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 *مىدد*قۇم
 

 ىتىيىزەۋ يىمۇموئ ڭىنقىلىچنىغرىق يىقرىئ ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش
         
 لادوئٻف ياتىخ  -- كىلىيىگولوئٻدىئ لىخ رىب  ادىسايقىم ياتىخ لۈكتۈپ ىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ       
- كىلت$يىنەد$م  لىخ رىب ،كىلت$للىم لادوئٻف ياتىخ  -- كىلت$للىم لىخ رىب  ،كىلىيىگولوئٻدىئ  كىتسىنۇمموك
 ىنىنالىپ لىزەر كىلىيىگىٻتارتسىئ تەرابىئ نىتشىلىق اپراب ت$لۆد رىب كىلىتىيىنەد$م لادوئٻف ياتىخ -

 ڭىنىقىلتۇجۋ$م ت$للىم ڭىنر$لت$للىم كىلر$ي ىسياق ر$ھ ىكىدىتىلۆد ياتىخ ىنىسىيىستارٻپوئ شۇرۇتش$ليىل$مەئ
 ۇش ىن$ي ىنىرىلتەدائ -$پرۆئ ەۋ پىرائام -ت$يىنەد$م ،داستقىئ ،نىد ،قىزٻي -لىت --ىرىلكىلىدىھالائ كىلمىك --
 ،پىلىق  تىچتىب  ىنىرىلىملۇرۇق يىساسائ ڭىنىسىملۇرۇقتىسۈئ ەۋ ىساسائ يىداسىتقىئ ڭىنىتىيىئم$ج ت$للىم

 .ىدىلشاب  نىتشىتٻۋرۈدڭىس $گىتىللىم ياتىخ
 ت$للىم كۈلچۈك ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش ن$لىب » لوي قاشمۇي « ىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ       
 ەۋ ىساسائ يىداسىتقىئ يىللىم لىق$تسۇم ىكىدىكىلىدىھالائ $چمىريائ نىدرالياتىخ ەۋ  ) كىلمىك (ىتىيىدۇجۋ$م

 رالاس ەۋ راتات ،كٻبزۆئ،زىغرىق ،قازاق ،رۇغيۇئ ناغلوب $گىئ اغىرىلىملۇرۇق يىساسائ نۈتۈپ ڭىنىملۇرۇقتىسۈئ
 ىنر$لت$للىم كىلر$ي اقشاب قىلراتاق سۇر ەۋ رۇغاد ،$بىش ،لۇغڭوم ەدم$ھ ر$لت$للىم يىكرۈت قىلراتاق

  نىياجوخ اغاينۇد « ڭىنىزۆئ ،$كچ$كت$ي پىنىشۈچ ىنىكىلس$مەئ نىكمۇم ڭىنىشىلىق $يىستايلىمىسسائ
 ىنىسۇپون اچىشنېئ ڭىنياتىخ ،پ$لل$گىئ ىنىنىمىز ڭىنر$لت$لۆد اقشاب  ەۋ شىپٻت رازاب قىلارائقل$خ ،شۇلوب
 لوي رىب ،قاۋل$ب رىب « شىملاتائ ناغلوب ىنالىپ كىلىيىگٻتارتسىئ تەرابىئ نىد » شىپٻت ياج اقشۇرۇتشالناكام
 شۇرۇدن$لاپاك ىنىكىلنىمەئ ڭىنڭاجنىش ل$كتۆئ كىلىيىگٻتارتسىئ نۈچۈئ شۈرۈتش$ليىل$مەئ ىن » ىشۇلۇرۇق
 ،پىلىق $ناھاب ىنشالقاس ىنىكىلنىمەئ ڭىنرالياج ۇب ،پىقىچ پۈرۈتۆك ىنىت$سپ$س تەرابىئ نىدن$گٻد  رۈرۆز

 ەدىس$يىستۇتىتسنوك ناغىللۇقام يىتلۇرۇق قل$خ كىلت$كىلم$م نۈتۈپ ياتىخ ىنروئ شىرىقىچ نۇناق يىلائ ڭىنىزۆئ
 رىئاد اغىرىلقۇقوھ $يىمونوتپائ يىللىم ەۋ ىرىلقۇقوھ كىلشىك ڭىنرالارقۇپ ن$گن$لىگل$ب ) ادىنۇناق يىساسائ ت$لۆد (
 قۇلروتاتـكىد ڭىنىزۆئ ،پىتٻۋۈرۆچ ي$مىتۆئ ت$يىمسەر يىنۇناق قادناقچٻھ ىنىرىلىددام نۇناق كىلتەۋىسانۇم
 ادلاھ اراكشائ ،نىتسامترات پ$ت قادناقچٻھ نىدىكىلىچتەئاماج اينۇد ،پالراكشائ قۇلوت ىنىتىيىھام ت$يىمىكاھ
  -1949 ۇمىرىلزۆئ ەۋ ناغىملايىلمامات ىرىلت$مۈكۆھ - $لالۇس اۋوب -اتائ ىكىتخىرات ،پىقىچ پاليامىش ىنىرىلڭ$ي
 ن$گل$ك ياملالىق ل$ھ پۇرۇتاق شاب نايۇب نىدراللىي پۆك نىيٻك نىدناغلىق لاغشىئ ىنناتسىكرۈت يىقر$ش ىلىي
 ەۋ قازاق ،رۇغيۇئ ناغلوب ىرىلىگىئ يىنۇناق ڭىنناتسىكرۈت يىقر$ش --  ڭىننىمىز ۇب -- ىنشىئ كىلزەر$غ يىخىرات رىب
 نىتقارپۇت ۇب ىنر$لت$للىم كىلر$ي اقشاب قىلراتاق $بىش ،لۇغڭوم ەۋ ر$لت$للىم كرۈت ناملۇسۇم قىلراتاق زىغرىق
 نىدلەزەئ نىمىز ۇب « قىلىقرائ شىلىق $يىستايلىمىسسائ سۈكۆتل$ت ،اسىملاتۇقوي ،شۇتۇقوي پىرىق نىتپۈت

 لىزەر ن$گٻد » ىنىمىز ڭىن )ىتىللىم اۇخڭۇج( رالياتىخ ر$ي  ۇب ،ناكام ناغىشاي ىرىلەرۋ$چ -ەرۋەئ ڭىنىدڭاۇخ
  .ىدىلنالىپ ن$لىب كىلتس$قيۇس ىنشۇرۇشائ $گل$مەئ لىسٻك -لۈزۈئ اتباسٻھ ىقرىخائ ىنسائىددۇم
 ڭىنىزۆئ ىتىمۈكۆھ  ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ نىيٻك نىدناغلوب رىداس »ىس$قەۋ رب$تنىس -11«ادىكىرٻمائ       
 ناقشائ نىدىكٻچ اد ) ر ائ ۇئ ش ( »ىنويار مونوتپائ رۇغيۇئ ڭاجنىش « ،پالراكشائ ي$لنۈتۈپ ىنىتىيىھام قۇلچۇقترىي
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 ن$مسىق اتىراق اغىرىلقۇلۇبموز - مۇلروز ھب$ق ناغلوب اغىرىلىچداقىتېئ ىنىد مالسىئ ەۋ كىلزىسرەۋاراب ،مۇلۇز يىللىم
 مەدائ كوت -كوت $تلائ ىكىدىرىئاد كىچىك ن$گر$ب زۈي ىلي$پۈت شۇرۇت ىشراق ن$لىب ىلوي قىللاكىدار ڭىنر$لشىك
 » قولروررٻت « ىز$ب  ادناغنالساسائ  اغرالتامۇل$م  ىز$ب ( ىرىل$قەۋ » قۈلروررٻت « $چنۇم - $چنائ ناغلىق

 كىلر$ي ەۋ ).ناغرۇتشۇيۇئ ىرىلزۆئ ن$تس$ق ادلاھ قىلنالىپ ىرىلرىئاد ياتىخ ىنرالشالىتراپ ىكىدىرىتـكاراخ
 ادلاھ كىلزەر$غ قىلىقرائ شىلىق قۇلقۇريۇق توئ ن$تس$ق ن$لىب كىلتىس$قيۇس ىرىلزۆئ ىرىلرىئاد ت$مۈكۆھ
 يىللىم ەۋ $قەۋ ىز$ب ناغلوب نىكمۇم اقشىلىق ل$ھ قىلىقرائ ر$لرىبد$ت -ەراچ قىپاۋۇم ەدىلسەئ ،ن$كتەۋىتياروز
  « ن$كتىكٻب ەدىلسەئ ،پىلٻۋىلىق ك$تسەد )رالقىلراتاق » ىس$قەۋ لويىئ -5 «،ن$لىس$م ( ىنرالشۇنۇقوت

 نىد » شىلىق ەرادىئ ىنڭاجنىش « ىنىتىسايىس كىلىيىگٻتارتسىئ تەرابىئ نىد » شۈرۈدلىق يىققەر$ت ىنڭاجنىش
 .ىتتر$گزۆئ $كت$سايىس كىلىيىگٻتارتسىئ تەرابىئ

 ادىرىلياج  ن$مسىق ڭىنناتسىكرۈت يىقر$ش يىبۇن$ج ىرىگلىئ نىدلىي -2014 ىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ        
 -2014 نىيٻك نىدناغلوب $گىئ $گر$لىبرج$ت شۈرۈي رىب رىئاد اققىلىچنىغرىق يىقرىئ ەۋ كىلىچىدن$سپەد يىقرىئ
 ،پىنىللوق ىنىسىكىتـكات كىلىيىگٻتارتسىئ تەرابىئ نىت » شاشروق ىنر$ھ$ش قىلىقرائ رالىزٻي « پالشاب نىدلىي
 ادلاھ رىغېئ اتىراق  $گىتىللىم رۇغيۇئ نىدىلمۈج $گر$لت$للىم يىكرۈت ناملۇسۇم ادناتسىكرۈت ىقر$ش يىبۇن$ج نۈتۈپ

 .ىدىلشاب اقشلىق ارجىئ ىنىتىسايىس كىلىچىدن$سپەد يىقرىئ
 ياتىخ نىيٻك نىدىتىرايىز ناغراب پىلېئ ادىنويار رۇغيۇئ اديائ -5 ىلىي -2014  ڭىنڭىپنىج ىش روتاتـكىد       

 ناملۇسۇم ۇمپۇلوب ر$لت$للىم كىلر$ي ىكىد » ڭاجنىش « ىتىمۈكۆھ يىزىكر$م ەۋ ىتٻتىموك يىزىكر$م ىسىيىتراپموك
 اغلوي وگنەۈچ نٻچ .ىدل$ك اغىراراق شىتىقوي ەدىتىپۆس ت$للىم ىنىتىللىم رۇغيۇئ نىدىلمۈج ىرىلت$للىم كرۈت
 نىدىپىر$ت ڭىپنىج ىش اد » ىنىغىي ت$مزىخ ڭاجنىش « ن$گلۈزۈكتۆئ ىلىي -2014 ىتىسايىس شۇرۇتساب ناغيوق
 تەرابىئ نىتشىتىقوي ىنر$لت$للىم كىلر$ي قىلراب ىكىدياتىخ ىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ .ناغنىلىق راراق
 $چىيۇب ت$للىم ىنىتىللىم رۇغيۇئ لۈكتۈپ ناغلوب ىمسىق قىلساسائ ڭىنىنالىپ يىپخ$م شىھدۇم ناغلوب

 نۈتۈپ ەدن$گل$ك اغلىي -2017 نۈچۈئ شۇرۇشائ $گل$مەئ ىنىنالىپ ھىب$ق ناغلىق ناشىن ىنشىتىقوي قىلىمٻتسىس
 -2 ت$ق$پ ،ن$گىملۈرۆك ىلسىم ادناماز ىقرىزاھ ،پىتىلشىئ ىنرالىتساۋ $نايىشىھەۋ ادىسايقىم ناتسىكرۈت يىقر$ش
 $چر$لتسىشاف اتىراق $گر$ليىدۇھ$ي نىدىپىر$ت ىسىيىنامرٻگ تسىستان ناغلوب رىداس ەدىلىگز$م ىشۇرۇئ اينۇد
 ارجىئ ىنىنالىپ لىزەر ەۋ ھىب$ق ،كىلت$ھاباق ،شىھدۇم ىشراق $كت$يىناسنىئ ك$تقىلىچنىغرىق يىقرىئ ن$گزۈگرۈي
 .ىدىلشاب اقشىلىق
 شىتٻي $گىتىسق$م شىتىقوي $چىيۇب ت$للىم ىنىتىللىم رۇغيۇئ لۈكتۈپ ىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ       

 كۈت نىدمۇخۇت ،پىلٻس اقشىئ ىنىرىلىتساۋ تاقىۋش$ت -تابىغر$ت ناغىدىلاچ قابمۇد نۈچۈئ ىزۆئ نۈچۈئ
 « ىنرالشىئ قوي ىتىممىق ناغىديامىتخوت ادىليوچ ،پىتىسرۆك پىلىق كەدلىپ ىنىسر$ن كەدلىق ،پۈرۈدنۈئ

 ەۋ »كىلىچنۈگلۆب « ،»كىلىيىب$سەئ يىنىد « ،» قۇلنۇقشائ يىنىد « رۇتقادناق ،پالغاب ن$لىب » قۈلروررٻت
 شىرىقىچ پۇرۇديوئ ىنرالتاقىۋش$ت ەۋ $ت$سپ$س يىسايىس كەدن$گٻد شۇرۇت ىشراق $ك »كىلىچىمىلزۈي ىككىئ«
 ،پۇلوب پىياغ ناچاقاللائ نىدىسىنھ$س خىرات ناماز ىقرىزاھ نۈچۈئ شادماق ىنىجايىتھېئ زۆئ $ن$ي $گرىب ن$لىب
 ىرىزاب ەدنۈك ىكنۈگۈب   ،ناغىملالاس ساسائ ادناتسىكرۈت يىقر$ش ۇمىدىلسەئ ،ن$كت$ك پىرىك اقپىخرائ يىخىرات
 ەدم$ھ شىرىقىچ پۈرۈتۆك ىنرالىمٻت ەۋ  ۇغلاتائ كەدن$گٻد » مزىمالسىئناپ « ەۋ » مزىسكرۈتناپ « ناغلوب تاسساك
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 يىقر$ش ، پىلىق ك$تسەد ىن » اۋاد رۇغيۇئ « ناقتاۋىلٻك پىشىلماۋاد نايۇب نىدراللىي نۇزۇئ ەدلەئ ت$چ
 ڭىنفونامخار « ىكىدىجلۇغ ىلىي  -1950 ( .ىدرۈدن$للىك$ش ىتىيىزەۋ » قۇلوررٻت « رىغېئ ادلاھ يىئنۇس ادناتسىكرۈت
 ناجمىھەر ىلىي -1952 .قوي تىكاپ قادناقچٻھ $گن$گٻد » .ىدنىلىق شاپ ىتالىكش$ت  قىلمزىكرۈتناپ

 رالشىئ ۇب نىكٻل .ناغنالىراق پەد » تسىىكرۈتناپ « ر$لشىك $چنۇم رىب قىلراتاق ىراقزايىنت$م$م ،ۋويىجاھرىباس
 « : ۋوياللۇپي$س اللۇدي$س ( .» .ن$گلۈرۈتل$ك$گىلسەئ ىمان ڭىنىسىمم$ھ ،پىنىلىقائ پەد ولٻد اتاخ الىدىتقاۋ زۆئ
 .) )ىرش$ن لىي -2005،» رالشئ ناغلوب تىھاش ن$م
 يىتلۇروق ىتالىكش$ت ر$لت$لۆد ن$كش$لرىب ىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ $تتەۋۆن ن$لىب ڭىنۇش       
 ل$مەئ اغرالپىسنىرپ قۇلورداي ىكىد » ىسىمانباتىخ قۇقوھ كىلشىك اينۇد « ناغنالراكاج ىلىي  -1948 نىدىپىر$ت
 ،مۇلۇز يىللىم ناغلوب ىشراق $كت$يىناسنىئ ن$گىملۈرۆك ىلسىم اداينود ىكىدرىسەئ  -21 اد » ر ائ ۇئ ش « ،ياملىق
 ەۋ قىلىچنىغرىق )كىنتېئ (يىقرىئ ،شىتىسم$ك يىقرىئ ،ىكىلىچىدن$سپەد قۇقوھ كىلشىك ،كىلزىسرەۋاراب يىللىم
 نوھ ناملۇسۇم --ت$للىم رىب ىن$ي  .ىتتاراي ىنىلٻدوم رىب كىپىت ڭىن$يىدٻگارت تەرابىئ نىتقىلىچنىغرىق ت$يىنەد$م

 يىسايىس كىلت$شھەد ناغلوب تەرابىئ نىتشۇتۇقوي نىدناكام ۇب ىنىكىلت$يىدۇجۋ$م ڭىنىرىلكرۈت رۇغيۇئ
 .ىدراقىچ اقپايۇر ىنىتيىز ەۋ شۇرۇتساب
 نىلٻق  ۇمنىدىم$چ ڭىنقىلاخۇدبائ ىزۇي ،ناغلاۋاتائ پەد » ىسىئەر كۈلرۈمۆئ « ڭىنياتىخ ىنىزۆئ ۇمپۇلوب       
 ىنر$لكىلت$بىت « ڭىنىزۆئ ڭىپنىج ىش تىب$تسۇم ،روتاتـكىد ،قاسوق ناماس ،ناغىديارتاق زۇگڭوت ەدىچىئ ،ناغلوب
 پۇرۇشائ ر$تت$ب نىدن$كتۈك ىزۆئ $تت$بىت ىنىقۇرۇشپات يىپخ$م يىشھەۋ تەرابىئ نىد » شىلىق پەر$ت رىب

  -2016 نۈچۈئ شالنۇروئ ىنىپىزەۋ قادنۇشائ $ن$ي ىنوگنەۇچ نٻچ رۇخناق ىچتادبىتسىئ ،ىسىتشامۇگ ناغىلنۇروئ

 ىروتارٻپمىئ ياتىخ ىسىۋوب قۇلۇئ وگنەۇچ نٻچ تاللاج ،نىيٻك نىدن$كتەۋەئ اغ » ڭاجنىش  «  اتسۇغۋائ ىلىي
 ىنناتسىكرۈت يىقر$ش اتخىرات ەۋ ىرىللۇسۇئ ش$لم$كھ$تسۇم ىنت$يىمىكاھ ناغلاق سارىم نىدىڭاۇخىش نٻچ
  ىنالناملۇسۇم كرۈت نىدىلمۈج ىنر$لت$للىم كىلر$ي ڭىنڭاتـڭۇزوز ىرادل$مەئ ڭىنىسىرٻپمىئ ڭىچ ناغلىق لاغشىئ
 اتشۇرۇتساب ىنقل$خ ڭىنىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ ،ىرىلرىبد$ت - ەراچ،لۇسۇئ شىلىق $يىستايلىمىسسائ
 پۈرۈتۆك اغ » ڭاجنىش « ىنىرىل » ت$يىداجىئ «ىكىتت$بىت ڭىنىزۆئ ەدم$ھ ىرىلرىبد$ت -ەراچ ەۋ اكىتـكات ن$كت$لشىئ
 ن$لىب ىرىلشىئ زۆئ ،پىلىق تەئاتىئ اغىرىلنامر$پ - نۇناق ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ادىرىلناكام زۆئ ،پىلٻك

 داقىتېئ اغىنىد مالسىئ  -- ىرىلارقوپ يىنۇناق ڭىنىتىلۆد ياتىخ ناقتاۋىلٻك پۈرۈچ$ك شۇمرۇت چنىت ،پىنىللۇغۇش
 ناملۇسۇم ،ىرىلت$للىم يىكرۈت ناملۇسۇم قىلراتاق رالاس ،راتات ،كٻبزۆئ ،زىغرىق ،قازاق ،رۇغيۇئ  ناغىدىلىق
 نىتقارپۇت ۇب ىنىرىلت$للىم كىلر$ي قىلراتاق سۇر ەۋ رۇغاد ،$بىش ،لۇغڭوم ەدم$ھ ىرىلت$للىم كىجات ەۋ  ناگڭوت
 رۇغيۇئ نىدىلمۇج ،شىلىق $يىستايلىمىسسائ سۈكۆتل$ت ،اسىملاتۇقوي ،شۇتۇقوي پىرىق نىتپۈت ي$لنۈتۈپ اللوي رىب
 ۇب ،پىشىرىك ن$لىب ىلھ$ج -ناج اقشىتىقوي نىتپۈت  نىدىنىتەۋ انائ --ىنىمىز سەدد$قۇم ڭىنرالۇئ ىنىتىللىم
 ىنقىلىچنىغرىق يىقرىئ ەۋ شىتىسم$ك يىقرىئ ،ىكىلىچن$سپەد قۇقوھ كىلشىك ناقتاۋٻرىب زۈي الىدىسەئ ادنويار
 .ىدزۈكت$ي $گىجىرەد ن$گىملۈرۆك ىلسىم اداينۇد ادناماز ىقرىزاھ
 ياتىخ  -- كىلىيىگولوئٻدىئ لىخ رىب  ادىسايقىم ياتىخ لۈكتۈپ ىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ ،ىسىقسىق      
 لىخ رىب ،كىلت$للىم لادوئٻف ياتىخ  -- كىلت$للىم لىخ رىب  ،كىلىيىگولوئٻدىئ  كىتسىنۇمموك لادوئٻف
 ەۋ لىزەر كىلىيىگىٻتارتسىئ تەرابىئ نىتشىلىق اپراب ت$لۆد رىب كىلىتىيىنەد$م لادوئٻف ياتىخ -- كىلت$يىنەد$م
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 رالۇئ .ىدىلشاب نىدناتسكرۈت يىقر$ش ىنىسىمىدد$قۇم ڭىنىسىيىستارٻپوئ شۇرۇتش$ليىل$مەئ ىنىنالىپ شىھدۇم
 ،رۇغيۇئ لۈكتۈپ ناغىدىلىق داقىتېئ اغىنىد مالسىئ ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش نۈچۈئ شىتٻي $گىتىسق$م ن$گن$لىگل$ب
 ىشراق $كت$يىناسنىئ اتىراق $گر$لت$للىم كىلر$ي اقشاب ەۋ ناگڭوت ،كىجات ،رالاس ،راتات ،كٻبزۆئ ،زىغرىق ،قازاق

 ادلاھ قىلىمٻتسىس ىنر$لت$للىم رۈكز$م $ن$ي $گرىب ن$لىب شۈزۈگۈي قىلىچنىغرىق يىقرىئ ىنىشىئ كىلتس$قىيۇس
 اغىسىملۇرۇقتىسۈئ ەۋ ىساسائ يىداسىتقىئ ڭىنىتىئىم$ج ياتىخ ڭىنر$لت$للىم رۈكز$م  --شىلىق $يىستايلىمىسسائ
 ن$گن$للىك$ش ىــيۇب ر$لرىسەئ ڭىنىسىملۇرۇقتىسۇئ يىئامىتجىئ ەۋ ىساسائ يىداسىتقىئ ناغلوب تىز ي$لنۈتۈپ

 .ىدىلشاب نىتشۈتۆئ پۈسۆب ىنىرىلماكھىتسىئ ڭىنىرىلىملۈزۈت ىكچىئ
 

 قىلىقرائ شۈرۈدن$للىك$ش ىن »ىسىمٻتسىس پىق$ت $چلٻۋروئ «
 شىلىق نىغرىق $نايىشىھەۋ ىنىرىلناملۇسۇم كرۈت ناتسىكرۈت يىقر$ش

 
 نىتشىتىقوي ىرىلكرۈت ناملۇسۇم رۇغيۇئ ڭىنڭىپنىج ىش تىب$تسۇم ىنىياجوخ زۆئ وگنەۇچ نٻچ ر$پنۇخ       

 ،پ$نٻت -پارىدلائ نۈچۈئ شۇرۇشائ $گل$مەئ ىنىنالىپ نۇرۇشوي كىلتس$قىيۇس ىشراق  $كت$يىناسنئ ۇب تەرابىئ
  ادرالقالشىق - ازٻي ەۋ تن$ك -ر$ھ$ش نىتپەر$ت رىب ،پۇلوب قالاج -قالائ ەۋ ك$تٻپياپ ،كەدۇخوت ن$گيۆك ىتۇپ

 شىتىزۆك ىنر$لن$كچ$ك -ن$كتۆئ $ن$ي،$گرىب ن$لىب شىتىنروئ ىنىرىلتاراپائ تەرازان كىلىكىنىخٻت  راغلىئ نىياتنىئ
 ناغىدىقىچ پىرٻك ر$لمەدائ ؛ىدرۇق ىرىلتىكنوپ ىچقاس ادىرىلشۇمقود -شۇمقود ڭىنراليۈك -اچۆك نۈچۈئ
 زۈي ،شالرٻناكىس  --ىسىمٻتسىس پىق$ت قۇلنورتـكٻلېئ ، پاساي ىرىلتىكنوپ شۇرۇشك$ت $گىرٻي $مم$ھ ڭىنرالياج
 زىئ اغىرىلىتساۋ شانتاق كىلىدنۈك ڭىنر$لشىك ەۋ شۇرۇتشانروئ ىنىرىلنۈكسۈئ شۈرۈدالقر$پ زاۋائ ،شۇنوت
 ىنر$ي $مم$ھ ؛ىدرۈدن$للىك$ش ىنىسىمٻتسىس پىق$ت » $چلٻۋروئ « قىلىقرائ شىتىكٻب ىنىرىلنۈكسۈئ شالغوق
 يىقر$ش نۈتۈپ $تتەرۈس زٻت ،پۇرۇدلوت ن$لىب ر$لر$كسەئ -ىچقاس ناغناللاروق قۇلوت ەۋ كىۋٻنورب - اكنات
 كرۈت قىلراتاق رالاس،راتات ،كٻبزۆئ ،زىغرىق ،قازاق ،رۇغيۇئ پۈرۈدناليائ $گتىلۆد ىچقاس ىنناتسىكرۈت
 سۇر ەۋ رۇغاد  ،$بىش ،راللۇغڭۇم ،رالكىجات ەۋ ناگڭوت ناملۇسۇم ،)ىرىلمۋوق كرۈت ناملۇسۇم( ىرىلناملۇسۇم
 شۇرۇتساب ېىسايىس قىتتاق لىخ ر$ھ ،پىلېئ اغىتسائ لورتنوك قىتتاق ىنىسىمم$ھ ڭىنر$لت$للىم كىلر$ي قىلراتاق
 ،ىىھور ت$للىم --$گر$ىنىكىلمىك ت$للىم اتىراق اغرالوئ ادلاھ كىلت$شھەد ەۋ يىشھەۋ ،پىنىللوق ىنىرىلىتساۋ
 $گرىب ن$لىب شۇتۇقوي ىنىداسىتقىئ ەۋ ىناكام ،ىتىيىرۇم$م -ت$سايىس ،ىتىيىنەد$م ،ىداقىتېئ ىنىد ،ىلىت

 ىشراق $كت$يىناسنىئ تەرابىئ نىتقىلىچنىغرىق )كىنتېئ (يىقرىئ ەۋ ) شۇرۇتشالياتىخ ( شىلىق $يىستايلىمىسسائ
 .ىدراقىچ $گىلل$پ ىرىقۇي ىنىشىملىق ىــيانىج
 << $تق$ھ ۇب ڭىنزنٻز نايىردائ ىچتاقىقت$ت ەۋ نىدرالىكسٻتاتسىئ ناغىلىراكشائ ىرىلىرىئاد ىلېئ رۇغيۇئ «       

 مونوتپائ رۇغيۇئ ەدىچىئ ىلىي -2017 ،$چىشىلىتىسرۆك ەدىسىلاقام ناغلىق نالېئ ادىلىنرۇژ  >>ىدنوف نۋات سىميٻج
 ،پىشېئ تن$سرىپ 92.5 نىدىكىدلىي ىقنىدلائ ت$جارىخ ناغنىلٻس نۈچۈئ شالقاس ىنىقىلمىقۇم ىكچىئ ڭىنىنويار

 ىكىتق$ھ ۇب ڭاف يىلىمېئ ىرىبخۇم >> ىتىزٻگ ىتقاۋ $يىلام << « ،» .ن$گلۈزۈكت$ي اغراللود درايلىم 16.9
 ىرىقۇي ادىلېئ رۇغيۇئ ڭىنياتىخ ،پۇرۇت پىلېئ لىق$ن ىنىرىلرۇچۇئ ڭىنزنٻز نايىردائ ىچتاقىقت$ت ،ەدىسىلاقام
 ىچقاس قۇشوئ نىد 7000 ادنويار ىرٻب نىدىلىي - 2016 ،ىنىقىلناغرۇق ىنىسىمٻتسىس تەرازان قىلىكىنخٻت



7 
 

 ڭىنىچقاس قۇشوئ نىدڭىم 100 ناغنىلېئ اقشىئ ادنويار ڭىنىمنىلٻس ناقتاۋىنىلٻس ،ىنىقىلناغلىق سىس$ت ىتىكنوپ
 ىنىقىلناغلىنىللوق ەدىرىئاد ڭ$ك ناغلوب $چىغرالارٻماك ەۋ ىتىكنوپ ىچقاس ىكىدىرىقۇي ،پىترات نىدىتانىم$ت شائام
 نۈچۈئ ىقىلمىقۇم ڭىنىلېئ رۇغيۇئ  >> ىتىزٻگ اتچوپ ەۋ  ىراشر$ي << « ناغىدىقىچ اداداناك ادنىقٻي  .» .ن$گرۈدلىب

 ادىنويار مونوتپائ رۇغيۇئ ىلىي -2017 ڭىنياتىخ ەۋ ن$گرۆك پۇرۇتشىلٻس ن$لىب اداناك ىنتوخسار ناغنىلىق پر$س
 كىلر$ت$خىب قىللىي ن$كتۆئ ڭىناداناك لۈكتۈپ ڭىنىتوخسار ناغلىق پر$س اغىرىلشىئ كىلر$ت$خىب

 ادنويار مونوتپائ رۇغيۇئ -2017 ،$چىشىلىتېئ ادڭىنۇئ .ىدىئ ن$گرۈدلىب ىنىكۈلپۆك $سس$ھ 7نىدىسىمنىلٻس
 اققىلناۋاراپ يىئامىتجىئ ،$سس$ھ 2 نىدغ$لب$م ناغنىلٻس $ككىلت$مالاس لۇپ ناغنىلىق پر$س $ككىلر$ت$خىب

 80 ڭىنىغىلب$م يىمۇموئ ناغلاس اقپىرائام ڭىنىنويار رۇغيۇئ ،پىشېئ تن$سرىپ 11 نىدغ$لب$م ناغنىلٻس
 .» .ن$گىلىگىئ ىنىتن$سرىپ
 يىپس$ك « ،» ىزىكر$م شىتر$گزۆئ پ$ل$يىبر$ت اتياق « شىملاتائ اغىسىزاۋراد ىرىلت$مۈكۆھ كىلر$ي ڭىنياتىخ       

 ن$لىب رالقۇسوت قىللمىس ن$كىت ىنپارتەئ ،ناغلاۋسېئ ىنرالىكسىۋىۋ كەدن$گٻد » ىنروئ ش$لىيىبر$ت اكىنخٻت

 كىلىچتەزۆك رالىچقاس قىللاروق ادىپارتەئ ،ناغلاشروق ن$لىب رالمات زىگېئ قىللمىس ن$كىت ىتسۈئ ىچىئ ، ناغلاسوت

 ىنرالرٻگال ازاج قىپٻي زىسنوناق راتاق رىب راچان نىياتنىئ ىتىئاراش تىھۇم شۈرۈچ$ك شۇمرۇت ەۋ ناغىدىرۈي پىلىق

 « ،»كىلىچنۈگلۆب « ،»كىلىيىب$سەئ يىنىد « ،» قۇلنۇقشائ يىنىد « رۇتقادناق  ،پۇرۇق ىنر$لىمرۈت $تت$يىلىمەئ

 -ناغلاي ەۋ قوي ىماتۇت ،قوي ىنىيات ،ڭالىقوي كەدن$گٻد » كۈلچۈك ىشىھاخ يىللىم « ەۋ » كىلىچىمىلزۈي ىككىئ

 رۇسۇق نىدر$ي قوي ،پ$لزىئ رىك نىدىتسائ قانرىت ،پىرىقىچ قاتاچ نىدر$ي قوي ىكاي ر$لىناھاب - پەۋ$س قادىۋاي

 ،پىلىق $تشۈرۇس ىنرالشىئ ىكىدىسىناماز م$نۇپي$ت ،پىتىسرۆك پىلىق كەدلىپ ىنىسر$ن كەدلىق ،پىپٻت

 شۇمرۇت چنىتپىت $چىيۇب ىرىلتەدائ -$پرۆئ يىللىم ڭىنىزۆئ ادىناكام زۆئ ،پۇنۇسيوب اغىرىلنامراپ -رىمەئ ڭىنت$لۆد

 ،ر$لكٻبزۆئ ،رالزىغرىق ،رالقازاق ،رالرۇغيۇئ --ىنرالارقوپ ناملۇسۇم كرۈت ھانۇگىب $چرالنويلىم ناقتاۋرۈچ$ك

 ،ىرٻق -شاي ،لايائ -رەئ ،ىنر$لت$للىم كىلر$ي اقشاب ەدم$ھ رالكىجات ەۋ ناگڭوت ناملۇسۇم  ەۋ رالرالاس ،رالراتات

 زىسنۇناق ەدم$لۆك ڭ$ك ،ي$مىتۆئ ت$يىمسەر يىنۇناق قادناق چٻھ ،ي$مٻد قالىس  -قىرغائ ،كىچىك -ڭوچ

 ىنىزۆئ ،شىنىگۆئ يىسايىس ،پىرٻب پىلېئ ىتىيىلائاپ »شۇيۇي $ڭىم « ،پالۇس اغرالرٻگال ازاج ۇب ،پىلىق نۇقتۇت

 شىتيېئ ت$مخەر اغڭىپنىج ىش ق$لتۇممىكاھ ەۋ شىنىگۆئ ىنىلىت ياتىخ ،شىتيېئ اشخان لىزىق ،شۇرۇشك$ت

 ەۋ شىلىق ادائ ىنىرىلزر$پ يىنىد ڭىنرالناملۇسۇم ەدم$ھ ىرىلتالۇغش$م شۇرۇتشالياتىخ شۈرۈي رىب قىلراتاق

 تىز $گىرىلتەدائ -$پرۆئ شۇمرۇت ەۋ  ىداقىتېئ يىنىد ڭىنرالناملۇسۇم $ن$ي ،ش$لك$چ ىنر$لشىيٻد  ماراھ -لالاھ

 ىنرالىتساۋ لىزەر لىخر$ھ قىلراتاق شالرۈز $گر$لشىكٻچ اكامات ەۋ شىچىئ قاراھ ،شىيٻي ىشۆگ اقشوچ ناغلوب

 ت$للىم ىنرالۇئ ،پىرٻب ىنىرىلازاج ن$ت زىسۇغىدىچ لىخ ر$ھ ەۋ شىلٻس  مۇلۇز يىللىم اغرالۇئ ، پىتىلشىئ

 -ت$سايىس ،ناكام ،ىتىيىنەد$م ،ىداقىتېئ يىنىد ،ىلىت ، ىھور ت$للىم -- )نىدىقىلتۇجۋ$م( نىدىكىلمىك

 اققاتسىق -نىيىق ىنرالۇئ .اتقامىلرۇبج$م $كشىچٻك زاۋ نىدىرىلتەدائ $پرۆئ شۇمرۇت ەۋ ىداسىتقىئ ،ىتىيىرۇم$م

 ىنرالسۇبھ$م زىسھانۈگ رالياپىدنۇگ ياتىخ س$م ؛اتقامىلروخ پىلىق تەراقاھ -لىت اغرالۇئ رالياپىدنۇگ .اتقاملائ
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 ۇس ،كىلس$مر$ب قامات اغرالۇئ ،اتقامچائ ىنىرىللۇڭۆك پىرىقىچ ىنىقۇشۇپ چىئ ،پىترىقىچ پىلىق ك$تلاكرۇئ

 -تۇپ ؛اتقامىنىيىق ن$لىب ىرىلشىمىلىق قىلراتاق قىلساملىق ت$سخۇر اقشىرٻب اغىناختەراھات ەۋ كىلس$مر$ب

 اققۇدنۇروئ پ$لتەئاس ،شۇيوق پىسېئ اغمات $گرىب ن$لىب شۇيوق پىلٻس ن$شىك -ازيوك پ$لزۈدنۈك -$چٻك اغىرىللوق

 ىرىلازاج ن$ت قىلراتاق قىلسامتالخۇئ زۈدنۈك -$چٻك ەۋ شۇرۇئ ،شانيىق $چناغىلاخ ،شۇيوق پۇزۇغرۇتلوئ

 نۇناق « ەۋ » ىلىت ت$لۆد « رالنۇقتۇت ھانۇگىب ۇب ىكىدرٻگال  .اتقامترات جەر$ھ رالنۈقتۈت ھانۈگىب .$تـك$مر$ب

 نىكرەئ ەۋ شىشىلزۆس ارائزۆئ ۇمىدىرىلقاتاي ،اتقاملىرٻب پىلېئ پالاي قىللاروق اقپىنىس نىتقاتاي نۈچۈئ » شىنىگۆئ

 كەدشىنىلىق تەرازان تەئاس 24 ۇمىدىتسۈئ تاۋىراك ەۋ اناخت$جاھ ،اچنۇم ،قوي ت$سخۇر اغىشىلىق ت$كىر$ھ

 ،قىلساملالائ مەد ،شىلىق چائ ،مۇلۇز يىللىم ،شالروخ ۇب ىكىدرالرٻگال ازاج  .اتقامقۇلوي $گر$لىجن$كسىئ رىغېئ

 شىنىلاۋاد ەۋ ر$لت$بۇقوئ -بازائ قىلراتاق قاتسىق -نىيىق ەۋ شىرٻب ىنرالىرۇد ناغىدىلىق شۇماخ ىنىمەدائ

 ىشىنىلراچان ىكىلت$مالاس ەۋ ىشىنىلبازائ نىتت$ھ$ج يىھۇر ڭىنرالنۇقتۇت ھانۇگىب ىلي$پۈت ىقىلراچان ڭىنىتىياراش

 ناغلاراق پەد » ىشخاي ىسىداپىئ  «  ادرالرٻگال ازاج  .اتقاملوب رىداس زىسكۈلزۈئ ىرىللاۋھەئ شىتٻك پۈلۆئ ن$لىب

 .$تـك$ملىتىلشىئ زىسق$ھ ەدىچىئ رٻگال ازاج ۇش الىن$ي ،پىلىرىقىچ $كپىس$ك رالنۇقتۇت مىسىق رىب

 كىلتەئاس 24 ىنرالنۇقتۇت مىسىق رىب ادرالرٻگال ىكىدىنويار رۇغيۇئ ىرٻب نىدنىقٻي ىرىلىرىئاد ياتىخ < «       

 ازيوك اغىلوق ەۋ ن$گلۈرۈديىك اتلاخ اراق اغىشٻب رالنۇقتۇت ؛ناغيوق اغلوي ىنىمۈزۈت شۇرۇتشارچۇئ ن$لىب ىسىلىئائ

 اغرٻگال $تت$لاھ ۇش $ن$ي نىيٻك نىدناقشوت ت$لھۆم ،پىلىرٻب پىلېئ $گىسىلىئائ نىدرٻگال $تت$لاھ ناغنىلٻس

 $چىيوب ىمۈزۈت شۈرۈتشۈرۆك كىلتەئاس 24 ن$لىب ىسىلىئائ ناقتاۋۇلۇيوق اغلوي نىدىڭٻي ادرٻگال <،> .ن$گلىتٻكەئ

 ىزۆئ پىلىق نوفٻلٻت $گىلەئ راقىپلۇز ىچت$يىلائاپ - ىنىقغۇت ىكىد$يىكرۈت $تت$سرۇپ ۇب مىناخ رىب ناققىچ نىدرٻگال

 ىدىمۈئ ي$لنۈتۈپ نىدىشىقىچ نامائ نىدرٻگال ڭىنىرىلزۆئ .ن$گر$ب تامۇل$م ەدىقق$ھ ىلاۋھەئ ڭىنر$لىكىدرٻگال ەۋ

 $ناھاب ەۋ ىقىلناغىدىلىق قاروس زىسمىنىت ىنرالنۇقتۇت ڭىنرالىچقاس ادرٻگال مىناخ ۇب ناغلىق ناياب ىنىكىلن$گلۈزۈئ

 .» > .ن$كت$سرۆك ۇمىنىرىلزىئ قاتسىق -نىيىق ىكىدىنىد$ب $ن$ي ۇئ ؛ناغلىق شاپ ىنىقىلناغىدىرۇئ پىپٻت

 ڭىنىنۈك ن$گرىك ىلىغلائ لام $گىچمۈرۈئ اديائ -5 ىلىي -2017 ، اۋولىلٻج راھابلۈگ رۇغيۇئ قىلناتسىقازاق < «       

 پۇتۇت ناقتاۋىنىللوق ادىنروئ رٻگال ەدىچمۈرۈئ ڭىنياتىخ ،پىنىلىق نۇقتۇت زىسبەۋ$س ەۋ زىسقۇيۇت الىسىتەئ

 ەۋ تەراقاھ -لىت ،$لىمائۇم قىتتاق كەدر$لىچت$يانىج ،نىيٻك نىدناغلاماق $گىرىب ڭىنر$لىمرۈت ەۋ ىنروئ شۇرۇت

 ادناغراب $گىنۈك -10 ر$لىرىئاد .ناغلاق پىرغائ پ$لرۆئ يامىتخوت ىمىسٻب ناق نىدىبەۋ$س ىرىلتىئاراش $مرۈت راچان

 ەدىمرۈت نىدناقتاي ادىناخرۇتخود ىكىدر$ي ۇئ << :راھابلۈگ < ،> .ن$گىكتۆي اغىسىناخرۇتخود $مرۈت ىنۇئ نىدنائ

 ت$ق$پ ڭىنياج ۇب ،$چىشىرٻب پ$لرىۋس$ت پىلىتخوت ەدىقق$ھ ىبەۋ$س ڭىنۇب ڭىنۇئ .ۇديەد >>. قارىشخاي ناقتاي

 ۇئ رالرامىب .ر$تت$ب ۇمنىدر$لىمرۈت اتت$ھ تىئاراش ،شۇرۇقشاب ،$لىمائۇم ىكىدىچىئ ،پۇلوب اناخرۇتخود الىمسىئ

 ۇمىدىناير$ج شالاۋاد ر$لن$شىك ۇب $ن$ي ترىس نىدناغلىرىپائ ادلاھ ن$گن$لن$شىك ىرىلتۇپ ەۋ لوق اغياج

 ۇمىرىلقاتاي ڭىنياج ناغلوب اناخرۇتخود ىمسىئ ۇب ىكىدىۋاشروق ڭىنرالىچقاس قىلتاموتپائ .ن$كىدي$ملىتٻۋىلېئ
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 اتت$ھ ،ۇدياملىرىقىچ اقترىس نىدىرٻماك ڭىنىزۆئ رالرامىب ،ۇدىلۇرۇقشاب ەدىچىئ ۋاشروق ،پۇلوب شاشخوئ اغرٻماك

 ڭىنرالرۇتخود ،ۇدىنىلىق پ$ل$ت ش$لزۆس $چياتىخ الت$ق$پ ۇمىتشىلىق ناياب ىنىلاۋھەئ كىلل$سٻك اغرۇتخود

 .» > > .زىسمىھەر ەۋ قىتتاق الشاشخوئ اغرالىچقاس ۇمىسىلىمائۇم

 ىسۇبھ$م رٻگال قىباس ناقتاۋاشاي ەد$يىكرۈت $تتەۋۆن ڭىنىمىداخ ڭىنىمۇلۆب رۇغيۇئ ىسوئىدار ايىسائ نىكرەئ       
 $چچ$ن رىب ىكىدىچٻك ڭىنرالنۇقتۇت ىكىدىمرۈت < « ەدىسىرىتاخ ت$بھۆس ناغلوب ن$لىب ت$مم$ھۇم مالاسۇدبائ
 . ناغلۇرۇدناليائ $گىسىتىساۋ شانيىق ن$لىب راللۇسۇئ ناغىدي$مل$ك $گىلقەئ مەدائ ۇمىتقاۋ شالخۇئ كىلتەئاس
 ن$لىب ر$لبەۋ$س ڭالىقوي ىنرالسۇبھ$م رۇغيۇئ ،$گىتسۈئ ڭىنناغىملوب ىلىقچائ زىغېئ نىتقىلزىكاپ ادىرٻماك ەدىمرۈت

 نىدناغرۇتشالرىخائ ىنىتاياھ $مرۈت قىليائ 6 ۇئ < ،> .ن$كىدىرۇت پىرٻب زۈي مىئاد ىرىلشىئ شىسٻب اققايات ،شالازاج
 لىخر$ھ قۇترائ نىديائ ىككىئ $ن$ي ۇمىدر$ي ۇب ەۋ ۇدىلىكتۆي $گ >> ىزىكر$م ش$ل$يىبر$ت << شىملاتائ ،نىيٻك

 . ن$گن$لرىتاخ پەد  »  >  .ۇديارچۇئ اغرالقۇلروخ
 ۇسنوئ ادىماۋاد ىشىلىگىئ لاۋھەئ ەدىقق$ھ رالرٻگال ىكىدۇسقائ « ،$چىشىتىلڭائ ڭىنىسوئىدار ايىسائ نىكرەئ       
 ،ىقىلناققىچ ىتىس$ج نىدىرٻگال شىلٻۋىغىي ڭىنىشىك 8 -7 ەدىچىئ يائ 3 ىقنىقٻي ادىرىزاب ماج ڭىنىس$يىھان

 انائ قىلشاي 31 ،ىسىنائ ڭىنتنەزر$پ رىب قۇلشۇرۇتلوئ ەدىتن$ك ن$مۈت ڭىنىرىزاب ماج ڭىنىرىب نىدر$لىچۈگلۆئ
 ۇمرالنۇقتۇت زىسھانۇگ ىكىدناس زائ ناققىچ پۇلۇتوق نىدرٻگال ادناس -ادنائ .ناغنالىراكشائ ىكىلن$كىئ رىداق $نىمائ
  ىكىلن$كىئ اتقامىلشات اغىرىلرٻگال ازاج ىنرالناققىچ پۈشوت ىتىددۇم نىدر$لىمرۈت .$تـك$مت$ك پۈلۆئ ي$متۆئ نۇزۇئ
 .» .ناغلوب مۇل$م
 شىقٻب ناج $گىرىلىكلۆئ ىرىكچىئ ڭىنياتىخ ىكاي ،نۇسلوب ىرىلناققىچ $گلەئ ت$چ ىلي$م نىدىرايىد رۇغيۇئ       

  ن$گلىتٻكەئ پۇرۇتياق يىرۇبج$م نىدىپىر$ت ىتىمۈكۆھ ياتىخ كەدۈگٻد ىمسىق پۆك ،نۇسلوب ر$لن$كت$ك نۈچۈئ
 . ن$گلىتەۋەئ $ك » ش$ل$يىبر$ت اتياق « شىمىلاتائ ەۋ
 نۇقتۇت ىنىرىلشىك ت$للىم يىكرۈت ناملۇسۇم قىلراتاق زىغرىق ەۋ  قازاق ،رۇغيۇئ ىرىلرىئاد ياتىخ كىلر$ي       
 شۈرۈشۈچ اغناقپاق ىنر$لمەدائ ،پۇرۇق قاتلىق ن$لىب كىلر$گىلىھ ،پىتىلشىئ رىكىم -$ليىھ نۇچۇئ شىلىق

 زىسنۇناق ادىلوق ىكاي ن$گرۆك ىنراللايىرٻتام زىسنۇناق نۇرۇب « شىملاتائ ،پىلٻس ەدگىج اغىسىپپد نۈچۈئ
  .ناغلىق پ$ل$ت ىشىرٻب پۇرۇشپات ىنراللايىرٻتام ەۋ ىشىلىق مۇل$م ىنىزۆئ ڭىنر$لىشىك ناغلوب راب راللايىرٻتام
 مۇل$م ىنىزۆئ، $تت$يىلىمەئ  .» .ناغرۇتقۇئ ىقىلناغىدىنىلىق كىلىچڭ$ك اغرالىچۇغلىق مۇل$م ىنىزۆئ ەدم$ھ
 .ناغلائ اغلوق ناماز ۇش ىنرالىچۇغلىق
 $كت$مۈكۆھ ىنىمىلىف نىس ىكىدنۇمز$م يىنىد رىب ناغلاۋۇرۇشپات نىدىتسود ڭىنىشىك رىب ەدر$قش$ق «       

 ىنلايىرٻتام ۇشائ $چىسكەئ ،ي$مل$شىرېئ $ككىلىچڭ$ك ۇمىچلىق ڭىنۇئ ،ۇمىسلوب ن$گر$ب پۇرۇشپات نىدىكۈلزۆئ
 $لىس$م << ڭىنر$لىلاھائ ەدر$لن$توخ ەۋ ر$قش$ق ىلىي - 2016 . ن$گلىسٻك قىللىي  15 نۈچۈئ ىشىملىق ن$گرۆك
 30 -20 ڭىنسۇپون ىكىدرالياج ۇب نىيٻك .ناغنالىراكشائ ىقىلناغنىلىق رەۋر$پ$س اغ >>ىرىلنىغىي شۇرۇشپات
 ۇمڭىنىرىب نىدرال >> ناغرۇشپات $لىس$م << ىكىدىسىزٻي ىچقاچرۇپ ڭىنشاقاراق .ناغنىلىق نۇقتۇت ىتن$سرىپ
 .» .ناغىملاق ادىترىس ڭىنىرٻگال شىلٻۋىغىي
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 نىدتن$ك زىياپ ناقشالقارۇتلوئ رالزىغرىق ي$لنۈتۈپ .قۇلسۇپون $چ 1500 ڭىنىسىزٻي ڭولراچ ىىس$يىھان ۇتقائ «       
 << نىدىنوفٻلٻت ڭىنىسىچنىپۆك ڭىنرالزىغرىق ناغنىلىق نۇقتۇت ۇب .ن$گلىتٻك پىلېئ اغرٻگال مەدائ قۇترائ نىد 300

 -ىچشىئ كەد 200  ناغىدي$لشىئ اد  >> ناروتسٻر  جارىم <<  ىچمۇرۇئ  «،» .ن$كىئ ناققىچ >>قاتاچ
 شۇتۇت مەدائ كىلىچناق $چىغرالقالشىق  -رالىزٻي ەۋ تن$ك نىدر$لىيىھان .ناغلىق نۇقتۇت كەدرىب ىنىسىچت$مزىخ
 .» .ن$گلۈرۈشۆچ شۇرۇتخوئ ەدىقق$ھ
 ىنىرىبد$ت » شىتٻۋتۇرۇق ىنىلسەۋ -ىلس$ن « ڭىنىرىلھاشىداپ ىرىلىلالۇس ياتىخ $ن$ي ىرىلرادمۈكۆھ ياتىخ       
 ت$م$ج -قۇرۇئ اتتاھ ىرىلازەئ $لىئائ رىب ،پىتي$ڭٻك زىسك$چ ىنىسىجىرەد ڭىنقۇلنۇقتۇت يىللىم ۇب ،پىنىللوق
 ت$چ ،رالراب ىسىق$لائ  ن$لىب لەئ ت$چ ،رالراب ىرىلناقغۇت -قۇرۇئ ەدلەئ ت$چ .ىدزۈكت$ي اقشىلىق نۇقتۇت $چىيۇب

 ،رالناققىچ $گلەئ ت$چ ،ر$لن$كش$لزۆس ادنوفٻلٻت ن$لىب ىرىلشىك شۇنوت ىكاي ىرىلناقغۇت -قۇرۇئ ىكىدلەئ
 ر$لكىللەئ ت$چ ،رالناقتاۋىلىق ىكاي ناغلىق كىلىچتەراجىت ەدلەئ ت$چ ،ر$لن$گل$ك پۇلوب ىجاھ پىرٻب $گمەر$ھ
 ىرٻب نىدراللىي نۇزۇئ ەدر$للەئ ت$چ ،رالىچۇغۇقوئ ناقتاۋۇقوئ ىكاي ناغۇقۇئ ەدلەئ ت$چ ،رالناغلىق يوت ن$لىب

 .اتقامنىلىق نۇقتۇت ىرىلناقغۇت -قۇرۇئ ىكىدياتىخ ڭىنرالناقتاۋىلىك پىلىق ت$ماقىتسىئ
 ىكىدمۈزۈت تادبىتسىئ ىز$ب  ۇمپۇلوب ن$لىب ر$لت$لۆد ىز$ب ىرىلىرىئاد ىتىمۈكۆھ ياتىخ ،ترىس نىدىنۇب       

 ىرٻب نىدنۇزۇئ ەدر$لت$كىلم$م ۇش ،پىشىترات سود ارائزۆئ ،پۈرۈتـكىرىب لىت ن$لىب ىرىلت$لۆد مالسىئ
 يىرۇبج$م اغناتسىكرۈت يىقر$ش ىنرالىچۇغۇقوئ ەۋ ر$لىچتەراجىت ،ر$لشىك ناقتاۋىلىك پىلىق ت$ماقىتسىئ
 $گلەئ ت$چ ىنرالسۇساج يىللىم  اتت$ھ .اتقاملىق قاتسىق  -نىيىق ،پالشات اغىرىلرٻگال ازاج ىنرالوئ ،پۇرۇتياق

 ناقتاۋىلىق ت$ماقىتسىئ ەدلەئ ت$چ قىلىقرائ شىلٻۋىتىس ىنرالسۇساج يىللىم ەدلەئ ت$چ ەۋ شىرىقىچ
 ىرىلىچت$يىلائاپ قۇقوھ كىلشىك رۇغيۇئ ەۋ ىرىلتالىكش$ت رۇغيۇئ قۇلنوناق ،رالىچۇغۇقوئ ناقتاۋۇقوئ،ر$لشىك
 .اتقامنۇرۇئ اقشالپۆت $يىستامروفنىئ ادلاھ زىسنۇناق ەدىقق$ھ
 يىقرىئ لىزەر ناقتاۋزۈگرۈي ادناتسىكرۈت يىقر$ش ڭىنىرىلزۆئ نىتپەر$ت رىب $ن$ي ىرىلرىئاد ياتىخ       
 ،پۇلوب اۋسار ڭىنىرىلزۆئ ،پۇلوب شاپ ادارائقل$خ  ڭىنىتىيانىج ىشراق $كت$يىناسنىئ تەرابىئ نىتىقىلىچنىغرىق

 يىقر$ش « ،» يىتلۇرۇق رۇغيۇئ اينۇد « نۈچۈئ شىلېئ ىنىدلائ ڭىنىشىتٻك پارچۆئ $گىتىرپ$ن ڭىنتەئاماج ارائقل$خ
 ىشۇلۇرۇق قۇقوھ كىلىشىك رۇغيۇئ اكىرٻمائ « ،»ىسىمش$لرىب رۇغيۇئ اكىرٻمائ «،» »ىسىلج$م يىللىم ناتسىكرۈت

 ەۋ » ىتىيىئم$ج قىلراكم$ھ ەۋ پىرائام ناتسىكرۈت يىقر$ش « ،» ىتىكٻورپ قۇقوھ كىلىشىك رۇغيۇئ اكىرٻمائ «،»
 رۇغيۇئ قۇللوغ  ەۋ  ىرىلتالىكش$ت يىسايىس رۇغيۇئ ىسياق ر$ھ قۇلنوناق قىلراتاق »ىتىكر$ھ لىس$ن ىڭٻي رۇغيۇئ «
 شالپاچ ىنرالناتھۆب لىخ ر$ھ كەدن$گٻد » ىچروررٻت « ەۋ » ىتالىكش$ت قۇلروررٻت « اغىرىلىچت$يىلائاپ يىسايىس
 رالرۇغيۇئ ،رالسانۇشرۇغيۇئ كىللەئ ت$چ نىتپەر$ت رىب $ن$ي ، $سش$لپ$ھ پەد$ھ ن$لىب رالشىئ لىزەر قىلراتاق
 . $تـك$مىلپىيەئ ن$لىب ر$لزۆس رۇغىملوب لىخ ر$ھ ىنرالپابرائ يسايىس ەۋ ر$لىچۈگلۆب لۈڭۆك $گىسىلىس$م
 وكرام تسىلانرۇژ كىل$يىلاتىئ ،ىروتـكٻرىد ڭىنت$كٻب روت رۇكز$م ادىروت >> ناتسىمىز << ىنۈك -8 < «       
 $ن$ي ڭىن >ىس$قەۋ رىب$تنٻس -11 <،ىدلوب بىياغ مىنىققۇت $چچ$ن 10 ڭىنٻم  << ناغلىزٻي نىدىپىر$ت ىتنىپسٻر
 اغڭىنۇئ ەدىسىلاقام ىتنىپسٻر وكرام < ،> .ىدنىلىق نالېئ $لاقام رىب كىلىھۋ$لر$س  >> ساببائ ن$شور ىنابرۇق رىب

 اغىقىلارقۇپ لەئت$چ ناچاقىللائ ،ناغىشاي كەدلىي 30 $تتەرىجاھۇم پىلىريائ نىدىترۇي انائ ادىشٻي 21 شاشخوئ
 روتپائ قىلىقرائ ۇب .ناغلىق ناياب قىلىتقۇن ىنر$لت$مسىق كىلەئىجاپ ن$گل$ك اغىشٻب ڭىنرۇغيۇئ رىب ناغلوب پۈتۆئ
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 ،پاماق اغىرىلرٻگال ازاج ىكىدىمان >> ىرىلز$كر$م ش$لىيىبر$ت << شىملاتائ ىنرۇغيۇئ قۇترائ نىدنويلىم 2 $تتەۋۆن
 ياتىخ ناقتاۋۈزۈگرۈي قىلىچنىغرىق كىنتېئ روز ڭەئ ىكىتخىرات اتىراق اغرالرۇغيۇئ ىكىدىتسائ ىقىلنارمۈكۆھ زۆئ
 ىشراق اغياتىخ ۇمپۇلوب ،ىقىلناقتاۋۇنۇرۇئ اقشىلىق لورتنوك ۇمىنرالرۇغيۇئ ناقتاۋاشاي ەدر$للەئت$چ ڭىنىتىمۈكۆھ
 پۇتۇروي ىنىقىلناقتاۋىلىق ىناشىن شىرٻب $برەز ىنىرىلىچت$يىلائاپ رۇغيۇئ ناقتاۋىرٻب پىلېئ ت$يىلائاپ پىتـكائ
         .» >  .ناقشىرىت $كشىرٻب
 »ىتىقاۋ ڭاجنىش « اتشۇمرۇت كىلىدنۈك ،ىكن$كت$ي $گىجىرەد ۇش $تىكىلىن$مىب شىلىق نۇقتۇت زىسۇناق       

 پەد » ت$نامائ اغادۇخ « ەۋ » مالاسسەئ مۇكي$لەۋ ەۋ مۇكي$لەئۇمالاسسەئ « ارائزۆئ  ەدن$كشۈرۆك ،ر$لن$كت$لشىئ
 زامان ەدىيوئ ،رالناغلاق پىقىچ ىرىلت$يائ $چراپ مىرٻي -رەرىب ڭىن » مىر$ك نائرۇق  « نىدىنوفٻلٻت ناي ىكاي رالناغيوق

 قۇلنۇقشائ ىنىد « ىكاي » كىلىب$سەئ ىنىد « ۇمرالشىك تىپىسيوم ناغيۇق لاقاس اتتاھ ،رالياموم -ياۋوب ناغۇقوئ
 ىرىسناغراب ىسىرىياد ڭىنشىلىق نۇقتۇت زىسنۇناق .اتقامنالشات اغىرىلرٻگال ازاج ،پىنىلھانۇگ پەد راب ىس$يىدىئ »
 يامشىتٻي رالياپىدنۇگ $مرۈت نىدبەۋ$س ۇش .اتقاملۇرۇق پ$لپۆك ىرىسناغراب ىرىلرٻگال ازاج ،$تـك$مي$ڭ$ك
 لۇبوق ىچقاس كىلم$لۆك روز $گر$لىمرۈت ىكىد » ىنويار مونوتپائ رۇغيۇئ «  ادنىقٻي ىرىلىرىئاد ياتىخ نىتقىلناغلاق
 يىئامىتجىئ ياتىخ رىب$تـكۆئ -27 ڭىن » ىسىرادىئ شۇرۇقشاب $مرۈت ر ائ ۇئ ش «  .ناغراقىچ ىنالېئ شىلىق
 1013 $گر$لىمرۈت ىكىدنويار مونوتپائ ەدىچىئ لىي ۇب $چىشۇلوب مۇل$م نىدىشۇرۇتقۇئ ناغلىق نالېئ ادىرىلۇقتارات
 .ن$كىدىلىق لۇبوق مىداخ ر$پ$ن
       » BBC  ىكىدىرايىد رۇغيۇئ ادنىقٻي ،$چىشىلىق رەۋ$خ ) 24 -10 -2018 ( نۈگۈب ڭىنىقىلتنٻگائ رەۋ$خ 
 ەدىكىلەۋ$ت ڭىچناۋاد ڭىنىچمۈرۈئ ىرىلرىبخۇم  BBC ناغراب پىلېئ شۈرۈشك$ت ەدىتسۈئ ىرىلرٻگال شىلٻۋىغىي

 ن$گلۈرۈس ىرىگلىئ ىقىلناغلوب شاقياب رىب ن$گىملۈتۈك ڭىنۇب .ناغىقياب ىنرٻگال رىب كەدۇقغىس ىشىك ڭىم 130
 قىلىقرائ شىتىزۆك ن$لىب ھارم$ھ يىئنۈس نىدىپىر$ت رالىچتاقىقت$ت لىق$تسۇم اديائ -4 لىي ۇب ەدرەۋ$خ رۇكز$م
 ەدن$گل$ك اغيائ -10 لىي ۇب  ڭىنىرٻگال ڭىچناۋاد ناغلاراق پەد رٻگال ڭوچ ڭەئ ىكىدىنويار رۇغيۇئ ەۋ ناغلاقياب
 4 ن$گىلپۆك $ن$ي ڭىنىپىر$ت ىقر$ش ن$گنۈرۆك شوب نىدىتىر$خ ىرىگلىئ ڭىنرٻگال ،ىكىلن$گي$ڭٻك ۇمىن$ي
 $گمىسەر ىنرالانىب ۇب ىرىلرىبخۇم BBC ،$چىشىلىيٻد ەدرەۋ$خ . ناغنىلىق ناياب ىقىلناغلوت ن$لىب رالانىب كىلتەۋ$ق
  ەۋ  ناقسوت ىنىدلائ ڭىنىتاراپپائ ڭىنرالۇئ ،پىلٻك پىتٻي لاھرەد ىرىلىچقاس ياتىخ ەدن$گل$شم$ت اقشىترات

   ھارم$ھ  يىئنۈس    ڭىنىرٻگال  ڭىچناۋاد  ىقىلتنٻگائ  BBC     .ناغۇريۇب  اقشىشىلقارىي نىتـكىلەۋ$ت ۇب  ىنرالۇئ
 ڭىنىنروئ      كىلر$ت$خىب  يىئامىتجىئ   ش$لىھىيال     انىب    ىكىدىكىرٻمائ  ىنىشۈنۈرۆك   ىكىدىسىتىر$خ
 الت$ق$پ ىنشۇلۇرۇق ۇب يىرر$پس .ناغلائ ىنىرىكىپ ڭىنۇئ ،پىتىسرۆك $گيىرر$پس لېئاھپار ىسىسس$خ$تۇم
 ادناس پۆك اغنۇروئ كىچىك ن$لىب ىمىقىچ شۇلۇرۇق زائ ڭىنشۇلۇرۇق ،ىقىلناغىدىلوب ىنىكت$لشىئ ادىناخقاماق

 ىنىشىك ڭىم 130 ەدن$گٻد زائ اغرٻگال ۇب ۇئ  .ناغلىق ناياب ىنىقىلناغنىلٻس پالنالىپ ىنشۇرۇدغىس مەدائ
 ڭەئ $چىيوب اينۇد $تت$ھ$ج قىلناچمىغىس ڭىنىرٻگال ڭىچناۋاد ەدرەۋ$خ .ناقتيېئ ىنىقىلناغىدىلوب ىلىغرۇدغىس
 .» .ناغنىلىق تي$ق ىكىلن$كىئ اناخقاماق روز
-31 ىسىچتاقىقت$ت ر$پ$ن 3 ڭىن )ASPI( >>ىتۇتىتسنىئ ت$سايىس ەۋ $يىگٻتارتسىئ << « ىكىد$يىلارتسۋائ       

 ادتالكود . ىدلىق نالېئ تالكود رىب كىلمىج$ھ ڭوچ ن$گلۈرۈتش$لىتىر$خ رالرٻگال ىكىدىلېئ رۇغيۇئ ىنۈك رىب$تـكۆئ
 ،پىيىروز $تتەئرۈس زٻت ىمىلۆك ڭىنرٻگال 28 ىكىدىلېئ رۇغيۇئ اتقىلىرائ ناغلوب $چىغرىزاھ نىدىشٻب ڭىنىلىي -2017
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 ڭىم 700 ىمىلۆك ڭىنرالۇئ الىدىچىئ يائ 3 ىقنىقٻي ت$ق$پ ؛ىقىلناغراب پىتٻي اغرىتٻم تارداۋك نويلىم ىككىئ
 . » .ناقشائ رىتٻم تارداۋك
 ۇب ،ىقىلراب رٻگال ش$ب اتشۇتائ ادىماۋاد ىرىلتەرايىز نوفٻلٻت ناغراب پىلېئ اتىراق اقشۇتائ ڭىنزىمىرىبخۇم «       
 ىقىلناقشالنۇروئ ناي -ۇمناي ادىنويار تەئاناس ىكىتقىلقازۇئ رىتٻمولىك 10 نىدىچىئ ر$ھ$ش شۇتائ ڭىنرٻگال ش$ب

 ىكىدىزىكر$م ش$ل$يىبر$ت -2 ڭىننۇقتۇت رىب ن$گلىتٻكەئ نىدىتن$ك زۆئ ىرىب نىدىرىلراتٻركٻس تن$ك .ىدنالىراكشائ
 .ىدلائ اغلىت ىنىقىلراب ىشىك ادىسىرائ ڭىم 20 ن$لىب 10 ەدىزىكر$م ش$ل$يىبر$ت -2 ۇب ەۋ ىكىلن$كىئ اتقاتاي -3513

«. 
 رىب ەدىقق$ھ رالرٻگال ىكىدىلېئ رۇغيۇئ ىنۈك رىبايون  -29 ىقىلتنٻگائ سرٻتيور نىدىرىلناگروئ تارابخائ قۇلزۇپون       
 ىقىلتنٻگائ سرٻتيور « $چىشىلىق رەۋ$خ ڭىنىسوئىدار ايىسائ نىكرەئ .ىدلىق نالېئ ىتالكود شۈرۈشك$ت سۇسخ$م

 رۇغيۇئ قىلىقرائ شىلىق زىلانائ ىنىرىلمىسەر ھارم$ھ يىئنۈس لۇگۇگ ەۋ شىتەۋەئ رىبخۇم سۇسخ$م $گىلېئ رۇغيۇئ
 سرٻتيور ،$چىشۇلوب مۇل$م ....ىدلىق نالېئ ىنىرىۋ$خ كىلرٻتـكاراخ شۈرۈشك$ت رىب $ن$ي ەدىقق$ھ رالرٻگال ىكىدىلېئ
 پىنىللىلەد ىكىلن$كىئ ىرٻگال شىلٻۋىغىي قىلىقرائ رالتاپسىئ اقشاب ەۋ ىرىلتەرۈس ھارم$ھ يىئنۈس ىقىلتنٻگائ
 ەۋ ناغلاشروق ن$لىب مات ىـپارتەئ ڭىنىسىمم$ھ ڭىنرالرٻگال ۇب ،پۇلوب ن$كتەۋەئ رىبخۇم اغنۇروئ 7 ناغلىقىچ
 اغرالنۇروئ ۇب رالرىبخۇم  .ن$كىئ راب ىرىلرانۇم شىتىزۆك القادنۇش م$ھ رالمىداخ قىللاروق ادىدلائ ازاۋرەد
 ،$چىشۈرۈس ىرىگلىئ ڭىنسرٻتيور .ناغىرچۇئ اغىشىلىق قۇلنۇقسوت ڭىنرالىچقاس قارىب ،ۇمىسلوب ناقشالنىقٻي

 ەدىرىھ$ش الروك ىرٻگال شىلٻۋىغىي ڭوچ ڭەئ ىكىدىچىئ ڭىنىرٻگال شىلٻۋىغىي 39 ناغراب پىلېئ زىلانائ رالۇئ
 اديائ  -8 لىي ۇب ڭىنۇئ ،ن$گي$ڭٻك $سس$ھ 2 ەدىچىئ يائ 17 ىقنىقٻي ىرٻگال شىلٻۋىغىي ۇب ىكىدىلروك ،پۇلوب
  .ناغراب پىتٻي اغرىتٻم تارداۋك ڭىم 140 ىمىلۆك شۇلۇرۇق يىمۇموئ ىكىدىمىسەر ھارم$ھ يىئنۈس ناغلىترات
 210 ىمىلۆك ڭىنۇئ ،پۇلوب ناقتاۋىشىلماۋاد ىشۇلۇرۇق ىسانىب رٻگال ىڭٻي 67 $ن$ي ادنويار ،ىمىھۇم ۇمنىدڭىنۇب
 .» .ن$كىئ رىتٻم تارداۋك ڭىم
 كىلم$لۆك ڭ$ك ىنر$لقل$خ ناملۇسۇم اقشاب ەۋ رۇغيۇئ ادىنويار مونوتپائ رۇغيۇئ ڭىنىرىلىرىئاد ياتىخ < «       
 ىنىلاۋھەئ كىلس$مشىتٻي ياپىدنۇگ ىشىماق اغىرىلرٻگال >> ش$ل$يىبر$ت اتياق << ەۋ $مرۈت ،پىلىق نۇقتۇت
 ڭىنىروت كىلنىكرەئ يىنىد قىلمان >> ناتسىمىز << ناغىدىقىچ ەد$يىلاتىئ < ،>.ناغراقىچ پۈرۈتل$ك
 لۇبوق لۇۋاراق ىكاي ياپىدنۇگ ناغىديادغوق ىنىرىلرٻگال شىلٻۋىغىي ىكاي $مرۈت ر$لىرىئاد $تتەۋۆن ،$چىشىلىراكشائ
 >>ىرىلز$كر$م ش$ل$يىبر$ت اكىنخٻت يىپس$ك << ڭىنرالنۇروئ ۇب ىتىمۈكۆھ ياتىخ .ن$كىئ اتقاملانيىق اتشىلىق

 ناغىدىلۇرۇقشاب كەدىمرۈت ڭىنرالنۇروئ ۇب ىرىلتالىكش$ت قۇقوھ كىلىشىك نىكٻل،ۇمىسرۈس ىرىگلىئ ىنىكىلن$كىئ
 پۈرۈس ىرىگلىئ ىنىقىلناقتاۋۇلۇرۇت پۇتۇت ڭىنرۇغيۇئ كەدنويلىم 3 ادڭىنۇئ ،ىكىلن$كىئ ىرىلرٻگال شىلٻۋىغىي
 كىلس$مشىتٻي ياپىدنۇگ ڭىنىرىلىرىئاد ياتىخ ەدىرىۋ$خ ىكىدراۋناي -3 ڭىنىروت  >> ناتسىمىز << < ،> .ىدل$ك

 ياتىخ < ،> .ىدرۈدلىب ىنىقىلناغراقىچ نالېئ شىلىق لۇبوق ىمىداخ $مرۈت $كت$يىئم$ج ياملالىق ل$ھ ىنىلاۋھەئ
 پ$لپۆك $گر$ل$يىھان ىسياق ر$ھ $ن$ي ياملاق الپىلىق لۇبوق ىمىداخ $مرۈت پ$لپۆك ىرٻب نىدنىقٻي ڭىنىرىلىرىئاد
 -12 ىلىي ن$كتۆئ ىرىھ$ش ۋاتالائ ،$چىشۈرۈدلىب ڭىنىروت  >> ناتسىمىز << .مۇل$م ىقىلناقتاۋىلىق لۇبوق ىچقاس
 اغرۇپوي $ن$ي اتتىقاۋ رىب شاشخوئ  .ناغراقىچ ىنالېئ شىلىق لۇبوق ىچقاس ر$پ$ن 200 قىلشائام ىرىقۇي اديائ
 ىنىقىلناغىدىلىق لۇبوق مىداخ يىپس$ك ر$پ$ن 200 $گ$يىھان ۇب نىدىرىلىكلۆئ ياتىخ ىسىرادىئ خ ج كىل$يىھان
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 ىلىي ن$كتۆئ ڭىنىنىگروئ تاقىقت$ت قىلمان >>ىتىيىئم$ج ىدنوف نٻۋوت سىميٻج << ىكىدىكىرٻمائ .ناغلىق نالېئ
 $ككىلر$ت$خىب ادىنويار مونوتپائ رۇغيۇئ ىلىي -2017 ڭىنياتىخ ،$چىشىلىتىسرۆك ادىتالكود ناغنىلىق نالېئ ادرىبايون

 .» > .ناقترائ $سس$ھ 3 ىلۇپ ناغلىق پر$س اغرالشۇلۇرۇق رادىقالائ
 $ككىلر$ت$خىب ىكىدىرايىد رالرۇغيۇئ ،$چىشىلىتيېئ ەدىرىۋ$خ ىكىدرىبايون -6 ڭىنىقىلتنٻگائ سرٻتيور «       

 ، ) نىقٻي اغىرىللود اكىرٻمائ درايلىم چۈئ ( موس درايلىم 20 ىلىي -2017 ىرادقىم ىمۇموئ ڭىنت$جارىخ قىلشىتٻچ
 ياتىخ ىرىلمىداخ ڭىنىدنوف نۋات سىميٻج ىكىدىكىرٻمائ ىنىسالۇخ رۇكز$م .ناغلىق ناقشائ تن$سرىپ 213 ىن$ي

 ناغلوب پر$س اغرالشۇلۇرۇق رادىقالائ ەۋ رالتامۇل$م قىلناس كۈلرۈت ىكىدىقق$ھ توچ ماخ ناغلىق نالېئ ىتىمۈكۆھ
 .» .ناققىچ پالباسٻھ  ادىساسائ ر$لت$جارىخ
 ر$لرۇمسۆئ -رالىلاب ن$گىلن$مۆت ،پۇلوب ناريەۋ ر$لىلىئائ ڭىمرۈك نىدىلي$پۈت ڭىنقۇلنۇقتۇت يىللىم ۇب       
 ىنرالۇئ ،پىلٻۋىغىي اغرالماتلىراد ىنرالىلاب ناغلاق زىسقۇچناراق ۇب ىرىلرىئاد ت$مۈكۆھ .ىدلاق زىسقۇچناراق
 <  « ،$چىشىل$گىئ ڭىنىمۈلۆب رۇغيۇئ ىسوئىدار ايىسائ نىكرەئ .ىتشىرىك اقشۇرۇتشالياتىخ پالشاب نىدىكىچىك
 .ن$كىئ راب رالىلاب زىسىقاچ -$گىئ قۇترائ نىد 300 $تپ$تـك$م چۇغنالشاب ىزىكر$م قىلرازاب ڭۇچاك ن$ك$ي

 ىرىلىنائ -اتائ .ۇدىتاي $تپ$تـك$م ىسىمم$ھ ،$چىقپىنىس -5 نىتپىنىس -1 ،ىرىلىلاب پ$تـك$م چۇغنالشاب ىسىمم$ھ
 -مىيىك قىلشىق ىنىقتاۋۇلوب جاتھوم ڭەئ رىزاھ نىكٻل ،راب نىتپەر$ت ر$ھ ىقىلىچنىيىق  .$تش$ل$يىبر$ت ىسىمم$ھ
  نىكمۇم ىشىرٻب پىلېئ اغىرىلنۇروئ قىلناۋاراپ ىكىدر$لىرىكچىئ ىنر$لىكىدىراتاق الاب مىتٻي .ن$كىئ ر$لك$چٻك
 ، ي$خڭاچ ۇيل ن$گل$ك $كشىرٻب مەدراي اغىپىرائام لىت شوق ەدىتىيالىۋ ن$توخ نىدىرىلىكلۆئ ياتىخ < ،> .ن$كىئ
 رىب اد  >> پوت رادىدنۈئ ڭاجنىش -ادوس وگڭۇج  << ادنىقٻي ادىمان ىچۇقتۇقوئ ياتىخ ىككىئ كىلمىسىئ ڭىج ۋاج
 ك$ب $كك$چٻك -مىيىك رالىلاب ىكىتپ$تـك$م ،تارمان ك$ب ر$ي ۇب ڭىنزىب << ادڭىنۇب ،پۇلوب ناغلاقرات $مانتەئىجارۇم
 ۇب اتشىق ۇمپۇلوب .ن$كىدياملالاۋىتٻس غايائ ەۋ ك$چٻك -مىيىك اقچاغلوب تارمان ك$ب رالۇئ ىكنۈچ ،قىلجايىتھېئ
 ڭىنرالىلاب .ۇدىشۈچ اقسۇدارگ 16 -15 نىيٻك نىدلىگز$م رىب .ۇدىلاق پۈشۈچ اقسۇدارگ 7 نەۋۆت نىدلۆن ر$ي
 مەدراي اقپىرائام زىب ،كۈشۆت ،قىترىي ىسىمم$ھ ڭىنىرىلغايائ ،ك$چٻك -مىيىك زىپٻن قادنۇش الىن$ي ىنىغىدىيىك
 ىنىمٻت ۇب ن$لىب چۈك $نىغزائ ت$ق$پ ن$م .قۇدنالبازائ ك$ب زىمىمم$ھ ڭىنرالىچۇقتۇقوئ ن$گل$ك $كشىرٻب
 نىكرەئ                .» .ناغزاي پەد  > >> .زىمىلىق دىمۈئ ىنشىشىرېئ $گىمىدراي ڭىنر$لىشىك كىلت$يىن ىشخاي،مىتتاقرات

 ىرٻب نىدنۈك $چناقرىب « ەدىرىۋ$خ ىكىد رباكٻد  -28 لىي  -2018 ڭىنىتٻب روت رۇغيۇئ  ڭىنىسوئىدار ايىسائ
 پالزۇم پىتٻك پۈشۈچ $گڭ$تسۆئ ڭىنىلاب كىچىك رىب ،ادرۇچۇئ كىلمىسەر رىب ناغلاقرات ادرالۇقتارات يىئامىتجىئ
 نوفٻلٻت ناغراب پىلېئ اتىراق $گر$لسخ$ش ەۋ نۇروئ رادىقالائ ڭىنزىمىرىبخۇم .ىدىئ ناغنىلىق ناياب ىكىلن$گلۆئ
 ،ىكىلن$گر$ب زۈي ەدىتن$ك اغلىجناكوچ ازٻي اۋاز ڭىنىسىيىھان شاقاراق ڭىن$قەۋ رۇكز$م ،ادىماۋاد ىرىلتەرايىز

 .ىدن$للىلەد ىكىلن$كىئ لۇغوئ رىب قىلشاي ىككىئ ن$گلىتٻكەئ اغىرٻگال شىلٻۋىغىي ىسىنائ -اتائ ڭىنىچۈگلۆئ
 پىلىيٻت زۇم ەدڭ$تسۆئ ىكىدىدلائ كىشىئ الاب ۇب ناقتاۋىلىراق نىدىپىر$ت ىسىۋوب قىلشاي 78 ،$چىشۇلوب مۇل$م

 .» .ن$گزۈئ ناج پالزۇم ەۋ ن$كت$ك پۈشۈچ اغۇس پىتٻۋانيوئ
 ناغلاقرات قىلىقرائ ىلاتٻد ۇيۋاد $چياتىخ نامخارۇدبائ ناقتاۋىلىق ت$ماقىتسىئ ادلۇباتسىئ $يىكرۈت  رىزاھ       
 رۇغيۇئ رىب قىلشاي 4 ادويىدىۋ ۇب < « .ناغلاۋۇنوت ىنىلغوئ زۆئ ن$كت$ك اغناتسىكرۈت يىقر$ش نىدىيىكرۈت نىدويىدىۋ
 ىنىلغوئ زۆئ قىلىقرائ شالغوق زىئ .ناقتيېئ قىنېئ پەد زىزەئلۇدبائ ىنىمسىئ ۇئ ،پۇلوب ن$گلىتىلزۆس $چياتىخ الاب
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 لاۋۋائ لىي ىككىئ ەۋ ناغلۇغۇت ىنۈك -21 ڭىنيائ -12 ىلىي -2014 ادلۇبناتسىئ ڭىننامخارۇدبائ < ،>.ناغلاۋۇنوت
 پىتىسرۆك ىنىكىلن$كىئ زىزەئلۇدبائ ىلغوئ ناقتاۋىلٻك ياملوب ىرىۋ$خ $چناقتياق اغۇسقائ ىترۇي ن$لىب ىسىپائ
 ىمان ڭىنڭىنىتەۋ ؟ڭىدرىك اقشاي $چناق ؟$مٻن ڭىمسىئ ڭىنٻس« ادويىدىۋ ۇب قۇلتنۇكٻس 15 <،> .ن$كىئ اتقامرۇت
 ساكنىئ ن$لىب قىلناققاچ $چياتىخ اغراللائوس ناغلاروس $چياتىخ پەد ؟قادناق ڭىقىرياب ڭىنن$تەۋ ؟$مٻن
 ىنىقتاۋىرٻب باۋاج $گىچك$تٻي ىكاي ىچۇقتۇقوئ ياتىخ رىب ڭىنزىزەئۇدبائ $نىققۇردوب ،كۈلزۆك يوق ناقتاۋۇرۇتياق

 پىلىتۆي ڭىنىلاب اغلائوس ن$گٻد ؟ن$سي$ي نىد$ن ىنقامات ىرىخائ ڭىنويىدىۋ $نىغىقسىق ۇب ،ىتتارۇت پىقىچ
 .» >.ۇدىشىلرىخائ ن$لىب ىباۋاج ن$گر$ب پەد  >>نىدىقۇدناس ت$لخەئ << پۇرۇت
 ،ڭاسقىچ $كتەرايىز $گر$للەئ ت$چ  .ڭەزۆئ ن$س ن$گٻد  »ىچىمىلزۈي ىككىئ « ،ڭىپنىج ىش زۇۋاي ،ي$ھ       

 ناملۇسۇم ،ڭاسلوب ادياتىخ ،$چىسكەئ ؛ن$سىتٻك پىتىلىكرەئ ىنىرىلىلاب ڭىنر$لكىللەئ ت$چ ،پىلىق قىلىتخاس
  -اتائ ناچمۈيۆك ەۋ كۈلمۈيۆس ڭەئ ڭىنرالۇئ ىنرالىلاب ،پالشات اغىرىلرٻگال ازاج ىنىرىلىنائ -اتائ ڭىنرالىلاب كرۈت

 !؟ۇمناغروئ ماخ ىنڭاپرائ ڭىنىس رالىلاب يىب$س ۇب  .ن$سىتٻۋىريائ نىدىسىنائ
 ەۋ ىرٻگال ازاج ي$مل$تۆئ ت$يىمسەر ىنۇناق قادناقچٻھ نىدىرىلقل$خ ماۋائ رۇغيۇئ ادناتسىكرۈت يىقر$ش       
 ڭىنرالۇئ ەۋ ىرىلتەئ$م$ج ەدم$ھ ىسىلىئائ ڭىنرالۇئ  ەۋ ر$لشىك ىكىدنەۋۆت  نىدرالناغنىلىق نۇقتۇت $گر$لىمرۈت

 :نىكمۇم شىتىسرۆك پىلېئ اغلاسىم ىنىرىلت$مسىق  ناغىرچۆئ
 شىنىلىق نۇتۇت  $چىيۇب ىت$م$ج -قۇرۇئ ڭىن اللوماد ھىلاس ت$مم$ھۇم ىمىلائ ىنىد مالسئ رۇھش$م       
 نۇقتۇت ڭىنىلائكٻب ر$مۆئ ناقتاۋلىق ت$ماقىتسىئ ەد$يىكرۈت رىزاھ پىقىچ پۇلۇتۇق نىدىرٻگال ازاج ،ىسەئىجاپ
 ن$لىب ش$لبىيەئ ن$گٻد ناغلىق ج$ھ قاقرات ؛ ىلاۋھەئ قىلشىنىچىئ ڭىنىرىلشادىنرٻق ەۋ ىسىنائ -اتائ ناغنىلىق
 ڭىنلۇسۇرۇدبائ راپپاغۇدبائ ىچىناخراك ن$گنۈرۆك $گزۆك ،ىچتەراجىت قىلشاي 42 قىلىجلۇغ ناغنىلىق نۇقتۇت
 رەۋر$پت$پىر$م ەۋ ىچتەراجىت كىلر$قش$ق ،ىرىلت$مسىق ڭىنىرىلناققۇت -قۇرۇئ ) ناغنىلىق مۈكۆھ اغىسازاج مۈلۆئ (
 ازاج ڭىنلايائ ەۋ ىسىنائ قىلشاي 69 ناققىچ $گ$يىسنىپ ،پىلىق قىلىچۇقتۇقوئ لىي 30 ڭىنن$س$ھ نامھارۇدبائ
 ڭىنىرىلازەئ $لىئائ ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش ڭىنرىداقۇدبائ لىدائ ىچتەراجىت كىلن$توخ  ؛ىشىنىلروخ ىكىدىرٻگال
 نىيٻك اغرٻگال $تپ$لسەد نۈچۈئ ىقىلناغۇقوئ ادرىسىم نۇرۇب لىي 13 ت$مم$ھۇم ر$سس$يۇم ،ىشىنىلىق نۇتۇت
 پىلېئ اغرٻگال نىيٻك -ىرىگلىئ ىرىلناقغۇت -قۇرۇئ قىلراب ىكىتشۇتائ ڭىنر$سس$يۇم ەۋ ىشىلىماق $گىمرۈت
 ازاج ىسىنائ -اتائ نىيٻك نىدناقتياق اغىترۇي نىدرسىم ىراق ماھلىئ ىچۇغۇقوئ قىلىزٻي قازائ شۇتائ ؛ىشىلىتٻك
 انائ ڭىنىراق ماھلىئ ؛ىكىلن$گزۈئ ناج ادرٻگال ،پىنىلىق نۇقتۇت اغىرٻگال ازاج ىزۆئ ،پىلىرٻب پۇيوق نىدىرٻگال
 ەر$قنەئ ؛ىشىنىلىق نۇتۇت $چىيۇب ىسىلىئائ ىرىلشادنىرىق قىلراتاق ىلەۋ ناجمىكٻھ ،ىنىغۇدبائ نىتپەر$ت

 ىش ىق ائ لىي ۇب ،ىشىنىلۇس اغرٻگال ڭىنناتلۇس لۈگيائ ىسىپائ ڭىنناتلۇس م$ير$م ىتنارىپسائ ڭىنىتٻتىسرٻۋىنۇئ
 اكىرٻمائ ،ن$گر$ب قىلھاۋۇگ ادىنىغىي شىرٻب قىلھاۋۇگ ڭىن » ىتىىئي$ھ $يىئارىجىئ ىرىلشىئ ياتىخ « ىسىرگنوك

 نىدىت$م$ج -قۇرۇئ ڭىناجوخ مۇيىق ەرھٻچلۇگ ىروتـكىد ڭىنىمۈلۆب رۇغيۇئ ىسىيىسناتسىئ وئىدار ايىسائ نىكرەئ
 ن$شلۈگ ىسىد$ھ ڭىنساببائ ن$شور ىسىچت$يىلائاپ يىسايىس رۇغيۇئ ىكىدىكىرٻمائ ؛ىشىنىلىق نۇقتۇت مەدائ 23

 ماۋائ ناغنىلىق نۇقتۇت زىست$يىمسەر يىنۇناق ( .رالقىلراتاق ىشىنىلىق نۇقتۇت ڭىنزىلبائ رۇنىھام ىسىمماھ ەۋ ساببائ
 ) .ىدلىرٻب ەدىچنىرىب $چمۇشوق ىكىلمىزىت ن$مسىق ڭىنر$لشىك
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 ۇمر$لكىللەئ ت$چ ن$گل$ك ن$لىب تەراجىت ىكاي تەرايىز اغناتسىكرۈت يىقر$ش نىتقىلىچنۇقتۇت زىسنۇناق ۇب       
 .رۈدىلاسىم كىپىت قىلناج  ڭىنۇب ىلاكىب ر$موئ ىسارقۇپ ناتسىقازاق .ىدىملالوب ىلاخ
 نىدىپىر$ت ىرىلياپىدنۇگ ڭىنىرىلرىئاد ياتىخ ادرالرٻگال ازاج ەۋ $مرۈت ڭىنياتىخ رالناغنىلىق نۇقتۇت زىسنۇناق       

 مالسئ رۇھش$م .ىدلۈرۈتلۆئ  رالنۇقتۇت ھانۇگىب ن$گىلپۆك ، ىدىرچۆئ اغىرىلازاج ن$ت ەۋ قاتسىق  -نىيىق نىياتنىئ

 نۇسرۇت لۈگىرھٻم ەۋ ىرىلتشەزۈگر$س ناغىرچۆئ ڭىنىت$م$ج ڭىنۇئ ەۋ اللوماد ھىلاس ت$مم$ھۇم ىمىلائ ىنىد

 يىقر$ش ن$لىب ىسىلاب كەزٻك 3 يىئم$ج ،زىق رىب ،لۇغوئ ىككىئ ەدەرىھاق ىنۈك 15 ڭىنيائ -3 ىلىي 2015

 .رۇدىتىكاپ قىلناج ڭىنىلاۋھەئ يىلىمەئ ىكچىئ ڭىنىرىلرىگال ازاج ىرىلشىمرۈچ$ك ىكنىيٻك نىدن$گل$ك اغناتسىكتۈت

 رۈمۆئ رىب نۈچۈئ ىزۆئ اتتاھ ىتىمۈكۆھ $يىتراپموك ياتىخ راب ىكۈت ەدىزۈي نىتقىلىچنۇقتۇت يىللىم زىسنۇناق ۇب       
 كىلىجىرەد ىرىقۇي يىللىم » ن$مت$قاداس « ناقپاچ ن$مت$ك نۈچۈئ رالوئ ،پ$لشىئ ت$مزىخ پۈرۈديۆك ناج
 قىباس ڭىن »موكتراپ ر ائ ۇئ ش « ەۋ ىسىئەر قىباس ڭىن » ىتىمۈكۆھ ر ائ ۇئ ش « .ىدىملىق انس$تسۇم ۇمىنرالرىداك
 نۇناق يىسايىس » موكتراپ ر ائ ۇئ ش « ؛ىرك$ب رون ىقىلشاب ڭىنىسىرادىئ $يىگرٻنېئ كىلت$لۆد ،ىراتٻركٻس نىۋائۇم
 ىراتٻركٻس نىۋائۇم ڭىن » موكتراپ قىلتسالبوئ قازاق ىلىئ « ەۋ نۇدۇۋاب تازرىش ىراتٻركٻس نىۋائۇم ڭىنىتٻتىموك

 اد » ڭاجنىش« نۈچۈئ ىتىمۈكۆھ $يىتراپموك ياتىخ رىزاھ ىكنۇچ  .رۇدىلاسىم كىپىت ڭىنۇب رالرۈكۈشۇدبائ رەۋنەئ
 « ،ىچك$مٻد  .ىدىملاق ىتىجاھ ڭىنىمۈزۈت $يىمونوتپائ  » $چڭودٻزۋام « ىنۇمز$م ،»  $چنىلاتس «  ىلىك$ش
 قىلماۋاد ىنىلۇسۇئ شۇرۇقشاب ىنراليىللىم ن$لىب ىسىتساۋ ڭىنرالرىداك يىللىم ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ اد » ڭاجنىش
 » قوي اتباسٻھ ،راب ەدمەدم$ھ « الىدىلسەئ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ،$تتەۋۆن .ىدىملاق ىتىيىمھەئ ڭىنشىتىلشىئ
 ىجايىتھېئ قادناقچٻھ اغرالرىداك يىللىم  ۇب ىكىدىتسائ » ىمۈزۈت $يىمونوتپائ كىلىيىروتىررٻت ىللىم « قادنۇب
 ىرىلىتىساۋ قىلناۋاروز زسنوناق لىخ ر$ھ زىسرالرىداك يىللىم ادناتسىكرۈت يىقر$ش ىتىمۈكۆھ ياتىخ رىزاھ .ىدىملاق
 ناغىدۇرۇقشاب $تساۋىب ىنر$لت$للىم كىلر$ي قىلىقرائ ىرىلىتساۋ قۇلۇبموز -قۇلروز ڭىنىرىلرىداك ياتىخ ەۋ
 ىرىلشابىتتاك ڭىنىت$مۈكۆھ $يىتراپموك ياتىخ ،$گىتسۈئ ڭىنۇئ .ىدلۇب پۈرۈدن$للىك$ش ناچاقاللائ ىنت$يىزەۋ
 اناسرۇمائ  « ن$گر$ب زۈي ادناتسىكرۈت يىقر$ش ىسىكىلم$تسۇم ڭىنىسىيىرٻپمىئ ڭىچ ادىسىناماز ىسىيىرٻپمىئ ڭىچ
 .قوي ىنىكت$ك پۇتنۇئ ىخىت ىن  » ىس$قەۋ
 ت$يىناسنىئ ڭنىتىمۈكۆھ ياتىخ ەۋ ىسيىتراپموك ياتىخ ەدن$گل$ك $گنۈك ىكنۈگۈب  پشىلىيىنەد$م اينۇد       
 ىرىلرٻگال ازاج ىنىرىلناملۇسۇم كرۈت قىلراتاق زىغرىق ەۋ قازاق ،رۇغيۇئ ناغىلنويلىم ادلاھ ناققىچ نىدىپىلٻق

 -لۇۋائ ڭىنرالزىغرىق -قازاق ەۋ ىرىلىزٻي رۇغيۇئ ەۋ شىلىق قاتسق -نىيٻق كىلت$شھەد ىنرالۇئ ،پالۆس
 ،پۇرۇي پالغوق  ىنرالىلاھائ $چىيوب ازٻي نۈتۈپ ،پاشروق ن$لىب رالىچقاس -ر$كسەئ قىللاروق ىنىرىلقالشىق

 »ىسەئىجاپ ۇشىلٻقىئ « ن$ك$ي ( ىرىلشىملىق يىانىج ۇب ك$تشىرٻق $چر$لىشھەۋ كەدناغلائ ىنىكوك ڭىنرۇغماچ
 « ن$گزۈگرۈي ادىسايقىم ىقاپىتتىئ تٻۋوس نۇتۈپ ڭىننىلاتس ىرىللىي 1937 -- 1935 )ىلاسىم كىپىت ڭىنۇب
 ن$گٻد » ىتىيىرۇم$م شۇرۇقشاب ىنىرىلنۇروئ شىلىۋىغىي ەۋ رالرٻگال « $چسۇر ( گالۇگ ەۋ ىتىكىر$ھ »شالىزات

 ناچاقاللائ نىدىسىجىرەد كىلت$شھەد ەۋ ىمىلۆك ڭىنىرىلرٻگال ازاج ناقچائ ) ىسىملىتراقسىق ڭىنىمسىئ ەرادىئ
 ، پالۇس اغىرىلرٻگال ازاج ىنر$ليىدۇھ$ي ڭىنىرىلتسىشاف ر$لتٻگ ىكىدىلىگز$م شۇرۇئ ناھاج -2، پىقىلاھ
 .ىدلاق ى$من$لقر$پ  ن$لىب ىتىيانىج شىلىق قىلىچنىغرىق
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 ڭىنرالرادل$مەئ كىلىجىرەد ىرىقۇي ىكىدىس$ھاس ەئىپادۇم ڭىنر$لت$لۆد ىكىدىنويار نايكوئ چنىت -ايىسائ «       
 شاب ىكىدىتالىكش$ت ر$لت$لۆد ن$كش$لرىب ڭىنىكىرٻمائ ادنىغىي ناغىدىلىچېئ مىتٻق رىب ادلىي ن$لىب ىشىشىنتاق

 ن$گلۈرۆك اداينۇد ىقرىزاھ ۇب  << : پۇرۇت پىلېئ اغلىت ىنرالرٻگال ىكىدىلېئ رۇغيۇئ : مىناخ ىليٻخ ىككىن ىسىچلەئ
 روز ڭەئ ىكنىيٻك نىدىشۇرۇئ اينۇد ىچنىككىئ ،ۇئ  .رۇدىتىكىر$ھ شاماق پىغىي ىنرالناسنىئ كىلم$لۆك روز ڭەئ

 ناغلاماق ىشىك قۇشوئ نىدنويلىم رىب ەدن$گٻد زائ مىناخ ىليٻخ ىككىن .ن$گٻد >> .نىكمۇم ىشۇلوب ىقىلمىتٻق رىب
 $گ$يىتراپموك اغىنروئ ڭىنۇئ ،پىچٻك زاۋ نىدىداقىتېئ ىنىد زۆئ ڭىنر$لىشىك ،ىقىلراب قاتسىق -نىيىق ادرالرٻگال ۇب

 .» .ن$كتر$كسەئ ىنىقىلناقتاۋىنىلرۇبج$م $كش$لىداپىئ ىنىتىقاداس
 « مىناخ ۋٻرىگ اسىئۇل ىروتـكٻرىد لۇئس$م اغرالشىئ ىقشات ڭىنىشۇلۇرۇق قۇقوھ كىلشىك رۇغيۇئ اكىرٻمائ       

 :ەدىزۆس ۇئ .ىتتيېئ ىنىقىلراب ر$لىلىس$م رىغېئ ناغىدىلاس $گىشىدنەئ نىياتنىئ ىنىشىك ادرالرٻگال ىكىدىلېئ رۇغيۇئ
 ىنىسىللاك ڭىنرالۇئ اغرالنۇقتۇت ەدر$ي ۇئ ،كەدىنىغلوب مۇل$م نىدىرىلزۆس ڭىنرالتىھاش ناققىچ پىتٻي ادرالرٻگال <
 شۈرۆك تنەزر$پ ڭىنرالۇئ ۇمىغراللايائ .زىمىلىب ىنىقىلناغىدىلىرٻب ارود ناغىدىيوق پىلىق شۇماخ پالزۇمروت

 شۈرۈتلۆئ قىلىقرائ لۇكوئ اسلوب $لىس$م مىھۇم رىب $ن$ي  . مۇل$م ىقىلناقتاۋىرٻب ارود ناغىدىلۇرۇدلاق نىدىرادىتقىئ
 .» . ىدٻد  > اتقاملاس $گىشىدنەئ قىتتاق ىنزىب رالۇب انام ،رۇدىسىلىس$م
 ىنرالنۇقتۇت » رالمىداخ « ىكىدىرٻگال ازاج ەۋ $مرۈت ن$لىب ىشۇرۇتشالنۇروئ ڭىنىرىلرىئاد ياتىخ       
 ڭىنىرىلىنۈكسۈئ ەۋ لاروق شۇرۇتساب ەۋ رالىرود لىخ ر$ھ ادىنروئ ڭىن »رالناقشاچ « ىكىدرالىناخىبىرج$ت

 .$تـك$مرۇشك$ت ىنىمۈنۈئ
 ەدىز$ب .مىدل$ك چۇد $كشۈرۈشك$ت كىلت$مالاس يامىتخوت نىيٻك نىدناغلۇتۇت تسۇغۋائ -19 ىلىي -2013 < «       

 $تىل$غ ت$ق$پ اڭام شۈرۈشك$ت تەر$ت ەۋ ي$گلۆش ،ناق ناغىدىنىلىق رىب اديائ $چناق رىب ەدىز$ب ،اديائ
 زىسلامرون اڭام رالشىلېئ پالىتلاخ نىدزىمىكىلىب ىنناق ناغىدىلوب ۇمىسلائ نىتقامراب ىكاي نىتقالۇق .ن$كىتپ$منىلىب
 $چنىيٻك .ن$من$كىئ ناغىمىليوئ ىنىقشاب نىدن$گٻد رالنۇئل$م ۇب ،ۇدىتاس پىلېئ ىنزىمىنٻق ت$ق$پ .ىدىئ ناغلۇيۇت

 قىنېئان ىمسىئ ەدىز$ب .ن$كىدىرۈشك$ت كىلت$مالاس نىيٻك نىدلىگز$م رىب پىرٻب ارود لاۋۋائ ماسلىق ت$ققىد
 ەدنەد$ب نىيٻك نىدرالىرود ن$گلىرٻب $تشۈرۈشك$ت ر$ھ .ىتت$لۈرۈشك$ت ناق ياملاق قازۇئ ەۋ ىتتالىتىقرات رالىرود
 باۋاج اغراللائوس ىقىرىقۇي $تشۈرۈشك$ت كىلت$مالاس مىتٻق ر$ھ ن$م .ىتتالىروس ىقىلناغلوب كىلزىست$ھار قادناق
 .$تتەۋلەئ ،س$مەئ الۇب ر$لىبىرج$ت  <،>.مىتتالىق سٻھ كەدرالناقشاچ ناقتاۋىنىلىق $بىرج$ت ىنمۈزۆئ پىتٻۋىرٻب

 شىنىلاۋاھ پۇلوب غاچ ناغلوب نوئ تەئاس ن$گىتەئ .قوي ەدمىسېئ ىكىلن$كىئ ىنۈك ىسياق ڭىنيائ -6 ىلىي -2014
 امنالاۋاھ ىكىدىني$ك ڭىنرٻماك $سر$ن رىب پىلىق >> مۈگ << زىسقۇيۇت .ىدىئ ن$گلىرٻب تىقاۋ تەئاس مىرٻي نۈچۈئ
 ،پىنىلشاي ر$لزۆك ،پىيٻق رالشاب نىدىقىرۇپ زاگ ن$گرىك نىدىكىشىئ قۇچوئ ڭىنرٻماك .ىدىلتراپ ەدىتسۈئ
 $گىچىئ ڭىنرٻماك ادغاچ رىب ،قوي ەدمىسېئ نىكىتتۆئ تىقاۋ كىلىچناق .ىتت$ك پىشىچىئ زىمىرىلكەدرىكٻك

 ۇمرىب رالپىتاك ،رالڭۇدلوب ادۇغيۇت قارقادناق  < ،> .ىدىرڭاي ىزاۋائ ڭىنىش ىقىلشاب اناخقاماق نىديانراك ناغلىتىنروئ
 !رالڭىرٻب ىنىرىۋ$خ پالمىزىت ؟$چناق رالناقشالنىيىق ىسىپ$ن ،رالناقسۇق ،ر$لن$كت$ك نىدىشوھ ،نۇسىلىرىتاخ رىب
 نىدىشوھ اللۇپي$س سۇبھ$م قىلناتسىكاپ ،ماسىراق اغمىپارتەئ پىلٻك $گمىسېئ نىيٻك نىدناغىلڭائ ىنزاۋائ ۇب
 پارىغڭاشاي ،پىرىزىق ىرىلزۆك ڭىنرالناغلاق .ۇتپۇرۇت ىلىقسۇق ادىدلائ ڭىنالاخ سۇبھ$م چۈئ .ۇتپىتٻي پىتٻك
 -2009 ،ىدنىلىق ەرىزانۇم ىكىلن$كىئ شىئ $مٻن ڭىنۇب ادرٻماك .ىدىئ ناغىملاق ىلاھ پىرىتات ىــيارىچ ،ن$كت$ك



17 
 

 اغىمنالاۋاھ ،$چىشىتيېئ ڭىنرۇغيۇئ رىب ناغلوب تىھاش $گەئىجاپ ىكىد >> ىس$قەۋ لۇيىئ ىچنىش$ب << ىلىي
 .» >  .ن$كىئ ىسىبموب شۇزۇققائ شاي ىنىكشۈچ
 نۈچۈئ ر$لت$للىم ناملۇسۇم كرۈت قىلراتاق زىغرىق ەۋ قازاق ،رۇغيۇئ ادناتسىكرۈت يىقر$ش $تتەۋۆن ،ىسىقسىق       
 ڭىنپ$گ .ىدىملاق لوي اقشاب نىتشۈلۆئ پىتٻي  )ەدىمرۈت(  ادىرٻگال شىلىۋىغىي ىكاي شىشىلياتىخ ىكاي
 شۇرۇتشالياتىخ ەۋ شىتىقوي ىنرالرۇغيۇئ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ ،ىسىللاكسوپ

 $تتەۋۆن ادناتسىكرۈت يىقر$ش  ەدىتىۋىقائ ڭىنىشىنىلىق ارجىئ يىئت$ق ن$لىب  قىلناۋاروز  چاڭىلايپىق ڭىنىتىسايىس
 .اتقامشالنىقٻي ىرىسناغراب اغىبادرىگ شىلىقوي ەدىتىپۈس  ت$للىم رىب رالرۇغيۇئ

 ىكىتـكرويۇين ەۋ ىلىنرۇژ  >> ىرىلپىخرائ ياتىخ << ەدىرىھ$ش كرويۇين ڭىنىكىرٻمائ ىنۈك رىب$تـكۆئ -29 «       
 رىب قىلمان >>ت$يىزەۋ ىكىدڭاجنىش << ادىقىلىناخبىھاس قاتروئ ڭىنىتٻتلۇكاف نۇناق ىتٻتىسرٻۋىنۇئ كرويۇين

 قۇلشۇرۇت ادڭىجيٻب ڭىنىلىنرۇژ  >> ت$سايىس ىقشات << $تت$بھۆس رۈكز$م .ىدلۇرۇتشۇيۇئ ىنىغىي ت$بھۆس
 قاتروئ ر$لت$للىم $مم$ھ $چر$گ ەدىتىيىرۇھمۇج قل$خ ياتىخ  < : ەدىزۆس زۆئ رٻملاپ سىمي$ج نىدىرىلرىرر$ھۇم
 ر$لرىكىپ ناغىديەد ،ۇدىلىق لىكش$ت ىنىتىلۆد اۇخڭۇج $تـكىلرىب ر$لت$للىم $مم$ھ ،ۇدىلوب ىلىغلوب تۇجۋ$م
 ر$ھ ڭىنىتىيىرۇھمۇج قل$خ ياتىخ ،ىنىقىلناغىمقاب پىشىليىل$مەئ ناچاقچٻھ ڭىنۇب $تت$يىل$مەئ قارىب ،ۇمىسلوب
 ىنرالرۇغيۇئ ەۋ ر$لت$بىت ۇمپۇلوب ر$لت$للىم اقشاب ،پىلىق ساسائ ىنىتىيىنەد$م ياتىخ ،قىلىچياتىخ ڭوچ تىقاۋ
 پ$لت$پۈس ن$لىب رالتاقىۋش$ت ن$گٻد ر$لىشىك ناغلوب كەرٻك  >> ىشۇلۇرۇدلىق يىققەر$ت << ىكاي  >> رالتاي <<
 ىتىياھان ەدىرىلت$سايىس ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ادراللىي ىقنىقٻي ۇمپۇلوب < $ن$ي ۇئ،> .ۇدىلىق ناياب ىنىكىلن$گل$ك
 ىنر$لىشىك ىن$ي ،شىلىق $يىستايلىمىسسائ ەدىتىمۈكۆھ ياتىخ ادرالۇئ نىدىلمۈج .راب شىشىللاكىدار رىب قىنېئ
 ڭىنياتىخ س$مەئ الىدڭاجنىش ت$ق$پ اڭۇش .تۇجۋ$م ك$تسىئ رىب رۇقـڭوچ تەرابىئ نىتشىتر$گزۆئ پىلىق ياتىخ
 كۈلچۈك نىياتنىئ ڭىنرالرۇغيۇئ ۇمپۇلوب ،ادياتىخ < ،> .ىدلىتىقوي ي$لنۈتۈپ ىشۇتۇقوئ لىت انائ ەدىرٻي $مم$ھ
 ەۋ ۇدىلىق ناياب ىنىقىلراب ڭائ رىب كۈلچۈك نىياتنىئ ناغىديەد  >> س$مەئ ياتىخ زىب << ىن$ي ،ىڭېئ ت$للىم

 >> ن$مشۈد << $چىيوب ت$للىم ىنرالرۇغيۇئ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ نىيٻك نىدىس$قەۋ ىچمۈرۈئ ىكىدىلىي -2009
 ڭ$ك ڭىن$يىدىئ ناغىديەد  >>ىچروررٻت << ىنرالرۇغيۇئ ەدىتىيىئم$ج ياتىخ ،ىقىلناغلىق نالېئ پەد
 كەدىكنۈگۈب ىرىخائ ،پىلىتي$چۈك ۇمىن$ي مىسٻب ناغلىتىراق اغرالرۇغيۇئ ن$لىب ڭىنۇب ەۋ ىقىلناغلىتىقرات

 ،$ن$ي ەدىزۆس رٻملاپ سىمي$ج <،> .ىديوق اغىرۇتتوئ ىنىكىلن$گن$للىك$ش تەۋىقائ ك$تشاماق اغرٻگال ىنرالرۇغيۇئ
 ىنت$يىل$مەئ ،ناغىدياراق پەد >> كىلر$ت$خ << ىنرالرۇغيۇئ كىلبەۋ$س ىرىلتاقىۋش$ت ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ
 ىنىمۈزۈت رٻگال ناقتاۋۈزۈگرۈي ەدىلېئ رۇغيۇئ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ن$ساسائ ڭىنىقل$خ ياتىخ ناغىدي$ملىب
 .»  > .ىتتۆئ پىتر$كسەئ ۇمىنىقىلناغىدياللوق
 اغرالرۇغيۇئ ادناتسىكرۈت يىقر$ش ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ ڭىنىكىلىچتەئاماج ارائقل$خ       
 ن$گىملۈرۆك ىلسىم ادناماز ىقرىزاھ -- $گىتىۋىقائ ناغراقىچ پۇرۇتل$ك ڭىنىرىلت$سايىس شۇرۇتساب ناقتاراق

