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ڭاراپ «قىچچائ» ىكىتشىیامان كىلىشىك زۇغلای  
 تھمخھئ رەۋنھئ

 

 
 

 

 تھلۆد ناقتاۋاشای زىب ،ماسقاب پالیوئ ھچنىیېك .ىدىئ قوی مىلایىخ شىزېی ىن »ڭاراپ« ۇب ەدىلسھئ نھم :شىترھكسھئ

 ڭىنرالۇئ ەدرھلپەرھت قىلراتاق ىسھیىستىزوپ ناقتۇت ھگزىمىشىرۆك قىللىقھتسۇم ،ىشىراق ناغلوب ھگزىب ڭىنىرىلقلھخ

 برھغ ڭىنزىب .ۇدیھلەرۆك النىتكھنیھئ تھقھپ ىنىیارىچ ڭىنىزۆئ مەدائ .مىدىلیوئ پەد ىشخای زىمىنىغرۇت پىلىب ىنىرىلسېھ

 پەد ھگىئ ھكتھیىمھھئ كىلىگلھب نۈچۈئ زىب شىنىلىدیاپ نىدىركىپ ڭىنرالناقتاۋىتۈزۈك ىنزىمىرىلشىئ ناقتاۋىلىق ادىساینۇد

 .مۇدنۇس ھگىتىققىد ڭىنرھلنھمرۇقوئ ىن »ڭاراپ« نۈچۈئ مىنىگنھشۈچ

 ىنىمسىئ ،اقچاغىملوب مىلایىخ شىزېی ىن »ڭاراپ« ىرىگلىئ نىتشىشىلشوخ اممھئ ،ىدىئ ناغرۇتشۇنوت ىنىمسىئ »ىشىك ۇئ«

 ىسخھش ڭىنھیىنامرېگ .قوی ىرۇمون نوفېلېت شىشىلىقالائ پىلېك ھنھی ،نھمىتپاملاۋىروس ادىسىرغوت ىقىلناغىدىلۇشوق ماسزای

 پەد »ىشىك ۇئ« اقچاغنالباسېھ شىملىق پالىخ اغنۇناق ماسزای ىنىمسىئ نىتسامىروس ،ھچىیوب ىنۇناق كىلتھیىپخھم رۇچۇئ

 .ىدلھك ارغوت اقشىزېی

 



 2 

 قۇلزۇتلۇی - يائ ،ىقىراۋ تاقىۋشھت ،تاكالىپ قىلمىزال اقشىیامان كىلىشىك زۇغلای نھم پۇلوب ىنۈك شىلېئ مەد ،ھبنھش نۈگۈب

 ىكىدھیىنامرېگ ېخۇرسلراك ناغرۇت نھم .مىدلھك اقزتالپتېكرام ناغلوب ىنادیھم تاۋائ ڭىنرھھھش ،پىلېئ ىنقاریاب كۆك

 ڭىنىزىكرھم  تاقىقتھت ڭوچ 3 ىكىدھیىنامرېگ القادنۇش ىتوس ىلائ لارىدېف ھیىنامرېگ ۇمىسىمنالپاسىھ نىدرھلرھھھش ڭوچ

 ىلىی -1715 ۇب .ۇدىشىتائ پەد ىتخھتیاپ ىچنىككىئ ڭىنھیىنامرېگ ىنرھھھش ۇب رھلىشىك ،اقچاغلوب ناقشالیاج  ىرىب

 نىدرھلرھھھش تاۋائ ناغىدىلېك شادارگېچ نھلىب ھیىسنارىف قىلىقرائ ایرەد ۇب ،ناقشالیاج اغىیوب ىسایرەد نىیٻر ،ناغلۇرۇق

 پىلېك نىدىرىلیاج ىسیاقرھھ ڭىناینۇد پۇلوب رۇھشھم ادارائقلھخ تېتىسرٻۋىنۇئ ھچناقرىب ىكىدرھھھش  .ۇدىنىلباسېھ

 ىنقىلرىزاھ ھچىیوب مىتىدائ .ۇدىلىتائ ۇمپەد رھھھش قىلارائقلھخ  نھلىب ىشۇلوب پۆك ڭىنرالىچۇغۇقوئ ناغىدیۇقوئ

 قىلىخېس اغنىمٻز نۈتۈپ ىنىرۇن زۆئ شایۇق .مىدلاس رەزھن اقپارتھئ پىلېئ اغمۇلوق ىنىقىراۋ تاقىۋشھت نىیېك نىدنھكتھگۈت

 پىجناس ىنىرىتشھن النادبوئ ىلېخ ھگىزۈی ڭىنمەدائ ىلىماش قۇغوس رۇغ-رۇغ ڭىنزایىتھئ ۇمىسلوب ناقتاۋىچىچ نھلىب

 ،ناقتاۋىشۈتۈئ اققایۇب -نىتقایۇئ اممھئ ۇمىسىملوب پۆك ەددائلۇقۋھپ رھلىشىك ادىپارتھئ نادیھم ناغرۇت نھم ەۋ اچوك .ىتتارۇت

 ،يىمىدھق ڭىنرھھھش پىلېك ھگرھی ۇب ۇدنىدرھلرھن ھنھی ،ناقتاۋالقاس ياۋمارىت ھتتھكېب نۈچۈئ ىرىلشىئ شارىدلائ رۇتقادناق

 نىغزىق ادرالىمېت رىب رۇتقادناق پىلٻۋۇلوب نىتچۈئ -ىككىئ ىرىلىزھب ھنھی ،ناقتاۋىترات ھگمىسەر ىنىرىلتەرامىئ -يۆئ

 پىقىچ ىكىلسھمھئ نھمترەد كەدزىب اسىملوب چېھ ،ىقىلقوی ڭىنىمېغ نىدىقرۇت ڭىنرالۇئ . ىتتاقىلېچ ھگزۆك ىقىلناقتاۋىشىلڭاراپ

 اقچاغلوب رھلىشىك نھگلھك ھكتھھایاس  ھگرھی ۇب نىدىتىلۆد رالۇئ اسىملوب ىكای ىتىلۆد ڭىنرالۇئ نىمٻز ۇب ىكنۈچ .ىتتارۇت

 . ىتتاتاۋىرېب ۇغیۇت قادنۇش  اڭام  ىرىلىداپىئ يارىچ ،ىشۇرۇت -شۈرۈی ڭىنرالۇئ

 ىكنىیېك ۇمپۇلوب ،زىمىتىیىنەدھم ،زىمىخىرات ھچىقسىق ڭىنزىب ھگرھلىشىك مھغىب ۇش ،اتشىیامان كىلىشىك زۇغلای ۇب نھم

 مۇلۇز رىب نھگىملۈرۆك ادىخىرات تھیىناسنىئ ڭىنرالرۇغیۇئ ،پۈزۈگرۈی ىتىسایىس قىلىچنىغرىق يىقرىئ ڭىنیاتىخ  ادراللىی

 ناچرۋھس ىچۇققىزىق ەدىھالائ ھگزىب ،شىتىقرات ىنىقىراۋ تاقىۋشھت ناغنالرىزاھ نھلىب رالنۇمزھم كەدىنىقتاۋاشای ادىتسائ

 ىنزىمىرىلتھلۆد لىقھتسۇم ىكىتخىرات ،شۈرۈدنھشۈچ ىنزىمىلاۋھھئ نھلىب قىللىدىیاتسھئ ىتىیاھان ۇمنھم اسلوب  ھگرھلىشىك

 ھگىتىیىنەدھم اینۇد ڭىنىرىللھئ برھغ ،شىلىق تھیاكىش نىدىتسۈئ ىتىیىمىكاھ تىبھتسۇم ياتىخ ادىرىخائ ،شۇرۇتشۇنوت

 شىلىق رھلتھجارۇم ادىسىرغوت ىكۈلرۈرۆز ىشىلىق مەدرای ھتشىۋەر كۈلچۈك اغرالرۇغیۇئ ناقشوق رھلىپھۆت سھمچۆئ

 .ىتتالوب

 ، ىرىلارقۇپ نامرېگ ىنىتىیىھام ڭىنىلىسھم اقچاغلوب ناغىشای لىی 20 كىلبەۋھس شۇمرۇت ەۋ تھمزىخ ،ەدرھھھش ۇب نھم 

 يارىچ ىكای ىرىلزۆس ڭىنرالۇئ .مىدىئ ناغلاق پىلىب سھمھئ نامای ىنىسىكىتكات ڭىنشۈرۈدنھشۈچ اغرالقىلاپورۋای

 ناققىزىق ىرىلزۆئ ھتتەدائ رالنامرېگ .مىتتانىلقاس نىتشۇیوق پۈرۈتكىرٻز رەدھق ناكمىئ پىلىب ىنىنىگنھلتھئاناق النىدىسىداپىئ

 ادىسىرغوت رھلىلىسھم ڭوچ كىلرېتكاراخ ىراشرھی ، قىلارائقلھخ ،ىنشىلىق ەرىزانۇم قاتروئ نھلىب رالىقشاب ىنرھلىلىسھم

 ڭىنىتىیىئمھج ھیىنامرېگ لەد ۇممىتىسقھم ڭىنېم .ۇدىرۆك ىشخای ىنشىلىق زىلانائ ، ىنشۈزۈگرۈی رىكىپ نھلىب قىلناققۇغوس

 .مىتتالىق تھققىد اغىتقۇن ۇب ،اقچاغلوب شىلىق لىساھ ىركىپ تھئاماج ادىسىرغوت زىمىلىسھم ڭىنزىب ادىرىلارقۇپ نامرېگ ىنھی

 ازاج ۇشائ مھسرۈدنھشۈچ پۆك ھچناق ىنزىمىلاۋھھئ ڭىنزىب ھگرھلىشىك ،ماستاقرات پۆك ھچناق ىنىقىراۋ تاقىۋشھت نھم

 ىناكمىئ قادناقچېھ اقشاب نىتشىلىق اۋۇد ەدىچىئ اقھاللائ التھقھپ ،ناغنىلىق مۇرھھم نىدىرىلقۇقوھ كىلیىمەدائ يىللھقھئ ادىرىلرېگال

 ۇمىسلوب قارزائ  نۈچۈئ ىشۇلۇتۇق نىدمۇلۇز كىلتھھاباق ۇشائ قاررۇدلاب ۇمىسلوب نۈك رىب ڭىنمىقلھخ مۇلزھم ،ناغىملوب

 .مىتتاپات ىللھسھت ۇمىسلوب زائرىب ھگمىبلھق قىلناغىپ ،ناغنالىچۇپ ،پىنىشۈچ پەد مىدىلالىق تھمزىخ
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 اققایۇب -نىتقایۇئ ادناس -ادنائ .ىدىلشاب ھكشىیىپۆك اتسائ -اتسائ رھلمەدائ ادنادیھم پىشىگھئ اغىشىتىسسىئ ڭىنىتپھت ىرۇن نۈك 

 پىلېئ ىقىراۋ تاقىۋشھت نىدنھم پىلېك ىرىلىزھب نىدرالۇئ .ىتتارۇت پىقىلېچ ھگزۆك ۇمرھلىشىك ناقتاۋىتېك پۈشۈتۈئ

 :پىلېك اغمىنېی ەدىھالائ ىرىلىزھب ،ھستھك

 :مھسىلڭھت ىقىراۋ تاقىۋشھت اغرالۇئ  .ىتتالاق پىتېك پەد ،نۇسلوب قۇلقۇتۇئ زىڭىرىلشىئ       -

 اڭام ڭىنرالۇئ ۇب .ىتتالاق پىتېك پەد نۇسىلقاس ادىھاناپ زۆئ ىنرھلىس ھاللائ ،راب مىرىۋھخ نىدرالڭىلاۋھھئ ڭىنرھلىس       -

  .ىتتانىلپاسىھ ىسىللھسھت يىمىمھس نھگرھب

 ەدمىچىئ پەد »ىدلوب ناغىدیاملالوب رادرەۋھخ قۇلوت نىدزىمىلاۋھھئ كىلھئىجاپ ڭىنزىب« نىدرالناغىملائ ىنىقىراۋ تاقىۋشھت

 .مىتتایوق پەد تھمھەر اغرالۇئ نىتسھمرۈدنىلىب ۇممھسنھلسۈیھم

 ڭىنراھاب  نھلىب ىسىللھسھت نھگرھب اڭام ڭىنىشىك 8-7 ،پىتىقرات ىقىراۋ تاقىۋشھت ھگىشىك كەد 10 نھم ەدىقىرھت ۇش

 يىقرھش ،ناقتاۋىترات ىنىتىققىد زىسرایىتخىئ ڭىنرھلىشىك ىكىتپارتھئ ،پۈنۈپلھی ادلىخ رىب ،ادىلىماش رۇغ -رۇغ ىقرىخائ

 نالۋھج ڭىنزىمىقىریاب كۆك قۇلزۇتلۇی يائ ناغلوب ىراخىتپىئ ،ىروروغ ڭىنمىقلھخ ،ىلوۋومىس ڭىنزىمىتىلۆد ناتسىكرۈت

 .نھمىتپاق الیامیۇت ىنىكىلنھكتھك پىشېئ نىتتھئاس رىب اغمىنىغرۇت ادنادیھم ، پىنىلقوز اغىشىلىق

 ناغىدىرۇت پىقىلېچ ھگزۆك  النىتقارىی ،ناغىدىلوب ىلىگرۆك نىتپەرھت 4 .ناغلىتىنوئ اغىرانۇم ڭىنىسانىب تھمۈكۆھ كىلرھھھش

 شىقىچ نۈك ڭىننادیھم ادانسھئ ۇش .ىتتارۇت پۈتۈسرۆك ىنىكىلنھكتۆئ 11:15 ڭىنتىقاۋ ىسىكلٻرتسىئ ڭىنتھئاس ناغوی

 پىقىچ ىقىلنامرېگ كىپىت نىدىشۇرۇت -شۈرۈی ،يوب ارۇتتوئ ،لھبمھت ،ناغلاۋىرۆس ىنىكموس كىچىك قىلقاچ ىككىئ نىدىپىرھت

 .ىتقىلېچ ھگمۈزۆك ىقىلناقتاۋىلېك ھچىنىگىرىسمۈلۈك ھكپەرھت نھم ڭىنىشىك رھئ رىب ناغىدىرۇت

 :پۇرۇت پەرىسمۈلۈك ادناغلاق مەدھق ىككىئ اڭام ىشىك ۇئ

 : نھباۋاج ۇمنھم .ىتتازۇئ اڭام ىنىلوق ھچىنىگٻد »نۇسلوب كىلریھخ زىڭىكىلنھگىتھئ«       -

 .قۇتشالمالاس ،پۈشۈرۆك پىشىلېئ لوق يىمىمھس چھگرھب باۋاج پەد نۇسلوب كىلریھخ زىڭىكىلنھگىتھئ       -

 ىزۆك ،قىلراشڭاق ،نھگیىك وتلھپ اقسىق قىلمىشىرای ، ھتلاك ، نھگىگۆی اپراش ڭۇی اغىنیوب ،ناغلاۋىیىك ھكپھش اغىشېب ىشىك ۇئ

 پۆك ،قىلاھاب تھممىق قىلىكرام “نوكىن“ اغىنیوب ،قىلشاق قۇیوق ،ناغىسای قىلمىشىرای ىتىیاھان اممھئ اقسىق ىنىلىقاس ،كۆك

