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 ىنىڭ داۋام«ئۇيغۇرلۇق مۇساپەمدىكى ئامېرىكا»      

 

ئااائىمىزىىدىكى يىنەنمەر مېڭىااڭ ىيردىنەدىكى دەىيرمىىااااامىرىد ۋا لىمىاادىغااانمىرىزڭى ئااا.   ى   ل لۇ ااااا ى  

ىيردىنەدىكى ئۇيغۇرغا ئامراقمىق، ىيردىنە پۇىبۇل د ماندىمىرىڭىڭ، سااااىناسااااىنۇنمىرىڭىڭ، ئالىد ئىلىزالىرىڭىڭ  ى ى 

ا ئۇالردىكى ىيردىنە قىىغىڭمى ى ى   ل لغانچە ديىىنىر داساااا ىااندا دائىد قىىغىل ىىمغا ئىمىڭىر ىۇرىدىغال ل لغاى 

ىدا  ئامېرىك يادى  ىدا  ىڭ ىيردىن ىڭ لىرى ئىزىڭ ندىل دېنىل ئۇالرن ىر دەلگە قاي  ىدىل  ئامېرىك لدى  مەل  غال ل  لار

ئ قۇماقچى ل لغانمى ىڭى دا  مەسااااامىاەد ساااااالدى  ئامېرىكىدىكى ىاغمىرىزدا لەزى ئ ق غۇىىمىرىززۇ  ەد يېىىر 

ىڭ لىمەل لۇ  ەق ە ىيردى ىدى   اااااۇن غان يارداە ىەلە  قىم ندىل  ىدا مە ىڭ دىمىغۇلمى  ئامېرىكىدا ئ قۇ اااااڭ يادى  نە 

 .ئ يمىڭىى ا لا مىدىد

ېدى  ىيردىنە پەقەد           نداە ئەمەى ئ ندا ىيردىنە قىىغىڭمى ى دىردلگە ماسااااا ا ۋاىە لار غا  ئامېرىكى مەل 

ڭى را.مەي  ى، ئاۋاە  اياىىغا ل لسا غىم ال  سايە ىا    ىۇراى ى  پۇىبۇلاۇمار ۋا نا ىا ۇمار يا  رنىڭ ىۇرمۇ ى

مۇساپىراى ىل قاي ىر ۋاىەندىكى ىيردچە دىڭ ، دىنىد، ىاماق، ىىل ئىى ىناقىدىل سىيينددە  ىيردىنىگە سايا ەىكە، 

ەۋساااااىنەلەردا ئ قۇ ااااا ا ۋا دىىي اااااكە يالد نغان رنىڭ دىپمىكى مېڭى ز ق ند ردى  لەزىدا لۇ  ەق ە ىەدمىر، ى

ل لۇ اااااۇمغا ى غرا دەلدى  ىال م د قزۇ ااااامىرىدا د قۇر   يير ەل، ئىككىمىڭىى ئىكەدمىرىدا ئۇپرا  يير ەنمەر ە 

ىڭ ئىىدانگىداە ئىزكانىد  نار ىەى ى اد ي ق، ئىزدمڭ لىمگەل، دىر ەنمىرىزڭى ىىۋاندىكىچە ساااااۇند ە  ق لۇمدا ىەي

 . ە قۇالق سااليمىل لزىغانمى ى ئيىيل دەىزىىىد ۋا دەىيرمىىمەر

يىمىڭىڭ ئا ىرلىرىدا ىيردىنىگە ق نغال ئېدىد  ئۇزاق ئىىزەي مەل ى نۇيدىغال لىرايمەنڭىڭ ىيردىنە -2005مەل        

ئەن ەرادىكى دا.مىق لىمكەنت ئۇنۋىرسى ى ىڭى ىا    ئاۋىس ىرالىنىگە دەىكەنمىكىڭى ئا.مىدىد  مەل ىيردىنىگە لېرىر 