  ت$يىنەد$م ەۋ  قىلىچنىغرىق  )كىنتېئ( يىقرىئ ،شىتىسم$ك يىقرىئ ،شىزېئ يىللىم ىشراق $كت$يىناسنىئ
 ياتىخ ەدم$ھ ىشۇرۇت ىشراق يىئت$ق ەۋ ىشۈلۈرۈتۆك ىرىقۇي ڭىنىرابىتېئ - ت$ققىد ناغلوب اققىلىچنىغرىق
 شىلىق پ$ل$ت ىنشىتخوت لاھرەد ىنرالشمىلىق يىانىج قادنۇب ناققىچ نىدىپىلٻق ناسنىئ نىدىتىمۈكۆھ
 شايوب ىنىزۆك ڭىنىكىلىچتەئاماج اينۇد ىتىمۈكۆھ ياتىخ ىلي$پۈت ىشىرڭاي پىنىلچۈك ىرىسنۈك ڭىنىرىلاداس



18 
 

 ىنرالنۇقتۇت ناملۇسۇم كرۈت قىلراتاق زىغرىق ەۋ قازاق ،رۇغيۇئ $چرالنويلىم زىسھانۇگ ىكىدىرٻگال ازاج نۈچۈئ
 ،پارىدلاس - پارىدلائ ىنرالنۇقتۇت ھانۇگىب ۇب ىرىلىچتوس ياتىخ  .ىتتەۋالشاب ىنشىلىق پەر$ت رىب ن$لىب كىلزٻت
 .$تـك$مىكتۆي $گر$لىمرۈت ىكىدىرىلىكلۆئ ىكچىئ ڭىنياتىخ ىنرالوئ ،پىسٻك -پالتوس پ$لمۈكرۈت -مۈكرۈت
 ناغنىلق نۇقتۇت زىسنۇناق نىدر$لت$للىم قىلراتاق قازاق ەۋ رۇغيۇئ نىد » ڭاجنىش « ەدىتٻب روت » ناتسىمىز «       

 قىلراتاق $يىلۇغڭوم ىكچىئ ەۋ ڭودن$ش ،نەۋىچىس ،ىشن$ش ،ۇسن$گ ڭىنياتىخ ڭىنمەدائ قۇترائ نىدڭىم 500
 .ىدنىلىق رەۋ$خ ىكىلن$گل$كتۈي $گر$لىمۈت ىكىدىرىلىكلۆئ

 راخىچىچ ڭىنسىكلۆئ ڭاجڭوليٻخ رالنۇقتۇت مۈكرۈت رىب نىتقازۇققوت ر$قش$ق ەدرب$تنٻس لىي - 2018      
 ىكچىئ نىدىنويار رۇغيۇئ ڭىنىروت  >> ناتسىمىز << « .ن$گل$كتۆي $گىسىمرۈت ي$لي$ت ىكىدىرىھ$ش
 پ$كتۆي نىدنويار رۇغيۇئ كەدرىب ىرىلمىداخ شۇرۇقشاب << ەدىقق$ھ ىكىلىن$كتۈي $گر$لىمرۈت ىكىد$يىلۇغڭوم
 ىكىدلۇغڭوم ىكچىئ قىلىقرائ ش$لتىك$ت ىنىكىلن$كىئ ىكىلت$يىپخ$م ت$لۆد ڭىنىسىلىس$م رالسۇبھ$م ن$گنىلٻك
 مونوتپائ لۇغڭوم ىكچىئ .ىدىللىلەد ىنىقىلراب ڭىنرالسۇبھ$م ن$گنىلٻك پ$كتۆي نىدىنويار رۇغيۇئ ۇمىدر$لىمرۈت
 - 8 ىلىي ن$كتۆئ ڭىنرالسۇبھ$م مۈكرۈت رىب نىدىنويار رۇغيۇئ ىمىداخ رىب ڭىنىسىرادىئ شۇرۇقشاب $مرۈت قۇلنويار
 ەدىرىۋ$خ ڭىنىروت >> ناتسىمىز << « .ن$گر$ب ىنرەۋ$خ ن$گٻد » >> .ىدىلىراكشائ ىنىكىلن$گنىلٻك پ$كتۆي اديائ
 نىدىدد$ھ ڭىنرالسۇبھ$م ن$گل$كتۆي نىدىنويار رۇغيۇئ ن$ساسائ اغىرىلناياب ڭىنىچھاۋۇگ قۇللۇغڭوم ىكچىئ $ن$ي
 .».ناغنىلېئ اغلىت ىكىلن$گر$ب زۈي ۇمڭىنىرىلىسىداھ مۈلۆئ نىدىبەۋ$س ۇب ،ىقىلناقتاۋۇلۇرۇقشاب قىتتاق ەدايىز
 نەۇچڭوت ڭىنىسىكلۆئ ىشن$ش $تتەۋۆن ،$چىشىلىتيېئ ەدىرىۋ$خ ىكىدراۋناي -3 ڭىنىروت >> ناتسىمىز  << «       

 ىروت »ناتسىمىز« ڭىنر$لىلاھائ كىلر$ي .ن$گل$كتۆي نۇقتۇت رۇغيۇئ ڭىم چۈئ $گىسىمرۈت وگايجيۈس ىكىدىرىھ$ش
 نىدنائ ،$گىرىھ$ش نەئىش لاۋۋائ ن$لىب ن$لىب زىيوپ قىپٻي ي$لنۈتۈپ رالنۇقتۇت ۇب ،$چىشۈرۈدلىب اغىرىبخۇم
 ڭىنرالنۇقتۇت رۇغيۇئ $ن$ي ىچۈگىلنىم$ت ن$لىب رەۋ$خ .ناغلۇشوت $گىسىمرۈت وگايجيۈس ادىسىنىشام كۈي يىبر$ھ
 قادناقر$ھ كىلتەۋىسانۇم اغرالسۇبھ$م ۇب $گر$لىكىدىمرۈت ڭىنر$لىرىئاد ەۋ ىكىلن$گل$كتۆي ىسىچٻك ي$لنۈتۈپ

 >> ناتسىمىز << < «،» .ناغۇريۇب ىنىكىلكەرٻك ىشىلقاس رىس پاراق ەدىتىپۈس ىكىلت$يىپخ$م ت$لۆد ىنرۇچۇئ
 $گر$لىمرۈت ىكىدىرىلىكلۆئ ياتىخ ڭىنرالسۇبھ$م ادناس پۆك نىدىنويار رۇغيۇئ ەدىرىۋ$خ ىكىديائ ن$كتۆئ ڭىنىروت
 ،> .ىدىئ ناغنىلىق ناياب ىقىلناقتاۋۇلۇرۇقشاب ن$لىب ر$لرىبد$ت يىناسنىئ يىري$غ ەدر$ي ۇئ ەۋ ىكىلن$گنىلٻك پ$كتۆي

 ڭىنياتىخ رالسۇبھ$م ىكىدناس پۆك ن$گل$كتۆي نىدىنويار رۇغيۇئ ،$چىشىلىق رەۋ$خ ڭىنىروت >>ناتسىمىز << <
 لاۋۋائ نىتشىلىكتۆي رالسۇبھ$م رۇغيۇئ $چىشىلىيٻد ەدرەۋ$خ .ناغلىتىقرات $گر$لىمرۈت ىكىدىرىلىكلۆئ ىسياقر$ھ
 ىرىلكىشىئ ەۋ ەزىرٻد ڭىنىمرۈت .ن$گل$كتۆي اغرالنۇروئ اقشاب رالسۇبھ$م تۇجۋ$م ىكىدر$لىمرۈت رادىقالائ
 << < ،>.ن$گلىتي$چۈك ەددائلۇقۋ$پ ىكىلت$يىپخ$م ڭىنىچىئ $مرۈت ،پىنىلتاياپ تاق -ۇمتاق ەۋ پىنىلىڭٻي
 ىكىدىقق$ھ ىلاۋھەئ ڭىنر$لىمرۈت ناغلاماق رالرۇغيۇئ ناغلىرٻب پ$كتۆي $گىرىلىكلۆئ ياتىخ ڭىنىروت >>ناتسىمىز
 قۇلنورتـكٻلېئ ەۋ ەزىرٻد كىلك$نيەئ تالوپ ناغىدىنىلەئىپادۇم نىدنايسىئ $گر$لىمرۈت ۇب $چىشىلىق ناياب ەدىرىۋ$خ
 ن$لىب ر$لن$شىك -ازيوك ۇمىدىچىئ رٻماك رالسۇبھ$م .ن$گلىتىكٻب ىرىل$ھىلسەئ كىلر$ت$خىب قىلراتاق كىشىئ رۈمۆت
 .» > .ناغلۇريۇب اقشۇرۇت $تت$لاھ زىست$كىر$ھ ىــيوب نۈك
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 ،ىلاسىم ڭىنۇب .$تـك$مل$كتۆي ۇمىگر$لىمرۈت ىكىدر$لىكلۆئ ىكچىئ ،پىلىسٻك ۇمىرىلارقوپ لەئ ت$چ اتتاھ       
 $گىرىب ڭىنر$لىمرۈت ىكىدىسىكلۆئ وجن$ل پىلىسٻك قىللىي 10 ر$گىدۇس رۈگزۆئ نىديائ كىلن$توخ ىسارقۇپ $يىكرۈت
 .ن$گل$كتۆي
 شۇرۇت ىشراق $گىكىلىچىدن$سپەد ىرىلقۇقوھ كىلشىك ڭىنىتالىكش$تر$لت$لۆد ن$كش$لرىب تسۇغۋائ لىي ۇب       
 ىكىدىقىلىچشاب ر$لت$لۆد پىر$غ كىتاركومٻد ناغلىق كارىتشىئ اغىنىغىي ناغىلچېئ ەدەۋىن$ج ڭىنىتٻتىموك
 ناملۇسۇم ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش ڭىنىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ ىرىللىكەۋ ڭىنر$لت$لۆد ن$گىلپۆك
 ،ىدلىق دىقن$ت ەۋ ىدلىق شاپ ىنقىلىچنىغرىق يىقرىئ ەۋ ىكىلىچىدن$سپەد يىقرىئ ناقتاۋزۈگرۈي اتىراق $گر$لت$للىم
 ۇب ەۋ شاقات ىنىرىلرٻگال ازاج قىپٻي ەۋ شىتىتخوت لاھرەد ىنىرىلشىمىلىق ىشراق $كت$يىناسنىئ  قادنۇب  ەدم$ھ
 لائوس ەۋ قۇللوي يىناقق$ھ راتاق رىب ك$تشۇيوق لوي اقشاشاي نىكرەئ ادنىمىز زۆئ ڭىنىرىلقل$خ ت$للىم ناملۇسۇم
 ىنىزۇي ادىنىغىي شىرٻب پاۋاج ىقىلشاب ك$مۆئ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ناقشانتاق اغنىغٻي نىكٻل .ىديوق ىنر$لپ$ل$ت -
 قادناقچٻھ اد »ڭاجنىش « ،پىرٻب پاۋاج » نىدغات« ۇئ ،اسىروس » نىدغاب « ىرىللھەئ نىغٻي پىلٻۋىلىق ك$تپاد
 ر$ھ ىكىد » ڭاجنىش « « ،پىلىق تەر ي$لنۈتۈپ پەد ، قوي قىلىچنىغرىق يىقرىئ ەۋ ىكىلىچىدن$سپەد يىقرىئ
 تۇجۋ$م $سر$ن ن$گٻد ىرىلرٻگال ازاج ەدر$ي ۇئ ،ۇدىتاۋرۈچ$ك شۇمرۇت رايىتخ$ب ەۋ ناۋاراپ ىرىلقل$خ ت$للىم

 .ىدىلزۆس ناغلاي لىزىقپىق ،پىتٻس پ$گ پەد ،س$مەئ
 ،پاللۇقام راراق رىب ەدىقق$ھ ىرىلرٻگال ازاج ۇب » يىتلۇرۇق قل$خ ر ائ ۇئ ش « ي$متۆئ نۇزۇئ نىدىرائ نىكٻل       
 شۇرۇق ىرىلرٻگال ازاج ڭىنرالنۇروئ يىرۇم$م ىرۇقوي نىدىيىھان ەدم$ھ ،ىدرۇتشالنۇناق ىنىرىلرٻگال ازاج ۇب

 مونوتپائ رۇغيۇئ « :ىدر$ب رەۋ$خ قادنۇم ىسوئىدار ايىسائ نىكرەئ ەدىقق$ھ ۇب .ىتتىكٻب ىنىكىلن$كىئ $گىئ اغىقۇقوھ
 .ناغىلشاب اقشىنىلىق ارجىئ پالشاب نىديائ -1 ىلىي -2017 >> ىمازىن شىتىگۈت ىنقۇلنۇقشائ يىنىد << ڭىنىنويار
 ش$ل$يىبر$ت اتياق  << ، پۈزۈگرىك شىتىزۈت اغمازىن رۇكز$م ەدرىب$تـكۆئ -9 لىي ۇب ىــيىتلۇرۇق قل$خ ر ائ ۇئ ش نىكٻل

 يىنىد ،شىرٻب تاكاز ،شۇقوئ زامان ،شۇتۇت ازور ،لاقاس ،پاجىھ  كەدڭىنۇش  .ناغرۇتشالنۇناق ىن  >> ىرىلرٻگال
 زىسنۇناق رالشىھاخ يىنىد نۇغرۇن ناغلاراق پەد لامرون نۇرۇب قىلراتاق شىلىق ج$ھ قاقرات ،شالقاس ىنرالباتىك
 .» .ىدىئ ن$گلىتىكٻب پەد
 نٻچ تىب$تسۇم ىرادمۈكۆھ  ىكىدىرايىد رۇغيۇئ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ىنۈك رىب$تـكۆئ -28 ىلىي -2018       

 ادڭاجنىش « ەدىزۆس ناغلىق اد » ىنىغٻي ت$مزىخ $يىدىئ - تاقىۋش$ت $چىيوب نويار مونوتپائ « ڭىنوگەۈچ
 ىنىناشىن شەرۈك قىللىي 200 ىكىتشۈرۈتش$ليىل$مەئ ىنناشىن شاب ،پىلىق اپر$ب ىنكىلنىمەئ كۈلۈگڭ$م
 ،پۇرۇتشالماۋاد ىنىتىكىر$ھ شۈرۈدلىب ەداپىئ $تت$ھ$ج $يىدىئ يىسايىس ، شۇرۇتشالماۋاد يىئت$ق ي$منەرۋ$ت

 ىنشەرۈك ىشراق $گر$لچۈك لىخ چۈئ ،شىرىقىچ پىزٻق قىلماۋاد ىنرالنۇقشائ ىنىد ەۋ ر$لىچىمىلزۈي ىككىئ
 - رىداك ت$للىم ىسياقر$ھ ،شىلىق شەرۈك ىشراق اغمزىمالسىئ ناپ ەۋ مزىكرۈتناپ ،شۇرۇتشالماۋاد $چىققادائ
 اغىشۇزۇغرۇت ىنىڭېئ نىد ،ىڭېئ ت$يىنەد$م ەۋ ت$للىم ، ىڭېئ خىرات ،ىڭېئ ت$لۆد ناغلوب ارغوت ڭىنىسىممائ
 ىرىگلىئ ىنىشۇنوت ىنىتىيىنەد$م اۇخڭۇج ڭىنىقل$خ ت$للىم ر$ھ ىكىدڭاجنىش << ،شىلىق كىلىچك$تٻي

 .» .ن$گىلتىك$ت ىنرالقىلراتاق  >> شۈرۈس
 « اد » ىروت غاتىرڭ$ت « نىج$ملۇدبائ نالرۇن ىسىئەر ڭىن »ىش$ڭٻك يىسايىس ر ائ ۇئ ش « ىنۈك رىبايون - 1       
 قىلمان » زىمىلىق ارجىئ $چىققادائ ي$منەرۋ$ت يىئت$ق ىنىسىراچ شۇرۇقشاب ىنڭاجنىش ڭىنىتٻتىموك ىزىكر$م $يىتراپ
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 ياتىخ ىكىدىقىلىچشاب ڭىپنىج ىش ىسىئەر ت$لۆد ياتىخ << « ۇئ .ناغلىق نالېئ ت$خ قۇچوئ رىب
 اغلوق ىنكىلنىمەئ كۈلۈگڭ$م ،پۇرۇتشالماۋاد يىئت$ق ىنىتىسايىس شىلىق ەرادىئ ىنڭاجنىش ڭىنىسىيىتراپموك
 يىسايىس نۈچۈئ شىتٻي اغناشىن شاب  ۇئ .ن$گىلتىك$ت قىتتاق ىن >> شىتٻي اغناشىن شاب تەرابىئ نىتشۈرۈتل$ك
 نىتپۈت ىن  >> ر$لىچىمىلزۈي ىككىئ  << ەۋ  >> ر$لچۈك لىخ چۈئ  << شىملاتائ ،پۇرۇت ڭىچ يىئت$ق ادنادي$م
 سۇبب$ش$ت ىنشىرٻب پىلېئ پىتي$چۈك ۇمىن$ي ىنشىرٻب $برەز قىتتاق ،شىرىقىچ پىزٻق قىلماۋاد ،شىتىقوي
 .» .ناغلىق
 ادنىغٻي رىب ناغلىرىقاچ ادنىقٻي نۈلي$خ ۇج ىراتٻركٻس ڭىن » ىتٻتىموك نۇناق -ت$سايىس موكتراپ ر ائ ۇئ ش «       
 شۇرۇت ڭىچ لىچزىئ ەدىشىلىنۆي شۇرۇتشالياتىخ ىننىد ،شىتي$چۈك ىنىقۇللورتنوك ناغلوب اغنىد ڭىن$يىتراپموك
 .ن$گىلتىك$ت ىنىكىلكەرٻك
 -قۇلروز قىلىقرائ يىنراك ڭىنرىكاز تەرھۆش ىسىئەر ڭىن » ىتىمۈكۆھ قل$خ ر ائ ۇئ ش « $ن$ي ىتىمۈكۆھ ياتىخ       
 ىكىدناس زائ ادڭاجنىش  « پ$لزەد$پ ىنىرىلرٻگال ازاج ۇب ناغلوب تەرابىئ ندىنادنىز مۇلۇز ناقشات پۈلۆت قۇلۇبموز
 .ۇدىتاۋىنىگۆئ ىنشىشىلزۆئ قادناق $كت$يىئم$ج ،پىنىگۆئ اكىنخٻت ەدىرىلپ$تـك$م شىتىگۆئ اكىنخٻت ر$لىچت$يانىج
 ڭىنرالناغلاماق $گ >>ىرىل پ$تـك$م شىتىگۆئ اكىنخٻت << .س$مەئ تۇجۋ$م رٻگال قادناقچٻھ اقشاب نىدڭىنۇئ

 ر$لقر$پ يىنىد ەۋ يىللىم ۇمپۇلوب ،ىنىقىلناقتاۋىلىرٻب رابىتېئ ەدىھالائ $گىرىلتەدائ ك$مچىئ -ك$مٻي ەۋ شۇمرۇت
 ڭىنىسر$ن $مم$ھ << كەدڭىنۇش ،ىقىلناقتاۋىنىلېئ اغرابىتېئ قۇلوت ڭىنر$لقر$پ ناقتاۋىقىچ پىلٻك نىدىبەۋ$س
 قىلراتاق شىچېئ لۈڭۆك ،شۇمرۇت ،شىنىگۆئ ڭىنرالتناسرۇك ،ىقىلناقشائ اقشىئ قۇلوت >> ىشۇلوب زىسق$ھ
 ىنرالازىغ زىسق$ھ ناغلوب كىلىزز$م رالتناسرۇك ؛ىكىلن$گل$ك پۈرۈدن$لتەئاناق ەدىجىرەد روز ڭەئ ىرىلپ$ل$ت
 ادرالياج ۇب $ن$ي ؛ىكىلن$كىئ قۇلوت ر$لن$گٻد اچنۇم ،چۈگىشڭ$ت اۋاھ ؛ىقىلناغىدىرۆك روزىۋٻلٻت ادىرىلقاتاي چ$گٻي
 ت$يىنەد$م كۈلرۈت ،ىلاز رٻتۇيپموك ەۋ اناختەئارىق ،ىرىل$ھىلسەئ پوت كات -كىت ،لوبىلاۋ ،لوبتٻكساۋ $ن$ي

 شىخ$بمارائ رىب رۇتقادناق  << ىنىرىلپ$تـك$م شىتىگۆئ اكىنخٻت << ۇب  ،پىشخالاۋ ەدىقق$ھ   ىكىلن$كىئ راب ىرىليۆئ
 ڭىنىكىلىچتەئاماج اينۇد ،پ$لزۆس ناغلاي لىزىقپىق قۇچوئ -نىتقۇچوئ ،پىتىشخوئ اغ >> ياج ناغىدياشاي

 ازاج ۇب ەۋ ىقىلزاران قىتتاق لىچزىئ ناغلوب اغىشۇرۇتساب يسايىس ناغلىتىراق $گىتىللىم رۇغيۇئ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ
 .» .ىدلوب ىچقامرۇت لىباقات $گىرىلپ$ل$ت كۈلچۆك ىكىدىقق$ھ شاقات ىنىرىلرٻگال
 پۇلوب ىرىداك ت$لۆد رۈمۆئ رىب ادلۇمۇق ڭىنقاھسىئ رامۇخلۇز ناقتاۋاشاي ەد$يىستٻۋىش $تتەۋۆن < «        

 < ،> .ن$گلىتٻك پىلېئ اغرٻگال اديائ -11 ىلىي -2018 ىن$ي ،نىيٻك نىدناققىچ $گىيىسنٻپ ىسىنائ -اتائ ن$گىلشىئ
 ت$مزىخ ن$لىب قىلقىداس نىياتنىئ $كت$مۈكۆھ ڭىنىسىنائ -اتائ ەدىتىبھۆس ن$گر$ب اغزىمويىدار قاھسىئ رامۇخلۇز
 .ىدنىلىق نۇقتۇت النۈچۈئ ىقىلناغلوب رۇغيۇئ ت$ق$پ مانائ -اتائ ڭىنٻم << پىتر$كسەئ ىنىكىلن$كىئ ر$لىشىك ناغلىق

 اغاينۇد ىنۇب ن$م .ناغلاي ىنىگٻد زىمىتاۋ$لىيىبر$ت ىنراللاكىدار ،ىنرالىچروررٻت ادرالرٻگال ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ
 .» > .ىدىئ ن$گٻد  >>.ن$ميالىراكشائ
 ادارائقل$خ ەۋ شالقاۋۇت ىنىزغائ ڭىنىقل$خ ت$للىم ر$ھ ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش $ن$ي ىتىمۈكۆھ ياتىخ       
 نىدىرىل » لاقاسقائ « ت$للىم ر$ھ كىلىجىرەد ىرىقوي نىدرالرىزان ناققىچ $گىيىسنٻپ نۈچۈئ شىلىق قىۋش$ت
  ناغيوق پالرايي$ت پ$لزەد$پ نىدلائ ەدن$توخ ،پۇرۇتشۇيۇئ ك$مۆئ رىب كىلىشىك تۆت شىمتائ ناقپات لىكش$ت

 .ناغرۈدلىق $يىسرۇكسكېئ ىن » ىنروئ ش$ل$يىبر$ت يىپس$ك «رىب اتخاس
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 پ$لزەد$پ پەد » ىزىكر$م ش$ل$يىبر$ت اتياق « ،پىلىق راكنىئ ىنىرىلرٻگال ازاج ڭىنىرىلرىئاد ياتىخ       
 قۇقوھ كىلشىك ،ىكىلچتەئاماج اينۇد ،ىكىلچتەئاماج رۇغيۇئ ىكىدر$للەئ ت$چ اتىراق $گىشىتسرۆك
 پاۋاج نىكس$ك لاھرەد ر$لتىزٻگ ەۋ ىرىلىيىسناتسىئ $يىزىۋٻلٻت ،رالۇقتارات قىلارائقل$خ ،ىرىلتالىكش$ت
 ت$چ .$تـك$مىللىلەد ىنىكىلن$كىئ ىرٻگال ازاج ڭىنىسىيىنامرٻگ تسىستان لەد ڭىنىرىلرٻگال ازاج ۇب ،پۇرۇتياق

 اغىقىلناغنىلىق نۇقتۇت اغىرىلرٻگال ازاج ڭىنىرىلناققۇت -قۇرۇئ ڭىنىرىلزۆئ رالرۇغيۇئ ناقتاۋىلىق ت$ماقىتسىئ ەدلەئ
  .$تـك$مىلزۆس ىنىرىلناغىلڭائ -ن$گرۆك ەدر$ي ۇئ ر$لكىللەئت$چ ناغراب اغناتسىكرۈت يىقر$ش .$تـك$مر$ب ھاۋۇگ
 اغىرىلناگروئ خ ج ياتىخ ىكىد$يىھان ۇب ىرىگلىئ ۇئ ،پۇلوب قۇلڭۇچۇگ تارۇمياب ن$گرىك اقشاي 39 لىي ۇب «       

 »ىتقاۋ كروي ۇين« ادنىقٻي تارۇمياب ناققىچ پىچٻق اغناتسىقازاق ن$لىب ىسىلىئائ ىلىي ن$كتۆئ .ن$گىلشىئ
 پىچٻق اغناتسىقازاق ەۋ ىنىرىلن$گرۆك ادرٻگال ىكىدڭۇچۇگ ڭىنىزۆئ اغڭىنۇئ ،پىلىق لۇبوق ىنىتىرايىز ڭىنىتىزٻگ
 لىي ۇب ،$چىشىنىلىراكشائ ەدىرىۋ$خ ن$گر$ب لارۋٻف -2 ڭىن »ىتقاۋ كروي ۇين« .ناغىلىراكشائ ىنىرىلبەۋ$س شىتٻك

 ىكىدىتسۈئ لوي ،پىرىك $كت$مزىخ $گىسىرادىئ خ ج كىل$يىھان ڭۇچۇگ ىلىي -2017 تارۇمياب ن$گرىك اقشاي 39
 ىكىدىكىلمىزىت اراق ڭىنت$مۈكۆھ ىسىپىزەۋ ڭىنۇئ .ن$گىتۆئ ىنىسىپىزەۋ قۇللۇۋاراق ادىتىكنوپ شۈرۈشك$ت رىب
 ىنىشىك 600 ناغنالىزيوك ىلوق اغڭىنۇئ ر$لىرىئاد ىنۈك رىب ،پۇلوب شۈرۈشك$ت ىنر$لت$للىم قىلناس زائ ناملۇسۇم
 .» .ن$گر$ب ىسىپىزەۋ شىرىپائ پاللاي اغرٻگال رىب ناغنىلٻس ىڭٻي ىكىدڭۇچۇگ
 ڭىنويس$كسىف سۇنگام ىروسسٻفورپ $يىگولوپورتنائ ڭىنىتٻتىسرٻۋىنۇئ لٻنروك ىكىدىكىرٻمائ <«       
 اتشالقائ ىنىرىلرٻگال ازاج ن$گزۈگرۈي اتىراق اغراليىدۇھ$ي ۇمىس$يىنامرٻگ رالتسىستان ادراللىي - 1930 $چىشۈرۈدلىب

 ش$لىيىبر$ت يىپس$ك << ىنرالرٻگال ۇب ادغاچ ىنيەئ ۇمرالۇئ .ن$كىئ ناغناللوق ىلۇسۇئ تاقىۋش$ت قادنۇشۇم لەد
 << ،نىيٻك نىدناغلىق نالېئ ادرٻتتىۋت ىنىمىسەر امرۇتشىلٻس ىكىتق$ھ ۇب ۇئ < ،> .ن$كىئ ناغىتائ پەد >>ىنروئ
 كۈلچۈك ڭىنر$لىشىك قىلشاشخوئ قىلرالاق ناري$ھ ۇب ناقتاۋىرٻب زۈي ەدرۋەد يىخىرات ىككىئ ناغىمىشخوئ
 ەدىرىلىمز$گرۆك ەرىتاخ تىئائ اغىرىلرٻگال ازاج ۋاخاد ناقشالياج اغىترىس نٻخنۇيم  <،> >> .ناغىغزوق ىنىتىققىد
 يىدۇھ$ي اتتىقاۋ ىنيەئ ۇمڭىنىسىيىنامرٻگ رالتسىستان كەدىنىغرۇت پۈنۈرۆك ادراللايىرٻتام ناقتاۋىنىلقاس
 ن$لىب قىللاشۇخ ر$لىشىك $چىسكەئ ،س$مەئ رالنۇروئ كىلت$ملۇز الشاشخوئ اغياتىخ ىنىرىلرٻگال ىرىلنۇقتۇت
 ىتىمۈكۆھ رالتسىستان ادراللىي ىنيەئ  <،> .ناغنۇرۇئ $كشىتىسرۆك ەدىتىپۈس ياج ناغىدىلائ $يىبر$ت يىپس$ك

 ۇب ،پىلىق پىلك$ت ادلاھ كىلىبىل$غ اغرالياج ن$گلۈرۈتش$لىنھ$س ،ناغنالرايي$ت نىدلائ ىنرالتارابخائ قىلارائقل$خ
 پىنىشىئ اغرالتاقىۋش$ت ۇب ن$ت$قىق$ھ رالتارابخائ مىسىق رىب .ن$كت$لشىئ رەۋ$خ پۇزۇقترات $گمىسەر ىنرالنۇروئ
 ىكىدىسىرائ ىسىككىئ ۇب .ۇدىتاۋىلىق ىنتاقىۋش$ت ۇشۇم لەد رىزاھ ۇمىتىمۈكۆھ ياتىخ .ناقتاقرات رەۋ$خ
 ياتىخ .ن$مياراق پەد رۈرۆز ىنشىترات ت$ققىد اققىلشاشخوئ ۇب ن$م .ىدلىق رىس$ت قىتتاق اڭام قىلشاشخوئ
 مىنىغىديەرىسنەئ ڭىنٻم .ۇدىتاۋىلٻس اقشىئ ىنىرىلتارابخائ ڭىنىزۆئ ەدمەد$ق ىچنىرىب نۈچۈئ تاقىۋش$ت ىتىمۈكۆھ
 قادنۇش نۈچۈئ شۈرۈدن$شىئ اغڭىنۇب ىنرالتسىلانرۇژ كىللەئت$چ ەدمەد$ق ىچنىككىئ ىدمەئ رالۇئ ،
 ىشىتٻي پۈرۆك ىنىتىيىھام ڭىنتاقىۋش$ت ۇب اينۇد اڭۇش .نىكمۇم ىشىلىق پىلك$ت اغرالنۇروئ ن$گلۈرۈتش$لىنھ$س
 .» .كەرٻك
 ،ەدىسىلاقام تارىرھ$ت كىلىھۋ$لر$س >> رالگالۇگ ىكىدڭاجنىش << ڭىنىتىزٻگ >>ىسىتچوپ نوتـگنىشاۋ << «       

 )ىنىرىلرٻگال ازاج( ىنرالگالۇگ ناغلاماق رالناملۇسۇم اقشاب ەۋ رۇغيۇئ ناغىلڭىم زۈي ىكىدڭاجنىش « ڭىنياتىخ
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 ڭىنياتىخ ،ىقىلناقتاۋ$لتەرۈس پەد >> ىرىلز$كر$م ش$ل$يىبر$ت اكىنخٻت << ىنرالنۇروئ ۇب ،پۇنۇرۇئ اقشالقائ
 قىلناس زائ تارمان ەۋ قالاق ،زىسمىلىب ىكىدرالىزٻي << ىنىتىسق$م ڭىنرالنۇروئ ۇب ىلىناق $يىزىۋٻلٻت ت$لۆد
 لىخ ۇب ،$چىشىلىق تي$ق ڭىنىلاقام .ن$گن$لتىك$ت ىقىلناقتاۋىتىسرۆك پەد ،شۇزۇقتۇق ىن >>ر$لت$للىم

 ڭىنىرىلىرىئاد ياتىخ $كشۈرۈدن$شۈچ لىخ ۇب < <  ەدىلاقام  .ن$كىئ راب $لىس$م رىغېئ ەدىزۆئ ڭىنشۈرۈدن$شۈچ
 شىرٻب پىلېئ ىشىتىقوي ت$يىنەد$م كىلم$لۆك ڭ$ك اتىراق اغرالۇئ ،قىلسامرۇدغىس اراكشائ -قۇچوئ ىنرالرۇغيۇئ

 .» .ن$گلۈرۈدلىب  >>ىقىلناغنۇرۇشوي
 << سىترٻبور ناش ىسىچۇقتۇقوئ ڭىنىتٻتىسرٻۋىنۇئ نوتـگنىشاۋ ۇجروج < « رباكٻد -26 لىي -2018      

 رٻگال ،پىلىق نالېئ $لاقام قىلمان >> شالىزات كىنتېئ ىكىدرىسەئ - 21 :تەرپ$ن ەۋ $مىھەۋ ىكىدڭاجنىش
 $گر$لىكىدىچىئ رٻگال ۇئ <،> .ناغلىق زىلانائ ىنىنىيىز ناقتاۋىلٻس $گىتىيىئم$ج رۇغيۇئ لۈكتۈپ ڭىنىمۈزۈت
 يامىلرىدىم $چىغماشخائ نىدن$گىتەئ ڭىنرالنۇقتۇت ادناغلائ اغلىت ىنرالازاج قىلىكىخىسپ رىغېئ ناقتاۋۈلۈزۈگرۈي

 مىرٻي ،ش$لدىقن$ت ىنىزۆئ -زۆئ ،ىقىلناغىدىنىگۆئ $چياتىخ ،ىقىلناغىديالداي ىنىرىلىيىدىئ ڭىپنىج ىش ،پۇرۇتلوئ
 قىتتاق ۇمڭىنىشىلٻس ڭاراپ ارائزۆئ ڭىنرالۇئ ،ترىس نىدرالقىلراتاق شالڭائ سرەد پۇپوق ەدىچٻك

 پىلىق لاسىم رىب -رىب ىنراللاۋھەئ كەدىقىلناغىدياملۇيوق لوي ۇمىگىشىشىلتەراشىئ اتت$ھ ،ىقىلناغىدىنىلك$چ
 ق$لتۇم ىكاي شۇرۇدلاق زۇغلاي ق$لتۇم << ىنرالنۇقتۇت قىلىقرائ ۇب ىتىمۈكۆھ ياتىخ ،$چىشىراق ڭىنۇئ . ن$كتۆئ
 ۇئ اڭۇش .ن$كىئ شانيىق كىخىسپ لىخ رىب رىغېئ ۇمىلوت ۇب ،پۇلوب ناقتاۋۇرۇشائ اقشىئ ىن >> شىتٻۋىريائ
 $تت$يىل$مەئ تەۋىقائ ناغىدىلىق ادي$پ شالازاج كىخىسپ كىلىدنۈك  >> ناغلۇرۇتشاللامرون << قادنۇب ىكىدرٻگال
 زۆس نىدىرىلازاج ن$ت ناقتاۋارچۇئ رالنۇقتۇت ادرالرٻگال ،نىتقىلناغلوب رىغېئ $سس$ھ $چچ$ن نىدىسازاج ن$ت

 رٻگال ،ترىس نىدرالنۇقتۇت ىكىدىچىئ رٻگال ۇئ < ،> .ن$كتۆئ پىتر$كسەئ سۇسخ$م ىنىقىلناغىديامرۇتلوئ پىچېئ
 $گىبرەز يىھور ەدىجىرەد ناغىمىشخوئ الڭىنىسىمم$ھ ڭىنرالىچۇقتۇقوئ ىكاي رالىچقاس رۇغيۇئ ىكىدىچىئ
 ناغلاق پىنىليائ اغىسىچراپ رىب ڭىنىتاياھ ڭىنرالرۇغيۇئ ىقۇلتۇجۋ$م ڭىنرالرٻگال پىلٻك $ن$ي ،ىنىقىلناغىديارچۇئ

 رىغېئ ۇمىلوت ڭىنىشىشاي ەدىچىئ تىدھ$ت رىب تەرابىئ نىتشۇلۇتۇت اغرٻگال ىنۈكر$ھ ڭىنر$لىشىك اتتىئاراش رىب
 يىرنٻھ ىسىچتاقىقت$ت ڭىنىشۇلۇرۇق قۇقوھ كىلىشىك رۇغيۇئ ىكىدىكىرٻمائ <،> .ناغلىق ناياب ىنىقىلمىسٻب

 يىھور رىغېئ ناقتاۋارچۇئ ىتىيىئم$ج رۇغيۇئ رىب لۈكتۈپ رىزاھ ەدىسىلاقام ڭىنسىترٻبور ناش ىكسىۋٻجاش
 رۇغيۇئ زىب << : ىدٻد قادنۇم پۇرۇتياق ساكنىئ $تق$ھ ۇب ۇئ .ىدرۈدلىب ىنىقىلناغلۇتۇروي ىشخاي ڭىنىبرەز
 ڭىنتاياھ كىلىدنۈك ڭىنۇئ نىدىلمۈج ،ىنىقىلناقتاۋىلۇرۇتشاللامرون ڭىنىبرەز يىھور رىغېئ ىتىياھان ەدىتىيىئم$ج
 .لاۋھەئ رىب قۇلچنۇقروق نىياتنىئ ۇب ،$چن$م .زىمىتقامرۇت پۈرۆك ىنىقىلناقتاۋۇلۇرۇدناليائ اغىمسىق رىب ىكىتتەدائ
 رۇغيۇئ ڭىنازاج كىخىسپ ۇب ناقتاۋۇلۇرۇتشاللامرون .س$مەئ انس$تسۇم نىتچنۇقروق ۇب مىكچٻھ ،ك$مٻد
 قىلىقرائ ۇب ىتىمۈكۆھ ياتىخ ،اتقادنۇئ << ،>> .قىنېئ ىقىلناغىدىلوب رىغېئ ڭىنىسىبرەز ناغىدىرٻب $گىتىيىئم$ج
 زۆس ن$گٻد ىچقامتاقوي ىنىقۇلرۇغيۇئ ڭىنرۇغيۇئ ياتىخ <<ىنۇب سىترىبور ناش ،>> ؟ىچك$مت$ي $كت$سق$م $مٻن
 ىنرالاداس يىسايىس ىكىتت$يىئم$ج ، شىتىقوي ىنمالسىئ ياتىخ <  ، $چىشىراق ڭىنۇئ ، > >>.ناغلىق ەداپىئ ن$لىب

 ت$ق$پ ،شۇتۇت ادىتسائ مىسٻب ىنىلىت رۇغيۇئ ،شىلىق ناريەۋ ىنىلاتىپاك يىئامىتجىئ ڭىنرالرۇغيۇئ ،شۇرۇتقىمىج
 يىددام رۇغيۇئ قىلراب اقشاب نىدر$لك$چٻك -مىيىك يىللىم ەۋ لۇسسۇئ ،اشخان ناغىديالالىق لۇبوق ت$لۆد
 ىددۇخ ىنالىپ ڭىنياتىخ ،$چىشۈرۈس ىرىگلىئ ڭىنۇئ < ،> .ن$كىئ ن$كش$لز$كر$م اقشىلىق ناريەۋ ىنىتىيىنەد$م
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 اغىمۇيۇب ت$يىنەد$م يىئنۈس رىب ۇمىنىتىللىم رۇغيۇئ كەدناغيوق پۇرۇدناليائ اغيٻزۇم قۇرۇق رىب ىنر$قش$ق رالۇئ
 يىقرىئ << ىنىقتاۋۈزۈگرۈي ڭىنياتىخ ،ادناغىراق نىدر$لت$ھ$ج ۇب ۇئ اڭۇش .ن$كىئ شۇيوق پۇرۇدناليائ
 رۇغيۇئ ڭاجنىش زىب  << :ناغىلھازىئ قادنۇم ىنۇب سىترٻبور ناش <،> .ن$كىئ ىرۈت رىب ىڭٻي ڭىن >> قىلىچنىغرىق

 القادنۇش م$ھ ىتىيىناكمىئ شىلىق لورتنوك ن$گىلنىم$ت ىسىكىنخٻت راغلىئ ڭىنرىسەئ -21 م$ھ ادىنويار مونوتپائ
 .زىمىتاۋۇلوب تىھاش اقشالىزات كىنتېئ رىب $چىڭٻي ن$گرۈتش$لم$سس$جۇم $گىزۆئ ىنر$لكىليىشھەۋ ىكىتشۈمتۆئ
 زۈي ادناغنالىچراپ $يىۋالسۇگۇي  .رۇدىزۆئ لەد ڭىنر$لت$للىم كىنتېئ ۇش ىكل$ب ،نىتساملوب نىمٻز ىتـكٻيبوئ ڭىنۇئ

 ىتىلۆد ياتىخ ادڭاجنىش اممەئ ،ىدىئ ناغىلىزات ىنر$لت$للىم اقشاب ىكىدنىمٻز ۇش رالبرٻس اتشالىزات يىقرىئ ن$گر$ب
 ڭىن  >>ىــيىراس كىلنىكرەئ << ىكىدىكىرٻمائ < ،>  >>  .ۇدىلىق كەدن$كشىرىك اقشالىزات ىنىقۇلرۇغيۇئ ڭىنرالرۇغيۇئ

 ڭىنىزۆئ ىنىشىك رىب ناقتاۋۈزۈگرۈي ىتىمۈكۆھ ياتىخ ەدىزۆس ناغلىق اغزىمويىدار مىناخ كۇك ھاراس ىسىچتاقىقت$ت
 ناغىدىلىق ادي$پ $تت$يىئم$ج ۇش ىكاي ەۋ ىشىك ۇش ڭىنىتىكىر$ھ شۇرۇدنات نىدىرىلشاراق ت$ممىق ،نىدىداقىتېئ
 قادنۇب $تتەدائ << : ىدٻد قادنۇم مىناخ ھاراس .ىدرۈدلىب ىنىقىلناغىدياملوب اقشاراق ل$س $گىرىلتەۋىقائ $مش$گەئ

 نىتبازائ يىھور رىغېئ ىتىياھان ۇمنىيٻك نىدن$گلىرٻب پۇيوق نىدىمرۈت رالناغىرچۇئ $گىتىكىر$ھ شۇرۇدنات
 ڭىنت$يىئم$ج رىب ەۋ $لىئائ رىب ،ك$مٻد .ۇديارچۇئ $گىبرەز شاشخوئ ۇمىرىلىلاب ،ىسىلىئائ ڭىنرالۇئ .ۇدياملالۇتۇق
 روز ادرالرٻگال ۇب زىب اڭۇش .نىيىق ۇمىلوت شۈرۈتل$ك $گىلسەئ ىنۇب .پ$گ ن$گٻد ىدىرچۇئ اغنايىز ىسىملۇقوت
 قادنۇب $گىتسۈئ ڭىنۇئ . ۇدياملوب قاسىراق ل$س $گىلىس$م الپاراق $گىكىلن$گىمر$ب زۈي قىلىچنىغرىق كىلم$لۆك
 .» > >> .ن$گل$ك پىشىلغايائ ن$لىب قىلىچنىغرىق روز ن$ساسائ ىرىلنۇروئ شىلٻۋىغىي كىلم$لۆك روز
 )ASPI( » ىتۇتىتسنىئ ت$سايىس ەۋ $يىگٻتارتسىئ « ىكىد$يىلارتسۋائ ىرىبخۇم ىلىناق رەۋ$خ ABC $يىلارتسۋائ       
 كىلمىج$ھ ڭوچ ن$گلۈرۈتش$لىتىر$خ رالرٻگال ىكىدىلېئ رۇغيۇئ ىنۈك رىب$تـكۆئ -31 ىسىچتاقىقت$ت ر$پ$ن 3 ڭىن
 يىبر$غ ڭىنىزۆئ ىتىمۈكۆھ ياتىخ < « : ۇديەد قادنۇم ەدىرىۋ$خ سۇسخ$م ن$گىلشىئ ن$ساسائ اقتالكود رىب

 ادناغلىق قادناق اغرالۇئ ،ىنىقىلناقتاۋىتىگۆئ پىس$ك $گىقل$خ ناملۇسۇم ۇب ىكىدىنويار ڭاجنىش ىكىدىلامىش
 ىشخاي ىكىتشىلېئ ىنىدلائ ڭىنقۇلروررٻت ىنۇب رالۇئ .ىدرۈس ىرىگلىئ ىنىقىلناقتاۋىتىگۆئ ىنشۇلوب ارقۇپ ىشخاي

 $گىمرۈت كەرك$ب نىتپ$تـك$م ڭىنرالنۇروئ ۇب رالتىكاپ ناقتاۋىنىلىراكشائ نىياسنۈك قارىب  .ۇديەد ،ىلۇسۇئ
 تەئرۈس زٻت ،پىلىق ت$سق$م ىنشۈزۈگرۈي ىتىكىر$ھ شۇيۇي $ڭٻم $ققل$خ ۇب نىدىلمۈج ىنىقىلناغىدياشخوئ

 ىچۇغىلرايي$ت ىنتالكود  < ،> .اتقامرۇت پىتىسرۆك ىنىكىلن$كىئ ىرىلرٻگال شىلىق نۇقتۇت ناقتاۋىلىتي$ڭٻك ن$لىب
 ناسنىئ ىكىدىلېئ رۇغيۇئ ەدىزۆس ناغلىق اغىلىناق رەۋ$خ ABC نيار سۇگرٻف ناغلوب ىرىب ڭىنرالىچتاقىقت$ت

 ادياتىخ $چڭىنٻم << : ن$گٻد قادنۇم ۇئ .ن$كتر$كسەئ ىنىقىلرىغېئ نىياتنىئ ڭىنىكىلىچىدن$سپەد ىرىلق$ھ
 .»  >  >> .ناغىمقاب پىرٻب زۈي ىكىلىچىدن$سپەد قۇقوھ كىلىشىك رىغېئ قادنۇب ىرٻب نىدىس$قەۋ نىمنەئن$يت
 ادىسىممارگورپ  >> ىشخاي ڭەئ ىكنۈگۈب << ڭىن )س ب ب( ىتىكرىش وئىدار $يىلگنەئ لاۋۋائ نۈك $چناق رىب «       

 رۇغيۇئ ڭىن س ب ب ەدرەۋ$خ .ىتتالڭائ ىنىرىۋ$خ وئىدار ىكىدىقق$ھ ىشىلىماق اغىرىلرٻگال ازاج ڭىنرالرۇغيۇئ
 كەدۈگىمل$ك ىسۈگن$شىئ ڭىنمەدائ ن$گرۆك ادياج ۇش ڭىنسروۋداس نوج ىرىبخۇم ناغلوب $تتەرايىز ادىرايىد
 ادڭاجنىش زىس << : ۇدي$لرىۋس$ت قادنۇم ىنىرىزن$م ۇش ۇئ .ناغنىلىق ناياب قىلىتقۇن ر$لىرىزن$م ىكىدىجىرەد

 زامان ەدر$لتىچس$م . ن$گن$لك$چ ۇئ ىكنۈچ ،زىسي$ملەرۆك يىئت$ق ىنىقىلناغيوق لاقاس نۇزۇئ ڭىنر$لرەئ
 ەدزىمىني$ك ىكنۈچ ،ۇدياملانىتٻپ $كشىرٻب باۋاج اغزىمىلائوس ڭىنزىب مىكچٻھ .قوي السەئ ەرىزن$م ناقتاۋۇقوئ
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 اقشىلىق تەرايىز ىنرٻگال ناقپات رەۋ$خ نىدىقىلناغلاماق ڭىنمەدائ ڭىم 100 زىب .راب مەدائ ن$كشۈچ اغزىمىيٻپ
 ،ۇدىتاۋىنىل$يىبر$ت ىنرالرۇغيۇئ ىتىمۈكۆھ وگڭۇج .ن$كىئ ن$گلىتٻۋىتېئ ي$لنۈتۈپ ىـپارتەئ ڭىنلوي اممەئ ،قۇتشىرىت

 چۇد اقسىزىرك ت$للىم رىب نۈتۈپ .ۇتپىلىتىكەئ اغرالرٻگال ىرىلىنائ -اتائ ڭىنرالىلاب نۇغرۇن اممەئ .ۇدىتاۋەد
 .ن$گلىيٻد » >> .ن$كىتـك$مل$ك
 ماۋائ كىلت$لۆد ،BBC ىرىگلىئ ەۋ سىمىس ميٻرگ ىروسسٻفورپ ڭىنىتٻتىسرٻۋىنۇئ كىلت$لۆد $يىلارتسۋائ < «       
 قىلىناخبىھاس $تـكىلرىب مىل ازىيۇل ن$گىلشىئ پۇلوب ىرىبخۇم ڭىنىرىلناگروئ تارابخائ قىلراتاق )NPR( ىسويىدار
 ديالٻدائ ڭىن$يىلارتسۋائ $تت$بھۆس نۇزۇئ كىلىھۋ$لر$س >> ىشۇرۇئ ىشراق اغرالرۇغيۇئ ڭىنڭىپنىج ىش << ناغلىق

 رىتٻمولىك ڭىم $چچ$ن ڭىنرالۇئ ەدم$ھ ىرىلزۆئ ىرىللىكەۋ مىسىق رىب ڭىنىتىئاماج رۇغيۇئ ىكىدىرىھ$ش
 زۆس مىل ازىيۇل ن$لىب ىدلائ .ىدر$ب قىلھاۋۇگ ەدىقق$ھ ىلاۋھەئ ىكىتتەۋۆن ڭىنىرىلناقغۇت قۇرۇئ ىكىدىسىرٻن

 << ىتىمۈكۆھ ياتىخ ۇئ .ىدر$ب $چن$شۈچ $چىقسىق ەدىقق$ھ ىلاۋھەئ ىمۇموئ ڭىنرالۇئ ەۋ رالرۇغيۇئ پىلېئ
 $تتەۋۆن ادنويار ۇب ناقتاۋاتائ پەد >> ناتسىكرۈت يىقر$ش << رالرۇغيۇئ اممەئ ،ناغىدياتائ پەد  >>ڭاجنىش
 اممەئ ،ىنىقىلناقتاۋىنىلوس اغرالرٻگال ىكىدىمان >> ىزىكر$م ش$ل$يىبر$ت اتياق << ڭىنرالرۇغيۇئ ىكىدناس پالنويلىم

 اكىنخٻت - ر$نۆھ ڭىنرالنۇقتۇت رۇغيۇئ ڭىنىرىلزۆئ ،پىلىق راكنىئ ىنتىكاپ ۇب لىچزىئ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ
 رادىقالائ سىمىس روسسٻفورپ الپالۇئ اغڭىنۇب .ىدلىق ناياب ىنىقىلناقتاۋەد ،زىمىتاۋىرٻب مەدراي $گىشىنىگۆئ
 ،ىنىكىلن$كىئ $چىسكەئ لەد ڭىنناقتاۋىتيېئ ىتىمۈكۆھ ياتىخ ڭىنلاۋھەئ ىكىدر$لز$كر$م ۇب ادىساسائ راللايىرٻتام
 ىشۆگ اقشوچ ،پىچٻك زاۋ نىدىداقىتېئ يىنىد ،پۇلۇيۇي ىسىڭٻم $تت$ھ$ج يىسايىس ڭىنرالناغلاماق اغياج ۇب
 مىلائ مالاسۇدبائ نىدر$لىچۈگر$ب قىلھاۋۇگ ن$لىب ىدلائ <،> .ىتتۆئ پ$لزۆس ىنىقىلناقتاۋىنىلرۇبج$م $كشىيٻي

 نۈچۈئ ت$بھۆس ىقمىتٻق ۇب ۇئ .ىرىب ڭىنرالرۇغيۇئ ن$مچۆك ناغلاق پۇلوب $چلىي 20 ىلىگل$ك $گ$يىلارتسۋائ
 ەدىچىئ لىي ىككىئ ن$كتۆئ النىدىرىلازەئ $لىئائ ىكىدن$تەۋ ڭىنىلايائ ەۋ ڭىنۇئ $تـكىلمىسىئ ن$گل$ك پالرايي$ت
 يىنىد << ىمسىق پۆك ڭىنىرىلناقغۇت ڭىنۇئ .ن$گلىرٻب ىلاۋھەئ يىلىسپ$ت ڭىنىشىك 12 ناغنىلىق نۇقتۇت

 اممەئ .ناغلوب پىنىلىق مۈكۆھ اققاماق رەد$ق اغلىي 10 ىشىك ش$ب نىدرالۇئ ،ن$گن$لبىيەئ ن$لىب  >>كىليىب$سەئ
 كىلىدنۈك ت$ق$پ رالرۇغيۇئ ناملۇسۇم ۇب ناقتاۋەد  >> يىب$سەئ << ىتىمۈكۆھ ياتىخ ،$چىشىتيېئ ڭىنمالاسۇدبائ
  .ن$كىئ رالناملۇسۇم لامرون ناغىدىتۇت ازور ادىرىليائ نازىمار ،ناغىدىشىرىت اقشۇقوئ ياملىق ازاق ىنىزىمان قاۋ ش$ب

  << ىكاي  >> نۈيپەئ  << ، >> ر$ھەز  << ىنىنىد مالسىئ ىتىمۈكۆھ ياتىخ ىكىدىقىلىچشاب ڭىپنىج ىش اممەئ
 ىتـكٻيبوئ نۇقتۇت كەدرىب رالرۇغيۇئ ىكىدىداقىتېئ مالسىئ ادلاۋھەئ ناقتاۋ$لرىۋس$ت پەد  >>  كىلل$سٻك يىھور
 $تىساۋىب ڭىنىلايائ ڭىنۇئ ەۋ مالاسۇدبائ ىنىغرۇدلاق ناري$ھ ك$ب ۇمنىدىمم$ھ ىنر$لىچت$سايىر < ،> .ناغلاق پۇلوب
 نۇقتۇت النۈچۈئ ىقىلناغلوب $گىئ اقداقىتېئ يىنىد ناغلوب لامرون نۈچۈئ ناملۇسۇم قادناقر$ھ ڭىنىرىلناقغۇت
 ۇئ ادناغىروس پەد ۇمناغلوب ىتىيانىج رەرىب اقشاب نىدڭىنۇب نىدمالاسۇدبائ $تق$ھ ۇب رالۇئ .ناغلوب شىنىلىق

  >> ! ت$يانىج ىزۆئ ڭىنشۇلوب رۇغيۇئ رىزاھ .قىلناغلوب رۇغيۇئ ىتىيانىج رىب  نىدرىب ڭىنرالۇئ << پىلىق قىچچائ
 ىلور ڭىنىلۇسۇئ شۇيوق رۇمون اغرالرۇغيۇئ ەدىتىكىر$ھ نۇقتۇت ۇب ،$چىشىلىق ناياب ڭىنمالاسۇدبائ < ،> .ۇديەد
 اغرالرۇغيۇئ پىتىقرات لەۋد$ج كەدرىب ىرىلتٻتىموك $لل$ھ$م ىسياقر$ھ ادرالتىقاۋ ىكپ$لسەد .ناغلوب ڭوچ ۇمك$ب

 << ەۋ >> كىلىلىس$م << ،>> كىلچن$شىئ << ىنرالۇئ كەدڭىنۇش .ناققىچ پۇيوق رۇمون $تت$ھ$ج يىسايىس
 قىلشىنىلغاب ن$لىب داقىتېئ يىنىد ەۋ ىتىيىنەد$م رۇغيۇئ .ناغىريائ $گ$يىروگٻتاك چۈئ پەد >>زىسچن$شىئ
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 ەدم$ھ ناغلائ نۇروئ نىدىراتاق  ر$ل >> زىسىچن$شىئ << ىسىمم$ھ ڭىنرالناغراب $كت$ھاياس $گلەئت$چ ،رالناغلوب
 ىنشىتيېئ ىنىمسىئ اسلوب ىشىك رىب $ن$ي ناغلىق زۆس نىيٻك نىدمالاسۇدبائ < ، > .ناغلاماق اغرالرٻگال كەدرىب

 ىناشىن مۇجۇھ ڭوچ ڭەئ رىزاھ ڭىنرالنۇمز$م ناغلوب قىلشىنىلغاب ن$لىب ىنىد مالسىئ ۇمۇئ اممەئ .ناغىمىلاخ
 ىكىلن$گيىك ىنر$لك$لڭۆك نۇزۇئ ىكىدلىك$ش يىمالسىئ ڭىنىلايائ ىقىلساسائ ۇئ .ناغلىق ناياب ىنىقىلناقتاۋۇلوب

 ۇش ادناغراب $گىرىكچىئ ن$لىب ىشىئ ادوس ىزۆئ ،ىنىكىلن$گل$ك چۇد اققاروس -لائوس پالمىتٻق پۆك نىدىبەۋ$س
 ناق ڭىنرالۇئ ەدم$ھ ىقىلناغلىق قاروس -لائوس پىرٻب پىلېئ اغىناخىچقاس ىنرالۇئ ڭىنرالىچقاس ىكىدرالياج
 ىنرالۇب  << ،ىنىقىلناغلائ ىنىرىلىكشىرۋەئ كىل$يىگولوئىزىف كەدن$گٻد ىسىكشىرۋەئ زاۋائ ،ىسىكشىرۋەئ
 -لائوس ىكىدلىخ ۇب ،ىنىقىلناغىملوب ىسىدياپ ڭىنن$گرۈدن$شۈچ پەد >> ناغلوب پىلېئ مىتٻق رىب ەدىچمۈرۈئ
 ىنرالىلاب ياملالوب م$جرىتاخ نىدىرىدق$ت ڭىنىتنەزر$پ ىككىئ كەدۆگ كىلبەۋ$س ىشىتٻك پىيىپۆك ڭىنرالقاروس
 < ،> .ۇدىلىق ناياب ىنىكىلن$گلىتٻك پىلېئ اغرٻگال ي$متۆئ نۇزۇئ ڭىنىلايائ ،ىنىكىلن$گل$ك $گ$يىلارتسۋائ پىلېئ
 الىنر$لىشىك ناغلوب $گىئ اقداقىتېئ يىنىد زۇغلاي ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ $تتەۋۆن ىرىلناياب ڭىنرالىچھاۋۇگ اممەئ
 شاي رىب $ن$ي كىلمىسىئ تاھر$پ ن$گل$ك نىدياماراق . ۇدىتىسرۆك ىنىقىلناغىملاق پىنىلك$چ ن$لىب شىلېئ اققاماق

 ىسىداد ڭىنتاھر$پ . ۇدىتيېئ ىنىقىلناغلاق پۇلوب يائ $تلائ $گ >> ىكىلن$كت$ك پۇلوب بىياغ << ڭىنىسىنائ -اتائ
 $گىئ اقخىرات قىللىي 30 اسلوب ىسىنائ ،ىراتٻركٻس نىۋائۇم ڭىنىموكتراپ ىسىرادىئ $يىزىۋٻلٻت -ويىدار كىلر$ھ$ش
 -اتائ ،ىنىقىلناغلوب ڭوچ پۈسۆئ ادىتسائ قارياب لىزىق پىترات نىدناغلۇغۇت ڭىنىزۆئ ۇئ .ن$كىئ ىمىداخ ىچقاس
 $گ$يىتراپموك ىسىداد ،ىنىكىلن$كىئ رالرىداك ن$گىلشىئ پۈرۈديۆك ناج نۈچۈئ قارياب لىزىق ۇشۇم ۇمڭىنىسىنائ
 زامان مىتٻق رەرىب ڭىنىسىداد ەدىرمۆئ ،ىنىقىلناغلۇيوق $گىپىزەۋ مىھۇم كەدىقرىزاھ نۈچۈئ ىكىلن$كش$گەئ يىئت$ق

 ش$ل$يىبر$ت ىكىدلىخ ۇشائ ىلىي ن$كتۆئ تەۋىقائ الىن$ي ۇمىسلوب قادنۇش ،ىنىقىلناغىمقاب پۈرۆك ىنىقىلناغۇقوئ
  >> قاپلاق << كىلر$تٻي اغرۇغيۇئ قادناقر$ھ ىزۆئ ڭىنشۇلوب رۇغيۇئ $تتەۋۆن ،ىنىكىلن$گلىتٻك پىلېئ اغىرٻگال
 .»  > .ۇدىلىق ناياب ەدىچىئ قىچچائ ىنىقىلناقتاۋۇلوب
 رٻگال رىب ىكىدر$قش$ق «  ەدىتٻب رۈت ىكىدرب$تـكوئ  -9 لىي  -2018ڭىنىمۈلۆب رۇغيۇئ ىسوئىدار ايىسائ نىكرەئ       

 ،رالياۋوب ناقشائ نىتشاي 70 ڭىنىس 20 -10 نىدىشىك $چ 200 ىكىدىتىۋ$ق ن$گىلشىئ ىزۆئ ڭىنرٻگال ىسىچقاس
 ىكىدرٻگال $ن$ي ۇئ .ىدلىق ناياب ىنىكىلن$كىئ ر$لرۈمسۆئ ىكىدىسىرائ شاي 18 -15  اسلوب ڭىنىرىپ$ن 10 -5
 ،ىنىكىلن$كىئ ن$فىش اسلوب ڭىنىقىلىتشان ،ىقىلناغىدىلىرٻب قامات نىدىچاق مىرٻي ،قاۋ 3 $گىنۈك اغرالنۇقتۇت
 شاللات قامات ڭىنرالنۇقتۇت $ن$ي ۇئ .ىدىلىراكشائ ىنىقىلناغىدياملوب اقشاروس پەد ۇمماراھ ىكاي ۇملالاھ ىنقامات
 .ىدر$ب ىنرەۋ$خ ن$گٻد » . ىدلائ اغلىت ىنىقۇلقوي ىقق$ھ شىلىق ت$ياكىش نىتقامات ىكاي
 ناياب پىلېئ لىق$ن نىدىرىلرەۋ$خ ڭىنىقىلتنٻگائ سرٻتيور ىكىدراۋناي -7 ڭىن >> ىزاۋائ $يىنامرٻگ << «       
 ن$توخ ،ر$قش$ق ڭىنىرايىد رۇغيۇئ ،پ$للىكش$ت ىنىرىلرىبخۇم لەئت$چ اپپۇرۇگ رىب ىتىمۈكۆھ ياتىخ ،$چىشىلىق
 < ، >  .ناغرۇدلىق تەرايىز ىن  >>ىرىلز$كر$م ش$ل$يىبر$ت اتياق << ناغنالرايي$ت نىدلائ ىكىدياج 3 شاقاراق ەۋ
 -يوت << ادىلىت ياتىخ ڭىنمىللەئۇم ەدن$گرىك اقپىنىس رىب ىكىد >> ىرىلز$كر$م ش$ل$يىبر$ت اتياق << رالرىبخۇم
 سرەد پەد >>ىسىداپىئ ڭىنقىللاكىدار ش$لك$چ ىنشانيوئ لۇسسۇئ ،پىتيېئ اشخان ادرالغارىچ -رىز$ن ەۋ نۈكۆت

 قىتتاق ناغىلڭائ ىرىلزۆئ ىرىگلىئ نىدر$لىرىزن$م ىكىدىچىئ ڭىنرالرٻگال ۇب رالرىبخۇم .ناغىلڭائ ىنىقىلناقتاۋۈتۆئ
 ىسىئەر قاچروق ڭىنىنويار مونوتپائ رۇغيۇئ ،$چىشىنىلېئ اغلىت ەدرەۋ$خ <،> .ناغىمىقياب ىنىتىھۇم بىق$ت
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 مىل$ت ەد  >> ىرىلز$كر$م ش$ل$يىبر$ت اتياق << ۇئ ،پۇلوب ناغلىق لۇبوق ىنىتىرايىز ڭىنرالرىبخۇم رىكاز تەرھۆش
 اتياق <<،ىنىقىلناغلۇرۇتشالقازۇئ نىتـكىليىب$سەئ قىلىقرائ شىنىگۆئ ىلىت ياتىخ ەۋ نۇناق ڭىنر$لىشىك ناقتاۋىلېئ
 .ن$گىلتىك$ت ىنىقىلناغىدىيىزائ يىجىرد$ت نىيٻك نىدنۇب ڭىنىناس رالناغىدىرىك $گ  >> ىرىلز$كر$م ش$ل$يىبر$ت

 تامۇل$م ادىسىرغوت ىناس ڭىنرالنۇقتۇت ەدم$ھ ناغىمچائ پ$گ ەدىقق$ھ ىقىلناغىدىلىقات ڭىنرالرٻگال ۇئ اممەئ
 م$ھ $كت$يىل$مەئ ىكل$ب ، ياملاق الپۇلوب قۇلچنۇقروق اققامىلڭائ ناس ن$گٻد نويلىم 1 <<  ەدىزۆس ۇئ .ن$گىمر$ب

 تەرايىز ىرىلزۆئ ڭىنىرىلرىبخۇم لەئت$چ  ، ەدرەۋ$خ <،> .ن$گٻد  >> .اۋغىئ رىب ي$لنۈتۈپ ۇب ،س$مەئ نۇغيۇئ
 نىدىقىلناغلۇرۇتشالنۇروئ ەۋ ىقىلناغنىلىق قىلرايي$ت الائ نىدلائ ڭىن >> ىرىلز$كر$م ش$ل$يىبر$ت اتياق << ۇب ناغلىق
 شۇلۇتۇق نىدمىسٻب ارائقل$خ ناقتاۋىيىچۈك ىرٻسنۈك ەدىسىلىس$م ىرىلرٻگال ازاج ڭىنياتىخ ،ىقىلناغنالنامۇگ

 . » .ناغنىلىق  رەۋ$خ   >ىقىلناغلوب رۇبج$م اقشۇيوق اغلوي ىنرىبد$ت رىب قادنۇشۇم نۈچۈئ
 ڭىنياتىخ ادنىقٻي ىقىلتنٻگائ تارابخائ $يىسنارىف < « ەدىتٻب رۈت ڭىنىمۈلۆب رۇغيۇئ ىسوئىدار ايىسائ نىكرەئ       

 ڭىنت$مۈكۆھ تىئائ اغىرىلرٻگال شىلٻۋىغىي ىكىدىنويار رۇغيۇئ ناغلاق پىنىلقاس ادىرىلپىخرائ روت اراكشائ $ققل$خ
 نىد 1500 يىئم$ج .ناققىچ پالپوت ىنىرىللايىرٻتام امزاي قىلراتاق شۇرۇتقۇئ ەۋ $مانماتخوت ،رەۋ$خ ،ت$ججۆھ
 2768 $گىزىكر$م ش$ل$يىبر$ت رىب ىكىدن$توخ قىلتنٻگائ رۇكز$م ن$گرۈچ$ك نىدزۆك ىنلايىرٻتام لىخ ۇب قۇترائ
 > .ناغىقياب ىنىقىلناغنىلٻۋىتٻس چۇغزۇققائ شاي زۆك اتۇق 2792 ،ازيوك 1367 ،ك$تلاك كوت 550 ،ىكىتلاك ىچقاس
 ساۋلوي ،ك$تلاك ناغىدىلىتائ پەد ىشىچ ەرۆب ڭىنىزىكر$م ش$ل$يىبر$ت رىب مۇل$م ەدىرىب $ن$ي ڭىنراللايىرٻتام < ،
 تارابخائ $يىسنارىف <،> .ناغنىلىق تي$ق ىقىلناغلاۋىتٻس ىباۋسەئ قاتسىق -نىيىق ناغىدىلىيٻد قۇدنۇروئ
 رۇغيۇئ ەدىرىب نىدراللايىرٻتام ناغنالپوت ،$چىشىنىلىق ناياب ەدىرىۋ$خ ىكىتق$ھ ۇب ىكنۈگۈب ڭىنىقىلتنٻگائ
 يىبر$ھ ،شىتىلشىئ ك$تپ$تـك$م ىنىرىلرٻگال شىلٻۋىغىي ڭىنوگنەئۈچ نٻچ ىراتٻركٻس موكتراپ ڭىنىنويار
 ن$گٻد » > .ناغنىلېئ اغلىت ىقۇريۇب ىكىدىقق$ھ ىكىلكەرٻك شادغوق كەدىمرۈت ەۋ شۇرۇقشاب كەدىمرازاگ
 .ىدلىق نالىئ ىنر$لرەۋ$خ
 ،اسلوب » ىرىلپ$تـك$م شىتىگۆئ اكىنخٻت « تەركۇش » سىئەر « ىرىلرٻگال ازاج ۇب ناغلۇرۇق ادىلىئ رۇغيۇئ ر$گەئ       
 اتياق « ۇب ؟راب ىگىرٻك $مىن ەدىرىلپ$تـك$م شىتىگۆئ اكىنخٻت لىخ ۇب ڭىنىرىللارۇق ازاج قىلراتاق ن$شىك -ازيوك ۇب
 رىب شاشخوئ كەدرالسۇبھ$م  » رالتناسرۇك « نۈچۈئ  $مىن ،اسىملوب ىرىلرٻگال ازاج ىرىلپ$تـك$م » ش$ل$يىبر$ت

 $مىن ؟ۈدىلىتىزۆك تەئاس تۆت $مرىگىي ىتىكر$ھ -شىئ قىلراب ڭىنرالۇئ ،پۈلۈرۈدنىيىك ن$لىب ر$لمىيىك لىخ
 رال » تناسرۇك « نۈچۈئ $مىن ؟ۇدياملاروس پەد » ۇملالاھ « ەدىقق$ھ ىرىلقامات ناغىدي$ي » رالتناسرۇك « نۈچۈئ
 ەدر$ل$ھىلسەئ ۇب نۈچۈئ $مىن ؟ۇدىراب پىلىزىت پۇلوب تەر ادىتسائ ىتىرازان قىتتاق ڭىنرالىچقاس اغرالىناخسرەد
  ىتىسخۇر » شىتياق $گىيۆئ « ؟ۇدي$ملىرٻب ت$سخۇر اغىشىتياق $گىيۆئ ڭىنرالرىداك يىللىم ىچۇغلىق ت$مزىخ
 رٻگال النىيٻك نىدىسىمانت$سخۇر امزاي ڭىنر$بھەر رىب كىلىجىرەد ىرىقۇي ادناغلاق پىقىچ لاۋھەئ يىددىج ت$ق$پ

 ؟ۇدىلۇيوق لوي اغىشىقىچ نىدىسىزاۋرەد
 $ككىلر$ت$خىب ىكىدىرايىد رالرۇغيۇئ ،$چىشىلىتيېئ ەدىرىۋ$خ ىكىدرىبايون -6 ڭىنىقىلتنٻگائ سرٻتيور «       

 ، )نىقٻي اغىرىللود اكىرٻمائ درايلىم چۈئ( موس درايلىم 20 ىلىي -2017 ىرادقىم ىمۇموئ ڭىنت$جارىخ قىلشىتٻچ
 ياتىخ ىرىلمىداخ ڭىنىدنوف نۋات سىميٻج ىكىدىكىرٻمائ ىنىسالۇخ رۇكز$م .ناقشائ تن$سرىپ 213 ىن$ي

 ناغلوب پر$س اغرالشۇلۇرۇق رادىقالائ ەۋ رالتامۇل$م قىلناس كۈلرۈت ىكىدىقق$ھ توچ ماخ ناغلىق نالېئ ىتىمۈكۆھ
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 سىسس$خ$تۇم كىل$يىنامرٻگ ناققىچ پالرايي$ت ىنتالكود رۇكز$م .ناققىچ پالباسٻھ ادىساسائ ر$لت$جارىخ
 زۈي ىكل$ب ،س$مەئ $گ >>ىرىلپ$تـك$م اكىنخٻت يىپس$ك << ر$لت$جارىخ ۇب < پىلىتخوت $تق$ھ ۇب زنٻز نايردائ
 پر$س اغىشىنىليائ لامرون ڭىنۇب ەدم$ھ اغىشۇلۇرۇق  >> ىرىلرٻگال ش$ل$يىبر$ت << ناغلاماق رالرۇغيۇئ ناغىلڭىم
 ڭىنرالۇب رەز$نيىئت$ق نىدىشۈلۈتۆئ ڭىنر$لسرەد قادناق ادرالرٻگال ۇب كەدڭىنۇش  .ۇدىتىسرۆك پەد  >ناغلوب
 $ك >>ش$ل$يىبر$ت يىپس$ك << قادناقچٻھ ڭىنىشىنىلىق پر$س ت$جارىخ ىكاي ىشۇلۇرۇقشاب

 . » .ن$گىلتىك$ت ىنىقىلناغىديامىشخوئ
 ىنرالمۇكىنخٻت نوئ $چچ$ن رىب ەۋ پ$تـك$م يىلائ $چناق رىب ەدن$گٻد نارائ اد » ڭاجنىش « ىرٻب نىدلىي 70      
 قۇترائ نىدنويلىم رىب ەدىچىئ تىقاۋ  ن$گىمت$ي اغلىي رىب ڭىن » ت$مۈكۆھ ر ائ ۇئ ش « ن$كت$ي ىبرۇق اقشۇرۇق
 ىنمىك ىقىلناققىچ پۇرۇق ىنىرىل » ز$كر$م  ش$ل$يىبر$ت يىپس$ك « پۆك كىلىچنۇم ناغىدۇرۇدىغٻس ىنرالتناسرۇك
 ؟ۇدي$لەرۇدن$شىئ
 كىجات ەۋ ناگڭۇت ،رالناملۇسۇم كرۈت قىلراب ىكىتت$يىم$ج ناغلاق يامنىلىق نۇقتۇت نىتپەر$ت رىب $ن$ي       
 ەدىچىئ تەراسائ رالۇئ .ىدنىلېئ اغىتسائ بىق$ت قىتتاق ر$لقل$خ ت$للىم كىلر$ي اقشاب ەدم$ھ رالناملۇسۇم
 ىش روتاتـكىد .اتقاملۇرۇتشانتاق اغىرىلسىروك شىتر$گزۆئ $يىدىئ كۈلزۈدنۈك راليىللىم پالڭىم -پالڭىم .اتقامىشاي

 ىنىكىلمىك ،پىرىك پۇرۇتساب ەدر$لىچٻك مىرٻي $گىرىليۆئ ڭىنراليىللىم ڭىنىرىلىچوپاتسٻگ ڭىنڭىپنىج
 قاھسىئ رامۇخلۇز ناقتاۋاشاي ەد$يىستٻۋىش $تتەۋۆن  .ىدناليائ اقشىئ ىكىتتەدائ ىشىلىق نۇقتۇت ەۋ ىشۇرۇشك$ت
 ادىلىت ياتىخ پىترات نىدىكىچىك قاھسىئ رامۇخلۇز ناغلوب ڭوچ پۇلۇغۇت ادلۇمۇق ىلىي -1988 < « ۇدىزاي قادنۇم

 پ$تـك$م .ناغۇقوئ ەدىپس$ك تارابخائ ڭىنپ$تـك$م ۇش ،پىنىلىق لۇبوق اغىتٻتىسرٻۋىنۇئ ڭىجيٻب ەۋ ناغۇقوئ
 پاشخوئ اغرۇغيۇئ ك$ب مىيارىچ $چر$گ« ۇئ قارىب .ناغلاق پىلىق ت$مزىخ ادڭىجيٻب نىيٻك نىدن$گرۈتتۈپ
 قاروس پەدزىئ يامىتخوت ىنٻم ڭىنرالىچقاس نۈچۈئ ىقىلناغلىزٻي پەد >> رۇغيۇئ << ەدمىكىلمىك ،ۇمىسىمت$ك
 نىدن$گرۈتتۈپ پ$تـك$م رامۇخلۇز ناغلوب ۇقتارات ەۋ تارابخائ ىـپس$ك ىلسەئ <،> .ۇديەد ،مىدىملالۇتۇق نىدىشىلىق
 نۈچۈئ ىقىلناغلوب رۇغيۇئ اممەئ ،ىنىكىلكەرٻك ىشۇرۇت پىقىچ $گر$پ$س قىلماۋاد ەدىپس$ك ڭىنىزۆئ نىيٻك

 ناغۇقوئ ىرىخائ ،پىلىق سٻھ ىنىقىلناغىدىلوب نىيٻق ۇمىلوت ڭىنىشۈشۈچ اغرالىناخنامھٻم پىقىچ $گر$پ$س
 ادڭىجيٻب پالشاب نىدىلىي -2017 ۇئ <،>.ناغلوب رۇبج$م $كشەدزىئ ت$مزىخ اقشاب ادڭىجيٻب ،ياملىق ىنىپس$ك

 شاشاي پۇلوب رۇغيۇئ رىب ادڭىجيٻب ،ىكىلن$كت$ك پالرىغېئ ىشىلىق قاروس پەدزىئ ىنرالرۇغيۇئ ڭىنرالىچقاس
 ىمىداخ زىيوپ مىتٻق رىب ادزىيوپ ناغىديانتاق اغڭىجيٻب < ،> .ىدرۈدلىب ىنىكىلن$گل$ك اغلاھ ناغىدياملوب نىكمۇم
 .ناغلىق تەر ىنۇئ ،پۇلوب ىزاران نىدڭىنۇب رامۇخلۇز ادناغلوب ىچك$مرۈشك$ت ەدىھالائ ىنىكىلمىك ڭىنرامۇخلۇز
 ىنىچقاس ەدىھالائ ناغلىزٻي ت$خ پەد »ىمسىق ت$كىر$ھ ەدىھالائ« ەدىمىيىك ىمىداخ زىيوپ ن$لىب ڭىنۇب

 ۇئ ەۋ ىنىقىلراب ىكىلمىزىت >>ر$لىشىك قىلىتقۇن ىكىدزىيوپ << ادىلوق ڭىنىمىداخ زىيوپ ۇئ مىتٻق ۇش  .ناغرىقاچ
  .» > .ناغىقياب ىنىقۇلرۇغيۇئ ڭىنىسىمم$ھ ڭىنر$لىشىك ىكىتـكىلمىزىت
 قىلىقرائ رادىدنۈئ ىسىپپۇرۇگ كىلر$بھەر ىتىمزىخ شالقاس ىنقىلمىقۇم كىلر$ھ$ش لۇمۇق ادنىقٻي «       

 ڭىنر$لشىك ن$گن$لر$ھەز ن$لىب >> كىلىچنۈگلۆب ەۋ قۇلنۇقشائ ،قۇلروررٻت << شىملاتائ پىتىقرات شۇرۇتقۇئ
 .» .ناغلىق پ$ل$ت ىنىقىلمىزال ىشىلىق مۇل$م اغرالنۇروئ رادىقالائ ىنىزۆئ ەدىچىئ نۈك 30
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 .ىدنىلېئ اغىتسائ شىتزۈك كىلزۈدنۈك -$چٻك ىشۇمرۇت كىلىدنۈك ڭىنىرىلازەئ $لىئائ ەۋ $لىئائ يىللىم رىبر$ھ       
 رۈكز$م م$ھ ىرىلازەئ $لىئائ ىكىدلەئ ت$چ اتت$ھ( .ىدلۇزۇغرۇت پىخرائ سۇسخ$م نىدرىب نۈچۈئ $لىئائ رىب ر$ھ
 رالىلاھائ ر$لىلىئائ لىخ ۇب .ىدلىتىكٻب ر$لىلىئائ ناغىدىلىتىزۆك قىلىتقۇن زۈدنۈك - $چٻك .)ەدىچىئ ڭىنپىخرائ
 ىنىمۈزۈت » شۇلوب ناقغۇت قامشوق « $ن$ي ىتىمۈكۆھ ياتىخ .اتقامرۇت ادىتسائ ىشىتىزۆك پالىكتوس ڭىنىتٻتىموك
 ڭىنىرىلرىئاد ياتىخ .ناغلائ اغىتسائ قۇللوروتنوك ڭىچ ۇمىخىت ىنر$لىلىئائ ناملۇسۇم كرۈت ،پۇيوق اغلوي
 ن$لىب ىسىناھاب » شۇلوب ناقغۇت قامشوق « $گر$ليۆئ ناغنىلىق نۇقتۇت ىرىلرەئ ىكىتت$ي $گىجىرەد ۇش ىقىلزىسۇمۇن

 اقشلىق ىنرالشىمىلىق قىلزىسقىلىق اغرالزىق -مىناخ رۇغيۇئ ر$لرەئ ياتىخ ۇب .اتقامرۇتشالنۇروئ ىنر$لرەئ ياتىخ
 نالېئ ادىناس رىبايون  -7 ڭىن >> ىتىزٻگ قل$خ << ناغلوب ىراكپەئ رش$ن ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ « .$تـك$ملىشم$ت
 نىدنويلىم مىرٻي رىب ڭىنرىداك قۇترائ نىدڭىم زۈي نويلىم رىب يىئم$ج $چىگرىب$تنٻس لىي ۇب ەدرەۋ$خ ناغنىلىق

 ناغلوب ىـپىسن$م ىرىقۇي نىتـكىلىجىرەد كلوپ ادىراتاق رالۇش ،ىقىلناغلوب ناقغۇت ن$لىب ر$لىشىك كىلر$ي قۇترائ
 ىقىلناغلوب >> ناقغۇت << ن$لىب ر$لىشىك ىكىتـكىلر$ي ەدلىك$ش ۇشۇم ڭىنرىداك يىبر$ھ ياتىخ كەرپۆك نىد 4700

 .» .ۇدىنىلىق رەۋ$خ ەدىھالائ
 رۇغيۇئ ادنىقٻي نٻترام رىتىپ ىرىبخۇم قۇلشۇرۇت ادڭىجيٻب ڭىنىتىزٻگ ىرىلرەۋ$خ گرٻبمۇلب ىكىداكىرٻمائ <  «       

 تەرايىز كۈلنۈك 10 ۇئ .ناغلوب $تتەرايىز ادىرىلياج قىلراتاق ساغروق ەۋ ن$توخ ،ر$قش$ق ،ىچمۈرۈئ ڭىنىلېئ
 ىچقاس روز ىكىدىزىكر$م ڭىنىشۇلۇرۇق لوي رىب غاۋل$ب رىب ڭىنياتىخ << ىنۈك راۋناي -24 ىنىرىلن$گرۆك ادىماۋاد
 قىلڭاد رىب ىكىدىلېئ رۇغيۇئ ن$لىب ىدلائ ىنىسىرىتاخ تەرايىز ۇئ  < ،> .ناغلىق نالېئ ادىسۇزۋام  >> ىتىلۆد
 قامقوت نۇزۇئ اغىرىللوق ،پىيىك ك$جنىپ س$متۆئ قوئ تەۋۆن ىككىئ ەدنۈك ڭىنىرىلىچت$مزىخ ىنىكۇد ت$ننىزۇبىز
 ت$ننىزۇبىز ڭىنىناشىن ڭىنرالۇئ ،ىنىقىلناغىدىلىق قىش$م ىشراق اغرالمۇجۇھ ىسۇغلوب پىلېئ ىنرالناقلاق ەۋ
 ۇب ناغلۇرۇتشالنۇروئ يىرۇبج$م نىدىپىر$ت ت$مۈكۆھ ،ىنىكىلن$كىئ رالرۇغيۇئ ىكل$ب ،س$مەئ ىرىلىچڭالۇب
 شىلىق ناياب ىنىكىلن$كىئ ىمسىق رىب ڭىنىتىسايىس مىسٻب ناغلىتىراق اغرالرۇغيۇئ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ڭىنرىۋٻنام
 شىلىتٻك پۇتۇت نىدىپىر$ت ىچقاس قىلماۋاد رالرۇغيۇئ <<  : ناغلىق ناياب پەد قادنۇم ۇئ < ،>  .ناغىلشاب ن$لىب

 نۈچۈئ $مٻن ،$گ$ن ڭىنرالۇئ پىتىتخوت $چناغىلاخ ادىچوك ىنرالرۇغيۇئ رالىچقاس .ن$كىدياشاي ادىتسائ ىـپۋ$خ
 كىلمىك ،ىسىمٻتسىس شۇنوت زۈي ،$نۈكسۈئ ىچۈگرۈشك$ت لاتٻم ەدر$ي $مم$ھ .ن$كىدياروس ىنىقىلناغڭام
 رىب ن$م .ن$كراب ىرىلارٻماك تەرازان ۇمىدىناخت$جاھ اتت$ھ ەدر$ي الىمم$ھ .ن$كراب ىرىلنۇروئ شىلىق لورتنوك
 تەرايىز لۈكتۈپ ن$م ەۋ زائ ىتىياھان مەدائ ن$گل$ك $كتىچس$م .مىتقىچ پاناس ىنارٻماك 40 الىدىزۆئ ڭىنتىچس$م
 .» >> .مىدىمقاب پالڭائ ىزاۋائ نازەئ ۇممىتٻق رەرىب ادىماۋاد
 اغلوي ادىلېئ رۇغيۇئ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ رٻلياب نٻررەد روتـكود ىسىچتاقىقت$ت $يىگولوپورتنائ قىلىكىرٻمائ       
 ياتىخ << « .ناغلىق نالېئ $لاقام سۇسخ$م ادنىقٻي ەدىقق$ھ ىتىسايىس » ناقغۇت قامشوق « شىملاتائ ناغيوق

 رۇغيۇئ ادىشٻب ڭىنلىي ۇب روتپائ ىنىلاقام رۇكز$م ناغنىلىق نالېئ ىنۈك رىب$تـكۆئ -24 ادىلىنرۇژ روت قىلمان >>ىـپىخرائ
 ادىساسائ ىرىلرۇچۇئ ناغىلپوت ەۋ ىرىلشۈرۈشك$ت ناغراب پىلېئ ادىناير$ج ىتىرايىز $تىساۋىب ناغلىق $گىلېئ
 << ادىلېئ رۇغيۇئ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ  : ىدىلتىك$ت ىنرالىتقون ىكىدنەۋۆت ادىسىلاقام زۆئ روتپائ < ،> .ناغىلرايي$ت
 $تتەۋۆن ىقىلناغىماق اغرٻگال ىنقل$خ كىلر$ي قۇترائ نىدنويلىم رىب ،پۇيوق اغلوي ىنىرىلرٻگال >> $يىبر$ت قىپٻي

 ىنرالرىداك ناغىلڭىم زۈي $چچ$ن ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ اممەئ ،ۇمىسلوب ناقتاۋاغزوق ت$ققىد روز ادرالۇقتارات ارائقل$خ
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 كىلر$تٻي $چىخٻت ڭىنىسىمٻتسىس بىق$ت ك$تشۇيوق $ككىلىچتەرازان $گىرىلىلىئائ رۇغيۇئ ،پىتەۋەئ $گنەۋۆت
 كىلر$ي نىدىپىر$ت ىتىمۈكۆھ ياتىخ ەدىسىلاقام رٻلياب نٻررەد .ن$كتۆئ پ$لتىك$ت ىنىكىلن$گىمشىرېئ $كت$ققىد
 ،پىلىق تەرازان ەدىيۆئ زۆئ ىنرالرۇغيۇئ ڭىنرال >>ناقغۇت << شىملاتائ ۇب ن$گلىتەۋەئ $گر$ل$يىھان ەۋ ت$يالىۋ

 $چىگر$لپەر$ت $كىچنىئ ڭەئ قىلراتاق ىلۇسۇئ شاشاي ەۋ ىشۇمرۇت كىلىدنۈك ،ىتىكىر$ھ -شىئ رىبر$ھ ڭىنرالۇئ
 ىنىقىلناغىدىلىتەۋەئ اغرٻگال ڭىنرالرۇغيۇئ ن$ساسائ اغرالتامۇل$م ۇب ،ىنىقىلناغىدىلىق تالكود اغىرىقۇي پ$لىرىتاخ
 .» >.ناغلىق ناياب
 >>نامىجر$ت << ىكىدىشۇرۇقشاب ىتۇتىتسنىئ يىۋول ناغلوب ىزىكر$م راللىقائ قىلڭاد ىكىد$يىلارتسۋائ «       
 $مىكاھۇم قىلىتقۇن $لىس$م ۇشۇم ادىلاقام ىكىدىسازمىئ مىل ازىئۇل ناغنىلىق نالېئ ىنۈك رىبايون -7 ەدىسەئۇمج$م
  >> شۇتۇرۇق نىدىزىتلىي << ن$گن$لتىك$ت اراكشائ ادىرىللايىرٻتام تاقىۋش$ت ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ .ۇدىنىلىق
 << لىخ ۇب ناغلىق ناشىن ىنرالرۇغيۇئ ىكىدىترىس رٻگال $تتەۋۆن روتپائ ادىساسائ رالتاناياب ىكىدىقق$ھ
 .» .ۇدىرۈدن$شۈچ پەد >> شۇرۇق اتياق ىنىكىلمىك رۇغيۇئ << ىنىتىيىلائاپ >> شىشىلناقغۇت
 يىئامىتجىئ كۈلرۇت ىنراليىللىم ،پىلىق ك$تسەد ىن » شۈتۆئ قاپىتتىئ « $ن$ي ىرىلرىئاد ت$مۈكۆھ ياتىخ       
 پۈرۈدنىيىك  ىنر$لك$چٻك -مىيىك $چياتىخ ،شىتىلزۆس $چياتىخ ىنرالوئ ،پرۇتشانتاق يىرۇبج$م $گر$لت$يىلائاپ

 ،پالرۇبج$م اقشىلىق ىنرالشىئ قىلراتاق شىتىنيوئ ىنراللۇسسۇئ $چياتىخ ،شۇزۇقتيېئ ىنرالىشخان $چياتىخ
 نىدىتىيىنىد$م ،نىدىنىد ،نىدىلىت نىدىھور ت$للىم ىن$ي ) نىدىكىلىمىك ( نىدىكىلت$يىدۇجۋ$م ت$للىم ىنرالوئ
 رالياتىخ ىنىرىلزىق رۇغيۇئ ىرىلىرىئاد ت$مۈكۆھ .اتقامىلرۈز اقشىلىق لۇبوق ىنىتىيىنىد$م ياتىخ،پۈزۈكچ$ك زاۋ
 پەد » ۇدىلىرٻب تاپاكۇم ىددام ادراتقىم روز اغرالناغلىق يوت ن$لىب رالياتىخ «  .اتقامىلروز اقشىنىلھاكىن ن$لىب

 $كشىزۈكتۆئ $چىيۇب ىمىسارۈم يوت $چياتىخ ىنىرىلمىسارۇم يوت ھاكىن ىنرالرۇغيۇئ .اتقاملىق قىۋش$ت پۇرۇئ ڭاج
 $چىيۇب ىمىسارۇم يوت $چياتىخ ىمىساروم ىوت  ھاكىن رىب  ڭىنرالرۇغيۇئ  ن$گلۈزۈكتۆئ ەدر$قش$ق .اتقامىلرۇبج$م

 $كشۈرۈچ$ك شۇمرۇت $چياتىخ ،پىتر$گزۆئ ىنىرىلتەدائ -$پرۆئ شۇرۇچ$ك شۇمرۇت ىنرالرۇغيۇئ .ن$گلۈزۈكتۆئ
 رۇغيۇئ .اتقامىلرۇبج$م اقشۇرۇتشالناجمەر$س ەۋ $كشەزٻب $چياتىخ ىنرالياج -يۆئ ۇغلارۇت .اتقامىلرۇبج$م
 ، پۇرۇتشۇيۇئ ىنر$لت$پايىز ەدىلىگز$م ىمىرياب ناغاچ ڭىنياتىخ  .$تـك$مس$ك ىنىرىلك$لڭۆك نۇزۇئ ڭىنىرىللايائ
 ناشىن  ىنشىتىقوي ىنىكىلمىك ڭىنرالناملۇسۇم $ن$ي .اتقامىلروز $كشىكٻچ اكامات ەۋ قاراھ ىنرالناملۇسۇم
 كىلس$مىي » ىشۆگ اقشۇچ « ناغناليائ $گىرىلت$مالائ ەدىھالائ ڭىنكىلىمىك ڭىنر$لت$للىم ناملۇسۇم،پىلىق

 $گىرىلىلىئائ ناملۇسۇم پىلىق » ىسىغۋوس ىمىرياب ناغاچ  « ىنىشۆگ اقشۇچ،پىلىق شۇتۇت ىنشىتر$گزۆئ ىنىتىدائ
 اغىرىلزىق رۇغيۇئ ەدىلىگز$م ناغاچ .اتقامىلرۇبج$م $كشىزۈكتۆئ ىنىمىرياب ناغاچ ڭىنياتىخ ىنراليىللىم .$تـك$مرىكەئ
  .$تـك$مرۆك اشامات ىرىلزۆئ ،پۈزۈقتانيوئ ىنراللۇسسۇئ $چياتىخ ،پۈرۈديىك ىنر$لمىيىك $چياتىخ

 رالناملۇسۇم ىكىدڭاجنىش : ادىمىرياب ناغاچ ىلىي اقشوچ << ىسوئىدار >> ىزاۋائ $يىسنارىف << لارۋٻف -6  «       
 $ن$ي ەدرەۋ$خ < ،> .ىدلىق نالېئ رەۋ$خ قىلمان >> ىدنالرۇبج$م $كشىيٻي ىشۆگ اقشوچ ،$كشۈزۈكتۆئ ناغاچ
 ىنىمىرياب ناغاچ ەۋ سۇناپ $گىرىليۆئ ،$كشىيٻي ىشۆگ اقشوچ ،$كشىچىئ قاراھ ڭىنرالقازاق ىكىدىتىيالىۋ ىلىئ
 ىشراق ،ىقىلناغنالرۇبج$م $كشۈزۈكتۆئ ناغاچ $گرىب ن$لىب رالياتىخ ،پىسېئ ىنرالىتال لىزىق ناغىدي$لكىرب$ت

 ۇب ڭىنياتىخ .ناغنىلىق ناياب ىقىلناغىدىنىلوس اغرالرٻگال ازاج پىلىتائ » ىچىمىلزۈي ىككىئ « ڭىنرالىچۇققىچ
 ن$توخ ،ر$قش$ق ناقشالقارۇتلوئ پىشىلز$كر$م رالرۇغيۇئ ڭىنىرىلىسىداھ شالرۇبج$م $گر$لت$يىلائاپ ىكىدلىخ
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 $كشىچٻك زاۋ نىدىقۇلرۇغيۇئ ىنرالرۇغيۇئ ،ىسىقسىق  .» >.ن$گلىتر$كسەئ م$ھ ىقىلرىغېئ ۇمىخٻت ەدىرىلت$يالىۋ
 .اتقامىلرۇبج$م
 ،ر$لىسر$ن رۇروز ناغىدىنىلىق لامىتسىئ ادىشۇمرۇت كىلىدنۈك ڭىنرالناملۇسۇم ىرىلرىئاد ت$مۈكۆھ كىلر$ي       
 ادىناخشائ .ىدىلىگل$ب ىنشىلٻۋىتىس ادراتقىم كىلىگل$ب ىنر$لىسر$ن قىلراتاق  $كڭەر$س ەۋ ر$كىش ،ن$لىس$م
 كىلت$شەر ك$تس$پ$ق رۈمۆت ىنرالپاسساق يىللىم .اتقامساب ىنرالدوك كىلىگل$ب اغرالقاچىپ ناغىدىلىتىلشىئ
 .اتقامزۈقتاس شۆگ ادرالناكۆد
 « ڭىنىكىرٻمائ  » ىتىرازان كىلزىسپۋ$خ ر ائ ۇئ ش  «   نۈچۈئ شىلىق لورتنوك قىتتاق ۇمىخٻت ىنراليىللىم       
 DNA ڭىنر$لمەدائ .ناغلاۋتٻس پ$لش$خ ىرىللود اكىرٻمائ قۇترائ نىدنويلىم 12 نىدىتىكىرٻش » رىشىفومرٻت

 شۈرۈشك$ت كىلت$مالاس كۈلزۈيمۇموئ « ن$لىب نۈكسۈئ يىببىت كىلىكىنىخٻت راغلىئ ڭەئ ناغىدىلائ ىنىسىكشىرۋەئ
 $تشىۋەر زىسنۇناق  ،پىلىق ەدن$سپەد ىنىكىلزىسىلخەد قۇقوھ كىلشىك ڭىنناسنىئ ،پىلىق $ناھاب ىن »
 .اتقامىغىي ىنىرىلرۇچۈئ كىلىيىگولوئىب قىلراتاق  DNA  ڭىنر$ليىللىم
 ىنۈك ىقنىدلائ سرٻۋٻگ روتـكٻۋ ىسىسس$خ$تۇم ىكىلر$ت$خىب روت ڭىنىدنوف GDI ىكىد$يىدناللوگ < «       
 ادىرىبمائ تامۇل$م قىلناس ىن$ي ،ىنادناس ڭىنىتىكرىش اكىنخٻت ىرىقۇي ياتىخ رىب ىكىدنٻجنٻش ادلاھ يىپىداسات

 2 ىكىدرايىد رۇغيۇئ ادنادناس رۇكز$م .ناغىقياب ىنىرىلرۇچۇئ يىسخ$ش ڭىنر$لىشىك ناغىلنويلىم ناقتاۋىنىلقاس
-يائ -لىي ناغلۇغۇت ،ىسٻردائ ،ىسنىج ،ىسىلىماف -مىسىئ ،ىرۇمون كىلمىك ڭىنىشىك قۇترائ نىدنويلىم مىرٻي
 ارٻماك قىلىقرائ ىسىكىنخٻت شۇنوت يارىچ ىكىدىچىئ تەئاس 24 ن$كتۆئ ڭىنرالۇئ ەدم$ھ ىنروئ شىئ ،ىنۈك
 ،> .ن$كىئ راب ىسىرىتاخ ىرىلرۇچۇئ يىسخ$ش قىلراتاق ىشۇرۇت -شۈرۈي ەۋ ىتىلاھ ت$كىر$ھ ناغناللوي اغىپىخرائ
 كىلن$گىتەئ ياتىخ يىبۇن$ج << ،ىقىلتنٻگائ سرٻتيور لارۋٻف -17 ىن$ي ،ن$گىتەئ نۈگۈب رەۋ$خ ۇب <
 پالۇئ ادرالۇقتارات ىۋاينۇد ىكىدناس پۆك قىلراتاق >> ىزاۋائ اكىرٻمائ  << ەۋ >> ەرىز$ج -لەئ << ،>>ىسىتچوپ

 .» > .ىدنىلىق رەۋ$خ
  ادىرىللوق ،اسلوب ىچقامراب اغرالياج اقاي -ترىس راليىللىم ،ىكىتت$ي $گىجىرەد ۇش شىتىسم$ك يىللىم       
 ت$للىم ر$ھ .ىدن$لىگل$ب ىشۇلوب ىسىمانقىتس$ت ن$گىلقىتس$ت مالتاق ۇممالتاق ڭىنرالناگروئ -ەرادىئ كىلتەۋىسانۇم
 يىمۇموئ شۇرۇشك$ت ىنىكىلمىك ڭىنراليىللىم ت$ق$پ ەدر$لت$يىلائاپ يىئامىتجىئ ناغلىق كارىتىشىئ ىرىلشىك

 رالتروپساپ ن$گلىرٻب ن$گلىرٻب ەۋ ىدلىتىتخوت شىرٻب ىتروپساپ شىقىچ $گلەئ ت$چ اغراليىللىم .ناغناليائ اغلاۋھەئ
 .ىدنىلىۋىغٻي
 ەدىرىلىكلۆئ ىكچىئ ڭىنياتىخ .ىدن$لك$چ ىشىلىق تەراجىت ەدىرىلىكلۆئ ىكچىئ ڭىنياتىخ ڭىنرالرۇغيۇئ       
 اغرالرۇغيۇئ نەئانىب اغىقۇريۇب ڭىنىتىمۈكۆھ يىزىكر$م ياتىخ  .ىدلۇرۇتياق اغىرىلترۇي راليىللىم ناقتاۋلىق تەراجىت
 ج ۇمىدرىدق$ت ناغلائ قاتاي ادىناخنامھٻم رالرۇغيۇئ ن$مسىق  .ىدلوب ناغىدي$مر$ب قاتاي رالىناخنامھٻم ىكىدڭىجيٻب

  يىكرۈت قىلراتاق زىغرىق ەۋ قازاق ،رۇغيۇئ ادرالموردوريائ .ىدلوب ناغىدىلۈرۈشك$ت قىتتاق نىدىپىر$ت ىرىلىرادىئ خ
 يىقر$ش .ىدلوب ناغىدىلۈرۈشك$ت ادرالياج سۇسخ$م ادلاھ  مىريائ نىدرالياتىخ ىرىلناملۇسۇم ت$للىم
  .ىدنىلېئ اغىتسائ تەرازان قىتتاق رالناغىدىلىق شىئ پىرٻب $گىرىلىكلۆئ ىكچىئ ڭىنياتىخ نىدناتسىكرۈت

 ن$لىب ىرىلارٻماك كىلر$ت$خىب ىكىدياتىخ >>ىتىزٻگ ىتقاۋ كرويۇين << « ەدىتٻب روت ىكىدلىرپائ -15 ىلىي -2019        
 $گىئ اغىرادىتقىئ شۈرۈدن$لقر$پ ىنرالرۇغيۇئ سۇسخ$م ڭىنىساكىنخٻت شۈرۈدن$لقر$پ يارىچ ن$گلۈرۈتش$لرىب
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 ۇشۇم ڭىنىرىبخۇم >>ىتىزٻگ ىتقاۋ كرويۇين << « ەدرەۋ$خ .ىدر$ب ىنرەۋ$خ ن$گٻد » .ىدىلىراكشائ ىنىكىلن$كىئ
 يارىچ رۇكز$م ىتىمۈكۆھ ياتىخ ،$چىشىلىگىئ نىدىشىك 5 ەدن$گٻد زائ كىلتەۋىسانۇم $تىساۋىب $گ$ھاس
 پىلٻس اقشىئ ەدىرىلر$ھ$ش ەۋ $كلۆئ قىلراتاق ۇجنٻۋ ،ۇجڭائۇگ ،ن$يجۇف ڭىنياتىخ ىنىساكىنخٻت شۈرۈدن$لقر$پ

 ىرىلناگروئ ىچقاس ىكىدىرىھ$ش ايىشنٻمن$س ىكىدىيوب ىسايرەد ېخڭائۇخ .ناغناللوق نۈچۈئ شەدزىئ ىنرالرۇغيۇئ
 ىنىيارىچ مەدائ ڭىم 500 ەدىچىئ يائ رىب نۈچۈئ شىقىچ پىپٻت ىنرالرۇغيۇئ ىكىدىسىرائ ڭىنر$لىلاھائ اسلوب

 .» .ن$كىئ ناغىلرىناكىس
 ادڭىجيٻب ڭىنىلىنرۇژ » ت$سايىس ىقشات « ەدىتىبھۆس » ت$يىزەۋ ىكىدڭاجنىش « ىكىدنۈك رىب$تـكۆئ -29      
 نۇسىملوب نۇسلوب ناقشالياتىخ ۇئ ىلي$م ڭىنرالرۇغيۇئ < « :رٻملاپ سىمي$ج نىدىرىلرىرر$ھۇم قۇلشۇرۇت

 ىنلايائ رۇغيۇئ رىب ناغىديۇنوت ىزۆئ ادناغلىق ناياب ىنىقىلناغىدىلىراق ادىراتاق ن$مشۈد ادلاھ قاتروئ ڭىنىسىمم$ھ
 رۇغيۇئ رىب ناغنىلىق $يىستايلىمىسسائ ل$مم$كۇم ىتىياھان لايائ رۇغيۇئ ۇب ،$چىشىتيېئ ڭىنۇئ .ۇدىرۈتل$ك لاسىم
 ت$مزىخ ادنۇروئ ىشخاي ىتىياھان ەدىكلۆئ ىرىكچىئ ،ناغىدي$لزۆس كەدۇس ىنىچياتىخ ۇئ ،پۇلوب لايائ
 ىنۈك رىب ۇئ قارىب .لايائ رۇغيۇئ رىب ناغلوب ياتىخ مىرٻي ۇمىسىلاب ،ناغلوب نىدىتىللىم ياتىخ ىرېئ ،ناغىدىلىق
 قىلقىزٻي پەد >> ڭاجنىش << ەدىكىلمىك ادىنىغراب $كت$ھاياس $گىسىكلۆئ ياتىخ رىب اقشاب ن$لىب ىسىلاب
 رىب رالۇئ .ناغنىلېئ اققاروس ەۋ $كدن$برەز$ن ەدىچىئ تەئاس مىرٻي الي$مرىك -ەرىك اغىناخنامھٻم النۈچۈئ ىقىلناغلوب

 پىلٻس اغنالىپوريائ ىرىلزۆئ رالىچقاس ىنرالۇئ نىيٻك نىدىتپ$ھ رىب ەۋ ناغنىلىق نۇقتۇت ەدر$ي ۇش $چىيوب $تپ$ھ
 ەدىجىرەد كىلىچناق اغرالرۇغيۇئ ڭىنىسىمٻتسىس ياتىخ رىزاھ ۇب انام << :رٻملاپ سىمي$ج < ،> .ن$كتەۋىلٻس اغلوي

 .» .ۇديەد >> ىكىنرۆئ رىب ڭىنىقىلناغىدي$من$شىئ
 ڭىنرالىچۇغۇقوئ ناقتاۋۇقۇئ ەدلەئ ت$چ ىرىلىچقاس ڭىنىرىلناگروئ كىلزىسپۋ$خ تەئاماج ڭىنرىلىرىئد ياتىخ       

 رالىچقاس ىكاي اتقاملىق رۇبج$م $كشىلٻك پىتياق اغياتىخ ،پۇرۇدلىق نوفٻلٻت يىرۇبج$م اغىرىلىلاب ىنىرىلىنائ -اتائ
 تەئاماج ەۋ كىلزىسپۋ$خ ت$لۆد ڭىنياتىخ ىكاي $كشىلٻك  پىتىياق ،پىلٻس تىدھ$ت اغرالوئ $تساۋىب ىزۆئ
  .اتقامىتسىق اقشىلىق ت$مزىخ نۈچۈئ ىرىلناگروئ كىلزىسپۋ$خ
 ىشىئ ت$مزىخ ىلىي -2017 ىلەۋۇدبائ ىقىلشاب ڭىنىسىرادىئ خ ج كىلت$يالىۋ لۇمۇق $چىشۇلوب مۇل$م < «       
 ىچمەدراي ناقتاۋىلىق ت$مزىخ اتتٻتىسرٻۋىنۇئ رىب ىكىدايىسيالام ەدلىگز$م ۇب ەۋ ن$گل$ك اغايىسيالام ن$لىب
 قىلىس ىنپىلك$ت ۇب ىتىس ناھرۇب .ناغلىق تەۋەد اقشىشىلراكم$ھ ن$لىب پەر$ت ياتىخ ىنىتىس ناھرۇب روسسٻفورپ

 اغڭىنۇئ ىلەۋۇدبائ ىقىلشاب ىچقاس .ن$گل$كتۆي $گ$يىكرۈت ن$لىب ىجايىتھېئ ت$مزىخ ،پىلىق تەر $ياپىس
 تەۋەد اقشىشىلراكم$ھ ىنۇئ ەۋ ىكىلن$گل$ك $كت$مزىخ اغايىسيالام ڭىنىزۆئ پاللوي رۇچۇئ نىدرادىدنۈئ
 $كت$مخەز -نايىز ڭىنىرىلتائىباۋات -$لىئائ اسيوق پالىراكشائ ەۋ ناغىلىپات ىنكىلس$مٻد $گمىكچٻھ ىنىقىلناغلىق

 ڭىنۇئ   ىقىلشاب ىچقاس رۇكز$م ەدىلىگز$م ىكىد$يىكرۈت ۇئ ىلىي -2018 .ن$كتر$كسەئ ىنىقىلناغىدىلاق پارچۇئ
 اقشۇرۇدلىق ت$مزىخ نۈچۈئ ىرىلزۆئ مىتٻق رىب $ن$ي ىنۇئ ،پۇزۇغلىق نوفٻلٻت اغڭىنۇئ ىنىسىداد ىكىدلۇمۇق

 ەراۋائ $ن$ي ىنىسىلىئائ ەۋ ىزۆئ ر$گەئ ،پۇرۇتياق نوفٻلٻت اغىچقاس ۇئ مىتٻق ۇب ىتىس ناھرۇب .ناققاب پۇنۇرۇئ
 اغيائ -11 ىلىي -2018 ،ەدىجىت$ن .ناغلىق ناياب ىنىقىلناغىديالىراكشائ اغاينۇد ىنىرىلىرىتاخ نىس ەۋ زاۋائ ۇب ،اسلىق
 -11 قىلىقرائ ىشۇنوت رىب مۇل$م ت$ق$پ ۇئ .ن$گىملىتٻكەئ اغرىگال مىكچٻھ نىدىرىلازەئ $لىئائ $تساۋىب ڭىنۇئ رەد$ق

 نىس ەۋ زاۋائ ىكىدىلوق ىكىدغاچ ۇب ۇئ .ناققۇئ ىنىكىلن$گلىتىكەئ اغرىگال ڭىنىسىلڭىس ىنۈك -11 ڭىنيائ
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 ىنرالتىكاپ ىكىدىلوق ،$سىمر$ب پۇيوق لاھرەد م$ھ ناغىللوي اغىقىلشاب ىچقاس رۇكز$م ،پ$لتەر ىنىسىرىتاخ
 ىسىلڭىس < ،> .ن$گر$ب پۇيوق الىنۈك ۇش ىنىسىلڭىس ڭىنۇئ رالىچقاس .ناقتيېئ ىنىقىلناغىديالىراكشائ اغاينۇد
 نىدىكىلن$گلىتىكەئ اغرٻگال نۇرۇب $تپ$ھ رىب نىدىسىلڭىس ڭىنىسىنائ ،ىتىس ناھرۇب ن$كشۈرۆك ادنوفٻلٻت ن$لىب

 ىنشىرٻب پۇيوق ەدىچىئ نۈك 3 ۇمىنىسىنائ ،پىلىق نوفٻلٻت اتياق $گىلەۋۇدبائ ىقىلشاب ىچقاس ۇئ ؛ناقپات رەۋ$خ
 -11 ڭىنىسىداد قىلىقرائ ىرىلشۇنوت مۇل$م $ن$ي ۇئ < ،> .ن$گلۈرۈتل$ك اجٻب لاھرەد ۇمپ$ل$ت ۇب .ناغلىق پ$ل$ت

 ۇمڭىنىسىداد ،پىلىق نوفٻلٻت اغىقىلشاب ىچقاس ەۋ ناقپات رەۋ$خ نىدىكىلن$گلىتٻكەئ اغرٻگال ىنۈك -23 ڭىنيائ
 ن$لىب ىسىمماھ ىسىلڭىس ڭىنۇئ ىنۈك -8 ڭىنيائ -12 لىي ن$كتۆئ < ،> .ن$گرۈتل$ك اغلوق ىنىشىلىرٻب پۇيوق
 ادىنىغلىق نوفٻلٻت $ن$ي اغىچقاس رۇكز$م نىيٻك نىدناغلائ ىنرۇچۇئ ۇب ۇئ .ناغنىلىق نۇقتۇت مىتٻق ىچنىككىئ $تـكىلرىب

