
 قازاق ىلە ،ولكەسى شىڭجاڭ قىتايدىڭ ماۋسىمدا- 02 جىلى- 9191 مەن. اۋەلحان گۇلزيرا اتىم مەنىڭ
 مەنىڭ. عانبول قايتىس مەتعني اسيالۋ انام مەنىڭ. كەلدىم دۇنيەگە قۇلجا اۋدانىندا بىلسىو اۆتونوميالىق

 تۇرسىنجان جولداسىم. ىتۇراد توعىزتاراۋ اۋدانىندا قىتايدىڭ ۋاقىتتا قازىرگى جىلقىباي اۋەلحان اكەم
-اقش بىرگە بىزبەن تۇرسىنجان بايان قىزىمىز. ۇيلەندىك ماۋسىمدا- 02 جىلى- 0299 ەكەۋمىز انالىيس
 قىزىمدى وگەي ءۇش مەنىڭ شىڭجاڭدا بيلىگى( قكپ) پارتياسىنىڭ كوممۋنيستىك قىتاي. تۇرادى تا

  .وتىر ۇستاپ

 مەنىڭ سميتتەن كونگرەسسمەن مەن ماكگوۆەرن كونگرەسسمەن توراعا تەڭ ەكى مەن الدىمەن، ەڭ
 بەرۋىن رۇقسات تولىق ايعاقتارىما جازباشا مەنىڭ رەتىندە بولىگى جازباسىنىڭ تۇراقتى كونگرەسستىڭ

 .كەلەدى سۇراعىم

 مەكتەپتەن وقىپ جاتقاندا سىنىپ جەتىنشى ءۇشىن جاساۋ كۇتىم ۇيدە اكەمە اۋرۋ مەن جىلى -1993
 مەن كەيىن قونىستاندىرعاننان كۇشتەپ وتباسىمىزدى مالشى ءبىزدىڭ قكپ جىلى- 9119. شىقتىم
- 0299. بوالتىن ايلىق 92 بايان كەزدە اۋدارعان قونىس قازاقستانعا مەن جىلى- 0292. بولدىم مالشى

 قىتايعا سوعىپ، تەلەفون ماعان جەزدەم نۇسقاۋىمەن نىڭپوليتسياسى قىتاي شىلدەسىندە جىلدىڭ
 .ءوتىندى ورالۋىمدى

 قىتاي بيلىگى ،بارا جاتقانىمدا قىتايعا ارقىلى كەدەنى قورعاس ،ورتاسىندا نىڭايى دەشىل ىجىل -2017
. جىبەردى ىنەكونتسالگەر پۋ سانب نداعىقۇلجا اۋدان بىلسىو ىلە نىڭشينجياڭ الىپ، ۇستاپ مەنى

 تاربيەگە، پاتريوتتىق ،دا ماسەلە بارسنيدەيا ،عاناۋدار قونىس قازاقستانعا مەنى شەنەۋنىكتەر
- 0299 وندا مەن. ۇكىم شعاردى دەپ كەرەك ىالۋ ءبىلىم تىلىندە قىتاي جانە تاربيەگە يدەولوگيالىق

 ق قۇلجا اۋداندى ول جىبەردى، الگەرگە ەكىنشى مەنى شەنەۋنىكتەر بولدىم، دەيىن قاراشاسىنا 9 جىلدىڭ
 .ورنى بوالتىن بۇرىنعى اۋرۋحاناسىنىڭ الرباال مەن انا

 مەكتەبىنەن ورتا№ -2 ق قۇلجا اۋداندى بۇرىنعى مەنى باسشىلىعى قىاي شىلدەسىندە- 0 جىلدىڭ -2018
. بولدىم دەيىن تامىزىنا - 02 جىلدىڭ- 0292 وندا مەن. اۋىستىردى الگەرگە ءۇشىنشى اۋىسقان

 تۇتقىنداردى بيلىگى شىڭجاڭ كەيىن، كورسەتكەننەن قىسىم ورگاندارىنا قكپ قوعامدار حالىقارالىق
 جانە بويادى تۇسكە اق قابىرعاالردى تەگىستەدى، جەرلەردى بوس تاستادى، الىپ كامەراالردى اۋىستىردى،

 .بەردى رۇقسات وقۋعا مەكتەپتە وقۋشىالرىنا مەكتەپ

 ۋتتۇزە كەزدە سول وتكىزدى، وتىرىستارىن سوت توپتىق جالعان بيلىك جەرگىلىكتى مەكتەپتە ورتا 2-№
 وتىرىستارىن سوت ءۇشىن ايىپتاۋ دىادامدار الىنعان قاماۋعا باسقامەنەن  جانە مەن قىزمەتكەرلەرى

