
 ىتاناياب ڭىنىچھاۋۇگ

 ىلائكٻب ر#مۆئ
 

 .مىدل.ك اغاينۇد ەدىس.يىھان ناچىپ ڭىنىتىيالىۋ ناپرۇت ىنۈك - 30 ڭىنيائ - 4 ىلىي - 1976 ن.م ،ىلائكٻب ر.مۆئ مىمسىئ ڭىنٻم .1
 رالشىلىزېئ ەۋ ر.لكىلزىسڭ.ت ىكىدن.تەۋ ،ىلىي - 2006 .ناغۇقوئ ەدىرىلپ.تـك.م رۇغيۇئ ن.م .قازاق ماداد ،رۇغيۇئ مانائ ڭىنٻم

 ىكىدياتىخ ن.م ەۋ ناغلىزٻي پەد قازاق مىتىللىم ادمۇتروپساپ .ناغلوب ىسارقۇپ قازاق م.ھ ن.كچۆك اغناتسىقازاق نىدىبەۋ.س
 كىلبەۋ.س ىرىلشىئ تەراجىت ادىسىرائ ت.لۆد ىككىئ ۇب تاپ – تاپ ن.م ،نايۇب نىدڭىنۇش .ن.كتەۋۈرۈچۆئ قۇلوت ىنمۇسوپون
 .مىدىئ ن.گرۈي پانتاق پىلٻك پىرٻب
  

 ڭوچ رىب كىلتەۋىسانۇم اغوپسكېئ اناتسائ،ن.لىب ىشىللىكش.ت ڭىنىرىلت.كرىش ت.ھاياس ياتىخ،ىنۈك ترام - 23 ىلىي - 2017 .2
 اغناچىپ نۈچۈئ شالقوي ىنمانائ-اتائ كۈلنۈك رىب،نىيىك نىدنىغىي كۈلنۈك ىككىئ .مىدراب .گىچمۈرۈئ نۈچۈئ شىشىنتاق اغنىغىي
 امزاي قادناقچٻھ ادرالۇئ .ىدل.ك ادىسىنىشام ىچقاس ىككىئ ىچقاس ش.ب ،ادنوئ تەئاس ن.گىتەئ  ىنۈك ترام - 26 .مىدراب

 ىنشىتياق اغاتۇملائ ىسىتەئ ەۋ ىنمىكىلن.گل.ك نۈچۈئ شالقوي  ىنمانائ -اتائ ت.ق.پ ڭىنمۈزۆئ اغرالۇئ .ىدىئ قوي ر.لت.ججۆھ
 قارنۇزۇئ نىتتەئاس مىرٻي ڭىنۇب ەۋ ىنىكىلن.كىئ راب ىسۈكش.لزۆس ن.لىب ن.م اڭام ،رالۇئ .مىدرۈدن.شۈچ ىنمىقىلناغىلنالىپ

 اغمىلايائ اتقىلرائ .قۇتش.لزۆس ك.تتەئاس ىككىئ زىب .ىدراب پىلېئ اغىسىناخىچقاس راغىد ىنٻم .ىدٻد ىنىقىلناغىدىشىلماۋاد
 مىكچىھ نىيٻك نىدڭىنۇش .ىتتەۋىتىتخوت كىتاموتپائ ىنمىنوفٻلٻت نىيٻك نىدزائ رىب .مۈدرۈدلىب ىنمىكىلن.كىئ ادىچقاس ادنوفٻلٻت
 ىقىريۇب شۇتۇت ڭىنىسىرادىئ كىلزىسپىۋ.خ تەئاماج ياماراق نىدىسرىتۇيىپموك .ىدىملوب مىتىيىناكمىئ شىشىلىقالائ ن.لىب
  .ىتت.سرۆك ىنىقىلراب
 

 قادنۇشۇم .گىشىك .مم.ھ ەۋ ىنىكىلن.كىئ .مىلىگل.ب ڭىنۇب رالۇئ .ىدلۈزۈگي.ك اتلاخ اراق اغمىشٻب ەۋ ىدنىلٻس ازيوك اڭام .3
 .تت.لاھ كىلكىزۈگي.ك اتلاخ اراق اغمىشٻب .ىدراب پىلېئ .گر.ي رىب كەدىناخرۇتخود ىنٻم ىچقاس چۈئ .ىدٻد ىنىقىلناغىدىنىلىق
 ڭىنمىنىد.ب رالۇئ .ىدزۇقتاي اقتاۋىراك ىنٻم نىدنائ  .ىدلائ ىسىكشىرۋەئ كۈديۈس ،ىدلائ ناق .ىدرۈشك.ت ىنمىنىد.ب نۈتۈپ

 پەد ،ىدرۈشك.ت قىلىقرائ ىتاراپپائ زاۋائ ارىتلۇئ ن.م نىدڭىنۇب ،ىدىكرۈس ىنىسر.ن كەدم.ھل.م قۇغوس اغىرىلياج ناغىمىشخوئ
 رالۇئ .مىدىملەرۆك ىنىمىنچٻھ اممەئ ،مىدىلايىلڭائ ىنىنىقشىلىق پ.گ قىلىرغوت مىشىرۈشك.ت ڭىنٻم ڭىنرالۇئ .مىدىليوئ
 ىككىئ ر.لشۈرۈشك.ت ۇب .ىدرۈشك.ت ۇمىنم.كپۆئ .مىتت.ك پۇقروق ك.ب پەد ۇمرالاۋىلېئ ىنمىرىلناگروئ ،پىرٻي ىنمىقىسروق

