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  شەنبەچار ،لئىيۇ-50 يىلى-2018 ۋاقتى:                     TR34-5163/056/18 نۇمۇرى:
  ەققىدەھ «تېكىستى ئەسلى ڭنىمارىشى ئىستىقالل ۈركىستانت ەرقىيش» تېمىسى:

 مۇراجىئەت پائالىيەتچىلەرگە ئۇيغۇر ۋە تەشكىالتلىرى تۈركىستان شەرقىي مۇھاجىرەتتىكى

 ئىسالم تۈركىستان شەرقىي» قۇرۇلغان قەشقەردە نويابىردا-12 يىلى-1933 ىدەك،بولغىن ئايان ھەممىمىزگە
 مىللىي مەرھۇم يولباشچىسى ھەرىكىتىنىڭ ئاقارتىش مائارىپ مىللىي ئۇيغۇر زامان يېقىنقى ،«مارشى ئىستىقالل جۇمھۇرىيىتىنىڭ

 ئۇالرنىڭ ۋە ئوقۇغۇچىلىرى ئەپەندىنىڭ تەۋپىق مەمتىلى نۆۋەتتە يېزىلغان. تەرىپىدىن ئەپەندى تەۋپىق مەمتىلى شائىرىمىز
 مىسرا بەزى تېكىستىدە مارش بولۇپ، مەۋجۇت نۇسخىلىرى پەرقلىق مارشىنىڭ ئىستىقالل تەمىنلەنگەن تەرىپىدىن ئەۋالتلىرى

 .مەۋجۇت پەرقلەر روشەن سۆزلەردە ۋە
 بۇيان يېقىندىن ەرپائالىيەتچىل ئۇيغۇر تىپئاك ۋە تەشكىالتلىرى تۈركىستان شەرقىي ھەرقايسى قۇرۇلتىيى، ئۇيغۇر دۇنيا

 تىرىشچانلىق ئۈچۈن جاراڭلىشى قايتا ۋە ئومۇملىشىشى ئارىسىدا خەلقىمىز مارشىنىڭ ئىستىقالل تۈركىستان شەرقىي
 سادىق ئەسلىسىگە مارشىنىڭ ئىستىقالل سېلىشتۇرۇپ، تېكىستلەرنى ئەسلى پەرقلىق بىرىدىن-بىر پەيتتە، بىر كۆرسىتىۋاتقان

 بولغىنىنى مۇۋاپىق ئەڭ جەھەتتىن قۇرۇلما ۋە مەزمۇن چىقىپ، رەتلەپ قايتا ئاساستا قىلغان ئەمەل پىرىنسىپىغا ولۇشب
 بولماقتا. زۆرۈر تولىمۇ كەلتۈرۈش بىرلىككە

 ئەسلى مارشىنىڭ ئىستىقالل» تەمىنلىگەن چاقىرىقىدا «مۇكاپاتى مارشى ئىستىقالل» قۇرۇلتىيىنىڭ ئۇيغۇر دۇنيا
 [:1تۆۋەندىكىچە] «تېكىستى

 ،قانىمىز بىزنىڭ ئاقتى سۇدەك يولىدا قۇرتۇلۇش
 .جانىمىز بۇ پىدا بولسۇن ،يۇرتىمىز ئەي ئۈچۈن سەن

 ،سېنى قۇتۇلدۇردۇق ئاخىر ،جانبېرىپ ھەم كېچىپ قان
 .ئىمانىمىز ئىدى بار قەلبىمىزدە قۇتقۇزۇشقا

 ،پاكىزلىدۇق بىلەن قان كۆزۇڭنى-يۈز بىز يۇرتىمىز
 .نامىمىز تۈركتۇر چۈنكى ،كىرلەتمىگەيمىز ھىچ ئەمدى

 ،ئۈچۈن سەن ھىممىتىمىز بىزنىڭ بولدى ھەمدەم يارۇ
 .ئەجدادىمىز بىلەن ھىممەت ئىدى سورىغان دۇنيانى