 .ناغىملالوب ق$پپەۋۇم $كشىشىلزۆس ن$لىب ڭىنۇئ
 يىللىم مۇچوئ رىب ناقتاۋاشاي  ەدلەئ ت$چ ىكاي پىتەۋەئ ىنرالسۇساج يىللىم $گر$للەئ ت$چ ىتىمۈكۆھ ياتىخ       
 تىئائ اغرالىچۇغۇقوئ ەۋ رالقىلناتسىكرۈت يىقر$ش ناقتاۋىلىق ت$ماقىتسىئ ەدلەئ ت$چ ،پىنىلىدياپ نىدرالقىپانۇم

 ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش ڭىنرالرۇغيۇئ ىكىدناس پۆك ق$لتۇم ىكىدلەئ ت$چ  .اتقامىلپوت ىنرالتارابخائ -رۇچۇئ
 ڭىنياتىخ .ناغنالشات پۈزۈئ ق$لتۇم ىشىلىق$لائ لامرون ناغلوب ن$لىب ىرىلشىلىب -شۇنوت ىكاي ت$م$ج -قۇرۇئ
 ر$لت$كرىش ەۋ ىسخ$ش ناغلوب ن$لىب ر$للەئ ت$چ ناقتاۋرۇت پۇلوب تۇجۋ$م $چىغرىزاھ ەدىرىلىكلۆئ ىكچىئ
 .ناغنالشات پۈزۆئ ي$لنۈتۇپ ادناتسىكرۈت يىقر$ش ىتوۋٻرٻپ لوپ ەۋ  ىسىلىمائۇم لۇپ ىكىدىسىرائ
 ،$يىكرۈت $تتەۋۆن نىدراللاۋھەئ ن$گىلىگىئ زىمويىدار < « ەدىرىۋ$خ ڭىنىمىلۆب رۇغيۇئ ىسوئىدار ايىسائ نىكرەئ       
 پىشىلقارۇتلوئ ەدر$لت$لۆد ۇب ن$لىب رالىچۇغۇقوئ رۇغيۇئ ناقتاۋۇقوئ ەدر$لت$لۆد قىلراتاق $يىدناللوگ ،$يىگٻۋرون
 ياتىخ ،ىقىلناغلاماق اغرالرٻگال پىنىلىق نۇقتۇت ىرىلناقغۇت -قۇرۇئ ،انائ -اتائ ىكىدىرىلترۇي ڭىنرالرۇغيۇئ ناغلاق

 ىز$ب اتت$ھ .اتقاملوب مۇل$م ىقىلناقتاۋالرۇبج$م اقشىتياق اغىترۇي ىنرالۇئ،پىلىق نوفٻلٻت قىلماۋاد ڭىنىرىلىچقاس
 ،$سر$ب پ$لشىئ نۈچۈئ ىرىلزۆئ ر$گەئ ،پۇيوق تر$ش اغرالىچۇغۇقوئ ناقتاۋۇقوئ ەدر$للەئت$چ رالىچقاس
 ڭىنرالۇئ ،اسىمشالراكم$ھ ن$لىب ىرىلزۆئ ؛ىنىقىلناغىدىلوب دازائ نىدنۇقتۇت ڭىنىرىلشادنىرٻق ناغلاماق اغرالرٻگال
 ،پۇرۇدنالھاگائ ىنىقىلناغىدىلوب قىلشىنىچېئ ۇمىخٻت ڭىنىتىۋىقائ ڭىنىرىلازەئ $لىئائ اقشاب ەۋ انائ -اتائ ىكىدن$تەۋ

 ڭىنىدن$پەئ قىلاخۇدبائ ت$م$م نىدرالىچۇغۇقوئ رۇغيۇئ ناقتاۋۇقوئ ەد$يىكرۈت <، > .ناغلاس تىدھ$ت اغرالۇئ
 نوفٻلٻت ڭىنىرىلىچقاس ياتىخ نايۇب نىدن$گل$ك نۈچۈئ شۇقوئ $گ$يىكرۈت اديائ -10 لىي -2016  ۇئ ،$چىشۈرۈدلىب

 .ىدلىتىلڭائ ر$لرەۋ$خ قىلراتاق » > .ناغىرچۇئ $گىرىلتىدھ$ت ەۋ ىكىلىچىدن$كاراپ ناغلىق قىلىقرائ
 ىكىدرىبايون - 9 ڭىن >>ىسويىدار $يىستٻۋىش << < « ادىشىتىلڭائ ڭىنىمىلۆب رۇغيۇئ ىسوئىدار ايىسائ نىكرەئ      

 ىكىد$يىستٻۋىش ىرىلمىداخ مىسىق رىب ڭىنىرىلناگروئ كىلر$ت$خىب ت$لۆد ياتىخ ،$چىشىلىتيېئ ەدىرىۋ$خ
 پىلىق قۇلسۇساج نۈچۈئ ىرىلزۆئ ىنر$لىشىك مىسىق رىب قىلىقرائ شاللوي ت$خلېئ ەۋ شىرٻب نوفٻلٻت اغرالرۇغيۇئ

 ىنىرىلرۇچۇئ رادىقالائ ڭىنرالرۇغيۇئ ىكىدرالياج اقشاب ەۋ ىكىد$يىستٻۋىش كەدڭىنۇش .ناغلىق تەۋەد $كشىرٻب
 ىكىدىناس رىبايون -12 ڭىنىتىزٻگ >> قىللىق$تسۇم << ناغىدىقىچ ەد$يىلگنەئ  < ،> .ناغۇريۇب $كشىرٻب پالپوت
 نۈچۈئ ىرىلزۆئ ىنرالرۇغيۇئ مىسىق رىب ىكىد$يىكرۈت ىتىمۈكۆھ ياتىخ ،$چىشىلىتيېئ ادىلاقام سۇسخ$م

 ادناغلىق تەر ىنۇب شاي رىب كىلمىسىئ اسيەئ ناغلوب ىرىب نىدرالۇش .ناغلوب ىچقامرۇتقىزىق اقشىلىق قۇلسۇساج
 ىكىدياج ۇب اممەئ .نىكمۇم ڭىشىليوئ پەد ت$مالاس -قاس ىنڭۈزۆئ ەد$يىكرۈت ۇغن$س << ىرىلىچقاس ياتىخ
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 $گر$ي$ق ن$س << القادنۇش .ناقتۇقروق پەد  >> ؟ن$سىلىق قادناق ىنڭىرىلناقغۇت اقشاب ەۋ ڭىرىلشادنىرٻق
 .ىدنىلىق رەۋ$خ ىقىل » > .ناغلىق ەۋي$ھ پەد  >> زىميالاپات ىنٻس زىب ۇمڭ$ست$ك
 رۇغيۇئ ناغنىلىق نالىئ ەدىتٻب روت ڭىنىمۈلۆب رۇغيۇئ ىسوئىدار ايىسائ نىكرەئ ىكىدراۋناي  -31 ىلىي   -2019         
 :ن$گٻد قادنۇم ۇل ر$گىدوس ەدىسىرىتاخ ت$بھۆس ڭىن ول ىرىگىدوس  لاتىم ۇي ياتىخ ن$لىب ىرىبىخۇم ڭىنىمۈلۆب

 رالىلاب نىتقىلناغلاماق اغرالرٻگال مەدائ $چناق رىب ەدىلىئائ رىب ن$لىب ىشىنىلىق نۇقتۇت ەدم$لۆك ڭ$ك ڭىنرالرۇغيۇئ «
 ناغلاق پۇلوب مىتٻي ۇب ،$چىشىلىق تي$ق ڭىنمىرىلتسود ىكىرىكچىئ ڭىنٻم .زىمىتاۋالڭائ ىنىقىلناغلاق ادالات
 سامۇنوت ىنىرىلدادجەئ پۇيۇي ىنىسىڭٻم ۇمڭىنرالىلاب رالۇئ .ن$كىئ ن$گىكتۆي ۇمىگىرىلىكلۆئ ياتىخ ىنرالىلاب
 پۈزۈگٻي اقشوچ ،پۈرۈدڭىس ىنىتىيىنەد$م ياتىخ ،پىتىگۆئ $چياتىخ نىدىكىچىك اغرالۇئ ،ىچك$متەۋىلىق
 -نىيىق لىخ ر$ھ ادرالرٻگال اسلوب ىرىلىنائ -اتائ .ناغىلنالىپ ىنىشىلىق $يىستايلىمىسسائ ي$لنۈتۈپ كەدن$گٻد
 ىنۇب ،ۇدىشىلماۋاد $چناق $ن$ي ت$يىزەۋ رىغېئ لىخ ۇب .زىمىتاۋالڭائ ۇمىنر$لن$گلۆئ .اتقامىرچۇئ اغرالقاتسىق
 ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ رالۇئ .كەرٻك ىشىرىقىچ زاۋائ رالياتىخ ناقتاۋۇرۇت پۇلوب تىھاش اغڭىنۇب اممەئ ،ن$مي$ملىب

 ۇب ،س$مەئ $لىس$م يىللىم ۇب .كەرٻك ىشىليوئ ىنىنىغىديالاتىقوي قادنۇش ۇمىنىرىلزۆئ ،س$مەئ الىنرالرۇغيۇئ
 ىنۇب .ت$يانىج رىب ىشراق اققىلناسنىئ ۇب .ت$يىددىز ىكىدىسىرۇتتوئ ىچۇغنىلىق لوپونوم ن$لىب ىچۇغلىق لوپونوم
 ەدر$لت$لۆد نىكرەئ ،پىقىچ اقترىس شاشخوئ اڭام اسىملاتىلڭائ ەدىچىئ ،ىشىدزىئ ىنىرىللوي شىلىق شاپ ر$لن$گلىب

 .».ن$مياراق پەد رۈرۆز نىياتنىئ ىشىلىتىلڭائ
  « $چىشىتيېئ ڭىنيٻلنىف سىمىس اننائوج روتـكود ىسىچۇقتۇقوئ ڭىنىتٻتىسرٻۋىنۇئ ەئل$ق ىڭٻي  ىكىد$يىلگنەئ       

 ڭىنلاۋھەئ ىكىدياج ۇب ۇئ ،ۇمىسلوب ن$گل$ك پىرٻب اغىرايىد رالرۇغيۇئ مىتٻق پۆك ادىناير$ج لىي 27 ن$كتۆئ ۇئ <
 ىنۇئ .ناغىمقاب پىلىق سٻھ ىنىقىلناغلوت $گىمىھەۋ ەۋ ت$ھاباق كەدىكىدىرىليائ زاي ىلىي -2018 ناچاقچٻھ
 ىنىزۆئ ۇمىدىرىليۆئ زۆئ اتت$ھ ،ادياج قادناقچٻھ ڭىنرالرۇغيۇئ ىرىب ڭىنرالشىئ ناغرۇدلاق ناري$ھ ك$ب ۇمنىدىمم$ھ
 ۇش ،ىقىلناغلوب پىشىلمۇموئ ڭىنشاراق ناغىديەد ،راب >> قالۇق << ادياج الىمم$ھ ،ىقىلساملالىق سٻھ ر$ت$خىب

 ،> .رۇدىقىلناغلاق پۇلوب ساملارىقىچ نىدىزىغېئ ۇمىنرالشىئ ن$كچ$ك نىدىلايىخ ڭىنرالرۇغيۇئ قىلراب نىتبەۋ$س
 ناغىدىرۇت پۇرۇدلوت ىنر$لتىچس$م ،ناغلاق شوب ر$لتىچس$م ادياج الىمم$ھ << :ۇديەد قادنۇم $تق$ھ ۇب ۇئ <
 ن$گٻد >>لالاھ << ادىسىسياقچٻھ ڭىنرالناروتسٻر ،ن$گىلىگىئ ىقىرياب ياتىخ اسلوب ىنىنروئ ڭىنتەئاماج
 ۇب ن$م .ۇدياملوب ىلىگرۆك ىنىرىلت$مالائ قىلراداۋق$ت قادناقچٻھ ادرالرۇغيۇئ كىلر$ي .ۇدياملوب ىلىگرۆك ىنىگل$ب

 ن$كشۈرۆك ەدىبسىن نۈت ن$لىب ىرىب $ن$ي ،نۇرۇقچ$ك ن$لىب ىرىب .مىتشارچۇئ ن$لىب رۇغيۇئ ىككىئ ادناير$ج
 ن$شور ن$م نىدىسىداپىئ يارىچ ڭىنرالۇئ .ىدىملىق ۇمپ$گ ،ىدىمىنۇئ ىلىغرۇتلوئ ن$لىب ن$م رالۇئ ۇمماسلوب
 ىنىسۇغيۇت چنۇقروق قاتروئ لىخ ۇب ىكىدىسىداپىئ يارىچ ڭىنر$لىشىك .مىتت$ي پىلىق سٻھ ىنىرىلۇغيۇت چنۇقروق
 ڭىنوگنەۇچ نٻچ اتتىقاۋ ۇش .مىدىئ ناغىلشاب اقشىلىق سٻھ ادناغراب $گىچمۈرۈئ ادىيېئ رىب$تنٻس ىلىي -2016 ن$م
 نىدمىرىلرۇغيۇئ شۇنوت ڭىنمۈزۆئ ن$م .ن$كىئ ناغلوب اليائ $چچ$نرىب ىخٻت $گىنىگل$ك پىلىكتۆي نىتت$بىت
 ۇب مىنىغلاق ناري$ھ .قۇدراب $گىيۆئ ڭىنۇئ زىب نىيٻك نىتقامات .قۇتشارچۇئ ادىناخشائ رىب لاۋۋائ ن$لىب ن$ليەرىب

 ەدىرىب ڭىنپ$گ ىككىئ نۇسلوب ادناقتاۋۇيۇق ياچ اڭام ەدىيۆئ ىكاي نۇسلوب ادناقتاۋ$ي قامات ادىناخشائ ىلي$م مىناخ
 .ىتتايوق پالرارك$ت ىنن$گٻد  >> ۇدىتاۋىتٻك پۇلوب ىشخاي ك$ب رىزاھ ىتىسايىس ڭاجنىش ڭىنزىمىتىلۆد <<
 ىككىئ .ىدراب پىلېئ ىلىغىنيوئ اغنويار قىلغات رىب ناغىملوب قارىي $چنائ $گر$ھ$ش ىنٻم ۇئ نىيٻك نىدنۈك $چچ$نرىب
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 اغنادي$م ىنىسىنىشام ۇئ نىيٻك نىدن$كتۆئ نىدىرىلىتقۇن شۈرۈشك$ت $چچ$نرىب ،پۈرۈي لوي قىلىنىشام $چتەئاس
 رىب اقپارتەئ ۇئ ادناغراب $گىرٻي رىب زىگېئ ىلٻخ ڭىنغات .قۇدىلشاب اقشىشىماي اقغات زىب نىدنائ .ىديوق پىتىتخوت
 ىكاي ەديۆئ ىنرالۇئ اممەئ .ىدىئ راب مىرىلپ$گ قىج $چنۇش ناغىديەد $گزىس ،م$سٻد ىنىتسار << پىتٻۋىراق
 .» > .ىدٻد مىزال ىقىلساملاق پالڭائ مىكچٻھ ىنۇب ۇمم$سٻد .ۇدياملوب ىلىگٻد ەدر$ي قادناقچٻھ ىكاي ەۋ ادىنىشام
 راۋناي -17 < نوسدراچىر $يىفوس ىروتـكٻرىد ڭىنىمۈلۆب ايىسائ ىتالىكش$ت شىتىزۆك قۇقوھ كىلىشىك «       
 رٻگال ڭىنىتىيىئم$ج رۇغيۇئ ىكىدنويار رۇكز$م ،پىلىتىتخوت ەدىقق$ھ ىلاۋھەئ ڭىنىتىيىئم$ج رۇغيۇئ ىكىتتەۋۆن

 رٻگال ن$لىب رٻگال ۇئ .ىدرۈدلىب ىنىغىلقوي ڭىنقر$پ ڭوچ ادىلاۋھەئ ىكىدىچىئ رٻگال ن$لىب ىلاۋھەئ ىكىدىترىس
 $كش$لتىك$ت ىنىتقۇن ۇش $ن$ي زىب« :ۇديەد قادنۇم پۇرۇتشىلٻس ىنىلاۋھەئ ڭىنىتىيىئم$ج رۇغيۇئ ىكىدىترىس
 كىلىدنۈك الشاشخوئ ىرىلناملۇسۇم يىكرۈت اقشاب ەۋ رۇغيۇئ ىكىدىترىس ڭىنرٻگال ناقتاۋاشاي ادڭاجنىش :قۇتشىرىت

 ڭىنت$لۆد رالۇئ ىلي$م .اتقامىرچۇئ $گر$لىمىلك$چ ەۋ ىكىلىدن$سپەد قۇقوھ كىلىشىك رىغېئ ەددائلۇقۋ$پ ادىتاياھ
 ت$ھاياس ،ىشىنىلك$چ ڭىنىشىلىق ل$مەئ اغىداقىتېئ يىنىد ىمالسىئ ىكاي ىشىلىق تەرازان كىلم$لۆك ڭ$ك

 ىكىدىترىس ن$لىب لاۋھەئ ىكىدىچىئ ڭىنرالرٻگال ،نۇسلوب ەدر$لت$ھ$ج ىشىنىلىق ىئن$م ڭىنىكىلنىكرەئ
 .ىدٻد » > .قوي ىقر$پ ڭوچ ك$ب ڭىنلاۋھەئ

 يىنىد ڭىنر$لت$للىم قىلناس زائ اقشاب ەۋ رالرۇغيۇئ ىكىدىرايىد رۇغيۇئ ىرىلىتىساۋ تارابخائ بر$غ < «       
 چۈك لىچزىئ اتشۇرۇشائ ىنىرابىتېئ ىكىدر$لىنھ$س ارائقل$خ ڭىنىكىلىچىدن$سپەد قۇقوھ كىلىشىك ەۋ كىلنىكرەئ
 > .ىرىب ڭىنىرىلۇقتارات روت ناقتاۋىڭٻم ادىدلائ ڭىنتەر ۇشۇم ۇمىروت >>ناتسىمىز << كەدڭىنۇش .ۇدىتاۋىلٻك پىرىقىچ
 ىلاۋھەئ ىكچىئ ڭىنرالرٻگال قۇلشۇرۇت ادىرايىد رۇغيۇئ ەۋ ادياتىخ ڭىنىروت  >> ناتسىمىز << ادنىقٻي ،ىكۇبلاھ  < ،
 ىنىكىلت$يىپخ$م ت$لۆد <<  ىرىبخۇم 45 ناقتاۋىرٻب پىچېئ ن$لىب رالتىكاپ ن$نيەئ ىنر$لكىلىچىدن$سپەد اقشاب ەۋ
 كەدن$گٻد >>ناقشانتاق $كشۈرۈدڭىس ىنىتىسايىس $يىتامولپىد ڭىنلەئ ت$چ << ىكاي >> ناغىلىراكشائ
 ىكىدڭاجنىش < ، >.ناغلۇتۇت نىدىرايىد رۇغيۇئ ىنىقٻي اق 40 نىدرالۇئ < ،> .ناغنىلىق نۇقتۇت ن$لىب ر$لش$لبىيەئ

 >>ناتسىمىز << <،>.ىدلۇتۇت نۈچۈئ ىقىلناغىلپوت لايىرٻتام ەدىقق$ھ ىرٻگال ش$لىيىبر$ت زىمىرىبخۇم نىقٻي اق 40
 ىكىدىچىئ ت$لۆد .ن$گلىرٻب رىب$ت پەد >> ىتٻب روت ن$مشۈد ڭىنلەئ ت$چ << نىدىپىر$ت ىتىمۈكۆھ ياتىخ ىروت
 مۇجۇھ اغروت رۇكز$م ىتىمۈكۆھ ياتىخ ،نىتـكىلن$كت$ك پىنىلىراكشائ اغاينۇد قىلىقرائ ت$ب روت رۇكز$م قۇلۇغڭاراق
 .» > .ناغلائ چۆئ نىدرالۇئ قىلىقرائ شىلىق نۇقتۇت ىنىرىلرىبخۇم ەۋ شىلىق
 كىلت$كىلم$م ياتىخ ناغراب پىلېئ شۈرۈشك$ت ادىنويار رۇغيۇئ رەد$ق اقترام -25 نىتترام -22 « ىلىي -2019       

 ناقتاي پىنىلوس ادىرٻگال شىلٻۋىغىي ناسنىئ قۇترائ نىدنويلىم مىرٻي رىب ،ڭاي ڭاۋ ىسىئەر ڭىنش$ڭٻك يىسايىس
 اتىراق $گر$ل » چۈك لىخ  3 « شىملاتائ ادنويار ەۋ ن$گىل$يىھد$م پەد » چنىت ەۋ مىقۇم « ىنىتىيىزەۋ ىنويار رۇغيۇئ
 .ناغلىق سۇبب$ش$ت ىنىشىشىلماۋاد ڭىنىرىلت$سايىس شۇرۇتساب ناقتاۋىلىرٻب پىلېئ
 ەدىچىئ $ككۇد -$ككەد ، $شىدنەئ -شىۋش$ت ،پۈشۈچ $كسەۋسەۋ رالليىللىم $تت$يىزەۋ قۇلشۇنۇقروق قادنۇم       
 ناكام ۇب .ىدىلپاق ىقۇلروررٻت قائ ت$لۆد ىنىنىمسائ ڭىنىكلۆئ ۇب ،ىسىقسىق .ىدلاق پۇلوب ناغىدىرۈچۆك شۇمرۇت
 اغنويار رىب كىلتادبىتسىئ ن$گن$لىرىۋس$ت ىكىدىنامور  » 1984 «ڭىنلٻۋروئ جروئٻج ىسىچۇغزاي زىلگنىئ ن$مامات

 .ىدلاق پىنىليائ
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 شىتىقوي ىنىكىلمىك ڭىنر$لت$للىم يىكرۈت ناتسىكرۈت يىقر$ش
                
 شىمت$ي ڭىنىرىلزۆئ ەدم$ھ ىرىلت$مۈكۆھ ەۋ $لالۇس ياتىخ ىكىتشۇمتۆئ ىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ       
 -$بىرج$ت ڭىنىقىلناغىملالىق $يىستايلىمىسسائ ىنر$لقل$خ يىكرۈت قىلراتاق زىغرىق ەۋ قازاق ،رۇغيۇئ نايۇب نىدلىي

 ڭىنت$للىم ۇش ىنشىئ نۈچۈئ شىتىقوي پىلىق $يىستايلىمىسسائ ىنت$للىم رىب ،پ$لنۈك$ي ىنىرىلقاۋاس
 ىكىدىكىلت$يىدۇج$م ڭىنت$للىم رىب ىن$ي شىتىقوي نىتپۈت ىنىرىلىكىلىدىھالائ )كىلمىك( ت$يىدۇجۋ$م
   )ىكىلمىك( ىكىلىدىھالائ كىلىيىگولوئىب كىنتېئ ڭىنت$للىم ناغلوب ىرىب ڭىنراللىمائ ىكپۈت ڭەئ )ىكىدىكىلمىك(
 ەۋ ىرىلت$مالائ قىلشاشخوئ ىكىدىتىپايىق شۈنۈرۆك ىقشات كىلىيىگولوئىب -- ىرىلكىلىدىھالائ ت$يىسرىئ --

 ،ىداقىتىئ يىنىد قاتروئ ،نىمٻز قاتروئ ،قىزٻي - لىت قاتروئ  -- )ىكىلمىك( ىرىلكىلىدىھالائ قىلىيىئامىتجىئ
 ناغىدىنىلىداپىئ $تت$يىنەد$م قاتروئ لىخ ۇب ەدم$ھ پىرائام - ت$يىنەد$م قاتروئ ەۋ شۇمرۇت يىداسىتقىئ قاتروئ
 يىداسىتقىئ ،ىكىلىدىھالائ كىلىيىگولوئىب كىنتېئ ڭىنت$للىم ۇش ىن$ي ىنر$لت$يىسۇسۇخ كىلىيىگولوخىسپ قاتروئ
 .ىدل$ك اغڭائ ن$گٻد ،ن$كىئ كەرىك شالشاب نىتشىتىقۇي ىنىرىلىملۇرۇق نۈتۈپ ڭىنىسىملۇرۇقتىسۈئ ەۋ ىساسائ
 ەۋ قازاق ،رۇغيۇئ ەدىچىئ » ىس$يىروتىرىت  ت$لۆد ياتىخ « ىتىمۈكۆھ ەۋ  ىسىيىتراپموك ياتىخ ن$لىب ڭىنۇش
 ىنت$يىدۇجۋ$م ت$للىم --ىنشىئ شىھدۇم ۇب  نۈچۈئ شىتىقوي سۈكۆتل$ت ىنىرىلمۋوق  كرۈت قىلراتاق زىغرىق
 اينۇد نۈتۈپ .ىدىلشاب نىتشىتىقوي ىنىرىلىكىلىدىھالائ قىلزىغرىق ەۋ قىلقازاق ،قۇلرۇغيۇئ ىن$ي )ىنكىلمىك (

 ،ياملىق اۋر$پ اغىرىلپ$ل$ت يىئت$ق ىكىدىقق$ھ شىتىتخوت لاھرەد ىنىقىلىچنىغرىق  يىقرىئ ۇب ڭىنىكىلىچتەئاماج
 $تساۋ قادناق  چىھ ،پالراكشائ قۈلۆت ۇمىخٻت ىنىتىيىھام قۇلچۇقترىي ڭىنىرىلزۆئ ىرىلتسىنۇمموك ياتىخ
      .ىتت$ك پىشىرٻك $چر$لرىجلاغ نۈچۈئ شۈرۈتش$لىيىل$مەئ ىنىنالىپ قىلتسىشاف  ۇب ،يامىللات
 ىكپۈت ڭەئ  ىكىدىكىلمىك ت$للىم ڭىنرالرۇغيۇئ ىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ نايۇب نىدلىي -2017        

 ەۋ زىسلوي لىخ ر$ھ نۈچۈئ شىتر$گزۆئ ىنىرىلكىلىدىھالائ لىمائ كىلىيىگولوئىب كىنتېئ ناغلوب ىرىب ڭىنراللىمائ
 .اتقامىلرۇبج$م اقشىلىق يوت ن$لىب رالياتىخ ىنىرىلزىق رۇغيۇئ ن$لىب رالىتساۋ ەۋ لۇسۇئ ناققىچ نىدپىلىق ناسنىئ
 ڭىرىللڭىس -ەد$ھ ،ڭاكۇئ -اكائ ، ڭانائ -اتائ ،ڭاسىملىق يوت ن$لىب رالياتىخ ىنىرىلزىق رۇغيۇئ ىرىلرىئاد ياتىخ
 يىبۇن$ج ن$لىب ڭىنۇش .اتقاملاس تىدھ$ت پەد ،ۇديامقىچ نىدىرىلرٻگال ازاج ۈگڭ$م ڭىرىلناقغۇت -قۇرۇئ ەۋ
 يوت پىتـكٻللوك ن$لىب رالياتىخ ڭىنىرىلزىق رۇغيۇئ ناغنالرۇبج$م ەدىرىل$يىھان ىز$ب ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش
 $گىرىلىكلۆئ ىكچىئ ڭىنياتىخ ادلاھ يىرۇبج$م پ$لمۈكرۈت -مۈكرۈت ىنىرىلزىق رۇغيۇئ .اتقاملۈزۈكتۆئ ىرىلمىساروم
 نىدىپىلٻق ناسنىئ ،قوي ىشىدڭ$ت اداينۇد $تـكىلىچىدن$مر$ش ەۋ كىلزىسسزۇمون ،قىلزىسقالقەئ  .$تـك$مىكتۈي

 لىمائ كىلىيىگولوئىب كىنتېئ ڭىنرالرۇغيۇئ ڭىنىسىيىتراپموك ياتىخ ىرىلتسىنۇمموك ياتىخ ناققىچ
 ڭىنىتىسايىس » شۇلوب ناقغۇت قامشوق « شىملاتائ  رۇتقادناق ناغلىق ت$سق$م ىنشىتىقوي  ىنىرىلكىلىدىھالائ
 $گىرىليوئ ڭىنر$لرەئ ناغنالوس اغىرىلرٻگال ازاج ي$مل$تۆئ ت$يىمسەر يىنۇناق قادناقچٻھ ن$لىب ىشىنىلىق ارجىئ
  .اتقامنوق پىرٻك پۇرۇتساب ن$لىب قۇلۇبموز -قۇلروز
 رۇغيۇئ نىيٻك نىدناغلىق تەرايىز ىنناتسىكرۈت يىقر$ش ېدورش الۇئاپ روسسٻفورپ سانۇشمالسىئ كىل$يىنامرٻگ       

 رىب ناغىراق پەد اتاخ ۇمىلوت ىزۆئ ناسنىئ رىب ەدر$ي ۇب « : ىدلىرىۋس$ت قادنۇم ىنىلاۋھەئ ىقرىزاھ ڭىنىرايىد
 .مىدىناغلىق ت$ققىد ۇمىغراللاۋھەئ قادنۇشۇم لەد ادمىتقاۋ ىكىدىرايىد رۇغيۇئ ن$م .ۇدىنىلرۇبج$م اقشىلىق ىنشىئ
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 ناملۇسۇم ن$لىب ناملۇسۇم ىن$ي ،شۈرۈدن$لقر$پ ىنرالياتىخ ن$لىب رالرۇغيۇئ شىيٻي $سر$ن رىب اقشاب
 اقشوچ ىن$ي ،شىنىلقۇزوئ ن$لىب ر$لىسر$ن ت$ني$م ەۋ زىكاپ ،ر$لكىلك$مٻي ماراھ ەۋ لالاھ اتشىريائ ىنرالناغىملوب
 ەدىھالائ ادىشىلقىنېئ ىنىكىلمىك ىكىدىتىيىئم$ج ڭىنرالرۇغيۇئ قىلسامنالقۇزوئ ەۋ شىنىلقۇزوئ ن$لىب ىشۆگ
 رىب ن$لىب ڭىنۇش ،ناغىدىلىراق ن$لىب قىللىدىياتسەئ ۇمىلوت $ن$م قۇللوۋمىس لىخ ۇب .$گىئ $گىن$م قۇللوۋمىس
 كۇزان رىب ناغنالغاب ن$لىب ر$لىچن$شۈچ پۆك ىتىياھان شاشخوئ $گىكىلن$كىئ ت$ني$م ڭىنىقشوچ $ن$ي اتتىقاۋ
 رىب ىشراق اغىشىراق ت$يىئم$ج ناقترات زىتلىي رۇقـڭوچ ىتىياھان ىنىرىلت$يىلائاپ قىلتاياھ زۆئ رالرۇغيۇئ ر$گەئ .امٻت

 ىنرالۇئ ،شۇرۇتشالقارىي نىدىسىملۈزۈت ت$يىئم$ج كۈلچۈك ۇشائ ىنرالۇئ $تت$يىل$مەئ ،شالرۇبج$م اقشىلىق شىئ
 لەد ۇمزىمىنىقتاۋىرۆك ەدر$لنۈك ۇب ڭىنزىب .رۇدرالشىئ ناغنىلىق ەدىتىسق$م شىتر$گزۆئ پىلىق مەدائ لىخ رىب اقشاب
 زۇر$ت  -ىلخەد اغىشىراق كىلمىك كۇزان ڭەئ ڭىنرالرۇغيۇئ شالرۇبج$م اغرالشىملىق قادنۇب .رۇدلاۋھەئ قادنۇشۇم
 .» .رۇتـكىلن$گزۈكت$ي
 كىنتېئ ناغلوب نىدىرىلت$مالائ مىھۇم ڭىنىكىلمىك ڭىنت$للىم رىب  ن$س ،ىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ        
 ىرىلكىلىدىھالائ قىلىيىئامىتجىئ ەۋ  ىرىلكىلىدىھالائ ت$يىسرىئ -- )ىكىلمىك( ىكىلىدىھالائ كىلىيىگولوئىب
 ،ىسىيىگولوئٻخرائ ،ىخىرات ،ىداقىتېئ يىنىد ، قىزٻي -ىلىت ،ىناكام ،ىىھور ت$للىم -- )ىكىلمىك(
 ڭىنرالياتىخ ،پىتىقوي ن$لىب قىلناۋاروز ىنرالقىلراتاق ىتىئن$س - تايىبەدەئ ،ىتىيىنەد$م  ،ىسىيىفارگونتېئ
 ناغلاق پۇلوب $گىئ $كت$يىنەد$م ەۋ لىت شاشخوئ )اغرالاۇخڭۇج( اغرالياتىخ ىن$ي ناغلاق پاشخوئ $گىكىلمىك

 !؟ۇدماساب ڭىج رالڭىپٻگ  ۇب  ڭىنر$لىس ، ڭ$سٻد  ىرىب ڭىنر$لت$للىم  ىكىدياتىخ ر$لىس  اغرالرۇغيۇئ
 $گىقل$خ ناتسىكرۈت يىقر$ش ي$سىش ڭٻش تاللاج ن$كتۆئ ادىخىرات ناماز ىقنىقٻي ڭىنناتسىكرۈت يىقر$ش       

 كرۈت  ناملۇسۇم  قىلراتاق زىغرىق ەۋ قازاق ،رۇغيۇئ نىكٻل ،ۇمىسلوب ن$گل$ك پىلېئ ىنرالمۇلۇز زىسۇغلوب پادىچ
 ىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ ،نىكٻل .ىدىئ ناغىملىقىچ $گىكىلت$يىدۇجۋ$م --ىكىلمىك ڭىنر$لت$للىم
 مىتىللىم « ، »وگڭۇج مىتىلۆد « اتىراق $گىرىلت$للىم كرۈت قىلراب ،نۇسىملوب $تتەئىم$ج ەۋ ىرٻگال ازاج ،$مرۈت

  .اتقامنۇروئ $كشىتر$گزۆئ ىنىكىلمىك ت$للىم ڭىنرالۇئ ،پىڭٻت ن$لىب قىلناۋاروز ىنر$لن$گٻد »اۇخڭۇج
 ىكىدىكىلمىك ڭىنر$لقل$خ يىكرۈت قىلراتاق زىغرىق ەۋ قازاق ،رۇغيۇئ ادرالناياب ىكىدكنەۋۆت       
 قاتروئ ،نىمٻز قاتروئ ،قىزٻي - لىت قاتروئ  -- )ىكىلمىك( ىرىلكىلىدىھالائ قىلىيىئامىتجىئ )ىكىدىكىلت$يىدۇج$م (
 $تت$يىنەد$م قاتروئ لىخ ۇب ەدم$ھ پىرائام -ت$يىنەد$م قاتروئ ەۋ شۇمرۇت يىداسىتقىئ قاتروئ ،ىداقىتىئ يىنىد
 قادناق نىدىپىر$ت ىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ ڭىنر$لت$يىسۇسۇخ كىلىيىگولوخىسپ قاتروئ ناغىدىنىلىداپىئ
 .ۇدىنىلرىۋس$ت قىلىتقۇن ىرىلناقتاۋارچۆئ $گر$لت$مسىق قادناق ەۋ ىقىلناقتاۋىلىتىقوي

 
  شىتىقوي  ) ىنىداقىتېئ ( ىنىكىلمىك يىنىد ڭىنر$لت$للىم يىكرۈت ناتسىكرۈت يىقر$ش

 
 ىنناتسىكرۈت يىقر$ش ناغلوب ىسىكىلم$تسۇم ىكىدناماز ىقرىزاھ ىسىيىرٻپمىئ اۇخڭۇج ياتىخ $تتەۋۆن        
 نىدىلمۇج ر$لت$للىم يىكرۈت ناملۇسۇم ۇمپۇلوب ر$لت$للىم  كىلر$ي نۈچۈئ شىلٻۋىلىق ىنىمىز ڭىنىزۆئ كۈلۈگڭ$م

 ەۋ ىددىج ن$لىب ت$يانىج ىشىراق $كت$يىناسنىئ ناغلوب تەرابىئ نىتشىتىقوي ىنىكىلمىك ڭىنىتىللىم رۇغيۇئ
 ازاج ەۋ $مرۈت ىنرالرۇغيۇئ نىتپەر$ت رىب ىتىيانىج ۇب ڭىنىسىيىرٻپمىئ اۇخڭۇج ياتىخ .اتقامناللۇغۇش $چرالىشھەۋ
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 ياتىخ پىلىق $يىستايلىمىسسائ ىنرالۇئ نىتپەر$ت رىب $ن$ي ،اسلوب شىتىگۆت پۈرۈتلۆئ قىلىقرائ شالوس اغرالرٻگال
 $مىلپەر$ت پۆك ىسىيىستايلىمىسسائ ۇب ڭىنىسىيىرٻپمىئ اۇخڭۇج ياتىخ .تەرابىئ نىتشۇيوق پىتىشخوئ $گىتىللىم
 يىنىد ڭىنرالرۇغيۇئ اسلوب ىرىب ڭىنىرىلنۇمز$م قىلساسائ ڭىنرالنۇمز$م ۇب ،پۇلوب ناغلائ $گىچىئ زۆئ ىنرالنۇمز$م
 .تەرابىئ نىتشىتىقوي ىنداقىتېئ
 .س$مەئ تۇجۋ$م تەۋىسانۇم » قىلشادناق  « قادناق چىھ ادىسىرۇتتوئ ىرىلت$كر$ھ قۇلروررٻت ن$لىب نىد       

 $گنۈك ىكنۈگۈب .س$مەئ كىلن$گٻد قۇلروررٻت كىلن$گٻد مالسىئ .س$مەئ انس$تسۇم نىدڭىنۇب ۇمىنىد مالسىئ
 ن$لىب ىرىلت$كىر$ھ قۇلروررىت ،اسنىلىق قىقت$ت رۇق رىب ىرىلت$كىر$ھ قۇلروررٻت ناغلوب رىداس رەد$ق

 مۇل$م پەد ن$م انام ىكىلن$كىئ ر$لمەدائ زىسنىد ىكاي نىد لىخ ر$ھ ەۋ ت$للىم لىخ ر$ھ ڭىنرالناغناللۇغۇش
 ىنىن$م قىلىكىسكٻل تەرابىئ نىتشىلىق » تەئاتىئ « زۆس $چپەرەئ ۇب ن$گٻد » مالسىئ « $تت$يىلمەئ  .ۇدىلۇب

 ىنىن$م ن$گٻد » شۇنۇسيوب  $گىسىدارىئ ڭىنھاللائ ىچۇقتاراي رىبنىدرىب ن$لىب ىلوي قىلچنىت « ىن$ي .ۇدي$لىداپىئ
 ن$لىب لوي چنىت رالناملۇسۇم  ناغىلنويلىم  - نويلىم ىكىداينۇد ەدىماۋاد ر$لرىسەئ ،ۇمىقشالڭۇش .ۇدىرۇدلىب
 .ن$گل$ك پۇنۇسيۇب $گىسىدارىئ ڭىنۇئ پىلىق داقىتېئ اغھاللائ -- اغادۇخ رىبنىدرىب
 نىتقىلناغلۇرۇغۇي ن$لىب $ن$م كىلت$يىھام تەرابىئ نىد »شۇنۇسيوب اقھاللائ ن$لىب لوي چنىت « ىنىد مالسىئ       

 ىنر$لتىچس$م مۇل$م ىكىدر$ي ۇب ر$لشىك ىز$ب نىيٻك نىدناغلوب رىداس ىس$قەۋ » رب$تنٻس -11 « ادىكىرٻمائ اتت$ھ
 ن$گن$شۆچ ىنىتىيىھام كىلزىگٻن ناغنىلىق ناياب ادىرىقۇي ڭىنىنىد مالسىئ  ادناغنۇرۇئ پۇلوب ىچقاملىق ناريەۋ
 ،پ$لزۈدنۈك -$چٻك لىگز$م رىب $چىغىچنىت تەئىم$ج ن$لىب قىليىئادىپ ،پىقىچ  پىرٻك كەركۆك رالنائىتسىرخ
 ىنىنىد مالسىئ ڭىنر$لن$س ،وگنەۋچ نٻچ ،ڭىپنىج ىش ،ي$ھ  .ناغلىق تەزىپاھۇم ىنر$لتىچس$م ىسياق ر$ھ
 ؟قوي -ۇمراب رالڭىمىلىب الوت -زائ قۇلۇرغوت ىنىد  )道教 (ى ۋاجۋاد ڭىنرالياتىخ ڭىنر$لڭەزۆئ ،ىليارۇت ي$مٻد
 ياتىخ،اسلوب رىداس ىرىل$قەۋ قۇلروررٻت ەدىرىلت$كىلم$م ر$گەئ ر$لت$لۆد كىتارىكومىد قىلراب ىكىداينۇد       

 $گ$قەۋ ۇش ،نىتساملىق شىئ $چر$لىۋل$ت ،پىلىق ي$مل$لىب ىنشىلىق $مىن ،پۇلوب قاللاج -قاللائ كەدىتىمۈكۆھ
 ىنىتىلىباق شۇرۇت لىباقات اققۇلروررٻت ڭىنت$لۆد ،اتقاملىق پەر$ت رىب $چىيۇب نۇناق ىنر$لشىك كىلشىتٻچ
 يىزىكر$م ،$چسىكەئ ڭىنۇب .$تـك$مرۈتسۆئ ىنىسىيىۋ$س شۇرۇت ىشراق قۇلروررٻت ڭىنىرىلارقۇپ ەۋ $تـك$مرۈتسۆئ
 نۇناق ىنىرىل$قەۋ » قۇلروررٻت « $چنۇم -$چنائ ن$گر$ب زۈي اد » ڭاجنىش « $كت$مۈكۆھ كىلر$ي ىتىمۈكۆھ ياتىخ
 رىب ىنىسمم$ھ ،ىدلوب ىشخاي « يامتاپ اغىنىق -ىنىق ،اغىنروئ ڭىنشىرٻب $مت$سرۆك اقشىلىق پەر$ت رىب $چىيۇب
 لامٻتسىئىيۇس ىنر$ل$قەۋ ۇب ادلاھ كىلزەر$غ ،پىلىچېئ ىرىل$ق$قلۇگ،پىشىلقاقاق ،پىشىيٻد »زىميالياج الىلوي
 «  ڭىنىتىيىزەۋ  » قۇلروررٻت « ىكىد » ڭاجنىش « ڭىنىرىلرىئاد ىتىمۈكۆھ ىاتىخ كىلر$ي $ن$ي $گرىب ن$لىب شىلىق

 ن$لىب كىلتس$قىيۇس نۈچۈئ شالتاپسىئ پۈتۈسرۆك $گىتىمۈكۆھ يىزىكر$م ياتىخ ىن » ىقىليىددىج ەۋ رىغېئ
 پۈت ڭىنىرىلت$كر$ھ قۇلروررٻت قىلراب اغىنىد مالسىئ «،پىلىق ك$تسەد ىنىرىل$قەۋ » قۇلروررٻت « ناغىلنالىپ

 پەد » ىچروررٻت « اغرالرۇغيۇئ ،ىناكام ڭىنىرىلت$كر$ھ قۇلروررٻت اغ » ڭاجنىش « ،ىسەئ$بن$م $يىگولوئٻدىئ
 ناغىدىلىق داقىتېئ اغىنىد مالسىئ ەۋ شۇتۇقوي ادىسايقىم ياتىخ نۈتۈپ ىنىنىد مالسىئ ،پۇيۇق زونگائىد
 تەرابىئ نىتشىلىق $يىستايلىمىسسائ نىتپەر$ت رىب ،شىتىقوي نىتپەر$ت رىب ىنرالرۇغيۇئ ۇمپۇلوب ىنر$لت$للىم

 ياتىخ ،كەدن$گٻد » ادلۇتپاش ىتس$ق ڭىننىج « ،ىسىقسىق . ىدلوب ىچك$مت$ي $گىتىيىن مۇش كىلتس$قىىيۇس
 ادىمماچ رىب « ،پىلىق $ناھاب ىنشىقرىق نىدىزىتلىي پۈت ىن » قۇلروررٻت  « ىتىمۈكۆھ ياتىخ ەۋ ىسىيىتراپموك
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 كرۈت اقشاب ەۋ رۇغيۇئ ناغىدىلىق داقىتېئ اغنىد ۇب ەۋ ىنىد مالسىئ ادياتىخ پالنالىپ ىن »قامقوس ىنك$تخاپ ىككىئ
 .ىچقامتاقوي ىنىكىلمىك ڭىنىرىلناملۇسۇم كىجات ەۋ   ناگڭۇت ، ىرىلناملۇسۇم
 ىكىتتەۋۆن << « ناقتاقرات ىنۈك -19 ڭىنيائ -4 لىي -2018 ڭىنىسىناخشىئ ت$مۈكۆھ يىزىكر$م ياتىخ       
 ەدىتىججۆھ قۇلرۇمون -24 ناغلاتائ پەد >> ىسىھىيال پىلك$ت ىكىدىقق$ھ ىتىمزىخ ىنىد مالسىئ $تت$يىزەۋ
 ياتىخ ادىرىلنويار داقىتېئ يىنىد مالسىئ ىكىدىچىئ ت$لۆد ياتىخ << نىدرالنويار مونوتپائ ەۋ $كلۆئ ىسياقر$ھ
 .ناغنىلىق پ$ل$ت شىتىزۈت ىكاي ش$لك$چ >> ىشىھاخ شىتىقوي ىكاي شىشىلقارىي نىدىسىنەئنەئ ت$يىنەد$م
 ىكىتبۇلسۇئ يىنىد ،ىشۇلۇرۇق ر$لتىچس$م ناغلوب ىرىلنۇروس ت$يىلائاپ يىنىد مالسىئ ۇمپۇلوب $تت$ججۆھ
 ادرالقىلراتاق ىشىنىگۆئ ىلىت بەرەئ ەۋ $يىبر$ت -مىل$ت يىنىد ،ىرىلتەدائ داقىتېئ يىنىد ،ت$يىلائاپ يىنىد ،شىنىيىك
 .» .ن$گلىيٻد > .ناغنىلىق پ$ل$ت شۇيوق $مىلك$چ $ك >>  شىشىلبەرەئ  <<
 -ۇدماتاۋالڭائ رالڭىقۇلوق ڭىنر$لڭەزۆئ ىنرالڭىنىقتاۋ$لزۆس ەدىقق$ھ $مىن ڭىنر$لڭەزۆئ ىرىلرىئاد ياتىخ ،ي$ھ       
 -ر$لىسم$لىب ىنىقىلقوي -راب ڭىنتەۋسانۇم قىلقىتن$م ادىسىرۇتتوئ ڭىنرالىمٻت ناقتاۋ$لزۆس ر$لڭەزۆئ ؟قادناق
 ر$ھ ؟نۇسلوب ) تەۋىسانۇم ( شىنىلغاب ۇمقادناق ادىسىرائ ڭىنىتىيىنەد$م ياتىخ ن$لىب ىنىد مالسىئ  ؟قادناق
  .تۇجۋ$م )تەۋىسانۇم( شىنىلغاب ن$ييەئۇم ادىسىرائ ىتىيىنەد$م ڭىنت$للىم ۇش ن$لىب ىنىد ڭىنت$للىم رىب قادناق
 .تۇجۋ$م )ىتىۋىسانۇم( شىنىلغاب ن$ييەئۇم ن$لىب ىتىيىنەد$م ياتىخ ڭىنىنىد ۋاجۋاد ڭىنرالياتىخ ،ن$لىس$م
 )ىتىۋىسانۇم( شىنىلغاب ن$لىب ىرىلت$يىنەد$م ڭىنر$لت$للىم ناغىدىلىق داقىتېئ اغىنىد مالسىئ ڭىنىنىد مالسىئ
  .نىد لىخ رىب ن$گن$للىك$ش ادىساسائ ڭىنىتىيىنەد$م پەرەئ ەۋ ىسىيىگولوئٻدىئ  پەرەئ ىنىد مالسىئ  .تۇجۇ$م

 زۆئ اغنىد ۇب ادىساسائ ڭىنىنىد مالسئ  نىيٻك نىدناغلىق لۇبوق ىنىنىد مالسىئ ر$لت$للىم اقشاب نىدىتىللىم پەرەئ
 ىنىد مالسىئ ناغلائ ىنسۈت كىلر$ي ناغلوب ساخ $گىتىللىم زۆئ ،پۇرۇتش$لرىب ىنىرىلتەدائ -$پرۆئ ىز$ب ڭىنىتللىم
 اغىنىد مالسىئ ادياتىخ « ڭىنىنىد مالسىئ پىلىق قادناق ،اقشالڭۇش .ن$گرۇدن$للىك$ش ىنىتىيىنىد$م ەۋ ىداقىتېئ
 ؟نىكمۇم شىچېئ پ$گ نىد » شىشىلقارىي نىدىسىنەئنەئ ڭىنىتىيىنەد$م ڭىنرالياتىخ ناغىدياملىق داقىتېئ
 » شىتىقوي ىنىنىد مالسئ ادياتىخ زىمىتىسق$م ڭىنزىب « رالڭىرىلپ$گ قادنۇب ڭىنر$لن$س ،ىسىللاكتسوپ ڭىنپ$گ
 .سالاخ،ىتنايىراۋ $چىقشاب  ڭىنپ$گ ن$گٻد
 ،قۇلقۇرۇت ناغلىزٻي قىنېئ پەد راب ىكىلنىكرەئ داقىتېئ يىنىد ڭىنرالارقۇپ ادنۇناق يىساسائ ڭىنياتىخ $چر$گ       

 اغشىلىق ادائ ىنر$لزر$پ يىمالسىئ ڭىنىرىلناملۇسۇم كىجات ەۋ ناگڭۇت ، ىرىلناملۇسۇم كرۈت ىرىلىرىئاد ياتىخ
 ىنر$لتىچس$م  «ر$لتىچس$م  --ىنۇروس تەدابىئ   ڭىنىنىد  مالسىئ .$تـك$مىلك$چ ەۋ  اتقاملىق قۇلنۇقسوت

 ىرىۋ$خ ڭىن >> ىزىكر$م تاقىقت$ت ەۋ رەۋ$خ رۇغيۇئ  << « .اتقامل ۇرۇتقاچ  ن$لىب ىسىناھاب » شىرۇتشالماچخىئ
 ،ىتىچس$م لارۋائ نىدر$لتىچس$م يىمىد$ق ن$گلىتٻۋىقٻچ ادىپارتەئ ەۋ ىچىئ ر$ھ$ش ن$توخ ادناقتيېئ $چىيۇب
 ىتىچس$م ازاۋرەد ناجۇج ،ىتىچس$م رۇم$ملۇتي$ب ،ىتىچس$م ھاللۇتي$ب ،ىتىچس$م ھاگتيٻھ ،ىس$ماج قۇلرۇن
 20ىكىدىرىزاب غاب زۇتلۇي ڭىنىسىيىھان وسقوت وسقائ «،» .ن$كىئ تىچس$م 13 قىلراتاق ىتىچس$م ىرىزابتائ ەۋ
 800 ىكىدىر$ھ$ش لۇموق ،$چىشىتىلڭائ ڭىنىمىلۆب رۇغيۇئ ىسوئىدار نىكرەئ  .» .ن$گلىتٻۋىقٻچ11نىتتىچس$م

 ڭىنىسىيىھان ناۋاس .ن$گلىتٻۋىقٻچ ىرىلناغلاق ،پىلىق پىنىلىقاس ىسىچچ$ن 80 نىدتىچس$م قۇترائ نىد
 ادنىقٻي « ،» .ناغنالشات پىقٻچ زىسشۇرۇتقۇئ ىتىچس$م رىب ڭىنرالناگڭۇت ىكىدياج ن$گٻد وگۇمۇش
 ىنىكىلن$كتەۋىقٻچ ىنىس$ماج ھاگتيٻھ قىللىي 800 ىكىدىس$يىھان $يىرٻك ڭىنت$ب روت رىب ىكىد$يلىگنەئ
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 $كتەر ىنرالناخزامان ،ىكن$كت$ي $گىجىرەد ۇش $تـكىللىزەر  ىرىلرىئاد ىاتىخ .» .ن$گلۈرۈدلىب ىكىلن$گىللىلەد
 .ناغىلازاج ىنرالناخزامان ناغلوب شۈرۈگزۆئ ادىيارىچ ،پىقٻچ ىنر$لتىچس$م ادىدلائ زۆك ڭىنرالۇئ ،پۇزۇغرۇت

 زائ .$تـك$متر$گزۆئ اغىرىلنۇروئ شىلىق تەراجىت لىخ ر$ھ مەد$ق ۇممەد$ق ىنر$لتىچس$م ناغلاق ياملىقىچ ياتىخ
 .اتقامرۇت ادىتسائ ىتىرازان قىتتاق زۈدنۈك -$چٻك ڭىنر$لت$مۈكۆھ كىلر$ي ر$لتىچس$م ناغلاق پىنىلقاس ىكىدناس
 نۈتۈپ ڭىنرالناخزامان ،پۇزۇغۇت ەدر$لتىچس$م ،پ$لىگل$ب ىنرالرىداك سۇسخ$م ىرىلرىئاد ت$مۈكۆھ كىلر$ي
 ىرىقوي نىدىيىھان ادىرىللوق ڭىنرالناخزامان $تشىرٻك $گر$لتىچس$م نۇچۇئ شۇقوئ زامان .$تـك$متەزۆك ىنىرىلت$يىلائاپ

 ىتقاۋ ىراش ر$ي  << ڭىنياتىخ « .تر$ش ىشۇلوب رىزاھ اكشىنىك ناغلىتىقرات نىدىرىلنۇروئ ت$مۈكۆھ كىلىجىرەد
 ادىسايقىم ياتىخ لۈكتۈپ ادىسىپراھ تيٻھ ازور قىللىي ۇب ەدىرىۋ$خ $چزىلگنىئ ىكىدنۇيىئ -10 ڭىن >> ىتىزٻگ
 كىلر$ي ادرالنويار ناقشالقارۇتلوئ كىلز$كر$م رالناملۇسۇم ۇمپۇلوب ،ىكىلن$گلىتي$چۈك ڭىنىرىلرىبد$ت كىلر$ت$خىب

 كىلت$لۆد ياتىخ $ن$ي ەدرەۋ$خ .ن$گرۈدلىب ىنىكىلن$گرۈتل$ك $كت$كىر$ھ ىنىرىلتاراپپائ شىتىزۆك ڭىنر$لىرىئاد
 زامان پىرىك $كتىچس$م ،پىنىلېئ لىق$ن نىدىشۇرۇتقۇئ ناغراقىچ نۇيىئ -1 ىسىرادىئ رالشىئ يىنىد

 ڭىنناگروئ ىرىقۇي نىتـكىلىجىرەد $يىھان ىنىكشىنىك ،ىكىلكەرٻك ىشىلېئ اكشىنىك مۇقوچ ڭىنرالناغىديۇقوئ
 .» .ن$گلۈرۈدلىب ىقىلناغىديالقىتس$ت
 ڭىنشۇتائ  « .ناغنالشات $گىمرۈت ،اسناللۇغۇش ن$لىب شىئ ۇب ىكمىك .ن$گن$لك$چ يىئت$ق $يىبر$ت مىل$ت ىنىد       

 ت$م$م ىلەۋ ىبەۋ$س شۇلۇتۇت ڭىنت$م$م ىلەۋ  .ن$گزۈئ ناج ادرٻگال ت$م$م ىلەۋ ىچتەراجىت ىكىدىتن$ك ناغزائ
 يىنىد ىۋىلىئائ رىب ىكىدىلل$ھ$م نۈچۈئ شىرىقىچ ىنىتاۋاس نائرۇق ڭىنىرىلتنەزر$پ ادىدلائ ڭىنلىي $چچ$ن 10

 ڭىنۇئ ،پىلىراق پەد ىتىمالائ ڭىنكىليىب$سەئ يىنىد ەدن$گل$ك اغلىي ن$كتۆئ شىملىق ۇب .ن$گر$ب $كپ$تـك$م
 ڭىنىلېئ ناجت$م$م ىكىدىسىماچ رالشاي 40 ناقتاۋىلىق تەراجىت ادناتسىزىغرىق « ،» .ناغلوب بەۋ$س اغىشۇلۇتۇت

 ادىمىسارۇم مۈلۆئ ڭىنىجاھىراق م$تسۇر تاز يىنىد رۇھش$م ن$كتۆئ نىدم$لائ ىرىگلىئ راللىي 15 نىدڭىنۇب اتشۇتائ
 .» .ناغنالوس اغرٻگال نۈچۈئ ىقىلناغلىق ىتىراشىئ رىبك$ت پۈرۈتۆك ىنىقىمراب تەداھاش
 -باتىك ۇب اتت$ھ ،$تـك$من$لك$چ شىتىلشىئ ىنرالمۇيۇب ەۋ راللانروژ -باتىك قادناق ر$ھ  تىئائ اغىنىد مالسىئ       
 مالسىئ .اتقامنالۇس اغىرٻگال ازاج رالناغىلقاس ىنرالمۇيۇب ۇب ؛$تـك$ملرۈديۆك ەۋ اتقاملۇرۇتشىغىي رالمۇيۇب ەۋ لانروژ
 پۇرۇشپات $گلىكش$ت ،ياملىق ت$سخۇر اقشالقاس ەديوئ ىن » مىر$ك نائرۇق « --ىباتىك سەدد$قۇم ڭىنىنىد
 ن$لىب رالباتىك يىنىد اقشاب » مىر$ك نائرۇق « ناغنىلېئ پىغىي يىرۇبج$م نىدر$لشىك اتتاھ .اتقامىلرۇبج$م $كشىرٻب
  ەدىسىيىھان ناۋاس ڭىنناتسىكرۈت يىقر$ش ڭىنىرىلرىئاد ياتىخ .$تـك$ملۈرۈديۆك پىلىق ەۋۆد -ەۋۆد پۇشوق $گرىب

 ڭىنلىت رۇغيۇئ ڭىنرالىلاب .ىلاسىم  كىپىت  ڭىنىشىملىق يىانىج ڭىنرالۇئ ىشۈرۈديۈك پ$لىۋۇد ىن » مىر$ك نائرۇق «
 $تتەۋۆن .اتقامىلرۇبج$م $كشىتر$گزۆئ ىنىرىلمسىئ ناغلۇيۇق ن$لىب ر$لزۆس $چسىراف - $چپەرەئ ىكىدىسىكىسكٻل

 تىيٻم ڭىنرالناملۇسۇم نىتـكىلن$كت$ك پىنىلىق نۇتۇت راللايائ -رەئ ناغىدىيۇي تىيٻم ىكىدرالياج ىسياق ر$ھ
 نتتنومٻس ىنر$لرب$ق ادرالناتسىرب$ق  .ناغلاق پۈشۈچ اغلاۋھەئ نىيىق ىرىلشىئ شىلىق نىپەد ەۋ شۈرۈشۈچ
 ت$س$ج ەدر$لر$ي راب رالرۇغيۇئ ىـپۆك ق$لتۇم ڭىنرالىلاھائ قىلقارۇت .ىتشىرٻك اقشۇروق پىلىق كىلتەۋ$ق $چچ$ن
 ادلاھ تىز اغىرىلتەدائ -$پرۆئ شىلىق پەر$ت رىب ىنرالتىيٻم ڭىنرالرۇغيۇئ ناملۇسۇم ،پۇروق ىنىرىلنۇروئ شۈرۈديۆك
 .اتقاملىق قىلرايي$ت پەد$ھ اقشىلىق $نپەد پۈرۈديۆك ىنرالتىيٻم
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 -لالاھ ،شۇلوب تسىئٻتائ ىنر$لىچت$مزىخ ناملۇسۇم ادىرىلناگروئ -ەرادىئ ت$مۈكۆھ ەۋ $يىتراپ ڭىنياتىخ       
 ياتىخ .اتقامرۈدلىق م$س$ق يىرۇبج$م $كش$لزۆس $چياتىخ تىقاۋ ر$ھ ەۋ كىلس$مرۈدن$لقر$پ ىنماراھ
 ىنشۆگ زۇگڭوت  اغرالۇئ ،پ$للىكش$ت ىنرالرىداك رۇغيۇئ ،پالرايي$ت  ت$پايىز ادىرىلىناخشائ ياتىخ ىرىلت$يىرۇم$م
 ىشراق اغىنىد مالسئ اتىراق اغرالىچۇغۇقوئ يىللىم ەدر$لپ$تـك$م كىلىجىرەد ر$ھ $گرىب ن$لىب ڭىنۇش .$تـك$مزۈگٻي
 ادرالىزٻي .اتقامرۈدلىق م$س$ق نۈچۈئ كىلساملىق داقىتېئ اغىنىد مالسئ ،پۇرۇتشۇيۇئ ىنر$لت$يىلائاپ كۈلرۈت ناغلوب

 نازامار .$تـك$مىلك$چ ىنىشۇتۇت ىزور ڭىنرالناملۇسۇم ادىيىئ نازامار .اتقامزۇققاب اقشوچ ادلاھ يىرۇبج$م اغرالناقھٻد
 ،$تـك$مزۈگٻي ىشۆگ اقشۇچ پالرۇبج$م ىنرالناملۇسۇم پالرايي$ت ىنر$لت$پايىز ىرىلرىئاد ياتىخ ەدىلىگز$م ىــيىئ
 .$تـك$مرۈتـك$چ اكامات ،$تـك$مزۈكچېئ قاراھ
 تىشىر پۈسۈي ناقتاۋ$لشىئ ت$مزىخ يىرۇم$م ،پۈرۈتتۈپ ىنىتٻتىسرٻۋىنۇئ رىب ىكىدىرىھ$ش ۇدڭٻچ «       

 ەدىسىلاقام كىلىھۋ$لر$س >> املوب ەراۋائ ،پىتىسرۆك اناخشائ $چناملۇسۇم اڭام ن$س ،مۇتسود << ڭىنىزۆئ
 ك$مچىئ -ك$مٻي ،ىقىلناغراقىچ پۈرۈتل$ك ىنرالقىلزىسىيالۇق نۇغرۇن ڭىنىتىدائ ك$مٻي لالاھ ڭىنرالرۇغيۇئ

 << ڭىنىزۆئ اڭۇش ،ىكىلن$كىئ $لىس$م روز رادىقالائ $ك >> شىتىگۈت ىنقۇلنۇقشائ << ڭىنشىتر$گزۆئ ىنىزىھر$پ
 يىئامىتجىئ $تپ$ھ ن$كتۆئ «  .» .ناغلىق نالىئ ىنىقىلناغلىق راراق ىنقىلسامرۇتلوئ پىريائ پەد >> ماراھ -لاراھ
 قىلىزاران ىشراق اغڭىنۇئ ەۋ ناغلىق تەر ىنشىيٻي ىشۆگ اقشوچ ەدىرىل$يىھان نىچرۇب ەۋ اباق ڭىنياتلائ ادرالۇقتارات
 ناغلاقرات ر$لرەۋ$خ ەدىقق$ھ ىقىلناغنىلىق نۇقتۇت ڭىنىچۇغۇقوئ قازاق قۇترائ نىد 400 ن$گزۈكتۆئ ىشىيامان

 مۈكرۈت رىب نىدر$لپ$تـك$م ارۇتتوئ -1 كىل$يىھان نىچرۇب ەۋ پ$تـك$م ارۇتتوئ -1 كىلر$ھ$ش ياتلائ ....ىدىئ
 اغىرىزاب قۇتلوق ڭىنىس$يىھان نىچرۇب ڭىنىرىپ$ن $چچ$ن 20 نىدرالنۇقتۇت ،ىقىلناغنىلىق نۇقتۇت ڭىنرالىچۇغۇقوئ

 .» .ىدىئ ن$گن$للىلەد ىكىلن$كىئ رالىچۇغۇقوئ ەۋ$ت
 ىنرالىكسىۋٻۋ كەدن$گٻد » ىزىكر$م ش$ل$يىبر$ت اتياق « شىملاتائ ىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ       

  ،زىغرىق، قازاق ،رۇغيۇئ --رالناملۇسۇم ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش ،پۇرۇق ىنىرىلرٻگال ازاج قىپٻي  ناغلاۋسېئ
 شىملاتائ ىنىرىلت$يىلائاپ يىنىد لامرون ڭىنر$لقل$خ ناملۇسۇم  قىلراتاق ناگڭوت ،كىجات ەۋ رالاس،راتات ،كٻبزۆئ
 يىنۇناق ،پ$لپىيەئ ن$لىب رالھانۈگ ڭالىقوي كەدن$گٻد » قۇلنۇقشائ يىنىد « ەۋ »كىلىب$سەئ يىنىد «
 شۇيۇي $ڭىم «،پالۆس اغرالرٻگال ازاج شىھدۇم ۇب ،پىلىق نۇقتۇت پ$لمۈكرۈت - مۈكرۈت ىنرالۇئ  ادلاھ زىست$يىمسەر
 ت$يانىج ك$تشىتىگۈت پۈرۈتلۆئ ىن » رالناغىمشاللىزىق «  .اتقامراب پىلېئ ىنىسىيىبر$ت » شۈرۈتشاللىزىق « ىن$ي »
 مالسىئ تاھر$پ $يىقۇر .رۇدىلاسىم كىپىت ڭىنۇب ىرىلت$مسىق ىكىدىمرۈت ڭىنتاھر$پ $يىقۇر  .اتقامناللۇغۇش ن$لىب

 رالىچقاس  ادناقتاۋىرىب سىرەد اغرالىلاب $چچ$ن نۇئ ىكىدرالشاي 16 نىتشاي 9 ،پۇلوب ىسىچۇقتۇقوئ ىنىد
 $گرىب ن$لىب رالىلاب ۇئ  .ناغنالشات $گىمرۈت پىلىسٻك اغلىي 9 ،پىنىلىق نۇقتۇت $تـكىلرىب ن$لىب رالىلاب نىدىپىر$ت
 پۇقرۇق ىش$ب -تۆت نىدرالىلاب كىچىك ،ناغزۇقتالات اغرالتىئ ىنرالۇئ .ناغىرچۆئ اغىرىلازاج ن$ت ەۋ قاتسىق -نىيٻق
 ت$م$مىزور ناخۇناب ىكىدىتن$ك قارغوت$گۆت ىسىزٻي اۋاز ڭىنشاقاراق < «  .ن$گزۆئ ناج ادنادي$م ق$ن ،پىتٻك
 اغرالشاي $چچ$ن 40 لىي ۇب  <، > .ن$گزۈئ ناج ەدىمرۈت $تپ$ھ ن$كتۆئ لايائ رىب ىكىدىسىماچ رالشاي 40 كىلمىسىئ
 << لۆكناتسوب شىملاتائ ىكىدىسىيىھان شاقاراق ت$م$مىزور ناخۇناب ناغلوب ىسىنائ ڭىنىلاب 3 ،ن$گرىك
 ەدلىگز$م ناقتاۋ$تۆئ ىنىتىددۇم ازاج ەدىسىمرۈت لۆكناتسوب ناقشالياج ناي ۇمناي ن$لىب >> ىزىكر$م ش$لىيىبر$ت
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 قىللىي 11 كىلبەۋ$س ىتىيانىج >> شالڭائ غىلب$ت پىشىلپوت << ت$م$مىزور ناخۇناب < ، > .ناغلىريائ نىدىتاياھ
 .» > .ن$كىئ ن$گلىسٻك
 ىنرالناملۇسۇم قىلناتسىكرۈت يىقر$ش پىتىلشىئ ىنىرىلتىساۋ شۇرۇتساب ر$لن$س ،ىتىمۈكۆھ ياتىخ ،ي$ھ       
 IIىھاشىداپ لايائ ڭىن$يىسورراچ ڭىنرالڭشىملىق ىــيانىج ۇب تەرابىئ نىتشۇرۇتشالياتىخ ادلاھ يىرۇبج$م

 رالڭقر$پ $مىن نىدىقىلناغلىق نايىتسىرخ يىرۇبج$م ىنراتات ناملۇسۇم ڭىم 200 ەدرىسەئ XIX  ڭىنانرٻتراكٻي
 )ىرش$ن لىي -2008،نىد  » ىرىلسزٻت ىخىرات ايىسائ ارۇتتوئ « : ىلىماھ نىۋاگ ،اكىرٻمائ (   ؟ىدلاق
 ىسۈگن$شىئ ڭىنمەدائ $گرەۋ$خ رىب قادنۇب « ېدورش الۇئاپ روسسٻفورپ  سانۇشمالسىئ كىل$يىنامرٻگ       
 رىداس ھانۇگ رىب ىكاي ىدىئ اسلوب ناغلوب قىنېئ بەۋ$س رىب كىلشىگٻت اقشىلېئ اغلوق مۇقوچ ەدىلسەئ  .ۇدي$مل$ك
 نىتبەۋ$س $مٻن ڭىنۇئ ۇمرالىقشاب .ىتتالوب ىلىغلىق رۇۋۋ$س$ت ىنىشۇلۇتۇت ڭىنۇئ ،ىدىئ اسلوب ناغلىق
 اغلوق  .ىتتي$ل$تىزۆك ىنىناير$ج ڭىن$قەۋ رالىقشاب الىدناغلوب تامۇل$م رىب قادنۇب  .ىتتالوب ن$گلىب ىنىقىلناغلۇتۇت

 بىياغ زىسكەرٻد -زىئ ڭىنۇئ ،نىتساملوب ىرىۋ$خ ڭىنمىكچٻھ ،ىكسۇسپەئ .ىتتي$ل$لىب ىنىبەۋ$س شىنىلېئ
 .» .شىئ رىب ناغىدياملوب ىلىغلىق لۇبوق ن$ت$قىق$ھ ىشۇلوب
 كىلىب$سەئ يىنىد « رۇتقادناق اغرالناملۇسۇم ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش ر$لن$س ،ىرىلتسىنۇمموك ياتىخ،ي$ھ       

 $گر$لىمرۈت ەۋ ىرٻگال ازاج ىنرالۇئ ،پالپاچ ىنرالھانۈگ رۇغىملوب كەدن$گٻد » قۇلنۇقشائ يىنىد « ەۋ »
 ۇمڭىنرالناملۇسۇم رالاس كرۈت ەۋ رالناگڭۇت ىكىدىرىلىكلۆئ ن$ننۇي ،اشڭىن ،ۇسن$گ پىلٻك ىدنەئ .ر$لىسىتاۋالشات
 شىلىق كىلىچنۈغزۆب اتيراق  $گىرىلتىچس$م ڭىنرالۇئ .ر$لىسىتاۋ$لك$چ ۇمىنىرىلت$يىلائاپ يىنىد مالسىئ لامرون

 يىخىرات يىمىد$ق ناغنىلٻس ىرىللىي -1600 ىكىدىسىكلۆئ ن$ننۇي .ر$لىسىتاۋنىللۇغۇش ن$لىب ىرىلت$كىر$ھ
 ر$لن$س ىدنەئ ؟ر$لسىتاۋىلوب ىچقامقاچ نىتسامىراق اغىقىلىشراق ڭىنرالناگڭۇت ناملۇسۇم كىلر$ي ىنتىچس$م
 قادناق ىنرالڭىنىقتاۋىلىق قىلىچنۈغزۆب اغىداقتىئ يىنىد ڭىنرالناگڭۇت ناملۇسۇم كىلن$ننۇي ەۋ اشڭىن ،ۇسن$گ
 يىنىد « ،» قۇلنۇقشائ يىنىد « رۇتقادناق ناغراقىچ پۈقۆت اد » ڭاجنىش « ر$لن$س ۇمرالۇئ ؟ر$لىسۈرۈدن$شۆچ
 ،ۇسن$گ ڭىنر$لن$س ؟ۇمىتپىتٻۋشىلپ$ھ ن$لىب ر$ل » كىلىچىمىلزۈي ىككىئ « ەۋ » كىلىچنۈگلۆب « ،» كىليىب$سەئ

 رالڭشىمىلىق يىانىج ناقتاۋزۈگرۈي اتىراق اغرالرالاس كرۈت ناملۇسۇم ەۋ رالناگڭۇت ناملۇسۇم كىلن$ننۇي ،اشڭىن
 نۈتۈپ ىكل$ب ،س$مەئ الىد » ڭاجنىش « ت$ق$پ رالڭتيىن مۇش ڭىنر$لن$س ،ىكىدىرٻب پالراكشائ قىنېئ ىنۇش
 ەۋ ىنر$لت$للىم ناغىدىلىق داقىتېئ اغىنىد مالسىئ $گرىب ن$لىب شىلىق قوي ىنىنىد مالسىئ ادىسايىقىم ياتىخ
 .سالاخ ، تەرابىئ  نىتشىتىقوي ىنر$لقل$خ
 ڭىنىقىلتنٻگائ اۇخنىش ىنۈك راۋناي -5 ،$چىشىنىلىق ناياب ەدىرىۋ$خ ىكىدراۋناي -7 ڭىن » ىزاۋائ $يىسنارىف  «       

 ىشۇلۇشوق ڭىنىرىلمىداخ ىرىلت$يىئم$ج يىنىد مالسىئ 8 ىكىدياتىخ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ەدىتٻب روت $چزىلگنىئ
 .» . ناغنىلىق نالېئ ىقىلناغىللۇقام ىنىنالىپ » شۇرۇتشالياتىخ ىنمالسىئ  « قىللىي 5 ن$لىب
 ناغىلغاب ل$ب اقشىقٻب پالقىنېئ ىنلاۋھەئ ىكىدىرايىد رالرۇغيۇئ ادىناير$ج ىتىھاياس ىكىدىلس$پ زاي لىي ۇب «       
 رىداق $كشىشىلزۆس ن$لىب ر$لىشىك كىلر$ي الشاشخوئ $گر$لكىللەئت$چ اقشاب سىمىس اننائوج ،ۇمىسلوب
 ۇب ەدىلسەئ .مۈتشۈچ اغىسىناخنامھٻم نالرۇن ن$م ەدر$قش$ق < :ۇديەد قادنۇم $تق$ھ ۇب ۇئ .ناغىملالوب
 ىمان ڭىنۇئ اقچاغلاراق پەد رۈگز$س ك$ب مان ۇب .ن$كىئ >> ىسىناخنامھٻم ناتلۇس  << ىمسىئ ڭىنىناخنامھٻم
 اغرالمات ماسىراق پىرىك اقھاگتيٻھ .ۇدىلوب ىلىغراب اقھاگتيٻھ قاسڭام القارزائ نىدڭىنۇب .ۇتپىلىتر$گزۆئ قادنۇشائ
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 كىلىچنۈگلۆب ،تخ$ب ىقىلقاپىتتىئ ر$لت$للىم << اغىنروئ ،پۈلۈرۈچۆئ ر$لتسىكٻت $چبەرەئ ناغلۇيوئ پىلىق شىق$ن
 پىرٻب $كتىچس$م $چچ$نرىب ناغلىق تەرايىز ىرىگلىئ ن$م .ۇتپۇلۇيوق پىسېئ رالتاقىۋش$ت كەدن$گٻد >> ت$پائ
 پەد ،ەد$ن رالناغىدىرىك $كتىچس$م ۇب نىدلايائ ىكىدىيوب لوي .ۇتپۇيوق پىلٻس ت$چٻپ $گىسىمم$ھ ماسقاب

 ەدر$ي ۇب زىب .ىدىمىدنۈئ لايائ ۇئ ماسىروس ىنىكىلن$كت$ك پىلېئ $گ$ن .ىدٻد  >> ىتت$كەئ ىنىسىمم$ھ << ماسىروس
 .ن$كىدىقروق ۇمنىتشىلىق زۆس ەدىقق$ھ رٻگال ر$لىشىك ادياج ۇئ ن$لىب ناقشالڭاراپ ەداشۇك -ڭ$ك ەدىقق$ھ رالرٻگال
 ىنمىزغائ پۇلوب ىچقامىروس $سر$ن رىب نىدڭىنۇئ ،پۈرۆك ىنياۋوب رىب ناقتاۋىرىغۇس ىنر$للۈگ ادىيوب لوي ن$م

 ،>>ن$مىلاق اغالاب س$مىگۈت م$سش$لپ$گ ن$لىب زىس .ڭاملىق زۆس اڭام .ڭىنٻي اغزىڭىقرائ << ۇئ $گمىشىلل$مۆئ
 .» .ىتتەۋۈزۈئ ىنپ$گ الپەد
 ڭىنرالرۇغيۇئ < « :ىدٻد قادنۇم مىناخ ىكازكۇب اسىرٻت ىچۇغزاي قىلىكىرٻمائ ن$كتۆئ ادياتىخ ىتاياھ قىللىي  30        

 ىداقىتېئ ادناقتيېئ نۈچۈئ ىتىمۈكۆھ ياتىخ .$لىس$م قۇلچنۇقروق ڭەئ ادناقتيېئ نۈچۈئ ىتىمۈكۆھ ياتىخ ىداقىتېئ
 ،نىدىرىلسىلخۇم كىلوتاك رالۇئ .ۇدىقروق نىتداقىتېئ رالۇئ اڭۇش .ۇدياملوب ىلىغلىق لورتنوك ىنر$لىشىك راب

 داقىتېئ ادرالۇئ ىبەۋ$س ڭىنۇب ،ۇدىقروق نىدىرىلتىرۇم ڭوگنۈلاف ،نىدرالناملۇسۇم ،نىدىرىلسىلخۇم نائىتسىرخ
 ڭوگنۈلاف ىكاي ،نۇسلوب ىرىلتىرۇم نايىتسىرخ ىتسائ ر$ي ،نۇسلوب رالرۇغيۇئ ىلي$م ،ىكنۈچ .نۈچۈئ ىنىغلوب
 لورتنوك ىنت$لۆد ۇب اممەئ .ۇدي$من$شىئ ۇمىگ$يىتراپموك ،ۇدي$من$شىئ اغمىزىنۇمموك رالۇئ نۇسلوب ىرىلتىرۇم
 ۇب ناغلوب ىداقىتېئ اممەئ .ۇدىلىق ۇزرائ ىنىشىنىشىئ الىگىرىلزۆئ ت$ق$پ ڭىنر$لىشىك $يىتراپموك نۈچۈئ شىلىق
 سٻھ الىدغاچ ىنيەئ ىنۇب ن$م .ىرٻي قىلىقلاھ ڭىنىلىس$م ۇب انام .ۇدي$من$شىئ $گ$يىتراپموك $تت$يىل$مەئ ر$لىشىك
 رالزىغرىق ،رالقازاق ،رالرۇغيۇئ < ،> .ۇدىقروق ك$ب نىدر$لىشىك ناغلوب ىداقىتېئ $يىتراپموك .مىدىئ ن$كت$ي پىلىق

 ياتىخ قادناقچٻھ اتخىرات كىللىگز$م نۇزۇئ ۇب .ر$لت$للىم ناقشائ نىدراللىي 1000 اغىنىقتاۋاشاي ادڭاجنىش
 قوي ىجايىتھېئ اغڭىنۇب ڭىنرالۇئ ،ىكنۈچ .س$مەئ ناغلىق الىشاك اغرالۇئ ،س$مەئ ناغرۇقشاب ىنرالۇئ ىتىيىمىكاھ
 اۇخڭۇج ەۋ ىتىمۈكۆھ ڭىچن$م ىكىدرالغاچ ىكنىيٻك .ىتتياشاي ادرالياج ۇئ ادلاھ قانىئ چنىت ىتىياھان رالۇئ .ىدىئ
 .ىدىئ ناغىمشالىرائ اغىداقىتېئ يىنىد ڭىنر$لت$للىم ۇب ناغىدىلىق داقىتېئ اغىنىد مالسىئ ىكىتـكىلر$ي ۇمىتىلۆد وگنىم
 .» > .ىدلوب ادي$پ ىسىمىلك$چ داقىتېئ يىنىد لىخ ۇب الىدىرۋەد $يىتراپموك ت$ق$پ
 ىتىمۈكۆھ ياتىخ « ناغلىزٻي نىدىپىر$ت نودي$ب دىلاخ ناغنىلىق نالېئ ادىناس ىكنۈگۈب ڭىنىروت ەرىز$جلەئ       

 >> كىتنالتائ << روتپائ « ادىلاقام قىلمان » >> ل$سٻك يىھور << ناغلوب كەرٻك شالاۋاد مۇقوچ ىنىد مالسىئ نۈچۈئ
 ،پۇلوب ناغنىلېئ لىق$ن ۇمىتالكود ىكىدىقق$ھ رالنۇقتۇت رۇغيۇئ ڭىنمىناخ لەئۇماس لاگىس ىرىرھ$ت ڭىنىلىنرۇژ
 ،ىقىلناغىدىنىلروز $كش$لبىيەئ ىنىسىدىقەئ مالسىئ ،$كشىچٻك زاۋ نىدىنىد مالسىئ ڭىنرالنۇقتۇت اتتالكود
 ىنرالىشخان لىزىق ناغىدي$لىيىھد$م ىنىس$يىتراپ كىتسىنۇمموك ياتىخ تەئاس $چچ$ن ىنۈك ر$ھ القادنۇش
 يىرۇبج$م ڭىنىچٻچ ڭىنرالنۇقتۇت رەئ $ن$ي اتتالكود .ناغلۇيوق اغىرۇتتوئ رىب ۇمرىب ىقىلناغىدىنىلرۇبج$م اقشالداي

 -پۈزۈگٻي يىرۇبج$م ڭىنباراش -قاراھ ەۋ ىشۆگ اقشوچ ناغلوب ماراھ ادىنىد مالسىئ ،پىلىتٻۋۈرۈشۈچ
 ياتىخ ،$چىشۇلوب مۇل$م نىدىسىلاقام ڭىنروتپائ < ،> .ن$گلۈرۈدن$لىدۋ$گ ەدىھالائ ۇمىقىلناغىدىلىرۈچىئ
 ن$گلىتٻكەئ اغرٻگال .ناغىملالۇتۇق پىچٻق ۇمرالىلاب كىچىك نىدىسىممارگورپ >> شۇيۇي $ڭٻم << ڭىنىتىمۈكۆھ
 ڭىنروتپائ .ناغلۇيوق پىرىپائ اغرالماتٻئلىراد ناغلاۋىچېئ ت$مۈكۆھ ادلاھ يىرۇبج$م ىرىلىلاب ڭىنرالىنائ -اتائ
 القارىب ىنىكىلمىك يىللىم ەۋ ىسىدىقەئ يىنىد ڭىنىرىلتنەزر$پ رۇغيۇئ ىتىسق$م ڭىنشىلىق قادنۇب ،$چىشىيٻد
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 ۇئ ،پۇلوب ناغىدىلۇرۇتشۇنوت پەد >> پ$تـك$م << اغاينۇد ىقشات رالماتٻئلىراد لىخ ۇب .ن$كىئ شالشات پۈزۈئ
 القادنۇش $كشىيىك ىنىرىلك$چٻك -مىيىك ياتىخ ،اقشىلىق لۇبوق ىنىسىيىدىئ قىلزىسنىد رالىلاب ىكىدر$ي

 .» > .ن$كىئ ناقتاۋۈلۈرۈدن$لزۈي پاراق $كشىچٻك زاۋ نىدر$لىكىدىسىلىئائ
 نۈچۈئ شىتٻي $گىتىسق$م  شۇلوب $گىئ يىد$بەئ اغناتسىكرۈت يىقر$ش ىسىيىرٻپمىئ اۇخڭۇج ياتىخ ،ىسىقسىق       

 ازاج ەۋ $مرۈت ىنىمىسىق رىب ڭىنر$لقل$خ يىكرۈت قىلراتاق زىغرىق ەۋ قازاق ،رۇغيۇئ ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش
 ىنىمىسىق رىب ناغلاق ەدىتىيىئم$ج كرۈت ناتسىكرۈت يىقر$ش $گرىب ن$لىب شۈرۈتلۆئ پانيىق پالۆس اغىرىلرٻگال
 مالسىئ ناغلوب ىرىب ڭىنراللىمائ قىلساسائ  ىكىدىكىلمىك ڭىنرالۇئ نۈچۈئ شىلىق $يىستايلىمىسسائ سۈكۆتل$ت

 .اتقامتاقوي ادلاھ قىلىمٻتسىس  ىنىداقىتېئ يىنىد
 

 شىتىقوي ىنىرىليىلايىز ڭىنر$لت$للىم يىكرۈت
              
 ،كىلىيىگولوئٻدىئ لىخ رىب ادىسايقىم ياتىخ لۈكتۈپ ادناتسىكرۈت يىقر$ش ىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ       
 ىنىنالىپ لىزەر كىلىيىگىٻتارتسىئ تەرابىئ نىتشىلىق اپراب ت$لۆد كىلت$يىنەد$م لىخ رىب ،كىلت$للىم لىخ رىب

  ڭىنر$لت$للىم كىلر$ي ن$لىب ىدلائ ادناتسىكرۈت يىقر$ش ىنىسىمىدد$قۇم ڭىنىسىيىستارٻپوئ شۇرۇتش$ليىل$مەئ
 پالشات اغىرىلرٻگال ازاج ەۋ $مرۈت پىلىق نۇقتۇت ىنرالتاز يىنىد ەۋ ىرىليىلايىز لىخر$س ىكىد$ھاس ر$ھ
 ەۋ مىلائ ن$پ يىئىب$ت يىللىم كىلىجىت$ن نايۇب نىدراللىي نۇزۇئ ىتىمۈكۆھ ياتىخ  .ىدىلشاب نىتشىتىقوي
 .ىدل$ك پىنىللوق ىنىرىبد$ت شۇرۇتشلقارىي نىدرالىناخىبىرج$ت ىنىرىلىچتاقىقت$ت
 نۈچۈئ ش$لم$كھ$تسۇم ىنىتىيىمىكاھ زۆئ $ن$ي ،پىڭٻم نىدىزىئ ڭىنڭودٻزۋام روتاتـكىد ىرىلرىئاد ياتىخ       
 ،رۇغيۇئ ،پىنىللوق ىنىرىبد$ت ڭىنڭاۋخ ېش نىچ ىروتارٻپمىئ ياتىخ ن$گرۈتلۆئ ىنىرىليىلايىز ياتىخ ن$گىلن$مۆت
 ،$يىگولوئٻدىئ ،ىرىلناگروئ - ەرادىئ يىرۇم$م ت$لۆد --ىنراليىلايىز ناملۇسۇم كرۈت قىلراتاق زىغرىق ەۋ قازاق

 ،تائۇبت$م -تارابخائ ،$يىزىۋٻلٻت -وئىدار ،تەئن$س - تايىبەدەئ ،پىرائام -ت$يىنەد$م ،$يىگولوئٻخرائ
 ىنر$للىخر$س يىللىم ىكىدر$ل$ھاس قىلراتاق فارگٻلٻت - اتچوپ ،$يىبر$تن$ت  - $يىھ$س ،تەئاناس - ادوس ،تايىلق$ن
 ،رالسانۇشخىرات ،رالروسسٻفورپ ، رالروتـكود ،رالىسس$خ$تۇم ،رالمىلائ،رالرۇكك$پ$تۇم ،ىرىلپابرەئ ت$لۆد --
 ت$كر$ھن$ت ،رالىچىشخان ،رالتناكىزۇم،رالراكتەئن$س ،رالرىئاش -ىچۇغزاي -ر$لپىدەئ ،رالگولوئٻخرائ ،رالسانۇشلىت

 ،رالىىچتايىرش$ن ،رالنامىجر$ت ،ر$لرىرر$ھۇم ، ىرىلىچت$سايىر اممارگورپ ،رالروتـكٻل ،  ىرىلنويپىمٻچ
 – ىرىلبابرەئ تەئاماج ەدم$ھ رالىچىناخراك ەۋ ر$گىدوس ،رالرىبخۇم ،رالفارگوتوف ،رالىچتارابخائ ،رالتسىلانروژ
 ەۋ رەۋر$پپىرائام ،رەۋر$پمىلىئ ،رەۋر$پت$پىر$م ،رەۋر$پت$يىنەد$م ،رەۋر$پىقەر$ت ،رەۋر$پت$للىم ،رالتاز يىنىد
 ن$لىب قىلادىپ ناج ىنر$لىپىزەۋ ناغرۇشپات ىرىلت$يىرۇم$م ت$لۆد كىلىجىرەد ر$ھ ىن$ي ىنرالتاز رەۋر$پتەۋاخاس
 $چىيۇب ىرىلنامر$پ -نوناق ڭىنىرىلت$يىرۇم$م ت$لۆد ەۋ ىرىلمىداخ ىچت$مزىخ ت$لۆد ن$گل$ك پىلىق ادائ
 ،رالتاز ناقتاۋىنىلۇغۇش ن$لىب ىرىلشىئ كىلتەۋاخاس -ري$خ ەۋ قىلناۋاراپ ەدم$ھ ىرىلشىىئ تەئاماج يىئامىتجىئ
 م$نۇپي$ت ،پىپٻت رۇسۇق ،پۈرۈدنۈئ كۈت نىدر$ي قوي ن$تس$ق  ادلاھ كىلت$سق$م اغرالىچىناخراك ەۋ ر$گىدوس
 كەدۇغىتخوت ادڭىج ،پۇرۇتشاروس ن$لىب كىلزەر$غ ىنرالشىئ قوي س$مىزرەئ رىب چٻھ ن$گر$ب زۈي ادسىناماز
 شالپاچ ىنرالناتھۆب كەدن$گٻد » ىچنۇقشائ يىنىد « ەۋ » ىچنۈگلۆب « ،» ىچىمىلزۈي ىككىئ  « ۇمىسىملوب ىبەۋ$س
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 ادىتامول$م ىكىدىتالكود ڭىنىتالىكش$ت ىشۇلۇرۇق قۇقوھ كىلشىك رۇغيۇئ ىكىدىكىرٻمائ .اتقاملائ اغلوق ن$لىب
 .ناغنىلىق ناياب ىقىلناغنىلىق نۇتۇت ىسىلايىز رۇغيۇئ لىخر$س ر$پ$ن  435

 اغ » ىھۇرۇگ يىبالىقنىئلىسكەئ ىدىھ$ش ناھرۇب « ناغلىرىقىچ پۇلۇرۇديوئ ادىبالىقنىئ ت$يىنەد$م ىددۇخ       
 پۇرۇتشارۇق ن$لىب قىلىتخاس ىنر$لن$گٻد » ىھۇرۇگ ىچنۈگلۆب تۇۋاس راتتاس « نىتساملايۇئ $ن$ي رالۇئ شاشخوئ
 قىلراتاق ىسازاج قاماق زىستەددۇم ەۋ ىسازاج مۈلۆئ اغرال » ىچنۈگلۆب « ەۋ » ىچىمىلزۈي ىككىئ « ۇب ،پىرىقىچ
  ىن$ي  اغنۇشۇق ناقتاقۇي ىنىرىلرەۋ$س ىنىنۇشوق رالىلايىز ڭىنىتىللىم رۇغيۇئ قىلىقرائ شىرٻب ىنرالازاج رىغېئ
 كوپ -كوپ ىكىرۈي ڭىنىرغوئ « ەدم$ھ .اتقاملوب ادىيوك ڭىنشۇيۇق پۇرۇدناليائ اغ » ىسىداپ يوق  « رىب زىسكر$س
 ىنىسىممائ قل$خ ڭ$ك ،پ$لشىئ مىلىف وئٻدۋ ەدىقق$ھ »ر$لىمىلزۈي ىككىئ « ەۋ  »ر$لىچنۈگلۆب « ۇب كەدن$گٻد »
 .اتقاملىق قىۆش$ت $چىراب ڭىنىنٻج ،پۇرۇتشۇيۇئ $كشۈرۆك
 ن$گٻد » ىچنۈگلۆب « ،» ىچىمىلزۈي ىككىئ « ناقتاۋىتىلشىئ ڭەزۆئ ن$س ،وگنەۋىچ نىچ تاللاج ،ي$ھ        

 « ن$گٻد ن$س انام لەد اسلوب رالڭىچڭاج ەۋ  ۋايىب نىل  !؟ن$سم$نىشۆچ كۈزۈت ڭەزۆئ ىنىسىن$م ڭىنرالۇغلاتائ
 اغڭىنۇب ،اسزاي ىنىخىرات ڭىنىتىللىم زۆئ ىرىليىلايىز ياتىخ .رۈدر$لرۇسنۇئ » ىچنۈگلۆب « ،» ىچىمىلزۈي ىككىئ
 ڭىنىتىيىرۇھمۇج قل$خ اۇخڭۇج !؟ر$لىسيالتۇس ،اسزاي ىنىخىرات ڭىنىتىللىم زۆئ رالرۇغيۇئ ،قوي تۇس
 ر$لت$للىم ىسياق ر$ھ ،رەۋاراب اتقۇقوھ ىرىلت$للىم ىسياقر$ھ ڭىنىتىيىرۇھمۇج قل$خ اۇخڭۇج ەدىس$يىستۇتىتسنوك

 پىقىچ اغالەئىشرەئ ڭىرىلىددام ن$گٻد $گىئ اغىرىلقۇقوھ شۈرۈدلىق ىققەر$ت ىنىرىلت$يىنەد$م ڭنىتىللىم زۆئ
 ن$س ؟ىداز -ۇمناققاب پۇقوئ ىنىس$يىستۇتىتسنوك ڭىنىتىيىرۇھمۇج قل$خ اۇخڭۇج ڭەزۆئ ن$س ؟$مىن -ۇمىتت$ك
 ،اتقادنۇئ .ن$سي$مرۈشۈچ نىدڭىزغائ ىنن$گٻد » ىمسىق ىبىكر$ت ڭىنىرىلت$للىم اۇخڭۇج ىتىللىم رۇغيۇئ « شىملاتائ
 !؟ن$سىقرۇق نىدىمىن ،اسىملوب نىج ادڭىقىسروق !؟ۇمھانۈگ ،اسزاي ىنىخىرات ت$للىم زۆئ ىرىليىلايىز رۇغيۇئ
 ڭىنىس ەۋ ڭەزۆئ ن$س !؟ۇدمالاق پىنىليائ $گ » ىچنۈگلۆب «،» ىچىمىلزۈي ىككىئ « مەدائ ناغزاي ىنىخىرات ت$للىم

 كەدن$گٻد ر$لن$س ،$تت$يىلىمەئ .ر$لىسن$كىئ رالقاسوق ناماس ناغلوب نىدىزۆئ ىـپٻس ڭىپنىج ېش ڭىننىياجوخ
 ڭىنىتىللىم زۆئ ەۋ اسزاي ىنىرىلخىرات زۆئ ر$لت$للىم ىسياق ر$ھ ناغلوب » ىمسىق ىبىكر$ت ڭىنىرىلت$للىم اۇخڭۇج «
 قىلىدياپ نۈچۈئ » ىرىلت$للىم اۇخڭۇج « ناغىدي$مرۈشۈچ نىدرالڭىزغائ ر$لىس،اسرۈدلىق ىققەر$ت ىنىتىيىنەد$م

 ىرىقوي ىس$يىۋ$س يىنەد$م ڭىنىرىلارقۇپ ڭىنىتىرۇھمۇج قل$خ اۇخڭۇج ن$لىب ڭىنۇش !؟ۇمس$مەئ
 !؟ۇمس$مەئ ىشىشىيىلىمەئ $تت$يىل$مەئ ڭىن » ىسۇزرائ وگڭۇج « ن$گٻد ن$س ۇب ڭىپنىج ېش ؟ۇدم$ملۈرۈتۆك

 نىدنۇش اسلوب رالڭىيائىددۇم لىزەر ىكىدرالڭشىتىقوي ىنىرىلرەۋر$س ڭىنرالرۇغيۇئ ن$لىب ىدلائ ڭىنر$لن$س
 ڭىنىقل$خ ماۋائ رۇغيۇئ ،پىلىق ناريەۋىناخ ىنىسىملۇرۇقتسۈئ يىئامىتجىئ لۈكتۈپ ڭىنىتىللىم رۇغيۇئ ،ىكتەرابىئ
   .سالاخ ،س$مەئ پ$گ اقشاب نىتشۇرۇدلىق ىنرالشىئ ناغىلاخ ر$لڭەزۆئ اغرالۇئ ،پۈزۈكتۆئ كۇلۇچ اغىنرۇب
 $گر$لت$للىم يىكرۈت قىلراتاق زىغرىق ەۋ قازاق ،رۇغيۇئ ىكىتتەۋۆن ىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ ،ىسىقسىق       
 زىغرىق ەۋ قازاق ،رۇغيۇئ ىنىتىيانىج قىلىچنىغرىق يىقرىئ ناغلوب ىشراق $كت$يىناسنىئ ناقتاۋزۈگرۈي اتىراق

 .ىدىلشاب نىتشىتىقوي ىنىرىليىلايىز ناغلوب ىسىقترۇموئ ت$للىم  ڭىنىرىلقل$خ
 $گر$لىمرۈت ەۋ ىرٻگال ) شىلٻۋىغىي ( ازاج ي$مل$تۆئ ت$يىمسەر يىنۇناق قادناقچٻھ ادناتسىكرۈت يىقر$ش       
 ىتخوت ماھلىئ ىروسسٻفورپ ڭىنىتٻتىسرٻۋىنۇئ ر$لت$للىم يىزىكر$م  :نىدىرىللىخر$س رۇغيۇئ ناغنىلىق نۇقتۇت
 مۈلۆئ( تۇۋاس راتتاس ىرىزان قىباس ڭىن » ىتىرازان پىرائام  ر ائ ۇئ ش « ،) ن$گلىرٻب ىسازاج قاماق زىستەددۇم (
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 ر ائ ۇئ ش «،نىمىتم$م ناجمىلائ ىبىتاك شاب قىباس ڭىن » ىتىمۈكۆھ قل$خ ر ائ ۇئ ش  « ،)ن$گلىرٻب ىسازاج
 ر$لن$پ يىئامىتجىئ ر ائ ۇئ ش « ،ىلېئ ت$مم$ھ$م ىرىدۇم نٻۋائۇم قىباس ڭىنىتٻتىموك قىزٻي -لىت ر$لت$للىم
 ،ىقىلشاب قىباس ڭىن »ىتايىرش$ن شاب قل$خ ڭاجنىش «،مىياس قازارۇدبائ ىقىلشاب نىۋائۇم ڭىن »ىسىيىمىداكائ
 مۈلۆئ( پىيٻت تالوپشات روتـكود ىرىدۇم قىباس ڭىن »ىتٻتىسرٻۋىنۇئ ڭاجنىش  « ؛ي$بەئ نامخارۇدبائ ىچۇغزاي

 انىسىتىدٻم ڭاجنىش ؛تۇۋاد $لىھار روتـكود ىسىچۇقتۇقوئ ،نامخار مىرٻكۇدبائ ىروسسٻفورپ ،)ن$گلىرٻب ىسازاج
 اكىگوگادىپ ڭاجنىش « ،)ن$گلىرٻب ىسازاج مۈلۆئ ( رۇپۇغ تارۇملاخ روتـكود ىرىدۇم ڭىنىتٻتىسرٻۋىنۇئ
 ىسىئەر قىباس ڭىن »ىسىمش$لرىب ر$لىچتەئن$س -تايىبەدەئ ر ائ ۇئ ش « ،ىرىدۇم قىباس ڭىن » ىتٻتىسرٻۋىنۇئ
 رىداقۇدبائ ىروسسٻفورپ ڭىنىتۇتىتسنىئ $يىگولولىف » ىتٻتىسرٻۋىنۇئ اكىگوگادىپ ڭاجنىش « ،ناتلۇس تازائ
 ر ائ ۇئ ش «؛ر$مۆئ نىكرەئ روسسٻفورپ ،ىرىدۇم ڭىن » ىتٻتىسرٻۋىنۇئ اكىگوگادىپ ر$قش$ق  « ،نىدلالاج
 شاب نىۋائۇم ڭىن » ىتىزٻگ ڭاجنىش « ،رۇشوھ نىمىتم$م ىچۇغزاي ،ىسىئەر قىباس ڭىن » ىتىيىئم$ج رالىچۇغزاي
 روسسىژٻر كىلىجىرەد ىچنىرىب كىلت$لۆد نىد » ىسىيىسناتسىئ $يىزىۋٻلٻت ڭاجنىش « ،ىلەۋ ماھلىئ ىرىرر$ھۇم
 ىتىيىنەد$م ڭاجنىش « ،ر$مۆئ زىلبائ ىرىرر$ھۇم شاب قىباس ڭىن » ىتايىرش$ن رۇغيۇئ ر$قش$ق  « ،ارغۇب ر$تخۇم
  ۇئ ش « ،اللوماد ھىلاس ت$مم$ھۇم ىمىلائ يىنىد مالسىئ ،تۇمام  نابروق ىرىرر$ھۇم شاب قىباس ڭىنىلىنرۇژ »
 زىستەددۇم( ىزور نوقلاي ىچروزبوئ ،ىتخوت ت$مم$ھۇمرۇن ىچۇغزاي ، اجوخ مۇيىق گولوئٻخرائ نىد » يٻزۇم ر ائ
 ادوس ارائقل$خ لىلىخ ر$قش$ق  ،ىجاھ ياترون ىچت$ھاخاس ەۋ ىچىناخراك قىلىجلۇغ ، )ن$گلىرٻب ىسازاج قاماق

 ادىرٻگال ازاج( تىم$ھلۇدبائ $نىمائ ىچىناخراك ،لىلٻخ لىلٻجۇدبائ ىنىياجوخ ڭىنىتىكرىش ت$يىلوئس$م كىلك$چ
 ىروتـكٻرىد شاب ڭىن » ىتىكرىش مۇرۇخ -نۆك ت$كۋاش « ەۋ ىنىياجوخ ڭىنىسىناخنامھٻم سىرامۇت ،)ىدلۈرۈتلۆئ
 ەۋ ىچتەراجىت ، )ناغنىلىق مۈكۆھ اغىسازاج مۈلۆئ ( لۇسۇرۇدبائ راپپاغۇدبائ ىچىناخراك ،ت$لبائ ت$كۋاش
 لىدائ سىترائ،نۇسرۇت ر$بۇن$س ىچىشخان ،تىمٻھ مىھىررۇدبائ ىچىشخان ،ن$س$ھ نامھارۇدبائ رەۋر$پت$پىر$م
 رۇغيۇئ ناغنىلىق نۇتۇت زىسنۇناق ( .ۇدىلوب $كشىتىسرۆك ىنرالقىلراتاق مىزٻھ نافرىئ ىناپلوچ لوبتۇپ ،تىجىم

 ) .ىدلىرٻب ەدىسىچنىككىئ $چمۇشوق  ىكىلمىزىت  ن$مسىق  ڭىنىرىللىخر$س
 ىشىلىتىقوي ڭىنىرىلقىزٻي يىللىم زىغرىق ەۋ قازاق ،رۇغيۇئ

 ىشىنىلك$چ ڭىنر$لش$لزۆس ادراللىت يىللىم
        
 رالقۇلوگڭۇج « شىتر$گزۆئ ىنىقىزٻي يىللىم ڭىنر$لت$للىم اقشاب نىدياتىخ .رۇدىھور ڭىنت$للىم رىب لىت       
 ۇمىخٻت اغرالقۇلوگڭۇج ىنر$لت$للىم قىلناس زائ ۇئ ىكنۈچ .مىھۇم كۈرۆك ۇب ادناغىراق پۇرۇت ادىسىتقۇن
 .) »ىرايىد رۇغيۇئ سامىجنىت «( » .ۇدىرٻب مەدراي اقشىلىق $يىستايلىمسسائ ،پۇرۇتشالنىقٻي
 «  اتىراق اغىرىلقىزٻي ڭىنر$لت$للىم يىكرۈت  ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش ىتىمۈكۆھ ياتىخ پالشاب نىدلىي -1956     
 ىرىللىي ىشخاي ىتٻۋىسانۇم ن$لىب ىقاپىتتىئ تٻۋوس ىتىمۈكۆھ ياتىخ .ىدلىق شۈتۈت $ك » شىتر$گزۆئ قىزٻي

 نايۋالس ىنىرىلىقىزٻي ڭىنر$لت$للىم يىكرۈت قىلراتاق راتات ،كٻبزۆئ ،$بىش ،لۇغڭوم ،زىغرىق،قازاق ،رۇغيۇئ
 نىتس$متۆئ نۇزۇئ نىكٻل ،ۇمىسىلوب ناغلىق تۈكۈس $كشىتر$گزۆئ اغرالقىزٻي ىڭٻي ناغلىق ناغلىق ساسائ ىنىپر$ھ
 سٻھ ىنىكىلن$كىئ كىلپىۋ$خ ڭىنشىتر$گزۆئ ادساسائ ىنىپر$ھ نايىۋالىس ىنىرىلقىزٻي ڭىنر$لت$للىم ۇب
 ىنىراراق شىتر$گزۆئ اغىقىزٻي نايۋالس ىنىرىلىقىزٻي ڭىنر$لت$للىم كىلر$ي نىدرالرىداك ىرىبھەر يىللىم ،نىتقىلناغلىق
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 ىكىدلىي  -1957 ي$لنىئۇج ىرىتسىنٻم شاب قىباس ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ .ىدلىق پ$ل$ت ىنشىتىتخوت لاھرەد
 ڭىنىلىت ياتىخ ەدن$كتر$گزۆئ قىزىي ر$لت$للىم قىلناس زائ ادىتالكۇد ن$گر$ب ەدىسىلج$م ر$لت$للىم ۋادڭىچ
 ن$لىب ڭىنۇش .ىدر$ب $مت$سرۆك ەدىقق$ھ شىلىق لۇبوق ىنىپر$ھ نىتال ىكىدىساسائ ىسىھىيال $بپىلېئ قىلىكىتٻنوف
 ڭىنىرىلقىزٻي ڭىنر$لت$للىم قىلراتاق زىغرىق ەۋ قازاق ،رۇغيۇئ ەد » ىتىكر$ھ شۇرۇت ىشراق $ككىلىچت$للىم كىلر$ي «
 ىـپر$ھ نايىۋالىس ،ي$ملىتر$گزۆئ اغىقىزٻي نىتال ىكىدىساسائ ىسىھىيال $بپىلېئ قىلىكىتٻنوف ڭىنىلىت ياتىخ
 نىيٻك نىدنۇش  .ىدنىلىق دىقن$ت پۇلۇيوق زونگائىد پەد » كىلىچنۈگلۆب « $ككىلىتر$گزۆئ اغرالقىزٻي ىكىدىساسائ

 نىدل$مەئ  ىقىزٻي نايىۋالىس ادىنىىغىي قىزٻي -لىت ر$لت$للىم قىلناس زائ ناغلىرىقاچ ادڭىجيٻب  ىلىي  -1958
 راراق شىلىق لۇبوق ىنىقىزٻي نىتال ىكىدىساسائ ىسىھىيال $بپىلېئ قىلىكىتٻنوف ڭىنىلىت ياتىخ ،پۇلۇرۇدلاق
 كىلر$ي ىكىد » ڭاجنىش « ادىنىغىي $مىكاھۇم قىزٻي -لىت ناغلىچېئ ەدىچمۇرۇئ ىلىي -1959 .ىدنىلىق
 شىتر$گزۆئ اغىقىزٻي نىتال ىكىدىساسائ ىسىھىيال $بپىلېئ قىلىكىتٻنوف ڭىنىلىت ياتىخ ىنىرىلقىزٻي ڭىنر$لت$للىم
 .ىتش$لىمسەر
 ن$لىب ىسىناھاب ڭىنىتىكىر$ھ شىلىق » شەرۆك ىشراق اغمزىنوئىزىۋٻر « ڭىنىسىيىتراپموك ياتىخ ىلىي  -1962        

 ن$پ يىئىب$ت ۇمپۇلوب .ىدنىلىق لۇبوق رالۇغلاتائ ەۋ زۆس $چياتىخ پ$لن$مۈت اغىرىللىت زىغرىق ەۋ قازاق ،رۇغيۇئ
 رالۇغلاتائ $چياتىخ ( .ىدلىتر$گزۆئ اغرالۇغلاتائ $چياتىخ رالنىمرٻت قىلارائقل$خ قىلراب ىكىدرالباتىك كىلسرەد
 قىلمىج$ھ ارۇتتۇئ ۋومىخەر نۇسرۇت ىسانۇشلىت رۇغيۇئ ڭىنىقاپىتتىئ تٻۋوس ىكىدنىلىق لۇبوق پۆك كىلىچنۇش
 $گىسىجىرەد شۇرۇدلىق رىش$ن اداۋىكسوم پۈزۈت ىن » ىتىغۇل ر$لزۆس ن$گرٻك اغىلىت رۇغيۇئ نىدىلىت ۇزن$خ « رىب
 ىنر$لسرەد ن$گلۈتۆئ ڭىنرالىچۇغۇقوئ ەۋ ىشۈمرۇت كىلىدنۈك ڭىنراليىللىم ەدىسىجىت$ن  ) .ىدىئ ن$كت$ي

 ىقىلساملىق لۇبوق ىنرالۇغلاتائ ەۋ زۆس $چياتىخ ۇب ڭىنراليىللىم .ىدر$ب زۈي رالقىلىچنىيٻق يىلىمەئ ادىشۈرۈتش$لزۆئ
 پىقٻس ىرىخائ نىدىسىكىسكٻل ڭىنىرىللىت زىغرىق ەۋ قازاق ،رۇغيۇئ رالۇغلاتائ ەۋ زۆس $چياتىخ ۇب ىلي$پۈت

 .ىدلىرىقٻچ
 ياتىخ ەدن$كتر$گزۆئ قىزٻي ر$لت$للىم قىلناس زائ « ڭىني$لنىئۇج ىرىتسىنٻم شاب قىباس ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ       
  ىسىمت$سرۆك ن$گٻد » كەرىك ىشىلىق لۇبوق ىنىپر$ھ نىتال ىكىدىساسائ ىسىھىيال $بپىلېئ قىلىكىتٻنوف ڭىنىلىت
 ىسىئەر قىباس ڭىن »ىتىمۈكۆھ ر ائ ۇئ ش « ادراۋناي  - 1ىلىي -1965 نىيٻك نىدر$لت$مزىخ قىلرايي$ت رۇق رىب $چىيۇب