 پىلېئ ىقىنىس شۈرۆك اتىراق .گمۈزۆك ەۋ ىدراب پىلېئ اغىناخىچقاس ىنٻم ،نىيىك نىدر.لشۈرۈشك.ت ۇب  .ىدلىق ماۋاد ك.تتەئاس
 شۈرۆك ڭىنمۈزۆك رالۇئ .ىدرۇت قۇچوئ مۈزۆك ،ادناغىريۇب اقشاراق .گىتسۈئ ەۋ اغىتسائ ،اغلوس ،اغڭوئ اڭام رالۇئ .ىدراب
 ۇب .ىدلائ .گنۈئ ىنمىزاۋائ ەۋ ىدلائ ىنمىزىئ قامراب ڭىنٻم رالۇئ ،نىيىك نىدڭىنۇئ .كەرٻك اسلوب ناقترات .گمىسەر ىنىسىدر.پ

  .ىتت.ك تىقاۋ ك.تتەئاس رىب .ن.ي اغناير.ج
 

 ەۋ ىدزۈگي.ك ىمىيىك رالسۇبھ.م اڭام .ىدىئ ناغلوب ر.لزىكك.س تەئاس چ.ك ،ادناغراب پىلېئ اغىنروئ شۇرۇت پۇتۇت ىنٻم رالۇئ .4
 ن.گن.لن.شىك ۇمن.م .ىدىئ ن.گن.لن.شىك ،پۇلوب رالرۇغيۇئ ىسىمم.ھ ڭىنرالۇئ .ىديوق پالوس اغىرٻماك رىب راب رەئ شاي  13
 قاروس ىنٻم ىچقاس چۈئ ،پۇلوب ياتتىخ ىسىككىئ ،رۇغيۇئ ىرىب نىدياماراق ىنۈك ىقرىخائ .مىتتاي نۈك زىكك.س ەدر.ي ۇئ ادلاھ
 پىلېئ تروپساپ ەۋ ىنمىكىلن.گر.ب مەدراي قىلىرغوت شىلىق سامىتلىئ ازىۋ .گر.لىشىك ڭىنٻم اڭام ،رالۇئ .ىدل.ك نۈچۈئ شىلىق
 .ىدٻد ىنىقىلناغىدراب پىلېئ شۈرۈشك.ت .كىچنىئ ۇمىخٻت ادياماراق قىلىرغوت ن.م م.ھ ،ىدىروس ىنمىقىلناغلائ لۇپ پەد ن.مىرٻب

 
 پىشىلېئ مۈلڭۆك ادىنىشام .ىدراب پىلېئ ن.لىب ن.شىك ادمۇتۇپ ،ازيوك ادمۇلوق اغياماراق نىدىس.يھان ناچىپ ىنٻم ،لىرپائ - 3  .5

 ىتسائ ر.ي ەۋ ىدراب پىلېئ اغىسىناخىچقاس قالۇبنەر.ج ىنٻم .ىتتەۋىلېئ ىنىتلاخ اراق ىكىدمىشٻب ،نۈچۈئ مىقىلناغلوب مارائىب
 ىچقاس ياتتىخ رىب كىلىلىماف ۇيىل ىسىتەئ .ىديوق پالوس ،پ.لن.شٻك پىلىق زىگىئ اغىسىكتاشىر رۈمۆت ىنمۇلوق رىب اغرٻماك
 .ن.مياملاق پۇتنۇئ ۇمزىگر.ھ ىنىپٻگ ن.گٻد "ڭ.ت .گم.مٻن *** رىب ڭىنٻم ناتسىقازاق" ،اڭام ڭىنۇئ .ىدلىق قاروس ىنٻم ىقىلشاب
 .مىدر.ب پ.لزۆس ىنىمم.ھ اغرالۇئ ،اقچاغىملوب م.سر.نچٻھ ناغىدىرۇشۇي ن.م .ىدىروس قىلىرغوت مىرىلشىمچ.ك تاياھ ڭىنٻم

 قادناق ىنر.لىشىك ىكىدياماراق ؟.مٻن ڭىتىسق.م ىكىتشىرىك .كت.لۆد ۇب ؟راب ڭ.قالائ ن.لىب تالىكش.ت ىسياق نىدن.م ،رالۇئ
 مەدراي قىلىرغوت شىتٻك اغاپۇرۋاي ەۋ .يىرۈس ،.يىكرۈت نىدياماراق پىلىق قادناق .گر.لىشىك ؟ڭىدىلنىم.ت ن.لىب ر.لت.مىزالۇم
 ڭەئ زۈدنۈك .چٻك تۆت .ىدرەۋاروس نىتسامىتخوت پەد ؟ڭىدر.ب ن.لىب لۇسۇئ قادناق ىنلۇپ اغرالتالىكش.ت القادنۇش ؟ڭىدر.ب
 ، پالغاب اغمات .ىديوق پىسېئ اقسۇروت .ىدۇزۇغرۇتلوئ اققۇدنۇروئ ساۋلوي ىن.ي .مۇدۇرچۇئ اغرالقاتسىق نىيىق ىشھەۋ
 اققۇدنۇروئ ساۋلوي ت.ق.پ .ىدىچناس ىنر.لىنڭىي اغمىرىلقانرىت .ىدرۇئ ن.لىب اچماق مىس ەۋ ر.لك.تلاك  كوت،چاغاي،.كنىزٻر



