
  :  گۇلمىرە ئىمىنغا ئوچۇق خەت
 قەدىرلىك گۇلمىرە  :

 بىر ئىلگىرىكى يىل سەككىز ئۇ . يازغاندىن بىرى خىلى ۋاقىت ئۆتتى  خەت ئىيۇل 14-   سىزگە مەن
 ئوچۇق بۇ گەرچە  ، سىلەرنى قولغا ئالدى ھۆكۈمىتى جۇڭگو . بىلىمىز   بۇنى ھەممىز، ئىدى  كۈنى
 دەيمەن بىلسىكەن شۇنى  سىزنى مەن لېكىن ،ىمۇسىبولم  مۇمكىن مەڭگۈ يەتكۈزۈش سىزگەنى خەت

. ز بىلەن بىر سەپتەسى مەن ، خادىمى مەخسۇس كومىتېتىنىڭ ئەركىنلىك دىنىي خەلقئارا ئامېرىكامەن  ،
چىرايىغا قارىغىنىمدا   قىزىمنىڭ مەن قېتىم ھەرمېنىڭ سىزدىن بىر نەچچە ئايلىق چوڭ بىر قىزىم بار ، 

سىزگە  مېنىڭ بۇ ، ئادالەتسىزلىك شىڭىزقىلىن ھۆكۈم جازاسىغا قاماق سىزنىڭ . ، سىز يادىمغا يېتىسىز 
 .ىتتىەيكۈچ بارغانسېرى نىەئىراديارىدەم بېرىپ ، سىزنى ئەركىنلىككە چىقىرىش 

:  
 قويۇش، ئاشكارىالپ مەخپىيىتىنى دۆلەت ، » قا ئۇرۇنۇشپارچىالش دۆلەتنى « ، ئىچىدە تۈرمە سىلەر

 »  بىردىنبىر«نىڭ  سىز . دېگەن يالغان جىنايەت بىلەن تۇرىۋاتىسىلەر قىلغان نامايىش قانۇنسىز
باشقا مەھەللە  ، لىك قىلىپ رەھبەرلەر شالرغايا مۇسۇلمان ئۇيغۇرالر  مەھەللىلەردىكىيىتىڭىز ، جىنا

 ئۆلۈپ ئىشچىالرنىڭ كۆچمەن ئۇيغۇر ئۆلكىلىك گۇاڭدۇڭ ھالدا تىنچ ، بىرلىكتە لەنىب ئەزالىرى
 قولغا سىزنىڭھەتتا گە ئائىلىڭىزدىكىلەر سىزنىڭ . نلىكىگە نارازلىق ئېترازى بىلدۇردۇڭالركەتكە
سىز ھەتتا مەن ئۆلگەندە ئاتا ئانام ئاندىن مېنى كۆرەلىشى . ىمۇ يەتكۇزۇلمىدى ئۇقتۇرۇش غانلىقئېلىن

 ھۆججەتلىك ھەققىدىكى نامايىشى كۆرسىتىش كۈچ ەدىن تېلېۋىزىي ئۇالر. مۇمكىن دەپ ئەنسىردىڭىز
  .دىن سىزنى كۆردى فىلىمى

:  
 كۆپ تېخىمۇ تەرىپىدىنتىخىمۇ ھۆكۈمىتى جۇڭگو نىڭئەزالىر جەمىيەت مۇسۇلمان ئۇيغۇر مەن

 خاتا ۋە تىراگىدىيە بىر چەكلەش بۇ .لىۋاتىمەنبۆ كۆڭۈل قاتتىق دىغانلىقىغائۇچراي چەكلىمىلەرگە
ادىغا ئېتىق دىنىي ۋە ئەركىنلىكى ئېتىقاد دىنىي الرنىڭمۇسۇلمان ئۇيغۇر جۇڭگۇ ھۆكۇمىتى .سىياسەت

 ھۆكۇمەتكە قارشى  بىرمۇنچە باشقا ۋە دىنىي .ھۆرمەت قىلىشنىڭ ئورنىغا ، بۇنى قاتتىق باستى 
 ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنى زامانىۋىي  ھۆكۈمەت . نى بىر تاياقتا ھەيدىدى ئەسەبىيلىك ،زوراۋانلىق

  ..غاباشالپ كىرىش ئۇياقتا تۇرسۇن ، چەكلىدى ۋە چەتلەتتى قۇرۇلمىسى مەنبەلىك كۆپ تۇرمۇشىنىڭ
:  
ئەتراپىمدىكىلەر  ۋە ئەزالىرى ، ئائىلە ئۆزۈمنىڭ ۋە مەن ، غاندانقىل تەشەببۇس ڭىزئەركىنلىكى نىڭىز س

نىڭ سىز .بولۇشىڭىزنى  ئارزۇ قىلىمەن   كۈچلۈك ىزنىڭ غەيرەتلىك ، سى مەن ، دۇققىل ھېس ئازاب
ئائىلىدىكىللىرىڭىز بىلەن جەم بولۇشىڭىز ئۈچۈن تىرىشچانلىق  بالدۇرراق ئەركىنلىككە چىقىشىڭىز ۋە 

 .كۆرسېتىمەن 
  دەپ ھۆرمەت بىلەن 

 
 جولى . ساندىرا:


