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همىكاھۇم ىكەزۈي ىكىدىسىرغوت ىسىلىسهم كىلىچنۈگلۆب ىكىدڭاجنىش

نېرنۇك ۇج
 ،ىسازهئ تهئيهھ ڭىنىتىتىموك يىمىئاد ىيىتلۇرۇق قلهخ كىلتهكىلمهم كىلتەۋۆن -01(
اقرائ شاب هيىمرائ قىلتازائ ،ىرىدۇم نىۋائۇم ڭىنـىتـىتـىموك نۇناق ىيـىتلۇرۇق قلهخ كـىلتهكـىلمهم

)ىراسسىموك يىسايىس قىباس ڭىنىمۈلۆب پهس

).ىدلىتراقسىق ىمىرېي ىقنىدلائ ڭىنىلاقام ىلسهئ ەدىمىجرهت هچرۇغيۇئ(

--------------------------------
رالقىلاتاخ ەۋ ىسىيىگولوئېدىئ شىلىق ەرادىئ ىنڭاجنىش ىكنىيېك نىدناغلۇرۇق وگڭۇج ىڭېي
--------------------------------

.ىتتهك پـىلـېئ جۋهئ ناماي ادڭاجنـىش ىرـىلچۈك ناتسـىكرۈت يـىقرهش ادلـىي نوئ هچچهن ىكنهكتۆئ
كهـب ىرـىسهـت ناقـتاۋـىـتـىسرۆك اـغـڭاجـنـىش ڭـىـنـىرـىـلچۈك ناـتسـىكرۈـت يـىقرهش ۇـمرـىزاھ رهگهئ
ازات .ۇدـىلوب قـىـلناـغىدلائ ۇـمـىنرهـلـىگزۆئ ،ۇـمـىنزـىـمـىزۆئ ىكزـىسـىـبھۈش ،هسـلـىـتېۋـىرۇـتشالـيـىددائ
ناتسـىكرۈت يـىقرهش هتتهيـىلهمهئ راللـىي- 09 - 08 ،قاسلوب ناغىدـىتىزۆك نهلـىب كـىلـىكـىچنـىئ
نهـلـىـب تـىھۇـم ارائقـلهخ ىـكـىـتـترـىس مهھ لاھ ۇـب .ىدـلوـب لـىـي 02 ناـغـلائ جۋهئ كهـب  ىرـلـچۈـك
،ادناقتيېئ ىنىتسار .كىلتەۋىسانۇم نهلىب تهسايىس اتاخ ىكىدـىچـىئ تهلۆد مهھ ،كـىلتەۋـىسانۇم
،ىرىلتهسايىس-نېجڭاف راتاق رىب رىئاد اقشىلىق ەرادىئ ىنڭاجنىش ڭـىنـىتـىمۈكۆھ وگڭۇج ىكنهكتۆئ
ڭهئ ڭىنۇب ىشىتېك پىلېئ جۋهئ ىرېسناغراب ڭىنىرىلچۈك ىچنۈگلۆب ناتسـىكرۈت يـىقرهش ىكنۈگۈب
 يىللىم رهلتهسايىس-نېجڭاف ۇشۇم انام ،ادناقتيېئ ىنىتسار .ۇديالالوب ىتاپسىئ ىشخاي
ەۋ ىشـىتېك پارماي ڭـىنـىسـىلـىسهم ىقـىللـىقهتسۇم ڭاجنـىش ،ىتتەۋىرۈتشهلرۈكتۆئ ىنتهـيىدىز
.ىدرهب پىچېئ لوي اغىشىلىق يىققەرهت

ىنـىمسـىئ ڭـىننېج ڭاۋ لارـېنـېگ الاب ناغىديالغـىي الوت ىسـىچـېك ،هچـىشـىتـيـېئ ڭـىنرهلـىشـىك
ىلىگلىب ىنـىسىۋيهھ ڭـىننېج ڭاۋ نىدڭـىنۇب .نهكـىئ رالاق پاتخوت نىدـىسـىغـىي پۇقروق اسـىلڭائ
 ەرادىئ ىنڭاجنىش ڭىنڭاتڭۇز وز ۇئ .ىنامىرھهق كىلكەرۈي ڭىنىتىللىم اۇخڭۇج - نېج ڭاۋ .ۇدىلوب
قـىلسىراۋ هگـىـتـىساـيـىس » شالقاس ىننويار ارگـېچ پـىچـېئ رهي زوب رهلرهكسهئ « ىكـىـتشـىلـىق
ادـىـتقاۋ شۇرۇئ ،ارقۇپ هـتتەدائ .ىدرۇق ىنەۈـتڭـىب شۇلۇرۇق-شىرـىقـىچپهـلشـىئ ادڭاجنـىش ،پـىـلـىق
هپھۆت روز نۈچۈئ ىتايىققەرهت ەۋ ىكىلرىب ڭىنڭاجنىش ناگروئ ۇب ناغىدىلىق تهمزىخ پۇلوب رهكسهئ
ۇب كـىلـىشـىك نوـيلـىم »ناغىديالالـىق هـبـىلهغ ادناغلـىق ڭهج ،ناغىديهلهلـېك ادناغرـىقاچ« .ىتشوق
 هگرهلچۈك ىچنۈگلۆب ىكىدڭاجنىش نېج ڭاۋ .ىدىملىق پهلهت قىلشائ لات رىب نىتتهلۆد نۇشوق
لهس ۇمنېج ڭاۋ نىكېل .ىدىلقاس چنىت لـىي نوئ هچچهن ىنڭاجنـىش ،پىرېب هبرەز نهلـىب چۈك روز
اقشاشروق ىنرالىزېي ىنىيىمرائ نېج ڭاۋ ،هچىشىتيېئ ڭىنرهلىشىك ىنهي :ىدلـىق كـىلزـىسمـىھەر
ۇش هسـىـمرهـب پۇرۇشـپاـت ،هـكشـىرـېـب پۇرۇشـپاـت ىـنرهـلـنهگرۈـتـلۆئ ىـنـىـيـىـمرائ قـىـلدازائ ،پۇرـيۇـب
رهگهئ .نهگرۈشۈچ قۇريۇب هكشـىـتېۋىرۈـتلۆئ ىـنشهب نۈچۈئ رهكسهئ رـىب نىدرهلرهئ ىـكىدـىـللهھهم
ادناغناليوئ هكىچنىئ نىكېل .ناغلـىق قۇلروخناق لهس نهتهقـىقهھ ،اسلوب ناغلوب شـىئ قادنۇش تسار
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ڭـىـنتهـمۈكۆھ ىـكنۇچ .ناـغلوـب قـىـلـىدـياپ اـغـىقـىـلـمـىقۇـم ڭـىناۇخـڭۇج ،پۇلوـب ىسـىلۋاد ۇـمـڭـىنۇـب
 زىگرهھ ىنىشىراق زۆك رهلىچنۈگلۆب نهلىب ىشۇلوب لوق قاشمۇي ،ىشىلىق كىللىدمىھەر
 يىققەرهت ىنىچۈك ڭىنىزۆئ ،پاراق پەد زىجائ ىنتهمۈكۆھ رالۇئ هچىسكهئ .ۇديهمترهگزۆئ
هـيـىمرائ مىزـىتنۇم ،ادغاچ ناغلاق ياملوب نـىكمۇم قامرۇت لـىباقات ،پـىتېك پـىـيىروز رالۇئ .ۇدىرۇدلـىق
هگنهـمشۈد اـڭۇش .ۇدـىقـىچ پـىـلـېك ڭهج قـىـلـناق ىـكـىدـىسرۇـتـتوئ هـيـىـمرائ مـىزـىـتـنۇـم نهـلـىـب
ۇش ،ىكىدرهي ۇش هلـىسهم نـىكېل .ۇدـىلاق پۇلوب شـىلـىق قـىلناۋاروز هگىزۆئ شـىلـىق كـىللىدمـىھەر

.ىدـىـمـلـىق قـىـلقاشـمۇي پۆك كهب اـغـىنويار ڭاجـنـىش زهكرهـم نىدـىـليهپۈت ىچۈك تهلۆد ىـكىدغاچ
ۇب ناـغـلـىـچـېچ هگـىـبلهق ڭـىنرهـلـىشـىك .ىدـىملاـتـىقوي ادـىـتقاۋ زۆئ ىـنغاد ناـغلاق نـىـتقـىـلناۋاروز
ڭۇدېز ۋام ،ادناقتيېئ نىتتهھهج يىمۇموئ نىكېل .ىتقـىچ پالخـىب ادراللـىي- 08 ىقۇرۇئ كـىلنهمچۆئ
.ىدلوب رۋەد نهگـيهسهپ ڭهئ تهـيـىددـىز يـىـلـلـىـم ،چـنـىت ڭهئ ىـتـىـيـىزەۋ ڭـىـنـڭاجـنـىش ىرۋەد

.ىدىئ هگىئ اقتايىسسېھ قاتروئ هتقهھ ۇب زىمىرىلشادنىرېق ىكىدڭاجنىش
،ڭاجنـىش« ىنهي .ىدنـىلـىق رىداس ىقـىلاتاخ ڭوچ قـىلـىچـپـىتكـېبۇس ەدنهگلهك هگىرۋەد ڭابۋاي ۇخ

 :ىدلوب قادنۇم ىنۇمزهم يىمۇموئ ڭىنۇب .ىدلىرىقىچ »اددام هتلائ ىكىدىسىرغوت ڭازىش

شۇلوب هيىمونوتپائ قۇلوت .1
شىلېۋىنىللاھ ،پىنىلىيىبرهت .2
نويار مونوتپائ ،پـىنـىللوق تهساـيـىس قـىلناج ناغىدـىلېك سام هگـىكـىلىدـىھالائ نويار مونوتپائ .3
شۇرۇدلىق يىققەرهت ىنىكىلىگىئ
ىرىگلىئ ىنىشىرىقىچپهلشىئ قىلىچىۋراچ ،قىلـىچناقهېد پـىلـىق مەدراي تهجارـىخ پۆك ىتـىياھان .4
شىلىق پرهس اغىجايىتھېئ يىددىج ڭىنىقلهخ تهللىم رهھ ىكىدنويار مونوتپائ ،پۈرۈس
شۈرۈتلهك هگىلسهئ ىنىرىلشىئ نهپ-مىلىئ ،پىرائام ،تهيىنەدهم ڭىننويار مونوتپائ .5
شىتېك پهكتۆي هگىسرىكچىئ پۈلۆب هكتەددۇم ،هگمۈكرۈت ىنرالرىداك ناغراب اغڭازىش ،اغڭاجنىش .6

نۈتۈپ موـكتراپ قۇـلنويار مونوـتپائ ڭاجـنـىش نۈچۈئ شۈرۈـتشهـلـيـىلهـمهئ ىـنىدداـم هـتلائ ىقىرـىقۇي
تهللـىم قـىلناس زائ ،ىنشهشڭهت ىنىرـىلىزنهب كـىلرهـبھەر كـىـلـىجىرەد رهھ ەدـىسىرـىئاد ڭاجنـىش
 ىكاي ،ىنشىرىقىچ هگىيىسنېپ رۇدلاب ىنرالرىداك ۇزنهخ ،ىنشىتيهپۆك ىنىتىبسىن ىرىلرىداك
.ىدلىق راراق ىنشىلىق مەدراي هگىشىتېك پىلىكتۆي هگىسىرىكچىئ ڭىنرالۇئ

،اسلۇرۇدلىق يىققەرهت كىلىگىئ ،هسلىرېب رابىتېئ اغڭاجنىش هتتهسايىس ،هچـىشىراق ڭـىنڭابۋاي ۇخ
ادنۇسوي يـىئـىبهت ىكـىلرـىب ڭـىننهتەۋ ،ۇدـىشـىللـىيام يـىئـىبهت اغرالۇزنهخ ۇمرهلتهللـىم قـىلناس زائ
ىرىبخۇم رىب ڭىنبرهغ .ىدىمىراق پەد ىتىلۆد ڭىنىزۆئ ىنوگڭۇج رالرۇغيۇئ ،نۇسلىب مىك .ۇدىلىدغوق
پهـتكهم چۇغنالشاب ناغلوب لۇئسهم اقشالقاس ىنـىقىرياب تهلۆد :ناغلـىق ناياب ىنهقەۋ رـىب قادنۇم
!نهگـىسسەد پىرـىكهئ ىنـىقىرياب تهلۆد ناغـنـىـلېۋـىغـىي پۇلوب پىرـىقـىچ ىنۈك رهھ ىسـىچۇغۇقوئ
!؟ۇدىراب پىلېئ هگىجىرەد ۇشۇم كىلنهمچۆئ قادناق

:ىتشالاتاخ هتتهھهج هچچهن رىب قادنۇم ىقىلساسائ ڭابۋاي ۇخ
ىكلهب ،سهمهئ رالرۇغيۇئ چۈك ناغىدىلوب اقشىنـىيات يـىقـىقهھ اتشـىلـىق قـىلنارمۈكۆھ اغڭاجنـىش .1
ڭىنچۈك ،ىنىقىلناغىدىلوب ىتكېيبوئ شىشىلقاپىتتىئ تهقهپ ڭىنرالرۇغيۇئ ،ىنىكـىلنهكـىئ رالۇزنهخ
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رـىب ڭـىنىددام هـتلائ ىكىدـىسىرغوت ڭاجنـىش .ىدـىملـىب ىنـىقـىـلناغىدياملالوب ىسىدۋهگ يـىساسائ
 تنهسرىپ 06 ،نهلىسهم .ىدزۈكتهي نايىز هتساۋىب هگىتهئهپنهم ڭىنرالۇزنهخ ىسىددام هچچهن

رالقىلڭاجنىش ادناغلىق لۇبوق ىچۇغۇقوئ هگرهلپهتكهم يىلائ ،ادناغلـىق لۇبوق ىچشـىئ - ىتـىسايـىس
رهلنهگېد كەرېك شۇلوب رۇغيۇئ قىلشاب لوق-1 ەدىچىئ رالرىداك يىرىبھەر ،شهلىگىئ ىنتنهسرـىپ 06
.ىديوق پۈرۈشۈچ اغىنروئ ارقۇپ كىلىجىرەد-2 ىنرالۇزنهخ ىكىدڭاجنىش هتتهيىلهمهئ

.ىدـىرـچۇئ اـغـىقۇـلـنۇقسوـت ڭـىـنـمالـتاق يـىساسائ ادـلاھ رەررهقۇـم ادـىـناـيرهج شـىـلـىق ارجـىئ ىـنۇـب
ارائ زۆئ ،ىديوق پۈمۆك ىـنـىسـىـتـلـىپ شۇنۇقوت ادـىسىرائ ىرـىـلـىشـىك تهـلـلـىم رهھ ىكىدڭاجـنـىش