 ،ئىدى تىترەتكەن دۇنيانى تۆمۈر ،چىڭگىز ،ئاتىلال
 .بىز ئەۋالدى ئۇالر ھەم بىز ،ئالىمىز شان بېرىپ جان

 ،بېتىدىن رىختا ئۆچمەيدۇ جەڭلىرى ئاتىالرنىڭ
 .نامىمىز بەلكىم پاكالندى بىلەن يالقۇن ئۆرلىگەن

 ،ئامان ئەل ياۋدىن بولدى قان ئاقتى ھەم جان چىقتى
 .ئىستىقبالىمىز گۈزەل ئۆلمىسۇن ھىچ ياشىسۇن
 !ئىستىقبالىمىز پارالق ياشىسۇن مىڭ ياشىسۇن

 بولسا: دە «تېكىستى ئەسلى مارشىنىڭ ئىستىقالل» تەمىنلەنگەن يۇقارىدا
 ،بېتىدىن تارىخ ئۆچمەيدۇ جەڭلىرى ئاتىالرنىڭ

 .نامىمىز بەلكىم پاكالندى بىلەن يالقۇن ئۆرلىگەن

 بىرىگە-بىر جەھەتتىن مەزمۇن كېتىپ، ئارلىشىپ بىلەن مىسراالر باشقا دىققەتسىزلىكتىن مىسراالر بۇ بولۇپ، ئېلىنغان دەپ
 سېيىت مىرئەخمەت بولغان بىرى ئىزچىلىرىدىن ۋە نتىپەرزە بېقىۋالغان ئەپەندىنىڭ تەۋپىق مەمتىلى كەلمىگەن. ماس

 رادىئوسى ئاسىيا ئەركىن ۋە «تېكىستى ئەسلى مارشىنىڭ ئىستىقالل تۈركىستان شەرقىي» تەمىنلەنگەن تەرىپىدىن ئەپەندى
 شىنىڭمار ئىستىقالل تۈركىستان شەرقىي» سانىدىكى-8 سەھىپىسىنىڭ «ساھىلالر يورۇق» تارقىتىلغان بۆلۈمىدىن ئۇيغۇر
   ئېلىنغان: تۆۋەندىكىدەك تېكىستلەردە ئەسلى مەنبەلەردىكى باشقا ھەمدە ،«تېكىستى ئەسلى
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 ،بېتىدىن تارىخ ئۆچمەيدۇ جەڭلىرى ئاتىالرنىڭ
 بىز. ئەۋالدى ئۇنىڭ بىز جەڭگىۋار، قالدى نەسلى

 ئۇالر ھەم بىز ،ئالىمىز شان بېرىپ جان ،ئىدى تىترەتكەن دۇنيانى تۆمۈر ،چىڭگىز ،ئاتىلال» كوپىلىتىدىكى-3 مارشنىڭ
 مىرئەخمەت بولغان بىرى ئىزچىلىرىدىن ۋە پەرزەنتى بېقىۋالغان ئەپەندىنىڭ تەۋپىق مەمتىلى مىسراالر دىگەن «.بىز ئەۋالدى
 قانچە بىر باشقا ۋە دە «تېكىستى ئەسلى مارشىنىڭ ئىستىقالل تۈركىستان شەرقىي» تەمىنلەنگەن تەرىپىدىن ئەپەندى سېيىت
  بولماقتا. سەۋەب تارتىشقا – تاالش ھازىر ئىشلىتىشمۇ ىنالرمىسرا ۇب ھەم ئېلىنمىغان. تىلغا ردىمۇمەنبەلە

 [:2]«تېكىستى ئەسلى مارشىنىڭ ستىقاللئى تۈركىستان شەرقىي» تەمىنلەنگەن تەرىپىدىن سېيىت مىرئەخمەت
 ،قانىمىز بىزنىڭ ئاقتى سۇدەك يولىدا قۇرتۇلۇش

 .جانىمىز بۇ پىدا بولسۇن ،يۇرتىمىز ئەي ئۈچۈن سەن
 ،ىسېن قۇتۇلدۇردۇق ئاخىر ،جانبېرىپ ھەم كېچىپ قان