 قۇلسۇكوف ناچشىرىگزۆئ ىرىب ھنھی قۇلسۇكوف لانىگروئ ىرىب پۇلوب ناغلاۋىسېئ ىنىككىئ نىدارېماك وتوف قىلرادىتقىئ

 58-57 ىشىك ۇب ەدمىچىئ . ىتتارۇت پىقىچ ىقىلناغىدیامرۇت ەدرھھھش ۇب نىدىشۈنۈرۆك ىقشات ڭىنىشىك ۇئ .ىدىئ تاراپپائ

 ىنىكىلنھگلھك ھگرھھھش ۇب نھلىب تھھایاس ىكای تەرایىز ،پۇلوب ىرىبخۇم ڭىنتىزېگ ىكای لانرۇژ ، ناقشالنىقېی ھگرھل

 :پۇرۇتشۇنوت اڭام ىنىزۆئ ىشىك ۇئ ، نىیېك نىتتھئاس -مالاس نىغزىق اممھئ اقسىق زىب .مىدلىق زەرھپ

 ،پۆك ىرىلانزىئ يىمىدھق كىلشىگېت ھكشۈرۆك ڭىنرھھھش ۇب ،مىدىئ نھگلھك ماشخائ ،نھمىرۇت ادرەۋوناھ نھم       -

 ىشخای ىنشۇرۇدلاق ەرىتاخ نىدڭىنۇئ ەۋ ىنشىلىق تھھایاس نھم ،مىدنالیائ ىلېخ نایۇب نىدنھگىتھئ ،نھكىئ پۆك ۇمىرىلقىلىڭېی

 نىدىقىراۋ تاقىۋشھت ىكىدمۇلوق ھگىشىك ۇئ نھم .ىتتھك الپھلزۆس كەدرالشۇنوت انوك ىددۇخ نھلىب نھم پەد نھمرۈرۆك

  :چاغنۇس ىنرىب

 اغىلوق ىنىقىراۋ تاقىۋشھت ناغنۇس نھم ،پۇرۇت پەرىسمۈلۈك ىشىك ۇئ .مىدىروس پەد ؟ زىسمھلىب ىنرۇغیۇئ زىس       -

 :نھباۋاج نىیىك نىدناققىچ پۈترۈگۈی زۆك رۇق رىب ھگىنیھك ىدلائ ڭىنىقىراۋ تاقىۋشھت ەۋ ىدلائ

 پىلىق كەدنھگٻد نۇسىمتھك پىشىلرۇپ ىنۇئ چھگىلزۆس پەد نھگرۆك ىنراللایىرېتام مىسىق رىب ادىسىرغوت رھلىس نھم       -

 :پاراق اڭام ەۋ ىدلاس اغىسىكموس قىلقاچ ،پالیاۋائ

 : لاھرەد نھم .ىدىراق اڭام پەد ۇدمالوب ماسلاۋىترات ھگمىسەر پۇشوق نھلىب قاریاب ىنزىس نھم       -
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  .مىدرھب باۋاج پەد ۇدىلوب       -

 ادناقساب ىنىروتاز ڭىنارېماك .ىدىلشاب اقشىترات ھگمىسەر پالىرغوت اڭام ىنىسۇكوف ڭىنىتاراپپائ قىلىكرام “نوكىن“ ىشىك ۇئ

 ۇئ .ىتتارۇت پىنىلىب ىقىلناغىدىترات ھگمىسەر ھتكىلزېت ىرىقۇی ،كىتاموتپائ نۈتۈپ ڭىنارېماك ۇب نىدزاۋائ زىغ -زىغ ناققىچ

 وتوف كىناخېم نھم ادرالغاچ ۇئ .ىتتھلسھئ ىنمىتایاھ قىلرىبخۇم ىكىدنھتەۋ ڭىنېم ىتىكىرھھ ىكىدناقتاۋىترات مىسەر ڭىنىشىك

 نىدناغلوب پىترات ھگمىسەر ىشىك ۇئ .ىتتالوب قىلىچنىیىق پۆك اتشىترات ىنرھلشىنۈرۆك يىددىج ىزھب ،مىتتھتىلشىئ تاراپپائ

  :چھگٻد تھمھەر اڭام نىیېك

  .ىدىروس پەد ؟ۇمراب زىڭىتىمزىخ ؟ىدلوب تىقاۋ كىلىچناق ؟زىسمارۇت ەدرھھھش ۇشۇم زىس       -

 .ىدىئ ىتىدائ كىپىت ڭىنىقلھخ نامرېگ ،ناغىدىلىروس نىدرھلتھللىم ناغىمىشخوئ اغىقرىئ زۆئ ،شاروس لائوس ىكىدلىخ ۇب

 زىڭىشىنۈرۆك ىقشات ۇمزىڭىسٻد ىنادژارىگ ھیىنامرېگ نھم . ىتتیاملارۇتقىزىق ىنرالۇئ ىكىلمىك نامرېگ ىكىدزىڭىقۇچنای

 ىنرالۇئ .ىتتیامراقىچ نىتسھئ ىنشاروس نىدزىس ىنلائوس نھگٻد زىڭىدلھك نىدھن الىنھی رالۇئ ، نىتقىلناغىمىشخوئ اغرالۇئ

 شاشای لىقھتسۇم ھتتھھھج ىداسىتقىئ ،پىنىدزىئ ىكلھب نىتساملاق پىنىیات اغىرىلقىلناۋاراپ ڭىنتھلۆد ڭىنزىس ،ىنىغىدىرۇتقىزىق

 رالۇئ .ۇدىرۇت پىنىلتاپسىئ ىكىلنھكىئ رەۋرھپنھتەۋ رەدھقھن ڭىنىقلھخ نامرېگ ۇمنىدرالىتقۇن يىددائ قادنۇشۇم ،پۇلوب

 اقشادغوق ،اقشىلىق ھلىمائۇم كەدىكلۈم ىسخھش ڭىنىسىلىئائ زۆئ ۇمىنىقىرپۇت مىدمىچ ، ھایىگ رىب رھھ ىكىدىنىمٻز ھیىنامرېگ

 . نھگنھلتەدائ

 :ھچىیوب مىتىدائ شىرېب باۋاج اغراللائوس ىكىدلىخ ۇب ۇمنھم

 ادناغىملائ اقباسېھ ىنقىلزىسشىئ ىكىدلىی ھچناقرىب نھگلھك ىڭېی ،ىدلوب لىی 20 ىلىقتاۋاشای ەدرھھھش ۇب نھم قادنۇش       -

 :ىشىك ۇئ .مىدرھب باۋاج اللۇدۇئ پەد ،مىدلھك پھلشىئ نھساسائ

 .ىدىروس پەد ؟ۇمقوی رۇغیۇئ اقشاب ەدرھھھش ۇب ؟ھمېن رالڭىناشىن ىكای زىڭىناشىن ؟ۇغزىسپىلىق زۇغلای ىنشىیامان       -

 :نھباۋاج نھم

-2 ەدىنۈك شىلېئ مەد ،ىرىخائ ڭىنىتپھھ رھھ نھلىب زىمىرىلشادنھتەۋ ،راب رۇغیۇئ نىقېی ھگىلىئائ 15 ەدرھھھش ۇب زىب       -

 ،قىللىقھتسۇم زىمىناشىن ،زىمىتىسقھم .ىدىئ ڭىنېم تەۋۆن نۈگۈب ، ناغلاۋىشىلېك ىنشىلىق شىیامان پىشىلتەۋۆن نىتتھئاس 3

 .ىدلاق الپاراق كەدناغىملارىقڭائ ىنىسرھن رىب ۇتقادناق اڭام ادلاھ نھگلۈرۈت ىسىمۇشوق ىشىك ۇئ .نھلىب كىلنىكسھك مىدٻد

 نۇزۇئ نھلىب ىتىمزىخ قىلنامىجرھت ادىرىلنۇروئ تھمۈكۆھ نھم اممھئ ۇمىسىملوب ەدھیىۋھس كىمٻداكائ  مىلىت ھچنامرېگ ڭىنېم

 لھس ىشىك ۇئ .مىتتیھمنھشىئ ۇممەزۆئ اغمۇشۇیوق پھلىداپىئ اتاخ ادىلىت نامرېگ ىنرالنۇمزھم ۇب ،اقچاغناللۇغۇش لىی

 :پۇزۇب ىنتۈكۈس نىیېك نىدناغلاۋۇرۇت

 شىئ ناغىدىلىق كەدنھكگھت ىسىلوچ ،شۇرۇق تھلۋۆد ،قىللىقھتسۇم ،ىدنھپھئ زىڭىدلىق ىنپھگ رىب الڭوچ پىیاجائ       -

 زىڭىنىغرۇت پھسسەد ،ۇدیالاپات ىنىتىممىق -رىدھق زۆئ الىتقارپۇت كىلھیىپارغۇج ناغلوب پۇسنھم ھگىزۆئ قاریاب ۇب ،سھمھئ

 ڭىنىشىك ۇئ .ىدٻد ؟ۇمزىڭىیۇزرائ ىسخھش ڭىنزىس تھقھپ ۇب ىكای ،زىسناقتاۋیامىشای اداینۇد ىلایىخ زىس ،ىقىرپۇت ھیىنامرېگ

 :پىشىرىت اقشالقائ ىنمەزۆئ نىتسھمرۈدنىلىب ۇمماسلوب ناغلىق سېھ قۇلروخ زائرىب نىدىرىلزۆس

 ،ەدىرىھھش نېخنویىم ،تراگتتۇتش ىكلھب سھمھئ الىدىرىھھش ېخۇرسلراك تھقھپ شىیامان كىلىشىك زۇغلای       -

 .ۇدىتاۋىلىق ماۋاد ىرېب نىدرالتىقاۋ ىلېخ ،ادرالنۇروئ قىلراتاق ىرىھھش نوتسوب ڭىنىكىرېمائ ،ادىنادیھم مود ڭىنھیىدناللوگ

 ،ىشراق ھگىتىسایىس تىبھتسۇم ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ىرىلتالىكشھت رۇغیۇئ ىكىدىرىلتھلۆد ىسیاقرھھ ڭىناینۇد اقشاب نىدڭىنۇئ

 ،ەدرۈت لىچزىئ زىمىرىلتالىكشھت ىكىدىرىللھئ برھغ ھتكىلرىب نھلىب ڭىنۇش ،ۇدیھللىكشھت ىنرالشىیامان ىكىدناس پۆك ادلىی

 ىتىمۈكۆھ اكىرېمائ ،ىتالىكشھت رھلتھلۆد نھكشھلرىب، ىتنېمالراپ اپورۋای ھنھی اقشاب نىدىرىلنۇروئ تھمۈكۆھ ، تنېمالراپ
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 ىنشىلىق شاپ ىنىتىسایىس قىلىچنىغرىق يىقرىئ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ،ىنىلاۋھھئ ڭىنرۇغیۇئ ۇمىغرالنۇروئ قىلراتاق

 ىشىك ۇئ .مىدٻد شۈرۈتلھك ھگىلسھئ ىنىقىللىقھتسۇم ڭىنزىمىتىلۆد ، قىللىقھتسۇم زىمىتىسقھم . ۇدىتاۋىلېك پۇرۇتشالماۋاد

 :ھتتھپایىق نھگىمىسنەرېئ ھچنائ

 .ناغراب مىتېق پۆك اغرالڭۇترۇی ڭىنرھلىس ەۋ ىتىلۆد ياتىخ ،ادنایرھج ناغلوب ھچىغىلىی -2015 نىدىلىی -2003 نھم       -

 ىكنىیېك .مۈدرۆك پەدزىئ ىنراللایىرېتام تىیائ اغرالرۇغیۇئ ،پالشاب نىدنھگرۆك ىنرالڭۇترۇی ڭىنرھلىس تەۋۆن ىجنۇت

 ، ىچمۈرۈئ .مىتشادڭۇم نھلىب رالرۇغیۇئ .مۈدرۆك كەدۈگٻد نھساسائ ىننىمٻز ناغىشای رھلىس ەدمىتىرایىز ىكىدرالمىتېق

 .مىدنالیائ ۇمىنرالىزېی -ھیىھان مىسىق رىب اتتھھ ،ىنرھلرھھھش ڭوچ قىلراتاق لۇمۇق ،ناپرۇت ،اجلۇغ ، نھتوخ ،رھقشھق ،ۇسقائ

 ىچىئ ڭىنمەدائ ،رالكىمٻداكائ نھكشىتېی ەدىرىللھئ برھغ اتتھھ يىلایىز قۇلشۇمۇقۇئ ،ىنرالڭىرىلیاب پىیاجائ

 ناغىدیاشخوئ ھگىكىللۆچ رىبھك ىیارھھس ىكىدىقىرفائ .مۈدرۆك ۇمىنرالتارمان ناغىدیاشای ھتكىلىچتھبرۇغ  كەدۇغلىریىس

 ياسڭھك  ناغىدىتېك پاشخوئ اغاپورۋای ،ىرىلغات ىرڭھت ناغىدیاشخوئ اغىرىلغات سېپلائ ،ىرىلناخراب مۇق ىكىدناكامىلكھت

 ڭىنھیىنامرېگ ،ىسایرەد مىرات نھگٻد يالاق پاشخوئ ھگڭھتسۆئ پالزائ ىیۈس ،ىلۆك ادغۇب ىكىدىتسۈئ غات ، ىقىلرىدېئ

 ،ىرىلتەدائ ھچىگزۆئ ڭىنترۇی رھھ ، رالقىلرازنىكېئ نایاپىب ،قىلرازمۈزۈئ نھكتھك ڭھك ىكىدناپرۇت ،شاشخوئ اغىبۇنھج

 نۇتپھم ىنمەدائ قىلراتاق ىرىلمائات لىخ رھھ كىلىززھم ،ىرىلىۋېم ناغىشخوئ كەدىنرىش ناغىدىشىپ پالغاب يھم كۈلرۈت

 ۇئ لاھرەد نھم .ىدٻد ، نھكىدىلېك ادداس ، تسودنامھېم ىتىیاھان رالرۇغیۇئ .ادمىدلائ زۆك ۇمىلېھ رھلىرىزنھم ناغىدىلىق

  :پالقىتسھت ىنىزۆس ڭىنىشىك

 اڭۇش ،زىمىلىق ھلىمائۇم يىمىمھس اغرالىقشاب نۈچۈئ زىمىنىغلوب ناملۇسۇم ،تھللىم تسودنامھېم ىتىیاھان زىب قادنۇش       -

 :ىدرۇتشالماۋاد ىنىزۆس پەد ادمىنىغراب مىتېق ىقرىخائ ىشىك ۇئ .مىدٻد ،ۇدىشىیٻد ادداس ىنرالرۇغیۇئ رھلتھللىم اقشاب

 ھچىیوب مىتىدائ انوك ھنھی نىیېك نىدناغرۇت ھتپھھ رىب ، پىرېب ھگىچمۈرۈئ نىدلۇمۇق ادىشېب ڭىنیائ-8 ىلىی -2015       -

 ، ھیىرېك قىلىقرائ ىسھیىھان ھیىن ڭىننھتوخ ،پۈتۈئ پىسېك اغىسىرغوت ىنناكامىلكھت نىدرھی ۇئ پىرېب اغىلروك ،ناپرۇت

