
ىزۆس قىلھاۋۇگ  
  
مى]ىZىلائ'اX قىلمىزىۋېتSائ ڭىQېم .ناغلۇغۇت ەدىچمۈرۈئ نۇي1ئ - C 14ىي - 1967 .سا>بائ ن8شۇر مىمس1ئ            .1  

ناغلاغزوق ادىت1ت1سرrsنۇئ ڭاجن1ش ىiللىي-1988 ەۋ Cىي-k8la 1985 ،ىhiلىئ نىدى]ىكىر8ھ رالىچۇغۇقوئ à_من8ئ´ن8\ت  
ناغنالشا� ن8لىب ش1لىق كىلىچك8ت~ي  اغڭىنۇئ ەۋ شالنالىپ zaى]ىكىر8ھ رالىچۇغۇقوئ كىتاركومvwىد . 

  
zaپ8تك8م �zلائ .مۇدۇقوئ ەدى�س8ك 8\ىگولوئ'�l ڭىن1ت1ت1سرrsىنۇئ ڭاجن1ش 8چىغىلىي-1988 نىدىلىي-1984 ن8م            .2  

��1لwئ چ�ئ ڭىQى]ىمۈكۆھ ياتىخ ،ۇمماسلوب ناغىلمامات ن8لىب 8جىت8ن ال8ئ پۇلوب-2 8چى��ب �zېتلۇSاف 8\ىگولوئ'�l نۈتۈپ 8چر8گ  
8ناھا� zaمىiلت8\ىلائ'اX قىلتس�ۋىتSائ ��نۇرۇب ڭىQى]ىZىمىSاھ كى]س1نۇمموك ياتىخ .مىدىملاش1لنۇروئ 8كت8مiaخ ەدىس1جىت8ن  

رۇبج8م اقش1لىريائ نىدن8تەۋ ن8لىب ��1لىق سۇبب8ش8ت قى]تاق ڭىنماداد ن8گىiس�8ئ نىدىش1لىق كىلش8كنا\ىز 8نk8 ا�ام پىلىق  
ەدم8ھ مىدل8ك ەدىت1 �س �1چتاقىقت8ت ��تەرا\ىز ڭىن1ت1ت1سرrsىنۇئ كىلت8لۆد نوتگن1شاۋ اغىكىìمائ Cىي -1989 ن8م .مۇدلوب  

ڭىن1تات1ش 8\ىQىجرsۋ رىزاھ .مىدنىلىق لۇ¥�ق اغىشۇقوئ قىلiتس1¤ام ەدىملىئ ىiل£ىلل8س¢ك كۈلمۈسۆئ ڭىQت1ت1سرrsىنۇئ رۇكز8م  
ن8مkاشاk ەدىiھ8ش نودنìخ . 

  
¬ىدىكىìمائ Cىي -1993 .ن8مىتاۋىلwك پىiقىچ زاۋائ نۈچۈئ ىiلقۇقوھ - ق8ھ كىلىش1ك ڭىQىقل8خ رۇغ�©ئ ەدرۈت لىچiaئ ن8م  

ۇب ەۋ ىiب ڭىQىiلىچۇغرۇق ڭىن >>�1مشۇ�©ئ رالىچتاقىقت8ت ەۋ �®ۇغۇقوئ رۇغ�©ئ<< ناغلوب �lالىكش8ت رالرۇغ�©ئ ��نۇت  
8سس8ھ اقشۇتۇنوت ەدمەد8ق ¬8Xلسەد laرالرۇغ�©ئ ادىكىìمائ ،ن8لىب مىت1 �س شۇلوب �1ئەر نىۋائ’ۇم ��نۇت ڭىQتالىكش8ت  

