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رايونىدا  تەڭرىتاغ ڭھىرىنىەش مچىۈرۈئ نىۈك -23 ڭئاينى-7يىلى -1985 نە م .ئادىل ئالىم ېنىڭ ئىسمىمم.  1

 پپىسىۇرۇگ  چىالرۇغۇئوق رسىتىتىۋېنۇئ ڭيىلى شىنجا-2009  نە. منەرىمۇ ت رىكىداې، ھازىر ئام لغانۇغۇت

. لىنغانېقولغا ئ رىپىدىنەساقچىلىرى ت خىتايقاتناشقاندا ،  غاڭنى ۇ ئ ۋەتىنچ نامايىشنى پىالنلىغاندا  نەشكىللىگ ەت

  سى«ەقۋە تىۋۇزا قۇنچۇ»ئوي نەرگەب زۈي ەھىرىدەش ئەنۇگۋشا لكىسىۆئ ۇڭدڭا ۇگ شىۈ نۈرۆئارقا ك ڭنامايىشنى 

. نەلگ ۈرۈلتۆئ رىپىدىنەت تداشلىرىەخىزم نەئىشچىلىرى خ  تۋۇزا رۇيغۇئ م ۈركۈ، بىر ت پۇبول بىدىنەۋەس

 پەلەت شنىۈرۈلتەك  ەسلىگ ەئ تنىە، ئادال پۈرۈكشەت  سىنىەقۋەئەن ۇگ ۋشا ىلىرىدىندائىر  خىتاي قسىتىەم ڭنامايىشنى 

ئىدى.  قىلىش  

 

 ەبىر قانچ پپىمىزۇرۇ، گ ەنىگىچۈك -3 ڭئاينى-7 نىدىنۈك-28 ڭئاينى -6نامايىشتىن ئىلگىرى ،  نىدىكىۈ ك-5 ڭئاينى-7. 2

 ۋشا تتىنەمۈكۆئىلتىماس قىلىپ ، ھ لىشنىېئ تەخسۇر نامايىشقا ردىنەتلەمۈكۆھ رلىكەي ركىستاندىكىۈت يرقىەش تىمېق

  ركىزىەم ۋە رلىكەي ەققىدە. نامايىش ھقۇقىلد پەلەقىلىشىنى ت النېبايانات ئ قۇتوغرىسىدا ئوچ ەپاجىئ دىكىئەنۇگ

ىدى.رم ۇقايت ابۋجا ەلىپىمىزگەت ڭبىزنى الرۇ، ئئەمماقىلىندى.  رەۋەئالدىن خ ەرگەتلەمۈكۆھ  

 

  ئەنۇگ ۋيىلى يازدا ، شا-2009. ۋاتقان ئىدىمۇئوق تىداۇ ئىنستىت نۇقان تىېرسىت ۋېنىۇ ئ ڭيىلى شىنجا-2009 ن ە. م3

 ەبىر قانچ  ڭقاتىللىقنى ملىكەلۆك ەڭك چىالرۇغۇئوق تىمىزدىكىېلتۇ. فاكدىنەھىرلەمبەسىنلىرى توردا ھ زىەب ڭسىنىەقۋە

  ڭ مىتىنىۈكۆ ھ  خىتاي،  ۈپز ۈتكۆ ئاالقىلىشىپ ، تىنچ نامايىش ئ  نەىلب  تالرې رسىتۋېنىۇ ، باشقا ئ  يىنې ك  ندىنەرگۆتور فىلىمىنى ك 

 .مەكچى بولدۇقرۈنارازىلىقىمىزنى بىلد بىلدۈرمىگەنلىكىگە ئىنكاس ەتكەجىناي دىكىئەنۇگ ۋشا

 

سوراش  تەخسۇر نۈچۈتىنچ نامايىش ئئا  پپاۇرۇگ. ئايرىلدى پپىغاۇرۇگ ەبىر قانچ رەچىلۈشكىللىگ ەنامايىشنى ت. 4

 رىپىدىنەت تەمۈكۆھ  رلىكەھەش  تەلەپ. دىبول لۇسئە ئاالقىلىشىشقا م نەبىل تەمۈكۆھ رلىكەھەش مچىۇرۇئ نۈچۈئ

