
لىجـىعلىيب 100،ىدەلەتەجاعنامراقاقسارادلىجناعالۋالا.ىعىدلىج100ڭىنىعىدناعلىرۇقىسايتراپكىتسينۋمموكـوگڭۇجـ
قىدلىج سەرۇكـ لوقاعراتسىباتىلالىعۇشنەمرەتسىڭەجىلۇپاتسابىتقىلاحىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇجادنىحيراتـ
.ىدرىدلاققىليابيناحۋرىلاعاباسا،پىزاجنىعاراپحيراتىدنۇمزاميابادىدنىبيا،پىزىكتەج

تىقاۋ ىگنىيەداعلىج-2021نادلىج-1921.رابىزوسءايلىقاڭىتسكرامنەگەدىگىتسىڭەكڭىنىۋمادتازماداــــ
ىدلىگزەم تىقاۋـ ڭىنىسىعاـ تلۇمءـ نەكتەـ رىبءـ كەسەدـاناعـىسىشماتـ نانىسىعرۇتىسىدرۇءىتەينەكروتازمادا،ەتـ
تەمىقۋات نادۋتراتــ نادۋنالروق،ەگۋنەدلۇگـ نەتكىلۋەشەم،ەگۋنەتتەرىدۇقــ ڭىنوگڭۇجـىگنىيەدـەگۋنەدلۇگـاتياقــ روزـ
حيراتـىسىرەگزو ەدنىتەبـ زىسۋادـىنىتالاتقىشياـىگڭامـ ڭىدزىمايتراپ.ـ ەگرىبەدەتتەنيەز،ەدەتتەنيەبنەپقىلاحـىحيراتـ
.ىدالاناسحيراتنەگەدزوكنىتىقابڭىتقىلاح،پالاشارانەدرەتاق-پىۋاحنەگنوتاققىلاح،ناعلوب

نىگۇب زىبءـ ناسـىلۋانراـ نەمىسامروفـ تلۇراءىعادياتاعابراتادنىعىلىشسابڭىنايتراپ،انىۋمادڭىدياتاعابراتىدرازانـ
قىلرابـىقلاح راتقىلىشنىيقـ .زىمرىتوپىرىدنالرىعوشاقسىرابناعلاتەبەكسىڭەج-نەتسىڭەج،پىڭەجىدرەلىگرەدەكنەمـ
ناسـىلۋانرا نەگنىلوبـەككەلوب8ـ راشاتەب:ـ نەگرىسۇتنەتكىتسىڭەك»ىتەبلەكاڭاجڭىننامازنەگنەدلۇگ«ىگەدنىگەلوبـ
ىگزىگەنۋاتسابنىراپاساڭاجڭىدۋرۇقياپپاجىدياتاعابراتىلياجاعۋناتسىنوق،مەكروكىسايگولوكە،ىدمىساراجەتتەرۋس
پىرىقات نادۋا،پىلىتەـ ىدرالالاق-ـ ڭايجنيشادنىسامروفتەرۋسنىزۇ،پىرىتسارۇقىدرەتتەرۋسنەگرىسۇتنەتكىتسىڭەكـ
ياتاعابرات »ىنويارۋتەسروكىگلۇشۇء،زىلادءىكە،نويارىتكەزورىبء«ڭىنىنويارقانىسۋشاكىسە،ۋتىمادىدنىيۇتءـ
ىدنىس ىرالازابەيبراتلىزىقىتتاپيسكىدلىكاۋىعادزىمىعامياەدنىگەلوب»رەدزىلىزىق«؛نەگەلىگيانىسەنيەبـاڭاجۋمادـ
ىعادنو،پىلىرىتسىنات »ىديەرىبلەجىۋتايتراپ«؛ناعلادمىيابرەدزىلىزىقىعادنىۋمادياتاعابرات،پىلادنايابرالاياكيحلىزىقـ
ەدنىگەلوب ىساياكيحڭىنىرەلەشۇمايتراپىعادىتاسىگزىگەننەمىرادمىيۇايتراپىتاسىگزىگەنـىلۋادڭاتـىعادزىمىعامياـ
؛ناعلادناياب سىرەگزوروزـىلالىعۇش«ـ ەدنىگەلوب»ـ ڭىدزىمىعامياـ ،ىعامىتنىراتتلۇ،ۋلالاماقنادۋرىدلىتۇقنەتكىليەدەكـ
اقترىس،ۋتىمادـىناكيمونوكە كىسەــ قىلۋاسنەد،ۋتراعا-ۋقو،ۋشاـ ەنەد،تەينەدام،ۋاتقاســ لوقادراتقاجىتقايسەيبراتـ
نەگزىكتەج ناساروـ ىرەتكىتسىتەجروزـ ناجـ ؛نەگنەلەنيەبـىلىتقاج-ـ رالالاق،نادۋا«ـ قىلاكيمونوكەەدنىگەلوب»ىتەبلەكـ
نەمراتقىلىشۋمادىگەدنىسەنيەب-تەبلىۋا-الاقڭىنالاق3،نادۋا4ىعادياتاعابراتنادراتقاجىتقايسىسىلىرۇقالاق،ۋماد
رەتسىرەگزو نەگەدنەكروىتەينەدام،ياتاعابراتيەتتەرۋسىلۋايوبيام«ەدنىگەلوب»ياتاعابراتىتكىروك«؛نەگلىرىدنىسۇتـ
ەگۋنىتۇك،ۋعىنىت،رەج ؛نەگنەلىتكەنروكىگىلەشكەرەقىلايگولوكەڭىدزىمىعاميا،پىلىتەپىرىقاتىگزىگەن»نەكەمىلياجـــ
سىمرۇت« ىرەلەمەتسەـ رەيك،ەدنىگەلوب»ـ ناتقاج5ىتقايسسىرىكەناجسىرۇت-سىرۇجء،نىروراتاج،سارەشى،مىيكـ
قىلاح ڭىنىساراقۇبـ رەتسىرەگزوـىعادنىسىمرۇتـ ىتكىلىگرەجڭىدياتاعابراتەدنىگەلوب»ىرىجقاداملىزىق«،نەگلىتەسىڭاـ
تەيبەدا رەنومەكروك-ـ ،پىلاتقانيجىرالىدنىۋتــ ڭىتقىدلىجسەب-14«ـ تىش»ـ قادامـانىعىدناقشاـاماتسابـاڭاجـ قىلاح،پىتياـ ــ
.ناعنالرىجىعىلىتتاۋقاب-يابڭىنىسىمرۇت

.ىدالوباعۋشالوجاققاشالوب،اناعادناعاپتىمۇىتكەت،ەگۋەلىرەگلىاعلانەمماداققىن،اناعادناعاپتىمۇىتتاسقامـىگلەۋا
نادلىج100 ىدنىبياـىگرەبـ زوكـاقسىرابـىلالىعۇشادـ زىبء،قاسلاسـ ،نىگىدنەكەقىلاح_كىليب،كىليب_قىلاحــ
.زىمالاەنىسۇتنىقياەدىتپىتءنىگىدنەكەادايتراپىگىتەتڭىدۋەتسىيادىعاديونىسىءڭىنوگڭۇج

تىقاۋ نەكلەجـاققاشالوبـىسەمەكـ ىگڭەترە،ىدياجـ سىباتــ ڭىدزىمىناباتـ نانىتساـ ڭىدرەتسينۋمموك.قاملاۋاتسابـ
نەمىتاساراپ-لىقاڭىدۋەلىرەگلىاعلااشاسىروءنانىحيراتايتراپ،پاتقاسىگڭامنىتەيساقيساياسكىتكەرىتسامىعزىم
شۇك نىتاۋق-ـ ىدناباتەگۋتەىشكەتەجنىسايەديمزيلايستوساشوگڭۇجرىۋادءاڭاجڭىنڭيپنيجيش،پادلىباقزىسكىدزۇـ
قىلايگەتارتس،پىلوب اناتتارياق،پىرەگيـىتقىمىدياروــ ىلياجاعۋناتسىنوق،مەكروكىسايگولوكە،ىدمىساراج،پىلىتمۇاعلاــ
.كىيەزىگرۇجسەرۇكانىشلۇقنىشۇءۋاتسابنىعىروجاڭاجڭىدۋرۇقياتاعابرات

قىياشالوجاققاشالوب،ياپتىمۇىدزىمىگەت
ىساقلاايسكادەرڭىدزىمىتەزاگ□

راشاتەب

--11--



--1010--

10—3······ىتەبلەكاڭاجڭىننامازنەگنەدلۇگ

21—11······رەدزىلىزىق

34—22······ىديەرىبلەجىۋتايتراپ

57—35······سىرەگزوروزىلالىعۇش

71—58······ىتەبلەكرالالاق-نادۋا

87—72······ياتاعابراتىتكىروك

92—88······ىرەلەمەتسەسىمرۇت

96—93······ىرىجقاداملىزىق

--22--

ناس-9341ىپلاج)ناس-147(
ىدلىسابىنۇك-1ڭىديا-7ىلىج-2021

ىتەتيموكقىتقامياياتاعابراتىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇج
ىدارىتسادمىيۇ،ىداراقساب

ىداراعىشىسەمەكەمىتەزاگياتاعابرات

ڭاك،نيشڭاۋگۋيچ:ـىساقلاـايسكادەر ڭاپ،نيجـ ،شەدبالىقا،نيميۇشـ
ڭاج نىچ،يەمـ ڭاۋ،ياحيل،نىۋــ يۇش،ڭيبىجـ ،ناييۇحــ ،ڭۇحڭاۋـ ـ
اۋڭىينامۋد،مالىسءىزاعلارو،اۋحۋاشڭاي،اۋحنىۋناي
نيشڭاۋگۋيچ:ىشۋالابوجساب
يەمڭاج،شەدبالىقا،نىۋنىچ،نيميۇشڭاپ:ىشۋراقتاساب
ڭيبىجڭاۋ:ىشۋرىتسەكياس،ىشۋالابوج
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رىتاب،يشڭاۋشنىچ،تايبلاعايپلۇز،نيچۋزۋايج
نۇجنىش:ىروتكادەرتەرۋس
ڭايلنىچڭاۋ:روتكادەرىشۋاساجتەرۋس
كەبتارۇمتىقابلۇگ،نەسيۇدناحيار،كەبلىباقلۇگڭيمىگ:ىروتكەرروك
ىدرادلايرەتام نەگەتتەرــ يۇش:ـ ڭاۋ،ناييۇحـ ناي،ڭۇحڭاۋ،ڭيبـىجـ ،اۋحنىۋــ
ڭىز،نيلنۇچڭاۋ،يلڭيجـەيش ،ڭيجڭاج،ەيجيۇينىچ،ڭىپيج،يەمۋاجـ
ناقازرىملاپقام،ناديل،ڭيتڭاۋ،يەمۋايجياد،ناپڭاج
ڭىدرەتتەرۋس ۋلەكـ ىرانياقـ ڭىدزىمىتەزاگ:ـ لايرەتامـ ۋح،ىعانيجـ ،ڭيمۋويـ
يۇش ام،رابكا،يلـ يۇش،ڭيبــ ڭاج،رىتاب،ڭۇيڭاۋگـ ڭاج،ۋدـــ ،ۋاحنۇجـ ـ
جڭۇيۋيل،اۋحيل نايـ نيچ،نۇكنيشڭاۋ،ـ ناۋد،نىسرۇتتازيق،نيمـ ،يۇحۋايشـ ـ
ڭيپنايجۋيل
ىرەلرەكتەمزىقـامرادۋا ىزاعلارو:ـ نامۋد،مالىسءـ كەبىجاق،اۋڭىيــ ،ناقرادياـ
تاناتلاس كەبنىبيا،ناقراھاشـــ ،رىياسۇمـــــ اريزاجــ تاحا،نەكىجاقـ يناســـ زاـ ،ـ
تارياقنايا،ناتلۇسياشاراس،ناقاسيناقەميۇت
كەبىداسنىيەسا:ىشۋرەسكەتىدمىلىساب
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رەتاق رەتسينۋمموكادنىدلاـ ۋالاقراكىلىشرەكپاۋاج،پىرۇجءادلاپاليوتاـ
ادنىسىراب ىتتاسقامـىگلەۋاــ لىۋا،پىساكرەنو؛ىدەلىگياــ قىلىشاۋراشـــ ـ
دوۆازىتەرتاۋەتوتەمزىقىرەلەشۇمايتراپ،ەدنىبەشىشنىرىبءىسىرىدنوء
زىتا،انىراتحەس ڭىنىساراقۇبتلۇراءنەمىرەدلىيەپ-اتنىلىكۇب،پىرابـانىسابــ
.ىتشەشنىجاتقۇم-ڭۇم

يالات ،نىرەدمىشەشڭىنىتەتيموكقىلاتروايتراپزىمىعامياىرەبنادلىجـ
نىرالۋرىتسالانرو لىتابـ ىنايتراپ،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەيادـ ياپپاجـــ ـ
ڭاتاق ڭىدۋلاسـەگنوجـ يەلىرەكشىـ ايتراپ،پىتەلىرەگلىياپتىجلۇبنىۋمادـ
ىسىلىرۇق ەدنىتەمزىقــ زىسكىدزۇــ يادعاجـاڭاجـ قىۋج،ەسەرىسا،ىتشاـ ــ
مزيلايستوساشوگڭۇجرىۋادءاڭاجڭىنڭيپنيجيشزىمىعامياىرەبنادرادلىج
نىسايەدي ىدناباتـەگۋتەـىشكەتەجـ اڭاج،پىلوبـ ڭىنايتراپـىگەدرىۋادــ ـ
ىدڭايجنيش ،پىرىدنەلىتكەيادسىرۇد،قىلوتنىسابوجىپلاجۋلاسـەگنوجـ
نىتەلىباقۋرىتسادمىيۇنەمىتاۋقييساياسڭىنىمىيۇـايتراپـىتاسـىگزىگەن
ىگزىگەن،پىرىتترا ۋلاسـەگنوجـىنىتاســ نىسەيۇجـ راء،پىرىدنادزىسۋاقاـ ـ
ڭىنالاس نىتەمزىقـىسىلىرۇقـايتراپـ ،پىتەلىرەگلىپالراپسوجساتۇترىبءـ
ەگىگلۇ،ەگمەشلو يساياسـىلىقراۋنالارۋتــ قىلىتقىنرو،پىتالىراعوجىديەگڭەدـ
ادنىسىراب ۋەلىرەگلىـ پىۋاحـىلىقراـ رەتاق-ـ نەمـ پەتوتاعراتسىياس-نىسـ
ىتقىدلىشارۋت،پىرەب پاتقاســ نىيقنەمراتقىلىشياقادنىسىرابۋشاقىلاڭاجـ
ىدرەلەلەسام ىدۋرىدناتقانايت،پىشەشـ ۋرەگيـىتقىمــ ادنىسىرابـ كىلىشرەكپاۋاجـ
ىدۋالاقرا ڭىنايتراپ،پىتيەشۇكـ كىليبــ يساياسـىگەدۋزىگرۇجـ ،نىزىگەنـ
.ىدەدمەكەب،ىتتياروزمىلرۇعانانىزىگەنقىلاراقۇبەناجنىزىگەنقىدمىيۇ

نىتارىدنىتسىء تاجاراقــ نىۋلوبــ زىساماتماقـ زىمىعاميا،نىشۇءۋتەـ ــ
قاتسىق ڭىدرادمىيۇـىلەجەرادـ ۋەتوتەمزىقاعاراقۇبنەمىتاجاراقمىلانياـ
نىتاجاراقـىلۋانرا پەدنىترىبـ سىء؛ىتتالىراعوجـ ىدۋلوبنىرونىتارىدنىتـ
زىساماتماق زىمىعاميا،نىشۇءۋتەـ قىدلىجسەب-14«ــ ارىتساتشۇنەمابوج»ـ
پىرىتو ڭىتتەكەلمەمـ ىگزىگەنــ ىتاســ ڭىنىرادمىيۇــ ۋادلوقـانىسىلىرۇقـ ـ
ۋتەسروك نانىناسىنـ نىس312ـ شىنىتوءـ سىء؛ىتتەـ ىقاكەبڭەنىتارىدنىتـ
ىدۋلوب زىساماتماقـ نىسىقاكەبڭەڭىنىرالرداكقاتسىقزىمىعاميا،نىشۇءۋتەـ
لىج نىياسـ ۋرىتتراـ نىمزيناحەمـ سىء؛ىتتانروـ نىتارىدنىتـ شۇك-نىيەزـ
ىدۋلوب زىساماتماقـ زىمىعاميا،نىشۇءۋتەـ ڭىنىتاسـىگزىگەنــ نىعىلاپترىۋاـ
.ىتتەلىرەگلىزىسكىدزۇىدۋتەدلىڭەج

ڭىدلىج-2020 ،ىتتەجەگ3287ىمىيۇايتراپاتقاميا،نىيەدانىڭوسـ
ڭىنۇم ەدنىشىـ موكتراپـ ايتراپ،ەك235ىساكيەچايسابايتراپ،ەگ171ـ
ەك813ڭىم69ىرەلەشۇمايتراپىعاتقاميالىكۇب،ەگ2881ـىساكيەچاي
.ىتتەج

ىسىرابىلالىعۇشڭىنىسىلىرۇقايتراپ

قىتقاميا□ تەكەلمەمـــ ىگەدنىگىشنەمــــ لامــــ ىتكىلۇم-ـ ۋالىقابـــ ۋراقساب-ــ ــ
تەكەلمەم،ڭىنىتەتيموك ىگەدنىگىشنەمـــــ لامــ ۋسوقـىجراقـەككىلۇم-ـ تاراجيتـ ـ
،ڭىنىگىتسەتكىرەسىتكەشاكينحەت-مىلىعقىلىشاۋراشلام،نىگە،ڭىنىگىتسەتكىرەس
ۋتىمادـىتتاحاياس ەبوتقاىلىۋارەجاڭاجىنادۋاياعوتناعاشڭىنىگىتسەتكىرەسـىبوتـ
ادنىعاتسىق نىتارۇتـــ كىلىدمىيت،ۋسىعۇ«ــ ۋرىتسىعوت،ۋاساجــ تەمزىقـەپسەلرىب»ــ ـ
ڭىنىتەرتا »ىسىتيارادنىقا«اعرالىشلامەدنىنىيۇتۋرىدناتقىرىتوىدرالىشلامىرەلەشۇمـ
.ىدەتتىگۇنىراتتاساياسىدمىيتءاققىلاحڭىنايتراپنەمىسامروف

كىتتەكەلمەم□ ناعلوبـىمىيۇـايتراپـىتاسـىگزىگەنتازوــ ناۋاسـ ـىسالاقـ
سۇنالۇ ىعىشالاقـ ىگنەموتــ ڭۇگناســ ڭىنىعاتسىقـ رەگنىۋاجـىساكيەچايـايتراپـ ـ
قىدنىلاماق نىلورــــ ىدنەسلەبـ راء،پىرىدنەلەلۋاســ قاتسىقتلۇـــ نىرادنىعرۇتــ ــ
سىرىك،پىتىمادـىناكيمونوكە پىرىتتراــ ىناترو،اعۋناتتاقۋاـ ،پىرىدنەتكىروكــ
سىمرۇت نىساپاســ ىتقاتسىق،پەلەتەجـاعۋتالىراعوجـ ىدرادنىعرۇت،پىتيەكروكــ ــ
ىتپىساك،پىرىدناتتاقۋا ىتتەدنەكروـــــــ ىلايتراپ:ــەتتەرۋس.ـــ رالرداكــــ قاتسىقــ ـــ
.ادۋالازاتىدراقىعادنىلوج

.ەدۋرىسۇتەكسەاتياقىتترەسىگەدنەگرىكاعايتراپىرەلەشۇمايتراپقىلرابىگەدنىمىلوبۋرىتسادمىيۇموكتراپقىدنادۋاىلايمونوتۆالۇعڭومىراسقىبوق□

رەدزىلىزىق

--1010--99--88--77--
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رەدزىلىزىق

لىزىقكىلوبسىتابڭىنىعىلاترولىميقاراقۇبنەمىرەلەشۇمايتراپڭىنىسالاقكەشەۋاش
لىزىقكىلوبسىتاب.ىسازابەيبراتلىزىقناعالاعلۇتايوقنەدىسالاقكەشەۋاشــىتەكەب
ڭىنىتەكەب نەگەلەيـ رەجـ لو،رتەمـىشراش300ـىعامۋاـ ايتراپ،ىنروۋنەريۇـ ـىحيراتــ
ياتاعابرات،ىنويارـىسەيبرات يحيراتــ ىرالاياكيحـ سىتاب،ىنويارـ ،ىنويارىۋمادكىلوبــ
ناتسقازاق-ـوگڭۇج اراكەشـ ىراتقىلاحـ ادۋاسارازوءـ لىميقىسىلىرۇقايتراپ،ىنويارىرازابـ
قڭاد،ىنويار 228،تەرۋساشراپ573،پىتماقىدمىلوبء17ـىتقايسـىنويارـىسەمروكـ
.ناعلاتقاسلايرەتاميحيرات-يبەدااقسۇن1000،تازىتقان

ىدزىڭام لىميقەناجنىتەنەريۇ،نىتيالايسرۋكسكەپىلەكاعاراىسوادرادماريەم-ەكەرەمـ
نىتەتەتسىرو ڭىدرادمىيۇ،ڭىدرادنىروــ الاسراءـىعادماعوقـەناجـ ڭىدرەلرەكتارياقـ ـىعاياـ
رالو،ىديەملىزۇ يحيرات،تەرۋسـ پاتىك،لايرەتامـ ڭىدياتاعابراتىلىقراتازىتقانـەناجــ
.ىدانىعۇنىتەينەدامىلوجكەبىج،نىتەينەداملەكتو،نىتەينەدامكىتسىرەكڭوت

سىتاب كىلوبـ لىزىقـ سىتابڭىدياتاعابراتنەمىياجارۇمتەزاگاميقىعاتەدنىتەكەبـ
كىلوب مىلىعــ ۋرىتسالىپلاجــ ىساناحپاتىكــ ڭىنۇم،رابــ ەدنىشىــ تەزاگـاميقـ ـىياجارۇمـ
كىتسىرەكڭوت مىلىع،رادنابرۇقـ ىلرۇتء،ىرەدزوسايلىقاڭىدرادماداىلىگيا،ىمەلااكينحەت-ــ
100ناعىتماقىدرالىتقايسرەدمىلىبقىتتامالاس،ەينۇدىگنىگۇب،تاۋاسقىتسىمرۇت،رەدمىلىب
ۋرىتسالىپلاجمىلىعقىدنويارىلايمونوتۆاىتەكەبلىزىقكىلوبسىتابرىزاق.ىدەنىلوبەگرۇت
راتتلۇ،ىسازابـەيبرات ۋرىتسالىپلاجمىلىعەگرەدنەرونەمراتساج،ىسازابىسەيبراتىعامىتنىـ
.ىدناتقارۇتپىلوبىسازابەيبرات

:ىعىلاترولىميقاراقۇبنەمىرەلەشۇمايتراپڭىنىسالاقكەشەۋاش

حۋرلىزىق،تەكەبلىزىق

.راتپاتىكلىزىق□

.ەبزىگروكناعلىرىتسىناتىسىلىجامءىتكەزەكراءڭىنىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇج□

.ەدۋنەريۇ،پالايسرۋكسكەاراقۇبنەمىرەلەشۇمايتراپ□

-12-

ڭينۋايل□ ىسەكلوــ پىسەتكەموكــــ ــــــ
ناعلاس ىرازابرالراۋاتتەينەدامىلوجكەبىجـ
ىتقاب اراكەشـــ ڭىنىلەكتوــ قىلاكيمونوكەـــ ــــ
.ىدەبەجنىۋماد

رەدزىلىزىق

:ىلەكتوىتقاب

ىلرۇنىعاشالوبڭىنىساپقاقتەكەلمەملىزىق

.ىدلاىسراقىدمەتكوكىتقاۋشۋتىمادپىترەگزونىپيتڭىنىرازابادۋاسارازوءىراتقىلاحاراكەش،ىلەكتوىتقابــىزىلادءادۋاسايزااترو□

ىتقاب ىلەكتوــ كەبىجــــ كىتسۇتلوسـىلوجــ ڭىنىلەكتوـ قىلايگەتارتسـ ،ىنىيۇتءـ ـ
ڭىدزىمىلە سىتابـ ىدزىڭامڭىنىسىلەك-سىرابادۋاس-اكيمونوكەىقترىسڭىنىگىتسۇتلوسـ
يەسەر،ىساپقاق ڭىدرەدلەكتوىليالوقڭەنىتاساتۇتنەمرەتتەكەلمەمىعادايزااتروەناجـ
ڭىنڭايجنيش،ىرىبء اعالاقـــ نىقاجڭەــ قىلرۇقـ ادۋاسـىلوجـ يادنوس،ىلەكتوـ قا-ــ
ڭىنڭايجنيش شىعڭۇتـ كىسەاقسىتاب»ڭىدلوجرىبء،ۋەدلەبرىبء«،ىلەكتوقىتتاس-ادۋاسـ
.رابىتانەگەد»ىزىلادءادۋاسايزااترو«،ىساپقاقىدزىڭامڭىنىۋشا

مزيسكرامـىلىج-1918 نەگلىرىڭىسـىسايەديـ نەگەتپوكـ راساباعلاـ راتپاتىكـ ىتقابـ
نەنىلەكتو سەكرىـاعڭايجنيشـ سەكرىت-ـ كەشەۋاش،ىدلاراتـ »ڭىنىسىرەكڭوتنازاق«ەتــ
نىلاپقى ،-20ڭىدرىساع-20.ىدلانياانىسالاقاراكەشڭىنوگڭۇجنەگنىزەسـەترەڭەـ

ادنىرادلىج-30 كىتسينۋمموكـوگڭۇجـ ڭىنىسايتراپـ ىرالىشسابـىقشاعلاـ ىلەكتوـىتقابـ
انىرالىشنىقپاشنوپاجىگەتكىتسۇتلوسسىعىشىلىج-1933.ىدرابانىعادوتەۆوسىلىقرا
رەلىتكىرەـىسراق ڭىنىسايمراـ نانڭىم30ـ ماتساـ ىرالىسابلوقـ ىتقابىرەلرەگنىۋاجنەمـ
ەدنىزەكسىعوسىسراقانىرالىشنىقپاشنوپاج.»ناقتياقانىلىۋا«نەدلەتەشىلىقراـىلەكتو
تەۆوس ىتقابادىراتتازنەگرەبەككەموكاعوگڭۇجڭىدرەدلەساتقادوـىلراتاقـىعادوـ
نوپاجـىلىقراـىلەكتو ،ىدلىزىكتەجەنىبەشىعڭىدلاڭىتسىعوسـىسراقـانىرالىشنىقپاشـ

.ىدلوبەياقتانەگەد»ىساپقاقتەكەلمەملىزىق«ىلەكتوىتقابناتقىدنوس
نانناعلىرۇقـوگڭۇجـاڭاج وگڭۇج،نىيەكـ نەمــ تەۆوسـ ڭىنىعادوـ ىدزىڭامـ ادۋاسـ

-14ڭىديا-3ىلىج-1994.ىدنەدلۇگتەزەمرىبءىلەكتوىتقابەدنىتەرىسەزەرەت
تەكەلمەمـىلەكتوـىتقابـىنۇك ،ىدلىتىكەبپىلوبلەكتوىلەجەرادىشنىرىبءنانىعاجـ

-2016.ىدنالايراجيمسەرىعىدنىتالاتسۇقىشاەگلەـىشنىشۇءاديا-7ـىلىج-1995
ادۋاسىرازابادۋاسارازوءىراتقىلاحاراكەششىعڭۇتىعادڭايجنيشـىلەكتوـىتقابـىلىج
كىدنۇكشۇء«ـىنويار زىسازيۆـ نىتاحاياسـ ەدنىيۇت»ـ قانىسـ نىتەتەـ .ىدلانياەگلەكتوـ

لىكۇبـىلەكتوـىتقابـىلىج-2019 شىعڭۇتـىعادڭايجنيشـ ىراتقىلاحاراكەشىعاتپوتـ
ڭىنىسادۋاسارازوء نىپيتـ پىترەگزوـ ىدۋتىمادـ ،پىلانياەگلەكتونىتەتەقانىسەدنىيۇتـ
لوس ىدلىسوقـەكسىيمسەرـىنۇك-18ڭىديا-6ـىلىجـ ڭىديا-12ىلىج-2020.ـ
كىتتەكەلمەمـىنۇك-15 قانىسۋشاكىسە،ۋتىمادىدنىيۇتءياتاعابراتڭايجنيشسەڭەكـ
.ىتتىكەبيمسەرىدۋرۇقنىنويار

لەج ناققوسـ ىتقاب،ادنىدلايارواڭاج،ەدرىۋاداڭاج.زەكنىتەرەتوكنەكلەجتاسءـ
ڭىدزىمىعامياـىلەكتو رىبء«ـ رىبء،ۋەدلەبـ لوجــ ،پىرەبمەدانىۋسىعوتنەمىسىلىرۇق»ـ
.ىشقاملانياەنىگەلىعڭىدلاڭىدۋشاكىسەاقسىتاب
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نىسۇعراسـىعادياتاعابرات لەجـ ىدلەجـىلىگياـىگەدنىزۇجـەينۇدـىتوءـ ـ
سانىتاقنىتاساتۇتنەمرادنىروىقترىسڭىنىتاپيوياتسىلۇق،ىرىبءڭىدرەلرىڭو
قىلايپارعاج،ىساقلوق ادزاج،ەشەگزوـىنروــ ناروبىلراقاتسىق،پىرىشۇمۇقـ
.ىداعوسلەجادنىساماشلاب10ىمەنۇ،ىدارۇتپاقرۇب

نىسۇعراسـىلىج-1985 لەجـ شاعاـەنىرىڭوـىتوءـ ىكە،پىلىگەـ لىجـ
ەدنىشى كىلرتەموليك3ـ لەجـ ،ىدلىزىعرىتونامرونىساتقىەنىگەزوڭىنىتوءـ

ڭىم140 ىقپاتساب.ىتسانەت80%ىرەشلومۋلىسوقاعراتاقڭىتشاعاپۇتءـ
يەلىرەكشى ۋەتترەزــ ،ەدنىزىگەنـ ىلىج-1993ــ نىسۇعراســ لەجـ ڭىنىتوءـ ـ
پىنىلاسىلىج-1999،پىلاتسابيمسەرىسايرەنەجنيۋلاسەگنوجنىسايگولوكە
لۇب،ىدلوب ىلراقــ ناروبــ نانىتاپاـ نانناروب،ۋناتقاسـ ىدمۇق،پىناتقاســ ــ
رىعاق،ۋەدنىگزىت ىدرەلرەجــ سات،ۋنالادياپـ نەگەتپوكىتقايسىسانىتاقلوجـ
ىدرالالاس ىديتماقـ اعراپسوجىلىج-2000ىسايرەنەجنيكىدمىزرەمىشنىكە.ـ
پىنىلا سىلىرۇققىلايگولوكەقىدلىجپوك.ىدلاتقاياىلىج-2002،پىلىراقتاـ
،پىرەتوكيوبپاقلالىساجقىلۋمڭىم126ەدنىتولەجنىسۇعراسىلىقرا

رتەموليك28 لىساجـ نەيدەمۋقنىتيەملىزۇناروبىعنىرۇب،پىساتپىلاقىقتلاقـ
پەدنىترىب لىساجـ -سانىتاقلوجساتڭىنناروبىلراقيەلۇد،پىلانيااقپاقلاـ
لامىسات لام،نىگە،ەگرىبنەمۋەجەتىدمىنوءنىرەتاقنىتەرىدنوتـەنىگىدزىسپىۋاحـ
.ىتسەكياسەدنەمىرادناسىنۋشانىبىساكقىلايگولوكەقىلىشاۋراش

نادلىجـەشەن40 راء،ىرەبـ ،ياپتياقنەنىتەبناعلاراتقىلياتاعابراتقاپرۇـ
زىسىقتلاق سەلۇــ لەج،پىسوقـ ەدنىتوــ شاعاـ لوشء،پىگەـ نامروادالادــ ـ
،پىرىسوء لوشء«ـ ىدنامروـىنالادـ ناعرىدلانياـاقپاقلاـ لىساج»ـ ـىتتەمەرەكـ
ىنايگولوكە،پىتاراج نەمىدلاــ لىساج،نىتارىتساليوـ ىشكەتەجىدۋرۇقپاقلاـ
نەكتە نىلوجۋمادـاشاڭاجـ قىلايگولوكە،پىرىتساراقـ ادنىسىلىرۇقتەينەكروــ
ناج كىلرەتنەرىبەتـ رەتتەمەرەكـ قىلايگولوكە،پىتاراجـ ،ىدۋتراسقاجىناتروــ
نانناروب ىدراق،پىناتقاســ ىتسانىتاق،ىدۋەدنىگزىتـــ زىساماتماقــ ۋس،ىدۋتەـ
نىرانياق ىدۋاتقاسـ ىنايگولوكە،نەكتەـاناسىنـ قىلايگولوكەناقتىمادىدنايابــ
.ىدرىتساتپىلاقىقتلاق

:ىتوءلەجنىسۇعراسياتاعابرات

،تەمەرەكناقتاراقتلاجىنەينۇد
ىقتلاققىلايگولوكە

سىق□ ڭىنىلىگزەمـ راقنىگەلوبلوجنىسۇعراسەدەدنىنۇكقىشايادياشـ
پەگوب نىسۇعراس،ناتقىدنىتالاقـ نانناروبـىلراقــ ناتتاپا،پىناتقاسـ ۋراقتۇقــ ـ
ڭىنىسازاب ىرەلرەكتەمزىقـ زەكـ نەگلەكـ ەكلونەمىسانيشامۋەرۇكراقاتتىقاۋـ
ىلوج ادنىساينەل317ـــــ راقـــــــ ڭىدلوج،پەرۇكـــ ىگىدزىسپىۋاحــــ نەمــــــ ــ
.ىدەتەكىدلىپەكەنىگىدزىسسىلىكرى

نەكتو□ ڭىدرىساعـ ادنىرادلىج-80،-70ـ نىسۇعراسـ شاعاەدنىتولەجـ
.سىنىروكرىبءنەنىگەبڭەۋرىسوءنامرو،پىگە

ىعنىرۇب□□ ىدناروبىعنىرۇب لەجىدناروب ىتوءلەج لىساجىتوء اقپاقلالىساج ىدلانيااقپاقلا ..ىدلانيا

رەدزىلىزىق
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يۇءلىزىق ڭىدياتاعابراتـــ يحيراتـ ،سىلىرۇقىتتاپيسىگلەبنىتيەلىگيانىتەينەدامـ
نىيەدـەگرىزاق نادلىج100ـ ماتساـ يۇءلىزىقنىرۇب(ياجارۇمقىتقاميا.ەيـاقحيراتـ
ناعلاتاپەدـىياجارۇم كىتتەكەلمەم)ـ ىدنىيۇتءـ نىتالاعروقـ ينەدامـ ىلايمونوتۆا،ىنروارۇمـ
قىدنويار قىدلىشناتوـ ياتاعابراتـىلىج-2006.ـىسازابـەيبراتـ قىتقامياـ نەمموكتراپـ
كىلىشمىكا لىزىقـىسەمەكەمــ كىتتەبـىپلاجىديۇءـ ىدەدنوجـ لىزىقىراءـ ڭىديۇءـ
سىلىرۇق -نەدرىبىعاتقاميا،پىلاسپىسوقنىلازەمروكىتتاباقىكەـاشنىيوبـىسىگلۇـ
.ىدرۇقپىتەياجارۇمپابەبمارىبء

نەمـاڭاج ناقسىباقـەنوكـ ينەدامـ ڭىدرالارۇمـ نەدىگەدەترە؛ىداتراتزوكىكروكـ
ناتحيرات،پىتەسروكـىگلۇـەگىگنىگۇب رىســ ارۇم8078ادياجارۇمقىتقاميا.ىدەترەشـ
ياتاعابرات،راب يحيراتــ ينەدام-ـ رالارۇمـ ياتاعابرات،ىسەمروكـ قىتتلۇــ تلاسـ ـاناس-ـ
سىرەكڭوت،ىسەمروك ياتاعابرات،ىسەمروكـىحيراتــ ىلامىجلىجەناجىسەمروكىسىباتــ
ەكەج،پىلىرۇقـىلازـەمروك ىسوقا-يادنوس،ەيبراتقىدلىشناتو،تلۇ،حيراتـەكەج-ــ
ناماز نانىسىعرۇتـ ياتاعابراتـ ڭىنىعامياـ نەمـىنەكتوـ نىنىگۇبـ پىياجـ ،پىتەسروكـ ـ
.ىديەلىگيانىتەينەدامىلرۇتسادءىدنۇمزاميابڭىدراتتلۇىعادياتاعابرات

اعياجارۇم قازاقــ ڭىنىتلۇـ لىشناتوـ ىرەكتارياقـ يابسابـ قالوشـ ڭىننىيپابـىلۇـ سىمـ ـ
،ىنىسۇمء اعنايشۋاچ،پىرۇتىسراقاعاكيرەماقا-يادنوس،ىسوتلاپ،ىگىشىنەگيكڭىنوـ
كەموك ۋرەبــ ناعاتاـانىسىعوسـ ڭىنىعاشۇـ ناعلىيوقـىلەدومـ ىعادياجارۇم،ەسەرىسا.ـ ــ
ڭىنىرەلرەگنىۋاجايمرانەككىرىبىسراقانىرالىشنىقپاشنوپاجڭىنىقلاحتلۇراءـىعادياتاعابرات
.ىدەنىروكيەدنىزولادءزىسىعىنيانىسۇمءنەگەلەنيەبنىعىدناعلاىسراقنىۋلارواعناتو

نوپاجـىلىج-1933 نەككىرىبـىسراقـانىرالىشنىقپاشـ ڭىنايمراـ ماتسانانڭىم30ـ
ىرەگنىۋاج نەمــ رالىعادنىسابتوڭىدرالوـ ،ىدالاروـاعناتوـىلىقراـىلەكتوـىتقابـ
پىتۇكـىتتاناتلاسـىساراقۇبتلۇراءـىعادياتاعابرات ىلرۇتء،پىلاـ نىرادلارۇقسانىتاقــ
نوپاج،پادنىياد ڭىدرالونەمىرەلرەگنىۋاجڭىنايمرانەككىرىبىسراقـانىرالىشنىقپاشــ
ىدرالىعادنىسابتو ىدەزىكتەجـانىعىلاتروـەكلوـ نوپاج.ـ سىعوسـىسراقـانىرالىشنىقپاشـ ـ
ياتاعابراتەدنىرىۋاد ىعاتـــ تەۆوســ قىلاراقىلاحـىلراتاقـىعادوـ ساتقادوـ ڭىدرەدلەـ
نەگرەبـەككەموكـاعوگڭۇج نىراتتازـ نوپاجـ ىعڭىدلاڭىتسىعوسىسراقـانىرالىشنىقپاشـ
.ناعلوبىتەكەبەمرەكتوىگەدۋزىكتەجەنىبەش

ۋالاشامات نانىلازـ نەپقىلىلرىجاقڭىنىعامياياتاعابراتىگرەبنانناعلىرۇقوگڭۇجـاڭاجـ
سەرۇك پىزىگرۇجـ كىسە،پاساجـامروفەر،نىۋمادـ نانناقشاــ ناساروـىگنىيەكـ روزـ
نىسىرەگزو ىدالوبـەگۋروكـ نىحيراتڭىدياتاعابراتياجارۇمقىتقاميا،ادناقتياـاشيالىب.ـ
.ادۋلوباۋكەنىسىرەگزوناعراڭاجنىياسنۇكڭىنالاقىسوقا-يادنوس،ەدۋەلىگيا

.ىداتراتزوكاشقىريايۇءلىزىقناعلىماجكەلەجلىساج□

،پاتساتزوكاقحيرات
ىدەرىدنىزەسىدرەتسىرەگزوروزناسارو

:ىيۇءلىزىقياتاعابرات

قىتقاميا□ ڭىدياجارۇمــ ىگەدنىشىــ نوپاجــ انىرالىشنىقپاشــ ــــ
ىسراق سىعوســـ ەدنىزەكــ ىعادياتاعابراتـ ڭىنىقلاحتلۇراءـــــ ـــ
ياتتاز،يالاشقا ۋلىجــ ىۋاتاـ ىدزاربواسانىسۇمءنەگنەلەنيەبـ
.ىدەلىزەس

.ەدۋرىدنىسۇتنىحيراتياتاعابراتانىرالىشقاسقىلاحىشۋرىدنىسۇتء□

لىزىق رەدزىلىزىق رەدزى
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نىجلىبرودء ياجارۇمقىدنادۋاـ ىپلاج،ناعنىلاسـىلىج-2008ـ سىلىرۇقــ 1006ـىمەلوكـ
ىشراش ياجارۇم،رتەمــ نىجلىبرودءــ ڭىنىنادۋاـ رەجـ ڭىنىسىلىزۇتءـ مۇقـ يحيرات،ىساقسۇنـ ــ
قىتتلۇ،رەتسىرەگزو تلاســ يساياس،اناس-ـ .ىدەنىلوباعرالىتقايسراتسىباتىلالىعۇش،سىلىرۇقــ
،نىگىلەشكەرەقىتتلۇنىقيا،نىتەينەداميحيراتقازۇڭىنىنادۋانىجلىبرودءىنۇمزامەبزىگروك
.ىديتماقنىعىليابتاحاياسلوم

،پىزىكتورادلىميقىلرۇتءناۋلاياجارۇمقىدنادۋانىجلىبرودءىرەبنادرادلىجـىعنىقاج
.ىتسۇتءارىدنادناجىتحيرات،پىتاتقاقساىتتەينەدام

لىزىقـاقاسـىعادياجارۇم ىرەگنىۋاجـايمراـ ۋايلـ ڭىننىرىدـ ىرالارۇمـ ترۇجـ نىرازانـ ەشكەرەـ
ۋايل.ىدارادۋا ىلىج-1916نىرىدـ ناۋچىساديا-2ــ ڭىنىسەكلوـ ڭۇليـ ادنىنادۋاـ ـەگەينۇدـ
،نەگلەك ناقيد-ـىشسىمۇجـوگڭۇجـىلىج-1933ـ لىزىقـ رۇدءىنەينۇد،پىسانىتاقانىسايمراـ
نەگرىدنىكلىس ڭىم25ـ قىدمىرىقاشـ قىروجقازۇـ نەپـ .ناقسانىتاقـانىساقياشناۋگڭيشڭيپـ

ۋايلـىلىج-1955 يرەكسانىرىدـ نەنمىلوبـ پىساكـ نىجلىبرودء،پىرىتسىۋاـ پىلەكانىنادۋاـ
قىلاكيمونوكە يوقـ ڭىنىسامرەفـ ىتكىروك،پىلوبـىعىتسابـ نىتاۋق-شۇكاعۋرۇقنىجلىبرودءـ
.ناعانرا

ڭىتحيرات راقلاســ زىسلىمادـىشوكـ ڭىدرىۋادء،پىجلىجـ زىسىعلاسوتىۋمادـ ەدۋەلىرەگلىـ .ـ
كىتسينۋمموكـوگڭۇج ەگرىبنەمىقلاحلەلىكۇبىقلاحنىجلىبرودء،ادنىعىلىشسابڭىنىسايتراپـ
ىدرەدنەزو،پىرىدنىعابىدرالۋسا تىشىسەنيەب-تەبڭىنىنادۋانىجلىبرودءرىزاق.ىدالاتقونـ
لىۋا،نىسادۋاسـىمىلانياتاز،ىدنەـەكسۇتـاڭاج ،ىدۋەلرەنامنىرەدمىنواشمىسوققىلىشاۋراشـ
.ىداتسابانالاعلۇتىنويارالاقىعنامازىسونەكتەكەرىتىتتاحاياستەينەدام

.ىسىنىروكىقترىسڭىدياجارۇمقىدنادۋانىجلىبرودء□

.ىسىنىروكىكشىڭىدياجارۇمقىدنادۋانىجلىبرودء□

:ياجارۇمقىدنادۋانىجلىبرودء

ەرەدۇ،پىلاەككىلەتسەىدنەكتو
ىتتراتاعلا

رەدزىلىزىق
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ىراسقىبوق لۇعڭومـ -1965ىسەمرىيۇايسكەل-تىگۇريشتومنالۇڭىنىنادۋاىلايمونوتۆاـ
رىماتاعىتاسىگزىگەن،يامىنياناتتاسقامىگلەۋاىيوبرىساعىتراج،ىرەبنانناعلىرۇقـىلىج
اعاراقۇب،پىترات تەمزىقــ ڭىلاق،پىتەـ .ىدنەلوبانىۋلاىسراقۋزىقڭىدرالىشلام-ىشنىگەــ
ريشتومنالۇ لۇعڭوم_ـ ەدنىلىتـ لىزىق«ـ كىشرۇبـ ىدنەگەد»ـ نىيەك،ىدەرىدلىبـ لىزىق«ــ ـ
اراحاس،ناعنىلاپىنالامالابپەد»ىرەلرەكساىتتالىڭەجرەلىشرەنومەكروك-تەيبەداىتسۇتء
ىتەرتاتەمزىقتەينەدامنەگلەكاققىلرابياسەنىگىلەشكەرەسىمرۇت،سىرىدنوءڭىنىرىڭوء
.ىدالاناس

ڭىنىراسقىبوق ڭەكـ نەگلىسوكـ ادنىساراحاسـ يادياعروتزوبـەنيەبرالوـ اراحاسـىناراقۇبـ
.ىداتراتزوكيەدلۇگناعرىپلۇقادالادقاتياب-نالۇ؛استادنىسۋسنەمىرىج

ادياقـىليەم« اداسرابـ نىۋتتەكەلمەملىزىقترانىسەمرىيۇقىۋاس-نىيوريشتومنالۇـ
ىدەرۇجالا تەكەلمەم.ـ نەگەرىبلەجىۋتـ ەدرەجـ يوبرالوـ ڭىنايتراپ،ىدەتەسروكـ ىنۇءـ
ىدالارات ىراسقىبوقىدەد»ـ لۇعڭومـــ ىلايمونوتۆاــ ريشتومنالۇـىنادۋاــــ نىيوـ قىۋاس-ـ ـ
.رىتابساحكيچنوعىعىتسابڭىنىسەمرىيۇ

