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 ەئۋالدى ۇئدۇن

مەن تۇنجى بولۇپ قاتناشقان ۋە مېنى قااتتىى  .چەتئەلگە چىققىنىمغىمۇ ئۇزۇن يىلالر بوپتۇ

 شەرقى تۈركىستانىمىزنىڭ غولجا فېئورالدا. 5 يىلى.7991 بولسا  ھاياجانالندۇرغان نامايىش

شۇ نىڭ قانلى  باستۇرۇلۇشىغا نارازىلى  بىلدۈرۈلۈپ نامايىش ھەقلى  يۈز بەرگەن ۋىاليىتىدە

 .نامايىش ئىدى بىر  ئۇيۇشتۇرۇلغان  ئىستانبۇلدىكى  كەڭ كۆلەملىككۈنلەردە 

 دىكىئاقسااارايتاۈركىەەگە يېىاى كەلااگەن ئوقۇغۇچىلىا  ۋاقىتلىارىا بولغاااب ئىساتانبۇلنىڭ 

نىسىغا ھەركۈنى دېگۈدەك كېلىپ اان شەرقى تۈركىستان ۋەخفىنىڭ ئىشخيۈسۈپپاشاغا جايالشق

ھاامۇت كۆكتاۈرۈك ۋە ھمەت رىزا پاشاائئابدۇلېېكىا بااقى ئىلتەبىارئ مەتلىك گېنرال مەھرە

 –چايلىرىنى دەملەپئيۇگۇر خىزمەتلىرىگە يېقىندىن شاھىت بوالتتىائئىسمايىل چىنگىزالرنىڭ 

غولجىادا تېنىللىا  نامايىشاىغا شاۇ كۈنلەرنىاڭ بىرىادە .يېتىا ئىشالىرىغا ھەمكارلىشااتتىا

قاتناشاااااقان ئۇيغۇرالرنىاااااڭ خىتااااااد د لىتاااااى تەرىپىااااادىن ۋەھشاااااىەلەرچە ئوققاااااا 

  خەۋىرى ىىمۇ تۇتقۇن قىلىنغانلىىنتۇققانلىر-يورۇقئئۇرۇق-تۇتۇلۇپئنامايىشلىالرنىڭ يېقىن

كۈندۈز -ۇنلىرى كېلەتېلىفشەرقى تۈركىستان ۋەخفىنىڭ  ۈركىەەگە يېتىپ كېلىش بىلەن تەڭت

تاااۈرك ەبىقىااادىكى تۈركىەەنىاااڭ ھەرتەرىپىدىنئئوخشاااىمىغان ت.ئاااۈزۈلمەد ساااايرايتتى

رتۈركلىرى ئۈچۈن مەن نېمە ئىش قىلىپ  ئۇيغۇ» فۇن ئۇرۇپىتېل ئانادولۇ تۈركلىرى/قېرىنداشالر

ۋەخفىنىااڭ .ىسداشاالىقلىرىنى بىلدۈرۈشااۈپ ئەھاارال سورىشاااتتىېدەپ ھ«يمەن؟ بېاارەلە

ساندا  -ئاندا ن ئۆيدەك لى  ئادەملەر بىلەن تولغان بولۇپئىشىخانىسىمۇ خۇددى ماتەم بولغا

ۋاقىت  كەاشام بىلەن كۆرۈشۈشرىزا پمەلۇمات ئېلىش ئۈچۈن ۋەتىنىمىز توغۇرلۇق مۇخبىرالرمۇ 

 .ئىنتىزارلى  بىلەن زالدا كۈتۈشەتتى ئېلىپ

نەچلە يۈز ئەتراپىدا بولغاچقا ئاران ئۇچاغالردا ئىستانبۇلدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالرنىڭ سانى 

نامايىشقا خەۋەرلىشىش تەس بولغاچقىمىكىن بىرىنى تۇناتتىكەنئ-ۇ ئاساسەن بىرئۇيغۇرالرم

 قىممىتىنى -ىرۇرالر نامايىشنىڭ قەددېمىسىمۇ بىز ئۇيغ.تۇقچىققۇدەك ئۇيغۇرالرمۇ بەك ئاز ئىكەن