 قىلىغاق ،شاقاراق ،پۈزۈكتۆئ ىننۈك ھچناقرىب ەدىرىھھش نھتوخ نىیېك نىدڭىنۇئ .مىدنالیائ ىنىرىلھیىھان پول ،ھیىرېچ

 تھیىنەدھم ایىسائ ەدرھلرىسھئ-15-14 .مۇدرۇت نۈك ھچناقرىب ەدىرىھھش يىمىدھق رھقشھق نىدىقرائ ،ىسھیىھان

 ،شۇلۇرۇق- قىلراكانىب ھچىگزۆئ ،ىرىلىقىتھئ -ەراسائ يىمىدھق ڭىنىزۆئ رھھھش يىمىدھق ۇب ،ناغلوب ىرىب ڭىنىرىلزھكرھم

 ادىبۇلسۇئ ياتىخ ،پۇلوب نھگلىتیھڭېك الىلېخ رھھھش  ،كەدناغلاق پىلىریائ الىلېخ نىدىرىلابىز ناغلوب ىرىلىنھئنھئ -نھئ

 مىنالىپ .مىدلھك اغۇسقائ ،پۈتۈئ نىتشۇتائ پىلىریائ نىدرھقشھق نھم .نھكىدىقىلېچ ھگزۆك ھتپەرھت رھھ رھلتەرامىئ ناغنىلېس

 ىبازائ لوی .مىتشالۇئ ھگىرىھھش اجلۇغ قىلىقرائ سھنۆك پۈتۈئ نىدیاتنۇغلوب ،ناۋاد زۇم پىقىچ اغلوی نىداچۇك ھچىیوب

 نادبوئ ىنشىلېئ رۇزۇھ نىدمىرىلتھبھۆس ناغلوب نھلىب ىرىلرىب ،مىرىلنھگرۆك ىیوب لوی ۇمىسلوب ناقتاچراچ ىلېخ ىنېم

 25 ىكىدنىمٻز ۇب ناغلوت ھكتھیىزەۋ شىگىچ ،پھككەرۇم .ىتقىچ الزېت مۇقۇدراھ الپىلېك ھگىرىھھش اجلۇغ نۈچۈئ مىنىگلىب

 اغناتسىكېبزۆئ نىدرھی ۇئ ،پۇچۇئ اغاتۇملائ نىدىجلۇغ ىسىتھئ نھم .ىدىئ ناغلاق ىنۈك ىككىئ ىقرىخائ ڭىنمىتىھایاس كۈلنۈك

 نھلىب مۈنۈك ىقرىخائ ىكىدنىمٻز ۇب اقچاغلوب ناغىلنالىپ ىنشىتېك پىتیاق ھگھیىنامرېگ نىیېك نىدڭىنۇئ ، پىرېب كىلىتپھھ رىب

 .ىدىراق اڭام ادلاھ نھگنھلسۈیھم پەد ،مىتتاتاۋیاملایىق اقشىشىلشوخ

 نھم .ىتتاتاۋىتىلسھئ نىدىتیاق اڭام ىنمىرىللوی نھكتۆئ پىسېب ادمىتایاھ قىلرىبخۇم ڭىنېم ،ادغاچ ىنیھئ ىرىلنایاب ڭىنىشىك ۇب 

 :لاھرەد

 يامىرىدلائ نىدىسىكموس ىشىك ۇئ . مۇدۇروس پەد ؟ىدرۇدلاق تارىسھت قادناق ەدزىس ،زىڭىرىلتەرایىز ۇئ ڭىنزىس       -

 .ىدرۇتشالماۋاد ىنىزۆس چاغلاس اغىسىكموس ھنھی نىیېك نىدناغلاۋىلتوئ ىككىئ ەۋ ىدلائ ىنۇس اكلۇتوب رىب
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 اڭام ۇمپۇلوب ،ۇدىلىق رازىب ۇمىلوت ىنىشىك ىرىلشۈرۈشكھت ناغىدیھمىگۈت ڭىنرالىچقاس ادرالڭۇترۇی ڭىنرھلىس       -

 ڭوچ ىتىللىم ياتىخ ادناغىراق ھگىكىرىگلىئ ادنىمٻز ۇب .قىلىچىراۋائ ۇمىخېت اغرالناغراب نىدھیىنامرېگ شاشخوئ

 ناقشارچۇئ نھم .نھگیھپۆك كىلرھنۈرۆك ۇمىدرالىزېی ،ھیىھان كىچىك ،ناغنالیائ اغىسۇپون يىساسائ ڭىنرھلرھھھش

 ،ادناغىملائ اقباسېھ ىنىرىلناغىدىلىق تھیاكىش ھچنۇم -ھچنائ نىدىتىسایىس قىتتاق ڭىنتھمۈكۆھ رالیىلایىز ،لاسلوب رالرۇغیۇئ

 كىلىجىرەد ىلائ كەدۈگٻد ەدنۈك ،تاشایاب -ياب اسلوب ىرىلیاب .لۇغشھم نھلىب ىتىمزىخ ڭىنىرىلزۆئ ىكىلىچپۆك روز

 ڭىنرالۇئ .نھكىدىرۇچاق ىنىزۆئ نىتشىچېئ زۆس ادىسىرغوت تھسایىس رەدھق ناكمىئ ،نھكىدیانیاق پىچىئ -پھی ادرالناروتسٻر

 كەدرالرۇغیۇئ ۇئ ۇمرالرېنویلىم ىكىدھیىنامرېگ .نھكىدىلوب ىتىراجىت ،ىرىلنىمٻز -يۆئ ناغلاۋىتېس ەدرھلرھھھش -رھھھش

 نھگرۆك ،پۇلوب راچان نىیاتنىئ ىلاۋھھئ ڭىنرالرۇغیۇئ تارمان .سھمھئ قىلناس پۆك رالرۇغیۇئ ۇئ اممھئ .ۇدیاملایىشای

 اغىراب رالۇئ اممھئ ،نھكىئ سھمھئ زائ ۇمرالرۇغیۇئ تارمان ، ناغىدیھملھیېی شۆگ پالیائ -يائ . ۇدىلىرېس ىچىئ ڭىنمەدائ

 نھلىب رالۇئ ەدىچرۇغیۇئ نھم .مىتشارچۇئ نھلىب رالرۇغیۇئ پۆك ىلېخ نھم .نھكىدیھمنھشۈچ تھسایىس ،نھكىدىلىق ىركۈش

 ڭىنشىیٻد »مالاسسھئ مۇكیھلھئەۋ« رالۇئ مھسرھب مالاس پەد »مۇكیھلھئ ۇمالاسسھئ« اغرالۇئ ۇممھسىملھشىلزۆس ھتىساۋىب

 ناغىملوب ىچقاس ىكای ياتىخ ۇمرىب ادنۇروئ نھكشۈرۆك زىب ھتتھیىلھمھئ .ۇدىرۇتیاق باۋاج پەد زىس ۇمىشخای اغىنروئ

 ىنتھسایىس ىكىدرھی ۇب ڭىنزىب كىلبەۋھس ىقۇلۇقتارتۇق ڭىنرالرۇغیۇئ ىكىدلھئ تھچ« اتتھھ .قادنۇش مھھ اتتىئاراش

 كىلىچپۆك ىنرالناغلىق تھكىرھھ قىلىزاران ىشراق ھگىتىسایىس ڭىنتھمۈكۆھ .ىدلوب ۇمرھلنھگٻد »ىتتەۋىتىڭىچ تھمۈكۆھ

 ىسىدیاپ ھمېن ڭىنناغرۇئ اقشات ىنمۇخۇت اغراكىب نىدراكىب ،ۇچىسىی ىنىنېن نھگڭىس اغىنېت ،ۇچىسلىق ىركۈش«رالرۇغیۇئ

 .نھكىدیھلپىرھت نھلىب رھلىرابىئ كەدنھگٻد ».…………،ۇدنھگىمرۈی مىج اقشىمېن نھكىتپەد اغڭىم ىتىكالاپ ڭىنرىب ،راب

 نۈچۈئ ھمېن ياتىخ ،ىسھیىدىئ كىلىچتھلۆد ،قىللىقھتسۇم ،ھیىتاركومٻد ،كىلنىكرھئ ،ىرىلقۇقوھ -قھھ يىللھقھئ ڭىنىرىلزۆئ

 ىلىغزۇقتۇق نىدمۇلۇز ۇب ىنتھللىم پىلىق قادناق ؟ىدلاق ھگنۈك ۇب نۈچۈئ ھمېن تھللىم ؟ھمېن ىبەۋھس ؟ۇدىلاس مۇلۇز ھگزىب

 ىنىممھھ مھگىئ ھاللائ« .مىدىمتارچۇئ ىنرھلىشىك ىكىدلىخ ۇئ نھم اممھئ ،رۇدراب مىكلھب رالناغىدیالیوئ ىنرھلنھگٻد ؟ۇدىلوب

 ،قۇتتیالالىق قادناق زىب ،ىركۈش ۇمىگىنۈك نھگرھب ۇشۇم ،ۇدىلىق پەرھترىب ىنزىمىشىئ ڭىنزىب ىزۆئ ۇئ ،ىچۈگلىب

 ەدرھھھش -رھھھش ىنرھلىچۈگٻد »نۇتلائ ىگېت ڭىنرىبھس ؟ۇدمالوب ىلىغرۇت ڭھت نھلىب ڭىنۇئ ،اسرۇت كۈلچۈك تھمۈكۆھ

 .مىتتارچۇئ پۆك

 ىنتھللىم ،ىقىلیاب ىھور ڭىنتھللىم ،ىروروغ ڭىنتھللىم ،كایام ناغىدیھلكھتېی اققۇلقۇروی ىنتھللىم رىب نھگٻد يىلایىز -

 يىددام ىكىتشۇرۇدنالیائ اققىللائٻر ىنھیىدىئ ،ھور ۇش اسلوب ىرىلیاب ڭىنتھللىم .چۈك ىۋىنھم ،ىۋھیىدىئ ناغىدیاغزوق

 ،ەدنھكشھلرىب اتقۇن 3 ۇب .ىساسائ ڭىنرالىتقۇن ۇب اسلوب قلھخ .لىمائ چۇغلىقلھھ مىھۇم ،پۇلوب چۈك ىچۈگرۈدنھلتھكىرھھ

 زۆئ ڭىنىرىلیىلایىز رۇغیۇئ نھكشھلتھبھۆس ،نھگرۆك نھم .ۇدیھلھتېی اغىناشىن ناغلوب ىچكھمشىرېئ تھللىم رىب قادناقرھھ

 زۆئ ھچىسكھئ اغىنروئ ڭىنشىنىدزىئ ادىسىرغوت ىكىچھلېك ڭىنتھللىم رىب ناقتاۋاشای ادمۇلۇز ،ىچرۇب نھگنھلكۈی ھگىتسۈئ

 ىلابقىتسىئ ڭىنتھللىم ،پىلىرېب اقشۇمرۇت ىسخھش كىلتھمھشھھ ڭىنىرىلیاب رۇغیۇئ ،ىشىتېك پۇلوب نھلىب ىلىچكھلھھ

 ،راۋىگڭھج ڭىنىرىلدادجھئ ،ىشىراق پىریائ نىدىزۆئ ىنىرىدقھت ڭىنتھللىم ،ىقىلساملاتىرجائ تىقاۋ اقشىنىلیوئ ادىسىرغوت

 قىلراب ناغىدىلېك نىدىلوق رالرۇغیۇئ  ىكىدناس زائ ىتىیاھان نھگلىتېی پۈسۆئ ەدرھلىلىئائ ناغىمتاقوی ىنىھور ناچشەرۆك

 قلھخ ماۋائ ،اسلىق نابرۇق ىنىتایاھ زىزھئ ،ھسشۈچ اغىرۇتتوئ پەركھس ھچرالرۇتاب ،نۈچۈئ تھللىم نھلىب رھلىتىساۋ

 ىشىلپىرھت نھلىب رھلىرابىئ ىقىرىقۇی ھچىسكھئ اغىنروئ ڭىنشۇلوب ادىسۇغیۇت شىنىلرىخھپ ،شىتېئ دای پەد نامىرھھق ىنرالۇئ

 ؟نادجىۋ قادناق ؟رۇرۇغ قادناق ؟ھور قادناق ۇب .ىدرۇدنالسۇسپھئ ۇمىلوت ىنېم
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 ڭىنمىتىللىم ىددۇخ اڭام ىرىلزۆس ڭىنۇئ .ىدىملاق مىتىقات اقشالڭائ قىلماۋاد ەدنھگلھك ھگرھی ۇشۇم پھلزۆس ىشىك ۇئ

 ھچرالرۇتاب ،ناقتاۋىرېب پىلېئ ىشراق اغرالىچزۇۋاجات نایۇب نىتخىرات ڭىنزىب ،كەدناقتاۋىلىق تەراقاھ ھگىپىرھش ،ىرۇرۇغ

 قىللىقھتسۇم ڭىنزىب ،ڭىنزىمىقلھخ ماۋائ ،ڭىنزىمىرىلیاب ، ڭىنىرىلیىلایىز رۇغیۇئ ،اقشىرىقىچ اققوی ىنزىمىرىلشەرۆك

 تھقاماھ ،ناجمىن ىنىتىللىم رۇغیۇئ ،پىلېس ھكسھمرۆك نىدىرىلتھب خىرات ىنزىمىرىللەدھب زىسباسېھ نھگىلۆت ەدزىمىرىلشەرۆك

 :پۈلۈب ىنىزۆس ڭىنىشىك ۇئ نھلىب كىلنىكسھك نھم .ىتتاتاۋىرېب تارىسھت كەدناقتاۋىشىرىت ھكشۈتۈسرۆك پىلىق

 ھگرھی نھگٻد نھمىراب ،راب زىڭىلۇپ ادزىڭىقۇچنای ،ىسارقۇپ نىكرھئ ڭىنتھلۆد كۈلچۈك رىب كەدھیىنامرېگ زىس ،مىدنھپھئ -

 مىلاز كەدیاتىخ پىلېك ھنھی ،ادىتسائ ھكىلمھتسۇم شاشخوئ ھگزىب .زىسیھلھیٻد ىنزىڭىزۆس ناغلوب ىچكھمٻد ،زىسیالاراب

 لۈگ ەدىتسۈئ تائ زىس .زىسنھكىدیھمنھشۈچ ىشخای ھچنائ ىنىدرەد ڭىنتھللىم مۇلزھم ،ناقتاۋاشای ادىقىلناۋاروز ڭىنتھمۈكۆھ

 ؟زىسمھلىب .ۇدیاملوب ارغوت ھچنائ ھچڭىنېم زىڭىسراقىچ نۈكھی الیىددائ قادنۇب ،پىلىق تھھایاس اغزىمىترۇی ،كەدنھگرۆك

 ىرىكچىئ ىنزىمىرىلشای ،ىدىلوس اغىرىلرېگال ازاج ىنزىمىشىدنىرېق كەدنویلىم 5 ىتىمۈكۆھ ياتىخ پالشاب نىدىلىی -2017

