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 پۈسۈي اسيهئ
 ڭىننىكېتپلائ
 ىتاياھ هچىقسىق

 
 پۈسۈي اسيهئ مۇھرهم 

 رهقشهق ىلىي-1901 نىكېتپلائ
 هدىسهيىھان راسىڭېي ڭىنىتىيالىۋ
 قىلشاي ۇئ .نهگلهك اغاينۇد
-17 ىلىي-1995 ،پالشاب نىدىرۋهد
 نهلىب اينۇد ۇب ىنۈك رىباكېد
 لىي نۇزۇئ ناغلوب هچىقشالادىۋ
 ناتسىكرۈت يىقرهش ،ادىنايرهج
 كۈلرۈت ىشراق اغياتىخ هدىسهۋهت
 الپىنىللۇغۇش نهلىب رهلشهرۆك
 نۈچۈئ نهتهۋ« ىلىي-1949 ،ياملاق
 ،پالشاب نىد »ناغلىريائ نىدنهتهۋ
 هگهيىكرۈت ىلىي-1954 ۇمپۇلوب
 نهرابىتېئ نىدنهكشهلرهي پىلېك
 هۋ ىساينۇد بهرهئ ،ىساينۇد كرۈت
 ىرىلناكمىئ نۈتۈپ ادىساينۇد برهغ
 ىنىسىلىسهم رالرۇغيۇئ نهلىب
 رۇغيۇئ ىكىتتهرىجاھۇم ،پىتىلڭائ
 سهمچۆئ هۋ ناغلاس ساسائ اغىساۋهد
 نىدرالتاز رهۋرهپنهتهۋ ناغرۇدلاق زىئ
 قىللىي 94 ڭىنۇئ .ىدىئ ىرىب
 ىنىمسىق چۈئ نىتتۆت ڭىنىرمۆئ
 قىلدازائ ڭىنناتسىكرۈت يىقرهش
 .ناغىلشىغېب هگىشىرۈك

 شاي رۇغيۇئ 4 قىلناتسىقازاق
 ىدلوب ىنويىپمېچ اينۇد القارىب

 
 هدىرىھهش هيىلاتنائ ڭىنهيىكرۈت
 ،لاسرېۋىنۇئ ڭىنتهكىرهھنهت نهگلۈزۈكتۆئ
 تۆت هچىيوب ىرۈت شىشىلېئ كهيۇمكهي ىنهي
 رايىللائ -شاي رۇغيۇئ قىلناتسىقازاق رهپهن
 ناجناغرۇت ،فوپىرېز تهقۋهر ،فونىدرىمهق
 هككىلىچنىرىب رالفوراپپاغ ماھلىئ هۋ لۇسار
 .ناغلوب ىنويىپمېچ اينۇد ،پىشىلېئ

 
 

 ناقشالناتساد ادىساۋاد ناتسىكرۈت ىقرھش
 26 ڭىنىتاپاۋ نىكېتپلائ پۈسۈی اسیھئ مۇھرھم

 ىدلىتېئ دای ادلۇبناتسىئ ەدىنۈك ەرىتاخ قىللىی

 نىتشۈمۈك ڭىنناتسىكرۈت ىقرهش
 ىسىتىرهخ چۇقسائنۇيوب ناغلاساي

ىدنىلېس اغرازاب  

-5 ڭىنىتاپاۋ  ىنمۇسخھم  ناخمىكېھلۇدبائ

زىمیھلسھئ ەدىچىئ شىنىغېس ادىلىی  
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)3(ىرىلتارىسهت شالپوت ) ازمىئ( نىشىتهپ   

 
 )رهھهس( رىداقۇدبائ نهشلۈگ

 رىب،رۇتكهمىد ىشۈلۈكۆت اغرالىچوك ڭىننادجىۋ شىيامان
 ادمىتېق رهھ . ۇدىغۇت مىتېق چۈئ ادلىي رىب اقشوچ انائ

 هنهي ىرىلىلاب ناققۇت ىجنۇت .ۇدىغۇت الاب نىد 20
 قادنۇش ۇديالشاب اقشۇغۇت الاب پىشىگهئ اغىسىنائ
 .ۇدىلوب ناققۇت الاب 480 ادلىي رىب اقشوچ رىب ،ادناغلوب
 رىب ،پۇلوب شاي 26 ىرمۆئ هچىرۇتتوئ ڭىن ساۋلوي رىب
 ادىسىرائ 4 نهلىب 2 ادلىي ىككىئ رهھ ساۋلوي انائ
 .ۇدىلىتائ پهد ساۋلوي ۇئ اڭۇش .ۇدۇغۇت ساۋلوي
 رۇغيۇئ ،رهلىچىتكۆئ رۇغيۇئ ىنىزۆئ اممهئ
 راكنىئ ڭىنرالىچراكنىئ ناغلاۋىتائ پهد ىرىلىچلىققهتسۇم
 رهتتهب ۇمنىدىشىلكۈچۈك ڭىنىقشوچ ىغىلناچمۇغۇت
 النهلىب سۇنىجىدنىئ رهلىتهسپهس ناققۇت رالۇئ ،پۇلوب
 ؟ ۇمهيىمىنوتپائ ؟ۇمسهمهئ ۇمقىلىچسۇلۇئ .ۇديهمنهلكهچ
 قىللىققهتسۇم زىمىغىزىس لىزىق ڭىنزىب ؟ۇمقىللىققهتسۇم
 ىپىرهت ۇئ ،رالۇئ ادىتسائ رهلىتهسپهس نهگىد ازاكاھاۋ
 نۇقلود ىپىرهت ۇب نىدنىكېتپىلائ پۈسۈي اسيهئ
 رۇغيۇئ پهككهرۇم هۋ ىرڭهك ۇب ناغلوب هچىغاسيهئ
 قىلراب تىائ اغرالرۇغيۇئ ىكىدىسهيىپارغۇج ىساۋاد
 ىنرالراكنىئ ناغىدىرىقىچ اققوي ىنرالشاراق تهممىق
 كهدۇغلاق ناريهھ رالۇئ .ۇدىرۇت پۇغۇت قىلماۋاد
 ڭىنرالۇئ سانناھيهئ نىكىرىلرىھام راكنىئ هدىجىرهد
 ىنىشىلىگۆچ قادناق ۇمىراش رهي ادىدلائ ىرىلراكنىئ
 رۇغيۇئ نايۇب نىدلىي 70 رالۇئ .كهرېك اسلاق يهملهلىب
 لاوس راكنىئ رىب نهگىد ؟ ۇتپىقىچ هجىتهن همىن ادىساۋاد
 قالىپاش رىب ناغلۇرۇئ ادىسىقرائ ڭىنىلوق ىنهي نهلىب
 رهھ نهگلۈكۆت ادىلىي 70 ۇب ڭىنىساۋاد رۇغيۇئ نهلىب
 راكنىئ .ۇدىلىق راكنىئ ىنلهدهب هۋ رهت رىب رهھ مهدهق رىب
 رهلىرابىئ نهگىد شىلىق پارىتېئ هۋ شۈرۈتشهلنهييهئۇم
 رۇھشهم ڭهئ ىكىدىخىرات رۇغيۇئ .ۇدياملاشىقىچ نهلىب
 رالقىلغات اراق هۋ رالقىلغات قائ ىخىرات هتهسپهس هۋ راكنىئ
 ىرىقشات نىدىجىرهد رالۇئ ،پۇلوب تهرابىئ نىدىخىرات
 اراق هۋ قىلغات قائ ۇش هنهئ ،نهلىب ىغىلناچمۇغۇت راكنىئ
 ىچقاملىق اپرهب نىدىڭېي ىنخىرات اراق تهرابىئ نىتقىلغات
 پهليهل هدىتسۈئ ڭىننازاق ىددۇخ رالىچراكنىئ .ۇدىلوب
 ادنازاق اي .ۇدياشخوئ اغىرىلىچراپ رۇغماچ ناغلاق
 رالىچراكنىئ .ۇديهمكۆچ اغىتسائ نازاق ىكاي ۇديامىنياق
 ناغناللوق ادىۋالىقنىئ روز تهينىدهم شىملاتائ ڭىنياتىخ
 هۋ راكنىئ ڭىنىرىلزۆئ ىنىسىزىدنهئ »ىتىكرهھ قلهخ«
 رالۇئ اممهئ ۇدىرۈديىك پىلىق جات شاب هگىرىلهتهسپهس
 رىب قادناقرهھ ناغلوب لاشوخ ىقلهخ زۆئ هتتهيىھام
 نىتساملوب ناغنالرۇزوھ هۋ ناغلوب لاشوخ نىدىسرهن
 هۋ رالقىللاشوخ قىلراب پۇسنهم هگىقلهخ رۇغيۇئ
 رۇغيۇئ نودنول نهلىسهم .ۇدىلىق راكنىئ ىنرهلتۈمۈئ

 ڭىنياتىخ ناغراقىچ ىتوس
 يىقرېئ اتىراق اغرالرۇغيۇئ
  هۋ قىلىچنىغرىق
 تهيانىج ىشراق هكتهيىناسنىئ
 ىكىدىققهھ ىگىلنهگزۈكتۆئ
 قادناقچىھ رالۇئ نىدىراراق
 لىي ۇب ڭىنرالىچراكنىئ . ۇدياملىق سىھ قىللاشوخ
 هۋ ىنشىيامان ىسىمىت راكنىئ ڭوچ ڭهئ ىكىدرىباكىد
 تهرابىئ نىتشىلىق راكنىئ ىنراراق ناغراقىچ ىتوس رۇغيۇئ
 رىب ىچراكنىئ هچناقرىب ادناغىراق اغرالشالڭائ ،پۇلوب
 ،پاقات ىنرهلكهنيهئ ىقنىتېپ هگىرىلزۆك ،پۇلوب اپرۇگ
 ىنرهلىرابىئ نهگىد لوپىپ سۇنىجىدنىئ ىكىدىراراق توس
 قىلرالاق ناريهھ .شىمىتپىتېۋۈرۈي پالغوق هۋ پاناس
 قائ ناغلىق نالېئ ياتىخ رالىچراكنىئ ۇب ىكۇش ىرېي
 هۋ شۈرۈشكهت قادنۇب ىنرالپاتىك قىلشات
 .سهمهئ ناققاب پۈزۈكتۆئ نىدرهلچۈگزۈس
 ىنراللاۋھهئ ناقتاۋىرېب زۈي هدىتيىمهج رۇغيۇئ رىزاھ
 تهسخهم ىكىتقىلىچراكنىئ ،قاسلوب ناغىدىلىق همىكاھۇم
 كىلىچناق ىكلهب سهمهئ شىشىرېئ هگنۈكهي رىب ارغوت
 نهگڭهي هۋ شىڭېي مۇقوچ رهزهن ىئتهق نىتشهلۆت لهدهب
 ىسۇغيۇت شىنىلرىخهپ تهرابىئ نىدىغىلناغلوب پهرهت
 ڭىنىيىتلۇرۇق رۇغيۇئ اينۇد نهلىسهم . شاشاي هدىچىئ
 رىب تهرابىئ نىدىغىلناغىدياملىق كىللىكهۋ اغرالرۇغيۇئ
 پهرهت نهگڭهي مۇقوچ تهسخهم ىكىتشىتىلشاب ىنازمىئ
 ىسۇغيۇت قۇلرۇرغهم نهگلهك پىلېئ شىڭېي ۇب ،پۇلوب
 كىلتهردۇق ڭىنىتىكرهھ قلهخ“ .شۇلوب سهم هدىچىئ
 .شۇيوق پۈتۈسرۆك اغىيىتلۇرۇق رۇغيۇئ اينۇد ىن ”ىچۈك
 رۇغيۇئ اينۇد ىنهي ، نىيېك نىدناغلاۋىڭېي اممهئ
 اغنۇروئ ناغىدياملالىق كىللىكهۋ اغرالرۇغيۇئ ىيىتلۇرۇق
 ڭىنۇئ ؟ۇدىلوب قادناق تهيىزهۋ نىيېك نىدنهكشۈچ
 ؟ۇچنىدىسىقرائ
 1984 ڭىنلهۋروئ ىجروج ىچۇغزاي رۇھشهم ىددۇخ
 ناغىدىلىق راكنىئ قىلماۋاد ادىۋاتىك قىلمان
 ىنىغىلناغىدىرۇت پىقىچ نىدىقرائ اقرائ ڭىنرهلنهمشۈد
 ڭىنىتيىمهج رۇغيۇئ ،شاشخوئ اغىنىغيوق اغرۇتتوئ
 .ۇدىرۇت پىنىلىڭېي رهلنهمشۈد ۇمىدىرىلىچراكنىئ
 اسيهئ ،رىداق هيىبار ،اسيهئ نۇقلود ،ىرىلقىلساسائ
 ،ساببائ نهشور ،ساببائ تاشىر ،نىكېتپىلائ پۈسۈي
 ،لوپىپ سۇنىجىدنىئ ،ياتلائ تاززۇك ،سىردىئ مىكىلبائ
 ،ناتسىكرۈت ىقرهش ناتسىرۇغيۇئ ،هيىمونوتپائ
 .ازاكاھاۋ……شىيامان
 اينۇد ،پاغزوق ىتىكرهھ قلهخ نىتپهرهت رىب رالىچراكنىئ
 كىللىكهۋ اغرالرۇغيۇئ ڭىنىيىتلۇرۇق رۇغيۇئ
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 هگىتهئهپنهم ڭىنىقلهخ رۇغيۇئ ىكاي ىنىغىلناغىدياملالىق
 هنهي اسوب ىچقامىلتاپسىئ ىنىغىلناغىدياملالىق كىللىكهۋ
 قىلىزاران ڭىنىقلهخ رۇغيۇئ ىشراق اغياتتىخ نىتپهرهت رىب
 راكنىئ ىنشىيامان ناغنالپاسىھ ىگىرۈي ڭىنىرىلناقۇچ هۋ
 هلمۈج رىب ىنىلاھمىجرهت ڭىنشىيامان رهگهئ .ۇدىلىق
 رۇغيۇئ لهد شىيامان هسلهك ارغوت اقشالقاچنىغىي هگزۆس
 .تهرابىئ نىدىتىكرهھ قلهخ ىشراق اغياتىخ ڭىنىقلهخ
 ،پۇلوب ىساۋاد ڭىننادجىۋ هدىتىۋۆن زۆئ ىساۋاد رۇغيۇئ
 .تهرابىئ نىدىشۈلۈكۆت اغرالىچوك ڭىننادجىۋ شىيامان
 ناغنالپاسىھ ىگىرۋۈت ڭىنقىلناسنىئ ىنىتىلادائ اينۇد
 لورتنوچ شىيامان ،قىلراكنايسىئ ،ناقۇچ ىنهي نادجىۋ
 ،ناقۇچ ىنهي ىرىلزىسنادجىۋ هتتهبلهئ .ىدلهك پىلىق
 پۆك ىرىلىچۇغلىق راكنىئ ىنشىيامان هۋ قىلراكنايسىئ
 پۇرۇتلوئ كىنېي ادىسىزارات تهلادائ ۇمرهلتهللىم ناغلوب
 اققىلىچنۇغزۇب ڭىنىتىھۇم كىلهيىگولوكېئ اينۇد .ىدلهك
 ،ىشىتېك پۇرۇق ڭىنىلسهن رالناۋياھ ،ىشىرچۇئ
 ناسنىئ ىنناسنىئ ، قىلىچنىغرىق يىقرېئ ، شىتىسمهك
 ىۋاينۇد كهتشىلىق قوي ىنقۇللۇق ىنهي شىلىق لۇق
 نادجىۋ هسرهن ناغىلزۇمروت پهد ”اتخوت“ ىنرهلىلىسهم
 ناغلوب رالناسنىئ ناققىچ پهرۆس اغرالىچوك نادجىۋ ۇب هۋ
 نۈتۈپ كهمىد شىلىق راكنىئ ىنشىيامان .ىدىئ
 پۇىنىليائ پىلىق شىيامان قايائ ڭالاي ىنناتسىدنىھ
 اغلوق ىنىقۇقوھ ڭىنرالىراق ،ىنىدنهگ ناققىچ
 ىنىنادجىۋ ڭىنىقلهخ اكرېمائ نۈچۈئ شۈرۈتلهك
 ىلىئ ، ىنڭىك رهدۇل نىترام ناققىچ پهرۆس اغرالىچوك
 ىنياتىخ نهلىب ىرىلپهرشهم ناغىلپاق ىنىسىداۋ
-5 ،ىنتىجىم لىلېخۇدبائ ىچشىيامان ناغلاس هگىشىدنهئ
 پۈرۈتلهك شىيامان ۇب ،ىنىشىيامان اجلۇغ لارۋېف
 راكنايسىئ ،ىنىغىلىچنىغرىق اجلۇغ لاربېف-5 ناغراقىچ
 ۇب هۋ ىنىغىلىچنىغرىق ىچمۈرۈئ لۇيى-5 ،ىنىھور نىراب
 ىچمۈرۈئ لۇيى-5 ناقتالڭائ اغاينۇد ىنقىلىچنىغرىق
 رۇغيۇئ ادىرىخائ ڭهئ شىلىق راكنىئ ىنىشىيامان راللايائ
 راكنىئ ىنىرۇرۇغ ىنادجىۋ رۇغيۇئ ،ىنىھور ىللىم
 تهللىم رىب هتهسپهس هۋ هۋ راكنىئ .رۇتتهرابىئ نىتشىلىق
 .ۇدياملاشىقىچ نهلىب رالقىلراغلىئ ناغلوب راب هدىتىيىھور
 ڭهئ ڭىنىرۋهد زۆئ هچرهگ تاركوس ىپوساليهپ نانۇي
 هۋ راكنىئ ىنرىۋهد ۇش ،ۇمىسلوب ىپوساليهپ كىلمىلىب
 كىلتهممىق ۇب اقچاغلوب نهكتهك پالپاق هتهسپهس
 ،تاركوس .ىدىئ ناغىمرۇتاپ هۋ ناققاق هكتهچ ىنقىلياب
 ۇديهمىزرهئ اقشاشاي تاياھ ناغىمترات اققاروس ىنىزۆئ
 ،نهلىب ىرىلرىكىپ راغلىئ ىۋهپهسلهپ شاشخوئ هگنهگىد
 پۈت نهلىب ىسىپهسلهپ قىلناسنىئ ىنىرۋهد زۆئ
 اققالخهئ ىنىقلهخ زۆئ ، نهگىكلىس رىب نىدىزىتلىي
 رالىچراكنىئ هۋ ىچىتهسپهس ،ۇمىسلوب نهگىلكهتىي
 ناغلىق تهناھېئ هگىنىتهۋ هۋ زىسقالخهئ نىدىپىرهت
 .ىدىئ ناغلىسېئ ھاگراد نهلىب تهمھۆت نهگىد

