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 زۆكىرىش س
 

پائالىيىتىنى ئۆزىنىڭ تەتقىقات ئۆبېكتى  –ايات ئىنسانالرنىڭ بارلىق ھ – جەمئىيەتشۇناسلىق
 ئۆۇ . ربىۆر ئىلىۆس ساھەسۆىد بولغۆان قىلغان ھالدا ئۆۆز ئىچىۆگە ئالىۆدىغان ىائىرىسۆى كە  

چۆننكى بىۆئ ئىنسۆانالر ئەلمىسۆاقتىر تارتىۆ   سىد ريىتەكچى ئاساسى ۋە ئىلىملەرنىڭ بارلىق
 .سەرى  قىلى  كېلىۋاتىمىئ ۇچۇنبىلىش ئئەقىل پاراسىتىمىئنىڭ تە  يېرىمىنى ئۆزىمىئنى 

 

 سۆىئ -پىرىنسۆىىىر بىۆئابىسۆتىراكى   قىلىۆدىغان ئېتىۆرا  ھەمۆمە جەمئىيەتشۇناسۆلىقىنىڭ
 جەمئىۆيەت شۆۇ چوقۆۇ  سۆىئ بىۆلەن ئالۆد  بارمۆا ، ئېلىۆ  تەتقىقۆات تۆنرىە بىۆر قانۆدا 

 ئۇالرنىۆڭ قىلىۆ ، چىقىۆش ئاالھىۆدىلىگىنى مىللىۆ  ئېتىنىۆ  ئاىەملىرىنىۆڭتوپىۆدىكى 
 چنشىنىشۆىىىئنى، مۆۇھىتلىرىنى ئىجتىمۆائى  ۋە سىياسى  تەبىئى ، ياشىغان، كۆڭلىدىكىنى

 ئۆۆتكەنكى ئارمۆانلىرىنى،-ئۆارز  مەسۆىلىللىرنى، كېلىۋاتقان ى چ ھاياتىدا ئۇالرنىڭ بولۇپمۇ
 بولۇپمۇ، تەشۋىشلىرىنى ۋە ئومۇت بولغان كەلگنسىگە ىنى،سقايغۇى، خوشاللىق ۋە ھازىرقى
 ۋە تۆوررا يۆلىنىشۆنى ئۆېقىس جەمئىيەت زتى ،نك ھالىتىنى روھى  ەمئىيەتتىكىج ياشالرنىڭ

 توپىۆدىكىلەرنىڭ جەمئىۆيەت بىۆر ھەرقاندا   .قىلىد  تەلە  بىلىشىىىئنى ئۇسۇلدا ئىلمى 
 بولغۆان بۆار بۇر نۆدىر ياشۆاۋاتقان، ئۆۆزلىر  ئۇالر پائالىيەتلىرىنى ھايات ۋە ھالىتى روھى
 ئوخشۆا  قىلغىنىغۆا بەرپۆا تەىىرجۆى مۆۇھىىتى جەمىيەت گەنشەكىللەند ر يېىىدىر ياكى
 ئاىەملەرنىۆڭ تۆوپتىكى بۆۇ ياشۆىغان توپلىشۆى  مەزگىۆل ا زئۇ تېررىتورىيەىە بىر شۇ يەنە

 تەسۆىر بىۋاسۆىتە ئۆزگۇرشۆىگىمۇ جەمئىيەتنىۆڭ مەزكۆۇر پائۆالىيەتلىر  ھايۆات ئەمەلىۆ 
 ئۆۇ بولۆۇ  كە  ىائىرىسى ىشلىقڭ بارلىنئىلمىنى جەمئىيەتشۇناسلىق .ەتكەن بولىد كۆرسى

مىللىۆ ، سىياسۆى ،  ،تېررىتۆورىيە سىياسۆى  تېررىتۆورىيە،تەبئىۆ   ئېتىنىۆ ،گېىنىتىۆ ، 
 نۇررۆۇن قاتۆارلىق ھۆاكىمىيەت قۇر لمۆا ،مەىەنىۆ  تۆارىىى ، ئىقتىسۆدى ،، ئىجتىمۆائى 
 .غان بولىد ئال تەركىبىگە ئۆز ساھەلەرنى
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 ئېيتقانۆدا بىۆلەننوقتىسۆى  ەمئىيەتشۇناسۆلىقجئابىسۆتىراكى   ىائىرىىكۆى كە  دىرجۇملۆ
 قىلغۇسۆىئ تەسۆەۋ ر سۆاھەلىرىگە ھەمۆمەلىيىتىنىۆڭ ئاپا –ت ھايۆا ئىنسۆانالر بۇگۆۇنكى

 ئېلىشۆقا شۆىنىنلنئ ئۆۆز ئۇيغۇرالرمۆۇ ىەۋرىۆدە ئۇچۆۇر ئېلىۆ  كېلىۋاتقۆان ئۆزگۇر شۆلەرنى
 ئۇلى بولغۆانكېيىنكۆى تەرەقىيۆات مەسۆ ئۇنىۆڭ ۋە تۆور  ئىنتېرنېۆ  ى نيۆا ئۇلگۆۇرەلىگەن

 قانۆدا  ياشۆلىرىغا ئۇيغۇر بولۇپمۇ جەمىيىتىگە ئۇيغۇر ۋاستىسى ئاالقە - ئۇچۇر ئىجتىمائى 
ئەلبەتۆتە  زور رىيىتۆىكېلىۋاتىۆد  ىىۆگەن سۆۇئالغا جۆاۋا  ئىۆئىە   ئېلىۆ  ئۆزگۇر شلەرنى

 .تۇرلۇى 

 
 (رەسىس ئنندىدار ىوستالر چەمبىرىكىدىر ئېلىند (

يىلىنىۆۆڭ  – 2102يىلىۆۆدىر  -2102ىىۆۆر بۇيۆۆان بولۇپمۆۆۇ يىلالربىۆۆر قۆۆانچە  ئۆۆۆتكەنكى
ئەقىلفۆون ئىجتىمۆائى  " ئنندىۆدار"ئوتتۇرلىرىغىچە ئۇيغۇرالر ئاكتىۆ  قوللۇنۆۇ  كېلىۋاتقۆان 
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تەرىىىۆدىر قۆاتتىق نۆازارەت قىلىنىشۆى،   رىۆىائىرلخىتۆا  ھۆكۆۇمىتى  تورىنىۆڭئە  القە ئا
ەرگەنۆۆدىر كېۆۆيىر ھۇجۆۆۇمى يۆۆنز بلىۆۆ  بۆۆازار بومبۆۆا مۆۆا  ئۆۆنر مچى ئەتىگەن -22بولۇپمۆۆۇ 

سۆاقچىالرنىڭ كوچىۆدا كېتىۋاتقۆان  الھەركىتى بىلەن تەڭ" قاتتىق زەربە بېرىش"غان النباش
 يىلۆى يۆازىا -2102 ىنى  تەكشۇرىشۆى،فونيۆان تۆۇر    ئۇيغۆۇرنى توختۇتۆۇ خالىغان بىۆر 

 ۇۋېتىلىشۆىتوس ئاالقە تورىنىۆڭ"  ئنندىدار"خوتەن قاتارلىق بەز  ۋىاليەت ۋە شەھەرلەرىە 
قاتارلىق بىر تۇرلۇك ئىجىرا قىلىنىۋاتقان سىياسى ھەركەت ۋە چەكۆلە  تەىبىرلىۆر  بىۆلەن 

