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لىق سالىمىقۇربان ھېيىت 2120شەرقى تۇركىستان سۇرگۈندى ھۆكۇمىتىنىڭ   
 

گىرلىرىخىتا گىر سىرتىدا  داي جازا ال قىلىشقا   شۇنى ، نىمە قىل دىسەدىيىشكە  ىشۇن دە دىسە خىتاي نىمەائچچىق ىئڭراۋاتقان، ال
  سۇكۇتتتە تەمتىرەپ ،قورقۇپياكى گۇرەگە ېئلىنىشىدىن  گۇرەگە ېئلىنىپائداملىرى  ، چەتەللەردە سويۇملۇكمەجبۇر بولۇۋاتقان

 ىق بارل ىۋاتقان شتىرى بىلەن  ىئشەنچى دەپ ،نىڭ كۆك بايرىقى چوقۇم ۋەتەننىڭ توپۇرىقىدا لەپىلدىشى كىرەكۋە ۋەتەن  وئلتۇرغان
! غا قۇربان ھېيىتلىق ساالم قېرىنداشلىرىمىز   

كىلەركى   ۋە ،زۇلۇمالرنى كۆتۇرۋىتىشىنى  بېشىمىزدىكى ،تالالدىن -ائلال ،بى بولغانڭ پۇتۇن كايىناتنىڭ راببارلىق قېرىنداشلىرىمىزنى
 ،ۇئچۇن تكۇزۇشىمىزگە نىسىپ قىلىشىبىرلىك تە ئ  داائنا توپۇرۇقىمىز  ،ۆك بايراقلىرىمىزنى لەپۇلدەتكەن ھالداقۇربان ھېيىتنى ك

ەئسىردىكى دۇنيا تىنىچلىقى  -21 ،دۆلەتلىرىنىڭائمېرىكا باشلىق ناتو   شۇنداقالسورايمىز.  ىنىقىلىشىئگىز كۆتۇرۇپ دۇۋا  ىرىنىقولل
بىز ائرزۇ قىلىۋاتقان تاڭنىڭ   ،غا ماسلىشىشىنىان ائۋازلىرىۇئچۇن چىقىرۋاتقشەرقى تۇركىستان  ،كاپالىتى بولغانۋە تەرەقىياتىنىڭ 

    ۇئمۇد قىلىمىز.پات يېقىندا ائتىدىغانلىغىغا چۇڭ قۇر ىئشىنىشىنى 
قىلىنغان بولسا   گە ھۆرمەتقايەردە قانۇن تۇزۇم ،قاچانخىغا نەزەر سالساق،دۆلەتچىلىك تارى  ۇئيغۇرالرنىڭ دۇنيانىڭ شۇنداقال

ەئسلىگە كىلىشى   مۇستەقىللىقىنىڭ ۋەتىنىمىز  قېرىنداشالر، شىغان.ات ي اۆلەت گۈللەنگەن، خەلىق باياش د ، شۇ ۋاقىتتاشۇ يەر
ە بىر يېن ،ۇئچۇن. شۇنۇڭ ۇئچۇن، بىز بىر تەرەپتىن مۇستەقىللىقىمىزنى ەئسلىگە كەلتۇرۇش ۋاقىت مەسىلىسى ۋە پەقەت  پەقەت

ھۆكۇمەت قۇرۇش   ،بويىچە ىئش ېئلىپ بارىدىغان، دېموكۇراتتىك پرېسىپالرغا ھۆرمەت قىلىدىغان قانۇن تۇزۇم  ،تەرەپ تىن
بىز دىگەن گەپ بار، "دېموكۇراتىيەگە ائرالشمىساڭ، دېموكۇراتىيە ئلۇدۇلىقالردا "ائمېكى  تىرىشىشىمىز كىرەك. ۈئچۈن

تالدىم  -ھاردىم مىغىچەجىسمىغا اليىق ھۆكۇمىتىمزنى قۇرۇپ چىق-ىئسمىۇپ، تاكى بىر ائمېرىكىلىقالرنىڭ بۇ روھىدىن ۈئگۇن
قېرىن لىقى بىر ۇينىڭ قۇمقو بىر  "، خۇددىۇئنداق بولمىغاندا  ھەركەت قىلىشىمىز كىرەك.، ناھىيىتى ھۇشيارلىق بلەن دىمەي