د س ۇە ما.ا ئامېرىكا يادى داناداغا دې ىى مەسمىاەىىڭى لەردى  مەل س رالزىغال ئە ۋالدا ىۇنجى ى نۇ  ال ئۇيغۇر 

غا  پا ياۋر  ىڭ  يا ااااا رن ندىل دېنىل لىر قىساااااىد  غا ىل ىۇر ىدا لىر مەز  لدىد  ىيردىن قا لېرىمگەل ىەدمى كە  ەيرال 

ى ىك لىر د ساااا ىزىى ل لىدىغال، ئىزىائاە يىگەل ئ لۇل اسااااىد ئىسااااىزم-دې ىۋاى انمى ىڭى ئا.مىدىد  مەل ق لىدىل ىۇز

ىىد ئاي ردىل دېنىل ياۋر پاغا ييرد  دەى ى  مەل ىيردىنىدا ىۇرغال -لىمىزمىك، دى الاۇمار لاال ئېدى  ئۇمۇ ئيچ

مەز ىممەردا داناداغا، ئاۋىسااا ىرالىنىگە، ياۋر پاغا ۋا ئامېرىكىغا ئ قۇ ااا ا يادى دىىي اااكە دەىكەنمەرنى دىرددە ۋا 

ىىىزچە ئۇيغۇر يا ااامىرى ئيىيل ىيردىنە لىر  ااا ىا، ساااەدرام ىا  ىساااى يادى دىۋردە ل لۇۋاى انداە ئا.مىدىد  پەر

قى ى ى  ئۇنااداق قىمزىغااال ئۇيغۇرالرمۇ دىزدمگە ىېمى ىاار ىۇراى ى  ىيردىنەدا ئىىىىاال ئ قۇ   اااااىردەد ۋا ئااالى 

 .اۋاى ان رمۇ لار ئېدىمەد ەپمەردا ئىىمەۋاى ال، م  ىد ىەى ى اد لازىمىرىدا ئىرنەدمىك ر ل ئ يڭ

مەل ئامېرىكىدا ئ قۇۋاى ال ىاغمىرىزدا لىر قانچە د ساا ۇمڭىڭ ىيردىنىگە سااايا ەىكە دەىكەنمىكىڭى ئا.مىدىد         

ىيردىنەدىكى د سااااا مىرىزڭىڭ ئامېرىكىغا دېمىىاااااىڭى ئارز  قىمدىد  ئەمزا دەلگەنمەر ل لزىدى   اااااۇ.ا مەل دەىكەل 

مدىل دېنىل ىيردىنە -2006 ىدىل يى غانمى  نداق ئىز ىرىىااااامەر ل ل قا ىدا  ياى ىڭ  ا ىڭ ۋا ىيردىنەدىكى ئۇيغۇرالرن ن

لىاەۋار قالدىد  ئەمزا دىز ئالدىزدىكى رىنالمى ڭى ساااااېمىىااااا ۇر   لاقسااااااە ئامېرىكىدىكى ىيرە ساااااى ۇد ڭت 

سى لار ئېدى  ئەمزا مەل ىيردىنىدىكى ىېغىزدا ئۇيغۇر ئ قۇغۇىى  سىڭىڭ ما ىڭى س مىرىزڭىڭ  ەمزى ىڭا ردىل ما د 

ىر  نارلىق قىم ىدىد  مەد ى ىزىىدىكى ىيرە ئ قۇغۇىى ر ئىزلىرىزىى ىەي ئا.مىز ىدىد،  ەە  غال لىرىڭىزۇ دىرمىگەن ئال
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ىيرە مەدانىنەد دېچىمىكى قىمد ق  پائالىنەد يەريانىدىكى  ىرايەىمەرنىڭ  ىساالى قىمىڭىۋاى اندا ىيرە د سا مىرىد 