 هگرهلشۈلۈكۆت ناق ناغىلنۇغرۇن ادناتسىكرۈت ىقرهش
 رۇغيۇئ ،ناغرۇق تهلۋۆدهب هگىىدهب شۇلوب پهۋهس
 اغىرىلقىلىچنىغرىق ناغراب پىلېئ نىدىتسۈئ ىقلهخ
 ،نهگلىرېب ىناۋنۇئ »ىزاغ قىلتائ« هدىرۋهد زۆئ يامىراق
 اچۇك ،ىگىلرىمهئ نهتوخ ڭىنگهب پۇقاي قىلىناغرهپ
 ىرڭهك ناغلائ هگىچىئ زۆئ ىنىلىئ هۋ ىچمۈرۈئ ،ىگىلرىمهئ
 ڭىنىشىلىق قىلنارمۈكۆھ اغىترۇي رۇغيۇئ پاس هۋ
 رۇغيۇئ ،ۇدياملارۇق تهيمىكاھ رالرۇغيۇئ ،ادىسىقرائ
 ناغىديهد كهرېك مىشىلىق لورتنوچ نهم ىنىرايىد
 رات هۋ قىلىچراكنىئ ،كىلىچنهمزۆئ ىرىقشات نىدىجىرهد
 .ىدىئ ناغلائ رهي ىسىتهسپهس كىلىچكهبزۆئ
 لىت هنايىپۇخ نهلىب ڭاتڭۇزوز ىناخ ڭىنىسىلالۇس ڭىچ
 ،پۈرۈتلۆئ پهلرهھهز ىنگهبپۇقاي ،پۈرۈتكىرىب
 يامتائ قوئ ياپ رىب ىنىرايىد رۇغيۇئ ڭىنڭاتڭۇزوز
 ڭىنگهبپۇقاي ،نهگرهب پالرىزاھ نىمىز اغىشىلېۋىسېب
 رۇشوھ ىسىچىنىزهغ نهلىب گهب زايىن ىسىلاۋ نهتوخ
 ناغىدىلاۋۇرۇت پاراق اققامراب ،يامىراق اغناشىن ،رهلگهب
 تهر ىنىگهب پۇقاي نۈچۈئ ىغىلناغلوب رهلىزنهپنىش
 .ىدىئ نهگرىك پالشاب هگ’نهتهۋ ىنڭاتڭۇزوز ، پىلىق
 رالزۇتلۇي ناغرۇق ۇئ ،ىمىنورتسائ رۇھشهم ڭىنىرۋهد زۆئ
 اينۇد رالىناختهسهر نناغىديهرۈشكهت ىنىسىمىتسېس
 مۇنورتسائ كهبزۆئ ،ناغىدىرۇت ادراتاق ىقنىدلائ هچىيوب
 هكشۈلۈرۈتلۆئ پۇغوب نىدىپىرهت ىلغوئ زۆئ ىنگهبگۇلۇئ
 ۇدىتاۋىشىلات لىقهئ نهلىب اللائ ،هسرهن ناغراپائ پالشاب
 .ىدىئ هتهسپهس نهگىد
 تىباس ،تسهقيۈس ناغنىلىق اغماللۇماد رىداقۇدبائ
 اغىدلائ ڭىنيهسىشڭىش پالغاب مهكھهم ىنماللوماد
 زايىنىجوخ ،هپلهخ رۈمۆت ،شىرېب پىلىكهئ هگىچمۈرۈئ
 ڭىنناتسىكرۈت ىقرهش اقشاب هۋ ىدىھۇم تۇمخام ،ىجاھ
 ڭىنرهلىشىك ناغىتائ ىنىغىلراب نۈچۈئ ىغىللىققهتسۇم
 هتهسپهس رىب ادىسىقرائ ڭىنىرىلهيىدىگارىت قىلشىنىچېئ
 .ىدىئ ناغرۇت پالشات هگڭهلۆك
 اغىنادهم راد ىنسهرىدنهم ناندائ ىچتهسايىس كۈرۈت
 ناغىديهمىزرهئ هگىمىنچىھ لهد ۇمىسرهن ناغراپائ پهرۆس
 .ىدىئ هتهسپهس قۇۇق
 ڭىنزىمىقلهخ نىدىرىلرىگال ازاج ىكىدىچىئ نهتهۋ
 نىدىقرائ اقرائ ىرىلرهۋهخ مۈلۆئ ،ىرىلادىن قىلشىنىچېئ
 رۇغيۇئ ىكىدرهلله’تهچ ،هدنۈك ىكنۈگۈب ناقتاۋىلېك
 قىل هگىتسۈئ ىنرهلهتهسپهس هۋ راكنىئ ، هدىتيىمهج
 نىدىتسۈئ رالرۇغيۇئ ڭىنياتىخ پهد زائ ىنۇئ ،ناقساب
 هكتهيىناسنىئ هۋ ىغىلىچنىغرىق يىقرېئ ناقتاۋىزۈگرۈي
 نهكشهلرىب ىنىغىلناقتاۋىزۈكتۆئ تهيانىج ىشراق
 نىكرهئ اقشاب هۋ ىگىلرىب اپۇرۋاي ،ىتالىكشهت رهلتهلۋۆد
 ادلوي ۇب پىتىلڭائ يامىتخوت هدرهلتهلۋۆد كىتاركومېد
 ،ناقتاۋرۈتلهك اغلوق ىنرهلىجىتهن قىلرىتكهراخ شۈسۆب
 اۋاد ىلائ رىب نىدرىب ىكىدرهلله’تهچ ڭىنىقلهخ رۇغيۇئ
 رۇغيۇئ ، ىنىيىتلۇرۇق رۇغيۇئ اينۇد ناغلوب ىنىگروئ
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 رىب كهدنهگىد ازاكاھاۋ ۇدياملالىق كىللىكهۋ هگىقلهخ
 ناقچاق پىلېئ تائ رىب ،ناقساب پاتسىق ىنشالپوت ازمىئ
 پاراق اغڭاھ رۇقڭوچ ادلاھ كىلرهتهخ ىتىياھان اۋراھ
 ،رالرۇغيۇئ ىكىدرهلله’تهچ رهگهئ .اتقامتاۋىتېك پىپېچ
 ىنىرۇۋلۇچ ڭىنىۋراھ ناقچاق پىلېئ تائ ۇب
 هدىققهھ قىللىققهتسۇم ،ادىتسائ لاۋھهئ ناغىملاتىتخوت
 .ۇدىلوب اسىملىق پهگ ناغوي
 ىساۋاد قىللىققهتسۇم ىللىم ڭىنىقلهخ رۇغيۇئ قادنۇش
 رىب نهلىب ڭىنۇب . ىدرىك اغىسىلېر اۋاد رىب قىلاراقلهخ
 نىدىجىرهد ۇمىتيىمهج رۇغيۇئ ىكىدرهلله’تهچ اتتىقاۋ
 ناقتاۋىرىقىچ پۈرۈتلهك رالراكنىئ ۇب هۋ راكنىئ ىرىقشات

 ىخىرات رىب قادنۇب .ىدرىك هگىرۋهد رهلىتهسپهس
 هراچ ىڭېي ۇمىيىتلۇرۇق رۇغيۇئ اينۇد اتتىاراش
 ىيىتلۇرۇق رۇغيۇئ اينۇد ،ىشۇيوق اغرۇتتوئ ىنرهلرىبدهت
 كىلرىاد رات ناقتاۋىلېك پىنىلخاس ادىمىزىناخىم ىكچىئ
 ىلىكشهت ناغىدىلىق اۋاد پارىقىپ نامىسرهبمهچ
 ڭىنىيىتلۇرۇق رۇغيۇئ اينۇد ،پالشات پۇزۇب ىنىملۇرۇق
 اغرالرۇغيۇئ ىكىتشاراق ناغىمىشخوئ قىلراب ىنىگىشىئ
 ىنرالتامولپىد ىكىدناس پۆك ،ىشىچېئ ىرڭهك
 ىنىرىلنىغىي همىكاھۇم يىملىئ ،پۈرۈتشىتېي
 ،پۇرۇتشالنۇروئ

 ىگىچهلېك هۋ ىنۈگۈب ىخىرات ڭىنىساۋاد رۇغيۇئ اغرالشاي
 ىسياق رهھ ،ىشۇنۇس ىنرهلهيىسكىل كىلهيىۋهس هدىققهھ
 اينۇد ،پۈزۈت ىنىرىلشۈلۈنۆي تاقىۋشهت كىللىسهپ
 ىرۇقۇي ىكىدلىكهش ناغىدىشىراي اغىيىتلۇرۇق رۇغيۇئ
 هيىزىۋلېت وىدار كىلىچرهۋهخ ،تاقىۋشهت كىلهيىۋهس
 هگمىلىب ادىساۋاد رۇغيۇئ ،ىشىلىق اپرهب ىمىزىناخىم
 ناغىديهد ۇدىرۇت ادنۇروئ مىھۇم كهب تهراساج ادناغىراق
 ىڭېي ،مهدائ ىڭېي ،پالشات پۈرۆچ ىنرالقاپلاق انوك
 ىمىلىب مهھ نهلىب رهلىچنهشۈچ راغلىئ ىڭېي هۋ رىكىپ
 رىب ىڭېي ڭىنىساۋاد رۇغيۇئ راب ىتىراساج مهھ
 ڭىنقلهخ ناغىدىرۈتشىتېي ىنىرىللىخرهس ىكىدرىۋهد
 پاراق اغىلوي شۇلوب ىسىچشاب لوي هۋ ىسىچكهتېي
 .كهرېك ىشىڭېم

 ادىساۋاد رۇغيۇئ ىيىتلۇرۇق رۇغيۇئ اينۇد هچرهگ
 ۇمىسلوب نهگرۈتلهك اغلوق ىنرهلىجىتهن ناغىلنۇغرۇن
 نىخنۇيىم هۋ ىشۈرۈي هۋنهج ناغزاي نهم اممهئ
 نهگىد رالىتقۇن نهككهچ ىنمىققىد ادىشىشرۇچۇئ
 رۇغيۇئ اينۇد ،كهدمۇنۇغيوق اغرۇتتوئ هدمهلاقام
 ىشېب ڭىنزىيوپ قاستاشخوئ اغزىيوپ رىب ىنىيىتلۇرۇق
 ،اممهئ ۇمىسلوب ناقتاۋهلشىئ ىشخاي ىزۇۋارپ ىكاي
 قادنۇش .شوب ىخېت ىغىريۇق هۋ ىسرۇتتوئ ڭىنزىيوپ
 رۇغيۇئ ىكىدرهلله’تهچ ىيىتلۇرۇق رۇغيۇئ اينۇد ىدمهئ
 ،ىشىلىق قىلرىدىل هگىشۈلۈنۆي ىركىپ تهاماج ڭىنىساۋاد
 ىشۈتۈسرۆك ىنىرىللوي تۈمۈئ هگرهلنهگنهلزىستۈمۈئ
 ادناغلوب قادنۇش .كهرېك ىشۈتۈسرۆك لوي اغرالناققۇمياق
 هتهسپهس هۋ راكنىئ ۇب ناقتاۋانيوئ نۇيوئ ياتتىخ
 .زىميالايىقات نهمامات ىنىغۇلشوب