  مچىدىكىۇرۇئ ۋەئاالقىلىشىش  بىلەن الرۇتاراتقب خەلقئارالىق  پپاۇرۇگدى. رىلمىېب ەتنام ەئىجاز ۋە ئېتىبارغا ئېلىنمىدى

  ھمانخانىغاېم  ڭچكىمنىېھ لالر ۋۇ، قارال بولدى. ئەمماۇسئە م ەشكەئىزد الرنىمۇخبىر ىنھمانخانىسىدېم لقئاراەخ رشارىەي

 تەقسەقىلىشىنى م تەدىقق  ەرىكىتىمىزگەھ ڭتنىەمئىيەج  لقئاراە، بىز خنىڭ بىلەنۇچىقىشىغا يول قويمىدى. ش ۋەكىرىشى 

-29 ڭئاينى-6. قۇقىلىشنى قارار قىلد ىقۋشەالر ئارقىلىق نامايىش ئىدىيىسىنى تيولباشقا  ۋە ۇقىلىپ ، ئىجتىمائىي تاراتق

 النېئ  ەتلىرىدەب رتورۇيغ ۇئ  ۇچۇرالرنىبىر قىسىم ئ  تلىكۋەناسى ۇنامايىشقا م  لدىكىۇئىي-5 پپىسىۇ رۇگكيۇ كيۇ  ، بىرنىۈك

ئاستى   رەي نېنمەن الرۇ، ئ  پۇبول لۇسئەمئارقا سەپ ئىشلىرىغا  قاتارلىق   لىشۋېتى ېس النىې ئ  ىقاتۋشەتس  پپاۇرۇگ. قىلدى



ئىدارىسى  ىپسىزلىكىەۋخ تەجامائ مچىۇرۇئ نكىۈ، چ االلمىدىۋتىېس ەرسەن چېھ  الرۇ، ئئەممابازىرىغا باردى. 

لوزۇنكا ياساپ   گەقانداق كىشى رەھ زىدىغانۈتكەزىيان ي ەتكەمۈ كۆھ  ڭكاننىۇد چقانداقې، »ھ پقىلى النېئ تەججۆھ

  ىقۋشەت  ڭ. نامايىشنىقۇياسىد زىمىزۆئ الرنىلوزۇنكى، بىز شۇنىڭ بىلەن. بىلدۈرگەن پەد «ۇلمايدۇيول قويبېرىشىگە 

نامايىشقا   گەمچى ۈرۈئ رالر ۇيغۇئ نۇرغۇن ىدىنباشقا جايلىر  ڭركىستاننىۈت رقىيەتارقالغانلىقتىن ، ش ەڭقىلىنىشى توردا ك

ىشىشقا كەلدى.  قاتن  

 

جەنۇبى ) نىلىشۆ ي چۈباشالندى. پىالن ئ تراپىداەئ 4:30  تەسائ يىنېك شتىنۈچ اقتىۋ مچىۈرۈ، ئ لۇئىي-5نامايىش . 5

قىلىش ئىدى. پىالنغا   شۈرۈقاراپ ي يدانىغاەم لقەخ مچىدىكىۇ رۇئ تىن( چوڭ غەربىي قوۋۇق، ىيول ئەن-نە، يقوۋۇق

  يدانىنىەم لقەخ نىڭبىز  دىغان بولغان.شىۈشۈ رۆك يدانىداەم لقەخ  نەبىل گۇرۇپپىدىكىلەر باشقا، بىز  نەئاساس

ئىدى.  جايالشقان ەرگەي ۇباش ئورگىنى ش  تەمۈك ۆھ قۇئاپتونوم رايونل رۇ يغۇ، ئ شىمىزدىكى سەۋەپتاللى  

 

 تىپې ي يدانىغاەم نېنمەن تراپىداەئ 5 تەسائ يىنې ك شتىنۈ. بىز چاتاتتىمۋىېڭم ەبىلل نەبىل پپىسىۇرۇگ ىيولئەن -نەي ن ە. م6

ئىككىنچى قاتاردا  ۋە، بىرىنچى  غانتىزىل ەتكەر 3 الرۇ ، ئ  قۇلىندۇۋېتوس رىپىدىنەساقچىالر ت پپاۇرۇبارغاندا ، بىر گ