مۇستەقىللىقىمىزنى  جاھىل ۇئنسۇرالر  ەرەسمەزھەپ پ ،شۆھرەتپەرەس، مەنپەت پەرەس دىگەندەك بەزى  "ماينى سىسىتىپتۇ
  .ى سىلىۋىتىدۇالرنېئغىر زىيان غاەئسلىگە كەلتۇرۇش داۋايىمىز 

مۇبارەك نامى  ائلالھنىڭ ،ىنىپلائشكارا ساي رىدىن خەلىق تەرىپىدىندۇنيانىڭ ھەرقايسى يەرلى  ،ائيدا-4 يىلى-2019 مەسىلەن:  
نى  ۋەكىللىرىنىڭ ئز  گەنئزىگە ئشەن ۋە،دىكىر ۇندىكى ھۆكۇمەتكە گسۇر ائدەم يىقىن  يەتمىشكە  بىلەن قەسەم بېرىپ، 

  ەئپەندىلەر راەئركىن ائبلىمىت، تۇغلۇق ائبدۇرازاق ۋە سالىھ خۇداي ە جىد. نەتىدىتەلەپ قىلىن دېنتلىق نامىزاتىغا كۆرسىتىشىپرېز 
تەيارلىق بۇ ۈئچ قېتىملىق . ېئلىپ بېرىلدى دېنتلىق مۇنازىرە ۋە تەيارلىق سايالمىپرېز چ قېتىملىق ۈئ ى. تتە لىققا كۆرسئزىنى نامىزات

پرېزىدېنت ەئخمەتجان وئسماننى سۇيقەسىتبىلەن ئرۈپ  ئزۋاقتىدا ،، بىائرام بولغانسايالم نەتىجىسىدىن ۈئمۇد سىزلىنىپ
جىغا وئخشاش ۋەتەن ۋە  غو، خۇددى ائپپاق اناپج "ۋەتەن پەرۋەر ەئڭ ەئقىللىق،ەئڭ  " بۇ ئزىنى پرېزىدېنت قىلىۋالغان

  يېغىن ېئچىلىشقابىر تەرەپكە قايرىپ قويۇپ،  ائۋازىنى رىنىڭخەلىق ۋەكىلى ،سۈرگۈندى ھۆكۈمەت قانۇنىنى،خەلىقنىڭ مەنپەتىنى 
. دىشنى قارار قىليەردە يېغىن ىئچى ائيرىم  بۆلۈنۈپ چىقىپ ھىمايىچىسى بىلەن وئندەك بىرھەپتەقالغاندا،  

  جاناپۇئ  ،رۋەكىللەۋە داۋانىڭ كىلەچىگىدىن قاتتىق ەئنسىرىگەن  ،بۇ كۇتۇلمىگەن بۆلگەۈنچىلىك ۋەقەسىدىن ھەيران قالغان 
،  لەرنىائدەم وئندەكباشلىق   تارانچى ەئپەندىم بىرىنچى قېتىم سىيىت، ۈئمۈتىدەش ، نىيىتىدىن ياندۇرۇبىلەن سۆزلىشىپ

باشلىق  ۇئمۇد ەئپەندىم  ، ۈئچۈنچى قېتىم جاسارەتەرنىباشلىق ائدەمل ەئپەندىم خمەتەئسەيد رەتىئككىنچى قېتىم شۆھ 
 ۇئ لەرۋەكىلىردا خقوپاللىق بىلەن رەت قىلىندى. ائ، ناھيىتى ەئپسۇز ھەممىسى تىەئۋەت ۋەكىلىنى ياشالرەئڭ ائھىرىدا  نىائدەملەر 