،»ىلرىسرىبء،ىلرىقزىگەس«يەدلەگۇتىرەلەشۇمڭىنىسەمرىيۇقىۋاس-نىيوريشتومنالۇ
نەنىتەش ىشيبء،ىشيۇك،ىشناء،ىشۋزىگرۇجـ پىسەتكەموكاعرالىشلام،ترىسنادۋيوقنىيو.ـ
يوق،رىيس كەزەت،پىسىعابــ اققىلاحڭىنايتراپ،پىرەبپەدنوجنىرادنوفەلەتلوق،ىدەرەتــ
كىلىدمىيت ۋاساجـ نىراتتاساياسـ ىديەتتىگۇـ ىلىجراءريشتومنالۇىرەبنادرىساعـىتراج...ـ

نەتتەر160 ماتساـ تىگۇـ ەشەن،پاساجـايسكەل-ـ ڭىمنوــ ڭىنايتراپـاعىشلام-ـىشنىگەـ ـ
نەمـىتاساياس نىرەلەجەرە-ڭازـ ىدزىكتەجـ كىتتەكەلمەمـىلىج-2020.ـ ادىتاسىگزىگەنـ
.ناعلانىعاتاۆيتكەللوكتازوىعادۋاساجايسكەل-تىگۇقىلايرازان

:ريشتومنالۇ

ىلۇگلىزىقاراحاسنەكسۇتارىپلۇق

رىۋادء□□ اسنالاڭاجرىۋادء ىشنىگەاداداسنالاڭاج رالىشلام--ىشنىگە ريشتومنالۇرالىشلام ڭىنىسەمرىيۇريشتومنالۇ نىيوڭىنىسەمرىيۇ نىرەلرىموننىيو يادىعايابنىرەلرىمون پىتانۇيادىعاياب ىدەروكپىتانۇ ..ىدەروك

قىلىشاۋراشلامريشتومنالۇنىۋباعاىلىج-1977□
.ەدۋەليبنىيبء»ىرالىشنىۋاسانۋمموك«ادنىنويار

.ەدۋتەسروكنىيوىسەمرىيۇريشتومنالۇنەكتەانحاسنىسوتءاراحاس□

رەدزىلىزىق



--1919--

ـىلوت ـىعادنىنادۋاـىلوت راءـىعادنىنادۋا تلۇراء ڭىنىساراقۇبتلۇ ـ ڭىنىساراقۇب ەدنىگەرۇجـ ـ ەدنىگەرۇج ڭۇكـ ڭۇكـ نىسنافـ نىسناف
شىكترەكسە ـ شىكترەكسە ـىساشقابـ ـەشكەرەـىساشقاب ـەگنامـەشكەرە ڭۇك..ـەيـەيـەگنام ڭۇكـ نىسنافـ شىكترەكسەنىسناف شىكترەكسە
ـىساشقاب ـىلوتـىساشقاب ىعادنىنادۋاـىلوت ەكلوىعادنىنادۋا ىلوجەكلو ڭىنىساينەل--221221ىلوج سىتابڭىنىساينەل انىعاجسىتاب انىعاج
ىلوت،ناقسالانرو ــ ىلوت،ناقسالانرو نادۋاــ نانىعىشالاقنادۋا ـ نانىعىشالاق رتەموليك55..44ـ ـ رتەموليك اتقىتقىشاقـ ڭۇك..اتقىتقىشاق نىسنافڭۇك نىسناف
ڭىنڭۇدناش ـ ڭىنڭۇدناش ڭىچۋايلـ ـ ڭىچۋايل نەگەدـ ـ نەگەد ڭىنىرەجـ ـ ڭىنىرەج ،ىماداـ ـ ،ىمادا ىلىج--19441944ـ اديا--77ىلىج اديا
ىزوك،ناعلىۋت ــ ىزوك،ناعلىۋت ەدنىسىرىتــ ـ ەدنىسىرىت ڭازيشـ ـىلايمونوتۆاڭازيش ـىنويارـىلايمونوتۆا يلاـىنويار قىتقاميايلا ـ قىتقاميا ـ
ڭىنموكتراپ يلا،ىيجۋشڭىنموكتراپ ەشمىلوبيلا،ىيجۋش يرەكساەشمىلوب ىنوياريرەكسا ڭىنىموكتراپىنويار ىشنىرىبءڭىنىموكتراپ ىشنىرىبء
ـىيجۋش ناعلوبـىيجۋش ــ ناعلوب ىلىج--19941994..ــ ــ ىلىج ڭىديا--1111ــ ـىنۇك--2929ڭىديا ياتاعابراتـىنۇك ـ ياتاعابرات ـ
انىعاميا ــ انىعاميا اعۋالايسرۋكسكەــ ــ اعۋالايسرۋكسكە ىلوت،پىلەكــ ــ ىلوت،پىلەك نانىنادۋاــ ـ نانىنادۋا ەدنەكتوـ ـ ەدنەكتو سانىتاقـ ـ سانىتاق ـ
ـىڭالاعرىش اقتىقاب،پىلىۋتـىڭالاعرىش ــ اقتىقاب،پىلىۋت ـىسراقــ ازاقـىسراق ازاقـ ناعلوبـ ىزوكلولو..ناعلوب ەدنىسىرىتىزوك ەدنىسىرىت
ـاعڭازيش ـىكەـاعڭازيش تەرـىكە ـەككەموكتەر ،پىرابـەككەموك ،پىرابـ لىج1010ـ لىجـ تىقاۋـ ـ تىقاۋ ۋزڭاز،پىرۇتـ ۋزڭاز،پىرۇت
نەمىقلاح ـ نەمىقلاح ـەنەتەـ كىلىشنەپسىيۇسـەنەتە ـ كىلىشنەپسىيۇس ڭىنڭازيش،پىتانروـ انىۋماد،انىسىلىرۇقڭىنڭازيش،پىتانرو انىۋماد،انىسىلىرۇق
ـىتكەنروك سەلۇـىتكەنروك ـ سەلۇ كىتتەكەلمەم،ناقسوقـ ـ كىتتەكەلمەم،ناقسوق سەڭەكـ نانىعاجسەڭەك كىتتەكەلمەم««نانىعاج كىتتەكەلمەم
راتتلۇ ـ راتتلۇ ڭىنىعىلراساباعلا،ىعامىتنىـ ــ ڭىنىعىلراساباعلا،ىعامىتنى ىسىگلۇــ ىتقڭاد»»ىسىگلۇ ىعاتاىتقڭاد لو،نەگلىرەبىعاتا لو،نەگلىرەب
ىلايتراپ ڭىدرالرداكىلايتراپ ىلۋادڭاتڭىدرالرداك ىسىگلۇىلۋادڭات ..ىسىگلۇ

ـىلىج--19951995 ڭىديا--1111ـىلىج ىنۇك--2929ڭىديا ڭۇكىنۇك نىسنافڭۇك ىتسادلوجنىسناف ەكسەىتسادلوج ەكسە
ۋرىسۇتء ـ ۋرىسۇتء نىشۇءـ ـ نىشۇء ـىلوتـ قىدنادۋاـىلوت موكتراپقىدنادۋا ـ موكتراپ نەمـ نەمـ تەمىكۇـ شىكترەكسەتەمىكۇ شىكترەكسە
ىتتانرو ــ ىتتانرو ياتاعابرات..ــ ــ ياتاعابرات قىتقامياــ ـ قىتقاميا موكتراپـ ـ موكتراپ نەمـ نەمـ كىلىشمىكاـ ـ كىلىشمىكا ـىسەمەكەمـ ـىسەمەكەم

ىلىج--20012001 ــ ىلىج اديا--99ــ ىعنىرۇباديا ــ ىعنىرۇب ڭىتشىكترەكسەــ ـــ ڭىتشىكترەكسە انىنروـــ ــ انىنرو ناداڭاجــ ــ ناداڭاج ــ
شىكترەكسە ـ شىكترەكسە ڭىتشىكترەكسە،پىتانروـ ــ ڭىتشىكترەكسە،پىتانرو ـەنىتەبڭوڭوــ ۋزناحـەنىتەب ەدنىلىتۋزناح ەناجەدنىلىت ەناج
قازاق قازاقـ ەدنىلىتـ ـ ەدنىلىت ڭۇك««ـ ڭۇكـ نىسنافـ ـ نىسناف ڭىتسادلوجـ ىشىكترەكسەڭىتسادلوج نەگەد»»ىشىكترەكسە ۋزاجنەگەد ۋزاج
ناعلىزاج ـ ناعلىزاج ـىلىج--20152015..ـ ـىپلاجـىلىج ـىعامۋاـىپلاج نىتەلەكۋمۋم1515ـىعامۋا ـ نىتەلەك ڭۇكـ نىسنافڭۇك نىسناف
شىكترەكسە ـ شىكترەكسە ـىساشقابـ ىدنىلاسـىساشقاب ـ ىدنىلاس ـىلوت..ـ قىدنادۋاـىلوت ناننىسوققىدنادۋا ـ ناننىسوق نەگنىگەشـ نەگنىگەش
رەليرەكسا ىرەتسىرەليرەكسا ڭىنىسەمەكەمىرەتسى ىرەلرەكتەمزىقڭىنىسەمەكەم شىكترەكسەىرەلرەكتەمزىق اشقابشىكترەكسە نىساشقاب نىس
نەد ـايوقنەد ادۋاعروقـايوق ـ ادۋاعروق راء..ـ ىلىجراء زاج،مەتكوكىلىج ادنىرادمىسۋامزاج،مەتكوك شىكترەكسەادنىرادمىسۋام شىكترەكسە
ىساشقاب لىساجىساشقاب كەلەجلىساج ىدالىماجكەلەج ..ىدالىماج

رىزاق رىزاقـ ڭۇكـ نىسنافڭۇك شىكترەكسەنىسناف ىساشقابشىكترەكسە ياتاعابراتىساشقاب ڭىنىعامياياتاعابرات ەناجڭىنىعاميا ەناج
ـىلوت ڭىنىنادۋاـىلوت ـ ڭىنىنادۋا ـايتراپـ نىرەلەشۇمـايتراپ ـ نىرەلەشۇم ۋەلەيبراتـ انىسازابۋەلەيبرات رادناعراب،ىدلانياانىسازاب رادناعراب،ىدلانيا
ڭىتشىكترەكسە ادنىدلاڭىتشىكترەكسە نامراھاقادنىدلا ەگىگلۇنامراھاق ازاەگىگلۇ نامراھاق،پىرىدلىبءازا ىنىگلۇنامراھاق،پىرىدلىبء ىنىگلۇ
ەكسە ناج،پىلاەكسە نىسەينۇدناج،پىلا ىدەرىدنەدزىسكىشرىكنىسەينۇد ..ىدەرىدنەدزىسكىشرىك

ماعوق□□ ىگىدزىسپىۋاحماعوق قىلاحىگىدزىسپىۋاح ىرالىشقاسقىلاح ڭۇكىرالىشقاس نىسنافڭۇك ڭىنىشىكترەكسەنىسناف ادنىدلاڭىنىشىكترەكسە ترەسادنىدلا ەدۋرەبترەس ..ەدۋرەب

ڭۇك نىسنافڭۇك ::نىسناف
ڭىننامراھاق ىزوكڭىننامراھاق ىگىلرە،نەمىناعلىمۇجىزوك ىگڭامىگىلرە،نەمىناعلىمۇج ىدياساجىگڭام ىدياساج

رەدزىلىزىق
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ناۋاس ياحىجناـىسالاقـ ڭاۋجڭۇنـىعىشالاقـ ڭىنىعاتسىقـ كىتسينۋمموكوگڭۇجىنۇك-10ڭىديا-9ىلىج-1958.ىتسىناليابزىعىتنەمىدۋجـىشسىرەكڭوتنىۋبـاعاـىتاـ
قىلاتروـىسايتراپ ڭىنىتەتيموكـ نەدزوكنىۆيتارەپووكڭىفڭۇنڭىنىنادۋاناۋاسىگەدزەكلوسىدۋجىساعاروتءراسابنىروڭىنىساكيلبۋپسەرقىلاحاۋحڭۇج،ىساعاروتءراسابنىروـ
،ەدەستولىجەشەن60ىرەبنادوس.ناعلاتايالىسوپاتسابنادوسەناىعاتسىقڭاۋجڭۇن،ىدايوقاعلاىدۋرۇقنىسامرەفقىلىشاۋراشلىۋااشاڭاجكىتسيلايستوس،ەدنەگرىشەك
.ادۋرىدنالاتنىەگۋرىدنەتكىروكەدىتپىتءىتقاتسىقاشاڭاجكىتسيلايستوس،پىزىگرۇجسەرۇكنەپقىلىلرىجاق،پىيۇسءنىسابتو،ىدناتوىدراتقىدڭاۋجڭۇنقاپرۇراءەمەتسەلىزىق

ڭىدزەيوپ مادلىجــ ىۋرۇجءـ ىدەنەيۇسـاعزوۆاراپـ ڭاۋجڭۇن.ـ ـ
اساتقامىتنىادنىعاتسىقڭاۋجڭۇنىسىرەگزونەمىۋمادڭىنىعاتسىق
سەرۇك نىتياساجـ قىلىشسابــ اپاج،ڭىناقلاـ پادىشـاقتاقاشام-ــ ـ
ەدىدمىسەليۇ،ڭىنىنىسوقىرەلەشۇمايتراپنىتالاياساجساقياش
يالات.ادنىعىدناعلوبڭىنىسەيۇجۋالىقابىلەجەرادقاتسىقىدلەمەك
نادلىج ىرەبـ قاتسىقـ راءىتقايسقارىش-ماشـەنيەبـىموكتراپـ
قاتسىقتلۇ ڭىنىرادنىعرۇتـ نىسىرىك،ۋناتتاقۋاـ انىسىلاتەبۋرىتتراـ
كىلىشكەتەج پىتەــــ ىلايتراپ،ىدەلەكـ ڭىدرالرداكــــ ىمىنەسـ ــ
ەكەج،كىرەب نىسابــ ڭىتپوك،يەمەتتيۇكـ نىماقــ لىكۇب،پاليوـ ـ
نەمىرەدلىيەپ-ـاتنى قاتسىقـ ىرادنىعرۇتـ نىشۇءـ پەتسىتەمزىقـ
،ىدەلەك نادلىج-1999ــ نىيەدـەگرىزاقـ ڭاۋجڭۇنـ ادنىعاتسىقـ ـ
اعىراعوجنەنىبەبەسىراش-ۋادانىزاقىرەتسىقاتسىقرىبء-ەدرىب
.ىداملىۋتىسەلەسامۋتيامىعاش-زىرا

،ىتتەينەكروىتلاسلىۋا،ازاتەدىتتەرىعاتسىقڭاۋجڭۇنـىگرىزاق
ىرەلەشوك لوج،ڭەكـ ىۋالاعاجــ لىساجـ كەلەجـ قاتسىق،ناعلىماجـ
ىرادنىعرۇت ڭەكـ ادزاجالۋاراء،ىدارىتوەدرەليۇتۇقيەبقىراجەدـ
،شىنىت،پىتەكىلىشرىتزىسڭالااراقۇب،ىدالانيااعاشقاب-ۋابـەشەگزو
.ىدلەكاققىلرابسىنىروكنەگيەكروك-پىنەدلۇگ،ىدمىساراج

.ىدرەبمىنوءلومىشىرۇبلىزىقياحىجنا»ىنەكەمشىرۇبلىزىقىعادوگڭۇج«□

.ىسەشوكازاتەدىتتەرڭىنىعاتسىقڭاۋجڭۇنىعىشالاقياحىجنا□

:ىعاتسىقڭاۋجڭۇنڭىنىعىشالاقياحىجنا

تەبلەكاڭاج،ەمەتسەلىزىق

رەدزىلىزىق
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.ادۋاقرىشنىناء»كەرەتقا«ادنىنرولىۋاراقكەرەتقانىۋ-يۋناياديا-8ىلىج-2014□

--2020--

:ىنرولىۋاراقكەرەتقا

ىدرىتساعلاجاققاپرۇ-ناتقاپرۇىدۋاعروقىدناتو،پىتەزۇكىناراكەش
ڭىدزىمىناتو سىتابـ كىتسۇتلوسـ ياعوتناعاشـىعادنىساراكەشـ ڭىنىنادۋاـ قىلرابـ ڭىنىۋاتـ ەدنىگەتەـ رىبءـ لىۋاراقـ .رابىنرولىۋاراقكەرەتقاـــىنروـ
.نەگلەكەگەينۇداداراىسوىناء»كەرەتقا«ناعلاراتەنىگىتسۇتلوسنەمىگىتسۇتڭوڭىنڭايجڭاچ

كەرەتقا لىۋاراقـ ادالادرىعاقنىمىسۋامتروتءڭىدلىجرىبءرەلرەگنىۋاج-ريدناموك.نىتالوبقوجاتشاعاپۇتءرىبءادنىياڭامەدزەكناعلىرۇقىنروـ
نىتەزىكتو مەتكوكـىلىج-1978.ـ ەدنىسەكەرەمـ رەگنىۋاجـەبىسـ ڭىچـ ىدرالاياكيحقىلرىتابىعادنىنرولىۋاراق،ادناعرابيالىشسىۋتانىلىۋاىگەدەلىڭىشۋفـ
ىديادناياب 10رەلرەگنىۋاج.ىدەرەبىجپىرەبنىتەشوككەرەتقاپۇتء10ىيانراەدزەكناقتياقانىنروتەمزىقلو،پىنەرىبەتىتتاقىسانانەگىتسەىنۇم.ـ
پۇتء كەرەتقاـ نىرادلوق-ىتەبىنۇكراءرەلرەگنىۋاج.نىتالوبىشپاتكوت،ۋسادنىنرولىۋاراقەدزەكلو.ىدەگەانىترا-ىدلاڭىنىنرولىۋاراقنىتەشوكـ
ناعۋج سىتء،نەمۋسـ ناعلاقـىگەدنەگەلىكتوشــ قاىسو.ىدالىسوقاعراتاقاناعىۋەرىبكەتنەنىتەشوككەرەتقااداتروراشان.ىداراۋسىتتەشوكنەمۋسـ
.ىديەتكىشرۇب،پىتراترىماتاداراىسومىقۇتلىزىق،پىياجڭەكنىسەۋام،پىسىلوتنىياسنۇكادنىۋاتپابايوقنەدڭىدرەلرەگنىۋاجكەرەت

نىيەك سابـەلەكـ يساياسـ ڭىنىمىلوبءـ ڭىنىسەمرىيۇيبء-ناءـ قىدزاپماساجـ نىساياكيحڭىتكەرەتقا،پىلەكانىنرولىۋاراقكەرەتقارالىعادنىساپپۋرگـ
.ىدازاجنىناء»كەرەتقا«ناعلاراتڭەك،پىنەلرەساىتتاقناۋچڭاشڭايلىشۋزاجيرەكسا،ىديتسە

رىزاق لىۋاراقـ پىرابـانىنروـ قىدلىشناتو،پالايسرۋكسكەـ ىسەيبراتىسىناعروقتەكەلمەمىنرولىۋاراقكەرەتقا،ىديەملىزۇىعاياڭىدرادنىتالاەيبراتـ
.ىدلانيااعنىروىدزىڭامنىتەلىزىگرۇجەيبراتقىدلىشناتوەناج

كەرەتقاقا□□ لىۋاراقكەرەت ىنرولىۋاراق ..ىنرو

رەدزىلىزىق
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نىچ ناۋچىس،ڭيميادـ ڭىنىسەكلوـ ڭۇليـ ڭىنىنادۋاـ اڭاج،ىماداـ وگڭۇجــ
نانناعلىرۇق نىيەكـ تىقاۋقازۇـ ادياتاعابراتـ تەمزىقـ ياتاعابرات،نەگەتسىـ ــ
قىتقاميا ڭىنموكتراپــ راسابنىروــ ناعلوبـىيجۋشــ اديا-11ـىلىج-1932.ـ
وگڭۇجاديا-12ىلىج-1933،ناقسانىتاقانىسايمرالىزىقناقيد-ـىشسىمۇج
كىتسينۋمموك ،ناعلوبـەشۇمـانىسايتراپـ اققىروجقازۇقىدمىرىقاشڭىم25ـ
-115ڭىنايمرا-8ەدنىزەكسىعوسىسراقانىرالىشنىقپاشنوپاج.ناقسانىتاق
ڭىنىناۋت-686ـىسىش يساياس،ىڭاجياپـ ناۋيننانقا-يادنوس،ىسىشكەتەجــ
ەدلىش-1 ۋزڭىف،ڭىنىساكيربافـامىقوتـ ڭىنىدوۆازـەكڭىرىســ ىسىشۋراقسابـ
ناعلوب قىتتازا.ـ ەدنىزەكـىسىعوسـ ىدنىرەگلىـ ىدنىيەك-ـ ىتتاڭىنايمرا-4ـ
رەلرەكسا ،ادنىسىش-6ـ ادنىسىش-10ـ ۋراقسابـ ڭىنىمىلوبءـ ۋادماق،ىعىتسابـ ــ
ڭىنىمىلوبء ناعلوبـىسىشۋرەگڭەمـ ادنىسىلاعزوقسىرىدنوءروزىعادنا-ناي.ـ
تەمزىق پىلوبـىسىگلۇـ ناعنالاعابـ ساقياش.ـ ادنىسىرابـ نەپكىلرەـ ساقياشـ ـ
نابرۇق،پاساج نەدۋرەبــ سەب،ىدياپقىروقـ نەنىزوكرىبء،پىنالاراجتەرــ
ىكە،پىلىرىيا ىرەجپوكڭىنىعايا-لوقەناجىساب،ىدەگىترەمىساعرىباقــ
ىدانالاراج نانناعلىرۇقـوگڭۇجـاڭاج.ـ نىيەكـ پىساملاـاعنىروـىتكىلىگرەجـ ـ
تەمزىق نەگەتسىـ ڭىدلىج-1950.ـ ادنىسابـ ىسايتراپكىتسينۋمموكـوگڭۇجـ

ۋسناگ ڭىنىتەتيموكقىدنادۋاڭالۋگـىسەكلوـ لوس،ناعلوبـىيجۋشـ ـىلىجــ
اعڭايجنيشاديا-6 وگڭۇج،پىسىۋاــ كىتسينۋمموكـــ نىجلىبرودءـىسايتراپـ ـ
ڭىنىتەتيموكقىدنادۋا وگڭۇج،ىيجۋشــ كىتسينۋمموكــ ياتاعابراتـىسايتراپـ ـ
قىتقاميا ۋرىتسادمىيۇـىتەتيموكـ ڭىنىمىلوبءـ قىتقاميا،ىعىتسابـ ڭىنموكتراپــ
.نەگەتوىدرەتتەدنىمىتقايسىيجۋشراسابنىرو

ىلىج-1950 ايتراپاديا-7ــ ىمىيۇــ نىچــ ىدرداكـەشەنرىبىدڭيميادـ ـ
پاتساب نىجلىبرودءـ پىرابـانىنادۋاـ تەمزىقـ ىدەرەبىجـەگۋەتسىـ اديا-8.ـ
كىتسينۋمموكـوگڭۇج نىجلىبرودءـىسايتراپـ ،پىلىرۇقـىتەتيموكقىدنادۋاـ
ڭىنموكتراپقىدنادۋا شىعڭۇتـ پاتسابنادوس.ىدالادنىياعاتپىلوبـىيجۋشـ
لىكۇبلو نىلىيەپ-ـاتنىـ نىجلىبرودءـ قاتيابـ مىساب،پانراـانىسالادـ پوكــ
نىتىقاۋ رالىشلام-ـىشنىگەـ ادنىساراـ لىج5ادنىنادۋانىجلىبرودء،ىدەزىكتوـ
.ىدەزىكتوادىتاسىگزىگەنىديا8انىلىجنەپپەسەاترو،ەدنەگەتسىتەمزىق

نىچ سادلوجڭيميادـ قىتقامياياتاعابراتنىيەكنەننەكتەكنەننىجلىبرودـ
موكتراپ -1984،پەتوتەدنىمقىلىشسابادموكتراپقىتقامياىزىحىشنەمـ
-1987،ىدالوبىسەشۇمڭىنىتەتيموكرالىشلىقاقىدنويارـىلايمونوتۆاـىلىج
.ىدالوبسىتياقنەنىبەبەسۋرۋاىلىج

:ڭيميادنىچ

رەكتەمزىقىلۋالاقىگەدنىلىڭوكڭىناراقۇب

:نيلىجڭاج

ىتسوقسەلۇزىسىقتلاق،يەپسەتپەسەنەمنايز-ادياپ
ڭاج نانىح،نيلىجـ ڭىنىسەكلوــ ڭىدرىساعنەكتو،ىماداڭىنىنادۋاڭينولـ
ادنىرادلىج-60 ياتاعابراتـ قىتقامياـ ڭىنموكتراپـ .ناعلوبىيجۋشراسابنىروـ

ڭاجاديا-6ـىلىج-1937 نيلىجـ پىقوەدنىبەتكەمنافىشىگەتتەداڭينولـ
ەدنەگرۇج كىتسينۋمموكـوگڭۇجـ ىدالوبـەشۇمـانىسايتراپـ نادىسو.ـ نىيەكـ
،ىدانادلىعۇشنەمىتەمزىقرالىشۋقوادنىعىلىشسابڭىنىمىيۇايتراپايپۇقـىعادنانىح
نافىش ڭىنىبەتكەمـ رالىشۋقوـ تەرىكە،نەتكىدنەكتەقىلىشسابـانىسىلاعزوقـ
ەگەمرۇت،پىنىلاـاعلوق تەمزىقپىرابانىنويارتازايەبناشنىيەك،ىدالىباجـ
.ىديەتسى

نادلىج-1949 ۋابڭۇجۋايشڭينىدنىيەك-ىدنىرەگلىنىيەداعلىج-1954ـ
قىلالاق ،ىيجۋشڭىنموكتراپقىدنادۋانالىح،ىيجۋشراسابنىروڭىنموكتراپـ
كىلەكلو موكتراپـ ۋرىتسادمىيۇـ رالرداكـىمىلوبءـ ڭىنىسامراقسابـ ،ىعىتسابـ ـ
رادناگروـىتساراقـەتوتـەگەكلو ڭىنىموكتراپـ ىدرەتتەدنىمـىتقايسـىيجۋشـ
نەگەتو ىلىج-1954.ـــ اعڭايجنيشاديا-11ـــ پىلەكــ تەمزىقــ ،پەتسىــ ـ
ىدنىرەگلى ىدنىيەك-ـ يانۇمـ ڭايجنيشـىگىلرتسينيمـىبىساكرەنوـ ىسەمەكەمـ
ىموكتراپ ۋرىتسادمىيۇــ ڭىنىمىلوبءــ يانۇم،ىعىتسابــ ۋراقسابـــ ـىسەمەكەمـ

قىلالاقـىلياماراق ڭىنموكتراپـ ىشنىرىبء،ىيجۋشـ ڭايجنيش،ىيجۋشــ يانۇمــ
ۋراقساب ىسەمەكەمــ ڭىنىموكتراپــ راسابنىروـ ىدرەتتەدنىمـىتقايسـىيجۋشـ ـ
.نەگەتو

ىلىج-1963 ڭاجاديا-7ــ نيلىجـ نادىلياماراقـ ياتاعابرات،پىسىۋاــ ــ
.ىدالادنىياعاتپىلوبىيجۋشراسابنىروڭىنموكتراپقىتقاميا

پوك قىدلىجـ كىتسىرەكڭوتـ تەمزىقـ ڭاجـ ،تايقۇمادڭاتاقڭىننيلىجـ
ىلىج-1965.ىدرىدلىتەجنىليتستەمزىقنىتيەدزىنەنىزۇجسىءىتقىدنىش
،ەدزەكناقسانىتاقانىسىلاعزوقەيبراتكىتسيلايستوسادنىنادۋانىجلىبرودءلو
تەمزىق سالابراقـ پاتىكادـاسلوبـ .ىدالوبىدناباتاعۋزاجنىگىلەتسەۋقوـ
،ەدەدزەكنەگلەدمەادياحڭاشپىگىترەمىلوقڭونانڭالاعرىشەلەكنىيەك
كىرەبڭىتسينۋمموكرىبء،پىزاجنىگىلەتسەۋقوپاتىكراۋرىقنەمىلوقلوس
.ىدەلىگيانىكرەكىتسىرەكڭوت

ىلىج-1972 يالاتلوــ لىجـ ناعانيجـ نىساشقاناۋي3000ـ ڭىنىلىۋاـ ـ
نەتترىتسۇ نەكلۇـ ناعوىراتسادلىۋا.ىدياتااعۋلىجانىۋلاسنىلەنۋتناعوتـ
.ىداتاپەد»ىلەنۋتڭيلىج«ىدلەنۋتەدنىتەرسىعلا

ىديەرىبلەجىۋتايتراپ
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ۋاتڭۇجڭاج□

ڭاج ،ىماداڭىنىنادۋاڭۇتنيلىسەكلويشناش،ۋاتڭۇجـ
وگڭۇج كىتسينۋمموكــ ىسايتراپــ ياتاعابراتــ قىتقامياــ ــ
ڭىنىتەتيموك شىعڭۇتـ ەكسىرەكڭوتىلىج–1938.ـىيجۋشـ
لوس،پىسانىتاق ىلىجــــ كىتسينۋمموكـوگڭۇجاديا-4ــ ـ
ناعلوبـەشۇمـانىسايتراپ ڭىنايتراپنىرۇبنادلىج-1949.ـ
ايپۇق نەمىتەمزىقــ تىقاۋقازۇـــ ناعنادلىعۇشـ يشناش.ــ ـ
ىسەكلو ڭۇتنيلــ ڭىنموكتراپقىدنادۋاـ ناۋيناس،ىيجۋشـ ــ
قىتقاميا ڭىنموكتراپـ سابـ ياتاعابرات،ىسىشتاحـ قىتقامياـ
ڭىنموكتراپ راسابنىروـ ەشمىلوبياتاعابرات،ىيجۋش،ىيجۋشـ
يرەكسا ڭىنىنويارـ ىنويارەلى.ناعلوبـىيۋڭىجـىشنىرىبءـ
قىتسىلبو( ڭىنموكتراپ)ـــ راسابنىروــــ راليجۋش،ىيجۋشــ ـ
ڭىنىسامراقساب راسابنىرو،ىيجۋشـ سىلبوــ .ناعلوبىعىتسابـ
نىيەك ڭايجنيشــ سانىتاقـ ـىتكەزوـايتراپـىسەمرەگڭەمــ
ڭىنىساپپۋرگ راسابنىروـ ڭىنموكتراپقىتسىلبوەلى،ىعىتسابـ
راسابنىروـىشنىرىبء راقشاق،ىيجۋشـ ڭىنموكتراپقىتقامياــ
ەشمىلوب،ىيجۋش يرەكساــ ڭىننويارـ ،ىيۋڭىجـىشنىرىبءـ
ڭايجنيش رۇعيۇـ ڭىتسەڭەكيساياسقىدنويارـىلايمونوتۆاـ
-1983.نەگەتوىدرەتتەدنىمىتقايسىساعاروتءراسابنىرو
،ناققىشـاقسىلامەداديا-8ـىلىج اديا-12ىلىج-2003ـ
.ناعلوبسىتياق

ىلىج-1950 ىنۇك-11ڭىديا-8ـــــ وگڭۇجـــــ ــــ
كىتسينۋمموك ياتاعابراتـىسايتراپـ ـىتەتيموكـىتكىلىگرەجـ

ڭاج،پىلىرۇق ۋاتڭۇجـــ قىتقامياـ ڭىنموكتراپـ راسابنىروـ ـ
قىتقاميا،پىلوبـىيجۋش .ىداراقسابنىتەمزىقڭىنموكتراپــ

ىلىج-1952 ياتاعابراتــ انىعامياـــ ىتساراقــ ادنادۋا7ــ
ىدنىرەگلى ىدنىيەك-ـ ڭىنايتراپــ ـىتەتيموكـىتكىلىگرەجــ
ىدلىرۇق كىتسينۋمموكـوگڭۇجاديا-3ـىلىج-1955.ـ ـ
قىلاتروـىسايتراپ ڭايجنيشـىتەتيموكـ ـىسورۋيبـەشمىلوبـ
.ىديادنىياعاتانىعىليجۋشڭىنموكتراپقىتقامياىدۋاتڭۇجڭاج

ڭاج ۋاتڭۇجـ قىتقامياـ ڭىنموكتراپـ راسابنىروـ ىيجۋشـ
ناعلوبـىيجۋشـەناج ياتاعابرات،ەدزەكـ ىلرۇتءڭىنىعامياـ
ىرەتسى راء،پىمادــ ىقلاحتلۇــ ىتقامىتنىـــ ،پىلوبـــ ــ
ىماعوق،پىمادـىساكيمونوكە قىلاح،پىعىنروــ ـىسىمرۇتــ
ىدراسقاج ەدنەگلەكـاعلىج-1960.ـ ايتراپىتاسىگزىگەنـ
اكيەچاي،ەگ37اكيەچايساب،ەگ48موكتراپادنىرادمىيۇ

ايتراپ،اع476 ىسىرىكانىزاق،پىتەجەك6324ـىسەشۇمــ
.ىتسانانناۋينويلليم20
ىزوء،پالاراىتقاتسىق-لىۋانەپتاىمەنۇۋاتڭۇجڭاج
نىتارىتسىۋانەمىعىتساج-ەپروك،پادنىيادنىساتلاققىروج
مىيك نىگەشەك-ـ ەناجــ نىگىلۇت-قىزاــ اعاراقۇب،پىلاسـ ــ
ڭىتكىدنىكمۇم نيلۋاگىلەيا.ىدياملاسقىلاپترىۋااشنىرابـ
اتسىق ەدنەكسۇتـاعلىۋاـــ ىۋابڭوتــ نىشۇءــ ـاشقاىزوءـ
پىراعىش نادرازابــ ىكلۇتنوـ نىسىرەتــ پىتاسـ ،پىلاـ ـ
.ىدەرەبپىرىتكىتكىشىىكلۇتاعۋاتڭۇجڭاج،پىتەلي

نۇس يشناش،ڭاتيجـ .ىماداڭىنىنادۋانايشۋفىسەكلوــ
وگڭۇجىلىج-1937،ناقسانىتاقەكسىرەكڭوتىلىجـ1935

كىتسينۋمموك ەدنىزەك،ناعلوبـەشۇمـانىسايتراپـ قىدنويارــ
ڭىتتەتيموك يشناش،ىيجۋشــ مىلامءـىسەكلوــ ـىعادنىنادۋاـ
سەبرەد ڭىنڭىيـ ناگۋف،ىڭاجڭىيــ قامراتــــ ڭىنىتەرتاــ ــ
اشمىسوق،ىعىتساب نانيۋ،ىيۋڭىجــ ىتقايسىمىكاڭىنىنادۋاـ
ىدرەتتەدنىم نەگەتوـ ياتاعابراتڭىنڭايجنيشىلىج-1951.ـ
انىعاميا پىسىۋاـــ پىلەكـ تەمزىقــ ىدنىرەگلى،پەتسىـ -ــ
ياتاعابرات،ىيجۋشڭىنموكتراپقىدنادۋاكەشەۋاشىدنىيەك

ىعىتسابڭىنىمىلوبءىتەمزىققاتسىق-لىۋاموكتراپقىتقاميا
نادلىج-1956.ناعلوبىعىتسابڭىنىمىلوبءپاسكىلرىبەناج

اعلىج-1964 نىيەدـــ ىدنىرەگلىــ ىدنىيەك-ــ وگڭۇجـــ ــ
كىتسينۋمموك ياتاعابراتـىسايتراپــ قىتقامياـ ڭىنىتەتيموكـ ـ
.ناعلوبىيجۋش،ىيجۋشراسابنىرو

قىدلىج3 قىتسىلىتاراجـ قىتساقىلامرونەدنىزەكتاپاـ
ىشپات ىدالوبـــ نۇس.ــ ڭاتيجــ لوســ ەدزەكــ وگڭۇجـ ــ
كىتسينۋمموك ياتاعابراتـىسايتراپــ قىتقامياـ ڭىنىتەتيموكـ ـ
ىسالاب،نىتالوبــىيجۋش پوكــــــ ناتقىدناعلوبــ امرونـــ ــ
نىتيەپسىتەج ناگروڭىنموكتراپقىتقامياەدزەكلوس.ىدەـ
ڭاتيجنۇس،ادناعلوبىشكەمرەبپىتيەبوكىنامرونىرالرداك
ەدلۇم ىدياملىسوقـ ڭىنىۋەيۇك.ـ نىتەمزىقـ ۋادلوقـ نىشۇءـ ـ
يەلـىلەيا نىجۋشـ ياديبءىعادنىڭامالاقپىترەنىرالالابـ
.نىتەتەتسىاعامرون،پىرەتقاسامنانىزىڭا

نۇس ڭاتيجـ ىتتەمزىقـ نەپقىلىتتايقۇمـاساــ ،پەتسىـ ـ
كىلەكەج ىلىج-1953.ىداماتسابرىيااقتاساياسـىتسىناليابـ
ۋادلاج نىسىقاـ ەگرەلرەكەروز،پىتيازاـ رەج،ۋرۇتـىسراقــ ـ
نىسامروفەر ۋزىگرۇجـ تىقاۋقىۋجاعيارىبءلو،ەدنىزەكـ
پاسمۇج ىعادنىعاجۋراقتاىتتاساياس،پىرەسكەتىدرالولەدـ
ىدرەتكىلەتاق ەدنىزەكرەدـــــ ىدەتەزۇتـ ىلىج-1962.ــ ــ
ادياتاعابرات اراكەشـ ىساعيقاۋۋتوءناداراكەشڭىنىرادنىعرۇتـ
نۇس،ىدالىۋت ،پىراقتاڭاتاقنىۋاقسۇنڭىنىراعوجڭاتيجـ

»ۋەبنەيۇسەكشۇكىلۋراق،ۋتاتقوتپىرەبسەڭەكـەنەسلەب«
تەمزىق نەمايمرااداعيقوساتۇت.ىدلوبىدناباتـانىتىعابـ
قىلاح راتتلۇ،ادنىساراـ ،ياملىۋتسىعىتقاقىلۋراقادنىساراـ
اراكەشـىگنىيەك راتتلۇ،انىسىلىرۇقـىسىناعروقـ ،انىعامىتنىــ
.ىدنالاقزىگەناشاماتانىعىلىتقىنروماعوق

نۇس ڭاتيجـ ڭىننىروـىتكىلىگرەجـ ىلياماراق،نەمناۋتڭيبـ ــ
يانۇم نەمىرادنىروـ ناعلوبـ ،پىرەبنامءـەشكەرەـانىسانىتاقـ
نەمناۋتڭيب يانۇمـىلياماراقـ ىرانياقۋس،مىلياج،رەجانىبالاـ
قىتتازـەناج لايرەتامـ -1961.ىتسەتكەموكەنەسلەبنانىعاجـ
قىلىشاۋراشلىۋاناۋتڭيبـىلىج ىعىلىشپاتقىتساادنىسىش-7ـ
نۇس،ادناعلىۋت ڭاتيجــ قىتساـىتكىلىگرەجـ نانىسابماقـ رىبءـ ـ
.ىدەرەبەككەموكىتقىتسامارگوليكڭىم500نويلليم

نۇس ڭاتيجـ قىتقامياـ ڭىنموكتراپـ ناعراقسابنىتەمزىقـ
ەدزەك نىعىلىشاۋراشلىۋاـ زىگەنـ ـىعىلىشاۋراشلىۋا،ۋتەـ
قىلىشاۋراشىلالاسپوك،ۋرىتساتشۇنىعىلىشاۋراشلامنەم
ۋزىگرۇج ىدناباتـانىتىعابـ مىقۇت،پىلوبـ ەدزەكنەگرىڭىسـ
نىمەلوك ۋتيەڭەكـــ نەمــ كىلرىبـ ىدمىنوءـ ىدۋتالىراعوجـ ـ
ياتاعابرات،پىرىتساتشۇ ڭىنىعامياــ لامنەمىعىلىشاۋراشلىۋاـ
نىسىرىدنوءـىعىلىشاۋراش ىلىج-1960.ىتتىمادزەتـاماشرىبءـ
ڭىتقىتسا نىتەلەكارۋتـانىسابـىسىكـ ىرەشلومـ ڭەىعاتحيراتـ
ىراعوج ڭىنموكتراپقىدنويارىلايمونوتۆا،ناتقىدناقتاراجـىنەروـ
.ىدلوبەيانىۋاتقادام ڭاتيجنۇس□

:ۋاتڭۇجڭاج

ىدلوبسالابراقنىشۇءقىلاح،پالاراىتقاتسىق-لىۋانەپتا

:ڭاتيجنۇس

ىدەتوتەمزىقنىشۇءقىلاحنەمىلىيەپ-اتنىلىكۇب

ىديەرىبلەجىۋتايتراپ
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ىلىج-1999 ۋسڭايجـىجڭاۋگۋيلاديا-8ــ ڭىنىسەكلوـ ۋوجيۇشـــ نانىسالاقـ ـ
اعياتاعابرات قىتقاميا،پىلەكــ ڭىنموكتراپـــ راسابنىروـ ۋسڭايج،ىيجۋشـ نەنىسەكلوــ ـ
نەگلەكـەككەموكـاتپوت-3ـاعڭايجنيش ڭىدرالرداكـ ىسىشكەتەجسابىعادياتاعابراتـ
ىدالوب ۋسەتكەموكـاعڭايجنيشـىجڭاۋگۋيل.ـ نىتەمزىقـ نەگەتسىـ ادلىج3ـ ەكپىساكـ
ەكتەمزىق،كىتتەج لەگوشـــ اراكەش،پىلوبـ ڭەرەتـانىساراقۇبتلۇراءـىگەدرىڭوــ ـ
كىلىشنەپسىيۇس رىبيەكلو.ـىتتانروــ زىقتلۇزاـ ڭىنىرالالابـ ـىعىلىشنىيقـىسابتوـ
نەنىبەبەس لوقنادۋقوـ نىنەگزۇـ نەننەگىتسەـ نىيەكـ ،پاتاۋلىجنەپقىدلىشاماتسابـ
اعرالالابىسوىدرالىعادنىسابتوڭىدرالوەناجىدرالرداكنەگلەكەككەموكاعڭايجنيش
يالىجراق كەموكــ ەگۋرەبــ ڭىدرالو،پىرىدلىمۇجــ نىنامراۋقوـ ـانىۋرىساـەگەزۇجـ
يالىجراقرالو.ـىتسەتكەموك نەكسەتكەموكـ شىعڭۇتـ ىبوكڭىنالابزىق16ىعاتپوتـ
ىدنادلىباقـەگەۋشاد ڭىنىجڭاۋگۋيل.ـ ادنىۋاتسابـ نىيەكـ تەمزىقپىلەكـاعياتاعابراتـ
نەگەتسى نىتەسەتكەموكـاعڭايجنيشـ ڭىدرالرداكـ انىرالىشۋقوتلۇزارابـىعىلىشنىيقـ
.ىدلانيااقتلاسىۋرەبكەموكيالىجراق

ڭىنىجڭاۋگۋيل رابـىعىلىشنىيقـ ،پوكەتوىرەتسىىگزىنەكسەتكەموكـاعاراقۇبـ
ڭىنو،اديالا رۇعيۇـ زىقـ الابـ ڭىناديلاحـ نەمىسابتوــ ناعلوبـ ىدماداـىسەمىگڭاـ
ىدەرىدنەلرەساـەشكەرە ڭىناديلاح.ـ ادنىسابتوـ ناج4ـ ىكسە،رابـ پاليامىتتالكسـ
ىسەكا،ىدارىتو ڭىنناجتەمىحاـــ ىرەتــ اقسىمۇج،ناتقىدناعلوبىۋرۋاـ مىكشەادـــ ـ
ىسەشەش،ىديامادلىباق ڭىدلۇگياــ ،ناعلوبرادلىجقازۇانىناققىدلاشانىۋرۋانازاقساـ
رىبءـىعات ىرىۋابـ رىبء،رابـ ۋرىدنادزىساماتماقىتسىمرۇتىگنەموتڭەڭىتتەمىكۇناجىليۇءـ
پىنەيۇسـانىتاجاراق اديلاح،ىدەتلەنۇكـ نەمــ ىرىۋابـ نەنىبەبەسىعىلىشنىيقىسابتوـ
لوقنادۋقو نەگزۇـ نەمـايتراپ«:ـىجڭاۋگۋيل.ىدەـ تەمىكۇـ زوسء،ىدرەدنەسـ ــ
ىداتىقو،قوج ەگەۋشادىدرەدنەسڭىرالياعا،ىناعلوبرەدڭەسنەريۇىسقاجرەدنەس.ــ
پىسۇتء نىيەدـاعۋقوـ ىدەسەتكەموكـ قايا-ناتسابانىسابتوڭىناديلاحلو.ىديەد»ـ
.ىدياتاپەد»ەكاۋيل«ىنوىرىۋابنەماديلاح،ىدياساجقىلروقماق،پىلوبءلىڭوك

ۋسەتكەموكـاعڭايجنيشـىجڭاۋگۋيلاديا-6ـىلىج-2002 نىتەدنىمـ ،پىتاتقاياـ ـ
ىعىتسابراسابنىروڭىنىسەمرەگڭەمىرەتسىقىلاحكىلەكلوۋسڭايج،پىتياقاعۋوجيۇش

نىتەدنىم ىديەتوــ ىلىج-2007.ـ ۋيچڭۇجــ لو،ادنىڭاسراقـىسەكەرەمـ ۋوجيۇشـ ـ
نەمىزوـىعادنىسالاق ،پىسادلىقانەمراتسادلوجنەگلەكـەككەموكـاعڭايجنيشـەگرىبـ
پىرىتسادمىيۇـەمرىيۇ ىشقامرىتساملاەبيرىجات،پىزىگرۇجۋرەسكەتپىلەكاتياقاعياتاعابراتـ
ىدالوب نايچۋسنەپكىلوكوتۆاەتشەكىنۇكلوس،پىعىشاعلوجىنۇك-24ڭىديا-9.ـ
.ىدالوبازاقىسراقاقتىقابپارىشۇانىڭالاعرىشكىلوكوتۆاەدنەكتونانىسالاق