  رىيىتىۇمھۇج لقەخ اۇخۇڭ. قولىمىزدا جقۇلمىدە، ئالغا ئىلگىرىلىي قۇقالد توسۇلۇپ دەرەي  ۇبار. بىز ئ راېكام شەب

 ڭخاھىشىنى انلىقۋزورا ۋە  اتقانلىقىمىزنىۋتىنچ نامايىش قىلى ڭ، بىزنى  پۇبىر قىسىم پىالكاتالر بار بول ەبىلل نەبايرىقى بىل

چىقىرىپ باشقا نامايىش   فوننىېلېت نەئارىلىقتا م ۇ. ب قۇردۇ. بىز كوچىدا جىمجىت ئولتىگەن ئىدۇقيوقلىقىنى ئىپادىل

 نىۇئ نەئىدى ، م راقسىزۇ، سىگنال ئىنتايىن تئەمما. مۇردۇقت ۇئ الىمىزنىۋھەئ الرغاۇئاالقىلىشىپ ئ  نەبىل پپىلىرىۇرۇگ

ئاندىن   يىنې ك تىمدىنېق ەچچەبىر ن فونېلېئىدى ، ت كە رېك  تىشىمەۋەئ تىمېق 10 رنىۇچۇ ئوخشاش ئ نۈچۈئ  شۈزۈتكەي

كىردى.  غائارىمىزساقچىالر  نەگ ىن كىيپۇقراچە  ۋە ر ەرلەئ نەكىيىم كىيگ  لىكەڭ، بىر قىسىم قارا ر ەيتتەپ ۇ. بئۇلىناتتى

  تلىكەقسەم الرۇباشلىدى. ئ شقاۇرۇئ رنىەكىشىلنى چىقىرىپ كالتەكلىرى رۈمۆت الرۇ، ئ ەندەتكۆئ تۇمىن 10دىن  5 تەسائ

،   لمىدىەك لىيىمەساقلىنىشقا ت ىنتايىقىد  ڭالرنىۇقاراپ ئاتالندى. ئ چىالرغاۇغۇئوق تارتىۋاتقان سىمەر قان،تۇھالدا پىالكات ت

  ەشكۈرۈگ ۈيول بويىغا ي چىالرۇغۇئوق زىەقااليمىقان. ب ۋەزىيەتقانىدى ،  رھالەد شىمې، ب دىرۇئ  شىمغاېب ينىمدىنەك

 ئايالندى. انلىققاۋشاھىت بولدى ، نامايىش زورا الغاۋھەئ ۇ ب رەباشلىدى ، كوچىدىكى كىشىل

 

  شىمنىېب نە بىل مۇ، قول مۇ توسماقچى بولد چىيىشىنىۈك ڭشنى ۇنۇتوق نە، م ۇاتىدۋقىېقان ئ املىق ۋ، دا خىملىنىپەز شىمېب. 7

چوڭ  زىلغانېي پە»ساقچى« د رىپىدىنەساقچى ت ەبىر قانچ نە، م ەيتتەپ ۇب .مۈردۈگۈتوپىغا ي  رەكىشىل  پۇرۇت پۇ تۇت

  نۈچۈسادىر قىلمىغانلىقىم ئ تەجىناي چقانداقېساددا ئىدىم ، ھ اقىتتاۋ ۇ، ئ يتسامې ئ ىنىدىم. راسترىلچاقى چىقىشقاماشىنىغا بىر 

قوغدىيااليدىغانلىقىمغا   تنىەئادال نەبىل چىۈك  ڭننىۇ، ئاساسىي قان گەننەگۆئ نۇقان نەئويلىدىم. م پەد رەتەبىخ منىۈزۆئ



  ۋە سىزۇ لغۇنتۇئ ەڭھاياتىمدىكى ئ ۇباقمىغانىدىم ، ئ ۇالپمكىرىشىنى ئوي  لىپېدوزاخقا ئ نىې م  ڭسنىۇ مىنب ۇب نە. متتىمەئىشىن

.ردىەب رنىەسلىمىلەئ قۇنچلۇقورق  

 

 شنىۇرۇئولت پۇتۇت نىمىز شىېبىزدىن ب ئىدى. نەنگ ەنلەكىش رەكىشىل نۇرغۇ، ن غانلىق تول نەبىل رەملەئاد  سۇئاپتوب. 8