...................................................................................................................................................................................................................................................................  
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 : غاچ ىكىدناتسىكرۈت ىقرهش
 اداينۇد ىنزىب،رهلمهدائ سىتلاق رالرۇغيۇئ ىكىدلهئتهچ_
 كىلىشىك ڭىم هچچهن ڭىنزىب،ۇديۇنوت رهلقلهخ هممهھ
-هچېك زىمىرىلرۇغيۇئ ىكىدلهئتهچ،راب زىمىنۇشوق
 شهرۆك نۈچۈئ شۇرۇدلۇتۇق ىنزىب زۈدنۈك
 اتتهھ قوي ادرالۇئ شالوك اروئ هگىرىب-رىب،ۇدىلىق
 تازائ ىنزىب پىرىك پۇرۇتساب اغياتىخ تۇتمۇتشۇئ
 .ىدلاق پىشىلنىقېي ىتقاۋ شىتېۋىلىق
 : ىرىللىي ىكپهلسهد ناققىچ هگلهئتهچ
 كهداتاخ ىرىلپهگ ىزهب ڭىنىرىلرهگاۋاد رۇغيۇئ_
 ؟ۇدىدهن زىمىنۇشوق ڭىمىچچهن ؟ همىن_ ۇدمالىق
 ؟ۇدىدهن زىمىرىلىزاب ىكىدهيىكرۈت هۋ اكىرېمائ
 : ادناغلوب لىي شهب
 ڭىنرالۇئ قاي، نهكىدىتاي پالخۇئ ىرىلرهگاۋاد رۇغيۇئ_
 ىنىچرۇغيۇئ،نهكىديهملهك سام اغناماز ىرىلهيىرهزهن
 كهدىچسنىجىدنىئ اتتهھ ىچهيىمونوتپائ،ۇتپىتېك پۇتنۇئ
 ؟همېن ۇدمالىق

 : ادناغلوب لىي 7
 پىتېس ىنزىب ىرىلرهگاۋاد رۇغيۇئ_
 ىنىساۋاد ڭىنقىللىقهتسۇم رالۇئ رهگهئ،نهكىديهلجهخ

 پۇلوب لىقهتسۇم رىدهق اغرىزاھ،اسلوب ناغلىق
 ڭىنزىب راليۇگ ۇشۇم ىداز،زىمنهكىدىتېك
 تهممهھۇم ۇۋىئ.نهكىتپۇلوب ۇغلاسوت هگزىمىقىللىقهتسۇم
 پۈسۈي اسيهئ ؟امسهمهئ نهكىئ ىچڭادنىموگ ارغۇب نىمىئ
 پۇرۇسۇب ىنتهججۆھ ىخېت،نهكىتپىلېئ لۇپ نىدنهۋيهت
 ؟ۇغنهكىتپىتېي
 كهدىنىغلىتيېئ هدىرىلهبنهم ياتىخ ۇش ىرىلىقرىزاھ
 ادىقىللورتنوك ڭىنتارابخىتسىئ قىلراتاق ائىس،تىم
 پهگ اقشاب ادىمانمازىن هچزىلىگنىئ،ۇدياشخوئ
 ۇب نهكىدىلىق ىنرهلپهگ اقشاب ادىسىىچرۇغيۇئ،پىزېي
 .راليۇگ
 : ادناغلوب لىي نوئ
 ىنشهرۆك پۇرۇق ىنرىب نىتتالىكشهت ىسىشخاي ڭهئ_
 لوپونوم ىناۋاد رالتالىكشهت اقشاب،ماسىملىق مالنهم
 ىزۆئ يامىلڭائ ىنمىرىلپىلكهت-رىكىپ ڭىنېم،ۇتپاۋىلىق
 پارىتېئ ىنرالۇئ زىب،رالۇب نهكىدىلىق ىنناغىلاخ
 ىنرالۇئ قاي .قاسرۇت ناغىمىلياس زىب ىنرالۇئ،زىمياملىق
 .كهرېك شىتېۋۈرۆئ

 : ادناغلوب لىي 12
 قىلغاچ ۇممىرىلشىئ ناغلىق،نهمىتپۇرۇق ۇمىنتالىكشهت
 پىشىلتهھىلسهم نهلىب رالڭوچ ۇشائ_يهھ .ىدلوب
 . نىكمۇم ىشىتىسرۆك لوي رىب اڭام؟هي_ۇمياقاب

 : ادناغلوب لىي 15
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 ىتتهك پهگۈت ناچاقىللائ رالڭوچ رهگاۋاد، سۇسپهئ_
 اناد ۇمىلوت ىرىلشاراق زۆك ڭىنرالۇئ، ماستيېئ ىنىتسار،
 .قۇتنهكىئ

 : ادناغلوب لىي 20

_  ناغلىق ڭىنرهلىس، مىرىلڭوچ هراچىب تىسىئ
 مىتتهي ىدمهئ هگىردهق ڭىنرالڭىرىلشهرۆك
 پىكىچېك ۇمىلوت ىنرهلىس نهم ىقىلرانىلسۇسپهئ،
  نهمىتپىنىشۈچ

 
 
 

 

 

  

 نىمىتمهم نۇخاتيېھ

ّدَُشت َال" :ُلُوَقی َناَك َمَّلَسَو ِھَْیلَعُ َّ@ ىَّلَصِ َّ@ َلوُسَر َِّنإ :َلَاق – ھنع هللا يضر – ٍكِلاَم ِنْب َِسَنأ ْنَع  ْمِھُِسفَْنأ َىلَع اُودَّدَش اًمَْوق َِّنَإف ْمُكَْیلَعَ دَّدَُشَیف ْمُكُِسفَْنأ َىلَع اُودِ
	ْمِھَْیلَعُ َّ@َ دَّدََشف

 اغرالڭۈتسۈئ رهلىس:ناغلىق لىقهن ىنىكىلنهگېد قادنۇم ڭىنمالاسسىھيهلهئ تهممهھۇم ۇھنهئ ۇھاللهيىزهر كىلام ىننىب سهنهئ

 هگىزۆئ مۋهق )مۇلهم(.ۇدىلىق راچۇد اغرالقىلىچرىغېئ ىنرهلىس الائهت ھاللائ،رالڭاسلىق قادنۇئ،رالڭاملاۋىلكۈي ىنكۈي قىتتاق

  .ناغلىق راچۇد اققىلىچرىغېئ ىنرالۇئ الائهت ھاللائ،ىدىئ ناغلاۋىلكۈي ىنكۈي قىتتاق

 پۆك ڭهئ ڭىنرالۇئ،قۇتتانىلراز نىدمىقېئ ىچرىفكهت نهكتهك پارماي ادناتسىكرۈت ىقرهش ىرىللىي رىب ىنىقېي ىخېت زىب

 ىسالخىئ كىلىچنۇش اغمالسىئ ڭىنرالۇئ اققامىراق.ىدىئ رالقىلراتاق تۇغات،كرىش،تهئدىب ىسىرابىئ زۆس ناغىدىتىلشىئ

 پۇلوب راب ىسىدهھ الىچچهنرىب ناغىديالراركهت قىلماۋاد،ىتتهتىلسهئ ىنرالجىراۋاخ ىنيهئهب ىرىلقىلىق،ۇمىسنۈرۆك كهدراب

 ىرىلزۆس ناقتيېئ اتىراق هگرهلىسىداھ هۋ هقهۋ نهييهئۇم ڭىنھاللۇلۇسهر ۇمرالسىدهھ ۇئ ماسپات ىنمىلقهئ نهم نىيېك

 ناغلاق نۈچۈئ ىرىلشۈچ كىپوتۈئ ناغىدياملوب ىلىغىلقىبتهت اتتاياھ پۈرۈتشهلقهلتۇم ۇمىنسىدهھ ۇشائ رالۇئ،قۇتنهكىئ

-هرزهن،ىتتاتائ ڭىتلىش هگرهلمىلىئ ىلھهئ انوك پاس يهمشهلىپهھ نهلىب ىرىلىچلاغ ڭىنرالياتىخ رالۇئ .نهكىئ ناغلىق

 پىنىليائ هگىرىبنۇم نۇروس ىنىد ادرالرۇغيۇئ پهد تهئدىب ىنشىلىق غىلبهت پۇقوئ هرۈس ادىشېب هرۋهق،ىنشىلىق قارىچ

 هگرهي نىدرهي ىنىسىنهئنهئ شۇقوئ هھىتاپ هديۆئ ناققىچ هزانىج،شىلىق غىلبهت پۇقوئ نائرۇق ادىشېب هرۋهق ناغلوب

 يامىنۇئ ىلىغلىق ىنرالشىئ ڭوچ ىنرالمۇسخهم ناختهھهئلۇدبائ ىكىدنهتوخ،مۇسخهم مىكىلبائ ىكىتقىلىغاق،ىتتارۇئ

 تهمۈكۆھ،ماراھ شۈشۈچ هگمىسهر وتوپ،ىتتهشىتېۋىلىق ڭهت هگلۆن ىنىرىلتهمزىخ ناغلىق نۈتۈپ پهد...ىدلاۋۈلۈگۈت

 ناغراقىچ ڭىنياتىخ،ماراھ شىلېئ ىنىسىمانھاۋۇگ تهيىھالاس ڭىنياتىخ،ماراھ شهلشىئ ادىكناب،ماراھ شهلشىئ هدىسىرادىئ

 .ىتتاشىلىق پىغرهت اغرالشىئ هنهمىب ۇمىتىياھان ناغىدىراب پىلېئ هكتهكالاھ ىنزىمىقلهخ پهد ماراھ شىتىلشىئ ىنىلۇپ

 هقرىپ رىب قىلمان جىراۋاخ هدىرىللىگزهم ىكپهلسهد ناغىملوب قازۇئ هچنائ نىدىتاپاۋ ڭىنھاللۇلۇسهر ڭىنىخىرات مالسىئ

 مالسىئ ىكىدرۋهد ىنيهئ پىلىق ناغلاق هگىزۆئ ىنىتىيائ هۋهت اتھاللائ تهقهپ مۈكۆھ -هللالا مكحلا نا پۇلوب نهكتۆئ

 هيىۋائۇم ناغىغزوق شۇرۇئ ىشراق هگىلهئ ىتىرزهھ نىيېك پۇلوب ناققاي مىتېق ىجنۇت ىنىتوئ هنتىف ىشراق هگىتىپالىخ

 ىكىدغاچ ۇش .نهكىئ ناغلىق رائۇش پىزېي ىنتهيائ رۇكزهم اغىسىچراپ هرېت ناقسائ اغىچۇئ هزيهن ىكىدىلوق ڭىنىرىلنۇشوق

 ىشىك نهگىمزۈگرۈي تهيىمىكاھ هچىيوب ىنىغلىق لىزان ڭىنھاللائ،رۇدرىپاك ىشىك نهگزۈكتۆئ هرىبهك ىھانۇگ رالجىراۋاخ

 ڭىنىنابىساپ ىكىدىتسۈئ شىئ ڭىنرالناملۇسۇم هۋ ناغلىق شهرۆك ىشراق هگىلهئ ىتىرزهھ نهلىب رهلپهگ نهگېد رۇدرىپاك

 ڭىنىشۈرۈتلۆئ ىنىرىب-رىب ڭىنناملۇسۇم يالات پۈرۈتۆك ناقوچ پىتىسرۆك كهدىگۈب ىنىرىلكىلىچمهك مۇلهم كهدىگۈب

 .نهكىئ ناغلىق اپرهب ىنىساسائ ىۋىيىرهزهن

 ىركهش اپاتسۇم پىقىچ پۈنۈلۆب نىدىتىكىرهھ نىمىلسۇملۇناۋخىئ ىكىدرىسىم هدىچىئ ىمۇلپوت مالسىئ ناماز ىقنىقېي

-زۆك ىسايىس كهدىرىلزۆئ رالۇئ.ۇديالالوب قاۋاس قىچچائ هگزىب ىمىقېئ تهرجىھ هۋ رىپكهت ناغلۇرۇق هدىكىلرهبھهر

 رىپاك ۇمىنرهلنهگىمېد رىپاك ىنرهلىشىك ناغراقىچ اغرىپاك ىرىلزۆئ هۋ ناغراقىچ اغرىپاك ىنرهلىشىك سهمهئ هگىئ اقشاراق

 ياملىق تهرجىھ اغمالسىئلۇراد پالشات ىنمىجېر تۇغات ناقتاۋاشاي مالسىئ ىلھهئ قىلراب ناقتاۋاشاي هدىكىلمهتسۇم پهد

 نىدمىقېئ ۇشۇم زىب .ناغىلپوت راتپهرهت نۇغرۇن پۇيوق اغىرۇتتوئ ىنىتهسپهس نهگېد ۇدىتېك زىسنامىئ،هستهك پۈلۆئ

 ىقىلناغلوب كالاھ هدىرىللۆچ پهرهئ هدىچىئ لىي 10 ىقنىقېي ىخېت ڭىنزىمىقلهخ ناغىلڭىمنوئ هچچهن نهگنهلرهھهز

  .ىليامۇتنۇئ

 رهرىب ناغىملىق ىنشىئ ناقتاۋىلىق ىزۆئ پۇلوب قامشوق نهلىب كىلىچرىپكهت ادناقتيېئ پىلېئ نىدانهم مۇلهم ۇمقىلىچراكنىئ

 پۇرۇئ هگرهي نهلىب قىلزىسمىھهر پۇرۇت هدهيىستىزوپ نهمشۈد هدنهگىلتىقنهت ىنىىقىلاتاخ مۇلهم ڭىنتالىكشهت ىكاي ىشىك

 تسهقىيۈس يهمنهلىياپۇك نهلىب قىلڭىنۇب ىخېت .رۇتشتېۋىلىق راكنىئ يهلنۈتۈپ ىنىكىگمهئ قىللىي نۇزۇئ ىكاي رۈمۆئ رىب

 

 ؟ۇمىتنايراۋ ىڭېي ڭىنكىلىچرىپكهت قىلىچراكنىئ
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 ىنتهللىم،اغنىئاخ پىرېب رىبهت هچىقشاب هككهگمهئ ىكاي تهيىلائاپ رابۇغىب ڭهئ قىلىقرائ شىتىلشىئ ىسىيىرهزهن