ىلىج-2002□ ىنۇك-31ڭىديا-3ـــــــــــ يالىجراقــــــىجڭاۋگۋيلـــــــــــ ــــــــــ
نەكسەتكەموك ىسىشۋقوــــ اديلاحــ ەناجـ ڭىنوــ نەمىرىۋابـ پىسۇتءـەكتەرۋسـ كىلەتسەـ ـ
.ادۋرىدلاق

ۋيل ىجڭاۋگۋيل ::ىجڭاۋگ

ترۇج نىگەرۇجترۇج ناقتىلىجنىگەرۇج اعڭايجنيشناقتىلىج ەككەموكاعڭايجنيش نەگلەكەككەموك رداكنەگلەك رداك

ساقو نەميەلۇسـ ياعوتناعاشـ نىتلاـىنادۋاـ لىمەـ ادنىعاتسىقـەشىبيابـىلىۋاـ ىشلامـ
ادنىسابتو ەگەينۇدــ نەگلەكــ ىلىج-1971.ــ قاياڭالاجلوــ پىسەلىـەگرەگاپيشــ لامـ ـ
قىلىشاۋراش ادنىنويارـ كىلرەگاپيشـ ،ىديەتسىـ قىتقامياـىلىج-1973ـ ۋاتقاسقىلۋاسنەدـ
ەنىبەتكەم پىرابــ نانناقسىۋاتۋقو.ىديقوـ نىيەكـ ساقوـ ياعوتناعاشـ قىلاحقىدنادۋاـ ـ
انىساناحاپيش قارىبء،ىدەنىلوبــ قىلرابلوــ ىليام،ىۋاتـ ىۋاتــ ياتسىلۇقـەناجـ لامـ ـ
قىلىشاۋراش ڭىنىنويارـ نەپقىلىتقىرىىدۋەتوتەمزىقپىرابـەنىرەدنىيۇتۋەدمەـىلەپشوكـ
.ىدەتەپالات

ساقو ناتتىقاۋقازۇـ ىلىجراء،پەتسىتەمزىقادنىنويارقىلىشاۋراشلامىرەبـ
پىسەلىـاعرالىشلام پىشوكـ ،پىنوق-ـ ىدلىجـەشەن30ـ رىبءـ يەدنۇكـ ،ىدزىكتوـ
لام،مىلياج قىلىشاۋراشـــ پىرابـانىرادنويارـ ،پىزىگرۇجۋەدمەـ كەمراد-ىرادءـ ـ
ڭىلاق،پىزىكتەج تەرماتسانانڭىم90،پەتوتەمزىقنانىعاجۋەدمەـاعرالىشلامــ
ساقۋان ،پىروكـ نان9000ـ ماتساـ ڭىنەتسەرانماتسانەد2800،پىراقتۇقىدماداـ
نىگىدنىك ڭىلاق،ىدەسەكــ رالىشلام-ـىشنىگەــ ىدمىيكقاـىگەدنىتسۇتا«ـىنوـ ـ
رەگنىۋاج كىدنىك«،»ەيلۋاىدمىيكقا«،»ىسىشۋاعروقڭىنىعىلۋاسنەدڭىدرالىشلام«،»ـ

.ىدياتاپەد»ەكا
نادلىجـەشەن30 ىرەبـ ساقوـ قىلىشاۋراشلام،نىگەساتۇتڭىنىنادۋاياعوتناعاشـ

نىرادنويار رىبراءـىعادنو،پالاراـ رىبراء،نەپسوقـ زىيكــ نەميۇـ لو،ىداسىناتـ ـ
ناعادڭىمناس؛ەستەجاعڭىمنوەشەنىراتساقۋانتلۇراءنەگەدمەپىيوقزونگايد
.ىدراقتۇقىدراتساقۋانىتقاملاس،ىلەدرۇك

نانناققىشـەكتەنيەز نىيەكـ ساقوەدـ ،ياپتاتقوتنىسىلاقاياۋەتوتەمزىقاعاراقۇبـ
.ىدروكۋرۋانىگەتادنىعامۋاكىتتەمۋەلاىليام

كىلرەتنەرىبەتناجنەمىتەمزىقنەگەتسىزىسنۇتءـنۇءڭىتساقوىرەبنادلىجيالات
ىرەتسىـىگزى رالىشسىمۇجسابكىتتەكەلمەملو،ىدرىدنەلرەساىدرادماداـىعادنىياڭامـ
ىمىيۇ نانىعاجــ رىمام-1«ــ كەبڭە»ــ نەمىنەدروـ كىتتەكەلمەم،پىلاتتاپارامــ راتتلۇــــ ـ
ىعادنىعامىتنى كىتتەكەلمەم،ەكەجتازوـــ قىلۋاسنەدــــ ۋاتقاســ ىگەدنىسەيۇجــ تازوــ
ىلايمونوتۆا،رەكتەمزىق ڭىننويارــ راتتلۇـ پىلوبـەكەجتازوـىعادنىعامىتنىـ ،پىنالاعابـ ـ
نويارـىلايمونوتۆا قاميا،ىلەجەرادـ ىتقڭادىتقايسىسەشۇمايتراپـىلۋادڭاتـىلەجەرادــ
.ىدلوبەياعراتقاتا

ساقو ::ساقو

ڭىدرالىشلام ڭىنىعىلۋاسنەدڭىدرالىشلام ىسىشۋاعروقڭىنىعىلۋاسنەد ىسىشۋاعروق

ىديەرىبلەجىۋتايتراپ
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يۇييەمولول ::يۇييەم

ەتسا ىدەبنەلەشكەرەەتسا ىدەبنەلەشكەرە
يۇييەمــول ىلىج-1914(ـــ اعلىج-1980ناديا-11ــ نىيەدــ يەبىح،)ـ ــ
ڭىنىسەكلو ڭىنىنادۋاڭيپۋفــــ ىلىج-1937.ــىماداـــ وگڭۇجاديا-10ـــ ـــ
قىلاترو،نىيەكنانناعلىرۇقوگڭۇجاڭاج.ناعلوبەشۇمانىسايتراپكىتسينۋمموك
رەتسىـىكشى ىگىلرتسينيمـ قىلىپلاجــ رەتسىــ ڭىنىمىلوبءـ قىلاح،ىعىتسابـ ــ
نامرا-زىرا ڭىنىمىلوبءـ قىلروقماق،ىعىتسابـ ڭىنىمىلوبء-1ىسەمەكەمۋاساجــ
ىعىتساب ناعلوبــ ىلىج-1955.ــ يۇييەمـولــ پىسىۋاـاعڭايجنيشـ ،ىدەلەكـ ـ
ياتاعابرات ادنىعامياــ نەگەتسىـ ادلىجـەشەن20ـ تەمزىقـ يالاتـىنروـ تەرـ
تەمزىق،ىداسىۋا ەدلا،ىراعوجـىليەمـىسەجەرادــ نەموتـ ادناشاق،نىسلوبـ ـ
نەپكىدلەگوش ىتەدنىم،پەتسىـ ەكەجادناشاق،ىتتەادانىگىلىشرەكپاۋاجنەمــ
.ىدەبنەلەشكەرە،ىداپساناسنەمىنايز-ادياپڭىنىساب

،ادناعلادنىياعاتانىعىليجۋشڭىنموكتراپقىدنادۋاۋحيشيۇييەمولىلىج-1955
قاتـەتشەك قۇت-ـ ەدنىلەتسۇپودـ ڭەترەڭات،پاتقىيۇـ ەگرىبنەمىرالرداكناگروــ
ناداعلىج پىساتۋسـ قاماتـ ىدەتسىـ يۇييەمـول.ـ قىلىشاۋراشلىۋاـ ـەنىسىرىدنوـ
نامءـەشكەرە ىدەرەبـ ىلىج-1963.ـ ادنىنادۋاۋحيشــ ڭىتقىتساـ ىپلاجــ مىنوءــ ـ
.نىتالوبسالياراقنەمىرەشلوممىنوءڭىنانۋمموكرىبءىعادنىنادۋاناۋاسىرەشلوم
يۇييەمـولـەتتاسـىسولادء ڭىنموكتراپقىدنادۋاۋحيشـ تەر-2ـانىعىليجۋشـ
ىدالادنىياعات ەكتەدنىم.ــ نانناعرىتوــ نىيەكــ اشنىيوبنادۋاۋەرەدلوــ تروتءــ ـ
تازوىلىقراۋالىدنىتىروق،پىرىتساراقنىبەبەس،پىشانىسىلىجامءرالرداكىلەجەراد
نەمرادنادۋا ۋزىگرۇجسىرەكڭوتلو.ىداعىشپىۋاتىتقىراپىعاتقاج14ـىعاداراـ
نىشۇء ىناراقۇبـ ۋرىدلىمۇجــ سىرىدنوء،تەجاقـ ۋزىگرۇجـ نىشۇءـ ـىناراقۇبەدـ

ۋرىدلىمۇج ىدرەتكىلىشمەكىگەتتەمزىق،ەگرىبنەمۋەتتىگۇنىسەجيتانتەمزىق،تەجاقـ
اعاراقۇبەد زىمىۋتياــ يالىسو،كەرەكـ ەدنەگەتسىــ ،پىرىدلىمۇجـىناراقۇبـاناعـ ـ
قىدنادۋالو،سەزڭەمناعىسو.ىدياراقپەدىدالوباعۋرىتسابەگروىتسىرىدنوء
تەتيموك نىسىلىجامءــ پىراقسابـ ،پىشاـ ىدرەتكىدزىسرەتەج«ـ قىشا»ـ ىدۋالايراجـ ـ
ڭىدۋحيش،پىراعيۇ ىناراقۇب،پىزىكتەجاعاراقۇبىدرەتكىدزىسرەتەجـىگەدنىتەمزىقـ
اراش راتقاتسىقنەمرادلىۋانەمىنوس.ىدارىدلىمۇجەگۋلەڭەتنەمراتتازو،پەلىگلەبـ
ىدمىنوء ڭىدۋرىتتراـ نىرالاراشـ اراقۇب،پەلىگلەبـەسەلەكەسابـ قىلوتــ ـاقسىناتتاـ
ۋحيش،پىلەك ڭىنىنادۋاـ قىلىشاۋراشلىۋاـ اققىراجيادعاجقىلراناۋقەدنىسىرىدنوـ
.ىتقىش

يۇييەمـولـىلىج-1958 قىتقامياـ لامىساتسانىتاقەناجپىساكرەنوموكتراپـ
ڭىنىمىلوبء پىلوبـىعىتسابـ نەكتو،ىدالادنىياعاتـ ڭىدرىساعــ لوادنىرادلىج-60ـ
ياتاعابرات ڭىنىسەمەكەميلاۋـ راسابنىروـ نانناعلوبـىيلاۋـ پىراباعرادنادۋا،نىيەكـ
امادناياب،ادناعاساجـامادناياب نىسيزىتءــ پىزاجىزوءـ لوىلىج-1971.ىدرىتوـ
قىتقاميا قىلاحـ ڭىنىساكيەچايـايتراپـىساناحاپيشـ ىساج،ەدنىزەكناعلوبـىيجۋشـ
نەگەلەدگە كىلىشكەزەكىگنۇتنەپكەزەكەگرىبنەمىرەلرەكتەمزىقۋەدمەاداسلوبـ
تەمزىق ىدەتسىـ رادناگروـىتساراقـەتوتـاققاميا.ـ ڭىنىموكتراپـ اشتىقاۋ،ىيجۋشـ ـ
ۋرىتسادمىيۇ ڭىنىمىلوبءـ ناعلوبـىعىتسابـ رىبء،ەدزەكـ ڭىنناگروەدەكەرەمىكتەرـ
قىلىپلاج رەتسىـ ىگەتتەدا،ىدەرەبپىلەكاشىرۇكنەپقىلابزارىبءناعوىمىلوبءـ
ادرالرداك قوجـ نىنەكەـ نەننەگلىبـ نەگلەكا،نىيەكـ ۋەرەدىتشىرۇكنەپقىلابــ
.ىدەرەبىجپىتراتياق

ناي ،ڭيچناحـ ادنىسالاقياحيۋڭىنىسەكلوڭۇدناشاديا-11ىلىج-1920ـ
قىتتازا،ناعلىۋت پىلەكپىسىۋااعياتاعابراتىلىج-1958،ناقسانىتاقانىسىعوسـ
تەمزىق نەننەگەتسىــ نىيەكــ ىدنىرەگلىــ ىدنىيەك-ـ قىتقامياــ ڭىنموكتراپـ ـ
ۋرىتسادمىيۇ ەدنىمىلوبپاسكىلرىب،ەدنىسەسڭەكۋرەسكەتىدرالرداك،ەدنىمىلوبـ
قىتقامياـەناج پىتراتءـ ڭيچناحناي.نەگەتسىتەمزىقەدنىتەتيموكۋرەسكەتـ

ىلىج-1944 اعنىسوقاديا-2ــ ،پىسانىتاقــ ىلىج-1947ــ ـوگڭۇجاديا-7ــ
كىتسينۋمموك ناعلوبـەشۇمـانىسايتراپـ نەننەگەتسىتەمزىقپىلەكاعڭايجنيش.ـ
نىيەك ىدنىرەگلىـ ىدنىيەك-ـ قىلىشاۋراشلىۋاـ ڭىنىش-7ـ نەمـىناۋت-19ـ ـ

ەدنىناۋت-21 تەمزىقـ نەگەتسىـ ياتاعابراتـىلىج-1958.ـ موكتراپقىتقامياـ
ۋرىتسادمىيۇ ڭىنىمىلوبءـ »ۋلاپىزىكتوىتشۇء«ىلىج-1962،ناعلوبىعىتسابـ
ىدنىگە( پىزىكتوــ ىدلام،ۋلاــ پىزىكتوــ ىدۋراقساب،ۋلاــ پىزىكتوـــ )ۋلاـ
ەدنىلىگزەم ياتاعابراتـ اۋراش-ـىشسىمۇجـ رەليرەكسا-ـ ىگرىزاق(انىڭالاسىگەـ
پىتياقاعۋاراتىعاتقاميانىيەك.ىديەتسىتەمزىقپىراب)ىڭالاسىگەقادزوب
.ناققىشاقسىلامەدىلىج-1981.ىديەتسىتەمزىقپىلەك

كىتسىرەكڭوتقىۋجـاعلىج40 تەمزىقـ ادنىسىرابـ نايـ ناشاقشەڭيچناحـ
تەمزىق اعمىيۇ،ياماعلاتــ تراشــــ قىلراب،ياميوقـ ڭىنىمىيۇـايتراپـەتسىــ ـ
ىدنۇسيوبـانىۋرىتسالانرو ياتاعابراتلو.ـ قىتقامياـ ڭىنىتەتيموكۋرەسكەتپىتراتءـ
راسابنىرو نەنىتەمزىقـىيجۋشــ نانناققىشـاقسىلامەدـ نىيەكـ نۇتيۇكـ رالرداكـ ـ
سىلامەد ىدناتسىنوقـانىنروــ يالات.ـ نادلىجـ ىرەبـ ڭىنىيابۇجـ ـىعىلۋاسنەدـ

ڭاشۋرۋا،زىسلاء ناتقىدناعلوبــ لوقارىبء،ىداملوبىسقاجاشنوىيادعاجىسابتوـ
ڭىدرالاقساب ڭۇمــ انىجاتقۇم-ـ ەناجــ ڭىتتەكەلمەمــ لىڭوكـەشكەرەـانىعىلىشنىيقـ ـ
نەپقىلىتقىرى،پىلوبء ۋلىجــ پاتاـ ىدرەليەدەك،پىسەتكەموكـاعۋقوـ ،پەدلەمەيۇسـ
.ىداتاۋلىجاعرادنويارناعلىۋتتاپا،پىرەبنىشۇلوقاعرالرابىعىلىشنىيق

ىراتسادلوجـىعادنىساق ڭىدزىسء«:ـ ەگزىڭىزو،ىدلاقپەلەدگەادزىڭىساجـ
كەرىبوك لىڭوكـ زىڭىلوبءـ سەڭەكپەد»ـ ناي،ەدنەگرەبـ ڭيچناحــ ڭىنەم«:ـ
ىدمىقاتەنيەز نەمـايتراپـ تەمىكۇـ اقساب،نەگرەبـ پاتاققىلىشنىيقراتسادلوجـ
ياتناعزا،ادناعلوب مىناعراعىشـاشقاــ ناتقىلاح‹ـ ىدمىناعلاـ ›مىناعنالادياپاققىلاحـ
.نىتيەد»!يوع

ناي ڭيچناحـ نەمىناققىشـاقسىلامەدـ قىلايەديـ قىلىلايتراپنەمۋنەريۇيساياس-ـ
ىدۋعىنىش ناتسابـ قايا-ـ ىداپتىسڭاسوبـ يالات.ـ نادلىجـ ىرەبـ ـىنۇكـايتراپلوـ
ـىدنىرەگلى،پىلوبىدناباتاعۋساباعلاەگرىبنەمرىۋاد،پىسانىتاقەنەسلەبانىلىميق
ىدنىيەك ايتراپ،ىساكيەچايـايتراپتەر4ـ انىسالاقنۇتيۇكەناجىساكيەچايسابــ
رادناگروـىتساراقـەتوت پىلوبىسەشۇمايتراپىلۋادڭاتنانىعاجىتەتيموكتەمزىقـ
.ىدنالاعاب

ناي ىدڭيچناحـ رادنىتيناتـ ڭىنوـ نانىيوب-نوءـ لاداڭىتسينۋمموكتراقرىبءـ
نىگىلىشنەپسىيۇس كىلىشپوك،ىدالاـەنىزەسـ ناي«:ـ ڭىدلاقاسقاـ ،ىدناتو،ىنايتراپـ
ىتقىلاح نىتەيۇســ لو،رابـىگەرۇجلاداـ رىبءـ ڭىتسينۋمموكـ يساياسـ نىتەيساقـ ـ
.ىدەسەد»ىدەلەكپاتقاسقايا-ناتساب

ناي ڭيچناحناي ::ڭيچناح

لادا ـىگەرۇجلادا ـىگڭامـىگەرۇج ىدەمرەگزوـىگڭام ىدەمرەگزو

ىديەرىبلەجىۋتايتراپ



.ادۋارۇسلاحنەنىرەلرەكەبڭەنامۋح□

.ەدۋرەسكەتتەمزىقادىتاسىگزىگەننامۋح□

.ەدنىتسۇۋنەريۇنامۋح□
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ىلىج-2008 ىنۇك-29ڭىديا-3ــ ياتاعابراتــ ساتـ لوجـ سابـ ڭىنىساكيتساچۋـ ـ
ادنىساج40نامۋحىعىتساب)ىۋلاتاىعنىرۇبڭىنىسەمەكەمۋراقسابلوجساتياتاعابرات(
.ىتساتشوقەككىلىگڭامنەمەينۇدقىراج

نىسەنيەبنىقراجقالونىيەداعناعلوبىعىتسابڭىناكيتساچۋسابنادىشسىمۇجرىبء
ناتساب قايا-ـ ىنەكتيو،ىداتقاسـ ڭىتپوكــ نىماقـ ادناشاقـ نەنىلىڭوكـ ڭىنو.ىدامراعىشـ
سات اشنىراب،ىلانىعامڭىنىرىموءڭىنوەگزىبىرەتسەلۇزىسىقتلاقناقسوقەنىرەتسىلوجـ
.ىدەدلەلادنىنەكەىلۇ

ياتاعابرات ڭىنىعامياـ لارومءىتكەزەكشىعڭۇتڭىننويارىلايمونوتۆا،ىسىگلۇلارومءـ
اققڭادپوكاماشنىسو،نەگنەلوبەنىتەمرۇقڭىتپوكاشيالاقنامۋح،ىدلانىعاتاـىسىگلۇ
يالاق ؟ناعلوبـەيـ ساتسىگەت-پەتقازۇ-ناننىزۇنەككوتنىرەتيالاتڭىنوـىنۇمـ
لوج اعرالاقساب،نانىساينەلـ قىلروقماقــ لوق،پاساجـ اعۋراعڭانەنىتەكەرانەگرەبنىشۇـ
.ىدالوب

ىقسىق ىگنۇكــ نىسۇعراســ نەمــ نەمىزوكزوءـىتساتيامـ ڭىدرەدنەگروكـ ـىگەرۇجـ
يامىجلابوق ،ناروبيەلۇدنىتەتەجنىيەداعلاب12نادلاب10،راقناعاقرۇب.ىدياميوقـ
نەدلون نىتەرىدنىسكىتىدماداىنارالۇبزاياناعاقاقسۋدارگيستلەسەشەن30نەموتـ
لاجا« ناعرىدلانيا»ـەنىلەكتوـ يادنىسو.ـ راشانـ اداتروـ سابـ ڭىناكيتساچۋـ ناعلوبـىعىتسابـ ـ
نامۋح يالاتـ ىپلاج،پىتەقىلىشسابلوقاعۋراقتۇقنەدرەتاق،پىراباعناديامقانتەرـ

سات لوجـ نەمرالىعادنىساكيتساچۋـ پىزاجنىرىجكەبڭەىلرىجاقاعالادىلراقـەتكىلرىبـ
.ىدرىدلاق

ادناروبـىلراق سابـ ساقياشاسوقەزىتتەراشناقنەمنامۋحىعىتسابڭىناكيتساچۋـ
ىراتقىدناعاساج نەدرەتاقــ ڭىدرالىشۋراقتۇقـ ەدنىسەـ راسابنىرو،قوجـ سابــ ـاكيتساچۋـ
»ناجىتشەكناج«ىنورەلرەكتەمزىق-ىشسىمۇجنەگەتپوكەدنىزوڭىدزەكناعلوبىعىتساب
.نەكتەكپاتاپەد

يالات ناجـىكتەرـ كىلرەگىشرۇتـ نەدرەتاقـ ۋراقتۇقـ نەمـ اتساقياشنەمناروبـىلراقـ
ڭىننامۋح ىرەگىجــ پىلادڭىشەدـىتپىتءـ الىسىـ يەلۇد،ىتسۇتءـ ادناروبــ ياملىجپاتـ ـ
.ىدەنەكسۇتارىسانىتابياڭىنوىعىلىشسابلوقناعاساج

ڭىننامۋح -ىشسىمۇجىعادرالاكيتساچۋىسياقراءنەماكيتساچۋسابـىگىتشىگنەريۇـ
ڭىدرەلرەكتەمزىق ڭىنو،ناياـانىعىلرابـ كىلەتسە27ــ ەدنىرەتپادـ يالاتـ نادلىجـ ىگرەبـ
ىرەتسىنەگەتسىتەمزىقنەمىلىيەپ-اتنىراب،پەتپىرادىدۋنەريۇ،پىرەبنامءەگۋنەريۇ
.ناعلىزاج

نامۋح .ىتتەكپىرىدلاقنىگىلىشنەپسىيۇسىيانىشانىتراەدـەستەكـەكسەملەكىزوءـ
ىتقان،پەلرەتساقـىتپىساك« نەگلىرەبناعو»ىعىتساباكيتساچۋىلۋادڭاتنىتيەتسىسىءــ
ۋاقلاـىسقاجڭە قارىبء،اداساملوبـ لۇبــ ڭىتكىلىشپوكـ نەگرەبـاعنامۋحـ ىيانىشڭەـ
.ىساعاب

نامۋحۋح ::نام

ىتپىساك ىتقان،پەلرەتساقىتپىساك سىءىتقان،پەلرەتساق نىتيەتسىسىء ىلۋادڭاتنىتيەتسى اكيتساچۋىلۋادڭات ىعىتساباكيتساچۋ ىعىتساب

نىچيـەيش ەدنىزەكـ كەشەۋاشـ ڭىنىساكيەچايايتراپىعاتسىقشاعاراقىلىۋالىمەـىسالاقـ
قاتسىق،ىيجۋش ڭىنىتەتيموكــ كار،ناعلوبـىسىشۋرەگڭەمـ قىلاحادـاسقىدلاشـانىۋرۋاـ ـ
نىشۇء ،ىسەشۇمايتراپىلۋادڭاتقىدنويارىلايمونوتۆا،ىدلوبىدناباتەگۋەتوتەمزىقـ
كەشەۋاش قىلالاقـ كەشەۋاش،ىسەشۇمـايتراپـىلۋادڭاتـ ايتراپقاتسىقىلۋادڭاتقىلالاقـ
ىلۋادڭات،ىيجۋشـىساكيەچاي ىرەتسىـايتراپــ ىرەكتەمزىقـ پىلوبـ ياتاعابرات،پىنالاعابـ
ىتقڭادىسىگلۇلارومءناقسوقسەلۇ،پەلرىداقىتپىساكىلەجەرادالاق،ىلەجەرادىعاميا
.ىدالوبسىتياقناتساقۋانىلىج-2013.ناعلانىعاتا

ەنىگىلىشۋرەگڭەمڭىنىتەتيموكقاتسىقىلىج-2005.ناعلىۋتىلىج-1974نىچيـەيش
ىكە،پىنالياس نادلىجــ نىيەكـ ڭىنىساكيەچايـايتراپـ سىتياقنىتەدنىمرىۋاـىعىلىيجۋشـ
نىيەدـاعناعلوب ىدەتوـ ناعوت،پىزاققىدۇقپاتسابنىرادنىعرۇتقاتسىقساجنىشرىق.ـ
لوج،پىشرا ،پىلاســ ادلىج5ـ رىبءـ ۋەشەمـ كەلەگڭودـىتقاتسىقـ ـاققاتسىقـىتتەلۋادـ
.ىدمۇجزوكەككىلىگڭاملو،اديالا،ىدناتتاقۋاىرادنىعرۇتقاتسىق.ىدرىدلانيا

شاعاراق ادنىعاتسىقـ ،ىسابتو126ـ .رابرەجكىتسىگەۋم3960،ماداماتسانان510ـ
سىگە ىرادلىقادـ كىۋەدلىكەش،ىرەگۇج،ياديبءـ ىدزىبراقــ ڭىنىرادلىقادسىگە.ىدەتەزىگەنـ
مىنوء قىدۇق4پاتپوتىجراقناۋينويلليمرىبءنىچيەيش،نىشۇءۋتەكىدلىپەكەنىرەشلومـ
ۋس،پىزاق نىتيەبڭىسـ ناعوتــ ىدازىعلاســ ىلىج-2008.ــ پىتالىشماتــ ڭىنىساكينحەتۋراۋسـ ـ
نىراتقىلىشقىترا نەننەگلىبـ نىيەكـ نىچيـەيشـ ىراعوجـاتقاتسىقـ ىدمىسىقـ ۋراۋسپىتالىشماتـ
نىساكينحەت ىدارىتسالىپلاجـ نەگەتپوك،اديالا.ـ .ىدياملاانىتابپىلوبىراسء-ىراءاۋراشـ

نىچيـەيش ىتسىتاقـ ىدرەتكينحەتــ سىنىسۇـ قاتسىق،پىتەـ پىتالىشماتـانىرادنىعرۇتــ ـ
تەب-ەپتەبپىرابانىسابتوڭىنىرادنىعرۇتقاتسىقىراءىدەرىدنىسۇتنىسادياپڭىدۋراۋس
تىگۇ ىدياساجـ لوس.ـ قىدنىسابۋمڭىدزىبراقكىۋەدلىكەشىگەدرەجـىگەتتەداـىلىجـ
150ىمىنوءقىدنىسابۋمڭىدرەجناعلىراۋسپىتالىشماتلا؛اسلوبمارگوليك70ىمىنوء
.ىدەتەجاعمارگوليك

رىبءڭىديا-7ـىلىج-2009 ارۇتنانىنرو،پەتكەبڭەشىعاسرۇقڭىننىچيەيشىنۇكـ
سىنوكوك،ياملا ىرەگۇجـىعادنىساشقابــ ڭىنىعاباسـ ەدنىتسۇـ .ىدالانيقىتتاقپىشقانۋاـ
پىرابـاعاناحاپيش ىگىدنەكتوەنىمىزرەمىعڭوسڭىنىگاركەشىكىتنىيەكنەننەگرەسكەتـ
ەلى،ىدالاتقىنا الاش-ــ نىيەكنادايستارەپو.ىداتاساجايستارەپوپىرابانىسالاقىجمىرۇءـ
مىراج نىناعاملىتانروىرالىعلىرۇقۋراۋسپىتالىشماتمىلوبءرىبء،ڭوسناعلامەدـاناعياـ
.ىدەسىرىكەكتەمزىقسالابراقادىعات،پاليو

رالىعاتقاتسىق ڭىننىچيـەيشــــ نىناققىدلاشـاعۋرۋاــ قارىبء،ەدـەسلىبـ قاتسىقـ رادنىعرۇتـ ـ
ڭىنىتەتيموك كەزەكـ ۋرىتسىۋاـ ادنىمالياسـ رەلۋەرىبيەكـ ڭىننىچيـەيشـ راشانىعىلۋاسنەدـ
نىنەكە قاتسىق،پىتياـ ىدۋرىتساليوماداـاقسابـەنىسىشۋرەگڭەمــ قارىبء.ىدايوقـاعاتروـ
.ىدەرەبسىۋاداعنىچيەيشىبوكمىسابڭىنىرادنىعرۇتقاتسىق

نىچيـەيشـىنۇك-17ڭىديا-6ـىلىج-2013 پىتـ شىنىت-ـ سىتياق.ىدمۇجزوكـ
نادرالوب نىرۇبـ ڭىنىزوء،پىرابانىسابزىتا،پالاراىتقاتسىقپىرىتوـەككىلوكوتۆالوـ
.ىداساتشوقنەپقىتساميقنەمىسالۋانىعاش

ەيش نىچيەيش ::نىچي

قىتقا ەنىمەدقىتقا نىيەدەنىمەد قاتسىقنىيەد انىرادنىعرۇتقاتسىق تەمزىقانىرادنىعرۇت ىدەتوتەمزىق ىدەتو

ىديەرىبلەجىۋتايتراپ
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ناعادنامرا« ىدرەتسىـ ؛تەجاقۋنىشلۇقياملات-يامىجاقنىشۇءۋرىساەگەزۇجـ
ڭىتسىبات نىلوجـ پەتپۇتـ ەدنەگلەكـ نەمۋنىشلۇقـ لۇبەنىم.»ىدالوبـاعۋشاـاناعـ
كەشەۋاش قىلالاقــ ڭىنموكتراپــ پىتراتء،ىسەشۇمـىتقارۇتـىعنىرۇبــ ۋرەسكەتــ ـ
،پىلىتمۇاعلااناتتارياقنىشۇءىرەتسىايتراپڭىديەمۋشيۇيىيجۋشڭىنىتەتيموك
.ىدەىسايلىقالاداىگەدۋەلىرەگلىاعلااشاسىروء

يۇي يەمۋشـ قىدلىجنوـەشەنـ نىليتسايتراپقايا-ناتسابادنىسىرابتەمزىقـ
ڭىدۋاتسىرۇد ڭىنىسىشۋاعروقلاداـ ،پىيوقپالاتڭاتاقـەنىزوـاشنىيوبـىمەشلوـ
تايقۇم تەمزىقـىتقانـاتــ تەمىكۇ،نەمىليتسـ كاپ،لەگوشـەنىسىــ ڭەلەكسوــ ـ
.ىتسوقنىسەلۇنىشۇءقىلاحنەمايتراپ،پىلاسنىسالىقىرابنەمىلاروم

يۇي يەمۋشــ ىلىج-1964ـ اعايمرااديا-4ــ پىسەلىــ پىساكــ پىرىتسىۋاــ ـ
نادىسو،نەگلەكـاعڭايجنيش قىلىشاۋراشلىۋاناۋتڭيبىدنىيەك-ىدنىرەگلىڭوســ
لىۋا،ادىش-7 قىلىشاۋراشـ لىج15ادىش-9ـ تەمزىقـ ىلىج-1979.نەگەتسىـ
ياتاعابراتلواديا-9 قىتقامياـ پىتراتءـ ۋرەسكەتـ ىلەجەرادمىلوبءڭىنىتەتيموكـ
ۋرەسكەتپىتراتءپاتسابنادوس،پىلادنىياعاتپىلوبىرەكتەمزىقۋرەسكەتپىتراتء
نەمىتەمزىق ىدانادلىعۇشـ ىلىج-1991،ناتقىدناعلوبىتكەنروكىسەجيتانتەمزىق.ـ
لىج13اديا-11 پىتراتءـ ۋرەسكەتــ نەمىتەمزىقــ ناعنادلىعۇشـ يۇيـ يەمۋشـ ـ
كەشەۋاش قىلالاقـ ڭىنموكتراپـ پىتراتء،ىسەشۇمـىتقارۇتـ ڭىنىتەتيموكۋرەسكەتــ
پىلوبـىيجۋش پىتراتء،پىلادنىياعاتـ ۋالىقاب،ۋرەسكەتــ ۋرەسكەتـــ ڭىنىتەمزىقـ ـ
.ىداعىشانىنروقىلىشساب

پىتراتء ۋرەسكەتـ ڭىنىتەتيموكـ ناعلوبـىيجۋشـ ەدنىزەكـ يۇيـ يەمۋشـ ايتراپـ
نىليتس ،پاساجسىنەدزىەناجپىزىگرۇجقانىسنەپكىلىتكەرۇجنىشۇءۋاتسىرۇدـ
ىتكەنروك،پىرىتترانىنىبەتۋتەىتقاجرىبءپىرەسكەتىدرالولەدـىشياقـەكپىترات
ىدرەلەلەسام ياتقىلراتيا،پىشەشــ لوقـەگرەلەجيتانــ ىدەزىكتەجـ قىلىشسابلو.ـ ـ
نەكتە كەشەۋاشـ قىلالاقـ -ىدنىرەگلىىرادناگروۋرەسكەت-ۋالىقاب،ۋرەسكەتپىتراتءـ
.ىدنالاعابپىلوبۆيتكەللوكتازونانىعاجنويارىلايمونوتۆا،قامياىدنىيەك

يۇي يەمۋشـ رىبء-ەدرىبادلىج18ناعنادلىعۇشنەمىتەمزىقۋرەسكەتپىتراتءـ
قاقان ەتاق،ولەدـ ەكپىترات،ىداملىۋتـولەدــ ۋرەسكەتىدرالولەدـىلرۇتءـىشياقــ
ادنىسىراب پىتراتءلوـ ۋراقتاـ ەنىپيسنيرپتەمزىقۋرەسكەتولەد،ياسـەنىسەجەرەـ
ىدنابات ىتكاف،پىلوبـ لەلاد،قىناــ نىتاپيس،ىدمىنەسـىتاپىس-ــ ىۋرىدناتقارۇتــ ـ
رىبيەك.ىدادنىروىدۋلوبقىلوتىتايمسار،ىدمىسەليۇىۋتەىلىتقاجرىبء،سىرۇد
نىيق ىدرەلەلەسامـ رالاقسابـ پىلاسلوقىزوءلو،ەدزەكناعاملاەتەىلياجرىبءـ
نىتەسىرىك پىتراتءادنو،ماسلوبنىتاقروقنادۋلوبىتتاناماجـەگۋەرىب«:لو.ىدەـ
.نىتيەد»مىدەساملوبىيجۋشڭىنىتەتيموكۋرەسكەت

كەشەۋاشيەمۋشيۇيىلىج-1995،يەدنەگەد»رابىگەبنوڭىدرابـىگەبڭە«
ىعادنىسالاق يەگە10«ــ لەياـ پىلوب»ـ ىلايمونوتۆا،پىنالاعابـ نويارــ نانىعاجـ ـ
ڭىدرەلىتكەلەج كەبڭەـ ىلىج-1996.ىدناليسپىلوبەكەجتازوىگەدنىۋتەسروكـ
.ناعلوبەيانىعاتاىتقڭادىرەكتەمزىقىرەتسىايتراپىلۋادڭاتكىتتەكەلمەم

يۇي يەمۋشيۇي ::يەمۋش

پىتراتء ـ پىتراتء ۋرەسكەتـ ـ ۋرەسكەت ـىتەتيموكـ ڭىنىراليجۋشـىتەتيموك ـ ڭىنىراليجۋش ـ
اشامات ىسىگلۇاشامات ىسىگلۇ

.ىتەرۋسىگەدنىتىسۇتەمزىقڭىديەمۋشيۇي□

.ىگىلاۋكقڭادناعلايەمۋشيۇي□

كەشەۋاش□ قىلالاقـ نەمـىتەتيموكقادوـ رەدلەياـ ىگىتسەلرىبـ
ناعرىتسادمىيۇ يەلــــــ نانڭىفــ انىلىميقۋنەريۇــــ يۇيــــ يەمۋشــ ــ
.ەدۋەليوسزوسء،پىسانىتاق

ىديەرىبلەجىۋتايتراپ
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:ناقاممىقراز

»ىعادلاعراسۋات«ناعلىشاادزاياىراس
مىقراز ناقامـ ڭىدياعوتناعاشـ لوتءـ ىرىتء،ىسامۋتـ ىعىتسابراسابنىروڭىنىلىۋالىمەنىتلاەدنىزەكــ
ىنۇك-28ڭىديا-4ىلىج-2020.ناعلوبىتپاۋاجەنىتەمزىقۋەدلەمەيۇسىدرەليەدەك،پىراقتانىتەدنىم
.ىدلوبسىتياقادنىساج34،پىلاعزوقىۋرۋاكەرۇجنەنىبەبەسۋارىجلاقىتتاقەدىراسڭات

مىقراز ڭايجنيشـ قىشاىعلىج-2009.ناقسىۋاتۋقونەنىبىساكايگولوزڭىنىسەۋشادقىلىشاۋراشلىۋاـ
ادۋادلىباق لامقىدنادۋاـ قىلىشاۋراشـ -2018.ناقسالانروپىلوبىرداكڭىنىسەمەكەمىگىلرەگىرادلام-ـ
ىلايمونوتۆاىنادۋاياعوتناعاش.ىدالادنىياعاتپىلوبىعىتسابراسابنىروڭىنىلىۋالىمەنىتلااديا-2ـىلىج
نويار يەدەكـىلەجەرادـ نىتلا،نادۋاـ لىمەـ ناعلىرىدنالاكچتراك،پىلىزىعرۇتـۆيحراـىعادنىلىۋاـ يەدەكــ
.نىتالوبىتلۇقازاقى68%ڭىنۇم،ىدياتسۇنىرىبءنەتشۇڭىننادۋالىكۇبىسابتو

مىقرازـىلىج-2015 تەمزىقـ نويلليم2ەدنىزەكناعرۇتاتقاتسىقپىلوبىعىتسابراسابنىروڭىنىتەرتاـ
نانناۋي ماتساـ ،ىدزىعلاسناداڭاجنىلوجقاتسىق-لىۋاكىلرتەموليك5،پىرىتلەكاعلوقنىسىجراقناسىنـ
لۇب شىعڭۇتـاتقاتسىقـ ناعلىرىدنالاكچتراك،پىلىزىعرۇتۆيحرامىقرازىلىج-2018.ىدەلوجتلافساناعنىلاسـ

يەدەك50 ڭىنىسابتوـ اروقـ نىسىقتلاق-ـ ۋالاڭاجـ نىناسىنـ راء،پىرىتلەكـاعلوقـ نانناۋي6000ـانىسابتوـ ـ
.ىداتراسقاجاشنىرابنىرالىعلىرۇقكىدزىگەنقىلىشمىعاب،پىرەبتاجاراقاشمىسوق

قاياڭىديا-4ـىلىج-2020 ەدنىنەشـ مىقرازـ ڭىتقاتسىق6ـ ادنىساتروـ لىمادـ ياپپاتـ نەمۋالىقپاشـ ـ
اشنىيوبۋلالاماقنادۋتلىرانەتكىليەدەك،پىرابانىعاتسىقەشىبيابلوىنۇك-25ڭىديا-4.ىدەناعلوب
ۋەتتەر ۋتەزۇت-ـ كىلىشكەتەجـەنىتەمزىقـ ىعڭات،پىتەـ تاعاســ قىدلىۋاپىتەريۇسنىرەدلۇسرۇقـەت4ـ
ىداتياقـەكتەمىكۇ نەتسۇتـىنۇك-26ڭىديا-4.ـ نىرۇبـ نادۋتلىرانەتكىليەدەكقىدنادۋاادىعاتلوـ
لاماق كىلىشكەتەجـاعۋلاـ لوجـانىساپپۋرگۋتەـ پاتسابـ .ىدەرەسكەتتەمزىقپالاراـىتقاتسىقـەشەنرىبـ
ەگۋەدلەمەيۇسىدرەليەدەك،پىلاقادنىعاتسىقەشىبيابنىيەكنانناعلاسپىراعىشنىساپپۋرگۋتەكىلىشكەتەج
نەگلىرەب ىدرالرىيسـ پىرەبـەگەمرەتوكـ ۋرىتقابـ نىماتقوتـ ىدازاجـ الوبـىنو.ـ نەمىسىلاسـ نىتلاـ لىمەـ
.ىدەرىشەكنەدزوكنىيادعاجۋتەزۇت-ۋەتترەزنىۆيحراۋلالاماقنادۋتلىرانەتكىليەدەك،پىرابـانىعاتسىق
نەمىنوس تاعاسـىگنۇتـ ىدەتەجڭەراـانىعاتاجاد10ـ اعراتقاتسىقپىرىتويەجىنەپسەكـىليالوقلو.ـ
.ىداسىعۇيادعاجپىعوسنوفەلەتنەدرىب-رىبء

نوفەلەت پىعوســ نۇتءـاشناعلوبـ نانىساتروـ تاعاسـىسەترە.ىداۋاـ اداساياتـاع9ـ مىقرازـ نانىنروـ ـ
نەگنەتكىدۇك،ىديامرۇت كىلىشپوكــ نىعاتاجـ پىشاـ ڭىنو،ەسرىكـ ناشاقەدلاـىسەنەدــ يادزۇمـ پىلوبـ ـ
....ىتپىتەكاعىقيۇكىلىگڭام

نەم،يجۋش« ىدرەليەدەكـ ۋەدلەمەيۇسـ نىتەمزىقـ ناعزونەدرىمومىقراز،»!نىميەتسىەدنىتەرمىبىساكـ
ڭىنو،اداسلوب ڭىنموكتراپقىدلىۋاــ ناقتياـانىيجۋشـ ىزوسءـىسوـ ادنىعالۇقڭىتپوكنىيەدەگنۇكـىلاـ
.نەكەىدارۇتپادلىقڭاس

.ادۋسادلىقانىلوجۋرىتتراىتسىرىكنەماراقۇب،پىرابيەلىرەكشىاعىتاسىگزىگەنمىقراز□

مىقراز□ نىۆيحراۋەدلەمەيۇسىدرەليەدەكڭىتقاتسىقـ
.ەدۋتەكىلىشكەتەجەنىۋەتپۇتپەتتەر

مىقراز□ ناعلىرىدنالاكچتراك،پىلىزىعرۇتـۆيحراــ ــــــ
.ادۋلاەككىلەتسەنىسايستامروفنيڭىنىرالىسابتويەدەك

ىديەرىبلەجىۋتايتراپ

نىش،ياپتىمۇـىتتاسقامـىگلەۋا ىلوتەدنىزەكىرىتءكەبمىرۇنپىلاتۇمء.ىدانرانىسالىقىــ
نىگىدزىسپىۋاحىكشىتەكەلمەم،ىسەشۇمڭىنموكتراپىسەمەكەمىگىدزىسپىۋاحماعوققىدنادۋا
ۋاعروق نەكلۇـ وگڭۇج،ناعلانىنەشىشقاسىشۋالىقابىلەجەراد-3،ناعلوبىعىتسابڭىنىتەرتاـ
كىتسينۋمموك ڭىنىسايتراپـ 12نەد12تاعاسىنۇك-24ڭىديا-4ىلىج-2020.ـىسەشۇمـ
ەدنەكتوتۋنيم تەمزىقـ ەدنىتسۇـ لىيقتۇتـ كەرۇجـ 41يەمرەبمىنوءۋراقتۇق،پاتسۇىۋرۋاـ
ادنىساج نابرۇقـ ىشنىرىبءڭىدۋەدنىگزىت-ۋناتقاسنەتتەدنىنەمىلىيەپ-اتنىلىكۇبلو.ىدالوبـ
ەدنىبەش ساقياشـ ڭىنىرىموء،پاساجـ ىتەمىلامۋاساجۋادلاتانىيادعاجتەدنىەدنىتاسـىعڭوســ
.ىدەناعامراعىشنەنىسەنىگىلرەكپاۋاجنىيەدەنىمەدقىتقا،پىلاقىلۋسىقادنىلوق

لوس نىيەدـەگنۇكـ ۋنىباقـەپكوسۋريۆـاشرادياـىتپىيتـاڭاجلوـ نەنىتەدنىـ ۋناتقاسـ -ـ
ڭىدۋەدنىگزىت ەدنىبەشـىشنىرىبءـ نۇك91ـ ياملىجپاتـ ساقياشـ لوس،ىداساجـ ڭىنوـىلىجــ
.ىدەناعلوبلىج19ەنىنەگەتوتەدنىمقىلىشقاس

نەپقىلىشقاس ىلۋالاقڭىناراقۇب،ىرىشاناجنىقاجڭىنىرەتسەتپىساكلوادلىج19ناعنادلىعۇشـ
.ىدلوبىرەكتەمزىق

پىلاتۇمء« ،اداسرۇتاناعەدرەجمىداەشەنرىبىتاراپپاۋسزىۋا،ىديەتسىپىلاسنىناجـىتتەمزىقـ
نادوس پىلاۋسـ ەرىگلۇـەگۋشىـ ەتتەدا،ىدياملاـ ىساسرۇماداعۋلامەد،پىشىءقاماتەدنىبوكـ
اديالا؛قوج يادنىناقسىۋتـەنىرەتسەتپىساكلوـ ىشقاسىتەشوادناعلاەكسەىنىسو»ىداسالياراقـ
.ىدلاقانادمىدىعاناشزوك،پىعىلۋبىعاماتڭىنڭىفۋابۋجىعىتسابڭىنىسەشمىلوب