 ىكىدىرىلرېگال ازاج .ۇدىتاۋۇشوت اغزىمىترۇی ڭىنزىب ىنىرىلیاتىخ ،پھكتۆی ھككىلىچمھلشىئ ادىراتاق لۇق ،ھگىرىلىكلۆئ ياتىخ

 .اتقامىشای ەدزھپھق قۇچوئ ىتسۈئ ۇمرھلىكىتترىس ،ۇدىتاۋۈیۆك ادىتوئ خازود ،پۇرۇت كىرىت اداینۇد ۇب اسلوب زىمىرىلشادنىرېق

 ڭىنزىمىرىلامىلۆئ يىنىد ،زىمىرىلیاب ، زىمىرىلیىلایىز .ھتتھلاھ ناغلۇغوب ىزاۋائ ،نھگنھلنھشىك ىلوق -تۇپ ڭىنزىمىتىللىم

 نىدىسىنائ -اتائ رالىلاب ەدىسەران .ۇدىتاۋىنىلباسېھ تھیانىج رىب ىزۆئ ڭىنشۇلوب رۇغیۇئ ،ادىرىلرېگال ازاج ىسىممھھ

 پىنىلباسېھ ىچتھیانىج رالناغلىق ھتشۈرۈس ىنرالۇئ ،زىسقاناس رالرۇغیۇئ ناقتاۋۇلوب بىیاغ زىسكەرٻد -زىئ ، نھگلىتٻۋىریائ

 ياتىخ رالۇئ مىكلھب ،ىدلوب پىلېئ ىنىسىكشىرۋھئ ائ ن د ڭىنرالرۇغیۇئ قىلراب ىتىمۈكۆھ ياتىخ .ۇدىتاۋىنىلشات ھگرھلىمرۈت

 ىرۇبجھم اغرالیاتىخ زىمىرىلزىق ،ۇدناقتاۋىتېك پىنىلیائ اغىرىلنابرۇق ڭىنىتىراجىت ناگروئ ىكچىئ مەدائ ڭىنىتىمۈكۆھ

 شىرېب پىلېئ شۈرۈشكھت ،پىلىق ھتشۈرۈس ىنراللاۋھھئ ىكىدلىخ ۇب ڭىنزىب .ۇدىتاۋارچۇئ اققىلناۋاروز يىسنىج ،پىنىلھاكىن

 اپورۋای ،ىتېتىموك قۇقوھ كىلىشىك ت د ب اتتھھ ،ىرىلنۇروئ تارابخائ لھئ تھچ ىتىمۈكۆھ ياتىخ .قوی زىمىناكمىئ

 ىرىلزۆئ .ىدىمیوق لوی  لىچزىئ اغىشىرېب پىلېئ شۈرۈشكھت لىققھتسۇم ڭىنرالناگروئ قىلارائقلھخ قىلراتاق ىتنېمالراپ

 نىدىپىلېق ناسنىئ .ۇدىتاۋىلېك پادلائ ىناینۇد نھلىب ىرىلرەۋھخ اتخاس ڭىنىرىلزۆئ ،پۇرۇشوی  ىنىتىیانىج ،ىنھئىجاپ ۇب اسلوب

 ەۋ شىیامان ەدىرىللھئ برھغ ڭىنزىب .قوی ىنىكتۆئ ھكتھكىرھھ ىلىمھئ ،پۇزۇب ىنىتۈكۈس ىخېت اینۇد اغمۇلۇز ۇب ناققىچ

 ڭىنزىمىقلھخ مۇلزھم ناغلۇغوب ىزاۋائ ،نھگنھلنھشىك ىلوق -تۇپ ۇش لەد ،زىمىشىرېب پىلېئ ىنرھلتھیىلائاپ كۈلرۈت اقشاب

 شۈرۈتلھك اغلوق ىنىمىدرای ڭىنرالۇئ ەۋ شىتىلڭائ اغاینۇد ىنىسۇزرائ انشھت اققىللىقھتسۇم ڭىنزىمىقلھخ ،پۇلوب ىزاۋائ

 ناغلائ ىنىسۈت شىنىلقىچچائ مىیارىچ نىدمىقىلىزاران ناغلوب اغىرىلنایاب ڭىنىشىك ۇئ ،ادمىغېچ ناقتاۋەد ىنرھلزۆس ۇب .مىدٻد

  :الپالۇئ ھگمۈزۆس نھلىب قىلمىیالۇم ىشىك ۇئ ،كەرېك اسلوب

 ارغوت يھلنۈتۈپ ڭىنمىرىلشاراق ۇب ڭىنېم ،مۇدیوق اغىرۇتتوئ ىنمىرىلناغلىق سېھ ،نھگرۆك تھقھپ نھم ،ىدنھپھئ ڭۈرۈچھك -

 ىنرالرۇغیۇئ كەدنھگلىیٻد ەدرھلكھچۆچ -تھیاۋىر ىددۇخ ىتىمۈكۆھ ياتىخ ،ىكقىنېئ اتقۇن ۇش اممھئ .نىیاتان ىشۇلوب

 ىنىرىلشاق قۇیوق نىیېك نىدناغلاۋىراق رىب ھگىتىئاس لوق پەد ،سھمھئ ناغیوق پۈرۈشۈچ ھكتھلاھ ىكنۈگۈب الپىلىق »پاھ«

 .ىدىلشاب ھكشھلزۆس ھنھی ھچىنىگرۈت

 ڭىنىزۆئ رھلتھللىم اناد ،ناچشەرۆك رەدھق اغىرىلىرۇتتوئ ڭىنرىسھئ -19 پالشاب نىدىرىلرىخائ ڭىنرىسھئ -18 اینۇد  -

 نىدىشېب ىنىرۋەد شىلېئ اغلوق ىنىكىلنىكرھئ زۆئ ، پىرېب ھمىتاخ ھگىتىلاھ ھكىلمھتسۇم ىكای شۇرۇق ىنىتىلۆد لىقھتسۇم

 ، ھكشىیىڭېك يھپ-نىدیھپ ىشىراق تھممىق كىلنىكرھئ ەۋ ھیىتاركومٻد ناغلىق زھكرھم ىنىرىللھئ برھغ .ىدرۈچھك

 اسلوب ناغلىق نابرۇق ىنىرىلناج زىزھئ مەدائ ھچرالنویلىم نۈچۈئ ڭىنۇب .ىدىلشاب ھكشىشىرېئ اغىشىلېئ ىشراق ڭىنرالناسنىئ
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 ۇب .ىدنىلىق پرھس ىكلۈم -لام زىسباسېھ ڭىنرالیاب زىسقاناس .ىدلوب ناریەۋ -ھناخ ىرىلىلىئائ ڭىنمەدائ ھچرالنویلىم ھنھی

 مۋھق ،تھللىم نۇغرۇن نھلىب لەدھب روز ىتىیاھان ىكنھمىچكھمٻد .رۇدىرىلانزىئ سھمچۆئ ڭىنىخىرات تھیىناسنىئ ر�ەدھب

 يىقىقھھ ىنرالۇئ . ىتشىرېئ ھككۈلرۆھ ،ھككىلنىكرھئ پۇلوب ھگىئ ھگىتىلۆد لىقھتسۇم ڭىنىرىلزۆئ قۇلپوت رىب ىكای

 .ۇدىلوب كھسٻد رھلتھللىم شھكاپاج ،رۇسھج ، ناچشەرۆك

 ىكای رھلتھللىم كىلیھلھت مىسىق رىب ەدىرىسھت ڭىننۇقلود كىتاركومٻد ،پىشىگھئ ھگىشىیىچۈك ڭىنمىقېئ كىتاركومٻد ىكىداینۇد

 رھلتھلۆد ىكىدىیوب ىزىڭٻد قىتلاب ىنھی .ىتشىرېئ اققىللىقھتسۇم رالۇئ ،ۇمىسلوب نھگىمىلۆت لەدھب روز كەدىقىرىقۇی مۋھق

 ىقاپىتتىئ رھلتٻۋوس .تەرابىئ نىدرھلتھلۆد ىكىداپورۋای يىقرھش نھگلھك اققىلراب پىنىلىچراپ ھیىۋالسوگۇی رالۇئ ،پۇلوب

 ىرىلكىلیھلھت ۇمىخېت . ىرىلتھلۆد ایىسائ ارۇتتوئ ىكىدىسىدۋھگ ھمشھلرىب رھلتھلۆد لىقھتسۇم نھگلھك اققىلراب ،پىنىلىچراپ

 ،ىلىی -2002 رومىت يىقرھش ،پىنىیات اغرالپىسنىرىپ -نۇناق قىلارائقلھخ ،ىمىدرای ڭىنىرىلتھلۆد كىتاركومٻد برھغ ،اسلوب

 رھلتھلۆد نھكشھلرىب ەۋ ىتشىرېئ اغىشىلىق پارتېئ كەدرىب ڭىنارائقلھخ ،پالراكاج ىنىقىللىقھتسۇم ىلىی -2008 وۋوسوك

 ادلاھ ناغنىسروخ ىشىك ۇئ ،ىدٻد مىدىملىب ؟ ۇمقوی رالڭەۋىسېن نىدیھلھت قادنۇب ڭىنرھلىس .ىدرىك پۇلوب ازھئ اغىتالىكشھت

 :پۇرۇتشالماۋاد ىنىزۆس ھنھی ۇئ .پاراق پىلىكىت اڭام

 ،ەدىمىدرای ڭىنىقاپىتتىئ تٻۋوس ،ادرىبایون ىلىی -1944 رالرۇغیۇئ ؛ھچىشىنىلىق تیھق ادراللایرېتام نھگرۆك نھم- 

 تھلۆد ادمىسىئ نھگٻد ناتسىكرۈت يىقرھش پىلىق دازائ ىنرالیاج مىسىق رىب قىلراتاق اجلۇغ ىكىدىلامىش ڭىنرالڭۇترۇی

 ناغلوب نھلىب ارائقلھخ ،اكىتكات كىتامولپىد ،نالىپ ،ھچنھشۈچ يىسایىس ىكىدھیىۋھس ىرىقۇی كىلھیىگېتارتسىئ .نھكىئ ناغرۇق

 قىلراتاق قىلساملاپات ىنرالقۇچوی قىلىدیاپ اغرالڭەزۆئ نىتتھیىزەۋ ارائقلھخ ،ىقىلزىجائ ڭىنرھلتەۋىسانۇم كىتامولپىد

 پۇرۇتتۇئ ھتتھبھۆس ،پۇرۇتلوئ ھكتھبھۆس نھلىب ىتىمۈكۆھ ياتىخ ڭادنىموگ ىرىخائ ڭھئ نىدىلیھپۈت رھلبەۋھس نۇغرۇن

 ياتىخ تسىنۇمموك نىیېك ھگمىشىلېك ۇئ .تھیىبۇلغھم كىللھجھئ رىب ۇب .ۇتپىنىلازمىئ ىمىشىلېك تھمۈكۆھ ھمشھلرىب شىملاتائ

 .نھكىئ ناغلىق قىلسىراۋ ىتىیىمىكاھ

 اغرالگىنىمىز رالۇئ . نھگرۈدنھشىئ ھگىرىلزۆئ پىرېب ىنرھلىدەۋ نۇغرۇن ھگرھلىس ىتىمۈكۆھ ياتىخ تسىنۇمموك

 رىب .ناغلىق تۈكۈس اغڭىنۇب رھلىس .ناغرۇتشالقاقرات ىنرالڭىنۇشوق يىبرھھ ڭىنرھلىس ھتپھلسەد نىیېك نىدناغلاۋىرىك

 كىلمىك يىسایىس پىلىق قادناق ؟ۇدىلوب ىلىغلاق پالقاس قادناق ىنىتىیىدۇجۋھم كىلتھلۆد ۇئ ،اسىملوب ىسھیىمرائ ڭىنتھلۆد

 زۆس نىدىكىلمىك يىنىد ،تھیىنەدھم ،ىداسىتقىئ ڭىنرالارقۇپ ىكىتقارپۇت ۇش اسىملوب كىلمىك يىسایىس ؟ۇدىلوب ھگىئ ھكتھلاپاك

 ؟ۇمنىكمۇم شىچېئ زۆس نىدىرىلقۇقوھ -قھھ ،نىدىكىلمىك كىلیىمەدائ ڭىنناسنىئ ەدرھی قوی رھلكىلمىك ۇب ؟ۇدمالوب اقشىچېئ

 .ۇدىنىلباسېھ تھیانىج زىسىگرۈچھك ھچڭىنېم نۈچۈئ ىلابقىتسىئ ڭىنتھللىم رىب ،تھلۆد رىب ۇب انام

 ىشۇلۇرۇق تھلۆد ڭىنرھلىس نىیېك ىدىناغلىق سېھ كىلمھجرىتاخ زائرىب ،پۇرۇتشالقاقرات ىنھیىمرائ ادلاھ يىجىردھت رالۇئ

 لىخرھھ پھلرىب-رىب ىنرھلىچكھتىی يىنىد ، يىئامىتجىئ ،ىداسىتقىئ ،يىسایىس نھگنۈرۆك ھگزۆك مىسىق رىب ىكىدىنایرھج

 .ناغلىق تۈكۈس رھلىس .نھكتەۋىتىرىچ پالوس ھگرھلىمرۈت ، نھكتەۋىتېئ ادرالڭىدلائ زۆك نھلىب رھلتھمھۆت

 ىنۇئ ،اسیوق پۇزۇقتۇت ىنىسىكسىۋىۋ »ھیىمونوتپائ« قۇرۇق ىسىرپۇس ،غۇلۇئ ىتېئ ،ىتىمۈكۆھ ياتىخ ىلىی -1955

 .رھلىسىتاۋۈرۈی پۈرۈتۆك ھچىغرىزاھ ەدىچىئ تۈكۈس

 ،ھیىمرائ ،ھیىتراپ ۇمىسلوب تىقاۋ اقسىق پىلېك ھنھی ،ناغلۇزۇب ىرىلتەۋىسانۇم تٻۋوس -ياتىخ ،ادىرىلشاب ڭىنراللىی -1960

 قلھخ اتتھھ ەدلىگزھم ۇش .رھلىسپۇرۇت ھتتۈكۈس يھمىدزىئ تھسرۇپ نۈچۈئ رالڭەزۆئ ،ادغاچ نھگلىرېب ىقۇقوھ تھمۈكۆھ

 .قۇتنھكىئ نھگلىرېب پىتىقرات لاروق ھچىغرالارقۇپ ،ادىمان ىرىلرھكسھئ
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 رھلڭەزۆئ ، ادىرىلقىلىچناقىمیالاق ىبالىقنىئ روز تھیىنەدھم ىكىدیاتىخ ،ناغلوب ھچىغىلىی -1976 نىدىلىی -1966

 رىسھت ادىرىلمالتاق ىسیاقرھھ ڭىنتھیىئمھج ،قۇلزۇپون نھلىب رالناتھۆب ىتىمۈكۆھ ياتىخ ،يھمىدزىئ تھسرۇپ  نۈچۈئ

 .رھلىسپۇرۇت ھتتۈكۈس اسىلوس ھگرھلىمرۈت ،پۈرۈتلۆئ ىنرالرۇغیۇئ نۇغرۇن ناغلوب ىچۈك

 ، پىنىلزۈی اقشىلىق يىققەرھت ھتتھھھج يىداسىتقىئ ،شاشڭوئ ىنىزۆئ ىتىمۈكۆھ ياتىخ ،پالشاب نىدىشېب ڭىنراللىی -1980