ئاساسەن تۈركىەەلىك قېرىنداشالرنىڭ تەشكىللىنىشى بىلەن ئېلىپ .بەك بىلىپ كەتمەيمىزغۇ

بېرىلغان بۇ نامايىش مەجىدىەەكۆيدىكى خىتاد د لىتىنىڭ باشكونسۇلخانىسى ئالدىدا ئېلىپ 

مەيدانى  مەجىدىەەكۆد ىىىزىغا ئايالنغانئادەم دېنامايىشلىالرنىڭ كۆپلۈكىدىن .بېرىلغان ئىدى

ئئۇيغاااۇرالرا ئۇزاناااان ئەلااالەر «لەنەت بولساااۇن قىزىااال چىااان»رەساااتىلىرى -ۋە كوچاااا

 .شۇئارالر ياڭراپ جوشقۇن كەيپىەاتتا ئېلىپ بېرىلغان ئىدى گۈلدۈراقسان قاتارلى «!قىرىلسىن

پېقىرمۇ ھاياجىنىمنى باسالماد ھۆكىرەپ يىغالپ خىتاد د لىتىگە بولغاان غەزەپ نەپارىتىا 

سېرى  تامالر ىتاد كونسۇلخانىسى تۇخۇم بومباردىمانىغا تۇتۇلۇپ خ .ۋولقانغا ئايالنغان ئىدى 

ى تۈركىستان شەرقئەنە شۇ چاغدا تۈركىەە خەلقىنىڭ .ئېسىمدە مۇ ويىلىپ كەتكەنلىكى ھېلىب

 1تۇتالمىغان ھاپىز ئوسمانئاخىرى غەزىرىنى . زۈم بىلەن كۆرگەن ئىدىاۆمەستانىلىكىنى ئۆز ك
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كونسۇلخانىسىنىڭ ھويلىسىغا بۆسۈپ كىرىاپ تاۈۋرۈككە  خىتاد ياش ئىسىملىك بىر ئۇيغۇر

يامىشىپ چىقىپ ئۇيغۇرالرنىڭ قېنى بىالەن بويالغاانئ خىتااد د لىتىنىاڭ ساىموۋۇلى  بەش 

زىسىدىن تۈركىەە ساقلىلىرى رەسمىەەت يۈ.چۈشۈرۈۋەتكەن ئىدىيۇلتۇزلۇق قىزىل بايرىقىنى 

 .رگەنلىكىمۇ باياتىنقىدەك ئېسىمدەبىردەمدىن كېەىن قويۇپ بە سىمۇتۇتۇپ سوالپ قويغان بول

ئۆتكۈزۈلگەن نەچلە يۈزلىگەن ئەنە شۇ كۈنلەردىن بۇيان ئىستانبۇلئئەنقەرە ۋە قەيسەرىلەردە 

بەزى نامايشاالرنى ئۇيۇشاتۇرغىنىمىزدا چىقىادىغانغا .ە پائالىەەتلەرگە قاتنىاشتىانامايىش ۋ

تااۈرك قېرىنداشااالر بىاالەن چىققااان ۋاقىتلىرىمىزمااۇ كااۆپ  2چىئۇيغااۇر تاپالماااد ئۈلكااۈ

دەپ يالتىەىاپ تۇرۇۋالىادىغان نۇرغاۇن  «بىر ساەپتە تۇرماايمىزمىللەتلىلەر بىلەن ».بولدى

مۈرىگە تىرەپ مەيدانالردا بىللە  –نى مىزدە ئۈلكۈچى ياشالر بىلەن مۈرىسەپداشالرنىڭ كۈنى

ئۈممەتلىمەن دەپ .بولغانلىقىمۇ مېنى خۇرسەن قىلىراتقان ئىشالرنىڭ بىرى دېسەممۇ بولىدۇ

ىپ بىر بۇنى يېزىرېت.الرمۇ بىزدە كۆپداۋراڭ سېلىپ ئۈلكۈچى شۇئارى توۋاليدىغان قېرىنداش

ئىرقاى  تۇمۇز ئۈرۈملىادە ياۈزبەرگەن ئۇيغاۇر.5يىلى .9009:غەلىتە ئەش ئېسىمگە كەلدى

ھەتتاا شاۇچاغدا تۈركىەەنىاڭ بااش .قىرغىنلىلى  ۋەقەسى تۈركىەەنى تەۋرىتىرەتكەن ئىادى

