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 پىلات لۈگىتاپ
 

 ىسىخسۇن تھخ موت ھكشىتىزۈت( ڭۈرۈتشھلمىزھج ىنىكىلنھكىئ ارغوت ڭىنرالۇئ ،پۈرۈشكھت ىنالسٻچ ەۋ مىسىئ •
 .)ڭىتىلشىئ

 نىتشاب ىنرالشانیىق قادناق ۇئ ،ادناغنىلٻس اققاتسىق – نىیىق پىنىلٻئ اغلوق ىلىی -1991 نىمىئتھممھھۇم •
 ؟زىسمھلەرٻب پۈرۈدنھشۈچ يىلىسپھت ىنىرىلرۈت ڭىنشانیىق ؟ىدرۈچھك
 ادىنایرھج كھگمھئ ەۋ ناغیوق شائ مىئاد .ناغلاس ھككھگمھئ رىغٻئ تھئاس 16 ھگىنۈك ەدىمرۈت ىكىدىچمۈرۈئ

 مھسىملەرۈتۆك پۈزۈگرھتۆك ىنرالشات رىغٻئ پۇلوب رھی ناغىدىقاچ شات ۇئ .ناغرۇئ يامىتخوت زىسپەۋھس
 ناغىمىنوت ىنىتىیانىج ،نھگىمىلشىئ ىشخای پىلىق قاروس يامتالخۇئ اسلوب ىسىچٻك .ىتتارۇئ نھلىب قامخوت
 مىئاد ادناغرۇئ .ىتیانیىق پىترات پىسىق ادرۇبمائ ىتىیٻپ ڭىنماتۇپ مھھ .ىتتالۇی ادرۇبمائ ىنمىرىلقامرىت پەد
 .ناغلۇزۇب رىغٻئ مىرادىتقىئ شۇتۇت ھتسھئ ۇمنىتپەۋھس ۇش .ىتتھتٻك پاناق مىئاد مىشٻب ،ىتتارۇئ اغىشٻب ڭىنمەدائ
 )نىمىئتھممھھۇم(

  .ناغلاق پاراق مىك اغرالىلاب ناغلاق ەدنھتەۋ •
 

 60 ىلەۋۇدبائ ناخاسىنمەرھم ادغاچ ۇشائ .ناغلاق پاراق ىلەۋۇدبائ ناخاسىنمەرھم ىسىپائ ڭىننىمىئ تھمھم
  .ىدىئ راب اتشای
 

 يوت نھلىب نىمىئتھممھھۇم ىلىی-1989 نھم .ناغلۇغۇت اداچۇك ىلىی-1967 نھم .پىلات لۈگىتاپ مىمسىئ ڭىنٻم .1

 مىزىق ەۋ ىلىی -1990 نىددىھالاس مۇلغوئ :سھمھئ ھللىب نھلىب نھم ىڭوچ ىككىئ .راب مالاب شھب ڭىنٻم .ناغلىق

 رالۇئ ،ادناغلىریائ نىدناتسىكرۈت يىقرھش زىب ىلىی-1996 .ناغلۇغۇت ادناتسىكرۈت يىقرھش ىلىی -1992 ھیىقۇر

 ۇمرۇغیۇئ مۇلغوئ .ناغلۇغۇت ەدھیىكرۈت ىلىی -1999 ھیىزار مىزىق نىدنائ .ىدلوب رۇبجھم اقشىلٻق ەدرھی ۇئ

 مىشىدلوی .ناغلۇغۇت ەدھیىستىۋىش ىلىی -2007 دھمھھئ مالاب كىچىك ڭھئ ڭىنٻم .ناغلۇغۇت ەدھیىكرۈت ىلىی -2001

 اممھئ .مىدلھك ھگھیىكرۈت ىلىی-1996 رۇغلای مەزۆئ نىدىسىقرائ نھم ،ىتتھك پىچٻق ھگھیىكرۈت ىلىی -1994

 قىلھاناپ نىدھیىستىۋىش ادىرىخائ ،اڭۇش .ىدىئ قوی زىمىتىیىھالاس قۇلنۇناق نۈچۈئ شۇرۇت ەدھیىكرۈت ڭىنزىب

 .قۇدلھك پۈچۆك ھكتھلۆد ۇب ىلىی -2004 ،پھلىت

 

 بەرھئ مەرٻك ىسىكائ ڭىنۇئ ەۋ نىمىئتھممھھۇم مىشىدلوی ىبەۋھس ڭىنزىمىشىلىریائ نىدناتسىكرۈت يىقرھش ڭىنزىب .2