 ،رھلىسپۇرۇت ھتتۈكۈس رھلىس ھستەۋۈكۆت اغرالڭۇترۇی ىنىرىلارقۇپ ياتىخ ،كىلبەۋھس ىجایىتھېئ قىلیاب ،ىجایىتھېئ نىمٻز

 .رھلىسپۇرۇت ھتتۈكۈس اسلىق  جارات -نالات ھچناغىلاخ ىنرالڭىقىلیاب ىتسۈئ رھی -ىتسائ رھی ،يھمرھب نىیىت رىب

 نۈچۈئ شىلىق ھیىستایلىمىسسائ ىنتھللىم كەدرھلىس ناغلوب تای ھگىزۆئ ىتىمۈكۆھ ياتىخ ،پالشاب نىدراللىی -1990

 .رھلىسپۇرۇت ھتتۈكۈس اسیوق اغلوی ىنىتىسایىس شۇرۇتشالیاتىخ ىنرالڭىپىرائام

 ھتتۈكۈس اسیوق اغلوی ىنىتىسایىس شىرىقىچ پىقىس نىتتھیىئمھج ىنىتىیىنەدھم -ىلىت رۇغیۇئ پالشاب نىدىلىی -2000

 ناغىدىلىق تەدابىئ اممھئ ،رھلىسنھكىدیەد ناملۇسۇم راداۋقھت ،ناغىدىلىق تاقىتېئ اغىنىد مالسىئ ىنرالڭەزۆئ .رھلىسپۇرۇت

 تۈكۈس اغڭىنۇئ ھستەۋىرۈدیۆك ادىنروئ ڭىننۇتوئ ، پھلىۋۆد كەدناماس ىنرالڭىباتىك نائرۇق ،ھستەۋىقېچ ىنرالڭىتىچسھم

 .رھلىسنھكىدىلىق

 توئ .ىتتھك توئ اغىسۋاكرېچ مھیرھمىۋۈب ىكىدژىراپ ىتخھتیاپ ڭىنھیىسنارىف ،ىنۈك -15 ڭىنیائ -4 ىلىی -2019

 ،ورۋای نویلىم 300 لۇپ ناغنىلىق ھنائىئ نۈچۈئ شىلىق تنومٻر ىنۋاكرېچ ۇئ ،ەدىچىئ تھئاس ھچناق -رىب ناقتاۋىلۈرۈچۆئ

 اقتىكاپ ۇئ ،پۈرۆك نىدىرىلرەۋھخ روزىۋېلېت نادیھم قھن ،ىنىكىلنھكتھی اغورۋای درایلىم 1 ىنىغنىلىق ھنائىئ ەدىچىئ نۈك ىككىئ

 .قۇدلوب تىھاش زىمىممھھ

 ،ىتىمۈكۆھ ياتىخ ناغلاۋىشڭوئ زائرىب ىنىزۆئ نىتتھھھج ىداسىتقىئ ،ەدىمىدرای ڭىنىرىللھئ برھغ ،پالشاب نىدىلىی -2010 

 ڭىنتھللىم ناغىدىلىق ىساۋاد نىمٻز كەدرھلىس ،ەدىزىرھغ نامای شىلىق كىلىچىمیھڭېك اغاینۇد كەدڭىنۇش ایىسائ ارۇتتوئ

 ،شۈرۈتشىتېی پىلىق نىدىرىلارقۇپ ياتىخ ،شاۋای ، ناغىدیھلزۆس ھچیاتىخ ىكلھب سھمھئ رۇغیۇئ ،شۇیۇی ىنىسىڭېم

 ،رالكىمٻداكائ ،ىدرۇدنالھاكىن ىرۇبجھم اغرالیاتىخ ىنرالڭىرىلزىق .ىدیوق اغلوی ىنىتىسایىس شىتىگۈت پۇرۇتشالڭاچ

 ،پۈرۈتلۆئ ىنىرىلرىب ،پۇرۇتشىغىی ىنرھلمەدائ ىكىدھھاس رھھ ناغلوب ھگىئ ھگىچۈك رىسھت كىلىگلھب ھتتھیىئمھج ،رالیاب

 .رھلىسپۇرۇت ھتتۈكۈس رھلىس اسىلشات ھگرھلىمرۈت ىنىرىلرىب

 قوی ىشېب ،اداپ قوی ىسىكرھس ،تھللىم رىب ناغلىریائ نىدىرىلىچكھتېی تھیىئمھج ىكىدھھاس رھھ ،ىرىلیاب ،ىرىلیىلایىز

 .ۇتپىتٻۋىكېچ بازائ ادىرىلرېگال ازاج مەدائ ھچرالنویلىم كەدنھگٻد ادىرىقۇی زىس ،ھتتھیىزەۋ ىقرىزاھ انام .ۇدیاشخوئ اغنالىی

 ىرىلىنائ كھچھلېك ڭىنتھللىم .نھكىئ زىسىنائ -اتائ رالىلاب ەدىسەران زىسقاناس .ۇتپوب ناریەۋ - ھناخ رھلىلىئائ ھچرالنویلىم

 تھیىئمھج ،زىسكۈلۈم رالیاب ،زىسىۋىترھم رالیىلایىز .نھكىدىنىلھاكىن ىرۇبجھم اغرالیاتىخ ،ىرىلزىق رۇغیۇئ شای ناغلوب

 مۇلۇز كەدرھلىس ادمىتایاھ قىللىی 72 نھم .ۇتپاق پۈشۈچ اغلاھ زىسىقاچ – ھگىئ رالارقۇپ ،زىسقاتائ -مان ىرىلىچكھتېی

 ىدلھك نىدھن قىلناچمادىچ ،رىبھس ۇب ھگرھلىس .مىدىمقاب پالڭائ ىنتھللىم رىب اقشاب نھگرۆك قۇلروخ كەدرھلىس ،نھككھچ

 ناج نۈچۈئ كىلنىكرھئ ، قىللىقھتسۇم ،تھللىم رىب  ؟ رھلىسمەرۆك نىدىتىمۈكۆھ ياتىخ ىنىسىممھھ ڭىنبەۋھس رھلىس ؟

 رھلتھللىم نھكتھك پھگۈت ،پۇرۇت ھتتۈكۈس ھچنىسكھئ ،سھمھئ نھكتھك پھگۈت ،پۇرۇق ىلسھن ،پىلىق شەرۈك ، پىرېب

 .نھمیامقاق ھكتھچ ىنىقىلناغىدىلوب ڭىنراللىمائ ىقشات -ىكچىئ ،ناغلوب نىیىق ،رھلبەۋھس نۇغرۇن ادڭىنۇب ھتتەۋلھئ .سھمھئ زائ

 اغىرىلقىلزىسشۇڭوئ ،قىلىچنىیىق نۇغرۇن ادنایرھج ناغلوب ھچىكتھك -پىلېك اغاینۇد ۇب ڭىنمىكرھھ ،قاسلىق ھناھاب ىنرھلبەۋھس

 شاب زىمىزۆئ نھلىب ىدلائ ىنىشىئ ڭىنزىمىزۆئ ،ھلىسھم مىھۇم ىكىدڭىنۇب .نىكمۇم شۈتۈسرۆك ىنرھلبەۋھس سھمىگۈت

 ارغوت . ۇدیھلنۈكھی خىرات ،رالدالۋھئ ىكنىیېك ىنىسىجىتھن .كەرېك زىمۈشۈرۈتلھك اجىب نھلىب رۇرۇغ ەۋ كىلرھسیھق يامترات
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 ،تەرپھن ىنزىمىرىلناغلىق اتاخ ، ھسىلىرىتاخ ادىسۇغیۇت شىنىلراخىتپىئ ، شىنىغېس ،تھمرۆھ رالدالۋھئ ىنزىمىرىلناغلىق

 .سالاخ ۇدیھلسھئ ەدىچىئ شىنىچېئ ەۋ شۈنۈكۆئ

 ۇش . ىدىلبازائ ىنېم كەدنھكپھس زۇت ھگمىتىھاراج نھگلىسېك ،كەدناغرۇئ نھلىب كھتسھت ھگمۈزۈی ىرىلزۆس ڭىنىشىك ۇئ 

 ، تەرھۆش -مان ڭىنىزۆئ »اجوغ قائپائ« اجوخ اللۇتھیادىھ ىلىی -1678 :ناغۇقوئ ادرالباتىك ىخىرات ،ەدىقىقەد قىلبازائ

 ادراللىت ،اتخىرات ھگىلىدھب شۇرۇشپات ناپلوئ ،پىلېك پالشاب ىنىرىلىچلاغشىئ ھیىراغڭۇج نۈچۈئ شۇرۇدناق ىنىسامات قۇقوھ

 ،ىقىلناغلوب ناخ قاچروق ،پۇرۇدغائ ىنزىمىقىلنادناخ ھیىدىئھس ،نھگرۈس رۋەد كىلتھنھتلھس لىی 164 كەدىغلوب ناتساد

 ىرىلیىلایىز كىلرىخھپ ڭىنرالرۇغیۇئ ،ىرىلبابرھئ تھلۆد نۇغرۇن قىلراتاق پىجاھ ساخپۈسۈی ، ىرھقشھق تۇمھھم ڭىنۇئ

 زىسقاناس ناغلوب ىقىلیاب ىۋىنھم ،ىھور ڭىنتھللىم ناغىلپوت نۈچۈئ ىگىچھلېك قالراپ ڭىنرالرۇغیۇئ پىغىی ىیوب رھلرىسھئ

 ،پۈرۈدیۆك پۇشوق نھلىب ىرىلپىلات ،امىلۆئ ىنىسىناخپۇتۇك تھلۆد  - سىردھم قۇلنۇتلائ قىلزىغېئ 360 ،رالىمزای لوق

 -ترۇی ھچىغىلېھ ىخېت ڭىنزىمىقلھخ ،ىنىگرھب پۇتۇت ھككىلزرھقنۇم ىنىقلھخ رۇغیۇئ ،پۇرۇدنالیائ اغىزىڭٻد توئ

  .ىرىلشىلىق پاۋات ىنىقىلرازام اجوغ قائپائ ،پىلېك ھگرھقشھق نىدرالترۇی

 ھیىدىئھس پىترات نىدىرۋەد كۈلرۈمسۆئ ، مىناخ مەرھتخۇم ھكىلھم ىھاشىداپ ڭىنىقىلنادىناخ ھیىدىئھس ،ەدزۈك ىلىی -1698

 ،پىلىق لىیاق ىنرھلىدرھكرھس نۇغرۇن نھلىب ىتىراھام قىلزابڭھج ەۋ ىكىلنھگرھم زىسشادڭھت ڭىنىزۆئ نىدىقىلناخ

 نىتتھكالاھ ىنىقىلناخ ھیىدىئھس ،ناغرۇدلاق ھتتەریھھ ۇمىنىرىلنھمشۈد ،ۇمىنىرىلتسود نھلىب ىقىلرىداھاب ىكىدرھلڭھج

 لایائ غۇلۇئ ،ىبابرھئ تھلۆد كىلتەراساج ،ەدرھكرھس يىبرھھ كۈیۈب  ناغلىق شەرۈك يامنىت نۈچۈئ شىلىق پۇرۇدلۇتۇق

 رۇغیۇئ پىترات نىدڭىنۇش ،ىشىلۈرۈتلۆئ كىلھئىجاپ ادىلوق ڭىنناشىئ-ىپوس ،درھمان، شھكىشھن رھپھن ھتلائ ڭىنرادمۈكۆھ

 ھگىسىكىلمھتسۇم ڭىنىسھیىرېپمىئ ۇجنام ىلىی -1759 ادىرىخائ ، ىكىلنھگنھلزۈی ھگىشىتېك پىشىلەرىخ ھچناغراب ڭىنىتىنھتلھس

 …………………زىمىقىلناغلاق پىنىلیائ

 زایىن ىسىچلاغ ياتىخ ەدىیۆئ ىكىدرھقشھق ڭىنماللوماد رىداقۇدبائ ناغنالتائ ھگىشىرۈك شۇزۇقتۇق ىنتھللىم ىلىی -1925

 ىتىمۈكۆھ ياتىخ ڭىنىپىلھخ رۈمۆت ىرىبھەر ڭىنىتىكىرھھ قىلىشراق نھگلۈرۈتۆك ادلۇمۇق ،ىشىنىلزۇغوب ادىلوق ڭىنىچقاس

 ىھلۈس نھلىب ىتىمۈكۆھ ياتىخ الىنھی ۇمڭىنىجاھ زایىن اجوغ ، ىشىرېب پۇتۇت اغیاتىخ ىزۆئ ىنىزۆئ ،پۈزۈت ىھلۈس نھلىب

 ياتىخ ،پۇتۇت ىنماللوماد تىباس ىرىبھەر ڭىنىتىیىرۇھمۇج ناتسىكرۈت يىقرھش ناغلۇرۇق ىلىی -1933 ،پۈزۈت

 ناماز ىقنىقېی ەدىسىجىتھن ڭىنۇش ،ىشىلىریائ نىدىنېج ادىلوق ڭىنیاتىخ ۇمڭىنىزۆئ ، ىشىرېب پۈزۈكتۆئ ھگىتىمۈكۆھ

 يىقرھش ناغلۇرۇق ىلىی -1944 ، ىشىتٻۋىنىلىق ھنپەد الىدىكۈشۆب ڭىنزىمىتىیىرۇھمۇج  ىجنۇت ناغلۇرۇق ادزىمىخىرات

 نۈچۈئ شۇرۇدلۇتۇق نىدىمۇلۇز ڭىنىرىلیاتىخ ڭادنىموگ ىنزىمىقلھخ زىمھیىمرائ ڭىنزىب ، ەدىتىیىرۇھمۇج ناتسىكرۈت

 ڭىنرھلىشىك قۇلزۇپون ەدزىمىتىمۈكۆھ ىكىدغاچ ىنیھئ كەدفوساببائ مىرېكۇدبائ ،استاۋىلىق شەرۆك پىرېب ىنىرىلناج قىسسىئ

 تسىنۇمموك كەدنھگٻد زائ ىنناغىملالۇتۇق نىدىرىلیاتىخ ڭادنىموگ ،پىشىلای نۇرۇب -زىغېئ نھلىب ىرىلیاتىخ تسىنۇمموك

 ،نھگرھب زۈی ەدىچىئ زىمىتىمۈكۆھ ادغاچ ىنیھئ ،ىشۇلوب بەۋھس كىلىتىساۋ ىكای ھتىساۋىب اغزىمىشىلۇتۇت اغىرىلیاتىخ

 پالىخ اغىسۇزرائ شىشىرېئ ھككىلنىكرھئ ڭىنزىمىقلھخ لۈكتۈپ ،ىشىنىلچۈك پۇلوب تۇجۋھم قىلماۋاد ڭىنزىمىتىیىرۇھمۇج

 ،يىسایىس ڭىنزىمىزۆئ ،نۇسلوب ىرىلیاتىخ تسىنۇمموك ىكای ،ىرىلیاتىخ ڭادنىموگ ىلیھم ،رھلتھیىددىز ىكچىئ سھمىگۈت