پەقەت  كەلسە بولۇدىغانلىغىنى ەئمما   ەرنىڭۋەكىل  ۇئ جاناپ، ىللە ىئچىشنى ئتۇندىىغىننى بيىپ يېغىن زالىغا بېر   جاناپنىڭ
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مۇ بولمىغان بۇ پرېزىدىنتلىق نامىزاتى ۋە  دىدى، سايلىنىش ھوقوقى بولمايدىغانلىقىنى سايالش قاتنىشىپ  گۇزەتكۇچى سۇپۇتىدە
االر دىگەن دان ائلىسى ىئچىدە"ھايۋاننىڭ ائلىسى سىرتىدا، ائدەمنىڭ "  .سايلىۋالدى ئزىنى پرېزىدىنت دەپ بىر كىچىدىال جاناپ

مەس قىلغان ىئشىغا قارىشىمىز كىرەك.سۆزىنى يادىمىزدا چىڭ تۇتۇشىمىز بىر ائدەمگە باھا بەرگەندە ۇئنىڭ سۆزىگە ەئ  
غىغا يوقلى  بىرىكىش مۇمكۇنچىلىكىنىڭ يوق ىئكەنلىگىنى، بېرىكىش ۈئچۈن يەنە كۇچ ۋە زىھىن ائجىرتىشنىڭ زۆرۈريىتى 

  چ قىتىملىق ېموكۇراتتىك دۆلەتلەرگە ھاس ۇئسۇلدا ېئلىپ بارغان ۈئد  ئزلىرىنىڭ ائلتى ائيدىن بېرى  ،ىئشەنگەن ۋەكىللەر
 يىغىننى ،تېخىمۇ ساغالم ئتكۇزۇش ۈئچۈنپرېزىدىنتلىق سايلىمىنى ۋە   ،ۋە سايالم نەتىجىسىنى قەتتى قوغداش  ،مۇنازىرە

.  ىندىپىالن بويىچە ېئلىپ بېرىشنى قارار قىل  ەئسلىدىكى  
  ت تاشالشە نامسىز بېل ،تىن سىرتۈئچكۈنلىك تاماق ئچىملىك بىلەن خەقسىز تەمىنلەش ،ەئتىنىڭائمېرىكىدىكى ۇئيغۇر جاما 

قاتارلىق پىدا   ،الشتۇرۇشىپخ كۆتىگىنى ائر  تەى ېئالن قىلىش، بېلنەتىجىن  بىلەت،شات سانەل، بېنازارەت قىلىشەريانىنى  ج
تۇغلۇق ائبدۇرازاق، ەئركىن  ،لىرى نامىزات ئككى پرېزىدىنت  ،ەلبىلىك ۈئتكۇزۇلۇپغىيىتى خنا  يىغىن بىلەن ياردىمى كارلىقى

سۇرگۇندى ھۆكۇمەت   تى.سايلىنىپ چىقكۆپسانلىق ائۋاز بىلەن  ەئپەندىم بلىمىتەئركىن ائ ،ەئپەندىملەر ىئچىدىن ائبلىمىت
قەسەم بېرىپ  ىلەن ائلالھنىڭ نامى ب ،ىغا ائساسەن، ەئركىن ائبلىمىت ەئپەندىم تۆت يىللىق پرېزىدېنتلىق ۋەزىپىنىائساسى قانۇن

قەسەم قىلىپ  ائلالھنىڭ نامى بىلەن  ز ۋەزىپىلىرىنىئ ،مۇ، ۇئ كۆرسېتكەن ۋە تەيىنلىگەن قېرىنداشالر تاپشۇرۇپ ائلغاندىن كىيىن
ۋەزىپە ۇئتەۋاتقان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ائساسي قانۇن ماددىلىرىدا؛  ۇناسىۋەتلىك، مۋە نامىدەقەسىممەزكۇر  تاپشۇرۇپ ائلدى.