 ىنىرىلقىزٻي نىتال قازاق ەۋ رۇغيۇئ ىكىدىساسائ ىسىھىيال $بپىلېئ قىلىكىتٻنوف ڭىنىلىت ياتىخ ىزىزەئ نىدىپي$س
 قىللىي نۇزۇئ ڭىنىسىممائ قل$خ ڭ$ك قازاق ەۋ رۇغيۇئ نىكٻل .ىدلىق نالېئ نامر$پ ەدىقق$ھ شىنىللوق يىمسەر
 ەۋ  ناغنىلىق داجىئ ادلاھ يىئنۇس ۇب ەدن$گل$ك اغىلىي - 1982،ەدىسىجىت$ن ىشىتىسرۆك قىلىشراق يىئت$ق

 ،پۈلۈرۈدلاق نىدل$مەئ ىرىلقىزٻي نىتال زىغرىق ەۋ قازاق ،رۇغيۇئ ناغلىق ت$سق$م ىنشىلىق $يىستايلىمىسسائ
 قازاق ،رۇغيۇئ ۇب .ىدلۇرۇتل$ك $گىلسەئ شىنىللوق ىنىرىلقىزٻي زىغرىق ەۋ قازاق ،رۇغيۇئ ىكىدىساسائ ىقىزٻي پەرەئ
 اغلوق ادىتسائ ىخىرات قىلنارمۈكۆھ ناۋاروز ڭىنىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ ڭىنىرىلقل$خ زىغرىق ەۋ
 .ىدلاق پۇلوب ىسىبل$غ روز رىبنىدرىب ن$گرۈتل$ك
 ،نويار ناغلىتىنروئ » ىمۈزۈت ت$يىمىكاھ $يىمونوتپائ كىلىيىروتىررٻت يىللىم « كىلىجىرەد ر$ھ $چر$گ       

 ەدن$گل$ك اغراللىي ىكنىيٻك ەدىسىمم$ھ ،ۇمىسلوب رالياج يىرۇم$م قىلراتاق قالشىق -ازٻي ەۋ $يىھان ،تسالبوئ
 ادىقىزٻي ياتىخ ت$ق$پ ىرىلت$ججۆھ ت$مۈكۆھ -$يىتراپ .ىدلىتىلشىئ ىقىزٻي -لىت ياتىخ ادلاھ كۈلزۈيىمۇموئ
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 رالياتىخ راليىللىم ادرالناگروئ -ەرادىئ .ىدلاقات نىدىني$ك -ىني$ك ىرىلىناخشىئ رالنامىجر$ت .ىدلوب ناغىدىلىتىقرات
 .ىدلوب ناغىدىرٻب تالكود $چياتىخ ۇمرالرادل$مەئ يىللىم  .ىدلوب ناغىدىچائ نىغىي $للىب ن$لىب
 ەۋ كىلمۈنۈئ ڭىنىشلىق $يستايلىمىسسائ ىنر$لت$للىم كىلر)ي قىللىي 30 ىكىدڭاجنىش ىتىمۈكۆھ ياتىخ       
 ناقتاۋىلېئ $يىبر$ت -مىل$ت ن$لىب پىرائام يىللىم ،پ$لنۈك$ي ىنىرىلقاۋاس -$بىرىج$ت ڭىنىقىلساملوب كىلىجىت$ن
 ىچۇغزاي قىلناتسىزىغرىق نىيٻك نىدن$گن$شۈچ ىنىقىلناغىدياملالوب پىلىق $يىستايلىمىسسائ ىنر$لت$للىم كىلر$ي

 ،پىلېئ ك$نرۆئ ىن »ىسىبرج$ت قۇلقۇتۇئ « ىكىدىشۇلوب قىللىت ىككىئ $چزىغرىق -$چسۇر ڭىنۋوتاميائ زىگڭىچ
 » قىللىت شۇق « نىدىمان زايىن نۇدماھ ىقىلشاب ر$ھ$ش ىچمۇرۇئ ادىشٻب ڭىنىرىللىي  -80 ڭىنرىسەئ ن$كتۆئ

 قىلرايي$ت رۇق رىب قىلراتاق شىلىق نالىئ الاقام ەد » ىتىزٻگ ڭاجنىش « ەدىقق$ھ ىرىلكىللەزۋەئ  ڭىنشۇلوب
 ىنىدوتىم شۇتۇقوئ -ۇقوئ » قىللىت شۇق « ەدر$لپ$تـك$م  چۇغنالشاب يىللىم اد » ڭاجنىش « نىيٻك نىدر$لت$مزىخ
   .ىديوق اغلوي
 شىتىلزٻت ىنىتىئرۈس شىلىق $يىستايلىمىسسائ ىنرالرۇغيۇئ ىتىمۈكۆھ ياتىخ پالشاب نىدرالللىي -2012       
 ياتىخ نىدىكىچىك ىنىرىلىلاب رۇغيۇئ ادرالياج يسياق ر$ھ ىكىدىبۇن$ج ڭىنناتسىكرۈت يىقر$ش  ەدىىتىسق$م
   .ىتچائ ىنر$للىس$ي زىسىق$ھ كىلىتپ$ھ ناغىدىقىچ پ$ل$يىبر$ت ن$لىب ىتىيىنەد$م
 يىقرېئ كىلت$شھەد ناغلىتىراق $گر$لت$للىم قىلراتاق زىغرىق ەۋ قازاق ،رۇغيۇئ لۈكتۈپ قىلمىتٻق ۇب        
 كىلت$كىلم$م نۈتۈپ --ىناگروئ يىلائ ش$لىگل$ب -شۈزۈت نۇناق ڭىنىتىيىرۇھمۇج قل$خ اۇخڭۇج اتقىلىچنىغرىق

 ،ي$مۈتۆئ ت$يىمسەر يىنۇناق قادناقچٻھ ،زىسىراراق رىبچٻھ ناغنىلىق نالېئ قۇچۇئ ڭىنىياتلۇرۇق قل$خ
 يىللىم « كىلىجىرەد ر$ھ $چىيۇب » نويار مونوتپائ رۇغيۇئ ڭاجنىش «  اغىدلائ زۆئ وگنەۇچ نٻچ تىب$تسۇم
 يىللىم « كىلىجىرەد ر$ھ $چىيۇب » ڭاجنىش « ،پۇرۇدلاق نىدل$مەئ ىنرال » قۇقوھ كىلىيىمونوتپائ كىلىيىروتىررٻت
 -لىت $بىش ەۋ لۇغڭۇم ،زىغرىق ،قازاق ،رۇغيۇئ ادرالناگروئ -ەرادىئ ت$مۈكۆھ » كىلىيىمونوتپائ كىلىيىروتىررٻت
 يىللىم نايۇب نىدراللىي پۆك ەۋ شىتىكٻب ىنشىلزۆس $چياتىخ ڭىنرالرىداك يىللىم ،ش$لك$چ ىنشنىللوق ىنىرىلقىزٻي
 ىنىرىل$يىرەز$ن شۇتۇقوئ -شۇقوئ » قىللىت شۇق «شىملاتائ ن$گل$ك پۈلۈزۈگرۈي پىلٻس راج  ەدر$لپ$تـك$م
 ىنشۇتۇقوئ -شۇقوئ اتقىزٻي -لىت يىللىم $چىكپ$تـك$م يىلائ ات پىترات نىدپ$تـك$م چۇغنالشاب ،پۇرۇتشىغىي
 ىنرالنامر$پ -رىمەئ زىسنۇناق راتاق رىب قىلراتاق شالك$چ ىنش$لزۆس ادلىت يىللىم ەدر$لپ$تـك$م ەدم$ھ شىتىتخوت

 يىللىم ،اتقاملۇرۇتش$لپ$س ىنرالىچۇقتۇقوئ ياتىخ $گر$لپ$تـك$م يىللىم قىلراب ،الىسلوب ىتىيىناكمىئ .ىدراقىچ
 ىكىمىك ،$تـك$مىلك$چ ىنش$لزۆس ادراللىت يىللىم ەدر$لپ$تـك$م .اتقامتاشۆب نىتشىئ ىنر$لىچت$مزىخ -ىچۇقتۇقوئ
 ەدر$لپ$تـك$م چۇغنالشاب .$تـك$مت$كەئ اغ » ىنروئ ش$ل$يىبر$ت « ،اسيوق پ$لزۆس قۇترائ نىدمىتٻق چۈئ ادلىت يىللىم

 كىلىتپ$ھ زىسق$ھ ادرالقالشىق -ازٻي .اتقامرۇدنۇقوچ $گىلىكي$ھ ڭىنىزوك ،پۈرۈدنىيىك $چياتىخ ىنرالىچۇغۇقوئ
 ياتىخ،پىتىگۆئ ىلىت ياتىخ اغرالىلاب،پىلىٻۋىغٻي ىنىرىلىلاب ڭىنرالىچىۋراچ -ناقھٻد ، پۇرۇق ىنر$لىلس$ي
 زىسقۇچناراق ىكىدر$لىمرۈت ەۋ رٻگال ازاج ىرىلىنائ -اتائ ،پىچېئ ىنرالماتلىراد .$تـك$مىل$يىبر$ت ن$لىب ىتىيىنەد$م
 .اتقامرۈدڭٻس ىنىتىيىنەد$م ياتىخ نىدىكىچٻك اغرالىلاب ۇب،پىلٻۋىغىي ىنرالىلاب يىللىم ناغلاق
 ىكىدر$لىگل$ب ناغىدىتىسرۆك ىنراللوي -اچۆك ەۋ ىرىلىكسىۋٻۋ ڭىنرالناكۆد ،ەدر$لىق$لائ يىئامىتجىئ،$تتەۋۆن       
 اغىقىزٻي ياتىخ ،پىلىتر$گزۆئ ىسىمم$ھ ڭىنر$لىسر$ن راب ىقىزٻي يىللىم قىلراب قىلراتاق ر$لت$خ ىكىتقىزٻي يىللىم
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 رىش$ن راللانروژ -تىزٻگ ن$مسىق ناغىدىقٻچ ادرالقىزٻي $بىش ەۋ لۇغڭۇم ،زىغرىق ،قازاق ،رۇغيۇئ .اتقامرۇتشاملائ
 .$تـك$ملىتر$گزۆئ اغىچياتىخ ىرىلمان ر$ي كىلر$ي .ىدلىتىتخوت نىتشىنىلىق
 « ىنىتىيىمىكاھ ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش ىتىمۈكۆھ قاچروق ڭىنۇئ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ ،ىسىقسىق       
 -لىت ناغرۇت پۇلوب تۇجۋ$م اقشاب نىدىقىزٻي -لىت ياتىخ ادناتسىكرۈت يىقر$ش نۈچۈئ شالقاس » كۇلۇگڭ$م
 ت$مۈكۆھ ڭىنرالقىزٻي -لىت يىللىم .ىتشىرىك $كشۇرۇتش$لىيىل$مەئ ىنىتىيىن لىزەر تەرابىئ نىتشىتىقوي ىنرالقىزٻي

 الپۇرۇدلاق ن$لىب قۇريۇب يىرۇبج$م $تشىۋەر نىكس$ك ىشىلىتىلشىئ ەدر$لپ$تـك$م ،ىرىلناگروئ -ەرادىئ
 .اتقامنىلىق قىۋش$ت ەدىرىتـكاراخ شالروز شىشىلزۆس ن$لىب ىلىت ياتىخ اتشۇمرۇت كۈلۈدنۈك $ن$ي ،نىدىتسامنىلىق
 ىن » ىلىت ت$لۆد « ىنراليىللىم ناغناشاي پۇيوق پىسېئ اكسۇد اغرالمات ىكىدرالىچۆك اتشىق قۇغوس ناتسىمىز

            .اتقامىلرۇج$م $كشىنىگۆئ
 مىسىق رىب $تتەۋۆن ،پىشىگەئ $گىشىنىلك$چ ەدر$لپ$تـك$م ىسياقر$ھ ڭىنىلىت رۇغيۇئ ادىرايىد رالرۇغيۇئ < «       

 ر$قش$ق ادنىقٻي .اتقاملوب مۇل$م ىقىلناقتاۋارچۇئ $كشىنىلك$چ ۇمىدىرىلىلىئائ رۇغيۇئ ڭىنىلىت رۇغيۇئ  ادرالياج
 پىنىگۆئ ىنىلىت ت$لۆد << ناغنىلىق نالېئ ەدىتٻب روت ڭىنت$مۈكۆھ كىل$يىھان ر$ھ$شىڭٻي قىلشاراق $گىتىيالىۋ
 نىيٻك نىدىنىغىي كىلرەۋر$پ$س <،> .ۇدىرۈتتەئ سكەئ ىنلاۋھەئ ۇشۇم رەۋ$خ ىكىدىسىمٻت  >> ىلي$يۆس ىنن$تەۋ
 ىنىلور ڭىن >> $يىبر$ت ىۋىلىئائ  << كەدرىب ر$لىلس$ي كەدڭىنۇش ،ر$لپ$تـك$م ارۇتتوئ ەۋ چۇغنالشاب ىسياقر$ھ
 كۈلزۈيمۇموئ ىنىس$يىۋ$س ىلىت ت$لۆد ڭىنرالىنائ -اتائ ەۋ ىچۇقتۇقوئ ،ىچۇغۇقوئ ،ىقىلناغىدىرۇدلىق ىراج قۇلوت

 ق$ھان -ق$ھ ىكىتت$ھ$ج يىسايىس ڭىنن$لي$مم$ھ الپالۇئ اغڭىنۇش < ،> .ن$گرۈدلىب ىنىقىلناغىدىرۇشائ
 قىۋش$ت ڭ$ك ىشىنىلقاس نىدىشىرىك پىڭىس ڭىنر$ل$يىدىئ يىب$سەئ يىنىد ،ىشىلٻۋىلىب ىنر$لىلىس$م
 ادىمان >> پۇتـك$م اغرالىنائ -اتائ << ڭىنىتٻتىموك پىرائام كىل$يىھان پىلىق ەدىھالائ ەدرەۋ$خ < ،> .ناغنىلىق

 ىنن$تەۋ ەۋ شىنىگۆئ ىنىلىت ت$لۆد <<  $تت$خ قۇچوئ رۇكز$م .ۇدىنىلتىك$ت ىقىلناقتاقرات پۇرۇتساب ت$خ قۇچوئ
 ،$كشىنىگۆئ $چياتىخ ىنىرىلىنائ -اتائ ڭىنرالىچۇغۇقوئ كەدڭىنۇش ،شۇرۇتشالمۇموئ ىنىتىيىلائاپ >>شۈيۆس
 $كت$مزىخ ەۋ شۇمرۇت كىلىدنۈك ىنىقىزٻي -لىت ت$لۆد << قىلىقرائ ۇش ،ش$لك$تٻي اقشىنىللوق ەۋ $كش$لزۆس
 ياتىخ ۇب << ،پىلىق رىكىپ $تق$ھ ۇب ر$لسىسس$خ$تۇم رادىقالائ < ،> .ۇدىنىلىق تەۋەد >> شىرىك پىلېئ
 پەد >> ىشىلىسكۈي قادلاب رىب ۇمىن$ي ڭىنىشۇنۇرۇئ شىلىق $يىستايلىمىسسائ ىنرالرۇغيۇئ ڭىنىتىمۈكۆھ
 .» > .ىتت$سرۆك
 .اتقاملىق قٻۋش$ت ىنىكۈلرۈرۆز ڭىنشىنىگۆئ ىنىلىت ياتىخ ،پىلٻس اقشىئ ىنرالتاز يىنىد $ن$ي ىرىلرىئاد ياتىخ       

 ىنىقىزٻي -لىت ت$لۆد << $مۈج ت$م$م ىمامىئ ڭىنىتىچس$م ھاگتيٻھ ر$قش$ق ىنۈك رىبايون -11 ىلىي 2018 «
 نالېئ $لاقام كىلىھۋ$لر$س  >> ىلي$ڭىس ن$لىب قىلپىتـكائ $گىسىلىئائ ڭوچ ىتىللىم اۇخڭۇج ،پىنىگۆئ ىشخاي
 ڭىن$مۈج ت$م$م $ن$ي ەدىلاقام .....ناغلىسٻب $گىتٻب روت $چياتىخ ڭىن >> ىروت غاتىرڭ$ت << $لاقام رۇكز$م .ناغلىق

 ىرىقۇي ،پۈلۈرۈتۆك ىرىقۇي ىرادىتقىئ قىلناچداجىئ ڭىنقل$خ الىدن$گن$گۆئ ىشخاي ىنىقىزٻي -لىت ياتىخ
 $ن$ي ۇئ ....ناغنىلىق ناياب ەدىھالائ ۇمىسۇبب$ش$ت ىكىدىقق$ھ ىقىلناغىدىلوب ىلىكشىرېئ $كت$مزىخ قىلشائام
 ناغىديالازاي ەدر$ي ۇئ رىزاھ ڭىنرالناغىدي$ملىب ىنىلىت ت$لۆد ،پاتخام ىن >> ىرىلز$كر$م ش$ل$يىبر$ت << شىملاتائ
 ىرىلرىئاد ياتىخ ،$تتەۋون .» .ن$گرۈدلىب ۇمىنىكىلن$كىئ نۇنم$م ڭىنىزۆئ نىدىقىلناغلوب ناغىديالايۇقوئ ەۋ
  .اتقامىلرۇبج$م $كشىنىگۆئ ىنىرىلتەدائ -$پرۆئ ياتىخ ەۋ ىلىت ياتىخ ىن$ي » ىلىت ت$لۆد « ىنرالمامىئ
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 پىلىق قىقت$ت ىنىقىزٻي -لىت ر$لت$للىم قىلناس زائ ڭاجنىش « ناغنىلىق سىس$ت ىلىي -1952 ادربايون لىي ۇب       
 كىلر$ي ىكىد » ڭاجنىش  « ن$گلىتر$گزۆئ اغ » ىتٻتىموك قىزٻي -لىت ر$لت$للىم « نىيٻك ،»ىتىئي$ھ شىلىق ھالسىئ
 يىقر$ش ،پۇلۇرۇدلاق نىدل$مەئ يىمسەر ىناگروئ ت$مۈكۆھ لۇئس$م اغرالشىئ رىئاد اغقىزٻي -لىت ڭىنر$لت$للىم
 قىلراب ناقتاۋاشاي ادياج ۇب ەۋ شىرىب $مىتاخ اغىشىنىللوق ىنىرىلقىزٻي -لىت زۆئ ڭىنر$لت$للىم كىلر$ي ادناتسىكرۈت
 .ىدنىلٻچ يىمسەر ىلانىگىس ڭىنىشىنىللوق ىنىقىزٻي -لىت ياتىخ $گر$لت$للىم كىلر$ي
 

 
 
 

 ىشىنىلىق ناريەۋ ڭىنىسٻمىتسىس پىرائام يىللىم زىغرىق ەۋ قازاق ،رۇغيۇئ
 

 ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ ىشىنىلىق ناريەۋ ڭىنىسىمىتسٻس پىرائام يىللىم زىغرىق ەۋ قازاق ،رۇغيۇئ      
 سۈكۆتل$ت ىنر$لت$للىم يىكرۈت ناملۇسۇم قىلراتاق زىغرىق ەۋ قازاق ،رۇغيۇئ قىلمىتٻق ۇب ڭىنىتىمۈكۆھ
 ياتىخ ڭىنىزۆئ ،پىقىچ $گىلل$پ ىرىقوي ڭەئ ەدىسىيىستارىپوئ شىتىقۇي پىرىق ەۋ شىلىق $يىستايلىمىسسائ
  ىرىخائ ڭىنىسىپاسۇم كىلىيىدٻگارت تەرابىئ نىتشىنىلىق » $يىستايلىمىسسائ « نىدىپىر$ت ىسىمىتسٻس پىرائام
 .ىتت$گۈت پىسٻب ىنىچۇقساب
 ،پالىچراپ ىنىسٻمىتسىس پىرائام يىللىم ىتىمۈكۆھ ياتىخ ،پالشاب نىدىمىرٻي ڭىنراللىي -1950       

 ناغىديۇقوئ $تپ$تـك$م رىب ىرىلىچۇغۇقوئ ت$للىم ر$ھ ادراللىي ۇش .ناغىلشاب اقشىلىق $يىستايلىمىسسائ
 ناغىديۇقوئ ۇمىرىلىچۇغۇقوئ ياتىخ ەدر$لپ$تـك$م ناغىديۇقوئ رالىچۇغۇقوئ يىللىم س$خ .ىدرۇق ىنر$لپ$تـك$م

 قىلساسائ ڭىنرالىچۇغۇقوئ ىكىدر$لپ$تـك$م يىللىم ،پۈيۈپۆك رالپىنىس قادنۇم كەرىنيٻك .ىدچائ ىنرالپىنىس
 -رىداك ياتىخ ادلاھ يىجىرد$ت ىرىلقۇقوھ  ت$يىرۇم$م  شۇرۇقشاب پ$تـك$م ،پ$لل$گىئ ىنىمىسىق

  ارۇتتوئ - چۇغنالشاب يىىللىم ،الىسلوب تىئاراش ن$لىب ڭىنۇش .ىدىلشاب $كشۈتۆئ اغىلوق ڭىنر$لىچت$مزىخ
 .ىدلۈرۈدن$لزۈي $گر$لپ$تـك$م ناغىديۇقوئ شالىرائ رالىچۇغۇقوئ يىللىم ەۋ ياتىخ ر$لپ$تـك$م
 ەدىرىلكىلسرەد خىرات .ىدنىلىق قٻۋش$ت پ$لپۆك ىتىيىنەد$م ياتىخ ەدىرىلكىلسرەد ر$لن$پ يىئامىتجىئ       
 ىرىلر$سەئ ڭىنىرىلىچۇغزاي ياتىخ پ$لپۆك $گىرىلكىلسرەد تايىبەدەئ .ىدن$لزۆس ىخىرات ياتىخ ي$لنۈتۈپ
 پالشاب نىدراللىي -1958 .ىدنالشاب اقشۇلوب ادي$پ رالۇغلاتائ $چياتىخ ەدر$لكىلسرەد .ىدنالشاب $كشۈلۈزۈگرىك

 رالىچ -ۇغۇقوئ ياتىخ ەۋ يىللىم ( يىللىم كەرنىيٻك .ىدنالشاب $كشىنىگۆئ ىرىلر$سەئ ڭودٻزۋام ەدر$لپ$تـك$م اتروئ
 .ىدلىچېئ رالپىنىس يىللىم ناغىدىلۈتۆئ سرەد ن$لىب ىلىت ياتىخ ي$لنۈتۈپ ەدر$لپ$تـك$م اترۇئ  ) شالىرائ

 اتروئ ڭىنىقاپىتتىئ تٻۋوس ڭىنرالىچۇغۇقوئ يىللىم ناغلۇيوق اغلوي پالشاب نىدىرىللىي -50 ڭىنرىسەئ ن$كتۆئ        
  ىكىدراللىي -1960 ىسىممارگورپ شۇقوئ ەدر$لپ$تـك$م يىلائ پىقىچ اغىرىلىكىلبۇپسٻر شادقاپىتتىئ ىكىدايىسائ
 ىككىئ نىكٻل .ىدىئ ناغلاق پۈلۈزۆئ  ىلي$پۈت ىشىلناماي ڭىنىتٻۋىسانۇم ارائزۆئ ڭىنىرىلت$لۆد تٻۋوس - وگڭۇج
 ڭىنىرىلبەۋ$س ڭىنۇب .ىدىمل$ك $گىسكەئ ىداز ىسىممارگورپ ۇب ۇمنىيٻك نىدناغنالىشخاي ىتٻۋىسانۇم ڭىنت$لۆد
 شادقاپىتتىئ ىرىب $ن$ي ،اسلوب ش$لك$چ ىنىرىلقۇقوھ ن$مسىق  ڭىن » ىنويار مونوتپائ رۇغيۇئ « ىرىب
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 شىتٻۋىچېئ ىنكىشىئ .ىدىئ تەرابىئ نىتشاسۆت ىنىرىس$ت يىسايىس ناغلوب اغ » ڭاجنىش « ڭىنرالىكىلبۇپسٻر
 رالىكىلبۇپسٻر ىكىدايىسائ اتروئ ن$لىب » ىنويار مونوتپائ رۇغيۇئ « ۇمىكنىيٻك نىدناغلۇيوق اغلوي ىتسايىس
 .ىدىمل$ك $گىلىسەئ قۇلوت ر$لتەۋىسانۇم يىملىئ ىكىتت$ھ$ج پىرائام ىكىدىسرۇتتۇئ

 شىرىك $كپ$تـك$م يىلائ ڭىنرالىچۇغۇقوئ يىللىم پالشاب نىدىرىخائ ڭىنىرىللىي -80 ڭىنرىسەئ ن$كتۆئ             
  ناھىتمىئ  شىرىك   $كپ$تـك$م  يىلائ  $چياتىخ  ي$لنۈتۈپ  ىمىسىق  ر$لن$پ  يىئىب$ت  ڭىنىرىللائوس ناھىتمىئ
 قىللىت شۇق  « ەدر$لپ$تـك$م چۇغنالشاب يىللىم پالشاب نىدراللىي ۇش .ىدلوب ناغىدىنىلىق $مىجر$ت  نىدىرىللائوس
 ڭىنىرىلىچۇغۇقوئ پ$تـك$م ارۇتتۇئ ەدىلىگز$م ىتىيىرۇھمۇج ناتسىكرۈت يىقر$ش  .ىدنالشاب ۇم » شۇتۇقوئ

 نەۋۆت ڭەئ $چىيۇب ىتىلۆد ياتىخ $تتەۋۆن  ىسىيىۋ$س شۈرۈتش$لزۆئ ەۋ  شىلېئ مىلىب ناغلوب ىرىقۇي ن$ت$پسىن
 .ىدلاق پۈشۆچ $گىجىرەد
 پ$ل$ت شۈتۆئ ادىلىت ىاتىخ ر$لسرەد پۆك ق$لتۇم رالىچۇقتۇقوئ ەدر$لپ$تـك$م يىلائ انىستىدٻم ەۋ تەئاناس       
 پۆك ڭىنىرىليىلايىز رۇغيۇئ $چر$گ اد » ىتٻتىسرٻۋىنۇئ ر$قش$ق « ەۋ » ىتٻتىسرٻۋىنۇئ ڭاجنىش ڭاجنىش « .ىدنىلىق
 ي$لنۈتۈپ $چىيۇب ر$لن$پ يىئامىتجىئ ۇمپۇلوب شۈتۆئ سرەد ادىلىت رۇغيۇئ ەدىسىجىت$ن ىشۈرۈدڭٻس رىجەئ قىللىي

 ۇب ڭىنتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ نىكٻل ،ۇمىسلوب ناغنىلىق اپر$ب ىنىسىمٻتسىس شۇتۇقوئ ادىلىت رۇغيۇئ
  .ىدلوب تابر$ب ي$لنۈتۈپ ن$لىب ىسىبرەز ڭىنىتىكىر$ھ شۇتۇقوي ىنىكىلمىك ڭىنرالرۇغيۇئ قىلمىتٻق
 لۇغڭوم ،زىغرىق ،قازاق، رۇغيۇئ اتپىرائام ناغلوب $چىگر$لپ$تـك$م يىلائ ات پىترات نىدىسيىبر$ت ىلس$ي $تتەۋۆن       
 ن$لىب ىقىزٻي -لىت ياتىخ ،پىنىلك$چ ق$لتۇم شىرىب پىلېئ شۇتۇقوئ -شۇقوئ $چىيۇب ىرىلقىزٻي -لىت $بىش ەۋ

  .ىدلۇيوق اغلوي قىلىقرائ قۇريۇب يىرۇم$م نىكس$ك شىلىرىب پىلېئ شۇتۇقوئ -شۇقوئ
 ىنىلىت ياتىخ ىقابد$ھەئ تەرسۇن ىسىچۇقتۇقوئ ڭىنىپىتـك$م ارۇتتوئ - 2 ازٻي اۋاز ڭىنىسىيىھان شاقاراق «       
 اقشىلىق پ$گ $چرۇغيۇئ ەدن$كش$لزۆس ن$لىب ىرىلشادت$مزىخ ەدىز$ب ادىتقاۋ سرەد ەدىز$ب $كچ$گىملىب ىشخاي
 مىتٻق $چچ$نرىب ەدىقق$ھ كىلس$مىلزۆس $چرۇغيۇئ ادىنروئ ت$مزىخ ىنۇئ ىرىلر$بھەر پ$تـك$م .ناغلوب رۇبج$م
 يىلاخ ىنىلىس$م رىب ن$گىملەرۈدن$شۈچ پ$لزۆس $چياتىخ اغىسىچۇغۇقوئ رىب مىتٻق ىقرىخائ ۇئ .ناغرۇدنالھاگائ
 اغىرىلنۇروئ نۇناق ىنلاۋھەئ ىرىلر$بھەر پ$تـك$م ناقپات رەۋ$خ نىدلاۋھەئ ۇب .ن$گرۈدن$شۈچ $چرۇغيۇئ ادياج رىب
 .» .ن$گلىتٻكەئ اغرٻگال ۇئ ادىشٻب ڭىنيائ -3 ىلىي - 2018 ەدىجىت$ن .ناغلىق مۇل$م
 لۇبوق ىنىتىرايىز ڭىنىروت » ناتسىمىز « ادنىقٻي رالىچۇقتۇقوئ ياتىخ ىز$ب ناقتاۋ$لشىئ ادىنويار رۇغيۇئ «       
 ىنىتىيىنەد$م ەۋ ىلىت رۇغيۇئ ڭىنىتىسايىس پىرائام ناقتاۋۇيوق اغلوي ادىنويار رۇغيۇئ ڭىنىرىلىرىئاد ياتىخ ،پىلىق
 ڭىنرالنۇقتۇت ىكىدرٻگال ىتىمۈكۆھ ياتىخ ،$چىشىنىلىق ناياب ەدرەۋ$خ .ن$گرۈدلىب ىنىقىلناغلىتىراق اقشىتىقوي
 .ن$كىئ $تـك$مرۈدڭىس ىنىلىت ەۋ ىتىيىنەد$م ياتىخ كۈلزۈيمۇموئ اغرالۇئ ،پاماق $گر$لپ$تـك$م ىنىرىلتنەزر$پ
 ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ اغىرىبخۇم ڭىنىروت » ناتسىمىز « ىچۇقتۇقوئ ياتىخ رىب كىلمىسىئ ىچ ۇيل ىكىدر$قش$ق

 ادىلىت قاتروئ ياتىخ ەۋ ىشىنىگۆئ ىنىتىيىنەد$م ياتىخ رالىلاب رۇغيۇئ نۈتۈپ « ن$ساسائ $گىتىسايىس
 .» .ن$گرۈدلىب ىنىكىل » كەرٻك ىشىنىلشات پۈرۈچۆئ ي$لنۈتۈپ ىتىيىنەد$م رۇغيۇئ قىلىقرائ ۇب ،ىشىشىلزۆس
 ىمىسىق رىب ساملىريائ ڭىنياتىخ نىدىلەزەئ « ىنناتسىكرۈت يىقر$ش ناغلاۋىلىق $كلىم$تسۇم ىتىمۈكۆھ ياتىخ       

 ادارائقل$خ ىنىسىت$سپ$س امرۈديوئ ن$گٻد » .ناغىشاي ىرىلەرۋ$چ -ەرۋەئ ڭىنىدڭاۇخ نىدلەزەئ ادنىمىز ۇب ،
  ىد$بەئ ىنىتىيىمىكاھ ىكىدنىمىز ۇب ەدم$ھ شالرايي$ت ناكام ناغىدياشاي $گىرىلن$مچۆك ياتىخ ەۋ  شالتاپسىئ
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 تەرابىئ نىتشىتىقوي ىنر$لت$للىم كىلر$ي ن$گل$ك پاشاي ىــيۇب ر$لرىسەئ اتقارپۇت ۇب نۈچۈئ شىلىق پالقاس
 ناغلاق سارىم نىدىرىلالۇس اۋوب -اتائ نىيٻك نىدن$گزۈت ىنىنالىپ لىزەر ەۋ شىھىدۇم ىشراق $كت$يىناسنئ

 ىكىتتەۋۆن ، پىلٻس اقشىئ ىنىرىبد$ت -ەراچ تەرابىئ نىتشۈرۈتلۆئ ىنراليىلايىز نۈچۈئ شالقاس ىنت$يىمىكاھ
 .ىدىلشاب نىتشىتىقوي ىنىرىلرەۋر$س ڭىنىرىليىلايىز رۇغيۇئ ىنقىلىچىغرىق يىقرىئ اتىراق $گىتىللىم رۇغيۇئ

 رۇغيۇئ ىكىدر$لپ$تـك$م يىلائ ىسياق ر$ھ ىتىمۈكۆھ ياتىخ پالشاب نىدىمىرٻي ىكنىيٻك ڭىنىلىي -2017     
 نۇقتۇت پ$لمۈكرۈت -مۈكرۈت ىنىرىلرەۋر$س رۇغيۇئ  .ىدرۈتش$ليىددىج ىنىتىكىر$ھ شىلىق نۇقتۇت ىنىرىللىخر$س
 ادرالرٻگال ازاج -$مرۈت ىنىرىلىز$ب ،$سر$ب ىسازاج مۈلۆئ $گىرىلىز$ب ڭىنرالۇئ .ىدىلشات اغىرىلرٻگال ازاج -$مرۈت پىلىق
 ڭاجنىش « ىرىب نىدرالنۇروئ ناغىرچۇئ $گىسىبرەز قىتتاق ڭەئ ڭىنبىق$ت لىخ ۇب .$تـك$مرۈتلۆئ ن$لىب ىسازاج ن$ت

 پ$تـك$م  .ىدلوب ىتۇتىتسنىئ $يىگولولىف ەۋ راليىللىم ىكىدىكىلر$بھەر پ$تـك$م ڭىن » ىتٻتىسرٻۋىنۇئ
 روتـكود ىراتركٻس $يىتراپ نىۋائۇم قىباس ، ىرىدۇم پ$تـك$م قىباس نىدرالناغنىلىق نۇقتۇت نىدىكىلر$بھەر
 $يىت راپ نىۋائۇم پ$تـك$م قىباس ،ىرىدۇم پ$تـك$م قىباس ؛ )ن$گلىرٻب ىسازاج مۈلۆئ( پىيٻت تالوپشات

 ،ىلىت رۇغيۇئ ىتۇتىتسنىئ $يىگولولىف .رۇپۇغ تارۇملىد ىرىدۇم پ$تـك$م نىۋائۇم ؛ تاراب ىلەۋ ىراتركٻس
  .ياج ناغنالپوت ىرىلىگىئ مىلىب ناغلۇنوت ،ناغراب پىلېئ ىنرالتاقىقت$ت نۇغرۇن $چىيوب ىتىيىنەد$م ەۋ ىتايىبەدەئ
 نىدرالوتـكود ؛نامسۆئ  ناجتەري$غ ،اللۇدبائ نالسرائ ،نامھار مىرٻكۇدبائ نىدرالروسسٻفورپ ڭىنتۇتىتسنىئ رۈكز$م
 $ن$ي  .ىدنىلىق نۇقتۇت رالقىلراتاق  اللۇبىب$ھ ناجىب$ن ەۋ نامھار مىھٻرۇدبائ ،تۇۋاد $لىھار ،شابزۆئ تاراب راقىپلۇز
 نىكرەئ روسسٻفورپ ىرىدۇم پ$تـك$م  نىدىكىلر$بھەر پ$تـك$م ،پۇلوب ىتٻتىسرٻۋىنۇئ اككوگادىپ ر$قش$ق  ىسىرىب

 ،لۇبوئ رانلۇگ روتـكود نىدىرىلروسسٻفورپ ،رۇپۇغۇدبائ ر$ب$تخۇم روسسٻفورپ ،ىرىدۇم پ$تـك$م نىۋائۇم ،ر$مۆئ
 پىلل$تۇم سانۇشمىسىئ ،ىرىر$ھۇم شاب قىباس ڭىن »ىلىنرۇژ يىملىئ ىتٻتىسرٻۋىنۇئ ر$قش$ق « ەۋ نامسوئ نابروق

 .ىدنىلىق نۇتۇت رالىقىلراتاق ىرىھاق قىدىس
 < « :ىدر$ب ىنرەۋ$خ ىكىدنەۋۆت ەدىتٻب روت ربايون  -22 ىلىي  -2018 ڭىنىمىلۆب رۇغيۇئ ىسوئىدار ايىسائ نىكرەئ        

 اغرالۇئ ،پىلىق نۇقتۇت ەدم$لۆك ڭ$ك ىنىرىللىخر$س رۇغيۇئ ىكىد$ھاس يىملىئ ەۋ ت$يىنەد$م ،پىرائام ڭىنياتىخ
 لارٻبىل ىكىداپورۋاي ىشىماق اغىرىلرٻگال شىلٻۋىغىي القادنۇش ەۋ ىشىرٻب ىسازاج قاماق ىكاي ىسازاج مۈلۆئ
 < ،>.ناغىغزوق ىنىساكنىئ قىتتاق ڭىنىتٻتىسرٻۋىنۇئ ت$يىرۆھ لٻسسۇيرىب ناغلوب ىرىب ڭىنرالتٻتىسرٻۋىنۇئ
 اغىرىلنابرۇق بىق$ت ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ،پىلىق نالېئ تاناياب يىمسەر $تپ$ھ ن$كتۆئ تٻتىسرٻۋىنۇئ رۇكز$م
 ىنرالتٻتىسرٻۋىنۇئ اقشاب ىكىداپورۋاي ،ىقىلناغىدىلوب ەدمەدم$ھ اغىرىلمىداخ تٻتىسرٻۋىنۇئ رۇغيۇئ ناغناليائ
 اراكشائ ىنىتىكىر$ھ ڭىنياتىخ ەۋ اقشىلىق قىلشادسٻھ اغىرىليىلايىز رۇغيۇئ ىكىدىترىس ەۋ ىچىئ ت$لۆد ڭىنياتىخ
 پىرائام ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ىتٻتىسرٻۋىنۇئ ت$يىرۆھ لٻسسۇيرىب .ن$گرۈدلىب ىنىقىلناغىدىرىقاچ اقشىلىق دىقن$ت
 ،>.رۇدىتٻتىسرٻۋىنۇئ بر$غ ىجنۇت ناغرۇتياق ساكنىئ اغىشىلىق نۇقتۇت ىنىرىللىخر$س رۇغيۇئ ىكىد$ھاس يىملىئ ەۋ
 ،ىقىلناغىملىچېئ توس اراكشائ قادناقچٻھ اغرالكىمٻداكائ ۇب ادىتاناياب ڭىنىتٻتىسرٻۋىنۇئ ت$يىرۆھ لٻسسۇيرىب <
 ،$يىسنارف ،پۈرۈدلىب ىنىقىلناغلاقات يىمسەر يىري$غ اغىرىلىچتاقىقت$ت لەئت$چ ڭىنرالتٻتىسرٻۋىنۇئ ىكىدنويار
 رۇكز$م $ن$ي اتتاناياب .ن$گرۈدلىب ىنىكىلن$كتۆئ $كت$كىر$ھ پىتـكائ ڭىنىرىلشادپىس$ك كىل$يىگلٻب ەۋ $يىدناللوگ

 :ن$گلىيٻد قادنۇم ،پىنىلتىك$ت ىنادي$م س$منەرۋ$ت ناغلوب $ككىلنىكرەئ كىمٻداكائ ەۋ رىكىپ ڭىنتٻتىسرٻۋىنۇئ
 ىكىدىترىس ەۋ ىچىئ ڭىنياتىخ ىنرالتٻتىسرٻۋىنۇئ اقشاب ىكىداپورۋاي ەۋ $يىگلٻب $ن$ي ىتٻتىسرٻۋىنۇئ لٻسسۇيرىب <<
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 .ۇدىرىقاچ اقشۇلوب ەدمەدم$ھ اغرالۇئ قىلىقرائ ۇب ،اقشىلىق دىقن$ت ىنبىق$ت ناقتاۋىلٻك چۇد ىرىلكىمٻداكائ رۇغيۇئ
 ىسىمم$ھ ڭىنرالرۇچۇئ تىئائ اغزىمىرىلشادپىس$ك ناغلوب بىياغ ادرالتٻتىسرٻۋىنۇئ ىكىدىترىس ڭىنۇئ ەۋ ڭاجنىش
 ىنىشىنىلشات $گىمرۈت ەۋ ىشىنىلېئ اغلوق ڭىنزىمىرىلشادپىس$ك شىلىق تۈكۈس اغڭىنۇب .كىلچن$شىئ
 ىنتۈكۈس ۇب نىدىمان ىكىلنىكرەئ ن$پ -مىلىئ ەۋ مىلىب ىتٻتىسرٻۋىنۇئ ت$يىرۆھ لٻسسۇيرىب اڭۇش .ۇدىرۇتشاليالۇق
 ت$يىرۆھ لٻسسۇيرىب ،اقشۇلۇتۇق نىدىكمار كىل$يىگولوئٻدىئ ناغلىق اپر$ب ر$لىرىئاد يىسايىس ،پالشات پۇزۇب

  > >> .ۇدىرۇدنالماھلىئ اقشۇرۇت ڭىچ ادىشىراق ت$ممىق قۇقوھ كىلىشىك ناغلائ نۇروئ نىدىبل$ق ڭىنىتٻتىسرٻۋىنۇئ
«. 

 

 ىقىلىچنىغرىق ت$يىنەد$م يىللىم
 

 ،ىرىلغات مۇرۇقاراق ،نۇلنىىئوك ،ىرىلىداۋ غاتىرڭ$ت النۇرۇب نىدر$لرىسەئ  III ىقنۇرۇب نىدىدالىم رالرۇغيۇئ «       
 قالراپ ڭىنىزۆئ ،پاشاي ادايىسائ ارۇتتوئ ەدىبر$غ ڭىنىرىلغات ياتلائ ،ىقىلناميوئ راغڭۇج ،ىقىلناميوئ مىرات
  -2009 ، نىد » رالناخاراق ەۋ رالرۇغيۇئ ىكمىد$ق  « :ىجاھرۇن ىجاھ(  » .ناقتاراي ىنىخىرات قازۇئ ،ىنىتىيىنەد$م
 . )ىرش$ن لىي
 ن$لىب ىتاياھ ڭىنرالۇئ ىنشىتىقوي ەدىتىپۆس ت$للىم ىنرالرۇغيۇئ ىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ       

 شالشاب نىتشىتٻۋىلىق قوي نىتپۈت  ادناتسىكرۈت يىقر$ش ىنىنىد مالسىئ --ىداقىتېئ يىنىد ناغنالغاب س$چر$بم$چ
 ناغلوب ىمسىق ىبىكر$ت مىھۇم ڭىنىرىلت$مالائ )كىلمىك ( كىلت$يىدۇجۋ$م ت$للىم ڭىنرالرۇغيۇئ $ن$ي $گرىب ن$لىب
 زائ ىسىيمٻداكائ رالن$پ يىئامىتجىئ وگڭۇج « ىكنۈچ .ىدىلشاب نىتشىلىق تابر$ب ىنىتىيىنىد$م رۇغيۇئ لۈكتۈپ

  << ىكىدىرىبنۇم تايىبەدەئ وگڭۇج  « ڭىي ڭال ىقىلشاب ڭىن » ىنروئ تاقىقت$ت تايىبەدەئ ر$لت$للم قىلناس
 ۇمپەد رىسەئ  -8 ( الىدىسەئ  -10 $يىدالىم ڭىنرالرۇغيۇئ  :ادىسىلاقام يىملىئ ىكىدىسىمٻت  >> كىلىبۇغداتۇق

 اغاينۇد ەدرىسەئ  -11 .ناغلوب >> تىمىس ىرتيام << ىكىدىقىزٻي رۇغيۇئ ىكمىد$ق  كىلىدر$پ  27  )ۇدىتاۋىلىتيېئ
 ىرىليۈك پۇن$ج ەۋ ىرىلرىتايىت ڭىنىسىلالۇس ڭۇس ،ەدن$گل$ك اغاينۇد  >>  كىلىبۇغداتۇق  << امارد رىئٻش رۇھش$م
 ىكمىد$ق « ،» >> كىلىبۇغداتۇق  << ىكىدىرىبنۇم تايىبەدەئ وگڭۇج  « : ڭىي ڭال ( » .ىدناغىملىق يىققەر$ت ىخٻت

 نىئاباگ .ۋ .ائ سانۇشكرۈت ،ىروسسٻفورپ ڭىنىتٻتىسرٻۋىنۇئ گرۇبماھ $يىنامرٻگ ەۋ  )نىد »رالناخاراق ەۋ رالرۇغيۇئ
 ،ادناغىراق نىدرالمزايلوق ناغلىپٻت نىدناپرۇت ىقرىزاھ « :ەدىرىسەئ يىملىئ ن$گٻد » ىقىلناخ رۇغيۇئ ۇجۇق اراق «
 پىشېئ نىدىكڭىنىرىلر$سەئ $نھ$س $چۇزن$خ ىكىل$قەۋ ڭىنىرىلر$سەئ $نھ$س ناغلىزٻي ادىرىلقىزٻي رۇغيۇئ ەۋ كرۈت

 ىكمىد$ق « ،» ) $چىغىلىي -1250 نىدلىي  -850 (  » ىقىلناخ رۇغيۇئ ۇجۇق اراق  « :نىئاباگ .ۋ .ائ ( » .ۇدىشۈچ
 ىنىتىللىم رۇغيۇئ $گىئ $كت$يىنەد$م  يىخىرات نۇزۇئ  كەدىرىلناغزاي پەد  ) نىد »رالناخاراق ەۋ رالرۇغيۇئ
 ىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ ن$كت$ي ىزۆك $گىكىلن$كىئ لۈكشۈم ۇمىلوت ڭىنشىلىق $يىستايلىمىسسائ
 پۇنوت ىنىكىلكەرٻك شىتىقوي ىنىتىيىنىد$م ڭىنىتىللىم رۇغيۇئ ن$لىب ىدلائ نۈچۈئ شىتىقوي ىنىتىللىم رۇغيۇئ

  )اۇخڭۇج( ياتىخ اغرالرۇغيۇئ $گرىب ن$لىب شىلىق تىچتىب ىنىتىيىنەد$م ڭىنرالرۇغيۇئ ىرىلرىئاد ياتىخ .ىتت$ي
 .ىديوق اغلوي كۈلزۈيمۇموئ ىنشۇرۇدڭٻس پۈرۈدلىق لۇبوق ىنىتىيىنىد$م
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 ىنر$لىت$سپ$س  كەدن$گٻد » ىمسىق رىب ڭىنىتىيىنەد$م اۇخڭۇج ىتىيىنەد$م رۇغيۇئ « ىرىلرىئاد ياتىخ        
 » اۇخڭۇج « $تت$يىلىمەئ .اتقامىلرۈبج$م اقشىلىق لۇبوق ىنىتىيىنىد$م ياتىخ ىنرالرۇغيۇئ ،پىرىقىچ پۇرۇديوئ
第 (   »  ىتىغۇل ڭىنىلىت ۇزن$خ ناماز ىقرىزاھ  «  $گزۆس ن$گٻد 6 版  汉语词词典“( ىتىھازىئ  ن$گر$ب ڭىن  
 ۇزن$خ رالياج ۇب .ناغلاتائ پەد >> اۇخڭۇج << ىـپارتەئ ىسىداۋ ىخڭاۇخ ادناماز ىكمىد$ق « : $چىكىدنەۋۈت
 » ىرىلت$للىم اۇخڭۇج « ،ك$مٻد .ىدىئ ن$گلىرٻب ھازىئ پەد » .ىدىئ ىــياج ن$گن$للىك$ش پ$لسەد ڭىنىتىللىم
 -$ناسپەئ ڭىنياتىخ $تت$يىھام ،ك$مٻد ىرىلت$للىم اۇخڭۇج .س$مەئ تۇجۋ$م نىدلەزەئ مۇقۇئ ن$گٻد
 « .رۈدىشىلىتائ لىخ رىب $چىقشاب ڭىنن$گٻد ىرىلەرۋ$چ -ەرۋەئ ڭىنىدڭاۇخ --ىروتارٻپمىئ ياتىخ ىكىدىرىلت$ياۋىر
 $گىچىئ ىسىيىروتىررٻت  ىتىلۆد ياتىخ « ىرىلنارمۈكۆھ ياتىخ ىنۇغلاتائ ۇب ن$گٻد » ىرىلت$للىم اۇخڭۇج
 ،ناغراقىچ پۇرۇديوئ ،پىلىق ائىددۇم ىنىشىلىق $يىسستايلىمىسسائ ىنرالت$للىم ىكىد » نىمىز ناغلاۋزۈگىرىك
  ۇغلاتائ املاساي ۇب ن$گٻد » ىرىلت$للىم اۇخڭۇج « .رۇدۇغلاتائ رىب ن$گرۈدڭىس $گىچىئ ىنىسىن$م شىتىقوي يىقرىئ
 .رۈتـك$مٻد ياتىخ $تت$يىل$مەئ

 اغرالسارىم يىنەد$م ڭىنىتىللىم رۇغيۇئ ناغلوب ىرىب نىدر$لت$للىم يىمىد$ق ىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ       
 ،ىخىرات ،ىسىكىزۇم ،ىتىئن$س - تايىبەدەئ ،ىس$پ$سل$پ -- ىنىتىيىنەد$م ەۋ $يىگولوئٻدىئ لۈكتۈپ ياب

 ىرىلتەدائ -$پرۆئ ەۋ ىقىلىچتاتت$خ ،ىقىلىچرامٻم ،ىتىئن$س ر$نۈھ لوق ،ىسىيىفارگونتېئ ،ىىسىيىگولوئٻخرائ
   .ىتشىرٻك اقشىتٻۋىتىقوي ي$لنۈتۈپ $گرىب ن$لىب ىتىللىم رۇغيۇئ نىدناھاج ۇب ىنرالقىلراتاق
 قۇتۇس -- ىرىلرۇھش$م رۇغيۇئ ن$كتۆئ اتخىرات .ىدلوب ناغىديامنىلىق قٻۋش$ت تەئن$س - تايىبەدەئ كىسسالك      
 ،ناگاروك رەد$ي$ھ د$مم$ھۇم ازرىم ،ىك$نكۈي د$مھەئ ،ىر$قش$ق دۇمھ$م ،پىجاھ ساخ پۈسۈي ،ناخارغۇب

 يابنۇدۇۋاب ەۋ يابن$سۆھ ،ۋوياباسۇم ،ناۋلاپ رىداس ،گ$ب لۇسۇرۇدبائرىمەئ ،مۇگۇزۇن ،ناخاسىننامائ
 ،اللوماد رىداقۇدبائ ،$پل$خ رۈمۆت ،ىمىزان لالىب اللوم،ىمارياس اسۇم اللۇم ،$پل$خ رۈمۆت ،)رالۋوياباسۇم(
 تۇمھ$م،ىتىھۇم تۇسخ$م ،مۇسخ$م ناخمىرٻلۇدبائ ،رۇغيۇئ قىلاخۇدبائ ،قىپۋ$ت ىلىتم$م ،ىقۋ$ش قۇلتۇق
 ،لۈگناۋزىر ،)رۇتاب ىنٻغ ( ىقابت$م$م ىنٻغ ،ۋوپىٻيت نۇنۇز،ىمىساق ناجت$مخەئ ،مىجاھ زايىنىجوج ،ىتىھۇم
 ن$كتۆئ ۇب ،ىدلوب ناغىدي$من$لزۆس رالقىلراتاق رۇبم$ت ىزۇر ەۋ  ) ىچماقۇم ( نۇخائ ىدرۇت ،پىلل$تۇم اللۇپتۇل
 ت$يىنەد$م اينۇد ڭىنرالرۇغيۇئ .ىدلوب پىياغ نىدىسىبىھ$س ت$يىنەد$م رۇغيۇئ ناماز ىقرىزاھ ر$لرۇھش$م
 -لۇت$ب$تەئ « ،» ىناۋىد راللىت يىكرۈت « ،» كىلىبۇغداتۇق « --ىرىلسارىم يىنىەد$م رۇھش$م ناقشوق $گىسىنىز$غ
 ادرالىناخباتىك ىنىرىلر$سەئ كىسسالك رۇھش$م قىلراتاق  » ماقۇم ىككىئ نوئ « ەۋ » يىدىشەر ىخىرات « ،» قىياق$ھ
 .ىدلوب ناغىدياملوب ىلىگرۆك
 $يىفارگونتېئ ەۋ خىرات ،لىت ،تەئن$س - تايىبەدەئ -- ىرىلر$سەئ رىدان ىكىدناماز ىقرىزاھ ڭىنرالرۇغيۇئ       
 ساخ پۈسۈي « ،» ترۇي انائ «،» نىمىز « ،» زىئ « ،ن$لىس$م ،ىرىلر$سەئ پىياجائ رىئاد $گر$ل$ھ$س قىلراتاق
 $چىغىسىق ڭىنرالنوھ « ،» رالرۇغيۇئ « ،» ىرىلك$چۆچ قل$خ رۇغيۇئ «،»ىر$قش$ق دۇمھ$م « ،» پىجاھ
 رۇغيۇئ ناماز ىكمىد$ق « ،»ىسىيىفارگونتېئ ڭىنرالرۇغيۇئ «،»رالناخاراق ەۋ رالرۇغيۇئ ىكمىد$ق « ،»ىخىرات

 $گىتىيىنەد$م مالسىئ « ەۋ »ىخىرات مالسىئ ڭاجنىش «،» ىرىلسىزٻت ىتايىبەدەئ كىسسالك رۇغيۇئ « ،»ىتايىبەدەئ
 كىلرٻتـكاراخ امروفتالپ ەدم$ھ ىسىدنايامان ڭىنىلىت رۇغيۇئ ەدم$ھ ىرىلر$سەئ قىلراتاق »ر$لىچنۈئ نىدر$لمىلىب رىئاد
 يىبەدەئ ڭىنىلىت رۇغيۇئ ناماز ىقرىزاھ «،» ىتىغۇل قىلھازىئ ڭىنىلىت رۇغيۇئ « قۇلموت $تلائ --ىرىسەئ تناگىگ
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 ڭىنىلىت رۇغيۇئ «،» ىرىلت$يىنۇناق قىلىكىتسۇكائ ڭىنىلىت رۇغيۇئ ناماز ىقرىزاھ «،»ىتىغۇل المىئ ڭىنىلىت
 رونپول ڭىنىلىت رۇغيۇئ ناماز ىقرىزاھ « ،» ىتىكٻلايىد ن$توخ ڭىنىلىت رۇغيۇئ ناماز ىقرىزاھ « ،»ىسىيىگولوفروم
 « ەۋ » ىسىمناللوق شۇيوق مىسىئ « ،»ىتىغۇل قىلھازىئ ىرىلللسىم$ت -لاقام قل$خ رۇغيۇئ « ،»ىتىكٻلايىد
 .ىدلوب پىياغ نىدتىيىئم$ج رۇغيۇئ ىرىلباتىك قىلراتاق » ەدىقق$ھ ىرىلمان ر$ي مىسىق رىب ىكىدزىمىرايىد
 د$مھەئ سانۇشتايىبەدەئ ەۋ رىئاش --ىرىلرۇھش$م ىكىد$ھاس ر$ھ ىكىدناماز ىقرىزاھ  ڭىنىقل$خ رۇغيۇئ       
 ىچۇغزاي ،نامخار ىجاھ راكتەئن$س ،ناخر$بم$ق راكتەئن$س ،اتتاپلەئ ىركىز روتىزوپموك ەۋ سانۇشماقۇم ،ىئايىز
 ەۋ ىچۇغزاي -رىئاش ،ىھىتۇم مىھاربىئ سانۇشلىت،ىمارياس ىلېئ $يىمرەئ تىھٻش مىن رىئاش ،ىرىداق نۇنۇز

 ناتلۇسرىم سانۇشلىت ،رۈمۆت تىم$خ سانۇشلىت ،نۇسرۇت نىمىئ مىلائ ،رۈكتۈئ مىھٻرۇدبائ سانۇشتايىبەدەئ
 ،ىنارۇي$غ تازىن$غ شانۇشت$غۇل ەۋ سانۇشلىت،رىئاش ،پۇقاي زىلبائ شانۇشت$غۇل ەۋ سانۇشلىت ،ۋونامسوئ

 ،ت$مەئ ىزاغ ماسسەر ،ىدلۇبلۇي اللۇرۇس$ن سانۇشلىت ،ت$مخەئ ىدرۇت سانۇشلىت،راپپاغ $نىمائ سانۇشلىت
 نۇغرۇت سانۇشخىرات ەۋ رىئاش ،قىلتات نىدىشەر رىئاش ،ۋويىلېئ ناجپىيىت رىئاش ،ىجاھ رۇن ىجاھ سانۇشخىرات

 ،نىمىئت$مم$ھۇم رۇكۇشۇدبائ شانۇشت$يىنەد$م ەۋ سانۇشتايىبەدەئ ،مىلائ ،رىباس نۇدروز ىچۇغزاي ،ساملائ
 ىچۇغزاي ،اللوماد ھىلاس د$مم$ھۇم نامىجر$ت ەۋ ىمىلائ ىنىد مالسىئ ،تالوپ د$مم$ھۇم ىچدىقن$ت يىبەدەئ
 فارگوتراك ،راتشۇخ پىرىش فارگوئىب ،اللۇبىب$ھ مىھەرۇدبائ فارگونتېئ  ،ناشىئ اشاپ راكتەئن$س ،مىرٻك دىھازرىم
 ،نىدىماسىھ ىچقاچقاچ،تاراب نىدىسايىغ تناكىزۇم ،ىماج ناجن$سۈھ تناكىزۇم ،ىمىرٻك زايىن

 اللۇتىمھەر تازائ سانۇشتايىبەدەئ ، نامھار مىرٻكۇدبائ سانۇشتايىبەدەئ ،نىي$سۈھ ر$قسەئ سانۇشتايىبەدەئ
 ىجاھ ىسىچتاقىقت$ت ىنىد مالسىئ ەۋ ىچتايىرش$ن ،نامىجر$ت ،قىدىس پىلل$تۇم سانۇشمىسىئ، ناتلۇس
 ،ىدرۇت ت$خەئ ىچۇغزاي ،ىزور نۇقلاي ىچرۇزبوئ ،نىدىلالاج رىداقۇدبائ ىچۇغزاي -رىئاش ،نامسوئ اللۇدبائاجۇخ
  نالىج تاھر$پ ىچۇغزاي ،ىتخوت ت$مم$ھۇمرۇن ىچۇغزاي ،لىئارسىئ ەدىلاخ ىچۇغزاي،ت$خەئ م$شيائ ىچۇغزاي
 ،ىدلۇرۇتشىغىي ىرىلر$سەئ ڭىنرالۇئ ؛ىدلوب ناغىدي$من$لزۆس م$ھ رالقىلراتاق تۇۋاد لۈگن$مىچ ەرىئاش ەۋ
 ۇب ىرىلىرىز$ب نىدر$لرەۋر$س ۇب . ىدنالشات $گر$لىمرۈت ەۋ ىرٻگال ازاج ،پىنىلىق نۇقتۇت ىرىلزۆئ ،ىدلۈرۈديۆك
  -نىيٻق قىتتاق ىرىلىز$ب ،ىدنىلىق مۈكۆھ اغىسازاج مۈلۆئ ىرىلىز$ب ،ىدزۈئ ناج ەدر$لىمرۈت كىلت$ملۇز
 راللانروژ  -باتىك تىئائ  $گىتىيىنەد$م ەۋ خىرات ڭىنرالرۇغيۇئ .ىدلىريائ نىدىكىلت$مالاس نىدىسىبرەز ڭىنىقاتسىق
 راللانروژ -باتىك رىئاد اغرالرۇغيۇئ ناغنىلىق رىش$ن نايۇب نىدراللىي ىقنىقٻي .ىدن$لك$چ ىشىنىلىق رىش$ن ڭىن
 .$تـك$ملۈرۈديۆك ،اتقاملۇرۇتشىغىي
 ناغىدىلىب ىنىقىزٻي ياتىخ ەۋ ىرىليىلايىز كىتاركومٻد ياتىخ نىتپەر$ت رىب ىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ       

 رۇت$ت « ەدىسۈگل$ك پىنىلىدياپ نىدراللانروژ -باتىك تىئائ اغرالرۇغيۇئ ناغنىلىق رش$ن ادىقىزٻي ياتىخ ڭىنرالرۇغيۇئ
 $گىرىلشىك ت$للىم ىسياق ر$ھ ن$كت$ك پىشىلياتىخ ادياتىخ نىتپەر$ت رىب $ن$ي ،$سىرىسنەئ نىدىشىلېئ » پاسىھ
 ناغىلىق رش$ن ادىقىزٻي ياتىخ نۈچۈئ شىرٻب ىنىسىچن$شۈچ ناغىملوب ت$للىم ن$گٻد » ىتىللىم رۇغيۇئ « اتخىرات
 .$تـك$مرۈديۆك م$ھ ىنراللانروژ -باتىك
 -2017 ادىنويار رۇغيۇئ ىرىلىرىئاد ياتىخ « .ىدلوب ناريەۋ قىلىچتايىرش$ن يىللىم ەدن$گل$ك $گنۈك ىكنۈگۈب      
 كىلىلىس$م <<شىملاتائ ،پىرٻب پىلېئ شۈرۈشك$ت اتىراق $گىس$ھاس تايىرش$ن پالشاب نىدىشٻب ڭىنلىي
 نۇقتۇت اتىراق اغرالناغىلقىتس$ت ەۋ ن$گىلرىرھ$ت ،ناغزاي ىنرالباتىك لىخ ۇب ەۋ ناققىچ پىتىكٻب ىن >>رالباتىك
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 ناغلىق رش$ن ىتايىرش$ن قل$خ ڭاجنىش ەدىسىجىت$ن ىشۈرۈشك$ت ڭىنرالنۇروئ رادىقالائ .ناغىغزوق ىنۇقلود شىلىق
 كىلىلىس$م << ڭىنباتىك قۇترائ نىد 600 ناغلىق رش$ن ىتايىرش$ن رۇغيۇئ ر$قش$ق ،ڭىنباتىك قۇترائ نىد 1000

 ڭىنرالناغىلقىتس$ت ەۋ ن$گىلرىرھ$ت ،ناغزاي ىنرال >>باتىك كىلىلىس$م << شىملاتائ .ن$گلىتىكٻب پەد >>باتىك
 ىكىدىقق$ھ رالناغلۇتۇت ەدىچىئ لىي ۇب ەۋ رۇتلوب نىدىتايىرش$ن رۇغيۇئ ر$قش$ق « ،».ناقتاۋىنىلىق نۇقتۇت

 ياتىخ ڭىنىرىپ$ن 4 نىدرالۇب ،ىقىلراب ىچت$مزىخ -ىچشىئ ر$پ$ن 49 اتتايىرش$ن رۇكز$م ،ادىماۋاد زىمىرىلشالقىنېئ
 ىكىلن$كىئ ادنۇقتۇت ڭىنتن$سرىپ ،  30%  ڭىنىرىپ$ن 14 نىدمىداخ ر$پ$ن ر$پ$ن 45 ناغلاق ،ىكىلن$كىئ
 .» .ىدنالىراكشائ
 ەۋ ىرىلىتنٻل شىتىلڭائ رىئاد $كت$يىنەد$م يىللىم ناغنالقاس ەدىرىل$يىسناتسىئ $يىزىۋٻلٻت -وئىدار ىسياق ر$ھ       
 تىئائ $گىتىئن$س -- ت$يىنەد$م ڭىنرالزىغرىق ەۋ قازاق ،رۇغيۇئ .اتقاملۈرۈديۆك ىرىلىتنٻل مىلىف ۇغلائنىس - وئٻدۋ
 $يىزىۋٻلٻت ڭاجنىش « .ىدلوب ناغىدياملىتىلڭائ ەۋ ناغىدي$ملىتىسرۆك رالترٻسنوك ەۋ اممارگورپ ىڭٻي قادناقچٻھ
  ،قىدىس ناجتۇمخ$م روسسىژٻر ،ارغۇب ر$تخۇم روسسىژٻر كىلىجىرەد ىچنىرىب كىلت$لۆد ڭىنىسىيىسناتسىئ
 زاۋائ مىسىق رىب ەۋ نىديەز ت$لبائ ىمىداخ $يىسناتسىئ ،ىزورت$م ناجت$مخەئ كىنخٻت ،راقىپلۇز ىچت$سايىر
  .» .ىدنىلىق نۇتۇت ىرىلتسىترائ
 ىچىشخان قىلڭاد .ىدنىلىق نۇقتۇت ي$مل$تۆئ ت$يىمسەر يىنۇناق قادناقچٻھ رالسىترائ قىلڭاد ر$يۇسقل$خ       

 $يىزىۋٻلٻت ،تىجىم لىدائ  ىسىترائ $يىدٻموك قىلڭاد ،نۇسرۇت ر$بۇن$س ىچىشخان قىلڭاد ،تىيٻھ  مىھىرۇدبائ
        .ىدنىلىق  نۇقتۇت رالنۇسرۇت نىكرەئ  ىروسسىژٻر اممارگورپ
 نودنول « ەدىتٻب روت ىكىدىنۈك راۋناي -17 ىلىي -2019 ڭىنىمىلۆب رۇغيۇئ ىسوئىدار ايىسائ نىكرەئ       

 ىراش ر$ي << مىناخ سىرراھ لٻچار روتـكود ،ىسىچتاقىقت$ت اكىزۇم رۇغيۇئ ،ىسىچۇقتۇقوئ ڭىنىتٻتىسرٻۋىنۇئ
 اغىشٻب ڭىنىرىلراكتەئن$س ەۋ بىدەئ ،ىرىليىلايىز رۇغيۇئ ،پىلىق نالېئ $لاقام رىب ەدىتىزٻگ >> ىسىتچوپ
 -2017 ەدىسىلاقام ن$گر$ب مان پەد >>ىقىلىچنىغرىق ت$يىنەد$م ىكىدڭاجنىش << ۇئ .ىتتالڭائ ىنمۇلۇز ناقتاۋىلٻك
 ر$بۇن$س ناقتاۋۈلۈرۈس ىرىگلىئ ىقىلناغنىلىق مۈكۆھ اغىسازاج قاماق قىللىي 5 ،پىنىلىق نۇقتۇت ىرىخائ ڭىنىلىي
 ڭىنر$لت$سايىس ناقتاۋۈلۈزۈگرۈي ادنويار ىنىشىلىماق اغرٻگال ڭىنىچىشخان رىب ن$گيۆس لەئ كەدنۇسرۇت

 قىلناج ڭەئ ڭىنىقىلناغلىق ت$سق$م ىنشىلىق قوي ىنىتىيىنەد$م ەۋ ىلىت ڭىنر$لقل$خ كىلر$ي $تت$يىل$مەئ
 .ىدلسٻب رەۋ$خ ن$گٻد » .ن$كت$سرۆك پەد ىكىنرۆئ

 ناغنالجاۋار ەدىس$ھاس ت$يىنەد$م نىيٻك نىدناغلۇيوق اغلوي  » ىتسايىس شىتٻۋىچېئ ىنكىشىئ « ادياتىخ       
 ت$يىنەد$م ەۋ شىلٻك -شىرٻب ارائزۆئ ناغلوب ن$لىب ىرىلت$يىرۇھمۇج كرۈت ىكىدايىسائ اتروئ ۇمپۇلوب قىلارائقل$خ
 .ىدلىرٻب $مىتاخ $گىرىلت$يىلائاپ شۇرۇتشاملائ
 ناغلاق ياملۇزۇب نۈچۈئ ر$لىچت$ھاياس ڭىنر$لر$ھ$ش يىمىد$ق ،اتقامزۇب ىنىرىلر$ھ$ش ىقمىد$ق ڭىنرالرۇغيۇئ       
 ،قاستېئ $چىقشاب .ناغلاق پۇلوب كەدر$لمەدائ ەۋ يوئ ،اچۆك ىكىدرالمىلىف  نوتراك ىددۇخ ىمسىق رىب $نىكىچىك

  .ناغلاق پاشخوئ $گىمۈلۆب رۇغيۇئ ڭىن »يٻزۇم قۇلنويار مونوتپائ رۇغيۇئ ڭاجنىش «ىكىدىرىھ$ش ىچمۇرۇئ ىددۇخ
 .اتقامزۈقتاقات ىنرالناروتسٻر ەۋ ناكۇد قىلراب ناغلوب قۇيوق ىسۈت يىللىم
 رۇكز$م ڭىنىرىلىرىئاد ياتىخ « .ىدلاقات نىدىپىر$ت ىرىلرىئاد ياتىخ ىناروتسٻر » جارىم « ىكىدىچمۇرۇئ       
 << ڭىنىرىلشىق$ن ەۋ كەزٻب ىكىتبۇلسۇئ يىللىم رۇغيۇئ قۇيوق ڭىنناروتسٻر رۇكز$م اتشاقات ىنىناروتسٻر
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 $ناھاب ىنن$گٻد راب ىلور شىلىق بىغر$ت ەۋ شىتىغيوئ ىنىرىل$يىدىئ >> قۇلنۇقشائ << ەۋ >> كىلىچنۈگلۆب
 رۇغيۇئ تاۋائ ىكىدر$لر$ھ$ش قىلراتاق اجلۇغ ەۋ ىچمۇرۇئ ،ر$قش$ق .» .ىدىئ ن$گلۈرۈس ىرىگلىئ ىقىلناغلىق
 .ىدلاق پەرەدلۆچ ىرىلرازاب
 ناغىديامساب ىمىد$ق مەدائ اتتاھ ،ەدر$لر$ھ$ش -تن$ك ،قالشىق -ازٻي ىرىلنۇروئ ت$مۈكۆھ كىلىجىرەد ر$ھ       

 يىللىم ناغلوب راب ەدىلسەئ .اتقاملاس ىنرالىزاۋراد -قاۋار ازڭايۇمىزڭاي ىكىدىسىزڭاي شۇلۇرۇق $چياتىخ ۇمىغرالياج
 ناملۇسۇم كرۈت ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش ،ىسىقسىق .اتقامرۇدزۇب ىنرالشۇلۇرۇق ەۋ تەرامىئ ىكىدنۇساپ
 اغىتـكٻيبوئ  شىتىقوي ڭىنىرىلىرىئاد ياتىخ  ت$يىدۇجۋ$م قىلراب ناغلائ ىنىقارۇپ -سۈت يىللىم ڭىنىرىلت$للىم
 .ىدناليائ
 شاشخوئ $گىتىئن$س -تايىبەدەئ ڭىنىتىللىم رۇغيۇئ ۇمىتىئت$س -تايىبەدەئ ۇمڭىنىرىلت$للىم زىغرىق ەۋ قازاق       
 .ىدلاقوي نىداينۇد ۇب ىناتساد »سانام « رۇھش$م اغاينۇد ڭىنرالزىغرىق .ىدل$ك چۇد $كت$مسىق
 اتروئ ىكىدر$لىكلۆئ ىكچىئ ىنرالىچۇغۇقوئ يىللىم مۈكرۈت -مۈكرۈت ىرىلرىئاد ياتىخ پالشاب نىدراللىي  -1950       

 ڭىنرالىچۇغۇقوئ يىللىم ،پۈرۈدڭىس ىنىتىيىنىد$م ياتىخ اغىڭىئ ڭىنرالۇئ ،پ$ل$يىبر$ت ەدر$لب$تـك$م يىلائ ەۋ
 .ىدل$ك پۇنۇرۇئ اقشىتراقسىق ىنىسىپاسۇم شىشىلياتىخ

 رۇغيۇئ << نىدنۇرۇب ىچت$ھاياس قىلىكىرٻمائ رۇكز$م ناغلوب $تتەرايىز ەدىرىھ$ش ر$قش$ق ىلىي -2018 «       
 نۈك ىككىئ ەدىسىلل$ھ$م ىرىليۆئ اچوك ر$قش$ق ن$گل$ك پالڭائ ىنىپىر$ت پەد >> ياج ناغنالغۇج ىتىيىنەد$م

 ىنىكىلن$گلىتٻۋىلىق قوي ڭىنىتىيىنەد$م رۇغيۇئ ۇئ ادىناير$ج نۈك ىككىئ $نىغىقسىق ۇب ... .ناغلوب $تت$ھاياس
 .» .ناغلوب مارائىب قىتتاق پۈرۆك
 يىقر$ش ڭىنىزۆئ ،پىلٻس اقشىئ ىنىرىلتاراپائ تاقىۋش$ت ىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ ،$تتەۋۆن       
 ياتىخ اغرالۇئ ،پىلىق قوي ىنىقىلتۇجۋ$م ڭىنىتىيىنەد$م ڭىنىرىلت$للىم كرۈت ناملۇسۇم ىكىدناسىكرۈت
 .اتقاملوب ىچقامرۇشوي ىنىرىلشىملىق يىانىج ىشراق $گىتىيىنەد$م ت$يىناسنىئ  ك$تشۈرۈدڭىس ىنىتىيىنەد$م
 ىكىدڭاجنىش  « ىنۈك رىبايون -15 ىن$ي نۈگۈب ىسىناخشىئ تارابخائ ڭىنىسىمىكھ$م ىرىلشىئ ت$لۆد ياتىخ       
 ڭىنىقىلتنٻگائ اۇخنىش « .ناغلىق نالېئ باتىك قىلشات قائ قىلمان  »ىتايىققەر$ت ەۋ ىشىلىدغوق ڭىنر$لت$يىنەد$م
 ڭىنر$لت$للىم قىلراب ىكىدىنويار مونوتپائ رۇغيۇئ اتباتىك رۇكز$م ،$چىشىلىيٻد ەدىرىۋ$خ ىكىتق$ھ ۇب ىكنۈگۈب
 يىققەر$ت پىلىدغوق ىشخاي ڭىنرالۇئ ەۋ ىكىلن$كىئ ىمسىق رىب ڭىنىتىيىنەد$م اۇخڭۇج ڭىنىرىلت$يىنەد$م
 ىش ڭىنىرىلت$للىم اۇخڭۇج اتباتىك رۇكز$م ،$چىشىنىلېئ لىق$ن ەدرەۋ$خ .ناغلۇرۇتشۇنوت ىقىلناقتاۋۇلۇرۇدلىق

 ارائزۆئ ڭىنىتىيىنەد$م ر$لت$للىم ڭىنچۇقساب ۇب ،ىقىلناغيوق مەد$ق اقچۇقساب رىب ىڭٻي ەدىرۋەد ڭىپنىج
 .» .ن$گلۈرۈس ىرىگلىئ ىكىلن$كىئ ىچۇقساب شىشىڭىس ەۋ شىشىملائ
 ياتىخ ىكىدياتىخ ىتىسق$م لىزەر ڭىنڭىپنىج ىش ىكىد » ىرۋەد ڭىپنىج ىش «شىملاتائ ، $تت$يىل$مەئ       
 ڭىنڭىپنىج ىش $تت$يىلىمەئ ىزۆس »شىشىڭىس « .رۇتتەرابىئ نىتشۇرۇتشالياتىخ  ىنر$لت$للىم اقشاب نىدىتىللىم
 اتباتىك قىلشات قائ زۈكز$م .س$مەئ $سر$ن اقشاب نىدىزۆس ن$كت$لشىئ ادىنروئ ڭىنزۆس »$يىستايلىمسسائ «
 رىب ڭىنىتىيىنەد$م اۇخڭۇج ڭىنىرىلت$يىنەد$م ڭىنر$لت$للىم قىلراب ىكىدىنويار مونوتپائ رۇغيۇئ « كەدن$گلىيٻد
 ڭىنىقل$خ رۇغيۇئ ،اتقادنۇئ ،اسلوب » ناقتاۋۇلۇرۇدلىق يىققەر$ت پىلىدغوق ىشخاي ڭىنرالۇئ ەۋ ىكىلن$كىئ ىمسىق
 ىنرالۇئ ،پ$ج$ھ  ؟ۇغىتت$ك پۇلوب پىياغ زىسقۇيۇت رالۇئ ؟ىتت$ك $گر$ي$ق ىرىللىخر$س ڭىنىتىئن$س -ت$يىنەد$م
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 ،پۇزۇغرۇتلۇئ اغرالنالىپوريائ لۇمۇشم$لائ ىنرالۇئ ر$لن$س ادناغىراق اغلاۋھەئ ؟ۇغىدياملوب ىلىقتارچۆئ ادرالىچۆك
 ،رۇغيۇئ ىكىدرالىناخباتىك ؟قادناق -ۇمرالڭىتەۋت$نۆج $كت$ھاياس » ت$ھار « كىلتەددۇم نۇزۇئ $گم$لائ قارىي
 ادرالىناخباتىك ىنرالۇئ ،ۇغىتت$ك پاقوي زىسقۇيۇت راللانروژ -باتىك رىئاد $گىتىئن$س -ت$يىنەد$م زىغرىق ەۋ قازاق
 نۈچۈئ شىتىسرۆك $گر$لكىللەئ ت$چ ىنرالۇئ ىكاي $مىن -ۇمىتت$ك پۇتوي نىج ىنرالۇئ ،ۇغ -ۇدياملوب ىلىقپات
 ر$لپ$تـك$م يىلائ نىتس$مىتۆئ ت$يىمسەر يىنۇناق قادناقچٻھ نۈچۈئ $مىن ؟$مىن -ۇمرالڭىديوق پىزٻت اغرالڭيٻزۇم
 -مىلائ ،روسسٻفورپ ناقتاۋىنىللۇغۇش ن$لىب رالتاقىقت$ت يىملىئ ەۋ ناقتاۋىتۆئ سرەد ەدر$ل$س$سسەئۇم يىملىئ ەۋ
 $مىن ؟ر$لىسيالشات اغىرىلرٻگال ازاج قىپٻي ەۋ $مرۈت ،پىلىق نۇقتۇت ياميوق الائ ىنرالىچتاقىقت$ت ەۋ سىسس$خ$تۇم

 ىللىم ناغىديانيوئ لور مىھۇم نىياتنىئ $كشۈرۈتۆك ىرىقوي ىنىس$يىۋ$س ت$يىنەد$م ڭىنت$للىم رىب نۈچۈئ
 -ت$يىنەد$م ىنرالرۇغيۇئ « كەدن$گٻد ر$لن$س؟ىدىرچۆئ اققىلىچنۈغزۆب رىغېئ ىرىل$س$سسەئۇم تايىرش$ن

 اغىرىلىچۇغۇقوئ پ$تـك$م چۇغنالشاب رۇغيۇئ نۈچۈئ $مىن ،اتقادنۇئ،اسلوب »ناقتاۋىلىدىغوق ىشخاي ىتىئن$س
 قوي ىلۇسسۇئ يىللىم ناغىديانيوئ رالۇئ ؟ر$لىسىتىنيوئ  ىنراللۇسسۇئ $چياتىخ ،پۈزۈگىيٻك ىنر$لك$ليۈك $چياتىخ
 نۈچۈئ $مىن ؟ىتت$ك پىنىلت$چىپ رالناروتىسر ناغلوب كۈلچۆك ىسۈت قارۇپ يىللىم نۈچۈئ $مىن  ؟ۇمت$للىم

  « ناغلوب ىمسىق ىۋىكر$ت رىب مىھۇم ڭىنىرىلت$يىلائاپ شىچېئ لۈڭۆك ىۋىنەئنەئ لوم اققارۇپ يىللىم ڭىنرالرۇغيۇئ
 ؟ر$لسىلىق نۇقتۇت ىنر$لن$گزۈكتۆئ » پەرش$م « نۈچۈئ $مىن  ؟ر$لىسياميوق لوي $كشۇزۈكتۆئ ىن » پەرش$م
 يىنىد ادىقىزٻي -لىت زۆئ ڭىنر$لت$للىم كىلر$ي ىكىدنويار « ىكىدىباتىك » قىلشات قائ « ۇب ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ       
 ڭىنىقل$خ ت$للىم ر$ھ  .ىدنىلىق $گىئ $كت$لاپاك ىقۇقوھ شىلىق  رش$ن ىنرالباتىك  تىئائ  $كت$يىنەد$م ەۋ
 .قىلىچناغلاي لىزىقپىق ر$لىرابىئ ن$گٻد » .ىدلادغوق ر$لر$سەئ تىئائ اغىداقىتېئ يىنىد ،ىتىيىنەد$م
 ىۋىنەئنەئ رۇغيۇئ ن$لىب ىتىيىنەد$م ىۋىنەئنەئ  ياتىخ ىسىيىتراپموك ياتىخ اد » ىبالىقنىئ ت$يىنەد$م «       
  ىنىتىيىنىد$م رۇغيۇئ تەۋۆن ۇب ،اسلوب ناغنۇروئ اقشىلىق $گىئ اغنۇمز$م ەۋ لىك$ش كىتسىلايىستوس ىنىتيىنەد$م

 .ىدل$ك $گىتىيىن شىتىقوي $للىب ن$لىب ىتىللىم رۇغيۇئ
 ياتىخ ىكىدىسىناماز ىنيەئ ىتىمۈكۆھ $يىتراپموك ياتىخ ناغىناس ماخ ىنىرۇچوچ ،ىسىقسىق ڭىنپ$گ       

 ن$لىب ىسىراچ -لۇسۇئ شىلىق $يىستايلىمىسسائ ىنىتىللىم رۇجنام قىلىقرائ ىتىيىنەد$م ياتىخ ڭىنىرىلنارمۈكۆھ
 $گىتىللىم ياتىخ نىتت$ھ$ج $يىستازىلىۋىس نىكٻل ،ۇمىسلوب ناغلوب ىچقاملىق $يىستايلىمىسسائ ىنىتىللىم رۇغيۇئ
 ن$لىب ىتىيىنىد$م ياتىخ ىنىتىللىم رۇغيۇئ ناغلوب $گىئ $يىستازىلىۋىس يىمىد$ق نۇزۇئ  ۇمىخٻت ادناغىراق

 ت$يىنەد$م  ىنىتىللىم رۇغيۇئ ،نىيٻك نىدن$كت$ي پۇنوت ىنىكىلس$مەئ نىكمۇم ڭىنشىلىق $يىستايلىمىسسائ
 قۇلروتاتـكٻد ڭىنت$يىمىكاھ ت$لۆد ، $گرىب ن$لىب شىتي$چۆك ۇمخٻت ىنىشىلىق $يىستايلىمسسائ نىتت$ھ$ج
  راراق ىنشتىقوي ىنىتىللىم رۇغيۇئ ادىنىمىز ناتسىكرۈت يىقر$ش ن$لىب ىچۆك قىلناۋاروز ،پىلىس اقشىئ ىنىسىيىكنوف
 .ىدلىق شۇتۇت $كشۈرۈتش$ليىل$مەئ ىنۇئ $تتەۋۆن ،پىلىق
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 شۇتۇت اتقىلتارمان $تت$ھ$ج يىداسىتقىئ ىنر$لقل$خ كىلر$ي

 
 اتىراق $گر$لت$للىم كىلر$ي ىكىدر$ي ۇب رىخائ  -نىتشاب ادناتسىكرۈت يىقر$ش ىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ       

 ىنىقىلناغىدىرٻب مۈنۈئ زٻت ڭىنرىبد$ت ۇب رالۇئ .ىدناللوق ىنىرىبد$ت شىلىق $يىستايلىمىسسائ پۇرۇتشالتارمان ىنرالۇئ
  ناسائ نىدىپىر$ت ر$لت$للىم كۈلچۆك يىداسىتقىئ ڭىنر$لت$للىم تارمان ۇمىتت$يىلىمەئ . ن$كت$ي پۇنۇشۈچ ىشخاي

 .ن$گلۈرۆك پۆك ادخىرات ىلاۋھەئ  شىتٻك پۇلوب $يىستايلىمىسسائ
 ىلسەئ نىيٻك نىدناغلىق $كىلم$تسۇم ىنناتسىكرۈت يىقر$ش ىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ ىلىي -1949        

 ىنىقىلياب ڭىنياج ۇب ن$كت$ك پىنىت اققىلياب ۇب ،اغىنروئ ڭىنشۈرۈدلىق ىققەر$ت ىننويار ۇب ناغىمپات ىققەر$ت $چنائ
 ياتىخ « ىسىپاز زاگ ىتسائ ر$ي ەۋ تىفٻن ڭىنناتسىكرۈت يىقر$ش ( .ىدىلشاب اقشىلىق ڭالات -ڭالۇب $چناغىلاخ
 60 % ىشىرىقىچپ$لشىئ اتخاپ ، 40 % ىسىپاز رۈمۆك ،31/ ڭىنىسىپاز زاگ ىتىسائ ر$ي ەۋ تىفٻن ڭىن » ىتىلۆد

 قىلىچنامروئ ەۋ قىلىچىرۋاچ ، كىلىگىئازٻي ،ىرىلقىلياب ناك  --ىنىرىلقىلياب ڭىنر$ي ۇب  .).ۇدي$لل$گىئ ىن
 زىسكۈلزۆئ ،الىسلوب $سر$ن كەدۇققىچ اغىلوق ىسىقسىق ،ىنىرىللاتىم رىدان ەۋ زاگ ،تىفٻن ۇمپۇلوب ىنىرىلتالۇسھ$م
 .اتقامۇشۇت ەۋ ىدۇشوت $گر$لىكلۆئ ىرىكچىئ
 $چر$گ نىيٻك نىدناغلۇيۇق اغلوي ر$لت$سايىس ىڭٻي راتاق رىب قىلراتاق »شىتٻۋىچېئ ەۋ تاھالسىئ « ادياتىخ       

 ناغيوق اغرۇتتۇئ ىنىنالىپ اتتاك تەرابىئ نىتشۈرۈدلىق ىققەر$ت ىنلامىش يىبر$غ ڭوچ  ىتىمۈكۆھ يىزىكر$م ياتىخ
 ڭوچ  ۇب ،ي$مل$چٻك زاۋ نىدىنالىپ تەرابىئ نىدشۈرۈدلىق ىققەر$ت لەۋۋەئ ىنىرىليۇب زىڭٻد ڭىنىرىلزۆئ ،ۇمىسلوب
 .ىدلاق  الىدىتىسۇئ ز$غ$ق ىنالىپ »راۋغۇلۇئ « تەرابىئ نىتشۈرۈدلىق ىققەر$ت ىنلامىش يىبر$غ
 ڭوچ ەۋ نويار مونوتپائ ،$كلۆئ 31 ىكىدياتىخ لاۋۋائ نۈك ىككىئ ىسىرادىئ اكىتسىتاتس كىلت$لۆد ياتىخ < «       

 ىنىچۈكت$سرۆك مىرىك $چىرۇتتوئ ناغىدىلٻك ارغوت اغىشٻب ىشىك قىليائ 3 ىكپ$لسەد ىكىدلىي -2018 ڭىنر$ھ$ش
 ىنويار مونوتپائ رۇغيۇئ ن$لىب ت$بىت ،$چىشىلىتىسرۆك ەدىچۈكت$سرۆك ڭىنىرىلىرىئاد ياتىخ < ،> .ىدلىق نالېئ
 ىكىدياتىخ ىرىھ$ش ي$خڭاش .ن$گىلىگىئ ىننۇروئ -31 ەۋ -30 ،پۇلوب نويار نەۋۆت ڭەئ ىمىرىك ىكىدياتىخ
 $چىرۇتتوئ قىليائ 3 ناغىدىلٻك ارغوت اغىشٻب ىشىك ڭىنرالارقۇپ ،پۇلوب ر$ھ$ش ىرىقۇي ڭەئ ىمىرىك ڭىنرالارقۇپ
 ۇسڭايج ،ىسىكلۆئ ڭايجٻج ،ىرىھ$ش ڭىجيٻب اسلاق نىدڭىنۇئ .ناغنىلىق نالېئ پەد نەۈي 277 ڭىم 17 ىمىرىك

 نۇروئ نىدىراتاق ڭىنر$ھ$ش -$كلۆئ 5 ىقنىدلائ ىرىقۇي ڭەئ ىمىرىك ڭىنرالارقۇپ ىرىھ$ش نىجن$يت ەۋ ىسىكلۆئ
 ىكىدىنويار مونوتپائ رۇغيۇئ ،$چىشىنىلىق تي$ق ەدىچۈكت$سرۆك ڭىنىسىرادىئ اكىتسىتاتس ياتىخ < ، > .ناغلائ
 3136 ڭىنت$بىت ،نەۈي 4593 ىمىرىك ناغىدىلٻك ارغوت اغىشٻب ىشىك ىكىدىيېئ 3 ىكپ$لسەد ڭىنلىي ۇب ڭىنرالارقۇپ
 ىقىرىقۇي ،ەدىرىۋ$خ ڭىن >> ىتىزٻگ اتچوپ كىلن$گىتەئ ياتىخ يىبۇن$ج  << ناغىدىقىچ ادڭوكڭوخ .ن$كىئ نەۈي
 ەۋ ڭايجٻج ،ي$خڭاش ڭىنياتىخ ن$لىب رالۇئ نىكٻل ،ۇمىسلىق كەدن$كسۆئ ىمىرىك ڭىنرالارقۇپ ىكىدرالنويار
 ىز$ب < ،> .ن$گرۈدلىب ىنىقىلناقتاۋىيىڭٻك ڭىنڭاھ ىكىدىقر$پ مىرىك ڭىنىرىلنويار شاشخوئ $گنىجن$يت

 ادي$پ ىتىسايىس ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ىنڭاھ روز ت$ياغ ۇب ىكىدىقر$پ مىرىك ،$چىشۈرۈس ىرىگلىئ ڭىنرالىچزىلانائ
 ڭىنىزىكر$م تاقىقت$ت ياتىخ ىتٻتىسرٻۋىنۇئ نوتىسنىرپ اكىرٻمائ ،ىسىچزىلانائ ت$يىزەۋ ىكىداكىرٻمائ .ناغلىق

 پەد ،ۇدىتۈچۆچ ىنىشىك قر$پ ىكىدىسىرۇتتوئ رالنويار ۇب ىدن$پەئ ېديۇك نٻچ روتـكود ىمىداخ يىملىئ
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 ەۋ ڭاجنىش ،ۇدىتىسرۆك ىنۇش اكىتسىتاتس ىكىدىكىراچ -1 ڭىنلىي -2018 << :ۇديەد قادنۇم ۇئ < ،> .ىتت$سرۆك
 .$تـك$مي$ڭٻك ىرٻسناغراب ىقر$پ مىرىك ناغلوب ن$لىب ر$لر$ھ$ش كەدڭىجيٻب ،ي$خڭاش ىكىدىيوب زىڭٻد ڭىنڭازىش
 ەۋ ىشۇمرۇت قل$خ ڭىنرالۇئ .ۇدىتاۋىشىلماۋاد $ن$ي ك$مٻد ،پۇلوب $سىداھ تۇجۋ$م لىچزىئ لاۋھەئ ۇب
 نىكٻل ،ۇمىسلىيٻد $لىس$م قىللىي نۇزۇئ قر$پ ۇب .ۇدىتۈچۆچ ىنمەدائ ىشۇلوب روز كىلىچنۇب ڭىنقر$پ ىكىدىمىرىك
 اغلوي ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ىشىيىڭوچ قىلماۋاد ڭىنۇئ ەۋ ىشىلٻك پىشىلماۋاد رەد$ق اغرىزاھ ڭىنڭاھ ۇب
 قىلغاب $گىتىسايىس يىئامىتجىئ ،يىداسىتقىئ ڭىنۇئ $تتەۋلەئ ۇب .ۇدياملاق ياملوب قىلغاب $گىتىسايىس ناقتاۋۇيوق
 قىتتاق ،شىلىق بىق$ت قىتتاق ناقتاۋۇيوق اغلوي ادڭازىش ەۋ ڭاجنىش ڭىنياتىخ ىمىھۇم ڭەئ ،ياملاق الپۇلوب

 قىتتاق ىنىسىقالائ يىداسىتقىئ ناغلوب ن$لىب ارائقل$خ ەۋ ر$لىكلۆئ اقشاب ڭىنرالۇئ ،$گىتىسايىس ش$لك$چ
 ۇب ىدن$پەئ ن$س$ھ تاشلىئ ىسىئەر ڭىنىسىمش$لرىب رۇغيۇئ اكىرٻمائ < ،> >> .كىلتەۋىسانۇم $گىشىلك$چ
 قر$پ ۇب << :ۇديەد قادنۇم ۇئ .ىدرۈدلىب ىنىقىلناقشالرىغېئ ۇمىخٻت ەدىرۋەد تاھالسىئ قىللىي 30 ىكنىيٻك ڭىنقر$پ

 اتت$ھ ،ناغىدىيوت النارائ ىقىسروق ،پىنىكٻچ اغىقرائ ىرٻسناغراب رالرۇغيۇئ ىلي$پۈت ىتىسايىس ڭىنياتىخ ن$ساسائ
 -80 .ۇدىلوب ك$سٻد ىتاپسىئ -لىلەد ڭىنىقىلناغلاق پۈشۈچ اغلاۋھەئ ناغىدياميوت ۇمىقىسروق ادرالنويار ىز$ب
 ادڭىنۇش .ن$گٻد >>ياتىخ ىكىدىچىئ ڭىنارىج << .ىدىئ راب ىباتىك رىب ناغزاي ڭىنروسسٻفورپ ياتىخ رىب ادراللىي
 اغياتىخ ىس$يىۋ$س شۇمرۇت ەۋ ىمىرىك يىمۇموئ ڭىنن$تەۋ ڭىنزىب $چىغراللىي -50 ىكات ،$چىشىلىزٻي

 ىنرالۇئ نىيٻك نىتتاھالسىئ ىشۇمرۇت ڭىنرالرۇغيۇئ ،ك$مٻد .ىدىئ ىرىقۇي تن$سرىپ $چچ$ن 20 ،ادناغرۇتشىلٻس
 پۈرۈتل$ك ىنقر$پ روز ۇب ىقرىزاھ يىسايىس ڭىنۇئ نىكٻل .ىدىئ ىشخاي ادىدلائ ڭىنشۇرۇدلاق تارمان ن$تس$ق

 .» >  .ىدراقىچ
 ۇب ادراللىي -1950 نەۋىچ ول ڭاۋ ىراتٻركٻس قىباس ڭىنموكىتراپ » ر ائ ۇئ ش « ەدن$گل$ك اغراللىي  - 2000        

 پىشېئ  .ىدلىق ناريەۋىناخ ىنىرىلىناخراك ەۋ دۇۋاز قىلراب ڭىنتەئاناس كىنٻي -رىغېئ ناغنىلٻس ساسائ ادنويار
 .ىدر$ب پىتٻس $گر$لت$كرىش ىكىدر$لىكلۆئ ىكچىئ ىنىرىلقۇدلاق ناغلاق
 رالىلاھائ ناقتاۋىلىق كىلىچكىرٻت ەدر$ي ۇش ،اسلىپٻت ىقىلياب ىتسائ ر$ي ،نۇسىملوب نىدىر$ي$ق ڭىنىكلۆئ ۇب       
 پ$كتۆي ر$لىچت$مزىخ -ىچشىئ نىدىرىلىكلۆئ ىكچىئ ڭىنياتىخ ن$لىب شۈلۈرۈچۆك يىرۇج$م $گر$لر$ي اقشاب
 .ناغلوب قادنۇش  $نەئ ادناغلىچېئ ىقىلتىفٻن ماكسوپ ىلاسىم كىپىت ڭىنۇب .ىدنىلٻك
 يىللىم كىلر$ي نىتـكىلن$كت$ك پۇشوت ن$لىب راللام  زىست$پۈس ن$گل$ك نىدر$لىكلۆئ ىرىكچىئ نويار ۇب       

 راۋات  $گر$للەئ ت$چ نىتپەر$ت رىب ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ياج ۇب ،ىسىقسىق .ىدلوب ناريەۋىناخ تەئاناس
 ىنراللام تاسساك ىرىزاب ىكىدىچىئ ت$لۆد نىتپەر$ت رىب $ن$ي ،اسلوب ناغلاق پىنىليائ $گىڭٻتۆئ ناغىديۇشوت

 .ناغلاق پىنىليائ اغىرىزاب شىتٻس
 ىكىدىرايىد رۇغيۇئ اد »ىنىغىي ت$مزىخ ڭاجنىش « ناقچائ ىتىمۈكۆھ يىزىكر$م ياتىخ اديام -5 ىلىي -2000      
 ادمان ن$گٻد نويار ناغىدىرٻب » مەدراي قىلىتقون « $گىرىلر$ھ$ش -$كلۆئ  19 ڭىنياتىخ ىنر$ل$يىھان -ت$يالىۋ
 ڭىنىرىلزۆئ ادناتسىكرۈت يىقر$ش رالىچقاراق ن$گل$ك نىدر$لر$ھ$ش -$كلۆئ ۇب ،پالشاب نىدنۇش .ىدر$ب پۈلۆب

 ىكىدر$لىكلۆئ ۇب ر$لت$كرىش كىرىي كىلر$ي ەۋ رالقىلياب ىئىب$ت،رالناك .ىتتەۋالشاب ىنىجارات -نالۇب $چىنىگىلاخ
 رالىناخراك -تۇۋاز كىلر$ي ن$لىبر$لپەۋ$س -اناب كۈلرۈت ر$ھ .ىدلىرٻب $گەرۈتۆك ىكاي ىدلىرٻب پىتٻس ر$لت$كىرىش
 مۇل$م نىدىرىلرەۋ$خ ياتىخ < « ،$چىشىتىلڭائ ڭىنىسىيىسناتسىئ وئىدار ايىسائ نىكرەئ .ىدىقات ىنرالناك ەۋ



60 
 

 نىدىننوت نويلىم 10 ىشىرىقىچپ$لشىئ رۈمۆك قىللىي ىكىدىرايىد رۇغيۇئ نايۇب نىدلىي -2010 ،$چىشۇلوب
 قۇريۇب ناك رۈمۆك قۇترائ نىد 300 ن$نىمخ$ت نىدرالناك رۈمۆك كىلر$ي ىكىتپىت ارۇتتوئ ەۋ كىچىك ناغىدىشائ
 ڭاخىچىلىپ ىكىدىرايىد ىلىئ نىدىرىلناك رۈمۆك ن$گلىرٻب پۈزۈكتۆئ $گىرىلت$كرىش ياتىخ < ،> .ناغلاقات ن$لىب
 رۈمۆك ك$چۆچ ەۋ ىنٻك رۈمۆك ىچنارات ڭىنلۇمۇق ىنٻك رۈمۆك الاتروب ،ىنٻك قۇدۇق كىت ىچمۈرۈئ ،ىنٻك رۈمۆك
 .» > .نىكمۇم شىتىسرۆك ىنرالناك قىلراتاق ىنٻك
 نىدىبەۋ$س ىشىلىقات زىسكۈلزۈئ   ڭىنرالناكود ەۋ رالنۇروئ ت$مىزالۇم ،ر$لت$كرىش ،اناخراك -تۇۋاز كىلر$ي       
 كىلت$لۆد ياتىخ « .ىتت$ك پىشىلراچان ۇمىخىت ىس$يىۋ$س شۇمرۇت نەۋۆت ىلسەئ ڭىنىرىلشىك ت$للىم كىلر$ي

-2018 ڭىنر$ھ$ش ڭوچ ەۋ نويار مونوتپائ ،$كلۆئ 31 ىكىدياتىخ لاۋۋائ نۈك ىككىئ ىسىرادىئ اكىتسىتاتس
 ياتىخ .ىدلىق نالېئ ىنىچۈكت$سرۆك مىرىك $چىرۇتتوئ ناغىدىلٻك ارغوت اغىشٻب ىشىك قىليائ 3 ىكپ$لسەد ىكىدلىي

 ڭەئ ىمىرىك ىكىدياتىخ »ىنويار مونوتپائ رۇغيۇئ « ن$لىب ت$بىت ،$چىشىلىتىسرۆك ەدىچۈكت$سرۆك ڭىنىرىلرىئاد
 .».ن$گىلىگىئ ىننۇروئ -31 ەۋ -30 ،پۇلوب نويار نەۋۆت
 ، نايۇب نىدناغلاقات ن$لىب قۇريۇب ىلىي -2010 ىنٻك رۈمۆك قۇدۇقـكىت قىلشاراق اغىنويار ناۋادۇيل ىچمۈرۈئ «       
 .ناغلاق زىسشىئ ىچشىئ رۇغيۇئ ىكىدىپارتەئ 1500 ناقتاۋادماق ىنىشۇمرۇت پىنىيات اقشالوك رۈمۆك ىكىدناك رۈكز$م
 رۇبج$م $كشەدزىئ ىنىرىللوي كىلىچكىرىت لىخ ر$ھ نۈچۈئ شادماق ىنىشۇمرۇت كىلىدنۈك رالۇئ ن$لىب ڭىنۇب
 .» .ناغلاق
 شۇمرۇت ڭىنىرىلن$مچۆك ىاتىخ $چىسىكەئ ڭىنىشىلنەۋۆت نىياسنۈك ىسىيىۋ$س شۇمرۇت ڭىنر$لكىلر$ي       

 قۇلشۇرۇت ادڭىجيٻب ڭىن  >> ىتىزٻگ ىرىلرەۋ$خ گرٻبمۇلب << ىكىداكىرٻمائ « .$تـك$مسۆئ پاناسنۈك ىسىيىۋ$س
 $تتەرايىز ادىرىلياج قىلراتاق ساغروق ەۋ ن$توخ ،ر$قش$ق ،ىچمۈرۈئ ڭىنىلېئ رۇغيۇئ ادنىقٻي نٻترام رىتىپ ىرىبخۇم
 لوي رىب غاۋل$ب رىب ڭىنياتىخ << ىنۈك راۋناي -24 ىنىرىلن$گرۆك ادىماۋاد تەرايىز كۈلنۈك 10 ۇئ .ناغلوب
 نۇرۇب لىي نوئ ەۋ ن$گرىك اقشاي 67 لىي ۇب  < ادىسۇزۋام >> ىتىلۆد ىچقاس روز ىكىدىزىكر$م ڭىنىشۇلۇرۇق

 ياتىخ رىب ن$گل$ك پۈچۆك $گىلېئ رۇغيۇئ نۈچۈئ شىشىرېئ اقشۇمرۇت قارىشخاي نىدىسىكلۆئ ۇسن$گ ڭىنياتىخ
 راب ىنىكۇد قاراھ ىككىئ ڭىنىرىللۇغوئ ڭىنلايائ ۇئ رىزاھ .ن$گرۈتل$ك لاسىم ىنىتىبھۆس ن$گزۈكتۆئ ن$لىب لايائ
 . »  > .ن$كىئ
 ر$لپەۋ$س -$ناھاب اقشاب ەۋ شۈرۈتش$للەزۈگ ىنرالموردوريائ ەۋ ىـپارتەئ تن$ك ەۋ ر$ھ$ش ىرىلرىئاد ياتىخ       
 ر$ي ڭىنرالىچىۋراچ ەۋ ناقھٻد ت$للىم كىلر$ي اقشاب ەۋ لۇغڭۇم ،ناگڭۇت ،زىغرىق ،قازاق ،رۇغيۇئ كىلر$ي ن$لىب
 .اتقاملائ پىترات يىرۇبج$م ىنىرىلقالتوئ ەۋ
 «  ڭىنىغراب پىتٻك پالۆب نىدناتسىكۈت  يىىقر$ش ڭىنٻس  ،تۈت ەدڭىسېئ ،ىتىمۈكۆھ ياتىخ ىچقاراق ،ى$ھ       

 !ن$سۇسوق ەدىرىب ڭىنر$لنۈك ىنڭىنىغلائ زىسق$ھ ،» س$مەئ ىچىمۇئ  ڭىنماجۇغ قاپپائ
 ڭىنىرىلت$للىم يىكرۈت قىلراتاق زىغرىق ەۋ قازاق ،رۇغيۇئ ىقمىتىق ۇب ىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ       
 ر$لرىسەئ ادناتسىكرۈت يىقر$ش ڭىنىنىد مالسىئ ەدىسىيستارٻپوئ كىلىيىگٻتارتسىئ تەرابىئ شىتىقوي ىنىكىلمىك
 ناملۇسۇم ىكىدىكلۆئ ۇب رالۇئ .ىدلاس لوق اقشۇتۇقوي ىنىسىملۇرۇق يىداسىتقىئ ڭىنىشۇرۇت پۇلوب تۇجۋ$م ىــيۇب
 يىققەر$ت پىلىق م$چلۆئ ىنىرىلتەدائ -$پرۆئ شۇمرۇت ن$گن$للىك$ش ادىساسائ ىنىد مالسىئ ڭىنر$لت$للىم يىكرۈت
 ،رالىناخراك - دوۋاز يىللىم .ىدلىق ناريەۋىناخ ىنىرىل$ھىلسەئ ت$مىزالۇم ەۋ ت$كرىش ،تەئاناس يىللىم ناغلىق
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 ،ىدلاقات ر$لتەراجىت قىلراب ناغلوب $گىئ اققىلساخ يىللىم ن$مۇموئ -- ىرىلنۇروئ ت$مىزالۇم ،رالناكۇد يىللىم
 ۇب ،ىدنىلىق ەرىداسۇم ىداستقىئ ،ىدنالشات $گر$لىمرۈت -رٻگال رالىچىناخراك -ر$لىچتەئاناس يىللىم ،ىدن$لت$چىپ
 نىدىس$بن$م شۈرۈچ$ك شۇمرۇت ،ىدلاق زىسشىئ ر$لىچت$مزىخ  -ىچشىئ يىللىم ناقتاۋالشىئ ادرالىناخراك -دۇۋاز
 .ىدلىريائ
 ىلاۋھەئ كىلىس$مشتٻي ىچۈك ك$گمەئ ەدر$لر$ي ۇئ ەدىتٻۋىقائ ڭىنشىلىق نۇتۇت زىسنۇناق ادرالقالشىق -ازٻي       
 شىملاتائ 50 % ڭىنسۇپون ،ادىسىزٻي رىب مۇل$م ڭىنر$قش$ق ،$چىشۇلوب مۇل$م « .ن$كت$ك پىشىلرىغېئ ۇمىخٻت
 نىدرالمىداخ رادىقالائ .ناغىملاق ن$ساسائ ىچۈك ك$گمەئ ەدر$لىلل$ھ$م ،نۈچۈئ ىكىلن$گلىتٻكەئ $كش$ل$يىبر$ت
 ڭىنرالۇئ ؛ىكىلن$گىمتەۋىلشات ىنىسىلىئائ ڭىنر$لن$گلىتٻكەئ $كش$ل$يىبر$ت شىملاتائ ڭىنت$مۈكۆھ ىرىب

 ڭىنر$لىلاھائ ر$لىرىئاد ،$چىشىيٻد ڭىنمىداخ ۇب .ىدلائ اغلىت ىنىقىلناقتاۋىشىلمەدراي اغىرىلشىئ قىلىچناقھٻد
 يىنامسىج رەد$ق اغىرىلشىئ شىلىق تنومٻر يۆئ ،اقشاب نىدىرىلشىئ قىلىچناقھٻد كىلرٻتـكاراخ لىس$پ كۈلرۈت

 پ$تـك$م يىلائ ناقتياق اغىترۇي ىسىپپۇرۇگ راليىئادىپ ۇب .ناغرۇدلىق اغىسىپپۇرۇگ >>راليىئادىپ << ىنر$لك$گمەئ
 .» .ن$گن$للىكش$ت نىدىرىلازەئ اپپۇرۇگ ت$مزىخ ن$كشۈچ $گنەۋۆت ەۋ ىرىلىچۇغۇقوئ

 ىچۈك ك$گمەئ ىكىدرالقالشىق -ازٻي ناغراقىچ پۈرۈتل$ك شىلىق نۇقتۇت زىسنۇناق كىلم$لۆك ڭ$ك ىكىتتەۋۆن       
 ،رۇغيۇئ ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش ىرىلرىئاد ياتىخ $تت$يىزەۋ ناقتاۋشالرىغېئ ىرٻسنۈك ىلاۋھەئ كىلس$مشىتٻي
 ىنرالۇئ ەدم$ھ شىتيازائ $تتەئرۈس زٻت ەۋ نىكس$ك ىنىسۇپون ڭىنر$لت$للىم ناملۇسۇم قىلراتاق زىغرىق ەۋ قازاق

 ىنىچۈك ك$گمەئ اچنىشېئ « نۈچۈئ شۈرۈتش$ليىمەئ ىنىتىيىن لىزەر تەرابىئ نىتشىتٻۋىلىق $يىستايلىمسسائ
 ڭىنىتىلۆد ياتىخ ،پ$لمۈكرۈت -مۈكرۈت ىنراللايائ -رەئ شاي يىللىم ،پىلىق $ناھاب ىن » شۇرۇتشالنۇروئ اقشىئ
 تىك$م ەدىرىۋ$خ ىكىدراۋناي -14 ڭىن >> ىتىزٻگ ڭاجنىش << « .اتقامرۈدنالتائ $گ»ر$پ$س « $گىرىلىكلۆئ ىكچىئ
 شىلىق كىلىچم$لشىئ ادرالتۇۋاز پىرٻب اغرالتۇۋاز ىكىدىرىكچىئ ڭىنشاي رۇغيۇئ ادىپارتەئ 800 نىدىس$يىھان

 نىد 2900 ىلىي ن$كتۆئ نىتتىك$م ەدرەۋ$خ .ناغنىلىق رەۋ$خ ەدىھالائ  >> ىقىلناغنالتائ اقشۇلوب ياب  <<  قىلىقرائ
 >> ش$كتۆي $گىرىكچىئ ىنىرىلچۈك ك$گمەئ $چقۇشوئ< < كەدڭىنۇش ىكىلن$گلىتەۋەئ $گىرىكچىئ شاي قۇترائ
 ىنىرىلشاي رۇغيۇئ مىسىق رىب ڭىنشۇرۇتشالنۇروئ اققىلىچشىئ اغرالتۇۋاز پىرىپائ $گىرىكچىئ ىنىرىلشاي رۇغيۇئ ادىمان