ڭىنىدنامۇكناعالرۇنىمىسرتكەلەسىمادنىلىجاڭاجڭىنىردنەلاككىلىشنىگەـىعلىج-2003
نىعاعيا ۋباتـ نىشۇءـ پىلاتۇمءـ راقـ ىعادنىناكاتسسومرەت،ىداتاجپىعۇبتىقاۋقازۇەدنىشىـ
پىتاقادىۋس نەمىنوس،ىدالاقـ نادراقـەسەدلوشــ ىعاسرۇق،پىلاسـانىزىۋاـ قاعرۇقادناقشاـ
ىدنان لاجۋاـ اشيالىسو،پىتەـ رىبءــ ىدنامۇك،پىتانۋاـىناتپاـ نىيەدەگنەكتەسروكيوبماداـ
ىلرەسونەدرىڭوىلۋاتىگەدنىگىتسۇتڭوڭىنىعىشالاقنادۋاىلوتاديا-7ىلىج-2018.ىداسوت
رىبڭاج نىقسات،پىۋاجـ پىلاتۇمء،ىدالىۋتـىتاپاــ ناقراـەنىلەبـ ىتتراقناعلاقادنىقسات،پاليابـ
پالاقرا يەپسۇتاعلوقلىج20پىلاتۇمءاديا-7ىلىج-2019؛ىدەزىكتەجەگرەجزىسپىۋاحـ
ماعوق،نەگرۇج نەگلىرىسۇتىعىريۇبۋادنىعۋقىلەجەرادAنانىعاجىگىلرتسينيمىگىدزىسپىۋاحـ
نىقشاق ىعادالاق-نادۋااشنىيوبقامياساتۇت،پىرىسۇتءاعلوقـىتتاسءـىتXXيمـىتسىملىقـ
.....ىدارىساەگەزۇجنىساناسىنۋاتقاداىنىتسىملىقنىقشاقناعلادنىعۋقادروت

ادايپميلونانىعاجىسەمرەگڭەمىگىدزىسپىۋاحماعوققىدنويارىلايمونوتۆالوـىلىج-2008
تروپس ىدنىيەك-ىدنىرەگلى،ىدانالاعابپىلوبەكەجتازوىعادۋاعروقنىگىدزىسپىۋاجىسىراجـ
يەلەكەجتەر2 ىلۋادڭات،رەكتەمزىقتازوەتراميالات،ىدالىزاجكەبڭەىلەجەرادـىشنىشۇءـ
ىگىدزىسپىۋاحماعوقكىتتەكەلمەمەكپىلاتۇماديا-2ىلىج-2021.ىداناليسپىلوبتسينۋمموك
.ىدلىرەبپاتقىلوتىعاتاىگلۇنامراھاقىلەجەراد-2ىگەدنىسەيۇج

:پىلاتۇمء

ىدرىدنالرۇننەمىرىمونىسىگلەبىشقاس
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ايتراپ ىۋتايتراپ ىديەرىبلەجىۋت ىديەرىبلەج

پىلاتۇمء□□ پىلاتۇمء
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ساتياتاعابرات.»ۋتاراجەجيتانكىدزۇ،ۋنىگۇجاققىدنىش،ۋسوقسەلۇ،ۋيۇسءىدلوج«
،پىرىتساعلاجىتتاسقامىتسابرىبءىسوقايا-ناتسابىموكتراپىسەمەكەمۋراقسابلوج
قانايتنىنروتەمزىقىدرالرداكنەمىرەلەشۇمايتراپ،نىرادمىيۇـايتراپـىتاسـىگزىگەن
ڭىنىرەتسىلامىسات-سانىتاق،پەتكەتەجاعۋساباعلاانىشلۇق،پىسوقسەلۇزىسىقتلاق،پىتە
زىسكىدزۇنىۋماد ىدنىرەگلى،پىتەلىرەگلىـ ىدنىيەك-ــ كىتتەكەلمەمـ ىتاسىگزىگەنتازوـ
كىتتەكەلمەم،ىمىيۇـايتراپ رەلىشتەمزىق-ىشسىمۇجىلىگلۇكىتتەكەلمەم،نىروىتتەينەكروـ
كىتتەكەلمەم،ىۋاتو -سانىتاقكىتتەكەلمەم،نىروتازوىگەدنىسەيۇجلامىسات-سانىتاقــ
لامىسات ڭىنىرادنىروپىساكـ تەينەدامـ -سانىتاقكىتتەكەلمەم،نىروكىدزۇىعادنىسىلىرۇقـ
لامىسات ڭىنىسالاســـ تەينەدامــ ىعادنىسىلىرۇقــ ـىتقڭادـىتقايسنىروكىدزۇـەشكەرەــ
.ىدەلىشنەىدراتقاتا

ياتاعابرات 10ىلراتاقلۇعڭوم،رۇعيۇ،قازاق،ۋزناحـــىسەمەكەمۋراقسابلوجساتـ
نادراتتلۇـەشەن ناعلارۇقـ نەكلۇـ ىپلاج،قارىڭاشـ 6نىتەلەكرتەموليك1520ىعىدنىزۇــ
.ىتپاۋاجەگۋەدمىتۇك-ۋراقسابىدلوجساتىلۋانرا14نەمىلوجەكلو

ڭىنو ساتيامـىعادنىعىلىتساراقـ نىسۇعراسـەناجـ لەجـ اشنىيوبڭايجنيشلىكۇبىتوءـ
ىلراق نانناروبــ ۋناتقاسـ ىدرەتاقـەناجـ ۋاتسالاـ لوجرىۋاـاماشرىبءـىتەدنىمـ ـىگەلوبـ
ىدالاناس ىلراق.ــ ناروبــ انىتاپاـ يملىعــ پەتوتـ قىلاح،پىرەبـ ڭىنىساراقۇبــ سانىتاقـ ـ
نامۋحرەلىشتەمزىق-ىشسىمۇجىگەدەمەكەمساتۇت،نىشۇءۋتەكىدلىپەكەنىگىدزىسپىۋاح
نىتەدنىمۋسەتكەموك-ۋراقتۇق،ۋرىدنەدزسسىلىكرىىتسانىتاق،پىرىدنەلەلۋاسەنەسلەبنىحۋر
قىلاح،پالاقرا ڭىنىساراقۇبــ ىليالوق،زىسپىۋاحـ .ىدەلەكپىتەزىساماتماقنىۋالىشۋالوجــ
نادرادلىجـىعنىقاج ىرەبـ ىتكىلوكوتۆا7955ناعلاقادناروبىلراقىدنىيەك-ىدنىرەگلىـ
ڭەىگەدنىسەيۇجلوجسات«،پىراقتۇقىدرالىشۋالوجتەرمادا483ڭىم27،پىراعىش
.ناعلوبەياقتااشاماتنەگەد»رادماداىتكىيۇس

ياتاعابرات ساتـ لوجـ ۋراقسابـ نىلوجاڭاجڭىدۋاڭونىتاپاناروبـىلراقـىسەمەكەمـ
ساتيام،پىرىتساراق لوجــ ەدنىگەلوبـ راقـ نانىتاپاـ .ىدراقتانىسايرەنەجنيۋاڭو-ۋناتقاسـ
ۋروك ،ىناعاتلوجقىشا،اقلاقىتتەپسرىبۇق،اتقاتشىقسوتراق،شىۋەتلىسلوجـىساياـ
لەج شىعرۇبـ ،پىناتقاسنانناروبىتقايسلەنۋتىلىقتلاق،ىتىكنۋپۋالىقابنىياراۋا،اتقاتـ
ىدراق ڭىدۋسوتـ نىرالاكينحەتـاڭاجـ ڭايجنيشـ نەمىدلاـاشنىيوبـ ،پىنالادياپىتسەكياسـ
.ىتتالىراعوجزىسكىدزۇنىيەگڭەدۋرىدنادزىساماتماقنىگىدزىسپىۋاحىسانىتاقلوجسات

:ىسەمەكەمۋراقسابلوجساتياتاعابرات

ىتتەكىدلىپەكاقسانىتاق،پاعروقىدلوج،پىيۇسءىدلوج

.ادۋراعىشىتكىلوكوتۆانەكتەكپىسۇتءەنىتەشلوج□

ساتيام□ ىلراقـــ نانناروبــ ناتتاپا،پىناتقاســ ۋراقتۇقـــــ ڭىنىسازابــ ـــ
.ادۋراقتۇقىناراقۇبناعلاقادناروبىرەلرەكتەمزىق

ىلىج-2019□ ىنۇك-30ڭىديا-9ـــ ياتاعابراتـــ ساتـــــ لوجـ ـ
ۋراقساب نەم«ـىسەمەكەمـ ڭىنەمـەناجـ قىتپىرىقاتىگزىگەن»مىناتوـ
نىلىميقـىنۇكـايتراپ ايتراپ،پىزىكتوـ ىرەلەشۇمــ ىگەدنەگرىكاعايتراپـ
.ەدۋرىسۇتەكسەيالاتياقىتترەس

ىديەرىبلەجىۋتايتراپ
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.ادۋارۇسلاحنادراتتراقيۋڭۇحنىچ□

نەنىگىدزويۋڭۇحنىچاديا-3ىلىج-2000
شىنىتوء ياتاعابراتىشقاسـىلۋراقـىلىقراۋتەـ
اراكەش سىناعروقـ نەنىگىلرىسساكڭىنىتەرتاقامراتـ
لوق قىلاحـىتپاۋاجـاقسىمۇجـىقترىس،پىزۇءـ ـ
ىسىشقاس ياعوتناعاش،پىلوبــ ارۋباراقـىنادۋاــ ـ
ڭىنىلىۋا لوق«ـــ نىتياليابــ ىسىمۇجــ پوكـــ »ـ
ياعوتناعاش.ىدالوبىتپاۋاجانىعاتسىقـىقوشاراق
ارۋباراقـــىنادۋا اراكەشقىدلىۋاــ ىشقاســــ ــــ
ڭىنىسەشمىلوب قىلاحىتپاۋاجـاقسىمۇجـىقترىسـ
ىسىشقاس نانناعلوبــ نىرۇب،ىرەبـ ۋلىۋتـولەدــ
ىرەشلوم اماشرىبءــ ىراعوجــ پىلوبــ نەگلەكــ ـ
ڭىنىعاتسىقـىقوشاراق ماعوقـ نىيادعاجىعىدناماـ
ەدەجەرادروز ىتساعلاج،پاڭوـ ـىيوبيا36ــ
ماعوق نەمـىسولەدـىعىدناماـ رەتسىـىتسىملىقـ
ۋاملىۋتـىسولەد نىساناسىنـ لو.ىدرىساـەگەزۇجـ

اراكەشكىدزۇ10 كىتتەكەلمەم،ىسىشۋاعروقــ راءــ
ڭىنىراتساجتلۇ راتتلۇـــ ىعادنىعىلراساباعلا،ىعامىتنىـ ــ
.ناعلوبەياعراتقاتاىتقڭادىتقايسىعىليسكىدزۇ

ادنىعاتسىقـىقوشاراق نىعرۇتماتسانات640ـ
ناج،راب ىساتروقىدنامانەمىناعلوبزاـىناســ
ىتسىملىق،ىلەدرۇك رەتسىـــــــ ىسولەدــ پوكــ ـ
ڭىنۇم،نىتالىۋت نادزىياپ70ــ قىلرۇـىماتساـ ـ
نىچ.ىدەـىسولەد يۋڭۇحـ يەتشىـ ەترىشەكسىمرۇتشىنىتاعاراقۇبىعادنىسوـ
زىسمىلوت،ماساملا مىناعلوبــــ ىعادنىعىلىتساراق،ادىدياليوپەدــ ـاقسىلانيجـىناراقۇبــ
قان،پىرىقاش ادناديامــ مىراج«:ـ نادلىجـ ىيادعاجقىدناماڭىتقاتسىقەدرەگە،نىيەكـ
.ىدەرەبەداۋىدنىبياپەد»!نىمياسوبناتسىمۇجنەنمىگىدزو،ەسەمرەگزو

ناعلىتيا زوسءـ ناعلىتاـ نادوس.قوـ پاتسابـ اعۋادنىرونىسەداۋيۋڭۇحنىچـ
ىدەسىرىكـانىشلۇق قاتسىق.ـ نەمىرادنىعرۇتـ نەمىگەلىتڭىناراقۇب،پىسەلەمىگڭاـ
نىيو نەمىنوس،ىداسىعۇـ ىعنىرۇب،ەگرىبــ رەتسىـىتسىملىقــ ياساجۋادلاتانىرالولەدـ
لۇب،ەلەك نادرالولەدــ ىعادنىعىلىتساراقادىدياقيابنىعىدنىتالوبەگۋەدنىگزىت-ۋناتقاسـ
.ىدەيۇتانىيوىدۋقوتنىروتكىدزىسپىۋاح،پىسەلرىبنەماراقۇب

نىچ يۋڭۇحـ ڭىتقاتسىقـ ەنىگىلەشكەرەقىدناماناعاماسقۇىعادمىسۋامتروتءـ
ارىتساتشۇ پىرىتوـ ۋناتقاسـ .ىدارىتوپىرىسۇتءەگەيۇج،پەتتەرىمەنۇنىنىيۇتءـ
لوەدنىسەجيتانڭىنىگەبڭەىلرىجاقنەمىرالاراشاڭاجۋناتقاسياساعمىسۋامتروتء
ادنىعىلىتساراق كىدزىسپىۋاحڭىنىسىشقاسقىلاحىراءىدەنەلوبانىۋاقلاڭىناراقۇبـ
.ىدارىساەگەزۇجنىتاسقامىگلەۋاىعادۋقوتنىروت

ناعوڭىناراقۇب،پوكەتوىرەتسىناقتانروكىلىشنەپسىيۇساققىلاحڭىديۋڭۇحنىچ
ناعزاج سىعلاـ ڭىنىتاحـ نەمىعىلىدمىياپاراقڭىنو.ىداساناداشراپ10ـەشەنىزوءـ
نەگەدـاققىلاح نىساراقۇبتلۇراءـىعادنىعاتسىقـىقوشاراقـىسالىقىـىيانىشـ ڭەرەتـ ـ
ىدرىدنەلرەسا اتسىق.ــ ىرادنىعرۇتقــ پالابـانىنىقاجـىنوـ زىمىزىقـىشقاس«ـ پەد»ـ
.ىدياتا

:يۋڭۇحنىچ

ىداعروقىتقىدناما»زىقىشقاس«

:ڭيمناحىح

ىتساقيالىجناعادنوەشەننەمناروبىلراق

ىديەرىبلەجىۋتايتراپ

كىتتەكەلمەم كەبڭەـــ كىتتەكەلمەم،ىرەـ رىمام-1ـ ڭەبڭەـ ڭىنىنەدروـ ،ىرەگەيـ ـ
سانىتاق 10نەگرىدنەلرەسانىسەيۇجلامىسات-سانىتاقىعلىج-2015«ڭىنىگىلرتسينيملامىسات-ـ
ڭايجنيشڭيمناحىحناعلوبىرەگەيڭىدراتقاتاىتقڭادنەگەتپوكىتقايس»اعلۇتىرىء
ياتاعابرات ساتـ لوجـ ۋراقسابـ ىلراقنىسۇعراسىسەمەكەمەشمىلوبىلوتـىسەمەكەمـ
نانناروب ۋناتقاسـ ،ۋناتقاسنانناروبىلراقەدنىتولەجنىسۇعراس.ىڭاجنابڭىنىسازابـ
ناتتاپا ۋراقتۇقـ ڭىدۋسەتكەموك-ـ ەدنىبەشـىشنىرىبءـ ياملىجپاتـ نادلىج28نەگەتسىـ
.ىتتاراجاياكيحكىلرەتنەرىبەتناجنەگەتپوكلوىرەب

ڭيمناحىح،نىسلوبادزاجقىتسىرىگڭىلىشەدلا،نىسلوباتسىقناعاقرۇبراقىليەم
_ۋەبلەبتالوبيابلادموسرىبءىسو.ىدەرۇجپىعاتياماتساتىدۋەبلەبتالوبـىگەدنىلەب
ڭىنڭيمناحـىح نىلەبـ ۋاعروقـ نىشۇءـ ناقتاراجىزوءـ ،ەدنىلىسا.ىدەـىعىلرىقپاتـ ـ
لەب،پىلادمىقازىلەبەدزەكناعراقتۇقلىعۇشىتكىلوكوتۆاناعلاقادناروبىلراقڭيمناحىح
ىشنىرىبءڭىدۋەدمىتۇكلوجادىدالا»پىلوبسادلوج«نەمىنوۋياپموتىساشقاباتـاقترىمو
.ىدەلەكارۋتانىۋلاپىعاتىدۋەبلەبىسونىشۇءۋەتسىياملىجپاتەدنىبەش

نەيدەمۋق« ڭىدلەجـ مۇق،نىسۇعراسـىتوءـ پىرىشۇــ نىتەتەسروكـ رابـ ،نىشۇكـ

ڭىتسىق نەمراقـىنۇكــ پەكرۇبـ ىنىشۋالوج،ىنەينۇدـ ناعاملاجــ ىلراز،رەجـ مىتــ .»ـ
ڭىتقىلاح رىبءـىسوـ ڭەلوـ ادنىرادلوجـ .نەگلەتتەرۋسىيادعاجتاميلكڭىنىتوءلەجنىسۇعراسـ
نىسۇعراس لەجـ ڭىنىتوءـ ىسىعا،ىتتاقـىلەجـ مادلىجــ ،ىدارۇتپىرىشۇراق،پىلوبـ
ىگىلىلرەتاق ەدەينۇدــ ىدەسەدزەككەريسـ ڭيمناحـىح.ـ نەمـ ڭىنوـ ىرەتكىرەسـ ـىلراقـ
.ناعناتا»زىدلۇجىشۋراقتۇق«ىگەدنىتوناروبىلراقرىبءىسو،پىساقيانەمناروب

ڭيمناحـىحاديا-10ـىلىج-2020 ياتاعابراتـ كىلىشمىكانەمموكتراپقىتقامياـ
ەيانىعاتا»ەكەجتازوىعادنىعىلراساباعلا،ىعامىتنىراتتلۇڭىتقاميا«نانىعاجـىسەمەكەم
اتقارىڭاشنەكلۇىسوناقپاتمارۇقناتتلۇپوكىلراتاقرۇعيۇ،ۋزيۇح،قازاق.ىدالوب

قىدلىج14 قىلايتراپـ نەمـىجاتسـ قىدلىج37ـ تەمزىقـ رابـىجاتسـ ڭىنىزوءلوـ
كىتسينۋمموك نەمىعىلىدنابات،يامراعىشنەنىسەناشاقراءنىگىدنەكەىسەشۇمـايتراپـ
لاپقىـاعرالىعادنىياڭامـىلىقراـىگىدلەگوش ناشاقراءەنىزو؛ىدەلەكپەتكەتەج،پاساجـ
ڭاتاق مەشلوـ ىتكەنروك،پەلىگلەبـ ڭىنىرەكتەمزىقلوجساترىبءىلىقراۋتاراجرەلەجيتانــ
نەپقىدلادا نىتاسوقسەلۇزىسىقتلاق،نىتەزىگرۇجسەرۇكنەپقىدلىتاب،نىتيەتوتەدنىمـ
.ىدەلىگيانىتەيساقڭەلەكسو
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ناۋاس سۇنالۇـىسالاقـ ڭۇگناسـىگنەموتـىعىشالاقـ ىساكيەچايايتراپىعاتسىقـ
ناتساب قايا-ـ ىديادعاجـىپلاجـ رەگنىۋاجنىمىيۇايتراپىتاسىگزىگەن،پىتەۋاقراـ
،پىرىدنەلەلۋاسنىلوركىلىگلۇ،قىتدراگناۆاڭىنىرەلەشۇمايتراپ،پىرۇقپىتەلاماق
قاتسىقتلۇراء نىرادنىعرۇتـ ىتقىلىشاۋراشىلىقراۋەتتەرنىمىلىرۇقپىساكپاتسابـ
ىناترو،پىتىقلاش ۋتيەكروكــــ ىلىقراــ سىمرۇتــ نىساپاسـ ىتقاتسىق،پىتالىراعوجـ ــ
.ىتتەدنەكروىتپىساك،پىرىدناتتاقۋاىدرادنىعرۇت،پىتيەكروك

ڭۇگناسـىگنەموتـىلىج-2001 تازوكىتتەكەلمەمىساكيەچايـايتراپـىعاتسىقـ
.ىدلوبەيانىعاتاىمىيۇايتراپىتاسىگزىگەن

نادلىج20 انىسابناجىرادنىعرۇتقاتسىق،ادنىۋاتسابڭىنىساكيەچايايتراپىرەبـ
نىتەلەكارۋت كىتسىگەۋم4.3ـ قىلاكيمونوكەـەگرەجـ نەمۋگەاتقامەدنىتەرلىقادـ
كىلىشمىگە،اسوق نىمىلىرۇقــ سابكوك،پەتتەرـ سىنوكوك،ىرەگۇجــ ىدرالىتقايســ ـ
رىبء،پىگە ادلىجــ مىنوءنەمىرەشلومۋلىنالادياپڭىدرەج،پىلامىنوءتەرـىكەـ
نىنۇق ناج.ـىتتالىراعوجـ 4000ىعادنىدلاڭىدلىج20نىرەتسىرىكپاسقىدنىسابـ
.ىتتالىراعوجاعناۋي585ڭىم19رىتلىب،نانناۋي

قاتسىق ايتراپــ ڭىنىساكيەچايــ قاتسىق«:ـىحنايجنيلـىيجۋشــ ڭىنىرادنىعرۇتـ ـ
نىسىرىك نانناعرىتتراـ ىلىج-2020.كەرەكۋتالىراعوجادنىساپاسسىمرۇت،نىيەكـ
قاتسىق نانىسىلىرۇققاتسىق-لىۋاىتكىروكىتەرتاتەمزىقنەمىساكيەچايـايتراپـ
پاتساب ،پىسىرىكـەكسىـ ڭۇگناسـىگنەموت‹ـ ›نىسابوجۋمادقىدلىج5ڭىنىعاتسىقـ
ىتكىروك،پاساج ،پالاعابىدرالالۋاــ ناداڭاجـىناناحتەراد118ـ پىترەگزو،ۋلاسـ ــ
نەمۋلاس ڭىنىراعوج،ەگرىبـ ڭىم500ــ نىسىجراقناۋيـ ڭىتقاتسىق،پىرىتلەكاعلوقـ
ىساتروسىنوق،پىنالاڭاجىسەنيەب-تەبڭىتقاتسىقرىزاق.ىدلاسنىلوجـىگزىگەن
ىتپىتء قاتسىق،پىراسقاجەدــ ڭىنىرادنىعرۇتــــ تىقابــ ىشىكتەسروكــ ـىتكەنروكــ
.ىدەد»ىدالىراعوج

:ىعاتسىقڭۇگناسىگنەموت

ىدەدنەكروپىساك،پىناتتاقۋارادنىعرۇت،پىيەكروكاترو

.ىلوجىگزىگەنڭىنىعاتسىقڭۇگناسىگنەموت□

كىتتەكەلمەمىساكيەچايايتراپىعاتسىقڭۇگناسـىگنەموت□
.ىدلوبەيانىعاتاىمىيۇىتاسىگزىگەنتازو

.ىدرەبمەدانىۋتراڭىنىسىرىكرالاۋراشىڭالاقىلىشمىعابىعنامازىسو□

ىديەرىبلەجىۋتايتراپ
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،قاتسىقناقسالانروانىڭامالاقــىعاتسىقۋگۋادناسڭىنىلىۋاناۋچادىسالاقناۋاس
الاق ناقساتۇتـانىنويارـ رەتپوش-لۇگادنىۋالاعاجىكەڭىدلوجىگزىگەنۋزۇتءەدڭەكـ
ارىپلۇق ەتشەك،ىدەسوـ ادارالۇب،ىدەنەەنىتەبلەكڭىنالاقەدنىسەلۋاسڭىنىعارىشەشوكـ
.ىدەگىزەكپوكەدرەدنەگرۇجپالاشامات،پەدنەۋرەس

ىتاسىگزىگەنتازوكىتتەكەلمەمىساكيەچايايتراپىعاتسىقۋگۋادناسـىلىج-2006
ايتراپ ىمىيۇــ انىعاتاــ ىسو،ىدالوبـەيــ رىبءــ كىتۆيتـاقاسـ ـىتقاتسىق-لىۋاـىگلۇـ
،پىرىدنەتكىروكانىشلۇقىناترو،پىتاقيابكىدڭەشرىموڭىتزىسكىدزۇادنىسىرابۋرىدنەدلۇگ
ىعادالاقنەمرادنىعرۇتنەگەتپوكىعاتقىشالاق-لىۋاەگزو،پىرۇققاتسىقىلياجاقسىنوق
.ىدارۋاباعۋلاپىتاسيۇءنانىنويارنىعاشرادنىعرۇتىدرەلىشتەمزىق

لۇب پاتسابنىرادنىعرۇتقاتسىقتلۇراءڭىنىساكيەچايايتراپكەزەكراءرەلەجيتانـ
زىسكىدزۇ،پىلىتمۇـاعلاـاناتتارياق قىلاڭاجــ ىعاتسىقۋگۋادناس.نەگلەكـاعلوقادنىۋشاـ
ىتقاتسىق-لىۋا ۋرىدنەدلۇگــ ەدنىزىگەنـ ڭىنىعىلىشاۋراشلىۋاـ ىسو،پالابوجنىۋمادـ ــ
قاتسىق-لىۋاـىعناماز ىسو؛اسرۇقـ ،پىتيەشۇكىدۋەلەيبراتىلىقرامىناتسۇـىعنامازــ
ىدرالاۋراشـاشاڭاج ىدىلۋابـ ڭىتقاتسىق.ـ ڭىدرالاۋراش،پىنالاڭاجنىياسنۇكىسەنيەب-تەبـ
زىسكىدزۇـىسىمرۇت ىدراسقاجـ ۋگۋادناس.ـ ىنىكە،ۋسادلىقاىتتروتء«ادىعاتىعاتسىقـ
ايراج ۋاتسۇــ تەمزىق»ـ نىسىداءـ قىدماعوقـ نادۋراقسابـ قىلاڭاجـ ـىنايتاركومەد،ۋشاـ
ڭىدۋتەلىرەگلى ىدزىڭامـ تا،نىعىقۇۋلوبرادراباحناديادعاجڭىناراقۇب،پىتەىساقتۇتـ
ۋسىلاس مىشەش،نىعىقۇـ ۋەلىگلەبــ نىعىقۇـ ۋالىقابـەناجـ نىعىقۇـ شۇكـاعۋرىدناتقانايتـ
.ىدەبەجنىۋمادلەدەجڭىنىماعوقنەمىساكيمونوكەڭىتقاتسىق،پىلاس

ادڭاتـىگنىگۇب نىۆيتارەپووككىتسەبلەس،پىشاياجقانوقىنىعرۇتقاتسىقنەگەتپوكـ
نىعاش،پىرۇق ياجاياســ قاتسىق،ىدلاسـ رادنىعرۇتناعلارۇقنانىسابتو260ادـىعاتــ
نىعاش نىنويارـ قاتسىق،پىلاسـ ڭىنىرادنىعرۇتــ نىقاجـ نانڭامـ تاباقـ ۋلاپىتاسيۇءـ
نىنامرا ەگەزۇجــ ىدرىساــ نەگنەلرۇسڭيلڭاۋلا.ـ ىتشا،ىرەتسىنوكوكــ قىۋاتـــ ـ
قاتسىقـىتقايسـىساقترىمۇج ىرادنىعرۇتـ ناقتاراجـ قىلىشاۋراشلىۋاـىلاكرامـىلىگياـ
ىرەدمىنو قاتسىق،پىلىتاسـاعرالالاق-نادۋاـىعادياڭامـ ىدرالاۋراشىساكيەچايايتراپــ
قىدنىسابناجڭىنىرادنىعرۇتقاتسىق.ىدلانيااعناعروقىدنەمراپىعادۋاتسابـاعۋناتتاقۋا
.ىتترااعناۋي753ڭىم19ىلىج-2020نانناۋي9800ىعلىج-2006ىسىرىكازات

:ىعاتسىقۋگۋادناس

ىدرۇجءەتكەلىعڭىدلاەدۋرىدنەدلۇگىتقاتسىق-لىۋا

ۋگۋادناس□ ىعادنىعاتسىقــ ايتراپـــــ ىرەلەشۇمــ ايتراپـەشكەرەـــ ىسانراجــ ـــ
.ادۋلانىگىلاۋك

ۋگۋادناس□ رەلىتكىرەـىلايتراپـىعادنىعاتسىقـ لوجـ ىدزۇم-راقىگەدنىتسۇـ
.ادۋالازات

.ىنويارنىعاشڭيجيلناۋينايتىعادنىعاتسىقۋگۋادناس□

ىديەرىبلەجىۋتايتراپ
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راتتاساياسلازبا قىلاحـ ىتقان؛ىدرىتتراترىمات،پىرىدناتقانايتنىرادناسىنـىسىمرۇتـ
رالاراش يەدەكـ -الاقىتكىروكرەتتەمىلامىدناس؛ىدلەكاسىرەگزواشاماتاعراتقاتسىقـ
قىلىدمىساراجادلىۋا نىرىجـــ قىتتاش؛ىتتىقلاشـ نەكسەــ رەدزۇجـ ـىتسىمرۇتـىتتىقابـ
ىسانيتراكىدناجڭىدۋلالاماقناۋتلىرانەتكىليەدەكادنىسالادياتاعابرات.....ىدەلەنيەب
يالىسو ڭىنىگىدنەكتەجپىلەكڭىتتىقاب،پاتسىلاڭىتكىليەدەكرەتسىرەگزولۇب،ىدلىياجـ
:قوجنەگلەكاعلوققاپسو-ياڭولۇب.قاملوبىعاعيا

ڭىدزىمىعاميا_ ىدرەليەدەكـ نەمنويارىلايمونوتۆاىتەمزىقۋتەدنەكرو،ۋەدلەمەيۇسـ
رىبء ناعلاتسابـىلىج-1986ـاتتىقاۋـ ياتاعابراتاديا-12ـىلىج-1987.ـ قىتقامياـ ـ
نادلىج-1986،پىلىرۇقىساپپۋرگقىلىشسابۋتىمادنىساكيمونوكەڭىدرەلرىڭويەدەك

مادا908ڭىم64نانىسابتو818ڭىم10ىنىيجاشنىيوبقاميانىيەدـاعلىج-1990
.ىدلىرانەتكىليەدەك

نەتكىليەدەك_ لاماقنادۋتلىراـ نەدىكە«زىمىعامياىرەبنانناعلاتسابـىساقياشۋلاـ
ىتشۇء،ۋامرىتقىرات زىساماتماقــ نەمۋتەـ زىعىت»ـ لادء-ەملادىتلا«،پىرىتوەرىتسەلرىبـ
،پىرىدنەدلەمەك»ىدۋرىتتراىدنىپرەسەتشۇ«،»پوترىبءىتەج«،پىلوبىدنابات»اعۋلوب
.ىدلاراتنانىترا-تراىرەتسىڭەجساقياشكىلرەتنەرىبەتناج

ىرالىسابتويەدەكناعلىرىدنالاكچتراك،پىلىزىعرۇتۆيحراادزىمىعامياساتۇتەتكەزەك
يەدلەگۇت نەتكىليەدەكـ ،پىلىراـ پىلانىعاپلاقكىليەدەكنانىترا-ترانادۋايەدەك3ـ
،ىداتسات يەدەك69ـ -2020.ىدلىرەگەشنەنىگىدمىزىتكىليەدەكيەدلەگۇتقاتسىقـ
ساتۇتـىلىج ڭىتقامياـ ناجـ قىدنىسابـ ازاتـ ،پىتەجاعناۋي288ڭىم16ـىسىرىكـ

نانناۋي3185ـىعلىج-2014 ڭىم13ـ ۋترا،ىتتراناۋي103ـ ىرەشلومـ ەك411%ـ
.ىدلىشەشنەنىزىگەنىسەلەسام»ۋتەزىساماتماقىتشۇء،ۋامرىتقىراتنەدىكە«،پىتەج

ادڭاتـىگنىگۇب ادياتاعابراتـ ناساروـ سىرەگروروزـ كىدزىگەن:ىدلىۋتـ رالىعلىرۇقـ
ىتكەنروك لىۋا؛ىدراسقاجــ قاتسىق-ــ زىسپىۋاح،ىلوجــ سىنوق،ۋسزىۋاـــ پالاڭاجـ ـ
ەدرەشلومروزىرادناسىنىعلىرۇقكىدزىگەنىتقايسۋتەزىساماتماقنەمرتكەلە،ۋرىشوك
ىدراسقاج ىمىزەسكىدزىسپىۋاح،ىمىزەستىقاب،ىمىزەسسىباتڭىنىساراقۇبتلۇراء.ـ
.ىدالىراعوجىتكەنروك

نادۋتلىرانەتكىليەدەك
ىدەرىدنىرۇسزوكىسەجيتانڭىدۋلالاماق

.ىسەنيەبىعنىرۇبڭىنىعاتسىقلىبماجىلىۋاپۇكىنادۋاىلوت□

ىلوت□□ ىنادۋاىلوت پۇكىنادۋا ىلىۋاپۇك لىبماجىلىۋا ڭىنىعاتسىقلىبماج تىشڭىنىعاتسىق اڭاجتىش ەنىتەبلەكاڭاج ناتسىلاەنىتەبلەك زوكناتسىلا ەدنەگرەبىجزوك ..ەدنەگرەبىج

ىگرىزاق ــــ ىگرىزاق پىلىراقتاــــ ـــ پىلىراقتا ناعرىتوـــ ـــ ناعرىتو لىۋاـــ --لىۋا
قاتسىق ـــ قاتسىق كىليەدەكـــ ـــ كىليەدەك ىمەشلوـــ ـــ ىمەشلو اشنىيوبـــ ــــ اشنىيوب ــــ
ىعادزىمىعاميا،ەدنەگەتپەسە ـــ ىعادزىمىعاميا،ەدنەگەتپەسە يەدەك6969ـــ يەدەكـ ـ
قاتسىق ـــ قاتسىق لەگۇتـــ ــ لەگۇت كىليەدەكــ ــ كىليەدەك نەنىمىزىتــ ـــ نەنىمىزىت ـــ
ۆيحرا،پىلىراعىش ــــــــــ ۆيحرا،پىلىراعىش ،پىلىزىعرۇتــــــــــ ــــــ ،پىلىزىعرۇت ــــــ
ناعلىرىدنالاكچتراك ــــ ناعلىرىدنالاكچتراك يەدەكــــ يەدەكــ رالىسابتوــ ـــ رالىسابتو ـــ
يەدلەگۇت ـــــــ يەدلەگۇت نەتكىليەدەكـــــــ ــــــــــ نەتكىليەدەك ىدلىراــــــــــ ..ىدلىرا
ڭىدۋسەليەدەك ـ ڭىدۋسەليەدەك ۋلىۋتـ ىرەشلومۋلىۋت --20142014ىرەشلوم
ىعلىج ـــ ىعلىج نەت1010%%ـــ ـ نەـت ەگلونــ ـــ ەگلون ،ىتسۇتءـــ ــ ،ىتسۇتء ــ
يەدەك يەدەكــ ڭىناراقۇبــ ـــ ڭىناراقۇب سىرىكـــ سىرىـك ىيەگڭەدـ ــ ىيەگڭەد روزــ روز
ەدرەشلوم ــ ەدرەشلوم ،پالىراعوجــ ــ ،پالىراعوج ناجــ ناجـ قىدنىسابـ ــ قىدنىساب ازاتــ ازاـت ـ
سىرىك سىرىكـ ىعلىج--20142014ـ ــ ىعلىج نانناۋي31853185ــ ـ نانناۋي ـ

ىلىج--20202020 اعناۋي1628816288ىلىج ،پىترااعناۋي ،پىترا
ۋترا ىرەشلومۋترا ىدلوب411411%%ىرەشلوم ..ىدلوب

سرەگزوروزىلالىعۇش
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نىجلىبرودء رالاناقىدنادۋاـــ نەمـ ڭىدرالالابـ نىعىلۋاسنەدـ ۋاعروقـــ ــ
تەمزىق«ـىساكيەچايـايتراپـىساناحاپيش ،ىسقاجىساپاس،ىسقاجىۋەتوـ
اراقۇب ۋلوبىزارـ قىلاعلۇتـىپلاج»ـ ىسالاسپىساك،پىتەۋاقراـىناناسىنـ
نىگىدنىزۇجسىء قانايتــ ايتراپ،پىتەــ ىرەلەشۇمــ نىسىلىرۇقـىنىسوقـ ـ
،ۋرەگينىسىلىرۇقايتراپ،پىرىتوەتەزىگەنىتتەمزىقكىتپىساك،پىتيەشۇك
نىسىلىرۇقـايتراپ يادىعاديوـ ۋرەگيـ ۋەبەجىدۋمادـىلىقراـ سوقىدنىسـ
ناتقاج ەجيتانـــ ۋتاراجــ نىساناسىنـ ەگەزۇجــــ ىدرىساــ ىلىج-2016.ـ ــ
.ىدلوبەيانىعاتاىتقڭادىمىيۇايتراپىتاسىگزىگەنكىدزۇكىتتەكەلمەم

نىجلىبرودء رالاناقىدنادۋاـــ نەمـ ڭىدرالالابـ نىعىلۋاسنەدـ ۋاعروقـــ ــ
ىساكينحەت،ىسقاجـىساپاس«ـىساناحاپيش تەمزىق،قىزوــ ىۋەتوـ ىلاپاسـ
قىتسى،ۋلوب انىمىناتسۇۋەتوتەمزىقىدنىس»ۋاساجقىلروقماقنەپسالىقىــ
ناتساب اڭاجڭىدۋەتوتەمزىقىلاپاساديادعاجاڭاج،پىلوبىدناباتقايا-ـ
نىرالاراشاڭاجڭىدۋەتوتەمزىق،پاساجسىنەدزىادنىلوجۋتاراجنىسىگلۇ
زىسكىدزۇ ايتراپ،پىيوقـاعلاـ قىتتامالاس،پىزىكتەجاكينحەت«ڭىنىرەلەشۇمـ
تەمزىق»ۋاليس ۋەتوـ ڭىنىتەرتاـ -پىراپاقا-يادنوس،»ۋزىكتەجەكشۇ«ـ
ناتتىۋت،ۋلەكا نىيەكــ قىتتامالاسنۇك42ەگەتسەرانناعلىۋتـاڭاجـەناجـ
نانىعاج تەمزىقـ ۋەتوـ ىدرادلىميقـىتقايسـ ناتتىۋت؛ەستەتسىروـ ىرەگلىــ
ۋيوقزونگايد،ۋرەسكەتنەمىتاراپپاىنىقلوتسىبىدەرىسارەلرەگاپيشـىلىگيا
تەمزىق نىسەملوبـ نادۋا،پىرۇقـ ناتتىۋتـاشنىيوبـ ـىتكىتسىمەكـىعنىرۇبـ
پىلاـىگلۇ ۋرەسكەتـ ،لارومءكىلرەگاپيش؛ىدرىتلوتىتقىتسوبـىعادنىعاجـ
ەجەرە-ڭازەناجلارومءكىتپىساك،پىتيەشۇكنىسىلىرۇقليتسكىلرەگاپيش
ىپلاج،پىرىتسادمىيۇنىۋنەريۇ ىشسىمۇجــــ ڭىدرەلىشتەمزىق-ــ كىتپىساكــ ـ
لارومء ڭىدراتساقۋان،پىتالىراعوجنىيەگڭەدۋەتوتەمزىقىدمىنەسەناجـ
.ىتتەجەك98%ىسامرىتسىلاسۋلوبىزار

نادرادلىجـىعنىقاج ىرەبـ نىجلىبرودءـ رالاناقىدنادۋاـ ڭىدرالالابنەمـ
نىعىلۋاسنەد ۋاعروقـ قىتتامالاسـىساناحاپيشـ 540نەنىرەدمىلىبـىسەيبراتـ
نەتتەر ماتساـ ايسكەلـ ىشىنەيۇس،پىرىتسادمىيۇــ قوجــــــ رەدلەياـ نەمـ ـ
ڭىدراتتراق،ڭىدرالالاب نىعىلۋاسنەدــ نىگەتـ ،پەدمە،پىرەسكەتـ ڭىم80ـ ـ
.ىتتەمىرىشەكەناجىتتيازانىتاجاراقۋەدمەقىۋجاعناۋي

نىجلىبرودء رالاناقىدنادۋاـــ نەمـ ڭىدرالالابـ نىعىلۋاسنەدـ ۋاعروقـــ ــ
ىدنىرەگلىـىساناحاپيش ،نىروىتتەينەكروقىدنويارىلايمونوتۆاىدنىيەك-ـ
ىلايمونوتۆا قىدنويارــــ ڭىدرەلىتكەلەجـ كەبڭەــ ىگەدنىۋتەسروكـ تازوــ
ىلايمونوتۆا،ۆيتكەللوك ،ىنروتەمزىقىتتەينەكروڭىدرەلىتكەلەجقىدنويارـ
رالانا نەمـ راتتلۇڭىتقاميا،ۆيتكەللوكتازوقىتقامياىعادۋاعروقىدرالالابـ
ىعادنىعىلراساباعلا،ىعامىتنى ڭىدرالانا«ىلىج-2014،انىعاتانىروـىلىگلۇــ
.ىدلوبەيانىعىليسۋراقتانىناسىن»ۋاعروقنىعىتتامالاس

.ەدۋەتوتەمزىقادىتاسىگزىگەنىرەلەشۇمايتراپ□

.ادۋرىدلىموشىنەتسەران□

:ىساناحاپيشۋاعروقنىعىلۋاسنەدڭىدرالالابنەمرالاناقىدنادۋانىجلىبرودء

ىتتەكىدلىپەكاققىتتامالاس،پەتوتەمزىقنەمىسالىقى

ىديەرىبلەجىۋتايتراپ
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قىلاح نىسىمرۇتـ اققىلاحىرەبنادرادلىجىعنىقاج.ىتشەشيادىعاديوپەلرىب-رىبءىدرەتسىناعرىتوپىلوبءلىڭوكڭەاراقۇب،پىتراسقاجەناجپىتەزىساماتماقالاسشۇكـ
كىلىدمىيت ۋزىكتەجـ ڭىنىراتتاساياسـ نانىترا-تراـ قىلاح،انىۋلىراعىشـ ىدرەتسىرەگزوىساراقۇبتلۇراءىعادزىمىعاميا،ياسانىۋناتقانايتسەكرىت-سەكرىڭىنىمىلىنىسۇىسىمرۇتـ
.ىتترازىسكىدزۇىمىزەسكىدزىسپىۋاح،ىمىزەستىقاب،ىمىزەسسىبات،پىنەتكىلىگينەتكىلىدمىيتىتقان،پىروك

اڭاج وگڭۇجــ نانناعلىرۇقــ امروفەر،ەسەرىسا،نىيەكــ كىسە،پاساجـــ نانناقشاــ زىمىعاميا،ىرەبـ ڭىتقىلاتروــ ۋرىدىقرىبءـ ىدرەليەدەكـ ۋتەدنەكرو،ۋەدلەمەيۇسـ نىتاساياســ ـ
نىعاش،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەياد ۋراقتۇقـىگەدمەلوكـــ كەموك-ـ ۋرەبـ ىدرەليەدەكـىگەدنىسىگلۇـ نەدۋەدلەمەيۇسـ سىلىزۇتءـ نىسامروفەرـ ىدرەليەدەكنەكتەـىشكەتەجـ
؛نىيەدـەگۋەدلەمەيۇس ناق«ـ ىدۋيۇقـ زىگەن»ـ نەكتەـ ىدرەليەدەكىتتاپيسقىلىپلاجنادو،ەگۋەدلەمەيۇسىدرەليەدەكنەكتەزىگەن»ىدۋاساجناق«نەدۋەدلەمەيۇسىدرەليەدەكـ
ەگۋتەدنەكرو،ۋەدلەمەيۇس ڭىلاق،نىيەدــ نىسەلەسامۋلوبقوتنىراق،نىتۇبءمىيك،پىعىشپەدنىترىبناتقاپسىق-نىيقپاتسابنىساراقۇبتلۇراءرالرداكنەمىرەلەشۇمـايتراپــ
.ىدەلەتەجاعۋناتتاقۋانەمىرەتكەبڭەىلرىجاق،پىتەمىشەش

تەمىكۇـىعلىيب ادنىسامادنايابـىتەمزىقـ رالانىمـ پاتاـ ـ
ىدلىتەسروك قىلاح:ــ ڭىنىسىمرۇتــ نىتۇق-سىرىــ نىشـ ـ
ەدنىنام قىدماعوق،پىتالىراعوجـ ڭىتسىلىرۇقــ نىيەگڭەدـ ـ
زىسكىدزۇ ۋرىتتراـ كەرەكـ ڭىتقىلاح.ـ ڭۇمـ نىجاتقۇم-ـ ـ
مىشەش ىتقىلاح،ەگۋتەـ ناتقىلىشنىيقــ نامءـاسابـاعۋتلىراـ
اراقۇب،پىرەب لىڭوكـــ پىلوبءـ ناعرىتوـ رەدـەگرەتسىـ
ەدنىزەك پاۋاجـ قىلاح،پىراتياقـ نىسىمرۇتــ زىسكىدزۇـ ـ
ۋتراسقاج كەرەكـ قىلاح.ـ يادنىسوىگەدنىنوجـىسىمرۇتـ
رەلەداۋ ترۇجـ ىدالايۇـەنىلىڭوكـ زىمىعاميا.ـ ڭىتقىلاتروـ
نىراتتاساياس رىمات،پىرىدناتقانايتـ الاسشۇكاعۋزىقتراتــ
كىدلىپەك قىلاح،پىتەــ ڭىنىسىمرۇتـــ نىتۇق-سىرىــــ ــ
نادۋرىتترا قىلاح،يابزاجـ نىسەروسىمرۇتڭىنىساراقۇبــ
.ىتتالىراعوجزىسكىدزۇ

اشاماتڭىنىساراقۇبقىلاحىعادزىمىعامياىنۇكىگنىگۇب
اقسىمرۇت ناعلوبـــ ىسىنىپلاتــ زىسكىدزۇــ قىلاح،پىتراـ ــ
نىسىمرۇت ۋتراسقاجــــ ىتپىتءـــ ىدەلىرەگلىــاعلاەدـــ .ــ
نەتكىليەدەك كىليەدەك،پىتلىراــ نىعاپلاقــ پىلاـ ۋاتساتـ ـ
ڭىتسەرۇكاڭاج،سىمرۇتاڭاجاتياق،سەمەەبموكىعڭوس
راء،ىساماتساب اقسىمرۇتاشاماتەدىتپىتءـىساراقۇبتلۇـ
.ادۋاتساتماداقياراق

ىدراسقاجسىمرۇت،پىتراتۇق-سىرى
.ادۋراسقاجەگنۇك-نەننۇكىسىمرۇتڭىنىرادنىعرۇتىعاتسىقناۋچڭۇدىلىۋاناۋچادىنادۋاناۋاس□