ل لىرار ۋا ى ڭىڭ )ف ندى يەمئىنەد( يارىدىزى ل لزىسااا مۇمكىل ئەمەساامىكى، ىيردىنىدا لۇنداق لىر دېچىمىك ئيىي

 .ئ قۇغۇىى ردا لۇنچىمىك قۇرلەىڭىڭ ل لزايدىغانمى ىڭى ىىمغا ئېمىى ى

فاىىھ ئىسىزمىك د س ۇە ئايالى لىمەل لىڭادارلىق دەس ىدا د د ۇرلۇق ئۇنۋانى ئالدى  لا  ا ىيرە ئ قۇغۇىى ر         

الرنىااڭ  ىىمى ى ى غرىمىق پەرازلەر دىپەياادى  فاااىىااھ لىمەل زايڭە  ئىسااااا ااانب لاادىكى ئ ل نەىچە ئااارىساااااىاادا ئۇ

ئۇنۋىرساااااى ى ڭىڭ قايساااااىساااااىڭى ىال م  ەق ىدا لام قاىۇر ۋاىاى ى  ىيردىنىدا ياۋر پا ۋا ئامېرىكىدا ئ قۇغال 

   قىمزاي  ى  ىيردىنە ئيىيل،ىيرەئ قۇغۇىى رنىڭ  ىىمەد ىاپزى ى ىەى ئەمەسكەل  فاىىھ ىيردىنەنى  ىچ يەر ە ىە

ئيىيل د گەل مەنا ئۇنىڭ سىزلىرىدىل لەدراە پائالىنەىمىرىدىل ئۇرغۇ  ىۇراى ى  ئەمزا ما.ا قىىزىق ىۇيۇلغىڭى ئۇالر 

ئامېرىكىدىل قاي ىدىغانغا لىر قانچە ئاي قالغاندا يەنە لىر لالىمىق ل لدى   اااااۇنىڭ لىمەل ئۇنىڭ ئايالىد ئامېرىكىغا 

ۇزاق ئىىزەي ما.ا لەر ەل لالىمىق ل لۇم مەسمىاەىى ئىسىزگە دەلدى  ئۇ  ۇىاغدا ما.ا لالى رنىڭ ئامېرىكا دېمىر ئ

 .پۇقراسى ل لۇ ىڭىڭ پايدىمىرى  ەق ىدا دى  ىي ەنچە لەر ەل ئېدى

ەدىە مەندىل ئامېرىكىغا يادى ىيردىنىگە لېرىر ئ قۇم ى غرىساااىدا مەسااامىاەد ئالغان رغا ۋا يادى  اااۇ مەقسااا     

يارداە ساا را  دەلگەنمەر ە دائىد  ااۇ  ەپمەرنى دا  لەر يە دىمىد   ىيردىنىدا ئ قۇسااىمىى ئامېرىكىغا سااايا ەىكە 

لارالزايسااىى لەلكى،لېكىل ئامېرىكىدا ئ قۇم يەريانىدا ىيردىنە سااايا ى ىگە ىى ىڭغۇداە پۇل ىاپالىىااىمىى مۇمكىل  

لىىاااااىمىى مۇمكىل، لېكىل ىيردىنىدا ئ قۇ  ئامېرىكىدا  ىىمەد ئامېرىكىدا ئ قۇساااااىمىى ىيردىنىدىل  ىىمەد ىاپا

ىاپزاق ئاساااال ئەمەى  ئامېرىكىمىق ل لساااىمىى ىيردىنە ە ق الي  دې ەلەيساااىى، لېكىل ىيردىنەدىل ئامېرىكا ۋىىساااى 

 .ئالزاق ئانچە ئاسال ئەمەى

  ز رلۇق لىر ئىى  ئەمزا ئېڭگىمىىىە  لىى ئۇيغۇر ئيىيل ىيردچە ئاسال، ئۇنى ئى ىڭىىزۇ، سىزلە زۇ، ئا.  زۇ      