 ىكىدياتىخ << پىلىق تەر ىنۇب لىچزىئ ر$لىچۈكتەزۆك اممەئ .ن$گلىتىلسەئ مىتٻق رىب $ن$ي ىقىلناغلىق  >> ياب <<
  .ۇدياملالوب  ياب  رالرۇغيۇئ  ن$لىب  شىرٻب  اغرالرۇغيۇئ  ىنت$مزىخ  قىلشائام نەۋۆت ناقتاۋيامتاراي ىرىلارقۇپ ياتىخ
 .» .ىدىئ ن$گٻد  >> .ۇدىتاۋۇلوب رالشىئ كەدن$گٻد  >    ادلۇتپاش  ىتس$ق  ڭىننىج<   ادڭىنۇب
 ،ناقپات لىكش$ت نىدىسىيىمرائ قۇدلاق ىچزۇۋاجات ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش ڭىنىتىلۆد وگنىم اۋخڭۇج       
 ناغلوب ىرىب نىدىرىللارۇق شۇرۇتساب ىنر$لت$للىم كىلر$ي ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ەۋ ىسىۋۇئ ڭىنرالياتىخ ن$مچۆك
 رۇغيۇئ ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش ىشىلوب اپر$ب ڭىن » )نەۇتـڭٻب( ىسۇپروك شۇلۇرۇق ەۋ شىرىقىچپ$لشىئ ڭاجنىش «
 اقرائ ىنىداسىقىئ روز ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ .ىدلوب ت$پائ ڭوچ رىب نۈچۈئ رالىچىۋراچ زىغرىق ەۋ قازاق ،ىرىلناقھٻد
 زوب كىلت$بنۇم ،پىلىق  قۇلۇبموز -قۇلروز ادىرىلقالشىق -ازٻي ڭىنناتسىكرۈت يىقر$ش سۇپروك ۇب ناغلىق كەرٻت
 ەۋ ر$ي ىكىدىسىرۇتتوئ » سۇپروك « ۇب ن$لىب ر$لكىلر$ي  .ىدلائ پ$لل$گىئ ىنىرىللوم ڭىنىرىل$بن$م ۇس ەۋ ر$لر$ي

 ناغىديالڭائ ىنپٻگ ڭىنىرىلزۆئ مىياد ر$ھ ىرىلرىئاد ت$مۈكۆھ ادرالارىجام -لەدٻج ناغلوب رىداس ەدىرىلىس$م ۇس
 رالارىجام -لەدٻج ،پۇيوق پىلٻس اغىرائ ىنىرىللاقاس قائ ڭىنت$للىم ۇش ىكاي رالرىداك يىللىم » قالۇق قاشموي «
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 شاب ڭىنىسايرەد مىرات ڭىنسۇپروك رۈكز$م . ىدنىلىق ل$ھ  اغىسىدياپ ڭىن » سۇپروك « رۈكز$م  مىتٻق ر$ھ
 رالقاغرۇت ناغرۇت پ$لنىگزىت يۇب ر$لرىسەئ ىنرالموق ىكىدىكىللۆچ ناكامىلك$ت ىلي$پۈت قىلناغلائ پۇغۆب ىنىمىقېئ
 .$تـك$مل$ك پىسٻب اغىرىلىزٻي رۇغيۇئ پ$لرىتٻم $چچ$ن نوئ ىلىي ر$ھ رالموق ،پالشاب اقشۇرۇق
 ك$گمەئ ڭىنرالناغنىلىق نۇقتۇت زىسنۇناق ىكىدرالرٻگال ڭىنىرىلت$كرىش ياتىخ ىرىلرىئاد ياتىخ ،$تتەۋۆن       
 ىتىكرىش ك$چٻك -مىيىك ادي$ت « ڭىنياتىخ .ناغلىق ت$سخۇر اقشىرىقىچپ$لشىئ تالۇسھ$م پىنىلىدياپ نىدىچۈك
 رىجاب « ىكىدىكىرٻمائ ىنىرىلتالۇسھ$م ڭىنىتۇۋاز ك$چٻك -مىيىك ناغلۇروق ادىرٻگال شىلٻۋىغىي ىكىدن$توخ »
 اقشىئ ىنىچۈك ك$گمەئ اچنىشېئ « $ن$ي ىرىلرىئاد ياتىخ .ناقتاس $گ » ىتىكرىش ىرىلمىيىك $يىبر$تن$ت

 ناغىملىچېئ ىرىب ڭىنىلۈگ نوئ ڭىنىرىلت$للىم كرۈت قىلراتاق قازاق ،رۇغيۇئ ن$لىب ىسىناھاب » شۇرۇتشالنۇروئ
 ىكىدىنروئ ڭىنقوي ،پ$كتۆي اققىلىچشىئ اغرالىناخراك -تۇۋاز ىكىدر$لىكلۆئ ىكچىئ پ$لن$مۆت نىدىرىلزىق -تىگىي

 .$تـك$مت$لشىئ  كەدلۇق تەئاس $چچ$ن نوئ ادىتسائ مىجٻر قىتتاق ،پىرٻب شائام قىليائ
 مىناخ ۋٻرىگ اسىئۇل ىروتـكٻرىد لۇئس$م اغرالشىئ ىقشات ڭىنىشۇلۇرۇق قۇقوھ كىلىشىك رۇغيۇئ اكىرٻمائ «       
 ىۋىناماز << ادرالرٻگال ىكىدىنويار رۇغيۇئ < :پ$لىداپىئ ىنىرىلىشىدنەئ ىكىتق$ھ ۇب ەدىزۆس ناغلىق اغزىمويىدار
 ۇئ < ، >.ىدٻد ،ۇدىلاس $گىشىدنەئ ىنىشىك ىقۇلتۇجۋ$م ڭىنت$يىزەۋ رىب قادنۇب ناغىدىلىتائ پەد  >>قۇللۇق

 ادرالنۇناق تىئائ اقشادغوق ىنقۇقوھ كىلىشىك ەۋ شۇرۇت ىشراق $گىكىلىچس$كتەئ مەدائ ىكىدارائقل$خ << ەدىزۆس
 ىقىلناغىدياملوب اقشۇرۇت پۇتۇت يىرۇبج$م ادنۇروئ رىب مۇل$م ىنۇئ ،اقشىلٻس $كك$گمەئ يىرۇبج$م ىنىشىك رىب

 .» > .ىتت$سرۆك پەد    >>ن$گن$لىگل$ب قىنېئ
 

 ش$لنىگزىت ىنىسۇپون ڭىنر$لت$للىم كىلر$ي
 

 كىلر$ي اقشاب ەۋ رالرۇغيۇئ ىنىمسىق پۆك ق$لتۇم ڭىنسۇپون ناتسىكرۈت يىقر$ش ىرىگلىئ نىدلىي -1949        
 ڭىم 200 ،پۇلوب ەدىسىرۆچپۆئ 5% ت$ق$پ ڭىنسۇپون يىمۇموئ ىكىدر$ي ۇب رالياتىخ .ن$گىلل$گىئ ر$ت$للىم

 شۇلۇروق -شىرىقىچپ$لشىئ ڭاجنىش « ەۋ رالمسىق يىبر$ھ قۇلشۇرۇت ەدر$ي ۇب رىزاھ .ىدىئ راب ياتىخ ەدىپارتەئ
  نىد  45 % ىسۇپون ڭىنرالياتىخ ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش ،ادناغىمىلپاسىھ ىنىسۇپون ڭىن » ىسۇپروك $يىمرائ
 .ىتت$ك پىشېئ
 ىن 5.0% ڭىنسۇپون يىمۇموئ ،پۇلوب ىسۇپون ياتىخ ڭىم  187 ادناتسىكرۈت يىقر$ش ىلىي - 1941 «       

 ڭىنشۇرۇتش$لر$ي ىنر$لن$مچۆك ەۋ  شىنىلىدىياپ نىدر$لر$ي ىكىدڭاجنىش << : ىــي نىچ ڭاچ ( .ىتت$لل$گىئ
 يىمۇموئ پىتٻي $گ  299000 ىسۇپون ياتىخ ىلىي  -1953 ادناتسىكرۈت يىقر$ش « ،)» >>ىرىلت$يىناكمىئ
     32.9% ڭىنسۇپون يىمۇموئ پىتٻي 2445400 ىلىي 1964 ،ىدىلل$گىئ 6.1% ڭىنسۇپون

 5695400 ىلىي  -1990 .ىدىلل$گىئ 40.4% ڭىنسۇپون يىمۇموئ پىتٻي 5284000 ىلىي  -1982،ىدىلل$گىئ
 يىمۇموئ پىتٻي 7497700 ەدن$گل$ك اغلىي -2000 .ىدىلل$گىئ 37.6 % ڭىنسۇپون يىمۇموئ پىتٻي
  ,America , 2004 ،» ڭاجنىش « : )رىرر)ھۇم (راتس كىرٻدٻرف .س ،اكىرٻمائ ( » .ىدىلل$گىئ 40.6% ڭىنسۇپون

XINJIANG  )editor(Frederick Starr  . s  رالتامۇل$م   ىكىد(. 
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 نىغٻي -لۈھ ،قاغرۇق ن$مۇموئ ىتامىلىك ناتسىكرۈت يىقر$ش ادناغىراق نىتت$ھ$ج $يىپارغۇج يىئىب$ت       
 ۇس ن$ساسائ رالىلاھائ كىلر$ي  .نويار رىب ناغلىق ساسائ ىنىكىلىگىئ ازٻي ،س$مەئ لوم ىرىل$بن$م ۇس ،لىچم$ك
 ازٻي .ناقشالقارۇتلوئ ادرالغات ناغلوب پۆك نىشٻي -رۇغماي ەۋ رالىداۋ قىلناتسوب ناغلوب نىقٻي اغىرىل$بن$م
 ىرىلناقھٻد رۇغاد ەۋ رالاس ،كٻبزۆئ ،$بىش ،رۇغيۇئ اسلوب ىلاۋھەئ يىمۇموئ ڭىنقىلىچىۋراچ ەۋ كىكىلىگىئ
 ڭ$لزۈت ەۋ رالغات ىرىلىچىۋراچ كجات ەۋ زىغرىق ،لۇغڭۇم ،قازاق ؛ن$گىلل$گىئ ىنر$لر$ي $كلۆئ ن$ساسائ
 ىنر$لر$ي زوب ناغلىچېئ ىڭٻي  » ىسۇپروك $يىمرائ شۇلۇروق -شىرىقىچپ$لشىئ ڭاجنىش  «؛ن$گىلل$گىئ ىنرالقالياي

  راب ىتىيىناكمىئ ش$لنىم$ت ن$لىب ۇس . ناغلىق لورتنوك ىنىرىلنىقېئ ىرىقوي ڭىنىرىل$بن$م ۇس ەدم$ھ ن$گىلل$گىئ
 تٻۋوس -وگڭۇج ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ نويار ۇب .ادلاۋھەئ ن$گلىتۈگۈت پىچېئ ن$ساسائ ر$لر$ي زوب ناغلوب
 ڭىنرالنويار ارگٻچ ،ىتىسايىس قىلسامرۈدلىق يىققەر$ت ىنىرىلنويار ارگٻچ ىكنىيٻك نىدناغلۇزۇب ىتٻۋىسانۇم
 قىلراتاق شۇرۇدلىق ىققەر$ت ىنرالياج ىكىدىرىلىقاي زىڭٻد ن$لىب ىدلائ ەۋ كىلس$ملۆب لۈڭۆك اغىتايىقەر$ت

 مەدائ ن$ساسائ كىكىلىگىئ ازٻي ،ناغىملىق ىققەر$ت $چنائ تەئاناس ىۋىناماز نىدىتىپاساك ڭىنىرىلت$سايىس
 $يىمرائ شۇلۇروق -شىرىقىچپ$لشىئ ڭاجنىش «  .ادلاۋھەئ ناغىدىنىيات $گىچۆك اقغالۇئ - تائ ەۋ ىچۆك ك$گمەئ
 .ناقشالىنىشام $چنۇم -- $چنائ پىنىيات $گىچۆك يىداسىتقىئ ڭىنت$لۆد ىكىلىگىئ ازٻي ڭىن » ىسۇپروك
 ۇب ،پ$كتۆي پالنويللىم ىنىرىلن$مچۆك ياتىخ ىتىمۈكۆھ ياتىخ ادىتسائ تىئاراش يىئىب$ت رىب قادنۇشۇم       
 ڭابۋايۇخ ىراتٻركٻس شاب قىباس ڭىنىسىيىتراپموك ياتىخ «( نۈچۈئ شۇرۇتشالياتىخ پ$لل$گىئ ي$لنۈتۈپ ىنر$ي
 ڭىنرىسەئ -20 ،پ$لر$چلۆم ىنىقىلناغىديالارۇدغىس ەدازائ ىنىنويلىم  200 ڭىنىسۇپون وگڭۇج ڭىنلامىش يىبر$غ
 ،» .ىدىئ ناغيوق اغىرۇتتوئ ادلاھ كىلىچن$شىئ ىنىنالىپ ش$كتۆي ن$مچۆك نويلىم ش$ب اغڭاجنىش $ن$ي $چىغرىغائ
 لورتنوك ىنشىيىپۆك ىنر$لت$للىم كىلر$ي ت$ق$پ ەدر$لرۋەد ۇش  ) تامۇل$م ىكىد » ىرايىد رۇغيۇئ سامىجنىت «
 نۈچۈئ راليىللىم ،پالشاب نىدىرىللىي  -80 ڭىنرىسەئ ن$كتۆئ ،اقشالڭۇش .ىدىئ قوي ىلامائ اقشاب نىتشلىق
 شۇلوب كىلتەزر$پ ىككىئ اغرالقازاق ،كىلتەزر$پ رىب اغرالرۇغيۇئ ،پۇيوق اغلوي ىنىتىسايىس شۇغوت قىلنالىپ
 شۇغوت قىلنالىپ ناقتاراق اغراليىللىم ي$متۆئ نۇزۇئ ىتىمۈكۆھ ياتىخ نىكٻل .ىدىئ ن$گىلىگل$ب ىنىمۈزۈت
 كىلر$ي ىكنۇچ ،ىدلىق سىھ ىنىكىلس$مەئ ىسىراچ كىلمۇنۇئ ڭىنىشلىق ل$ھ نىتپۈت ىنىلىس$م ڭىنىرىبد$ت
 ،الكىلىچنۇش ىس$بن$م ۇس ەۋ ر$ي ۇغلىرىت اد » ڭاجنىش « پىلٻك $ن$ي .ىدي$پۆك الىن$ي ىسۇپون ڭىنر$لت$للىم
 ەدىرىلىكلۆئ ىكچىئ ڭىنياتىخ ،اسىملىق پەر$ت رىب ىنر$لت$للىم كىلر$ي ادلاۋھەئ قادنۇم .$تـك$مىتىلشىئ ىسىمم$ھ

 ىزۆك $گىكىلس$مەئ نىكمۇم ڭىنشىلىكەئ پ$كتوي $گر$ي ۇب ىنرالياتىخ ناغىلنويلىم ناقتاۋىلوب مىسٻب $گىرىلزۆئ
 .ىتت$ي
 پۈرۈچۆك اغىنويار ناتسىكرۈت يىقر$ش ىنىسۇپون $چقۇشۇئ ناغلنويللىم زۈي $چچ$ن ىتىمۈكۆھ ياتىخ ،$تتەۋۆن       

 روز اتشىلىق ل$ھ ىنر$لىللىس$م قىلراتاق ىس$بن$م ۇس  ەۋ ر$ي ۇغلىرٻت ،ياج ۇغلارۇت ادنويار ۇب اتشۇرۇتشالنۇروئ
 تەرابىئ نىت  » ىنالىپ ش$كتۇي اغلامىش ىنيۇس ڭىنبۇن$ج « ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ  .$تـك$مل$ك چۈد اغرالقىلىچنىيٻق

 ڭايىجڭاچ ىسىككىئ ڭىنىرىلتائاشنىئ ۇس ۇب ( نىيٻك نىدناغنالمامات ىسىككىئ ڭىنىتائاشنىئ ۇس ڭوچ چۈئ
 ۇس ىكىدىكىلزىگېئ ت$بىت ىسرىب $ن$ي ،ىرىلنويار ڭىجن$يىت ەۋ ڭىجيٻب --اغلامىش نىدىمىقېئ نەۋۆت ڭىنسايرەد
 ىشۇلۇرۇق ڭىنىتائاشنىئ ۇس ۇب  ،ىتائاشنىئ ۇس ناغىدىلۇيوق اغىمىقېئ ىرىقۇي ڭىنىسايرەد قىرٻس نىدىرىل$بن$م
 ەدىرىلىكلۆئ ىكچىئ ڭىنياتىخ ) .ىدىمنالشاب ىخٻت اقچاغلوب ىرىقۇي نىياتنىئ ىقر$نن$ت ەۋ پ$ككەرۇم ،نىيٻق
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 ەۋ ىرىلىمىلىگل$ب ڭىنرالنوناق قىلارائقل$خ .ىدىملاق ن$ساسائ ىرىل$بن$م ۇس ناغىدي$كتۇي  اغناتسىكرۈت يىقر$ش
 يىقر$ش ىتىمۈكۆھ ياتىخ ن$گىرىسنەئ $چنىتىقاۋ نىتشۇيوق پاغزوق ىنىقىلزاران ڭىنتەئاماج ارائقل$خ
 نۈچۈئ شاشاي $گىرىلن$مچۆك ياتىخ ،ادلاۋھەئ ناغرۇت ياملاغوب ي$لنۈتۆپ ىنرالايرەد ىكچىئ  ىكىدناتسىكرۈت
 يىنىد « ،» كىلىچنۈگلۆب « ،» شۇرۇت ىشراق اققۇلروررٻت « ادلاھ كىلزەر$غ ،ەدىتىسق$م شالرىزاھ نىمىز
 پۇرۇديوئ ىنر$ل$ت$سپ$س يىسايىس كەدن$گٻد »كىلىچىمىلزۈي ىككىئ« ەۋ  » كىلىيىب$سەئ يىنىد « ،» قۇلنۇقشائ
 ەۋ » مزىسكرۈت ناپ « ناغىملالاس ساسائ رىب چىھ ادناتسىكرۈت يىقر$ش  ۇمىدىسىناماز ىنيەئ ،$گرىب ن$لىب شىرىقىچ
 شىقىچ پۈرۈتۆك اتياق ىنر$ل$ت$سپ$س يىسايىس ن$كت$ك پىرٻك اقپىخرائ يىخىرات كەدن$گٻد » مزىمالسىئ ناپ «
 ىرىلت$للىم كىجات ەۋ ناگڭۇت ناملۇسۇم ،ىرىلت$للىم كرۈت ناملۇسۇم قىلراتاق زىغرىق  ەۋ  قازاق ،رۇغيۇئ قىلىقرائ
 .ىدل$ك $كت$يىن مۇش تەرابىئ نىتشىتىقوي نىدنىمىز ۇب  ىنر$لت$للىم كىلر$ي قىلراتاق
 نىدنۇش ىنالىپ لىزەر كىلىيىگٻتارىتسىئ ىكىتشىلىق قوي ىنر$لت$للىم ۇب ڭىنىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ       

 ،پۇرۇتشالىمٻتسىس ىنشىلىق نۇقتۇت پۇرۇق ەدىجىرەد روز ىنىرىلرٻگال ازاج ەۋ $مرۈت نىتپەر$ت رىب ،ىكتەرابىئ
 زىسھانۇگ ۇب قىلىقرائ شىلىق نۈقتۈت پ$لمۈكرۈت -مۈكرۈت نىتتەر رىب ىنر$لت$للىم ۇب $چراب ڭىنت$يىناكمىئ
 $گر$لىمرۈت ىكىدر$لىكلۆئ ىكچىئ ڭىنياتىخ ىنىمسىق رىب ،شۈرۈتلۆئ ەدر$لىمرۈت ىنىمىسىق رىب ڭىنرالنۇقتۇت
 ادىنروئ لۇق ادرالىناخراك -تۇۋاز كەدرٻگال ىنرالناغلوب » ىشخاي ىسىداپىئ « مىسىق رىب ،شۈرۈتلۆئ پ$كتوي

 $تت$يىئم$ج  نىتپەر$ت رىب $ن$ي ،اسلۇب شىرىب پۇيوق $كت$يىئم$ج پىلىق شۇماخ ىنىمسىق رىب ەۋ  شىتىلشىئ
 »راب $لىس$م « ،پۇرۇشك$ت ىنشۇمتۆئ ڭىنرالۇئ ،پىتىنروئ پىخرائ سۇسخ$م نۇچۇئ ر$لشىك ناغىمنىلىق نۇقتۇت
 پىشېئ $گرىب ن$لىب شاللوي اغىرىلرٻگال ازاج قىلماۋاد ىنرالناغۇنوت پەد » ن$كىئ راب ىقىلزاران $كت$مۈكۆھ « ىكاي
 انىشام « ناغلۇرۇتشالاممارگورپ «ىنر$لشىك ناغۇنوت پەد » قالوق قاشمۇي « ەۋ » قوي ىسىلىس$م « ىرىلزۆئ ناغلاق

 .ىچقاميوق پۇرۇدناليائ $گر$ل » مەدائ
 ەۋ شىتيازائ $تشىۋەر نىكس$ك ىنىسۇپون ڭىنرالرۇغيۇئ ادناتسىكرۈت يىقر$ش ىتىمۈكۆھ ياتىخ  ترىس نىدنۇب       

 تەرابىئ نىتشالرايي$ت ياج اقشۇرۇتشالقارۇتلۇئ ىنىرىلن$مچۆك ياتىخ پالنويلىم ەۋ شىلىق $يىستايلىمىسسائ
 ەۋ شىتي$چۈك ۇمىخٻت ىنىسىمٻتسىس ىرٻگال ازاجەۋ $مرۈت نۈچۈئ شۈرۈتش$ليىلىمەئ ىنىنالىپ لىزەر
 ن$كت$ي اغىيوب ۇمپۇلوب  ىنراللايائ -رەئ شاي ن$كت$ي اغىمارۇق ڭىنر$لت$للىم كىلر$ي  $گرىب ن$لىب شۈرۈتشالماۋاد
 ىكچىئ ڭىنياتىخ ن$لىب ىس » اۋىت$پ « شۇرۇتشالنۇروئ اقشىئ ىنىرىلچۈك ك$گمەئ » اچنىشېئ « ىنرالزىق شاي

 .$تـك$مىكتوي $گىرىلىكلۆئ
 مۈكرۈت رىب ناغنىلىق نۇقتۇت ادرالرٻگال ،پىشىلٻك ن$لىب ىتىمۈكۆھ ناتسىقازاق  ىتىمۈكۆھ ياتىخ ادنىقٻي       
 راۋناي - 9 ڭىنقىلتنٻگائ $مش$لرىب « .ىدلىق ت$سخۇر $گىشۈتۆئ $گىگىلەۋ$ت ت$لۆد ڭىنناتسىقازاق ڭىنرالقازاق

 ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ىقىلرىتسىنىم رالشىئ ىقشات ناتسىقازاق ،$چىشىلىتيېئ ەدىرىۋ$خ ن$گر$ب نىدىرىھ$ش اتۇملائ
 ناتسىقازاق .ناقتيېئ ىنىقىلناغلوب لۇقام $كشىرٻب پۇيوق ىنىشىك ڭىم ىككىئ نىدرالسۇبھ$م قازاق ىكىدرالرٻگال
 ڭىم ىككىئ ۇب << پىرٻب باۋاج اغراللائوس ىكىتق$ھ ۇب ىسىناخشىئ تارابخائ ڭىنىقىلرىتسىنىم رالشىئ ىقشات
 ىقىلشادن$تەۋ ناتسىقازاق ،پىنىلىق راكىب ىقىلشادن$تەۋ ياتىخ ڭىنرالۇئ نىيٻك نىدن$گلىرٻب پۇيوق ىشىك
 .» .ن$گٻد  > > ۇدىلۇيوق لوي اغىشىلىق سامىتلىئ



65 
 

 شاشاي $گىرىلن$مچۆك ياتىخ ەۋ  شىتيازائ ىنىرىلت$للىم كرۈت ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش  ىتىمۈكۆھ ياتىخ       
 ناچاقاللائ ىنىشىتٻۋىدياھ اغناتسىقازاق ىنرالقازاق مۈكرۈت رىب قىلناتسىكرۈت يىقر$ش ەدىتىسق$م شالرايي$ت ىنىنمىز
 نىمٻز ڭايج ىسىئەر ڭىنىتىلۆد ياتىخ ىكىدىناماز ىنيەئ .ىدىئ ناغىلنالىپ نىترىتسائ ىرىگلىئ رالللىي ىلٻخ
 كەرپۆك نىدرالقازاق ناغىدياشاي ادرالياج شادارگٻچ اغناتسىقازاق ڭىن » ڭاجنىش « نىدىتمۈكۆھ ناتسىقازاق

 $تت$يىل$مەئ ىشۈچۆك اغناتسىقازاق ڭىنرالقازاق مۈكرۈت رىب قىلمىتٻق ۇب .ىدىئ ن$گنۈتۆئ ىنىشلىق لۇبوق ىنمەدائ
 ناغلوب تەرابىئ نىتشىرىقٻچ پادياھ نىد » ڭاجنىش « ىنىرىلكرۈت قازاق ناغىلنالىپ نىرىتسائ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ
 .سالاخ ،تەرابىئ نىدىمسىق رىب ڭىنىشىليىلىمەئ ڭىنىنالىپ
 

   ڭىن » $يىمونوتپائ كىلىيىروتىررٻت يىللىم «
 ىشىنىلىق   » $يىستايلىمىسسائ « 

 
 ۇش نىيٻك نىدن$گىلكىت ىنىتىيىمىكاھ زۆئ ادناتسىكرۈت يىقر$ش ىسىيىتراپموك ياتىخ  ادرباكٻد ىلىي -1949      
 قۇلتسۇد ناغلوب ىقاپىتتىئ تٻۋوس ەۋ ت$يىزەۋ ارائقل$خ ،ىتىيىزەۋ يىسايىس ڭىنناتسىكرۈت يقر$ش ىكىدتىقاۋ
 يىسايىس $گىشىلٻۋىلم$كھ$تسۇم ىنىتىيىمىكاھ ىكىدر$ي ۇب ڭىنىزۆئ ەدم$ھ راللىمائ يىسايىس قىلراتاق ىتٻۋىسانۇم
 ناغلوب $گر$لت$للىم كىلر$ي ،اقچاغلوب جاتھۇم اقتىقاۋ لىگز$م رىب نىتت$ھ$ج يىداسىتقىئ ەۋ
 شۇرۇت پىلىق م$جرىتاخ $چنىتقاۋ  ىنر$لت$للىم كىلر$ي ،نىتس$متەۋىلشاب نىكس$ك ىنىسىيىستايلىمىسسائ
 كىلن$مچۆئ ەۋ قىلزىسقاپىتتىئ ارائزۆئ ادىسىرائ ر$لت$للىم كىلر$ي ەۋ شۇرۇقشاب ادلاھ $كك$ي -$كك$ي ىنرالۇئ نۈچۈئ

 $چنىلاتس « ىلك$ش اغرالۇئ  ،پىنىللوق ىنىكىتـكات كىلىيىگٻتارتسىئ تەرابىئ نىتشۇرۇقشاب قىلىقرائ شىلىق ادي$پ
 ىچك$مر$ب پۇرۇق » $يىمونوتپائ  كىلىيىروتىررٻت يىللىم «  كىلىجىرەد ر$ھ ناغلوب  »$چڭودٻزۋام « ىنۇمز$م ،»
 پىنىلشاب » نىغزىق « رالشىئ كىلشىگٻت اقشىلىق نۈچۈئ شۇرۇشائ $گل$مەئ ىنىشىئ ۇب ن$لىب ڭىنۇش .ىدلوب
  .ىتت$ك
 كىلىيىروتىررٻت يىللىم ادڭاجنىش « ىتٻتىموك رالشىئ يىللىم لامىش يىبر$غ ىتىمۈكۆھ ياتىخ ىلىي -1951       

 $ق$لائ $گر$لشىك لۇئس$م يىللىم مىسىق رىب ىكىد » ڭاجنىش « نۈچۈئ » شىلېئ رىكىپ رىئاد اقشۇرۇق $يىمونوتپائ
 اتترام ىلىي ۇش  .ناغرۇتقوئ ىنشىرٻب پىزٻي لايىرٻتام ەدىقق$ھ ىلاۋھەئ كۈلزۈيمۇموئ ڭىن » ڭاجنىش« ،پىتەۋەئ
 ادىجلۇغ نىدىپىر$ت  ) ىلغوئ ڭىنىجوخ گ$بمىكاھ ( اجوخ گ$بمۇيٻق  ناغلائ پۇرۇشپات ىنىق$لائ لىخ ۇش
 « ناتسىكرۈت يىقر$ش ناغيوق اغرۇتتوئ كەدرىب ىرىلىچكارىتشىئ سىلج$م ەدسىلىج$م شىلېئ رىكىپ ناغلىرىقاچ
 كەرٻك ىشىلوب ىسكىلبۇپسٻر مونوتپائ رىب ڭىنىتىيىرۇھمۇج قل$خ اۇخڭۇج ىكىدىكىلر$بھەر $يىتراپ كىتسىنۇمموك
 ،پىنىلىق تەر نىكىس$ك نىدىپىر$ت » ىسورۇيب $بۆش ڭاجنىش « ڭىنىسىيىراپموك ياتىخ ىرىكىپ تەرابىئ نىد »
        .ىدلىرٻب $برەز $گىرىلىچكارىتشىئ سىلج$م
 ،غۇلۇئ ىمان « ناغلوب تىز اغىمسىئ ىمىسىج ڭىنر$لت$للىم ىسياق ر$ھ اد » ڭاجنىش « $چىىغلىي -1956       

 كىلىيىروتىررٻت يىللىم « كىلىجىرەد ر$ھ قىلراتاق » ىنويار مونوتپائ رۇغيۇئ ڭاجنىش « ناغلوب » قۇرۇق ىسىرۇپۇس
 .ىدلۇرۇق ىرىل » ت$يىرۇم$م $يىمونوتپائ
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 ەدىقق$ھ ىكىلن$گىملىرٻب اكىلبوپسىر ىكىدىبۇلسۇئ تٻۋوس $گىتىللىم رۇغيۇئ ىكىد » ڭاجنىش « نۈچۈئ $مىن       
 رىب ىكىدىقق$ھ ر$لت$للىم قىلناس زائ ناغىلچېئ ادۋادڭىچ ىلىي  -1957  ىرىتسىنٻم شاب ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ
 $گر$لت$للىم قىلناس زائ نۈچۈئ $مٻن « :ن$گر$ب شۈرۈدن$شۈچ قادنۇم ادىقتۇن مىھۇم رىب ن$گىلزۆس ادنىغىي

 يىللىم رىب .ناغىلھازىئ ادلاھ ناغلاس رەز$ن $كشۈمتۆئ ىنىكىلن$گىملىرٻب اكىلبوپسىر ىكىدىبۇلسۇئ تٻۋوس
 ىشىتۈئ پىشىقىچ ن$لىب ت$للىم رىب ناغلوب پۆك ىناس ەۋ ىشىلوب ناغىدي$ل$يىلنىم$ت ىنىزۆئ -زۆئ اكىلبوپسىر
 پۇلۇنوت رەد$ق $گنۈگۈب اتخىرات << ن$ساسائ ىسىمم$ھ .راب ت$للىم كەرپۆك نىتچۈئ نوئ ادڭاجنىش .كەرٻك
 ىرىلت$لۆد ساخ $گىزۆئ ناچاقىللائ  ڭىنر$لت$بىت ەۋ رالرۇغيۇئ ،راللۇغڭوم اققامىراق ي$لنىئۇج >> .ناغىمقاب
 -2006 ،نىد »ىرايىد رۇغيۇئ سامىجنىت « :ىليات نىيتسىرك ،$يىلگنەئ ( » .كەرٻك اسلوب زىسرەۋ$خ نىدىقىلناغلوب

       .)ىرش$ن لىي
 ادنۇمز$م ەۋ لىك$ش قادنۇب ڭىن » ىمۇزۈت $يىمونوتپائ يىللىم كىلىيىروتىررٻت « ڭىنىسىيىتراپموك ياتىخ        
 شۇلوب  اجۇغ $گىزۆئ -زۆئ $گر$لت$للىم قىلناس زائ الپىترات نىدناغلۇرۇق $يىتراپ ىلىي  -1921 « : ىبەۋ$س ڭىنىشىلوب

 كىلڭ$لزۈت ارۇتتوئ $يىتراپ شاي ۇب .ن$گلۈزۈگرىك $گىۋىتر$تنۈك ڭىنىسىيىتراپموك وگڭۇج ىسىلىس$م شىرٻب ىقۇقوھ
 ىنشۇرۇق ىرىلتاتىش امشوق وگڭۇج ادلاھ ناغلائ $گىچىئ زۆئ ىنڭاجنىش ەۋ $يىلۇغڭوم ،ت$بىت ،)اۇخڭۇج(
 نۇسلوب،ىلي$م اسىلاخ ىنقىللىق$تسۇم رالۇئ ر$گەئ ەدىس$ھىيال نۇناق ن$گلۈزۈت ىلىي  -1931 .ناغلىق رۇۋۋ$س$ت

 ،راللۇغڭوم ۇب .ناغنىلىق ەدەۋ شىرٻب ىقۇقوھ شۇلوب اجۇغ $گىزۆئ -زۆئ اغرالۇئ ادلاھ ناغلائ $گىچىئ زۆئ ۇمىنن$گٻد
 قىلشاب ڭۇدٻزۋام ىلىي -1935 اممەئ .ناغلىتراق اغرالقىلراتاق  ۇزن$يشۋاچ ەۋ رالۇزۋايم ،رالرۇغيۇئ ،ر$لت$بىت
 .ىدلىتر$گزۆئ رارك$ت -رارك$ت $چىغرىخائ ڭىنرىسەئ ۇب ىكات .ىدىلشاب $كشىرىگزۆئ اتقۇن مىھۇم ۇب نىيٻك نىدناغلوب

  )»ىرايىد رۇغيۇئ سامىجنىت «( » »
 » $يىمونوتپائ كىلىيىروتىررٻت يىللىم «  $گر$لت$للىم كىلر$ي ىكىد » ڭاجنىش « ىسىيىتراپموك ياتىخ $چر$گ       
 يىللىم .ىدلوب ىشىنىلشاب  ڭىنىشىنىلىق $يىستايلىمىسسائ  ڭىنرالۇئ $تت$يىلىمەئ ۇب ،ۇمىسلوب ن$گر$ب
 كىلر$ي نىدرالقۇقوھ كىلشىگٻت اقشۇلوب نامىرھ$ب راليىللىم ،ن$گن$لىگل$ب ادىنۇناق $يىمونوتپائ كىلىيىروتىررٻت
 نىتشىنىلىق ارجىئ يىلىمەئ ن$لىب ىشۈتۆئ ڭىنراللىي رالقۇقوھ ۇب،نۇسرۇت اتقاي ۇئ ىشۇلوب نامىرھ$ب ڭىنر$لت$للىم
 شاشخوئ اغرالياتىخ اغراليىللىم ادرالشىئ پۆك .ىدل$ك پۇلوب ىچىنىرىب رالياتىخ اتشىئ $مم$ھ  .ىدىلشاب اقشىلىق
 .ىدلائ پ$لل$گىئ رالياتىخ ىنىسىمم$ھ ڭىنر$لت$سرۇپ اتشىئ $مم$ھ ن$لىب ڭىنۇش .ىدلۇيوق پ$ل$ت
 ۇب،پۇيوق پۇزۇغرۇتلوئ پەد راب ر$لڭىي » $يىمونوتپائ يىللىم « ىنر$لت$للىم كىلر$ي ىتىمۈكۆھ ياتىخ       
 پۈرۈچۆك $چناغىلاخ ىنىرىلن$مچۆك ياتىخ نۈچۈئ شىتر$گزۆئ ىنىتىپسٻن ڭىنىسۇپون ر$لت$للىم ڭىنر$لر$ي

 $گىرىلىكلۆئ ىكچىئ ڭىنياتىخ ىنىرىلقىلياب ڭىنناتسىكرۈت يىقر$ش .ىدىشروق ىنىپارتەئ ڭىنرالۇئ ن$لىب شىلىكەئ
   .ىدمل$ك ۇمىغىلايىخ شۇرۇدلىق ىققەر$ت ىنىنويار ارگٻچ .ىدىكتوي
 كىلر$ي اقشاب ەۋ رالرۇغيۇئ ىنىمسىق پۆك ق$لتۇم ڭىنسۇپون ناتسىكرۈت يىقر$ش ىرىگلىئ نىدلىي -1949       
 ڭىم 200 ،پۇلوب ەدىسىرۆچپۆئ 5% ت$ق$پ ڭىنسۇپون يىمۇموئ ىكىدر$ي ۇب رالياتىخ .ن$گىلل$گىئ ر$ت$للىم

 شۇلۇروق -شىرىقىچپ$لشىئ ڭاجنىش « ەۋ رالمسىق يىبر$ھ قۇلشۇرۇت ەدر$ي ۇب رىزاھ .ىدىئ راب ياتىخ ەدىپارتەئ
  نىد  45 % ىسۇپون ڭىنرالياتىخ ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش ،ادناغىمىلپاسىھ ىنىسۇپون ڭىن » ىسۇپروك $يىمرائ
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 ڭىنر$لت$للىم كىلر$ي « ڭىنباتىك رۈكز$م تامۇل$م يىمۇموئ ىكىدىقق$ھ ىسۇپون ڭىن »ڭاجنىش«( .ىتت$ك پىشېئ
 ) .نۇسلاراق $گىمۈلۆب ن$گٻد » ش$لنىگزىت ىنىسۇپون
 كىلىيىروتىررٻت يىللىم « شىمىلاتائ  $گىرىلت$للىم كىلر$ي ىسياق ر$ھ ىكىد » ڭاجنىش « ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ       

 ەۋ قىلزىسقاپىتتىئ ارائزۆئ ادىسىرائ ر$لت$للىم كىلر$ي ىسياق ر$ھ ،پىرٻب پۇرۇق ىنىرىل »ت$يىرۇم$م $يىمونوتپائ
 ادىغٻي ڭىنىزۆئ ىنرالۇئ،پىلىق ادي$پ ت$يىددىز ادىسرائ ر$لت$للىم كىلر$ي ،پىرىقىچ پۈرۈتل$ك كىلن$مچۆئ
 تەرابىئ نىت »شىلىق تەرازان ىنت$للىم رىب $ن$ي ن$لىب ت$للىم رىب « ىرىلرىئاد ادياتىخ  .ىدىروق ىنىشۆگ ڭىنىزۆئ
 ۇب ،پىتىلشىئ ىنىرىبد$ت » شىسٻب ىنرالرۇغيۇئ ،پۇرۈتۆك ىنرالقازاق « .ىدناللوق ىنىكىتـكات كىلىيىگٻتارىتسىئ
  قىلشادنىرىق  ەۋ ىقاپىتتىئ ڭىنرالۇئ ،پىلىق ادي$پ ىنر$لت$يىددىز ادىسرائ ىرىلمۋوق كرۈت شادنىرىق
 .ىدل$ك پۇزوب ىنىرىلتەۋىسانۇم
 $گىمۇزۇت » $يىمونوتپائ يىللىم «  ڭىنر$ل »$يىمونوتپائ كىلىيىروتىررٻت يىللىم «ىسياق ر$ھ ىرىلرىئاد ياتىخ        

 ىنىرىلرىداك ياتىخ $چىراب ڭىنت$يىناكمىئ ەدر$ل » ت$يىرۇم$م $يىمونوتپائ كىلىيىروتىررٻت يىللىم « ۇب ادلاھ پالىخ
 كىلىيىروتىررٻت    ڭىنىنويار مونوتپائ رۇغيۇئ ڭاجنىش « $ن$ي  .ىديوق اغىرىلنۇروئ كىلر$بھەر كىلىجىرەد ر$ھ
 -ۇمراب ىتىجاھ ادرالناگروئ -ەرادىئ كىلىجىرەد » نويار مونوتپائ رۇغيۇئ « ادلاھ پالىخ اغ » ىنۇناق $يىمونوتپائ
 ادلاھ كىلت$سق$م ەۋ كىلزەر$غ اغىنروئ كىلر$بھەر ىنرالرىداك مىسىق رىب نىدىتىللىم قازاق ،ياميراق اغىقىلقوي

 .ىدلىق تەرازان قىلىقرائ رالۇئ ىنرالرىداك ىرىبھەر رۇغيۇئ ، پۈرۈتشالنۇروئ
 $گىزۆئ - ىزۆئ نىدىچىنىرىب  ،ىكتەرابىئ  نىدىنۇش  ىتىيىھام ڭىنىمۈزۈت $يىمونوتپائ كىلىيىروتىررٻت يىللىم       

 يىللىم  $تت$يىرۇم$م ەۋ شۇلوب اتقۇقوھ يىل$مەئ رالرىداك يىللىم ؛شۇرۇقشاب ىرىلزۆئ ىنىرىلشىئ زۆئ ،پۇلوب اجوخ
 ڭىنىسىيىروتىررٻت $يىمونوتپائ يىللىم ىنقىزٻي -لىت يىلىلىم نىدىچنىككىئ ؛شىلىق ت$مزىخ ر$لىچت$مزىخ -رىداك
 -ىتسائ ر$ي ەۋ شۇرۇدلىق ىققەر$ت ىنىداسىتقىئ يىللىم كىلر$ي نىدىچنىچۈئ ؛شىتىلشىئ شاتۇت رىب ەدىرىي $مم$ھ

 نىتشۇرۇدلىق ىققەر$ت ىنپىرائام -ت$يىنەد$م يىللىم نىدىچنىتۆت ؛شىلىق پەر$ت رىب ىرىلزۆئ ىنىرىلقىلياب ىتسۈئ
 .ىدلىرٻب پىلىئ » $يىستايلىمىسسائ « كىلزۈيىمۇموئ نىتت$ھ$ج تۆت ۇب نىكٻل . تەرابىئ

 ،شۇرۇقشاب ىرىلزۆئ ىنىرىلشىئ زۆئ پۇلوب اجوخ )گىزۆئ - ىزۆئ
 ،شۇلوب اتقۇقوھ يىل)مەئ رالرىداك يىللىم

 شىلىق ت)مزىخ ر)لىچت)مزىخ -رىداك يىللىم  )تت)يىرۇم)م
 » )يىستايلىمىسسائ  « ىكىدر)لت)ھ)ج

 
 ،شۇرۇقشاب ىرىلزۆئ ىنىرىلشىئ زۆئ پۇلوب اجوخ $گىزۆئ - ىزۆئ اد » ىنۇناق $يىمونوتپائ كىلىيىروتىررٻت يىللىم «       
 $تت$ھ$ج شىلىق ت$مزىخ ر$لىچت$مزىخ -رىداك يىللىم  $تت$يىرۇم$م ەۋ شۇلوب اتقۇقوھ يىل$مەئ رالرىداك يىللىم
 تىز اغرالىددام ۇب رالشىئ ،ي$مش$ليىل$مەئ ىسىددام رىبچٻھ ،ۇمىسلوب ن$گن$لىگل$ب ر$لىمىلىگل$ب تٻركنوك
 .ىدلىرٻب پىلېئ » $يىستايلىمىسسائ « ەدىچىئ $يىروتىررٻت كىليىمونوتپائ يىللىم ،پىنىلىق ارجىئ ادلاھ
 $گر$لىچت$للىم كىلر$ي « ىكىدلىي -1958 ۇمپۇلوب ر$لت$كىر$ھ يىسايىس ناغلىرٻب پىلېئ نايۇب نىدلىي -1949        
 -1962 .ىدلىرٻب $برەز اغىرىليىلايىز رەۋر$پت$للىم ڭىنر$لت$للىم كىلر$ي ىسياق ر$ھ ەد » ىتىكىر$ھ شۇرۇت ىشىراق
 ىرىبھەر يىللىم ناغلاق نىدىتىيىرۇھمۇج ناتسىكرۈت يىقر$ش ەد » ىشىرۈك شۇرۇت ىشراق اغمزىنوئىزىۋٻر « ىكىدلىي
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 « اد » ىبالىقنىئ روز ت$يىنەد$م « شىملاتائ ناغلىرٻب پىلېئ $چىغلىي  -1976 --1966 .ىدلىرٻب $برەز اغرالرىداك
  اغىرىليىلايىز ەۋ رىداك ت$للىم كىلر$ي ادىتسائ ىرائوش » شىتىقوي ىنرالرۇسنۇئ ناغڭام اغىلوي مزىلاتىپاك

        .ىدلىرٻب $برەز كۈلزۈيمۇموئ
 نىدراليىللىم $چر$گ ىرىللوق ىچنىرىب ڭىنر$ل » ت$يىرۇم$م $يىمونوتپائ كىلىيىروتىررٻت يىللىم « ۇب       
 ڭىنلوق ىچنىرىب يىللىم .ىدىئ ادىلوق ڭىنىراتٻركٻس $يىتراپ الىن$ي قۇقوھ يىلمەئ نىكٻل ،ۇمىسلوب ن$گن$لىگل$ب
 .سالاخ ،ىدلوب تەرابىئ نىتشىلىق » قىلنامىجر$ت « ادىسىرۇتتوئ قل$خ كىلر$ي ن$لىب ىراتٻركٻس $يىتراپ ىسىپىزەۋ
 ىكىدىچىئ زۆئ ىتٻتٻموك ىزىكر$م $يىتراپموك ياتىخ ىرىللىي قىلىچناقىميالاق ىكىدرۋەد بالىقنىئ ت$يىنەد$م       

 قىلراتٻركٻس ڭىن » موكتراپ ر ائ ۇئ ش « لىگز$م رىب $چر$گ ىزىزەئ نىدىپي$س  ادغاچ ناغلاق پىتٻپ اغرالقىلىچىراۋائ
 $يىتراپ ۇب ڭىنۇئ .ناغلوب ادىتسائ ىقىللورتنوك قىتتاق ڭىنز$كر$م الىن$ي ۇئ ،ۇمىسلوب ن$گىتۆئ ىنىسىپىزەۋ
 ھۈرۇگ كىلشىك تۆت «  ڭىنىزىزەئ نىدىپي$س ىكنۈچ ،ىتشالقايائ يامراب اغنۇزۇئ ۇم »ىقۇقوھ يىلائ «قىلراتٻركٻس
 .ىدنالشات پىلېئ نىدىپىر$ت ڭىپ ۋايش ڭٻد ىرىلقۇقوھ يىلىمەئ قىلراب ڭىنۇئ نىدىجەۋ شىلىق پىشىگەئ اق »
 ڭىنرالرادل$مەئ يىللىم ۇب ، ۇمىسلوب ناغيوق پۇزۇغرۇتلۇئ پىرٻب ل$مەئ اغراليىللىم $چناق رىب $تت$يىرۇم$م       

 قادنۇم رادل$مەئ يىللىم رىب «  .ىدلوب نۈچۈئ » نۈسرۆك اجوخ « ت$ق$پ ،قوي ىقۇقوھ يىلىمەئ قادناق چىھ
 .قوي مىشىئ ناغىدىرىجىب ڭىنٻم ىكنۈچ .ن$مىرۇتلوئ پۇقوئ تىزٻگ ەۋ باتىك ادماناخشىئ ن$م << : ن$كىئ ن$گٻد

 ىكىدمان ن$م $تت$يىل$مەئ .ۇدىرٻب اڭام الىنىتن$سرىپ ش$ب ت$ق$پ ڭىنرالشىئ ن$گلىرىجىب ادىناخشىئ ڭىنزىب رالۇئ
  .)نىد »ىرايىد رۇغيۇئ سامىجنىت « ( . »  >> .قىلشاب نىۋائۇم
 -رىداك ياتىخ رالىچۇگىرىجٻب شىئ يىساسائ  ەدر$ل » $يىمونوتپائ كىلىيىروتىررٻت يىللىم « كىلىجىرەد ر$ھ ۇب       

 ڭىنر$لىچت$مزىخ ياتىخ ۇب  .ن$گىلل$گىئ ىنىرىلىناخشىئ ڭىنرالناگروئ -ەرادىئ نۈتۈپ رالۇئ،پۇلوب ر$لىچت$مزىخ
 .ىدىئ ناغىقوئ -ىنىغىقوئ تىزٻگ ، چ$كچېئ ۇس قانياق $چىكىچ$ك نىدن$گىتەئ ،قوي ىشىئ ناغىدىلىق نىدىگىلپۆك
 كۈزۈت ۇمىدرىدق$ت ناغلىق لۇبوق اقشىئ .ناغىملىق لۇبوق $كت$مزىخ پەد ۇدي$ملىب ىشخاي ىنىچياتىخ ىنراليىللىم
 شىلىق لۇبوق ىچت$مزىخ -ىچشىئ  اغرالىناخراك -تۇۋاز ،ناگروئ -ەرادىئ ادراللىي ىكنىيٻك  .ن$گىمر$ب شىئ
 .ىدنالشاب $كشۈلۈرۆك ر$للىمۇج كەدن$گٻد  » ۇديامنىلىق لۇبوق راليىللىم « ادىرىلنالېئ -شۇرۇتقوئ

 ،ۇمىسلوب ن$گر$ب پۇرۇق  » ىنويار مونوتپائ « اغرالرۇغيۇئ ىتىمۈكۆھ يىزىكر$م ياتىخ $چر$گ ادناماز ىنىيەئ       
 « ەدىتىسق$م  شۇرۇتساب ىنر$لت$للىم كىلر$ي ەدم$ھ شىلىق لورتنوك ەۋ تەرازان ىن » نويار مونوتپائ « ۇب نىكٻل

 قىللاروق ناقپات پىكر$ت  نىدىرىلنۇشۇق قۇدلاق ناغلوب مىلس$ت ڭىنىتىلۆد وگنىم اۇخڭۇج ەدىچىئ ڭىن » ڭاجنىش
 يىبر$ھ -يىرۇم$م  ۇب .ىدىئ ناغرۇق ىن » ىسۇپروك شۇلۇروق -شىرىقىچپ$لشىئ ڭاجنىش « --لىكش$ت يىرۇم$م
 تەرابىئ نىد » $يىمونوتپائ يىللىم كىلىيىروتىررٻت يىللىم  « ادراللىي ىقنىقٻي ىسىجىرەد يىرۇم$م ڭىنىلىكش$ت
 .ىدلۈرۈتۆك  $گىجىرەد » $كلۆئ « ەدىچىئ ڭىن »ر ائ ۇئ ش « « كىلىجىرەد $كلۆئ ناغلوب ت$يىرۇم$م
 ىنىرىلقۇقوھ ڭىن »ىتىمۈكۆھ قل$خ ر ائ ۇئ ش « ىتىمۈكۆھ يىزىكر$م ياتىخ ن$لىب الىشىنىلشاب ڭىنىلىي  -2019       
 ۇئ ش « ن$ساسائ اغىقۇريۇب ن$گر$ب $گ »ىتىمۈكۆھ قل$خ ر ائ ۇئ ش « ەدىىتىسق$م شىتىيارات ەۋ ش$لك$چ ۇمىخٻت

 ارجىئ نۇناق ەۋ يىرۇم$م نىقٻي اغلىخ 150 ىكىدىسىرىئاد  » ىرىلقۇقوھ  نويار مونوتپائ « » ىتىمۈكۆھ قل$خ ر ائ
 « ىنر$لت$مزىخ  قىلراتاق شۇرۇقشاب ىنشۈرۈچۆئ توئ ەۋ قىلنامائ ،ىشىنتاق لوي ڭوچ كىلتەۋىسانۇم اقشىلىق
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 كىلر$ي ەۋ ناغىدىلىق لورتنوك ەۋ تەرازان ىن » نويار مونوتپائ « ىكىدىچىئ »ىسيىروتىررٻت نويار مونوتوپائ يىللىم
  .ىدر$ب پۈۈكتۆئ اغ » ىسۇپروك شۇلۇروق -شىرىقىچپ$لشىئ ڭاجنىش « ناغىدۇرۇتساب ىنر$لت$للىم

 
 ىشىنىلىق  »)يىستايلىمسسائ « ڭىنرالقىزٻي  -لىت يىلىلىم

 
  $تت$ھ$ج شىتىلشىئ شاتۇت رىب ەدىرىي $مم$ھ ڭىن » ىسىيىروتىررٻت $يىمونوتپائ يىللىم « ىنقىزٻي -لىت يىلىلىم       

 .ىدنىلىق » $يىستايلىمىسسائ «
 ر$ھ  ادراللىي ىكپ$لسەد ناغلۇرۇق ر$ل » ت$يىرۇم$م $يىمونوتپائ كىلىيىروتىررٻت يىللىم « كىلىجىرەد ر$ھ       
 ناغىنىللوق رەد$ق رىب ىرىلقىزٻي -لىت ڭىنر$لت$للىم كىلر$ي ناغلوب $گىئ اغىرىلقۇقوھ » $يىمونوتپائ يىللىم « ىسياق
 $كشۈنۈرۆك ر$لشۈرۈگزۆئ لاكىدار $تشىتىلشىئ ىنرالقىزٻي -لىت يىللىم ن$لىب ىشۈتۆئ ڭىنراللىي نىكٻل ،ۇمىسلوب
 ەۋ $چرۇغيۇئ ىرىلت$ججۆھ ڭىن » ىتىمۈكۆھ ر ائ ۇئ ش « ڭىن » ىتىمۈكۆھ قل$خ ر ائ ۇئ ش  « $چر$گ .ىدىلشاب

 -ەرادىئ  ت$مۈكۆھ ڭىنرالقىزٻي -لىت يىللىم ىسياق ر$ھ نىكٻل،ۇمىسلوب ىراراق ن$گٻد » نۇسلىتىقرات $چياتىخ
 كىلىھۋ$لر$س لىزىق (» ن$ج نىۋ وت ڭوخ « .ىدىلشاب اقشىلىق نىدل$مەئ اتسائ -اتسائ ىشىنىللوق ادىرىلناگروئ
 رالنامىجر$ت « ىكىدرالىرادىئ .ىدىلشاب اقشىنىللىك$ش ت$يىزەۋ ناغىدىلىتىقرات الىدىقىزٻي ياتىخ ر$ل ) ت$ججۆھ
 ناغىدىچائ سىلج$م $للىب ن$لىب رالياتىخ ر$لىچت$مزىخ -رىداك يىللىم .ىدن$لزۈي اقشىلىتراقسىق  » ىسناخشىئ
 شۇتۇقوئ ادلىت يىللىم ،پۇلۇيوق اغلوي » شۇتۇقوئ قىللىت شوق « ەدر$لپ$تـك$م ارۇتتوئ -چۇغنالشاب .ىدلوب

 ادىقىزٻي -لىت رۇغيۇئ ادرالتٻتىسرٻۋىنۇئ - مۇكىنخٻت ادراللىي ىكپ$لسەد  .ىدراب پىيىرات ىرىسناغراب ىسىرىئاد
 ر$لن$پ اقشاب نىدر$لن$پ يىئامىتجىئ ن$لىب ىشۈتۆئ ڭىنراللىي نىكٻل ،ۇمىسلوب ناقشالمۇموئ ىلىخ شۇتۇقوئ
 رالىچۇقتۇقوئ يىللىم ناغىدي$مل$يىلزۆس ىشخاي ىنىلىت ياتىخ .ىدن$لزۈي اقشۇتۇقوئ ادىلىت ياتىخ ىسىمم$ھ
 .ىدلىرىقىچ $گىيىسنىپ
 $كت$يىناسنىئ  ناغلىرٻب پىلېئ اتىراق $گر$لت$للىم ناملۇسۇم ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش ناغنالشاب نىدلىي -2017        
 نۈتۈپ .ىدلۇرۇدلاق نىدل$مەئ رالقىزٻي يىللىم قىلراب ىكىدنويار ۇب نايۇب نىتقىلىچنىغرىق يىقرىئ كىلت$ھاباق ىشراق
 رالشىئ قىلراتاق ش$لزۆس $چياتىخ ۇمىدر$ليوئ اتت$ھ .ىدنالشاب اقشىنىللوق ىقىزٻي -لىت ياتىخ $تت$يىئم$ج يىللىم
 ىن » ىلىت ت$لۆد « ۇمرالياۋوب قىلشاي 70 ،ىكىتت$ي $گىجىرەد ۇش كىلزىسىن$م .ىدنالشاب اقشىنىلىق قىۋش$ت
 $چياتىخ لاۋۋائ اغىممائ يىللىم رالرىداك يىللىم .ىدنالرۇبج$م $كشىنىگۆئ ىنىلىت ياتىخ پەد، كەرٻك ىشىلىب

 .ىدنالشاب اقشۇلوب رىداس راللاۋھەئ ناغىدي$لزۆس $چرۇغيۇئ نىدنائ ،پ$لزۆس
 

 ىشىنىلىق » )يىستايلىمىسسائ « ڭىنپىرائام  - ت)يىنەد)م يىللىم
 
 ڭىنر$لت$للىم كىلر$ي ىلي$پۈت ىجايىتھېئ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ەۋ ىسازز$ق$ت ڭىنت$يىزەۋ ادىسىناماز ىنيەئ       

 ت$مۈكۆھ نىكٻل ،ۇمىسلىق ىققەر$ت ادلاھ يىپسىن ىتىئن$س -تايىبەدەئ ەۋ پىرائام - ت$يىنەد$م رۇغيۇئ نىدىلمۇج
      .ىدىملالوب ىلاخ نىدر$لىمىلك$چ ەۋ اكمار ن$گىلىگل$ب
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 » شۇزۇب ىنىنوك تۆت « اد » ىبالىقنىئ روز ت$يىنەد$م « شىملاتائ ناغلىرٻب پىلېئ $چىغلىي -1976  -- 1966        
 ىسياق ر$ھ .ىدىنىلىق ناريەۋ ىتىئن$س -تايىبەدەئ ەۋ ىتىيىنەد$م ڭىنر$لت$للىم كىلر$ي ادىمان ڭىنرائوش ن$گٻد
 ىرىلتىچس$م ڭىنرالىناملۇسۇم كرۈت .ىدن$لك$چ ىرىلت$يىلائاپ ەۋ ىتالۇغش$م داقىتىئ يىنىد ڭىنر$لت$للىم كىلر$ي
 .ىدلىقىچ پۈزۇب ىرىلىناختەدابىئ ڭىنر$لت$للىم كىلر$ي اقشاب ەۋ
 نىكٻل ،ۇمىسلوب پۆك ەرۆك اغرالياتىخ ىسۇپون ڭىنرالرۇغيۇئ ادنويار » مونوتپائ كىلىيىروتىررٻت يىللىم « $چر$گ       

 ڭىنياتىخ .ىدل$ك پۇلوب زائ نىدىناس ڭىنىرىلىچۇغۇقوئ ياتىخ نىدلەزەئ ىناس ڭىنىرىلىچۇغۇقوئ پ$تـك$م يىلائ
 رىب ىقوي -راب ىكىد » ڭاجنىش « ىرىلرىئاد ياتىخ قۇلقۇرۇت ر$لپ$تـك$م يىلائ پۆك كىلىچنۇش  ەدىرىلىكلۆئ ىكچىئ
 ن$لىب ىرىلىچۇغۇقوئ ياتىخ ،ي$مر$ب كىلر$تىي ىنىتىسرۇپ شۇقوئ اغرالىچۇغۇقوئ يىللىم ەدر$لپ$تـك$م يىلائ $چناق
 .ىدزاقشوت
 ىنپ$تـك$م يىلائ $چىيۇب ىشىك ڭىم 10000 ر$ھ ادناغنالساسائ اقتامۇل$م اكىتسىتاتس ىكىدلىي -1985 «       
 23 رالىچۇغۇقۇئ قازاق ،ر$پ$ن 18 رالىچۇغۇقوئ رۇغيۇئ ،اسلوب ناغلوب ر$پ$ن  42 رالىچۇغۇقوئ ياتىخ ن$گزۈكتۈپ

 يىلائ ادناغىلپاسىھ $چىيۇب ىشىك ڭىم 10000ر$ھ ،اسلوب اتتامۇل$م اكىتسىتاتس ىكىدلىي  -1990 .ناغلوب ر$پ$ن
 ناتلۇس ( » .ناغلوب ر$پ$ن 7 رالىچۇغۇقوئ كرۈت،اسلوب ناغلوب ىسىچۇغۇقوئ ياتىخ ر$پ$ن 15.5 ەدر$لپ$تـك$م
 شۈرۈچۆك اغناتسىكرۈت يىقر$ش ىنىرىلن$مچۆك ياتىخ ىكىدرىسەئ -20 ڭىنىرىلرىئاد ياتىخ « : ىرىقش$ق تۇمخ$م

 لىي -1990 ،ناس -28،ىلىنروژ » ىزاۋائ ناتسىكرۈت يىقر$ش «، تامۇل$م ىكىد » ىتىۋىقائ ڭىنۇئ ەۋ ىتىسايىس
    .) ىرش$ن
 اتقىلىچنىغرىق يىقرىئ ناغلىتىراق اغرالناملۇسۇم كرۈت ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش ناغنالشاب نىدلىي -2017 ۇمپۇلوب       

 تىچتىب نىدىپىر$ت ىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ ىتىئن$س -تايىبەدەئ ەۋ ىتىيىنەد$م رۇغيۇئ
   .ىدنالشاب اقشىنىلىق پىغر$ت پالرۇز $گىرىلت$للىم كرۈت قىلناتسىكرۈت يىقر$ش ىتىيىنەد$م ياتىخ،پىنىلىق
 شۇرۇتشالياتىخ ىنرالرۇغيۇئ $تت$ھ$ج تەئن$س .ىدلوب ناغىديامنىلىق قىۋش$ت ىتىيىنەد$م ڭىنرالرۇغيۇئ       

 ىكمىد$ق ن$كت$ك پىرٻك اغرالىيىزوم ،ناغىدي$مىيىك ۇمىرىلزۆئ رالياتىخ ادناماز ىقرىزاھ اغرالرۇغيۇئ نۈچۈئ
 يىرۇبج$م ىنىرىللۇسسۇئ ناغىديامىنيوئ ۇمىرىلزۆئ ادناماز ىقرىزاھ ،پۈزۈگىيىك ىنىرىلك$چٻك -مىيىك ىكىدرالناماز

 .اتقامرۈدلاچ يىرۇبج$م  ىنىرىلۇغلاچ ناغىدياملاچ ۇمىرىلزۆئ ەۋ اتقامتانيوئ
 ەۋ ىرىلىتنٻل شىتىلڭائ رىئاد $كت$يىنەد$م يىللىم ناغنالقاس ەدىرىل$يىسناتسىئ $يىزىۋٻلٻت -وئىدار ىسياق ر$ھ        
 تىئائ $گىتىئن$س ەۋ ت$يىنەد$م ڭىنرالزىغرىق ەۋ قازاق ،رۇغيۇئ .اتقاملۈرۈديۆك ىرىلىتنٻل مىلىف ۇغلائنىس - وئٻدۋ
 .ىدلوب ناغىدياملىتىلڭائ ەۋ ناغىدي$ملىتىسرۆك رالترٻسنوك ەۋ اممارگورپ ىڭٻي قادناق چىھ
 ەدر$لپ$تـك$م يىلائ ەۋ  » شۇتۇقوئ قىللىت شوق  « ەدر$لپ$تـك$م » $يىستايلىمىسسائ « ىكىتت$ھ$ج پىرائام       
  .ىدىئ ناغنالشاب $تشىۋەر يىمسەر پالشاب نىدناغنالرۇبج$م شۈتۆئ سرەد ن$لىب ىلىت ياتىخ رالىچۇقتۇقوئ يىللىم
 .ىدلوب پىياغ ي$لنۈتۈپ نىدىتىيىم$ج رۇغيۇئ  پىرائام يىللىم اتقىلىچنىغرىق يىقرىئ ىكىتتەۋۆن
 
 ،شۇرۇدلىق ىققەر)ت ىنداسىتقىئ يىللىم كىلر)ي 

 شىلىق پەر)ت رىب ىرىلزۆئ ىنىرىلقىلياب ىتسۈئ  -ىتسائ ر)ي
 شىلىق مۇرھ)م نىدرالقۇقوھ كىلىيىمونوتپائ ىكىدر)لت)ھ)ج 



71 
 

 
  پەر$ت  رىب  ىرىلزۆئ  ىنىرىلقىلياب  ىتسۈئ -ىتسائ  ر$ي  ەۋ  شۇرۇدلىق  ىققەر$ت  ىنداسىتقىئ  يىللىم  كىلر$ي       
 .ىدلۇيوق پىلىرياق $كت$چ رىب ي$لنۈتۈپ رالقۇقوھ كىلىيىمونوتپائ ىكىتت$ھ$ج شىلىق
 ىلسەئ نىيٻك نىدناغلىق $كىلم$تسۇم ىنناتسىكرۈت يىقر$ش ىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ ىلىي -1949       

 ىنىقىلياب ڭىنياج ۇب ن$كت$ك پىنىت اققىلياب اغىنروئ ڭىنشۈرۈدلىق ىققەر$ت ىننويار ۇب ناغىمپات ىققەر$ت $چنائ
 ياتىخ « ىسىپاز زاگ ىتسائ ر$ي ەۋ تىفٻن ڭىنناتسىكرۈت يىقر$ش ( .ىدىلشاب اقشىلىق ڭالات -ڭالۇب $چناغىلاخ
 60 % ىشىرىقىچپ$لشىئ اتخاپ ، 40 % ىسىپاز رۈمۆك ،31/ ڭىنىسىپاز زاگ ىتىسائ ر$ي ەۋ تىفٻن ڭىن » ىتىلۆد

 قىلىچنامروئ ەۋ قىلىچىرۋاچ ،كىلىگىئازٻي ،ىرىلقىلياب ناك  --ىنىرىلقىلياب ڭىنر$ي ۇب  .) .ۇدي$لل$گىئ ىن
 ،الىسلوب $سر$ن كەدۇققىچ اغىلوق ،ىسىقسىق ،ىنىرىللاتىم رىدان ەۋ زاگ ،تىفٻن ۇمپۇلوب ىنىرىلتالۇسھ$م

 .ىدىشۆت $گر$لىكلۆئ ىرىكچىئ زىسكۈلزۆئ
 $چر$گ نىيٻك نىدناغلۇيۇق اغلوي ر$لت$سايىس ىڭٻي راتاق رىب قىلراتاق »شىتٻۋىچېئ ەۋ تاھالسىئ « ادياتىخ       

 ناغيوق اغرۇتتۇئ ىنىنالىپ اتتاك تەرابىئ نىتشۈرۈدلىق ىققەر$ت ىنلامىش يىبر$غ ڭوچ  ىتىمۈكۆھ يىزىكر$م ياتىخ
 ڭوچ  ۇب ،ي$مل$چٻك زاۋ نىدىنالىپ تەرابىئ نىدشۈرۈدلىق ىققەر$ت لەۋۋەئ ىنىرىليۇب زىڭٻد ڭىنىرىلزۆئ،ۇمىسلوب
 .ىدلاق  الىدىتىسۇئ ز$غ$ق ىنالىپ »راۋغۇلۇئ « تەرابىئ نىتشۈرۈدلىق ىققەر$ت ىنلامىش يىبر$غ
 تٻۋوس ن$لىب وگڭۇج ۇمپۇلوب ىتيىسايىس قىلسامرۇدلىق ىققەر$ت ىنىرىل » نويار ارگٻچ «  ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ       

 » ىمۈزۈت $يىمونوتپائ كىلىيىروتىررٻت يىللىم « اد » ڭاجنىش « $چر$گ ىلي$پۈت ىشىلىزۇب ڭىنىتٻۋىسانۇم ىقاپىتتىئ
 كىلر$ي ت$ق$پ ،يامنۈلۆب لۈڭۆك ي$لنۈتۈپ اغىتايىقەر$ت ڭىنىداسىتقىئ يىللىم كىلر$ي ،ۇمىسلوب ناغلۇيوق اغلوي
 ادىشٻب ڭىنراللىي -50 ڭىنرىسەئ ن$كتۆئ .ىدلىرٻب ت$يىمھەئ اقشۇرۇت پۇتۇت پىلىق لورتنوك ىنر$لت$للىم
 رالىناخراك -توۋاز رىب ىڭٻي قادناقچٻھ رەد$ق اغراللىي  -80 ات اقشاب نىدرالىناخراك -تۇۋاز $چناق رىب ناغلۇرۇق
 ىزىكر$م ياتىخ ڭايىلن$خ ڭوس ىراتٻركٻس » موكراپ رائ ۇئ ش  « ىكىدىرىللىي -80 ڭىنرىسەئ ن$كتۆئ .ىدىملۇرۇق
 پۇرۇدلاق نۈچۈئ شۇرۇدلىق ىقەر$ت ڭىن »ڭاجنىش « ىن 3% ڭىنتفىن ناغىدىقىچ نىد » ڭاجنىش « نىتت$مۈكۆھ
  .ناغلىريائ نىدىسىپىزەۋ نىدىبەۋ$س ىقىلناغلىق پ$ل$ت ىنشۇيوق
  ىكىد » ڭاجنىش «   ادىتامۇل$م اكىتسىتاتس قىللىي -1992 ناغلىق نالېئ » ىتىمۈكۆھ ر ائ ۇئ ش «       

 ت$لۆد ،)76$ (نەۇي 638.79 ڭىنرالىچىۋراچ ،) 88$ ( نەۇي 740.44  ىمىرٻك قىللىي $چىرۇتتۇئ ڭىنرالناقھٻد
 .)ىرش$ن لىي -1993 ،» مۇترۇي كۈلمۈيۆس « : ت$ماۋاد رۈمۆت ( .ناغلوب ) 330$ ( نەۇي 2742 ڭىنىرىلىچت$مزىخ
 ڭوچ ەۋ نويار مونوتپائ ،$كلۆئ 31 ىكىدياتىخ لاۋۋائ نۈك ىككىئ ىسىرادىئ اكىتسىتاتس كىلت$لۆد ياتىخ < «       

 ىنىچۈكت$سرۆك مىرىك $چىرۇتتوئ ناغىدىلٻك ارغوت اغىشٻب ىشىك قىليائ 3 ىكپ$لسەد ىكىدلىي -2018 ڭىنر$ھ$ش
 ىنويار مونوتپائ رۇغيۇئ ن$لىب ت$بىت ،$چىشىلىتىسرۆك ەدىچۈكت$سرۆك ڭىنىرىلىرىئاد ياتىخ < ،> .ىدلىق نالېئ
 ىكىدياتىخ ىرىھ$ش ي$خڭاش .ن$گىلىگىئ ىننۇروئ -31 ەۋ -30 ،پۇلوب نويار نەۋۆت ڭەئ ىمىرىك ىكىدياتىخ
 $چىرۇتتوئ قىليائ 3 ناغىدىلٻك ارغوت اغىشٻب ىشىك ڭىنرالارقۇپ ،پۇلوب ر$ھ$ش ىرىقۇي ڭەئ ىمىرىك ڭىنرالارقۇپ
 تي$ق ەدىچۈكت$سرۆك ڭىنىسىرادىئ اكىتسىتاتس ياتىخ < .ناغنىلىق نالېئ پەد نەۈي 277 ڭىم 17 ىمىرىك
 ارغوت اغىشٻب ىشىك ىكىدىيېئ 3 ىكپ$لسەد ڭىنلىي ۇب ڭىنرالارقۇپ ىكىدىنويار مونوتپائ رۇغيۇئ ،$چىشىنىلىق
 .» > .ن$كىئ نەۈي 3136 ڭىنت$بىت ،نەۈي 4593 ىمىرىك ناغىدىلٻك
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 ن$لىب قارىئ ىسىپاز تىفٻن ڭىنۇئ .ڭىقٻب پىلىق رۇۋۋ$س$ت ىننىمٻز ڭوچ $سس$ھ 7 نىد$يىناتىرىب زىس«       
 ڭىنىتخاپ ىكىداينۇد ،پىلٻك $ن$ي .پۆك ۇمنىدىكڭىن$يىنامرٻگ ىسىپاز رۈمۆك ڭىنۇئ ،لوم كەدۈگٻد شاشخوئ

 ارغوت اغىشٻب ىشىك ڭىنر$ي ۇئ .رەدن$ل$ق الىن$ي ر$ي ۇب پۇرۇت قادنۇش .ۇدىنىلشىئ ەدر$ي ۇب انام ىمسىق رىب نىتش$ب
 قل$خ ىكىدر$يۇئ .ابموب ناغرۇت ادىدلائ شالتراپ ر$ي ۇئ .كەدۈگٻد شاشخوئ ن$لىب اناۋستوب ىمىرىك ناغىدىلٻك
 اغرالگالۇگ اسلوب اپپۇرۇگ رىب $ن$ي .$گىئ اققىلياب ەۋ قۇقوھ قىلراب اپپۇرۇگ رىب .ۇدىلىريائ اغىپپۇرۇگ ىككىئ ن$ساسائ
 « ( »›$تـك$من$ل$يىبر$ت اتياق ەدىقق$ھ شۇلوب شاشخوئ اغىپپۇرۇگ قارياب ادناغلىق قادناق ،پىنىلوس
 ) ىناس راۋناي قىللىي -2020 ڭىنىلىنروژ ڭىن »سانۇشداسىتقىئ

 -شىرىقىچپ$لشىئ ڭاجنىش ەدىچىئ لىي رىب ىلىي -2018 ادىناس ىكىدلٻرپائ -2 ڭىن > ىروت ر$لرەۋ$خ ياتىخ < «        
 $ھىلسەئ لۇئ ىكىدىقىلىچرادىگىئ نەۇتـڭٻب ،ىكىلن$گل$سكۈي زٻت نىتت$ھ$ج يىداسىتقىئ ڭىننەۇتـڭٻب شۇلۇرۇق
 اكىرٻمائ <،ىدنىلىق رەۋ$خ ىقىلناقشالنىقٻي $گنەۈي درايلىم 160 ڭىنىمنىلٻس يىمۇموئ ناغنىلٻس اغىرىلشۇلۇرۇق

 ىككىئ ىقنىقٻي ڭىنىرىلىرىئاد ت$مۈكۆھ ياتىخ ،$چىشىراق ڭىنىدن$پەئ تاشلېئ ىسىئەر ڭىنىسىمش$لرىب رۇغيۇئ
 يىبۇن$ج ڭىننەۇتـڭٻب ۇمپۇلوب ،ىشىتي$پۆك $چناغراب ىنىغىلب$م يىداسىتقىئ ناغلاس $گنەۇتـڭٻب نايۇب نىدلىي

 ىكىتت$ھ$ج يىسايىس ڭىننويار مونوتپائ رۇغيۇئ ىشىلٻس غ$لب$م پ$لپۆك اغىرىلكلوپ ەۋ $يىزىۋٻد ىكىدىنويار رۇغيۇئ
 اغىسىدنىقٻب ڭىننەۇتـڭٻب ىنىنويار مونوتپائ رۇغيۇئ القادنۇش .ن$كىدىتيارات $چناغراب ىنىسىرىئاد قۇقوھ
    .» > .ن$كىدىلىق ت$سق$م ىنشۇيوق پۇرۇدناليائ
 اقشاب ىرىگلىئ ر$لقل$خ قىلر$ي ىكىدياج ۇش ،اسقىچ ىرىلقىلياب ىتسائ ر$ي نىدىر$ي$ق ڭىنناتسىكرۈت يىقر$ش       

 ىكچىئ ڭىنىتىلۆد ىاتىخ ىكاي ىكىدىزۆئ ڭىنياج ۇش اتقىلىچىغرىق يىقرىئ ىكىتتەۋۆن ،اسلوب ن$گلۈرۈچۆك اغرالياج
 ڭىنراليىللىم .ىدىمپات ىققەر$ت ۇمكىلىگىئ ازىي .$تـك$ملۈرۈتلۆئ پىنىلشات اغرالرٻگال ازاج ەۋ $مرۈت ىكىدىرىلىكلۆئ

 قۆت مىرٻي رالىچىۋراچ -ناقھٻد ادرالقالشىق - ازٻي ۇمپۇلوب .ىدلوب زائ ىتىياھان رالشىلىسكوي ەدىس$يىۋ$س شۇمرۇت
 ۇمىخىت ر$لت$للىم كىلر$ي ،ىدلوب ياب رالنۇققائ ياتىخ  ن$گل$ك  اغناتسىكرۈت يىقر$ش     .ىدرۈي چائ مىرٻي ،
 .ىتت$ك پىشىلتارمان
 » ىمۈزۈت $يىمونوتپائ كىلىيىروتىررٻت يىللىم « ناغلوب » قۇرۇق ىسىرۇپۇس ،غۇلۇئ ىمان « قادنۇب ،ىسىقسىق       

 ت$مزىخ ىشخاي .ىدلوب نامىرھ$ب نىدر$لكىلەزۋەئ نۈتۈپ ،پۇلوب ىچنىرىب رالياتىخ اتشىئ $مم$ھ  ادىتسائ
 ادىتسائ  » ىمۈزۈت $يىمونوتپائ كىلىيىروتىررٻت يىللىم «راليىللىم .ىدنىلىق لۇپونوم نىدىپىر$ت رالياتىخ ىرىلنۇروئ

 پىرٻك $گر$لپ$تـك$م يىلائ ،شىشىلنۇروئ اقشىئ .ىدلاق قۇرۇق نىدىسىمم$ھ ڭىنرالقۇقوھ ناغىدىلوب نامىرھ$ب
 $يىسرۇكسكېئ نىدىپىر$ت ت$لۆد $گر$للەئ ت$چ ،شۇقوئ پىقىچ ر$للەئ ت$چ ەۋ  شىلىق ت$مزىخ ،شۇقوئ
 كىتامولپىد ەدر$للەئ ت$چ ەدم$ھ شۇرۇتشاملائ ت$يىنەد$م ەۋ شىلىق ادوس ن$لىب ر$للەئ ت$چ ،شىقىچ
 .ىدىرچۆئ $گىرىلىمىلك$چ قىتتاق ڭىنىرىلرىئاد ياتىخ نىدر$لت$ھ$ج قىلراب  قىلراتاق شۇلوب ەدر$لىپىزەۋ
 پانيوئ ىنىلور كىلىچك$تىي $گىرىلت$سايىس ەۋ ىرىلنامراپ -رىمەئ قىلراب ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ،ىسىقسىق $ن$ي      
儒家( ( ىسىيىدىئ ايىجۇر  22% ڭىنىرىللىق$ن ن$گلۈرۈتل$ك ەدىرىلر$سەئ ناغزاي  -- ىسىيىدىئ ڭودٻزۋام ن$گل$ك

思想  ( ،% 12 ايىجۋاد )道家 ( ايىجوم ىكاي )墨家( ياتىخ ىكاي ىرىلت$ياۋىر ياتىخ 13 % ەۋ ىرىلر$سەئ 
 اقشاب ڭىنىرىلنارمۈكۆھ لادوئٻف ياتىخ ۇمىس$يىدىئ ڭودٻزۋام ن$گن$للىك$ش ادىساسائ ر$لىسر$ن ىكىدىتايىبەدەئ
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 ڭودٻزۋام « : نوسلىۋ .كىد (  .ناغىملالوب ىلاخ نىدىسىرۇكپ$م شىلىق $يىستايلىمىسسائ ەۋ شىتىقوي ىنر$لت$للىم
 )年版  2000毛泽东 威尔逊. 英国，迪克، تامۇل$م ىكىد ،»

 تىز اغىمسىئ ىمىسىج،ناغلىتىلاي ن$لىب ل$ھ نوتلائ اج  ۇب ناغلۇروق اد » ڭاجنىش «،ادناقتيېئ پالىسالۇخ       
 « كىلىجىرەد ر$ھ قىلراتاق » ىنويار مونوتپائ رۇغيۇئ ڭاجنىش « ناغلوب » قۇرۇق ىسىرۇپۇس ،غۇلۇئ ىمان « ناغلوب
 ياتىخ  --ر$لىچۇگر$ب پۇرۇق ،پالشاب نىدىنۈك ناغلۇرۇق ىرىل » ت$يىرۇم$م $يىمونوتپائ كىلىيىروتىررٻت يىللىم
 ەدن$گل$ك $گنۈك ىكنۈگۇب ،پىنىلىق » $يىستايلىمسسائ « نىدىپىر$ت ىتىمۈكۆھ قاچرۇق ڭىنۇئ ەۋ ىسيىتراپموك
 ياتىخ « ناغلوب نىدىزۆئ ىـپٻس ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش ڭىنىسىيىرٻپمىئ ياتىخ » نويار مونوتپائ رۇغيۇئ « رۈكز$م
        .ىدلاق پىنىليائ اغ » ىنويار مونوتپائ
 

 شۇرۇتساب ىنراليىلايىز ەۋ رىداك يىللىم قىلىقرائ ر$لت$كىر$ھ يىسايىس كۈلرۈت
   
 ن$گن$لىگل$ب ەدىسىيىستۇتىتسنوك ت$لۆد ناغىللۇقام يىتلۇرۇق قل$خ كىلت$كىلم$م نۈتۈپ ياتىخ       
 ۇب ،ۇمسىلوب ىرىلقۇقوھ كىلشىك قىلراتاق شىلىق شىيامان ەۋ شىلىغىي ،ش$لزۆس قۇتۇن ڭىنرالارقۇپ

 كىلشىك ۇب مىكچٻھ ناچاقچٻھ ،پۇلوب ناغلاق ەدىتسۇئ ز$غ$ق ت$ق$پ رالقۈقۆھ ۇب $تت$لۆد قىلق$لتۇممىكاھ
 اغىقىلوق ڭىنىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ ىكمىك ادياتىخ .س$مەئ ناققاب پۇلوب نامىرھ$ب نىدرالقۈقۆھ
 .ناغنىلېئ اغىتسائ تن$برەز$ن ناماز ۇش ،الىسيوق پىلىق پ$گ ناغىديامقاي شۇخ
 ،زىغرىق ،قازاق ،رۇغيۇئ الن$لىب ىشىلىق لاغشىئ ىنناتىسكرۈت يىقر$ش ىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ       
 ىرىلت$كر$ھ  - ت$يىلائاپ يىسايىس يىناقق$ھ قادناق ر$ھ  ڭىنر$لت$للىم كىلر$ي قىلراتاق ناگڭوت ەۋ لۇغڭۇم

 .ناغلۇرۇتساب قىتتاق  ىرىلشيامان ەۋ  ىرىلت$كر$ھ -زۆس ىشراق اغمۇلۇز يىىللىم ،كىلزىسرەۋاراب يىللىم نىدىلمۇج
 شۇرۇتل$ك اغلوق ىنىكىلنىكرەئ ڭىنىرىلزۆئ ي$متۆئ نۇزۇئ پۇلۇرۇق ىتىيىرۇھمۇج قل$خ اۇخڭۇج ىلىي -1949       

 پۇلوب رالىلاب ەۋ لايائ -رەئ ڭىنىمۋۇق $تلائ ڭىنىسىلىب$ق قازاق نىدىنويار لۆكىراب ڭىنناتسىكرۈت يىقر$ش نۈچۈئ
 $كپەر$ت پۇن$ج ناققىچ ىمان ،پىلىق ت$سق$م ىنشىتٻك پىقىچ $گلەئ ت$چ ەدىسىرۈچپۆئ مەدائ ڭىم 40

 ناقتاۋ$تۆئ $پىزەۋ يىبر$ھ نۈچۈئ ىتىلۆد ياتىخ ،پارچۆئ اغقىلنۈقسۆت ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ادناغىلشاب ىنشۇروي
 $گرىمش$ك ، پارچۆئ اغشىلىق نامىدرابموب ڭىنىرىلنالىپۇريائ ىچنامىدرابموب ڭىنىسىيىمرائ لىزىق ىقاپىتتىئ تٻۋوس
 , ،تامۇل)م ىكىد »ىنىد مالسىئ ىكىدياتىخ « : ناخ قىفار .م ( .ناغلاق تاياھ  مەدائ  3000 نارائ ەدن$گل$ك پىتٻي
 , 1963Delhi , Natinal  academy Islam  In  China   Rafiq  Khan   .M   Idia ,(  ت د ب رالقازاق ۇب  كەرنىيٻك 
    .ناغلۈرۈتشالناكام  ەد$يىكرۈت نىدىپىر$ت
 كىلىيىروتىررٻت يىللىم ادڭاجنىش « ڭىنىتٻتىموك رالشىئ يىللىم لامىش يىبر$غ ىتىمۈكۆھ ياتىخ ىلىي -1951        

 ڭىنىتىيالىۋ ىلىئ ادىجلۇغ اتترام ىلىي ۇش ،ن$ساسائ $گىسىمت$سرۆك » شىلېئ رىكىپ رىئاد اقشۇرۇق $يىمونوتپائ
 كەدرىب ىرىلىچكارىتشىئ سىلج$م ەدسىلىج$م شىلېئ رىكىپ ناغلىرىقاچ نىدىپىر$ت اجۇخ گ$بمۇيٻق ىسىلاۋ

 مونوتپائ رىب ڭىنىتىيىرۇھمۇج قل$خ اۇخڭۇج ىكىدىكىلر$بھەر $يىتراپ كىتسىنۇمموك « ناغيوق اغرۇتتوئ
 كىلىيىروتىررٻت يىللىم  كىلرىتـكاراخ اممارگورپ شۇرۇي رىب تەرابىئ نىد » كەرٻك ىشىلوب ىسكىلبۇپسٻر
 $بۆش ڭاجنىش « ڭىنىسورۇيب لامىش يىبر$غ ىسىيىتراپموك ياتىخ ىرىلپ$ل$ت -رىكىپ  رىئاد $گىيىمونوتپائ
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 رۈكز$م ىكىدىجلۇغ  .ىدلىرىقٻچ $سالوخ پەد اتاخ ي$لنۈتۈپ ،پىنىلىق تىقن$ت قىتتاق نىدىپىر$ت » ىسورۇيب
 ر$لىچ رىب كىللەئ « اتخىرات سىلج$م ۇب نىتقىلناغلوب ىشىك 51 ىرىلىچكارىتشىئ ڭىنىسىلج$م شىلېئ رىكىپ
 .ىدلاتائ پەد » ىسىلج$م
 ت$مۈكۆھ ڭىنىتىيىرۇھمۇج ناتسىكرۈت يىقر$ش ،ىنادناموق ڭىنىتىرتەئ نازىتراپ ياتلائ اديام ىلىي -1951       

 پىنىلىق مۈكۆھ ىسازاج مۈلۆئ نىدىپىر$ت  ىتىمۈكۆھ ياتىخ  اغمالسىئ نامسوئ ىسىلاۋ ياتلائ $چمۇشۇق ،ىسازەئ
 .ىدنىلىق ارجىئ
 ىشراق $كچۈئ «،» ىتىكىر$ھ شۇرۇت ىشراق اغرالىچبالىقنىئلىسكەئ « ناغلىرٻب پىلېئ پالشاب نىدلىي - 1951     
 ياتىخ ،پالشاب نىدر$لت$كىر$ھ يىسايىس قىلراتاق  » ىتىكىر$ھ شۇرۇت ىشراق $كش$ب «  ەۋ  » ىتىكىر$ھ شۇرۇت
 ىنىرىلرٻستىفوئ ەۋ ىرىلرىداك ت$مۈكۆھ كىلىجىرەد يىلائ ڭىنىتىيىرۇھمۇج ناتسىكرۈت يىقر$ش ىسىيىتراپموك
 ىجاھرىباس رۇپۇغۇدبائ ىشىتپ$ت شاب ڭىنىسىمىكھ$م شىتپ$ت يىبر$ھ ڭىنىيىمرائ يىللىم .ىدىلشاب اقشىتىقوي
 رىباس ناجمىھەر ىرىتسىنىم رالشىئ ىكچىئ ،ىسازەئ ت$مۈكۆھ ڭىنىتىيىرۇھمۇج ناتسىكرۈت يىقر$ش (
 ۋوناقاجرۇق ياباقۇم ىرىتسىنىم پىرائام نىۋائۇم ىتىيىرۇھمۇج ناتسىكرۈت يىقر$ش ەۋ ) ىسىكائ ڭىنۋويىجاھ
 ڭىنىمۈلۆب تانىم$ت پ$س اقرائ قىللىي نۇزۇئ ڭىنباتش شاب $يىمرائ يىللىم  .ىدلىرٻب ىسازاج مۈلۆئ اغرال ) قازاق (
 اتشىق ناتىرھ$ق ، پارچۆئ $گىبرەز يىسايىس رالقىلراتاق  ) كٻبزۆئ ( اجۇخ ۋولۇسەر نىدىرخ$پ كىنوكلوپ ىرىدۇم

 يىسايىس اقۋۇرۇپوس نۇخاپۇس كىنوكلوپدوپ  ىرىدناموك كلوپ قىلتائ .ىتپاچ ىن » ىڭىتسۆئ قىلىچنىت  « ىچمۇرۇئ
 ڭىنىبالىقنىئ قىلدازائ ناتسىكرۈت يىقر$ش ىلىي -1952 .ىدىرچۇئ $گىبرەز يىسايىس پىنىلپاچ  ت$مھۆت

 ڭىنىتۇتىتسنىئ ر$لت$للىم ۇسن$گ پىنىلىق پىق$ت ىسىككىئ رۇتاب ىنىغ ەۋ ) راتات ( رۇتاب خىتاف ىرىلىدر$گر$س
 سوپروك -5 ،كىنوكلوپدوپ ىرىدناموك كلوپ .ىدلۇرۇتشانتاق يىرۇبج$م $كشىنىگۆئ ىسايىس ادىتٻتلۇكاف يىسايىس
 ىرۇقۇي نويار يىبر$ھ ڭاجنىش ەدرىب$تـكۆئ ىلىي - 1951 ) راتات ( ۋويىلەئ تىم$خ ىقىلشاب پاتىش  $يىزىۋىد
 پۈلۈرۈشۆچ $گنەۋۆت نىيٻك نىدناغىلمامات ىنسرۇك ادرىبايون  ىلىي - 1952 ،پۇقوئ ادىسرۇك يىسايىس كىلىجىرەد
 .ىدىلشىئ پۇلوب روتـكٻرىد ادىتوۋاز تنومٻر لىبوموتپائ رىب$تـكۆئ ڭاجنىش،
 « نىج ڭاۋ ىراتٻركٻس ڭىن » ىسورۇيب $بۆش ڭاجنىش « ىسورۇيب لامىش - يىبر$غ  ىسىيىتراپموك ياتىخ       

 ىنىرىللاقاس ڭىنرالرۇغيۇئ  .ىدزۈگرۈي ىنىتىسايىس شىلىق $يىستايلىمسىىسائ ىنر$لت$للىم كىلر$ي اد » ڭاجنىش
 ىبەۋ$س ىكىلن$كت$ك پىلىغزوق ىقىلزاران ڭىنراليىللىم .ىدناللۇغۇش ن$لىب رالشىئ رۈغىملوب ك$تشىتٻۋرۈشۈچ
 شۈرۈتش$لزۆئ ر$ي زوب ڭىنىتىمۈكۆھ يىزىكر$م ياتىخ ،پىلىكتۆي نىد » ڭاجنىش « ىتىمزىخ ن$لىب
 .ىدن$لنىي$ت پۇلوب رىتسىنىم $گىكىلرىتسىنىم

 نىدلىي -1952 ەۋ  » ىتىكىر$ھ شۇرۇت ىشراق $گر$لر$گىموز ،شىتي$مٻك ەراجىئ « ناغنالشاب نىدلىي -1951       
 ر$ي ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش ن$لىب ر$لت$كر$ھ ىسايىس راتاق رىب قىلراتاق » ىتىكىر$ھ ىتاھالسىئ ر$ي « ناغنالشاب

 .ىتتائ پۈرۈديىك ىنقاپاق ن$گٻد »ر$گىموز « $گىرىلىگىئ ر$ي ەۋ ياب مىسىق رىب ،ىدنىلٻۋىترات ىرىلر$ي ڭىنىرىلىگىئ
 ڭىنرالناقھٻد ناغلوب $گىئ $گر$ي الىدنەئ قىلىقرائ  » ىتىكىر$ھ شۈرۈتش$ليىستارىپوك « ناغنالشاب نىدلىي -1954

 -ادۇس $يىزائۇژرۇب يىللىم « ناغنالشاب نىدلىي -1955 الپالۇئ $گر$لت$كىر$ھ ىسايىس ۇب .ىدلاۋىترات ىنىرىلر$ي
 ىنكىلىگىئ ت$لۆد ن$لىب كىلىگىئ ىسىخ$ش  ن$لىب ىرائۇش » شىتر$گزۆئ كىتسىلايىستوس اتىراق $گىرىلىچتەئاناس
 -لام ڭىنرالرادىۋراچ ەۋ ر$لىچتەئاناس -ادۇس يىللىم كىلر$ي ،پۇيوق اغلوي ىنىمۈزۈت شۇرۇقشاب كىلىگىئ $تـكىلرىب
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 .ىدلائ پۇلوب ىنىرىلكۈلۇم
 ڭىنرالىللىم پىرٻب پىلېئ » شىتر$گزۆئ كىتسىلايىستوس اتراق $گىكۈلۈم يوئ ڭىنر$لسخ$ش « ىلىي -1958       
 .ىدلائ پىترات ىنىكلوم ياج - ۇغلارۇت
 ي$لنۈتۈپ ىنىرىلىچىۋراچ -ناقھٻد ناتسىكرۈت يىقر$ش  » ىتىكىر$ھ  شىشىلىنۇموك « ناغنالشاب نىدلىي -1958       
 .ىديوق پۈرۈشۆچ اغلاھ تارمان
 ناغلاي « اغرالرىداك يىللىم ەۋ ياتىخ ەد  »ىتىكىر$ھ ش$لرىگلېئ پرك$س ڭوچ « ىكىدلىي - 1958 ڭۇدٻزۋام       

 لۇغش$م ن$لىب شالۋات تالوپ قل$خ نۈتۈپ « ەد » ىتىكىر$ھ شالۋات رۈمۆت -تالوپ « .ىتت$گۆئ ىن » ش$لزۆس
 تٻۋوس ،ت$پائ يىئىب$ت ڭوچ ن$گر$ب زۈي ادراللىي -1961 --1959 ،ىشىلىق پىنىلشات ڭىنىكىلىگىئ ازٻي پۇلوب

 زىسق$ھ $گر$لت$لۆد ىز$ب ىكىداقىرفائ ەۋ ش$لۆت پىنىيات $ككىلك$مىي ي$لنۈتۈپ ىنىرىلزىر$ق ڭىنىقاپىتتىئ
 رىغېئ ناغلوب ادي$پ ەدىسىجىت$ن ىشۈلۈزۈگرۈي ڭىنر$لت$سايىس ك$تشىلىق مەدراي ىنر$لىسر$ن قىلراتاق كىلىك$مىي

    .ىدلىق ناريەۋ ىنىرىل$بن$م ادۇر رۈمۆت .» .ىتت$ك پۈلۆئ مەدائ پۆك نىدنويلىم 40  نىدىتسەد  قىلىچراچائ
 ازٻي ،ي$مر$ب زۈي ت$پائ يىئىب$ت ادناتسىكرۈت يىقر$ش $تت$پائ يىئىب$ت ن$گر$ب زۈي ادياتىخ ادرال -1961--1959

 $گىرىلىكلۆئ ىكچىئ ڭىنياتىخ رالقىلشائ ،ۇمىسلوب ناغنىلېئ لۇسوھ لوم كەدراللىي ىكىرىگلىئ ەدىكىلىگىئ
 ۇسقائ ىلي$پۈت ىكىلس$مر$ب پىتىقرات قىلشائ اغرالناقھٻد ،قۇلقۇرۇت قىلشائ ادىرىلرابمائ قىلشائ .ىدل$كتۈي
 راللاۋھەئ ك$تشىتٻك پۈلۆئ نىتقىلچائ ڭىنىرىلناقھٻد رۇغيۇئ ادلاھ رىغېئ ادرالياج قىلراتاق ىسىيىھان ياب ىتىيىالىۋ
       .ىدلوب رىداس
 $چراب «  نۈچۈئ شىرىب ىنىبىدەئ ،پۈرۈشۈچ اققاتلىق پادلائ ىنراليىلايىز ىكىدياتىخ ڭودٻزۋام ىلىي -1956      

 ىلىي -1957 .ىديۇق اغرۇتتوئ رائوش ن$گٻد » نۇسلىچېئ ڭ$ت ر$للۈگ $مم$ھ ،نۇسىرياس $تس$ب -س$ب رالمىقېئ
 ڭىنۇش  .ىدلۈرۈتۆك ىتىكىر$ھ » شىتىزۈت لىتسىئ « ەۋ ىنۇقلود » شارياس پىلىچېئ « ادىسايقىم ياتىخ نۈتۈپ
 .ىدر$ب ىنر$لپىلك$ت -رىكىپ لىسىئ ن$لىب ت$يىن  ىشخاي ىرىليىلايىز ياتىخ ىكىدمۈكرۈت روز ىلىي - 1957 ن$لىب
 ،پاغزوق ىن » ىتىكىر$ھ شۇرۇت ىشراق اغرالىچڭوئ « النىيٻك نىدناغلوب پىتىلزۆس ىنراليىلايىز ڭودٻزۋام نىكٻل

 .ىدلاس اغلوي اغىرىل » ىرٻگال شىتر$گزۆئ ن$لىب ك$گمەئ « پالازاج ىنرالوئ
 كىلر$ي « م$ھ  » شۇرۇت ىشراق اغرالىچڭوئ « م$ھ نۈچۈئ راليىللىم ادناتسىكرۈت يقر$ش ت$كىر$ھ يىسايىس ۇب        
  .ىتپات ىنىسكەئ زۆئ ن$لىب ىرىلت$كر$ھ » شۇرۇت ىشراق $ككىلىچت$للىم
 $كشەرۈك ىشراق $ككىلىچت$للىم كىلر$ي « ڭىنموكتراپ ر ائ ۇئ ش ەدىچمۈرۈئ ىنۈك -16 ڭىنيائ -12 ىلىي -1957       

 .ىدلىچېئ » ىنىغىي ن$گلىتي$ڭٻك $چىيوب شىلىق كىلرەۋر$پ$س
 موكتراپ ،ىسازەئ يىمىئاد ڭىن  » موكتراپ ر ائ ۇئ ش  « $ت » شەرۈك ىشراق $ككىلىچت$للىم « قىلمىتٻق ۇب       

 « ،ىسازەئ ڭىنىتىئي$ھ يىمىئاد ڭىن » موكتراپ ر ائ ۇئ ش «،ۋوياللۇپي$س اللۇدي$س ىراتٻركٻس ڭىنىتايىراتٻركٻس
 ڭىن »ىتىمۈكۆھ قل$خ ر ائ ۇئ ش « ،ۋونىمىئ ،نىمىئت$مم$ھۇم ىسىئەر نىۋائۇم ڭىن »ىتىمۈكۆھ قل$خ ر ائ ۇئ ش

 ،ۋورىداس رون ىقىلشاب نىۋائۇم ڭىن » ىمۇلوب تاقىۋش$ت موكتاپ ر ائ ۇئ ش « ،ۋوقاھسىئ تەئسەئ ىسىئەر نىۋائۇم
 ر ائ ۇئ ش « ،ىدرۇت مىھاربىئ ىرىدۇم نىۋائۇم ڭىن » ىتٻتموك نۇناق -يىسايىس ىتىمۈكۆھ قل$خ ر ائ ۇئ ش «
 مىھٻرۇدبائ » ىقىلشاب ر$ھ$ش ىچمۇرۇئ  « ،ىدىم$س ايىز كروتامارد ،ىچۇغزاي ،ىرىزان ڭىن » ىتىرازان ت$يىنەد$م

 وگڭۇج  « ،اسيەئ مىھٻرۇدبائ ىقىلشاب تسالبوئ نىۋائۇم ڭىن » ىتسالبوئ قازاق ىلىئ « ، ىدىئ$س
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 رۇغيۇئ ىرىدۇم نىۋائۇم ىچنىرىب ڭىن » ىتىئي$ھ قىلرايي$ت شۇرۇق ىنىسىبۇش ڭاجنىش ىسىيىمٻداكائر$لن$پ
 ىرىلقاپلاق » ىچڭوئ « ىكاي »ىچت$للىم  « اغرالرىداك كىلىجىرەد ىرىقۇي يىللىم مۈكرۈت رىب قىلراتاق ىنارياس
 ڭودٻزۋام ادىنىغىي رىب ڭىنىتٻتىموك يىزىكر$م ڭىنىسىيىتراپموك ياتىخ ۋوياللۇپي$س اللۇدي$س .ىدلۈرۈديىك
 .ىدن$لدىقن$ت پىلىتائ پەد  »  什么拉夫 « نىدىپىر$ت
  ەد » ىتىزٻگ ڭاجنىش  « ادراللىي ۇش ىبەۋ$س يىساسائ ڭىنىشىلىق پۇلوب ىچت$للىم ڭىنىدىئ$س مىھٻرۇدبائ       

 پاساي ادنوساپ يىللىم ىنىرىلشۇلۇرۇق تەرامىئ ىكىدر$ھ$ش ىچمۇرۇئ ادناغنالساسائ اغىلاقام شاب ناغنىلىق نالىئ
 ادىلاقام ( .ن$كىئ شىقىچ پۇرۇق پىلىق ر$ھ$ش يىزىكر$م $گىئ $ككىلىدىھالائ يىللىم ىن$ي،ن$كىئ شىقىچ
  ىنارياس رۇغيۇئ  .) ن$گلىرٻب پۇلۇرۇتسىق ۇمر$لمىسەر ڭىنر$لتەرامىئ ىكىدنوساپ يىللىم ناغلسېئ قاپاق $گىكشىئ
 ۇش .ن$كىئ ناغلاق پۇلوب » ىچڭوئ « نۈچۇئ ىكىلن$گٻد » .س$مەئ تۇجۋ$م مۈزۈت قۇللوق ادڭاجنىش «
 .ناغلاقرات رەۋ$خ ن$گٻد،ىدلاۋرۈتلۆئ ىنىزۆئ اسيەئ مىھٻرۇدبائ اسيەئ مىھٻرۇدبائ $تت$يىئم$ج ەدر$للىگز$م
 )ىرىۋ$خ يىمىسەر ناقتاقرات ەدىقق$ھ ىمۈلۆئ اسيەئ مىھٻرۇدبائ ڭىنىرىلرىئاد ت$مۈكۆھ ياتىخ (
 نۈگرۈس $كشىلىتر$گزۆئ ن$لىب ك$گمەئ اغۇسقائ ،پىنىلشات پىلېئ نىدىسىپىزەۋ $مم$ھ ىدىم$س ايىز       
 قىلراب ىكىدىچىئ $يىتراپ ڭىنۋوياللۇپي$س اللۇدي$س .ىدنالشات پىلېئ نىدىسىپىزەۋ ىدىئ$س مىھٻرۇدبائ .ىدنىلىق
 ش « ۋونىمىئ نىمىىئت$مم$ھۇم .ىدلىتەۋەئ اغىقىليىلاۋ نىۋائۇم ڭىنىتىيالىۋ لۇمۇق ،پىنىلشات پىلېئ ىرىلىپىزەۋ

 نىدىكىللىكەۋ ڭىنىيىتلۇرۇق قل$خ كىلت$كىلم$م ەۋ ىقىلازەئ ڭىنىتىئي$ھ يىمىئاد ڭىن » موكتراپ ر ائ ۇئ
 قۇلنويار مونوتپائ ەدىسىجىرەد ىچت$مزىخ ىددائ ،پىنىلشات پىلېئ نىدىسىپىزەۋ ۋورىداس رون .ىدلۇرۇدلاق
 ر ائ ۇئ ش «،پىلىتىلنەۋۆت ىسىجىرەد ت$مزىخ ڭىنىدرۇت مىھاربىئ .ىدلۈرۈشۆچ اقشىلىق ت$مزىخ $گىناخپۇتۇك

 ىچت$مزىخ ىكىتتەدائ ،پۇلۇرۇدلاق نىدىسىپىزەۋ ىنارياس رۇغيۇئ .ىدلوب ىرىزان ڭىن » ىتىرازان رالشىئ قل$خ
 .ىدلىتىلشىئ ادىنروئ

 ادناتسىكرۈت يىقر$ش ىسىيىتراپموك ياتىخ قىلىقرائ » ىتىكىر$ھ شۇرۇت ىشراق $ككىلىچت$للىم « قىلمىتٻق ۇب       
 -رىداك ت$للىم ر$ھ » قالۇق چاغاي « سامىلڭائ پ$گ مۈكرۈت رىب روز ناققىچ پىشىتٻي نايۇب نىدراللىي - 1930

 .ىتتاقوي ىنىرىليىلايىز ەۋ ىچت$مزىخ
 ىرىب ڭىنر$لرىرھ$ت قىلساسائ ەدىمۈلۆب رىرھ$ت رۇغيۇئ ڭىنىسىرادىئ  >>ىتىزٻگ ڭاجنىش << اتتىقاۋ ۇب < «       
 راتاق رىب رىئاد $گىلىس$م يىللىم ناقتاۋىلٻك پانيىق ىنىزۆئ نايۇب نىدنۇزۇئ نىي$سۈھ نىدىمازىن ناقتاۋ$لشىئ پۇلوب

 << ناغىغزوق $يىتراپموك ىكىدىلىي -1958 < ،>  >> ۇديارياس پىلىچېئ << ەۋ ۇديالشات اغىرۇتتوئ ىنرالقىلاتاخ
  >> شارياس پىلىچېئ << ەداشۇك - ڭ$ك ، >> شۇرۇشپات بل$ق $گ$يىتراپ << ەد >>ىتىكىر$ھ شىتىزۈت لىتسىئ
 ىكىدر$لىلىس$م كىچىك -ڭوچ ن$گل$ك پانيىق ىنمىچىئ نايۇب نىدنۇزۇئ ن$م ن$لىب شىتىغزوق ەۋ قىرىقاچ ن$گٻد
 ىنر$ي الىمم$ھ ،شۈرۈچۆك ن$مچۆك نىدىرىكچىئ ،ىكىچ$لٻك ڭىنن$تەۋ  .مۇديوق اغىرۇتتوئ ىنمىرىلپ$ل$ت -رىكىپ

 ر$لپ$گ تسار  . >> مىدىرياس پىلىچېئ << $چىيوب ر$لىلىس$م قىلراتاق شالىمرۇب ىنزىمىخىرات ،شۇرۇتشالۇزن$خ
 يائ رەرىب .رالۇئ ىتشۇيوق پىقٻق $گمەرۈم پەد  >> !ڭىدىرياس ىشخاي << .مىدىلزۆس پۈرۈتل$ك ىنرالتىكاپ ن$لىب

 ىچنىرىب $چىيوب راليىللىم .ىدلىتىغزوق ت$كىر$ھ ىشراق اغ >>رالناغلىق زۆس ىشراق $گ$يىتراپ << نىيٻك نىدن$كتۆئ
 يىدد$شەئ ڭەئ مىرىلتسود نىقٻي ڭەئ ڭىنٻم .ىدلىق ماۋاد نۈك 76 شەرۈك .مىدلىترات $كشەرۈك پۇلوب

 يىدد$شەئ << ، >> ن$مشۈد يىدد$شەئ << .ىدىلشاب اقشىلىق شاپ ەۋ اقشالات ىنٻم ەدىتىپۈس مىرىلن$مشۈد
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 $چىيوب ىرىلمۈلۆب رىرھ$ت يىللىم ڭىنىسىرادىئ >>ىتىزٻگ ڭاجنىش << < ،> .مىتت$ك پۇلوب  >> ىچت$للىم كىلر$ي
 نىدىمازىن ىچت$للىم كىلر$ي ەۋ ىچڭوئ يىدد$شەئ $تشەرۈك ىشراق $گر$لىچت$للىم كىلر$ي -ىچڭوئ ناغلىرٻب پىلېئ
 $گىرىلت$كىر$ھ -زۆس نويىسكائٻر ڭىنۇئ ،پىنىلشات پىچېئ قۇلوت ىسىرىش$ب -ىتپەئ نويىسكائٻر ڭىننىي$سۈھ
 كىلر$ي ەۋ ىچڭوئ يىدد$شەئ ،ىكنىكمۇم شۈرۆك ىنۇش نىدراللايىرٻتام ناغنىلىق شاپ .ىدلىرٻب $برەز چۇقتاشقاق
 << ،پىريائ نىدزىمىنىتەۋ غۇلۇئ ىنڭاجنىش زىمىنويار مونوتپائ ىس$يىدىئ پۈت ڭىننىي$سۈھ نىدىمازىن ىچت$للىم
 نۈچۈئ شۇرۇشائ اقشىئ ىنىزىر$غ لىزەر ۇشۇم ۇئ ،پۇلوب شۇرۇق >>ىتىلۆد ناتسىكرۈت يىقر$ش لىق$تسۇم
 ەدىمرۈت ىدن$پەئ نىدىمازىن مۇھر$م < ،> .ن$گل$ك پىنىلت$كىر$ھ $تشىۋەر لىچزىئ ەۋ قىلىممارگورپ ،قىلنالىپ
 قىلراتاق ڭوچ رۇپوغ ،رۈكتۆئ مىھەرۇدبائ ىنۈك -14 ڭىنيائ -4 ىلىي -1959 ڭىنىزۆئ ەدىسىمىلسەئ ناغرۇدلاق پىزٻي
 اغلوق يىمسەر ادنىغىي ڭوچ ن$گلۈزۈكتۆئ ەدىسىرادىئ  >>ىتىزٻگ ڭاجنىش << $تـكىلرىب ن$لىب ىرىلشادپىس$ك
  .»  > .ۇدىزاي ىنىقىلناغنىلېئ
 »شىرٻب ىنر$لپىلك$ت -رىكىپ دىقن$ت ادلاھ زىسپۇلل$ك$ت « نىدرالرۇغيۇئ ڭاۋ ىراتىركٻس  » موكتراپ ر ائ ۇئ ش «       
 تٻۋوس راليىللىم ىز$ب ،اسلىق ت$ياكىش نىدىقىلناغلاي ڭىن$يىمونوتپائ راليىللىم ىز$ب،ادناغلىق پ$ل$ت ىن