¬ىدىìمائ ڭىن8م .مىدىتۆئ ²8ىزەۋ راراق ¬£ىئ پۇلوب س1ئ'ەر نىۋائ'ۇم اد >>�1مش8لiب ا£ىìمائ رۇغ�©ئ<< ەدم8ھ مى]تاق  
ت8ئ'اماج قىل�اد ەدم8ھ �1چۇغزاk تاقىقت8ت-نX8 ،´ىلائ 8\ىگولوئ1ب رۇغ�©ئ ،كىلXەۋ8س مىiلت8مiaخ ناغلىق نۈچۈئ رالرۇغ�©ئ  
ڭىQى]ىZىم8ج ا£ىنخwت-نX8 قۇلنويار مۇنوتپائ رۇغ�©ئ ڭاجن1ش )ىدىئ اتشاk 59 ماداد Cىي ۇش( ناھروب سا>بائ ماداد ناغلوب �lا¥ر8ئ  

Cىي - 1998 .ىدلى]ىۋىiقىچ 8گىي1سQىپ ادلاھ �lرۇبج8م نۇرۇب a_تتەددۇم ەدم8ھ ىدنالشات پىلwئ نىدىس1پىزەۋ كىلس1ئ’ەر  
مىدىلشا� 8كش8لش1ئ پۇلوب ىiبخۇم رۇغ�©ئ ��نۇت ڭىQىمۈلۆب 8چرۇغ�©ئ ڭىن1سوئ'ىدار ا\1سائ a_كر8ئ ن8م . 

  
ۇب  .ن8مىتاۋ8لش1ئ پۇلوب ىرىدۇم 8\1ئ'ارجىئ شا� ڭىن1تالىكش8ت >>�zىكىر8ھ رۇغ�©ئ<< ¬ىدنوتڭىشاۋ رىزاھ ن8م            .3  

اقشا� ەۋ رۇغ�©ئ ناقتاۋارچۇئ اغىشۇرۇتسا� ەۋ ش�ìaئ قى]تاق ڭىQى]ىمۈكۆھ يات]ىخ ،اسلوب د8سق8م ¬ىدiaمىشۇرۇق zaتالىكش8ت  
ىiلiaق-مىناخ رۇغ�©ئ القادنۇش ،ش1لىق شەرۈك نۈچۈئ ¬ىلنىكر8ئ ەۋ ،8\1تاركومºد ،قۇقوھ كىلىش1ك ڭىنر8لت8للىم �zكرۈت  

چ�ئ نىدن8م ڭىQى]ىمۈكۆھ يات]ىخ ڭىنر8لت²8لۈك نh8ل8ك اغىش¢ب ڭىنم8لىئ'ائ .ىدىئ نۈچۈئ شۇلوب ىزاۋائ ڭىQىiلشاk ەدم8ھ  
ن8من1ش1ئ 8گىكىلن8كىئ «ۇلۇز ناقتاۋىلwس ەدىدىسق8م ش1لwئ . 

  
-C 4ىي-2017 ەدم8ھ سا>بائ ن8شلۈگ مەد8ھ رۇتخود ناققىچ 8گىي1سQىپ ،ناغلوب پ1ياغ ادkائ-C 9ىي-2018 ن8م            .4

رۇغ�©ئ ا\نۇد<< مىش�دلوي .ن8مىìب قىلھاۋۇگ نۈچۈئ �1لىئ'ائ لۈكتۈپ ڭىQس�ردىئ مىكwھلۇد�ائ مىش�دلوي ناغلوب پ1ياغ ادkائ  
نۈچۈئ �¿ۇقوھ كىلىش1ك ڭىQىقل8خ رۇغ�©ئ ىìب نىدلىي نوئ 8چچ8ن ۇئ .ۇد8kتۆئ zaىس1پىزەۋ كىلش1تپ8ت شا� ڭىن>>¾zىتلۇرۇق  

ناغۇقوئ ەدىت1ت1سرrsىنۇئ ر8ھز8ئ´ل8ئ ¬ىدiس1م س�ردىئ مىكwھلۇد�ائ .ىدىئ ناقتاۋىلwك پىلىق ت8مiaخ ن8لىب قىلناچش�iت  
ىiب نىدىiلىچۇغرۇق ڭىن>>¾zىتلۇرۇق رۇغ�©ئ ا\نۇد<< ەۋ >>¾zىتلۇرۇق ىiلشاk رۇغ�©ئ ا\نۇد<< ،پۇلوب .  