 .ئىمانىمىز ئىدى بار شقارتۇلۇقۇ قەلبىمىزدە

 ،پاكىزلىدۇق بىلەن قان ڭنىۈكۆز-يۈز بىز يۇرتىمىز
 .نامىمىز بەلكى پاكالندى بىلەن يالقۇن ئۆرلىگەن

 ،ئۈچۈن سەن ھىممىتىمىز بىزنىڭ بولدى ھەمدەم ۇيار
 ئەجدادىمىز. بىلەن ھىممەت ئىدى شۆھرەتلىك-شانۇ

 ،بېتىدىن تارىخ ئۆچمەيدۇ جەڭلىرى ئاتىالرنىڭ
 بىز. ئەۋالدى ئۇنىڭ بىز جەڭگىۋار، قالدى نەسلى

 ،ئامان ئەل دۈشمەندىن بولدى ،قان ئاقتى ھەم جان چىقتى
 !ئىستىقبالىمىز نسۇنپارال ياشىسۇن مىڭ ياشىسۇن

 ئەسلى مىنلىگەنتە ق ۇ د ئەمما ئېلىنغان، دەپ «.ئىمانىمىز ئىدى بار شقارتۇلۇقۇ قەلبىمىزدە»كوپىلىتى -3يۇقارىقى مارشنىڭ 
 تېخىمۇ جەھەتتىن بىردەكلىكى مەنا ئېلىنىشى دەپ «.ئىمانىمىز ئىدى بار قەلبىمىزدە قۇتقۇزۇشقا» ئىپادىلەنگىنىدەك تېكىستتە
 پاكىزلىدۇق، بىلەن قان كۆزۈڭنى-يۈز بىز يۇرتىمىز» مىسرالىرىدىكى -5 ۋە -4 مارشنىڭ يەنە قارالدى. دەپ مۇۋاپىق
 تېكىستتە ئەسلى تەمىنلەنگەن تەرىپىدىن ق ۇ د مىسراالر، دىگەن «.نامىمىز بىزنىڭ پاكالندى بىلەن يالقۇن ئۆرلىگەن

 «.نامىمىز تۈركتۇر چۈنكى ،كىرلەتمىگەيمىز ھىچ ئەمدى ،پاكىزلىدۇق بىلەن قان كۆزۇڭنى-يۈز بىز يۇرتىمىز» دېيىلگىنىدەك
  قارالدى. دەپ مۇۋاپىق تېخىمۇ جەھەتتىن مەنا ئېلىنغىنى دەپ

 تۈركىستان شەرقىي» سانىدىكى-8 ساھىلالرنىڭ يورۇق تارقىتىلغان بۆلۈمىدىن ئۇيغۇر رادىئوسى ئاسىيا ركىنئە
       [:3] «تېكىستى ئەسلى مارشىنىڭ ئىستىقالل

 يولىدا قۇتۇلۇش
 مارشى( ئىستىقالل تۈركىستان )شەرقىي

 )تەۋپىق( توختاجى مەمتىلى

 ىز،قېنىم بىزنىڭ ئاقتى سۇدەك يولىدا قۇتۇلۇش
 جېنىمىز. بولسۇن پىدا يۇرتىمىز ئەي ئۈچۈن سەن

 سېنى، قۇتۇلدۇردۇق ئاخىر بېرىپ جان ھەم كېچىپ قان
 ئىمانىمىز. ئىدى بار قەلبىمىزدە قۇتۇلۇشقا

 پاكىزلىدۇق، بىلەن قان كۆزۈڭنى-يۈز بىز يۇرتىمىز
 نامىمىز. بىزنىڭ پاكالندى بىلەن يالقۇن ئۆرلىگەن

 ئۈچۈن، سەن ھىممىتىمىز بىزنىڭ بولدى ھەمدەم-يارۇ
 ئەجدادىمىز. بىلەن ھىممەت ئىدى شەۋكەتلىك-شانۇ
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 بېتىدىن، تارىخ ئۆچمەيدۇ جەڭلىرى ئاتىالرنىڭ
 بىز. ئەۋالدى ئۇنىڭ بىز جەڭگىۋار قالدى نەسلى

 ئامان، ئەل ياۋدىن بولدى قان، ئاقتى ھەم جان چىقتى
 ئىستىقبالىمىز. گۈزەل ياشىسۇن!! مىڭ ياشىسۇن!