 ەدىسىجىت$ن ڭىنت$كىر$ھ ۇب ن$لىب ڭىنۇش .ىدلىق پ$ل$ت ىنشۇرۇق » ىتىيىرۇھمۇج ناتسىرۇغيۇئ « ىكىدىبۇلسۇئ
 ۇمرالۇئ .ىدلوب ادي$پ ر$ل »ىچت$للىم كىلر$ي« ەۋ »ىچڭوئ « مۈكرۈت  رىب ەدىچىئ راليىللىم  ادناتسىكرۈت يىقر$ش
 ك$گمەئ « رال » ىچڭوئ  « ەۋ  » ىچت$للىم « يىللىم مسىق رىب .ىدل$ك چۇد $كت$مسىق شاشخوئ اغىرىليىلايىز ياتىخ
 $يىتراپ ەدىھالائ ەدىچمۇرۇئ ەۋ ناغلىرٻب پىلېئ شالىزات $تتەۋىقائ « .ىدلاناپ اغىرىل » نادي$م شىتر$گزۆئ ن$لىب
 پىنىلېئ اغلوق ىشىك  830،ن$گلۈرۈشك$ت ىشىك ڭىم 100 ن$لىب ىشىلىق كىلىچتەرازان يائ $تلائ ڭىنىسىپپۇرۇگ
 »ىرايىد رۇغيۇئ سامىجنىت « :ىليات نىيتسىرك ،$يىلگنەئ ( .ن$گلىرٻب ىسازاج مۈلۆئ اغرىداك   53 ،ناغلىترات اقتوس
  . )ىرش$ن لىي -2006 ،نىد
 ۇش نىمرٻت يىسايىس ۇب ن$گٻد » رۇسنۇئ ىچت$للىم « ىكىد »ىتىكىر$ھ شۇرۇت ىشراق كلىچت$للىم كىلر$ي «       
 -رىداك يىللىم ىكىدىلوق ڭىنىسيىتراپموك ياتىخ ىكل$ب ،نىتساملاق پ$گۈت ن$لىب ت$كىر$ھ قىلمىتٻق رىب

 .ىدلاق پىنىليائ $گ »ر$تشۈگەئ « رىب ساملىپٻت ناغىدىلۈزۈگٻيك تىقاۋ ر$ھ ،ناماز ر$ھ اغىرىليىلايىز ەۋ ىچت$مزىخ
 ىرىئٻش »قاۋوب ىكىدىچىئ قۇدناس « ىمىرٻك دىھازرىم ىجاھ رىئاش قىلشاي 20 ىلىي -1959،ىلاسىم كىپىت ڭىنۇب
 .ناغنىلىق دن$برەز$ن ەدىسىلىئائ لىي $تت$ي ەدم$ھ ناقتاي ەدىمرۈت لىي 13 ،پىنىلبىيەئ پۇلوب » ىچت$للىم «ىلي$پۈت
 قىلىچنىغرىق يىقرىئ ناغلىق ناشىن ىنرالرۇغيۇئ قىلمىتٻق ۇب ڭىنىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ       

 ن$گىيىك ىنىقىپلاق يىسايىس » ىچت$للىم كىلر$ي « يلي$پۈت ىرىئٻش $چراپ رىب ناغزاي ادىتىقاۋ شاي ەدىسىيىستارٻپوئ
 رۇغيۇئ ىسوئىدار ايىسائ نىكرەئ .ىدىملوب انس$تسۇم نىتشىنىلىق نۇقتۇت ۇمىمىرٻك دىھازرىم ىجاھ بىدەئ

 دىھازرىم ىجاھ بىدەئ ،ىرىرھ$ت ناققىچ $گىيىسنٻپ ڭىنىتايىرش$ن رۇغيۇئ ر$قش$ق « : $چىرىۋ$خ ڭىنىمۈلۆب
 قىلراتاق >> پىجاھ ساخ پۈسۈي << $گىشىلىسٻك ڭىنۇئ $چىشۇلوب مۇل$م .ن$گلىسٻك قىللىي 11 ادنىقٻي ىمىرٻك
 شاي 20 ىن$ي ،ىلىي - 1959 بىدەئ .ناغلوب بەۋ$س ىزۆس ناغلىق ادىمىسارۇم شۈرۈديىك نوت رىب ەۋ ىرىلنامور
 ،پىنىلبىيەئ پۇلوب >> ىچت$للىم كىلر$ي << كىلبەۋ$س ىرىئٻش قىلمان >>قاۋوب ىكىدىچىئ قۇدناس << ادىتقاۋ

 $گ 80 ىشٻي ادناغنالتوس لىي ۇب ۇئ .ىدىئ ناغنىلىق دن$برەز$ن ەدىسىلىئائ لىي $تت$ي ەۋ ناقتاي ەدىمرۈت لىي 13
 پۈسۈي << ڭىنىمىرٻك دىھازرىم ىجاھ <،> .ن$كناغلامرىچ ن$لىب ر$لكىلل$سٻك راتاق رىب ىكىلت$مالاس ،ناقشالۇئ
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 ناتلۇس  << ەۋ  >> ناخدىئ$س ناتلۇس << ،>> ىرك$بابائ ازرىم << ،>> قىلادۇج << ،>> پىجاھ ساخ
 $ن$ي اتساكنىئ .ن$گلۈرۈس ىرىگلىئ ىقىلناغنىلىق نۇقتۇت كىلبەۋ$س ىنامور ش$ب قىلراتاق >> ناختىشىرۇدبائ
 امٻت ىرۋەد قىلناخ $يىدىئ$س ەۋ ىرۋەد راليىناخاراق ىن$ي ،ىتاياھ كىلت$ن$تل$س ڭىنرالرۇغيۇئ ،ادرالنامور رۇكز$م
 ڭەئ ڭىنرالباتىك قىلنامۇگ ادلاماش يىسايىس ىكىتتەۋۆن ڭىنرالباتىك ۇب ،اقچاغلوب ناغنىلىق شۈنۈرۆك اقرائ ەۋ
 .»  > .ن$گلىتر$كسەئ ىقىلناغلائ نۇروئ نىدىشٻب
 ىنر$لت$للىم كىلر$ي ،شۇلوب $گىئ $ككىلنىتسۈئ ەدىتٻۋىسانۇم تٻۋوس -ياتىخ ىتىمۈكۆھ ياتىخ ىلىي -1962       
 «  ڭىنىتىمۈكۆھ ىقاپىتتىئ تٻۋوس ەۋ شۇلوب $گىئ اغنىمىز -يۆئ ەۋ كۈلۈم -لام ناغلاق زىسىگىئ ،شۇرۇتساب

 ن$لىب ىشۇيۇق پىچېئ ىنارگٻچ ادلاھ كىلزەر$غ ەدىتىسق$م شىتٻۋىقات ىنىرىلىناخلۇسنوك قۇلشۇرۇت اد » ڭاجنىش
 $كپەر$ت ىقاپىتتىئ تٻۋوس  مەدائ ت$للىم كىلر$ي ڭىم 120 ناغلانيىق نىدىتسەد قىلىچراچائ نىتـك$چۆچ ەۋ ىلىئ
 تىھاش ن$م « : اللۇدي$س اللۇدي$س ،ناس قىلىكتسىتاتس ناغلىق نالىئ ىتىمۈكۆھ ياتىخ ۇب ( .ىتت$ك پۈتۆئ

 قۇلۇقتارتۇق ىنىتىمۈكۆھ تٻۋوس نىتپەر$ترىب ىتىمۈكۆھ ياتىخ ن$لىب ڭىنۇش ) تامۇل$م ىكىد » رالشىئ ناغلوب
 ناغلاق  ادناتسىكرۈت يىقر$ش ڭىنر$لن$كت$ك پۈتۆئ $كپەر$ت تٻۋوس نىتپەر$ت رىب $ن$ي ،$سىلپىيەئ پەد،رالڭىدلىق

 پەد »رالڭىدرۇچاق ر$لىس ىنرالناقچاق « $گر$لشىك ماۋائ كىلر$ي ەۋ ىچت$مزىخ ،رىداك  --ىرىلناقغۇت -قۇرۇئ
 پ$لل$گىئ ىنىرىلنىمىز -يۆئ ەۋ ىكلۈم -لام ڭىنر$لن$كت$ك پۈتۆئ $كپەر$ت ىقاپىتتىئ تٻۋوس .ىدىلپاچ ناتھوب

 قۇلشۇرۇت  ەدرالك$چۆچ ەۋ ياتلائ،ر$قش$ق ،اجلۇغ ،ىچمۇرۇئ ڭىنىتىمۈكۆھ ىقاپىتتىئ تٻۋوس .ىدلائ
  .ىتتەۋاقات ىنىرىلىناخلۇسنوك
 يىبر$غ ڭىنۇزن$خ $چرالنويلىم « ەدىسىيىسناتسىئ وئٻدار اۋكسوم رالرىپاسۇم ن$كت$ك پىقىچ $كتٻۋوس       

 ،ىقىلناقتاۋىنىلىق نۈگرۈس $گر$للۆچ ساقاق ڭىنرالارقۇپ كىلر$ي ىكىدر$ي ۇئ ،ىقىلناغلاۋىرىك پىقېئ اغلامىش
 ادلاھ ىرۇبج$م ڭىنىرىلزىق زىغرىق ەۋ رۇغيۇئ ،قازاق ،ىقىلناقتاۋىنىلازاج ادرالىمرون ناغىدياميوت ىقىسرۇق

 ىن » ىقىلناقتاۋارڭىئ ادىبازائ مۈلۆئ ،ىقىلناغنالروز اقشىلىق يوت ن$لىب رالۇزن$خ ،پىلىقىچ پىلېئ نىدىسىلىئائ
          .) » ىرايىد رۇغيۇئ سامىجنىت « (  .ناقتالڭائ

 ناتسىكرۈت يىقر$ش ەد » ىشىرۈك شۇرۇت ىشراق اغمزىنوئىزىۋٻر « ناغلىرٻب پىلېئ ادنويار مونوتپائ ىلىي  -1962        
 ىتىمۈكۆھ قل$خ ر ائ ۇئ ش « ( نىلۇكاج رەۋنەئ ،ۋوقاھسىئ تەئسەئ نىدرالرىداك ن$گل$ك نىدىتىيىرۇھمۇج
- ت$يىنەد$م ىتىمۈكۆھ قل$خ ر ائ ۇئ ش « ( ابابناخ رەۋنەئ ،) قازاق ،ىرىدۇم ڭىن  »ىسىناخشىئ نۇناق يىسايىس
  -- $يىلام ىتىمۈكۆھ قل$خ ر ائ ۇئ ش «( ۋويىجاھ تىمىلبائ ،) كٻبزۆئ ،ىرىدۇم ڭىن » ىسىناخشىئ پىرائام  -

 رال ) ىقىلشاب ڭىن » توس يىلائ ر ائ ۇئ ش « ( ۋومىلەئ ىتخوت ەۋ  ) ىرىدۇم نىۋائۇم ڭىن » ىسىناخشىئ ادوس
    .ىدنىلىق ىتـكٻيبوئ دىقن$ت  رالقىلراتاق
 يىللىم ناغلىق ڭ$ج پىكٻت ناج ن$لىب ىسىيىىمرائ ڭادنىموگ ەد » ىتىكىر$ھ شۇرۇت ىشراق اغمزىنوئىزىۋٻر «      

 .ىدىملاق ي$مىي $برەز ىىسىسياق چٻھ ڭىنىرىلىچڭ$ج -رىستىفوئ ڭىنىيىمرائ
 $يىمرائ يىللىم ،پىتىلتراپ نىدىقرائ -اقرائ ىنىي$توپ چۈئ ڭىنىسىيىمرائ  ڭادنىموگ ،پىقىچ پىرٻك كەركۆك       
 « نىدىپىر$ت ىباتش قىلنادناموق $يىمرائ يىللىم نىيٻك نىدڭ$ج ،ناقچائ لوي نۈچۈئ ىشىىلرىگلىئ ڭىنىرىلمسىق
 وگڭۇج « نىدىپىر$ت »ىتٻتىموك رالشىئ يىبر$ھ  يىزىكر$م پ ك ج « ياتىخ ەۋ  ن$گلىرٻب ىمان »ىنامىرھ$ق شەرۈك

 ىرىلنامىرھ$ق شەرۈك كىلت$كىلم$م ەدم$ھ ناغنالاھاب پەد ىنامىرھ$ق شەرۈك ڭىن »ىسىيىمرائ قىلدازائ قل$خ
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 ىشراق اغمزىنوئىزىۋٻر « ەۋ  » ىتىكىر$ھ شۇرۇت ىشراق $ككىلىچت$للىم كىلر$ي « ۋورىدان اللۇرھٻز ناقشانتاق اغىنىغىي
 $كك$گمەئ ادياسڭ$ك ادرباكىد ىلىي  -1962،پىنىلدىقن$ت  ەدىرىلت$كىر$ھ يىسايىس قىلراتاق »ىتىكىر$ھ شۇرۇت

  .ن$كت$ك پۈلۆئ قىلشنىچېئ ادىنروئ شىئ پىتٻۋالوك ش$كيەز،ادناغنىلٻس
 شۇرۇت ىشراق $ككىلىچت$للىم كىلر$ي ەۋ ىچڭوئ « ،»ىتىكىر$ھ شىتىزۈت لىتسىئ « ىكىدلىي -1957        

  ت$يىنەد$م « ىكىدلىي -1966  ەۋ ىتىكىر$ھ » ىشىرۈك شۇرۇت ىشراق اغمزىنوئىزىۋٻر «ىكىدلىي -1962، »ىتىكىر$ھ
 ر$لىچت$مزىخ -رىداك يىللىم ن$ساسائ ادناتسىكرۈت يىقر$ش ىسىمم$ھ ڭىنر$لت$كىر$ھ يىسايىس قىلراتاق »ىبالىقنىئ
       .ىتشالقايائ ن$لىب شىرٻب $برەز اغراليىلايىز ەۋ
 - ازٻي ەد » ىتىكر$ھ $يىبر$ت كىتسىلايىستوس «ن$گلۈزۈگۈي ادرالقالشىق -ازٻي  پالشاب نىدلىي -1962        
  .ىدلىرٻب $برەز اغرالرىداك تەرتەئ يىللىم كىلر$ي نۇغىرۇن ىكىدمالتاق يىساسائ ىكىدرالقالشىق
 مىسٻب يىسايىس ەۋ ر$لت$كىر$ھ يىسايىس ن$گىمىلزۆئ ىني$ك ،ناغلىرٻب پىلېئ پالشاب نىدلىي -1950        

 -رٻستىفوئ مىسىق رىب ڭىنىسىيىمرائ يىللىم ەۋ ىرىلرىداك مۈكرۈت رىب ڭىنىتىيىرۇھمۇج ناتسىكرۈت يىقر$ش نىدىتسەد
 يىللىم ناتسىكرۈت يىقر$ش ىكىدراللىي  -1940 .ىتت$ك پۇلۆئ پىلىريائ نىدىرىلكىلت$مالاس ىرىلىچڭ$ج
 اغىقىلنادژارگ ىقاپىتتىئ تٻۋوس نىدىزۈي ىسىداپىئ ڭىنقىلپىتـكائ ەدىرۋەد ىبالىقنىئ قىلدازائ ەۋ  قىللىق$تسۇم

   ،ىرىلىچڭ$ج  -رٻستىفوئ ،ىرىلرىداك مۈكرۈت رىب روز ڭىنىتىمۈكۆھ ىتىيىرۇھمۇج ناتسىكرۈت يىقر$ش ن$كتۆئ
 اقشاب نىدرالسۇر ناغلۇغۇت ادناتسىكرۈت يىقر$ش ەدىچىئ قل$خ ماۋائ ۇب ( قل$خ ماۋائ مۈكرۈت رىب روز ەۋ ىرىليىلايىز
 نىيٻك نىدىبالىقنىئ رب$تـكوئ $يىسور نىكٻل ،ۇمىسلوب ناغلوب ىنادژارگ ڭىن$يىسورراچ ىلسەئ مۈكرۈت رىب $ن$ي

 ىر$ت -ناق ەۋ ن$گن$گۆئ پاشاي ).راب ۇمرالسۇر ناغىملوب ىتىيىھالاس قىلنادژارگ ڭىنىقاپىتتىئ تٻۋوس ادرالۇئ
 پىقٻچ نۈچۈئ شىنىلھاناپ $گر$للەئ اقشاب ەۋ ىقاپىتتىئ تٻۋوس  زىسلامائ ،پالشات ىنناتسىكرۈت يىقر$ش ن$گڭٻس
 : نىكمۇم شىتىسرۆك اغلاسىم ىنر$لىكىدنەۋۆت نىدر$لن$كت$ك پىقىچ اغىقاپىتتىئ تٻۋوس ،ن$لىس$م .ىتت$ك
 ىـپىتاك شاب $چمۇشوق ،ىسازەئ ت$مۈكۆھ : نىدىرىليىلايىز ەۋ رىداك ڭىنىتىيىرۇھمۇج ناتسىكرۈت يىقر$ش       

 « ،ىسيىلاۋ نىۋائۇم ڭىنىتىيالىۋ ىلىئ ەۋ ىرىتسىنىم $يىلام $چمۇشوق ،ىسازەئ ت$مۈكۆھ ؛مۇسخ$م پۇرۇدبائ
 نىۋائۇم رالشىئ ىكچىئ ،ىسازەئ ت$مۈكۆھ ؛ۋۇياباسۇم رەۋنەئ ىرىزان نىۋائۇم ڭىن » ىتىرازان $يىلام ر ائ ۇئ ش

 $يىلام نىۋائۇم ،ىرىدۇم نىۋائۇم ڭىنىتٻتىموك $يىزىۋٻر ، )سۇر ( ۋويلاكسوم چىۋولوپاپ لىۋاپ ىرىتسىنىم
 ڭىنىتٻتىموك $يىئارجىئ يىزىكر$م ىتالىكش$ت رالشاي لىچپالىقنىئ )راتات ( ۋوناشرىم ىجاھ ساققاۋ ىرىتسىنىم

 يىللىم ىتىيىرۇھمۇج ناتسىكرۈت يىقر$ش ؛) كٻبزۆئ( گ$بپۇقاي ىرازان ڭىن » ىتىرازان $يىھ$س ر ائ ۇئ ش « ،ىسازەئ
 ڭىن » ىكىمۆئ ارىپوئ ،لۇسسۇئ - اشخان ت$لۆد « ىتىيىرۇھمۇج ناتسىكرۈت يىقر$ش ،ىكىنوكلوپ ڭىنىسىيىمرائ
 ڭىن »ىسىمش$لرىب ر$لىچتەئن$س -تايىبەدەئ ر ائ ۇئ ش «،ىرىزان ڭىن » ىتىرازان ت$يىنەد$م ر ائ ۇئ ش «،ىقىلشاب
 رۇغيۇئ $ن$ي ترىس نىدنۇب  )راتات( نىزرٻي رىنۇم ىرىبخۇم ڭىنىرىلتىزٻگ » ىتىزٻگ ڭاجنىش « ؛ىدىم$س ايىز  ىسىئەر
 .راب رالقىلراتاق سىلخۇم كٻبپۇسۇي ىلۇئس$م ڭىن ڭىنىتىئي$ھ قىلرايي$ت اغ » يٻزۇم ڭاجنىش « نىدىرىليىلايىز
 شاب ڭىنىتىرتەئ رالنازىتراپ اقلىن :نىدىيىمرائ يىللىم  --ىسىيىمرائ ت$لۆد ڭىنىتىيىرۇھمۇج ناتسىكرۈت يىقر$ش       
 اقلىن ؛ )راتات ،رۇتاب خىتاف( ۋومىلىسوم خىتاف ىراسسىموك يىسايىس ڭىنىكلوپ قىلتائ $يىمرائ يىللىم ،ىنادناموق
 « ىقىلشاب ڭىنىتۇس يىبر$ھ $يىمرائ يىللىم ،ىسازەئ ت$مۈكۆھ ،ىقىلشاب تەرتەئ ڭىنىتىرتەئ رالنازىتراپ
 نويار يىبر$ھ ڭاجنىش « ،ىنادناموق شاب نىۋائۇم ڭىنىيىمرائ يىللىم ،)رۇتاب ىنٻغ( ىقابت$م$م ىنٻغ كىنۋوكلوپ
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 تانىم$ت پ$س اقرائ ىباتش شاب $يىمرائ يىللىم ،ۋوپىيىت نۇننۇز رويام لارٻنٻگ ىقىلشاب باتش نىۋائۇم ڭىن »
 )ىقىلشاب( ىكىنلاچان باتش $يىمرائ يىللىم ،)كٻبزۆئ ( اجۇخ ۋولۇسەر نىدىرخ$پ كىنوكلوپ ىرىدۇم ڭىنىمۈلۆب
 ڭىنسۇپروك -5،ىنادناموق شاب ت$ققەۋۇم ڭىن$يىمرائ يىللىم ،)سۇر(ۋوراژام چىۋولياخىم ۋوناشراۋ رويام لارٻنٻگ
 شاب نىۋائۇم ڭىنسۇپروك -5،ىرىدناموك كلوپ $يىمرائ يىللىم ؛)سۇر(نىكسىل چىۋوناۋىئ يىداف ىنادناموق شاب
 رويام لارٻنٻگ ىقىلشاب باتش نىۋائۇم ڭىن » نويار يىبر$ھ ڭاجنىش «،)ىقىلشاب( ىكىنلاچان پاتش،ىنادناموق
 ۋىچىنوي ناغۇتيائ ؛)راتات( قىفەر نىرۇچياب ،)قازاق( ۋوكىلاباب ادغاج نىدرالىنوكلوپ ،)راتات( ۋوقاھسىئ پۇغر$م
 ۋٻياجوخرىكاش ناخنالسرائ كىنۋوكلوپدوپ ،)كٻبزۇئ(ۋٻياجوخرىكاش ناخراپپاغ ،)راتات(ۋويىدامىگ كىلام ەۋ )راتات(
 چۈئ ڭاجىنش « :ىتٻتموك ش$لرىرھ$ت -شىزٻي ىنىخىرات ىبالىقنىئ ت$يالىۋ چۈئ ڭاجنىش( .راب رالقىلراتاق )كٻبزۇئ(
 )ىرش$ن لىي -1995،رالتامۇل$م ىكىد »ىسىرىتاخ رالشىئ ڭوچ رىئاد اغىبالىقنىئ ت$يالىۋ
 داسىتقىئ -$يىلام كلىكلۆئ  ڭاجنىش « ،ىرىدۇم ڭىنىتٻتىموك داسىتقىئ يىلائ ىتىيىرۇھمۇج ناتسىكرۈت يىقر$ش       
 «،ىرىدناموك ڭىنىكلوپ قىلتائ ناگڭۇت ەۋ  )كٻبزۆئ( ىمىلائ تالوپ روتـكود ىرىدۇم نىۋائۇم ڭىن »ىتٻتىموك

 ىرىدۇم ڭىن » تۇتسنىئ $يىلام ڭاجنىش « ،ىقىلشاب ڭىن » ىتىكىرىش ىلىئ ىسىكناب ادوس كىلىكلۆئ ڭاجنىش
 يۇب رۈمۆئ ن$ساسائ ىلي$پۈت قىلناغلوب ىچك$مت$ك پىقٻچ اغىقاپىتتىئ تٻۋوس رال )ناگڭۇت( ۋويىمول رۇسن$م
 .ىدلاق زىسشىئ

 ناتسىكرۈت يىقر$ش « پالشاب نىدناغلىق ت$يىلاغشىئ ىنناتسىكرۈت يىقر$ش ىسىيىتراپموك ياتىخ ىلىي -1949       
 ىنىرىلقۇقوھ ڭىنىرىلرٻستىفوئ $يىمرائ يىللىم ەۋ ىرىلرىداك ڭىن » ىبالىقنىئ قىلتازائ ەۋ قىللىق$تسۇم يىللىم

 ادراللىي -1960 .ىدناللۇغۇش ن$لىب رالشىمىلىق ك$تشىتىقوي پىرٻب $برەز ەۋ  شىقٻق $كت$چ ىنرالۇئ ەۋ ش$لك$چ
 ىنىرىبد$ت » ش$لنىگزٻت ىنرالقىللامىش ن$لىب رالقىلپۇن$ج « ۋامنىئ ڭاۋ راتٻركٻس  ڭىن » موكتراپ ر ائ ۇئ ش «
 » ىتىمۈكۆھ ر ائ ۇئ ش « ىنت$ماۋاد رۈمۆت ناغلوب رىداك كىلىجىرەد $يىھان،پۈسۆئ نىتقىلرىداك ازٻي ، پىنىللوق
 پەر$ت رىب ىنرالرىداك ن$گل$ك نىد »ىتىيىرۇھمۇج ناتسىكرۈت يىقر$ش « ىشىنىلنىي$ت $گىكىلسىئەر نىۋائۇم  ڭىن
 .ىدلاق پۇلوب ىتىراشٻب ڭىنگىلن$گل$ك پىتٻي ىتەئاس -تىقاۋ ڭىنشىلىق
-1976 --1966 ىنىغلوب كىلت$شھەد ڭەئ ىكىتشىلىق قوي ىنراليىلايىز ەۋ ر$لىچت$مزىخ -رىداك يىللىم       

 يىقر$ش $تت$كىر$ھ ۇب .ىدلوب ت$كىر$ھ يىسايىس تەرابىئ نىد » ىبالىقنىئ ت$يىنەد$م « شىملاتائ ىكىدراللىي
  يىللىم  ەۋ رالرىداك ن$گل$ك ) نىدىتىيىرۇھمۇج ناتسىكرۈت يىقر$ش( نىدىبالىقنىئ  قىللىق$تسۇم  يىللىم  ناتسىكرۈت

 نىدلىي  -1949  ەۋ راليىلايىز ىــيىللىم ناققىچ پىشىتٻي نايۇب نىدراللىي -1930،ىرىلىچڭ$ج -رٻستىفوئ $يىمرائ
 ڭىنراليىللايىز يىللىم ن$گنۈرۆك $گزۆك ەۋ رالرىداك ىرىبھەر يىللىم  كىلجىرەد ر$ھ ناققىچ پىشىتٻي نىيٻك
 ىرىلرىئاد ياتىخ .ىدناليائ اغپىتـكٻيبوئ شىرٻب $برەز ڭىن » ىبالقنىئ ت$يىنەد$م « شىملاتائ كەدۈگٻد ىسمم$ھ
 « ،ناقپات پىكر$ت نىدىرىلرىداك لۇئس$م ڭىنىتىيىرۇھمۇج ناتسىكرۈت يىقر$ش  ىمسىق  پۆك ق$لتۇم ادلاھ اتخاس

 اغلوي مىزىلاتپاك ەدىچىئ $يىتراپ « رىب ىكىدىقىلىچشاب ىزىزەئ نىدىپي$س ىسىئەر ڭىن » ىتىمۈكۆھ قل$خ ر ائ ۇئ ش
 نىكٻل ،ىدىئ ناغراقىچ پۇرۇتشاروق ىن » ھۇرۇگ يىبالىقنىئلىسەئ « ناقپات پىكر$ت نىد »ر$لرۇسنۇئ ناغڭام
 ڭىن » ھۇرۇگ يىبالىقنىئلىسەئ « ۇب ،نىيٻك نىدناغلىق راراق ىنشىلىق پالقاس ىنىزىزەئ نىدىپي$س ڭۇدٻزۋام
 ،پۇلۇرۇتشاملائ )ىسىئەر نىۋائۇم ڭىنىشىڭٻك ت$ھىلس$م يىسايىس قل$خ وگڭۇج( $گىدىھ$ش ناھرۇب ىقىلشاب

 ر ائ ۇئ ش «( ۋويابرۇگۇس ناقىتاپ ،)ىسىئەر نىۋائۇم قىباس ڭىن »ىتىمۈكۆھ قل$خ ر ائ ۇئ ش «( ۋورىكاز اللۇدبائ
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 ،ابابناخ  رەۋنەئ ، نىلۇكاج رەۋنەئ ،ۋوقاھسىئ تەئسەئ ،)قازاق ،ىسىئەر نىۋائۇم ڭىن » ىتىمۈكۆھ قل$خ
 ڭاجنىش  «( ىدىھ$ش تەرسۇن ،)ىقىلشاب ر$ھ$ش ىچمۇرۇئ ( ىدر$بادۇخ نىساي ،ۋويىجاھ تىمىلبائ
 يىبالىقنىئلىسەئ ىكىدىقىلىچشاب ىدىھ$ش ناھرۇب « ناقپات پىكر$ت نىدرال )ىرىدۇم نىۋائۇم ڭىن » ىتٻتىسرٻۋىنۇئ
 .ىدلىق يىازاس ،ىدلىق شەرۈك ادىرىلنىغىي ڭوچ شەرۆك ىۋٻممائ ،پىرىقىچ پۇرۇتشاروق نىدىتىياق ىن » ھۇرۇگ
 $گر$لك$گمەئ رىغېئ ادىرىلنادي$م ك$گمەئ ىنىمسىق رىب ،ىدىلوس $گىمرۈت ىنىمسق رىب ڭىنر$لشىك ىكىدھۇرۇگ ۇب

 نىمىىئت$مم$ھۇم نىدرالرىداك لۇئس$م يىللىم ۇب اد »ىبالىقنىئ ت$يىنەد$م « شىملاتائ .ىدرۇتقاب اقشۇچ ،ىدلاس
 ن$لىب ىـپەۋ$س ل$سىك ۋورىكاز اللۇدبائ .ىتپات ازاق ەدر$لىمرۈت رالنىلوكاج رەۋنەئ ەۋ ۋوقاھسىئ تەئسەئ ،ۋونىمىئ
 ىتىمۈكۆھ ياتىخ اد » ىبالىقنىئ ت$يىنەد$م « شىملاتائ .ىتت$ك پۈلۆئ ي$متۆئ نۇزۇئ ،ۇمىسلوب ناققىچ نىدىمرۈت
 » ىتايىرش$ن قل$خ ڭاجنىش « ىلاسىم كىپىت ڭىنۇب .ىدر$ب ىسازاج مۈلۆئ ۇمىگر$ل » سۇبھ$م يىسايىس « يىللىم
 .رۇدنابرۇق ىتخوت ىسىلايىز رۇغيۇئ ناغلۇنوت ىكىد
  ەۋ  نۇدۋاب .ۋۇيۇرون ىرىدۇم قىباس ڭىنىمۇلوب يىسايىس ڭىنىسۇپروك -5 ىسىيىمرائ قىلدازائ قل$خوگڭۇج       

 يىبر$ھ $بۆش ر$قش$ق  ،ىرىدۇم $چمۇشۇق، ىراسسىموك قىباس  ڭىنىمۇلوب پ$س اقرائ $يىزىۋىد -13 سۇپروك -5
 قىلچنىت « ،ىسازەئ ت$مۈكۆھ ڭىنىتىيىرۇھمۇج ناتسىكرۈت يىقر$ش  ،تۇماھ ۋونىمىئ ىنادناموق قىباس ڭىنىنويار
 ىرىلشىئ قل$خ كىلىكلۆئ ڭاجنىش «،ىلىكەۋ ت$بھۆس ڭىنت$يىرۇھمۇج ناتسىكرۈت يىقر$ش ەد »ىتىبھۆس
 ت$مۈكۆھ ڭىنىتىيىرۇھمۇج ناتسىكرۈت يىقر$ش ؛ۋويىجاھ رىباس ناجمىھەر ىرىزان نىۋائۇم قىباس ڭىن »ىتىرازان

 كىلىكلۆئ ڭاجنىش «،ىلىكەۋ ت$بھۆس ڭىنت$يىرۇھمۇج ناتسىكرۈت يىقر$ش ەد » ىتىبھۆس قىلچنىت « ،ىسازەئ
 ڭىنت$يىرۇھمۇج ناتسىكرۈت يىقر$ش ؛)قازاق( ەرۆت ىري$خلوبلوئ ىسازەئ ت$مۈكۆھ قىباس ڭىن » ىتىمۈكۆھ قل$خ
 يىسايىس ر ائ ۇئ ش « ،) ىراسسىموك يىسايىس ( ىنادناموق شاب نىۋائۇم يىسايىس ڭىنىسىيىمرائ يىللىم
 ڭىنىپاتىش شاب $يىمرائ يىللىم ەۋ ۋون$س$ھ ناجمىھٻرۇدبائ ىسىئەر نىۋائۇم قىباس  ڭىن » ىشىڭٻك ت$ھىلس$م

 ىرىدۇم نىۋائۇم قىباس ڭىن » ىسىمراقشاب رالقىلرايي$ت يىبر$ھ  ىنويار يىبر$ھ ڭاجنىش « ،ىقىلشاب قىباس
 پۇلوب تاپاۋ پارچۆئ $گىبرەز ادىبالىقنىئ ت$يىنەد$م رالقىلراتاق رۇتاب تىيٻس قۇللۇمۇق ەۋ ۋويىدرۇت تىشىرۇدبائ
 $بۆش ر$قش$ق  ،ىرىدۇم $چمۇشۇق، ىراسسىموك قىباس  ڭىنىمۇلوب پ$س اقرائ $يىزىۋىد -13 سۇپروك  -5 .ىتت$ك
 .ىدىرچۆئ $گىبرەز ۇمرالقىلراتاق تۇماھ ۋونىمىئ ىنادناموق قىباس ڭىنىنويار يىبر$ھ
 يىللىم مۈكرۈت رىب روز  $ن$ي ىكىدىساھاس تەئن$س -تايىبەدەئ $ن$ي ادىبالىقنىئ ت$يىنەد$م » شىملاتائ «       

 ،نۇسرۇت نىمىئ مىلائ،)قازاق(ىناجڭىم ت$مغىن مىلائ،ىھىتۇم مىھاربىئ سانۇشلىت .ىدلىرٻب $برەز $گر$للىخر$س
 ناجپىيٻت رىئاش ،ىئايىز د$مھەئ سانۇشتايىبەدەئ ەۋ رىئاش ،)كٻبزۇئ( ۋوناجماھلىئ ناجتۇمھ$م سانۇشىمىجر$ت

 ،ىمارياس ىلېئ $يىمرائ تىھٻش مىن رىئاش ،رۈكتۆئ مىھىرۇدبائ سانۇشتايىبەدەئ ەۋ ىچۇغزاي -رىئاش ،ۋويىلېئ
 رىئاش ،ساملائ نۇغرۇت ىچخىرات ەۋ رىئاش ،)كٻبزۆئ( نىقلاي رۈكۈش ىچۇغزاي ،ۋونامسوئ ناتلۇسرىم سانۇشلىت

 تايىبەدەئ كىسسالك رۇغيۇئ ،رۈمۆت رىۋٻخ ىچۇغزاي ،ىشىترائ ىقاب ىتخوت سانۇشىمىجر$ت ،قىلتات نىدىشرەئ
 يىپىنىس « رالقىلراتاق مىداھ ناجپىيٻت ىچخىرات ەۋ ىچۇغزاي ،نىي$سۈھ ر$قسەئ سانۇشتايىبەدەئ ەۋ ىسىچتاقىقت$ت

 .ىدنىلىق شەرۆك پىنىىليائ $گ» ن$مشۆد
 ) يىللىم ( ر$لت$للىم ڭىنىرىلىچۇغۇقوئ پ$تـك$م يىلائ يىللىم ەدر$ھ$ش ىچمۇرۇئ ىكىدرباكٻد -12 ىلىي -1985       
 ،شىتىتخوت ىنشۈرۈچۆك اغ » ڭاجنىش « ىنىرىلن$مچۆك ياتىخ ،شۇرۇشائ $گل$مەئ ەدرۈت يىقق$ھ ىنىكىلرەۋاراب
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 $تساۋىب قل$خ ىنىسىئەر ڭىن » ىنويار مونوتپائ رۇغيۇئ « ،شىرٻب ت$يىمھەئ ەدىجىرەد ك$سكۈي اقپىرائام يىللىم
 موتائ ىكىد » ڭاجنىش « ەۋ شۇرۇدلاق نىدل$مەئ ىنىسىمىلىگل$ب شۇغۇت قىلنالىپ ن$ت$پسىن اغراليىللىم ،شالياس
 ياتىخ ىرىلشيامان ن$گزۈكتۆئ نۈك $چچ$ن رىب $چىيۇب ر$لپ$ل$ت قىلراتاق شىلىق راكىب ىننادي$م قانىس ىسىبموب

 نىتپ$تـك$م رالىچۇغۇقوئ ىز$ب ،ىدنىلىق نۇقتۇت رالىچۇغۇقوئ ىز$ب .ىدىرچۆئ اغىشۇرۇتساب قىتتاق ڭىنىرىلرىئاد
  .ىدلادياھ
                               ناغلۇرۇتشۇيۇئ نىدىپىر$ت » ىسىمشۇيۇئ ت$يىنەد$م -ن$پ رالتنٻدوتس «  ىكىد » ىتٻتسرٻۋىنۇئ ڭاجنىش «        

 شىتىسىسم$ك يىللىم ڭىنىتىيىمىكاھ ياتىخ ڭىنىرىلىچۇغۇقوئ ب$تـك$م يىلائ ىكىدنۇيىئ  -15 ىلىي -1988
 رالىچۇغۇقوئ قىلمىتٻق ۇب ۇب .ىدىرچۆئ اغىشۇرۇتساب $چر$لزىسىمھەر ۇمىشىيامان ن$گلۈزۈكتۆئ ىشراق $گىتىسايىس
 رۇغيۇئ اينۇد « رىزاھ   ،ىسىئەر » ىسىمشۇيۇئ ت$يىنەد$م -ن$پ رالتنٻدوتس « ،نىدىرىلىچشابلوي ڭىنىتىكر$ھ
 سىراۋ ىـپىتاك شاب ڭىن » ىسىمشۇيۇئ ت$يىنەد$م -ن$پ رالتنٻدوتس « ەۋ اسيەئ نۇقلۇد ىسىئەر ڭىن » يىتلۇروق

 -1988 ەۋ -1985 .ناغلادياھ نىتپ$تـك$م نىيٻك نىتشىيامان قىلمىتٻق ۇش ر$لىچك$تٻي قىلراتاتاق  ىرك$بابائ
 ىتىراشٻب ڭىنىقىلناغيوق مەد$ق اقچۇقساب رىب ىڭٻي ڭىنىتىكىر$ھ يىللىم رۇغيۇئ ىرىلت$كىر$ھ رالشاي ىكىدراللىي
 .ىدلاق پۇلوب
 پىلىقات يىرۇبج$م ڭىنر$لدىجس$م ادناغلاق يائ رىب اقتيٻھ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ىنۈك لٻرپائ  -5 ىلىي -1990       
 قىلىزٻي ،پىلىق پ$ل$ت كىلنىكرەئ يىنىد ڭىنرالناقھٻد ىكىدىسىزٻي نىراب ناغلوب ىزاران نىدىشىنىلت$چىپ

 نىراب ناغلىتراپ ن$لىب ىشۇلۇرۇتساب نىدىپىر$ت رالىچقاس ادناقتاۋۇقوئ زامان ادىدلائ ڭىنىسىناىشىئ ت$مۈكۆھ
 قىلناق نىدىپىر$ت ىرىلىچقاس ەۋ ىسىيىمرائ مىزىتنۇم  -- ىرىلچۈك قىللاروق ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ىڭىلىغزوق
 پالڭىم -پالڭىم قىلراتاق پۈسۈي نۇديەز  ىسىچشابلوي ڭىنىڭىلىغزوق نىراب .ىدلۈزۈگرۈي مائىلت$ق ،پۇلۇرۇتساب
   .ىدلۈرۈتلۆئ رالىچڭالىغزوق
 پەرش$م « ناغلائ اغلوق ڭىنىرىلرىئاد ت$مۈكۆھ رالشاي ىكىدر$ھ$ش اجلۇغ ىنۈك لارۆٻف - 5ىلىي -1997       
 ىشراق $كشىتىسم$ك يىللىم ،شىلىق پ$ل$ت ىكىلنىكرەئ داقىتېئ يىنىد ،شىرٻب پۇيوق ىنرالزاتسۇئ يىنىد ەۋ »ىشٻب
 نىدىپىر$ت رالىچقاس ىشىيامان قىلىزاران ن$گلۈزۈكتۆئ نىدىزۈي شىلىق پ$ل$ت ىنكىلرەۋاراب ر$لت$للىم ەۋ شۇرۇت
 پۆك 1600 .ىدرۈتلۆئ ىنمەدائ  قوشوئ نىد 100 نىدرالىچشىيامان پىتٻىئ قوئ رالىچقاس  .ىدلۇرۇتساب قىلناق

 پىلٻكەئ اغنادي$م رىب قۇچوئ ىتسۈئ ىنرالناغنىلىئ اغلوق ىنۈك لارۋىف -5 ادناغىراق اغرالشتېئ « .ىدنىلېئ اغلوق مەدائ
 پۇشۇئ پالزۇم       .ناغنالرۇبج$م اقشىڭٻم غايائ ڭالاي ەدىتسۈئ راق ەۋ ناقچاچ ۇس كەدزۈم ادىكنالىش اغرالۇئ
  كۈششۈئ ىكىدىجىرەد رىغېئ .ن$گلىتٻۋىسٻك ادىناخرۇتخود ىرىلقامراب ىۋ ىلوق -تۇپ ڭىنر$لن$كت$ك
 رۇغيۇئ سامىجنىت « ( » .ىدرۆك ر$لىچۈگرۈشك$ت ىكىدىتالىكش$ت مۈرۈچ$ك ارائقل$خ ىنىرىلفارگوتوف ڭىنىرىلرادىراي

  . »ىس$قەۋ  لارۆٻف  - 5 قىلناق اجلۇغ « كىلت$شھەد ۇب انام   . ) نىد » ىرايىد
 $چچ$ن ڭىنرالۇئ رالياتىخ ىكىدياج نەۇگۋاش ىسكلۆئ ڭودڭاۇگ رالرۇغيۇئ مۈكرۈت رىب لۇيىئ -5 لىي -2009      

 پ$ل$ت كىلت$لادائ ) ن$گر$ب زۈي ادنۇيىئ -26 ىلىي -2009 ( نۈچۈئ ىكىلن$كتەۋرۈتلۆئ ىنىرىلناغقۇت ناغىلنوئ
 كىلزەر$غ ڭىنىرىلرىئاد ت$مۈكۆھ نىدىشىيامان ن$گزۈكتۆئ ادنادي$م ىكىدىدلائ ڭىن» موكىتراپ ر ائ ۇئ ش « پىلىق
 ىن » ىقىلىچنىغرىق لويىئ -5 «،پىلىق ادي$پ شۇنۇقوت يىللىم قىلناق ادىسىرۇتتۇئ رالرۇغيۇئ ن$لىب رالياتىخ ادلاھ
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 رىب ،ىدرۇتساب قىلناق ىنرالرۇغيۇئ ىرىلرىئاد ت$مۈكۆھ نىيٻك نىدناغلوب رىداس $قەۋ ۇب .ىدراقىچ پۇرۇتل$ك
 .ىدىلشات $گر$لىمرۈت  ىنرۇغيۇئ ڭىم  $چچ$نرىب ،ىدرۈتلۆئ ىنرۇغيۇئ زۈي $چچ$ن
 پىتېئ ىنراليىللىم ادياج ناغىلاخ ەۋ تىقاۋ ناغىلاخ اغىرىلىچقاس روخناق نىدىپىر$ت ىتىمۈكۆھ يــياتىخ       

 ابموب << ىرىلىچقاس ياتىخ ەدىسىيىھان ماكسوپ تسۇگۋائ - 23 ىلىي - 2013 « .ن$گلىرٻب قۇقوھ ناغىدۈرۈتلۆئ
 مەدائ 12 نىدرالرۇغيۇئ ن$لىب رالت$مھۆت كەدن$گٻد >> ىدناللۇغۇش ن$لىب ىشىئ قۇلروررٻت قىلراتاق شاساي

  ۇب .ن$كىئ راب مەدائ قۇترائ  30 ادياج ن$گر$ب زۈي $قەۋ قىلناق .ىدرۈدنالرادراي ىنمەدائ $چچ$ن 20 ، پۈرۈتلۆئ
 شاشخوئ مەدائ $چچ$ن 20 ادىسىزٻي ىچىقلىي ڭىنىسىيىھان قىلىغاق ىرىگلىئ نۈك چۈئ نىتشىرٻب زۈي $قەۋ
 .» .ن$گلۈرۈتلۆئ پىتېئ ن$لىب ت$مھۆت
 پ$ل$ت ىنىكىلرەۋاراب يىللىم ەۋ ىقۇقوھ $يىمونوتپائ يىللىم ،ىقۇقوھ يىنۇناق ،ىقۇقوھ كىلشىك ڭىنرالرۇغيۇئ       
 ياتىخ ىتخوت ماھلىئ ىتنٻستود ڭىنىتٻتىسرٻۋىنوئ ر$لت$للىم يىزىكر$م ،ىسىچت$يىلائاپ يىسايىس رۇغيۇئ ىچۇغلىق
 ىتىيانىج » قۇلۇقتارتۇق يىللىم ەۋ كىلىچنۈگلۆب « ،پىنىلېئ اغلوق راۋناي  -15 ىلىي  -2014 نىدىپىر$ت ىرىلرىئاد
   .ىدنىلىق مۈكۆھ اغىسازاج قاماق زىستەددۇم  رب$تنٻس  -23 ىلىي ۇش ،پىلىترائ
 ىكىدىسىزٻي ۇقشىلېئ .ىدر$ب زۈي » ىقىلىچنىغرىق ۇقشىلېئ « ەدن$ك$ي ەدر$ھ$س ىنۈك لۇيىئ -28 ىلىي -2014       
 پۇيوق ىنىرىللايائ ناغنىلىق نۇقتۇت زىسلوي نىدىپىر$ت ىرىلىرىئاد  ىچقاس كىلر$ي ڭىنر$لرەئ  رۇغيۇئ $چناق رىب
 ناغلاغزوق ەدىسىجىت$ن ىشنىلىق تەر ن$لىب قىلناۋارۆز ڭىنشىنىلىق پ$ل$ت ن$لىب ىلوي قىلچنىت ىنشىلىرٻب

 ۇب    .ىدلۇرۇتساب قىلناق نىدىپىر$ت ىرىلىچقاس - ر$كسەئ ڭىنىتىمۈكۆھ ىاتىخ  ىتىكىر$ھ قىلزاران ڭىنرالناقھٻد
 نىدىپىر$ت ىرىلىچقاس -ر$كسەئ ياتىخ ىرىلناقھىد لايائ -رەئ رۇغيۇئ قۇترائ 1000 اتقىلىچىغرىق قىلمىتٻق
 .ىدلۈرۈتلۆئ $چر$ليىشھەۋ
 لٻرپائ ىلىي -2015 ڭىنىقىلتنٻگائ رەۋ$خ $يىسنارىف ەدن$كتۆئ تىقاۋ اغلىي رىب نىد$قەۋ قىلمىتٻق ۇش  «       

 ىنيەئ ىسىچچ$ن رىب نىدر$لىلاھائ كىلر$ي اتتىقاۋ ۇش .…ادىناير$ج ىتىرايىز ىكىدىسىزٻي ۇقشىلېئ ىرىخائ ڭىنىيېئ

 داقىتېئ يىنىد ڭىنت$مۈكۆھ $چىنىگرۈتۆك ىنىرىلك$جرۈگ -ن$مت$ك ڭىنناقھٻد قارقۇترائ نىدزۈي ش$ب اتتىقاۋ

 ىنىدلائ ڭىنرالناقھٻد ىچشىيامان ڭىنرالىچقاس ەۋ يىبر$ھ ،ىنىقىلناغلىق شىيامان ادىرىزاب ازٻي ىشراق $گىسىمىلك$چ

 ادىچوك $چناغىلشاب اقشىلىتېئ قوئ پالسارات النىدىقرائ ،ىنىقىلناغۇريۇب $كشىتٻك پىلىقرات ىنرالۇئ پۇسوت

 ىنىقىلناغنىلېئ اغلوق ڭىنىشىك زۈي $چچ$ن ۇمنىيٻك نىدڭىنۇش ،ىنىقىلناغلوب م$ي اققوئ ڭىنرۇغيۇئ ىكىلناغىرچۇئ

 ياتىخ ىكىدىرىزاب ۇقشىلېئ ادراللاۋھەئ ن$گىلىگىئ ىرىلرىبخۇم زىمويىدار ادرالتىقاۋ ۇش .ن$گر$ب پ$لزۆس

  » .ىدىئ ن$گر$ب باۋاج پەد »ن$ميەد ،ۇغىدلۆئ مەدائ ڭىم رەرىب ۇمىدن$گٻد زائ« ىرىب نىدرالرادناكۇد
 ىشٻبلارام ىكىدىرايىد رۇغيۇئ ادىمان $يىبر$ت اتياق پالشاب نىدىشٻي 19 ،ن$كتۆئ ادياتىخ ىتاياھ قىللىي 30      

 اتياق « قىللىي 9  ەدىس$يىزىۋٻد -3 ڭىن » ىسۇپروك شۇلۇروق -شىرىقىچپ$لشىئ ڭاجنىش « ناقشالياج $گىس$يىھان

 ،نۇسلوب ت$للىم ،قرىئ قادناق ىلي$م $چڭىنٻم « : مىناخ ىكازكۇب اسىرٻت ىچۇغزاي قىلىكىرٻمائ ن$گرۆك » $يىبر$ت

 ىكاي شىتىسم$ك رالۇب رەز$ن يىئت$ق نىدىشۇلوب تەدائ -پرۆئ ىكاي داقىتېئ قادناق ىكاي ت$يىنەد$م قادناق

 ۇمىلوت ڭىن$يىتراپموك ۇب $چڭىنٻم  .$لىس$م ناغىديالبازائ ڭەئ ىنٻم ۇب انام  .كەرٻك ىقىلساملوب $ناھاب اقشۇرۇتساب
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 ن$گرۆك الىدمىتقاۋ ناغرۇت ادىسىرائ رالياتىخ ىكىدنەۇتـڭىب ڭىنٻم ۇب .ىسىداپىئ ڭىنىقىلىروتاتـكىد ىكاي ىقۇلزۇۋاي

 ،قۇلقۇرۇت ناقتاۋاشاي ەدىچىئ خازود ۇمىرىلزۆئ رالياتىخ ىكىدنەۇتـڭىب ادغاچ ىنيەئ ،ىكنۈچ .مىرىلناغلىق سٻھ ەۋ

 .» .ىتت$تىسم$ك ىنرالۇئ نۇسلوب رالقازاق ،نۇسلوب رالرۇغيۇئ ىكىدىپارتەئ رالۇئ .ىتتيالغاچ سىتلاق ىنىرىلزۆئ
 -1949 ) ڭىنىسىيىرٻپمىئ ياتىخ ( ڭىنىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپ كىتسىنۇمموك ياتىخ ڭىپنٻج ىش تسىشاف        
 يىسايىس كۈلرۈت نايۇب نىدراللىي نوئ $چچ$ن پىترات نىدناغلاۋىلىق $كىلم$تسۇم ىنناتسىكرۈت يىقر$ش ىلىي

 م$ھ ىنىقل$خ رۇغيۇئ ۇمپۇلوب ىرىلقل$خ ت$للىم كىلر$ي ىكىد » ڭاجنىش « قىلىقرائ رالشۇرۇتساب ەۋ ر$لت$كىر$ھ
 اققۇلروررٻت قىلارائقل$خ ،پ$لنۈك$ي ىنىرىلقاۋاس -$بىرج$ت ڭىنىقىلناغىملالىق $يىستايلىمىسسائ م$ھ ياملاتۇقوي
 يىللىم ن$گزۈگرۈي ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ىكىدرالرۇغيۇئ ن$مسىق ،پىلىق لامٻتسىئىيۇس ىنىتىيىزەۋ شۇرۇت ىشىراق
 يىللىم ەۋ ىرىلت$سايىس داقىتېئ يىنىد ەۋ كىلزىسرەۋاراب يىداسىتقىئ،مۇلۇز يىللىم ،كىلزىسراۋاراب
  ادناتسىكرۈت يىقر$ش  پالشاب نىدلىي -2017 ، پىلىق $ناھاب ىنىرىلقىلىشراق ن$مسىق ناغلوب اغىرىلشۇلۇرۇتساب

 يىقرىئ $نايىشھەۋ ناغلوب ىشراق $كت$يىناسنىئ اتىراق $گر$لت$للىم كىلر$ي قىلراتاق زىغرىق ەۋ قازاق ،رۇغيۇئ
  .ىدراقىچ اقپايور ىنقىلىچنىغرىق
 ىككىئ « ەۋ » كىلىچنۈگلۆب « ،» كىليىب$سەئ يىنىد « ىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ ،$تتەۋۆن       
 ەۋ قازاق ،رۇغيۇئ ن$لىب شىرىقىچ پۇرۇديوئ ىنر$لت$كىر$ھ يىسايىس كەدن$گٻد » شۇرۇت ىشراق كىلىچىمىلزۈي
 كرۈت رۇغيۇئ  ۇمپۇلوب $گر$لت$للىم اقشاب ەۋ ىرىلناملۇسۇم كىجات ەۋ ناگڭۇت ،ىرىلناملۇسۇم كرۈت قىلراتاق زىغرىق
 $چچ$ن رىب رالۇئ .اتقامنالۇغۇش $چر$لتسىشاف ن$لىب قىلىچنىغرىق يىقرېئ كىلم$لۈك ڭ$ك اتىراق اغىرىلناملۇسۇم
 قادناقچٻھ ىنىرىلناملۇسۇم كىجات ەۋ ناگڭۇت ، ىرىلناملۇسۇم كرۈت قىلناتسىكرۈت يىقر$ش قۇترائ نىدنۇيلىم
 ياپىدۇگ ياتىخ،اتقاملائ اغرالقاتسىق -نىيىق ،پالۇس $گر$لىمرۈت ەۋ ىرٻگال ازاج ي$مىتۆئ ت$يىمسەر يىنۇناق

 ،ۇمىسرۆك  مەدائ ،قىلىقرائ رالىتىساۋ ەۋ لۇسۇئ كىلت$شھەد لىخ ر$ھ $چر$لىشھەۋ ىنرالنۇقتۇت رالتاللاج
 اتقۇدنۇروئ » ساۋلوي « ناغىديانىيىق مەدائ ىنرالنۇقتۇت رالۇئ  .اتقامىنىيىق ن$لىب ىرىلازاج ن$ت ناغىدياملارۇت پادىچ
 $گىنىد$ب ،شۇيوق پىسىئ پ$لتەئاس ادلاھ كىلن$شىك -ازيوك ىلوق -تۇپ ،شۇيوق پۇزۇغرۇتلوئ پ$لتەئاس
 ۇس ،شۇزۇقتالات اقتىئ ،شۈرۈديۆك ن$لىب اكامات ىنىنىد$ب ،شىلېئ پۇلۇي ىنىرىلقانرىت ،شۇيوق پىتٻچكوت
 ەۋ كىلس$مر$ب ت$سخۇر اقشىلىق تەراھات ،كىلس$مر$ب ۇس ،شۇيوق چائ ،شۇيوق پالىچ پ$لتەئاس $گىكىچلۆك

 يىللىم .$تـك$مرۈتلۆئ ،اتقامىلپازائ قىلىقرائ ىرىلشىملىق ناققىچ نىدىپىلٻق ناسنىئ قىلراتاق كىلسامتالخۇئ
 پۇرۇغۇس ىنىرىلازەئ ىكچىئ ڭىنرالنۇقتۇت ھانۇگىب اتت$ھ .$تـك$مگ$ت اغىسۇمون پىلىق قىلىچنۇقساب اغراللايائ
 كرۈت قىلراتاق زىغرىق ەۋ قازاق ،رۇغيۇئ ناغىمنىلىق نۇقتۇت .اتقامناللۇغۇش ن$لىب ىكىلىچس$كتەئ ناگروئ ،پىلېئ
 نۈك ادىتسائ ىمجٻر قىلروتاتـكىد قىتتاق ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ىرىلقل$خ ت$للىم كىلر$ي اقشاب ەۋ ىرىلناملۇسۇم

 .$تـك$مزۈكتۆئ
 قىلىشراق قىتتاق ڭىنتەئاماج ارائقل$خ ىسىيىرٻپمىئ ياتىخ ىچزۇۋاجات $تتەۋۆن ،ادناقتيېئ پالىسالۇخ       
 يىئت$ق ىنىقىلىچنىغرىئ يىقرىئ ناغلوب ىشراق $كت$يىناسنىئ ناقتاۋزۈگۈي ادناتسىكرۈت يىقر$ش نىتسامىراق اغىشىلىق
 قۇترائ نىدنويلىم چۈئ نۈچۈئ شىتىقوي نىدنىمىز ۇب ىنىرىلت$للىم كىلر$ي ڭىنناتسىكرۈت يىقر$ش ،پۇرۇتشالماۋاد
    .$تـك$مرۈتلۆئ پالۆس اغىرىلرٻگال ازاج ىنىرىلقل$خ ت$للىم كىلر$ي اقشاب ەۋ ر$لت$للىم يىكرۈت
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 نۈك ادىتسائ تەرازان كۈلزۈيمۇموئ قىلىقرائ $يىگولونخٻت ىرىقوي ر$لقل$خ كىلر$ي ناغلاق ەدت$يىئم$ج       
 ىنىكىلمىك ڭىنر$لقل$خ كىلر$ي ەۋ ر$لقل$خ يىكرۈت ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش ىسىيىتراپموك ياتىخ .$تـك$مرۈچ$ك

 ياتىخ ىنرالشىك ۇب ،پىنىللوق ىنىرىلىجىت$ن اكىنخٻت -ن$پ راغلېئ ڭەئ ڭىنناماز ىقرىزاھ ەدىتسۇئ شىتر$گزۆئ
  .$تـك$مش$لپەئ ن$لىب شۈرۈدناليائ $گر$لمەدائ » ناقشالىممارگارپ « قىيال اغىسىياغ ڭىنىسىيىتراپموك
 ڭىنىتىللىم رۇغيۇئ ۇمپۇلوب ر$لت$للىم كىلر$ي اقشاب ەۋ ر$لت$للىم ناملۇسۇم كرۈت ادناتسىكرۈت يىقر$ش ،$تتەۋۆن       

 رىب شلىق پالقاس ىنىتاياھ ڭىنىرىلزۆئ ،نىتساملاق الپۇلوب قوي ىرىلقۇقوھ كىلشىك ەۋ يسايىس قادناقچٻھ
 ت$للىم نۈتۈپ $ن$ي،نىتساملاق الپۇرۇت ادىدلائ شىتىقوي ىنىرىلكىلمىك ڭىنىرىلزۆئ رالۇئ .ىدلاق پۇلوب $لىس$م
 اغىلوق ڭىنىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ ىرىدق$ت نۈتۈپ ڭىنرالۇئ .اتقامرۇت ادىدلائ شۇلۇقوي ەدىسىقىر$ت

 .ىدلاق پۈشۈچ
 

  ىشىلىتىقوي ڭىنر$لت$يىرۇم$م ەۋ تالىكش$ت يىسايىس
 
 يىقر$ش $چر$گ نىيٻك نىدناغلىق لاغشىئ ي$لنۈتۈپ ىنناتسىكرۈت يىقر$ش ىسىيىتراپموك ياتىخ ىلىي  -1949        
 شىلىق $يامىھ ىنقىللىچقل$خ ەۋ قىلچنىت ادڭاجنىش  « تالىكش$ت يىسايىس ناغلاق نىدىتىيىرۇھمۈج ناتسىكرۈت

 زىغرىق ەۋ قازاق ،رۇغيۇئ ناغلۇروق اقرائ ۇمىقرائ نىيٻك نىدىشىرىگزۆئ لٻرپائ ىكىدلىي - 1933 ( » ىقاپىتتىئ
 ەۋ قىلچنىت ادڭاجنىش « ەدن$گل$ك اغلىي -1950 ىرىلىمشۇيۇئ شىتراقائ يىنەد$م ڭىنر$لت$للىم قىلراتاق

 ناغرۇدلىق ماۋاد ىنىتىمزىخ زۆئ  ).ىدىئ ن$گلىتٻۋشوق $گىبىكر$ت ڭىن » ىقاپىتتىئ شىلىق $يامىھ ىنقىللىچقل$خ
 اغ » ىقاپىتتىئ $يىتاركومٻد قل$خ ڭاجنىش « ىمان ڭىنتالىكش$ت رۈكز$م ەدن$گل$ك اغيائ  6ىلىي  -1950  ،ۇمىسلوب

 » ىدلوب پالنۇروئ ىنىسىپىزەۋ يىخىرات « ڭىنىزۆئ  » قاپىتتىئ  « ۇب ەدن$گل$ك اغيائ  -9 ىلىي 1954 .ىدلىتر$گزۆئ
 ىرىلزۆئ ر$لت$للىم قىلراتاق زىغرىق ەۋ لۇغڭوم،قازاق ،رۇغيۇئ ن$لىب ڭىنۇش .ىدلىتٻۋىتىقرات ن$لىب $ناھاب ن$گٻد
 مۈكرۈت رىب ڭىن » قاپىتتىئ « .ىدنىلىق مۇرھ$م نىدىتالىكش$ت يىئامىتجىئ ناغىدلىق ەرادىئ ادلاھ لىق$تسۇم يىپسىن
 ۇب ڭىنىسىيىتراپموك ياتىخ ،پىنىلىق لۇبوق $گىسىيىتراپموك ياتىخ پۇلوب ىني$ك -ىدلائ ىرىلرىداك لۇئس$م
 يىنەد$م ڭىنر$لت$للىم قىلراتاق زىغرىق ەۋ قازاق ،رۇغيۇئ .ىدناليائ $گىرىلچۈك چنايات ڭىنىشۈزۈگرۈي شىئ ادنويار
 .ىدلىتٻۋلىتىقرات ۇمىرىلىمشۇيۇئ شىتراقائ
 ڭىنىرىلرىداك ناغىدىلاس اقشىئ اققىللامەد ادنويار ۇب ڭىنىسىيىتراپموك ياتىخ ەۋ ت$يىزەۋ ىقشات -ىكچىئ      
 ىلي$پۈت ىقىلناغلوب نىدر$لت$للىم كىلر$ي 95% ڭىنرالىلاھائ ىكىدر$ي ۇب ادغاچ  ۇش ەدم$ھ ىشۇلوب لىچم$ك

 ىنىرىلرىداك ىكىدمۈكرۈت روز ڭىنىتىمۈكۆھ ىتىيىرۇھمۈج ناتسىكرۈت يىقر$ش ىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ
 ،پىرائام ىكىدىقىمراق ڭىنۇئ ەۋ » ت$مۈكۆھ كىلىكلۆئ ڭاجنىش « ادرالغاچ ۇش .ىتشۈچ ىجاتھوم $كشىتىلشىئ
 -ەرادىئ كىلر$ي ەدم$ھ ىرىلىرادىئ -تەرازان قىلراتاق $يىلدەئ - توس ، قىلىچنامروئ ، قىلىچىۋراچ ،قىلىچناقھىد

 .ىدىئ نىدر$لت$للىم كىلر$ي ىكىلىچپۆك ڭىنر$لىچت$مزىخ -رىداك ىكىدرالناگروئ
 ۇب ىنىرىلرىداك ياتىخ پ$لمۈكرۈت -مۈكرۈت نىدر$لىكلۆئ ىرىكچېئ ىتىمۈكۆھ ياتىخ ن$لىب ىشۈتۆئ ڭىنتىقاۋ       
 ر$لت$للىم ىكىدنويار ۇب ەدىسىجىت$ن ىشىلٻك پىقېئ ڭىنىرىلنۇققائ ياتىخ ەدم$لۈك روز ەۋ ىشىكتۆي اغنويار
 .ىدنالشاب $كشۈنۈرۆك ر$لشىرىگزۆئ ڭوچ $تت$ھ$ج ىسىيىفارگومٻد ڭىنر$لىلاھائ ىكىدىسرائ
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 ەۋ ىچت$مزىخ -رىداك  يىللىم ن$ساسائ ەدىكلۆئ ۇب  ىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ $گرىب  ن$لىب ڭىنۇش       
 ىتىكىر$ھ شۇرۇت ىشراق $گر$لىچت$للىم كىلر$ي « --ر$لت$كىر$ھ يىسايىس لىخ ر$ھ ناغلىتراق اغراليىلايىز يىللىم
 پىلېئ  ىنر$لت$كىر$ھ يىسايىس قىلراتاق -- » ىبالىقنىئ ت$يىنەد$م « ەۋ  » شەرۆك ىشراق اغمزىنوئىزىۋٻر « ،»
 ناتسىكرۈت يىقر$ش ۇمپۇلوب اغراليىلايىز يىللىم ەۋ ر$لىچت$مزىخ -رىداك يىللىم مەد$ق ۇممەد$ق قىلىقرائ شىرٻب

 ىكاي شۈزۈگىيىك ىنرالقاپلاق يىسايىس كۈلرۈت اغرالرٻستىفوئ ەۋ رالرىداك ن$گل$ك نىدىتىمۈكۆھ ىتىيىرۇھمۈج
 -رىداك يىللىم ۇب  ن$لىب ر$لبەۋ$س -$ناھاب لىخ ر$ھ ك$تشىتراقسىق ىكاي ەۋ شۈرۈشۈچ $گنەۋۆت ىنرالرىداك

 .ىدراقىچ پىقٻس نىدىرىلناگروئ  - ەرادىئ ت$لۆد ىنىمسىق پۆك ر$لىچت$مزىخ
 ەدن$گل$ك $گنۈك ىكنۈگۈب  ،ۇمىسلوب ىمان ن$گٻد » ىنويار مونوتپائ رۇغيۇئ ڭاجنىش « ڭىنىكلۆئ ۇب $چر$گ       

 قىلراتاق $يىلدەئ - توس ،قىلىچنامروئ ،قىلىچىۋراچ ،قىلىچناقھىد ،پىرائام ىكىدىقىمراق ڭىنۇئ ەۋ ت$مۈكۆھ
 .ىدلاق الكەدۈگر$ب پاناس اتقامراب رالرىداك يىللىم ىكىدرالناگروئ -ەرادىئ كىلر$ي ەدم$ھ ر$لىرادىئ -تەرازان
 ڭىنرالرادل$مەئ يىللىم ۇب ، ۇمىسلوب ناغيوق پۇزۇغرۇتلۇئ پىرٻب ل$مەئ اغراليىللىم $چناق رىب $تت$يىرۇم$م
  .ىدلوب نۈچۈئ » نۈسرۆك اجوخ « ت$ق$پ، قوي ىقۇقوھ يىلىمەئ قادناق  قادناقچىھ
 رالرىداك يىللىم ىكىتـك$چ كىلىگل$ب ناغلوب ىچك$مىلشىئ ادرالناگروئ -ەرادىئ ت$مۈكۆھ ادنويار ۇب ،$تتەۋۆن       
 شىلىق لۇبوق ىچت$مزىخ -ىچشىئ ڭىنىرىلزۆئ رالناگروئ -ەرادىئ ىز$ب .تر$ش ىشىلوب ناقشالياتىخ ن$مامات

 .ىدلوب ناغىدىزاي پەد » ۇديامنىلىق لۇبوق راليىللىم « ادلاھ  ەراكشائ ادىرىلشۇرۇتخوئ
 

 
 

 ىشىلىتىقوي ڭىنىيىمرائ يىللىم
 

 نىيٻك نىدناغنىلىق لاغشىئ نىدىپىر$ت ىسىيىمرائ ڭىنىسيىتراپموك ياتىخ ناتسىكرۈت يىقر$ش ىلىي -1949          
 ناتسىكرۈت يىقر$ش ىتٻتىموك رالشىئ يىبر$ھ ىبالىقنىئ قل$خ ڭىنىتىمۈكۆھ قل$خ يىزىكر$م ياتىخ
 «ىنىسىيىمرائ ىللىم مزٻتنوم ىكىدىسىرۆچپۆئ كىلشىك ڭىم كىلشىك 15 --ىرىلچۈك قىللاروق ڭىنىتىيىرۇھمۈج
 .ىدلاس لوق  اقشىلىق » $يىستايلىمىسسائ
 ناتسىكرۈت يىقر$ش ىتٻتىموك رالشىئ يىبر$ھ يىبالىقنىئ قل$خ وگڭۇج رباكٻد - 20 ىلىي -1949        

  اقسۇپروك - 5 ىسىيىمرائ قىلدازائ قل$خ وگڭۇج ىنىسيىمرائ يىللىم  --ىسىيىمرائ ت$لۆد ڭىنىتىيىرۇھمۈج
  وخىش ەۋ ياتلائ،ىباتش قىلنادناموق شاب رىب ادقۇريۇب .ىدلىق نالېئ قۇريۇب يىمسەر ەدىقق$ھ ىكىلن$كتر$گزۆئ
 يىئم$ج $گىئ $گنويىزىۋىد لىق$تسۇم قىلتائ  1،ىكلوپ قىلتائ 6 ،ىكلوپ ىچۇقتائ  3،ىرىلباتش قىلنادناموق $بۇش

 يىللىم --ىچۈك قىللاروق ڭىنىتىيىرۇھمۈج ناتسىكرۈت يىقر$ش ناغلوب  راب ىرىكسەئ قۇترائ نىدشىك ڭىم 14
 نىدر$لىيىزىۋىد -14 ەۋ  -13 -- $يىزىۋىد ىككىئ ( ىسۇپروك -5 ڭىنىسىيىمرائ قىلدازائ قل$خ ياتىخ  ىسىيىمرائ
 يىبالىقنىئ قل$خ ىتىمۈكۆھ قل$خ يىزىكر$م ىنۈك ۇش لەد .ن$گلىيٻد ،ىدلىتر$گزۆئ پىلىق  )ناقپات پىكر$ت

 .ىدلىق نالىئ ىقۇريۇب ش$لنىي$ت ىنىكىلر$بھەر ڭىنسۇپروك - 5 ڭودٻزۋام ىسىئەر ڭىنىتٻتىموك رالشىئ يىبر$ھ
 ەۋ ىباتش شاب قىلنادناموق شاب ڭىنسۇپروك -5 ناقپات پىكر$ت نىدىرىلىچڭ$ج -رٻستىفوئ ڭىن$يىمرائ يىللىم
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 .ىدىلپ$س ىنىرىلرٻستىفوئ ياتىخ  كىلىجىرەد ىرىقوي $گىسىمم$ھ ڭىنىرىلباتش قىلنادناموق ڭىنر$لىيىزىۋىد
 ىقۇريوب ڭىنڭۇدٻزۋام ىسىئەر ڭىنىتىتموك رالشىئ يىبر$ھ يىبالىقنىئ قل$خ ىتىمۈكۆھ قل$خ يىزىكر$م
  :ىدىئ $چىكىدنەۋۆت

 ىقۇريوب ڭىنىتىتموك رالشىئ يىبر)ھ يىبالىقنىئ قل)خ ىتىمۈكۆھ قل)خ يىزىكر)م « 
 

 .نۇسن)لنىي)ت اغىقىلنادناموق ڭىنىسوپروك -5 ىسىيىمرائ قىلدازائ قل)خ ۇگڭوج نىكسٻل .ناۋىئ .ۋويىداف
 .نۇسن)لنىي)ت اغىقىلراسىموك ىسايىس ڭىنسوپروك - 5 ىسىيىمرائ قىلدازائ قل)خ وگڭۇج نۇيڭىش نۇد
 پاتش  )چمۇشوق ، اغىقىلنادناموق نىۋائۇم ڭىنىسوپروك - 5 ىسىيىمرائ قىلدازائ  قل)خ وگڭۇج ۋوقاھسىئ پۇغر)م

 .نۇسن)لنىي)ت اغىقىلقىلشاب
          اغىقىلراسموك ىسايىس نىۋائۇم ڭىنىسوپروك - 5 ىسىيىمرائ قىلدازائ قل)خ وگڭۇج ۋونادۋاس رىھاز                  
   .نۇسن)لنىي)ت         
 .نۇسن)لنىي)ت اغىقىلرىدۇم مۈلۆب يىسايىس ڭىنىسوپروك - 5 ىسىيىمرائ قىلدازائ قل)خ وگڭۇج ۋويىرون نۇدۋاب    
    
 ڭۇدٻزۋام سىئەر                                
   » رباكىد  - 20 لىي - 1949  
 ڭىنسۇپروك - 5 ىسىيىزىۋىد ر$لىدايىپ -15 ڭىنىسىيىمرائ قىلدازائ قل$خ ياتىخ ادىشٻب ڭىنىلىي  -1952       
 شۈرۈگزۆئ  $تت$ھ$ج ىبىكر$ت يىللىم ڭىنمسىق قىللاروق يىللىم س$خ ن$لىب ڭىنۇش .ىدلۈزۈگرىك اغىمسىق ىبىكر$ت

 .ىدلوب لىساھ
 
 يىبر$ھ يىزىكر$م ن$لىب ىسىناھاب شالماچخېئ ەۋ شىتراقسىق ىنرالمىسىق يىبر$ھ  ەدن$گل$ك اغلىي -1953       

  -13 ڭىنۇئ ،اغىنىگروئ نويار يىبر$ھ ىلىئ ىنىگروئ شاب ڭىنسۇپروك -5 ن$ساسائ اغىقىريۇب ڭىنىتٻتىموك رالشىئ

 ىرىلكلوپ قىلتائ لىق$تسۇم  - 4 ەۋ  -3 لىق$تسۇم ڭىنىنويار يىبر$ھ ڭاجنىش ،پىلىتراقسىق ىرىلىيىزىۋىد -14 ەۋ
 ىنىرىلىچڭ$ج -رٻستىفوئ نىقٻي اغڭىم ڭىنسۇپروك -5 .ىدلوب ىرىلمىسىق ەئىپادوم ت$لۆد ،پىلىتر$گزۆئ پىلىق

 ڭاجنىش « ي$لنۈتۈپ ىرىلناغلاق پىشېئ ىرىقشات نىدن$كتەۋىكتۆي اغىرىلمىسىق كىلزىسبۋ$خ تەئاماج
 -5 ن$لىب ڭىنۇش .ىدن$للىكش$ت پۇلوب ىرىلىيىزىۋىد -4 ەۋ  -  3 ڭىن » ىسۇپروك شۇلۇرۇق ەۋ شىرىقىچپ$لشىئ
 نىرۇچياب ،ۋونىمىئ نىمىئت$مم$ھۇم ،ۋونادۋاس رىياز ،)راتات ( ۋوقاھسىئ پۇغر$م ،ۋوپىيىت نۇنۇز ڭىنسۇپروك
 يىللىم ىرىلنادناموق كىلىجىرەد يىلائ قىلراتاق )راتات (ۋويىدامىگ كىلام ەۋ )راتات ( ۋىچىنوي ناغۇتيائ ؛)راتات( قىفەر
 يىمسەر سۇپروك -5 رب$تـكوئ 8 ىلىي -1954  .ىدىلۈرۈتش$لت$چ نىتشىلىق قىلرىدناموك $تساۋىب اغرالمسىق

年版 2015 , » 光،ىرش$ن لىي  -1915 ، نىد » $يىمرائ يىللىم قىلناش « : ڭاۋىج يٻۋ ( .ىدلۇرۇدلاق نىدل$مەئ
荣的民族军 « :魏 庄  (.  1960- قىلتائ لىق$تسۇم  - 4 ەۋ  -3 لىق$تسۇم ناغلاق نىد$يىمرائ يىللىم ادراللىي 

 ىكىلرىب مىسىق ڭىنر$لر$كسەئ يىللىم ەد » ىسىيىمرائ قىلتازائ قل$خ « نىيٻك نىدنۇش .ىدلىتٻۋتىقرات ۇمىرىلكلوپ
 قىلسامىريائ ىنقىل »ماراھ -لالاھ « ڭىنىرىلت$يىرۇم$م ياتىخ .ىدىنىلك$چ ن$لىب دوۋزىئ -$يىلٻدۇئ

  ىشىلۇرۇدلاق  نىدل$مەئ ادنىقٻي تاپ ۇمر$لمۈلۆب يىللىم ۇب ىكىد$يىمرائ مىكل$ب ن$لىب ىسارجىئ ڭىنىرىلىمىلىگل$ب
 .س$مەئ قارىي نىدزەر$پ
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 ادناتسىكرۈت يىقر$ش ڭىنىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپ كىتسىنۇمموك ياتىخ $تتەۋۆن نىتپەر$ت رىب رالناياب ىقىرىقۇي       

 شۇتۇقوي پىرٻق ىنر$لت$للىم كىلر$ي قىلىقرائ شىلىق قىلىچنىغرىق يىقرىئ ەۋ ىكىلىچىدن$سپەد يىقرىئ رىغېئ ڭەئ
 ڭىنىتىلۆد ياتىخ نىتپەر$ت رىب $ن$ي ،$سر$ب پ$للىلەد ىنىقىلناقتاۋىنىللۇغۇش ن$لىب شىلىق $يىستايلىمىسسائ ەۋ
 ،اسشائ ىمۇلۇز ڭىنمىلاز « ،نىتپەر$ت رىب $ن$ي ،اسىلتاپسىئ ىنىكىلن$كىئ ت$يىمىكاھ كىلق$لتۇممىكاھ رىب
 تەراشٻب نىدىكىلن$گن$لزۇي اققىللاۋاز ڭىنىتىيىمىكاھ تسىشاف ڭىنرالۇئ كەدن$گٻد » .ۇدىشىلنىقٻي ىقىللاۋاز
 .ۇدىرٻب
 

 ؟ ىچقامتاقوي ىنىتىللىم رۇغيۇئ ىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ نۈچۈئ $مىن
 

 $گىلىس$م ن$گٻد »؟ ىچقامتاقوي ىنىتىللىم رۇغيۇئ ىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ نۈچۈئ $مىن «      
 رازاب قىلارائقل$خ ،شۇلوب  نىياجوخ اغاينۇد ىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ اتىراق $گىلىس$م ۇب،ك$سل$ك
 « ناغلوب ىنالىپ كىلىيىگٻتارتسىئ تەرابىئ نىتشىپٻت نىمىز اقشۇرۇتشالناكام ىنىسۇپون ياتىخ اچىشنېئ  ەۋ شىپٻت
 ڭىن » ڭاجنىش « ل$كتۆئ كىلىيىگٻتارتسىئ نۈچۈئ شۈرۈتش$ليىل$مەئ ىن »ىشۇلۇرۇق لوي رىب ،قاۋل$ب رىب

 ر$ھ  نۈچۈئ شۈرۈدن$لت$لاپاك ىنىكىلر$ت$خىب ڭىنياج  ۇب ىتىمۈكۆھ ياتىخ ،اقشالڭۇش .ۇدىنىيات $گىكىلنىمەئ
 ۇب ن$لىب ىدلائ ىتىمۈكۆھ ياتىخ نىدىجەۋ ۇش  .ىزار اقشىترات مىقىچ قادناق ر$ھ ەۋ رايي$ت اقشىلىق ىنشىئ قادناق
 $گىتىيىن ڭىنشىلىق قوي ىنرالرۇغيۇئ نىدىلمۈج ر$لقل$خ يىكرۈت  -- »ىچڭالىپوت « ناقتاۋىرىقىچ » ڭالىپوت « ادنويار
 .تۇجۋ$م كۈلزۈيمۇموئ شاراق زۆك تەرابىئ نىدن$گٻد ،ىدل$ك
 ،زىغرىق ،قازاق ،رۇغيۇئ ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش ڭىنىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ $تتەۋۆن بەۋ$س ۇب       

  ەدم$ھ ىرىلقل$خ ناملۇسۇم كىجات ەۋ ناگڭۇت ،ىرىلقل$خ ناملۇسۇم  كرۈت قىلراتاق رالاس ەۋ راتات ،كٻبزۆئ
 ەدىتىپۈس ت$للىم ىنىقل$خ رۇغيۇئ نىدىلمۇج ىرىلقل$خ ت$للىم كىلر$ي قىلراتاق رۇغاد ەۋ $بىش ،لۇغڭوم
 ىبەۋ$س كىلتر$ش مىكل$ب  .ۇدياملالوب ىتر$ش رەرر$قۇم ڭىنىشىلىق $يىستايلىمىسسائ سۈكۆتل$ت ىكاي شۇتۇقوي
         .نىكمۇم ىشۇلوب
 تەرابىئ نىد »ىشۇلۇرۇق لوي رىب ،قاۋل$ب رىب « ڭىنىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ ،نىدىچنىرىب ىكنۈچ       

 شۇرۇشائ $گل$مەئ ىنىنالىپ كىلىيىگٻتارتسىئ كىلتس$قىيۇس ەۋ لىزەر ،شىھدۇم ۇب ك$تشۇلوب نىياجوخ اغاينۇد
 ىنىتىللىم رۇغيۇئ ۇمپۇلوب ر$لت$للىم يىكرۈت نىدىلمۇج ر$لت$للىم كىلر$ي ىسياق ر$ھ ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش نۈچۈئ

 ڭىنرالۇئ ،ۇمىسىمرۇتل$ك اقدۇجۇۋ ىنىكىلنىمەئ ۇب قىلىقرائ شىتىقوي ىكاي شىلىق $يىستايلىمىسسائ ،شۇرۇتساب
 ن$ت$پسىن ىنويار »ڭاجنىش«   پىلٻك $ن$ي ،راب ىچۈك كەدىقشائ پىتٻي اقشالقاس ىنقىلنامائ ڭىن » ڭاجنىش «
 كىلىچپۆك ق$لتۇم ىكىد » ڭاجنىش « ىرىلرادل$مەئ ياتىخ كىلر$ي ەۋ يىزىكر$م ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ .نويار چنىت

 ىنشۈرۈچ$ك شۇمرۇت قىلشىياسائ ادنىمىز ۇب ڭىنىقل$خ رۇغيۇئ نىدىلمۇج ىرىلقل$خ ت$للىم كىلر$ي يسياق ر$ھ
 ش$ب اغرالۇئ ۇمىكىلس$مەئ ىناكام ڭىنقۇلروررٻت نىدلەزەئ ڭىننويار ۇب ەدم$ھ ،ۇدىلىب نىترىتسائ ىنقىلناغىديالاخ
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 ىقۇرۇئ ڭىنقۇلروررٻت نىدلەزەئ ەۋ قوي ىساسائ ڭىنىتىكىر$ھ قۇلروررٻت ادنويار ۇب ىكنۈچ ،ڭىديائ كەدلوق
 ن$لىب ر$للەئ ت$چ ياج ۇب .قوي ىس$بن$م نىدلەزەئ ڭىنىتىكىر$ھ قۇلروررٻت ،س$مەئ ياج ناققاب پلىچٻچ
 قوي ق$لتۇم ر$لىسر$ن يىددام ەۋ ايشەئ ماخ كىلت$جاھ اقشىلىق ىتىكىر$ھ قۇلروررٻت ،ن$گىتٻۋىرىيائ ي$لنۈتۈپ

 .كىلر$يٻد
 مۇلۇز يىللىم ،كىلزىسراۋاراب يىللىم ت$ق$پ ىشۇلوب رىداس ڭىنىرىل » $قەۋ قولروررٻت « $چنۇم -$چنائ ادياج ۇب        
 لوي چنىت  ەۋ ارغوت ىنىلىس$م  ڭىنر$لمەدائ $چناق رىب ىكىدناس زائ نىدىپەۋ$س ىشۇلۇرۇتساب ڭىنداقىتېئ يىنىد ەۋ
 رۇغيۇئ نىدىلمۈج ر$لقل$خ يىكرۈت ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش ،ي$مل$شىرېئ $گىكىلىچنىكمۇم ڭىنشلىق ل$ھ ن$لىب

 ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ،پاللات ىنلوي ىرغوتان ناغلوب تاي $گىسىدارىئ ەۋ ىسىنەئنەئ ر$يۇسقىلىچنىت ڭىنىقل$خ
 نىدىلمۈج ر$لقل$خ يىكرۈت .ىباۋاج ن$گر$ب اغىشۇرۇتساب ىنداقىتېئ يىنىد ەۋ مۇلۇز يىللىم ،كىلزىسراۋاراب يىللىم

 .سالاخ ،رۇتتەرابىئ نىدىشىئ رىب ناغىدي$مل$شىرېئ اغىشىللوق ڭىنىقل$خ رۇغيۇئ
 ىسىروتاتـكىد ت$لۆد كىلر$ي ەۋ يىبر$ھ - يىداسىتقىئ -يىرۇم$م -يىسايىس ڭىن » ڭاجنىش « ،نىدىچنىككىئ        

 ەۋ يىداسىتقىئ ،يىرۇم$م ،يىسايىس قىلراب ڭىن » ر ائ ۇئ ش « ادناغىراق نىدىتىيىزەۋ كۈلزۈيمۇموئ ىكىدر$لت$ھ$ج
 ياتىخ ي$لنۈتۈپ ناچاقاللائ ىسىروتاتـكىد ت$لۆد كىلر$ي ەۋ ىرىلقۇقوھ  قىلراب ىكىدر$لت$ھ$ج يىبر$ھ
 اجوخ «،اقچاغلوب ىسىكسىىۋىۋ پەد » ر ائ ۇئ ش « ت$ق$پ ڭىنياج ۇب .ن$كت$ك پۈتۆئ اغىلوق ڭىنىرىلرادمۈكۆھ
 پىرىقىچ اغىدلائ ڭىنل$تسۇئ ىنرۇغيۇئ $چناق رىب » قوي اتپاسٻھ،راب ەدمەدم$ھ « $چناق رىب نۈچۈئ » نۈسرۆك
 » ڭاجنىش « ڭىنشىتىقۇي ەدىتىپۈس ت$للىم ىنرالرۇغيۇئ ڭىنىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ .سالاخ ،ناغيوق
 ڭىنىتىئاراش ىكىدر$لت$ھ$ج ىسىروتاتـكىد ت$لۆد كىلر$ي ەۋ يىبر$ھ -يىداسىقىئ -يىرۇم$م -يىسايىس اد
 پىلېئ  »كىلت$يىقىپاۋۇم « ەۋ » قۇلشۇڭوئ « ىنقىلىچنىغرىق يىقرىئ ۇب ،$چىشىراق ڭىنرالۇئ ت$ق$پ ىشىنىلرىزاھ
  .سالاخ، تەرابىئ نىد » ىتىلاپاك «رىب ڭىنىشىرىب
 ەۋ $يىتراپموك ياتىخ ادىشىتىقوي ىنىرىلكرۈت رۇغيۇئ نوھ نىدىلمۈج ىرىلكرۈت نوھ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ       

 ىنىنالىپ شۇلوب نىياجوخ اغاينۇد تەرابىئ نىد »ىشۇلۇرۇق لوي رىب ،قاۋل$ب رىب « ڭىنىتىمۈكۆھ
 رىب ىكىتشىتىقوي ىنرالرۇغيۇئ ت$ق$پ شىلىق كىلت$لاپاك ىن » ىكىلنىمەئ ڭىنڭاجنىش «  ادىشۇرۇتش$ليىل$مەئ

 .سالاخ،تەرابىئ نىدىت$سپ$س رىب قوي يىساسائ يىقىتن$م ڭالىقوي
 رۇغيۇئ نىدىلمۈج ر$لقل$خ يىكرۈت قىلناتسىكرۈت يىقر$ش ڭىنىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ $تتەۋۆن       

 ڭىنىتىكىر$ھ يىسايىس تەرابىئ نىتشىلىق $يىستايلىمىسسائ ن$مامات ىكاي شىتىقوي ەدىتىپۈس ت$للىم ىنىقل$خ
 ناغلاۋىلىق $كىلم$تسۇم ناغىملارۇشائ $گل$مەئ ڭىنىرىلنارمۈكۆھ ياتىخ اۋۆب -اتائ نىتپەر$ت رىب ىتىسق$م ىكپۈت

 رۈكز$م ەۋ شىلىق  ادائ ىنىسىپىزەۋ ىخىرات تەرابىئ نىتشىلٻۋىلىق ىنىمىز زۆئ يىد$بەئ ىنناتسىكرۈت يىقر$ش
 پۇلوب ادي$پ نىدىتىياق ڭىنت$لۆد كەدىتىيىرۇھمۇج ناتسىكرۈت يىقر$ش ناغلۇرۇق $تشۇمتۆئ ەدىسىكىلم$تسۇم
 پۇسن$م $گىرىلزۆئ ڭىننىمىز ۇب $ن$ي $گرىب ن$لىب شۇلوب تەرابىئ نىدشىتىقۇي ىنزىتلىي ەۋ ىساسائ ڭىنىشىلىق

 ىقرىزاھ ەۋ ن$گل$ك پ$لىداپىئ ن$لىب ر$للىك$ش زىسىلاروق ەۋ قىللاروق --رالىتساۋ لىخ ر$ھ $تشۈمتۆئ ىنىكىلن$كىئ
 نىتشىتٻۋىلىق قوي لىسٻك -لۈزۈئ نىدنىمىز ۇب ىنرالرۇغيۇئ ن$گل$ك پ$لىداپىئ ن$لىب ىلوي قىلچنىت ادناماز
 ىكىدىشۇلوب اجوخ اغاينۇد نۈتۈپ ڭىنىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ نىتپەر$ت رىب $ن$ي ،اسلوب تەرابىئ
  .تەرابىئ نىتشۇرۇت پۇتۇت ادىلوق زۆئ ۈگڭ$م ىنناتسىكرۈت يىقر$ش  --ل$كتۆئ ىساسائ
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 ادناتسىكرۈت يىقر$ش ڭىنشىتىقۇي ەدىتىپۈس ت$للىم ىنرالرۇغيۇئ ڭىنىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ       
 ىرىلتىئاراش ەۋ ت$يىناكمىئ ىكىدر$لت$ھ$ج اروتاتـكىد كىلر$ي ەۋ يىبر$ھ -يىداسىقىئ -يىرۇم$م -يىسايىس
 ،ر$لت$للىم كىلر$ي ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش نۈچۈئ ىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ نىكٻل،ۇمىسلوب ناغنالرىزاھ
 $يىستايلىمىسسائ سۈكۆتل$ت ەۋ كىلىچنىغرىق يىقرىئ اتىراق اغىرىلناملۇسۇم رۇغيۇئ نىدىلمۈج ىرىلناملۇسۇم كرۈت

 ن$گىمن$للىك$ش ت$يىزەۋ ەۋ ت$سرۇپ لىخ رىب ناغلوب جاتھۇم رالۇئ ت$ق$پ $سر$ن ماك $گىشۈزۈگرۈي ىنىتىسايىس
 كرۈت ،ر$لت$للىم كىلر$ي ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش ىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ اقشالڭۇش .سالاخ،ىدىئ
 ي$لنۈتۈپ نىدناتسىكرۈت يىقر$ش ناغلوب ىنىمىز زۆئ ڭىنرالۇئ ىنرالناملۇسۇم رۇغيۇئ نىدىلمۈج  رالناملۇسۇم
 ىنت$يانىج قىلتس$قىيۇس ەۋ لىزەر،شىھدۇم $چر$لتسىشاف ناغلوب ىشراق $كت$يىناسنىئ تەرابىئ نىتشىتىقوي

 اققىلراب ادناتسىكرۈت يىقر$ش  ەۋ ارائقل$خ ت$يىزەۋ ەۋ ت$سرۇپ ن$كتۈك رالۇئ .ىدىئ ن$گل$ك ي$ملەرۇتش$ليىل$مەئ
 ڭىنىتىيىزەۋ شۇرۇت ىشراق اققۇلروررٻت قىلارائقل$خ ،ىچىنىرىب ىكتەرابىئ نىدنۇش ت$يىزەۋ ەۋ ت$سرۇپ ۇب .ىدل$ك

 ،نىدىچنىچۈئ ؛ىشىلوب رىداس ڭىنىرىل » $قەۋ قۇلروررٻت « ن$مسىق اد »ڭاجنىش « ،ىچىنىككىئ ؛ىشىنىللىك$ش
 قىلراب ىكىدر$لت$ھ$ج يىبر$ھ  - يىداسىتقىئ - يىرۇم$م -يىسايىس ڭىن » ىنويار مونوتپائ رۇغيۇئ ڭاجنىش «
 ادىلوق ڭىنىرىلرادمۈكۆھ ياتىخ ق$لتۇم ەۋ ن$مامات ناچاقاللائ ڭىنىساروتاتـكىد ت$لۆد كىلر$ي ەۋ ىرىلقۇقوھ
 .ىشۇلوب
 يىقر$ش ەۋ اينۇد ت$يىزەۋ لىخ ۇب »ن$گىمرۆك ەدىشۈچ پالخۇئ « ىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ $تتەۋۆن      
 ىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ ن$لىب ىشىنىلرىزاھ ت$يىزەۋ ناغلوب جاتھۇم رالۇئ .ىدن$للىك$ش  ادناتسىكرۈت

 قۇلوت ىنىتىيىھام قىلتسىشاف ڭىنىرىلزۆئ،ياملىق اۋراپ ۇمىغىشۇلوب ىزاران كۈلچۈك ڭىنىكىلىچتەئاماج اينۇد
 ىنىتىسايىس شىلىق $يىستايلىمىسسائ ناقتاۋزۈگرۈي مەد$ق ۇممەد$ق ن$لىب لوي قاشمۇي ەدىلسەئ ،پالراكشائ
 اقشىئ ىنىرىلتاراپپائ قۇلروتاتـكىد ڭىنىتىيىمىكاھ ت$لۆد كىلر$ي ەۋ يىزىكر$م ،پاليامىش ىنىرىللوق ،پۇرۇتشىغىي

 ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش ناغىملارۇشائ $گل$مەئ ىرىلنارمۈكۆھ ياتىخ اۋۆب -اتائ ن$لىب ىلوي قىلناۋاروز ،پىلٻس
 شىلىق $يىستايلىمىسسائ  ن$مامات ىنىرىلناملۇسۇم رۇغيۇئ نىدىلمۈج ىرىلناملۇسۇم كرۈت ۇمپۇلوب ر$لقل$خ كىلر$ي
 ەۋ $لالۇس ياتىخ يسياق ر$ھ نىدىلەزەئ ىنناتسىكررۈت يىقر$ش « ،پىتىقوي ي$لنۈتۈپ $سل$ك نىدلوق ىكاي

 ،پىشىرٻك اقشىلىق  ادائ $تتەئرۆس زٻت ىنىسىپىزەۋ ىخىرات تەرابىئ نىد » ىدىئ ىسىيىروتىررٻت ڭىنىرىلت$لۆد
 .ىدرۈدن$للىك$ش ىنىتىيىزەۋ ڭىنقىلىچنىغرىق يىقرىئ $چر$لتسىستان ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش ىكىتتەۋۆن
 ىرىلناملۇسۇم كرۈت ۇمپۇلوب ،ر$لقل$خ كىلر$ي ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش ىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ       

 ڭىنىتىسق$م ىكپۈت تەرابىئ نىتىشىلىق $يىستايلىمىسسائ نىتپۈت ىكاي شىتىقوي ىنىرىلكرۈت رۇغيۇئ نىدىلمۈج
 يىقر$ش ،ىچىنىرىب .اتقامنۇرۇئ اقشالتاپسىئ اغارائقل$خ قىلىقرائ نىتپەر$ت چۈئ ىكىدنەۋۆت ىنىكىلن$كىئ قۇللوي
 يىناقق$ھ ناغلوب $گىسىيىستايلىمسسائ ەۋ كىلىسرەۋاراب يىللىم ڭىنىرىلرادمۈكۆھ ياتىخ ڭىنر$لكرۈت قىلناتسىكرۈت
 $گىرىلزۆئ ڭىنر$لت$للىم كىلر$ي ،ىچنىككىئ ؛ىشۈزۈگيىك ىنىغىپلاق » قۇلروررٻت « كۈلزۈيمۇموئ $گىرىلقىلشىراق
 مالسئ ،ىچنىچۈئ ؛ىشۈزۈگيىك ىنىغىپلاق » كىلىچنۇگلوب  « اغىشىلىق پ$ل$ت ىنىرىلقۇقوھ يىناقق$ھ كىلشىگٻت

 ىنىغىپلاق » قۇلنۇقشائ ەۋ كىلىيىب$سەئ ىنىنىد « $گىشىنىلىداپىئ ىكىتت$لاھ لامرون ڭىنقىلىچداقىتېئ
 .تەرابىئ نىدىشۈزۈگيىك
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 ەۋ ىسىيىگولوئٻدىئ لادوئٻف ياتىخ  ،كەدن$گٻد قۇريۇق  الاچ ىسىلاب ڭىنقۇريۇق الائ ،ادناقتيېئ پىلىق $سالوخ       
 اۋوب -اتائ ىرىلنارمۈكۆھ ياتىخ ىكىدىتىلۆد ياتىخ ناماز ىقرىزاھ ناغلۇرۇغۇس ن$لىب ىتىيىنەد$م لادوئٻف ياتىخ
 ىنىرىلىگىئ ىلسەئ ڭىنىرىلنىمىز لەئ ت$چ ناغلاۋىلىق لاغشىئ پىلىق زۇۋاجات ڭىنىرىلت$مۈكۆھ -$لالۇس
 ناغىدٻەد » نىمىز ڭىنزىب نىدلەزەئ « ىنر$لر$ي ناغلاۋسٻب قىلىقرائ شىتىقوي ىكاي شىلىق $يىستايلىمىسسائ
 لۇغڭۇم ەۋ ت$بىت ،رۇغيۇئ ناقتاۋاشاي ەدىچىئ ىسىكىلم$تسۇم ڭىنياتىخ رىزاھ ،پىلىق قىلسىراۋ  $گىسىنەئنەئ
 لادوئٻف -- كىلىيىگولوئٻدىئ لىخ رىب ىن » ىتىلۆد ياتىخ « قىلىقرائ شىتىقۇي لىسٻك -لۈزۈئ ىنر$لت$للىم قىلراتاق

 لىخ رىب ،كىلت$للىم ياتىخ لادوئٻف  --  كىلت$للىم لىخ رىب ،كىلىيىگولوئٻدىئ كىتسىنۇمموك ياتىخ
 ەۋ لىزەر ،شىھدۇم تەرابىئ نىتشىلىق اپراب ت$لۆد رىب كىلىتىيىنەد$م ياتىخ لادوئٻف  -- كىلت$يىنەد$م

 ياتىخ $تتەۋۆن .ىدىلشاب $كشۈرۈتش$ليىل$مەئ $چر$لتسىشاف ەۋ يىىشھەۋ ىن » ىنالىپ راۋغۇلۇئ « كىلتس$قىيۇس
 $گىتىللىم رۇغيۇئ نىدىلمۇج ر$لت$للىم يىكرۈت ۇمپۇلوب ،ر$لت$للىم كىلر$ي ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش ڭىنىرىلنارمۈكۆھ
 » ىنالىپ راۋغۇلۇئ « كىلتس$قىيۇس ەۋ لىزەر ،شىھدۇم  ۇب لەد  اسلوب ىقىلىچنىغرىق يىقرىئ ناقتاۋزۈگرۈي اتىراق
 .سالاخ ،تەرابىئ نىدىسىمىدد$قۇم  ڭىن
 

 
 
 
 
 

 $مىتاخ
 ىشراق اققىلىچىغرىق يىقرىئ ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش

 ىشنىللىك$ش ڭىنت$يىزەۋ قىلارائقل$خ
        
 قۇقۆھ كىلشىك رۇغيۇئ ،ىرىلىپپۇرۇگ قۇقوھ كىلشىك رۇغيۇئ ،ىرىلتالىكش$ت رۇغيۇئ ىسياق ر$ھ ىكىداينۇد       
 ىرىلقۇقوھ كىلشىك  ڭىن ت د ب ،ىرىلىيىسناتسىئ $يىزىۋٻلٻت رۇغيۇئ ىسياق ر$ھ ىكىداينۇد ،ىرىلىچت$يىلائاپ

 ىسياق ر$ھ ،ىرىلتالىكش$ت قۇقوھ كىلشىك قىلارائقل$خ ،ىتٻتىموك شۇرۇت ىشراق $گىكىلىچىدن$سپەد
 ،ىرىلباپرائ ت$مۈكۆھ ،ىرىلت$مۈكۆھ ،ىرىلازەئ تنٻمالراپ ،ىرىلتنٻمالراپ ڭىنر$لت$لۆد كىتاركومىد
 ،ىرىلناگروئ تاقٻۋش$ت -تارابخائ ،ىرىلىچتاقىقت$ت ىرىللىس$م رۇغيۇئ ،رالسانۇشرۇغيۇئ ،ىرىلنويىسايس
 ەدم$ھ رالىچۇغۇقوئ -روسسٻفورپ ەۋ ر$لپ$تـك$م يىلائ ،ىرىلىيىسناتسىئ $يىزىۋٻلٻت ەۋ ىرىلۇقتارات يىئامىتجىئ
 ،قازاق ،رۇغيۇئ ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش $تتەۋۆن ڭىنىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ ڭىنرالتاز رەۋر$پناسنىئ
 ەۋ ىرىلت$للىم كىجات ەۋ ناگڭوت ناملۇسۇم ،ر$لت$للىم كرۈت ناملۇسۇم قىلراتاق رالاس ەۋ راتات ،كٻبزۆئ ،زىغرىق
 قىلىچنىغرىق يىقرىئ ەۋ ىكىلىچىدن$سپەد يىقرىئ قىلىمٻتسىس ناقتاۋزۈگرۈي اتىراق $گر$لت$للىم كىلر$ي اقشاب

 ۇب ەۋ شىلىق شاپ ،شالراكشائ ەدم$لۈك ڭ$ك ادارائقل$خ ىنىرىلشىمىلىق يىانىج ىشراق $كت$يىناسنىئ  تەرابىئ
 رۈكز$م ەدم$ھ شىتىتخۇت لاھرەد ىنىرىلشىمىلىق تەرابىئ قىلىچنىغرىق يىقرىئ ەۋ ىكىلىچىدن$سپەد يىقرىئ
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 اينۇد $تتەۋۆن قىلىقرائ ىرىلت$مزىخ كىلىر$م$س ناغراب پىلېئ نىدزۈي $يامىھ ىنىرىلقۇقوھ كىلشىك ڭىنر$لت$للىم
 اغرالۇئ ،شىلىق قىلشادسىھ $گر$لت$للىم كىلر$ي اقشاب ەۋ ر$لت$للىم ناملۇسۇم ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش ادىسايىقىم
 ەۋ )ىكىلمىك ( ىقىلتۇجۋ$م ڭىنرالۇئ ،شادغوق ىنىرىلقۇقوھ كىلشىك ىناقق$ھ ڭىنرالۇئ ،شىرٻب تەد$م
 ناملۇسۇم ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش ڭىنىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ ەدم$ھ شىلىق پالقاس ىنىتىيىنەد$م
 ىنىقىلىچنىغرىق يىقرىئ ەۋ ىكىلىچىدن$سپەد يىقرىئ ناقتاۋزۈگرۈي اتىراق $گىتىللىم رۇغيۇئ نىدىلمۇج ىرىلت$للىم
 ت$يىزەۋ يىسايىس رىب روز تەرابىئ نىتشىلىق پ$ل$ت كۈلچۈك ىنشاقات ىنىرىلرٻگال ازاج ەدم$ھ شىتىتخوت لاھرەد
 كرۈت ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش ىشىقىچ اقدۇجۇۋ ڭىنت$يىزەۋ يىسايىس قىلارائقل$خ لىخ ۇب .ىدل$ك اققىلراب
        .ىتىلاپاك ىكپۈت ڭىنىشىنىلىق پالقاس ىنقىلتۇجۋ$م ڭىنىتىللىم كرۈت رۇغيۇئ ۇمپۇلوب ىرىلت$للىم
 ىشۇرۇتشۇيۇئ ڭىنىيىتلۇرۇق رۇغيۇئ اينۇد اينۇد ادلٻسۇيرىب ىتخ$تياپ ڭىن$يىگلىب لىرپائ -27ىلىي -2018             

 ناگڭوت ەۋ زىغرىق ،قازاق ،رۇغيۇئ ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش $تتەۋۆن ڭىنىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ ن$لىب

  تەرابىئ قىلىچنىغرىق يىقرىئ ەۋ كىلىچىدن$سپەد يىقرىئ ناقتاۋزۈگرۈي اتىراق $گر$لت$للىم ناملۇسۇم قىلراتاق

 زىغرىق ، قازاق ،رۇغيۇئ ەۋ شاقات ىنىرىلرىگال ازاج ،شىتىتخوت لاھرەد ىنىرىلشىمىلىق يىانىج ىشراق $كت$يىناسنىئ

 شىيامان كىلم$لۈك روز نىدىزۈي شىلىق پ$ل$ت ىنشىرٻب كىلنىكرەئ $گر$لت$للىم ناملۇسۇم قىلراتاق ناگڭوت ەۋ

    .ىدلۈزۈكتۆئ
 رۇغيۇئ اكىرٻمائ ادىتىسرٻۋىنۇئ نوتـگنىشاۋ جروج ىكىدىرھ$ش نوتـگنىشاۋ ىنۈك يام -25 ىلىي -2018       

 ادىقىلناخبىھاس قاتروئ ڭىنىتالىكش$ت ىشۇلۇرۇق ىرىلق$ھ ناسنىئ رۇغيۇئ ،ىسىيمٻداكائ رۇغيۇئ ،ىسىمش$لرىب

 ىتىيىئم$ج رۇغيۇئ ىكنۈگۈب پىلىق قىلىتقۇن ادنىغىي .ىدلىچېئ ىنىغىي $مىكاھۇم ەدىقق$ھ ىكىلمىك يىللىم رۇغيۇئ

 .ىدنىلىق ەرىكازۇم ر$لىلىس$م راتاق رىب كىلتەۋىسانۇم اغڭىنۇئ ەدم$ھ ىسىزىرىك كىلمىك ناقتاۋىلٻك چۇد

 ،ىنىغىي شىرٻب قىلھاۋۇگ ىكىدىقق$ھ رالرۇغيۇئ ن$گلۈزۈكتۆئ ادىتنٻمالراپ $يىلگنەئ لۇيىئ -3 لىي ۇب       
 ش ق ائ اتسۇغۋائ ،ىنىغىي شىرٻب قىلھاۋۇگ ىكىدىقق$ھ رالرۇغيۇئ ن$گلۈزۈكتۆئ ادىتنٻمالراپ $يىستٻۋش
 ماۋائ ەۋ وئىبۇر وكرام ىسىئەر ڭىن »ىتٻتىموك$يىئارىجىئ ىرىلشىئ ياتىخ « ،ىسازەئ اتالاپ ش$ڭٻك ڭىنىسىرٻگنوك
  كىلشىك ىكىدڭاجنىش « ڭىنىتٻتىموك رۈكز$م ناغلىرىقاچ نىدىپىر$ت رالتىمس رىفوتىسرىك ش$ڭٻك ىسازەئ اتالاپ

 كىيام ىتنٻدىزٻرپ نىۋائۇم ش ق ائ ،ىنىغٻي » شىرٻب قىلھاۋۇگ اققىلىچنىغرىق يىقرىئ ەۋ ىكىلىچىدن$سپەد قۇقوھ
 ىرىلشىئ ت$لۆد ش ق ائ،وئٻپموپ كىيام ىرىتسىنىم ڭىنىكىلرىتسىنىم ىرىلشىئ ت$لۆد ڭىن ش ق ائ ،سٻن$پ
 ،ك$بنىۋورب ماس ) ىسىچلەئ شاب رالشىئ يىنىد ( ىرىدۇم ڭىنىسىناخشىئ رالشىئ يىنىد ارائقل$خ ىكىلرىتسىنىم
 اداناك، د$مم$ھۇم رىتاھام ىتنٻدىزٻرپ ايسىيالام ،مىناخ ۇئاپ ارتٻپ ىقىلشاب نىۋائۇم ڭىنىتنٻمالراپ لارٻدٻف $يىنامرٻگ
 نوخ ىرىتسنىم رالشىئ ىقشات $يىلارتسۋائ ،ېبائ وزنىش ىرىزەۋ شاب $يىنوپاي ، ۋائٻدۇرت نىتسۇج ىرىتسىنىم شاب
 ىكىلرىب رالمىلائ ناملۇسۇم اينۇد ،مىناخ ر$ن$شىقائ ار$م ىسىئەر ڭىنىسىيىتراپ يىىئ $يىكرۈت ،ېنياپ ېسىرام
 قىلارائقل$خ ەدم$ھ ىرىللوئس$م ڭىنرىلتالىكش$ت ەۋ ىرىلقىلشاب ڭىنر$لت$لۆد ىسياق ر$ھ قىلراتاق
 ناقتاۋىرٻب پىلېئ اتىراق $گر$لت$للىم ناملۇسۇم ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ڭىنرالتالىكش$ت

 ،كىلنىكرەئ ڭىنرالۇئ ەۋ شىتىتخوت ىنىرىلشىملىق يىانىج تەرابىئ نىتقىلىچنىغرىق يىقرىئ ىشراق $كت$يىناسنىئ
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 ەۋ $يىزٻنودنىھ ەۋ $يىكرۈت ،ىرىلتاناياب ەۋ قۈتۆن ىكىدىقق$ھ شىرٻب پۈرۈتل$ك $گىلسەئ ىنىرىلقۇقوھ كىلشىك
 ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ڭىنرالقىلراتاق ىسىمش$لرىب رالىچۇغۇقوئ ناملۇسۇم $يىزٻنودنىھ ەۋ ىرىلىقل$خ ناتسىراتات

 نىدىپىلىق ناسنىئ ناقتاراق اغىرىلكرۈت رۇغيۇئ ناملۇسۇم نىدىلمۇج ر$لت$للىم ناملۇسۇم  ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش
 $يىزٻنودنىھ ، ىرىلشىيامان ناقتاۋزۈكتۆئ نىدىزۈي شىتىتخوت ىنىرىلقىلناۋاروز ەۋ قىلىچنىغرىق يىقرىئ ناققىچ
 ىنىسىچلەئ شاب قۇلشۇرۇت ەدىيىزٻنودنىھ  ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ڭىنىكىلرىتسنىم رالشىئ ىقشات ڭىنىتىمۈكۆھ
 اكىرىمائ ،ىشىلىق $تشۇرۇس ەدىقق$ھ ت$يىزەۋ ىقرىزاھ ىكىد » ڭاجنىش « پىترىقاچ $گىكىلرىتسنىم رالشىئ ىقشات

CNN، ناتسىمىز « ڭىن$يىلاتىئ ،رالۇقتارات قىلراتاق ىرىلىيىسناتسىئ $يىزىۋلىت قىلارائقل$خ اقشاب ەۋ  ەرىز$جلەئ « 
 ياتىخ ڭىنر$لتىزٻگ ڭوچ ىسىرىئاد رىس$ت قىلراتاق » تسوپ نوتـگنىشاۋ « ەۋ »سىميات كرويوين « ،ىتٻب روت
 يىقرىئ ناقتاۋزۈگرۈي اتىراق $گىرىلت$للىم كرۈت ناملۇسۇم ىكىد »ڭاجنىش « ڭىنىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك
 ەۋ ر$لىچۈكتەزۆك ىن »ىتىيىزەۋ ڭاجنىش « كىللەئ ت$چ ،ىرىلىلاقام شاب ەۋ رەۋ$خ ىكىدىقق$ھ قىلىچنىغرىق