  
5.            69 kىق قىلشاZ71 ،ناقھېد اللۇركىز مىراقلۇد�ائ ماتان kىق قىلشاZائ 8لىئ'ائ س�ردىئ ناخىب1ب8ھ مانانkاÁ يىق .ىدىئ_a  

ڭىنرالس�ردىئ ناخ8چىد8خۇب قىلشاk 32 ەۋ س�ردىئ م8شÂائ'ۇب قىلشاk 42 ،س�ردىئ ناخاس1نرۇت قىلشاk 47 نىدمىiللىڭىس  
�1ي1ترا²موك يات]ىخ نۈچۈئ ¬ىلن8گىتۆئ زامان ەۋ ¬ىلن8ك8Ãچ قىلغاk اغىش¢ب رالۇئ ،پۇلوب ىiللاkائ 8لىئ'ائ ¬ى]تەدائ �1مم8ھ  

�zنىد نۇقشائ" نىدى�ىر8ت Xلشادلوي ڭىنرالۇئ .ىدلاراق پەد "��ت8\ىلائ'اiائ'ىر اغنۇناق ىk8 ناقتاۋۈرۈچ8ك نۈك لامرون پىلىق  
س�ردىئ مىھــsرۇد�ائ مىن1نZىق قىلشاk 44 .ىدنالوس اغىiلi¤ال ش1لىۋىغىي ڭىQياتىخ يامىراق اغىشۇلوب ر8لمەدائ ¬ى]تەددائ  

اققاماق قىللىي 21 نۈچۈئ ��ىلناقتاۋىلىك پىلىق ل8م8ئ 8گىiلم8چلۆئ ك8مچىئ-ك8مwي ڭىQىQىد مالس1ئ ەۋ ��ىلناقتۇت ازور ادنازامار  
�zقاۋ ناقشالىقالائ مى]ېق �¿iخائ ن8لىب ر8لىكىدىس1لىئ'ائ ڭىنمىش�دلوي .ىدلاقوي iaسكەرىد-iaئ ۇمىلاkائ ڭىنۇئ .ىدنىلىق مۈكۆھ  

مىش�دلوي .ناقتي~ئ zaىقىلساملىق نوفwلwت 8گىiلزۆئ ىدم8ئ اغمىش�دلوي مانانZىق laۈك ۇش .ىدىئ laۈك -25 ڭىQيائ -C 4ىي -2017  
ڭ8ئ ن8لىب رالۇئ ڭىنۇئ ۇب .�zت8لىب zaىقىلناقتاۋىرۇت ڭىنرالkاتىخ ادىمان >>ناقغۇت قامشوق<< ەدى��ئ ڭىن1س1نائ-اتائ ادرالغاچ ۇش  

ادىQىغلىق نوفwلwت اتياق 8گر8لىكىدىس1لىئ'ائ مىش�دلوي a_يېك نىدى]پ8ھ 8چچ8ن .ىدلاق پۇلوب laۈك ناقشال�اراX مى]ېق �¿iخائ ، 
ىدلوب مۇل8م ¬ىلنh8لى]rsىزۈئ ڭىQىiلنۇفناk ەۋ نوفwلwت ڭىنرالۇئ . 

  
ڭىQياتىخ zaىقغۇت مەiش قاiي ڭىنمىش�دلوي ،a_يېك نىدن8كتۆئ نۈك 8چچ8ن زۈي نىدىرائ ،تسۇغۋائ Cىي -2017            .6  