قادنۇب ،ىـكىدلوب ۇش ىـنـىـغىدىرۇدلاق نارـيهھ ىـنـمەدائ .ىـتتەۋـىـتـيهپۆك نـىـياـتـنـىئ ىـنتهـيىددىز
09 ۇـمپۇلوب .ىدـىـملهـتـيهچۈك ىـنـىتارـىسهت ىشخاـي ناـغلوـب اغرالۇزنهخ ڭـىنرالرۇـغـيۇئ تهساـيـىس
اغىشىلىتراقسىق ڭىنىرىلناگروئ تهمۈكۆھ ،اغىشىلىق يىقەرهت ڭىنىكىلىگىئ رازاب نـىيېك نىدراللـىي
كۈي رىب هنهي تهسايىس ىقىرىقۇي .ىدلاق اتقىلىچنىيـىق رالـىناخراك ىكىدـىكلـىئ تهلۆد ،پـىشـىگهئ
 ىكنۇچ .ىدلوب رالرۇغيۇئ ىسىچنىپۆك ڭىنرالناغلۇرۇدلاق نىدىنروئ شىئ .ىدلاق پۇلوب

لۇبوق هكپهتكهم يىلائ اتتهھ .ىدىئ نەۋۆت ىساپاس ،ڭوچ ىتىبسىن ڭىنرالۇئ ەدىچىئ رهلىچتهمزـىخ
اقشـىئ ڭـىنىرـىلـىچۇغۇقوئ پهـتكهم يـىلائ ۇمـىـتـىساـيـىس شۇلوب تنهسرـىپ 06 رالناغىدـىنـىـلـىق
پۇلوب كۈي كىلرهتهخ كهب ۇمىدناغلوب ،ىدلاق پۇلوب كۈي ادـىسـىقرائ شـىنـىلزۈي اغرازاب ىشـىشـىلنۇروئ
.ىدلوب ىزاران نـىـتتهـيـىئمهج ياملاپات تهمزـىخ نـىكـېل ،ىدـىلـىگـىئ مـىـلـىب نهـييهئۇم رالۇئ .ىدلاق
ڭـىنـلـىكشهت رـىب قادناقرهھ ،قـىـلـىچنامـىلام رـىب قادناقرهھ نهكتۆئ اـتخىرات ؟ۇچـنـىـيـېك نىدڭـىنۇئ
رىب .نهگلهك ارغوت اغىشىشـىنتاق ڭـىنرهلمەدائ نۇغرۇن كـىلمـىلـىب نۈچۈئ ىشـىنىزاق تهيـىقهپپەۋۇم
ىكىدڭاجنـىش ،ىكنهلاھاۋ .ۇدياملوب ىـلـىققـىچ پـىـلـېئ اقشاب ىـنشـىئ پـىـنـىيات اغرالزـىستاۋاس پوت
.ۇدىتاۋالراييهت ىنرهلمەدائ قادنۇش هتتهيىلهمهئ رهلپهتكهم يىلائ ىقرىزاھ

شـىئ هـچـىـيوـب نۇـناق يـىقـىقهھ رهگهئ .ىـتـتاقوـي ىـنـىچۈـك اـغرالرۇـغـيۇئ هـتـتهـيـىـلهـمهئ نۇـناق .2
نىدىكېچ لهس زۆس ۇب .ۇدىرىك هگـىمرۈت ىسـىلوت نىدڭهت ڭـىنىرـىلشاي رۇغيۇئ ،اسلوب ناغىدـىلۈرۆك
قـىـلناـمائ ڭـىـنـڭاجـنـىش نـىـكـېل ،ۇـمـىسلۈرۆك كەدنهگـلـىـتېۋـىـلـىق هـغـىلابۇـم ،نهگـلـىـتـېۋـىرۇشائ

قىلرېتكاراخ ناغلاي نهگرهب زۈي ادڭاجنىش .ۇدىرېب پۈرۈتتهئ سكهئ ىنقىلزىسجالىئ ىكىدـىشـىلقاس
شىرېب ىسازاج قاماق قىللىي ىككىئ نارائ اغلىتاق نهكتەۋىرۈتلۆئ ىنىچپاۋاك ،نهلـىسهم ،رالولېد ىزهب
يىداسىتقىئ تهسايىس كىلتنهسرىپ 06 رهگهئ .ىدـىغزوق ىنـىپىزهغ قـىتتاق ڭـىنقلهخ رالقـىلراتاق
شاشاي ىشىشىلراچان قادنۇب ڭـىنـىلاۋھهئ شالقاس قـىلنامائ ،هسلـىيېد ىدلاس نايىز هكتهئهپنهم
ەۋ ىنقىلىچنىغرىق يىللىم كىلمهلۆك ڭهك ،هسلىتېۋۇيوق اغىشۇلوب رهگهئ .ىدزۈكتهي نايىز اغـىقۇقوھ
اديهپ ىنىشىقېئ هگىسرىكچىئ ڭىنرالۇزنهخ ىكىدڭاجنىش - ىنىشىشىشېئ لامرونـىب ڭـىنسۇپون
؟ۇدمالوب رادتهننىم رالرۇغيۇئ نىتشىلېئ اغىتسائ تاناق قادنۇب الشاشخوئ !ۇدىلىق

ادرالـىـچقاس .كەرـېك شۈرۈـتلۆئ ىنۇئ اسـىـملائ ىـنشۆگ مەدائ ناقتۇت ىـنشۆگ ،هـچـىشىراق ڭـىنرالۇئ
نۇناق ڭىنىزۆئ رالۇئ .كەرېك شۈرۈتلۆئ اسىملـىق قادنۇئ ،ۇدـىلوب ىتـىيىروبجهم شادغوق ىنرالرۇغيۇئ
اغرالۇئ زىمىتىسايـىس ڭـىنزـىب ىنـىشۇلوب قادنۇب .ۇديامـىليوئ زـىگرهھ ىنـىتـىيىروبجهم ىكىدىدلائ
؟ىدلـىق اديهپ رـىسهت قادناق ادـىسىرائ رالۇزنهخ تهسايـىس قادنۇب ،ىكنهلاھاۋ .ناغيوق پۈرۈدنهلتەدائ
قـىلناق ەدىرـىھهش رهقشهق ڭـىنڭاجنـىش ىلـىي -3991 :ىـلياقاب پۈرۆك ىنلاسـىم رـىب هنهي ىدمهئ
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ىـكىدـڭاجـنـىش .ۇدـىـنـىكرۈش ىـنـېت ڭـىـنـمەدائ ۇـمـىسناليوئ نۈگۈب ىنوـلېد ۇئ .ىدلوب ادـيهپ وـلېد
نـىدـىنروئ شـىئ ەدـىرـىھهش رهقشهق .ناـغـىـملوب ىردهق ۇـمـكـىـلـىـچلاخاپ ڭـىـنـىتاـياھ ڭـىنرالۇزنهخ
41 هتشۈچ .ناغلىق كىلىچكىرىت پۇرۇق ىسىتخات ترايلىب ادىدلائ ڭىنىچغاب لايائ ۇزنهخ ناغلۇرۇدلاق
ادىنروئ ڭىنىسىپائ زىق نهگلهك پـىلـىق لـىتهت نـىتپهتكهم يـىلائ پـىلېئ ىنـىسـىلڭـىس قـىلشاي
انائ ۇب نـىـيېك نىدڭـىنۇش انام .نهكتهك ىلـىگـېي قامات ىسـىپائ .ناغرۇت پاراق اغـىسـىتخات تراـيلـىب
رىب ،نىيېك نىدنهكتهك ىسىپائ ڭىنرالزىق .ناغلاق پلىريائ نىدىزىق ناققـىچ هكپهتكهم يـىلائ الـىڭېي
نهليەرىب ىكىدىسىرائ ڭىنرالۇئ ،پىتېۋانيوئ ترايلىب .نهگلهك ىلىغىنيوئ ترايلـىب الاب رۇغيۇئ هچچهن
ىنىسىلڭىس پىقىچ پىرېك كەركۆك زىق .ناغىلشاب اقشىلىق كىلڭەزىب اغىسىلڭىس ڭىنزىق ىقىلېھ
.نهگزۈئ ناج ناماھ ۇش ،پـىلـىقـىت رهجنهخ هگـىكىركۆك اغـىشـىلـىق پهگ قـىچچائ زـىغېئ رـىب ،پادغوق
رازاب ىسىلاب رۇغيۇئ ىقـىلېھ ادناغـىلشاب اقشالغـىي قـىتتاق نهلـىب پەزهغ-ۇغياق ىسـىلڭـىس ڭـىنزـىق
،ناغىمىسوت ىنۇئ ۇمـىسرەرـىب ،پۇلوب رۇغيۇئ ىسـىممهھ ڭـىنرهلـىكـىتپارتهئ .ناغلاق پـىتېك هكپەرهت

.نهگلهك پىرىقاچ ىچقاس نىيېك نىدنهگرۆك ىنهئىجاپ ۇب پىتياق انائ .ناغىملىق رەۋهخ ۇمىغىچقاس
رهلنهگلهك هللىب اقشانيوئ ترايلىب نىدىلمۈج ،مەدائ رەرىب ادناغىروس نىدرهلمەدائ ىكىدپارـىتهئ ىچقاس
نىدىتېۋىراك ناغرۇتلوئ پىچىئ قاراھ ىنلىتاق ىسىتهئ رالىچقاس .ناغىمتيېئ ىنىكىلنهگرۆك ىنلىتاق
ىـنمـىقـىـلناغيوق پـىـلـىق شـىئ همـېن ،پـىـلـېق پۇلوب تسهم نۈگۈنۈت ،ادناـغـلـىق قاروس ،پـىـلېۋـىتۇت
ىـنـمەدائ پزۈـكـتۆئ كـىـلـنەۋهس پـىـلـېق  پۇـلوـب  تسهـم  اـغـلـىـتاق  توس  .نهگـېد  نهـمـيهـمـلـىـب
لاھرەد هـتتهـيـىمهج .ناغلـىق مۈكۆھ اغـىسازاج قاماق قـىلـلـىي ىككـىئ ىنۇئ ،پەد ،نهگرۈدنهـلـىمخەز
.نهگېد زـىـمـىـلـىق شـىياـمان پۈرۈتۆك ىـنتهسهج رهـلـىـكىدـىـيۆئ ڭـىـنـىچۈگلۆئ .نهگلۈرۈتۆك الۇـغلۇغ
هـكـتهـمزـىخ ،هـكشـىرـېـب هقـىـپهـن ،پهـلشـىئ تهـمزـىخ اـغرالۇئ ىرـىـلقاـمراـت  رادـىقالائ  ڭـىـنـتهـمۈـكۆھ
نىدناقـتـىجـنـىت ىنهقەۋ ،پـىـنـىـللوق ىنرالـىـتساۋ قـىـتتاق ،قاشمۇي ،پىرـېب ەدەۋ اقشۇرۇـتشالنۇروئ
.ناغيوق پىسېب نىيېك

.ىنېج ڭىنتهللىم رىب - لىت ،ىشىنىللۈگ ڭىنلىت ۇمپۇلوب ،ىشىنىللۈگ ڭـىنتهيـىنەدهم يـىللـىم .3
ىـنـىـلـىت ڭـىنرالۇئ - ىلۇسۇئ ىشخاي ڭهئ ڭـىـنشـىـلـىق لورـتنوك كەدـىـكىدلۈڭۆك ىـنتهـلـلـىم رـىب
،ىـكۇش قـىـلاـتاخ ڭوـچ ڭهئ ناـغـلـىق رـىداس ڭاـبۋاـي ۇخ .تەراـبـىئ  نـىـتشـىـتـىقوـي  اـتسائ-اـتسائ
01 ىـلـىـي- 0891 .ىدـيوق لوـي اـغـىشۇرۇدـلـىق يـىققەرهـت نـىكرهئ - ىـنـىـلـىـت انائ ڭـىنرالرۇـغـيۇئ
ىـكىدىرـىـلنويار رهـلتهـلـلـىم قـىـلناس زائ ادـىـنـىـغـىي يـىمۇموئ -3 تـىـتـېموك يىزـىكرهم كـىـلتەۋۆن-
نىدناغنىلـىق راراق شـىلـىق رشهن اتياق ىن »مىرهك نائرۇق« ،شـىتېۋـىچېئ ىنرهلـىسىردهم-تـىچسهم
نىدـىـتياق رهلـىسىردهم-تـىچسهم ىكىدرهـلـىكلۆئ قـىلراتاق يهخڭـىچ ،اـيشڭـىن ،ڭاجنـىش ،نـىـيـېك
،رالىزېي .ىدنىلىق تنومېر رالقىلىباراخ يىنىد ،رالـىناختەدابـىئ ،هسىردهم-تـىچسهم ناغلۇزۇب .ىدلچېئ

نهگىلنهمۈت ،ناغىلڭىم ،پىيىپۆك كهتكۇبماب ىكنىيېك نىدرۇغماي رهلپهتكهم يىنىد ىكىدرهلرهھهش
رالـىنائ-اتائ نۇغرۇن .ىدنهگۆئ ىـنقىزـېـي انوك ەۋ ىدـىقوئ نـىد پـىرـىك هگرهـلپهـتكهـم يـىـنـىد رالـىلاب
هگرهلپهتكهم يـىنىد .ىتتهگۆئ قىزـېي انوك ەۋ نىد اغرالـىلاب ،يهمرهب هگرهلپهـتكهم ۇزنهخ ىنىرـىلـىلاب
ەدرهلپهتكهم ۇزنهخ مىسىق پۆك ىكىدڭاجنـىش يـىبونهج نـىكېل .ىدلاق يامغـىس رالـىلاب لهھهم رـىب
.ىتتهك پالزائ ىچۇغۇقوئ

تهيىنەدهم كىتسىلايستوس غۇلۇئ تېتىموك يىزىكرهم ادغاچ ۇش ،ىكۇدىلوب اقشىلېۋىرۆك نىدڭـىنۇب
لـىي 03 .ىدلوب هچـىسكهئ ڭـىنۇئ هجـىتهن .ىدـىئ ناغىراق پەد ۇديهمىزرهئ اغاۋشهپ رـىب نىد ادىدلائ
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- پـىلهج ىنرالرۇغيۇئ ڭـىننىد ،ۇمـىسلوب ناغلىرېب پـىلېئ شـىترهگزۆئ هـيىدـىئ ،ىتاقىۋشهت مزېئـىتائ
ىنۈك 31 ڭىنيائ-9 ىلىي- 2891 ،ىكىدلوب ۇش قىلقهمخهئ ۇمىخېت .ىدلوب روز تهياغ ىچۈك شىلـىق
ىـنشـىـنـىـللوق ىـنقىزـېـي انوك هـچقازاق ،هچرۇـغـيۇئ نهـلـىب ىـلكهش شىرـىقـىچ نۇناق نوـيار مونوتوپائ
ڭاجنىش ،پۇلۇيوق اغراتاق رىب نىينىپ هچۇزنهخ نهلىب قىزېي انوك .ىدىلراكاج ىنشۈرۈتلهك هگـىلسهئ
قىزېي ناغنالشاب ەدىرۋەد ڭۇدېز ۋام نهلىب ڭىنۇش ىدنىلـىق ىقىزېي تهمۈكۆھ ڭـىنـىنويار مونوتپائ
!ىدنىلىق تۇبان ىسىقلاھ مىھۇم ڭهئ ڭىنشىلىق هيىستالىمسائ ىنرالقىلڭاجنىش - ىتاھالسىئ

