىنهم پۇرۇت ادىسىغۇسوب

 هنهئ ۇمتهۋىسانۇم ىكىدىسىرۇتتوئ ياتىخ كىلتهردۇق ناقتاۋهلپىرهت رالىقشاب نهلىب رالرۇغيۇئ
 .تهرابىئ نىدىتىۋىسانۇم چۈك ىكىدىسىرۇتتوئ كۈلكۈلچۈك نهلىب قىلزىجائ قادنۇش

 
 لور مىھۇم نىياتنىئ ڭىنچۈك ،هدىسىلىسهم شىرېب باۋاج كىلشىگېت اغڭىنۇئ هۋ شۈتۈك

 نىتچۈك ىداسىتقىئ مىنىقتاۋهلتىكهت هدرهي ۇب ىنهي نهمىتپۇرۇتلوئ پىلىق سېھ ىنىقىلناغىديانيوئ
 ،اداينۇد .كازلاب ۇديهد ۇدىشائ هگلهمهئ هدنهكشهلرىب ناماز نهلىب رۋهس چۈك رىب قادناقرهھ .تهرابىئ

 اقدۇجۇۋ قىلىقرائ تهسرۇپ نهلىب رۋهس هسرهن هممهھ .قوي هسرهن رىب كۈلچۈك نىتتهسرۇپ نهلىب رۋهس
 پىلىق همېن اغرالرۇغيۇئ ىكىدىچىئ نهتهۋ ڭىنرالرۇغيۇئ ىكىدرهللهئتهچ .يوتسىلوت ۇديهد ۇدىقىچ
 ىمۇموئ هۋ ىچۈك پىتكېللوك ،ىچۈك ىسخهش ڭىنرالرۇغيۇئ ىكىدىترىس نهتهۋ ،ىقىلناغىديهلهرېب
 نهلىسهم .ۇدىلاق پۇلوب تۇجۋهم ۇمراللاۋھهئ ىرۈتهت ڭىنۇب هدىزهب اممهئ .قىلغاب هگىچۈك ڭىنتهللىم
 چۈك ادىسىرۇتتوئ ڭىنشات كهدمۇتشۇم ىكىتتهدائ نهلىب شات ماروق ناغوي ناقتاي ادىلىھاس زىڭېد
 اغىشېب ڭىنڭىنىمشۈد ىنشات ماروق ناغوي نهس اممهئ .راب قرهپ روز هتتهھهج امرۇتشىلېس
 نىلېق ،شىق ناتىرھهق :نهلىسهم .ۇدياراي اغڭىشىئ ڭىنېس شات كىچىك هتتهھهج ۇب .نهسياملاتائ
 اغرالناسنىئ .هتكهملهك اغىشراق-ىشراق نهلىب قۇغوس رىب قۇلسۇدارگ 40 نهۋۆت نىدلۆن نىمېز ،راق
 ڭىم 600 نويلىم 152 نىدرالناسنىئ اممهئ .اتقاملىق قىلنارمۈكۆھ چۈك رىب ناغىديهد شىق اراق
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 ادنىمېز ،ڭهت نهلىب ىشۈلۈرۈتۆك هدىرھهق كۆك ڭىنچۈك رىب هنهي قىلتائ شايۇق ىكىتقىلقازۇئ مك
 ىدىمقاب پۇلوب كۈلۈگڭهم رهلچۈك ناماز رىبچېھ اداينۇد كهمېد .رالاق زۇم راق هن رالاق قۇغوس هن
 .قادنۇش ۇمىچۈك ڭىنياتىخ .اقشاب نىدىچۈك ڭىناللائ تهقهپ

 
 ىنرالناسنىئ ڭىنچۈك رىب كىلتهردۇق ،رهدهق هگنۈگۈب نىدزىمىخىرات ،ادناغلوب زۆس هدىققهھ چۈك

 هبىلهغ نىدىتسۈئ رالمىلاز ڭىنرالۇئ ،پالشاب اغىلوي قۇلۇرغوت هۋ تهلادائ قهھ پىلىق قادناق
  .ۇدىلېك اغزىمىداي ىقىلناغلوب هدمهدراي اغىشىلىق

 
 قۇدۇق ڭىنمالاسسىھيهلهئ پۈسۈي نهگلىتېۋىلشات اغىتسائ قۇدۇق نىدىپىرهت ىرىلشادنىرېق

 ىنىقۇلتۇجۋهم ڭىنچۈك كىلتهردۇق رىب هگزىب ىشىنىلىق يىلاۋ اغرىسىم پىلىرىقىچ نىدىتسائ
 .ۇدىتىسرۆك

 
 اسۇم ،ىشۈلۈرۈدلىتېي ڭىنمالاسسىھيهلهئ اسۇم ىشراق هگنىۋهرپ ،ادىسىدروئ ڭىننىۋهرپ

 نىۋهرپ ناقتاۋىلىراق پهد ىرادمۈكۆھ كۈلچۈك ڭهئ ڭىنرۋهد ىنيهئ نىدىسىقرائ ڭىنمالاسسىھيهلهئ
 پۇييهئ هۋ ىقىلناغلىرېي ڭىنزىڭېد لىزىق نۈچۈئ مالاسسىھيهلهئ اسۇم ،هدنهگلهك پالغوق ىنۇشوق
 مۇلهم ىسىممهھ ڭىنرالقىلراتاق ىشىلىتياقاس ڭىنىراي ناغلاۋىلپاق ىنىدۇجۇۋ ڭىنمالاسسىھيهلهئ
 .رهلهقهۋ نهگرهب زۈي اتخىرات هۋ ناغلوب لىساھ نىدىپىرهت چۈك كىلتهردۇق رىب

 
 باۋاج چۈك اغلائوس ۇب ؟ۇدىتۈك ىنرهلىمېن نىدرالرۇغيۇئ ىكىدلهئتهچ زىمىقلهخ ىكىدنهتهۋ

 .چۈك كىلتهردۇق نهگلىتهۋهئ نىدىپىرهت اللائ ىچۇقتاراي هۋ چۈك ناغىلپوت زىمىزۆئ ىنهي .ۇديهلهرېب
 .چۈك ناغلىق يىلاۋ اغرىسىم پۇزۇقتۇق نىدىتسائ قۇدۇق ىنمالاسسىھيهلهئ پۈسۈي ىددۇخ

 
 ،ىتىيىنهدهم تهدائ پۈرۆئ ،ىكىلمىك يىللىم ،ىلىت انائ ،قاسلوب ناغىدىتىزۆك نهلىب تهققىد

 ىرىدقهت ڭىنىقلهخ رۇغيۇئ ناقتاۋىنىلېۋىترات هچىغىرىللايىخ يوئ اتتهھ تروپساپ ،ىداقىتېئ ىنىد
 ۇدياشخوئ رهدهقهن هگىرىدقهت ڭىنمالاسسىھيهلهئ پۈسۈي نهگلىتېۋىلشات اغىتسائ قۇدۇق ادغاچ ىنيهئ
 .هھ–

 
 اغىسىداۋ مىرات ىچۇقچائ ڭىنىسىنىزهخ تهيىنهدهم اينۇد ،ىدىمناغىمتيېئ ناگروم ىچخىرات هدمهھ

 .پهد ۇدىلىچېئ ىرىس ڭىنىتىيىنهدهم اينۇد ،نهكىدىلىچېئ خىرات ۇب ىكىناچاق نهگلۈمۆك
 
 ىرىس ڭىنىسىداۋ مىرات .ناغىدىرىگزۆئ ىقۇلڭۇپڭهت ڭىنرهلچۈك ،ۇدىلېك رهلنۈك قادنۇش

 .ناغىدىلوب يىلاۋ اغاينۇد رالرۇغيۇئ پىلىچېئ
 
  .ىساينۇد ڭىنرهلكۈلچۈك اينۇد
 هۋ نهتهۋ ،ىسىچنىپۆك ڭىنرهلنهكتهك اغىساينۇد برهغ ،پىتهئ كرهت ىننهتهۋ نهمياليوئ نهم

 .رهلنهككۈپ هگىلڭۆك ىنشۈزۈكتهي تهئهپنهم رهرىب هگىقلهخ
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 ،پۇرۇت ادرالقازۇئ .تهرابىئ نىتشهدزىئ باۋاج اغراللائوس شىتېك .سهمهئ شىچېك زىگرهھ شىتېك

 مىدلىق باتىخ قادنۇش هگمىنىتهۋ ناقتاۋىلېق زىسىقالائ-رۇچۇئ نىدڭىنۇئ نهم هۋ نىدنهم
 
 نهتهۋ نهسپىجنهر پهد ىتتهك
 سهمهئ مىنىكچهك مىنىكتهك
 ىتتهك نهدهب ىتتهك مهدهق
 سهپهنمهھ نهلىب نهس كهرۈي هۋ ھور
 
 
  ادلۇبناتسىئ ،ژىراپ ،وتنوروت ،نوتگنىشاۋ ،مۈزۆئ نهمىرۈي

 ادمىرىلرۇموت كهرۈي نهتهۋ ىنېس پىلىق شاپاھ
 .نهلىب نهس راشىلرىچىپ مىرىلھور مىرىلسېھ
 .سهمهئ مىنىكچهك مىنىكتهك نهتهۋ الڭائ
 
 .…اققازۇئ نهدهب ىتتهك ،نهت ىتتهك ،مهدهق ىتتهك
 .اتقارپۇت ىدلاق كهرۈي نهتهۋ ،ھور نهتهۋ
 ،ىنىشىشىلرىچىپ ڭىنھور ىككىئ ساملاسوت رالقۇسوت

 .اتقازۇئ كىلنىمهئ ىھور ،اڭاس نهميهلىت نهتهۋ اڭۇش
 
 ،هچېك زۈدنۈك نهمىتاۋىتېك ادلوي رىب رات نۇزۇئ
 .قازۇئ رهدهق رالزۇتلۇي مىلىزنهم ،قازۇئ نىدمۈزۆئ نهم
 ،ڭهسېد ىتچهك ،يهمېد ىتتهك نهتهۋ ناج رهگهئ
 .خازود رىب اڭام رۇلوب اينۇد ۇديۇزوت مىرىلدىمۈئ
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 مۈلۆب-3
 

 ىلىت رۇغيۇئ
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 زىمىشىلىق قادناق زىب اتىراق اقسىرىخ نهگلهك چۇد ىلىت رۇغيۇئ

 ؟كهرېك

 
 )ىلغوئمىرات(

 
 رىبهتكۆئ-15 ىلىي-2017

 
 نىديائ-9 لىي ۇب ىتىيىمىكاھ ياتىخ ڭىنىلىئ رۇغيۇئ ،كهدىنىغلوب هدىرىۋهخ ڭىنرهلنهمرۇقوئ

 ىلىت شۇتۇقوئ ڭىنىلىت رۇغيۇئ هدرهلپهتكهم ارۇتتوئ زىسقۇلوت هۋ چۇغنالشاب ىكىدزىمىنىتهۋ پالشاب
 قىلراب ،پىرىقىچ ىنىلىت ياتىخ اغىنروئ ڭىنۇئ ،پۇرۇدلاق نىدلهمهئ يهلنۈتۈپ ىنىتىيىھالاس شۇلوب
 رۇغيۇئ ىكىدرهللهئتهچ اتىراق اغڭىنۇب .]1[ ىديوق اغلوي ىنىتىسايىس شۈتۆئ ادىلىت ياتىخ ىنرهلسرهد
 ،شۈرۈدلىب قىلىزاران ادرالتائۇبتهم ،شالپوت ىرىكىپ تهئاماج ادرالۇقتارات يىئامىتجىئ ىرىلتالىكشهت
 ىرىلتهمۈكۆھ تهلۆد كىتاركومېد برهغ ،ىتالىكشهت رهلتهلۆد نهكشهلرىب اتتهھ ،شىلىق نالېئ تاناياب
 ىراش رهي لۈكتۈپ قىلىقرائ راللوي پۆك قىلراتاق شىلىق زرهئ هۋ شۇنۇس تالكود اغرالقىلراتاق
 ۇئ د .]2[ ىدرۈدلىب ىنىقىلناغىدىراب پىلېئ ىتىيىلائاپ شادغوق ىنىپىرائام-لىت رۇغيۇئ كىلرېتكاراخ
  .]3[ ىدىلشاب ىنىتىيىلائاپ شالپوت ازمىئ قىلارائقلهخ ىشراق هگىشىنىلكهچ ڭىنىلىت رۇغيۇئ اسلوب ق
 

 هگىكىلمىك يىللىم ڭىنرالرۇغيۇئ ڭىنتهسايىس ىڭېي ۇب ناغيوق اغلوي ىتىمۈكۆھ ياتىخ
 ناغىمقاب پۈلۈرۆك اتخىرات ۇب نۈچۈئ رالرۇغيۇئ هچڭىنېم ،پۇلوب رىغېئ نىياتنىئ ىتىدھهت ناغىدىلاس
 ۇب ،نهكىديامناللوق رىبدهت مىريائ اغىدلائ زۆئ رالرۇغيۇئ رهگهئ ،ىنهي .ۇديهمتهك قۇترائ ۇمكهسېد ،هقهۋ رىب
 هچرۇغيۇئ .ۇدياملايۇقوئ ىنرهلىياكېھ هچرۇغيۇئ هدىسۈگلهك ىرىلىلاب رۇغيۇئ نهگرىك هكپهتكهم لىي

 ناياب ىنلاۋھهئ يىقىقهھ ادىلىت رۇغيۇئ .ۇدياملايۇقوئ ىنرالنامور هچرۇغيۇئ .ۇدياملايۇقوئ ىنرالرىئېش
 ۇمىخېت ىشىلازاي ىنرهلىياكېھ هچرۇغيۇئ ڭىنرالۇئ .ۇدياملايۇقوئ ىنرالباتىك يىخىرات ناغلىزېي پىلىق
 ىشىلازاي ىنرالنامور هچرۇغيۇئ .سهمهئ نىكمۇم ۇمىخېت ىشىلازاي ىنرالرىئېش هچرۇغيۇئ .سهمهئ نىكمۇم
 ىسهيىبرهت هلىئائ .سهمهئ نىكمۇم ۇمىخېت ىشىلازاي ىنرالخىرات هچرۇغيۇئ .سهمهئ نىكمۇم ۇمىخېت

 رالرۇغيۇئ هدىسۈگلهك الرالىلاب كىليهلهت مىسىق رىب ناغلوب ڭوچ هدىلىئائ ناغلۇتۇت ڭىچ
 ڭوچ هدلهئ تهچ رالۇئ ىنهي .نىكمۇم ىشىلاراب پىلېئ ادلىت انائ ىنرهلىقالائ ىكىتتهدائ ىكىدىسىرۇتتوئ
 ،اتشىئ ڭوچ رىب قادنۇب ،اتشىئ مىھۇم رىب قادنۇب .نىكمۇم ىشىلالوب كهدرالىلاب مىسىق رىب ناغلوب
 رالرۇغيۇئ زىب اتشىئ قىلىقلاھ ناغىدىلىقات پىرېب اغىتامام-تاياھ ڭىنىكىلمىك رۇغيۇئ رىب قادنۇب

 رۇغيۇئ ۇمپۇلوب .ۇدياملوب قاسرۇت پاراق اغىلوق ڭىنرالتالىكشهت رۇغيۇئ هچناق رىب ىكىدلهئ تهچ
 نىدىنهم مۇلهم .ۇدىلوب كىلزىستهيىلۇئسهم رىغېئ نىياتنىئ رىب شىلىق قادنۇئ نۈچۈئ ىرىليىلايىز
  .نىكمۇم ۇمىشۇلوب ھانۇگ يىخىرات لىخ رىب اتتهھ ۇئ ادناقتيېئ پىلېئ
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 نهگلهك چۇد ىلىت رۇغيۇئ« ىنراليىلايىز رۇغيۇئ قىلراب ىكىدلهئ تهچ نهم هدرهي ۇب اقشالڭۇش
 هدمهھ ،اقشىقېب پىنىليوئ هدىتسۈئ هلىسهم نهگېد »؟كهرېك زىمىشىلىق قادناق زىب اتىراق هكتىدھهت
 زىب هچڭىنېم .نهمىرىقاچ اقشىشىلقاتروئ نهلىب رالشادنهتهۋ ىكىدلهئ تهچ ىنىرىلناغىليوئ

 :ۇدىلوب قاسنۇس ىنرهلهيىسۋهت ىكىدرهلتهھهج هچناق رىب ىكىدنهۋۆت هگزىمىقلهخ
 ؟كهرېك ىشىلىق قادناق هلىئائ رىب رهھ ىكىدلهئ تهچ اتشىلېق پالقاس ىنزىمىلىت انائ--
 ؟كهرېك ىشىلىق قادناق ىتىئاماج رۇغيۇئ رىب رهھ ىكىدلهئ تهچ--
 ؟كهرېك ىشىلىق قادناق ىرىلتالىكشهت رۇغيۇئ ىكىدلهئ تهچ--
 ؟كهرېك ىشىلىق قادناق رهلىكىدنهتهۋ--
 قىلراب راب ىتىيىناكمىئ هتتهھهج رادىتقىئ هۋ ،مىلىب ،هدارىئ ،كىلنهمىزار نهتهبسىن اقشىئ ۇشۇم نهم

 ساكنىئ اغىتسائ ڭىنقىرىقاچ ۇشۇم ،پىقىچ پىزېي ىنىرىلناغىليوئ ىرىلزۆئ ڭىنىرىليىلايىز رۇغيۇئ
 رۇغيۇئ رىزاھ .نهمىلىق دىمۈئ ىنىشۇيوق پاللوي پىلىق امېت مىريائ ىكاي ،ىنىشۇيوق پاللوي هدىلكهش
 رىب ىنىزۆئ نهم اقشالڭۇش .ىدلهك پىتېي ناماز رىب ناغىدياملوب هسىمىلكهتېي ىنقلهخ ىرىليىلايىز
 ۇب ڭىنرالشادنىرېق قىلراب ناغىدىرېب راي ىتىيىناكمىئ هدمهھ ،ناغىديالباسېھ ىسيىلايىز رۇغيۇئ

 ىنىرىلىمزاي ناغلىق نۇمزهم ىنرهلىمانهيىسۋهت ناققىچ پاليوئ ىرىلزۆئ ،ىنىشىرېب پاللوق ىنقىرىقاچ
 !تهمھهر .نهمىلىق دىمۈئ ىنىشۇنۇس هققلهخ
 

 :رهلهبنهم ناغنالىدياپ
 سرهد يىمسهر پالشاب نىدىنۈك تسۇغۋائ-29 رهلپهتكهم ارۇتتوئ ،چۇغنالشاب ىكىدىنويار رۇغيۇئ ]1[
 .ىدىلشاب

http://www.rfa.org/uyghur/xewerler/maarip/uyghur-tili-08302017134310.html 
 ىنىقىلناغراقىچ پىقىس نىتپىرائام ىنىلىت رۇغيۇئ ڭىنرهلىرىئاد ىرىلتالىكشهت رۇغيۇئ ]2[
 ىدىلبىيهئ

http://www.rfa.org/uyghur/xewerler/maarip/uyghur-tili-08082017151637.html 
 ىنىتىيىلائاپ شالپوت ازمىئ قىلارائقلهخ ىشراق هگىشىنىلكهچ ڭىنىلىت رۇغيۇئ ق ۇئ د ]3[
 ىدىلشاب

http://www.rfa.org/uyghur/xewerler/maarip/uyghur-tili-09042017131247.html 
[4] UHRP Alarmed by Ban of Uyghur Language in Hotan Schools 
<http://uyghuramerican.org/article/uhrp-alarmed-ban-uyghur-language-hotan-schools.
html> 
[5] UHRP releases report on bilingual education in East Turkestan-Uyghur Voices on 
Education 
<http://uyghuramerican.org/article/uhrp-releases-report-bilingual-education-east-turke
stan-uyghur-voices-education.html> 
<http://docs.uyghuramerican.org/pdf/Uyghur-Voices-on-Education.pdf>  
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 ىنىكىلمىك يىللىم رۇغيۇئ هۋ ىلىت انائ رۇغيۇئ ىرىلىللهھهم رۇغيۇئ

 لىپېس مهكھهتسۇم ناغىديادغوق
 

 )رهھهس(
 

 ادناتسىكرۈت ىقرهش ڭىنىتېتىموك پىرائام قۇلنويار مونوتپائ رۇغيۇئ ڭاجنىش شىملاتائ ادنىقېي
 نىيېك نىدناغلىتىقرات ىتىججۆھ ىكىدىققهھ شۇرۇدلاق نىدلهمهئ كۈلزۈيمۇموئ ىنىلىت انائ رۇغيۇئ
 رۇغيۇئ ناغىلنۇغرۇن .ىدىغزوق ىنىقىلىزاران قىتتاق ڭىنرالرۇغيۇئ ىكىدىترىس هۋ ىچىئ نهتهۋ
 زىمىرۇت لىباقات قادناق اغرالسىرىخ ناقتاۋىلېك چۇد ىلىت انائ رۇغيۇئ ،ىرىلىگىئ مهلهق هۋ ىرىليىلايىز
 ىتىپۈس شۇلوب رۇغيۇئ رىب ۇمنهم .ىدىلشاب هكشىتىرۋهت مهلهق هۋ اقشۇرۇتاق شاب هدىتسۈئ امېت نهگېد
 هدىققهھ ىشۈنۈرۆك اقرائ ڭىنسىرىخ ۇب ،القادنۇش رالسىرىخ ۇب ناقتاۋىلېك چۇد مىلىت انائ نهلىب
 .مۈدرۆك قىپاۋۇم ىنشىتىرۋهت مهلهق
 

 شىتېي قۇلشۇڭوئ هگىتىسقهم شىلىق قوي ىنىلىت انائ رۇغيۇئ ىتىمۈكۆھ ياتىخ هچڭىنېم
 ىنىرىلىللهھهم رۇغيۇئ ناغنالباسېھ ىكۈشۆب ڭىنىلىت انائ رۇغيۇئ نهلىب ىدلائ ىنشىئ ،نۈچۈئ

 .ىدىلشاب نىتشىلىق ناريهۋىناخ
 

 قلهخ رۇغيۇئ ،ىلوبتۇپ رۇغيۇئ ،ىرىلپهرشهم رۇغيۇئ ،ىلىت انائ رۇغيۇئ ،ىرىلىللهھهم رۇغيۇئ
 ناغلاراق پهد كىلتهردۇق نىياتنىئ اداينۇد ىنىقلهخ رۇغيۇئ هچرهگ .ىتىلۆد ڭىنرالرۇغيۇئ ىرىلىشخان
 هگرهلرىسهئ ىنرهلرىسهئ نهلىب ىرىلتهلۆد ۇب رالرۇغيۇئ ،ۇمىسرۇت پىلىق لورتنوك چۈك يىبرهھ رىب
 يهمتىسنهم ىنىتىسايىس هيىستايلىمىسسائ نهگزۈگرۈي هدرهلرۋهد ىسياقرهھ ڭىنياتىخ ،پالۇئ
 .نۇسىملۆئ تهللىم نۇسىملۆئ ىرىلپهرشهم رۇغيۇئ ،نۇسىملۆئ ىرىلىللهھهم رۇغيۇئ .ىدلهك
 

 ىرىلىسرهن ساخ هگىزۆئ ڭىنمهدائ رهھ ۇب .ۇدىلوب ىرىلىسرهن ساخ هگىزۆئ ڭىنتهللىم رهھ
 .ىسىسرهن كىلتهممىق ساخ هگىزۆئ ڭىنىقلهخ رۇغيۇئ ىرىلىللهھهم رۇغيۇئ .ۇدياشخوئ اغناغلوب
 ىنىد ،ىتىيىنهدهم رۇغيۇئ ڭىنرهلىچىكىلمهتسۇم ،نايۇب نىدرالخىرات قازۇئ ىرىلىللهھهم رۇغيۇئ
 تىچ تىب ىنىرىلرىكىم-هليىھ ناغىنيوئ نۈچۈئ شىتىقوي ىنىكىلمىك يىللىم هۋ ىداقىتېئ
 ڭىنىتىيىھور يىللىم رۇغيۇئ ىرىلىللهھهم رۇغيۇئ .ناغروق مهكھهتسۇم نهگلهك پىلىق
 ناغىلالاق پالقاس ىنىتىيىنهدهم هللهھهم رۇغيۇئ ىكىدناتسىكرۈت ىقرهش زىمىنىتهۋ .ىسىمنالغۇج
 ۇمىتىيىھور راۋىگڭهج ڭىنرالرۇغيۇئ ادرالياج قىلراتاق راچۇك ،ۇسقائ ،لۇمۇق ،نهتوخ ،رهقشهق ،اجلۇغ
 .نهگلهك پىنىلقاس
 

 ،نهلىب رالرائوش ناغلىتىلاي رهكېش ناغىديهد شىچېئ ىنبرهغ هۋ شىتېۋىچېئ تاھالسىئ
 لهزۈگ ڭىنرالرۇغيۇئ ،ىرىلىچزۇۋاجات ياتىخ نهگرىك پۈسۆب هگىرىھهش اجلۇغ القادنۇش هگزىمىنىتهۋ
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 ياتىخ ناغىدياملاشىقىچ نهلىب كىلنهمىچۇغاب ،ھايىگ-لۈگ .ىدىليهچ پهسسهد ىنىرىلىللهھهم
 تهھاياس ،ىنزىمىرىلقىلناتسوبۇغاب ،ىنزىمىرىلنويار ناغىدىلىدغوق كىلتهممىق ىن-ىن ،ىرىلنۇققائ
 .ىديوق پۇرۇدناليائ اغىناختهلخهئ ىنزىمىرىلنويار
 

 سېھ چنۇقروق هۋ هشىدنهئ نىدىرىلىللهھهم رۇغيۇئ پاس ،ناغىمقاب پىشىلىرائ ياتىخ ۇمرىب رالۇئ
 زىڭېد ناقتاۋىلېك پۇلۇرۇپوي نهلىب تهددىش ىددۇخ نۈچۈئ رالۇئ ،رهلىللهھهم ۇب ھاگ .ىتتالىق
 هۋ ساۋلوي ،رىش ناقتاۋىلېك پىلىق مۇجۇھ نهلىب پهزهغ ھاگ ،هستهلسهئ ىن (ىمانۇست)ىنىقشات
 ىكىدىرىزهن ىرىلرهكسهئ ياتىخ ناغىدىراب پىلېئ شالراچ ىنۈك رهھ .ىتتهتىلسهئ ىنىپوت رهلىرۆب
 ۇسڭاج ،ڭاجېج قارىي رالۇئ .ىتتانىلباسېھ ياج قۇلچنۇقروق هۋ قىلرىس ىرىلىللهھهم اجلۇغ
 نىياتنىئ نىتشىتېك پۈلۆئ پىلېك اغناتسىكرۈت ىقرهش نىدىرىلىكلۆئ ياتىخ ىرىكچىئ قىلراتاق
 .ىتتاقروق
 

 ىشخاي نهلىب رالرۇغيۇئ هتتهلاھ يىئنۈس ،نايۇب نىدنهگلهك اغڭاجنىش شىملاتائ رالۇئ تهقىقهھرهد
 تهۋىسانۇم ىشخاي ۈگڭهم ڭىنرالرۇغيۇئ نهلىب رالياتىخ ،رهلرهكسهئ .ىدلهك پىتىنروئ تهۋىسانۇم
 ،ادىتسائ لاۋھهئ ناغىملوب نهۇتڭىب هۋ ىسهيىمرائ قىلدازائ ياتىخ رهگهئ ،ىنىقىلناغىدياملاتىنروئ
 .ىتتهلىب ىشخاي ىنىقىلناغىدياملايىشاي ادىمارائ ۇمنۈك رهرىب ڭىنرالياتىخ هدنهتهۋ ۇب

 
 كېبزۆئ ،ادناغڭام هچىيوب شىلىنۆي ىلامىش نىدىرىزاب ىكپهلشهت رۇھشهم ىكىدىرىھهش اجلۇغ

 مهرۆت ،ىسىللهھهم ياۋىجات ،ىسىللهھهم كهرېت پوت ،ىسىللهھهم غاب تهلۆد ،ىسىللهھهم
 ىچىپۆت ،ناكۇد تۆت ،ناكۇد چۈئ ،ىچنۆك ،ىسىللهھهم ىچنازاق ،ىسىللهھهم يابرۇپوغ ،ىسىللهھهم
 ىرىلىللهھهم رۇغيۇئ قاجناس-اجناس قىلراتاق ىسىللهھهم ۇغائ ،ىسىللهھهم كۈرۋۆكشات ،ىسىللهھهم
 ۇب نهكتهك پىشىلهرىگ ارائزۆئ پۇلۇزوس اقبۇنهج نىدلامىش ،هكبرهغ نىتقرهش .ۇدىتاي پۇلۇزوس
 ،پهرىت هگىرۈم ىنىرۈم ھاگ ،هستهلسهئ ىنىپوت رهلرىجنهز تالوپ مهكھهتسۇم ھاگ ،ىپوت رهلىللهھهم
 .ۇدياشخوئ اغراللۇۋاراق ناقتاۋىلىق شهرۈك نۈچۈئ شىلېق پادغوق ىنىكىلمىك يىللىم

 
 نىيىق هۋ مۇلۇز ناغىلىچناق ،پىلىرېي كهدمىشېت ڭىلىرېي ىكىدرهلتهياۋىر ،رهلىللهھهم ۇب

 .ىدلهك پۇلوب ھاناپ شاب ۇمىسلوب قىلتىقاۋ هگىرىلتنهزرهپ رۇغيۇئ ناغىرڭىئ ادىبازائ قاتسىق
 ىنىرىلىچڭهج كىلنىكرهئ ناغىلىچناق ناغىلغوق ياتىخ ناغروق تالوپ ۇب تهرابىئ نىدىللهھهم
 .ىدرهب قىلھاناپ اغرالۇئ پىلېئ اغىنيوق زوئ

 
 قىلراب ،نهلىب ىنىگنۈرۆك كهدزىڭېد نهكتهك زىسكهچ هۋ چنىت پىت ىرىلىللهھهم رۇغيۇئ

 اغياتىخ ىددۇخ النهلىب ىمان نهگېد هللهھهم ىرىلىللهھهم رۇغيۇئ .ىدىئ ىقىچوئ ڭىنرالبالىقنىئ
 .ىتتياشخوئ اغىتالىكشهت ىتسائ رهي نۇرۇشوي ىشراق

 
 ىنىگنۈرۆك كهتدۇخىب هۋ مهغىب نهلىب ىرىلىمغهن زاس ،قاچقاچ هكلۈك ،ىرىلىللهھهم رۇغيۇئ

 .ىدىئ رايشوھ هۋ قاغيوئ ،نهلىب
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 نىدلىي 60 ناغلاۋىلىق هكىلمهتسۇم ياتىخ زىمىرىلىللهھهم رۇغيۇئ قاجناس-قاجناس ڭىنزىب
 هسسهھ مىھۇم اتشىلېق پادغوق ىنىكىلمىك يىللىم هۋ ىداقىتېئ ىنىد ،ىتىيىنهدهم رۇغيۇئ ،نايۇب
 .هتكهملهك پۇشوق

 
 هۋ ىداقىتېئ ىنىد ،ىتىيىنهدهم زۆئ .ۇدياملوب ىسىمېنچېھ ڭىنتهللىم ناغىملوب ىسىللهھهم

 رۇغيۇئ .ۇدىتېك پىشىلقارىي زهت نىدىرىلىسرهن زۆئ ،ناغلائ هگىچىئ زۆئ ىنىرىلتهدائ پرۆئ
 هپىتهل هۋ قاچقاچ هكلۈك ،پهرشهم ،غارىچ رىزهن نۈكۆت يوت ناغىدىلۈزۈكتۆئ هدىرىلىللهھهم
 .رۇدرالقىلساخ ىلاخ نىدىقىلزاۋرائوش هۋ ىقىلزاۋتهسايىس ياتىخ ،ھور رهيۆس لوبتۇپ هۋ ىرىلنۇروس
 ىقلهخ اجلۇغ .رۇدراللىمائ مىھۇم ىكىدىشىلېق پىنىلقاس هچىغرىزاھ پۇلوب رۇغيۇئ ڭىنرالرۇغيۇئ

 شۇمرۇت قادنۇشۇم انام ىنرالمۇلۇز هۋ تهپلۈك رىغېئ ڭهئ نهگلهك اغىشېب هدرهلرۋهد ىسياق رهھ
 .نهگلهك پىڭېي قىلىقرائ ىرىلىللهھهم ياب اغىقىرۇپ

 قلهخ ىلىئ نهگلهك پىنىلمهكھهتسۇم پىترات زىتلىي هدىرىلىللهھهم رۇغيۇئ كۈلمۈيۆس
 ىنىقۇلتۇجۋهم ىھور پىڭېي ىنرالمۇلۇز هچنۇش نهگلهك پىلېئ ياتىخ ڭىنىقلهخ ىلىئ ،ىرىلىشخان

  مهكھهتسۇم رىب هنهي ىكىدىشىلېق پالقاس
 .رۇدناغروق تالوپ
 
 اغياتىخ ،سهمهئ اشخان ىرىلىشخان قلهخ ىلىئ .ناتساد سهمهئ اشخان ،ىرىلىشخان قلهخ ىلىئ

 ىرىلىشخان قلهخ ىلىئ .ىشۈلۈرۈتشىرىك نهلىب اكىزۇم ڭىنرالرائوش ناغنالۋوت ادرالشىيامان ىشراق
 .ىشىلېق پىنىلقاس ىكازىغېئ ڭىنىرىلشىمچهك قىچچائ ڭىنىقلهخ رۇغيۇئ سهمهئ اشخان

 ىرىلقاچقاچ ىلىئ هۋ ىرىلىشخان قلهخ ىلىئ ،نهلىب ىرىلىللهھهم رۇغيۇئ ىكىدىسىداۋ ىلىئ
 قلهخ ىلىئ ىرىلىللهھهم اجلۇغ .ناج نهلىب نهت نهكتهك پىشىلىسپىج پىشىلهرىگ ارائ زۆئ
 .انائ شاب قائ ناغىلۋات نهگرۈتشىتېي ىنىرىلقاچقاچ ىلىئ نهلىب ىرىلىشخان

 ىكىدناتسىكرۈت ىقرهش نۈتۈپ ناغلائ هگىچىئ زۆئ ىنىرىھهش اجلۇغ ڭىنياتىخ هتتهۋلهئ
 رالياتىخ .ىدىئ ىرىلىللهھهم رۇغيۇئ نهكتهك پىشىلىسپىج پىشىلهرىگ ارائ زۆئ ،ىسىشىدنهئ
 اغىرىلقىلنامروئ غاۋلهب قىسسىئ قىلرىس هۋ ۇغڭاراق ،هدىككۈب ،ىرىلىللهھهم رۇغيۇئ پاس هدىرىزهن
 .ىتتياشخوئ

 ىنىقىلناقتاۋۇلوب رهلىمېن ،هدىرىلىللهھهم رۇغيۇئ پاس ناغىمشالىرائ ياتىخ ۇمرىب رالياتىخ
 ىنرالقالۇق هۋ رالىچقاغيائ قىلشائام هگىرىلىللهھهم رۇغيۇئ رالياتىخ .ىدىئ هدىچىئ هشىدنهئ يهملهلىب
 .ىدىملهشىرېئ هگىجىتهن كۈلمۈنۈئ ۇمپۈرۈتشهلرهي

 اغنامسائ ىنىلۈك ،كهرېك شىتېۋۇزۇب ىنىپوت ۇب ڭىنرالۇئ ،كىلرهتهخ ىرىلىللهھهم ڭىنرالۇتنهچ ۇب
 .ادلاھ ناقشىچېئ ىرىلكهرۈي ىتتيهد كهرېك شىتېۋۇروس

 
 شىقېچ شۇزۇب هۋ شىرىك پۈسۆب هگىرىلىللهھهم رۇغيۇئ ىكىدىجلۇغ ىرىلىچزۇۋاجات ياتىخ

 ادىسىزېي ڭىبنهخ رالۇئ .ىدىلشاب ادىسىزېي ڭىبنهخ رهھهش اجلۇغ ادراللىي-90 پۇلوب ىجنۇت ىنىنالىپ
 40 اغىلوق ڭىنناقھېد كىلىلىئائ 40 هتپهلسهد ،نهلىب هناھاب نهگېد زىمىرۇق ىنويار تايىققهرهت
 نۇتلائ ۇب پىلېۋىترات ىنىرىلرهي ۇغلىرېت تهبنۇم ڭىنرالۇئ ،پىرېب لۇپ نىدنهۈي ڭىم 50 ڭىم
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 نىدناتسىكرۈت ىقرهش هۋ ىشىتېس يۆئ راۋات ڭىنرالياتىخ نۇققائ نهگلهك نىدىرىكچىئ ىنقۇزوق
 ڭىبنهخ رالياتىخ نۇققائ ۇب .ىدرهب پالرىزاھ نىمېز نۈچۈئ ىشىشىلناكام هدهيىپارغۇج ۇب تهرابىئ
 ىنرهليۆئ راۋات قىلرىتېم تارداۋك 60 ىكاي 50 ،پىلېس ىنرهليۆئ راۋات هچرالڭىم هۋ هچرهلزۈي ادىسىزېي
 نىياتنىئ هدىچىئ تىقاۋ هنىغىقسىق نهگلهك اغناتسىكرۈت ىقرهش ،پىتېس نىدنهۈي ڭىم زۈي هچچهن
 ۇب ڭىنرالناقھېد ىكىدىسىزېي ڭىبنهخ ناغلوب ىسىگىئ رادقهھ ڭىننىمېز ۇب .ىتتهك پىيېب زهت
 .ىتتيهمتهي ىبرۇق اقشىلېۋىتېس ىنرهليۆئ

 ،ادىتسائ رائوش نهگېد زىمىرۇق ىنويار تايىققهرهت شىملاتائ ڭىنىرىلىچزۇۋاجات ياتىخ ۇب هدىلسهئ
 ىددۇخ شۇرۇتشالتارمان هۋ شۇرۇتشالراگبهئ ىنىرىلناقھېد رۇغيۇئ ،شۇزۇب ىنىرىلىللهھهم رۇغيۇئ

 نهلىب رهي هتتهۋلهئ ناقھېد .ىدىئ ىسىليىھ شۇيوق پالشات كهدىرىزهج لۆچ ناغىرىجغاق زىسۇس
 .ناقھېد

 
 اقشىچېئ زۆس نىدىرىلقهھ ىناسنىئ ىكىدىجىرهد نهۋۆت ڭهئ هۋ يىللهقهئ ڭهئ ڭىنرالناسنىئ رهگهئ

 ىرىلناقھېد رۇغيۇئ الىنهي ىرىلىگىئ رادقهھ ڭىنشۇرۇق ىنويار تايىققهرهت ادرالنويار ۇب ،هدنهگلهك ارغوت
 اكناب تهمۈكۆھ هۋ شىرىقىچ رهي ،شۇشوق ياپ ،پهللىكشهت ىنىرىلناقھېد رۇغيۇئ تهمۈكۆھ .ىدىئ
 رۇغيۇئ ،پۇرۇق ىنىرىلنويار تايىققهرهت قادنۇب قىلىقرائ راللۇسۇئ قىلراتاق شىرېب ىمىدراي
 رالنالىپ هۋ تسهقىيۇس ناغىلنۇغرۇن هدرهي ۇب اممهئ .ىتتالوب ىلىغىلشاب اغىلوي شىيېب ىنىرىلناقھېد
 .شۇرۇتشالتارمان ىنىرىلناقھېد رۇغيۇئ ،شۇزۇب ىنىرىلىللهھهم رۇغيۇئ تهسقهم .ىدىئ ناغنۇرۇشوي

 
 مان نهگېد شىتيهڭېك ىنىشۇلۇرۇق رهھهش ،ىرىلىچزۇۋاجات ياتىخ هدنهگلهك اغىلىي-2000

 قىلراتاق ترۇگيىۋون ،ازاۋرهد چۈئ ناقشالياج هگىپىرهت برهغ ڭىنىرىھهش اجلۇغ ،ادىتسائ
 ،پىلېۋىتېس يىرۇبجهم اداھاب نازرهئ ىنىرىلياج ۇروق ڭىنرالرۇغيۇئ ناغىلنۇغرۇن ىكىدرهلىللهھهم
 ىكىدىمان ىمىساق ناجتهمخهئ ىكىدىلسهئ .ىدراب پىلېئ ىشۇلۇرۇق شىتيهڭېك ىنىرىللوي رهھهش
 ىنرالمان كهدنهگېد ىلوي نهۈچىس ،ىلوي ۇسڭاج ،پىتېۋىلشات پۈرۆچ ىنىرىلمان ڭىنرالىچوك ىخىرات
 ازاۋرهدچۈئ ناغىدىرۇت پىقېئ پالرىدلىش ىرىلۇس قىرېئ ،كىلكهرىت قائ هدىككۈب ىكىدىلسهئ .ىديوق
 نىدرهلىكلۆئ ىرىكچىئ ،پىلېس ىنرهليۆئ راۋات ناغىلنۇغرۇن ،پىجناي پهسسهد پۇزۇب ىنىرىلىچوك
 ياتىخ ادراللىي-2000 .ىتتهۋۇرۇتشالىرائ هگىرىلىللهھهم رۇغيۇئ ،پىلېك پهكتۆي ىنرالنۇققائ ياتىخ
 لهزۈگ ناغىلنۇغرۇن هدىتسهقىيۇس شىتيهڭېك ىنىشۇلۇرۇق رهھهش ،ناغراب پىلېئ ىرىلىچزۇۋاجات
 .ىدلوب ناريهۋ ىرىلىللهھهم رۇغيۇئ

 ياتىخ ترهبور ىچۇغزاي قىلاداناك ناغزاي ىنباتىك قىلمان «راپلۇت ناغىقلاھ نىدرالتۇلۇب»
 ىمىدهق قىلراتاق اجلۇغ هۋ رهقشهق ،هدىسىناھاب شۇرۇق ىنويار تايىققهرهت ڭىنىرىلىچزۇۋاجات

 اتشىلىق لاغشىئ ىنژىراپ ڭىننۇيلاپان ادغاچ ىنيهئ ،ىنىكىتكات كهدىقىلناقتاۋىقىچ ىنرهلرهھهش
 .ناغزاي پهد شاشخوئ نهلىب ىسىكىتكات نهكتهلشىئ

 
 ىنرهلرهھهش ڭىنرهلىچىكىلمهتسۇم شىتيهڭېك ىنىشۇلۇرۇق رهھهش ،هچىشىراق ڭىنترهبور

 هكتهمۈكۆھ .ادىرىلنويار هكىلمهتسۇم زۆئ رهگهئ ،پۇلوب ىلوي ياڭوئ ناغىللات اتشىلىق هرىساھۇم
 هۋ ىرىلمىسىق هيىمرائ ىچزۇۋاجات ،ادناغلوب رىداس ىرىلتهكىرهھ قىلنازىتراپ هۋ رالنايسىئ ىشراق
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 ىنژىراپ ادغاچ ىنيهئ نۇيلاپان .نهكىدىلوب قىليالۇق هگىشىرىك لالامىب هگرهھهش ڭىنىرىلىكنات
 ،هيىسنارىف نىيېك ىنىسىكىتكات شىتيهڭېك ىنىشۇلۇرۇق رهھهش ۇب ناغناللوق اتشىلىق لاغشىئ
 هكىلمهتسۇم تىقاۋ رهھ رهلىچىكىلمهتسۇم .ناغناللوق ۇمىدناغلاۋىسېب ىنسىنۇت هۋ هيىرىجلائ
 .نهگلهك پىشىلكىرېش ارائ زۆئ ىنىرىلىكىتكات

 ىنىشۇلۇرۇق رهھهش هۋ شىچېئ ىنبرهغ ،شىلىق اپرهب ىنويار تايىققهرهت ،ىرىلىچزۇۋاجات ياتىخ
 ،نهلىب رهلزۆس امىلغاي قىليارىچ كهدنهگېد شىتيهڭېك

 .ۇدىلىق قوي ىنىرىلىللهھهم رۇغيۇئ قاجناس-قاجناس-1
 .ۇديهكتۆي نهمچۆك اغناتسىكرۈت ىقرهش قىلىقرائ شىرېب پىلېئ ىشۇلۇرۇق لوي رۈمۆت-2
 
 هگزىمىنىتهۋ پىقلاھ نىدنىچىددهس ڭىنىرىلنۇققائ ياتىخ ،ىرىلىللهھهم رۇغيۇئ كۈلمۈيۆس

 .ناغروق تالوپ ناغىدىلىق هئىپادۇم ىنىشىتېك پارماي
 
 ،هدىچىئ ىتىسايىس هكىلمهتسۇم ناقتاراق اغراللۇغڭوم هۋ رۇغيۇئ ،تهبىت ،ىرىلىچزۇۋاجات ياتىخ

 ياتىخ ىكنۈچ .ۇدياراق پهد هگلۈئ اغياتىخ نۈتۈپ ىنىلۇسۇئ شىلىق هكىلمهتسۇم ىنلۇغڭوم ىكچىئ
 ادلۇغڭوم ىكچىئ ،قىلىقرائ شىلىق ناريهۋ ىنرالقالياي يىئىبهت ىكىدلۇغڭوم ىكچىئ ،ىرىلىچزۇۋاجات
 ياتىخ ناغىلزىسناس ،هگىلىدهب شىرىقىچ پۈرۈتلهك ىشىنىغلۇب تىھۇم كىلرهتهخ نىياتنىئ
 ىكىدلۇغڭوم ىكچىئ رىزاھ .ناغنازاق تهيىقهپپهۋۇم اتشىقىچ پهكتۆي اغلۇغڭوم ىكچىئ ىنىرىلنۇققائ

 ىخېت .مۇلهم ىكىلنهكىئ ياتىخ سۇپون %83 ناغلاق لۇغڭوم %17 نارائ هدرهلرهھهش ىسياقرهھ
 .ناغلاق پۈشۈچ هگ %10 نارائ ىسۇپون لۇغڭوم هدىرىھهش توخكۆك ڭىنلۇغڭوم ىكچىئ

 
 نۇسرۇت ،تىجىمۇدبائ لىلېخۇدبائ ،نىدىرىلتىھېش نامىرھهق ڭىنىبالىقنىئ اجلۇغ لارۋېف-5

 قهپپهۋۇم هكشهلىگىئ زىب هۋ ىركهبابائ ىلهۋۇدبائ ،لىئامسىئ مىھاربىئ ،مىراغ مالاسۇدبائ ،يهلهس
 ىرىلىللهھهم رۇغيۇئ كۈلمۈيۆس ۇشۇم انام ،ىنىرىلتىھېش رۇغيۇئ نامىرھهق ناغىلنۇغرۇن ،ناغىملالوب
 ىددۇخ ،هدنهگلهك پالغوق پهد ىچروررېت نىدىسىقرائ ڭىنرالۇئ ىرىلىچزۇۋاجات ياتىخ .نهگرۈتشىتېي
 ادىشۇنۇقوت نۈچۈئ نۇيىئ-26 ىلىي-1998 .ناغلائ اغىنيوق زۆئ ىنرالۇئ پىلىرېي كهدمىشېت ڭىلىرېي

 ىنيهئ ىنيهلهس نۇسرۇت تىھېش نامىرھهق ىنالغوئ كىلرىخهپ ڭىنىقلهخ رۇغيۇئ ،ناغلوب تىھېش
 .سهمهئ رىس هگىقلهخ اجلۇغ ىقىلناغلائ اغىنيوق قادناق ڭىنىرىلىللهھهم رۇغيۇئ ادغاچ

 
 پۆك تهيىبۇلغهم اممهئ .نىكمۇم ىكىلسهملىتىگۆئ رهلىسرهن پۆك اغناسنىئ تهيىقهپپهۋۇم

 ىرىقشات نىدىجىرهد ىرىلىچزۇۋاجات ياتىخ ىنىبالىقنىئ اجلۇغ لارۋېف-5 هچرهگ .ۇدىتىگۆئ رهلىسرهن
 قىچچائ نهگلهك پىلېئ بالىقنىئ ۇب اممهئ ۇمىسلوب ناغلىق پۇلغهم قىلىقرائ ىچۈك يىبرهھ
 .ۇديهملۆئ ۈگڭهم رالقاۋاس هبىرجهت

 شىنىغيوئ ىھور هۋ ىنىد ،يىللىم تهرابىئ نىدىبالىقنىئ اجلۇغ لارۋېف-5 ،ىرىلىللهھهم اجلۇغ
 ىنىزۆئ-زۆئ ،شهدزىئ ىنىزۆئ-زۆئ ادىتسائ لائوس نهگېد ؟مىك نهم .زىتلىي ناغلىق اپرهب ىنىتىكىرهھ
 هدىرىلىللهھهم اجلۇغ ۇش هنهئ ىتىيىلائاپ پهرشهم رۇھشهم نهگرۈدلىتېي ىنىھور ،شىكلىس
 .ناغىلتراپ هۋ ناغنالۋات ،ناغلۇغۇت
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 اجلۇغ ،ىتىمۈكۆھ ياتىخ نىيېك نىدىبالىقنىئ اجلۇغ لارۋېف-5 نهگرهب زۈي ىلىي-1997

 ىنىشىئ شىلىق اپرهب نويار 2 ناغىديهد ىنويار رالرۇغيۇئ هۋ ىنويار رالياتىخ هدىرىھهش
 ڭىنىيىراس ادوس قارياب لىزىق رهھهش اجلۇغ ىقلهخ رۇغيۇئ .ىدرۇشائ اقشىئ كىلتهيىقهپپهۋۇم
 ادوس قارياب لىزىق ،اپورۋاي ىنىرىلنويار شىتېۋىچېئ ناقشالقارۇتلوئ رالياتىخ ىنهي ىنىسىرىقۇي

 ىسهئتىق ايىسائ اسلوب ىنرالنويار ناقشالقارۇتلوئ پىشىلپوت رالرۇغيۇئ ىنهي ىپىرهت نهۋۆت ڭىنىيىراس
 .ىدىلپىرهت پهد

 
 رۇغيۇئ ناغىلنۇغرۇن نهلىب ىمان شىلىق اپرهب ىسىچرهھهش ىنويار تايىققهرهت ياتىخ

 نهمچۆك هگىرىھهش اجلۇغ ،هتكىلرىب نهلىب شىلىق ناريهۋ ىناخ پىقېچ پۇزۇب ىنىرىلىللهھهم
 ىبالىقنىئ اجلۇغ لارۋېف-5 ىنهي لاۋۋائ لىي 20 نىدنۇب .ىدراب پىلېئ شادناي ىنىشىئ شهكتۆي
 رىب رىزاھ اسلوب ناغلوب ڭىم 300 ىسۇپون ىمۇموئ ڭىنىرىھهش اجلۇغ ،هدرهللىگزهم نهگرهب زۈي
 رىب ىنىسۇپون ىمۇموئ ڭىنىرىھهش اجلۇغ ىرىلىرىئاد ياتىخ .نهكتهي اغڭىم 600 پىنىلتاق
 .هتكهمزۈت ىنىنالىپ شۈزۈكتهي اغنويلىم

 
 نهمچۆك پهلپۆك نىدرهلىكلۆئ ىرىكچىئ ،شۇرۇق ىنويار تايىققهرهت رهھهش ،ىتىمۈكۆھ ياتىخ

 ناغنالباسېھ ىنىغروق مهكھهتسۇم ڭىنىكىلمىك يىللىم رۇغيۇئ ،نهلىب راللۇسۇئ قىلراتاق شهكتۆي
 ،يامىراق هگىنىكتهلزېت ىتىياھان ىنىمىدهق شىتېي اغىناشىن شالشات پۇزۇب ىنىرىلىللهھهم رۇغيۇئ
 پىشىلپوت رالرۇغيۇئ ادنىقېي هۋ .ىدىملىق سېھ تهيىنۇنمهم هنهي نىدىرىلشىئ ۇب ڭىنىرىلزۆئ
 ڭىنرالرۇغيۇئ ،پۇيوق اغلوي ىنىتىسايىس شۇرۇتشالقاقرات ىنرهلىتسهر هۋ رازاب ،اچوك ناقشالقارۇتلوئ
 رهھهش اجلۇغ ،رىتنهلهگ رهھهش اجلۇغ ،ناغلوب ىناكام ڭىنىتىئنهس كىلىچنهۋرهنۈھ لوق ىۋىنهئنهئ
 ادوس رۇغيۇئ انوك ،ىكىدرهلىتسهر رازاب قىلراتاق ىرىزاب ياتىخ رهھهش اجلۇغ ،ىرىزاب ىكپهلشهت
 ادوس شالىرائ نهلىب رالياتىخ پۇرۇتشالقاقرات ۇمىنىرىلىتسۇئ نهۋرهنۈھ لوق هۋ ىرىلىچتهراجىت
  .ناغىتسىق اقشىلىق تهراجىت

 ىمىدهق قىلراتاق ىكپهلشهت هۋ رىتنهلهگ ،ىرىزاب ياتىخ رهھهش اجلۇغ اتتىقاۋ رىب نهلىب ڭىنۇش
 ىشۇلۇرۇق رهھهش ،شىلىق اپرهب ىنىرىلياراس ادوس ىۋىناماز ،پالشات پىقېچ ىنىرىلرازاب ادوس
 ىنىرىلىچتهراجىت ادوس رۇغيۇئ ،نهلىب رهلبهۋهس هناھاب قىلراتاق شۈرۈس ىرىگلىئ ىنىتايىققهرهت

 .نهكتهۋۇرۇتشالىرائ نهلىب رالياتىخ
 
 تايىققهرهت ىڭېي ،ادىباتىك قىلمان »راپلۇت ناغىقلاھ نىدرالتۇلۇب« ڭىنترهبور ىچۇغزاي قىلاداناك

 هۋ ناريهۋىناخ ىنىرىھهش رهقشهق ىمىدهق ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ هدىسىناھاب شىلىق اپرهب ىنويار
 .نهگلىرېب رهي هدىھالائ اغىقىلناقتاۋىلىق
 

 نهگرهب زۈي هدىچمۈرۈئ ىلىي-2009 ،ىبالىقنىئ اجلۇغ لارۋېف-5 نهگرهب زۈي ادىجلۇغ ىلىي-2005
 نهگرهب زۈي هدرهلرهھهش قىلراب قىلراتاق نهتوخ ،رهقشهق اقشاب نىدنۇئ هۋ ىسهقهۋ ىچمۈرۈئ لۇيىئ-5
 ىشۇلۇرۇتساب قىلناق ڭىنرهلتهكىرهھ ۇب هۋ ىرىلتهكىرهھ قىلىزاران ناغلوب هگىتىمۈكۆھ ياتىخ
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 .ناغلىريائ يهلنۈتۈپ ارگېچ كهچ ىكىدىسىرۇتتوئ رالياتىخ نهلىب ىقلهخ رۇغيۇئ ،هدىسىجىتهن
 ۇمىخېت ىتايىسسېھ شهرىسنهئ نىدىرىلىللهھهم رۇغيۇئ هدىتىمۈكۆھ ياتىخ نهلىب ڭىنۇب

 .ناقشائ پهلىسسهھ
 ،ىنىكىلنهكىئ ىنىغروق مهكھهتسۇم ڭىنىكىلمىك يىللىم رۇغيۇئ ،ڭىنىرىلىللهھهم رۇغيۇئ رالياتىخ
 هيىستايلىمىسسائ ىنرالرۇغيۇئ ،پۇرۇت يامىلشات پالقاچاپ پىلىق تىچتىب ىنىرىلىللهھهم رۇغيۇئ
 .ناغلىق سېھ ىنىقىلناغىدياملوب ىلىكتهي اغىناشىن شىلىق
 

 ىنرالناقشالقارۇتلوئ شالىرائ ىنۈك-6 ڭىنيائ-7 ىلىي-2017 تهمۈكۆھ كىلرهھهش ىچمۈرۈئ
 ادناغلوب هچىيوب تهسايىس ۇب .ناقتاقرات تهججۆھ قىلمان ىتىسايىس شىرېب رابىتېئ هۋ شالتاپاكۇم
 تهسايىس ۇب ،پۇلوب ناغىدىشىلقارۇتلوئ شالىرائ هتشىۋهر يىرۇبجهم رالياتىخ نهلىب رالرۇغيۇئ مۇقوچ
 زهكرهم ىنىچمۈرۈئ هدىچىئ لىي 15 هۋ 10 هنىغىقسىق ،ادىتسائ تىئاراش نهگلۈزۈگرۈي هتكىلرهي
 تۇجۋهم هسرهن رىب نهگېد ىسىللهھهم رۇغيۇئ هدىرىلرهھهش ناتسىكرۈت ىقرهش قىلراب ،ناغلىق
 .نىكمۇم ىقىلساملوب

 رالرۇغيۇئ ساخ ادناتسىكرۈت ىقرهش ،شىلىق ناريهۋىناخ ىنىرىلىللهھهم رۇغيۇئ ،ىرىلىرىئاد ياتىخ
 ،هدىرىھهش ىچمۈرۈئ ،نۈچۈئ شىتىقوي كهرزېت نىدزۆك ىنىرىلىللهھهم رۇغيۇئ ناغلىق اپرهب

 80 اغرال رۇغيۇئ ناقشالسام نىدنىقېي هگىتىسايىس شۇرۇتشالقارۇتلوئ پۇرۇتشالقاقرات ڭىنتهمۈكۆھ
 غابياس هۋ غاتىرڭهت ڭىنىچمۈرۈئ .ناغيوق اغلوي ىنىمۈزۈت شىرېب ىلۇپ تاپاكۇم نهۈي ڭىم
 ىڭېي ناغلوب پۆك ىرىلىلاھائ ياتىخ ىنهي ،اغىمسىق ىبرهغ ڭىنرهھهش ىنرالرۇغيۇئ ىكىدىرىلنويار

 پۇرۇتشالقاقرات اغىرىلنويار ڭۇدىم هۋ ىنويار اباخڭۇدۇت ،ىنويار تايىققهرهت ىرىقۇي ،ىنويار رهھهش
 نىدنىقېي ۇمىخېت ىنىقىلناقتاۋىلىق همېن ڭىنرالرۇغيۇئ تهسقهم .ناغىلشاب اقشۇرۇتشالقارۇتلوئ
 .شۇرۇت پىلىق تهرازان

 
 هچىيوب همىلىگلهب ۇب ،ادناغنالساسائ اغىھور ڭىنىسىمىلىگلهب شۇرۇتشالقارۇتلوئ پۇرۇتشالقاقرات

 رهگهئ .كهرېك ىشۇرۇتلوئ هچىغلىي 10 ادنويار ۇش مۇقوچ نۇسلوب رۇغيۇئ ىكاي ياتىخ ناغلاۋىتېس يۆئ
 هچىيوب تهسايىس ۇب .كهرېك ىشىتېس اغرۇغيۇئ-رۇغيۇئ ،اغياتىخ-ياتىخ مۇقوچ ،اسلوب ىچقامتاس
 بىكرهت نىدرهلتهللىم اقشاب ىت %50 ناغلاق ،نىدياتىخ تهللىم اكائ %50 انىب قارۇتلوئ رىب ادناغلوب
 تهيانىج يىسايىس دالۋهئ 3 ىنىغىدىقىلېچ هگزۆك هدىھالائ هدىمىلىگلهب ۇب .كهرېك ىشۇلوب ناقپات
 ىقىلناقتاۋىلىتىراق اغرالرۇغيۇئ ادلاھ قىلىتقۇن ڭىنۇب پۇلوب تهرابىئ نىدنهگېد شۇلوب نهگىمزۈكتۆئ
 ىنىسىپاسۇم شۇلوب دالۋهئ 3 ادىخىرات شىلېك پۇلوب نۇققائ هگزىمىنىتهۋ ڭىنرالياتىخ ىكنۈچ .قىنېئ
 نهگىمزۈكتۆئ تهيانىج يىسايىس دالۋهئ 3 ،هنهي هدىمىلىگلهب ۇب .زائ ىتىياھان رالياتىخ نهكتۆئ پىسېب
 ىنىقىلنامائ چنىت هۋ ىكىلرهتهخىب ڭىنىرىلارقۇپ ياتىخ قىلىقرائ شۈزۈگرىك هدىھالائ ىنىددام نهگېد
 پىنىس-2 الىنهي ڭىنىقلهخ رۇغيۇئ نىدڭىنۇب پۇلوب ناغنىلىق تهسقهم شادغوق هدىھالائ
 يىسايىس رۇغيۇئ ىرىلىمرۈت ىكنۈچ .سهمهئ سهت قاملاۋۈرۆك ىنىقىلناقتاۋارچۇئ هگىسىلىمائۇم
 ڭىننهگېد شۈزۈكتۆئ تهيانىج يىسايىس ،هدىتىيىئمهج ياتىخ نهكتهك پۇلوت نهلىب ىرىلسۇبھهم
 .اكىگول رىب شۇنوت هگىممهھ ىقىلناغىدىلىتىراق اغرالرۇغيۇئ ادلاھ قىلىتقۇن
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 ىنىقلهخ رۇغيۇئ ،ادىنايرهج لىي 70 مهك زائ ناغلىق هكىلمهتسۇم ىنناتسىكرۈت ىقرهش ياتىخ
 .ىدلهك ياملانىزاق تهيىقهپپهۋۇم هتتهھهج شىلىق هيىستايلىمىسسائ

 شىملاتائ ،ىنىتىسايىس شۇرۇتشالقارۇتلوئ پۇرۇتشالقاقرات ىنرالرۇغيۇئ ،ىتىمۈكۆھ ياتىخ هچرهگ
 رالمان قىليارىچ قىلراتاق شىلىق اپرهب رازاب اچوك ىۋىناماز ،شىلىق اپرهب ىنويار تايىققهرهت رهھهش
 ۇب اممهئ ۇمىسلوب ناقتاۋاراق پهد ىماۋاد ڭىنىتىسايىس هيىستايلىمىسسائ ناقتاۋىرېب پىلېئ ادىتسائ

 .نىكمۇم ىشۇلوب هلىسهم لۈكشۈم رىب نۈچۈئ ياتىخ ىشىشىليىلهمهئ ىنتهسايىس
 كۈچمهي تهرابىئ نىدىلۇپ تاپاكۇم نهۈي ڭىم 80 هدىچمۈرۈئ ىنتهسايىس ۇب ياتىخ نهلىسهم

 ،ۇسقائ ،نهتوخ ،رهقشهق ،ۇمىدرىدقهت نهگېد ىدىلارۇشائ هگلهمهئ هدىجىرهد مۇلهم نهلىب ىلۇسۇئ شالشات
 ىنهي ىتىيىزهۋ ىكچىئ ڭىننهتهۋ ىكنۈچ .سهمهئ نىكمۇم ىشۇرۇشائ هگلهمهئ هدرهلرهھهش قىلراتاق اجلۇغ
 هدرهلرهھهش ۇب ،ىكۇدىلىب ىشخاي رهلىشىك رادرهۋهخ قۇلوت نىدىلاۋھهئ يىئامىتجىئ هۋ يىسايىس
 دالۋهئ 10 اتتهھ ،نهكىدىلۈرۈشكهت ىشۈنۈرۆك اقرائ يىسايىس دالۋهئ 3 ڭىنرالرۇغيۇئ ۇغىلېھ
 نىتشۇرۇتلوئ پۇلوب انشوق ادنويار رىب نهلىب نهلىب رالرۇغيۇئ ،رالياتىخ ۇمىدرىدقهت نهگلۈرۈشكهت
 رۇغيۇئ ىتىسايىس شۇرۇتشالقارۇتلوئ پۇرۇتشالقاقرات ۇب ىكقىنېئ .ۇدىشىلىق سېھ همىھهۋ هگىرىلزۆئ

 .ۇدىلوب رالياتىخ رالىچۇغزۇب ىنتهسايىس ۇب .ۇديامقائ الىنهي هدىرىلرهھهش
 اجلۇغ ىكىدغاچ نهگرهب زۈي ىبالىقنىئ اجلۇغ لارۋېف-5 ،ىنرهلىلمۈج نىكسهك ۇب ىكىدىرىقۇي نهم

 .نهمىتكهمرۈتشهلمزهج قىلىقرائ شىلىق لىلھهت ىنىتىيىزهۋ
 ىلىئ ،ىنويار يىبرهھ ىلىئ ،هدىرىھهش اجلۇغ ،هدنهگرهب زۈي ىبالىقنىئ لارۋېف-5 اجلۇغ ىلىي-1997

 شۇرۇت ىشراق هگرهلهقهۋ هدىھالائ ىلىئ ،ىتىرتهئ قىللاروق شىلېئ ىنىدلائ ڭىنقىلناۋاروز قىلتسالبوئ
 رىغېئ قۇترائ نىدڭىم 100 قىلراتاق مىسىق 8667 ،ىمسىق يىبرهھ نهۇتڭىب ،ىتىرتهئ ىچقاس قىللاروق
 رهھهش تهۋلىخ هنىككىچىك راب ىسۇپون ڭىم 300 ،مىسىق يىبرهھ ناغناللاروق نهلىب راللاروق ىكىتپىت
 ىنىرىلارقۇپ ياتىخ ىسىپىزهۋ قىلساسائ ڭىنرالمىسىق قىللاروق ۇب .ىدىئ ناغلائ اغۋاشروق ىنىجلۇغ
 يۆئ يامىراق اغىشۇلوب قادنۇش .ىدىئ شىلىق هئىپادۇم هۋ شادغوق ،شهليهئ رهزهھ نىدرالرۇغيۇئ
 پىلېك هگىتىكېب شانتاق هئىجىشاد كىلرهھهش اجلۇغ نۈچۈئ شىتېك هگىرىكچىئ پالشات ىنىناكام
 .ىدىئ ناغلىق اديهپ ىقىلىچڭاتسىق شانتاق قۇللوي نۇزۇئ ناغىديانتاق هگىچمۈرۈئ رالياتىخ ناغلاۋىتېي

 ىنيهئ ىنهي .ۇدىنىلزۆس ىقىلناغلوب لىساھ ۇمىدىرىللىي-1975 ىكاي-1974 لاۋھهئ لىخ ۇب
 شالوك كهدنهخ ،ناغلاقرات رهلكهچۆچ زوس-پهگ نهگېد نهكىديالشات ابموب ىقاپىتتىئ تېۋوس ،ادراللىي
 نۇزۇئ ،پۇلوب نهگرهب زۈي ىسىسىداھ شىچېق هگىرىكچىئ پۇقروق ڭىنرالياتىخ ،ادراللىي ناغلائ جۋهئ
 شارىدلائ نهلىب رالياتىخ نهكتهك پۇرۇت هدرهلتهرىچۆئ نۇزۇئ پهلنۈك هچناق ،ىرىلتهكېب شانتاق قۇللوي
 .نهكىئ ناغلوب

 ادناكام رهھ ،ادياج رهھ ۇدىلوب كوپ-كوپ ىكىرۈي ڭىنىرغوئ
 رۇغيۇئ ،ۇدىتاۋىرىقاچ نهمچۆك اغياتىخ نىدرهلىكلۆئ ىرىكچىئ ،نىتپهرهت رىب هنهي ياتىخ

 .ۇدىتاۋاتسىق هكشىنىليۆئ هگىرىلتىگىي ياتىخ ىنىرىلزىق
 ،ىنىرىلتهدائ شاشاي ڭىنرالناسنىئ ىنهي ۇدىتاۋۇلوب ىچقاملاۋىتېس نهلىب لۇپ ىنىسىممهھ ڭىنرالۇب

 ناغىدىلىق تلۇي-تلاي ىنىرىلتايىسسېھ ىسخهش قىلراب ناغلائ هگىچىئ زۆئ ىنىرۇرۇغ هۋ ىسۇمون رائ
 هگرهلىلىسهم ىھور ۇدىتاۋاراق لهس اغىتقۇن رىب اممهئ .ۇدىتاۋۇلوب ىچكهمىگۆي نهلىب رالنۇدرۇد راۋات

 اتقۇن ۇب .ۇدىتاۋاراق لهس هكتهقىقهھ رىب تهرابىئ نىدىقىلناغىدياملىق راك ڭىنرهلرىبدهت يىسايىس
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 ناغىديهد يىسايىس ناقغۇت قامشوق .قادنۇش ۇمنۈچۈئ ىقلهخ ياتىخ ىكلهب سهمهئ النۈچۈئ رالرۇغيۇئ
 شۇمقود القادنۇش ،ىتىسايىس شىلىق انشوق ادانىب رىب يىرۇبجهم ،قىلىچرادناقغۇت يىئنۈس
 نۈك رىب ناماھ نهلىب ىتىپۈس شۇلوب ناسنىئ رىب ،رالازاكاھاۋ ىرىلىراچ شۈرۈشكهت ىكىتشۇمقود
 اغىتقۇن ناغىديهد ىنڭىرىھهش هلائ هۋ ىشىنىليائ اغىقىرغائ شاب رىب ناغىدىلىق مارائىب ۇمىنرالياتىخ
 .نىكمۇم ىشىلېكهئ

 رۇغيۇئ ،ىرىلتهدائ پۈرۆئ رۇغيۇئ ،ىتىيىنهدهم رۇغيۇئ ،ىلىت انائ رۇغيۇئ ،ىرىلىللهھهم رۇغيۇئ
 نهگرۈتشىتېي پهليهللهئ هدىكۈشۆب نۇتلائ هۋ ناقغۇت ىنىرىلىشخان قلهخ رۇغيۇئ هۋ ىرىلپهرشهم
 .ناغروق مهكھهتسۇم

  .ۇدىتېك نىدلوق زىمىمېن هممهھ هستهك نىدلوق زىمىرىلىللهھهم رهگهئ
 

 ائۇخ وئاب وئاج نهگلهك پۇلوب ىقىلشاب رهھهش هگىرىھهش اجلۇغ نىيېك نىدراللىي-2000
 ىتىياھان ىنىشىئ شىقېچ پۇزۇب ىنرهلىللهھهم ىكىدىرىھهش اجلۇغ ،ياتىخ رىب كىلمىسىئ
 اجلۇغ ۇئ ،پۇلوب ىرىب ڭىنىرىلرهبھهر هكىلمهتسۇم ياتىخ ناغراب پىلېئ هچرهلزىسمىھهر

 ۇئ .ناغراقىچ ڭاد اتشىتېس پىرىقاچ رادىرېخ نىدرهلىكلۆئ ىرىكچىئ ىنرالنويار مىھۇم ىكىدىرىھهش
 ،نهلىب ىسىزېي ڭىبنهخ هگىئ هگىرىلكىللهزۋهئ كهتشۇلوب نىقېي هگىرىھهش اجلۇغ
 ىنشىلېۋىتېس اداھاب نازرهئ يىرۇبجهم ىنىرىليۆئ ڭىنىرىلىلاھائ رۇغيۇئ ىكىدىسىللهھهمقرهش
 .نهگرۈتشهلتهسايىس

 رهھهش اجلۇغ ناقتالڭائ ىنىتىياكىش زۆئ هگىمۈلۆب رۇغيۇئ ىسوئىدار ايىسائ نىكرهئ ىلىي-2010
 ىتىياھان نىدىپىرهت ائۇھ وئاب وئاج ڭىنىياج ۇروق ،لايائ رىب كىلمىسىئ مهيىزرهم قىلىزېي ڭىبنهخ
 ،هچىشىرېب پىتيېئ ڭىنۇئ .ناغلىق تهياكىش هدىققهھ ىقىلناقتاۋىنىلېۋىترات يىرۇبجهم اداھاب نازرهئ
 كهب ىزاپلهئ ڭىنرالۇئ .نهگلهك قىللاروق ىرىلىرىئاد ياتىخ نۈچۈئ شىلېۋىترات ىنىياج ۇروق ڭىنۇئ
 لاۋھهئ هنهي مىناخ مهيىزرهم .ناغلوب ادلاۋھهئ كهدناغىديالشات پىتېئ اسقىچ قاتاچ اللهس ،پۇلوب ناماي
 يىئتهق ىنشىتىلشىئ نوفناي ،ڭىنرالىچۇغلىق ارجىئ ىنشىلېۋىترات يىرۇبجهم ،پۈرۈدلىب

 ىئنهم شىشىلزۆس ادنوفېلېت ىكاي هۋ شىترات هگمىسهر قىلىقرائ نوفناي ،ىنىكىلنهگىلكهچ
 يۆئ ڭىنىقلهخ رۇغيۇئ ،ڭىنىرىلزۆئ ىرىلىرىئاد ياتىخ ىككهمېد .نهگرهب پهلزۆس ىنىقىلناغنىلىق
 رىب نىدرىب ناغىديالقاس ىنىكىلمىك يىللىم ڭىنرالرۇغيۇئ پىلېۋىترات يىرۇبجهم ىنىرىلناكام
 ىنىشىملىق ىيانىج ۇب تهرابىئ نىدىقىلناقتاۋىلىق ناريهۋىناخ ىنىرىلىللهھهم ناغنالباسېھ ىنىغروق
 ڭىنىزۆئ ،پۇرۇت پالغىي اغرىبخۇم هنهي مىناخ مهيىزرهم .ناغلىق هشىدنهئ نىدىشىلېق پىلىب ڭىناينۇد
 ياتىخ ،هدنهكتهسرۆك قىلىشراق پۈرۈدلىب ىنىقىلناغىديامتاس هكتهمۈكۆھ اداھاب نازرهئ ىنىياج ۇروق
 .نهگرۈدلىب ىنىكىلنهكپهت ىنۇئ هۋ ىنىقىلناغلىق قىللاپوق نىياتنىئ اغڭىنۇئ ڭىنىرىلچۈك قىللاروق

 
 ناغىقلاھ نىدرالتۇلۇب ،ادىنايرهج شۈرۈچهك نىدزۆك ىنرهلرهھهش ناغىلنۇغرۇن ،پىرېب هگزىمىنىتهۋ

 هدىققهھ ىكىلكهرېك ىشىلىق همېن هتتهۋۆن ڭىنرالرۇغيۇئ ترېبور ناغزاي ىنباتىك قىلمان راپلۇت
 :ۇديهد قادنۇم پىلىتخوت

 
 ىشخاي ۇمىخېت اغاينۇد ىنراللاۋھهئ ناقتاۋۇلوب راچۇد ىرىلزۆئ ادىمسىق ىكچىئ ڭىنياتىخ رالرۇغيۇئ"
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 پىنىلكهچ نهلىب شىتىلڭائ الىغرالنويىسايىس هۋ رهلتهمۈكۆھ زۇغلاي ،نۈچۈئ شىتىلڭائ هۋ شۇتۇنوت
 ىنهي ،ىشىرېب تهيىمھهئ هدىھالائ ۇمىگىتىمزىخ شىتىلڭائ هگرهلقلهخ ىكىتتهدائ ىكلهب ،نىتساملاق
 ىنىقالائ هۋ قۇلتسود ناغلوب نهلىب ىرىلتالىكشهت ڭىنرهلتهللىم كىنتېئ اقشاب ناغىملوب رۇغيۇئ
 اداپورۋاي هۋ اداناك ،اكىرېمائ ىليهم .كهرېك ىشىرېب تهيىمھهئ اقشۇتۇت تسود پهلپۆك ،ىشىتيهچۈك
 تهيىمھهئ اققىلراكمهھ هۋ قۇلتسود ناغلوب نهلىب رهلقلهخ كىلرهي نۇسلوب رالرۇغيۇئ ناقتاۋۇرۇت
 .هگىئ هكتهيىمھهئ مىھۇم اتشۇتۇنوت اغاينۇد ىنىساۋاد رۇغيۇئ ىشىرېب

 
 ىكىدارائقلهخ ناغىدىلۆب لۈڭۆك اغراللاۋھهئ ىكىدىمسىق ىكچىئ ڭىنياتىخ رالرۇغيۇئ اقشاب نىدنۇئ 

 هنهي رالرۇغيۇئ .مىھۇم نىياتنىئ ىشىتيهچۈك ىنىقالائ ناغلوب نهلىب رالىپپۇرۇگ هۋ رالتالىكشهت لىخرهھ
 ىنىقالائ ناغلوب نهلىب رالتالىكشهت ناغىديادغوق ىنىتهئهپنهم قۇقوھ ڭىنرالىچشىئ ىكىدارائقلهخ
 هگرهلىكلۆئ ىرىكچىئ ىنىرىلچۈك كهگمهئ ىچنىشېئ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ اغرالۇئ ،پىتيهچۈك
 پىريائ نىدىرىلىنائ-اتائ ىنرهلتىگىي زىق شاي اداھاب نازرهئ هۋ كهگمهئ رىغېئ ،هدىسىناھاب شهكتۆي
 پهكتۆي هگىرىلىكلۆئ ىرىكچىئ ڭىنياتىخ ناغىديامىشخوئ قادناقچېھ رالقىلراتاق تهدائ پۈرۆئ ،لىت
 ."كهرېك شۇرۇت پاللوي ادلاھ كىللهرهق ىنرالتىكاپ كهدىقىلناقتاۋىتىلشىئ
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 ؟نىكمۇم زىمىشىلالىق ىنرهلىمېن نۈچۈئ شۇزۇقتۇق ىنىلىت رۇغيۇئ

 
 )نىكېت راقڭۇش(

 
 روز ڭهئ ىتىيىناكمىئ شىنىللوق نىكرهئ ىنىقىزېي-لىت زۆئ تهللىم رهھ ىقىزېي هۋ لىت رۇغيۇئ

 اتخىرات ىلىت رۇغيۇئ .ىدلاق پىلېك اغىلاھ شىنىلكهچ اراكشائ-قۇچوئ هدنۈك ىكنۈگۈب ناغلوب
 رۇغيۇئ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ .ۇدىلوب هكشىيېد سهمهئ نهگلهك چۇد هگرهتهخ كهدىكنۈگۈب ناچاقچېھ
 رهلىچىكىلمهتسۇم اقشاب ىكىداينۇد نۇرۇب راللىي 100 ىرىلناقتاۋىلىق نۈچۈئ شىتىقوي ىنىلىت
 .ىقىلىچنىغرىق تهيىنهدهم رىب ناغنىلىق پارىتېئ ىكىلنهكىئ اتاخ هدنۈك ىكنۈگۈب هۋ ناغلوب پىلىق
 ،پۈرۆك قىلراييهت كىلرهتېي اتىراق اققىلىچنۇغزۇب ۇب ناقتاۋىنىلىق اغىلىت رۇغيۇئ زىب رهگهئ
 القادنۇش هۋ ىلىقتيازائ پۆك ىننايىز قاسلوب ناغىدىرۇت ىشراق نهلىب رالنالىپ-شىئ كىلهيىگېتارتسىئ

 ڭىنرالرۇغيۇئ ىكىدىترىس نهتهۋ .ۇدىلوب ىلىغراقىچ اققوي ىنىنالىپ شىتىقوي ىنىلىت رۇغيۇئ ڭىنياتىخ
 ىنىدلائ ڭىنىرىلقىلىچنۇغزۇب ناقتاۋىلىق اغزىمىلىت ڭىنياتىخ هۋ شىلېق پالقاس ىنىلىت رۇغيۇئ
 اتياق ڭىنىلىت رۇغيۇئ هدزىمىنىتهۋ ادرالتىقاۋ ىكنىيېك ىرىلشىئ قىلراب ناغىدىلىق نۈچۈئ شىلېئ
 .ۇدىلاق پۇلوب ساسائ كۈلچۈك ىكىدىشىنىللۈگ

 
 ىھور ڭىنزىمىتىللىم ىلىت رۇغيۇئ
 
 سرهد ىقرىخائ ڭهئ ڭىن )Alphonse Daudet( تېدوئاد زىمىرىلشادنىرېق ناغۇقوئ ادىلىت رۇغيۇئ

 ادىمسىق ارۇتتوئ قۇلوت ڭىنىكىلسرهد تايىبهدهئ-لىت رۇغيۇئ هياكېھ ۇب .ۇدىلىب ىنىسىياكېھ نهگېد
 هدرهلنۈك رىب ڭىنتهمسىق ۇشائ نهگنهلرىۋسهت هدىياكېھ مهدائ ناغۇقوئ ىنىياكېھ ۇب .ىدىئ راب

 رالتسىستان هدىياكېھ .ىتتياملاق ياملىق هشىدنهئ نىدىشىلېك ۇمىغىشېب ڭىنزىمىقلهخ
 ىكىدىسىكلۆئ )Alsace Lorraine( نېررول سازلائ ڭىنهيىسنارىف ناغلاۋىسېب ىسهيىنامرېگ
 انائ ،پۇلوب ىچۇغۇقوئ رىب زىسپهك زنارف .ۇدىنىلىق ناياب كىلهقهۋ ناغلوب هتپهتكهم رىب هچىككىچىك
 اممهئ .ىدىئ كىلشىكىرېز هۋ رىغېئ هچنۇش اغڭىنۇئ سرهد .ىتتيهمرۆك ىشخاي تهقهپ ىنىسرهد لىت
 رىب ىقرىخائ ڭهئ نهكتۆئ ىسىچۇقتۇقوئ هدنهگنهلكهچ يىمسهر هدىپىتكهم ڭىنرالۇئ هچزۇسنارىف
 قىلمىقېي هۋ لهزۈگ رهدهق ۇئ ڭىنىچزۇسنارىف ۇئ .ناغلىق رىسهت رهدهق ۇش اغڭىنۇئ سرهد كىلتهئاس
 .ۇدىنۈكۆئ نىدىكىلنهگىملىب قارنۇرۇب هۋ ۇدىلىق سېھ رۇقڭوچ مىتېق ىجنۇت ىنىكىلنهكىئ لىت
 ،تهۋىقائ .ىتتهلىب ىنىقىلناغىدىلېك ۇمىگزىب ىنىماھ ڭىننۈك ۇب ىرىلىگىئ مىلىب رۇغيۇئ نهگىلپۆك

 اغىرۇتتوئ ادلاھ اراكشائ-قۇچوئ نۈگۈب انام ىسهيىگېتارتسىئ ۇب ڭىنياتىخ ناغنالشاب نىدراللىي .2000
  .ىتقىچ

 
 ڭىنىزۆئ ))David Wallace Adams( سمادائ ساللاۋ دىۋاد ىگولوخىسپ هۋ ىسىچپىرائام اكىرېمائ



 
 
 موت ىچنىرىب  رهلتهمسىق ناقتاۋىلېك چۇد رالرۇغيۇئ

116 
 

 اكىرېمائ ىكىدرىسهئ-19 هدىرىسهئ نهگېد )Education for Extinction( پىرائام ناغىدىتۇرۇق لىسهن
 ىسىناھاب شۇتۇقوئ هدرهلپهتكهم قىلقاتاي ىنىرىلرۈمسۆئ نائىدنىئ پىلىق قادناق ڭىنىتىمۈكۆھ
 ،ىكىلنهگىلهيىبرهت ادىتىھۇم ىلىت زىلگنىئ پىريائ نىدىتىھۇم تهيىنهدهم هۋ نىدىترۇي نهلىب

 .نهگرهب پۈكۆس نهلىب رالتىكاپ ىنىقىلناقتۇرۇق ىنىلسهن ڭىنرالنائىدنىئ پىلىق قادناق القادنۇش
  .اتقامنالراركهت ادىتاياھ ڭىنرالرۇغيۇئ هدنۈك ىكنۈگۈب رهلهئىجاپ ناغنىلىق ناياب ادىباتىك ڭىنسمادائ

 
 هۋ ڭىنتهللىم رىب ۇئ نىتساملاق الپۇلوب ىلاروق شىشىلىقالائ ىكىدلاھ لۇقون رۇتقادناق لىت رىب

 ناغلوب سهت شىرېب پهلىداپىئ نهلىب لىت ،نهلىب ىرۇككهپهت-ڭائ ،نهلىب ىھور ڭىنمهدائ رىب
 ىھور ناغلوب ساخ هكتهللىم رىب ڭىنمهدائ اسلۇتنۇئ لىت رهگهئ .ۇدىلوب ناغنالغاب نهلىب رالتايىسسېھ
 رۇغيۇئ .ۇدىتېك پۈلۈمۆك زىتلىي هۋ ۇدىتېك پۈلۈزۈئ هتشىر ىكىدىسىرائ ىرۇككهپهت ڭىنمهدائ ۇش نهلىب
 هۋ رهلكۈلزۆس نۇغرۇن رۇتقادناق ىلىت رۇغيۇئ .راب ىھور هۋ ىخىرات ڭىنىتىللىم رۇغيۇئ هدىچىئ ڭىنىلىت
 يىددام ڭىنىتهيىۋىنهم رۇغيۇئ ىكلهب نىتساملوب ىسىدۋهگ ڭىنرهلىدىئاق قىلىكىتاممارگ هچىگزۆئ
 اغاينۇد يىددام نىدىساينۇد ىھور ڭىنرالرۇغيۇئ ىنىتىيىنهدهم رۇغيۇئ ،ىلكهش شىنىلىداپىئ اداينۇد
 هۋ ىھور ڭىنزىمىرىلدادجهئ ىكىدمىدهق قارىي ىلىت رۇغيۇئ .ىسىتىساۋ شانتاق رىب ناغىديۇشوت
 ىھور ناغلوب لىساھ نىدرهلتهمسىق نهگرۈچهك نىدزىمىشېب هۋ رالقارپۇت ناغىشاي زىب ،ىسهيىدىئ

  .رۇتتهرابىئ نىدىسىدنىغىي رىب ڭىنرهلتهساراپ-لىقهئ هۋ تهۋۋۇق- چۈك ىكىدزىمىدۇجۇۋ ،رهلتهلاھ
 
 لىت رىب لهزۈگ رهدهق ۇش ىلىت رۇغيۇئ
 
 اقچاغلوب كىلرهيېد قوي رۇغيۇئ ادزىمىپارتهئ ادمىتقاۋ ناقتاۋۇقوئ ادىكىرېمائ ىرىللىي-2007 نهم

 .ىتتالوب يوئ هچرۇغيۇئ يامىتخوت ادماللاك ،ادمىلىد تهقهپ .ىدىئ قوي ىتىيىناكمىئ شهلزۆس هچرۇغيۇئ
 رىب ادىسىناختهئارىق رېتۇيپموك ىنۈك رىب .مىتتهشىلزۆس هچرۇغيۇئ نهلىب مهدائ نۇغرۇن ادمىلايىخ
 ناغرۇتلوئ ادىرېن .قۇتتهك پىشىلڭاراپ نىغزىق هۋ مىدلاق پىشىرچۇئ نهلىب مۇشۇنوت شادنهتهۋ
 ”رهلىسماتاۋىشىلزۆس هچزۇسنارىف رهلىس “ اڭام هۋ ىدلهك اغزىمىنېي پىلىق مالاس ادغاچ رىب نهليهرىب
 نىدرازاب رهتسۈئ نهلىب مۇتسود رىب نهگلهك نىتقارىي .ىدلوب ۇمنىيېك لاۋھهئ قادنۇب .پىقىزىق ىدېد
 رهلىس“ هۋ ىتشاللاۋھهئ پىلېك تىگىي كىلنهت اراق رىب ،قۇتتاتاۋىتېك پاراق اغزىمىنىشام پىقىچ
 اداينۇد ڭىنىچزۇسنارىف .ىدىروس پهد ”؟ ۇمقادنۇش ،رهلىسىتاۋىشىلزۆس ادىلىت )Dutch (دناللوھ
 رۇغيۇئ .نهكىدىشىيېد لىت قىليارىچ كهب رهلىشىك ۇمىنىلىت دناللوھ ،راب ىقڭاد نهگېد لىت لهزۈگ
 قادنۇش ۇمىغرالىقشاب سهمهئ الىگزىمىزۆئ ،پۇلوب لىت ناغىدىنىلڭائ لهزۈگ ۇمنىدناغىليوئ زىب ىلىت

 رۇغيۇئ مىسىق رىب نۈچۈئ هيىستاترېسسىد لاۋۋائ نىتشۈرۈتتۈپ پهتكهم .نهكىدىنىلڭائ قىليارىچ
 همشۈرۆك ىرىلناگروئ كىلتهۋىسانۇم ڭىنپهتكهم ،ادغاچ ناغىدىلىق همشۈرۆك نهلىب رالىچۇغۇقوئ

 نهم ادغاچ ۇش .ىدلىق پهلهت ىنشۇرۇشپات ىنىرىلىخسۇن هچرۇغيۇئ هۋ هچزىلگنىئ ڭىنىرىللائوس
 لۇئسهم اقشالاھاب ۇشائ .مىدىئ ناغرۇشپات پالراييهت نهلىب ىقىزېي نىتال رۇغيۇئ ىنراللائوس هچرۇغيۇئ
 پىياجائ ڭىنىلىت رۇغيۇئ ۇمىسىملىب ىنىلىت رۇغيۇئ پۈرۆك ىنرهلتهخ هچرۇغيۇئ ىروتكېرىد ڭىنناگروئ
  .ىدىئ نهكتهك پهلزۆس ىنىقىلناغلىق سېھ ىنىكىلنهكىئ لىت لهزۈگ رىب
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 قوي زۆس ناغىدياملوب ىلىگىلىداپىئ ادىلىت رۇغيۇئ
 
 اينۇد .ۇدىشىلزۆس نهلىب لىت قۇترائ نىد 6000 تهقهپ سۇپون درايلىم 7 ىكىداينۇد رىزاھ

 ۇشۇم ىلىت رۇغيۇئ ،پۇلوب ادىپارتهئ 100 ىناس ڭىنراللىت ناغىدىشىلزۆس ى  %95ڭىنىسۇپون
 مهدائ %5 ناغلاق )هسلىيېد راب رۇغيۇئ نويلىم 20 ادزائ ڭهئ (ۇدىرىك هگىچىئ ڭىن 50 هتكىلمىزىت

 پهد ۇدىتېك پىلىقوي هچىگرىسهئ رهلېك ىسىككىئ نىتچۈئ ڭىنلىت قۇترائ نىد 5900 ناغىدىشىلزۆس
 قۇترائ نىدلىي 2000 پۇلوب ىرىب ڭىنراللىت لهممهكۇم ڭهئ ىكىداينۇد ىقرىزاھ ىلىت رۇغيۇئ .اتقاملاراق
 ىكىدناماز ىقرىزاھ .نهگلهك پىنىلقاس هچىگنۈگۈب ات پىلىق يىققهرهت ادىماۋاد ىخىرات قىزېي
 اي ڭىنراللىت ۇب ،ۇمىسشائ نىدنويلىم 100 ىناس ڭىنرالناغىدىشىلزۆس ادراللىت ىزهب هدىچىئ ڭىنراللىت
 پىلىق نايامان ىنىقىلزىجائ ادرالتايىققهرهت ىۋاينۇد ىرىلكىلىمىلكهچ قىلىكىسكېل اي قىلىكىتېنوف
 ،پۇلوب ىلاخ نىدرالقىلزىجائ قادنۇب نۇسلوب نىدرهلتهھهج ىسياق ىليهم ىلىت رۇغيۇئ .ۇدىتاۋىلېك
 نهلىب راللىت ىۋاينۇد قادناقرهھ هدرهلتهھهج ىرادىتقىئ شهلىداپىئ هۋ ىقىليالۇق ڭىنلىت
 ىنىلىت رۇغيۇئ نىتساملوب زۆس ناغلىتيېئ پىنىيات اقتايىسسېھ تهقهپ رالناياب ۇب .ۇديهلهشىلتهباقىر
 نهلىب ىبۇلسۇئ ىلسهئ اغراللىت اقشاب .رۇدىشىراق قاتروئ ڭىنرهلسىسسهخهتۇم نۇغرۇن ناغىدىلىب ىشخاي
 ىكىتقاۋار لىزىق نىدىرىلرهسهئ كىسسالك ياتىخ ناغلاراق پهد سهمهئ نىكمۇم شىلىق همىجرهت

 ڭىنىلىت رۇغيۇئ ىشىنىلىق همىجرهت هتكىلسىپهن كهسكۈي اغىلىت رۇغيۇئ ڭىنرهلرهسهئ قىلراتاق شۈچ
 نىدراللىت اقشاب ۇمىدىلىت ياتىخ .ۇتپۇرۇت پىتىسرۆك ىنىقۇلقۇترائ ىكلهب سهمهئ مهك نىدىلىت ياتىخ
 لۇبوق اغىلىت ياتىخ .سهت كهمتهئ قرهپ نىتتهھهج قىزېي هۋ ڭاھائ تهقهپ ،سهمهئ زائ رهلزۆس نهگرىك
 هچياتىخ رهلزۆس كهدنهگېد）台风( ڭېفيهت ،)浪漫 ( كىتنامور ،)俱乐部 ( بۇلۇك ناغنىلىق
 ىنىلىت ياتىخ ۇمىدنۈك ىكنۈگۈب ياتىخ .نهگرىك نىدىرىللىت اپورۋاي اممهئ ۇمىسنۈرۆك
 ىلىت رۇغيۇئ رهگهئ .اتقامشىرىت نهلىب ىچۈك نۈتۈپ نۈچۈئ شادغوق نىدىسالېتسىئ ڭىنىچزىلگنىئ

 رىب نۈتسۈئ پۆك نىدىلىت ياتىخ اسلوب ناغلوب هگىئ هگرهلتهيىناكمىئ هچراب ناغلوب هگىئ ىلىت ياتىخ
 ،ناغلوب نۈتسۈئ پۆك نىدىلاروق شىشىلىقالائ رىب ىلىت رۇغيۇئ .ىدىئ قوي كهش ادىشۇلوب لىت
 ادىلىت رۇغيۇئ .ىلكهش رۇككهپهت هۋ تهيىنهدهم رىب نهكتهك پىكىرىب نهلىب ىنېق هۋ ىھور ڭىنرالرۇغيۇئ
 .قوي زۆس هۋ نۇمزهم چېھ ناغىدياملوب ىلىگرهب پهلىداپىئ

 
 :ىكمىھۇم نۈچۈئ ڭىنۇش لىت انائ
 
 رىب ىكنۈچ ،هچراپ رىب ناغلوب مىھۇم كهب نۈچۈئ ىسىملۇرۇق يىئامىتجىئ ڭىنتهللىم رىب لىت .1

 هدىتىپۈس تهللىم رىب ۇش ىنىرىلزۆئ هۋ ۇدىشىلىقالائ قىلىقرائ لىت قاتروئ ىرىلىشىك ڭىنتهللىم
 ناغىدىنىشۈچ قۇلوت ىنىتىيىنهدهم ڭىنىرىلزۆئ رالدالۋهئ ىسۈگلهك اسلاقوي لىت رهگهئ .ۇدىلىق هداپىئ
 ڭهئ هدىچىئ ڭىنىرىلسارىم تهيىنهدهم ىنلىت لىمائ ۇب .ۇدىلوب ناقتاقوي ىنىچراپ رىب مىھۇم نىياتنىئ
 پالقاس ىتىيىنهدهم زۆئ ىلىت ڭىنتهللىم رىب اڭۇش .ناغرۇدناليائ هكپهرهت ناغىديارچۇئ اغمۇجۇھ ناسائ
 اغىقلاھ زىجائ ڭهئ ىكىدىشىلىقوي ڭىنتهيىنهدهم رىب ،نىتساملاق الپۇلوب ساسائ كۈلچۈك اتشىلېق
  .ۇدىلىق مۇجۇھ اغىتقۇن زىجائ ۇشۇم لاۋۋائ ڭهئ رهلنهگىلزۆك ىنشىتىقوي ىنتهيىنهدهم رىب .ناغناليائ
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 ىكىتشىلىب ىنۇئ هۋ ىرىلمىلىب تهيىنهدهم ڭىنتهللىم ىچۈكشهلزۆس ادلىت ۇش ادناغلاقوي لىت .2
 سارىم اقشاب هۋ هنهئنهئ ،تهدائ- پرۆئ ،شۇتۇقوئ ناغىدىزۈكتهي ىنۇئ ىكنۈچ ،ۇدياملالىق ماۋاد ڭائ
  .ۇدياتخوت نىتشۈلۈزۈكتهي هگرهلىكنىيېك ادلىت انائ رهلمىلىب ناغىدىلاق

 
 مىلىب رىب نىدىساينۇد مىلىئ ،رۇككهپهت رىب نىدىسىرائ رالناسنىئ نهكىدىلىقوي لىت رىب .3

 رىب ىكىدهيىگولوخىسپ ،ىكىدهيىگىلوپورتنائ ،ىكىتخىرات ،ىكىتقىلسانۇشلىت .ۇدىلىقوي ىسهبنهم
 ىلىت ڭىنمۋوق كىچىك ىكاي ڭىنىلىبهق رىب ىلىت رۇغيۇئ .ۇدىلوب ناغلاقوي قىلياب هۋ كىلىچىگزۆئ
 .ىلىت ڭىنتهللىم كۈيۈب رىب ناغرۇدلاق زىئ رۇقڭوچ هگىتىيىنهدهم تهيىناسنىئ ىكلهب سهمهئ

 
 ،پۇلوب تۇجۋهم ادىماۋاد ىشىرىگزۆئ هۋ ىتايىققهرهت ڭىنىتىيىئمهج تهيىناسنىئ راللىت .4

 نهگېد رۇغيۇئ .ۇدىلوب ناغنالغاب نهلىب ىخىرات نۈتۈپ ڭىنۇئ ىلىت ڭىنتهللىم رىب .ىدلهك پىلىسكۈي
 .ۇدىراب پالشاب هچىغرالغاچ ىكمىدهق ڭهئ ىنزىمىخىرات ڭىنزىب الىزۆئ ڭىنزۆس رىب

 
 نهلىب ىسىتىساۋ لىت تهللىم .لاروق ناغىدياملوب اسىملوب نۈچۈئ تهللىم رىب ىكقىنېئ لىت .5

 ڭىنتهللىم رىب .ۇدىرۈس ىرىگلىئ ىنىتاياھ ىداسىتقىئ هۋ ،ىنىدهم ،يىئامىتجىئ ،يىسايىس ڭىنىزۆئ
 .ۇدىشائ هگلهمهئ نهلىب ىتىردۇق ڭىنلىت ىشۇشۇيۇئ

 
 تهممىق ،ىكىتشىنىشۈچ ارائزۆئ ،ىكىتشهلىداپىئ هيىدىئ نۈچۈئ پوت رىب تهقهپ لىت رىب .6

 نايامان ىنىكىلمىك يىئامىتجىئ ىكلهب نىتساملاق الپۇلوب هتىساۋ ىكىتشۇرۇتشاملائ ىنىرىلشاراق
  .ۇدىنىلباسېھ ىسىگلهب ىساسائ ىكىتشىلىق

 
 ىشخاي ادىغېچ الاب ڭىنمهدائ ،كهدنهگڭىس نهلىب ىتۈس انائ ىددۇخ هگىبلهق الاب ىلىت ڭىنىنائ .7

 هۋ تهببهھۇم-رىھېم نهگڭىس قىلىقرائ لىت رىب .ۇدىڭىس اغىھور ڭىنۇئ ىلىت نهگىلزۆس هۋ نهگرۆك
 ىرىلمهدائ ڭىنتهللىم قىلىقرائ لىت .هتشىر ناغىدىرۇت پالغاب ىنىرىلمهدائ ڭىنتهللىم رىب قىلنىقېي
 رىب قىلىقرائ لىت رالرۇغيۇئ زىب .ۇدىلىب ىنكىلنهكىئ هۋهت اغناق رىب ڭىنىرىلزۆئ ،ۇديۇنوت ىنىرىب رىب
 ناغىدياملوب يىئتهق قاستاقوي زىب تايىسسېھ ىمۇموئ كىلتهممىق ۇب .زىمىرۇت پىنىلغاب هگزىمىرىب
  .هسرهن

 
  لىمائ مىھۇم ىكىتشۇرۇت پۇتۇت ىنىتايىسسېھ ىقىلىچناقغۇت تهيىنهدهم لىت .8
 رىب نهلىب زىب ڭىنسخهش ۇش هۋ ىنىكىلنهكىئ رۇغيۇئ ڭىننهليهرىب ناغنازاق هجىتهن هدلهئتهچ رهگهئ

 رهگهئ .زىمىلىق سېھ رىخهپ هۋ قىللاشۇخ نىدڭىنۇب هدزىمىنىگلىب ىنىكىلمهدائ ناغىديهلزۆس ادلىت
 هكتهمزىخ ىشخاي قىلىقرائ ىمىلىب ىكىدلىت ۇب هۋ ناققىچ پۇقوئ ىشخاي قىلىقرائ ىلىت رۇغيۇئ
 ىنىكىلمىك يىئامىتجىئ ڭىنمهدائ نۈتۈپ ىچۈكشهلزۆس ادىلىت رۇغيۇئ ،ادىنىغلوب رهلنهكشىرېئ
  .ۇدىلوب ىشخاي هچنۇش ۇمنۈچۈئ ىشىلىداپىئ

  
 زىب هگزىب زىمىلىت ڭىنزىب .رۇدىمسىق رىب ڭىنزىمىكىلنهكىئ مىك ڭىنزىب زىمىلىت ڭىنزىب .9
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 نهلىب زىب ،هسرهب ىسۇغيۇت كىلهۋهت كۈلچۈك ناغلوب اغرالناغىدىشىلزۆس ادلىت شاشخوئ نهلىب
 اغزىمىلىت ىرىب رهگهئ .ۇدىرېب ىسۇغيۇت قرهپ كۈلچۈك اتىراق اغرالناغىدىشىلزۆس ادلىت ناغىديامىشخوئ

 كهدنهگلىتىسمهك هۋ كهدناغىرچۇئ اغمۇجۇھ تهللىم نۈتۈپ زىب هستىسمهك ىنزىمىلىت ،اسلىق مۇجۇھ
 .ۇدىلوب قىلناققاق هتكهچ ىنرالناغىدىشىلزۆس ادلىت ۇشائ قىلناققاق هكتهچ ىنلىت رىب .زىمىلوب ادۇغيۇت
   .ۇدىلوب كىلزىستهمرۆھ ناغنىلىق هگزىب كىلزىستهمرۆھ ناغلوب اغزىمىلىت

 ىكىتشالقاس ىنىكىلمىك ڭىنتهللىم هۋ لىمائ مىھۇم ڭهئ ىكىتشهلىداپىئ ىنكىلمىك لىت .10
 تهللىم رىب ناقتاۋارچۇئ هكتىدھهت ىكىلمىك هۋ ناقتاۋىلىقېق هكتهچ كهدرالرۇغيۇئ ۇمپۇلوب .چۇقچائ
 روز ڭهئ ناغىديىريائ نىدىكىلمىك ىتىلۆد ياتىخ ۇمپۇلوب نىدرهلكىلمىك اقشاب ىنرالرۇغيۇئ لىت نۈچۈئ
 نىدرالىقشاب ىكىدىچىئ ىتىلۆد ياتىخ هۋ نىدياتىخ ىنزىب زىمىلىت .رۇدىرىب ڭىنقىلسامىشخوئ
 رهگهئ .پهرهت رىب كىلىدۋهگ ڭهئ ىكىدىتىيىنهدهم ڭىنتهللىم رىب لىت .ۇدىرۇت پالقاس پۈرۈدنهلقرهپ
 ڭىنتهللىم رىب .ۇدىلىقوي ىمسىق ىساسائ ڭىنىتىيىنهدهم ڭىنتهللىم ۇش ،نهكىدىلىقوي لىت
  .كهرېك شىلېق پالقاس ىنلىت ناغىدىشىلزۆس تهللىم ۇش نۈچۈئ شىلېق پالقاس ىنىتىيىنهدهم

 
 رالشىئ ناغىديالالىق هۋ ناغلوب رۈرۆز اقشىلىق زىب
 
 قىلىچتايىرشهن هۋ باتىك .1
 .ىرىب نىدىرىللوي كۈلمۈنۈئ ڭهئ ڭىنشىلېق پالقاس ىنلىت رىب شىتىقرات هۋ شىرىقىچ باتىك

 ىتىياھان ىنىشىئ شىرىقىچ باتىك .ىدلوب پىنىلشاب رالشىئ مىسىق رىب ناچاقىللائ هدهھاس ۇب رىزاھ
 كهب ىسىدياپ ناغىدىزۈكتهي اغرالدالۋهئ ىسۈگلهك هۋ ىمۈنۈئ ڭىنۇئ كهسىلهرۈتۆك هگهيىۋهس رىب كهسكۈي
 اتياق ىنرالباتىك ناغلىسېب نىيېك هۋ نۇرۇب هدىتىيىئمهج رۇغيۇئ ڭىنىتايىرشهن يايرىبدهت .ۇدىلوب روز
 قۇلنورتكېلېئ هۋ زهغهق ىنىرىلباتىك ڭىنرهلسىسسهخهتۇم قىلراتاق قىدىس نىكرهئ هۋ ىشىسېب

  .هگلۈئ رىب ىكىتتهھهج ۇب ىشىتىقرات پىسېب هدرهللىكهش
 .كهرېك شۇرۇدنالناج هدهيىۋهس ىرۇغۇي هۋ كىلمهلۆك ڭهك ىنىشىئ شۈزۈت كىلسرهد اقشاب نىدنۇئ

 ۇشائ .ىرۇغۇي كهب ىتىممىق شىنىلىدياپ ۇمرىزاھ ڭىنرالباتىك كىلسرهد نۇغرۇن نهگلۈزۈت نۇرۇب هدنهتهۋ
 نىدىڭېي ادىترىس نهتهۋ .كهرېك ىشىلىرېب پىلېئ ىشىئ شىلىق رشهن اتياق هۋ شهلتهر ىنرالباتىك
  .شىنىلشاب رىب تهقهپ ىرىلكىلسرهد هبپىلېئ نهگلۈزۈت

 شۈزۈت تهغۇل .2
 اقشىلىق مۇقوچ ادىلىت رۇغيۇئ ىشىئ شۈزۈت ىنرالباتىك امناللوق هۋ شۈزۈت ىنرهلتهغۇل ىكىتپىت ڭوچ

 رۇغيۇئ ادىساسائ رهلتهيىناكمىئ ناغلوب رىزاھ هۋ ناغنىلىق رشهن هدنهتهۋ .شىئ رىب رۈرۆز كىلشىگېت
 هچزىلگنىئ- هچرۇغيۇئ اتساسائ ۇش .رۈرۆز ۇمكهب شىقىچ پۈزۈت ىنىتىغۇل كىلمىجهھ روز ڭىنىلىت
 نالىپ كىللىگزهم نۇزۇئ رىب ۇب .نىكمۇم شۈرۈتۆك هگهيىۋهس ىرۇغۇي ىنرهلتهغۇل كىلشىلىنۆي شوق
 كۈلرۈت اقشاب نىدنۇئ .ۇدىلوب هكشۈرۈتشىرىك اقشىئ هچىيوب نالىپ ىنىمسىق ىساسائ ڭىنۇئ ۇمىسلوب
 چۈك روز ىنىرىلتهغۇل رهلزۆس ىشراق ۇمراق هۋ رهلزۆس شادىنهم ،رهلتهغۇل سۇسخهم ،رالباتىك امناللوق
 ،ىرىلتهغۇل نهپ يىببېت ،ىتىغۇل رالتاناۋياھ هۋ ڭهر نۈچۈئ رالىلاب .كهرېك شۈرۈتلهك اقدۇجۇۋ نهلىب
 اديهپ شهلىرىگلىئ نۇغرۇن ىكقىنېئ ىشۈلۈزۈت ڭىنرالقىلراتاق ىتىغۇل رېتۇيپموك ،ىتىغۇل هپهسلهپ
 الىنهي ۇمىسلوب هگىئ هگرهلكىلىمىلكهچ ىزهب هچرهگ رهلتهغۇل نهگلۈزۈت ىرىگلىئ هدنهتهۋ .ۇدىلىق
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 .ۇديالالوب لايىرېتام رۈرۆز نۈچۈئ شۈزۈت ىنىسىڭېي
 همىجرهت .3
 مىھۇم ىكىتشىلېق پالقاس ىنىلىت رۇغيۇئ شىلىق همىجرهت ىنراللايىرېتام رۈرۆز اقشاب هۋ باتىك

 نىس-نۈئ هۋ مىلىف-ونىك ،شىلىق همىجرهت ىنرالىمزاي هۋ باتىك همىجرهت .ىرىب ڭىنراللۇسۇئ
 هگىملىئ رېتۇيپموك ،شىتىكېب ىنرالۇغلاتائ هۋ تهغۇل امرۇتشىلېس ،شىلىق همىجرهت ىنىرىللايىرېتام
 هگىچىئ زۆئ ىنرالقىلراتاق شۇرۇتشالىچرۇغيۇئ ىنراللاتېد قاشمۇي هۋ ۇغلاتائ كۈلرۈت كىلتهۋىسانۇم
 هۋ رالنۇتراك ىزهب ناغلاقرات ڭهك هدنۈك ىكنۈگۈب هۋ ناغىدىقىزىق ڭهئ رالىلاب رۈمسۆئ رهگهئ .ۇدىلائ
 شىئ كىلتهيىمھهئ هتتهھهج ۇب .ۇدىلوب ىرۇغۇي زىسىھبۈش ىمۈنۈئ ڭىنۇئ اسلۇرۇتشالىچرۇغيۇئ رالنۇيوئ
 هدنۈك ىكنۈگۈب .كهرېك شىتيهڭېك ىنرالشىئ ۇب هۋ شاللوق ىنرالۇئ .راب زىمىرىلشادنىرېق ناقتاۋىلىق
 همىجرهت .ۇدىراب پىتېي هگزىمىقلهخ نهلىب ىسىتىساۋ همىجرهت رالقىلىڭېي نۇغرۇن ىكىدىساينۇد مىلىئ
 ىنرالۇغلاتائ ىڭېي نۇغرۇن ىكنۈچ ،رۈرۆز ۇمكهب شۈرۈتسۆئ ىنىتىۋۋۇق قىلناچداجىئ ڭىنلىت قىلىقرائ
 رېتۇيپموك رۇغيۇئ .ۇدىلىق پهلهت رۇككهپهت هۋ قىلناچداجىئ پۆك نىدزىب شىلېئ قادناق ادىچرۇغيۇئ
 ىنىرىللاتېد قاشمۇي رېتۇيپموك نهلىب ىسىپھۆت ڭىنرالراكسهۋهھ هۋ ىتىيىئمهج ىملىئ
 شۇرۇتشالماۋاد نهلىب چۈك روز مۇقوچ ىنۇب .ىدلهك اققىلراب رهلكهگمهئ ىزهب ناغىدىرۇتشالىچرۇغيۇئ
 يىققهرهت هۋ شىلېق پالقاس ىنىلىت رۇغيۇئ قىلىقرائ ىرىلىممارگورپ رېتۇيپموك .كهرېك
  .روز كهب ىلابقىتسىئ ڭىنشۇرۇدلىق

 شىتىگۆئ ىلىت رۇغيۇئ .4
 قىلماۋاد هدىققهھ شىتىگۆئ قادناق ىنىلىت رۇغيۇئ نۈچۈئ شىلېق پالقاس كۈلمۈنۈئ ىنىلىت رۇغيۇئ

 ،پۇلوب ناغلىق ساسائ ىنرالياتىخ شىتىگۆئ ىلىت رۇغيۇئ ىكىدىچىئ نهتهۋ .ۇدىلېك ارغوت هكشىنىدزىئ
 .هتتهلاھ زىجائ ىتىياھان ىخېت شىتىگۆئ هچرۇغيۇئ ىكىدىترىس نهتهۋ .هگىئ هگرهلىبىرجهت كىلىگلهب

 سرهد هچرۇغيۇئ الىتپهتكهم هچناقرىب ناغلائ هگىچىئ زۆئ ىنىرىلتېتىسرېۋىنۇئ انائىدنىئ هۋ دراۋراخ
 ىنىشۇتۇقوئ ىلىت رۇغيۇئ هۋ شۈزۈت ىرىللايىرېتام شۇتۇقوئ كۈلمۈنۈئ .ناغنىلىق سىسهت
 شىتىگۆئ اغرالىقشاب ىنىلىت زۆئ تهللىم رىب .ىرىب ڭىنرالشىئ ناغىدىلىق هتتهۋۆن شۇرۇتشالناسائ
 هچرۇغيۇئ هۋ ناغىدىقىزىق اغىلىت رۇغيۇئ رهگهئ .ۇدىتيهڭېك ىنىرىسهت ڭىنلىت نهلىب ىلوي
 .ۇدىلوب قىلىدياپ نۈچۈئ ىشىلېق پىنىلقاس ڭىنىلىت رۇغيۇئ هسيهپۆك ىناس ڭىنرالناغىدىنىگۆئ
 اغناديهم ىنىرىلىممارگورپ شۇتۇقوئ شاشخوئ اغ )Rosetta Stone(نوتسىئ اتتېزور نۈچۈئ ىلىت رۇغيۇئ
 .كهرېك شۈرۈتلهك

 شىتيهپۆك ىنرهلتهكېبروت هچرۇغيۇئ .5
 هۋ نهگلهك پانيوئ لور روز ادىتاياھ ىنىدهم ڭىنرالرۇغيۇئ رهلتهكېبروت هچرۇغيۇئ ىكىدنهتهۋ

 لۇيىئ .5 .ىدىئ نهگىلىگىئ نۇروئ مىھۇم ادىتايىققهرهت هيىگولوئېدىئ ڭىنرالرۇغيۇئ
 كىللىگزهم اقسىق ىقىلىچروت رۇغيۇئ ناغنىلىق ناريهۋ كۈلزۈيمۇموئ نىيېك نىدىقىلىچنىغرىق
 لاماق يهلنۈتۈپ نۈچۈئ رالرۇغيۇئ ڭىنىساينۇد روت .ىدنىلىق ناريهۋ اتياق نىيېك نىتشىلېك هگىلسهئ
 رىكىپ ڭىنزىب ڭىنرهلتهكېبروت هۋ ىنىقىلناغىدىقروق كىلىچناق نىدىتىساۋ ۇب ڭىنياتىخ ىشىنىلىق
  .ۇدىرۇدلىق سېھ ىنىكىلنهكىئ رۈرۆز كىلىچناق نۈچۈئ زىمىشىنىللىكشهت هۋ هقالائ

 شىلىق ىساۋاد لىت نهلىب رهلىتىساۋ قىلراب .6
 ڭىنىلىت رۇغيۇئ نهلىب ىسىتىساۋ ڭىنىرىلناگروئ قۇقوھ كىلىشىك هۋ راللوي ىنۇناق قىلراب
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 مىسېب اغياتىخ قىلىقرائ ۇب هۋ شىلىق قىۋشهت پۆك ۇمىخېت هدىنھهس ارائقلهخ ىنىشىنىلكهچ
 ادلاھ يىددىج رهلپهتكهم ارۇتتوئ ىزهب ىكىدىچمۈرۈئ ادىشېب ڭىنراللىي-2000 .كهرېك شىتىلشىئ
 نهكشهلرىب ىبهۋهس .ناغراب پىلېئ شالقۇلوت هۋ شۇزۇقشوت باتىك هچرۇغيۇئ اغىرىلىناخپۇتۇك
 ىچكهملهك اپپۇرۇگ رىب ىلىگرۈشكهت ىنىقۇقوھ شىنىللوق ىنىلىت انائ زۆئ ڭىنرالرۇغيۇئ نىدرهلتهللىم
 رهلتهياكىش زرهئ قۇللوي ،ۇمىسلوب زىسلوي ۇمىخېت نىتتهھهج ۇب ياتىخ ىكنۈگۈب هچرهگ .نهكىئ ناغلوب

 ىلور ڭوچ اتشۇتۇنوت ىنزىمىرىلاۋاد يىناققهھ هۋ ۇدىلوب مىسېب الىنهي اغياتىخ هتتهيىئمهج ارائقلهخ
  .ۇدىلوب

 شىلىق اپرهب ناگروئ رىب نۈچۈئ ىلىت رۇغيۇئ .7
 هتتهھهج ۇب هۋ رهلكهگمهئ سىلاخ نۈچۈئ شۇرۇدلىق يىققهرهت هۋ شادغوق ىنىلىت رۇغيۇئ هچىغرىزاھ

 ىنىلىت رۇغيۇئ پۇرۇق ىنىگروئ ىلىت رۇغيۇئ رىب كۈلچۈك الىنهي ۇمىسلوب ناغلوب رهلشىنىللىكشهت ىزهب
 .كهرېك شۈرۈتلهك اغناديهم ىنتهكىرهھ ناغىدىرۇشائ هگلهمهئ ىنىرىلپىلكهت هۋ ىرىلنالىپ شادغوق
 ناغلوب ىشخاي هدىمىجرهت هۋ لىت هۋ رالراكداجىئ ،رهلسىسسهخهتۇم قىششىپ اغىلىت رۇغيۇئ
 هرىكازۇم ىنرهلىلىسهم ىزهب ىكىدىلىت رۇغيۇئ قىلىقرائ شهللىكشهت نۇشوق رىب نىدزىمىرىلمهدائ
 .ۇدىلوب اقشىتىراي مۈنۈئ ىداسىتقىئ قىلىقرائ ىتىمىزالۇم لىت هۋ اقشىلىق

  شۇرۇتشالمۇموئ هدرهلىلىئائ ىنىلىت رۇغيۇئ .8
 هچرۇغيۇئ هسرىك هگيۆئ ،شهلزۆس ادىلىت لهئتهچ ىكىدرهي ۇش اسقىچ اغالات الاب “ هدرهلىلىئائ رۇغيۇئ

 هسلىب ىشخاي ىنىلىت زۆئ انائ-اتائ رهگهئ .كهرېك شۇرۇتشالماۋاد هۋ شىلېق پالقاس ىن ”شهلزۆس
 هچىقدالۋهئ هچچهن ىنىلىت انائ زۆئ ۇمپىتېۋاشاي هدرهللهئتهچ .ۇدىرۇتشالماۋاد ىنۇئ رالىلاب ىكيىئىبهت
 كرۈت .ناغلىق ماۋاد لىچزىئ هنهئنهئ ۇش هنهئ هدرهلكرۈت ناغلوب ىسىگلۈئ ڭىنرهلتهللىم ناغىديامتاقوي
 هتتهۋلهئ قاسناللوق زىب ىنىلوي شىشىلزۆس هچلهئتهچ ادالات ،هچكرۈت هديۆئ ڭىنزىمىرىلشادنىرېق
  .ۇدىلوب

 شىتيهچۈك ىنىسىقالائ يىئامىتجىئ ارائ-زۆئ ڭىنرالرۇغيۇئ .9
 رىب مىھۇم ڭىنىتاياھ يىئامىتجىئ رۇغيۇئ قىلىچرادنامھېم ،نۈكۆت-يوت ادىتاياھ رۇغيۇئ ىكىدنهتهۋ

 ۇمرالرۇغيۇئ ىكىدىترىس نهتهۋ .ناغناليائ هگىملۈزۈت رىب ىكىتشىلېق پالقاس ىنكىليىللىم هۋ ىمسىق
 يوت رهدهقنىكمۇم .ۇدىتاۋىلىق ماۋاد ىنىتاياھ يىئامىتجىئ هدلىكهش قادنۇش ادرالياج مىسىق رىب
 ىنرالىلاب هۋ شىلىق ماۋاد ىنىرىلتهيىلائاپ شىچېئ لۈڭۆك هۋ تهيىنهدهم كۈلرۈت ،شىلىغىي ،نۈكۆت-
 اقشۇلوب هدىقالائ هچرۇغيۇئ ىنرالىلاب نهلىب ىنىرىللوي شىچېئ لۈڭۆك هۋ نۇيوئ .كهرېك شۇرۇتقىزىق
  .رۇدلوي كۈلمۈنۈئ شهلكهتېي

 شىشىنتاق هگىرىلتهكىرهھ شادغوق لىت هۋ شىتيهچۈك ىنىقالائ ىكىدىسىرائ راللىت شادنىرېق .10
 ىنتهلاھ ناغىدىزۈكتۆئ هللىب ىنرهلتهيىلائاپ ىزهب نهلىب رهلكېبزۆئ هۋ رهلكرۈت ناقتاۋاشاي هدرهللهئتهچ

 ناقشالىچرۇغيۇئ (ىنىلىت كرۈت هۋ ىنىلىت رۇغيۇئ هدىقالائ نهلىب زىمىرىلشادنىرېق ۇب هۋ شىتيهڭېك
 ڭىنزىمىرىلشادنىرېق هۋ اتشىلېق پالقاس ىنزىمىلىت ۇمشىلىق ماۋاد ىنشىتىلشىئ )ىنىچكرۈت
 ىكىدايىسائ اتروئ قىلىقرائ راللوي كۈلرۈت .ۇديانيوئ لور مۇلهم ادىشىلقاس هتسهئ ىنزىمىلىت
 نىتپهرهت رىب هنهي .رۇدمىھۇم شىتيهچۈك ىنىقالائ قىلىچرادناقغۇت هۋ ىنىدهم نهلىب زىمىرىلشادنىرېق
 زاۋائ نۈچۈئ شادغوق ىنراللىت ىكىدىتسائ رهتهخ هۋ شىشىنتاق هگىتىكىرهھ راللىت ىكىدىتسائ رهتهخ
  .ۇدىچائ لوي اغىشىللوق ىنزىب ڭىنرالىقشاب ۇمشۇشوق
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 نىكېل ،هلىسهم رىب شىتېي پۇنوت ىنرالشىئ كىلشىگېت اقشىلىق اتشىلېق پادغوق ىنزىمىلىت

 ىسۋهدرىف مىساقلۇبوئ .هلىسهم رىب اقشاب شۇرۇشائ هگلهمهئ ادلاھ قىلنالىپ ىنرالشىئ نهكتهي پۇنوت
 .ىدىئ ناغىلراكاج ىنقىلناغلاق پۇزۇقتۇق ىنىلىت سراپ هۋ ىننارىئ قىلىقرائ ىسىمانھاش ڭىنىزۆئ
 ناغىلغاب نهلىب ىلابقىتسىئ هۋ ،ىرۇككهپهت ،ىتاياھ لۈكتۈپ ڭىنىزۆئ ىنىلىت رۇغيۇئ هدنۈك ىكنۈگۈب
 ڭىنهيىناپسىئ .نىكمۇم ىشىنيوئ لور روز اتشىلېق پالقاس ىنىلىت رۇغيۇئ مهدائ قىلقاناس نىدرالرۇغيۇئ

 ڭىن )Jose Mira ( ارىم يېزوخ ىچزىلانائ هۋ سانۇشلىت ىكىدىتېتىسرېۋىنۇئ الهتسوپموك ېد وگايتناس
 قادنۇم .راب ىتىيىناكمىئ شۇلوب تۇجۋهم ڭهت هدىچىئ قلهخ رىب ڭىنلىت لىخ ىككىئ ،هچىشىراق
 ىنهي هگرهلمهدائ مىسىق رىب زائ ىشۇلوب تۇجۋهم قىلماۋاد ڭىنىلىت ڭىنقلهخ ۇش ادىتسائ لاۋھهئ
 ڭىنتهللىم رىب لۈكتۈپ ىنهي .ۇدىلاق پۇلوب قىلغاب اغىرىلىچمالشاب ڭىنلىت ىكىدىچىئ ڭىنتهللىم
 قىلغاب هگىتىكىرهھ ڭىنسخهش هچناق رىب ىكىدىچىئ تهللىم ىقىلساملوب شۇلوب تۇجۋهم ڭىنىلىت
 ىكىتشاراق ناغىديهد ”ۇديهملۆئ ىلىت رۇغيۇئ ماسلوب النهم“ هدىچىئ رالرۇغيۇئ اڭۇش .ۇدىلاق پۇلوب
 شىلېق پىنىلقاس ڭىنىلىت رۇغيۇئ اسلوب پۆك هچناق ىرىلىگىئ رۇككهپهت هۋ رهلكىلمىلىب
 .ۇدىلوب ڭوچ هچنۇش ىقىللامىتھېئ
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 !ىليادغوق پىكىت ناج ىنزىمىلىت انائ

 
 )ادروئ قۇلتۇق(

 
  

 !رۇدنۈك اراق رىب هنهي ىكىدزىمىخىرات :رىبهتنېس-1 لىي-2017      
 

 ىكىدىسهۋهت ناتسىكرۈت يىقرهش ،پالشاب نىدرىبهتنېس-1 لىي ۇب ،ىرىلىچىكىلمهتسۇم ياتىخ
 !ىدلۇرۇدلاق نىدلهمهئ ىنشىتىلشىئ ىنىلىت رۇغيۇئ ،هدرهلپهتكهم ارۇتتوئ زىسقۇلوت هۋ چۇغنالشاب قىلراب

 
 مۇش ناقتاۋىلېك يهملۈزۈئ ىغىيائ نىدنهتهۋ ،ناغىلڭائ نايۇب نىدنهگرىك ىلىي-2017 نهم ۇب

  !ىدىئ رهۋهخ رىب سهت ڭهئ شىلىق لۇبوق ،قۇلچنۇقروق ڭهئ ،ناماي ڭهئ ىكىدىچىئ ڭىنرهلرهۋهخ
 مۇكھهم هگمۈلۆئ ڭىنزىمىلىت انائ ،هتتهيىلهمهئ ىشىنىلكهچ هدرهلپهتكهم ڭىنىلىت رۇغيۇئ

 پۇلوب قوي هدىتىپۈس تهللىم نۈتۈپ رىب ڭىنىتىللىم رۇغيۇئ ،هتتهۋىقائ ۇب .ىدىئ ىشىلىتېئ
 !ىتتهرېب كهرېد نىدىشىتېك