ئۇنداق ئەمەى  لۇ ىىل مۇرادكە ، لۇ ىىمدىكى ئۇىۇر م ل ل لغاى ا ساااااىزليە  ەددىدىل زىنادا دى   ئېڭگىمىىىە 

سيرئەى ە لېنىر لا  ا  سا ەلىرىڭىڭ يې ەدچى ىىمى ل لغاى ا، لۇ ىىل ئە  ىېى  د ننانىڭ پەل، مەدانىنەد ۋا ىېاڭىكا 

ل سىز ئۇقۇم رنى  ەدىنە قىمزاق ا  ئامېرىكىدا ئ قۇم لىمەل ىيردىنىدا ئ قۇم  ەق ىدىكى ئىككىمىڭىى ىىم رغا نۇرغۇ

ىىۋااليزۇ يادى ىەينارلى ڭى پۇ  ى   مۇس ەقىل ما.ايزۇ د گەنداە  س .دى سەپىرىدا ى نۇ  رغا  ئەمەلىنەى ە لىمىد 

 زىى ە ىۇق ان رنىڭ دارۋىڭىغا قې ىمىۋ مىى ئاسااااااللىر ىال م ئ ى ۇرىساااااىدىكى ئىككىمىڭىىااااا ۇر  ئەلۋاى ە، دىپىڭچى

ىۇيۇلىد   ئەمزا ئىىدىڭىى سااەپىرى،  اياد مۇساااپىسااى ئۇز ل  ي ل ردا ى نۇ اا ر دارىۋىڭى، دارياالردا ى نۇ اا رنىڭ 

ىىزىى دېراە   ۇ.ا  سال ا مۇس ەقىل مېمىر ىاماممى سەپەرنى  ەمزىزىى ئا ىرى ى  ى ق لۋى ى ئۇىرا  دەلزەيد   لۇ 

ىمڭىڭ ئاساااااىڭى، ي لڭىڭ يې ىڭى دىزىزىىنى غەلەد قىمزىغاي  ىيردچە ئى ىڭىر، ىيردىنىدا ئ قۇساااااىمىى د ننانىڭ ى

ىيردمەر ە مەلۇە ل لغال، ىيردچىدا ئەدىس ئەىكەل قىسزىدىل  ەۋاردار ل لۇ ىمىى مۇمكىل  نەىىجىدا سىى ئىڭسان ر 

سااااىى  ئە ەر ئېڭگىمىىىە ئى ىڭىر ئامېرىكىدا ئ قۇسااااىمىى ىەپەدكۇر  اسااااى ىمىرىڭىڭ ئاز قىساااازىغا ئىگە ل لغال ل لى

 .ئىڭسانىنەىڭىڭ ىەپەدكۇر مىۋىمىرى، ئىجادىنەىمىرى ۋا ئېىدىڭىىمىرىڭىڭ دى  قىسزىدىل  ەۋاردار ل لىسىى

 سىمىممەر ىيردىنىڭىڭ مۇسۇلزال ىيرە دۆلى ى-ىيردىنىدا ئ قۇ ڭى ئامېرىكىدا ئ قۇ ڭىڭ ئالدىغا ىېىىۋالغال ئېڭى     

ئىكەنمىكىڭى، ئۇيغۇرالرغا  ىساادا اامىق ۋا يارداممەرنىڭ دائىزمىق ئىكەنمىكىڭى، ناۋادا يا ىااى دينڭىڭ يامىڭى ل لۇ  

قىنڭىمىر قالسااا ئەنسااىرا ااڭىڭ لىاايەد ئىكەنمىكىڭى ىىمغا ئېمىىااىدىكەل  لۇ ى غرا، لېكىل مەير ۇ قارا اا ۇر  مەل 