 پهد ۇمقۇدنهلزۈي اققىلىچراكنىئ پىقلاھ نىتكىلىچرىپكهت ادناقتيېئ پىلېئ نىدىنهم ۇب نهم .رۇتشىرىقىچ هگنهكتهۋىتېس

 .مىدلاق پاليوئ

 اققۇقوھ كىلىشىك ڭىنۇب پۇلوب اۋاد قىلرىق پۆك ىساۋاد سهددهقۇم ۇب ڭىنىقلهخ ناتسىكرۈت ىقرهش

 راكنىئ ىنزىمىرىب-رىب اڭۇش،راب ىرىلتنورف رادىقالائ اغىساينۇد كرۈت،اغىساينۇد مالسىىئ،هككىلرهۋرهپناسنىئ،ناغىدىلىتېچ

 هناگىي مالزىب ،ۇدياملىق كىللىكهۋ اغرۇغيۇئ تالىكشهت ىنالاپ پىشىلىق نالېئ تاناياب ارائ-زۆئ رالتالىكشهت،نهلىب شىلىق

 هدىتىكىرهھ-شىئرهھ ىنىكىلنهكىئ ياتىخ ڭىنىتكېيبوئ نهمشۈد،ىشىتېۋىلشات ىنرالارجام كىلىكلۈك كهدنهگېد لىكهۋ

 ىسىككىئرهھ ؟نۇسلوب ىقرهپ همېن نىدىچرىپكهت نهگىلتىقنهت زىب ادناغىملىق قادنۇب .رۈرۆز ىشىلىق پىسنىرىپ ىساسائ

 .ۇدىراب پىلېئ هكتهۋىقائ شاشخوئ

 

 

 

 

 

 مهدهقشېپ ناغىشاي ادىترىس نهتهۋ ىرېب نىدلىي شىمتهي اتخاپ نىدىمالۇغ
 شاي ىككىئ ،ناغلۇغۇت هدىرىھهش  رهقشهق ىلىي-1930 ۇئ .ىرىب نىدزىمىچبالىقنىئ
 ڭېش تاللاج ىرىلغاچ قىلىلاب ڭىنىتخاپ نىدىمالۇغ .ناغلاق مىتېي نىدىسىنائ ادىتقاۋ
 ارغوت هگىرۋهد ناغرۇت پىلىق هرادىئ ادلاھ يىمسهر ىنناتسىكرۈت يىقرهش ڭىنيهسىش
 ىنىرىسهت ىكىدرهقشهق ڭىنىتخاپ تهمخهئ ىيىتود رهقشهق ادغاچ ىنيهئ ،پۇلوب نهگلهك
 ڭوچ نىدىمالۇغ ،پىلىق قادنۇش .)1( ناغلىق نۈگرۈس اغۇسقائ ىنۇئ نۈچۈئ شهلكهچ
 ،پۇلوب اديهپ اتياق هدرهقشهق ىسىداد ڭىنۇئ نىيېك .ۇدىلوب ڭوچ هدىسىيامىھ ڭىنىسىنائ
  .ۇدىچائ پهتكهم هدرهقشهق

 .ناغلۇيوق مىسىئ پهد »هنۇمهن« هكپهتكهم ،پۇلوب ناغلىچېئ هدىسىللهھهم ىشېبون ڭىنىرىھهش رهقشهق پهتكهم ۇب
 انام اتخاپ نىدىمالۇغ ،پۇلوب نهكشىرېئ اغىشىللوق ڭىنىتىھۇم تۇمخهم لارىنېگ ىشۈشۈرۈي هۋ ىشىلىچېئ ڭىنپهتكهم
 .ناغلائ هيىبرهت هتپهتكهم ۇشۇم

 ڭىنىتهمهج زۆئ ىدنهپهئ اتخاپ نىدىمالۇغ
 قۇلۇرغوت ىشىلىتائ نهلىب ىبهقهل »اتخاپ«
 ماداد« :نهگرهب هچنهشۈچ قادنۇم
 نىمۆم ىسىداد ڭىنۇئ ،اتخاپ نۇخائتهمخهئ
 ىكىدىدلائ ۇمڭىنۇئ هۋ اتخاپ ڭوچ
 هيىسۇر ،پىغىي اتخاپ هدرهقشهق زىمىرىلدادجهئ
 ىتىراجىت شىتېس اتخاپ هگرهللهئ اقشاب هۋ
 ڭوچ .نهكىئ رهلىشىك ناغناللۇغۇش نهلىب
 ماداد هۋ ڭوچ نۇخائنىمۆم ماداد
 ماداد هدنهگلهك اغىناماز ڭىننۇخائتهمخهئ
 شهلشىئ پالقىششىپ اتخاپ نىدهيىسۇر
 قازۇققوت ،پىرىك پىلېئ ىسىنىشام
 اتخاپ ادىيوب ڭىنىسايرهد لىزىق ىكىدوكالىھ
 ىقلهخ رهقشهق اڭۇش .نهكىئ نهگىلشىئ ىرىلشاي رۇغيۇئ نهگىلزۈي اتتۇۋاز ۇب .نهكىئ ناغرۇق ىتۇۋاز شهلشىئ پالقىششىپ
 )2(».نهكىئ نهگنۆك پاتائ نهلىب مهقهل يىپسهك نهگېد ›اتخاپ‹ ىنزىب پىترات نىدزىمىتهمهج

 ترىس نىتتهراجىت ،پۇلوب ىچتهراجىت رهۋرهپتهپىرهم ،قۇچوئ ىسىللاك اتخاپ تهمخهئ ىسىداد ڭىنىتخاپ نىدىمالۇغ
 ىكىدرۋهد ىنيهئ كىلبهۋهس ۇب .رۇدىرىب نىدرهلسىخهش ناغىنيوئ لور پىتكائ هدىرىلتهكىرهھ شىتراقائ ىنتهللىم
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 تهمخهئ .ۇدىلىق نۈگرۈس اغۇسقائ ىنۇئ نۈچۈئ شهلكهچ ىنىرىسهت ىكىدرهقشهق ڭىنىتخاپ تهمخهئ ىيىتود رهقشهق
 ىنىسىپىزهۋ ىقىلىقىلشاب ڭىنىكناب كىلتهيالىۋ ۇسقائ ادۇسقائ هتتهۋىقائ ،پۈرۈتۆك شاب نىيېك نىدلىگزهم رىب اتخاپ
 پهزهغرهد نىدلاھ ۇب .ۇديهللىكشهت نهلىب قىلپىتكائ ىنرهلتهيىلائاپ يىئامىتجىئ كۈلرۈت ترىس نىدڭىنۇب ،ۇديهتۆئ
 پىنىلىق نۇقتۇت نىدىپىرهت ىيىتود رهقشهق هدرهقشهق .ۇدىتېۋىلغوق هگرهقشهق ڭىنىتخاپ تهمخهئ ىيىتود ۇسقائ ناغلوب
 هدىتېب روت ىمۈلۆب هچرۇغيۇئ »ىسوئىدار ايسائ نىكرهئ« كىلهقهۋ مىھۇم رىب ىكىتقهھ ۇب .ۇدىنىلىق مۈكۆھ هگمۈلۆئ
 :قۇدرۆك قىپاۋۇم ىنشىرېب نهنيهئ ىنرالرۇق ۇش زىب ،پۇلوب ناغنىلىق نالېئ

 ناغنىلىق نۇقتۇت نىدىپىرهت ىيىتود رهقشهق اتتىقاۋ ىنيهئ ،ادناغىراق اغىرىلناغىلڭائ نىدىسىداد ڭىنىدنهپهئ نىدىمالۇغ
 نهگلىسېك ىتېخ مۈلۆئ هدرهھهس ڭات ىنۈك ىچنىككىئ .ۇدىلىرېب پىلېئ هگنهكهي ادلاھ يىپخهم هدىچېك اتخاپ تهمخهئ
 ىنىچىلىق .ۇدىلۇريۇب هگمۈلۆئ ادلاھ يىپخهم ادىسىمرازاگ ڭىنىرىلرهكسهئ ياتىخ ىكىدنهكهي سۇبھهم رۇغيۇئ رهپهن 6
 ادلاھ يىپىداسات اتخاپ تهمخهئ هدىقىقهد شىھدۇم ۇشائ ناغىلشاب اقشىلىق ارجىئ ىنىسازاج مۈلۆئ تاللاج ناغىلچاڭىلاي
 .ۇدىلاق پۇلۇتۇق نىدمۈلۆئ

 قۇلشۇرۇت ىرىلرهكسهئ ياتىخ ىكىدنهكهي ،هچىشىرېب پهلسهئ هگىدنهپهئ نىدىمالۇغ ىلغوئ هچنىيېك ڭىناتخاپ تهمخهئ
 ۇش .نهكىئ رېستىفوئ ياتىخ رىب ناغرۇت پۇلوب ىقىلشاب رهكسهئ ادۇسقائ ادناماز ىنيهئ ىنادناموق ڭىنىمرازاگ يىبرهھ
 يىزىكرهم كىلتهيالىۋ ۇسقائ ۇئ ،ادناغلاق پۈلۈزۈئ شائام ناغىدىلىرېب هگىرىلرهكسهئ ياتىخ قۇلشۇرۇت ادۇسقائ ىرىللىي
 ىنىپىلهت ڭىنىقىلشاب رهكسهئ .نهكىئ ناغىروس زرهق نىداتخاپ تهمخهئ ناقتاۋهتۆئ ىنىسىپىزهۋ قىلقىلشاب ڭىنىكناب
 ،پۈتۆئ لىي هچناقرىب نىدىرائ .ۇدىرۇت پىرېب زرهق اغرالۇئ اتخاپ تهمخهئ ىقىلشاب اكناب ناغلاق زىسلامائ اقشىلىق تهر
 ياتىخ ىقىلېھ ادناديهم ناغىدىلىق ارجىئ ىنازاج ،پىلىرېب پىلېئ هگنهكهي اتخاپ تهمخهئ ناغلۇريۇب اغىسازاج مۈلۆئ
 ىنىقۇريۇب شىپېچ ىناتخاپ تهمخهئ ،پىرېب قۇريۇب هگىرىلرهكسهئ ۇئ نهلىب ڭىنۇش .ۇدىلاق پۇنوت ىنۇئ رېستىفوئ
 ،پۇلۇتۇت نىتبهۋهس همېن ڭىنۇئ ،پىرىك پالشاب هگىناخ رىب مىريائ ىناتخاپ تهمخهئ رېستىفوئ ياتىخ .ۇدىلائ پىتىتخوت
 پۈرۈدنهشۈچ ۇمىزۆئ ڭىناتخاپ تهمخهئ ىنىبهۋهس ڭىنۇب .ۇدياروس ىنىبهۋهس ڭىنىقىلناغلۇريۇب اغىسازاج مۈلۆئ
 مۈلۆئ نهگلىرېب اغاتخاپ تهمخهئ ىرىخائ پىنىيات اغىروت تهۋىسانۇم يىسخهش ڭىنىزۆئ رېستىفوئ ياتىخ .ۇديهملهرېب
 لىزىق ىكلهب ،سهمهئ نىدىتىيىمىكاھ تسىراتىلىم ىكىدىچمۈرۈئ ىكاي ىتىمۈكۆھ ڭادنىموگ ىكىدڭىجنهن ڭىنىسازاج
 .ۇدىلىب ىنىكىلنهگلهك نىداۋكسوم

 اغناتسىدنىھ هدىزۆئ ڭىننۈك ۇش ىنهي ،لاھرهد ڭىنۇئ اممهئ ،ۇدىتيېئ ىنىقىلناغىدىرېب پۇيوق ىناتخاپ تهمخهئ ۇئ
 .ۇدىلىق ترهش ىنىكىلسهملهك پىتياق ىچنىككىئ نىدلهئتهچ ،ىنىشىتېك پىچېق هچنۇرۇشوي

 اغناتسىدنىھ نهلىب ىلوي رايكۆك قىلىغاق ،پۇنۇرۇئ اغناپاچ ىكسهئ اتخاپ تهمخهئ ناغلۇتۇق نىدمۈلۆئ ،پىلىق قادنۇش
 .ۇدىتېك پۈتۆئ هگىسهۋهت ناتسىدنىھ ىرىخائ ،پۈنۈكۆم ىزۈدنۈك ،پىڭېم لوي ىسىچېك نۈك نوئ هچچهن .ۇدىچاق
 پىرېب زرهق هۋ ىمىدراي ڭىنىشۇنوت رىب ىرىخائ اتخاپ تهمخهئ نهگرۈي پۇلوب نادرهگرهس هچيائ ىككىئ ادناتسىدنىھ
 .ۇدىتېك اغناتسىبهرهئ ىدۇئهس نىدرهي ۇئ نهلىب ىشۇرۇت

 اتخاپ ىكىدوكالىھ قازۇققوت ،پىتياق هگرهقشهق هدىزۆئ ڭىنتىقاۋ ۇش شهكىپهم ناغراب پىلېئ هگنهكهي ىناتخاپ تهمخهئ
 تهمخهئ نىيېك نىدڭىنۇش .ۇدىزۈكتهي ىنىرىۋهخ قىلناغنىلىق هلتهق هدنهكهي ڭىناتخاپ تهمخهئ هۋ ۇدىراب هگىسىلىئائ
 نىدىمالۇغ ىلغوئ اتتهھ .ۇدىلىب پهد ،نهگلىتېۋۈرۈتلۆئ هدنهكهي ىنۇئ ىرىلتائىباۋات هلىئائ ىكىدرهقشهق ڭىناتخاپ
 .ۇديهملىب السهئ ىنىكىلنهكىئ تاياھ ڭىنىسىداد هچىغىرىخائ ڭىنراللىي-1940 ىكات ۇماتخاپ

 .ۇدىلۇرۇق تهمۈكۆھ همشهلرىب كىلىكلۆئ هدىچمۈرۈئ هدىسىجىتهن ڭىنىبالىقنىئ ىلىئ ،پۈتۆئ تىقاۋ هچراللىي نوئ نىدىرائ
 شىلىق كىلىچتهرازان اغمالياس هۋ شۈرۈشكهت سۇسخهم تهمۈكۆھ همشهلرىب كىلىكلۆئ ادىمىرېي ىقنىدلائ ڭىنىلىي-1947

 نىمىئتهممهھۇم نهگلهك هگرهقشهق هدىبىكرهت ڭىنىپپۇرۇگ رۇكزهم .ۇدىتهۋهئ اقبۇنهج پهللىكشهت ىسىپپۇرۇگ تهمزىخ
 ىكىدىققهھ ىكىلنهكىئ تاياھ ڭىنىسىداد اغاتخاپ نىدىمالۇغ شاي هتتهسرۇپ رىب يىپىداسات ارغۇب هنىمائ ىمىناخ ڭىنارغۇب
 .ۇدىرېب ىنرۇچۇئ