 
 رۇغيۇئ ،نهگنهلكهچ هدىنىتهۋ انائ ناغلاراي ىزۆئ ،ىلىت انائ ڭىنرۇغيۇئ ،رىبهتنېس-1 لىي-2017 

 اغزىمىخىرات هدىتىپۈس نۈك اراق قىلشىنىچېئ نهگلىرېب همىتاخ لىسېك-لۈزۈئ اغىپىرائام يىللىم
  !ۇدىلىزېي

 
 !رۇدىقىلىچنىغرىق تهيىنهدهم هۋ لىت كۈلرۈت رىب- ىشىنىلكهچ ڭىنىلىت رۇغيۇئ
 
 رىب .لىمائ قىلىقلاھ ڭهئ ناغىدىلىق لىكشهت ىنىكىلمىك يىللىم ڭىنتهللىم رىب ،لىت

  .سهمهئ نىكمۇم شىلىق رۇۋۋهسهت پىريائ نىدىلىت انائ ڭىنۇئ ىنىقۇلتۇجۋهم يىللىم ڭىنتهللىم
 ،لوم ىقىلياب زوس ،نهكتوئ نىدرالقانىس ،هگىئ اقخىرات امزاي قۇترائ نىدلىي ڭىم ىككىئ ،ىلىت رۇغيۇئ

 .نهگنهلىرىتاخ نهلىب لىت ۇشۇم زىمىتىيىنهدهم ،زىمىخىرات .لىت رىب لهزۈگ ،ياب هگىچۈك شهلىداپىئ
 ڭىنزىمىقۇلرۇغيۇئ- ىلىت رۇغيۇئ !ىلىت ڭىنرۇغيۇئ- ناغلىق رۇغيۇئ ىنرۇغيۇئ ،ادناقتيېئ نىدىتقۇن ۇب

  !ىنېج
 
 ،»كىلىب ۇقتاتۇق« نىدزىمىرىلسارىم ناغلۇشوق پۇلوب هپھۆت اھابىب هگىسىنىزهخ تهيىنهدهم اينۇد

 پۇرۇدلاق سارىم هگزىب زىمىرىلدادجهئ هنهي هۋ ىرىلتسىكېت ماقۇم ىككىئ نوئ ،ىرىلرهسهئ ىياۋان
 كىلتهممىق ىكىدرالرىناژ مهھ هھاس كۈلرۈت اقشاب هۋ كىلىچتهبابېت ،يىبهدهئ ،ىخىرات نهگىلپۆك نهكتهك
 هچچهن 10 ناقتاۋاشاي تاياھ اداينۇد نۈگۈب ،ىلىت رۇغيۇئ .نهگنهلىرىتاخ نهلىب لىت ۇشۇم رالقىلراكىداي
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 ناتلۇس ،زىمىرىلدادجهئ كۈررهۋهت ناغىشاي نۇرۇب نىدزىب ،ياملاق الپۇلوب ىلىت ڭىنرۇغيۇئ نويلىم
 ،ناخاسىنناممائ هكىلهم ،ىياۋان رىشىلهئ ،پىجاھ ساخ پۈسۈي ،ىرىقشهق تۇمھهم ،ناخارغۇب قۇتۇس
 نىمىئ تهممهھۇم ،پىللهتۇم اللۇپتۇل ،رۇغيۇئ قىلاخۇدبائ ،ناۋلاپ رىداس ،مۇگۇزۇن ،ىرازىن مىھېرۇدبائ
 ناغىدىلېك اغاينۇد نىيېك نىدزىب ،القادنۇش مهھ ،ىلىت ڭىنرهل ..… رۈكتۆئ مىھېرۇدبائ ،ارغۇب
 !ىلىت انائ كۈررهۋهت ڭىنزىمىرىلدالۋهئ ناغىلنويلىم

 
 رىب رهھ ،ادىرىلنۇناق-هدىئاق ىكىدىققهھ ىرىلقۇقوھ-قهھ ڭىنرهلتهللىم كىلرهي ت د ب

 ياتىخ .نهگلىتىكېب قىنېئ ىقىلراب ڭىنىقۇقوھ شىنىلهيىبرهت ،شۇقوئ ادىلىت انائ-زوئ ڭىنتهللىم
 شىلىتىلشىئ اتشۇتۇقوئ-ۇقوئ ،پىرائام ڭىنىلىت رۇغيۇئ ۇمىدىرىلنۇناق هيىمونوتپائ نهگزۈت ىزۆئ

 ت د ب هن ،مىتېق ۇب ىرىلىچىكىلمهتسۇم ياتىخ نىكېل .ناغنىلىق هگىئ هكتهلاپاك ىقۇقوھ
  .ىدىملىق لهمهئ اغرالنۇناق نهگزۈت ىزۆئ هن اغىرىلنۇناق

 
 ىكىدىتسائ ىقىلنارمۈكۆھ زۆئ ،ڭىنرهلتهيىمىكاھ مىلاز ،ىچىكىلمهتسۇم ىرېب نىتخىرات

 نىتشىتىقوي ىنىلىت ڭىنرالۇئ ىنشىئ اتشىتىقوي پىلىق هيىستايلىمىسسائ ىنرهلتهللىم
  .ىرىب نىدرالۇش مهھ رالياتىخ .سهمهئ رىس هگمىكچېھ ىقىلناغىلشاب

 
 ىرادلهمهئ ياتىخ كىلىجىرهد ىرىقۇي رهپهن رىب كىلمىسىئ نېرنۇك ۇج ادىشېب ڭىنراللىي- 2000

 ىكىدڭاجنىش« نهكتهك پىلىقرات اغىسىرائ رالرۇغيۇئ پۇلوب اراكشائ نىيېك هۋ ناغىلراييهت پىزېي
 :پىلىق قىنېئ ىتىياھان اتتالكود نهگېد »همىكاھۇم ىكهزۈي ادىسىرغوت ىسىلىسهم كىلىچنۈگلۆب
 ىلۇسۇئ ىشخاي ڭهئ ڭىنشىلىق لورتنوك كهدىكىدلۈڭۆك ىنتهللىم رىب ،ىنېج ڭىنتهللىم رىب لىت«
 قىلاتاخ ڭوچ ڭهئ ناغلىق رىداس ڭابۋاي ۇخ .تهرابىئ نىتشىتىقوي اتسائ-اتسائ ىنىلىت ڭىنرالۇئ-
 هۋ نهگلىيېد )1( »…ىديوق لوي اغىشۇرۇدلىق يىققهرهت نىكرهئ ىنىلىت انائ ڭىنرالرۇغيۇئ ،ىكۇش
 .ناغلۇيوق اغىرۇتتوئ رهلرىبدهت-هراچ هۋ پىلكهت يىلىسپهت هدىققهھ شىتىقوي قادناق ىنىلىت رۇغيۇئ
 قىللىت شوق« ،»ىرىلپىنىس ڭاجنىش« شىملاتائ ناغيوق اغلوي پهچۈك رالياتىخ ادلىي 15 ىقرىخائ
 رهي اتتالكود ۇشائ ۇمىرىلپىلكهت شهلكهچ نهمامات نىدرهلپهتكهم ىنىلىت رۇغيۇئ ىكنۈگۈب هۋ »پىرائام
  .ناغلائ

 
 يىللىم رۇغيۇئ ،ىنىلىت رۇغيۇئ ،ىدىلشات پىترىي نهمامات ىنىباقىن مىتېق ۇب ياتىخ ،كهمېد

 اراكشائ اغاينۇد هۋ اغرالرۇغيۇئ ىنىتىيىن اراق تهرابىئ نىتشىتىقوي ىنىتىللىم رۇغيۇئ هۋ ىنىكىلمىك
 ياتىخ ،ىنىشىنىلكهچ ادنۇسوي يىمسهر هدرهلپهتكهم ڭىنىلىت رۇغيۇئ مىتېق ۇب اڭۇش !ىدىلراكاج
 تهيىنهدهم هۋ لىت قىلمىتېق رىب نهگزۈگرۈي هگىتىللىم رۇغيۇئ ڭىنىتىيىمىكاھ ىچىكىلمهتسۇم
 !زىمياملوب نهكتهۋۇرۇشائ زىگرهھ قاسىتائ پهد ىقىلىچنىغرىق

 
 ىشۇرۇت پۇلوب تۇجۋهم رهۋاراب اداينۇد ڭىنرهلتهيىنهدهم هۋ رهلتهللىم لىخ رهھ ،هدنۈك ىكنۈگۈب

 ىنىرىللىت ڭىنرالۇئ هۋ رهلتهللىم-هلىبهق نهگلهك چۇد هگىپۋهخ شىلىقوي .ۇدىتاۋىنىلىق سۇببهشهت
 ،رالتالىكشهت هۋ رهلتهلۆد راغلىئ ىكىداينۇد .ۇدىتاۋىلىتىسرۆك رالقىلناچشىرىت نۈچۈئ شادغوق
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 شادغوق ىنرهلكۈلمۈسۆئ هۋ رالشۇق ،رالتاناۋياھ ناقتاۋىتېك پۇرۇق ىلسهن اتتهھ ،سهمهئ الىنرهلمهدائ
 ناھاج ،هدرۋهد رىب قادنۇشۇم .ۇدىتاۋىلىق پرهس ىنرهلچۈك ىۋىنهم هۋ يىددام نۇغرۇن ۇمنۈچۈئ
 رهلرىسهئ ىنلىت ۇب هۋ ىلىت رۇغيۇئ-ىلىت ڭىنتهللىم رىب ناقشوق ىنرهلىپھۆت سهمچۆئ هگىتىيىنهدهم
 تهيىمىكاھ ناۋاروز ،تىبهتسۇم رىب تهرابىئ نىدياتىخ ،ىتىللىم رۇغيۇئ نهگلهك پىتىنشاي ىيوب
 ،سهمهئ النۈچۈئ ىتىللىم رۇغيۇئ زىب زۇغلاي ۇب ،هسلۈرۈچۆئ نىدىپىھهس خىرات نهلىب قۇلروز ،نىدىپىرهت
 روز رىب ،هيىدېگارت رىب مهھ نۈچۈئ اينۇد يىنهدهم ىكنۈگۈب هۋ ىمىلائ قىلناسنىئ نۈتۈپ ىكلهب
 !رۇتشىتىقوي

 
 هتىساۋىب ڭىنىتىسايىس هيىستايلىمىسسائ يىرۇبجهم- ىرىلتنهزرهپ رۇغيۇئ يىبهس ناغىلنويلىم

 !رۇدىرىلنابرۇق
 
 4-3 ادڭىنۇئ ،ىدلاقرات ىشۈنۈرۆك نىس رىب قۇلتنۇكېس هچچهن رىب ادرالۇقتارات يىئامىتجىئ ادنىقېي

 وگ« نهلىب ىشىتىگۆئ ڭىنىچهيىبرهت ياتىخ ىكىدىلسهي ڭىنىلاب لۇغوئ رۇغيۇئ قاموئ رىب ىكىدرالشاي
 اتشىلىق زۇپپهلهت ارغوت ىنرهلزۆس هچياتىخ نهگېد )ىبرېگ تهلۆد( يۇخ وۇگ هۋ )ىقىرياب تهلۆد( »ىچ
 ناغىملالىق ىزار ىنىچۇقتۇقوئ ياتىخ ۇمپالراركهت پالمىتېق 10 ،ىنىقىلناقتاۋىلىنيىق كىلىچناق
 روز ىتىياھان رالياتىخ هتتهۋۆن ،ۇب انام .ىتتهك پىشىچېئ مىكىرۈي پۈرۆك ىنىقرۇت هراچىب ىكىدغاچ
 شىملاتائ ناقتاۋۇرۇتشالمۇموئ هتتهرۈس زېت هچىغىرىلقالشىق ازېي-تهچ ڭىننهتهۋ ،پىلېس غهلبهم
 اغىشېب ڭىنىرىلتنهزرهپ رۇغيۇئ ناغىلڭىم ىكىدىسىرائ شاي 6-3 ناقتاۋىرېب هگىسىلسهي »لىت شوق«
 !نۈك نهكشۈچ

  
 هدىرىلىللهھهم-ازېي ناغىدياشاي رۇغيۇئ %100 ڭىنۇسقائ هۋ ڭىنرهقشهق ،ڭىننهتوخ ،رالىلاب ۇب

 ،اقشىرېب هگىلسهي پالشاب نىدىشېي 4-3 رالۇئ ىدمهئ .ناققىچ ىلىت ادىلىت رۇغيۇئ-لىت انائ ،ناغلۇغۇت
 اداينۇد ۇب ،كاپ كهدزهغهق قائ هچراپ رىب ايوگ ىساينۇد ىھور !رۇبجهم هكشىنىگۆئ هچياتىخ هدىلسهي
 هۋ ناغىديهملىب ىنىقۇلتۇجۋهم ڭىنرهلىسرهن نهگېد ،كىلزىسڭهت ،هيىستايلىمىسسائ ،مۇلۇز يىللىم
 نىدرۇغيۇئ ،زىمىرىلتنهزرهپ رابۇغىب ۇب ناغلوب اتقازۇئ ىخېت نىدىشېي شىنىشۈچ مهھ شىلىب ىنۇئ
 ڭهئ ڭىنىتاياھ قىلىلاب نۈچۈئ ىكىلنهگلهرۆت پۇلوب ىتنهزرهپ ڭىنتهللىم رىب مۇكھهم تهرابىئ
 ،هئىجاپ رىب ۇب .ۇدىنىلىق تۇبان نهلىب ىمىسېب شىنىگۆئ هچياتىخ ىرىلغاچ قىلتات ڭهئ ،زىسمهغ
 !رۇدىسهئىجاپ ڭىنىرىلىلاب رۇغيۇئ ،ىسهئىجاپ ڭىنىلىت رۇغيۇئ

 
 رالياتىخ ،ىدنهپهئ قىدىس نىكرهئ روتكود ،ىمىلائ رۇغيۇئ رهۋرهپتهپىرهم ،ىرىگلىئ راللىي 10 نىدنۇب 

 »پىرائام قىللىت شوق« شىملاتائ ناقتاۋىلىق قىۋشهت-پهد ىشخاي هۋ ناغيوق اغلوي هدنهتهۋ ادغاچ ىنيهئ
 نالېئ ادرالروت ىكىدىچىئ نهتهۋ پىزېي ىنرهلىلاقام راتاق رىب هتقهھ ۇب هۋ نهگنهدزىئ ڭهك هدىققهھ
 ىخېت ،قوي ىناكمىئ اقشىلىق ناياب يىلىسپهت ىنرالنۇمزهم ىكىدرهلىلاقام ۇب هدرهي ۇب( )2(.ىدىئ ناغلىق
 پىلېۋىلقاس ىكاي اسلاۋۇقوئ نىتشىنىلۇئ ۇب رالناغىلاخ ىنشۇقوئ اتياق ىكاي هۋ رالناغىمقاب پۇقوئ
  )ۇدىلوب اسلاۋۇقوئ نىيېك
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 ڭىن »پىرائام قىللىت شوق « شىملاتائ ناقتاۋۇلۇيوق اغلوي هدىرىلپهتكهم رۇغيۇئ هدرهلىلاقام ۇب
 اققىليىملىئ ڭىنشىلىق قادنۇب ،ىكىلنهكىئ ىپىرائام ىلىت ياتىخ ىنهي ،قىللىت هككهي هتتهيىلهمهئ
 ىنرهلسرهد ،ىتايىققهرهت ىلقهئ ڭىنرالىلاب ڭىنۇب ،ىكىلنهكىئ لۇسۇئ رىب اتاخ ناغلوب تاي نهمامات
 رىغېئ ۇمىنىساينۇد ىھور ڭىنرالىلاب ىكلهب ،ياملاق الپىلىق اديهپ ىنرالۇغلاسوت هگىشۈرۈتشهلزۆئ
 نىتپىنىس-4 چۇغنالشاب ىسىشخاي ڭهئ ىنلىت تاي ىچنىككىئ اغرالىلاب ،ىقىلناغىديهلىدىز هدىجىرهد
 نهلىب رالتىكاپ- لىلهد نۇغرۇن ۇب هۋ نهگنهلزۆس .…ىقىلناغىدىلوب قىپاۋۇم ڭهئ هستهگۆئ پالشاب

 اديهپ هلىزلىز ادىسىرائ رهلنهمرۇقوئ ىكىدنهتهۋ رهلىلاقام ۇب ادغاچ ىنيهئ .نهگلۈرۈدنهشۈچ پهلھرهش
 اغناديهم ىنىنۇقلود شىنىغيوئ يىللىم هچىيوب ىكىلمىك رۇغيۇئ هۋ ىلىت رۇغيۇئ قىلمىتېق رىب ،پىلىق
 ىنزىمىلىت انائ هۋ ىرىلتهۋىقائ يىبلهس ڭىنپىرائام قىللىت شوق هدرهلتهب روت رۇغيۇئ ،پۇلوب نهگرۈتلهك
 نىدىرائ نۈگۈب انام .ىدىئ نهگلهك اغناديهم رهلىرىزانۇم-سهب نىغزىق هدىققهھ ىقىلمىھۇم ڭىنشادغوق

 .ىدنالشات پۈرۈپۈس نهمامات نىتپىرائام ىلىت رۇغيۇئ ،پۈتۆئ لىي 10
 
 %100 ناقتاۋۈلۈزۈگرۈي ادناتسىكرۈت ىقرهش نۈگۈب ،ىكسهمهئ سهت شىلىق رۇۋۋهسهت

 رالمىسېب ،رالقىلىچنىيىق نهگلهك چۇد ىرىلىلاب رۇغيۇئ ناقتاۋۇقوئ ادڭىنۇئ هۋ پىرائام ناقشالىچياتىخ
 .ۇدىلوب رىغېئ هسسهھ هچچهن نىدىقنۇرۇب لىي 9 نىدنۇب ،تهمخهز ىھور ناغلوب اديهپ نىدڭىنۇب مهھ
 ۇمىسلوب ىسرهد تايىبهدهئ-لىت رۇغيۇئ .ىدىئ »پىرائام قىللىت شوق« ۇمىسلوب ادمان ادغاچ ىنيهئ
 رۈمۆت نىچ« ،شىرىقىچ ىنىتاۋاس هچرۇغيۇئ اسىملوب چېھ ،رالىچۇغۇقوئ رۇغيۇئ .ىتتهلۈتۆئ هچرۇغيۇئ
 ،ىرىللهسهم ،ىرىلكهچۆچ قلهخ رۇغيۇئ رۇھشهم مىسىق رىب شاشخوئ اق »قامقوت رۇئ« ،»رۇتاب
 رۇغيۇئ شاشخوئ اغىرىلقاشوق ناۋلاپ رىداس ،ىرىلىپىتهل ناققاچ يهلهس هۋ ىدنهپهئ نىدرىسهن
 شۇمرۇت رۇغيۇئ ىكىدرهلرۋهد ناغىمىشخوئ قىلىقرائ ۇب هۋ شۇقوئ ىنىرىلىنۇمهن ىتايىبهدهئ
 شىنىشۈچ ىنۇئ هۋ شۇشۇنوت ۇمىسلوب الوت-زائ نهلىب ىتىيىنهدهم هۋ ىرىلىنهئنهئ ،ىرىلشۈنۈرۆك
  !ىدنىلىق قوي ۇمتهيىناكمىئ هنىككىچىك ۇشائ ىدمهئ .ىتتالوب ىتىسرۇپ

 
 ارۇتتوئ زىسقۇلوت هۋ چۇغنالشاب ،رهلىلسهي ىكىدناتسىكرۈت يىقرهش ،ادناغىليوئ ىنرالۇشۇم

 ىنرالرۇغيۇئ ،ڭىنىرىلىچىكىلمهتسۇم ياتىخ ،ىرىلتنهزرهپ رۇغيۇئ يىبهس ناغىلنويلىم ىكىدرهلپهتكهم
 ڭهئ ،ىرىلنابرۇق هتىساۋىب ڭىنىتسهقىيۇس يىسايىس ڭوچ شىلىق هيىستايلىمىسسائ يىرۇبجهم
 !رۇدىرىلىچۇغىرچۇئ هككىلشهكنايىز رىغېئ

 
 !رۇدرالىچۇقتۇقوئ رۇغيۇئ- ىرىلنابرۇق هتىساۋىب رىب هنهي ىكىتتهۋۆن ڭىنتسهقىيۇس ھىبهق ۇب

 اغلوي ىتىسايىس »پىرائام قىللىت شوق« شىملاتائ نهگلۈزۈگرۈي ادىماۋاد لىي هچچهن 10 ىقنىدلائ
 ىكىلنهگىملهرېب سرهد هچياتىخ رالىچۇقتۇقوئ رۇغيۇئ لىباق ،كىلىبىرجهت نۇغرۇن ،هدلىگزهم ناغلۇيوق
 نىدرالۇئ .ناغنالغوق يىرۇبجهم نىدىرىبنۇم شۇتۇقوئ ،پىنىلباسېھ ىچۇقتۇقوئ زىستهقايال ،نۈچۈئ
 هگهيىسنېپ رۇدلاب ،اقشىشىملائ هگرهلپىسهك ناغىملوب ىسىقالائ چېھ هگىپسهك زۆئ ىرىلىزهب

 .نهگنهلپهس رالىچۇقتۇقوئ ياتىخ اغىنروئ ڭىنرالۇئ .ناغنالرۇبجهم اقشىلىريائ نىتشىئ اتتهھ ،اقشىقىچ
 مىسىق رىب زائ ناغلاق پىلېق ،اتتىئاراش ناغلوب ناغىدىلۇتۇقوئ هچياتىخ رهلسرهد نۈتۈپ هتكىلىدمهئ
 ىكچىئ اغىنروئ ڭىنرالۇئ ،ىشىلىريائ نىدىرىبنۇم شۇتۇقوئ يهپ-نىديهپ ۇمڭىنرالىچۇقتۇقوئ رۇغيۇئ
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 .قىنېئ ىقىلناغىديالنۇروئ پىلېك رالياتىخ نىدرهلىكلۆئ
 
 ؟رالاق كىلىچناق نىدرۇغيۇئ ناغىديهلهيىلزۆس هچرۇغيۇئ هدنهتهۋ ،نىيېك نىدلىي 50 هنهي
 
 .ۇديامراب اغنۇزۇئ ىقۇلتۇجۋهم ڭىنلىت ناغىملىنىللوق هدرهلپهتكهم ،ناغىديهملىتىلشىئ اتپىرائام

 تايىققهرهت پىرائام ڭىننويار مونوتپائ رۇغيۇئ ڭاجنىش شىملاتائ ،ناغلىق نالېئ ادنىقېي ڭىنياتىخ
 يىرۇبجهم قىللىي 15 ادناتسىكرۈت يىقرهش هدىسۈگلهك نىقېي ياتىخ ،هچىشىلىتىسرۆك ادىنالىپ
 پهتكهم ارۇتتوئ قۇلوت هۋ زىسقۇلوت ىلىي 12 ،ىلسهي ىلىي 3 ڭىنۇب .نهكىدىرۇتشالمۇموئ ىنپىرائام
 ىنىتىبسىن شۇقوئ ادىرۇتتوئ قۇلوت ،هك %98 ىنىتىبسىن شىرىك هگىلسهي هچىغلىي-2020 ،پۇلوب

 نىيېك نىدنۇب هۋ نهكتهي اغىشېي شۇقوئ رىزاھ ،كىلنهگېد ۇب )3( .نهكىچكهمزۈكتهي هك 90%
 هچياتىخ يىرۇبجهم لىي 15 پالشاب نىدىشېي 4-3 ىپۆك نىت %90 ڭىنرهلتنهزرهپ رۇغيۇئ ناغىدىلۇغۇت
  !زۆس نهگېد ۇدىنىلىيىبرهت ،ۇديۇقوئ

 
 نىدلىي 20 هنهي ،اسلوب كهدناغلىق نالىپ ياتىخ رالشىئ هممهھ رهگهئ ،ڭىقېب پىلىق رۇۋۋهسهت

 مهدائ ڭوچ رالرۇغيۇئ دالۋهئ رىب ۇب ناغىدىلىق لىكشهت ىنىمسىق روز ىلېخ ڭىنىسۇپون رۇغيۇئ ،نىيېك
 ىكاي ناغىديهملهيىلزۆس هچرۇغيۇئ ،ناغىديهلزۆس هچياتىخ رالۇئ .ۇدىيوق مهدهق هكتهيىئمهج پۇلوب
 هگىتىيىنهدهم رۇغيۇئ ،ناغىديهملىب ىنشىزېي هۋ ىنشۇقوئ هچرۇغيۇئ ،ناغىديهلزۆس اتراي-مىرېي
 رۇغيۇئ ناقشالياتىخ دالۋهئ رىب ىڭېي ىسىرغوت ۇمىخېت ،رۇغيۇئ دالۋهئ رىب ىڭېي مامات ،ناغىديامقىزىق
 ،ۇدىلىپېي ىرىللاناق روزىۋېلېت هچرۇغيۇئ پهد- قوي مهدائ ناغىدىرۆك ادغاچ ۇئ !ۇدىقىچ پىشىتېي پۇلوب
 پهلرىب-رىب رالباتىك ،لانرۇژ-تىزېگ هچرۇغيۇئ ،نۈچۈئ ىكىلنهكتهك پالزائ رالناغىديالايۇقوئ هچرۇغيۇئ
  .ۇدياتخوت نىتشىنىلىق رشهن

 
 قهلتۇم ڭىنرالرۇغيۇئ ناغىديهلزۆس هچرۇغيۇئ ،ناقتاۋاشاي تاياھ رىزاھ ؟ۇچنىيېك نىدلىي 50 هنهي

 ناغىديهملهيىلزۆس هچرۇغيۇئ ىكىلىچپۆك قهلتۇم ڭىنرالناقتاۋاشاي تاياھ ،ۇديهگۈت پۈلۆئ ىمسىق پۆك
 … ؟ۇچنىيېك نىدلىي 100 ،ۇدىلوب

 
 ؟ۇمكىلزىسىراچ ىكاي ۇمقىلاۋرهپىب
 

 لاگنېب يىقرهش ناغلوب ىمسىق رىب ڭىنناتسىكاپ ادغاچ ىنيهئ ،ىنۈك لارۋېف- 21 ىلىي-1952
 ڭىنىلىت لاگنېب ،ىرىلىچۇغۇقوئ پهتكهم يىلائ ىكىداكاد ىزىكرهم ڭىن )ىتىلۆد لاگنېب ىقرىزاھ(
 قىلچنىت پىلىق پهلهت ىنىشىنىلىق پارىتېئ هدىتىپۈس ىلىت تهلۆد رهۋاراب نهلىب ىلىت ۇدروئ
 ىچشىيامان هچناقرىب ادناديهم قهن پىرىقىچ قوئ اغرالىچشىيامان رالىچقاس .ۇدىراب پىلېئ ىشىيامان
 ناغىغزوق رىسهت ڭوچ نىياتنىئ ادارائقلهخ اتتىقاۋ ىنيهئ هقهۋ ۇب .ۇدىرۈتلۆئ پىتهئ ىنىچۇغۇقوئ
 اغاينۇد هدىتىپۈس ىلوۋمىس ڭىنىشىرۈك شادغوق ىنلىت انائ ادرالناماز ىكنىيېك نىدنۇش ،پۇلوب
 هدهقهۋ ،ىنهقهۋ ۇشائ )UNCO( ىسىمشۇيۇئ تهيىنهدهم هۋ پىرائام ،نهپ ت د ب ىلىي- 1999 .ۇدىلۇنوت

 »لىت انائ« ارائقلهخ ىنلارۋېف-21 ،نىدىسىزۈي شهلىرىتاخ ىنرالىچۇغۇقوئ ناغلىق نابرۇق ىنىتاياھ
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 تۇجۋهم ڭهت ڭىنراللىت لىخ پوك ،ىتىسقهم رىب هنهي ڭىنىنۈك »لىت انائ« .ىتتىكېب پىلىق ىنۈك
 هۋ لىت ناغىمىشخوئ ،كهدڭىنۇش ،شىلىق سۇببهشهت ىنشىلىق يىققهرهت رهۋاراب ،ىشۇرۇت پۇلوب
 .ىدىئ شۈرۈس ىرىگلىئ ىنىقالائ هۋ تهمرۆھ ،شىنىشۈچ ارائزۆئ ىكىدىسىرائ رهلتهيىنهدهم

 .هتكهملهك پىنىلىرىتاخ ادىسايقىم اينۇد ىنۈك »لىت انائ« پالشاب نىدلىي-2000
 
 ىلىغلوب مۇلهم اغاينۇد رهۋهخ ىكىدىققهھ ىكىلنهگنهلكهچ هدرهلپهتكهم ىكىدىنىتهۋ ڭىنىلىت رۇغيۇئ

 هدىچىئ نهتهۋ نهلىب تهۋىسانۇم ۇب .ىدلاق پۇلوب يائ ناغىلشاب اقشىنىلىق ارجىئ يىمسهر ،يائ چۈئ
 ىنىگرهب زۈي ىتىكىرهھ قىلىزاران ،شىيامان رهرىب كهدىكىدنهگرهب زۈي اداكاد نۇرۇب لىي 65 نىدنۇب ىددۇخ
 رىب قادنۇب هدنۈك كهدىكنۈگۈب ناغىلپاق ىروررېت تهلۆد ياتىخ ىنناتسىكرۈت يىقرهش هتتهۋلهئ .قوي
 هۋ شىلىق تۈكۈس نهمامات اممهئ .نىكمۇم ىقىلساملوب قىللىدائ ازات شۈتۈك نىدرهلىكىدنهتهۋ ىنشىئ

 چېھ اقشاب نىتشۇلوب رۇغيۇئ هدنهتهۋ رىزاھ .ۇديهمتۆئ نىدىسىللاك ڭىنمهدائ ۇمشىلىق لۇبوق التىجمىج
 پىتهئ هچۈگلۆئ پىتېي« ،ادلاۋھهئ ناقتاۋىلىماق ھانۇگىب رۇغيۇئ هچرالڭىم 10 ناغىملوب ىھانۇگ رىب
 اداۋان .ىدىئ رۈرۆز شۈرۈدلىب ىنىساكنىئ قىلىشراق رىب ،قىلىزاران رىب رۇتپۆك رۇدزائ ،كهدنهگېد »لۆئ

 هۋ ىلىت رۇغيۇئ هتتهۋۆن ڭىنۇب ،اسلوب ناغلوب اراكشائ اغاينۇد شىئ ۇب هۋ ناغلوب شىئ رىب قادنۇش
 ىنىتىيىن اراق ڭىنياتىخ هۋ شىتىلڭائ اغاينۇد ىنتهيىزهۋ كىلرهتهخ هۋ رىغېئ ناقتاۋىلېك چۇد رالرۇغيۇئ
 ىكىدنهتهۋ قىلىزاران رىب قادنۇب اقشاب نىدنۇئ !ىتتالوب ناغلوب ىلور زىسىلسىم اتشىلىق شاپ
 اغاينۇد ىنىشىنىلكهچ ڭىنىلىت رۇغيۇئ رالرۇغيۇئ ىكىدلهئتهچ زىب ،ىرىسهت ڭىنۇب ،اسقىچ نىدرالرۇغيۇئ
  !ىتتالوب قۇترائ هسسهھ 100 نىتشىئ قادناقرهھ ناغلوب ىچقاملىق هۋ ناقتاۋىلىق نۈچۈئ شىتىلڭائ

 
 انائ رۇغيۇئ ،ىرىلىچىكىلمهتسۇم ياتىخ ىنهي-رىبهتنېس-1 ىلىي-2017 ،سۇسپهئ ۇمىلوت

 تابرهب لىسېك-لۈزۈئ زىمىپىرائام قىللىت رۇغيۇئ ،نهگىلكهچ هدزىمىنىتهۋ انائ زۆئ ىنزىمىلىت
 ،كهدناغىملوب شىئ چېھ ،كهدنۈك رىب ىكىتتهدائ- نۈك اراق قىلشىنىچېئ رىب قادنۇشۇم ناغنىلىق
  !ىتتهك پۈتۆئ التىجمىج

 
 ،نۈك ۇب !ىتكهرېك ىشۇلوب نۈك رىب ناغىدىلىزېي نهلىب شاي-ناق اغىخىرات رۇغيۇئ ،نۈك ۇب ىلسهئ

 ڭىنۇئ ،هگىكىرۈي قۇلرۇغيۇئ ڭىنرۇغيۇئ رىب رهھ نهگېد نهمرۇغيۇئ ىنىزۆئ ،ناقتاۋاشاي تاياھ نۈگۈب
 پىنىكلىس رۇغيۇئ رىب رهھ نىدىبرهز ۇب هۋ !ىدىئ نۈك ناغلۇرۇئ رهجنهخ اراق رىب اغىنادجىۋ قۇلرۇغيۇئ
 !!ىتكهرېك ىشۇلوب نۈك رىب ناغىدىچائ زۆك اتياق پۇلوب رۇغيۇئ اغاينۇد ،ناغىدىنىغيوئ اتياق

 
 .ىدلوب ادىقىلىرائ ڭىنقوي نهلىب راب ۇمىساكنىئ ڭىنرالرۇغيۇئ ناقتاۋاشاي هدلهئتهچ ،ىكسۇسپهئ

 ڭىن ت د ب ىيىتلۇرۇق رۇغيۇئ اينۇد ،شىلىق نالېئ امزاي هچراپ هچناقرىب ادرالروت هتقهھ ۇب هچىغرىزاھ
  .ىدنىلىق ىرىلشىئ شالپوت ازمىئ هتقهھ ۇب هۋ شىتىلڭائ ىنتهيىزهۋ اغىرىلناغروئ كىلتهۋىسانۇم

 
 هيىفلىدالىف ڭىنىكىرېمائ نهلىب ىسهيىمېداكائ رۇغيۇئ ىكىدلۇبناتسىئ ىزىكرهم ىنۈك رىبهتكۆئ-8

 رالرۇغيۇئ ىكىتتهرىجاھۇم« نهلىب ىشۇرۇتشۇيۇئ هتكىلرىب ڭىنىتېتىسرېۋىنۇئ لېسكېرد ىكىدىتاتش
 ڭىنىلىت انائ رۇغيۇئ ادنىغىي .ىدلۈزۈكتۆئ ىنىغىي همىكاھۇم يىملىئ قىلمان »ىپىرائام ڭىنرالۇئ هۋ
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 كىلتهۋىسانۇم هگىسىلىسهم شىلېق پالقاس قادناق ىنىلىت رۇغيۇئ هۋ ىسىلىسهم شىنىلكهچ هدنهتهۋ
 ىككىئ ىقنىقېي ،اتراق هگىكىلنهگىلكهچ ڭىنىلىت رۇغيۇئ ،ۇب مىكلهب .ىدنىلىق همىكاھۇم امېت مىھۇم
 تهيىلائاپ رىب كىلتهيىمھهئ ڭهئ هۋ مىھۇم ڭهئ ىكىدهھاس ۇشۇم ناغنىلىق هدلهئتهچ ىرېب نىديائ
  .كهرېك اسلوب

 
 ؟زىميالالىق همېن هۋ كهرېك زىمىشىلىق همېن نۈچۈئ شىلېق پۇزۇقتۇق ىنزىمىلىت
 
 شىلىق شىئ رهرىب ،نۇسلوب رالرۇغيۇئ ىكىدلهئتهچ ىكاي نۇسلوب رالرۇغيۇئ ىكىدىچىئ نهتهۋ هتتهۋۆن

 رىب ناغىديالالىق رۇبجهم اقشىلىق راكىب ىنىراراق شهلكهچ ىنىلىت رۇغيۇئ ،ىنياتىخ قىلىقرائ
 ىقاپىتتىئ اپورۋاي ىكاي اكىرېمائ ،رالناغروئ ارائقلهخ اقشاب هۋ ت د ب .سهمهئ هگىئ هكتهيىناكمىئ
 »تاتخوت ىنڭىشىملىق ۇب« اغياتىخ هۋ شىلىق دىقنهت قۇچوئ ىنياتىخ هدىلىسهم ۇب ۇمڭىنىرىلتهلۆد
  .ۇدياملوب ىلىكتۈك دىمۈئ نىدىشىيېد

 
 زاۋ نىدزىمىلىت ،زىمىكىلسهمنهلزىسدىمۈئ ،زىمىكىلسهمتهۋۇيوق لهب نهلىب قىلڭىنۇب ،اممهئ

 !ىلىت انائ سهددهقۇم ڭىنزىمىزۆئ ،زىمىلىت ڭىنزىب ىلىت رۇغيۇئ ،ىكنۈچ !كهرېك زىمىكىلسهمچهك
 پالقاس ىنزىمىلىت انائ ڭىنزىمىممهھ ،نۇسلوب رالرۇغيۇئ ىكىدلهئتهچ ىكاي ىكىدىچىئ نهتهۋ ىليهم
  .راب زىمىتىيىرۇبجهم هۋ زىمىتىيىلۇئسهم شىلىق شىئ رىب نۈچۈئ شىلېق

 
 نىدىچۇقساب قىلراييهت ىھور قىلمىتېق رىب ىنىزۆئ نهلىب ىدلائ رۇغيۇئ رىب رهھ ،نۈچۈئ ڭىنۇب )1(

 هدىتسۈئ زىمىقۇلرۇغيۇئ ىنهي ،زىمىكىلمىك يىللىم رۇغيۇئ رىب رهھ ،كىلنهگېد ۇب .كهرېك ىشۈزۈكتۆئ
 تهللىم ڭىنرالرۇغيۇئ ،ىنېج ڭىنىكىلمىك يىللىم رۇغيۇئ ڭىنىلىت رۇغيۇئ ،ىشىنىليوئ رىب اتياق
 ،چرۇب يىللىم هدىزۆئ ،ىشىلىب ىنىكىلنهكىئ ىترهش ىقنىدلائ ڭىنىشۇرۇت پۇلوب تۇجۋهم هدىتىپۈس
  ،!كهرېك ىشۈرۈدلىتېي ىسۇغيۇت تهيىلۇئسهم

 
 هدزىمىرىلپهتكهم-پىرائام ىنزىمىلىت ياتىخ ،قاستيېئ ىنرهلىكىدىچىئ نهتهۋ ،نهلىسهم

 ىنهي ،نۈك رىب قادنۇش .قوي ىنىگىلكهچ اد ..رالشىلىغىي ،يوك-اچوك ،هديۆئ ،نهلىب ىنىگىلكهچ
 رۇغيۇئ رىب رهھ ،نۇرۇب نىتشىلېك نۈك-ناغىديهلكهچ ۇمىدرهلىلىئائ ىنشهلزۆس ادزىمىلىت انائ رالياتىخ
 ىشىنيوئ ىنىلور قىلناغروق مهكھهتسۇم رىب ناغىدىلاق پالقاس ،ناغىديادغوق ىنزىمىلىت انائ ىسىلىئائ
 هۋ شۇقوئ ،ىنشهلزۆس ادلىت انائ اغىرىللاب هديۆئ ،انائ-اتائ رۇغيۇئ رىب رهھ ،نۈچۈئ ڭىنۇب !كهرېك
  !مىزال ىشىلىب پهد مىتىيىرۇبجهم هۋ مىتىيىلۇئسهم ساملوب پىترات شاب ىنشىتىگۆئ ىنشىزېي

 
 الشاشخوئ ۇمنۈچۈئ رالرۇغيۇئ ناقتاۋاشاي ادىترىس نهتهۋ تهيىرۇبجهم هۋ تهيىلۇئسهم رىب قادنۇب )2(

 ،هدىلىئائ پۇلوب ىچمالشاب ىرىلزۆئ ،رالرۇغيۇئ ناقتاۋاشاي ادىترىس نهتهۋ ،ترىس نىدڭىنۇب .مىھۇم
 ادىلىت رۇغيۇئ مۇقوچ نهلىب رالرۇغيۇئ اقشاب ادرالنۇروس اقشاب ناغلىغىي رالرۇغيۇئ ،نهلىب ىرىلتنهزرهپ

 ادناس مۇلهم ،ىكىدرهلتهلۆد ناقتاۋۇرۇت ىرىلزۆئ ،ىشىراق پهد تهيىلۇئسهم يىللىم رىب ،ىنشهلزۆس
 ىنىرىلتنهزرهپ ،پىچېئ ىپىنىس/ىپىتكهم لىت انائ رۇغيۇئ رىب مۇقوچ ادرالياج ناغىدياشاي رالرۇغيۇئ
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 رىبرهھ ىنشىئ ۇب .كهرېك ىشىرىپائ هگىپىتكهم لىت انائ ۇش هدىرىلنۈك شىلېئ مهد هۋ هبنهشكهي- هبنهش
 لۇئسهم هۋ ىشۇنوت پهد ىرىب ڭىنىرىلتهمزىخ مىھۇم ڭهئ ڭىنىزۆئ ىرىلتالىكشهت رۇغيۇئ ىكىتتهلۆد
 ،ىرىليىلايىز رۇغيۇئ قۇلشۇمۇقوئ ادرالياج ىكاي تهلۆد ناغىملوب ىتالىكشهت رۇغيۇئ .مىزال ىشۇلوب

 .ۇدىلوب اسلوب شاب زىمىرىلڭوچ ،ىرىلبابرهئ تهئاماج
 
 ارائقلهخ ىسياقرهھ اقشاب هۋ ت د ب ،زىمىرىلتالىكشهت ىزىكرهم اقشاب هۋ ىيىتلۇرۇق رۇغيۇئ اينۇد )3(

 ۇب ،ىشىتىلڭائ ىنتهيىزهۋ كىلرهتهخ ناقتاۋىلېك چۇد رالرۇغيۇئ هۋ ىلىت رۇغيۇئ اغرالناگروئ ،رالتالىكشهت
 هكشهلبىيهئ ىنىشىملىق شهلكهچ ىنزىمىلىت انائ ڭىنياتىخ ىنرالۇئ ،ىشىللوي ىنرالتالكود هتقهھ
 اغلوق ىنىشىنىلېئ ڭىنرهلىمانراراق ىزهب هدىققهھ شادغوق ىنىلىت رۇغيۇئ ادرالناگروئ ۇب ،ىشىرىقاچ
 .كهرېك ىشۈرۈتلهك

 
 ياتىخ ىكىدرهلتهلۆد قۇلشۇرۇت ىرىلزۆئ ،ىرىلتالىكشهت رۇغيۇئ ىكىدرهلتهلۆد ىسياق رهھ )4(

 ىكىدرهلتهلۆد ۇش ،ىشىرېب پىلېئ ىنىرىلشىيامان قىلىزاران ادىدلائ ڭىنىرىلىناخلۇسنوك ،اناخىچلهئ
 ىنرالتالكود ،ىشىتىلڭائ ىنلاۋھهئ اغرالناگروئ-تالىكشهت كىلتهۋىسانۇم هۋ تنېمالراپ ،تهمۈكۆھ
 ۇب ،ىشۇرۇتشۇيۇئ ىنىرىلنىغىي همىكاھۇم ىكىدىققهھ شىلېق پادغوق ىنىلىت رۇغيۇئ ،ىشىللوي
 انائ ڭىنياتىخ ىنرهلىشىك ناغىدىلىق قىلشادسېھ اغرالرۇغيۇئ هۋ رالتالىكشهت هۋ تهمۈكۆھ قىلىقرائ
 ىزهب هدىققهھ شادغوق ىنىلىت رۇغيۇئ ،ىشىرىقاچ هكشهلبىيهئ ىنىشىملىق شهلكهچ ىنزىمىلىت
 .كهرېك ىشىتىسرۆك قىلناچشىرىت نۈچۈئ ىشۈرۈتلهك اغلوق ىنىشىنىلېئ ڭىنرهلىمانراراق

 
 يىللىم رۇغيۇئ ،زىمىرىليىلايىز رهۋرهپتهللىم ،رهۋرهپنهتهۋ هچراب ناقتاۋاشاي هدرهللهئتهچ )5(

 ،هلاقام هدىققهھ شىلېق پالقاس هۋ شادغوق ىنۇئ ،شۈيۆس ىنزىمىلىت انائ ،هدىققهھ ىكىلمىك
 ادرالنۇروس كىچىك-ڭوچ ناغلىغىي تهئاماج ،ادرالروت ،ادرالۇقتارات يىئامىتجىئ ىنۇئ ،پالراييهت ىنرالقۇتۇن
 ىنىلىت رۇغيۇئ ،ادىسىرائ رالرۇغيۇئ ىكىدلهئتهچ قىلىقرائ ۇب ،ىشۈرۈدنهشۈچ پهلزۆس ،ىشىتىقرات ڭهك
 اغناديهم ىنىتىكىرهھ شىنىغيوئ يىللىم قىلمىتېق رىب ناغلىق زهكرهم ىنشۇزۇقتۇق هۋ شادغوق
 ىرىلناكمىئ ڭىنشۈزۈكتهي ۇمىگىچىئ نهتهۋ ىنتاقىۋشهت لىخ ۇب ،اسلوب نىكمۇم .مىزال ىشۈرۈتلهك
  .كهرېك شىقېب پىنىدزىئ هدىتسۈئ

 
 رىب رىغېئ ڭهئ ،قۇلچنۇقروق ڭهئ ىكىدىخىرات زۆئ ،نۈگۈب ىتىللىم رۇغيۇئ ،ادناقتيېئ پىلىق هسالۇخ

 ،هگزىب رهتهخ رىب قادنۇب !ىدلهك چۇد هگىپۋهخ شىتېك پۇلوب قوي هدىتىپۈس تهللىم ىنهي ،هگرهتهخ
  .سهمهئ ناققاب پۇلوب كۈلچۈك رهدهق ۇب هۋ نىقېي كهدىكنۈگۈب ناچاقچېھ

 
 ىكاي شىلېق پۇلۇتۇق نىدرهتهخ ۇب ڭىنزىمىتىللىم ،شىلېق پالقاس ىنزىمىلىت انائ

 هۋ شۈتۆئ هكتهكىرهھ يىددىج ،كىلسهمچهك زاۋ يىئتهق ،نهكىئ قادنۇش .ىچۇقچائ ڭىنقىلساملالاق
 شىئ چېھ هۋ قىلزىساۋرهپ ،شىچېك زاۋ هچىسكهئ ڭىنۇئ ىكاي شىلىق شىئ رىب هچىشىلېك نىدزىمىلوق
 !سالاخ ،رۇدناھىتمىئ رىب ناغىديانىس ىنىنادجىۋ قۇلرۇغيۇئ ڭىنرۇغيۇئ رىب رهھ- شىلېۋۇرۇت ياملىق
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 :رالھازىئ
 
 »رهلتهججۆھ ىكچىئ تىئائ اقشىتىقوي هۋ شۇرۇتساب ىنرالرۇغيۇئ« )1( 

 )2( http://www.meripet.com/Sohbet1/Erkinc6_QoshTil2.htm  
        http://www.meripet.com/Sohbet1/Erkinb2.htm( 

)3( 
http://www.rfa.org/uyghur/qisqa_xewer/uyghurda-15yilliq-maarip-10072017233949.ht
ml 
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 ؟ۇمرالائ نۇروئ نىدىراتاق راللىت نهگلۆئ ىلىت رۇغيۇئ

 
 )رهھهس(

                          
 
 ،نامائ مىدادجهئ اسلوب نامائ مىلىت                         
 .نامائ مىدالۋهئ ادىرىلتوئ رهشھهم                         
 ،نۈگۈت ناقشامرىچ اغىرىلتۇپ پىلىشېي                         
 .ناۋار ىرىللوي اغرالمىلقىئ هگزۆئ                         
 )ىرىقشهق دۇمھهم(                                          

  
 ..……ياتىخ ،اممهئ ىدىروس ۇپهئ نىدرالنائىدنىئ اداناك

 
 تهرابىئ نىدياتىخ ؟كهرېك زىمىشۇرۇت لىباقات قادناق اغرالسىرىخ نهگلهك چۇد ىلىت رۇغيۇئ

 ىكىداينۇد هدىچىئ لىي 100 ىسۈگلهك ىلىت رۇغيۇئ نىدىبهۋهس ىتىدھهت ڭىنچۈك رهگىموز ىكىداينۇد
 ياتىخ ،ناتسىكرۈت ىقرهش ىنىتهۋ انائ راللائوس نهگېد ؟ۇمرالاق پىلېئ نۇروئ نىدىراتاق راللىت نهگلۆئ
 نهكتۆئ ،اداناك .راللائوس ناغىدياملارۇت يامرۇدناليوئ ىنرۇغيۇئ رىب رهھ ناقتاۋاشاي هدىسىكىلمهتسۇم
 شىلىق قوي ىنىتىيىنهدهم هۋ ىلىت انائ ناقتاۋۈزۈگرۈي اغرالرۇغيۇئ ىتىمۈكۆھ ياتىخ رىزاھ ،هدرىسهئ
 كىلرهي ناغلوب ىرىلىگىئ قىلقهھ ڭىناداناك ،پۈزۈگرۈي ىنىتىسايىس هيىستايلىمىسسائ
 اممهئ .ىدىروس ۇپهئ نىدرالنائىدنىئ ادىدلائ اينۇد نۈچۈئ ىكىلنهگرۈدنهلتهھاراج ىنىبلهق ڭىنرالنائىدنىئ

 شاب اداناك ىلىي-2008 .اتقامرۇتشالماۋاد يامترات پهت هچلىق ىناتاخ شاشخوئ لىخ ۇب ياتىخ
 150 ڭىناداناك هدرىسهئ نهكتۆئ ،پىلىق زۆس ادىتنېمالراپ اداناك Stewen Xarper ىرىتسىنىم
 پرۆئ هۋ ىتىئاماج هللهھهم ،ىسىلىئائ ڭىنرالۇئ ىنىرىلتنهزرهپ ڭىننائىدنىئ كىلرهي قۇترائ نىدڭىم
 هگرهلپهتكهم قىلقاتاي ىكىدۋاكرېچ 130 ناغلائ هگىچ زۆئ ىناداناك پىريائ نىدىرىلتهيىنهدهم تهدائ
 قىلاتاخ ىخىرات ۇب تهرابىئ نىدىقىلناغىلرۇبجهم هكشىنىگۆئ هچزىلگنىئ هۋ ىقىلناغرۇتشالنۇروئ
 .ىدىروس ۇپهئ نىدرالنائىدنىئ ،نۈچۈئ

Stewen Xarper، ىنىرېتكاراخ شالروخ هۋ شىلىق هيىستايلىمىسسائ ىنىشىملىق ۇب ڭىناداناك 
 .ىدېد ىقىۋاس هبىرجهت قىچچائ ڭىنخىرات ناغلائ

 نائىدنىئ ناغىلنۇغرۇن ،ادىتاناياب شاروس ۇپهئ Stewen Xarper ىرىتسىنىم شاب قىباس ڭىناداناك
 اقشىلىريائ نىدىرىلتهدائ پرۆئ ،القادنۇش ىرىلتهيىنهدهم ياب هۋ قىلناج ڭىنىرىلزۆئ ڭىنىچۇغۇقوئ
 نائىدنىئ هۋ رهلىشىك ناغىلنۇغرۇن ۇب .زىمىلىق پارىتېئ ىنىقىلناغلوب اتاخ ڭىنشىنىلرۇبجهم
 نائىدنىئ ،ناغراب پىلېئ هدرىسهئ نهكتۆئ ىتىمۈكۆھ اداناك .ىتتاراي قۇلشوب رىب هدىتىئاماج
 اتقاملىق سېھ ىنىكىلنهكىئ قىلاتاخ رىب ىخىرات ،ڭىنشىريائ نىدىسىلىئائ يىرۇبجهم ىنىرىلتنهزرهپ
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 .نهگېد زىميهلىت رۈزۆئ نۈچۈئ زىمىكىلنهگزۈكتۆئ ىناتاخ ۇب هۋ
 شىملاتائ ىكىدرهلىكلۆئ ىرىكچىئ نىتپهرهت رىب ىتىمۈكۆھ ياتىخ ،هچىسكهئ ڭىنۇب اممهئ

 ،ىسىلىئائ ،ىنرالىچۇغۇقوئ رۇغيۇئ ناغىلنۇغرۇن ،پىتيهڭېك زىسكۈلزۈئ ىنىرىلپىنىس ڭاجنىش
 ناغلوب تاي يهلنۈتۈپ نۈچۈئ رالۇئ پىريائ نىدىلىت انائ هۋ ىتىيىنهدهم ،ىتىدائ پرۆئ ،ىتىھۇم شۇمرۇت
 ىتىدائ پرۆئ هۋ ىتىھۇم ياتىخ يهلنۈتۈپ ،پىلىق سىسهت ىنرهلپهتكهم قىلقاتاي هدرهلىكلۆئ ىرىكچىئ
 زىمىنىتهۋ ،نهرابىتېئ نىدرىبهتنېس لىي ۇب ،اقشاب نىدنهگزۈگرۈي ىسىملۈزۈت پىرائام هچياتىخ هدىچىئ

 هۋ ارۇتتوئ ،چۇغنالشاب ،ىلسهي ىنىلىت رۇغيۇئ ناغلوب ىلىت انائ ڭىنىقلهخ رۇغيۇئ ،ادناتسىكرۈت ىقرهش
 ىتىسايىس هيىستايلىمىسسائ ۇب ناقتاۋۈزۈگرۈي ياتىخ .ىدىلشات پۈرۈپۈس نهمامات نىدرهلپهتكهم يىلائ
 رۇغيۇئ ،اغىتايىبهدهئ رۇغيۇئ ىكىتكهچهلېك ىكلهب سهمهئ سىرىخ ناقتاۋىنىلىق الىغىلىت رۇغيۇئ تهقهپ

 رۇغيۇئ ،ىكىلىچتهب روت رۇغيۇئ ،ىقىلىچنامور رۇغيۇئ هۋ ىقىلىچىياكېھ رۇغيۇئ ،ىتىيىرىئېش
 هگىكىلمىك يىللىم رۇغيۇئ هۋ ىتىيىنهدهم رۇغيۇئ نىدىلمۈج هگىسهھاس هيىزىۋېلېت-وئىدار
 زىلگنىئ ،ىرىلتهلۆد برهغ ناغلىق يىققهرهت كهداداناك هچرهگ .تهرابىئ نىتسىرىخ رىب ناقتاۋىنىلىق
 هگىرىلتهدائ پرۆئ هۋ ىلىت انائ ناغنالباسېھ ىرىلتايىسسېھ كۇزان ڭىنرهلتهللىم ناغىملوب

 ۇپهئ نۈچۈئ ىرىلقىلاتاخ نهگزۈكتۆئ هدرىسهئ نهكتۆئ تهرابىئ نىدىقىلناغلىق كىلزىستهمرۆھ
 پىسانات رۈتهت هگىشىلىنۆي ڭىنىتايىققهرهت تهيىناسنىئ ىتىمۈكۆھ ياتىخ ،ۇمىسلوب ناقتاۋاروس
 اقشالزادرهپ يامترات پهت هچلىق ىنىتىسايىس شىلىق قوي هۋ هيىستايلىمىسسائ لىزهر لىخ ۇب ناغلوب
 ،پۇلوب ىسىمىتياپ ڭىنخىرات ،ڭىنرالىچزۇۋاجات رهگىموز كهمېد .هتكهمزۈگرۈي پهچۈك هۋ اتقامشىرىت
 كهتشالراركهت اتياق ىنرهلكىلىنهمىب هۋ قىلاتاخ ىخىرات ناغلوب بهۋهس هگىكىلزىسلۈڭۆك ڭىنرالناسنىئ

 رۇچۇئ راغلىئ قادنۇشۇم ىنهي ۇمىدرۋهد ۇشۇم ىنياتىخ قىلماۋاد زىب .ۇديهمرهگزۆئ ناچاقچېھ ىليهپ يۇخ
 هگزىمىزۆئ-زۆئ پهد ؟ۇمرهلهزۈكتۆئ ىنتهيانىج رىب قادنۇشائ ادىدلائ زۆك ڭىناينۇد نۈتۈپ ،ۇمىدىرۋهد
 چېھ رۇغيۇئ رىب رهھ اڭۇش .ىدلوب »ۇدىزۈكتۆئ هئهھ« .زىمىباۋاج نهكشىرېئ اممهئ .زىمىيوق لائوس
 .كهرېك ىشۈتۆئ هكتهكىرهھ نۈچۈئ ىقىلساملاق پۈشۈچ اقتاركهس ڭىنىلىت انائ رۇغيۇئ ادناغىملوب

 انائ .تهرابىئ نىدازهئ رىب ىكىدنهدهب ۇب لىت انائ ،قاسىراق پهد نهت رىب نهدهب رىب ىنتهللىم رىب
 پىلېئ يىرۇبجهم نىدىشۇمرۇت هۋ ىتاياھ ڭىنرهلقلهخ ناقتاۋىتىلشىئ ىنىلىت تهللىم ۇش ڭىنلىت
 اغىشىرچۇئ اغىسازاج نهت ادلاھ رىغېئ ،ىشىنىلشات پىسهك ڭىنازهئ رىب ىكىدنهدهب ىشىنىلشات
 .ۇدياشخوئ

 ىسازاج نهت ىنهي هبرهز رىغېئ قادنۇب .ۇدىنىليائ هكتهللىم ھۇرجهم رىب تهللىم ۇئ نىتبهۋهس ۇش
 قوي ڭىنىلىت تهللىم ۇش ،شاشخوئ اغناغراقىچ پۈرۈتلهك ىنرهلىلىسهم همشهگهئ هدىنىدهب ناسنىئ
 ىچۇغزاي ،بىدهئ ناغىدىتىرۋهت مهلهق ىنىشۇلوب قوي ڭىنىتايىبهدهئ تهللىم ۇب هتكهچهلېك ىشىنىلىق
 .ۇدىرىقىچ پۈرۈتلهك ىنىشۇلوب قوي ڭىنىرىلنامىجرهت ،ىنىشۇلوب قوي ڭىنىرىلىچتاقىقتهت رىئاش
 اغىقىچاپ ڭىنىقلهخ رۇغيۇئ مهدهق رىب رهھ ناغلىتېئ نۈچۈئ شىلىق قوي ىنىلىت رۇغيۇئ كهمېد
 .رۇتقارڭىق ىكاي اتلاپ ناغلىپېچ

 
 .مىرىلدىمۈئ هۋ چنهشىئ ناغلوب اغىقىلناغىديهمشۈچ نىدىسىنھهس خىرات ڭىنىلىت رۇغيۇئ
 
 هچزىلگنىئ هۋ هچكرۈت پهد راللىت ناغلاق پىرېب اغىبادرىگ شىلىقوي نىدىروتام شهدزىئ لىگۇگ-1
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 پۆك ڭهئ ىناس ڭىنرالناغىدىشىلزۆس نهلىب راللىت ۇب .ىتقىچ لىت لىخ 10 اغمىدلائ ،ادمىتقاۋ ناغزاي
 پهد »رۈكۈش ڭىم اغاللائ« پۈرۆك ىنۇب .نهكىدىنىلكهچ نهلىب ىشىك 5 ،ادناغلوب زائ ڭهئ 1000 ادناغلوب
 ىزۆئ ياتىخ ىكىدناتسىكرۈت ىقرهش ىنمىلىت انائ كۈلمۈيۆس ادلاھ رهھ .نهلىب قىللاشۇخ مىتترات ھۇئ
 رۇچۇئ ىۋىناماز ىكىدرۋهد ىقرىزاھ رۇغيۇئ قۇترائ نىدنويلىم 9 ،ۇمىدناقتيېئ نهلىب ناس ناغلىق نالېئ
 .ۇدىشىلزۆس رۇغيۇئ قۇترائ نىدنويلىم رىب اسلوب هدرهللهئتهچ .هتكهملهك پىنىللوق لالامىب هدىسىقالائ

 كهدۇغىمتاپ اغىزغېئ ناغىديهي پاملاي ڭىنزۇۋاملاي ۇب تهرابىئ نىدياتىخ ،مىلىت انائ رۇغيۇئ ادلاھ رهھ
 كىلشىگېت اقشىلېق پادغوق ىنزىمىلىت انائ رۇغيۇئ اقشاب نىدنۇئ .ۇتپۇرۇت نهلىب تهراساج هۋ چۈك رىب
 ۇب اممهئ .مىدىليوئ ۇمپهد زىمنهكىديالانىزاق ۇمتىقاۋ كىلرهتېي نۈچۈئ زىمىشىلېئ ىنرهلرىبدهت
 ڭىنزىمىقلهخ ىكىدىچىئ نهتهۋ هتتهۋلهئ .ۇديهمرهب ىنىنهم نهگېد شۈزۈكتۆئ تىقاۋ پىلىق قۇلدۇخىب
 ىنزىمىلىت انائ رۇغيۇئ .قوي ىرادام كهدىغلاس ناقۇچ پهد »ىليالاق پۇرۇدلۇتۇق ىنزىمىلىت انائ رۇغيۇئ«
 ناقتاۋىتيېئ ىتىيىمىكاھ ياتىخ القادنۇش ،شۇرۇدلىق يىققهرهت هدىجىرهد كهسكۈي ڭهئ هۋ شۇرۇدلۇتۇق
 هگىسىتهسپهس نهگېد »ىدلاق ياملاقىچ نىدىسىددۆھ ڭىنىتايىققهرهت رۋهد ىقرىزاھ ىلىت رۇغيۇئ«
 .نهگنهلكۈي هگزىمىممىز ڭىنزىب ىكىتتهرىجاھۇم تهيىلۇئسهم كهسكۈي كهتشىرېب هيىددهر
 زىمىرىلشهكمهلهق قىلراب ىسىقسىق زىمىرىلنامىجرهت ،زىمىرىلرىئاش ىچۇغزاي ىكىتتهرىجاھۇم
 رۇغيۇئ اغاينۇد هۋ ىليازاي ىرىلىلاقام همىكاھۇم هۋ رهسهئ ادىلىت رۇغيۇئ پىلېئ مهلهق اغزىمىلوق
 لىت رىب ناقتاۋياملاشىلسام هگىشىلىنۆي ڭىنىتايىققهرهت اينۇد كهدناقتيېئ ياتىخ ڭىنىلىت
 هكشىتىلشىئ هۋ اقشىنىلقاس اقشىلىدغوق نۇزۇئ ڭهئ ىخىرات ،رۇقڭوچ ڭهئ ىزىتلىي ىكلهب نىتساملوب
 نىتپهرهت رىب هنهي .ىليالىق نايامان ىنىكىلنهكىئ لىت رىب كىلتهھاساپ هۋ سىپهن ناغىديىزرهئ
 مهزمهزىبائ اغىرىللىد ناغىقڭاچ ڭىنىرىلزۆئ نىدىرىلقىلناتسوب لىت انائ رۇغيۇئ ىكىتكهچهلېك
 ىقىلۇب رهلىلاقام هۋ رهسهئ ناغلىزېي ادىلىت رۇغيۇئ رىب نۈچۈئ زىمىرىلتنهزرهپ رۇغيۇئ نهگىدزىئ
 هۋ هليىھ قادناقرهھ نهمشۈد ،ىكىليهتىسرۆك قىلناچشىرىت رىب قادنۇش .مىزال زىمىشۇرۇدلاق
 ڭىنزىب ۇمپىتىسرۆك ىنىرىلچۈك كىلتهردۇق ناقتاۋىلىق زۆك-زۆك اغاينۇد القادنۇش ىنىرىلڭهريهن
 .نۇسىملالىق قوي ىنزىمىلاروق كۈلچۈك ۇب تهرابىئ نىدمهلهق هۋ قىلىچقىزېي

 ،سانۇشرۇغيۇئ ىكىدهيىكرۈت ،ادمىرىلغاچ ناغلوب هدهيىكرۈت رهدهق اغىلىي-2005 نىدىلىي-2-2003
 نهگىلپۆك نهلىب Gülchin Jandarli Oghlu ،ىروتپائ ڭىنرالباتىك ىخىرات قىلراتاق ،رالرۇغيۇئ قىرېس
 اغىلىت رۇغيۇئ زىمىمېت تهبھۆس ادراللاھ هچنىپۆك هتتهۋلهئ .مىدىئ ناغلوب هدرهلتهبھۆس
 پهد ۇمرالاق پۈشۈچ نىدىسىنھهس خىرات ىلىت رۇغيۇئ نهس“ :اڭام مىناخ Gülchin .ىتتهشىلزهكرهم
 ىكرۈت اقشاب هۋ ىلىت كرۈت اتتهھ ،لىت رىب مهكھهتسۇم كهب ىزىتلىي ىلىت رۇغيۇئ ،همىرىسنهئ پوك
 كرۈت هگىئ اقخىرات قۇترائ نىدلىي 1500 ىلىت رۇغيۇئ .ۇدىشۇتۇت اغىلىت رۇغيۇئ ىزىتلىي ۇمڭىنراللىت
 نىدناتسىكرۈت ىقرهش رۇغيۇئ رىب ،يهرېب پهلزۆس لاسىم رىب اڭاس نهلىسهم .ىزىتلىي انائ ڭىنىلىت
 ىلىت انائ زۆئ هدرهلتهلۆد ىكىدهيىپارغۇج ىرڭهك ۇب ناغلۇزوس رهدهق اغىزىڭېد كىتارىدائ ،پىقىچ اغلوي

 قادنۇش ياتىخ رىب اممهئ .ۇديالارۇتقۇئ ىنىرىلتهيىن هۋ تهسقهم پىشىلزۆس ادىلىت رۇغيۇئ ناغنالباسېھ
 .پىلىق كىلىنهم رۇقڭوچ اڭام ۇئ ىدىئ نهگېد ”؟ۇدمالالىق

 قىلسانۇشرۇغيۇئ ىتۇتىتسنىئ رهلتهللىم ڭىجيېب ،پىتېۋۈرۆك لايىرېتام نهم ادنىقېي-3
 ىلىي-2002 ڭىنىدنهپهئ )يىناكامىلكهت ىمىقهل يىبهدهئ( تالوپ پوئهرۇدبائ ،ىروسسېفورپ ڭىنىمۈلۆب

 اقشىرىقىچ پىقىس ىنىلىت رۇغيۇئ ،پۇيوق اغلوي ىنپىرائام قىللىت شوق الىڭېي ىتىمۈكۆھ ياتىخ
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 هچىگ »نىيهتهغۇل لۇفىرائهم« نىد »نىيهتهغۇل لۇتهمىكاھۇم« ،ناغزاي هدرهللىگزهم ناقتاۋۇنۇرۇئ
)http://ellturk.blogspot.jp/2009/05/blog-post_11.html( مىدلاق پۇترۇچۇئ ىنىسىلاقام قىلمان. 
 ادىلاقام

 رىمهئ قىلراب ڭىنياتىخ ،نايۇب نىدناغلاۋىسېب ىنىرايىد رۇغيۇئ ىسهيىتراپ تسىنۇمموك ياتىخ
 رۇغيۇئ ناقتاۋىلېك پۈرۈدلىب اغرالرۇغيۇئ ادلاھ زىساتاخ چېھ ىنىرىلقۇرويلوي ،تهسايىس نامرهپ
 پىلېك اغىبادرىگ شىلىرىقىچ پىقىس هۋ شىلىقېق هكتهچ ،پىلىق قادناق ڭىنىلىت
 رۇغيۇئ هدرىسهئ-15 ڭىنىياۋان رىشىلهئ زىمىۋوب .نهگرۈدنهشۈچ نهلىب راللاسىم ،ىنىقىلناقتاۋىلېك
 لۇتهمىكاھۇم« ،ناغزاي هدىتىسقهم شىلېق پادغوق ىنىكىلنهكىئ لىت رىب كىلتهھاساپ ڭىنىلىت
 25 هلاقام ۇب .ناغلۇتۇروي ىشخاي ىتىياھان قىلىقرائ شىلېئ راللاسىم نىدىرىسهئ قىلمان »نىيهتهغۇل
 نهتهۋ نىيېك نىدناغۇقوئ ىنىلاقام ۇب نهم ،پۇلوب ناقتاۋىلېك يامتاقوي ىنىتىممىق زۆئ نايۇب نىدلىي
 ،ڭىنزىمىرىلىشىك قىلنادجىۋ ،كهرۈي توئ ناغىديادغوق ىنىلىت انائ رۇغيۇئ ۇمىدىچىئ
 .مىدنهلرىخهپ ،مىدنالرۇرۇغ ،مىدنهلدىمۈئ ،مۈدنۈيۆس نىدىقىلراب ڭىنزىمىرىلزاتسۇئ

 ىشىنتاق مهلائ NASA ،ىمىلائ كىلرىخهپ ڭىنرالرۇغيۇئ ناقتاۋاشاي هدرهللهئتهچ نىدىروت تهپىرهم-4
 رۇغيۇئ ،ناغزاي ىلىي-2007 ىدنهپهئ قىدىس نىكرهئ سىسسهخهتۇم ،ىرېنېژنىئ كىتپوئ ڭىنىسىرادىئ
 هدىسىناھاب شۇتۇقوئ قىللىت شوق ،هدىرىلپهتكهم ناتسىكرۈت ىقرهش ڭىنىلىت انائ
 قىللىت شوق« ،هلاقام نهگنهلىداپىئ ىھور قىلراكنايسىئ كۈلچۈك ناغلوب اغىقىلناقتاۋۇلۇرۇدلاق
 ىكنۈچ .مۈدنۈيۆس ىتىياھان پۇقوئ ىنىلاقام ىكىدۇزۋام نهگېد »ۇمپىرائام قىللىت هككهي ىكاي ۇمپىرائام
 پىقىچ اغىرۇتتوئ پىرېك كهركۆك كهدىياۋان رىشىلهئ ىددۇخ ۇمزىمىرىلمىلائ رۇغيۇئ ىكىدرهللهئتهچ
 .ۇتپىتېۋىلېس ناقۇچ نۈچۈئ شادغوق ىنزىمىلىت رۇغيۇئ كىلتهھاساپ ،ىمىدهق

 نىدرهلپهتكهم ىنىلىت انائ رۇغيۇئ نهرابىتېئ نىدرىبهتنېس ىلىي-2017 ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ-5
 ،ادىرىليىلايىز رۇغيۇئ ىكىدرهللهئتهچ ،نىيېك نىدناغلۇيوق اغىرۇتتوئ ىقىرىقاچ شالشات پىلېئ
 انائ رۇغيۇئ .زىمىتاۋۈرۆك ىنىكىلنهگلهك اققىلراب شىنىلناج هۋ شىنىغيوئ رىب ناغىدىرۈدنۈيۆس ىنىشىك
 .ۇدىتاۋىلىزېي رهلىلاقام يىملىئ ناغىلنۇغرۇن هدىققهھ ىقىلمىھۇم ڭىنشىلېق پادغوق ىنىلىت
 هدرهلتهلۆد ىسياقرهھ اقشاب نىدنهگنهللىكشهت رهلهيىسكېل يىملىئ ىرىلنىغىي همىكاھۇم يىملىئ
 رۇغيۇئ ناغلوب ىرىلسىراۋ كهچهلېك ڭىنىلىت انائ رۇغيۇئ ،پىلىچېئ ىرىلپىنىس لىت انائ رۇغيۇئ
 .ۇدىتاۋىلىتىراي تهسرۇپ هگىشىنىگۆئ ىنىلىت انائ رۇغيۇئ ڭىنىرىلىلاب

 
 .مىرىلۇغياق هدىققهھ ىكىچهلېك ڭىنىلىت رۇغيۇئ هۋ راللىت نهگلۆئ ىكىداينۇد
 
 ىرىلقىلياب ىتسائ رهي ىكىدهيىرىبىس ،هدىرۋهد هيىسۇر راچ رالسۇر ،هچىشۇلوب مۇلهم نىدراللايىرېتام

 ىتسائ رهي قىلراتاق رۈمۆك نۇتلائ ڭىنرالۇئ ،پىلىق مۇجۇھ هگىتىللىم تهك ناغلوب پوك ڭهئ
 قوي ىسهبنهم مىرىك اقشاب نىدىرىلقىلياب ىتسائ رهي زۆئ ڭىنرهلتهك .ۇدىلىق جارات-نالات ىنىرىلقىلياب
 رىب ۇديهگۈت پۈلۆئ نىدرهلكىللهسېك لىخرهھ ىمسىق رىب ،نىتقىلچائ ىمسىق رىب ،نۈچۈئ ىقىلناغلوب
 ،ىشىك 500 ادىلىي 1990 رهلتهك راب ىسۇپون ڭىم 11 ادغاچ ىنيهئ .ۇدىتېك پىشىلسۇر ىمسىق

 ،نىدىبهۋهس ىقىلناغرۇچۇئ اغمىسېب هۋ اققىلىچزۇۋاجات ىقلهخ تهك .ۇدىلاق ىشىك 100 ادىلىي-2011
 پىلېق اراب اراب نىتشىلىزېي هۋ شىشىلزۆس ۇمىلىت تهك اقچاغلوب ناغلاق پىرېب اغىبادرىگ شۇلوب قوي



 
 
 موت ىچنىرىب  رهلتهمسىق ناقتاۋىلېك چۇد رالرۇغيۇئ

136 
 

 ناقتاۋۈزۈگرۈي هگىقلهخ رۇغيۇئ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ هتتهۋۆن .ناغلائ نۇروئ نىدىراتاق راللىت كۈلۆئ
 چېھ نىدىقىلىچزۇۋاجات نهگزۈگرۈي هگىتىللىم تهك ادراللىي ىنيهئ ڭىنهيىسۇر راچ ،ىقىلىچزۇۋاجات
 ڭىنهيىدېگارت قىلشىنىچېئ نهگلهك اغىشېب ڭىنىلىت تهك ۇمىلىت رۇغيۇئ اڭۇش .ۇديامشىلېق
 .ادىسىغۇسوب

 نهگلۆئ نۈگۈب ،پۇلوب هتتهۋىقائ ىنيائ ۇمىلىت رىللىئ ناغىدىشىلزۆس رالقىل اينودهكام هۋ تۇۋانرائ
 .اتقاملائ رهي نىدىسىرائ راللىت

 هققلهخ كىلرهي رالىچزۇۋاجات قىلاپورۋاي ،هدهيىلارتسۋائ ،ادىقىرفائ ،ادىكىرېمائ ىبۇنهج هۋ ىلامىش
 نىتشىلېك رالقىلاپورۋاي هدىلسهئ .هتكهمرۈتلۆئ ىنراللىت كىلرهي قىلىقرائ ىتىسايىس مىسېب ناقتاراق
 نىدنهكتۆئ لىي زۈي ،پۇلوب ادىپارتهئ نويلىم 100 ىسۇپون ڭىنرهلىلاھائ كىلرهي ىكىدىكىرېمائ نۇرۇب
 ؟نهكتهك هگهن ناسنىئ نويلىم 99.ناغلاق پۈشۈچ اغنويلىم رىب ىسۇپون ڭىنرهلكىلرهي نىيېك
 ياتىخ .ۇديامشىلېق چېھ نىدىرىدقهت ڭىنقلهخ كىلرهي قىلىكىرېمائ ۇمىرىدقهت ڭىنرالرۇغيۇئ
 هۋ نىيېك نىدناغيوق اغلوي ىنىسهيىگېتارتسىئ شىچېئ ىنبرهغ ادناتسىكرۈت ىقرهش ،ىرىلىچزۇۋاجات
 ارجىئ ياتىخ ،ىسۇپون رالرۇغيۇئ ،نىيېك نىدىسهيىگېتارتسىئ غاۋلهب رىب لوي رىب ،ىكىدنۈك ىكنۈگۈب
 ناگروئ ڭىنرالياتىخ ،شۇلوب بىياغ زىسكهرېد زىئ هۋ ،ىسازاج نهت ىكىدرهلىمرۈت ،ىسازاج مۈلۆئ ناغلىق
 هگنۈك-نىدنۈك ،هدىسىجىتهن ىرىلىتىساۋ لىزهر قىلراتاق شۇرۇچاق ىنىرىلتنهزرهپ رۇغيۇئ ،ىتىراجىت
 تهدائ-پرۆئ هۋ ىلىت انائ زۆئ ىنىرىلتنهزرهپ رۇغيۇئ ،ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ اغڭىنۇب .اتقامراب پهلنهۋۆت
 پىلېئ اغ »ىرىلپىنىس ڭاجنىش« شىملاتائ ناقچائ هدرهلىكلۆئ ىرىكچىئ پىريائ نىدىتىئاماج ترۇي
 نىدىقالائ رۇچۇئ القادنۇش ىشىنىلشات پىلېئ نىدرهلپهتكهم ڭىنىلىت انائ رۇغيۇئ ،ىشىلىتېك
 رۇغيۇئ ڭىنهيىدېگارت نهگلهك اغىشېب رهلقلهخ كىلرهي قىلىكىرېمائ ،ادناغلۇشوق ىشۇلۇرۇدلاق
 .ۇدىرېب كهرېد نىدىقىلناقتاۋهلىگرۆچ ادىشېب ڭىنىقلهخ

 80 ىنهي ىلىي-1601 رهلكىلنهت لىزىق ناغلوب نويلىم 25 ىسۇپون ىمۇموئ ىلىي-1520 ادىكىسكېم
 ادىتسائ رالمان لىخ رهھ ىتىمۈكۆھ ياتىخ ىكلهب .ناغلاق پۈشۈچ اغنويلىم رىب نىيېك نىدلىي
 لىزىق ىددۇخ ۇمىرىدقهت ڭىنرالرۇغيۇئ اسرۇتشالماۋاد ىنىتىسايىس شىتىقوي ناقتاراق اغرالرۇغيۇئ
 .نىكمۇم ىشۇلوب شاشخوئ هگىكڭىنرهلكىلنهت

 هۋ رالمىسېب ،رالقىلىچنىغرىق كۈلرۈت ناقتاۋىرېب پىلېئ هگرهلتهللىم زىجائ رهلتهللىم كۈلچۈك
 .اتقاملوب بهۋهس هگىشۈلۆئ ڭىنراللىت رالشىلىق لاغشىئ

 ،ادمىرىق ،هدهنىگ ،هدهيىلارتسۋائ ،هدهيىنازنات اقشاب نىدنۇئ ،لىت رىب نهگلۆئ ىلىت ايام نهلىسهم
 .اتقامرۇت هدىتىلاھ تىدھهت راللىت ناغىمىشخوئ ،ادناتسىكرۈت ىقرهش

 پۇلوب هچزىلگنىئ ڭىنىلىت يىمسهر ڭىنرهلكىلنهت اراق ىكىدىقىرفائ ىبۇنهج زىب نۈگۈب
 .زىمىتكهمرۆك ىنىكىلنهكتهك

 ،رهگهئ اسلوب ناغىدىلائ زېت كهدىقرىزاھ ىنىمىدهق شىلىق قوي ىنىلىت رۇغيۇئ ياتىخ رهگهئ كهمېد
 پۇتنۇئ ىنىلىت انائ زۆئ رالقىلىقىرفائ ىقرىزاھ ىددۇخ ،هدرىدقهت ناغىملائ رىبدهت يىددىج رالرۇغيۇئ
 هگهئىجاپ ناغىدىشىلزۆس هچياتىخ پۇتنۇئ ىنىلىت انائ ۇمرالرۇغيۇئ ،شاشخوئ هگنهكشهلزۆس هچزىلگنىئ
 .نىكمۇم ىشىلېك چۇد

 هدىققهھ ىقىلناغىديانيوئ لور مىھۇم هدىشىتېك پىلىقوي ڭىنلىت ڭىنرهلنۈگرۈس هۋ شۈچۆك
 ،هدىسىلاقام قىلمان ىشۈلۆئ ڭىنراللىت Rékin Ertem ىسىچتاقىقتهت لىت كىلهيىكرۈت ناغلاتخوت
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 ىقىلناغىديانيوئ لور مىھۇم ىتىياھان هدىشىتېك پۇلوب قوي ڭىنلىت رىب ڭىنرهلنۈگرۈس هۋ شۈچۆك
 نىتكىلنهمچۆك ناغلىق اديهپ رهلبهۋهس ىداسىتقىئ هۋ يىسايىس" :ۇديهد قادنۇم پىلىتخوت هدىققهھ
 ڭىنرالىچراپ ۇب .ۇدىتېك پۈنۈلۆب اغرالىچراپ هچناق رىب .ۇدىنىلىچراپ رهلقلهخ ناغىدىشىلزۆس ىنلىت رىب

 ىمىسېب ڭىنلىت قىلساسائ ىكىدىچىئ رهلقلهخ ناغلۇشوق ىزۆئ ،هچناقشالقازۇئ نىدىرىب هنهي ىرىب رهھ
 ناغىمنىلىق مىسېب رىب قادناقچېھ نىدىپىرهت تهلۆد .ۇديالشاب اقشىرېئ هدىچىئ ڭىنلىت ۇش نهلىب
 مىھۇم قىلراتاق شىنىگۆئ هۋ تهمزىخ ،هدىرىسهت ڭىنىمىسېب ڭىنلىت ىساسائ تهقهپ ۇمىدرىدقهت
 لىت ۇئ هدىجىتهن .ۇديهمشۈچ ىجايىتھېئ شىنىللوق ىنىلىت انائ هدىسىجىتهن شىنىشۈچ ىنرالىتقۇن
 .ۇديهد " ۇدىلۆئ

 ،ۇغيۇت سېھ ،هدىسىجىتهن شىشىرچۇئ نهلىب لىت رىب ىڭېي رهلقلهخ ناغلوب نهمچۆك" :هنهي ۇئ
 پىنىلىق لۇق يىرۇبجهم اغىكىرېمائ .ۇدىتېك پىرىگزۆئ نىتتهھهج رېتكاراخ هۋ هچنهشۈچ
 نىدىرىلقىلناغلوب قىلىكىرېمائ پهد زائ ىنناغۇتنۇئ ىنىلىت انائ نۈگۈب ،رهلىزنهز نهگلۈرۈتلهك
 ىنىچراتات ۇمىرىلراتات مىرىق ناغلوب رۇبجهم هكشىتېك هگهيىناۋتىل هۋ اشلوپ .اتقامىشاي پىنىلرىخهپ
 نىدىقىرفائ ،اغىكىرېمائ نىدناتسىناغفائ .ناغلوب رۇبجهم هكشىنىگۆئ ىنلىت رهگىموز پۇتنۇئ
 رهھ ناغراب پۇلوب نهمچۆك هگهيىلاتىئ هۋ هيىسنارىف ،هيىناپسىئ نىدىقىرفائ ىلامىش ،هگهيىلگنهئ
 قوي نىيېك نىدلىسهن هچناق رىب ىكاي هۋ ىدلوب قوي ىرىللىت انائ ڭىنرهلتهللىم ىسياق
 ادىرىللىي-1930 يهملهرېب قىلشادرهب اغىمۇلۇز ياتىخ .هتكهمرهب تهراشېب نىدىقىلناغىدىلوب
 ناغلاق نىيېك نىدنهگىگۈت پۈلۆئ ىرىلڭوچ ڭىنىرىلكرۈت رۇغيۇئ نهكشهلرهي پىلېك هگهيىكرۈت
 نهگلهك پىلېئ هگهيىكرۈت هچناغراب نىيېك نىدناغىملاق ىجايىتھېئ شىشىلزۆس هچرۇغيۇئ ىرىلشاي
 انائ رۇغيۇئ ،ىرىلىچتاقىقتهت لىت ىككهمېد .ۇدىزاي پهد" ىدلاق پۇلوب لىت نهگلۆئ رىزاھ ىلىت رۇغيۇئ
 ،هتكهچهلېك نىقېي ىلىت انائ رۇغيۇئ لائوس .اتقاملىق پارىتېئ ىنىكىلنهگلۆئ هدهيىكرۈت ڭىنىلىت
 ؟ۇمرالائ نۇروئ نىدىراتاق راللىت نهگلۆئ ىكىداينۇد

 
 .ىليالوب ىياۋان ىكىتشادغوق ىنزىمىلىت انائ ،رۇغيۇئ رىب رهھ ناقتاۋاشاي هدلهئتهچ
 
 كىلتهئ'نهس هۋ كىلتهھاساپ ىكىدىجىرهد كهسكۈي  ڭىنىلىت رۇغيۇئ ،هدرىسهئ-15 ،ىياۋان رىشىلهئ

 لىخ ۇب هۋ ناغلىق نايامان ادىرىلناتساد ىرىئېش كىلهيىۋهس ىرىقۇي ڭىنىزۆئ ىنىكىلنهكىئ لىت رىب
 سىرىخ ڭىنىرىللىت سراپ هۋ بهرهئ هدرۋهد ىنيهئ ۇئ .بىدهئ هۋ رىئاش ناقشىرىت اقشادغوق ىنشاراق
 ىيوب رۈمۆئ نۈچۈئ شۇرۇشائ هدىجىرهد كهسكۈي ىنىتىممىق ڭىنىلىت رۇغيۇئ ،نهگلهك چۇد اغىشىلىق
 .رۇدىبابرهئ تهلۆد هۋ ىمىدائ مىلىب ناغلىق تهمزىخ

 رىب ناغىدىلىب ىشخاي ىنىچسىراپ هۋ هچبهرهئ ناقتاۋۇلوب ادوم هدرۋهد ىنيهئ ڭىنىزۆئ ،ىياۋان رىشىلهئ
 هۋ ىپىرهش ناش ڭىنىلىت رۇغيۇئ هدرۋهد ىنيهئ پىزېي رهسهئ ادىلىت رۇغيۇئ ،يامىراق اغىنىغلوب ،بىدهئ
 تهرھۆش روز ىتىياھان اتشۇرۇقشاب تهلۆد هۋ قىلىچقىزېي هدىرۋهد زۆئ ىياۋان .ناغىدغوق ىنىقۇلتۇجۋهم
 ىلىت سىراپ ىشىزېي رهسهئ ادىلىت رۇغيۇئ ڭىنۇئ اڭۇش .ىدىئ ىمىدائ تهلۆد هۋ رىئاش ،بىدهئ ناغنازاق
 بهۋهس اغىشىلراپ كهدزۇتلۇي ىددۇخ ڭىنىلىت كرۈت رۇغيۇئ ،هدرۋهد ۇب ناقتاۋۈرۈس مۈكۆھ ىقىلنارمۈكۆھ
 .ۇديىزرهئ هگزىمىشىلرىدهق هۋ اغزىمىشىلىق كهنرۆئ ۇمرىزاھ ىھور ىياۋان .ناغلوب

 هۋ شادغوق ىنىلىت رۇغيۇئ نىيېك نىدىرىقشهق دۇمخهم نهكتۆئ پاشاي هدرىسهئ-11 ،ىياۋان رىشىلهئ
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 .هتكهملهك پۇلۇنوت پۇلوب ىشىك نهكتهسرۆك تهمزىخ كۈيۈب ڭهئ نۈچۈئ شۈرۈدلهسكۈي ىنىپىرهش ناش
 شۇرۇتشىلېس ىنىلىت سىراپ نهلىب ىلىت رۇغيۇئ ادىباتىك قىلمان ”نىيهتهغۇل-لۇتهمىكاھۇم“ ۇئ
 .نهگرۈتشهلنهييهئۇم ىنىقىلناغىدىرۇت ادنۇروئ نۈتسۈئ ڭىنىلىت رۇغيۇئ هدرهي پۆك ىتىياھان ،قىلىقرائ
 ،پۇيوق پىرياق هكتهچ رىب ىنىلىت رۇغيۇئ ناغلوب ىلىت انائ زۆئ هدرۋهد ىنيهئ ،ىنىرىسهئ ۇب ڭىنىياۋان
 رۇغيۇئ اقشاب نىدنۇب .مۇلهم ىقىلناغزاي پىتىراق هگرهلىشىك ناقتاۋىزېي رهسهئ هچسىراپ هۋ هچبهرهئ
 اغىسىرىخ شۇلوب قوي كهدىكنۈگۈب ۇمىدرىسهئ-11 ڭىنىلىت رۇغيۇئ ادزىمىتقاۋ ناغلاس رهزهن اغىخىرات
 هناھاش قىلمان »كرۈت-تىتهغۇل-ىناۋىد« ڭىنىرىقشهق تۇمخهم هدرهلرۋهد ۇئ ىنىكىلنهگلهك چۇد
 نايامان ىنىكىلنهكىئ لىت لهزۈگ هۋ كىلتهھاساپ ڭىنىلىت رۇغيۇئ قىلىقرائ شىزېي ىنرهسهئ
 .زىميالالاۋۈرۆك ىنىقىلناغلىق

 چۇد اقسىرىخ مىتېق رىب هدرىسهئ 5 رهھ ڭىنىلىت رۇغيۇئ ادزىمىتقاۋ ناغىلقاراۋ ىنخىرات زىب كهمېد
 .زىمىتېي پىلىب ىنىقىلناقتاۋىلېك

 ڭىنىقلهخ رۇغيۇئ ،كهدىياۋان رىشىلهئ هۋ پىجاھ ساخ پۈسۈي ،ىرىقشهق تۇمخام ،هدرۋهد رهھ اممهئ
 رىب هنهي هدرىسهئ-21 .ناغىدغوق پىكىت ناج ىنىلىت رۇغيۇئ زىمىلىت انائ ىرىلتنهزرهپ لىسېئ ڭهئ
 پىلىڭېي ڭىنزىب ،هتشهرۈك ۇب .هتكهملهك چۇد هگىشىرۈك تامام تاياھ زىمىلىت انائ رۇغيۇئ مىتېق
 ىرىقشهق دۇمخهم هۋ ىياۋان نىدرىب ڭىنزىمىرىب رهھ هتتهۋلهئ زىمىشىلىق هبىلهغ ىكاي هۋ زىمىشىلېق
 .قىلغاب اغزىمىقىلناغىدياملاقىچ هۋ ناغىديالاقىچ اغىرۇتتوئ پۇلوب

 تهللىم رىب ناغىديىزرهئ اقشىلىق كهنرۆئ هدىھالائ هتشۈرۈدلىرىت ىنلىت نهگلۆئ راليىدۇھهي    
 مىتېق ىككىئ ادراللىي-70 ىكنىيېك نىدىدالىم هۋ-587 ىقنۇرۇب نىدىدالىم كهدزىمىنىگلىب ،پۇلوب

 پرۆئ هۋ ىرىلداقىتېئ رالۇئ .ىدىئ نهكتهك پىلىرات اغاينۇد ،راليىدۇھهي نهككۆچ ىتىيىمىكاھ
 ،پۇلوب ناغىلشاب اقشۇتنۇئ اتسائ-اتسائ ىنىرىللىت ،اممهئ ۇمىسلوب ناغىلالاق پادغوق ىنىرىلتهدائ
 زۈي .ىدىئ نهگنهلزۈي قۇلوت هكشىتىلشىئ ىنىلىت ڭىنمۇلپوت رىب اقشاب ناغلوب رۇبجهم اقشاشاي هللىب
 زۆئ هدىسىجىتهن ىشىلىق مهدراي ڭىنهيىنامرېگ هۋ ،هيىلگنهئ ،اكىرېمائ ،هيىسۇر ،نىيېك نىدنهكتۆئ لىي
 ىكنۈچ .ىدىئ نهگلهك هكتهلاھ سهملهنىشۈچ ىنىرىب-رىب راليىدۇھهي ناقتياق اغىرىلنىمېز
 يىدۇھهي ،ىتچائ رالسرۇك هچىناربىئ لاھرهد راليىدۇھهي .ىدىئ نهگلۆئ ىلىت ىناربىئ ڭىنراليىدۇھهي
 پىلىرات اغىرىلياج ىسياقرهھ ڭىناينۇد راليىدۇھهي هدىجىتهن .ىدىلشاب اقشۇرۇدنالناج ىنىلىت
 ىلىت انائ ،نۈچۈئ ىقىلناغرۇت ڭىچ اتشادغوق ىنىكىلمىك يىللىم زۆئ ،يامىراق هگىرىلكىلنهكتهك
 .ىدرۈدلىرىت اتياق ىنىچىناربىئ

 هدنهگلهك هگرىسهئ-21 ىلىت رۇغيۇئ نهگلهك چۇد اقسىرىخ شاشخوئ هدرهلرىسهئ-15 هۋ-11
 رىغېئ ىكىتتهھهج تهيىنهدهم هۋ يىسايىس ،ىداسىتقىئ ڭىنىچزۇۋاجات ۇب تهرابىئ نىدياتىخ
 تۇمخام رىب زىمىممهھ اتشىلېق پادغوق ىنىلىت انائ رۇغيۇئ .هتكهملهك چۇد اغىشىلىق جارات-نالات
 ىليالوب ىياۋان ،ىرىقشهق

 نىتپهس ىقنىدلائ اتشىلېق پادغوق ىنزىمىشىلىت انائ رۇغيۇئ ىرىلشهكمهلهق رۇغيۇئ ىكىدرهللهئتهچ
 .كهرېك ىشىلېئ رهي

 ،هلاقام ،ىنۇيوئ زۆس ،ناتساد ،قاشوق رىئېش يامىتخوت ادىلىت رۇغيۇئ ،ىليازاي ،ىليازاي ،ىليازاي
 ىلىت رۇغيۇئ………نامور ،تسېۋوپ ،هياكېھ ،توزىپېئ ،ىرىلكهچۆچ رالىلاب ،همىجرهت ،هزىھالۇم
 نىدىسىنھهس اينۇد ،نىدىقالائ رۇچۇئ يىرۇبجهم هدنهتهۋ ىكرهتېي .ىليازاي اسلوب همېن ناغىدىنىلىداپىئ
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 ڭىنرالىياۋان هۋ ىرىقشهق تۇمخهم ،يىئادىپ رىب رهھ ىكىدرهللهئتهچ ىلىت رۇغيۇئ ناقتاۋۇلۇرۇدلاق
 هتتهھهج شهلىداپىئ ،ىنىكىلنهكىئ لىت رىب لهزۈگ كىلتهھاساپ ۇمىدرىسهئ-21 ڭىنىزۆئ ،نىدىتىراساج
 .نۇسىلراكاج اغاينۇد ىنىكىلنهكىئ لىت ڭوچ ىمىدهق رىب ،ناغىدىرۇت نۈتسۈئ نىدىلىت ياتىخ

 رۇغيۇئ رۇھشهم ناقتاۋۈرۈي پىلىقرات نايۇب نىدنۇزۇئ ادىسىرائ زىمىقلهخ ،هدنهگلهك هگرهي ۇشۇم لهد
 پۇلوب ادىسىرۇتتوئ ىچۇغزاي ياتىخ رىب ،نهلىب زىمىكائ پۇياجوخ مىرېكۇدبائ رىئاش هۋ نامىجرهت
 .مۈدرۆك قىيال ىنشۇرۇتسىق ىنگولائىد ىكىدنهۋۆت نهكتۆئ

 نهلىب ىسىچۇغزاي ياتىخ رىب اتسۇبوتپائ رىب ىكىدىچمۈرۈئ زىمىكائ پۇياجوھ مىرېكۇدبائ ىنۈك رىب
 پهد ؟ۇغنهسيهمنۈرۆك ىدلوب نۇزۇئ ،نىتپۇياجوخ مىرېكۇدبائ ىچۇغزاي ياتىخ .ۇتپىلېق پۇشۇرۇچۇئ

 .ۇتپاروس
 ىنرالڭىرىلباتىك ىمىدهق قىلراتاق تهھاياس هكبرهغ ،هسسىق هدىققهھ قىلھاشىداپ چۈئ ،ڭىنرهلىس

 .اغىچۇغزاي ياتىخ پۇياجوخ مىرېكۇدبائ ۇتپهد ،قۇتتهك پۇلوب شارىدلائ نهلىب شىلىق همىجرهت
 پهد ۇمىتتهي اغڭىنۇب ىلىت رۇغيۇئ ..…هھ ،ىچۇغزاي ياتىخ ناغلىق سېھ قىلناريهھ نىدڭىنۇب

 پهد ىدلاق پىشېئ پىتېي ياۋ ،اغىچۇغزاي ياتىخ ىدنهپهئ پۇياجوخ مىرېكۇدبائ باۋاج رىزاھ .ۇتپاروس
 كىلىچناق ،ياب كىلىچناق ڭىنىلىت رۇغيۇئ ،باۋاج كىلىنهم هۋ يىددائ ىتىياھان ۇب .ۇتپىرېب باۋاج
 هگىرىلنهمشۈد ىلىت رۇغيۇئ ىنىكىلنهكىئ لىت هگىئ هگىۋىترهم ىرىقۇي كىلىچناق كىلتهھاساپ
 .نهگرهب پهلىداپىئ نهلىب قىلىتسۇئ ىتىياھان

 10 ىلىي رهھ )UNESCO(.ىتالىكشهت تهيىنهدهم هۋ نهپ- مىلىئ ،پىرائام رهلتهلۆد نهكشهلرىب 
 ناقتاۋاشاي هدىقالائ رۇچۇئ رىزاھ ادىتسائ لاۋھهئ قادنۇب ،پۇلوب ناغلىق نالېئ ىنىقىلناقتاۋۈلۆئ ڭىنلىت
 .هتكهمكهچ تهققىد ىقىلناغىدىلۆئ هدىچىئ لىي 100 ڭىنىمسىق رىب ڭىنلىت 6

 رىبدهت نۈچۈئ ڭىنۇب هۋ شۇلوب رۈگزهس نهتهبسىن اغرالسىرىخ ناقتاۋىلېك چۇد ىلىت رۇغيۇئ اڭۇش
 .هپىزهۋ مىھۇم نېگ'نهلكۈي هگىسىممىز ڭىنرالرۇغيۇئ دالۋهئ رىب زىب شىلېئ

 .!ىليامرۇت پاراق اغىشىلېئ نۇروئ نىدىراتاق راللىت نهگلۆئ ىكىداينۇد ڭىنىلىت رۇغيۇئ
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 رالرۇغيۇئ ىكىدلهئ تهچ اتىراق اقسىرىخ نهگلهك چۇد ىلىت رۇغيۇئ  

 كهرېك ىشىلىق قادناق

 
 )ىلغوئتاشرۇك(

 
12-1-2017 

 
 زۆس شىرىك
 يهلنۈتۈپ نىدىپېس پىرائام رۇغيۇئ ىنىلىت رۇغيۇئ ىتىمۈكۆھ ياتىخ پالشاب نىدلىي-2017 

 پهد راب مۈكۈچنهلۆي راب مىتىلۆد ياملاق النهلىب رالرۇغيۇئ زۇغلاي تهسايىس ۇب هۋ .ىدراقىچ پۈرۈپۈس
 كهدرىب ادىپىرائام يىللىم ڭىنىرىلتهللىم قازاق ،زىغرىق ناغرۇت پۈرۆك ىنىسىشامات ڭىنرالرۇغيۇئ
 هكشۈلۈزۈگرۈي هدىرىئاد ڭهك ۇمىخېت پالشاب نىدىشىب ڭىنلىي ۇب ادنويار مونوتپائ رۇغيۇئ .نهگلۈزۈگرۈي
 ”نهلىب ىتىكىرهھ “شىرېب هبرهز هگرهلىچىمىلزۈي ىككىئ ”ىنهي ،تهكىرهھ يىسايىس ىككىئ ناغىلشاب
 شۇرۇت پاراق هتتهچ نىدلهزهئ ،ىتىسايىس “شۇرۇدلاق نىدلهمهئ يهلنۈتۈپ ىنىشۇتۇقوئ ىلىت رۇغيۇئ
 ادىسىللاك ڭىنرۇغيۇئ هممهھ .ىتتاغيوئ نىدىسۇقيۇئ ۇمىنرالرۇغيۇئ ناقتاۋۇرۇت هدىسهيىستىزوپ
 .ىدىلىراكشائ ىنىزۆئ ىتىمۈكۆھ ياتىخ .ىدىئ ناغىلشاب هكشىچېك لائوس رىب نهگلهك هككىلرىب
 قادناق چېھ نىدڭىنۇئ .نهكىئ ىتىسايىس قىنېئ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ شىتىقوي ىنىكىلمىك رۇغيۇئ
 ؟زىميالقاس قادناق ىنقۇلرۇغيۇئ ؟زىمىلىق قادناق .نهكىدياملالوب پىچېق پىلېئ ىنىزۆئ رۇغيۇئ
  ؟زىمىرۇدلىق قىلسىراۋ قادناق اغرالدالۋهئ ىنقۇلرۇغيۇئ

 ۇمشۇرۇدلىق قىلسىراۋ اغرالدالۋهئ ىنۇئ ،پۇلوب ساخ اغمالپوت ىكىدىسهيىروگېتاك تهللىم رىب لىت
 پۇرۇشائ اقشىئ قىلىقرائ ىشۇرۇتشاملائ رۇچۇئ ارائ-زۆئ هۋ ىشىكىرىب ارائ-زۆئ ڭىنمالپوت هۋ هلىئائ
 هدىتىلاھ هلىيائ هككهي هدىچىئ مالپوت قىللىت انائ يىريهغ ىكاي ناغلىريائ نىدمالپوت رهگهئ .نهگنىلېك
 پىلېئ نىدىسىتقۇن قىلسانۇشتهيىئمهج ،هدنهگېد ۇدمالوب ىلىغرۇشائ هگلهمهئ ىنشادغوق ىنلىت انائ
 ىنقۇلرۇغيۇئ رهگهئ نىتبهۋهس ۇش .ۇدىشىلرىخائ نهلىب هيىستايلىمىسسائ ىسىجىتهن ڭىنۇئ ادناقتيېئ
 شالنۇروئ قۇلشۇڭوئ قادناق ىنىپىزهۋ ۇب ،اسلوب ىسىپىزهۋ ڭىنرالرۇغيۇئ ىكىدىترىس نهتهۋ شادغوق
  .كهرېك شىلىق ترهش ىقنىدلائ ىنشۈرۈدنهللىكهش ىنىرىلمالپوت رۇغيۇئ هدنهگېد كهرېك

 ساسائ ىنشۈرۈشكهت تهيىئمهج ناغلىرېب پىلېئ نىدىتسۈئ رالرۇغيۇئ ىكىدهيىكرۈت ادىمزاي رۇكزهم
 اغرالرۇغيۇئ ىكىدىترىس نهتهۋ اتشالقاس ىنقۇلرۇغيۇئ ڭىنىرىلرۇغيۇئ هيىكرۈت ،ادلاھ ناغلىق
 ناغلوب مىھۇم ڭهئ نۈچۈئ ىقۇلتۇجۋهم ڭىنقۇلرۇغيۇئ زىب ،قىلىقرائ ىرىلقاۋاس-هبىرجهت ناغىديهلهرېب
 لىلھهت هدىتسۈئ شىلىق لهھ قادناق ىنشالقاس ىن ”لىت انائ“ هۋ ”مالپوت“ ىنهي ،ىنلىمائ ىككىئ
 ادىنروئ ىسۇغلاتائ مالپوت ادىمزاي رۇكزهم نۈچۈئ ىشۇلوب قىليالۇق اتشىلىق لىلھهت .زىمىراب پىلېئ
 رۇكزهم .ىدلىرېب تاھازىئ ادىمسىق ىچنىرىب ڭىنىمزاي هتقهھ ۇب هۋ ىدلىنىللوق ىسۇغلاتائ اروپسائىد
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 ىملىئ رادىقالائ اققىلسانۇشنهمچۆك نىدىلمۈج ،اققىلسانۇشتهيىئمهج ناغنىلىق لىقهن ادىمزاي
 ىساروپسائىد رۇغيۇئ ،رالتامۇلهم قىلناس- اكىتسىتاتس رادىقالائ اغىساروپسائىد رۇغيۇئ هۋ ،رهلهيىرهزهن
 هگىرىلهبنهم ڭىنرالۇئ نىدىبهۋهس قىلناغلىق ساسائ ىنىلاقام ىملىئ هچراپ رىب ناغلىزېي نىدىتسۈئ
 .ىدلىرېب  اتتاھازىئ ىچنىرىب ىشىنىلۇئ ڭىنىلاقام ىملىئ ۇب .ىدىملىرېب تاھازىئ مىريائ-مىريائ اتراق

 
  رالرۇغيۇئ ىكىدىترىس نهتهۋ هۋ اروپسائىد ؛مىسىق ىچنىرىب
 مىسىق رىب شالغاب نهلىب ىمۇقۇئ اروپسائىد ىنرالرۇغيۇئ شىملوب ناملۇسۇم ىكىدىترىس نهتهۋ 

 هۋ ىسۇغلاتائ اروپسائىد ادىدلائ نىتبهۋهس ۇش .هلىسهم ناغىديالقىدىغ ىنىسىۋرېن ڭىنرالامىلۆئ ىننىد
  .زىمىتۆئ پىرېب تاھازىئ هدىققهھ ىبهۋهس ڭىنشىتىلشىئ اغرالمالپوت رۇغيۇئ ىنۇئ

 
 هدىققهھ ىمۇقۇئ اروپسائىد ؛كهلۆب ىچنىرىب 
 نۇرۇب نىتشۇلۇرۇق ىتىلۆد هيىلىئارسىئ هچىغىشۇرۇئ اينۇد ىچنىككىئ ىلسهئ ىمۇقۇئ اروپسائىد 

 لىي ڭىم ىككىئ نهنىمخهت .ىدىئ مۇقۇئ ساخ ناغلىتىراق اغراليىدۇھهي نهگرۈي پۇلوب ناسرهس اداينۇد
 رىب .نهكتهك پىلىچېچ هگىرېي رهھ ڭىناينۇد راليىدۇھهي پۇلوب زرهقنۇم ىتىلۆد هيىلىئارسىئ نۇرۇب
 ادىنايرهج شىلىق همىجرهت اغىلىت كېرىگ ىن ”تارۋهت“ راليىدۇھهي نهكشهلرهي هگهيىستېرىگ مىسىق
 ناغىدىرۈچهك نىدىشهب نۇرۇب نىتشىشىتېي اغنىمېز ناغنىلىق هدهۋ اغىمۋوق لىئارسىئ ىكىت ”تارۋهت“
 ”هچكېرىگ ،پۇلوب قىلجايىتھېئ اغمۇقۇئ رىب ناغىديهلرىۋسهت ىنىتاياھ قىلنادرهگرهس-ناسرهس
 ۇب .نهكتهلشىئ ىنۇغلاتائ نهگېد “اروپسائىد ”ناغلوب ىسىمكىرىب ڭىنزۆس نهگېد “شىچېچ ”هۋ“قۇرۇئ

 پۇلوب ۇغلاتائ ساخ ناغىديهلىداپىئ الىنراليىدۇھهي ىكىتقىلناسرهس سۇسخهم هچنىيېك كۈلزۆس
 .ناغلاق

 يىدۇھهي ڭهت نهلىب ىشىلرۇق ڭىنىتىلۆد يىدۇھهي نىيېك نىدىشۇرۇئ اينۇد ىچنىككىئ 
 زۆك شاشخوئ ۇمىدىسىرائ ڭىنراليىدۇھهي اتراق اغڭىنۇب هدنهگېد ۇمنهگلىرېب همىتاخ اغىساروپسائىد
 يىدۇھهي اتراق اغنىمېز ناغنىلىق هدهۋ ىكىت ”تارۋهت“ ىبهۋهس ڭىنۇب .سهمهئ تۇجۋهم شاراق
 اينۇد ىچنىككىئ نهلىسهم .ناغلوب بهۋهس ىكىلنهگىملهك هككىلرىب ىشراق زۆك ڭىنىرىلپوپ
 اغراليىدۇھهي ىنىكىرېمائ ىساروپسائىد يىدۇھهي مىسىق رىب ىكىدىكىرېمائ هدىنيهك ىدلائ ڭىنىشۇرۇئ
 اغ ”نىمېز ناغنىلىق هدهۋ“ اغراليىدۇھهي راليىدۇھهي ىزهب هنهي ،اسىراق پهد نىمېز ناغلىق هدهۋ
 پهد سهمهئ ”نىمېز ناغنىلىق هدهۋ“ اغراليىدۇھهي ىتىلۆد هيىلىئارسىئ .ىدىملهك ىتقاۋ ڭىنشىشىرېئ
 ىشراق اقشۇرۇق اتياق ىنىتىلۆد لىئارسىئ  )ادىنىمېز نىتسهلهپ ىقرىزاھ (هتقرهش ارۇتتوئ ،پاراق
 ىقرىئ ناقتاراق اغراليىدۇھهي ڭىنرالتسىستان ىمىلپوت اروپسائىد ىزهب ىكىدىسىرائ رالۇئ .ناغرۇت
 اقشىترات ىمۋوق يىدۇھهي ىكىدىدلائ شىشىرېئ اغ“ نىمېز ناغلىق هدهۋ ”ىرڭهت ىنىقىلىچنىغرىق
 اتياق ىنتهلۆد هۋ اقشۇزۇقتۇق ىنراليىدۇھهي ،پاراق پهد ىمسىق رىب ڭىنتهبۇقوئ-بازائ كىلشىگېت
 ”نىدىپىرهت ىتىلۆد هيىلىئارسىئ راليىدۇھهي مىسىق رىب ۇب كىلبهۋهس ۇش هۋ .ناغىمشانتاق اقشۇرۇق
 زاۋائ هكشۈرۈتلهك هگىلسهئ ىنىتىلۆد هيىلىئارسىئ مىسىق رىب روز .ناغنىلىق نالېئ پهد “ نىئاخ
 ناغلىق هدهۋ اغراليىدۇھهي ىرڭهت ىنىتىلۆد هيىلىئارسىئ ناغلۇرۇق اتياق اسلوب راليىدۇھهي ناقشوق
 .نهگرهب همىتاخ اغىساروپسائىد يىدۇھهي پاراق پهد نىمېز

 .ناغراب پىيىڭېك ادىماۋاد ىتاقىقتهت نهمچۆك ىمۇقۇئ اروپسائىد اسلوب اتقىلسانۇشتهيىئمهج اممهئ 
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 ڭهت نهلىب ىشۇلۇرۇق ڭىنىتىلۆد يىدۇھهي ىرىب ڭىنۇب .ناغلوب نىتتهھهج ىككىئ ىبهۋهس پۈت ڭىنۇب
 ناغلوب اديهپ پىلىق بهۋهس ىنۇش نهلىب نهگلىرېب همىتاخ اغىساروپسائىد يىدۇھهي
 پىلېك ىلاۋھهئ شۇلوب الىتپۇم اققىلنادناگرهس-ناسرهس پىلىريائ نىدىنىتهۋ زۆئ ڭىنرهلكىلنىتسهلهپ

 رالناسنىئ ناغىدىلاق پىلىريائ نىدىرىلناكام ترۇي نىدىبهۋهس شۇرۇئ شاشخوئ هگنىتسهلهپ هۋ ،ناققىچ
 شىشىلىراشرهي ،اسلوب ىسىچنىككىئ .ناغلوب ناغىدىرۈتشهلهيىروگىتاك نهلىب ىمۇقۇئ اروپسائىد ىپوت

 نىدىتىلۆد زوئ نىدىبهۋهس تهئهپنهم ىداسىتقىئ ۇمىسلوب ىتىلۆد لىقهتسۇم هدىرىسهت ڭىنىسىسىداھ
 .نهگلۈزۈگرىك هگىسهيىروگېتاك اروپسائىد ۇمىمىلپوت رالناسنىئ نهكتهئ چۆك هگىتىلۆد ڭىنرهلىگزۆئ

 ىتاقىقتهت اروپسائىد نىتتهھهج رىب هنهي ىتاقىقتهت نهمچۆك ىكىتقىلسانۇشتهيىئمهج نىتبهۋهس ۇش
 .ۇدىلوب ۇمىكشىيېد

 
 اروپسائىد هۋ رالرۇغيۇئ كهلۆب ىچنىككىئ
 نهلىب اروپسائىد ىنرالرۇغيۇئ ىكىدىترىس نهتهۋ ادناقتيېئ نىدىسىتقۇن ىتاقىقتهت نهمچۆك لۇقون 

 ىبهۋهس ڭىنۇب .ۇدىلېك ارغوت هكشهلھرهش نهلىب هچنهشۈچ قارزائ هنهي ىنۇب ،ۇمىسلوب ارغوت شهلىداپىئ
 ”ناغىديهلىداپىئ ىنىتىلاھ ىكىدىترۇي ڭىنرهلىگزۆئ نىدىنىتهۋ زوئ رالرۇغيۇئ شىملوب ناملۇسۇم
 .ادىشۇلوب ڭىنىسۇغلاتائ “رىجاھۇم

 ”،“تهرجىھ ”نهلىسهم ،مۇقۇئ هچناقرىب رادىقالائ هگىشىلىكتۆي نۇروئ ڭىنرالناملۇسۇم 
 ”هملهك هچبهرهئ ناغىدىرېب ىنىسىنهم ”شۈچۆك“ ىسىممهھ ڭىنىسۇغلاتائ “رىجاھۇم ،“تهرىجاھۇم
 شىتىلشىئ ىنزۆس ۇب ادىساينۇد مالسىئ پۇلوب ۇغلاتائ يىئىبهت رىب ۇب .ناغلىق زىتلىي ىن “نىرىجاھۇم
 ىرىليىلايىز رۇغيۇئ ڭىچ ىداقىتېئ ىنىد مىسىق رىب نىتبهۋهس ۇش .ناقشالمۇموئ هدىرىئاد ڭهك
 ناملۇسۇم ىنىسۇغلاتائ “اروپسائىد ”شىملوب كۈلزۆس ساخ ناغىديهلىداپىئ ىنراليىدۇھهي النىدىلسهئ
 .ۇديهمرۆك قىپاۋۇم ىنشىتىلشىئ اغىمىلپوت رۇغيۇئ ىكىدىترىس نهتهۋ نىدىلمۈج اغىرىلمالپوت

 نىدناغلوب نۇغيۇئ اغىتاقىقتهت نهمچۆك ۇب شىيېد اروپسائىد ىنرالرۇغيۇئ ىكىدىترىس نهتهۋ اممهئ 
 ڭىنرالرۇغيۇئ ىكىدىترىس نهتهۋ ىسۇغلاتائ اروپسائىد ادناغىراق هگىسىمىلهك رىجاھۇم ،ترىس
 هۋ چۆك ىسۇغلاتائ ”رىجاھۇم“ نىدىچنىرىب ىبهۋهس ڭىنۇب .ۇدىلېك پىسانۇم ۇمخهت اغىقىللائېر
 نىدىترۇي زۆئ رهزهن يىئتهق نىدىقۇلقوي راب ىنىتهۋ اممهئ ۇمىسرۈدلىب ىنىنهم نهگېد ناغلىريائ نىدىترۇي
 اروپسائىد اممهئ .ۇدىتىسرۆك ىنمالپوت هۋ سخهش ىكىدىسىپىئات ناملۇسۇم نهگلهكتۆي اغىترۇي رهلىگزۆئ
 كىلنهگرهب پهلىداپىئ قۇلوت ىنىتىلاھ زىسنهتهۋ ىكىدغاچ ىنيهئ ىنراليىدۇھهي لهد اسلوب ىمۇقۇئ

 رهھ ناغىدىتىلىرىتاخ ىنىتىمسىق زۆئ اغرالرۇغيۇئ زىسنهتهۋ نىتتهھهج رىب هنهي ۇغلاتائ ۇب ،نىدىبهۋهس
 ناغىدىرۇت ”پىتىلىرىتاخ“ ىنكىلزىسنهتهۋ اغرالدالۋهئ ىكنىيېك ،ناغىدىرۇت پىلېس هگىسېئ تىقاۋ
 اقشاب لهد يامىراق اغىشۇلوب ناملۇسۇم ڭىنرالرۇغيۇئ ىكىدىترىس نهتهۋ ۇمپۇلوب .ۇدىلاق پۇلوب مۇقۇئ
 يهملهشىرېئ اقشادغوق نىدىبهۋهس ىرىلتهسقهم يىسايىس ڭىنياتىخ هدرهلتهكىلمهم ناملۇسۇم
 قىلىچناملۇسۇم زۇغلاي ىنىلاۋھهئ ڭىنرالرۇغيۇئ ىكىدىترىس نهتهۋ ،ىشۇرۇچۇئ هگىبرهز هچىسكهئ
  .ۇدىرېب پىتىسرۆك قىنېئ ىنىكىلسهمهئ لايىر ڭىنشىلىق لهھ هدىسهيىروگېتاك

 رالۇئ ،كهستۆئ پۈرۆك ىنىخىرات چۆك ڭىنمالپوت رۇغيۇئ ناقشالنۇروئ هگىرىھهش ىرهسيهق ڭىنهيىكرۈت 
 ناغلىق تهرجىھ اغناتسىناغفائ نۈچۈئ شىتىلڭائ ىنىسادىن ڭىنرالرۇغيۇئ اغاينۇد رۆھ ىلىي-1960

 ىچنىككىئ ۇب .ناغلوب رۇبجهم هكشۈچۆك هگهيىكرۈت ىلىي-1964 هنهي ،نىيېك نىدلىي 4 ،ۇمىسلوب
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 نىدىسىتقۇن قىلىچناملۇسۇم اغرالرۇغيۇئ ۇب ىتىمۈكۆھ ناغفائ ،اسلوب ىبهۋهس ڭىنشۈچۆك قىلمىتېق
 نهلىب تهيىلائاپ يىسايىس اممهئ ،ۇمىسلوب ناغيوق لوي اقشاشاي هدىتىلۆد زۆئ ادىراتاق رىجاھۇم
 ىنرالۇئ ادناغنالتائ اقشىرېب پىلېئ يىرۇبجهم ىنتهيىلائاپ يىسايىس هۋ ،ناغىميوق لوي اغىشىنىللۇغۇش
 ارۇتتوئ ىمسىق رىب پۈنۈلۆب رالۇئ نىتبهۋهس ۇش .ناغلوب ىچكهمرهب پۈزۈكتۆئ هگىتىمۈكۆھ ياتىخ
 ،هگزىب ىتىمسىق تاياھ ڭىنرالۇئ .ناغلوب رۇبجهم هكشۈچۆك هگهيىكرۈت ىمسىق رىب هنهي هققرهش
 تهلۆد يىللىم رهلتهللىم ناملۇسۇم ىسياقرهھ ڭهت نهلىب ىشىلىرىمىي ڭىنكىلىپىلهخ ىقرىخائ
 ىساسائ ڭىنىقۇلتۇجۋهم ڭىنىتىلۆد زوئ ىنكىلىچتهللىم سهمهئ ىنكىلىچتهممۈئ قىلىقرائ شۇرۇق
 قادنۇب نۈچۈئ ڭىنۇش .ۇدىتىسرۆك ىنىكىلكهرېك زىمىشىلىق پارىتېئ ىنقىللائېر كهتقىلناغلىق
 ىنرالمۇلپوت ىكاي سخهش ناغلائ ىنىرېتكاراخ رىجاھۇم نىدىبهۋهس شهكتۆي نۇروئ رهلتهلۆد ناملۇسۇم
 ناملۇسۇم ناغلوب هدىتىكىرهھ شۇرۇق ىنىتىلۆد هدىسهيىروتىررېت زۆئ اممهئ ،ۇمىسلائ اغىنيوق زۆئ
 پىتېس نىتتهھهج يىسايىس پىلىق شىقىچ ىنىتهئهپنهم ڭىنتهلۆد يىللىم ىنىمىلپوت
 ىۋىنهئنهئ ڭىنرالرۇغيۇئ ىكىدىترىس نهتهۋ هگزىب ۇب .ۇدىقىچ پىلېك راللاۋھهئ ناغىدىنىلىدياپ
 هتتهلۆد ناقتاۋۇرۇت ىزۆئ رالرۇغيۇئ نۈچۈئ همېن هۋ ،ىنىقىلناغىدىنىلقرهپ نهلىب ىسىپىئات رىجاھۇم
 ڭىنىشىلىتېس هگىتىمۈكۆھ ياتىخ نىدىپىرهت رالناسنىئ ىكىتپهھزهم شاشخوئ نىد شاشخوئ

 .ۇدىرېب پۈرۈدنهشۈچ ۇمىنىبهۋهس
 ىنيهئ ىنىتىمسىق ىقرىزاھ ڭىنرالرۇغيۇئ رالىچۇغناللۇغۇش نهلىب ىتاقىقتهت رۇغيۇئ مىسىق رىب 

 ڭىنرالرۇغيۇئ ىكىدىترىس نهتهۋ ،ىپىرهت رىب هنهي ڭىنىشىلقىبتهت اغىساروپسائىد يىدۇھهي ىكىدرالغاچ
 نهلىب ىرىلتهمسىق ناغرۇچۇئ هتتهلۆد رهھ ڭىنراليىدۇھهي ىكىدغاچ ىنيهئ لهد ىتىمسىق ىقرىزاھ
 اسلوب ناغلۇتۇق قادناق نىداروپسائىد راليىدۇھهي نىتبهۋهس ۇش .ادىقىلناغلوب هگىئ اققىلشاشخوئ
 قادنۇش .ۇديهلهرېب همىتاخ هگىتىلاھ قىلاروپسائىد ڭهت نهلىب شۇرۇق تهلۆد تهقهپ ۇمرالرۇغيۇئ
 .رۇدنۇغيۇئ اققىللائېر ۇمخهت شاتائ پهد اروپسائىد ىنرالرۇغيۇئ ىكىدىترىس نهتهۋ نۈچۈئ ىقىلناغلوب
 اغلىت ادىرىقۇي ،ىكۇش ىبهۋهس رىب هنهي ڭىنشالغاب نهلىب اروپسائىد ىنرالرۇغيۇئ هدرهي ۇب هتتهيىلهمهئ
 نىدلهمهئ يهلنۈتۈپ ىنىشۇتۇقوئ ىلىت رۇغيۇئ ادىرايىد رۇغيۇئ ،ناغنالشاب نىدلىي- 2017 ناغنىلېئ
 پهس نۈتۈپ ادىترىس ىچىئ نهتهۋ رالرۇغيۇئ ڭهت نهلىب ىشۇلۇيوق اغلوي ڭىنىتىسايىس شۇرۇدلاق
 .ادىقىلناغيوق مهدهق هگىرۋهد اروپسائىد هچىيوب

 ناقتاۋۇرۇقشاب تهلۆد نهلىب ىمۈزۈت تهئىرهش ىكىتقرهش ارۇتتوئ ىقرىزاھ ،نىتتهھهج رىب هنهي 
 ڭىنىسىملۈزۈت تهئىرهش نهلىب ىسىملۇرۇق )Nation State( تهلۆد يىللىم ،تهيىددىز ىكىدرهلتهلۆد
 كىلرىب يىنىد القىنېئ تهلۆد يىللىم ىكنۈچ .ۇدىتاۋۇلوب نىدىبهۋهس ىكىلسهملهك سام هگىرىب-رىب
 كىنتېئ اسلوب تهئىرهش ،ۇدىتىسرۆك ىن ”شىريائ يۆئ“پىلىق ساسائ ىنكىلرىب كىنتېئ سهمهئ
 تهلۆد يىللىم .ۇدىلىق تهسقهم ىنىتىلۆد تهممۈئ هگىئ هگىدۋهگ نۈتۈپ رىب ،رهزهن يىئتهق نىدىقرهپ
 اغىلاك ىنۇئ پىلېئ لىبوموتپائ ىددۇخ شۈرۈتشهلرىب ىنىسىملۈزۈت تهئىرهش نهلىب ىسىملۇرۇق
 قىللىي ڭىم ىككىئ ڭىنراليىدۇھهي رهلىزهب هدرهي ۇب مىكلهب .زىسقىتنهم الكهدناغلاس اقشوق پىتېق
 پىتياق هگنىتسهلهپ اتپىسېھ ىقرىخائ كهدڭىنۇش هۋ ،ناغلوب بهۋهس ىنىد ڭىنرالۇئ اغىتاياھ ناسرهس
 شىقىچ ىننىد نۈچۈئ همېن زىب نهكىئ قادنۇش ،ناغلوب بهۋهس ىننىد ڭىنرالۇئ ۇمىغىشۇرۇق تهلۆد
 هدرهي ۇب .نىكمۇم ىشىيېد زىميهمرۇتشهلهيىروگېتاك ىنزىمىتاياھ ناسرهس ۇب پىلىق ىسىتقۇن
 اغىشىرېب همىتاخ اغاروپسائىد قىلىقرائ شۇرۇق تهلۆد ڭىنرالۇئ هۋ ىشىلىتائ اروپسائىد ڭىنراليىدۇھهي
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 نىمېز تهلۆد ىشۇلوب ناسرهس ڭىنرالۇئ ،پۇلوب نىد رىب تهللىم رىب اسلوب راليىدۇھهي ،كهسلهك
 شىقىچ ىنقۇلتۇجۋهم يىللىم ،اسلوب ناققىچ پىلېك نىتبهۋهس يىسايىس شاشخوئ اقشىشىلات
 ىنۇب .قىپاۋۇم شىيېد ناغرۇق تهلۆد پىنىلىدياپ كۈلمۈنۈئ نىدرالنۇيوئ يىسايىس قىلارائقلهخ پىلىق
 كىلىچىمىلزۈي چۈئ“ نهگلهك پانيوئ ڭىنهيىلگنهئ هدرىسهئ مىرېي ىقنىدلائ ڭىنرىسهئ ىچنىمرىگىي
 اقشىلېۋۈرۆك نىدىرىلتهسايىس تېركنوك ىكنىيېك نىدناغلۇرۇق ىتىلۆد يىدۇھهي هۋ ”ىسهيىتامولپىد
  .ۇدىلوب