بازىسىغا   شىقەساقچى م ەجايالشقان ئاالھىد نىغاېي  ڭبرىستانلىقىنىەق لمانالرۇس ۇرايونىدىكى م انۋدا نىقىلدى. بىز پەلەت

،  تە، سائ فونېلې، يان ت ميانە، ھ رەمە، ككىملىك  ڭبىزنى خاتىرلىدى. ئىسمىمىزنى  استۇ . ساقچىالر ئاپتوبئېلىپ باردى

  ەربىيەنتەت ڭبازىسىنى شىقەبىزدىن م  الرۇئ يىنې ك دىنڭنىۇ. شتتىەك لىپېئ مالرنىۇيۇباشقا ب ۋە ىمكەينە زۆك ، مېنىڭئاياغ

. قىلدى پەلەت نىمىزتىشىې ي ەردەي بېرىپ يدانىغاەم  

 

 ۇغڭ. قارابىلەلمىدىم اقىتنىۋ نۈچ ۈئ نلىكىەتكەك  لىپېساقچى ئ تنىە، سائ بولىدۇ نۇزۇئ زىۈندۈ ك ەمچىدۈرۈ. ئ9

  ۇشۇ: »مۋە لىدىمڭئا  الشقانلىقىنىڭپارا فونداېل ېت ڭننىەيل ە، ئاندىن ، بىر لىدىمڭپارتىالشنى ئا نەباشلىغاندا ، م ەشكۈشۈچ

 دىنڭنىۇئ .دىېد «الرڭقىلى ەئامىلۇم كەرورچىدېت الرغاۇئ تەقە، پ رورچىېت ممىسىەھ ڭالرنىۇباشالپ ، ئ اقىتتىنۋ

  كەكالت ۋلياۇ، ساقچىالر بىزنى س يىنېك  قتىنۇيرۇ، ب اتتۇقيات ەردەي نىالە. بىز يلىدىمڭئا  ئاۋازىنى ئاپتومات نە، م يىنېك

،   خالتاقارا دا شىمىزې، ب چىقىلدۇق لىپېئ  قاسۇئاپتوب قا، بىز باش يىنېباشلىدى. بىر ئازدىن ك  شقاۇرۇقاتتىق ئ نەبىل

 رۇجبەم ەنلىتىشكۆۋە ت شىمىزنىېب نۈچۈئ ۈلۈپ قالماسلىقىمىزرۆ. ساقچىالر بىزنى كوچىدا كئىدىبار  نەكىش قوللىرىمىزدا

 .دىېتاياق ي  ەنەقىلدى ، قارىغانالر ي

 

 اقىرىغانۋ ۋە، يىغلىغان   چىقىرىغان ڭرنىەكىشىل يىنېك ندىنەلگ ەك. قۇلدەئورنىغا ك شۇرۇ ت پۇتۇت نۋە ۋدا ۇبىز لي. 10

  ۇلي ۇ، ئ لىدىمڭئا اتقانلىقىنىەۋزلۆس فونداې لېت ڭننى ەيلەبىر ەنەي نە، م ەيتتەپ ۇ. بئىدى قۇنچلۇقورق كە، بلىدىمڭئا ازىنىۋئا

  ەشتكۆي ئورنىغا  شۇ رۇت پۇت ۇت قۇرايونل تەڭرىتاغ تولغانلىقىنى ، بىزنى  ڭئورنىنى  شۇ رۇت پۇتۇت نۋە ۋدا

. يتتىې ئ كلىكىنىەرېك  

 

كىردى.  لىپېئ ەساناپ ، ئىچىگ  پەبىرل-بىزنى بىر الرۇئ. قۇلدەئورنىغا ك شۇرۇت پۇت ۇت  قۇرايونل تەڭرىتاغبىز . 11

  نلىرىمىزنىەكىش ڭبىزنى الرۇ. ئبار ئىدى كەكالتتىكەنلىك ا رىدىلقول ڭالرنىۇئ. مۈردۆقوراللىق ساقچىنى ك رەت 4 نەم

  نىمەرېت رەنلە، تىك رغانداۇئ نىېم الرۇبار ئىدى ، ئ رەنلەتىك نۇ رغۇنلەردە كەباشلىدى ، كالت  شقاۇرۇبىزنى ئ تىپۋېلىئې