 ،ناغلىق قۇلۇقتارتۇق اققۇلرورىت ىنٻم .ىتتيامتالخۇئ اسىملوب ،ىتتالوب ت.سرۇپ اقشالخۇئ تۇنىم ش.بنوئ ،نوئ الىدناغزۇغرۇتلوئ
 .ىدىتسىق اقشىلېئ اغمۇنيوب ىنھانۇگ چۈئ ن.گىد ،ناغلائ اغىتسائ تاناق ىنرالتسىرورىت ەۋ ن.گىللىكش.ت ىنىرىلت.يىلائاپ قۇلرورىت
  .مىدلىق تەر ىنىسىمم.ھ ن.م

 
 پىلېئ اغرىگال كىلر.ھ.ش ياماراق نىدنائ .ىدراب پىلېئ شۈرۈشك.ت قۇلوت پىرٻب پىلېئ اغىناخرۇتخود .ن.ي لىرپائ -7 .6

 ل.كشىئ ىنىسىتت.ي ادىسىرائ  .ۇدىلٻك رىتٻم تارداۋك 18 .ىدىئ راب مەدائ كەد 35 ەدىچىئ .ىدىلوس اغرٻماك قۇلرۇمون 209،پىرٻب
 تۇپ ڭىنرالناغلاق .مىدنالغاب اقتاۋراك ن.لىب ل.كشىئ .تت.لاھ شاشخوئ ،پۇلوب ىچنىزىكك.س ن.م .ۇتپۇيوق پالغاب اقتاۋراك ن.لىب
 اۋاھ پاس پىقىچ اقترىس .مۇدلوب رۇبج.م اقشاشاي .تت.لاھ ۇش زۈدنۈك .چٻك نۈك نوئ يائ چۈئ،.چىغلۇيىئ - 16 .ن.شٻك ادىلوق

 ىنر.لن.شٻك ىكىتقىلرىغېئ قىلىممارگولىك .تت.ي اغىلوق تۇپ ڭىنن.لي.مم.ھ نىيٻك نىدلۇيىئ - 16  .قوي شۇنۇيۇي ،قوي شىلېئ
 ىقوقوھ شىشىلىقالائ ن.لىب مانائ-اتائ .ن ،اناخلۇسنوك .ن،تاكوۋدائ .ن اڭام .ىدىئ قوي زىمىقوقوھ قادناقچىھ ڭىنزىب .ىدلاس
 اقشاب نىدىيۈس .شپەر.ك،ىــيۈس چۈرۈگ ،اموم .ىدىئ راچان ك.ب قامات .قۇتتيارىچۇئ .گىلىمائۇم ر.تت.ب ۇمنىدناۋياھ .ىدىملىرٻب
 ادرٻماك كىچىك ۇب .چىيوب ەدىئاق .ىتت.تىگۆئ يامىتخوت ىنر.لسرەد ىسايىس ،ىتتازۇقتيېئ ىنرالىشخان لىزىق .ىدىئ قوي .سر.ن

 ر.ھ ،نىدرالناغلوب .چىقشاي 40 نىتشاي 16  .زىمىتاي ىشىك .چىققىرىق نىتش.ب زۇتتوئ اممەئ .كەرٻك ىشۇرۇت مەدائ  ىككىئ نوئ
 پىرىقىچ ىنزىمىلوق ،ىتتالائ ناق رىب اديائ .ىتت.تٻك پاقوي  زىسكەرٻد زىئ ىرىلكەدنوئ اتت.ھ زىكك.س،.تت.ي نىدرىماك رىب  ەدىتپ.ھ
 تارداۋك چۈئ يائ رىب .ىتتاشىلماۋاد .چىقتۇنىم .مرىگىي ،ش.ب نوئ شىلېئ ناق .قۇتتي.ملىب ىنىنىغلائ كىلىچناق .قۇتتەرٻب
   .ىديوق پالوس اغرٻماك كىلىشىك زۇغلاي قىلرىتٻم

 
 قىتتاق ىشىك ن.گىد زىلبائ سۇنۇي ىكىدرٻماك ىكىدناي .مۇدۇليوئ پەد ن.گل.كەئ .كشۈرۈتلۆئ ،س.مەئ .كش.ليىبر.ت .گر.ي ۇب .7