ل ۋا  ااە ىساامەرنىڭ دىپمىكىڭى لىمىزەل،  ااۇ ۋايىدىل مەل ىيرە ىيردىنىدا ئۇيغۇرالرغا لام پاناۇ ل لىدىغال ئ ر ا

دۆلى ى ۋا ىيرە  ەل ىدىل مىڭ مەرىىۋا مەمڭۇل  مەيمى د ننانىڭ قەيەرىدا ل لسۇل ئۇيغۇرنىڭ پۇىىغا ىىكەل دىرسە 
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ىيردڭىڭ  لىيردڭىڭ ييرىكىدىل قال ئاقىدىغانمى ىڭى  ىس قىمىر ىۇر پ ىزەل  د ننانىڭ نەرىدا ل لزىسااۇل ئۇيغۇر لىمە

قايغۇساااى لىر  ەى ا قەلرىمىرىزۇ يانزۇيال   البۇدى لۇنداق غەما رلۇق،  ىسااادا ااامىق ۋا -داسااا ىاىڭى لىر، غېزى

قېرىڭدا اامىق ىيردىنە ە دەلگەل لەزى ئۇيغۇرالردا يېمىڭىى، لې ىڭىى ۋا دەمسااىڭىى  ا ىىااىڭى ئېغىرال اا ۇرىۋاىكەل 

يز لەر ەل لىر ئىىاااااڭى  ەر ىى ئۇنۇىالزايزەل  لىر دينى مەد ەپ ىل د زەي ل لزايد   مەل ىيردىنىدىكى دينمىرىزدا ي

يېىڭىر قىىىل ئاي مەيدانىدا دې ىۋاى ال ئېدىد،  ىنال لىمەل ل لۇ  ميددرد  دەى ىد  قارىسااااااە مېڭى يىلىۋالغىڭى 

 رىا ئسااااەل »يەىزىىاااا ىل ئا اااا ال پادىى دىنىڭگەل لىر دىىااااى ل لدى  لۇ دىىااااى لىر ئىككى ئېغىى پارا  سااااېمى   

سىنالى زۇ؟ س رىدى   ۇنىڭ لىمەل ئۇيغۇر ۋاىىڭى  ەق ىدا پارا.مىىىر ىى ىىىر دەى ۇق  ئارامغا ىى  ال « ئا دا  

ىىى ئالدىدا د گەل  سا  ئىزد.ڭى »مەمۇر ئىكەل  ئەمزا ئۇنىڭ    مى ىۇر، پارا لەرمە، قانۇنغا  ى پمىق قىم لاج ىاپ

زارلە ل لاادى  ىىرايىزغااا مىااڭ ىەسااااامىك ە ديلكە يي يرىي   غۇر ر مغااا« ئۇيغۇر دا  يىمىڭىاار يااازادىل قاااىزااا

   ااااا  ااااا ىد  ئۇ ئاقسااااااقالڭىڭ مەندىل ىيردىنىدا نېزە ئىى قىمىدىغانمى ىزڭى سااااا راپزۇ لاقزاي ما.ا قىمغال 

سدا مى ىغا ى دۇرداە يىلىڭىر  نەسىاەىمىرىدىل   رلۇق  ىس قىمدىد  ئە ەر ئۇيغۇر قېرىڭدا مىرىزىى ىيردمەرنىڭ  ى

ىڭ ئالدىدا ئاقساااقمىزىغال ل لسااا، لۇ ئىىاا ر دى  ىەدرارالنزىغال ل لسااا مەنداە لىر ناى نۇم ئۇيغۇر  ااۇنداق  ەقڭ

غا  ياردىزىگە ىەلزيرد   ىسااااادا ااااامى ى ىڭ  يا ااااامىرى ىيردىنە ۋا ىيردمەرن ىدى؟ مەنچە ئۇيغۇر  ئا. رم ىەنبىاڭى 

 .ل ۇ ياراى ال ئەقمىگە ىايانغىڭى ئەۋزاللې ىڭغاندىل ئال   ا ىەۋادكيل قىمىر، ئىزىڭىڭ ئى  ىدارىغا، ئا