ئوتتۇرسۆىدا يۇزبېرىۋاتقۆان قۆانلىق ۋەقۆئەلەر ئۆۇز لمە  ئۆتكەنكى يىلالرىىر بۇيۆان رايوندا 
 خىتۆۆا زاى  قانۆۆدا  مۇناسۆۆىۋىتلەر بۆۆارن رايونۆۆدا يۇزبېرىۋاتقۆۆان زوراۋانلىۆۆق ۋەقىئەلىرىنۆۆى 

قىنىۆدەك كېلىۋات تەررىۆ  قىلىۆ ى نيارا بار كنچى بىلەن  ھۆكۇمىتى خەلىقئىارا سەھنىلەرىە
قىلىۆش تەررىبۆاتى "  جىھۆاى"يۆاكى " ىقئىسال  ئاشقۇنلى"ئۇيغۇر ياشلىر  ئارىسىدا  راستىنال

ئاساسۆۆىدىكى زوراۋانلىۆۆق ھەركەتلىۆۆر  ئەۋۋ ئېلىۋاتامۆۆد ن  خىتۆۆا  ھۆكۆۆۇمىتى ىاۋا قىلىۆۆ  
نىۆڭ بۆۇ ۋەقىۆئەلەر بىۆلەن  ”ئىسال  ھەركىتۆىشەرقى  تۇركىستان “ ئاتالمىش كېلىۋاتقاندەك

  نزاى  قانچىلى  مۇناسىۋىتى بار 

 

 سۆىرتىدىكى ۋە ئىچۆى ۋەتەن بېۆر  يېقىنقى يىلالرىىر زەمنىڭئۆ مەن ماقالىدا بۇقىسقىسى 
 نىرىتۆو ئۆاالقە - ئۇچۆۇر ئىجتىمۆائى  ئنندىۆدارئاساسۆلىق ھالۆدا  توربېكەتلەرنى،بولۇپمۆۇ

 تېىنىكىسۆى-ئۇچۆۇر يېىى بنگننكى ئاساسىدا مەنبەلىرىس ئىگەللىگەن جەريانىدا قوللۇنۇ 
 مىليونلىغۆان ئالماشۆتۇر ۋاتقان ئۇچۆۇر ئارقىلىق تور  ئاالقە ئىجتىمائى  ئەقىلفون ىەۋرىدە

 ئىجتىمۆائى ، جەمئىۆيەت شۇ ۋە جەمئىيىتىگە ئۆز بولۇپمۇ ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ
 ئۆزگۇر شۆلەرنى قاندا ئاقىۋەت  ى،نكۆرسەتكەنلىك لەرنىتەسىر قاندا  مۇھىتىگە سىياسى 
يېقىنقۆى يىلۆالر ئۇيغۆۇر ۋەتىنىۆدە  ھاىىسۆىلەرنى ئىجتىمۆايى قاتۆارلىق كەلگەنلىكۆى ئېلىۆ 

  .قىلىمەن بايان بىرلەشتنر  گە ەرۋەقىئەلتىراگېدىيەلى  بولۇ  ئۆتكەن مابەينىدە 
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 "ئنندىدار"  -  ىكى ىىدارئۇيغۇرالرنىڭ مەۋھۇ  ى نياى

  

يىلۆۆدىر بۇيۆۆانقى ئنزلنكسۆۆىئ تەرەققىيۆۆاتى ئىنسۆۆانالرنىڭ  22ئۆۆاالقە تېىنىكىسۆۆىنىڭ -ئۇچۆۆۇر
پائۆالىيەتلىرىگە ئالەمشۆۇمۇئ ئۆزگىرىشۆلەرنى ئېلىۆ  كەلۆد  جنملىۆدىر ى نيۆاىىكى -ھايات

تېىنىكۆا نوپۇسى ئە  كو  ۋە ئە  كېيىر تەرەققى  قىلىۋاتقان خىتا  ىۆلىتىمۆۇ بۆۇ ئۇچۆۇر 
يىلۆدىر بۇيۆان خىتۆا  ىۆلىتىۆدە  3بولۇپمۆۇ ئۆۆتكەنكى . تەرەققىياتىنىڭ سىرتىدا قالمىۆد 

 . د ئەقىلفون تور  ئىشلەتكنچىلەرنىڭ سانى ناھايىتى تىئ ئۆرلى
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( Tencent 腾讯)خىتايدىكى ئە  چو  ئىجتىمائى  ئاالقە تورىنى قۇرران خىتاينىڭ تىسېن  
( WeChat: نگلىۆئچەېيۆاكى ئ  微信ئنندىۆدار،) ۋىيشۆىرىۆدا يېرىس يىلنىڭ ئالد 2شىركىتى 

پروگراممىسۆىنى كۆچۆنر  ، شۆۇ ئاساسۆتا   Kik Messengerكاناىاىا تەرەققىۆ  قىلۆد ر لغان 
ۋېئىيشۆىر ئەپنىۆڭ  -ئنندىۆدار  نىڭ ئاخىرىدايىلى -2103تەرەققى  قىلد رراندىر كېيىر، 

ئېشۆى  كەتۆكەن دىر مىليونۆ 011انى ى نيا بويىچە ئەقىلفون ئارقىلىق قوللىنىلىش ئاىە  س
  1.مىليون ئاشقان 211سانى  نىڭبولۇ ، خىتا  ىۆلىتىدىكى قولالنغۇچىالر

 

ىە  ئىسىس قويغان ۋە بۆۇ ئىسۆىس بىۆلەن تونۇلغۆان، ئۇيغۆۇر ” ئنندىدار“ئۇنداقتا ئۇيغۇرالر 
ئۆاالقە  -يا  ۋە ئوتتۇرا ياشلىرىنى ئاساس قىلى  قوللىنىلىۋاتقۆان بۆۇ ئىجتىمۆائى  ئۇچۆۇر 

 يىلالرىىر بۇيان ئۇيغۇر جەمئىيىۆتىگە قانۆدا  ئۆزگىرىشۆلەرنى ئېلىۆ  3-2تور  ئۆتكەنكى 
 كەلد ن

 

( PC)خۇسۇسۆۆۆى  كومىيۆۆۆۇتېر  دائنندىۆۆۆدار ئىجتىمۆۆۆائى  ئۆۆۆاالقە تۆۆۆور  نورمالۆۆۆ - ۋىيشۆۆۆىر
مەشغۇالتىنى ئاساس قىلمايدىغان، ئەقىلفون سىستېمىسىغا ماس ھالدا الھىيلەنگەن بولۆۇ ، 

قىنقى مەزگىلۆدىال خۇسۇسۆى  كومىيۆۇتېر سىستېمىسۆىغا مۆاس كېلىۆدىغان سۆىرتتىر تېىى يې
تىۆۆر كۆۆۆپرەك قولالنغۆۆۇچىالر  01%قوللىغۆۆۇچى پروگراممىسۆۆى ئىشۆۆلەنگەن بولسۆۆىمۇ يەنىۆۆال 