اـغلوي پاـنـىس لـىگزهـم رـىب .ناـغنالشاب ىـلـىي- 1691 شـىـلـىق ھالسـىئ ىـنـىقىزـېي ڭـىنرالرۇـغـيۇئ
نويار مونوتپائ ،شـىلـىق راكـىب ىنقىزېي انوك هچرۇغيۇئ نويار مونوتپائ ەۋ زهكرهم ،نـىيېك نىدناغلۇيوق
نىتپهتكهم چۇغنالشاب ،شىنـىللوق ىنقىزېي ىڭېي نهگنهلشـىئ هچـىيوب نـىينـىپ هچۇزنهخ ەدـىچـىئ
شىرـىقـىچ نهـلـىب قىزـېي ىـڭـېي يهـلنۈتۈپ ىنرهـلـكـىـلسرەد ناغلوب هـچـىـكپهـتكهم ارۇـتتوئ زـىسقۇلوت
ڭىنرالرۇغيۇئ نهلـىب ىتاھالسـىئ قىزېي ناغلۇيوق اغلوي يىرۇبجهم قادنۇشۇم .ىدنهلـىگلهب يىرۇبجهم
.ىدلهك چۈد هكتهيىزەۋ ناغىدياملوب مەدائ ناغىدىلىق قىلسىراۋ ىسـىنهئنهئ يـىنىد ەۋ ىتـىيـىنەدهم
يـىخىرات ىـكـىـتقىزـېي انوك ،ناغىديامۇنوت ىـنقىزـېي انوك هچرۇغيۇئ رالناغۇقوئ ەدىرـىـلپهـتكهم تهمۈكۆھ
،پۇلوب ناغىديهمـلـىب ىـنقىزـېي ىـڭـېي رالـڭوچ ناغىدـىـلـىب قىزـېي انوك ،ناـغىدياملايۇقوئ ىنرهلرهسهئ
ىرـېسناغراـب شـىشـىـلۇزنهخ ،پـىشـىـلرـىـغـېئ نـىـياسنۈك تهـلاھ كۈزۈئ ىـكـىـتـتهھهج تهـيـىـنەدهـم
ىنـىسـىنهئنهئ يـىنىد ەۋ تهـيـىنەدهم ڭـىـنتهـلـلـىم ۇش ىقىزـېي انوك ڭـىنرالرۇغيۇئ .ىـتشالمۇموئ
زائ ناغىدىلىق داقىتېئ اغىنىد مالسىئ نهلىب رالرۇغيۇئ القادنۇش ،هتىساۋ مىھۇم ڭهئ ناغىديهلىرـىتاخ

تهسايـىس ۇشائ رهگهئ .ۇدـىنـىلباسېھ ىرـىب ڭـىنرهلتهمالائ ناغىدىرۈدنهلقرهپ ىنرهلتهللـىم قـىلناس
ۇش .ىتتالوب ناغلوب ناسائ پۆك شىلـىق ەرادـىئ ىنڭاجنـىش ەدنۈك ىكنۈگۈب ،اسلوب ناغلۇرۇتشالماۋاد
هگرەزهن مـىسـېب ىـكىدارائقلهخ .ىـتتاتاۋـىـلـىق يـىققەرهت ەدـىچـىئ كـىـلـىمـنـىـكـېب وگـڭۇج ىـكىدغاچ
.زىمىلوب روبجهم هكشىنىكېچ اغىقرائ ادىدلائ مىسېب ارائقلهخ ەدنۈك ىكنۈگۈب .ىتتالوب ۇمـىسـىمنـىلېئ
يىزـىكرهم ىكىدغاچ ىنيهئ .ۇدياملوب ىلـىغلـىق ىدمهئ ىنشـىئ قادنۇب ناغىدـىـلـىق ھالسـىئ ىنقىزـېي
قاچىشخاي اغرالرۇغيۇئ ،هسلۈرۈتلهك هگىلسهئ ىقىزېي انوك ڭىنرالرۇغيۇئ پىلىق قىلىدداس تېتـىموك
پاليوئ .ىدلاس نايىز ۇمىگرهلىكنىيېك هنهي ،ىتپاچ اتلاپ ىزۆئ اغىتۇپ زۆئ ،پاراق پەد ،ۇدـىلوب ىلـىغلوب
يـىلائ ،اسلائ هيـىبرهت هچرۇغيۇئ هچـىكپهتكهم ارۇتتوئ قۇلوت نـىتپهتكهم چۇغنالشاب رالرۇغيۇئ ،ىلياقاب
سرەد يىپسهك ادىلىت ۇزنهخ لىي تۆت نىيېك نىدنائ ،اسۇقوئ هچۇزنهخ لىي رىب ،پىقـىچ هكپهتكهم
؟ۇديهلهنۈگۆئ همېن ،اسۇقوئ

هتتهـيـىلهمهئ شـىلـىق پهلهت ىنشۇلوب نىدرۇغيۇئ ىلوق-1 ڭـىنرالرىداك ىرـىبھەر كـىلـىجىەد رهھ .4
ىكىدڭاجنىش اتخىرات .ىدلوب تەدهم هگـىسۋيهھ ناقشالرـىجلاغ ڭـىنرهلچۈك ىچناتسـىكرۈت يـىقرهش
ىكاي ناقشاـنتاق هگـىـتـىـيـىلائاپ ناـتسـىكرۈت يـىقرهش رالرىداك رۇـغيۇئ نۇغرۇن كـىـلـىجىرەد ىرـىقوي

1- ناغلوب نىدرۇغيۇئ ادرالياج نۇغرۇن .ناغىللوق نۇرۇشوي ىكاي اراكشائ ىنرالـىچناتسـىكرۈت يـىقرهش
قۇرـيۇـب ادـىسـىرغوـت شـىرـىقـىچ قوئ نـىدنائ نـىـيـېك نـىدناـغلائ ىـنـىقـىـللۇقاـم ڭـىـنقـىـلشاـب لوق
ڭـىنرهلرهـكسهئ ىـكىدـڭاجـنـىش( ناـغلوب نابرۇق راـكـىب-نـىدراـكـىب رهـلـىـچـڭهج نۇغرۇن ،پۈلۈرۈشۈچ
ىكاي كىلتهسقهم اغرالرۇغيۇئ رالرىداك يىرىبھەر رۇغيۇئ ادرالمالتاق يىساسائ .)ڭاراق هگىرىلشىمرۈچهك
شـىـتـيـېئ ىنۇش .ناقشالناـماـي كهب ىـتـىھۇـم شاشاـي ڭـىنرالۇزنهخ ،الـىسساب ناـي زـىستهسقهـم
الىسلوب تهيىناكمىئ كەدۇققاب ناج ،پۇلوب قىلمادىچ اغاپاج ەۋ ناچرۋهس رەدهق رىب رالۇزنهخ ،ىككەرېك
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قـىـلناق كـىـلمهلۆك ڭهك ادـڭاجـنـىش يـىبۇنهج ،ىدـىئ ادناغـىملوب قادنۇئ .ۇديهمتهسرۆك قـىـلـىشراق
تهچ رـىزاھ ،ىكۇش ىـنـىـغـىدـيـىزرهئ اقشـىـلـىق تهققـىد .ىـتتالوـب نهگرهـب زۈـي ناچاقـىـللائ شۇنۇقوـت
،پاتخام ىنڭابۋاي ۇخ ،الىسلوب پهگ ادـىسىرغوت ىسـىلـىسهم ڭاجنـىش ەدىركـىپ تهئاماج ىكىدرهللهئ
هتتهـيـىلهمهئ ىتـىساـيـىس ڭـىننهلـيـىككـىئ ۇب .ۇدـىتاۋـىلوب رهلزۆس ناغىدـىـتـىسمهك ىننـېج ڭاۋ

؟ۇدمهمرهب پۈرۈدنهشۈچ ىنىلىسهم لاھ ۇب ؟ۇمسهمهئ ىدرهب مۈنۈئ ناغىمىشخوئ ادڭاجنىش

--------------------------------
نهگلهك چۈد ىلۇسۇئ رـىـبنىدرـىب ڭـىنشـىـلـىق ەرادـىئ ىنڭاجـنـىش تەراـبـىئ نـىـتشۈرۈچۈك هلاھائ
رهلىلىسهم يىلهمهئ
--------------------------------

رالىچۇغرۇقشاب ەۋ ىسىقىبهت شۇرۇقشاب نىدىلمۈج مەدائ ،ىسىچنىرىب اتشىلـىق ەرادـىئ ىنياج رەرـىب
ىنهي ،ساسائ يىددام ،ىسـىچنـىككـىئ ؛ىسهـبنهم ڭـىـنچۈك ىنهي ،ىسـىقـىبهت ماۋائ ناغىدـىـنـىيات
.ۇدىلوب لىمائ ىككىئ تەرابىئ نىدىتىئاراش شاشاي ڭىنرهلىشىك

،پىنىيات هگرهلتهللـىم قـىلناس زائ كـىلرهي ،نىدـىچنىرـىب :ۇدـىلوب لۇسۇئ ىككـىئ ادـىتقون ىچنىرـىب
.ۇدىلېك ارغوت اقشۇيوق پىلىق ناغىدياملالىريائ نىدرالۇزنهخ ،پالىچراپ ەۋ پهلۆي ىنرهلتهللـىم كـىلرهي
ىنرهلتهللىم كىلرهي ەدنهگيهچۈك پىيېب تهلۆد .ۇدىلوب اقشاب ۇمىتـىيـىن ،نهكـىناغلوب اقشاب تهللـىم
،پۇلوب لىقهتسۇم رالۇئ ادناقشالباراخ تهلۆد .ۇديالاخ ىنشۇرۇت ەدىچىئ ىسىرـىئاد تهلۆد رالۇئ ،اسقاب
تهسقهم شـىـلېۋـىـتـېس قادنۇب ،هـتتەۋـىلهئ .ۇدياليوئ ىـنشۇلوب هگـىئ هـكتهئهـپنهـم ڭوچ ۇـمـىخـېت
ىكنۇچ  .ۇدياملوب ىلىغلىق لهھ ىنىلىسهم نهلىب رالشىقېب ەۋ » شـىلېس اناختەدابـىئ « ناغنـىلـىق
؛ۇدياملوب ىلىغلىق هيىستالىمسائ ىنرهلتهللىم كىلرهي هتتهيىلهمهئ

ڭـىنسۇپون ىنـىسۇپون ڭـىـنـىـتـىـلـلـىم ۇزنهخ ،پـىـلـېك پهكتۆي نهمچۆك پهـلپۆك نىدـىچـنـىككـىئ
پـىلـىق هيـىستالـىمسائ يـىجىردهت ىنرهلتهللـىم كـىلرهي ەدمهھ شۇرۇدناليائ هگـىسىدۋهگ ىساسائ
قـىلراـتاق ڭۇدنهش - ناـغناللوق ادلاـمـىش يـىقرهش نـىلوز ڭاج هـتـتهـيـىـلهـمهئ ىنۇـب .مـىزال شۇـلوـب

پۈنۈـلۆـب ڭـىـنـلاـمـىش يـىقرهش ،ۇـب اناـم .نهگـىـكـتۆـي نهـمچۆك پالـڭـىـم هـچچهن ەدنۈك نـىدرالـياج
نـىـيـېك نىدناغلۇرۇق تهلۆد .كەرـېك اسلوب ىرـىب ڭـىنرهلبەۋهس يـىساسائ ڭهئ ىكىدـىكـىـلسهمتهك
هگرەزهن رۈككهپهت ۇشۇم ىقـىـلساسائ ۇمىدـىشۇلۇرۇق ڭـىـنـىنەۇـتڭـىب شۇلۇرۇق-شىرـىقـىچپهـلشـىئ
:ىلياقاب پاراق اغىشىلۇرۇتشالنۇروئ ڭىنىنەۇتڭـىب شۇلۇرۇق شىرـىقـىچپهلشـىئ ڭاجنـىش .ناغنـىلېئ
- ،قىلىچناقهېد 471 ،ىسيىزىۋىد شۇلۇرۇق رىب ،ىسىيىزىۋىد كىلىگىئ ازېي 31 ەدىكـىلەۋهت نەۇتڭـىب

-0002 .راب ىرـىـلـىناخراك ادوس ،قـىلراكاـنـىب ،شاـنتاق ،تهئاناس نۇغرۇن ەۋ ىنادـيهـم قـىـلـىـچـىۋراچ
،ىشىك 009 ڭىم 724 نويلىم ىككىئ سۇپون يىمۇموئ قىلشاراق هگنەۇتڭىب هچغرىخائ ڭـىنـىلـىي
ىـكىدـىـكـىلەۋهت نەۇـتڭـىب .ىدلوب ىشـىك 007 ڭـىم 307 ىچتهمزـىخ-ىچشـىئ ىـكىدـىنروئ شـىئ
پۇلوب قۇزوق اـغنوـيار رـىب رهھ ،پـىـلـىقرات هگرهھهش ،تسالبوئ ،تهـيالـىۋ 31 ىـكـىدـڭاجـنـىش رالنۇروئ
.ىدنىلىق ىسىتقون يىساسائ ڭىنچۈك ناغىدىرۇت پۇتۇت ىنىتىيىمىكاھ ڭاجنىش ،پىلىقېق

 .ىدلهك چۈد هگىلىسهم لائېر ادڭاجنىش ىتىسايىس شۈرۈچۆك نهمچۆك ،نىكېل

- 6 -



مەدائ اسـىـملوب ۇس .ىدلهـكچۈد هگـىسـىـلـىسهم ۇس ىـمـىھۇم ڭهئ ،ساسائ يىدداـم ،نىدـىـچـنىرـىب
لاماش يـىبرهغ ڭـىـنناـيكوئ كـىـتنالتائ ىقـىـلساسائ نـىغـېي-لۆھ ىكىدڭاجـنـىش .ۇدياملاـيـىشاي
.ۇدىلېك نىدـىمـىقېئ اۋاھ قۇغوس ڭـىننايكوئ زۇم يـىلامـىش اسلاق نىدڭـىنۇئ .ۇدـىلېك نىدـىمـىقېئ
نۈـتۈـپ .ۇدـيهـملەرـىك اـغـڭاجـنـىش ىـلـىـماش كـىـلـلـىسهـپ ڭـىـنناـيكوئ ىدـنـىھ ەۋ ناـيكوئ چـنـىـت

