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ىقىلھاۋۇگ ڭىنىزور رھمۆئ  

 

شای 50 ،رھئ  

 .ناملۇسۇم رۇغیۇئ رىب نھم .ناغلۇغۇت ەدىسىیىھان ۇسقوت ڭىنىتىیالىۋ ۇسقائ ڭىنوگڭۇج رىبھتنٻس -27 ىلىی -1970 نھم .1
 ناغلىق ھگمھلىئائ ڭىنىرىلىرىئاد وگڭۇج .ناغنىلٻئ اققاتسىق-نىیىق ەۋ ناغنالشات ھگىمرۈت نىدىپىرھت ىرىلىرىئاد ياتىخ نھم
.ناغلىنىللوق نۈچۈئ شىتىسرۆك رىسھت ھگمىتىكىرھھ ىكىدھیىگٻۋرون ڭىنٻم ىتىدھھت  

 

رالقاتسىق-نىیىق ەۋ مىتایاھ ھمرۈت ىكىدوگڭۇج  

 نھم ،نىیٻك نىدڭىنۇئ .مىدلىق ماۋاد ھچۇغلوب ىراق ىلىی -1990 .مىدىلشاب ىنشۇقوئ ادىنىد مالسىئ ادمىتقاۋ شای 12 نھم .2
.ناققىچ پىلٻك نىدىسىلىئائ ىچتەراجىت رىب نھم .مىدىلشاب اقشىنىللۇغۇش نھلىب تەراجىت ادمۇترۇی  

 

 جھھ مىتٻق ىچنىككىئ ڭىنٻم ۇب .مىدراب ھگجھھ اغناتسىبەرھئ ىدۇئھس نھم ،نىیٻك نىدناغلىق ادوس لىی 3 ،ىلىی -1993 .3
 نھسۈھ  ىكىدناتسىبەرھئ ىدۇئھس نىدنھم مىدنھپھئ اسیھئ ىكىدیاج قۇلشۇرۇت نھم ،ادناققىچ اغلوی نھم .ىدىئ مىشىلىق
 ھگىشىك ۇئ نھم .ىتتیٻئ ىنمىقىلسامچائ ىنىچىئ اڭام ۇئ .ىدلىق پھلھت ىنشىرٻب پۈزۈكتھی ھسرھن رىب اتترٻۋنوك  اغمىجھىراق
.مۈدزۈكتھی قىلىقرائ ىشىك رىب اقشاب ادلاھ كىلىتىساۋ  

 

 اغلوق ەدىتىكٻب سۇبوتپائ رىب ىكىدرھقشھق ىنٻم ىرىلىرىئاد وگڭۇج ،نىیٻك نىدنھگلھك پىتیاق اغوگڭۇج ىلىی -1993 نھم .4
 تھلۆد نھم .ىدلىق قاروس پۇرۇئ ىنٻم ەدرھی ۇئ .مىتتای ەدىمرۈت يائ 1 ەدرھقشھق نھم .ىدىلشات ھگىمرۈت پىلٻئ
 ەدرھی ۇئ .مىدنىلٻك پھكتۆی ھگىمرۈت ىكىد )مۇترۇی ڭىنٻم( ۇسقوت نھم نىیٻك .مىدنھلبىیھئ نھلىب شالىراكشائ ىنىكىلتھیىپخھم
 .ىتقىچ پىلٻئ ىنٻم قىلىقرائ شىرٻب اراپ اغرالقىلشاب رھلىكىدمھلىئائ .مىدنالوس يائ 6 ەدرھی ۇئ نھم .ىدىنیىق ھنھی ىنٻم ياتىخ
.مىتشىرٻئ ھككىلنىكرھئ يائ 1 نھم نىیٻك نىدڭىنۇئ  

 