ىېۆمەك ئۇيغۆۇر ئېلىنىۆڭ ئىچۆى ۋە سۆىرتىدا . ئەقىلفون ئۆارقىلىق مەشۆغۇالت ئېلىۆ  بارىۆد 
ۇيغۇرالر ى نيا بويىچە ئنندىدار ئارقىلىق ىوستلىر  ۋە بولۇ  تەخمىنەن بىر قانچە مىليون ئ

ئائىلىدىكىلىر  بىلەن ھەر كننى ىېگنىەك ئاۋازلىق، سۆىر، ئۇچۆۇر يۆولال  شۆەكلى يۆاكى 
 .ئارا ئاالقە قىلى  تۇرىد -زۆرەسىملەر ئالماشتۇر   ئارقىلىق ئ

 
                                                           

 China)” خىتا  مەلۇماتى“تەرىىىدىر نەشر قىلىنغان ( China News Service" )خىتا  خەۋەر مۇالزىمىتى"  1
Report ) شىرەقە  ئۇر –يانفون تور  “يىلى بېيجىىدا نەشر قىلغان   -2102مارت  - 0ژ رنىلىنىڭ  ”( Mobile 

internet – Digital Warfare  )ماقالە ئاپتور . ناملىق ماقالىگە قارالسۇن :Zhihui   ۋە. ISSN 2053-0455.  Chen 
Jiying www.newschinamag.comWesite:  

 

http://www.newschinamag.com/
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ىىۆر ” ەسۆىئىيۆۇئ قۆانلىق ۋەق -2ئۆنر مچى “يىلۆى يۆنز بەرگەن -2110گەرچە ئنر مچىدە 
كېۆۆيىر خىتۆۆا  ھۆكۆۆنمەت ىائىرىلىۆۆر  ئۇيغۆۆۇر تۆۆوربەتلىرىگە قارىتۆۆا نۆۆازارەت قىلىۆۆش، 

، سىياسى  ۋە مىللى  نۆارازىلىقالرنى ئۆۆز ئىچىۆگە  باشقۇر شنى تېىىمۇ كنچەيتى ، ئىسالمى
مارت  -0يىلى  - 2014بولسا  2مەزمۇنالرنىڭ تورالرىا تارقىلىشىنى قاتتىق چەكلە  كەلگەن

ما  ئنر مچى ئەتىگەنلى  بازاررۆا ھۇجۆۇ  قىلىۆش ۋەقەلىرىۆدىر  - 22ەسى ۋە كننمېڭ ۋەق
بولۇپمۇ  ائىرىلەر ئۇيغۇر توربېكەتلىرىدەى . كېيىر ئۇيغۇر ۋەزىيىتى قايتىدىر جىدىىيلەشتى

ئارقىلىق سەزگنرلنككە ياتىدىغان بارلىق مەزمۆۇنالرنى، بولۇپمۆۇ ئە  ئەقىلفونالرىا ئۇندىدار 
سۆۆى  مەزمۆۆۇنالر يۆۆاكى ئىسۆۆال  ئاشۆۆقۇنلىقىغا ئائىۆۆ  مەزمۇنالرنىۆۆڭ ئىسۆۆالمى ىىنۆۆى، سىيا

تارقىلىشۆۆۆۆۆۆۆىنى قۆۆۆۆۆۆۆاتتىق 
كۆۆۆۆۆۆونتروئ قىلۆۆۆۆۆۆد  ھە  
يېىىۆۆدىر خىتۆۆا  ئۆزىنىۆۆڭ 
قۆۆانۇن قامۇسۆۆىغا قوشۆۆقان 

گە ” تۆۆۆۆۆۆۆور جىنۆۆۆۆۆۆۆايىتى“
تەبدىقلە  كۆۆ  سۆاندىكى 
  ئۇيغۇر ياشلىرىنى ئىسالمى

مىللىۆۆۆ  " سۆۆۆىر ۋە -ننئۆۆۆ
بۆلگۆۆۆۆۆۇنچىلىككە ئائىۆۆۆۆۆ  

ى كۆۆرگەنلىكى نۆ" ئۇچۇرالر
ئنچۆۆۆننال قولغۆۆۆا ئالۆۆۆد  ۋە 

 3.تنرمىلەرگە قامىد 

                                                           
 
2
 -2100ئەزىئ ئەيسا، خەلقئارا قەلەمكەشلەر تور بېكىتىدە  ، ماقالە ئاپتور  "ئۇيغۇر توربەتچىلىكىگە ئومۇمى  نەزەر" 

ئەلكىتا    .http://www.uyghurpen.org/uy/Uyghur_torbetchilikige_omumiy_nezer.htmlيىلى نەشر قىلىنغان
  :elkitap.html-torbetchiligi-http://www.uyghurensemble.co.uk/shop/uyghurنۇسىىسى

 
ئاىەمگە تورىا ئېكستىرېمىئ   تەررىباتى قىلغانلىقى ۋە تېررور  32خىتاينىڭ سوت مەھكىمىسى شىنجا  رايونىدىكى   3

 .ىىسى قۇررانلىقى ئنچنن تنرمىگە قامىغانگۇر پ

http://www.uyghurpen.org/uy/Uyghur_torbetchilikige_omumiy_nezer.html
http://www.uyghurensemble.co.uk/shop/uyghur-torbetchiligi-elkitap.html
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ئۇيغۇرالرنىڭ بولۇپمۇ ياشالرنىڭ ئنندىدار ئەپنى ئەقىلفونالرىا قوللىنىشى قۇاليلىق بولۇشۆى 
ۋە قوللىنىش ئۆاىە  سۆانىنىڭ تىۆئىىر كۆپىيىشۆى سۆەۋەبىدىر ىائىرىلەرنىۆڭ كونتروللۆۇقى 

مۇندا  بولۇشۆىدىكى . ا ئنننمى تۆۋەن بولۇ  كەلد ۋاقتىنچە ئۇيغۇر توربەتلىرىگە قارىغاند
 نىۆڭ ەپلىرىدە ئۇيغۇر تىلۆى ۋە يېئىقىيەنە بىر سەۋەب ئۇندىدار قاتارلىق ئىجتىمائى  ئاالقە ئ

  .كە  ىائىرىدە قوللىنىلىشىد ر

 

مەن خۇسۇسەن ئنندىدار ئىجتىمۆائى  ئۆاالقە تۆورىنى قولالنغۆان ئۆۆتكەنكى ئىككۆى يىلۆدىر 
يۆارەنلىرىس بولسۆۇن مەن -تۇرقان ياكى ىوس -ئا ۋە شەھەرلەرىىكى ئۇر  بۇيان مېنىڭ يې

ۋەتەن ئىچى ۋە سىرتىدىر تارقىتىلىۋاتقۆان ياكى ىوستالر چەمبىرىكىدىر قاتناشقان توپتىر 
-ننئىسال  ئاشقۇنلىقى ۋە خىتا  ھۆكنمىتىگە قارشى ئىسۆال  جىھاىىغۆا ىەۋەت قىلىنغۆان ئۆ

ى تەررىۆۆ  يوسۆۆۇندا كىيىنىشۆۆ  ىرىنىۆۆڭ ئىسۆۆالمىىئلسۆۆىر ھۆۆۆجەتلىرىنى، ئۇيغۆۆۇر خۆۆانىس ق
نەسىھەتلى  يازمىالرىىر تارتى  خىتا  ھۆكنمىتىنىڭ سىياسەتلىر  تەنقىد -قىلىنغان ۋەز 