،  قالغان بولۇپ، چىقمىدى كىرىپ  ەىكىگ ۆڭسبىلەك  ڭنىۇئ نە. ئارىمىزدا بىر كىچىك باال بار ئىدى ،  كىشۆتەتتىئ شىپېت

 نىقولى ڭنى ۇئ مۇچوق نۈچ ۈئ لىشې، ھايات ق لىپېك  رگىلىۈكشەت نىۇئ رىۇ دوخت ەرمۈ. تايتتىقوللىرى قان

  غا ڭنىۇ، ئكېسىۋەتتىقولىنى  ڭبالىنى نەبىل لىك ھەرەنجىرەز لىپېساقچىسى ك ەرمۈ. ئاندىن ، بىر تيتتىې ئ تىدىغانلىقىنىۋېسى ېك

. كلىنىكىلىق ناركوز قىلىنمىدى چقانداقېھ  

 



 پەلەت كىيىملىرىمىزنى سېلىشىمىزنىرەتكە تىزىلىشنى ۋە بىزدىن   .كىردى لىپېزالغا ئ ڭساقچىلىرى بىزنى چو ەرمۈ. ت12

ئۆلگىدەك    رەنلەتكەك مىدىرالپ ل ەقىلىندى، س پەلەت شۇرۇ. بىزدىن جىمجىت ت اچڭيالى ممىمىزەئايال بار ، ھ-رەقىلدى. ئ

  ن ە، مردىەب رنىەكىيىدىغان كىيىمل ە، بىزگئايرىدىئايالنى -رەساقچىلىرى ئ ەرمۈت ،يىنې. بىر ئازدىن كدىېتاياق ي 

 نەم .باردى لىپېئ  ەيگ ۆ باشقا ئ نىې م الرۇ، ئ يىنېك  دىنڭنىۇ. ئرىشتىمېئ ەئىچ كىيىمگ پۇرايدىغان   سىقېس نەئىشلىتىلگ 

  بولۇپ كەتكەن ئىدى. قارا    پۇلۇر ۇئ  دىنىمەب  نۈتۈ، پ  اقىتتاۋ  ۇباشلىدى. ئ  شقاۇرۇئ  نىېم  مەئاد  ك ەد  20ال  شىمگى كىرى  ەيگ ۆئ

  ڭخىملىنىشىنىەز ڭزاالرنىەئىچكى ئ الرۇ، ئ يىنې. بىر ئازدىن كايتتىقانتوختىماي تىزىم   ۋە م، يوتا بېلىكىم،  شىمېب ېنىڭم

، قولىمىزنى  چىپېچ  ۇس ەرگەي مونتېس الرۇ، ئگىچەنۈك ەچچە. بىر نيدىۇق ۇس قۇسوغ  اڭما نۈچۈئ  لىشېئالدىنى ئ

. بىز اتتىرۇئ لىپېك رە، بىر توپ كىشىل چۈشۈرسەكقولىمىزنى  تىمې. بىر قدىقىل رۇجبەم  شقاۇرۇئوراپ ئولت  غامىزشى ېب

 .ەيتتۇقتاياق ي نۇرۇب خالشتىنۇئۋە  تارقىتىش پروگراممىسى باشالنغاندا  رەۋەخ نىۈك رەھ

 

 ە. بىزگلدىمەتكۆي غاى نۇئور شۇرۇت  پۇتۇ ت ڭترىتىنىەئ شۇلۇرۇق ۋە پچىقىرىشەئىشل ڭشىنجا نە، م نىۈك-15.  13

 ە، بولمىسا بىزگك ەر ېك يتىشىمىزې ناخشىسىنى ئ نىستۇكومم  نۇرۇتاماقتىن ب .رىلدىېتاماق ب اقۋ 1 تەقەپ ەنىگ ۈك

 رنىەرمىلۈت شۈرۈبىر ي ۋە ئارالرنىۇبىر قىسىم ش وغرىسىدىكىمىللىي سىياسىتى ت ڭنى خىتاي. بىز ۇيدەرىلمېب  كلىكەمېي