 يىقر$ش ناقتاۋلۈزۈكتۆئ ەدر$لپ$تـك$م يىلائ ىكىدر$لت$كىلم$م ىسياق ر$ھ ،ىرىلناياب ەۋ قۇتۇن ڭىنرالسانۇشرۇغيۇئ
 $مىكاھۇم ىكىدىقق$ھ ىرىلىلىس$م ناقتاۋىلٻك چۇد $تتەۋۆن ڭىنىرىلت$للىم كرۈت ناملۇسۇم ىكىدناتسىكرۈت
 ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ ڭىنىرىلتالىكش$ت قۇقوھ كىلشىك رۇغيۇئ ىكىدر$للەئ ت$چ ەدم$ھ ىرىلنىغىي

 ەۋ ىكىلىچىدن$سپەد يىقرىئ ناقتاۋزۈگرۈي اتىراق $گر$لت$للىم ناملۇسۇم ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش ڭىنىتىمۈكۆھ
 ىسىيىتراپموك ياتىخ ىرىلت$كىر$ھ ەۋ ت$يىلائاپ يىسايىس يىناقق$ھ ناقتاۋىرٻب پىلېئ ىشراق قىلىچنىغرىق يىقرىئ
 ەۋ ىدرۈتشالارائقل$خ ۇمىخٻت ىنىسىلىس$م قىلىچنىغرىق يىقرىئ ناقتاۋزۈگرۈي ادناتسىكرۈت يىقر$ش ڭىنىتىمۈكۆھ ەۋ
 ىنىرىلشاب ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ر$لت$كىر$ھ -ت$يىلائاپ ۇب پىلىك $ن$ي .ىدر$تۆك اغىراتاق ر$لىلىس$م قىلارائقل$خ
 .ىتتەۋىلىق قالاج - قالائ ىنرالۇئ ، ىتتەۋىلىقرىپ -رىپ
 شۇرۇت ىشراق $گىتىيانىج قىلىچنىغرىق يىقرىئ ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش ڭىنىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ       
 رەۋر$پت$للىم ەۋ رەۋر$پن$تەۋ  ناقتاۋىلىق ت$ماقىتسىئ  ەدىرىلت$لۆد يسياق ر$ھ ڭىناينۇد لىي ۇب  نىدىزۈي

  ەدىكىلىچك$تىي  ڭىنىرىلتالىكش$ت رۇغيۇئ يسياق ر$ھ ىكىدىقىلورداي يىىتلۇرۇق رۇغيۇئ اينۇد ڭىنرالرۇغيۇئ
 ەدر$لت$كىلم$م يسياق ر$ھ ەۋ ىرىلشىيامان ن$گزۈكتۆئ  ن$لىب ىتىۋىسانۇم ش$لرىتاخ »ىس$قەۋ لۇيىئ - 5«قىلناق
 اداينۇد ىرىلشىيامان ن$گزۈكتۆئ  ادىمان تەرابىئ نىد » مەد$ق رىب ،زاۋائ رىب « ڭىنىرىلزىق  -مىناخ رۇغيۇئ ناقتاۋاشاي
 .ىدلىق ادي$پ $لىزلىز كۈلچۈك
 ناغلىق نالېئ تالكود رىب ىشىڭٻك قۇقوھ كىلىشىك ىتالىكش$ت ر$لت$لۆد ن$كش$لرىب اتتسۇغۋائ لىي ۇب «       
 نويلىم 1 نىدىسۇپون يىمۇموئ نويلىم 11 ن$نىمخ$ت ڭىنىرىلناملۇسۇم رۇغيۇئ ىكىدرايىد رۇغيۇئ اتتالكود ،پۇلوب

 يىقرىئ ت د ب اقشاب نىدڭىنۇئ .ناغنىلىق ناياب ىقىلناغلاماق اغىرىلرٻگال شۇرۇت پۇتۇت ڭىنىشىك ڭىم 100
 نۇقتۇت لاگودودكىم ياگ ىسىئەر نىۋائۇم ڭىنتٻتىموك رۇكز$م ادىنىغىي ڭىنىتٻتىموك شۇرۇت ىشراق اققىلىچىمىريائ
 .» .ناغلىق تي$ق ىنىقىلناغىدىتٻي اغنويلىم ىككىئ ڭىنىناس ڭىنرالناغنىلىق
 ىرىلقۇقوھ كىلشىك « ڭىن ت د ب ىرىلرادل$مەئ ڭىنىكىمۆئ ر$للىكەۋ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ       

 ن$گىلپۆك ادىنىغٻي ناغىلچېئ ەدەۋىن$ج اتسۇغۋائ لىي ۇب ڭىن »ىتٻتىموك شۇرۇت ىشراق $گىكىلىچىدن$سپەد
 يىقرىئ ەۋ ىكىلىچىدن$سپەد يىقرىئ ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش ڭىنتەئاماج ارائقل$خ ەۋ ىرىللىكەۋ ڭىنر$لت$لۆد
 لاھرەد ىنىرىلرٻگال ازاج ەۋ شىتىتخوت لاھرەد ىنىرىلشىمىلىق ىشراق $كت$يىناسنىئ تەرابىئ نىتقىلىچنىغرىق
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 ۇب ىكىدىلىئ رۇغيۇئ ادرالنۈرۈس لىخ ر$ھ ،ياملىق تن$سىپ اغىرىلپ$ل$ت نىكس$ك ەۋ قۇللوي ،ىناقق$ھ  ك$تشاقات
 ر$ھ ىكىدڭاجنىش زىب « ،پاتائ پەد »ىزىكر$م شىنىگۆئ  اكىخٻت يىپس$ك « ،پ$لزەد$پ ىنىرىلرٻگال ازاج قىپٻي  ۇب
 ىلاروق ڭىنشۇرۇتساب يىللىم لىخ ۇب رالۇئ .ىتتاس پ$گ ناغلاي لىزىقپىق پەد »زمىتاۋىلىيىبر$ت ىنىرىلشىك ت$للىم
 -لۈزۈئ ىنىرىلناملۇسۇم  كرۈت قىلراتاق قازاق ەۋ رۇغيۇئ ىكات  ىنىرىل »ز$كر$م شىنىگۆئ  اكىخٻت يىپس$ك « ناغلوب
 .اتقامىلۋوت $چىرٻب ڭىننٻج ىنىقىلناغىدىشىلماۋاد  $چىغىملوب پىلىق $يىستايلىمسسائ لىسٻك

 ەۋ كىلىچتەئاماج رەۋر$پناسنىئ ،ىرىلتالىكش$ت قۇقوھ كىلشىك ،ر$لت$لۆد كىتاركومٻد ىكىداينۇد نىكٻل       
 ىكىدر$للەئ ت$چ ،ياملىق تن$سىپ $گىرىلزۆس قادىۋاي -ناغلاي ڭىنىرىلرىئاد ياتىخ ر$لشىك رەۋر$پت$يىناقق$ھ

 ىكىدناتسىكرۇت يىقر$ش ڭىنىرىلزۆئ $تـكىلرىب ن$لىب ن$لىب ىرىلتالىكش$ت قىلراتاق قۇقوھ كىلشىك رۇغيۇئ
 $يامىھ ىنىرىلقۇقوھ يىناقق$ھ ڭىنر$لت$للىم كىلر$ي ەۋ ىرىلت$للىم ناملۇسۇم اقشاب ،ىرىلت$للىم كرۈت ناملۇسۇم
 .اتقامرۈشالماۋاد پىلىق ادائ ىئىت$ق  نتس$منەرۋ$ت ىنىجروب سەدد$قۇم كىلر$پناسنىئ تەرابىئ نىتشىلىق

 شۇرۇت ىشراق $گىكىلىچىدن$سپەد ىرىلقۇقوھ كىلشىك ڭىن تد ب ،ر$لت$لۆد كىتارىكومىد اداينۇد       
 ەۋ  ىرىلتالىكش$ت مالسىئ قىلارائقل$خ ن$مسىق ،ىرىلتالىكش$ت ىرىلقۇقوھ كىلشىك قىلارائقل$خ ،ىتٻتىموك

 كرۈت ناملۇسۇم ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ڭىنىرىلتالىكش$ت رۇغيۇئ ىكىدر$للەئ ت$چ
 لاھرەد ىنىقىلىچنىغرىق يىقرىئ ەۋ ىكىلىچىدن$سپەد يىقرىئ ناقتاۋۈزۈگرۈي اغىرىلكرۈت رۇغيۇئ نىدىلمۇج ىرىلت$للىم
 مالسىئ .اتقامرۇت پىلىق تۈكۈس ىرىلت$لۆد مالسىئ $تت$يىزەۋ رىب ن$كت$ك پارڭاي ىرىلاداس شىتىتخوت

 نالىئ رۇچۇئ ادرٻتتىۋت ويىپموپ كيام ىرىتسىنىم رالشىئ ىقشات اكىرٻمائ اتىراق $گىسىيىستىزوپ لىخ ۇب ڭىنىرىلت$لۆد
 رالشىئ ىقشات اكىرٻمائ ،رىب$تنٻس -14 اتىراق $گىشىرۇي پۇرۇپۇي ىنىقىلۇق لىخ ڭىنىرىلت$لۆد مالسىئ « .ىدلىق
 اغرالرۇغيۇئ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ىنىرىبھەر يىلائ ڭىننارىئ ،ادىرۇچۇئ ناغىلپاچ اغرٻتتىۋت ويىپموپ كيام ىرىتسىنىم
 .» .ن$گىلبىيەئ قىتتاق ن$لىب كىلس$مرۈدلىب قىلىزاران $گىكىلىچىدن$سپەد ىرىلق$ھ ناسنىئ ناقتاۋۈزۈگرۈي
 ،ايىسيالام ىرىلت$لۆد ناملۇسۇم كرۈت ىكىدايىسائ ارۇتتوئ ەۋ ىرىلت$لۆد مالسىئ پەرەئ » كىلت$مرۆھ «       

 ت$لۆد ىرىلىز$ب ڭىنىرىلت$لۆد ناملۇسۇم قىلراتاق تيەۋۇك ەۋ شادلىگڭاب،ناتسىكاپ ،ناتسىدنىھ ،$يىزٻنودنىھ
 اغىرىلناملۇسۇم كرۈت  ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ نىدىمان قل$خ ىرىلىز$ب،نىدىمان قل$خ م$ھ
 ر$لىس ادغاچ ناقتاۋىلىق ىنرالشىيامان ەۋ شىلىق نالىئ تاناياب ىشراق $گىتىسايىس قىلناۋاروز ناقتاۋزۈگرۈي اتىراق
 رالڭىلىت ،رالڭاسىملالوب رىداق اغڭىنۇئ ،ن$لىب رالڭۇلوق ادناغىرچۇئ اغمۇلۇز « ڭىنمالاسسىھي$لەئ ر$بم$غي$پ
 نىتس$مرۆك شىئ نەئانىب اغىھور ڭىنىسىد$ھ ن$گٻد »رالڭۇرۇت ىشراق ادرالڭىلىد رالڭاسىملالىق ۇمىنۇئ ،ن$لىب
 پۇلۇغوب $گزىر$ق $چىغرالڭىياناك $گىتىمۈكۆھ ياتىخ نىتپەر$ت رىب ،پىلىق قىليىسائ $كسىد$ھ ۇب
 نىدرالڭىغىسسائ س$مىزرەئ ناقتاۋىلٻك نىدىتىمۈكۆھ ياتىخ ەۋ قىلناغلوب اقسىق رالڭىلىت نىدرالڭىقىلناغلاق

 نىتپەر$ترىب $ن$ي  ،$گرىب ن$لىب شۇلوب قاۋاتم$ھ  ىتىمۈكۆھ ياتىخ نىدىجەۋ شەرىسنەئ نىتشىلىق پىلىريائ
 ناقتاۋارچۆئ اغمۇلۇز رالڭىرىلرەدارۇب ناملۇسۇم نىتقىلناغلوب ىمۇزۈت ت$لۆد ت$يىمىكاھ تادبىتسىئ ەدر$لڭەزۆئ
  ن$گٻي ز$ب ،نىتساملوب $تدرەدم$ھ ن$لىب رالڭىرىلشادىنرىق كرۈت ناملۇسۇم قىلناتسىكرۈت يىقر$ش اتتىقاۋ
 نۈچۈئ رالڭىشىملىق ۇب ڭىنر$لىس ەدر$ي ۇب .رالڭىدلائ پۇرۇپۇي ىنرالڭىغۇلوق ،پىلٻس $كس$مرۆك،ك$تـكۈشۈم
 ناغلائ اغلىت اد » مىر$ك نائرۇق « مالاسسىھي$لەئ ر$بم$غي$پ  :$ياپىك الىزۆئ ڭىنشۇيوق پىلىق ىنر$لزۆس ىكىدنەۋۆت

 ڭىنرالڭىتىكىلم$م ،پالشات پۇزۇب ناچاقاللائ ىنلىپٻس ناغرۇت پاسوت ىنرالۇئ ر$لجۈج$م -جۈج$ي ىكىتقر$ش
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 رىب ن$گٻد ».ۇدىلٻك ۇمغىشٻب ڭىنيازوم نۈك ن$گل$ك اغىشٻب ڭىنزۈكۆئ « ادرالرۇغيۇئ .ىدلوب پىلٻك اغسىغۇسوب
 زۇۋاي ڭىنىنىد مالسىئ ۇب ،اسىملۇرۇت ىشىراق $گن$مشۈد قاتروئ پۇلوب پ$س رىب ،پۇلوب قاپىتتىئ .راب پ$گ
 ناغىدىلائ ىننامياشۇپ،پ$لشىچ ىنرالڭىغىمراب ەدن$گل$ك غاچ ۇش .ۈدىتىگۈت پ$ي پ$لرىب -رىب ۇمىنر$لىس ىنىمشۆد
  .ر$لىسىلاق ياملاپات اچاق
 » ؟ۇديامقىچ $گىئ اغرالرۇغيۇئ ناغلوب ىرىلشادنىرٻق يىنىد ڭىنىرىلزۆئ نۈچۈئ $مٻن ىرىلت$لۆد ناملۇسۇم «       

 ر$لن$پ كىلت$لۆد ىتىيىرۇھمۇج خٻچ < « نىدرالىچۇغلىق قىقت$ت ىنىتىيىزەۋ ناتسىكرۈت يىقر$ش اغلائۇس ن$گٻد
 ۇب ،$چڭىنٻم << :ىدٻد قادنۇم $تق$ھ ۇب ىدن$پەئ س$مىلك يٻردنوئ روتـكود ،ىسىچتاقىقت$ت ڭىنىسىيىمٻداكائ
 ڭىنر$لت$لۆد ۇب اسلوب بەۋ$س مىھۇم ڭەئ .نىكمۇم ىشىلۆب ىبەۋ$س $چچ$نرىب ڭىنۇب .لائوس رىب مىھۇم ىتىياھان

 شىلىق ادي$پ ىچۈك رىس$ت ەدر$لت$لۆد ۇب ياتىخ .رۇدىرىلتەۋىسانۇم ادوس قۇيوق ىتىياھان ناغلوب ن$لىب ياتىخ
 يىسايىس ڭىنياتىخ النىدىلسەئ .ۇدىتاۋىنىللوق ىنىرىلىتىساۋ اقشاب ەۋ اكىنخٻت ،ت$يىنەد$م ،داسىتقىئ نۈچۈئ
 اققىلسامراقىچ اداس رىب چٻھ ەدىقق$ھ رالرۇغيۇئ ىنىرىلت$لۆد ناملۇسۇم $يىگٻتارتسىئ ۇب ناغنۇرۇشوي ىرىلت$سق$م
 قۇقوھ كىلىشىك النىدىلسەئ ادىمسىق پۆك ڭىنىرىلت$لۆد مالسىئ بەۋ$س رىب $ن$ي < ،> >>.ۇدىتاۋىلىق رۇبج$م
 ت$لۆد ڭىنىرىلارقۇپ ىكىدىتىلۆد زۆئ ڭىنرالۇئ .تۇجۋ$م ر$لىلىس$م يىل$مەئ ىكاي كىلزىسر$تٻي ەدىسىلىس$م
 ۇب ڭىنرالۇئ .تۇجۋ$م $لىس$م ادىشىلىق $گىئ $كت$لاپاك ىنىرىلقۇقوھ -ق$ھ كىلىشىك ن$گلىتىكٻب ادىنۇناق

 لىت ن$لىب ياتىخ ەدىسىلىس$م قۇقوھ كىلىشىك رالۇئ $كچ$كت$ك پاشخوئ $گىكڭىنياتىخ ىرىللاۋھەئ
 تېئورياب $يىنامرٻگ <،> .ۇدياليوئ ىنشۇرۇت لىباقات $تـكىلرىب اغىمىسٻب ڭىنارائقل$خ ،پۈرۈتـكىرىب

 ۇمىدىلىس$م ۇب << :ىدٻد قادنۇم $تق$ھ ۇب مىناخ ېدورش الۇئاپ سانۇشمالسىئ ،ىروسسٻفورپ ڭىنىتٻتىسرٻۋىنۇئ
 ىنىغىدىقىزىق ن$لىب ىدلائ ڭىنرالۇئ .ۇدىلوب اقشىلٻۋۈرۆك ىنىقىلناغلاق پۇلوب ىدنىقٻب اغياتىخ ڭىنر$لت$لۆد مالسىئ
 $گىرىلق$ھ ناسنىئ ڭىنىرىلت$لۆد مالسىئ نۇغرۇن <<،>> .شۈزۈت ىنىرىلماتخوت ادوس كىلت$م$ش$ھ ن$لىب ياتىخ
 ۇمپۇلوب ،ڭىنرالىقشاب پىلىق قادناق رالۇئ ،اسرۇت پۆك $چنۇش ىرىلكىلزىسر$تٻي ىكىدر$لت$ھ$ج شۈلۆب لۈڭۆك

 !؟نۇسىلالىق تەئرۈج $كشىتىسرۆك ىنىرىلقىلاتاخ شاشخوئ ن$لىب ىزۆئ ڭىنت$لۆد رىب كۈلچۈك كەدياتىخ
 .»  >>.ۇدىشىراق پەد لۇسۇئ قىلىدياپ ەۋ ت$ھار ىنقىلسامشالىرائ $گىسىلىس$م رۇغيۇئ رالۇئ ،$چڭىنٻم
 يىقرىئ ناقتاۋزۈگرۈي ناقتاراق $گر$لكرۈت ناملۇسۇم ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ادارائقل$خ       
-2-1 ڭىنيائ ترام ەدنۈك ىكنۈگۈب ن$كت$ك پارڭاي ىرىلاداس ىكىدىقق$ھ شىتىتخوت لاھرەد ىنىقىلىچنىغرىق
 رالشىئ ىقشات ر$لت$لۆد ازەئ اغىتالىكش$ت قىلراكم$ھ مالسىئ ناغلىچېئ ەدىرىھ$ش ىبەزۇبەئ ىرىلنۈك
 ڭىنىتىيىرۇھمۇج قل$خ ياتىخ « ادىسىمانراراق ناغناللۇقام ادىنىغىي يىمۇموئ كىلتەۋۆن -46 ڭىنىرىلرىتسىنىم
 پىلېئ نىدىپىر$ت تەئي$ھ ن$گن$للىكش$ت نىدىقىلتابىتاك شاب ىتالىكش$ت قىلراكم$ھ مالسىئ نەئانىب $گىپىلك$ت
 ڭىنىرىلارقۇپ ناملۇسۇم ڭىنىتىيىرۇھمۇج قل$خ ياتىخ .زىمىلائ ىشراق ىنىسىجىت$ن ڭىنر$لتەرايىز ناغلىرٻب

 قل$خ ياتىخ ،القادنۇش .زىمي$لرىدق$ت ىنىرىلقىلناچشىرىت ناقتاۋىتىسرۆك نۈچۈئ شىلېئ رەۋ$خ ىشخاي نىدىلاھ
 »زىمىلىق ۇزرائ ىنشۇرۇشائ قىلماۋاد ىنقىلراكم$ھ ىكىدىسىرائ ىتالىكش$ت قىلراكم$ھ مالسىئ ن$لىب ىتىيىرۇھمۇج
 نوسدراچٻر يٻفوس اتىراق $گىسىيىستىزوپ لىخ ۇب ر$لت$لۆد ازەئ اغىتالىكش$ت قىلراكم$ھ مالسىئ .ن$گلىيٻد
 ىنياتىخ ۇم$يىكرۈت ناغلوب ىرىب ڭىنر$لت$لۆد ازەئ ىكىدىتالىكش$ت قىلراكم$ھ مالسىئ « : ىدر$ب $يىدەر قادنۇم
 ناري$ھ ىنىشىك ىكىلن$كتۆئ نىتقۇللۇقام پۇلوب قادناق ڭىنىمانراراق ۇب اتتىئاراش رىب ن$گىلبىيەئ قىتتاق
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 ۇش پىرٻب ىرىلزۆئ ،اسىليوئ قادنۇش ن$ت$قىق$ھ ر$لت$لۆد ازەئ ۇب << :ر$گەئ ەۋ ىدىلىداپىئ ىنىقىلناغىدىرۇدلاق
 ىرىلزۆئ $گىرىللىكەۋ ر$لت$لۆد ۇب ن$م  << :ەدىزۆس نوسدراچٻر يٻفوس .ىدٻد >> .نۇسقاب پىتٻي پىرٻب ادرالرٻگال
 رالۇئ ر$گەئ .ن$مىلىق $يىسۋ$ت قىتتاق ىنىشىقٻب پانىس پىتٻي ادىرىلرٻگال ش$ل$يىبر$ت يىسايىس ۇش پىرٻب

 $ست$ك پىنىلوس اغرالرٻگال قادنۇشائ ىرەرىب نىدىرىلناقغۇت -قۇرۇئ ڭىنىزۆئ ەۋ اسقاب پىتٻي يائ رىب ادرالرٻگال
 شىرىقىچ اققوي ي$لنۈتۈپ ىنرالتىكاپ كەدىقىرىقۇي ،قارىب .نىكمۇم ىشۇلوب شىرىگزۆئ ادىشىراق زۆك ڭىنرالۇئ نىدنائ
 .» .ىدٻد  >> .ۇدىرۈتل$ك ىنىپىز$غ ڭىنىشىك
 ڭىنرالرۇغيۇئ ياتىخ« : ىدٻد قادنۇمىدن$پەئ فوناجياب تائۇقنىش تاكوۋدائ ناغلۇنوت ىكىدناتسىقازاق «       

 ىسۈكت$سرۆك پىلىق رالىچروررٻت $گىزۈي اينۇد ىنرالرۇغيۇئ ،پالغاب اققۇلروررٻت ىنىشىرۈك ىكىدىلوي قىلدازائ
 ىنۇب .شۇرۇدنىقٻب $گىزۆئ ،پىلىق $يىستايلىمىسسائ ىنرالرۇغيۇئ ادناتسىكرۈت يىقر$ش ىتىسق$م ڭىنياتىخ .ۇدىلٻك

 ياتىخ ىدمەئ .ىدىلۇغ ىقاپىتتىئ تٻۋوس .$سر$ن كىلپۋ$خ ۇب .ۇدىتاۋۈزۈگرۈي قۇچوئ -نىتقۇچوئ ياتىخ
 ر$گەئ .رالرۇغيۇئ ۇب ۇغلاسوت ىچنىرىب ناغرۇت ادىلوي ڭىنۇئ .$تـك$مىلىرىگلىئ پاراق $گزىب ،پىنىغيوئ ىساھرەدجەئ
 ايىسائ ارۇتتوئ لۈكتۈپ ەۋ ناتسىقازاق ادابۇم ،$چڭىنٻم .ۇدىلٻك اغرالقازاق تەۋۆن ،$ستەۋۇتۇي ىنرالرۇغيۇئ ۇئ
 يىكرۈت .كەرٻك ىشىرٻب مەدراي $گىقل$خ رۇغيۇئ رالۇئ ،اسلوب ناغىدياليوئ ىنك$چ$لٻك ىرىلر$بھەر ىرىلت$كىلم$م
 .» .ۇدياملاتىقوي ىنرالرۇغيۇئ ياتىخ ادغاچ ۇئ ،$سر$ب مەدراي اغرالرۇغيۇئ ر$لت$كىلم$م
 ەۋ )لىتايٻس ( ىتٻتىسرٻۋىنۇئ نوتـگنىشاۋ ،ىتٻتىسرٻۋىنۇئ انائىدنىئ ،ىتٻتىسرٻۋىنۇئ نۇات جوٻج ىكىدكىرٻمائ       

 ،ىسىلىس$م قۇقوھ كىلىشىك ڭىنرالرۇغيۇئ ادرالتٻتىسرٻۋىنۇئ قىلراتاق ىتٻتىسرٻۋىنۇئ ماخڭىتتون ىكىد$يىلگنەئ
 ىرىلنىغىي $مىكاھۇم ەدىقق$ھ ىرىللىس$م قىلىچنىغرىق يىقرىئ ەۋ ىكىلىچىدن$سپەد يىقرىئ ناقتاۋىلٻك چۇد رالۇئ
 .ىدز$كتۆئ ىنرالشىيامان قىلزاران ىشراق $گىتىمۈكۆھ ياتىخ ڭىنرالناملۇسۇم ىكىدلاگنٻب ەۋ ناتسىدنىھ .ىدلچېئ
 رالقىلراتاق مىھاربىئ رەۋنەئ ىرىتسىنىم شاب قىباس ڭىنايىشيالام ،ىقىلشاب ڭىنىس$يىتراپ ت$لادائ قل$خ ايىسيالام

 اكىرٻمائ .ىدىلزۆس ىنرالقۇتۇن ەدىقق$ھ قىلىچنىغرىق يىقرىئ ەۋ ىكىلىچىدن$سپەد يىقرىئ ناقتاۋىلٻك چۇد  رالرۇغيۇئ
 لىكەۋ قۇلزۇپون ر$پ$ن 25 قىلراتاق تىمىس رٻفوتسىرك ،وئىبۇر وكرام ىكىدىساتالاپ ماۋائ ەۋ ىساتالاپ ش$ڭٻك
 نۇناق ناغلاتائ پەد > 2018   – ىس$ھىيال نۇناق ىتىسايىس قۇقوھ كىلىشىك رۇغيۇئ  « ناغلۇرۇتشۇنوت نىدىپىر$ت

 .ىدلىق نالىئ » ىس$ھىيال
 كىللەر$ق ىنىسىلىس$م قۇقوھ كىلىشىك ىكىدياتىخ « ڭىن ت د ب ناغلىرىقاچ ەدەۋن$ج  ادراۋناي  - 6 لىي ۇب       
 قىلراتاق $يىنامرٻگ ،$يىلگنەئ ،اكىرٻمائ ىسىلىس$م قۇقوھ كىلىشىك ڭىنرالرۇغيۇئ اد » ىنىغىي شۈرۈچ$ك نىدزۆك

 كىتاركومٻد پىر$غ 14قىلراتاق $يىنامرٻگ ،$يىلگنەئ ،اكىرٻمائ  ادىنىغٻي .ىدلۇيوق اغىرۇتتوئ نىدىپىر$ت ت$لۆد 14
 ەۋ ىكىلىچىن$سپەد يىقرىئ ناقتاۋزۈگرۈي $تتەۋۆن اد »ڭاجنىش « ڭىنىتىمۈكوھ ياتىخ ىرىللىكەۋ ڭىنىرىلت$لۆد
 لاھرەد ىنىرىلشىملىق ىشراق $كت$يىناسنىئ لىخ ۇب ەدم$ھ ،ىدىلپىيەئ ەۋ ىدلىق شاپ ىنىقىلىچنىغرىق يىقرىئ
 .ىدلىق پ$ل$ت ىنشىتىتخوت
 ڭىنتسۇغۋائ لىي ۇب  ڭىن »ىتٻتىموك شۇرۇت ىشراق $گىكىلىچىدن$سپەد ىرىلقۇقوھ كىلشىك « ڭىن ت د ب       

 ڭىنىرىللىكەۋ ڭىنر$لت$لۆد ن$گىلپۆك ىكىدىقىلىچشاب ر$لت$لۆد پىر$غ كىتاركومٻد ادىنىغٻي ناغىلچېئ ەدەۋىن$ج
 يىقرىئ ناقتاۋزۈگرۈي اتىراق $گر$لت$للىم كىلر$ي اقشاب ەۋ ر$لت$للىم ناملۇسۇم ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش ڭىنىتىمۈكۆھ
                           ياتىخ ناغلىق راكنىئ ي$لنۈتۈپ ىنىرىللائوس ناغىرۇس قۇلۇرغوت قىلىچنىغرىق يىقرىئ ەۋ ىكىلىچىدن$سپەد
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 يىپس$ك « ،پ$لزەد$پ ىنىرىلرٻگال ازاج قىپٻي  ۇب $ن$ي زىسلامائ تەۋۆن ۇب ىكىمۆئ ر$للىكەۋ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ
 $ن$ي پەد ،زمىتاۋىلىيىبر$ت ىنرىلشىك ت$للىم ر$ھ ىكىدڭاجنىش زىب  ،پاتائ پەد ىرىل »ز$كر$م شىنىگۆئ  اكىخٻت
 .ىتتاس پ$گ ناغلاي لىزىقپىق
 شۈرۈچ$ك نىدزۆك كىللەر$ق ىنىسىلىس$م قۇقوھ كىلىشىك ىكىدياتىخ « ڭىن ت د ب ناغلىرىقاچ ەدەۋن$ج       
 ادىرىلياج ىسياقر$ھ ڭىناينۇد ەۋ ىشىيامان ەۋن$ج ىكىدىكىلىچك$تىي ىــيىتلۇروق رۇغيۇئ اينۇد ەدىلىگز$م » ىنىغىي
 اغلاۋھەئ لاسۇئ ۇمىخىت ىنىكىمۆئ ر$للىكەۋ ياتىخ ناقشانتاق اغنىغٻي رۈكز$م ىرىلشىيامان ن$گلۈزۈكتۆئ اتتىقاۋ رىب

 ىنىقشاب نىتشالخائ ىنىرىلزۆئ ،پ$لزۆس ناغلاي،پ$لچ$كٻك ،پۇلۇتۇت ىناۋۇز ڭىنرالۇئ ،ىديوق پۈرۈشۈچ
 ڭىنىرىلھەئ نىغٻي ەۋ ىرىل »ياناك رۇغيۇئ «ن$گل$كەئ پىلٻس اغىقۇچناي ىكىمۆئ ياتىخ اتت$ھ .ىدلاق ي$ملىب
 شۇمرۇت ناۋاراپ ىرىلقل$خ ت$للىم ر$ھ ىكىدڭاجنىش « ىكىدىلاز ڭىنىسانىب نىغىي نۈچۈئ شايوب ىنىرىلزۆك
 .ىدلاق ي$مل$ك اغراك پۇلوب نىيىت رىب ۇمىرىلىمز$گرۆك كىلمىسەر وتوف كەدن$گٻد » $تـك$مرۈچ$ك
 نىدزۆك كىللەر$ق ىنىسىلىس$م قۇقوھ كىلىشىك ىكىدياتىخ « ڭىن ت د ب ناغلىرىقاچ ەدەۋن$ج ىقمىتٻق ۇب       
 ارجىئ ادناتسىكرۈت يىقر$ش $تتەۋۆن ڭىنىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ $كتەئاماج ارائقل$خ »ىنىغىي شۈرۈچ$ك
 ىنىتىپايىق لىزەر ىشراق $كت$يىناسنىئ تەرابىئ نىتىقىلىچنىغرىق يىقرىئ ەۋ ىكىلىچىدن$سپەد يىقرىئ ناقتاۋلىق
 .ىتتۈنۆت قىنېئ ۇمىخٻت
 ادياتىخ پالشاب نىدنۈك $بن$شك$ي ن$كتۆئ ڭىنىزۆئ سائام وكياخ ىرىتسىنىم رالشىئ ىقشات $يىنامرٻگ < «       

 $يىنامرٻگ .ىديوق اغىرۇتتوئ ىنىسىلىس$م ىرىلرٻگال ازاج ىكىدىرايىد رۇغيۇئ ادىناير$ج ىتىرايىز ناغراب پىلېئ
 وئىدار ،ر$لتىزٻگ لىخ ر$ھ ىكىد$يىنامرٻگ ىرٻب نىدىتپ$ھ ن$كتۆئ رالقىلىڭٻي ۇب ناقتاۋىرٻب زۈي ادىخىرات ىتىمۈكۆھ
 اغىتقۇن قىزىق ناغلائ نۇروئ پۆك ڭەئ نىدىرىلىتىساۋ تارابخائ ىۋىممائ ەۋ ىرىلت$ب روت ،ىرىللاناق $يىزىۋىلٻت -

 ىقىلشاب نىۋائۇم ڭىنىتنٻمالراپ لارٻدٻف $يىنامرٻگ ادىتنٻمالراپ لارٻدٻف $يىنامرٻگ ربايون - 8 لىي ۇب < ،> .ىدناليائ
 ىكىدىجىرەد رىغېئ ناقتاۋىرٻب زۈي ادڭاجنىش << ناغنالرايي$ت نىدىپىر$ت ىس$يىتراپ راللىشٻي مىناخ ۇئاپ ارتٻپ
 ىكىدىمٻت ن$گٻد >>شالازاج ەۋ شالقىنېئ ،شىتىتخوت ىنىرىلشىملىق شۈزۈكت$ي زۇر$ت -ىلخەد اققۇقوھ كىلىشىك
 .» > .ىدلىق نالېئ ىقىلناغىدىنىلىق ەرىكازۇم ڭىنسامىتلىئ

 اغرالشالروخ كىلت$شھەد ىكىدىرايىد رۇغيۇئ ،پۈزۈكتۆئ شىيامان رالناملۇسۇم ىكىدلاگنٻب ەۋ ناتسىدنىھ       
 .ن$گىلىداپىئ ىنىقىلىزاران اتىراق
 ر$پ$ن 6 ىكىدىرىلىپپۇرۇگ  ت$مزىخ لىق$تسۇم ىسياق ر$ھ ڭىنىشىڭٻك قۇقوھ كىلىشىك ت د ب «       
 < < ڭىنىنويار مونوتپائ رۇغيۇئ ،پىزٻي پۇتـك$م اغڭىپنىج ىش ىسىئەر ياتىخ رىبايون -12 سىسس$خ$تۇم
 رۇكز$م ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ $ن$ي القادنۇش .ناغلىق پ$ل$ت ىنىشىلىق راكىب ىن  >> ىمازىن شىتىگۈت ىنقۇلنۇقشائ
 كىلىشىك ارائقل$خ ڭىنۇئ ىرىلشىملىق ناغلائ $گىچىئ زۆئ ىن >> ىرىلز$كر$م ش$ل$يىبر$ت اتياق << ىكىدنويار
 يىرۇبج$م ڭىن ت د ب پۇتـك$م رۇكز$م  .ن$گىلتىك$ت ىنىكىلن$كىئ پالىخ ي$لنۈتۈپ $گىرىلت$يىرۇبج$م قۇقوھ
 قىلناس زائ ،ىسىپپۇرۇگ شادغوق ىنىكىلنىكرەئ ەداپىئ ەۋ رىكىپ ،ىسىپپۇرۇگ شۇرۇت ىشراق $كشىتٻۋىلىق بىياغ
 ىنقۇقوھ كىلىشىك اتشۇرۇت ىشراق اققۇلروررٻت ،ىسىپپۇرۇگ ىكىلنىكرەئ داقىتېئ يىنىد ،ىسىپپۇرۇگ ر$لت$للىم
 .ناغلىزٻي نىدىپىر$ت سىسس$خ$تۇم لىق$تسۇم ر$پ$ن 6 ىكىدىرىلىپپۇرۇگ ت$مزىخ قىلراتاق ىسىپپۇرۇگ شادغوق
 رالرٻگال ، >>ىمازىن شىتىگۈت ىنقۇلنۇقشائ << ن$گلۈزۈگرىك شىتىزۈت اديائ -10 لىي ۇب ڭىنياتىخ اتپۇتـك$م
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 ىنلىت انائ ەۋ ىتىيىنەد$م رۇغيۇئ ،شۇرۇتشالياتىخ ىنداقىتېئ يىنىد ناقتاۋۇيوق اغلوي ادنويار ڭىنۇئ ،ىسىلىس$م
 ناغلائ ڭىنۇئ ،پىنىلىق زىلانائ رۇقـڭوچ ،قىلپارتەئ ىرىلرىبد$ت ناغلائ ادلوي ۇب م$ھ ىرىلت$سايىس ش$لك$چ
 .» .ن$گلۈرۈدلىب  >>ىقۇلقوي ىتىجاھ قادناقچٻھ ەۋ ىقىلناغىقلاھ نىتـك$چ << ڭىنىرىلرىبد$ت
 پۇلوب شاب اداناك ،$چىشىلىراكشائ ڭىنىرىبخۇم قۇلشۇرۇت ادڭىجيٻب ڭىنىقىلتنٻگائ سرٻتيور رىبايون -15 «       
 ،$يىگلٻب ،$يىراستٻۋىش ،$يىدنالٻرىئ ،$يىدناللوگ ،$يىلارتسۋائ ،$يىستٻۋىش ،$يىسنارىف ،$يىلگنەئ ،$يىنامرٻگ
 رۇغيۇئ ەۋ رالرۇغيۇئ ىقاپىتتىئ اپورۋاي ەدم$ھ ت$لۆد 15 قىلراتاق $يىناد ،$يىدنالنىف ،$يىنوتسېئ ،$يىگٻۋرون

 رالشىئ ىقشات ڭىنياتىخ ،پالرىزاھ پۇتـك$م $مش$لرىب $چىيوب ىسىلىس$م ىرىلرٻگال ازاج ىكىدىرايىد
 قىلراتاق ىمۈلۆب ارائقل$خ ڭىنىس$يىتراپموك ياتىخ ەۋ ىقىلرىتسىنىم ىكىلزىسپۋ$خ تەئاماج ،ىقىلرىتسىنىم

 قىتتاق اغىرىلشۇرۇتساب ناقتاۋۈزۈگرۈي نىدىتسۈئ رالرۇغيۇئ ڭىنياتىخ اتپۇتـك$م $مش$لرىب  .ناغىللوي اغرالنۇروئ
 تەرھۆش ەۋ وگنەۈچ نٻچ نىدىرىلرادل$مەئ ىنويار مونوتپائ رۇغيۇئ .ناغنىلىق ناياب ىقىلناغىدىرۈدلىب قىلىزاران
 قىلراتاق قازاق ،رۇغيۇئ ەدم$ھ ىرىلرٻگال ازاج ىكىدىرايىد رۇغيۇئ القادنۇش شىشىرچۇئ $تىساۋىب ن$لىب رالرىكاز
 پ$ل$ت شىرٻب $چن$شۈچ ەدىقق$ھ ىكىلىچىدن$سپەد ىرىلق$ھ ناسنىئ ناقتاۋۈلۈزۈگرۈي نىدىتسۈئ ر$لت$للىم كىلر$ي
 شۈرۈشك$ت ىكىدىسىرغوت ىرايىد رۇغيۇئ ڭىن ت د ب ڭىنىرىلىچلەئ ت$لۆد 15 ىقىرىقۇي اتپۇتـك$م ۇب ناغنىلىق
 << :ن$گلىيٻد قادنۇم اتپۇتـك$م .ناغنىلېئ اغلىت ىقىلناقتاۋۈلۆب لۈڭۆك ەدىجىرەد ك$سكۈي $گىسىجىت$ن ڭىنىتالكود
 ىنتالكود ىكىدىسىرغوت ىرىدق$ت ڭىنرالرۇغيۇئ ۇمپۇلوب ،ر$لت$للىم قىلناس زائ ىكىدىنويار مونوتپائ رۇغيۇئ زىب
 .» .ىتتالڭائ ىنرەۋ$خ ن$گٻد »  >> .زىمىتـك$من$لزىسم$جرىتاخ رۇقـڭوچ نىياتنىئ پۈرۆك
 ىشىلٻس پازائ يىھور ەۋ يىنامسىج اغرالۇئ ،پاماق اغرالرٻگال كىلم$لۆك ڭ$ك ىنرالرۇغيۇئ ڭىنياتىخ < «       

 ىنۈك رىبايون -6 .ناغىلشاب اقشىلىق مارائىب ىنىرىلتاز يىنىد ناملۇسۇم ەۋ نائىتسىرخ كىلر$ي ىكىدىكىرٻمائ
 قىلمان >>ىقىرىقاچ يىھبۈس << تاز يىنىد ناملۇسۇم ەۋ نائىتسىرخ ر$پ$ن 7 ىكىدىتاتش $يىناۋلىسنٻپ ڭىنىكىرٻمائ
 پ$ل$ت ىنشىرٻب $مىتاخ اقشالپازائ ىنىرىلناملۇسۇم رۇغيۇئ < ڭىنياتىخ ،پىلىق نالېئ پۇتـك$م ادىلىنرۇژ روت كىلر$ي
 .» >ناغلىق
 ڭىنىرىلىرىئاد ياتىخ نىللۇگىماس لىماك ىسىئەر ىسىمراقشاب يىنىد ڭىنىرىلناملۇسۇم ناتسىراتات«       
 ىنرالناملۇسۇم قىلراب ەۋ ن$گىلبىيەئ ىنىتىسايىس شۇرۇتساب ىشراق اغرالناملۇسۇم ناغىدياشاي $تت$كىلم$م

 ۇب ڭىننىللۇگىماس لىماك .ىدىئ ناغرىقاچ اقشىلىق ائۇد يىمىم$س نۈچۈئ ىرىلشادنىرٻق ناملۇسۇم ىكىدياتىخ
 ،».ىدرۈدنەرۋ$ت قىتتاق ىنرالرۇغيۇئ ىسىيىستىزوپ
 ىشراق اغىرىلناملۇسۇم رۇغيۇئ ڭىنياتىخ >> ىكىلرىب رالمىلائ ناملۇسۇم اينۇد << ىنۈك -27 ڭىنيائ  -11 «       
 .».ىدلىق نالېئ تاناياب ىشراق $گىتىسايىس مىسٻب ناقتاۋۈزۈگرۈي
 ياتىخ ادىتالكود ناغلىق نالېئ رىبايون -28 >>ىشۇلۇرۇق قۇقوھ كىلىشىك رۇغيۇئ << ىكىدنوتـگنىشاۋ «       

 ڭىنشۇرۇتياق ساكنىئ كىلرٻتـكاراخ ىراشر$ي نۈتۈپ اتىراق $گىسىلىس$م رالرٻگال ناقتاۋىتي$ڭٻك $چناغراب ىتىمۈكۆھ
 ادوس قىلارائقل$خ ،رالتالىكش$ت يىنىد ،ىرىلت$مۈكۆھ ت$لۆد ىسياقر$ھ ،پۇلۇيوق اغىرۇتتوئ ىقىلمىھۇم

 ىشىتىلشىئ مىسٻب قىلماۋاد $گىتىمۈكۆھ ياتىخ ڭىنىرىلىلھەئ مىلىئ ناغلۇنوت ادارائقل$خ ەۋ ىرىلت$كرىش
 .» .ىدلۈرۈدلىب ىكىلكەرٻك
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 $يىئارجىئ ىرىلشىئ ياتىخ ىكىدىقىمراق ىسىلج$م ت$لۆد اكىرٻمائ ىنۈك رىبايون -28 ىن$ي ،نۈگۈب < «       
 ت$لۆد اكىرٻمائ < ،> ىدلۈزۈكتۆئ ىنىغىي شىرٻب قىلھاۋۇگ $چىيوب شۇرۇتساب يىنىد ىكىدياتىخ ادىتٻتىموك
 << اغىنىغىي شىرٻب قىلھاۋۇگ ىكنۈگۈب ناغرۇتشۇيۇئ ىتٻتىموك $يىئارجىئ ىرىلشىئ ياتىخ ڭىنىسىلج$م
 ش$ڭٻك اكىرٻمائ <،> .ن$گلىرٻب مان پەد >> ىدرۇتساب قىتتاق ىنداقىتېئ يىنىد ادياتىخ $يىتراپ كىتسىنۇمموك
 $يىئارجىئ ىرىلشىئ ياتىخ ىسىلج$م ت$لۆد اكىرٻمائ ۇئ .ىدلىق زۆس ويىبۇر وكرام روتانٻس ،ىسازەئ ڭىنىساتالاپ
 ۇمپۇلوب ،اغىرىلشۇرۇتساب ناقتاۋىرٻب پىلېئ ادىنويار مونوتپائ رۇغيۇئ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ لىي ۇب ڭىنىتٻتىموك

 پىلىق ت$ققىد نىدنىقٻي اغىرىلشۇرۇتساب ناغلىق ناشىن ىنر$لت$للىم ناملۇسۇم كىلر$ي اقشاب ەۋ رۇغيۇئ
 يىنىد ڭىنياتىخ ىسىياكٻھ ڭىنمىناخ نۇسرۇت لۈگىرھٻم << :ىدٻد قادنۇم ۇئ < ،>.ىدىلتىك$ت ىنىكىلن$گل$ك
 پىتىسرۆك ىنىكىلن$كىئ تسار ڭىنىرىلشۇرۇتساب $چر$لزىسمىھەر ناقتاۋىتىراق اغرالىپپۇرۇگ يىنىد ەۋ اقداقىتېئ
 قادنۇب ەدرىسەئ -21 ناقتاۋاشاي زىب .قىللائٻر ناغىدياملوب السەئ اقشاراق ل$س ۇب ،كىللىزەر رىب ۇب .$تـك$مر$ب
 ت$يىنەد$م ەۋ ىداقىتېئ يىنىد ڭىنر$لسخ$ش .كەرٻك ىقىلسامنىلىق لۇبوق ۇمزىگر$ھ ەۋ زىگر$ھ ،زىگر$ھ كىللىزەر
 ىقىلسامنىلىق لۇبوق السەئ ىشىلىماق اغىرىلرٻگال شىلٻۋىغىي كىلم$لۆك ڭ$ك ىكىدلىخ ۇب كىلبەۋ$س ىكىلمىك
 لۈگىرھٻم << :ىدٻد قادنۇم پىلېئ زۆس سىمىس رٻفوتسىرك ىسازەئ ڭىنىسىلج$م ت$لۆد < ،> >>…كەرٻك
 ناغلىق سىس$ت ادڭاجنىش ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ،ىكىتـك$متر$كسەئ ىنۇش $گزىب ىقىلھاۋۇگ كۈلچۈك ڭىننۇسرۇت
 ياتىخ .كەرٻك زىمىقىلساملىق تۈكۈس ۇمزىگر$ھ اغىسىمٻتسىس بىق$ت ساخ $گىتىلۆد ىچقاس قىلىكىنخٻت ىرىقۇي

 كىلم$لۆك ڭ$ك اتىراق اغرالىپپۇرۇگ كىنتېئ لۈكتۈپ ىكىدنويار قىلىقرائ ىسىمٻتسىس بىق$ت لىخ ۇب ىتىمۈكۆھ
  > .ىدىد  >>.اتقاميوق اغلوي ىنىس$يىگٻتارتسىئ شۇرۇتشالىچياتىخ ىنداقىتېئ يىنىد ەۋ $يىستايلىمىسسائ يىرۇبج$م
«. 
 ڭىن >>ىتاپاكۇم كىلنىكرەئ فوراخاس << قىللىي -2008 نىدىرىلىچت$يىلائاپ قۇقوھ كىلىشىك ىكىدياتىخ «       

 اتىراق $كت$للىم رىب ،پاماق اغىرىلرٻگال ازاج $چرالتسىشاف ىنرۇغيۇئ قۇترائ نىدنويلىم رىب ىدن$پەئ ايج ۇخ ىبىھاس
 .» .ىدىلبىيەئ ىنىقىلناقتاۋۈزۈگرۈي ىتىسايىس ىقۇلروررٻت ت$لۆد
 چنىت ،ايىسائ يىقر$ش << ىكىدىقىمراق ىتٻتىموك تەۋىسانۇم ىقشات قىلشاراق اغىساتالاپ ش$ڭٻك اكىرٻمائ < «       

 نىدياتىخ << تٻتىموك رۇكز$م ىنۈك رىباكٻد - 4  >> ىتٻتىموك ىتىسايىس ىكىلر$ت$خىب روت ارائقل$خ ەۋ نايكوئ
 رۈكز$م < ، > .ىدزۈكتۆئ ىنىكىلۆب ىچنىچۈئ ڭىنىنىغىي شىرٻب قىلھاۋۇگ ىكىدىسىمٻت >> رالسىرىخ ناقتاۋىلٻك
 ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ نايۇب نىدناغلائ اغلوق ىنت$يىمىكاھ ڭىپنىج ىش ،$چىركىپ ڭىنرٻندراگ سىئەر تٻتىموك
 ەرادىئ قىلىقرائ نۇناق ەۋ ىرىلق$ھ ناسنىئ ،$يىتاركومٻد ادمىسىق ىكچىئ ىقىلق$لتۇممىكاھ ناقتاۋىيىروز اغاينۇد
 اسلوب ىرىلنابرۇق روز ڭەئ ڭىنۇب .ناغلوب بەۋ$س اغىشۇلوب ىتسائ -قايائ ىكىدىجىرەد زىسىلسىم ڭىنشىلىق

 رۇغيۇئ ڭاجنىش ن$لىب ڭىنۇب .ن$گن$لىداپىئ ەدىشىلٻك چۇد اقشۇرۇتساب ەدىجىرەد رىغېئ ڭەئ ڭىنرالرۇغيۇئ
 $تتەۋۆن .ناققىچ اغىرۇتتوئ ىسىلىس$م رالرٻگال كىلم$لۆك روز ت$ياغ ىكىدنويار ۇب ناقتاۋىلىتائ پەد ىنويار مونوتپائ
 .» > .ناغلاق پۇلوب نىدرالشىئ ىكىدىتىققىد روز ڭىن ت د ب ەۋ ىتىمۈكۆھ اكىرٻمائ $لىس$م ۇب
 ڭىنتٻتىموك رۇكز$م ەۋ وخوي دٻت ىسىئەر ڭىنىتٻتىموك ايىسائ ىكىدىقىمراق ىسىلج$م ت$لۆد اكىرٻمائ < «       

 رادىقالائ اقشاب ەدم$ھ ىرىلازەئ ىسىلج$م ت$لۆد ر$پ$ن زىكك$س قىلراتاق نامرٻش دارب ىسازەئ تەئي$ھ
 ڭىنكىلرەۋر$پناسنىئ ىۋاينۇد ەۋ شىقىچ $گىئ اغرالرۇغيۇئ << ن$لىب ىشۇيوق ازمىئ $تـكىلرىب ڭىنرالنويىسايىس
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 نۇناق رۇكز$م < ،> . ىدلۇيوق اغىرۇتتوئ ىـپىلك$ت شىقىچ پۈزۈت ىنىس$ھىيال نۇناق قۇلۇزۋام  >>ىساكنىئ قاتروئ
 ڭىنياتىخ <<  پىلىق  يىددائ   $تق$ھ   ۇب   اسلوب   $تشۈرۈدن$شۈچ   ىكىدىقق$ھ   شۇيوق   اغىرۇتتوئ  ىنىس$ھىيال
 > ىزىكر$م ش$ل$يىبر$ت اتياق   < شىملاتائ ىقل$خ ناملۇسۇم يىكرۈت نويلىم رىب ۇمىدن$گٻد زائ ادىنويار ڭاجنىش
 ىشىلىق ەدن$كاراپ ڭىنياتىخ رالرۇغيۇئ ىكىدىكىرٻمائ نىدىلمۈج ،رالرۇغيۇئ ىكىدلەئت$چ .ۇدىتاۋىنىلوس اغىرىلرٻگال
 $تپىلك$ت ىكىدىقق$ھ ىس$ھىيال نۇناق رۇكز$م < ،> >> .ۇدىلىيٻد  .ۇدىتاۋىلٻك چۇد اغىشىلىق راتپىرىگ $كتۈكۈس ەۋ
 ەدم$ھ ىشىلىق تروپسكېئ اغياتىخ ىنرالىكىنخٻت ىرىقۇي ڭىنىرىلت$كرىش اكىرٻمائ اتقۇن رىب ن$گن$لتىك$ت ەدىھالائ
 ىكىتق$ھ ۇب .رۇدىشىتىلشىئ اقشۇرۇتساب يىسايىس ىكىدىرايىد رالرۇغيۇئ ىنرالىكىنخٻت ۇب ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ
 چۇد رالناملۇسۇم يىكرۈت ىنزىب ىتىمۈكۆھ ياتىخ << پىلىق ەدىھالائ نامرٻش دارب ىسازەئ ىسىلج$م ت$لۆد اتتاناياب
 ىنىكىلن$كىئ لايىخ ماخ ڭىنۇب اغرالۇئ زىب .ن$گل$ك پاليوئ پەد ،ۇدىلاۋىسىق ىنىزۆك رىب اتىراق اغمۇلۇز ناقتاۋىلٻك
 روز ادىرايىد رالرۇغيۇئ ادىشىقىچ اغىرۇتتوئ ڭىنىس$ھىيال نۇناق رۇكز$م <،> .ۇدىلىيٻد >>زىمىچقاميوق پىتىسرۆك
 اتالاپ ماۋائ ،پۇلوب ناغلوب بەۋ$س مىھۇم رالرٻگال ىكىدىمان >>ىزىكر$م ش$ل$يىبر$ت << ناقتاۋىيىڭٻك ەدم$لۆك

 . »  > . ن$گٻد >> .زىمياملالىق لۇبوق ۈگڭ$م ىنۇب زىب << ادناغلوب زۆس $تق$ھ ۇب وخوي دٻت ىسازەئ
 اغلوي ەدىلېئ رۇغيۇئ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ BBC نىدىرىلقىلتنٻگائ رەۋ$خ قۇلزۇپون ڭىن$يىلگنەئ «رباكىد -8        
 ن$كتۆئ ىن$ي ،رىباكٻد  - 8 .ىتتاقرات اممارگورپ كىلتەئاس رىب ەدىقق$ھ ىمۈزۈت رٻگال ەۋ ىرىلت$سايىس ناقتاۋۇيوق

 ىرىلشۈرۈشك$ت $تىساۋىب ىكىدىلېئ رۇغيۇئ ڭىنىرىبخۇم ىقىلتنٻگائ BBC اممارگورپ ۇب ناغلىتىقرات ىنۈك $بن$ش
 ەد BBC   .ناغنالرايي$ت ادىساسائ ىرىلتەرايىز ناغراب پىلېئ ن$لىب رالرۇغيۇئ مىسىق رىب ىكىد$يىكرۈت القادنۇش
 ناققىچ پىلٻك شادناي  اغڭىنۇئ  ەۋ  ىمۈزۈت  رٻگال ناقتاۋۇلۇيوق  اغلوي ەدىلېئ رۇغيۇئ  ادىممارگورپ  ۇب ناغلىتىقرات

 ن$شور ىتىياھان ىتىيىزەۋ رىغېئ ىكىتتەۋۆن ڭىنرالرۇغيۇئ قىلىقرائ شىنىلىق ناياب يىلىسپ$ت ر$لتەۋىقائ رىغېئ
 .» .ن$گر$ب پۇتۇروي
 قىللىي 70 ڭىنىقىلناغنىلىق نالېئ >>ىسىمانباتىخ قۇقوھ كىلىشىك اينۇد << < «  رباكىد -10 ىلىي - 2018       

-13 ڭىنىرىلزۆئ >> ىتالىكش$ت ىچۈك رالارقۇپ << ادىسانىب نرۇبيار ڭىنىسىلج$م ت$لۆد اكىرٻمائ ەدىسىرىتاخ
 << اغنىغىي ىقلىي ۇب .ىتچائ ىن >>ىنىغىي ش$لىيىبر$ت ىنر$لر$بھەر شاي ارائ رالداقىتېئ ەۋ ر$لت$للىم << كىلتەۋۆن

 ىڭٻي ەۋ ت$يىزەۋ ىڭٻي :ىلياتىجلىس اغلائ ىنشىرىگزۆئ كىتاركومٻد ىكىدياتىخ ،پ$لك$چ ىنىمىزىشاف ڭىپنىج ىش
 زۆس ىلن$يج ڭاي ىسىئەر ڭىنىتالىكش$ت >> ىچۈك رالارقۇپ  << < ،> . ىدىئ ناغلۇيوق ۇزۋام پەد >>$يىگٻتارتسىئ
 كىپىت رىب ڭىنۇب ،ىنىقىلناقتاۋىڭٻم پاراق اغمزىشاف $چىيوب پ$س نۈتۈپ ڭىنىسىيىتراپموك ياتىخ $تتەۋۆن پىلېئ
 اغ >>ىرٻگال شىلٻۋىغىي << الزىسبەۋ$س چٻھ ىنىتن$سرىپ نوئ ڭىنرالرۇغيۇئ نۈتۈپ ەدىتىپۈس ىلاسىم
 ىكىدرٻگال ڭىننۇسرۇت لۈگىرھٻم ناققىچ پۇلۇتۇق نىدرٻگال ادنىقٻي كەدڭىنۇش  .ىدلىق ناياب ىنىقىلناغلاۋىماق
 رۇۋۋ$س$ت ىنىكىلن$كىئ ادلاۋھەئ قادناق رىزاھ ڭىنرالرۇغيۇئ نىدىرىلشىمرۈچ$ك ڭىنۇئ القادنۇش ،ىنىرىلشىمرۈچ$ك
 شاپ ىنمۇلۇز ىكىدياتىخ ڭىنۇئ كەدڭىنۇش .ىتتۆئ پىتىلسەئ مىتٻق رىب $ن$ي $گىلھەئ نىغىي ىنىكىلنىكمۇم شىلىق
  -2018 نىدىسىزۈي شۇقوئ نىرىپائ $گىتىري$غ ىكىتت$ھ$ج ۇب ڭىنۇئ ،ىنىكىلن$كت$سرۆك قۇلرۇتاب $تت$ھ$ج شىلىق
 .» > .ىدلىق نالېئ ىنىقىلناغىدىلىرٻب $گلۈگىرھٻم ڭىنىرىب $ن$ي ڭىنتاپاكۇم قىللىي
 ر$ھ ەۋ رالمىداخ يىملىئ كىل$يىكاۋولىس ەۋ خٻچ ەد >> ىنۈك قۇقوھ كىلىشىك ارائقل$خ << رىباكٻد -10 «       

 ىكىدىلېئ رۇغيۇئ نىدىتىمۈكۆھ ياتىخ ،پىلىق نالېئ تاناياب قىلازمىئ ىشىك 115 ن$گن$للىكش$ت نىدرالتاز $ھاس
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 مىسٻب رىغېئ ناغيوق اغلوي ەدىلېئ رۇغيۇئ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ اتتاناياب .ناغلىق پ$ل$ت ىنشاقات ىنرالرٻگال
 قىتتاق ىتىكىر$ھ شاماق اغرٻگال ىنر$لت$للىم ناملۇسۇم اقشاب ەۋ قازاق ،رۇغيۇئ القادنۇش ىرىلت$سايىس
 دازائ لاھرەد ىنر$لىشىك قىلراب ناغلاماق اغىرىلرٻگال >>$يىبر$ت يىسايىس << نىدىتىمۈكۆھ ياتىخ ،پىنىلبىيەئ
 .» .ناغنىلىق پ$ل$ت شۇرۇتشالغايائ ىنىتىسايىس قىلمىسٻب ىرىقۇي ىكىدنويار ،شىلىق
 ت$يىلائاپ رادىقالائ اققۇقوھ كىلىشىك ىكىدياتىخ ن$لىب ىتىۋىسانۇم نۈك ۇب ىــيىتلۇرۇق رۇغيۇئ اينۇد «       
 << ناقتاۋۇلۇيوق اغلوي ادىلېئ رۇغيۇئ قىلىقرائ شىلىق نالېئ تاناياب قاتروئ ن$لىب تالىكش$ت 20 ناغلاق ناغىدىلىق

 قاتروئ اغياتىخ ىنتەئاماج ارائقل$خ نۈچۈئ شۇرۇتشالغايائ ىنىمۈزۈت رٻگال ەۋ  >>ىسىمٻتسىس ىتىلۆد ىچقاس
 ىنىرىلت$ممىق قۇقوھ كىلىشىك قىلراتاق ىكىلنىكرەئ رىكىپ ەۋ $يىتاركومٻد ،قۇقوھ كىلىشىك ،اقشۇرۇت ىشراق ادلاھ
 اقشادغوق ىنىقۇقوھ ڭىنر$لقل$خ قىلراب ىكىدياتىخ ،پىلىق ت$كىر$ھ قاتروئ ىنر$لت$مۈكۆھ ناغىديالىقاي

 .» .ناغرىقاچ
 ىتىۋىسانۇم ىنۈك قۇقوھ كىلىشىك ۇمىرىللىكەۋ قۇلشۇرۇت ادياتىخ ڭىنىقاپىتتىئ اپورۋاي ىنۈك رىباكٻد -10       
 قۇقوھ كىلىشىك ارائقل$خ ناغيوق لوق ىزۆئ ىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ،پىلىق نالېئ تاناياب سۇسخ$م ن$لىب

 .».ىدرىقاچ اقشىلىق ل$مەئ $گىسىمانباتىخ
 ەدەر$قنەئ ىنۈك رىباكٻد -23 ىس$يىتراپ كىلرىب كۈيۈب ناغلوب ىرىب نىدر$ل$يىتراپ ىچىتـكۆئ ىكىد$يىكرۈت < «       

 < ،> .ىدزۈكتۆئ ىشىلىغىي شۈرۈدلىب قىلىزاران ىشراق $گىتىسايىس ش$لبىق$ت ناقتاۋۈزۈگرۈي اغرالرۇغيۇئ ڭىنياتىخ
 ن$لىب ىدلائ ادىقتۇن ۇئ .ىدىلزۆس قۇتۇن ىدن$پەئ ىچىتسەد افاتسۇم ىسىئەر ڭىن$يىتراپ رۇكز$م اتشىلىغىي

-2 نۇرۇب نىدىدالىم ادىنىمٻز ناتسىكرۈت يىقر$ش ،پىرٻب تامۇل$م $چىقسىق ادىسىرغوت ىخىرات ڭىنرالرۇغيۇئ
 ،ىتىلۆد $يىدىئ$س ،ىتىلۆد راليىناخاراق ،ىتىلۆد رۇغيۇئ ،ىتىلۆد كرۈتـكۆك ،ىتىلۆد نۇھ پالشاب نىدرىسەئ
 ،ىنىقىلناغلۇرۇق ڭىنر$لت$لۆد قىلراتاق ىتىيىرۇھمۇج ناتسىكرۈت يىقر$ش ،ىتىيىرۇھمۇج مالسىئ ناتسىكرۈت يىقر$ش
 پەد >> ڭاجنىش << ىنىمسىئ نىيٻك نىدناغلاۋىسٻب نىدىتياق ىنقارپۇت رۇكز$م ىلىي -1884 ڭىنىس$يىرٻپمىئ ۇچنام

 ىنىكىلن$كىئ >> ناتسىكرۈت يىقر$ش << ،س$مەئ >> ڭاجنىش << ڭىنىمان ڭىننىمٻز ۇب ،ىنىكىلن$كتر$گزۆئ
 $گر$لت$للىم يىكرۈت پىترات نىدنۇرۇب ڭىنياتىخ ادىقتۇن ىدن$پەئ ىچىتسەد افاتسۇم <،> .ىدىلتىك$ت

 ڭىنىتىسايىس مىسٻب ڭىنياتىخ ەدن$گل$ك $گنۈك ىكنۈگۈب ،ىكىلن$گل$ك پۈزۈگرۈي ىتىسايىس $يىستايلىمىسسائ
 ناسنىئ ،رالرىبخۇم ڭىنياتىخ ،ىنىقىلناغنالشات اغرالرٻگال ڭىنمەدائ نويلىم 3 ،ىنىكىلن$كت$ي $گىلل$پ ىرىقۇي

 اغىشىرٻب پىلېئ شۈرۈشك$ت پىرٻب اغناتسىكرۈت يىقر$ش ڭىنىرىلىچت$سايىس كرۈت ەۋ ىرىلتالىكش$ت ىرىلق$ھ
 .» > .ىديوق اغىرۇتتوئ ىنىكىلكەرٻك ىشىرٻب ت$سخۇر
 كۈلرۈت ىرىلىچت$يىلائاپ راتات پوت رىب ادىسىچغاب نىرۇچنىت مىر$ك ىكىدىرىھ$ش نازاق ىنۈك رىباكٻد -26 < «       
 ىنىشىڭٻك كىلر$ت$خىب ىتالىكش$ت ر$لت$لۆد ن$كش$لرىب ،پۈزۈكتۆئ ىشىلىغىي قىلىزاران ،پۈرۈتۆك ىنرالتاكالپ

 اقشىلىغىي <،> .ىدرىقاچ $كش$لبىيەئ ىنىتىسايىس ناقتاراق $گر$لت$للىم يىكرۈت قىلراتاق رۇغيۇئ ڭىنياتىخ
 ىش ىسىئەر ىتىيىرۇھمۇج قل$خ ياتىخ << ادىرىللوق رالۇئ ،پۇلوب ناقشانتاق مەدائ 12 يامىراق اغراق ناقتاۋىغٻي

 قل$خ ياتىخ << ،>> !زىمىلىق پ$ل$ت ىنشۇيوق لوي $گىشىرىك اغڭاجنىش ڭىنىرىللىكەۋ ت د ب !ڭىپنىج
 ىنشىتىتخوت ىنقىلىچنىغرىق يىقرىئ ناقتاراق اغرالناملۇسۇم يىكرۈت ىكىدياتىخ !ڭىپنىج ىش ىسىئەر ىتىيىرۇھمۇج
 قازاق ،رۇغيۇئ شادناق !رالراتات << ،>>- 2018 ياتىخ ، -1937  ىس$يىنامرٻگ رالتسىشاف << ،>> !زىمىلىق پ$ل$ت
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 اغرالقازاق ەۋ رۇغيۇئ ىكىدىرىلرٻگال شىلٻۋىغىي <<،>> !ىليالىغزوق اقشادغوق $تـكىلرىب ىنزىمىرىلشادنىرٻق
 .» > .ن$گرۈتۆك ىنرالتاكالپ ناغلىزٻي رالرائوش كەدن$گٻد  >> !كىلنىكرەئ

 ناغلوب اغىرىلرٻگال ازاج ڭىنياتىخ ڭىنرالرۇغيۇئ ىكىتتەرىجاھۇم ىدن$پەئ اسيەئ نۇقلود ىسىئەر ڭىن ق ۇئ د «       
 ت$لۆد اكىرٻمائ ەدم$ھ ت د ب ،ىقاپىتتىئ اپورۋاي ڭىنىسىلىس$م رالرۇغيۇئ ەدىسىجىت$ن ىرىلقىلىشراق كۈلچۈك
 .» .ىتت$سرۆك  ىنىكىلن$گل$ك $كپىتر$تنۈك ەدىسىلج$م
 ىشراق اغىرىلقىلىناۋاروز ناقتاراق اغرالرۇغيۇئ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ىكىلرىب رالامىلۆئ $يىزٻنودنىھ « $ن$ي ادنىقٻي       
 ياتىخ،پۈزۈكتۆئ شىيامان ىسىمشۇيوئ رالىچۇغۇقوئ ناملۇسۇم $يىزٻنودنىھ ،ىدلىق نالىئ تاناياب

  ىدلىق پ$ل$ت ىنىشىرٻب كىلنىكرەئ اغرالرۇغيۇئ نىدىتىمۈكۆھ ياتىخ ،پۈزۈكتۆئ شىيامان ادىدلائ ڭىنىسىناخىچلەئ
 ر$لت$لۆد ن$كش$لرىب ەۋ ىقىلرىتسىنىم رالشىئ ىقشات $يىزٻنودنىھ ۇمىرىلرىدۇم تٻتىسرٻۋىنۇئ مىسىق رىب ەۋ
 .» .ىدرىقاچ اقشۇيوق لوي اقشىرٻب پىلېئ شۈرۈشك$ت لىق$تسۇم ىنياتىخ قىلىقرائ شىزٻي پۇتـك$م اغىتالىكش$ت
 يىمسەر نىدىرىللەئ مالسىئ اقشاب ىكاي ەۋ كرۈت ىكاي بەرەئ رىب چٻھ ەدىتىپۈس ت$لۆد رەد$ق $گنۈگۆب ات       

  ۇب نىھاش $ماسوئ ىسىئەر نىۋائۇم ڭىنىتنٻمالراپ تيەۋۇك راۋناي -1 نىكٻل .ىدىئ ناغىمقىچ ساكنىئ رىب ەدلىك$ش
 .ىدزۇب ىنىشىلىق تۈكۆس
 اغىرۇتتوئ يىمسەر ڭىنىسىلىس$م ىرىلرٻگال ازاج ىكىدىرايىد رۇغيۇئ ادىتنٻمالراپ تيەۋۇك راۋناي -1لىي - 2019 «       
 ن$توخ ىرىلنۈك ىقنىدلائ <  ەدىزۆس ناغلىق اتتنٻمالراپ نىھاش $ماسوئ ىسىئەر نىۋائۇم ڭىنىتنٻمالراپ .ىدلۇيوق
 تىئائ اغىرىلرٻگال ازاج ەدم$ھ ىنىمىسەر ڭىنەدىسىران رۇغيۇئ رىب ن$گلۆئ پالڭوت اتقۇغوس ادىسىزٻي اۋاز ڭىنشاقاراق
 $كت$يىناسنىئ ىكىدىرىلرٻگال ازاج ڭىنياتىخ ،ىنىرىلت$پلۈك رىغېئ ڭىنرالرۇغيۇئ ،پۇرۇت پىتىسرۆك ىنر$لمىسەر
 ناغلىق لۇبوق الىرىگلىئ راللىي ڭىم ىنىنىد مالسىئ ڭىنرالرۇغيۇئ ەدىزۆس ۇئ .ناغلائ اغلىت ىنر$لت$يانىج ىشراق
 پىتر$كسەئ ىنىقۇلروز ىتىياھان ڭىنىرىلىپھۆت ناقشوق اغمالسىئ ڭىنرالۇئ ،ىنىكىلن$كىئ ت$للىم رىب ناملۇسۇم

 يىقر$ش ن$ساسائ اغىتالكود يىمسەر ڭىنىتٻتىموك شۇرۇت ىشراق اققىلىچىمىريائ يىقرىئ ت د ب $ن$ي ۇئ .ن$كتۆئ
 ،ىنىقىلناقتاۋارچۇئ اغمۇلۇز پىلىماق اغىرىلرٻگال ازاج ڭىنىرىلناملۇسۇم رۇغيۇئ قۇترائ نىدنويلىم 1 ادناتسىكرۈت

 ىنىقىلناقتاۋي$ملۆب لۈڭۆك ەدىجىرەد كىلر$تٻي اتىراق اغڭىنۇب ڭىنىساينۇد مالسىئ ۇمپۇلوب ،ڭىنت$يىئم$ج ارائقل$خ
 مىتٻق -2 ،نىيٻك نىدىرىلرٻگال ازاج ڭىنرالتسىستان ىكىدىشۇرۇئ اينۇد -2 نىھاش $ماسۇئ < ،>.ن$گىلتىك$ت
 ڭىنىرىلرٻگال ازاج $ن$ي نىيٻك نىدن$كتۆئ لىي 70 نىدىرائ اداينۇد ۇب ن$گلىيٻد ۇدياملوب تۇجۋ$م رالرٻگال قادنۇب
 ،پىلېئ اغلىت ىنىقىلناقتاۋىكٻچ بازائ ڭىنىرىلناملۇسۇم ناتسىكرۈت يىقر$ش ادرالرٻگال ۇب ەۋ ىنىكىلن$گل$ك اققىلراب
 ناملۇسۇم ىكىدىلىرائ مىرٻي بەرەئ ادىرىخائ ڭىنىزۆس ۇئ .ناغلىق ناياب ىنىقىلناغىدىلوب ىتىيانىج قىلناسنىئ ڭىنۇب

 ڭىنىرىلناملۇسۇم ناتسىكرۈت يىقر$ش ىنت$يىئم$ج ارائقل$خ ەۋ ىنىساينۇد ناملۇسۇم قىلراب ەدم$ھ ىنىرىللەئ
 ن$لىب شۇتۇت ەدزۆك ىنر$لتەۋىسانۇم كىتامولپىد ،يىداسىتقىئ ،يىسايىس« ،پىرىقاچ $كشۈلۆب لۈڭۆك اغىلاۋھەئ

 .ۇدىتاۋۇلوب رىداس ت$يانىج ىشراق $كت$يىناسنىئ ەدر$ي ۇب ،مىزال شىلېئ $گرەز$ن ۇمىنقىليىناسنىئ ،$گرىب
 رىداق اغڭىنۇئ ،ن$لىب رالڭۇلوق ادناغىرچۇئ اغمۇلۇز << ڭىنمالاسسىھي$لەئ ر$بم$غي$پ نىھاش $ماسوئ <،> .ن$گٻد
 اغىھور ڭىنىسىد$ھ ن$گٻد >>رالڭۇرۇت ىشراق ادرالڭىلىد رالڭاسىملالىق ۇمىنۇئ ،ن$لىب رالڭىلىت رالڭاسىملالوب
 ناقتاۋىلٻك چۇد ىرىلناملۇسۇم ناتسىكرۈت يىقر$ش ن$لىب ىتىپۈس شۇلوب ىتىلۆد ناملۇسۇم رىب ڭىنتيەۋۇك نەئانىب
 .» > .ن$گىلتىك$ت ىنىقىلراب ڭىنىتىيىرۇبج$م شۈرۈدلىب ساكنىئ اغرالمۇلۇز
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 ،پىلىق نالېئ ىسىلاقام تارىرھ$ت مىتٻق رىب $ن$ي ىنۈك راۋناي -8 ىتىزٻگ >> ىسىتچوپ  نۇتـگنىشاۋ << < «       
 ناقتاۋىلٻك چۇد $گ>> ىتىكىر$ھ شىتىقوي ت$يىنەد$م كىلم$لۆك ڭ$ك << ڭىنياتىخ ىنىسىلج$م ت$لۆد اكىرٻمائ
 ۇب .ناغرىقاچ اقشۇرۇدلوت ىنقۇلشوب ىكىتت$ھ$ج ۇب ،پاللۇقام كەرزٻت ىنىسىھىيال نۇناق ىكىدىقق$ھ رالرۇغيۇئ
 << < ،> .رۇدىسىلاقام تارىرھ$ت قىلمىتٻق 5 ناغلىق نالېئ ەدىچىئ 6 ىقنىقٻي ڭىنتىزٻگ قۇلزۇپون ىكىدىكىرٻمائ
 ،پىلىرىقاچ اقشىلىق ت$كىر$ھ زٻت ىسىلج$م ت$لۆد اكىرٻمائ ەدىسىلاقام تارىرھ$ت >>ىسىتچوپ نوتـگنىشاۋ
 اداناك ادڭىنۇب .ن$گلۈرۈتل$ك لىق$ن ىتالكود ىكىدىقق$ھ رالرۇغيۇئ ناغلىق نالېئ اديائ ن$كتۆئ ڭىنىتنٻمالراپ اداناك
 ،قۇللۇماكات ىكىتت$ھ$ج اكىنخٻت ،م$لۆك $سىداھ ناقتاۋۇلوب اغرالناملۇسۇم يىكرۈت << ادىتالكود ڭىنىتنٻمالراپ

 >> ىقىلناغىمقاب پۈلۈرۆك ىلسىم ەدر$لت$ھ$ج ىسىمنىلٻس ىداسىتقىئ ناقتارجائ اقشۇلۇرۇق ۇب ڭىنت$لۆد
 تۈكۈس ڭىنر$لت$لۆد ناملۇسۇم ،ىقىلناقتاۋي$مرۈس ناۋۇز اغڭىنۇب ڭىناينۇد نىكٻل ،ىكىلن$گن$لتىك$ت
 ،» >.ىدىلتىك$ت ىن >ىقىلناقتاۋىلىق
 ىكىدر$لت$لۆد ۇشائ اممەئ ،ۇمىسلوب ناغرۇت $تتۈكۈس رەد$ق اغرىزاھ ىرىلت$مۈكۆھ ىرىلت$لۆد ايىسائ ارۇتتوئ < «       

 ڭىنر$لقل$خ ناملۇسۇم اقشاب ەۋ زىغرىق ،قازاق ،رۇغيۇئ ناغىلنويلىم ادىرىلرٻگال ازاج ڭىنياتىخ رالارقۇپ يىددائ
 .اتقاملىق نالېئ نىدىقرائ -ۇمىقرائ رالرۇچۇئ كۈلرۈت ادرالتائۇبت$م $تق$ھ ۇب .$تـك$مت$ي پىلىب ىنىقىلناقتاۋىكٻچ بازائ
 ىرىلت$يىلائاپ قىلىزاران ادىدلائ ىسىناخىچلەئ ياتىخ اتت$ھ اممائ مىسىق رىب ادنىقٻي اسلوب ادناتسىزىغرىق

 ىكىدىقىلىچشاب ت$مخەئ نىكرەئ نىدىرىلازەئ ىكىدناتسىقازاق ڭىنىيىتلۇرۇق رۇغيۇئ اينۇد < ،> .ىدىئ ناغرۇتشۇيۇئ
 ادىرىللىت سۇر ەۋ زىلگنىئ ،رۇغيۇئ ەدر$لت$ب روت ىۋىممائ ىنۈك راۋناي -10 ن$لىب ىسۇبب$ش$ت ڭىنرالشاي پوت رىب

 يىساسائ ڭىنت$يىلائاپ ۇب .ىدنالشاب شۈرۈدلىب زارىتېئ قىلمان »!زىمىلىق ۇزرائ ىنقىلچنىت زىب :دىستونٻگ پوتس«
 ىنىتىسايىس شادغوق ىنىقۇقوھ كىلىشىك ڭىنر$لت$للىم شادنىرٻق اقشاب ەۋ رۇغيۇئ ىكىدىلېئ رۇغيۇئ ىتىسق$م
 رالرۇغيۇئ كەدڭىنۇش شۇشوق زاۋائ كىلىشىك رىب $گىرىلت$يىلائاپ ڭىنىيىتلۇرۇق رۇغيۇئ اينۇد ناقتاۋىرٻب پىلېئ
 يىئامىتجىئ < ،> .ن$كىئ شۈرۈدلىب $گر$لىشىك پۆك ۇمىخٻت ىنىسىلىس$م رالرٻگال ىكىتتەۋۆن ناقتاۋۇلوب راچۇد
 :تاتخوت ىنقىلىچنىغرىق <<  ىن$ي ، >>زىمىلىق ۇزرائ ىنقىلچنىت زىب :دىستونٻگ پوتس << قىلىقرائ ىرىلىتىساۋ $قالائ
 زاۋائ پىتـكائ ۇمىرىلشاي رۇغيۇئ ناتسىزىغرىق $گىتىيىلائاپ شۈرۈدلىب زارىتېئ قىلمان >> زىمىلىق ۇزرائ ىنقىلچنىت زىب
 >> قاپىتتىئ <<  ىرىلرۇغيۇئ ناتسىزىغرىق م$ھ ڭىن >> ىسىمشۇيۇئ ىزاۋائ قىلشاي << ىكىدناتسىزىغرىق .ىتشوق

 .» > .ىدنالشاب ت$يىلائاپ ناغلىزٻي ر$لت$خ رۇكز$م ەدىرىلىپىھ$س مارگاتسنىئ ڭىنىتٻتىموك رالشاي ڭىنىتىيىئم$ج
 ارائقل$خ << ن$لىب ىتىۋىسانۇم قىللىي 5 ڭىنىقىلناغنىلىق نۇقتۇت ڭىنىدن$پەئ ىتخوت ماھلىئ راۋناي -15  < «       
 كىلىشىك ەۋ رالتالىكش$ت مىسىق رىب قىلراتاق  >>ىسىپپۇرۇگ شاللوق ىنىتخوت ماھلىئ << ،>>ىتالىكش$ت مۈرۈچ$ك
 لۈڭۆك يىددىج اغىلاۋھەئ ڭىنىتخوت ماھلىئ ىنت$يىئم$ج ارائقل$خ ،پىلىق نالېئ تاناياب ۇمىرىلىچت$يىلائاپ قۇقوھ
 نۇقتۇت ڭىنىتخوت ماھلىئ ىسيىلايىز رۇغيۇئ <،> .ىدرىقاچ اقشىلىق ت$ققىد $گىتىيىزەۋ رالرۇغيۇئ ەۋ شۈلۆب
  >> ىتاپاكۇم كىلنىكرەئ فوراخاس << ارائقل$خ قىللىي -2008 ،ن$لىب ىتىۋىسانۇم ىقىللىي 5 ڭىنىقىلناغنىلىق

 ڭىنرالرۇغيۇئ ڭىنىرىلىرىئاد ياتىخ ادىناياب ىدن$پەئ ايىج ۇخ ىسىچت$يىلائاپ قۇقوھ كىلىشىك ىكىدڭىجيٻب ىبىھاس
 ىنىلاۋھەئ يىقىق$ھ ڭىنرالرۇغيۇئ ،ناغىنيوئ ىنىلور كۈلكۈرۋۆك اتشىتىلڭائ اغاينۇد ەۋ ىقل$خ ياتىخ ىنىزاۋائ
 رۇغيۇئ ناغلىق پ$ل$ت اراكشائ ىنىرىلقۇقوھ -ق$ھ يىنۇناق ڭىنرالرۇغيۇئ ،پۇلوب ىزاۋائ ىكىتشىتىلڭائ اغاينۇد
 ىچك$مت$ي $گىتىسق$م شۈرۈچۆئ ىنىزاۋائ ڭىنىقل$خ رۇغيۇئ لۈكتۈپ $تت$يىل$مەئ ،قىلىقرائ شاماق ىنىسيىلايىز
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 سانۇشداسىتقىئ ،ىتنٻستود ڭىنىتٻتىسرٻۋىنۇئ ر$لت$للىم يىزىكر$م ىكىدڭىجيٻب < ،> .ىدىلتىك$ت ىنىكىلن$كىئ
 ارائقل$خ ەۋ ىرىلىلاقام ىكىدىقق$ھ رالرۇغيۇئ ناغلىق نالېئ ەد >>ىتىكٻب روت رۇغيۇئ << ناغرۇق ىزۆئ ،ىتخوت ماھلىئ
 ،پىتىلڭائ ىنىتىيىزەۋ ىكىدىتسائ ىقىلنارمۈكۆھ ياتىخ ڭىنرالرۇغيۇئ ،ادىنىغلىق لۇبوق ىنىتىرايىز ڭىنرالۇقتارات

 .» > .ىدىئ ناغلىق پ$ل$ت اراكشائ ىنىرىلق$ھ يىنۇناق ڭىنرالرۇغيۇئ
 ىرىلىچت$يىلائاپ قۇقۆھ كىلشىك رۇغيۇئ ،ىرىلىپپۇرۇگ رۇغيۇئ ،ىرىلتالىكش$ت رۇغيۇئ ىسياق ر$ھ ىلىي -2018     

 رۇغيۇئ ەۋ ىسىيىسناتسىئ $يىزىۋٻلٻت لالقىتسىئ رۇغيۇئ ،ىسىممارگورپ $يىزىۋٻلٻت روت ىــيىتلۇرۇق رۇغيۇئ اينۇد ،
 شۇرۇت ىشراق $گىكىلىچىدن$سپەد ىرىلقۇقوھ كىلشىك  ڭىن تد ب ؛ىسيىسناتسىئ  $يىزىۋٻلٻت ىرىلرەۋ$خ
 ،ىرىلتنٻمالراپ ڭىنر$لت$لۆد كىتاركومىد ىسياق ر$ھ ،ىرىلتالىكش$ت قۇقوھ كىلشىك قىلارائقل$خ ،ىتٻتىموك
 ىرىللىس$م رۇغيۇئ ،رالسانۇشرۇغيۇئ ،ىرىلنويىسايس ،ىرىلپابرائ ت$مۈكۆھ ،ىرىلت$مۈكۆھ ،ىرىلازەئ تنٻمالراپ
 ت$چ ،ىرىلۇقتارات يىئامىتجىئ ەۋ ىرىلىيىسناتسىئ $يىزىۋٻلٻت ،ىرىلناگروئ تاقٻۋش$ت -تارابخائ ،ىرىلىچتاقىقت$ت

 روز ڭىنرالتاز رەۋر$پناسىئ ەدم$ھ ىرىلىچۇغۇقوئ -روسسٻفورپ ەۋ رالتالىكش$ت ىكىدر$لپ$تـك$م يىلائ ىكىدر$للەئ
 ەۋ ىرىلكرۈت رۇغيۇئ ۇمپۇلوب ىرىلناملۇسۇم كرۈت ادناتسىكرۈت يىقر$ش ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ  ن$لىب ىرىلقىلاچشىرىت
 ىتىيىزەۋ شىتىتخوت لاھرەد ىنقىلىچنىغرىق يىقرىئ ناقتاۋزۈگۈي اتىراق اغىرىلناملۇسۇم كىجات ەۋ ناگڭۇت ناملۇسۇم

 .ىتشالارائقل$خ
 ڭىنىرىلقل$خ $ھاس ر$ھ ىكىدر$لت$لۆد قىلراتاق ايىسيالام ەۋ $يىزٻنودنىھ ،$يىكرۈت ن$لىب ىشىرٻك لىي -2019       
  اغرالرۇغيۇئ نىدىلمۇج اغىرىلناملۇسۇم ناتسىكرۈت يىقر$ش ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ەدىسايىقىم ت$كىلم$م نۈتۈپ
 لاھرەد ىنكىلىچن$سپەد يىقرىئ لىخ ۇب ەۋ شۇرۇدلىب قىلزاران اغىشۇرۇتساب يىللىم  ناقتاۋىرٻب پىلېئ اتىراق
 . ىدىلۈرۈتۆك $گىلل$پ ىڭٻي ىرىلشىيامان ناغراب پىلېئ نىدىزۈي شىتىتخوت
 اتتىقاۋ الرىب ادىرىلاتالاپ ش$ڭٻك ەۋ ماۋائ ڭىنىسىلج$م ت$لۆد اكىرٻمائ ىنۈك $بن$شي$پ راۋناي -17 لىي 2019 -  «       

 ت$لۆد اكىرٻمائ ىس$ھىيال نۇناق ۇب ر$گەئ  <<  .ىدلۇرۇتشۇنوت ىسىھىيال ىنۇناق قۇقوھ كىلىشىك رۇغيۇئ
 ادىكىرٻمائ اسناللۇقام ن$لىب شۇيوق ازمىئ ڭىنپمارت تنٻدىزٻرپ ،پىشىرېئ اغىشىللوق كەدرىب ڭىنىسىلج$م

 .»  >> .ۇدىلاق پۇلوب نۇناق ىجنۇت ناغلىرىقىچ تىئائ اغرالرۇغيۇئ
 زىب :ھاللۇدبائ نۇددۇفي$س ىرىتسىنىم رالشىئ ىقشات ايىسيالام << « ىنۈك راۋناي -22 ىلىي -2019        

 $تتەۋلەئ ەۋ زىمىتاۋلىق ت$ققىد اغراللاۋھەئ ناقتاۋىرٻب زۈي ،زىمىتاۋىتىزۆك نىدىقٻي ىنىتىيىزەۋ ڭىنرالرۇغيۇئ
 .» .ن$گٻد >> .زىمىتاۋىنىلىشىدنەئ قىتتاق نىدڭىنۇب
 ەۋ ر$لر$بھەر يىنىد ،ر$لتەئاماج ،ر$لت$يىئم$ج ناملۇسۇم كىلر$ي ەۋ كىلت$لۆد ىكىدىكىرٻمائ  « ادنىقٻي       
 ،اقشاقات ىنىرىلرٻگال شىلٻۋىغىي ىكىدىنويار رۇغيۇئ ىنياتىخ ،پىلىق نالېئ تاناياب $مش$لرىب راليىلايىز
 ادرالىناخراك ىكىدىرىلرٻگال شىلٻۋىغىي القادنۇش اقشۇلوب ەدمەدراي اغرالرۇغيۇئ ىنرالناملۇسۇم ىكىدىكىرٻمائ
 .» . ىدرىقاچ اقشىلىق تۇقياب ىنرالتالۇسھ$م ناغلىرىقىچپ$لشىئ
 ىراش ر$ي « كدن$گلىيىٻد ادىتالكود قىللىي -2019 ڭىنىتالىكش$ت شىتىزۆك قۇقوھ كىلىشىك ،$تتەۋۆن       
 ەۋ ڭىنىرىلتالىكش$ت قۇقوھ كىلىشىك ،ىقىلناغنالناج اتياق ىتىكىر$ھ شادغوق ىنقۇقوھ كىلىشىك ادىسايقىم
 ىڭٻي تەرابىئ نىد » ىكىلن$كتي$چۈك ىتىكىر$ھ شۇرۇت ىشراق $گر$لت$مۈكۆھ تادبىتسىئ ڭىنرالھۇرۇگ ىۋىممائ
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 مىك ر$ھ  ىنناقشاچ ن$كتۆئ نىدلوي « ،پۇلوب ەراچىب ىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ ادىتسائ ت$يىزەۋ رىب
 .ىدلاق پۈشۈچ $كت$لاھ  ەراچىب  »ناغىدىرۆئ

 ىرىلتسىسىتان رىلتٻگ ادىناماز ىنيەئ ت$ق$پ  ىشىئ ناغىدىلٻك نىدىلوق ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ $تتەۋۆن       
 اينۇد ،پاساي ىنرالياج ن$گلۈرۈتش$لىنھ$س ،ەدىتىسق$م شۇرۇشوي ىنىقىلىچىغرىق يىقرىئ ناقتاراق $گر$ليىدۇھ$ي

 نىدن$گىرىك لىي ۇب .ىدلاق پۇلوب  الشىلىق ىنرالقىلىىچمادلائ يىسايىس كەدىشۇنۇرۇئ اقشادلائ ىنىكىلىچتەئاماج
 ىنىقىلاي ڭىنىزۆئ ن$لىب ىرىللوي شىرىب لۇپ راكىب ىكاي شىرٻب زىر$ق قىلمۈسۆئ نەۋۆت ڭىنىتىمۈكۆھ ىاتىخ پالشاب
 كرۈت رۇغيۇئ «،پىلىق پىلك$ت اغ » ڭاجنىش  « ىنىرىلتسىلانرۇژ - رىبخۇم ەۋ ىرىلللىكەۋ ڭىنر$لت$لۆد ناغىديالاي
 ەدم$ھ ،اتقامرۇدلىق » اشامات « ىن » ىسىرىزن$م ناقتاۋۇقوئ زامان ادلاھ ناغلاق يامتاپ $كتىچس$م  ڭىنرالناخزامان

 .$تـك$مرۈس ىنىلايىخ ماخ شادلائ ىنىقل$خ اينۇد قىلىقرائ رالۇئ
 ڭىنناتسىكرۈت يىقر$ش ەدىيىلارتسىۋائ ڭىنىكىمۆئ ر$للىكەۋ ىــيىتلۇرۇق اينۇد نىيٻك نىدن$گرىك لىي ۇب       
 قىلر$نۈرۆك ىرىلت$يىلائاپ ناغراب پىلېئ نىدىزۈي اغلوق ىنىشىلوق ڭىنرالۇئ ەۋ شۇرۇتشۇنوت ىنىتىيىزەۋ ىكىتتەۋۆن
 ڭىنىرىلتالىكش$ت رۇغيۇئ قىلراتاق ىتيىئم$ج قىلراكم$ھ ەۋ پىرائام ناتسىكرۈت يىقر$ش « .ىتشرېئ $گر$لىجىت$ن
 قل$خ ەۋ ىرىلتالىكش$ت ىۋممائ ڭىنر$لت$لۆد قىلراتاق $يىزٻنودىھ ەۋ ايىشيالام ڭىنىكىمۆئ ر$للىكەۋ $مش$لرىب

 ىتىمۈكۆھ ياتىخ $تتەۋۆن ڭىنىرىلكرۈت رۇغيۇئ نىدىلمۇج ڭىنىرىلناملۇسۇم كرۈت ناتسىكرۈت يىقر$ش ڭىنىسىممائ
 يىقرىئ لىخ ۇب ەۋ شۇرۇت ىشراق  اغىقىلناقتاۋىلٻك چۆد اققلىچنىغرىق يىقرىئ ەۋ شۇرۇتساب قىتتاق نىدىپىر$ت
 ، شىتېئ ت$مخەر $گىرىلت$يىلائاپ قىلراتاق شىيامان ناغراب پىلېئ نىدىىزۈي شىتىتخوت لاھرەد ىنقىلىچنىغرىق

 ەدرۈت ڭ$ك ۇمىخٻت اغىشىللوق ڭىنرالۇئ ەۋ شۈرۈدن$شۆچ قىلپارتەئ ىنىتىيىزەۋ ىقرىزاھ ڭىنناتسىكرۈت يىقر$ش
 .» .ىتشىرېئ $گر$لىجىت$ن روز ىرىلت$يىلائاپ تاقىۋش$ت قىلارائقل$خ ناغراب پىلېئ پىلېئ ەدىدىسق$م شىرېئ
 رەۋ$خ ىكىدىنۈك راۋناي -28 »ىس$يىزىۋٻلٻت CNN« نىدىرىللاناق رەۋ$خ قۇلزۇپون ڭىنىكىرٻمائ < «       
 ڭىنىساتالاپ ش$ڭٻك اكىرٻمائ ادىممارگورپ .ىدر$ب نۇروئ اغىسىمٻت »ىسىزىرك رۇغيۇئ ڭىنياتىخ« ادىسىممارگورپ
 ىدن$پەئ زىدنٻنٻم بوب ،پۇلوب ناغنىلىق تەرايىز ىدن$پەئ زىدنٻنٻم بوب ناغلوب ىرىب نىدىرىلازەئ قۇللوغ
 ياتىخ ڭىنٻم << :زىدنٻنٻم بوب  <، > .ىدلىق ىنر$لزۆس مىھۇم ەدىقق$ھ ىتىيىزەۋ ڭىنرالرۇغيۇئ ادىممارگورپ

 زىس .ۇدي$مزۈكت$ي اغزىڭىيۇزرائ شۇلوب ت$لۆد ڭوچ ىنزىس شىتىلشىئ مىسٻب $ققل$خ ،مىنىغىديەد $گىتىمۈكۆھ
 ناغىمىشخوئ ڭىنرالىقشاب ەۋ رالرۇغيۇئ ،زىڭىشىلىب ىنشۇيوق لوي $گر$لقر$پ ناقتاۋىنىلىق ەداپىئ ن$لىب قىلچنىت
 لوي اغىشىلىق ەداپىئ ادلاھ نىكرەئ ىنىزۆئ ڭىنرالۇئ ،ياملاۋىراق پەد تىدھ$ت $گىكىلر$ت$خىب ت$لۆد ىنىرىلرىكىپ
 قادنۇش ىكنۈچ ،ن$مىلىق ۇزرائ ىنىشىڭٻم پاراق $كشىلىنۆي ۇش ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ن$م .كەرٻك زىڭىشۇيوق
 < ۇئ  . ىدىد > >> .ۇديالارۇشائ $گل$مەئ ىنىشۈچ شۇلوب ت$لۆد ڭوچ ناقتاۋەد ىزۆئ نىدنائ ياتىخ الىدناغلىق

 :ىدٻد قادنۇم $ن$ي زىدنىنٻم بوب < ،> .ىدىلتىك$ت ىنىقىلناغىدىتر$گزۆئ ىنياتىخ ڭىنىتىكىر$ھ قاتروئ ڭىنارائقل$خ
 ،قاسىلاتىڭىچ ىنىساسائ شىلىق قىرىقاچ اغياتىخ اتساسائ ۇب ڭىنىتالىكش$ت ر$لت$لۆد ن$كش$لرىب ر$گەئ زىب <<
 قۇقوھ كىلىشىك لاسرٻۋىنۇئ ىكىداينۇد ىكل$ب ،س$مەئ ڭىنىكىرٻمائ الت$ق$پ ىنىقىرىقاچ شىرىگزۆئ ۇب ىن$ي

 پىرٻب ىرىخائ ،قاسىلايوق اغىرۇتتوئ ەدىتىپۈس ىـپىل$ت قاتروئ ڭىنر$لت$لۆد قىلراب ناغيوق لوق $گىسىمانباتىخ
 اممەئ ،ۇدي$مر$ب زۈي ەدىچٻك رىب شىرىگزۆئ ۇب ،$تتەۋلەئ .ن$مىنىشىئ اغزىمىقىلناغىدىتٻي $گزىمىتىسق$م ن$گىلزۆك
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 ڭىنرالقىلناچشىرىت ن$گلىتىسرۆك ،نىتقىلناغلوب ت$لۆد ناغىدىلىق ت$ققىد اغىزاربوئ ىكىدارائقل$خ ياتىخ
 .» >  >>.ن$مىنىشىئ اغىقىلناغىدىلوب $كترۈت $گىشىلىرىگلىئ ادلوي ۇب ڭىنرالۇئ

 ڭىنىتٻتىسرٻۋىنۇئ لٻي ناغلوب ىرىب ڭىنر$لپ$تـك$م يىلائ رۇھش$م ڭەئ ىكىدىكىرٻمائ ىنۈك راۋناي -28 < «       
 رادىقالائ اغڭىنۇب ەدم$ھ ىشىماق اغرالرٻگال ىنرۇغيۇئ پالنويلىم ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ەدىپىتـك$م قىلىچنۇناق
 ىنرالناملۇسۇم ڭىنياتىخ << اغىنىغىي $مىكاھۇم ىقمىتٻق ۇب .ىدلۈزۈكتۆئ ىنىغىي $مىكاھۇم ەدىقق$ھ ر$لىلىس$م
 ساكنىئ قادناق اغىسىزىرك ىرىلق$ھ ناسنىئ لىخ ۇب :ىشىلىق كىلش$كنايىز ەدم$ھ ىشىماق اغرٻگال ادناس روز
 $لىس$م رىب $ن$ي ناغنىلىق $مىكاھۇم قىلىتقۇن ادنىغىي ىقمىتٻق ۇب < ،>.ناغلۇيوق ۇزۋام پەد >>؟مىزال شۇرۇتياق

 قادناق $گىلىس$م ۇب ڭىناينۇد ىمىھۇم ۇمىخٻت ،س$مەئ الىقىلناقتاۋىلٻك چۇد $گر$لىلىس$م قادناق ڭىنرالرۇغيۇئ
 .» > .ناغلوب ىشۇرۇتياق ساكنىئ
 تازمان اغىتاپاكۇم قىلچنىت لٻبون نىدىپىر$ت ىرىلازەئ ىسىلج$م ت$لۆد اكىرٻمائ ىنۈك راۋناي -29 ىتخوت ماھلىئ       
 دراچىر ،تىمىس رىفوتسىرىك ،وئىبۇر وكرام ىكىدىسىلج$م ت$لۆد اكىرٻمائ ىنۈك راۋناي  -29  « .ىدلىتىسرۆك پىلىق
 ىتاپاكۇم قىلچنىت لٻبون ىسازەئ اتالاپ ش$ڭٻك ەۋ ماۋائ ر$پ$ن 13 يىئم$ج قىلراتاق رٻندراگ يىروك ،لاتنٻمۇلب
 كىلىشىك ڭىنىقل$خ رۇغيۇئ << ڭىنىتخوت ماھلىئ ىسيىلايىز رۇغيۇئ ادىپۇتـك$م قىلازمىئ ناغىللوي اغىتٻتىموك
 ماھلىئ .ناغرىقاچ اقشىلىق ل$مەئ اغرالنۇناق ن$گىلىگل$ب ىزۆئ ىنىتىمۈكۆھ ياتىخ نۈچۈئ شادغوق ىنىقۇقوھ
 ناغراب پىلېئ ت$يىلائاپ ن$لىب قىلچنىت نۈچۈئ شۈرۈس ىرىگلىئ ىنشىنىشۈچ ارائ ر$لت$للىم ىكىدياتىخ ڭىنىتخوت
 ناياب ىن >>ىقىلناغلىق مۈكۆھ اغىسازاج قاماق كۈلرۈمۆئ ادلاھ ق$ھان ىنۇئ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ اممەئ ،ۇمىسلوب
 .» .ناغلىق
 مۈرۈچ$ك ارائقل$خ ،ىتالىكش$ت شىتىزۆك ىنقۇقوھ كىلىشىك ارائقل$خ ىنۈك $بن$شۈد لارۋٻف -4 < «       
 قۇلزۇپون قىلراتاق ىــيىتلۇرۇق رۇغيۇئ اينۇد ەۋ ىتالىكش$ت ىتىمىزالۇم قۇقوھ كىلىشىك ارائقل$خ ،ىتالىكش$ت

 رىب سۇسخ$م $گىلېئ رۇغيۇئ ىنىتالىكش$ت ر$لت$لۆد ن$كش$لرىب ،پىلىق نالېئ تاناياب قاتروئ ەدەۋن$ج رالناگروئ
 تور نٻك ىقىلشاب ڭىنىتالىكش$ت شىتىزۆك ىنقۇقوھ كىلىشىك <،> .ىدرىقاچ $كشىتەۋەئ ىسىپپۇرۇگ شۈرۈشك$ت

 ۇئ .ىدرىقاچ اقشىلىق ادائ ىنىچرۇب زۆئ ىنر$لت$لۆد ازەئ ىسياقر$ھ ،پىلىق زۆس ادىنىغىي شىلىق نالېئ تارابخائ
 ڭىنتەئاماج ارائقل$خ ۇئ ،ىكرىغېئ كىلىچنۇش ىكىلىچىدن$سپەد قۇقوھ كىلىشىك ىكىدڭاجنىش << :ەدىزۆس
 رىب ەدىلېئ رۇغيۇئ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ تور نٻك < ،> .ىدٻد >> .اتقاملىق $لان نۈچۈئ ىشۈتۆئ $كت$كىر$ھ
 ،شۇيۇي ىنىكىلمىك ىنىد ەۋ يىللىم ڭىنرالۇئ ڭىنىتىسق$م ،ىنىقىلناغىماق اغرالرٻگال ىنىشىك قۇشوئ نىدنويلىم

 ڭىنت$يىزەۋ ،پۈرۈدلىب ىنىكىلن$كىئ شىتر$گزۆئ $گر$لىشىك ناغىدىنۇقوچ $گىس$يىتراپموك ياتىخ ت$ق$پ ىنرالۇئ
 ىتىياھان ڭىنىساكنىئ ڭىنارائقل$خ ،يامىراق اغىقىليىددىج ڭىنت$يىزەۋ ،ۇئ قارىب .ىتتر$كسەئ ىنىكىليىددىج
 ن$كش$لرىب ،$كشىرٻب $مىتاخ اغلاۋھەئ ۇب ىنر$لت$لۆد ىسياقر$ھ ،پىلېئ اغلىت ەدىچىئ شىنىلسۇسپەئ ىنىقۇلسۇس
 ،> .ىدرىقاچ $كشۈرۈشك$ت لىق$تسۇم ىنرالرٻگال ،پىتەۋەئ ك$مۆئ $گىلېئ رۇغيۇئ لاھرەد ىنىتالىكش$ت ر$لت$لۆد
 ارٻماكٻلٻت ۇمىدن$پەئ ۇمۇديان ىمۇك ىقىلشاب ڭىنىتالىكش$ت مۈرۈچ$ك ارائقل$خ اغىنىغىي شىلىق نالېئ تارابخائ <
 .ىتتاشخوئ $گىمرۈت قۇچوئ ىتسۈئ ىنىتىيىزەۋ ىقرىزاھ ڭىنىلېئ رۇغيۇئ ەدىزۆس ۇئ .ىدلىق زۆس پىشىنتاق قىلىقرائ
 ماۋاد ەدر$ي ۇئ .ىدلاق پاشخوئ $گىمرۈت قۇچوئ ىتسۈئ رىب ىددۇخ ڭاجنىش نۈگۈب << :ىدٻد قادنۇم ۇئ
 ت$يىنەد$م يىرۇبج$م ،ىتىكىر$ھ شۇيۇي $ڭٻم يىسايىس ،تەرازان قىلىكىنخٻت ىرىقۇي $چلٻۋروئ ناقتاۋىلىق
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 زۆئ ىنر$لت$للىم قىلناس زائ ىرىلت$كىر$ھ شىتٻۋىلىق بىياغ ەۋ شىلىق نۇقتۇت $چناغىلاخ ،ىس$يىستايلىمىسسائ
 ادىسىرائ رالباۋاج ن$گلىرٻب ەۋ رالىچۇغىروس لائوس ادنىغىي <،> >> .ىديوق پۇرۇدناليائ اغرالتاي ادىترۇي انائ
 .ىدلوب ىتىيىلۇئس$م ىكىدىسىلىس$م رالرٻگال ڭىنتەئاماج ارائقل$خ اسلوب اتقۇن مىھۇم رىب $ن$ي ن$گن$لتىك$ت
 اغلوي زىسقۇيۇت ىنرالرٻگال ەدىلېئ رۇغيۇئ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ،كەدرىب ر$لسىسس$خ$تۇم ىكىدنىغىي
 ىماۋاد ڭىنت$سايىس قىلمىسٻب ىرىقۇي ناقتاۋۈلۈزۈگرۈي ىرٻب نىدلىي نوئ $چچ$ن ادنويار ڭىنۇب ،ىقىلناغىميوق

 ساكنىئ كىلر$تٻي اغرالمىسٻب ناغلىق ىرىگلىئ ىتىمۈكۆھ ياتىخ ،تەئاماج ارائقل$خ اممەئ ،ىكىلن$كىئ
 ىنىقىلناغلىق تەئرۈج اقشىچېئ ىنرالرٻگال ۇشۇم ادلاھ كىلكەرۈي ۇمىخٻت ىدمەئ انام ىتىمۈكۆھ ياتىخ اقچاغىمرۇتياق

 ىشراق اغياتىخ رەز$نيىئت$ق نىدىشۇلوب $مٻن ىتىۋىقائ ڭىنتەئاماج ارائقل$خ ىدمەئ << رالۇئ اڭۇش .ىتتر$كسەئ
 .»  >.ىدٻد ،>>كەرٻك ىشىلېئ رىبد$ت قاتروئ

 ەدىزىكر$م نوسدۇخ ناغلوب ىرىب ڭىنىرىبمائ راللىقائ ڭوچ ڭەئ ىكىدىرىھ$ش نوتـگنىشاۋ ىنۈك لارۋٻف -6 < «       
 ىشىرٻب كەرٻد نىدر$لىمٻن نۈچۈئ اينۇد ڭىنۇب ەدم$ھ ر$لىلىس$م ناقتاۋىلٻك چۇد $تتەۋۆن ىتىيىئم$جرالرۇغيۇئ
 رالرۇغيۇئ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ادلاھ قىلىتقۇن ىنىغىي $مىكاھۇم .ىدلىچېئ ىنىغىي $مىكاھۇم سۇسخ$م ەدىقق$ھ
 زائ رىزاھ ڭىنىتىلۆد ىچقاس رۇكز$م ،ىقىلناغلوب پۇرۇدناليائ $گىتىلۆد ىچقاس قىيال اغىمسىج -ىمسىئ ىنىرايىد
 اغىرىلرٻگال >>ش$ل$يىبر$ت اتياق نىتت$ھ$ج يىسايىس << ىنرۇغيۇئ قۇترائ نىدنويلىم رىب ۇمىدن$گٻد
 ىشۇلوب اتساكنىئ قادناق ڭىناينۇد $گىلىس$م ۇب ادلاھ ناغلىق شۈنۈرۆك اقرائ ىنقىللائٻر كەدىقىلناغلاۋىماق
 $تتەۋۆن ،پىلىق زۆس نوتتاك موت ىسازەئ اتالاپ ش)ڭٻك اكىرٻمائ ادنىغىي  <،>.ىدلىق $مىكاھۇم يىلىسپ$ت ىنىقىلمىزال
 ڭوچ ڭەئ ڭىنياتىخ $تت$يىل$مەئ ڭىنرالرۇغيۇئ ناغلاق پىنىليائ اغىتـكٻيبوئ شۇرۇتساب ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ
 ارجىئ ن$لىب چۈك روز $تتەۋۆن ،ىنىقىلناقتاۋاشاي ادنويار رىب ناغلوب ىناكام قىلياب ىتسائ ر$ي ەۋ ىسىزاب $يىگرٻنېئ
 ڭىنىتىيىمىكاھ ڭىپنىج ىش ناقشاليوئ ىنىكىلر$ت$خىب ق$لتۇم ڭىنىشۇلۇرۇق >> لوي رىب غاۋل$ب رىب << ناقتاۋىلىق

 ادىرىخائ ڭىنىزۆس ۇئ .ىتتۆئ پ$لزۆس ىنىقىلناغلائ اغىتسائ بىق$ت $چىيوب ت$للىم لۈكتۈپ ىنرالرۇغيۇئ $تـكىلىدمەئ
 اغاينۇد $تتەۋۆن ڭىنت$يىمىكاھ رىب ناقتاۋىلىق ارجىئ پىنىيات $گىچۈك ت$لۆد ىنقىلق$لتۇممىكاھ قادنۇشۇم
 ۇب ڭىنياتىخ ىتىئاماج اينۇد كەدڭىنۇش ،ىتىمۈكۆھ اكىرٻمائ << ،پ$لتىك$ت ىنىقىلناقتاۋۇنۇرۇئ $كشىيىڭٻك

 >  >>ىدل$ك پىتٻي تىقاۋ ناغىدىنىللوق رىبد$ت ىلىمەئ نۈچۈئ ش$لك$چ ىنىتىكىر$ھ قىلق$لتۇممىكاھ ىكىدلىخ
 .» .ىدٻد
 ەد »ىشىڭٻك كىتنالتائ« ناغلوب نىدىرىلز$كر$م راللىقائ قىلڭاد ىكىدىرىھ$ش نوتـگنىشاۋ ىنۈك لارۋٻف -8 < «       