اغi¤ال ڭىQىiلر8ئ ڭىنرالۇئ ەۋ ڭىQىiللىڭىس قىلرا� ،¬ىلنh8لىس¢ك ڭىنمىھــsرۇد�ائ �1ن1ئ ڭىنمىش�دلوي نىدىسÈ1لۆئ ىiكچىئ  
رەۋ8خ .ىدزۈكتk8 رەۋ8خ ەدىقق8ھ ¬ىلن8كىئ مۇل8مان  ڭىQىقىلناغىدىلىìب پۇ��ق ناچاق ڭىنرالۇئ ەدم8ھ ��ىلناغنالوس  

k8ۈگزۈكت®� k8ىق 8نZىق ەۋ ماتانZئ ناقتاۋىرۇت مانان��Qس پۇلۇق ڭىwىلQىكىلن8گن8لت8چىپ پىza تي~ئz�. نىدڭىنۇئ مىش�دلوي  
ت8قX8 اسلوب zaىغىدىلىب ،zaىقىلناغىد8kملىب zaىكىلىد8ن ڭىنرالۇئ ڭىنمىكچwھ رىزاھ ،ادىQىغىروس zaىلاۋھ8ئ ڭىQىiلن8\ىج  

�zتي~ئ zaىكىلن8كىئ تەرا>1ئ نىدىكىلس8م8ئ ەد��ئ ڭىQىiبچىھ ڭىنرالۇئ . 
  
ڭىنمىش�دلوي 8چىغرىزاھ .قۇدىملالائ zaىرىۋ8خ قادناقچwھ ڭىنرالۇئ iaمىك£ىئ ن8لىب مىش�دلوي ،نەرا>1ت~ئ نىدڭىنۇش            .7  

Éوچ ،شاk 5 ¬ىچىك
Ê

نىدىس1نائ-اتائ ال ۇرۇت كىچىك ڭىنر8لىدىساران .iaم8kملىب zaىكىلن8كىئ ەد8ن ڭىن1ن8\ىج 14 ن8گiك 8گ 22   
قىلرا� .ىدلاقوي iaسكەرېد-iaئ ��1ك 24 �zم8ج نىدىس1لىئ'ائ ڭىنمىش�دلوي .�zتەìaئ ialaمىكىرۈي ¬ىلنh8لى]rsىريائ �lرۇبج8م  



�zتياشاk 8للىب ادىياج-اروق ڭوچ ¬ىدىس1لل8ھ8م ت�©¤ائ ،تن8ك كËوك ،رازا� يۇكسال ڭىQىiھ8ش ن8توخ ىiلاز8ئ 8لىئ'ائ . 
ىدلائ ڭىQياج-اروق ەدم8ھ ،پالشا� نىدن8كش�ìئ 8گرەۋ8خ مى]ېق �¿iخائ ڭ8ئ ەدىقق8ھ �1لىئ'ائ ادزاC kىي-2017 مىش�دلوي  
zaىرىۋ8خ ڭىنر8لىكىدىس1لىئ'ائ قىلىقرائ ر8لى]ساۋ لىخر8ھ ،پ1ترات نىدناققۇئ zaىقىلناغلاقات پىQىلwس پۇلۇق ڭوچ اغىس�زاۋرەد  

ىدىمل8ش�ìئ 8گىجىت8ن iب قادناقچىھ رەد8ق 8گنۈگۈب ات قادناقچىھ ،ۇمىسلوب ناقش�ìت 8چنۇش اقش1لwئ . 
  
اغىQىغىي 8مىSاھۇم ناغرۇتشۇ�©ئ �lۇتى]س1ن1ئ à_سداخ ¬ىدنوتگن1شاۋ ن8م ،laۈك-5 ڭىQيائ-C 9ىي -2018            .8  

القادنۇش ،مىدلىق زۆس ەدىقق8ھ ر8ل£ىل\1شھەۋ ناقتاۋىلwك چۇد 8تتەۋون ��ل8خ رۇغ�©ئ ەۋ �zىئ'اراش ڭىنرالi¤ال ،پ1ش1نتاق  
Cىي-1962( سا>بائ ن8شلۈگ مەد8ھ ،a_يېك نىدنۈك 8تلائ پۇلوب a_غىي ۇب .مىدلىق ناkا� zaىرىدق8ت ڭىن1س1لىئ'ائ ڭىنمىش�دلوي  