 ەرمۈت ەچتەك ۋە نەتىگ ەئ نىۈك رە، بىز ھ ھىمىۇم  ۇخىمې. تكەرېساقلىشىمىز ك  ەستەقائىدىلىرىنى ئ شۇرۇباشق

. قۇدېقاتتىق تاياق ي رىپىدىنەساقچىلىرى ت  

 

 ەركىزىگ ەم شەربىيىلەقايتا ت نەىسئاندىن ش .مۇردۇت تراپىداەئ ەپتەئورنىدا بىر ھ شۇر ۇت پۇت ۇت ڭننى ۈە تڭبى نە م. 14

 ەگمىزبىرى رەھ .قۇراتتۇت  رداېكىچىك كام مەئاد 20يوق ئىدى. بىز  رىۇن ياشۇ، ق پۇبول يىۆ ئاستى ئ رەي ۇ. ئلدىمەتكۆي

ئىدى. سوراق   نۈچ ۈئ كۈيدۈس ۋە تەرەت چوڭ ، قالغان ئىككىسىغانتول نەلبى ۇبىرى س. رىلدىېب كەلېخىل چ چۈئ

ياكى   ىتىشئاي چاچ ياس ەچچەبىر ن ە، بىزگ نۈچۈئوخشىتىش ئ رورچىالرغاې. بىزنى ت ايتتىدائىم قىين نىبىز ريانىداەج

  ەتكەرۈساقچىلىرى بىزنى س ەرمۈت دە پىت پەيدا بولدى.دىنىمەب تىمېق نجىۇ. ھاياتىمدا ترىلمىدىېب رۇخسىتى شۇنۇ يۇي

 ە. بىزگتىلدىەۋە ئ شكىالتىغاەت رەتل ەلۆد نەشكەبىرل ەپىتىدۈ ئىسپاتى س ڭقنىۇرورلېت رۇيغۇ ئ يىنېك رەسىملەر ۇتارتتى ، ب

پ كەتكەن قالۇكىلوگىرام ئور 20 ەندەرىلگ ېب پۇقوي نەمەتتى. رېبموما  نەشورپا بىل تېتىيدىغان ۇئىسسىق س  نىۈك رەھ

 ئىدىم. 

 

 نە، م نىۈك-9 ڭئاينى-9. رمىشلىرىمۈچەك لدىكىۇئىي-5 غاندى ىقىل سېھ قۇنچلۇقورق كەبئويلىسام  ڭنىېم الرۇ. ب15

 تە، تارماق رايوندىكى ئىشخانا، جامائەللەھ ەم نە، م يىنې ك دىنڭنىۇ. شبېرىلدىمقويۇپ  نەبىل مۈكۆھ نەگ ېد ناھسىز«ۇ»گ

-ئىز ەپتەھ  رەھ. چرىدىمۇئ ەندىچىلىكىگ ەقايتا پاراك-قايتا ڭنالرنىۇئور  تلىكۋەناسىۇمباشقا  ۋەئورگىنى  ىپسىزلىكىەۋخ

چىقىش   ھىرىدىنەش مچىۇرۇئ نە. منەئايدا بىر پىكىر دوكالتىنى يولاليم رەئىدى. ھ كە ر ېدوكالت قىلىشىم ك رىكىمنىېد



  پۇقوي نەبىل مۈكۆھ ناھسىز«ۇ»گ  نەم ە رچەئىدى. گ  كەرېشىم كئېلى ىنىتىخسۇر ڭنى الر ئوخشىمىغان ئورگان نۈچۈئ

ئىشقا ئالىدىغان بارلىق   ئىدى. سەمەئ مكىنۇم پىشىمې ت تەخىزم ىي تۈركىستاندارقەش مماە، ئ ۇبولسامم  نەرىلگ ېب

  رنىەتلەججۆھ ۇب نەم .ئىدى كەرېك  شۇرۇدوكالتىنى تاپش شۈ رۈكشەت شۈنۈرۆئارقا ك  ۋە ناھسىزلىقۇگ ئورۇنالرغا

 رەرمىشلۈچەك ۇ. ئاتتىرۇقايت  ابۋجا نەبىل گەپلەر سەت ۋە زۆك قۇسوغ اڭما ەتتەئااللمىدىم ، خادىمالر ئاد رگىزەھ