ان رەجەپ تايەىپ ئەردوغان خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرنى قىرغىن مىنىستىرى بولۇپ ۋەزىپە ئۆتەۋاتق

ئباۇ مەساىلىنى بىرلەشااكەن نلىلىقتۇرباۇ بىار ئىرقاى قىرغى»تى  ئەيىاپلەپ قىلغاانلىقىنى قاات

ا كەڭ ئاورۇن ئالغاان دېگەن باياناتى مەتبۇئاتالرد«چىقىمەنئېلىپ مىللەتلەت تەشكىالتىغا 

پەزىالەت »مۇشۇنداق بىر پەيتاتە ئەردوغاننىاڭ رەقىاپ پارتىەلىرىادىن بىارى بولغاان .ئىدى

نامااايش  بىاار كىشااىلىك  00.000دىەەكۆياادىكى چاغاليااان مەيدانىاادا مەجى«پارتىىەىسااى

سەيىت  پبۇ نامايىشتا پارتەىىنىڭ رەئىسى نۇمان قۇرتۇلمۇش نۇتۇق سۆزلەپ بولۇ.تەشكىللىدى

پەزىلەت پارتىەىسىنىڭ سەھرەنلىكتىن ئ سەيىتكام .تۈمتۈرۈك ئاكىغا مىكروپۇننى بەرگەن ئىدى

شۇڭا .سالغان ئەھرالمۇ يۈز بەرگەن ئىدىرتىەەگە مىننەتدارلى  بىلدۈرۈپ رەقىبى بولغان ئاق پا

كۆپ پارتىەىلىك د لەتلەردە كىمنىڭ سورۇنىدا گەەپ قىلىراتقانلىقىنى ئوبدان دېموكراتىك ۋە 

دەڭسېلىپ نۇتاۇق ئاتمىساا تىىشاىغۇچىالرنىڭ كۈلكىىساگەئھەتتا نارازىلىقىغاا دۇب كاېلىش 

 .ئېېتىماللىقىمۇ بار

كەلگەنادىن كېاەىن باۇ د لەتتىماۇ  مەن شۇدەمدە ياشاۋاتقان مەلۇم بىار غەرپ د لىاتىگە  

نامايىش  ئۇيغۇر بولساقمۇ ئۈمىتسىزلەنمەد 75ئۇيغۇرئگاھ  5قۇربىتىمىزنىڭ يېتىشىلە گاھ 

يىش ۋە پائاالىەەت اھەر نامشۇنى كېسىپ ئېەتىشقا بولىدۇكىئ.بېرىراتىمىز ئېلىپ ئىشلىرىنى

پەقەتال خىتاد د لىتىنىڭ يۈرگۈزۈۋاتقان سىەاسىتىگە قارشى دېموكراتىك نارازىلى  بولاۇپال 

بىاار  قالماااد شااۇنداقال ئىشااتىراكلىالرنىڭ داۋاغااا بولغااان روھىنااى تېخىمااۇ ئۇرغۇتىاادىغان

شاااۇڭا نامايىشاااقا قاتناشاااماد تاااۇرۇپ  . ەشاااىقىدۇرئبىر كاااۈب بىرىكتاااۈرۈش مماااۇنبەردۇر

مەن دەيمەنكاى .نامايىشلىالرنىڭ ھىساەاتىنى چۈشەنگىلىئشاەرھىلەپ بەرگىلاى بولمايادۇ 
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نامااايىش قىلىاااپ ۋەتەن ئااازات قىلغىلاااى بولمايااادۇ دەپ مەسااخىرە قىلىااادىغانالر يااااكى 

نامايىش .غا تەۋەدۇرئادەملەر توپىياراتمايدىغانالر ئەسسلىدىال قولىدىن ئىش كەلمەيدىغان 

لىااااپ ئىاااادىەە ئااااازات بولىشااااى قىلىااااپ ۋەتەن ئااااازات بولمىغااااان بىاااالەن مااااايىش قى

ئەيناى چاغادا باوۋىمىز .زارىمىزنى يەتكۈزەلىشىمىز ماۇمكىن-ئەللىكلەرگە ئاھۇچەتمۇمكىنئ