قىلىنغۆۆان ھەجۆۆۋى  رەسۆۆىملەرگىچە بولغۆۆان ئۇيغۆۆۇر جەمئىيىتىنىۆۆڭ ھەر قۆۆاتالملىر  ئەكۆۆ  
ئىيكۆى ئنندىۆدار ئۇيغۆۇر تەبى .ئەتتۆنر لگەن مەنۆبەلەر بىۆلەن يېقىنۆدىر تونۇشۆۇ  كەلۆدىس

ھۆالىتى بولۆۇ ،  بىۆر بنگننكى رېئائ ھاياتىنىڭ تۆور مەۋھۆۇ  ى نياسۆىدا ئەكۆ  ئېۆتىلگەن
ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ ئەركىر پىكىۆر قىلىۆش ئۆارز  ۋە ئىسۆتەكلىرىنى، ئۇالرنىۆڭ جەمئىيەتۆتە 

ەك  بولۇشۆت كۆۆزنەكقاندا  سۆاھەگە قىئىقىۋاتقۆانلىق يۆلىنىشۆىنى كۆزىتىشۆتە قۇاليلىۆق بىۆر 
  .ئىد  ھازىرلىغان رولىنى

 

  :ىاۋامالشتۇرمەنتۆۋەندىكى سوئالالررا جاۋاب ئىئىە  بىلەن  ئالد  بىلەنماقالىنى 
 

                                                                                                                                                                                                 
 Courts in China's Xinjiang region have jailed 32 

 people charges of spreading extremist content online and organising terror groups, media report  
28258983-china-asia-://www.bbc.co.uk/news/worldhttp 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-28258983
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  ئەقىلفون تور  ئارقىلىق ئنندىدارىا ئىسالمچىلىق ئېقىمىنىڭ ئۇيغۇر جەمئىيىتىدە تىئىىر
  نغاننيامرىشىنىڭ ئارقىسىدا قاندا سەۋەب ۋە نەتىجىلى  مۇناسىۋەتلەر يوشۇر 

 

  ئەسۆۆىرىىر ئاشۆۆقان  01گەرچە ئۇيغۆۆۇرالر ئىسۆۆال  ىىنىغۆۆا ئېتىقۆۆاى قىلىۆۆ  كېلىۆۆۋاتقىلى
ئاالقە  -بولسىمۇ نېمە ئنچنن بنگننكى كننگە كەلگەندە ئۇيغۇر ياشلىر  ئىجتىمائى  ئۇچۇر 

  تور  ئارقىلىق ئىسال  ىىنى ىەۋەتچىلىكىنى، ئىسال  تەشۋىقاتلىرىنى قايتىدىر باشاليد ن
 

 ئىسۆال را قارشى ” ئىشغالىيەتچى كاپىرالرز لۇ  قىلغۇچى “نېمە ئنچنن ۋىقاتالرىا بۇ تەش 
  قىلىنىد ن تەشەببۇسئېلى  بېرىش   جىھاى

 
 

 تارىىى  ئارقا كۆر نن 
 

ى نياىىكى ھەر قاندا  بىۆر سىياسۆى  ۋە ئىجتىمۆائى  مەسۆىلىلەر تاسۆاىىىى  يۆنز بەرمەيۆد  
. ىقىش سەۋەبى ھە  مۇئەييەن ئۆتمنشۆى بولىۆد بەلكى ئۇنىڭ ئېنىق ۋە يوشۇر ن كېلى  چ

ىېمەك بنگننكى ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ ى نيا ئۇچۇر تورىدىر پايدىلىنى ، ئەقىلفون ئۆارقىلىق 
گە ئېۆرىش پۇرسۆەتلىرىنى ئىۆئىە  تېىىشۆى ەسۆىتەربىي يتىدىر ئىسالملىشىشى يەنى ئىسال قا

لۇ  تەشۆۋىقاتلىرىنى ئېلىۆ  نورمائ بىر ئىش ئەممۆا سىياسۆى  ئىسۆال  يۆاكى ئىسۆال  ئاشۆقۇن
بۇنىڭ سەۋەبلىرىنى بىئ نوقۆۇئ . بېرىش تەبىئىيكى سەۋەبسىئ پەيدا بولغان ئېقىس ئەمەستۇر

ھالۆۆدا ى نيۆۆا ئىسۆۆال  راىىكاللىقىغۆۆا بۆۆارال  چنشىنىشۆۆتىر كۆۆۆرە ئۇيغۆۆۇر جەمئىيىۆۆتىگە نەزەر 
يغۆۆۇر تكەن ئۇۆسۆۆېلى ، ئۆۆۆتكەنكى يېۆۆرىس ئەسۆۆىرىىر ئۆۆارتۇ  ۋاقىتۆۆتىر بۇيۆۆان بولۆۆۇ  ئۆۆ

ئېلىۆۆۆدىكى سىياسۆۆۆى  ۋە ئىجتىمۆۆۆائى  ۋەقەلەر بىۆۆۆلەن بىرلەشۆۆۆتنر   تەھلىۆۆۆل قىلسۆۆۆا ، 
  .ئىشىنىمەنكى بىئ قانائەتلىنەرلى  سەۋەب نەتىجىلى  جاۋابالررا ئېرىشەلەيمىئ
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ئەسۆۆىرىدىر بۇيۆۆان ئىسۆۆال  ىىنۆۆى ئۇيغۆۆۇر  01ئۇيغۆۆۇرالر ئىسۆۆال  ىىنىنۆۆى قوبۆۆۇئ قىلغۆۆان 
ىر سىىى  كىرگەن ۋە مۇكەممەئ ئومۇملۇققا ئىگە بولغۆان ھاياتىنىڭ ھەممە ساھەسىگە تىئى

تارىىتىر بۇيان ئىسال  ىىنىنىڭ ئۇيغۇر جەمئىيىتىدىكى بىۆر . بىر ىىنى  ئېتىقاىقا ئايالنغان
ئاالھىدىلىكى ى نياىىكى باشقا ئىسۆال  ىۆلەتلىۆرىگە ئوخشۆا  ھۆاكىمىيەت بىۆلەن ىىننىۆڭ 

نسۆۆىنى ئېلىشۆۆۆى بىۆۆلەن ئىىاىىلىنىۆۆۆ  بىرلەشتنر لنشۆۆى ۋە ىىننىۆۆۆڭ تەشۆۆكىلى  تۆۆۆنز   ت
ڭ رولۆۆى ئۇيغۇرالرنىۆۆڭ ئىجتىمۆۆائى  ۋە مەىەنىۆۆ  ھايۆۆات نىۆۆئىسۆۆال  ىىنى. كەلگەنلىكىۆۆد ر

قاتالملىرىۆۆدىال ئىىۆۆاىىلىنىىال قالماسۆۆتىر بەلكۆۆى نېگىئلىۆۆ  بولغۆۆان مائارىۆۆ ، سىياسۆۆى  ۋە 
  .ز رولىنى كۆرسىتى  كەلگەن ئىد ۆىۆلەتچىلى  ساھەسىدىمۇ ئ

 

كېۆيىر  ۋە ڭ ئىسال  ىىنىنى قوبۆۇئ قىلغۆان ىۆلەتلىرىۆدىر قارخۆانىالر خۆانلىقىئۇيغۇرالرنى
يەتۆتە "قۇر لغۆان يۆاقۇ  بە   يېقىنقى زامانۆدا خانلىقى،ئۇيغۇر قۇر لغان يەكەن سەئىدىيە 