خەلىق ۋە ھۆكۇمەتنىڭ   ۋەىپە ۇئتەش مەزگىلىدە، بولۇدىغانلىغىيىلدىكى سايالمغا قەدەر-23 مۇددىتى ەئڭ ۇئزۇن بولغاندىمى
  دىغانلىغىىئشلەي بىلەن ، مەسۇلىيەتچانلىق جىدى بىلەن تىرىشىپ، پۇتۇن ھۇغا قويۇپبىرىنچى وئرۇن   برويىنى، ائمەمپەتىنى

دىنت  ىپرېز  لەرنىڭ خەلىق ۋەكىلى بولىشى،كىمنىڭ ھۆكۇمەتكە كىميىلدىن كيىن -23، دىمەكبەلگىلەنگەن.  ېئنىق  قاتارلىقالر
باغلىق.   ىغىالائۋازى قېرىنداشالرنىڭ ۋە پەقەت پەقەت بولۇشى  

نۆۋەتتە، بىر كۇچلۇك سۇرگۈندى ھۆكۇمەتنىڭ بولۇشىنىڭ زۆرۈرلىگى ھەممە بىردەك ىئتىراپ قىلىۋاتقان ھەقىقەت، لىكىن بۇ  
ھازىر ۋە   ھەمدە لىقەدەم قۇرۇپ چىققى-، قەدەممۇىچىدىال قۇرۇپ چىققىلى بولمايدۇ، تەدىرىجىكۇچلۇك ھۆكۇمەتنى بىر ك

نى  اتىدۇ، ھازىر ۇئچۇنچى قارار پرېزىدىنتشۇنداق قىلىۋ ەتلەرمۇتىببولۇدۇ.  خىزمەت قىلدۇرغىلىۈئنۈملىك  ۇچۇن كەلگۈسىمىز
ھۆكۇمەتنىڭ قۇرلىش ىئشلىرىغا تېخىمۇ جىددى كۆڭۇل بۆلىشىنى   قېرىنداشالرنىڭۇچۇن  ڭشۇنۇ غەلبىلىك سايالپ چىققتى.

تېخىمۇ كۇچلۇك  بولۇشى، ائدىل، تېخىمۇ ېخىمۇ ائشكارا نىڭ خەلىققە تېخىمۇ كەڭ ېئچىۋىتىلىشى، تيىلدىكى سايالم-23بولۇپمۇ  
لى ىئتىراپ مەيۋەتەن ھەممىمىزنىڭ ۋەتىنى، .مىزدىن ۇئمۇد قىلىمىزۇئچۇن تىرىشىشىنى چىن دىلىلىققا كىلىشى نامىزاتالنىڭ بار 

بەش يىللىق ھەقىقەت شۇنى چۇشەندۇرۇدىكى،  قىلىڭ ياكى قىلماڭ، سۇرگۇندى ھۆكۇمەتمۇ ھەممىمىزنىڭ ھۆكۇمىتى. وئن 
گەپ بولۇپ ەئمەلگە ىئشىش  دىگەندەك چىرايلىق  "كومۇنىزىمنى ەئمەلگە ائشۇرۇشخۇددى " "تۇرۇشھۆكۇمەتلەرنى بىرلەش"

ۋە قانۇن   ىنسىپالر ، دېموكۇراتتىك پر سەپسەتىسىنى ۇئنتۇپ "بىرلەشتۇرۇشېرنداشالرنىڭ "ق نۆل. كۇنچىلىگى، مۇمىئھتىمالى
نى  ۇئ،  تېزدىن ۇئيۇشۇپكە ھۆكۇمەتتۇزۇملېر بويۇچە ىئش ېئلىپ بېرىۋاتقان، تەرەقىيات ئستىقبالى بار دەپ ىئشەنگەن 

  مۇھىم.  ىئنتايىن كۇچەيتىش
ۆرمەت بىلەن،ھ   
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Sherqi Turkistan Surgündi Hökumitining 2021 Qurban Héyitliq Salimi 
 