سۇلزال دۆلى ى ل لغانمى  ىل لالىمىرىزىى -لەزى ئاىا     ى ە ىيردىنىڭى مۇ ئانى ر لالىمىرىڭى ىيردىنىگە ئ قۇ  ا ئەۋاىى

 ەق ي لدا مىمىر ئېىىر دەىزەساازىكىل دا  ئ ي يدىكەل  لۇ پيىينمەي ىيردىنە  ەق ىدىكى ۋا ىيردىنىگە ئ  ىااام 

ۇلزانمىق  ەل ڭىڭ ىۇرمۇ اااىغا ئاي نغال دۆلەىمەر  ەق ىدىكى سااااددا ىەساااەۋۋ ر  االى  ىيردىنە د ز دراىىك مۇسااا

سى لىر قەدار يا ىى، لېكىل پۇلڭىڭ ديىى ئالدىدا قان ل يەنى  ئىگىمىر ىۇرىد   لۇ  دۆلەد ل لغاى ا قان نڭىڭ ئىجرا

د گەنمىك ۇر  لالىمىرىزىىنىڭ  ەق ي لدا مېمىىااى ئيىيل  د گەنمىك پۇل ل لسااا  ەمزە نەرسااىڭى سااې ىۋالغىمى ل لىد ،

 اۇ  ەق ي لدا ما.غان رنى ۋا  اۇ  ەق ي لڭى مۇراساساەساىى ق غدايدىغال قانۇل ل لۇ اى دېراە  قانۇل مۇدەمزەل 

-ل لزىدى، د گەنمىك لالىزىىنى لۇزىدىغال مەساات قىمغۇىى زا ەرلەرنى سااې ىۋالغىمى، ىەدكىمى ۋا ساااى ىمى ل لىد 

 .نمىك ۇرد گە

دەىزەسامىك ئيىيل ىيردىنىگە ئەۋاىىمگەل لالى رنى دىر ەل ۋا ئۇالرنىڭ ىيردىنىدا «لۇز لۇ »يىمى -2005مەل     

ئىككى يىل ىۇر پزۇ ىيردچە سەۋىنەسى ئالىي مەد ە  ئىلچىزىگە يەىزەي يير ەنمىكىڭى دىر ەنىدىد   ەى ا ئۇالرنىڭ 

 ىنۇىىرىدا  ە ۋانى فىمىد ق يۇۋاى ىڭىڭى دىرد  ى س انىدىد  ئۇنىڭ ئىچىدىكى ساپسېرىق لىرسىڭىڭ د س ۇمڭىڭ د م

يەنە مەندىل ن مۇى قىمزاي  ۇ ئىيگە  ەر  ەپ ە ئا ىرى لەغزەل يىگىمى دېمىۋىمىىمىرى ن مۇسۇمڭى دەل ير ەنىدى  

غا اق لىڭالىرىلۇنداق لالى رنى يا ىاااااى نىنەىمىك ئۇيغۇر دىىاااااىمەر ئەقىدىمىك ئ قۇغۇىى ر ياىىدىغال يامائەد ياى

ئ ر ن  اااا ۇر پزۇ لاق ى لېكىل دەىمىرى ۋاق ىدا ياىاق ا قاي زاي،ياىاق ا ىامادا ىەدكيزمەيدىغانمى مىرىدىل ئاغرىڭىر 

 ەقساااااىى ياىاق ىل يېڭىر ىى ىىااااا ى  پەرزان مەرنى دىچىكىدىل ى غرا ي لدا ىەرلىنەلىزەي، مۇساااااۇلزال دۆلەىمىرىگە 

قارام سااااددىمى  ۇر  قانۇل دا مىساااىى ئىجرا قىمىڭزايدىغال لىى ىەل ينىدىغال  ئەۋاىساااەە ى غرا ي لڭى ىاپىد ، دا 