ىتىممىق هچرۇتتوئ ڭىنوگڭۇج ،پۇلوب رتېمىللىم 541 ىرادقىم نىغېي-لۆھ هچرۇتتوئ ڭـىنڭاجنـىش
رالنويار ىكىدىكـىلڭهك شاشخوئ ڭـىنىراش رهي .ۇدـىلېك ارغوت هگى % 32 ڭـىن )رتېمـىللـىم 036 (
:قادنۇم ىتـىـيـىنۇناق شـىلـىقرات ڭـىننـىغېي-لۆھ .زائ ڭهئ ىنـىغـېي-لۆھ ڭـىنڭاجنـىش ەدـىچـىئ
يـىقرهش ادـىمسـىق يـىبرهغ ،پۆك نىدـىكىدڭاجنـىش يـىبونهج ادڭاجـنـىش يـىلامـىش نـىغـېي-لۆھ
ەدـىسىرۆچ ڭـىـنقـىـلناـميوئ ،پۆك نىدـىـكىدرالـياج ڭهلزۈت ادرالـياج قـىـلغات ،پۆك نىدـىـكىدـىـمسـىق
ناـغىديهمگهت لاماش ادرالقۇلۇـتناي ناـغىدـىگـېت لاماش ،پۆك نىدـىـكىدـىسرۇـتتوئ ڭـىـنقـىـلناـميوئ
ڭـىنڭاجنـىش .نهگـىلـىگلهب ىنـىتامـىلـىك قاغرۇق ڭـىنڭاجنـىش لاھ ۇب .پۆك نىدـىكىدرالقۇلۇـتناي
ناغلىق نالېئ ىتىمۈكۆھ ڭاجنـىش .لۆچ-قۇلمۇق رهلرهي هچنـىپۆك ،ۇمـىسلوب ڭهك ىتـىياھان ىنـىمېز

چۈئ ڭـىنـىمـىلۆك رهي ڭـىنڭاجنـىش سۇپون % 59 ىكىدڭاجنـىش ،ادناغىراق نىدرالتامۇلهم قـىلناس
.ناغنالپوت اغرالقىلناتسوب ناغىديهلىگىئ ىنىتنهسرىپ

ىزهب ،ناغلوب مەدائ 002 اغنـىمېز رـتـېمولـىك تارداۋك رـىب ىقـىلچىز ڭـىنسۇپون ادرالنويار قـىـلناـتسوب
ىڭېي رهگهئ .ناقشالنىقېي اغىقىلچىز سۇپون ڭىنرهلىكلۆئ ىرىكچىئ ،پـىتېي هگمەدائ 005 ادرالياج

شۈرۈچۆك هلاھائ هـچـىقشاب اـڭۇش .ۇدياـملاق ىقۇـلشوب شهـكتۆي نهـمچۆك ،اسـىـملوب ىسهـبنهم ۇس
ناغۇقوئ ەدرهـلـپهـتكهـم يـىـلائ ىـكـىدرهـلـىـكـلۆئ ىرـىـكـچـىئ ىـنهـي ،اغزـىـمـىشـىـنـىـلـلوق ىـنـىـلـكهش
ڭىنرالۇئ مهھ ،ىلىغلىق هيىستالىمسائ ىنىدالۋهئ-2 ،پۇرۇدلاق ەدرهلىكلۆئ ىرىكچىئ ىنرالقىلڭاجنىش
نـىدـىشۇلۇشوق ەدـىـتـىـپۈس چۈك ىـڭـېـي اغرالرۇـغـيۇئ نـىـيـېك نـىدنهگـلهك پـىـتـياق اـغـڭاجـنـىش
.ۇدىلوب ىلىغنالقاس

ىشـىـتـېك پـىـتياق ڭـىـنسۇپون .ىسـىـلـىسهم شـىـتـېك پـىـتياق ڭـىـنسۇپون ،نىدـىچـنـىـكـكـىئ
چىز نهلـىب ىلاۋھهئ قـىلنامائ ڭـىنتهيـىمهج ،ىسـىيىۋهس تايـىققەرهت يىداسـىتقـىئ ڭـىنتهيـىمهج
ىرـىقۇي ڭـىم 002 نىدڭاجـنـىش ادـلـىي 02 نهكتۆئ ،ادناغىراق اغرالتامۇلهم .ۇدـىلوب كـىـلتەۋـىسانۇم
يىداسىتقىئ ىكىدرالنويار ىكىدىسىقاي زىڭېد ،ۇب .ناغلاق پىتېك ىسىگىئ ساسـىتخـىئ كـىلـىجىرەد
ناغلوب اديهپ نىدڭـىنۇب نـىكـېل .ىرـىسهت ڭـىنـىقـىـلناغـلـىق پـىلهج ىنرهـلـىشـىك ڭـىـنتاـيـىققەرهت
پىتېك .ۇديهمشـىتېي ىرـىلـىگـىئ ساسـىتخـىئ ادنويار يـىبرهغ .ۇدياملوب اقشاراق لهس هگـىلـىسهم
قادنۇب ڭىنىرىلىگىئ ساسىتخىئ .ىدىئ رالتكېبوئ ناغىدـىنـىيات هقـىبهت نارمۈكۆھ رهلمەدائ ۇب ناغلاق
ساسىتخىئ هتتهيىلهمهئ .ىدرۇتشالزىجائ هتساۋىب ىنىچۈك ڭىنىقىبهت نارۈمكۆھ ىشىلېق پىتېك
پىتېك .ۇدـىتېك پالـىتسائ ىتايـىققەرهت ڭـىنداسـىتقـىئ نهلـىب ىشـىلېق پـىتېك ڭـىنىرـىلـىگـىئ
هگىشىتېك پهلپۆك ۇمىخېت ڭـىنىرـىلـىگـىئ ساسـىتخـىئ ىرـىسهت شـىتـىسرۆك هگلۈئ ڭـىنرالناغلاق

چۈك ىقشات لاۋھهئ ۇب .ۇدنىللىكهش شىلىق رۋەد كىلتهپۈس ناماي نهلىب ڭىنۇب .ۇدـىلوب ىچپەۋهس
.ۇدياملاق پاتخوت هچۇغىمچائ ەدمهلۆك ڭهك ىننويار يىبرهغ ،نهلىسهم - هچۈگىمىلكهچ نهلىب

.ۇدىراب پىتېك پىتياق هگىسرىكچىئ ىرىلىگىئ ساسىتخىئ تەرابىئ نىدرالكـىنخېت ەۋ يـىلايىز رىزاھ
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ەدـمهـلۆـك ڭهـك رالـبرـىس ىـكـىدوۋوسوـك ،ىـكۇش ىقۇـلـچـنۇقروق  .سهـمهئ  قۇـلـچـنۇقروق  هـچـنائ  ۇـب
ەدـمهـلۆك ڭهك رالارقۇـپ ۇزنهخ ىـكـىـتـتەدائ ،كەدنهـكچۆك اـغـىرـىـلـنوـيار ىـكـچـىئ ڭـىـنـىـيـىۋالسۇگۇـي
ارۇتتوئ ڭـىنـىقاـپـىتتـىئ تېۋوس القادنۇش ،ۇدـىلوب شـىئ ناماي ىكىدوگڭۇج ،استياق هگـىسرـىكچـىئ
تهلۆد ەدـىھالائ ڭـىنوگڭۇج ،هـتتهـيـىلهمهئ .ۇدـىلوب تەراشـىب كەدـىشـىـلـېق پـىـلىريائ نىداـيـىسائ
،اقچاغلوب )ىمۈزۈت ىسـىكشـىنـىك شـىشـىلقارۇـتلوئ قـىلـتـىقاۋ ،ىمۈزۈت سۇپون ،نهـلـىسهم( ىلاۋھهئ
اغىرـىلـىچروررـېت ناتسـىكرۈت يـىقرهش رهگهئ .نـىكمۇم ىكـىلسهمرهب زۈي هچنـىـتقاۋ شۈچۆك قادنۇب
ڭىنسۇپون ،هسىملۈرۈتۆك ىرىقۇي ىسىيىۋهس يىداسىتقىئ ڭىنڭاجنىش ،هسىملىرېب هبرەز كۈلمۈنۆئ
.ۇدياملوب ىلىغنالقاس نىدشۈچۆك كىلىيىخىتسىئ قادنۇب

ىلوي ڭىنشىلىق لهھ ىنىلىسهم .2

،هـتشـىـتيهپۆك ىـنـىسهـبنهـم ۇس .شهجـېت ىنۇس پـىـتـيهپۆك ىـنـىسهـبنهـم ۇس ،نىدـىـچـنىرـىب
نـىغـېي-لۆھ ىكىدڭاجنـىش ،ىكۇش رەۋهخ ىشخاي .ىشـىـيـىپۆك ڭـىـنـنـىغـېي-لۆھ ىسـىچـنىرـىب
ىكىدـىنۈك- 01 ڭـىنيائ- 11 لـىي- 2002 ڭـىنىروت تارابخائ وگڭۇج .ۇدـىتاۋـىـيـىپۆك اتسائ-اتسائ
لاۋھهئ ناقتاۋىشىلرىغېئ هگنۈك-نىدنۈك ىشىشىلقۇلمۇق ڭـىنىراشرهي ،ادناغىراق نىدـىسـىممارگېلېت
04 .ناغىلشاب هك »شىشىلمهن« اتسائ-اتسائ ڭاجنىش ناغلوب زائ نىغېي-لۆھ نىدلەزهئ ،ادىتسائ
ىجىردهت ىسىرۇتارـىپمـېت ڭـىنڭاجنـىش نايۇب نىدلـىي 01 ىقنـىقـېي ۇمپۇلوب ،نايۇب نىدلـىي هچچهن
شاشخوئ ڭـىنراش مـىرـېـي يـىلاـمـىش .نهگـيهـپۆك ىرـىسناغراـب نـىـغـېـي-لۆھ ،نهگلۈرۈتۆك ىرۇقوـي
ىرۇقوي ارۇتارىپمېت ،ىكۇش ىرىگزۆئ كۈلزۈي يىمۇموئ ىكىدىتامىلىك اۋاھ ڭىنىرـىلنويار ىكـىتكـىلڭهك
نوئ هچچهن ىقنـىقېي .ناغلوب ادـىترـىس ڭـىنۇب ڭاجنـىش تهقهپ .ناغيازائ نـىغـېي-لۆھ ،نهگلۈرۈتۆك
،9.6% ادڭاجنىش يىلامىش نىغېي-لۆھ ،هچىغىلىي- 0991 نىدىلىي- 1691 ىنهي ،نايۇب نىدلـىي
ىـكـىدـڭاجـنـىش .نهگـيهـپۆك 2.12% ادـىنوـيار ڭاجـنـىش يـىـبونهج ،6.3% ادـىرـىـلنوـيار غاـتـىرـڭهت
-لۆھ نىكېل ،ۇمكهسىمتۈك دـىمۈئ نىدـىشىرـىگزۆئ نـىتپۈت ەدـىچـىئ تـىقاۋ اقسـىق ڭنقـىلـىچقاغرۇق
ىنتهسرۇپ .ۇدىنىلباسېھ ىتىسرۇپ ىشخاي ڭوچ ڭىنشىچېئ ىنڭاجنىش ىشىيـىپۆك ڭـىننـىغېي
ڭىنىسايرەد مىرات ۇمپۇلوب ،اقشالىشخاي ىنىتىھۇم هيـىگولوكېئ زـىجائ ڭـىنڭاجنـىش ،پۇتۇت ڭـىچ
.ۇدىلوب اقشىلېق پۇزۇقتۇق ىننۇغلۇي ەۋ قارغوت ىكىدىنىقېئ نەۋۆت

36 ىيۈس يـىمۇموئ ىـتسائ رهي ىكىدڭاجـنـىش .شـىچـېئ ىـنـىيۈس ىـتسائ رهي ،نىدـىچـنـىككـىئ
.ۇدىلوب ىلىكتهلشىئ پىچېئ ىنرتېم پۇك درايلىم 02 نىدڭـىنۇب ىلـىي رهھ ،پۇلوب رتېم پۇك درايلـىم
.ۇديهمتهي ۇمىغرتېم پۇك نويلىم 004 درايلـىم 3 ىيۈس ىتسائ رهي ناقتاۋـىلـىچېئ ىلـىي رهھ رىزاھ
،ىچمۈرۈئ رىزاھ شـىـچـېئ ىـنـىيۈس ىـتسائ رهي .ناغـىمشالـڭۇـپـڭهت نـىياـتـنـىئ ارائ رالنويار ىـكلهب

ىكـىـتقرهش ەۋ لامـىش ناغلـىق يـىققەرهت زـېت رەدهق رـىب ىـتـىئاناس قـىلراتاق لۇمۇق ،ناپرۇت ،ىجناس
نىياتنىئ شىچېئ ىنىيۈس ىتسائ رهي ادرالنويار ىكىدڭاجنىش يىبۇنهج .نهكشهلزهكرهم اغرالنويار
تايىققەرهت ڭىنداسىتقىئ ىكىدىرىلنويار ناغىمىشخوئ ڭىنڭاجنىش لاھ ۇب هتتهيىلهمهئ .ىدلوب زائ

رهي ،ادـىنويار ڭاجنـىش .ۇدىرـېب پهـلىداـپـىئ ىنـىسـىجىرەد قـىـلچىز ڭـىنسۇپون ەۋ ىنـىسـىـيىۋهس
ۇس ناغىدىلوب اقشىنىيات ىنىيۈس ىتسائ رهي ،نىتقىلناغىرچۇئ هگـىمـىلكهچ نـىغېي-لۆھ ىكىدىزۈي
.ۇدىلوب اقشىلىق ىسهبنهم
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هگـىشۈـلۈرۈـتۆك ىرـىقۇـي ڭـىـنـىچۈك ەۋ ىسـىـيـىۋهس شۈرۈشكهـت پـىرـىدـېق ڭـىـنـىـيـىگوـلوئـېگ
،ىشىلـىقياب ڭـىنىرـىلهبنهم ۇس ىڭېي .ىدلاقياب زـىسكۈلزۆئ ىرـىلرابمائ ۇس ىتسائ رهي ،پـىشـىگهئ