 ادوس اتخاپ نىدىمالۇغ پىلېئ ىنىپۇتكهم نهلىب ىتىرۈس نهكتهۋهئ نىدلۇبناتسىئ ڭىناتخاپ تهمخهئ ارغۇب هنىمائ ىسىتهئ
 نىدىمالۇغ نهگرۆك ىنىتېخ نهكتهۋهئ نهلىب ىتىرۈس نهكشۈچ ادلۇبناتسىئ ڭىنىسىداد .ۇدىلېك اغناكۇد ناقتاۋىلىق
 .ۇدىنىشىئ يىمسهر هگىكىلنهكىئ تاياھ ڭىنىسىداد اتخاپ

 نىدناغيوق ازمىئ هگ »ىمىتىب قىلچنىت قىلىددام 11« ىتىمۈكۆھ ڭادنىموگ نهلىب ىرىلىچبالىقنىئ ىلىئ ىلىي-1946
 كىلىكلۆئ هچمۇشوق ،ىتىئيهھ ڭىنتهمۈكۆھ كىلىكلۆئ .ۇدىلۇرۇق تهمۈكۆھ همشهلرىب كىلىكلۆئ هدىچمۈرۈئ ،نىيېك
 ،پىتهۋهئ پۇتكهم اغاتخاپ تهمخهئ ىكىدلۇبناتسىئ ارغۇب نىمىئتهممهھۇم نهگنهلنىيهت پۇلوب ىرىزان ڭىنىتىرازان تارىمهت
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 تهمزىخ نۈچۈئ ىقلهخ زۆئ ،ىنىشىلېئ هپىزهۋ هدىتىمۈكۆھ تهيىراتخۇم ناغلۇرۇق ىڭېي ،پىتياق هگنهتهۋ ڭىنۇئ
 باۋاج اغىپۇتكهم ڭىنارغۇب نىمىئتهممهھۇم ۇماتخاپ تهمخهئ .ۇدىرۈدلىب ىنىكىلنهگلهك پىتېي ڭىنتهسرۇپ ناغىدىلىق
 .ۇديالتۇق ىنتهمۈكۆھ همشهلرىب ناغلۇرۇق ىڭېي ،پىزېي پۇتكهم

 تهمخهئ ىسىداد يهمتۆئ نۇزۇئ .ۇدىزاي تهخ اغىسىداد ىكىدهيىكرۈت لاھرهد نىيېك نىدرهۋهخ ۇب نىدىمالۇغ شاي
 )3(.ۇدىلىق پىلكهت ىنىشىلېك هگهيىكرۈت نۈچۈئ شۇقوئ ڭىننىدىمالۇغ ىلغوئ هۋ ۇدىلېك تهخ باۋاج نىداتخاپ

 هگىتىمۈكۆھ ڭادنىموگ ىچڭالۇب ناقتاۋۈزۈگرۈي تهيىمىكاھ ادناتسىكرۈت يىقرهش ادغاچ ىنيهئ اتخاپ نىدىمالۇغ ،قارىب
 لاغشىئ ىنناتسىكرۈت يىقرهش ڭىنىسىيىمرائ ياتىخ ادىيېئ زۈك ىلىي-1949 .ۇدياملالائ تروپساپ ۇمپىلىق سامىتلىئ هچنۇش
 نالېئ ناغنالپاچ اغىناديهم ھاگتيېھ ىنىشۇرۇتقۇئ ىقىلناغىدىلېك پىتېي هگرهقشهق هدىتپهھ هچچهن رىب هۋ ىقىلناغلىق
 پىقىچ هگلهئتهچ رهلىشىك ىكىدناس زائ هۋ ۇدىكۆچ هگىمىساراس رىغېئ قىتتاق ىقلهخ رهقشهق ناقپات رهۋهخ قىلىقرائ
 هۋ پۈسۈي اسيىئ نىدرهلسىخهش رادمان ادىسىرائ رالرۇغيۇئ هدلىگزهم ۇب .ۇدىلىق قىلراييهت يىددىج نۈچۈئ شىتېك
 رهپهس ۇب ۇئ .ۇدىقىچ اغلوي پاراق هگلهئتهچ نىدرهقشهق نۇرۇب نۈك زۇققوت نىدىنىۋراك ڭىنرالقىلراتاق ارغۇب نىمىتمهم
 :ۇديهد قادنۇم هدىققهھ

 ادنايرهج ۇب .قۇدلهك پىتېي اغىنويار نهگېد رىمشهك ڭىنناتسىدنىھ ىرىخائ پىچېك راق ،پالتائ غات نۈك 29 زىب»
 ڭىنرالۇئ .ىتتهك پۈلۆئ نهلىب شىنىلرهھهز نىتكهتۈت ىكىدغات هۋ قىلچائ ،قۇغوس ،زىمىرىلشادرهپهس قۇترائ نىد 400
 قىلىقرائ ىلوي تهبىت ،ناغراب پىتېي هگرىمشهك نهلىب راللوي كۈلرۈت هچنىيېك .ىدلاق پهق ادرالناۋاد-غات ىرىلتهسهج
 ادناغىلباسېھ پۇشوق ىنرالشادنىرېق قازاق ناغىلتائ ارگېچ ىرىخائ پۇشۇقوس نهلىب ىسهيىمرائ قىلدازائ ياتىخ
 مۇلهم ىكىلنهكتهي هگىشىك زۈي شهب ڭىم 11 ىناس يىمۇموئ ڭىنرالرىجاھۇم قىلناتسىكرۈت يىقرهش ىكىدرىمشهك
 )4(».ىدلوب

 ىرىلرهكسهئ ڭادنىموگ ادارگېچ ،پۇلوب ناغنالتائ هتكىلرىب نهلىب ىرىلناقغۇت-قۇرۇئ زۆئ هگلهئتهچ اتخاپ نىدىمالۇغ شاي
-چائ اغىنويار رىمشهك ىكىدىقۇللورتنوك ناتسىدنىھ قىلىقرائ شۈرۈي لوي نۈك 29 ناۋراك ۇب ناغنالۇب نىدىپىرهت
 نىدىمالۇغ ،پۇلوب نهكتهك پۈلۆئ رهلىشىك مۈكرۈت رىب ادىنايرهج رهپهس .ۇدىلېك پىتېي هتتهلاھ لوق قۇرۇق هۋ چاڭىلاي
 .ۇدىتېك پۇلوب تاپاۋ ادىنايرهج رهپهس قىلمىتېق ۇشۇم ۇمىسىنائ ڭوچ ناغلىق ڭوچ پىقېب نىدىكىلكىچىك ىنىتخاپ

 ادىرىخائ .ۇدىلاق پۇرۇت كهديائ هتلائ ادراتاق رىب نهلىب رالرۇغيۇئ نادرهگرهس اقشاب هدرىمشهك اتخاپ نىدىمالۇغ
 اقشۇرۇديوق ىسىزىۋ هيىكرۈت نۈچۈئ شىتېك هگهيىكرۈت هچىيوب ىتامىلهت ڭىنىتخاپ تهمخهئ ىسىداد ىكىدهيىكرۈت
 نهلىب تهيىمىكاھ كىتسىنۇمموك ،ىتروپساپ ڭادنىموگ ىكىدىلوق ڭىنىتخاپ نىدىمالۇغ .ۇدىلىق رهپهس پاراق اغيابموب
 رهرىب اديابموب ۇئ كىلبهۋهس ۇب .ۇديامنىلېئ اغرابىتېئ نىدىپىرهت ىرىلىرىئاد ناتسىدنىھ ناغرۇق تهۋىسانۇم كىتامولپىد
 ىنىسىناخلۇسنوك كرۈت ىكىديابموب نۈچۈئ شۈرۆك پانىس ادىرىخائ ۇئ .ۇديهملهتېك هگهيىكرۈت هۋ ۇدىلاق پۇرۇت كهدلىي
 ىتىمائ ڭىنۇئ نىدرهي ناغىمىليوئ .ۇدىلىق پهلهت ىنشىرېب ازىۋ نۈچۈئ شىتېك هگهيىكرۈت نىدرالۇئ هۋ ۇدىپات پهدزىئ
 شاي ىلۇسنوك كرۈت ىكىديابموب اممهئ ،ۇمىسلوب ناغىملوب ىكىلمىك ىنۇناق قادناقچېھ هچرهگ ادىلوق ڭىنۇئ .ۇدىلېك
 (5( .ۇدىرېب ىتېخ لوي هدىھالائ ناغىدىراب هگهيىكرۈت اغڭىنۇئ ،پۇتۇت هدزۆك ىنىلاۋھهئ نىيىق ڭىناتخاپ نىدمالۇغ

 اتشاي 21 ۇئ ادرالغاچ ۇب .ۇدىقىچ اغلوي نىدناتسىدنىھ نۈچۈئ شىرېب هگهيىكرۈت ىرىخائ ىلىي-1951 اتخاپ نىدىمالۇغ
 نىدناغرۇت لىگزهم رىب اتتادغاب ،پىقىچ اققۇلقۇرۇق اتقارىئ قىلىقرائ ىرىپهس زىڭېد نهگرۈس پهلىتپهھ هچچهن .ىدىئ
 اداشاپ رهديهھ لۇبناتسىئ ادىرىخائ .ۇدىلېك پىتېي هگىرىھهش انادائ ڭىنهيىكرۈت ،پىقىچ اغلوي پاراق هگهيىكرۈت ،نىيېك
 .ۇدىشۈرۆك نهلىب ىرىلناقغۇت-قۇرۇئ لۈكرۈت رىب هۋ ىسىداد ناغىمقاب پۈشۈرۆك ىرېب نىدلىي تۆت نوئ

 ىرىخائ ،نىيېك نىدناقترات ىنرهلتهققهشۇم-اپاج نۇغرۇن ،نهلىب ىسۇزرائ شۇقوئ كۈلچۈك اتخاپ نىدىمالۇغ
 .ۇدىشىرېئ هگىتىسرۇپ شۇقوئ هچىيوب ىپىسهك ىسىيىگرىنېئ رېتكىلېئ ادىتۇتىتسىنىئ اكىنخېت يىپسهك ىكىدرهدهقنهئ
 قۇلنورتكېلېئ ڭىنىسىناخيېزۇم ىپاقپوت ىكىدلۇبناتسىئ ،پۈرۈتتۈپ نهلىب هجىتهن الهئ ىنىشۇقوئ نىيېك نىدلىي ىككىئ
 نىدىمالۇغ نهگيهچۈك ىسۇزرائ شۇقوئ پالىرىقۇي .ۇدىلىق مىسقهت هكتهمزىخ هدىتىپۈس مىداخ كىنخېت هگىمۈلۆب لورتنوك
 هگهيىنامرېگ پىرېب اپىتسىئ نىدىتىمزىخ ىلىي-1955 ،نىيېك نىدنهگىلشىئ لىي هچچهن رىب ادىيىزۇم ىپاقپوت اتخاپ
 قايائ هگهيىنامرېگ ،اتخاپ نىدىمالۇغ ناقساب مهدهق هگىرىھهش نېخنۇيم ڭىنهيىنامرېگ ىلىي-1956 .ۇدىنىلتائ اقشۇقوئ
 .ۇدىلاق پۇلوب ىچۇغۇقوئ رۇغيۇئ ىجنۇت ناقساب

 نىكرهئ« هۋ »ىسوئىدار قىلدازائ« ناغلوب ىرىب نىدىرىلرۈت تاقىۋشهت ىشراق اغمىزىنۇمموك ڭىناكىرېمائ ادراللىي ۇب
 ڭىنىمۈلۆب شىتىلڭائ هچناتسىكرۈت »ىسوئىدار قىلدازائ« .پۇلوب ناقتاۋۇرۇتشالماۋاد ىنىتىمزىخ »ىسوئىدار اپورۋاي
 ڭىنوئىدار رۇكزهم ىنۇئ ،نىيېك نىدناغىلڭائ ىنىسۇزرائ شۇقوئ ڭىننىدىمالۇغ شاي ىدنهپهئ نۇنۇز ىلهۋ ىرىدۇم
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 تهمائ رىب نهگلهك زىسقۇيۇت هتشۈشۈرۆك ناغىمقاب پاليوئ ۇشائ هنهئ .ۇدىرۇتشۇنوت اغىروتكېرىد شاب قىلاكىرېمائ
  .ۇدىچائ ىنىقىچۇق زۆئ اغاتخاپ نىدىمالۇغ

 ،ىخىرات شۇقوئ ىكىرىگلىئ ڭىنۇئ .ۇدىشىلزۆس يىلىسپهت نهلىب اتخاپ نىدىمالۇغ ىروتكېرىد ڭىن »ىسويىدار قىلدازائ»
 ۇئ ادىرىخائ .ۇديالڭائ پهلرىب-رىب ىنىسۇزرائ شۇقوئ قىلماۋاد هچىيوب ىسىكىنخېت رتكېلېئ هۋ ىسىبىرجهت تهمزىخ
 هيىزىۋېلېت-ويىدار ىكىدگرۇبنېرۈن ىنۇئ ،پۇيوق ىنىترهش شىلىق تهمزىخ ادوئىدار رۇكزهم هدىسۈگلهك اغاتخاپ نىدىمالۇغ
 ىنىتوخسار شۇمرۇت هۋ شۇقوئ نۈتۈپ ىكىدنايرهج ۇب ڭىنۇئ القادنۇش ىنىقىلناغىدىتهۋهئ اقشۇقوئ اغىتۇتىتسنىئ كىنخېت
 )6( .ۇدىتيېئ ىنىقىلناغىدىرۈتۆك

 ڭىنىلىي-1956 اتخاپ نىدىمالۇغ ،نىيېك شىنىگۆئ لىت قىلاپاج قىللىي مىرېي ادىتۇتىتسىنىئ هتۆگ ىكىدهيىنامرېگ
 كىنخېت شىتىقرات هيىزىۋېلېت-وئىدار ناقشالياج هگىرىھهش گرۇبنېرۇن ڭىنهيىنامرېگ اتخاپ نىدىمالۇغ ادىمىرېي ىقرىخائ
 قىللىي 4 ىكىدگرۇبنېرۇن اتخاپ نىدىمالۇغ .ۇدىلىتهۋهئ اقشۇقوئ قىللىي 4 نهلىب ىلۇپ مهدراي شۇقوئ قۇلوت اغىتۇتىتسنىئ
 ىلىي-1959 .ۇدىشىرېئ اغمولپىد هچىيوب ىپسهك شىتىقرات هيىزىۋېلېت-ويىدار ،پالمامات ادلىي 3 ىنىتاياھ پهتكهم يىلائ
 .ۇدىشۈچ هكتهمزىخ اغ»ىسوئىدار قىلدازائ«

