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 ڭالرغايىلى  ڭىېي - 2021 ەممىڭالرنىڭ ھ ېرىنداشالر،ق ۈركىستانلىقت ەرقىش  لەيكۇمەئ  سساالمۇەئ
!ۇنبولس  ۇبارەكم  

- 1202 ائھىرلىشىپ ەڭت ەنيىلى بىل - 2020 ەپسەندەچىلىكلەرد  ۋەھورلىق،  ۇلۇم،ز  ستاندىكىۈۈركت  ەرقىش ۋەتىنىمىز ائنا
! ەيمىزلائلالھدىن تى لۇغۇئ ېلىشىنىق ۇپيىل بول بىر ەلگەنك سلىگەەئ ۇستەقىللىقىم ۇركىستانت ەقىش ڭىلنىي  

ر كابىدې- 23 ەئپەندىم  ېوىئشلىرى كاتىپ ى پونپ ۆلەتد ېرىكاائم  ۇنىدەك،بولغ  ەلۇمم ەممىگەھ  ۋاقىتتا،بىر  ەنبىل  شۇنىڭ
لىغىنى   «ەكىللەندۇرمەيدىغانياكى ش ەكىللەندۇرىدىغانقىرغىنچىلىقنى ش رىقىېئ ۇلۇمى ز  ۈركىستاندىكىت  ەرقىش ڭ»خىتاينى

 ەغدىرىمىزت ڭبىزنى  ۇتكەن،ك ەنبىل  ەقەززالىق ت  ۇيانب  يىلالردىن ڭ بىزنى ەك. دىمۇشۇردىچ ۇيرۇقىنىچىقىش ب ۆرۈپقايتا ك
 ەرەپپايدىلىق ت ەبىزگ گەرەئ .ۇلۇۋاتىدۇھازىر تارازىغا قوي ،بىر ىئش ۇھىمبولغان، ىئنتايىن م ۇناسىۋەتلىك م ۋاستەبى ەنبىل

. ۇمكىنم  ۇشىبول زگۇرۇشغا وئھشاش ۆئ ۋاكوسو  ۇددىھ  ەغدىرىمىزدەت  ڭبىزنى  ەىئچىد ۋاقىتھالدا قىسقا  ۇئ ،باسسا 
 ەست ەكب ۇلىشىقايتا تارازىغا قوي ەسىلىمىزنىڭقىرغىنچىلىق م رىقىېئ ڭھالدا بىزنى ۇئ ،باسسا  ەرەپپايدىسىز ت ەبىزگ گەرەئ

.  قا ائيلىنىدۇىئش  

چىقىدىغانلىقى   ەىئچىد ۈنوئن ك مماەئ  ەيدۇبىلم ېچكىمھ  ۇنىب  ۇ،چىقامد تەياكى ەئ ۇچىقامد ۇگۇنب ۆكۇمھ  ۇب
ائنا   ەلتۇرۇپ،ك سلىگەەئ ۇستەقىللىقىمىزنىجايلىرىدىكى، م  ەرقايسىھ  ۇنيانىڭد  ۇڭالشقاش .ۆلچەرلىنىۋاتىدۇم

  ەممىمىزھ  چۈن،ھورام ياشاش ۈئ-ۇشالھ  ەنوئماق بالىلىرىمىز بىل ۋە ېرىنداشلىرىمىزائنىمىز, ق- ائتا ېھىربانم ،ەۇرىقىمىزدتوپ
 پەندىمگەەئ  ېوباشالپ پومپ ېسىالدىنچ-23بىز  مەسىلەنجىددى قىاليلى.  ەتلەرنىنى، پالىيقولىمىزدىن كىلىدىغان ىئشالر 

  ەھازىرغىچ ۇق،قىلد النېئ  ەتلىرىنىب  ەتتورب ۋە  ۇۇكب ېۇىسقىلىدىغان ف ەلەپقارار چىقىرىشنى ت ەپقىرغىنچىلىق د رقىيېئ
. ۈردىائلغانلىقىنى بىلد ۇرۇپتاپش   ەتنىخ ۋاپجا ەىئچىد ۈنك 5-3 ۋە ۋەتتىەئ ەتخ  ېرىنداشلىرىمىزق ۇرغۇنلىغانن  

 -ھىچ  ۇددىخىتاي ھ  ەتكەنك ۇپبول  ەزادەائالق ۇنىڭدىن. بەست  ەكب  ەلمىكىك بىزگە ۇرسەتنىڭپ  ۇنداقب ۇھىم،م  ەكب ۇب 
 ەككىرىشىپ، ب  ەكب ەسىلىسىگەقىرغىنچىلىق م  رقىېئ ۇب ېرىنداشلىرىمىزنىڭق  ۋېلىپ،كىرى  ەتكەقىياپ ەكىئش بولمىغاند

 ،چۈنۈئ شۇرا ب  ەرەپكەدىققىتىنى باشقا ت  ۇنيانىڭد  ۋە ڭلىرىمىزنىېرىنداشق ،خىتاي نسىرىگەنكىتىشىدىن ەئ  قوزغاپ ەسىرت
  ۇڭاقىلدى. ش النېئ ركابىدې  -25 يەن ي ېيىنك كۇن ئككى پونپېو بۇيرىقىدىن تنامىسىنىر ەش ېرىشب  تكۈزۈپۆئ ەنبىل ۇركىيەت

 مىتىدىنپارال ۋە  ۆكۇمىتىھ  ۇركىيەت ەنىي ۇتۇشنى،ت  ڭچى ەتنىىئككى پالىي ەربولىشىنى، ھ  ەگەكناھايىتى س  ېرىنداشالرنىڭك
قىرغىنچىلىق پالىيىتىنى  رىقىېئ ەبىرگ ەنقىلىش بىل ەلەپقىلىشنى جىددى ت ەتر  ەتتىق لىشىمنىىك ىتايخ ەنبىل  تىنىچ يول

يىللىق   ڭىيى ەارى بىزگر پايدىلىق قا ەبىزگ ڭقىرغىنچىلىقنى رقىيېئ  ۇيرىسا. ائلالھ بۆرۇردۇر ز  ىمىزېرىشب لىپجىددى ېئ ېخىمۇت
.قالغاي ۇپبول ۋغاسو   نتۇلماسۇئ  

 . الندىپچا  قايتا زگەرتىپائزراق ۆئ ەزمۇنىنىم ەتنىڭخ رنەكۆئ ،ەنائساس  ەكلىۋىگەت ېرىنداشلىرىمىزنىڭبىر قىسىم ق
  ۇب ېرىنداشلىرىمىزنىڭق .ېئيتىمىز كۆپ رەخمەت-شۇ قېرىنداشلىرىمىزغا كۆپتىن ،بېرىپ بۇ ىئشقا كۆڭۇل بۆلگەنتەكلىپ 

.چىن دىلىمىزدىن سورايمىز ۋەتىشىنىەئ  ۆپلەپك ۇتۇپت ڭىچ ېخىمۇپالىيىتىنى ت ۋەتىشەئ ەتخ . 
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