 ق ۇ د ئوخشاشال مىسرانىڭ بۇ ئېلىنغان، دەپ «.ئىمانىمىز ئىدى بار قەلبىمىزدە شقاتۇلۇقۇ»كوپىلىتى -3مارشنىڭ يۇقارىقى 
 بىردەكلىكى مەنا ئېلىنىشى دەپ «.ئىمانىمىز ئىدى بار قەلبىمىزدە قۇتقۇزۇشقا» ئىپادىلەنگىنىدەك تېكىستتە ئەسلى تەمىنلىگەن
 بىلەن قان كۆزۈڭنى-يۈز بىز يۇرتىمىز» مىسرالىرىدىكى -5 ۋە -4 مارشنىڭ يەنە قارالدى. دەپ مۇۋاپىق تېخىمۇ جەھەتتىن

 ئەسلى تەمىنلەنگەن تەرىپىدىن ق ۇ د مىسراالر، دىگەن «نامىمىز بىزنىڭ پاكالندى بىلەن يالقۇن ئۆرلىگەن پاكىزلىدۇق،
 تۈركتۇر چۈنكى ،كىرلەتمىگەيمىز ھىچ ئەمدى ،پاكىزلىدۇق بىلەن قان كۆزۇڭنى-يۈز بىز يۇرتىمىز» دېيىلگىنىدەك تېكىستتە
 قارالدى. دەپ مۇۋاپىق تېخىمۇ جەھەتتىن مەنا ئېلىنغىنى دەپ «.نامىمىز

 «مارشى ىنىڭيئارمى مىللىي» قىلىنغان ئېالن دە «مۇنبىرى تور كەڭساي» قويۇلغان يولغا ئىچىدە ۋەتەن
 [:4تۆۋەندىكىچە]

  قېنىمىز، بىزنىڭ ئاقتى سۇدەك يولىدا قۇتۇلۇش
 .جىنىمىز بولسۇن پىدا يۇرتىمىز ئەي ئۈچۈن نسە

 سېنى، قۇتۇلدۇردۇق ئاخىر بېرىپ جان ھەم كېچىپ قان
 .ئىمانىمىز-ئەھدى بار قەلبىمىزدە قۇتۇلۇشقا

 پاكىزلىدۇق، بىلەن قان كۆزۈڭنى-يۈز بىز يۇرتىمىز
 .نامىمىز بىزنىڭ پاكالندى بىلەن يالقۇن ئۆرلىگەن

 ئۈچۈن، سەن تىمىزھىممى بىزنىڭ بولدى ھەمدەم-يارۇ
 .ئەجدادىمىز بىلەن ھىممەت ئىدى شەۋكەتلىك-شانۇ

   بېتىدىن، تارىخ ئۆچمەيدۇ جەڭلىرى ئاتىالرنىڭ
 .بىز ئەۋالدى ئۇنىڭ بىز جەڭگىۋار قالدى نەسلى

 ئامان، ئەل ياۋدىن بولدى قان، ئاقتى ھەم جان چىقتى
 ئىستىقبالىمىز... گۈزەل ياشىسۇن! مىڭ ياشىسۇن!