وگڭۇج ،ىكۇش لاسىم كىپىت .ۇدىلوب هكترۈت اغىتايىققەرهت يىداسىتقـىئ ڭـىنكـىلرهي ،ىكزـىسكهش
،ناپرۇت ىكىدڭاجنىش ناغىدىلىيېد » قاغرۇق نىياتنىئ « ڭىنوگڭۇج ىرـىلقامرات هيـىگولوئېگ رۈمۆك
ىرىبمائ ۇس ىتسائرهي «  ىكىتپىت ڭوچ ادىمسىق لامىش يىبرهغ ڭىنىكىلڭهلزۈت نۇسقوت ،ناچىپ
ۇس ىتسائ رهي ۇب .ىدىقياب ىنىقىلناغىدىتېي هگمهچلۆئ ناغىدىچىئ ىتىپۈس ڭـىنۇس ،ىنـىقـىلراب »
 رۈمۆك .ىدرهب پىتىراي تهيىناكمـىئ اقشـىچېئ ىنكۈلرۈمۆك ىكىدنويار ۇش ىشـىلـىقياب ڭـىنىرـىبمائ
ناغلاقياب ادرالـلـىي-06- 07 كۈلرۈمۆك ۇب ناغىدـىشائ ندـىننوت نوـيـلـىم 004 دراـيـلـىم رـىب ىسـىپاز
رىزاھ .ىدىنهگـىملۈزۈگرـىك هكپـىترهتنۈك شىزېق رۈمۆك ،نـىتكـىلنهگـىمشـىتېي ۇس نـىكېل ،ۇمـىسلوب
ڭىنىلامىش نهلىب ىبۇنهج ڭىنڭاجنىش پۇرۇق ىسىسناتسىئ رتكېلېئ ەدرهي ۇب ىرـىلقامرات رتكېلېئ
ىنـىكوت ڭـىنبرهغ« ادڭاجنـىش ىننويار ۇب ،پـىلـىق اپرهب نۈگۈت ناغىدىرۇـتشاتۇت ىنـىسـىـينـىل كوت

 ىلىي- 1002 ،اقشاب نىدڭىنۇب .ىدـىلنالـىپ ىنشۇرۇدناليائ اقتـىكنوپ ىجنۇت »ناغىدىزۈكتهي هققرهش
تىفېن ىكىدمىرات ،ىلياقاب پاليوئ .ىدلاقياب ىرىبمائ ۇس ىتسائ رهي ڭوچ ەدىھالائ ادىقـىلناميوئ مىرات
پىلېئ شىچېئ ىنىتـىفېن ڭـىنناتسـىقازاق ،شـىترەۋېئ هققرهش ىنىزاگ ڭـىنبرهغ ،ىڭېج همشهلرـىب
.ىدلوب رۇغماي قىلاپىش نهتهقىقهھ ىشىلىقياب ڭىنىرىبمائ ۇس ىتسائ رهي ۇب ادناقتاۋىلىرېب

شهكتۆي اغڭاجـنـىش يـىبۇنهج ىـنـىيۈس ڭـىـنڭاجـنـىش يـىلامـىش .شهكتۆي ۇس ،نىدـىچـنـىچۈئ
اتپۇنهج ،پۆك ۇس ادلامىش .ناغـىملاقرات ىشكهت ىقـىلياب ۇس ڭـىنڭاجنـىش ،ىكمۇلهم هگزـىب .كەرېك

نىدڭاجنـىش يـىلامـىش هتتهيـىلهمهئ .ۇدىرۇت پۇلوب ۇمـىتـىپائ نۈكلهك اداجنـىش يـىلامـىش .زائ ۇس
،قۇلمۇق نىدرـلياج لوم ىيۈس قادنۇب .ۇدـىلوب كهسرۆك پاليوئ ىنشالشاب ۇس اغڭاجنـىش يـىبۇنهج

ادارائقـلهخ ادـىسـىرغوـت ىـلۇسۇئ شـىـترهگزۆئ ىـنـىـيـىگوـلوـكـېئ پـىرـىـپائ ۇس اـغرالـياج قوـي ىـيۈس
شالشاب اقبۇنهج ىنىيۈس ڭىنلامـىش ڭـىنـىيـىلـىئارسـىئ .راب رهلـىبىرجهت ناغنازاق تهيـىقهپپەۋۇم
،سهمهئ ىشكهت نىياتنـىئ رالياج راب ىسهبنهم ۇس ەدـىيـىلـىئارسـىئ .رۇدنىدـىلمۈج ۇش ىشۇلۇرۇق
.اتبۇنهج نويار مىسىق ىككىئ نـىتچۈئ قـىلجايـىتھېئ اقشىرـىغۇس .ادلامـىش ىسهبنهم ۇس % 08

قـىپاۋۇم ىسهـبنهم ۇس ىكىدـىـيـىـلـىئارسـىئ ىشۇلۇرۇق شۈزۈكتهي اقبۇنهج ىنـىيۈس ڭـىـنلامـىش
لهھ ىنلىمائ يـىساسائ ناغرۇت پۇغوب ىنـىتايـىققەرهت ڭـىنبۇنهج ،پـىترهگزۆئ ىنلاۋھهئ قـىلساملوب
ىرىگلىئ ىنـىتايـىققەرهت يىداستقـىئ ڭـىنبۇنهج ،پـىترهگزۆئ ىنـىتـىھۇم هيـىگولوكېئ راچان ،پـىلـىق

هسرهـنچـېھ ،پـىـتيهـڭـېك ىـنـىقۇـلشوب شاشاي ڭـىنرالـيىدۇھهي ،هـلـلـىب نهـلـىب ڭـىنۇش .ىدرۈس
،تاـتكۆك ،ەۋـېـم كـىـلتهپۈس الهئ ەدـمهھ ىدرۇدنالـيائ اغرالقـىـلناـتسوـب ىنرالقۇـلـمۇق ناـغـىدـيهـمسۆئ
ىكىدىنويار ڭاجنىش يىبۇنهج ىتىيىقهپپەۋۇم ڭىنىيلىئارسـىئ .ىدراقـىچپهلشـىئ ىنرالھايـىگ-لۈگ

ىسىگلۈئ شىنىلىدياپ ىشخاي ڭهئ ىنزىمىشىلـىق لهھ ىنـىلـىسهم نـىيـىق ناغىديهمشـىتېي ۇس
.ىدىلنىمهت نهلىب

ياـتلائ ەۋ ىنويار ىـلـىئ ڭـىنڭاجـنـىش .ىـلياقاب پاراق هگـىسـىـتىرهخ ڭـىـنڭاجـنـىش ،نهـلـىب ىدلائ
پىقىچ )اغناتسـىقازاق( هگلهئ تهچ ىسايرەد شـىترېئ ەۋ ىسايرەد ىلـىئ - ايرەد ىككـىئ ىكىدـىنويار
رـىب نـىـتچۈئ ڭـىـنىرادقـىم ۇس ىكىدڭاجـنـىش نۈتۈپ ىرادقـىم ۇس ڭـىنايرەد ىكـكـىئ ۇب .ۇدـىـتـېك
هگلهئتهچ ىتنهسرىپ 08 ناغلاق .زىميالانىلىدياپ نىدىتنهسرىپ 02 ڭـىنۇب .ۇديهلـىگـىئ ىنـىمسـىق
ارائقلهخ ادناغلىق قادنۇب هچرهگ ،كەرېك زىمىشىشىليوئ ىنشـىلېك پالشاب زېت ىنۇب .ۇدـىتېك پـىقېئ

- 9 -



ڭىنۇس ادىنويار ڭاجنىش ،ۇمىسلىق اديهپ ىنىسىلىسهم شىلىق قـىلـىچرادـىگـىئ هگـىسهبنهم ۇس
نهلىب ابرۇت ،يامىلشاب نهلىب ڭهتسۆئ ىنۇس ،پىلېئ هگرەزهن ىنىقىلناغىدىلوب پۆك ىشىنـىليائ اغراپ
نىدـىـتقون يىداسـىـتقـىئ .ۇدياملوب قـىـلـىچنـىـيـىق قادناقچـېھ هـتتهھهج اكـنخـېت .كەرـېك شالشاب
نـىـكـېل ،ۇمـىسـىملوب ىمۈنۈئ زـېت ،پـىـنـىـلـىق پرهس غهـلبهم پۆك ەدـىـچـىئ تـىقاۋ اقسـىق ،ادناـغىراق
پالشاب ىنۇس ەۋ ىـنـىلۇپ مەدراي ناغىدىرـېب هـكشهلۆي ىنرالتارمان اغڭاجـنـىش ىـلـىي رهھ ڭـىـنتهلۆد
ىنتهجارـىخ ناغىدـىلىرـېب هگـيـىبرهھ نهلـىب ىشـىـلـېك ڭـىنىرـىـلنهمچۆك ۇزنهخ نـىـيـېك نىدنهگلهك
.ۇدىرۈتۆك ڭۇگ شالشاب ۇس نهلىب ابرۇت قادنۇب ،ادناغىليوئ ىنشىتىلنەۋۆت

.زىمىلىتخوت ەدـىققهھ شهجېت ۇس ىدمهئ .قۇدلاتخوت ەدـىققهھ شـىچېئ ىنـىسهبنهم ۇس ادىرۇقوي
رـىزاھ .ۇدـيهـمشـىـتـېـي ناـماھ ۇس ادناـغـىـمـىرـىسائ ،پـىـچـېئ ىـنـىسهـبنهـم ۇس ،ىـكـمۇلهـم هگزـىـب

ۇس ۇمىدرالياج ىزهب ىـكىدـىـمـىقـېئ ىسايرەد ڭاـيجۇج ڭـىنوگۇج يـىبۇنهج ،سهمهئ الىدـڭاجـنـىش
ىتىمزىخ شهجېت ىنۇس ادىنويار ڭاجنىش ،ىكتەرابىئ نىدڭـىنۇش قـىللائېر .ۇدـىتاۋـىلـىق قـىلسـىق
پهـلنەۋۆت ىيۈس ىـتسائ رهي ادرالنويار ىزهب ىكىدڭاجـنـىش يـىلامـىش رىزاھ .ىدـىمنهـلشـىئ ىشخاي
ىتهسرىپ 5.89 ڭىنۇس يىمۇموئ ناغىدىنـىلـىق پرهس ادڭاجنـىش .ىدلۈرۆك ىسـىلـىسهم شـىتېك
اغـىشـىلـىق يـىققەرهت ڭـىنـىـتـىئاناس تـىفـېن ادڭاجنـىش( .ۇدـىنـىـلـىق برهس هگـىكـىـلـىگـىئ ازـېي
شىرـىغۇس ادناغـىملائ اقباسـېھ ىنرالنويار ىـكىدناس زائ .)ىدـىـلنەۋۆت لهس تهـبسـىن ۇب ،پـىشـىگهئ
ىكىدڭاجنـىش ،هچـىشـىلـىتـىسرۆك ادراللايىرېتام .ۇتپۇرۇت ەدـىـيىۋهس يـىئادـىتپـىئ الـىنهي ىلۇسۇئ

شـىـنـىـلىدـياپ نىدرالقىرـېئ ،نهـلـىسهـم .نهـكـىئ رـىـغـېئ قـىـلـىـچپارسـىئ اـتشـىـنـىـلىدـياپ نىدۇس
لوغ ىـتنـېسـتـىففـېئوك شـىـنـىـلىدياپ نىدۇس ادرالقىرـېئ( نهكـىئ 54.0 نارائ ىـتـنـېسـتـىففـېئوك
ىكىدىسـىمېتسـىس شۈزۈكتهي ۇس كـىلـىجىرەد رهھ ناغلوب هچـىغرالقىرېئ ىكىدزـىتېئ نىدڭهتسۆئ
شـىـنـىلدـياپ نىدۇس ڭـىـنـىسـىـمـېـتسـىس ڭهـتسۆئ -قىرـېئ لۈـكتۈپ ،پۈرۈـتتهئ سكهئ ىـنناـيىز
ىرادقىم ۇس يىمۇموئ ناغىدىلىتىلشىئ هگرهي ۇم رهھ ادڭاجنىش .)ۇدىرېب پىتىسرۆك ىنىتـىبسـىن
،رتـېم پۇك 0021 ~ رـتـېم پۇك 0051 ادۇسقائ ،)قـىج نىدڭـىنۇب هـتتهـيـىلهمهئ( رـتـېم پۇك 008
كـىـلـىگـىئ ازـېـي ڭاجـنـىش يـىـلاـمـىش . 0011~ 0021 ەدـنهـتوخ ،رـتـېـم پۇـك  0001  ەدـنهـكهـي
 رىسهت اقتالۇسھهم ،ۇمىسلوب ناغلوب رتېم پۇك 005 ~ 095 ەدىسىيىزىۋىد-8 ،ىسىيىزىۋىد-7
.نهگىمتهي

ىلـىغلـىق ىنرالشـىئ نۇغرۇن هـتشهجـېت ۇس ادڭاجنـىش ،ىكىدـىلوب اقشـىـلېۋىرۆك نىدرالناس ىقرـىقۇي
ەدـىـكـىـلـىگـىئ ازـېي شۈرۈتۆك ىرـىقۇي ىـنـىـتـنـېسـتـىـفـفـېئوك شـىـنـىـلىدياپ نىدرالقىرـېئ .ۇدـىلوب
هگ 15.0 نىت 54.0 ىقرىزاھ .ۇدـىنـىلباسېھ ىلوي كۈلمۈنۈئ ڭـىنشهجـىت ىنۇس ناغىدـىلـىتـىلشـىئ
هگ 7.0 ەدـىـكـىـتـېئ يـىلاـمـىش ڭـىـنغاـتـىرـڭهت رـىزاھ ،نهـلـىسهـم .نـىـكـمۇـم نهـماـمات شۈرۈـتۆك
هگرهـي وـم رهھ ىنهـي .ۇدـىلوـب ىـلـىـكـتهـلنەۋۈـت ىـنـىسـىـمرون شـىرـىغۇس ،ىرـىـب هنهـي .ىدلۈزۈـكـتهـي
اغرتېم پۇك 006 پـىشىرـىت هنهي ،اغرتېم پۇك 007 نىدرتېم پۇك 008 ىنۇس ناغىدـىلـىتـىلشـىئ
اغرتـېم پۇك 007 نىدرتـېم پۇك 008 ۇس ناغىدـىلـىـتـىلشـىئ هگرهي وم رهھ .ۇدـىلوب ىلـىكتهلنەۋۈت
نىدۇس ،اقشاب نىدـڭـىنۇب .ۇدـىلوب ىـلـىـكـتيهپۆك وم نوـيـلـىم 3 ىـنـىمـىلۆك شىرـىغۇس هسـىـلنەۋۈت
نهـلـىـب ۇس رـتـېـم پۇـك رهھ .ۇدـىـلـېـك  ارـغوـت  هـكشۈرۈـتۆـك  ىرـىقۇـي  ىـنـىـمۈـنۈئ  شـىـنـىـلـىدـياـپ
شاراق هگـىمۈنۈئ شـىنـىلىدياپ نىدۇس قـىلـىقرائ شالباسـېھ ىنتالۇسھهم ناغىدـىلىرـىقـىچپهلشـىئ
يادغۇب مارگولـىك 7.0 نهلـىب ۇس رتـېم پۇك رهھ ادـىنويار سانام ،ادناغىراق نىدرهلشۈرۈشكهت .كەرـېك
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پۈكرۈپ .ناغلىرـىقـىچپهلشـىئ يادغۇب مارگولـىك 5.1 ەدرهلرهي قۇللۇسوھ ىرـىقۇي ،ناغلىرـىقـىچپهلشـىئ
.نهگلۈزۈـكتهي اـغمارگوـلـىك ىـكـكـىئ نـىـيـېك نىدناـغلۇرۇشائ هگلهـمهئ كۈلزۈي يـىـمۇـموئ شۇرۇغۇس
~  6.2  نهلىب ۇس رتېم پۇك رهھ ەدىيىلـىئارسـىئ ،نهلـىسهم ،ادناغرۇتشـىلېس هگـىيىۋهس ارائقلهخ
 ىتىيىناكمىئ شهجىت ىنۇس ادڭاجنىش ،ىكمۇلهم هگزب .ناغلىرىقىچپهلشىئ يادغۇب مارگولىك 3.2
.ڭوچ