 ىرىخائ نهلىب ىشىلىق پهلهت نىدىقرائ-اقرائ ڭىناتخاپ نىدىمالۇغ شاي ناچشىرىت رادرهۋهخ ىشخاي نىدراللىت يىكرۈت
 هلاقام هچرۇغيۇئ هچراپ رىب هدىتپهھ هدىسىقىرهت قانىس ادىسىرائ ڭىنىرىلىممارگورپ هچكېبزۆئ ڭىن »ىسويىدار قىلدازائ«
 اممارگورپ هچرۇغيۇئ ىجنۇت ىكىدىزاۋائ هۋ ىمىلهق ڭىناتخاپ نىدىمالۇغ ،پىلىق قادنۇش .ۇدىلىرېب تهزاجىئ اقشىتىلڭائ
 )7(.ۇديارڭاي اغىقۇلشوب اۋاھ ڭىنايىسائ ارۇتتوئ نىدىرىھهش نېخنۇيم ڭىنهيىنامرېگ

-اتائ هۋ ناغلاق پىشىرچۇئ هدرىمشهك نهلىب ىپىلكهت ڭىنىسىداد ،پىلېك هگهيىكرۈت اتخاپ نىدىمالۇغ ىلىي-1960
 يوت نهلىب ىزىق كىلمىسىئ زىق رانلۈگ ڭىنىرىب نىدرالناغىدىتۆئ نىقېي نهلىب ىسىداد ڭىنىتخاپ نىدىمالۇغ ىسىنائ
 ،نهلىب ىتىپۈس شۇلوب ىسارقۇپ هيىكرۈت .ۇدىتېك هگهيىنامرېگ پىلېئ ىنىلايائ نىيېك نىدنۈك هچچهن رىب ،پىلىق

 نهئانىب هكپهلهت اتخاپ نىدىمالۇغ ناغلاۋۇرۇشپات ىنىقۇريۇب شهتۆئ تهيىرۇبجهم يىبرهھ نىدىناخىچلهئ ىلىي-1961
 .ۇدىتىلمىزىت ىنىزۆئ ،پىلېك پىتياق هگهيىكرۈت الىدىچىئ نۈك هچناق رىب ،پاروس تهسخۇر نىدىتىمزىخ

 هدزۆك ىنىخىرات شىلىق تهمزىخ هكتهلۆد هۋ شۇقوئ ناغلوب ىرىقۇي نهتهبسىن ىكىرىگلىئ ڭىنۇئ پهتكهم يىبرهھ
 ،ۇئ .ۇدىرېب ىنىناۋنۇئ رېستىفوئ ساپاز قۇلزۇتلۇي رىب ىنهي ،»يابۇس كهدېي« ڭىنىسهيىمرائ هيىكرۈت اغڭىنۇئ ،پۇتۇت
 100 نهنىمخهت هدىسهيىمرائ هيىكرۈت ،اسىلتراپ شۇرۇئ رهگهئ ڭىنرېستىفوئ يىبرهھ ناغلائ ىنىناۋنۇئ »يابۇس كهدېي«
 )8 (.ۇديهلتىكهت ىنىقىلراب ڭىنىقۇقوھ شىلىق قىلنادناموق هگرهكسهئ

 رۇلوئ قىلشاراق هگىتىدىيالىۋ مۇرۇزرهئ ڭىنهيىكرۈت ،نىيېك نىتتهيىرۇبجهم يىبرهھ قىللىي پىرېي اتخاپ نىدىمالۇغ
 مىرېي رىب نىدىسىزۈي تهيىرۇبجهم هدرهي ۇب هۋ ۇدىنىلىق مىسقهت پۇلوب ىچۇقتۇقوئ اغىسىزېي يۆكىلشات ڭىنىسىيھان
 .ۇدىتياق هگهيىنامرېگ نۈچۈئ ىتىمزىخ ىكىدهيىنامرېگ ىلىي-1963 .ۇدىلاق لىي

 ناغلىق سىسهت هدىرىھهش نېخنۇيم ڭىنهيىنامرېگ ادراللىي ناغنالشاب شۇرۇئ قۇغوس ڭىنىرىلتاتىش امشوق اكىرېمائ
 ويىدار رىب-نىدرىب ناغىدىرېب شىتىلڭائ ادىرىللىت يىكرۈت نىدىساينۇد برهغ اتتىقاۋ ىنيهئ »ىسويىدار قىلدازائ«
 اقپايور ىنىشىتىلڭائ هچرۇغيۇئ ىجنۇت ۇب ناغىرڭاي نىدىساينۇد برهغ اتخاپ نىدىمالۇغ ادىماۋاد تهمزىخ )9(.ىدىئ
 .ۇدىرىقىچ

 نىدىرىخائ ڭىنراللىي-1960 ،نىيېك نىدناغنىلىق سىسهت يىمسهر ىشىتىلڭائ هچرۇغيۇئ ڭىن »ىسويىدار قىلدازائ»
 ويىدار هۋ ۇدىيىپۆك يىجىردهت ىچۈك مهدائ ڭىنىمۈلۆب رۇغيۇئ ادنايرهج ناغلوب هچىغىرىلشاب ڭىنراللىي-1970

 .ۇدىشىللىخ ۇمىرىلىممارگورپ

 نىدىرىخائ ڭىنراللىي-1960 ،نىيېك نىدناغنىلىق سىسهت يىمسهر ىشىتىلڭائ هچرۇغيۇئ ڭىن »ىسويىدار قىلدازائ»
 ويىدار هۋ ۇدىيىپۆك يىجىردهت ىچۈك مهدائ ڭىنىمۈلۆب رۇغيۇئ ادنايرهج ناغلوب هچىغىرىلشاب ڭىنراللىي-1970

 اتكروي-وين ڭىنىمۈلۆب ناتسىكرۈت »ىسوئىدار قىلدازائ« اتخاپ نىدىمالۇغ ىلىي-1966 .ۇدىشىللىخ ۇمىرىلىممارگورپ
 پىلېئ ىنىلغوئ ناغلوب لىي هچناقرىب الىدمهئ اغىنىغلۇغۇت هۋ ىلايائ ۇئ مىتېق ۇب .ۇدىنىلنىيهت اغىقىلرىبخۇم قۇلشۇرۇت
 )10(.ۇدىلېك پۈچۆك اغىكىرېمائ نهلىب ىسىلىئائ نۈتۈپ

 نىۋائۇم ڭىن »ىكىلرىب رالقىلناتسىكرۈت اكىرېمائ« ىكىتكروي-ۇين ىباتش شاب اتخاپ نىدىمالۇغ ادراللىي ىكنىيېك
 زۆئ اغىشىنىلناج ڭىنىرىلتهيىلائاپ تهيىنهدهم هۋ يىسايىس ڭىنرالقىلناتسىكرۈت ىكىتتهرىجاھۇم ،پىنىلنىيهت هگىكىلسىئهر
 .ۇدىشوق ىنىسىسسهھ
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 ،ىرىب نىدڭىنۇش .تهقىقهھ ىنىگلهك پىنىلىق نابرۇق رهلىسرهن نۇغرۇن كىلبهۋهس رهلتهۋىسانۇم ىكىدىسىرائ رهلتهلۆد
 ىسىيىگېتارتسىئ شىتىقىي ىنىقاپىتتىئ ىتېۋوس ،پىشىلرىب نهلىب ياتىخ ڭىنىتىمۈكۆھ ىدىننېك ادراللىي-1970

 قىلادزائ« ىرىگلىئ نۈك شهب نوئ نىتشىلېك هكتهرايىز اغاكىرېمائ ڭىپۋايش ڭېد ىرىبھهر ياتىخ ،كىلبهۋهس
 نىكرهئ« ادنوتڭىشاۋ ىلىي-1989 ىنهي ،نىيېك نىدلىي زىككهس نوئ .ۇدىلىيوق پىتخوت ىشىلىتىلڭائ »ىسوئىدار
 .ۇدىنىلشاب اتياق شىتىلڭائ هچرۇغيۇئ اد»ىسوئىدار ايىسائ

 ،پىشىلرىب نهلىب دهمھهئ ىجاھ ىنهي ،نۇخائ ىجاھ ىتسود مۇھرهم ادىرىلشاب ڭىنراللىي-1980 اتخاپ نىدىمالۇغ
 .ۇدىرۇق تالىكشهت قىلمان »ىتىيىئمهج تهيىنهدهم ناتسىكرۈت يىقرهش«

 يىملىئ رىب ىڭېي ادىساسائ »ىتىيىئمهج تهيىنهدهم ناتسىكرۈت يىقرهش« ىكىدىلسهئ اتخاپ نىدىمالۇغ ادراللىي ۇش
 دراۋدېئ روسسېفورپ ،ۇئ .ۇدىشىرىك اغىقىلراييهت ڭىنشۇرۇق »ىزىكرهم تاقىقتهت يىللىم ناتسىكرۈت يىقرهش« - ناگروئ
 هدىزىكرهم تاقىقتهت ايىسائ ارۇتتوئ ڭىنىتېتىسرېۋىنۇئ هيىبمولوك نهلىب ىشىشىلراكمهھ هۋ ىشىلتهۋۋۇق پاللوق ڭىنتروۋلائ
 )11(.ۇدىرېب سرهد نىدىلىت رۇغيۇئ لىي مىرېي 3

 كېبزۆئ نىدىلمۈج ،رالرىجاھۇم قىلناتسىكرۈت يىبرهغ مىسىق رىب ،پىنىلىچراپ ىقاپىتتىئ تېۋوس ىلىي-1991
 نهلىب ياتىخ ىساۋهد ڭىنرالرۇغيۇئ .قۇدلوب لىقهتسۇم پىلىريائ نىدرالسۇر ،ىتتۈپ زىمىياۋهد ڭىنزىب« :رالرىجاھۇم
 .ۇديهد »،قوي ىتىجاھ ۇمىخېت ڭىنزىمىشىلېۋىلىق ىككىئ ىنزىمىنىمشۈد ،قوي زىمىشىئ نهلىب ياتىخ ڭىنزىب .ۇدىلوب
 زۆئ ىن »ىساۋهد ناتسىكرۈت يىقرهش« ناغلىق ساسائ ىنرالرۇغيۇئ ۇئ .ۇديالبازائ قىتتاق ىناتخاپ نىدىمالۇغ لاھ ۇب
 )12(.ۇدىلىق سېھ رۇقڭوچ ىنىكۈلرۈرۆز ڭىنشىرېب پىلېئ اغىدلائ

 ادىسۇزرائ شۇرۇق »ىسىناخپۇتۇك يىللىم ناتسىكرۈت« ادىكىرېمائ الپالشاب نىدىلىي-1967 ىدنهپهئ نىدىمالۇغ
 نىتسامىراق اغڭىنۇش ۇئ .ۇديهمرهب راي اغڭىنۇب تىئاراش-ترهش ىكىتتىقاۋ ىنيهئ ،ىكۇبلاھ .ۇدىلائ اغلىت ىنىقىلناغلوب
 هيىبمولوك ىدنهپهئ نىدىمالۇغ هدنهگلهك اغىرىلىرۇتتوئ ڭىنراللىي-1990 .ۇديالپوت لايىرېتام-باتىك قىلماۋاد
 ناتسىكرۈت يىقرهش« نهلىب ىشىللوق ڭىنتروۋلائ دراۋدېئ روسسېفورپ ،ىسىسسهخهتۇم ايىسائ ارۇتتوئ ڭىنىتېتىسرېۋىنۇئ
-باتىك ناغىلپوت ىيوب ىتاياھ ڭىنىزۆئ هچنىيېك .ۇدىرۇق تهيىئمهج يىملىئ قىلمان »ىزىكرهم تاقىقتهت يىللىم
  .ۇدىزۈت ىنىنالىپ شۇرۇق ىسىناخپۇتۇك روت رىب پىلىق ساسائ ىنىرىللايىرېتام

 30 ىلىغلىريائ ىناتخاپ نىدىمالۇغ لاھ ۇب .ۇدىلىچېئ اقترىس ىتىمىزالۇم شىتېس باتىك ارائقلهخ ادياتىخ ادراللىي.0198
 باتىك ارائقلهخ ىكىدڭىجيېب ۇئ .ۇديهلنىمهت نهلىب ىتىسرۇپ شۇلوب هگىئ اغىرىلرۇچۇئ ڭىنىنىتهۋ ناقشائ نىدلىي
 ،ىنرالباتىك هچرهلزۈي ناغنىلىق رشهن ادىرايىد رۇغيۇئ نهلىب ىداسىتقىئ زۆئ ،پىشىلىقالائ نهلىب ىتىكرىش تهمىزالۇم
 »غاتىرڭهت« ،»ىتايىبهدهئ رهقشهق« ،»سارىم« ،»قالۇب« ،»ىتىئنهس ڭاجنىش« ،»ىتىيىنهدهم ڭاجنىش« ،»مىرات«
 هچرالڭىم ناغنالپوت ادنايرهج كهرپۆك نىدرىسهئ مىرېي .ۇدىلاۋىتېس ىنىرىلناس نۈتۈپ ڭىنراللانرۇژ هچرۇغيۇئ قىلراتاق
 هدنهگلهك اغىلىي-2015 .ۇدىرۇدناليائ هگىنىزهخ رىب ىكىتتهرىجاھۇم ىنىسىناخپۇتۇك يىسخهش ڭىنۇئ راللايىرېتام-باتىك

 ،پالىخسۇن قۇلنورتكېلېئ ىنىرىللايىرېتام-باتىك ناغىلپوت ىيوب رۈمۆئ نهلىب ىتىجارىخ زۆئ ياۋوب ۇب ناقشائ نىتشاي 80
 )13( .ۇدىلىق مىدقهت هگىقلهخ زۆئ نهلىب مان نهگېد ىسىناخپۇتۇك روت »قوئ نۇتلائ«

 تهججۆھ ،ىنرهلىقىسهۋ-رهسهئ رىئاد اغىخىرات نهتهۋ ،ىنمىرىللايىرېتام-باتىك كىلتهممىق ناقغىي ىيوب رۈمۆئ نهم»
 نىدنهم .مىتقىچ پالپوت ىنىرىلىرىتاخ امزاي ڭىنرالشىئ ناغلوب تىھاش مۈزۆئ هۋ ىنرهلكىلىتسهئ-هگلهب كىلرېتكاراخ
 هكتهب روت ۇب ىنمىرىلىمغىي كۈلرۈمۆئ هۋ مىتچائ ىنتهب روت قىلمان ‹قوئ نۇتلائ› پهد نۇسلاق كىلىتسهئ رىب هگمىقلهخ
  .مىدنهپهئ اتخاپ نىدىمالۇغ ۇديهد - » ،مۇديوق