 اغىرىلمالپوت رۇغيۇئ ىسۇغلاتائ اروپسائىد ادناغىراق اغىسۇغلاتائ تهرىجاھۇم ىكقىنېئ هدرهي ۇب 
 هۋ نۇسلوب راليىدۇھهي نهكتهك پىلىچېچ اغاينۇد ىليهم ادرالتىقاۋ ىنيهئ ىكنۈچ .ۇدىلېك نۇغيۇئ ۇمخهت
 ادىتسائ ىمۇقۇئ اروپسائىد ىسىممهھ نۇسلوب ىرىلمالپوت يىدۇھهي ناغلاق پىلېق هدنىتسهلهپ ىكاي
 زىسنهتهۋ ناملۇسۇم ناغىملىريائ نىدىناكام زۆئ ىكمۇلهم هگزىب اممهئ .نهگلۈرۈتشهلهيىروگېتاك
 لهد ىسىنهم رىب قۇچوئ ۇمىخېت اروپسائىد اممهئ .ۇديامنالباسېھ رىجاھۇم زىگرهھ ۇمىسلوب
 .ادىقىلناغلىتىراق هگرهلزىسنهتهۋ

 تهسقهم ىنشىرېب همىتاخ اقتاياھ ناسرهس هۋ هككىلزىسنهتهۋ ۇب رالرۇغيۇئ نىتبهۋهس ۇش 
 ىقرىزاھ ،نۇسلوب رالرۇغيۇئ ىكىتترىس ىكاي هۋ نۇسلوب رالرۇغيۇئ ىكىدىچىئ نهتهۋ ،نهكىدىلىق
 نهتهۋ قادنۇش لهد اروپسائىد .كهرېك شۇرۇتشالمۇموئ ىنمۇقۇئ ناغىديهلىداپىئ لائېر ڭهئ ىنىتىلاھ
 ۇدىنىلباسېھ مۇقۇئ ناغىديهلىداپىئ قۇلوت ىنىتىلاھ زىسنهتهۋ ڭىنرالرۇغيۇئ قىلراب ىكىدىترىس ىچىئ
 ڭىنۇئ ،نهكىدىلىق تهسقهم ىنشىرېب همىتاخ اغاروپسائىد ۇب رالرۇغيۇئ هتتهۋلهئ .زىمىنىشىئ پهد
 ىشۇلوب هيىتاركومېد ىسىملۈزۈت ,تهلۆد يىللىم قىنېئ ىلكهش ڭىنىتىلۆد ناغلوب ىچقامرۇق
 هدۋهگ رىب ڭىنىرىلمالپوت اروپسائىد رۇغيۇئ قىلراب ،شۇرۇشائ اقشىئ ىنناشىن ۇب كهدڭىنۇش هۋ ؛ۇمكهرېك
 هگىلىسهم نهگېد ۇمكهرېك ىشۇلوب ىساسائ ڭىنىرىلنالىپ هيىگېتارتسىئ هۋ ڭىنىشۇشۇيۇئ پۇلوب

 .زىمياملاتخوت قۇترائ هدرهي ۇب نىدىبهۋهس قىلناغلوب سهمهئ ىتىسقهم ڭىنىمزاي رۇكزهم شىرېب باۋاج
 
 ىلكهش ڭىنىمىلپوت اروپسائىد رۇغيۇئ ؛مىسىق ىچنىككىئ
 ىكىتتهۋىسانۇم قىلىچرادىنشوق هدنهگېد رالرۇغيۇئ نهكشهلرهي هدىتىلاھ مالپوت ادىترىس نهتهۋ 

 نهكشهلرهي هدرهلتهلۆد ىكرۈت شادنىرېق ىكىدايىسائ ارۇتتوئ ،پۇلوب ناغىدىتىسرۆك ىنمالپوت
 اغمالپوت لىخ ۇب رالرۇغيۇئ كهلۆب رىب ىكىدىرىھهش ىرېسيهق ڭىنهيىكرۈت تهقهپ اقشاب نىدرالرۇغيۇئ
  .ۇدىرىك

 ڭىنرالرۇغيۇئ ىكىدىترىس نهتهۋ ادناغىملائ اقپىسېھ ىنمالپوت كهلۆب ىككىئ ۇش ىكىدىرىقۇي اممهئ 
 ڭىنرالۇئ نىدىبهۋهس ىكىلنهكشهلرهي هتتهلاھ قاقرات هۋ نهگلهكتۆي اقترىس هتتهلاھ قاقرات ىمسىق پۆك
 ىكىدلۇبناتسىئ اممهئ .لۈكشۈم ىتىياھان ىشۇشۇيۇئ پۇلوب مالپوت ىكىتتهلاھ قىلىچرادىنشوق
 پىنىلغاب اغرالناگروئ تىئائ اغرالرۇغيۇئ هچناقرىب ىكىدرهي ۇش رالۇئ ۇمىسلوب هتتهلاھ قاقرات رالرۇغيۇئ
 ىكىدىترىس نهتهۋ هتتهيىلهمهئ ۇب .نهگرۈدنهللىكهش ىنتهلاھ مالپوت هچناق رىب ىكىدلىكهش شىشىلروت
 ڭىنرالۇب .ۇديالالوب هگلۈئ هگىشىنىللىكهش پۇلوب ىمىلپوت اروپسائىد لىخ رىب هنهي ڭىنرالرۇغيۇئ
 ناقشالۇئ هگىزۆئ كهنرهد ۇب قاستيېئ پىلېئ ىن ”ىگىنرهد پىرائام ناتسىكرۈت ىقرهش“ ىكىدىسىرائ
 ىكنىيېك ترىس نىدناغلوب كهلۆي-راي اغىرىلجايىتھېئ يىسايىس ،ىداسىتقىئ ڭىنرالرۇغيۇئ
  .اتقامىنيوئ لور كىلىكترۈت ۇمنۈچۈئ ىشىلېئ هيىبرهت نىد هۋ لىت انائ ڭىنرالدالۋهئ
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 نىدلهزهئ اتشىلىق هقالائ نهلىب ىرىلناگروئ رۇغيۇئ ىكىدىپارتهئ زۆئ رالرۇغيۇئ ىكىدىترىس نهتهۋ 
 شىقىچ ىنپهرهت الىككىئ سخهش هۋ ناگروئ ىنىبهۋهس ڭىنۇب .ىدىئ نهگلهك پىلىق تايىتھېئ پىترات
 .رۈرۆز شىلىق لىلھهت پىلىق ىسىتقۇن

 تهيىلائاپ هۋ ىرىلتهسقهم شۇلۇرۇق ڭىنرالناگروئ هۋ رالتالىكشهت رۇغيۇئ ىكىدىترىس نهتهۋ ادىدلائ 
 شىئ هرېب“ رالتالىكشهت كىلىچپۆك روز ،قاسلىق لىلھهت نىدىرىلشىنىلۆي هۋ ىنايرهج شىرېب پىلېئ
 ىرىلتالىكشهت رۇغيۇئ كىلىچپۆك روز بهۋهس ىكىدزىمىشىيېد قادنۇب .ناغلۇرۇق هدىتىسقهم ”ىنشىلىق
 رالۇئ اممهئ ،ۇمىسېد ىرىلىچكارىتشىئ ڭىنىساۋاد رۇغيۇئ ىكىدنويار هۋ تهلۆد ناقتاۋۇرۇت ىزۆئ ىنىرىلزۆئ
 .تهرابىئ نىدرالتالىكشهت هچنازىتراپ ناغلۇرۇق نىدىپىرهت ىشىك نوئ هچناقرىب هتتهلاھ كىلهيىخىتسىئ
 رۇغيۇئ“ ،نىتساملوب ناغلىق شۈنۈرۆك اقرائ ىنشىنىلۆي رىب هۋ هيىگېتارتسىئ رىب هيىدىئ رىب رالۇئ
 قىلناغلۇرۇق نۈچۈئ رهلتهسقهم ائىددۇم لىخ رهھ ادىتسائ هيىروگېتاك ڭوچ رىب نهگېد ”نۈچۈئ

 رۇغيۇئ اينۇد نۈچۈئ همېن هگزىب ۇب .اتقاملوب لۈكشۈم ىشۇشۇيۇئ پۇلوب چۈك رىب نىدىبهۋهس
 قىلساملالۇتۇق نىتكىلزىسلىكشهت ،ناقىميالاق مىئاد رهھ ڭىنىرىلتهيىلائاپ شىئ ڭىنىيىتلۇرۇق
 ىقرهش“ ناقتاۋىرېب پىلېئ تهيىلائاپ ادلۇبناتسىئ هدرهي ۇب نهلىسهم .ۇديهلهرېب پهلنۈكهي ىنىبهۋهس
 مىلهت ىننىد هتقرهش ارۇتتوئ ،قاستيېئ پىلېئ ىن ”ىتىيىئمهج قىلراكمهھ هۋ پىرائام ناتسىكرۈت
 ڭىنتالىكشهت ۇب ناغلۇرۇق نىدىپىرهت ىرىلراغلىئ رۇغيۇئ مىسىق رىب نهكشهلرهي هگهيىكرۈت هۋ ناغلائ
 هۋ همىجرهت نهلىسهم رالۇئ اشىراي اغڭىنۇب ،پۇلوب ناقغائ ىلېخ هكپهرهت نىد ىرىلتهيىلائاپ شىئ
 پىشىرېئ هگىمىدراي ىداسىتقىئ ڭىنرالرۇغيۇئ رادنىد ىكىتقرهش ارۇتتوئ ادرالشىئ قىلىچتايىرشهن
 ىنقاملاس روز ىرىلمۇيۇب ىرشهن ناغلىق ساسائ ىننۇمزهم ىننىد اشىراي اغڭىنۇش هۋ هتكهملهك
 قىلىرائ ادىسىرائ ڭىنتالىكشهت ۇب نهلىب رالرۇغيۇئ ”قىيال“ نهتهبسىن ناققىچ نىدنهتهۋ .هتكهمىلىگىئ
 اقتالىكشهت ۇب رالرۇغيۇئ ناغلوب هدىسهيىبرهت پىرائام نهۋۆت ىكاي ارۇتتوئ اۋقهت اغنىد هچىسكهئ .راب
 هلىمائۇم ناغىمىشخوئ پىرېب اغرالتالىكشهت ناغلۇرۇق ”نۈچۈئ رۇغيۇئ“ شاشخوئ نىتبهۋهس ۇش .لىيام
 ،پىتىرىگڭاگ ىنرالرۇغيۇئ نهكتهئ كىرېت ىننهتهۋ ”نۈچۈئ رۇغيۇئ“ شاشخوئ ،شىشىرېئ هگرهلىجىتهن هۋ
  .ناغلاق پۇلوب بهۋهس اغىشىلقاس قىلىرائ ڭىنرالۇئ

 ناغلوب رالناماز نۇزۇئ ىلىغلوب راچۇد هگىتىمسىق كىلزىسنهتهۋ ،هدنهكتهزۆك ىنۇب نىتپهرهت سخهش 
 ىدلوب نۇزۇئ هدرهي ۇب .ىدلوب نۇزۇئ ىلىكتهك پاقوي ىكاي پالسۇس ىسهيىبرهت تهللىم نهتهۋ ادرالرۇغيۇئ
 ناغلىق زهكرهم ىنىجلۇغ ناغلۇرۇق ناتسىكرۈت ىقرهش ىچنىككىئ ،قاسلىق تېركنوك ىنشىيېد
 روتپائ ۇمنىدىسىداد ناغلىق ڭوچ پىقېب ،ۇمنىدىسىۋوب مۇھرهم ناقتالداي نائرۇق ،ادلامىش
 نهگڭىس“ ،اسلوب ىسهيىبرهت نهگرهب ڭىنرالڭوچ اممهئ .قوي ىنىغىلڭائ هدىققهھ كىلىچتهللىم
  .ناغلوب ”امشالىرائ اقشىئ قۇترائ ،هي ىنڭىنېن

 هگىرىلرۋهد ”ىتىيىرۇھمۇج ناتسىكرۈت ىقرهش“ ىچنىككىئ ناغلۇرۇق پىلىق زهكرهم ىنىجلۇغ 
 شۇتۇت هتسهئ ڭىنىسىتائ ،هسلهك ارغوت ىرىلتىقاۋ قىلنارىق ڭىنىسىۋوب مۇھرهم ڭىنروتپائ
 يىللىم رۇغيۇئ ڭىنرالۇئ نىتبهۋهس ۇش .ۇدىلېك ارغوت اغىرىلتىقاۋ قىلىلاب ناغلوب راب ىتىيىلىباق
 نىتبهۋهس همېن ىنكىلىچتهللىم اممهئ .شىئ ناغىدياملوب نىكمۇم ىكىلسهملىب ىنىتىكىرهھ قىلدازائ
 پهد نىكمۇم ىشۇلوب ناقشاليوئ ىنىكىلرهتهخىب ڭىنىدالۋهئ ،كهسلهك اغىشۇتۇت ناھنىپ نىدىدالۋهئ زۆئ

 نىدىتاھالسىئ رهي ىكنىيېك نىدىتىيىلاغشىئ ىتىيىمىكاھ تسىنۇمموك ياتىخ .زىميالباسېھ
 رۇغيۇئ ناغلوب تىھاش هگرهلهقهۋ يىسايىس كهدنهگېد ”ىبالىقنىئ ڭوچ تهيىنهدهم“ هۋ ناغنالشاب
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 پۇلوب شالقاس رهتهخىب ادناغلىق قادناق ىنرالدالۋهئ ىكنىيېك ىسىپىزهۋ ڭوچ ڭهئ ڭىنرالىنائ-تائ
 پۇلوب ىناشىن شىرېب هبرهز كىلزهكرهم ڭىنىرىلتسىنۇمموك ياتىخ نىتبهۋهس ۇش هۋ .ناغلاق
 روز ىكىدناتسىكرۈت ىقرهش شۇتۇت قارىي ىنىرىلدالۋهئ زۆئ نىدىكىلىچتهللىم رۇغيۇئ ناقتاۋىنىلېك
 ىقىلناچشىرىت ڭىنىمىلتاق يىلايىز رۇغيۇئ اممهئ .نهگلهك پۇلوب ىشىللات ڭىنىقلهخ ماۋائ كىلىچپۆك
 .ناغلاق پۇسوت ىنىشىتېك پاقوي يهلنۈتۈپ ڭىنكىلىچتهللىم رۇغيۇئ نىدىشىللات ۇب ڭىنىقلهخ ماۋائ
 نهلىب قىلىتسۇئ ڭىنىسسىق شىقىچ پىلېك ڭىنىمان رۇغيۇئ قىلىقرائ ىسوپېئ ناخزۇغوئ
 نىتپىجاھ ساخ پۈسۈي ،شهلكىت ىنىسىرهبقهم ڭىنىرىقشهق تۇمھهم هدرهقشهق ،ىشىلىساي
 نهلىب قىلىتسۇئ نىدىرىلناشىن تهسقهم ڭىنىتىيىمىكاھ ياتىخ ىنرهلسخهش رۇھشهم هچىغىياۋان
 ارۇتتوئ ادىراتاق “ىتايىبهدهئ زىغېئ ”ىنىرىلقاشوق ناۋلاپ رىداس هۋ ،“شۇرۇتشالرۇغيۇئ ”پىنىلىدياپ
 پىلېئ هگىچىئ پىرائام يىللىم ىنرهلتهمزىخ كهتشۈتۆئ پىلىق كىلسرهد هدرهلپهتكهم چۇغنالشاب
 ىنىڭېئ ”تهللىم“ نهلىب ىقىلرايشوھ-ىلقهئ ادىتسائ ىنرۇب ڭىنىتىيىمىكاھ ياتىخ ،پىرىك
 توئ ناغىدىناي اتتىقاۋ قادناقرهھ ادلاھ نهگىملىب ۇمىرىلزۆئ ىنرالۇئ ،پۈرۈدڭىس اغرالدالۋهئ ىكنىيېك
 ،هسىق ىكىدىققهھ ىكىلىچتهللىم رۇغيۇئ هتىساۋىب ىزۆئ روتپائ .ىدىئ ناغىلشات پىلېكهئ هگىتىلاھ
 ڭىنىمان “رۇغيۇئ ”،ناغۇقوئ ىنىسسىق “ ناخزۇغوئ ”،نهلىب ناغىمقاب پالڭائ ىنرهلزهۋ ىكاي ،هيىسكېل
 نىدىرىلمىلائ رۇغيۇئ كهتپىجاھ ساخ پۈسۈي هۋ ىرىقشهق دۇمھهم ،نهگلىب ىنىكىليىمىدهق
 كىلىچتهللىم قادناقچېھ نىدىرىلىۋوب-اتائ زۆئ نىتبهۋهس ۇش .ىدىئ ناغلوب ڭوچ ادلاھ نهگنهلرىخهپ
 هدرهلمىلهت نهگېد “ اشاي پىقىت هگىچىئ ىنڭىشېب ”هچىسكهئ ،ۇمىسلوب ناغىمىلڭائ ىنىرىلىسسىق
 پهد ۇب ۇدىمېن ادناغۇقوئ ىنىباتىك »رالرۇغيۇئ« ڭىنساملائ نۇغرۇت ادىشېي 19 ،ۇمىسلوب ناغلوب ڭوچ
 ىنرالرۇچۇئ رادىقالائ هگىكىلىچتهللىم رۇغيۇئ قادناقرهھ ىكنىيېك نىدڭىنۇش هۋ ناغىمىرىگڭاگ
 ادرالشاي كىلىچپۆك روز ىكىدزىب ىچكهمېد .ىدىئ ناغىلاڭام پۈرۈدڭىس اغىدۇجۇۋ زۆئ هتشىۋهر يىئىبهت
 ،يهمىلكهتېي ارغوت ىنرالۇب هلىسهم قىلساسائ ىكىدرهي ۇب .راب ساسائ راب ىقىلراييهت ادىسىرغوت تهللىم
 ڭىنرالتالىكشهت ناغىدىرۈدنىكېچ هگىنيهك ناغىدىرۇتقۇمياق اغرالناشىن اقشاب نىتكىلىچتهللىم
  .ادىشۇلوب

 ،هتتهلاھ ناغلوب ىتكېيبوئ شىلىق تهمزىخ ڭىنرالتالىكشهت قىلراب ىساروپسائىد رۇغيۇئ رهگهئ 
 قۇچوئ اغرۇغيۇئ هممهھ پىلېك هككىلرىب ىرىلتهسقهم-ائىددۇم شۇلۇرۇق ڭىنرالتالىكشهت قىلراب
 شىئ هنهي هتتهھهج ۇب .ۇدىلوب ىلىغرۇشائ اقشىئ ۇمىنىشۇلۇرۇق پهسكىلرىب ،پىلېك هگىتىلاھ شۇلوب
 اروپسائىد هنهي .كهرېك ىشىڭېم پاراق هكشىشىلپىسهك ىرىلتالىكشهت اروپسائىد پاراق اغىتامىسقهت
 يىسايىس ڭىنرالرۇغيۇئ .كهرېك ىقىلساملاق پىنىلكهچ نهلىب تالىكشهت يىسايىس لۇقون ىتالىكشهت
 ىنىرىلقۇقوھ نۇناق ىكىتتهلۆد ۇش هۋ قۇقوھ كىلىشىك ڭىنرالرۇغيۇئ سۇسخهم رالتالىكشهت
 رالۇئ هۋ ،ىشۇلۇرۇق )و .پ .ن( ۇمرالتالىكشهت زىستهۋاپات اقشاب نىدنۇئ ،اسلىق تهسقهم ىنشادغوق
 رۇغيۇئ ىكىدهيىكرۈت ،ىپىتكهم رۇغيۇئ ىكىدهيىلارتسۋائ .كهرېك ىشىلىق يىققهرهت پىريائ پىسهك
 اڭاس ناماز ”ادرالرۇغيۇئ زىب .ۇديالالوب ىسىگلۈئ ىشخاي ڭىنۇب رالىدنوف راي رۇغيۇئ هۋ ،ىسهيىمېداكائ
 ،پۈرۈتۆك ىرۇغۇي ىنىمۈنۈئ شىئ شىشىلپىسهك .راب ىزۆس هيىلقهئ نهگېد “قاب اغناماز نهس ،اسىمقاب
 .ۇديانيوئ لور چۇغلىق لهھ ادىشىلىق يىققهرهت نىتتهھهج رهھ ادلاھ قىيال اغناماز ڭىنمالپوت رىب

 پىنىلغاب اغىرىلتالىكشهت رۇغيۇئ هچناق رىب ادلاھ كىلهيىخىتسىئ ڭىنرالرۇغيۇئ ىكىدلۇبناتسىئ 
 ىشۇرۇت پۇلوب تۇجۋهم هدىتىلاھ “ مالپوت روت ”هنهي هدلىكهش مالپوت پىشىلۇئ كهدروت اغىدلائ زۆئ
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 زۆئ هدىتىلاھ ”مالپوت روت“ ڭىنرالرۇغيۇئ ناقتاۋىيىپۆك هتتهلاھ قاقرات هدىرىلرهي اقشاب ڭىناينۇد
 ىلىمهئ ناغلىرېب پىلېئ هچىغرىزاھ .ۇديهلنىمهت نهلىب رهلىبىرجهت ىلىمهئ ىنشالقاس ىنىقۇلتۇجۋهم
 هتشىۋهر يىئىبهت ڭىنشۇرۇق “مالپوت قىلىچرادىنشوق ”زىب نىدرهلىسالۇخ نهگلهك نىدرهلشۈرۈشكهت
 شۇرۇق “مالپوت روت ”اممهئ .زىمىلىب ىنىكىلسهت ڭىنشۇرۇشائ اقشىئ ىنۇئ ىنىقىلناغىدىلېك اغناديهم
 رۇغيۇئ ڭىنىرىلىلاب زۆئ ،پۇلوب راب ىكىلىچنىكمۇم ڭىنشۇرۇشائ اقشىئ ۇمىتشىۋهر يىئنۈس اسلوب
 پۆك نهتهبسىن رالرۇغيۇئ راب لامائ ،رۇغيۇئ قادناق رهھ ناغىديالاخ ىنىشىقىچ پىشىتېي پۇلوب ىدالۋهئ
 رىب هدىلكهش روت ۇمىسىملوب هدىتىلاھ قىلىچرادىنشوق پىشىلنۇروئ هگرهلرهھهش ناقشالقارۇتلوئ
  .كهرېك ىشۇرۇق ناگروئ ناغىدياللوق ىنىرىلتهيىلائاپ شىئ ڭىنمالپوت ۇش هۋ ىشىشىلۇئ هگىرىب-

 ڭهئ ڭىنشۈرۈدڭىس اغرالدالۋهئ ىنكىلىچتهللىم ،كهسلهك هگىسىلىسهم شهلهيىبرهت دالۋهئ ىدمهئ 
 .قۇتتۆئ پىلېئ اغلىت ادىرىقۇي ىنىقىلناغرۇشائ اقشىئ قادناق ڭىنراليىلايىز ڭىنزىب ىنىلۇسۇئ ىشخاي
 پىشىتېي پۇلوب “ ىچتهللىم ”ڭىنرالدالۋهئ شىيامان ناغىدىلىرېب پىلېئ مىتېق هچچهن ادلىي

 قىلىقرائ شىڭېت الىنهيىگولوئېدىئ يىسايىس لۇقون هۋ ،ۇدياملالوب كهتسهد كىلرهتېي اغىشىقىچ
 ڭىنشۈرۈدڭىس ىنكىلىچتهللىم اغرالدالۋهئ .سهمهئ لۇسۇئ كۈلمۈنۈئ شۈرۈتشىتېي پىلىق ىچتهللىم
 تايىبهدهئ ،ىخىرات ،ىلىت رۇغيۇئ ادنۇسوي ىملىئ كهرپۆك نىدرائوش يىسايىس ىلۇسۇئ كۈلمۈنۈئ
 اغرالىلاب هدىتىپۈس ىمسىق رىب ڭىنشۇمرۇت كىلىدنۈك ىنرالرۇچۇئ ىكىدرهلتهھهج قىلراتاق ىتىئنهس-
 ىملىئ ناغىديالايىلراييهت ىنىرىلتسىكېت سرهد مىزىتنۇم كىلكهرېك اغڭىنۇش .كهرېك شۈرۈدڭىس
 ،تايىبهدهئ هدىسهيىۋهس چۇغنالشاب-ارۇتتوئ نهلىسهم .راب راييهت هدرهلتهلۆد رهتهخىب رىزاھ زىمىرىلمهدائ
 ناجىبهن .رد ،ناميالۇس تهئسهئ .رد نىدرهلىشىك ناغىديالالىق كىلرهبھهر هكشۈزۈت ىنىكىلسرهد خىرات
 قۇلزۇپون نهكشىرېئ اقشىنىلىق پارىتېئ نهلىب ىرىلكهگمهئ ىملىئ زۆئ قىلراتاق نۇسرۇت
 ىنرالباتىك ۇب پىرېب پىلېئ ىگىلرىبشىئ نهلىب راليىلايىز ۇب اسلوب هدهيىكرۈت .راب زىمىرىليىلايىز
 پىسهك ،راليىلايىز ىكىتتهلاھ راييهت رهدهق اقشىتىقرات پىسېب اتتهھ شالراييهت هگرشهن هۋ شۈزۈت
 مالپوت اسنىلىق لىكشهت رالىپپۇرۇگ يىئامىتجىئ ناغىدياللوق ىنرالۇب .راب رالناگروئ ىرشهن هۋ ىلھهئ

 ۇغلاسوت قادناقچېھ هدىشىلېك اغناديهم ڭىنرهلكىلسرهد كىلشىگېت هكشهلهيىبرهت دالۋهئ هدىتىلاھ
 قىلىمېتسىس ىنپىرائام يىللىم هدىچىئ نهتهۋ ىتىمۈكۆھ تسىنۇمموك ياتىخ .سهمهئ تۇجۋهم
 هدىتىلاھ مالپوت هچىسكهئ ڭىنۇئ لهد رالرۇغيۇئ ىكىدىترىس نهتهۋ ،اسلوب ناغلىق هبىلهغ اتشىتىقوي
 قادنۇش .كهرېك ىشىشىرىت هكشۈرۈتلهك هگىلسهئ قىلىمېتسىس ىنپىرائام يىللىم پۇشۇيۇئ
 نىدىتىسرۇپ شۇرۇدلىق قىلسىراۋ ،شالقاس ىنلىت انائ ادىترىس – ىچىئ نهتهۋ رالرۇغيۇئ نهكىدياملوب
 ىشىتېك پىلىقوي پۇلوب هيىستايلىمىسسائ يهلنۈتۈپ ادرىخائ ڭهئ هۋ ىشۇلوب مۇرھهم مهدهق ۇممهدهق
 .نىكمۇم

 يىللىم ”هچنازىتراپ ناغىدىلىق اديهپ قىلىچناقىميالاق ادىمان ڭىنمالپوت تهقهپ ،هدنهگىلىسالۇخ  
 ۇش ،پۇشۇيۇئ هكتهسقهم رىب ناغىديهد “نۈچۈئ قۇلتۇجۋهم ”يىللىم ،ىشىلىرېب همىتاخ اغ “ رالاۋاد
 امېتسىس رالشىئ .كهرېك ىشىلىرېب پىلېئ تهيىلائاپ قىلىمېتسىس ،قىلنالىپ نۈچۈئ تهسقهم
 ،كهدنهگىلهتىسرۆك ىنىچۈك زۆئ پۇلوب تشۇم اسشۇيۇئ ۇمىسلوب زىجائ رالقامراب هدنهگلهك هگىتىلاھ
 .زىمىنىشىئ پهد ۇديالالوب هگىئ هگىرىلتهسرۇپ شىنىلچۈك ۇمرالرۇغيۇئ ىكىداروپسائىد

 
 لاسىم رىب هدىققهھ ىلور ىكىتشادغوق ىنلىت انائ ڭىنىمىلپوت اروپسائىد ؛مىسىق ىچنىچۈئ
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 ادراتاق ىشىئ ىسخهش ڭىنىليائ رهھ هدىلكهش شۈرۈتسۆئ لۈگ هتكهتشهت ىسهيىبرهت لىت انائ 
 هچراپ رىب ىدۇخ پىنىللىكهش ىمىلپوت اروپسائىد رۇغيۇئ تهقهپ .كهرېك ىقىلسامنىلىق هلىمائۇم
 لىت انائ .ۇديالايىلرىزاھ تىھۇم پىسانۇم هگىسهيىبرهت لىت انائ هدنهگلهك هكتهلاھ كهدنامروئ
 يىئىبهت ادلاھ پىتكېللوك هدىچىئ مالپوت ياملاق پۇلوب مىسېب هگرهلىلىئائ ىسخهش ۇمىسهيىبرهت
 ىنىلور ىكىتشادغوق ىنىلىت انائ ڭىنمالپوت رىب زىب .ۇدىلېك هكتهلاھ ناغىدىنىلىق لهھ هتشىۋهر
 هللهھهم ت پىلىتراقسىق هدنهۋۆت (ىسىللهھهم رۇغيۇئ ناقشالياج هگىرىھهش ىرىسيهق ڭىنهيىكرۈت
 .زىمتۆئ پۈرۆك نىدىسىجىتهن ڭىنشۈرۈشكهت ىلىمهئ ناغلىرېب پىلېئ نىدىتسۈئ )ىدلىيېد

 
 ىلېدوم ڭىنلىت ناقتاۋىشىلماۋاد فارگاراپ 1-
 اغىپارتهئ ىرىھهش ىرهسيهق ڭىنهيىكرۈت نىدناتسىناغفائ ىلىي-1964 ىسىلاھائ هللهھهم ت 

 هۋ ىچنىككىئ هدمهھ ،ىسازهئ قىلراب ڭىنىدالۋهئ ىچنىرىب ،پۇلوب ىمىلپوت رۇغيۇئ نهكشهلرهي پۈچۆك
 ىلىت رۇغيۇئ نىدىبهۋهس ىكىلنهكسۆئ پۇلۇغۇت ادناتسىكرۈت ىقرهش ىمسىق رىب ڭىندالۋهئ ىچنىچۈئ
 ناقتاۋىلىتېي پۈسۆئ ادىتىھۇم ىسهيىبرهت پىرائام يىرۇبجهم هدهيىكرۈت ،ۇمقاسىلاتيېئ پهد لهممهكۇم
 نهلىب رهلكرۈت .ۇدىلۇغۇت لائوس نهگېد ،ۇدىمناغىلالىق قىلسىراۋ اغىلىت رۇغيۇئ رالدالۋهئ ىكنىيېك
 ،ىتىپايىق ىقترىس ڭىنرالدالۋهئ ىكنىيېك نهگلىتېي ادىتىھۇم ىلىت كرۈت ،پارتاق هكپهتكهم شاشخوئ
 ىكنىيېك هدىسىللهھهم ت هتتهيىلهمهئ .ۇدىنۈرۆك قوي ىقرهپ قادناقچېھ نهلىب ىرىلىلاب كرۈت
 .تۇجۋهم ىلېدوم شىنىگۆئ لىت هدىھالائ ناغىدىرۇدلىق قىلسىراۋ ىنىلىت رۇغيۇئ اغرالدالۋهئ

 ،پۇلوب تىھۇم ڭوچ ىرىب .ۇدىلېك پاشاي ڭهت هدىچىئ تىھۇم ىككىئ رالىلاب ىكىدىسىللهھهم ت 
 .تىھۇم كىچىك تهرابىئ نىدىسىللهھهم ت اسلوب ىسىچنىككىئ .تهرابىئ نىدىتىيىئمهج هيىكرۈت ۇب
 سېھ ىنىقىلراب قرهپ نهتهبسىن اغڭىنۇب ،رالدالۋهئ ىكنىيېك ناغلاق هدىچىئ تىھۇم ىككىئ ۇب
 ڭىنىرىلزۆئ رالدالۋهئ ىكنىيېك هدىچىئ تىھۇم ڭوچ ۇب نهگېد ىتىيىئمهج هيىكرۈت ؟ۇدناغىدمالىق
 كىچىك ،هدىچىئ ىسىللهھهم ت هنهي ؟ۇدناغىدىلىق سېھ هدلىكهش قادناق ىنىكىلمىك قۇلرۇغيۇئ
 اغراللائوس ۇب زىب هدنهۋۆت ؟ۇدناقتاۋىلېك پۈزۈكتهي قادناق اغرالدالۋهئ ىكنىيېك ىنىكىلمىك ڭىنتىھۇم
 .زىمتۆئ پىرېب باۋاج تېركنوك

 
 ىسهيىبرهت لىت 
 يىلائ نىتپىرائام يىرۇبجهم رالىلاب ىكىدىسىللهھهم ت نهلىب ىتىپۈس شۇلوب ىسارقۇپ هيىكرۈت 

 يىمۇموئ رالىلاب .ۇدىلىتېي پۈسۆئ هدىچىئ ىسهيىبرهت-لهت پىرائام ىمۇموئ ڭىنهيىكرۈت هچىقپىرائام
 ىسىللهھهم ت ،اتتىقاۋ رىب نهلىب شىلىق لۇبوق ىنشىشىلكرۈت ادىنايرهج هيىبرهت-مىلهت پىرائام
 ىكىدىلهھهم ت .ۇدىڭام پىلىق لۇبوق ۇمىنهيىبرهت-مىلهت تىئائ اغىرۇتلۇك رۇغيۇئ ىكىدىچىئ
 .تهرابىئ نىدىسهيىبرهت ىلىت رۇغيۇئ ىمىھۇم ڭهئ هدىچىئ ڭىنهيىبرهت-مىلهت

 پىشىنتاق اغىرىلسرۇك نائرۇق رالىلاب هدهيىكرۈت ،ادىسىرائ لىتهت قىلشىق هۋ قىلزاي ڭىنىلىي رهھ 
 لۇغوئ ،زىق ،پۇلوب سهمهئ انسهتسۇم نىدڭىنۇب ۇمرالىلاب ىكىدىسىللهھهم ت .ۇدىلائ مىلهت يىنىد
 اقشاب نىدىسرۇك نائرۇق .ۇدراب اغىسرۇك نائرۇق ناغلىچېئ هتتىچسهم ىكىدىسىللهھهم ت ادلاھ مىريائ

 قىلراكمهھ هۋ رۇتلۇك ناتسىكرۈت ىقرهش“ هدلىتهت قىلزاي ۇمپۇلوب رالىلاب هدىسىللهھهم ت
 رۇغيۇئ هللىب رالزىق لۇغوئ پىلىغىي هگ ”)ىدنىلېئ پهد ”ىتىيىئمهج رۇتلۇك“ هدنهۋۆت(ىتىيىئمهج
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 .ادىقىلىرائ شاي 14 نىتشاي 7 رالىلاب ناقشانتاق اقسرۇك .ۇديالڭائ سرهد نىدىلىت
 هدىلىتهت قىلزاي ڭىنىلىي رهھ )2009 ( هچىغرىزاھ پالشاب نىدىلىي- 1993 ىسرۇك ىلىت رۇغيۇئ 

 ناقتاۋۇرۇت پىلېك ىڭېي ىڭېي نىدناتسىكرۈت ىقرهش اسلوب ىچۇقتۇقوئ .هتكهمنىلېك پىلىچېئ
 پىلىق قىلىچۇقتۇقوئ هچىغلىي- 2002 نىدلىي- 1993 .ۇدىلائ هگىتسۈئ رالىچۇغنالھاناپ يىسايىس
 ىلىي- 2002 ۇئ .ناغلائ هگىتسۈئ زۆئ شاي ناقتاۋۇرۇت پهلىت قىلھاناپ يىسايىس قادنۇش ىنىگلهك
 ،پىنىلىق لۇبوق ىسامىتلىئ قىلھاناپ يىسايىس ناغنۇس اغىتالىكشهت رهلتهلۆد نهكشهلرىب ڭىنىزۆئ
 پالشاب نىدلىي- 2003 .نهگرهب سرهد نىدلىت رۇغيۇئ اغرالىلاب هدىسىللهھهم ت رهدهق هگنهكتهك اغاداناك
 .نهگلهك پۈتۆئ سرهد ىچۈگىلىت قىلھاناپ يىسايىس رۇغيۇئ رىب اقشاب

 ناقتاقرات پىسېب اد ”ىنويار مونوتپائ رۇغيۇئ ڭاجنىش“ ادراللىي ىنيهئ ،هتپهلسهد ىسرۇك لىت 
 يىسايىس هگهيىكرۈت ىلىي- 2007 .نهگلهك پىتىلشىئ پىلىق باتىك كىلسرهد ىنىباتىك هبپىلېئ
 هبپىلېئ نىدىڭېي مىدنهپهئ ائ ناقشالقارۇتلوئ هگىسىللهھهم ت هۋ نهگلهك پهلىت قىلھاناپ
 هگهيىكرۈت اسلوب مىدنهپهئ ائ .ناغرۇدلىق رشهن هدهيىكرۈت هۋ نهگزۈت پىلىق باتىك ىنىكىلسرهد
  .ناغىلمامات ىنىشۇقوئ ادناتسىبهرهئ ىدۇئهس ىرىگلىئ نىتشىلېك

 قىباس رىب نهگنهگۆئ ىنشۇقوئ شىزېي هچرۇغيۇئ پىتىگۈت ىنىسرۇك لىت ىكىدىللهھهم ت روتپائ 
 كىلسرهد نهكتهلشىئ ىزۆئ ادغاچ ىنيهئ ۇئ ،ادناغلىق تهرايىز پۇترۇچۇئ هدىللهھهم ت ىنىچۇغۇقوئ
 رۇغيۇئ ڭاجنىش“ ىلىي- 1983 اسلوب باتىك كىلسرهد رۇكزهم .ىدىئ نهكتهسرۆك اغروتپائ ىنىباتىك
 ىنباتىك كىلسرهد ۇب .نهكىئ ناغنىلىق رشهن نىدىپىرهت ىتايىرشهن رهلرۈمسۆئ-شاي ”ىنويار مونوتپائ
 2009 ،پۇلوب اخسۇن نهكتهلشىئ نۈچۈئ شىنىگۆئ قىزېي انوك هچرۇغيۇئ ادىرىلغاچ قىلىلاب ۇمروتپائ
 هدرهلپهتكهم چۇغنالشاب ىكىد ”ىنويار مونوتپائ رۇغيۇئ ڭاجنىش“ هدلىگزهم شاشخوئ ىلىي-
 .تهرابىئ نىدىسىخسۇن رشهن ۇب ىكىدىلىي- 1983 ۇمىكىلسرهد هبپىلېئ ناقتاۋىلىتىلشىئ

 رادىقالائ اغوگڭۇج ،اتباتىك كىلسرهد نهكتهسرۆك ىچۇغۇقوئ ناغلىق تهرايىز روتپائ ادىرىقۇي 
 .نهگلىتېۋىيوب هدىتىپۈس ىسىگلهب ڭىنرالىچزۇۋاجات رالقىلراتاق ىقىرياب تهلۆد ،ىبرېگ تهلۆد ناغلوب

 ائ ناغلوب قوي رهلشۈنۈرۆك لىخ ۇب ىسرۇك ىلىت رۇغيۇئ ىكىدىسىللهھهم ت پالشاب نىدلىي- 2007
 .ناغىلشاب هكشىتىلشىئ پىلىق كىلسرهد ىن هبپىلېئ نهگزۈت ىدنهپهئ

 هناد 100 هگىسىلاھائ ىسىللهھهم ت نۈچۈئ شۈرۈشكهت ىنىلاۋھهئ شىنىگۆئ لىت انائ روتپائ 
 اغىسىرۇتتوئ ،ىشېي ڭىنىچۈگلۈرۈشكهت هگىپىرهت ىتسۈئ لوس ڭىنتىكنائ رۇكزهم .ناقتاقرات تىكنائ

 رالتىكنائ .نهگلىرېب رالنۇروئ ناغىدىلىزېي ىرۇمون تىكنائ هكپهرهت ىتسۈئ ڭوئ ،ىسىمىريائ ىسنىج
 )هدىچىئ ۇمشاي 18 (نىتشاي 18 ،پۇيوق رۇمون روتپائ اغرالتىكنائ كىلتهۋانىئ نىيېك نىدناغنىلېۋىغىي
 تىكنائ .ناغىريائ پىلىق ىسىپپۇرۇگ رالىلاب ىنرهلنهۋۆت نىتشاي 18 ،ىسىپپۇرۇگ رالڭوچ ىنرالرۇغۇي

 شاللات پۆك اغىتسائ ڭىنراللائوس قىلراب ،پۇلوب ناقپات بىكرهت نىدلائوس 10 يىئمهج
 روتپائ قىلىقرائ رالباۋاج ناغلوب نىكمۇم اقشاللات پوك لىخ ۇب .نهگنهلپهس رالباۋاج راب ىكىلىچنىكمۇم
 شىلىق زىلانائ هۋ شىلىق رۇككهپهت (ڭىنىرىلىچنهشۈچ پىتكېيبۇس ڭىنىسىلاھائ ىسىللهھهم ت
 .ناغلىق ىتىسقهم هچمۇشوق ڭىنشۈرۈشكهت تىكنائ ىنشىلىب ىنىسهبنهم شىلېك )ڭىنىرىللۇسۇئ

 رۇغيۇئ ڭىنرالۇئ ،نىتشۈرۈشكهت تىكنائ ناغلىتىراق هگرهلنهۋۆت نىتشاي 18 ىكىدىسىللهھهم ت
 هۋ هلىئائ نۇروس ىككىئ ۇب .زىميالالاۋىلىب ىنىكىلنهكىئ راب ىنۇروس ىككىئ ناغىدىنىگۆئ ىلىت
 .ناغلوب تهرابىئ نىدىتىيىئمهج رۇتلۇك
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 .ناغلىق رىسهت هتىساۋىب اغىلاب لىت ناغىدىتىلشىئ ىسىنائ- اتائ هدىچىئ هلىئائ نهلىب ىدلائ 
 نىدىسىپپۇرۇگ رالىلاب .رادىقالائ اغلىت راللائوس- 8 ،5 ،4 ،3 ڭىنتىكنائ ناغنىلېئ اغلىت ادىرىقۇي
 كىلنهگلىرېب ىتىيىناكمىئ شاللات پۆك ،ۇمىسلوب هناد 36 تىكنائ كىلتهۋانىئ ناغنىلېئ پىغىي

 قىلناس نهگلهك نىتشۈرۈشكهت تىكنائ نىتبهۋهس ۇش .ناغلوب قۇترائ نىد 36 باۋاج ،نىدىبهۋهس
 لائوس ىكىتتىكنائ هناد 36 ۇب نهلىب ىدلائ .زىمىرېب هچنهشۈچ پاراق اغجايىتھېئ اتراق اغرالتامۇلهم
 .زىمتۆئ پۈرۆك هللىب نهلىب ىسىجىتهن نهگلهك ىنرهل 5 ،4 ،3

 
 .هچىكىدنهۋۆت ىلاۋھهئ ڭىنلائوس- 3 نهلىب ىدلائ 
 ،ىنىلىت رۇغيۇئ ،لائوس- 3   

A.  رهپهن (5 نهميهلزۆس ىشخاي( 
B.  رهپهن (27 نهميهلزۆس سهمهئ ناماي ( 
C.  رهپهن (1 نهميهملهيىلزۆس هچنائ ( 
D. رهپهن (5  نهميهملىب التهقهپ ( 

 ىلىت رۇغيۇئ ڭىنىرىلزۆئ ڭىنرالىلاب قىلناس پۆك نىدىسىجىتهن ڭىنلائوس ىكىدىرىقۇي 
  .زىميالالاۋۈرۆك ىنىقىلراب ىچنهشىئ اتراق هگىسهيىۋهس

 .ىليهتۆئ پۈرۆك هللىب ۇمىنراللائوس-5 هۋ 4 پۇشوق نهلىب ڭىنۇب
 نهلىب مىرىلشادنىرېق هدزىڭىيۆئ ،لائوس- 4

A. رهپهن 2 (نهمىشىلزۆس ادىلىت رۇغيۇئ يهلنۈتۈپ ( 
B. رهپهن (15 نهمىشىلزۆس ادىلىت كرۈت يهلنۈتۈپ ( 
C. رهپهن (14 نهمىشىلزۆس ادىلىت كرۈت ناقشالىرائ هچرۇغيۇئ ( 
D. رهپهن (10 نهمىشىلزۆس ادىلىت رۇغيۇئ ناقشالىرائ هچكرۈت( 

  
 ادناغلىق هقالائ نهلىب زىڭىرىلتسود رۇغيۇئ ،لائوس- 5    

A. رهپهن (3نهمىشىلزۆس ادىلىت رۇغيۇئ يهلنۈتۈپ ( 
B. رهپهن (16 نهمىشىلزۆس ادىلىت كرۈت يهلنۈتۈپ( 
C. رهپهن (11 نهمىشىلزۆس ادىلىت كرۈت ناقشالىرائ هچرۇغيۇئ( 
D.  رهپهن (11 نهمىشىلزۆس ادىلىت رۇغيۇئ ناقشالىرائ هچكرۈت( 

 
 ب باۋاج ىكىدلائوس- 5 نهلىب )رهپهن )15 ب باۋاج ىكىدلائوس- 4 ،هدىچىئ ڭىنرالباۋاج ىكىدىرىقۇي 

 پىنىللوق هدىتىپۈس لىت يىساسائ ڭىنىلىت كرۈت هدىچىئ ىسىللهھهم ت نهساسائ هگ )رهپهن )16
 پۈرۈتشهلرىب نهلىب ىشۈرۈشكهت پىتىزۆك ڭىنروتپائ نىكېل .زىميهلهلىب ىنىقىلناقتاۋىنىلېك
 د هۋ C ڭىنراللائوس-5 هۋ 4 تهققىد ،ادناغلىق زىلانائ پهلىرىكچىئ ۇمىنهي ىنىجىتهن نهگلهك نىتتىكنائ

 .ۇدىشىلزهكرهم اغىباۋاج
 هچرۇغيۇئ هدىچىئ هلىئائ ،ىنهي ،C باۋاج .ىليهتۆئ پۈرۆك ىنىباۋاج د هۋ C ڭىنلائوس- 4 نهلىب ىدلائ 
 ىن%38.9 ڭىن )36 ( ناس يىمۇموئ رهپهن 14 شاللات نهگېد نهميهلزۆس ادىلىت كرۈت ناقشالىرائ
 رهپهن 11 اسلوب د نهلىب C ىباۋاج ڭىن 5 لائوس .ناغلوب %27.8 پۇلوب رهپهن 10 د باۋاج .نهگىلىگىئ
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 پۈرۆك پۈرۈتشهلرىب نهلىب ىشىتىزۆك يىلهمهئ ڭىنروتپائ ىنرهلىجىتهن ۇب زىب هدنهۋۆت .ناغلوب 30.6%
 .زىمتۆئ
 مىسىئ ،ۇمىسلوب نهگلىرېب ىنروئ شۇرۇدلوت ىسىمىريائ يىسنىج هۋ ىشېي اقتىكنائ ناقتاقرات روتپائ 
 پىزېي ۇمىنىمسىئ الاب رهپهن 15 ادىسىرائ ۇمىسلوب قادنۇش .ناغىمنىلىق پهلهت شىزېي ىسىلىماف
 هۋ شىلىق تهرايىز هنارۇتزۈي هتتهيىلهمهئ روتپائ نهلىب ىسىجىتهن ڭىنتىكنائ 15 ۇب .ناغرۇشپات
 .ناققىچ پىلېك هجىتهن قىلراقىزىق ادناغرۇتشىلېس ىنرالتامۇلهم ناغلوب هگېئ قىلىقرائ شىتىزۆك
 .زىمتۆئ پۈرۆك نهلىب راللاسىم ىلىمهئ ىنۇب هدنهۋۆت
 ناغراب پىلېئ شۈرۈشكهت تىكنائ( پۇلوب الاب زىق قىلشاي 10 ىنىغرۇدلوت ىنتىكنائ قۇلرۇمون- 27 

 ڭىناتسىكرۈت ىقرهش ىسىداد ڭىن م .قۇدىتائ پهد م ىنۇئ هدرهي ۇب ،)هدلىگزهم ۇش ىكىدىلىي-2008
 ادناتسىكېبزۆئ اسلوب م .رۇغيۇئ ناغلۇغۇت ادناتسىكېبزۆئ ىسىنائ ،پۇلوب ناغلۇغۇت هدىرىھهش رهقشهق
 نهگلهك هگهيىكرۈت هللىب نهلىب ىسىلىئائ ىلىي- 2006 هنهي ،ادىدلائ ڭىنلىي ىككىئ ،پۇلوب ناغلۇغۇت
 .ناغلوب ڭوچ ادناتسىكېبزۆئ هچۈگلهك هگهيىكرۈت پۇلۇغۇت م ،ىنهي .ناقشالنۇروئ هگىسىللهھهم ت هۋ
 نهلىب اتائ .ۇدىشىلزۆس ادىلىت رۇغيۇئ ادىترىس ىچىئ يوئ ىسىنائ- اتائ ڭىن م ،اسلوب هدىسىللهھهم ت 
 ادىسىرۇتتوئ رالىلاب نهلىب انائ ،ادىلىت كېبزۆئ رالىلاب ،ادىلىت رۇغيۇئ اتائ اسلوب ادىسىرۇتتوئ ڭىنرالىلاب
 شۈرۈشكهت هدىسىللهھهم ت روتپائ ،اديائ- 3 ىلىي- 2007 .نهگلهك پىتىلشىئ الىنىلىت كېبزۆئ اسلوب
 ادناتسىكېبزۆئ پۇلوب شاي 3 ،5 ،8 ادلاھ مىريائ (- مىريائىرىلىكۇئ هۋ م ،هدلىگزهم ناقتاۋىرېب پىلېئ
 ناغراب پىلېئ اديائ- 8 ىلىي ۇش .ىدىئ نهكشهلزۆس ادىلىت كېبزۆئ يهلنۈتۈپ نهلىب روتپائ )ناغلۇغۇت
 هچكرۈت هدنهكشهلزۆس نهلىب روتپائ ىرىلىكۇئ ڭىنۇئ هۋ م ،ادىنايرهج شۈرۈشكهت قىلمىتېق ىچنىككىئ
 3 ىكىديائ- 8 ڭىنلىي- 2008 ىكنىيېك لىي رىب نىدڭىنۇش .نهكتهلشىئ ىلىت كېبزۆئ ناقشالىرائ
 نهگرهگزۆئ اغىلىت كرۈت پاس ناغىمشالىرائ ىلىت كېبزۆئ هدنهگلهك اغىتقاۋ شۈرۈشكهت قىلمىتېق-
 ڭىن م هدلىگزهم ۇب .ىدىئ نهكشىگېت اغىلىت كرۈت ىنىلىت كېبزۆئ ىرىلىكۇئ هۋ م ،ىنهي .ىدىئ
 رالشۇرۇتشاملائ رىكىپ ناغلوب نهلىب رالىلاب ،ۇمىستهلشىئ ىلىت رۇغيۇئ الىنهي ارائ- زۆئ ىسىنائ-اتائ
 .ىدىئ نهگرهگزۆئ اغىلىت كرۈت يهلنۈتۈپ
 ىشخاي ىنىلىت رۇغيۇئ( ائ اغىباۋاج ائ ڭىنلائوس- 3 ،قاسراق اغىباۋاج ىكىتتىكنائ ڭىن م اممهئ 

 ۇمىدراللائوس- 5 هۋ 4 ،هنهي .ىدىئ ناغىللات ڭهت ىن )نهميهلزۆس سهمهئ ناماي (ب نهلىب )نهميهلزۆس
 )نهمىشىلزۆس ادىلىت كرۈت ناقشالىرائ هچرۇغيۇئ( س نهلىب )نهمىشىلزۆس ادىلىت رۇغيۇئ يهلنۈتۈپ (ائ
 .ىدىئ ناغىللات ڭهت ىن
 پىلېئ هرىزانۇم قىلىرغوت ۇب .زىملىق سېھ ىنىقىلناغلوب كىلتهيىددىز ڭىنىباۋاج ڭىن م زىب هدرهي ۇب 
 .ىليهتۆئ پۈرۆك ىنىسىجىتهن ڭىنلائوس- 8 ىكىتتىكنائ ،نۇرۇب نىتشىرېب
 ىنىلىت رۇغيۇئ ،لائوس- 8   
 

A. رهپهن (10 مىدنهگۆئ نىدمىرىلشادنىرېق هدىلىئائ ادناتسىكرۈت ىقرهش( 
B. رهپهن (24 مىدنهگۆئ هدىلىئائ هدهيىكرۈت( 
C. رهپهن (1 مىدنهگۆئ نىدمىرىلتسود( 
D. رهپهن (2 مىدنهگۆئ هدىتىيىئمهج رۇتلۇك( 
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 .نهگىلىگىئ ىن %66.7 ڭىن )36( ناس يىمۇموئ ،پۇلوب رهپهن 24 رالناغىللات ىن ب ،ادلائوس- 8 
 تىكنائ ۇب .نهگىلىگىئ ىن %5.6 ،رهپهن ىككىئ د ؛ىن %27.8 رهپهن 10 ائ باۋاج اسلاق نىدڭىنۇئ
 .زىميهلهلىب ىنىقىلناغىدىرۈتشهلزۆئ هدىلىئائ نهساسائ ىنىلىت رۇغيۇئ ڭىنرالىلاب نىدىسىجىتهن
 ىنىلىت رۇغيۇئ هدىيۆئ ڭىنىرىلازهئ هلىئائ ،ۇمىدناغىراق نىدىسىجىتهن شۈرۈشكهت يىلهمهئ ڭىنروتپائ
 .نهگنهلقرهپ ۇمىسهيىۋهس ىلىت رۇغيۇئ ڭىنرالىلاب پاراق هگىشىتىلشىئ

 لىت ناغىدىلۈرۆك ادرالىلاب پاراق هگىتىيىلهمهئ شىتىلشىئ ىنىلىت رۇغيۇئ هدىچىئ هلىئائ 
 .زىمتۆئ پىتىسرۆك قىلىقرائ لاسىم رىب هنهي ناغلائ اغلىت هدنهۋۆت زىب ،ىنقرهپ ىكىدىسهيىۋهس
 ،شاي 14 (ت نهلىب )لۇغوئ ،شاي 9 (ۇئ هدىچىئ ڭىنتىكنائ هناد 15 ناغلىزېي ىمسىئ ىكىدىرىقۇي
 ت ،كرۈت ىسىنائ ،رۇغيۇئ ىسىتائ اسلوب ۇئ .زىمىرۆك پۇرۇتشىلېس ىنىسىجىتهن تىكنائ ڭىن )لۇغوئ
 سهمهئ ناماي ىنىلىت رۇغيۇئ( ب باۋاج اغلائوس- 3 اسلوب ۇئ .رۇغيۇئ ىسىنائ كرۈت ىسىتائ اسلوب ڭىن

 اغلائوس- 4 ڭىن ۇئ .ناغلوب )نهميهملهيىلزۆس تهقهپ( د ىباۋاج ڭىن ت ،اسلوب ناغىللات ىن )نهميهلزۆس
 اسلوب ىشىللات ڭىن ت ،اسلوب ناغلوب )نهمىشىلزۆس ادىلىت رۇغيۇئ يهلنۈتۈپ (ائ ىباۋاج ناغىللات

 ت يامىراق اغىشۇلوب رۇغيۇئ ڭىنىسىنائ ڭىن ت هنهي .ناغلوب )نهمىشىلزۆس ادىلىت كرۈت يهلنۈتۈپ (ب
 .نهكىدىشىلزۆس الىدىلىت كرۈت هدىچىئ هلىئائ

 ىباۋاج ناغىللات اغ )هدىقالائ ناغلوب نهلىب مىرىلتسود رۇغيۇئ( لائوس – 5 ڭىن ۇئ ،هنهي 
 ادىلىت رۇغيۇئ ناقشالىرائ هچكرۈت (د نهلىب )نهمىشىلزۆس ادىلىت كرۈت ناقشالىرائ هچرۇغيۇئ (ب
 .ناغلوب شاللات كىلتهيىددىز شاشخوئ نهلىب ىشىللات ڭىن م ىكىدىرىقۇي ۇب .ناغلوب )نهمىشىلزۆس
 يهلنۈتۈپ (ب ىشىللات ىكىدلائوس- 5 ڭىن ت كهسرۆك ىنىشىللات ڭىن ت پۇيوق هگىنيهك ىنلىلھهت
 الىلىت كرۈت يهلنۈتۈپ ۇمىدىسىللهھهم ت ،ۇمىدىلىئائ ۇئ ،پۇلوب ناغلوب )نهمراب پىلېئ ادىلىت كرۈت
 ناققاب پىشىلڭاراپ نهلىب روتپائ اسلوب ت هتتهيىلهمهئ .ۇديهلىداپىئ قىنېئ ىنىقىلناغىدىتىلشىئ
 ڭىنلائوس- 3 ناغىللات ىزۆئ ،پۇلوب هچرۇغيۇئ ناقشالىرائ هچكرۈت اسلوب ىسىچرۇغيۇئ ڭىنۇئ ،پۇلوب

 هنهي نۈچۈئ همېن ،ۇمىسلوب سهمهئ هتتهلاھ ناغىديهملهيىلزۆس يهلنۈتۈپ ىنىچرۇغيۇئ ،كهدىباۋاج
 ؟ۇدناغىللات پهد نهميهملهيىلزۆس تهقهپ ىنىچرۇغيۇئ

 ،پۇلوب )مىدنهگۆئ هدىتىيىئمهج رۇتلۇك ىنىچرۇغيۇئ (د اسلوب ىباۋاج ناغىللات اغلائوس- 8 ڭىن ت 
 رۇغيۇئ ڭىنىتىيىئمهج رۇتلۇك ت ،ىنهي .ناقشانتاق اغىسرۇك ىلىت رۇغيۇئ ىكىدىتىيىئمهج رۇتلۇك
 رالىچۇغنالھاناپ يىسايىس قۇلشۇرۇت هدىتىيىئمهج رۇتلۇك هدىلىگزهم ناقتاۋىشىنتاق اغىسرۇك ىلىت
 ىكىدىسىللهھهم ت اسلوب ت .ۇدىلوب اقشاليوئ پهد ناغلوب ۇمىدىتىسرۇپ شۇرۇت پۇشۇرۇچۇئ نهلىب

 ىكىدىسىللهھهم ،ۇمىسىمشانتاق ىسىتائ ناغلوب كرۈت هگرهلتهيىلائاپ پىتكېللوك ىكىدمهيائ – تيېھ
 قىشهم پهلزۆس هتتهبسىن مۇلهم ىنىلىت رۇغيۇئ ،قىلىقرائ شىشىنتاق نهلىب ىرىلتسود رۇغيۇئ
 .ىدىئ نهكشىرېئ هگرهلتهسرۇپ ناغىدىلىق

 ادناتسىكرۈت ىقرهش ىنىلىت رۇغيۇئ ،پۇلوب ائ ىباۋاج ناغىللات اغلائوس- 8 ڭىن ۇئ اتراق اغڭىنۇب 
 ڭىن ۇئ ،ىكۇش هلىسهم رىب كىلشىگېت هكشىترهكسهئ هدرهي ۇب .نهگېد مىدنهگۆئ نىدمىرىلشادنىرېق
 هدىسىللهھهم ت اتقادنۇئ .ناغلۇغۇت هدىسىللهھهم ت ۇم ۇئ ،پۇلوب ناغلۇغۇت هدىسىللهھهم ت ىسىتائ
 اغلىت ادىرىقۇي زىب ىنۇب ؟كهرېك شىنىشۈچ قادناق ىنىباۋاج ناغىللات ڭىن ۇئ نهكسۆئ پۇلۇغۇت
 .زىمىلىق زىلانائ پۇيوق هككىلىشكهت رىب نهلىب ىباۋاج ڭىن م ناغلائ

 هدىلىئائ ادناتسىكرۈت ىقرهش ىنىلىت رۇغيۇئ (ائ ىباۋاج ناغىللات اغلائوس- 8 ڭىن م          
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 ۇم م .ناغىللات باۋاج پۆك ،پۇلوب )مىدنهگۆئ نىدمىرىلتسود (س نهلىب )مىدنهگۆئ نىدمىرىلشادنىرېق
 نهگېد مىدنهگۆئ نىدمىرىلشادنىرېق هدىلىئائ ادناتسىكرۈت ىقرهش ىنىلىت رۇغيۇئ شاشخوئ اغ ۇئ

 كېبزۆئ ادلاھ قىلقرهپ نىد ۇئ ،پۇلوب ناغلۇغۇت ادناتسىكېبزۆئ اسلوب م هتتهيىلهمهئ .ناغىللات ىنباۋاج
 ڭىنىسىككىئ ۇب ناغلوب ڭوچ پۇلۇغۇت ادىتىھۇم لىت ناغىديامىشخوئ .ناغلوب ڭوچ ادىتىھۇم ىلىت
 ارغوت اقشىلىق زىلانائ پۈرۈتشهلرىب نهلىب ىرىلشىمرۈچهك رىب ىزهب ڭىنرالۇئ ىنىباۋاج ناغىللات
 ىزۆئ ۇئ ىنهي .ناغرۇت يائ 3 پىرېب اغناتسىكرۈت ىقرهش هللىب نهلىب ىسىتائ ادىشېي 7 اسلوب ۇئ .ۇدىلېك
 .ىدىئ ناغىللات پىلىق باۋاج ىنىشىمرۈچهك ىكىدىلىگزهم ناغرۇت ادىتىھۇم ىلىت رۇغيۇئ يهلنۈتۈپ
 ،ۇمىسنۈرۆك پۇلوب ڭوچ نهتهبسىن هگىشىك ناقشارچۇئ ىجنۇت ىقرهپ ڭىنىلىت رۇغيۇئ نهلىب ىلىت كرۈت
 پىرىگزۆئ ىلىت اسلاق پۇرۇت ادىتىھۇم لىت ڭىنپهرهت ىشراق نۇسلوب رۇغيۇئ ىكاي نۇسلوب كرۈت
 پۇلوب هسىداھ ناغىدىلۈرۆك الىدىلىت رۇغيۇئ نهلىب ىلىت كرۈت تهقهپ ۇب .تۇجۋهم لاۋھهئ ناغىدىتېك
 قىلىلاب ۇمروتپائ .هسىداھ ناغىدىرېب زۈي ادىسىرائ رالمۋوق قىللىت يىكرۈت قىلراب ،نىتساملاق
 ادىلىت قازاق نىيېك نىدىتپهھ ىككىئ پۇرۇت ادىرىدېچ ڭىنرالقازاق ىچىۋراچ هدلىتهت قىلزاي ادىرىلغاچ
 ىنرهلىبىرجهت نهكتۆئ نىدىشېب زۆئ روتپائ .ناغلوب ىشىمرۈچهك نهكتهي هكتهلاھ ناغىديهلهشىلزۆس
 ىنىتقاۋ نهگرۈتشهلزۆئ ىشخاي ڭهئ ىنىلىت رۇغيۇئ ناغلاق هدىسىرىتاخ زۆئ ۇم ۇئ ،هدنهگىلىسالۇخ
 .ۇديالقىتسهت ىنۇب ۇمىلاسىم ڭىن م .ۇديالاتيېئ پهد ناغىللات پىلىق باۋاج

 پىلېئ ىنىسىلىئائ ىرىگلىئ نىتشىلېك پهلىت قىلھاناپ هگهيىكرۈت ىسىتائ ڭىن م  
 الزېت ىتىياھان ،پىتياق اغناتسىكېبزۆئ نىيېك نىديائ 5 هۋ ،ناغناي هگرهقشهق ىترۇي نىدناتسىكېبزۆئ
 رۇغيۇئ يهلنۈتۈپ ڭىن م نهكسۆئ پۇلۇغۇت ادناتسىكېبزۆئ زىب نىدڭىنۇب .نهگلهك اققىلھاناپ هگهيىكرۈت
 رۇغيۇئ ڭىنۇئ ۇمنهتهپسىن هگ م هدمهھ .زىمىلىب ىنىقىلناغلوب ڭىنىشىمرۈچهك ناغرۇت ادىتىھۇم ىلىت
 س باۋاج ڭىنۇئ ،ىنهي .زىميهلهيېد ىلىگزهم ناغرۇت هدرهقشهق يائ 5 ۇش ىتقاۋ نهگرۈتشهلزۆئ ىنىلىت
 ت ،ناتسىكېبزۆئ (تىھۇم چۈئ نهگرۈچهك نىدىشهب م ،قاسلىق زىلانائ ىنىقىلناغىللات ڭهت ۇمىن
 ت ،اسلوب نهكتهلشىئ ىلىت كېبزۆئ ادناتسىكېبزۆئ ،هدىچىئ )ناتسىكرۈت ىقرهش هۋ ىسىللهھهم
 الىدىلىت كرۈت نهلىب ىرىلتسود كهدنهكتۆئ پىتىسرۆك روتپائ ادىرىقۇي اسلوب هدىسىللهھهم
 ادىلىت رۇغيۇئ نهلىب مىرىلتسود“ ڭىنۇئ نىتبهۋهس ۇش .قۇتتۆئ پىتيېئ اغلىت ىنىقىلناغىدىشىلزۆس
 ادناتسىكرۈت ىقرهش ،ناغلاق پىنىلقاس هدىسىرىتاخ ڭىنىزۆئ هتتهيىلهمهئ ىنىگېد ”نهمىشىلزۆس
 ىن ائ اغىباۋاج ڭىنلائوس- 8 .زىميهلهلىب ىنىقىلناغىدىتىسرۆك ىنىرىلتسود ىكىدىلىگزهم ناغرۇت
 مۇلهم نىتشۈرۈشكهت تهرايىز ،پۇلوب ناغلۇغۇت هدىسىللهھهم ت ىسىممهھ ۇمىلاب 9 ناغلاق ناغىللات
 ڭىنىشىللات ڭىنىسىممهھ ڭىنرالۇئ ،هدزىمىنىگرۆك پىلىق همىكاھۇم هللىب نهلىب رهلىجىتهن ناغلوب

 .زىميهلهيېد ناغىللات پىلىق باۋاج ىنىشىمرۈچهك ىكىدىتقاۋ ناغراب اغناتسىكرۈت ىقرهش
 ڭىنىسىككىئ ۇب زىب ،نىدزىلانائ ناغلىرېب پىلېئ نىدىتسۈئ ىلاسىم ڭىن م نهلىب ۇئ          

 .قۇدلىب ىنىقىلناغلوب ڭىنىشىمرۈچهك نهكتهلشىئ ىلىت رۇغيۇئ پۇرۇت ادىتىھۇم ىلىت رۇغيۇئ يهلنۈتۈپ
 رۇغيۇئ ،ىنهي ىن ب هدىتىپۈس ىباۋاج ڭىنلائوس- 3 ادلاھ ناغلىق چنهشىئ هگىزۆئ رالۇئ نىتبهۋهس ۇش
 رۇتلۇك اديائ-8 ىلىي- 2008 روتپائ هتتهيىلهمهئ .ناغىللات پهد نهميهلهيىلزۆس هچىكىتتهدائ ىنىلىت

 هۋ ،نهگىملهنىشۈچ قۇلوت ۇمىسىلڭائ م ،ادىنىغلىق زۆس ادىلىت رۇغيۇئ هگ م ناغرۇچۇئ هدىتىيىئمهج
 ت هچىسكهئ .ىدىئ ادلاۋھهئ قادنۇشۇم ۇم ۇئ هۋ .ىدىئ ناغلوب ادىلىت كرۈت يهلنۈتۈپ ىباۋاج نهگرهب
 ت ىسىقسىق .ىدىئ نهگرهب باۋاج ادىلىت رۇغيۇئ ناقشالىرائ هچكرۈت اغىلائوس ڭىنروتپائ اسلوب
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 سهمهئ هدىجىرهد كهدۈگنهشۈچ ىنىقرهپ ڭىنىلىت رۇغيۇئ نهلىب ىلىت كرۈت رالىلاب ىكىدىسىللهھهم
 ناچاق ىنىقرهپ ڭىنىلىت رۇغيۇئ هلىب ىلىت كرۈت ىسىلاھائ ىسىللهھهم ت اسلوب قادنۇئ .ىدىئ

 ڭىنراللائوس- 5 هۋ- 4 ىكىتتىكنائ ناغلائ اغلىت ادىرىقۇي ىنىلىسهم ۇب زىب هدنهۋۆت ؟ۇدناغىدىنىشۈچ
 .زىمتۆئ پىلىق زىلانائ قىلىقرائ ىباۋاج د هۋ س

 
 ىقرهپ ڭىنلىت ناغىدىلاق پۇلوب ”هرىتاخ“  1-1

 ادناغنىلېئ اغلىت هلىب نهلىب راللىت يىكرۈت اقشاب ،ۇمىسلىيېد ”هچكرۈت ىلىت كرۈت هدهيىكرۈت 
 كېبزۆئ ،ىسىچكرۈت رۇغيۇئ ىلىت رۇغيۇئ شاشخوئ اغڭىنۇب .ۇدىنىلىق هداپىئ پهد ”ىسىچكرۈت هيىكرۈت
 .ۇدىنىلىق هداپىئ پهد ىسىچكرۈت كېبزۆئ ،اسلوب ىلىت

 ناغلوب ىرىقۇي نىتشاي 10 ،ىسهيىۋهس ىلىت رۇغيۇئ ڭىنرالىلاب نهۋۆت نىتشاي 10 هدىسىللهھهم ت 
 ڭىنىتىيىئمهج رۇتلۇك نهساسائ رالىلاب ىكىدىسىللهھهم ت .نهۋۆت الىلېخ ادناغرۇتشىلېس اغرالىلاب
 هگېئ هگىتىسرۇپ شىنىگۆئ رهۋاراب اتتىقاۋ شاشخوئ پىشىنتاق اغىسرۇك ىلىت رۇغيۇئ ناغرۇتشۇيۇئ
 ڭىنىتىيىئمهج رۇتلۇك ،رهي ناغىدىلىق قىشهم پىتىلشىئ پۆك ڭهئ ىنىلىت رۇغيۇئ اممهئ ،ۇمىسلوب
 10 ،اغرالشىلىغىي ىكىدرالمارياب- تيېھ ناغىدىلىرېب پىلېئ هدىسىللهھهم ت ىكاي هۋ ىشىلغىي
 ڭىنىللهھهم (70ت .زائ نىدرالىلاب ىرىقۇي نىتشاي ۇش ،ىتىسرۇپ شىشىنتاق ڭىنرالىلاب نهۋۆت نىتشاي

 ڭوچ ڭىنىسىلىئائ )ۇدىتىسرۆك ىنىچۇغرۇتلوئ هدىلىئائ ناغلوب 70 ىرۇمون تهر نهساسائ هگىسىتىرهخ
 اتشاي 16 ىلىي- 2007 نهگلهك هكشۈرۈشكهت هگىسىللهھهم ت مىتېق ىجنۇت روتپائ ،اسلوب ىئ ىلغوئ
 ىلىت رۇغيۇئ ناقشالىرائ هچكرۈت ،پۇلوب هدهيىۋهس ناغىديهلهتىلشىئ لامرون ىنىلىت رۇغيۇئ ،پۇلوب
 ۇمىخېت ىسهيىۋهس ىلىت رۇغيۇئ هتشۈرۈشكهت ىكىديائ – 8 ىلىي- 2009 اممهئ .ىتتهتىلشىئ
 ىئ .ىدىئ ناغرۇتشاملائ رىكىپ نهلىب روتپائ ادىلىت رۇغيۇئ ناغىمشالىرائ هچكرۈت ،پۇلوب ناغىلىرىقۇي
 لىي-2009 (شاي 11 ز ؛شاي 14 هئ ؛شاي 17 ائ ،ادلاھ مىريائ مىريائ ،پۇلوب راب ىسىلڭىس چۈئ ڭىن
 ىچنارۇتتوئ ،ادناغرۇتشىلېس هگىشىلزۆس لامرون ىنىلىت رۇغيۇئ ڭىن ائ ىسىلڭىس ڭوچ .)اديائ-8
 اسلوب ز ىسىلڭىس كىچىك .ىتتيهملهيىلزۆس ،ۇمىسنهشۈچ پالڭائ ىنىچرۇغيۇئ اسلوب هئ ىسىلڭىس
 هدىجىرهد كهدۈگنهشۈچ قۇلوت هسىمرهب هچنهشۈچ هچكرۈت ،ۇمىسنهشۈچ پالڭائ قارزائ ىنىلىت رۇغيۇئ
 قادنۇب نۈچۈئ همېن هدىسهيىۋهس ىلىت رۇغيۇئ ڭىنرالىلاب ناغلوب ڭوچ هدىلىئائ شاشخوئ .ىدىئ سهمهئ
 ؟ۇدناغىدىقىچ پىلېك رهلقرهپ

 ىسىقالائ كىلرهنۈرۆك اغىشىرېب پىشېئ ڭىنىسهيىۋهس ىلىت رۇغيۇئ ڭىنرالىلاب هدىسىللهھهم ت 
 رالىلاب هدرهلىلىئائ ناغلوب راب تاياھ ىخېت ىرىلىشىك دالۋهئ ىچنىرىب ،ادىدلائ اسلوب لىمائ ناغلوب راب
 ىلىت رۇغيۇئ هگىرىلىرۋهن هۋ ىرىللاب رالڭوچ ىبهۋهس ڭىنۇب .ۇدىنىگۆئ زېت ىنىلىت رۇغيۇئ
 .ۇدىلوب بهۋهس ىقىلناغىدىتىلشىئ

 ڭىنۇب .ۇدىقىچ زېت ادناغىراق اغرالزىق ىلىت رۇغيۇئ ڭىنرالىلاب لۇغوئ ،هدىچىئ هللهھهم ت ،هنهي 
 اغرالزىق ىتىسرۇپ شىشىنتاق هگرهلتهيىلائاپ پىتكېللوك ناغىدىرۇت پۇلوب هدىسىللهھهم ت ،ىبهۋهس
 پهلىت قىلھاناپ يىسايىس هدىللهھهم اقشاب نىدڭىنۇئ .ادىشۇلوب كهرپۆك اغرالىلاب لۇغوئ ادناغىراق
 ادىلىت رۇغيۇئ هتىساۋىب نهلىب رالۇئ اغرالىلاب لۇغوئ ىكىدىللهھهم ،پۇلوب كهكرهئ نهساسائ رالناغىدىرۇت
 .ۇدىنىلباسېھ ىبهۋهس رىب هنهي ڭىنۇب ىشۇلوب ڭىنىتىسرۇپ شىشىلڭاراپ

 شىرىقاچ اغراتپىئ ىكىدىلىگزهم نازمار ىكاي ،شۇقوئ زامان پىرېب هكتىچسهم هدىسىللهھهم ت 
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 ناغلائ سۈت يىنىد ۇمپۇلوب .ۇدىنىلباسېھ رهلتهيىلائاپ پىتكېللوك ناغىدىرۇت پۇلوب مىقۇم رالقىلراتاق
 رالزىق ،نىدىبهۋهس قىلناغلوب هگىئ هگرهلىمىلكهچ ىشىشىنتاق ڭىنراللايائ ،هگرهلتهيىلائاپ پىتكېللوك
 هللهھهم ت نهساسائ ىچۇقشانتاق هگرهلتهيىلائاپ پىتكېللوك ىكىدلىخ ۇب .ۇديامشانتاق نهساسائ
 ناغىدىتىلشىئ ىلىت رۇغيۇئ اممهئ .ۇدىلوب هچكرۈت نهساسائ ىلىت ناغىدىتىلشىئ ،ۇمىسلوب ىرىلىلاھائ
 ىسهيىۋهس ىلىت كرۈت ڭىنرالۇئ ،ادناديهم راب رالىچۇغنالھاناپ يىسايىس نهلىسهم .تۇجۋهم ۇمراللاۋھهئ
 رۇغيۇئ هۋ هلىئائ ڭىنىرىلزۆئ شۇشۇرۇچۇئ ۇب ،نۈچۈئ رالىلاب ناقشارچۇئ نهلىب رالۇئ ،اقچاغلوب راچان
  .ۇدىلوب تهسرۇپ ىشخاي ناغىدىلىق قىشهم ىنىسىچرۇغيۇئ نهگنهگۆئ ادىسرۇك ىلىت

 تاھازىئ امىلقۇلوت اغراللائوس- 5 ،4 ڭىنشۈرۈشكهت تىكنائ ،پىنېي هگىنيهك قارزائ هدرهي ۇب 
 هگ ىلىت كرۈت ناقشالىرائ هچرۇغيۇئ نهلىب ىلىت رۇغيۇئ ناقشالىرائ هچكرۈت ناغلوب باۋاج د هۋ س ،كهسرهب
 .ناققىچ پىلېك شاللات قىلقرهپ نهساسائ اغىسنىج هۋ ىشېي ڭىنرالۇئ ىشىللات ڭىنرالىلاب ،اتراق
 پۇرۇت ادناتسىكرۈت ىقرهش هۋ ناغلۇغۇت هدىسىللهھهم ت رهگهئ رالىلاب نهۋۆت نىتشاي 12 هتتهيىلهمهئ
 تېركنوك ۇمىنهي .ۇديهمنهشۈچ ىنىقرهپ ڭىنىلىت رۇغيۇئ نهلىب ىلىت كرۈت ،اسىملوب ىسىبىرجهت ناققاب
 د هۋ س ،ڭىنرالىلاب نهۋۆت نىتشاي 12 ناقشانتاق هكشۈرۈشكهت تىكنائ ،كهستۆئ پىتيېئ پىلىق
 يىسسېھ ،نىتساملوب شاللات ناغراب پىلېئ پىلىب قىنېئ ىنىقرهپ اتشاللات ىنىسىسياق ڭىنباۋاج
 پۈرۆك تېركنوك نىدراللاسىم يىلهمهئ ىكىتشۈرۈشكهت تىكنائ هنهي ىنۇب .ۇدىلوب هكشىيېد شاللات
 .ۇدىلېك ارغوت هكشۈتۆئ

 ،پۇلوب راب اكۇئ اكائ ىككىئ هدىچىئ ڭىنرالتىكنائ ناغلىزېي ىمسىئ نهكتۆئ پىتىسرۆك ادىرىقۇي 
 نهلىب )زىمرۇت پۇيوق مىسىئ پهد رۇمون- 29 هدرهي ۇب (لۇغوئ قىلشاي 12 ناغلوب 29 ىرۇمون تىكنائ

 5 هۋ 4 ڭىن 29 ىسىنىئ .تهرابىئ نىد )زىمرۇت پهد رۇمون 23 (لۇغوئ قىلشاي 15 قۇلرۇمون-23
 هۋ ۇمنهلىب ىرىلشادنىرېق هدىلىئائ ىنهي .ناغىللات ىن د باۋاج شاشخوئ هدىتىپۈس ىباۋاج ڭىنلائوس-
 پهد نهمىشىلزۆس ادىلىت رۇغيۇئ ناقشالىرائ هچكرۈت ۇمنهلىب ىرىلتسود هدىچىئ ىسىللهھهم ت
 ىن س اسلوب اغلائوس- 5 ؛ىن ب اغلائوس- 4 اسلوب 23 ناغلوب ىسىكائ نهتهبسىن اغڭىنۇب .ناغىللات
 ت ،ۇمىسشهلزۆس ادىلىت كرۈت يهلنۈتۈپ نهلىب ىرىلشادنىرېق هدىلىئائ اسلوب 23 ،ىنهي .ناغىللات
 .نهگېد نهمىشىلزۆس ادىلىت كرۈت ناقشالىرائ هچرۇغيۇئ نهلىب ىرىلتسود هدىلهھهم

 ىلىت كرۈت ىسىكائ قىلشاي 15 ادناغىراق اغىسىكۇئ قىلشاي 12 زىب نىدلاسىم ڭىنىكۇئ- اكائ ۇب 
  .زىميهلهتۆئ پىتىسرۆك پهد نهگلىب ىنىقرهپ ڭىنىلىت رۇغيۇئ نهلىب

 پۈرۆك نىدىتىكنائ ڭىن ز ىزىق ىچنىچۈئ ڭىن70ت ىنىرىب هنهي نىدلاسىم شاشخوئ اغڭىنۇب 
 ،اقچاغلوب ناغرۇشپات پىزېي ىنىمسىئ زوئ اقتىكنائ ۇم ز كهدزىمىنۈكتۆئ پىتىسرۆك ادىرىقۇي .زىمتۆئ
 ىنىتىيىلهمهئ ڭىنىتىكنائ ناغرۇدلوت ڭىنۇئ نهلىب ىلاۋھهئ هلىئائ ڭىن ز ناغىدىلىب روتپائ

 .زىمتۆئ پۇرۇتشىلېس
 مىرىلشادنىرېق هدىلىئائ اسلوب ز ،ىنهي .ناغىللات ىن د اغلائوس- 5 ،ىن س باۋاج اغلائوس- 4 اسلوب ز 

 كرۈت نهلىب مىرىلتسود اسلوب هدىللهھهم ،پهد نهمىشىلزۆس ادىلىت كرۈت ناقشالىرائ هچرۇغيۇئ نهلىب
 ۇش ناغلىرېب پىلېئ شۈرۈشكهت تىكنائ اممهئ .نهگېد نهمىشىلزۆس ادىلىت رۇغيۇئ ناقشالىرائ ىلىت
 ىنىلىت رۇغيۇئ ادڭىنۇئ كهدناغلوب مۇلهم نىدىتىبھۆس ناغراب پىلېئ نهلىب روتپائ ڭىن ز ،هدلىگزهم
 ادىلىت كرۈت يهلنۈتۈپ ۇمىدىچىئ هلىئائ هدمهھ .ىدىئ قوي هيىۋهس كهدۈگنهشۈچ قۇلوت پالڭائ

 ىخېت ىنىقرهپ ڭىنىلىت كرۈت نهلىب ىلىت رۇغيۇئ ڭىن ز قىلشاي 10 زىب نىدڭىنۇب .ىتتهشىلزۆس
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 .زىمىلىب پهد ۇديهملىب
 نهلىب ىلىت كرۈت ڭىنرالىلاب نهۋۆت نىتشاي 12 هدىسىللهھهم ت زىب نىدرالزىلانائ ىكىدىرىقۇي 

 .زىميهلهلىب ىنىكىلنهكىئ سهمهئ هگېئ هگىچنهشۈچ قىنېئ نهتهبسىن هگىقرهپ ڭىنىلىت رۇغيۇئ
 1-1 ڭىنباب رۇكزهم .ۇتپۇرۇت پالتاپسىئ قىنېئ ىنۇب ىسىجىتهن ڭىنشۈرۈشكهت تىكنائ ۇمپۇلوب

 پوك كىلتهيىددىز ڭىنرالىچۇغرۇدلوت تىكنائ مىسىق رىب ،شاشخوئ هگ م ناغلائ اغلىت هدىسىپىھهس
 ىنىقرهپ ڭىنلىت ناغلوب نىقېي ىككىئ ۇب ڭىنرالىلاب هتتهيىلهمهئ ،ۇمنىدىقىلناغراب پىلېئ شاللات
 .زىميالاتيېئ پهد ناغلوب اتشاللات شاشخوئ ادلاھ نهگىملىب

 لىخ ۇب ،هدىچىئ تىھۇم ىكىدىسىللهھهم ت ،نىدىلاسىم ڭىنرالىلاب ىرۇغۇي نىتشاي 12  
 ادلاھ يىئىبهت پىشىگهئ اغىشىيىڭوچ ڭىنشاي ڭىنىسىلىسهم كىلسهملىب ىنقرهپ ىكىدلىت
 لىت هدىسىللهھهم ت ،كهستۆئ پىتيېئ پىلىق هچىقشاب .ۇدىرۈدلىب ىنىقىلناغىدىڭام پىلىشڭوئ
 هچكرۈت ىلىت ىجنۇت رالىلاب رۇغيۇئ ،نىتساملوب تۇجۋهم رهلىشىدنهئ ناغلوب هگىسهيىستايلىمىسسائ
 نىتشاب ىنرهلتهيىلائاپ پىتكېللوك ناغىدىرۇت پۇلوب قىلمىتىر ىكىدىسىللهھهم ت ،ۇمىسقىچ پۇلوب
 ڭىنشاي ىنىقرهپ قارزائ ۇش ىكىدىسىرائ ڭىنىلىت رۇغيۇئ نهلىب ىلىت كرۈت رالدالۋهئ ىڭېي چهگرۈچهك
 ىنقرهپ ۇب اغرالدالۋهئ ىكنىيېك هۋ ،ۇدىڭام پۈرۈتشهلزۆئ پۈرۈدنهلقرهپ پىشىگهئ اغىشىيىڭوچ
 .ۇدىرېب پالرىزاھ ناديهم هۋ تىھۇم ناغىدىرۈتشهلزۆئ

 ىنلىت انائ زىب نىتشۈرۈشكهت ناغلىرېب پىلېئ نىدىتسۈئ ىمىلپوت رۇغيۇئ ۇب ىكىدىرهسيهق 
 ت هنهي .زىمىتېي پۈرۆك قىنېئ ىنىقىلمىھۇم ڭىنمالپوت اتشىڭېم پۇرۇدلىق قىلسىراۋ اغرالدالۋهئ
 هچكرۈت ىلىت ىجنۇت نىدىكىچىك نهلىب ىرىسهت ڭىنتىھۇم ڭوچ رالدالۋهئ ىكنىيېك هدىسىللهھهم
 كرۈت نهلىب ىرىسهت ڭىنتىھۇم كىچىك ىكىدىچىئ ىمىلپوت اروپسائىد هۋ هلىيائ ،ۇمىسلوب ناغلوب
 ،ىنىقىلناغىدىڭام پۈرۈتشهلزۆئ اتسائ – اتسائ ۇمىنىلىت رۇغيۇئ ناغلوب ناقغۇت نىقېي اغىلىت
 ىقىلناغىديالشاب هكشۈرۈدنهلقرهپ ىنىلىت رۇغيۇئ نهلىب ىلىت كرۈت پىشىگهئ اغىشىيىڭوچ ڭىنىشېي
  .قۇدلىب ىنىقىلناغىدىرۈتشهلزۆئ ىنىلىت رۇغيۇئ ناغلوب ىلىت انائ ىلسهئ اسلوب هچۈكتهي اغىمارۇق هۋ

 
  همىتاخ
 اشىراي اقتىھۇم ىكىدىپارتهئ زۆئ نۈچۈئ شالقاس ىنىقىلتاياھ ڭىنرهلرۈت هگزىب ىملىئ قىلتاياھ

 ىنۇئ پالقاس ىنىقۇلتۇجۋهم كىلهيىگولوئىب هۋ كىلهيىگولوئىزىف تهقهپ ڭىنىشىساي شىرىگزۆئ
 پىتىسرۆك ىنىكىلنهكىئ ىسىسىداھ شىشىلسام اقتىھۇم ناغراب پىلېئ نۈچۈئ شۇرۇتشالماۋاد
 هسرهن اقشاب نىدلاروق رىب ناغلوب قىلجايىتھېئ نۈچۈئ قۇلتۇجۋهم ،لىت نۈچۈئ ناسنىئ .ۇدىرېب
 ،پۇلوب زىستهيىمھهئ ىلور ىكىتتهھهج املۇرۇقتسۈئ ڭىنلىت نۈچۈئ الاب يىبهس ۇمپۇلوب .سهمهئ
 كهركهب ىنىجايىتھېئ زۆئ لىت ىسياق نۈچۈئ الاب نىتبهۋهس ۇش .سهمهئ هدىسىجىرهد شىنىشۈچ ىنۇئ
 ۇمرالىلاب ،پۇلوب قادنۇش ىددۇخ ۇمىشىنىگۆئ لىت انائ ڭىنرالدالۋهئ .ۇدىرۈتشهلزۆئ ىنۇش اسرۇدناق
 هكشىنىگۆئ ىنلىت ڭىنتىھۇم ڭوچ ىرابىتېئ تهققىد نۈچۈئ شىشىلسام اقتىھۇم ىقترىس
 الناسائ هۋ ۇدىشىلقارىي نىدلىت انائ ناغىديهمتهلشىئ هدرهي اقشاب نىدىتىھۇم هلىئائ ،پىشىلزهكرهم
 اغىقۇلتۇجۋهم ڭىنىمىلپوت ناسنىئ قىللىت شاشخوئ ،شىنىگۆئ لىت انائ نىتبهۋهس ۇش .ۇديۇتنۇئ
 .ۇدىلوب قىلجايىتھېئ

 ،نهكىدىلوب ىتىيىن شۇرۇدلىق قىلسىراۋ اغىرىلدالۋهئ ىنىلىت رۇغيۇئ ىساروپسائىد رۇغيۇئ رهگهئ 
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 شىنىگۆئ لىت هدىچىئ مالپوت ادناغلوب مالپوت تهقهپ .رۈرۆز شۈرۈدنهللىكهش ىنىتىلاھ مالپوت مۇقوچ
 نىدناغىلروز ىنلىت ”ناغىملوب ىجايىتھېئ“ ڭىنىلاب ادىتىھۇم هلىيائ هككهي ،اسنىلىق اپرهب ىتىھۇم
 .ۇدىلوب كۈلمۈنۈئ پۆك

 ڭىنىزۆئ اروپسائىد ،ىكۇدىرېب پىتىسرۆك قىنېئ ىنۇش رالتامۇلهم نهگلهك نىدىتاقىقتهت نهمچۆك 
 .ناغىنيوئ لور قىلىقلاھ ىتىلاھ مالپوت اتشۇرۇدلىق ىراج قۇلوت ىنىكىللهزۋهئ رۇتلۇك هۋ لىت
 ”قۇلرۇتلۇك قات“ نهگرۈتۆك اغۋوغ لهھهم رىب هدىتىيىئمهج اكىرېمائ ادناغلائ لاسىم ىنىكىرېمائ
 هدنهگلهك اغرىخائ ىسهيىرهزهن شهم – چىپ ناغلىق تهسقهم ىنشىلىق اپرهب ىتىيىئمهج اكىرېمائ
 شهم-چىپ .ناغىملالاق پۇسوت ىنىشۇلوب تۇجۋهم پۇلوب رۇتلۇك پۆك ڭىنىتىيىئمهج اكىرېمائ
 ىن (هچزىلگنىئ)لىت رىب هۋ (ىنىشراق تهممىق هچىكىرېمائ) هيىگولوئېدىئ لىخ رىب ىسهيىرهزهن
 رىب“ ىنرهلنهمچۆك نهگلهك نىدرۇتلۇك لىخ رهھ هۋ قىرېئ لىخ رهھ قىلىقرائ شۇرۇتشالمۇموئ
 زۆئ ڭىنتهللىم رهھ اممهئ ۇمىسىلتىكهت ىنشىلىق هيىستايلىمىسسائ هگىچىئ ”ىتىللىم اكىرېمائ
 پۇسوت نىدىتىيىناكمىئ شۇرۇتشالماۋاد ىنىرىلنهئ-نهئ هۋ ىلىت زۆئ ڭىنرالۇئ ،چاغلوب ىمىلپوت
 پۈرۈدنهلچۈك ىنۇئ پۇلۇشوق هدرۈت قىلاماد اغىمىلپوت رۇتلۇك زۆئ رهلنهگلهك ىڭېي هۋ .ناغىملالاق
  .نهگلهك

 ىكىدىترىس نهتهۋ رهگهئ ،هدنهگېد ۇمتهجاھ شهليهۋزهئ كىلىچنۇب نۈچۈئ شادغوق ىنلىت انائ 
 مهدائ رىب زۇغلاي ىچۇقتاراي .تهجاھ ۇب نهكىديهد زىميالقاس ىنىقۇلتۇجۋهم يىللىم رالرۇغيۇئ
 ىشىشاي هدازائ نىكرهئ ڭىنۇئ ىبهۋهس ڭىنۇب .ناقتاراي ىناينۇد رىب نۈتۈپ ادىدلائ نۈچۈئ مالاسسىھيهلهئ
 هممهھ كهرېك اققىلتاياھ كىلكهرېك هگمهدائ ۇش ادىراش-رهي هۋ ناغلىتىراي ىراش رهي رىب نۈچۈئ
 پىلېق پىلېك نىقېي اغىراش رهي ڭىننۈك ،نۈك نۈچۈئ ىشۇرۇت پۇلوب تۇجۋهم ڭىنراللىمائ
 پۇلوب سهملهرېب قىلقىسسىئ كىلرهتېي پىلېق پىتېك قارىي ىكاي ىكىلسهمتهۋۈرۈديۆك
 ىنلىت رىب .ناغلىتىراي تانىئاك لۈكتۈپ ناغىدىرۇت پهشڭهت پىترات ىنۇئ نۈچۈئ ىقىلساملاق
 هدنهتهۋ رهدهق اغرىزاھ زىب رهگهئ .كهرېك قىلراييهت كىلمهلۆك ڭهك قادنۇش قۇلشۇچ هگىزۆئ ۇمشادغوق
 ڭىنتىھۇم ۇب ىتىمۈكۆھ ياتىخ ،قاسلوب ناغرۇت پۈتۈك دىمۈئ نىدىتىھۇم لىت انائ ناغلوب راب
 ىنلىت انائ ىساروپسائىد رۇغيۇئ ادىترىس نهتهۋ هگزىب هتتهلاھ ۇب .ىدلوب پىقرىق نۈتۈپ ىنىيېپ

 پىتىسرۆك ىنىكىلكهرېك ىشىلرىزاھ اغىدلائ زۆئ مۇقوچ ىنراللىمائ مىھۇم ناغلوب كهرېك اقشالقاس
 .ۇدىرېب
 نۈچۈئ ىشىلىق يىققهرهت هۋ ىشۇرۇت پۇلوب تۇجۋهم ڭىنىمىلپوت اروپسائىد رۇغيۇئ ىرىلتالىكشهت رۇغيۇئ 

 ناشىن زۆئ ،زىگرهھ ىككهرېك ىشىلىق ىسىتقۇن شاب ڭىنىرىلتهمزىخ ىنۇش اسلوب قىلجايىتھېئ همېن

 پالرۇبجهم اغىمىلپوت اروپسائىد ۇمىدرىدقهت ناغلىق تهسقهم ىنشۇرۇق تهلۆد اتتهھ ۇئ ،ىنىرىلتهسقهم

 اسىمياروز ،اسىمشۇيۇئ ،هسىملهك هگىتىلاھ كىلرىب ىمىلپوت اروپسائىد رۇغيۇئ ىكنۈچ .كهرېك ىقىلسامڭات

 هراۋائ پهد زىمرۇق نهتهۋ هدىسۈگلهك هۋ .قوي ىتىيىمھهئ السهئ ڭىنشۇلوب هراۋائ پهد زىميادغوق ىنلىت انائ

 نهتهۋ رهگهئ .ۇدىلوب ناغلوب پۇرۇق ىلسهن ڭىنرالرۇغيۇئ هچۇغلۇرۇق نهتهۋ ۇش ىكنۈچ .ۇدىلوب ۇمقاسىملوب

 شىلېئ لۇسوھ لوم ۇش رالناغنالتائ نۈچۈئ نهتهۋ ،قاسىراق پهد لۇسوھ لوم ناغلوب ىچكهمرۈتلهك اغلوق زىب

 كهرېك ىشىلىتېي پۈسۆئ رالىسيام ۇش اسلوب ىمىلپوت اروپسائىد اممهئ .ۇدىلوب رالىسيام نهگلىكىت نۈچۈئ

 .كهرېك شۈرۈتشهلزۆئ رهي زوب ادىدلائ نۈچۈئ ڭىنۇش زىمنهكىديهد زىمىلائ لۇسوھ لوم .ۇدىلوب رهي زوب ناغلوب
http://jairo.nii.ac.jp/0156/00004359[1]  
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 تهلاھ يىھور
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 كىلزىسدىمۈئ هۋ ،شۇقروق ،شىۋشهت ،شهرىسنهئ شوخ ريهخ

 
 )رهھهس(

 
 ىچۈك ڭىنكهنىپېك
 

 پۇچۇئ يامىتخوت نهلىب ىرىلتاناق زىجائ زىسناج ۇئ اممهئ .قىلناج رىب زىجائ هۋ كىچىك كهنىپېك
 هۋ ۇديالىزوغ ،ۇدىرىك هگىلكهش ىتۇرۇق ىلىپ ،ۇدىرىقىچ مۇخۇت .ۇدىلىق ىنرالشىئ نۇغرۇن ىتىياھان
 .ۇدياشاي

 
 ىلىي-adward northon lawrens) 1963( سنهرۋال نوترون دراۋدائ ىمىلائ اكىتامېتام قىلىكىرېمائ

 ۇئ .ناغىقياب پىتېۋىلىق همىكاھۇم ىنىلاۋھهئ ىيار اۋاھ ىنهيىرهزهن ناغىدىلىتائ پهد ىرىسهت كهنىپېك
 قانىس پۈرۈدنهلتهكىرهھ ىنمهقهر 2 قىلراتاق 0.506 هدمهدهق ىچنىككىئ ،0.506127 ۇئ هتپهلسهد
 ،پۇلوب كىچىك ىتىياھان قرهپ ىكىدىسىرۇتتوئ مهقهر ناس ىككىئ ۇب ناغىللات ۇئ ادغاچ ىنيهئ .ناغلىق
 .ىدىئ رىب نهدڭىم تهقهپ

 
 ناققىچ پىلېك اتتىقاۋ نهگرۈدنهلتهكىرهھ ىنرهلمهقهر ۇب ،يامىراق هققرهپ كىچىك ۇب اممهئ

 .ناغلوب تۇجۋهم رهلقرهپ ڭوچ ىتىياھان هدىجىتهن
 
 ىنمان ۇب هچنىيېك .نهگرهب ىنمان نهگېد ىسهيىرهزهن سۋاك اغلاۋھهئ ۇب lawrens نىيېك

 .نهكترهگزۆئ اغمان نهگېد ىچۈك ىكاي ىرىسهت ڭىنكهنىپېك
 

lawrence رىب ىكىدياج رىب مۇلهم ،ڭىنىشىقېق تاناق ڭىنكهنىپېك رىب ىكىداۋاھ هدىسهيىرهزهن ۇب 
 ۇغلاسوت اغىشىقىچ پىلېك ڭىنشىئ رىب مۇلهم ىكاي هۋ ىشۇلوب بهۋهس اغىشۇلوب اديهپ ڭىنشىئ
 .ناغيوق اغىرۇتتوئ ىنىكىلنىكمۇم ىشۇلوب

 
 كىچىك هگزىب هيىرهزهن ۇب اممهئ ،ۇمىسلوب هيىرهزهن رىب نهگىمتۆئ نىتتهيىلهمهئ تاقىقتهت ،ۇب هچرهگ

 ارغوت ىنرهلتهۋىسانۇم ىكىدىسىرۇتتوئ رهلكۈلچۈك نهلىب رهلزىسچۈك ،رالشىئ ڭوچ نهلىب رالشىئ
 ماھلىئ اغزىمىشىشاي ادلاھ ناغلوت هكچنهشىئ هۋ دىمۈئ ،يهمنهلزىسدىمۈئ ادلاۋھهئ قادناقرهھ ،پهشڭهت
 اقشىيىڭوچ ،پىنىلشاب نىتكىلكىچىك )Adwar Northon(نوترون تراۋدائ .هيىرهزهن رىب ناغىدىرېب
 ىنياتخات كىچىك ڭهئ ىكىدىدلائ ڭهئ ،پىزىت كىلتهر ىنرالياتخات چاغاي هچناق رىب ناغڭام پاراق
 ڭهئ ناغلىزىت اغىرىخائ ڭهئ هدىجىتهن پۇلۇقوس اغرالياتخات ىكىدىسىقرائ رالياتخات ۇب هدنهكتهۋىرىتتىئ

 .ناغلوب بهۋهس هگىشۈلۈرۆئ ۇمڭىنياتخات كۈلچۈك ڭهئ هۋ ڭوچ
 ڭىنىرىجنهز رهلتهكىرهھ ناغنالشاب نىدرالشىئ كىچىك ىنىغيوق اغىرۇتتوئ ڭىنىسهيىرهزهن كهنىپېك
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 كىچىك-كىچىك ،پۇلوب تهرابىئ نىدىكىلىچنىكمۇم ىشىرىقىچ اقدۇجۇۋ ىنرالشىئ ڭوچ ىتىياھان
 .ۇدىرېب تهراشېب نىدىقىلناغىدىلوب ىلىغلىق كالاھ ىنرهلچۈك ڭوچ ،هدنهكشهلرىب ارائ زۆئ رهلچۈك
 كىچىك ناغىدىلوب ىلىغىنيوئ پىلېئ اغناقىلائ ىكىدىلىھاس زىڭېد ،نهلىب شات ناغوي كهدغات هتتهۋلهئ
 مىكچېھ ىنشات ماروق ناغوي كهدغات ،راب قرهپ روز ادىسىمرۇتشىلېس چۈك ىكىدىسىرۇتتوئ شات
 .ۇدىلوب ىلىكتهۋىرېي ىنىشهب ڭىننهمشۈد نهلىب شات قاششۇئ ،اممهئ ۇدياملاتائ اغىشېب ڭىنىنىمشۈد
 ىلىغراقىچ اقدۇجۇۋ ىنرالشىئ ڭوچ ادناغلىق ىشخاي ىنرالشىئ كىچىك راب ىزۆس رىب ڭىنراليىدۇھهي
 رۋهس نۇزۇئ ۇمىخېت هتتهۋىقائ قىلساملالىق تهقات رۋهس هگىسرهن رىب ،هنهي راليىدۇھهي .ناغىديهد ۇدىلوب
 پۈرۈتلهك ىنقىلساملالىق تهقات رۋهس كۈلنۈكشۈچ .ۇديهد ۇدىلاق پۇلوب بهۋهس اقشىلىق تهقات

 الرهلتهللىم راب ىچنهشىئ هگىزۆئ زۆئ هۋ تهراساج ناقشات پۇلوت .ىرىب ڭىنراللىمائ ناغىدىرىقىچ
 نهگنهللىكشهت نىدرهلچۈك كىچىك-كىچىك پالقىبتهت هگىزۆئ ىنىسهيىرهزهن ”ىچۈك ڭىنكهنىپېك“
 ناغلائ اغلىت نهم ادىرىقۇي .ۇديهلهتىلشىئ نۈچۈئ ىنىمشۈد ىنۇب هۋ ۇديالاتىراي ىرىجنهز رهلچۈك امتاچ
 هممهھ هگزىب ىسىمرۇتشىلېس ڭىنشات ماروق كهدغات ،نهلىب رالشات قاششۇئ ىكىدىلىھاس زىڭېد
 رهھ ادنائرۇق رهلهيىرهزهن ىكىدىرىقۇي .ۇدىرېب كهرېد نىدىقىلناغىديهمرهۋىنىلشىئ هدرهي هممهھ ڭىنچۈك
 رۋهس نهتهبسىن اغمۇلۇز قادناقرهھ القادنۇش .ۇدىنىلھرهش نهلىب ىقىلراب ىتىمكېھ رىب ڭىنشىئ رىب
 .ۇديهلتىكهت ىنشۈزۈگرۈي رىكىپ هنالىقائ نهلىب

 
 .david P( رازاي كىخىسپ ناغنالشىقلائ ڭهئ ،ىبىھاس رالتاپاكۇم قىلڭاد ناغىلنۇغرۇن ىكىداينۇد

schlos( ۇديهد قادنۇم. 
 نىيېك رالشۇقروق قىلراب ناغلوب راب ادرالناسنىئ .ىلىتاق ڭىنرالنامرائ ۇزرائ شهرىسنهئ هۋ شۇقروق«

 .ۇدياملۇغۇت هدىچىئ شۇقروق رىب كهتشىلىق تهئاتىئ اغمۇلپوت رىب هدىلسهئ رالناسنىئ .نهگلهك اققىلراب
 .رۇتتهلاھ يىبلهس ناغلوب اديهپ نىيېك نىدناغلۇغۇت زىب تهلاھ ۇب
 ىنزىمىزۆئ نىتشىلېق پىرىك هگىچىئ ڭىنشىئ رىب مۇلهم ،هدىچىئ ىسىشىدنهئ شۇلوب پۇلغهم زىب

 نهۋۆت ڭهئ ،ماسلوب پۇلغهم نهم رهگهئ ،ادىتسائ تهيىزهۋ قادنۇب ،ىنىغلوب ارغوت ڭهئ اممهئ .زىمىرۇچاق
 .»كهرېك زىمىشىنىشۈچ ىننهگېد ؟رۇدىمىن ىقۇلچنۇقروق ڭهئ ؟رهلېك شىئ قادناق اغمىشېب ادناغلوب

 
 اغىترىس ڭىنزىڭىنويار كىلتهھار نۈچۈئ شىنىزاق تهيىقهپپهۋۇم هۋ هبىلهغ« .ۇديهد قادنۇم هنهي ۇئ

 پۇلوب لۇغشهم نهلىب زىڭىرىلشىئ ناغلىق سېھ تهھار ،هچىيوب زىڭىتاياھ زىس رهگهئ .ڭىقىچ
 ،زىڭىسىلاخ ىنشىشىللهممهكۇم هۋ ،شهلىرىگلىئ اتتاياھ .زىسيهملهشىللهممهكۇم هچنائ زىڭىستۆئ

 اغزىڭىشىشېئ ۇمىسلوب قارزائ نىدىرگېچ-كهچ ،ناغىديالروز اقشىقىچ نىدنويار كىلتهھار ىنزىس
 ناغىديالروز هۋ ناغىدىلىق زىستهھار ۇمىسلوب قارزائ ىنزىس .ڭىنىلزۈي اغراللاۋھهئ ناغىدىلوب بهۋهس
 مىلىب .شۈتۆئ هكتهكىرهھ هۋ شىلىب هسرهن مىھۇم ىككىئ ناغىدىرۈتلۆئ ىنشۇقروق .ڭاللات ىنراللوي
 ىنىقۇلتۇجۋهم ڭىنزىڭىرىلشۇقروق .ڭۇلوب سۇرۇد ىشراق هگزىڭىزۆئ .رۇتقىلرىزاھ ىشراق اقشۇقروق
 ىزهب اممهئ .رۇدراب ىرىلشۇقروق ڭىنىشىك هممهھ .ڭۈتۆئ هكتهكىرهھ نىدنائ .ڭىلىق لۇبوق
 رهلىشىك قىلقرهپ لىخ ۇب .نىكمۇم زىڭىشىروس پهد ۇدىلېك نىدهن ىشۇلوب قىلقرهپ ڭىنرهلىشىك
 .ۇديهلهيىبرهت ىنىزۆئ-زۆئ هۋ ۇدىلىق لۇبوق ىنىقىلراب ڭىنىمىھهۋ هۋ شۇقروق رىب هدىزۆئ نهلىب ىدلائ
 هگلهمهئ ىنشىلىق قادنۇب رالناسنىئ مۈكرۈت رىب هنهي .ۇديهلىرىگلىئ پاراق اغىرىلناشىن تهسقهم هۋ
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 قادناقچېھ ڭىنناسنىئ رىب كىلنهگېد شۇلوب رۇسهج .ۇشۇم لهد هسرهن نهگېد تهراساج .ۇدياملارۇشائ
 نايسىئ اتىراق هگرهلىسرهن ناغىدىقروق زىڭىزۆئ زىس رهگهئ .ۇديهمرۈدلىب ىنىكىلنهكىئ قوي ىشۇقروق
 اقدۇجۇۋ هدىچېك رىب ۇب هتتهۋلهئ .ۇدىلوب ناغلوب بىياغ شۇقروق نىدزىس ،ادزىڭىتقاۋ ناغلىق
 اقدۇجۇۋ ىنشىئ رىب نهتهقىقهھ ،ىكڭامۇتنۇئ زىگرهھ ىنۇش اممهئ .سهمهئ هجىتهن ناغىدىقىچ
 .زىسيهلهشىرېئ مۇقوچ اقشىئ ۇئ ،زىڭىسلىق ىنىرىللوي ڭىنۇئ هۋ ،زىڭىسلىق ۇزرائ ىنىشىرىقىچ
 .»ڭاملىق تهسخۇر زىگرهھ هگىشۈزۈكتهي نايىز اغزىڭىرىلناغلوب ىچكهمشىرېئ ڭىنزىڭىرىلشۇقروق

 
 همىھهۋ شۇقروق ۇب .ۇدىقروق كهركهب نىدىمىن رالرۇغيۇئ ناقتاۋاشاي ادىترىس نهتهۋ هتتهۋۆن اتقادنۇئ

 ؟ۇدىلېك پىلېئ ىنرهلتهۋىقائ ناماي قادناق اغىقىلمالغاس كىخىسپ ڭىنرالرۇغيۇئ
 ابهجهئ نىيېك نىدنهگلهك پىتياق هگيۆئ ماسلاق پۇرۇتلوئ ادرالنۇروس مۇلهم ،ادمىرىلغاچ ىكىدنهتهۋ

 ۇدىمنهكتهك پىقىچ نىدمىزىغېئ پهگ رهرىب ناغىديامرۇتقاي تهمۈكۆھ يهملىب-پىلىب ادنۇروس ۇب
 لىخ رىب هدمىچىئ ماسناغيوئ هدرهھهس .مىتتياملايىلخۇئ پىنېق هدىچىئ قىلىچمارائىب نهگېد
 ىليهم ىكىدىتىيىئمهج ياتىخ سهمهئ النهم .مىتتانىغيوئ هدىچىئ كىلزىستهھار هۋ شىۋشهت ،قىچچائ
 شهرىسنهئ هۋ شۇقروق ،همىھهۋ ناغىمىشخوئ ىسىممهھ نۇسلوب ارقۇپ ىكىتتهدائ ىليهم نۇسلوب رىداك
 ىشراق اغياتىخ رهرىب .قۇدىملالۇتۇق نىدىمىھهۋ ۇب ۇمنىيېك نىدناققىچ هگلهئتهچ .ىتتياشاي هدىچىئ
 تهيىزهۋ ادياتىخ ،زىڭىدلهك ناچاق ىكاي هۋ اسيوق پۈشۈرۆك نىغزىق نهلىب زىب ىسىئهر ڭىنتالىكشهت
 ،همىھهۋ نهگېد ۇدناغىدياروس ىنراللائوس قادنۇب نىدنهم ۇب نۈچۈئ همېن ،اسيوق پاروس پهد ؟قادناق
 هلىمائۇم قۇغوس پىتىشڭىل سۇس ىنىشېب رهگهئ .قۇدىشاي پۇلوب مارائىب هدىچىئ شۇقروق هۋ هشىدنهئ
 ۇب قۇدلوب مارائىب ،پىرىقىچ ىنرهلىنهم ىڭېي ناغىلنۇغرۇن زىمىزۆئ هلىب زىمىزۆئ نىدڭىنۇب ،اسلىق
 قۇچوئ ادنوفېلېت نهلىب زىمىرىلرهدارۇب تسود ناقغۇت قۇرۇئ انائ-اتائ ىكىدنهتهۋ ،اغزىمىقىلىچمارائىب
 ،مىتىي-مۈلۆئ ،زىمىقىلساملالائ ازىۋ ادىتقاۋ نۈچۈئ شىرېب هگنهتهۋ ،زىمىكىلسهملهشىلزۆس قۇروي
 ناغىلنۇغرۇن قىلراتاق زىمىقىلساملالوب ادىنېي ڭىنزىمىرىلناقغۇت قۇرۇئ انائ-اتائ ادرالقالىس-قىرغائ
 الشاشخوئ ىكلهب سهمهئ شۈرۈس ىنىزيهپ ڭىنكىلنىكرهئ ىكىدرهلتهلۆد نىكرهئ زىب ،ادناغلۇشوق راللىمائ
 ۇب .همىھهۋ ناقتاۋىرىقىچ پۈرۈتلهك مىك ؟ىسىمىھهۋ ڭىنمىك همىھهۋ ۇب .قۇدلاق هدىچىئ همىھهۋ
 رىب كىلتهشھهد ىتىياھان ناقتاۋۇزوس لوق اغاينۇد .ىسىمىھهۋ ڭىنياتىخ چۈك روز تهياغ هتتهۋلهئ
 رىب هتتهلاھ ناقشالماۋاد لىگزهم نۇزۇئ شۇقروق هۋ همىھهۋ قادنۇب رهگهئ .ىسىمىھهۋ ڭىنزۇۋاملاي

 ۇب .ۇدىقىچ پىلېك شاروخ هۋ شۇلۇزۇب روز ىتىياھان ادىسىكىخىسپ ڭىنتهللىم رىب هۋ ڭىنسخهش
 زىمىنىمشۈد ،كۈلنۈكشۈچ لىخ ۇب .ۇدىلوب بهۋهس هككۈلنۈكشۈچ شاروخ هۋ شۇلۇزۇب كىخىسپ لىخ
 جۋهئ هتتهۋۆن ،پۇلوب ناغىدىلوب ۇغلاسوت هگزىمىشۈتۆئ هكتهكىرهھ هۋ شهلىگىئ مىلىب رۇقڭوچ هدىققهھ
 لهب هۋ شىچېك زاۋ نهگېد قۇتتيالالىق همېن زىب !ىتتهك پۇلوب كۈلچۈك ياتىخ ياۋ ،ناقتاۋىلېئ
 زۆئ لىخ ۇب .تهرابىئ نىدىشۈرۈس خىب ڭىنكۈلنۈكشۈچ قادنۇش هنهئ ىسىكىخىسپ شىتېۋۇيوق
 هكتهكىرهھ هۋ كىلسهملهتۆئ هكتهكىرهھ هتقهھ ۇب هۋ شىگېئ شاب هگىكۈلكۈلچۈك ڭىنىنىمشۈد
 پۇلوب شىشىلپىئهز ىكىتتهھهج ىھور ىكىتتهللىم رىب شاراق پهد رهلقهمخهئ ىنرهلنهكتۆئ

 ىنىمىھهۋ هۋ شۇقروق ىكىدزىمىچىئ هراچ رىب نىدرىب ىكىتشىلىق لهھ ىنىلىسهم ۇب .ۇدىنىلباسېھ
 كىلتهھار يىئنۈس ىكىدزىمىچىئ كهدناقتيېئ David Schlos گولوخىسپ هۋ شالشات پىرىقىچ
 ،پالشات پۇزۇب ىنىسارگېچ ڭىننويار ناغىديهميۆك ۇمخىز ناغىديهميۆك ۇمپاۋاك ،ناغىدىرېب ىسۇغيۇت



 
 
 موت ىچنىرىب  رهلتهمسىق ناقتاۋىلېك چۇد رالرۇغيۇئ

163 
 

 هكتهكىرهھ .ىليهتۆئ هكتهكىرهھ ىنهي ىلياقاب پانىس ىنشىڭېم اغراللوي ناغىدىيۆك قىز هۋ پاۋاك قارزائ
 .لوي ناغىديالشاب اغرۇن رىب ،ناغىديالشاب هكدىمۈئ ىنېم هۋ ىنزىس شۈتۆئ

 
 ،ىنهيىمرائ رىب نادناموق رىب ،ىننادناموق رىب تائ رىب ،ىنتائ رىب اقات رىب ،ىنىقات رىب خىم لات رىب

 شهرىسنهئ ۇب .ىليالوب اقات لات رىب ،خىم لات رىب ادناغىملوب چېھ .ۇدىرۇدلۇتۇق ىنتهلۆد رىب هيىمرائ رىب
 .نۇسلاق پۇلوب هراچ هۋ شىنىدزىئ رىب ىكىدزىمىشۇلۇتۇق نىدرالشۇقروق هۋ همىھهۋ

henri tendi، 1-ڭهج ۇئ .ىدىئ ىرىكسهئ رىب ڭىنىمسىق يىبرهھ زىلگنىئ هدىلىگزهم ىشۇرۇئ اينۇد 
 پىشىرچۇئ نهلىب ىرىكسهئ نامرېگ رىب ىكىتتهلاھ هراچىب نىياتنىئ ناغنالىراي پىگېت قوئ ،ادىناديهم
 ۇب ىكىتتهلاھ هراچىب زىسىراچ ،ڭىنۇئ اممهئ .ىدىلڭهت هگرهكسهئ ۇب ىنىقىتلىم ،henri tendi .ىدلاق
 ڭىنهيىنامرېگ ىشىك ۇب ناغلاق پۇلۇتۇق نىدمۈلۆئ .ىدىمرۈتلۆئ هۋ ىدىملهك ىسۈگرۈتلۆئ ىنرهكسهئ
 henri .ىدىئ adolf gitler ناغىنيوئ لور مىھۇم ادىشىنىلشاب ڭىنىشۇرۇئ اينۇد-2 هۋ ىدلوب ىرىدىل

tendi نىقېي اغنويلىم 80 نىدنويلىم 60 ادىشۇرۇئ اينۇد-2 رېلتىگ ناغلاق پۇرۇدلۇتۇق نىدمۈلۆئ 
 .ىدلوب بهۋهس هگىشۈلۆئ ڭىنىشىك

 
 ىشۇرۇئ اينۇد-2 مىكلهب ،اسلوب نهكتهۋىتېئ ادىناديهم ڭهج ىنرېلتىگ فلودائ henri tendi رهگهئ

 ..ىدىئ نىكمۇم ىشۇلوب نهگىملۆئ مهدائ نويلىم 80 هۋ ناغىملوب
 نهگرهب زۈي اتساللاد ىنۈك رىبايون 22 ىلىي-jonif kénnidi 1963 ىتنېدىزېرپ قىباس ڭىنىكىرېمائ

 ناغلىتىرجائ اقشۇرۇئ ،پىرېب همىتاخ اقشۇرۇئ قۇغوس ىدىنېك .ىدلىريائ نىدىتاياھ هتتسهقىيۇس رىب
 نالىپ ىنشىتىلشىئ اغىرىلشىئ اتېنالپ ىقشات هۋ ىسىمېتسىس ىلوي ناماس ،ىنىتوچ ماخ هيىلام
 قىلقرهپ ىخىرات اينۇد هۋ اكىرېمائ ىدىئ اسلوب ناغىمرۇچۇئ هكتسهقىيۇس ىدىنېك رهگهئ .ىدىئ ناغلىق
 شاي 20 ۇئ ىرىب ڭىنراللىمائ نهكتهسرۆك بهۋهس اغىشۇلوب نابرۇق ڭىنىدىننهك .ىدىئ نىكمۇم ىشۇلوب
 لاۋۋائ لىي 23 نىتشىرېب زۈي تسهقىيۇس .ناغلوب كىلتهۋىسانۇم نهلىب شىئ رىب نهگرهب زۈي ادىتقاۋ
 هچىغراللىي نۇزۇئ نىدىبهۋهس ىقىرغائ لېب ۇئ .ىدىئ ناغلاۋىرياق ىنىلېب پىتېۋىقىنېچ ىدىنېك
 اقشۇرۇتلوئ كىت ،ادىرىلغاچ ناغىقات كىللهب هگىلېب ۇئ .ناغلاق پۇلوب رۇبجهم اقشاقات كىللهب هگىلېب
 .ىتتالاق يهملهشىڭېئ نۈچۈئ ىقىلناغلوب رۇبجهم

 ناغلائ اغراق ىنىدىنېك .ىدىئ ناغىقات كىللهب هگىلېب ۇمىنۈك ناغرۇچۇئ هكتسهقىيۇس ىدىنېك
 اسىلانىلىدياپ كۈلمۈنۈئ رهگهئ نىتتهسرۇپ ۇب .نهگىملهزۈكگهت هگىدىنېك ىنقوئ ياپ-1 ىچتسهقىيۇس
 پۇلۇتۇق نىتتسهقىيۇس ۇب نهمامات قىلىقرائ شىلېۋىلىق نهۋۆت ىنىشېب پىلىگېئ ىدىنېك ،ىدىئ
 پىگېئ ىنىشېب لاھرهد ۇئ نىدىبهۋهس ىكىللهب ناغلاۋىقات هگىلېب ڭىنۇئ اممهئ .ىتتيهلهتېك
 نهلىب قوئ ياپ-2 ىچتسهقىيۇس ناغنالىدياپ كۈلمۈنۈئ نىتتهسرۇپ ۇب هدىجىتهن ىدلاق ياملانۇرۇشوي
 .ىدرۈتلۆئ پىتېئ ىنىدىنېك

 
 رهگهئ .ىتتالوب نهگىمنهلمىخهز ،ىدىئ اسلوب ناغىمقىنېچ هدنۈك ۇئ رۈكگهت شىغراق ىدىنېك رهگهئ

 ڭىنىنىشام اسلوب نهگىميىك كىللهب رهگهئ .ىتتالوب نهگىميىك كىللهب اسلوب نهگىمنهلمىخهز
 كهمېد .ىتتالوب ناغلاق پالقاس ىنىتاياھ قىلىقرائ شىلىق نهۋۆت ىنىشېب پىلىگېئ هدىچىئ
 نامىسرىجنهز ڭىنرهلتهكىرهھ هۋ شىئ كىچىك ىسهيىرهزهن ىرىسهت ىكاي ىچۈك ڭىنكهنىپېك
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 اديهپ ىنرهلچنهشىئ هۋ دىمۈئ ،ىنرهلهئىجاپ ،ىنرهلرىسهت روز ىتىياھان قىلىقرائ ىشىشىلرىب
 .رۇتتهرابىئ نىدىقىلناغىدىلىق

 
 .زىميهلهرۈتلهك پهلپۆك ۇمنىدىخىرات رۇغيۇئ ىنراللاسىم قادنۇب
  

 مىتېق رىب هنهي نودنول ،هدنهكتۆئ نىدڭىچناۋاد پىلىق لاغشىئ ىنىچمۈرۈئ ڭاتڭۇز وز ىلىي-1877
 شىلېق پالقاس هدىتىپۈس پهرهتىب ىكىدىسىرۇتتوئ ڭىچنهم هۋ ،هيىناتىرب ،هيىسۇر راچ ىنهيىرهقشهق
 يىباجىئ هيىسۇر راچ هگىپىلكهت ۇب ڭىنهيىلگنهئ رهگهئ .ىدنىلىق تهر ۇمۇب نىكېل .ىدرهب ىنىپىلكهت
 نۈگۈب زىب .ىتتالوب ناغلاق پىنىلقاس ىتىلۆد هيىرهقشهق ڭىنرالرۇغيۇئ ،ىدىئ اسلوب ناقتۇت هيىستىزوپ

 ادىجلۇغ ىلىي-1944 هۋ ،84 ڭىنىتىيىرۇھمۇج مالسىئ ناتسىكرۈت ىقرهش ناغلۇرۇق ىلىي-1933
 ىكلهب ناغىمرۇتلوئ پهلىرىتاخ ىنىغىللىي 73 ڭىنىتىيىرۇھمۇج ناتسىكرۈت ىقرهش ناغلۇرۇق
 .قۇتتالوب ناغلوب ىرىلارقۇپ كىلتخهب هۋ نىكرهئ ڭىنىتىلۆد هيىرهقشهق لىقهتسۇم

 ڭىنرهلپهھزهم ىنىد ناغنالشاب نىدىرىلرىخائ ڭىنىقىلنادىناخ هيىدىئهس ڭىنرالرۇغيۇئ
 ڭىنناتسىكرۈت ىقرهش ،ىشىرۈك رالقىلغات اراق هۋ قىلغات قائ نهگنهللىكهش نهلىب ىرىلقىلىچقىربهت
 رالشىشىلىرائ ىكىتتهھهج كىنتېئ كىلمهلۆك ڭهك ،نهگنهللىكهش نىيېك نىدىسالېتسىئ لۇغڭوم
 ىكرۈت رۇغيۇئ ىكىدنويار ۇب ،پۇلۇشوق هگرهلشىرىگزۆئ قىلىكىخىسپ يىللىم ناغلوب اديهپ هدىسىجىتهن
 الىدمۇجۇھ-1 گهب پۇقاي .ىدلهك پىلېئ رهلرىسهت يىبلهس هگىرېتكاراخ يىللىم ڭىنىبىكرهت كىنتېئ
 رالوب ناغلىزېي هچىقشاب نهمامات ىخىرات يىسايىس رۇغيۇئ ،اسلوب نهگرهب هبرهز قىتتاق هگىرىلبىقهر
 ادغاچ ۇئ اسلوب ناغىلالاق پالقاس ىنىتىيىمىكاھ ڭىنىتىلۆد هيىرهقشهق گهبپۇقاي رهگهئ« .ىدىئ
 القادنۇش ايىسائ ارۇتتوئ هۋ ناغلىق هنهتنهت ىنىغىللىي 140 ڭىنىقىلناغلۇرۇق ىتىلۆد زۆئ رالرۇغيۇئ
 ىروتكود ىرىلنهپ هپهسلهپ خىرات ۇدىزاي پهد »ىتتالوب ناغىنيوئ ىنراللور مىھۇم هدىرىلتهسايىس اينۇد
 .هدىسىلاقام قىلمان رهلتهمسىق ىكىدىسىتخات تامھاش ڭوچ نۇسرۇت ناجىبهن

 .ىدىئ ىشۇيوق پۈرۈتتهك ىنتهسرۇپ ڭوچ ڭهئ ىكىدىلوق ڭىنرالرۇغيۇئ ىشىلىقىي ڭىنهيىرهقشهق
 ياتىخ ،رالرۇغيۇئ ىكىدنۈك ىكنۈگۈب .ىدىئ اسلوب ناغىميوق پۈرۈتتهك ىنتهسرۇپ ۇب رالرۇغيۇئ رهگهئ

 .ىتتالوب ناغىملوب راچۇد اغىمۇلۇز رىغېئ قادنۇب ناقشائ نىتكهچ ڭىنىتىمۈكۆھ
 ىتىمۈكۆھ ىشيهكڭاج نهلىب نىلاتس اديائ-8 ىلىي-1945 ىنهي نىيېك نىدىنىغىي اتلاي

 قىلتىقاۋ تهيىرۇھمۇج ناغلۇرۇق ادىجلۇغ ىلىي-1944 هدىجىتهن .ىدلۈزۈت مىشىلېك ادىسىرۇتتوئ
 قىلچنىت نهلىب ىتىمۈكۆھ ىشيهكڭاج ىنرالقىلراتاق ناجتهمخهئ پىتىتخوت شۇرۇئ ۇم ىتىمۈكۆھ
 .ىدىئ كىلتهۋىسانۇم نهلىب ىنىغىي اتلاي رالشىئ ۇب .ىتتهۋهئ هكشۈزۈت ىمىشىلېك

 شۇرۇئ نىدنىلاتس زىسقۇيۇت ،رالرۇغيۇئ ناقتاۋىلىق ياقوت رۇس نهلىب تهددىش ىنڭادنىموگ 
 پىتېي ادىيوب ىسايرهد سانام ىرىلرهكسهئ رۇغيۇئ راۋىگڭهج .ىدلاق پۇرۇشپات ىقۇريۇب شىتىتخوت
 تهيالىۋ چۈئ رهگهئ .ىدىئ كىلتهۋىسانۇم نهلىب ىراراق ڭىنىنىغىي اتلاي ۇمۇب .ىدلوب رۇبجهم اقشىلېق
 ڭىنرالرۇغيۇئ ،ىدىئ اسلوب ناغىملاق پاتخوت ادىيوب ىسايرهد سانام ،ىرىلرهكسهئ ڭىنىبالىقنىئ

  .ىدىئ رالوب ناغلىچىپ هچىقشاب هنهي ىرىدقهت يىسايىس
 
 ىددۇخ ،اسلوب ناغنىلىق مىسقهت اغنىلاتس ادغاچ ىنيهئ ناتسىكرۈت ىقرهش ،رهگهئ مىتېق رىب هنهي
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 پۈنۈلۆب پۇلوب لىقهتسۇم ناچاقىللائ ۇمرالرۇغيۇئ كهدىرىلتهللىم شادنىرېق ىكىدايىسائ ارۇتتوئ
 رالوب ناغىملوب راچۇد اغرالمۇلۇز رىغېئ كهدىقرىزاھ هۋ ناغلىق هنهتنهت ىنىقىللىقهتسۇم زوئ پىقىچ
 .ىدىئ

 قىلىقرائ شىتىلىمۇي ىنىپوت راق ىددۇخ ۇمراراق رهرىب كىچىك ناغلائ ادزىڭىتاياھ ىكلهب ،كهمېد
 ىرىسهت كهنىپېك .نىكمۇم ىشۇلوب بهۋهس اغىشىقىچ اقدۇجۇۋ ڭىنرالشىئ ڭوچ شاشخوئ اغناقتياڭوچ
 قادناقرهھ اڭۇش .هتكهملهك پۈرۈدنهلرهۋهخ ىنرالناسنىئ نىدرىسهت رىب زىسۈگىلرهچلۆم ىسهيىرهزهن
 رىب كىچىك ڭهئ ناغلائ ڭىنزىب ىكلهب .مىزال زىمىكىلسهمرىك كىچىك ىنزىمىرىلراراق هۋ شاللات
 هۋ مهدهق ناغلائ .نىكمۇم ىشىتىسرۆك رىسهت اغاينۇد هۋ اغرالناسنىئ ىكىدزىمىپارتهئ ۇمزىمىراراق
 .نىكمۇم ىشىلېق پىترهگزۆئ ىناينۇد رالراراق كىچىك ۇب ،ىكلهب ڭامىلغاچ كىچىك ىنزىڭىرىلراراق
 پىشىلرىب ڭىنرهلىلىسهم ۇب ادىتسائ لاۋھهئ ناغىملىق پهرهت رىب ىنرهلىلىسهم كىچىك-كىچىك
 كىچىك-كىچىك .رۇدنىدىلمۈج ۇب الشاشخوئ ۇمىقىلناغىدىرىقىچ پۈرۈتلهك ىنرهلىلىسهم روز تهياغ
 رىسهت هكچۈك كىلتهردۇق ڭوچ ىتىياھان پىشىلرىب رهلتهكىرهھ كىچىك-كىچىك ،رهلمهدهق
 .نىكمۇم ىشىتىسرۆك

 ىلسىم اتخىرات اغرالرۇغيۇئ ،ياتىخ نهرابىتېئ نىدىرىلىرۇتتوئ ڭىنىلىي-2017 القادنۇش
 ۇب ڭىنياتىخ .ىدىلشاب اقشىنىللوق ىنرهلتهسايىس لىزهر ناققىچ نىدىپىلېق ناسنىئ نهگىملۈرۆك
 ،يىلايىز-رىداك ،ىرادلهمهئ تهمۈكۆھ ،ىدىمرۇتلوئ پىريائ هجىرهد هۋ هھاس ،ىدلوب قۇيوق اراق ىكىللىزهر
 اراق رهدهق هگنهۋرهنۈھ لوق هۋ ناقھېد ،پىترات نىدروسسېفورپ مىلائ ،ىچتهراجىت ،ىچۇغۇقوئ ،تاز ىنىد
 ڭىنرېلتىگ ىددۇخ ياتىخ .ىتتهك پۇلوت نهلىب رهلىشىك ھانۇگىب ىرىلىمرۈت ياتىخ .ىتتازۇئ ىنىلوق
 پۇرۇق ىنرالرېگال نۇغرۇن ىكىدىمان ىرېگال شهلهيىبرهت ،ناغىدىتېك پاشخوئ اغىرىلرېگال ازاج
 القادنۇش رالناغلوب بىياغ زىسكهرېد زىئ .ىتتيهپۆك ۇمىخېت ىنىمىھهۋ ىكىدىتسۈئ ڭىنزىمىقلهخ
 ىنتهسايىس لىزهر رىب قادنۇب ياتىخ رهگهئ .هتكهميهپۆك زىسكۈلزۈئ رالىلاب مىتېي قوي ىقۇچناراق
 ؟قۇدىئ ناقتاۋىشىلزۈي نهلىب قىللائېر رىب قادناق زىب اسلوب ناغىمناللوق

 
 ىنىد ،ىرىليىلايىز رۇغيۇئ مالتاق ارۇتتوئ ،ىرىليىلايىز رۇغيۇئ مالتاق ىرىقۇي ڭهئ ىكىدرهللهئتهچ

 ىكچىئ كهدىكىدنهۋۆت نهساسائ رالرۇغيۇئ هدرهلهھاس اقشاب القادنۇش هۋ هھاس يىسايىس ،هھاس
 نهلىب ىرىب رىب ،هدىچىئ رالشىترات شالات زىسىنهم ناغىديامقىچ ىرىخائ ارائ زۆئ نهلىب رهلتهيىددىز
 ڭوت ناغىدىتېك پىرېئ اتسائ اتسائ نهلىب ىشۈلۈرۈتۆك القادنۇش ىرۇن شايۇق ىددۇخ پۇشۇرۇئ
 هگرهي ۇئ هدرىب هدىزۈي زىڭېد نىدىبهۋهس رالنۇقپاچ ناروب ،ىكاي هۋ قۇتتاتاۋىتېك پهگۈت پىرېئ .كهدرالزۇم
 اغرالىپپۇرۇگ قاششۇئ كهدىرىلقۇدلاق لاقتاچ ناماس زىسىنهم ناغىدىرۈي پهليهل هگرهي ۇب هدرىب ،پهليهل
 .قۇتتاتاۋىتېك پۈنۈلۆب

 
 هچرهگ (رالناغىديامشالىرائ رالناغىدىشىلىرائ اغيىسايىس .ىدىئ رالقىلزىجائ ىھور كهدىكىدنهۋۆت رالۇب

 هگنهتهۋ ،رهللىدىتۆم هۋ رالىچبالىقنىئ ،)ۇمىسلوب تكېيبوئ يىسايىس رىب هدىرىزهن ياتىخ رۇغيۇئ رىب رهھ
 اديهپ ڭىنكۈپۆك قاسروق ىكچىئ ۇب(رالناغىدياملاراب هۋ رالناغىدىلېك پىرېب كهدىلوي ڭىنقۇلنۇغوق
 هگرهلرهي راب رالرۇغيۇئ ،رالناغىديامقىچ هۋ رالناغىدىقىچ اقشىيامان ).ىدىئ اتلىپ ىكىدىشۇلوب
 هۋ ناغىدىگىچ قىلغاي ،رالناغىديامۇقوئ هۋ ناغىديۇقوئ زامان ،رالناغىديهملهك هۋ رالناغىدىلېك
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 اۋان همغهن اڭۇش ىتتهك پىنىلچۈك كهب ياتىخ ،رالناغىديامنالباقىن هۋ ناغىدىنىلباقىن ،رالناغىديهمگىچ
 كىلىگلهب هدنهتهۋ ىرىلناقغۇت قۇرۇئ انائ-اتائ ،رالناغىدياراق پهد راكىب ىسىقشاب نىدىكلۈك نۇيوئ

 .رالناغىديهد مىراك همېن نهلىب نهس نىيېك نىدنهگىملهك شىئ چېھ اغمىشېب ڭىنېم ،رالراب ىقۇقوھ
 ىككىئ ،پىنىلشات پىلېئ نىدىرىللهمهئ قىلراب ڭىنىچلاغ رىب قىداس اغياتىخ كهدىركهب رۇن

 ۇمڭىنىرىلرادقۇقوھ ،ىرىلكىمېداكائ رۇغيۇئ ،ىشۈلۈرۈشكهت ،پىنىلبىيهئ نهلىب كىلىچىمىلزۈي
 هگرهلىمرۈت نهلىب رالمانتهب كۈلرۈت ڭىنرهلىشىك ىكىدىسىلىئائ پۇلوب راچۇد هكتهمسىق شاشخوئ
 اغىرىلنۇروئ شۇرۇت پۇتۇت هۋ ىرىلزهكرهم شهلهيىبرهت ،ىشۇلوب بىياغ زىسكهرېد زىئ ،ىشىنىلشات
 ادىدلائ ىمۇلۇز ڭىنمىلاز رهزهن يىئتهق نىدڭۇشۇلوب مىك نهس« :اغرالرۇغيۇئ ىرىلشىلىتېك پىلېئ

 .ىتتهلىرىتاخ ىنتهيىنۇناق نهگېد »يوت ىكىياجهب مۈلۆئ ناغلوب نهلىب قلهخ ،رهۋاراب رۇغيۇئ هممهھ
 هبىرجهت قىچچائ ناغىلنۇغرۇن ىنتهيىنۇناق ۇب ىكىدىسىرۇتتوئ رالرۇغيۇئ نهلىب ياتىخ اتخىرات رالرۇغيۇئ

 ،هد-ىتتايوق پىرىقىچ نىتسهئ ىتتالاق پۇتنۇئ تاپ-تاپ اممهئ ،ۇمىسلوب نهگىلنۈكهي قىلىقرائ رالقاۋاس
 ىنلاۋھهئ ناغىدىلىب ڭوچ ،ناغىدىتۈك دىمۈئ ،ناغىدىلىق همات ىنرهلىسرهن رىب رۇتقادناق هنهي نىدياتىخ
 .ىتتيالراركهت اتياق

 ىنتهسايىس لىزهر ۇب ناققىچ نىدىپىلېق ناسنىئ ۇمىدنۈك ىكنۈگۈب ،ىتىمۈكۆھ ياتىخ رهگهئ
 نىدىشۇلوب مىك ىليهم ،ناغىمرۇدلاق نىتشىلىتىلشىئ يهلنۈتۈپ ىنزىمىلىت انائ رۇغيۇئ ،ناغىمناللوق
 ،پالخۇئ ادىسۇقيۇئ قۇلدۇخىب هنهي زىب اسلوب ناغىمىراق پهد نهمشۈد الىسلوب »رۇغيۇئ« رهزهن يىئتهق
 مۇلۇز ۇب نهگلهك اغىشېب ڭىنزىمىممهھ .قۇتتالوب ناغىشاي پىلىق امېت رهلىسرهنرىب نىدياتىخ الىنهي
 ،هدنهگىلىسالۇخ .ىديوق پىلىق رهۋاراب سهمهئ سهپ-زىگېئ ىنزىمىممهھ ادىدلائ مۇلۇز .ىتتاغيوئ ىنزىب
 قاششۇئ اقشاب رالرۇغيۇئ ىكىدلهئتهچ ،اسلوب ناغىمتالىرىقۇي قادلاب هچناقرىب ىنمۇلۇز ۇب ياتىخ رهگهئ

 هگىكىلرىب هيىدىئ ناغىمشالقاپىتتىئ كهدىكنۈگۈب ،پۇيوق پىرياق هكپهرهت رىب ىنرهلتهيىددىز كهشۈچ
 .ىتتالوب نهگىملهك

 
 .رالقازۇت ناغىدىلوب ۇغلاسوت هكشۈتۆئ هكتهكىرهھ
 ىروتپائ ڭىنباتىك قىلمان ىدنازاق تهيىقهپپهۋۇم پىلىق قادناق رهلىشىك ناغنازاق تهيىقهپپهۋۇم

Jon Makswell ناققىچ پۇزۇغرۇت هكتهر ىنىقىزۇت كۈلرۈت 11 ڭىنشۇلوب پۇلغهم. 
 