 ۇخایجاب( ھگىسىمرۈت -1 ىچمۈرۈئ ىنٻم ،نىیٻك نىدڭىنۇش .مۇدلۇتۇت قىلیائ 2 يھمرھب ھچنھشۈچ قادناقچٻھ ھنھی نىیٻك .5
 رالۇئ ادىنایرھج قاروس .ىدرۇئ نھلىب رۈمۆت ىنمۇتۇپ نھلیەرىب .ىدلائ اققاتسىق - نىیىق ەۋ ىدىكتۆی )ۇدىلىتائ ۇمپەد ىسىمرۈت
 تەر ىنشھلبىیھئ رىب رھھ نھم .مىتتیھملىب ىنىقىلراب ھمٻن اتترٻۋنوك نھم .ىدىروس ىنمىقىلىراكشائ ىنكىلتھیىپخھم ھمٻن نىدنھم
 رھھ ،ىدراب پىلٻئ ھگىسىمرۈت ۇس مىتٻق ىككىئ ىنٻم رالۇئ .ىدرۇتشالماۋاد ىنشانیىق پۇلۇی ىنمىرىلقانرىت رالۇئ .مىدلىق
.مىدنالوس نۈك 3 ادمىتٻق  

 

 ،ەدىتپھھ 2 رھھ .ىدىئ راب سۇبھھم ياتىخ 2 ەۋ رۇغیۇئ 4-3 ادمىرٻماك ھمرۈت ۇب .مۇدلۇرۇتیاق ھگىمرۈت لامرون نھم .6
 رۇغیۇئ ناغىدىلىتائ پەد مىساقلۇبوئ ڭىنٻم .ىتتارۇئ ىنرالسۇبھھم رۇغیۇئ ،پىرىك اغزىمىرٻماك ىرىلىچقاس ھمرۈت
 پھكرۈس ھگرھی تنومىس ىكىدرٻماك ىنلاتٻم ۇئ ،پۇلوب راب لاتٻم ھچراپ رىب ادىتسائ ڭىنىغىیائ ڭىنمىشىدرٻماك
 پۇلغھم ۇئ اممھئ .نھكىتپوب ىچقاملىق مۇجۇھ اغىرىللۇۋاراق ھمرۈت نھلىب ڭىنۇب مىساقلۇبوئ .نھكىتپالقاس پۈرۈتشھلرۈكتۆئ
 نۈتۈپ ،پۇلوب ناقلات - مۈكۈك ىرىلشۆگ ڭىنۇئ ،پۇلۇتۇت اققوئ اكسٻد رىب نۈتۈپ الىدزىمىدلائ ڭىنزىب ەدىجىتھن ،پۇلوب
 اتلاخ تھلخھئ 2 اڭام نۈچۈئ شىغىی ىنىرىلازھئ نەدھب ڭىنۇئ ،نىیٻك نىدنھگلۈرۈتلۆئ ۇئ .ىدىئ نھكتھك پارچاچ اغرٻماك
  .ىتتالىزات پالرۇبجھم ىنٻم ەۋ ىدرھب
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 ناغىدىلٻك رىتٻمىتناس 80 النارائ ىقۇلنۇزۇئ ەۋ ىكىلڭھك ەدرھی ۇئ .مىدنالشات ھگىسىمرۈت -1 ىچمۈرۈئ نھم نىدنائ .7
 رىب .ۇغڭاراق مھھ ىتیاملوب ىلىغرۇت ەرۆئ .مىتتای لىی رىب نھم ادرٻماك ۇب .مىدنالوس اغىناخقاماق كىلىشىك زۇغلای ھنىككىچىك
 4 ىتتارۇت پالقاس پىرٻب ىنقامات .ناغىملاڭام تھقھپ قۇترائ نىدیائ رىب نھم ەدنھگلھكتۆی اغرٻماك اقشاب نىیٻك نىدلىی
.كۈزۈت ىتیاملوب ىلىگىی ۇمىنقامات اڭۇش .ىتیھمرھب قامات ھچىگنۈك چۈئ مھسىمرھب پۇرۇتیاق ىنىچاق ھچىقتونىم  

 