Xitay jaza lagirlirida achchiq ingrawatqan, lagir sirtida xitay nimede dise shuni diyishke, nime qil dise shuni 
qilishqa mejbur boluwatqan, chetellerde soyumluk adamliri gurege élinip yaki gurege élinishidin qorqup, 
temtirep sukuttte olturghan  we wetenning kök bayriqi choqum wetenning topuriqida lepildishi kirek, dep 
ishenchi bilen tirishiwatqan barliq qérindashlirimizgha qurban héyitliq salam! 
Barliq qérindashlirimizning putun kayinatning rabbi bolghan, Alla-Talladin, béshimizdiki zulumlarni 
köturwitishini, we kilerki Qurban Héyitni kök bayraqlirimizni lepuldetken halda, ana topuruqimizda birlikte 
ötkuzushimizge nisip qilishi uchun, qollirini igiz köturup duwa qilishini soraymiz. Shundaqla Amérika bashliq 
NATO döletlirining, 21-esirdiki dunya tinichliqi we tereqiyatining kapaliti bolghan, Sherqi Turkistan uchun 
chiqirwatqan awazlirigha maslishishini, biz arzu qiliwatqan tangning pat yéqinda atidighanlighigha chungqur 
ishinishini umud qilimiz.   
Dunyaning shundaqla uyghurlarning döletchilik tarixigha nezer salsaq,qachan, qayerde qanun tuzumge 
hörmet qilinghan bolsa shu yer, shu waqitta dölet güllen'gen, xeliq bayashat yashighan. Qérindashlar, 
wetinimiz musteqilliqining eslige kilishi peqet we peqet waqit mesilisi. Shunung uchun, biz bir tereptin 
musteqilliqimizni eslige kelturush uchun, yéne bir terep tin, qanun tuzum boyiche ish élip baridighan, 
démokurattik présiplargha hörmet qilidighan, hökumet qurush üchün tirishishimiz kirek. Amékiliqlarda 
"démokuratiyege arlashmisang, démokuratiye öludu" digen gep bar,biz amérikiliqlarning bu rohidin ügunup, 
taki bir ismi-jismigha layiq hökumitimzni qurup chiqmighiche hardim-taldim dimey, nahiyiti hushyarliq blen 
herket qilishimiz kirek.  Undaq bolmighanda, xuddi" bir qoyning qumuliqi bir qérin mayni sisitiptu" digendek 
bezi shöhretperes, menpet peres, mezhep peres jahil unsurlar musteqilliqimizni eslige kelturush dawayimizgha 
éghir ziyanlarni siliwitidu.  
 Mesilen:  2019-yili 4-ayda, dunyaning herqaysi yerliridin xeliq teripidin ashkara saylinip,allahning mubarek 
nami bilen qesem bérip,   yetmishke yiqin adem surgundiki hökumetke kirdi,we özige ishen'gen wekillirining 
özni prézidéntliq namizatigha körsitish telep qilindi. Netijide Erkin Ablimit, Tughluq Abdurazaq we Salih 
Xudayar ependiler özini namizatliqqa körsetti.  Üch qétimliq prézidéntliq munazire we teyarliq saylam élip 
bérildi. Bu üch qétimliq teyarliq saylam netijisidin ümud sizlinip, bi'aram bolghan, özwaqtida prézidént 
exmetjan osmanni suyqesitbilen örüp özini prézidént qiliwalghan bu " eng eqilliq,eng  weten perwer" janap, 
xuddi appaq ghojigha oxshash weten we xeliqning menpetini,sürgündi hökümet qanunini, xeliq wekilirining 
awazini bir terepke qayrip qoyup,yéghin échilishqa birhepteqalghanda, ondek himayichisi bilen bölünüp chiqip 
ayrim yerde yéghin ichishni qarar qildi. 
 Bu kutulmigen bölge'ünchilik weqesidin heyran qalghan, we dawaning kilechigidin qattiq ensirigen wekiller, u 
janap bilen sözliship, niyitidin yandurush ümütide, birinchi qétim Siyit Taranchi ependim bashliq ondek 
ademlerni, ikkinchi qétim Shöhret Seydexmet ependim bashliq ademlerni, üchünchi qétim Jasaret Umud 
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ependim bashliq ademlerni eng ahirida yashlar wekilini ewetti, nahyiti epsuz hemmisi qopalliq bilen ret qilindi. 