 ادىسىرغوت زىمىقىلناغلوب پۇلغھم ەدىلىتسۈئ تھبھۆس نىدزىمىقىلىتسۇئان ىكىتتھھھج كۈلرۈت قىلراتاق اكىتكات ،ھیىتامولپەد

  .ىدىلشاب ھكشۈتۆئ نىدمىدلائ زۆك پھلرىب -رىب كەدناجرام ناغلىزىت اقپىی رالرۇق ناغلىزېی

 رىب ڭىنزىمىرىلپابرھئ ،يىلایىز ناغلۇنوت ،ناغلىغىی ھگىچمۈرۈئ نىدىرىلیاج ىسیاقرھھ ڭىنزىمىنىتەۋ ادرىباكىد ىلىی-1996

 نىدزىمىرىلزاتسۇئ ،ادناغلىق زۆس پىنىلرخھپ ادىسىرغوت زىمىخىرات كىلتھنھتلھس زىمىرىلىلایىز ،ادىنىغىی تھبھۆس قىلمىتېق
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 ،قاۋاس نىدڭىنۇئ كەركھب نىتشىرٻۋھشۆك ىنخىرات زىب « پىلىق زۆس نھلىب قىللىداد ىدنھپھئ ساملائ نۇغرۇت مۇھرھم

 تھللىم ھچۈگىملەزۈت تھللىئ ،مىزال شالىچماق ھچرھلزىسمىھەر ىنىرىلتھللىئ ڭىنتھللىم ،كەرېك زىمىشىلېئ تەربىئ

 ەدىۋۈت مىقىلۇق ىباتىخ كۈلچۈك نھگٻد »ۇدیاملاق ۇممەدائ اغناغىدیھشۆك ىنزىمىخىرات قىلناش  ھسىملەزۈت تھللىم ،ۇدیھملەزۈت

 .ىدلۇیۇت كەدناقتاۋالڭاراج

 نھگىلۆت ،رالناق قىسسىئ ناققائ پۇلوب ایرەد ،رالناج زىزھئ نھگرھب نۈچۈئ شۇلۇتۇق نىدىكىلمھتسۇم رالرۇغیۇئ زىب

 قۇدلىق اتاخ ىنرھلىمېن ھتشۈمتۆئ زىب ابھجھئ.………………راللوق ناغىلنویلىم نھگرۈتۆك پىلىق ادىن اقھاللائ ،ر�ەدھب

 ڭىنېم ىشىك ۇئ ،ىتتاتاۋىچېك ەدىگىلزېت قامقاچ نىدمىلایىخ راللائۇس نھگٻد ؟كەرېك زىمىشىلىق ىنرھلىمېن نىیېك نىدڭىنۇب ؟

 :پىترھگزۆئ ىنىنارۇئ ڭىنىزۆس ،ياغلوب ىدرۆك ىنمىقىلناغلاق پۇرۇت پاقرىڭېت لھس

 ىنىسھبنھم شىقىچ پىلېك ،ىنىتىیىھام ڭىنىلىسھم ىكلھب ، نھمىتاۋیھمٻد نىدىسىتقۇن شھلبىیھئ ىنرھلىس نھم ،مىدنھپھئ       -

 كىلزىگېن ڭىنۇئ ،ىبەۋھس شىقىچ پىلېك ڭىنىسىداھ قادناقرھھ ادناقتیېئ پىلىق ھچقادنۇم .ىچكھمٻد كەرېك شىلىب ىشخای

 شىرېب زۈی ،اتىراق اغڭىنۇش زىب .ۇدىلوب ىسىجىتھن ادىرىخائ ،ىتایىققەرھت ،ىرىلىتقۇن زىجائ كۇزان ،كىللھجھئ ،ىتىیىھام

 نھگىملھتىی ھگزىمىتىسقھم قاسلائ رىبدھت يھمتەۋىلىق تىقاس نىدرەزھن ىنىرىلىتقۇن زىجائ -كۈلچۈك ،كۈلرۈت ناغلوب ىلامىتھېئ

 .زىمىلاق پىنىلقاس نىدنایىز ڭوچ ۇمىدرىدقھت

 ىرىلایرەد -ۇغات ،لوم نىیاتنىئ ىرىلقىلیاب ىتسۈئ رھی-ىتسائ رھی ،نھكتھك زىسكھچ ،نایاپىب ،تھبنۇم ىقىرپۇت رھلىس

 نھلىب رالیاتىخ رھلىس .ۇدىلىب ىشخای رالیاتىخ كەركھب نىدرھلىس ىنىتقۇن ۇب .ىسىگىئ ڭىننىمٻز ۇشائ نھگرۆك نھم ،لەزۈگ

 پىرىقىچ نىدرالڭەرىتاخ رھلىس ىنىنۈك ناغلاس اغرالۇئ ڭىنرالڭىرىلدادجھئ اتخىرات .تھللىم ناغىشای پىشىلىرائ ەۋ انشوق

 ڭىنیاتىخ .راب پھگ نھگٻد »تۇت نىقېی ىنڭىنىمشۇد نىدڭۇتسود« .قوی ىنىقتۇنۇئ ھچىغرىزاھ ات رالیاتىخ نھلىب ناغیوق

 اقشاب ەۋ انشوق ،شۇرۇقشاب تھلۆد ،تھیىمىكاھ ىكىدنایرھج ناغلوب ھچىغرىزاھ پىترات نىدىرىلكىلگھب قاششۇئ ،ادىخىرات

 قىلىچمادلائ،ڭەریھن -ھلیىھ ەدرۈت لىچزىئ ،ەدرھلتەۋىسانۇم كىتامولپٻد ،ىداسىتقىئ ،يىسایىس ناغلوب نھلىب رھلتھلۆد

 ،تھیىمىمھس رىب لامرون كىلشىگېت اقشۇلوب ادرالناسنىئ نىدرالۇئ .ھگىئ اقخىرات قۇترائ نىدلىی 2000 اتشىنۇللوق ىنىرىلىتىساۋ

 ،ھیىتاركومٻد نۈچۈئ ىقلھخ ،ىتىلۆد ىكىدنۇیىئ ىلىی -1989 .سھت شىپېت ىنىشىراق تھممىق يىناسنىئ ،قالخھئ كىلىشىك

 پۇزۇغرۇت كىرىت نھلىب رالكىۋىنورب -اكنات ىنىرىلتنەزرھپ زۆئ ناققىچ اغىنادیھم نېم نھئ نھیىت ادىسۇزرائ تاھالسىئ

 تھقپھش نىتتھللىم ،تھمۈكۆھ قادنۇب ناغىدىلائ رۇزۇھ نىدىراز -ۇھائ ڭىنرالۇئ ،پھی كىرىت ىنرالناۋیاھ ،ناغىلارۇتساب

 اققىلراب ادىتایىققەرھت ڭىنىتىیىئمھج تھیىناسنىئ  رالۇئ .كىلتھقاماھ رىب كەد »نھگىلىت ھكپۆئ نىتكھشىئ كۈلۆئ« شھلىت

 ىنىرىلزۆئ نىدڭىنۇئ ھچىسكھئ ڭىنشىلىق لۇبوق ىنىشىراق تھممىق قىلناچتھیىلۇئسھم ،كىلنىكرھئ ،ھیىتاركومٻد ناقتاۋىلېك

 شىتىسمھك ىنرھلتھللىم ىكىتقرىئ تای اقشاب ،پۇیوق اغنۇروئ نۈتسۈئ نىدرھلتھللىم اقشاب ىنىرىلزۆئ .ۇدىلىق ھئىپادۇم

 ،پۈزۈت نالىپ يىپخھم ،ۇدیالالاۋىرىك ھكتھپایىق رھگىلیىھ كەدىكلۈت نۈچۈئ شىتىی ھگىرىلتھسقھم .كۈلچۈك نىیاتنىئ ىسۇغیۇت

 رھلكۈلچۈك .ۇدیھمرۈدلىب ھگمىكچېھ اتتھھ ترىس نىدنھگنھلرەۋھخ رھلىشىك ىكىدناس زائ ىتىیاھان ىكىدىشېب تھیىمىكاھ ىنۇئ

 قۇللۇق ، قىللادوئېف  رالۇئ .ۇدىلىق قىلناۋاروز ھچرھلزىسمىھەر اغرالزىجائ ،اسلاۋىرىك ھكتھپایىق مۇلزھم -ەراچىب ادىدلائ

 ،ىسھیىرېپمىئ لۇغڭوم  ىكىدڭىجیېب ھچىخېت ىسوردای كىلرھبھەر ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ .قوی ىنىغلوب دازائ ىخېت نىدىسھیىدىئ

 زىمىرىلالۇس ىكىتخىرات ڭىنزىب ،ناخزىگڭىچ ڭىنزىب ھچنىسكھئ نىتساملایۇئ ،پۇلوب ەدىچىئ ڭىنىسىدروئ ىسیىرېپمىئ ۇجنام

 ڭىنتھئبھت ،ىخىرەد رانىچ ناغىدىنىلىق لوۋمىس ھككىلرھسیھق ،اققىلتۇمزھم -قىتتاق ەدىرىلرۋەد زىجائ  رالیاتىخ .ۇدیھلھیٻد

 زىتلىی پىرېی ىنشات ،ياملىق اۋرھپ اغىرىلقىسسىئ مىرىغژىپ ڭىنزۇموت ،ىرىلنۇدۇج قىچچائ قىلناغرىۋىش-راق زىسمىھەر

 ڭىنىرىلزۆئ شاشخوئ اغىنىغیوق پىلىق لاشقاق ،پۇتۇرۇق ڭىنتۇرۇق ھتىم ھنىككىچىك ىنىرىلخەرەد ياغىراق ناغىدیاشای پىترات
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 قىلراتاق ۇجنام ەۋ ىسھیىرېپمىئ لوغڭوم ناخزىگڭىچ ناغرۇدلاق زىئ سھمچۆئ اتخىرات ،نھلىب ىرىلڭەریھن »كىلتھساراپ«

 نادبوئ نىدنھم رھلىس ۇممھسىمٻد ىنىلاۋھھئ ڭىنراللۇغڭوم ھتتەۋۆن .ىدلىق ھنپەد نھلىب كىللىچپھئ ىنىتىنھتلھس ڭىنرھلھیىرھپمىئ

 ،ىشىتېی پۇنوت نادبوئ ىنتھیىھام ىكىتتھھھج ۇب رالرۇغیۇئ .سھت ۇمشىپېت نۈچۈئ قىلىرود ىنرالۇجنام رىزاھ .رھلىسىلىب

  .كەرېك ىشىنىدزىئ ،ىشىنۇلیوئ

 ارائقلھخ ىنۇئ ،شۇرۇقشاب ەۋ شۇرۇت پۇتۇت ىنتھلۋۆد .ۇدىلىق پھلھت لەدھب زىسىلسىم ،روز ىتىیاھان شۇرۇق تھلۋۆد

 ھگىئ اقتىئاراش ناۋاراپ ،نىكرھئ ،مھجرھتاخ ىنىرىلارقۇپ تھلۋۆد ،شۈرۈتشىرېئ اغىشىلىق پارتېئ ڭىنتھیىئمھج

 .قادنۇش ۇمىخېت  اتشىلىق

 يىقرھش ناغلۇرۇق پىنىلىچراپ نىدىقاپىتتىئ رھلتٻۋوس ، ھیىۋالسوگۇی قىباس ،ەدىرىسھت ڭىنىنۇقلود شىشىلھیىتاركومٻد اینۇد

 نىدلىی 30 اغىنىغلۇرۇق ىرىلتھلۆد ایىسائ ارۇتتوئ ىكىدىسىدۋھگ ھمشھلرىب رھلتھلۆد لىقھتسۇم ،ىرىلتھلۆد ناقلاب ىكىداپورۋای

 ىنىغلوب نھمىرھھب نىتقىلناۋاراپ ،ھیىتاركومٻد ،كىلنىكرھئ ىكىدرۈت يىقىقھھ ىرىلارقۇپ ڭىنرھلتھلۆد ۇب ،ۇمىسلوب ناقشائ

 ھتتھلاھ ناشىرھپ ىرىلارقۇپ ،نھگنھلىۋۆد كەدغات ىرىلىلىسھم ىكچىئ ،لامتاق ھچىخېت ىسىمىتسېس شۇرۇقشاب تھلۆد .قوی

 قۇلوت نىتتھھھج تھیىھام نىدىقىلىلىماھ ڭىنھیىسۇر ھچىغرىزاھ پىترات نىدناغىلراكاج ىنىقىللىقھتسۇم رھلتھلۆد ۇب .اتقامرۇت

 ىكىدھیىپارغۇج ۇش ڭىنرھلتھلۆد انشوق اسىملوب ىكای ىپىترھت لامرون ڭىناینۇد رەدھق اغرىزاھ .ىدىملھتېك پۇلۇتۇق

 .ۇدىتاۋىلېك پۈتۈسرۆك رىسھت يىبلھس ھگىپىترھت يىئامىتجىئ ،ىداسىتقىئ ،يىسایىس ،لامرون

 قىللىی ناغىدىلېك ارغوت اغىشېب ىشىك ،پۇلوب ەدىسھیىۋھس رھلتھلۆد ناغلىق يىققەرھت ،اسلوب نەۋیھت ناغىدىلىب ىشخای رھلىس

 ەدىتىپۈس تھلۆد يامىراق اغىشۇلوب قۇلوت رالتاراپپائ كىلشىگېت اقشۇلوب ھتتھلۆد رىب ،قۇترائ نىدراللود ڭىم 24 ىتىماراد

 ڭىم 24 ۇمىتىماراد ناغىدىلېك ارغوت اغىشېب ىشىك قىللىی ڭىنسۇرپىس .ۇدىتاۋىلېك يھملھشىرېئ اغىشىلىق پارتېئ ڭىنارائقلھخ

 .شاشخوئ ھگنەۋیھت ۇمىتىمسىق ڭىنۇئ ،پۇلوب قۇترائ نىدراللود

 النارائ ىمىلۆك رھی ،ناغىلراكاج ىنىقىللىقھتسۇم ،پىلىریائ نىدھیىسنارىف ىنۈك -25 ڭىنیائ -2 ىلىی -1489 اسلوب وكانوم

 ناغىدىلېك ارغوت اغىشېب ىشىك ،يامىراق اغىشۇلوب تھلۆد كىچىك ھگىئ اقسۇپون 300 ڭىم 37 ،رىتېمولېك تارداۋىك 2.02

 نھلىب ىنىغلىتىرای شاشخوئ رالناسنىئ .ۇدیاشای مھجرىتاخ-تاشایاب ىرىلارقۇپ ،قۇترائ نىدورۋای ڭىم 30 ىتىماراد قىللىی

 .ۇدىلوب قىلقرھپ ۇمىسىجىتھن اقچاغىملوب شاشخوئ قىلناچشىرىت ىكىدرالۇئ

 ەدمىچىئ ،چاغىشڭوئ ىنقاریاب ناقتاۋىلېق پۈشۈگۆی اغىداخ پۈنۈپلھی ادلاماش ،ەدنھگلھك ھگرھی ۇشۇم پھلزۆس ىشىك ۇئ

 ىكنۈچ .مىدىلیوئ پەد “نھكىدیاراق ەدىرىزھن يىبلھس اغرالناملۇسۇم ،ىتىرۇم نائىتسىرىخ ۇب“ :نھلىب قىلرانىلسۇسپھئ