 ىلۇسۇئ شانیىق ۇب .ىتیانیىق پىتىمٻت ۇس اغمىشٻب ەدرھی ۇب .ىدىكتۆی ھگىسىمرۈت -3 ىچمۈرۈئ ىنٻم ،نىیٻك نىدلىی رىب .8
 رىدىم پۇرۇتشالمۇقۇم قىتتاق ىنمىشٻب ،پالغاب ىنمىنىدھب نۈتۈپ پۇزۇغرۇتلوئ اققۇدنۇروئ ىنٻم پۈرۈشۈچ ىنمىچٻچ
 ۇس نىیٻك نىدناغىمٻت ھچمات ھچچھن .ىتتاتىمٻت اغمىشٻب پالىچمات ىنۇس نىتكىلزىگىئ رٻتٻم ىككىئ پىلىق كەدۇغىمالىق رىدىس
 ھچچھن ادنایرھج ۇب .ىتتارۇتشالماۋاد تھئاس 4 ،3 ادمىتٻق رھھ .ىتتھشۈچ قىتتاق كەدناغرۇئ نھلىب قامخوت اغمىشٻب ىددۇخ

ىقرائ ىدلۈرۈچۈئ ىتتەۋىرۇدنۇس پۇرۇئ قىتتاق اغ .   مۇتۇپ ادىنایرھج قاروس   .نھكتھك نىدمۇشوھ مىتٻق قىلمىتٻق رىب
(https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_water_torture)  

.ىدىئ ناغىنیىق ىچقاچ ياتىخ چۈئ ەۋ رۇغیۇئ رىب ىنٻم   

 

 ىكچىئ پۈلۈرۆئ رۈتھت مىس ۇئ اسساب ىنىسىكپۇنوك .ىتقىت مىس لىخ رىب كىلرىتكىلٻئ ھگىچىئ ڭىنمىرىكەز رالۇئ ،مىتٻق رىب .9
 نىتشانیىق ۇب .ىدىئ ناققىچ پىلىتىت ھللىب مىرىلشۆگ نىدىچىئ ،نىیٻك نىدنھكتەۋىلٻئ ىنۇئ رالۇئ .نھكىدىقىچ پىترىی ىنپەرھت
.ىتیىرغائ  ەدىجىرەد زىسۇغىدىچ .مىدلانیىق كھب ادناغلىق تەرھت كىچىك ھچىغیائ 6-5 ،نىیٻك  

 

 ىدمھئ نھم ،تھنیھم رالسۇبھھم يىسایىس« :ۇئ .ىتتەۋىرىتتىئ نىدیھپمھلھپ پالغاب ىنمۇلوق ىچقاس لایائ رىب ،مىتٻق رىب .10
.ىدىئ نھگٻد »كەرٻك مىشۇیۇی زىكاپ ىنمۇلوق  

 

 ،پىقىچ پىلٻئ نىدىمرۈت ىنٻم )پىرٻب ەراپ ىنھی( پھلجھخ لۇپ رھلىكىدمھلىئائ ،ەدنھكتەۋىرۇدنۇس ىنمۇتۇپ رالۇئ .11
 ڭىننۇسرۇت رەۋنھئ ماكائ ەرۋھن رۇتخود رىب ىكىدىناخرۇتخود ،نىیٻك نىدىیىستارٻپوئ .ىدىئ ناقتالاۋاد پىرىپائ اغىناخرۇتخود
 .مۇدرۇت پۇنۇرۇشوی يائ 2 ەدىرىھھش ىجناس ڭىنیاتىخ ادلاھ زىسنۇناق نھم .ىدرھب مەدرای اغمىشىچٻق ڭىنٻم نھلىب ىتىۋەد
 8 ىننۇسرۇت رەۋنھئ ماكائ ەرۋھن نىیٻك نىدنھكتھك پىچٻق نھم .مىتتھك پىچٻق اغناتسىقازاق ،نىیٻك نىدناغرۇت يائ 2 ادىجناس
  .ىتتەۋۈرۈتلۆئ ەدىمرۈت نىیٻك ەۋ ىتسھك قىللىی

 