  قىلشاي 26 ڭىنساۋلوي ىقىلشاب نىۋائۇم ڭىنىسىرادىئ ىچقاس كىلر.ھ.ش .ىتت.ك پىقىچ پىلېئ ىنىكۈلۆئ ،پۈلۆئ اتقاتسىق نىيىق
   .ىتت.ك پىمىج .چىغيائ رىب رىگال نىيٻك نىتشىئ ۇب .ىدلۆئ اتقاتسىق نىيىق ادرىگال ۇمىلغوئ ن.يىج
 

 .تشۈرۈس ىنٻم ،پىزٻي ت.خ اغىتالىكش.ت ر.لت.لۆد ن.كش.لرىب ،.گىكىلرىتسىنىم رالشىئ ىقشات ناتسىقازاق ڭىنمىلايائ .8
 رىب كەدن.م ،پىرٻب اغىلوسنوك ناتسىقازاق ڭىنمىلڭىس ن.لىب مانائ ىكىدناپرۇت ،ىرىلش.لزۆس .گىرىلىتساۋ تارابخائ ،ىرىلشىلىق
 ڭىجيٻب ڭىنناتسىقازاق ،ىرىخائ ڭىنيائ -7 ،ەدىسىجىت.ن ىرىلشاروس ىنىرىلپەۋ.س ڭىنىشىتٻك پاقوي ڭىنىسارخۇپ ناتسىقازاق

 ر.لل.كشىئ ىكىدمۇلوق-تۇپ .ىدل.ك ىلىگرۆك ىنٻم .للىب ن.لىب تامولپىد رىب .ن.ي ىكىدىچمۈرۈئ ،تامولپىد رىب نىدىسىناخىچلەئ
 پىشڭەدلەد كەدمەدائ ناغلاق پۇلوب تس.م ىددۇخ ،ياملايىلقاس ىنمىقۇلڭۇپڭ.ت ادناغرۇت نىدمۇنروئ  .ىدلىتٻۋىلېئ قىلتىقاۋ
 .ىدرۈدن.شۈچ ىنمىرىلت.يلۇئس.م ەۋ مىرىلقۇقوھ ىكىدناغلۇتۇت ڭىنٻم اڭام رالۇئ .قۇتشالڭاراپ ك.تتەئاس مىرٻي رىب زىب .مىدڭام
 پىرغائ ن.م اداۋان .ىدىلتىك.ت ەدىھالائ ىنىقىلقوي ڭىنىقۇقوھ شىلٻس .كك.گمەئ ىكاي  شانيىق ىنٻم ڭىنرالناغلىق نۇقتۇت
  .ىدٻد ىنىكىلكەرٻك ىشىرٻب قامات خاۋ چۈئ ەدنۈك اڭام ڭىنرالۇئ م.ھ ىكىلرۈرۆز ڭىنشىتىلاۋاد ىنٻم ڭىنرالۇئ ،ماسلاق

 
 ۇب ن.م .ىدلىق پ.ل.ت ىنمىشۇيوق ازمىئ .كت.ججۆھ رىب ناغلىزٻي ىرىلتر.ش ڭىنمىشىلرٻب پۇيوق .ككىللىپىك ڭىنٻم ،رىبايون - 4 .9

 ازمىئ .كت.ججۆھ ۇئ ،اقچاغلوب ن.كت.ك پۇلوب رازىتنىئ قادنۇش اقشىشىرچۇئ ن.لىب اينۇد ىقتىرىس ەۋ شىلىريائ نىدر.ي ك.تقازود
 ىقىمات ڭىنر.ي ۇئ رالىچقاس « .مىتتاي نۈك 20 ەدر.ي ۇئ ن.م .ىدراب پىلېئ اغىرىگال شىلٻۋىغىي رىب .ن.ي ىنٻم نىدنائ .مۇديوق
 .ىدىئ ناغلاق پۈشۈچ اغولىك 60  نىدمارگولك 115 مىقىلرىغېئ ىكنۈچ .ىدىئ ن.گىد »لاۋىلٻك .گڭىلسەئ قارزائ ،ىشخاي

  .ىتتي.من.لقر.پ پۆك ۇمىقىمات ڭىنر.ي ۇب .تت.يىلىمەئ
 

 .مۇدرۇت ادنويار س .للىب ن.لىب ىشىك قۇترائ نىد 2000 اقشاب ن.م .ن.گنۈلۆب اغنويار چۈئ پەد س ەۋ ب ،ائ ىنروئ شىلٻۋىغىي ۇب .10
 زىمىشىقىچ اقترىس اممەئ ،قۇدىملىب ىنىبەۋ.س،پالشاب نىدىتپ.ھ ىكنىيٻك .قۇتقىچ .للىب اققامات ەدىتپ.ھ رىب ىكپ.لسەد
 ڭىنرٻماك .قۇدرۇت مەدائ .چىك  50  نىد 45 ادرٻماك قىلرىتٻم تارىداۋك 22ناغىدىغىس مەدائ .چىگ 16 نىد 14  .ىدن.لك.چ
 ىنرالىرود مۇل.مان .ىتتالائ ناق تاپ تاپ   .ىتتارۇت پۈتۈزۈك قىلماۋاد ىنزىب رالۇئ ،پۇلوب ناغلۇرۇتشالنۇروئ رالارٻماك .گىچىئ
 .چىق 40 نىد 16 الشاشخوئ  .ىتت.تٻك پ.كتۆي ىنرالناغلاق پۈسۆئ .مسۆئ ن.لىس.م ،ناغلوب شىرىگزۆئ ەدىرىلنەد.ب .ىتتەزۈگىي
 كىلمىسىئ اللۇۋاتائ :ن.لىس.م  .ىدىئ راب ر.لىچت.مزىخ ەۋ رالرىداك ،ر.لر.گىدوس ەدىچىئ ڭىنرالۇئ .ىتتارۇت پاقوي رالشاي ناغلوب