 ىكىدىرىلتھلۆد ناقلاب ،ەدىچىئ رالناغىدىلېك پھلىت قىلھاناپ ھگھیىنامرېگ نىدرھلبەۋھس قىلراتاق ،شىنىلاۋاد - ھیىھھس ،ىداسىتقىئ

 نۈچۈئ مىنىغلىق تھمزىخ ەدىسھھاس رھلىچۈگىلىت قىلھاناپ ، رھلنھمچۆك ۇممەزۆئ .ىتتیھلىگىئ ىنقاملاس ىلېخ رالناملۇسۇم

 .ىدلىق ماۋاد ىنىزۆس :كەدنھگزھس ىنمىلایىخ -يوئ ڭىنېم ىشىك ۇئ  .مىتسھمھئ رىداق اقشىلىق راكنىئ ۇمنھم ىنقىللائٻر ۇب

 نھلىب مىنىغلىق تاقىتېئ اغىنىد نایىتسىرىخ مۈزۆئ .قوی مىنىقتاۋاراق ەدىرىزھن كىلنھمچۆئ اغرالناملۇسۇم ۇتقادناق نھم       -

 اغرالناسنىئ ناغلوب ىرىلىدنھب زۆئ قىلىقرائ رھلرھبمھغیھپ ڭىن ھاللائ ۇئ .مىتقىچ پۇقوئ تەر ھچچھن ىنمىرھك نائرۇق

 ،ىلیالىق تاقىتېئ اغنىد ىسیاق ىلیھم .رۇدىسىمانىلبىق شاشای -تایاھ ڭىنرالناسنىئ  تكارتسبائ ،كھسكۈی ىتىیاھان ، نھگزۈكتھی

 ھاللائ ڭىنزىمىزۆئ ،شىلىق اۋۇد پىنىغېس اقھاللائ ،شىلىق تەدابىئ . ھتشىنىشۈچ ارغوت ىنىتىیىھام ڭىنىنىمانىلبىق ۇب ھلىسھم

 نىتساملاق الپۇلوب ىسىممھھ ڭىنزىمىرىلشىئ كىلشىگېت اقشىلىق ڭىنزىب ،شىلىق سېھ ىنزىمىكىلنھكىئ لۇق رىب زىجائ ادىدلائ

 ڭىنزىمىزۆئ ،زىمىتىیىئمھج تىرېكنوك ىكىداینۇد ۇشۇم نھگرھب پىتىرای اغرالناسنىئ نھلىب ىتىردۇق زۆئ ھاللائ ىنۇئ ىكلھب

 ەدرھیھق ،ناچاق ناسنىئ .ۇدىلۈرۆك ەدىسىداپىئ تىرېكنوك ىكىدزىمىشۇمرۇت كىلىدنۈك اتتھھ زىمىتایاھ ىسخھش ەۋ پىتكېللوك
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 ، پۇتۇزۇئ ىننۈگۈنۈت سھمىگۈت زىب .سھمھئ رىداق ھكشىلىب ىنىقىلناغىدىشىلشوخ ەدرھیھق ەۋ ناچاق نىداینۇد ۇب پۇلۇغۇت

 نۈگۈب رھگھئ زىب . زىمىلاۋىتۈك ىنرھلىتھئ سھمىگۈت القادنۇش ،زىمیادنۇروئ ىنرھلىپىزەۋ نھگنھلكۈی ھگزىمىزۆئ نۈگۈب

 ،ىشۇلوب شۈرۈگزۆئ ەدزىمىرىدقھت ىكىدىتھئ مىكلھب قاسىلایىدنۇروئ قۇلوت ،ارغوت ىنىپىزەۋ نھگنھلكۈی اغزىمىممىز

 ،كەدىكنۈگۈنۈت زىمىرىدقھت ادناغلوب ھچىسكھئ ،زىمىشىلالوب رھسسھیۇم ھكشۈرۆك ىنىسىجىتھن ڭىنۇئ ىنۈگۆئ ۇمىدنھككىچېك

 ڭىنزىمىرھیىبرھت پىرائام ناغلائ ،ىقىلسامىشخوئ ڭىنتىھۇم ناقتاشای زىب .نىكمۇم زىمىشىلېق اغلاھ رھتتھب ۇمنىدڭىنۇئ اتتھھ

 تھممىق ،ھیىستىزوپ ناقتۇت اتشىلىق زىلانائ ،شىلىق پەرھت رىب ىنرھلىلىسھم ،ىقرھپ اپاس ىكىدىسىجىتھن قىلناغىملوب شاشخوئ

 .زىمىتاۋیھملھتېك پالقىبتھت ارغوت ھگىتىیىدۇجۋھم تىرېكنوك ڭىنقىلتایاھ ىنىمانىلبىق نىدىلیھپۈت بەۋھس قىلراتاق ىشىراق

 تھلۆد ھچىگزۆئ نۈچۈئ رھلتھلۆد ىكىداینۇد ، ىرىلتھلۆد ناملۇسۇم ،اسلوب ناغىدىلىق ھیاپۇك تەدابىئ ىكىدلاھ لۇقون

-زۆئ ،قىلىچناقىمیالاق ىكچىئ ،ناقتارای ھگلۈئ ھتتھھھج ىلكھش شاشای ناۋاراپ  ،نىكرھئ ىرىلارقۇپ ،ىلۇسۇئ شۇرۇقشاب

 ەدىرىلتھلۆد نایىتسىرىخ ،برھغ پىكىت اغود ىنىتایاھ اقتالىكشۇم ىكىدرھپھس نىدىلیھپۈت رالازىن قىلراتاق شۇنۇقوت ارائ

 ىرىب ڭىنرالناغلىق يىققەرھت ڭھئ ەدىچىئ ىرىلتھلۆد ناملۇسۇم بەرھئ يھبۇد .ىتتالوب نھگىمىلىت قىلھاناپ پالنویلىم

 قىلىڭېی نۈچۈئ تھیىناسنىئ ،ىرىلتەرامىئ ناغىدىرۇتشاماق ىنزۆك ،ناقشاقات اغنامسائ ،كىلتھمھشھھ ڭىنۇئ .ۇدىنىلباسېھ

 قۇلزۇتلۇی 7 ناغىدیارچۇئ زائ اداینۇد ،ىرىلرھھھش ىلىرائ املاپ ىتسۈئ ۇس ناغنىلىق اپرھب پۇرۇدنىت ىنزىڭٻد ،ناغلوب

 ەۋ رالىچۇغراقىچ اقدۇجۇۋ پھلھھىیال ىنرالقىلراتاق ىرىلھسسھئۇم يىساسائ رھھھش ىۋىناماز ،ىرىلیاراس - نامھېم

 ارائقلھخ يھبۇد اتتھھ .رھلكىلبرھغ ىرىلىكىدناس پۆك روز ڭىنىرىلىچۇغرۇقشاب نىتتھھھج ىپسھك ،اكىنخېت ىنرالۇئ

 ڭھئ ناغىدىلىق پاۋات رالناملۇسۇم .كىلھیىلگنھئ رىب ھچىشىلېق ەدمەرىتاخ ۇمىسىچۇغرۇقشاب ىپسھك ڭىنمۇرۇدوریائ

 نىدىتىدھھت ڭىنرھلتھلۆد ناملۇسۇم ىكىدىپارتھئ ىنىتىلۆد ناتسىبەرھئ ىدۇئھس ،ناقشالنۇروئ ھنىدھم ھككھم ، ياج سەددھقۇم

 ىرىلرھكسھئ اكىرېمائ ناغىدىرۆك نامای رالناملۇسۇم ھچىیوب ىپىلھت ڭىنىتىلۆد ناتسىبەرھئ ىدۇئھس ،نۈچۈئ شىلىق ھئىپادۇم

 .ۇدیادغوق

 ۇمىسلوب نھساسائ ىنىرىلارقۇپ ،پۇرۇق ىنىرىلتھلۆد لىقھتسۇم ڭىنىرىلزۆئ رھلتھللىم ناچشىرىت ، ناچشەرۈك

 ،رھلتھللىم ناقتاۋىكېچ تھیىزرھئ ، زىسمھجرىتاخ ادىرىلیاج -ياج ڭىناینۇد ھنھی ىرىقشات نىدنھگرۈتشىرېئ ھككىلمھجرىتاخ

 لەزۈگ ۇب ،ناقتارای نۈچۈئ رالناسنىئ ڭىنھاللائ .ۇدىتاۋىلېك پۇنۇس ىنىلوق مەدرای ەدىرىئاد نھگرھب رای ىناكمىئ ھگرھلمۋھق

 شۈرۈی اقتانىئاك ،شایۇق ،سرام ،ىراش يائ نىدنىمٻز اتتھھ ھكشىنىشۈچ  ىنۇئ ،پىنىدزىئ ەدىتسۈئ ىرىلىزىجۆم ڭىننىمٻز

 اتتىقاۋ رىب نھلىب شىلىق نایامان ىنىچۈك ڭىنىتىساراپ -لىقھئ ناغلىق اتائ ھگىرىلىدنھب زۆئ نھلىب كىلىخېس ڭىنىچۇقتارای ،پىلىق

  .اتقامىلتاپسىئ ىنىكىلنھكىئ  زىسشادڭھت ،ىتىردۇق قىلرىس ڭىنىچۇقتارای ھنھی

 .ناغراب اغىزىمان ھمۈج مىتېق پۆك ،پاروس تھھىلسھم نىدمىرىلتسود ناملۇسۇم نىیېك نىدناققىچ پۇقوئ ىننائرۇق نھم

 پھس كىلپىترھت نىدىكىلزۆئ رھلمەدائ ،نھكىدیاملاس قۇشوق مىكچېھ ھگىرىبكھت ڭىننازھئ ،ناغلىتیېئ پىرىقاچ اغىزىمان ھمۈج

 ەدىكىلىچتھسایىر ڭىنمامىئ ىكىتپارھېم .نھكىدىنىلرىزاھ اغزامان ، پىپېت ىنىرىلیاج زۆئ ادلاھ ىلاخ نىتشىترات -شالات ،پۈزۈت

 كەدرھلرھكسھئ نھگرۈچھك نىدىشېب ىنقىشھم ەدىھالائ ھچراللىی ڭىنتھكىرھھ ناقتاۋىنىلىق ھتتەدابىئ ۇب ،زامان ناغلۇقوئ

 اغىقالخھئ مالسىئ ەدنھم ىرىلشاشڭىت نھلىب تھمرۆھ ،تھققىد ىنىتىھىسھن -زەۋ ڭىنمامىئ ،ىكىلپىترھت ىكىدىجىرەد كھسكۈی

 ناقتاۋۇرۇقشاب تھلۋۆد ،نویىسایىس نھگرۆك ھیىبرھت ەدھیىۋھس ىرىقۇی ىنىرىزنھم ۇب .ناغرۇدلاق رىسھت رۇقڭوچ نھتھبسىن

 قالۇق ھگىپېگ  ڭىنىرىب -رىب ،پىلىقڭىچ ڭىنرالبابرھئ ۇئ ، قاسرۇتشىلېس اغىرىلنىغىی ىكىدىتنېمالراپ ھیىنامرېگ ڭىنرالبابرھئ

 پىلٻۋىلوب پوت -پوت الپىقىچ نىدزامان ڭىنرالۇئ اممھئ .نىكمۇم شۈرۆك ىنقرھپ نىمٻز – نامسائ نىدىرىلشھلزۆس ياملاس

 ىرىلنۇناق ،ىمۈزۈت تھیىئمھج ڭىنتھلۆد ناقتاۋىلېئ رىھھب نىدىكىلرھتھخىب ،ىقىلناۋاراپ ،ناقتاۋاشای ىزۆئ ، چھكچىئ ياچ
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 تەدابىئ ىقىلېھ ، ىرىلشھلبىیھئ پىلېس اغرىپاك – نىدرىپاك ىنزىب ،ىرىلشارۇقوچ پىلىق تھیاكىش ھتسھب -سھب ادىسىرغوت

 ۇمىلوت ىنېم ىرىلشىیٻد ىننھگلھك اغىزغائ پەد ھیىتاركومٻد ،قوی ۇمرھسھئ نىدىتىپایىق ىكىدىنایرھج

 الىتتەدابىئ ىننۇناق ۇئ ڭىنرالناسنىئ ھلىسھم .لىدائ ەۋ ارغوت ڭھئ ىمكۆھ ،ىنۇناق ڭىن ھاللائ كھمٻد  .ناغرۇدنالسۇسپھئ

 .اتشالقىبتھت تىرېكنوك ھچىگمىدھق رىب-رھھ ڭىنىتایاھ كىلىدنۈك ىكلھب سھمھئ

 قىلتنالات ڭھئ .زىمىتاۋاشای ەدرىۋەد رىب نھگلىتىلكىچىك اینۇد ەدىرىسھت ڭىنۇب ،ناغنالجاۋار اكىنخېت -نھپ ڭىنرىسھئ- 21 زىب

 نھكتھلشىئ ىنزىمىڭېم قاسلوب زىمىرىلناغلاق ،نھكىدىلېك رىداق ھكشىتىلشىئ  ىن %10 نارائ ڭىنىسىڭېم ادىتایاھ لۈكتۈپ مەدائ

 %15 ڭىنىسىڭېم اسلوب لىپ ،%13 نېفلٻد نىدرالناۋیاھ . زىمنھكىدىتېك ھنھی پىلېك اغاینۇد ۇب ادىنروئ ڭىننھگىمتھلشىئ نھلىب

 ھاللائ اممھئ ،نھكىدىرۇت نۈتسۈئ نىدرالناسنىئ ھتتھھھج شۇرۇدلاق ەدىسىرىتاخ ىنىنىگرۆك رىب ،پۇلوب رىداق ھكشىتىلشىئ ىن

 داقىتېئ اغنىد ىسیاق ىلیھم ،ادنىمٻز نھكتھئ شخھب ھگزىب ىچۇقتارای .نھكىتپھمرھب ىنىرادىتقىئ شىلىق رۇككھپھت اغڭىنۇئ

 قىلىخېس ىچۇقتارای ،ناغىدیالالىق تەۋىسانۇم كىلىشىك ھناتسود ،يىمىمھس ھگزىمىرىب -رىب ھچىیوب ھمانىلبىق ۇش زىب ،ىلیالىق

 پىشىرىت ىنىپىزەۋ نھگىلكۈی ھگزىب قىلتایاھ ،پۇلوب نھمىرھھب قاتروئ نىدرھلىزىجۆم ناغلىق اتائ اغرالناسنىئ نھلىب

 .سۇسپھئ ڭىم ،قۇتتالوب ناغلىق ارغوت زىب ،قاسلوب ناغىلایىدنۇروئ

 ڭھئ  ڭىنزىب ،ىنىرىسھت يىبلھس ناغرۇدلاق ەدىشىك ۇئ ڭىنزىمىرىلشادنىد مىسىق رىب ىكىدناس زائ نىدىرىلنایاب ڭىنىشىك ۇئ

 اغرالپىسنىرىپ ىكىدزىمىنىد مالسىئ ،قىلناچتھیىلۇئسھم ىكىدمالسىئ ،ىقالخھئ مالسىئ ،زىمىدىقھئ مالسىئ ناغلوب لھممھكۇم