12- 1400 نىدىچمۈرۈئ .ىدلوب پ1ياغ iaسكەرېد-iaئ )ناغلۇغۇت Cىي -1955( iaل�ائ رۇنىھام مامماھ ەۋ )ناغلۇغۇت ادنۇي1ئ  
ن8لىب )ەدىرھ8ش ��مۈرۈئ( مەد8ھ ،پۇلوب Áاkائ 8لىئ'ائ iaل�ائ رۇنىھام مامماھ ناغىدىرۇت ەدىiھ8ش شۇتائ ¬ىتقىلقاiي iتېمولىك  

8چىكىدنەۋۆت ىرۇچۇئ �zلىس8Ìت ڭىنمەد8ھ .ىدلوب پ1ياغ ەدنۈك iب شاشخوئ : 
  

سا>بائ ن8شلۈگ :�1لىماف-مىس1ئ  
  

650103196206122322:ىرۇمون كىلمىك  
  

8ئ 23022399 :ىرۇمون تروپساX ياتىخ  
  

ج72140509   )كىلتەۋان1ئ 8چىغkائ-C 11ىي-2024( :ىرۇمون ��زىۋ ا£ىiمائ  
  

��مۈرۈئ ،رۇمون-Á 789وي قۇلتسود �zلامىش ،�1ناخرۇتخود رالىچش1ئ غا¥رۇن ،�zىكìش ¬ىلتىفwن ڭاجن1ش :laروئ ت8مiaخ  
  

��مۈرۈئ ،سۇ روك -302 ،رۇمون -Á 318وي ت8\ىÐىلاغ :��ردائ يۆئ  
  
  
س8م8ئ ۇمىچتاقىقت8ت ەۋ �®ۇغزاk ،��²ىرائ'ام ،س8م8ئ نىدر8لسخ8ش قىل�اد �1ك£ىئ مامماھ ەۋ مەد8ھ            .9 ، 

ناۋار a_ياتن1ئ �1چkاتىخ ڭىن1س1لىك£ىئ ر8ھ ،س8م8ئ ۇمناققا� پىìب 8گى]ىلۆد ناملۇسۇم رەiب �1سÂاقچىھ . 
رالرۇغ�©ئ ،بەۋ8س ¬ىدمىش1يېد قادنۇب ڭىQېم .قوي �®ا\1تھېئ 8كش8ل\1¥ر8ت �zپس8ك ¬ىدلىك8ش قادناقر8ھ ڭىن1س1سÂاقچىھ  
اغىiلi¤ال ازاج ،پۇلوب laاش1ن ازاج نۈچۈئ ¬ىلن8گىملىب zaىچkاتىخ ،��ىلناققا� پىìب 8گىiلت8لۆد ناملۇسۇم ۇم ©لوب ،h8ل8ت8چ  

ىiلىدا1²ئ ڭىنكىلىچت8\1سك8ئ ەۋ قىلغالاق ،قىلنادان �1مم8ھ ڭىنرالۇب ەدىرىز8ن ڭىQى]ىمۈكۆھ ىiaكر8م ياتىخ( ۇدىتاۋىلىتەۋ8ئ  
ۇدىQىل�اس¢ھ پۇلوب ). 

  
قۇلوت ڭىQېم ىiب .ن8مىìب قىلھاۋۇگ ۇمىدىقق8ھ رۇغ�©ئ ¬£ىئ ناغلوب laا¥رۇق ڭىنقىلىچنىغiق �zقìئ 8نk8 ن8م          .10  

مۇيېق ر8س8Âق قىلشاk 56 ىرىرر8ھۇم شا� ڭىنلانروھز �zبەد8ئ ¬ىدىچمۈرۈئ ،�S1ائ ڭىنمىش�دقاۋاس ¬ى]پ8تك8م ارۇتتوئ  
ەدنh8ل8ك Cىقتۇت رالىچقاس نۇچۇئ ش1نىلwئ اغىi¤ال ازاج 8تت8\ىزەۋ ناقتاۋىش1لiغwئ ىìس�ۈك ادkائ-C 8ىي-2017 ،پۇلوب ، 

ناغلاۋىرۈتلۆئ zaىزۆئ پەرك8س نىدىزىرېد تەۋ8ق ��نىiaك8Ãس ،پەiس�8ئ a_تش1نىلوس اغi¤ال . 
  