 ىنرھلىلىسھم كەدىسھیىستارىپوئ شۈرۈشۈچ الاب يىرۇبجھم ھنھی رالۇئ .ىدىئ ىكىلنھكتەەۆئ ىننائرۇق ەۋ ىسھبپىلٻئ

 ڭىنتھمۈكۆھ ىرىلتھكىرھھ ناغلىق نۈچۈئ شىتىغیوئ ىنقلھخ تىئائ ھگىرىدقھت ڭىنرالرۇغیۇئ ،پىلىق لاسىم

 ۇئ .ناغنالشات ھگىمرۈت ،پىنىلبىیھئ پەد ىچۇقتارتۇق نىدىپىرھت رھلىرىئاد ىلىی -1991 ۇئ .ناقترات ىنىتىققىد

 ۇئ ،ادناغنالىشخای ىكىلتھمالاس .نھگلىرٻب پۇیوق قىلتىقاۋ نىتقاماق نىدىبەۋھس شىنىلاۋاد ،نىیٻك نىتقاتسىق-نىیىق
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 ناغلۇغۇت ڭىنزىمىلاب ىجنۇت ۇب .ىدلىتٻك پۇرۇتیاق ھگىمرۈت ۇئ ىلىی -1992 .ناغلوب رۇبجھم اقشىلىماق اتیاق

 ھگىچمۈرۈئ نىداچۇك اڭۇش .مىدىلڭائ ىنىقىلناغىدىلوب ىلىكشۈرۆك ەۋ ىلىقپات ەدىچمۈرۈئ ىنۇئ نھم .ىدىئ ىتقاۋ

 زىسۇغۇنوت ۇئ ،نۈچۈئ ىقىلناغلىق ھلىمائۇم راچان نىیاتنىئ ەدىمرۈت اغڭىنۇئ .مىدىلھشۈرۆك نھلىب ڭىنۇئ مھھ مىدراب

 ەدىمرۈت ۇئ ،نىیٻك نىدڭىنۇئ .ىدلھك اغزىمىدلائ پۇنوت ىنزىب ۇئ نىكٻل ،قۇدىملایىنوت زىب پۇلوب نھكتھك پۇلوب

 نىدناتسىكرۈت يىقرھش )نىیٻك نىدناققىچ نىدىمرۈت مۇشۇدلوی( ىلىی -1994 زىب نىدنائ .ىتتھی لىی ىككىئ ھنھی

 ادىسىرغوت ۇب نىدىبەۋھس تھھاراج ناغلاق نىدڭىنۇش ەۋ مۇلۇز ناقترات ۇئ نۈگۈب .قۇدلىق راراق ىنشىلىریائ

 .ىدلىق رىسھت ۇمىگىتىیىلىباق شۇتۇت ھتسھئ ڭىنۇئ ۇب .ۇدیھملھیىلزۆس ىنتھقىقھھ

 

 نىدوگڭوج ،پىتىلشىئ ىنىتروپساپ ڭىنرالىقشاب زىب ،نىدىبەۋھس ىتىیىھالاس »ىچتھیانىج يىسایىس« ڭىنمىشىدلوی .3

 نھم .ىدىئ سھمھئ نىكمۇم شىلىق قادنۇش ۇمنۈچۈئ مالاب ىككىئ ،اتتىقاۋ ۇب نىكٻل .قۇدلوب رۇبجھم ھكشىتٻك پىقىچ

 ىشۇلوب مھج نھلىب زىب ڭىنرالۇئ ،نھلىسھم ،مىتقاب پانىس ىنرالشىئ نۇغرۇن نۈچۈئ شىرىقىچ نىدارگٻچ ىنرالۇئ

 ڭوچ ىككىئ( ھگنھلیھككىئ ۇب .مىدلىق سامىتلىئ اغ»ىنالىپ شۇلوب مھج ھلىئائ« ىكىدھیىستىۋىش ىلىی -2005 نۈچۈئ

 اغنالىپوریائ پىلٻك اغىموردوریائ ڭىجیٻب اتتھھ رالۇئ .ىدىئ نەھلىرٻب تروپساپ ،نىیٻك نىدسامىتلىئ ۇب )اغمالاب

 زىب مۇقوچ رھلىرىئاد .ىدىئ نھگلىتٻۋىرۈشۈچ نۇرۇب نىتشىلىغزوق نالىپوریائ رالۇئ نىیٻك اممھئ ،ىدىئ ناققىچ