 ئەسلى باشقا يەردە بۇ ئېلىنغان، دەپ «.ئىمانىمىز - ئەھدى بار قەلبىمىزدە شقاتۇلۇقۇ»كوپىلىتى -3قى مارشنىڭ يۇقارىيەنە 
 تەمىنلىگەن ق ۇ د ئوخشاشال مىسرامۇ بۇ تارتىدۇ. دىققەت سۆزى «ئەھدى» بولمىغان مەۋجۇت بىرىدە ھىچ تېكىستلىرىنىڭ

 جەھەتتىن بىردەكلىكى مەنا ئېلىنىشى دەپ «.ئىمانىمىز ئىدى بار قەلبىمىزدە قۇتقۇزۇشقا» ئىپادىلەنگىنىدەك تېكىستتە ئەسلى
 بىلەن قان كۆزۈڭنى-يۈز بىز يۇرتىمىز» مىسرالىرىدىكى -5 ۋە -4 مارشنىڭ يەنە قارالدى. دەپ مۇۋاپىق تېخىمۇ

 تېكىستتە ئەسلى گەنتەمىنلى ق ۇ د مىسراالر، دىگەن «نامىمىز بىزنىڭ پاكالندى بىلەن يالقۇن ئۆرلىگەن پاكىزلىدۇق،
 «.نامىمىز تۈركتۇر چۈنكى ،كىرلەتمىگەيمىز ھىچ ئەمدى ،پاكىزلىدۇق بىلەن قان كۆزۇڭنى-يۈز بىز يۇرتىمىز» دېيىلگىنىدەك

 قارالدى. دەپ مۇۋاپىق تېخىمۇ جەھەتتىن مەنا ئېلىنغىنى دەپ
 بىرال پەقەت مارشنىڭ ئەپەندى پاختا المىدىنغو ئامېرىكىدىكى شاھىتلىرىمىزدىن ھايات تۈركىستانلىق شەرقىي

 تۆۋەندىكىچە: «تېكىستى ئەسلى مارشىنىڭ ئىستىقالل تۈركىستان شەرقىي» تەمىنلىگەن ئۇ بولۇپ، ىگەنخاتىرلىيەل كۇبلېتىنى

 قانىمىز، بىزنىڭ ئاقتى سۇدەك يولىدا قۇتۇلۇش
 جانىمىز. بۇ پىدا بولسۇن يۇرتىمىز ئەي ئۈچۈن سەن

 ،ئىدى تىترەتكەن دۇنيانى ،تۆمۈر ،زچىڭگى ،ئاتىلال
 جانىمىز. مىڭ پىدا بولسۇن بىز، ئەۋالدى نىڭئۇ بىز

ئۆمرىنىڭ كۆپ قىسمىنى شەرقىي تۈركىستاننىڭ مىللىي مۇستەقىللىقىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە بېغىشلىغان غۇالمىدىن 
. رۇپ ئېسىدە تۇتىۋالغانبىرىگە ئالماشتۇ-بىرۋە مىسراالرنى  شىنى تولۇق ئېسىگە ئااللمىغانپاختا ئەپەندىمۇ ئىستىقالل مار
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 «تېكىستى ئەسلى مارشى ئىستىقالل تۈركىستان شەرقىي» تەمىنلىگەن دىمەك بۇنىڭدىن مويىسپىت ئىزچىالرنىڭ ھەممىسىنىڭ
  كۆرۈۋاالاليمىز. بولمايدىغانلىقىنى ئېيىتىشقا كېسىپ دەپ تۇتتى ئىسىدە توغرا ۋە تولۇق نىلىرى

 تۇرغۇنجان مەرغىالنلىق بېتىدە-58  كىتابىنىڭ نامىلىق «پاجىئەسى تۈركىستان ئۇلۇغ» ڭتۈركىستانىنى مۇسا
 :[5]تۆۋەندىكىچە  «تېكىستى ئەسلى مارشىنىڭ ئىستىقالل تۈركىستان شەرقىي» تەمىنلىگەن تولۇئىي ئوغلى ئابدۇرېھىم

 ،قانىمىز بىزنىڭ ئاقتى سۇدەك يولىدا قۇتۇلۇش
 .جانىمىز بۇ اپىد ۇنبولس ،يۇرتىمىز ئەي ئۈچۈن سەن

 ،پاكىزلىدۇق بىلەن قان ڭنىۈكۆز-بىزيۈز يۇرتىمىز
 بىز. ئەۋالدى تۈرك چۈنكى كىرلەتمىگەيمىز، بىز ئەمدى