نويۆابىر  -02يىلۆى  -0033ى ۋە ئە  ئاخىرقى قېۆتىس قەشۆقەرىە تىىۆل "شەھەر ھاكىمىيىتى
 قاتۆۆارلىق ىۆلەتلەرنىۆۆڭ قۇر لۆۆۇ ،" ئىسۆۆال  جۇمھۆۆۇرىيىتى شۆۆەرقى  تۇركىسۆۆتان"قۇر لغۆۆان 
ىېۆۆمەك  4.سىياسۆۆى  ھايۆۆاتلىر  بۆۆۇ بايۆۆانلىرىمىئنى ىەلىللەيۆۆد  ى ۋە  تۆۆنز ملۇباشۆۆقۇر 

ىە  ئاتۆا  كەلۆگەن بۆۇ كە   "شۆەرقى  تنركىسۆتان"ئۇيغۇرالر يېقىنقى ينز يىلۆدىر بۇيۆان 
ىۆۆدىر قۇر لغۆۆان خىتۆۆا  يىلۆۆى يېى -0020شۆۆەرىئەت تۆۆنز مى تۆۆاكى  ى زېمىنۆۆدا ئىسۆۆالم

قەىەر مەۋجۆۆۇت  غانغارەسۆۆمى  ئىشۆۆغائ قىلىنىۆۆ  باشۆۆقۇر ل كوممۇنىسۆۆ  ىۆلىتۆۆى تەرىىىۆۆدىر
  .بولۇ  كەلگەن ئىد 

 

                                                           
ئۇيغۇرالر توررىسىدا تارىىى  : يىلىغىچە بولغان مەسىلىلەر -0020يىلىدىر  -0881شىنجا  جەمئىيىتىدە "  4

 Community Matters in Xinjiang, 1880-1949 :  Towards a Historical Anthropology -"جەمئىيەتشۇناسلىق
of the Uyghur . Kitap aptori:   ldikó Bellér-Hann. ISBN-10: 9004166750. BRILL , 2008.  

-1880-Xinjiang-Matters-http://www.amazon.co.uk/Community
5-Anthropology/dp/9004166750/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1409848237&sr=1 

http://www.google.co.uk/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ildik%C3%B3+Bell%C3%A9r-Hann%22
http://www.amazon.co.uk/Community-Matters-Xinjiang-1880-Anthropology/dp/9004166750/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1409848237&sr=1-5
http://www.amazon.co.uk/Community-Matters-Xinjiang-1880-Anthropology/dp/9004166750/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1409848237&sr=1-5


    www.uyghurensemble.co.uk/Eqilfon_Islam.pdf  "ئەلكۈن    ئەزىز ئەيسا: ىئاپتورماقالە " ئەقىلفون ئارقىلىق ئىسالملىشىش  

 
11 

يىلالررىچە يېىى قۇر لغان خىتا  كوممۇنىس  ىۆلىتۆى  -0081يىلىدىر تاكى  -0021ئەمما 
شلەرنى ئېلى  بېرىۆ ، ز ھاكىمىيىتىنى مۇستەھكەملە  مەقسىتىدە تنرلنك سىياسى  كنرەۆئ

فېئۆوىالىئ  "، "ئۆۇچ كونۇلۆۇ "ھەتتا ئۇيغۇرالرنىڭ نورمۆائ ىىنىۆ  ئېتىقۆاى پائۆالىيەتلىرىگە 
 -ىېگەندەك تنرلنك "سولچى"، "ئوڭچى"، "پومېشچى "، "يەرلى  مىللەتچى"، "ئىدىيىسى
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 ۋە  ى ى كىيد ر  ، ئۇيغۇرالرنىڭ ىىنىنتنمەن سىياسى  ۋە پرولېتارىيات سىياسى  قالىاقلىر
مەىەنىۆيەت ئىنقىالبۆى  .ى ئېغىۆر ىەرىجىۆدە ۋەيۆران قىلۆد نتەشكىلى  جەمئىيەت قۇر لمىسۆ

يىللىرىۆۆدا بولسۆۆا بۆۆۇ قىلمىشۆۆالرنىڭ ىائىرىسۆۆى كېىىيىۆۆ ، ىەرىجىسۆۆى چەكۆۆتىر ئېشۆۆى  
  5.مەسچىتلەرنى چېقىش، قۇرئان ۋە ىىنى  كىتابالرنى كۆيد ر شكە بېرى  يەتتى

 

يىللىرىغۆا قەىەر  -0081نىمۆدەك، ئۇيغۆۇر ۋەتىنىۆدە ئۇيغۆۇرالر يۇقىرىدا بايان قىلى  ئۆتكى
ئاشۆۆكارا، نورمۆۆائ ئىسۆۆال  ىىنىۆۆ  ئېتىقۆۆاى ۋە پائۆۆالىيەتلىرىنى ئېلىۆۆ  -ئۆزلىرىنىۆۆڭ ئوچۆۆۇ 

دىر كېۆيىر تۇرۇلغۆان لىرىيىلى–0091ۋە  0001بېرىشىنىڭ قاتتىق چەكلىنىشى نەتىجىسىدە 
تەربىيىسۆىگە ئېرىشۆىش، ئىسۆال  ىىنىنۆى كو  ساندىكى ئۇيغۇر ئەۋالىلىۆر  تولۆۇ  ئىسۆال  

 .ى  مائارىىىدىر مەھر   ھالدا چو  بولۆد ىرىتولۇ  چنشىنىشتىر يەنى ئۇيغۇر ئىسال  مەى
مەىەنىيەت ئىنقىالبىنىڭ ئاخىرلىشىشۆى، ماۋزېۆد ڭنىڭ ئۆلنمىۆدىر كېۆيىر تەخۆتكە چىققۆان 

سىياسى  كەڭچىلى   خىتا  ىۆلىتىنىڭ رەئىسى خۇ ياوۋبا  يىللىرىدا شەكىللەنگەن نىسىى 
ۋە خىتا  مەركىئ  ھۆكنمىتىنىۆڭ سۆانى ئۆاز بولغۆان ئۇيغۆۇر، تىۆبەت ۋە موڭغۆۇئ قاتۆارلىق 

 موىېتىۆل مىللىۆ  سىياسۆىتى ئىسۆال  مىللەتلەر رايونلىر  ئنچۆنن يولغۆا قويغۆان بىۆر قەىەر
مائارىۆۆ  تەربىيىسۆۆىدىر مەھۆۆر   چۆۆو  بولغۆۆان ئۇيغۆۆۇر ياشۆۆلىر  ئنچۆۆنن ئۇيغۆۆۇر مىللىۆۆ  

كەمۆۆۆدىر كە   ىدەشۆۆۆىىنۆۆۆى بىلىۆۆۆش، مىللىۆۆۆ ، ىىنىۆۆۆ  ئۆۆۆا  ۋە تۇيغۆۆۆۇلىرىنى تىكلكىملىك
  .غان ئىد لھازىر نىپۇرسەتلەر

 