 ،اسلوب ر.لىناھاب .قوي ىھانۇگ ڭىنىسىسياقچىھ .رالقىلراتاق مىللەئۇم رىھات ىسىچۇقتۇقوئ ڭىنپ.تـك.م ارۇتتوئ -2  ،تاكوۋدائ
 16 .كەدن.گىد ن.گرىجٻب تروپساپ ،ناققىچ .كت.لۆد 26 ىكىتـكىلمىزىت ،ناغلوب ىچقاملىق قۇلرورٻت ،راب ىس.يىدىئ يىدد.ش.ئ
 پىقىچ .ىدلوب ىرىلتىقاۋ ناغيوق چائ پ.لنۈك  .ىدىكتۆي اغرٻماك  4،5 ادناير.ج ۇب .ىدىئ راب رالناغلوب .چىقشاي 60،70 نىتشاي
 .ىتت.ك پىقىچ پىلېئ ەدلىبمەز ىنمىللەئۇم رىھات ،نۇرۇب نۈك 4،5 نىتشتٻك

 



 ىككىئ اسلوب ىرىللىچت.مزىخ ت.مۈكۆھ .مۈدرۆك ىنىلاب ەۋ اداد ىن.ي ،ىنىلىئائ رىب نۈتۈپ ەدىچىئ رالناغلۇتۇت اتت.ھ ن.م .11
 ىنىسازاج .مرۈت ىز.ب .ىدىئ ش.لبىيەئ يالوق ڭەئ ناغىدي.لبىيەئ ىنرالىقشاب ۇب ،پۇلوب ر.لن.گن.لبىيەئ ن.لىب كىلىچىمىلزۈي
 نۇناق ،.يىلدەئ ىدمەئ ڭىنرالرىداك ىكىدر.ي ۇئ ن.م مىتٻق رىب .ىدىئ ن.گنىلٻكپ.ئ .گر.ي ۇشۇم لۇدۇئ .ن.ي ر.لن.كت.گۈت

 رالتاكۋۇدائ ەۋ رالىچۇقتۇقوئ ،رالرۇتخود .مىدلاق پالڭائ ىنىكىلن.گٻد ،ىدل.ك تىقاۋ ناغىدىلىكەئ ىنر.لن.گىلشىئ ادىرىلىمىتسٻس
 80% نىت 70% ن.نىمخ.ت ،پۇلوب راب ىشىك قۇترائ نىدڭىم نوئ .چمىزىر.پ  ادىرىگال شىلٻۋىغىي ۇب .ىدىئ ناغىلشاب اقشۇلۇتۇت
 .ىدىئ رالقازاق .چىگ 30% نىد 20% ەۋ رالرۇغيۇئ .چىگ

 
 رالتاۋىراك .مم.ھ ،ادناغرۇت ەدر.ھ.س .زىميالخۇئ .چىگ 6 تەئاس ن.گىتەئ نىد 12 تەئاس .چٻك زىب ،ادىنروئ شىلٻۋىغىي ۇب .12

 ،ەد 7:30 تەئاس .ۇدىلىراق پەد "راب .لىس.م ەدىسىيىددىئ" ،قاسىملالىق قادنۇئ ر.گەئ .كەرٻك ىشىلىغىي ادلۇسۇئ .چيىبر.ھ
 ياتىخ ىڭٻي ،اسىملوب .يىتراپ تسىنىموك" ،نىيٻك نىدناغلوب پۇيۇي ىنزىمىزۆك-زۈي .زىمىشىنتاق اغىمىسارۇم شىرىقىچ قارياب
 ،نۇرۇب نىتشىيىي قامات  .زىمىلىق اتشان نىيىك نىدناغۇقوئ ىنرالىشخان لىزىق كەدن.گٻد "ىشخاي مىزىلايىستوس" ،"ىتتياملوب
 ڭىنسىئەر ىش ؛ن.مي.لىت قىلمالغاس اغڭىنۇئ ،ت.مھەر .كسىئەر ىش ،ت.مھەر .كت.لۆد ،ت.مھەر .گ.يىتراپ" مۇقوچ زىب