.ادۋانيجشىرۇبلىزىقڭيميلنىشىنىعرۇتڭىنىلىۋاىتقاشىنادۋاىلايمونوتۆالۇعڭومىراسقىبوق□

سرەگزوروزىلالىعۇش
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ڭىدرىساع-20 ادنىرادلىج-50ـ ڭىدزىمىعامياـ الاقـ قىشالاق-ـ ڭىنىرادنىعرۇتـ ـىبوكـ
قارىپوت شاعا-ـ ىدمىلىرۇقـ -60ڭىدرىساع-20؛اسلوبنىتارىتوەدرەليۇماتناعاتاجـ
نانىرادلىج ڭىدرادلىج-70ـ ەدنىرەدلىگزەمـىعڭوسـ ساتـ ەگرەليۇناعنىلاسنەتشىپرەكـ
پىشوك ،ىدرىكـ ڭىدرىساع-20ـ پەدنىترىبراتتاراميعمىلۋازء،ەدنەگلەكانىرادلىج-80ـ
ناعاتاج ماتـــ ڭىدرەليۇـ نىنروـ رادنىعرۇتـىعاتقاتسىق-لىۋاـىنۇكـىگنىگۇب.ـىتسابـ ـ
ڭىنىتاراميع ىمەلوك،پىلوبـىلرۇتءناۋلاـىسىگلۇـ رىبۇق،راپ،پىياروزنەدەنەكشىكەدـ
.ىدنەدلەمەكىرالىعلىرۇقىتقايسىۋس

نىعرۇت ڭىنماعوق،ىتتەپسىـانيايۇءـ نىناقسابـاعلاــ ىتقارۇت.ىدالاەرەبپىتەسروكـ
ىساناپساب ادناعلوبــ ترۇج،اناعــ ىداعىنروـىلىڭوكـــ نىعرۇت.ـ ناس-يۇءـ ناعادڭىمـ ـ
ڭىنىرالىسابتو نىسىمرۇتـىگزىگەنـ قىدماعوق،قىلاكيمونوكە،اعۋرىدنادزىساماتماقـ ۋمادـــ
؛ىتىمۇء،ىشىنەيۇسيۇءنىعرۇتادناعلانەنىنوجىسابتورىبء.ىداياسانىيادعاجـىپلاج
ماعوق نەنىنوجـ ادناعلاـ نىعرۇتـ ىگەرىتڭىنىسىمرۇتقىلاح،ىزىگەنڭىدۋناتقىرىتويۇءـ
.ىدالاناس

نادرادلىجـىعنىقاج ىرەبـ زىمىعامياـ قاتسىق-لىۋاـ سىمرۇتـ ڭىنىساتروـ نىيەگڭەدـ ـ
زىسكىدزۇ ىشنىگە،پىتالىراعوجـ زىسكىدزۇنىيادعاج-تراشيۇءنىعرۇتڭىدرالىشلام-ـ
ىراعوج،پىتراسقاج ياب،ىلاپاســ اعۋناتسىنوق،ىتتاۋقاب-ــ الاقـىلياجــ قىلاح،پىرۇقـ ــ
.ىدالاعلۇت»نىزىگەنتىقاب«ڭىنىسىمرۇت

نادلىج2ـىعڭوس ىرەبـ نىعاشـ ىدنويارـ ۋرىدنەدلەمەك،ۋالاڭاجىتتاپيسكىدزىگەنـ
نىسەجەراد،ۋالاڭاجـىتتاپيس ۋتالىراعوجــ ۋالاڭاجـىتتاپيسـ ىلىقراۋادنىروىدرالىتقايسـ
قاتسىق-لىۋا نىعرۇتــ ڭىنىرەليۇــ نادۋاراجـاعۋرىتو«ـ -ـىشنىگە،»ـانىۋلوبـىلياج«»ـ
ادرالىشلام نادۋلوبـاناپسابـىتقارۇت«ـ .ىتتاراجكىدنىكمۇم»انىۋلوبىساناپسابـىلياج«»ـ

نىعاشـەنوكـىلىج-2019 ىدرادنويارـ ۋالاڭاجـ قانىسـ نانناعلىراقتاىتەمزىقـىنىيۇتءـ
ىرەب ياتاعابراتـ شىنىتوءـىعامياـ نەكتەـ الاقـ نىعاشـەنوكـىعاتقىشالاق-ـ ىدرادنويارـ
ۋالاڭاج نويلليم3ىمەلوكسىلىرۇقىپلاج،پىياساعنويارنىعاش356ـىنىيجـىنۇمزامـ

ڭىم477 .ىدىتماقنىسابتو841ڭىم41،ىتتاراميع1357،پىلوبرتەمىشراش300ـ
ڭىتتەكەلمەم يالاقساب،ىنىجراقناۋينويلليم648ىنىيجنانىتاجاراقـاشمىسوقـىلۋانراـ
.ىدرىتلەكاعلوقىدناۋينويلليم200نادراتتاجاراق

اعۋلوب»ـىساناپسابـىلياجـاعناج«نادو،»ـاعۋلوبـىساناپساب«»نادۋادڭالاـاعاناپساب«
.ىدرىساەگەزۇجيمسەرنىنامراۋرىتوەگيۇتۇقيەبىساراقۇبتلۇراء،نىيەد

،پىراڭاجاناپساب
ىتساەگەزۇجىنامرايۇءتۇقيەب

ىعادنىعاتسىقكەيجىلىۋاىتالودـىنادۋاـىلوت□
.ىعارۇتەنوكىعنىرۇبنەدۋشوكڭىدرالىشلام

ىعاتسىقكەيجىلىۋاـىتالودـىنادۋاـىلوت□
سىنوق پەكتوجـ نەننەگلىرىشوكـ نىيەكـ تىشـ ـ
.ىدنەەگەنيەباڭاج

ىلىج-2019 ەنوكـــــ نىعاشــــ ــــ
ىدرادنويار ۋالاڭاجـ قانىســ ـىنىيۇتءــ
ىتەمزىق نەننەگلىتەتسىروــــ ،ىرەبـــــ ــ
ياتاعابرات ىعامياـــ الاقــ ـىعادراتقىشالاق-ـ
ەنوك نىعاشـــــ ىدرادنويارـــــ ۋالاڭاجــ ــــ
نانىنۇمزام ىدنويارنىعاش356ـىنىيجـ
شىنىتوء ىپلاج،پىتەـ ىعامۋاسىلىرۇقـ

نويلليم300 ڭىم477ـ ـىشراش300ـ
رتەم ،پىلوبـــ ىعاتتاراميع1357ـــــ ـــــــ

نىسابتو41841 ىدىتماقـــــــــــــ .ــــــــــــ
ڭىتتەكەلمەم كەموكـاشمىسوقـىلۋانراـ ـ
نانىتاجاراق ىنىيجـــــــــ نويلليم648ــــ ــ
200ناتتاجاراقىگەدرۇتاقساب،ىدناۋي
.ىدرىتلەكاعلوقىدناۋينويلليم

ىلوت□□ ىنادۋاىلوت ىتۇىنادۋا اڭاجىتۇ ڭىنىعىشالاقاڭاج ناداڭاجڭىنىعىشالاق ناعنىلاسناداڭاج رادنىعرۇتناعنىلاس ىتاراميعرادنىعرۇت ..ىتاراميع

سىرەگزوروزىلالىعۇش
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ىلىج-2020□ ىنۇك-20ڭىديا-6ــ ىسالاقۋحيشــ ۋايچڭۇحــ ڭىنىسامراقسابـىلامءــ قامىتنىـ ـ
كىتتەمۋەلاـىلوج قىلالاقۋحيشـىعامۋاـ ماعوقـ نىتارۇتاتقامۋاكىتتەمۋەلاڭىنىسەمەكەمىگىدزىسپىۋاحـ
تەمزىق نەمىتەرتاـ پىسەلرىبـ قايق«ـ شىرۇكـ نىسەكەرەمـ »ناجىليۇءرىبءناقسالاجلاب.ۋلاـىسراقـ
.ىتتەتسىرولىميقادنىتا

ىلىج-2015□ ڭىديا-2ـــــــــــ
ىنۇك-11 ناۋاســـــــ ىعادنىنادۋاــــ ــــــ
رەلىتكىرە راتتراقــ ـىعادنىساناحمىتۇكــ
ىدمىتراتـاعراتتراق نىيوـ نىرەلرىمونـ
.ادۋيوق

كەشەۋاش□ ڭىنىسالاقــ ڭىنناجقىلاسـىنىعرۇتــ ادنىسالۋاـ تەكەلمەمـ ۋراعىشنىۋتـ قىلىشترۇج،پىسانىتاقـانىتلاسـ ــ
.ادۋتياەتكىلرىبىدناءلىزىق

سرەگزوروزىلالىعۇش

ىزىحناگـىسالاقۋحيشـىنۇك-21ڭىديا-9ـىلىج-2019□ رالرداكـىعادنىناگروـىعىشالاقـ نەمـ نىناء»نىميالرىجىدناتو«ەتكىلرىبىراتسىۋتناعارۇقپۇجـ
.ادۋادنىرو
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ىتتاكەشەشەدرەجقىلرابىلۇگىعامىتنىراتتلۇ
ڭىدزىمىناتو سىتابـ ناقسالانروـەنىگىتسۇتلوسـ ياتاعابراتـ ىسو.رۇتپىشاشرۇنالانىۋاجڭىدزوك،ىتتەپسىىنىسرىۋاققىريۇقىمەداڭەىعاداتراكىعادنىمىروپشەتاىعامياـ
رىبء ىراتتلۇـ ەدەكلوـىتقامىتنىـ ناعادنويلليمـ ،ىعامىتنىراتتلۇ،پىرىڭىسءەنىرەدنەگزوءنىعامىتنىراتتلۇ،پەلرەتساقيەدنەگەلرەتساقنىرىموءنىعامىتنىراتتلۇىرادنالۇياتاعابراتـ
،پەتسىتەمزىقەگرىب،پىنەريۇەگرىب،پىرىشەكسىمرۇتەگرىبىساراقۇبنەمىرالرداكتلۇراء.ەدۋەتسۇشۇكىشۋاعزوقساملىقراسەنىتەمزىقۋرۇقنىروتازوادنىعىلراساباعلا
ۋتات كىلىشرىتـىتتاتء-ـ رىبء،پىرىشەكـ يادناجـىليۇءــ پىلوبـەنەتەـ راتتلۇـ ساتۇتڭىنىتەمزىقىعامىتنىراتتلۇڭىدزىمىعاميا،پىتارىقراجەتكىلرىب»نىعىلاشيادڭامنىتلا«ـىعامىتنىـ
.ىدەبەجنىۋرۇجءەدنىگەلىعڭىدلاڭىنڭايجنيش

نى47.9%ىناسناجتلۇزااتقارىڭاشىلۇناعلارۇقناتتلۇ29ىتقايسلۇعڭوم،ۋزيۇح،رۇعيۇ،قازاق،ۋزناحاتپاقلاۋانىسونىتەلەكرتەموليكىشراشڭىم105ىعادياتاعابرات
ىلايتراپ700ڭىم27ىعاتقامياساتۇتىرەبنەننەكتەتسىرونىلىميققىتسودنەكسەلرىبىعامىتنىراتتلۇەناج»ىعارىڭاشىلەكەرەبڭىنىعامىتنىراتتلۇ«قامياىلىج-2016.ىديەلەي
رداك ڭىم32ـ پۇجنەمىساراقۇبتلۇراء100ـ پارۇقـ راء،پىلوبسىۋتـ نىشۇءـىساراقۇبتلۇـ ڭىم314ـ قىتسودنەكسەلرىبتەرڭىم161،پەتسىسىءىتقان،سىءىگيـ
.ىدزىكتونىلىميق

نانىعاجنويارىلايمونوتۆا،تەكەلمەم.ىتقىشاققىراجيارۋيوقيادناجىليۇءرىبءتلۇراءەناجيادعاجاشاماتناعلوبىتقىنروادىدمىساراجماعوقادزىمىعامياـىنۇكـىگنىگۇب
راتتلۇكىتتەكەلمەمىنادۋاىلايمونوتۆالۇعڭومىراسقىبوق،ىسالاقۋحيش،ىسالاقكەشەۋاش،پىتەجاعمادا111ەكەجتازو،اع59نىروتازوادنىعامىتنىراتتلۇناعناليس-پىلاتقادام
اعلا،ىعامىتنى نانىعىلراسابــ نىتەتەسروكـىگلۇـ الاق،نادۋاـ پىلوبـ كىتتەكەلمەم،پىنالاعابـ راتتلۇىلەجەرادقاميا،ىۋەكەناننىرونىتەتەسروكىگلۇنانىعىلراساباعلا،ىعامىتنىراتتلۇـ
.ىدلىرۇقى2288ناننىرونىتەتەسروكىگلۇنانىعىلراساباعلا،ىعامىتنى

سىرەگزوروزىلالىعۇش
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ىلىج-2019□ ىنۇك-28ڭىديا-12ــ ياتاعابرات.ـىش-9ناۋتڭيبــ نىجلىبرودءــ راقـىتكەزەك-9ــ زۇم-ـ تەينەدامـ تاحاياس-ـ ـەناجـىسەكەرەمـ
.ىدلاتسابىسەكەرەمتەينەدامرادماعاتىدمادءنەگنەلرۇسىتكەزەك-2

ياعوتناعاشاديا-12ـىلىج-2016□ نەمناۋتڭيبـىنادۋاـ ـ
ىتكىلىگرەج نەكسەلرىبنىروـــ قىتسودــ سانىتاقـەنەتەـىلىميقـ ـ
.ىدزىكتونىعىۋاسنەكسەلرىبۋتانرو

ىلىج-2019□ ىنۇك-21ڭىديا-5ـــ ناۋاســـ ىزىحىشـىنادۋاـ ــ
رازابـەنوك ،پىناتتاقۋانەپقىلىلرىجاق،پىيۇسءىتكەبڭە«ىسامراقسابـ
ىتتلاسسىرۇد ۋتاتقاقساــ پىرىقاتـىگزىگەن»ــ نەگلىتەـ نەمناۋتڭيبـ ـ
ڭىننىروـىتكىلىگرەج ىۋسىعوتـ راتتلۇ«ەناجىسىيۇك-سىۋاتەينەدامـ
ڭىنىعامىتنى ىلەكەرەبــــ ىعارىڭاشـــ تەيبەدا»ـــ رەنومەكروك-ـ نىلىميقــ ــ
.ىدزىكتو
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نەمناۋتڭيب ىتكىلىگرەجـــ نىروـــــــــ
ىدرۇقەتكىلرىب،پىماداسىعوت

ياتاعابرات ڭىنىناۋتڭيبسىلىرۇق-سىرىدنوءڭايجنيشەدنىرىڭوكىلىشمىكاڭىنىعامياـ
انىسىش-10،-9،-8،-7 كىلىشمىكا(ڭالا،ناۋت33ـىتساراقــ راب)نىروـ قازۇ.ـ
ناتتىقاۋ ناۋتڭيب،ىرەبـ نەمـ ەسەبلەس،ۋمادەتكىلرىب،ۋماداسىعوت«نىروـىتكىلىگرەجـ
يملىع،ۋماد كىلرىڭو،اشنىيوبـىبيسنيرپ»ۋمادـ ىدنايابـىناكيمونوكەــ ۋتىمادـ ـەناجـ
ڭىنماعوق سىترۇءـ نىۋلوبـىتقىنروـ ۋرىساـەگەزۇجـ نىيادعاجـىلەلەكـ راعىشـ نىيۇتءـ
نىيۇتءىدۋتالىراعوجنىگىلىدمىنونەمىساپاسڭىدۋتىمادىناكيمونوكەكىلرىڭو،پىتە
ىدۋتانروكىتسەبلەسىلىتقاج-ناجنەمناۋتڭيبىعامياياتاعابرات،پىلوبىدناباتەگۋتە
ەنەسلەب ىپلاج،پىتەتسىروــ كىتتەبــ ەتكىلرىب،ناقسىعوتـ نەگنەدلۇگــ ،قىلاكيمونوكەـ ـ
قىدماعوق نىسانراۋمادـ كىلىشپوك،پىرىتساتپىلاقـ رىبءــ يادۋس،پىتابيادلابـەنىرىب-ـ
.ەدۋتوىتتاتء-ۋتات،پىسەتكەموكارازوء،پىڭىسء

قايا-ناتسابانىسايەدي»ەيۇجساتۇترىبءنىروىتكىلىگرەجنەمناۋتڭيب«زىمىعاميا
ىدنابات اراكەش،پىلوبـ ىدرىڭوءــ ،نىتەنەتكىلىگيقاتروناتقىلياب،نىتياعروقـەتكىلرىبـ
ناۋتڭيبنەگيەكروك-پىنەدلۇگەتكىلرىب،نىتياتقىلوتىرىبء-نىرىبءىلىقراىراتقىدمىساب
نەم ىتكىلىگرەجـ اسىعوتنىروــ ڭىنىۋمادــ نىسىگلۇـ ناۋتڭيب،پىرۇقـانىشلۇقـ نەمـ ـ
،پىرىدنەتكىلىگينادراتسىباتنەگلەكالاۋمادنىساراقۇبتلۇراءىعادنىروىتكىلىگرەج
ناتتىقاۋقازۇ ىرەبـ يەملىشەشـ تەكەلمەمڭىننىروىتكىلىگرەجنەمناۋتڭيبنەگلەكـ
نەمىش-9؛ىتشەشنى53نەنىسەلەسامۋرىدناتقارۇتنىعىقۇڭىدرەلرەجـىگەدنىگىشنەم
ەزىت پىرىتوـاسوقـ كىتتەكەلمەمـ تاحاياسـىلەجەراد5Aـ ،پىرۇقنىنويارسىنىروكـ
نەمناۋتڭيب ىتكىلىگرەجـ ڭىننىروــ ىتتاحاياسـ رىبءــ ارىدنالاعلۇتـ ۋتىمادـ نىسىگلۇـ ـ
؛ىتتاراج نەمىش-9ــ ەتكىلرىبــ ياتسىلۇقــ ڭىنىمىلىياجـ قىلايگولوكەـ نىساتروـ ـانىپلاقـ
...ىداڭوەناجىدرىتلەك

ىعادناۋتڭيبنەمىساراقۇب،رداكتلۇراءىعادنىعامياياتاعابرات،ىرەبنادلىجيالات
ڭىنىعامىتنىنىروىتكىلىگرەجنەمناۋتڭيب،پانروقىتسودڭەرەتادنىسارااراقۇب،رداك
يەلىرەكشىكىلىشپوك،نىيەكنانناعاتساتماداقەگرىۋاداڭاج.ىدزاجنىسەمىگڭاىلرەسا
.ەدۋەلىرەگلىاعلايەدنىپكەپىلاەكتەبنىساناسىنۋسىعوت

ىلىج-2021□ -20ڭىديا-3ـــــــــ
ىنۇك ڭىنىناۋت-123ــىش-7ناۋتڭيبــــ ـــ
ىسالاقۋحيش ىزيەپەشــ ڭىنىعىشالاقــ ۋازاشـ ـ
ادنىعاتسىق نىتارۇتـ تەمزىقـ تەمزىقـىتەرتاـ
ىدرالرداكىلايتراپنەمىرەلەشۇمڭىنىتەرتا
ناۋتڭيب،پىرىتسادمىيۇ -126ــىش-7ـــــ
ڭىنىناۋت يبوگ«ـ »انىسازابەيبراتلىزىقـاناـ
،پىراب ڭىنايتراپ«ــ انىعىلروقماقـــ سىعلاـــــ ـ
ڭىنايتراپ.ۋتيا قالۇقـەنىنۇـ اعايتراپ.ۋساـ
ۋسەلى قىتپىرىقاتـىگزىگەن»ـ ـىنۇكـايتراپـ
.ىتتەتسىرونىلىميق

سىرەگزوروزىلالىعۇش
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ياعوتناعاشاديا-3ـىلىج-2010□ نىقساتـىتتاقـىنادۋاـ ارۋباراق.ىتقىلوجـانىتاپاـ
اراكەش سىناعروقـ ڭىنىسەشمىلوبـىشقاسـ قىلاحـ ىرالىشقاسـ ڭىدرالىشلامـ ناعارىشۇاقتاپاـ
.ەدۋسەتكەموكەگۋەكتوجنىرادلام

ىلىج-2019□ ىنۇك-24ڭىديا-7ـــ ناۋاســـ ــىلىۋاناۋچادــىنادۋاــ
ىزڭاۋجڭافۋاش ڭىنىعاتسىقــ ىرالرداكــ قىتقىلاحقىدنادۋاـ ڭىنىمىلوبءـىلۋراقـ ـ
.ەدۋرىسۇتزىبراقەتكىلرىبنەمىرەلرەگنىۋاج-ريدناموك

.ادۋيوقترەسنوك،پارۇسلاح،پىرابەگلەكتواراكەشىرەتسيتراڭىنىسەمرىيۇقىۋاس-نىيو□

سرەگزوىلالىعۇش
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نەمـايمرا ،پىرۇقـەگرىبنىروـىتكىلىگرەجـ ـ
ىتتانروسانىتاقەنەتەيادۋسنەپقىلاب

ڭىدياتاعابرات قاتيابــ نانىسالادـ قىلاحـ ڭىنىراتقاساجـ نىساراقۇبتلۇراءـ ىناراكەش،پاعروقـ نەكتەزۇكــ ـ
ەگۋرىتكىزەكنەدرەجنەگلەكزەكنىگىلىشنەپسىيۇسۋزىقناعادلوقىنايمراڭىنىساراقۇبتلۇراءنەمىرەلەنيەب
.ىدالوب

ىعنىقاج نادرادلىجـــ ايمرا،ىرەبـ نەمــ رەتسىـىتقانارازوءنىروـىتكىلىگرەجـ رىبء،پەتسىـ ڭىنىرىبء-ــ ـ
نىعىلىشنىيق مىشەشـ يرەكساقامياەدۋتەسروكۋادلوقانىسىلىرۇقنىسوق.ىدلەكپادلوقىرىبء-نىرىبء،پىتەـ
ڭىنىمىلوبء كىدنىزۇجسىءـ زىعىتـانىسىنارۇسـ ارىتساناجـ پىرىتوـ اراكەشـ قىلاح،ىسىناعروقـ ساپاز،ىعاساجــ
رەلرەكسا ايمرا،پىتياعىننىسەيبراتىسىناعروقتەكەلمەم،ۋرىدلىمۇجانىسىناعروقتەكەلمەم،پىتيەشۇكنىتەمزىقـ
نەم ڭىتقىلاحـ ىۋسىعوتـ سوقـەناجـ ۋادلوقـ اڭاج،پىلوبىدناباتەگۋەتسىيادىعاديونىتەمزىقۋرۇققاتروـ
.ىدەدمەكەبزىسكىدزۇنىعامىتنىقىلاحنەمايمرا،تەمىكۇنەمايمراىعاديادعاج

ناتتىقاۋقازۇ -ريدناموكىگەدمىلوبيرەكسااراقۇبنەمرالرداك،ىرەلەشۇمايتراپتلۇراءىعاتقاميا،ىرەبـ
نەمرەلرەگنىۋاج ىناراكەش،پاعروقـىناراكەشـەتكىلرىبـ اراكەش،ۋەدمەكەبــ ىدرىڭوءــ ىتقىلاح،پىرىدنەدلۇگـ ــ
قاميا.ىدرىدلىتەجىتقىتسودەنەتەيادۋسنەپقىلاب،پىتانروسانىتاقكىتسەبلەسزىعىتادنىسىرابۋرىدناتتاقۋا
يرەكسا مىلوبءـ ناعلوبـانىسىلىرۇقـ ۋادلوقـ نىنىبەتـ زىسكىدزۇـ يرەكسا،پىرىتتراـ سىلىرۇق،ۋمادڭىنىمىلوبءـ
ۋزىگرۇج ناققىلوجـىعادنىسىرابـ نىرەلەلەسام،نىراتقىلىشنىيقـ شۇكـەگۋسەتكەموكـەنىۋشەشــ يرەكسا،پىلاسـ ــ
نەممىلوب ەتكىلرىبـــ ىتقىلاحـايمراــ قىلاح،نىتەيۇســ ىنايمراــــ نىتيادلوقــ ىلۋادڭاتــ ىدرۇتسادءــ ـانىشلۇقـ
سىء،پىرىدنەلەلۋاس كىدنىزۇجـ ىدۋتەسروكىگلۇنادۋرۇقەگرىبنىروىتكىلىگرەجنەمايمراىلىقراىرەتتەكەراـ
زىمىعاميا،پادنىرو ڭىنىماعوقـ كىرەبانىۋلوبىتتاۋقاب-ياب،ىدمىساراجڭىنىسىمرۇتاراقۇب،انىۋماد،انىعىلىتقىنروـ
.ىدالاقزىگەن

ماداقـەگرىۋادـاڭاج نانناعاتساتـ ىگىلىشنەپسىيۇسۋيوقەنەتەيادۋسنەپقىلابڭىتقىلاحنەمايمرا،نىيەكـ
ناق ەگرىبنىروىتكىلىگرەجنەمايمراپىرىتواساتقامىتنى،پىسەبلەسنەپتەينرىبءكىلىشپوك،پىڭىسءاعرىماتـ
.ادۋتاراجنىسىگلۇڭىدۋرۇق

ياتاعابرات،ەتكەزەك ەيانىعاتاەكەجتازوەناجنىروتازوىعادۋادلوقسوقەكەجنەمنىرو11ادنىعامياــ
ۋحيش،اسلوب نويارـىلايمونوتۆاـىسالاقـ نويارىلايمونوتۆاىلوت،ناۋاس،الاقتازوىعادۋادلوقسوقنانىعاجـ
.ىدنالاعابپىلوبنادۋاتازوىعادۋادلوقسوقنانىعاج

ىلىج-2019□ ىنۇك-21ڭىديا-7ــــــ ــــــ
نىجلىبرودء ساجقىدنادۋاـــــ رەدمىرىپسوـــ لىميقـــ ـــ
ىعىلاترو ىتكىلىگرەجـــــ نىتارۇتادنىروـــــ يرەكساـــ ــ
نەممىلوب ەتكىلرىبــ نەتپەتكەم«ــ ىقترىســ يرەكساــ ـ
ىعامىتنى،ۋرابـاعامرازاك »ناجىليۇءرىبءناقساراجــ
.ىتتەتسىرونىلىميق

سىرەگزوروزىلالىعۇش
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ـىلىج--20202020□□ ڭىديا--33ـىلىج ـىنۇك--66ڭىديا ـوگڭۇجـىنۇك يانۇمـوگڭۇج ـ يانۇم ـ
ىبوت ــ ىبوت ڭايجنيشــ ـ ڭايجنيش ۋتاسـ ۋتاسـ ىتكەشـ ــ ىتكەش ڭىنىگىتسەتكىرەســ ــ ڭىنىگىتسەتكىرەس ياتاعابراتــ ــ ياتاعابرات ــ
ەشمىلوب ـــ ەشمىلوب ىگىتسەتكىرەســـ ــ ىگىتسەتكىرەس اننوت3535ــ ــ اننوت قىلايميحــ ــ قىلايميح ىتشىقتياڭىتــ ــ ىتشىقتياڭىت ــ
كەشەۋاش ـ كەشەۋاش ىسالاقـ اشاشىسالاق ىعىشالاقاشاش نايدناۋگىعىشالاق ڭىنىعاتسىقنايدناۋگ رادنىعرۇتڭىنىعاتسىق رادنىعرۇت
انىسابماق پىزىكتەجانىسابماق ىدرەبپىزىكتەج ..ىدرەب

ڭينۋايل□□ ـــ ڭينۋايل ىسەكلوـــ ـــــ ىسەكلو نيجناپـــــ ــ نيجناـپ يانۇمـــ ـــــ يانۇم ىراتقىدباجـــــ ـــــ ىراتقىدباج ـــــ
ڭىنىنىروپىساك ـ ڭىنىنىروپىساك ىرالىتپاۋاجـ ـ ىرالىتپاۋاج ىراسقىبوقـ ـ ىراسقىبوق ڭىنىنادۋاـ ـ ڭىنىنادۋا ـىجراقـ ۋسوقـىجراق ۋسوـق ـ
نىساترو ۋرەسكەتنىساترو ..ەەددۋرەسكەت
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ـىعنىقاج نادرادلىجـىعنىقاج نادرادلىجـ ىرەبـ ياتاعابراتىرەب نەمياتاعابرات يانۇمنەم ىنىروپىساكيانۇم قىليانۇم««ىنىروپىساك نەپقىليانۇم ىتكىلىگرەجنەپ نىروىتكىلىگرەج رىبءنىرو ىليۇءرىبء قىليانۇم،ناجىليۇء قىليانۇم،ناج
نەپ نەپـ ـىتكىلىگرەجـ نىروـىتكىلىگرەج ـىلەكەرەبنىرو قارىڭاشـىلەكەرەب ـ قارىڭاش نىتيەد»»ـ ـ نىتيەد ـاعمىناتسۇـ ناتسابـاعمىناتسۇ قايا--ناتساب ىدناباتقايا ،پىلوبىدنابات ناتقىلياب««،پىلوب قاتروناتقىلياب ،ۋنەتكىلىگيقاترو ،ۋنەتكىلىگي
ـىتقىلىدلازبا ارازوءـىتقىلىدلازبا نىرىبء،ۋاتقىلوتارازوء ــ نىرىبء،ۋاتقىلوت ىرىبء--ــ ـ ىرىبء ىلاپسىعوت،ۋەبەجـ ـ ىلاپسىعوت،ۋەبەج ۋمادـ ىبيسنيرپ»»ۋماد قىليانۇم،اشنىيوبىبيسنيرپ نەپقىليانۇم،اشنىيوب ىتكىلىگرەجنەپ ڭىننىروىتكىلىگرەج ڭىننىرو
يەلىرەكشى ـ يەلىرەكشى ـاسىعوتـ نىۋمادـاسىعوت كىلرىڭونىۋماد ـ كىلرىڭو ـىتسەكياسـ ىدۋمادـىتسەكياس ڭىدۋتەلىرەگلىىدۋماد ىدزىڭامڭىدۋتەلىرەگلى قىلايگەتارتسىدزىڭام ىتەدنىمقىلايگەتارتس ەگۋتەىتەدنىم ناتسابەگۋتە قايا--ناتساب قايا
ىدنابات ـ ىدنابات يانۇم،پىلوبـ ــ يانۇم،پىلوب ڭىنىرادنىروپىساكــ ـ ڭىنىرادنىروپىساك پىياروزـ ـ پىياروز نىۋمادـ رابنىۋماد نەپشۇكراب ىدادلوقنەپشۇك يانۇم..ىدادلوق ىرادنىروپىساكيانۇم نەبزىمىعامياىرادنىروپىساك ەگرىبنەبزىمىعاميا ەگرىب
قىليانۇم ـ قىليانۇم نەپـ نەپـ ـىتكىلىگرەجـ نىروـىتكىلىگرەج نەنىگىتسەبلەسنىرو ـ نەنىگىتسەبلەس ـىگلۇـ ۋتەسروكـىگلۇ ـ ۋتەسروك نىسىلىرۇقـ ـ نىسىلىرۇق ىتكىتسەبلەس،پىتەلىرەگلىـ ەگرىبىتكىتسەبلەس،پىتەلىرەگلى ،پالراپسوجەگرىب ،پالراپسوج
ىدۋماد ەگرىبىدۋماد ەتكىلرىب،پىتەلىرەگلىەگرىب پىيەكروكەتكىلرىب،پىتەلىرەگلى نىتەنەدلۇگ--پىيەكروك قىليانۇمنىتەنەدلۇگ نەپقىليانۇم ىتكىلىگرەجنەپ ڭىننىروىتكىلىگرەج اشاڭاجڭىننىرو نىسانىتاقاشاڭاج ىتتانرونىسانىتاق ..ىتتانرو

زىمىعاميا ـ زىمىعاميا يانۇم««ـ ـ يانۇم نىبالاـ ـ نىبالا ـاعۋشاـ ۋادلوقـاعۋشا ۋادلوقـ ڭىدۋتەسروكـ ـ ڭىدۋتەسروك ىزوءـ قامياىزوء ـ قاميا ـانىۋمادـ ۋادلوقـانىۋماد ۋادلوقـ كىدنەكتەسروكـ ـ كىدنەكتەسروك نىمىناتسۇ»»ـ كىرەبنىمىناتسۇ كىرەب
،پىتانرو ـ ،پىتانرو قىليانۇم««ـ ـ قىليانۇم نەپـ نەپـ ـىتكىلىگرەجـ نىروـىتكىلىگرەج ڭىنىگىتسەبلەسنىرو ـ ڭىنىگىتسەبلەس ـىسىگلۇـ نىسىلىرۇقـىسىگلۇ ـ نىسىلىرۇق اقتۇت»»ـ ەگۋتەاقتۇت ىدناباتەگۋتە يانۇم،پىلوبىدنابات ىبالايانۇم،پىلوب ىبالا
ڭىنىرادنىروپىساك ـ ڭىنىرادنىروپىساك ـىسىرىدنوءـ نەمـىسىرىدنوء نەمـ ـانىۋمادـ يەدىگلەۋاـانىۋماد ـ يەدىگلەۋا ىراعوج،ىلاپاسـ ــ ىراعوج،ىلاپاس ىليالوق،ىدمىنوءــ ـ ىليالوق،ىدمىنوء تەمزىقـ تەمزىق،ىدەتوتەمزىق ۋەتوتەمزىق،ىدەتو ۋەتو
نىساترو مىلرۇعانانىساترو تەمزىق،پىرىدنالىلاپاسمىلرۇعانا ىدۋراقساب،ىدۋەتوتەمزىق،پىرىدنالىلاپاس يادىعاديوىدۋراقساب،ىدۋەتو ەدمزيناحەم،پەتسىيادىعاديو قىلاڭاجەدمزيناحەم،پەتسى ۋشاقىلاڭاج ىلىقراۋشا ىدۋسىعوتىلىقرا ىدۋسىعوت
رىعۇت،پىتەلىرەگلى ــ رىعۇت،پىتەلىرەگلى ۋتانروــ ـ ۋتانرو ـىلىقراـ ىدۋسىعوتـىلىقرا ـ ىدۋسىعوت ىديارو،پەمەدـ ىتقىمىديارو،پەمەد ۋرەگيىتقىم ىلىقراۋرەگي ىدۋسىعوتىلىقرا ىنانرا،پىتەدڭەرەتىدۋسىعوت ۋتيەڭەكىنانرا،پىتەدڭەرەت ۋتيەڭەك
ـىلىقرا ىدۋسىعوتـىلىقرا ـ ىدۋسىعوت يانۇم،يانۇم،پىتيەشۇكـ ـ يانۇم،يانۇم،پىتيەشۇك ايميح--ـ قىدلاقايميح نىرەدمىنوقىدلاق ۋەلرەنامنىرەدمىنو نىبىساكرەنوۋەلرەنام ەناجنىبىساكرەنو ىتسەكياسەناج تەمزىقىتسەكياس ۋەتوتەمزىق ۋەتو
نىرەتپىساك ـ نىرەتپىساك لەدەجـ لەدەجـ ڭايجنيش،پىتىمادـ ــ ڭايجنيش،پىتىماد يانۇمــ ـ يانۇم ـىبالاـ ڭىنىرەتكىتسەتكىرەسـىبالا انىۋياروز،انىۋمادڭىنىرەتكىتسەتكىرەس يەدىگلەۋاانىۋياروز،انىۋماد ۋادلوقيەدىگلەۋا ،پىتەسروكۋادلوق ،پىتەسروك
ىتساراق نويارىتساراق نەنىشىنويار زاگ،يانۇمنەنىشى نىعىليابزاگ،يانۇم اعۋشا،ۋالرابنىعىلياب اشاماتاعۋشا،ۋالراب تراشاشامات يادعاج--تراش ىتتاراجيادعاج ..ىتتاراج

رىزاق رىزاقـ يانۇمـ ـ يانۇم ـىبالاـ نەمـىبالا نەمـ ىتكىلىگرەجـ نىروىتكىلىگرەج سانامنىرو ىلوكسانام يانۇمىلوك نىبالايانۇم نويلليم55نىبالا اننوتنويلليم كىلىدمىنواننوت اشنىيوبكىلىدمىنو نادۋشااشنىيوب ىگلۇنادۋشا ىگلۇ
ۋتەسروك ـ ۋتەسروك ـىنويارـ پىتەـىنويار ـ پىتە راعڭوج،پىرۇقـ راعڭوج،پىرۇقـ ڭىنىتاپيوـ كىتسۇتڭوڭىنىتاپيو نىگەيجكىتسۇتڭو ىگەدنىشىلەلەنىگەيج يعيبات،يانۇمىگەدنىشى زاگيعيبات،يانۇم ادنىسايگەتارتسزاگ نىروادنىسايگەتارتس نىرو
نىتاساب ـ نىتاساب ـەناجـ زەتـەناج زەتـ مىنوءـ ـ مىنوء ڭىدۋرەبـ ڭىدۋرەبـ ـاڭاجـ ـەنىگىيبـاڭاج قىلياب،پىرىدلانياـەنىگىيب ــ قىلياب،پىرىدلانيا نىعىلىدلازباــ ـ نىعىلىدلازبا قىلاكيمونوكەـ ـ قىلاكيمونوكە ـاققىلىدلازباـ ىدۋرىدلانياـاققىلىدلازبا ىدۋرىدلانيا
ىسو،پىتەدلەدەج نەمراتسىباتىسو،پىتەدلەدەج ىعادياتاعابراتنەمراتسىبات راءىعادياتاعابرات تلۇراء نىساراقۇبتلۇ ەككىلىگينىساراقۇب ەگۋرىدلەنەكەككىلىگي ىدنىشلۇقەگۋرىدلەنەك ..ىدنىشلۇق

قىليانۇم ـ قىليانۇم نەپـ ىتكىلىگرەجنەپ نىروىتكىلىگرەج ىگىتسەبلەسنىرو ارازوءىگىتسەبلەس ارازوء
كىلىدمىيت قاترو،پىزىكتەجكىلىدمىيت ەككىلىگيقاترو،پىزىكتەج ىدلەنەكەككىلىگي ىدلەنەك

ۋحيش□□ ياتاۋحۋحيش يانۇمياتاۋح ايميح--يانۇم ىبىساكرەنوايميح انىلىجىبىساكرەنو رىبءانىلىج نويلليمرىبء ڭىم200200نويلليم اننوتڭىم يانۇماننوت زەت،پەلرەناميانۇم نەمنىقراقزەت،پەلرەنام ەسڭەنەمنىقراق سىرىدنوء،پىرەتوكەسڭە ڭىنىتاۋقسىرىدنوء،پىرەتوك ىگزىگەنڭىنىتاۋق ەنىشۇكىگزىگەن ىدلانياەنىشۇك ..ىدلانيا

سىرەگزوروزىلالىعۇش
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رەتسىرەگزوروزناساروىعادنىۋمادڭىتپىساكرەنو
ڭىدرىساع-20 ادنىرادلىج-50ـ ڭىدزىمىعامياـ پىساكرەنوـ رىموكـىسىتسابـىساكيمونوكەـ رتكەلە،ۋزاقـ لىۋا،ۋراعىشــ زىگەنىدۋاساجراتقىدباجنىتالىنالادياپانىعىلىشاۋراشـ

ەدرىب،نىتەتە رىبء-ــ كىتسەبلەسـەنـۆيتارەپووكـ پەدنىترىبىرۇتء،پىلىۋترەتسىرەگزوروزادنىمىلىرۇقپىساكرەنوڭىدزىمىعامياادۋمادقىدلىجنوەشەن.ىدەقوجىدوۆازـ
.ىدرىتوپىنەلرۇتنىياسنۇكىرەدمىنوپىساكرەنو،پىناتقىلوت

نەكتەكەزونىسامروفەرىمىزۇتءىعىقۇكىلۇم-لامىگنىيەكنانناقشاكىسە،پاساجامروفەرنەتپىساكرەنو»نىعاش5«،اناحرەبەشىگەدزەكىقشاعلاناعلىرۇقـوگڭۇجـاڭاج
نىروپىساك ىمارۇققىلاكينحەت-مىلىعڭىنىرەدمىنو،ىتشۇكىتاۋقۋشاقىلاڭاجىرەب»ناتقىدلىجسەب-13«نانىسىلىرۇقۋنەتپىساكرەنواشاڭاجىعادنىسابڭىدرىساعاڭاج؛نىيەدانىسامروفەرـ
ىتكەزو،ىراعوج كىلەكەسابــ مىعىمـىتاۋقـ رىبءـ ىساكيمونوكەپىساكرەنوڭىدزىمىعاميانىيەداعناعلىرۇقسەكرىت-سەكرىىراتپوتنىروپىساكنەمرادنىروپىساكىتكەرىتپوتـ
نەدزىسلا ناتقىلىقڭارتىب،نەگيەشۇكـ ناعنالرىعوشــ ىدراتسىرابـىلاپاجـ
.ىدرىشەكناتساب

ىراعوجڭىناكيمونوكەىعامياياتاعابراتادراپاساڭاج،رىۋادءاڭاج
ڭىنىۋمادـىلاپاس نىيادعاجـاڭاجـ ڭىتپىساكرەنو،پىشاـانىشلۇقـ نىپيتـ
نىسەجەراد،پىترەگزو ىدۋتالىراعوجــ لەدەجـ ىدنىيۇتء،پىتەلىرەگلىـ ـ
ىدزىڭامڭىدرادناسىنىدنىيۇتء،ڭىدرالالاسىدنىيۇتء،ڭىدرادنىروپىساك
نىرەدنىيۇتۋترا ىتكەنروكـــ ەدرۇتــــ يادىعاديوــ پىساك،پىرەگيـ ـــ
ڭىنىرالالاس الاقڭىنىرەتپىساكۋەتوتەمزىق،ەنىۋرىكانىرادنويارـاشقابـ
نەمىتاۋقۋمادڭىنىرادنوياراشقاب،پىلوبىدناباتەنىۋرىكانىرادنويار
ۋەتكەتەج نىتاۋقـ زىسكىدزۇـ روزىتتاۋقـىشۋاعزوقـاڭاج.ـىتتيەشۇكـ
نەپشۇك ۋاساج،پىرىدلىتەجــ ڭىنىبىساكــــ ،اعۋناتپاروت،اعۋنالرفيســ ــ
اعۋنادلىساج،ەگۋنەلىلەدرەز ياراقــ سىلىرۇبـ نىۋاساجـ ،پىتەلىرەگلىـ ـ
.ىدرۇقنىسەيۇجپىساكىعنامازىسوەيەنىگىلەشكەرەياتاعابرات

حيرات ناعلاـەككىلەتسەـ ڭىدزىمىعامياـ نادلىجنوـەشەنـ ـىگرەبـ
پىساكرەنو ڭىنىساكيمونوكەــ ىلالىعۇشــ ىراتسىباتــ ـەشكەرەىدماداـ
ىدەرىدنىپلەج ىگنىگۇب.ــ ياتاعابرات،ادڭاتــ ىدنىســ ەدنەكەمـىتتۇقـ ـ
پىساكرەنو ڭىنىساكيمونوكەــ پاتشىراقـ ىدمىتراتـىگەدنىنوجىۋمادـ ـ
.ىرەليۇدوۆازڭىنىدوۆازنۇقىلالاقكەشەۋاشىعىلىج-1956□.ادۋعىشنانىترا-ترارەلەمىگڭا

.ىساينەلسىرىدنوءڭىنىگىتسەتكىرەسىرەدمىنوروديماپىحنۇتۋحيش□

سرەگزوروزىلالىعۇش

--4646--

،پىزىگرۇجسەرۇكىتساعلاج
ىدرىدنەدلۇگىتقاتسىق-لىۋا

ۋرىدنەدلۇگـىتتلۇ لىۋا،نىشۇءـ -لىۋا.كەرەكۋتەدنەكرو،قوجزوسء،ىتقاتسىق-ـ
ۋرىدنەدلۇگـىتقاتسىق ڭىتقاتسىق-لىۋا_ۋەتسىيادىعاديوىتسىمۇجىدزىڭامىدنىسـ
پىساك كىتتەبىپلاجڭىدرالىتقايسىمىيۇ،ىسايگولوكە،ىتەينەدام،ىرالىدنىراد،ىسالاسـ
.ىدالىباتپىلوبۋرىساەگەزۇجنىۋنەدلۇگ

رىزاق زىمىعامياـ ،ىلياجاعۋناتسىنوق،مەكروكىسايگولوكە،ناعىقلاشىسالاسپىساك«ـ
ىۋاڭو،ىتتەينەكروـىتلاسلىۋا انىبالاتىپلاج»ۋلوبىتتاۋقاب-يابىسىمرۇت،ىدمىتۇــ
لىۋا،ياس ۋرىدنەدلۇگـىتقاتسىق-ـ نىسايگەتارتسـ ياپتىجلۇبـ ادۋراقتاـ ڭىدرەلىشنىگە.ـ
رەليۇماتناعاتاج،اعلوجتلافسا،تنەمەسرادلوجقارىپوت،ىتتەجىرادلوقانىۋسرىبۇق
سات نەتشىپرەكـ ناعنالاقـ نىعاش،ەگيۇـ ىدلانياـاقتاراميعــ ،سالڭىتقاتسىق-لىۋا...ـ
كىلىشرىترەجقىلراب،نەكتەكەكسەملەكناشاقەدلاىسەنيەب-تەبەنوك،راشان،ناققىلىب
نەمـىسىنىت كىدڭەشرىموـ راتقاتسىق،پىلوتـەكشۇكـ -لىۋا،پىنەەكسۇتاڭاجتىشــ
.ىدلىۋترەتسىرەگزوروزناساروەدنىسەنيەب-تەبقاتسىق

»ڭىتقىدلىجسەب-14«لىيب.ىدلاتسابراپاسرىبءىعات،پىلەكمەتكوكرىبءىعاتـەنىم
زىبء،ىلىجـاماتساب مىلرۇعاناــ ىدنەمراپـ نەمرالاراشـ ىدرەتتەمزىقـىلرۇتءـ ىتقىلىعڭىتـ
،پىتەلىرەگلىياپپاجىدۋرىدنەدلۇگىتقاتسىق-لىۋا،پاساجسەرۇكىتساعلاج،پەتسى
.زىماشاانىشلۇقنىعاراپاڭاجڭىدۋماد