ئەقىدە بىۆلەن ىۆلەتچىلىۆ  ۋە مىللىۆ  مەىەنىۆيەت ئېىىغۆا ئىۆگە   تارىىتىر بۇيان ئىسالمى
ز مۇسۆۆۆۆتەقىل ىۆلىتىنىۆۆۆۆڭ ۆيىلۆۆۆۆى ئۆۆۆۆ -0020ئۇيغۆۆۆۆۇرالر گەرچە ئە  ئۆۆۆۆاخىرقى قېۆۆۆۆتىس 

مەھۆر   قالغۆان بولسۆىمۇ ئەممۆا مۇسۆتەقىللىق ۋە ئىسۆال  ىىنۆى ئېىىۆدىر،  مەۋجۇتلۇقىدىر
ئەۋالى  -لمىۆۆد  ئەكسۆۆىچە ئەۋالىمۆۆۇ قاروھلىرىۆۆدىر مەھۆۆر    ھە مىللىۆۆ  رۆۆۇر ر، تۇيغۆۆۇ 

                                                           

 
5
 S. Frederick Starr - " را رايونىخىتاينىڭ مۇسۇلمان چېگ: شىنجا"  

M.E.Sharpe   يىلە نەشىر قىلىنغان -2112نەشىرياتى تەرپىدىر  .ISBN-10: 0765613182 
http://www.amazon.co.uk/Xinjiang-Borderland-Studies-Central-Caucasus/dp/0765613182   

http://www.amazon.co.uk/Xinjiang-Borderland-Studies-Central-Caucasus/dp/0765613182
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كىملىۆ  رۆۇر ر  تەربىيەسۆى، ئۆائىلىۋ  تەربىۆيە ئاساسۆىدىكى مىللىۆ ، ىىنىۆ   الرنىڭياش
پمۇ ئالى  مەكتە  ئوقۇرۇچىلىرىدىكى بۆۇ خىۆل ئۇيغۇر ياشلىرىدىكى بولۇ. كنچىيى  كەلد 
ۋە ئۆز كۆنچىنى نامۆايەن  يىللىرىدىر كېيىر تېىىمۇ روشەنلەشتى -0081 مىللى  ئويغىنىش

بۇنىڭ سەۋەبلىر  ئەلۋەتتە شۇ يىلالرىا ئۇيغۇر ۋەتىنىدە يۆنز بېرىۋاتقۆان ۋە ھەمۆمە  .قىلد 
قۆۆان ئۆۆاتو  بومبۆۆا سۆۆىنىقى، ئۆۆاىەمنى تەشۋىشۆۆلەند رىدىغان توختاۋسۆۆىئ ئېلىۆۆ  بېرىلىۋات

 -ئاتالمىش پىالنلىق تۇرۇت سىياسىتى، ئۇيغۇر مىللى  مائارىىىنىڭ تەقدىر ، سانى كنندىر
مانۆا . ئىۆد  للىر قان خىتا  خەن كۆچمەنلەر مەسۆىلىكننگە، يىلدىر يىلغا ئېشى  بېرىۋات

ھاكىمىيەتنىۆۆۆڭ خىتۆۆۆا  بۆۆۆۇ سۆۆۆەۋەبلەر تنپەيلىۆۆۆدىر ئۇيغۆۆۆۇر ۋەتىنىۆۆۆدە تۆۆۆۇنجى قېۆۆۆتىس 
قاتۆارلىق ئۆالى  ” شۆىنجا  ئۇنىۋېرسۆىتېتى“يىلى ئنر مچىۆدە  -0082سىياسەتلىرىگە قارشى 

ىېكابىر ئوقۇرۆۇچىالر  -02“مەكتە  ئوقۇرۇچىلىرىنى ئاساس قىلغان ھالدا ئېلى  بېرىلغان 
ىىنۆۆى ئېتىقۆۆاى  ۋە  يىلۆۆى ئىسۆۆال  -0082ئۇنۆۆداقتا . بەرى  زنيۆۆ” نۆۆارازىلىق ھەرىكىتۆۆى

دا ئۇيغۆۆۇر مىللەتچىلىكۆۆى مەۋقەسۆۆىدە تىنچلىۆۆق بىۆۆلەن ئېلىۆۆ  شۆۆەكىلدىر مۇستەسۆۆنا ھالۆۆ
يىلغا يۆېقىر  31ئارىدىر بولۇ  ” ىېكابىر ئوقۇرۇچىالر نارازىلىق ھەرىكىتى -02“بېرىلغان 

ۋاقى  ئۆتكەندىر كېيىنكى بنگننكى ئۇيغۇر ۋەتىنىنىڭ سىياسۆى  ۋە ئىجتىمۆائى  مۇھىتىغۆا 
بۇر لۆۆۆۇ  ۋە ئۆزگىرىشۆۆۆلەرنى ئېنىۆۆۆق  نەزەر سالسۆۆۆا  ئارىۆۆۆدىكى ناھۆۆۆايىتى زور پەر ،

  6. كۆر ۋاالاليمىئ

 

يىلىۆۆدىكى تىيەنئەنمۆۆېر ئوقۇرۆۆۇچىالر ھەرىكىتىنىۆۆڭ قۆۆانلىق باستۇر لۇشۆۆى بىۆۆلەن  -1989
خىتۆۆا  مەركىۆۆئ  ۋە ئۇيغۆۆۇر ئېلىۆۆدىكى يەرلىۆۆ  ھۆكۆۆنمەتلىر  ئۇيغۆۆۇر ئوقۇرۇچىالرنىۆۆڭ 

ھوقۇقىنى -ن ئۇيغۇرالرنىڭ ھە يېتەكچىلىكىدىكى تنرلنك شەكىلدە ىاۋا  قىلىنى  كېلىۋاتقا
تەلە  قىلىش نارازىلىق ھەرىكەتلىرىنى مەسىلىنى تن  مەنبەسىدىر ھەئ قىلىشۆىدىر كۆۆرە 

                                                           
،  ”ىېكابىر ئوقۇرۇچىالر ھەرىكىتى سەۋەبىدىر زىيانكەشلىككە ئۇچۇرران بىر ئۇيغۇر ياشنىڭ كەچنرمىشلىر -02“  6

ەتلىرىنىڭ ئۇيغۇربىئ تور بېك لوندون ئۇيغۇر ئانسامبىلى ۋە  كننى-02ئاينىڭ -02يىلى  -2103روزىنىسا، : ئاپتور 
  http://uyghurensemble.co.uk/uy/?page_id=1803 .سەھىىىسىدە نەشر قىلىنغان تور

http://www.uighurbiz.net/uy/archives/1653.  
 

http://uyghurensemble.co.uk/uy/?page_id=1803
http://www.uighurbiz.net/uy/archives/1653
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ىۆلەت زورلۆۆۇ  كۆۆنچىگە تايىنىۆۆ  قولغۆۆا ئۆۆېلىش، تۆۆنرمىگە قامۆۆا  قاتۆۆارلىق باستۇر شۆۆالر 
  .ئۇسۇللىر  بىلەن ئايارالشتۇرى 

 
 :سەۋەب نەتىجىلى  مۇناسىۋەتلەر

 لالشقا مەجبۇرالند دىر كېيىر ئۇيغۇرالر باشقىچە يوئ تايىلى -0001
 

ھوقوقلىرىنى قوردا  ئۇچۆۇن  –ىەپسەندە قىلىنغان ھە  يىلالرىىر باشال  -0001ىېمەك 
ز نۆارازىلىقلىرىنى ئىىۆاىىلە  يۆوللىر  ۆئۆ خىتۆا  ھۆكۆۇمىتىگە تىنچلىق ئۇسۆۇللىر  بىۆلەن