ەتلەرنى قىلىپ تۈركىەەدە بىزنى ىن بۇغرا ۋە ئىسا يۈسۈپ ئالپتېكىنلەر مۇشۇنداق پائالىەمەمتىم

رۇش پۇرسااىتىگە ئېرىشاامىگەن بەلكىااا مەن بااۇ يااازمىنى يېزىااپ ئولتااۇ ونۇتمىغااان بولسااات

مان بىر ھا ماسلى  كېرەكئمۇشۇنداق نامايىش ئۇچقۇنلىرىشۇڭا نامايىشقا سەل قارى.اىتتبۇال

نى بىر نېمە ئۇنىسى ؟قىلىرېتەمدۇ تېخى يەر بىلەن يەكسانە ئايلىنىپ بېەجىىنى ئاتەشككۈنى 

   .دىەىش ھازىرچە تەس

نۆۋەتتە خىتاد ھاكىمىەىتىنىڭ مىسلى كاۆرۈلمىگەن دەرىجىادە غالجىرلىشاىپ  مىللتىمىازگە 

ئۇياقتا تۇرسۇن  يۈرىكىدە زەررىلىلىك ئىنسانى ھىس  ئوقۇبەتلىرى ئىمان-سېلىراتقان ئازاپ

بىرەر قانداقتۇ ئۇيغۇر ئۈچۈن .تۇيغۇسى بار بولغان ھەرقانداق ئۇيغۇرنى بىئارام قىلماد قويمىدى

ياكى ئۇيغۇر تەشكىالتلىرىغا ھەمدەمدە  تۇرسام  نياخشى ئىش قىلىراتقان كىشىلەرگە يېقى

ئۇچرايدۇ  توسالغۇغاكېلىشىا  -ە بېرىپ خىتاد كونسۇلخانىسىسدىن ۋىزا ئېلىپ ۋەتەنگبولسامئ

تىلىپ ھەتتا كۆپىنلىلىرىنىڭ ۋەتەندىكى يېقىن ېغان بىر قىسىا كىشىلەرنىڭ يولى ئئوياليدىدەپ 

 دى؛غۇن ئۇيغۇرالرنىڭ ئۇيقۇسى ئېلىليۇرۇقلىرى تۇتقۇن قىلىنىشقا باشلىغاندىن بۇيان نۇر–

خەنزۇئجۇڭگۇ دەپ سىپايە تەلەپپۇز قىلمااد خىتااد دىەەلەيادىغان ۋە تەشاكالتلىرىمىزنىڭ 

كۆك بايراقنى قولىغا ئېلىپ نامايىشالرغا ئاكتىپ قاتنىشىدىغان چاقىرىقلىرىغا ئاۋاز قوشۇپ 

 ئارىسااااىدائۇيغۇرالر  شەكىللىنىشااااكە باشاااالىدىئھەتتا مۇھاااااجىرەتتىكى  كەيپىەاااااتالر

قىممىتى مىسلى كۆرۈلمىگەن دەرىجىدە ئەڭ يوقۇرى پەللىگە -ىللەتئبايراقنىڭ قەدىرۋەتەنئم

 .سەكمۇ مۇبالىغە قىلغان بولمايمىزكۆتۈرۈلدى دې

ىقى بىلەن دۇنەا ئامرىكىدا ياشاۋاتقان داڭلى  پائالىەەتلى رۇشەن ئابباس خانىمنىڭ چاقىر

 -نامايىشى كۈتۈلگەندىنمۇ كەڭ« بىر ئاۋاز بىر قەدەم»مىقەاسىدا ئېلىپ بېرىلماقلى بولۇنغان

ئىلگىارى دەۋا ساېپىگە كىارمىگەن يااكى مەيادانغا .كۆلەملىك ۋە سۈپەتلىك ئېلىپ بېرىلدى

ئيەنە ستىگە چىقىپ كۈچىمىزگە كۈب قاتتىچىقمىغان نۇرغۇن ياشالر بۇ قېتىمقى نامايىشتا رە

مانا باۇ .باشقا نۇرغۇن ياخشى ئىشالرنى قىلىشنى كۆڭلىگە پۈكۈپ قايتىشتى بۇ نامايىشتىن

 زارىنى ئاڭلىتىش ھەركىتى-غەزەپنى كۈچكە ئايالندۇرۇپ پۈتۈن دۇنەاغا ئۇيغۇرالرنىڭ ئاھۇ