 ىرىلىچقاس ناتسىقازاق ىنٻم .مىدلاق پۇلۇتۇت نىیٻك نىدناغرۇت يائ 2 پۇنۇرۇشوی ادناتسىقازاق نھم ،ىلىی -1999 .12
 ،اقچاغىمنىلىق پەرھت رىب "شىرٻب پۈزۈكتۆئ" ادىرىخائ ھتپھھ .ىدىئ ىنۈك ھمۈج رىب ۇب .ىتتھسرۆك ھگىرىلىرىئاد ياتىخ
 نھم وگڭۇج ،ھچىشىیٻد ڭىنىرىلىچقاس ناتسىقازاق .ىتتیٻئ ىنىقىلناغىدىرٻب پۈزۈكتھی اغوگڭۇج ىنۈك ھبنھشۈد ىنٻم رالۇئ
 اراپ اغرالۇئ ەۋ مىدىلشاب اقشىشىلىدوس نھلىب راللۇۋاراق نھم .نھكىدیھلۆت راللود نویلىم 10 ھگىتىمۈكۆھ ناتسىقازاق نۈچۈئ
 يىسایىس ەۋ مىدلھك پىچٻق ھگھیىگٻۋرون قىلىقرائ ھیىستىۋىش ەۋ ھیىدنالنىف ،ھیىسور نھم ،ىلىی -2000 .مۇدلۇتۇق پىرٻب
.مىدىلىت قىلھاناپ  

 

ىشىتىسرۆك رىسھت اڭام قىلىقرائ شىلٻس دىدھھت ھگرھلىكىدمھلىئائ ڭىنىرىلىرىئاد وگڭۇج  
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 ۇئ .ىدراپائ ھگجھھ ىرىلزۆئ ىرۇبجھم ىرىلىرىئاد ياتىخ ىنماپائ ىلىی ۇش .مىدىئ ەدھیىگٻۋرون نھم ىلىی -2008 .13
 3 ەدنۈك ۇئ ،نىیٻك نىدناغراب ھگرھی ۇئ .ىدلھك ھگىجھھ ھللىب نھلىب ىرىلازھئ ھچناق رىب ڭىنىرىلناگروئ كىلرھتھخىب وگڭۇج
 .مىدنالنامۇگ نىدىكىلنھكىئ قاتلىق رىب ڭىنۇب نھم .ىدلىق پھلھت ىنشۈشۈرۆك نھلىب ڭىنۇئ ەدەددىج ،پىلىق نوفٻلٻت اڭام مىتٻق
 ىرۇمون نوفىلٻت ۇش نھلىب مانائ .مىتتیٻئ ىنمىقىلناغىدیاملاراب نھم ،نۇرۇب نۈك 3 نىدجھھ اممھئ ،مىدٻد نھمىراب اتشاب نھم
 اتیاق ادنوفٻلٻت ۇب اغڭىنۇئ نىیٻك نىدنۇش ەۋ مىدىلڭائ ىنىنىغىرىقراۋ اغماپائ ڭىننھلیەرىب ،ەدمىنىكشھلزۆس مىتٻق ىقرىخائ نھلىب
 اڭام ،نىیٻك نىدنھكتھگۈت ىنجھھ ماپائ .مۈدرۈتشھلمزھج ىنىكىلنھكىئ قاتلىق رىب ڭىنۇب نھم نىدنائ .مىدىملالائ پىلىق نوفٻلٻت
 ھكشۈشۈرۆك نھلىب مۇتسود كرۈت رىب كىلھیىگٻۋرون ناغراب ھگىجھھ ىنۇئ نھم .ىدلىق نوفٻلٻت نىدىناروتسٻر رۇغیۇئ رىب
 ھكتەرۈس ىنرالۇئ ىرىلمىداخ يىپخھم ڭىنوگڭۇج كەد 20 ادىپارتھئ ڭىنرالۇئ اممھئ ،ىتشۈرۆك رالۇئ .مۇدرۇتشالنۇروئ
 ىلىی -2015 ،پىتٻك پىتیاق اغوگڭۇج ماپائ .ۇتپاروس لائوس پۆك نىدماپائ نىیٻك نىتشۈشۈرۆك ۇب رالۇئ .نھكىئ ناقترات
.ىدلوب تاپاۋ  