11.          k8ب 8نiېم ىQلائ ڭىz�پۇلۇتۇت ادراۋناC kىي -2019 ۇئ .ىرك�8ا�ائ س�راۋ مىش�د8Xس ەۋ مىش�د8Xتك8م ¬ى]پ8تك8م   

-a k8la 2019_يېك نىدى]پ8ھ ¬£ىئ پىلىìب پۇ��ق ادىش¢ب ڭىنiبا��ن Cىي-2019 .ىدىئ اتشاk 53 ەدنh8لى]ېك پىلwئ اغىi¤ال ازاج
ىدزۈئ ناج ادiبا��ن-C 24ىي . 

  
8چىقتىقاۋ كەدلىي 2 ەدىقق8ھ مەد8ھ a_كwل ،ىدلىìب پۇ��ق مامماھ a_يېك نىدkائ 8چناق iب پىQىلىق نۇقتۇت مەد8ھ          .12  

نۇفwلwت اغىناخرۇتخود ن8گىلش1ئ نۇرۇب مەد8ھ ڭىن1سوئ'ىدار ا\1سائ a_كر8ئ نۇي1ئ-C 2ىي-2020 .ىدىئ قوي رەۋ8خ iب چىھ  
ەدرۈت �zمسەر zaىقىلناغنىلىق نۇقتۇت ڭىنمەد8ھ ەدىس1جىت8ن ��1لىگىئ لاۋھ8ئ نىدرالمىداخ ��ت8مiaخ ¬ىدرk8 ۇش پىلىق  
باۋاج 8گiaمى�ىل8ت ش1ش1لزۆس ن8لىب مەد8ھ ەۋ ىدىئ ن8گىمرۈدلىب سا£ن1ئ قادناقچىھ ىiلiئ'اد ياتىخ 8تق8ھ ۇب .مىدلىب  

ىدىئ ناغىمرۇتياق . 
  
13.          2020- 8تساۋىب a_تپەر8ت ��نىچۈئ ەدىقق8ھ ¬ىلنh8لىìب Óازاج 8مرۈت iغwئ ق8ھان 8گمەد8ھ iبا£ىد -C 25ىي  

�zې]ىموك 8\1ئ'ارجىئ لۇئس8م اغىiلش1ئ ياتىخ �1لج8م ت8لۆد ا£ىìمائ iبا£ىد-C 30ىي ۇش .قۇتش�ìئ اغرۇچۇئ iب ناغىملوب  
ياتىخ ،iبا£ىد-k8la 31 ،�1ت8ئ .قۇدزۈكتۆئ zaىغىي ش1لىق نالwئ تارا>خائ ەدىقق8ھ رەۋ8خ ۇب ن8كش�ìئ iaب ،8تكىلiب ن8لىب  

zaمەد8ھ ەدم8ھ ىدىللىلەد zaىكىلنh8لىس¢ك ڭىنمەد8ھ ،ەدن8گزۈكتۆئ zaىغىي ش1لrsىتۈك laرالiبخۇم ىiتس1نىم رالش1ئ ��شات  
<< ناغلوب �1تساۋ تارا>خائ كىلت8لۆد ياتىخ �lاناkا� ۇب ڭىنرالۇئ .ىدىلراÔاج پەد >>قىلش1تېچ 8گىiلت8\ىلائ'اX قۇلروìت  
" k8قاۋ ىراشرz� گìaىz�" ىي-2019 ەدC با£ىدiئ ادwراق-ۇمراق ن8لىب ىرىۋ8خ ناغنىلىق نالÓ� ىدىئ. k8la ياتىخ ،ادغاچ ۇئQڭى  

iب ��د8ھ ڭىنۇئ<< القادنۇش ەۋ پەد >>��ناغلاk<< ەۋ >>��نۈhلۆب<< ialaمىتالىكش8ت >>�zىكىر8ھ رۇغ�©ئ<< ەۋ zaېم  
تىز ي8لنۈتۈپ 8گىiلش8ل>1ي8ئ ن8گºد >>ۇدىتاۋى]ىقرات اۋغىئ پىقىچ پۈرۈتۆك ،پالىرغوئ zaىمىسەر ڭىنرالىقشا� .املۇقوت  