 نۈچۈئ همېن ڭىنىزۆئ ادىنىغلىق لۇبوق ىنزىمىتىرايىز ادىسۇغلارۇت يىسخهش ىكىدىنويار دنالسىئ ڭول ڭىنكروي-ۇين ۇئ
  .ىدلاتخوت يىلىسپهت هدىققهھ ىقىلناقچائ ىنتهب روت ۇب قىلمان »قوئ نۇتلائ«

 ڭهئ ،ىنىكىلنهگنهدزىئ قازۇئ اتشاللات مىسىئ هكتهب روت ۇب ناغنالغۇج ىسىنىزهخ كۈلرۈمۆئ ڭىنىزۆئ ىدنهپهئ نىدىمالۇغ
 ناغرۇدلاق رالدادجهئ نايۇب نىتخىرات ڭىن »قوئ نۇتلائ« ،ىنىكىلنهكتىكېب ىنمان ۇب نهگېد »قوئ نۇتلائ« ادىرىخائ
 ىنشىتىيېب ىنىساينۇد ىۋىنهم ڭىنرالدالۋهئ ىكنىيېك ڭىنۇئ ،ىقىلناغنىلىق لوۋمىس هگرهلكىلىتسهئ هۋ هبىرجهت ،مىلىب
 )14(.ۇديهلتىكهت هدىھالائ ىنىقىلناغلىق ناشىن

 پىتكائ ادىشىقىچ اقدۇجۇۋ ڭىن»ىيىتلۇرۇق يىللىم ناتسىكرۈت يىقرهش« ناغلۇرۇق ادىلىي-1992 اتخاپ نىدىمالۇغ
 .ۇديانيوئ ىنىلور قىلىچۇغرۇتشالسام
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 نۇزۇئ هۋ كىلتهمالاس هگىدنهپهئ اتخاپ نىدىمالۇغ زىمىچبالىقنىئ رهۋرهپنهتهۋ كۈررهۋهت ناقتاۋاشاي اداكىرېمائ هتتهۋۆن

 ڭىنىدنهپهئ نالتۇق ىرىبخۇم ىمۈلۆب هچرۇغيۇئ ىسوئىدار ايىسائ نىكرهئ لاھمىجرهت ۇب :شىترهكسهئ  .زىميهلىت رۈمۆئ
 قىلراب ىكىدىلاقام .ىدنالراييهت نهساسائ هگىتىبھۆس امتاچ قىلمىسىق 38 نهگىلشىئ هدىققهھ اكائ اتخاپ نىدىمالۇغ
 ڭىننالتۇق ىرىبخۇم ىسوئىدار ايىسائ نىكرهئ رهلىلمۈج-زۆس هچراب نهگلىتىسرۆك هدىتىپۈس ىسهبنهم لىقهن هۋ نۇمزهم
 .رۇدىكىگمهئ

 .مىھاربىئ رايتهمكېھ :ىچۇغىلراييهت

 :ىرىلهبنهم لىقهن
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 ىلىي-5 ڭىنىتاپاۋ قىلرىس ڭىنمۇسخهم ناخمىكېھلۇدبائ
 نىمىتمهم نۇخاتيېھ

 ىمالسىئ نهگنهللىكهش هدىتىيىئمهج رۇغيۇئ ناماز ىقنىقېي
 پىلېئ تاھالسىئ پۇرۇتشالنىقېي هگىرىب-رىب ىنرالمىقېئ
 قىللىي ڭىم،ناغىمرۇتشالتىز ىنىنهئنهئ نهلىب مىزىنرېدوم،ناغراب
 پىلىق قىلسىراۋ ارغوت هگسىنهئنهئ مالسىئ رۇغيۇئ
 هگرهلپهرهت ناغىدىلىق ھالسىئ،ناغىديهلتىقنهت
 پىنىللوق لۇسۇئ ارغوت
 قارىي نىدىسىنتىف ىچبزىھ،ىچرىپكهت،ىچراكنىئ
 شاب نىدىتياق ڭىنىتىللىم رۇغيۇئ ،ناغرۇت
-غات ڭىنقرهش ارۇتتوئ ڭىنشۈرۈتۆك
 ادىرىلغات اروب-اروت ڭىنناغۋائ،ادىرىلناۋاد
 نهلىب شىنىگۈئ ىنشۇتۇت قىتلىم يهسۈك
 نهلىب شۇتۇت ڭىچ ىنپىرائام ناغىدىلېك سام هگرۋهد،سهمهئ
 ناخمىكېھلۇدبائ مىلائ ىنىد نهگنهشىئ اغىقىلناغىدىنىليائ اققىللائېر
 نهلىب ىتىۋىسانۇم ىلىي - 5 ڭىنىتاپاۋ ڭىنمىجاھ مۇسخهم
 .نهمىتېئ داي هرچىئ شىنىغېس ىنمۇھرهم
 لىسھهت مىلىئ ىجنۇت مۇسخهم ناخمىكېھلۇدبائ كىلتهمھهر
 اڭام ىكىدسىزېي كهرېتكۆك ىسهيىھان امۇگ ڭىننهتوخ ناغلىق
 اتتاياھ ۇمڭىنىقلهخ رۇغيۇئ تهپۈس هتشىرهپ قۇلشۇنوت
  !ياغىلقاس نىدىررهش ڭىنياتىخ مهگىئ ھاللائ ىنىرىلناغلاق
 هدزىمىنىكتۆئ پهلسهئ هچىقسىق ىنمۇسخهم ناخمىكېھلۇدبائ
 :هچىكىدنهۋۆت ىلاھىمىجرهت
 ىتىيالىۋ رهقشهق - 1961 )ناكامىلكهت( مۇسخهم ناخمىكېھلۇدبائ
 نهۋغاب رهۋرهپتهپىرهم ادىسىزېي قىرېئشهب ڭىنىسىيىھان قىلىغاق
 ىكىدىزېي دىبائ نىدىماسېھ ىسىداد .نهگلهك اغاينۇد هدىلىئائ
 چۇغنالشاب مۇسخهم .ىدىئ ىپىتاخ هۋ مامىئ ڭىنىدىجسهم هنزائ
 اتقىلىغاق ىترۇي ىنپهتكهم ارۇتتوئ قۇلوت هۋ ارۇتتوئ ،
 ىتىيالىۋ نهتوخ هتتيهپ ناغشوب تهيىزهۋ ،نىيېك نىدناغىلمامات
 1990 - 1984 .ناغلائ هيىبرهت - مىلهت ىنىد هدىسهيىھان امۇگ
 مۇھرهم ىمىلائ يىنىد رۇھشهم ڭىنناتسىكرۈت ىقرهش ىرىللىي -
 ناغلىچېئ اتقىلىغاق نىدىپىرهت مىجاھ مۇسخهم ناخمىكهھلۇدبائ
 هچىيوب اممارگورپ هۋ ناغىلمامات ىنرهلسرهد ىنىد هدهسىردهم
 .ناغلائ ىسىمانتهزاجىئ قىلناغلىق همتهخ ىنرالقۇلشۇقوئ ناغنالاپ
 ىزاتسۇئ مۇھرهم ىلىي - 1986 مۇسخهم ناخمىكهھلۇدبائ
 اقشاب هۋ قىلىغاق هدىكىلىچكهتېي ڭىنمىجاھ ناخمىكهھلۇدبائ
 تهممىق ىۋىنهم هۋ يىللىم اغىرىلشاي رۇغيۇئ ىكىدرالنويار
 هچىغلىي - 1990 هۋ ناغىلشاب ىنىشىرۆك شىتىگۆئ ىنىشىراق
 .ناغراقىچ چۈك روز نۈچۈئ شىتراقائ ىنقلهخ

 - هچېك ادناتسىكرۈت يىقرهش هچىغلىي - 1992نىدلىي.  1990
 ىتىيىلائاپ شۇتۇقوئ-ۇقوئ ىنىد ناغلىق ماۋاد پىشىرىت زۈدنۈك
 اغىرۇتتوئ هدىتىپۈس مىجاھ مۇسخهم مىكهھلۇدبائ - 2 نهلىب
 ۇئ ،ناكامىلكهت مۇسخهم ناخمىكهھلۇدبائ ناغىلشاب اقشىقىچ
 هۋ ناقچائ ىنىسىسىردهم ناچمازىتنىئ هۋ لاپىسنىرپ ڭهئ ڭىنرۋهد
 ،ادىساسائ شادغوق ىنىكىلمىك هۋ ىنىتىيىنهدهم مالسىئ -رۇغيۇئ
 نهگىلزۈي نهگلهك نىدىرىلياج ىسياق رهھ ڭىنناتسىكرۈت يىقرهش
 .نهگرهب سرهد يىنىد اغىرىلادۋهس مالسىئ هۋ تهللىم ،نهتهۋ
 ياتىخ ىچلاغشىئ ىلىي - 1992 مۇسخهم ناخمىكهھلۇدبائ
 نهلىب شىرېب هيىبرهت - مىلهت يىنىد زىسنۇناق نىدىپىرهت

 هگىمرۈت،ناغنىلىق مۈكۆھ اغىسازاج قاماق قىللىي 10 پىنىلبيهئ
 يىرۇبجهم هسىردهم ناقچائ ۇئ نهلىب ڭىنۇش،ناغنالشات
 اغلىي 4 مۈكۆھ قىلىقرائ شىڭېم لوي نغرۇن .نهگلىتېۋىقات
 پۇيوق نىدىمرۈت اديائ - 2 ىلىي - 1996 پىلىتراقسىق
  .نهگلىرېب
 يىقرهش نىيېك نىدناققىچ نىدىمرۈت مۇسخهم ناخمىكهھلۇدبائ
 لىگزهم رىب ىنىرىلتهيىلائاپ هدىرىلرهھهش ىسياقرهھ ڭىنناتسىكرۈت

 مىسېب لىخ رهھ ڭىنياتىخ ،ۇمىسلوب ناغرۇتشالماۋاد
 پىرائام ىنىد پىلېك چۇد اغىرىلۇغلاسوت هۋ
 ڭىنىتىسرۇپ شۇرۇتشالماۋاد ىنىتىيىلائاپ
 12 ىلىي - 1996 پىلىق سېھ ىنىقىلناغىدىلىتىقوي

 رۇبجهم هكشىتېك پىقىچ اغايسائ ارۇتتوئ اديائ -
 هچىغىلىي - 1997 نىدىلىي - 1996 .ناغلوب
 ،ناتسىكهبزۆئ ،ناتسىزىغرىق ،ناتسىقازاق ،هيىكرۈت

 هدرهلتهلۆد قىلراتاق نارىئ ،ناتسىكاپ ،ناتسىبهرهئ يىدۇئهس
 ىلىي - 1997 مۇسخهم ناخمىكهھلۇدبائ ناغلوب هتتهرايىز
 تاقىقتهت بهرهئ ىكىدهرىھاق ىلىي - 1999 پىرېب اغرىسىم
 ىنتۇتىتسىنېئ ىلىي - 2001 .نهگرىك اقشۇقوئ ادىتۇتىتسىنېئ
 مۇلۇئلۇراد ،ىتىتىسرېۋىنۇئ هرىھاق نىيېك نىدنهگرۈتتۈپ
 - 2 هۋ ناغىلشاب اققىلىرىتسىگام هدىسىپهسلهپ مالسىئ ادىتىتلۇكاپ
 ىلىي - 2004 ،پۈرۈتتۈپ ىنىمىسۋهم سرهد قىللىي
 نىيېك نىدنهكتۆئ لىي رىب پالشاب ىنىسىلاقام قىلرىتسىگام

 ىنپهتكهم ىليهپۈت ىرىلبهۋهس كىلرهتهخىب ىلىي - 2005
 پىلىك هگهيىكرۈت پۇلوب رۇبجهم اقشىلىريائ نىدرىسىم ،پالشات
 .نهكشهلرهي اغلۇبناتسىئ
 تاقىقتهت سىدهھ لىگزهم رىب نىيېك نىدنهگلهك اغلۇبناتسىئ
 مۈكرۈت رىب نىيىك نىدلىگزهم رىب ،ناغلىق تهمزىخ هدىزىكرهم
 پىرائام ناتسىكرۈت يىقرهش ىلىي - 2006 نهلىب رالشادنىرېق
 هچۇغلوب تاپاۋ ىكات هۋ ناغرۇق ىنىتىيىئمهج قىلراكمهھ هۋ
 .ناغرۇتشالماۋاد ىنىسىپىزهۋ ىقىلرىزان ڭىنتهيىئمهج
 رۇغيۇئ ىكتتهرىجاھۇم مۇسخهم ناخمىكهھلۇدبائ مۇھرهم
 يىقرهش پىلىق تهسقهم ىنىشۇلوب مهج هگرهي رىب ڭىنىرىلامىلۆئ
  .ناغلىق قىلىچمالشاب اقشۇرۇق ىنىكىلرىب رالامىلۆئ ناتسىكرۈت
 - مىلهت ڭىنىقلهخ رۇغيۇئ ناقتاۋاشاي هتتهرىجاھۇم مۇھرهم
 ىنرهلتهيىلائاپ يىئامىتجىئ ىكىدهھاس لىخرهھ هۋ هيىبرهت
 ىنىرىلتهمزىخ ىكىدهھاس رهھ ڭىنقلهخ قىلىقرائ شۇرۇتشالنۇروئ
  .نهگلهك پۇرۇتشالماۋاد ادلاھ لىچزىئ
 سهمنهرۋهت ،ىرىكىپ رۈكتۆئ ،ىتىلىزهپ قالخهئ لىسېئ
 هۋ شىشىلقاپىتتىئ ادىسىرائ ىقلهخ ناتسىكرۈت يىقرهش ،ىسىدارىئ
 هدىتىپۈس رهبھهر كىلىگلۈئ نهلىب ىكىلىدىھالائ شىلىق هسسهرۇم
 يىقرهش نهلىب ىدۇجۇۋ نۈتۈپ هۋ نهگنۈرۆك هگزۆك
 تهئاماج ،امىلۆئ ناغلىق شهرۈك نۈچۈئ ىقىلتازائ ڭىنناتسىكرۈت
 ادلۇبناتسىئ ىنۈك - 22 ڭىنيائ - 12 ىلىي - 2016 ىبابرهئ
  .ىدلىريائ نىدزىمىرائ زىسقۇيۇت ادلاھ قىلرىس
 :ىرىسهت نهكتهسرۆك اغىساينۇد رالامىلۆئ رۇغيۇئ ڭىنمۇسخهم
 تىز اغىتامىلهت مالسىئ،شىىنىلراخىتپىئ نىدىقىلساخ ىللىم رۇغيۇئ
 الۋهئ نىدىسىنهئنهئ پهرهئ ىنىسىنهئنهئ رۇغيۇئ ىكىلناغىديهملهك
 الائهت ھاللائ هتشهرۆك ىشراق اغياتىخ زىمىنىمشۈد،شىلىب
 اتساسائ نهگىمىرۋهت ىئتهق نىدرالپىسنىرىپ پۈت نهكتهسرۆك
 .....شىتىنروئ قىلراكمهھ نهلىب رالھوروگ هۋ ىشىك قادناقرهھ