بىز ساڭا تېز پۈكمەيمىزئتاكى ئاداققىلە ھەققانى »ھەم شۇنداقال خىتايغا نىسبەتەن  ىئبولد

 .بۇ ھەركەت دېگەن ۋەدىنامىنىڭ جاكارلىنىشى ئىدى «داۋامالشتۇرىمىز كۆرىشىمىزنى
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 نامايىشتىن ئويلىغانلىرىا

خىتاد قىزىل ئارمىەىسى شەرقى تۈركىستانغا تۇنجى قەدەم باسقان كۈندىن ئىگەللىنىشىلە ئ

دىندار  ئاممىنىڭ مۇتلەق كۆپلىلىكىئەڭ دادىل قارشى چىقىپ كەلگەن  اتىراق اغىىنۇ بباشالپ 

تا .مۇ بولىدۇئاساسەن دىنى زاتالر دېسەك ىكىلزور كۆپلى نىىمۇيېتەكلىگۈچىلەر.كىشىلەر ئىكەن

ھازىرغا قەدەر مەيلى ۋەتەن ئىلىدە مەيلى ۋەتەن سىرتىدا بولسۇن دەۋانىڭ ئالدىنقى سېپىدە 

مېىىپ بەدەل تۆلەۋەتقانالر يەنىال دىنى ئەقىدىسى كۈچلۈكئكەلگۈسىدىن ئۈمىترار كىشىلەر 

-بۈگۈن ھەممىال د لەتتە نامايىشقا چىققان خانىامانا .ئىكەنلىكى كۆز ئالدىمىزدا تۇرماقتا

 ئەلارەتتە.قىزالرنىڭ دېگۈدەك بېشىغا رومال ئارتقانلىقى بۇ قارىشىمنى ئىساپاتالپ تۇرۇپتاۇ

بىرقىسىملىرى ئۆزىنى يۇشۇرۇش ئۈچۈن يۈزىنى ئەتكەنلىكىمۇ  ئادەتتە بېشى ئوچۇق يۈرۈيدىغان

 .بىر رېئاللى 

دەك ئايااال نامايىشاالىالرنىڭ قاتناشااقانلىقىنى  90  بااۇ قېااتىا  د لەتااتەمەن ياشاااۋاتقان 

خالىماسالىقتەك ناازۇك ئىلگىرىكى بېشىمدىن ئۆتكەن رەسىمگە رەسىمگە چىقىشنى كۆردۈمئ

ۋىدېئو كامېرامنى قەتئاى ئىشالەتمەد ئىشاتىراكلى ساۈپىتىدە مېىىشاىپ مەسىلى تۈپەيلى 

قىزالرنىڭ  –ئىلگىرى نامايىشالرغا قەتئى يېقىن كەلگىلى ئۇنىمايدىغان بىرقانلە خانىا .بەردىا

ساساەن ئا نەزەر سالساام .بۇ نامايىشقا كېلەلىگىنىدىن ئىلىمدە تولىماۇ خۇرساەن بولادۇم

-ھەممىسى ئادەتتە بەش ۋاخ ناماز ئۆتەيدىغان ۋە ئورانغىنىغا قارىغاندا دىنى كۆچلۈك خانىا 

نامااايىش چاقىرىقىمىزغااا ئاااۋاز قوشااالمىغان يەنە نۇرغۇنلىرىنىااڭ  قارىسااىام .قىاازالر ئىاادى

نامايىشااقا چىقىااپ قالسااام ۋەتەناادىكى ئااۇرۇق :سااەۋەپلىرى بااارئىكەن-بۇرۇنقىاادەكال بانااا

 ....ئنامايىشتىن نېمە چىقاتتى؟ىمغا ئاۋارىگەرچىلىك بولىدۇتۇققانلىر

نامايىشقا چىققان ۋە  ئېغىر بەدەللەرنى تۆلەۋاتقانالرئمېىىپ  دەۋانىڭ ئالدىنقى سېپىدە خۇددى

  .ئورماندىن ئۈنۈپ قالغاندەكئۇالرتۇققانلىرى يوق يا بولمىسا -چىقىراتقانالرنىڭ ۋەتەندە ئۇرۇق