ادkائ-C 3ىي-k8la 2019 ،النۇرۇب wCخ a_تت8مھۆت ۇب ناغلىق نالwئ ىiلۇقتارات كىلت8لۆد ياتىخ ڭىنمەد8ھ iaب رىزاھ .ۇدىلwك  
iaب ەدرۈت قىلماۋاد ىiتس1نىم رالش1ئ ��شات ياتىخ .قۇدلىب zaىقىلناغنىلىق مۈكۆھ اغىسازاج قاماق نىدى�ىر8ت �zىمۈكۆھ ياتىخ  



¬ىلس8م8ئ Õاk تاkاھ ڭىنمەد8ھ 8چىغرىزاھ ن8م .ۇدىتاۋىلwك پ8ل>1ي8ئ پەد >>تالىكش8ت ��نۈhلۆب<< zaتالىكش8ت ناغرۇق ، 
¬ىلن8كىئ قادناق ڭىQىلاۋھ8ئ �¿رىزاھ ڭىنۇئ

Ö
اتىراق اغراللاۋھ8ئ قىلراتاق �Óۇلۇرۇت پۇتۇت iaس�ۇناق ەۋ ���رچۇئ اغازاج ق8ھان ،  

مىدىمل8ش�ìئ اغرالرۇچۇئ تiكنوك . 
  
كۈلمۈ��س ،مىيالۇم iب ۇئ .قوي zaىققا� پ1ش1لىرائ 8كت8سا\1س نىدلەز8ئ ،رۇتخود ناققىچ 8گىي1سQىپ مەد8ھ ڭىQېم          .14 ، 

zaىتاkاھ ڭىنرالىقشا� ،ن8لىب �zس8ك قۇلرۇتخود ەۋ ش�ìب مەدراk 8گر8لىش1ك zaىتاkاھ مەد8ھ .انائ نا>ىرھېم ەۋ ناچمۈ��ك  
ادراللاھ پۆك ل8س¢ك ۇب( ش1ش1ل�الاش ك8ڭۆس ،پۇلوب س8م8ئ ��خاk ¬ىلت8مالاس ڭىنمەد8ھ .ىدىلش1غwب اقشۇزۇقتۇق  

ڭىنر8ل£ىلل8س¢ك لىخ پۆك ناغلائ 8گىچىئ زۆئ z�( laتاiقىچ پۈرۈتل8ك zaىش�رچۇئ اغۇغلاسوت ڭىن1ش1لىق ت8كىر8ھ ڭىنمەد8ھ  
ىدىئ ناغنىلىق 8\1سØار �ئ مى]ېق پۆك ىزۆك ¬£ىئ ر8ھ ڭىنۇئ .ىدىئ ناقتاۋىلwك پ1ترات zaىدرەد . 

  
الرۇدلا� مەد8ھ كىل�ەۋ8س ۇش .جاتھۇم اقشالاۋاد ەۋ شۇرۇت پى]ىزۈك قىلماۋاد Áاۋھ8ئ كىلت8مالاس ڭىنمەد8ھ          .15  

zaىiلاز8ئ 8لىئ'ائ ¬ىدىكىìمائ مى]ېق �¿iخائ Cىي -2016 ەۋ مى]ېق پۆك ادلىي 10 ن8كتۆئ مەد8ھ .ىدىئ ناققىچ 8گىي1سQىپ  
�Óراق 8گمەد8ھ .قۇتتارا� پىلwئ نۈچۈئ شالاۋاد اغىناخرۇتخود laۇئ iaب ەدىQىhل8ك اغىكىìمائ مى]ېق ر8ھ ۇئ .ىدىئ ناغىلقوي  