 

 



 

 12 

 

  !ىرىلشاي كرۈت ،يهئ

 
 

 كرۈت هۋ ىنىقىللىقهتـسۇم كرۈت رالڭهپىزهۋ ىچنىرىب

 هئـىپادۇـم هۋ شادــغوـق تهبهئـلـىدهبهئ ىـنـىتـيـىرۇـھـمۇـج

 . رۇتشىلىق

 ساـسائ ۇب القادنۇـش . رۇدىـساـسائ رىبنىدرىب ڭىنرالڭىلابقىتـسىئ هۋ ڭىنرالڭىقۇلتۇجۋهم هپىزهۋ ۇب

 ىچقاملىق مۇرھهم نىدىنىزهخ ۇب ىنرهلىــس هدىــسۈگلهك ،رۇدرالڭهنىزهخ كىلتهممىق ڭهئ ڭىنرهلىــس

 هۋ قىللىقهتـــسۇم هدـىرىب ڭـىنرهلنۈك رهگهئ . ۇدـىلوب رالڭىرىلخهبدهب ىقـــشاـت هۋ ىكچىئ ناـغىدـىلوب

 شىلېئ اـغرالڭۈتـــسۈئ ىنىپىزهۋ سهددهقۇم ۇب رالڭهـــسلهك چۇد هگىتيىرۇبجهم شادـغوق ىنتهيىرۇھمۇج

 !رالڭامرۇتلوئ پاليوئ ىنىرىلتىئاراش هۋ تهيىناكمىئ ڭىنتهيىزهۋ ناقتاۋاشاي رهلىس نۈچۈئ

 اغرالڭىتىيرۇھمۇج هۋ لالقىتـسىئ ،ىكنىكمۇم ىـشىلېك لۇددۇئ اقغاچ رىب پهئىب قادنۇـش تهيىزهۋ ۇب

 ىـشۇلوب ىرىلىچۇغلىق كىللىكهۋ ڭىنچۈك رىب نهگىملۈرۆك ىلـسىم اداينۇد رهلنهمـشۈد ناغىدىلىق تـسهق

 هچراـب ،ناـغلۇرۇدـنۇـــسيوب ىرىلهئلهق نۈتۈپ ڭـىنرالڭىنىتهۋ زىزهئ نهلىب هليىھ هۋ قۇلروز ،نىكمۇم

 هچىغىرىلقاـقچۇپ ڭۇلۇب رىبرهھ ڭـىنرالڭۇترۇي ،ناـغلىتىقراـت ىرىلنۇـــشۇق نۈتۈپ ،نهگلىرىك اـغىرىلتروپ

 هۋ كىلمهلهئ ۇمىخېت هگىتـسۈئ ڭىنرالتىئاراـش - ترهـش ۇـشۇم نۈتۈپ ،نىكمۇم ۇمىـشىلوب ناغنىلىق لاغـشىئ

 هدـىچىئ قۇلنۇغزاـئ هۋ تهلپهغ رالناـقتاۋۈزۈگرۈي تهيىمىكاـھ هدـىچىئ ڭـىنرالڭىنىتهۋ ىنىغلوب قۇلچۇنۇقروق

 هكىلمهتـــسۇم ىرىلىگىئ تهيمىكاـھ ۇب ىكاـتتهھ ،نىكمۇم ۇمىـــشىلوب هدـىچىئ تهناـيىخ ىكاـتتهھ

 ،نىكمۇم ىـشۇلوب نهگرۆك اۋار نۈچۈئ ىرىلتهئهپنهم ىـسخهـش زۆئ ىنىتاياھ يىـسايىـس ڭىنرهلىكىدىتـسائ

  .نىكمۇم ۇمىشۇلوب ناغلوب باراخ هدىچىئ كىلزىسىراچ ،ناغلوت هككىلزىسدىمۈئ تهللىم

 رىبنىدرىب ڭىنرهلىـس ۇمىتتىئاراـش هۋ لاۋھهئ رىب قادنۇـشۇم انام !ىرىلدالۋهئ ڭىنىلابقىتـسىئ كرۈت يهئ

  !رۇتشادغوق ىنىتيىرۇھمۇج هۋ ىنىلالقىتسىئ كرۈت رالڭهپىزهۋ

 .رۇتتۇجۋهم ادرالڭىنېق لىسېئ ناقتاۋىقېئ ادرالڭۇرۇموت تهۋۋۇق - چۈك ناغلوب جاتھۇم رهلىس
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؟رۇدمىك نارۇت لىلېجلۇدبائ   

 

 نىمىتمهم نۇخاتيېھ

 ىكىدىچىئ رهھهش نهتۇخ ىلىي-1958 نارۇت لىلېجۇدبائ

 ىكپهلسهد ۇئ ،نهگلهك اغاينۇد هدىسىلىئائ امىلۆئ ىنىد رهۋىتۆم

 ھاللۇدبائ تهممهھۇم مۇھرهم ىسىداد ىنىسىيىبرهت-مىلهت ىنىد

 ڭىنياتىخ ىكىدىرىللي-1976 ،ناغلائ نىدمىجاھ مۇسخهم

 اغيوك سهپ لهس ىدمهئ ىۋالىقنىئ تهيىنهدهم شىملاتائ

 نهتهبسىن ىتىسايىس قىلمىسېب ىرۇقۇي ڭىنياتىخ،پۈشۈچ

 نهگرىك اقشاي 18 الىدمهئ ۇئ ادراللىي ناغڭام ڭاراق اقىشىشۇب

 مۇسخهم اللۇدبائ تهممهھۇم امىلۆئ رهرۆك ىنقارىي پۇلوب لىگزهم

 ۇئ،نهكىتتالىق ۇزرائ ۇمكهب ىنىشۇقۇئ هدلهئتهچ ڭىنۇئ مىجاھ

 هگلهئتهچ نهلىب ىسىناھاب جهھ هللىب نهلىب ىسىداد ىلىي-1983

 ادناتسىكاپ ىنۇئ ادىشاتياق هگنهتهۋ نىدجهھ ىسىداد،ۇدىقىچ

-12 ىلىي-1984 ۇئ،ۇدىتېك پۇيوق پۇرۇتشالنۇروئ اقشۇقوئ

 اقشۇقوئ اغىتېتىسرېۋىنۇئ رهھزهئ پىرېب اغرىسىم اديائ

 ىلىي-1987 ،نىيېك نىدناغۇقوئ هدرهھزهئ لىي چۈئ،ۇدىرىك

 .ۇدىشىلرهي اغلوبناتسىئ پىلېك هگهيىكرۈت

 ىكىدهيىكرۈت ڭىنرالرۇغيۇئ ادغاچ ىنيهئ هدنهگلهك هگهيىكرۈت ۇئ

 ڭىنىپقهۋ ناتسىكرۈت ىقرهش ناغلوب ىتالىكشهت رىب-نىدرىب

 تهمھهم لارىنېگ هۋ نىكېتپلائ پۈسۈي اسيهئ مۇھرهم ىسىئهر

 زۆئ نارۇت للېجلۇدبائ نهكىئ تاياھ ىخېت رهلنىكېبازىر

 پۇشۇيۇئ چىز اغىپارتهئ پىقهۋ هللىب نهلىب رالشاي كىلتهمېد

 نۈتۈپ ىلىي-1992،ۇديالغاب قايىتشىئ اغىرىلشىئ تايىرشهن

 مىتېق ىجنۇت نهلىب ىكارىتشىئ ڭىنىرىللىخرهس رۇغيۇئ ىكىداينۇد

 رىب هنهي اۋاد نىيېك نىدىيىتلۇرۇق ناتسىكرۈت ىقرهش ناغلىچېئ

 مهج هدهيىكرۈت رالشاي قىلتادىتسىئ پۈلۈرۈتۆك ىرۇقوي قادلاب

 ىقرهش ناغىلشاب اقشىنىلىق رىشهن ادغاچ ۇش هنهئ،ۇديالشاب اقشۇلوب

 ناقساب مهدهق اققلىچتايىرشهن نهلىب ىتىزېگ ىرىلشاي ناتسىكرۈت

 ىتيىناكمىئ شىلىسېب ادناتسىكرۈت ىقرهش نارۇت لىلېجلۇدبائ

 .ۇدىرۇتساب نهلىب ىمان زۆئ ىنرالپاتىك مىھۇم مىسىقرىب ناغىملوب

 ناكامىلكهت پىنىلزۈي اقشىشىلىمىتسېس هدنهگلهك اغلىي.2000

 پۇرۇق تايىرشهن ىمسهر نهلىب ىمان ىتايىرشهن رۇغيۇئ

 ايىسائۇرۋاي پىرىقىچ لۇپ نىدىقۇچناي زۆئ اتتهھ،ۇدىقىچ

 ڭىنىيىتلۇرۇق رۇغيۇئ اينۇد نىتپهرهت رىب هنهي،ۇدىرۇق ۇمىنىپقهۋ

 ىڭېي هدنهتهۋ،ۇدىلائ هگىتسۈئ زۆئ ىنىرىلتهمزىخ قىلىچتايىرشهن

 نهلىب راللامائ رىب ادلاھ زىسكۈلزۈئ ىنرالپاتىك ناغنىلىق رىشهن

 هدىتېبwww.uyghurweb.com  پالناكىس پۈرۈدلهكهئ

 ىنرالپاتىك يالات ناغراقىچ اغروت ۇئ،ۇدىتىقرات پىلىق پاتىكلېئ

 پۈرۈشۈچ رهلنهمرۇقوئ نهگىلپۆك ۇمىدىچىئ نهتهۋ

 ىشخاي لهس لاۋھهئ ىكىدنهتهۋ نهسخهش نهم.ۇدىنىلىدياپ

 نارۇت لىلېجلۇدبائ هدىرىلتهب روت پاتكلېئ رۇغيۇئ ىكىدرالتىقاۋ

  .مىدىئ ناقتارچۇئ ۇمىنرالباتىك مىسىقرىب ناغلىسېب ىسىغمات

 زاتسۇئ

 نىدىچبهرهئ ىنرهلرهسهئ ىنىد مىسىقرىب نارۇت لىلېجلۇدبائ

 اغىخىرات رۇغيۇئ هنهي ترىس نىتشىلىق همىجرهت اغزىمىلىت رۇغيۇئ

 تهئاماج لاسرېۋېنۇئ ۇئ،رۇدىپىللهئۇم ۇمڭىنرالپاتىك تىئائ

 ناتسىكرۈت ىقرهش ڭهت نهلىب ىكىلىدىھالائ شۇلوب ىنابرهئ

 .ىرىب نىدىرىللىكهۋ قۇللوغ ڭىنىساۋاد

 ناغلىق رىشهن رهدهق اغرىزاھ ڭىننارۇت لىلېجلۇدبهئ هچىشىنىللهگىئ

 ىسخهش ڭىنۇئ،نهكىدىشائ نىدىچراپ 300 ىرىلپاتىك

 نهكشىرېئ اغناۋنۇئ ىملىئ پىلېئ تهيىرائ پاتىك نىسىناخپۇتۇك

 ۇمرهلپهرهئ،نهكىدىشائ نىت 50 ىناس ۇمڭىنرالكىمېداكائ

 ىكدىققهھ ناتسىكرۈت ىقرهش نىدىكائ نارۇت لىلېجلۇدبائ

 ىقىلناغراب پىلېئ تاقىقتهت پىلېئ تهيىرائ ىنرالپاتىك هچپهرهئ

 ھاللۇدبائ تهمهم مىزاتسۇئ مۇھرهم ىسىداد ڭىنۇئ نهم.مۇلهم

 ىھرهش هۋ هياقاۋ رهسهتخۇم،هيىپاك،ىزئهم،نادهب ادمۇسخهم

 نىدىقۇچناي زۆئ ادمىرىلغاچ ناغاۋۇقوئ ىنرالپاتىك قىلراتاق هياقاۋ

 پهد ىسىچسۇببهشهت رىكىپ راغلىئ ىكىدرىۋهد ىنيهئ پىرقىچ لۇپ

 هچپهرهئ قىلراتاق هيىجاننۇتهقرىپ،نىمۆم لۇدهدىقهئ ناغلاراق

 -پهرهت ڭىنناتسىكرۈت ىقرهش پۇرۇتساب ىنرالپاتىك

 زىسقهھ اغرالامىلۆئ ناغىدىلىب هچپهرهئ ىكىدىرىلپهرهت

 رىبڭىم ڭىنزاتسۇئ.مىدىئ ناغلوب تىھاش نىدنىقېي اغىقىلناقتاقرات

 پۇيوق نۈچۈئ شۇقوئ هدلهئتهچ نهلىب رالنامرائ-ۇزرائ لهزۈگ

 ىنىدىمۈئ ڭىنىسىداد ڭىنىكائ نارۇت لىلېجلۇدبائ ىلغوئ نهكتهك

 رىشهن ىتايىرشهن رۇغيۇئ ناكامىلكهت هۋ نهمىنىشىئ اغىقىلناغىلقائ

 نهمرۇقوئ رىب نهگلهك پۇقوئ پالغوقزىئ ىنرالپاتىك ناغلىق

 رۇقڭوچ اغزىمىكائ نارۇت لىلېجلۇدبائ نهلىب مىتىپۈس شۇلوب

 زىمىرىلپاتىك هدىچىئ نهتهۋ ۇمپۇلوب.نهمىرۈدلىب ىنمىتىمرۆھ

 ناكامىلكهت هدرىۋهد ۇشۇم ناقتاۋىلىتېۋىلىق قوي هچرهلزىسمىھهر

 پىلېئ هگىسىممىز ىنىپىزهۋ رىب قۇلورداي ىتايىرشهن رۇغيۇئ

 ڭىنرالشادنىرېق رۇغيۇئ قىلراب ىكىتتهرىجاھۇم،ۇدىراب پىتېك

 شىلېۋىتېس ىنرالپاتىك ناغلىق رىشهن اكائ نارۇت لىلېجلۇدبائ

 .نهمىرۈدلىب ىنمىقىلشادكهلىت اغىشىللوق قىلىقرائ



 

 14 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زىڭىسلوب ىچكهمرهب پىلكهت-رىكىپ ىچكهمتهۋهئ هلاقام اغزىمىتىزېگروت

 نىغزىق ىنزىڭىشىشىلىقالائ نهلىب زىب قىلىقرائ تهخلىئ ىكىدنهۋۆت

 itaturkestan@gmail.com :زىمىلائ ىشراق

 