 -2يىلۆى -0001. لالشقا مەجبۇر قىلىنۆد باشقىچە يوئ تائۇيغۇرالر  پنتننلە  ئېتىۋېتىلگەن
شۆۆچىلىقىدىكى ئۇيغۆۆۇر ئاپرېۆۆل ئۆۆاقتۇ ناھىيىسۆۆىنىڭ بۆۆارىر يېئىسۆۆىدا زەيۆۆد ن ينسۆۆن  با

خىتا  ھۆكنمىتىگە قارشى قوراللىق قوزرىلىىى بۇ ىەۋرىىكى ئۇيغۇر قارشىلىق  ىېھقانالرنىڭ
رگەنۆدىر باشۆال  بە يۆنز بۆۇ قۆانلىق ۋەقە. ىىىسىنى ئۆاچتىھەرىكەتلىرىنىڭ يېىى بىر سەھ

بەرگەن نۆۆۆارازىلىق ۋە   ئۇيغۆۆۆۇر ۋەتىنىنىۆۆۆڭ نۇررۇنلىغۆۆۆان نۆۆۆاھىيە ۋە شۆۆۆەھەرلىرىدە يۆۆۆنز
يىلۆى خىتۆا   -0009زوراۋانلىق ئۇسۇللىر  بىلەن قارشۆىلىق بىلۆد ر   ھەرىكەتلىرىنۆى  

يۆنزبەرگەن ھەرىكىتىنى چەكلىشى سەۋەبىدىر ” مەشرە “ىائىرىلىرىنىڭ رۇلجا ياشلىرىنىڭ 
ىۆۆلەن ئېلىۆۆ  بېرىلغۆۆان بولسۆۆىمۇ ئۆۆاخىرىا نامايىشۆۆچىالر خىتۆۆا  سۆۆاقچىلىر  تىنچلىۆۆق ب

يىلۆى يۆنز بەرگەن  -2110تەرىىىدىر ئوققا تۇتۇلۇ ، قانلىق باستۇر لغان پۆاجىئەلەرنى ۋە 
  7. كۆرسىتەلەيمىئ قاتارلىق تراگېدىيىلى  ۋەقەلەرنى” ئىيۇئ قانلىق ۋەقەسى -2“

                                                           
يىلى  -2100 .رەيچېل ھاررى  ۋە ئەزىئ ئەيسا: ئاپتور  – "ئۇيغۇر ئىنتېرنې  تورىغا نەزەر: نەزىرگە تەكلى "  7
. سانىدا نەشر قىلىنغان-0توپال ،  03نىڭ سېنتەبىر كەمبرىج ئۇنىۋېرسىتېتى ئىچكى ئاسىيا تەتقىقات ژ رنىلى -0
  .DOI: 10.1163/000000011797372832, ISSN: 1464-8172, E-ISSN: 2210-5018. بەتلەر 29-20

('Invitation to a Mourning Ceremony': Perspectives on the Uyghur Internet, by Rache Harris & Aziz 
Isa.  Source: Inner Asia, Volume 13, Issue 1, pages 27 – 49, DOI 10.1163/000000011797372832, 

http://dx.doi.org/10.1163/000000011797372832
http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/22105018
http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/22105018/13/1
http://dx.doi.org/10.1163/000000011797372832
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نز بېرىۋاتقان بولۇپمۇ يېقىنقى ئىككۆى يىلۆدىر بۇيۆان ئۇنداقتا ئۇيغۇر ۋەتىنىدە توختىما  ي
سان، كۆلە  ۋە قوللىنىلغان ۋاسىتە جەھەتۆتىر شىدىەتلەشۆكەن بۆۇ زەنجىرسۆىمان قۆانلىق 
ۋەقەلەرنىۆۆڭ ئۇيغۆۆۇر ۋەتىنىنىۆۆڭ ھەتتۆۆا خىتۆۆا  ئىچكىۆۆر  ئۆۆۆلكىلىرىگىچە كېىىيىۆۆ  يۆۆنز 

  بېرىشىنىڭ  تن  سەۋەبلىر  نېمەن

 

ىق ۋەقەلەرنىڭ ينز بېرىش سەۋەبلىر  ناھايىتى مۇرەككە  بولۇ ، يېقىنقى يىلالرىىكى قانل
ئۆۆۇ تۆۆارىىى ، مىللىۆۆ  ۋە كۆۆو  قۆۆاتالملىق، يەرلىۆۆ  ۋە خىتۆۆا  ىۆلەت ئىچۆۆى ھە  خەلقئۆۆارا 

مەن ئوتتۇرىغۆۆا . سىياسۆۆى  مۆۆۇھىتالر قاتۆۆارلىق تنرلۆۆنك ئۆۆامىلالر بىۆۆلەن بارلىنىشۆۆلىقىد ر
، رايونۆۆدىكى قۆۆانلىق ۋەقەلەرنىۆۆڭ يۆۆنز مىنۆۆى مەركەز قىلىۆۆ  تۆۆۇر  ېقويمۆۆاقچى بولغۆۆان ت

 .بېرىشىنىڭ سەۋەبلىر  تۆۋەندىكى ئىككى ئومۇمى  نۇقتىغا يىغىنچاقاليمەن

 

  :بىرىنچى
 

ئۇيغۇرالر ئوتتۇرا ئاسىياىىكى تۆنركى  خەلقۆلەر ئارىسۆىدا ئە  بالۆد ر شۆەھەر مەىەنىيىۆتىگە 
ئۇيغۇرالرنىۆڭ مانۆا . قيېئىق ۋە مەىەنىيەتلەرنى ياراتقان خەلۆ-كۆچكەن، ئۆزىگە خاس تىل

بۇ مەىەنىيەتلەرنۆى يارىتالىشۆى، راۋاجالند ر شۆى ۋە بنگۆننكى كۆننگە ئېلىۆ  كېلەلىشۆىدە 
يىلۆدىر  02ئۆۆتكەنكى . يېئىقىنىڭ جنملىدىر ئۇيغۇر مائارىىىنىڭ تۆھىىسۆىد ر-ئۇيغۇر تىل
ھۆۆاكىمىيەت ئۇيغۆۆۇرالر ئۆزىنىۆۆڭ مۇسۆۆتەققىل ىۆلەتچىلىگىۆۆدىر مەھۆۆر   ياشۆۆىغان بۇيۆۆان 

ئۇيغۆۇرالر ھەر نەرسۆىدىر ۋاز . نۇررۇن نەرسىلىرىدىر ۋاز كېچىشكە مەجبۇرالند رپىدىر تە
نەرسىسۆىدىر ۋاز كەچمىۆد  ۋە ۋاز  چالنئۆكەچتى ئەمما ئۇيغۆۇرنى ئۇيغۆۇر قىلىۆ  كەلۆگەن 

ئۇيغۆۇر  ،ئۇ بولسىمۇ ئۇيغۇر ئىسال  ىىنى  ئېتىقۆاى   .كېچىشنى قەتئى  رەت قىلى  كەلد 
ىېۆۆمەك يېقىنقۆى بىۆۆر قۆانچە يىلالرىىۆر بۇيۆۆان ئۇيغۆۇر ياشۆۆلىرىنىڭ . رمائارىىىۆد   ۋە تىلۆى