 .ۇدىلاۋىلىق رىسهئ ىنزىب شىتىقوي ادغاچ قادنۇب .ىقىزۇت شۇقروق نىتشىلېق پۈزۈكتۆئ قىلاتاخ-1
 ناغلوب هتتهلاھ ىھور قادنۇب .يالىق هتهئ مىتتهك پىرېھ كهب نۈگۈب ياۋ .ىقىزۇت قىلنىغراھ-2

 .ۇدىيوق پۇزۇغراھ ىنزىب شىتىقوي ،ادزىمىتقاۋ
 ۇب .شاراق پهد نىكىمقىپاۋۇم اقشىلىق ىنشىئ ۇب ادناغىراق اڭام رالىقشاب .ىقىزۇت شۇرۇتشىلېس-3

 .ۇدىراب پالشاب هكشۈلۈرۆك نهۋۆت نىتتهھهج تهلاھ ىھور ىنزىب لاۋھهئ لىخ
 هۋ شىنىلىككىئ ىنزىب شىتىقوي ادغاچ قادنۇب .شاراق پهد سهمهئ ىتقاۋ رىزاھ .ىقىزۇت تىقاۋ-4

 .ۇدىراب پالشاب اقشۇلوب لىجىخ
 ادغاچ ۇئ زىمياراق پهد نهميامىلاخ ىنشىلىق رىزاھ ىنشىئ ۇب زىب ادرالغاچ قادنۇب .قازۇت ىۋىنهم-5

 .ۇدىيوق پىلېكهئ هكتهلاھ زىستهكىرهھ ىنزىب شىتىقوي
 ىنرهلىلىسهم زىب ادغاچ ۇب .نىكمۇم ىشۇلوب سهمهئ مىھۇم ۇمكهب شىئ ۇب مىكلهب .ىقىزۇت هناھاب-6
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 .زىمىتىقوي ىنزىمىكىلرهرۆك نىدلائ
 نىدنائ نىيېك نىدناقپات ىنىلوي لهممهكۇم ڭهئ ڭىنشىلىق ىنشىئ ۇب .ىقىزۇت شۇلوب لهممهكۇم-7

 .شاراق پهد نهميالشاب
 .ۇدىراب پالشاب اقشىلىق قاروس ىنزىمىزۆئ زۆئ ىنزىب ۇب
 نهكسهمهئ ياڭوئ هچنائ اممهئ مىتناغىليوئ پهد ياڭوئ كهب ىنۇب نهم .ىقىزۇت دىمۈئ-ۇزرائ نىرېش-8

 .ۇدىراب پالشاب اغرالقىلىچنىيىق روز ىنزىب ۇب .شاراق پهد
 مۇشۇلوب سهمهئ نهم ىشىك ناغىدىلىق ىنشىئ ۇب زىب .ىقىزۇت قۇللۇغىلېد ىكاي كىلزىسپهرهت-9

 ىنلائوس نهگېد نهم اقشىمېن نىدزىمىزۆئ ڭىنزىب شىتىقوي ادغاچ قادنۇب .زىمياليوئ پهد ىدىئ كهرېك
 .ۇدىلوب بهۋهس اغزىمىشۇروس

 ماسلاق ياملالىق ىنشىئ ۇب ىكاي ماسلوب پۇلغهم رهگهئ زىب .ىقىزۇت ىتىرازان ڭىنتهئاماج-10
 پىلىق چهلاپ ىنزىب شىتىقوي ادغاچ ۇب .زىمىلاق پۈشۈچ هگىشىدنهئ نهگېد رهد همېن رهلىكىدمىپارتهئ
 .ۇدىيوق

 ماسلاق ياملالىق ىنشىئ ۇب نهم رهگهئ زىب ادغاچ قادنۇب .ىقىزۇت شىلىق رۇۋۋهسهت ىنزىمىزۆئ-زۆئ-11
 ناغلوب هگزىمىزۆئ-زۆئ ڭىنزىب ۇب ،شىلىق رۇۋۋهسهت پهد ۇدىرۈدلىب ىنمىقىلناغلوب پۇلغهم ۇب
 .ۇدىتىسرۆك رىسهت يىبلهس هگزىمىشىتىزۆك

 
 القادنۇش .تهرابىئ نىدراللىمائ ناغىدىلوب بهۋهس اقشىتىقوي قازۇت كۈلرۈت 11 ۇب ىكىدىرىقۇي

 زىب رهگهئ .رۇدرهلىسرهن ىچۇغلىق لىساھ قۇلشوب ادىسىرۇتتوئ شىلىق نهلىب شىلىب رهلىكىدىرىقۇي
 مىزال زىمىشىلېس كۈرۋۆك اققۇلشوب ۇب قاسلوب ىچقامنازاق هجىتهن

 
 ۇزرائ رهلىشىك ؟ۇچىدناقتاقوي ىكاي ادناغلوب پۇلغهم ؟زىسىنىگۆئ ىنىمىن ادناغنازاق تهيىقهپپهۋۇم

 هكشهلزۆس هدىققهھ ىرىلكىلزىسرهتېي اممهئ ۇمىسرۆك ىشخاي كهب ىنشهلزۆس هدىققهھ ىرىلنامرائ
 .ۇديهمرۆك ىشخاي ىنشهلزۆس هدىققهھ ىتىيىبۇلغهم هۋ ىرىلاتاخ رهلىشىك نۇغرۇن .سهمهئ رىزاھ
 .ۇدىلوب لىجىخ نىتشهلزۆس هدىققهھ ىرىلتهيىبۇلغهم هۋ ىرىلاتاخ

 
 ىنرالغاچ زىسلۈڭۆك ،زىمىلاس اغزىمىقۇچناي ىنرالغاچ كۈللۈڭۆك Les Brown قىتان هۋ ىچۇغزاي

 رىزاھ هدىبلهق ڭىنزىمىممهھ .قۇدلىق سېھ هچىيوب زىمىتاياھ زىمىممهھ ىنۇب .ۇديهد هگزىمىبلهق
 كۈللۈڭۆك هگزىب رالشىئ زىسلۈڭۆك .ۇتپىتېي پىترات زىتلىي رهلكىلزىسلۈڭۆك ناغىلولىك هچناق
 ناغىدىتىلزىجائ ىنرالناسنىئ شۇقروق ،شۇرۇغياق .ۇدىلىق رىسهت كهركهب ادناغىراق اغرالشىئ

 .هدىچىئ ڭىنۇب ۇمشىتىقوي .تهرابىئ نىدرالتايىسسېھ
 .ىليالوب ىچۇقتالىمۇي ىنىپوت راق ،سهمهئ ىپوت راق
 ڭىنمهدائ هممهھ ىكلهب ،سهمهئ نهلىب ىشىلشات هسرهن رىب اغنازاق شاد ڭىنمهدائ رىب ،ىشېئ زۇرون

 رىب اغىنىزاق شاد ڭىنىشېئ زۇرون هتكىلرىب زىمىممهھ .ۇدىلوب ىشېئ زۇرون نهلىب ىشىلشات هسرهن رهھ
 نهلىب شۇقروق هۋ ،شىۋشهت ،هشىدنهئ ،زىب نىدنائ ادزىمىتقاۋ نهكتۆئ هكتهكىرهھ كهتشالشات هسرهن

 .زىميهلهڭېي ىنچنۇقروق ناغىديهد ىتتهك پىنىلچۈك ياتىخ ىكىدزىمىچىئ .زىميالاشىلشوخ
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 نۈگۈب نهم اڭۇش .ىدلهك ناچاقىللائ ىتيهپ ڭىنشۈتۆئ هكتهكىرهھ هۋ شىلىب ،نۈچۈئ رالرۇغيۇئ
 .نهمىچكهمېد دىمۈئ اباھرهم شۇقروق هۋ شىۋشهت ،هشىدنهئ شوخ ريهخ ،هتتهپايىق هنادرهم نىياتنىئ
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 نىدىقىللىقهتسۇم هيىدنالنىف — راب دىمۈئ نۈچۈئ رالرۇغيۇئ

 مىرىلناغىليوئ

 
 )ىلغوئمىرات(

 
 رىبايون-15 ىلىي-2017

 
 پۇلوب تۇجۋهم ڭىنىسهيىتراپموك ياتىخ ىرىليىلايىز ياتىخ نهگىلپۆك ىكىدىرىللهئ برهغ رىزاھ

 شىلېق پادغوق ىنىزۆئ ،ىنىقىلناغىديهملهك سام اغناماز ،ىنىقۇلقوي ڭىنىتىيىھالاس شۇرۇت
 مۇقوچ ڭىنۇئ هدىسۈگلهك نىقېي اقشالڭۇش ،ىنىقىلناغىدياملايىلرىزاھ ىنىرىلترهش
 ياتىخ ،هسشۈچ پىلىقىي ىسهيىتراپموك ياتىخ هنهي رالۇئ .ۇدىتاۋۇيوق اغىرۇتتوئ ىنىقىلناغىدىلىقىي
 اغىرۇتتوئ ۇمىنىرىلزهرهپ زۆئ ىكىدىققهھ ىقىلناغىدىرېب زۈي قىلىچناقىميالاق ڭوچ رىب هدىتىلۆد
 .ۇدىتاۋۇيوق

 
 Hudson( »ىتۇتىتسنىئ نوسداخ« ،قىلڭاد اغاينۇد ىكىدنوتگنىشاۋ ىتخهتياپ ڭىنىكىرېمائ

Institute( نهگزۈكتۆئ ىلىي-2015 رهلسىسسهخهتۇم هچناق رىب ىكىدىرىبمائ شاليوئ ناغىدىلىتائ پهد 
 ىسىچتاقىقتهت كىلىجىرهد يىلائ ڭىنتۇتىتسنىئ ۇشائ ،ادىنىغىي همىكاھۇم يىسايىس قىلمىتېق رىب

  :]1[ ىديوق اغىرۇتتوئ ىنىرىلشاراق-زۆك قادنۇم )Charles Horner( رېنروخ سىلراچ
 
 رىزاھ اقشاب نىدڭىنۇئ .ىتتهك پۈتۆئ رۋهد ناغىدىلىق قىلنارمۈكۆھ اغاينۇد قىلىقرائ زىڭېد رىزاھ«

 ىنىنروئ قىلنارمۈكۆھ ڭىنىزۆئ ڭىنىسهيىتراپ كىتسىنۇمموك وگڭۇج ،ىسىزىرك كىلسهمنهشىئ هگىزۆئ
 – وگڭۇج ىكىدلىكهش مۇلهم هدمهھ ،ىسىلىسهم ىكچىئ ڭىنوگڭۇج تهرابىئ نىدىشىلېق پالقاس
 ىكىتقرهش نىقېي نۈچۈئ وگڭۇج هدمهھ ،ىرىلىلىسهم شىتىنروئ ىنىرىلتهۋىسانۇم ىساينۇد مالسىئ
 كۈلچۈك نهلىب )ناتسىبهرهئ ىدۇئهس هۋ نارىئ نهلىسهم( رهللهئ ىكىتقرهش قارىي ادناغىراق هگرهللهئ
 هۋ غاۋلهب رىب .ىدىلشاب اقشىقىچ اغىرۇتتوئ رهلىلىسهم قىلراتاق ىكۈلرۈرۆز ڭىنشىتىنروئ تهۋىسانۇم
 رهگهئ .ۇدىلېك ارغوت اقشىقىچ پاراق پۇرۇت ادىتقۇن رىب قادنۇشۇم هگىسهيىگېتارتسىئ لوي رىب

 ىنىغىلبهم ناقتاۋىلېس اغرالشىئ اقشاب نهلىب ىغىلبهم ناقتاۋىلېس هگهيىگېتارتسىئ ۇب ڭىنوگڭۇج
 هگزۆك ڭهئ :زىمياقياب ىنلاۋھهئ لىخ ىككىئ قادنۇم ،قاسلوب ناغىدىقاب پۈرۈشكهت پۇرۇت پۇرۇتشىلېس
 ىكىدرادقىم روز تهياغ ناقتاۋىتىرجائ اقشالقاس ىنىقىلمىقۇم ىكچىئ ڭىنوگڭۇج لاۋھهئ ناغىدىنۈرۆك
 ىزهب ،پۇلوب ناغلۇيوق پالخىم يهلنۈتۈپ رىزاھ ڭاجنىش ناغلوب ىنويار رالناملۇسۇم ۇمپۇلوب .ىغىلبهم
 ».ىتتهك پىشېئ نىدنويلىم رىب ىناس ڭىنرالنۇشوق قىللاروق ىكىدڭاجنىش ادناغنالساسائ هگرهلرهچلۆم
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 ىكىدڭاجنىش ادناغنالساسائ هگرهلرهچلۆم ىزهب« اتقۇن ناقترات ڭهئ ىنمىتىققىد ڭىنېم هدرهي ۇب
 ۇب رهگهئ .ىدلوب تهرابىئ نىدنهگېد ،»ىتتهك پىشېئ نىدنويلىم رىب ىناس ڭىنرالنۇشوق قىللاروق
 هۋ رالرۇغيۇئ ىشىرېب زۈي ڭىنقىلىچناقىميالاق ڭوچ رىب هدىتىلۆد ياتىخ ،نهكىدىلوب ارغوت رهچلۆم
 نىيېك نىدىقىلىچنىغرىق لۇيىئ-5 ىكىدىلىي-2009 ؟ۇدىرېب كهرېد نىدىمېن نۈچۈئ ىلېئ رۇغيۇئ
 هۋ ىڭېئ يىللىم ڭىنىتىللىم رۇغيۇئ نۈتۈپ ىكاي ،ڭىنىقلهخ رۇغيۇئ ىكىدىترىس هۋ ىچىئ نهتهۋ
 هۋ پۈسۆئ هدىجىرهد ناغىمقاب پۈلۈرۆك ىلسىم ادىنايرهج رىسهئ 6 – 5 ىقنىقېي ىسىدارىئ يىللىم
 ،نهكىدىرېب زۈي قىلىچناقىميالاق ڭوچ رىب هدىتىلۆد ياتىخ رهگهئ اقشالڭۇش .ىتتهك پىيىچۈك
 ياتىخ ،پىتېك پىلىغزوق رالناقھېد رۇغيۇئ قىلراب نىدىلمۈج ،رالرۇغيۇئ قىلراب ىكىدنهتهۋ
 ياتىخ ،پىلېئ ىنۇش اسقىچ همېن اغىلوق .ۇدىرۈتۆك نايسىئ ىشراق هگىرىلىچىكىلمهتسۇم
 رىزاھ زىب رهگهئ ،اممهئ .ۇدىتۆئ اغمۇجۇھ ادىلوي شىرىقىچ پالغوق نىدىنىمېز رۇغيۇئ ىنىرىلىچنۇقساب
 ىرىچلۆم ىكىدىرىقۇي ڭىنرېنروخ سىلراچ ،كهسېد نويلىم 15 ىناس سۇپون ڭىنرالرۇغيۇئ ىكىدنهتهۋ
 نهلىب ڭىنۇش .ۇدىلېك ارغوت ىرىكسهئ قىللاروق ياتىخ نىدرىب اغرۇغيۇئ 15 رهھ ،ادناغىلباسېھ هچىيوب
 ،ىقىلىچنىغرىق نىراب ىكىدىلىي-1992 زىب رهگهئ .ۇدىلاق پۈشۈچ اغنۇروئ زىسىدياپ ۇمىلوت رالرۇغيۇئ

 هۋ ،ىقىلىچنىغرىق ىچمۈرۈئ ىكىدىلىي-2009 ،ىقىلىچنىغرىق اجلۇغ ىكىدىلىي-1997
 هدنهگرۈتۆك نايسىئ رالرۇغيۇئ ،قاسلوب ناغىدىقاب پاراق اغىقىلىچنىغرىق نهكهي ىكىدىلىي-2014

 ىقۇريۇب شىلىق نىغرىق ىنرالرۇغيۇئ هگىرىلرهكسهئ ياتىخ يهمنهلىككىئ رىب چېھ ىتىمۈكۆھ ياتىخ
 ىنىرېتكاراخ قىلناسنىئ ،نىتسهمنهلىككىئ رىب چېھ ۇمىرىلرهكسهئ ياتىخ ،ىنىقىلناغىدىرۈشۈچ
 ىنىقىلناغىدىتۆئ اقشىلىق نىغرىق ىنرالرۇغيۇئ ادلاھ ناققىچ نىدىپىلېق قىلناسنىئ ىكاي ناقتاقوي
 هگىمىھهۋ قىتتاق ىتىياھان ىنېم نىدىلمۈج ،ىنىتىللىم رۇغيۇئ نۈتۈپ لاۋھهئ ۇب .زىميالالىق سايىق
 ىنرالشادنهتهۋ مىسىق رىب رىزاھ لاۋھهئ لىخ ۇب .ۇدىلاس هگىشىدنهئ قىتتاق ىتىياھان .ۇدىلاس
 .نىكمۇم ۇمىشۇلوب ناقتاۋۈرۈتشهلنۈكشۈچ

 
 نىدهن دىمۈئ ۇشائ اتقادنۇئ .راب دىمۈئ نۈچۈئ زىمىتىللىم .راب دىمۈئ نۈچۈئ رالرۇغيۇئ ،اممهئ

 ىكىدىتىلۆد ياتىخ رىزاھ ،ادناغنالساسائ اغىكىتسىتاتس رىب ناغنىلىق نالېئ لىي ۇب ادرالروت ؟ۇدىلېك
 ۇشۇم رېنروخ سىلراچ .]2[ نهكىئ نويلىم 2.353 ىناس ڭىنرهلرهكسهئ ناقتاۋۇرۇت هتتهلاھ پىتكائ
 ڭىنىتىلۆد ياتىخ رهگهئ .ۇدىتاۋهد ،هدىلېئ رۇغيۇئ رىزاھ ىشىك كهدنويلىم رىب ىكىدىچىئ ڭىنرهكسهئ
 هدىچىئ قىلىچناقىميالاق ڭوچ لىخ رىب ىتىلۆد ياتىخ ،پىلىقىي ىتىيىمىكاھ هيىتراپموك
 ىنچۈك يىرىكسهئ ىكىدىلېئ رۇغيۇئ ىرىلنادناموق شاب يىبرهھ ياتىخ ىكىدڭىجيېب ،نهكىدىلاق
 لورتنوك ىنرالقىلىچناقىميالاق ،شۇسوت ىنرالشىئ ىيانىج ىكىدرهي ۇئ ،پهكتۆي هگرهلىكلۆئ ىرىكچىئ
 ڭىنرهلتهمۈكۆھ ناغىدىرۇت نهۋۆت نىدڭىنۇئ قىلراب اقشاب هۋ تهمۈكۆھ يىزىكرهم هۋ ،شىلىق
 شىلىق دازائ ىنىزۆئ اغرالرۇغيۇئ ادغاچ ۇش .ۇدىلوب يىرۇبجهم اقشادغوق ىنىنېج ڭىنىرىلرهبھهر
 .ۇدىلېك ىتىسرۇپ

 
 .ناققاب پۇلوب شىئ قادنۇش هنهئ اتخىرات .سهمهئ لايىخ قۇرۇق لىخ رىب رهلزۆس ناغلىتيېئ ادىرىقۇي

 رىسهئ هچچهن ۇئ ،پۇلوب تهلۆد كىچىك رىب ناغلوب راب ىسۇپون نويلىم 5 نارائ رىزاھ هيىدنالنىف
 نىنېل ،اممهئ .نهگلهك پۇلوب نىمېز كىچىك رىب ىكىدىتسائ ىقۇللورتنوك ڭىنىتىمۈكۆھ هيىسۇرراچ
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 ىننىنېل ،نىيېك نىدناغلىق هبىلهغ ىبالىقنىئ رىبهتكۆئ ىكىدىلىي-1917 ناغلىق كىلىچكهتېي
 .ۇدىلاق پىلېك زىجائ اقشۇرۇت لىباقات هگىسهيىمرائ قائ ڭىنهيىسۇر هيىمرائ لىزىق ناقتاۋادغوق
 يىرۇبجهم هكشىلېك پهكتۆي اغاۋكسوم ىنىرىلرهكسهئ سۇر ىكىدهيىدنالنىف نىنېل نهلىب ڭىنۇش
 رالۇئ هدمهھ .ۇدىلوب اديهپ قۇلشوب يىبرهھ رىب نۈچۈئ ىقلهخ هيىدنالنىف نهلىب ڭىنۇش .ۇدىلوب
 ڭىنياتىخ رهگهئ .[4 ,3] ۇدىقىچ پۇلۇتۇق نىدىلوق نىدرالسۇر ،پىلىق نالېئ قىللىقهتسۇم
 رالرۇغيۇئ ،نهكىدىرېب زۈي قىلىچناقىميالاق ڭوچ ادياتىخ ،پىتېك پۈلۈرۆئ ىتىيىمىكاھ هيىتراپموك
 .نهميالالىق چنهشىئ الىلېخ نهم اغىقىلناغىدىلېك ڭىنتهسرۇپ غۇلۇئ رىب كهدىكىدهيىدنالنىف نۈچۈئ

 
 نىيېك نىدڭىنۇب ىنىزۆئ ،رىغېئ نىياتنىئ ڭىنىتىيىمىكاھ ياتىخ ىقرىزاھ ،اقشاب نىدىقىرىقۇي

 ىككىئ-رىب ىقنىقېي القادنۇش .راب ىرىلناسقۇن زىسىدياپ ىتىياھان اقشىڭېم پالقاس قىلماۋاد
 پۇلوب پۇلغهم ۇمىرهرىب نىتبالىقنىئ يىللىم ىكىدىرىلياج اقشاب ڭىناينۇد هدىنيهبام ڭىنرىسهئ
  .نهمىلىتخوت سۇسخهم هنهي هچنىيېك نهم هدىققهھ امېت ىككىئ ۇب .سهمهئ ناققاب

 
 تهيالىۋ 3 ىكىدىلىئ ڭىنېم .قلهخ ناغىديامقروق نىدمۈلۆئ .قلهخ رۇتاب نىياتنىئ ىقلهخ رۇغيۇئ

 اڭام هدلىگزهم ناقتاۋۇقوئ هتپهتكهم ارۇتتوئ نهم مىنىقغۇت رىب ناغلوب رهكسهئ ادىنايرهج ىبالىقنىئ
 ڭادنىموگ اقشالڭۇش ،ىنىقىلناغلىق شۇرۇئ پۇلوب رۇتاب نىياتنىئ هۋ سامقروق نىياتنىئ ڭىنىرىلزۆئ
 – 30 ىرىكسهئ رۇغيۇئ قىلتائ رىب هدىجىتهن ،ىنىقىلناققروق ۇمىتىياھان نىدىرىلزۆئ ڭىنىرىلرهكسهئ

 نىدرالڭوچ نهم .ىدىئ نهگرهب پهد ىنىكىلنهگلهك ڭهت هگىرىلرهكسهئ ڭادنىموگ رهپهن 40
 قىلقاچنۇقروق ىتىياھان ىرىلرهكسهئ ياتىخ ادىشۇرۇئ ناتسىدنىھ-ياتىخ ىكىدىرىللىي-1960

 رهلرهكسهئ رۇغيۇئ ىنىنۇشوق ناتسىدنىھ ىرىخائ ،يهملهلېك ڭهت هگىرىلرهكسهئ ناتسىدنىھ ،پىلىق
 نهگرهب زۈي هدىچمۈرۈئ نىيېك نىدىسهقهۋ لۇيىئ-5 ىكىدىلىي-2009 .ناغىلڭائ ىنىكىلنهگڭهي نهلىب

 رالشاي رۇغيۇئ رهپهن 5 – 3 ناغلاۋۈرۈتۆك كهتلاك هۋ قاچىپ ادىلوق ،ادىنايرهج ىرىلمۇجۇھ ياتىخ
 ىنىرىزنهم قادنۇشائ ،پۇلوب نهكتهۋىلىق ياقوت نۈگرۈس پالغوق ىنرالياتىخ زۈي هچچهن ادرالىچوك
 .ىدرۈي پىلىقرات ڭهك ادرالروت لىگزهم رىب ىمسىق رىب نىدرهلمىسهر ناغلىق نۇمزهم

 
 اممهئ ،راب ىسىگىئ ڭىنلاروق .قوي ىكىلنهمتهقاداس هگىسىگىئ ڭىنۇئ اممهئ ،راب ىسىگىئ ڭىنلاروق

 مهدائ ۇش ىنۇئ ،اسقىچ اغىلوق ڭىنمىك لاروق .ۇديالاتائ ۇش اسلائ مىك ىنلاروق .قوي ىزۆك ڭىنۇئ
 قارنىقېي اغراللاروق هدىزهب ،رهزهنيىئتهق نىدىشۇلوب ادىلوق ڭىنمىك هچنىتقاۋ ڭىنرالۇئ .ۇديهلهتىلشىئ
 شۇرۇئ ناغلوب نهلىب رالنوپاي ىرىللىي-1940 ،نهلىسهم .راب ىسىدياپ روز ىتىياھان ڭىنناغىشاي
解放军( ىسهيىمرائ ياتىخ لىزىق ،نىيېك نىدناقشالرىخائ 国民党( يىللىم ياتىخ ( ) 
 ياتىخ لىزىق ،ىنهي .ىدرۆك هدىجىرهد روز ىتىياھان ىنىسىدياپ ڭىنراللاروق ىكىدىلوق ڭىنىسهيىمرائ
 هگنهۋيهت ىنىسهيىمرائ يىللىم ياتىخ ادىرىخائ ىسىدياپ ڭىنشۇرۇت نىقېي اغلاروق نۈچۈئ ىسهيىمرائ
 ىلاسىم رىب ڭىن »ىشىنىليائ اقشىئ ىشخاي ڭىنشىئ ناماي« ىنۇب .ىدلوب هدىسىجىرهد شىتېۋىلغوق
 .ۇدياملاتيېئ پىسېك پهد ،»ۇديهمرهب زۈي نۈچۈئ رالرۇغيۇئ لاسىم قادنۇب« مىك چېھ .ۇدىلوب هكشىيېد

 يىقىقهھ رىب زىس رهگهئ ،نۈچۈئ ڭىنۇش .راب دىمۈئ نىيېك نىدڭىنۇب نۈچۈئ رالرۇغيۇئ ،ىسىقسىق
 .ڭاشاي راۋدىمۈئ مۇقوچ زىڭىسلوب رۇغيۇئ
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 هسسىق هدىققهھ ھۇرۇگ چۈئ

 
 )قۇقۇينۇت(

 
 ناقتاۋىلىق قىلنارمۈكۆھ اغياتىخ نايۇب نىدلىي 96 ناغلۇرۇق ىسهيىتراپ كىتسىنۇمموك ياتىخ

 شىشىلات قۇقوھ ،تهيىددىز ىكچىئ نىدلهزهئ هدىچىئ ىسهيىتراپ كىتسىنۇمموك وگڭۇج تسىشاف
 لىخ ۇب نىيىك نىدناغرۇق ىنوگڭۇج ىڭېي هيىتراپموك ىلىي-1949 .سهمهئ ناققاب پۈلۈزۈئ ىرىلشهرۈك
 قهلتۇممىكاھ كهدرالھاشىداپ لادوئېف .نهكشهلنىكسهك ۇمىخېت ىرىلشهرۈك شىشىلات قۇقوھ
 ناغلىق اديهپ تىدھهت اغىزۇپون ،اغىقۇقوھ ڭىنىزۆئ ڭۇدىزۋام ناغىدىرۆك ىشخاي ىنشۈزۈگرۈي تهسايىس
  .ناغىميوق پايائ ۇمىنىلايائ اتتهھ ىنىشىك قادناقرهھ

 
 هيىستارىپوك هۋ شهلىرىگلىئ اغلائ پهركهس ڭوچ ناغراب پىلىئ پۇلۇرۇق وگڭۇج ىڭېي ڭۇدېز ۋام 

 ياتىخ قۇترائ نىدنويلىم 30 اتقىلىچراچائ قىتتاق قىللىي چۈئ ناغراقىچ پۈرۈتلهك ىتىكىرهھ
 ادمان نهگېد »رهلچۈك لىچڭوئ« ڭۇدېز ۋام ىنرالناغلائ اغلىت ىنتهۋىقائ رىغېئ ۇب .نهگلۆئ نىتقىلچائ
 ڭۇدېز ۋام ىلىي-1960 .ناغرۇتساب قىلناق اسلوب ىنرالناققىچ ىشراق ،نهگرۈتلۆئ پۇيوق چائ هدىمرۈت

 يىداسىتقىئ نهلىب ڭىنۇش ،ناغلىق تهر ىنىمىدراي ڭىنتېۋوس ،ناغزۇب ىنتهۋىسانۇم نهلىب تېۋوس
 لىزىق ،ناغىغزوق ىنىبالىقنىئ تهيىنهدهم ڭۇدېز ۋام ىلىي-1966 .ناغىلرىغېئ ۇمىخېت سىزىرك
 ڭىپ نهگرهب پىتىسرۆك ىنىرىلقىلاتاخ يىسايىس ڭىنڭۇدېز ۋام .نهگىللىكشهت ىنرالىچۇغىدغوق
 هدىتىكىرهھ شىتىقوي ىنتۆت اسلوب ىچۋاش ۇيىل ،هدىتىكىرهھ شىتىقوي ىنرالىچڭوئ اسلوب يهۇخىد
 ىرىلرۇموت پهي لۇكوئ الوت ادناغلاق پۇلوب لهسېك ىچۋاش ۇيىل .ناغنالاپ هگىمرۈت پىلىريائ نىتقۇقوھ
 ،ياملانىتېپ اقشۇيوق پۇرۇتشاملائ ىنىمىيىك ،پالىزات ىنىتىرهت ڭىنۇئ مىكچېھ .نهكتهك پىلىشېت
 »ىرغوئ ،نىقتاس ،نىئاخ« ىنىچۋاش ۇيىل ادىنىغىي هيىتراپ ڭۇدىزۋام .نهكتهك پىسېس ادىناخرۇتخود
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 تهيىنهدهم ڭۇدىزۋام .نهگلۆئ پۇسۇق ناق ،پالڭائ ىنىرىۋهخ نهكتهۋىرىقىچ نىدهيىتراپ پهد
 تۆت ،پهگڭۆد اقھۇرۇگ كىلىشىك تۆت قىلشاب ڭىچڭايىج ىلايائ ىنقىلىچنۇغزۇب رىغېئ ىكىدىبالىقنىئ
 ىدۇج ناغىدىرۆك بىقهر يىسايىس ڭۇدىزۋام نايۇب نىدىلىي-1935 .ناقتاقوي ىنھۇرۇگ كىلىشىك
 .ناغلوب بهۋهس هگىشۈلۆئ پىرېب ارود اتاخ هۋ نهگىلكهچ ىنىشىلاۋاد ڭىنرۇتخود ،ادناغلاق پىرغائ
 پۇلوب پىيېم ىلغوئ ،تىيېم ىسىكائ ادىبالىقنىئ تهيىنهدهم ىشراق هگيهلنىئ ۇج هنهي ڭۇدىزۋام
 ڭۇدىزۋام ،نىيىك نىدنهگلۆئ يهلنىئ ۇج .نهكتهلشىئ پالراۋىتهئ نىدىتياق ىنڭىپۋايىش ڭىد ناغلاق
  .ناغىلشات پىلىئ نىدىقۇقوھ نۈتۈپ ىنڭىپۋايىش ڭىد هنهي

 كىلىشىك تۆت ڭىفوگ اۇخ ناغلوب سىئهر ىڭېي ،پۈلۆئ رالڭۇدىزۋام ،ىدۇج ،يهلنىئ ۇج ىلىي-1976 
 قۇقوھ ڭىنڭىپۋايىش ڭىد ڭىفوگ اۇخ .ناقشالرىخائ ىبالىقنىئ تهيىنهدهم ،پىتىقوي ىنھۇرۇگ
 ڭىفوگاۇخ ڭىپۋايىش ڭىد ىلىي-1977 .نهگىمرۈتلهك هگىلسهئ ىنىقۇقوھ ڭىنۇئ ،پۇقروق نىدىشىلات
 پۈلۈرۈتلهك هگىلسهئ ىقۇقوھ ،نىيىك نىدناغزاي همانىدهۋ پۈرۈدلىب ىنىقىلناغىديامشالات قۇقوھ نهلىب
 پىلىق قادنۇش .نهگىلكىت ىنڭابۋايۇخ اغىنروئ ڭىنۇئ ،پۈرۆئ ىنڭىفوگ اۇخ النىيېك نىدلىي رىب

 ڭىد ،پىشىلغايائ ىرۋهد تىبهتسۇم ڭۇدىزۋام قىللىي 30 ناغلوب هچىغىلىي-1978 نىدىلىي-1949
  .نهگرىك هگىرۋهد شۇرۇقشاب پىتكېللوك رهلرهبھهر مهدهقشېپ ىكىدىكىلرهبھهر ڭىپۋايىش

 هككىلسىئهر تهلۆد ڭىپۋايىش ڭىد ادلىي 11 ناغلوب هچىغىلىي-1989 نىدىلىي-1978 
 ىنقلهخ مىك ،ناغزۇغرۇتلوئ ىنرالقىلراتاق نىمېز ڭايىج ،ڭايىز ۋاج ،ڭابۋاي ۇخ پۇلوب ىنيهك-ىدلائ
 رالىچۇغۇقوئ نۇيىئ-4 ىكىدىلىي-1989 .نهگرۈتسۆئ پاللات ىنۇش اسلوب لوق قىتتاق اتشۇرۇتساب
 ڭىنڭىپۋايىش ڭىد نىمېز ڭايىج نهكتهسرۆك تهمزىخ اتشۇرۇتساب قىلناق ىنىشىيامان كىتاركومېد
 ىكىلرهبھهر ڭىنڭىپۋايىش ڭىد اڭۇش .ناغلوب سىئهر ىلىي-1989 ،پىشىرېئ هگىشىتىلشىئ پالراۋىتهئ

 كىلىتىساۋ هۋ هتىساۋىب نىمېز ڭايىج اسلوب ىرىسهت ڭىنۇئ ،هچىغىلىي-1997 نىدىلىي-1978
  .ۇدىلۈرۈس اغلىي 34 يىئمهج ،هچىغىلىي-2012 ناقتۇت قۇقوھ

 كىلتهۋۆن-19 پ ك ج ىكىديائ-10 ىلىي-2017 نىدىبهۋهس شۈنۈرۆك اقرائ ىخىرات قادنۇش هنهئ 
 هچىغىلىي-2017 نىدىلىي-1978 .ۇدىتىسرۆك رىسهت اغىلىي 30 ىسۈگلهك ڭىنوگڭۇج ىيىتلۇرۇق
 :ھۇرۇگ چۈئ قىلساسائ نهگنهللىكهش نىدڭىنۇب هۋ رالشۇنۇقوت ىكچىئ ىكىدهيىتراپ ناقتاۋىشىلماۋاد
 رالىچقاپىتتىئ ىكىدىقىلىچشاب ڭايىچىك ىل ،ىھۇرۇگ يهخڭاش ىكىدىقىلىچشاب نىمېز ڭايىج
 ىسىجىتهن شىشىپىت تۇپ ڭىنىھۇرۇگ رهلدھهئىلهۋ ىكىدىقىلىچشاب ڭىپنىج ىش هۋ ىھۇرۇگ

 ڭىنوگڭۇج .ۇدياملوب ىلىكتۈك دىمۈئ نىدهيىتاركومېد ادنىغىي ۇب اممهئ .ۇدىلوب نايائ ادياتلۇرۇق-19
 ناغلوب بهۋهس هگىتىكىرهھ رالىچۇغۇقوئ نۇيىئ-4 نىمنهئنهيىت ىلىي-1989 ىشىشىلهيىتاركومېد
 همىتاخ نهلىب ىشۇلوب پۇلغهم ڭىنتهكىرهھ ۇش .ناغلوب تابرهب نهلىب ىشۇلوب تاپاۋ ڭىنڭابۋايۇخ
  .نهگلىرېب

 شىشىلات قۇقوھ ىكىدىچىئ هيىتراپ نىدڭىنۇش .ىليالشاب نىدڭىنۇشۇم ىنپهگ ىدمهئ 
 پۇنوت ىنىقىلمىھۇم رهدهق ۇش نۈچۈئ همېن ڭىنياتلۇرۇق-19 هۋ ىشىقىچ پىلېك ڭىنىرىلشهرۈك
  .رهلىسيهلهتىي

 ك ج قىلشاب ڭىپۋايىش ڭىد ،ڭابۋاي ۇخ ناقتاۋۇرۇت پۇلوب ىسىئهر ڭىنوگڭۇج اديائ-1 ىلىي- 1987 
 .ۇدىرېب اپېتسىئ نىدىسىپىزهۋ كىلسىئهر تهلۆد نهلىب ىشىلرۇبجهم ڭىنىرىلبابرهئ مهدهقشېپ پ
  ؟ۇدىنىلرۇبجهم هكشىرېب اپېتسىئ اقشىمېن اتقادنۇئ
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 پىسسهئهتۇم ىكىدىچىئ هيىتراپ ىرىلتهسايىس كۈلرۈت رىب لىچتاھالسىئ ڭىنڭابۋاي ۇخ ىكنۈچ 
 هدىپىزهۋ ڭىنۇئ .ىدىئ نهگزۈكتهي نايىز هدىجىرهد رىغېئ هگىتهئهپنهم نهكشهلكىرىچ ڭىنرهلمهدهقشېپ
 رهلمهدهقشېپ نهگرۈدنهللىكهش ڭىپۋايىش ڭىد ىشۇلوب ىچقاملىق راكىب ىنىمۈزۈت شۇرۇت تهياۋرۈمۆئ

 ڭىنكىلىگىئ يىسخهش هۋ هيىتاركومېد ىكىدىلىي-1986 .ىدىئ ىش راق هگىسىزىدنهئ شۇتۇت قۇقوھ
 ڭىنكىلىگىئ يىسخهش .ىدىمرۇتساب ىنىتىكىرهھ رالىچۇغۇقوئ ناغلىق پهلهت ىنىشىشىلنىكرهئ
 ڭابۋاي ۇخ ،ىرېي قاتاچ ۇمىخېت .ىدىئ ىشراق اغمزىنۇمموك ىشۇيوق لوي اغىشىلىق يىققهرهت
 ىشراق نىتپۈت هگىتىسايىس ڭىنىتىيىمىكاھ ياتىخ تىبهتسۇم تهسايىس يىللىم نهگزۈگرۈي
 ڭىنرالقىلراتاق نىج ڭاۋ-يهسىش ڭىش ىكىدىرۋهد هيىتراپموك ،ڭىپ ۋايىش ڭىد شاۋىتتاك ،پۇلوب
  .ناغىرچۇئ اغىقىلىشراق قىتتاق

  :ىرىلتهسايىس يىللىم ڭىنڭابۋاي ۇخ
 چۈئ تهرابىئ نىتتهيىنهدهم ،ىداسىتقىئ ،يىسايىس ڭىنىقۇقوھ هيىمونوتپائ يىللىم ڭابۋاي ۇخ

 ناغىلنۇغرۇن ،نهگرۈتسۆئ پهچۈك ىنرالرىداك يىللىم .نهگزۈگرۈي تهسايىس لوق ڭهك ىلىخ هتتهھهج
 يىللىم ،پۇرۇدلىق يىققهرهت ىنپىرائام هۋ تهيىنهدهم يىللىم .نهگزۈت ىنرالمازىن-نۇناق قىلىدياپ
  .ناغىدغوق ىنىتهئهپنهم هدىھالائ ڭىنرهلتهللىم قىلناس زائ هۋ هيىمونوتپائ

 ىنىقۇقوھ هيىمونوتپائ زۆئ رالرىداك كىلرهي اتىراق هكتهبىت :ىتىسايىس كۈلرۈت هتلائ ڭىنڭابۋاي ۇخ
 پهلىسسهھ ىنىمىدراي هيىلام ،شىلىق پۈرۈچهك جاب اغرالناقھېد ،شۇلوب كىلتهئرۈج اقشادغوق
 ىرىقۇي ىنىنروئ ڭىنىتىيىنهدهم يىللىم تهبىت ،شىرېب پىلىئ تاھالسىئ ىداسىتقىئ ،شىتيهپۆك
 .نهگزۈگرۈي ىنرهلتهسايىس راتاق رىب قىلراتاق شىرېب پۈزۈكتۆئ هگرهلتهبىت ىنقۇقوھ رالۇزنهخ ،شۈرۈتۆك
 ۇب .ناغيوق لوي هگىشىرىك هكتهبىت ڭىنىرىللىكهۋ ڭىنىتىمۈكۆھ نادرهگرهس تهبىت ىخېت هنهي

 اممهئ .ناغنالنالىپ شىقىچ پىنىكېچ رالرىداك ياتىخ %80 ىكىتتهبىت هدىرىسهت ڭىنتهسايىس
 ڭىد ادىچۇقساب شىقىچ پىنىكېچ رالرىداك مۈكرۈت-2 ،پىقىچ پىنىكېچ رالرىداك مۈكرۈت-1
 اديائ-7 ىلىي-1980 تهسايىس لىخ ۇب .ناغلاق پاتخوت نهلىب ىشىتېۋىلىق راكىب ڭىنڭىپۋايىش
 .ناغلاۋۇسوت نىج ڭاۋ ىسيىلاۋ مىلاز ڭىنڭاجنىش ،ادناغلۇيوق اغىرۇتتوئ شۈلۈزۈگرۈي ۇمىدڭاجنىش
 ناغلاماق هگىمرۈت پهد رالرۇسنۇئ ىچنۈگلۆب يىللىم نايۇب نىدىلىي-1955 ڭابۋاي ۇخ ادناغىملوب چېھ
 قۇلشۇنوت اغرالرۇغيۇئ نىج ڭاۋ ۇب .ناغلوب بهۋهس اغىشىقىچ نىدىمرۈت پىنىلقائ ڭىنرهلىشىك
  .مهدائ ناغىدياملوب اسىميوق پۇنوت مۇقوچ القادنۇش

 ڭابۋاي ۇخ .ناغلوب بهۋهس هگىسهقهۋ نىمنهئنهيىت نۇيىئ-4 ىكىدىلىي-1989 ىتاپاۋ ڭىنڭابۋاي ۇخ
 شىيامان رالىچۇغۇقوئ ناغلىغىي نۈچۈئ شۈرۈدلىب هيىزهت هگرهبھهر ىچتاھالسىئ ۇب نىيىك نىدنهگلۆئ
 ۇب ناقشالماۋاد يائ ىككىئ ،ناغلىق قىلىچشاب شهكرۆئ ىتىگىي رۇغيۇئ .ناغىلشاب اقشىلىق
 تالىكشهت ،ىكىلنىكرهئ تارابخائ ،شىلىق پهلهت هيىتاركومېد قىلساسائ هدىتىكىرهھ رالىچۇغۇقوئ
 .ناغلىق پهلهت ىنرالتاھالسىئ راتاق رىب قىلراتاق شۇرۇت ىشراق هككىلكىرىچ ،شىرېب ىكىلنىكرهئ
 قىلناق ىنۈك-4 ڭىنيائ-6 نهلىب ىقۇريۇب ڭىنڭىپ ىل هۋ ڭىپۋايىش ڭىد لوق قىتتاق ادىرىخائ
  .ناغلۇرۇتساب

 قىلشاب ڭىپۋايىش ڭىد ،نۈچۈئ ىقىلناغلوب رهبھهر ىچتاھالسىئ قادنۇش هنهئ ڭابۋايۇخ 
 اپېتسىئ يىرۇبجهم ادىرىخائ هۋ نهگىملهشىرېئ اغىشىللوق ڭىنرهلرهبھهر كىرىچ پىسسهئهتۇم
 وگڭۇج نهگىلكهتېي هۋ ناغرۇقشاب پۇتۇت لوق ادىتقاۋ تاياھ ڭابۋاي ۇخ اممهئ .نهگلۈزۈگرهب
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 ىكنىيېك رهلرهبھهر مىھۇم هچچهن رىب نهگرۈتسۆئ پهلهيىبرهت ۇئ هۋ ىقاپىتتىئ رالشاي كىتسىنۇمموك
 سىئهر قىباس نىدىسىدنهيامان نىقراي ڭىنۇب .نهگرۈدنهللىكهش ىنىرىلازهئ قاپىتتىئ ىنهي "تالىكشهت "
 ىدلاۋىلىت لىئامسىئ قۇلشۇنوت هگرهلزىب القادنۇش ڭايىچىك ىل ىلڭۇز ىقرىزاھ ،ۋات نىج ۇخ
  .ىدنىلىق ناياب ىشىقىچ پىلېك ڭىن"ىرىلازهئ قاپىتتىئ " پىلىق قادنۇش .راب رالقىلراتاق

  .ۇدىلوب ادىسىرغوت ىھۇرۇگ راللوق قىتتاق قىلشاب نىمېز ڭايىج پهگ ىكىدمهئ
 ىنىتىكىرهھ رالىچۇغۇقوئ ىكىدىلىي-1986 .ىقىلشاب ڭىنىرىھهش يهخڭاش ىلسهئ نىمېز ڭايىج

 قىلناق ىنىتىكىرهھ رالىچۇغۇقوئ نىمنهئنهيىت ىكىدىلىي-1989 ،نۇسلوب اتشۇرۇتساب قىتتاق
 نهكتۈك ڭىنرهلرهبھهر مهدهقشېپ قىلشاب ڭىپۋايىش ڭىد ناماھ نىمېز ڭايىج نۇسلوب اتشۇرۇتساب
 رىب ڭىپۋايىش ڭىد ىننىمېز ڭايىج نىيىك نىدڭىنۇش .نهكشىرېئ اغىشۇرۇتقاي پىقىچ نىدىرېي
  .نهگرۈتسۆئ پهلكهتېي قۇللوق

 ڭىنڭابۋايۇخ شىلىق قۇللوق ڭهك هگىتىكىرهھ كىتاركومېد رالىچۇغۇقوئ ىكىدىلىي-1986
 رالىچۇغۇقوئ ىكىدىلىي-1989 ،اسلوب ناغلوب هكترۈت اغىشۇلوب ىسىئهر تهلۆد ڭىنڭايىز ۋاج ،پۈلۈرۆئ
 اغىنروئ ،پۇرۇدلاق نىتقۇقوھ ڭايىز ۋاج ناغلىق بىغرهت ىنشۇلوب لىدىتۆم هگىتىكىرهھ كىتاركومېد
 كىتاركومېد رالىچۇغۇقوئ ڭايىز ۋاج .ناغلوب هكترۈت اغىشىقىچ ڭىننىمېز ڭايىج لوق قىتتاق
 ادمىجېر قىللىي 15 ،پۇلۇرۇدلاق نىتقۇقوھ نائۇش ،نۈچۈئ ىنىغيوق پىلىق قىلشادسېھ هگىتىكىرهھ
  .ناغلوب تاپاۋ پاشاي

 ناغلوب ىقىلشاب رهھهش يهخڭاش اغىنروئ ڭىنىزۆئ ،نىيىك نىدناقتۇت قۇقوھ نىمېز ڭايىج
 هيىتراپ ڭىنىزۆئ اراب-اراب نىدنائ .ىدلاس ساسائ اغىھۇرۇگ يهخڭاش هۋ ىدلىق ىلڭۇز ىنىجڭۇرۇج
 " ۇئ پىلىق قادنۇش .ىدرۈتسۆئ پاللات ىنىرىلنىغىي نۈچۈئ شهلمهكھهتسۇم ىنىقۇقوھ ىكىدىچىئ

 هدىچىئ ڭىنۇب .ىدرۈدنهللىكهش يىمسهر ىن"ىھۇرۇگ ڭايىج " ناغلاتائ پهد "ىھۇرۇگ يهخڭاش
 وگڭۇج ناغرۇتساب قىلناق 7.5 ،نهيىشنۈچ ڭاج ىكنىيېك ،نهۈچىل ڭاۋ ناغرۇقشاب لىي 20 ىنڭاجنىش
 يهلىش ۆب ىسىجۇش ڭىچڭوچ رهھهش قىلشاراق هتىساۋىب هگزهكرهم ،ڭاكڭويۋوج ىقىلشاب ىچقاس
  .ىتتاقوي پهلرىب-رىب ڭىپنىج ىش نىيىك ىنىسىممهھ ڭىنرالۇب هتتهۋلهئ .راب رالقىلراتاق

 
 ادياتلۇرۇق قىلمىتېق-16 ىلىي-2002 ،نىيىك نىدناغرۇتلوئ هتكىلسىئهر مىتېق ىككىئ ادۇئ

 ىقىلقىلشاب ىتېتىموك يىمىئاد ۇرويىب يىسايىس ىزىكرهم ،ىسىجۇش هيىتراپ نىمېز ڭايىج
 .ىدرهب پۈزۈكتۆئ ىنىسىپىزهۋ كىلسىئهر تهلۆد ىلىي-2003.ىدرهب پۈزۈكتۆئ اغۋاتىج ۇخ ىنىسىپىزهۋ
 يىمىئاد كىلىشىك 7 ىكىدىلسهئ ،نۈچۈئ شۇرۇت پىلىئ هگىجنهكسىئ ىنۋاتنىجۇخ ۇئ اممهئ
 .ىدزۈگرىك ىنىمىدائ هتلائ ڭىنىزۆئ هگىچىئ ىشىك 9 ۇب ،پىتيهڭېك پىلىق كىلىشىك 9 ىنتېتىموك
 ۇمىنىسازهئ ڭىنىھۇرۇگ رهلدھهئىلهۋ رىب هنهي .ىدلۇرۇدلاق مىتېي ۋابايىج نىۋ نهلىب ۋاتنىجۇخ
 پۈزۈكتۆئ ىنقۇقوھ يىبرهھ هچىغلىي ىككىئ نىمېز ڭايىج .ىدراقىچ پىقىس نىمېز ڭايىج هچنىيېك
 يىمىئاد ادياتلۇرۇق-17 ىكىدىلىي-2007 .ىدرهب پۈزۈكتۆئ هتسهت نارائ ادناغراب اغىلىي- 2005 ،يهمرهب
 " ۋاتنىج ۇخ نهلىب ڭايىچىك ىل ،ڭىننىمېز ڭايىج ىرىپهن 5 نىدازهئ رهپهن 9 تېتىموك
 قادنۇش .ىدىئ ڭىنىھۇرۇگ رهلدھهئىلهۋ نهگرۈتۆك شاب نىدىڭېي اسلوب ڭىپنىج ىش ،ڭىنقاپىتتىئ
 پهسسهد تۇپ قىلىقرائ قىلزاۋھۇرۇگ ،ۇمنىيېك نىدناغلىريائ نىتقۇقوھ نىمېز ڭايىج پىلىق
  .ىدىلارۇت
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 .ىدىئ نىدىرىلرهبھهر قۇللوغ ڭىن"ىقاپىتتىئ رالشاي " ناققىچ پهلهيىبرهت ڭابۋاي ۇخ ىنۋاتنىج ۇخ

 ،سهمهئ هگىئ اققۇقوھ قۇلوت نىتتهھهج تهيىمىكاھ ىكچىئ هدلىگزهم ناقتۇت قۇقوھ ۋاتنىج ۇخ
 رالناغىدىلىق قىلڭاز پهد الخوش ىنۋاتنىج ۇخ چاغناللوق تهسايىس ڭاشوب نىتتهھهج تهسايىس ىقشات
  .راب

 ،يائ-11 ىلىي-2012 ،نىيىك نىدناغلوب سىئهر لىي 10 ،راراق ىككىئ ادۇئ ۋاتنىج ۇخ 
 ىش القارىب ىنقۇقوھ ڭوچ ىككىئ تهرابىئ نىتقۇقوھ يىبرهھ هۋ ىسىجۇش هيىتراپ ادياتلۇرۇق-18
 اغڭىپنىج ىش ۇمىنىقۇقوھ كىلسىئهر تهلۆد اليهمتۆئ قازۇئ نىدىقرائ .ىدرهب پۈزۈكتۆئ اغڭىپنىج
 ىش ،ىتسهك ىنىقۇريۇق ڭىننىمېز ڭايىج قىلىقرائ شىلىق قادنۇب ۋاتنىج ۇخ .ىدرهب پۈزۈكتۆئ

 ىش اممهئ .ىدلاق پالقاس ۇمىنىزۇپون ڭىن "ىقاپىتتىئ رالشاي " ادىدوس ناغلوب نهلىب ڭىپنىج
 ادناقشالنىقېي ياتلۇرۇق كىلتهۋۆن-18 ىنۇئ .ىدىملوب ناسائ ۇمىشىشىرېئ اققۇقوھ ۇب ڭىنڭىپنىج
 ۇب .راب ۇمرالشاراق نهگېد ناغىمقىچ اقترىس يىئتهق نۈك هچچهن 10 اڭۇش ،ناغىرچۇئ هكتسهق
 پىلىئ ادىتسائ رهلىمىلكهچ قىتتاق ڭىنياتلۇرۇق-19 ىقلىي ۇب ىقىلتسار ڭىنرهلزۆس
 قهلتۇممىكاھ ڭىپنىج ىش ىرىلچۈك قۇدلاق نىمېز ڭايىج .ۇدىلوب اقشىلېۋۈرۆك نىدىقىلناقتاۋىلىرېب
  .نىكمۇم ىشۇرۇدغۇت قىلىچناقىميالاق ،پۇقروق نىدىشىلىئ ساسىق نىدىزۆئ اسلوب

 
 ڭىپنىج ىش هۋ ىھۇرۇگ رهلدھهئىلهۋ
 ۇمپهد "دالۋهئ ىچنىككىئ لىزىق " هنهي ىنۇشوق رهلدھهئىلهۋ ناغلىق كىلىچكهتېي ڭىپنىج ىش

 ،پۇلوب ىرىلدالۋهئ ڭىنرالتسىنۇمموك لىزىق دالۋهئ ىچنىرىب ناغرۇق تهلۆد هۋ هيىتراپ رالۇئ .ۇدىلىتائ
 ىسىممهھ ڭىنرالۇب .ناغلاتائ قادنۇش نۈچۈئ ىقىلناغلىق قىلسىراۋ اغىقۇقوھ ڭىنىرىلىداد
  .ىرىلىتشامۇگ اكروش ڭىنرالۇئ ىسىزهب ،نىياتان ىشىتېك پۇلوب رهلدھهئىلهۋ

 ڭاۋ هگىكىلسىئهر ىتېتىموك شۈرۈشكهت مازىتنىئ هيىتراپ نىيىك نىدناقتۇت قۇقوھ ڭىپنىج ىش
 هيىتراپ ،پاغزوق ىتىكىرهھ "شۇرۇت ىشراق هككىلكىرىچ" كۈلرۈت رىب نىدنائ .ىديوق ىننهشىچ
 ىرىق ،شالياج ىنرهلچۈك شاي اتشالىزات ىنىھۇرۇگ ڭايىج ۇئ .ىتتاقوي ىنىرىلنهمشۈد ىكىدىچىئ
 ناغرۇقشاب لىي 20 ىنڭاجنىش هدىچىئ ڭىنۇب .ىدناللوق ىنىلۇسۇئ شىرىقىچ هگهيىسنېپ ىنرهلچۈك
 وگڭۇج ناغرۇتساب قىلناق ىنىشىيامان لۇيىئ-5 ىچمۈرۈئ ،نهيىشنۈچ ڭاج ىكنىيېك ،نهۈچىل ڭاۋ
 اغۇجنهيىج ڭىم ىقىلشاب ىچقاس ىقرىزاھ تهۋۆن ىدمهئ .راب رالقىلراتاق ڭاكڭويۋوج ىقىلشاب ىچقاس
 ىھۇرۇگ قاپىتتىئ نىتپهرهت رىب ،اسرۇت ىشراق اغىھۇرۇگ ڭايىج نىتپهرهت رىب ۇئ .نىكمۇم ىشىلېك
 ىكىدىچىئ ىھۇرۇگ ڭىنىزۆئ هنهي ۇئ نىتپهرهت رىب هنهي .ۇدياملوب اسىملىق شهرۈك نهلىب
  .ۇديهرىسپۋهخ نىدىرىلراسابزىئ

 هدرهكرهس نهگرۈتسۆئ پاللات ڭايىج يهسڭىج نۈس ناغلاراق پهد ىراسابنۇروئ ڭىنڭىپنىج ىش
 نىدىقىلازهئ تېتىموك يىمىئاد نۈچۈئ "ىكىلنهكشهلكىرىچ" ۇئ اديائ-7 لىي ۇب اممهئ .ىدىئ
 ىش قىلىقرائ ۇب .ىدگهت هگىرېي ناج ڭىننىمېز ڭايىج هبرهز ۇب .ۇدىتاۋۈلۈرۈشكهت هۋ ىدلۇرۇدلاق
 كىلتهۋۆن-20 ،پىتىقوي ىنمهدائ ناغىدىلوب راسابزىئ اغىنروئ ڭىنىزۆئ نىتپهرهت رىب ڭىپنىج
 68 نهشىچ ڭاۋ ىرىۋاشۇم ڭىپنىج ىش .ىدىلىراكشائ ىنىتىيىن شىنىلياس سىئهر هنهي ادياتلۇرۇق
 هيىتراپ هتتهيىلهمهئ ىشۇلوب ىچقاملاق پالقاس ىنۇئ الىنهي ڭىنڭىپنىج ىش ،ۇمىسلاق پىرىك اقشاي



 
 
 موت ىچنىرىب  رهلتهمسىق ناقتاۋىلېك چۇد رالرۇغيۇئ

177 
 

 پۇزۇب ىنمازىن يىمسهر يىريهغ نهگزۈت ڭابۋايۇخ تهرابىئ نىتشىقىچ هگهيىسنېپ اتشاي 68 ىكىدىچىئ
 تىئاراش نۈچۈئ ىشىنىلياس اتياق الىنهي ۇمىدنهگرىك اقشاي 69 ىلىي-2022 قىلىقرائ ۇش ،شالشات

 ىنرىئننىم نىچ اغىنروئ ڭىنيهسڭىج نۈس اسلوب نىتپهرهت رىب هنهي .ۇدىلوب ۇمىقشاراق پهد شالرىزاھ
 ىچقامرۇقشاب نىدىسىقرائ هدرهپ ،ۇمىسىملالوب سىئهر ىلىي-2022 ،پىلىق ىراسابزىئ ڭىنىزۆئ ،پهلكىت
  .ۇدىتاۋۇلوب

 ڭايىج لىھاج ،پىسسهئهتۇم ،"ىھۇرۇگ رهلدھهئىلهۋ ":ىنۇشوق ىش قهلتۇممىكاھ رىزاھ ،كهمېد 
 قاپىتتىئ " ىكىدىقىلىچشاب ڭايىچىك ىل لىدىتۆم هۋ "ىھۇرۇگ يهخڭاش " ىكىدىقىلىچشاب نىمېز
  .ۇدىتاۋىشىكرىت پىشىپېت تۇپ چۈك يىساسائ چۈئ تهرابىئ نىد "ىنۇشوق

 ڭىنرهلمهدائ ازهئ اقتېتىموك يىمىئاد كىلىشىك ۇش ،ىقىلمىھۇم ڭىنياتلۇرۇق-19 اڭۇش 
 ىنوگڭۇج قىلىقرائ نىغىي ۇب .ۇدىنىلباسېھ نىغىي مىھۇم ىتىياھان ناغىديهلىگلهب ىنىكىلمىك
 تهرابىئ نىدنهگېد ؟ۇديهللىكشهت تهيىمىكاھ قاچروق هنهي رهلمىك ؟ۇدىرۇقشاب مىك هدىسۈگلهك نىقېي
 ،نىيىك نىدنهگىگۈت پىلىچىئ نۈك هتتهي هتپهھ رىب ياتلۇرۇق-19 .ۇدىلۇيوق اغىرۇتتوئ رهلىلىسهم
 نالېئ ىسازهئ 7 ڭىنتېتىموك يىمىئاد ادىرىخائ ڭهئ ،پىنىلىق نۈك 2 ىسىسالۇخ ڭىننىغىي
 هدىچىئ ڭىنمهدائ 7 ۇب رهگهئ .ۇدىلىقىچ پاللات نىدىچىئ مهدائ 7 ۇش ۇمسىئهر ىكىدىسۈگلهك .ۇدىنىلىق
 الىنهي ىشۈرۆك شىشىلات قۇقوھ هسلۈرۆك ىسىككىئ نىتسخهش ناغلاراق تازمان هككىلسىئهر ىسۈگلهك
 ىسىقشاب نىدىرىب ،نهكتهك پىرىق اسلوب ىرىلىدرهكرهس ڭىننىمېز ڭايىج .پهگ نهگېد ۇدىشىلماۋاد
 هچىغڭائ .ىتتائ قاللوم اديائ-7 ۇميهسڭىج نۈس ىسىدرهكرهس لىباق ڭهئ .ۇدىتېك پىنىللاش هتىساۋىب

 هككىلكىرىچ ادنىغىي نهشىچ ڭاۋ ىقىلشاب ڭىنشۈرۈشكهت مازىتنىئ ،ىرىۋاشۇم ڭىنڭىپنىج ىش
  .ۇدىرۇت چاغىلىزات ىنرالۇغلاسوت نۈچۈئ ڭىپنىج ىش ،پىرېب تالكود ىشراق

 پۇرۇت ياملىق قۇلروخناق هگرهلتهللىم قىلناس زائ ىسىممهھ ڭىنرالۇئ ،نۇستۇت قۇقوھ المىك اممهئ 
 قىلناق هتتهبىت ۇمۋاتنىج ۇخ ،ىدلوب قادنۇش نىمېز ڭايىج .ۇديهملهشىرېئ هگىچنهشىئ ڭىنهيىتراپموك
 ىش پۈزۈگرۈي تهسايىس لوق قىتتاق ادناتسىكرۈت هۋ تهبىت .نهكشىرېئ هكچنهشىئ پۈزۈگرۈي تهسايىس
  .نىدىراتاق ڭىنرالۇش ۇموگنهۈچ نىچ نهكشىرېئ هگىچنهشىئ ڭىنڭىپنىج
 

18-10-2017  
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 زىمىقۇلتۇجۋهم هدىسهيىگېتارتسىئ بۇنهج

 
 )قۇقۇينۇت(

 
 راللود درايلىم 140 ىتىممىق ناغىدىلۈك نىدياتىخ ناتسىكاپ ىنۈك-15 ڭىنيائ-11 ىلىي- 2017

 .ىدىلراكاج ىنىقىلناغلىق راكىب ىنىمىدراي يىداسىتقىئ ىشۇلۇرۇق ىسىمسوت ۇس ىكىدىتىممىق
 ،ياج ىكىتشالات نهلىب ناتسىدنىھ رىمشهك ،ادىنويار رىمشهك قىلشاراق اغناتسىكاپ امسوت ۇب ،ىبهۋهس
 "زىمىلىق زىمىزۆئ پهلمهج لۇپ زىمىزۆئ اڭۇش ،ۇديهملهك ارغوت هگىتهئهپنهم زىمىتىلۆد اسقىچ قاتاچ
 ناقتاۋىلېك پهد ماكائ ىنياتىخ نىدلهزهئ هدرهلرهۋهخ ىسياقرهھ نهلىب ڭىنۇش .ىدلوب شىيېد
 پۇلوب شۇخ نىدلاۋھهئ ۇب .ىدىئ ناقترات تهققىد روز ادارائقلهخ ىقىلىق ۇب ڭىنناتسىكاپ نهمتهقاداس
 .ىدلوب ناغىغزوق الۇغلۇغ اغىشۇلوب اسلوب ىرىلتهلۆد برهغ اقشاب هۋ ناتسىدنىھ نهكتهك

 ىكىدناتسىكاپ هدرهلرهۋهخ اقشاب هۋ ىسوئىدار هيىسنارىف نۈگۈنۈت ىنۈك-8 ڭىنيائ-12 ىلىي-2017
 ىكىدناتسىكاپ ڭىنرالىچروررېت ىكىدناتسىكاپ ،پىرىقىچ شۇرۇتقۇئ يىددىج ڭىنىلۇسنوك ياتىخ
 نايۇب نىديائ رىب ادناتسىكاپ .ىدرۇدنالھاگائ نىدىشىلىق مۇجۇھ اغىرىلمىداخ هۋ ىرىلناگروئ ياتىخ
 ىنرالياتىخ هچنۇم-هچنائ رهلچۈك قىللاروق ىكىدىچىئ ناتسىكاپ .تسار ىنىقتاۋىقىچ قىلىچناقىميالاق
 شىلىق نالېئ ىنرهۋهخ ۇب ىسوئىدار هيىسنارىف ىرېي قىزىق .ۇدىرۇت پىلىق ىتقوس-ىتقاق ،پالات-پالۇب
  .ىدلۇيۇت هدىھالائ ىنىغيوق پۇشوق ىنزۆس زىغېئ ىككىئ قادنۇم ،هگرىب نهلىب

 ادناتسىكاپ ياتىخ ،ناغىلرىزاھ ىمىشىلېك ادوس نىكرهئ ىلىي-2008 ناتسىكاپ نهلىب ياتىخ«
 نىدناتسىكاپ هنهي القادنۇش ،نهگلهك پىرېب ىمىدراي شۇلۇرۇق هگىرىلرۈت هھىلسهئ يىساسائ زىسكۈلزۈئ
 قىلىقرائ ۇب .ناغلائ هگىراجىئ ىنىتروپ راداۋىگ ىتروپ ڭوچ ناغىدياراق اغىقۇتلوق سراپ هۋ ىزىڭېد بهرهئ

 لىي 40 ىسۈگلهك ،ادناغنالساسائ هگرهلرهۋهخ .ىچكهمتيهڭېك ىنىچۈك ىرىسهت هتقرهش ارۇتتوئ ياتىخ
 ناتسىكاپ تهلۆد بىھاس ،هسىلىگىئ ياتىخ ىن %91 ڭىنىدياپ ناغىدىرىك نىدىتروپ راداۋىگ هدىچىئ
 هيىسنارىف .»ناغىغزوق ىنىقىلىزاران قىتتاق ڭىنرالقىلناتسىكاپ ۇب .نهكىدىلائ ادياپ %9 النارائ
 .ۇدىلوب رالڭاسلاۋىلىب رالڭۈزۆئ ىنىقىلناغلوب ىچكهمېد همېن ڭىنىسوئىدار

  .ىليهشىيېد ادىسىرغوت ىتروپ راداۋىگ ۇشۇم
 سراپ /ىزىڭېد بهرهئ /نايكوئ ىدنىھ ،ناقشالياج اغىبۇنهج ڭهئ ڭىنناتسىكاپ ىتروپ راداۋىگ

 هدىكىلىچكهتېي اكىرېمائ نۈچۈئ ياتىخ .ىزىغېئ تروپ مىھۇم ىكىتشىقىچ اغرالقىلراتاق ىقۇتلوق
 ىرىجنهز ىلوي زىڭېد كىللىكهش c نهگنهللىكهش نىدنىپپىلىف ،نهۋيهت ،هيىنوپاي ،هيېروك
 تىفېن ىكىتقرهش ارۇتتوئ تروپ ۇب .ىدىئ ىلوي شىقىچ مىھۇم ىكىتشۇلۇتۇق نىدىسىجنهكسىئ
 .ۇديالايىتخوت ىرىلتوخاراپ تىفېن قىلىننوت ڭىم 100 ،نىقېي هگىرىلتهلۆد

 



 
 
 موت ىچنىرىب  رهلتهمسىق ناقتاۋىلېك چۇد رالرۇغيۇئ

179 
 

 

 ارۇتتوئ ىمسىق %80 ڭىنۇب ،ۇدىنىيات اقشىلىق تروپمىئ ىتىفېن شۈلۈئ 3/2 ڭىنياتىخ رىزاھ
 زىڭېد اكالام ڭىنايىشيالام مۇقوچ نۈچۈئ شهكتۆي تىفېن نىتقرهش ارۇتتوئ ىرىگلىئ .ۇدىلۈك نىتقرهش
 %60 ڭىنياتىخ ناغلوب ىتۇۋاز اينۇد اقشاب نىدنۇئ .ىدىئ كهرېك شۈتۆئ نىدىزۇغوب
 نىدىقىرفائ هۋ قرهش ارۇتتوئ ياتىخ .ىتتهلۈزۈكتهي قىلىقرائ لوي ۇشۇم ۇمىرىللام تروپسكېئ-تروپمىئ
 ناغىدياراق اغايىشيالام نىدنائ ،ىكىلهۋهت زىڭېد ناتسىدنىھ لاۋۋائ هستۆئ نىدرهي ۇب نۈچۈئ شهكتۆي لام
 يىبرهھ ڭىنىكىرېمائ اسلوب ادروپاگنىس .ۇدىتۆئ نىدىۋۈت ڭىنروپاگنىس نىدنائ ،ىزۇغوب زىڭېد اكالام
 ڭىنياتىخ ،پىلىق لاماق ىنلوي ۇب ىكاي اكىرېمائ ،اسلاق پۇلوب شىئ رىب القادنۇش رهگهئ .راب ىمسىق
 .ۇديالايوق پىتىتخوت لىگزهم قازۇئ ادىمان شۈرۈشكهت اسىملوبچېھ .ۇديالالىق لورتنوك ىنىرىلتوخاراپ
 ،ناغىملالىق شىقىچ اغىساھاب ڭىنناتسىكاپ ،ۇمىسلوب ناقشالات اكىرېمائ نۇرۇب ىنىتروپ راداۋىگ
 .ۇدىتاۋىلىق پهلشىچ ىنىقىمراب اسلوب رىزاھ ،ىدىئ شارىدلائ نهلىب قرهش ارۇتتوئ ۇئ القادنۇش

 هچنائ هكشۈتۆئ نىدىزۇغوب اكالام ڭىنياتىخ ،نىيىك نىدناغلاۋىچىئ ياتىخ ىنىتروپ راداۋىگ اممهئ
 راداۋىگ ىنىرىلشىئ ادوس ارائقلهخ ،ىقىلياب ناك ،تىفېن قىلجايىتھېئ هگىزۆئ ياتىخ .ۇدياملاق ىتىجاھ
 قىلىقرائ لوي رۈمۆت ىكاي ىسىبۇرۇت تىفېن نهگرهب پهس ياتىخ ،پۈرۈتتۈپ القىلىقرائ ىتروپ ادوس
 .ىتتهرىكهئ پۇشوت هگرهلىكلۆئ ىرىكچىئ نىدىلروك ،اغىلروك نىدرهقشهق ،هگرهقشهق هتىساۋىب
 غات ايالامىھ ،شۇقىدنىھ ،مۇرۇقاراق :ىلوي مۇرۇقاراق قىلرىتېمولىك 1200 ناغنالشاب نىدرهقشهق
 لۇدۇئ ،پىقىچ نىتپارىجنوق ىزىغېئ ارگېچ ناتسىكاپ-وگڭۇج ،پۈتۆئ نىدىقىلىرائ ىرىلىمزىت
 ىنىنالىپ شۇرۇتشاتۇت هچىغراداۋىگ ىلىي-2030 ياتىخ ىنلوي ۇب .ۇدىشۇتۇت اغىلامىش ڭىنناتسىكاپ
 ڭىنياتىخ .ۇديالالاق پهجېت النادبوئ ىنمىقىچ ىكىدىلسهئ ياتىخ ادناغلوب قادنۇب .ىدلوب پاللۇقام
 .راب شۇرۇدناليائ هگىرىب نىدرالتروپ ڭوچ ڭهئ ىكىداينۇد ىنىتروپ راداۋىگ ادناغراب اغىلىي-2022 ادىنالىپ

 .ىدرهب هگىراجىئ اغياتىخ ىنىقۇقوھ شىتىلشىئ قىللىي 43 ڭىنىتروپ راداۋىگ ناتسىكاپ ىلىي-2013
 غاۋلهب رىب ڭىنياتىخ ىنىغلوب قۇلقۇتۇئ ڭىنمهدهق ۇب .ىدرهب پۈزۈكتۆئ يىمسهر اديائ-11 ىلىي-2015

 .ۇديانيوئ لور مىھۇم ۇمكهب هدىسهيىگېتارتسىئ لوي رىب
 ۇب ناقشاتۇت اغىتروپ راداۋىگ ىقىلمىقۇم ڭىنرهقشهق ،ىكۇدىلوب هكشىيېد قادنۇش هنهي
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 ىنرهقشهق اڭۇش رالياتىخ ىتىنهل .ۇديانيوئ ىنىلور كىلڭهتۆئ ،نۈگۈت مىھۇم نىياتنىئ هدهيىگېتارتسىئ
 مىرېي كهب مۈلڭۆك ،ىدلۇيۇق شاي نىدمىرىلزۆك پاليوئ ىنرالۇب .ۇدىتاۋۇتۇت ڭىچ كهدناقسىق ادرۇبمائ
 ،ىنناتسىكرۈت يىقرهش زىمىنىتهۋ انائ ،ۇدىتاۋهلىرىگلىئ هدمهدهق زىت ىتىياھان ،ىتىياھان ياتىخ !ىدلوب
 .ىدلوب پهك اغىزىغېئ پاقىھۇك نهتهۋ انائ .هتكهمتهك پۇتۇي قادنۇش هنهئ رالياتىخ ىنرهقشهق ناكام زىزهئ

 ،قاسلوب زىب .ادىدلائ ىخېت ىنۈك ناغىدىرۆك ڭىننهتهۋ ڭىنزىب ،اسشائ هگلهمهئ ىرىلنالىپ ۇش ڭىنياتىخ
 ،ياملالىق لامائ اي ،يهملهشىلرىب اي ،زىساۋرهپ ۇمكهسلىب ،يهملهتىي پۈرۆك ۇمىنراللوق اراق اراكشائ ۇب
 تهكىرهھ كۈزۈت ۇمنۈچۈئ شۈرۈدلىب هۋ شىلىب ىنىرىلتهيىن لىزهر ڭىنياتىخ ۇمقاسىملالىق لامائ
 !زىمىتكهمرۈي ياملىق

 

 ڭىنيائ-11 ،نهلىب ناغلىق راكىب ىنىتائاشنىئ رتكېلېئ ۇس ناتسىكاپ ىنۈك-15 ڭىنيائ-11- 2017
 "ىرودىراك داسىتقىئ ناتسىكاپ-وگڭۇج " هنهي ادىسىرۇتتوئ ناتسىكاپ نهلىب ياتىخ ىنۈك-24

 ،شۇلۇرۇق يىساسائ ،شانتاق ،هيىگرېنېئ ،ىتروپ راداۋىگ هچىيوب مىشىلېك ۇب .ىدنالازمىئ ىمىشىلېك
 نىدنىغىي ،كهمېد .ىتتانروئ قىلراكمهھ ادلاھ ناغلىق اتقۇن مىھۇم ىنرالقىلراتاق ىقىلراكمهھ تهئاناس
 تهئهپنهم كهرپۆك نىدياتىخ هچڭىنېم ناتسىكاپ ،هدرهللهدېج قاششۇئ ناقتاۋىرېب زۈي ادناتسىكاپ نايۇب
 پۇلوب ىكىدېد ڭىنياتىخ ناتسىكاپ ،اقشاب نىدنۇئ .نىياتان ىشۈرۆئ زۈي قارىب ،ۇدىتاۋىلىق پهلهت
 لوي قىلراكىب ڭىنياتىخ ،چاغلوب تهلۆد لىچمهك اكىنخېت هۋ تارمان ناتسىكاپ .ۇديهرىسنهئ نىتشىلىق
 ىنروئ تهمزىخ نويلىم 2 ادناتسىكاپ ىرىلشۇلۇرۇق ۇب ڭىنياتىخ .ۇديهد لۇقام هگىنىگېد يهرېب پاساي

 اغياتىخ هدىسىممهھ ڭىنرالشۇلۇرۇق ناغلوب ىرۇموت ناج ڭىنتهلۆد اممهئ .مۇلهم ىقىلناغىديالرىزاھ
 ياتىخ اسلوب رىزاھ .ۇديهرىسنهئ نىدىشۇيوق پىتىقوي ىنىقۇقوھ كىلىگىئ ،پىلىق پىنىلۆي
 غهلبهم اغىشۇلۇرۇق رودىراك ىداسىتقىئ پهد "سهمهئ قىنېئ ىتاباسېھ ،ىدىلىرغوئ غهلبهم" ىنناتسىكاپ

  .ىدرۇت پىتىتخوت هچنىتقاۋ ىنىشىلىس
 زىڭېد نامموئ ،پىشىلتهھىلسهم نهلىب نهلىب نارىئ هۋ ناتسىناغفائ ىشراق اغڭىنۇب ناتسىدنىھ

 نويلىم 50 ناتسىدنىھ ،پىنىلىدياپ هتكىلرىب نىدىتروپ زىڭېد راھباچ هۋهت اغنارىئ ىكىدىقۇتلوق
 ،پۇلوب اتقارىي الرىتېمولىك 75 نىدىتروپ راداۋىگ تروپ ۇب .ىتشۈتۈپ اغناغىدىلاس غهلبهم راللود
 ارۇتتوئ قىلىقرائ نارىئ هۋ نارىئ ىنىرىللام ڭىنىزۆئ ،ۇدىلىق تروپمىئ تىفېن نىدنارىئ ناتسىدنىھ
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 غهلبهم ،شىچىئ كىلتىفېن ،شاساي لوي نىدىرۇتتوئ اسلوب ناتسىناغفائ .ۇدىلىق تروپمىئ هققرهش
 تهباقىر اغىتروپ راداۋىگ قىلىقرائ ۇب ىتروپ راھباچ .ۇدىشىرېئ اغرالىدياپ نهگىلپۆك قىلراتاق شىلېس
  .ۇدىتىرچۇئ اغايىز ىنىتهئهپنهم ناتسىبهرهئ ىدۇئهس ،ناتسىكاپ ،ياتىخ ،پىلىق نالېئ

 

 
 رودىراك ىداسىتقىئ نهگزۈت نهلىب لاگنېب هۋ امرىب-تهلۆد هچچهن رىب نىقېي اغناتسىكاپ هنهي ياتىخ

 مىھۇم ناغىدىرۈدنهللىكهش تهۋىسانۇم قۇلڭۇلۇبچۈئ نهلىب ىتروپ راداۋىگ ڭىنياتىخ ۇمىمىشىلېك
 قىلىقرائ لويشات ،لوي رۈمۆت پاليوب ىليۇر-ڭىمنۈك-نهننۈي ياتىخ .ۇدىنىلباسېھ ىسىتقۇن چنايات
 ياتىخ نىدلوي ۇب .ۇديالاقىچ اغىقۇتلوق زىڭېد امرىب ىكىدنايكوئ ىدنىھ نىدامرىب ،پىرىك اغامرىب
 ياتىخ .راب ىسىزاب شهلشىئ پالقىششىپ تىفېن ڭىنياتىخ ادڭىمنۇك .ۇديۇشوت زاگ يىئىبهت هۋ تىفېن
 ىنرالناملۇسۇم ىكىداگنىھور ڭىنامرىب ادياتلۇرۇق-19 ڭىنياتىخ .ۇديالاخ ىنىشۇلوب چنىت ڭىننويار ۇب
 هۋ رۇغيۇئ رهگهئ هنهي نىتپهرهت رىب شاللوق ۇب .سهمهئ شىئ راكىب ىشىللوق ىنىقىلناغرىق قىلناق
 .ۇدىرېب ۇمىنرۇچۇئ نهگېد زىميامرۇتلوئ پايائ اسراقىچ اغۋوغ كهدىرىلناملۇسۇم اگنىھور ۇمرهلتهبىت

 ىنرهلىشىك سهرهپياتىخ ،پىترات اغىنېي ىنىرىلبابرهئ مىھۇم ،ىرىلناكرهئ تهلۆد ڭىنامرىب ياتىخ
 قىلراب ىشراق اغياتىخ قىلىقرائ نىنىزان لاماجبىھاس ،اينۇد-لام ،پۇزۇغرۇت پهلۆي هۋ پاقياب نىدلائ
 ادنىغىي .ۇدىتاۋۈرۈتلهك اغلوق نهلىب شىرېب زايىتمىئ هدىھالائ ىكاي شاغلۇب ىنرهلچۈك
 ،پىنىلىراكشائ ،ىقىلناغلائ اراپ ادرادقىم روز نىدياتىخ ۇمىرىتسىنىم ادوس ىقشات ڭىنهيىلارتسۋائ
  .ىتشۈچ اغلوق

 ،رالنوھ ،پۇلوب ىلۇسۇئ ناقتاۋىلېك پىنىللوق نايۇب نىدلىي ڭىم هچچهن ڭىنياتىخ شهكسهپ ۇب
 اغاينۇد ،ىسىچۇقتۇقوئ خىرات قىلڭاد ڭىنىتېتىسرېۋىنۇئ دروفسكوئ .ىدىئ ناغلىق قادنۇش ۇمىگرهلكرۈت
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 ادىباب ىچنىرىب ڭىنىباتىك رۇكزهم ناپوكنارىف رىتىپ ناغزاي ىنباتىك نهگېد "ىلوي كهپىي ":قىلڭاد
 زۈي هدىتىيىنهدهم ڭىنرالنوھ ،ىنىقىلقارمائ هگرهلتخهر كهپىي ڭىنرالنوھ رالياتىخ ":ۇديهد قادنۇم
 هلىبهق ڭىنرالنوھ ىرادلهمهئ ۇزنهخ رىب .ىدىئ نهكتهي پۈرۆك ىنىبىلهغ نىدرهلشىرىگزۆئ ناقتاۋىرېب
 ياتىخ هدىجىتهن .ىدىئ نهگېد "!رهلىسياملالىريائ نىدىرىللام ڭىنياتىخ رهلىس ىدمهئ ":اغىقىلشاب

  ."ىدراقىچ پهديهھ نىتترۇي ىبرهغ ىنرالنوھ
 " :ادىشېت ۈگڭهم نىكىتلۆك )ت ىلىي-731( نىكىت لۆك ىسىدازھاش ڭىنىقىلناخ كرۈت كۆك

 نهلىب ىرىلىغۋوس لىسېئ ،ىزۆس قىلتات .نهكىئ لىسېئ ىسىغۋوس ،قىلتات ىپېگ ڭىنىقلهخ ياتىخ
 ،نىيىك نىدناقشالنىقېي اغرالۇئ .نهكىدىرۇتشالنىقېي هچنۇش هگىزۆئ ۇمىنرهلقلهخ ىكىتقارىي
 رۇتاب ىتىياھان ،ىنرهلىشىك قىللىقهئ ،ىشخاي .نهكىدىرىقىچ ىنىرىلىليىھ ناماي ڭىنىرىلزۆئ
 هچىگىكۈشۆب هۋ ىمۋوق ،ىقۇرۇئ ڭىنۇئ ،اسشالاتاخ ىشىك رىب .نهكىديهمرۈتلهك ىرىگلىئ ىنرهلىشىك
 ىقلهخ كرۈت نۇغرۇن ،پىنىشىئ اغىرىلىغۋوس لىسېئ ،هگىزۆس قىلتات ڭىنرالۇئ .نهكىديامزۇقپات قانور
 ،پىنىلپوت اغىغېت ياغوچ ىكىتبۇنهج ىرىلناغلاق ،نىيىك نىدناغلوب كالاھ ىقلهخ كرۈت .رالڭۈدلۆئ
 رهگهئ ،پهد نۇسلۆئ هدرهي ۇش ىنىقلهخ كرۈت رهلىشىك كىلتهيىن ناماي ،هسېد ىلياشىلقارۇتلوئ اتقالياي

 قۇلۇقتارتۇق پهد ۇدىرېب اغۋوس ىشخاي ،رالڭاسىلوي نىقېي .ۇدىرېب اغۋوس راچان ،رالڭاسلوب قارىي اغياتىخ
 هدىجىتهن ،پىرېب نىقېي اغياتىخ ،پىنىشىئ هگرهلزۆس ۇئ رهلىشىك نهگىملىب ىنىليىھ ۇب .ۇتپىلىق
 اغرالشات ۈگڭهم پهد "رهلىسىلۆئ ىقلهخ كرۈت ،رالڭاسرۇت نىقېي اغياتىخ .رالڭۈدلۆئ ىشىك نۇغرۇن
 !ڭات-ۇغزىمياملائ تهربىئ چېھ .ىدىئ ناغرۇدلاق تهھىسهن-دنهپ كۈلۈگڭهم

 ادامرىب هنهي اقشاب نىدىخىرات هكىلمهتسۇم ياتىخ ،ۇديامرۇتقاي هچنائ ىنياتىخ ىقلهخ امرىب اممهئ
 ۇب .نهگرهب زۈي ۇمرهلهقهۋ قىلناق رىغېئ كهتشىلىق ڭالات-ڭالۇب ،شىرىقىچ پالغوق ىنياتىخ ىرىگلىئ
 هگىقلهخ امرىب نايۇب نىدلىي 50 ىنىقتاۋىشىرېئ اقشىلىئ ىشراق كهركهب ادناغىراق اغياتىخ هدرهي

 ،شىرېب پاساي لوي اغرالقىلامرىب هيىنوپاي ،نايۇب نىدلىي 50 .هيىنوپاي ناقتاۋۈزۈكتهي تهئهپنهم يىقىقهھ
 ادىپىرائام يىلائ هيىنوپاي ،شىتىراي ىنروئ تهمزىخ پۇرۇق اناخراك ،پىلېس غهلبهم ،شىرېب پالۇئ كوت

 ىشراق اغياتىخ ادامرىب .ۇدىتاۋۇتۇئ ىنىلڭۆك نهلىب لۇسۇئ لىچقلهخ كهدنهگېد شۇتۇقوئ زىسقهھ
 هداپىئ پىسساپ قىلراتاق قىلسامتانروئ ىقىلراكمهھ شۇلۇرۇق نهلىب ياتىخ ،شىيامان نهگلۈزۈگرۈي
 كهدۇغلوب ىزار نىدياتىخ امرىب اڭۇش .راب ىرىلىناتسهم نوپاي هۋ هيىنوپاي هدىنيهك ڭىنرهلشۈرۈدلىب
 اكىرېمائ .راب ىسىچچهن نىتشىئ نهكتهۋىلىق تهر الپهد ىدىمىللوق زىمىقلهخ ،هسىمشىرېئ هكتهئهپنهم
 ىچكهمسهك ىنىلوي ڭىنياتىخ ،پۇزۇغرۇت پهلۆي ىنرهلچۈك لىيام اغىكىرېمائ ادىمرىب اتشاب اسلوب
 "يامشۇقۇئ " ىنىسارگېچ ياتىخ هدىشۈترۈكشۈك ڭىنىكىرېمائ مىتېق هچچهن ىسهيىمرائ امرىب .ىدلوب

 ىنىرىلشۇلۇرۇق ابۇرۇت تىفېن ،لويشات ،لوي رۈمۆت ڭىنياتىخ قىلىقرائ ۇب .ىديوق پىتىلتراپ اتاخ
 ،چهگىملىرېب همانتهلاپاك پهد نهم ڭاكائ اغامرىب ىسىسياقچېھ ڭىنرالۇب ،سۇسپهئ .ىديوق پىتىتخوت
 اغياتىخ پىشىنتاق هگىسهيىگېتارتسىئ لوي رىب ،غاۋلهب رىب ۇمامرىب .ىدىللات ىنياتىخ الىنهي امرىب
 قىلراتاق ناتسىدنىھ ،ياتىخ ،هيىنوپاي ،اكىرېمائ تهلۆد تارمان كهدامرىب ،ىكقىنېئ .ىتشالنىقېي
  .سهت ىقىملائ نۈك اسىمقاب ناج پىنىلكۈچۈك اغڭىنۇش هسرهب تهئهپنهم ىسىسياق ڭىنرهلتهلۆد

 هنهي ،الپىتېك پىلېۋىرىغۇس لۇپ اغىشۇلوب نىدڭىنۇئ ،پۈشۈرۆك نهلىب ڭىپنىج ىش پمارۇچ
 چنىت نهلىب رالقىلراتاق هيىلارتسۋائ ،ناتسىدنىھ ،هيىنوپاي اديائ-11 لىي ۇب .ىدىلشاب ىنىكىلنهمشۈد
 نهلىب ناتسىدنىھ ۇمهيىنوپاي .ىدراقىچ اغىرۇتتوئ ىنىسهيىگېتارتسىئ نايكوئ ىدنىھ ،نايكوئ
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 زىت ىتىياھان ىتىئرۈس شۇلۇرۇق ڭىنياتىخ .ۇدىتاۋىنىللوق ىنرهلرىبدهت ىشراق اغياتىخ پىشىلرىب
 پۈرۈتتۈپ ىنرالشۇلۇرۇق ڭوچ هچىيوب نالىپ نۇغرۇن هدىچىئ لىي ،هدىچىئ لىي مىرېي .ۇدىتاۋۇلوب
 پاللوق اكىرېمائ ،اسراقىچ اكىنخېت هيىنوپاي ،اسراقىچ چۈك نهلىب لۇپ ناتسىدنىھ رهگهئ .ۇدىتاۋىڭېم
  .ۇديهلهشىتېي پالغوق نىدىقرائ ڭىنياتىخ نارائ-نارائ هسرهب پادغوق هۋ
 

9-12-2017  
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 ياتلۇرۇق نهكشۈچ هگىمىساراس هۋ قاچىپ نهگنهلكهچ

 
 )قۇقۇينۇت(

 
 ،ىدلىتېس هككىلمىك هتپهلسهد رالقاچىپ-اتلاپ هدىنىتهۋ رۇغيۇئ كهدىنىغلوب مۇلهم هگزىمىممهھ

 ك ج هتكىلىدمهئ .ىدنهلكهچ شىتېس القادنۇش ىدرۇتساب دوك كىلىككىئ نىيىك ،ىدنهلرىجنهز نىيىك
 ناغلوب ىزىكرهم نىغىي ،سهمهئ الىدىرىلرايىد رۇغيۇئ زۇغلاي ادىدلائ شىلىچىئ ياتلۇرۇق-19 ڭىن پ
 ىقىلناغىدياملوب اقشىتېس قاچىپ نىدرالناكۇد هۋ ىرىزاب اللات ىسياقرهھ ادرالياج اقشاب هۋ ڭىجيېب
  .ىدلاقرات ڭهك رالشۇرۇتقۇئ قۇلۇرغوت

 ڭىنقلهخ ،شىتيهچۈك ىنقۇللورتنوك رهلتهيىمىكاھ تىبهتسۇم لادوئېف ادىخىرات ياتىخ
 رهلتهسايىس ناغىديهلكهچ ،ناغىدىلاۋىغىي ىنراللاروق نۈچۈئ شىلىئ ىنىدلائ ڭىنىشىتېك پىلىغزوق
 :نهلىسهم .نهگلۈرۆك الوت

 قلهخ ڭاۇخىش نىچ ناقاخ نهگرۈتلهك هككىلرىب پۇلوب ىجنۇت ىنىكىلڭهلزۈت ارۇتتوئ ياتىخ 
 ىتىيىمىكاھ ڭىنۇئ ۇمىتقادنۇش .نهكتهۋىلىق پهرهت رىب پۈرۈديۆك ،پىلېۋىغىي ىنراللاروق ىكىدىلوق
  .نهگرۈس رۋهد لىي 15 النارائ

 " مىتېق 5 ىسىلالۇس ڭۇس ىكىدىنامور "ادىيوب ۇس " ،ناغلوب شادرۋهد نهلىب ىسىلالۇس راليىناخاراق
  .ناغلىق نالېئ "ىنامرهپ شهلكهچ لاروق

 ڭالىغزوق قىللاروق ڭىنرهلنهخ ،راللۇغڭوم ناغرۇق ىنىسىلالۇس نهۈي ،ىنىغلوب رۇھشهم نىدىممهھ
 نهۈي .ناغلاۋىغىي ۇمىنرالقاچىپ ،قارڭىق يۆئ ىكلهب سهمهئ الىنراللاروق زۇغلاي نۈچۈئ ىقىلساملىق
 پهد-ۇدىرۇدلائ هكتهخيور يىمسهر پىلېك هنهي ،ۇدىتىلشىئ قارڭىق رىب كىلىلىئائ چۈئ رهھ :ىسىلالۇس
 ىنشات تىنگام ناغوي نۈچۈئ شىلېۋىغىي ىنرالقارڭىق رالۇئ .نهكتىكېب همىلىگلهب قىتتاق
 پىترات شات تىنگام اسلوب قاچىپ هدىيۆئ ڭىنمىك ،نهكراڭام پىتىلىمود اچوك-ۇمىچوك
  .قۇدنهكىديارچۇئ اقشالازاج قىتتاق رالناغىلقاس قاچىپ نۇرۇشوي .نهكىدىرىقىچ

 
 ،ىشۈرۈي پىسېئ چىلىق ڭىنقلهخ ماۋائ هدىرۋهد ڭىجڭۇي ىلغوئ ڭىنناخ ڭۇلنهيچ ،ىسىلالۇس ڭىچ

 قىلزابماج هدرهلنهخ .ناغنالازاج رىغېئ رالناغلىق قىلپالىخ .نهگنهلكهچ ىشىنىگۆئ قىلزابماج
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 زىككهس ىرىلىپرۆك لهسېك قرهش اتتىقاۋ ۇئ ىكنۈچ .ناغنالجاۋار اتياق نهلىب ىرۋهد وگنىم هچنىيېك
 ۇمىدزىمىرىلترۇي پۈرۆك ىنرهلىمىلكهچ ۇب .هد-ىتكهرېك ىشۇرۇت ىشراق هگىكىلرىگناھاج تهلۆد
  .زىسيهلهتىي پىلىب ۇمىخېت ىنىكىلنهگنهلكهچ قىلزابماج اقشىمېن

 
 ىبهۋهس ڭىنشىنىللوق ىنىرىبدهت شالقاس ىنقىلمىقۇم قىتتاق رهدهق ۇب اغياتلۇرۇق-19 ،اتقادنۇئ

  ؟راب ىرېي ناغىديامىشخوئ قادناق ادناغىراق اغرالياتلۇرۇق ىقنۇرۇب ڭىنياتلۇرۇق-19 ؟همېن
 ىكنىيېك ڭىنوگڭۇج نهلىب ىسىجىتهن ڭىننىغىي قىلمىتېق ۇب ،ىرېي مىھۇم ڭىنياتلۇرۇق-19

 رالناغلاق پاليوئ پهد ۇمرالاق پىشىلهيىتاركومېد اممهئ .ۇدىنىلىگلهب ىشىنىلۆي تايىققهرهت قىللىي 30
 هگىتىكىرهھ 6.4 نىمنهئنهيىت ىلىي-1989 ىشىشىلهيىتاركومېد ڭىنوگڭۇج .رالڭىتشالاتاخ اسلوب

 ىشۇلوب پۇلغهم ڭىنتهكىرهھ ۇش .ناغلوب تابرهب نهلىب ىشۇلوب تاپاۋ ڭىنڭابۋايۇخ ناغلوب بهۋهس
  .نهگلىرېب همىتاخ نهلىب

 نىتتهھهج يىسايىس ،همنىكېب نىتتهھهج هيىدىئ ياتلۇرۇق-19 ،ادناغنالساسائ هكتهيىزهۋ ىقرىزاھ
 نىدنىغىي ۇب ،هسىملۈرۆك لاۋھهئ هددائلۇقۋهپ .ياتلۇرۇق ناغىدىلىق لىساھ شىنىكېچ يىددىج
 ،پىشىرېئ اقشاللوق ۇمىخېت ىنروئ قىلقهلتۇممىكاھ ىكىدىچىئ هيىتراپ ڭىنڭىپنىج ىش نىيىك
 ناغىدىشىگهئ اغڭىپۋايىش ڭىد نىتتهھهج ىداسىتقىئ ،اغڭۇدىزۋام تىبهتسۇم نىتتهھهج يىسايىس
 ۇخ ،نىمېز ڭايىج ،ڭىپۋايىش ڭىد .ۇدىقىچ اغىرۇتتوئ ادىمان هيىتراپ قىلقهلتۇممىكاھ هچىڭېي

 هكتهچ ىرىلىچۇغىللوق ڭىنۇئ هۋ ىمۈزۈت "كىلرهبھهر پىتكېللوك " نهگرۈدنهللىكهش رالۋاتنىج
 كىلرهبھهر پىتكېللوك ،ۇمىسلوب ىرىلتسىشاف مزىنۇمموك الشاشخوئ ىسىممهھ هچرهگ .ۇدىلىقېق
 ،پىتكېللوك ناغىدىزۈگرۈي تهسايىس اتاخ ىكنۈچ ،ىشخاي نىدىقىلقهلتۇممىكاھ ڭىنسخهش ادلاھرهھ
  .قارىشخاي نىد "يىھاد غۇلۇئ ناغىديامشالاتاخ يىئتهق"

 ،ىرىلرادپهرهت ڭايىج ،ىنۇشوق ىش :ىرىب .ىككىئ ىقىلساسائ ىسىتقۇن قىزىق ڭىننىغىي ۇب
 يىسايىس ناقشالماۋاد لىي ىككىئ ڭىنچۈك ىساسائ چۈئ ىكىدىچىئ هيىتراپ تهرابىئ نىدىتالىكشهت
 ىزىكرهم ۇرويىب يىسايىس ىرىب هنهي ؟قوي ۇمىدىلاقىچ پۇتۇئ ڭىپنىج ىش هدىسىجىتهن شهرۈك
 ىش اغىتقۇن مىھۇم ىچنىككىئ .تهرابىئ نىدنهگېد ؟رهلمىك ىسازهئ يىمىئاد 7 ڭىنىتېتىموك
 هلىسهم مىھۇم نهگېد ؟قوي – ۇدماقىچ هگهيىسنېپ نهشىچ ڭاۋ ىرىۋاشۇم قىداس ڭىنڭىپنىج
 اغىقىلازهئ ىتېتىموك يىمىئاد هيىتراپ ادياتلۇرۇق-19 ناغىدىلىچىئ النىيېك نىدنۈك 3 هنهي  .ۇدىشىدناي

 ىسياق هدهيىتراپ قىلىقرائ ىكىلنهكىئ مىك ڭىنمهدائ 7 ۇب .ۇدىنىلىق نالېئ مهدائ 7 ناغىدىنىلياس
 پۆك ىنۇشوق ىش ادىسىرائ ڭىنىشىك 7 ۇب رهگهئ .ۇدىنىلىب ىقىلناققىچ اغنۇروئ لهزۋهئ كهركهب رهلپهرهت
   .ۇدىلوب ناقتاۋىلىرېب پىلىئ قۇلشۇڭوئ ىتىسايىس شۈرۈتشهلزهكرهم ىنقۇقوھ ڭىنۇئ اسلوب

 ناقشانتاق اغياتلۇرۇق ،پۇلۇرۇتشالنۇروئ رالشىئ هممهھ هچرهگ .ىدلاق نۈك چۈئ اقشىلىچېئ نىغىي
 نهگلهك هگرهي ناغىدىلوب الىسرهب پىلىئ لور پۇشوق زاۋائ هگهيىرانېس ناغلىزېي نىدلائ تهقهپ رالازهئ
  .ىلياقاب پىلىق زهرهپ ،ۇمىسلوب

 :هھىيال-1
  .ىرادپهرهت نىمېز ڭايىج مهدائ رىب ،تالىكشهت مهدائ 3 ،ىنۇشوق ىش مهدائ 3
 ىرادپهرهت نىمېز ڭايىج نهگنهلزۈي اقشىرىق .ۇدىشىلڭۇپڭهت چۈك هدىچىئ هيىتراپ ادناغلوب قادنۇب

  .ۇديانيوئ ىلور شۇرۇتشالڭۇپڭهت ادىسىرۇتتوئ چۈك ىككىئ التهقهپ
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  :هھىيال-2
 ڭاۋ ىرىۋاشۇم ىش رهگهئ .ىسىچىھىيال قىلسامقىچ شىقىچ هگهيىسنېپ نهشىچ ڭاۋ قىلشاي 68

 ىتتۇئ ڭىپنىج ىش اتقادنۇئ ،اسلوب ىرىب ڭىنازهئ هتتهي يامقىچ هگهيىسنېپ ادلاھ پالىخ اغمازىن
 ،ۇدىلوب ىقىلشاب ڭىنشۈرۈشكهت مازىتنىئ ىزىكرهم اديائ-3 ىلىي رهلېك ۇئ ىكنۈچ .ۇدىلوب كىلنهگېد
 ىش ۇب .نىكمۇم ۇمىشۇلوب ىلڭۇز اغىنروئ ڭايىچىك ىل ،ۇديهلىگلهب ىنىتىسايىس هلىمائۇم-لۇپ

  .قىلىدياپ اغىشىشېئ ىقۇقوھ ىكىدهيىتراپ قهلتۇممىكاھ ڭىنڭىپنىج
 :هھىيال-3
 ىزىكرهم ،اقشاب نىتشىنىلياس سىئهر كىلنهگېد ۇب .ىمۈزۈت قىلتېتىموك يىمىئاد هۋ كىلسىئهر

 ۇخ .نهگلىتيهڭېك هگىشىك 11 هدىرۋهد ىبالىقنىئ تهيىنهدهم .ۇدىنىللىكشهت پىتيهڭېك تېتىموك
 يىسايىس ىقرىزاھ ىبهۋهس ڭىنزهرهپ لىخ ۇب .نهگلىتيهڭېك هگىشىك 9 ادناققىچ ىجنۇت ۋاتنىج
 نادناموق كۈيۈب ڭىپنىج ىش ادناغلوب قادنۇب .نۈچۈئ ىقىلناغلاق پاشخوئ هگىكىدرۋهد ۇش تهيىزهۋ
  .ۇدىلىق ارجىئ قۇريۇب تهقهپ اسلوب تېتىموك يىمىئاد .ۇدىرۈشۈچ قۇريۇب هدىتىپۈس

  :هھىيال-4
 ڭايىچىك ىل ىلڭۇز ىقرىزاھ مىكلهب .ۇديهلىگىئ ىنۇشوق ىش ادلاھ يهلنۈتۈپ ىنتېتىموك يىمىئاد

 اقشىئ ڭىنىھىيال ۇب اممهئ .نىكمۇم ىشۇلۇرۇدلاق هدىتىپۈس ازاج قۇرۇق ادلاھ لىكهۋ اقتالىكشهت
  .نىياتان ىشىشېئ

  :هھىيال-5
 شادغوق قىتتاق ىنقىلمىقۇم نىتتهھهج رهھ اقشىمېن لهد ۇب .ىشىرېب زۈي ڭىنلاۋھهئ نهگىملۈتۈك

  .ىبهۋهس ڭىنىقىلناقتاۋۈلۈزۈگرۈي
 
 كىلىشىك 3 ڭىنمهدائ 7 ۇمىدناقترات نايىز ڭهئ ڭىپنىج ىش هدىھىيال لىخ الشهب ،قاسقاب پاراق

 نايۇب نىدناقتۇت قۇقوھ ڭىپنىج ىش بهۋهس ىكىدىشۇلوب قادنۇب .ۇديهلهرۈتلهك اغلوق ىنىنروئ
 ىشراق هكشىشىلكىرىچ " ڭىنۇئ .ىدىمتهك پهچۈك هچنائ اقشىئ اقشاب نىتشهلمهكھهتسۇم ىنىقۇقوھ
 قىلناق ىنىسهقهۋ 7.5 .ۇدىنىلباسېھ ىتىكىرهھ شالىزات نهمشۈد هتتهيىلهمهئ ۇمىرىلتهكىرهھ "شۇرۇت
  .ىنابرۇق ڭىنۇش لهد ڭاكڭۇي ۇج ناغرۇتساب

 ىقرىزاھ ىكنۈچ ،قوي شهلىرىگلىئ نىتتهھهج ىداسىتقىئ هدرۋهد ناقتۇت قۇقوھ ڭىپنىج ىش 
 ناقتاۋىشىلات ناج نىتتهھهج ىكچىئ .ۇديهملهك سام تايىققهرهت ىداسىتقىئ نهلىب هملۈزۈت يىسايىس
 اقشاب هۋ ڭازىش ،ڭاجنىش نىتپهرهت رىب .ىدلهك پىرىت قىلىچناقىميالاق ىرىلرادپهرهت نىمېز ڭايىج
 هلىسهم قىلىقرائ شىلىق اديهپ كىلىچىدنهكاراپ ،شىلىق اديهپ قىلىچناقىميالاق هدرهلىكلۆئ ىكچىئ
 شىلىق قىۋشهت پهد ىچقامىغزوق اتياق ىنىبالىقنىئ تهيىنهدهم ىنڭىپنىج ىش .ۇدىتاۋۇرۇدغۇت
  .ۇدىتاۋۈرۈدنهللىكهش ىتايىپيهك قىلىشراق قىلىقرائ

 ،ىتىۋىسانۇم نهيشۋاچ-وگڭۇج ،ىتىۋىسانۇم اكىرېمائ-وگڭۇج اسلوب هتتهھهج تهۋىسانۇم ىقشات
  .اتقامرۇدغۇت سىزىرك ىرىلىسهم ناتسىدنىھ-وگڭۇج ،مانتېيىۋ-وگڭۇج ،هيىنوپاي-وگڭۇج

 نۈك ىشخاي هگزىب ناماھ ؟ىتىۋىسانۇم همېن نهلىب زىب ،نهكپهگ قۇرۇق ىسىممهھ ڭىنرالۇب
 ناقتاۋۇرۇت پۇلوب ىجۇش اغڭاجنىش ىسۈگلهك ڭىنڭىپنىج ىش .نىكمۇم زىڭىشىليوئ پهد ۇغنهكقوي

 نىمىزڭايىج ناغلوب ىجۇش اتشاب اغڭاجنىش .كىلتهۋىسانۇم نهلىب ىسۈگلهك ڭىنوگنهۈچ نىچ
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 قادناق اغىشۇلوب سىئهر اتياق ڭىنڭىپنىج ىش زىس ":ناغىروس رالرىبخۇم نهيىشنۈچ ڭاج ىرادپهرهت
 قىنېئ ىنىتىقاداس ،پىرېب باۋاج لهمجۈم پهد "ىليهشىيېد نىيىك ىنۇب :اغىلائوس نهگېد ؟زىسياراق
 ڭىنڭىپنىج ىش اغنىغىي يىمۇموئ اسلوب اغىنروئ ڭىنۇئ .ىدلىتېك پهكتۆي نۈچۈئ ىكىلنهگىمرۈدلىب
 وگنهۈچ نىچ تىئ رىجلاغ نهگرۈدلىب ىنىكىلنهمتهقاداس پىرىك پاقات كانزىئ نهگلۈرۈشۈچ ىمىسهر

 .هتتهۋلهئ نهگلۈرۆك الىدىسىناماز ڭىنڭۇدىزۋام شىئ ناغىدىرىك پاقات ىنىكىنزىئ ڭىنسىئهر .ىدنهلپهس
 ڭىنڭىپنىج ىش .ىدىئ سهمهئ رىجلاغ كهدوگنهۈچ نىچ ادلاھرهھ ڭاج ،ۇمىسلوب تىئ ىسىككىئ رهھ
 رالتىئ رىجلاغ شاشخوئ اغوگنهۈچ نىچ كىلنهگېد ىديهچۈك ىقىلقهلتۇممىكاھ ،ىكىلتىبهتسۇم
 هدىپىزهۋ لىي شهب وگنهۈچ نىچ نهگرىك اقشاي 62 رىزاھ .كىلنهگېد ۇدىرۇت تهددۇم نۇزۇئ ادزىمىشېب
 لىي ۇب ۇمڭىپنىج ىش .ۇدىقىچ هگهيىسنېپ يىئتهق اتشاي 68 ادىمازىن هيىتراپ .ۇدىرىك اقشاي 67 اسرۇت
 ڭىنرۇغيۇئ اسىلالوب قهلتۇممىكاھ هدمهھ اسرۇت هدىپىزهۋ لىي 5 هنهي ۇمۇئ .رهررهقۇم ىشىنىلياس اتياق
 ۇمىخېت ىقىمشالرادىد نهلىب ىسىنائ-اتائ ،ۇدىلوب سهت ىقىمتياق هگىنىتهۋ ،ۇدىشىلسهت ۇمىخېت ىنۈك
 ادناغىملوب چېھ ،سهت شۇلۇتۇق نىدىقۇلمۇش ڭىنناماي رىزاھ هگزىب .كىلنهگېد ۇدىلوب لۈكشۈم
 ڭىنڭىپنىج ىش هدرۋهد قوي لامائ اقشاب نىتقاملىق دىمۈئ ۇمىسلوب ىنىشىيىسهپ ڭىنمۇلۇز

 ىشىلېۋىلىئ قىنىت ۇمىسلوب زائ رىب نۈچۈئ رۇغيۇئ هدىسۈگلهك ىقىلساملاقىچ پۇتۇئ ادياتلۇرۇق-19
  .نىكمۇم ىشۇلوب تهسرۇپ نۈچۈئ
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 ڭىپنىج ىش هۋ ىھۇرۇگ رهلدھهئىلهۋ

 
 )قۇقۇينۇت(

 
 ۇمپهد "دالۋهئ ىچنىككىئ لىزىق " هنهي ىنۇشوق رهلدھهئىلهۋ ناغلىق كىلىچكهتېي ڭىپنىج ىش

 ،پۇلوب ىرىلدالۋهئ ڭىنرالتسىنۇمموك لىزىق دالۋهئ ىچنىرىب ناغرۇق تهلۆد هۋ هيىتراپ رالۇئ .ۇدىلىتائ
 ىسىممهھ ڭىنرالۇب .ناغلاتائ قادنۇش نۈچۈئ ىقىلناغلىق قىلسىراۋ اغىقۇقوھ ڭىنىرىلىداد
  .ىرىلىتشامۇگ اكروش ڭىنرالۇئ ىسىزهب ،نىياتان ىشىتېك پۇلوب رهلدھهئىلهۋ

 ڭاۋ هگىكىلسىئهر ىتېتىموك شۈرۈشكهت مازىتنىئ هيىتراپ نىيىك نىدناقتۇت قۇقوھ ڭىپنىج ىش
 هيىتراپ ،پاغزوق ىتىكىرهھ "شۇرۇت ىشراق هككىلكىرىچ" كۈلرۈت رىب نىدنائ .ىديوق ىننهشىچ
 ىرىق ،شالياج ىنرهلچۈك شاي اتشالىزات ىنىھۇرۇگ ڭايىج ۇئ .ىتتاقوي ىنىرىلنهمشۈد ىكىدىچىئ
 ناغرۇقشاب لىي 20 ىنڭاجنىش هدىچىئ ڭىنۇب .ىدناللوق ىنىلۇسۇئ شىرىقىچ هگهيىسنېپ ىنرهلچۈك
 وگڭۇج ناغرۇتساب قىلناق ىنىشىيامان لۇيىئ-5 ىچمۈرۈئ ،نهيىشنۈچ ڭاج ىكنىيېك ،نهۈچىل ڭاۋ
 اغۇجنهيىج ڭىم ىقىلشاب ىچقاس ىقرىزاھ تهۋۆن ىدمهئ .راب رالقىلراتاق ڭاكڭويۋوج ىقىلشاب ىچقاس
 ىھۇرۇگ قاپىتتىئ نىتپهرهت رىب ،اسرۇت ىشراق اغىھۇرۇگ ڭايىج نىتپهرهت رىب ۇئ .نىكمۇم ىشىلېك
 ىكىدىچىئ ىھۇرۇگ ڭىنىزۆئ هنهي ۇئ نىتپهرهت رىب هنهي .ۇدياملوب اسىملىق شهرۈك نهلىب
  .ۇديهرىسپۋهخ نىدىرىلراسابزىئ

 .ىدىئ هدرهكرهس نهگرۈتسۆئ پاللات ڭايىج يهسڭىج نۈس ناغلاراق پهد ىراسابزىئ ڭىنڭىپنىج ىش
 هۋ ىدلۇرۇدلاق نىدىقىلازهئ تېتىموك يىمىئاد نۈچۈئ "ىكىلنهكشهلكىرىچ" ۇئ اديائ-7 لىي ۇب اممهئ
 رىب ڭىپنىج ىش قىلىقرائ ۇب .ىدگهت هگىرېي ناج ڭىننىمېز ڭايىج هبرهز ۇب .ۇدىتاۋۈلۈرۈشكهت
 سىئهر هنهي ادياتلۇرۇق كىلتهۋۆن-20 ،پىتىقوي ىنمهدائ ناغىدىلوب راسابزىئ اغىنروئ ڭىنىزۆئ نىتپهرهت