 قاالسىندا الماتى قازاقستاننىڭ كۇيەۋىم ايىندا قاراشا جىلدىڭ- 0299 وراي، باقىتىمىزعا. وتكىزدى
 سەرىكجان) بياشپەن سەرىكجان قاالۋشى نەگىزىن ۇيىمىنىڭ اتاجۇرت ۇيىمى قورعاۋ قۇقىق ورناالسقان

 مەنى قورعاپ، قۇقىعىمدى مەنىڭ قازاقستاندا كۇيەۋىم مەنىڭ جانە ول. شىقتى بايالنىسقان ەپ (ءبىالش
جىلدىق  ۇزاق مەن ،سول سەبەپتى.  ((https://youtu.be/Fa0GQMW0w-I)) باستادى قولداي

 .جىلعا كەسىلدى 02-91 باسقاالر. جوقپىن تارتىلعان جازاعا قىلمىستىق

قىتاي  الىنعاندارعا قاماۋعا باسقا جانە ماعان بيلىك بۇرىن كۇن ءبىر وتىرىسىمنان سوت مەنىڭ
 ايىپتى  ەگەر»: قورقىتىپ ءبىزدى والر. تانستىردى ساياساتىن رەسمي 91 ءنىڭ-كوممۋنيستىك پارتياسى



 كىناسىن تۇتقىندار كەيبىر كەيىن سودان. شىرعاالدى ءبىزدى دەپ «بوساتىالسىڭدار، ساڭدارمويىندا
 قولدارىن ءوز تىلدەرىندە قىتاي استىنا والردىڭ ،باسىپ ىزدەرىن ساۋساق حاتتارىنا مويىنداۋ مويىنداپ،

 قكپ كەلگەندە، كەتۋگە الىپ ۇيگە تۇتقىنداردى وسى ىوتباسىالروالردىڭ  كۇنى كەلەسى. قويدى
 تۋىستارىنىڭ ۇستالعان والرعا بيلىك. تتىاي وتىرىك مۇشەلەرىنە وتباسى والردىڭ قىزمەتكەرلەرى

 ىپبەر مۇمكىندىك تۇزەتۋگە ويالرىن بارىپ، الگەرلەرگە والرعا سوندىقتان مويىنداعانىن، ايىپتارىن
 ساۋساق ،پكەلىس والرمەن جانە بىلمەگەندىكتەن تۋرالى ۇكىمدەربۇل  مۇشەلەرى وتباسى. ايتتى جاتقانىن
 شەتەلدىك قارسى قىتايعا ، ەكسترەميستىك ءدىني لعاندارتۇتقىندا .باستى قۇجاتىنا كەلىسۋ ىزدەرىن

 .قىلمستارمەن سوتتالىپ كەتە باردى .ب.ت استاسۋ  كۇشتەرمەن

 ورتا ء-№ 2 انىنىڭقۇلجا اۋد بۇرىنعى مەنى قىزمەتكەرلەرى قكپ تامىزىندا -02 جىلدىڭ -2018
. اۋىستىردى الگەرىنە «يڭ دۇڭ» قۇرعان پارتيا قۇلجا اۋدانىندا الگەرگە، ءتورتىنشى مەكتەبىنەن

 .بوساتتى قازانىندا - 9 جىلدىڭ- 0292 مەنى شەنەۋنىكتەر

قۇلجا  تۇتقىنداپ، كۇشتەپ رەت ءبىر تاعى مەنى بيلىك كەيىن بولعاننان ۇيدە كۇن 92 شامامەن
 اكومپانياسىن  Yili Zhuowan JiafangFactory Garment Manufacturing Co., Ltd اۋدانىنداعى 

. ىستەدىم جۇمىس ساعات 90 سايىن كۇن سياقتى، جۇمىسشىالر ءماجبۇرلى باسقا مەن، وندا. جىبەردى
 .تولىقتادىم «ءبىلىمدى ساياسي» ساعاتتىق ءبىر مەن كەيىن جۇمىستان

 مونشا مەن دارەتحانا ىشىندە ونىڭ ارقايسىسىنا، الگەردىڭ ءتورت ۇستاعان مەنى باسشىلىعى قىتاي
. جەكە ومىرىمىزدىڭ قۇپيالىعى ساقتالمادى ورناتقاندىقتان، كامەراالرىن باقىالۋ ىشىنە بولمەلەرىنىڭ