ىنەۇتڭىب شۇلۇرۇق-شىرىقىچپهلشىئ ڭاجنىش .راب رالشىئ ناغىدىلىق ۇمىدىشۇلۇرۇق ىتائاشنىئ ۇس
نويلىم نوئ هچچهن نارائ ،ىنىرـىلرابمائ ۇس قـىلرتېم پۇك درايلـىم چۈئ ەدڭهلزۈت ،نايۇب نىدلـىي 03
ناغىدىتېك هگىسىككىئ هتتەۋىلهئ ىنۇب( ىنىرىلرابمائ ۇس نويار قىلغات ناغىدـىغـىس ۇس رتېم پۇك
ىرـىلراـبمائ ۇس ىـكىدـڭهلزۈت .ىدلاس )ناغـلـىق اديهپ قرهپ ىـكىدـىسـىـيىۋهس اـكـىـنخـېت ەۋ غهـلبهم
،پـىـتيازائ ىـنـىـيۈس ڭـىنرهـللۆك يـىئـىبهت ،پـىشـىلات ۇس نهـلـىب رهـللۆك يـىئـىبهت هـتتهـيـىلهـمهئ
ىككـىئ ىقۇلرۇقڭوچ ڭـىنىرـىلراـبمائ ۇس كـىلڭهلزۈت ىكىدڭاجنـىش .ىتتەۋـىتـىلكـىچـىك ىنـىمـىلۆك
ۇس ادناغلائ هگرەزهن ىنىقىلناغلوب پۆك ىشىنىليائ اغراپ ڭىنۇس ادڭاجنىش .هچىغرتېم هتلائ نىدرتېم
ۇب قىلىقرائ شۇرۇتشالرۇقڭوچ ىنرالرابمائ هتتهيىلهمهئ .ۇديارچۇئ اغنايىز رىغېئ نىياتنـىئ ىسهبنهم
ۇمىنىشۇلۇرۇق ىرىلرابمائ ۇس ىكىدرالنويار قىلغات ،اقشاب نىدڭـىنۇب .ۇدـىلوب ىلـىغلاق پۇسوت ىننايىز
ڭىنۇس ،پىلېۋـىغـىي ىنۇس ەدـىلـىگزهم نۈكلهك ادناغلـىق قادنۇش .كەرېك شۈزۈگرـىك هكپـىترهتنۈك
.ۇدىلوب ىلىغنالقاس نىدىشىتېك پۇلوب هياز راكىب

شـىتيهچۈك ىنشۇرۇقشاب ىنـىسهبنهم ۇس ،اقشاب نىدنهكتيهڭـېك ىنـىسـىكـىنخـېت شهجـىت ۇس
ۇس ناغىدـىلـىتـىلشـىئ اقشىرـىقـىچپهلشـىئ ،پـىـتيازائ ىنرالشـىملـىق ناغىديهملەرۆك ىنقارـىي .مىزال
ناـغـىدـىچائ ناقاـمـيالاق ،پـىـنـىـلـيوئ پۈرۈـتشهلرـىب ىنۇس ناـغـىدـىـلـىـتـىـلشـىئ اقشۇـمرۇت نهـلـىـب
اقچاغلاق پۈلۈزۈئ ۇس لـىي 03 ادـىمـىقـېئ نەۋۈت ڭـىـنـىسايرەد مىرات .مىزال شهـلكهچ ىنرهـلـىسىداھ
ىكـىلزـىسرهتـېي ڭـىنشۇرۇقشاب شاتۇت رـىب ىنـىسهـبنهم ۇس ،ۇب انام .ىتتهك پۇرۇق قارغوت نۇغرۇن
ىشخاي ۇمـىلـېھ .ۇدـىنـىلباسـېھ ىلاسـىم كـىـپـىت ڭـىنـىشـىشـىلراچان هـيـىگولوكـېئ ناغلـىق اديهپ

 ۇس ادڭاجنىش ،پىتېي پۇنوت ىنىقىلرىغېئ ڭىنىلىسهم ۇب تهمۈكۆھ قلنويار مونوتپائ ڭاجنىش
ىنىسهبنهم
ىن »ىـمازـىن شۇرۇقشاب ىـنـىقـىـلـياب ۇس ىـتسائ رهـي نوـيار مونوـتپائ« نۇناق ىجنۇت ناـغىدـيادغوق 
 تەزاجـىئ اقشـىلـېئ ۇس« اقشاب نىدڭـىنۇب  .ىديوق اغلوي پالشاب نىديائ-8 ىلـىي- 2002 ،پاللۇقام
قـىـلـتـىقاۋ ڭـىنشۇرۇقشاب ىنرالقۇدۇق « ،»ىرـىـلـپـىسنىرـىپ ڭـىنشۇيوق اغلوي ىنـىمۈزۈت شـىـلـىق
ڭـىنشۇرۇقشاب ىنرهللۆك « ەۋ » ىمازـىن شۇرۇقشاب ىنـىقـىـلياب ۇس ادـىسايرەد مىرات « ،» ىلۇسۇئ
.ىدلىق نالېئ ۇمىن » ىلۇسۇئ قىلتىقاۋ

پهلپۆك اغڭاجنىش يىبۇنهج ىقىلىتقون ،اغڭاجنـىش ،اسلوب ىلـىغلـىق لهھ ىنـىسـىلـىسهم ۇس رهگهئ
پاراق اغىشىلىقرات ڭىنىسۇپون رهلتهللـىم ىكىدڭاجنـىش .ۇدـىلوب اقشـىنـىليوئ ىنشۈرۈچۆك نهمچۆك
شـىشـىـلقارۇـتلوئ پـىشـىـلپوت هچـىيوب رهـلتهـلـلـىم ىشـىـلـىقرات ڭـىنسۇپون ىكىدڭاجنـىش :ىـلياقاب
،تهيالىۋ هتتهي ناغىدـىتېك پـىشېئ نـىت 02%  ىتـىبسـىن ڭـىنرالرۇغيۇئ .هگـىئ هگـىكـىلىدـىھالائ
ىكىدىبۇنهج ڭهئ ڭىنڭاجنـىش ،ادڭاجنـىش يـىبۇنهج ىكىدـىبۇنهج ڭـىنغاتىرڭهت رهھهش ،تسالبوئ
،ناغلاق پۇلوب رەۋاراب هكتهللـىم زۇغلاي ،پـىتـېي هك 9.69% ىتـىـبسـىن ڭـىنرالرۇغيۇئ ادـىنويار نهتوخ
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رالرۇغيۇئ .ۇديهـلـىگـىئ ىن 8.1%  نارائ رالرۇغيۇئ ادـىنويار ياـتلائ ىكىدـىلامـىش ڭهئ ڭـىـنڭاجـنـىش
شهب نويار ناغىدـىتېك پـىشـېئ نـىت 05%  ىتـىبسـىن - ناغىديهلـىگـىئ ىنقـىلناس پۆك قهلتۇم
نهتوخ نوـيار شهـب ۇـب .نهـكشهلزهكرهـم ىكەرـپۆك نـىـت 08%  ڭـىنرالرۇـغـيۇئ هگرهلرهـي ۇـب ،پۇلوـب
مونوـتپائ زـىغرـىق ۇسـلىزـىق ەۋ ىـتـىـيالىۋ ناپرۇت ،ىـتـىـيالىۋ ۇسقائ ،ىـتـىـيالـىۋ رهقشهق ،ىـتـىـيالـىۋ
.ىناكام ڭىنىرىلىچروررېت ناتسىكرۈت يىقرهش رهقشهق ەۋ نهتوخ نىدىلمۈج .تەرابىئ نىدىتسالبوئ
اغـىنويار ڭاجنـىش يـىبۇنهج ەدمهلۆك ڭهك ىنرالۇزنهخ ،پـىـنـىـللوق ىـنـىلۇسۇئ ڭـىـنـىـيـىـلـىئارسـىئ
رالرۇغيۇئ پـىلـېك رالۇزنهخ .كەرـېك شۈرۈچۆك هگرهلرهي قوي مەدائ( مىزال شۇرۇدنالماهلـىئ هكشۈچۆك
نهلـىب ڭـىنۇش .)مىزال قـىلساميوق پىرـېب ىنتارـىسهت ناغىديەد ىدلاۋـىترات ىنقۇلشوب ناغىدياشاي
،پـىنـىلـىشخاي ۇمـىتاـيـىققەرهت يىداسـىـتقـىئ ڭـىنكـىلرهي ،نـىـتكـىلنهگنـىلـېك پالشاب ۇس ،هلـلـىب

ناـتسـىكرۈت يـىقرهش ،پۈلۈرۈتۆك ىرـىقۇي ۇـمـىسـىـيىۋهس شۇـمرۇت ڭـىنرالرۇـغـيۇئ ىـكىدـڭاجـنـىش
.ۇدىنىلكهچ ىقۇلشوب شۇلوب تۇجۋهم ڭىنىرىلىچروررېت

رالىكىتكات ناغىدىنىللوق تهمۈكۆھ اتچۇقساب ىقرىزاھ .3

تهمۈكۆھ ،پۇتۇت ەدزۆك ىنـىـتـىكىرهھ ڭـىـنىرـىـلتالـىكشهت ىچروررـېت ناـتسـىكرۈت يـىقرهش ىقرىزاھ
:ۇدىلوب اقشىنىللوق ىنرالىكىتكات ىكىدنەۋۆت
A. ناققىچ پۈلۈرۈشكهت پىلىقياب رالىچروررېت .كەرېك شىرېب هبرەز يـىئتهق هگىرـىلتهكىرهھ قۇلروررېت
ڭىنىرىلتالىكشهت قۇقوھ كىلىشىك شىملاتائ ىكىدارائقلهخ ،شۈرۈتلۆئ يهمنهلىككىئ هچلـىق ناماھ
ىـتىددۇم ازاج پۇلۇتۇت ،ىـكىدـىـلتاـپسـىئ تـىكاپ .مىزال قـىـلساـملائ هگرەزهن زـىگرهھ ىـنـىشـىشـىلرائ
 پۇلوب ىسىچنايات ڭىنرالتالىكشهت ىچروررېت ادراللاھ پۆك رالىچروررېت نهگلىرېب پۇيوق پۇشوت
.ناغلاق

B. ىنىسهبنهم غهلبهم ىكىدىچىئ تهلۆد ۇمپۇلوب ،ىنـىسهبنهم غهلبهم ڭـىنرالتالـىكشهت ىچروررېت
.كەرېك شىتېۋىزۈئ

C. ىشـىـللوق ڭـىنرهـلچۈك ىـكىدارائقلهخ رهگهئ ،هـتتهـيـىلهمهئ .مىزال شۈرۆك هئـىپادۇم قـىلارائقلهخ
ادارائقلهخ .ۇدياملاـتىراي تامـىـلـىك ۈگڭهم ىرـىـلتالـىـكشهت ىچروررـېت ناـتسـىكرۈت يـىقرهش اسـىملوب

نهتهـبسـىن هگـىـيـىكرۈت .راب ىرىزوك سورـپـىس ،ىرىزوك هـيـىسـتىرگ ادـىلوق ڭـىنـىـتـىمۈكۆھ وگڭۇج
اـغـىـناـتسـىـبەرهئ ىدۇئهس هـتقرهش ارۇـتـتوئ .راـب ىرـىزوـك رالدرۇـك ،ىرـىزوـك يـىداسـىـتقـىئ-تهھاـياس

قـىلراـكـمهھ يهخـڭاش ناـغلۇرۇق ادـنـىقـېـي اداـيـىسائ ارۇـتـتوئ .راـب ىرـىزوك اـبـموـب ناـغـىدـىـلۇرۇقشاـب
ىنرەزهن ،هـتتەۋـىلهئ .ۇدـىـنـىـلباسـېھ لارۇق رۈـكتۆئ ناـغـىدـىرۇت لـىباقات هگرهـلـىـچنۈگلۆب ىتالـىـكشهت

ارۇتتوئ ڭىنىكىرېمائ .ۇدىلاق پۇلوب كىلىكەزۈي كهب ەدنهككىت الىغىرىلىچروررېت ناتسـىكرۈت يـىقرهش
.ۇدىنىلباسېھ ناشىن يىقىقهھ ىچۈك قىللارۇق ىكىدايىسائ

D. رهھ ڭـىـنڭاجـنـىش رهگهئ .كەرـېك شهـلـنـىگزـېت قـىـلـىقرائ رالقازاق ،لۇغڭوم ،ۇزيۇخ ىنرالرۇغيۇئ
،ىكۇدـىلوب مۇلهم هسرهن ۇش ،ادناغلـىق لـىلھهت ىنـىتـبسـىن ىسۇپون رهلتهللـىم ىكىدىرـىلياج ىسياق
پـىسنىرـىپ ۇب ەدـىشـىنۈلۆب ڭـىنرالنويار ىرومهم ىكىدڭاجـنـىش نـىـيـېك نىدناغلۇرۇق وگڭۇج ىڭـېي
،ىن 5.4% نارائ راللۇغڭوم ەدىچىئ سۇپون ىكىدىتسلبوئ نىلۇغنىياب ،نهلـىسهم .ىدلۈرۈتتهئ سكهئ
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راللۇغڭوم ادالاترۆب ناغلوب ىتسالبوئ مونوتپائ رىب هنهي ڭىنراللۇغڭوم .ۇديهلىگىئ ىن 3.43% رالرۇغيۇئ
ڭـىـنتهـمۈكۆھ ىـكـىدغاچ ۇش ۇب ،ىكزـىسكهش .ۇدـيهـلـىگـىئ ىن 61% رالرۇـغـيۇئ ،ىن 8.6% ىسۇپون
شىنىيات اغرالقازاق ىنرالرۇغيۇئ ادىنويار ىلىئ .رۇدىسىجىتهن ڭـىنـىشـىلنالـىپ نهلـىب كـىلـىكـىچنـىئ
ۇب ەدنهگرۈشكهت ىنـىشـىـلـىقرات ڭـىنقـىـلياب يـىئـىبهت رهگهئ .كەرـېك شـىـلـىق لورـتنوك قـىـلـىقرائ
.ۇدىلوب ىلىغلاۋىرۆك قىنېئ ۇمىخېت ىنپىسنىرىپ