مۇساااااۇلزال دۆلەىمىرىدا لالى ر ۋاىەندا نېزە قىمىۋاى ال ل لساااااا  اااااۇ ئىىاااااڭى قىمىۋاىىد   ئامېرىكى ردا لالى رنى 

سااااىى ساااااىىدىغال يەرنى ئازد رىدىغال د را ۋا مەساااات قىمىدىغال ىىكىزمىك ۋا دەيىر قىمىدىغال ماددى رنى قانۇن

ئانى رنىڭ -ىې ىىااااازۇ لەرساااااى مي اااااكيل  ئىچىزمىك ۋا ىېكىزمىككە قانۇل قاى ىق ىەدمىزە ق يغال  ۋاىەندا ئاىا

ئەنساااىرايدىغىڭى ئى ى اد ىەدمەيدىغال ئىىااا رنىڭ يەمئىنەى ە قانۇنڭىڭ يازاساااىغا ئۇىرىزاي ئا اااكارا يامىرىىاااى 

ى اد ىەدمەيدىغال رازىممىكمەرنىڭ دىڭڭىڭ ىەدمىزىسااااىدا ي  ااااۇر ل مەۋييد ل لسااااا، مۇسااااۇلزال دۆلەىمىرىدا ئى 
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سكىل ئىجرا قىمىڭىدىغال دۆلەد ل لغاى ا پەرزان مەرنىڭ  ەق  سىى، دە سە س ىى مەۋييد  ئامېرىكا قانۇل مۇرا يامىرى

ىا ئا ىد ، ىينكى  ماى دېم غا ىېاىزۇ  لدا مېمىىاااااى جازاد لەر ەل-ي  قانۇل ئى ئارز الۋاى ال  ەق ي ل  ۋا  ئانى ر 

 .ق غدايدىغال ى غرىمىق ي لىد ر

ئەن ەرادا د ياىەپە دايدىغال لىر يامە ل لۇ   ەردينى لەم ۋاقىت ئا.مىڭىدىغال مۇ.مۇق ئەرزال ئاۋازى دىىاااااىڭىڭ 

ىىر  سى ياي   ال ل لۇ  ئې سەدمىككە ئيندايد   ئا ۇ يامەنىڭ دەيڭىگى  لىر ئ قۇغۇىى ر ياىاق لىڭا ر  ىڭى ييد

ئاداە ىۇرىدىغال لۇ يەردا ئ نداە مەمۇر ئىىااااامەيد   مەل  اااااۇ لىڭاغا ياىاق ا ئ ر نمىىاااااىى دەىساااااە ئىككى ييز 

راسااااازىن ىڭى لىر د سااااا ۇە لىمەل لىممە لىر ديندا لېجىرىر ل اللزاي  ەقمىق ياىاق ئىمىر ىۇرغانىدىد  ما.ا ئا اااااۇ 

 ەدىمۋازلىق، لىنۇدراىمىق قاىارلىق  يامەدىل ئا.مىڭىدىغال مۇ.مۇق سادانىڭ ئا ۇ مەمۇرالردىكى   ر نمۇق، ق پالمىق،

ئىسااااا ىم رنى ىيزى ەلزىگىڭىگە قارا   ەيرال قاالى ىد  دانىاى ئۇنۋ رىسااااا ى ى ياي  ااااا ال الۋرىڭىس  اااااە رىدا 

ىدا مۇاليىزمىق،  ىڭ  ەرىكى  يد ، لېكىل دىىاااااىمەرن ما ىر ىۇر ئا.مىڭ ئاۋازى  ىداە  ەمزە يەردىل ئەزال  ئەن ەرادىك

ياردامساااىيەرلىك قاىارلىق مۇساااۇلزانمىق سااايپەىمىرى لال ىر ىۇرىد   ىينكى يا ىاااىڭى ساااەمىزىنمىك، قىىغىڭمىق، 