 92 قابىلداۋعا مونشا بىزگە ىشىندە سونىڭ قابىلدادى، ەرەجەلەر قاتاڭ كوپتەگەن باسشىلىعى تۇرمە
 مەن ەگەر. بەردى ۋاقىت از مينۋتتان ەكى پايداالنۋعا دارەتحانانى بىزگە والر. بەرىلدى ۋاقىت از مينۋتتان

 ەلەكتر كۇزەتشىلەر ،اسىرىپ االتىن بولساقتان ۋاقىت بەلگىلەگەن ادام الىنعان قاماۋعا باسقا نەمەسە
 اينۋىنىڭ جۇرەك مەن اۋرۋى باس قاڭتارىندا- 22 جىلدىڭ- 0291. اتىنۇر باسىمىزعا تاياعىمەن
 .باستادىم وتە تەكسەرۋدەن مەديتسينالىق مەن سالدارىنان

الۋعا   «ەكپە قارسى تۇماۋعا» تۇراتىن يۋان 012 ۇستالعانداردى جاڭا ەرلەروفيتس الگەردە ءبىزدىڭ
 سول. اعاتىن قان نانممۇرىن رەت ءۇش-ەكى اپتاسىنا كەزىندە ناشار ەڭ ايدىڭ التى كەلەسى .ەتتى ءماجبۇر

 .بەرەتىن عانا ءدارى ۇيىقتاتاتىن بىزگە كۇزەتشىلەر اۋىرىپ قالساق، ءبىز  ،كەزدەردەجانە باسقا 

 ەگەر. ەتتى ءماجبۇر جەۋگە ۇنەمى ونى كۇزەتشىلەر قاراماستان سوعان ۇناتپايمىن، جەگەندى كۇرىش مەن
 جولبارىس» قۇرالى ازاپتاۋ سياقتىدارەت شەلەگى  ازاپتاپ، ءبىزدى والر مويىنسۇنباساق، ءبىز

 ونىال  ،اۋەستەنە باستادىم جەۋگە كۇرىشتى مەنعاجاپتانارلىعى،  ،لەيتىنءماجبۇر وتىرۋعا «ورىندىعىنا
 .بولدى اۋىراتىن ءىشىم جەمەسەم ۇنەمى

. شەككەن ازاپ رۋحاني جانە پسيحيكالىق تۇتقىندار دا باسقا جانە مەن باسقا، ازاپتاۋدان فيزيكالىق
 زەرتتەۋگە زاڭدارىن قحپ جانە تلىن ۇيرەنىپءورتاق  قىتايدىڭ ءبىزدى كۇزەتشىلەر كونتسالگەردە

ءتىلى  قىتاي مەن. بۇيىردى ۇيرەنۋدى حارىپىن قىتاي 2222 بىزگە والر اق-سونداي. ەتتى ءماجبۇر
 قيىنعا وتەبالدان وتۋىم  جوعارى ودان جانە 22 ەتىلەتىن تاالپ تەستىلەۋدى ، تىم تومەن ەدى دەڭگەيىم

 ۇزارتادى مەرزىمىمىزدى ۇستاۋ قاماۋدا ءبىزدىڭ جاعدايدا الماعان وتە ىنان تىلى سىناعءقىتاي . سوقتى



ونى بايقاپ  كۇزەتشىلەر. جازدىق ساۋساقتارىمىزعا تۇردە جاسىرىن جاۋاپتاردى ءبىز قورىققاندىقتان، دەپ
 .بىزنول كەزدە جانىمىزدى قويارعا جەر تاپپاي قيناالتى. كوبەسىنە ينە سۇعاتىن تىرناقتارىمىزدىڭ قالسا

 سالدارىنان اۋىرسىنۋ كەزدە، جازاالعان ماجبۇرلەپ وتىرۋعاورىندىعىنا  جولبارىس ءبىزدى كۇزەتشىلەر
 سودان. شاشاتىن سۋ سالقىن بەتىمىزگە ءۇشىن ەسىمىزدى جيعىزۋ والر الساق، جوعالتىپ ەسىمىزدى

 . يتىندە« ؟بارادى ىڭباتىل قاالي ۇيىقتاۋعا! ءبىز -ادام شارشاعان»: اقىرىپ بىزگە كۇزەتشىلەر كەيىن