 ناغىدىشىنتاق ەدر.ي ۇئ .كەرٻك زىمىشىيٻد ىنر.ل.يىھد.م كەدن.گٻد  ".ن.مي.لىت ىنىشۇرۇت شاي ەۋ ىنىشۈرۆك رۈمۆئ نۇزۇئ
 مىتٻق رىب ىسىتپ.ھ ر.ھ ،پۇلوب ادىلىت ياتتىخ ر.لسرەد .مم.ھ .ىدىئ رالىشخان لىزىق ەۋ ىرىلمۈزۈت- ەدىئاق ڭىن.يىتراپ ر.لسرەد
 ىنزىب ۇب .ىتتەرۈدن.لرەۋ.خ نىدرالولىد ن.گلىسٻك مىسىك ەۋ ناغلىچېئ توس رالۇئ ،ادىناير.ج ر.لسرەد .ىتتانىلېئ ناھىتمىئ
 اغرالازاج رىغېئ قادناق قاسلاق يامنۇسيوب .گمۈزۈت - ەدىئاق ىكىدر.ي ۇب ڭىنرالۇئ  ۇب ،پۇلوب نۈچۈئ شۇتۇقروق

 ۇئ ڭىنىسرەرىب ،اتتىقاۋ ىكىدىرىگال شىلٻۋىغىي ۇئ ن.م  .ىدىئ ىلۇسۇئ لىخ رىب ناغىدىيوق پۇرۇتقۇئ ىنزىمىقىلناغىديارچۇئ
 زائ ،نۈچۈئ شالمامات ىنىناير.ج ش.ليىبر.ت اتياق ۇب ،.چىشىيىد ڭىنرالرىداك ىكىدر.ي ۇئ .مىدىمرۆك ىنىقىلناغلىريائ نىدر.ي

 راب ك.تلاك چاغاي ادىرىللوق ڭىنرالياپىدنۇگ  .ىدىئ راب رالىلاب ناغلوب لىي ىككىئ ىلىقتاۋىرۇت .ن.كىدىتٻك لىي ش.ب ۇمىدن.گٻد
 .ىتتارۇئ قىتتاق ناماھ ۇش رالۇئ ،قاسلاق پۇلوب ەدىسىداپىئ قىلسامنۇسيوب ر.گەئ ،پۇلۇب

 
 ياتتىخ .ن.ي ن.م .مىدىلڭائ ىنىقىلناقتاۋىلٻس پىلىق ڭوچ ىنرىب .ن.ي،ىنىقىلراب ڭىنرالرىگال ك.تچۈئ ىكاي ىككىئ .ن.ي ادياماراق .13

 ىنش.ليىبر.ت اتياق مۇقوچ ڭىنرالۇئ ،نۈچۈئ شالرىغوت ىنىس.يىددىئ ڭىنرالۇئ ،اغىرىلرىداك ت.للىم كىلر.ي ناغىملوب
 ن.گلىرىب نىدىپىر.ت ت.مۈكۆھ ىزىكر.م ڭىنۇب .گر.لىكىدىتسائ لوق رالرىداك .مىدىلڭائ ىنىكىلن.گٻد ىنىقىلمىزال ڭىنىشىلمامات
  .ۇتپۇرۇتقۇئ ىنىقۇلقوي ڭىنىقۇقوھ شىلىق تەر ڭىنمىكچٻھ ەۋ ىنىكىلن.كىئ قۇرۇيلوي

 
 .مم.ھ ىترىس ىچىئ ڭىنىچنۇم .قۇدلوب ناغلاۋۇنۇيۇي مىتٻق الرىب ت.ق.پ ،پۈرۈي پىلىق پ.ل.ت ،ادناغلوب نۈك .تت.ي پىرىك .14

 ەۋ پۇلۇق .ن.ي ،ۇمىسلوب ناغىدىلىقات كىتاموتپائ ر.لكىشىئ .چر.گ نۇرۇب نىتشىلىريائ ن.م لەد .ىدىئ راب رالارٻماك ەدىرٻي
 قاسلاق پىرغائ .مىدىملىب ىنبەۋ.س ناغراقىچ پۈرۈتل.ك ىنشۈرۈگزۆئ زىسقۇيۇت ۇب ن.م .ىديوق پاقات ن.لىب ر.لرىجنەز
  .ىتت.يىس ناق،پۇلوب ناغلوب ادي.پ .لىس.م ەدىكىرۆب ڭىنمىشىدرٻماك رىب پەد ىدلاۋىتٻس تاشلىد نىتقايات قىتتاق .ىتتيامىلاۋاد
 ناق .ىدىئ ناغىمىلاۋاد ىنىسىسياق چىھ ڭىنرالۇئ .ىدىئ ن.كت.ك پۇلوب يۇرۇموگ رىغېئ مىشىدرٻماك رىب كىلمىسىئ تۇۋائ مىلائ
  .كەرٻك اسلوب نۈچۈئ مىنىغلوب ىسارقۇپ لەئت.چ مىكل.ب .ىدر.ب ارود اڭام ،نىيىك نىدن.كت.ك پ.لرۆئ ك.ب مىمىسٻب

 
 قىج ك.ب .مىدلىق پ.ل.ت يامىتخوت ىنىشىتٻۋىرىقىچ نىدر.ي ۇب اسىملوب ،ىنىشىتٻۋىتېئ ىكاي ،ىنىشىلتوس ىنٻم نىدرالۇئ ن.م .15