.ىدەۋەشەمىلىساتءكەبڭەقىلىشاۋراشلىۋاىرادلىج-70ڭىدرىساع-20□

.ىدەلەتسەكنىسانيتراكمەكروكڭىنمىنوءلومىرەگۇجناعلىياجەگنۇكىعادنىعاتسىققادياجكوكىلىۋالىمەىسالاقكەشەۋاش□

سىرەگزوروزىلالىعۇش
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.لوجساتىدنىقراقىراعوجناقساتۇتانىشىرۇبتروتءڭىتكەرىڭوت□
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ىتساتۇتانىشىرۇبتروتءڭىتكەرىڭوتلامىسات-سانىتاق
نادلوجـابرا لىعاشـ نەگلەسوتـ قارىپوتـ نادۋا،ەكلو،تەكەلمەم،اعرادلوجـ قىتقىلاح،لوجرىمەتنانىباروتلوجساتناعىتماقنىرادلوجلىۋا-ــ
ناعلىتماقـايستايۆا قىلىپلاجـ سانىتاقـ ىلالىعۇشڭىنىرەتسىلامىسات-سانىتاقزىمىعامياىسىرەگزوڭىنىرادلارۇقلامىسات-سانىتاقىگنىيەدەنىسەيۇجـ
.قاملوبىسەنيەبىتقانڭىنىۋماد

نىرۇب ڭىدزىمىعامياـ ياپپاجىسىمرۇتنەمىسىرىدنوءڭىتقىلاح،نەگرەنوكىراتقىدباج،ىدەۋايابەتوىۋماد،ۋەشەمەشنەتوتىلامىسات-سانىتاقـ
قىيۇت ەديۇكـ ىلالىعۇش،پىلىۋترەتسىرەگزوروزادنىساپاسنەمىۋنەدمەلوكڭىنىلامىسات-سانىتاقزىمىعامياىرەبنانناعلىرۇقوگڭۇجاڭاج.نىتالوبـ
تەكەلمەم،ىلوجرىمەتكەشەۋاش-ىلياماراق،ىلوجساتىدنىقراقىراعوجكەشەۋاش-ىلياماراقىرەبنادرادلىجىعنىقاج.ىدزىكتەجلوقـاعراتسىبات
ڭىدرادلوجـىتقايسـىساينەل-219ـىلوج سەكرىـ سەكرىت-ـ كەشەۋاش،ەنىۋسۇتـاعمىلانياـ ڭىنىساينەلايستايۆاقىتقىلاح،پىنىلاسپىتيەڭەكىياجەۋاـ
نەدۋەرىب ڭىدزىمىعاميا،ياسـەنىۋيەبوكـەگۋەشەنرىبـ راتناعلوبىعلاسوتاعۋمادقىدماعوق،قىلاكيمونوكە،پىمادترىۋاقىبىساكلامىسات-سانىتاقـ
.ىدلانياانىلىعڭادتىقابناعلاتەباققىلىدمىساراج،ەككىلىتتەلۋادكەلەگڭودراتقاپقوس

لىج-2021 ڭىتقىدلىجسەب-14«ـ ناعلاتساب»ـ يادنوس،ىلىجـ ڭىدۋرۇقلەـىتتاۋقـاتسانىتاققا-ــ سانىتاق.ـىلىجـاماتسابـ لامىسات-ـ قىلاحـ ـ
ڭىنىعىلىشاۋراش پىلوبـىسىشۋاتسابـ ىعادزىمىعاميا،ناتساملاقـ قىلاحــ قىدماعوقنەمىعىلىشاۋراشقىلاح.ىتسىناليابزىعىتنەمىسىمرۇتڭىنىساراقۇبـ
نىلىڭوكترۇجىسانيتراك»لەىتتاۋقاتسانىتاق«ىعادنىسامالرادعاباناسىنقىتقاشالوبىگنىيەداعلىج-2035ەناجىسابوجقىدلىجسەب-14ڭىدۋماد
.ىدرىدنىپلەج

.ىتاراميعلانيمرەتاڭاجڭىنىياجەۋاكەشەۋاش□

ـىپلاج□□ ـىعىدنىزۇـىپلاج رتەم24452445ـىعىدنىزۇ رتەمـ نىتەلەكـ ـ نىتەلەك ىلياماراقـ كەشەۋاش--ىلياماراق رىمەتكەشەۋاش ىلوجرىمەت ساتيامىلوج ىلرىمونء--11ساتيام ەشكەرەىلرىمونء نەكلۇەشكەرە ڭىنىرىپوكنەكلۇ ادنىتساڭىنىرىپوك يوقادنىتسا ىرادنىباتيوق مىلياجىرادنىبات نەممىلياج ناتقىدزاسنەم يەدنەناتقىدزاس ،پىتوءيەدنە ،پىتوء
ىدمىساراج سىنىروكىدمىساراج ىدرىتساتپىلاقسىنىروك ..ىدرىتساتپىلاق

سىرەگزوروزىلالىعۇش



نادوەناجمۋكينحەتىراعوج
نەكتوەكپەتكەمىراعوج

ىناسىشۋقو

انىسىلىرۇقكىدزىگەنۋتراعا-ۋقو
ىجراقناعلىسوق

)ناۋي(
نويلليم276ىلىج-2020

ىلىج-2010

ىتاجاراقۋتراعا-ۋقوڭىتقاميا
)ناۋيىگىلرىب(

درايلليم3ىلىج-2020

لىج1990-نادلىج1955

نىتيقوەتپەتكەمـاترو

51651ىلىج-2020

5097ىلىج-1970

ىناسرالىشۋقو

)مادا(
)مادا(

6773ىلىج-2020

نويلليم246400ىلىج-1977

نويلليم289

ڭىم850نويلليم274
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.ىدالاتقىراپيەتكوكنەمرەجىراتتاراميعۋتىقواڭاج-پاجىگەدنۇكىگنىگۇبنەپپەتكەمىلەپشوكىعادنىرادلىج-70ڭىدرىساع-20□

ىرەتسىۋتراعا-ۋقو
ىدىمادپاتشىراق

نادرادلىجـىعنىقاج ىرەبـ زىمىعامياـ ۋتراعا-ۋقوـ ەدنىتەمزىقـ ـ
ڭىنايتراپ ۋتراعا-ۋقوـ نىتىعابـ ياپپاجـ ايتراپ،پىرىدنەلىتكەيادـ ــ
نىشۇء ناتو،ۋەلەيبراتماداـ نىشۇءــ نىشىروبۋەلەيبراتىدنىرادـ
كىرەبـەتسە لارومء،پاتقاسـ ىدۋلۋاب،ەگۋەلەيبراتماداـىلىقراــ
زىگەن ىدناباتـەگۋتەـ رىبء،پىلوبـ ىدنىرادپىرىتوەسەبلەسنەپتەينـ
.ىدەبەجنىۋمادپاتشىراقڭىنىرەتسىۋتراعا-ۋقو،پەلەيبرات

راء،ىلەجەرادراءـىعادزىمىعاميارىزـاق پەتكەمـىلرۇتءـ ەك445ـ
،پىتەج انىساجۋقوــ ناعاملوتــ ڭىدرالالابــ الابـ ۋرىكـاعاشقابـ ـ
ىرەشلوم ،ەك100%ـ ۋتماقڭىدۋتراعا-ۋقوىتتەدنىمقىدلىج9ـ
ىرەشلوم -ىشۋتىقو694ڭىم18اشنىيوبقاميا.ىتتەجـەك100%ـ
،رەكتەمزىق ڭىم13ـ 460ڭىم159،رابىشۋتىقوـىلۋانرا520ـ
ـىنۇك-29ڭىديا-6ـىلىج-2020.ىديقوـەتپەتكەمـىشۋقو
ياتاعابرات،پىسانىعىلاشيادڭامىناۋيەۋشاكينحەتكىتپىساكياتاعابرات
.ىدلىرۇقپەتكەمكىتپىساكىلەجەرادىراعوجشىعڭۇتادنىعاميا

كىدڭەشرىموىدنىلاجادىدناجىرەتسىۋتراعا-ۋقوڭىدزىمىعاميا
ىدرالىشۋقو،پىتاقياب مىلىبءـــ نەمىرانـ ،قالىحا،پىتادنىسۋسـ ــ
لىقا كەبڭە،اكيتەتسە،ەنەد،يو-ـ نەگلىتەجىلىتقاج-ناجنانىعاجـ
نىرالراسابزىءنەمىرالىشسىلىرۇقڭىدۋرىدنادنامازىسوكىتسيلايستوس
.ەدۋرىدلىتەجپىلۋاب

سىرەگزوروزىلالىعۇش
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ىدالىراعوجىيەگڭەدۋشاكىسەاقترىس
كىسە رىبء_ۋشاـ ڭىتقامياـ قىلاكيمونوكەـ ياتاعابرات.ىرانياقساملىقراسڭىنىۋمادـ

نىۋرىدناتقارۇتنىرويحيراتىنويارىتكەزوىۋەدلەبقىلاكيمونوكەىلوجكەبىجـىعاميا
قانايت ىتقاب،پىتەــ اراكەشـىلەكتوــ ڭىنىراتقىلاحـ ادۋاسارازوءـ ڭىنىرازابـ قىتتاساياسـ ـ
وگڭۇج،پىنەيۇسـانىعىلىدلازبا نەمــ ىرىبء-نىرىبءڭىنىۋنىستەجاق-ۋادماقڭىنناتسقازاقـ
ڭىنىۋەدلەبقىلاكيمونوكەىلوجكەبىج،پىرىتسالانروەنەسلەبنىرەلرۇتپىساكنىتياتقىلوت
نىرەسا زىسكىدزۇـ ،پىتياروزـ رىبء«ـ رىبء،ۋەدلەبـ ۋشاكىسەاقترىسادنىساماتساب»لوجـ
.ىدزىكتەجلوقاعراتسىباتڭىتزىسكىدزۇەدنىتەمزىق

پىسەلرىب ۋرەسكەتـ اراكەش،ىلازـ ڭىنىراتقىلاحــ ادۋاسارازوءـ ىرازابـ ىتقايسـىنويارـ
ناعنادنامازىسو تىشـ راتسىلىرۇقـاڭاجـ يوبـ ؛ىدرەتوكـ لەكتوـىلەدرەز«ـ نىسىلىرۇق»ـ ـ
ڭىدرەتكىلوكوتۆا،تاز،ىشۋالوج،پادنىرو نەننەدەكـــــــ نىگىلىدمىنوۋتوءــ ياپپاجـــ ــ
نەننەدەكنىرەدمىنوقىلىشاۋراشلىۋا،پىتەشىنەيۇسنىعىلىدلازباتاساياس؛ىتتالىراعوج
پالاڭاجنىپيتڭىنىرازابادۋاسارازوءڭىنىراتقىلاحاراكەش،»زىلادءلىساج«نىتەزىكتوزەت
ۋتىماد قانىسـ قاياـىنىيۇتءـ ەناجزىمىعاميالىج-2020...ەدۋەلىرەگلىىتقىنروـىسىلاـ
ىدنىيۇتءياتاعابراتڭايجنيشسەڭەككىتتەكەلمەمــىدلوبەيانىياروۋمادىلەلەكرىبء
.ىدادلۇقامىدۋرۇقنىنويارقانىسۋشاكىسە،ۋتىماد

زىمىعاميا،ادنىياروۋمادـىسو كىدزىگەن،پىتەقانايتـىتقىلىدلازباـەيـەككىلەشكەرەــ
تاز،ادۋاس،ىعلىرۇق قىتسنانيف،ىمىلانياــ تەمزىقــ لازبا،ۋەتوـ پىساكـ لەكتو،ىسالاسـ
ىساكيمونوكە ىتقايســـــ ىعادراتقاجــ ىدرەتتەمزىقـــ يادىعاديوـــ ىنامروفەر،پەتسىـ ــــ
كىسە،ىدۋتەدڭەرەت كىسە،ۋتىمادىدنىيۇتء،پىتەلىرەگلىيەلىرەكشىىدۋتيەڭەكىدۋشاـ
.ىدەتەدڭەرەتنىسىلىرۇقىنويارقانىسۋشا

زىمىعاميا ەدرەجـىعادلاــ قىلاتروـىتكەزەك-19ـايتراپـ ـىپلاجـىشنىسەبـىتەتيموكـ
ڭىنىسىلىجامء ەناجــــ ڭىتقىلاتروـىكتەر-3ــ ڭايجنيشــ ىتەمزىقـ ـەمىگڭاـىگەدنىنوجــ
ڭىنىسىلىجامء نىحۋرـ ياپپاجـ ىتكىلىگرەج،پىرىدناتقانايت،پىرىدنەلىتكەيادـ ىتقىلىدلازباـــ
قانايت -تروپمي،پىرىتساتپىلاقالاسشۇكنىرىعۇتاڭاجڭىتكىتسەبلەسقىلاراقىلاح،پىتەـ
تروپسكە نىتەلىتەـ ىدرەدمىنوـ قىلايگولوكە،ۋەلرەنامـ ىعنامازىسو،ىعىلىشاۋراشلىۋاــ
سنانيف،ىمىلانياتاز تەينەدام،ىبىساكــ اراكەش،ۋەدمىتۇك-ۋاتقاسقىلۋاسنەد،تاحاياس-ـ
قىلاراقىلاحـىلەكتو ىسالاسپىساكاشاڭاج،پادموسنىرىعوشپىساكـىتقايسـىسادۋاسـ
نىسەيۇج انىشلۇقـــ ياتاعابرات،پىتانروــ ڭىنىساكيمونوكەــــ ىراعوجــ ىلاپاســ نىۋمادــ
.ىدەتەلىرەگلى

.ىرەدليبوموتۆاكۇجناقتاجارابپىتوءنەنىلەكتوىتقاب□

ىلىج-2009□ يامـىنۇك-13ڭىديا-1ــ رەتكىلوكوتۆاـىلىبۇكـ يامـ ـ
.ەدۋتوناداراكەشپەيت

.ىلەكتوىتقابىگنىيەكنانناعلىرۇقوگڭۇجاڭاج□

سرەگزوروزىلالىعۇش
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ۋسەتكەموكىلاماتتىعاباعڭايحنيش

)ناۋيڭىم10(

ىلىج-2010 ىلىج-2013 ىلىج-2015 ىلىج-2018 ىلىج-2020

②②

④④

③③

ۋسەتكەموكـاعڭايجنيش① ىعادنىعىشالاقىدلاتىسالاقۋحيش__ىناسىنـ
.ىسىنىروكقىلوتڭىنىيۇءتۇقيەبقاتسىق–لىۋا

ۋسەتكەموكاعڭايجنيشناۋينويلليم30ىناۋت–163ىش–9ناۋتڭيب②
نانىسىجراق نانىعىلىشاۋراشەيشقىلۋم300نەمياجىلىج10پىنالادياپـ
ۋتەسروكـىگلۇ نىسازابـ ىدرۇقـ رالىشسىمۇج:ـەتتەرۋس.ـ ادازابـ نىشاعاەيشـ
.ادۋرىدنادڭازوت
ىشنىتروتء③ ىعاتپوتـــ ەمرىيۇ«ـــ ەدنىسىگلۇــ اعڭايجنيش»ــ ەككەموكــ ــ
نەگلەك ىگەدنىتەرتاۋەدمەــ ىشكەتەج،نامامــ ڭۇجــ ناشڭۇحـ )ادڭو(ـ
.ادۋاساجايستارەپو
ۋوكڭىي④④ ىگەدنىتەرتاتەمزىقنەگلەكەككەموكاعڭايجنيشنانىسالاقـ
انىرالۋارۇسنەگەبنىسۇتڭىدرالىشۋقوەتپەتكەمناعادلىباقكەموكـىشۋتىقو
.ەدۋرەبپاۋاج

سىرەگزوروزىلالىعۇش
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ىدەلوبەگرىيەمنىگەرۇجترۇجۋسەتكەموكىلاماتتىعاباعڭايجنيش
ڭۇدۋايل نەنىگەبۇتـ ياتاعابراتـ ڭىنىۋاتـ نانىۋالاعاجڭىنىزىڭەتياحوب،نىيەدـانىيارۋابـ
ناشنايت ڭىنىۋاتـ كىتسۇتلوسـ نىيەدـەنىرەتكوبـ ۋسەتكەموكـىلاماتتىعابـاعڭايجنيش...ـ ـاعاراـ
نىتلا رىپوكـ ىكە،پىتانروـ ەرىتكىرىبكەلىب،پىساتسۇلوقاراقۇبنەمرالرداكـىعادنىروــ
.ىدزاجۋاراتىلالىعۇشكىلرەتنەرىبەتناجەدىدمىشرەادنىسالادناقرادڭىدياتاعابراتپىرىتو

نادلىج-1996 ىرەبـ ىگەدنىگىشنەمتەكەلمەم،ىسەكلوۋسڭايجىدنىيەك-ىدنىرەگلىـ
لام ۋالىقابـىتكىلۇم-ـ ۋراقساب-ـ ياتاعابراتىرادنىروپىساكىرىءڭىتقىلاتروەناجىتەتيموكـ
قىلاتروايتراپپاتسابنادلىج-2010.ىتتەتسىرونىتەمزىقۋسەتكەموكاعڭايجنيش،پىلەكـانىعاميا
ڭينۋايلـىتەتيموك .ىدرىدناتقارۇتنىنىتەسەتكەموكىلاماتتىعابانىعامياياتاعابراتڭىنىسەكلوـ
ىتقىلاح،پىرىتوياتسۇىتقىمنىسەلەسامىسىمرۇتقىلاحىسەكلوڭينۋايلىرەبنادلىج10
ۋرىدناتتاقۋا تۇقيەبـ راتتراق،اناحپاتىك،ىيۇءـ ۋەتوتەمزىقىنروكىلىگيراتتراق،ىساناحمىتۇكـــ
نىتاياسانىتۇق-سىرىڭىنىساراقۇبتلۇراء.ىدلاسنەمىدلاىدراتسىلىرۇقـىتقايسـىعىلاترو
قىلاح نىتيقوڭىنىساراقۇبتلۇراء،پىلىرەباعۋنالادياپ،پىتىبءپىنىلاسىرالايرەنەجنيـىسىمرۇتـ
ىنرونىتەلەدمىتۇكادناعياتراق،ىدۋلوبىرەنوادنىلوق،ىدۋلوبىساناحاپيشنىتەلەدمە،ىدۋلوبىبەتكەم

.ىدرىساەگەزۇجەدنىنامنىشىدۋلوبىساناپسابنىتارۇت،ىدۋلوب
قىلاح پوت،ىرالايرەنەجنيـىسىمرۇتـ نەگەلرىب-رىبء،ىرادناسىنىسالاسپىساكپوت-ـ
پىساكرەنو ىرادنويارـاشقابـ ڭىنىتەتيموكقىلاتروايتراپانىساراقۇبتلۇراءـىعادياتاعابراتـ
ۋسەتكەموكاعڭايجنيش،پىرىدنىزەسىيانىشنىرىيەمڭىنىعارىڭاشىلۇناتونەمـىعىلروقماق
ىرادناسىن نەگلەكالاـ نەتكىلىدمىيتـ ىدرىدنەتكىلىگيـىيانىشـ نادلىج-2010.ـ ىرەبـ ڭينۋايلـ
ياتاعابراتـىسەكلو درايلليم4،پىراقتانىس346نانىناسىنۋسەتكەموكـىلاماتتىعابـانىعامياـ

.ىدرىتسالانرونىسىجراقكەموكاعڭايجنيشناۋيڭىم840نويلليم393
ەككەموكاعڭايجنيشنەمىبوت-پوتىرەبنەننەگلىتەتسىروىتەمزىقۋسەتكەموكاعڭايجنيش
راباعڭايجنيشادنىتاپيوياتسىلۇق،ەدنىرەتكوبكىتسۇتلوسڭىنىۋاتناشنايترالىدنىراد-رداكنەگلەك
نەمىلىيەپ-ـاتنى اعڭايجنيش،پىسەتكەموكـ نەمىگىلىشنەپسىيۇسـىيانىشــ اعڭايجنيش،پىسەتكەموكـ ـ
،پىسەتكەموكلادء-ـەملاد ىعادياتاعابرات،پىسوقسەلۇزىسىقتلاق،پالاقراكىلىشرەكپاۋاجنـەپقىدلاداـ
نەمىقلاحتلۇراء ىعادياتاعابراتڭىنىنامراوگڭۇجىدنىسىۋنەدلۇگىلۇڭىنىتلۇاۋحڭۇجـەگرىبـ
.ىدزاجنىۋاراتىلالىعۇش

سىرەگزوروزىلالىعۇش
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ىسىلىرۇقىگىلىگيۋس

نىسىمرۇتقىلاحىسىلىرۇقىگىلىگيۋس
ىتتلەنەكەككىلىگي

)نىرو(ىسىلىرۇقىساميوقۋس

)ۋمڭىم10(ىمەلوكرەجىلاملىراۋس

.ىدىمادپاتشىراقىسىلىرۇقىگىلىگيۋسادناعرىتسىلاسنەمىعنىرۇب□

.ىساميوقۋسىلۋاتۋحيش□

ىلىج-2006 ىلىج-2018 ىلىج-2020

ىلىج-1956 ىلىج-1990 ىلىج-2018 ىلىج-2020

ۋايات نادرادلىجـ ىرەبـ ياتاعابراتـ ،ۋرىتساليونەمىدلاىدۋەدمەنۇۋس«ـىعامياـ
كىتسىڭەك ادنىعاجـ ىلەيۇج،ۋلوبـىكلەكرىبـ »ۋلاسشۇكناتقاجىكە،ۋلاسەگنوجــ
تەمزىق ەدنىسىلەجيوـ ىدناباتـ ۋس،پىلوبـ ۋس،ىسىلىرۇقـىسايرەنەجنيـىگىلىگيـ
نىعىلياب نىتەلىباقۋناتقاسنانىتاپاقىلىشڭاۋق،نىقسات،ۋنالادياپەتكىلىدمىنوىراعوجـ
ڭىدراتقاتسىق–لىۋا،ۋتالىراعوجنىتەلىباقۋراقسابىدرەدلوك–نەزو،ۋتالىراعوج
نىگىدزىسپىۋاحۋسزىۋا زىساماتماقـ شۇكـانىعاجۋتەـ راء،پىلاسـ ۋسـانىساراقۇبتلۇـ
.ىدرىسپاتنىسامانپاۋاجىدمىلوتڭىدۋزىكتەجكىلىدمىيتاققىلاحنانىسىلىرۇقىگىلىگي

قىدلىجسەب–13« ەدنىزەك»ـ لىكۇبـ درايلليم5انىسىلىرۇقىگىلىگيۋساشنىيوبقامياـ
نويلليم689 نويلليم284ىعىلىدمىيسىپلاجڭىنىساميوقۋس،پىلىسوقىجراقناۋيـ

ىراعوج،ەگرتەمـەشكەت ىدمىنوءــ اعۋم700ڭىم835ىنادۋارەجنىتيەدمەنۇۋسـ
ۋسيەدلەگۇتادنىرادزىتاسىگەنىتەسەليۇەگۋەدمەدنۇۋسىدمىنوءىراعوج،پىتەج
پەدمەنۇ ناداڭاج،پىلىرىساـەگەزۇجۋراۋسـ ناعلاساجــ نىتيەبڭىسۋسناعنالاڭاجـەناجـ
ڭىنناعوت لەب،پىتەجـەگرتەموليك865ـىعىدنىزۇـ ،ناعوتــ قامراتـ قىرا،ناعوتـ
ىتقايس ىلەجەراد3ــ ڭىدرادناعوتــ نەدۋڭىسۋسـ ۋناتقاسـ ـەك87%ىرـەشلومـ
.ىتتەج

ڭىتقاميا نىگىلەشكەرەـىعىليابۋسـ قانايتـ زىمىعاميا،پىرىتوـەتەـ ىگىلىگيۋســ
ۋسوقـىجراقـانىسىلىرۇقـايرەنەجني نىنىبەتـ زىسكىدزۇـ نىسىلىرۇقىگىلىگيۋس،پىرىتتراـ
ىدنىيۇتء ،ەنىگىلىگيۋسىعنامازىسونەنىگىلىگيۋسىلرۇتسادء،پىتەلىرەگلىەدرۇتـ
قىلايرەنەجني نەنىگىلىگيۋسـ قىلاحـ قىلايگولوكە،ەنىگىلىگيۋسـىسىمرۇتـ ـەنىگىلىگيۋســ
ناعاتتارىۋادءـىگنىيەد ادنىسىلىرۇقىگىلىگيۋس،پىرىساەگەزۇجپەدنىترىبىتسىرەگزوـ
.ىتسۇتءەتەدزەتەدىتپىتءنىماداقڭىدۋزىكتەجكىلىدمىيتاققىلاح
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،پىنەدلەمەكىرالىعلىرۇقۋاتقاسقىلۋاسنەد-ۋەدمە
ىدەدلەدەجىماداقۋرۇقياتاعابراتتامالاس

ڭىدرىساع-20□ ادنىرادلىج-70ـ قاياڭالاجـ رەلرەگاپيشـ ،پىعىشاعۋاتـ
.ەدۋرەتپوشءىرادء

نانىرادمىلىرۇقۋەدمە

نىرو1199

ىلىج-2014

ىلرۇتءراء،ىلەجەرادراء

مادا4828

كينحەتۋەدمە
ىناسرەلرەكتەمزىق

ىلىج-2010

مادا6934

كينحەتۋەدمە

ىناسرەلرەكتەمزىق

ىلىج-2020

نانىرادمىلىرۇقۋەدمە
ىلرۇتءراء،ىلەجەرادراء

نىرو1027

ىلىج-2020

.ىسىنىروكىقترىسڭىنىساناحاپيشياتاعابراتىسەۋشادانيستيدەموگڭۇج□

ناعموشانىعاۋشنەلۇشڭىنىتاساياسۋزىكتەجكىلىدمىيتاققىلاحڭىنايتراپـەسەلىـەنىسىرەگزورىۋادء
ڭىنىساراقۇبقىلاح،پىزىكتەجلوقاعراتسىباتىتكەنروكىرەتسىۋاتقاسقىلۋاسنەدڭىدزىمىعاميا
قىتتامالاس ،پالىراعوجزىسكىدزۇىتەلىباقۋەدمە-ۋناتقاسنادۋرۋا،پىراسقاجـىتكەنروكـىيەگڭەدـ
ۋرىدنادزىساماتماقۋەدمە ناجـىعادنىمىلىتماقـ زىسكىدزۇـىناسـ قىلۋاسنەد،پىيەڭەكـ -مىلىعۋاتقاسـ
.ىدالىراعوجلەدەجىسەرواكينحەت

قىلۋاسنەد ادنىڭوسڭىدلىج-2020.ىدنەدلەمەكزىسكىدزۇىسەيۇجۋەتوتەمزىقۋاتقاسـ
نىيەدانىڭوسلىج.ىتتەجەگ1027ىناسىپلاجڭىنىمىلىرۇقۋاتقاسقىلۋاسنەد-ۋەدمەـىعادزىمىعاميا
قىلۋاسنەد ۋاتقاسـ كىتپىساكـ ڭىنىرەلرەكتەمزىقـاكينحەتـ ،ەدنىشىڭىنۇم.ىتتەجاعمادا6934ـىناسـ
كىتپىساك رەلرەگاپيشـ نەگلەكرىتەگمىزىت،اسلوبمادا2659رەلرەگاپيشىشكەموككىتپىساكنەمـ
ڭىدرالارتسەس رابكەسوت5920ادنىمىلىرۇقۋاتقاسقىلۋاسنەد-ۋەدمە.ناعلوبمادا2711ىناسـ
ادنۇم،پىلوب كەسوتـىعاداناحاپيشــ كەسوتىعادنىساناحاپيشقىشالاق-لىۋا،ەگ4728ـىناسـ
ىناسرەگاپيش)ىشكەموك(كىتپىساكنىتەلەكارۋتانىناسقىلاحڭىمراء.ـىتتەجـەك1155ـىناس

.ىتتەجاع6.36ىنروكەسوت،اعمادا2.91ارتسەسناعرىدلاەگمىزىت،اعمادا2.8
ۋرىدنادزىسماقۋەدمەـىگزىگەن زىسكىدزۇـىسەيۇجـ نىيەدانىڭوسڭىدلىج-2020.ىدنەدلەمەكـ
الاق قىشالاق-ـ رادناقسانىتاقـانىۋرىدنادزىسماقۋەدمەـىگزىگەنـ سىمۇج.ىتتەجاعمادا400ڭىم829ـ
ەدنىتسۇ ۋنالاراجـ رادناقسانىتاقـانىۋرىدنادزىسماقـ ڭىم89ـ انىۋرىدنادزىسماقتىۋت،اعمادا100ـ
.ىتتەجاعمادا900ڭىم108رادناقسانىتاق

ەنىروكاشنىيوبمىسىلەكراتساقۋانىلاملىزوس،نىتالوبەگۋەدمەىدراتساقۋانىتقاملاسەدنۇكىگنىگۇب
نىتالا نەتكىليەدەكڭىنىساراقۇبتلۇراءۋەدلەمەيۇسىدرەليەدەكىلىقراقىتتامالاس،پىتيوسء.ىدلوبـ
ىدرەتتەگوبـىعادنىلوجۋلىرا ڭىدرادنامامنەگلەكەككەموكاعڭايجنيش،ەگرىبنەمىنوس.ىديوجـ
ەدنىگىلىشكەتەج ڭىدزىمىعامياـ ىرالاناحاپيشـ ىعادنىسالاسۋەدمە،پىتىمادىناكينحەتاڭاجـىلرۇتء76ـ
.ىدرىتلوتىدراتقىتسوبنەگەتپوك
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ۋلاسەگنوجنەمڭازىتقاميا
ىدەلرىزالىپەكىدنەمراپ

ىلىج--20162016 ىلىج
نەتتەر24552455 ــــ نەتتەر ماتساــــ ــــ ماتسا مىزۇتء--ڭازڭازــــ ـــ مىزۇتء ـــ

ـىتىگۇ ،پىلىزىگرۇجـىتىگۇ ڭىم978978،پىلىزىگرۇج 500500ڭىم
نەد ماتسانەد قىلىشترۇجماتسا ىدنەتكىلىگيقىلىشترۇج ..ىدنەتكىلىگي

ىلىج--20182018 ــ ىلىج تەر21732173ــ مىزۇتء--ڭازڭازتەر ـ مىزۇتء ـ
ىتىگۇ ــ ىتىگۇ ،پىلىزىگرۇجــ ـ ،پىلىزىگرۇج نويلليم11ـ ـ نويلليم ڭىم1010ـ نانڭىم نانـ ـ
ماتسا قىلىشترۇجماتسا ىدنەتكىلىگيقىلىشترۇج ..ىدنەتكىلىگي

ىدنەتكىلىگي ..ىدنەتكىلىگي

ىلىج--20152015 ىلىج

نەتتەر580580 ماتسانەتتەر ماتسا

مىزۇتء--ڭازڭاز ىتىگۇمىزۇتء ىتىگۇ

،پىلىزىگرۇج 410410،پىلىزىگرۇج

نانڭىم ماتسانانڭىم ترۇجماتسا قىلىشترۇج قىلىش قىلىشترۇج ىدنەتكىلىگيقىلىشترۇج ..ىدنەتكىلىگي

ىلىج--20172017 ىلىج
تەر395395 مىزۇتء--ڭازڭازتەر مىزۇتء

ىتىگۇ ،پىلىزىگرۇجىتىگۇ ،پىلىزىگرۇج

نانڭىم6868 ماتسانانڭىم ماتسا

ىلىج--20202020 ىلىج
نەتتەر36003600 ماتسانەتتەر ماتسا

مىزۇتء––ڭازڭاز ىتىگۇمىزۇتء ىتىگۇ
،پىلىزىگرۇج 470470،پىلىزىگرۇج
نانڭىم ماتسانانڭىم قىلىشترۇجماتسا قىلىشترۇج

ىدنەتكىلىگي ..ىدنەتكىلىگي

①①

②②

③③

ۋايات نادرادلىجـ ىرەبـ زىمىعامياـ نەمڭازڭىنڭيپنيجيشـ
ىدۋلاسەگنوجنەمڭازياپپاجىتقاميانىسايەديۋلاسـەگنوج
ڭىدۋتەلىرەگلى ىلرىبۇتءــ ۋنۇسيوبــ نەمـىمەشلوـ تەكەراـ ـ
ىگەدرىۋاداڭاجىدرازان،پىلوبىدناباتەدۋتەـىسامانرادعاب
ڭىنايتراپ ىدڭايجنيشـ ،پىرىدنالرىعوشانىسابوجىپلاجۋلاسـەگنوجـ
ىتقاننىلورۋتەزىساماتماق،ۋەتكەتەجڭىدۋلاسەگنوجنەمڭاز
،پىرىدنەلەلۋاس نىسامروفەرـايلىداـ ياپپاجـ ڭىنايتراپ،پىتەدڭەرەتـ
نىعىلىشساب نەمڭازـىتقامياـ ادنىسىرابلىكۇبڭىدۋلاسەگنوجـ
ياپپاج ەلمەم،پىرىدنەلىتكەيادـ ياپپاجـىتتەكـ نەمڭازـ ەگنوجـ
ىدڭايجنيش،ڭىدۋلاس ياپپاجـــ نەمڭازــ ەگنوجـ ڭىدۋلاســ ـ
نىراتپالات نىيەدـاعالاسراءـ ڭىتقاميا،پىرىدناتقانايتـ ەگنوجـ
ۋلاس نەمـىسەيۇجـ نىۋنادنامازىسوڭىنىتەلىباقۋلاسـەگنوجـ
نەمڭاز ۋلاسـەگنوجـ نەمڭازىتقاميا،پىتەلىرەگلىنەمىسانراـ
ڭاز،ىدۋلاسـەگنوج كىليبـاشنىيوبـ ،ىدۋزىگرۇجـ ـاشنىيوبڭازـ
،ىدمىساراج،پىتەلىرەگلىراتاقەدنىنامنىشىدۋزىگرۇجكىلىشمىكا
،مەكروكـىسايگولوكە ياتاعابراتـىلياجـاعۋناتسىنوقـ ىدۋرۇقـ ـ
.ىدادماقنەملىپەكقىدڭازىدنەمراپ

ەگنوجنەمڭازىتتەكەلمەمىساراقۇبتلۇراءەدنۇكـىگنىگۇب
ڭىدۋلاس نەنىرەتكىتسىتەجـ قاتروــ سىبات،پىنەتكىلىگيـ ـــ
تىقاب،ىمىزەس كىدزىسپىۋاح،ىمىزەســ زىسكىدزۇىمىزەســ
.ادۋترا

تەكەلمەم① ىرەلرەكتەمزىقـــ ىگزىگەنــ ترەسـاعڭازــ ـ
.ەدۋرەب

ياتاعابرات② اراكەشـ ۋراقسابـ ىلەكتوىتقابىتەرتاقامراتـ
اراكەش رىڭوءسىتابىسىشقاسقىلاحڭىنىسەشمىلوبـىشقاسـ
رادماعاتىدمادء ەدنىسەشوكــ نەكۇدــ ىرەلەيـ نەمـ ـىعادلوجـ
ۋەدمىلامـاعىشقاس110ـەگرەلىشنىگرۇج ىتسىتاقـانىنوفەلەتـ
.ەدۋەتتىگۇىدرەدمىلىب

ناۋاس③ ىرەلەشۇمـايتراپـىعادنىسالاقـ نەمـ رالرداكـ زىتاـ
.ەدۋەتتىگۇنىرەدمىلىبڭاز،پىرابانىساب
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ىرەتسىەيبراتەنەد-تەينەدام

ىلىج-2014
1676

ىلىج-2020
3000

.راباناقپاتىك4ەدنىرەليۇ

19
90

ساتۇتىلىج-

كىتتەمۋەلاادزىمىعاميا

،رابى5ناداناقپاتىك

تەينەدامىلەجەرادنادۋا

ىعاتقامياساتۇت

ياپپاجنىڭالاتروپس

ىشىكتەسروكۋرەسكەت

)نىرو(

ىعادزىمىعاميا

ىرەتسىپاتىك

ىسالاس

.راباناقپاتىك4ەدنىرەليۇتەينەدام

ادزىمىعامياساتۇتىلىج-2020
،رابى8ناداناقپاتىككىتتەمۋەلا

الاق،ى1نەدىلەجەرادقاميا
ىلەجەرادنادۋاى3نەدىلەجەراد

ڭىدرىساع–20↑ ادنىرادلىج–70ــ تەيبەداـ رەنومەكروك–ـ ىرەلرەكتەمزىقــ لامــ ـ
.ادۋيوقترەسنوكادنىنويارقىلىشاۋراش

.ىداليسشىناۋقزىسكەشانىمىۋاقرالىشلامىسىتيارادنىقا↓

ۋرىدنەلراننەپتەينەدامىدڭايجنيش
ىدرەبرانءەگرەتكەرۇج

يام ىتسادلوجڭيپنيجيش.ىدلىشاقاراپڭىتادياتاعابراتيەتتەرۋسـىلۋايوبـ
نەكتەـىقتيۇ اۋحڭۇجزىمىعامياادنىعىلروقماقىتسالىقىڭىنىتەتيموكقىلاتروايتراپـ
قاتروىتلۇ نىمىناتـاعلۇتـ كىرەبـ ىدۋتانروـ ىدڭايجنيش،پىتەىلەجـىگزىگەنـ
نەپتەينەدام ۋرىدنەلرانـ نىسايرەنەجنيـ يەلىرەكشىـ ۋقو،تەينەدام،پىراقتاـ ۋتراعا–ـ
ىرەتسى لەدەجـ راء،پىسۇتءـاعانراـ ڭىنىساراقۇبتلۇـ ەگنۇك–نەننۇكىسىمرۇتيناحۋرـ
.ىدىياب

قىلىشامراعىشيبەدا ىدىمادـىتكەنروكـ ىرابەناشنىيوبزىمىعامياـىلىج–1987.ـ
رەدڭەلو،ەمىگڭا7 ناعلوبەياققىليسقىدنويارىلايمونوتۆا،كىتتەكەلمەمىعانيجــ
لىكۇبـىلىج–2018.ىدە قامياـ ،ەمىگڭاىلرۇتءناعلوبـەيـاققىليسـاشنىيوبـ
يبء،اكيزۋم،تەرۋسوتوف،كىلرەكتاح،رەنومەسا،امىقلاش،ڭەلو ڭىدرالىتقايســــ
ڭىدلىج–2020.ـىتسانەد150ـىناس لىكۇب،نىيەدـانىڭوسـ اشنىيوبقامياــ
تەينەدام ادنىسالاسـ رەنومەكروك6ـ نىيوـ قىۋاس–ـ ،ىسەمرىيۇـ كىتتەمۋەلا8ـ ـ
،اناحپاتىك ويدارادنىڭوسلىج.ىدلىرۇقىتكنۋپتەينەدام67،ىياراستەينەدام8ـ
راديدەلەت،پاتسۇنى97.48%ڭىنىناسناجقىلىپلاجىرادنامرادڭىتڭىنىرالامالرادعاب
.ىداتسۇنى96.93%ڭىنىناسناجقىلىپلاجىمىلىروكڭىنىرالامالرادعاب

كىتسيلايستوس قىلاراقۇب،ىدالايۇڭەرەتەنىگەرۇجترۇجىساراقزوكنۇقىتكەزوـ
تەينەدام ڭىنىرادلىميقـ ييابـىنۇمزامـ لەدەجىسالاسپىساكتەينەدام،ىتسۇتءـ
تەيبەدا،ىدىماد رەنومەكروك–ــ قىلىشامراعىشـ ىراتسىباتـ ڭىتقاميا...ىديالومـ
تەينەدام ىرەتسىــ ياعالوتـ لوقـاعراتسىباتـ راء،پىزىكتەجـ ڭىنىساراقۇبتلۇـ ـ
يناحۋر نىتەجاقـ ناجـ ،پىرىدنەلراننىسەينۇدناج،پىرىدناتتاعاناقىلىتقاج-ـ
.ىتتالۋالىدمىزەسۋيوقەدىتپىتءنىتەيۇسىدڭايجنيش،ىدناتو
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نەكەمىدمىساراج__كەشەۋاشيەتتەرۋسىلۋايوبيام
كەشەۋاش ڭىدزىمىناتوـىسالاقـ ياعلاشڭەنەدزىڭەت،ناقسالانروانىساراكەشكىتسۇتلوسسىتابـ
.الاقلەكتوىعاداراكەش

كەشەۋاش لىكۇبـىسالاقـ ڭايجنيشـ ناجـاشنىيوبـ ڭەىعامۋارەجىدلاگوكنىتەلەكارۋتانىسابـ
نەكلۇ ڭايجنيش،الاقـ ،ىۋاتسابڭىم،ىنەزو5«.الاقرىبء-نەدرىبنىتەتوپىعانەزو5نەنىشىـالاقـاشنىيوبــ
زۇجء ىرىپوكـ رابـ الاقـ ىرىبءڭىدرالالاقىسقاجڭەىساپاساۋااشنىيوبتەكەلمەم،ەياقتامەسانەگەد»ـ
.ىدالاناس

كەشەۋاش ادنىسالاقـ سىرو،رۇعاد،رۇعيۇ،ۋزيۇح،قازاق،ۋزناحـ .ناعناتسىنوقتلۇ25ىلراتاقـ
پوك ،پىرىتساتپىلاق»ىناناس-تلاسقىتتلۇىدزىگەنپوكناتءاعياتاعابرات«قارىڭاشىلۇناقسىعوتتلۇـ
.ىدناتاىياجارۇماناس–تلاسقىتتلۇىعادڭايجنيش

ادنۇم -ىلياماراق.رابىياجەۋاايستايۆاقىتقىلاحنىتالاانوق-پىشۇىعاشۇرالىشۋالوجىتتاپرۇتـاتروـ
كەشەۋاش ىراعوجـ ىدنىقراقـ ساتـ سەكرىت-سەكرىىلوجرىمەتكەشەۋاش-ىلياماراقنەمىلوجـ
كەشەۋاش،پىنىلاس رىمەت،ىلوجەۋاـىسالاقــ ىراعوج،لوجــ ناعنالاعلۇترىبءلوجساتىدنىقراقـ
.ىدلانياانىباروتسانىتاقىلوەرەتس

ىدنىبيا نەگنەدلۇگتلۇ،پىنەتتەرىدۇقتەكەلمەم.ادۋاعلۇبلوقنادلاقاشالوبىلرۇن،پىلاساجـابوجـ
يادعاجـىلۇ ادنىتساـ قامياـ ،ۋتىمادىدنىيۇتءياتاعابراتڭايجنيشىسالاقكەشەۋاشناعلوبىعىلاتروـ
كىسە قانىسۋشاـ نىنويارـ نەمۋرۇقـ اعۋناتسىنوق،مەكروكىسايگولوكە،ىدمىساراج،پىسىعوتەنەسلەبـ
.ادۋلىتمۇانىعاشالوبىلرۇنەدىتپىتءڭىدۋرۇقياتاعابراتىلياج

--5858--

.ىزىتاىشىققىلۋمڭىم10ىعادنىۋاتياتاعابرات□

.ادۋسابەگيباناتتاشىقلاحتلۇراء□

سىرىدنوء ىپلاجسىرىدنوء مىنوءىپلاج ىنۇقمىنوء نويلليم100100((ىنۇق ناۋينويلليم ))ناۋي

ىلىج--19551955 ىلىج ىلىج--20082008 ىلىج ىلىج--20122012 ىلىج ىلىج--20202020 ىلىج

ىلىج--19941994 ىلىج ىلىج--20082008 ىلىج ىلىج--20122012 ىلىج ىلىج--20202020 ىلىج

لىۋا قاتسىق--لىۋا ڭىنىرادنىعرۇتقاتسىق ىسىكڭىنىرادنىعرۇت انىسابىسىك ارۋتانىساب نىتەلەكارۋت ىعادلوقنىتەلەك ىسىباتىعادلوق ناۋي((ىسىبات ))ناۋي

ىتەبلەكرالالاق-نادۋا



سىرىدنوء ىپلاجسىرىدنوء مىنوءىپلاج ىنۇقمىنوء نويلليم100100((ىنۇق ناۋينويلليم ))ناۋي

ىلىج--19551955 ىلىج ىلىج--20112011 ىلىج ىلىج--20202020 ىلىج

لىۋا قاتسىق--لىۋا ڭىنىرادنىعرۇتقاتسىق ىسىكڭىنىرادنىعرۇت انىسابىسىك ارۋتانىساب نىتەلەكارۋت ىعادلوقنىتەلەك ىسىباتىعادلوق ناۋي((ىسىبات ))ناۋي

ىلىج--19951995 ىلىج ىلىج--20112011 ىلىج ىلىج--20202020 ىلىج

--6161--

نەگەدنەكروەگنۇك–نەننۇك
نىجلىبرودءنەكەمىتسىرى

نىجلىبرودء ادنىرالراپتاقحيراتىرەدزىسەرۇكڭىنىقلاحتلۇراءـىعادنىنادۋاـ
ادۋلاتقاس قىلاڭاج،ۋاساجـامروفەر.ـ ڭىنىنادۋانىجلىبرودءادنىسىرابـىتايلاماڭىدۋشاــ
قىلاح،پىيەشۇكنەدزىسلاىتاۋقىتقانقىلىپلاج،پادنىقساتىشۇككىدڭەشرىمو
نەننۇكـىسىمرۇت يقلاشـەگنۇك-ـ زىسكىدزۇڭىنىسەروسىمرۇتڭىتقىلاح.ـىتسۇتءـ
نىجلىبرودءـەسەلىـانىۋالىراعوج ڭىنىقلاحـ سىباتـ كىدزىسپىۋاح،ىمىزەستىقاب،ىمىزەسـ
.ىتسۇتءاترازىسكىدزۇىمىزەس