 كونتسالگەردىڭ ۇكىمەتىنىڭ قكپ - ءبىرى جايتتاردىڭ قورقىنىشتى ەڭ كورگەن كوزىممەن ءوز مەن
 بولمەگە كىشكەنتاي مەن. جۇيە بولدى جەزوكشەلىكزورلىقتى  ۇيىمداستىرىلعان تۇردە جۇيەلى ىشىندە
 قىتاي والردى ،جىالعانىن ايەلدەردىڭقولى بايالنعان  كەيىن جىبەرىلگەننەن بولمەگە سالىنعان كىسەن

 كەيىن كەتكەننەن ادامدار ەر اتىگەزق وسى. ەستىدىم ىنجاتقان زورالپدىڭ ادامدار ەر سويلەيتىن تىلىندە
 .ەتتى ءماجبۇر جۋىندىرۋعا مەنى ايەلدەردى

 ،جىاليتىن بولساق ەگەر. جىالۋعا تيم سالىنعاندىعى بولدى: بولعانىلەردىڭ ىشندە ماعان ەڭ اۋىر ەرەجە
 جولبارىس»بوي  ساعات 92 ،ويالر پايدا بولدى دەپ تەرىس نەمەسە قاتەيدەياسىندا  ءبىزدى قىزمەتكەرلەر

 ىراتىناۋىست الگەرگە باسقاەرەجەلى  قاتاڭتىپتى دە ء ءبىزدى نەمەسە. عىزىپ جازااليتىنوتىر «اورىندىعن
 .ەدى

 دۇرىس ءبىز مىنە،. ۇستادى الگەردە جەڭىل ەڭ مەنى والر. ءبولدى دەڭگەيگە ءتورت دىالگەرلەر بيلىك
 اۋىستىرعان عيماراتقا ەكىنشى عيماراتتان ءبىر ءبىزدى كۇزەتشىلەر جانە كەزدە جاساعان نارسە ەمەس
 .تىنساال كىسەن قولىمىزعا ءبىزدىڭ والر كەزدە،

 دەيىن قا-22 دەن-92 سانى تۇرمەلەردەگى ءبىزدى ساقشىالر. يتىنبولما ەركىندىگى دىڭتۇتقىندار الگەردە
 ادەتتە مەن . تىرىساتىن ورناالستىرماۋعا كامەراعا ءبىر قازاقتى ەكى. ىقاماد كامەراالرعا ءارتۇرلى بوالتىن

 بولدىم بىرگە مەنزۋ حان 99 الىنعان قاماۋعا ءۇشىن سەنىمدەرىدىنني ء اق-سونداي ۇيعىرالرمەن،
 الگەرگە(. مۇشەلەرى فالۋنگونگ مەن حريستيانداروالر بيلىكتىڭ ۇستاپ قاماعان  مۇمكىن)

 سەبەپتەرمەن بەلگىسىز كەيىن ايدان ەكى. قىسقارتىپ تاستادى شاشتارىمىزدى كۇزەتشىلەر كىرگەنىمىزدە
 .دىال ءاناليزىن قان نەدبىز شەنەۋنىكتەر

 ارزان مۇسىلمانداردى قۇلجا اۋدانى شىڭجاڭ» راديوسى «ازيا ازات» جەلتوقسانىندا- 29 جىلدىڭ- 0292
. كەلتىردىمسالعا  دىجاعداي مەن بايانداعان ماقاالسىندا دەگەن «ماجبۇرلەيدى بولۋعا جۇمىسشى

 بولمەدە قاراڭعى بويى ءتۇنى جەتكىزىپ، ۋچاسكەلەرىنە وزدەرىنىڭ مەنى الرپوليتسيا ناتيجەسىندە،
 .جىبەردى ۇيىنە اكەمنىڭ نداعىتوعىزتاراۋ اۋدانى مەنى والر كۇنى كەلەسى. ۇستادى

 اۋىلىندا دوالن ،اكەتىپ ۇيىنەن اكەمنىڭ مەنى قىزمەتكەرلەرى پوليتسيا قاڭتارىندا 2 جىلدىڭ 0291
 كەيىن، ەتكەننەن ءماجبۇر قويۋعا قول وتىنشتەرگە تۋرالى الىلىققۇپي بىرنەشە مەنى والر. تەرگەۋگە الدى

 .جىبەردى كەدەنىنە قورعاس ورناالسقان اراسىندا قازاقستان مەن قىتاي مەنى والر

 ىمەكەتۋ قىتايدان ارقىلى قورعاس كەدەنى ماعان بيلىگى قىتاي قاڭتارىندا- 1 جىلدىڭ- 0291 اقىرىندا،
 .بەردى رۇقسات