 .ۇتپالشات پىسٻك ىنىرىلتروپساپ ڭىنرالۇئ رھلىرىئاد .كەرٻك ىشۇلوب ناغلوب پھلرھچلۆم ىنىقىلناغىدىلوب مھج نھلىب

 .نھككەرٻك ىشىروس تھسخۇر نىدرھلىرىئاد نۈچۈئ شىلىق تھھایاس رالۇئ

 

 ھگنھتەۋ ھگزىب نھلىب ىمىسٻب ڭىنتھمۈكۆھ ،ادناقشالىقالائ نھلىب زىب ھیىقۇر مىزىق ناغلاق ادناتسىكرۈت يىقرھش .4

 .ىدلائ اغلوق ىنۇئ ،ھكچھگىملھلٻك پۇرۇتیاق نىدھیىستىۋىش ىنزىب قىلىقرائ زىمىزىق رالۇئ .ىتیەد رالڭىلٻك پىتیاق

 ڭىنٻم ،ىنھی ،ىسىلاب ىككىئ ڭىنۇئ .ۇتپىلىرٻب ىسازاج قاماق كىلتەددۇم ھچىغلىی شھب نىدلىی چۈئ اغڭىنۇئ

 ھلىئائ ىكىدرھی ۇئ نىدنائ .ىدىئ اتشای رىب ،ادناغنىلىق مۈكۆھ ازاج اغمىزىق ،ىرىب ڭىنرالۇئ .راب مىرىلىرۋھن

 ىسازاج قاماق اغرالىچۇغلىق پالىخ ەۋ نھگنھلكھچ ىشىشىلىقالائ نھلىب زىب ڭىنىسىممھھ ڭىنزىمىرىلازھئ

 زىب ،نىیٻك نىدڭىنۇش .ىدىئ ىلىی -2015 زىمىتقاۋ ناغىلاشىلڭاراپ نھلىب رھلىكىدزىمىلىئائ مىتٻق ىقنىدلائ .نھكىدىلىرٻب

 نىددىھالاس مۇلغوئ ڭوچ ىرٻب نىدىلىی -2014 نھم ۇمپۇلوب .قۇدىملالائ رەۋھخ قادناقچٻھ نىدزىمىرىلناققۇت

 – ناغىلشات ھگىمرۈت ىكای ىكىلنھگىمرۈتلۆئ – نھگرۈتلۆئ ىنۇئ ڭىنرالۇئ .نھمىتاۋیاملاشىلىقالائ نھلىب

 .نھمیھملىب ىنىقىلناغىمىلشات

 

 مھھ ىقىلناقشالىقالائ نھلىب زىب ڭىنرالۇئ ،ىبەۋھس ڭىنىسىممھھ .ىدنالشات ھگىمرۈت مىرىلناققۇت نۇغرۇت .5

 .ىدىئ نىقٻی ھگىلەۋۇدبائ مەرٻك ىسىكائ ڭىنمىرٻئ ناغلاق پۇلوب ىناشىن ڭىنتھمۈكۆھ

a. ىنىقىلناغلىق ازاق ەدىمرۈت ادىرىلتىقاۋ مۇلھم ڭىنىلىی -2015 ىكای ىلىی -2014 ڭىنىلەۋۇدبائ مەرٻك زىب 

 رۇغیۇئ ڭىنۇئ .ىتتالىترات اقتوس ۇئ مىتٻق رىب ادلىی چۈئ رھھ .ناغلاماق پالشاب نىدىلىی -1991 ۇئ .قۇدلىب
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 .ىتتەرٻب ىنىپىلكھت شىرٻب پۇیوق ىنۇئ رھلىرىئاد ەدىترھش ىشىتىتخوت ىنشھلزۆس ادىسىرغوت ىكىلنىكرھئ

 .ىدىئ نھكتھك پالزىجائ الكھب نىدىبەۋھس قۇلسۇبھھم قىللىی پۆك ۇئ .ىتتالىق تەر مىتٻق رھھ ۇئ اممھئ

 .ناقتیٻئ رالناقتای ەدىمرۈت ھللىب نھلىب ڭىنۇئ ىنۇب ھگزىب

 

b. 2014- ھگىمرۈت ىنىلەۋۇدبائ مىھاربىئ ەۋ نامخارۇدبائ ىسىنىئ ىككىئ ڭىنمىشىدلوی رھلىرىئاد ىلىی 

 ۇمىلایائ ڭىنمىھاربىئ .نھگلىسٻك اغىسازاج قاماق قىللىی 17 مىھاربىئ ،قىللىی 15 نامخارۇدبائ .ناغىلشات

 .ناغنىلىق مۈكۆھ اغىسازاج قاماق قىللىی 10

 

c. ناغىلشات ھگىمرۈت ىنتىجىم مامىئ ەۋ راتتاس ،مىنىئ ىككىئ ھنھی رالۇئ ىلىی ۇش. 