 

-2016 .مىتتاشىلڭاراپ مىتٻق ىككىئ ەدنۈك نھلىب ماچائ ەدىزھب .مىتتیالاشىلڭاراپ مىئاد نھلىب ماچائ ەۋ ماكائ ىرىگلىئ نھم .14  
 ھكشۈشۈرۆك نھلىب نھم ەدھیىكرۈت ىنرالۇئ ،پىرٻب پىتىقرات تروپساپ اغماكائ ەۋ ماچائ ىرىلىرىئاد وگڭۇج ،ادیائ -2 ىلىی
 .قۇتشالڭاراپ ەۋ قۇدلوب ھللىب نۈك 9 زىب .قۇتشۈرۆك ەدھیىكرۈت زىمىچۈئ ماچائ ەۋ ماكائ ،ادیائ -4 ىلىی -2016 .ىدىتسىق
 ڭىنمىزىق ماكائ .ىدٻد ڭاملىق نوفٻلٻت اڭام ماكائ اممھئ .مىدلىق نوفٻلٻت اغماكائ مىتٻق ىككىئ نھم ،نىیٻك نىدنھكتھك رالۇئ
 ىرٻب نىدیائ -7 ىلىی -2016 نھلىب ڭىنۇئ نھم .ىتتیٻئ ىنمىقىلسامشالىقالائ نھلىب ڭىنۇئ ،پىتەۋھئ رۇچۇئ اغىرادىدنۈئ
.مىدىملاشىلىقالائ  

 

 ىنمىقىلناغىدىشۈرۆك نھلىب ماچائ ەۋ ماكائ ادنوفٻلٻت اڭام .ىدلھك نوفٻلٻت رىب زىسرۇمون اڭام ،ادیائ -1 ىلىی -2017 .15
 .ىدلھك ىقىرىقاچ نوفٻلٻت قۇلوئىدٻۋ ادرادىدنۈئ ،النىیٻك نىدناغلۇیوق نوفٻلٻت .ىتتەۋۇیوق لاھرەد ىننوفىلٻترالۇئ نىدنائ .ىتتیٻئ
 ترھش 4 اڭام رالىچقاس ىكىدنوفٻلٻت قىلنىس .ىتتارۇت قىلغىسٻئ ماچائ نھلىب ماكائ ادمىنىغلائ ىنىنوفٻلٻت نىس رادىدنۈئ نھم
 نىقٻی ناقشالقارۇتلوئ پۆك رالرۇغیۇئ ىكىدلھئتھچ :ترھش-2 .نھسیاملاۋىتٻس تىچسھم ەدھیىگٻۋرون :ترھش-1 .ىدیوق
 ھیىگٻۋرون نھس :ترھش-4 .نھسیھمتەۋھئ لۇپ اقتالىكشھت قادناق رھھ ىكىدھیىكرۈت نھس :ترھش-3 .نھسیامراب اغیاج
 نھلىب ماكائ .زىمىرٻب پۇیوق ىنڭاچائ ەۋ ڭاكائ زىب الىدناغلىق قادنۇش .نھسىتەۋھئ ھگزىب پۈشۈچ ھگمىسەر نھلىب ىسىچقاس
 ڭھئ .مىدىناغىمقاب ۇمپالیوئ ىنشىلٻۋىلٻئ اغنىس ىنۇئ ،پۇلوب نھگرھب زۈی زىسقۇیۇت كھب شىئ ۇئ .ىتتھك پارىقراۋ ماچائ
 رەۋھخ قۇلۇرغوت رالۇئ نىیٻك نىدڭىنۇش نھم .ىدلوب ىزاۋائ ناغىرىقرىچ ڭىنمىلڭىس نھلىب ماكائ مىنىغىلڭائ ىقرىخائ
.مىدىملالائ  