رادلىج رىۋادء،پىجلىجـ ىدرەگزوـ .ىتتالاقراشىروباڭاجاعالاقىسوحيرات.ـ
نىجلىبرودء ڭايجنيشـىنادۋاـ ياتاعابراتـ نىنويارقانىسۋشاكىسە،ۋتىمادىدنىيۇتءـ
ۋرۇق ىدنىسـ ىگىتسۇتلوسياتاعابرات«،پاتسۇىتقىمىدياروىلەلەكرىبءـىسوـ
قىلاكيمونوكە قىلاتروـىقلاسوق»ـىگەدنىزىلادـ ناتسىتاب«،پىرۇقالاسشۇكـىنالاقـ
ناتسىعىش،پىزىگنە رازابىدنىس»ۋراعىشاقسىتاب،پىسىناليابنەپسىعىش«،»ۋلەكاـ
نىسەيۇجـىمىلانيا لىساج«،پىتەدلەدەجىدۋتالىراعوجنىيەگڭەد،ىدۋرىدنەدلەمەكـ
پاروت نىسەيۇج»ـ ىراعوجـ ىۋەدلەبقىلاكيمونوكەىلوجكەبىج،پىرۇقەديەگڭەدـ
.ىتسىعوتەنەسلەبنەمىسىلىرۇقنويارىتكەزو

نىقلوت نەكلەج،اراجـ ڭىننادۋاىنادۋانىجلىبرودء.ىتكەشراپاساقسىلاپىياجـ
كىلرىڭو ڭىنىساكيمونوكەـ ىراعوجـ لىساج«،پىتەلىرەگلىالاسشۇكنىۋمادـىلاپاسـ
ىلاپسىعوت،پاروت الاقــ شۇكنىۋاراتاڭاج»نىجلىبرودءىتسىرى،نەكەمىتكىروك،ـ
.ادۋزاجالاس

ىتەبلەكرالالاق-نادۋا

--6060--

①①②②

③③

.ەدۋتەسروكنىيوقىتپوتادنىلىميقىڭالاتەينەدامكىدنۇك100ىرادنىعرۇتقامۋاكىتتەمۋەلا①
.ىدلوبەي»انىتاجاراقاشمىسوقكىتكەروق«راتتراقناقساناتساج60②
.سىنىروكرىبءنانىساشقابىحڭيبڭىنىنادۋانىجلىبرودء③

ىتەبلەكرالالاق-نادۋا
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②②

③③

④④

.ىسىلەجسىرىدنوءڭىنىسارىسءۋحيش①
انىساجۋقو② ناعاملوتـــ الالابــ زىسىقاىدرـ ۋتىقوــ ـىتقانـاعاراقۇبـىعادنىسالاقۋحيشـ
.ىدزىكتەجكىلىدمىيت
.ىساشقابناۋچنايلۋيجناعانياجرادماشىليەكەشا③
.ىياراسەيبراتەنەدۋحيش④

ىتەبلەكرالالاق-نادۋا

-62-

ڭىنىنىقلوترىۋادء ىعڭىدلاـ
ۋحيشناعاليوتاەدنىگەل

①①

سىرىدنوء ىپلاجسىرىدنوء مىنوءىپلاج ىنۇقمىنوء نويلليم100100((ىنۇق ناۋينويلليم ))ناۋي

ىلىج--19781978 ىلىج ىلىج--20072007 ىلىج ىلىج--20122012 ىلىج

لىۋا قاتسىق--لىۋا ڭىنىرادنىعرۇتقاتسىق ىسىكڭىنىرادنىعرۇت انىسابىسىك ارۋتانىساب نىتەلەكارۋت ىعادلوقنىتەلەك ىسىباتىعادلوق ناۋي((ىسىبات ))ناۋي

ىلىج--20202020 ىلىج

ىلىج--19781978 ىلىج ىلىج--20072007 ىلىج ىلىج--20122012 ىلىج ىلىج--20202020 ىلىج

ناشنايت ڭىنىۋاتـ كىتسۇتلوسـ ۋحيشنەكپەتەگرىەنىگەزوڭىدۋارىتانىتلاىعادنىيارۋابـ
ڭىنىسالاق ىساتكا،يانۇم،رىموكەدنىمەلوكالاق.نىقياىعىدمىسابكىلرىڭوەناجسانىتاقـ
راتقىليابـىتقايس لومـ ىسالاقۋحيشنەگنەيۇسانىعىدمىسابقىلياب،سانىتاق،نىرواشامات.ـ
پىساكرەنوـايميحۋحيش نەمـىنويارـاشقابـ ەناجپالراپسوجنىنوياراشقابىلامىساتتازـ
.ىتسۇتءەتەدنىبەتنىۋمادڭىتپىساكرەنو،پىرۇق

مەكروكىسايگولوكە،الاقىتتاۋقادنىسالاسپىساك«ىسالاقۋحيشىرەبنادرادلىجۋايات
ەتتەينەدام،الاق ،پىراقتانىسايگەتارتس»الاقىدمىيتءانىسىمرۇتقىلاح،الاقىلىگياــ
ڭىناكيمونوكە امروفەر،پىلىرەتوكـەكسەلەبـاڭاجىۋمادـ رەلەجيتانڭىتادۋشاكىسە،پاساجــ
قىلاح،پىتاراج نانوـىسىمرۇتــ قىدماعوق،پىيەشۇكنانڭىتىعامىتنىراتتلۇ،پىراسقاجىراـ
تەينەكرو نانڭىتـىيەگڭەدـ قىلايگولوكە،پىسوءـ ،پىزىكتەجلوقاعراتسىباتڭىتتەينەكروـ
.ىدرىساەگەزۇجنىۋالىراعوجنانڭىتڭىنىگىلىدمىنوۋلاسەگنوجىدماعوق

نىقلوت اراجـ اعلاەنەلرەگىج،ىدرۇجءەدنىگەلىعڭىدلاڭىدرىۋادء،پەلىرەگلىاعلاـ
زوء،پىلىتمۇ نىتەيساقـ ىدەلىگياـ ۋايات.ـ ەتپىساكرەنوىسالاقۋحيشىرەبنادرادلىجـ
ىدزىگەن ىتكىلىدمىنو،پىتيەشۇكـ ايميح-يانۇم،ىتتەلىرەگلىزىسكىدزۇىدۋرىتتراـ
يح،ىبىساكرەنو ،ىرادلايرەتامسىلىرۇقاشاڭاج،ۋاساجانيشام،ىعىلىشامىقوتقىشلاتقىلايمـ
قىلىشاۋراشلىۋا نىرەدمىنوـاشمىسوقـ نىسالاسپىساكىشكەتەجەيانىعىدمىسابۋەلرەنامـ
نىيەگڭەد،پىرىدنەدلەمەك ،پىرىدنالىلاپاسنىسالاسپىساك»ازابىرىء5«،پىتالىراعوجـ
نىيەگڭەد ىدۋتالىراعوجـ زىسكىدزۇـ كىلرىڭو؛ىتتەلىرەگلىـ تاز–ادۋاس–سىرىدنوءـ
كىلرىڭو،نىعىلاتروـىلامىسات قىتسنانيفكىلرىڭو،نىعىلاتروۋتارات-ۋاتپوتتاحاياسـ
تەمزىق ۋەتوـ ۋەدلەبقىلاكيمونوكەىلوجكەبىج،ەگرىبنەمىنوس؛ىدرۇقنىعىلاتروـ
نويارـىتكەزو ،پىزىگنەناتترىس،پاتسۇىتقىمىدياروىلەلەكىدنىسـىسىلىرۇقـ
نەپشى نىۋمادڭىنادۋاسىقترىس–ىكشى،پىتيەڭەكىتكىتسەبلەس،پاساجسىناليابـ
ىتپىتء،پىتەدلەدەج ىشۋاعزوق،ىتتاۋقەدــ ەدىتپىتءىشۇككىدڭەشرىمو،يابەكشۇكــ
ۋارۋاب،روز ادنىلوجۋرۇقنىسالاقۋحيشىگەدرىۋادـاڭاجـىتشۇكەدـىتپىتءـىتاۋقـ
.ادۋاساجسەرۇكانىشلۇق

ىتەبلەكرالالاق-نادۋا
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.سىنىروكرىبءنانىسالاقناۋاس①①
.ىسىمۇجسىگەىگمەتكوك②
.اۋراشناعلامىنوءلومنادزىبراق③

③③

ىتەبلەكرالالاق-نادۋا

ناۋاس نويارـىلايمونوتۆاـىسالاقـ ناعرىدناتقارۇتـ ناشنايتـ كىتسۇتلوسـ
ىيارۋاب قىلاكيمونوكەــ نەمىدلاـىگەدنىۋەدلەبـ نىتالىتىمادـ ڭىدرالالاق،نادۋاـ ـ
ڭىدزىمىعاميا،ىرىبء سىعىشــ كىلرىڭو،ىسقاجىساتروقىلايگولوكە.ـىساپقاقـ
ىۋرىدنەتپىساكرەنواشاڭاج،ڭەرەتىراتساتەينەدام،ىتكەنروكىعىلىدلازبانىرو
زەتۋرىدنادنامازىسونىعىلىشاۋراشلىۋا،پىرىتساتپىلاقمەلوكادماداقىقشاعلا
.ناعىمادنەمنىقراق

ناتتىقاۋقازۇ ىرەبـ ناۋاسـ ىتتاتء-ۋتاتـىقلاحتلۇراءـىعادنىسالاقـ
شىنىت،پىلوب تاش،رىموءــ الاقىتتەينەكرو،پىرىشەككىلىشرىتنامىداش-ـ
راتتلۇ،ۋرۇق سوق،ىعىلراساباعلا،ىعامىتنىــ اكينحەت-مىلىع،ىتەمزىقۋادلوقـ
لىۋا،ىعىلراساباعلا نىعىلىشاۋراشـ ۋرىدنادنامازىسوـ نەگەتپوكادراتقاجـىتقايسـ
.ىدزىكتەجلوقاعراتقڭاد

ىدراتقىلىشنىيق لىعڭاد،پىرەسڭەـ يەدنىپكەەدرىۋاداڭاج،پىشالوجــ
ىدەلىرەگلىـاعلا كىسە،ۋتىمادىدنىيۇتءياتاعابراتڭايجنيشىسالاقناۋاس.ـ
قانىسۋشا ىتكەزوىۋەدلەبقىلاكيمونوكەىلوجكەبىج،پىنەيۇسـانىنويارـ
نەمىسىلىرۇقـىنويار ىعادنىۋمادقىلاكيمونوكەڭىنناۋاس،پىسىعوتەنەسلەبـ
نىگەيۇۋتراـاڭاج ادۋاس،پىرىتساتپىلاقـ نىرالىعلىرۇقكىدزىگەنـىمىلانياتاز-ــ
زىسكىدزۇ ،پىرىدنەدلەمەكـ رىبء،پىسالۇارازوءـ نەمىرىب-ــ سانىتاقناقساتۇتـ
نىسەيۇج پەدنىترىبـ زىسكىدزۇنىگىتسەبلەسادۋاسناعلاتتىعاباقترىس؛ىدارىتساتپىلاقـ
لىۋا،پىتەدڭەرەت ڭىنىعىلىشاۋراشـ نىساپاسـ ،ىدۋرىتترانىگىلىدمىنو،پىتالىراعوجـ
،پالاڭاجنىبيتنەمۋرىتترانىگىلىدمىنو،پەدمەكەبنىزىگەنڭىتپىساكرەنو
شۇكنىبىساكۋەتوتەمزىقىعنامازىسو؛ىدەتەلىرەگلىىدۋتالىراعوجنىسەجەراد
الاق،پىرىتساتپىلاقلەدەجنىسەيۇجىسالاسپىساكىعنامازىسو،پىتىمادالاس
كىدزىگەن ىرالىعلىرۇقـ ڭىنىسىلىرۇقـ نىيەگڭەدـ ىتكىروك،پىتالىراعوجلەدەجـ
ناۋاس ىسايگولوكە،ىدمىساراج،پىرۇقـ اعۋناتسىنوق،مەكروكــــ ـىلياجــ
.ىدالاسشۇكاعۋزاجنىۋاراتناۋاسڭىدياتاعابرات

-64-

ىتتاسءىدمىيتءناۋاسىتكىروك

①①

②②

سىرىدنوء ىپلاجسىرىدنوء مىنوءىپلاج ىنۇقمىنوء نويلليم100100((ىنۇق ناۋينويلليم ))ناۋي

ىلىج--19521952 ىلىج ىلىج--20062006 ىلىج ىلىج--20122012 ىلىج

لىۋا قاتسىق--لىۋا ڭىنىرادنىعرۇتقاتسىق ىسىكڭىنىرادنىعرۇت انىسابىسىك ارۋتانىساب نىتەلەكارۋت ىعادلوقنىتەلەك ىسىباتىعادلوق ناۋي((ىسىبات ))ناۋي

ىلىج--20202020 ىلىج

ىلىج--19901990 ىلىج ىلىج--20062006 ىلىج ىلىج--20122012 ىلىج ىلىج--20202020 ىلىج

204204..99
ڭىنناۋتڭيب(( ــ ڭىنناۋتڭيب ىدناســ ىدناســ تەمىلامــ ـــ تەمىلام نىـــ نىــ ــ
ىديتماق ))ىديتماق

ىدلىتمۇاعلايەمرەبنادلوق

ىتەبلەكرالالاق-نادۋا
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سىرىدنوء ىپلاجسىرىدنوء مىنوءىپلاج ىنۇقمىنوء ڭىم1010((ىنۇق ناۋيڭىم ))ناۋي

ىلىج--19491949 ىلىج ىلىج--19781978 ىلىج ىلىج--20182018 ىلىج

لىۋا قاتسىق--لىۋا ڭىنىرادنىعرۇتقاتسىق ىسىكڭىنىرادنىعرۇت انىسابىسىك ارۋتانىساب نىتەلەكارۋت ىعادلوقنىتەلەك ىسىباتىعادلوق ناۋي((ىسىبات ))ناۋي

ىلىج--20202020 ىلىج

ىلىج--19781978 ىلىج ىلىج--20002000 ىلىج ىلىج--20182018 ىلىج ىلىج--20202020 ىلىج

ڭىنىنادۋاـىلوت قىتسىلىتاراجـەشەگزوـ قىلايپارعاجـ ىرەدمىنونەكلوم،ىساتروـ
ۋيوقـەناجـىعىلياب ىرەبنانناقشاكىسە،پاساجامروفەر.رابىساناس-تلاسقىتتلۇـ
ادنىنادۋاـىلوت ناساروـ رەتسىرەگزوروزـ تىش»پەتكەمىلەپشوك«ـىعنىرۇب:ىدلىۋتـ
ىسىقاۋلەدمەڭىدرالىشلام-ىشنىگەىعنىرۇب؛ىدرەگزوەكپەتكەمـىعنامازـىسوـاڭاج
تابمىق ساقۋان،ۋلوبـ ،نىتالىرىدنادزىساماتماقۋەدمەىگرىزاقىيادعاجۋلوبنىيقۋتەسروكـ
اراقۇب -پىشوكپالاعاسۋس،پالاعاجۋاتىعنىرۇب؛ىدرەگزواعيادعاجنىتياسمۇجىجراقزاـ
ناعنوق سىمرۇتـ ناعناتقىرىتوـىگرىزاقـ سىمرۇتـىتتىقابـ ىلوت...ىدرەگزوەگۋرىشەكـ
قىلاحـىنادۋا نىسىمرۇتـ قىلاح،ۋرىدنادزىساماتماقـ انىسىمرۇتقىلاح،ۋتراسقاجنىسىمرۇتــ
تەمزىق ىدۋەتوـ شۇكـ ۋلاسـ تلۇراء،پىرىتوەتەقانايترەرىتناباتەناجـىنىيۇتءـ
.ىدرىسپاتنىسامانپاۋاجىسىمرۇتقىلاحياتقىلراناتتاعاناقانىساراقۇب

نادرادلىجـىعنىقاج ىرەبـ ىدرازانـىنادۋاـىلوتـ سابـ ،پىرىدنالرىعوشاعاناسىنـ
كەبىج ،ىلياماراق،پىرەگيىتقىمنىسىلىرۇقىنويارىتكەزوىۋەدلەبقىلاكيمونوكەـىلوجـ
ۋاتالا نەمىساعاسـ سەلەگرىـ يادۋلوبـ كىلرىڭوـ نەمىدلا،پىرىدنەلەلۋاسنىعىلىدلازباـ
تاز،پالابوج ۋانيجـىمىلانياـ ۋتلەنوج-ـ نىسازابـ قىتتلۇ؛ىدرۇقـ ەيـەككىلەشكەرەــ
نىراتقىدمىساب تاحاياس،پىتاراجـەگەداكـ نىبىساكــ رابـ نەپشۇكـ يەگەرىب،پىتىمادـ ـ
تاحاياس سىنىروكـ ىتقىلىعڭىتنىسايرەنەجنيۋاساجكىلىدمىيتاققىلاح؛ىدرۇقنىنويارـ
قىلاح،پىتەلىرەگلى نىسىمرۇتــ پىرىدنادزىساماتماقـىتساعلاجـ راء،پىتراسقاجـەناجـ
ڭىنىساراقۇبتلۇ سىباتـ زىسكىدزۇنىمىزەسكىدزىسپىۋاح،نىمىزەستىقاب،نىمىزەسـ
.ىدرىتترا

تلۇراءىعادنىنادۋاىلوت.ىداتسابراپاساڭاج،پەلىرەگلىيەدنىپكەەدرىۋادـاڭاج
ىرالرداك نەمـ قىلىشترۇجـ نەپتىقاۋـ ۋەتسىـىتقانـاسىراجـ ەدىتپىتءىلىقراىحۋرـ
.ادۋزاجىتساعلاجنىعاراپۋتاراجقاشالوبىلالىعۇش

ىتەبلەكرالالاق-نادۋا

-66-

.نادۋاىشنىرىبءنىتەرىدنونىتلاىعادڭايجنيش__ىلوتناعلاتپانەمنىتلا①①
.ىنويارپەتكەماڭاجڭىتپەتكەماترو-2قىدنادۋاىلوت②②

.ىتتاراجنىدروكەرسننەگىلىميقىدمەلوكىرىءۋادنىرويۇكادارىبمودقىدماداڭىم10ناعلارۇقناتتلۇ③③2828

①①②②

③③

ىدزاجىتساعلاجنىعاراپىلالىعۇشىلوتناعلاتپانەمنىتلا

ىتەبلەكرالالاق-نادۋا
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④④

سىرىدنوء ىپلاجسىرىدنوء مىنوءىپلاج ىنۇقمىنوء ڭىم1010((ىنۇق ناۋيڭىم ))ناۋي

ىلىج--19551955 ىلىج ىلىج--20182018 ىلىج

لىۋا قاتسىق--لىۋا ڭىنىرادنىعرۇتقاتسىق ىسىكڭىنىرادنىعرۇت انىسابىسىك ارۋتانىساب نىتەلەكارۋت ىعادلوقنىتەلەك ىسىباتىعادلوق ناۋي((ىسىبات ))ناۋي

ىلىج--20202020 ىلىج

ىلىج--19901990 ىلىج ىلىج--20182018 ىلىج ىلىج--20202020 ىلىج

ياعوتناعاش ڭىنىنادۋاــ قىلياب،مەكروكـىسايگولوكەـ ىرانياقــ ىرادناج،ەشكەرەـ ــ
ىرەج،ڭاسياج نادرادلىجـىعنىقاج.ـىتسىرىـــ ىرەبـ ياعوتناعاشـ ماعوقـىنادۋاـ ـ
نەمـىعىلىتقىنرو ىپلاجقىدماعوق،پىتەۋاقرازىعىتنىساناسىنسابقىتشىنىتىدنايابـ
نەتكىليەدەك،ىتقىنرو،ىدمىساراجـىيادعاج ىسەجيتانڭىنىساقياشۋلالاماقنادۋتلىراـ
ىساتروۋناتسىنوق،پالىراعوجزىسكىدزۇىساپاسۋمادقىلاكيمونوكە،پىلوبـىتكەنروك
سىترۇء كىلىشمىكااشنىيوبڭاز،پىمادياپپاجىرەتسىالاسراءقىدماعوق،پىراسقاجـ
ۋزىگرۇج ىتكىلىگرەجنەمناۋتڭيب،ۋسەتكەموكىلاماتتىعاباعڭايجنيش،پەلىرەگلىـىتقىلىعڭىتـ
.ىدەلىرەگلىىتقىنروىۋمادىلاپسىعوتڭىننىرو

يالات نادرادلىجـ ىدناباتاعۋرىتساليونەمىدلاىنايگولوكەىنادۋاياعوتناعاشىرەبـ
قىلايگولوكە،پىلوب ڭىناتروــ نىساپاسـ ۋتراسقاجـ ،پاسمۇجشۇكـىتساعلاجـانىعاجـ
ڭىدۋاعروقـىنايگولوكە نىگەشـىگنەموتـ ىناپساڭىدياعوتناعاش،ناتقىدناعاتقاسڭاتاقـ
ەدىتپىتءىرەدلۇگ،قىنۇتەدىتپىتءىۋس،لىساجەدىتپىتءىرەج،رىگڭەزەدىتپىتء
.ىتسۇتءاتراتزوكەدىتپىتءىسىنىروك،پىلوبىمەدا

لۇب ۋشاكىسە،ۋتىمادىدنىيۇتءياتاعابراتڭايجنيشىنادۋاياعوتناعاش،ىرەدنۇكـ
قانىس ەدرۇتـىتقىرىـانىسىلىرۇقـىنويارـ قىلايگولوكە،پىسىعوتـ نىعىلىشاۋراشلىۋاــ
شۇك الاسـ ىسو،پىتىمادـ لامـىعنامازــ نىعىلىشاۋراشـ لەدەجـ پىساكرەنو،پىتىمادـ
اقتاحاياس،پىتەلىرەگلىىدۋتالىراعوجنىگىلىدمىنو،پىرىسوءنىساپاسڭىنىساكيمونوكە
تەمزىق ۋەتوـ نىيەگڭەدـ ناسىن،پىتالىراعوجـ اشاڭاج،پەبەجالاسشۇكنىسىلىرۇقــ
ڭىتپىساك-3،-2،-1،پىتەلىرەگلىپالراپسوجساتۇترىبءىدۋرىدناتقىشالاق-الاق
.ىتتەلىرەگلىنىۋمادىلاپاسىراعوجڭىناكيمونوكە،پىتەدلەدەجنىۋسىعوت

ىتەبلەكرالالاق-نادۋا

-68-

.ىمىلىياجياتسىلۇقمەكروكىسايگولوكە①①
.ىدارۋابىدرالىشتاحاياس،پىلىشاارىپلۇقىلۇگقىنىعۇش②②
.ۋالياجەروتناعلىماجسىلۇپءلىساج③③
.مادابىياباجرەرىدنىرۇسزوكىكروك④④

①①②②

③③

ىتسۇتءەنەدلۇگ-پىيەكروكياعوتناعاشىلايگولوكە

ىتەبلەكرالالاق-نادۋا
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سىرىدنوء ىپلاجسىرىدنوء مىنوءىپلاج ىنۇقمىنوء ڭىم1010((ىنۇق ناۋيڭىم ))ناۋي

ىلىج--19491949 ىلىج ىلىج--20072007 ىلىج

لىۋا قاتسىق--لىۋا ڭىنىرادنىعرۇتقاتسىق ىسىكڭىنىرادنىعرۇت انىسابىسىك ارۋتانىساب نىتەلەكارۋت ىعادلوقنىتەلەك ىسىباتىعادلوق ناۋي((ىسىبات ))ناۋي

ىلىج--20122012 ىلىج

ىلىج--20072007 ىلىج ىلىج--20122012 ىلىج ىلىج--20202020 ىلىج--19581958ىلىج ىلىج

ىلىج--20202020 ىلىج

445000445000
ڭىنناۋتڭيب(( ـ ڭىنناۋتڭيب ىدناسـ ىدناسـ نىتەمىلامـ ــــ نىتەمىلام ــــ
ىديتماق ))ىديتماق

ىراسقىبوق لۇعڭومـ ادنىنادۋاـىلايمونوتۆاـ ىدمۇق،مىلياج،ۋاتـىلراقـ قىزاج،قىدزاس،لوشءــ
رىڭوء يعيباتـىلرۇتءـىتقايسـ رەجـ ىرەدەبـ رابـ ناعارىقراجىگەدنىگەيجڭىنىتاپيوراعڭوج،پىلوبـ
.ىدالاناسترەۋرەم

ىراسقىبوق لۇعڭومـ ڭىنىنادۋاـىلايمونوتۆاـ ڭىنوگڭۇج«ـ »ىرىڭوءناعنالرىعوشنانىلومىرانياققىليابـ
نەگەد ىعىليابنەكقىۋجەگرۇت30،پىلوبىعىليابنەكىلرۇتءناۋلا،لومادنىتسارەج،رابـىعاتاـ
ىروق يلليرەب،پىلاتقىناـ نەمـىعىتوتــ ڭىتتينوتنەبـ ىدنىروىشنىرىبءاشنىيوبايزاىرەشلومساپازـ
لە،پەلەي ەدنىشىـ رەج.ەيانىعىلىدلازباۋرىتساعياجپىرىتكىرىبنىرانياققىليابنىتەسەدزەككەريسـ
ەدنىتسۇ »ىنەكەمڭىدرىگڭاج«،پىلوبىتەينەدامىلرۇتسادءڭەرەتىراتساىلاعلۇترىبءىدزىگەنپوكـ
.ناعلاتا

،ەدنىۋزىگرۇجسەرۇكەگرىب،پىساتقامىتنىنەپتەينرىبءڭىدراتتلۇىرەبنانناعلىرۇقوگڭۇجاڭاج
ىراسقىبوق ڭىنىنادۋاـ ىلرۇتسادء،ياراقانىعىلىشاۋراشلامىعنامازىسوىعىلىشاۋراشلامىلرۇتسادءـ
ياراقـانىعىلىشاۋراشلىۋاـىعنامازـىسوـىگىلىشمىگە ترىۋاقـ ىبىساكرەنو؛اسىمادـ ەشەنرىبنىعاشـ
رەنولوق نانىساناحرەبەشـ نويارىلايمونوتۆاـىگرىزاقـ ،رىموك،پىلانياانىنوياراشقابپىساكرەنوىلەجەرادـ
ىسوىتقايسۋەلرەنامنىرەدمىنواشمىسوققىلىشاۋراشلىۋا،ىبىساكرەنوايميح-يانۇم،رتكەلە،زۇت
.ىدرىتساتپىلاقنىگەبزىتپىساكپىساكرەنوىعناماز

لوم قىليابـ ساتۇتىرەدنۇكلۇب.ىدەلىرەگلىاعلانەمماداقىدنىشرا،پىرىتوەنەيۇسـانىرانياقـ
زىگەنىعىلىشاۋراشلامەتكىتسۇتلوس،پىساكرەنوەتكەلوباترو،ىعىلىشاۋراشلىۋاەتكىتسۇتڭوادنادۋا
نەگلىتە ،ىتقىنرو،ىدمىساراجىيادعاجىپلاجقىدماعوق،پىساتپىلاقادمىداىقشاعلاىسىلەجپىساكـ
زىسۋاقا،ىتقىنروـىساكيمونوكە قىلاح،ناعىمادــ ىرەتسىالاسراء،ناعراسقاجزىسكىدزۇىسىمرۇتــ
.ىتقىشاققىراجيادعاجقىلراناۋقناقساباعلاياپپاج

ىتەبلەكرالالاق-نادۋا
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.ىنوياراڭاجناۋياۋحۋفنايتڭىنىنادۋاىراسقىبوق①①
.ىڭالارىگڭاج②②
ىراسقىبوق③③ ڭىنىنادۋاـ ىلايمونوتۆا،ىدەتەجاعاننوتنويلليم840درايلليمرىبءىرەشلومروقساپازقىتقاشالوب،پەلەيىدنىروىعڭىدلااشنىيوبڭايجنيشىروقزۇتـ
.ىرىبءڭىنىبالازۇتىرىء3ىعادنويار

①①②②

③③

ىتساباعلايادنىشراىراسقىبوقناعىيۇتۇق

ىتەبلەكرالالاق-نادۋا



سىرەگزوىلالىعۇش

--7373-- -72-

لىمە□ يعيباتــىنەزوــ ىدمىلىياجــ پىسەكــــ ـــ
،پىتوء ىدمەلوكـ ،قىدزاسـ زوكـانىرىيق-ـىشۇـ ـ
زىسىكتەج يعيباتـــ ياجـ ،مىلـ ناقساتۇتـ ـىعرىيابـ
قىدنامرو ،ناعرىتساتپىلاقـ لۇبـ ـىياباجـىلرۇتءاراـ
راتتاناۋياح نەمـ ڭىدرەتكىدمىسوـ پىلوبـىنەكەمـ ـ
،ناتساملاق ىتكىلىگرەجـــ ڭىدرالىشلامــــ تروتءــ ـ
.ىدالاناسىمىلىياجيعيباتسامرىتپاتڭىنىگىلۇت

زاج نەمىسىرىكـ پوتــ پوت-ـ لىجـ ىراتسۇقـ ـ
،پىيەبوكپەدنەكەمانىعىدزاسىمىلىياجياتسىلۇق
لوك ىلرۇتء،سىماق،ىۋسـ نەپتاعيباتىراتسۇقۋسـ
سىنىروكيعيباتىدمىساراج،اشامات،پىسانياقەتىب
ياتسىلۇق،پىرىتساتپىلاق اناعانىعىدزاسـىمىلىياجــ
.ىدالاس»نىسانيتراكايگولوكەيعيبات«ناتء

ياتسىلۇق ڭىنىمىلىياجـ ڭىنىسىعىشنەمىسىتابـ
ىگىتسۇتڭو،رتەموليك76ــىعىدنىزۇ نەمـــــــ ــ
ڭىنىگىتسۇتلوس ىپلاج،رتەموليك36ـىگىدڭەكــ ــ
اعۋنالادياپ،پىلوبۋمڭىم870نويلليم3ىمەلوك
نىتالوب مىلياجـ نويلليم3ـىعامۋاـ ڭىم150ـ ۋمـ
ىدەلەك لۇب.ـ زىسىكتەجزوكانىرىيق-ـىشۇاداراـ
يعيبات نو،مىلياجـ ڭىمـ ىعرىيابناقساتۇتقىلۋمـ
قىدنامرو ،رابـ لىكۇبـ ىرىءـىشنىكەـىگەدلەـ
ناقساتۇت قىتقىزاجـ نەكلۇڭەىعادڭايجنيش،مىلياجـ
.ىدالاناسمىلياجىلاپاس

نادرادلىجـىعنىقاج ىرەبـ ياتسىلۇقزىمىعامياـ
نىسايگولوكەـىمىلىياج ۋاعروقـ زىسكىدزۇنىنىبەتـ
ياتسىلۇق،پىرىتترا انىپلاقنىسايگولوكەڭىنىمىلىياجــ
ۋرىتلەك ياتسىلۇق،پىلىراقتاـىسايرەنەجنيـ ڭىنىتاپيوـ
ىعادنىۋانيوقڭىنىمىلىياجياتسىلۇقناعلاتا»ىگەريۇب«
.نەكسوالاقياجىنامروقىلۋمڭىمنو

ياتسىلۇق ادنىمىلىياجـ ۋس،سىماقـ ىرالىعلىماجـ
نەم ناديا-4ىلىجراء.نەكسوالاقياجرەتپوشـ
ىعادنىعىلارايا-6 نىقساتــ ەدنىلىگزەمــ ياتسىلۇقـ ـ
،پەرىدلومىۋس،پىناليارۇشەدىتپىتءىمىلىياج
ىراتقىلاب،پىلاسنارياسراتسۇق،پىرەگوكـىبوشء
نىكرە نەگزۇجـ ادياپسىنىروكنىتەرىتكىلەىدماداـ
ىدالوب نەدلوكالا.ـ پىناتتاـىسراقـاعنىعاـ ۋحنانـ
ەنىلوك پىلەكـــ نىتاشاشقىرىدلىۋــ الا،نازاســ ـ
نابات،اعۇب قىلابــ رالىتقايسـ ىدنىبياـ سىنىروكـ ـ
.ىدارىتساتپىلاق

مىلياجيعيبات
ىگەريۇبڭىنىراشرەج

ياتاعابراتىتكىروك



--7575--

پۇتء↑ پۇتء-ـ ادنىعالۇقتاـىعڭاروتـ ناعانيوـ يەدرەلرەـ ىدمۇقـ نەمناروبـ ،پىسالۇاققازۇ-ناننىزۇىنامرولىۋەسكەسىياباجناقساتۇت؛اسلانياەگنىسۇمناعياقساقادنىسىرابۋساقياـ
.ناعرىتساتپىلاقىقتلاقلىساجقىلايگولوكەىعادنىنويارقىروققىتسىلىتاراج

.ناعلانياەنىنەكەمڭىدراتسۇقنەمراتتاناۋياحىياباجىلرۇتء،پىلوبلومىۋس،نىگيۇشىبوشءڭىنىعىروققىتسىلىتاراجىلەجەرادتەكەلمەمىنامرولىۋەسكەسۋحايجناگ↓

ياتاعابراتىتكىروك

--7474--

لىۋەسكەسناعىسڭىس
پاقلالىساجىگەدزۇتناپاج

ڭايجنيش ۋحايجناگـ سىتابڭىنىتاپيوراعڭوج،ىعىروققىتسىلىتاراجىلەجەرادتەكەلمەمىنامرولىۋەسكەسـ
ڭىنىسىلبوىلايمونوتۆالۇعڭومالاتارۇبنەمىسالاقۋحيشڭىنىعامياياتاعابرات،ناقسالانروەنىگەيجكىتسۇتڭو
ڭىج نىنادۋاـ ەينۇد،پىتماقـ لىۋەسكەسىگەدلوشىدلەمەكڭەىۋلاعروق،نەكلۇڭەـىمەلوكـىگەدنىزۇجــ
يعيبات نەگلىتەجـاتياقـ كىدنەگرۇب-ـاتۇبـ نامروـ ىدالاناسـ ،راتكەگ667ڭىم54ىمەلوكىپلاجڭىنىنويارقىروق.ـ
قىدزاس ڭىم3ـىمەلوكـ راتكەگ570ـ كىتتەكەلمەم،پىلوبـ ،كەلەگەداراقنادراتتاناۋياحنىتالاعروقىلەجەرادىشنىرىبءــ
كەج اراق،لارامـەناجقاداۋدـ ۋققا،قىريۇقــ نىتالاعروقىلەجەرادىشنىكەكىتتەكەلمەمىلرۇتء20ـىتقايسـ
راتتاناۋياح رابـ نەمۋلوبـ ،ەگرىبـ قا،لىۋەسكەسـ ىتتە،لىۋەسكەسـ ىلرۇتء15ىتقايسىرىدنەكرۇنپول،الىعڭۇسـ
نەمىرىڭوءسىنىروكىعىدمۇقراتتۇمادنىنويارقىروق.رابىسىعلىماجكىدمىسونىتالاعروقىدنىيۇتءىعادڭايجنيش
.رابىرىڭوءسىنىروكقىدزاسىلوكۋققا

راتتۇم سىنىروكـىعىدمۇقـ ڭىنىرىڭوءـ رەجـىگزىگەنـ ىرەدەبـ ناقتاجپەدڭەلەري،پىلوبرالرىداىدمۇقـ
لىساجزىڭاساراقناتسىلاىنامروىعڭاروتنەكسوكىتىبەتكىيبىعادنىۋالاعاجىكەڭىنىراعڭاىنەزوروشىگەش
.ىتتەپسىىعابنارياسنامرومەكروكزىڭاساراقناننىقاج،ناعروقىتسۇتء

،لومىسىعلىماجكىدمىسوەناجۋس،پىلوبۋمڭىم20ىمەلوكڭىنىرىڭوءسىنىروكـىعىدزاسـىلوكۋققا
سىماق راتقارۇق-ـ نەملەجـ ىتسۇتء،پىلەبرەتـ ىياباجىلرۇتءارالۇب.ىدزىراتءنەگرۇجپاتقىلاقەدنىتەبۋسـاتنەلــ
ڭىدراتسۇق نىتيەدنەكەمـ ڭىنو،ىرەجـ ىلىجراء.ىنرونىتيادلىمادڭىنىراتسۇقلىجاپورۆەنەمايزاەنىتسۇــ
اعاراىسوىراتسۇقۋسناعادڭىمناسنەكتەزىگەنىتكەريۇىياباج،ۋققانەكلۇ،ەدنىلىگزەمزۇكەناجمەتكوك
.ىدالانياانىعابنارياسڭىدراتسۇق،پىلانيج

ياتاعابراتىتكىروك
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.ۋالياجىتكىروكناعناروەگلۇگ□

،الاقىدنەزوسەب
راھاشىلۋاتسابڭىم

كەشەۋاش ڭىنىسالاقـ سەب«ـ ڭىم،الاقىدنەزوـ پارىدلىس.رابىتااشاماتنەگەد»راھاشىلۋاتسابـ
ماترىۋاج،ىنەزوياتسالۇ.ىدالانياەگنەزوپەدنىترىبپىلەكالىسوقەنىرىب-رىبءىرالۋسقالۇبناققا
سىعىش،ىنەزو ،پىتوءيەدنەنانىسالاقكەشەۋاشىنەزورىگڭۇاراق،ىنەزونافىش،ىنەزوـىترىسـاپقاقــ
يامڭىنىساشقابتارۇشكىتتەكەلمەمنەزوسەبىعادنىسالاقكەشەۋاش،پىسۇتءياتقىشياىرىبء-نىرىبء
.ىديەلەتسەكنىسانيتراكيەدىگەتتەرۋسىلۋايوب

كەشەۋاشاديا-12ـىلىج-2012 سەبـ كىتتەكەلمەمنەزوـ 85ىگەدلەلىكۇبىساشقابتارۇشـ
تارۇشـىگەدرەج قانىسـىساشقابـ ڭىنىرەدنىيۇتـ ىرىبءـ پىلوبـ سىلىرۇقىلىج-2013،پىلىتىكەبـ
ىداتساب نانىسىعىش،رتەموليك22.79ىعىلاراىگنىيەدەككىتسۇتلوسنەتكىتسۇتڭوڭىنىساشقابتارۇش.ـ
رتەموليك10.7ـىعىلاراـىگنىيەدـانىسىتاب قىدزاس،پىلوبـ ىرەشلومــ قىدزاس.ىدەتەجـەك94.3%ـ
ڭىدرەج ىساترو،لومـىعىليابۋسـ ىنايگولوكە،پىلوبـىلرۇتءناۋلاــ ،ىنويارۋرىدلىتەج-ۋاعروقــ
ۋنالادياپىدمىسەليۇ،ىنويارۋەتتىگۇ،ۋرىتسالىپلاجاكينحەت-مىلىع،ىنويارۋرىتلەكـانىپلاقـىنايگولوكە
.نەگنىلوبانىنويارتاۋقينەكلۇ5ىتقايسىنويارۋەتوتەمزىق-ۋراقسابەناجىنويار

پارىدلىس ناققاـ قالۇبـ رىبءىرالۋسـ نەمىرىب-ـ ەككەشەۋاش،پىلانيج،پىسىعوتـ كىلىشرىتڭىتــ
نامرو،پىرىپلۇقىرالىعلىماجلىساج،پىسوءالاقياجىنامروڭىنارالۇبىرەدنۇكلۇب.ىدلەكا
ادنىسارا ڭىدراتقالۇبـ پالرىعڭىسـ ناققاـ ىرەدنۇكسىلامەدڭىناتپاراء.ىدەلىتسەاعزىڭىعالۇقـىنۇءـ
ڭەترەڭاتـەسەمەن ناتتاعيبات،پىرابانىيوبنەزوراتساجنەمراتتراق،لەيا-رەىعادالاقنىعاشەتشەكـەناجـ
.ىدەرەتوكلىڭوك،پىلىرانەنىڭەبيۇكسىمرۇت،پىلاتاززالء

ياتاعابراتىتكىروك
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.ىداتاجپىۋاتنىمىساراج،پىلەكەكتەبلەكناعاماسقۇياراقانىۋساملاڭىنمىسۋام،پىعازىسۋاتقوتادادنىمىسۋام4ڭىدلىجنەزوسەبىعادنىنويارالاق□

.يادناعلىباتناداراىسوىعىلرابڭىتقىلۋلۇسنەپكىلەكرەناتءاقتاعيبات،پىلوبىليارۇشىبوشء،پىعااسىلاشياقىرالۋسقالۇبڭىنارالۇب□

ياتاعابراتىتكىروك
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ياتاعابرات→ ىۋاتـ نەمـ راشاقروـ ىنەزوازرىميابناقسالانروەنىرەجناقساعلاجڭىنىۋاتـ
زاج،مەتكوك ادنىرادمىسۋامــ انىسانراەدزەكناعيالومنىشاش-رىبڭاج،پىرەزۇم-راقـ
.ىدارىتساتپىلاقسىنىروكمەسا»نەگلىكڭوجيەدڭەلەري«اداراحاسڭەك،پىلوت

اشقاىنىسرىۋاققاپپا،پىلاسنارياسرالۋققاەدنىنەزولىمەناعاميوقاتاقزۇمـەنىتەب↓
.ىتپاتمىساراجنەمراق

ىۋاقراڭىتكىلىشرىت-ۋس

ياتاعابراتىتكىروك
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لىمە راشاقروـىنەزوـ نانىۋاتـ نىمىلىياجياتسىلۇقياداداققاپپا،پىلاۋاتسابـ
ناتسىعىش،پىتوءيەدنە ياراقـاقسىتابــ كەشەۋاش،ىنادۋاياعوتناعاش،ىنادۋانىجلىبرودءـ
نىسالاق ڭە،پىسابـ ادنىڭوسـ ىعىدنىزۇڭىننەزو،ىدايۇقەنىلوكالاڭىنناتسقازاقـ

رتەموليكـەشەن300 سىعا،پىلوبـ ىرەشلومــ درايلليم1ـ ناننويلليم600ـ ماتساـ
،ۋاعروقىتقىدزاسىساشقابتارۇشكىتتەكەلمەمىنەزولىمە.ىدەتەجـەگرتەمـەشكەت
قىلايگولوكە،ۋرىتساعلاجـىتتەينەدام كىتتەمۋەلا،تاحاياســ ۋراقسابەگرىبقامۋاـ
.ىساشقابتارۇشكىتتەكەلمەمىدنەشەكناعلىرىدنالاعلۇترىبء

ناعاشروق قىلاحـاتروـ .ىدياليستىمۇءايگولوكەلىساج،ىداياسـانىسىمرۇتـ
رادناماماديا-2ـىلىج-2019 ڭىنىساپپۋرگـ لىمەنەمىۋلاپىزىكتوپىرەسكەتـ

تارۇشـىنەزو ىرەبنادرادلىجىعنىقاج.ىدلىرەبقىلاشيادڭاميمسەرـانىساشقابـ
نىجلىبرودء موكتراپقىدنادۋاـ نەمـ تەمىكۇـ ناداڭاجـ ۋاشروقـ ۋالراش،ۋتانروـ ـ

ۋاعروق،ۋزىگرۇج نىلوجــ سال،ۋلاسـ ىدرالاراشىتقايسۋتيەشۇكىدۋتەىلياجرىبءىدۋسـ
انادلوق تارۇش،پىرىتوــ ڭىنىساشقابــ قىلايگولوكەـ نىساتروـ ىدمىنوءـ ەدرۇتـ ـ
ىداعروق ادڭاتـىگنىگۇب.ـ تارۇشـ ادنىساشقابـ ىياباجىتقايسقىنىعۇش،قانۇشقاـ
نەدرەتكىدمىسو اراق،قاداۋد،سىتـ كەليالــ ىگەدرۇتىشنىرىبءكىتتەكەلمەمـىتقايسـ
نىتالاعروق ىشنىكەكىتتەكەلمەمىتقايسۋققا،انرىترۇسقا-يادنوس،راتتاناۋياحـ
راتتاناۋياحنىتالاعروقـىگەدرۇت مادا،پىلاقيابادـ رىموءىدمىساراجتاعيباتنەمـ
.ەدۋرۇس

ڭىدرەجتىۋادزاس،راتكەگ2523.73ىمەلوكڭىنىساشقابتارۇشىنەزولىمە
.ىدەتەجەك81.96%ىرەشلومقىدزاس،پىلوبراتكەگ2068.55ـىمەلوكـىپلاج
ىگنىيەك،پىلانيااقپاقلالىساجىلوتەككىلىشرىتڭىتىساشقابتارۇشىنەزولىمە
.ىدرىدلاق»قىليابلىساج«ىلاعاباعراتقاپرۇ
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ىرالىعلىماجۋسـاتپاقلاـىلۋس□ الارىڭوق،ناتۇققا،پىسوءكىتىبـ
.ادۋلاسنارياسرادزاق

.ىنىعزۇقۋسناعرىتوپاتقانوقادنىسابقاتۇب□

ناۋاس→ قالۇبڭىمـ كىتتەكەلمەمـىلوكــ تارۇشـ ادنىساشقابـ ـ
ەشەن3000 ۋاتسابــ رابـ ۋاتساب،پىلوبـ رىبءىۋســ ڭىدلىجـ ـ

تروتء ادنىمىسۋامــ ياملاۋســـ ،پىعاـ ەشەن10ـ ڭىمــ قىلۋمـ ـ
.ىدارىتساتپىلاقىتپاقلاىتسىماق

قالۇبڭىم كىتتەكەلمەمـىلوكـ تارۇشـ ناۋاسىساشقابـ
ڭىنىسالاق يدۋحڭاشـ ۋس،ناقسالانروـانىلىۋاـ ،ىساميوقـ
نەزو،تىۋادزاس 772.7ىمەلوكڭىدرەجىتتارۇشىتقايسـ
راتكەگ قىدزاس،پىلوبـ ىرەشلومــ ،پىتەجـەك58.9%ـ
كىتپيت ىدنىعلاشـ قىتتىۋادزاسـ يعيباتـ سىنىروكـ انىنويارـ
.ىداتاج