 

d. اغلوق الرۇن تھمھم ىشىدلوی ڭىنۇئ ەۋ )ناغلۇغۇت ىلىی -1982( الرۇن لۈگیائ مىلڭىس ھنھی نھم 

  .نھمىلىب ىنىقىلناغنىلٻئ

e. رىب ڭىنٻم ،الرۇن تھمھم ىلغوئ ڭىنمىنىقغۇت ەرۋھنرىب :ناغنىلىق دنھبرەزھن زىمىرىلناققۇت نۇغرۇن ھنھی 

 ڭىنمىرٻئ ەدمھھ مىنىئ نىیٻق رىب ھنھی ،ىزور ىلھئ ىرىب نىدمىرىلنھیىج ،تۇۋاللۇم تۇمھھم مىنىئ نىیٻق

 .رالقىلراتاق نھسۈھ لىلٻخۇدبائ ناغلوب ىنھیىج

 

 ىنىممھھ اڭام ۇئ .مىتشىرٻئ اغرالرۇچۇئ نۇغرۇن ادنوفىلٻت ھتساۋىب قىلىقرائ مانائ ىلىی -2015 نھم .6

 ھنھی مانائ .ىدلىق پھلھت ىنمىكىلسھمىلبىیھئ پەد ىدزۈئ ىنىقالائ ىنمىرىلناقغۇت نىدنھم ۇئ .ىدرۈدنھشۈچ

 ەدرھلتھبۇقوئ – بازائ ىسىلىئائ ڭىنرالناقشالىقالائ نھلىب رھلىشىك ناغىدیاشای ەدرrھئتھچ ىكای رھلكىللھئتھچ

 ىنىسىممھھ ڭىنرالرۇچۇئ مانائ اڭۇش .ىتتیٻئ ىنىقىلناغىدىلۆئ رىبىراب ،پۇلوب اتشای ھتتھی شىمتھی ۇئ .نھكىدىلاق

 ىلاغلىق تھھایاس ھگھیىكرۈت ىلىی -2016 نھم ىنرالرۇچۇئ ىزھب ھنھی .نھكىئ ناغلىق راراق ىنشالىراكشائ

 مھلىئائ نۈتۈپ ھچىشىیٻد ڭىنۇئ .نھكىئ قىلاچۇك ۇمۇئ .ىدىئ نھگرھب پەد ىسرىب ناغىرچۇئ ەدرھی ۇش ،ادمىنىغراب

 .نھكىئ نھگلىتٻك پىلٻئ اغرىگال رىب ىكىدىلروك يىرۇبجھم

 

 رىزاھ نھم .ىدىلشاب ھكشۈلۈرۆك رھلىلىسھم قىلىكىخسىپ ەدنھم ،نایۇب نىدنھگرھب زۈی ىسىممھھ ڭىنرالۇب .7

 مىشىلسھئ ھچىیوب ىپىترھت تىقاۋ ىنرالشىئ ەۋ شىغىی ىنمىنھٻز .نھمىتاۋىچىئ ارود ،پۇلوب ىلىسٻك قۇلشۇماخ

 ىكىلىچىراۋائ قىلراب نھگلھك اغىشٻب ڭىنمىرىلناقغۇت .ىدلوب لۈكشۈم ۇمىلوت نۈچۈئ نھم ۇب .ۇدىتاۋاتخوت ھكسھت

 ،ىلیھپۈت ىمىسٻب ڭىنتھمۈكۆھ مىرىلىلاب ىكىدوگڭوج .نھگرھب زۈی نۈچۈئ ىقىلناقشالىقالائ نھلىب زىب ڭىنرالۇئ

 زىستھقاداس رالۇئ رىزاھ اڭۇش .قۇدىمتیاق زىب اممھئ ،ىدلىق پھلھت ىنزىمىشىتٻك پىتیاق ھگنھتەۋ ڭىنزىب يىرۇبجھم

   .ۇدىتاۋىنىلازاج پىلىراق پەد

 