�zكرۈت اقشا� ەۋ رۇغ�©ئ ڭىQى]ىمۈكۆھ ياتىخ ناغرا� پىلwئ ادىكىìمائ ڭىQېم ،پۇلوب iaسساسائ م8ھ 8ن8مىب a_ياتن1ئ ر8لمۈكۆھ  
ت8\ىل8م8ئ .ۇدىتاۋىQىلازاج نۈچۈئ مىiلت8\ىلائ'اÓ� Xراق 8گىiلت8سا\1س قىلىچنىغiق �zقiئ ەۋ شۇرۇتسا� ناغلى]ىراق 8گر8لت8للىم  
iaسمىھەر م8ھ iaس8Øلادائ a_ياتن1ئ ڭىنۇئ الىزۆئ ڭىQىقىلناغنىلىق مۈكۆھ اغازاج ،پىلى]ېك پۇتۇت ادلاھ �zپخ8م ڭىنمەد8ھ ،Éۇش  

قۇلوت �lا²س1ئ ڭىQىiل£ىل\1شھەۋ ناقتاۋىلىق 8گىقل8خ رۇغ�©ئ ڭىQى]ىمۈكۆھ ياتىخ .ۇدىرۈدلىب zaىقىلناقتاۋارچۇئ 8گىلىمائ'ۇم  
ڭىQى]ىمۈكۆھ ياتىخ ت²8لۈك نh8ل8ك اغىش¢ب ڭىنمەد8ھ .قۇلچۇنۇقروق a_ياتن1ئ ەدم8ھ ن8كش8لم8لۆك ،a_تساملاق ال ©لوب  

ۇدىQىل�اس¢ھ پۇلوب �zىكىر8ھ ش1لwئ چ�ئ نىدن8م . 
  
iaسڭىنۇئ ىiلىرۋ8ن ،ىiلىلا� ڭىنۇئ .ۇدkال�ازائ ەدىقىقەد ر8ھ ،laۈك ر8ھ zaېم ��1نىلىق نۇقتۇت ق8ھان ڭىنمەد8ھ          .16 ، 

�®ۈك نۈتۈپ نۈچۈئ ��1لىìب پۇ��ق ڭىن1س1پائ اتت8ھ ىiaق iب ڭىنمەد8ھ .ۇدىتاۋىQىلزۈي 8گر8لنۈك ن8كتۆئ iaس�رىۋ8خ ڭىنۇئ  
الىنa k8_كwل ،ىدل8ك پۈچۆك 8گىZىQىجرsۋ ناغلوب a_قwي اغنوتگن1شاۋ نىدى��ئ ¬ىدادىرولىف ەدىدىسق8م شۈتۆئ 8كت8كىر8ھ ن8لىب  

مىس¢ب روز تk8اغ ۇب تەرا>1ئ نىدىكىلنh8لى]ېك پۇتۇت ادلاھ iaس�ۇناق ڭىن1س1پائ .ىدىمل8ش�ìئ 8گىجىت8ن قادناقچىھ  
ۇدىتاۋىت1سرۆك iس8ت iغwئ 8گىكىلت8مالاس ڭىQىiaق ¬£ىئ ڭىنمەد8ھ . 

  
كىلىدنۈك ��1ش1لماۋاد ڭىنر8لت²8لۈك ۇب .ۇدىتاۋىتۆئ ن8لىب �lازائ ش1تىقوي روز تk8اغ ۇمىiلنۈك ڭىنمىش�دلوي          .17  

ر8ھ رۇغ�©ئ i¥ر8ھ ¬ىدىiلkاج �Âاقر8ھ ڭىنا\نۇد .اتقاملىق دن�8 8گىچىئ ت8¥©قوئ-بازائ iaسك8چ iب iaسلامرون zaمۇشۇمرۇت  
اتقامشوق درەد 8گى]سۈئ درەد ر8ل8ئ'�®اX ناقتاۋىQىلزۈي ەدىقىقەد ر8ھ ،تۇنىم . 

 