 جاسىرىن مەنىمەن سينپين يان شەنەۋنىك جەرگىلىكتى كەزدە، كۇتكەن بوساتۋىن مەنى كۇزەتشىلەردىڭ
 مەن. ۇسىندى يۋان مىڭ 012 ماعان قالۋىمدى سۇراپ، ءۇنسىز تۋرالى وتكەرگەنىم باستان كەزدەسىپ،

 .تارتتىم باس اقشادان

 - اڭسايتىنىم مەن ويتكەنى قابىلدامادىم، اقشانى مەن»: ايتقانىمداي گە-BBC كەيىنىرەك مەن
 ءنىڭ-قكپ ويتكەنى كەلدى، ايتقىم بولعانىن نە باسقاالرعا كەيىن ورالعاننان قازاقستانعا مەن. ەركىندىك

. شەككەن ازاپ ادامدار كوپتەگەن سياقتى مەن. ەمەسپىن مەن جالعىز ۇستالعان كونتسالگەرلەرىندە
 كەزدەن سول. « ەدىم ايرىالر ەركىندىكتەن مەن السام، اقشانى مەن بىراق كەرەك، اقشا بارلىعىمىزعا

 مەن ۇمىتپەن، دەگەن كومەكتەسەمىن قۇتقارۋعا وتىرعانداردى قاماۋدا الگەرلەردە قورقىنىشتى باستاپ،
 ول ۇشىن بوداۋ بەرەتىنمدى مەن. باستادىم ساپارىمدى ءۇشىن ايتۋ شىندىقتى تۋرالى كونتسالگەرلەر

 .بىلەمىن

 .قاۋىپتى ءۇشىن وتباسىم مەنىڭ جانە مەن دا قازاقستان دا، قىتاي ۋاقىتتا قازىرگى

 ارقىلى ونداعى سۇمدىقتارعا كەشىرمەلەرىم جەكە الگەرلەرىندەگى شىڭجاڭ مەن بولعانىمدا،  قازاقستاندا
. باستادىم قابىلداي سۇحباتتاردى قۇرالدارىنان اقپارات بۇقارالىق حالىقارالىق كۋاگەر بولىپ،
 قىسىم ماعان جانە وتباسىما مەنىڭ قورقىتىپ، تۇردە فيزيكالىق شەنەۋنىكتەرى اقستانقاز ناتيجەسىندە،

 قازاقستان جىلى- 0291. جالداپ تۇرۋىمىزعا كەدەرگىلىك جاسادى بولمە ءبىزدى ءتىپتى والر. كورسەتتى
 .جىبەردى قۋىپ جۋرناليستەرىن بۇزىپ، سۇحباتىمدى بەرگەن گە-ABC  مەنىڭ پوليتسياسى

 وتكەن كۇن قاراالۋ والردى مەن شابۋىلدار قوعامدىق قارسى ۇلتتارعا از سياقتى ءبىز قىتايدا بۇگىندە
 دا، بۇرىن باستاماس سويلەي قارسى الگەرلەرىنە سۇرگىن-قۋعىن نىڭ-قكپ مەن. ءتۇستى كۇشەيە سايىن

 قارسى ماعان قايتارىپ، كەك ماعان والر قويماي، قانا تىرىسىپ جامانداۋعا مەنى ۇكىمەتىنىڭ قىتاي مەن
 مىسالدارىن ناقتى كوپتەگەن تاكتيكاسىنىڭ قىتاي مەن. ءبىلدىم تاباتىنىن ويالپ ايىپتاۋالر جالعان
 92 راحىجاندى تاعىپ، ايىپ جالعاندەپ  «جاسادى تىڭشىلىق» شىڭجاڭدا قىتاي مىسالى،. كوردىم
 .ايىردى بوستاندىعىنان باس جىلعا

ىقپال تىڭ – قكپ – جولى جالعىز جەتۋدىڭ بوستاندىققا قاراماستان، پ شىققانىمابوسا كونتسالگەردەن
 سەركجانناناراشا تىلەپ،  كۇيەۋىم سونىمەن. ەكەنىن بىلدىك قۇتىلۋ باقىالۋىنان/  كۇشىنەن كەتۋ

   ChinaAid Association جانە   ,Radio Free Asia كومەكتەسىپ،  بىزگە ول. سۇرادى كومەك
 مەنىمەن راديوسى «ازيا ازات» قىركۇيەكتە- 02 جىلعى -0202. تىردىبايالنىس قاۋىمداستىعىمەن