E. ىكىدڭاجنىش پۇرۇشائ ەدرۈت يىقىقهھ ىنىسىيىۋهس تايـىققەرهت يىداسـىتقـىئ ڭـىنڭاجنـىش
ىزاربوئ ڭـىـنتهمۈكۆھ ،ىـكمۇلهم هگزـىب .مىزال شۈرۈتۆك ىرـىقۇي ىـنـىسـىـيىۋهس ڭـىنرالرىداك ۇزنهخ
،ىكۇش ىقـىلراـنـىـلسۇسـپهئ نـىـكـېل .ۇدـىلوـب كـىـلتەۋـىسانۇـم چـىز نهـلـىـب ىـتـىـمزـىخ تاقـىۋشهت
نـىـتتهھهج مۈنۈئ ىكاي نـىـتتهھهج هـتساۋ ىـليهم ىشـىـلـىق لورـتنوك ىـنتاقىۋشهت ڭـىـنتهمۈكۆھ
تهمزـىخ ڭـىنىرـىـلقامرات تهمۈكۆھ ىزهب هـلـلـىب نهـلـىب ڭـىنۇش .ىدلوب راچان نـىياـتنـىئ ادناقـتـيـېئ
نىدىشىتېك پىشـىلرۈكتۆئ ڭـىنتهيىددىز نىدـىليهپۈت رالشـىئ كـىچـىك ،پالـىشخاي ىنـىلـىتسـىئ

.مىزال شىنىلقاس

F. ىنىتهئهپنهم قۇلنۇناق ڭىنىسـىممائ رالۇزنهخ ،پۇيوق اغلوي يـىقـىقهھ ىنمۈزۈت-نۇناق ادڭاجنـىش
پەد ،ۇدـياـمـىـلاخ ىـنشۈچۆك رالۇزـنهخ .كەرـېـك شـىرـېـب ماهـلـىئ هگرهـلـنهـمچۆـك ،شۈرۈدـنهـلـتهـلاـپاـك
ىرـىلناقھېد نەۋچـىس ىنـىمسـىق پۆك ڭـىنـىتخاپ ىكىدڭاجنـىش هـتتهـيـىلهمهئ .مىزال قـىلسامىراق
ىنرالشىئ ناغىديامىلاخ ىنشىلىق رالرۇغيۇئ نۇغرۇن ،پىلېئ قهھ زائ نـىياتنـىئ رالۇئ .ۇدىرېب پـىغـىي
رالقۇلڭۇدنهش ادراللىي ىنيهئ ،هسلىرېب ىتىسايىس شىرېب رابىتېئ نهييهئۇم رهگهئ .ۇدىلوب پىلـىق

.ۇدىلوب اديهپ ادڭاجنىش مۇقوچ نۇقلود كەدنهگرىك پىسېب اغرالياج ىكىدىقرهش ڭىننەۇگيهخنهش

--------------------------------
پۇلوب ىرىب ڭىنرهلىلىسهم ڭوچ ڭهئ نهگلهك چۈد ىتىمۈكۆھ وگڭۇج ىسىلىسهم ڭاجنىش

ۇدىتاۋىلېق
--------------------------------

هگـىشـىرـىك اغاـيـىسائ ارۇـتتوئ ڭـىـنـىسـىـيـىـمرائ اـكـىرـېـمائ ،پـىشـىلرـىخائ ىشۇرۇئ ناـتسـىناـغفائ
يـىـلـلـىم ڭـىنـىكىرـېمائ - ىدـىـلشاب هكشـىـنـىـلىدۋهگ ىقـىلرـىغـېئ ڭـىـنـىـلـىسهم ۇب ،پـىشـىگهئ
اقشاليوئ ىن )ىسىزىدنهئ وۋوسوك( ىسىتساۋ نهگنهلتەدائ پىتىلشـىئ اتشـىلـىق لهھ ىنـىلـىسهم
ىنىتىۋىقائ ،اسلاق پىتېك نىدلوق ڭاجنىش ،لوم ىقىلياب ،ڭهك ىنىمېز ڭىنڭاجنـىش .ۇدـىلېك ارغوت
يىزـىكرهم ىننەۇچـېل ڭاۋ ىسـىجۇش ڭـىنـىنويار مونوـتپائ ڭاجـنـىش .ۇدياملوب ىـلـىغـلـىق رۇۋۋهسهت
تهـيـىمھهئ اـغـڭاجـنـىش ڭـىـنـىـتـىمۈكۆھ وگـڭۇج ،پۈزۈگرـىك اـغـىسورۇـيب يـىساـيـىس تـېـتـىموك
شـىچـېئ پهـلـىگـىئ مهكھهم ىنڭاجنـىش .نهمـىـلـىق پهلهت ىنشۈرۈـتتهئ سكهئ ىنـىقـىـلناغىدىرـېب
هـتتهمۈكۆھ يىزـىكرهم اڭۇش .ۇدـىنـىـلپاسـېھ ىسۈگلهك ڭـىناۇخڭۇج القادنۇش ،زـىمـىناشـىن ڭـىنزـىب
ىقرىخائ ،ادناغىراق نىتقارىي .كەرېك ىشىلوب نالـىپ شۈرۈي رـىب كـىلتەددۇم اقسـىق ەۋ ارۇتتوئ ،نۇزۇئ
ىنـىلـىت ڭـىنرالرۇغيۇئ نهلـىب ىدلائ .كەرـېك ىشـىلوب شـىـلـىق هـيـىستالـىمسائ ىنرالرۇغيۇئ ناشـىن
 .مىزال شىتىقوي
:ۇديىزرهئ اقشىلېئ هگرەزهن ىنرهلرىبدهت ىكىتتەۋۆن
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ىـنىرـىسهت ڭـىـنـىـلـىت رۇغيۇئ ،پادغوق ىـنـىنروئ قـىـلنارمۈكۈھ ىكىدڭاجـنـىش ڭـىـنـىـلـىت ۇزنهخ .1
ىكىلىگىئ ڭىنڭاجنىش .سهمهئ شىئ نـىيـىق هتتهيـىلهمهئ ،ۇب .مىزال شـىتـىلزـىجائ اتسائ-اتسائ
ىنروئ قىلنارمۈكۆھ ڭىنىلىت ۇزنهخ ،هسيهپۆك شۇرۇتشاملائ نهلىب ىسرىكچىئ ،اسلۇرۇدلىق يىققەرهت
ەدـىـچـىئ رالرۇـغيۇئ .ۇديهـلـىگـىئ ىـننۇروئ يىداسـىـتقـىئ ىـچكهـتـېـي رالۇزنهخ .ۇدـىـيـىچۈك رەررهقۇـم
ىرىلىچتهمزىخ تهمۈكۆھ ،شۇيوق اغلوي ىنشۇتۇقوئ قـىللـىت شوق هچرۇغيۇئ-هچۇزنهخ نىدـىكـىچـىك
.مىزال )شىلىق ىترهش شالتاپاكۇم ىنشنىگۆئ ىشخاي ىنىچۇزنهخ ىكاي( شىتلشىئ ىلىت ۇزنهخ
رۇغيۇئ ،نهلىسهم .شۇشوق ىنىسىپھۆت ڭىنىزۆئ ۇمرالدنوف لىخرهھ ەۋ رالىناخراك ىكىدىسرىكچـىئ
شهپ-شهھ ىنۇـب .كەرـېك شـىرـېـب ىنرالقـىلراتاق ىلۇـپ تاـپاكۇـم شـىـنـىگۆئ هچۇزنهخ اغرالـىچۇغۇقوئ
،ۇدىلوب ڭوچ ىتىيىمھهئ ،اسلۇرۇتشالماۋاد تەددۇم نۇزۇئ نىكېل .ۇدياملوب ىلىكتهك پىلىق هچۈگېد

لەدهب ىنشىلىق نابرۇق ىنـىتهئهپنهم ڭـىنرالۇزنهخ نـىكېل ،شادغوق ىنـىقـىلقاپتتـىئ رهلتهللـىم .2
تهسايـىس ناغىدـىلـىق نابرۇق ىنـىتهئهپنهم ڭـىنرالۇزنهخ ،كەدناقتيېئ ادىرـىقۇي .مىزال قـىلساملـىق
رۇغيۇئ قـىلشاب لوق-1 ڭـىنتهمۈكۆھ ۇمپۇلوب .ۇدياملوب ىلـىغىدغوق ىنـىقاـپـىتـتـىئ رهلتهللـىم نهلـىب
قىلىزاران ڭوچ نـىياتنـىئ ادوگڭۇج ىكىدـىسـىنهئنهئ قـىلتاركۇرۇيب همـىلـىگلهب ىكىدـىسىرغوت شۇلوب
ىـكىدـڭاجـنـىش ،پـىـلـىق ەرادـىئ هـچـىيوب نۇناق ىـنتهلۆد ،پۇيوق اغلوي يـىقـىقهھ ىـننۇناق .ىدـىغزوق
قىلارقۇپ كىلىجىرەد-2 ىكىتتهيىلهمهئ ڭـىنرالۇزنهخ ،پالـىشخاي ىنـىتـىھۇم شاشاي ڭـىنرالۇزنهخ
رىزاھ .مىزال شۇرۇدنالچـنـىت ىـنـىـلـڭۆك ڭـىنرالۇزنهخ ىـكىدـڭاجـنـىش ،پـىترهگزۆئ ىـنـىسـىـلـىمائۇم
پەۋهس مـىھۇـم ىـمۇزۇـت سۇـپوـن ەدـىـكـىـلسهـمـتهك هگـىسـىرـىـكـچـىئ ەدـمهـلۆك ڭهك ڭـىـنرالۇزـنهخ
ڭىنىمۈزۈت سۇپون ،پىشىگهئ اغىشىلـىق يـىققەرهت ڭـىنىداسـىتقـىئ تهلۆد نـىكېل .ۇدـىنـىلباسېھ
ڭهك ڭىنرالۇزنهخ نهتهقىقهھ ەدىرىب ڭىنرهلنۈك .ۇدياملوب ىلىغلوب يىلاخ نىدىشـىلۇرۇدلاق نىدلهمهئ
هگرهلرهي ناغـىملـىچېئ ،لوم ىقـىلياب ۇس .مىزال شـىنـىلقاس نىدـىشـىتـېك هگـىسرـىكچـىئ ەدمهلۆك
ادناقـتـيـېئ نىدمالتاق وركام شـىترەۋـىئ هگرهلرهي قوي مەدائ ىنرهـلنهمچۆك ۇزنهخ ،شۈرۈچۆك نهمچۆك
تهللىم كىلرهي نىكېل .ۇديارچۇئ اغىشۇرۇت ىشراق ،اغىشىلىق دىقنهت ڭىنرهلتهمىزهئ يىللىم كىلرهي
،ادناغـىمشالات قـىلياب نهلـىب رالۇئ ،ادناغـىملـىقـېچ ارائ زۆئ ەۋ ادناغـىمشارچۇئ هـتساۋـىب نهـلـىب ىقلهخ
اغمالتاق يـىساسائ شۇنۇقوت ناغلوب اديهپ نىدڭـىنۇب ،ەدنهگـىمزۈكتهي نايىز هگـىتهئهپنهم ڭـىنماۋائ
.ۇديهمتهك پارماي

يىبرهغ ،شـىلېس غهلبهم نهلـىب چۈك روز اغىرـىلشۇلۇرۇق هسهسسهئۇم يـىساسائ ڭـىنڭاجنـىش .3
شانتاق ،ىرـىـلتائاشـنـىئ ۇس ڭـىـنـىنويار ڭاجـنـىش ،پـىـنـىـلىدياپ نىدـىـلـىماش شـىچـېئ ىـننويار
تهسرۇپ ىنىرـىلهسهسسهئۇم ىتائاشنـىئ ۇس ەۋ شاساي لويرۈمۆت .مىزال شـىـتياروز ىـنـىشۇلۇرۇق
نىتپەرهت رىب هنهي .ۇدىلوب اقشۇرۇدلىق يىققەرهت ىنىكىلىگىئ ڭـىنڭاجنـىش نـىتپەرهت رـىب ،پـىلـىق
.ۇدـىلوب ىـلـىققـىچ پۈرۈچۆك )اـغـڭاجـنـىش يـىـبۇنهج ىقـىـلساسائ( اـغـڭاجـنـىش ىـننهـمچۆك نۇغرۇن
،پۇلوب رـتـېموـلـىك تارداۋك 008 ڭـىم 742 ىمـىلۆك ڭـىنـىنويار نهتوخ ىكىدڭاجـنـىش نهـلـىسهم
،رتېمولىك تارداۋك 0379 ىمىلۆك قىلناتسوب .ۇديهلىگىئ ىنـىتنهسرـىپ 51%  ڭـىنڭاجنـىش نۈتۈپ
ارغوت رهي نىدۇم 26.1 اغـىشـېب ىشـىك ،پۇلوب وم 005 ڭـىم 026 نوـيـلـىم 2 ىمـىلۆك رهي ۇغـلىرـېت
838 ڭـىم 586 نوـيلـىم رـىب رالرۇغيۇئ ، 318 ڭـىم 347 نوـيلـىم رـىب ىسۇپون يـىمۇموئ .ۇدـىلـېك
ىتىبسىن شىيىپۆك يـىئـىبهت ڭـىنسۇپون .ۇديهلـىگـىئ ىن 86.69%  ڭـىنسۇپون يـىمۇموئ ،پۇلوب
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… .مەدائ 623 ڭىم 45 نارائ رالۇزنهخ ، 4.11 ەدڭىم

پۈرۈشكهت ، اتشىلـىق هلـىمائۇم اغرالـىچرورېت .كەرېك شىرېب هبرەز ىئتهق هگىرـىلتهكرهھ مىزىررورېت .4
ۇـمزـىگرهھ ، كەرـېك شـىـلـىق ارجـىئ ىسازاج مۈلۆئ لاھرەد يهـمنهـلـىـكـكـىئ هـچـلـىق ناـماھ ناـغـلاقـياـب