 

 ىكىدىسىلىئائ ڭىنۇئ .)ناغلوب رھگىدوس نىیٻك ،ىچۈككىت ۇئ - شای 62( ىزور ىلٻئتھممھھۇم ىمسىئ ڭىنماكائ .16
 .)لایائ رھگىدوس - شای 54( ىزور تھلاسىر ىمسىئ ڭىنماچائ .)مەدائ 8 يىئمھج( ىدلوب بىیاغ ىسىممھھ ڭىنرھلىشىك
 - ىدىئ راب ىلىسٻك يىھور ڭىنىزور ناجتھمخھئ مىنىئ رىب ھنھی ڭىنٻم .)مەدائ 5 نىدىسىلىئائ يىئمھج( ىدلوب بىیاغ ۇمماچائ
 ڭىنٻم .)مەدائ 4 نىدىسىلىئائ يىئمھج( ىدلوب بىیاغ ۇم )رھگىدوس( ىزور ناجنامسوئ مىنىئ رىب ھنھی .ىدلوب بىیاغ ۇمۇئ
 ىنرالىلاب .ناغلوب رۇبجھم اقشۇرۇشوی لىی 2 ىنىرىلىلاب كەزٻكشوق ۇئ .راب ىسىلاب 4 ڭىنىزور ناجنىسای مىنىئ رىب ھنھی
 يىئمھج( ىدلوب بىیاغ ىسىلىئائ نۈتۈپ ڭىنۇئ يھمتۆئ قازۇئ .نھگلۆت ھنامىرھج نەۈی ڭىم 50 ۇئ ،نىیٻك نىدناغىلىراكشائ
 .)مەدائ 4 نىدىسىلىئائ يىئمھج( ىدىئ راب ىسىلاب ىككىئ ،ىدلوب پىیاغ ۇمۇئ ىزور مىكىلبائ ماكۇئ كىچىك )مەدائ 6 نىدىسىلىئائ
 ەرۋھن ىكىدوتىتسىنىئ مالسىئ .ناغلاماق ھگىمرۈت قىللىی 15 ادىجناس نۈچۈئ ىقىلناغلاۋۇرۇشپات لۇپ نىدنھم مىساق مىكىلبائ ماجاب
 نائرۇق رۇپوغ ناقتھممھھۇم مىنىئ ەرۋھن .ىدلىسٻك قىللىی 4 ىسىنىئ ڭىناللۇدبائ زىلبائ .ىدلىسٻك قىللىی 7 اللۇدبائ زىلبائ ماكائ
 .مۇتقۇئ ،پىرٻب لۇپ ھگىشىك رىب ىكىدناتسىقازاق ىنىسىممھھ ڭىنرالرۇچۇئ ۇب نھم .نھگلىسٻك قىللىی 15 نۈچۈئ ىقىلناغىلدای
 پىرٻب اغیاج ناقشالقارۇتلوئ رھلىكىدمھلىئائ ،پۇلوب راب ىتروپساپ ناتسىقازاق ڭىنىشىك ۇب .ىدرھب پۈزۈكتھی رۇچۇئ اڭام ۇئ
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 اغىچغاب پىلىقٻچ ڭىنیۆئ ڭىنزىب نىدىشىك ۇب ھنھی نھم .ىدزۈكتھی ىنرالرۇچۇئ ۇب اڭام ەۋ ىدىروس نىدرھلىكىتپارتھئ
  .مىدلىب ۇمىنىقىلناغلۇرۇدنالیائ

 اچوك قىلھخ ،ىچىئ رازاب ىسخوت ،ھیىھان ۇسخوت ىسرىدائ ڭىنرھلیۆئ نھگلىتٻۋىلزۈت پىقٻچ ىنھی ىسىردائ ڭىنمۈیۆئ ڭىنٻم
  .ۇتپىلىتٻۋۇرۇدنالیائ اغىچغاب رھی ۇئ رىزاھ .ىدىئ وروق 30

 

 