 ،ۇمىسلاق پىرىك اقشاي 68 نهشىچ ڭاۋ ىرىۋاشۇم ڭىپنىج ىش .ىدىلىراكشائ ىنىتىيىن شىنىلياس
 اتشاي 68 ىكىدىچىئ هيىتراپ هتتهيىلهمهئ ىشۇلوب ىچقاملاق پالقاس ىنۇئ الىنهي ڭىنڭىپنىج ىش
 ۇش ،شالشات پۇزۇب ىنمازىن يىمسهر يىريهغ نهگزۈت ڭابۋايۇخ تهرابىئ نىتشىقىچ هگهيىسنېپ
 پهد شالرىزاھ تىئاراش نۈچۈئ ىشىنىلياس اتياق الىنهي ۇمىدنهگرىك اقشاي 69 ىلىي-2022 قىلىقرائ
 ،پهلكىت ىنرىئننىم نىچ اغىنروئ ڭىنيهسڭىج نۈس اسلوب نىتپهرهت رىب هنهي .ۇدىلوب ۇمىقشاراق
 ىچقامرۇقشاب نىدىسىقرائ هدرهپ ،ۇمىسىملالوب سىئهر ىلىي-2022 ،پىلىق ىراسابزىئ ڭىنىزۆئ
  .ۇدىتاۋۇلوب

 ڭايىج " لىھاج ،پىسسهئهتۇم ،"ىھۇرۇگ رهلدھهئىلهۋ ":ىنۇشوق ىش قهلتۇممىكاھ رىزاھ ،كهمېد
 يىساسائ چۈئ تهرابىئ نىد "ىنۇشوق قاپىتتىئ " ىكىدىقىلىچشاب ڭايىچىك ىل لىدىتۆم هۋ "ىنۇشوق
  .ۇدىتاۋىشىكرىت پىشىپېت تۇپ چۈك

 ڭىنرهلمهدائ ازهئ اقتېتىموك يىمىئاد كىلىشىك ۇش ،ىقىلمىھۇم ڭىنياتلۇرۇق-19 اڭۇش
 ىنوگڭۇج قىلىقرائ نىغىي ۇب .ۇدىنىلباسېھ نىغىي مىھۇم ىتىياھان ناغىديهلىگلهب ىنىكىلمىك
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 تهرابىئ نىدنهگېد ؟ۇديهللىكشهت تهيىمىكاھ قاچروق هنهي رهلمىك ؟ۇدىرۇقشاب مىك هدىسۈگلهك نىقېي
 ،نىيىك نىدنهگىگۈت پىلىچىئ نۈك هتتهي هتپهھ رىب ياتلۇرۇق-19 .ۇدىلۇيوق اغىرۇتتوئ رهلىلىسهم
 نالېئ ىسازهئ 7 ڭىنتېتىموك يىمىئاد ادىرىخائ ڭهئ ،پىنىلىق نۈك 2 ىسىسالۇخ ڭىننىغىي
 هدىچىئ ڭىنمهدائ 7 ۇب رهگهئ .ۇدىلىقىچ پاللات نىدىچىئ مهدائ 7 ۇش ۇمسىئهر ىكىدىسۈگلهك .ۇدىنىلىق
 الىنهي ىشۈرۆك شىشىلات قۇقوھ هسلۈرۆك ىسىككىئ نىتسخهش ناغلاراق تازمان هككىلسىئهر ىسۈگلهك
 ىسىقشاب نىدىرىب ،نهكتهك پىرىق اسلوب ىرىلىدرهكرهس ڭىننىمېز ڭايىج .پهگ نهگېد ۇدىشىلماۋاد
 هچىغڭائ .ىتتائ قاللوم اديائ-7 ۇميهسڭىج نۈس ىسىدرهكرهس لىباق ڭهئ .ۇدىتېك پىنىللاش هتىساۋىب

 هككىلكىرىچ ادنىغىي نهشىچ ڭاۋ ىقىلشاب ڭىنشۈرۈشكهت مازىتنىئ ،ىرىۋاشۇم ڭىنڭىپنىج ىش
  .ۇدىرۇت چاغىلىزات ىنرالۇغلاسوت نۈچۈئ ڭىپنىج ىش ،پىرېب تالكود ىشراق

 ۋاتنىجۇخ ،"ىھۇرۇگ قاپىتتىئ" ناغلوب لىدىتۆم زائ رىب هھىيال كهدىكىدلۈڭۆك ڭهئ هچرىزاھ
 .ىشىقىچ ڭهت-هدڭهت ڭىن رىئنىمنىچ ناغىللات ڭىپنىج ىش نهلىب اۇخنۈچ ۇخ تازمان نهگىلهيىبرهت

 پىلېۋۈرۈتۆك ىنىقىرياب لىزىق مزىنۇمموك ،ۇدياملالوب قهلتۇممىكاھ ڭىپنىج ىش ادناغلوب قادنۇش
 پاتپائ زائ رىب قلهخ اسلوب سىئهر اۇخنۈچۇخ لىدىتۆم هدىسۈگلهك .ۇدياملالىق قىلتسىشاف هچناغىلاخ
 اۇخنۈچ ۇخ هۋ ۋاتنىجۇخ ىكنۈچ .ۇدياملوب ىلىكتهك پىنىشىئ ۇمىغڭىنۇئ اممهئ .نىكمۇم ىشۈرۆك
 هۋ ۋاتنىجۇخ .قىلغامڭام پىسېب ىنىزىئ ڭىنۇئ ،ۇمىسلوب ىرىلراسابزىئ ڭىنڭابۋايۇخ ىچتاھالسىئ

 ياملىق قۇلروخناق هدرهي ۇش رالۇئ .نىدرالناغرۇقشاب ىنلۇغڭوم ىكچىئ ىنتهبىت ىسىككىئرهھ ڭابۋايۇخ
 تهسايىس لوق قىتتاق ادناتسىكرۈت هۋ تهبىت ىددۇخ .ۇديهملهشىرېئ هگىچنهشىئ ڭىنهيىتراپموك پۇرۇت
  .كهدوگنهۈچ نىچ نهكشىرېئ هگىچنهشىئ ڭىنڭىپنىج ىش پۈزۈگرۈي
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 هسالۇخ هۋ هجىتهن

 
 )قۇقۇينۇت(

 
 ىرىخائ ياتلۇرۇق-19 ناغلاس هگىمىساراس ىنياتىخ نۈتۈپ ،ناقترات ىنىتىققىد ڭىناينۇد نۈتۈپ

  .ىتشالغايائ كىلشىكىرېز رىبهتكۆئ-24 ماشخائ
 پىلىئ لور نادبوئ ،پالداي ىنلانىگىروئ ناغلۇرۇتشالنۇروئ نىدلائ الىنۈك ىچنىرىب نهگلىچىئ نىغىي

 ناقتاۋالقاس ىنىكىلكهدرىب كهسكۈي ڭىنىرىلزۆئ هچرهگ ىرىلازهئ نىغىي ۇب ناغىدىلوب الىسرهب
 ىكىدىترىس-ىچىئ نىغىي ،ۇمىسلوب ىچكهمرۈدلىب ىنىكىلنهكىئ هيىتراپ رىب قاپىتتىئ ىتىياھان
  .ىتتارۇت پۇرۇدناچ ىنرالۇئ تايىپيهك كىلىمىھهۋ

 نىتپهرهت رىب اسلوب ڭىننىمېز ڭايىج ،ىشىشىلڭاراپ نىغزىق نهلىب ۋاتىج ۇخ ڭىنڭىپنىج ىش
 ڭىننىغىي ىيارىچ نۇپوس ناغلوب راييهت هككىلنهپېك ،ىرىلشىتېك پىنىلزىستهھار ،پىنىلزىستهقات
 ۇب .ىتشالغايائ هتتهلاھ چنىت الىنهي نىغىي نىكېل .ىتتارۇت پىرېب تهراشېب الائنىدلائ نىدىسىجىتهن
 ياتلۇرۇق-19 ىكنۈچ .قوي مۈگىلزۆس ادىسىرغوت راللاۋھهئ هدىھالائ ،رالشىئ هتىلهغ ىكىدنىغىي
 ناقتالقارات هرىت قۇرۇق اغرالۇئ .ىدىمراقىچ شىئ نىمېز ڭايىج نهكتهۋۇتۇقروق ىنرالۇئ .ىدىمىزىق
  .ىدلىق اداخ ىنىقۇريۇق پالشاب نىدىنۈك ياتلۇرۇق يۈگنىۋوگ سامقائ

 نىكسهك ىنىكىلمىك ڭىنىسازهئ هتتهي ڭىنورويىب يىسايىس نىدىنايرهج ڭىننىغىي كۈلنۈك هتتهي
 شهرۈك ىكچىئ كهمېد .ىدلىرېب پىلىئ هتتهلاھ قىپېي ىتىياھان القادنۇش ،ىدىتخوت هكسهت ۇمشىلىب

  .ىدىناغلىرېب پىلىئ يىددىج
 ىش ىچۈئ نىدىسازهئ هتتهي يىمىئاد ڭىنورويىب يىسايىس ،كهسلهك هگىسىجىتهن ڭىننىغىي

 ڭاۋ ىرىۋاشۇم ڭىنڭىپنىج ىش .ىدلوب ىنۇشوق ڭايىج ىسىككىئ ،رالشادقاپىتتىئ ىسىككىئ ،ىنۇشوق
  .ىدلۇرۇدلاق نىتقىلازهئ نهشىچ

 :ازهئ هتتهي
  رالىچقاپىتتىئ                       ىنۇشوق ىش
  .شاي 62 ،ىلڭۇز _ ڭايىچىك ىل        .شاي 64 ،ىسىئهر تهلۆد – ڭىپنىج ىش
  شاي 62 -ڭاي ڭاۋ                          .شاي 67- ۇشنهج ىل
                            .شاي 60- ىجىل ۋاج
 ىككىئ ۇب ڭىنىنۇشوق ڭايىج اممهئ .شاي 62 ڭىنۇخ ڭاۋ  .شاي 63 ڭىجنهخ :ىنۇشوق ڭايىج

 ىسىجوغ ،پۇلوب رهلسخهش ناچشىرىگزۆئ ۇمىسلوب هۋهت اغىنۇشوق ڭايىج ،كىليهخڭاش هچرهگ ىسازهئ
 ڭىنۇخ ڭاۋ كىليهخڭاش .رهلىشىك زۆسمهك ،ناچتايىتھېئ ىرىلزۆئ .نىدرالقىداس اغڭىنۇش اسلوب مىك
 قۇتۇن هۋ ىسىچتهھىلسهم ڭىنىزۆئ ىنۇئ ،پىشىرېئ اغىشۇرۇتقاي ڭىننىمېز ڭايىج الىدىتقاۋ شاي
 ىنرائوش نهگېد "ىسهيىدىئ شىلىق كىللىكهۋ هكچۈئ " اغنىمېز ڭايىج ۇئ .ناغلاۋىلىق ىرىرھهت
 نهگېد "ىسهيىرهزهن شۇرۇدلىق يىققهرهت نهلىب اكىنخېت-نهپ اسلوب اغۋاتنىج ۇخ .نهگرهب پالراييهت
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 كهب اغنىمېز ڭايىج ،نهكىناغلوب هۋهت اغڭىپنىج ىش قۇقوھ ڭوچ رىزاھ .نهگرهب پالراييهت ىنرائوش
 ىنىسهيىتاركومېد برهغ" شاشخوئ اغڭىپنىج ىش هنهي ڭىنۇخ ڭاۋ .ۇديهمتهك پىلىق قىلقىداس
 پهد "ىشخاي ىقىلقهلتۇممىكاھ ڭىنهيىتراپموك ڭىنزىب الىنهي ،هيىتاركومېد ناغلوب پۇلغهم
  .نىدرالناغىدياراق

 .ىدلىرىقىچ هگهيىسنېپ نۈچۈئ ىقىلناغلاق پۇشوت ىشېي نهشىچ ڭاۋ ىرىۋاشۇم ڭىنڭىپنىج ىش
 ڭىننهشىچ ڭاۋ .نهمياراق پهد ۇدىرۇت پهس تهھىلسهم پالراۋىتهئ الىنهي ىنۇئ ڭىپنىج ىش اممهئ
 ڭىنۇئ ،نهگرۈتسۆئ پالتائ ڭىپنىج ىش .ۇدىلوب ىسىجۇش ڭىنشۈرۈشكهت مازىتنىئ ىجىل ۋاج اغىنروئ
 ۇخ نهگىلهيىبرهت ۋاتنىج ۇخ .ىدلۇرۇدلاق نىتقىلازهئ ڭىنرىئنىمنىچ ناغلاراق پهد ىراسابزىئ

 ناغلوب ىقىللامىتھېئ شۇلوب تازمان هككىلسىئهر ىكنىيېك كهمېد .ىدلۇرۇدلاق نىتقىلازهئ ۇماۇخنۈچ
  .ۇدىرۇدناليوئ ىنىشىك ۇب .ىدلۇرۇدلاق ىسىلىككىئ ڭىنتازمان ىككىئ

 ىنتهلاھ ڭۇپڭهت ادىسىرۇتتوئ ھۇرۇگ چۈئ اققامىراق رالازهئ هتتهي ىكىدورويىب يىسايىس ،كهمېد
 مىھۇم اقشاب هۋ اتقۇن ناچشىرىگزۆئ ىككىئ ىكىدىنۇشوق ڭايىج ،ۇمىسنۈرۆك كهدنهگرۈدنهللىكهش
 پۇتۇئ الىنهي ىنۇشوق ىش نىدىبهۋهس ىكىلهۋهت اغىنۇشوق ىش ىسىچنىپۆك ڭىنرهلرهبھهر ىكىدرالنۇروئ

 هگىئ هككىلىدىھالائ هچوگڭۇج رۋهد ىڭېي ڭىپنىج ىش " مىتېق ۇب .ۇدىلوب كهسېد ىتقىچ
 مىھۇم ىشۈلۈزۈگرىك ڭىنهيىدىئ .ىدلۈزۈگرىك هگىسىمانمازىن هيىتراپ "ىسهيىدىئ مزىلايىستوس
 كىلرهبھهر ڭىپنىج ىش كىلنهگېد ۇب .ىشۈلۈزۈگرىك ۇمىمسىئ ڭىنڭىپنىج ىش ىمىھۇم ،سهمهئ

 ڭهت نهلىب رالڭىپۋايىش ڭىد هۋ ڭۇدىزۋام ،پىشېئ نىدرالۋاتنىجۇخ هۋ نىمېز ڭايىج هتتهھهج ىقۇقوھ
 ىمسىئ ڭىنياتىخ ىككىئ ۇش هچىغرىزاھ هگىسىمانمازىن هيىتراپ ىكنۈچ .كىلنهگېد ىتتۆئ اغنۇروئ
 ڭىپنىج ىش .قوي ڭىنۋاتنىج ۇخ نهلىب نىمېز ڭايىج .نهگلۈزۈگرىك پىزېي ىسهيىدىئ نهلىب

 ىنڭىپۋايىش ڭىد هتتهھهج شىتېۋىچىئ ىنكىشىئ داسىتقىئ ،ىنڭۇدىزۋام هتتهھهج قىلقهلتۇممىكاھ
 نىدىلىي-1949 ،ىنىگېد رۋهد ىڭېي ىكىدىسهيىدىئ ڭىپنىج ىش .ىچكهمىلىرىگلىئ پىلىق هگلۈئ

 ناغزۇغرۇت كىت ىنوگڭۇج پىڭېي ىنرهلنهمشۈد ىقشات-ىكچىئ ڭۇدىزۋام ادلىي 30 هچىغىلىي-1976
 يىققهرهت ىنىداسىتقىئ وگڭۇج ادلىي 30 هچىغىلىي-2017 نىدىلىي-1976 ڭىپۋايىش ڭىد ،اسلوب
 تهلۆد كىلتهردۇق ڭهئ ىكىداينۇد ڭىنوگڭۇج هچىغىلىي-2050 ماسلوب نهم .ىدلىق ياب پۇرۇدلىق
 ىنىرىلتهللىم اۇخڭۇج ڭىنياتىخ ىش .ىنىگېد نهمىچائ رۋهد ىڭېي ،نهمىلاس لۇئ نۈچۈئ ىشۇلوب

 تاھالسىئ يىسايىس ڭىنۇئ نىتپهرهت رىب ىسهيىدىئ شۈرۈدنهلچۈك ادىلوي مزىلايىستوس
 ىنىكىتسىئ شىتيهچۈك ىنىكىلىچتهللىم ياتىخ ڭىنۇئ نىتپهرهت رىب ،هسرۈدلىب ىنىقىلناغىدياملىق
  .ۇدىرۈدلىب

 هدىھالائ ادنىغىي ۇب ۇمىتتهيىلهمهئ .ىدىملهرېب پىتىسرۆك ىنرالىتقۇن هدىھالائ كهب هسالۇخ ۇب
 ىنىسىجىتهن نىغىي هگرهلنهمرۇقوئ .ىدلۇيۇت كىلشىكىرېز ۇمىلوت نىغىي ۇب اڭام .ىدىملوب شىئ رهرىب
 رالىتقۇن ناغىدىنىلقۇلوت نىيىك .مىتتهۋىللوي الىدرهھهس پۈرۈتتۈپ كهرزېت نۈچۈئ شۈرۈدلىب كهرزېت
  .نهمىيوق پۇرۇدلاق پىلىق مىريائ ىكاي پىلىق هچمۇشوق اسلوب
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 رۇككهپهت هچياتىخ اقپاجىھ

 
 )قۇقۇينۇت(

 
 – شىپېي ىنىزۈي .ناغلىق زرهپ باجىھ اغراللايائ ناملۇسۇم ھاللائ كهدىنىغلوب مۇلهم هگزىمىممهھ

 كىلڭهر اراق ،شىپېي ىنىزۈي .راب رالشاراق لىخ هچچهن ادىسىرائ رالامىلۆئ ادىسىرغوت قىلسامپاي
 نهتهبسىن اغرالياتىخ ،نهلىب ناغلوب ىلوۋمىس ڭىنقىلراداۋقهت نهتهبسىن اغرالناملۇسۇم شىنىلباجىھ
 ىنراللايائ ناغنۇرۇئ اراق پىپېي ىنىزۈي ادرالىكىرمائ .ىسىدنهيامان ڭىنكىلپىسسهئهتۇم ،همنىكېب
 " ىسونىك اكىرېمائ اسلوب ادرالياتىخ .نهكىدياتائ پهد "اجنىن "يارۇماسninja " هيىنوپاي
 لۇت اراق black widow 黑寡妇" هچىيوب ىمىقهل ڭىنايىلاتان ژانوسرېپ لايائ ىكىد"رالراكساسىق
 ناسنىئ .ۇدىلىق اديهپ همىھهۋ اغرالۇئ راللايائ ناملۇسۇم كىلمىيىك اراق ىكنۈچ .ۇدياتائ پهد "نۇتوخ
 اغمالاسسىھيهلهئ اسۇم مالاسسىھيهلهئ رىزىخ ىددۇخ .ىنىمشۈد ڭىنىسىسرهن نهگىملىب نهتهقىقهھ
 پىلىق تهقات-رۋهس ۇمقادناق اقشىئ نهگىمتهي پۇنوت رۇقڭوچ نهس [ كهدناقتيېئ
  .)68:فىھهك (]؟نهسيالارۇت

 شۇرۇتشالياتخ ڭىنرهلنهخ ،كىلپىسسهئهتۇم ىنباجىھ اراق ۇمپۇلوب ىنباجىھ رالياتىخ
 ىشىنىلىداپىئ ڭىنتايىپيهك ىشراق هكتهيىمىكاھ يىرھهد ،پىلاخۇم هگىتىسايىس هيىستايلىمىسسائ
  .ۇدياراق پهد

 ادرالياتىخ ىكنۈچ ؟ۇدياراق پهد ىشىنىلىداپىئ ڭىنتايىپيهك ىشراق هكتهيىمىكاھ يىرھهد اقشىمېن
⾮我族类，其⼼必异 " نهگېد "اقشاب ىتىيىن مۇقوچ ڭىنۇئ ،نهكىدياملوب تهللىم رىب نهلىب نهم 

 پالروز ىنىتىيىنهدهم زۆئ تهللىم مىكاھ مىئاد نۈچۈئ ڭىنۇش ادىخىرات ياتىخ .راب پهگ رىب قادنۇم
 يوت ارائ-زۆئ راليىللىم ،شهلكهچ ىنىرىلكهچىك – مىيىك يىللىم ڭىنتهللىم مۇلزهم ،شىڭېت
  .راب ىسىنهئنهئ قىلنارمۈكۆھ تىبهتسۇم قىلراتاق شهلكهچ ىنىشىلىق

 ،)9م-202-ب م( ىسىلالۇس نهخ رالۇئ .راب ىتۆت نىتتهيىمىكاھ كهدۇغىناس پهد ڭىنياتىخ اتخىرات
 .)1644-1368 ( ىسىلالۇس ڭىم هۋ )1279-960 ( ىسىلالۇس ڭۇس ،)907-618 (ىسىلالۇس ڭات
 ناغرۇق رهلتهللىم اقشاب ىكاي رهلكىلگهب قاششۇئ ىسىچنىپۆك ڭىنرهلتهيىمىكاھ اقشاب نىدڭىنۇب

  .رهلتهيىمىكاھ
 رالۇزنهخ ڭاجنهۈي ۇج ناغرۇق ىنىسىلالۇس ڭىم ،پۈرۆئ ىنىسىلالۇس نهۈي ناغرۇق راللۇغڭوم

 رىبنىدرىب ،ھاشىداپ ناققىچ نىتكىل رهدنهلهق رىبنىدرىب ىكىدىخىرات ياتىخ ۇئ .سخهش رادڭاد ادىخىرات
 تهيىمىكاھ پىرىقىچ پالغوق ىنرهلتهللىم قىلتائ ىكىدلامىش رهلتهللىم ىچقىرېت ىكىتبۇنهج
 ادىمېت ۇب ىكىلمىك ڭىنۇئ .راب ۇمرالۇزيۇخ ناغىديهد ىدىئ ناگڭۇت ىنڭاجنهۈي ۇج .ھاشىداپ نهگىلكىت
 مىھۇم ناغىدىلىيېد هدرهي ۇب ىتىسايىس نهگزۈگرۈي ڭىنۇئ اممهئ .زىمرهشىيېد مىريائ ،سهمهئ مىھۇم
  .ۇدىنىلباسېھ اتقۇن

 هچرالتاي ۇئ .نهگزۈگرۈي تهسايىس يىللىم قىلناق نىيىك نىدناغرۇق قىلنادىناخ ڭاجنهۈي ۇج
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 رالتاي هۋ شىلىق يوت نهلىب رالتاي ،شىنىللوق ىنىسىلىماف ڭىنرالتاي ،شهلزۆس ادلىت تاي ،شىنىيىك
 ياتىخ قىلراب لهد رالتاي ؟رهلمىك رالتاي اتقادنۇئ .نهگرۈشۈچ ىنامرهپ شهلكهچ ىنشىلىق يوت ا رائ-زۆئ
 نهگلهك نىداپورۋاي هۋ ايىسائ ىبرهغ ،ايىسائ ارۇتتوئ ،رالناملۇسۇم ،راللۇغڭوم :رهلتهللىم ناغىملوب
 ڭىم ڭاجنهۈي ۇج ناملۇسۇم ىلايائ هۋ ىسىنائ ،ياتىخ ىسىداد ،ىكىلرهنىلبهجهئ .رهلڭهرهپ قىلراب

 هگىچۈك ڭىن "ىپىھزهم رۇن " ىپىھزهم ىنىد ىنام نهگرىك پىلىقرات نىدنارىئ اتشۇرۇق ىنىسىلالۇس
 هدمهلۆك ڭهك ىنرالتاي ۇش لهد اتشىرىقىچ پالغوق ىنراللۇغڭوم ،ناغرۇق تهيىمىكاھ پىنىيات
 ،پۈرۈتلۆئ هدمهلۆك ڭهك ىنرالۇئ النىيېك نىدنهگنهلمهكھهتسۇم ىتىيىمىكاھ .نهكىئ نهكتهلشىئ
 ىنرهئ رهپهن ڭىم 600 ،نهگرۈتلۆئ مهدائ ڭىم 800 هچىشىنىلىرىتاخ .ناغلىق لۇق ،پىلىئ هگرىسهئ
 ادلىت تاي ،شىنىيىك هچرالتاي " نۈچۈئ شۇرۇتشالياتىخ ىنىرىلناقشائ نىدڭىنۇئ .نهكتهۋىچىپ

 ىنشىلىق يوت ا رائ-زۆئ رالتاي هۋ شىلىق يوت نهلىب رالتاي ،شىنىللوق ىنىسىلىماف ڭىنرالتاي ،شهلزۆس
 ۇش .ناغنىلىق لۇق رۈمۆئ رىب ،اقشاب نىدنهگېي هررهد رالناغلىق قىلپالىخ .نهگرۈشۈچ ىنامرهپ "شهلكهچ
  .ناغرۇشائ اقشىئ ىنىشىتېك پىشىلياتىخ ىنهي ىنىشىتېك پۇلۇشوق رهلتهللىم قىلىقرائ

 
 ىنىسىلالۇس ڭىچ رالۇجنام ،پۈلۈرۆئ ىسىلالۇس ڭىم رالياتىخ هكتهسايىس يىللىم قىلناق لىخ ۇب

 ىشڭاك " ناغلوب قۇلشۇنوت اغرالڭىممهھ .نهگلهك اغىشېب ۇمڭىنرالياتىخ نىيىك نىدناغرۇق
 نۈچۈئ شىلېۋۇرۇتياق ىننهۋيهت ناخ ىشڭاك .راب نۇمزهم رىب قادنۇم ادونىك نهگېد "ىقىلنادىناخ
 ترهش چۈئ اغرالۇئ ىقىلنادىناخ ڭىچنهم .ۇدىلىق پهلهت ىھلۈس پهرهت نهۋيهت ،ادناغلوب ىچقامشۇرۇئ
 كىلنهگېد شۈرۈشۈچ چاچ .ىدىئ شىنىيىك هچۇجنام ،شۈرۈشۈچ چاچ لهد ىرىب ڭىنۇب .ۇدىيوق
 هچۇجنام .كىلنهگېد شۇلوب شاۋرىقات مىرېي ،پىتېۋۈرۈشۈچ ىنىدلائ ڭىنچاچ شاشخوئ اغرالۇجنام
 شىيىك مىيىك ادنوساپ كىللىكهش  ⼚ ناغىدىلىتېئ نىدناي ىسىمگۈت ىدلائ رهلرهئ كىلنهگېد مىيىك
  ؟ۇمىدلهك اغرالڭىسىئ .كىلنهگېد

 ىكپهلسهد ناغرۇق ىنىسىلالۇس ڭىچ پىرىك هككىلڭهلزۈت ارۇتتوئ نىدلامىش ىقرهش رالۇجنام 
 رالناغلىق قىلپالىخ .نهگرهب ىنىقۇريۇب شۈرۈشۈچ ىنىچېچ ،شىنىيىك هچۇجنام اغرالياتىخ هدلىگزهم
 هچۇجنام ،پۈرۈشۈچ چاچ .ناغنىلىق پهرهت رىب رىغېئ پىنىلباسېھ ناققىچ ىشراق اققىلنادىناخ
 ،قوي ڭىشېب ڭاسيوق چاچ " اڭۇش .ناغلاراق پهد قىلناغلىق لۇبوق ىنىتىيىمىكاھ ۇجنام شىنىيىك
 قىلىشراق ىلىخ رالياتىخ .ناققىچ اغىرۇتتوئ رائوش نهگېد "قوي ڭىچىچ ڭهسېد نۇسلاق قاس مىشېب
 ڭىنرهلنهخ نىيىك .ناغلۇرۇتساب قىلناق الىنهي ۇمىسلوب ناققاب پۈرۈتۆك ڭالىغزوق ،پىلىق
 ىشىتېك پۇلوب هيىستايلىمىسسائ هگرهلنهخ ڭىنرالۇجنام هۋ ىشىشېئ ىنروئ ىكىتتهيىمىكاھ
  .ناغىلشاب اقشاشوب ۇمتهسايىس لىخ ۇب نىدىبهۋهس

 ناغلۇرۇق ىڭېي .ىدلىتېۋۈرۆئ ىسىلالۇس ڭىچنهم ،پىلىق هبىلهغ ىبالىقنىئ يهخنىش ىلىي-1911
 نۈچۈئ شىتىقرات ىنقىلىڭېي ،پىتىقوي ىنقىلىنوك ،شىلىق دازائ ىنهيىدىئ ىتىمۈكۆھ وگنىم اۇخڭۇج
 هدلهئتهچ هتپهلسهد ۇب .ناغراقىچ شۇرۇتقۇئ قۇلۇرغوت شىتېۋۈرۈتسهك ىنرالچاچ همۈرۆئ ڭىنرهلرهئ
 رىب ڭىنشۇرۇت ىشراق هگىسىلالۇس ڭىچنهم هچنىيېك ،ۇمىسلوب ىرىلرادپهرهت شىتراقائ ،رالناغۇقوئ

 مۇتساك ،پىتراقسىق چاچ ڭىن رالقىلراتاق نهشڭۇج نۈس اتتىقاۋ ىنيهئ .ىدىئ ىشىنىلىداپىئ لىخ
 يىئتهق شۇرۇتشالماۋاد هچىغىرىخائ ىنبالىقنىئ ،شۇرۇت ىشراق هگىسىلالۇس ڭىچنهم لهد ىكىلنهگيىك
 تهكىلمهم نۈتۈپ نىيىك نىدناغلوب رۇھمۇج سىئهر نهشڭۇج نۈس .ىدىئ ىنىگىلىداپىئ ىنىسىدارىئ
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 زىسقهھ هگرهلنهگرۈتسهك چاچ .ناغراقىچ ىقۇريۇب شىتېۋىسېك يىرۇبجهم ىنچاچ همۈرۆئ هچىيوب
  .ناغلاراق پهد قىلناغىمىللوق ىنبالىقنىئ كىلنهگىمرۈتسهك چاچ .ناغنىلىق تهمىزالۇم

 پهد ىتىمالائ ڭىنشۈچۆك اققىلىڭېي ىنشىيىك مۇتساك ،شىتراقسىق چاچ لىخ ۇب هتتهيىلهمهئ
 نىدىمۇجۇھ ڭىنىرىلتهلۆد ىچزۇۋاجات برهغ ىلىي-1868 .نهگرهب زۈي ۇمىدهيىنوپاي لاۋھهئ ناغىدياراق
 پالقاس ىنىتىيىمىكاھ قاچروق قىلىقرائ شىشىلبىرېغ ،شۈچۆك اققىلىڭېي هيىنوپاي ناغىملارۇت هرۆئ
 پۈرۆك ىنونىك نهگېد "يارۇماس ىقرىخائ " نهگىلشىئ سىكنهخ مات قۇلۇرغوت ۇب .ناغلوب ىچقاملاق
  .ۇدىلوب رالڭاسيوق

 ناملۇسۇم رۇغيۇئ نۈچۈئ ىقىلناغلوب ىخىرات اراق قىلناق قادنۇش هنهئ رالياتىخ ،مالاك هسالۇخ
 يىللىم ،همىھهۋ ىشراق هگىتىيىمىكاھ زۆئ ىنرالبابلىج اراق هۋ باجىھ نهگيىك ىرىللايائ
 ىسىداپىئ ڭىنقىلسامنۇسيوب اتىراق هكتهمۈكۆھ يىرھهد ،كىلپىسسهئهتۇم ىشراق هگهيىستايلىمىسسائ
 نهگنهللىكهش ىشراق اقتېۋوس ادناتسىناغفائ ىنبابلىج اراق هنهي رالۇئ .ۇدىرۇتساب هۋ ۇديۇنوت پهد
 ڭىنىدۇئهس ،ىدۇئهس ىنىتهۋ ڭىننىدال نىب ،نىدال نىب ىسىچمالشاب ڭىننابىلات ،نابىلات
 اراق اڭۇش .ۇدىنىشۈچ پالغاب پهد ىرائوش ڭىنرالشىئاد مىزىباھاۋ ،مىزىباھاۋ – ىساسائ هيىگولوئېدىئ

  .ۇدياراق پهد قىلناغىللوق ىنمىزىباھاۋ ،قىلناغلوب لىيام اغرالىچروررېت كىلنهگيىك باجىھ
 ىمۇموئ شۇرۇتشالكىتسىلايىلتوس ىنرالنىد ىكىدوگڭۇج ناقچائ اديائ-4 ىلىي-2016 ڭىپنىج ىش

 ىنرالنىد .ىديوق اغىرۇتتوئ ىنرهزهنىئىتقۇن نهگېد "شۇرۇتشالىچوگڭۇج ىنرالنىد " ادىنىغىي
 اڭۇش .كىلنهگېد "شۇرۇتشالزىسنىد ،شۈرۈتشهليىرھهد ىنرالنىد " كىلنهگېد "شۇرۇتشالىچوگڭۇج
  .زىسيهلهرۆك ىنرالتاكالپ ناغلىسېئ ادنۇمزهم ۇش هكتىچسهم ادرالروت

 ىنتهلۆد ،پالغۇلۇئ ىنىرڭهت 敬天助国 ":اغرالۋاكرېچ ،تىچسهم ،اناختۇب اتتىقاۋ ىنيهئ ناخ ىشڭاك
 هگىمېن ،الغۇلۇئ ىنڭىببهر نهس ،ىچكهمېد .نهكىئ ناغۇريۇب ىنشىسېئ تاكالپ ناغلىزېي پهد "شاللوق
 ڭىنقىلسامشالىرائ هكتهيىمىكاھ نهس اممهئ .ىشىئ ڭىنڭۈزۆئ ڭاسلىق تهدابىئ قادناق ،ڭهسنهشىئ
  ."كهرېك ڭىشىللوق ىنتهلۆد ،كهرېك ڭىشىللوق ىنتهيىمىكاھ ،كهرېك

 ،ىرېي قىلقرهپ .ۇدىتېك پاشخوئ هگىزۆس نهگېد "شۈيۆس ىننىد ،شۈيۆس ىننهتهۋ " ڭىن پ ك ج ۇب 
 ىننىد ،شۇيوق اغىدلائ ىننهتهۋ پ ك ج ،هدنهگلۈرۆك شۇنۇقوت ادىسىرۇتتوئ تهيىمىكاھ نهلىب تهئىرهش
 .ۇدىلىق سۇببهشهت ىنشۇيوق هگىنيهك
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 رهلشىۋشهت هۋ رهلدىمۈئ

 
 )قۇقۇينۇت(

 
 اقتاھالسىئ يىسايىس هسيهچۈك ۇمىخېت تهيىمىكاھ تىبهتسۇم ادياتىخ " هدمهلاقام رىب ىقنىدلائ

 ىكاي ىشىلىق هبىلهغ نىدنائ ىشىغزوق تهكىرهھ كىتاركومېد پىلىغزوق نىدىكۈلزۆئ قلهخ انشهت
 هدىجىتهن لىخ الىككىئ ۇب .نىكمۇم ىشىتېك پۇلۇرۇتساب قىلناق هچىيوب ىسىنهئنهئ ياتىخ
 نهگېد "نهمىلىق دىمۈئ ىنىشىقىچ اقپايور هدىچىئ لىي 15 ڭىنۇب نهم .راب قۇلقۇروي قارزائ اغرالرۇغيۇئ
 نىدياتلۇرۇق-19 ":ىدنهپهئ هرۆبكۆك نهسهھ تاشلىئ ىسىئهر ڭىنىسىمشهلرىب اكىرېمائ رۇغيۇئ .مىدىئ
 رهگهئ ":نهلىب قىلراۋدىمۈئ ۇمىخېت هدىسىلاقام نهگېد "ىشىنىلۆي تهسايىس يىللىم ىكنىيېك
 شهب ،اسىلشات پىچىئ ىنىسىرىشهب-ىتپهئ ڭىنهيىتراپموك تىبهتسۇم پهلشىئ پىشىرىت كىلىچپۆك
 پۈلۈرۆئ ىقىلنارمۈكۆھ هيىتراپ كىتسىنۇمموك تىبهتسۇم هدىسۈگلهك ناغلوب هچىغلىي 10 نىدلىي
  !هتتهۋلهئ-زهرهپ ناغىدىلىق لاشۇخ ىنىشىك نهتهقىقهھ ۇب .ۇتپىتيېئ ىنىقىلناغىدىتېك

 ۇب ادلاھ نهگنهشىئ يىئتهق اغىقىلناغىدىرېب قىلتاجىن ادنىغىي تاپ هگرهلزىب ڭىناللائ
 ىنرالتىئاراش هۋ بهۋهس كىلشىگېت ناغىديهلهتىي پۈرۆك زىب نۈچۈئ ىشىشېئ هگلهمهئ ڭىنقىلتاجىن
  !ىليهرۆك پىلىق لىلھهت

 يىسايىس ىليهم رالرۇغيۇئ ،هدلىگزهم مىقۇم نىتتهھهج يىساسائ ىتىيىزهۋ قۇلقۇرۇق ىكچىئ وگڭۇج
 هجىتهن يىلهمهئ نۇسرۈتۆك شىلىغزوق كىلمهلۆك ڭوچ ىكاي مۇجۇھ هچرالنازىتراپ ،تهكىرهھ
 ارائقلهخ ،داسىتقىئ ،اكىنخېت ،ىچۈك يىبرهھ ،قاراي-لاروق ڭىنياتىخ ىقرىزاھ .نىياتان زىمىشىلانىزاق
 چۈك يىلهمهئ كهدۇغىلارۇت پىشىكرىت نهلىب ياتىخ ادناغلائ نىدرهلتهھهج قىلراتاق ىچۈك رىسهت
 لىخ ىككىئ تهسرۇپ ناغىديالاقىچ پىلىغزوق نۈچۈئ شۇلوب لىقهتسۇم رالرۇغيۇئ .قوي ادرالرۇغيۇئ
 ڭىنۇب .ۇدىلوب نىكمۇم اسلىق شۇرۇئ يىبرهھ نهلىب ياتىخ رهلتهلۆد ڭوچ ىرىب .ۇدىلىتىراي ادلاۋھهئ
 كىلمهلۆك روز ىشراق هگهيىتراپموك رالياتىخ :ىرىب هنهي .نهۋۆت هدىسۈگلهك نىقېي ىقىللامىتھېئ
 هدنهگىملهشىتېي اقشۇرۇتساب ىنرالرۇغيۇئ ،پۈلۈرۆك شۈنۈلۆب هۋ قىلىچناقىميالاق ىكچىئ ،پىلىغزوق
  .ۇدىلوب تهسرۇپ اقشىلىق ىڭىلىغزوق قىللىقهتسۇم نىدنائ

 هۋ داسىتقىئ ىنىقتاۋۇرۇت پۇتۇت ىنهيىتراپ .ىدلاق نىدىيار ڭىنقلهخ رىزاھ هيىتراپ كىتسىنۇمموك
 ناماھ نهگلۈرۆك ىڭىلىغزوق قلهخ كىلمهلۆك روز ىكاي نارھوب ىداسىتقىئ رىغېئ ،پۇلوب هيىمرائ
 چاغلوب نهكتهي پۇنوت ىنۇب هيىتراپ كىتسىنۇمموك .ۇدىلوب نهگلهك ىلىجهئ ڭىنهيىتراپ كىتسىنۇمموك
 .ۇدىتاۋىلىق لورتنوك قىتتاق ىنىرىلرهبنۇم هرىزانۇم ،نىس ،رادىدنۈئ ،ىنىرىلىتىساۋ ۇقتارات قىلراب
 ىلىي نهكتۆئ ىرىلناگروئ رهۋهخ قىلساسائ قىلراتاق ىتىزېگ قلهخ ،ڭالنىش ،هيىزىۋېلېت ىزىكرهم
 ىسهيىمرائ قىلدازائ قلهخ ىلىي ۇب .ىدلىق نالېئ ىنىكىلنهكىئ هيىتراپ ىسىلىماڧ ڭىنىزۆئ
 قىلدازائ ىنۈك-1 ڭىنيائ-8 لىي ۇب .ىدرۈدلىب ىنىكىلنهكىئ هيىمرائ ،سهمهئ قلهخ ڭىنىسىلىماڧ
 ڭهئ ىقىرياب هيىتراپ ،هدنهكتۆئ نىتتاراپ رهليىبرهھ ىنۈك هرىتاخ قىللىي 90 ڭىنىقىلناغلۇرۇق هيىمرائ
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 اغىنۇناق ىساسائ ڭىنياتىخ هدىلسهئ ۇب .ىدلىزىت ىقىرياب هيىمرائ نىدنائ ىقىرياب تهلۆد نىدنائ ،ادىدلائ
 ڭىنتهلۆد" قىلىقرائ ۇب ڭىپنىج ىش .ىدىئ كهرېك شۇلوب ادىدلائ ڭهئ ىقىرياب تهلۆد ،پۇلوب پالىخ
 ڭىنۇش .ىدلوب ىچكهمرۈدلىب ىنمۇقۇئ رىب نهگېد "هيىمرائ ىنىغىديادغوق ىنۇئ ،هيىتراپ ىسىلىماڧ
 قىلىقرائ ىكىلىچتهللىم ياتىخ پىلىق بىغرهت پهچۈك ىنىكىلىچتهللىم ياتىخ هگرىب نهلىب

 ڭىنوگڭۇج ىنىكىلسهملۈرۆئ ڭىنهيىتراپموك ،ىچقاملاق پۇسوت ىنىشىتېك پىنىلىچراپ ڭىنوگڭۇج
  .ىچكهمتهسرۆك پىلىق ىترهش ىقنىدلائ ڭىنىقىلسامنالىچراپ

 نىدىشىقىچ پىلىغزوق پۈلۈرۆك هدىرىئاد كىچىك ڭىنىرىلڭالىغزوق قلهخ هيىتراپ كىتسىنۇمموك
 نىدىشىتېۋىغزوق رىسهت ،پىيىڭېك ادىسايقىم تهكىلمهم نۈتۈپ ڭىنرالۇئ اممهئ .ۇديهمتهك پهرىسنهئ
 رهۋهخ يىئتهق ىنۇئ رالۇئ ۇمىسلۈرۈتۆك شىيامان هدرهلىكلۆئ ،رهھهش ىسياقرهھ اڭۇش .ۇديهرىسنهئ ۇمىلوت
 هگرهلىكلۆئ-رهھهش اقشاب هۋ اسلىق هبىلهغ پىلىغزوق الرىب رهگهئ .ۇديامراقىچ هگىرىلىتىساۋ
 ىقرىزاھ اڭۇش .نايائ اغرالۇئ ىقىلناغىدىتېك پهرۋهت ىلۇئ ڭىنهيىتراپ كىتسىنۇمموك هستهك پىيىڭېك
 ناققىچ پالتراپ الرىب ىرىلىلىسهم تهيىئمهج ،رهلتهيىددىز ىكچىئ نۇرۇشوي ناقتاۋىنىلقاس ادياتىخ
  .ۇدىلوب ناغلىتىراي تهسرۇپ رىب اغىشۇلوب لىقهتسۇم ۇمڭىنرالرۇغيۇئ ،ناماھ

 رىب هگزىب تهقهپ ۇب .ىليهد ۇمىدرهب زۈي قىلىچناقىميالاق رىغېئ ،پۈلۈرۈتۆك ڭالىغزوق هدىرىكچىئ
  ؟ۇمراب تهيىناكمىئ اغىشىشېئ هگلهمهئ ڭىنزىمىياۋهد قىللىقهتسۇم .پهگ نهگېد تهسرۇپ

 پىلىغزوق الڭهت ناتسىكرۈت نهلىب تهبىت ،پىرېب زۈي قىلىچناقىميالاق هدرهلىكلۆئ ىرىكچىئ
 پهللىكشهت هيىمرائ ،ىشىلاقىچ پۇرۇق ىنرهلتهمۈكۆھ كىلرهي قىلتىقاۋ ىزهب ۇمىدرىدقهت ناققىچ
 ۇب اممهئ .نهگلۈرۆك ۇمىدىرۋهد تهيىرۇھمۇج ىككىئ لاۋھهئ لىخ ۇب .نىكمۇم ىشىلايىدغوق ىننهتهۋ
 رىب كۈلچۈك كىلبهۋهس نهگىمنهلهيىبرهت هۋ نهگىمرۆك قىلراييهت ىشخاي لاۋۋائ نىتشىلېك تهسرۇپ
 راۋىگڭهج هۋ رۇتاب هدڭهج ىنۇشوق ڭىنمىجاھ زايىنىجوخ .نىياتان ىشىلهرۈدنهللىكهش ىننۇشوق
 ىنۇشوق ڭىنڭىيڭۇجام نهگرۆك هيىبرهت مىزىتنۇم ،نۈچۈئ ىكىلنهگىمرۆك هيىبرهت مىزىتنۇم ،ۇمىسلوب
 لهئ هگيهسىشڭىش اتتهھ ىدلهك اقبۇنهج پۈرۈي پىچېق پىلىڭېي الوت ،پهسسهد اققاتلىق الوت ادىدلائ
  .ىدلوب

 ادىرىلقارپۇت هيىرۈس ،قارىئ هۋ ناتسىناغڧائ ،پىتېك پىقىچ نۈچۈئ شىلىق دازائ ىننهتهۋ ڭىنزىب
 پۇتۇت نهمشۈد ىنىرىب-رىب زىمىرىلتىگىي رۇتاب كهرۈي رىش ڭىم هچچهن نهگنهلهيىبرهت ،ناققىنېچ
 نهگنهلهيىبرهت قادنۇشائ لهد اتشادغوق هۋ اتشىلىق دازائ ىننهتهۋ .ىدلوب تۇبان پۈشۈرۈتلۆئ
 ىننهتهۋ ىرىلناغلاق تاياھ نىدرالرۇتاب دىھاجۇم ۇش هدىسۈگلهك .ىدىئ راب زىمىجايىتھېئ اغراللۇۋاقشهم
 ،شىئاد ،تهئاماج كىچىك ،تهئاماج ڭوچ ۇمىدرىدقهت نهگېد ىدنالتائ هگىپېس شادغوق هۋ شىلىق دازائ
 رىب ،قارياب رىب ىنىسىممهھ ڭىنرالۇئ پۇرۇتقىسېب ىنىلىدېج ڭىنرالقىلراتاق پهلهخ ،پهلهس ،تهرسۇن
 ۇمىلوت شىلىق اپرهب نۇشوق كىلتهۋيهھ قىيال اغىسۇزرائ ڭىنقلهخ ،پىغىي اغىتسائ لوق  رهبھهر
 رهھ ،ناغىديالالىق لهھ ىنرهلتهيىددىز هكىچنىئ لىخرهھ ىكىدىسىرائ رالۇئ نۈچۈئ ڭىنۇب .لۈكشۈم
  .راب زىمىجايىتھېئ اغرالمىلائ يىنىد قۇلزۇپون نهكشىرېئ هگىچنهشىئ ،هگىتىمرۆھ ڭىنپهرهت ىككىئ

 نهمشۈد ىچنىرىب هگزىب ،هدرىدقهت نهگرۈدنهللىكهش ىننۇشوق يىبرهھ قاپىتتىئ قادنۇش هنهئ
 ،نهكتهك پىشىلكىلرهي پىشىلقارۇتلوئ ادناتسىكرۈت نايۇب نىدلىي زۈي ىككىئ ىنىغىدىلوب
 هتشۈرۈشكهت سۇپون ناغلىق نالېئ ىنۈك ىسياق ىخېت .ۇدىلوب ياتىخ نويلىم 8 نهگلۈرۈتشهلرهي

 مىرېي كىلنهۈتڭىب ىنويلىم ىككىئ ڭىنۇب .ىتقىچ نويلىم 8 ىسۇپون ڭىنرالياتىخ قىلڭاجنىش
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 اغرالىزېي-رهھهش ىداسىتقىئ قىلساسائ ىكىدناتسىكرۈت رالياتىخ ۇب .رالياتىخ ىچمهلشىئ مىرېي يىبرهھ
 .ۇدىتاي پهلىگىئ ىنىرىلزىغېئ ارگېچ هۋ داسىتقىئ ،موردوريائ ،لوي رۈمۆت ،كىلتىڧىن رالۇئ .ناغلاقرات
 هستهك پىتياق هگىرىكچىئ ياتىخ نويلىم 8 ۇب .ادىلوق ڭىنرالياتىخ ۇمرالقاراي-لاروق ،ىچقاس ،هيىمرائ

 پاشاي پىشىلرهي ادناتسىكرۈت دالۋهئ-ۇمدالۋهئ رالۇئ هگىتسۈئ ڭىنۇئ .ۇدىلىب ىنىقىلناغىدياملاقاب ناج
 راب ادىلوق القىنېئ رالۇئ اتتىقاۋ ۇئ .ۇدياليوئ پهد ىرىلىگىئ ڭىننىمېز ۇش نهتهقىقهھ ىنىزۆئ چهگلهك
 ،ىشىلالىق قۇلنۇقسوت هدىجىرهد روز ىنىرىلتهكىرهھ قىللىقهتسۇم پىنىلىدياپ نىتكىللهزۋهئ
  .نىكمۇم ىشىلېۋىلىق هكىلمهتسۇم ىنزىب هنهي ناماھ ناقشالمىقۇم ىتىيىزهۋ ڭىنىرىكچىئ

 .ۇدىشۈچ زىمىجايىتھېئ هگىچتهسايىس رۇغيۇئ لىباق ىتىياھان هگرىبدهت يىسايىس اتتىقاۋ ۇب
 پىتياق هگىرىكچىئ ،زىميهمگهت هگىكلۈم-لام هۋ ىتاياھ ڭىنرالۇزنهخ ىكىدناتسىكرۈت مىكلهب
 رهلىس اممهئ .زىمىرىب مهدراي هدىجىرهد روز هگرهلىس رالڭهستهك پىتياق ،قۇچوئ لوي رالڭهستهك
 پۈزۈكتهي پۋهخ اغرالڭىتاياھ ڭىنرهلىس رهلىشىك ىزهب ناماي ىزاپلهئ رالڭاسلاۋۇرۇت نهلىب قىللىھاج
 ڭىنرالياتىخ مىسىق پۆك پهد زىمياملالوب پادغوق زۈدنۈك-هچېك ىنرهلىس زىب .نىكمۇم ىشۇيوق
 كهسېد ىدرۈتلهك اغلوق ىنىشىتېك پىتياق هگىرىكچىئ پالشات ىنناتسىكرۈت ،پۇرۇدنۇس ىنىسىدارىئ
 ياتىخ .ۇديامىقوي نۈتۈپ هلىسهم نهلىب قىلڭىنۇب قارىب ،ۇدىلوب ناغلاقوي ىرىب نىدىلىشاك روز
 ڭىنياتىخ ۇب .نىكمۇم ىشىشىلرۇبجهم اقشىشىلىشراق زىسلامائ هنهي ىنرالۇئ ،ىشىلېۋىتېئ ىنارگېچ
 .ۇدىلۈك سام كهب هگىتىيىسۇسۇخ

 ،ناتسىقازاق-رهلتهللىم ىكرۈت شادىرگېچ اغناتسىرۇغيۇئ ىشراق اغرالياتىخ نهكشهلرهي ،هتتهۋلهئ
 ۇمىسلوب هنىغزائ نىدىسىزۈي قىلشادنىد هۋ قىلشادنىرېق نىد رالقىلراتاق ناتسىكېبزۆئ ،ناتسىزىغرىق
 مهدراي زىگرهھ پۇرۇت يهمتهي ىزۆك اغىقىلدازائ ڭىنناتسىرۇغيۇئ رالۇئ اممهئ .نىكمۇم ىشىلېك مهدراي
 كۈتۆئ پۇرۇت يهمرۆك ىنۇس هدرىدقهت ناغنۇس ىنىلوق مهدراي هگزىب رالۇئ ىكنۈچ .ۇدياملانۇس ىنىلوق
 نايۇب نىدلىي زۈي ىككىئ .ۇديهرىسنهئ نىدىشىلىئ چۆئ ڭىنياتىخ نهمشۈد كۈلچۈك ،اسلاس
 هسرهب مهدراي هتىساۋىب هگزىب ىزۆئ اتتهھ هسترۈكشۈك ىنرالۇئ هيىسۇر نهگلهك پىكىت زۆك اغناتسىرۇغيۇئ
 ىنناتسىرۇغيۇئ اممهئ .نىكمۇم زىمىشۇلوب هگىئ هكچۈك يىلهمهئ كهدۈكشهكرىت نهلىب ياتىخ نىدنائ
 ىمىساق ناجتهمخهئ ،هرۆت ناخىلىئ ،ماللوماد تىباس ،نهكتهۋىتېس مىتېق هچچهن نايۇب نىتخىرات
 هۋ نىدنىد ادىرېگال مزىنۇمموك ىنىرىلتهلۆد ايىسائ ارۇتتوئ ،ناقتاقوي قۇللوق رىب ىنرالقىلراتاق
 شىملوب ىسىۋوب ڭىنىمزىنۇمموك نهكتهۋۈرۈتلهك هكتهلاھ زىسۇغۇنوت پىريائ نىدىتىيىنهدهم-لىت
 رالڭهسلىب .نىكمۇم ىشۇلوب شىئ رىب كهدناغلۇتۇت اقساۋلوي ،پۇلۇتۇق نىدىرۆب شىنىيات هگهيىسۇر

 ،شىرېب پۈزۈكتۆئ اغياتىخ ىنناتسىكرۈت ىقرهش پىرىقاچ ىنىچۋايىش ۇيىل نىلاتس ىلىي-1949
 شىتېۋۇرۇشائ نىت %50  ىنىتىبسىن سۇپون پهكتۆي ياتىخ پهلپۆك اغناتسىكرۈت ىقرهش
  .نىلاتس ۇش لهد نهگرهب ىنىتهھىلسهم

 اكىرېمائ ىنهي .نىكمۇم ىشىلالاق پالقاس ىنقىللىقهتسۇم ناتسىرۇغيۇئ ادلاۋھهئ لىخ رىب هنهي
 ىنياتىخ ،پىنىلىدياپ نىدىتقاۋ قىلىچناقىميالاق ڭىنياتىخ ىرىلتهلۆد برهغ ىكىدىقىلىچشاب
 نۇشوق ،هسرهب مهدراي نىتتهھهج رهھ اغرالرۇغيۇئ نۈچۈئ ڭىنۇش هۋ ناغلىق راراق ىنشىتېۋىلىچراپ
 تهرابىئ نىدناتسىكرۈت ڭىنياتىخ .نىكمۇم ىشىلالاق پالقاس ىنىقىللىقهتسۇم ناتسىكرۈت ،اسزۇغرۇت
 هستهۋۈزۈئ ىنىلوي كهپىي ناغلوب ىرۇموت ناق ،اسلاۋىلىگىئ ىنىناك نۇتلائ ،اتخاپ ،زاگ يىئىبهت ،تىڧىن

  .ۇدىلوب ناغىدياملالىق اديهپ تىدھهت اغىكىرېمائ ياتىخ
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 ورداي ؟ۇچىسرهب پۇيوق ىنىچۈك پاك-پاك تهرابىئ نىدنهيشۋاچ ياتىخ اتتىقاۋ ۇب اممهئ
 هگىلىدهب رالنايىز ۇش اكىرېمائ ؟ۇچىسرهب پىتېس اغنارىئ ىنىسىكىنخېت ىشىنتاق مهلائ ،ىسىكىنخېت
 ىكاي ؟ۇچىسشۇرۇئ ىشراق اغىكىرېمائ پىشىلرىب نهلىب هيىسۇر ياتىخ ؟ۇدمهرېب مهدراي اغناتسىكرۈت
 ناتسىكرۈت ىقرهش ادغاچ ۇئ ؟ۇچىسشالات ىنناتسىكرۈت هيىسۇر نهلىب اكىرېمائ ادلاھ هتىساۋىب
 ادىناديهم شىشىنىس چۈك ڭىنتهلۆد ڭوچ چۈئ ؟ۇدماملاق پىنىليائ اغناتسىناغڧائ ىچنىككىئ

 نىتشۇرۇئ هسلهك ىنىماي رالرىگناھاج .ۇدىلوب رهلقلهخ كىلرهي ىنىغىديارچۇئ اغنايىز كهب نىدىممهھ
 .ۇدىلاق پىتېك پۇرۇتشىقېق ىنىسىپوت نىيىك

 رالرۇغيۇئ .ىلياقاب پىلىق زهرهپ هتتهلاھ قىلىدياپ نۈچۈئ رالرۇغيۇئ ىنرالتىئاراش ىقترىس قىلراب 
 لىخرهھ نۈچۈئ ىقىلدازائ ڭىنناتسىكرۈت ،پۇزۇغرۇت نۇشوق ادناتسىكرۈت ادلاھ قۇلشۇڭوئ اكىرېمائ
 ىنزىمىقىللىقهتسۇم ادارائقلهخ ىرىلتهكىلمهم ناملۇسۇم ،رهلتهللىم يىكرۈت انشوق .ىدلوب هدمهدراي
 كىلىگىئ ڭىنقۇقوھ كىلىشىك اغرالۇئ ،ىدزۇغرۇت پهلۆي ىنرهلچۈك كىتاركومېد ادياتىخ .ىدىللوق
 ىلسهئ ڭىنياتىخ نىدنائ .ىدرۈشۈچ مىسىب پىلىق اۋهد ىنىكىلنهكىئ نۈتسۈئ نىتقۇقوھ
 تهلىب ڭىنىقلهخ يىمۇموئ ،قىلىقرائ "ىقۇقوھ شىلىق راراق ىزۆئ رهلتهللىم " ىكىدىسىممارگورپ
 ىنناتسىكرۈت ارائقلهخ .ىتشىرېئ اغ زاۋائ نۈتۈپ ىقىللىقهتسۇم ڭىنناتسىكرۈت نهلىب ىشىلشات
 ىرىلمىسىق شادغوق قىلچنىت ت د ب نىدنائ .ىدنىلىق پارىتېئ نىتتهھهج ىنۇناق ،ىدلىق پارىتېئ
  .ىليهد ىتشائ اقشىئ ىقىللىقهتسۇم ڭىنناتسىكرۈت ،ىدرۇق امرازاگ

 .ۇدىلوب شادىرگېچ نهلىب ياتىخ ناماھ ىنىمېز ڭىنۇئ ۇمىدرىدقهت ناغلوب دازائ ناتسىكرۈت
 ،ىغىلبهم ڭىنرالياتىخ رهۋرهپتهللىم ،ىتۇۋاز اينۇد الىنهي ياتىخ ،ۇمىسلىقىي هيىتراپ كىتسىنۇمموك
 ناماھ ناغلاشڭوئ .ۇديهلهتېك پالڭوئ ىنىزۆئ الىنهي قىلىقرائ ىچۈك رىسهت ىكىدايىسائ ىبۇنهج ىقرهش
 ،شادغوق ارگېچ اتىراق اغياتىخ رالرۇغيۇئ نهلىب ڭىنۇش .ۇديالىراكشائ ىنىتىيىن اراق هنهي اغناتسىكرۈت
 ادرادقىم روز .ۇدياملوب اسىمرۇت كهگهس تىقاۋرهھ پىنىلراييهت هگىشۈرۆك شادغوق ىنىقىللىقهتسۇم
 ىشۇمرۇت قلهخ .ۇدياملوب هسىمتهلشىئ هكشىنىلهئىپادۇم نىدياتىخ ىنچۈك ىداسىتقىئ هۋ چۈك يىبرهھ
 اغڭىنۇش رهلىلىسهم قىلراتاق شۇرۇدلىق يىققهرهت ىنتهئاناس ،شۈلۆب لۈڭۆك اقپىرائام ،ىسىلىسهم
 پۇرۇت اتسوپ هگزىس تىقاۋرهھ ىرىلمىسىق شالقاس ىنقىلچنىت ت د ب .ۇدىلاق پاسقائ پىشىگهئ
 اتىراق اغىسىرىخ ڭىنياتىخ نهگيهچۈك نىدىتياق .ۇدىلاق شات ،ۇدىتېك ۇس .ۇديهملهرېب پادغوق
 نىتتهھهج داسىتقىئ هۋ هيىمرائ .ۇدياملارۇت لىباقات ادلاھ زۇغلاي ناتسىكرۈت ناغلۇرۇق نىدىڭېي
 هگهيىكرۈت هۋ اكىرېمائ الىنهي اتتىقاۋ ۇب .ۇدىتېك ناماز هۋ نايرهج رىب قازۇئ نۈچۈئ شۇلوب لىقهتسۇم
 ،تهراھام يىبرهھ ،ىشىلهيىبرهت مهدائ هككىلرهكسهئ ،ىشىلېۋىتېس لاروق ىۋىناماز نىدرهلتهلۆد شاشخوئ
 رالمىداخ كىنخېت ىپسهك راب ادرۇغيۇئ .ۇدىلوب كهرېك ىشۈرۆك قىلرىزاھ هگرهلڭهج تۇتمۇتشۇئ
 پىلىق پىلكهت ىنىرىلمىداخ اكىنخېت نىدرهلڭهرهپ .ۇدياملوب ىلىغلىق چنهشىئ اغياتىخ ،ۇديهمشىتېي
 يىمالسىئ كىلتهردۇق ىۋىناماز اڭۇش .ۇدىلۈك ارغوت هكشىچىئ ىنىرىلناك نۇتلائ ،زاگ يىئىبهت ،تىڧىن
 هدرۈت يىقىقهھ ىنىچۈك تهلۆد رالراب ىتىيىن شۇرۇق تهلۆد نۇسلوب تهلۆد كىتاركومېد ،نۇسلوب تهلۆد
  .نهمىلىق هيىسۋهت ىنرالڭۇشۇقوئ هدىرىلپىسهك اكىنخېت-نهپ ناغىديالارۇشائ

 پالزىجائ ياتىخ ىكاي ىدىلايىدغوق نادبوئ ىنىسارگېچ ،پىلىق دازائ ىنىنىتهۋ رالرۇغيۇئ
 هگزىب هنهي شۇرۇق تهلۆد قادناق ادلاۋھهئ لىخ ۇب .ىليارۇت پهد ىدىملالىق اديهپ سىرىخ اغناتسىكرۈت
 رالىچتاركومېد نهلىب رالىچمالسىئ ناغرۇت پۈنۈرۆك هگزىمىزۆك .ۇدىلوب لائوس ڭوچ ڭهئ ناغلۇيوق
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 پالىتخىئ ادىسىرۇتتوئ رالىچۇغرۇق تهلۆد يىللىم نهلىب رالىچۇغرۇق تهلۆد يىمالسىئ ،ادىسىرائ
 .ۇدىرېب زۈي اتياق ىسهئىجاپ قىلغات اراق نهلىب قىلغات قائ اسشالرىغېئ تهيىددىز ۇب رهگهئ .ۇدىلۈرۆك
 ىنىتهۋ ۆئ رالۇئ .ۇديالاخ ىنشىرىقىچ چۈك نۈچۈئ ىنىتهۋ هۋ ۇدىيۆس ىنىنىتهۋ ىسىممهھ ڭىنرالۇئ
 پۈرۈتلهك كىلنهمشۈد ،ۇدىلوب مهلهئ ۇمىغرالۇئ ىقىلسامنىلىئ ىشراق ۇمنىيېك نىدناغلوب لىقهتسۇم
  .ۇدىرىقىچ

 يىىمالسىئ رالرۇغيۇئ نۈتۈپ ،پىشىرېئ هكتهدهم رالىچمالسىئ ،پىيىچۈك ىرىلتهلۆد مالسىئ
 ىنسىدهھ-نائرۇق القارىب رالىچمالسىئ .ىليارۇت پهد ىدلۇرۇق تهلۆد قادنۇش مهھ ۇديالاخ ىنتهيىمىكاھ
 ىقرهش شىھاخ ۇب .ۇديالاخ ىنشۇرۇق تهپالىخ يىمالسىئ ناغلىق نۇناق ىنتهئىرهش ،ناغلىق ساسائ
 يىرھهد ڭىنرالتسىنۇمموك لىزىق ،ناقشالقارۇتلوئ نايۇب نىدلىي زۈي هچچهن ادناتسىكرۈت

 ،ناگڭۇت ،لۇغڭوم ،كېبزۆئ ،زىغرىق ،قازاق نويلىم هچچهن نهگلهك پاشاي لىي 70 هدىتىيىمىكاھ
 ىكاي ۇدماشوق زاۋائ اغزىمىقىللىقهتسۇم يىللىم ڭىنزىب پىشىرېئ اغىشىللوق ڭىنرالقىلراتاق كىجات

 هدىتىسايىس شالىچراپ ڭىنياتىخ ؟ۇدمارۇئ قاچىپ نىدزىمىقرائ پهد نهكىشخاي كهركهب ىنياتىخ
 نىلوغنىياب ،الاتروب ،ىتسالبوئ مونوتپائ قازاق ىلىئ ىنرالياج ناقشالقارۇتلوئ پىشىلپوت رالرۇغيۇئ
 ،ىتسالبوئ مونوتپائ ۇزيۇخ ىجناس ،ىتسالبوئ مونوتپائ زىغرىق ۇسلىزىق ،ىتسالبوئ مونوتپائ لۇغڭوم
 اغرالمونوتپائ قۇرۇق كهدنهگېد ىسهيىھان مونوتپائ كىجات ناغروقشات ،ىسهيىھان مونوتپائ هبىش همېنرىب
 ؟ۇمنهلىب رۇغيۇئ نهكتهۋىريائ نىدىزايىتمىئ قىلراب ىنرالۇئ ىكاي ۇدمهشىلرىب اغياتىخ نهكتهۋىلۆب

 ىكاي ۇدمالىق مهدراي اغناتسىقازاق رالقازاق ناغىلشاب اقشارچۇئ نىتهلىدمهئ اغىمۇلۇز ڭىنياتىخ
 ىكىدىچىئ شۇرۇئ ىكاي ۇدمهد زىمىتىك پۇلۇشوق اغناتسىزىغرىق رالزىغرىق ؟ۇمىغناتسىرۇغيۇئ
 ڭىنىشۇمرۇت تهقهپ رالۇئ .نىياتان ىشىتېك پالاخ ىنمالسىئ كهدزىس رهلتهللىمۇب ؟ۇمىغناتسىرۇغيۇئ
 رۇغيۇئ هستۆئ ىشخاي ادرۇغيۇئ ،ىشخاي ياتىخ اسلوب نهكتۆئ ىشخاي ادياتىخ .ۇديالاخ ىنىشىتۆئ ىشخاي
 زائ اقشاب نهلىب ناغلاس قۇلۇبمۇز-قۇلروز ،شىتىسمهك يىللىم اغىشۇلوب اغرالرۇغيۇئ رالياتىخ .ىشخاي

 ىنرالتسالبوئ ،هيىھان مونوتپائ ناغوي اغىسۇپون هنىغزائ پۈرۈتسۆئ ىنىكىروخ ڭىنرهلتهللىم قىلناس
 يىللىم ،ىكىلنىكرهئ شىنىشىئ اغنىد ،قۇقوھ كىلىشىك ناغلىق پهلهت رالرۇغيۇئ .نهگرهب پۇرۇق
 .ۇديالالىق پهلهت ۇمرالناگڭۇت رهۋرهپنهتهۋ ،رالقازاق ،لۇغڭوم شهكقاراھ ىنرالقىلراتاق قىللىقهتسۇم
 ادلاھرهھ ۇمىسىملوب مونوتپائ نىدىنهم يىقىقهھ هچرهگ ۇئ .ۇدياللوق نىترىتسائ ياتىخ ىنرالۇب ىكلهب
 ىشراق هگزىس پىنىغېس ىنىسىكائ ياتىخ ياملالىق لۇبوق زىڭىسېد نهمىرۇتشالمالسىئ القارىب

 هكىلمهتسۇم نۇغرۇن هيىلگنهئ نايۇب نىدىشۇرۇئ اينۇد ىچنىككىئ .پهگ الناغرۇت ىشىقىچ
 سامقىچ ىغىيائ ىنرالۇئ ،پۇيوق پالشات پىزىس ناقىميالاق قادنۇش هنهئ ىنىسارگېچ ڭىنىرىلتهلۆد
 .قوي ىتىجاھ ڭىنشهلزۆس قۇترائ ىنىنىكتهۋىقىت اغرالشۇرۇئ ىكچىئ

 النهلىب ىچۈك لاروق ىنىسىممهھ ،ياملالىق لهھ ىشخاي ىنىتىسايىس رهلتهللىم كىلرهي اقشاب 
 الزىت ،پارچۇئ هگىكىلنهمشۈد ڭىنرهلتهلۆد انشوق هۋ شۇرۇئ ىكچىئ سهمىگۈت زىڭىسېد زىمىرۇدنۇسيوب
 يىمالسىئ ناغرۇق هدىسىكترۈت ىشىلكهچ هۋ ىرىسهت ڭىنمىسىب ارائقلهخ .ۇدياروخ زىڭىچۈك
 هچىگىقرهش ڭىننايكوئ كىتنالتائ نىدىبرهغ ڭىنناتسىكرۈت .ۇديامراب هگنۈك تۆت ۇمزىڭىلتهپالىخ
 !نىياتان ىشىلهرېب مهدراي هگزىس ىرىبچېھ ڭىنىرىلتهلۆد ناملۇسۇم پىئهز ىقرىزاھ ناقشالياج
 ىكچىئ نىدىبهۋهس ىقرهپ جهھنهم-هدىقهئ شاشخوئ هكتهرسۇن نهلىب شىئاد ۇمىسلهك مهدراي نىدرالۇئ
 تهننۈس ىلھهئ ىسىممهھ ،ناملۇسۇم ىقلهخ نۈتۈپ ۇب .پهگ الناغرۇت ىشىلېك پۈرۈتۆك ىنىرىلارىجام
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 ،ىلهخدهم ،ىپهلهس ،ىئىجرۇم ،ىدىرۇتام ،ىرهئشهئ ،چىراۋاخ پالروز هگىقلهخ رۇغيۇئ ناغلوب هدىسىدىقهئ
 پۇشۇرۇئ ارائ-زۆئ ،پۈنۈلۆب هگرهلپهھزهم-هقرىپ نىدنائ ،پىتىگۆئ ىنىرىلىدىقهئ هئىش اتتهھ ىلىزهتئۇم
 ادىلوي ھاللائ ىكىدهيىرۈس هۋ قارىئ ىنىسىدنهيامان ڭىنۇب .نىكمۇم ىشىغىي ىسىتلىپ توئ اقشانيوئ
 پۈرۆك نىدىسهيىدىئ ڭىنرالرۇغيۇئ ناغىرچۇئ هگىرىسهت ڭىنرالۇئ هۋ نىدىلاۋھهئ ڭىنرالناققىچ ىلىگلۆئ
 .زىمىتپۇرۇت

 نىدىچىئ رهلتهللىم شادقاپىتتىئ ،ناغىديهدزىئ رىپاك نىدىچىئ ڭىنرالرۇغيۇئ لىخ ۇب رهگهئ
 زىمىقىلقاپىتتىئ نهلىب رهلتهللىم كىلرهي ،يامنىلىق لورتنوك تهيىزهۋ ناغىديهدزىئ نهمشۈد
 .پهگ الناغرۇت ىشىقىچ پىلېك شۈنۈلۆب ،ىشىتېك پىلىغزوق ۇمرالۇئ هستهك پىشىلكىرىي
 قهلتۇم ڭىنىتىللىم رۇغيۇئ ،ىمسىق پۆك ڭىنىسىلاھائ رهلىچتهيىرۆھ ،رهلىچتهللىم ،رالىچتاركومېد
 ڭىنىقلهخ رۇغيۇئ ناغرۇت راييهت اقشىلىق قۇددهسهت ناج نۈچۈئ مالسىئ ،ناغلوب ناملۇسۇم ىمسىق پۆك
 تهيىمھهئ كىلرهتېي هگىرىلشۈنۈپلهت يىنىد كۈلچۈك ىكنىيېك نىدرالمىسېب قىتتاق هۋ ىيار
 پىشىلىرائ كهرپۆك رهلتهللىم قىلناسزائ هدىجىتهن .ۇدياغزوق قىلىزاران ناماھ هدنهگىمرهب
 رالرۇغيۇئ ،مىريائ ىلامىش ڭىنغاتىرڭهت ناغلوب نهۋۆت نهتهبسىن تايىپيهك يىمالسىئ ،ناقشالقارۇتلوئ
 مىريائ ىبۇنهج ڭىنغاتىرڭهت ناغلوب ىرىقۇي تايىپيهك يىمالسىئ ،ناقشالقارۇتلوئ پۆك نهتهبسىن
 يىقرهش هدنهتوخ ،رهقشهق ىكىتبۇنهج ۇمىتخىرات ىقنىقېي .نىكمۇم ىشىتېك پۈنۈلۆب پۇلوب
 ىتىيىرۇھمۇج ناتسىكرۈت ىقرهش هتتهيالىۋ چۈئ ىكىدلامىش .ىدلۇرۇق ىتىيىرۇھمۇج مالسىئ ناتسىكرۈت
 ۇمىيار ڭىنقلهخ اقشاب نىتتهيىزهۋ ارائقلهخ هتتهۋلهئ ىنۇب .ىدىملاتائ ىتىيىرۇھمۇج مالسىئ ،ىدلۇرۇق
  .ۇديانيوئ لور كىلىگلهب هدىجىرهد روز

 يىساسائ ،مىلائ يىنىد ىسىئهر تهلۆد هچىيوب هدهپ ىقنۇرۇب نۈچۈئ شالقاس ىنكىلرىب مىكلهب 
 ۇمقاسىملاۋۇيوق ىتىيىرۇھمۇج مالسىئ ىنىمسىئ ڭىنتهلۆد ىكاي .الوب هدرهلرهبھهر يىسايىس قۇقوھ
 ڭىنىممهھ .الوب قاستۇت ىنىلوي شىلىق ھالسىئ ،شۇرۇتشالمالسىئ شاشخوئ هگهيىكرۈت ىقرىزاھ
 ىنابلائ مىلائ كۈتىي ىكىدرىسهئ-20 ،سىددهھۇم نهكشىرېئ اغىشىلىق پارىتېئ هۋ هگىتىمرۆھ
 ىىمالسىئ هۋ شالكاپ ىنبلهق "هيىبرهت هۋ هيىڧسهت " لاۋۋائ ادناقتىقېئ هچىيوب ىپېگ ڭىنھاللۇھهمىھهر
 ىنۇئ نىدنائ نىيىك نىدناغرۇق هدىبلهق ڭىنقلهخ ىنتهيىمىكاھ ىمالسىئ ،شىتيهچۈك ىنهيىبرهت
 مالسىئ .نهمياراق پهد قىپاۋۇم هكتهننۈس كهركهب شىقىچ پۇرۇق نهلىب ىلوي تاھالسىئ هتتهيىلهمهئ

 .ىلياقاب پاراق اغىلاھ ڭىننارىئ هئىش نهلىب ناتسىكاپ يىئنۈس ناغلاۋۇيوق ىنىمان ىتىيىرۇھمۇج
 بهرهئ رىسىم نهلىب ناتسىبهرهئ ىدۇئهس ناغلىق ىمان تهلۆد ىنىكىلبهرهئ سهمهئ ىنىمان مالسىئ

 نىقتاس ناقتاۋىتېس ىنىمان مالسىئ ناتسىبهرهئ ىدۇئهس ادلاھرهھ .ىلياقاب پاراق هگىتىيىرۇھمۇج
 ادناغىراق اغىشۇلوب همېن ڭىنمىسىئ اڭۇش .ىشخاي پۆك ادناغىراق اغنارىئ نىئاخ نهلىب ناتسىكاپ
 لور چۇغلىق لهھ كهركهب ىشۇلوب قادناق ڭىنتهيىناكمىئ ادناغىراق هگىياغ ،ىشۇلوب همېن ڭىنتهيىھام
 كىلبهۋهس پالىتخىئ ىكچىئ ىكاي ىقۇلقوي ڭىنزىمىقىلراييهت ۇمىدنهگلىتىي پىشىپ تهسرۇپ .ۇديانيوئ
  .ۇدىلوب اراق اينۇد ىككىئ زىمىزۈي قاسلىق زرهقنۇم ىننهتهۋ ،پۇرۇدناليائ هككۈپۆك ىنقىللىقهتسۇم

 ،ۇمىگرهلىچتهيىدۇجۋهم ،ۇمىگرهلىچتهللىم ،ۇمىغرالىچتاركومىد ،ۇمىغرالىچمالسىئ ،مالاك هسالۇخ
 قادناقرهھ اغناتسىكرۈت زىمىنىتهۋ اممهئ .كهرېك نهتهۋ رىب ۇمىغرۇغيۇئ هئىش ،نائىتسىرخ ،زىسنىد
 ،ىچمىزىتائ نۇقشائ ،ىچتهيىررۆھ نۇقشائ ،ىچتهللىم نۇقشائ ،ىچمالسىئ نۇقشائ-رالنۇقشائ ىكىدلىكهش
 دهممهھۇم ،مهرۆت ناخىلىئ ،ماللوماد تىباس ،ماللوماد رىداقۇدبائ هگنهتهۋ !سهمهئ كهرېك هئىش نۇقشائ
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 ،ىمىساق ناجتهمخهئ ،مىتىرزهھ نىمىئ دهممهھۇم هگنهتهۋ !كهرېك رالماللوماد تىمىلبائ ،ماللوماد ھىلاس
 نامسوئ ،رۇتاب ىنېغ ،هپىلهخ رۈمۆت هگنهتهۋ !كهرېك رالىتخوت ماھلىئ ،مىناخ رىداق هيىبار ،كېبقاھسىئ
 ھاللۇپتۇل ،رۇغيۇئ قىلاخۇدبائ ،ىدنهپهئ ىلىتمهم هگنهتهۋ !كهرېك رالمۇسخهم نهسهھ ،رۇتاب رهبكهئ ،رۇتاب
 ىسىچنايات ىداسىتقىئ ڭىنتهلۆد اغرۇغيۇئ !كهرېك رالمىجاھ ياترۇن ،ياباسۇم ،انائ ناخيائ ،پىللهتۇم
 يىققهرهت ىنزىمىتىئاناس كىنېي-رىغېئ ،ناغىديالازاق ىنرهلنهدهم اقشاب هۋ زاگ يىئىبهت ،تىڧىن ناغلوب
 هدرهلپهتكهم ادناتسىرۇغيۇئ .كهرېك رالمىداخ كىنخېت ىپسهك ناغىديامنىقېب اغياتىخ اتشۇرۇدلىق
 ىنۇشوق رالروسىڧفۇرېپ ،روتكود ،زاتسۇئ ىكىدىترىس-ىچىئ نهتهۋ كهدۈگىلهرېب سرهد ىننهپ ،ىننىد
 ناغىديالاتىراي ادياپ كۈلمۈنۈئ نىتداسىتقىئ ارائقلهخ ،نىتساملوب رىھام الىكتهراجىت ىۋىنهئنهئ !كهرېك
 ،پىقېق هكتهچ ىنرهلىشىك ىكىدهيىدىئ ،شاراق زۆك اقشاب ىسىقسىق ڭىنپهگ !كهرېك رهلسىسسهخهتۇم
 ىنتهلۆد ۇش .ۇديامرۇت هرۆئ راغات قۇرۇق نهلىب ناغرۇق تهلۆد رىب ناغلۇرۇق هدىسىدىقهئ پهلهس هناگېي
 لىخرهھ ،هھاس رهھ ،تهللىم رهھ !كهرېك كۈلمۆئ هگزىب نۈچۈئ شادغوق هۋ شادماق ،شۇرۇق
  !كهرېك ىرىلىگىئ ساسىتخىئ رهۋۋهنۇم نىدرهلىشىك ىكىدهيىدىئ

 مىتىللىم ،مالسىئ مىنىد :ىكنهمىتيېئ پهلىرىتاخ ىنىنۈك قىللىقهتسۇم تهيىرۇھمۇج ىككىئ
  !ىرىلىچزۇۋاجات ياتىخ مىنىمشۈد ،ناتسىكرۈت ىقرهش مىنىتهۋ ،رۇغيۇئ
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 ىقۇلۇغىراق ڭىنىسىكىخىسپ پىتكېللوك

 
 )قۇقۇينۇت(

 
 ىمىلائ ىسىچتاقىقتهت هيىگولوخىسپ يىئامىتجىئ ،سانۇشتهيىئمهج ،رۇتخود كىلهيىسنارىف

 هچرهگ ىباتىك نهگېد "ىسىكىخىسپ پىتكېللوك" ناغزاي ىلىي-1894 )1931-1841( نوبىل فاتسۇگ
 ۇمىلوت هدىسهھاس هيىگولوخىسپ يىئامىتجىئ هچىغرىزاھ ،ۇمىسلوب ناغلىزېي لىي 123 نىدڭىنۇب
 روت ىكىدزىب ىقرىزاھ ىقىلساسائ مىشىچىئ زۆس نىتباتىك ۇب .ۇدىلىناس نىدرالباتىك ىۋاينۇد قىلرازاب
 ناغيوق اغىرۇتتوئ ڭىنباتىك رۇكزهم ادىسىرغوت ىرىسهت ،ىبهۋهس ،رهلىرىزانۇم ناقتاۋۇلوب ادىساينۇد
  .نۈچۈئ شىقېب پىلىق لىلھهت ادىساسائ ىرىلرهزهنىتقۇن

 هيىگولوخىسپ اممهئ .ۇدىتىسرۆك ىنىپوت رهلىشىك ادناغلائ نىدىسىنهم تهغۇل پىتكېللوك
 .ۇدىلائ هگىچىئ زۆئ ىنرهلىنهم ناغلوب مىھۇم هچىقشاب اسلوب مالپوت /تهئاماج/پىتكېللوك ىكىدىرىزهن
 ىسهيىدىئ هۋ ىتايىسسېھ :ىكىلىدىھالائ كىپىت ڭهئ ڭىنرهلىشىك نهگرۈدنهللىكهش ىنپىتكېللوك
 نهگرۈدنهللىكهش ىنىكىخىسپ پىتكېللوك ،پىتىقوي ىنىكۈلزۆئ ،ناغلارۇب هكشىنىلۆي رىب شاشخوئ
 نهشور ىتىياھان اممهئ قىلتىقاۋ ناماھ نهگنهللىكهش ىسىكىخىسپ پىتكېللوك  .ۇدىلوب پوت
  :ىبهۋهس ڭىنۇب .ۇدىلوب هگىئ هگرهلكىلىدىھالائ

 ىنىرىلرىكىپ-يوئ نۇرۇشوي ىزهب ناققروق نىتشالىراكشائ هتتهلاھ زۇغلاي هتتهدائ سخهش-1
 سخهش ىنىغىدىلىترات هكتهيىلۇئسهم ادناغلوب هۋهت اقپىتكېللوك اممهئ .ۇدىلوب رۇبجهم اقشۇرۇشوي
 پىلىقوي يهلنۈتۈپ ىسۇغيۇت تهيىلۇئسهم ناغرۇت پهلكهچ ىنۇئ نۈچۈئ ىنىغلوب پىتكېللوك ،سهمهئ
 رهلىشىك ناغرۇت زىجائ هتتهلاھ هككهي .ۇديالىراكشائ يامقروق ىنرهلرىكىپ-يوئ ىكىدىلڭۆك ڭىنىزۆئ
 .ۇدىنىشىئ هگىچۈك ڭىنپىتكېللوك هۋ ۇدىلىق سېھ كۈلچۈك ىنىزۆئ هدىچىئ پىتكېللوك
 پۇلوب قالخهئ ىنىغلىق ،نۇناق ىنىگېد ڭىنپىتكېللوك ،ارغوت ۇمىسلوب ناغلىق اتاخ پىتكېللوك
 رالقىلاپورۋاي ىددۇخ ۇب .ۇديهلىرىگلىئ اغلائ هدىچىئ ۇغيۇت لىخ ۇشۇم لهد رالىچزۇۋاجات .ۇدىلاق
 رالىچۇغلىق ھالسىئ ،رهلىچۈگزۈكتهي تهيىنهدهم ىنىزۆئ رالۇئ ادناغلاۋىسېب ىنىرېي هممهھ ڭىنناھاج
 ڭىناپورۋاي ىنرالۇئ ،ادناغلاۋىسېب ىنىرىلتهلۆد ايىسائ ىبۇنهج ىقرهش هۋ ىنياتىخ هيىنوپاي .ىتتياتائ پهد
 نىدلهزهئ اسلوب ادناغلاۋىسېب ىننهتهۋ ڭىنزىب رالياتىخ .ىتتياليوئ پهد قۇدرۇدلۇتۇق نىدىسىكىلمهتسۇم
 ڭىنرالۇئ الىدىچىئ اكىخىسپ پىتكېللوك قادنۇش هنهئ .شاشخوئ اغناغلىق قىۋشهت پهد ىدىئ هۋهت هگزىب
 هچىسكهئ ،ۇديامرۇدلىق سېھ كهدناقتاۋۈزۈكتۆئ تهيانىج اغرالۇئ ىكىلتىبهتسۇم ،ىقۇلروخناق زىسمىھهر
  .ۇديالشىغېب چۈك روز تهياغ اغرالۇئ

 رهي هدهيىنوپاي ىلىي-2011 .ۇديانيوئ لور چۇغلىق لهھ اتپىتكېللوك ۇمىسىسىداھ قىلناچرىسهت-2
 ورداي ادنوپاي ادىسىرائ رهلىشىك .ىدلوب تهپائ رىغېئ پىتېك پالتراپ ىسىسناتسىئ ورداي هدنهگىرۋهت
 كهدلهسېك قۇلمۇقۇي شهرىسنهئ نىدىشىلىق يهمشىتېي زۇت پىنىغلۇب زىڭېد ،اسىلتراپ ىسىسناتسىئ
 7000 نىدهيىنوپاي اتتهھ ىرىسهت ڭىنۇب .ىدلاۋىتېس ياميوق الائ ىنرالزۇت ىكىدرازاب نۈتۈپ .ىتتهك پارات
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 ىساسائ ىملىئ قادناقچېھ ڭىنۇب هچرهگ .ىدىئ نهگرهب زۈي ۇمىدرهقشهق ناغلوب اتقىلقارىي رىتېمولىك
 هناقىمخهئ قادنۇش هنهئ ،پىنىشىئ اغرالنامۇگ قادىۋاي-ناغلاي قادنۇش هنهئ رهلىشىك ،ۇمىسىملوب

  .ىچۈك ڭىنىقىلناچرىسهت پىتكېللوك ۇب انام .ۇدىزۈكتۆئ ىنرالقىلاتاخ
 هگىرىسهت ڭىنرهلتهراشىئ نۇرۇشوي پىتكېللوك ،ادناغرۇتشىلېس هككۈلزۆئ ىكىتتهلاھ هناگېي-3

 .ۇدىنىلباسېھ ىسىجىتهن ڭىنىسىسىداھ شىلىق رىسهت ىقىلساسائ ۇب .ۇديارچۇئ ناسائ كهب
 لۇبوق ۇئ ،ىشۈرۈدلىب هداپىئ يىبلهس ىكاي يىباجىئ هدىرىسهت رهلتهراشېب نۇرۇشوي ڭىنپىتكېللوك
 ادرالمىلىف-ونىك ىنرالناملۇسۇم .ۇدىلوب قىلغاب هگىرېتكاراخ ڭىنرهلتهراشېب نۇرۇشوي ناغلىق
 .نايائ هگزىمىممهھ ىرىسهت ىۋاينۇد ڭىنۇب هۋ شىتىسرۆك قاقشۇرۇئ ،ىياۋاي ،قالاق ،ىچروررېت
 قىلناس زائ قىلزايىتمىئ هدىھالائ پىتېۋۇيوق ىرڭهك ۇمىسلوب ىچقائ ،ىرغوئ هدىرىكچىئ اغرالرۇغيۇئ
 پىلىق تهيانىج يىسايىس ۇمىنرالشىئ ىيانىج ىكىتتهدائ اسلوب هدىچىئ نويار ،شىتىسرۆك تهللىم
  .نۇيوئ نادبوئ ناغلانيوئ نۈچۈئ ىقىلسامتىرغائ چىئ يىئتهق اغرۇغيۇئ ىنياتىخ شىتىسرۆك

 
 :ىرىلتهيىسۇسۇخ ڭىنىسىكىخىسپ پىتكېللوك
 اسلوب پىتكېللوك .ۇدىلوب قىلڭائ سخهش هككهي .ۇدىلۈك ۇغڭارىدلائ هۋ زىسقارۇت ،ناجاياھ-1

 اتپىتكېللوك .ۇدىشىگهئ اغۇغيۇت پىتكېللوك ،هسشهگهئ اغڭائ سخهش هككهي .ۇدىلوب زىسڭائ
 اقشۇلوب هدرهلىشىك قىلڭائ كهتشىتىلشىئ لىقهئ نهلىب قىلناققۇغوس ،لىلھهت قىلىكىگول
 قىلراتاق ىشىھاخ لۈڭۆك ،ىتىئىبهت ناسنىئ ،تايىسسېھ ىنىنروئ ڭىنرهلكىلىدىھالائ كىلشىگېت
 نهگېد )：Die Welle《浪潮》( "نۇقلود " ڭىنهيىنامرېگ نۈچۈئ ڭىنۇب .ۇدىلائ راللىمائ زىسڭائ
 .نهمىلىق هيىسۋهت اغرالڭىشىقېب پۈرۆك ىنىسونىك

 .ۇدىلاق پىنىشىئ ناسائ هۋ ۇديارچۇئ ناسائ كهب هگىرىسهت ڭىنراللىمائ ىقترىس پىتكېللوك-2
 ڭىنپىتكېللوك .ۇدىلوب ناقتاقوي ىنقىلناققۇغوس ،ىنقىليىملىئ ،چاغلوب هتتهلاھ زىسڭائ پىتكېللوك
 .ۇديهلهرۆك ىنراللايىخ تكارتسبائ التهقهپ ،ۇديهملهرۆك ىنتهيىلهمهئ رالۇئ ادىرۇۋۋهسهت ناغنالىمرۇب
  .ۇدىلوب ىراك نهلىب زاربوئ ىكىدىسىللاك التهقهپ ،ۇدياملوب ىراك نهلىب تهيىلهمهئ ڭىنپىتكېللوك

 .ۇدىلىق رۇككهپهت نهساسائ اغزاربوئ يىبلهس ىكاي ىۋىياغ ناغلاۋىلكىت ادىسىللاك رالۇئ پىتكېللوك
 همشهگهئ يالات رىب ناغىملوب ىتىۋىسانۇم قىلىكىگول قادناقچېھ نهلىب ىزۆئ النىدىلسهئ اسلوب زاربوئ
 قىلىكىگول قادناقچېھ ادىسىرائ ڭىنرالۇب هگزىب زىمىلقهئ هچرهگ .ۇدىرىقىچ پۈرۈتلهك ىنرالزاربوئ
 .زىميهمنهشۈچ نىدىبهۋهس قىلزىسڭائ پىتكېللوك ،ۇمىسرۇت پىتيېئ پهد قوي شىنىلغاب
 ىنرالۇغيۇت يىلايىخ ناغراقىچ پۈرۈتلهك زىمىرۇۋۋهسهت ناغنالىمرۇب هگزىب قىلزىسڭائ پىتكېللوك
 پىتكېيبوئ نهلىب تايىسسېھ پىتكېيبۇس ڭىنپىتكېللوك .ۇدىتىسرۆك پىلىق تهقىقهھ كهتتالوپ
 شىنىشۈچ پالىمرۇن ىنرهلىسىداھ نهگرۆك ىزۆئ پىتكېللوك .سهت ىتىياھان ىقىملاۋىريائ ىنقىللائېر
 نهلىب رهلىسىداھ نهگنهللىكهش ادىلايىخ ىشىك هدىچىئ پىتكېللوك .لىخرهھ ىرىللۇسۇئ
  .ۇدىلاۋۇرۇت پهد تسار ىنىلايىخ ،اسلاق الپۇلوب ىتىۋىسانۇم كىلىچلىق ڭىنقىللائېر

 اقتىكاپ يىملىئ قادناقچېھ هچرهگ رالشىئ نۇغرۇن اتشۇمرۇت يىئامىتجىئ ،چاغلوب قادنۇش لهد   
 " نهكشىرېئ پىنىيات هگىچۈك رۇۋۋهسهت لوم نىتشىئ هنىككىچىك رهلىشىك ،ۇمىسىملوب هگىئ
 ىنىغلوب مىھۇم اقپىتكېللوك اڭۇش .ۇديالايىرېت ىنرالتاساپ-هنتىپ روز قىلىقرائ "ىرىلىجىتهن
 نىتسۇساج ،قۇلروخنامۇگ .تهيىلهمهئ ىكىدىرۇۋۋهسهت ڭىنپىتكېللوك ىكلهب ،سهمهئ تهيىلهمهئ
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 قىلىكىگول قادناقچېھ قادنۇش هنهئ رهللهسېك انوك راب ادرالرۇغيۇئ قىلراب قىلراتاق شىنىلشىۋشهت
  .ۇدىلىقرات ۇمىخېت هدىمىدراي رالرۇۋۋهسهت لوم قوي ىشىنىلغاب

  .ۇديهمتهي هگىكڭىنسخهش هككهي ىلقهئ ڭىنپىتكېللوك-3
 شىئ قادناقرهھ .ناغلوت هكتهيىددىز هۋ كىليىپسىن شىئ رىب قادناقرهھ نهتهبسىن هكسخهش هككهي

 ىسىللاك هكشىنىشۈچ ىنرالشىئ پهككهرۇم پىتكېللوك اممهئ .ۇدىلوب ىلىغلىق همىكاھۇم هدىتسۈئ
 ،اراق ىكاي ،قائ ىكاي ،اتاخ يهلنۈتۈپ ىكاي ارغوت يهلنۈتۈپ ىكاي رالشىئ هدىرىزهن ڭىنپىتكېللوك .ۇديهمتهي
 ىكاي سخهش مۇلهم .ۇدياملىق لۇبوق همىكاھۇم رالۇئ اڭۇش .قوي قىللاھارۇتتوئ ،ناقشالپۇتۇق ىككىئ
 ،كهرېك شىلىق لۇبوق يهلنۈتۈپ ىكاي ،كهرېك شهديهھ اتقايات رىب الارىب ىكاي نهتهبسىن اقشىئ مۇلهم
 ىنىگېد ڭىنپىتكېللوك ،ارغوت ۇمىسلوب ناغلىق اتاخ پىتكېللوك .قوي نۇروئ كهدۇغلىق هرىزانۇم
 يىلقهئ نهتهبسىن هگرهلسخهش هككهي رالشىئ ىزهب هچرهگ .ۇدىلاق پۇلوب قالخهئ ىنىغلىق ،نۇناق
 ىلاسىم ڭىنۇب .ۇدىلۈرۆك لۇبوق نهتهبسىن اقپىتكېللوك ،ۇمىسلوب تاي اغرۇككهپهت قىلڭائ ،سهمهئ
  .ۇدىتېئ سكهئ نهنيهئ ۇمىلوت ىنىسكهئ زۆئ ادرالىچۇغىدغوق "ىنتهلۆد"

 الىنهي رالۇئ اممهئ ۇمىسلوب ناغلىريائ نىدرۇككهپهت قىلىكىگول ،قىلناققۇغوس هچرهگ پىتكېللوك-4
 ڭىنپىتكېللوك ىشىراق قالخهئ قىلتىقاۋ لىخ ۇب قارىب .ۇديالغۇلۇئ ىنقالخهئ هتتهلاھ زىسڭائ
  .ۇدياملالىريائ نىدىتايىسسېھ زىسڭائ ،همىلپهرهترىب ،نۇقشائ

  .ىتشالغايائ هدرهي ۇشۇم رالتالىساھ ناغنىلىئ نىتباتىك
 نىيىك نىدنۇب هۋ رالشىترات-شالات ناغلائ جۋهئ كهتكۈپۆك ،كهدنۇغژۇب هدىزۈي روت نايۇب نىدنىغىي

 نىدىقۇلۇغىراق ڭىنىسىكىخىسپ پىتكېللوك لىخ ۇش هنهئ رهللهدېج ناغىدىرۇت پۇلوب يهملۈزۈئ هنهي
 نىدىلاۋھهئ يىلهمهئ ڭىنپهرهت ىشراق ىرىلىچۇغىللوق ڭىنپهرهت ىككىئ رهھ .ۇدىلوب هكشىيېد
 ڭىنرېتۇيپموك ،نوفېلېت ۇش تهقهپ ىنىغىديۇنوت .زىسرهۋهخ نىدىرىكىپ – يوئ يىقىقهھ ،زىسرهۋهخ
 هۋ مۇھۋهم ىلابقىئ تهيىن ،ىسهيىستانوتنىئ ،ىسىداپىئ يارىچ ڭىنىچۈگىلزۆس ادناركېئ ۇب .ىناركېئ
 ىشراق هگىزۆئ پهرهت ىككىئ رهھ ادىتىھۇم هرىزانۇم ناغرۇت پارۇپ قۇيوق ىقىرۇپ ترۈگڭۈگ .لۇھجهم
 ناغنالىمرۇب ۇمىنىرىلزۆس ىكىتتهدائ ڭىنپهرهت ىشراق نهساسائ اغ زاربوئ يىبلهس ناغلاۋىلكىت
 نهلىب تهددىش پىلېۋىلغاب هگرهلتهيىن ىكاي شىئ زىستهۋىسانۇم كىلىچلىق هدىمىدراي رالرۇۋۋهسهت
 كىلنهمشۈد هگىسىممهھ ڭىنرهلنهگىملهك لۇدۇئ هگىرىكىپ ڭىنىزۆئ .ۇديالشاب هكشۈرۈدلىب قىلىشراق
 اڭۇش .ناغلوب پىنىللىكهش ىرىب "نىدنهمشۈد كهدىكىدلۈڭۆك" نۇرۇبىللائ هدىلڭۆك ڭىنرالۇئ .ۇدىلىق
 "ىنتهيىلهمهئ " ىكىدىشىھاخ لۈڭۆك ىكاي ىكىدىرۇۋۋهسهت ،سهمهئ ىنتهقىقهھ پهرهت ىككىئ رهھ
  .ۇدىلىب مىھۇم

 رهھ ڭىنزىمىزۆئ زىب ىكىدروت .زىمياليوئ پهد زىمىتاۋۈزۈگرۈي لىلھهت ىلقهئ ىنزىمىزۆئ زىب ىكىدروت
 كىلىدنۈك ىكىدروت ڭىنزىب هتتهيىلهمهئ .زىمياليوئ پهد راب ىسىلۋاد قۇلشۇچ هگىزۆئ ڭىنزىمىزۆس رىب
 ،رالشىئ ناغىديهمنهشۈچ السهئ ىنىتىقىقهھ زىب ىسىچنىپۆك ڭىنزىمىرىلشىترات-شالات
  .رۇدىلۇسھهم ڭىنشىلىق نامۇگ ناقىميالاق هدىتسۈئ رهلىشىك ناغىديهمتهك پىلىب ىنىلابقىئ-تهيىن

 تهللىم .ۇدىتاۋۇلوب نايائ هگمهلائىقلهخ نىتشاب رىب رهلتهيىددىز ىكچىئ هدىچىئ زىمىتىللىم
 ىچتهللىم ،نۇسلوب ىچتاركومېد ،نۇسلوب ىچمالسىئ ،نۇسلوب زىسنىد ،نۇسلوب رادنىد ىكىدىچىئ
 ڭىنرالۇئ .ۇدىلوب ىتىيىسۇسۇخ ساخ هگىزۆئ ڭىنپىتكېللوك هممهھ نۇسلوب ىچتهممۈئ ،نۇسلوب

 يىساسائ هۋ ۇغيۇت ،هيىدىئ ناغىدىلۈك سام هگىتىيىسۇسۇخ ڭىنپىتكېللوك هۋهت ىزۆئ ىسىممهھ
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 ۇش ،اسلوب ياب اقكاردىئ-لىقهئ كهركهب پىتكېللوك ىسياق .ۇديالىقاي ىنىرىلرهزهنىئىتقۇن
 ناغىدىقىچ پىلېك نىتتهيىددىز رالۇئ .ۇديالالاق پالقاس ىنىڭېئ كۈلزۆئ كهركهب پىتكېللوك
 شىريائ ىنناماي-ىشخاي ،ىسهيىۋهس شۈرۈدنهلقرهپ ىنىراق-قائ ڭىنرهلىشىك ،ىنتهئهپنهم-ادياپ
 قۇلنۇقشائ پىنىلناجاياھ الناسائ .ۇدىلوب قىسېب-رىغېئ هۋ ناققۇغوس .ۇدىلىب ىنىرىلمهچلۆئ
  .ۇدياملىق

 ،نىيىك نىدنهكتۆئ پىلىق ناياب ىنىقىلزىجائ كهدرالىقىرىقۇي ڭىنىسىكىخىسپ پىتكېللوك
 زىس ىكنۈچ .نهمىلىق هيىسۋهت ىنىشۇلوب ناچتهيىلۇئسهم ۇمىخېت ادناقساب اكپۇنۇك هگرهلنهمرازاي
 رهلسخهش هۋهت اقپىتكېللوك لىخرهھ نهلىب هسرهن ناغلوب ىچكهمرۈدنهشۈچ زىس هۋ ناقتاۋىزېي
 زىس .ۇدىنۈرۆك قۇريۇق اغ رالۇئ ،زىڭىستاس هكپۆئ زىس .ۇديامىشخوئ هنهم ناقتاۋىلىئ هۋ ناقتاۋۇقوئ
 .ۇدىلىق لۇبوق هدىتىلاھ پىتكېللوك زىسڭائ رالۇئ ،ىنزىڭىسرهن ناغزاي هدىتىلاھ سخهش قىلڭائ
  .نهمىرۇتشالغايائ نهلىب رهلزۆس يىلقهئ ىكىدنهۋۆت ىنمۈزۆس ادىغىيائ

 قىلىقرائ شهلتهراقاھ هۋ شىلىق راكنىئ ىنرالىقشاب سخهش ىكاي تالىكشهت رىب قادناقچېھ "
 ،پىتكېللوك ره رىب .ۇدياملايىلتاپسىئ ىنىكىلنهكىئ قىلقهھ ڭىنىزۆئ ،ىنىقىلىرغوت ڭىنىزۆئ
 ىكلهب ،سهمهئ نهلىب زۆس-پهگ قۇرۇق زۇغلاي ،نهكىدياراق پهد قىلقهھ ىنىزۆئ سخهش ىكاي تالىكشهت
 يىللىم ،ىنىساۋهد نهتهۋ .كهرېك ىشىلتاپسىئ ىنىقىلقهھ ڭىنىزۆئ نهلىب ىتىكىرهھ ىلىمهئ
 ىچون ىنۇش قلهخ اسىلاراب پىلىئ كۈلمۈنۈئ سخهش ىكاي تالىكشهت ،پىتكېللوك ىسياق ىنتاھالسىئ
 ڭىنىزۆئ نهلىب ىتىكىرهھ ىلىمهئ ڭىنىزۆئ ىكمىك .ۇدىشىگهئ اغرالۇئ هۋ ۇدياللوق ىنرالۇئ ،ۇدىلىب پهد
 اھاب قلهخ ماۋائ هگىكىلنهكىئ اتاخ ڭىنمىك ،ارغوت ڭىنمىك ادغاچ ۇش ،اسىلتاپسىئ ىنىقىلىرغوت
  .نىمىتمهم-:"ۇديهلهرېب راراق قلهخ ماۋائ اغىقىلناغىدياللوق ىنمىك پىشىگهئ هگمىك .ۇدىرېب

 هككهلىت رالرۇغيۇئ ىكنۈگۈب .ىتتهۋىتىقىي ىنزىب مىلاز ىكنۈچ ،جاتھوم هككهلۆي رالرۇغيۇئ ىكنۈگۈب "
 ىكنۈچ ،جاتھوم هگىللهسهت رۇغيۇئ ىكنۈگۈب .ىتتهك پالقارىي نىدزىب تهلادائ ىكنۈچ ،جاتھوم
 ناغلوب هگنهمشۈد ىكنۈچ ،جاتھوم هكتهببهھۇم رالرۇغيۇئ ىكنۈگۈب .رادىزاھ رۇغيۇئ رىب رهھ قىلنادجىۋ
 هكشهلرىدهق رۇغيۇئ ىكنۈگۈب .هتكهمتهسرۆك كىلتهرپهن ۇمىنزىمىرىب- رىب هگزىمىرىلزۆك تهرپهن
 هۋۆت اراكشائ نۇسشالاتاخ كىلىچناق رالرۇغيۇئ ىكنۈگۈب .راخ نىتكهشهخ رۇغيۇئ رىب رهھ ىكنۈچ ،جاتھوم
 ،مهلهئ رىب هدىبلهق ،درهد رىب ادىشېب ڭىنزىمىرىب رهھ ىكنۈچ ،جاتھوم هكشىنىشۈچ الىسلىق
 ،پىشىللىت ،پىشىلتۇپ هچناق رهھ ىكنۈچ ،جاتھوم اقشاللوق رۇغيۇئ ىكنۈگۈب .مهغ راغات رىب هدىسىكلهي

 ىنزىمىرىب رىب ۇمقاسچاچ يال هگىزۆك ڭىنزىمىرىب رىب ادىرىلقاقتاپ ڭىنتهيىبۇلغهم پۈرۈي پىشىلشىچ
 هكتهيىناسپهن ،اغامات ،هگهيىدىئ زىمىممهھ زىب ،ناغلوب پۇرۇتتۇئ ناچاقىللائ زىب .زىمياملاتۇئ

 ،زىمياملاقاچ ،رىب زىمىليوھ ،زىمىيۆئ اممهئ .رهلكهمىتېي زاۋرامىق ناغيوق پۇرۇتتۇئ ىنىكۈلرۆھ
 ىكرۇدغاب نهكگىچ ھاللائ قىلشادنىرېق ،زىمياملاناي ،ىكرۇدلوي ناغلاس ھاللائ قۇلرۇغيۇئ
  .بۇيائ ىلهۋۇدبائ-:"زىميهملهزۈئ

 
 :ساكنىئ
  ىكىدىرىزهن ڭىنۇئ .نهككۆس ادلاھ همىلپهرهترىب كهركهب ىنپىتكېللوك نوبىل فاتسۇگ ىچۇغزاي

 ڭىنرالۇئ اڭۇش .ۇدىتىسرۆك ىنرالترۇقڭام ناغىدىشىگهئ هچرالۇغىراق پىتكېللوك
 نهگېد رالترۇقڭام نهم .ۇدىلوب هتتهلاھ ناغنىلىق شوھىب ىرۇككهپهت ،ۇمىسلوب روز ىچۈك
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 ىنۇغلاتائ لىدىتۆم نهگېد پىتكېللوك ،چاغىمىلاخ ىنشىرېب ىنتهپۈس يىبلهس
 ،رالىچۇغىدغوق لىزىق ىكىدىبالىقنىئ تهيىنهدهم اغىلاسىم ڭىنۇب .مىتتهلشىئ

  .ۇدىلوب لىلهد رهلهئىش راكمهتىس ،رالىپوس ناغىديهركهس
 ناقتاۋىچىئ لاپ پۇتۇت »نائرۇق« .ناغلوب هقهۋ رىب قادنۇم ادناتسىناغفائ ىلىي نهكتۆئ
 ،ىقىلماراھ ڭىنقىللابمهر لايائ رىب نائرۇقىراق ،ىسىچۇقتۇقوئ نائرۇق اغلايائ لابمهر رىب

 ناغلاۋىتۈت پهد نائرۇق .ناقسوت هۋ ناغلىق تهھىسهن ادىسىرغوت ىكىلنهكىئ كىرېش
 اسلوب لايائ لابمهر .نهگىلبىيهئ ىنىقىلناقشوت نهلىب رهلتهخ مىسلىت ڭىنىباتىك
 هۋۆت اللائ پهد ىتتائ هگرهي ىننائرۇق ،ىدلىق تهراقاھ اغنائرۇق لايائ ۇب پىلېس راج نائۇش
 ىچۇقتۇقوئ نائرۇقىراق رهلىشىك پوت رىب ناغنالناجاياھ هچرالۇغىراق هدىجىتهن .نهگرۈتۆك
 هدىزۆئ ڭىنتىقاۋ ۇش رهلىشىك ۇب .نهكتهۋۈرۈتلۆئ ادناديهم قهن پهسسهد- پۇرۇئ ىنلايائ
 .ۇدىلوب ناقتاقوي ىنىلقهئ

 هرىزانۇم ،شىشىلڭاراپ ارائ-زۆئ ڭىنرهلسخهش هككهي اسلوب پىتكېللوك ناقتاۋهد زىس
 .ۇدىتىسرۆك ىنپىتكېللوك ناغىدىتىنروئ قىلراكمهھ قىلىقرائ شىنىلىرھهب ،شىلىق
 
 هگىئ هكتهساراپ-لىقهئ هۋ ڭائ كۈيۈب مىسىق رىب زائ ىنتهيىنهدهم كهسكۈي ،ىكقىنېئ
  ..ۇدىشائ هگلهمهئ قىلىقرائ شاللوق قلهخ- ماۋائ ىنرالۇئ ،شۇيوق اغىرۇتتوئ رهلىشىك
 
 نىدىنۈكهي ىلقهئ ڭىنسخهش قىلڭائ ىكىدلاھ هككهي نهم ىنرهلىدنۈزۈئ ىكنىيېك
 كهركهب ۇئ اتقادنۇئ ،زىڭىسېد هۋهت اقپىتكېللوك مۇلهم ۇمرهلىدنۈزۈئ زىس رهگهئ .مىدلائ
 زىسڭائ ۇمرهلىدنۈزۈئ ۇئ رهگهئ .ۇدىلوب ىزۆس ڭىنپىتكېللوك رىب ناغلوب قىلڭائ
 ۇش ناغلىتيېئ هتتهلاھ قىلڭائ اتقادنۇئ ،زىڭىسىراق پهد ىلۇسھهم ڭىنپىتكېللوك
 .ۇدىلوب تهججۆھ هگىزۆئ ڭىنرالۇئ ىزۆس
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 تارىسهت هۋ هيىزهت

 
 )قۇقۇينۇت(

 
 " ناغلىتىقرات ادگاخنهد ىكىدهيىدناللوگ ىنۈك – 30 ڭىنيائ-11 مىللهئۇم ىتخوت ماھلىئ

 ىتخوت ماھلىئ ناغلوب لىي 3 هگىنىكتهك پىرىك هگىمرۈت .ىدلوب لىئان اغ"ىتاپاكۇم كىلنىكرهئ
  .ىدلاۋۇرۇشپات ىنتاپاكۇم اپپۇرۇگ نهگنهللىكشهت نهتىلاكاۋ هگمىللهئۇم

 مىتېق ىجنۇت .ىدىئ ىرىلڭاراپ اچوك مهرىتاخ ىكپهلسهد ڭهئ قۇلۇرغوت مىللهئۇم ىتخوت ماھلىئ
 ياب ڭهئ ىكىدىتېتىسرېۋىنۇئ رهلتهللىم ىزىكرهم ىنمىللهئۇم ىتخوت ماھلىئ ادناغراب اغڭىجيېب
 .مىدىناغىلڭائ ىنرهلزۆس نهگېد راب ىغىلبهم راللود نويلىم هچچهن ناغلاس اغايىسائ ارۇتتوئ ،ىچۇقتۇقوئ
 رىب ادلىي اغڭىجيېب .ىتتهلېك ارغوت اغىرىلتىقاۋ ناغلۇرۇق ىڭېي ڭىنىتېبروت "زىبرۇغيۇئ" غاچ ۇئ
 ادنامرائ يهملهتىي اغىسۇزرائ ،ناغلىق ۇزرائ ىنشۇقوئ ماداد ماسراب رهھ ،چاغرۇت پىرېب مىتېق ىككىئ
 ىزىكرهم ناقشالپوت پۆك ڭهئ رالرۇغيۇئ .مىتتهتۆئ پالقوي ىنىتېتىسرېۋىنۇئ رهلتهللىم ىزىكرهم ناغلاق
 هدىچمۈرۈئ ىددۇخ شىنىلازىغ ادىرىلناروتسېر ناخاسىننامائ ،ادغوب ،شىرېب اغىتېتىسرېۋىنۇئ رهلتهللىم
 ناقتاۋىشىلمهدراي هگىرىبنۇم "زىبرۇغيۇئ" .ىتتهرېب ۇغيۇت شاشخوئ اغناغراب هككۈرۋۆكڭۆد
 ىنىزۆئ ڭىنمىللهئۇم ىتخوت ماھلىئ ،ۇمماسلوب ناقشالڭاراپ نهلىب ىسىچچهن رىب نىدرالىچۇغۇقوئ
 ڭىجيېب رالىچۇغۇقوئ ىكىدىتېتىسرېۋىنۇئ رهلتهللىم ىزىكرهم ادرالتىقاۋ ۇش .مىدىئ ناغىملاتىرچۇئ

 پىشىلپوت ،ىسهبنهم مىرىك ،ىپسهك ،ىناس ڭىنرالۇئ :هدىتسۈئ رالرۇغيۇئ ىكىدىرىلنويار ىسياقرهھ
 پىلىئ شۈرۈشكهت ادىسىرغوت رهلىچكۆك-ىچقائ ،ىرىلقىلىچنىيىق ،ىرىلياج ناقشالقارۇتلوئ
 هدىتىپۈس ىچتاقىقتهت اغناتسىكاپ ىلىي-2001هگزىب مىللهئۇم ىتخوت ماھلىئ .نهكىئ ناقتاۋىرېب
 ىكىدىرىزاب يهس ۇمڭىنراللاروق ىكىتپىت رىغېئ لىخرهھ ىنىرىلنهگلىب ،نهگرۆك هدنهگلىتهۋهئ
 ىلىي ۇش .ىدىنهگرهب پهلزۆس پىلىق قىلراقىزىق ىتىياھان ىنىقىلناغىدىلىتېس كهدرالتاتكۆك

 ىتخوت ماھلىئ ادناغلىق نامىدرابموب ىنناتسىناغفائ اكىرېمائ ،پىرېب زۈي ىسهقهۋ رىبهتنېس-11
 ڭىنمىللهئۇم ياملاپات پهدزىئ تهمۈكۆھ ،ىقىلناغيوق پاماق يائ 4 پىتېك پۇتۇت رالىقشاب ىنمىللهئۇم
 تهمالاس-قاس پىنىلقائ ىتىيىھالاس ڭىنىزۆئ نىيىك ،ىكىلنهگزۈكتهي ىنىرىۋهخ مۈلۆئ هگىسىلىئائ
 ىتخوت ماھلىئ هدرهلنىيېك .مىدىناغلاق پۇلوب كهدنهگرهب پۇيوق ونىك پالڭائ ىنىكىلنهگلهك پىتياق
 .مۈدرۆك نىدرهۋهخ ىنىكىلنهگلىتېك پۇتۇت ىرىللىي-2012 رالىچۇغۇقوئ نهگرهب مهدراي هگمىللهئۇم
 .ىدىئ راب ىچۇغۇقوئ ىككىئ ناغىدىشۇنوت نادبوئ نهم نىدىسىرائ

 پهد "ىتىرتهئ راليىئادىپ غاتىرڭهت " رالىچۇغۇقوئ رۇغيۇئ ىكىدىتېتىسرېۋىنۇئ رهلتهللىم ىلىي-2006
 ىچكهمتۆئ سرهد ،پۇلوب ىچۇقتۇقوئ يىئادىپ هدىلىگزهم لىتهت هدرهلهيىھان تارمان ،پۇرۇق اپپۇرۇگ رىب
 ناغراب هگهمۈج هكتىچسهم ىجۇيىن ناقشالياج اغىنېي ىتۇتىتسنىئ مالسىئ ىكىدڭىجيېب نهم .ۇتپۇلوب
 هنهئ رالىچۇغۇقوئ رۇغيۇئ ناغنالباجىھ ،نهگيىك كهلڭۆك سهلتهئ ،كهلڭۆك نهمىچ ،اپپود ماداب مۈنۈك رىب

 نىدىيارىچ ىرېي رىب ناغىدىرۈدنهلرىسهت ىنىشىك .نهكىئ ناقتاۋالپوت هنائىئ نۈچۈئ تهرتهئ ۇش
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 قائ ادىسىليوھ تىچسهم نهم الىياب ىخېت ،ناغىدىرۇت پىقىچ ىقىلناغىدىلىق قىلىچرازاب ادڭىجيېب
 ىنىلۇپ قىلراب پۇرۇتشالوك ىنىقۇچناي اغىقۇدناس هنائىئ شاي رۇغيۇئ رىب ناغرۇت پۈرۆك ىنىقىلناقتاس
 نىديوك 100 هدنهگېد مهك رهلىچكۆك-ىچقائ نۇغرۇن ناغىشخوئ اغڭىنۇئ ،سهمهئ الۇئ .ىتتهۋىلىس
 .ىدىئ رهلنهكتهي هگىردهق ڭىنشۇقوئ اممهئ ،ناغىمۇقوئ پۆك رالۇئ .ىدىلشاب هكشىرېب هنائىئ هتسهب-سهب
 ىلىي-2007 ۇمرالىچۇغۇقوئ رهپهن چۈئ ناغرۇق پۇلوب شاب ىن"ىتىرتهئ راليىئادىپ غاتىرڭهت" ۇب نىيىك
  .مىتپات رهۋهخ نىدىكىلنهگلۈرۈدنىكېچ نىتشۇقوئ هۋ ىكىلنهگلىتېك پۇتۇت نهلىب رهلبهۋهس زىسقىنېئ

 ماھلىئ ىكنىيېك نىدىسهقهۋ لۇيىئ-5 .مىدراب مىتېق رىب هنهي اغڭىجيېب هدرىبهتنېس ىلىي-2009
 ناغىدياتخوت هكسهت ۇمشىلىق مالاس ،ناقترات جهرهھ پۆك ادىتسائ ىبىقهت ڭىنتهمۈكۆھ مىللهئۇم ىتخوت
 ىتاباسېھ اكناب ڭىنمىللهئۇم ماھلىئ ،ىكمىدىلڭائ .ىدىئ ناغناليائ هكسخهش يىسايىس رىب
 توچتائ اسلوب ىسىناخرۇتخود پهتكهم ،قوي لۇپ اغرۇتخود اسلاق پىرغائ .نهكىئ ناغلىتىلڭوت
 هۋ مىسىب قىتتاق ،قوي ىلۇپ النىدرىب مىللهئۇم رېنويلىم ىكىدغاچ ىنيهئ ،ناغلىق تهر ىنشىلىق
 ىتخوت ماھلىئ ادىسىليوھ پهتكهم .نهكىئ ناغناليائ اقباتىب لۇسقوي نىدىبهۋهس بازائ يىللىم
 اغىدلاد ىنىزۆئ ڭىنمىللهئۇم ،ۇيمۇدلوب ىچكهمشۈرۆك پىرېب اغىدلائ ،پىتىرچۇئ ىنمىللهئۇم
 ىتخوت ماھلىئ ،ىكقىنېئ .مىدلاق پىتېك ادلاھ ناقتۇت نهۋۆت ىنمىشېب نهلىب ىشىلىق امىئ كهدناغلائ
 ىرىلنۈك هبنهش ڭىنمىللهئۇم ۇمىتقادنۇش .ىدىئ راب ىچقالياپ هدىنيهك-ىدلائ ڭىنمىللهئۇم
 اتپىنىس ڭوچ كىلىشىك 200 سرهد قۇچوئ ۇب .مۇدرۇت پىشىنتاق هگىرىلسرهد قۇچوئ ناغىدىلىتۆئ
 .ىدىئ راب رالىچۇغۇقوئ هدىققىل ياملاق راكىب ۇمرالقاتشهپ لۈگۈت قۇدنۇروئ ،پۇلوب ناغىدىلۈتۆئ
 قۇلۇقتارتۇق هگىسهقهۋ لۇيىئ-5 رالىچۇغۇقوئ رۇغيۇئ نهگلهك نىتپهتكهم ىسياقرهھ ىكىدڭىجيېب
 ۇمنىدرالقارىي-قارىي نۈچۈئ شالڭائ ىنىسرهد ڭىنمىللهئۇم ىتخوت ماھلىئ ناغنالىراق پهد ناغلىق
 زاۋائ رۈگ—رۈگ نىتسامقروق چېھ ىنرهلزۆس كهدناغىدىتىكهئ پۇتۇت ىچقاس الىلېھ مىللهئۇم .ىتتهلېك
 رهلتهللىم هدىلىگزهم ڭىنمىللهئۇم ىتخوت ماھلىئ ماسىلڭائ ىلىي نهكتۆئ .ىتتيهلزۆس نهلىب
 .ۇتپۈشۈچ اققاروس ۇمرالىچۇغۇقوئ ناقتاۋۇقوئ ادىتېتىسرېۋىنۇئ

 اممهئ ،ناغلوب لىي چۈئ اغناغنىلىئ هگىسپهھ ىكىلنىكرهئ ڭىنمىللهئۇم ىتخوت ماھلىئ
 ڭىنمىللهئۇم ىتخوت ماھلىئ نهم هدنۈك ۇب ناغلىتىقرات "ىتاپاكۇم كىلنىكرهئ ":هگمىللهئۇم
 پۇقوئ اتياق ىنىلاقام نهگېد "مهپاسۇم شاللات تهمزىخ هۋ مهياغ ڭىنىم ":ىسىلاقام شخهبماھلىئ

 .ىديهچۈك ۇمىخېت مىتىمرۆھ هگمىللهئۇم ماھلىئ پۇقوئ اتياق .مىتقىچ
 نىدىلىي-1994 نهكشۈچ هكتهمزىخ ادىتېتىسرېۋىنۇئ رهلتهللىم ىزىكرهم مىللهئۇم ىتخوت ماھلىئ 

 ڭىنياتىخ ،نۈچۈئ تهللىم هدىنيهبام لىي 30 ناغلوب هچىغىلىي-2014 نهگلىتېك پۇتۇت پىترات
 ىقۇلتۇجۋهم ،ىكىلنىكرهئ ،ىقۇقوھ كىلىشىك ڭىنىتىللىم رۇغيۇئ ،شىنىشۈچ ىنىتىسايىس يىللىم
 ۇب ناققىچ پىلېك نىدىسىلىئائ ىچقاس رادقۇقوھ يهلنۈتۈپ .ىدىئ ناقشىرىت زىسكۈلزۈئ نۈچۈئ
 نىتتهمزىخ ڭىنپهتكهم ،ىشىلىس تىدھهت ڭىنتهمۈكۆھ ،ىشۇرۇۋلاي ڭىنرالناقغۇت-قۇرۇئ يىلايىز
 يىھور قۇترائ نىدڭىنۇئ هۋ ىشىتېۋىتىلڭوت ىنىداسىتقىئ ،ىشىتېۋىتهۋهئ اغناتسىكاپ ،ىشىلكهچ
 نىياسنۈك ،هسچهك زاۋ نىدىساۋهد ناقتاۋىلىق ۇئ .ىدىئ نهگىمگهئ شاب يىئتهق اغرالمىسېب
 ىنىقىلناغىدىتېك پۇتۇي ىنرالرۇغيۇئ ناماھ ڭىنتهيىددىز هۋ قىلراخ يىللىم ناقتاۋىتېك پىشىلرىغېئ
 نىتپۇتۇي هتقهھ ۇب .ىزۈي قۇلشۇنوت هگىممهھ ڭىنمىللهئۇم ماھلىئ ۇب انام .ىدىئ نهكتهي پۈرۆك
  .رهلىسيالالىق سېھ ىنرهلىسرهن پۆك ۇمرالڭهسنهدزىئ
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 نۈچۈئ تهللىم اسلوب ىھور نهگرۈدنهلرىسهت كهب ۇمىخېت ىنېم ڭىنمىللهئۇم ىتخوت ماھلىئ
 ڭهك ىسىرىئاد رىسهت هۋ كۈلمۈنۈئ ،يىملىئ ۇمىخېت ىناۋهد ۇب ،نىتساملىق النهلىب اۋهد قۇرۇق ىنشهرۈك
 روسسېفورپ هچىيوب ىرىلنهپ داسىتقىئ .ۇدىنىلباسېھ ىقىلناچشىرىت نهكتهسرۆك نۈچۈئ شىلىق
 ڭاجنىش اغراللانرۇژ-تىزېگ كۈلرۈت رهھ پالشاب نىدىلىي-1994 مىللهئۇم ىتخوت ماھلىئ ناغلاتائ
 ،اقشاب نىدناغلىق نالېئ پىزېي ىنرهلىلاقام نهگىلپۆك ادىسىرغوت هلىسهم يىللىم هۋ ىداسىتقىئ

 هنهي نۈچۈئ شىلىق لىلھهت كۈلمۈنۈئ ،قىلپارتهئ ىنىرىلتهسايىس يىللىم ڭىنياتىخ
 .ۇدىرۇشائ مىلىب ادرالقىلراتاق قىلسانۇشتهسايىس ىۋهيىپارغۇج ،قىلسانۇشتهللىم ،قىلسانۇشتهيىئمهج
 نايىروك هنهي اقشاب نىدىلىتزىلىگنىئ نۈچۈئ شىتيهڭېك ۇمىخېت ىنىسىرىئاد رهزهن تاقىقتهت ىپسهك
 ادلاھ قىلىمېتسىس .ۇدىنىگۆئ نىدىكۈلزۆئ ىنرالقىلراتاق ىلىت سۇر ،ىلىت ۇدروئ ،ىلىت نوپاي ،ىلىت

 ،ىبهۋهس ڭىنرهلتهسايىس يىللىم ناغلوب پۇلغهم .ۇدىلىق قىقتهت ،ۇدىرۈشكهت تهيىئمهج
  .ۇدىنىدزىئ لىدىياتسهئ ادىسىرغوت ىكىلىدىھالائ ڭىنرهلتهسايىس يىللىم ناغنازاق تهيىقهپپهۋۇم