قالۇبڭىم ڭىنىلوكــ نىتيپراشــ نەتكىتسۇتڭوـىعامۋاــ ـ
ەككىتسۇتلوس ياراقــ ناتسىعىش،رتەموليك4.12ـ ـاقسىتابــ
ياراق ىتسىماقزىسىكتەجزوكانىرىيق-ىشۇ.رتەموليك9.1ـ
رابىزوكۋاتسابماتسانان3000ىلىشىك-ىدنەكلۇاتپاقلا
ڭىدرالۋاتساب،پىلوب 10،پىساتۇتنەمىرىب-رىبءىگەزوــ
ڭىم قىلۋمـ ەدرىڭوـىلۋسـ سىماقـ ىراتقارۇق-ـ الاقياجـ ـ
ۋس،پىسوء ىرالانراـ يەدڭەلەري،پىلىزوسـاقپاراتراشـ ــ
ىلرۇتء،پىعا ىرالىعلىماجۋســـ يادىتاسامــ ،اسرىپلۇقـ ـ
رىدلىگوك ،پىترانۇميادمىعاس،پىقلوتيالرىمىشىتەبلوكـ
نەگلىرەتوكزىدنا-زىدنا .ىداسىلاشياقراتقىياقادنىسارارادلاراـ
ىراتسۇق،پىسابـەگيبـەنەدزەبرەكرالۋققا ناءاتىجلىقيۇقـ
ىراتقىلاب،پىلاس اشياتــــ ىداتاجپالۋتــ ڭىتقالۇبڭىم.ــ ـ
كىتسۇتلوس زوءاتقىتقىزاجماتسانادۋمڭىمىعادنىۋالاعاجـ
ادنىپلاق ،رابقىدنامرونەگلىتەجاتياقىعرىيابناعلاعروقـ
ادنۇم لىعڭىج،ەديج،نەگرۇب،ڭىياقـ پالۋاقىراتشاعاـــ
ىياباج،ىكلۇت،ەسسو زۇتءىتقايساعىشراق،كىلە،نايوقــ
ىرالىعات ىدمىساراجـ .نەگىبرو-پىسوء،پىتەكىلىشرىتـ
ەدرەتكىشلوكناعارىماجيادزىدلۇجـىگەدلوكـەتوم-ـەتو
نىتەسو شىقسىقـ ناياشـ اعنىقاج-سىلاىتاڭىنناياشۋسنەمـ
.ىلامىنات

ناۋاس تەكەلمەم__ىنويارسىنىروكىلوكقالۇبڭىمـىنادۋاـ
سىنىروكـىگىلىگيۋسـىلەجەراد شىقسىق،ىنويارـ ناياشـ
ۋس،نىعاباش ناياشــ نىعاباشـ ۋرىدلىتەجـ يوت،ىسازابـ ــ
ۋسۇتءـەنىتەرۋس لۇب.ـىسازابـ ڭىنمىلىياجـىتتارۇشاداراـ
پىرىتواققىياق،ناتساملاقپىلاتاززالءنەنىسىنىروكيعيبات
نەمىناياششىقسىق،پىلاسقامراق،پالاشاماتنىنىدياۋس
ياجنىگە،پىتاتمادءنەنىرەدمىنوۋسـىتقايسـىناياشۋس
لىيەس ڭىنىنەۋرەس-ــ نەنىتاسـاشاماتـ قىلوتـ ـاناتتاززالءـ
.زىسالا

ياتاعابراتىتكىروك
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راقسا تروتءناعلىياجنىكرە،رەدلۇگناعلىشاالاقياج،پىزوسيوبناتسىلارالۋاتـ
كىلۇت ۋانىسوـ ڭەكـ اداراحاسـ زوكـ رەرىدنىرۇسـ مەكروكـ ،ىدارىتساتپىلاقسىنىروكـ
لۇبـەنىم ىراسقىبوقـ كىتتەكەلمەمـ تارۇشـ كىتتەكەلمەمىراسقىبوق.ىدەىساشقابـ
تارۇش نىساتروكىلىشرىتتارۇش،ۋاعروقنىسايگولوكەتارۇش«ـىساشقابـ
،ۋەلىگيا اقتارۇش،ۋرىتساتشۇـەكتەينەدامـىتكىلىگرەجـ ڭىتتاعيباتنەممادا،ۋساناجـ
نىعىلىدمىساراج ۋەبەجـ انىپلاقەناجۋاعروقىتقىدزاس،پىلوبىدناباتانىمىناتسۇ»ـ
.ىدلاسشۇكەگۋرىتلەك

ىراسقىبوق كىتتەكەلمەمـ تارۇشـ لامەكڭوتسوبىگىتسۇتلوسسىعىشڭىنىساشقابـ

ىگىتسۇتڭو،انىسامرەف الاتنىياجــ ىسىتاب،انىساميوقۋسـ ،ىداساتۇتانىلىۋاۋسىكپەتـ
تارۇش ،ىتارۇشتىۋادزاسىدنەگرۇب-اتۇب،ىتارۇشرىڭوءىدڭوتەناجىلۋاتـىساشقابـ
يادنوس،ىتارۇشـىسانرانەزو ەنىشىزوءىدرۇتءپوكىتقايسىتارۇشـاپسوتقا-ــ
ىراسقىبوق.ىدالا موكتراپقىدنادۋاـ نەمـ تەمىكۇـ ڭىتتارۇشـ يعيباتـ نىسىنىروكـ الاقـ ـ
نەمىسىلىرۇق ىدمىساراج،پىرـىتساتشۇـ نىساراقۇبتلۇراء،پىرىدنالاعلۇترىبءـ
كوك ،ناپساـ رىدلومءـ لىساج،ۋسـ نادىعلىماجـ قىتتلۇ،ناتساملاقپىرىدناتتاززالءـ
تلاس ڭىناناس-ـ ناعاليستاعيباتىلۇىنىراسقىبوق،پىرىدنىزەسادنىعىلىدمىتراتاشقىرياـ
.ىدرىدلانياانىعىيۇرەج،نەكەمىتتۇق

نەكەمىتتۇقناعنوقسىرى،پىيۇتۇق
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راقسا□ ،پىلىماجكەلەجلىساجاراحاس،پىزوسيوبناتسىلارالۋاتـ
تروتء كىلۇتـ لامـ كىتتەكەلمەمىراسقىبوق...ناعلىياجنىكرەـەتسىروـ
تارۇش مىلياج،قىدزاس،ىسانرانەزوـىساشقابـ نەمىسىنىروكتاعيباتــ
.ىنويارسىنىروكناقساتشۇارازوءاناس-تلاس

ياتاعابراتىتكىروك



ىگەتتوڭىناراحاس
قىلراب__ىسابماق
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قىلراب□ ادنىۋاتـ لوك-نەزو،ىعلىماجلىساج،ياعوت-نامرو،ترازۇم،لاقتاش،ڭىشرازۇقـ
.ىداتراتزوكىسىنىروك،پىلىشاالاقياجىلۇگۋات،پىلوبراب

ياتاعابراتىتكىروك
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ناننىزۇ پىلىزوسـاققازۇ-ـ ناقتاجـ قىلرابـ ىۋاتـ ىلوتـ
نەمـىنادۋا ناقتاجپاتسىنىتادنىساراڭىنىنادۋاياعوتناعاشـ
پىلا ەگلۇگ،نەمىمەتكوكنىعلاشكوكلو،ىتتەپسىراعادياـ
ناعنارو نىتلا،نەمىزاجـ اعرادمادانەمىسىقسىمۇك،نەمىزۇكــ
رەدلۇگناۋلاـىعادايزا-ـاپورۆە« ڭىناراحاس،ىساشقابـ ـ
قىتتلۇ،ىسابماقـىگەتتو تلاســ ىدنىس»ىياجارۇمـاناس-ـ
.ىدلىناتاقترۇجمىيۇدنەمىگىلەشەگزو

ىلىج-2014 قىلرابــ تاحاياســ سىنىروكــ ىنويارــ ــ
كىتتەكەلمەم سىنىروكـىلەجەراد4Aـ ىلايمونوتۆا،ىنويارـ
قىدنويار قىلايگولوكەـ ناتتاحاياسـ ىنويارۋتەسروكـىگلۇـ
ىلەجەرادتەكەلمەمىلىج-2016،ەسلىرەتوكـەنىسەجەراد
،پىرۇقىتتاسءنىنويارۋتەسروكىگلۇناتتاحاياسقىلايگولوكە
ڭىنڭايجنيش يعيباتـىلامىناتـانىترىس-ـىشىءـ قىلايگولوكەـ
.ىدلانياەنىرىبڭىنىرادنويارسىنىروك

قىلراب تاحاياسـ سىنىروكـ ىلەجەرادتەكەلمەمـىنويارـ
ىتسات،ىۋالياجىقوشقا،ۋالياجەروت،ىعىروقمادابـىياباج
ىراعڭاـىنەزو سىنىروكـ ىياباج،ىنويارـ قىنىعۇشــ ىلۇگـ
ىدمىروق،ىراعڭا لۇعادراب،لوكــ كەرەتقا،ىتەرۋسساتراجـ
لىۋاراق سىنىروكـىتقايسـىنروـ نەنىرەدنىيۇتـ ناعلارۇقـ .ـ
قىلراب ادنىۋاتـ ،مىلياج،نامرو،ترازۇم،لاقتاش،ڭىشرازۇقـ
لوك الاقياجىلۇگۋات،پىلوبرابرەتسىنىروكيعيباتىتقايسـ
ڭىنڭايجنيشىلىجراء،پىرىدنىرۇسءزوكىسىنىروك،پىلىشا
ىعادنىترىس-ـىشىء ڭىلاقــ ىدرالىشتاحاياســ ـاعۋالاشاماتـ
.ىديارۋاب

ياتاعابراتىتكىروك
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قتاش،ترازۇم،نەزو،مىلياج،نامرو،ۋاتـىلراق□ نەمىرىب-رىبءرادلاــــ
ۋات،پىسانياقـەتىب سىنىروكىرىء2ناقسالانرويالاعاجۋس،پالاعاسـ
لىساجـىنويار ،ناعلىشاارىپلۇقىرەدلۇگناۋلا،پىلاقياجىرالىعلىماجـ
تاحاياسناعلىرىدنالاعلۇترىبءسىنىروكقىلراتينامۋگ،ايگولوكەلىساج
.ىدالاناسىنرو

ياتاعابراتىتكىروك

نەكەمىلياجەگۋنىتۇك-ۋعىنىت__ىساشقابنامرو
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ناشوفۋحيش كىتتەكەلمەمـ نامروـ ڭىنىسالاقۋحيشـىساشقابـ 40نەنىگىتسۇتڭوـ
رتەموليكـەشەن ناشنايتـىعاتقىتقىشاقـ ىۋاتـ ىمەلوكرەجىپلاج،ناقسالانروانىيارۋابـ

راتكەگ39343.56 تەكەلمەمـىلىج-2008.ـ ەنىسەجەرادىساشقابنامروىلەجەرادـ
.ىدنالاعابپىلوبىنويارسىنىروكىلەجەراد4Aىلىج-2015،پىلىرەتوك

ناشوفۋحيش كىتتەكەلمەمـ نامروـ ۋعنىياب،نىسپەدـىساشقابـ ىرىءىكەىدنىسـ
سىنىروك نانىنويارـ ناعلارۇقـ ۋات.ـ ۋس،پالاعاسـ سىنىروكناقسالانرويالاعاجـ
نويار لىساجىرادـ نەمىعلىماجـ ناۋلا،پىلىرەكموكـ ىرەدلۇگـ ارىپلۇقـ ىعرىياب،پىلىشاـ
نامرو نەمـ ڭەكـ راحاسـ رىبءاـ ناسءـەنىرىب-ـ كىدمەسا،پىسوقـ ناتءاقتاعيباتنەپــ
ڭىتكىتسۇتڭونەمىسىنىروكمەكروكڭىتكىتسۇتلوس،پىلىرىدنالاعلۇترىبءقىلىدناقراد
قىلاراد نىگىلەشكەرەـ ناساروناعاليساعۋحيشڭىتتاعيباتىلۇنەگرىڭىسـانىيوبزوءـ
ىدالاناسـىيس نانناعلىرۇقـاشقاب.ـ ىرەبـ ىدنىرەگلىـ نويارىلايمونوتۆا«ىدنىيەك-ـ
قىلايگولوكەـىلەجەراد تەينەكروـ ىلەجەرادنويارىلايمونوتۆا«،»ـىسازابـىسەيبراتـ

ىدمىلىع نادۋرىتسالىپلاجــ ۋتەسروكـىگلۇــ ـىتكىروكڭەـىعادوگڭۇج«،»ـىسازابـ
تاحاياس ىرەجـىلۋەزوكـ نويارـىلايمونوتۆا«،»ـ ىسەيبراتاتروناعاشروقىلەجەرادـ
نىعىلىشاۋراشلىۋاـوگڭۇج«ـەناج»ـىسازاب نادۋالاشاماتـ زىدلۇجـ ـىگلۇـىلەجەرادـ
ۋتەسروك ۋابـ ىدلوبـەيـاعراتقاتاـىتقڭادـىتقايس»ـىنويارـاشقاب-ـ ـىلىج-2016.ـ
نامروـوگڭۇج پىساكـىعىلىشاۋراشـ نانىعاجـىماعوقـىسالاسـ نامرووگڭۇج«ـ
ۋنىتۇك ۋعىنىت-ـ ىتقڭادىتقايس»ىسازابۋارىساىتقىلۋاسنەدنامرووگڭۇج«،»ىسازابـ
.ىدلىرەبراتقاتا

رىزاق ،نەكتەزىگەنىتسىنىروكقىلراتينامۋگنەپتاعيباتىساشقابنامروناشوفـ
ۋاتتاحاياس ناسء،ۋالاشامات-ـــ لىيەس-ـــ لىڭوك-ــ ۋعىنىت،ۋشاـ ،ۋرىتقىنىشـەنەد-ـ ـ
قىلايستەدەپسكە تاحاياسـ يملىع-ـ ۋعىنىت،ۋەتترەزـ تەينەكروقىلايگولوكە،ۋنىتۇك-ـ
پوكـىتقايسـىسەيبرات تەمزىقـىلرۇتءـ ۋەتوـ رىبءـىسايستكنۋفـ ناعلىرىدنالاعلۇتـ ـ
.ىدلانياانىنروتاحاياسىدنامرو

ياتاعابراتىتكىروك
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كەشەۋاش□ رىۋادءرەتكەشەك-مىيكىگەتتەرۋسقىلىسابتوىعادنىرادلىج-70ڭىدرىساع-20نەمرەتتەرۋسقىلىسابتوىگرىزاق.ناعلارۇقناتتلۇتروتءىسابتونەكروىنىعرۇتڭىنىسالاقـ
.ىديەلىگيانىقيانىسىرەگزو

ڭىنايتراپ ادنىعىلىشسابـ ڭىدزىمىعامياـ ىماعوقـ
شىنىت ىساكيمونوكە،پىلوبــ ناقشۇـــ ياتسۇقـ ـ
راء،پىماد نىياسناعرابىسىمرۇتڭىنىساراقۇبتلۇـ
مىيك،پىراسقاج ،ەككىلىلرۇتناۋلاەدـىسىگلۇــ
.ىتسىيوياراقاققىلاراد

رۇس،اراق،كوك،لىساج ىگنىگۇبنەدەمەدزەكــ
.نىيەداعلايرەتامىتسۇتء-ىلرۇتءـىلياجـەگەنەد
مىيك كەشەك-ـ ڭىنىسىرەگزوـ ادنىراتساـ ـاشاماتـ
سىمرۇت نەپـــ اقسىمرۇتڭىدرادماداـ ناعلوبـــ ــ
ڭىنىسىنارۇس رەشىـــ رەيك،ساـ نادۋراجـەگمىيكـ ـ
ەككىدمەكروك ياراقــــ ىۋسىيوـ ناعنىرىساجـ .ـــ
مىيكـەشىلرۇت ىدڭەزەكيحيراترىبراءكەشەكــ
ڭىدرىۋادء،پەلىگيا نىسىرەگزوــ ،پەلەنيەبــ ـــ
اشاماتڭىدرادمادا نەگەدـاقسىمرۇتــ نىسىنىپلاتـ ـ
يادنوس،ىداتراعڭا اڭاجقاــــــ ـىگەدرىۋادـــ
ڭىدرەتسينۋمموك ،نىشۇءۋتلەنەكاقتىقابىتقىلاحـ
ناقتراتـاعلاەرەدۇ نانىسىنىپلاتنەمـىسىنىشلۇقـ
.ەدۋترەشرىس

ىدنالاڭاجەدنۇكىسىگلۇمىيك

ىرەلەمەتسەسىمرۇت

ڭىنماداسا« اعۋناتقاماتىلرانءنادۋزىعيوتقاسرۇق.»ىۋاقراـ
ڭىدرىۋادء،نىيەد ەنىسىرەگزوـ ڭىدزىمىعاميا،ىتسىناليابــ ــ
.ىدلىۋترەتسىرەگزوزىسكىدزۇەدەدنىلىساتۋس-سا

نىرۇب كىلۇتـقىزاـ ىرۇتءـ زىسكىلىكتەجۋادماق،ىشپاتـ
ىعادياتاعابرات،ناتقىدناعلوب ،ىرەگۇجـىساراقۇبتلۇراءـــ ـ
رىموش،كوكرىدلاب،زىگەنىتقىتسااراقىتقايسپوتراكـىتتاتء
ىدرالىتقايس اناعادرادماريەمـەكەرەم،پىتەقىزاـاشمىسوقـ
ىسىتءـەكتە نىتەيتــ قىلاتروـىتكەزەك-11ـايتراپ.ىدەـ ـ
ڭىنىتەتيموك ىرۇتءتازنىيەكنەنىسىلىجامىپلاجـىشنىشۇءـ
تە،قىتسا،پىيالوم رالىتقايســ نىكرەـ نىتالادماقـ ىدلوبـ .ـ
ىگنىگۇب ەدنۇكـــ ىرۇتءـىساراقۇبتلۇراءـىعادزىمىعامياـ ـ
زىسۋاقا،لوم رەتكىلۇت-قىزاــ نەمۋنىتۇتـ سا،ەگرىبـ ۋس-ـ
.ەدۋرەبنامءەدەنىنامىكشىڭىنىتەينەدام

:ەيەككىلەشكەرەەشەگزوىتەينەدامۋس-ساڭىدزىمىعاميا
قازاق ڭىنىتلۇـ لىتءـىمادءـ كىتكەروق،نىتەرىيۇـ ـىمارۇقــ
ىراعوج ەبىس،ىعادرىۋقـ ڭىنىتلۇــ ناعلىرىتقىبـ راتات،ىعىلابـ
ڭىنىتلۇ رۇعاد،ىسەشلۇكلابىدمادءـ ەشەگزوىمادءڭىنىتلۇــ
شىرۇك لۇعڭوم،ىياميقـ ڭىنىتلۇــ ...ىسىكراناعىقڭاىسىيءـ
نادرادماعاتىدمادءرادمادا نەمۋتاتمادءــ ىراتسا،ەگرىبــ ــ
.ىدلارانءنەنىتەينەدامۋس-ساڭەرەت

ىدادناپساىتەينەدامۋس-سا
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ڭىنىقلاحتلۇراءـىعادياتاعابرات↑ ىرادماعاتىدمادءـ ساب«ـ ۋسوقـ ڭىنىساعانوقـ ،پىرىتلەكنىمادء»ـ
.ىدەلىگيانىگىلىشنەپسىيۇسۋيوقڭىنىعامىتنىراتتلۇ

.ىسىنىروكىگنۇتڭىنىعىشالاقرادماعاتىدمادءقاباتەروتىعادنىسالاقناۋاس↓

ىرەلەمەتسەسىمرۇت



-91-

.ىدەىلارۇقلامىسات-سانىتاقىدزىڭامابراتاادنىرادلىج-60ڭىدرىساع-20↑

ۋالىشۋالوج،پىنەدزىسسىلىكرىسانىتاق
ىدراسقاجىيادعاج-تراش

.ىدلانياەنىسىنىروكمەكروكڭىنىسانىتاقالاقزۋبوتۆاكىتتەمۋەلاىلايگرەنەاڭاج↓

سانىتاقڭىنىرادنويارتلۇزاتەكەلمەمنەمايتراپ
اققىلاحڭىنايتراپ،پىرەبنامءڭەلەكسوانىۋمادڭىنىرەتسى
كىلىدمىيت ۋزىكتەجـ ،ادنىسالىعۇشنەلۇشڭىنىتاساياسـ
ۋاياج-ـىلىتتا كىتتەمۋەلا،دەپيسولەۆنادۋعىشاعراپاسـ
ڭىدزىمىعاميا،نىيەداعۋرىتواققاشۇ،زەيوپ،زۋبوتۆا
سانىتاق ىرەتسىـ ناقشۇـ ڭىناراقۇب،پىمادياتسۇقـ
.ىتقىشاققىراجۋنەدزىگەنپوكادنىسىرۇت-سىرۇجء

ىتقايسابراكەسە،ابراتا،ابرازىگوادزىمىعاميانىرۇب
سانىتاق ىرادلارۇقـ نەنىزىگەنـ نىتەلىتەتسىاعۋساتتازـ
،پىنىلاسلوجتلافساادرالالاق،نادۋاـىسياقراء.ىدە
قاتسىق-لىۋا ،ىتسىناليابەنىۋلەسوتلىعاشـانىرادلوجـ
سىمرۇت دەپيسولەۆىرالىسابتوىسقاجىيادعاج-تراشـ
پىتاس ،پىلاـ دەپيسولەۆـ ناقسالىپلاجـ ماداقەگرىۋادـ
.ىداتسات

ڭىدرىساع-20 ادنىرادلىج-90ـــــ ڭىدرادماداـــ
سىرۇجء نىتانالادياپـاقسىرۇت-ـ ىرادلارۇقسانىتاقـ
پەدنىترىب ىيادعاج-تراش،پىلاتەبەككىلىلرۇتناۋلاـ
الىسقاج لكيستوتومىرـ ادۋرۇت-پىرۇجء،پىلاپىتاسـ
تىقاۋ نەپـ شۇكـ ىدلەدمەنۇـ نىيەك.ـ شۇءـەلەكـ
ىتكەلەگڭود ە،لكيستوتومـــ ،لكيسرتكەلــ كىتتەمۋەلاـ ـ
يسكات،زۋبوتۆا نەنىڭەكــ نەمىدلا،پىسالىپلاجــ ــ
ناعناتتاقۋا ىرالىسابتوـ .ىدلاپىتاسكىلوكوتۆالىڭەجـ

ىلىج-2019 زەيوپـاعياتاعابراتــ زىمىعاميا،پانىتاقـ ــ
ڭىنىقلاح سىرۇجءـ قىلىليالوقەدىتپىتءـانىسىرۇت-ـ
.ىتتاراج

اڭاج اڭاجەدرىۋادــ ماداقـاعراپاســ نانناعاتساتـ ـ
نىيەك زىمىعامياـ ،پىساباعلاەگرىبنەمرىۋادىقلاحـ
پىرۇجء ىۋرۇت-ـ ۋعىشپالىشۋالوج،پىلوبىليالوقـ
.ىتسۇتءاراسقاجەدىتپىتءىيادعاج-تراش

ىرەلەمەتسەسىمرۇت
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.يۇءماتىدمىلىرۇقشاعا-قارىپوتىعادنىرادلىج-70ڭىدرىساع-20↑

،پىشوكاعايۇناجىلياج
ىداتساتماداقاقسىمرۇتىلاپاس

اراقۇب نەنىنوجـ يۇء،ادناعلاـ ،اناپساب__ـ
يۇءمات،ەپەكرەج...نىساتقى،كەسوت-ڭەلو
اقتاراميعمىلۋازءنەديۇناعنىلاسـاشتىقاۋـەناج
تلۇراءىعادزىمىعاميا،نىيەدەگنەگرىكپىشوك
ڭىنىساراقۇب نەدەشەكرۇك«ـ تۇقيەب«»ـ »ەگيۇـ
پىشوك»ـاقسىنوقـىلياج«ـەناج ۋرىكـ ىنامراـ
.ىدلادنىرو

ڭىدرىساع-20 ادنىرادلىج-50ـ ىعادزىمىعامياـ
الاق قىشالاق-ـ ڭىنىرادنىعرۇتـ ىرەليۇـ ـەنوكـ
ىدرەليۇ ،پىتەزىگەنىدۋالاڭاج،ىدۋەدنوجـ
قارىپوت شاعا-ــ ىدمىلىرۇقـ ماتــ رەليۇـ پوكـ ـ
؛نىتالوب ڭىدرىساع-20ـــ نانىرادلىج-80ـــ ـــ

ىرادلىج-90 نىنروڭىدرەليۇماتنىيەدانىعىلاراـ
ادرالاۋراشرىزاق.ىتسابتاراميعـەترىبــەترىب
قاتسىق-لىۋا پىشوكاقتاراميع،ەنىرەليۇتۇقيەبـ
.ەدۋرىشەكسىمرۇتىتقايسىرادنىعرۇتالاق،پىرىك

رەج ،ەگيۇشىپرەكسات،ەگيۇماتنەدەپەكـ
ىساناپسابىتقارۇت،نىيەداقتاراميعـىگرىزاقنادو
ىيۇء،نادۋاملوب ەگيۇاشاماتنادو،اعۋلوبرابـ
ىعادزىمىعاميا،نىيەدـاعۋرىتو الاقــ قىشالاق-ـ
ڭىنىرادنىعرۇت سىمرۇتـ نىياسناعرابىساتروـ
نىعرۇت،پىراسقاج تراشيۇءـــ ادنىيادعاج-ـ ـ
.ىدلىۋترەتسىرەگزوروزناسارو

مىلۋازء راتتاراميعـ ،پىرەتوكيوبنانىترا-تراـ
ڭىنالاق سىمرۇتـ ،پالىراعوجزىسكىدزۇىسەروـ
قاتسىق-لىۋا ،پىراسقاجىتساعلاجـىساتروـ
ىتپىتء نەگەتپوكەدــ ڭىدرادنىعرۇتــ نىعرۇتـ ـ
ىگىدزىسپىۋاحيۇء ىمىزەســــ ىتكەنروكـــ ـــ
.ىدالىراعوج

.رەليۇتۇقيەبىمەداىعادنىعاتسىقەشكەتقاىلىۋاىسىكناجىنادۋاياعوتناعاش↓

ىرەلەمەتسەسىمرۇت



ىدمىنەسقىدلىجزۇجء
.ىدەلەكنەمۋاتقاسياملىجپاترەتسينۋمموك
قاقساىۋتىتقڭادڭىنمزيسكرام
،نىعىروجسىرەكڭوت
ىنوگڭۇجكىتسيلايستوس
.ىدەلوبانىرۇن

،ادىتقوناعاروبيادرىبڭاجنەممىدروك
.ەدىترەسناعلىتياەنەتسىتىدلىتسە
رەدلىگزەمىلالىعۇش،ىتپازا
.ەنىتەبڭىتحيراتىدلىزاج

تەينەكروقىدلىجڭىمسەب
،نىتلۇاۋحڭۇجىتتاراج
.شۇكىلۇىداليسانىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇجسىنەدزىقىلرىساع
نەمىنۇ»ىسامانراجمزينۋمموك«
ىدرازانپىرادۋا
.سىلىرۇبەياعزىڭاميحيراتناداڭاجقىداساج
ڭىدرىۋادءاشاڭاجىعادنىحيراتتازمادا
نەمىراڭىنىنۇءكەرىبڭەز
قىدرۇقنىساكيلبۋپسەرقىلاحىلۇ
.نەنىرابپىرەتوككىيبنىۋتمزينۋمموك

،ىتەجاق،ىماعلاتڭىتحيراتلۇب
.نەدەترەزىبءزىملەساتۇترىبءىتتلۇپوك
،نىسەگرىڭىدلەىتتەينەدامقىدالاقنەپحۋر
.ەگوترەتپەلەرەكشاىتقىلايقرۇسناقابرەپا
ىدنەلەلۋاسزىسكىدزۇ
.نەرەىكروكلىساڭىتتەلىدا

!ىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇج،مەلاس
!ىساكيلبۋپسەرقىلاحاۋحڭۇج،مەلاس
!زىمالاەكتەبىتقاشالوبنەممىنەسسامىجلۇبزىبء
!زىميالرىجىتقاشالوبنەممىنەسسەمرەگزوزىبء

،ىڭەزەكناقشاقاشاۋاقڭىتكەشەشياب-لۇگلۇب
.ىلەروەشەگزوىتاسءناعياجڭەكنىتاناقڭىتتلۇلۇب
،ادۋاعماسنەنەملوجاراسىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇج
..!ىدلەمەكڭىسڭىزوءنىتارۇتقاقساىگڭامەدنىگەرۇجقىلاح

ىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇج،مەلاس
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ىدانىتاقزەيوپامىلىۋا

انىناعلىرۇقىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇج__

نەمىسىناليابۋلوتلىج100

نيليۇگيج□

ىرىجقاداملىزىق

نەگرىسۇتاۋحڭاچۋجىتتەرۋس□
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.ىداباتاشقاىلىقراىرەنولوقرادماداادنىرادلىج-90،-80ڭىدرىساع-20□

.ىدلوبەيەكسىرىكىتقىنرو،پىلوبىسىشسىمۇجپىساكرەنو□

،پىتراسىرىك
ىدلەنەكاقتىقاب

.ىۋنەلەنيەبڭىنىساپاسسىمرۇتڭىنىسابتورىبء__سىرىك
ەنىسىرەگزوڭىدرىۋادء ىعادزىمىعاميا،ياســـ تلۇراءـــــ
ڭىنىساراقۇب ادنىساپاسسىمرۇت،پىترازىسكىدزۇىسىرىكـ
.ىدلىۋتسىرەگزوپەدنىترىباد

ڭىتقىتتازا سىمرۇتڭىدرادماداادنىدلاـ نەموتـىسەروـ
،پىلوب رەشىـ رەيك،ساـ ناعامىراجـەگمىيكـ ـوگڭۇجـاڭاج.ـ
نانناعلىرۇق نىيەكــ ڭىنايتراپــ ادنىعىلىشسابــ ڭىناراقۇبــ ـ
ناعرابـىسىمرۇت نىياسـ ،ىدراسقاجـ ڭىدرىساع-20ـ ـ

ادنىرادلىج-70 رادمادالىشكەبڭە،قىشاـىساناس-يوـ
نىگە قىلىشمىعاب،ۋگەـ نىبىساكـ ۋتىمادـ سىرىكـىلىقراـ ـ
-20.ىداتسابيادماقىزوءنىسىمرۇتزوء،پىزىگرىك
ڭىدرىساع رىبءاتقاتسىق-لىۋا،ەدنەگلەكانىرادلىج-80ـ
مىلوبء نىگەرادماداـ ،پىنادلىعۇشنەپقىلىشمىعاب،پىگەـ
نانناۋيڭىم10ىسىرىك«پىۋاتاشقاپىنەيۇسـەنىرەنولوق
نىتاسا لوس،پىلانيا»ـانىرالىسابتوـ ىتتاقۋاىعادرادلىجــ
.ىتتوءانىراتاقڭىنىرالىسابتو

امروفەر كىسە،پاساجــ نانناقشاــ نىيەكـ ڭىدرادماداـ
قىلاكيمونوكە ىلوجۋناتتاقۋا،پىنەدزىگەنپوكـىسىرىكـ
ىديەڭەك رالاۋراش.ـ سىلىرۇق،ۋەتسىسىمۇجپىعىشـاقترىسـ
نەملامىسات،ۋلاس قاسۇ،ۋسىلانياــ ۋەتسىادۋاسكەيۇت-ــ
رەدلىساتـىتقايس قىشالاق-الاق.ىدرىتترانىرەتسىرىكىلىقراـ
پوك،ۋنادلىعۇشنەمادۋاس،ىسىرىكىقاكەبڭەىرادنىعرۇت
ىلرۇتء نەپپىساكــ ۋنادلىعۇشــ رەدلىساتـىتقايسـ ـىلىقراـ
.ىدرىتترانىرەتسىرىك

ڭىنايتراپىساراقۇبتلۇراءىعادزىمىعامياەدنۇكـىگنىگۇب
،پىنەيۇسانىرادلوقسوقلىشكەبڭەنەمىتاساياسلازبا
نىرەتسىرىك زىسكىدزۇـ راء،پىرىتتراـ كەلەگڭودىسابتوـ
نىرادنامراۋرىشەكسىمرۇتاشامات،پىلەنەكاقسىمرۇتىتتەلۋاد
.ىدرىساەگەزۇجپەدنىترىب

ىرەلەمەتسەسىمرۇت



ىباۋاجاشاماتڭەڭىنىناحيتمەقىروجقازۇاڭاج
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.اۋكاقتاسقامىگلەۋارادلىجنەكتو،ىدادڭىشىدمىنەستىقاۋ
ڭىنىعىدناعلىرۇقـايتراپ ؟مىدلەكنادياق؟نىممىكنەم«ادنىڭاسراقۋلەكىعىدلىج100ـ
ادياق ؟نىمارابـ قىلايفوسوليفـىسو»ـ ڭىنىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇج،ادنىدلاپىرىقاتـ
يحيراتـىلەلەكـىكتەرراء الىرىياقـانىرالاعيقوـ ىعىلراب،قاساراقـ نىتيەدمەكەبىدمىنەسـ
يناحۋر ۋلادڭىشـ ىدالاناسـ نىيق،ەتتاسـىشۋشەش.ـ كىتسينۋمموكوگڭۇجەدرەدزەكۋاتسىقـــ
ناتسابـىسايتراپ تازمادا،پىرۇتىسراقاياقساقاعرادنىقلوتيەلۇد،پاتسابىتقىلاحقاياــ
ادنىحيرات نەگرىدنىكلىسرۇدءـىنەينۇدــ نىرەتتەمكيحۋمادـ ىعرىياب،پىتاراجـ اۋحڭۇجــ ـ
نىتەينەكرو كىتسينۋمموكـوگڭۇج.ـىتترەتوكـەسڭەـ ىراعوجنەنىرابىتقىلاح«ىسايتراپـ
.ادۋاتسابنەمنىراقاقسانىراپاسقىروجقازۇاڭاجنەمىتاسقامىگلەۋا»ۋيوق

.نىمىسايتراپكىتسينۋمموكوگڭۇج»نەم«؟نىممىكنەم
نەم ڭيشايجـ ۋحنانـ انىسابلە،نىپقارىشناعنىپلاتەگۋەلوباعرۇنىنەينۇدـىگەدنىلوكـ
نۇك ناعۋتـ نارىپاسالاـ نىلاجناننىقشۇقاـيادنوس،نىماشاشنىنىقشۇتىمۇءـەگەينۇدـ
نىتاتالۋاق شىروبـىتتەيساقـ مىدالاقراـ ياتنەكشىك.ـ لىزىقـ قىياقـ پىراجىدنىقلوتۋاساـ
.ىدلانياەگەمەكپىلاناعاتساباعراپاسسىلانىقلاحوگڭۇجادنىڭوسڭە،پىتوء

نەم ىۋابڭوتەدنۇتىدزاياڭىدرادنىعرۇتىعادنىعاتسىقۋوجاشادنىراپاسقىروجقازۇـ
نىشۇء ناعلىرىدلاقـ قالوش«ـ ەگنىگۇبىنۇك،پىتوءپىقلانەتكىتسىڭەكنەپتىقاۋ،»نىمەپروكـ
نىيەد ۋلىجـ نىمەلەكپاليسـ مىزوء.ىتسۇتءانىلوجتىقابقاتسىقنىعاشىنۇكـىگنىگۇب.ـ
.كەرەكمىۋاتقا،زىسزوسء،نىتىمۇءڭىتقاتسىقىلۋاتناعالاناپ

اكيلبۋپسەر.»نىمنامرااشامات«نەگەلىتنىۋراجاقسارەشىڭىنماداقىلرابىگەدمەلانەم
ڭىنىنەدرو ىرەگەيـ ڭيپڭۇلناۋي__ـ ڭىدراتقىلوگڭۇج،پالايراجسىياسەككىدزىسكەشـەنىزوـ
.ىدنىشلۇقەگۋەمرەبىجنانىرادلوقزوءنىسىدىزوء

.مىدلەكنانىسارااراقۇب»نەم«؟مىدلەكنادياقنەم
نەم ڭىنودەيـىحـ اعايتراپ،نىمىترەسلىزىقناعرىدلاقپىزاجەدنىشىىتروءسىعوسـ
.ىداشاشالىعۇشكىلرەتنەرىبەتناجىعىدلادازىسكەشنەگەد

نەم لىج36ـ ناپسا«ناعلىراعىشپىزاقنەديەكتەبامالۇق،ساتراجامالاجپاسمۇجتىقاۋـ
ڭىنىناعوت ڭىتكىليەدەك،نىمىۋس»ـ ڭىدرالىتپاسنامء«.مىدرەبرانءەگرىمو،پىۋاشاتلابانىرىماتــ
نەتكىلىشرەكپاۋاج ىۋشاقـ كىلرىموـ ناعلوب»ىڭۇگيۇينامازىگرىزاق«ىدنەگەد»سىمانـ
.ىدەدلەلاد»ىگىلىتكەرۇجرەنىتياپقىروقنەنمىلو«ڭىنافادڭاۋح

نەم ريماپ«ـ سابنادۋاعروقىناراكەش،نادۋالراشىناراكەش،نىمەكەيابنيچال»ىنارىقـ
اعۋس،نىمياپترات .نىميابنىياتنەدەڭەتشەادنىلوجتەلىدانىشۇءۋراقتۇقىدنەرونەكتەكـ
نەم« زىسكىدزۇنىعىتشىنىتڭىنناتونانىساراراتتلۇبىعادرادڭىشراعڭازنەمرالۋاتراقسا»ـ
.نىمياعروق

نەم ادياقـ ؟نىمارابـ نەم«ـ اۋحڭۇج»ـ نىنامراوگڭۇجىدنىسىۋنەدلۇگىلۇڭىنىتلۇـ
.نىماراباعۋرىساەگەزۇج

قىلايگەتارتسنەمەمەكرىۋگڭۇسقىلورداينەم.نىمارابەگرەجلوس،ەستەتەجاقرەجياق
زىسقاتا-تا«.نىممادامىلاميەبىنوجء-ىتاناعالاقرانىشىروبۋاساجـىبموبـىلاملىراقساب
نەكتو ەدرىموـ اۋحيۇشڭاۋحــ»ـ رەج«ـ ۋەتسىىتسىءنەگرىدنىكلىسرۇدءىتكوك-ـ
نىترەس ناعۇبلو،ىدادنىرو»ـ نەگنىكوـەتساـ سەمەـ اعناتونىرىموءزوءلوىبەبەس.ـ
.ناعانرا

ياق ەدرەجـ نامراـ لوس،اسلوبـ قىنىعادنىلوجىعاتسىقيۇييابنەم.نىمارابەگرەجــ
ڭىناراقۇب،نىمماداق نەتكىليەدەكــ ۋناتتاقۋا،نىنامراۋلىراـ ناشاقشەنادۋرىساەگەزۇجنىنامراــ
ڭەىرادلىجناعانراانىتىقابڭىناراقۇبنىمەتكوكقىتساجڭىدۋيشنىۋڭاۋحنەگەبزۇلوق
.ىدلانياەگلۇگلىزىقمەكروك

ياق ەدرەجـ پىۋاحـ رەتاق-ـ لوس،اسلوبـ ڭاياتلىسىقىعادنىراعڭاىنەزونەۋرەك.نىمارابەگرەجـ
نەم،ەتتاس .نىمناعروقشىرۇق،نىمرەگنىۋاجنەم،نىمۋتلىزىقترانرىبء،نىمڭاجناۋتــ
-سى،پاتساتاقترانەپقىتساميقنىلۇگناعلىشاارىپلۇقڭىنىشاعااينەدراگىگەدمىنەكەمـاتا
.»نىميانرااعوگڭۇجكەتىدمىگىلىشنەپسىيۇسقىنۇت«.مىدابنىياتنەنمىلوادنىساراكەتۇت

؛نىمناشنانڭۇجنەگەد»رەدڭىزىكتەجناعامىتساقۋانىتقاملاسڭە«نەم؟نىممىكنەم
نەم نادلوقـىتتىقاۋـ ؛نىميۇيڭيدڭاج»ىنامراھاققىلاح«ىعاتساقياشنەپتەدنىيەمرەبـ
نەم زىقـ ڭىنالابـ نىرىدعاتـ ...نىميەميۇگڭاجىعىتسابپەتكەمناعاليابلەبەگۋترەگزوـ
نەم زۇجءـ قىدلىجـ ناسـ ناعامىنياناتتاسقامىگلەۋا،پىرىشەكناتسابىدرەدنۇكىليقـ
.نىمىحۋرڭىدرالىشۋنىپلاتاعلاناعادڭىمناس،نىمناجناعۋقنامرانەم،نىپساجقىلرىساع

نەم كىتسينۋمموكـوگڭۇجـ ىلرىبۇتءڭىتقىلاحىگەدمەلوكڭەكڭەنەم،نىمىسايتراپـ
نىشۇءقىلاحنەممىلىيەپ-اتنىلىكۇب__مىشىروبڭىنەم،نىمەتەكىدلىكاۋـەنىسەددۇم
تەمزىق ڭىنەم،ۋرىساەگەزۇجنىۋنەدلۇگىلۇڭىنىتلۇاۋحڭۇج__مىنامراڭىنەم،ۋەتسىـ
!زىڭەتراقلاش__مىراپاس

ياكنيجڭاۋ□)تەرۋسىلۋايوبيام(ۋاتلىساجكىلىگڭام

اۋحنىۋام□

ىرىجقاداملىزىق
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.يۇءقانوققىدنادۋاۋحيشىعلىج-1978①①
ڭىدرىساع-20②② كەشەۋاشـىعادنىرادلىج-70ـ قىتتازاـىنادۋاـ ڭىنىلوجـ ـ
.سىلىرۇقىگەدنىسىگلۇايسسورىگەدنىگىتسۇتلوس
ڭىدرىساع-20③③ ىراسقىبوقـىعادنىرادلىج-70ــ لۇعڭومـ ـىلايمونوتۆاـ
.ىيۇءتەينەدامقىدنادۋاىگەدنىسەشوكرىۋاسڭىنىنادۋا

ڭىدرىساع-20④ ىعادنىرادلىج-80ـــ كەشەۋاشـــ الاقــ ىعادنىسـ قىلاحــ ــ
.ىساپقاقكىتسۇتلوسڭىنىساشقاب

،ىنىگەشەكپەلەتسەكمالاقرەبەش
ىنىگنىگۇبىدەدنىكسەكتاراپپاوتوف

لىق مالاقـ رىبءـىلىقراـ ڭىنالاقـ ـىعنىرۇبـ
تەب نىسەنيەب-ـ ـىشتەرۋس.ىدلاـەككىلەتسەـ
يۇي ڭاتۋفـ ەدنىسەڭىدرادماداـ ەشوكناعلاقـ
ىدراتسىلىرۇق،نىرەتسىنىروك ەناجــــ سىناتــ ـ
ىدراتشاعا ۋزىسـ ڭىدرىساع-20اعزىمىدلاـىلىقراـ

ىعادنىرادلىج-80،-70 ىعادزىمىعامياـــ ــــ
ڭىدرالالاق،نادۋا تەبـ نىسەنيەب-ـ اتياقـ
لىڭوك،پىلەكا رىبءلوسناعلاقەدنىرىپكۇتــ
ىدرەلەمەتسە ناج،پىتايوـــ ىدزىمەينۇدـــ ــ
.ىداتىقلوت

ىگنىگۇب ىنۇكــ تاراپپاوتوفــ ـىگەتتەرۋسـ
نىسىنىروكىگنىيەكنادلىجنوەشەنڭىدرادنىرو

پىلاـەككىلەتسە رىتوـ ىسوىلىقراۋرىتسىلاس.ـ
ناساروادرادنىرو رەتسىرەگزوــ نىناعلىۋتـــ ـــ
زىمياقياب ناعاتاج:ـــ ڭىدرەليۇــ كىيبـانىنروـ ـ
راتتاراميع يوبــ ىليو؛نەگرەتوكـ رىقڭۇش-ــ ـ
رادلوج نەدزوكـ سىگەت،پىلوبـاساتـ تلافساـ
...ناقساتۇتنەپپاراتراشرادلوج

نەمـىگەشەك ىنىيۇتءۋسىعوتڭىنىگنىگۇبـ
لو؟ادياق ڭىدزىبءـ نەگەدەگنەكەمـىتسىرىـ
ۋزىق ەدزىمىگىلىشنەپسىيۇسـ زىبء.ـ ڭىدرالۇبـ ـ
ياڭو قاپسو-ـ نىنەگەملەكـاعلوقـ قىناقـ
زىسكىدزۇ،زىمەلىب ،اناعادناقتراتاعلاەرەدۇـ
.قاملوبىلرۇنەدىتپىتءزىمىعاشالوب

ەنيەب-تەبەنوك
ڭاتۋفيۇي□

ەنيەب-تەباڭاج

①①

②②

③③

④④

④④

③③

②②

①①

ىرىجقاداملىزىق



ىتترەگزوىتتاعيباتنەپكەبڭەىتتاعالۇ
)ىدنىۋتكىلرەكتاح(

-96-

ىتتىقابزىسكەشرادلوقرەبەش
ىديالرىج

مالاق كىلرەكتاح،پەبرەتـ ياتتنۇق؛ىدزاجنىرالىدنىۋتــ زاعاق،پاتشىقانــ اميوــ
ۋات؛ىديق ڭىنىنەكەمـاتا،پالاراىدرەدنەزو-ـ مەكروكـ نىرەتسىنىروكـ ـەكتەرۋسـ
ىدرىسۇتء ڭىنايتراپ...ـ ناعلىۋتـ نىنۇكـ ،پاتقىتتۇقـ نىگەبڭەروزناساروڭىنايتراپـ
ۋالرىج ىعادياتاعابرات،نىشۇءـ رەنومەكروكــ ىرەلرەكتەمزىقـ زاعاق،رەنومەسا،كىلرەكتاحـ
رومء،اميو رەنومەكروكـىتقايسۋيوــ ىرالامروفـ ىدناتو،نىتەيۇسۋزىقىنايتراپـىلىقراـ
ۋزىق نىتەيۇسـ ناتو-ـايۇناجــ نىگىلىشنەپسىيۇسـ قىلوتـ رەنومەكروك،پەلەنيەبـ ــ
،پادنايابنىرالاياكيحسەرۇكىعاتسىرابيحيراتىلالىعۇشقىدلىج100نەمىسامروف
.ىتتاتقاقسانىسايراىگزىگەنڭىدرىۋادءاڭاج،پىرىتساعلاجىدنەگلىزىق

سىمرۇتىسقاج
)تەرۋساشوگڭۇج(

ۋاتڭىجۋيل□

ىديەكروك-پىنەدلۇگزىمىناتوىلۇ
)ابڭات-رومء(

نۇجايۋين□

ىحڭيل□

اشراب ترۇجـــ الىباجـ ــ
)اميوزاعاق(ۋاتقىتتۇق

اۋحيايل□

ىرىجقاداملىزىق