 ىچنىككىئ  .ۇدىيوق پۇزۇغرۇت تەئاس 24 پىتىراق اغمات ،نىيٻك نىدناغرۇئ .چۇغراھ رالىچقاس ،ىلىخ ىچنىرىب .مىدىرچۇئ اغازاج
 24 ادرٻماك كىلىشىك زۇغلاي ،ازاج لىخ ىچنىچۈئ .ۇدىيوق پۇزۇغرۇتلوئ تەئاس 24 اققۇدنۇروئ ساۋلوي ،نىيٻك نىتقايات ،ىلىخ
 ىچنىش.ب  .شۇيوق پۇزۇغرۇت اتترىس ن.لىب ناتشىئ .تلاك چاڭىلاي ،اتشىق ناتىرھ.ق،ىلىخ ىچنىتۆت .شۇرۇدلاق چائ تەئاس
 پۈلۆئ ڭىنرالنۇغرۇن .شۇرۇدلاق ەدىچىئ ۇس .چىغىنيوب ەدىسىمرۈت ۇس ،پۇلوب ىرىغېئ ڭەئ ۇئ ،ىدىمقاب پىتىلشىئ اڭام ىنىلىخ
 رالنۇقتۇت اقشاب ىكىدرٻماك ناغرۇت .للىب ن.م ىرىخائ، ي.مر.ب قامات نۈك رىب ،ادناغىلوس اغرٻماك زۇغلاي .مىدىلڭائ ىنىكىلن.كت.ك
 پۇرۇدلوت ىنىسخ.ت نىدىرىلقامات ،پىلٻق ناري.ھ مىرىلشادرٻماك نىيٻك .ىدر.ب ىنقامات قۇشوق اتلائ ش.ب ن.گر.ب

 .مىتت.ي پىلىب ىنىكىلن.كتەۋۈكۆت ىنىمسىق پۆك ڭىنقامات ن.كتەۋەئ اڭام رالۇئ ڭىنىچقاس ن.م الىدنۇش .ىدٻد ىنىكىلن.كتەۋەئ
 

 ڭىنمىلڭىس ىنٻم .مىدىئ ناغلاق ياملاڭام نىدمىكىلن.كت.ك پالزىجائ ن.م .ىدرۇتقۇئ ىنىقىلناغىدىرٻب پۇيوق ىنٻم رىبايون -24 .16
 ،ڭانائ-اتائ .لوب شوخ .گڭىنىگىمت.ك پۈلۆئ ،اڭام م.ھ ،ىدر.ب ىنىزىۋ كۈلنۈك 15 .گنەۈي  320 ىسىتەئ .ىديوق پىرىپائ .گىيۆئ
 پەد، ت.ك پىقىچ .چقىليارىچ اغناتسىقازاق پاليوئ ىنرالۇش ،ن.كىئ ەدر.ي ۇشۇم ىرىلشادنىرٻق ڭىنڭىلايائ ەۋ ڭىرىلشادنىرٻق
 نىدن.گل.ك .گمىلسەئ قارزائ پۇرۇت نۈك ىككىئ ادياماراق  .ىم ۋايىش ڭاۋ ىمسىئ ڭىنىچقاس زىق ن.گىد ىنۇب  .ىدلاس دىدھ.ت
 .مىدراب اغىنٻي ڭىنمانائ اتائ ىكىدناچىپ ،نىيٻك



 
 نىد ڭىپ نىج ىش ،نىدز.كر.م ڭىنرالقۇريۇب ۇب ن.م ىكنۈچ .مىدىد ن.ميەد ىنراللاۋھەئ ۇب ،ن.مىراب اغڭىجيٻب اغماتائ ن.م .17

 ىنىكىلكەرٻك مىشىيىد ادىتالىكش.ت ر.لت.لۆد ن.كش.لرىب ،ادناتسىقازاق ،ىنىقىلقوي ىسىدياپ اڭام ماتائ .مىتتي.ملىب ىنىقىلناغىدىلٻك
 ىنقىلىچق.ھان ۇب ،قۇدلوب پاشاي ىنزىمىنىغىدياشاي زىب« اممەئ ،ىتت.لىب ىنىقىلناغىدىلٻك پۋ.خ .گىرىلزۆئ  مانائ -اتائ .ىدىد
 .ن.ي،قوي ۇس ىكاي قامات ،.چىكچۈئ نىيٻك نىتشۈچ نىدزۇققوت تەئاس ن.گىتەئ ادناغراب اغىنژومات .ىدىد »الىراكشائ مۇقوچ
  .ىدلاس ىنر.لتىدھ.ت .ىدلائ اققاروس لائوس

 
 ىجنۇت رىباكٻد - 11 اغىتالىكش.ت ترۇي اتائ .ىدنىلىق .يىستارٻپوئ مىمسىق شاب زۈي ،نىيٻك نىدنۈك چۈئ پۈشۈچ اغناتسىقازاق .18