 شۇزۇقتۇق ىنتهللىم !ھور يىملىئ قادنۇشۇم لهد ىنىقتاۋۇلوب مهك هتكىلىچتهللىم ىكىدزىب    
 هۋ شىرېب پىلىئ تاقىقتهت قىلىمېتسىس ،شىنىگۆئ لىت ،شۇرۇشائ مىلىب ،شۈرۆك باتىك نۈچۈئ
  !ھور يىملىئ ناغلوب قىلجايىتھېئ ڭهئ زىب لهد شىنىدزىئ

 ،شالۋوت رائوش ،شاللىت ىنياتىخ ادروت نهلىب قىلىدداس كىلىچتهللىم هدزىمىرىلىشىك نهگىلپۆك
 يىداسىتقىئ .اتقاملوب هياپۇك نهلىب شۇلوب هدمهدراي يىداسىتقىئ قارزائ اسلوب كهب ،شىقىچ اقشىيامان
 قىۋشهت هۋ هكشهلرىدقهت ىسىممهھ ڭىنرالۇب .اتقاملوب رهلىچتهللىم كۈلمۈيۆس ڭهئ رالناغىلالوب هدمهدراي
 يىمۇموئ ڭىنزىمىتىللىم .سهمهئ كىلرهتېي ۇمزىگرهھ ۇب قارىب ،رالشىئ كىلشىگېت اقشىلىق
 ،ىنارائقلهخ .لىچمهك ۇمىلوت ،ۇمىلوت رهلشىنىدزىئ ادىسىرغوت ىسۈگلهك ،ىشۈمتۆئ ،ىتىيىزهۋ
 شهكسهپ ۇشائ زىب هتشۈزۈكتهي ىنزىمىرىلنهگنهشۈچ ،هتشىنىشۈچ ىنىرىلتهسايىس ڭىنياتىخ
 ،ىرىلىچتاقىقتهت ،ىرىلسىسسهخهتۇم يىمسهر ڭىنرالياتىخ .زىمىرۇت ادىقرائ ۇمىلوت نىدرالياتىخ
 ناقتاۋىرېب پىلىئ هدىسهيىۋهس تهلۆد ىنرالۇب ،يايوق اليهمېد ىنىرىلىچلىلھهت يىسايىس يىپسهك
 ىلىخ ادلاھ اراكشائ ادىرىلىپۇس رهبنۇم ،نىس ،رادىدنۈئ ىساندهئ .نىكمۇم رالڭىشىيېد رالتاقىقتهت

 زىب اممهئ .كهدناماس ۇمرهلىچلىلھهت يىرايىتخىئ يىبرهھ ،يىسايىس ناغىدىزاي هلاقام كىلهيىۋهس
 ناقتاۋىرېب زۈي ادزىمىنېي ،ادزىمىدلائ زۆك ،لۈگۈت ىتىيىزهۋ اينۇد اراكشائ هگىممهھ قاسىراق هگزىمىزۆئ
 نۈچۈئ شۇرۇدلوت ىنقۇلشوب لىخ ۇب .زىمىتاۋىلىق مۇرھهم نىتشىلىق لىلھهت قىلپارتهئ ۇمىنرالشىئ
 ڭىنرالىچتاركومېد ۇزنهخ هنهي ىقىلساسائ اسلوب زىمىرىليىلايىز تراگناۋائ ناقتاۋىشىرىت
 ،پۈرۆئ اققىزېي ىڭېي ىنىرىلزۆس ڭىنرهلىچلىلھهت زىلگنىئ ،شالپاچ زىسىمىجرهت ىنىرىلهيىسكېل
  .ۇدىتاۋۇلوب نهلىب شىلىق نالېئ هدرهلتهكېب روت ناغىديهملىب ىشىك اقشاب نىدىزۆئ

 ڭىنرالىچۇغۇقوئ رۇغيۇئ پۆك ۇمىخېت نهم ":مىللهئۇم ىتخوت ماھلىئ نىدىجهۋ ۇش هنهئ
 قىلسانۇشناسنىئ ،قىلسانۇشتهسايىس ،قىلسانۇشداسىتقىئ ،قىلسانۇشنۇناق ،قىلسانۇشتهيىئمهج
 نهكشىرېئ هتپىسهك هدىسۈگلهك ڭىنرالۇئ قىلىقرائ ۇش ،ىنىشۇقوئ هدرهلهھاس ىپسهك قىلراتاق
 ىنىشىلهرۈتشهلرىب نهلىب ىتايىققهرهت يىنهدهم ڭىنتهلۆد هۋ تهللىم ىنىتىيىقهپپهۋۇم يىسخهش
 ڭىنرالۇئ القادنۇش .ۇدىلىق اتائ دوتېم قىلىمېتسىس هگرهلىشىك رهلپىسهك ۇب ىكنۈچ .نهمىلىق دىمۈئ
 يىملىئ ،يىلقهئ نىدهيىگرېنېئ يىسسېھ ناغرۇت پانياق ىنىتايىسسېھ يىللىم نىغزىق هۋ ادداس ،كاپ
 شۈرۈدلىتېي ىنرهزهنىئىتقۇن هۋ شىلىئ مىلهت قادنۇب .راب ىمىدراي اغىشۇرۇدناليائ هگهيىستىزوپ
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  .ۇدىزاي پهد "كىلتهممىق هۋ لىچمهك ۇمىلوت نهتهبسىن اغرالرۇغيۇئ
 رۇھشهم " ماسپوق رهھهس .مىدلاق پالخۇئ پىتىگۈت پۇقوئ ىنىسىلاقام ڭىنمىللهئۇم ىتخوت ماھلىئ

 ،»مانمۇگ ىناۋىد« ،»ناۋىد راھاچ« ،»ىناۋىد راللىت يىكرۈت« ،سانۇشىياۋهن ،مىلائ كۈتېي ،سانۇشلىت
 هگرشهن هۋ ىرىررهھۇم شاب ڭىنرهلرهسهئ كىسسالىك قىلراتاق )ىسىخسۇن هناغرهپ( »گىلىب ۇغداتۇق«
 رۇغيۇئ ناماز ىقرىزاھ« ،»ىتىكېلايىد رونپول ڭىنىلىت رۇغيۇئ ناماز ىقرىزاھ« ،ىسىچۇغىلراييهت
 قىلمان »ىرىللهزهغ ناغلاقياب نىدىڭېي ڭىنىياۋهن رىشىلهئ« ،»ىتىكېلايىد نهتوخ ڭىنىلىت
 ىرىزام ڭىنيىرهغشاك دۇمھهم« ،»زىمىرىلشاراق ىكىدىسىرغوت ىلىت ياتاغاچ« ،ىپىللهئۇم ڭىنرالباتىك
 قىلڭاد ناغلۇنوت اغارائقلهخ ،ىپىللهئۇم همشهلرىب ڭىنرهلىلاقام يىملىئ قىلراتاق »هدىققهھ
 ".ىتشالشوخ كۈلۈگڭهم نهلىب زىب هدىچمۈرۈئ ادىشېي 89 نۈگۈب نامسوئ ناتلۇسرىم زىمىسانۇشلىت
 نۈچۈئ تهللىم رىب هنهي !نۇئىجار ىھيهلىئ هننىئ ىھاللىل هننىئ .مۇدۇقوئ ىنىسىمانهيىزهت نهگېد
 پىلىريائ نىدزىب زىمىزاتسۇئ نهگرۈديۆك ناج هچىغىرىلقىنىت ىقرىخائ ،ناغلىق تهمزىخ يىقىقهھ
  .قۇدلوب مۇرھهم نىدڭىنۇئ زىب ،ىدلوب مۇھرهم

 كۈتىي ناغلوب پىتاك ادىتالىكشهت رالشاي ىبالىقنىئ تهيالىۋ چۈئ نامسوئ ناتلۇسرىم زاتسۇئ
 ،ناغۇقوئ ادىتۇتىتسنىئ رهلتهللىم ىزىكرهم ىكىدراللىي-50 ۇمۇئ .ىدىئ ىرىب ڭىنزىمىرىلتىھاش
 .ناغىلشاب ىنشىلىق قىقتهت هۋ شىنىگۆئ پالرۇقڭوچ ىنىلىت انائ پالشاب نىدراللىي ۇش هنهئ ناقتۇقوئ
 ،رۇنپول ،ياتلائ ،ۇسقائ ،نهتوخ ،شۇتائ ،رهقشهق ،پىسېب ىنىزىئ ڭىنىرىقشهق دۇمھهم زىمىۋوب

 شۈرۈشكهت لىت لىي 40 هچىغراللىي-90 پىترات نىدراللىي-50 هدرهلىچمۈرۈئ ،لۇمۇق ،ناپرۇت ،قىلىقاچ
 رۇغيۇئ ياتاغاچ ،ىقىزېي-لىت رۇغيۇئ ىكمىدهق ،ىقىزېي )كىنور-كرۈت( يهسىنېي-نۇخروئ » .ناغلىق
 شاي .ناغلىق قىقتهت ىنرالىمزاي كىسسالك ىكىدرالقىزېي ۇشۇم هۋ نهگنهگۆئ ىنىرىلقىزېي-لىت
 كرۈت ،قازاق ،سراپ ،ۇزنهخ ،نىتكىلنهگرهب تهيىمھهئ هكشىنىگۆئ لىت الپىترات نىدىرىلتىقاۋ
  .ىدىئ نهكتهي هيىۋهس ناغىديالانىلىدياپ لالامىب نىدىرىللىت

 قادنۇش هنهئ ىتاياھ ڭىنرهلىچۈگيۆك ىبهك ماش ،ڭىنرهلىچۈگنۈيۆك يىقىقهھ هكتهللىم ،قادنۇش
 رۈمۆئ رىب نۈچۈئ شىلىق پالقاس ىنىخىرات ،ىتىيىنهدهم ،ىلىت ڭىنرۇغيۇئ ىرىب ڭىنرالۇئ .ىدىئ نهكتۆئ
 هدىسىيامىھ هيىمونوتپائ يىللىم ڭىنزىمىخىرات تهيىنهدهم-لىت ۇش ىرىب هنهي ،اسلوب ناقشىرىت
 شۈمتۆئ ىرىب .ىدنالاپ اققاماق كۈلرۈمۆئ نۈچۈئ ىقىلناغلىق تهسقهم ىنشۈزۈكتهي اغرالدالۋهئ ىسۈگلهك
 قىقتهت پىنىقرىتېق ،ىدنهگۆئ ،ىتشىرىت ،ىدزۇققائ رهت-ناق رۈمۆئ رىب نۈچۈئ ىسۈگلهك ىرىب ،نۈچۈئ
 ،ۇمماسلوب ناغىمقاب پىشىرچۇئ نهسخهش هچرهگ .ىدرۇدلاق ىنىمان سهمچۆئ هۋ ىدزاي ،ىدلىق
 .ىتتاشائ مىتىمرۆھ هدنهگرۆك مىتېق رىب رهھ ادرالباتىك كۈررهۋهت ىنىتائ-مىسىئ

 هدنهپ ىليهم نۇسۇقوئ ادنىد ىليهم رهلنهگرهب پهن يىقىقهھ هكتهللىم ،مىرىلشادنىرېق زىزهئ
 ،پۇنوت ىشخاي ىنتهيىزهۋ ،ناغلىق پۈزۈكتهي اغىياۋ ىنتهمزىخ ،ناغۇقوئ پۈزۈكتهي اغىياۋ نۇسۇقوئ
 تهللىم ناملۇسۇم ىليهم هگزىڭىتىللىم زىس اڭۇش !رۇدرهلىشىك نهگىدزىئ قىلاپىش پاراق هگلهسېك
 ،ڭۇقوئ ىنرالباتىك كىلكهرېك ،ڭهلىگىئ مىلىب قىلپارتهئ ڭۈنۈيۆك پهد رۇغيۇئ ىليهم ،ڭۈنۈيۆك پهد
 راليىلايىز .يالۇق ۇمىلوت هگزىس رىزاھ ۇب .ڭۇرۇشائ ىنزىڭىمىلىب لاسرېۋىنۇئ ،ڭىنىدزىئ نىدرالروت
 پىلىق همىجرهت اغىقىزېي انوك رۇغيۇئ نىتسهمنىرېئ ىنرهللىلھهت يىسايىس ،ىنرهلمىلىب ىۋاينۇد
 رالپىلات .نهميهد هسنهلتهئهپنهم قاتروئ هممهھ ،اسىللوي هگىسىپىھهس كۇبسىيهف يالۇق هگىممهھ
 چۇد زىمىتىللىم ناملۇسۇم نىدىسىچنهشۈچ يىسايىس ،خىرات مالسىئ ،ىتاياھ مالاسسىھيهلهئ رهبمهغيهپ
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 ،شۇرۇتشالپاس قادناق ىنىسىچنهشۈچ مالسىئ ڭىنماۋائ ،شۇرۇت لىباقات قادناق اغرالسىرىخ ناقتاۋىلېك
 ىرىكىپ ،پۈرۆك باتىك ادىسىرغوت شۇرۇدلۇتۇق قادناق ىنزىمىنىتهۋ ناغلوب ىرايىد مالسىئ قىللىي ڭىم
 ىنرهلمىلىب ناغلوب قىلىدياپ ڭهئ هگىتىيىزهۋ ڭىنزىمىتىللىم هۋ اسلائ تهھىلسهم نىدرالامىلۆئ قۇچوئ
 .نهميهد اسشالقاتروئ

 نىدرهلىرىزانۇم ناغىدىتېۋۇرۇشائ نىتكهچ هدزۆس-پهگ الناسائ ادىتىھۇم روت مۇھۋهم شىلىق قادنۇب 
 نهلىب زىمىزاۋائ ناغلوب مالغاس ،يىملىئ زىمىممهھ نۇسلوب ماللوم ىليهم ،يىلايىز ىليهم .ىشخاي پۆك
 تهيىئمهج ،زىمىشىلىق لىيام هگزىمىزۆئ نىدىرىلڭۇرۇچ-ڭاراۋ ڭىنرالنۇقشائ ىنىيار ڭىنقلهخ
  .ىرىب نىدرالشىئ مىھۇم ڭهئ زىمىشىلكهتېي هكپهرهت يىباجىئ ،پىتىسرۆك رىسهت اغىتايىپيهك

1-12-2017 

  



 
 
 موت ىچنىرىب  رهلتهمسىق ناقتاۋىلېك چۇد رالرۇغيۇئ

212 
 

 

 رهزهنىئىتقۇن چۈئ اغلوي رىب

 
 )قۇقۇينۇت(

 
 تنېدىزېرپ ،ىسىچتهھىلسهم هيىگېتارتسىئ يىبرهھ قىباس ڭىنياراسقائ ادىرىلىرۇتتوئ ڭىنيائ-11

 نىدهيسكىل ڭىننونناب هدنهۋۆت .ىدىلزۆس هيىسكېل قىلمىتېق رىب هدهيىنوپاي نونناب ىسىچتهھىلسهم
 .نهمىتۆئ پىتىسرۆك ىنرهللىلھهت كىلتهۋىسانۇم تهۋ ىنرالىتقۇن ناغىراق پهد مىھۇم مۈزۆئ

 تهلۆد يىداسىتقىئ ڭوچ ڭهئ ىكىداينۇد ڭىنياتىخ ىلىي-2035 ادياتلۇرۇق-19 ڭىپنىج ىش
 ادىسىرغوت ىقىلناغىدىلوب رهبھهر ىچمالشاب اغاينۇد ڭىنياتىخ ادناغراب اغىلىي-2050 ،ىقىلناغىدىلوب
 .ىدرهب ىنرالرۇچۇئ تېركنوك قىنېئ ىتىياھان نىتتهھهج شهب

 3 هدىچىئ ڭىنۇئ .ىچقاملائ اغىلوق ىنتهئاناس لىخ 10 ىكىداينۇد ياتىخ ادنالىپ ۇب .ىنالىپ 1-2025
 رهلهھاس قىلراتاق رادىتقىئ ىلقهئ يىئنۈس ،مهدائ انىشام ،ىتىئاناس كهزۆئ رېتۇيپموك تهئاناس لىخ
 اغىشىلىق لورتنوك ىنىكىلىگىئ تهئاناس ڭىناينۇد نۈتۈپ هدرىسهئ-21 ڭىنوگڭۇج رالۇب ،پۇلوب
 .قىلىدياپ

 ىۋاينۇد ڭىنوگڭۇج هيىگېتارتسىئ ۇب .ىسهيىگېتارتسىئ لوي رىب غاۋلهب رىب-2
 كىلهيىپارغۇج ىكىدرۈت يىقىقهھ الهيىگېتارتسىئ ۇشۇم تهقهپ .ىسورداي ڭىنىسهيىگېتارتسىئ
 ناقشالماۋاد كۈلنۈك تۆت ادڭىجيېب ىنۈك-3 ڭىنيائ-12 اممهئ .ۇدىنىلباسېھ كىلىچىميهڭېك
 اينۇد " نهگلىچىئ ادڭىجيېب هدنۈك شاشخوئ ،ىيىتلۇرۇق ڭوچ رهلهيىتراپ يىسايىس ىكىداينۇد
 رالقىلراتاق نىغىي ىۋاينۇد قادناقىللائ ناغىدىلىچىئ نىيىك نىدنۇب هۋ "ىنىغىي ىساينۇد تېنرېتنىئ
 ىنچۈك يىبرهھ هۋ داسىتقىئ ىنىگېد چۈك قىتتاق .ۇدىنىلباسېھ ىكىلىچىميهڭېك چۈك قاشمۇي
 ۇب .ۇدىتىسرۆك ىنىشىراق تهممىقىشىراق تهيىنهدهم ىنىگېد چۈك قاشمۇي ،هستهسرۆك
 كىلهيىپارغۇج لىخ چۈئ ىكىدرىسهئ-20اسلوب ىرېي كهدۈكتۈچۆچ ىنىشىك ڭىنهيىگېتارتسىئ

 ۇب .ۇدىلوب قاسىراق پهد ادىقىلناغرۇدناليائ هگىدۋهگ لهممهكۇم نۈتۈپ رىب ىنىرىزهنىئىتقۇن تهسايىس
 :اسلوب ىرىزهنىئىتقۇن تهسايىس كىلهيىپارغۇج لىخ چۈئ

 ىلىي-1902 رىدنىككهم سانۇشتهسايىس كىلهيىپارغۇج ۇب .ىرىزهنىئىتقۇن ىلىرائ اينۇد-ىچنىرىب
 ىنرالقىلراتاق ىقۇلقۇرۇق اقىرفائ ،ايىسائ-ورۋاي هدنهگېد ىلىرائ اينۇد .رهزهنىئىتقۇن ناغيوق اغىرۇتتوئ
 مىك .ۇدىلوب نهگىلىگىئ ىنىلىرائ اينۇد ۇش ،هسىلىگىئ ىنرهلنۈگۈت ىكىدىلىرائ اينۇد مىك" .ۇدىتىسرۆك
 ىزىكرهم ،ىنۈگۈت ڭىنىلىرائ اينۇد .نهگېد "ۇدىلوب نهگىلىگىئ ىناينۇد ۇش هسىلىگىئ ىنىلىرائ اينۇد
 لىدىتۆم ناغلوب هچىقسۇدارگ 30 نىتسۇدارگ 60 ىقىزىس لېللاراپ كىلڭهك يىلامىش اسلوب
 .هدىتسۈئ ڭىنۇش ۇمىلوي كهپىي .ۇدىتىسرۆك ىنىپارتهئ اپورۋاي يىقرهش هۋ ايىسائ ارۇتتوئ ىكىدغاۋلهب
 ،رالنوھ ناغلاغزوق نىتقرهش اڭۇش .ىتتهلىب ىنتهقىقهھ ۇب ىسىممهھ ڭىن رالىچالېتسىئ ىۋاينۇد
 ،رىتىپ ھاشىداپ راچ ،ىنودىكام رىدناسكىلائ نىتبرهغ .ناغلىق شۈرۈي پاراق هكبرهغ راللۇغڭوم ،رهلكۈت
 ڭىنىزۆئ نهساسائ اغڭىنۇب رىدنىككهم .ناغلىق شۈرۈي پاراق هققرهش نىتبرهغ رالقىلراتاق نويىلاپان
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 ۇب .ناغىرچۇئ رۇقڭوچ هگىرىسهت ڭىنرهزهنىئىتقۇن ۇب ۇمرىلتىگ .ناغيوق اغىرۇتتوئ ىنىرىزهنىئىتقۇن
 ىلوي رۈمۆت ڭىنياتىخ رىزاھ ،ىدىئ لوي رۈمۆت ىترهش شىشېئ هگلهمهئ ادزىمىناماز ڭىنهيىگېتارتسىئ
 كهپىي ىكىدىسهيىگېتارتسىئ لوي رىب غاۋلهب رىب .ۇديانتاق اغاپورۋاي نىدىچمۈرۈئ لوي ىككىئ هدنۈك
 يىسايىس ،يىداسىتقىئ اپورۋاي يىقرهش ،ايىسائ ارۇتتوئ ناغلوب ىزىكرهم ڭىنىلىرائ اينۇد ادىلوي

 .ۇدىنىلغاب قادنۇش هنهئ هدىتسۈئ سىلېر رىب نىتتهھهج
 هيىمرائ زىڭېد ،سانۇشتهسايىس كىلهيىپارغۇج رىب هنهي .ىرىزهنىئىتقۇن ىقۇقوھ زىڭېد-ىچنىككىئ

 ىمۈنۈئ تهراجىت هدىجىرهد روز ىرىللوي زىڭېد قىلساسائ ىكىدنايكوئ – زىڭېد ناخام ىلارېنېگ
 مۇجۇھ هگىچىئ تهلۆد پالتائ ارگېچ ڭىنرالىچزۇۋاجات ىسهيىمرائ زىڭېد ناغلوب كۈلچۈك .ۇديالاتىراي
 ادوس كىلرهتېي هۋ ىسهيىمرائ زىڭېد ناغلوب كۈلچۈك نۈچۈئ ڭىنۇش .ۇديالالائ ىنىدلائ ڭىنىشىلىق
 تاق ىككىئ ادزىڭېد ىبۇنهج ڭىنىكىرېمائ .ۇدياراق پهد كهرېك شهلىگىئ ىنرالتروپ قىلىقرائ ىرىلىمېك
 اممهئ .نىياتان ىشۈرۈتلهك نايىز ڭوچ هسلۈزۈئ رىجنهز ىقشات ،پۇلوب راب ىرىجنهز هئىپادۇم زىڭېد
 ڭىنىكىرېمائ ،هسلۈزۈئ ىرىجنهز ىلوي زىڭېد نهگنهللىكهش نىدنىپپىلىف ،نهۋيهت ،هيىنوپاي ،هيېروك
 ىبۇنهج ىزۇغوب مىھۇم ڭهئ ڭىنىسهئتىق ايىسائ-ورۋاي .قىنېئ ىشىتېك پهرۋهت ىنروئ قىلنابىساپ
 قىلراتاق ىتۇبىج ،ىقۇتلوق سراپ ،زىڭېد ىبۇنهج ڭىنياتىخ اڭۇش .ىلىناق شىيهۋۇس نهلىب زىڭېد
 ،ىشىشىلات ىنىرىللارائ زىڭېد ىبۇنهج ڭىنياتىخ .زىمىرۆك ىنىقىلناقتاۋىچىئ لوي نىدزىڭېد ادرالياج
 رۈمۆت ناتسىكاپ-رهقشهق ،اغىزىڭېد ىدنىھ قىلىقرائ لاگنېب ،لاپېن ،ىشىچىئ ىلوي كهپىي ىكىدزىڭېد
 اكىرېمائ ىكىدزىڭېد ىبۇنهج ۇشۇم لهد ىشۇلوب ىچقامقىچ اغىزىڭېد بهرهئ قىلىقرائ ىلوي
 .ىسىداپىئ ڭىنىقىلناغلوب ىچقاملۇتۇق نىدىسىجنهكسىئ

 كىلهيىپارغۇج قىلىكىرېمائ ىچۇغيوق اغىرۇتتوئ ىنۇب .ىرىزهنىئىتقۇن رالغاۋلهب تهچ-ىچنىچۈئ
 ،ىرىلنويار ىيوب زىڭېد اپورۋاي ىقىلساسائ رهزهنىئىتقۇن ۇب .نهمكىياپىس ىسىچتاقىقتهت هيىگېتارتسىئ
 قىلىقرائ شىلىق لورتنوك ىنرالقىلراتاق ىرىلنويار ىيوب زىڭېد ايىسائ ،ىرىلنويار قۇلمۇق قرهش ارۇتتوئ

 ڭىنىرىلتهلۆد قۇلقۇرۇق ىكچىئ نىتقۇلقۇرۇق ،شىنىلقاس نىدىمۇجۇھ ڭىنىنۇشوق زىڭېد نىتترىس
  .ۇدىتىسرۆك ىنشىلىق لاماق ىنىلوي زىڭېد
 لهد ىسهيىگېتارتسىئ ىلوي كهپىي ناقتاۋۇرۇدياي تاناق قىلىقرائ ىلوي زىڭېد هۋ قۇلقۇرۇق رىزاھ ياتىخ
 ىچكهمرۈتشهلرىب لهممهكۇم ادلاھ كۈلمۈنۈئ ىنتهسايىس كىلهيىپارغۇج لىخ چۈئ ىقىرىقۇي
 .ۇدىتاۋۇلوب

 نىدرهلتهلۆد اقشاب هۋ اكىرېمائ هتتهھهج روت G 5ياتىخ .ىشىنىلىق نالېئ ڭىنروت G 5 اسلوب شىئ-3
 اتقادنۇئ ،اسىلمامات نۇرۇب نىدرهلتهلۆد اقشاب ىنشۇرۇتشالمۇموئ ىنروت G 5ياتىخ رهگهئ .ادىدلائ پۆك
 .ۇدىلوب نهگىلىگىئ ىننۇروئ نۈتسۈئ قادلاب رىب نىتتهھهج ىزۇپون اكىنخېت رالۇئ

 رىب ىكىدىدلائ هيىنوپاي هۋ ىرىلتهلۆد برهغ رىزاھ ڭىنوگڭۇج .ىسىكىنخېت هلىمائۇم-لۇپ-4
 اسىلاخ رالۇئ .ۇديهلهتېۋىرىقىچ پىپېت نىدىرىزاب ىداسىتقىئ اينۇد ىنوگڭۇج اسىلاخ رالۇئ ىقىلزىجائ

 ۇدىتېۋىديهھ نىدىرىزاب توروبوئ اينۇد ىنىرىلىكناب ڭىنۇئ ىكاي ۇديهلكهچ ىنىرىلتهكرىش ڭىنياتىخ
 كهدىقرىزاھ اممهئ .ۇديهلهتېۋىريائ نىدىرىلىكناب ىداسىتقىئ اينۇد ىنىرىلىكناب ڭوچ ڭىنۇئ ىكاي
 لىخ ۇب نهلىب ىشىلىق يىققهرهت ڭىنىسىكىنخېت هلىمائۇم-لۇپ نىيىك نىدلىي 10-5 هسرهۋۇرۇت
 ناغىديهملهتېۋىرىقىچ پىقىس نىدىرىزاب اينۇد ىنياتىخ مىكچېھ ،پاقوي يهلنۈتۈپ قىللامىتھېئ
 .ۇدىلوب
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 قادنۇب .شىلىق ىلۇپ توروبوئ ىۋاينۇد پهلىگىئ ىنىنروئ ڭىنىرىللود اكىرېمائ ىلۇپ ياتىخ-5
  .ۇدىلوب ىلىكتهسرۆك رىسهت روز نىياتنىئ اغىداسىتقىئ اينۇد ادناغلوب
 قاشمۇي ،داسىتقىئ .ىسهيىگېتارتسىئ لوي رىب غاۋلهب رىب ىمىھۇم ڭهئ ،ڭهئ ،ڭهئ ادىسىرائ ڭىنرالۇب
 رالۇئ ،ۇديهمتهي هكشهلىگىئ ىنقۇقوھ ڭوچ كىلرېتكاراخ اينۇد ىشۇلوب ڭىنرالقىلراتاق اكىنخېت ،چۈك
 يىقىقهھ نىدنائ الىدنهكتيهچۈك ىنىرىسهت يىسايىس كىلهيىپارغۇج .ۇديانيوئ لور هچمۇشوق تهقهپ
  .ۇدىلوب ىلىغلوب اجوخ هدرۈت
 رىگناھاج ڭىنىلوي كهپىي زىس نىدرالۇب .ىدىگۈت ىسىمشهي ڭىنىسهيىسكېل ڭىنۇئ هۋ نونناب
 اغياتىخ ۇمڭىنزىمىنىتهۋ ناقتاي هدىتسۈئ ىلوي كهپىي ،ىنىكىلنهكىئ مىھۇم رهدهقهن هگرهلتهلۆد
 نۈچۈئ ىتهئهپنهم ڭىنياتىخ ،ىقىلمىقۇم ڭىنلوي ۇب ،ىنىكىلنهكىئ مىھۇم رهدهقهن نهتهبسىن

 .ۇدىلوب زىڭىسرۆك پاليوئ ىنىكىلنهكىئ نىكمۇم ىشىترات ىنرهلتهپالات قادناق هنهي ڭىنزىمىقلهخ
  ؟همېن ىبهۋهس ڭىنىشىتېك پىيىروز رهدهق ۇب ڭىنوگڭۇج اتقادنۇئ

 نىدىنروئ شىلىق قىلىجوخ اغاينۇد ىنىرىلرىگناھاج اپورۋاي ىشۇرۇئ اينۇد قىلمىتېق ىككىئ
 اغىقاپىتتىئ تېۋوس ناغلوب ىرېگال مزىلايىستوس .ىدرۈتلهك هتتهلاھ ىدنىقېب اغىكىرېمائ ،پۈرۈشۈچ
 اكىرېمائ .ىتشهلرىب نهلىب اكىرېمائ ادىشۇرۇئ رهلتهۋىسانۇم قۇغوس اپورۋاي ،نۈچۈئ قىلساملوب كۈچمهي
 اكىرېمائ نهلىب ڭىنۇش .ىتتهۋىلىچراپ پىرىمىي نىتتهھهج ىداسىتقىئ ىنىقاپىتتىئ تېۋوس اپورۋاي هۋ
 ىككىئ ىكىدىرۋهد ىشۇرۇئ رهلتهۋىسانۇم قۇغوس .ىدلاق پۇلوب ڭوچ ىرىقشات نىدىجىرهد رىبنىدرىب
 اپورۋاي هدىسىزىدنهئ تهلۆد ىرىقشات نىدىجىرهد الرىب ،قۇلپۇتۇق هككهي نىدىسىزىدنهئ اينۇد قۇلپۇتۇق
 ڭىنۇش .هتتهۋلهئ– ۇديامرۇتقاي ىنتهلاھ پىسساپ لىخ ۇب اپورۋاي .ىدلاق پۇلوب ىدنىقېب اغىكىرېمائ
 ۇب رالۇئ .ىدلاس غهلبهم پهلپۆك اغياتىخ ،پىنىلىدياپ نىدىكىلنىكرهئ داسىتقىئ-ادوس اينۇد رالۇئ نهلىب
 اققىلراب ىنىسىزىدنهئ تهۋىسانۇم قىلارائقلهخ رىب ناقشالپۇتۇق پۆك ،پۈرۈدنهلچۈك ىنوگڭۇج قىلىقرائ
 اغىكىرېمائ ،هكبرهغ ىنىرىزاب وگڭۇج اكىرېمائ ادراللىي-70 .ىدىئ ىچقاملاق پادغوق هۋ ىچكهمرۈتلهك
 ڭىنوگڭۇج نهلىب ىتايىققهرهت ڭىنداسىتقىئ نىكرهئ ،ىشىشېئ ڭىنىكىلىگىئ رازاب ،قاسچائ
 ،تىبهتسۇم ڭىنياتىخ ىقرىزاھ .ناغىليوئ پهد ۇدىڭام پىجلىس اغلائ ۇمىشىشىلهيىتاركومېد
 ىنىكىلنهگزۈكتۆئ قىلاتاخ كىللهجهئ ڭىنىكىرېمائ اسلوب ىتىيىلهمهئ يىسايىس قهلتۇممىكاھ
 زۆئ ىنرهلتهلۆد اقشاب ىكىدايىسائ هۋ هيىنوپاي ،اپورۋاي ،اكىرېمائ قىلاتاخ كىللهجهئ ۇب .ىدىلتاپسىئ
 .ىدلىق مۇكھهم اقتىئاراش رىب نىيىق ىتىياھان ىنرالشادقاپىتتىئ ناغلائ هگىچىئ

 غهلبهم پهلپۆك هگرهلتهلۆد ناغلوب ىچۈك كهگمهئ نازرهئ رهلتهلۆد كىتسىلاتىپاك ادناغلوب قادنۇب
 ارائقلهخ اممهئ .ۇدىپات لۇپ پهلپۆك قىلىقرائ ۇب رهلرهگىدوس .ۇدىرۇق تۇۋاز هدرهلتهلۆد ۇش ،پىلېس
 كهب رالياب نهلىب ڭىنۇش .ۇدىيوق زىسشىئ ىنىرىلچۈك كهگمهئ ىكىدىچىئ تهلۆد ۇش هنهي ادوس نىكرهئ
 قىلارائقلهخ لىخ ۇب اسلوب پمارۇچ هۋ اكىرېمائ .ۇدىتېك پىشىللهغهبمهك ۇمىخېت رهللهغهبمهك ،ياب
 كىلرهگىموز هچناغىلاخ كىلبهۋهس ىتىۋىسانۇم ادوس هۋ ىغىلبهم ناغلاس هگرهلتهلۆد اقشاب هتتهۋىسانۇم
 اكىرېمائ ،هسشهلرىب وگڭۇج نهلىب اپورۋاي .ىشراق اقشىشىلارائقلهخ رىزاھ اكىرېمائ اڭۇش .ۇدياملالىق
 پىتېس اغوگڭۇج اكىرېمائ ىكىدىنىغىي قىلچنىت ت د ب ىنناتسىدنىھ .ۇدىتاۋهلۆي ىنناتسىدنىھ
 پىتېس ىنراللاروق راغلىئ ،ۇدىتاۋىرېب پىتېس اداھاب مىرېي اغناتسىدنىھ ىنىرىلىكىنخېت نهگىمرهب
 شۇلوب تهلۆد كىلتهردۇق ڭهئ ادناغراب اغىلىي-2050 وگڭۇج ،پىشىلغايائ ياتلۇرۇق- 19 .ۇدىتاۋىرېب
 ىنرالنالىپوريائ ىچشهرۈك قىلراتاقF16, F18 اغناتسىدنىھ اكىرېمائ الىسىتهئ .ىدرۈدلىب ىنىسۇزرائ
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 لامتاق تهۋىسانۇم پىشىلات ارگېچ ناتسىدنىھ نهلىب وگڭۇج .ىدىلراكاج ىنىقىلناغىدىرېب پىتېس
 ىنوگڭۇج ىشىرېب پاللوق پهد هھ ىنناتسىدنىھ ڭىنىكىرېمائ ادلىي رىب ۇب ناغرۇت هتتهلاھ
 ڭىنپمارۇچ ىكىديائ-11 القادنۇش ،شهلكهچ ىنىشىتېك پىيىچۈك نهلىب ڭىنۇئ ،شىلىئ هگىجنهكسىئ

  .ىدىنيوئ ىنىلور شىتيهپۆك ىنرالىكچىپ ناغىدىشىلىدوس هدىتىرايىز ياتىخ
 نىدىقاپىتتىئ اپورۋاي ڭىنهيىلگنهئ ،ىشۇلوب تنېدىزېرپ ڭىنپمارۇچ ادمالياس ىكىدىلىي-2016

 اسلوب لىمائ ناغراقىچ پۈرۈتلهك ىنىسىككىئ ۇب .هگىئ هكتهۋىسانۇم مۇلهم ىشىقىچ پىنىكېچ
 ىنىغېۋلهب تهئاناس ىزىكرهم نوتاخنام ڭىنهيىلگنهئ ىرىلراۋات تروپسكېئ نازرهئ ڭىنوگڭۇج .وگڭۇج
 .ىدلاق زىسشىئ رالىچشىئ ،پىتىرچۇئ اغنايىز ىنىرىلىناخراك ڭىنىكىرېمائ .ىتتارچۇئ اغنايىز
 قادناق اكىرېمائ نۈچۈئ شۇرۇت لىباقات اغڭىنۇب .ىدىرچۇئ اغنايىز ىنىبرهغ ،ارۇتتوئ ڭىنىكىرېمائ
 ؟ۇدىلىق
 ۇمىگرهلنهمچۆك قۇلنۇناق ،ۇدىسوت ىنىشىلېك اغىكىرېمائ ڭىنرهلنهمچۆك زىسنۇناق هدمهلۆك ڭهك ۇئ-1
 ۇمىخېت قىلىقرائ ۇب ،شهلكهچ ازىۋ هكتهلۆد هتتهي ناملۇسۇم اكىرېمائ هتتهيىلهمهئ .ۇدىتيهپۆك همىلكهچ
 شىرىقىچپهلشىئ ۇئ-2 .ۇدىلوب هكترۈت هگىشىلهشىرېئ هكتهمزىخ نىدىتياق ڭىنىرىلارقۇپ اكىرېمائ پۆك
 پىلىئ نايۇب نىدلىي 16 هدرهللهئتهچ اكىرېمائ-3 .ۇدىلېكهئ پۇرۇتياق اغىكىرېمائ ىنىرىلىناخراك
 .ۇدىرېب راراق نىدىتياق اغرالشۇرۇئ ناقتاۋىرېب

 شىلىق تاھالسىئ ىنجاب ڭىنپمارت نهلىب تهلىب 51 ىشراق اغ49 اكىرېمائ ىنۈك-2 ڭىنيائ-12
 ىنىقىلناققىچ پىنىكېچ نىدىمىشىلېك رهلنهمچۆك اينۇد هنهي القادنۇش .ىدىللۇقام ىنىسىھىيال
 ىكىدىچىئ تهلۆد ىرىگلىئ ،پۇلوب راراق رىب ناغىدىتىسرۆك رىسهت روز اغىداسىتقىئ اينۇد ۇب .ىدىلراكاج
 ناغرۇق هگرهلتهلۆد قىلراتاق ياتىخ ىنىرىلىناخراك شىرىقىچپهلشىئ ،پاشقاق نىدىقىلىرىقۇي ڭىنجاب
 ڭوچ ڭهئ ڭىنياتىخ .ۇديالشاب هكشىلېك پىتياق اغىكىرېمائ نىدىتياق ىدمهئ ىرىلىناخراك اكىرېمائ
 .اپورۋاي اسلاق نىدنائ ،اكىرېمائ ۇمتهلۆد ناغلاس غهلبهم قىج ڭهئ اغياتىخ ،اكىرېمائ ىتىلۆد تروپسكېئ
 ،هستهك پۇلوب ىرىقۇي نىدىساھاب ڭىنىرىلراۋات كىلرهي اكىرېمائ ىساھاب ڭىنىرىلراۋات ياتىخ رهگهئ

 .ۇدىلۆئ ىرىزاب ىكىدىكىرېمائ ڭىنياتىخ
 ىنىزۇپون ىداسىتقىئ ڭىنياتىخ اغىتالىكشهت ادوس اينۇد ىنۈك-30 ڭىنيائ-11 ۇشۇم اكىرېمائ اڭۇش

 اغرالتالۇسھهم ناغىدىرىك اغىكىرېمائ نىدياتىخ اقشاب نىدنۇئ .ىدنۇس ىنىپىلكهت قىلساملىق پارىتېئ
 اسشالماۋاد القادنۇشۇم شىتيهچۈك ىنشۈرۈشكهت نهلىب شىتيازائ ىن جاب رهگهئ .ىتتيهچۈك ىنشۈرۈشكهت

 ياتىخ ناغىلڭىم هنهي ،ۇدىتېك پىتياق هگىنىتهۋ زۆئ ىرىلىناخراك اكىرېمائ ناغىلڭىم ىكىدياتىخ
 كهنىپېك هدنۈك زائ هنهي ىشۇرۇئ جاب ناديهم رىب ۇب ڭىنىكىرېمائ .ۇدىلاق پىلىقات ىرىلىناخراك
 ىچنىرىب هيىنوپاي ،هيېروك .ۇدىلىق اديهپ ىنىشىرود ڭىنرهلتهلۆد اقشاب ،پىلىق لىساھ ىتكېففېئ
 ىنىقىلناغىدىرۈشۈچ كىلمهلۆك ڭهك ىنجاب هدىچىئ تهلۆد پالشاب نىدىلىي-2018 هۋ ىتتاق زاۋائ پۇلوب
 ىرىلتهلۆد تهئاناس قىلراب اسىملىق قادنۇش ىكنۈچ .ۇدىشىگهئ ۇماپورۋاي نۈگۆئ هتهئ اغڭىنۇب .ىتتيېئ
 قۇلقۇتۇئ ىنىنالىپ ۇب ادلاھ كىلىبىلهغ اكىرېمائ رهگهئ .ۇدىلاق هتتهلاھ پىسساپ هدىتىباقىر رازاب
 تهباقىر هۋ مىسىب هچىڭېي ۇمىگىتىئاناس اينۇد ،ۇدىلوب هبرهز روز ىتىياھان اغياتىخ اسىلايىلمامات
 .ۇدىلۈك پىلىئ

2017-12-7 
 



 
 
 موت ىچنىرىب  رهلتهمسىق ناقتاۋىلېك چۇد رالرۇغيۇئ

216 
 

  



 
 
 موت ىچنىرىب  رهلتهمسىق ناقتاۋىلېك چۇد رالرۇغيۇئ

217 
 

 

 مېلاسۇرېي هۋ سۇددۇق

 
 )قۇقۇينۇت(

 
 ،ىنىقىلناغىدىلىق پارىتېئ پهد ىتخهتياپ ڭىنهيىلىئارسىئ ىنسۇددۇق پمارت رىباكېد-6 نۈگۈنۈت

 ناغىدىراب پۈچۆك اممهئ .ىتتيېئ ىنىقىلناغىديهكتۆي اقسۇددۇق ىنىسىناخىچلهئ اكىرېمائ القادنۇش
 ۇب كهمېد .ىديوق پهد ۇدىتېك لىي رىب هگىتىمزىخ قىلراييهت ،يهمرۈدلىب ىنرالقىلراتاق تىقاۋ ،نۇروئ
  .راب نۇيوئ رىب هدرهي

 ىسىناخىچلهئ اكىرېمائ نهساسائ اغنۇناق ناغىلازمىئ ىلىي-1995 نوتنىلىك تنېدىزېرپ قىباس
 مۇقوچ ىتنېدىزېرپ اكىرېمائ نۈچۈئ شۈرۈتكىچېك ىنشۈچۆك .نهگلىيېد ۇدىلۈرۈچۆك اقسۇددۇق مۇقوچ
 هدنهگلهك هگىلىگزهم مالياس ڭىنپمارت .كهرېك شىرېب ىقۇريۇب شۈرۈتكىچېك مىتېق رىب اديائ هتلائ رهھ
 اناخىچلهئ ،پىلىق ىتخهتياپ ڭىنلىئارسىئ ىنسۇددۇق نۈچۈئ شىشىرېئ اغىشىللوق ڭىنراليىدۇھهي
 ىنىناخىچلهئ هدنهگلهك اقتىقاۋ ۇب پۈتۆئ لىي رىب نىدمالياس ۇش .ىدىئ ناقتيېئ ىنىقىلناغىدىرۈچۆك
  .ىدراقىچ ىنىراراق شهكتۆي اقسۇددۇق

 پمارت ؟ىدلاق پۇلوب ناغىديهكتۆي رىزاھ اقشىمېن ىنشىئ نهگرۈتكىچېك نايۇب نىدلىي 20
 قادنۇم ،پۈرۈي پىنىدزىئ هدىلىسهم نهگېد قوي-ۇدمهكتۆي اقسۇددۇق الىنىتسار ىنىناخىچلهئ
  .نهمىچقامنۇس اغرالڭىشىقېب پىنىليوئ .مىتتارچۇئ ىنرهللىلھهت

 لىي ۇب .اپورۋاي رىزاھ ىنىقتاۋىلىق كىلىچتهسايىر هگىتىمزىخ قىلچنىت هيىلىئارسىئ-نىتسهلهپ
 ادژىراپ ادىشېب لىي ۇب .ىدىملوب قۇلقۇتۇئ هچنائ اممهئ ،ىدلۈزۈكتۆئ ادژىراپ مىتېق رىب راۋناي-16 ادىشېب
 ۇمساببائ ،ىدىملهك ۇمۇخايىتنايىن اغىنىغىي قىلچنىت هيىلىئارسىئ-نىتسهلهپ نهگلۈزۈكتۆئ
 نىدىنىغىي قىلچنىت قىلمىتېق رىب هنهي ناغىدىلۈزۈكتۆئ ادىسىرۇتتوئ ڭىنيائ ۇشۇم .ىدىملهلېك
 نىتسهلهپ رهگهئ .ىدلىق پارىتېئ پهد ىتخهتياپ ڭىنهيىلىئارسىئ ىنمېلاسۇرېي اكىرېمائ نۇرۇب
 قرهش ارۇتتوئ ىسىلىسهم نىتسهلهپ .ۇديهكتۆي ىنىسىناخىچلهئ پمارت اتقادنۇئ ،اسغائ اغاپورۋاي
 اغاپورۋاي نىتسهلهپ .ۇدىلۈك نىداپورۋاي ىقىلساسائ ىسهيىلام ڭىننىتسهلهپ .ىزىگېن ڭىنىسىلىسهم
 قرهش ارۇتتوئ كىلنهگېد ىتتهسرۆك رىسهت هققرهش ارۇتتوئ .ۇديهلهتىسرۆك رىسهت هققرهش ارۇتتوئ ،اسغائ
 اكىرېمائ هستهسرۆك رىسهت اغىساھاب تىفېن .كىلنهگېد ۇديهلهتىسرۆك رىسهت اغىساھاب تىفېن
 لىيام اغاپورۋاي نىتسهلهپ رهگهئ اڭۇش .كىلنهگېد ىتتهسرۆك رىسهت اغىزۇپون هۋ ىتىممىق ڭىنىرىللود
 پهگ رىب هنهي هچىغلىي رىب ۇمىكىرېمائ ،هسىكتۆي ىنتوخ ىكاي اسرۇت مىج ياملوب لىيام ،ۇديهكتۆي اسلوب
  .ۇدىلىق

 ،پۇتۇت ڭىچ ىنهيىلىئارسىئ هۋ ىنرهلتهلۆد قىلشاب ىدۇئهس ىكىدىقۇتلوق سراپ اكىرېمائ رىزاھ
 ىنرالۇئ اكىرېمائ اسلىق قادنۇش رهگهئ .ۇدىتاۋىلىئ ىنىدلائ ڭىنىكىلسهمتهك پىغېئ اغاپورۋاي ڭىنرالۇئ

 تىدھهت هگهيىلىئارسىئ هۋ ىدۇئهس ىرىلچۈك مزىلاتىپاك ارائقلهخ اممهئ .ۇدىلىق الىتپۇم هگرهتهخ
 ىقترىس هۋ شالىچراپ نىتتهھهج ىكچىئ ،شىرېب پىلىئ بالىقنىئ چنىت نهتهبسىن اغىدۇئهس .اتقاملاس
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  .اتقامناللوق ىنىلۇسۇئ شىلىق اديهپ تىدھهت نىتتهھهج
 تهئاماج ىشراق اغىدۇئهس قىلىقرائ ىلىناق هرىزهجلهئ ىكىدراتاق اسلوب شىلىق بالىقنىئ چنىت 

 نىدراتاق اتشاب ىدۇئهس ىشراق اغڭىنۇب .شىتىلزىت ىنىمىدهق ڭىنهيىتاركومېد ،پالپوت ىرىكىپ
 پۈزۈئ ىنرهلتهۋىسانۇم قىلراب نهلىب راتاق ادىغىيائ .ىتقاب پىلىق پهلهت ىنشىتېۋىقات ىنهرىزهجلهئ
  .ىدناللوق رىبدهت نىكسهك

 ادروئ ،پۈترۈكشۈك ىنرهلچۈك لىيام اغمزىلاتىپاك ىكىدىدۇئهس اسلوب شالىچراپ نىتتهھهج ىكچىئ
 .ىدنىلىق تىچتىب نىدىپىرهت ناملاس دهممهھۇم ۇملۇسۇئ ۇب .شىرىقىچ پۈرۈتلهك ىشىرىگزۆئ
 الپىتىقوي ىنىرىلناقغۇت ىتهمهج ناخ ناغىدىلىق اديهپ تىدھهت هگىزۆئ ىكىدىدۇئهس ناملاس دهممهھۇم
  .ىتتهۋۇرۇتشىغىي پۈرۈپۈس الىلوي رىب ۇمىنرالياب ڭوچ ڭهئ ىكىدىدۇئهس هنهي ،ياملاق

 اديهپ تىدھهت يىبرهھ اغىدۇئهس ،پۈترۈكشۈك ىنرالنۇيىسۇھ ىكىدنهمهي اسلوب نىتتهھهج ىقترىس
 اغلامىتھېئ ۇمىقىلناغلوب ىچكهمرۈشۈچ مىسىب اغىدۇئهس ،پىنىلىدياپ نىدرالنۇيىسۇھ اپورۋاي .شىلىق
 قىلمىتېق هچچهن هگىككهم ،اغزايىر رالنۇيىسۇھ هئىش ىكىدنهمهي هدرهللىگزهم ىقنىدلائ .نىقېي
 .قىنېئ ىقىلناغىدياملايىساي ابموب ناغىدىلۇرۇقشاب ىزۆئ ڭىنرالنۇيىسۇھ .ىتتائ ابموب ناغىدىلۇرۇقشاب
 نارىئ ىنىقتاۋاللوق ىنرالنۇيىسۇھ .ابموب نهگنهلشىئ ادانىئاركۇئ اسلوب ابموب ناغىدىلۇرۇقشاب ۇب
 شۇرۇئ هتقرهش ارۇتتوئ ىسىككىئ رهھ ىدۇئهس نهلىب نارىئ رىزاھ ،ۇمىسلوب نايائ هگىممهھ ىكىلنهكىئ
 قىلچنىت ،پۈشۈرۆك نهلىب نىتۇپ ھاشىداپ ناملاس هدرىبهتكۆئ لىي ۇب .ۇديهمتهك پالاخ ىنىشۇلوب
  .ىدرۈدلىب كىلىناتسود نارىئ الىگىشىلېك پىتياق ،پىشىلتهبھۆس ادىسىرغوت

 قىلىقرائ ىچۈك نۇناق رالۇئ .ۇدىتاۋالروز اقشىغېئ اغاپورۋاي ۇمىنهيىلىئارسىئ رالتسىلاتىپاك
 ىخېت ادنىغىي .ۇدىتاۋىلىق امياي "ىنىرىلكىلكىرىچ " كۈلرۈت ڭىنۇئ ،پىلىق مۇجۇھ اغۇخايىتنايىن
 شىيامان پهد نۇستهك پۈشۈچ ىنۇخايىتنايىن اتبىبائلىت كىلهيىلىئارسىئ قۇترائ نىدنهمۈت ىككىئ
  .ىدلىق

 ارۇتتوئ ۇب .ۇدىتاۋىلېس راج پهد زىمىلىق مېلاسۇرېي يهلنۈتۈپ ىنسۇددۇق اكىرېمائ رىزاھ ،شوخ
 ىقىلساملالىق اديهپ شۇغلاۋاد قارىب .نىكمۇم ىشىلىق اديهپ شۇغلاۋاد كىلمهلۆك ڭوز هتقرهش
 اسلوب اديهپ شۇرۇئ ىكاي شۇغلاۋاد كىلمهلۆك روز هتقرهش ارۇتتوئ ىكنۈچ .نىقېي ۇمىخېت اغلامىتھېئ
 نىتقرهش ارۇتتوئ ڭىناپورۋاي .ۇدىتىي هگىجىرهد ناغىدياملالىق لۇبوق اپورۋاي ،پهلرۆئ ىساھاب تىفېن
 ڭىنسۇددۇق ىرىلتهلۆد قرهش ارۇتتوئ هۋ اپورۋاي اڭۇش .ۇديارچۇئ هگرىسهت ۇمىرىللوي شهكتۆي هيىگرېنېئ
 ڭوچ اممهئ ،ۇديالالىق اديهپ ىتايىپيهك قىلىشراق ارائقلهخ اسلوب كهب ىشراق اغىشىلىتائ مېلاسۇرېي

  .ۇديامناللوق تهكىرهھ
------------------- 
  .پهگ زىغېئ ىقترىس نىدىمېت
 هدنىتسهلهپ ناغىديهمنهشىئ ۇمىزۆئ ىقلاۋۋائ لىي 120 ڭىنراليىدۇھهي ،قاسلاس رهزهن اتياق اقخىرات

 نهلىب هيىلگنهئ ادىلىي-1917 ىقنۇرۇب لىي 100 قهن ۇزرائ قۇرۇق ۇب .ىدلىق ۇزرائ قۇرۇق شۇرۇق تهلۆد
 پۇرۇق تهلۆد هدنىتسهلهپ اغراليىدۇھهي هدمىشىلېك ناغنالازمىئ يىپخهم ادىسىرۇتتوئ هيىسنارىف
 نىتسامىراق هكتهيىبۇلغهم قهلتۇم ادىزۇغوب ڭىنرالناملۇسۇم ىلىي-1948 .ىدلاس ساسائ هكشىرېب
 ،شىلىق هبىلهغ هچرهلىزىجۆم هدڭهج قىلمىتېق شهب ىكنىيېك ،شالراكاج ىنىتىلۆد لىئارسىئ
 نىدرالىنىتراك ۇب .ۇدىنۈرۆك هگزىمىزۆك رالشۇرۇدناليائ هكتهلۆد كىلتهردۇق ىنهيىلىئارسىئ اسلوب ادىرىخائ
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  .ۇديانقاچ رهلدىمۈئ ىزهب اغرالرۇغيۇئ
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 رالرۇغيۇئ هۋ »شىچېق نىدروبىبوس«

 
 )رهھهس(

 
 قاچۇق رىب مىچېچ ،پىتاي الوت ادلۇماي----رهدهق هگنۈگۈب نىدناۋلاپ رىداس(
 دناليات رۇغيۇئ 25 هنهي .ىدلوب قاچىپ ماغرۇۋوق ادغاچ رهشېت ىنلۇماي .ىدلوب
 )نېدمهرىتاخ .ىدلىق قاچىپ ىنىنېج رالۇئ مىتېق ۇب .ىتچاق پىشېت ىنىسىمرۈت
 

 ناغراب پىلېئ اغراليىدۇھهي ڭىنىسهيىنامرېگ تسىستان ،پىلىرېب پىلېئ شانىس يار اداينۇد رهگهئ
 راب ىكىلىچنىكمۇم شىرېب زۈي رىزاھ ڭىنرېگال رىب ناغىدياشخوئ اغىرىلرېگال مۈلۆئ هۋ ىرىلرېگال ازاج
 رىب قادنۇب قىلڭاراس رىب ىكلهب ىنۇب رهلىشىك نۇغرۇن ىكىداينۇد ،ادناغلاروس هدىققهھ ىقۇلقوي ىكاي
 نىكمۇم ىشۇلۇرۇق هدرىسهئ-21 ڭىنرالرېگال كىلتهشھهد ناغلائ ىنىسۈت قىلىچنىغرىق كىنتېئ
 ىزهب .اتىراق اغرالرۇغيۇئ هۋ ادياتىخ ىنهي .تۇجۋهم رىزاھ رالرېگال قادنۇب اممهئ .نىكمۇم ىشىيېد سهمهئ

 .يىپخهم ۇب اممهئ .نىكمۇم ىشۇلوب رهتتهب ۇمنىدڭىنۇئ ىرىلىقلاھ
 
 ىكاي ۇمنامىرھهق رالرۇغيۇئ ناقچاق نىدىسىمرۈت دناليات پىلىرېب پىلېئ شانىس يار اداينۇد رهگهئ

 نىدىمرۈت هتتهۋلهئ ىكاي هۋ ىچروررېت ىنرالۇب رهلىشىك نۇغرۇن ،ادناغلاروس پهد ۇمىچتهيانىج ،ىچروررېت
 ڭىنتهللىم رىب نهگېد رۇغيۇئ رالۇئ اممهئ .نىكمۇم ىشىيېد هد-ىدلوب ىچتهيانىج نىيېك نىدناقچاق
 .نىكمۇم ىقىلسامشاليوئ ىنىقىلناقتاۋۇيوق پىتىرغائ ىنىكىرۈي

 
 ڭىنياتىخ رۇغيۇئ 25 ۇب ،ىككهرېك ىشىلراكاج ىنۇش اغاينۇد نهلىب ىزاۋائ نۈتۈپ ىقلهخ رۇغيۇئ
 رۇغيۇئ .ىرىلىچڭهج كىلنىكرهئ ناقچاق نىد »ىسىمرۈت روبىبوس« ناغلىق اپرهب هدرىسهئ-21
 كىلنىكرهئ ادىرىللىي-1976 نىدىپىرهت ىقلهخ اقىرفائ ىبۇنهج ىددۇخ ىرىلنامىرھهق ڭىنىقلهخ
 .كهدقىلراتاق ىلنېفېتس ،نıك نهج مىت ناغنىلىق پارىتېئ پهد ىرىلىچڭهج

 
 نهھپهتس( ىل نېفېتس ،نىك نهج مىت ،هدىلىگزهم قىلىچقرىئ ىكىدىقىرغائ ىبۇنهج ،ىلىي-1976

 رۈمۆت تاق ۇمتاق نهلىب رالچۇقچائ ناغىساي هدىمرۈت ىرىلزۆئ ،ىسىچڭهج كىلنىكرهئ 3 قىلراتاق )هئهل
 10 ڭىنىمرۈت ناغىدىلىدغوق ادلاھ كىلتهشھهد ڭهئ ىكىدىقىرغائ ناغنالپۇلۇق نهلىب رهلكىشىئ
 ىرىلىچڭهج كىلنىكرهئ ناغنالازاج نهلىب قۇلروررېت ىنرالۇب خىرات .ۇدىچاق نىدىمرۈت پىچېئ ىنكىشىئ

  .ۇديهلىرىتاخ هدىتىپۈس
 
 شىچېق نىدىمرۈت ناغىدىتيېئ اغاينۇد قۇلشۇت هگىزۆئ ۇمڭىنرۇغيۇئ 25 ناقچاق نىدىسىمرۈت دناليات

 ڭهئ ىكىدىچىئ ىرىلىياكېھ شىچېق نىدىمرۈت ىكىدىخىرات اينۇد رهلىياكېھ ۇب ىكلهب .راب ىرىلىياكېھ
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 ىددۇخ ۇمىنرۇغيۇئ 25 ۇب اينۇد ىكلهب .نىكمۇم ىشىلېق پۇلوب ىرىب ڭىنرهلىياكېھ كىلرىسهت
 كىلنىكرهئ ناغنالازاج نهلىب قۇلروررېت كهدنهگىلىرىتاخ ىنرال )ىلنهھپهتس( ىلنهفهتس ،نىكنهجمىت

 .نىكمۇم ىشىلىرىتاخ پهد ىرىلىچڭهج
 
 رهلىزهب ،نامىرھهق رهلىزهب ىدېد ىچروررېت ىنرالۇئ رهلىزهب ىتتۆئ پاشاي رهلىشىك قادنۇش اداينۇد

 ،كهشېئ رۇتوق رهلىزهب ىدېد راپلۇت رهلىزهب ،ىتتائ پهد املاچ رهلىزهب ،ىدلاس اغىنيوق پهد املائ ىنرالۇئ
 قىلناماي ىرىب هنهي ىسىغمات قىلىشخاي رىب ىدلهك پۇلوب ىسىغمات ىككىئ مىئاد رهھ ڭىنخىرات
 راييهت ىسىغمات قىلىشخاي ڭىنرالمۇلزهم ىشراق اغىسىغمات قىلناماي ڭىنرالمىلاز اممهئ ىسىغمات
 نۈچۈئ شۇتۇت رالمىلاز ،ىكىدىمرهگزۆئ تهيىنۇناق رىب رهدهق هگنۈگۈب نىدناغلوب هدىرىپائ اينۇد .ىدرۇت
 ىدلائ اغىنيوق رالمۇلزهم ىنناغرۇتپاچ تائ

 
 ،)رهممىھ چىرنىئهھ( رهممىھ خىرنىيېھ ىقىلشاب ڭىن )سس( ادىرىلشاب ڭىنىرىللىي-1943

 ىنىسىلىسهم يىدۇھهي ڭىنىسهيىنامرېگ تسىستان ،ناغىدىلىتائ پهد ىسىبرهز )دراچنىيهر( دراچنىيېر
 ىن ”ىرېگال مۈلۆئ راليىدۇھهي“ ،ناغراقىچ ڭاد هدىتىپۈس ىسىراچ ىكىتشىلىق لهھ لىسېك لۈزۈئ
 يىپخهم ڭهئ ىكىدىچىئ ڭىنۇب روبىبوس ،پۇلوب هدىقرهش ڭىناشلوپ ىرىلرېگال مۈلۆئ ۇب .ىدىئ ناغرۇق
 رىب ،ادرېگال يىپخهم ۇب تهرابىئ نىدروبىبوس ادراللىي ىنيهئ .ىدىئ ىرىب ڭىنىرىلرېگال مۈلۆئ
 ناقتاۋۇرۇت ادىرېگال مۈلۆئ كىلتهشھهد ۇب ىلىي-1943 ،پۇلوب نهگلۈرۈتلۆئ يىدۇھهي قۇترائ نىدنويلىم

 مۈلۆئ روبىبوس هۋ ۇدىنىزاق تهيىقهپپهۋۇم ىرىپهن 300 ،پالنالىپ ىنشىچېق سۇبھهم رهپهن 600
 .ۇديالراكاج اغاينۇد ىنىسىرىشهب ىتپهئ ڭىنىرېگال

 
 هگنۈگۈب ڭىن ”ىرېگال مۈلۆئ روبىبوس“ ۇش هنهئ ىكىتخىرات ،ناتسىكرۈت ىقرهش ىكنۈگۈب

 قاچاق نادرهگرهس ،ناغىملاپات ىكىلىچنىكمۇم شاشاي ادناتسىكرۈت ىقرهش ىنىتهۋ انائ .ىسىملۈرۈچۆك
 .زىمىترۇچۇئ هدرهلتهلۆد قىلراتاق ناتسىراغلۇب ،دناليات ،اژدوبماك ،ايىشيالام ،هيىكرۈت ىنرالرۇغيۇئ

 
 ىقرىزاھ ڭىنرالرۇغيۇئ .رهلىسيهلهرۆك ىنمىلىف نهگېد شىچېق نىدروبىبوس نىتشىنىلۇئ ىكىدنهۋۆت

 .ۇدياشخوئ كهب اغىلاۋھهئ
 

https://youtu.be/b4R53qvwbag 
 
 ،ىددۇخ هدنهگرۆك ىنمىلىف ۇب قىلمان ”شىچېق نىدىرېگال مۈلۆئ روبىبوس“ مىتېق رهھ نهم

 .نهمىلوب كهدنهگرۆك ىنىسىنىتراك ىكىدراللىي-40 هۋ ىقرىزاھ ڭىنرالرۇغيۇئ
 نامرېگ ناقتاۋىتېئ پىتىلتاتات نىدىسىقرائ ڭىنرالۇئ هۋ راليىدۇھهي ناقچاق نىدروبىبوس

 ،هدىسهقهۋ ىچمۈرۈئ لۇيىئ-5 ،ىبالىقنىئ اجلۇغ لارۋېف-5 ،ىبالىقنىئ نىراب ،هدنهگرۆك ىنىرىلرهكسهئ
 ناقتاۋىتېئ پىتىلتاتات نىدىسىقرائ ڭىنرالۇئ هۋ رالرۇغيۇئ ناقتاۋىچېق هدىچمۈرۈئ هۋ ،اجلۇغ ،شۇتائ

 .نهمىلوب كهدنهگرۆك ىنىرىلرهكسهئ ياتىخ
 غاۋاي ڭىنشۇتائ ،هدنهگلىتېۋۈرۈديۆك نهلىب ىسىليىھ شۈرۈشۈچ اغىچنۇم ،پىنىلىق چاڭىلايپاي
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 كهرۈي توئ قىلراتاق ىدنهپهئ ىلىتمهم نهگلىتېۋۈمۆك كىرىت ،نهگلىتېۋۈرۈديۆك پۇيوق توئ هدىسىمرۈت
 ىكچىئ ،ناقتاۋۇلوب بىياغ زىسكهرېد زİ .نهمىلائ اغمىداي ىنزىمىرىلرهگىدوس ياب ،ىنزىمىرىليىلايىز
 ،ناقتاۋىنىلېئ ىرىلقانىس ناد نۈچۈئ ىرىلتسهقىيۇس لىزهر ڭىنياتىخ ،ناقتاۋىنىلۇب ىرىلازهئ

 وئۇگ رهگىدوس ياب ناققىچ پىچېق اغىكىرېمائ نىدياتىخ ادنىقېي .نهمىرۈتلهك اغمىدلائ زۆك ىنمىقلهخ
 هۋ شۈلۈمۆك كىرىت ڭىنرالرۇغيۇئ ،ىنىكىلنهكىئ كىلرهتهخ نىياتنىئ ڭىنىلاۋھهئ رالرۇغيۇئ ۇميۇگ نىۋ
 .ىدىئ ناغيوق اغىرۇتتوئ ىنىقىلناقتاۋىلېك چۇد اغىلاۋھهئ شىلىكتۆي ىرىلازهئ ىكچىئ

 
 .زىسيهلهرۆك ىنرالوئىدىۋ ىكىتقهھ ۇب نىتشىنىلۇئ ىكىدنهۋۆت
 

https://www.youtube.com/watch?v=qtddG0wpltU 
https://www.youtube.com/watch?v=5wZu19F8YpY 
https://www.youtube.com/watch?v=K-i0lksbluY 

 
 اغاينۇد نىد ىئ ”روبىبوس“ ياتىخ قۇچوئ ىتسۈئ رالرۇغيۇئ ىكىدىتسائ ىمۇلۇز ياتىخ ،نۈگۈب

 قىلراكمهھ يهخڭاش هتكىلرىب نهلىب ياتىخ ،ىنرالرۇغيۇئ ناقچاق نىتپهرهت ايىسائ ارۇتتوئ .اتقامچاق
 ىنرالرۇغيۇئ ناقچاق نهلىب ىشىلىنۆي ايىسائ ىبۇنهج ىقرهش نىد ”روبىبوس“ .اتقامىلغوق ىتالىكشهت
 .اتقامىلشات هگىمرۈت هۋ اتقامىلغوق ايىشيالام نهلىب دناليات اسلوب

 
 نىدراللىي ،پىچېق نىدىسىمرۈت قۇچوئ ىتسۈئ "رۇبىبوس" تهرابىئ نىدياتىخ ،ىنۈك رىبايون-20

 ىنىرىلمات همرۈت ڭىنمۇكھهم رۇغيۇئ *رهپهن 25 ناقتاۋىتېي هدىسىمرۈت دناليات ىكىرېش ياتىخ ىرېب
 پۇرۇت پىلىق هئىپادۇم ىنرالقۇسوت مىس ىكىدىپارتهئ ڭىنىمرۈت نهلىب ىرىلىپرۆك ناقتوي ،پىشېت
 شۇنوتان هگىزۆئ ادلاھ كىللىكشهت ڭىنىشىك 25 .ىدلارات اغاينۇد رهۋهخ ىكىدىققهھ ىقىلناقچاق
 ىرۇغۇي شىچېق نهلىب قىلراكمهھ ىكىدىجىرهد ىرۇغۇي قادنۇب نىدىمرۈت ىكىتتهلۆد رىب اقشاب ناغلوب
 اتقادنۇئ .ۇتپىتېۋىلۆب ناغىديالالىق شىئ رىب رالرۇغيۇئ كهمېد*.نىتتهھهج رهھ ىتتالىق پهلهت رادىتقىئ
 ىكىدناتسىكرۈت ىقرهش ڭىنياتىخ ناغناللاروق هچىغىقىنرىت شىچ ،نهلىب قارڭىق قاچىپ ىكىدىلسهئ
 ىنىمىرېي ڭىنىناس رهكسهئ ىمۇموئ ىكىدياتىخ ناس ۇب ( نهلىب ىنۇشوق يىبرهھ نويلىم رىب
 )ۇديهلىگىئ

  :لايىرېتام ناغنالىدياپ
 

http://www.hoylam.net/uyghurlar_uchun_umid_bar_-_finlandiye_musteqilliqidin_oylighanlirim/ 
 
 ۇديهلهرىجېب ىنشىلېئ لاروق پالشات ىنقاچىپ يىئادىتپىئ ىنۈك رىب ۇمڭىنرالرۇغيۇئ ناقتاۋىشىلېئ

 .پهگ نهگېد
 
 ىرىلكىرېچ ڭىچنهم ادراللىي-1800 ناۋلاپ رىداس كۈلزۈيىتخوتلوم اجلۇغ ىدادجهئ ڭىنرالرۇغيۇئ

 ىقرىزاھ ىددۇخ ۇمۇئ ،ناغلاتائ پهد ناۋلاپ رىداس ادىشېي 15 پۇرۇدلۇتۇق ىنرۇغيۇئ 3 ناغڭام پالغاب
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 .ناقچاق پىشېت ىنىلۇماي ڭىنىقىلنادىناخ ڭىچنهم ،كهدرالرۇغيۇئ ناقچاق پىشېت ىنىسىمرۈت دناليات
 ىرىلقاشوق ىكازغېئ ىنىخىرات زۆئ هنهي ىقلهخ رۇغيۇئ .سهمهئ شىئ تاي اغرالرۇغيۇئ شىشېت همرۈت كهمېد
 .قلهخ ناغرۇدلاق پىزېي نهلىب

 
  ،ادىرىلقاشوق ناۋلاپ رىداس
 ،پىتېي الوت ادلۇماي

 .ىدلوب قاچۇق رىب مىچېچ
 ،ادغاچ رهشېت ىنلۇماي
 ،ىدلوب قاچىپ ماغرۇۋوق
 
 .ۇديهد
 
 ىس 2 هنهي نىيېك نىدنهكتۆئ نۈك 2 نىدىرائ .ناغلاق پۇلۇتۇت ىنۈك ۇش ىرىپهن 5 ڭىنرالۇب هچرهگ

 ڭىنىسىمرۈت دناليات .مىج رهلرهۋهخ هدىققهھ ىرىپهن 18 ناغلاق اممهئ ،ۇمىسلوب ناغلاق پۇلۇتۇت
 ىنىكىلنهكىئ ناس قىج ىتىياھان ۇمڭىنناس ۇب ىكىدىسىرائ ڭىن 20 نهلىب 18 ،اغرالرىبخۇم ىقىلشاب
 .ۇديهلتىكهت

 
 ىكىتتهلۆد ىسىچلاغ ياتىخ رىب-2 ،ناقچاق نىدىروبىبوس ياتىخ ،پهدزىئ ىتىلادائ اينۇد اتقادنۇئ

 رۇچۇئ اي لىت اي ”نۇقچاق“ پوت رىب ۇب نهگىمشۈچ ىرىزهن ڭىناينۇد ،ناغلاماق اغروبىبوس رىب هنهي
 اقرائ ىكىدايىسائ ىبۇنهج ىقرهش ڭىنياتىخ ،اتتىئاراش قوي رهلىسرهن رىب كهدۈگېي اي داسىتقىئ اي ،هقالائ

 قادناق ،ادىرىلقۇسوت مىس ىكىدىرىلىقاي ارگېچ ،ڭىنايىشيالام نهلىب دناليات ناغنالباسېھ ىسىليوھ
 ؟هدهن هچىغرىزاھ رالۇئ ؟ۇدناقتاۋىلىق

 
 تىئائ هگىكىلنهكتۆئ هكتهكىرهھ ڭىنىتىلادائ اينۇد القادنۇش ،ىتالىكشهت رهلتهلۆد نهكشهلرىب

 .هتكهمرۈس مۈكۆھ تهلادائ نهككىچېك اداينۇد .قوي رهلرهۋهخ
 
 ،رهلتهسهج نهگنهلىۋۆد ،رالقاۋوب ناقتاۋۈلۆئ ،رالنامىدرابموب كىلتهشھهد ىكىدهيىرۈس هتتهۋلهئ

 25 ،ادىدلائ قىلىچنىغرىق يىقرىئ ۇب ناقتاۋىلىرېب پىلېئ اغىرىلناملۇسۇم ايڭىھور ىكىدىمرىب
 نىدرالرۇغيۇئ ىشۈرۈي پىچېق هدهيىپارغۇج شۇنوتان ىكىدىسىرۇتتوئ دناليات نهلىب ايىشيالام ڭىنرۇغيۇئ
 .رالشىئ ناغىديهمرىك ۇمىغىلايىخ ڭىنرالىقشاب

.  
 
 
 ڭهئ ىرىلرىبدهت كىلرهتهخىب ،ىسىمرۈت زارتاكلائ ناقشالياج اغىلىرائ وكسىسنارىفناس ڭىنىكىرېمائ

 شىچېق نىدىمرۈت ۇب ىسىرادىئ كىلرهتهخىب اكىرېمائ .ىرىب ڭىنرهلىمرۈت رۈمۆت ناغلوب كۈلچۈك
 ۇكسىسنارىفناس ،ۇمىتتهلاھ ناقچاق نىدىمرۈت رهگهئ هدىرىزهن ڭىنرالۇئ .ۇدياراق پهد سهمهئ نىكمۇم
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 پۇلۇغوب ناچاقىللائ هدىيۈس زىڭېد رالنۇقچاق نۈچۈئ شىقىچ اققۇلقۇرۇق پۈزۈئ ادزىڭېد نىدىلىرائ
  .ۇدياراق پهد ۇدىلاق

 
 ڭىنسۇبھهم 3 ۇب .ىتچاق نىدىسىمرۈت زارتاكلائ سۇبھهم 3 ىسىچېك نۇيىئ-11 ىلىي-1962 اممهئ

 نهتهقىقهھ رالۇئ .اتقامرۇت پۇلوب رىس رهدهق اغرىزاھ نۈچۈئ ىسىرادىئ كىلرهتهخىب اكىرېمائ ىشىچېق
 هچىخېت ىسىرادىئ كىلرهتهخىب اكىرېمائ ؟ۇمىدلۆئ پۇلۇغوب هدىيۈس زىڭېد ىكاي ؟ۇمىدلۇتۇق پىچېق
 .هدىشېپ ڭىنىلىسهم

 
 ڭىنېم پىنىلرىبىك نهلىب ىقىلناغلوب رهگىموز كۈچۈك ڭهئ ىكىداينۇد ڭىنىزۆئ ياتىخ

 نىپپىلىف ،ايىشيالام ،دناليات ىكىدىتسائ مهياس ڭىنېم ،ۇديهملهتۆئ پۇچۇئ ۇمرالشۇق نىدمىنىمسائ
 ناغىملوب ىكىلىچنىكمۇم شىچېق رهتتهب ۇمنىدىسىمرۈت زارداكلائ ڭىنىكىرېمائ ىددۇخ ىرىلىمرۈت
 قىلىقرائ ىتىكىرهھ ىلىمهئ زۆئ ،رۇغيۇئ 25 ناقچاق نىدىسىمرۈت دناليات اممهئ .ۇدياراق پهد رهلىمرۈت

 ىنىكىلنهكىئ هچقۇترائ ڭىنشىتىلشىئ ىنىسىرابىئ ”سهمهئ نىكمۇم“ هگىرىلىرۋهن ڭىنناۋلاپ رىداس
 .ىدىلتاپسىئ

 
 هۋ ۇزرائ رىب كۈلچۈك هۋ تهيىن رهگهئ .تۇجۋهم هسرهن رىب نهگېد تهكىرهھ هۋ تهيىن اداينۇد

 .قوي شىئ ناغىدياملوب ىلىغرۇشائ هگلهمهئ اداينۇد نهكىدىلوب تۇجۋهم شىلىتنىئ
 

 مىس قىلرىق ىنىرىلىپرۆك ناقتوي ،پىشېت ىنىرىلمات ڭىنىسىمرۈت دناليات ڭىنرۇغيۇئ 25
 10 ىكىدىقىرغائ ،ىسىجىرهد قىلنىيىق ڭىنىشىچېق نىدىسىمرۈت تهلۆد رىب تاي پىپېي اغرالقۇسوت
 كىلنىكرهئ ناغنىلېئ اغلىت ىمسىئ ادىرىقۇي ناقچاق نىدىسىمرۈت اقىرفائ راب ىكىشىئ رۈمۆت تاق
 نهگلهك چۇد سۇبھهم 3 ناقچاق نىدىسىمرۈت زارتاكلائ هۋ قىلنىيىق نهگلهك چۇد ىرىلىچڭهج
 شالڭائ ىنرهلىياكېھ ۇب .نىكمۇم ىشۇلوب نۈتسۈئ ۇمنىدڭىنۇئ هۋ شاشخوئ نهلىب قىلنىيىق
 هگىتىسرۇپ شهلزۆس القادنۇش هدنهكشىرېئ هككىلنىكرهئ نامىرھهق رهپهن 25 ۇب تهقهپ ،هگىتىسرۇپ
 .زىمىلوب هگىئ نىدنائ هدنهكشىرېئ

 
 هگىسىمرۈت ”روبىبوس“ رالياتىخ رالۇئ .ۇدىتاۋيامچائ نىدىسىمرۈت دناليات تهقهپ رالرۇغيۇئ ،هدىلسهئ

 .ىدلاق پۇلوب راللىي ىلېخ اغىنىقتاۋىچېق پاراق اغاينۇد نىدىنىتهۋ انائ زۆئ ناغيوق پۇرۇدناليائ
 
 رۇبىبوس“ ىددۇخ رالرۇغيۇئ ناغلاق پىنىلوس هگىچىئ نهتهۋ پىنىلېۋىترات ىرىلتروپساپ

 ناغلوب راچۇد هگىتىمسىق شىلىتېۋۈرۈديۆك نهلىب ىسىليىھ ”شۈشۈچ اغىچنۇم“ ىكىدىسىمرۈت “
 .ۇدياشخوئ اغراليىدۇھهي

 
 .ىدىئ ىدىلقهت ڭىن ”رۇبىبوس“ ۇش هنهئ ۇمىسىمرۈت غاۋاي شۇتائ ىكىدرالىي 40

 
 نىدىرىلشىمتهئ شىملىق ڭىنرالمىلاز ىكىتخىرات رالمىلاز اممهئ .ۇديامنالراركهت خىرات هدىلسهئ
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 .ۇدىلوب ىچكهمرۈچۆك نۈچۈئ نۈگۈب .ۇديهدزىئ رهلكهنرۆئ هۋ رهلىبىرجهت
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 مۈلۆب-5
 

 رالنۇمزهم شالىرائ
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 رهزهن هچىقسىق هگىتىۋىسانۇم تهلۆد هۋ نىد ادمالسىئ

 
 )نۇغلۇي(

 
 ىشۇلوب قادناق تهۋىسانۇم ىكىدىسىرۇتتوئ تاياھ نهلىب نىد ؟همېن تاياھ ؟همېن نىد هدزىمىنۈك

 « ،» ىتىلۆد مالسىئ « ڭىنرالناغىملارۇتشالڭىديائ ادىنھېز زۆئ ىخېت ىنرهلىلىسهم قىلراتاق ؟كهرېك
 .اتقامرۇت پىنىلڭائ تاپ – تاپ ىرىلناقۇچ شۇرۇق »ىتىلۆد تهئىرهش

 ناغىلشات رهزهن نهلىب تهققىد اغىرىلتائارجىئ ڭىنمالاسسىھيهلهئ دهممهھۇم هۋ هگىمىرهك ىنائرۇق
 اغىرايىتخىئ ڭىنرالناسنىئ يهمرۈتشهلنهييهئۇم ىنمۈزۈت رىب هدىسىلىسهم تهيىمىكاھ ،ادزىمىتقاۋ
 پهلهيىبرهت ناسنىئ كىلىگلۈئ هدايىز نىتشۇرۇق تهيىمىكاھ ڭىنىتىسقهم ڭىننىد ،ىنىقىلناغرۇشپات

 اققىلچنىت ىنرالناسنىئ ،1شىقىچ پۈرۈتشىتېي ىنرهلىشىك ناغىدىتىلشىئ پىتكائ ىنىلقهئ ،شىقىچ
 ارائزۆئ ،شىلىق اپرهب ىنتهلادائ ادىسىرائ رهلىشىك ،3شىقىچ پۇرۇق تهكىلمهم چنىت ،2شىلىق تهۋهد
  .زىمىرۆك ىنىكىلنهكىئ 5شىشىلسهب ادرالشىئ قىلىدياپ هكتهيىناسنىئ 4شۈنۈيۆك

 ڭىنۇئ .ۇدياملاتخوت هدىققهھ ىقىلناغىدىلوب قادناق ڭىنىمۈزۈت تهيىمىكاھ ىكاي تهلۆد ،نائرۇق
 ىنرالپىسنىرپ لۇمۇشمهلائ كىلشىگېت اقشىلىق هيائىر چۈك يىسايىس ىكاي تهيىمىكاھ ،هچىسكهئ
 مىرهك ىنائرۇق .ۇدىرىقاچ اقشىلىق لهمهئ اغرالپىسنىرپ رۇكزهم ىنرالرادمۈكۆھ ،پۇيوق اغىرۇتتوئ

 ىزىكرهم ىپىسنىرىپ چۈئ تهرابىئ 8نىتتهلادائ هۋ 7تهقايال ،6)شهڭېك ( ارۇش نىدىسىتقۇن تهيىمىكاھ
 ىكاي نۇسلوب قىلھاشىداپ ىليهم مۈزۈت ناغنىلىق لۇبوق كهدرىب هدرۋهد ناقتاۋاشاي ىشىك .ۇدىيوق اغنۇروئ
 رهزهنيىئتهق نىتشىنىلىق هرادىئ نهلىب مۈزۈت ىسياق ،نۇسلوب تهيىرۇھمۇج ىكايهۋ نۇسلوب كىلگهب

 لالاھ ىنناغلىق لالاھ ،ماراھ ىنناغلىق ماراھ ھاللائ ،ىشىلىق لهمهئ اقپىسنىرپ چۈئ ۇب تهيىمىكاھ
 بهسهن ،11ىشىنىلىق هيامىھ ڭىنيۇربائ تهززىئ ،10ىكىلرهتهخىب لام هۋ 9ناج ادمالسىئ .مىزال ىشىلىق
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 رالىمېت انائ ۇب انام تهئىرهش ،پۇلوب سهددهقۇم 13ىكىلنىكرهئ رىكىپ هۋ 12ىشىلىدغوق ڭىنىقىلكاپ
 .نهگنهلىگلهب ادىساسائ

 ڭىننىد .ۇديالالوب پۇسنهم اغنىد نهلىب ىقىلساخ يىللىم ىشىك ،پۇلوب ىشىللات ڭىنرالناسنىئ نىد
 ڭىنىشىك كىلمىك يىللىم ىنهي ،تهدائ – پرۆئ ناغىديهملهك تىز اغىرىلپىسنىرپ قىلساسائ ڭهئ
  .ۇدياملوب ۇغلاسوت اغىنىد

 هلىبهق نۈچۈئ ىشىلىق لۇبوق ىنمالسىئ ڭىنرهلىشىك ناقتاۋاشاي ادىتسائ ىمۈزۈت هلىبهق ادىقىرىفائ
 ڭىنرهلىشىك ناقتاۋاشاي هدمۈزۈت كىتاركومېد ىكاي ىشۈتۆئ هگمۈزۈت كىتاركومېد پالشات ىنىمۈزۈت
  .سهمهئ ترهش ىشۈتۆئ هگمۈزۈت كىلىپىلهخ ىكايهۋ قىلناتلۇس نهلىب ىشىلىق لۇبوق ىنمالسىئ

 .ىدىئ ھاشىداپ رىب نىيهنرهقلۇز ناغنىلېئ اغلىت هدىسىرۈس فھهك ،ناميالۇس هۋ تۇۋاد ىتىرزهھ
 .14ىدىنهگنهلتىكهت ىكىلنهگلىرېب تهمكېھ هۋ مىلىئ هچىسكهئ ،سهمهئ تهنهتلهس اغرالۇئ نىكېل
 رهلىبهن قىلراتاق دهممهھۇم ىتىرزهھ ،اسىئ ،ايھهي ،ايىرهكهز ،نۇراھ هۋ اسۇم ،مىھاربىئ ،ھۇن ىتىرزهھ
 .15ىدىئ رهلىشىك ىكىدىچىئ ڭىنقلهخ هچىسكهئ ،سهمهئ ھاشىداپ

 اغرالنۇناق قاتروئ ادىتسائ تهيىمىكاھ ىكاي تهمۈكۆھ رىب هدىچىئ هيىروتىررېت نهييهئۇم – تهلۆد
 يىسايىس نهگلهك اقدۇجۇۋ نىتتهللىم قۇترائ نىدڭىنۇئ ىكاي رىب ناغىدياشاي ادلاھ ناغنۇسيوب
 قىلىقرائ ىرىلناگروئ ناغلوب قىلشاراق اغڭىنۇئ هۋ تهمۈكۆھ ىنىسىپىزهۋ تهلۆد ،16پۇلوب قاپىتتىئ
 كهدرىب نىدىپىرهت رهلىشىك ناغىشاي هدهيىروتىررېت رۇكزهم ىرىلناگروئ تهلۆد .17ۇدىرۇشائ هگلهمهئ
 تهلۆد رالىچۇغلىق هرادىئ ىنتهلۆد ،پۇلوب تهرابىئ نىدرالىملۇرۇق مۇھۋهم ناغنىلىق پارىتېئ
 ىسىچنهشۈچ ىكاي ىسىدىقهئ ىنىتىساۋ ۇب هۋ ۇدىرۈتتهئ سكهئ ىنىسىدىقهئ ڭىنىزۆئ هدىرىلىتىساۋ
  .ۇدىرۇدلىق تهمزىخ نۈچۈئ

 .ۇدىلوب ىنىد ڭىنرالناسنىئ هچىسكهئ ،ۇدياملوب ىنىد ڭىنتهلۆد ،ادناقتيېئ پىلېئ نىتتهھهج مۇقۇئ
 .ۇدياملىق ادائ ىنرهلتهيىرۇبجهم كىلشىگېت اقشىلىق ادائ ىرىلپۇسنهم نىد شاشخوئ اغرالناسنىئ تهلۆد
 ،ازور ،زامان ناغلۇريۇب ادمالسىئ تهلۆد ،قاسلائ اغلاسىم ىنىنىد مالسىئ ناغلوب قۇلشۇنوت هگزىمىزۆئ
 اغرالناسنىئ نىد .ۇدياملالىق ادائ ىنرهلتهدابىئ قىلساسائ شاشخوئ هگنهگېد ... قىلنابرۇق ،جهھ ،تاكاز
 ڭىنتهلۆد .ۇدياملوب تهلۆد زىسنىد ىكاي رادنىد ،ۇدىلوب ناسنىئ زىسنىد ىكاي رادنىد ،پۇلوب ساخ
 نىدرالقۇلۇغڭاراق ىنرالناسنىئ ادىتسائ ىرۇن تهلۆد .ۇدياملوب ىسىشىدنهئ تهرىخائ شاشخوئ اغرالناسنىئ
  .مىزال ىشىلقاس نىدرهتهخ ىنىرىلارقۇپ شاشخوئ 18هگىلۈمۈچ انائ ،ىشىقىچ پىلېئ اققۇلقۇروي

 ىكاي هدىقهئ ڭىنىزۆئ ىنىسىتىساۋ قىلنارمۈكۆھ تهرابىئ نىتتهلۆد رالناسنىئ ىكىناچاق
 قىلمارائىب هتتهيىئمهج پالشاب نىتتىقاۋ ۇش هنهئ ،اسىلشاب اقشۇرۇدلىق تهمزىخ نۈچۈئ ىسىچنهشۈچ
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 ناق ،ۇدىرېب ناج نۈچۈئ ىسىدىقهئ رالناسنىئ ىكنۈچ .ۇدىلوب قرهغ اغىمىنياق شۇنۇقوت ،پۇلوب اديهپ
 هيىگولوئېدىئ ىكاي هچنهشۈچ ،هدىقهئ نهييهئۇم ناسنىئ .ۇديالالىق ىنرالمۇلۇز ھىبهق ڭهئ ،ۇدىكۆت
 نىتبهۋهس ۇب .ۇدياملالىق مۇلۇز نهلىب كىلزىسمىھهر اغىشىدرۈت زۆئ ،پۇرۇت يامنىغىس اغىسىقرائ
 ىقشات هۋ ىكچىئ ىنىكىلرهتهخىب لام- ناج ڭىنرالارقۇپ ىكىدىچىئ ىسهيىروتىررېت ىسىپىزهۋ ڭىنتهلۆد
 ڭىنرالارقۇپ ،شىلىق هلىمائۇم شاشخوئ اغرالمىقېئ هۋ هچنهشۈچ ىسياقرهھ ،شادغوق نىدرهلپۋهخ
 شىلىق تهمزىخ پۇلوب لىدائ اغرالارقۇپ ادلاھ يىلاخ نىتقىلزابپهرهت ،شۈرۈتلهك اغلوق ىنىقىلناۋاراپ
 .كهرېك ىشۈشۈچ هدىجىرهد شاشخوئ هگرهلىشىك نۈتۈپ ىكىدلهئ رۇكزهم ى »رۇن « تهلۆد ،ىشۇلوب
 هدىقهئ ،هيىگولوئېدىئ كۈلرۈت رهھ ناغنىلىق لۇبوق ادىتسائ ىشىلرۇبجهم ڭىنتهلۆد ،هدرىدقهت ىسكهئ
 هكتهيىمىكاھ رۇكزهم ىنىشىك الىسلىپېت تهسرۇپ ،ۇدىرۈتلهك اقدۇجۇۋ ىنرالناسنىئ ىچىمىلزۈي ىككىئ
 ڭىنسخهش ىنشاللات ىنىدىقهئ ىنىد مالسىئ نىتبهۋهس ۇب انام .ۇدىرۇدلىق تهكىرهھ ىشراق
 اغنىد نهلىب رهلىتىساۋ لىخ رهھ ىنىشىك ڭىنچۈك قادناقرهھ ،پۇلوب ناغرۇشپات اغىقىلرايىتخىئ
 هگىسىچنهشۈچ ،هگىسىدىقهئ ڭىنناسنىئ ھاللائ هدىمىرهك نائرۇق .19ۇدىلىق تهر قىتتاق ىنشالرۇبجهم
 ،20پهلپىرهت پهد ھانۇگ رىغېئ ۇمنىتشۈرۈتلۆئ ىنناسنىئ ىنۇئ ،ۇدياتائ پهد »هنتىپ « ىنشىلىق مىسېب
 ىسىدىقهئ هۋ ىسىچنهشۈچ رۆھ ناسنىئ ىكنۈچ .21ۇديۇريۇب اقشىلىق شۇرۇئ هچۇغىملاق هنتىپ هدىزۈي رهي
  .ۇدىلىق نايائ ىنىقۇلتۇجۋهم زۆئ نهلىب

 اقشىلىق هيائىر نۈچۈئ ىشىنىلىق هيامىھ ڭىنقالخهئ هۋ ڭىنتهيىئمهج يىئامىتجىئ مىرهك ىنائرۇق
 ىنتهلۆد .نهگرهب پىتىسرۆك ىنرالپىسنىرپ ىقالخهئ قىلساسائ سهمرهگزۆئ ناغلوب كىلشىگېت
 ڭىنرهلمۈزۈت – نۇناق ناغلوب رۈرۆز نۈچۈئ شادغوق ىنىتهئهپنهم ڭىنرالناسنىئ ،شۇرۇقشاب
 نۇناق ۇئ ،پۇلوب نهگرهب قىلىقرائ ىلاسىم نىيهنرهقلۇز ناغلىق ھىتهف ىنبرهغ هۋ قرهش ىنىشىنىلىگلهب
 قىلىچنۇغزۇب هتتهيىئمهج پاشاي زىسمۈزۈت – نۇناق ،پۇقوس لىپېس مهكھهتسۇم نىدرهلمۈزۈت –
 مالسىئ نىتبهۋهس ۇب انام .22ىدىناغلىق مۇكھهم هگرهلمۈزۈت – نۇناق ىنجۇجهم – جۈجهي ناغلىق
 ،» كىلىبۇغاتۇق « ناغلاتائ پهد ىسۇماق شۇرۇقشاب تهلۆد ڭىنپىجاھ ساخ پۈسۈي ادىساينۇد
 هۋ رۋهد قىلقرهپ ھاللائ .ناغنىلېئ هگمهلهق رهلرهسهئ شاشخوئ هگ »همانتهسايىس « ڭىنكلۈملۇمازىن

 هگىلقهئ هۋ هگىسىبىرجهت تهيىناسنىئ ىنشىپېت باۋاج هگرهلىلىسهم ناققىچ اغىرۇتتوئ ادرالتىئاراش
 ۇب .رۇدىلاسىم قىلناج ڭىنۇب ىلوي ناقتۇت ادرالشۇرۇئ ڭىنمالاسسىھيهلهئ دهممهھۇم ،پۇلوب 23ناغرۇشپات

  .ىدلهك پۇلوب تۇجۋهم رالاۋىتهپ هۋ رهلدىھهتجۇم ادمالسىئ نىتبهۋهس
 ىرىلشاراق – تهممىق قىلساسائ ڭىننىد ؛ناغىديهملهك سام اغىھور ڭىنرۋهد ناقتاۋاشاي ىزۆئ

 پىلىق نهمشۈد اتتهھ ،تاي هگىرۋهد زۆئ ،ناغىدياملالىق ىسىشىك ڭىنىرۋهد زۆئ ىنىشىك ادىساسائ
 ۇمىخېت ىننارھوب ناققىچ اغىرۇتتوئ هدىتىيىئمهج رالناسنىئ رهلىچنهشۈچ ناغىدىيوق
 هچىسكهئ ،سهمهئ ىسهبنهم ڭىنشىلىق اديهپ شۇنۇقوت نىد نىتبهۋهس ۇب انام .ۇدىتېۋۇرۇتشالرۇقڭوچ
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 ڭىنىشىشاي هتكىلرىب هدرهي رىب ڭىنرهلىشىك ىكىدىچنهشۈچ قىلقرهپ ،ڭىنشىلىق لهھ ىنرالسىزىرك
  .24كهرېك ىشۇلوب ىتىلاپاك

 تهرجىھ هگىنىدهم پارچۇئ اغمۇلۇز كىلبهۋهس ىسىدىقهئ هدىككهم ڭىنرالناملۇسۇم هدىرۋهد زۆئ
 مالسىئ نهگنهللىكهش پۇلوب چۈك يىسايىس ڭوچ اليهمتۆئ نۇزۇئ پىلېك هگىنىدهم .ىدلهك پىلىق
 قىلىددام 47 نهلىب رهلتهللىم هۋ رهلىشىك ىكىدىدىقهئ قىلقرهپ ىكىدىپارتهئ هۋ هنىدهم ڭىنىتىئاماج
 نهلىب ىتىپۈس شۇلوب چۈك نۈتسۈئ ڭىنرالناملۇسۇم نىدمىتېب ۇب .ىدىناغىلازمىئ ىمىتىب هنىدهم
 ،كىلرهۋاراب نهلىب رالۇئ اغىنروئ ڭىنشالرۇبجهم ىنىنىد هگرهلىشىك ىكىدىدىقهئ قىلقرهپ
 پىقىچ ىقىلناقشىرىت اقشىلىق لىساھ كىلرىب ادىساسائ شاراق – تهممىق تهرابىئ نىتقىلشادترۇي
 ىكىدزىمىنۈك اتشىلىق پهرهت رىب ارغوت ىنىتىۋىسانۇم تهلۆد هۋ نىد ىسىقىسهۋ هنىدهم ۇب انام .ۇدىرۇت
 .ۇدىرېب پىتىسرۆك لوي هگرهلىشىك
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 ىسىياكېھ ىڭېي ڭىننالىي نهلىب ناقھېد

 
 )قۇلغوچ(

 
 لىسمهت رىب قىلمان>نالىي نهلىب ناقھېد< ادزىمىرىلباتىك كىلسرهد ادزىمىرىلغاچ قىلىلاب

 هدىكىلسرهد پهتكهم چۇغنالشاب ڭىنرهلىشىك ناغلۇغۇت ىرىللىي-80-70 ىكلهب لىسمهت ۇب .ناغىدىلوب
 ىكىدڭىنۇب .نهمنهكىديهملىب هدىققهھ ىقۇلقوي ىكاي راب ۇمىدىكىلسرهد ڭىنرهلىكنىيېك .ۇديارچۇئ
 نىتقۇغوس ڭىننالىي ،ىقىلناغلاق پارچۇئ اغنالىي رىب ،پىتېۋىتېك ادلوي ناقھېد رىب ،هتكىلهقهۋ
 اتياق نهلىب ىتىراراھ زۆئ ،پىلېس اغىنيوق ىنۇئ پىتىرغائ چىئ پۈرۆك ىنىقىلناغلاق پۈلۈگۈت ،پالڭوت

 پىقېچ ىنناقھېد النهلىب ىشىتياق هگىلسهئ ڭىننالىي اممهئ ،ىقىلناغلىق اتائ قىلتاياھ
 ۇب ،پۇلوب ناغىدىنىلرىۋسهت هقهۋ رىب كىلتهربىئ ناغىدىلىق مارائىب ىنىشىك كهدىكىلنهگرۈتلۆئ
 يامرۇدناليوئ ىنزىب ىقىلناقتاۋىرېب زۈي هدىسىنھهس تهسايىس ارائقلهخ هدنۈك ىكنۈگۈب ڭىنكىلهقهۋ
 ............ۇدياملاق

 – ىنيهك رالشىئ پىياجائ هدىرىلتهۋىسانۇم ياتىخ– اكىرېمائ نايۇب نىدنىقېي ،نايائ هگزىمىممهھ
 اغىتايىققهرهت ڭىنىرىلتهۋىسانۇم ياتىخ– اكىرېمائ ۇمىدىلىسهئ .ىدىلشاب هكشىرېب زۈي نىدىنيهك
 ياتىخ نهلىب اكىرېمائ نىدرهلهقهۋ ناقتاۋىرېب زۈي ،ىرىلقلهخ اينۇد ناقتاۋىقىزىق نىدنىقېي
 ياتىخ ڭىنپمارت .ىدلاق پهدڭهم هتشىرېب اھاب قادناق اغىتايىققهرهت ڭىنرهلتهۋىسانۇم ىكىدىسىرۇتتوئ

 ،اسلوب ناغىغزوق ىنزىمىنامۇگ هدىققهھ ىقىلناغلىتېس اغياتىخ ڭىنپمارت هگزىب هتپهلسهد ىرىپهس
 هگىكېچ ىنزىمىرىلنامۇگ ۇب ىرىلشۇرۇچۇئ هۋ شاتخام ناغلوب اغڭىپنىج ىش ىسىئهر ياتىخ ڭىنپمارت
 ىشىرىك پىڭىس هكتهلۆد رىب كىتاركومېد كهدىكىرېمائ ڭىنىسهيىدىئ تسىنۇمموك ياتىخ ،پۈزۈكتهي

 قىلىجوخ ڭىناينۇد ىدمهئ ياتىخ< ،پۇلوب بهۋهس هگىشىرىگزۆئ ڭىنرهلتهيىنۇناق- هدىئاق ارائقلهخ
 .ىدلوب بهۋهس اقشاغزوق ىنرهلىشىدنهئ كهدنهگېد >؟همېن ۇدمالاق پىقىچ اغىنروئ

 هبىلهغ نىدىتسۈئ نوتنىلېك ىرالېھ ادىمىلياس تنېدىزېرپ ڭىنىكىرېمائ پمارت ،ىلياقاب پهلسهئ 
 اقتنېدىزېرپ ىڭېي ۇب ڭىنياتىخ ادىنىغلوب ىتنېدىزېرپ كىلتهۋۆن رىب ىڭېي ڭىنىكىرېمائ ،پىلىق
 نۈتسۈئ نىدىممهھ ىنلام-لۇپ نۇئ نهكىناغلوب ىچتهراجىت ،ىچتهراجىت رىب تهقهپ پمارت < نهتهبسىن
 ىشىلېق پۇلوب لاروق رىب ىشخاي ىكىتشۇرۇدنۇسيوب ىنىكىرېمائ نۈچۈئ ياتىخ پمارت مىكلهب .ۇدىلىب
 ىنىكىلسهمهئ اتاخ ىنزىمىسايىق ۇب ،پۇلوب نىقېي اغلامىتھېئ ىشۇلوب اتشاراق نهگېد >!نىكمۇم
 ىكىدوگڭۇج ڭىنىسىناخراك پمارت ىتىمۈكۆھ ياتىخ ،الياملاق نۇزۇئ پۇرۇتلوئ هگىپىزهۋ پمارت

 ڭىنپمارت .زىميالالىق سېھ نىدىشىلقىتسهت ىنىشىنىلېئ هگنهئ ڭىنىسىكرام كۈلرۈت هچچهن140
 ھاشىداپ يىمىدهق ىكىدڭىجيېب نهگىملۈرۆك نىدلهزهئ ادىخىرات ياتىخ ۇمىرىپهس ياتىخ
 هدىھالائ كهتشۇلوب نهمىرھهب نىدزايىتمىئ هچرالھاشىداپ ،شۈلۈتۈك اد )ىيىراس ڭۇگۇگ(ىسىدروئ
 تهلۆد لهئتهچ ادىخىرات هيىتامولپىد ڭىنىسهيىتراپ تسىنۇمموك ياتىخ .ىدلوب رهسسهيۇم هگرهلشۈتۈك
 ىش مىتېق ۇب ،پۇلوب شىئ نهگىملۈرۆك نىدلهزهئ شىلېۋۈتۈك ادىيىراس ناخ ڭىجيېب ىنىرىلرهبھهر
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 ڭىنياتىخ هدرهي ۇب هۋ ىشىلېۋۈتۈك ادىيىراس ناخ ڭىجيېب ىنىمىناخ هۋ پمارت تنېدىزېرپ ڭىنڭىپنىج
 نىدىكىلنهكىئ ىزايىتمىئ شۈلۈتۈك هچرالھاشىداپ ،ىشۇرۇدنالرۇزۇھ نىدىرىلرۇمون تهئنهس ىۋىنهئنهئ
 ،پۇلوب نهگلىرېب الىقپمارت تهقهپ زايىتمىئ هدىھالائ قادنۇب هتتهۋلهئ .سهت ۇمنهتهقىقهھ شىلىق نامۇگ
 زهرهپ پهد >!ىدلىتېس اغياتىخ< ىنپمارت ۇمرالبابرهئ يىسايىس ىكىدىكىرېمائ اتتهھ شىئ ۇب
  .ىدىناغلوب بهۋهس اغرالشىلىق

  ؟مهدائ رىب قادناق ىداز پمارت اتقادنۇئ
 اغىرۇتتوئ رالشاراق ناغىمىشخوئ نۇغرۇن هدىققهھ ۇئ نىيېك نىدلىي رىب پۇرۇتلوئ هگىپىزهۋ پمارت

 ىنهي ،ىسىچتهھىلسهم هيىگېتارتسىئ تهلۆد قىباس ڭىنىتىمۈكۆھ پمارت ،هدلىگزهم رىب ناقتاۋىقىچ
 ىشراق اغياتىخ زىسقۇيۇت هدهيىنوپاي ڭىننونناب نېفىتس ناغلاتائ نهلىب مان نهگېد >ىزاتسۇئ تهلۆد<
 شىرىگزۆئ ادىرىلشاراق ناغلوب هگىرىلتهۋىسانۇم ياتىخ-اكىرېمائ ڭىنرهلىشىك ىقتۇن نهگىلزۆس
 ناغلوب اتشاراق پىسساپ يهلنۈتۈپ اغياتىخ ادىقتۇن ىكىدهيىنوپاي نونناب نېفىتس .ىدلىق لىساھ
 پهد تهلۆد كىلرهتهخ ناغىدىلېك پىلېئ تىدھهت هگىكىلرهتهخىب تهلۆد ڭىنىكىرېمائ ىنياتىخ ،پۇلوب
 تسىنۇمموك ياتىخ ،پىتىشخوئ نهلىب هيىنامرېگ ىكىدراللىي-1930 ىنياتىخ ىقرىزاھ هۋ ناغىتائ
 ناغلوب هگىئ هگهيىتاركومېد كهسكۈي كهدىكىرېمائ ،پۈرۈدڭىس هگىتىيىئمهج اكىرېمائ ىنىسهيىدىئ
 ياتىخ- اكىرېمائ ،پۇيوق اغىرۇتتوئ قۇچوئ ىنىقىلناغلوب هدىزىرهغ شىتىقوي ىنتهلۆد رىب كىلتهردۇق
 پىرېب امىلقىنېئ رىب هچىقشاب يهلنۈتۈپ هگ>ىتىۋىسانۇم قىلراكمهھ< ىكىدىلسهئ ڭىنىرىلتهۋىسانۇم
  .ىدرۇدلاق ناريهھ ىنىلھهئ اينۇد

 ادىشىنىلياس اققىلتنېدىزېرپ ڭىنپمارت ،ادىمىلياس تنېدىزېرپ ىكىتتىقاۋ ىنيهئ نونناب نېفىتس
 نىدىسىپىزهۋ پىلىقات اققىلىچقرىئ هچرهگ ،پۇلوب سخهش مىھۇم ناغىنيوئ لور چۇغلىق لهھ
 نهلىب پمارت نىكېل ،ۇمىسلوب ناقتاۋۇرۇتشالماۋاد ىنىرىلشىئ تهراجىت ڭىنىزۆئ هۋ نهگرهب اپېتسىئ
  .قوي ىنىغلاق پۈلۈزۈئ ىتىۋىسانۇم ناغلوب

 ۇب ؟ىدرهب امىلقىنېئ ىڭېي هگىرىلتهۋىسانۇم اكىرېمائ-ياتىخ نۈچۈئ همېن نونناب نېفىتس اتقادنۇئ
 :زىمىلىتخوت هنىككىچىك هدىققهھ نونناب نېفىتس هدنهۋۆت زىب هتقهھ

 كىسسالك ڭىنىتىلۆد ياتىخ هدىلىگزهم ناغلوب ىلارېنېگ ىسهيىمرائ زىڭېد نونناب نېفىتس
 هدىتسۈئ باتىك ۇب هۋ ىراكسهۋهھ نىغزىق ڭىن>ىرۇتسهد رالشىئ يىبرهھ ڭىنىزنۇس< ىرىسهئ
 كىسسالك ۇب مۇلهم هگزىب .ناغلاقرات رهلرهۋهخ ادرالتائۇبتهم هدىققهھ ىقىلناغراب پىلېئ ىنرالتاقىقتهت
 ناغلىزېي هدىتسۈئ هيىگېتارتسىئ يىمۇموئ ىكىدىققهھ رالشىئ يىبرهھ هۋ تهسايىس ،داسىتقىئ رهسهئ
 قاقشۇرۇئ ىكمىدهق ڭىنياتىخ رىبدهت 36 ،پۇلوب ناغلىزېي هدىلكهش رىبدهت 36 باتىك ۇب ،پۇلوب
 هۋ قىلھاشىداپ 3 ،هدىرۋهد كىلگهب كۈلچۈك 7 ىقىلساسائ ىنهي .نهگنهللىكهش هدىرۋهد رهلكىلگهب
 قىلىغېي پۇلوب ىرىلرىبدهت شۇرۇئ ناغلىنىللوق ادناديهم شۇرۇئ يىقىقهھ ىكنىيېك نىدڭىنۇئ
 يىبرهھ ڭىنىزنۇس« رالنىبنۈس ،ۇۋنۈس نىدرالمىلائ يىبرهھ ناغىشاي هدىرۋهد ىقرىخائ ڭىنىرۋهد
 ىكىدرۋهد ۇب .ناغيوق پهلىرىتاخ هگرهسهئ نهگېد »ىرىلرىبدهت ڭىننىبنۈس« ،»ىرىلرىبدهت

 پهرۆس هگىپېس شۇرۇئ زىسمىھهر ىنقلهخ پىشىلات قىلھاشىداپ نىدىرىب-رىب رهلسهرهپقۇقوھ
 .ناغناليائ اغىنابرۇق ڭىنتهئهپنهم – قۇقوھ قلهخ ناغىلزىسناس ،نهگرىك

 نېفىتس .ۇدىلۈتۆئ پىلىق كىلسرهد سۇسخهم هدرهلپهتكهم يىبرهھ ىكىدياتىخ ۇمرىزاھ رهسهئ ۇب
 ىنياتىخ هدىرىلتهۋىسانۇم ياتىخ – اكىرېمائ كىلبهۋهس ىرىسهت ڭىنباتىك ۇشۇم مىكلهب نونناب
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 ،يىسايىس ڭىنىكىرېمائ نهساسائ هگ>ىرۇتسهد رالشىئ يىبرهھ ڭىنىزنۇس< ،پىلىق لىلھهت ىشخاي
 .نىكمۇم ىشۇلوب نهگزۈت نالىپ كىلهيىگېتارتسىئ پۇرۇتشالمۇموئ اغىرىلشىئ يىبرهھ هۋ يىداسىتقىئ
 هگىلىقهن نهگېد >شۇرۇتياق نهلىب رهھهز ىنرهھهز<ڭىنىقلهخ ياتىخ ىنىبۇلسۇئ نونناب نېفىتس زىب
  .نىكمۇم زىمىشۇلوب هگىئ هگىچنهشۈچ قىنېئ ۇمىخېت قاسىلقاچنىغىي

 هتتهرايىز زىسقۇيۇت ادياتىخ نۇرۇب نىدىيىتلۇرۇق-19 ڭىنياتىخ نونناب نېفىتس اقشاب نىدڭىنۇب
 نهشىچ ڭاۋ ىقىلشاب ڭىنىتېتىموك شۈرۈشكهت مازىتنىئ ىزىكرهم ڭىنياتىخ ادنايرهج ۇب هۋ ناغلوب
 ىكنۈچ .ىدىناغىغزوق الۇغلۇغ هدىھالائ ادارائقلهخ هۋ ىچىئ ياتىخ شۈشۈرۆك ۇب .نهكشۈشۈرۆك نهلىب

 ىكىدياتىخ پىترات نىدراۋناي لىي ۇب هۋ نهگىلىت قىلھاناپ ،پىلېك پىچېق اغىكىرېمائ نىدياتىخ
 برهغ قىلراتاق اكىرېمائ ،ىرىسهت ناغلوب هگىتىيىزهۋ اينۇد ڭىنىرىلتسىنۇمموك ياتىخ هۋ كىلكىرېچ
 ،شىتىقوي ىنىكىرېمائ القادنۇش ،ىنالىپ شۈرۈدڭىس ىنىسهيىدىئ تسىنۇمموك ناقتاراق هگىرىللهئ
 پىتىلڭائ هگىقلهخ اينۇد نهلىب رالتىكاپ ىنىرىلتهيانىج نۇغرۇن قىلراتاق ىزىرهغ شۇلوب اجوخ اغاينۇد
 ڭاۋ ،پۇلوب ناغراب پىلېئ شىلىق شاپ هدىھالائ هدىققهھ نهشىچ ڭاۋ ،مىدنهپهئ يۇگنېۋ وگ نهگلهك
 ىكىدياتىخ ،ىرىلقىلياب ىكىدىكىرېمائ ،ىرىلكىلىچتهس قىلراب ڭىنىتهمهج نهشىچ ڭاۋ هۋ نهشىچ
 ڭاۋ ،ىقىلناغىدقۇرۇق پىلىق قادناق ىنىسىنىزهخ تهلۆد ڭىنياتىخ ،ىرىلشىملىق قۇلروخىراپ

 هتكىلرىب نهلىب ىتهمهج نىمېز ڭايج القادنۇش ىرىسهت هۋ ىلور ىكىدىتىيىمىكاھ ياتىخ ڭىننهشىچ
 ۇشۇم لهد ڭىنىرىپهس ياتىخ ڭىننونناب نېفىتس ،پۇلوب ناغلىق شاپ ىنىرىلتهيانىج نهگزۈكتۆئ
 ناغىمىشخوئ هدرهلىچۈكتهزۆك ،ىشۈشۈرۆك مىريائ نهلىب نهشىچ ڭاۋ ،القادنۇش ىشىلېك ارغوت هكتيهپ
 ياتىخ ڭىننونناب نېفىتس ،ىنىغلوب قىلراقىزىق ۇمىخېت نىكېل .ىدىناغراقىچ اغىرۇتتوئ ىنرهلزهرهپ

 مىدنهپهئ يۇگنېۋ وگ هۋ ىشۇلوب نامھېم هدىيۆئ ڭىنمىدنهپهئ يۇگنېۋ وگ الپىلېك پىتياق نىدىرىپهس
 .ىدىغزوق ىنىتىققىد كۈلچۈك ڭىنرهلىچۈكتهزۆك ىشۇلوب هتتهۋىسانۇم قۇيوق لىچزىئ نهلىب
 هۋ لىلھهت لىخ رهھ نىتسامىتخوت هتقهھ ۇب ىرىلىتىساۋ تارابخائ ارائقلهخ هۋ رهلىچىزىھالۇم
 نهلىب يۇگنېۋ وگ هۋ نهشىچ ڭاۋ ڭىننونناب نېفىتس اتقادنۇئ .ىدىلشاب اقشۇيوق اغىرۇتتوئ ىنرالشاراق
  ؟ىچقاملىق همېن ىداز ۇئ ؟همېن ىتىسقهم ىكىتشۈشۈرۆك نىدىنيهك ىنيهك

 ناغلوب هچىگنۈگۈب هۋ ىكنىيېك نىدىرىپهس ياتىخ ڭىننونناب نېفىتس هتتهۋلهئ زىب
  .نىكمۇم زىمىشىلاپات باۋاج ۇمىسلوب زائ رىب اغزىمىرىللائوس ىكىدىرىقۇي هدىرىلتهيىلائاپ

 ياتىخ– اكىرېمائ ادناقتيېئ قىنېئ ىشۇرۇتلوئ هگىپىزهۋ ڭىنپمارت ىتنېدىزېرپ اكىرېمائ
 هچناق رىب نهكتۆئ ڭىنىكىرېمائ شۇلۇرۇب لىخ ۇب ىنهي .ىدلهك پىلېئ شۇلۇرۇب ڭوچ هگىرىلتهۋىسانۇم
 كىتاركومېد نىدىكۈلزۆئ ىتىيىئمهج ياتىخ الىسلىق يىققهرهت يىداسىتقىئ ڭىنياتىخ< ادىلىي نوئ
 هدىلسهئ ڭىنياتىخ ،ىنىكىلنهكىئ اتاخ ڭىنىرىلشاراق نهگېد >ۇدىلوب رۇبجهم هكشۈتۆئ هگمۈزۈت
 پۇنوت يهلنۈتۈپ ىنىقىلناغرۇتياق باۋاج نهلىب >ىلوق كىلرهھهز< هگىتىيىن ىشخاي ۇب ڭىنىكىرېمائ
  .كهرېك اسلوب نىدىكىلنهكتهي

 اقشۇرۇشائ هگلهمهئ پهلرىب– رىب ىنىسىدهۋ نهگرهب هققلهخ نايۇب نىدناغرۇتلوئ هگىپىزهۋ پمارت
 ىنىكىلنهكىئ سخهش رىب ناغىدىلىق اپاۋ هگىسىدهۋ رىزاھ پمارت كهمېد .ىدلهك پىشىرىت
 .ىتتالىق كهدناقتاۋالتاپسىئ

 اكىرېمائ درايلىم500 ىلىي رهھ ادىسىرائ ياتىخ نهلىب اكىرېمائ ،ۇديهد قادنۇم نونناب نېفىتس
 ناغىديالاتىراي تهممىق ىرىقۇي ڭىنىكىرېمائ ياتىخ ،پۇلوب ناغىدىرېب زۈي ىقرهپ ادوس قىلىرىللود



 
 
 موت ىچنىرىب  رهلتهمسىق ناقتاۋىلېك چۇد رالرۇغيۇئ

234 
 

 ايشهئ ماخ اغياتىخ تهقهپ ىنىكىرېمائ هۋ نهكتهك پىلېئ ىنىرىلىناخراك شىرىقىچپهلشىئ
 برهغ نۈتۈپ هۋ ىتىمۈكۆھ نوتنىلك هۋ زوب ىقلاۋۋائ .ىديوق پۇرۇدناليائ هكتهلۆد هچمۇشوق ناغىديهلنىمهت
 .ىدىناقتيېئ ىنىقىلناغىدىنىليائ هكتهلۆد كىتاركومېد نىيېك نىدناقپات تهردۇق ڭىنياتىخ ىساينۇد
 اممهئ .نهگېد قادنۇشۇم لهد ۇمنوتنىلك ىرالېھ اقشانتاق هگىتىباقىر مالياس نهلىب پمارت تنېدىزېرپ
  !هچىسكهئ ڭىنۇب لهد قىللائېر ؟ۇچقىللائېر

 ڭىنۇئ اممهئ .ىدلهسكۈي هگنۈك-نىدنۈك يىداسىتقىئ ڭىنياتىخ :ىدېد قادنۇم هنهي نونناب نېفىتس
 نىكرهئ ىكىدارائقلهخ ياتىخ !ىدلىق يىققهرهت پاراق هككىلتىبهتسۇم اراب – اراب ىسىملۈزۈت يىسايىس
 اققىلراب هتكىلرىب ىرىلىچۇغرۇشپات جاب ڭىنىكىرېمائ ،يامنۇسيوب هگىسىدىئاق ڭىنىرىزاب لاتىپاك
 ىنهي ،ىتىيىبۇلغهم رىغېئ ڭهئ ڭىنىكىرېمائ ۇب كهمېد .ىتقىچ ىشراق هكپىترهت ارائقلهخ نهگرۈتلهك
  !ىرىب ڭىنتهيىبۇلغهم رىغېئ ڭهئ ىكىدىچىئ رهلتهلۆد ڭوچ ىكىداينۇد ىقنايۇب نىتخىرات

 اكىرېمائ !ىدنالتائ اقشۇزۇقپات تهردۇق اتياق ىنىكىرېمائ نىيېك نىدناغرۇتلوئ هگىپىزهۋ پمارت
 ،ناغىدىتۈچۆچ ،ناغىدىرۈدنهگرىي ىنىشىك ڭىنياتىخ هتكىلرىب نهلىب رهلتهلۆد ىكىدايىسائ يىقرهش
 كهدناغىللات ىنىلوي شىلىق ناريهۋ ىنىتىيىن ناماي كهت>شىتېۋۇتۇي ىناينۇد< زۇۋاي ،كهرۈي پاق
 ڭىنرالشىئ اسناللوق ىنىتىسايىس شۈرۈتشىلېك اتىراق اغياتىخ اكىرېمائ هتتهۋلهئ .ىتتالىق

 نهلىب قۇللوق قىتتاق رىزاھ كهمېد .ىتتهلىب ىنىقىلناغىديالشاب اتياق هگرهلهيىدېگارت ىكىدرىسهئ-20
 رىب رهھ ،ادنۇيوئ پهككهرۇم ۇب ىكىدىسىتخات تامھاش اسلوب پمارت ،پۇلوب تيهپ ناغىدىلىق شاللات
  .ىتتارۇت كهدناقتاۋىشىرىت هكشهكتۆي نهلىب لىقهئ هۋ پالياۋائ ىنقۇرۇئ

 اينۇد ىكاي شۇرۇدلاق زۇغلاي ىنىكىرېمائ نىدلهزهئ پمارت تنېدىزېرپ ،هچىشىيېد ڭىننونناب نېفىتس
 ناغلائ اغلىت پمارت .ناغىملىق ۇمىنزۆس قادنۇئ مهھ ناغىملوب ىرادپهرهت شۈرۈدنىكېچ نىدىسىنھهس
 رىب هچىگزۆئ اكىرېمائ ،اسلوب ىسىنهم ڭىنىشىراق نهگېد>ۇدىرۇت نۈتسۈئ نىدىممهھ اكىرېمائ<
 نهلىب رهلتهلۆد اقشاب ىكىداينۇد ادىتسائ ىترهش ڭىنىكىرېمائ ،شالغاب هقالائ نهلىب اينۇد ادلۇسۇئ

 ىنشىتىسرۆك رىسهت اغىداسىتقىئ اينۇد ۇمزىگرهھ ،پۇلوب ناغلىق تهسقهم ىنشىتىنروئ قىلراكمهھ
  .ناغىملىق ناشىن ىنشۇلوب كهدرالتالىكشهت قىلراتاق سۇئاد ناغلىق تهسقهم قىلساسائ

 هگىزۆئ نهلىب رهلتهئهپنهم يىداسىتقىئ ىنرالبابرهئ يىسايىس ىكىدارائقلهخ ادلاھ لىچزىئ ڭىنياتىخ
 ىكىتبرهغ رهگهئ .سهمهئ رىس هگزىب ىرىلقىلناقتاۋىتېي هگىرىلتهسقهم نۇغرۇن قىلىقرائ ۇب هۋ ىشىتىراق
 نهكتهزۆك نهلىب كىلكهگهس ىنىتىيىن زۇۋاي ڭىنياتىخ ،ياملوب لۇق هگىسپهن زۆئ رالبابرهئ يىسايىس
 قىنېئ رهدهق رىب نهتهبسىن اغىشىرماي كىلرېتكاراخ ىراش رهي ڭىنىسهيىدىئ تسىنۇمموك ،اسلوب

 ىنىزۆئ سرېدنائ ترېبور ىسازهئ تنېمالراپ ڭىناداناك النۇرۇب ىلېخ .ىتتالوب نهكشىرېئ هگىچنهشۈچ
 مىسېب ،شىرېب اراپ اغىرىلبابرهئ يىسايىس ڭىنبرهغ ڭىنياتىخ ،قىلىقرائ شۈرۈتلهك لاسىم
 ىلۇسۇئ شىلىق شىئ قىلساسائ ڭىنياتىخ هنهي ۇئ .ناغلىق شاپ ىنىرىلشىملىق قىلراتاق شىتىلشىئ

 نهلىب لۇپ ،شىرېب تهئهپنهم يىداسىتقىئ اغىتائىباۋات هلىئائ ڭىنرالۇئ هۋ رالبابرهئ يىسايىس
 قىلىقرائ رهلىشىك ۇب نىيېك نىدنهكتهسسهد اغىنىقپاق ڭىنياتىخ ىنرالۇئ قىلىقرائ شۇرۇتقىزىق
 يىسايىس ڭىنبرهغ ،هنهي سرېدنائ ترېبور .نهگىلتىكهت هدىھالائ ىنىكىلنهكشىرېئ هگرهلمۈنۈئ پىياجائ
 ،پۇلوب ناغىدىلۆب لۈڭۆك هدىھالائ هگىتىيىزهۋ قۇقوھ كىلىشىك ڭىنياتىخ هدىلسهئ ىرىلبابرهئ

 ،هدىسىجىتهن ىشۇرۇتقىزىق نهلىب رهلتهئهپنهم لىخ رهھ هۋ ىشىرېب اراپ قىلىمموس ىرىقۇي ڭىنياتىخ
  .ۇدىلائ اغلىت ىنىكىلنهگىملهچېك زاۋ نىدىرھېم ڭىنتهئهپنهم الىنهي ادىدلائ رۇرۇغ هۋ نادجىۋ نهلىب لۇپ
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 ۇب ،ۇدىنىللىكهش ىپىنىس رالرادرهز نىدىكۈلزۆئ ادياتىخ ،اسلىق يىققهرهت يىداسىتقىئ ياتىخ ،برهغ
 اقشىلىق مىسېب هكتهيىمىكاھ يىسايىس پىلىق پهلهت شۈلۈئ هگىزۆئ نىتتهيىمىكاھ رالرادرهز
 .ىدىناغىراق پهد ۇدىلوب اديهپ شىرىگزۆئ يىسايىس نىتسهملۈكۆت ناق ادياتىخ هدىجىتهن .ۇديالشاب

 ،ناغراقىچ پهلۆي تهيىمىكاھ تسىنۇمموك ياتىخ ىسىقىبهت رالرادرهز نهگنهللىكهش ادياتىخ ،ىكۇبلاھ
 نۈچۈئ قىلساملاق پىلىريائ نىتتهئهپنهم ۇمرالۇئ اڭۇش .ىدىناغلوب ياب هدىسىياس ڭىنتهيىمىكاھ
 ناغلوب هكتهيىمىكاھ ىكىدىسىرۇتتوئ تهللىم ىككىئ .ىدلهك پاللوق ىنتهيىمىكاھ ناغلىق ياب ىنىزۆئ

 .ىدىناغلوب بهۋهس اغىشىقىچ پىلېك ڭىنىقىلاتاخ ۇب ىقرهپ هچنهشۈچ
 
 تهياغ اغاينۇد هگرىب نهلىب شۇزۇقپات تهردۇق ىنياتىخ ىتىئاپاش ناغلىق اغياتىخ ڭىنبرهغ كهمېد