زۇلۇمغا قولىدىن كېلىشىلە قارشى »دېمەك ئىسالم دىنىمىزدىكى ئالالھنىڭ بۇيرۇقى بولغان 

پىرىنساىپىغا ئەمەل قىاللىغاان ئااڭلى  «تۇرۇشئئېزىلىراتقان قەۋمى ئۈچۈن كاۆرەش قىلىاش

-ئدىنى ئېىى سۇس ياكى مىللىتىگە بولغان مېېىرھەرقانداق ئۇيغۇر دەۋاغا ئاتلىنااليدىكەن

مۇھەببىتىدىن خىتاد قورقۇسى كۈچلۈك ئۇيغۇرالر ئۆزىنىڭ ۋىجدانىنى راھەتلەندۈرۈش ئۈچۈن 

دەۋا سېپىمىزگە ئاكتىپ ھەسسە .ەپ تاپىدىكەن نامايىشقا چىقماسلى  ئۈچۈنبىرەر بانا سەۋ

سۇس بولسىمۇ  مىللى ئېىى كۈچلۈك ئاز ساندىكى  ئەقىدىسى بىر قەدەر  نىىدى قوشۇۋاتقان

  .كىشىلىرىمىزنىڭ ئەمگىگىنىمۇ ئىنكار قىاللمايمىز ئەلرەتتە
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دۇ؟دەپ ياراتمايدىغان خېلى بىر مېنى خۇرسەن قىلىراتقىنى ئىلگىرى نامايىشتىن نېمە چىقى

قىسىا ئۆلىمالىرىمىزنىىمۇ ئەمدىلىكتە ئۇيغۇناۇپ ناماايىش قىلىشانىڭ ئەھمىەىتىناى  دىناى 

ماۇ ئىشاتىراك قىلىراتقاانلىقى نۇقتىدىن شەرھىلەپ تەبلىغ قىلىشاقا باشالىغانلىقى ۋە ئۆزلىرى

ئقارىسام تۇنجى ساھابىلەرنى ئا كەتمۇ ئۆزگىرەيدىكەنىھەر-دېمەك ئاڭ ئۆزگەرسە ئىش.ىبولد

كە يېقىن نۇتۇقالر ئېتىلىشقا باشالپتۇ تور قالسۇن نامايىشلى ساھەبە دەپ مۇئەيەەنلەشتۈرۈش

ى پىرىنسىپ بويىلە بىار خاتاا ئىشانى ئەسلىدە دىن.ەتلىرىدەرىقاتلىرىدىكى سىن ھۆججتەش

كۆرسە ئۇنىىغا قەتئى قارشى تۇرۇش كېرەكلىكى قۇرئان كەرىمدە نۇرغۇن ئورۇندا تەكىتلەنگەن 

مەن بۇ نوقتىدا .ئىزلىرىدا بۇنىڭ مىساللىرى خېلى كۆپ-ۋە پەيغەمبەر ئەلەيېىسساالمنىڭ ئىش

 .توختىلىمەن خۇدايىا بۇيرىسائايەت ۋە ھەدىسلەرنى نەقىل كەلتۈرۈپ ئايرىا بىر ماقالىدە 

 نامايىشتا ئوبراز مەسىلىسى

تۈركىەەنىڭ بۇ قېتىمقى نامايىشتا كۆزۈمگە چېلىققىنى غەرپ ئەللىرىدىكى ئۇيغۇرالردىن بەكرەك 

نەچلە  ناملى  ئايالالر نامايىشىدا« بىر ئاۋاز بىر قەدەم»شەھرىدە ئۆتكۈزۈلگەن  لئىستانبۇ

 -بۇ ناامەىش ئۇيغاۇر خاانىا.قىزالر ئاكتىپلى  بىلەن نامايىشقا قاتناشتى –مىىلىغان خانىا 

قىزلىرىنىڭ تۈركىەەدە ئېلىپ بارغان ھازىرغا قەدەركى  ئەڭ زور كۆلەملىك نامايىشى بولۇپ 

نامايىشتا توۋالنغان شۇئارالر ئ كۆتۈرۈلگەن لوزۇنكىالر ۋە مېىىش . تارىخ بەتلىرىن ئورۇن ئالدى