 ،ئۈچۈن سەن ھىممەتىمىز بىزنىڭ بولدى ھەمدەم يار
 ئىمانىمىز. ئىدى بار قۇتۇلۇشقا قولىمىزدا

 ئىدى، تىتىرەتكەن دۇنيانى تېمۇر چىڭگىز، ئاتىلال،
 ئەۋالدىمىز. ئۇالر ھەم بىز ئاالرمىز، نام رىپبې جان

 ،ئامان ئەل بولدى دۈشمەندىن ،قان ئاقتى ھەم جان چىقتى
 !ئىستىقبالىمىز نسۇنپارال ئۆچمەسۇن، ھىچ شاسۇن،يا

 باشقا بولۇپ، ئېلىنغان دەپ «بىز. ئەۋالدى تۈرك چۈنكى كىرلەتمىگەيمىز، بىز ئەمدى» مىسراسىدا-4 مارشنىڭ يۇقارىقى
 يار» مىسرالىرىدا،-6 ۋە -5 مارشنىڭ بۇ .دېيىلگەن «.نامىمىز تۈركتۇر چۈنكى ،كىرلەتمىگەيمىز ھىچ ئەمدى» ەردەمەنبەل

 ق ۇ د بولۇپ، ئېلىنغان «ئىمانىمىز. ئىدى بار قۇتۇلۇشقا قولىمىزدا ،ئۈچۈن سەن ھىممەتىمىز بىزنىڭ بولدى ھەمدەم
 ئىدى سورىغان دۇنيانى ،ئۈچۈن سەن ھىممىتىمىز بىزنىڭ بولدى دەمھەم يارۇ» دېيىلگىنىدەك تېكىستتە ئەسلى گەنتەمىنلى

  قارالدى. دەپ مۇۋاپىق تېخىمۇ جەھەتتىن مەنا ئېلىنغىنى دەپ «.ئەجدادىمىز بىلەن ھىممەت
 نىڭ «مارشى ئىستىقالل تۈركىستان شەرقىي» تەتقىقاتچىالر دىكىئاكادېمىيىسى ئۇيغۇر ئېيىتقاندا، قىلىپ خۇالسە

 ئۆزئارا قۇرۇلمىلىرىنى بىلەن ئاالھىدىلىكلىرى تىل تېكىستلىرىنىڭ ئەسلى نۇسخىلىرىدىكى ئوخشىمىغان رسىتىلگەنكۆ يۇقىرىدا
 تېكىستلىرىنى ئەسلى نىڭ «مارشى ئىستىقالل تۈركىستان شەرقىي» ئارقىلىق، يۈرگۈزۈش مۇھاكىمە بىرلىكتە سېلىشتۇرۇپ

 بولغان پەرقلىق بىرىدىن–بىر سەۋەبىدىن، ئېھتىماللىقى تۇتۇۋېلىش ئېسىدە خاتا ياكى چاال مارشنى تەمىنلىگۈچىلەرنىڭ
 ملەشتۈردى.ىجەز چىققانلىقىنى كېلىپ مەيدانغا نۇسخىلىرىنىڭ «مارشى ئىستىقالل»

 ئەپەندىنىڭ تەۋپىق مەمتىلى دىكى «مارشى ئىستىقالل تۈركىستان شەرقىي» تەتقىقاتچىالر، ئاكادېمىيىسىدىكى ئۇيغۇر
 شالرنىڭتاۋۇ سوزۇق تىلىدا يېزىق ئۇيغۇر دەۋرلەردىكى ئۇ ۋە قۇرۇلمىسى مارشنىڭ ھىدىلىكى،ئاال ئىشلىتىش تىل

 كوپىلىت 3 تۆۋەندىكى مارشىنىڭ ئىستىقالل ئاخىرىدا تۇتۇپ، كۆزدە ئاالھىدىلىكلىرىنى يېزىق ئاجىزالشمايدىغانلىقىدەك
 سۈپىتىدە «نۇسخىسى رەتلەنگەن سېلىشتۇرۇلۇپ تېكىستلىرىنىڭ ئەسلى مارشى ئىستىقالل تۈركىستان شەرقىي» تېكستىنى
 .ئالدى قارار ھەققىدە قوللىنىش ىنۇسخىسىن خىل بۇ ۋە كەلدى پىكىرگە ھەم ھەققىدە بولىدىغانلىقى قوللىنىشقا