 شالتوس م.ھ شاماق اغىرىلرىگال مۇلۇئ زسھانۇگ،شىلىق نۇقتۇت مەدائ زىسنۇناق ەۋ ىمۇلۇز ياتىخ ىنىقل.خ قازاق پۇلوب
 .ىدلىق تەرايىز ىسوئىدار قىلتازائ رىباكٻد - 27 ىلىي - 2017  .مىدلىق قىرىقاچ اغىشىقىچ اغنادي.م ىشراق .ككىلزىست.لادائ
 .قالائ نىدڭىجيٻب ترام - 8 ىلىي - 2018 ڭاۋ يىررٻج ىرىبخۇم ڭىنقىلتنىگائ .مش.لرىب .مىدىلزۆس ادىسوئىدار ايىسائ نىكرەئ
 ادۇئ نۈك .تت.ي ىنٻم پىلٻك اغناتسىقازاق  ۇئ نىيٻك .ىتت.ك پۇتۇت ىنمانائ ترام - 16 .ىتت.ك پۇتۇت ىنمىلڭىس ترام - 9 .ىدلىق
 ناتسىقازاق قازاق رىب ەۋ سۇروئ رىب ،نىيٻك نىتتەئاس ىككىئ  پىنىلىق نالېئ ىتالكود رەۋ.خ يام - 17 .ىدلىق تەرايىز
 - 20 ،پەرىسنەئ نىدمىكىلر.ت.خىب ن.لىب ڭىنۇش  .ىدراب پىلېئ شۇرۇتخائ قۇلوت ،پىلٻك .گمۈيۆئ ىرىلمىداخ كىلر.ت.خىب
 ادناتسىقازاق ىز.ب   .مىدىل.لٻك پىلېئ .گ.يىكرۈت ىنر.لىكىدم.لىئائ ،نىيٻك نىديائ تۆت .مۇدلوب رۇبج.م اقشىچٻق .گ.يىكرۈت يام

 .گىئ .كت.لاپاك ك.ب مىكىلر.ت.خىب ادناتسىقازاق ىكنۈچ .مىدىل.يىد اقتارابخائ ەد.يىكرۈت ىنرالتالىسپ.ت ن.گىمل.يىد قۇچوئ
 ،پىلٻك ن.لىب پىلك.ت .گ.يىخٻچ نىيٻك .مىتتالڭائ ىنرالمۇلۇز نۈك 11 .مىدراب .گ.يىنوپاي ادرىبايون ىلىي - 2018  .ىدىئ س.مەئ
 ترام - 17 .مىدل.ك ن.لىب ازىۋ .گ.يىدناللوگ اتترام ىلىي - 2019  .مىدر.ب تالكود نىدمىرىلشىمچ.ك ىكىدىرىلرىگال ياتىخ
 ىنرالتالكود ەدر.ل.يىستٻۋىش ،.يىدناللوگ،.يىنامرٻگ .مىدر.ب تالكود ادىتالىكش.ت ر.لت.لۆد ن.كش.لرىب ىكىدەۋن.ج .يىراستٻۋىش
  .مىدلاق ەد.يىدناللوگ ،ن.لىب ىۋىلك.ت ڭىنرالشادنىرٻق ىكىداپورۋاي م.ھ ،چاغىملىق سىھ ر.ت.خىب ىنمۈزۆئ ەد.يىكرۈت .مىدر.ب
  .مۇدلوب م.ج ن.لىب م.لىئائ ادنىقٻي ىخٻت

 
 ،ىدىئ ر.گىدوس رٻنويلىم ،ىرك.ب نامخارۇدبائ ماكائ .ىدلىق كىلش.كنايىز .گم.لىئائ ياتىخ ،نىدىلي.پۈت مىرىلت.كر.ھ ڭىنٻم .19

 پىقىچېئ .گيۆئ ،پىلىق پىيٻم ،پالشات اغرىگال ،نىدمىبەۋ.س ڭىنٻم .ن.گرۈتتۈپ ىنىتٻتلۇكاف نۇناق ىتىسرٻۋىنۇئ ڭاجنىش
 - 2018،پىلېئ اغلوق لىرپائ - 24  ىلىي - 2018 ماتائ .ىتت.سرۆك ىنرالمۇلۇز ۇش ،پىرٻب پىلېئ اغرىگال ۇمىنمىلڭىس ،مانائ .ىديوق
 رايي.ت .گمۈلۆئ ن.م اممەئ .نىكمۈم ىشىتٻۋىرۈتلۆئ ىنٻم ىنۈك رىب مىكل.ب ياتىخ   .ىدلۈرۈتلۆئ اتقاتسىق نىيىق رىب.تنىس -18  ىلىي
 ىنشىرٻب قىلھاۋۇگ ەۋ ىنشىتىلڭائ ىنرالمۇلۇز ناقتاۋىترات مىرىلشادنىرٻق ،ن.كىدىلوب الىدمىنٻت مىنٻج  .ناغلوب پۇلوب
    .ۇدىلىق .بل.غ نۈك رىب ناماھ ق.ھ ىكن.مىنىشىئ .ن.ميامتاتخوت

 
.ن.مىرۈتش.لمز.ج ىنمىقىلناغىدىلۇشوق اغىنۇمز.م ،مىدن.شۈچ ەۋ مۇدۇقوئ ىنىتاناياب قىلھاۋۇگ ۇب ن.م  

 