 ەڭبەككە ءماجبۇرلى تىڭ-اقش كومپانياسىنىڭ شىڭجاڭ» ۇحباتتاسىپ،س تۋرالى كونتسالگەرلەر
 رەسۋرستارىن ءوزىنىڭ ChinaAid. جارياالدىدەگەن ماقاالسىن   «دالەلدەر جاڭا بايالنىستى جىبەرۋىنە

 قۇراما امەريكا كەيىن سودان تۇركياعا، قازاقستاننان وتباسىمدى مەنىڭ جانە مەنى وتىرىپ، قولدانا
 .قۇتقاردى ءساتتى شتاتتارىنا

 شتاتتارىنىڭ قۇراما امەريكا ءۇشىن الۋ قارسىمەنى  اۋەجايىندا حالىقارالىق  DFW ندا، اقپا 1 مەن
 جانە مەنى وتباسىالرىمەن، شىركەۋ ميدالندتاعىنىڭ  ChinaAid ،فۋ جانەبو تۇرعان ۇستاپ كارتاسىن

 ەشقاشان كۇندى كومەكتەسكەن اۋدارۋعا قونىس الىپ، قارسى جىلى جەردە سول وتباسىمدى مەنىڭ
 دە ءالى مەن دەمەۋشىلىگىمەن جانە قولداۋىمەن سۇيىسپەنشىلىگىمەن، والردىڭ. ۇمىتپايمىن



 ايتۋعا شىندىقتى الەمگە ارتىپ، ءۇمىت كومەكتەسۋگە قۇتقارۋعا وتىرعانداردى قاماۋدا كونتسالگەرلەردە
 .بەردىم ۋادە

 مەنى فابريكاسى ەڭبەك ىءماجبۇرل جانە ەتۋ قىزمەت جىل جارىم ءبىر شامامەن كونتسالگەردە ءتورت
. قورقىتتى ازاپپەن پەن ازاپ رۋحاني اق-سونداي پسيحيكالىق، جانە فيزيكالىق ايتقىسىز قورقىنىشتى،

 كونتسالگەرلەرىن قاتىگەز جاتپايتىن، ادامگەرشىلىككە پارتياسىنىڭ كوممۋنيستىك قىتايدىڭ مەن
 سونىمەن. سۇحباتتاستىم قۇرالدارىمەن اقپارات ءارتۇرلى وتىرىپ، بولىسە شىندىقتى الەمگە اشكەرەلەپ،

 قولعاپ نارىققا دۇنيەجۇزىلىك تۇتقىندارعا الگەردەگى بۇرىنعى فابريكاسى تسزيافانگ دجۋوۆان مەن قاتار،
 شەكارانى جانە كەدەندىك اقش قىركۇيەگىندە جىلدىڭ 0202. انىقتادىم تولەگەنىن اقشا از ءۇشىن تىگۋ

 جانە وسى جانە( WROs) شىعاردى بۇيرىقتار تۋرالى بوساتۋ قالۋدى ستاپۇ( CBP) اگەنتتىگى قورعاۋ
 .سالدى تىيىم ونىمدەرگە زاۋىتتارىنداعى ەڭبەك ءماجبۇرلى دا باسقا

ماعان  ،مبولساقازاقستانعا وراالتىن  نەمەسە قىتايعا مەن ەگەر ،شىندىقتى جايىپ سالعانىم ۇشىن االيدا، 
 ءبىزدىڭ جانە مەن ءيسسانالى، تۇرسىنجان كۇيەۋىم مەنىڭ سوندىقتان،. ولىمنەن باسقا جول جوق

 .ەدى كەرەك جازۋى ارىز تۋرالى قورعاۋ باسپانا تان-اقش تۇرسىنجان بايان قىزىمىز

 كەلەدى، جۇگىنگىم قاۋىمداستىققا حالىقارالىق بۇكىل جانە ۇكىمەتىنە اقش كونگرەسسىنە، اقش مەن
 ەركەكتەرگە مەن ايەلدەر جازىقسىز الگەرلەردەگى كونتسەنتراتسيالىق سياقتى مەن ككپ باستاپ قازىردەن

 !قولدانىڭىز شارا ءۇشىن توقتاتۋ گەنوتسيدتى قارسى

 .راحمەت ءۇشىن سويلەسكەنىڭىز مەنىمەن بۇگىن

 اۋەلحان گۇلزيرا
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