رىمىز مۇستەقىل شۇئا.دىەشكە بولىدۇ نامايىش بولدى سۈپەتلىكرەتلىك ۋە  تەرتىپى جەھەتتىن

دېاگەن  «ئىنساان ھەقلىارى نەرەدە ئبااش باۇب باۇرادا»تېخى ئۇمۇمالشمىغىنى ئۈچۈنمىكىن

بىراق نامايىشتا قارا چۈمبەل بىلەن .ىمۇ  ياڭراۋاتاتتىمىللەتلى ھەركەت پارتىەىسىنىڭ شۇئار

يۈزىنى ئېتىرېلىشالرئيەنە كېلىپ بايانات ئاېالن قىلغاان خانىمنىاڭ ياۈز كاۆزىنى ئېتىرالغاان 

قۇالردا گۇيااا پەلەسااتىندىكى ھاماساانىڭ ئايااال ھااالەتتىكى كۆرۈنۈشااى ئاخبااارات ۋە تااارات

نامايىشقا چىقىپ خىتايغا قارشى مەيدانىنى ئېنى  جاكالىغان باۇ .ەسلىتەتتىپىدائىلىرىنى ئ

 .ئايرىا رەخمەت ئەتساقمۇ ئازلى  قىلىدۇ-ئەزىمەتلىرىمىزگە ئايرىا

دىنىمىزدا پەرز .كۆرۈنۈش بىزگە ياخشى بولمىغان نەتىجىلەرنى ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن خىلبۇ

لېكىن بۇ شەكىلدىكىسى ساەل ئئىكەنلىكىدە بىزمۇ ئىمان ئېەتتۇق بولغىنى نورمال ئورۇنۇش

نادونوزىەە ۋە ئىرانادەك يااكى ھىسەئۇدى ئەرەبىستاندائپەلەستىن  سىز .ئاشۇرۇۋەتكەنلىك

ان ياۋرۇپالىشىشاىنى قوغلىشاىراتقان بىار يىلادىن بۇيا 10د لەتلەردە ئەمەس تاۈركىەەدەك 

مېنىڭ بۇ قۇرلىرىمىنى . خەلقنىڭ يۇرتىدا نامايىش قىلىراتقىنىىىزنى ئەستىن چىقىرىپ قويماڭ

ئەمما مېنىڭ باۇ .ئوقۇۋېتىپ تىلالپ كېتىدىغان قېرىنداشالرنىڭ چىقىشىنىمۇ ئوبدان بىلىمەن

گە ماسلىشىپ ياشايمەن دەيدىكەنسىلەر ئەگەر تۈركىەە. گەپلىرىمنىڭ تېگىگە كېەىنلە يېتىسىلەر

  قىاازالردەك-كېلەكااتە تااۈركىەەدىكى ئوتتۇرايااولنى تۇتااۇپ ماڭغااان دىناادار خااانىا -كىااەىا

شاى كىەىنىشنى ئۈگەنمىسەڭالرئ تۈرك قېرنداشالرنىڭ ھىسداشلىقى بارغانسىرى ئازالپ كېتى

كىەىنىشىىالر يەنىال  كېلەك مودىسىغا ھۆرمەت قىلىمەنئقانداق -مەن ھەرقانداق كىەىا.مۇمكىن
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-تۇرۇش ۋە كىەىا -شتۈركىەەنىڭ يۈرۈشۇنداقتىمۇ .ئۆزەڭالرنىڭ ئىختىەارىدىكى بىر مەسىلە

ئاخىرىدا بۇ .كەلدى خاالس ئەسكەرتكۈم كېلەك ئادەتلىرىگە بىرئاز رئايە قىلشنىڭ ئەھمىەىتىنى

ماددى ۋە مەنىرى ئاز بولمىغان  تەشكىللەپئ ئوتتۇرىغا قويغانتۇنجى بولۇپ امايىش پىكرىنى ن

يەنە بىار .ىلادۈرىمەنب مىتىمناىگەن ھەربىر شىەخىسكە ئاالھىدە رەخئەمگەكلەرنى سىىدۈر

ابى تەسااىرچانلىقى يوقااۇرى تەتىجىلەرنااى قولغااا سااۈپەتلىك ۋە ئىجااخىمااۇ نامايىشااتا تې

  .كەلتۈرۈشىمىزگە تىلەكداشمەن


