
     "س مىراسى قى يلىەئ ڭسكونىٻنۇيشلىكىنى ە زىيانكسىناقلىرى م ۇخىتاي ائت"

"يلىەلگىلەنى قىلىپ بۈكت ەسىبۇ مڭشلىكىنىە زىيانكسىناقلىرى م ۇنىنى خىتاي ائتۈك-16 ڭائينى-10"      

 

رقىي ەتى شٻمۈكۆ  ھخىتاي،  يىلدا32 بولغان ەيىلغىچ- 1996نىدىن باش پ ۇك-16 ڭائينى-10 يىلى-1964 

خىتاي  .لىپ باردىېئ سىناقلىرى م ۇردا ائتۇ  لوپنڭنى)م رايونىۇر ائپتونۇ يغ Dڭاشىنجھازىرقى ائتالمىش (ركىستانۈ ت

 قوشقاندا ۇىپتىكى سىناق رنىم،كىچىك تۇ ن قىلغان بولسىمېئسمىي ەپ ر ەق دۇتىم سىناق قىلدٻق 46 تىٻمۈكۆ ھ

.ۇتىمدىن ائشىدٻق 50 سانى ڭنىسىناقلىرىم ۇائت  

 ڭركىستانلىق رنىۈ ترقىي ە شەۋلغىنىش ۇھىت بۇن مەلگەلىپ كېئم سىناقلىرى ۇائت تى،ٻمۈكۆ ھخىتاي 

مىغان ن كارى بولەر بىلەتراپتىكى ائھالىلەنداق  ئۇش .ۇشلىكنى ىئنكار قىلىدە بولغان زىيانكەتلىكىگەساTم

م ۇ ائتەۋم سىناقلىرى  ۇ ائتۇتتا بەركىستانلىق رغا  ھۇ رقىي تەش. ۇرىدۇ ام شتۋم سىناقلىرىنى  داۇال ائستىدا ائتۋھەئ

.نەرىلمىگەمات بۇلەچقانداق مٻھ ۇى توغرىلىقمبارلىقسىرى ە قانداق تەتلىكىگە ساTمڭزلىرىنىY ڭسىناقلىرىنى  

نى ۈك-29 ڭائينى-7يىلى -1996م سىنىقى، ۇقىدىكى ائتۇا بوشلۋقى ھا ائخىر ڭەنى ئۈك-16 ڭائينى-10 يىلى-1980 

 ەچى ياپونىيۈكنچىلىق ۇزغۇ  بڭقىنىسىنىم ۇ ائتڭخىتاينى .لدىۈز ۈ تكYر ائستى سىنىقى ە ائخىرقى يڭەئ

 ڭمنىۇپ قارىلىدىغان ائتە دنىغا زامىن بولدىٻ جڭنىمەر ائدەدەق غا 140000 دىن 120000 روشىمادىكىٻھ

.قۇ ائرتەسسە ھ1400 دىن 1300چىدىن ۈكق نچىلىۇزغۇ ب  

 1994-D تى توخر ەۋنەر ئۇ ر دوختۇ يغيىلىYۇ يدىغان دوختەزى ىئشلD ر ۇ يغرخانىداTەۋرD لتۇ يغb رTراق شقان ۇ ر

نى بايقاپ پلىۆك ىئنتايىن ڭنى راكنىە يەسمYرلىق ٻخاراكـت يامان نلىرىدىكىەچمۆخىتاي كرىدىغان ۇ رايون ردا ت

.ۇ باش يدەشكۇر ۇ كشەت  

D ڭم سىناقلىرىنىۇمكارلىشىپ ائتەن ھەترىتى بىلەتلىك فىلىم ئەججۆھ ڭنىەنگىلىيە، ئيىنٻكندىن 

تلىك  ەججۆھن ەگٻد" م ىئ ھىۈلك يولىدىكى Yەيىپ ".ۇيدەر ۈ كشەت ەاستۋچرىغان رنى بى Dەشلىكىگەزىيانكلك

 ڭنىرىم سىناقلىۇ خىتاي ائتەقىگلەنيا خۇپ دۇلۇ قويەت" 4 لٻچان" ڭنىەلىينگىەئيىلى -1998فىلىم 

.ۇتىدۇنچىلىقلىرىنى تونۇزغۇ ب  

تى ٻمۈكۆ ھ بولغان خىتاي ەم قورالىغا ىئگۇ ائتەدىلىگەتلىك سىناق ر  بەلىپىدىن چىققان جىنايٻقىئنسان 

.ەكـتەمىنلىمەن تەخنىكىسى بىلٻتم ۇرنى ائتەتلەلۆد ىئران قاتارلىق ەۋ ەكورىيپاكىستان،شىمالىي   



نىشىدىن ۈر ۆ ك ائرقا ڭھدىتىنىەم تۇ ائتەۋچى ۈكربىي ە ھڭن  خىتاينىەرىشكېئققىياتقا ەر ەدى تھازىر ىئقتىسا

Dيىنىٻۋسىٻبمىن رنى ٻز ەۋت ەلۆدتراپتىكى ەقىن ئٻي ڭنىb ۇرگىلى بولىدۆ كىنى بارلىق ڭلىش. Dقىنقى بىر ٻي ڭنى

.ۇھدىت سالىدەنچلىقىغا تٻت ڭانىائسىي ەۋنيا ۇتلىرى دەكىر ەش ھۈر ۈ ي  

 يادرو  ەۋرىش  ٻبچىپ ېئشىرىسىنى ەب-پتىەقىقىي ئە ھڭم سىناقلىرىنىۇلىپ بارغان  ائتېئتى ٻمۈكۆ ھتاي خى 

رادا قانات ائلقەىئمزا توپ ش پاائلىيىتىنى خ ن ىئككىۈچmت قىلىش  ەۋەنياغا دۇنچ دٻتقوراللىرىدىن خالى  

:رماقچىۇ يايد  

  "س مىراسى قى يلىەئ ڭسكونىٻنۇيشلىكىنى ە زىيانكسىناقلىرى م ۇخىتاي ائت" 

  "يلىەلگىلەنى قىلىپ بۈكت ەسىبۇ مڭشلىكىنىە زىيانكسىناقلىرى م ۇنىنى خىتاي ائتۈك-16 ڭائينى-10" 

::::چى رچى رچى رچى رۇۇۇۇىئمزا توپ شقا چاقىرىق قىلغىئمزا توپ شقا چاقىرىق قىلغىئمزا توپ شقا چاقىرىق قىلغىئمزا توپ شقا چاقىرىق قىلغ     

تىتوخر ەۋنە ئدوكـتور   

تجان bسمانەخمەئنتى ٻزىدٻپرتى ٻمۈكۆ ھن ۈرگۈ سركىستان ۈ ترقىي ەش   

.سمىي باش ندىەى ىئمزا توپ ش ر نۈك-14 ڭائينى-8يىلى -2016   

  "ھدىتىەم تۇ ائتڭخىتاينى "توكيودا ەياپونىينى ۈك-16 ڭائينى- 10يىلى -2016 

. ۇچىلىدېئ يىغىنى ەھاكىمۇىئلمىي م  