ىېاىزۇ يا ىااى قىمىدىغال،يامانڭىزۇ يا ىااى قىمىدىغىڭى مۇدەمزەل ىيزدە، مۇراسااسااەسااىى قانۇل ۋا ئىمىزگە ئۇيغۇل 

 .دا ىۇرىد مائارىر قاىارلىق ئىج ىزائى مۇ ى  ۇر  ئامېرىكا لۇ يە ەى ە ىيردىنەدىل ئەۋزال ئ ر ن

مەل ئىڭساااااااانڭىاااڭ ئاااادالەد، د ز دراىىنە ۋا ئەردىڭمىك ە ي  اااااۇر ل ئى  ىااادارىڭى ىېاىزۇ ى لۇق ياااارى     

قىمد رااليدىغانمى ىغا ئىىااىڭىزەل   ااۇ.ا ئ قۇم ئىساا ىكىدىكى قېرىڭدا اامىرىد  ااۇنى ئېسااىدا ىۇىسااۇنكى، سااىىنى 

ىيردمەر ئەمەى ساااىىنىڭ ئە  قىمىى، ياساااارى ىمىى ۋا  ئانىمىى، ي .گۇ، ىيردىنە يادى—ئاداق ىچە يىلەيدىغىڭى ئاىا

ئى  ىدارىمىىد ر  ئەمەلى  ىسااااالڭى ساااا ق اندا ىيردىنە ئالىي مەد ەپمىرىڭىڭ سااااىى ە  ىساااادا اااامىق لىمەل لەر ەل 

مۇداپاىى لىمەل ق رسى ىمىىنى ئارال لاقسىمىى، ئامېرىكا مەد ەپمىرىدا رى الەىمىىىر قازانغال مۇداپاد لىمەل ما ىڭا 

سې ىۋاالاليسىى  ىيردىنىگە ىىمىڭىر دەلگەل ل لسىمىى نە ى  لارسىمىى ساال ىن ىمىى ىىمەنگيىى  لۇ ساال ىنەد لىمەل 

يەرلىك ىيردمەر ئالدىدىكى لاراۋار، مۇسااا ەقىل ئىڭساااانمى ىمىىنى دائىد ئۇن ۇ ااا ا مەيبۇرلىڭىساااىى  ىيردىنىدا دائىد 

ساااىى ى فۇل، يئارئەيمەردىل ئىىي  لاراۋار رى الەى ە ئيزد  ىى ىر  ياردامگە ئېگىمىساااىى، لې ىڭدى ل لىساااىى، ىينكى

ىال نغال ئەمەى، ئۇيغۇر ل لغاى ا ىالمىڭىر قالغال  مەل يا اااامىرىزىىنى  ىساااادا اااامىق مەۋيۇد ل لزىغال، ئى ىۋار 

 ىڭى ئەال  ەقىممىد گەنمەر ي قالغال پەقەد لاراۋارلىك، ئەردىڭمىك، ئادىل رى الەى  ىەدى مىڭىدىغال، ئىڭسااااانڭىڭ مۇساااا

 . لىمىڭىدىغال ئامېرىكىغا لارسىكەل دايزەل

 

سىنە ە،      سىيي  يازغانمىرىزڭى  اياى ىل مەنە ئىىدىگەل، يامال ئاداىمەر ە،  اىا پ زى  ئىز ەرسە  دايزەل  مەل 

  ىرىزغا سااىيينيناى غرا ىەپەدكۇرغا قۇل ل لۇ ااڭى راد قىمغال، مۇۋاپ ەقىنەى ىل ۋاز دەىزەيدىغال لارلىق قەدىردانم

 . ەدىنە قىمىزەل  دىزلىگىڭىد ئ رىاق  ۇ المىق، دييمىگىڭىد ئىز ىرىى مار ى، ئيمىد مار ىد ر
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