كىلسهمرىسنهئ نىدىشىلېۋىشىلرائ ڭىنىرىلتالىكشهت قۇقوھ كـىلـىشـىك شـىملاتائ ىكىدارائقلهخ
نهگلىرـېب پۇيوق پۇشوت ىتىددۇم ازاج نـىـيـېك نىدناغلۇتۇت ، ىكىدـىلتاـپسـىئ تهـيـىلـىمهئ .كەرـېك
قۇـلرورـېـت . ىدنالـيائ اـغـىرـىـلرۇسنۇئ چناـياـت ڭـىنرالـتالـىـكشهـت قۇـلرورـېـت ادرالـلاھ پۆك رالـىچرورـېـت
غهـلـبهـم ىـكـىدـىـچـىئ تهلۆد ۇـمـپۇلوـب ، شالشات پۈزۈئ ىـنـىسهـبنهـم غهـلـبهـم ڭـىنرالتالـىـكشهـت
نـىدـلۇـپ  ىـكـىدرهـلرهھهش  تاۋائ  ڭـىـنرالـىـچروررـېـت  .كەرـېـك  شالشاـت  پۈزۈئ  ىـنـىسهـبـنهـم
،قـىلسامرۇق رهھهش ادرالنويار انوك ناقشالقارۇـتلوئ رالرۇغيۇئ ،نۈچۈئ شۇلوب ىلاخ نىدـىشـىنـىلىدياپ
ىنرال )ادۇسقائ( لارائ ىڭېي ،نۇتيۇك ىڭېي ،ەزنهخـىش ىڭـېي - ىنرهلرهھهش ىڭـېي ناغـىملوب رۇغيۇئ
.مىزال شۇرۇق قىلماۋاد

ىۋـىكرهت قـىلساسائ ڭـىنچۈك ىبرهھ .كەرـېك شـىتيهچۈك ىنچۈك ىبرهھ ىكىدـىنۇيار ڭاجنـىش .5
.ۇدـىلوب ۇمكهسـىمىد هتتەۋلهئ ىننەۈـتڭـىب . ىرـىلتالـىكشهت ىرـىلرهكسهئ قلهخ ىرـىب ڭـىنـىمسـىق

اقشۇـيوق اـغـلوـي . كەرـېـك شۇرۇق ىچۈـك رهـلرهـكسهئ قـلهخ ەدـىـچـمۈرۈئ نهـلـىسهـم ، ەدرهـلرهھهش
كۈلمۈنۈئ ، پىلىق كىلرىب ىنىچۈك اناخراك ، پىلىق ساسائ ىنـىچوك رـىب ،ىرـىب نىدلۇسۇئ ناغىدـىلوب
ناغرـىقاچ ، هسرهب زۈي هقەۋ ەدىرـىب ڭـىنرهلنۈك . كەرـېك شـىلـىق اپرهب مزـىناخـېم قـىـللاروق ەۋ قشهم
، پـىتيهچۈك ىنـىـيـىمرائ مىزـىتنۇم ىكىدڭاجنـىش اقشاب نىدنۇئ . ۇديالالـىق شۇرۇئ پـىلـېك ناماھ
اغىقىللىقهتسۇم ڭاجنىش هيىمرائ مىزىتنۇم ۇب ، كەرېك شۇرۇشائ ىنىچۈك ڭـىنـىنۇيار ىبرهھ ۇجنهل
اغناتسىدنـىھ ىكـىتپۇنهج ەۋ ىرـىلنۇشوق اكىرمائ ىكىداـيـىسائ ارۇـتتوئ ، نـىـتساملاق الپۇرۇت لـىباقات
.ۇدۇرۇت لىباقات

ىقرهش ، اسـىملوب ىشـىللوق ڭـىنرهلچۈك قـىلارائقلهخ هتتهيـىلـىمهئ .شۇرۇق هئـىپادۇم ادارائقلهخ .6
ناتسـىكرۈت ىقرهش اتقون ۇب . ىتتياملارـىقـىچ هجـىتهن ۈگڭهم ىرـىلتالـىكشهت قۇلرورـېت ناـتسـىكرۈت
مزىكرۈتناپ ەۋ ىرىلچۈك مزىمالسىئناپ ىنىغىدىنىيات ڭـىنرالۇئ ، ڭىديائ ۇمـىغىرـىلتالـىكشهت قۇلرورېت
قىللاشوخ مهھ نهتهبسىن اغوگڭۇج ۇب ، ىدلاق پىتېپ اغىقىقتاپ نېچېچ هيىسور ادنـىقېي . ىرـىلچۈك
تىدھهت اـتياق اغوگڭۇج ڭـىنۇئ ، استاپ رۇقڭوچ هچناق هـيـىسور اسلوب قـىللاشوخ .شـىئ قۇلۇغياق مهھ
اغنۇزۇئ ياملوب لهھ ڭىنىسىلـىسهم نېچېچ هگـىتسۈئ ڭـىنۇئ ، ۇدـىكـىچـىك هچنۇش ىتقاۋ شۇلوب

. ۇدـىلېك پـىلـېئ تۈمۈئ اقشـىلېۋرۇتياق ىنىرـىلنـىمىز ىكىدلامـىش نهتهبسـىن اغوگڭۇج ىشـىلىزوس
لور قـىـلـىـچمالشاب اداـيـىسائ ارۇـتتوئ ىـتـىكرهھ قـىـلـلـىقهـتسۇـم نـېـچـېچ اسلوب شـىئ قۇلۇـغياق
رهلتهمۈكۆھ ناغىدىلىق ساسائ ىنتەدائ -پرۆئ ۇب ىكىدايىسائ ارۇتتوئ اتتىقاۋ ۇئ ، نىكمۇم ىشىنيوئ
هيىسترگ  ادىلوق ڭىنوگڭۇج ادارائقىلهخ .نىيىق شىيىد همـىن رـىب اغڭـىنۇب قوي ۇدمالارۇت پەرـىت تۇپ
ەۋ نارـىئ هتقرهش ارۇتتوئ .راب ىرۇزوك رالدروك نهتهـبسـىن هگـىـيـىكرۈت .راب ىرۇزوك سۇرپـىس ،ىرۇزوك

يهخڭاش ناغلۇرۇق ادنىقېي ادايسائ ارۇتتوئ .راب ىرۇزوك ابموب ناغىدـىلۇرۇقشاب اغناتسـىبەرهئ ىدۇئهس
زىمىرىزهن رهگهئ .ۇدىنىلباسىھ لاروق رۈكتۆئ ناغىدىرۇت ىشراق هگرهلىچنۈگلۆب ىتالـىكشهت قـىلراكمهھ

.ۇدىلوب كىلـىكەزۇي كهب ىكزـىسكهش ،اسلاق پـىنـىلكهچ النهلـىب ىرـىلـىچروررېت ناتسـىكرۈت ىقرهش
 ىشۇلوب زىمىناشىن ىقىقهھ ىشۇلوب تۇجۋهم ڭىنىچۈك ىبرهھ ىكىدايسائ ارۇتتوئ ڭىنىكىرمائ
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.مىزال

رهگهئ .مىزال شۇرۇقشاب ىنرالرۇغيۇئ قىلىقرائ ىتىللىم قازاق ەۋ ىتىللىم لۇغڭوم ، ىتـىللـىم ۇزيۇخ7
،قاسلوب ناغىدـىقاب پـىلـىق لـىلھهت ىنـىتـىبسـىن سۇپۇن ڭـىنىرـىلنۇيار ىسياق رهھ ڭـىنڭاجنـىش
سىكهئ ىنپىسنىرپ ۇشۇم ىشىنـىلۆب ڭـىنرالنۇيار ىرۇمهم ىكىدڭاجنـىش نايۇب نىدناغلۇرۇق تهلۆد
% نارائ ىسۇپۇن ڭـىنراللۇغڭۇم ادـىتسالبوئ نـىلۇغنۇياب نهلـىسهم .زـىمياقياب ىنـىغـىلناغىدىرۈـتتهئ

رـىب هنهي ڭـىنراللۇغڭۇم .ۇديهللهگـىئ ىن 3.43 % اسلوب ىسۇپۇن ڭـىنرالرۇغيۇئ ،ۇديهللهگـىئ ىن 5.4
61 % اسلوب ڭىنرالرۇغيۇئ ،ىن 8.6 % نارائ ىسۇپۇن ڭـىنراللۇغڭۇم اسلوب ادالاترۆب ىتسالبوئ مۇنوتپائ
ڭـىـنـىشـىـلنالـىـپ پۇـيوق لۈـڭۆك ڭـىـنـتهـمۈكۆھ ىـكـىـتـتـىقاۋ ۇش زـىسكهش ۇـب .ۇدـيهـللهگـىئ ىن
.ۇدـىلوب ىلـىغرۇت پهلنـىگزـىت ىنرالرۇغيۇئ پـىنـىلىدياپ نىدرالقازاق اسلوب ادـىنۇيار ىـلـىئ .ىسـىجـىتهن
ڭـىنرهلكـىلـتـىفـېن ڭوچ نهلـىسهم ، قاسلوب ناغىدياراق اغـىشـىـلـىقرات ڭـىنرالقـىـلياب ىئـىبهت رهگهئ
زـىمىرـىـلىۋوب اتائ ...ىھ ىھ ىھ .ۇدـىلوب ىـلـىغلاۋىرۆك قـىـنـېئ ۇمـىخـېت ىـنـىـتقون ۇب نىدـىشـىـلـىقرات
!نهكاناد نهتهقىقهھ

شالىشخاي ىنىزاربوئ ڭىنتهمۈكۆھ ، پۈرۈتسۆئ ىنىسىيىۋهس ڭىنرالرىداك ۇزنهخ ىكىدڭاجنىش .8
.كەرېك شۇرۇشائ اقشـىئ ىن  » شـىلـىق سـىھ ىنكـىلنـىكرهئ ەدـىچـىئ كـىلزـىسنـىكرهئ « .كەرېك
وگـڭۇج قارـىـب ، ۇدـياـمـلالـىرـيائ نـىدـىرـىـب – رـىـب ىـتـىـمزـىخ تاقـىۋشهـت ەۋ ىزارـبوئ ڭـىـنـتهـمۈـكۆھ
نۇسلوب نىدـىمۈنۈئ ىكاي ىسـىـتساۋ ىـليهـم ، ىشـىـلـىق لۇرۇـتنوك ىـنتاقىۋشهت ڭـىـنـىـتـىـمۈكۆھ
.كەرېك زىمىشىنۈگۈئ نىدىكىرمائ ىسىشخاي ڭهئ زىب هتتهھهج ۇب . راچان نىياتنىئ

اقشىرـېب هگرهلرهھهش ڭوچ ، پىرـىقـىچ نىدـڭاجـنـىش ىنرالرۇغيۇئ نهـلـىب رهـلىراچ– لامائ قـىلراب .9
قوي ادـىسىرائ رالۇزنهخ ، پۇرۇتشالقارۇـتلوئ پـىشـىلىرائ نهلـىب رالۇزنهخ ، پالرۇـبجهم ەۋ پۇرۇـتقىزـىق
هتتهيىلـىمهئ ەدمهھ ىلـىغرۇتشالقاقرات ىنـىچۈك ڭـىنرالرۇغيۇئ ادناغلوب قادنۇب . كەرېك شـىتېۋـىلـىق
. قىلىدياپ اغىسىقالائ رهلتهللىم

همىتاخ

ىتقاۋ ناغىدىرىتۆك ڭالىغزوق ىقىقهھ ڭىنرهلچۈك ىچنۈگلۆب ىكىدڭاجنىش ، كەدناقتىيېئ ڭوشىل ڭاۋ
ناغىملايىراق هچنىتخاۋ اغڭاجنىش ، پىقىچ قىلىچناقىميالاق ڭوچ ەدىرـىلـىكلۆئ ىكچـىئ ڭـىنوگڭۇج ،
ڭـىنزهكرهم ، اـتـتـىقاۋ ناقشاـملائ هگـلـىكهش كـىتاركوـمېد وگـڭۇج مـىـكلهب لاۋھهئ لـىخ ۇب . تـىقاۋ

ەۋ شۇغلاۋاد ىـتـىـيـىمهج وگڭۇج لۈكتۈپ ، ادناقشالزـىجائ ىشـىـلـىق لورۇـتنوك ىـنقوقوھ ىساـيـىس
ىكىدىغىلىچشاب اكىرمائ ، اتتىقاۋ ۇش . نىكمۇم ىشىرېب زۈي اتتىقاۋ ناغلاق پىتېپ اقشىترات– شالات
وگڭۇج ناغرۇت ادنۇروئ زـىجائ اـتـتـىقاۋ ۇش ، پۇنۇللوق ىنرهلـىـتساۋ لـىخ رهھ مۇقوچ ىرـىـلتهلۆد پىرهغ
، پهلۈي ىنرهـلچۈك ىـچنۈگلۆب ىـكىدـڭاجـنـىش ، ڭهت نهـلـىب شاـتسـىق اقشۇيوق لوي ىـنـىـتـىمۈكۆھ
ىزۆئ ىنىرىدقهت زۆئ رهلتهللىم « ، » شىلىق راراق قلهخ يىمۇموئ « ،پۇرۇتشهلرـىب ىنـىچۈك ڭـىنرالۇئ
ىنرهلزۆس كەدنهگىد » ۇدىرۇت نۈـتسۈئ نـىـتقوقوھ كـىلـىگـىئ قوقوھ كـىلـىشـىك « ،» شهلـىگلهب
نهكشهلرـىب ، ۇدـىشـىلرائ ادلاھ نهگـىلرـىگلـىئ ۇمـىخـېت اغىرـىـلشـىئ ڭـىنڭاجنـىش پـىقـىچ پۈرۈتۆك
لەد تىقاۋ ىكنىيېك نىدناقشالنۇروئ پىرىك ىمسىق شالقاس قىلچىنىت ڭىنـىتالـىكشهت رهلتهلۆد
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ڭىمنوئ هچچهن ادڭاجنىش ىرىللـىي- 0391 . ۇدـىلوب ىتقاۋ نهكتهك پـىقـىچ پۈنۈلۆب ڭـىنڭاجنـىش
هچـىـكىرمائ ڭـىمنوئ هچچهن ۇمـىـتـتـىقاۋ ۇش ، ناغلوب اديهپ هـيـىمرائ مىزـىـتنۇم ناغناللاروق هچـتېۋوس
پـىـغـېي ىـنپهگ هممهھ اـڭۇش . ۇدياملوب ىـلـىگىد ۇدياملوب اديهپ ىـنـىـيـىمرائ مىزـىـتنۇم ناـغناللاروق
ۇمىدناغـىملوب چېھ ، الـىسـىمقـىچ قـىلـىچناقـىميالاق ادزـىمـىمسـىق ىكچـىئ ڭـىنزـىب تهقهپ ،ەدنهگلهك

.ۇديهملهتېك پىقىچ پۈنۈلۆب ڭاجنىش

 :)هچياتىخ( ىسهبنهم ىلسهئ ڭىنىلاقام رۇكزهم
tsoptsal=otog&385581=dit?php.tcerider/gro.nam45.sbb//:ptth
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