Axirda wekiller u janapning yéghin zaligha bérip yighinni bille ichishni ötundi, u janap  wekilerning kelse 
boludighanlighini emma peqet guzetkuchi suputide qatniship saylash, saylinish hoqoqi bolmaydighanliqini 
didi we prézidintliq namizatimu bolmighan bu janap bir kichidila özini prézidint dep sayliwaldi. "Haywanning 
alisi sirtida, ademning alisi ichide" digen danalar sözini yadimizda ching tutushimiz bir ademge baha bergende 
uning sözige emes qilghan ishigha qarishimiz kirek. 
 Birikish mumkunchilikining yoq ikenligini, bérikish üchün yene kuch we zihin ajirtishning zörüryiti 
yoqlighigha ishen'gen wekiller, özlirining alti aydin béri démokurattik döletlerge has usulda élip barghan üch 
qitimliq munazire, we saylam netijisini qetti qoghdash, we prézidintliq saylimini téximu saghlam ötkuzush 
üchün, yighinni eslidiki pilan boyiche élip bérishni qarar qilindi.  
Amérikidiki uyghur jama'etining, üchkünlik tamaq ichimlik bilen xeqsiz teminleshtin sirt, namsiz bélet 
tashlash jeryanini nazaret qilish, bélet sanash,bilet netijini élan qilish, bélet kötigini arxiplashturush, qatarliq 
pida karliqi yardimi bilen yighin naxiyiti ghelbilik ütkuzulup, kki prézidint namizatliri, Tughluq Abdurazaq, 
Erkin Ablimit ependimler ichidin, Erkin Ablimit ependim köpsanliq awaz bilen saylinip chiqti. Surgundi 
hökumet asasi qanunigha asasen, Erkin Ablimit ependim töt yilliq prézidéntliq wezipini, allahning nami bilen 
qesem bérip tapshurup alghandin kiyin, u körsétken we teyinligen qérindashlarmu, öz wezipilirini allahning 
nami bilen qesem qilip tapshurup aldi. Mezkur qesimnamide we, munasiwetlik asasy qanun maddilirida; 
wezipe utewatqan qérindashlirimizning mudditi eng uzun bolghandimi 23-yildiki saylamgha 
qederboludighanlighi,wez'ipe utesh mezgilide xeliq we hökumetning mempetini, abroyini birinchi orungha 
qoyup, putun hujidi bilen tiriship, mesuliyetchanliq bilen ishleydighanlighi qatarliqlar éniq belgilen'gen.  
Dimek, 23-yildin kyin hökumetke kimlerning xeliq wekili bolishi,kimning prézidint bolushi peqet we peqet 
qérindashlarning awazi'ighila baghliq.  
Nöwette, bir kuchluk surgündi hökumetning bolushining zörürligi hemme birdek itirap qiliwatqan heqiqet, 
likin bu kuchluk hökumetni bir kichidila qurup chiqqili bolmaydu, tediriji, qedemmu-qedem qurup chiqqili 
hemde hazir we kelgüsimiz uchun ünümlik xizmet qildurghili boludu. Tibetlermu shundaq qiliwatidu, hazir 
uchunchi qarar prézidintni ghelbilik saylap chiqqti. Shunung uchun qérindashlarning hökumetning qurlish 
ishlirigha téximu jiddi köngul bölishini bolupmu 23-yildiki saylamning xeliqqe téximu keng échiwitilishi, 
téximu ashkara, téximu adil bolushi, téximu kuchluk namizatlaning barliqqa kilishi uchun tirishishini chin 
dilimizdin umud qilimiz. Weten hemmimizning wetini,meyli itirap qiling yaki qilmang, surgundi hökumetmu 
hemmimizning hökumiti. On besh yilliq heqiqet shuni chushendurudiki, "hökumetlerni birleshturush" xuddi 
"komunizimni emelge ashurush" digendek chirayliq gep bolup emelge ishish ihtimali, mumkunchiligi nöl. 
Qérndashlarning "birleshturush" sepsetisini untup, démokurattik prinsiplar we qanun tuzumlér boyuche ish 
élip bériwatqan, tereqiyat stiqbali bar dep ishen'gen hökumetke tézdin uyushup, uni kucheytish intayin muhim.   

 