 نايۇب نىتخىرات اممهئ !ناغلوب ىچبهۋهس هگىشىلېك اقدۇجۇۋ ڭىنزۇۋاملاي كىلرېتكاراخ تهپائ رىب روز
 القادنۇش اكىرېمائ ىسىياكېھ ڭىننالىي نهلىب ناقھېد ،پۇلوب نهكگهئ شاب هكتهلادائ ناماھ تهلاھاج
  !قىنېئ ىقىلناغىدىلىزېي اتياق نىدىپىرهت رهلچۈك قىلراب ىشراق هكتهلاھاج

 
  :رهلهبنهم ناغنالىدياپ

https://www.voachinese.com/a/news-redefining-china-threat-20171218/4168633.html 
http://www.epochtimes.com/gb/17/2/9/n8793591.htm 
https://www.youtube.com/watch?v=P8wR2EFtAdg 
https://www.youtube.com/watch?v=MuAMcjDqHj8&feature=youtu.be 
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 ۇدىلىق هبىلهغ مۇقوچ ىرىلتهكىرهھ قىللىقهتسۇم يىللىم

 
 )ىلغوئمىرات(

 
 رىبايون-24 ىلىي-2017

 
 
 نىيېك نىدڭىنۇئ .ىتتهك پالپاق ىناينۇد نۈتۈپ كىلىچىكىلمهتسۇم هدرىسهئ ىچنىشهب-نوئ

 )هيىنوپاي ،نهلىسهم( ىكىدايىسائ هۋ اكىرېمائ يىلامىش ،اپورۋاي رهلتهللىم ناغنىلىق هكىلمهتسۇم
 ىتىكىرهھ قىللىقهتسۇم يىللىم رهلتهكىرهھ ۇشائ .ىتتۆئ هگرهلتهكىرهھ ىشراق هگرهلىچىكىلمهتسۇم
 قىللىقهتسۇم يىللىم ىتياھ ناقشالياج هگىسهئتىق اكىرېمائ نىتال ىلىي-1804 .ۇدىنىلباسېھ پۇلوب

 .ىدرۇق ىنىسىكىلبوپسىر رهلكىلنهت اراق ىجنۇت ىكىدهئتىق ۇشائ ،پىلىق هبىلهغ پاغزوق ىتىكىرهھ
 ىنقىللىقهتسۇم نىدىقرائ-اقرائ ۇمىدىرىلياج اقشاب ڭىنىسهئتىق اكىرېمائ نىتال نىيېك نىدڭىنۇئ
 يىللىم نهگىلپۆك رالقىلىقىرفائ هدرىسهئ-20 .ىتتهك پالتراپ رهلشهرۈك قىللاروق ناغلىق ناشىن پۈت
 نىدىكىلىچىكىلمهتسۇم ڭىنهيىنوپاي ۇمرالقىلايىسائ .ىدراب پىلېئ ىنىرىلتهكىرهھ قىللىقهتسۇم
 هدىچىئ ڭىنرالۇب .ىدراب پىلېئ ىنىرىلتهكىرهھ قىللىقهتسۇم يىللىم نهگىلپۆك ىكىدىلوي شۇلۇتۇق
 .نىكمۇم شىلېئ اغلىت ىنىتىكىرهھ قىللىقهتسۇم يىللىم ىشراق اغنوپاي ڭىنهيېروك نهلىب رالياتىخ
 ىبهۋهس ڭىنۇئ .ۇدىلېك چۆئ نىياتنىئ اغرالنوپاي رهلكىلهيېروك ،كهدىنىغلوب هدىرىۋهخ ڭىنرهلنهمرۇقوئ
 – 1920 ادناتسىدنىھ ىدنهگ .رۇدىقىلناغلىق هكىلمهتسۇم لىي 50 ىنهيېروك ڭىنهيىنوپاي

 پىلېئ ىتىكىرهھ قىللىقهتسۇم يىللىم ىشراق هگىكىلىچىكىلمهتسۇم ڭىنهيىلگنهئ ىرىللىي-1940
 يىقرىئ رالقىلىقىرفائ يىبۇنهج ىرىللىي-1980 هۋ-1970 .ىدلىق هبىلهغ ىلىي-1940 ،پىرېب
 هكشىتىسمهك يىقرىئ اسلوب رهلكىلنهت اراق ىكىدىكىرېمائ .ىدراب پىلېئ شهرۈك ىشراق اققىلىچىمىريائ
  .ىدراب پىلېئ شهرۈك ىشراق

 
 ،قاسقىچ پاناس ىنرهللهئ ناققاب پىرېب پىلېئ ىنىرىلتهكىرهھ قىللىقهتسۇم يىللىم اتخىرات

 پىترات نىدىشېب ڭىنرىسهئ-19 زىب رهگهئ .ۇدىقىچ پۇلوب تهلۆد 40 – 30 ىناس ڭىنرالۇئ
 يىللىم ،قاسلوب ناغىدىقاب پاراق اقخىرات قىللىي 200 ناغلوب هچىغرىخائ ڭىنرىسهئ-20

 هگىرىلىزهب هچرهگ .زىمياقياب ىنىقىلناغىمقاب پۇلوب پۇلغهم ۇمىرهرىب ڭىنىرىلتهكىرهھ قىللىقهتسۇم
 ڭىنرهلتهكىرهھ ۇشائ ،ۇمىسلوب نهكتهك تىقاۋ قارىقسىق اسلوب هگىرىلىزهب هنهي ،تىقاۋ قارنۇزۇئ

  .زىمياقياب ىنىقىلناغلىق هبىلهغ ادىرىخائ ڭهئ ىسىممهھ
 
  ؟ۇدىلوب روز ىتىياھان ىچۈك رىسهت ڭىنىتىكىرهھ قىللىقهتسۇم يىللىم نۈچۈئ همېن
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 هيىتراپموك ياتىخ ىكىدىچىئ ىتىللىم ياتىخ نهلىسهم ،رهلتهكىرهھ ىكىدىچىئ تهللىم رىب
 رهلىشىك ناقتاۋىلىق شهرۈك ادىلوي شىتېۋۇرۇدغائ ىنۇئ نهلىب رهلىشىك ناغىديادغوق ىنىتىيىمىكاھ
 رىب كهدىكىدنهۋۆت ىرىلتهكىرهھ قىللىقهتسۇم يىللىم ،ادناغرۇتشىلېس نهلىب رهلشهرۈك ىكىدىرۇتتوئ
 :هگىئ هگرهلكىلىدىھالائ هچىقشاب مىسىق

 
 ناغىديامىشخوئ هگىرىب-رىب تهللىم ىكىدىپىرهت ىككىئ ڭىنىتىكىرهھ قىللىقهتسۇم يىللىم )1(

 قادنۇب هدىجىتهن .ۇدىلوب كۈلچۈك نىياتنىئ ۇمىكىلنهمچۆئ ناغلوب هگىرىب-رىب ڭىنرالۇئ ،پۇلوب
 قۇلوت تنهسرىپ زۈيهدزۈي ىرىلازهئ ڭىنتهللىم ناقتاۋىرېب پىلېئ ىنتهكىرهھ ۇشائ هكتهكىرهھ
 ڭىنياتىخ ىلىي-2012 .ۇدىشىنتاق ىرىلىشىك هممهھ ڭىنتهللىم هكتهكىرهھ ۇئ ،ىنهي .ۇدىشىنتاق
 ۇمرالىلاب قىلشاي 10 هدىچىئ رالناقشانتاق هگىتىكىرهھ رهلكىلتهبىت نهگرهب زۈي هدىسىكلۆئ يهخڭىچ
 ىزهب رالۇئ ،زىڭىسرۈشكهت ىنرهلىشىك نهكتۆئ هكتهكىرهھ ىشراق هگىسهيىتراپموك ياتىخ .راب

 ىنىقىلناغىدياللوق ىنهيىتراپموك هدرهلتهھهج ىزهب هنهي ،پۇرۇت ىشراق هگهيىتراپموك هدرهلتهھهج
 قىللىقهتسۇم يىللىم اممهئ .ۇدياملالوب نىدرالىچۇغرۇت ىشراق تنهسرىپ زۈيهدزۈي رالۇئ ىنهي .زىسياقياب

 .ۇدىلوب نىدرالىچۇغرۇت ىشراق تنهسرىپ زۈيهدزۈي هكپهرهت رىب هنهي رالىچۇغناللۇغۇش نهلىب ىتىكىرهھ
 ىشراق ڭىنمهدائ رىب رهھ هدمهھ ،ۇدىشىنتاق قۇلوت تنهسرىپ زۈيهدزۈي هكتهكىرهھ ىرىلازهئ ڭىنتهللىم
 ناغىديهلهلېك ڭهت هكچۈك قادنۇب اداينۇد .ۇدىلوب تنهسرىپ زۈيهدزۈي ۇمىسىجىرهد شۇرۇت ىشراق هكپهرهت
 .قوي چۈك رهرىب اقشاب

 
 ،نهلىسهم .ۇدىلوب ناغلىريائ قىنېئ نىياتنىئ ارگېچ-كهچ ىكىدىسىرۇتتوئ نهمشۈد نهلىب ىزۆئ )2(

 ىكىدىسىرۇتتوئ رهلكىلنهت اراق نهلىب رهلكىلنهت قائ هۋ ،ىكىدىسىرۇتتوئ رهلكىلتهبىت نهلىب رالياتىخ
 ،ۇدياملوب شاشخوئ ىداقىتېئ يىنىد ڭىنپهرهت ىككىئ .ناغلىريائ قىنېئ نىياتنىئ ارگېچ-كهچ
 ۇمىرىلناكام شاشاي القادنۇش ،ۇدياملوب شاشخوئ ىنېق ،ۇدياملوب شاشخوئ ىشۈنۈرۆك اقرائ تهيىنهدهم
 نىتبهۋهس ۇش ،پۇلوب ناغىدىرۇت پىريائ قىنېئ ىتىياھان ىنتهللىم ىككىئ رالشىئ ۇب .ۇدياملوب شاشخوئ
 رهلمىك ،ىمىدائ ڭىنىزۆئ رهلمىك .ۇدىلوب ناغلىريائ قىنېئ نىياتنىئ ۇمىسىرگېچ-كهچ ڭىنرالۇئ
  .ۇدىلوب نهگلىنىشۈچ قىنېئ نىياتنىئ ىكىلنهكىئ ىنىمشۈد ڭىنىزۆئ

 
 قىلراب ىكىدمالتاق يىساسائ ڭىنۇئ ،ىساسائ رىب ڭىنىتىكىرهھ قىللىقهتسۇم يىللىم )3(

 ىتىمۈكۆھ ياتىخ ،قاسلوب ناغىدىلائ ىنتهبىت ،نهلىسهم .رۇدىكىلنهكشىرېئ هگىسىيامىھ ڭىنقلهخ
 نهكتهك پىلىتېس ۇشائ اممهئ .ۇدىتاۋىلېس اققىلنىئاخ ىنرالۇئ ،پىلېۋىتېس ىنرهلىشىك مىسىق رىب
 زۆئ نىدرهلىشىك ىكىدمالتاق يىساسائ ،پۇلوب رهلىشىك ىكىدمالتاق ىرىقۇي ىسىممهھ ڭىنرهلىشىك
 ىكىدىمىلتاق يىساسائ ڭىنتهبىت ڭىنهيىتراپموك .ۇديامقىچ رالناغىدىلىق قىلنىئاخ هگىتىللىم
 ڭىنرهلكىلتهبىت مىسىق رىب ىكىدمالتاق ىرىقۇي .سهمهئ نىكمۇم ىشىلالاۋىتېس ىنرهلىشىك قىلراب

 رىسهت قادناق چېھ هگىتىكىرهھ قىللىقهتسۇم يىللىم ڭىنرهلكىلتهبىت ىشىتېك پىلىتېس
 .سهمهئ نىكمۇم شۇرۇت لىباقات هگىسىدارىئ ڭىنقلهخ ىكىدمالتاق يىساسائ ،ىنهي .ۇديهملهتىسرۆك

 
 نىتشىرېب نابرۇق رهلىشىك ناقتاۋىنىللۇغۇش نهلىب ىتىكىرهھ قىللىقهتسۇم يىللىم )4(
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 زىس ،زىسنهكىدىلاق پىشىلتشۇم نهلىب مهدائ ناغىديامقروق نىدمۈلۆئ رىب زىس رهگهئ .ۇديامقروق
 قاس زىڭىزۆئ ،پىتىقىي ىنپهرهت ىشراق زىس ىتىسقهم ڭىنشىشىلتشۇم ،ىنهي .زىسىشىگۈت مۇقوچ
 ،ناغىدياملىق تنهسىپ اغىقىلساملاق-شىلېق قاس ڭىنىزۆئ مهدائ ناقتاۋىشىلتشۇم زىس رهگهئ .شىلېق
 زىس ،نهكىدىلوب ىشىك رىب ناغىديهلهچېك زاۋ نىدىسىسرهن هممهھ ڭىنىزۆئ نۈچۈئ شىتىقىي ىنزىس
 ياتىخ رهلكىلتهبىت كهرپۆك نىت 70 هدىچىئ لىي هچناق رىب ىقنىقېي .زىسيهملهڭېي ىنۇئ مۇقوچ
 ىكىدرالۇئ .ىدلىق نابرۇق ىنىزۆئ ،پۇيوق توئ هگىزۆئ نىدىسىزۈي شۈرۈدلىب قىلىزاران هگىتىيىمىكاھ
 قادنۇب .رۇدىسىدارىئ شىلىق نابرۇق ىنىنېج زۆئ ىكلهب ،سهمهئ شىلېق پالقاس ىنىنېج زۆئ هدارىئ
  .ۇدياملالاق پۇسوت مىك چېھ ىنچۈك

 
 

 :ىسهبنهم شىنىلىدياپ
 

王澄：西藏独立运动是大革命的首战 
https://www.youtube.com/watch?v=guNO9nO-SKU&t=3s 
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 اغرالرۇغيۇئ نىدىتىكىرهھ قىللىقهتسۇم يىللىم ڭىنرهلكىلتهبىت

 رهزهن

 
 )ىلغوئمىرات(

 

 رىباكېد-1 ىلىي-2017
 

 يىخىرات ىقىلناغىدىنىزاق هبىلهغ مۇقوچ ڭىنىرىلتهكىرهھ قىللىقهتسۇم يىللىم هدىلاقام ىقنىدلائ
 .ىدنىلىق ناياب ىرىلكىلىدىھالائ پۈت ڭىنبالىقنىئ قادنۇشائ هدمهھ ،ىدلۈرۈدنهشۈچ نهلىب رالتىكاپ
 رهگهئ ؟تهكىرهھ قادناق »اۋاد يىللىم« ناقتاۋىرېب پىلېئ رالرۇغيۇئ ىكىدلهئ تهچ رىزاھ اتقادنۇئ
 قادناق ىساۋاد يىللىم رۇغيۇئ ،ادناغىراق هچىيوب ىمىچلۆئ ڭىن »ىرىلتهكىرهھ قىللىقهتسۇم يىللىم«
 يىللىم رهلكىلتهبىت هدىلاقام رۇكزهم نهم ؟ىدىملايىلرىزاھ ىنرهلترهش قادناق ،پالرىزاھ ىنرهلترهش
 مىدىمۈئ .نهمىتۆئ پىلىق ناياب ىنراللىمائ مىسىق رىب كىلتهۋىسانۇم نهلىب ىتىكىرهھ قىللىقهتسۇم
 ڭىنرهلىمېن هنهي هۋ ىنىقىلراب ڭىنرهلىمېن ادىساۋاد رۇغيۇئ قىلىقرائ شۇرۇتشىلېس ڭىنرهلنهمرۇقوئ
 رىب مۇلهم مهدائ رىب .ۇدياملوب قهلتۇم شىئ قادناق چېھ .شىلىق مهدراي اغىشىلېۋىنىشۈچ ىنىكىلمهك
 يىمۇموئ ادناغراقىچ نۈكهي اتساسائ ۇش ،پىرېب پىلېئ تاقىقتهت يىملىئ ،پىنىدزىئ هدىتسۈئ امېت
 اقشىرىقىچ نۈكهي هدىتسۈئ لاۋھهئ قهلتۇم لىخ رىب لىت نهگلىتىلشىئ .ۇدىتۇت هدزۆك ىنلاۋھهئ
 يىمۇموئ ادلاۋھهئ هچنىپۆك ىرىلنهگېد ڭىنىچتاقىقتهت هتتهيىلهمهئ ،ۇمىدرىدقهت نهكتهك پاشخوئ
 نهم .ۇدىلوب ناغلىتىراق اغلاۋھهئ يىمۇموئ ىكىدىسىرىئاد ىشىتىزۆك ڭىنىزۆئ ۇمپۇلوب ،اغلاۋھهئ
 مۇلهم ڭىنرالرۇغيۇئ ،اقشاب نىدڭىنۇئ .نهمياروس ىنقىلسامراقىچ نىتسهئ ىنىتقۇن ۇب نىدرهلنهمرۇقوئ

 اغىنىقتاۋىنىللۇغۇش نهلىب ىرىلتهكىرهھ قىللىقهتسۇم يىللىم ىكىدىنهم مۇلهم ىكاي ىكىدلىكهش
 اممهئ .ىدلاق پهد يالوب رىسهئ رىب اغڭىنۇئ ۇمىدناغىلشاب نىدىرىللىي-1930 .ىدلوب رالتىقاۋ نۇزۇئ
 اغىرۇتتوئ هدىلاقام ىقنىدلائ اقشالڭۇش .ىدىملانىزاق هبىلهغ ىخېت هچىغرىزاھ ىتىكىرهھ ڭىنرالرۇغيۇئ
 .قىنېئ ىتىياھان ىكىلسهملهك سام قۇلوت ۇمپۇلوب ،ىكىلسهملهك سام اغرالرۇغيۇئ رهلنۈكهي ناغلۇيوق
 ۇمىدىسىرۇتتوئ ىتىكىرهھ قىللىقهتسۇم يىللىم ڭىنرهلكىلتهبىت نهلىب ىساۋاد يىللىم ڭىنرالرۇغيۇئ
 رۇكزهم نىدرهلنهمرۇقوئ نهم اقشالڭۇش .ۇدىلىرېب پۇتۇروي ادىلاقام رۇكزهم ىرىلىزهب ڭىنۇئ .راب قرهپ روز
 ىسياق ،ىقىلناغىلالىق ىشخاي ىنرالشىئ ىسياق رالرۇغيۇئ ادناغۇقوئ ىنرهلىلاقام شاشخوئ اغىمزاي
 اتاخ ۇمىدنۈك ىكنۈگۈب اسلوب ىنرالشىئ ىسياق هنهي ،ىقىلناغىملالىق ىشخاي اسلوب ىنرالشىئ
 ،ۇديالالىق دىقنهت مهدائ هممهھ .نهمياروس ىنىشىرېب تهيىمھهئ هدىھالائ هگىسىلىسهم ىقىلناقتاۋىلىق
 ىنرهلرىكىپ يىملىئ اتساسائ ۇش ،پىرېب پىلېئ تاقىقتهت يىملىئ ،پىلىق قىقتهت پۈرۈشكهت اممهئ
 رهلىسرهن يىباجىئ ىنتهللىم هدنۈك ىكنۈگۈب .ۇديهملهك نىدىلوق ڭىنمهدائ هممهھ شۇيوق اغىرۇتتوئ
 ىنىلاقام ۇب رهگهئ .مىھۇم ۇمىلوت شهلكهتېي ارغوت ادلۇسۇئ يىباجىئ هۋ ،شۈرۈدنهلدىمۈئ نهلىب
 رۇكزهم نۇرۇب نىتشىزېي دىقنهت ،هستهك پىلېك زىڭۇغلىق دىقنهت كهب ىنۇئ ،نىيېك نىدناغۇقوئ
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 اقدۇجۇۋ ىنهبنهم ۇشائ هدمهھ ،ىنزىڭىشىقىچ پالڭائ مىتېق رىب هدنهگېد مهك ىنىسهبنهم ڭىنىلاقام
  .نهمياروس پۈنۈتۆئ ىنزىڭىشىقىچ پىلىب زائ رىب ىنىلاھىمىجرهت ڭىنيىلايىز نهگرۈتلهك

 .نهميالشاب ىننۇمزهم يىمسهر ىدمهئ
 ،پۇلوب ناغىدىرىك هگىتىكىرهھ قىللىقهتسۇم يىللىم اۋاد يىللىم ناقتاۋىرېب پىرېئ رهلكىلتهبىت

 تىئاراش يىئامىتجىئ هۋ يىسايىس ناقتاۋۇرۇت پۇلوب تۇجۋهم تهكىرهھ ۇشائ هۋ تهكىرهھ ۇشائ
 :هگىئ هگرهلكىلىدىھالائ كهدىكىدنهۋۆت

 

 شىريائ هگىجىرهد )ىنمهدائ ىكاي( ىنقۇقوھ قىلمزىلادوئېف ناغرۇق رىزاھ ىسهيىتراپموك ياتىخ )1(
 شىريائ هگىجىرهد ىنقۇقوھ قىللىي ڭىم هچچهن ڭىنياتىخ هتتهيىلهمهئ )等级体制( ىسىمېتسىس
 قارنۇزۇئ نىدلىي 2000 ىقنىدلائ هدىسىملۈزۈت تهيىمىكاھ ڭىنياتىخ ،پۇلوب ىماۋاد ڭىنىسىمېتسىس
 هگىجىرهد ىنقۇقوھ قىللىي ڭىم هچچهن ڭىنياتىخ .ىدىملوب شىرىگزۆئ قادناق چېھ هدىچىئ تىقاۋ
 ىكىدىسىققوچ ڭهئ ڭىنىدىمارىپ قۇقوھ نۈتۈپ ،پۇلوب شاشخوئ اغادىمارىپ رىب ىسىمېتسىس شىريائ
 ادىرىلقادلاب ناغلاق ڭىنىدىمارىپ ۇب .نهكشهلزهكرهم اقھاشىداپ ،نهلىسهم ،هگرهلمهدائ ىكاي هگمهدائ
 هگنهۋۆت ىكاي ،ۇدىلىق تهماشۇخ اغرالناغىدىرۇت نۈتسۈئ نىدىزۆئ—ۇدياراق اغىرىقۇي ىكاي رهلىشىك ناغرۇت
 ۇمزىگرهھ رهلىشىك ناغىدياشاي ادىمېتسىس قادنۇب .ۇدياملىئ هگزۆك ىنرالناغرۇت نهۋۆت نىدىزۆئ—ۇدياراق
 هلىمائۇم پۇرۇت ادنۇروئ رهۋاراب نهلىب ىرىب-رىب ىكاي ،پۇرۇت هتكىلىشكهت ىكىتكىلزىگېئ شاشخوئ رىب
 ڭىنىسهيىتراپموك ياتىخ .ۇدياملوب تۇجۋهم تهۋىسانۇم رهۋاراب ادىسىرۇتتوئ رهلىشىك .ۇديامشىلىق

 ىتىيىمىكاھ ياتىخ :ىدلوب اديهپ زۆس رىب قادنۇم ادىرىلۇقتارات هيىنامرېگ نىيېك نىدىيىتلۇرۇق-18
 تهيىئمهج انوك ىقنۇرۇب هچىخېت اسلوب ىزۆئ اممهئ ،ىدرىك پالشاب هكتهيىئمهج ىڭېي رىب ىنىرىلارقۇپ
 تۇجۋهم پىترات نىدمىدهق ۇمرىزاھ ڭىنىتىيىمىكاھ ياتىخ اينۇد نۈتۈپ ،كهمېد .ۇدىتاۋۇرۇت هدىچىئ
  .ۇدىلىب ىنىقىلناقتاۋۇرۇت هدىچىئ ىمۈزۈت قۇقوھ قىلمزىلادوئېف لىخ رىب نهگلهك پۇلوب

 تاقىۋشهت نهگېد »ىرىلىشىك ڭىنىلىئائ رىب تهللىم 56« هدرۈت لىچزىئ هدىچىئ ىتىلۆد ياتىخ
 رىب نهلىب زىب رالىقشاب« الىغىدلائ زۆئ رالياتىخ ؟ۇمڭىنرالياتىخ ؟ىپېگ ڭىنمىك ۇب .ۇدىتاۋۇلۇيوق اغلوي
 اغىتقۇن نهگېد ،ۇدياراق قادناق رالىقشاب زىب اتشىئ ۇب ،سهمهئ باسېھ اسلاۋهد »ىرىلىشىك ڭىنىلىئائ
  .ۇدىتاۋىلىق كۈلتۆد نىياتنىئ رىزاھ رالياتىخ هدىلىسهم ۇب .ۇدياملوب كهسىمرهب تهيىمھهئ

 پوت رىب ىكاي اقھاشىداپ ىكىدىسىققوچ ڭىنىدىمارىپ قۇقوھ نۈتۈپ قادنۇش هنهئ ىقلهخ ياتىخ
 كىلرهتېي ىنىنىيىز ڭىنىملۈزۈت قادنۇب .ىديوت قاج اقشاشاي هدىچىئ امېتسىس نهكشهلزهكرهم هگمهدائ
 »ىپېق قايائ« رىب ،سهمهئ هملۈزۈت ىكىدىلكهش ادىمارىپ رىب رىزاھ رالۇئ اڭۇش .ىتترات هدىجىرهد
 ادىسىرۇتتوئ رالنويار ناغىمىشخوئ .ۇديهتسىئ ۇمىلوت ىنشاشاي هدىچىئ هملۈزۈت كىتاركومېد ىكىدىلكهش
 ناغىدىرۈچهك شۇمرۇت هدازائ-نىكرهئ مهدائ هممهھ ،ناغلىتىنروئ تهۋىسانۇم كىلهيىستارېدېف لىخ رىب
 شىنىلزۈي يىمۇموئ لىخ رىب ناقتاۋۇرۇت پۇلوب تۇجۋهم رىزاھ ۇب .ۇديهتسىئ ىنشاشاي هدىچىئ هملۈزۈت
 هنهي مۇقوچ هسرهن نهكشهلرىب .ۇدياملوب ىلىكترهگزۆئ نىيېك نىدڭىنۇب ىنشىنىلزۈي ۇب ،پۇلوب
 هدىتسۈئ شاشاي پىلىريائ رهلتهللىم ناغىديامىشخوئ قىلراب رىزاھ ،پۇلوب ناغىدىتېك پىلىريائ
 .ىدلهك پىتېي ناماز ناغىدىنىليوئ

 پۈلۆئ هدىسىمرۈت ياتىخ ىرىگلىئ يائ هچچهن نىدڭىنۇب ،نهكشىرېئ اغىتاپاكۇم قىلچنىت لېبون
 ىرىليىلايىز ياتىخ پوت رىب ىكىدىكىلىچكهتېي وبۋاش ۇيل ىسىچتهيىلائاپ يىسايىس ياتىخ نهكتهك
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 ىرىلنويار رهلتهللىم ناغىمىشخوئ ىكىدياتىخ ۇم )零八宪章( »نۇناق يىساسائ-8« ناققىچ پۈزۈت
  .ناغيوق اغىرۇتتوئ ىنشىتىنروئ )联邦制( ىمۈزۈت هيىستارېدېف ادىسىرۇتتوئ

 

 ىسىممهھ ڭىناينۇد نۈتۈپ .ىقۇقوھ شهلىگلهب ىزۆئ ىنىرىدقهت زۆئ هلىسهم قىلىقلاھ ڭهئ )2(
 زۆئ ڭىنتهللىم رىب رهھ .ۇدىلىق پارىتېئ ىنىقۇقوھ شهلىگلهب ىزۆئ ىنىرىدقهت زۆئ ڭىنرهلتهللىم
 ياتىخ رىزاھ .مۇقۇئ قىلىقلاھ نىياتنىئ رىب مۇقۇئ ۇب ،پۇلوب راب ىقۇقوھ شهلىگلهب ىزۆئ ىنىرىدقهت
 ،اسزۇغىلشات تهلېب ىنرالۇئ رهگهئ .راب رهلكىلتهبىت نويلىم 6 يىئمهج ادىترىس هۋ ىچىئ ڭىنىتىلۆد
 ،ىشىيېد همېن ڭىنرالىقشاب ادلاۋھهئ قادنۇئ .ۇديهتسىئ ىنشۇلوب لىقهتسۇم ىسىچنىپۆك ڭىنرالۇئ

 .قوي ىقۇقوھ شهلزۆس نۈچۈئ رهلكىلتهبىت ڭىنرالياتىخ .سهمهئ مىھۇم ىشىيېد همېن ڭىنرالياتىخ
 رالۇئ ڭىنزىس .كهرېك ىشۇلوب لىقهتسۇم رالۇئ ،نهكىديهد ،زىمىلوب لىقهتسۇم رهلكىلتهبىت رهگهئ
 ىزۆئ ىنىرىدقهت زۆئ ڭىنرهلتهللىم .قوي زىڭىقۇقوھ شىرېب پاللات ىنلوي رىب هچىقشاب نۈچۈئ
 ىنىسىدارىئ ڭىنرهلكىلتهبىت ڭىنقلهخ اقشاب ىكاي تهللىم اقشاب .ۇش هنهئ نهگېد ىقۇقوھ شهلىگلهب
  .رۇدىسىنهم ڭىنهيىتاركومېد ۇب انام .قوي ىقۇقوھ شىلىق تهر

 

 شاشاي لىقهتسۇم ىخىرات ىقنۇرۇب ڭىنتهبىت .هدىپىرهت ىشۇلوب لىقهتسۇم ڭىنتهبىت خىرات )3(
 تهلۆد ،ىنهي .ۇدىنىلباسېھ پۇلوب ىخىرات شاشاي لىقهتسۇم نىتتهھهج تهيىھام ىكاي ،ىخىرات
 تهيىھام ،اممهئ .نىكمۇم ىشۇلوب ناغنايات هگىتىلۆد ياتىخ ىقنۇرۇب تهبىت هتتهھهج ىسهئىپادۇم
 ،ىسيىھاد زۆئ نۇرۇب ڭىنتهبىت .نهگلهك پۇلوب تۇجۋهم پۇلوب تهلۆد لىقهتسۇم رىب تهبىت نىتتهھهج
 قىللاروق ىسهيىتراپموك ياتىخ ىرىللىي-1950 ىنتهبىت .ناغلوب راب ىسهيىمرائ زۆئ هۋ ،ىنۇناق زۆئ
 نهلىب قىلىچناغلاي رىزاھ .ۇدياملوب ىلىكترهگزۆئ ىنتىكاپ يىخىرات ۇب ،پۇلوب ناغلاۋىسېب

 پىقىچ نىدرالنويار ناغلاۋىسېب ڭىنىتىلۆد ياتىخ رىزاھ .ۇديهملهك اغراك رىب چېھ شىنىللۇغۇش
 ىنتهللىم هممهھ ڭىنىرىلزۆئ ىنىرىلارقۇپ ياتىخ قىلراب ىسهيىتراپموك ياتىخ .ىدلهك ىتقاۋ شىتېك
 ىچون رهگهئ .سهمهئ قادنۇئ اسلوب تهيىلهمهئ .ىدىلرۇبجهم هكشهليۈك ىنىكىلنهكىئ ىچۇغلاق پۇزۇقتۇق
 ۇئ .نۇسقاب پىتىقرات ىنىرىلتروكېر ڭىنىقىلناغلاۋىسېب قادناق ىنتهبىت ىتىمۈكۆھ ياتىخ اسلوب

 قلهخ »ناغلىق دازائ نهلىب قىلچنىت« نهس .سهمهئ ىنايرهج »شىلىق دازائ نهلىب قىلچنىت« ۇمزىگرهھ
  .ۇدياملىق پارىتېئ ىنڭىقىلناغلىق قادنۇش ڭىنېس ۇمزىگرهھ

 
 زىس .ۇدياللوق ىنىشۇلوب لىقهتسۇم ڭىنتهبىت ىقلهخ ڭىنرهللهئ ىسياق رهھ ىكىداينۇد نۈتۈپ )4(

 ڭىنرالۇئ ،ڭىقېب پاروس پىرېب اغىرىلياج ىسياق رهھ ڭىناينۇد ،پىقىچ اغىترىس ڭىنىتىلۆد ياتىخ
 پارىتېئ ىنىكىلنهكىئ تهلۆد لىقهتسۇم رىب ڭىنتهبىت نۇرۇب نىتشىلېۋىسېب رالياتىخ ىسىممهھ
 ىسهيىتراپموك ياتىخ ىنتهبىت .شىئ ناغلوب پىنىليائ هگىچنهشۈچ ىكىتتهدائ رىب رىزاھ ۇب .ۇدىلىق
 ۇب .كهرېك ىشىتېك پىقىچ پىنىكېچ نىتتهبىت ىسهيىتراپموك ياتىخ اقشالڭۇش ،ناغلاۋىسېب
 ڭىنىسهيىتراپموك ياتىخ ،پۇلوب ىشىراق-زۆك قاتروئ ڭىنرهلقلهخ قىلراب هۋ تهلۆد قىلراب ىكىداينۇد
 .سهمهئ نىكمۇم ىشىلايىيوب ىنىزۆك ڭىنىقلهخ اينۇد نۈتۈپ

 
 .ۇدياللوق ىنىقىللىقهتسۇم ڭىنتهبىت ىسهيىرهزهن تهيىئمهج كىتاركومېد ناماز ىقرىزاھ )5(
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 »هدىققهھ ىسهيىتاركومېد ڭىنىكىرېمائ« ڭىن )托克维尔( لىۋكوت رۇككهپهتۇم كىلهيىسنارىف
 ىساسائ ڭىنىرىلتهيىئمهج كىتاركومېد ناماز ىقرىزاھ اتباتىك ۇشائ ،پۇلوب راب ىباتىك رىب نهگېد
 ڭىنىسهيىتاركومېد اكىرېمائ ،پىلېك اغىكىرېمائ نۇرۇب لىي 100 نىدڭىنۇب ۇئ .نهگلىرېب پۇتۇروي
 ىقرىزاھ ،ادناغىراق هچىيوب هيىرهزهن ۇشائ .ناغزاي ىنباتىك ىكىدىرىقۇي نىدنائ ،پىنىشۈچ ىنىتىيىھام
 ىرىلنويار رهھهش )1 :راب ىكىلىدىھالائ ڭوچ 3 قادنۇم ڭىنىرىلتهيىئمهج كىتاركومېد ناماز
)township( پىنىلتهكىرهھ نىدىكۈلزۆئ ىسىممائ قلهخ )2 .شىلىق هرادىئ ىنىزۆئ-زۆئ ،پۈنۈلۆب اغ، 
 نهم .شۇلوب راب ىكىلنىكرهئ يىنىد هۋ ىداقىتېئ يىنىد )3 .شىقىچ پۇرۇق ىنرالتالىكشهت لىخ رهھ
 هدىققهھ هلىسهم ۇب هدرهي ۇب ،پۇلوب ناغىديالراييهت هلاقام مىريائ هچراپ رىب ادىمېت ۇشۇم هچنىيېك
  .نهمياملاتخوت پۆك نىدڭىنۇب

 
 تىباس .ىشىنىلىچراپ ڭىنىرىللهئ تسىنۇمموك اپورۋاي يىقرهش هۋ ىقاپىتتىئ تېۋوس قىباس )6(

 .ىدنالىچراپ هكتهلۆد 7 هيىۋالسۈگۈي .ىدنالىچراپ هكتهلۆد هچچهن نوئ ىقاپىتتىئ تېۋوس
 رالۇئ ،ىكىلىدىھالائ ڭوچ رىب ڭىنرهلتهلۆد كىتسىنۇمموك .ىدنالىچراپ هكتهلۆد 2 هيىكاۋولسوخېچ
 .ناغلاۋۇشوق هگىزۆئ ادلاھ يىرۇبجهم ىنرهلتهلۆد اقشاب نۇرۇب رهلتهلۆد ۇب ،ىبهۋهس .ۇدىنىلىچراپ مۇقوچ
 ناغلاق پۇلۇشوق يىرۇبجهم ىقىلېھ ،نىيېك نىدنهكشۈچ پۈلۈرۆئ هيىتراپ كىتسىنۇمموك اقشالڭۇش
  .ۇدىتېك پىقىچ پىلىريائ نىتتهلۆد ىقنۇرۇب ،پىنىلىچراپ ادلاھ يىئىبهت رهلتهللىم

 تېۋوس قىباس ،ۇمىسلوب ۇئ .راب اتقۇن رىب كىلشىگېت هكشىرېب تهيىمھهئ نىياتنىئ زىب هدرهي ۇب
 ڭىنتهلۆد كىچىك 3 ىكىدىيوب ىزىڭېد قىتلاب ىنىغلوب بهۋهس اغىشىنىلىچراپ ڭىنىقاپىتتىئ
 ڭىنتهلۆد كىچىك 3 ۇشائ اتتىقاۋ ىنيهئ .تهرابىئ نىدىكىلنهكىئ ىتىكىرهھ قىللىقهتسۇم يىللىم
 ناغىنيوئ ىنىلور شۇرۇتشاتۇت توئ هگىكىلىپ ڭىنىبموب ڭوچ رىب ىتىكىرهھ قىللىقهتسۇم يىللىم
 يىللىم ڭىنرهلكىلتهبىت هگىشۈلۈرۆئ ڭىنىسهيىتراپموك ياتىخ ،شاشخوئ اغڭىنۇش ىددۇخ .ىدىئ
 هگىتىكىرهھ شىتېۋۇرۇدغائ ىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ىقرىزاھ .ۇدىلوب بهۋهس ىشىرۈك قىللىقهتسۇم
  .ۇدىڭام نىدىسىقرائ ڭىنرالۇئ اسلوب ىرىلارقۇپ ياتىخ .ۇدىلىق قىلىچمالشاب رهلكىلتهبىت

 رىزاھ هدىققهھ ىقىلناغىدىلوب قادناق نىيېك نىدڭىنۇئ ،نهكىدىلىقىي ىسهيىتراپموك ياتىخ رهگهئ
 مۇقوچ ىتىلۆد ياتىخ نىيېك نىدڭىنۇئ رهلىكىتشاراق-زۆك ىچنىرىب .تۇجۋهم شاراق زۆك لىخ ىككىئ
 ياتىخ مۇقوچ تهبىت ،نهكىدىشۈچ پۈلۈرۆئ ىسهيىتراپموك ياتىخ رهگهئ .ۇدياراق پهد ،ۇدىنىلىچراپ
 قادنۇش ۇب .ۇدىتېۋىرىقىچ پهديهھ ىنرالياتىخ ىكىتتهبىت ،پىتېك پىقىچ پىلىريائ نىدىتىلۆد
 نىدىلىسهم نهگېد ،ۇدىلوب ناچاق شىئ قادنۇشائ ۇب ىكلهب ،سهمهئ هلىسهم ناغىديهد ،قوي-ۇدمالوب
 ىقىللامىتھېئ كىلسهمرهب زۈي ڭىنشىئ ۇب .تهرابىئ النىدىسىلىسهم تىقاۋ رىب ۇئ ىنهي .تهرابىئ
 .سهمهئ تۇجۋهم اليىئتهق

 نىدناغڭام هگمۈزۈت كىتاركومېد ىتىلۆد ياتىخ ىسىلىسهم تهبىت اسلوب رهلىكىتشاراق-زۆك رىب هنهي
 ىنشاراق-زۆك ۇشۇم ىسىچنىپۆك ڭىنىرىليىلايىز ياتىخ .ۇدياراق پهد ،ۇدىلوب لهھ نىدنائ نىيېك
 .ۇدىلىق لۇبوق

 
 كهرپۆك نىد 140 ادىكىرېمائ .ىتىيىسۇسۇخ پۈت ڭىنرالناسنىئ شىقېق هكتهچ ىنتهللىم تاي )7(

 ىشخاي قادنۇب .قوي شىلىكرۈس قادناق چېھ ادىسىرۇتتوئ ڭىنرالۇئ هتشۈنۈرۆك .ۇدياشاي هللىب رهلتهللىم
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 تاي ڭىنرالناسنىئ ىچۈك يىلقهئ ڭىنرهلىشىك ىرىب ،بهۋهس ىكىدىشىقىچ پىلېك ڭىنلاۋھهئ
 ىنرالىقشاب ادىكىرېمائ اسلوب ىرىب هنهي ،نهگلهك نۈتسۈئ نىدىتىيىسۇسۇخ شىقېق هكتهچ ىنتهللىم
 اقشاب ىمىدائ تهللىم رىب ادىكىرېمائ ،ىنهي .راب نۇناق قىتتاق نىياتنىئ هدىققهھ ىتىيانىج شىتىسمهك
 اقشاب هۋ تهكرىش ۇمپۇلوب .ۇديالازاج قىتتاق نىياتنىئ ىنرالشىئ ناغىدىتىسمهك ىنىمىدائ تهللىم رىب

 نهلىب رهلكىلنهت قائ ،پۇرۇت يامرۇدناچ هچنائ ،ۇمىسلوب قادنۇش .قادنۇش ادىرىلنۇروئ تهمزىخ لىخ رهھ
 ىنلاۋھهئ قادنۇب .ۇدىرۇت پىرېب زۈي مىئاد رالشىئ ناغىدىقاق هكتهچ ىنرالىقشاب رهلكىلنهت اراق
  .نهگىلىگلهب ىتىيىسۇسۇخ يىئىبهت ڭىنرالناسنىئ

 زىس ىنۈك ىچنىرىب .ۇدياشخوئ اققىلېب رالنامھېم :راب ىشىراق-زۆك رىب قادنۇم ڭىنرالقىلىكىرېمائ
 ىچنىچۈئ .زىسىلاق پىقىچ لهس نىدڭىنۇئ ىنۈك ىچنىككىئ .زىسيهي پۈرۆك ىشخاي ىتىياھان ىنۇئ
 ڭىنىسىگىئ يۆئ نهلىب نامھېم .ۇديىتېت كهتكىلكهمېي ناغلاق پۇلۇزۇب لىخ رىب قىلېب ۇب ىنۈك
 ىچنىككىئ .ۇدىلائ ىشراق نىغزىق ىنرالنامھېم ىسىگىئ يۆئ ىنۈك ىچنىرىب .قادنۇش ۇمىتىۋىسانۇم
 ۇب« ىسىگىئ يۆئ ىنۈك ىچنىچۈئ .ۇدياملوب ىرىقۇي الاۋىچنۇئ ىقىلنىغزىق ڭىنىسىگىئ يۆئ ىنۈك
 نۈك 7 – 6 هدىيۆئ ڭىنزىڭىتسود زىس رهگهئ .ۇديالشاب اقشاليوئ پهد ،»ىتتالوب هستهك ىدمهئ نامھېم
 پهد »؟ۇديهمتهك هچىخېت اقشىمېن زىمىغات ۇب« نىدىسىنائ-اتائ ىرىلىلاب ڭىنزىڭىتسود ،زىسنهكىدىرۇت

 رهگهئ .ۇدىلوب قادنۇشۇم انام ىتىيىسۇسۇخ شىقېق هكتهچ ىنرالتاي ڭىنرالناسنىئ .ۇديالشاب اقشاروس
  .ڭىتېك ىسىشخاي ڭهئ زىس ،زىڭىسىملوب ىمىدائ ڭىنيۆئ ۇب زىس

 ىچۈك شىلىتنىئ هگزهكرهم هدرهلتهيىئمهج ناقتاۋۇرۇت پۇلوب تۇجۋهم رىزاھ هدىتىلۆد ياتىخ
 ناغرۇق ىسهيىتراپموك ياتىخ .تۇجۋهم الىچۈك شىچېق نىدزهكرهم تهقهپ رىزاھ ،پۇلوب سهمهئ تۇجۋهم
 يىلقهئ كىلتهيىنهدهم هتتهيىئمهج ىكىدىمۈزۈت شىريائ هگىرىلىجىرهد قۇقوھ ىنرهلمهدائ قىللادوئېف
 ىنىرىلشىئ شىتىسمهك يىقرىئ .سهمهئ تۇجۋهم ىرادىتقىئ شۈرۈتشهلبهۋهس كىلتهيىنهدهم ىكاي چۈك
 ،پهلكهچ ىنشىتىسمهك يىقرىئ ،پۇلوب ناقتاۋىرېب پىلېئ هدمهلۆك-ڭهك ىزۆئ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ
 لاۋھهئ لىخ ۇب .سهمهئ تۇجۋهم السهئ ۇمرالنۇناق ناغىديالازاج ىنرهلنهگزۈكتۆئ ىنرهلتهيانىج قادنۇشائ
 .قىلىدياپ هگىشىيىڭېك هۋ هگىشىيىچۈك ڭىنىتايىپيهك شهلكهي ىنرالىقشاب ىكىدرهلكىلتهبىت
 نىتتهبىت ڭىنىسىممهھ ڭىنرالياتىخ هچىسكهئ ڭىنۇئ ،ۇدياملائ ىشراق ىنرالياتىخ رهلكىلتهبىت
 .ۇديهتسىئ ىنىشىتېك

 
 .راب الىرىب تهقهپ نىدىتىمۈكۆھ نۈگرۈس هدمهھ ،راب ىتىمۈكۆھ نۈگرۈس رىب ڭىنرهلكىلتهبىت )8(

 الرىب تهقهپ نۈچۈئ رهلكىلتهبىت اممهئ ،پۆك نىياتنىئ ىرىلتالىكشهت كىتاركومېد ياتىخ رىزاھ
 ڭىنرهلكىلتهبىت ىشۇرۇت پۇلوب تۇجۋهم ڭىنىتىمۈكۆھ نۈگرۈس تهبىت .راب ىتىمۈكۆھ نۈگرۈس
 لور ڭوچ ىتىياھان ادىشۇرۇچاق ىنىزۆئ نىدىتىمۈكۆھ ياتىخ هۋ ،ىشىشىلقارىي نىدىتىمۈكۆھ ياتىخ
 .ۇديهمنۈپلهت هگىتىمۈكۆھ ڭىجيېب ،پۈنۈپلهت هگىتىمۈكۆھ نۈگرۈس ڭىنىزۆئ رهلكىلتهبىت .ۇديانيوئ
 ىشخاي ىتىياھان هدمهھ ،ناغلىق لۇبوق ىنىتىيىنهدهم ناماز ىقرىزاھ ىتىمۈكۆھ نۈگرۈس تهبىت
 ىنتهبىت ،پىرېب پىتياق هكتهبىت اتتىقاۋ قادناق رهھ ۇئ .تهمۈكۆھ قىلاپاس نهگلۈرۈدلىتېي پهلهيىبرهت
 تهبىت .ۇديالاقىچ نىدىسىددۆھ ڭىنىسىپىزهۋ شىلىق هرادىئ ىننىمېز ۇئ ،پىلېئ اغىلوق زۆئ
 ناغىدىرېب زۈي هدرۋهد ىچنۈكتۆئ ۇئ ادىشۇرۇقشاب ڭىنتهمۈكۆھ نۈگرۈس ،اسلوب لىقهتسۇم
 .ۇديالانىليائ هكتهلۆد لىقهتسۇم لامرون رىب الزېت ىتىياھان ،ادلاھ ناغنالقاس نىدرالقىلىچناقىميالاق
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 ۇمىسىمىرىسنهئ نۈچۈئ رهلكىلتهبىت ،ۇمىسىمرۇتاق شاب نۈچۈئ رهلكىلتهبىت رالياتىخ اقشالڭۇش
  .ۇديهلهتېك پىلىق ىشخاي ىرىلزۆئ ىنىرىلشىئ ڭىنىرىلزۆئ رهلكىلتهبىت .ۇدىلوب

 
 ڭىنىتاپاكۇم قىلچنىت لېبون امال يالاد .ىسيىھاد يىھور ڭىنىقلهخ تهبىت الىنهي امال يالاد )9(

 الىزۆئ ڭىنىشۇرۇت پاشاي ڭىنامال يالاد .تاز رىب ناغىدىلىق تهمرۆھ اينۇد نۈتۈپ ۇئ ،پۇلوب ىبىھاس
 نۈچۈئ رهلكىلتهبىت .ۇدىرۇت پۈرۈدنهلچۈك ىنىسىدارىئ شىلىريائ نىدىتىلۆد ياتىخ ڭىنىقلهخ تهبىت
  .ۇدياشخوئ اقشايۇق ىكىدنامسائ امال يالاد

 تهبىت ۇئ اڭۇش .ىدلوب پۇلغهم يهلنۈتۈپ ىسهيىگېتارتسىئ »لوي ارۇتتوئ« ڭىنامال يالاد ،اممهئ
 شۇلوب لىقهتسۇم ڭىنرهلكىلتهبىت ،پۇرۇت ادىدلائ ڭىنىتىكىرهھ قىللىقهتسۇم يىللىم ڭىنىقلهخ
 .ىشخاي ىنىغلىق كىلىچكهتېي هتىساۋىب ىزۆئ اغىشۇرۇشائ اقشىئ ىنىسىياغ

 
 ىتىسايىس »لوي ارۇتتوئ« ڭىنرهلكىلتهبىت ،نىيېك نىدناققىچ هگهيىسنېپ امال يالاد )10(

 ىتىمۈكۆھ نۈگرۈس تهبىت ،رالدالۋهئ ىڭېي ىكىدىتىمۈكۆھ نۈگرۈس تهبىت .نىكمۇم ىشىرىگزۆئ
 هدىچىئ رهلكىلتهبىت ناقتاۋاشاي ادىرىلياج ىسياق رهھ ڭىناينۇد هدمهھ ،رالشاي كىلتهبىت ىكىدىتسائ
 ،پۇلوب ارغوت ىپىلهت ڭىنرالۇئ .پۆك نىياتنىئ رىزاھ ىناس ڭىنرالناقتاۋۇلوب ىرادپهرهت شۇلوب لىقهتسۇم
 لوي ارغوت ىكىتخىرات ىلوي ناقتۇت ڭىنرالۇئ .ۇديالتاپسىئ مۇقوچ تهيىلهمهئ ىكنىيېك نىدڭىنۇب ىنۇب
 .ۇدىلېك نۇغيۇئ اغىشىراق تهممىق ڭىنرهلتهيىئمهج قىلارائقلهخ ىپىلهت ڭىنرالۇئ .ۇدىقىچ پۇلوب

 هگىسىيامىھ ڭىناينۇد نۈتۈپ ىتىكىرهھ قىللىقهتسۇم يىللىم ڭىنرهلكىلتهبىت اقشالڭۇش
  .ۇدىتاۋىشىرېئ

 
 لهھ هچىيوب ىسىدارىئ ڭىنىتىيىمىكاھ ياتىخ ڭىنىسىلىسهم تهبىت ىسهيىتراپموك ياتىخ )11(

 ۋام ىسهيىتراپموك ياتىخ ىكنۈگۈب .ىتتهي پۇنوت ىنىكىلنهكىئ هلىسهم رىب ناغىدياملوب ىلىغلىق
 ناقتاۋالىزات ىنىقوپ ڭىنىشىملىق كىلىچىميهڭېك ناغلىق رىداس ادناماز ىنيهئ ىسهيىرېپمىئ ڭۇدېز
 رىب مۈزۈت ناغناللوق ۋام .ىدلوت قىل نهلىب رهلمهلهئ-درهد ناغىديهملهيېد اقترىس ىلڭۆك ڭىنرالۇئ ،پۇلوب
 نايامان ىنىسىۋيهھ ڭىنھاشىداپ رىب هدىمۈزۈت قىلھاشىداپ .سهمهئ هسرهن اقشاب نىدىمۈزۈت قىلھاشىداپ
 ىنتهبىت هدىقىتنهم قادنۇش هنهئ ۋام اتتىقاۋ ىنيهئ .كىلىچىميهڭېك ىرىب ڭىنرالشىئ ناغىدىلىق
 ىرىلزۆئ رالۇئ .ۇدىتاۋهلۆت ىنىلىدهب ڭىنۇش رىزاھ ىكىلرهبھهر ياتىخ ناماز ىقرىزاھ .ناغلاۋىسېب
 لهدهب ۇمنۈچۈئ رالشىئ ناماي ناغلىق ۋام هنهي ،هتكىلرىب نهلىب شىلىق ىنرالشىئ ناماي قىلراب
  .ۇدىتاۋهلۆت

 ڭىناينۇد هۋ اقساسائ يىقالخهئ كهدىقىرىقۇي ىتىكىرهھ قىللىقهتسۇم يىللىم ڭىنرهلكىلتهبىت
 ڭىنىرىللهئ برهغ ،اقچاغلوب هتتهلاھ قالاق رىب هتتهھهج يىداسىتقىئ تهبىت ،اممهئ .هگىئ اغىشىللوق
 زىس رهگهئ .ۇدىتاۋىلېق پىنىلكهچ النهلىب قىلشادسېھ ىكازىغېئ ىشىللوق ناغلوب هكتهبىت
 ڭىنزىس رهلىشىك .ۇديهمرهب تهققىد هچنائ هگزىس رهلىشىك ،زىسنهكىدىلوب قالاق هتتهھهج يىداسىتقىئ
 هگرىدقهت قادنۇشۇم هدىچىئ رهللهئ ىكىداينۇد رىزاھ .ۇديهملۆب لۈڭۆك هچنائ اغزىڭىرىلشىئ ناقتاۋىلىق
 اغىنىقتاۋۇلوب شىئ همېن هتتهلۆد ۇئ اينۇد .رۇدناتۇب ىلاسىم رىب ڭىنۇب .سهمهئ زائ رالناقتاۋارچۇئ
 .ۇديهمرهب ىنىرابىتېئ تهققىد نهساسائ
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 هگىزۆئ تاز يىنىد رىب ىكىدمانتېيىۋ ىلىي-1963 .راب شىئ رىب هنهي ناغىديالالوب لاسىم اقشىئ ۇب
 .ىتتهك پۇلوب رهۋهخ ڭوچ ڭهئ ىكىداينۇد نۈتۈپ لىگزهم رىب هقهۋ ۇب ،ادناغلىريائ نىدىتاياھ پۇيوق توئ
 پۈت ىكىدىشۈرۈتلۆئ ىنىزۆئ ڭىنىشىك ۇئ .ىتشىچېئ ىچىئ نۈچۈئ ىشىك ۇشائ ڭىنىقلهخ اينۇد نۈتۈپ
 ىنىد اددۇب ڭىنىرىبھهر كىلىجىرهد ىرىقۇي ڭهئ ڭىنىتىمۈكۆھ مانتېيىۋ ىكىدغاچ ۇش ىتىسقهم
 ناغزاي رهۋهخ هدىققهھ هقهۋ ۇش .ىدلوب شۈرۈدلىب قىلىزاران هگىتىسايىس ناغناللوق اغىرىلىچداقىتېئ
 اقتاپاكۇم هدىھالائ رىب نۈچۈئ رهۋهخ ۇشائ ناغزاي ىزۆئ ىرىبخۇم رىب ڭىن »ىتىزېگ رۋهد كروي-ۇين«
 رىب هنهي نهگلهك پىلىق رهۋهخ ىنىشۇرۇئ مانتېيىۋ هۋ نهگرۆك نهلىب ىزۆك زۆئ ىنهقهۋ ۇشائ .ىتشىرېئ
 پىلېك نىدىسهقهۋ شىلېۋۈرۈتلۆئ ىنىزۆئ ڭىنتاز ىقىلېھ .ىتشىرېئ اقتاپاكۇم هدىھالائ رىب ۇمرىبخۇم
 ىنىد اددۇب ڭىنىزۆئ ىرىبھهر شاب ڭىنىتىمۈكۆھ مانتېيىۋ ،ادىتسائ رالمىسېب قىلارائقلهخ ناققىچ
 اتتىقاۋ ىنيهئ .ىدلوب يىرۇبجهم هكشىترهگزۆئ ىنىرىلتهسايىس مىسىق رىب ناقتاراق هگىرىلىچۈكشهگهئ
 ڭوچ الاۋىچنۇش رىب ادىسايقىم اينۇد نۈتۈپ ،ۇمىسلوب ناغلاۋۈلۆئ پۈرۈديۆك ىنىزۆئ مهدائ الرىب تهقهپ
 ىدمهئ .ىدىئ ناغراقىچ پۈرۈتلهك ىنشىرىگزۆئ ڭوچ الاۋىچنۇش .ىدىئ ناغراقىچ پۈرۈتلهك ىننۇقلود
 پۇيوق توئ هگىزۆئ كىلتهبىت رهپهن 70 هدىچىئ لىي هچناق رىب ىقنىقېي .ىلياقاب پاراق هكتهبىت ىكنۈگۈب
 هراچىب ڭهئ ۇمرىزاھ رهلكىلتهبىت .ىدىملوب شىرىگزۆئ رىب چېھ هتتهيىئمهج ارائقلهخ اممهئ .ىدلاۋۈلۆئ

  .ۇدىتاۋۇرۇت هتتهلاھ
 ،ۇمىسلوب ناغىلرىزاھ ىنرالتىئاراش-ترهش ىشخاي ىتىياھان هتتهھهج ىكچىئ رهلكىلتهبىت هچرهگ

 نىياتنىئ هۋ ،اغرالنۇقسوت قىتتاق نىياتنىئ الىنهي رالۇئ هتتهھهج شىشىرېئ هگىمىدراي ڭىنارائقلهخ
 هگرهلمهدراي راب ىتىممىق زائ رىب نىتترىس نۈچۈئ رالۇئ .ۇدىتاۋىلېك چۇد هگرهلتهققهشۇم رىغېئ
 يىللىم ڭىنىرىلزۆئ رهلكىلتهبىت نۈچۈئ ڭىنۇش .ۇدىتاۋياملوب نىكمۇم نهساسائ شىشىرېئ
  .ۇدياملوب هسىمرۈتشىرېئ هگىبىلهغ پىنىيات الىگىزۆئ تهقهپ ىنىتىكىرهھ قىللىقهتسۇم

 :ىسهبنهم شىنىلىدياپ
 

王澄：西藏独立运动是大革命的首战 

https://www.youtube.com/watch?v=guNO9nO-SKU&t=3s 
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 تهللىم كىچىك رىب ناغلوب لىقهتسۇم قىلىقرائ »ىبالىقنىئ اشخان«

 
 )ىلغوئمىرات(

 
 رىباكېد-15 ىلىي-2017

 
 نهگېد »رهزهن اغرالرۇغيۇئ نىدىتىكىرهھ قىللىقهتسۇم يىللىم ڭىنرهلكىلتهبىت« ىقنىدلائ نهم

 راللىمائ قىلىدياپ نۈچۈئ ىرىلتهكىرهھ قىللىقهتسۇم يىللىم ڭىنرهلكىلتهبىت هدىلاقام ىكىدىمېت
 نهلىب ىرىلقىلراييهت ناغلىق ادلوي ۇشائ ڭىنرهلكىلتهبىت هدمهھ ،ىنراللىمائ زىسىدياپ نهلىب
 قىللىقهتسۇم يىللىم ڭىنرهلكىلتهبىت .مۈتتۆئ پىلىق ناياب ىنىرىلقىلناچشىرىت ناقتاۋىتىسرۆك
 »ىبالىقنىئ اشخان« رهلىچتهيىلائاپ يىسايىس كىلنهۋيهت مىسىق رىب ،نىدىسىزۈي شاللوق ىنىتىكىرهھ
 همىجرهت اغىچياتىخ پۇرۇت پىلىق ىشېي زۆك ىنىلىت ڭىنىتىججۆھ نىس هچزىلگنىئ هچراپ رىب نهگېد
 پۈزۈگرىك پىلىق ناغىدىقىچ هچياتىخ ادىتسائ ڭىنىشۈنۈرۆك ڭىنمىلىف ىكىدىلسهئ ىنۇئ ،پىلىق
 :زىسيهلهرۆك نىدرهي ۇب ىننىس ۇئ .ۇتپۇيوق

https://www.youtube.com/watch?v=hpNWfY0sN6E 
 
 ،پۇلوب پۆك ىتىياھان ادرالروت رالمىلىف كىلتهججۆھ هچزىلگنىئ ناغىدىتېك پاشخوئ اغڭىنۇشۇم

 نىدڭىنۇب ۇمپۇلوب ،هگىرىدقهت ڭىنرالرۇغيۇئ نهم .تهرابىئ النىدىرىب تهقهپ ڭىنرالۇش ىسىكىدىرىقۇي
 ىنشىقىچ پۈرۆك مىتېق رىب مۇقوچ ىننىس ۇب اغرالشادنهتهۋ ناغىدىلۆب لۈڭۆك هگىرىدقهت ىكنىيېك
 .نهمىلىق هيىسۋهت

 
 نىد )Lithuania( هيىناۋتىل هۋ )Latvia( هيىۋتال ،)Estonia( هيىنوتسېئ »ىبالىقنىئ اشخان«

 ڭىنىرىلىچىكىلمهتسۇم تېۋوس ،ناغراب پىلېئ هچىغىلىي-1991 نىدىلىي-1987 تهلۆد 3 تهرابىئ
 قۇقوھ كىلىشىك كىلهيىنوتسېئ .بالىقنىئ ناديهم رىب ناغراب پىلېئ نۈچۈئ شۇلۇتۇق نىدىلىگڭاچ
 داجىئ اشخان رىب پهد »ىبالىقنىئ اشخان« )Heinz Valk( كلاۋ زىنيهھ راكتهئنهس هۋ ىسىچتهيىلائاپ
 نۇيىئ-11 – 10 ىلىي-1988 ىنهي ،هدنهكتۆئ هتپهھ رىب پىنىلىق نالېئ اشخان ۇب ،پۇلوب ناغلىق
 نۈتۈپ ،پىتيېئ ىنىشخان ۇشائ ،پىلىق شىيامان پىقىچ اغىچوك ىشىك ڭىم نوئ هچچهن ،ىرىلنۈك
 ىكىرۈي ڭىنرۇغيۇئ رىب رهھ نهگرۆك ىنمىلىف ۇب هچڭىنېم .نهكتهۋۈرۈتلهك هگىلىزلىز ىناينۇد
 .ۇدياملاق يهمشهلمهن ىزۆك ،يهمىرتىت

 
 ىتنهسرىپ 25 ڭىنىسۇپون رهلكىلهيىنوتسېئ ،هدىچىئ تىقاۋ كهدلىي 100 ناغلاۋىسېب رالقىلتېۋوس

 يىللىم ،ياميوق پۈزۈئ ىندىمۈئ نهلىب قىلڭىنۇب ىقلهخ هيىنوتسېئ ،اممهئ .ۇتپۈلۈرۈتلۆئ
 .ۇتپۇرۇتشالماۋاد هچۇغلوب لىقهتسۇم ىكات ىنىشىرۈك قىللىقهتسۇم
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 ،سهمهئ ناققىچ نىدىسىدروئ رهلكهڭۆسقائ ۇمزىگرهھ رالنامىرھهق رهۋازاس هكتهمرۆھ هدهيىنوتسېئ«
 ،پالقاس پۇرۇتلوئ ادىپارتهئ ڭىنتوئ رىب رالۇئ .ناققىچ نىدىرىلىگىئ ناتوق لهغهبمهك ىكىتتهدائ ىكلهب
 .لاروق رىب رۋهس .نهكتۆئ اقشىئ يىلهمهئ نىدنائ الىدنهگلهك تيهپ قىپاۋۇم تهقهپ ،پىتىزۆك
 .رهلزۆس زىغېئ هچناق رىب نهگلىيېد ادمىلىف ۇشائ رالۇب انام ».تهلىزهپ ىشخاي لىخ رىب قىلناچتايىتھېئ

 
 رىب نارائ ڭىنرهلكىلهيىنوتسېئ :ۇديهد قادنۇم رهلنهگزۈگرىك ىنرهلزۆس هچياتىخ اغنىس ىكىدىرىقۇي

 ڭهئ ،پىلىق شهرۈك يهمنهرۋهت هۋ يهمرۈدلۈزۈئ ىرىلىشىك دالۋهئ هچچهن ڭىنرالۇئ .راب ىسۇپون نويلىم
 ۇمپۇرۇت راب سۇپون پۆك نىدنويلىم 20 هدنهۋيهت اممهئ .ۇتپىشىرېئ اققىللىقهتسۇم يىللىم ىرىخائ
 ادىنايرهج تىقاۋ كهرپۆك نىدلىي 40 ىقلهخ نهۋيهت .قوي زىمىنروئ كىلىشىك رىب اد ت د ب ڭىنزىب
 .سهمهئ نىكمۇم شهلىداپىئ نهلىب زۆس ىنرهلشىلىزېئ-مۇلۇز هۋ شىنىلىق كهزوب نهگرۈچهك نىدىشېب

 
 پارچۇئ اغىشىسېب هۋ هگىسىبرهز ڭىنىسهيىتراپموك ياتىخ نايۇب نىدراللىي پۆك رهلكىلنهۋيهت

 ياتىخ رالۇئ اقشالڭۇش .ىزاران نىياتنىئ نىدىتىيىمىكاھ ياتىخ رالۇئ ،پۇلوب نهگلهك
  .ۇديهتسىئ ۇمىلوت ىنىشۇلۇرۇدغائ ڭىنىسهيىتراپموك

 
 .ىرىب ڭىنرهلتهلۆد كىچىك ڭهئ ىكىداينۇد ۇئ ،پۇلوب نويلىم رىب نارائ ىسۇپون ڭىنهيىنوتسېئ

 هيىسۇر .ناغىملوب هگىئ هگىچۈك شىتىسرۆك قىلىشراق قادناق چېھ رالۇئ ،ادناغلاۋىسېب ىنرالۇئ هيىسۇر
 .شىتيېئ اشخان – ناغلاق لاروق الرىب تهقهپ ادرالۇئ ۇمنىيېك نىدنهكتۆئ رىسهئ رىب پىلېۋىسېب
 يىللىم قاتروئ ڭىنىقلهخ هيىنوتسېئ ىزاۋائ اشخان يىللىم نهلىب ىسىشخان يىللىم ڭىنرالۇئ
 ،پۇتۇغرۇئ هۋ پىتىغيوئ ىنھور يىللىم قىلىقرائ اشخان رالۇئ .ناغناليائ اغىلوۋمىس ڭىنىسىدارىئ
 .ناغىلراھزىئ ىنىرىلتهبۇقوئ-بازائ ناققىچ پىلېك نىتشىلېق پىلىريائ نىتقىللىقهتسۇم يىللىم
 ڭىنتهللىم رىب كهدىزۆئ پالىتياق-اتياق شاشخوئ اغىشىلغىي ڭىنرالىلاب كىچىك قىلىقرائ اشخان رالۇئ
  .ناغرۇت پۈرۈدلىب هگىرىلزۆئ ىنىقۇلتۇجۋهم

 
 نىدىقاپىتتىئ تېۋوس ىنىقلهخ ڭىنتهلۆد 3 تهرابىئ نىدهيىناۋتىل هۋ هيىۋتال ،هيىنوتسېئ

 )Baltic Way( »ىلوي قىتلاب« ىنۈك تسۇغۋائ-23 ىلىي-1989 ،نۈچۈئ شىرىقاچ اقشۇلوب لىقهتسۇم
 پۇلوب رۇق رىب ىقلهخ ڭىنتهلۆد 3 ىكىدىرىقۇي اتشىيامان ۇب .ۇدىزۈكتۆئ شىيامان ڭوچ رىب ادمان نهگېد
 ۇب .ۇدىرۈتلهك اقدۇجۇۋ ىن »ىرىجنهز مهدائ« ىكىتقۇلنۇزۇئ رىتېمولىك 600 رىب ،پىلىزىت پۇشۇتۇت لوق
 ،پۈتۆئ نىدىرىھهش اگىر ڭىنهيىۋتال ،پىنىلشاب نىدىرىھهش نىللات ڭىنهيىنوتسېئ رىجنهز
 نىدىرىلتهب روت ۇمىنرهلىرىزنهم ىكىدغاچ ۇش .ۇدىشىتۇت هگىرىھهش )Vilnius( سۇينلىۋ ڭىنهيىناۋتىل
 يهمنهلرىسهت رۇقڭوچ مهدائ قادناق رهھ نهگرۆك ىنرهللىزنهم ۇئ ،پۇلوب ناغىدىلوب ىلىقپات پهلپۆك
 .مۇديوق پۇرۇتسىق اغىتسائ ڭىنىمزاي ۇشۇم ىنىچراپ هچناق رىب نىدرهلمىسهر قادنۇشائ نهم .ۇدياملاق
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 .شۈنۈرۆك رىب نىدىرىجنهز مهدائ »ىلوي قىتلاب« :مىسهر ىچنىرىب
 
 ،هدرهي ناغلوب لىقهتسۇم تهلۆد كىچىك رىب راب ىسۇپون النويلىم رىب تهقهپ كهدهيىنوتسېئ

 ىسۇپون نويلىم 6 كهتتهبىت هۋ ،راب ىسۇپون نويلىم 15 كهدرالرۇغيۇئ ،راب ىسۇپون نويلىم 20 كهدنهۋيهت
 ڭوچ رىب ىتىكىرهھ قىللىقهتسۇم يىللىم ڭىنرهلتهبىت .ۇديالالوب لىقهتسۇم مۇقوچ ۇمرهلتهللىم راب
 هبىلهغ مۇقوچ هدمهھ ،ۇدىلىق هبىلهغ مۇقوچ نهلىب ىتىپۈس شۇلوب ىشۇرۇئ ىجنۇت ڭىنبالىقنىئ
 .ۇديالالىق

 
 
 ]4[ ؟ۇدىرۈتسۆئ اغىنروئ قۇقوھ ىرىقۇي ىنرهلمهدائ قادناق ىتىيىمىكاھ ياتىخ :هچمۇشوق
 

 ڭىنزىس هۋ ،ىرېسناغلوب پۆك هچناق زىڭىمىلىب ڭىنزىس ادىتسائ ڭىنىتىيىمىكاھ ياتىخ
 نۈتسۈئ هچنۇش زىڭىقىللامىتھېئ شۈشۈچ پىلىقىي ڭىنزىس ىرېسناغلوب لىسېئ هچناق زىڭىتىلىزهپ
 زىس ،نۇسرۇت اتقاي ۇئ ىنروئ تهمزىخ كىلىجىرهد هكلۆئ ،زىڭىسلوب مهدائ ىشخاي رىب زىس رهگهئ .ۇدىلوب
 ىلوق رهھهز ىچىئ رىب زىس رهگهئ :ۇدىلوب هكشىيېد قادنۇم .زىسياملالوب ۇمرىداك كىلىجىرهد هيىھان رىب
 ،)为人狡杂( پهككهرۇم هۋ رهگىليىھ هتتهۋىسانۇم ناغلوب نهلىب رهلىشىك ،)心黑手辣( قىتتاق
 زۆئ ىنىممهھ هۋ ،)贪财失礼( ناغىدىزۇب ىنقالخهئ هدىئاق پىلىق تهنايىخ اغلۇپ ادىنروئ تهمزىخ
包( ناغىديالراخ هچناغىلاخ ىنراللايائ پىلېۋىلېئ اغىلوق 揽 包 女( هگىئ هگرهلرېتكاراخ 
 لۇپ هۋ ناغىديانيوئ هچناغىلاخ ىنراللايائ .زىسيهملهسۆئ ۇمزىگرهھ اتقۇقوھ زىس ،زىسنهكىدياملوب

 ۇمزىگرهھ زىس ،ادلاۋھهئ ناغىملوب هگىئ هگىسىنهئنهئ هلىئائ هدىھالائ لىخ رىب ناغىدىلىق تهنايىخ
 ياتىخ ،زىڭىسلوب ناغىمىلرىزاھ ىنرهلترهش ىكىدىرىقۇي .زىسيهملهسۆئ نهلىب زىڭىجىتهن تهمزىخ
 هگرهلترهش ىكىدىرىقۇي ىرىلرهبھهر ياتىخ .ۇديهمرۈتسۆئ ىنزىڭىقۇقوھ ڭىنزىس ۇمزىگرهھ ىتىمۈكۆھ
 .ۇديهرىسنهئ ىتىياھان نىتشىلېق پىلىريائ نىدىرىلقۇقوھ زۆئ ،اسيوق پۈرۈتسۆئ ىنرهلمهدائ ناغىمشوت

  .ۇديهلهسۆئ الرهلمهدائ تهنيهم تهقهپ ادياتىخ اقشالڭۇش
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 رىزاھ نۈچۈئ ىتاپسىئ ڭىنناياب ۇئ .]4[ ىرىلنهگېد ڭىن )吴建民( نىمنهيج ۇۋ نۇمزهم ىكىدىرىقۇي

 ياتىخ قىلراتاق وگنهۇچ نېچ هۋ نهۈچېل ڭاۋ ناققاب پۇتۇت قۇقوھ هدىلېئ رۇغيۇئ نۇرۇب هۋ
 ڭاج ناغلوب قىلشاب نۇرۇب نىدڭىنۇئ نهلىب وگنهۇچ نېچ هدمهھ ،زىڭىسقاب پاراق هگىرىلرهبھهر
 .ۇدىلوب زىڭىسقاب پۇرۇتشىلېس ىننهيشنۈچ

 
 
 
 :ىرىلهبنهم شىنىلىدياپ

 
[1] 《歌唱革命》 
https://www.youtube.com/watch?v=hpNWfY0sN6E 
 
[2] Singing Revolution 
https://en.wikipedia.org/wiki/Singing_Revolution 

21:28 
 
[3] 王澄：西藏独立运动是大革命的首战 
https://www.youtube.com/watch?v=guNO9nO-SKU&t=3s 

37:00 
 
[4] 习近平的情人和婚姻都是政治的结果，家族全部移民巨贪巨腐【建民论推墙

88】 
https://www.youtube.com/watch?v=RdrsGq8U0js 

4:35 – 5:50 
 
 

 
 :رهلشۈنۈرۆك هچناق رىب هنهي نىدىرىجنهز مهدائ »ىلوي قىتلاب«
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 .مىسهر ىچنىككىئ

 

 
 .مىسهر ىچنىچۈئ
 

 
 .مىسهر ىچنىتۆت
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 .مىسهر ىچنىشهب
 

 
 .مىسهر ىچنىتلائ

 
 .مىسهر ىچنىتتهي
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 ؟ىسياق پاد ناغلاچ ياتىخ

 
 )نۇغلۇي(

 
 تىئاراش شاشاي ادىلامىش ،پۇلوب ىتىكىلمهم قۇلقۇرۇق نىتتهھهج شۈلۈزۈت كىلهيىپارغۇج ياتىخ

 هيىلۇغڭوم هۋ هيىرىبىس ىنهي ،هگىئ اغرالنىمېز ناغلوب نىيېق شۈتۆئ هۋ زائ ىتىياھان ىسۇپون ،نىيېق
 هۋ سوئال ،امرىب هدىپىرهت بۇنهج .راب ىرىلغات ايالامىھ ناغىدياملوب ىلىكتۆئ اتبۇنهج يىبرهغ ؛راب
 برهغ ڭىنياتىخ .راب نايكوئ هتقرهش ،)رالنامروئ هۋ رالغات ناغلوب نىيېق شۈتۆئ ( ىرىلارگېچ مانتېيىۋ
 ڭىنياتىخ تىقاۋ رهھ نويار يىبرهغ ،پۇلوب ناغىدىشىتۇت اغرالنىمېز ناياپىب نهكتهك ڭهك ىپىرهت
  .ناغناليائ اغىناشىن كىلىچىميهڭېك

 
 نهگىلىگلهب ىنروئ كىلهيىپارغۇج ڭىنۇئ ىنىكىلىچىميهڭېك ناغلوب اغنويار يىبرهغ ڭىنياتىخ

 ڭىنرالياتىخ قىلىقرائ رهلىناسپهئ ،پىنىليائ هگىسهيىگېتارتسىئ يىللىم ڭىنرالياتىخ ۇب ،پۇلوب
 ،پۇلوب ناغىدىرۇت ادنۇروئ ىساسائ ترۇي ىبرهغ هدىرىلىناسپهئ ياتىخ .نهكتهك پىڭىس اغىڭېئ

 نهلىب ىشىتۆئ ڭىنتىقاۋ )رىگناھاج قىرېس- 皇帝 ( ىدىئ ڭاۇخ ناغلوب ىسىتائ ڭىنرالياتىخ
 غات ۇغڭاراق ( ىغېت نۇلنىئۇك ىناكام ىلسهئ ڭىنىد ڭاۇخ هدىرىلىناسپهئ ياتىخ .ناغلۇرۇتشاليىھالىئ
 اقشاب نىدڭىنۇئ .ناغلاراق پهد ىھالىئ ڭىنرالھالىئ ۇئ ،پۇلوب نهگلىتىسرۆك پهد )ىغېت مۇرۇقاراق ىكاي

天 ( ىلۆك ادغوب ىكىدىغېت ىرڭهت ڭىن )⺟王⻄ ( ۇم ڭاۋ ىش ھالىئ لايائ ىكىدىرىلىناسپهئ ياتىخ
池( ىكىتترۇي يىبرهغ ڭىنىرىلھالىئ ياتىخ هدىرىلىناسپهئ رالياتىخ .ۇدىنىلېئ اغلىت ىقىلناغنۇيۇي اد 
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 ىننىمېز ۇئ ،شۇلوب هگىئ اغنىمېز ۇئ نۈچۈئ ىرىلرادمۈكۆھ ياتىخ ،ىشۇلۇرۇتشالناكام ادغات رىب
 نىتبهۋهس ۇب .ناغىنيوئ لور چۇغلىق لهھ هدىشىنىلكىت ڭىنناشىن كهتشىلېئ اغىتسائ ىتىيىمىكاھ
 هتكىلڭهلزۈت ارۇتتوئ .نهگلهك پۇلوب ىناشىن كىلىچىميهڭېك ڭىنىرىلرادمۈكۆھ ياتىخ نويار يىبرهغ
 كىلىچىميهڭېك پاراق اغنويار يىبرهغ النىيېك نىدنهگىلمهكھهتسۇم ىنىزۆئ رهلتهيىمىكاھ ناغلۇرۇق
  .ناغىلشاب اقشىلىق

 .نهگلهك پۇرۇدنالناج ىنىتىراجىت قىلىقرائ ىلوي كهپىي رالياتىخ نۇرۇب نىتشىلىچېئ ىلوي زىڭېد
 تهلۆد ىنىتىسايىس شۇرۇدنالناج ىنىلوي كهپىي ىمىدهق هنهي ىتىمۈكۆھ ياتىخ ۇمىدىنۈك ىكنۈگۈب
 زىڭېد كۈلچۈك ڭىنياتىخ ىشۇلوب قادنۇب .اتقامىراق پهد ىرىب نىدىرىلتهسايىس ڭوچ ڭهئ
 زىڭېد هدىچىئ تهددۇم اقسىق ياتىخ .اتقامقىچ پىلېك نىدىقىلساملالوب هگىئ هگىسهيىمرائ
 پۆك نۈچۈئ ڭىنۇب .ۇدياملالوب هگىئ هگىسهيىمرائ زىڭېد ناغىديالارۇت ڭهت نهلىب ش ق ائ ادرالنايكوئ-
 ىلوي زىڭېد نىدىبهۋهس ىقىلساملالوب هگىئ هگهيىمرائ زىڭېد كۈلچۈك ڭىنياتىخ .ۇدىتېك تىقاۋ
 ڭىنياتىخ .ۇديارچۇئ هكتىدھهت الناسائ ىتىياھان ،پۇلوب ناغىدياملالىق هگىئ هكتهلاپاك ىنىتىراجىت
 ىقشات %60 ڭىنتايىققهرهت يىداسىتقىئ ،پۇلوب ناغنالغاب چىز اغىدوس ىقشات ىتايىققهرهت يىداسىتقىئ

 يىققهرهت رازاب ىكچىئ .ۇدىنىلىق تروپمىئ ىمسىق 3/2 ڭىنىجايىتھېئ تىفېن .ناغنالغاب اغىدوس
 يىداسىتقىئ پىنىيات اغرازاب ىكچىئ ،پۇلوب زىجائ ىچۈك شىلېۋىتېس ڭىنقلهخ نىتقىلناغىملىق
 ياتىخ ،اسىرچۇئ اغىشىلىق لاماق ادىنويار نايكوئ چنىت ڭىنىكىرېمائ .ۇدياملارۇدنالناج ىنتايىققهرهت
 اقشىلىق اپرهب ىسهيىمرائ زىڭېد كۈلچۈك نىتپهرهت رىب ياتىخ نىتبهۋهس ۇب .ۇدىلاق پهرۋهت يىداسىتقىئ
 ،ىچقامقىچ اغنايكوئ ىدنىھ قىلىقرائ ىلوي رۈمۆت ناتسىكاپ- رهقشهق نىتپهرهت رىب هنهي ،ۇدىتاۋىشىرىت
 اپورۋاي يىقرهش ،ايىسائ ارۇتتوئ ادىلوي كهپىي رۈمۆت ىكىدىسهيىگېتارتسىئ لوي رىب غاۋلهب رىب
 ىلوي تهراجىت ىڭېي ناغلىچېئ اتياق اتقۇلقۇرۇق ،پىلىق لىساھ كىلرىب يىسايىس ،يىداسىتقىئ
 .ۇدىتاۋۇلوب ىچقاملۇتۇق نىدلاماق ىكىتپهرهت زىڭېد نهلىب

 

 
 

 يىداسىتقىئ ايىسائ – ورۋاي « ناغلىرىقاچ ادڭوج ڭول نهئىش ادىرىللىي – 2007 ىتىمۈكۆھ ياتىخ
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 شۇرۇشائ اقشىئ ىن »ىنالىپ شىقىچ پۇرۇق ىلوي كهپىي ىۋىناماز « ناغنىلىق همىكاھۇم اد »ىنىغىي
 نالىپ ۇب ىتىمۈكۆھ ياتىخ .ۇدىتاۋىشىرىت هدرهللهئ انشوق هۋ ادزىمىترۇي نهلىب ىچۈك نۈتۈپ نۈچۈئ
 3/1 ڭىننالىپ ۇب هچىغىلىي – 2018 ،پۇلوب ناغىدىلاس غهلبهم ىرىللود اكىرېمائ درايلىم 192 نۈچۈئ
  .25ناغىلنالىپ ىنشىتىگۈت ىنىمسىق

 
 رىزاھ ،پۇلوب ناغلوب پۇرۇشائ هگلهمهئ ىمسىق پۆك قهلتۇم ڭىننالىپ ۇب رىزاھ ىتىمۈكۆھ ياتىخ

 راداۋىگ ناتسىكاپ ىلىي- 2013 .ۇديانتاق اغاپورۋاي نىدىچمۈرۈئ لوي ىككىئ هدنۈك ىلوي رۈمۆت ڭىنياتىخ
 يىمسهر اديائ- 11 ىلىي- 2015 .ىدرهب هگىراجىئ اغياتىخ ىنىقۇقوھ شىتىلشىئ قىللىي 43 ڭىنىتروپ
 راداۋىگ ىنرالايشهئ ماخ قىلراتاق ىقىلياب ناك ،تىفېن قىلجايىتھېئ هگىزۆئ ياتىخ .ىدرهب پۈزۈكتۆئ
 .ۇدىرىك پۇشوت هگرهقشهق هتىساۋىب قىلىقرائ لوي رۈمۆت ىكاي ىسىبۇرۇت تىفېن ناغىدىشىتۇت اغىتروپ
 غات ايالامىھ ،شۇقىدنىھ ،مۇرۇقاراق :ىلوي مۇرۇقاراق قىلرىتېمولىك 1200 ناغنالشاب نىدرهقشهق
 لۇدۇئ ،پىقىچ نىتپارىجنوق ىزىغېئ ارگېچ ناتسىكاپ- ياتىخ ،پۈتۆئ نىدىقىلىرائ ىرىلىمزىت
 ىنىنالىپ شۇرۇتشاتۇت هچىغراداۋىگ ىلىي- 2030 ياتىخ ىنلوي ۇب .ۇدىشۇتۇت اغىلامىش ڭىنناتسىكاپ
 چۇغلىق لهھ نۈچۈئ ياتىخ ىقىلمىقۇم ڭىنناتسىكرۈت يىقرهش نىتبهۋهس ۇب انام .ىدلوب پاللۇقام
 ىقۇلتۇجۋهم ڭىنىزۆئ ىكاي ىكىلىچىميهڭېك ناغلىتىراق هكبرهغ ىتىمۈكۆھ ياتىخ .هگىئ هكتهيىمھهئ
 زۈي ادناتسىكرۈت يىقرهش اڭۇش ،ۇدياراق پهد مىھۇم ىنناتسىكرۈت يىقرهش نۇسلوب نىدىسىتقۇن
 .ۇدىرۇتياق ساكنىئ قىتتاق ،پىلىق هلىمائۇم نهلىب قىللىدىياتسهئ هگرهلهقهۋ كىچىك ڭهئ ناغىدىرېب
 يىقرهش رىزاھ ىتىمۈكۆھ ياتىخ نىتبهۋهس ۇب .قىلمىقۇم ىترهش ىقنىدلائ ڭىنتايىققهرهت يىداسىتقىئ
 اقشىئ ىنرهلرىبدهت ناققىچ نىدىپىلىغ ناسنىئ نۈچۈئ شۈرۈتلهك اغلوق ىنقىلمىقۇم ناتسىكرۈت

  .ۇدىتاۋىلېس
 شۇتۇت هگىتىكىرهھ قىللىقهتسۇم ڭىنرالرۇغيۇئ ادرالتىئاراش ىسياق ىتىمۈكۆھ ياتىخ

                                                        
25http://www.sienhoyee.org/yeesilkroad2007.pdf  
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 كىلىچنۈگلۆب ىكىدڭاجنىش « ڭىننېرنۈك ۇج ،پۇلوب نهكتهي پىلىق زهرهپ نىدلائ ىنىقىلناغىدىلىق
 قادنۇم ادىمسىق همىتاخ ڭىنىسىلاقام قىلمان »رهلىمىكاھۇم ىكهزۈي هدىققهھ ىرىلىلىسهم
 :نهگلىيېد

 ناغىدىرۈتۆك ڭالىغزوق يىقىقهھ ڭىنرهلچۈك ىچنۈگلۆب ىكىدڭاجنىش ،كهدناقتيېئ ڭۇشىل ڭاۋ
 هچنىتقاۋ اغڭاجنىش ،پىقىچ قىلىچناقىميالاق ڭوچ هدىرىلىكلۆئ ىكچىئ ڭىنوگڭۇج ،ىتقاۋ
 ،اتتىقاۋ ناقشاملائ هگىلكهش كىتاركومېد ڭىنوگڭۇج ،مىكلهب لاۋھهئ لىخ ۇب .تىقاۋ ناغىدياملايىراق
 شۇغلاۋاد ىتىيىئمهج وگڭۇج لۈكتۈپ ،ادناقشالزىجائ ىشىلىق لورتنوك ىنقۇقوھ يىسايىس ڭىنزهكرهم
 اكىرېمائ ،اتتىقاۋ ۇش .نىكمۇم ىشىرېب زۈي اتتىقاۋ ناغلاق پىتېپ اقشىترات – شالات هۋ
 ادنۇروئ زىجائ اتتىقاۋ ۇش ،پىنىللوق ىنرهلىتىساۋ لىخ رهھ مۇقوچ ىرىلتهلۆد برهغ ىكىدىقىلىچشاب
 ىنرهلچۈك ىچنۈگلۆب ىكىدڭاجنىش ،ڭهت نهلىب شاتسىق اقشۇيوق لوي ىنىتىمۈكۆھ وگڭۇج ناغىدىرۇت
 ىنىرىدقهت زۆئ رهلتهللىم « ،» شىلىق راراق قلهخ يىمۇموئ « ،پۈرۈتشهلرىب ىنىچۈك ڭىنرالۇئ ،پهلۆي
 ىنرهلزۆس كهدنهگېد »ۇدىرۇت نۈتسۈئ نىتقۇقوھ كىلىگىئ قۇقوھ كىلىشىك « ،» شهلىگلهب ىزۆئ
 نهكشهلرىب ،ۇدىشىلىرائ ادلاھ نهگىلىرىگلىئ ۇمىخېت اغىرىلشىئ ڭىنڭاجنىش ،پىقىچ پۈرۈتۆك
 لهد تىقاۋ ىكنىيېك نىدناقشالنۇروئ پىرىك ىمسىق شالقاس قىلچنىت ڭىنىتالىكشهت رهلتهلۆد
 ڭىم نوئ هچچهن ادڭاجنىش ىرىللىي – 1930 .ۇدىلوب ىتقاۋ نهكتهك پىقىچ پۈنۈلۆب ڭىنڭاجنىش
 هچىكىرېمائ ڭىم نوئ هچچهن ۇمىتتىقاۋ ۇش ،ناغلوب اديهپ هيىمرائ مىزىتنۇم ناغناللاروق هچتېۋوس
 ،هدنهگلهك پىغېي ىنپهگ هممهھ اڭۇش .ۇدياملوب ىلىگېد ۇدياملوب اديهپ ىنهيىمرائ مىزىتنۇم ناغناللاروق
 پۈنۈلۆب ڭاجنىش ۇمىدناغىملوب چېھ ،الىسىمقىچ قىلىچناقىميالاق ادزىمىمسىق ىكچىئ ڭىنزىب تهقهپ

  .26ۇديهملهتېك پىقىچ
 ڭىنىشۇلوب اديهپ ڭىنچۈك قىللاروق قادنۇشۇم انام ادناتسىكرۈت يىقرهش ىتىمۈكۆھ ياتىخ

 ىشىرېب پىشىلسام اغىكىتكات ۇب ڭىنرالرۇغيۇئ هۋ ىسىكىتكات نهكتهلشىئ نۈچۈئ شىلېئ ىنىدلائ
 ىكىدىنۈك – 31 ڭىنيائ – 7 ىلىي – 2009 ڭىن »تىزېگ كىلىدنۈك« ياتىخ .ۇدىرۈدنهلبهجهئ ىنىشىك
 قاتروئ نهلىب ىسهيىمرائ هيىسور نۈچۈئ شۇرۇت ىشراق اققۇلروررېت ڭىنڭىپوگ ڭىم لارېنېگ ادىناس
 :ناغلىق لىقهن ىنىكىلنهگېد قادنۇم نىيېك نىدرىۋېنام يىبرهه ناغراب پىلېئ

 ،ۇدىلىرېب پىلېئ شۇرۇتشاملائ ارائزۆئ هدههاس پۆك ۇمىخېت نهلىب ىرىلمىسىق قىللاروق لهئتهچ «
 رالرۇچۇئ ناغلائ هگىچىئ زۆئ ىنرالتامۇلهم قاتروئ كىلتهۋىسانۇم اقشۇرۇت ىشراق اققۇلروررېت ۇمپۇلوب
 ىنرالۇئ هۋ شۇرۇدنالزىسلاروق ىنرالىچرورېت ،اسلوب تهكىرهه ناغلىتىراق اغىترىس تهلۆد .ۇدىلۇرۇتشاملائ
  .27»ۇدىلائ هگىچىئ زۆئ ىنشىرىقىچ چۈك قاتروئ نۈچۈئ شىرىقىچ اقترىس پادلائ

 »شۇرۇق كىلىپىلهخ ،تهرجىھ « پالشاب نىدىلىي – 2014 ادىترىس هۋ ىچىئ ناتسىكرۈت يىقرهش

                                                        
 .تهب – 17 – 16 ،رهلتهججۆھ ىكچىئ تىئائ اقشۇتۇقوي هۋ شۇرۇتساب ىنرالرۇغيۇئ 26

http://www.uyghurcongress.org/uy/kitab/Ichki-Hojjetler.pdf 
 يىقرهش ىكنىيېك نىدرىبهتنېس – 11 هۋ ىشۇرۇئ رهلتهۋىسانۇم قۇغوس « ،ىزاجىھ مهركهئ 27
 – 98 ،مۈلۆب هچرۇغيۇئ ،ىمىلپوت رهلىلاقام ىنىغىي همىكاھۇم ناتسىكرۈت يىقرهش رۆھ ،» ناتسىكرۈت

 .تهب – 99
https://www.ihh.org.tr/public/publish/0/31/dogu-turkistan-sempozyumu.pdf  
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 نىدىسارگېچ يىبۇنهج ڭىنياتىخ هدىتىلاھ هلىئائ ڭىنرالرۇغيۇئ ،ىشىلېئ جۋهئ ڭىنىرىلناقۇچ
 تهرجىھ اققارىئ هۋ هيىرۈس نىدهيىكرۈت ،هگهيىكرۈت قىلىقرائ ايىشيالام هۋ دناليات ،امرىب ،مانتېيىۋ
 ياتىخ .اتقامرۇت پالتاپسىئ ىنىكىلنهكىئ ىسىچراپ رىب ڭىنتسهقىيۇس ڭوچ ۇب انام ىشىلىق
 ناغلوب ىكىلىچنىكمۇم شىرېب پىلېئ ىتىكىرهھ قىلىشراق ناتسىكرۈت يىقرهش ىتىمۈكۆھ
 ناقشائ نىدىددهھ ناغلىتىراق اغىممائ ناملۇسۇم ادناتسىكرۈت يىقرهش ىنىمۈكرۈت رىب ڭىنرالرۇغيۇئ
 ىنشىرىجېب تروپساپ نىتپهرهت رىب ،پىلىق رۇبجهم هكشهدزىئ ىلوي شىقىچ قىلىقرائ مىسېب
 پىقىچ .ىتتهۋىرىقىچ هگلهئتهچ ىنرالۇئ قىلىقرائ شىتېۋىچېئ ىنىسارگېچ نهننۈي هۋ شۇرۇتشالنىيىق
 پىلېئ ىنىرىلتهكىرهھ قىلىشراق ناتسىكرۈت يىقرهش رالرۇغيۇئ مۈكرۈت رىب ناغلىق تهر ىنشىتېك
 مۈكرۈت رىب نىدىپىرهت ىرىلىچقاس دناليات ادىرىلقىلنامروئ دناليات اتترام – 13 ىلىي – 2014 .ىدراب
 مۇجۇھ قىلقاچىپ ىكىدىسىسناتسىئ زىيوپ ڭىمنۈك اتترام – 1 ىلىي – 2014 .ىدلاقياب رالرۇغيۇئ
 زىسنۇناق نىدارگېچ نهلىب ىرىلىچقاس ارگېچ مانتېيىۋ ادلېرپائ – 18 ىلىي – 2014 .ىدرهب زۈي ىسهقهۋ
 ىنىلاب كىچىك 2 ،لايائ 4 ،پالشات پىتېئ ىنرۇغيۇئ رهپهن 5 اتشۇنۇقوت ىكىدىسىرائ رالرۇغيۇئ نهگرىك
 نۈك اينۇد رالرۇغيۇئ نهلىب ڭىنۇش .ىدرهب پۇرۇتياق اغياتىخ ىنرۇغيۇئ رهپهن 16 ناغلائ هگىچىئ زۆئ
 ادلاھ سام اغڭىنۇب .ىدلىق پلهج هگىزۆئ ىنىتىققىد ڭىنارائقلهخ ،ىدلهك مىتېق رىب هگىپىترهت

 يىئامىتجىئ ىرىلتهججۆھ نىس ،ىرىلتهرۈس ڭىنرالرۇغيۇئ نهگنهللىكشهت قىللاروق هدهيىرۈس
 اغرالرۇغيۇئ پالشاب نىديائ – 5 ىلىي – 2015 ىتىمۈكۆھ ياتىخ .ىدنالشاب اقشىلىقرات ڭهك ادرالۇقتارات
 ىرىقۇي ىرىلشىئ تهراجىت ،تهھاياس ناغلوب نهلىب هيىكرۈت ،پالشاب هكشىرېب تروپساپ هدمۈكرۈت ڭهك
 شارىگڭاگ هدىققهھ رالرۇغيۇئ هدىرىلكرۈت هدهيىكرۈت ۇمپۇلوب ،ادارائقلهخ نهلىب ڭىنۇش .ىتقىچ هگىللهپ
 ،ىقۇلقوي ىسىلىسهم قادناقچېھ نهلىب رالرۇغيۇئ ىكىتتهدائ ڭىنرالياتىخ ،پالشاب اقشۇلوب اديهپ
 ىسۇغيۇت »ىقىلناقتاۋىلىق شهرۈك نهلىب ىرىلىچتهيىبهسهئ مالسىئ ،ىچنىد لاكىدار « تهقهپ ڭىنرالۇئ
  .ىدنالشاب اقشىلىتىراي

 ناميهئ ىناماتائ ىتالىكشهت هدىئاقلهئ ادرالۇقتارات يىئامىتجىئ ادنۇيىئ – 13 ىلىي – 2016
 ىكىلنهگېد »ىلىمائ ىچۇغلىق لهھ ڭىنىراھاب بهرهئ رالرۇغيۇئ « هدىتىبھۆس قىليائ ڭىنىرىھاۋاز
  .28ىدنىلىق نالېئ

 « ىنىتىكىرهھ مالسىئ ناتسىكرۈت يىقرهش ىتىمۈكۆھ هيىلگنهئ ادنۇيىئ – 24 ىلىي – 2016
  .29ىدلائ هگىكىلمىزىت »تالىكشهت ىچنۈگلۆب هۋ روررېت ىمالسىئ

 هدىچىئ ڭىنرالرۇغيۇئ ادياتىخ ناغودرهئ ىسىئهر رۇھمۇج هيىكرۈت هدرىبهتنېس – 5 ىلىي – 2016
 ىنىكىلنهكىئ ىشراق اغڭىنۇئ رهزهنيىئتهق نىدىشۇلوب هدرهيهق روررېت ،ىنىقىلراب ڭىنرالتسىروررېت
 .ىدرۈدلىب

 شىلىق مۇجۇھ اغىبۇلۇك انىئهر نهگرهب رۈي ادلۇبناتسىئ ىسىچېك رىباكېد – 31 ىلىي – 2016
 رىب ،پىلىقرات ىرىۋهخ ىقىلناغلىق مهدراي ڭىنرالرۇغيۇئ مۈكرۈت رىب اغىچۇغلىق مۇجۇھ ،هدىسهقهۋ

                                                        
28	

http://www.mepanews.com/analiz/1079-el-kaide-liderinden-tuerkistanli-cihat-y
anlilarina-oevgue.html 

29http://www.uyghurcongress.org/tr/?p=13208	 
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  .ىدنىلىق نۇقتۇت نهلىب ىسىھبۈش قىلناغلوب ازهئ اغ س ىئ س ىئ رالرۇغيۇئ مۈكرۈت
 ناتسىكرۈت يىقرهش « ڭىنهيىكرۈت ىرىتسىنىم رالشىئ ىقشات ياتىخ اتتسۇغۋائ – 5 ىلىي – 2017

 ىنىقىلرادتهننىم پىلىق نالېئ ىنىقىلناغلائ هگىكىلمىزىت تالىكشهت ىچروررېت ىن »ىتىكىرهھ مالسىئ
 .30ىدرۈدلىب

 هدزىمىنۈك ،پالشاب اقشالسۇس شاللوق هۋ قىلشادسېھ ناغلوب اغرالرۇغيۇئ هدىسىجىتهن رهلهقهۋ ۇب
   .اتقاملۇمۇي زۆك هگرهلهقهۋ ناغىديامغىس اغىپىلېق ناسنىئ ناقتاۋىرېب زۈي ادناتسىكرۈت يىقرهش

 ،ىشىللوق ىنىقىلناغرىق قىلناق ىنرالناملۇسۇم ىكىداگنىھور ڭىنامرىب ادياتلۇرۇق-19 رالياتىخ
 پىقىچ پىلىغزوق اي ىنرالرۇغيۇئ قىلىقرائ شۇرۇشائ نىياسنۈك ىنمۇلۇز ناتسىكرۈت يىقرهش
 ،هگرىب نهلىب شالرۇبجهم هكشىگېئ شاب اغمۇلۇز پىلىق تۈكۈس ىكاي هكشۈرۈدلىب قىلىشراق
 رۇچۇئ هدىققهھ ىقىلناغىديامرۇتلوئ پايائ ،اسقىچ پىلىغزوق اغرالرۇغيۇئ ناغلاق مىتېي هۋ اغارائقلهخ
  .هتكهمرهب

 ڭالىغزوق پۈرۈتلۆئ ىنڭاجنهل ياتىخ ناغلوب ىچقاملائ اغىھاكىن ىنزىق رۇغيۇئ هدىرۋهد زۆئ
 لهئ ،ياملاق الپىلېئ اغىھاكىن ىنىرىلزىق رۇغيۇئ ادلاھ اراكشائ قۇچوئ نۈگۈب ،رالرۇغيۇئ نهگرۈتۆك
 ،ناغىدىلىق تۈكۈس ۇمىسلاس راج پهد »ۇغمىدلىق نۇتوخ ىنڭىرىلزىق انام« ادىدلائ ڭىنتهئاماج
 يوت ناغنالھاكىن اغرالياتىخ رهلىزهب .ىدلاق هگنۈك ناغىدىنۈرۆك كهدناغلىق لۇبوق ،ناغىديهمىشلۈڭۆك
 رۇغيۇئ ،ىنشۇرۇت لىباقات اغلاۋھهئ ۇب رهلىزهب هنهي ،اسلوب ناغرۇتلوئ پۈرۆك نهلىب مهلهئ ىنىرىلمىسهر
 اقشىچېئ توئ اغىرىلرىپاك اينۇد پاناس كىلىچتهللىم ىنشادغوق ىنزىمىترۇي انائ ،ىنزىمىرىلزىق
 زىستاۋاس نىتخىرات ناغلاق نىدرالدادجهئ ،31رهۋهخىب نىدىنىد ناغلىق لىزان ھاللائ رالۇئ .ىدنالتائ
 ىلسهئ ،نىتساملىق اۋرهپ اغىراز هلان ڭىنىقلهخ زۆئ ،پانيوئ لۇسۇئ اقپاد اغلاچ ياتىخ ،اقچاغلوب
 نۈگۈب زىب .ىدلىق تهرجىھ پالشات ىننهتهۋ پهدزىئ نهمشۈد نىتترۇي اقاي ياملايۇنوت 32ىنىنىمشۈد
 اغنابرۇق ڭىنلامېتسىئىيۇس ىنىد ،ناغنىلىق مهي هگىشۈرۆك زۇپون سراپ – بهرهئ ىكىتقرهش ارۇتتوئ
 قىچچائ پاراق هگرهلىدىسهران نهكتهك پۇرۇدلاق رالۇئ ،اغنالغوئ كهرۈي توئ ڭىم هچچهن ناغناليائ
 كهرۈي توئ ىئ « ڭىن »رالامىلۆئ « ،استاۋىتېك پاراق اغڭاھ ىرىلنالغوئ ڭىنتهللىم .زىمىتقامناغلوت
 تهرهھهت اغىنروئ ڭىنشىيېد »!!!ادناتسىكرۈت يىقرهش نهمشۈد ؟رهلىسىتاۋىتېك هگرهيهق !رالرىداھاب
 تهداھاش « ،ڭىن »شىيىك هكپهش كىلڭهر لىزىق « ،اغىرىلشارياس كهدلۇبلۇب هدىققهھ تاكاز نهلىب
 پىرېب اۋىتهپ اغىقىلناغىملوب – پۇلوب زىئاج ڭىن »شۈمۆك پۇشوق نهلىب تىيېم ىنىمان
 ناغىدىلوب تىھاش ،زىمىتاۋۇلوب تىھاش ،قۇدلوب تىھاش هدىچىئ شىنىلبهجهئ هگىكىلنهگرۈي
 .زىمياشخوئ

 ىشراق هگىكىلىچتهيىبهسهئ مالسىئ ،مزىلاكىدار « ادلاھ سام اغمىقېئ ارائقلهخ ىتىمۈكۆھ ياتىخ
 قوي ،ناقتاۋىنىلىق هدنهسپهد ىكىلمىك ىنىد هۋ يىللىم پىنىلىدياپ نىدىلىماش »شهرۈك

                                                        
30	

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/795963/Turkiye__Dogu_Turkistan_i
slami_Hareketi_ni_teror_orgutu_olarak_tanidi.html 
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 اي مۈلۆئ اي ؟كهرېك ىشىلىق قادناق هدنۈك ىكنۈگۈب رالرۇغيۇئ ناغلاق مىتېي ادارائقلهخ ،ناقتاۋىنىلىق
 ،كىلرهۋاراب ،كىلنىكرهئ « ادلاھ سام اغمىقېئ ارائقلهخ ىكاي ؟ۇمكهرېك ىشىقىچ اغناديهم پهد مۈرۆك
 نىدمۇلۇز ۇب ادىساسائ رهلتهممىق – رىدهق يىناسنىئ قىلراتاق »ىكىلنىكرهئ داقىتېئ ،قۇقوھ كىلىشىك
 هدىتىپۈس رهلىلىسهم ناغىدىرۇتاق شاب رۇغيۇئ رهھ راللائوس ۇب ؟ۇمكهرېك ىشىدزىئ هراچ اقشۇلۇتۇق
 .هتكهمتۈك باۋاج

 ڭىنۇئ ىچۇقتاراي هچۈگىمترهگزۆئ ىنىلاھ ڭىنىزۆئ مۋوق رىب .رۇتتهقىقهھ سهمرهگزۆئ شىرىگزۆئ
  .34ۇدىرۆك ىنىسىجىتهن ڭىنىقىلناچشىرىت ناسنىئ .33ۇديهمترهگزۆئ ىنىلاھ

  

                                                        
  .تهيائ – 11 ،دىئهر ؛53 ،لافنهئ 33
 .تهيائ – 39 ،مجهن 34
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 رهلپهگ انوك ناغىملىتيېئ

 
  )قۇقۇينۇت(

 
 اۇخڭۇج中华⺠国 ناغلۇرۇق اغىنروئ ىسىلالۇس ڭىچ ڭىنرالۇجنام ىلىي-1912 ىنىشېب ڭىنزۆس

  .ىليالشاب نىدوگنىم
 ارۇتتوئ中原 ناغلىق زهكرهم ىننهنېخ ىناكام انائ ڭىنرالياتىخ 中华 اۇخڭۇج ىكىدرهي ۇب

 ناغلاتائ ىتىللىم ايىشاۇخ华夏شىملوب ىرىلدالۋهئ ىدڭاۇخ ىنىگېد华 اۇخ .ۇدىلىتائ پهد كىلڭهلزۈت
 ىكىتكىلڭهلزۈت ارۇتتوئ كىلنهگېد ىتىللىم اۇخڭۇج 中华⺠族 كهمېد .ۇدىتىسرۆك ىنرالۇزنهخ
 ۇزنهخ نىدىزۆئ ىپېس ،پۇلوب ۋاچىچ ڭايىل ىنىغناللوق اتشاب ڭهئ ۇمىنۇغلاتائ ۇب .ۇدىتىسرۆك ىنرهلنهخ
  .ىدىئ ىسىچتهللىم

 نىدنهگرۈتۆك ڭالىغزوق ادڭاچۇۋ ىتىمۈكۆھ هيىمرائ يىبۇخ ڭىنوگنىم اۇخڭۇج ىلىي-1911
 قىلساسائ رالياتىخ زۇتلۇي 18 ۇب .ىدىئ قارياب قۇلزۇتلۇي 18 ىقىرياب تهمۈكۆھ نهكتهلشىئ
 ،ڭۇدنهش ،نهنۇخ ،يىبۇخ ،نهنېخ ،يېبېخ :رالۇئ ،پۇلوب ناغىدىتىسرۆك ىنىكلۆئ 18 ناقشالقارۇتلوئ

 ،نهننۈي ،نهيىجۇف ،ىشڭاۇگ ،ڭۇدڭاۇگ ،ڭايىجىج ،يۇخنهئ ،ۇسڭايىج ،ىشڭايىج ،ىشنهس ،ىشنهش
 ڭىنرالۇزنهخ ىكىدىكلۆئ 18 ۇب رالۇجنام .ىتتهتىسرۆك ىنىكلۆئ 18 قىلراتاق ۇسنهگ ،نهۈچىس ،ۇجيۇگ
 تاي نىدىكلۆئ 18 ۇشائ ۇمرالۇزنهخ .ىدىئ نهگىلكهچ ىنىشىشىلناكام ادرالنويار ارگېچ اقشاب
 رالۇئ ،ىكنايائ ىسىنۇش .ىدىئ ىچقامرۇق ىنىتىلۆد يىللىم ڭىنرالۇزنهخ پىرىقىچ پهديهھ ىنرهلتهللىم
 چۈئ ىكىدلامىش ىقرهش ناغلوب ىترۇي ڭىنرالۇجنام ،هيىلۇغڭوم ،ناتسىكرۈت ناقشالقارۇتلوئ رالرۇغيۇئ
 .ىدىئ قوي هدىسىتىرهخ تهلۆد ىكپهلسهد ڭىنرالۇئ ،ڭازىش-يهخڭىچ ناقشالقارۇتلوئ رهلتهبىت ،هكلۆئ
  .ناغنىلىق ىقىرياب هيىمرائ مىسىق قۇلقۇرۇق قارياب ۇب نىيىك

  .نىكمۇم شۈلۆب اقچۇقساب چۈئ ىنىتىسايىس يىللىم ناقتاراق هگرهلتهللىم قىلناس زائ ڭىنرالياتىخ
 )1949-1912( ىچۇقساب قىللىقهتسۇم يىللىم-1
 2002-1949(ىچۇقساب هيىمونوتپائ يىللىم-2
 ---0220( ىچۇقساب هيىستايلىمىسسائ يىللىم-3
 ىچۇقساب قىللىقهتسۇم يىللىم :چۇقساب-1
 كهلسهم چۈئ ڭىننهشڭۇج نۇس رالناققاب پۇقوئ هكپهتكهم ارۇتتوئ .ىليهلزۆس نىدڭادنىموگ لاۋۋائ

 ڭادنىموگ هۋ وگنىم اۇخڭۇج ،ناغلاتائ پهد ىسىتائ تهلۆد ڭىنرالياتىخ .رهلىسىلىب ىنىرائوش نهگېد
 اغىرۇتتوئ ىنكهلسهم چۈئ اتتىقاۋ ىنيهئ نهشڭۇج نۈس ياتىخ ىچتهللىم ىسىچۇغرۇق ڭىنىسهيىتراپ
 اۇخڭۇج ،پىرىقىچ پالغوق ىنرالۇجنام ،پۇلوب كهلسهم يىللىم ىرىب ڭىنكهلسهم چۈئ ۇب .ىدىئ ناغيوق
 ىتىلۆد يىللىم ياتىخ ،ىكىلسهم ياتىخ كۈيۈب " ادناقتىقېئ قۇچوئ ،شۈرۈدنهللۈگ اتياق ىنىتىللىم
 ناقشالقارۇتلوئ قىلساسائ رالياتىخ لهد وگڭۇج ىكىدىشىراق ڭىنۇئ .ىدىئ "ىتاقىۋشهت شۇرۇق
 .ۇدىلوب ىلىغلاۋىلىب نىدىرىلقۇتۇن نهگىلزۆس ىلىي-1903 ڭىنۇئ ىنۇب .ىدىئ هكلۆئ 18 ىكىدىرىكچىئ
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 ڭىنۇب قارياب قۇلزۇتلۇي 18 نهكتهلشىئ ىتىمۈكۆھ هيىمرائ يىبۇخ ڭىنوگنىم اۇخڭۇج ىلىي-1911
  .ۇديالالوب ىتاپسىئ كۈلچۈك ۇمىخېت

 تهلۆد " نۈچۈئ شۈرۈتلهك اغلوق ىنىشىللوق ۇمڭىنرهلتهللىم قىلناس زائ نىيىك نهشڭۇج نۈس
 ،زىجائ تهمۈكۆھ ":پىلىتخوت هدىتسۈئ تهسايىس يىللىم ادىسىددام-4 "ىسىممارگورپ شۇرۇق
 هرادىئ ىنىزۆئ-زۆئ ،شهلىگلهب ىزۆئ ىنىرىدقهت زۆئ ڭىنرالۇئ ،پىرېب مهدراي هگرهلتهللىم قاششۇئ
  .ىدىنهگلىيېد "كهرېك ىشىرېب مهدراي اغىشىلىق

 ،ادناقتىقېئ ىنرهلتهللىم ىكىدوگڭۇج ":نهشڭۇج نۇس .ىدرهگزۆئ نىيىك ىتىيىن اراق ڭىنۇئ اممهئ
 هچچهن ،راللۇغڭوم نويلىم هچچهن ،هسلهك ىتىياھان ادىسىرائ ڭىنرالۇئ .نويلىم 400 ىسۇپون ىمۇموئ
 10 ىناس ڭىنرهلنهگلهك نىتترىس ۇب .راب رهلكرۈت ناملۇسۇم نويلىم هچچهن ،رالۇجنام نويلىم
 ،رۇدرالۇزنهخ يهلنۈتۈپ قۇلوگڭۇج نويلىم 400 ،ادناقتىقېئ نىتتهھهج ڭوچ اڭۇش .ۇديامشائ نىدنويلىم
 هچڭىنۇئ .نهگېد " !"تهللىم رىب يهلنۈتۈپ ،تهدائ-پرۆئ شاشخوئ ،قىزېي-لىت شاشخوئ ،ناق شاشخوئ
 قىلناس زائ نويلىم 10 ناغلاق ياتىخ نويلىم 400 ۇمىدناغلىتىنروئ مۈزۈت كىتاركومېد ادناغلوب
 ڭهئ ادناماز ناغلاناس كىتاركومېد ڭهئ ىكىدىخىرات ياتىخ .ىتتيهلىگلهب ىنىرىدقهت ڭىنتهللىم
 ڭهئ ڭىنرالياتىخ ىۋىناماز ىقرىزاھ .ىدىئ ۇش ىشىراق زۆك ڭىنرهبھهر ناغلاناس كىتاركومېد
  !قوي ىنىگرهگزۆئ نايۇب نىدلىي 100 .اتشاراق لىخ ۇش ۇمىرىلىچراج ىچتاركومېد

 ،اسلوب ناغىراق پهد نىمېز لىقهتسۇم ،مىريائ نويار ،تهللىم اقشاب هۋ رۇغيۇئ اتشاب ۇمرالۇب كهمېد
 .ناغلوب ىچقاملاۋۇشوق ادىمان تهمۈكۆھ همشهلرىب ،پىشىگهئ اغىشىشېئ ڭىنىتىيىن اراق هچنىيېك
 ىقرهش ،ىبالىقنىئ تهيالىۋ چۈئ ،ىتىيىرۇھمۇج مالسىئ ناتسىكرۈت يىقرهش ،ىڭىلىغزوق لۇمۇق هدىجىتهن
 .ىتشالغايائ نهلىب هئىجاپ قىلناق ڭىنرالقىلراتاق تهمۈكۆھ همشهلرىب ،ىتىيىرۇھمۇج ناتسىكرۈت

 ڭىنزىب " :نىنېل ىسىۋوب ڭىنىرىلتسىنۇمموك اينۇد ،كهسلهك هگهيىتراپ كىتسىنۇمموك
 نىتتهھهج يىسايىس –نهتهبسىن اغىددام نهگېد ىقۇقوھ شىلىق راراق ىزۆئ تهللىم ادزىمىممارگورپ
 ىكىدىسىنهم ىقۇقوھ شۇلوب تهلۆد لىقهتسۇم هۋ شىقىچ پىلىريائ ىنهي شىلىق راراق ىزۆئ

 ":اسلوب نىلاتس .نهگېد "ۇدياملوب كهسرهب شۈرۈدنهشۈچ قادناقچېھ زىب اقشاب نىتشۈرۈدنهشۈچ
 ادلاھ نىكرهئ ڭىنرهلتهللىم نهگلىزېئ نىتتهھهج يىسايىس اسلوب ىقۇقوھ شىلىق راراق ىزۆئ تهللىم
  .ناغىراق پهد "كىلنهگېد راب ىقۇقوھ شۇرۇق تهلۆد لىقهتسۇم ،شىقىچ پىلىريائ

 ىسهيىتراپ كىتسىنۇمموك وگڭۇج نهگلىچىئ هديهخڭاش ادلاھ شادناي اغڭىنۇب ىلىي-1922
 ادىنويار ڭاجنىش ،تهبىت ،لۇغڭوم ":هدىسىمانباتىخ ىنىغىي يىمۇموئ كىلتهۋۆن ىچنىككىئ
 ىنڭاجنىش ،تهبىت ،لۇغڭوم ،پىنىللوق ىمۈزۈت هيىستارېدېف نىكرهئ ،شۈزۈگرۈي هيىمونوتپائ
  .ناغلۇيوق اغىرۇتتوئ "شۇرۇق ىتىيىرۇھمۇج هيىستارېدېف اۇخڭۇج ،پۈرۈتلهك هككىلرىب

 يىساسائ ىتىيىرۇھمۇج تېۋوس اۇخڭۇج ناغرۇق ىسهيىتراپ كىتسىنۇمموك وگڭۇج ىلىي-1931
 ىزۆئ ڭىنرهلتهللىم ىكىدىچىئ وگڭۇج ىتىمۈكۆھ تېۋوس وگڭۇج ":ادىسىددام-14 ىسىممارگورپ نۇناق
 ،پىلىريائ نىدوگڭۇج رهلتهللىم قاششۇئ ىسياقرهھ ىكات ،ۇدىلىق پارىتېئ ىنىقۇقوھ شىلىق راراق
 "راب ىقۇقوھ شۇلۇشوق هگىسهيىستارېدېف تېۋوس وگڭۇج ىكاي ىقۇقوھ شۇرۇق تهلۆد مىريائ ىرىلزۆئ
  .نهگلىيېد

 ناغلاي هگىقلهخ لۇغڭوم ىكچىئ ،هدنهگلهك هگىشنهش پىچېق نىدڭادنىموگ ڭۇدېز ۋام ىلىي-1935
 ۇمىسرۇق تهمۈكۆھ مىريائ پىنىللىكشهت اسىلاخ رهلتهللىم ىكىدلۇغڭوم ىكچىئ ":پىرېب ىنرهلىدهۋ
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 يهلنۈتۈپ اسىلاخ .ۇدىلوب ۇمىسرۇق هيىستارېدېف پىشىلرىب نهلىب رهلتهللىم اقشاب اسىلاخ ،ۇدىلوب
 نهمامات اسرۇدلىق يىققهرهت ىنىتىيىنهدهم ،ىقىزېي لىت يىللىم ڭىنىزۆئ ،ۇدىلوب ۇمىسقىچ پىلىريائ
  .ناغلوب ىچقامشالقاپىتتىئ ىشراق اغڭادنىموگ پهد "ۇدىلوب

 "هدىققهھ تهمۈكۆھ همشهلرىب "ڭۇدېز ۋام ادىنىغىي يىمۇموئ كىلتهۋۆن-7 پ ك ج ىلىي-1945
 ،رهۋاراب رهلتهللىم ":هدىكىلۆب ىسىلىسهم رهلتهللىم ىكىلۆب-9 ڭىنۇب .ناغۇقوئ هلاقام قىلمان
  .نهگېد "زىمىلىق پارىتېئ ىنىقۇقوھ شىلىق راراق ىزۆئ تهللىم ڭىنرهلتهللىم

 رهلتهللىم ادناغلوب ىچقاملاۋىسېب ىنناتسىكرۈت ،تهبىت ،لامىش ىبرهغ رالتسىنۇمموك ىلىي-1949
 نۈچۈئ شادلائ ىنرهلتهللىم قىلناس زائ ڭىنرهلنهگېد هيىمونوتپائ ،ىقۇقوھ شىلىق راراق ىزۆئ
 .ىدىلىراكشائ ىنىكىلنهكىئ رائوش قۇرۇق نهكتهلشىئ

 "ىقۇقوھ شىلىق راراق ىزۆئ ڭىنرهلتهللىم " قىلناس زائ ڭۇدېز ۋام ىنۈك-5 ڭىنيائ-10 ىلىي-1949
 "ىقۇقوھ شىلىق راراق ىزۆئ رهلتهللىم قىلناس زائ ":ىنۇمزهم .ىدىللوي قۇرويلوي ادىسىرغوت
 زائ زىمهيىتراپ ،هدىلىگزهم شۇرۇئ ىكچىئ ىرىگلىئ .كهرېك كىلسهمىلتىكهت هنهي رىزاھ ،هدىسىلىسهم
 ىنيهئ ۇب .قۇدىناغيوق پهلتىكهت ىنرائوش ۇب ىشراق اغڭادنىموگ ،شۈرۈتلهك اغلوق ىنرهلتهللىم قىلناس
 ڭىنڭادنىموگ .ىدلوب شىرىگزۆئ نىتپۈت ادلاۋھهئ رىزاھ اممهئ .ىدىئ ارغوت يهلنۈتۈپ اتتىقاۋ
 ناغلىق كىلرهبھهر زىمهيىتراپ .ىدلوب كالاھ نىتتهھهج يىساسائ ىقىلنارمۈكۆھ يىبالىقنىئلىسكهئ
 القادنۇش ،نۈچۈئ ىشۇلۇرۇق غۇلۇئ شۈرۈتلهك هككىلرىب ىنزىمىتىلۆد .ىدلۇرۇق وگڭۇج ىڭېي
 ڭىنىتسهقىيۇس شۇزۇب ىنىقاپىتتىئ رهلتهللىم وگڭۇج ڭىنىرىلىچلاغ ڭىنۇئ هۋ مىزىلارېپمىئ
 شىلىق راراق ىزۆئ رهلتهللىم" ادىسىرغوت رهلىلىسهم يىللىم ىكىدىچىئ تهلۆد ،نۈچۈئ شىلىئ ىنىدلائ

 قىلناس زائ ىكىدىچىئ تهلۆد هۋ مىزىلارېپمىئ .ۇدياملوب هكشۈرۈي پالۋوت ىنرائوش نهگېد "ىقۇقوھ
 قۇرويلوي پهد "زىمىلاق پۈشۈچ اغلاۋھهئ پىسساپ زىب ،هستهك پىنىلىدياپ رهلىچنۈگلۆب يىللىم
 مهھىلېھ هدىتېب ناگروئ ڭىنهيىتراپموك ىتسىكېت ىلسهئ ڭىنقىلىچمايوب زۆك زىسپهرهش ۇب .نهگرهب

  .راب ىتىپ ۇش
 
  ىچۇقساب هيىمونوتپائ يىللىم-2

 اغناتسىكرۈت نهلىب نۇشوق كىلىشىك ڭىم 100 نىج ڭاۋ تسىنۇمموك اديائ-12 ىلىي-1949
 نۇرۇب ىرىلزۆئ رالياتىخ تسىنۇمموك .ىدلوب ىسىجۇش موكتراپ كىلىكلۆئ نىج ڭاۋ .ىدرىك پۇرۇتساب
 يىللىم قىلراتاق "تهيىرۇھمۇج همشهلرىب ،هيىستارېدېف " ىكىدىلكهش ىقاپىتتىئ تېۋوس ناغلىق هدهۋ
 شىلىق راراق ىزۆئ رهلتهللىم " ىكىدمهدهق ىكپهلسهد رالۇئ .ىدرۇت ىشراق قىتتاق اقشۇرۇق تهيىمىكاھ
 شىلىق راراق ىزۆئ رهلتهللىم " .ىدرهگزۆئ هگنهگېد "ىقۇقوھ هيىمونوتپائ يىللىم " نىدنهگېد "ىقۇقوھ
 پۇرۇق نويار مونوتپائ ڭىنڭۇدېز ۋام .ىدلاراق كىلىچنۈگلۆب يىللىم شىلىق سۇببهشهت ىن"ىقۇقوھ
 ىكات .ىدىئ قوي ىسۇغيوق تائ پهد ىنويار مونوتپائ رۇغيۇئ ۇمىسرۇق نويار مونوتپائ ،ىدىئ قوي ىسۈگرهب

 .ىتتالىتائ الپهد "ىسىكلۆئ ڭاجنىش " :ناتسىرۇغيۇئ رهدهق اغىلىي-1955
 ڭاجنىش-1 ":ادنىغىي ،پۇلوب نهگلۈزۈكتۆئ "ىنىغىي تهبھۆس يىلايىز 51" ادىلىئ ،ىلىي-1951

 ناتسىرۇغيۇئ اغىتسائ ىبرېگ تهلۆد ڭىنوگڭۇج-2 .شۇلۇرۇق پۇلوب ىتىيىرۇھمۇج ناتسىرۇغيۇئ
 پىلېك اغڭاجنىش پىشېئ ايرهد-غات هيىمرائ لىزىق-3 .شۈلۈرۈشۈچ ىبرېگ تهلۆد ڭىنىتىيىرۇھمۇج
 .نۇسىدغوق ىزۆئ هيىمرائ يىللىم ىنناتسىرۇغيۇئ ،نۇسلائ مارائ پىتياق هگىرىكچىئ ،ىدلاق پاچراچ
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 "شۇلوب ىلىكهۋ رىب ۇمڭىنىتىيىرۇھمۇج ناتسىرۇغيۇئ ادىقىمرات ىلىكهۋ وگڭۇج ىكىد ت د ب-4
 ،تسىنۇمموك ناقتاۋۇلوب مىكاھ اغناتسىرۇغيۇئ ناقپات رهۋهخ نىدڭىنۇب .ىدىئ تهرابىئ نىدرهلنهگېد
  .ىدلىق پهرهت رىب قىتتاق ىنرالناقشانتاق اغنىغىي نىج ڭاۋ تاللاج روخناق ،مىلاز

 مونوتپائ ادڭاجنىش رالقىلراتاق )ىسىداد ڭىنڭىپنىج ىش ( نۈشڭۇج ىش ،ڭىپۋاش ڭىد ،ىلىي-1953
 ىكاي شاتائ پهد ىنويار مونوتپائ رۇغيۇئ غاتىرڭهت-1 :هتتهھىلسهم ۇب .ىدرهب ىنىتهھىلسهم شۇرۇق نويار