 نىیېك نىدناققىچ پۈترۈگۈی زۆك رۇقرىب اقپارتھئ ىشىك ۇئ .مىدلىق سېھ ىنىكىلنھكىئ ىكەزۈی ىخېت ڭىنىسىچنھشۈچ ناغلوب

 .ىدرۇتشالماۋاد ىنىزۆس

 اغىلوق ىنىقىللىقھتسۇم پىشىرېئ ھككۈلرۆھ ،ھككىلنىكرھئ ھتتەۋلھئ تھللىم ناقتاۋىكېچ مۇلۇز ،قۇلروخ كەدرھلىس       -

 نھساسائ ىنرھكسھئ رىب ەدھیىنامرېگ .ھتشۈرۈتلھك اغلوق پىلىق قادناق ،نھلىب ھمېن ىنقىللىقھتسۇم ھلىسھم .قۇلقۇقوھ اقشىلېئ

 پۆك ۇمىخېت كھسٻد ىدناللاروق لھممھكۇم رھگھئ . ۇدىتېك لۇپ قۇترائ نىدورۋای ڭىم 25 نۈچۈئ شۇرۇدناللاروق قۇلوت

 ناغىدىلىق شۇرۇئ ، پىشىتېئ نھلىب قىتلىم يھسۆك رىزاھ پىلېك ھنھی .قوی رالڭھیىمرائ ڭىنرھلىس .ھتتەۋلھئ ۇدىتېك مىقىچ

 زائ التھقھپ ۇمىسلوب رھلنھگرۆك ىسھیىبرھت قىلنادناموق يىبرھھ ،يىرىكسھئ لھممھكۇم ەدرھلىس .ىتتھك پۈتۈئ رۋەد

 ياتىخ ناقتاۋەد نھمىلوب اجوخ اغاینۇد ،پىرىقىچ رھكسھئ رھلتھلۆد ىكىداپورۋای ،اكىرېمائ .نىكمۇم ىشۇلوب رھلىكىدناس

 كىتامولپىد نھكشۈزۈت نھلىب ياتىخ ڭىنرالۇئ ىكنۈچ ۇدیامیوق پىلىق لىقھتسۇم ىنرالرۇغیۇئ ،پىلىق شۇرۇئ نھلىب ىتىلۆد

 شىئ ھچرھلكەدۆگ ناغىدىتٻۋىلىق راكىب پۇیوق پىریاق ىنرالپىسنىرىپ ارائقلھخ ،ھچناغىلاخ ىنۇئ .راب ىرىلىمانترھش

 ۇش ىنىمىقىچ شىلىق شۇرۇئ ،پىرىقىچ رھكسھئ ھگلھئتھچ ڭىنتھلۆد رىب .سھمھئ ناققاب پۇلوب ەدر�ھئ ۇب ھچىغرىزاھ

  .سھمھئ شىئ ناغىدیاتخوت اغناسائ قادنۇئ ۇمىشىلىرىقىچ ڭىنراراق قادنۇب ەۋ ۇدىلوب ناغلائ ھگىتسۈئ ىرىلارقۇپ ڭىنتھلۆد

 

 نۇزۇئ ىخېت اغىنىغىشای پىقىچ ھگر�ھئتھچ ڭىنرالرۇغیۇئ .ۇدىلىق پھلھت لەدھب ىداسىتقىئ روز ىتىیاھان قىللىقھتسۇم

 .نىكمۇم ىشۇلوب نھگلھك اقدالۋھئ ىچنىچۈئ  اسلوب ىرىلىكىدناس زائ ىتىیاھان ،ىچنىككىئ ۇمىدنھگٻد نۇزۇئ ڭھئ .ىدىملوب

 بەرھئ .نایائ كەدلوق شھب اغرالڭەزۆئ رالڭىلاۋھھئ يىداسىتقىئ ڭىنرھلىس ،ادناغىملائ اقباسېھ ىنىرىلیاب رۇغیۇئ ادناس زائ

 شىلىق مەدرای داسىتقىئ ھگرھلىس .رھلىسىلىب ىشخای ۇممھسىمٻد ىنىقىلشادسېھ ناغلوب ھگرھلىس ڭىنرالڭىرىلشادنىد ىكىدىرىللھئ

 -قاپائ نھلىب ىتىمۇكۆھ ياتىخ ،پۇرۇچاق ىنىرىلزۆئ ۇمنىتشھلزۆس ادىسىرغوت مۇلۇز ناقتاۋىترات رھلىس اتتھھ  سھمھئ

 ناغىدىلاس غھلبھم ورۋای ،راللود ھچرالدرایلىم ،پىلىق لۈككەۋھت نۈچۈئ رھلىس ەدىرىللھئ برھغ .ۇدیۈرۈی پۇشۇلوب قاپاچ

 .مىدىمىقیاب ىخېت نھم ىنرھل »درھم  ، ىخېس«
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 ،ىرىلىگىئ تنالات ىكىدناس پۆك ، نھكشىتېی ەدھھاس رھھ قىلراتاق ھیىتامولپىد ، ىداسىتقىئ ،يىسایىس قىللىقھتسۇم

 روز نىیاتنىئ ىلور ناغىدىلائ ادىنایرھج ىشىرۆك قىللىقھتسۇم ڭىنتھلۆد رىب ،ڭىنرھلىشىك لىخ ۇب .جاتھوم اغرالیىلایىز

 ىنىرىدقھت ڭىنتھلۆد رىب ،تھللىم رىب ەدىزھب ىلور كىتامولپىد ،يىسایىس ناغىنیوئ ەدىتیھپ لەد ڭىنمەدائ ىككىئ -رىب .ۇدىلوب

 ىكىدھھاس رھھ ، نھكشىتېی ەدھیىۋھس كىمٻداكائ ەدىرىللھئ برھغ .نىكمۇم شىلٻۋۈرۆك قىنېئ نىتخىرات ىنۇب . ۇدیھلىگلھب

 ىقىلساملوب ادراتاق ەدىپېس شۇزۇقتۇق ىنتھللىم لۈكتۈپ ڭىنرالۇئ اقشاب نىدىرىلقىلقاناس ،ۇمىسلوب ىرىلیىلایىز رۇغیۇئ نۇغرۇن

 ھكپھس ۇب پاقیاب ىنىرىلىگىئ تنالات ،رالڭىشىپېت ىنىبەۋھس ،پىنىدزىئ نادبوئ ادىرغوت ۇب .ۇدىرۇدنالسۇسپھئ ىنمەدائ

 .كەرېك رالڭۇشۇشوق

 

 رھلتھلۆد نھكشھلرىب ،پىنىیات اغرالپىسنىرىپ ،نۇناق قىلارائقلھخ الىنھی ادناغلوب ھچڭىنېم ھتشۈرۈتلھك اغلوق ىنقىللىقھتسۇم

 لھئ ىسیاقرھھ ناقتاۋىرۈس ىرىگلىئ ىنھیىتاركومٻد قىلراتاق  ىتىمۈكۆھ اكىرېمائ ،ىتنېمالراپ اپورۋای ،ىتالىكشھت

 ڭوچ قىلارائقلھخ نۇغرۇن .كەرېك شىتیھچۈك ۇمىخېت ىنتەۋىسانۇم يىسایىس ،كىتامولپىد نھلىب رھلچۈك ،ىرىلتھمۈكۆھ

 پەد زىمىتاۋىلىق شىیامان ھچراللىی ،قۇدڭام ھچراللىی .ۇدىقىچ اقپایور ەدرھلىنھھس يىسایىس ۇش ھنھئ الىنھی رھلىلىسھم

 ڭوخ ىددۇخ يامىتخوت پالڭىم نوئ ،پالڭىم پۇرۇدلوت ىنرالیوك -اچوك .ۇدیاملوب اقشىلېق پاتخوت ،ھكشىنىلسۈیھم

 .ۇدىلېك ارغوت اغرالڭىشىلشىئ پھچۈك زىسمىنىت نھلىب ىرىلزھكرھم يىسایىس ڭىناینۇد ،رالڭىشىلىق شىیامان كەدرالقىلڭوك

 -اچوك ،پۇتۇت يىپخھم ىنۇئ ەۋ رالڭىشىقىچ پۈزۈت ىنرالنالىپ قۇلچۇقساب -مەدھق كىلھیىگېتارتسىئ ىكىدىلوی قىللىقھتسۇم

 ،ىداسىتقىئ ڭىنىزۆئ ىتىمۈكۆھ ياتىخ .كەرېك رالڭىشىنىلقاس نىتشۈرۈی پھلزۆس پىنىلناجایاھ ادرالىناخیاچ ،ادرالیوك

 تھسرۇپ ھگىشىتٻۋۇزۇب ىنرالڭىشىئ ىرىگلىئ نىتشىتېی ھكتھسقھم  رھلىس قىلىقرائ ىچۈك رىسھت كىتامولپىد ،يىسایىس

 ىسىجىتھن ڭىنۇئ ىكنۈچ .كەرېك قىلساملىق شىئ پىنىلقىچچائ ،پىنىلناجایاھ ،شىنىلقاس نىتقىلزاۋرائۇش .مىزال كىلسھمرھب

 ىنلوی ىكىتشىتېی اغناشىن اكىتكات كىتامولپىد ،تھسایىس لھممھكۇم ، ھیىگېتارتسىئ ارغوت .ۇدیاملوب ىشخای ادراللاھ ھچنىپۆك

 ناكمىئ ،شىرىقىچ نۈكھی پىلىق ەرىكازۇم نھلىب قىلناققۇغوس ىنرھلىلىسھم .ۇدیالقاس نىتشھلۆت لەدھب ەدۇھىب ،پىتراقسىق

 .ۇدىكېچ تەزایىز رھلىكنىیېك نىدىلیھپۈت ىكىلنەۋھس ڭىنرالىقنىدلائ ادناغىملوب قادنۇئ .كەرېك شىنىلقاس نىتكىلنەۋھس رەدھق

 نھساسائ ىنىنىمٻز ھیىنامرېگ ،پىلىق نامىدرابموب ىرىلنۇشوق ھیىمرائ ھمشھلرىب نھلىب رھلتٻۋوس ادىشۇرۇئ اینۇد ىچنىككىئ

 نھكشۈچ ھگرىسھئ ىكای نھگلۆئ اتشۇرۇئ ىسىچنىپۆك ڭىنرھلرھئ .نھكتەۋۇرۇدنالیائ ھگىسىۋۆد كھسېك -شىخ كەدۈگٻد

 ،پۇرۇت سەد نىدىنروئ رالىلاب -لایائ ،رالىنائ ناغناشای اتتىئاراش قادنۇشائ .ناغلاق زائ ىتىیاھان رھلرھئ ەدھیىنامرېگ ،پۇلوب

 اینۇد ،ادغاچ ىنیھئ .ىتقىچ پۇرۇق اتیاق ىنتھلۆد ۇب ،پادىچ اغاپاج ۇمىسلوب چائ پھلنۈك ەدنھگىمىی ،پھی ەدنھگېی

 ،شەرۆك زىسۋاتخوت ۇب انام .ۇدىقاب نھلىب ىرىزھن قۇلتسود ھگزىب اینۇد رىزاھ انام اسلوب ناغىراق پەد نھمشۈد ىنھیىنامرېگ

 .ىسىجىتھن ىلىمھئ ڭىنشىشىرىت

 كىچىك ھچنۇش رھلىلۈمۈچ .ۇدىتٻۋىرۇدنالیائ اقتىلىكسىئ پھی رھلىلۈمۈچ قىرېس ىنۇئ اممھئ ۇمىسلوب ڭوچ ،كۈلچۈك لىپ

 .ۇدىتۆئ نىدایرەد پۇلوب كۈرۋوۆك ھگىرىب -رىب ،پۇشۇلۇئ ھگىرىب -رىب ۇمىسلوب

 ىسىرىشھب -ىتپھئ ھگىتسۈئ ڭىنۇئ .راب ىرىلىتقۇن زىجائ ،كۇزان ۇمڭىنۇئ ھتتەۋلھئ ۇمىسلوب كۈلچۈك ىتىمۈكۆھ ياتىخ

 ياتىخ .ۇدىتاۋىیىپۆك زىسكۈلزۈئ ىناس ڭىنرھلتھلۆد ناغلوب ىشراق اغڭىنۇئ ،ىتتھك رۇپ اغاینۇد ىمان قىسېس ، پۇلۇۋۇچ

 تھسرۇپ ىخىرات رىب نھگلھك نۈچۈئ رالرۇغیۇئ ۇب .ىدیوق پىتىشڭىل الىلېخ ىنىتىیىمىكاھ ياتىخ ،اباۋ ناقتاۋۇلوب ەدىتىلۆد
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 لىیاق ىنرھلچۈك ىشراق ھگىتىلۆد ياتىخ رالڭىتىكىرھھ كۈلزۈی يىمۇموئ ،انشھت اققىللىقھتسۇم ڭىنرھلىس .نىكمۇم ىشۇلوب

  .نىكمۇم ىقىلسامىیائ ىنىمىدرای نىتتھھھج رھھ ۇمرالۇئ مىكلھب اسىلالىق

 ىشراق اغمۇلۇز ،قۇلروخ ەۋ چنھشىئ يىئتھق ،ەدارىئ سھمنەرۋھت ،ھور ناچشەرۈك ىلاروق كۈلچۈك ڭھئ ڭىنرھلتھللىم زىجائ

 تھنھتلھس ،ەدىتىكىرھھ قىللىقھتسۇم .رھلىسپاق اغلاۋھھئ كىلھئىجاپ ۇشۇم ەدىسىجىتھن ڭىنرھلتۈكۈس .رۇدىنۇقچۇئ تەرپھن

 يىقرھش قىلراب ىكلھب سھمھئ رھلسخھش ،تالىكشھت قىلقاناس ، پىلېئ ماھلىئ نىدىسىبىرجھت ڭىنرالڭىدادجھئ نھگرۈس

 ،اسىلاپات ىنىنروئ زۆئ مىك رھھ ،كەدناغرۇت ھتپھس نىیېك نىدنازھئ اغزامان ىددۇخ ،پۇرۇت سەد نىدىنروئ رالقىلناتسىكرۈت

 . ۇدىشىرېئ نھگىلۆت لەدھب ،سھمھئ ناغلىق ۇزرائ .ۇدىنىلیائ اغنۇقلای روز تھیاغ ،زىسۇغلاۋۇسوت ،پىشىلرىب رالنۇقچۇئ

 

 سھپ -زىگېئ ،ۇدیاملالوب ىلاخ نىتشھلزۆس ۇققۇت -اققات ادناقشائ نىد 70 مەدائ :ەۋ ىدىراق رىب نھلىب مۇسسھبھت اڭام ىشىك ۇئ

 ھگرھلىس ،ۇدیاملوب ماسىمراب ۇمىغرالنۇروئ اقشاب كىلشىگېت ھكشۈرۆك نھم ،ڭاملائ ھگزىڭىلڭۆك ماسلوب ناغیوق پھلزۆس

 ىنىسىكموس قىلقاچ ىككىئ ەۋ ىتشالشوخ پىشىلېئ لوق يىمىمھس نھلىب نھم ھچىنىگٻد نھمیھلىت تھمائ ،تھسرۇپ

 .ىدلاق پىتېك شارىدلائ ھچىنىگىرۆس
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