-ۇرۋاي ىشىڭٻك كىتنالتائ <،> .ىدلۇرۇتشۇيۇئ ىنىغىي $مىكاھۇم رىب ناغنىلىق ەزىھالۇم ر$لىلىس$م ۇشۇم لەد
 ڭىنرالناقتاۋىرٻب زۈي ادىلېئ رۇغيۇئ ۇئ .ىدلىق ىزۆس شىلىچېئ ادنىغىي تسىبرٻھ نوج ىقىلشاب ڭىنىزىكر$م ايىسائ
 زۈي ادىلېئ رۇغيۇئ ۇئ .ىدرۈدلىب ىنىكىلن$كىئ $يىدٻگارت رىب روز ىتىياھان القادنۇش $قەۋ رىب مىھۇم ىتىياھان
 ەدىزۆس ۇئ .ىتتيېئ ىنىكىلن$كىئ ىكىلىچىدن$سپەد قۇقوھ كىلىشىك رىغېئ ڭەئ ىكىداينۇد ىقرىزاھ ڭىنرالناقتاۋىرٻب

 $گىلىس$م ۇب اڭۇش ن$م .س$مەئ $لىس$م رىب يىددائ ىشىلىماق اغرٻگال ڭىنىشىك $چىغنويلىم 2 نىدڭىم 800 <<
  >>ن$مياراق پەد ،كەرٻك ىشىشىرېئ $كت$ققىد ادنوتـگنىشاۋ تخ$تياپ ۇمپۇلوب ،كەرٻك ىشىنىلىق ت$ققىد
 ن$لىب ر$لت$لۆد ىسياقر$ھ ەۋ ىچۈك يىداسىتقىئ روز ڭىنياتىخ كەدرىب ر$لسىسس$خ$تۇم ادنىغىي < ،> .ىدٻد
 رٻگال ۇب ادلاھ قاتروئ مۇقوچ ڭىنىرىلت$مۈكۆھ ر$لت$لۆد ىسياقر$ھ ،يامىراق $گىتىۋىسانۇم يىداسىتقىئ
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 $گىشىتر$گزۆئ ىنىبۇلسۇئ زۆئ ڭىنياتىخ ڭىنۇب ،ىنىكىلكەرٻك ىشىتىلشىئ مىسٻب قىتتاق اغياتىخ ەدىسىلىس$م
 غاۋل$ب رىب « ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ $ن$ي رالۇئ .ىتتۆئ پۈرۈدن$شۈچ ن$لىب راللاسىم ىنىقىلناغىدىلوب $كترۈت مۇقوچ
 يىداسىتقىئ ناقتاۋ$لزۆك ىزۆئ قىلىقرائ شىلىق $لىمائۇم قادنۇب اغرالرۇغيۇئ ىكىدىزىكر$م ڭىنىشۇلۇرۇق » لوي رىب

 .» >.ىتتۆئ پىتر$كسەئ ىنىقىلناغىدي$مل$تٻي اغىسۇزرائ شۇلوب ت$لۆد ڭوچ ىۋاينۇد ەۋ $گر$لمۈنۈئ
 رىب ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ،پىلىق نالېئ تاناياب ىنۈك $بن$ش ىقىلرىتسىنىم رالشىئ ىقشات $يىكرۈت لارۋٻف -9  «       
 رىب نۈچۈئ ت$يىناسنىئ << ىنۇب ،پ$لبىيەئ قىتتاق ىنىقىلناغىلوس اغىرىلرٻگال ازاج ىنرالرۇغيۇئ قۇترائ نىدنويلىم
 رىب << ،يوسكائ ىماھ ىسىچتاناياب ىقىلرىتسىنىم رالشىئ ىقشات $يىكرۈت .ىدرۈدلىب پەد >>سۇمون كۈيۈب
 ىشىرچۇئ اغىسازاج ن$ت ،پۇلۇتۇت $چناغىلاخ $گر$لىمرۈت ەۋ اغىرىلرٻگال ازاج ڭىنىرىلكرۈت رۇغيۇئ قۇترائ نىدنويلىم
 رۇغيۇئ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ زىب .س$مەئ كىلت$يىپخ$م رىب رىزاھ ىشۇلۇيۇي نىتت$ھ$ج يىسايىس ڭىنىسىللاك ەۋ
 سۇبب$ش$ت ىنىشىتٻۋىقات ىنىرىلرٻگال ازاج ەۋ ىنىشىلىق ت$مرۆھ ىنىرىلقۇقوھ -ق$ھ قىلساسائ ڭىنىرىلكرۈت
 نۇزۇئ ادىلوق ىتىيىمىكاھ ياتىخ ڭىنىرىلكرۈت رۇغيۇئ $ن$ي ەدىزۆس يوسكائ ىماھ ىچتاناياب .ىدٻد >> .زىمىلىق
 ەدىھالائ ىنىقىلناقتاۋىلٻك پارچۇئ $گ$يىستالىمىسسائ قىلىمٻتسىس القادنۇش ،اغمىسٻب يىسايىس نايۇب نىدراللىي
 .» .ىتتۆئ پ$لتىك$ت
 ىسىچتاناياب ەۋ ىسىئەر نىۋائۇم ىس$يىتراپ تايىققەر$ت ەۋ ت$لادائ ناقتاۋۇرۇت ادىشٻب ت$يىمىكاھ « ەد $يىكرۈت       

 اقشاب ەۋ رۇغيۇئ ڭىنياتىخ << ،پىرٻب تاناياب اغرالرىبخۇم ىمىشخائ ىنۈك لارۋٻف  -11 ىدن$پەئ كىل$چ ر$مۆئ
 ىرٻب نىدنۇزۇئ < ادىتاناياب ۇئ  .ىدرۇدلىب ىن >> ىقىلناغىدياملالىق لۇبوق ىنىتىسايىس ناقتاۋىرٻب پىلېئ $گر$لت$للىم

 كۇزان ىكىدىپىتر$تنۈك ڭىنىس$يىتراپ ڭىنىلىس$م ۇب رىزاھ ،ىنىقىلناقتاۋىلٻك پىتىزۆك ىنىسىلىس$م رۇغيۇئ
 ىكىدر$لنۈك ىكنىيٻك رالرىبخۇم كىلت$مرۆھ << :ىدٻد قادنۇم پىلىق ناياب ىنىقىلناغناليائ $گىرىب نىدر$لىلىس$م

 پىلېئ ياتىخ $گر$لقل$خ ناملۇسۇم قىلراب اقشاب ەۋ رۇغيۇئ ىكىدىنويار رۇغيۇئ ىرىب نىدر$لىلىس$م كۇزان ڭەئ
 ىلىي -2017 ياتىخ ،كەدىنىغلوب مۇل$م اغرالڭىمم$ھ .رۇدىكىلىچىدن$سپەد ىرىلقۇقوھ ەۋ ق$ھ ناسنىئ ناقتاۋىرٻب

 قىلراب .ىدىلراكاج ىنىقىلناغيوق اغلوي ىنىتىسايىس شۇرۇتشالياتىخ ىنرالداقىتېئ يىنىد ەۋ ىنرالنىد قىلراب اديائ -10
 ر$ھ ىنىكىلن$كىئ ىتىسايىس $يىستايلىمىسسائ رىب ڭىنىتىسايىس شۇرۇتشالياتىخ ىنرالداقىتېئ يىنىد ەۋ ىنرالنىد
 ىتىسايىس $يىستايلىمىسسائ ڭىنياتىخ اتىراق اغرالناملۇسۇم اقشاب ەۋ اغرالرۇغيۇئ ەدر$ي ۇئ .قۇديوق اغىرۇتتوئ مىئاد
 پۈرۈدن$شۈچ ىنىسىمم$ھ ڭىنرالۇب ياتىخ << :ىدٻد قادنۇمۇئ < .> >> مۇل$م $گزىمىمم$ھ ىقىلناقتاۋىرٻب پىلېئ
 ىكىدىسىرۇتتوئ ت$لۆد ىككىئ ،$سلىرٻب تامۇل$م ارغوت ەدىقق$ھ رالناقتاۋۇلوب ەدر$ي ۇئ .كەرٻك ىشىرٻب

 .زىمىتاۋىلٻك پ$لتىك$ت ىنۇب مىئاد ر$ھ .زىمىلىق ت$مرۆھ $گىكۈلنۈتۈپ نىمٻز ڭىنياتىخ .ۇدىيىس$پ ۇمكىليىددىج
 ەۋ اغىرىلرٻگال ازاج پۇتۇت ىنىكرۈت رۇغيۇئ قۇترائ نىدنويلىم رىب ،ىشىلىق نۇقتۇت $چناغىلاخ ىنرالرۇغيۇئ ڭىنياتىخ
 ،ىبابرەئ تەئاماج ،يىلايىز نۇغرۇن .ن$مىچك$مىلتىك$ت ىنىكىلس$مەئ يىنۇناق ڭىنىشىلشات $گر$لىمرۈت

 ڭىنياتىخ ىسىرغوت ڭەئ اڭۇش .راب ر$لرەۋ$خ ادىسىرغوت ىقىلناغنالشات $گر$لىمرۈت ەۋ رٻگال ڭىنر$لىچتەئن$س
 اغىرۇتتوئ ت$يىزەۋ يىقىق$ھ ەۋ ىشىلىق ت$سخۇر اغىشىرٻب ڭىنرالرىبخۇم ەۋ ىچۈكتەزۆك اغناتسىكرۈت يىقر$ش
 ياتىخ .شىئ رىب قىلرانىلسۇسپەئ شىلىتخوت ادىسىرغوت ىرىلرٻگال ازاج ەدرىسەئ -21 .كەرٻك ىشىلىرىقىچ
 اغاينۇد ىنۇب ن$كىئ قادنۇئ ،ۇدىتاۋۈرۈس ىرىگلىئ ىنىكىلن$كىئ > ىزىكر$م ش$ل$يىبر$ت < ڭىنرالۇب ىتىمۈكۆھ
 ىنزىب ىكىلىچىدن$سپەد ىرىلقۇقوھ ەۋ ق$ھ ناسنىئ ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش زىب اڭۇش .كەرٻك ىشىتىسرۆك
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 نىدنىقٻي ىنىكىلىچىدن$سپ ەدىرىلقۇقوھ ەۋ ق$ھ ناسنىئ ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش ،ىنىقىلناقتاۋىلٻس $ككىلزىسنەئ
 .» >  >> ن$مىچك$مىلتىك$ت ىنزىمىقىلناقتاۋىتىزۆك
 ڭىنر$لت$بىت ىنۈك لارۋٻف -12 ىسۇلٻپ يىسن$ن ىسىئەر ڭىنىساتالاپ ماۋائ ىسىلج$م ت$لۆد اكىرٻمائ < «       
 كەدنويلىم رىب ڭىنياتىخ ،پ$لزۆس قۇتۇن ادىنىغىي قىلمان >> اكىرٻمائ رۈكك$ش$ت << ن$گلۈزۈكتۆئ ادنوتـگنىشاۋ

 ىنرالۇئ الكەدىنىغراب پىلېئ $تت$بىت ڭىنۇئ ىتىسق$م ىكىدىشىماق اغىرىلرٻگال شىلٻۋىغىي ىنرۇغيۇئ
 رالرۇغيۇئ ڭىنياتىخ رىزاھ رالشىئ ن$گر$ب زۈي $تت$بىت << :ۇئ <،>.ىدرۈدلىب ىنىكىلن$كىئ شىلىق $يىستايلىمىسسائ
 رۇغيۇئ نويلىم رىب ىكىدىرىلرٻگال ك$گمەئ اسىملۇرۇت ىشراق اغڭىنۇب ر$گەئ .ۇدىتاۋىرٻب زۈي ادىنويار
 شۇنۇرۇئ اقشىتىقوي ىنىقىلساخ كۈتٻي ڭىنىتىيىنەد$م ت$بىت ىناشىن ڭىنرالرٻگال ۇب .ۇدىلۇتۇت $گ$يىستايلىمىسسائ
 .» > .ىتت$سرۆك پەد >> .$گىئ $كت$سق$م شاشخوئ ن$لىب
 $چايىسائ« ڭىنىرىلق$ھ ناسنىئ ،ىقىللىي 70 ڭىنىقىلناغنىلىق نالېئ »ىسىمانباتىخ ىرىلق$ھ ناسنىئ اينۇد «       
 ياتىخ ەدىسىرىتاخ ىقىللىي 25 ڭىنىقىلناغنىلىق نالېئ »ىسىمانباتىخ كوكڭاب« ناغىدىلىراق پەد »ىسىخسۇن

 ياتىخ ادناير$ج ۇب .مۇل$م ىقىلناغلاق پۇلوب لىي 30 اغىقىلناغيوق ازمىئ $گر$لىمانباتىخ ۇب ڭىنىتىيىرۇھمۇج قل$خ
 ىكىلن$گل$ك پىلىق ل$مەئ ەدىجىرەد ىسياق $گر$لىمانىدھەئ قىلارائقل$خ ۇب ناغيوق ازمىئ ىرىلزۆئ ڭىنىتىمۈكۆھ
 ناغلوب ىرىب نىدر$لپ$تـك$م يىلائ قىلڭاد ىكىدىكىرٻمائ نۈچۈئ شىقىچ پاراق اغىلاۋھەئ ىقرىزاھ ڭىنۇئ ەدم$ھ
 ىنىغىي $مىكاھۇم كۈلنۈك رىب سۇسخ$م ىنۈك لارۋٻف -19 ن$لىب ىشىللىكش$ت ڭىنىتٻتىسرٻۋىنۇئ $يىناۋلىسنٻپ

 ەدىھالائ ىسىلس$م ىكىلىچىدن$سپەد يىقرىئ ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش ادىنىغىي $مىكاھۇم سۇسخ$م ۇب .».ىدلىچېئ
 .ىدنىلىق $مىكاھۇم
 ىكىدىرايىد رۇغيۇئ مىتٻق رىب $ن$ي ىنىتىققىد ڭىنكىلىچتەئاماج ارائقل$خ قىلىقرائ ىتىيىلائاپ »رۇغيۇئ ۇمن$م «       

  .$تـك$مي$ڭٻك يىددىج ادىسايقىم اينۇد نۈتۈپ ت$يىلائاپ رۇكز$م .اتقامترات $گىسىلىس$م رالرٻگال
 رالشىئ ىقشات < « $يىكرۈت ادىنىغىي كىلتەۋۆن -40 ڭىنىشىڭٻك قۇقوھ كىلىشىك ت د ب ىنۈك لارۋٻف -26      
 ڭىنرالرۇغيۇئ ىنياتىخ ،پ$لزۆس قۇتۇن ەدىشىڭٻك قۇقوھ كىلىشىك ڭىن ت د ب ۇلغوئشۇۋاچ تۇلۋ$م ىرىتسىنىم
 ت$مرۆھ $گىكىلنىكرەئ يىنىد ەۋ ىقۇقوھ -ق$ھ لاسرٻۋىنۇئ ڭىنر$لت$للىم قىلناس زائ ناملۇسۇم اقشاب ىكىدنويار ەۋ
 شۈرۈشك$ت ڭىنىتٻتىموك شىتىگۈت ىنقىلىچىمىريائ يىقرىئ ت د ب << :ن$گٻد قادنۇم ۇئ < ،>.ناغرىقاچ اقشىلىق
 ڭىنىرىلق$ھ ناسنىئ ڭىنرالناملۇسۇم اقشاب ەۋ رۇغيۇئ ىكىدىنويار مونوتپائ رۇغيۇئ ڭاجنىش كەدڭىنۇش ،ىسىجىت$ن

 ڭىنياتىخ« $ن$ي ۇلغوئشۇۋاچ <،> >>اتقامىغزوق $شىدنەئ رالتالكود رىئاد اغىقىلناقتاۋارچۇئ $ككىلىچىدن$سپەد
 ڭىنرالناملۇسۇم اقشاب ەۋ رۇغيۇئ ،$ككىلنىكرەئ يىنىد ڭىنۇئ نىكٻل ،ۇمىسلوب ىقۇقوھ شۇرۇت ىشراق اققۇلروررٻت
  .» >.ن$گرۈدلىب ىنىكىل »كەرٻك ىشىلىق ت$مرۆھ $گىكىلمىك ت$يىنەد$م
 .ىدل$ك اغىتٻتىسرٻۋىنۇئ ڭىجيٻب ىنۈك ترام -20 ۋوك$ب سنٻرۋال ىرىدۇم ڭىنىتٻتىسرٻۋىنۇئ دراۋراخ < «       

 ىسىپىزەۋ ڭىنتٻتىسرٻۋىنۇئ ەۋ شەدزىئ ت$قىق$ھ « ۇئ ادنىغىي ڭوچ ن$گلۈزۈكتۆئ $گىپىر$ش ڭىنىدن$پەئ سنٻرۋال
 ەدىقق$ھ ىكىلنىكرەئ ڭىن$ھاس يىملىئ ەۋ ىكىلنىكرەئ رىكىپ ،ىكىلنىكرەئ زۆس ،پ$لزۆس قۇتۇن نۇزۇئ ادىسىمٻت »
 تسىستان ىكىتتىقاۋ ىنيەئ ڭىنىسىنائ ادىناير$ج قۇتۇن ڭىنىدن$پەئ سنٻرۋال < ،> .ىدلاتخوت سۇسخ$م
 $گرىب ن$لىب ڭىنۇش .ىدلوب ىشىلتىك$ت ىنىكىلن$كىئ ىرىب ڭىنرالىچۇغلاق نامائ نىدىرٻگال ازاج ڭىنىس$يىنامرٻگ

 مۇھر$م پەد »ن$ميۇقوئ ىدنۈزۈئ رىب نىدىرىئٻش ڭىنرۈكتۆئ مىھٻرۇدبائ ىرىئاش رۇغيۇئ ن$م« ادىرىخائ ڭىنىزۆس ۇئ
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 .ىدۇقوئ ىنىسىمىجر$ت $چزىلگنىئ ڭىنتٻلپۇك رىب نىدىرىئٻش قىلمان »$مانت$يادىھ« ڭىنرۈكتۆئ مىھٻرۇدبائ رىئاش
 ىدلوب رۇكك$پ$ت،ىنت$قىق$ھ ن$م مىدىلزىئ يامنىت نىدىلىزن$م رۈمۆئ << :ىدىئ قادنۇم ىسىچرۇغيۇئ ڭىنتٻلپۇك ۇب
 $غراھزىئ ىتتي$تسىئ مىلىد ،ىنت$ھاساپ قىلناج $ن$ي $ن$م ياب $گزۆس ر$ھ پ$لىت،ىنت$يادىھ نىچ اتشىپٻت ىداھ رىب

 ىدمەئ مىرىلتسود يەئ ڭىلٻك ،ىنت$سرۇپ لۇبق$م $شىم$ھ $غراھزىئ ىتتي$تسىئ مىلىد ،ىنت$سرۇپ لۇبق$م $شىم$ھ
  .» >> .ىنت$بھۆس ۇب ىليالشاب لاشۇخ
 شىتىتخوت ،ش$لىپىيەئ ىنىتىكىر$ھ شۇرۇتساب يىسايىس ەۋ نۇقتۇت روز ناقتاۋىلٻك چۇد ىتىيىئم$ج رۇغيۇئ       
 شۈرۈتل$ك اغلوق ىنىشىنىللوق رىبد$ت ىشراق اققىلىچنىغرىق يىقرىئ ۇب ڭىنىتىمۈكۆھ ىش ىق ائ ەدم$ھ شىلىق شاپ ەۋ

 ىكىدىسىمٻت »ىليازۇقتۇق ىنرالرۇغيۇئ « اد » ىنادي$م ت$يىرۆھ «ڭىنىرىھ$ش نوتـگنىشاۋ ىنۈك لٻرپائ -6 نۈچۈئ
 رۇغيۇئ ،ىسىمش$لرىب رۇغيۇئ اكىرٻمائ ،ىــيىتلۇرۇق رۇغيۇئ اينۇد « .ىدلۈزۈكتۆئ ىتىيىلائاپ شىلىغىي $مش$لرىب
 ۇب ناغرۇتشۇيۇئ پىشىلرىب رالتالىكش$ت قىلراتاق ىرىلچۈك $پىزەۋ امرىب ،ىتالىكش$ت ىشۇلۇرۇق قۇقوھ كىلىشىك
 ،ىتىئاماج رۇغيۇئ ىكىدرالياج انشوق اغڭىنۇئ ەۋ ىرىھ$ش نوتـگنىشاۋ $گىتىيىلائاپ شىلىغىي $مش$لرىب ىقمىتٻق
 ىقمىتٻق ۇب قىلىقرائ ر$لتىچس$م ىسياقر$ھ كەدڭىنۇش ،ىتىئاماج رۇغيۇئ كىلىشىك $چچ$ن زۈي ن$گل$ك نىداداناك
 كارىتشىئ $تـكىلرىب رالناملۇسۇم كىللەئت$چ ن$گىلزۈي $چچ$ن ن$گل$ك ن$تىيالائ پالڭائ ىنىنالېئ ڭىنشىلىغىي
 .».ىدلىق
 ناغىدىلىق $يامىھ ىنقۇقوھ كىلشىك ،ر$لت$لۆد كىتاركومٻد ادىسايىقىم اينۇد نۈتۈپ $تتەۋۆن ،ىسىقسىق       

 ىكىدر$للەئ ت$چ،ىرىلتالىكش$ت رۇغيۇئ ، ىرىلتالىكش$ت قۇقوھ كىلشىك ،رالتالىكش$ت قىلارائقل$خ ،ر$لت$لۆد
 ىكىداينۇد ەۋ  ىرىلىچت$يىلائاپ قۇقوھ كىلىشىك ،رالنويىسايىس ،ىرىلپابرائ ت$لۆد ،ىكىلىچتەئاماج رۇغيۇئ
 ر$ھ ادناتسىكرۈت يىقر$ش ڭىنىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ ڭىنىكىلىچتەئاماج ەۋ ر$لقل$خ رەۋر$پت$يىرۈھ
 ،شۇقوئ تەرپ$ن اتىراق اغىقىلىچنىغرىق يىقرىئ ناقتاۋزۈگرۈي اتيراق $گر$لت$للىم كىلر$ي ەۋ ىرىلناملۇسۇم ت$للىم
 ياتىخ .ىدىرڭاي ىرىلاداس شىتىتىخوت لاھرەد ىنىرىلت$كر$ھ ىــيانىج ىشراق $كت$يىناسنىئ ۇب ەۋ ش$لپىيەئ قىتتاق
 ڭىنشۇرۇئ اينۇد -2 ىددۇخ ي$متۆئ نۇزۇئ نۈچۈئ ىرىلشىمىلىق ىــيانىج ۇب ڭىنىرىلزۆئ ىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك

 اغقىلراكپاۋاج ڭىنتەئاماج ارائقل$خ كدناغلىترات اقتوس ادىدلائ ىكىلىچتەئاماج اينۇد ىرىلىچت$يانىج شۇرۇئ
 .ىسۇغلترات

 
 !ىقل$خ رۇغيۇئ نۇسىشاي

 ،ىنت$ملۇز راتۇروي ڭات ،نىدلەزەئ ۇش ىمكۆھ خىرات
 .ىنت$للىم ر$يۆس كۈلرۆھ ،چۈك ناۋاروز ساملالىق لۇق

   
                                                                              

 ىچنىرىب $چمۇشوق
  ناغنىلىق نۇقتۇت زىست$يىمسەر يىنۇناق نىدىپىر$ت ىتىمۈكۆھ ياتىخ

 ىرىلت$مسىق  ڭىنرالۇئ ەۋ رالرۇغيۇئ ماۋائ ن$مسىق

) 2017- 01 --  2019- 03 ( 
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 شىتىقوي ىنىقل$خ رۇغيۇئ نىدىلمۈج ر$لقل$خ يىكرۈت ادناتسىكرۈت يىقر$ش ىسىكىلم$تسۇم ىتىمۈكۆھ ياتىخ         
 لوق اققىلىچنىغرىق يىقرىئ ن$گىملۈرۆك ىلسىم نىيٻك نىدشۇرۇئ اينۇد -2 پالشاب نىدلىي -2017 ەدىتىسق$م

 كرۈت ماۋائ ناغىلنويلىم  .ىدىلپاق قۇلروررٻت قائ ىنىنىمسائ ڭىنناتسىكرۈت يىقر$ش لۈكتۈپ ن$لىب ڭىنۇش .ىدلاس
 .ىدنىلىق نۇقتۇت زىست$يىمسەر يىنۇناق نىدىپىر$ت ىتىمۈكۆھ ياتىخ ىرىلناملۇسۇم رۇغيۇئ نىدىلمۈج ىرىلناملۇسۇم
 ەدىمرۈت ڭىنىرىلناملۇسۇم رۇغيۇئ ماۋائ ن$مسىق ناغنىلىق نۇقتۇت ي$مل$تۆئ ت$يىمسەر يىنۇناق قادناقچٻھ ەدنەۋۆت

      .ۇدىنىلىق ناياب ىرىلت$مسىق ناغىرچۆئ
 $يىرام ناقچائ ىنىسىناخشائ رۇغيۇئ قىلمان »ىناروتسٻر ىلوي ك$پىي« ەدىرىھ$ش نۇتسوب ڭىناكىرٻمائ             
 ھىلاس ت$مم$ھۇم ناغلىق $مىجر$ت اغىلىت رۇغيۇئ نىدىلىت بەرەئ ىن »مىر$ك نائرۇق « ىسىلىئائ ڭىنت$مم$ھۇم
 قل$خ اتشۇتائ .ن$كىدىنىلباسٻھ نىدىرىلناقغۇت نىقٻي ) ىمىلائ ىنىد مالسئ ،ن$گزۈئ ناج ادىرٻگال ازاج ( ڭىنمىجاھ
 60 ەدىچىئ لىي 2 النىتت$م$ج ۇب ناغىدىلىراق پەد » ت$م$ج راداۋق$ت ،م$كھ$تسۇم ىداقىتېئ يىنىد « ەدىچىئ
       .ناغنىلىق نۇقتۇت ڭىنىشىك ك$ت
 -اتائ )ناققىچ پۇلۇتۇق نىدىرٻگال ازاج ىزۆئ( ڭىنىلائكٻب ر$مۆئ ناقتاۋىلىق ت$ماقىتسىئ ەد$يىكرۈت رىزاھ       

 ڭىنۇئ $تـكىلرىب ن$لىب ت$لبائ تۇۋاد ىبابرەئ تەئاماج كىلنىجلىبرۆد .ناغنىلىق نۇقتۇت ىرىلشادىنرٻق ەۋ ىسىنائ
               .ناغىنىلىق نۇقتۇت ىشىك 44 يىئم$ج نىدىت$م$ج ،پۇلوب ىرىلناقغۇت -قۇرۇئ ەۋ ىرىلازەئ $لىئائ $تىساۋىب
 ازاج زىست$يىمسەر يىنۇناق $تپ$لسەد نۈچۈئ ىقىلناغۇقوئ ادرىسىم نۇرۇب لىي 13 ت$مم$ھۇم ر$سس$يۇم       

 يىنۇناق نىيٻك -ىرىگلىئ ىرىلناقغۇت -قۇرۇئ قىلراب ىكىتشۇتائ ڭىنر$سس$يۇم ەۋ ناغلاماق $گىمرۈت نىيٻك اغرٻگال
  .ن$گلىتٻك پىلېئ اغرٻگال ازاج زىست$يىمسەر
 نىدىرٻگال ازاج ىسىنائ -اتائ نىيٻك نىدناقتياق اغىترۇي نىدرسىم ىراق ماھلىئ ىچۇغۇقوئ قىلىزٻي قازائ شۇتائ       
 ماھلىئ .)ن$گزۈئ ناج ادىرٻگال ازاج ( ناغنىلىق نۇقتۇت اغىرٻگال ازاج زىست$يىمسەر يىنۇناق ىزۆئ ،پىلىرٻب پۇيوق
 زىست$يىمسەر يىنۇناق $چىيۇب ىسىلىئائ ىرىلشادنىرىق قىلراتاق ىلەۋ ناجمىكٻھ ،ىنىغۇدبائ نىتپەر$ت انائ ڭىنىراق
 زىست$يىمسەر يىنۇناق رالناجنىساي، مالاسۇدبائ قىلالروك نىدرالىچۇغۇقوئ ناغۇقوئ ادرسىم $ن$ي  .ناغنىلىق نۇتۇت
  .ناغنىلىق نۇقتۇت
 راپپاغۇدبائ ىچىناخراك ن$گنۈرۆك $گزۆك قىلىجلۇغ ن$لىب ش$لبىيەئ ن$گٻد ناغلىق ج$ھ قاقرات        

 ىسىنىئ ؛)ناغىملۇرۇتياق $گىسىلىئائ ىتىس$ج ،ن$گزۈئ ناج ادرٻگال ازاج( مىناخ اباھر$م ىلايائ ڭىنلۇسۇرۇدبائ
 رەزۇبائ ىلغوئ ن$گل$ك پۇقوئ ەد$يىكرۈت ،ن$گرىك اقشاي 19 لىي ۇب ڭىنراپپاغۇدبائ ؛ىلايائ ڭىنۇئ ەۋ رىداقۇدبائ
      .ناغنىلىق نۇقتۇت
 شاب ڭىنىھۇرۇگ ت$ھاياس ن$م$س ر$قش$ق ،مىناخ $لىم$ج ىلايائ ڭىننىدىلالاج رىداقۇدبائ روسسٻفورپ      

 ،ىلغوئ رىب ەۋ نىي$سۈھ رۇنلىد ىلايائ ڭىناسۇم مىھاربىئ ىنىياجوخ ڭىنىسىناخنامھٻم ن$م$س ،ىروتـكٻرىد
 ناققىچ $گ$يىسنىپ ،پىلىق قىلىچۇقتۇقوئ 30 ڭىنن$س$ھ نامھارۇدبائ رەۋر$پت$پىر$م ەۋ ىچتەراجىت كىلر$قش$ق

 ڭىنىرك$ب ناجنۇسرۇت ىلۇئس$م ڭىنىتىكىرىش ىرىلتالۇسھ$م ەرٻت ىكىدر$قش$ق ،ىلايائ ەۋ ىسىنائ قىلشاي 69
 ەرٻت ىكىدر$قش$ق،ىرىلازەئ $لىئائ ناغلاق ادناتسىكرۈت يىقر$ش ڭىنرىداقۇدبائ لىدائ ىچتەراجىت كىلن$توخ ،ىلايائ
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 م$ير$م ناقتاۋۇقوئ قىلىتنارىپسائ اداۋىكسوم ،ىلايائ ڭىنىرك$ب ناجنۇسرۇت ىلۇئس$م ڭىنىتىكىرىش ىرىلتالۇسھ$م
 .ناغنالۇس اغرٻگال ازاج زىست$يىمسەر يىنۇناق رالقىلراتاق ناتلۇس لۈگيائ ىسىپائ ڭىنناتلۇس
 پىرائام ادىلىت ياتىخ ،ناغلوب ڭوچ پۇلۇغۇت ادلۇمۇق ىلىي -1988 ،ناقتاۋاشاي ەد$يىستٻۋىش رىزاھ       
 كەدڭىنۇش ناغلىق ت$مزىخ ەۋ ناغۇقوئ ەدىرىب ڭىنرالتٻتىسرٻۋىنۇئ ىشخاي ڭەئ ىكىدڭىجيٻب ،ن$گرۆك ىس$يىبر$ت
 لامىش يىبر$غ ڭىنقاھسىئ رامۇخلۇز ناغرۇق $لىئائ پىگٻت $گرەئ ياتىخ رىب ن$لىب ىقىلىزار ڭىنىزۆئ ادناير$ج ۇب
 $گ$يىسنٻپ ىلىي -2017 ،ناغلىق ىنىتىمزىخ ت$مۈكۆھ رۈمۆئ رىب ادلۇمۇق نىيٻك نىدناغۇقوئ ادىتۇتىتسنىئ ر$لت$للىم

         .ناغنىلىق نۇقتۇت ڭىنىسىككىئ ر$ھ اللۇزي$پ قاھسىئ ىسىداد ەۋ پىلات مەرھۆز ناققىچ
 ۇجن$ل ىسىكلۆئ ۇسن$گ پىلسٻك نىديائ رۈگزۆئ ىچتەراجىت كىلن$توخ ناغنىلىق نۇقتۇت ،ىسارقوپ $يىكرۈت       

             .ن$گل$كتۆي $گىسىمرۈت ىكىدىر$ھ$ش
 -ادۇق ەۋ ىرىلشادنىرٻق ناغغۇت -قۇرۇئ ڭىنپوقاي نىمىئ قىلروك ناقتاۋلىق ت$ماقىتسىئ ەدلەئ ت$چ رىزاھ      
 اققىلناتىسبەرەئ ىدۇئ$س ەۋ لايائ رۇغيۇئ ر$پ$ن $چچ$ن كىللەئ ناغنالھاكىن اغرالقىلناتسىكاپ ەۋ ىرىلاجاب
  .ناغنىلىق نۇقتۇت زىست$يىمسەر يىنۇناق رالقىلراتاق لايائ رۇغيۇئ ر$پ$ن رىب ناغنالھاكىن
 ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ لىئامسىئ ىلەئرۇن ناقتاۋۇقوئ ادىقىللىي -3 ڭىنپ$تـك$م ارۇتتوئ قۇلوت ادلۇبناتسىئ «  

 قاماق لىي مىرٻي 16 ەۋ ىقىلناغلىق نۇقتۇت پەد »ڭىتتەۋەئ لۇپ اغڭۇلغوئ ناقتاۋۇقوئ ەد$يىكرۈت« ىنىسىنائ

   » . ناغلىق مۈكۆھ اغىسازاج
 ت$م$مشات $نىگلۈگ ىسىلڭىس ن$گرۈتتۈپ ىڭٻي ىنقىلتنارىپسائ رىتسىگام ادىتٻتىسرٻۋىنۇئ $يىگولونخٻت ايىشيالام      

 .ناغنىلىق نۇقتۇت ادناقتىياق اغىجلۇغ نۈچۈئ شۈزۈكتۆئ لىت$ت ادرىباكٻد  -26 ىلىي  -2017 ،
 ەد$يىكرۈت رەۋنەئ ت$مىزەئ ىلغوئ ڭىناجوخ نۇسرۇت رەۋنەئ ىنىياجوخ » ىــيىراس ادوس مىسكات اجلۇغ « 

 .ن$گلىسٻك لىي 15 نۈچۈئ ىقىلناغۇقوئ
 شىرٻب قىلھاۋۇگ ڭىن »ىتٻتىموك $يىئارىجىئ ىرىلشىئ ياتىخ « ىساتالاپ ىرىقوي ڭىنسىرگنوك ىش ىق ائ لىي ۇب       
 ەرھٻچلۇگ ىروتـكىد ڭىنىمۈلۆب رۇغيۇئ ىسىيىسناتسىئ وئىدار ايىسائ نىكرەئ اكىرٻمائ ،ن$گر$ب قىلھاۋۇگ ادىنىغىي
 ىسىد$ھ ڭىنساببائ ن$شور ىسىچت$يىلائاپ يىسايىس رۇغيۇئ ەۋ  مەدائ 23 نىدىت$م$ج -قۇرۇئ ڭىناجوخ مۇيىق
 .ناغىلىق نۇقتۇت زىست$يىمسەر يىنۇناق ڭىنرالزىلبائ رۇنىھام ىسىمماھ ەۋ ساببائ ن$شلۈگ
 ،ىنۈك 15 ڭىنيائ -3 ىلىي 2015 لۈگىرھٻم « :  $چىشىلىق رەۋ$خ ڭىنىمۇلۆب رۇغيۇئ ىسوئىدار ايىسائ نىكرەئ        
 پىلېئ ىنىرىلىلاب ناغلوب قىليائ 2 ،نىيٻك نىدناقغۇت الاب كەزٻك 3 يىئم$ج ،زىق رىب ،لۇغوئ ىككىئ ەدەرىھاق

- 13 ڭىنيائ -5 ىلىي -2015 ۇئ ،ۇدىتياق $گن$چر$چ ىترۇي نىدرىسىم نۈچۈئ شۈرۆك ىنىسىنائ -اتائ اتقىلراخىتپىئ
 ناغنىلٻۋىترات ىرىلنوفٻلٻت .ۇدىنىلىق نۇقتۇت نىدىپىر$ت ىرىلقامرات كىلر$ت$خىب ياتىخ ادىموردوريائ ىچمۈرۈئ ىنۈك
 كەزٻك 3 ،ناقپوق نىتتۇغۇت الىدمەئ .ۇدىلۈزۈئ ىسىقالائ ي$لنۈتۈپ ن$لىب ىرېئ ناغلاق ادرىسىم ڭىنلۈگىرھٻم
 -نىيىق رىغېئ اتياق -اتياق ادناير$ج ۇب ،پىلىماق يائ 3 $گىسىمرۈت ن$ساجيٻخ لۈگىرھٻم ناقتاۋىتىمېئ ىنىسىلاب
 ن$گلىتٻۋىريائ نىدىتۈس انائ نىدىپىر$ت ىرىلىچقاس ياتىخ $تتي$پ ن$گرۈچ$ك نىدىشٻب ىنرالقاروس ەۋ قاتسىق
 زىسقۇيۇت لۈگىرھٻم ىنۈك -25 ڭىنيائ -8 ،ىن$ي ،نىيٻك نىديائ 3 ،ۇدىلاق پىرغائ قىتتاق الڭ$ت اسلوب رالقاۋوب
 ىككىئ .ۇدىنىلٻك پىلېئ اغىسىناخرۇتخود رالىلاب -انائ كىلر$ھ$ش ىچمۈرۈئ ناقتاۋىنىلاۋاد ىرىلىلاب پىلىرٻب پۇيوق
 .ۇدىلائ اغىلوق ىنىتىس$ج ناغىلزۇم ڭىنت$مم$ھۇم لۇغوئ ڭوچ ىكىدىچىئ ڭىنكەزٻك 3 لۈگىرھٻم نىيٻك نىدنۈك
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 $ككىللىپٻك لۈگىرھٻم كىلبەۋ$س ىشىلٻق پىرغائ رىغېئ ڭىنىسىككىئ ناغلاق ،ىشىتٻك پۈلۆئ ڭىنىسىلاب رىب
 $گىيۆئ پىنىلك$چ ىشىرٻب $گر$ي رىب قامرۇت ىشىتياق اغرىسىم ،پىنىلٻۋىترات ىتروپساپ ،ۇمىسلوب ن$گلىرٻب پۇيوق
 زىست$لادائ ۇب ڭىنلۈگىرھٻم قىلتامۇل$م يىلائ ،ن$گىمزۈكتۆئ ت$يانىج رىب قادناقچٻھ ەدىرمۆئ .ۇدىنىلىق دن$برەز$ن
 ەۋ ناغۇقوئ ادرىسىم ڭىنۇئ ت$ق$پ اغىشىرچۇئ $گر$لت$مسىق قىلشىنىچېئ ۇب ،$گر$لىلىمائۇم زىسمىھەر ەۋ
 -2017 نىدىپىر$ت ىرىلىرىئاد كىلر$ت$خىب ت$لۆد كىل$يىھان ن$چر$چ لۈگىرھٻم .ناغلوب بەۋ$س ىقىلناغىشاي
 قىلقاقتۇت كىلبەۋ$س شارچۇئ اغرالشالروخ يىھور ەۋ يىنامسىج يائ 3 ەۋ ۇدىلىماق اغرٻگال ،پۇلۇتۇت اديائ -4 ىلىي
 ۇب مىتٻق -3 ۇئ اديائ -1 ىلىي -2018 .ۇدىلىرٻب پۇيوق اقشىنىلاۋاد نىيٻك نىدناغلاق پۇلوب راتپىرىگ $گىلىسٻك
 ىكىدن$چر$چ نۇرۇب يائ 6 نىدنۇب ،شاي 29 ،نۇسرۇت لۈگىرھٻم .... .ۇديالىتياق $ن$ي ىنىتاياھ رٻگال كىلت$ھاباق
 ڭىنرالۇئ ىقىلناغلوب ىنادژارىگ رىسىم ڭىنىسىلاب ناغلاق تاياھ ىككىئ ڭىنلۈگىرھٻم .ن$گلىرٻب پۇيوق نىدرٻگال
 ەۋ ىرىلشادنىرٻق ،ىسىنائ -اتائ ناغلاق ەدن$چر$چ .ناغلوب بەۋ$س اغىشىقىچ پۇلۇتۇق $چر$لىزىجۆم نىدياتىخ
 رىسىم ن$لىب ىرىلىلاب كەزٻك شوق لۈگىرھٻم ن$گلىرٻب پۇيوق ن$لىب ىتر$ش شىنىلېئ $گۈرۆگ ىرىلناقغۇت -قۇرۇئ
 ىنۈك -21 ڭىنيائ -9 ەۋ ۇدىلٻك پىتياق $گەرىھاق ىنۈك -28 ڭىنيائ -4 ىلىي -2018 ەدىسىيامىھ ڭىنىسىناخىچلەئ
 .» .ۇدىلٻك پىتٻي اغىكىرٻمائ
 نىدن$گل$ك $گ$يىكرۈت ،پىلىريائ نىدىسىلىئائ ىلىي -2014 ڭىنرۇس$ج ىسىلاب ناقھٻد ن$گرىك اقشاي 20 «       
 ىقشات ن$لىب ن$ك$ي نىيٻك نىد$قەۋ  ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ،ن$گر$ب زۈي >> ىىس$قەۋ ۇقشلېئ  << ن$ك$ي النىيٻك
 ىزۆئ .ن$گلۈزۈئ ىسىقالائ قىلراب ن$لىب ىسىلىئائ ڭىنۇئ كىلپەۋ$س ىشىتٻۋۈزۈئ ىنىسىقالائ رۈچۈئ قىلراب ڭىناينۇد
 ىتىياھان ادىناير$ج شادماق ىزۆئ ىنىزۆئ ەدلەئ ت$چ نايۇب نىدلىي 4 رۇس$ج ناغلوب رۇبج$م اقشىلىق كىلىچكىرىت

 ڭىنىرىلنىئ كىچىك ناغلاق زىسقۇچناراق ەدر$لنۈك ىقنىقٻي ،ۇمىدرالغاچ ن$گرۈچ$ك نىتشاب ىنرالقىلىچنىيىق رىغېئ
 نىدىسىيىھان ن$ك$ي .ن$كىئ ناغىمنالپازائ كەدن$گرۆك ىنىسويىدىۋ ڭىنىتىلاھ ەراچىب ،$نابىرٻغ نكت$ك پۇقروق
 ازٻي ڭۇچاك ،$يىھان ن$ك$ي ىتىيالىۋ ر$قش$ق ڭىنۇئ ،$چىشىلقىنېئ پۈرۈتشۈرۈس قىلىقرائ ىرىلشىلىب -شۇنوت
 ىسىنائ ىكىدرالشاي 43 ،مىياس تۇمخ$م ىسىداد قىلشاي 45 ،قۇلشۇرۇتلوئ ەدىلل$ھ$م -2 ،ىتن$ك كۈرۋۆكاتخات
 ىلېئرۇن ىسىنىئ ن$گرىك اقشاي 20 ،تۇمخ$م م$نارۇب ىكىدرالشاي 25 نىدىرىلشادنىرٻق ،نۇسرۇت م$چل$خۇب
 ڭىنرالۇئ ەۋ مىياس تىمىلبائ ،مىياس مىكٻھ ،مىياس مىساق نىدىرىلىغات ،تۇمخ$م راپپاجۇدبائ ،تۇمخ$م
 ،ۇئ .ناغلاماق $گر$لىمرۈت ەۋ رٻگال ەدىچىئ لىي ۇب رىخائ -ىرىگلىئ ىنىقغۇت -قۇرۇئ قۇترائ نىد 30 پۇلوب ىرىللايائ
 قىنېئ ەدىقق$ھ رالۇئ اممەئ .ناغىلڭائ ىنىقىلناغنىلىق مۈكۆھ اققاماق قىللىي نۇزۇئ ڭىنىسىغات 3 $ن$ي ەۋ ىسىداد
 ىنىسىداد ڭىنۇئ ڭىنر$لىرىئاد ،ۇئ .ن$كىئ ن$گلىتٻك پۇتۇت ادراليائ 3 لىي ۇب ىسىپائ ،پۇلوب قوي تامۇل$م
 ن$لىب ر$لىناھاب كەدن$گٻد ناغىمرۇشپات ىنىنامىر$ج نەۈي ڭىم 100 ەۋ ن$گرۆك تنەزر$پ 2 $ن$ي قۇترائ نىدنالىپ

 < « ،» .ناغىلڭائ قىلىقرائ رالشۇنوت ىنىكىلن$گلىتٻك پۇتۇت ۇمڭىنىرىلىغات اقشاب ،ىنىكىلن$كت$ك پىلېئ
 ر$ھزەئ پىلٻك اغرىسىم ىلىي -2014 ەدىسىجىت$ن ىشىللوق ن$لىب ىچۈك نۈتۈپ ڭىنىسىداد ،ت$مخەئرۇن

 شىلىق ت$مزىخ نۈچۈئ ن$تەۋ -لەئ ،پۇقوئ ادىرىلترۇي مىلىب يىلائ ڭىنۇئ اممەئ .ن$گرىك اقشۇقوئ اغىتٻتىسرٻۋىنۇئ

 ن$گرۈدڭىس ڭىنىسىداد <،>.ناغلوب رىغېئ نىياتنىئ الشاشخوئ $گىكڭىنىرىلشادقاۋاس ىلىد$ب ڭىنىسۇزرائ
 ارۇتتوئ ڭىنىلىي  -2016 ىن$ي ەدىلىگز$م ناقتاۋۇقوئ ن$لىب ىقايىتشىئ نۈتۈپ ت$مخەئرۇن ،ن$گن$لرىس$ت نىدىرجەئ
 ،رالىچقاس ىكىدىسىزٻي $چك$ت ڭىنالروك ىترۇي ىن$ي؛ناغىلشاب $كشىلٻك ر$لرەۋ$خ زىسنەئ نىدىسىداد ىرىلرىخائ -
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 اغىترۇي پۇنۇسيوب اغرالشاتسىق لىخ ۇب .ناغىتسىق $كشىلٻك پىتياق اغىترۇي ىنۇئ ،قىلىقرائ ىزىغېئ ڭىنىسىداد
 ت$مخەئرۇن ناقپات رەۋ$خ نىدىقىلناقتاۋىتٻك پۇلوب بىياغ الىدىموردوريائ ىچمۈرۈئ ڭىنىرىلشادقاۋاس ناقتياق
 ىنىتاياھ ۇمڭىنىرىلشادنىرٻق ەۋ ىسىنائ -اتائ اقشاب نىدىنىغلىق تۇبان ىنىزۆئ ڭىنىتىمسىق شىتٻك پىرىك $گىمرۈت
 .ناغلىق تەر ىنىقۇريۇب شىلٻك پىتياق اغىترۇي ڭىنىرىلىچقاس ياتىخ پىلىق زەر$پ ىنىقىلناغىدىرۇدناليائ $گر$ھەز

 $تـكىلرىب ن$لىب ىرىلشادقاۋاس مۈكرۈت رىب ۇئ ادناغنالشاب نۇقتۇت اتىراق اغرالىچۇغۇقوئ رۇغيۇئ ادرىسىم -2017
 $گ$يىكرۈت لاۋۋائ پىلىق ىنراللوي رىب نىيٻك نىدڭىنۇئ ؛ناغلۇيوق پالوس $چيائ ىككىئ ادىسىناخقاماق رىسىم
 ،قىلىچۇغۇقوئ ن$گزۈكتۆئ نىدىشٻب ەدىچىئ لىي چۈئ $نىغىقسىق ،ۇئ .ناغراب پىچٻق $گ$يىگلٻب نىدنائ
 ىرٻسن$كتۆئ ر$لنۈك ىنىرىلكۈچۈچ -قىچچائ ەۋ اپاج ڭىنتاياھ لىخ چۈئ تەرابىئ نىتقىلرىپاسۇم ەۋ قۇلسۇبھ$م

 ڭىنىسىلاب -ىلايائ ەۋ ىرۇچۇئ ىكىلن$كىئ ادرٻگال نايۇب نىدلىي 3 ڭىنىسىداد ش$كاپاج اممەئ ،ن$كت$ك پۇتنۇئ
 نىدىرىلتسود نۈچۈئ شىلېئ رۇچۇئ ۇئ .ناغىميوق ادىمارائ ۇمنۈك رىب ىنۇئ ىقۇلقوي ىكىرٻد -زىئ نايۇب نىدلىي چۈئ
 پىلىق نوفٻلٻت اغرالىناخىچقاس .ن$گلىتٻۋىرىقىچ ناماز ۇش نىدرادىدنۈئ ۇئ قارىب .ناققاب پاروس پ$گ ادرادىدنۈئ

 ەرىھام $چىشۇلوب مۇل$م «،» >.ن$گلىتٻۋۇيوق الىگىزۈي نوفٻلٻت ،ۇمىسلوب ناققاب پاروس ىنىكىلىد$ن ڭىنىسىداد
 اغرالۇئ نۈچۈئ شىشىلمەدراي اغىرىلشىئ شىلٻۋىتٻس يۆئ ڭىنىسىنائ -اتائ ىكىد$يىلارتسۋائ ىلىي -0132 پۇقاي

 $يىلام $گىتىكىر$ھ قۇلروررٻت < ىنۇئ ىتىمۈكۆھ ياتىخ اديام ىلىي -2019 .ن$گر$ب پىلٻس لۇپ نىدياتىخ

  .» .ناغلائ اغلوق ن$لىب بىيەئ ن$گٻد > .ن$كش$لمەدراي نىتت$ھ$ج
-ىرىللۇغوئ ڭىنمىناخ رىداق $يىبار ىرىلىراد ياتىخ،$چىشۈرۈس ىرىگلىئ ڭىنىتالىكش$ت مۈرۈچ$ك ارائقل$خ «       

 ڭىنمىناخ رىداق $يىبار ،ىرىلتنەزر$پ ،ىرىللايائ ڭىنرالۇئ مىھٻرۇدبائ مىلائ ،مىھٻرۇدبائ راھاق ،مىھٻرۇدبائ مىكىلبائ
 مونوتپائ رۇغيۇئ ىرٻب نىدلىي ىككىئ ىسازەئ $لىئائ 30 ناغلائ $گىچىئ زۆئ ىنىرىلىنىئ ەۋ ىرىللىڭىس -ەد$ھ

 .» .ن$كىتقاملۇرۇت پۇتۇت ەدىزىكر$م شۇرۇت پۇتۇت رىب مۇل$م ىكىدىنويار
 

 ىچنىككىئ $چمۇشوق
 ناغنىلىق نۇقتۇت زىست$يىمسەر يىنۇناق  نىدىپىر$ت ىتىمۈكۆھ ياتىخ

 ىكىلمىزىت ن$مسىق ڭىنىرىللىخر$س رۇغيۇئ
) 2017- 01 --  2019- 03 ( 

               

 تەرابىئ نىتشىتقوي ي$لنۈتۈپ نىدناتسىكرۈت يىقر$ش ىنىتەۋ انائ ڭىنرالۇئ ىنرالرۇغيۇئ ىتىمۈكۆھ ياتىخ       

 ىنىرىللىخر$س رۇغيۇئ  -- ىسىقترۇموئ ڭىنىتىللىم رۇغيۇئ ن$لىب ىدلائ ىنىتىيانىج ىشىراق $كت$يىناسنىئ

 ات پىترات نىدناغنالشاب ىتىيانىج لىزەر ۇب ڭىنىتمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ ەدنەۋۆت .ىدىلشاب نىتىشىتىقوي

 ن$مسىق ڭىنىرىللىخر$س رۇغيۇئ ناغنىلىق نۇقتۇت زىسنۇناق ي$مل$تۆئ ت$يىمسەر يىنۇناق قادناقچٻھ $چىغرىزاھ

 :ىدلىرٻب ىكىلمىزىت
 :نىدر)لپ)تـك)م ىلائ       
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 زىستەددۇم ( ىتخوت ماھلىئ ىسىسس$خ$تۇم داسىتقىئ،ىروسسٻفورپ ڭىنىتٻتىسرٻۋىنۇئ ر$لت$للىم يىزىكر$م       

 روتـكود سانۇش $يىپارغۇج ،ىروسسٻفورپ ،ىرىدۇم قىباس ڭىنىتٻتىسرٻۋىنۇئ ڭاجنىش  ،) ن$گلىرٻب ىسازاج قاماق

 تايىبەدائ :نىدىرىلروسسٻفورپ ؛رۇپۇغ تارۇملىد ىرىدۇم نىۋائۇم ،)ن$گلىرٻب ىسازاج مۈلۆئ( پىيٻت تالوپشات

 ،راكىداي $يىبرون ،نامخار مىھٻرۇدبائ ،نامسۆئ ناجتەري$غ سانۇشخىرات ،نامخار مىرٻكۇدبائ سانۇش

 سانۇشت$يىئم$ج  : نىدرالروتـكود  .نۇسرۇت تارۇملىد ،)راتات( ساببائ اللۇدبائ ،تۇۋاد $لىھار تسىرولكلوف

 ،ت$ھەئ ىچۇقتۇقوئ ،ىسىسس$خ$توم رٻتۇپموك ،اللۇبىب$ھ ناجىب$ن ،نامخار مىھٻرۇدبائ ،شابزۆئ تاراب راقىپلۇز

 روتـكود ىقىلشاب ڭىنىس » ەرادىئ تەرازان انىسىتىدٻم ڭاجنىش «،ىرىدۇم ڭىنىتٻتىسرٻۋىنۇئ انىسىتىدٻم ڭاجنىش

 ڭىنىسىناخروتخود $بۇش ىتٻتىسرٻۋىنۇئ انىسىتىدٻم ڭاجنىش ،)ن$گلىرٻب ىسازاج مۈلۆئ ( رۇپۇغ تارۇملاخ

 ڭىنىتۇتىتسنىئ $يىگولولىف ىتٻتىسرٻۋىنۇئ اكىگوگادىپ ڭاجنىش  ،ىتخ$ب تاھر$پ ىرىدۇم نىۋائۇم

 ،نىدلالاج رىداقۇدبائ رىئاش ،سانۇشتايىبەدەئ  ،رۈكۈش رىس$بۇدبائ  ىرىدۇم تۇتىتسنىئ :نىدىرىلروسسٻفورپ

 ،ر$مۆئ نىكرەئ روسسٻفورپ ،ىرىدۇم ڭىنىتٻتىسرٻۋىنۇئ اكىگوگادىپ ر$قش$ق ؛تىشٻرۇدبائ ىرك$بابائ روتـكود

 مىرٻكۇدبائ ىروسسٻفورپ ىرىدۇم قىباس ڭىنىتٻتلۇكاف خىرات ،رۇپۇغۇدبائ ر$ب$تخۇم روسسٻفورپ ،ىرىدۇم نىۋائۇم

 ىتٻتىسرٻۋىنۇئ ر$قش$ق « ،نامسوئ نابرۇق،نامسوئ نابروق ،لۇبوئ رانلۇگ روتـكود : نىدىرىلروسسٻفورپ ،وتلاپ

 $يىلام ڭاجنىش،ىرىھاق قىدىس پىلل$تۇم سانۇشمىسىئ،ىرىر$ھۇم شاب قىباس ڭىن »ىلىنرۇژ يىملىئ

 ،ىتنٻستود ڭىنىتىلۇكاف $يىگولولىف  ڭىنىتۇتىتسنىئ اكىگوگادىپ ىلىئ ،ىتخ$ب ناجنۇسرۇت ىروتـكٻل ڭىنىتۇتىتسنىئ

 ىچمۇرۇئ ،ىقاس $لىم$ج شانۇشلىت ،ىروسسٻفورپ ڭىنىتۇتىتسنىئ  پىرائام ڭاجنىش ،ىـپوس تاجىن روتـكود

 ،ىقر$ب تىشٻرۇدبائ ت$لبائ روتـكود ،مىھٻر لىماك ىروسٻفورپ ڭىنىتۇتىتسنىئ پىرائام رالڭوچ كىلر$ھ$ش
 ،ىرىدۇم ڭىنىمۈلۆب ىرىلشىئ شۇتۇقوئ ىـپىتـك$م اكىگوگادٻپ لۇمۇق ،مىھاربىئ ناجمامىئ ىسىچتاقىقت$ت انىستىدٻم

 ،نۇسرۇتت$م$م ىسىچۇقتۇقوئ ىچىنۇم$ن ڭىنپ$تـك$م ارۇتتوئ -4 كىل$يىھان اچۇك ،ىلېئ ت$م$م تاتت$خ

 ،نىدي$س ناجنىمىئ روسسٻفورپ ىچتايىرش$ن ، ىچخىرات ،ىسىچۇقتۇقوئ خىرات ڭىن »ىتۇتىتسنىئ مالسىئ ڭاجنىش«

 ڭىنىتٻب روت » نوخروئ «،تسىلانروژ ،ت$لبائ ىرك$بابائ ىچخىرات ،ىرىدۇم ڭىنىپىتـك$م اكىنخٻت ن$توخ

 ن$توخ ، مىز$ن ناجنۇسرۇت ىسىچۇقتۇقوئ خىرات ، تايىبەدەئ ڭىنپ$تـك$م ارۇتتوئ -1 ۇسقائ ەۋ ىنىياجوخ

  رالقىلراتاق ىرۇن ناجر$مۆئ تناروتـكود ،ىچخىرات ،ىروسسٻفورپ ڭىنىتۇتىتسنىئ اكىگوگادىپ
       :نىدرالناگروئ  - ەرادىئ يىرۇم)م       

 )ر ائ ۇئ ش ( قۇلنويار مونوتپائ رۇغيۇئ ڭاجنىش ،ىرىدۇم قىباس ڭىنىتٻتىسرٻۋىنۇئ اكىگوگادىپ ڭاجنىش      

 نۇناق -يىسايىس موكتراپ ر ائ ۇئ ش ،ناتلۇس تازائ ىسىئەر قىباس ڭىنىسىمش$لرىب ر$لىچتەئن$س -تايىبەدەئ

 $چمۇشۇق،ىرىدۇم قىباس ڭىنىتٻتىسرٻۋىنۇئ ڭاجنىش ،نۇدۇۋاب تازرىش ىراتٻركٻس نىۋائۇم قىباس ڭىنىتٻتىموك

 پىرائام ر ائ ۇئ ش ش ،تاراب ىلەۋ ىرىدۇم ڭنىتٻتموك رۇچۇئ -داسىتقىئ ر ائ ۇئ ش ،ىراتركٻس نىۋائۇم قىباس

 ،ىقىلشاب قىباس ڭىن » ىتىزٻگ ڭاجنىش « ،)ن$گلىرٻب ىسازاج مۈلۆئ( تۇۋاس راتتاس ىرىزان قىباس ڭىنىتىرازان
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 قىلىچنامروئ ر ائ ۇئ ش ،نىمىتم$م ناجمىلائ ىبىتاك شاب قىباس ڭىنىتىمۈكۆھ قل$خ قۇلنويار ر ائ ۇئ ش

 ۇئ ش ،مىھٻرۇدبائ پىتٻلۇدبائ ىسىئەر نىۋائۇم ڭىنىتىيىئم$ج مالسىئ ياتىخ ،ت$م$م ىرىزان قىباس ڭىنىتىرازان

 نىۋائۇم ڭىنىسىناخشىئ رالۇغلاتائ ،ىلىئ ت$مم$ھ$م ىرىدۇم نىۋائۇم قىباس ڭىنتٻتموك قىزٻي -لىت ر$لت$للىم ر ائ

 نىۋائۇم ڭىنىسىناخشىئ رالۇغلاتائ  ،)راتات( ن$س$ھ مىلائ )سانۇشنىمرٻت( شانۇشۇغلاتائ ،سانۇشلىت،ىرىدۇم

 يىئامىتجىئ ر ائ  ۇئ ش ؛تىمٻھ رىھات ىچتاقىقت$ت ،ىر$قسەئ ناجن$سۈھ نامىجر$ت يىلائ تادىدناك ،ىرىدۇم

 نىۋائۇم ڭىنتۇتىتسنىئ تاقىقت$ت لىت ڭىنىيىمىداكائ ،مىياس قازارۇدبائ ىقىلشاب نىۋائۇم ڭىنىسىيىمىداكائ ر$لن$پ

 ، رىھات شەرۈك ىچتاقىقت$ت ،سانۇشت$يىئم$ج : نىدىرىلىچتاقىقت$ت ،نامخارۇدبائ تەري$غ ىچتاقىقت$ت ەۋ ىقىلشاب

 ىتىمۈكۆھ قل$خ ر ائ ۇئ ش ،ىرىدۇم قىباس ڭىنىتۇتىتسنىئ $يىگولولىف ىتٻتىسرٻۋىنۇئ ڭاجنىش ،سۇنۇي ر$قسەئ

 رۇغيۇئ » ىتىزٻگ ڭاجنىش «،اللۇدبائ نالسرائ سانۇشلىت ،روسسٻفورپ ىرىدۇم ڭىنىسىناخشىئ ر$لىچت$ھىلس$م

 ،ىقىلشاب مۈلۆب رىب ڭىنىمىلوب رۇغيۇئ ڭىن » ىتىزٻگ ڭاجنىش «،ىلەۋ ماھلىئ ىرىرر$ھۇم شاب نىۋائۇم ڭىنىمىلۆب

 تاھر$پ روتـكود رىئاش ،ىچۇغزاي ،ىچتاقىقت$ت نىدىترۇي تەئن$س يىۋىممائ ر ائ ۇئ ش  ،ىجاھ تەئرۈج رىرھ$ت

 كىلزىسپۋ$خ تەئاماج ،نابرۇق پىلاغ ىقىلشاب نٻۋائۇم ڭىنىسىمىكھ$م توس ارۇتتوئ ىچمۇرۇئ  ،نۇسرۇت

 ىقىلشاب نىۋائۇم ڭىنىسىمىكھ$م شىتپ$ت قىلتسالبوئ نىلوغنىياب ،نىمىئ ىلەئ ەۋ نۇدۋائ تاجىن نىدىرىلنۇروئ

 تەئاماج كىلىيىھان ن$چر$چ ،رۈمۆت پىلاغ ىسىچتوس شاب ڭىنتوس ارۇتتوئ نىلوغنىياب ،رىداق مىكٻھ

 ر$لىچتەاناس -ادوس كىلت$يالىۋ ۇسقائ ،نۇسرۇت پىلاغ ىراسىموك ىسايىس قىباس ڭىنىسىرادىئ كىلزىسپۋ$خ

 رالقىلراتاق نامان تاھر$پ ىسىئەر نىۋائۇم ڭىنىسىمش$لرىب
 :نىدر)ل)ھاس قىلراتاق  ىسىيسناتسىئ )يىزىۋٻلٻت  - وئىدار  ،تارابخائ  ،تايىرش)ن  ،تائۇپت)م        

 ەدىس$ھاس ىـپىرائام يىنىد رۇغيۇئ ن$لىب ىرىلشۇلۇرۇق يىملىئ قىلراتاق » ىـپىتـك$م لىت لەئت$چ ر$قش$ق «       

 »ىتىيىنەد$م ڭاجنىش « ،اجوخ مۇيىق گولوئٻخرائ نىديٻزۇم ر ائ ۇئ ش ،ماللوماد تىمىلبائ ناقچائ لوي رىب ڭوچ

 ىچۇغزاي ،ىقىلشاب قىباس ڭىنىتايىرش$ن شاب قل$خ ڭاجنىش ،تۇمام نابروق ىرىرر$ھۇم شاب قىباس ڭىنىلىنرۇژ

 ناجت$مخەئ نامىجر$ت يىبەدەئ ،ىرىرھ$ت ڭىنىمىلۆب رۇغيۇئ ڭىنىتايىرش$ن قل$خ ڭاجنىش ،ي$بەئ نامخارۇدبائ

 رىئاش ،ىرىرر$ھۇم شاب ڭىنىمىلۆب پىرائام كىلىمت$سرۆك ىتايىرش$ن قل$خ  ڭاجنىش، ) ىمىرات ( نىمۆم

 ناجلىدائ رىئاش ،ىتىسىلانروژ ڭىنىمىلۆب رۇغيۇئ ىسىيىسناتسىئ وئىدار قل$خ ڭاجنىش ،اللۇدبائ مىھٻرۇدبائ

 ىتايىرش$ن پىرائام ڭاجنىش ،نامسوئ ناجتىياۋ رىئاش ،ىرىرر$ھۇم  شاب ڭىنىتايىرش$ن پىرائام ڭاجنىش ،زايىنۇت

 پىرائام ڭاجنىش ،رىسان رىھات ىشىتپ$ت پىرائام قۇلنويار مونوتپائ ،ىرىرر$ھۇم شاب قىباس ڭىنىمىلۆب رۇغيۇئ

 ر$قش$ق  ،)ن$گلىرٻب ىسازاج قاماق زىستەددۇم( ىزور نوقلاي ىچروزبوئ ،ىرىرھ$ت ڭىنىمىلوب رۇغيۇئ ىتايىرش$ن

 ناجالبائ ىرىرر$ھۇم شاب نىۋائۇم ،نۇنۇز نامسوئ ەۋ ر$مۆئ زىلبائ ىرىرر$ھۇم شاب قىباس ڭىنىتايىرش$ن رۇغيۇئ

 11 (ىمىرٻك دىھازرىم ىجاھ بىدەئ ،ىرىرھ$ت ناققىچ $گىيىسنٻپ ،تۇۋائ لۈگن$مىچ ەرىئاش ،رىرھ$ت ؛تىيٻس

 زىلبائ ت$م$م ىسىچۇغزاي ىتايىبەدەئ رالىلاب ،ىرىرھ$ت ڭىنتايىرش$ن رۇغيۇئ ر$قش$ق   ؛ )ىدلىرٻب ىسازاج قىللىي
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 « ،ن$س$ھ مىكىلبائ ىرىرر$ھۇم شاب،ىقىلشاب ڭىنىمىلۆب رۇغيۇئ ىتايىرش$ن رالشاي -رۈمسۇئ ڭاجنىش ،تايىرۆب

 كىلت$لۆد نىدىسيسناتسىئ $يىزىۋٻلٻت ڭاجنىش ،پىلات رىھات رىئاش ،ىرىرر$ھۇم شاب ڭىن » ىتىزٻگر$قش$ق

 كىنخٻت ،راقىپلۇز ىچت$سايىر ،ىقىدىس ناجتۇمخ$م روسسىژٻر ،ارغۇب ر$تخۇم روسسىژٻر كىلىجىرەد ىچنىرىب

 ،ىرىرھ$ت ڭىنىسىيىسناتسىئ $يىزىۋٻلٻت ىلىئ ،نىديەز ت$لبائ ىمىداخ $يىسناتسىئ ، ىزورت$م ناجت$مخەئ

 ڭىنمۈلۆب رۇغيۇئ ،ىلەۋ ماھلىئ ىرىرر$ھۇم شاب نىۋائۇم ڭىن »ىتىزٻگ ڭاجنىش « ،نۇسرۇت نىكرەئ روسسىژٻر

 نۇقتۇت $چىيوب ياتىخ ىلىي -2017 (ىجاھ تەئرۇج ەۋ لۇبوئ نىمىتم$م ،نۇسرۇت لىماكرىم نىدىرىللوئس$م

 ىسىچۇغرۇق ڭىنىتٻب روت » شادغاب «  ،)ناغلوب تسىلانرۇژ رۇغيۇئ ىرىپ$ن 15ڭىنتسىلانرۇژ ر$پ$ن  41ناغنىلىق

 ىلەۋۇدبائ ىنىياجوخ ڭىنىسىناخباتىك » ىمىزان لالىب « ،ىچتەۋاھاس ىچپىرائام ،ت$سەئ ر$پكەئ ىچتەۋاھاس

 .رالقىلراتاق تىيىقۇم
    :نىدر)ل)ھاس قىلراتاق  پ)تـك)م ، نىد ، )يىبر)تن)ت ،تەئن)س  - تايىبەدەئ  ،اكىخٻت  -ن)پ       

 رالىچۇغزاي ر ائ ۇئ ش ،).ن$گزۈئ ناج ادىرٻگال ازاج ( اللوماد ھىلاس ت$مم$ھۇم ىمىلائ ىنىد مالسىئ      
 ت$مم$ھۇمرۇن ،ت$خەئ م$شيائ نىدرالىچۇغزاي ،رۇشوھ نىمىتم$م ىچۇغزاي ،ىسىئەر قىباس ڭىنىتىيىئم$ج
 ،ىچۇغزاي،)قازاق( د$مم$ھۇم زىگان ،ھىلاس دهممهھۇم هرىزهن ،لىئارسىئ ەدىلاخ ،نۇسرۇت تاھر$پ ،ىتخوت
 «،ىسىچۇغزاي روت ،د$مم$ھۇم د$مم$ھۇمىجوغ رىئاش كىلىيىھان امۇگ،نامسوئ زايىنۇت ىچتاقىقت$ت،ىچۇغزاي
 نامىجر$ت ،ىسىچۇغزاي ىتٻب روت ،) لاشرام ( ت$م$م ناجنۇسرۇت ىسىچۇغرۇقشاب ڭىنىتٻب روت » مىنارسىم

 ىچتاقىقت$ت لىق$تسۇم $چىيۇب ىتايىبەدەئ كىسسالك رۇغيۇئ   ،زىزىئ راھابلۈگ تاكوۋدائ ، ن$س$ھ ناجر$مۆئ
 ڭىنىتٻتىسرٻۋىنۇئ رەزەئ -لەئ ،نۇسرۇت ەدىجاس روتـكود $چىيوب ىـپس$ك $يىگولوپورتنائ ،$گلىب تىمىلبائ روتـكود
 رٻتۇيپموك ،ىسىچۇغۇقوئ ڭىنىتٻتىسرٻۋىنۇئ رەزەئ -لەئ رىسىم ،ىتخوت اللۇبىب$ھ روتـكود $چىيۇب ت$يىناھور
 ،ت$م$مشات $نىگلۇگ رىتسگام ،ىقر$ب تىشٻرۇدبائ ت$لبائ روتـكود ،ىزور  راتخۇم ىسىسس$خ$تۇم اممارگورپ
 ،ىدرۇت ماھلىئ روتـكٻتىخرائ ،ساببائ ن$شلۈگ رۇتخود رٻنوئىسنٻپ ،مىھاربىئ ناجمامىئ ىسىچتاقىقت$ت انىستىدٻم
 ، مىزٻھ نافرىئ نىدىرىلناپلوچ لوبتۇپ ،تۇۋاد ەدىشەر ،نۇسرۇت رەۋ$ن$س ،تىمٻھ مىھىرۇدبائ نىدرالىچىشخان

 ياتلائ ،) اجلۇغ ( ت$مخەئ ناجاسۇم ىچقاچقاچ رۇھش$م .رالناجمەركەئ ەۋ ناجتومھ$م ،مەرىك$لبائ تاپرەئ
 رالىچۇغۇقوئ ،   ) ىچۇغزاي قازاق  ( د$مم$ھۇم زىگان ىمىداخ قىباس ڭىنىسىناخشىئ ت$يىنەد$م يىددام يىري$غ
 $گزۆك ەدىكىلىچك$تٻي ت$ھاياس ارائقل$خ ،ىدرۇت ماھلىئ روتـكٻتىخرائ  ،ىرك$بابائ سىراۋ  ىسىچشاب لوي ىتىكىر$ھ
 ادىرٻگال ازاج( مۇسخ$م  ت$خەئلۇدبائ ىساملوئ يىنىد مالسىئ ،) ر$قش$ق( ىلېئ نۇسرۇتيائ ن$گنۈرۆك

 ادرىسىم ، اللوماد تىمىلبائ ىبىتاخ ڭىن » ىتىچس$م شات زۇققوت « ر$قش$ق ،ىساملوئ يىنىد مالسىئ،) ن$گلۆئ
 ڭىنىتٻتىسرٻۋىنۇئ رەزەئ -لەئ رىسىم ،) ن$گلۆئ ادىرٻگال ازاج ( ناجت$م$م ىراق ماھلىئ  ىچۇغۇقوئ ناقتاۋۇقوئ
 ،پۇيائ تۇۋائ ناجالبائ روتىزوپموك ،ىنىپلوچ اشخان ،) ن$گلۆئ ادىرٻگال ازاج ( نىمىتم$م ناجنىساي ىسىچۇغۇقوئ
 ڭىنپ$تـك$م ارۇتتوئ - 6 ر$قش$ق ،$مۇج ناجت$مخەئ ىسىچۇقتۇقوئ پ$تـك$م ارۇتتوئ  -1 ر$ھ$ش انوك ر$قش$ق
 ىچىنۇم$ن « ڭىنپ$تـك$م ارۇتتوئ -4 كىل$يىھان اچۇك ، نۇسرۇت نۇقلۇد ىرىدۇم يىملىئ ،ناجت$م$م ىرىدۇم
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 نامائ ت$ھەئ ىرىدۇم ڭىنپ$تـك$م ارۇتتوئ -1 ۇسقائ ،ىچپىرائام ، ،مىئياد نۇسرۇتت$م$م » ىسىچۇقتۇقوئ
   .رالقىلراتاق رىداقۇدبائ
  : نىدىس)ھاس تەۋاخاس ەۋ تەئاناس -ادۇس       

 كىلك$چ ادوس ارائقل$خ لىلىخ ر$قش$ق ،رەدن$كسىئ مىجاھ ياترون ىچتەۋاخاس ،ىچتەراجىت قىلىجلۇغ      

 تىم$ھلۇدبائ $نىمائ ىچىناخراك ،) مىجاھ لىلٻجۇدبائ ( لىلٻخ لىلٻجۇدبائ ىنىياجوخ ڭىنىتىكرىش ت$يىلوئس$م

 شاب ڭىن »ىتىكرىش مۇرۇخ -نۆك ت$كۋاش« ،ىنىياجوخ ڭىنىسىناخنامھٻم سىرامۇت ،)ىدلۈرۈتلۆئ ادرٻگال ازاج(

 ىسىچۇغروق ڭىن »ىتىىئم$ج ىدنوف سىلاخ اجلۇغ « ىچتەۋاخاس ،ىچتەراجىت ،ت$لبائ ت$كۋاش ىروتـكٻرىد

 مۈكۆھ اغىسازاج مۈلۆئ(لۇسۇرۇدبائ راپپاغۇدبائ ىچتەۋاخاس ،ىچتەراجىت قىلىجلۇغ ،ىجاھ رۇشوھ تىمىلبائ

 كىلىچت$قوئ نالود ڭاجنىش «،اجوخ نۇسرۇت رەۋنەئ ىنىياجوخ » ىــيىراس ادوس مىسكات اجلۇغ « ،)ناغنىلىق

 يىپس$ك لىتنىئ ڭاجنىش « ،مىساقلۇبۇئ لىلٻخۇدبائ ىسىچت$لاكاۋ يىنۇناق ەۋ ىروتـكرٻد ڭىن »ىتىكرىش كىلك$چ

 ڭىنىتىكرىش كىلك$چ شىتىقرات ت$يىنەد$م » لىتنىئ « ،ىسىچۇغرۇق ڭىن » ىـپىتـك$م ش$ل$يىبر$ت اكىنخٻت

 ڭىن »ىتىكرىش كىلك$چ اكىنخٻت -ن$پ وئىب ناھيەر ڭاجنىش « ،)ن$گلىسٻك لىي 17( اللۇدبائ ت$لبائ ىقىلشاب

 پۇقاي ىچتەۋاخاس ەۋ ىسىچتەراجىت ادوس كۈلۈم -يۆئ  ىسىيىھان اجلۇغ ،دىھاۋۇدبائ ناجلىيامسىئ ىروتـكٻرىد

 ڭىنىھۇرۇگ ت$ھاياس ن$م$س ر$قش$ق ،مىل$س ىچتەۋاخاس ،ىنىياجوخ ڭىنىناروتسٻر »رىس$قلەئ« اجلۇغ،ىجاھ

 لىلىجۇدبائ ىچتەراجىت قىلر$قش$ق ،اسۇم مىھاربىئ ىنىياجوخ ڭىنىسىناخنامھٻم ن$م$س ،ىروتـكٻرىد شاب

 تايىبەدەئ ،تەئسەئ ر$بكەئ ىچىناخراك ىسىچۇغرۇق ڭىنىرىبنۇم » شادغاب « ،ىچتەۋاخاس ،ىچىناخراك،مىجاھ

 ت$ھاياس رىب ىكىدىچمۇرۇئ ،$مۈج رىداقۇدبائ ىنىياجوخ ڭىنىسىيىناپماك » ناۋاياب «،رىئاش ،ىنامىجر$ت

 كىرىش ڭىنىناروتسٻر » جارىم « ىچمۇرۇئ ،) ن$گلىسٻك لىي 8 ( زايىن لۈگىري$خ ىقىلشاب ڭىنىتىكرىش

 ىھبۈس ىچمۈرۈئ « ،ت$م$مجاھ رىھازۇدبائ ەۋ مىجاھ ىلەۋۇدبائ ،ىجاھ رۇشوھ تىشٻرۇدبائ نىدىرىلنىياجوخ

 ەدىمرۈت( تىجىم رىھات ىرىگىدوس م$لىگ ر$قش$ق ،ت$م$م سايلىئ ىنىياجوخ ڭىن » ىتىكرىش كۈلۈم -يۆئ

 ەرٻت ،ىلەئ ت$مم$ھۇم اللوتي$نىئ تىيىس ىسىچۇغرۇق ڭىنىتىكرىش ىرىلتالۇسھ$م كىلىگىئ ازىي، )ن$گلۈرۈتلۆئ

 نىساي مىلائ ىسىچتەراجىت ىرىلساچپاز نوفٻلٻت ، ىرك$ب ناجنۇسرۇت ىلۇئس$م ڭىنىتىكىرىش ىرىلتالۇسھ$م

 اللۇدبائ ىلەئ ىنىياجوخ »ىتىكرىش كۈلۈم -يۆئ ىشٻتشاق ڭاجنىش« ،ىجاھىقاس ەۋ ناجقىداس نىدر$لر$گىدوس

 نىكرەئ ىچتايىرش$ن ، ) ن$توخ( نىمىئ ر$بكەئ  ىروتـكٻرىد ڭىن » ىتىكرىش كۈلۈم -يۆئ ناكام لەزۈگ « ، )ن$توخ(

 قىلراكانىب ياراسھاش ڭاجنىش « ) الروك ( لۇدم$ھ ت$م$م ەۋ لۇدم$ھ ىجاھ ىزور ىچتەراجىت ،مىھاربىئ

 ،تىشٻرۇدبائ ياتت$مخەر ىچۈگىل$ھىيال اتسۇئ ،ىبىھاس ڭىن »ىتىكرىش كىلك$چ ش$لى$ىيال كىلىچكەزٻب

 ىچتەراجىت ، ) ن$گلۆئ ادىرٻگال ازاج ( نىدىيوم ناجنىساي ىنىياجوخ  ) اناخاۋھ$ق( اناخىفاك،ىچتەراجىت قىلىجلۇغ

           .رالقىلاتاق  ) ن$گلۆئ ادىرٻگال ازاج ( ت$م$مرۇن پىل$تۇم

 :)متر)كسەئ       
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 تاھازىئ ەدىھالائ نۈچۈئ ىس$بن$م شىلٻك ڭىنتسىكٻت ىكىدىچىئ »  × ××  « ىكىدىلاقام رۈكز$م           
 .ىدنىلېئ نىدىتٻب روت رۇغيۇئ ىسوئىدار ايىسائ نىكرەئ ىسىمم$ھ ڭىنىرىلىقشاب نىدر$لن$گىمىلىرٻب

                                                                                    
                                                                                                              2018 -  08 --  2019- 04 

 
 ىچنىچۈئ $چمۇشوق

  $گىتىيىزەۋ قىلىچنىغرىق يىقرىئ ىكىدناتسىكرۈت يىقر$ش
 رالىمناللات نىدر$لتەرۆس وتوف رىئاد

 
 
 

  #گىتىيىزەۋ قىلىچنىغرىق يىقرىئ ىكىدناتسىكرۈت يىقر#ش
 رالىمناللات نىدر#لتەرۆس وتوف رىئاد

 
 
 
 
 
 

 ن-گزۈت قاغروت مىرات
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 ىرىلتاتش امشوق اكىرٻمائ

 2018 --  2020 
 

 
 

 ىرٻگال شىلٻۋغىي ىكىتشۇتائ
 ) ناغلىترات نىدارم)ھ ېئىنۇس (
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 ىسىچۇغۇقوئ پ$تـك$م يىلائ ،ىسىچۈكتەزۆك ىتىيىزەۋ قۇقوھ كىلشىك كىلمىسىئ ۋاش ڭاج
 ىسىتىر$خ ن$كت$سرۆك پەد ىرٻگال شىلٻۋىغىي ىكىدر$ھ$ش انوك ر$قش$ق ادرٻتىۋت

 ) ناغلىترات نىدارم)ھ ېئىنۇس (
 
 
 

 
 

 $مرۈت -1 كىلر$ھ$ش ىچمۇرۇئ
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 ىرٻگال ازاج ڭىچناۋاد
 

 
 

 
 

 ىرٻگال ازاج مۇل$م ىكىتشۇتائ
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 ىرىب ڭىنرالرٻگال ىكىدىرايىد رۇغيۇئ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ
 ) ن)توخ ،ترام  -31 ىلىي -2019 (

 
 
 

 
 

 ىرٻگال ازاج مۇل$م ىكىدناپروت
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 ىرىگال ازاج ناقتاۋلۇرۇق اديامىراق
 
 
 
 

 
 

 ىشۈنۈرۆك ىكچىئ ڭىنانىب رىب ىكىدىرٻگال ازاج مۇل$م
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 ن$گل$كتۈي رالرۇغيۇئ   مۈكرۈت رىب  ناغنىلىق نۇقتۇت  زىست$يىمسەر يىنۇناق
 ىسىمرۈت ي$لي$ت ىكىدىسىكلۆئ ڭاجڭوليٻخ

 

 
 

  رالرۇغيۇئ  ناغنىلىق نۇقتۇت  زىست$يىمسەر يىنۇناق ناقتاۋىلىكتۈي $گر$لىمرۈت نىدىرٻگال ازاج مۇل$م
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 $گىرىلىكلۆئ ياتىخ ن$لىب زىيوپ سۇسخ$م نىدىلازگوۋ يىبر$غ الروك ڭىننۇقتۇت رۇغيۇئ نىقٻي $گر$پ$ن 600

 رىب$تنٻس ىلىي -2019 .شۈنۈرۆك ىكىدىتقاۋ ناغلىڭٻم پىلېئ

 
 

 
 

 اتقامنىلىق قاروس رۈمسۆئ رۇغيۇئ ناغنىلىق نۇقتۇت  زىست)يىمسەر يىنۇناق ادىرٻگال ازاج مۇل)م
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 شۈنۈرۆك رىب نىدىتىقاۋ قامات ڭىنرالناغنىلىق نۇقتۇت  زىست$يىمسەر يىنۇناق ىكىدىرٻگال ازاج مۇل$م
 
 
 

 
 

 ىنىغىي ڭوچ » شۇيۇي $ڭىم « ىكىدىرٻگال ازاج مۇل$م
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 ىنىغىي ڭوچ  » ىسىيىبر$ت مازىتنىئ « ىكىدىرٻگال ازاج مۇل$م
 

 
 

 

 
 ىشىنگۆئ ىسايىس » شۇيۇي $ڭىم « ىكىدىرٻگال ازاج مۇل$م

 



129 
 

 
 

 $كك$گمەئ يىرۇبج$م ىنرالرۇغيۇئ ىكىدرٻگال ادىتۇۋاز ڭىنىتىكرىش مۇل$م ڭىنىياتىخ
 ىشۈنۈرۆك ناقتاۋىلٻس

 ) ن$توخ ،رىب$تـكۆئ -17 ىلىي -2018 (
 

 

 
 

 پۈزۈكت$ي كەرٻك -$سر$ن اغرالناغنىلىق نۇقتۇت  زىست$يىمسەر يىنۇناق ىكىدىرىگال ازاج مۇل$م
 ر$لشىك ناقتاۋرۇت $تتەرىچۆئ نۈچۈئ شىرٻب
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 ىشۈنۈرۆك ناقتاۋۈلۈرۈتشۈرۆك ن$لىب ىرىلتائىباۋات -$لىئائ ڭىنر$لىكىدىرٻگال » ش$ل$يىبر$ت «
 
 
 

 
 

 ىمىسارۇم شىتىزۆئ ىنر$لىچم$لشىئ ناغىدىراب  اغىلوك
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 اتقاملاس اغلوي اغىلوك ىن » ىرىلچۈك ك$گمەئ اچنىشېئ « رۇغيۇئ ىرىلرىئاد كىلر$ي ياتىخ
 
 
 

 
 

 $تـك$مىلرىتاخ ىنر$لن$كچ$ك -ن$كتۆئ ىرىلارٻماك تەرازان
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 ىرىلتاراپپائ شىتىزۆك ناغلىتىنروئ ەدىتىسۈئ ىزگۆئ ڭىنتىچس$م رىب مۇل$م
 ) لۇيىئ -2 لىي -2010 ىچمۇرۇئ(

 

 
 

 رالتسوپ ناغرۇت ادىدلائ ىسىزاۋراد ڭىنىتۇتىتسنىئ اكىگوگادٻپ ىلىئ
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 شۇرۇت ىشراق اغ » مزىلالاھ ناپ « ن$گلۈزۈكتۆئ ەدىسىمىكھ$م شىتپ$ت كىلر$ھ$ش ىچمۇرۇئ
 ) رب$تـكوئ  - 8 لىي -2018  ( شۈنۈرۆك رىب نىدىنىغىي تايم$س$ق

 

 
 
 

 
 

 رالىچقاس ىكىدرازاب ڭوچ ىچمۇرۇئ
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 ىرىللىبوتپائ ڭىنرالۇئ ەۋ ر$لىبر$ھ ىچۇغىلىقاس » قىلنامائ «ادىچوك

 
 
 

 
 

 لايائ رۇغيۇئ ناقتاۋتۆك ىنىرېئ ادىدلائ اناخىچقاس
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 رالىچقاس ەۋ ياۋۇب رۇغيۇئ
 

 
 
 
 

 
 

 رالتسوپ ىكىدرازاب رىب مۇل$م
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 رازاب كىلچ$ك ىكىدھاكتيٻھ ر$قش$ق
 
 
 

 
 

 )ر$قش$ق (رالىلاب زىسقۇچناراق ىكىدىل$ھ$م مۇل$م
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 ن$گلۆئ پىتٻك پۈشۈچ $گڭ$تسۇئ ،ناغنىلىق نۇقتۇت زىست$يىمسەر يىنۇناق ىسىنائ -اتائ
 قاراق ( الاب قىلشاي ىككىئ

 
 
 

 
 

 رالباتىك يىنىد ەۋ » مىر$ك نائرۇق« ناغنىلٻۋىغىي ادىمان » رالمۇيۇب يىنىد زىسنۇناق «ادىرايىد رۇغيۇئ
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 ) راياش( تىچس$م ن$گلىتٻقٻچ زىست$يىمسەر يىنۇناق
 
 
 

 
 

  تىچس$م ن$گلىتٻقٻچ زىست$يىمسەر يىنۇناق
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 ) ىچمۇرۇئ ( ىناروتسٻر » جارىم « ن$گلىتٻۋىقات زىست$يىمسەر يىنۇناق
 

 
 

 ىتخوت ماھلىئ ىسىچت$يىلائاپ قۇقوھ كىلشىك رۇغيۇئ
 غنىلىق مۈكۆھ اغىسازاج قاماق زىستەددۇم (
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 ە

 
 اللوماد ھىلاس ت$مم$ھۇم ىمىلائ رۇھش$م ڭىنىنىد مالسئ ناغنىلىق  نۇقتۇت زىست$يىمسەر يىنۇناق

 )ىتپات ازاق ادىرٻگال ازاج ( 

 

 
 

  ىرىدۇم قىباس ڭىنتٻتىسرٻۋىنۇئ ڭاجنىش ناغنىلىق نۇقتۇت زىست$يىمسەر يىنۇناق
 پىيٻت تالوپشات روسسٻفورپ
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 ڭىنىتٻتىسرٻۋىنۇئ يىبىت  ڭاجنىش ناغنىلىق نۇقتۇت زىست$يىمسەر يىنۇناق
 رۇپۇغ تارۇملاخ روتـكود ىرىدۇم

 
 

 
 

 ىزۇر نۇقلاي ىچروزبوئ
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  ) راتات ( ساببائ اللۇدبائ روسسٻفورپ ڭىنتٻتىسرٻۋىنۇئ ڭاجنىش ناغنىلىق نۇقتۇت زىست$يىمسەر يىنۇناق
 
 

 
 

 ناققىچ ەۋ )ادلوس(ىكىرىگلىئ نىتشىلٻۋىغىي ىدن$پەئ ىرىھاق قىدىس پىلل$تۇم سانۇشمىسىئ
 )ترام ىلىي -2019( ىتىرۈس )ادڭوئ(ىكىدىتىقاۋ
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 ڭىنىتىلوكاف خىرات ڭىنىتٻتىسرٻۋىنۇئ اكىگوگادٻپ ر$قش$ق ناغنىلىق نۇقتۇت زىست$يىمسەر يىنۇناق
 وتلاپ مىرٻكۇدبائ روسسٻفورپ ىرىدۇم قىباس ىكىد$يىسنٻپ

 تسۇغۋائ ىلىي -2018 .ن)گلىتٻك پىلېئ اغرٻگال نىيٻك نىدنۈك نوئ پىقىچ نىدىمۈلۆب شۇزۇقتۇق يىددىج (
 

 

 
 

 تىمٻھ مٻھىرۇدبائ ىسىچشخان قل$خ ناغنىلىق نۇقتۇت زسىت$يىمسەر يىنۇناق
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 شۈنۈرۆك رىب  نىدىتىلاھ ىكىدىرٻگال ازاج ڭىنتىمٻھ مٻھىرۇدبائ ىسىچشخان قل$خ
 ) ناقتاقرات ىقىلرىتسىنىم رالشىئ ىقشات ياتىخ (
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 تۇۋائ لۈگن$مىچ ەرىئاش ناغنىلىق نۇقتۇت زىست$يىمسەر يىنۇناق
 

 
 

 نۇسرۇت ر$بۇن$س ىچىشخان ناغنىلىق نۇقتۇت زىست$يىمسەر يىنۇناق

 
 

 زايىن لۈگىري$خ ناغنىلىق نۇقتۇت زىست$يىمسەر يىنۇناق
 ) ناقچائ ىتىكرىش ت)ھاياس پىتىگۈت ىنقىلرىتسىگام ەدىپس)ك تەراجىت ارائقل)خ ادىتٻتىسرٻۋىنۇئ ارامرام )يىكرۈت (
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  ش$ل$يىبر$ت اكىنخٻت يىپس$ك »لىتنىئ « ناغنىلىق نۇقتۇت زىست$يىمسەر يىنۇناق
 ۇدبائ ت$لبائ رەۋر$پت$پىر$م ەۋ ىچتەۋاخاس ،ىسىچۇغرۇق ڭىنىپىتـك$م

 

 
 

 ىلي$پۈت ىقىلناغلىق سامىتلىئ اقشىلېئ تروپساپ نۈچۈئ شۈرۆك ىنىرىلەرۋ$ن ىكىد$يىكرۈت
 ) يامىراق ( انائ ناخىبار قىلشاي 84 ناغنىلىق نۇقتۇت زىست$يىمسەر يىنۇناق
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  ڭىنمىناخ ت$مم$ھۇم $يىرام ناقتاۋاشاي ەدىرىھ$ش نۇتسوب ڭىناكىرٻمائ
 ىدن$پەئ پۇيائ اللۇدبائ ىسىغات قىلشاي 90 ىكىدىرٻگال ازاج

 
 

 
 



148 
 

 
 

ىرىليىلايىز رۇغيۇئ ن-مسىق ناغنىلىق نۇقتۇت زىست-يىمىسەر يىنۇناق  
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زىزەئلۇدبائ ىلغوئ ناغلاۋۇنوت نىدىشۈنۈرۆك نىس ناغلىتىقرات نىدياتىخ ۇئ ەۋ نامخارۇدبائ ناقتاۋاشاي ەد$يىكرۈت  
. 

 

 
 

  ناغنىلٻۋىرىقىىچ ،ناغنالوس اغرٻگال اتپول ىسىداد ،ەدىمرۈت ادىجلۇغ ىسىنائ
 اتقاملىق ىشٻي زۆك ر$لشىك ادىپارتەئ ڭىنىلاب قىلشاي ش$ب
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 ىزىق رۇغيۇئ ناغلۇرۇدلىق يوت يىرۇبج$م ن$لىب ياتىخ
 

 
 

 شۈنۈرۆكرىب نىدىرىلمىسارۇم يوت ڭىنىرىلزىق رۇغيۇئ ناغلۇرۇدلىق يوت يىرۇبج$م ن$لىب رالياتىخ
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 ىرىلقاچزىق رۇغيۇئ ناقتاۋىنىلىيىبر$ت ن$لىب ىتىيىنىد$م ياتىخ ەدىلس$ي مۇل$م
 
 

 
 

 ىرىلىچۇغۇقوئ زىق رۇغيۇئ ناقتاۋۇقوئ $يىستامالكٻد $چياتىخ ،پۈلۈرۈدنىيىك مىيىك $چياتىخ
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  ناقتاۋىلٻك پىنىللۇغۇش ن$لىب تاقىقت$ت ەۋ شۇقوئ ەد$يىنامرٻگ ڭىنىرىھاق قىدىس پىلل$تۇم ىچتاقىقت$ت سانۇشمىسىئ ىكىدر$قش$ق
 .ىدرىقاچ $كشىرٻب پۇيوق ىنىسىداد ىنىرىلىرىئاد ياتىخ ،پۈرۈتۆك ىنىمىسەر ڭىنىسىداد ىرىھاق پىلل$تۇم رىھات ىلغوئ

 $يىنامرٻگ ،رباكٻد ىلىي - 2018

                                                                                                                                     

 
 

  مىناخ كٻبزۆئ قىلىجلۇغ ناقتاۋىلىق ت$ماقىتسىئ $تت$كىلم$م مۇل$م ىكىداپورۋاي
 اتقاملىق ىشىيامان قىلھاۋۇگ ەدىقق$ھ ىن$يىج ەۋ ىسىكائ ناغنىلىق نۇقتۇت زىست$يىمسەر يىنۇناق
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 اتقاملىق شىيامان كىلشىك زۇغلاي ادىتٻىتىسرٻۋىنۇئ داۋراخ مىناخ اۋوپىلل$تۇم م$سيام $مىلائ
 

 
 

 ىنٻغ مىھىرۇدبائ ناقتاۋىلىق شىيامان كىلشىك زۇغلاي ادىنادي$م ەۋكسماد مادرٻتسىماد ىتخ$تياپ  $يىدناللوگ
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 ىسىناخىچلەئ ياتىخ ىكىداۋكسوم ۋوكازاك يىسكٻلائ ىسىچت$يىلائاپ سۇر
 راۋناي -23 ىلىي -2020، اتشىيامان ادىدلائ

 

 
 

 ىدىلبىيەئ ىنىشىملىق شالوس اغ »رالرٻگال« ىنرالرۇغيۇئ ڭىنياتىخ ،پۈزۈكتۆئ شىلىغىي ادنازاق رالراتات
 باكٻد -26 ىلىي -2018
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شۈنۈرۆك   نىتشىيامان ىكىدىرىھ$ش گرٻبنرۈن رىب
 $يىنامرٻگ ،رىباكٻد -21  ىلىي  2019

 

 
 

 شۈنۈرۆك رىب نىدرالشىيامان ىكىدىيىگٻۋرون
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 زىست)يىمسەر يىنۇناق نىدىپىر)ت ىتىمۈكۆھ ياتىخ رالرۇغيۇئ ناقتاۋىلىق ت)ماقىتسىئ ەدىرىلياج يسياق ر)ھ ڭىناينۇد
 )تـك)مر)ب قىلاۋۆگ ەدىقق)ھ ىرىلناقغۇت -قۇرۇئ ناغنىلىق نۇقتۇت
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 ىكىدىچىئ ڭىنىرىلىرٻگالازاج ناغروق ادناتسىكرۈت يىقر$ش ڭىنىتىمۈكۆھ ەۋ ىسىيىتراپموك ياتىخ
 ر$لشىك ناغنىلىق نۇقتۇت زىست$يىمسەر يىنۇناق ،ناقتالڭائ اغارائقل$خ ىنىرىلت$يانىج ىشراق $كت$يىناسنىئ

 ىلائكٻب ر$مۆئ،تۇۋاد تەرمۇز،يابتۇۋاس لۈگارياس ،اۋولىلٻج راھابلۈگ ،نۇسرۇت لۈگرىھٻم :اغلوس نىدڭوئ
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 دىۋاد ىسىئەر ڭىنىتٻمالراپ اپورۋاي ىنىسىماناۋۈگ ڭىن » ىتىپاكۇم ۋوراخاس « ن$گلىرٻب اغىتخوت ماھلىئ
 $يىسنارف ،رباكىد -18 ىلىي -2019 .ىدلىق مىدق$ت ن$لىب ىلوق زۆئ $گر$ھۋ$ج ىزىق ڭىنىتخوت ماھلىئ ىلوسساس
 

 
 

 ويٻپموپ كىيام ىرىتسىنىم ىرىلشىئ ت$لۆد ش ق ائ ەۋ پىپارت $يىندالٻم ىمىناخ ىچنىرىب ش ق ائ
 اتقاملىق مىدق$ت اغيابتۇۋاس لۈگارياس ىتىھاش رٻگال ىنىتىپاكۇم » لايائ رۇس$ج قىللىي -2020 « ڭىن ش ق ائ
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  ىن » ىسىرىتاخ قۇقوھ كىلشىك قىللىي -2019 ىكىدىقق)ھ ياتىخ « ڭىنىسىلج)م ت)لۆد اكىرٻمائ

 نوتـگنىشاۋ ،راۋناي  -8 ىلىي -2020 ،ىمىسارۇم شىلىق نالېئ
 
 

 
 

 شۈنۈرۆك ناقتاۋۇلۇيوق اغزاۋائ ەدىسىلج$م ت$لۆد اكىرٻمائ » ىسىھىيال نۇناق  قىلمان 2019 رۇغيۇئ «
 نوتـگنىشاۋ ،رىباكٻد -3 ىلىي -2019

 ) .ىدنىلېئ نىدىتٻب روت )چرۇغيۇئ ىسوئىدار ايىسائ نىكرەئ  ر)لتەرۆس وتوف (
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 » ىس$ھىيال نۇناق ىتىسايىس قۇقۆھ كىلشىك رۇغيۇئ قىللىي -2020 «
 ىتتۆئ نىتقۇللۇقام ادىساتالاپ ماۋائ ەدىكۈلنۈتسۈئ زاۋائ ىرىقۇي ق$لتۇم ن$لىب زاۋائ رىب ىشراق $گ 413

 نوتـگنىشاۋ ،يام -27 ىلىي -2020
  

 

. 

 نۇناق ىتىسايىس قۇقوھ كىلشىك رۇغيۇئ  قىللىي  -2020  « ڭىنپمارت دلانود تنٻدىزٻرپ اكىرٻمائ
 نوتـگنىشاۋ ،نۇيىئ -5 ىلىي -2020، ىشۈنۈرۆك ناقتاۋۇيوق ازمىئ $گ »ىس$ھىيال

 ) .ىدنىلېئ نىدىتٻب روت )چرۇغيۇئ ىسوئىدار ايىسائ نىكرەئ  ر)لتەرۆس وتوف (
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 يىسايىس كۈلرۈت اغراليىلايىز يىللىم ەۋ ر$لىچت$مزىخ -رىداك يىللىم مەد$ق ۇممەد$ق قىلىقرائ شىرٻب پىلېئ 
 ر$لبەۋ$س -$ناھاب لىخ ر$ھ ك$تشىتراقسىق ىكاي ەۋ شۈرۈشۈچ $گنەۋۆت ىنرالرىداك ىكاي شۈزۈگىيىك ىنرالقاپلاق
 $گنۈك ىكنۈگۈب .ىدراقىچ پىقٻس نىدىرىلناگروئ ت$لۆد ىنراليىلايىز يىللىم ەۋ ر$لىچت$مزىخ -رىداك يىللىم ۇب ن$لىب
 $يىلدەئ - توس ، قىلىچنامروئ ، قىلىچىۋراچ ،قىلىچناقھىد ،پىرائام ىكىدىقىمراق ڭىنۇئ ەۋ ت$مۈكۆھ ەدن$گل$ك
 .ىدلاق كەدۈگر$ب پاناس اتقامراب رالرىداك يىللىم ىكىدرالناگروئ -ەرادىئ كىلر$ي ەدم$ھ ر$لىرادىئ -تەرازان قىلراتاق
 ىشىلوب ناقشالياتىخ ن$مامات رالرىداك يىللىم ناغلوب ىچك$مىلشىئ ادرالناگروئ -ەرادىئ ت$مۈكۆھ ادنويار ۇب ،$تتەۋۆن

  .تر$ش
 -ىسيىتراپموك ياتىخ ناتسىكرۈت يىقر$ش ىلىي - 1949 :»$يىستايلىمىسسائ « ىكىتت$ھ$ج ر$لچۈك قىللاروق        
 ىبالىقنىئ قل$خ ڭىنىتىمۈكۆھ قل$خ يىزىكر$م ياتىخ ، نىيٻك نىدناغنىلىق لاغشىئ نىدىپىر$ت ىسىيىمرائ ڭىن

 كىلشىك ڭىم كىلشىك 15 --- ىرىلچۈك قىللاروق ڭىنىتىيىرۇھمۈج ناتسىكرۈت يىقر$ش ىتٻتىموك رالشىئ يىبر$ھ
 تٻتىموك  رۈكز$م  ەدرب$تـكوئ ىلىي - 1949 .ىدلاس لوق  اقشىلىق »$يىستايلىمىسسائ «ىنىسىيىمرائ ىللىم مزٻتنوم
  -13 --- $يىزىۋىد ىككىئ ( ىسۇپروك - 5 ڭىنىسىيىمرائ قىلدازائ قل$خ ياتىخ ، پ$للىكش$ت اتياق  ىنىيىمرائ يىللىم
 قىلدازائ قل$خ ياتىخ ادىشٻب ڭىنىلىي  -1952 .ىتتر$گزۆئ پىلىق  )ناقپات پىكر$ت نىدر$لىيىزىۋىد -14 ەۋ
 يىللىم س$خ ن$لىب ڭىنۇش .ىدلۈزۈگرىك اغىمسىق ىبىكر$ت ڭىنسۇپروك ىسىيىزىۋىد ر$لىدايىپ - 15  ڭىنىسىيىمرائ
 يىبر$ھ  ەدن$گل$ك اغلىي -1953  .ىدلوب لىساھ شۈرۈگزۆئ ەدىت$ھ$ج بىكر$ت يىللىم ڭىنمسىق قىللاروق
 ن$ساسائ اغىقىريۇب ڭىنىتٻتىموك رالشىئ يىبر$ھ يىزىكر$م ن$لىب ىسىناھاب شالماچخېئ ەۋ شىتراقسىق ىنرالمىسىق
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 ،پىنىلماچىئ ىرىلىيىزىۋىد -14 ەۋ -13 ،ىنىگروئ نويار يىبر$ھ ىلىئ ،پىنىلماچىئ ىنىگروئ شاب ڭىنسۇپروك -5
 .ىدلىتر$گزۆئ پىلىق ىرىلكلوپ قىلتائ لىق$تسۇم  - 4 ەۋ - 3لىق$تسۇم ڭىننويار يىبر$ھ ڭاجنىش
 
 
 ناغلاق ياملۇزۇب نۈچۈئ ر$لىچت$ھاياس ڭىنر$لر$ھ$ش يىمىد$ق ،اتقامزۇب ىنر$لر$ھ$ش ىقمىد$ق ڭىنرالرۇغيۇئ       
 $چىقشاب،ناغلاق پۇلوب كەدر$لمەدائ ەۋ   يوئ ، اچۆك ىكىدرالمىلىف  نوتراك ىددۇخ ىمسىق رىب $نىكىچىك
 پاشخوئ $گىمۈلۆب رۇغيۇئ ڭىنيٻزۇم قۇلنويار مونوتپائ رۇغيۇئ ڭاجنىش ىكىدىرىھ$ش ىچمۇرۇئ ىددۇخ ، قاستېئ
 اجلۇغ ەۋ ىچمۇرۇئ ،ر$قش$ق .اتقامزۈقتاقات ىنرالناروتسٻر ەۋ ناكۇد قىلراب ناغلوب قۇيوق ىسۈت يىللىم .ناغلاق
 -ازٻي ىرىلنۇروئ ت$مۈكۆھ كىلىجىرەد ر$ھ .اتقاملاق پەرەدلۆچ ىرىلرازاب رۇغيۇئ تاۋائ ىكىدر$لر$ھ$ش قىلراتاق
 ىكىدىسىزڭاي شۇلۇرۇق $چياتىخ ۇمىغرالياج ناغىديامساب ىمىد$ق مەدائ اتتاھ ،ەدر$لر$ھ$ش -تن$ك ،قالشىق
 ىنرالشۇلۇرۇق ەۋ تەرامىئ  ىكىدنۇساپ يىللىم ناغلوب راب ەدىلسەئ .اتقاملاس ىنرالىزاۋراد -قاۋار ازڭايۇمىزڭاي
 -ىدۇجۋ$م قىلراب ناغلائ ىنىقارۇپ -سۈت يىللىم ڭىنر$لت$للىم ناملۇسۇم قىللىت يىكرۈت ،ىسىقسىق .اتقامرۇدزۇب
 .ىدناليائ اغىتـكٻيبوئ  شىتىقوي ڭىنىرىلىرىئاد  ت$ي
 يىقرىئ ەۋ شىتىسم$ك يىقرىئ رىغېئ ڭەئ ادڭاجنىش ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ $تتەۋۆن نىتپەر$ت رىب رالناياب ىقىرىقۇي        
 ن$لىب شىلىق $يىستايلىمىسسائ ەۋ شۇتۇقوي پىرٻق ىنر$لت$للىم اقشاب قىلقرائ شىلىق قىلىچنىغرىق

 ت$يىمىكاھ كىلق$لتۇممىكاھ رىب ڭىنىتىلۆد ياتىخ ،نىتپەر$ت رىب $ن$ي ،$سر$ب پ$للىلەد ىنىقىلناقتاۋناللۇغۇش
 .ۇدىرٻب پالتاپسىئ ىنىكىلن$كىئ
 ىكاي شىتىقوي ىنىتىللىم رۇغيۇئ ىتىمۈكۆھ ياتىخ نۈچۈئ $مىن « ىسىمٻت يىساسائ ڭىنىلاقام ،ىدنەئ       
 $گىلىس$م ۇب،ك$سل$ك $گىلىس$م ن$گٻد »؟ىدل$ك $گىتىيىن شىلىق $يىستايلىمىسسائ  سۈكۆتل$ت،اسىملاتۇقوي
  .تۇجۋ$م ر$لش$لھر$ش ىكاير$لشۈرۈدن$شۈچ لىخ ر$ھ ن$ت$پسىن
 كىلىيىگٻتارتس ۇب تەرابىئ نىتشۇلوب نىياجوخ اغاينۇد تەرابىئ نىد »لوي رىب ،قاۋل$برىب « ياتىخ ر$لىز$ب       
 ،اقشالڭۇش .ۇدىنىيات $گىىكىلنىمەئ ڭىنڭاجنىش ل$كتۆئ كىلىيىگٻتارتس ،نۈچۈئ شۇرۇشائ $گل$مەئ ىنىنالىپ

 ر$ھ ەۋ رايي$ت اقشىلىق ىنشىئ قادناق ر$ھ  نۈچۈئ شۈرۈدن$لت$لاپاك ىنىكىلر$ت$خىب ڭىنياج  ۇب ىتىمۈكۆھ ياتىخ
 رىب كىلتەردۇق ناقپات يىقەر$ت اداينۇد رىزاھ ياتىخ ر$لىز$ب $ن$ي .ۇديالھازىئ پەد ىزار اقشىترات مىقىچ قادناق
 پ$ت نىتشلىق ىنشىئ قادناق ر$ھ اقشالڭۇش . ۇديامقروق نىتت$لۆد قادناق چىھ ەۋ نىدمىك چىھ ،ىدناليائ $كت$لۆد
 اقشىلىق ىنشىئ قادناق ر$ھ ، ياملىق اۋراپ ۇمىغىشۇلوب ىزاران ڭىنىكىلىچتەئاماج اينۇد ،نىدجەۋ ۇش .ۇديامرات

  .ۇدي$لھر$ش پەد .ۇدىلىق تەئرۈج
 ت$للىم ىنر$لقل$خ ناملۇسۇم قىللىت يىكرۈت قىلراتاق رۇغيۇئ ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ $تتەۋۆن پەۋ$س ىككىئ ۇب        

 ىكنۈچ،ۇدياملالوب ىرىلتر$ش ىقنىدلائ ڭىنىشىلىق $يىستايلىمىسسائ نىتپۈت ىكاي شۇتۇقوي ەدىتىپۈس
 شۇرۇشائ $گل$مەئ ىنىنالىپ كىلىيىگٻتارتس تەرابىئ » لوي رىب ،قاۋل$ب رىب « ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ ،نىدىچىنىرىب

 اقدۇجۇۋ ىنىكىلنىمەئ ۇب قىلىقرائ شىلىق $يىستايلىمىسسائ ىكاي  شۇتۇقوي،شۇرۇتساب ىنرالرۇغيۇئ ،نۈچۈئ
 پىلٻك $ن$ي ،راب ىچۈك كەدىقشائ پىتٻي اقشالقاس ىنقىلنامائ ڭىنڭاجنىش ادڭاجنىش ڭىنرالۇئ ،ۇمىسىمرۇتل$ك

 ق$لتۇم ڭىنر$لت$للىم كىلر$ي ىكىدڭاجنىش ىرىلرادل$مەئ ياتىخ كىلر$ي ەۋ يىزىكر$م ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ
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 ،نىدىچنىككىئ  .ۇدىلىب نىترىتسائ ىنىقىلناغىديالاخ ىنشۈرۈچ$ك شۇمرۇت قىلشىياسائ ادنىمىز ۇب ڭىنىكىلىچپۆك
  ڭىنىشىلىق $يىستايلىمىسسائ ىنرالرۇغيۇئ ن$لىب ىلوي شۇرۇتساب ەۋ قىلناۋارۇز ڭىنىتىمۈكۆھ ياتىخ