 ڭۇدېز ۋام .ىدىئ راب تهھىلسهم لىخ ىككىئ تهرابىئ نىتشاتائ پهد ىنويار مونوتپائ رۇغيۇئ ڭاجنىش
 ۇئ .ىدىئ ىچقامىتائ پهد ىنويار مونوتپائ ڭاجنىش ،پۇلوب قوي ىسۇقشوق ىنىمسىئ ڭىنرالرۇغيۇئ اسلوب
 ،ىدىمىدنۈئ ىدىشهر ناھرۇب .ىدلائ پهگ نىدىزىزهئ نىدىپيهس نهلىب ىدىشهر ناھرۇب پىتهۋهئ مهدائ

 پهد كهرېك ىشىلىتائ پهد ىنويار مونوتپائ رۇغيۇئ مۇقوچ ۇئ .ىدرۇت ىشراق اسلوب ىزىزهئ نىدىپيهس
 پهد ىنويار مونوتپائ رۇغيۇئ ڭاجنىش " ىليهپۈت رهلبهۋهس لىخرهھ ،هدنهگلهك اغىلىي-1955 .ىتتياراق
  .ىدلاتائ

  
 ڭاۋ ،1954-1950نىج ڭاۋ رالۇئ .ىدرۇقشاب كىلىلىماف ڭاۋ چۈئ پۇلوب نىيىك ىرىگلىئ ىنڭاجنىش

  .2010-1991نهۈچېل ڭاۋ ،1985-1952ۋامنىئ
 نهلىب ىقىلمىلاز روخناق ،لوق قىتتاق ىتىياھان هدلىگزهم ناغرۇقشاب ىنڭاجنىش نىج ڭاۋ

 قىللىي 60 ىكنىيېك ڭىنڭاجنىش ىلوق ناغلايوب اغناق ڭىننىج ڭاۋ رالياتىخ ،رۇھشهم اغرالياتىخ
 ادىمان نهۇتڭىب ىنرهلرهكسهئ نهگرىك اغڭاجنىش نىج ڭاۋ .ۇدياراق پهد ىتىلاپاك ڭىنىقىلمىقۇم
 ناغىلنۇغرۇن هدىسىناھاب شىتىقوي ىنرالىچبالىقنىئلىسكهئ ،كىچشېموپ كىلرهي .ىدرۈتشهلكىلرهي
 نۈتۈپ هسزۈكتۆئ تهيانىج ىرىب ىدرۇتقاب زۇگڭوت اغرالتاز يىنىد .ىتتاقوي ىنراليىلايىز ،ىلھهئ مىلىئ
 قىتتاق ڭىنرهلكىلرهي ىتىسايىس لوق قىتتاق قادنۇب ڭىنۇئ .ىتتيالازاج پۇشوق ىنرهلىكىتترۇي
 ىش ىسىداد ڭىنڭىپنىج ىش نهلىب ڭىنۇش .ىديوق پىتىرىسنهئ ىنرالياتىخ ،پارچۇئ اغىقىلىشراق
 لوق نىترىتسائ الىنهي ۇئ اممهئ .ىتتهۋۈزۈكتهكتۆي ىننىج ڭاۋ ،پاللوي تهخ اغڭۇدېز ۋام نۈشڭۇج
  .ىتتارۇت پىقىت

 زائ ،پۈزۈگرۈي يىقىقهھ ىنهيىمونوتپائ يىللىم ادڭاجنىش ڭابۋاي ۇخ ىسىئهر وگڭۇج ىرىللىي-1980
 ىنىرىلشىئ پىرائام-تهيىنهدهم ،قىزېي-لىت يىللىم ڭىنرالۇئ .ىدرهب قۇقوھ هگرهلتهللىم قىلناس
 .ىتتهۋىرىقىچ نىدىمرۈت ىنرهلىشىك ھانۇگىب نۇغرۇن ناقتاي قهھان هدرهلىمرۈت .ىدرۇدلىق يىققهرهت
 قىلىشراق ،ڭالىغزوق ۇمرىب ادڭاجنىش هدرۋهد ناقشالماۋاد ىرىلتهسايىس لىچتاھالسىئ ۇب ڭىنۇئ

 قۇريۇب اقشىتياق اغىترۇي ىنرالرىداك ۇزنهخ ناقتاۋهلشىئ ادڭاجنىش ڭابۋاي ۇخ .ىدىمرهب زۈي ىرىلتهكىرهھ
 شىيامان مىتېق هچچهن ۇمڭىنرالياتىخ ناقتاۋىلىق تهمزىخ ادىمان شۈشۈچ هگنهۋۆت ىلسهئ ۇب .ىدرۈشۈچ
 پۇرۇدناي ىنىرىلنۇغرۇن ڭىنرالرىداك ياتىخ اممهئ .ىدىئ ىسۇزرائ ناقتاۋىلىق پهلهت قىلىقرائ شىلىق
 اغڭاجنىش ياملىئ هگزۆك ىنڭابۋاي ۇخ ياتىخ نۇئلهم نهگېد نىج ڭاۋ ۇشۇم ،هدنهكتهك پىقىچائ
 ڭىد ىنۇئ هنهي .ىتتهۋىتىتخوت يهلنۈتۈپ ىنىرىلتاھالسىئ ڭىنڭابۋاي ۇخ ىسىئهر تهلۆد پىرېب پىتياق
 ڭىنڭابۋاي ۇخ رالتسىنۇمموك مهدهقشېپ زىككهس قىلراتاق نىج ڭاۋ ،ڭىپۋاش ڭىد .ىتقاچ اغڭىپۋاش
 تهلۆد ىنڭابۋاي ۇخ ،پهلبىيهئ هتپهھ رىب ىنىرىلتهسايىس يىللىم ڭىنۇئ يامراقىچ نىدىيۆئ
 هيىمونوتپائ يىللىم ڭىنڭابۋاي ۇخ ڭىپۋاش ڭىد .ىدىلرۇبجهم هكشىرېب اپېتسىئ نىدىكىلسىئهر
 ىكپۈت ىكىدڭاجنىش ۇئ .ىتتهسسهد ىنىتىسايىس تاھالسىئ ىداسىتقىئ اغىنروئ ڭىنىرىلتاھالسىئ
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 يىللىم ڭىنڭابۋاي ۇخ مهھىلېھ رالۇزنهخ .ىتتياراق پهد ۇديامرۇت مىج اڭۇش ،تارمان قلهخ هلىسهم
 پهد ىتتهۋىتىلىتسائ ىنىمىدهق شىلىق هيىستايلىمىسسائ ،قىلاتاخ كىللهجهئ ىتىسايىس لىچڭهك
  .ۇدياراق

 پهرهت رىب قىتتاق ىكاي استىرغائ چىئ هگرهلتهللىم قىلناس زائ ىكمىك ادلىي 30 ىكنىيېك نىدڭىنۇش
 قىباس نىدىرىلىچۇغۇقوئ ڭىنڭابۋاي ۇخ .ىدلوب سهمهئ قىداس اغرالۇزنهخ ،هكتهلۆد ،هگهيىتراپ اسىملىق
 ڭىنىزۆئ ،پۇرۇتساب قىتتاق ىنڭالىغزوق ىكىتتهبىت ىلىي-1989 ۋاتنىج ۇخ ىسىئهر تهلۆد
 ىكنىيېك هۋ ىسهقهۋ لارۋېف اجلۇغ ،ىسهقهۋ نىراب ىكىدزىمىنىتهۋ .ىدىلىداپىئ ىنىكىلرهۋرهپنهتهۋ
 ڭاۋ ،ۋامنىئ ڭاۋ .قۇلمۇلهم هگزىمىممهھ رالقىلراتاق ىسهقهۋ لۇيىئ-5 ىچمۈرۈئ ،رهلهقهۋ لىخرهھ
  .تهجاھىب ۇمشهلزۆس قۇترائ ادىسىرغوت ىرىلشىمتهئ-شىملىق ڭىننهۇچېل

 -2000 ىچۇقساب هيىستايلىمىسسائ يىللىم
 هيىستايلىمىسسائ الپالشاب نىدناغيوق ىنىمىدهق سىجىن هگزىمىنىتهۋ رالياتىخ هچرهگ

 رالۇئ .ۇدىنىلقرهپ نىتتهھهج شىنىلۆي يىسايىس ،ۇمىسلوب ناقتاۋىلېك پۇيوق اغلوي ىنىرىلتهسايىس
  .ۇدياتائ پهد تهسايىس يىللىم دالۋهئ ىچنىككىئ هۋ تهسايىس يىللىم دالۋهئ-1 ىنۇب

 ڭىنشىقىچ پىلېك شۇنۇقوت يىللىم رىخائ نىتشاب :)2010-1949( تهسايىس يىللىم دالۋهئ-1
 پىرىزىق ىزۆك هگىشىتېك پىيېب ڭىنرالۇزنهخ رهلتهللىم قىلناس زائ .قىلتارمان ىبهۋهس قىلساسائ
 كىلنهمىزار رالۇئ القاسلىق ياب نىتتهھهج ىداسىتقىئ ىنرالۇئ .ۇدىرىقىچ پۈرۈتلهك شۇنۇقوت يىللىم
 ڭىنرهلچۈك لىخ چۈئ ىكىدلهئتهچ ىقىلساسائ ۇمرالناقتاۋىرىقىچ قاتاچ .ۇدىنۇسيوب هگزىب نهلىب
  .ۇدياراق پهد ۇدىتاۋىرىقىچ لهدېج نهلىب ىشۈترۈكشۈك

 يىللىم هۋ ىنىكىلمىك يىللىم ۇزنهخ ،پۇرۇتشالسۇس ىنڭائ يىللىم تهسايىس يىللىم دالۋهئ-2
 ىنىكىلهۋهت تهلۆد هچوگڭۇج هۋ شۈرۈتشهلرىب ىنىرىلتهللىم ىكىدوگڭۇج ،شىتيهچۈك ىنىڭېئ
 ساخ ڭىنتهللىم رىب قادناقرهھ .ۇدىلىق قىۋشهت ىنشۈرۈس ىرىگلىئ ىنىرىلتهسايىس شىلىق پارىتېئ
 :ىقىلساسائ رالۇئ .ۇدياميوق لوي اغىشۇلوب ىناكام ىخىرات ،هيىروتىررېت يىللىم رىب

 ىنىتىسايىس شهلكهچ تۇغۇت نۈچۈئ ڭىنۇش ،رهۋاراب ىشىك هممهھ هتتهھهج تهسايىس-نۇناق-1
  .كهرېك شۈزۈگرۈي شاشخوئ هكتهللىم هممهھ

 پىشىلىرائ ڭىنرهلتهللىم ،پىتيهچۈك ىنتهۋىسانۇم ارائ رهلتهللىم نىتتهھهج داسىتقىئ-2
  .شۈرۈس ىرىگلىئ ىنىشىشىلقارۇتلوئ

 ۇزنهخ ،شىترهگزۆئ ىنتهيىنهدهم يىللىم نهلىب ىسهيىدىئ مزىلايىستوس هتتهھهج تهيىنهدهم-3
 هكتهسايىس-نۇناق ڭىننىد ،شىتىقوي ىنىسىمىريائ تهللىم ىكىتكىلمىك ،شىڭېت پالروز ىنىلىت
  .شهلكهچ يىئتهق ىنىشىلىرائ

 تېۋوس اڭۇش ،تهسايىس ناغلوب پۇلغهم ىتىسايىس هيىمونوتپائ يىللىم ڭىنتېۋوس :هچرالۇئ
 هگىممهھ اسلوب اكىرېمائ .ىدىلانىليائ هكتهلۆد لىقهتسۇم الزىت رهلهيىمونوتپائ ىسياقرهھ ادناغنالىچراپ
 نىدرهلتهللىم هممهھ ىقرىزاھ چهگىمرهب نۇروئ اققىلساخ يىللىم ،پىلىق هلىمائۇم رهۋاراب شاشخوئ

  .ۇدياراق پهد كهرېك زىمىشىلىق قادنۇش ۇمزىب .ىدرۈدنهللىكهش ىنىتىللىم ناكىرېمائ نهگنهللىكهش
 ىلاۋھهئ تهلۆد ىتېتىسرېۋىنۇئ اۇخڭىچ رالىچۇغيوق اغىرۇتتوئ ىنتهسايىس دالۋهئ ىچنىككىئ 

 ىروسسېفورپ قىلسانۇشتهيىئمهج ىتېتىسرېۋىنۇئ ڭىجيېب ،ڭاگنهئ ۇخ ىرىدۇم ىزىكرهم تاقىقتهت
 ناغيوق اغىرۇتتوئ رالقىلراتاق ىقىلشاب نىۋائۇم ىسىرادىئ رالشىئ ىننىد ،يىللىم وگڭۇج هنهي ،ڭۇرام
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 لۇيىئ-5 ۇمڭاكڭۇي ۋوج  .ۇدىتىسرۆك رىسهت هگىتىسايىس تهلۆد هتتهۋلهئ ىپىلكهت ڭىنرالۇئ .پىلكهت
 ۇب القادنۇش .ناغلائ اغلىت ىنتهسايىس يىللىم دالۋهئ ىچنىككىئ ادناغراب اقشۇرۇتساب ىنىسهقهۋ
 اغنۇناق ادلاھ يىمسهر هچرهگ .هتكهمشىرېئ اغىشىللوق ۇمىلوت ڭىنرالۇزنهخ ىقرىزاھ تهسايىس
  .ىدىلشاب هكشۈلۈزۈگرۈي يىلهمهئ ىرىلىداپىئ ڭىنتهسايىس ۇب ،ۇمىسلوب نهگىملۈزۈگرىك

 ،ادناغڭام هچىيوب ۇشۇم .نىدىبهۋهس ڭىنۇش لهد رهلتهسايىس ناقتاۋۈلۈزۈگرۈي هدزىمىنىتهۋ رىزاھ
 ىكىلسهمرۈچۆئ نىدرېتۇيپموك اممهئ ىشۈرۈچۆئ ىنىكىلمىك يىللىم رۇغيۇئ نىتكىلمىك نۈگۆئ-هتهئ
 .نىكمۇم ىشىلىق پۇلوب ىسىكلۆئ ڭاجنىش القارىب "ىنويار مونوتپائ رۇغيۇئ ڭاجنىش "  .نىكمۇم
 .ىتتهك پۈنۆك اقشىلىئ اغلىت پهد "ىنويار مونوتپائ ڭاجنىش " ىرىلۇقتارات تهمۈكۆھ نۇغرۇن مهھىلېھ
 رۇغيۇئ ادلاھ يىرۇبجهم ۇمىگىرىكچىئ ،ياملاق پاتخوت النهلىب شۈرۈچۆك ياتىخ اغناتسىكرۈت زۇغلاي
 ،شهلشىئ ،شۇتۇقوئ هگىرىكچىئ ۇمرىزاھ .نىكمۇم ىشىلىق هيىستايلىمىسسائ ىنرالۇئ پۈرۈچۆك
  .ۇدىتاۋاتخام ىنرالرۇغيۇئ ناغلائ سۇپون نىدىرىكچىئ .ۇدىتاۋهكتۆي ىنرالشاي نۇغرۇن ادىمان شهلهيىبرهت

 
 :رهلهبنهم ناغنالىدياپ

  ادىسىرغوت ىسهيىگولومىتېئ ڭىنزۆس نهگېد اۇخڭۇج
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%8D%8E 
五胡乱华时期，汉⺠族的⺠族意识空前⾼涨，当时的“中华”指已经沦陷的以河

洛为中⼼的中原地区 
  ادىسىرغوت قارياب قۇلزۇتلۇي 18

https://b ىكىدىكىلىچكهتېي item/%E9 ... B%E6%98%9F%E6%97%97 
分布与九轮⾓上下的18颗⼩⻩圆星，代表当时内地18省⼈⺠，⽰意国家统⼀、

⺠族和睦、前途光明；圆星呈⾦⻩⾊，表⽰与满清对⽴之炎⻩⼦孙。 
 ىكىدىكىلىچكهتېي هيىتراپموك تهب روت ىكىدنهۋۆت هكلۆئ 18 وگڭۇج ىكىدىرىزهن ڭىننهشڭۇج نۇس

 ىتىب روت هرىزانۇم رالشىئ يىبرهھ
http://bbs.tiexue.net/post_6119874_1.html 

《⾰命军》也称：“昔之禹贡九州，今之⼗⼋省，是⾮我皇汉⺠族，嫡亲同胞，
⽣于斯，长于斯，聚国族于斯之地乎？”武昌起义后，军政府以象征⼗⼋省铁⾎团
结的“⼗⼋星旗”为国旗，对全国发出的⽂告也都以“⼗⼋省”为号召，详见后⽂。 

  اددام-4 "ىسىممارگورپ شۇرۇق تهلۆد" نهشڭۇج نۈس
https://baike.baidu.com/item/%E5%BB%BA%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E7%BA%
B2 

四、其三为⺠族。故对于国内之弱⼩⺠族，政府当扶植之，使之能⾃决⾃治； 
 ىرىبهت اتىراق اغىقۇقوھ شىلىق راراق ىزۆئ رهلتهللىم ڭىننىلاتس .نىنېل

https://baike.baidu.com/item/%E6 ... A%E5%86%B3%E6%9D%83 
 :هبنهم .قامرات-4.5 تهسايىس يىللىم ،ىنىغىي كىلتهۋۆن ىچنىككىئ هيىتراپموك ىلىي-1922

 . ىتىب روت هيىتراپ
http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/64554/4428164.html 
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（四）蒙古、⻄藏、回疆三部实⾏⾃治，成为⺠主⾃治邦； 
（五）⽤⾃由联邦制，统⼀中国本部、蒙古、⻄藏、回疆，建⽴中华联邦共和

国； 
 ڭىنرهلتهللىم قىلناس زائ اددام-14 :ىسىممارگورپ نۇناق يىساسائ هيىتراپموك ىلىي-1931

 . ۇدياللوق ىنىقىللىقهتسۇم
http://cpc.people.com.cn/GB/64184/64186/66640/4489884.html 

  ىسىمانىدهۋ ناغلاي ناغلىق اغلۇغڭوم ىكچىئ ڭۇدېز ۋام ىلىي-1935
http://www.hprc.org.cn/gsyj/yjjg ... 090628_12807_1.html 

《对蒙古⼈⺠宣⾔》。该《宣⾔》庄严宣告：“我们认为内蒙古⼈⺠⾃⼰才有权
利解决⾃⼰内部的⼀切问题，谁也没有权利⽤暴⼒去⼲涉内蒙古⼈⺠的⽣活习惯，
宗教道德以及其他的⼀切权利。同时，内蒙古⺠族可以随⼼所欲的组织起来，它
有权按⾃主的原则，组组织⾃⼰的⽣活，建⽴⾃⼰的政府，有权与其他的⺠族结
成联邦的关系，也有权完全分⽴起来。” 

 شىلىق راراق ىزۆئ رهلتهللىم هيىتراپموك .اددام-9 .نىغىي يىمۇموئ كىلتهۋۆن-7 ىلىي-1945
 ۇديادغوق ىنىقۇقوھ

https://www.marxists.org/chinese ... se-mao-19450424.htm 
“国⺠党敢郑重宣⾔，承认中国以内各⺠族之⾃决权 
中国共产党完全同意上述孙先⽣的⺠族政策 

 ىنىكىلنهكىئ قىلىچمايوب زۆك ڭىنىقۇقوھ قىللىقهتسۇم يىللىم ڭۇدېز ۋام ىلىي-1949
  ىشىلىراكشائ

http://cpc.people.com.cn/GB/64184/64186/66655/4492662.html 
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ىدىمىكرۈپ ىنىتوئ ىخېت ،ۇدىتاۋىتىسرۆك ىنىشىچ اغاينۇد اھىدجهئ  

 
)رهھهس(  

 
 ماقۇم ىڭېي ناغلىتيېئ هكتسىكېت انوك ،ىشۈچ غاۋلهب رىب ،لوي رىب ڭىنياتىخ :امېت هچمۇشوق
 

 هزىھالۇم هدىققهھ ىسهيىگېتارتسىئ غاۋلهب رىب لوي رىب ڭىنياتىخ
 

 هۋ ىقلهخ قازاق ڭىنىسيىلايىز قازاق رىب نىدىسىپپۇرۇگ پائسىتاۋ (whatsup) ادنىقېي
 هدىققهھ ىكىلكهرېك ىشۇلوب كهگهس نىدىشىرىك پىڭىس اغناتسىقازاق ڭىنياتىخ اغىرىليىلايىز

 قازاق قىلراب ىكىدناتسىقازاق هدىزۆس ،ىسيىلايىز قازاق ۇب .مىدلاق پالڭائ ىنىزۆس رىب نهگىلزۆس
 .ىدىئ ناغرىقاچ اقشۇلوب كهگهس ادىدلائ ىرىلتسهقىيۇس هۋ رىكىم-هليىھ ڭىنياتىخ ،ىنىرىليىلايىز

 
 ،پىتىشخوئ ىنياتىخ ،هدىزۆس ناقتاقرات ادىرىلىپپۇرۇگ (whatsup) ڭىنىسيىلايىز قازاق ۇب

 هنهم نۇرۇشوي ىتىياھان نهگېد ىدىمىكرۈپ ىنىتوئ ىخېت ۇدىتاۋىتىسرۆك ىنىشىچ اغاينۇد اھىدجهئ
 ىنشىتىشخوئ ۇش نهكتهلشىئ مىشىدنىرېق قازاق ۇب ۇمنهم .نهكتهلشىئ ىنزۆس هلمۈج رىب ناغنۇرۇشوي
 .مۈدرۆك قىپاۋۇم ىنشىتىلشىئ پىلىق ىسۇزۋام ڭىنمهلاقام

 ڭىن  (Jikijen)      ىنىپلوچ ونىك ياتىخ قىلڭاد ،هسېد ياتىخ اينۇد هنهي ىسيىلايىز قازاق ۇب
 ىخېت ىنىزۈي رىب هنهي ڭىنياتىخ اممهئ .ۇدىتاۋۈرۈتلهك اغىدلائ زۆك ىنىيارىچ ناغرۇت پهرىسمۈلۈك
 .نهگېد ىدىمرۆك

 رۇغيۇئ ۇمىگىقلهخ قازاق ناقتاۋاشاي ادناتسىكرۈت ىقرهش ،ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ نايۇب نىدنىقېي
 ،ىقىلناغلاۋىترات ىنىرىلتروپساپ ،پالشاب اقشىنىللوق ىنرهلتهسايىس لىزهر ناقتاۋۈزۈگرۈي هگىقلهخ
 اغىقىلناغىلشات هگرهلىمرۈت نۈچۈئ ىكىلنهكتهلشىئ ىنزۆس نهگېد نۇسلوب كىلريهخ زىڭىيهمۈج
 .ناغلىق اديهپ رالشىنىغيوئ روز ادىرىليىلايىز قازاق هۋ ىقلهخ قازاق ،ىشىرېب زۈي ڭىنراللاۋھهئ شاشخوئ

 زىڭېد 3 ،ناغىروئ ىنتهلۆد پۆك نىت 65 ،ىنىت%26  ڭىنىمىلۆك ىمۇموئ اينۇد ،ياتىخ ادنىقېي
 ناقتاۋۇيوق اغىرۇتتوئ ىنىرۈت غاۋلهب رىب لوي رىب ناغلائ هگىچىئ زۆئ ىن شىلىنۆي 5 ،ىلوي قۇلقۇرۇق 2

 ،لوي رۈمۆت ،تروپ ،لويشات كىلتهرۈس ىرىقۇي هكتهلۆد 65 ناغىدىتۆئ پىسېب رۈت ۇب ياتىخ ،پۇلوب
 قالىپاي .اتقامىلنالىپ ىنشۇرۇشائ اقشىئ ىنشىنىلغاب اغڭىجيېب هتىساۋىب قىلىقرائ موردوريائ هۋ
 رۈمۆت ،ىنڭۇتروپ ،ىنڭۈكۈرۋوك ،ىنڭۇلوي ياغىراق ڭاكائ« اغاينۇد ياتىخ ادناقتيېئ نهلىب ىلىت ناقھېد
 اينۇد .ۇدىتاۋهد »ىدلوب ڭاسىمقىچ نىدمىپېگ تهقهپ همىرىسنهئ نىدراللود ،ۇدىرېب پاساي ىنڭۇلوي
 يامىيائ اغىرىلنايكوئ زىڭېد هۋ ىقۇلقۇرۇق اينۇد ىنراللود ڭىنياتىخ ىرىلتائۇبتهم
 ،ڭىنېم اممهئ .ۇدىتاۋهلرىۋسهت پهد »شىرىك پىڭىس قاشمۇي«،ىنىتىكىرهھ ۇب كهدىقىلناقتاۋىچېچ
红） »قالوب لىزىق«ىنىسىزاۋرهد ڭىناينۇد لىخ ۇب ڭىنياتىخ  包  كهدنهجىكىچ نهلىب（
 .راب مۈگىلرىۋسهت پهد »هيىتامولپىد همشهرهك زان« ىنىشۇرۇئ پۇرۇت پهرىسمۈلۈك
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 اغىدلائ ڭىنڭىسڭات ادرالقىلنامروئ ۇغڭاراق ىكىدىمىلىف تهھاياس هكبرهغ ،ادناغىراق رىب ياتىخ

 رىب هنهي ،اسىشخوئ اغرالزىق نىج همشهرهك زان ،ناغىدىقىچ پهرىسمۈلۈك پۇرۇتشالرامۇخ ىنىرىلزۆك
 ڭىنىرىلتالىكشهت لوق اراق ناغىديهد نهمىلىق لورتنوك نهلىب راللود ىنىسرهن هممهھ ادناغىراق
 .ۇدياشخوئ هگىرىلهيىفام

 
 124 نىتپهرهت ياتىخ رهدهق اغرىزاھ ،ناقتاۋىنىلرهچلۆم ىشىنىلجهخ راللود درايلىم 305 ،نهم

 »ۇدىرۇقشاب ياغىراق ڭاكائ ىناينۇد«،پۇرۇئ هگىسىديهم ياتىخ ،ناغلوب پىنىلېس غهلبهم راللود درايلىم
 ىكىدرهھهش رىب ىكىدىللهھهم رىب ڭىنكهچكۈل رىب ىنىرۈت كىلىچىميهڭېك ۇب ڭىن ياتىخ ناقتاۋهد
 .نهمياراق پهد ىشىيىڭېك ياملىق سۇمون چېھ اغاينۇد ڭىنىكىلكهچكۈل ىكىتترۇي رىب ىكاي هۋ
 پهجهر ىرىتسىنىم شاب هيىكرۈت .كهرېك ىشىيېد رۇت چۈك رىب اداينۇد ىن »كهچكۈل« ۇب هتتهۋلهئ
 ىنۈك رىب ناماھ اسۇم ناغىديالاسوت ىنىدلائ ڭىنرالمىلاز كهدنىۋهرىپ« راب ىزۆس رىب ناغودرهئ پىييات
 .ناغىديهد »ۇدىقىچ اغىرۇتتوئ

 
 اسىملوب تهللىم رىب هنهي ناغىدىلىب ىشخاي كهدىتىللىم رۇغيۇئ ىنىليهپ يۇخ ڭىنياتىخ اداينۇد

 پىڭىس اغناتسىكرۈت ىقرهش ناغلوب ىنىتهۋ انائ كۈلمۈيۆس ڭىنىقلهخ رۇغيۇئ ياتىخ .كهرېك
 ڭىنرالرۇغيۇئ ،پهرىسمۈلۈك همشهرهك زان ،كهدنهگرىك پىڭىس اغاينۇد رىزاھ ىددۇخ ،ۇمىدنهگرىك
 پۇشوت ىنىيۈس ،پاساي ىنىرىللاقاس-چاچ ڭىنرالياموم ياۋوب ،پالىزات ىنىرىلراق ىكىدىدلائ ىكىشىئ
 ياۋ« رالرۇغيۇئ ،هدنۈك ىكنۈگۈب نهكتۆئ لىي 60 مهك زائ نىدىرائ .ىدىئ نهگرىك پىرېي ىنىنۇتوئ
 پۈنۈرۆك .ۇدىتاۋۇلوب رۇبجهم اقشىچېق پىلېئ ىنىنېج پالشات اغياتىخ ىنىناكام يۆئ هچنهگېد »تاد
 نهگېد نهمرارىقىچ پالغوق پىلىق قادناق ىنۇب ،مۇديوت قاج نىدياتىخ داد ياۋ ۇماينۇد ىكۇتپۇرۇت
 ڭىنىسهيىمرائ لىزىق ياتىخ ۇمىسهيىگېتارتسىئ غاۋلهب رىب لوي رىب .ۇدىرۈچهك نىدىشهب ىننۈك رىب

 .ىزۆئ لهد ڭىنىقىلناغلىق لورتنوك قادناق ىنناتسىكرۈت ىقرهش
 
 .ناكام ۇب سهمهئ ساتمىت----- ىرودىراك ىداسىتقىئ ناتسىكاپ– ياتىخ
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 ىقرهش تهقهپ هگىشۈچ نىرېش غاۋلهب رىب ،لوي رىب ناقتاۋۇيوق اغىرۇتتوئ ىزۆئ ڭىپنىج ىش

 نويلىم 60 ىرىب ڭىنۇب .ۇديهلهشىرېئ الىدناغلوب ناۋار هۋ رهتهخىب هيىنىل ىككىئ ىكىدناتسىكرۈت
 ڭىنناتسىكرۈت ىقرهش رودىراك ۇب .ىرودىراك ىداسىتقىئ ناتسىكاپ ياتىخ ناقتاۋىلېس غهلبهم راللود
 ادرىخائ هۋ هگىسىكلۆئ ناتسىچۇلاب ڭىنناتسىكاپ قىلىقرائ ىرىلغات مۇرۇقاراق هۋ ىرىھهش رهقشهق
 .ۇدىشىتۇت اغنايكوئ ىدنىھ قىلىقرائ ىتروپ   راداۋىگ ڭىنناتسىكاپ

 .ىسىزاب قۇلقۇرۇق ساغروق ،ناغىدىرۇتشاتۇت ىنناتسىكرۈت ىقرهش نهلىب ناتسىقازاق ىرىب هنهي
 
 اغىشۇلوب ىنلۇپ نۈچۈئ شىشىتۇت اغنايكوئ ىدنىھ قىلىقرائ ناتسىكاپ- رهقشهق ،ياتىخ

 ناتسىكاپ- ياتىخ ،ناغنالباسېھ نۈگۈت قىلساسائ ناتسىكرۈت ىقرهش كهمېد .ۇدىتاۋهلجهخ
 سهمهئ نىكمۇم ىشىشىتۇت اغنايكوئ ىدنىھ ڭىنياتىخ ،اتتىئاراش ناغىملوب ىرودىراك ىداسىتقىئ
 اڭۇش .سهمهئ نىكمۇم ۇمىشىتېي هگىشۈچ نىرېش غاۋلهب رىب لوي رىب ڭىنڭىپنىج ىش ادغاچ ۇئ

 اتقۇلنۇزۇئ مك ڭىم 3 ناغىدىشىتۇت اغنايكوئ ىدىھ پۈتۆئ پىسهك ىنىرىلغات مۇرۇق اراق ياتىخ
 .ادناتسىكاپ ۇدىتاۋاساي لوي شات كىلتهرۈس ىرىقۇي

 
 قىلىقرائ ناتسىكاپ هتىساۋىب ياتىخ هدنهكتۈپ ىرودىراك ىداسىتقىئ ناتسىكاپ-ياتىخ ،كهمېد

 .ۇدىشۇتۇت اغاقىرفائ هۋ قرهش ارۇتتوئ
 
 ىكىدىشۈچ غاۋلهب رىب لوي رىب ڭىنڭىپنىج ىش ىرودىراك ىداسىتقىئ ناتسىكاپ ياتىخ اممهئ

 اغاقىرفائ هۋ قرهش ارۇتتوئ نىدنائ اغنايكوئ ىدنىھ ىرىللام ياتىخ نىدلوي ۇب ،پۇلوب اقلاھ كۇزان ڭهئ
 هگىشۈچ نىرېش ڭىنڭىپنىج ىش ىنهي هدنهگلۈرۆئ هگىرۈتهت ڭىنشىئ تهيىزهۋ رهگهئ نهلىب ناقشاتۇت
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 لىزىق ياتىخ ىكلهب ،سهمهئ لوي ناغىدىڭام ىرىللام ياتىخ راللوي ۇب ،ادناغلاق پىسېب اراق
 .نىكمۇم ىشىنىليائ اغراللوي ناغىدىلاۋىسېب ىنناتسىكاپ ىسهيىمرائ

 رالناملۇسۇم ناقتاۋىرېب زۈي پۆك ڭهئ ىرىلهقهۋ قۇلروررېت ىرودىراك ىداسىتقىئ ناتسىكاپ ياتىخ
 ىقرهش هدىرىزهن ياتىخ ،پۇلوب ناغىدىتۆئ پىسهك نىدىرىلپارتهئ هۋ نىدرالنويار ىكىدىقىلىچرادىگىئ
 نهلىب قۇلروررېت ڭىنناتسىكرۈت ىقرهش هچرهگ ( ۇدىنىلباسېھ ىسىزاب قۇلروررېت رىب ۇمناتسىكرۈت

 )ۇمىسىملوب ىسىقالائ چېھ
 ىسىتقۇن شىنىلشاب ڭىنىسهيىگېتارتسىئ غاۋلهب رىب لوي رىب ياتىخ نۈچۈئ ڭىنۇش

 نويلىم 2 ىكىدياتىخ ۇب .اتقامزۇغرۇت رهكسهئ قىللاروق نويلىم رىب ادناتسىكرۈت ىقرهش ناغنالباسېھ
 رهللىكهۋ ياتىخ-اپورۋاي ىنرهلزۆس ۇب).ۇديهلىگىئ ىنىمىرېي ڭىنىناس ىمۇموئ رهكسهئ قىللاروق
 .(ناغيوق اغىرۇتتوئ هدىسهيىسكېل رىب نوتراپ سهلراچ ىقىلشاب قىباس ڭىنىكىمۆئ

 
 نىدناتسىكرۈت ىقرهش ،نۈچۈئ شۇرۇشائ هگلهمهئ ىنىسهيىگېتارتسىئ غاۋلهب رىب لوي رىب ياتىخ

 ڭىننىمېز ۇب ،اسلوب كهرېك رهگهئ .كهرېك ىقىلساملىق تهسخۇر هگىشۈتۆئ پۇچۇئ ۇمڭىنرالشۇق
 ىقرهش .كهرېك ىشىتېۋىليهچ پهسسهد نهلىب ىرىلىكنات ىنرالرۇغيۇئ ناغنالباسېھ ىرىلىگىئ رادقهھ
 ناغىدىتىلسهئ ىنىرىلرېگال مۈلۆئ ڭىنىسهيىنامرىگ تسىستان ىكىتخىرات ناقتاۋۇلۇرۇق ادناتسىكرۈت
 .نىدىجهۋ ۇش ىشۈلۈرۈشكهت ڭىنDNA   ڭىنرالرۇغيۇئ ،ىشۇلۇرۇق ڭىنىرىلرېگال شهلهيىبرهت

 
 ىسهيىگرېنېئ لاماش ڭىنناتسىكاپ القادنۇش اغىرودىراك ىداسىتقىئ ناتسىكاپ ياتىخ ،ياتىخ

 ،پۇلوب ناقتاۋىلېس غهلبهم ادرادقىم ىرۇغۇي ىتىياھان هگىرىلرۈت قىلراتاق ىسهيىگرېنېئ شايۇق هۋ
 .ناغلاق پىنىليائ اغىسىليوھ اقرائ-2 اسلاق نىدايىسائ ارۇتتوئ ڭىنياتىخ ،ناتسىكاپ

 اغياتىخ ىرىلزاگ يىئىبهت هۋ تىفېن ڭىنبرهغ ،هكبرهغ ىرىلراۋات ياتىخ قىلىقرائ رودىراك ۇب 
 شايۇق ،ىسهيىگرېنېئ لاماش ،ىرودىراك ىداسىتقىئ ناتسىكاپ-ياتىخ .ۇدىراب پىتېي هدنۈك  12

 ىشۇلۇرۇق لويشات كىلتهرۈس ىرۇغۇي ،ىشۇلۇرۇق ىلوي ابۇرۇت زاگ رۈمۆك هۋ ىسهيىگرېنېئ ىرۇن
 ىتىياھان هنهي نهلىب ناتسىكاپ ياتىخ .ۇدىلائ هگىچىئ زۆئ ىنرالقىلراتاق ىشۇلۇرۇق لوي رۈمۆت هۋ
 .اتقامتانروئ ۇمقىلراكمهھ يىبرهھ كۈلچۈك

 پىيېب رالقىلناتسىكاپ ،نۈچۈئ ىكىلنهكتهك پۈرۆك ىشخاي كهب ىنناتسىكاپ ياتىخ اتقادنۇئ
 ىرىقشات نىدىجىرهد ۇب ؟ۇدماتاۋىلېس غهلبهم اغناتسىكاپ هتتهسقهم نهگېد نۇسرۈچهك نۈك ىشخاي
 كىلىچىميهڭېك هۋ شىرىك پىڭىس مهدهق ۇممهدهق اغاينۇد هۋ اغنويار ڭىنياتىخ ،هگرهلغهلبهم
 .ناغنۇرۇشوي ىركىم ىلېھ تهرابىئ نىتشىلىق

 
 ڭىنياتىخ ،رهلىشىك قاغيوئ ىكىدناتسىكاپ هۋ رهلهيىتراپ ىچىتكۆئ ،راليىلايىز ىكىدناتسىكاپ

 اغلاۋھهئ رىب كهدىقىرفائ ىكىدىتسائ ىرىسهت ياتىخ ىنناتسىكاپ ،پىرىك پىڭىس اغناتسىكاپ
 .اتقاملىق سېھ هشىدنهئ قىتتاق نىدىشۇيوق پۈرۈشۈچ

 
 ناتسىكاپ ياتىخ ناغنالباسېھ ىزىغېئ شىنىلشاب ڭىنىشۇلۇرۇق غاۋلهب رىب لوي رىب ياتىخ

 CPEC ناقتاۋىتىلشىئ پىتراقسىق هچزىلگنىئ ادرالتائۇبتهم ارائقلهخ هدنهۋۆت ( ىرودىراك ىداسىتقىئ
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 ناغىدياتخوت هكسهت شۈتۆئ پىسېب نۈچۈئ ياتىخ ىسهيىپارغۇج ).نهمىتىلشىئ ىنزۆس نهگېد
     ياتىخ .ىچۇغنالشاب ڭىنشىئ ۇب .قادنۇش ۇمنىدىسىتقۇن كىلرهتهخىب .تهرابىئ نىدهيىپارغۇج

CPEC  ىسهيىگېتارتسىئ غاۋلهب رىب لوي رىب ڭىنياتىخ ``.كهرېك شاناس هدزۈك ىنىجۈچ`` هت 
 .ۇدىتۆئ پىسېك نىد ”ناكام ناغىملوب ساتمىت“

 
 ىتىياھان ۇمىغلاپېن هۋ اكنالىرىس ،شېدالىگناب ىكلهب ،سهمهئ الىغناتسىكاپ زۇغلاي اھىدجهئ

 ىتىياھان اغىسىقرائ ڭىنرهلغهلبهم ۇب اممهئ .ۇدىتاۋىلېس غهلبهم نهلىب رهلمهقهر ىرۇغۇي قۇلچنۇقروق
 .قىلغىلىق سېھ رهلقلهخ ىكىدرهلتهلۆد ۇب ىنىقىلناغنۇرۇشوي ڭىنرهلزهرهغ مۇش

 ىدمهئ رهلشۈكرۈپ توئ هۋ شۈكرۈپ رهھهز ،رالنۇيوئ .ۇدىتاۋىتىسرۆك ىنىشىچ ىخېت اغاينۇد اھىدجهئ
 .ۇدىنىلشاب

 
 ساتمىت .ناكام رىب ناغىملوب ساتمىت CPEC ناقتاۋىچېچ لۇپ نهلىب كىلدرهم ياتىخ اممهئ

 ؟ىدىمتهك پىلېك پىتىلڭالۇپ ىنىسىچماق پۇرۇتپاچ تائ رهلمىك هدهيىپارغۇج ىرڭهك ۇب ناغىملوب
 ىخېت ؟رهلنهگرۈس تهنهتلهس هۋ رهلنهگىلرىۋسهت پهد ىشايۇق سامتاپ ڭىناينۇد ىنىرىلزۆئ ىنېق
 ناغىملوب ساتمىت ۇشۇم انام ىكىلرىب رهلتىۋهس ناقتاۋهد نهمىشايۇق سامتاپ ڭىناينۇد النۈگۈنۈت

 پىسېن هكشهلىگرۆچ رۈتهت ىقاچ ڭىنكهلهپ رهگهئ ؟ۇمىدىمتهك پىتېپ ادىپارتهئ ڭىنهيىپارغۇج
 پىرېب زۈي لاۋھهئ ناغىدىتېك پىتېپ ياتىخ ناقتاۋهد نهمىشايۇق سامتاپ ىكنۈگۈب ڭىناينۇد ،پۇلوب
 ىقرهش ىمسىئ ڭىنىرودىراك ىداسىتقىئ ناتسىكاپ– ياتىخ ،ادىتسائ لاۋھهئ ناغلاق
 ۇب قىل مك ڭىم 3 ادغاچ ۇئ .نىكمۇم ىشىرىگزۆئ اغىرودىراك ىداسىتقىئ ناتسىكاپ-ناتسىكرۈت
 اغاينۇد ڭىنناتسىكرۈت ىقرهش ،پۇرۇتشاتۇت رهدهق اغنايكوئ ىدنىھ ىكات ىنناتسىكرۈت ىقرهش رودىراك
 ىكچىئ ،قارىي نىدرالنايكوئ زىڭېد ڭىنناتسىكرۈت ىقرهش القادنۇش .ۇديالرىزاھ نىمېز اغىشىشىلۇئ
 رىب ادىسىقرائ ڭىنىررهش رهھ مۇقوچ زىب .ۇدىرېب همىتاخ اغىقىللائېر كهتشۇلوب ىتىلۆد قۇلقۇرۇق
 .كهرېك زىمىشىلىب ىنىقىلناقتاي پۇنۇرۇشوي ڭىنريهخ

 
 .ىسىزاب قۇلقۇرۇق ساغروق ناتسىقازاق-ياتىخ
  
 ناقتاۋاساي لوي رۈمۆت نهلىب قىلىچشارىدلائ نىياتنىئ هۋ ناقتاۋىچىچ يامىيائ ىنراللود ياتىخ

 ڭوچ-2 اسلاق نىدهيىسۇر هتتهھهج شىلېس غهلبهم اغناتسىقازاق ياتىخ .ناتسىقازاق تهلۆد رىب هنهي
 .ۇدىنىلباسېھ ىچۇغلاس غهلبهم

 اغاينۇد قىلىقرائ ناتسىقازاق القادنۇش كىلگىكىت زۆك هگىسهيىگرېنېئ ڭىنناتسىقازاق ياتىخ
 ناتسىقازاق .ناتسىقازاق ىنۈگۈت همشۈتۆئ-2 ڭىنىكىلىچىميهڭېك كىلهيىپارغۇج ياتىخ .ىچكهمتۆئ
 هگهيىگرېنېئ نهكتهك پاقرىچېئ ڭىنياتىخ نهلىب ىقىلياب هيىگرېنېئ ىتسۇئ رهي هۋ ىتسائ رهي لوم
 نىرېش غاۋلهب رىب لوي رىب ىنياتىخ ،القادنۇش .ياج ىشخاي ناغىدىرۇدناق ىنىجايىتھېئ    ناغلوب

 روز اغىشۇلۇرۇق لوي رۈمۆت ڭىنناتسىقازاق ياتىخ اڭۇش .كۈرۋۆك همشۈتۆئ ناغىدىرۇتشالۇئ هگىشۈچ
 نىرېش غاۋلهب رىب لوي رىب ڭىنياتىخ اتتىئاراش ناغىملوب ناتسىقازاق رهگهئ .ۇدىتاۋىلېس غهلبهم
 نىدنىقېي ڭهئ اغناتسىقازاق ىنىغلوب مىھۇم ڭهئ .سهمهئ نىكمۇم ىشىشېئ هگلهمهئ ڭىنىشۈچ
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 ىقرهش كهمېد .ۇديهلهتۆئ اغاپورۋاي ياتىخ قىلىقرائ ىتروپ قۇلقۇرۇق ساغروق اجلۇغ ناغىدىنىلىرگېچ
 پانقاچ كهتتىياۋرهم ۇمىدىشىنىلزۈي اغاينۇد قىلىقرائ ىشىلىنۆي ناتسىقازاق ڭىنياتىخ ناتسىكرۈت
 پىسېب ىنرالقىلراتاق ناتسىجرۈگ ،ناجيهبرهزهئ ،ناتسىقازاق ،ساغروق ،هتشىلىنۆي ۇب ياتىخ .اتقامرۇت
 ۇدىشۇتۇت هگهيىكرۈت پۈتۆئ

 ىرىب ڭىنىرىلتهلۆد ناقتاۋىلېس غهلبهم پۆك ڭهئ اسلاق نىدناتسىكاپ ڭىنياتىخ ناتسىقازاق  
 ىرىللود اكىرېمائ درايلىم 30 هگىكىلىگىئ ازېي هۋ تىفېن ،قىلىچناك ڭىنناتسىقازاق ياتىخ ،پۇلوب
 .مۇلهم ىقىلناغلاس غهلبهم

 ىنىتالۇسھهم اننوت نويلىم 50 اغىلىي قىلىقرائ ىلوي رۈمۆت ياتىخ- ناتسىقازاق هنهي ياتىخ
 هگىتىيالىۋ ىلىئ ڭىنناتسىكرۈت ىقرهش ،نىدناتسىقازاق ياتىخ نۈچۈئ ڭىنۇب .ۇديۇشوت اغاينۇد
 .ناغلاس غهلبهم ىرىللود اكىرېمائ نويلىم 600 اغىشۇلۇرۇق ىسىزاب قۇلقۇرۇق ساغروق ناقشالياج
 ناغىديهملهشىرېئ هكتهئهپنهم هچلىق نىدرهلهيىگېتارتسىئ قىلارائقلهخ قادنۇب ىقلهخ اجلۇغ اممهئ
 شىلېۋىغىي ،ىنرالرۇغيۇئ ناغنالباسېھ ىرىلىگىئ قىلقهھ ڭىنلوي نۇتلائ ۇب ياتىخ ،پۇلوب
 قامشوق يىرۇبجهم نهلىب رالياتىخ هۋ اتقامغىي ىنىرىلىكشىرۋهئ DNA اتقاملاۋىغىي اغىرىلنۇروئ
 پهد رىداك ىچىمىلزۈي ىككىئ ىنرالناغىمشانتاق پىتكائ اغڭىنۇب .اتقامىلرۇبجهم اقشۇلوب ناقغۇت
 .اتقامىلشات هگرهلىمرۈت

 
 كهدناكام رىب ساتمىت رىزاھ هچرهگ ،قاي ؟ۇمناكام ساتمىت نۈچۈئ ياتىخ ناتسىقازاق اتقادنۇئ

 .نىكمۇم ىشىلنىقشات هتكهچهلېك ،نازاق رىب ناقتاۋانياق ناتسىقازاق اممهئ ،ۇمىسنۈرۆك
 همشهرهك-زان اغناتسىقازاق ڭىنياتىخ ،راليىلايىز راغلىئ قىلناتسىقازاق هۋ ىقلهخ ناتسىقازاق

 هشىدنهئ نىدىشىتىسرۆك رىسهت اغناتسىقازاق ڭىنىشىرىك پىڭىس نهلىب هيىتامولپىد يىسايىس
 ىنىرىب هد 100 ڭىنىرىلمۇلۇز ناغلاس هگىقلهخ رۇغيۇئ ىخېت ياتىخ ،اممهئ .ىدىئ هتكهملهك پىلىق
 .ىدىمتهسرۆك هگىقلهخ قازاق

 قازاق ،نايۇب نىدنىقېي اھىدجهئ نهگلهك پىتىسرۆك ىنىشىچ هگىقلهخ قازاق نايۇب نىدنۇزۇئ
 .ىدىلشاب هكشۈكرۈپ توئ هگىقلهخ

 ناغلوب نهلىب ىرىلناقغۇت قازاق ىكىدىتسالبوئ ىلىئ ڭىنرالقازاق قىلناتسىقازاق-1 :نهلىسهم
 .ىدنالشات پۈزۈئ ىسىقالائ رۇچۇئ قادناقرهھ هۋ نوفېلېت

 كهدنهگېد مۇكيهلهئۇمالاسسهئ ،اسىلاخ اللائ ،تهنامائ اغاللائ ،نۇسلوب كهرابۇم زىڭىيهمۈج-2
  .ىدنالشات هگىمرۈت قىللىي 3 هدنهگېد زائ رالقازاق نهكتهلشىئ ىنرهلزۆس

 ىكاي هتهئ .ىدنىلىق هرىداسۇم ىكلۈم رهي ،ڭىنرالقازاق ناغلوب ىكلۈم رهي ادناتسىكرۈت ىقرهش-3
 ۇمىنرالقازاق ،پىنىللوق اغرالقازاق ىنىرىلتهسايىس هممهھ ناغناللوق اغرالرۇغيۇئ ياتىخ نۈگۆئ

 هكشىرېب پۇرۇشپات هكتهمۈكۆھ ىنىرىلزامانياج ىكىدىيۆئ ،ىشىتسىق اقشىشىلناقغۇت نهلىب رالياتىخ
 شهلهيىبرهت نۈچۈئ ىقىلناغلىق ىنرهلزۆس پهگ ىنىد ىكاي هۋ ىقىلناغۇقوئ زامان ڭىنرالۇئ ،ىشىتسىق
 قىلىزاران اغڭىنۇب ،ىشىلپوت ىنىسىكشىرۋهئDNA  ۇمڭىنرالقازاق ،ىشىلېۋىغىي هگىرىلزهكرهم
 ناقتاۋىتيالائ زۆك اغاينۇد .نىكمۇم ىشىلشات هگرهلىمرۈت پهد قازاق ىچىمىلزۈي ىككىئ ىنرهلنهگرۈدلىب

 .نىكمۇم نهمامات شۈتۈك ىنىررهش رهھ نىدياتىخ
 شاشخوئ نهگلهك اغىشېب رالۇئ ،ناقغۇت قۇرۇئ رالرۇغيۇئ نهلىب رالقازاق ،نىتتهھهج رىب هنهي
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 .نىكمۇم ىشىلاشۇيۇئ پۇلوب چۈك رىب ىشراق اغياتىخ القادنۇش ىشىلاشىلقاپىتتىئ الزېت هدرهلتهمسىق
 ناغىدىتېي نايىز هگىتهئهپنهم ڭىنىتىلۆد ياتىخ رهگهئ ،ىرىگلىئ لىي رىب ياتىخ اقشاب نىدنۇئ

 رهكسهئ هگرهلتهلۆد ۇئ ڭىنياتىخ ،ادىتسائ لاۋھهئ نهگرهب زۈي هدرهللهئتهچ ،تهكىرهھ رىب قادناقرهھ
 هتكهچهلېك رهگهئ .ىدىللۇقام نۇناق رىب هدىققهھ ىقىلراب ڭىنىقۇقوھ شىتىچنىت پىتهۋهئ
 ادرالنىپپىلىف هۋ اكنالىرىس ىقرىزاھ ىددۇخ ،پىشىلرىب رالرۇغيۇئ نهلىب رالقازاق ىكىدناتسىقازاق
 ،هدرىدقهت ناغراقىچ پۈرۈتلهك رالنايسىئ ىشراق هگىكىلىچىميهڭېك ڭىنياتىخ كهدناقتاۋۈلۈرۆك
 رهكسهئ ۇمىغناتسىقازاق نۈچۈئ شۇرۇتساب ىنرهلتهكىرهھ ىشراق اغياتىخ هۋ نايسىئ ىكىدناتسىقازاق
 ياتىخ هچرىزاھ ،ناقتاۋۇرۇق پىلېس غهلبهم نۇغرۇن رىزاھ ناتسىقازاق ادغاچ ۇئ .نىكمۇم ىشىتهۋهئ
 رىغېئ هۋ ىرىلرهكسهئ ياتىخ ادىلوي رۈمۆت ساغروق ناتسىقازاق ،ناغىديۇشوت اغاينۇد ىنىرىللام
 .نىكمۇم ىشۇلۇشوت ىرىللاروق ىكىتپىت

 هۋ شىشىلراكمهھ هتتهھهج كىلهيىگېتارتسىئ هۋ يىبرهھ هگهيىكرۈت هيىسۇر اقشاب نىدنۇئ
 ،ادىتسائ لاۋھهئ ناغلاق پىشېئ هگلهمهئ پىلكهت ۇب رهگهئ .ۇدىتاۋۇيوق ىنىپىلكهت شىشىلتسود
 ايىسائ ارۇتتوئ هتكىلرىب نهلىب هيىكرۈت ،پىتېك پىقىچ نىدىتالىكشهت قىلراكمهھ يهخڭاش هيىسۇر
 ارۇتتوئ ڭىنياتىخ ادىتسائ لاۋھهئ قادنۇئ .نىكمۇم ىشىتيهڭېك ىنىسىرىئاد رىسهت زۆئ ادىنويار
 ياتىخ ىرىلتهيىرۇھمۇج ايىسائ ارۇتتوئ .پهگ نهگېد ۇدىشىلسۇس ىسىرىئاد رىسهت ىكىدايىسائ
 ناغنالباسېھ ىنىقغۇت قۇرۇئ هتتهھهج تايىسسېھ نىدناغلاق ادىتسائ ىشىرىك پىڭىس هۋ ىرىسهت
 رالشىئ رهگهئ .نهمياليوئ پهد ۇديالاخ كهركهب ىنناغلاق ادىتسائ ىرىسهت ڭىنسۇر نهلىب هيىكرۈت
  ادىتسائ لاۋھهئ نهگرهگزۆئ اقشىسېب اراق ،ىشۈچ نىرېش ڭىنياتىخ ،پۇلوب هچىقشاب

 ناقساب تاد ىلوي رۈمۆت ساغروق-ناتسىقازاق ناغلوب ىلوۋمىس ڭىنىكىلىچىميهڭېك ياتىخ
 ناقتاۋۇرۇت پىرىگزۆئ كهدۈگېد ىنۈك رهھ اينۇد .نىكمۇم ىشىلېق پىنىلشات ادىراتاق رهلكهسرهت-رۈمۆت
 نۈك رىب .ۇديالاتيېئ پهد قوي دىمۈئ نىدڭىقىللىقهتسۇم ڭىنېس ىنمىك-مىك هدنۈك ىكنۈگۈب
 رهلىلۈمۈچ پارات رالۇس ،ۇدىلېك نۈك رىب ،ۇديهي ىنرهلىلۈمۈچ رالقىلېب پىيىغلۇئ رالۇس ۇدىلېك
 پالۇغ كهدىكىلرىب رهلتىۋهس ىددۇخ پىلېك ىتىئاس ىتقاۋ ياتىخ رهگهئ .ۇديهي ىنرالقىلېب

 پىتېي ىرىلتۇنىم شىشىرېئ اغىقىللىقهتسۇم ناتسىكرۈت ىقرهش ،پىرېب زۈي لاۋھهئ ناغىدىشۈچ
 قۇلتسود ناتسىقازاق-ناتسىكرۈت ىقرهش ،پىنىلناج هنهي ىلوي رۈمۆت ساغروق ناتسىقازاق ،هدنهگلهك
 ،ناجيهبرهزهئ ،ناتسىقازاق ،ناتسىكرۈت ىقرهش هنهي ادغاچ ۇئ .نىكمۇم ىشىنىليائ اغىلوي رۈمۆت
 اغزىڭېد قائ هتىساۋىب پۈتۆئ پىسېب ىنىرىلتهلۆد شادنىرېق قىلراتاق هيىكرۈت هۋ ،ناتسىجرۇگ
 ىكچىئ قارىي نىدرالنايكوئ زىڭېد ناتسىكرۈت ىقرهش ۇمىتشىلىنۆي ۇب ادغاچ ۇئ .پهگ نهگېد ۇدىشىتۇت
 .ۇدىرېب همىتاخ اقخىرات نهگېد ىتىلۆد قۇلقۇرۇق
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 ،اغاينۇد هۋ هگزىب هتىرهخ ۇب ؟ۇدىرېب پۈرۈدنهشۈچ ىنىمىن اغاينۇد هۋ هگزىب هتىرهخ ۇب ىكىدىرىقۇي
 هنهي هستهسرۆك ىنىسهيىپارغۇج ىداسىتقىئ تايىققهرهت رىب ىڭېي ناغلىتىلاي رهكېش ادناغىراق رىب
 كىلڭهتهس تهرابىئ نىتشىرىك پىڭىس اغاينۇد ڭىنياتىخ ،ناغلوت نهلىب همشهرهك زان ادناغىراق رىب

 ىداسىتقىئ رىب ناغىدىرۇتشاتۇت ىنىسهيىپارغۇج ايىسائ-ورۋاي اققامىراق رىب .ۇدىتىلڭائ ىنىسىليىھ
 هتىرهخ ۇب .ادىلوق ڭىنياتىخ هچرىزاھ ىنىگزىت ڭىنغاۋلهب ۇب هۋ لوي ۇب اممهئ .ۇدىتىسرۆك ىنغاۋلهب
  ،اغاينۇد هۋ هگزىب

 ياتىخ .ۇدىتىلڭائ ىنراللوي ىكىدىتسائ لائوس ناغىلنۇغرۇن ناغىدىتۆئ پىسېب غاۋلهب هۋ لوي
  .ادىچۇغنالشاب ڭىنراللوي ىرگۈب-ىرگهئ ۇب ىخېت

 ڭىنىسهيىگېتارتسىئ غاۋلهب رىب لوي رىب ناغلوب ىشۈچ نىرېش ڭىنياتىخ ،هگزىب هتىرهخ ۇب
 پىسېب ىنىرىلتهلۆد ىكرۈت ناغىدىنىلباسېھ ىشىدنىرېق ڭىنرالرۇغيۇئ هۋ رالناملۇسۇم ىقىلساسائ
 نىرېش ڭىنياتىخ ،ڭىنناتسىكرۈت ىقرهش هنهي هگزىب هتىرهخ ۇب .هتكهمرهب كهرېد نىدىقىلناغىدىتۆئ

 ىنىنروئ كىلهيىگېتارتسىئ مىھۇم ناغىدىتىسرۆك ادىقىلساملارۇشائ هۋ شۇرۇشائ هگلهمهئ ىنىشۈچ
 ،ادىتسائ لاۋھهئ نهكشۈچ پالۇغ هتكهچهلېك نىقېي ياتىخ رهگهئ ،هنهي هگزىب هتىرهخ ۇب .هتكهمتهسرۆك
 قىلىچرادىگىئ ڭىنرالرۇغيۇئ اقغاۋلهب هۋ لوي ۇب ناقتاي پۇلۇزوس ىرىلشۈچ نىرېش قىلتات ڭىنياتىخ
 ىبىھاس زۆس ڭىنرالرۇغيۇئ ادلوي نۇزۇئ ناقشاتۇت اغاينۇد ،ۇب ادناغىملوب چېھ ىقىلناغىدىلىق
 ۇب ىنرالرۇغيۇئ نۈچۈئ همېن ڭىنياتىخ ،هنهي هگزىب هتىرهخ ۇب .هتكهمرهب كهرېد نىدىقىلناغىدىلوب
 ياتىخ ىكنۈچ .هتكهمرهب ىنىباۋاج ڭىنىقىلناقتاۋارىدلائ هكشىتېۋىلىق قوي نىدهيىپارغۇج نۇتلائ
 مهھ ،كرۈت مهھ ناملۇسۇم مهھ ،هدهيىپارغۇج رىب ناغىدىرۇتشاتۇت اغىرىلرازاب اينۇد ىنىزۆئ
 تۇجۋهم ڭىنتهللىم رىب نهگېد رۇغيۇئ نهگلهك يامقىسېب نايۇب نىتخىرات ىرىلنايسىئ قىللىقهتسۇم
 السهئ ىنىشۇرۇت پالشات هياس اغىشۇرۇشائ هگلهمهئ ڭىنىشۈچ نىرېش ڭىنىزۆئ ،ىنىشۇرۇت پۇلوب

 اغراليىدۇھهي اتخىرات ىسهيىنامرېگ تسىستان هدىچىئ لىي 3-2 ىقنىقېي ياتىخ اڭۇش .ۇديامىلاخ
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 ڭىنرالرۇغيۇئ نىيېك نىدنۇب .ۇدىتاۋىنىللوق ادىدلائ ىزۆك ڭىناينۇد ىنراللۇسۇئ يىشھهۋ ناغناللوق
 .نىكمۇم ىشۇلوب قىلشىنىچېئ ۇمىخېت ىرىدقهت

 
 شالۇغ هدىسۈگلهك نىقېي ڭىنياتىخ هۋ رالۇغلاسوت ناغىدىلېك چۇد »غاۋلهب رىب لوي رىب«

 .ىقىللامىتھېئ
 
 ناغلوب ىقىللامىتھېئ شىلېك چۇد ىشۈچ نىرېش ياتىخ تهرابىئ نىد »غاۋلهب رىب لوي رىب«

 :هچىكىدنهۋۆت رالۇغلاسوت
 هۋ ىنتهلۆد 65 ،ناغىدىلىق لىكشهت ىنىت %26 ڭىنىسۇپون اينۇد »غاۋلهب رىب لوي رىب«-1
 ،ۇمروررېت ،ۇمكرۈت ۇمناملۇسۇم ادلوي ۇب .ۇدىشىتۇت اغاپورۋاي پۈتۆئ پىسېك ىنتهيىنهدهم لىخ 65

 ڭىنياتىخ القادنۇش ،ۇمرهلتهلۆد ناغلوب ىرىلشىلىكرۈس ارائ زۆئ قىلراتاق ناجيهبرهزهئ ناتسىنهمرهئ
 ۇمرهلچۈك ىچىتكۆئ ناغىديامىلاخ ىنىشىرىك پىڭىس هدىسىناھاب شىلېس غهلبهم هگىرىلتهلۆد زۆئ
 ناۋار كهب نۈچۈئ ياتىخ ڭىنلوي ۇب نۈچۈئ ىقىلناغلوب قادنۇش .راب ىسىنژومات ڭىنتهلۆد 65 راب
 .نىيىق نىياتنىئ ىشىتېك پۇلوب

 ىنرالناسنىئ هۋ شۇرۇتشاملائ تهيىنهدهم هنهي هتكىلرىب نهلىب ىزۆئ »غاۋلهب رىب لوي رىب«-2
 ىنىتىيىنهدهم ڭىنرالىقشاب نىدلهزهئ ياتىخ .ىچقامراب پىلېئ ۇمىنرۈت رىب ناغىديهد شىنىشۈچ
 ىتىيىنهدهم ياتىخ رۇببهكهت نۈچۈئ ىقىلناغلوب قادنۇش .سهمهئ تهللىم رىب ناققاب پىلىق تهمرۆھ
 .نىكمۇم ىشىلىق اديهپ ىشۇنۇقوت رهلتهيىنهدهم ،نهلىب ىرىلتهيىنهدهم رهلتهلۆد ناغىدىتۆئ پىسېب ىزۆئ

 اغناغلۇشوت نهلىب زىڭېد ىخرهننهت ڭىنىرىللام ناغىشوت اغاپورۋاي نهلىب لوي رۈمۆت ياتىخ-3
 .شىرىك پىڭىس ىكلهب سهمهئ تهراجىت ىتىسقهم ڭىنياتىخ اممهئ .ۇدياتخوت هكتهممىق ادناغىراق
 غهلبهم هگرهلرۈت شاشخوئ اغىقىلىچلوبتۇپ هيىلاتىئ هدمهھ اغرالىكرام ىكىداپورۋاي ياتىخ اڭۇش
 شىشىلات رازاب قادنۇب .ىسىلىسهم شۇلوب ىبىھاس زۆس ڭىنمىك ،هلىسهم ىكىدرهي ۇب .اتقاملاس
 قۇترائ نىدىرىللود اكىرېمائ درايلىم 40 اغاپورۋاي ياتىخ ،هدرهلىلىسهم ناغىدىقىچ پىلېك ادىنايرهج
 ىشىلىق قىلرىدىل ياتىخ ىنهي ؟ۇمكهرېك ىشۇلوب ىسىگىئ راراق نۈچۈئ ىقىلناغلاس غهلبهم
 ڭىنرالىقشاب رالقىلاپورۋاي .ۇمكهرېك ىشىلىق قىلرىدىل رهلتهلۆد ىكىدىكىلرىب اپورۋاي ىكاي ؟ۇمكهرېك
 .ۇديامىلاخ زىگرهھ ىنىشىلىق قىلرىدىل هگىرىلزۆئ

 ،هدنهگرىك پىڭىس اغنويار ىكاي تهلۆد رىب ياتىخ ،ادناغلوب هچىيوب ىليهپ يۇخ ڭىنياتىخ-4
 هگىكڭىنىزۆئ ىكاي .ۇدىڭام پۇرۇئ هگرهلتهلۆد ۇش نويار ۇش ىنىسىغمات كىلىچىكىلمهتسۇم
 ،ڭىنرهلىتسهر اچوك ىكىدرهلتهلۆد ۇش نويار ۇش ىنهي .كهدنهگېد (نۋوت انىچ)نهلىسهم .ۇدىلاۋۇرۇدناليائ
 قىلراتاق ناتسىزىغرىق نهلىسهم .ۇدىڭام پۇرۇتشالىچياتىخ ىنىمسىئ ڭىنرالىچغاب هۋ موردوريائ
 شىرىك پىڭىس اغاپورۋاي ياتىخ رهگهئ .كهدنهگېد ىلوي ڭىپۋاش ڭىد ىكىدىرىلتهلۆد ايىسائ ارۇتتوئ

 ،ىلوي ڭىپنىج ىش ،ىلوي ڭىپۋاش ڭىد ىنىمان ڭىنرالياج هۋ ڭىنراللوي ىخىرات ىكىداپورۋاي ،ادىنايرهج
 پىلېك ىسۈكترهگزۆئ اغراللوي قىلراتاق ىلوي غاۋلهب رىب لوي رىب ىكاي ،ىلوي ىشۈچ ياتىخ ىكاي
  ؟رارۇتياق ساكنىئ قادناق اغڭىنۇب رالقىلاپورۋاي ،ادىتسائ تىئاراش ناغلاق

 ادڭىنۇب ،لوي رىب ناغىملوب مهكھهتسۇم هچنائ ،ىشۈچ غاۋلهب رىب لوي رىب ڭىنڭىپنىج ىش-5
 ادىكنالىرىس نهلىسهم .اتقامرۇت پۇلوب تۇجۋهم رالشىلېۋىنېي ،رالقىلىچنامىلام پالشاب نىدرىزاھ
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 نهلىسهم .اتقامرۇت پۇلوب رالشىيامان زىسكۈلزۈئ ىشراق هگىشىرىك پىڭىس اغىكنالىرىس ڭىنياتىخ
 نىدياتىخ ،يامىراق اغىنىقتاۋىلىق مهدراي نۇغرۇن هچنۇش اغناتسىكاپ ڭىنياتىخ ،ناتسىكاپ ادنىقېي
 ىشۇلۇرۇق ىسىسناتسىئ رتكېلېئ ۇس ناتسىكاپ ىكىدىتىممىق راللود درايلىم 140 ،ناغىدىلېك
 ناغلۇرۇئ هگىزۈي ڭىنياتىخ شىلىق تهر ۇب .ىدلىق نالېئ ىنىقىلناغلىق راكىب ىنىمىدراي ىداسىتقىئ
 .ۇدىقىچ قىج ىخېت رهلىلىسهم ناغىديالتاچاك هدرهلنۈك ىكىدزىمىدلائ ىنياتىخ .ىدىئ تاچاك رىب
  نىدنۇئ .اتقاملاقرات رهلرهۋهخ تىئائ اغىقىلناقتاۋۇلوب ىچقاملاۋىنېي نىدرالماتخوت ىزهب ۇملاپېن

 نهكتهك پاقرىچېئ ىرىقشات نىدىجىرهد ڭىنياتىخ تهقهپ ،ىشۇلۇرۇق غاۋلهب رىب لوي رىب-6
 اغىرىللام ناغلاق پىلىسېب ىكىتتوۋېرېپ ىقشات هۋ شادماق ىنىجايىتھېئ ناغلوب هگهيىگرېنېئ
 ىتىسايىس ادوس كىلتهئهپنهم شوق ڭىنياتىخ ،سهمهئ هسرهن اقشاب نىتشهدزىئ رازاب نىداينۇد
 هكتهئهپنهم نهكشىرېئ ياتىخ ۇمىدرىدقهت نهگېد ىدنهلتهئهپنهم پهرهت ىشراق ،پهگ قۇرۇق رهلنهگېد
 ناقشانتاق هگىرۈت غاۋلهب رىب لوي رىب ياتىخ .نىكمۇم ىشىنىلتهئهپنهم زائ ىتىياھان ،ادناغرۇتشىلېس
 تالۇسھهم ،رالموردوريائ ،رهلكۈرۋۆك ،رالتروپ ،راللوي رۈمۆت ،راللوي شات هدرهلتهلۆد ۇش ،هگرهلتهلۆد
 هدىققهھ ىقىلناغىدىرېب پۇرۇق ىرىلىزاب هيىگرېنېئ ،ىرىلزهكرهم ادوس ،ىرىلىزاب شىرىقىچپهلشىئ
 هگىزۆئ ادىمسىق ىكچىئ ياتىخ ،اسلاق ياملانىزاق هجىتهن ادرالشىئ ۇب ياتىخ رهگهئ .هتكهمرهب هدهۋ
 .نىكمۇم ىشىلېۋىتيهپۆك ىنرالىپپۇرۇگ ىچىتكۆئ ناغلوب

 قىلاھاب نازرهئ ناغىلنۇغرۇن ،هدىسىناھاب شۇرۇشائ اقشىئ ىنىرىلىدهۋ ىكىدىرىقۇي ياتىخ-7
 ىددۇخ نىكمۇم ىشىتېۋۈكۆت اغاينۇد نۈتۈپ نىدىلمۈج اغاپورۋاي ىنىرىلىچشىئ شۇلۇرۇق نۇققائ

 ؟ۇدمهلهرۈتۆك اپورۋاي ىنۇب .كهدنهكتهۋۈكۆت اغناتسىكرۈت ىقرهش
 اكىرېمائ نىدرهلتهلۆد ىرىقشات نىدىجىرهد ىكىداينۇد اغىشۇلۇرۇق غاۋلهب رىب لوي رىب ڭىنياتىخ-8

 پالڭوت رىب ،پىرېئ هدرىب رالزۇم راق ىكىدىسىرۇتتوئ ياتىخ نهلىب ناتسىدنىھ .قوي ىنىغلىتېق
 (يرۇبسللىپ لهئاچىم) ىرۇبسىللىپ لىكيام ىسىچتهمزىخ ڭىننوگاتنهپ اكىرېمائ ادنىقېي .اتقامرۇت
 يىپخهم ناقتاۋالنالىپ نۈچۈئ شىقىچ اغىنروئ ڭىنىكىرېمائ ڭىنياتىخ ،نوفارام قىللىي زۈي
 نۈچۈئ شۇلوب ىرىدىل اينۇد ،ڭىنياتىخ اتباتىك .ىدلىق نالېئ ىنىباتىك قىلمان ىسهيىگېتارتسىئ
 ىكاي هۋ غاۋلهب رىب لوي رىب ،پۇلوب ناغلۇيوق اغىرۇتتوئ ىقىلناقتاۋۈزۈت ىنرهلهيىگېتارتسىئ يىپخهم
 اقشاب نىدنۇئ .ىمسىق رىب ڭىنهيىگېتارتسىئ يىپخهم ۇب ىسىممهھ ڭىنرهلنهگېد ىشۈچ ياتىخ
 ادناغراب اغىلىي-2025 ياتىخ (نونناب هۋهتس) نونناب ۋېتىس ىسىچهيىگېتارتسىئ قىباس ڭىنياراسقائ
 ڭىنياتىخ ۇمىكىرېمائ هتتهۋلهئ نهكناغلوب قادنۇئ .ىدېد نىكمۇم ىشىلېق پۇلوب تىدھهت اغىكىرېمائ
  نىكمۇم ىشۈتۆئ اقشىلېئ رىبدهت اتىراق هگرۈت ۇب ناغلوب ىلوۋمىس ڭىنىكىلىچىميهڭېك اينۇد
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 تاناياب پمارت دلانود ىتنېدىزېرپ اكىرېمائ ،ادىپارتهئ ىرىلنۈك رىباكېد-18-17 لىي ۇب اقشاب نىدنۇئ
 درايلىم 700 ىنىمىقىچ قاراي لاروق ىنهي ىنمىقىچ يىبرهھ قىللىي-2018 ڭىنىكىرېمائ ،پىرېب
 مىھۇم ڭهئ ڭىنىكىرېمائ ،هنهي هگرىب نهلىب ڭىنۇش .ىدرهب ىنىرمهئ قىلناغىدىرۈتسۆئ اغراللود
 ادىرىلتائۇبتهم اينۇد نهلىب ڭىنۇب .ىدلىق نالېئ ىنىكىلنهكىئ هيىسۇر نهلىب ياتىخ ،ڭىنىبىقهر
 پهلپۆك رهلرهۋهخ تىئائ اغىقىلناقتاۋالنالىپ ىنشۇيوق پىترات ىنىنىگزىت ڭىنياتىخ ،ڭىنىكىرېمائ
 ڭهئ ناغىدىلېك چۇد ىسهيىگېتارتسىئ غاۋلهب رىب لوي رىب ڭىنياتىخ ۇب .ىدىلشاب اقشىلېئ رهي
 .نىكمۇم ىشۇلوب ىرىب ڭىنرالقۇسوت روز

 
 تهرابىئ نىدياتىخ ىرۈت غاۋلهب رىب لوي رىب .ۇدياشخوئ اغراش رىب نهگلۈرۈتپۆك پهلۋۈپ ياتىخ-9

 ىتىئاس ىتقاۋ ناغىدىتېك پىلىتېئ ڭىنراش ۇب كهمېد .ىسىمنهلۋۈپ ۇمىنهي ڭىنراش نهگلۈرۈتپۆك ۇب
 .نىكمۇم ىشىتېك پالۇغ هدىچىئ لىي 10 ىكاي لىي 5 ىسۈگلهك ياتىخ ىكلهب .ىدلاق پىلېك
 نهگلهك نىتترىس ىنراش نهگنهلۋۈپ ۇب ،قاسلوب ناغىدىلىق رۇۋۋهسهت ىنياتىخ نىدىتقۇن رىب هنهي ىكاي

 .هنڭىي لات رىب نهلىسهم نىكمۇم ىشىتېۋىتىلتراپ ۇمچۈك كىچىك رىب قادناقرهھ
 

 اممهئ .ۇدىتاۋىرىك پىڭىس هگرهلتهۋۈد ىسياقرهھ ،هدىسىناھاب شهدزىئ رازاب نىداينۇد ياتىخ-10
 شۇنۇقوت ،پۇلوب پىسانات رۈتهت هگىتهئهپنهم ڭىنياتىخ رالشىئ ىنهي ،هستهك پۈلۈرۆئ هگىرۈتهت رالشىئ

 راللوي هۋ كۈرۋۆك ،ناغىساي ىزۆئ ياتىخ ،ادناغلاق پۇلوب ىقىللامىتھېئ شىلېق پىلېك هگىتىلاھ
 ادىرىقۇي ىكنۈچ .نىكمۇم ىشىتهۋهئ ىنىسهيىمرائ لىزىق ياتىخ هگرهلتهۋۈد ۇش نهلىب رالزىڭېد هۋ
 ڭىنڭىپنىج ىش ،ادناغلوب قادنۇئ .ناغلاۋۇرۇتشالنۇناق ىنۇب ياتىخ ،كهدزىمىنىكتهك پۈتۆئ پىتيېئ
 .نىكمۇم ىشىرىگزۆئ اق ”شىسېب اراق “ ىشۈچ نىرېش غاۋلهب رىب لوي رىب

 
 اقشاب هۋ ىشىرېب قىلھاۋۇگ ڭىنيۇگنېۋ وگ ىرېنويلىم نادرهگرهس ىكىدرهللهئتهچ ڭىنياتىخ-11

 ىكىدىچىئ ىمىلتاق ىرۇغۇي ياتىخ ،ادناغنالساسائ هگىرىلىزىھالۇم ڭىنىرىلىچىزىھالۇم ياتىخ
 ڭاۋ ،ڭىپنىج ىش القادنۇش ،كىلكىرىچ هۋ ىرىلارىجام شىشىلات قۇقوھ نهكتهك پىشىلشىگىچ
 پهرۆس اغىقىقتاپ تهكالاھ ىنياتىخ رهلشهرۈك قىلتامام تاياھ ىكىدىسىرۇتتوئ رالۇگنهج ڭىم ،نهشىچ
 نىياتنىئ هدىسۈگلهك نىقېي ادياتىخ ،رهلىچىزىھالۇم اقشاب نىدنۇئ .هتكهمنهلرهچلۆم ىقىلناغىدىرىك
 ىرىگلىئ ىنىكىلىچنىكمۇم شىرېب زۈي ىسىزىرك قىلزىسشىئ هۋ سىزىرك ىداسىتقىئ رىغېئ

 .هتكهمرهب تهراشېب نىدىقىلناغىديالۇغ هتكهچهلېك نىقېي ڭىنياتىخ راللىمائ لىخ ۇب .هتكهمرۈس
 اغىسىقرائ ڭىنىتىسايىس كىلىچىميهڭېك ڭىنياتىخ تهرابىئ نىدغاۋلهب رىب لوي رىب

 .رهلكىلىچنىكمۇم تىئائ اغرالرۇغيۇئ ناغنۇرۇشوي
 ىقىلناغىنيوئ لور مىھۇم قادناق ڭىنرالرۇغيۇئ ادلوي ۇب هۋ ىلوي كهپىي ىكمىدهق هدرهي ۇب نهم

 ىكىدىپارتهئ ادناقتيېئ نۈچۈئ رالرۇغيۇئ ،كهسلهك اغىسىللاكسوپ قهن ڭىنپهگ .نهمياملاتخوت هدىققهھ
 كهپىي ،پىلىساي ڭىنراللويشات كىلتهرۈس ىرۇغۇي هۋ راللوي رۈمۆت ،پىلىشېت ڭىنرالغات زىگېئ
 شىنىليائ اققىللائېر ۇب اممهئ .ىدىئ شىئ رىب سهت شىلىق رۇۋۋهسهت ىشىلىچېئ اتياق ڭىنىلوي
 .نهلىب ىلوق ڭىنياتىخ ىنىمشۈد قۇلرۇمون-1 ڭىنرالرۇغيۇئ ىنهي .اتقامرۇت ادىدلائ

 ىنمالاسسىھيهلهئ پۈسۈي ىددۇخ .ۇدىتاۋۇلوب ىچقامىلشات اغىتسائ قۇدۇق ىنرالرۇغيۇئ ياتىخ 
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 اقشىمېن مالاسسىھيهلهئ پۈسۈي ىرىلشادنىرېق .كهدنهكتهۋىلشات اغىتسائ قۇدۇق ىرىلشادنىرېق
 همېن ياتىخ .نۈچۈئ ىقىلناغلوب قىللىقهئ هۋ لهزۈگ نىدىسىممهھ ؟ىتتهۋىلشات اغىتسائ قۇدۇق
 ىكنۈچ ؟ۇدىلوب ىچقامرۇدناليائ اغىقاپ ىكىدىتسائ قۇدۇق ،پالشات اغىتسائ قۇدۇق ىنرالرۇغيۇئ نۈچۈئ
 القادنۇش ،ىرىلىگىئ رادقهھ ڭىننىمېز تهبنۇم هۋ ياب ۇب تهرابىئ نىدناتسىكرۈت ىقرهش رالرۇغيۇئ

 هنهي ڭىنلوي نۇتلائ ناغىدياملوب اسىملوب ىكىدىسهيىگېتارتسىئ غاۋلهب رىب لوي رىب ڭىنياتىخ
 اغىتسائ قۇدۇق اللائ ىككهرېك زىمىشىنىشىئ لهممهكۇم هۋ رۇقڭوچ اغڭىنۇش .ىرىلىگىئ رادقهھ
 يىلاۋ اغرىسىم پىرىقىچ نىدىتسائ قۇدۇق پىلىق قادناق مالاسسىھيهلهئ پۈسۈي نهگلىتېۋىلشات
 قىلىقرائ غاۋلهب رىب لوي رىب اللائ ،ىكۇدىلېك نۈك رىب قادنۇش ۇمنۈچۈئ رالرۇغيۇئ ،اسلوب ناغلىق
 .ناغىدىلىق يىلاۋ اغاينۇد پىقىچ پىلېئ نىتقۇدۇق ۇئ نهكتهۋىلشات ياتىخ ىنرالرۇغيۇئ
 مىرات ىچۇقچائ ڭىنىسىنىزهخ تهيىنهدهم اينۇد ،ىدىمنهگىمېد ناگروم ىچخىرات ۇمىتتهيىلهمهئ
  .پهد ۇدىلىچېئ ىرىس ڭىنىتىيىنهدهم اينۇد ،نهكىدىلىپېت چۇقچائ ۇب ىكىناچاق نهگلۈمۆك اغىسىداۋ

 پىرىگزۆئ ناماز رهھ ڭىنياتىخ ،ادزىمىتقاۋ ناغلاس رهزهن هگرهلشىرىگزۆئ زېت ناقتاۋۇلوب اداينۇد
 ياتىخ .كهرېك زىمىقىلساملاق پۇتنۇئ ىنىكىلنهكىئ ادىراتاق رهلتهلۆد ناغلوب ىقىللامىتھېئ شىتېك
 ىكچىئ اغڭىنۇب .ۇدىتاۋۇرۇت هدىتىلاھ شىنىكلىس هۋ لۇغىلېد مهھ ،ۇدىتاۋىلىق يىققهرهت زېت مهھ
 ىنىسىزاۋرهد ياتىخ ،قىلىقرائ غاۋلهب رىب لوي رىب ياتىخ .ىچبهۋهس راللىمائ ناغىلنۇغرۇن ىقشات هۋ
 پىتىقوي اتخىرات ڭىنىقلهخ رۇغيۇئ ،هتتهيىھام ۇدىتاۋاليوئ پهد مىتچائ ىرڭهك اغاينۇد مىتېق رىب هنهي
 لاسىم ۇب .ۇدىتاۋىرېب پىچېئ نىدىتياق ىنىئ ”لوي نۇتلائ“ ۇب تهرابىئ نىدىلوي كهپىي ناغيوق
 ڭوچ پىقېب ڭىننىۋهرىپ ،ادىسىدروئ ڭىننىۋهرىپ مالاسسىھيهلهئ اسۇم ڭىناللائ ىكىتخىرات ىددۇخ
 تهرابىئ نىدىقىلناغيوق پىلىق رهبمهغيهپ رىب ىشراق هگنىۋهرىپ ادرىخائ ،پۈرۈتشىتېي نهلىب ىشىلىق
 ناقتاۋىلىچېئ نهلىب ىچۈك ڭىنمىلاز ،ىلۇپ ڭىنمىلاز ،ڭىناللائ ابهجهئ .ۇدىتېك پاشخوئ هگىياكېھ
 اغلوق ىنىقىللىقهتسۇم زۆئ ڭىنرالرۇغيۇئ هنهي ىنۇب پۈرۈدلىرىت اتياق ىنىلوي كهپىي ناغلۇتنۇئ
 .ۇدىتېي هتتهۋلهئ ؟ۇمسهمتهي ىچۈك اغىشىنىللوق ادىلوي ىشۈرۈتلهك

 ۇمپۇلوب ،رهلشىرىگزۆئ ناقتاۋىرېب زۈي هدىتىيىزهۋ اينۇد نايۇب نىدنىقېي :تهمكېھ رىب هنهي
 ادزىڭېد ىبۇنهج ڭىنياتىخ ،ىشىلىق نالېئ پهد بىقهر ىنياتىخ ادلاھ يىمسهر ڭىنىكىرېمائ
 تهرابىئ نىدغاۋلهب رىب لوي رىب ناقتاۋىلېس ڭارۋاد ياتىخ القادنۇش ،ىكىلرهگىموز ناقتاۋۈزۈگرۈي
 ڭىنياتىخ ،ىشىشىليىددىج ڭىنىتىيىزهۋ هيېروك اكىرېمائ ،ىشۇلوب قوي ڭىنىكىرېمائ هدرۈت ڭوچ ۇب
 رىب قىلراتاق ىشىشىلرىجلاغ ڭىنىتىسايىس هيىستايلىمىسسائ ناقتاۋۈزۈگرۈي اغرالرۇغيۇئ ادنويار
 هتكهچهلېك ،ڭىنىسىلىسهم رۇغيۇئ ڭىنراللىمائ ۇب ،ادزىمىتقاۋ ناغلىق لىلھهت ىنراللىمائ شۈرۈي
 ناتسىدنىھ هۋ اكىرېمائ بىقهر اغياتىخ ،ىنىقىلناغىديانيوئ لور مىھۇم هدىشىلېك ىپىترهتنۈك اينۇد
 شىرىقىچ اغىرۇتتوئ ادىنروئ رىزوك ىشراق اغياتىخ ىنىسىلىسهم رۇغيۇئ ڭىنرهلتهلۆد قىلراتاق
 ىرىتسىنىم شاب ناتسىدنىھ اقشاب نىدنۇئ .سهمهئ سهت قاملاۋۈرۆك ىنىقىلراب ىكىلىچنىكمۇم
 ،پۇقوئ هچزىلگنىئ ىنىرىئېش قىلمان زىئ ڭىنرۈكتۆئ مىھېرۇدبائ ادنىغىي قىلارائقلهخ رىب ۇمىدۇم
 رالرۇغيۇئ .ىدىئ نهگرهب ىنلانگىس تهرابىئ نىدىقىلناغىدياللوق ىنىسىلىسهم رۇغيۇئ ىشراق اغياتىخ
 شايۇق قىللىئ تهمالاس قاس اممهئ نىكمۇم ىشۈرۆك نايىز رىغېئ ادناروب اراق ۇب ناقتاۋىرىقىچ ياتىخ
 ىنقۇلروررېت ىنناتسىكاپ اكىرېمائ ادنىقېي اقشاب نىدنۇئ .لىماك مىچنهشىئ اغىقىلناغىدىشىرېئ اغىرۇن
 رهكسهئ اغناتسىكاپ اكىرېمائ پىلىق هناھاب ىنۇب مىكلهب .ىدلىق نالېئ پهد تهلۆد ناقتاۋاللوق
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  .نىكمۇم ىشۈزۈگرىك
 .ماقۇم ىڭېي ناغلىتيېئ هكتسىكېت انوك
 رىب ڭىنياتىخ ،ناغيوق اغىرۇتتوئ ادناتسىقازاق ىلىي-2013 ڭىپنىج ىش ىسىئهر ياتىخ زىب

 ڭىنهيىگېتارتسىئ ۇب ،قاسلوب ناغىدىلىق همىكاھۇم ىشخاي ىنىسهيىگېتارتسىئ غاۋلهب رىب لوي
 هۋ ىچىكىلمهتسۇم قىلڭاد نهكتۆئ هدرىسهئ-20 ىكلهب .ىنىكىلسهمهئ شىئ رىب ىڭېي
 نهگزۈت هدىققهھ شۈرۈتلهك اغلوق قادناق ىنىتىيىمىكاھ ڭىنقۇلقۇرۇق هۋ زىڭېد ڭىنرهلىچىميهڭېك
 .زىميالالاۋۈرۆك ىنىقىلناقتاۋىتىلشىئ پۈرۈچۆك هدنۈك ىكنۈگۈب ىنىرىلهيىرهزهن كىلىچىميهڭېك
 لاروق ،ىنىرىلهيىرهزهن كىلىچىميهڭېك ،رهلىچىميهڭېك ۇب ىكىتخىرات ،ىكۇش ىرېي ناغىديامىشخوئ
 ،هياپىس قىلىس ،هچىسكهئ ڭىنۇئ ڭىپنىج ىش اممهئ ،ناغرۇشائ اقشىئ نهلىب كىلرهگىموز هۋ ىچۈك
 ادياغىراق ڭاكائ اسلوب ناغلۇزۇب ڭۈكۈرۋۆك ،ڭۇلوي ،پىچېچ اغىشۇلوب ىنراللود ،هدلىكهش همشهرهك زان
 اتسائ پىنىغلوت كهدنالىي راچ ىددۇخ پۇرۇت پۇرۇئ هگىسىديهم پهد ىچون ياغراق ڭاكائ ،راب لۇپ

 .ۇدىتاۋىرىك پىڭىس
 كىلىچىميهڭېك ڭىنرالۇئ هۋ رهلمىك رهلىچىكىلمهتسۇم رۇھشهم نهكتۆئ اتخىرات اتقادنۇئ

 ؟رالىسياق ىرىلهيىرهزهن
 Alfred Thayer MAHAN) .ىسهيىرهزهن شۈرۈتلهك اغلوق قادناق ىنىتىيىمىكاھ زىڭېد .1

1914)-1840 
 . Sir Halford John)ىسهيىرهزهن شۈرۈتلهك اغلوق قادناق ىنىتىيىمىكاھ ڭىنقۇلقۇرۇق .2

1947)–Mackinder 1861 
 (Karl Ernst Haushofer 1869-1946) ىنويار ىسهيىرهزهن قىلتاياھ .3
 边缘理论 هچياتىخ ،يروئهت دنالمىر هچزىلىڭېئ ،ىسىروئهت قاشۇك رانهك هچكرۈت هيىرهزهن ۇب .4

  ) . Nicholas Spykman 1893)-(1943ۇدىلىتائ پهد ىسهيىرهزهن غاۋلهب كهتېئ .(-
 كىلىچىميهڭېك قىلمان ۇدىلوب ىلىغلوب مىكاھ اغىقۇلقۇرۇق اينۇد ادناغلىق قادناق

 ڭىناينۇد ۇش ،اسىلالىق قىلنارمۈكۆھ اغاپورۋاي ىقرهش مىك ،رهدنىككام ىسىچساسائ ڭىنىسهيىرهزهن
 .نهگېد .ۇدىنىلباسېھ ناغلائ اغلوق ىنىكىرۈي

 اتقۇلقۇرۇق نهلىب ىدلائ ڭىنرهلتهيىنهدهم قىلراب نهگلهك اغناديهم ادىپارتهئ زىڭېد قائ ،رهدنىككام
 ۇش ،ىنىكىلنهگيهڭېك اغاينۇد نهلىب ىسىتىساۋ ڭىنرالزىڭېد نىدنائ ،ىنىكىلنهگنهلمهكھهتسۇم
 همېك هنهي ىرىخائ ،رهزهن يىئتهق نىدىشىلىق يىققهرهت كىلىچناق ىرىلشىئ قىلىچزىڭېد نىتبهۋهس
 .نهگرۈس ىرىگلىئ ىنىقىلناغىدىلوب رۇبجهم اقشىقىچ اققۇلقۇرۇق پاتخوت ادرالتروپ ڭىنرالتوخاراپ هۋ

 پهد ىسهئلهق يىئىبهت ڭهئ ڭىناينۇد ،ىن  (Heard landبلهق ڭىناينۇد“ رهدنىككام
 ىنىسىداۋ ىسايرهد اگلوۋ هۋ ايىسائ ارۇتتوئ ،پىنىلشاب نىدهيىرىبىس ،ىبلهق ڭىناينۇد .نهگىلرىۋسهت
 ىقىلناغلوب قازۇئ نىدرالزىڭېد ،هۋهت اغىمىلقىئ قۇلقۇرۇق قۇغوس رالنويار ۇب ،پۇلوب ناغلائ هگىچىئ زۆئ
 .ناغلاق ادىترىس ڭىنىرىسهت ىچۈك زىڭېد ،نۈچۈئ

 ڭىنناخام  .هتكهملهك پۇلۇنوت هدىتىپۈس ىبىھاس ڭىنىسهيىرهزهن ىتىسايىس كىلىچىميهڭېك
 اقخىرات ڭىنىچۈك زىڭېد نىدىرىلرهسهئ نهگلۈرۈتتهئ سكهئ ىسهيىرهزهن كىلىچىميهڭېك 
 ڭىنىچۈك زىڭېد ،ڭىنىباتىك ۇب ۇئ ،پۇلوب رابthe influence of sea power ىرىسهت ناغىدىتىسرۆك
 اغىرۇتتوئ ىنراللىمائ ناغلوب كىلكهرېك نۈچۈئ شۇلوب هگىئ هگىچۈك زىڭېد هدىمۈلۆب قىلمان ىرىلرۈت
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 ڭهئ ىكىدرۋهد ۇش ىسهيىرهزهن كىلىچىميهڭېك هۋ قىلىچزۇۋاجات ناغيوق اغىرۇتتوئ ناخام .ناغيوق
 هيىلگنهئ ادغاچ ىنيهئ .ىدىئ نهكتهسرۆك رىسهت هگهيىلگنهئ ىچىميهڭېك هۋ ىچزۇۋاجات ڭوچ
 اغىرۇتتوئ ناھام .ناغلوب هگىئ اغىرىلىزاب ىتسۈئ زىڭېد مىھۇم ،اتسىربىق ،اداتلام ،اتقىراتلىبهج
 قامياق اغىنېن هدرىگ ڭىنرهلىچىميهڭېك ىكىدرىسهئ-20 ىسهيىرهزهن كىلىچىميهڭېك ناغيوق
 ڭىننىمېز رىب شۇنوتان هگىزۆئ تهلۆد ىچىميهڭېك ادناغلوب هچىسهيىرهزهن ڭىنناھام .نهگرهب پهكرۈس
 ىرىلقىلياب ناغلوب ىچكهمشىرېئ هۋ  ىرىللام ناغلوب ىچقامتاس ىزۆئ ،اقشاب نىدناغلوب ىنىياجوخ
 .ىتتالوب ناقتاراي تىھۇم مهجرىتاخ رىب نۈچۈئ

 اغىرۇتتوئ پهد »ىسۇزرائ ياتىخ«ىكاي »ىشۈچ نىرېش ڭىنياتىخ«،ڭىپنىج ىش ىسىئهر ياتىخ
 انوك نهكتۆئ هدرىسهئ-20 ىكىدىرىقۇي ىسهيىگېتارتسىئ »غاۋلهب رىب لوي رىب« ناقتاۋۇيوق
 انوك ڭىپنىج ىش .سهمهئ هسرهن اقشاب نىدىسىزىدنهئ كىلىچىميهڭېك ڭىنرهلىچىميهڭېك
 .سالاخ ۇدىتاۋىتيېئ ىنماقۇم ىڭېي ،هكتسىكېت
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 ىنڭىتىلادائ قۇديوق پۈرۆك اينۇد

 
 )رهھهس(

 
 ىسىچېك قىللاشۇخ نۈچۈئ رالرۇغيۇئ ناقتاۋاشاي هدلهئ تهچ ،ىسىچېك لىي ىڭېي ڭىنىلىي-2018

 .ىدلوب ىسىچېك مهتام ىكلهب ،سهمهئ
 نىتتهھهج هيىپارغۇج ،نهلىب ىكىلنهگرىك هگىرۋهد رۇچۇئ تېنرېتنىئ ناچاقىللائ اينۇد ىكنۈچ

 هۋ زىسرىھېم ،قازۇئ هچناغراب نۈچۈئ رالرۇغيۇئ اينۇد ،اممهئ ۇمىسلوب نهكتهك پۇلوب نىقېي نىياتنىئ
  .ىدىئ اتقاملۇيۇت قۇغوس

 
 هۋ ىرىلناقغۇت قۇرۇئ ،ىرىلتائىباۋات هلىئائ ىكىدنهتهۋ ،ڭىنرالرۇغيۇئ ناقتاۋاشاي هدلهئ تهچ ىكنۈچ

 ىشۈشۈرۆك قىلىقرائ ىرىلىتىساۋ هقالائ رۇچۇئ اقشاب هۋ نوفېلېت ناچاقىللائ نهلىب ىرىلنهراي تسود
 اغىتسائ ڭىنتۈكۈس ىكنۈچ .هتتۈكۈس اغڭىنۇب ىتىلادائ اينۇد اممهئ .ىدىئ ناغنىلىق ىئنهم
 .نهگلۈمۆك رهلتهئهپنهم ناغىلنۇغرۇن

 
 نهگېدNewyork ناغلىتيېئ هچكرۈت ،نىدمۇتسود رىب ىكىت whatsup ،ىسىچېك لىي ىڭېي

 Newyork ،هدىكىلىت قىللىي ىڭېي مۇتسود .مىدلائ پۇرۇشپات هدىتىپۈس اغوس قىللىي ىڭېي ىنىشخان
  ،ىنرهي نهگېد قوي لۇبناتسىئ ،اممهئ راب هسرهن هممهھ ات

Newyork نهگنۈتۆئ ىنمىشىلڭائ پىلىق دىلقهت پهد قوي ىچمۈرۈئ ،اممهئ راب هسرهن هممهھ ات 
 .مىتقىچ پالڭائ ىنىشخان قۇلڭۇم ۇب ،پىلىق دىلقهت هچىيوب ىسهيىسۋهت ڭىنمۇتسود نهم .ىدىئ
 .ىدىملهتىلكىنېي ىنمهلهئ قىچچائ زىسۇقتاپ اغرالاينۇد ىكىدمىبلهق ڭىنېم الىنهي اشخان ۇب اممهئ

 ىنمىكىلنهكىئ كىلتخهب الىلېخ ادناغىراق هگىكنۈگۈب ،النۇرۇب لىي رىب ىنهي ،الىلىي-2016 ىخېت
 .ىدىئ راب هسرهن رىب نهگېد رادىدنۈئ ادغاچ ۇئ .مىدلىق سېھ

 شۈرۈشكهت ىنرادىدنۈئ رۇھشهم ۇشائ مىشىئ ناغىدىلىق-1 پىنىغيوئ پىچېئ ىنمۈزۆك هدنهگىتهئ
 رهھ .مىتتالائ پۇرۇشپات ىنرالرۇچۇئ ناغىلنۇغرۇن نىدمىرىلناقغۇت قۇرۇئ ،مىرىلتسود ىكىدنهتهۋ .ىتتالوب

 ۇممهسىملهيېد كىلتخهب كهب ىنمۈزۆئ قىلىقرائ شالڭائ ىنىرىلكهلىت ىشخاي ،ىنىزاۋائ ڭىنرالۇئ ادلاھ
 .نهمنهكسهمهئ زىستخهب ۇمكهب ماسىليوئ ىدمهئ ،اممهئ

 
 نىدنهتهۋ ،پىلېك پىرېب هگنهتهۋ مىرىلتسود ناغىلنۇغرۇن ىكىدمىپارتهئ ،نىتتهھهج رىب هنهي

 پۇلوب رادرهۋهخ نىدرالشىئ ىڭېي ىكىدنهتهۋ .ىتتهلېك پىلېئ رالڭاراپ قىزىق هۋ رهلتهئاس-مالاس ،رهلهيىدهھ
 ىكىدىچىئ رهلمىسهر ۇب ،ىنرهلمىسهر القادنۇش ۇغلائ نىس هۋ ۇغلائ نۈئ نهگلهك نىدنهتهۋ .مىتتارۇت
 ڭىنېم هنهي مىرىلتسود ناغىدىراب هگنهتهۋ .ىتتالاق پىلىچېئ مۈلڭۆك پۈرۆك ىنرهلشىلىب شۇنوت
 ىنىرىلمالاس اغوس ڭىنرالۇئ .ىتتهتېك چاغلائ ۇمىنمىرىلمالاس اغوس نهكتهۋهئ اغمىرىلتسود ىكىدنهتهۋ
 هممهھ ىكىدلهئ تهچ ىكلهب سهمهئ قوي الىڭام .قوي رالشىئ قادنۇئ لىي ۇب .ىتتهلېك چاغلائ اڭام



 
 
 موت ىچنىرىب  رهلتهمسىق ناقتاۋىلېك چۇد رالرۇغيۇئ

282 
 

 .ادناغىراق هگىنىگرۆك قۇترائ ۇمىنۇب اغرالرۇغيۇئ ،راب ىسىمىھهۋ رىب ڭىنرالمىلاز .قوي اغرۇغيۇئ
 نىدرۇغيۇئ تهقهپ ،لاشۇخ نىياتنىئ رهلتهللىم هممهھ ىكىداينۇد ىسىچېك شىرىك ڭىنىلىي-2018

 شۇرۇت پۇتۇت ڭىنىسهيىنامرىگ تسىستان ،ىرىلناقغۇت– قۇرۇئ ڭىنرالرۇغيۇئ ىكىدلهئ تهچ .اقشاب
 ىتىۋىقائ ڭىنرالۇئ .ادىرىلرېگال شهلهيىبرهت ىكىدياتىخ ،ناغىملوب ىقرهپ قادناقچېھ نىدىرىلرېگال
 قامشوق ياتىخ ناغلىڭېت يىرۇبجهم ىرىلناغلاق ادىترىس ڭىنرېگال .شۇلوب بىياغ ىكاي مۈلۆئ
 ىتىلادائ اينۇد اممهئ .ۇدىتاۋۈگۈت رۈگۈت ىكاي هۋ ۇدىتاۋارغوت اۋاك ۇدىتاۋۇزوس نهمڭهل ،نهلىب ىرىلناقغۇت
 .نهگلۈمۆك رهلتهئهپنهم اغىتسائ ڭىنتۈكۈس ىكنۈچ .هتتۈكۈس اغڭىنۇب

 ىقلاۋۋائ لىي رىب نىدنۇب ،هدىسىچېك لىي ىڭېي ۇب ناغلوب زىسلۈڭۆك ڭهئ ىكىدمىتاياھ نهم
 النهم زۇغلاي .ۇتپىتېك پىقىچ مىرىلتسود هممهھ ىكىتپوت هچناق رىب .مىتقاب پۈرۈشكهت ىنمىرادىدنۈئ
 .پالرىچىپ هگمۈزۆئ-زۆئ نهم مىدېد يهلىگرۆئ نىدڭىرىلمىسىئ ڭىنېس ياۋ ،شىمرادىدنۈئ .نهمىتپاق

 .ىتشهلزهكرهم اغرالناقتاۋارىقراۋ كهدۇغلىترىي ىرىلياناك نۈچۈئ ىتىلادائ اينۇد مىتىققىد
 .ىدىئ قوي رالرۇغيۇئ ادىسىزارات تهلادائ ڭىنرالۇئ اممهئ
 ،ڭىنرالناقترىي اقاي پهد’one minut, one minut‘ نۈچۈئ ىتىلادائ ڭىنرهلكىلنىتسهلهپ ،اتسۇۋاد

 .قۇدرۆك ىنىقىلناغلىق تۈكۈس هدنهگلهك هگىتىلادائ ڭىنرۇغيۇئ
 ادىدلائ ڭىنچۈك مىلاز رىب قادناقچېھ ،اقشاب نىدنهگىلىگىئ هگىدجهس ادىدلائ ڭىناللائ

 .قۇدرۆك ىنرهلنهگېد ،زىميهمىلىگىئ
 تهسخۇر زىگرهھ هگىشىنىلىدىز ڭىنزىمىقۇقوھ قىلشادنىرېق ،نۈچۈئ ىقىللاشۇخ ڭىنىرىلرىب

 .قۇدرۆك ىنرهلنهگېد زىمياملىق
 ،ناملۇسۇم ؟ۇديهد همېن هگزىب زىمىرىبمهغيهپ كۈلمۈيۆس`` :پارىقراۋ اغاينۇد هچۇغلىترىي ىرىلياناك

 ڭىنناملۇسۇم-ناملۇسۇم ،ساملىق مۇلۇز اغناملۇسۇم-ناملۇسۇم ،رۇدىشىدنىرېق ڭىنناملۇسۇم
 ناملۇسۇم ،سهمرهب پالشات اغىمۇلۇز ڭىنرالمىلاز ىنۇئ ،سهمتهئ كرهت ىنۇئ هتتهبىسۇم نهگلهك اغىشېب
 .قۇدرۆك ىنرهلنهگېد ``ۇدىلىق مهدراي اغڭىنۇئ ۇماللائ ،هدىچىئ تهددۇم ناغلىق مهدراي اغىشىدنىرېق ىنىد

 ڭىنىساينۇد قىلناملۇسۇم ،رهدهق اقسۇرپىس– نىدنهمهي ،اغرىسىم نىدهيىۋىل ،اققارىئ– نىدهيىرۈس
 .قۇدرۆك ىنرهلنهگىلزۆس رالقۇتۇن نۈچۈئ ىتىلادائ

 .قۇدرۆك ىنرالناغلىق پهگ ڭوچ پهد رۇدناتيهش زىسنىد ناغلىق تۈكۈس هدىسىلىسهم قهھان-قهھ
 ىنزىمىرىلهبنهم قىلياب ،رهلىراچىب نهگرۆك لهزۋهئ كهركهب نىدناق هچمات رىب ،ىنتىفېن هچمات رىب

 .قۇدرۆك ۇمىنرهلنهگېد ۇدىتاۋۇيوق پىلىق نهمشۈد هگزىمىرىب رىب ىنزىب نۈچۈئ شىلىق ڭالات ڭالۇب
 .قۇدرۆك ىنىتىلادائ ڭىنرهلنهگنهشىئ اغىقىلناغىدىقىچ ناماھ ڭىناسۇم رىب ىشراق هگنىۋهرىپ رهھ
 ناغلائ ىدىھ تىفېن ،ىنىغلوب كىلرهتهخ كهركهب ۇمنىدڭهھهل ناغلائ ىدىھ ناق

 .قۇدرۆك ۇمىنرهلنهگېد رۇدرالتسىلايرېپمىئ
 ۇمىنرهلنهگېد ۇدياملاق هدرهي زىگرهھ ىھائ ڭىنمۇلزهم .ىسۇغلوب ڭىنىسهئتىق اقىرفائ كهچهلېك

 .قۇدرۆك
 ىنرالقۇتۇن ىكىدىرىقۇي ،پىنىلېچ رالشىقلائ سارۈدلۈگ ،هدىمىلائ كۈلكۈرۈت ،هدىمىلائ ناملۇسۇم

 ،ىماۋاد ڭىنرهمۆئ ىتىرزهھ ،ىسىپىلهخ ڭىنرىسهئ-21 ،ىساۋشېپ ڭىنتهلادائ-قهھ ،هگىشىك نهگىلزۆس
 ۇئ ،اسلوب نهگرهب تهراشېب نىدىقىلناغىدىلېك رهبمهغيهپ رىب هنهي نىيېك نىدزىمىرىبمهغيهپ اللائ رهگهئ
 كهدغات نهلىب ىرىلتهسهج رۇغيۇئ ،ىسىممهھ ڭىنرالناقتاۋهد ىتتالوب ناغلوب ىشىك ۇشۇم رهبمهغيهپ
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 ڭىنناتسىكرۈت ىقرهش ناقتاۋارڭىئ ادىتسائ مۇلۇز ،ناغرۇت پىچمات ناق نىدىتسائ ،نهكتهك پىنىلىۋۆد
 پىلېس هكسهمرۆك ىنرهلكىلزىستهلادائ ناقتاۋۇلوب ادناتسىكرۈت ىقرهش ،پۇرۇت پهسسهد ىنىتسۈئ
 .اتقاملىق ىساغۋوغ تهلادائ اتخاس ،پۇرۇت

 .رۇتكۈيۈب اللائ .رۇدىچۇغرۇت پىلىب هۋ پۈرۆك ىنىممهھ اللائ
 هتتهچ ىنمىلاز روز ڭهئ ىكىداينۇد تهرابىئ نىدياتىخ ڭىن »ىرىلىچراج تهلادائ« ىكىدىرىقۇي نهم

 پۇرۇتياق هگىزۆئ ىنىرىلزۆس ىكىدنهۋۆت ناقتيېئ اتىراق اغىرىلمىلاز اكىرېمائ هۋ يىدۇھهي ،پۇرۇدلاق
 .نىتساملىق همىجرهت ،ىتېپ هچكرۈت هدمهھ .نهمىچكهمرهب

 »اتسىھائ اتسىھائ راكىچ ،ىنىھائ مۇلزهم املائ«
 .قوي ىسىسرهنچېھ اقشاب نىداللائ ڭىنرۇغيۇئ ،ىككهمېد

 نهگېد »قىلىچنىغرىق« ،هدىققهھ رالرۇغيۇئ ،نىيېك نىدىقىلىچنىغرىق ىچمۈرۈئ ىكىدىلىي-2009
 ڭىنراللود نىدياتىخ ،هگىكىتنۆچ ڭىنزىمىرىلشادنىرېق راب ىتىلۆد ناغيوق پىتىلشىئ ىنىمىلهك
 ،ڭىنىرىلكۇپلاك ناغلاس راج هدىققهھ قىلناملۇسۇم هنهي ڭىنرالۇئ .قۇدرۆك ىنىقىلناققائ قادناق
 هچناملۇسۇم ،شىترائ قىلغاي ،شۇتۇت ازور ،ناقتاۋىنىلىق هدنهسپهد هدىجىرهد يىددهشهئ ڭهئ قىلناملۇسۇم
 ڭىنمىلاز ۇب كهدياتىخ ،ناقتاۋىنىلېۋىغىي رالزامانياج هۋ مىرهك نائرۇق ،نهگنهلكهچ شۇيوق مىسىئ
 .قۇدرۆك ىنىكىلنهگلهك اغلاھ سهملهيىلزۆس قادناق ،ادىسىشراق

 پىرىك هگىچىئ اكمار رات هدىجىرهد كىلىچناق ڭىنزىمىرىلشىئ هدىرىلتهلۆد كۈرۈت هۋ ناملۇسۇم
 .قۇدرۆك ىنىقىلناغلاق

 رىب .رهلىسراقىچ ۇمقادناق اغىسىشراق ڭىناللائ ادناغراب اغاينۇد ۇئ ،رهلرهۋرهپتهلادائ اتخاس .....ھائ
 پىسېب لوي ۇب ،ناغلوب ىچقامتاق كىلنىرېش ۇمىنهي هگىشۈچ نىرېش ياتىخ ناغىديهد غاۋلهب رىب لوي
 .قۇدرۆك ىنىتىلادائ ڭىنزىمىرىلشادنىرېق ىكرۈت مهھ ڭىنرالناملۇسۇم مهھ ىكىدرالياج ناغىدىتۆئ
 ىسىزاب قۇلقۇرۇق ناتسىقازاق-ساغروق ىليهم ،نۇسلوب ىرودىراك ىداسىتقىئ ناتسىكاپ ياتىخ ىليهم
 ،لوي رۈمۆت ،لويشات رىب رهھ ىكىدىرۈت ىلوي كهپىي اتتاك ۇب ناغىدىشىتۇت اغاينۇد ڭىنياتىخ ،نۇسلوب
 هدنهگلهك هگرهي ۇشۇم لهد .اتقامرۇت پىشىلىچ نهلىب ىنېق ڭىنرۇغيۇئ ىسىممهھ ڭىنرالىزاب هۋ كۈرۋۆك
 ىنىسىياكېھ قىلمان »امومڭىج ناغنالىچ اغناق« ڭىنىدنهپهئ نۈشۇل ىسىچۇغزاي ياتىخ قىلڭاد نهم
 ىدنىھ قىلىقرائ ىتروپ ادائۇگ ڭىنناتسىكاپ ،پىنىلشاب نىدرهقشهق ىليهم .نهمىچكهمتهلرىتاخ
 نىتساغروق اجلۇغ ،ىكاي هۋ نۇسلوب لوي ناغىدىشىتۇت اغاپورۋاي نهلىب زىڭېد اراق ،زىڭېد قائ ،نايكوئ
 اغاپورۋاي قىلىقرائ هيىكرۈت ،ناتسىراغلۇب ،ناتسىنهمرهئ ،ناجيهبرهزهئ ،ناتسىقازاق ،پىنىلشاب
 ناغنالىچ اغناق« كهدىكىدىسىياكېھ ڭىنىدنهپهئ نۈشۇل الشاشخوئ ،نۇسلوب لوي ناغىدىشىتۇت

 .امومڭىج ناغنالىچ اغىنېق ڭىنرۇغيۇئ ىنهي .تهرابىئ نىد »امومڭىج
 ىكرۈت ناقتاۋۈرۆك ىنرهلشۈچ نىرېش پىتېي ادنۇروئ رىب نهلىب ياتىخ ادلوي ۇب اڭۇش

 .نهمىچكهمترهكسهئ پهد »نۇسىملاق پۇتۇت ىنرهلىس ىھائ ڭىنرۇغيۇئ ىنۈك رىب« اغمىرىلشادنىرېق
 
 .قۇدرۆك ىنرهلىمېن هنهي هدنهس ىلىي-2017 يهئ
 
 ڭىنىسهيىنامرىگ تسىستان ،هدمهلاقام قىلمان رالرۇغيۇئ هۋ شىچېق نىدروبىبوس ناغزاي ادنىقېي

 ىمۇلۇز ياتىخ هۋ ناغلاتخوت هدىققهھ ىسىمرۈت روبىبوس ناغلوب ىرىب ڭىنىرىلرېگال مۈلۆئ رىغېئ  ڭهئ
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 قىلمان شىچېق نىدروبىبوس .مىدىئ ناقتاشخوئ اغروبىبوس ۇش هنهئ ىنناتسىكرۈت ىقرهش ىكىدىتسائ
 اممهئ ۇمىسلىب ىنىكىلسهت كىلىچناق ڭىنشىچېق نىدروبىبوس راليىدۇھهي ىكىدىمرۈت ۇب ،ادمىلىف
 هنهي ،ادناغىلشاب اقشىچېق ىشىك هممهھ ،پىلېك پىتېي ىنۈك شىچېق لهد .ۇديالنالىپ ىنشىچېق الىنهي
 ىنراليىدۇھهي ۇب ناغىمچاق لاۋۋائ ڭهئ رالتسىستان اممهئ .ۇدىلاۋۇرۇت مىج يامچاق رهلىشىك مىسىق رىب
 .مۈدرۆك ىنرهلىشىك مىسىق رىب ناغىدىتۈك دىمۈئ الىنهي نىدمىلاز ىكىدزىمىرائ نهم .ۇديالشات پىتېئ

 
 ناغلوب اتترىس ،پىلېۋىقىت ىنىشېب اغىتسائ ڭىنمۇق ىشۇق هگۆت .مۈدرۆك ىنرالرۇغيۇئ ىشۇق هگۆت

 .ۇدياشاي پىلېس هكسهمرۆك ىنراللاۋھهئ
 ،سهمهئ نهلىب شىتېي پالقاچۇق ىنرالمولپىد كىلىجىرهد يىلائ ناغىلنۇغرۇن ڭىنىتىممىق ناسنىئ

 ناقۇچ ىكلهب ،سهمهئ شىلىق تۈكۈس هدىسىلىسهم قهھان قهھ ،شهلۆت لهدهب نۈچۈئ ىتىللىم ىكلهب
 .قۇدرۆك ىنىكىلنهكىئ شىلېس

 
 هدىژژۇغ اسلىغىي ناخىتساد ۇب رالۇئ .قۇدرۆك ىنرالرۇغيۇئ »ىرىلنىۋىچ ناخىتساد« ناغىلنۇغرۇن هنهي

 ىننهگېد شىنىليوئ هدىققهھ ىرىدقهت ڭىنتهللىم نهتهۋ ادرالۇئ .ىتتاراب پۇچۇئ اغناخىتساد رىب هنهي
 .نىيىق ىتىياھان شۈرۆك

 
 اغىسىغۇسوب ڭىناپورۋاي پىلىق زۇۋاجات رهلكرۈت اتخىرات هدىلاقام ۇئ .مىدىئ ناغۇقوئ هلاقام رىب نهم

 ىكىلنهگرۈي پىلىق ىنىرىزانۇم نهگېد ؟ۇمرهئ ىكاي ۇملايائ هتشىرهپ ڭىنرالقىلاپورۋاي ،ادناغلاق پىلېك
 ىسىلىداجۇم تامام تاياھ ىتىللىم رۇغيۇئ ،ۇمىرىلماللوم ىچنىد رۇغيۇئ مىسىق رىب .ىدىئ ناغلىزېي
 ىنرهلزۆس پهگ كهدنهگېد ماراھ زۇرون ،ماراھ لىي ىڭېي ،هتتهيىزهۋ رىب رىغېئ قادنۇشۇم ناقتاۋىرېب
 نىدىچىئ »لهبمۈچ اراق« ،ىنىرىللوي شىلىق شىئ قىلباۋاس ڭىنىرىلزىق مىناخ رۇغيۇئ .ۇدىتاۋىتىقرات
 تهلۆد هۋ تهللىم ،لاۋۋائ نىتشۇرۇق ىنىتىيىرۇھمۇج هيىكرۈت ،لاماك افاتسۇم .ۇدىتاۋهلكهتېي هكشهدزىئ
 .ىدىئ ناغىلىزات ىنرالماللوم »تهلخهئ« قادنۇشۇم لهد نهگرۈي پۇلوب ڭاشاكىلتۇپ ادىدلائ

 
 .ۇدىتاۋىلىسېك قىللىي 5 نۈچۈئ پهگ زىغېئ رىب نهگېد نۇسلوب كهرابۇم زىڭىيهمۈج غۇلۇئ هدنهتهۋ

 ىنىشىدنىرېق ىنىد زۆئ نۈچۈئ پهگ زىغېئ رىب نهگېد نۇسلوب كهرابۇم زىڭىلىي ىڭېي هدلهئتهچ
 .ۇدىتاۋۇلوب ىچقامىلازاج نهلىب »قىلرىپاك«

 .رۇدنىدىسىلمۈج قىلمىلاز الشاشخوئ ىسىلىككىئ رهھ
 
 ىرىلزىغېئ ،پىلىچېئ ىرىلهقهقلۈگ ،ڭىنرهل هناتسائ ،هرهقنهئ ،رىمزىئ نۈگۈب !!!!!!اۋوت ياۋ

 ىمىدهق اممهئ .پهد ىدلوب ناغىدىلىچېئ نىدىتياق ىلوي كهپىي ىمىدهق ،ۇتپىتېك پىتېي اغىرىلقالۇق
 .قوي مهدائ ناغىديهد كۈچېن ڭىلاھ ؟هدهن رالرۇغيۇئ ناغلوب ىرىلىگىئ رادقهھ ڭىنىلوي كهپىي

 لاقام نهگېد »اتسىھائ-اتسىھائ راكىچ ،ىنىھائ مۇلزهم املائ« ىكىدرهلكرۈت هدىقلهخ رۇغيۇئ
 ،راب قاشوق رىب قادنۇم ناغىدىتېك پاشخوئ هگلىسمهت

 
 ياقتۇي مىرىلقىلېب پۇلوب ايرهد مىشېي زۆك ،ىنېس ياقتۇت مىرىلھائ ،نهمرارۇئ ھائ ،نهمرارۇئ ھائ«
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 .»ىنېس
 
 .ادىلىي-2017 مۈدرۆك ىنرهلىمېن هنهي
 
 راج اغاينۇد ،پىلىق پهگ ڭوچ هدىققهھ تهلادائ ،ىكىدلوب ۇش ىرىب ڭىنمىرىلنهگرۆك قىزىق ڭهئ

 .ىتقىچ ىشراق اڭام مىرىلشادنىرېق رۇغيۇئ نهگىلپۆك ،ادمىتقاۋ نهگېد »راكىتخاس« ىنرالناقتاۋىلېس
 هتتهھهج ىداسىتقىئ ڭىنىرىلشادنىرېق زۆئ ،رالرۇغيۇئ .نهكىئ قادنۇم »ىسىپهسلهپ تهلادائ« ڭىنرالۇئ
 تۈكۈس پۇلۇزوس نۇزۇئ ،ادغاۋلهب رىب لوي رىب رۇھشهم ،نۈچۈئ ىشىلېۋىتېي هگهيىۋهس مۇلهم پىنىللۈگ
 كىلشىگېت هكشۈتۆئ ىسىقسىق ،رهلكۈرۋۆك ،راللوي رۈمۆت ناغىدىتۆئ نىدلوي ۇب ،ىشىرېب پىتېي پىلىق
 ،ادلوي ۇب نهگىچپهت ناق .نهكىئ كهرېك ىشۈتۆئ پهليهچ پهسسهد نىدىتسۈئ ڭىنرۇغيۇئ اسلوب همېن
 ،شىمراب ىتىرىچۆئ ڭىنتهلادائ .نهكىئ كهرېك ىرىلشىرېب قىلنابرۇق هدىچىئ تۈكۈس ڭىنرالرۇغيۇئ
 نۈچۈئ ىشىنىللۈگ ڭىنىرىلشادنىرېق ىنىرىلناق زۆئ هۋ ىشىلقاس هچۈگلهك تهرىچۆئ ۇب رالرۇغيۇئ
 .شىممىزال ىشۈكۆت

 
 مۈلۆئ ڭىنشاي رىب نهگرهب ىسازاج مۈلۆئ نىلاتس .مىدىئ ناغۇقوئ هلاقام رىب قادنۇم هنهي نهم

 ،ىنىقىلناغراب هچناغىلۋوت رائوش پهد نىلاتس نۇسىشاي اغىناديهم
 
 .زىمىتاۋىلېق پاشخوئ اقشاي ۇشۇم نىدىنهم مۇلهم رالرۇغيۇئ
 
 ىتهئهپنهم ڭىنىتىلۆد كرۈت ،نىدىزىغېئ ڭىنرالرۇغيۇئ ،ادمىرىلغاچ ناغرۇت هدهيىكرۈت نهم

 زۆس ۇب ،هچمىشىلىگىئ .مىدىئ ناغلوب ناريهھ هۋ مىدىئ ناغىلڭائ پۆك ىنزۆس نهگېد الهئ نىدىممهھ
 .نهكىئ زۆس ناغلاق سارىم نىدنىكېت پىلائ پۈسۈي اسيهئ زىمىرىدىل مۇھرهم

 
 .پهد قوي ىتسود اقشاب نىتكرۈت ڭىنكرۈت ،رۇتيېئ كرۈت
 .پهد قوي ىسىسرهن چېھ اقشاب نىداللائ ڭىنرۇغيۇئ رۇتيېئ رۇغيۇئ
 
 ڭىنىتىللىم رۇغيۇئ ،رالرۇغيۇئ ىكىناچاق ىتىرىچۆئ ڭىنىتىلادائ ىساينۇد كرۈت .مىدلاق پىنىليوئ

 قادنۇئ .ۇدىلېك اغرۇغيۇئ ،الىدغاچ نهگلهك هگىكىلرىب هيىدىئ نهگېد الهئ نىدىممهھ ىتهئهپنهم
 .سالاخ قۇچنۇيوئ رىب ىكىدىلوق ڭىنكرۈت رۇغيۇئ نهكىدياملوب

 
 ناماھ رالرۇغيۇئ ،نهكىديهمنهگۆئ ىنشىيېد الهئ نىدىممهھ ىتهئهپنهم ڭىنرۇغيۇئ ،هدهيىكرۈت رالرۇغيۇئ

 .ۇدىرېۋىلېق پۇلوب »لوي رۈمۆت ناغنالىچ اغناق« ، »امومڭىج ناغنالىچ اغناق« ىكىدىلوي كهپىي ىڭېي
 هممهھ اقشاب .ۇدىرۇت يامىلرىدىم ادىياج شاشخوئ اغىزۇتلۇي پۇتۇق تهلادائ ،ىزڭۇك پوساليهپ ياتىخ

 ىكىدىپارتهئ نهلىب ىزۇتلۇي پۇتۇق ادىلىي-2017 اممهئ .ۇديهد ۇديهلىگرۆچ ادىپارتهئ ڭىنۇئ هسرهن
 .قۇدرۆك ىنىكىلنهكتهك پىشىملائ ڭىنىنروئ ڭىنرهلىسرهن
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 .ۇدىتاۋىرىگزۆئ زېت ىتىيىزهۋ ڭىنىسىنھهس يىسايىس اينۇد ؟رالوب قادناق ىلىي-2018 اتقادنۇئ
 نهكىئ نهگىملهك اغىسىغۇسوب ڭىنرالرۇغيۇئ تهلادائ رهگهئ ؟ۇمرهنىليهچ پىلىسسهد هنهي رالرۇغيۇئ
 ىرىلنىۋىچ ناخىتساد ،رالرۇغيۇئ ىشۇق هگۆت ۇب .كهرېك ىشىتىراي ىرىلزۆئ ىنتهلادائ رالرۇغيۇئ ،اتقادنۇئ
 تهقهپ ۇب .ۇديامشائ هگلهمهئ نهلىب رالرۇغيۇئ ناقتاۋۈزۈكتۆئ نىتپوكسوركىم ىنماراھ-لالاھ ،رالرۇغيۇئ
 نهگلىب پهد تهيانىج شىلىق تۈكۈس هدىسىلىسهم قهھان قهھ ،كىلنهرۈس-ناقۇچ كىلتهراساج ،ىڭېي
 .ۇدىشائ هگلهمهئ نهلىب رالرۇغيۇئ ىكىتھور ىڭېي