  »شەرقىي تۈركىستان ئىستىقالل مارشى ئەسلى تېكىستلىرىنىڭ سېلىشتۇرۇلۇپ رەتلەنگەن نۇسخىسى«

 ،قانىمىز بىزنىڭ ئاقتى سۇدەك دايولى قۇرتۇلۇش
 .جانىمىز بۇ فىدا بولسۇن مىز،ۇتيۇر ئەي ئۈچۈن سەن

 ،سەنى تۇلدۇردۇقرقۇ ئاخىر ،ىپبەر جان ھەم كەچىپ قان
 .ئىمانىمىز ئىدى بار قەلبىمىزدە تقۇزۇشقارقۇ

 ،ۇقلەدپاكىز بىلەن قان ڭنىۈكۆز-يۈز ىزب مىزۇتيۇر
 مىمىز.نا تۈركتۇر چۈنكى ،يمىزتمەگەكىرلە ھىچ ئەمدى

 ،ئۈچۈن سەن ھىممەتىمىز بىزنىڭ بولدى ھەمدەم يارۇ
 .ئەجدادىمىز بىلەن ھىممەت ئىدى غاناسور دۇنيانى
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 ،بەتىدىن تارىخ ئۆچمەيدۇ ڭلەرىجە ئاتاالرنىڭ
 .بىز ئەۋالدى نىڭئۇ بىز ر،ەۋڭگاجە دىقال نەسلى

 ،ئامان ئەل ياۋدىن بولدى ،قان ئاقتى ھەم جان چىقتى
 .ئىستىقبالىمىز گۈزەل نلمەسۇئۆ ھىچ نشاسۇيا

 !ئىستىقبالىمىز نسۇنپارال اسۇن،ياش مىڭ شاسۇن،يا

 توغرا يۈز يۈزدە «نۇسخىسى رەتلەنگەن سېلىشتۇرۇلۇپ تېكىستلىرىنىڭ ئەسلى مارشى ئىستىقالل تۈركىستان شەرقىي» 
 مەنا ۋە سېلىشتۇرۇش بىلەن بىرى-بىر تېكىستلەرنى ئەسلى دىكىمەنبەلەر ئوخشىمىغان بولمىغاندا ھېچ ئەمما ناتايىن، بولۇشى
 بۇ مەسىلىنى تى.چىق رۇياپقا قارالغىنى دەپ پىقمۇۋا ئەڭ ئارقىلىق چىقىش تېپىپ مىسالرنى كەلمىگەن ماس ىنجەھەتت

 كىشىلەرنىڭ نۇرغۇن چىقىرىۋاتقان كۈچ ۋە بۆلۈۋاتقان كۆڭۈل ئۈچۈن كېلەچىكى مىللىتىمىزنىڭ قىلىش ھەل شەكىلدە
  ئۈمىدىدۇر.

 ەۋ تاراتقۇ ڭنىەرپائالىيەتچىل ئۇيغۇر ئاكتىپ ۋە شكىالتلىرىتە تۈركىستان شەرقىي مۇھاجىرەتتىكى ئاخىرىدا،
 تەرىپىدىن ئاكادېمىيىسى ئۇيغۇر قولالنغاندا، نى «تېكىستى ئەسلى نىڭمارشى ئىستىقالل تۈركىستان شەرقىي» مەتبۇئاتالردا
 قوللىنىشقا نى «نۇسخىسى ەنرەتلەنگ سېلىشتۇرۇلۇپ تېكىستلىرىنىڭ ئەسلى مارشى ئىستىقالل تۈركىستان شەرقىي» تەييارالنغان

 قىلىمىز. چاقىرىق قىلىشقا تەشۋىق كەڭ ۋە ئىشلەش خىزمەتلەرنى ئەمەلىي ئۈچۈن ئومۇمالشتۇرۇش پائال ۋە
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