   .لدىەك لىپېئ ەيپسىخولوگىيىلىك سا سىزۈرلىگ ەلچۆھاياتىمغا م

 

 ەھىرىگ ەش ۋۇيى  ڭلكىسىنىۆئ ڭجياېئايرىلىشنى قارار قىلدىم ، ج ركىستاندىنۈت رقىيەش  ن ە، منەبىل نەگ ېد مىالېن. 16

ە  مچىدۇرۇئ نە، م نىۈك-19 ڭئاينى-1يىلى -2013. شۇغۇلالندىم نەبىل ەئامىلۇ م-لۇپ ۋەسودا   لقئاراە، خ لىپېك  پۈچۆك

يىلى  - 2014« ئىدى. ڭلۈ ۈيۆس ۋە ڭگىنىۆئ  تنىەببەھۇم» ئىسمى ڭنىۇ، ئ مۇردۇئورگىنىنى ق تۋەساخا-يرەخ ڭچو ەڭئ

  تۋەساخا-يرەخ نەم اقىتتاۋ ۇ. ئرىدىەۋت رەي ەھىرىدەش نەخوت بىدىكىۇنەج  ڭركىستاننىۈت رقىيەئايدا ، ش-2

  بولۇپ قالدىم. نىشانى مۇجۇھ ڭرنىەىلدائىر رلىكەي ەنەي ن ە، م قارشى  ەختكەقىلدىم. ب ەئىئان پقىلى  كىللىكۋەغا ئورگىنىمىز

  .لىندىمېك  لىپېئورنىغا ئ شۇرۇت  پۇتۇ ت نىڭئىدارىسى رلىكەتەبىخ تەلۆد-6 مچىدىكىۇ رۇئ تىمېئايدا بىر ق ر ەھ نەم

  ڭنىېم  ۋەتىزىملىكى  ڭزالىرىنىەئ تۋەساخا-يرە، خ سىەنبەم ڭبلىغىنىەم تۋەساخا-ير ەخ زالېناھايىتى ت لدارالرەمەئ

  رنىەتلەججۆھ نىيۇقان ۋە رتىپەت رۈرۆز پپىمىزۇ رۇگ .ايتتىسوئالالرنى سورتوغرىسىدىكى ئىقتىسادىم  خسىيەش

 ڭرالرنى ۇيغۇئ الر ۇئ نكىۈ، چ ندىۇ رۇپارچىالشقا ئ زنىئورگىنىمى نىالەي رەدائىرىل رلىكە، ي ۇتاماملىغان بولسىم

ايتتى.رمۇقاتنىشىشىنى ياقت  ەرگەتلەخىل ئىجتىمائىي پائالىي رەئىتتىپاقلىشىپ ھ  

 

  دىنڭمى 400مىليون  2ئورگىنى   تۋەساخا-يرەخ «ڭلۈۈيۆ س ۋە ڭگىنىۆ ئ تنىەببەھۇ، »م ەئايغىچ-7يىلى -2014.  17

، قىرغىز قاتارلىق باشقا  يۇ، قازاق ، خ نە، قالغانلىرى خ رالرۇيغۇئ زاەئ 87% نەخمىنە، ت قانيىغ  زاەئ قۇئارت

  سقاېلېلوس ئانگ ڭرىكىنىېئامئايرىلىپ،  دىنخىتاي نە، م ەبىردەكتۆئ -31يىلى -2014. تتىئاال  ەئىچىگ  زۆئ رنىەتلەمىلل

   .ىملدەك

 

 

  ۇ ب  نە .منەلىمۇ قوش  نلېىغا ۇ زمەم  مەھ  ندىمەشۈ چ  ىلغانلىقىغا ې   ي  نەينەئ  ڭ نىۇ ئ  پۇ قۇ ئ  من  ۈ ز ۆ س  اھلىقۇۋ گ  ۇ ب  نەم

 ەئاشكار  ەپچىلىككۆ ك  امۋ ئا ەمدەقىلىنىغانلىقىن  ھ شې ە ن ەتور بىتىد ڭ سوتىنى ەئاالھىد ر ۇ يغ ۇ ئ ڭ منىۈ ز ۆ س اھلىقۋ گ

 .ن ەشىنىمۈ قىلىنىدىغانلىقىن  چ
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 :اقىتۋ 

 