شىدىەت بىلەن ئېلى  بېرىۋاتقان تنرلنك زوراۋانلىق تنسىنى ئالغان قارشىلىق ھەرىكەتلىر  

                                                                                                                                                                                                 
E-ISSN: 2210-5018. 1 September 2011, Published by Inner Asia Studies of Cambridge University. 

http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/000000011797372832 

http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/000000011797372832
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مۇقەىىەس ھوقۆۇقىنى تارتىۋېلىشۆقا ئۇر نغۆان  چنئخىتا  ھۆكنمىتىنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ مۇشۇ 
ز ھوقۇقلىرىنى قوردا  ۆ شلىرىغا قارشى ئېلى  بارران ئقۇتراتقۇلۇ  خاراكتېرىدىكى باستۇر

قارشىلىق ھەرىكىتى سۆەۋەبىدىر كېلىۆ  چىققۆان ۋە چىقىۋاتقۆان ھەرىكەتۆلەر ىە  تەىبىۆر 
   .بەرسەك خاتا بولمايد 

 

  :ئىككىنچى
 

ھازىررا قەىەر خىتا  ۋە چەتئەئ تاراتقۇللىرىنىڭ خەۋەرلىۆرىگە ئاساسۆالنغاندا بۆۇ تىىتىكۆى 
ىق تنسنى ئالغان قارشىلىق ھەرىكەتلىرىنىڭ ينز بېرىشىنىڭ تن  سەۋەبلىر  خىتا  زوراۋانل

ھۆكنمىتىنىۆۆڭ ئۇيغۆۆۇر ۋەتىنىۆۆدىكى ھەر ىەرىجىلىۆۆ  قۆۆانۇنى ئىجۆۆرا قىلىۆۆش كنچلىرىنىۆۆڭ 
ئۇيغۇرالرنىڭ نورمائ ئىسال  ىىنى  ئېتىقاىىغا بولغۆان قۆاتتىق چەكلىمىسۆى ۋە نورمۆاللىقتىر 

ئۆۆۆتكەنكى .   قىلمىشۆۆلىرىنىڭ سۆۆەۋەب بولغۆۆانلىقىنى بىلىمىۆۆئئېشۆۆى  كەتۆۆكەن، قۇتراتقۇلۆۆۇ
ىىر كۆۆپرەكى  01%ئىككى يىلدىر بۇيان ئۇيغۇر ۋەتىنىدە ينز بەرگەن قانلىق ۋەقەلەرنىڭ 

قىئلىرىنىۆۆڭ -بولۇپمۆۆۇ ئۇيغۆۆۇر خۆۆانىسېتىقۆۆاى  مەسىلىسۆۆىگە تەۋە بولۆۆۇ ، ئۇيغۆۆۇر ىىنىۆۆ  ئ
ن ھىجۆا  يۆاكى رومالنىۆڭ سۆاقچىالر ئىسالمى ينسنندىكى كىۆيىس، كېچىكۆى، بېشۆىغا ئارتقۆا

ئېلىۋېتىشۆكە ئۇر نغانلىقىۆدەك يۆاكى  لى تەرىىىدىر قوپاللىق بىلەن زورلۆۇ  كۆنچ ئىشۆلىتى
قىلمىشۆالر بۆۇ خىلۆدىكى قۆانلىق قاتۆارلىق بۆۇر ت قويۇشۆىنى چەكۆلە  -ئەرلەرنىڭ سۆاقائ

 .ۋەقەلەرنىڭ ينز بېرىشىدە تن  سەۋەبلى  رولىنى ئوينا  كەلگەن
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كننى مارالبېشۆىنىڭ  -23ئاينىڭ  -2يىلى  -2103ئەركىر ئاسىيا راىىئۇسىنىڭ  : مەسىلەن
ئاىەمنىڭ ھاياتىغا زامىر بولغۆان قۆانلىق ۋەقەنىۆڭ يۆنز  20سېرىقبۇيا بازىرىدا ينز بەرگەن 

بېرىش سەۋەبى بولسا ئاھالە كومىتېۆ  خىئمەتچىلىۆر  بىۆلەن سۆاقچىالرنىڭ بىۆرلىكتە ئۆۆ  
ئىلىۆدىكى ياشۆانغان ئايالنىۆڭ ينزىۆدىكى پەرەنجىنۆى مەجبۆۇر  ئاختۇر شى ىاۋامىۆدا بىۆر ئا

 8.ئېچىۋېتىلگەنلىكى سەۋەب بولغان

  

-بۆۆۇ خىلۆۆدىكى ئۇيغۆۆۇر خۆۆانىس
قىئلىرىنىۆۆڭ كىيىمۆۆى، بولۇپمۆۆۇ 
بېشۆۆىغا ئارتقۆۆان ھىجۆۆا  يۆۆاكى 
رومالنىڭ سۆاقچىالر تەرىىىۆدىر 
قوپۆۆاللىق بىۆۆلەن زورلۆۆۇ  كۆۆنچ 

مەجبۆۆۆۆۆۆۆۆۇر   لى ئىشۆۆۆۆۆۆۆۆلىتى
شۆۆۆۆۆۆۆى رىنىۇئېلىۋېتىشۆۆۆۆۆۆۆكە ئ

سۆۆۆەۋەبىدىر كېلىۆۆۆ  چىققۆۆۆان 
قۆۆۆۆۆانلىق ۋەقەلەر ئۆۆۆۆۆۆتكەنكى 
بىرقانچە يىلدىر بۇيان ئۇيغۆۇر 
ئېلىنىۆۆۆڭ ۋىۆۆۆاليەت، شۆۆۆەھەر، 
ناھىيىلىرىۆۆۆۆۆدە ئومۇمينزلۆۆۆۆۆنك 

 9.ىېگنىەك ينز بەرگەن

                                                           
 :كننىدىكى خەۋىرىگە قارالسۇن 22-12-2103ئەركىر ئاسىيا راىىئۇسىنىڭ    8

http://www.rfa.org/uyghur/xewerler/qanun/maralbeshi-weqesi-04242013212500.htm 
 

ما  كۇچار ناھىيىسىنىڭ ئاالقارا بازىرىدا  -21يىلى  -2102: خەۋرەرلىرىگە قارالسۇن ئەركىر ئاسىيا راىىئۇسى   9
ئايالالرنى بازارلىق ھۆكنمەتنىڭ ھويلىسىغا سوال  قويغانلىقى سەۋەبتىر ينز بەرگەن، خىتا   -يارلىق چەككەن قىئ 

ىڭ ئاىەمن 2ئاىەمنى ئۆلنشى،  2تى  ېساقچىلىر  ئايالالرنى قويۇ  بېرىشنى تەلە  قىلغان نامايىشچىالررا ئو  ئ

http://www.rfa.org/uyghur/xewerler/qanun/maralbeshi-weqesi-04242013212500.htm
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ئىنسانالر ى نياسىدا ىىنى  بىلىش ۋە ئېتىقاى ئاساسىدا شەكىللەنگەن ھەرقاندا  بىر كۇلتۇر 
لغار ئەمەس ھە  قاالقمۇ ئەمەس، مەسىلە ئوخشا  بىۆر كۇلتۇرنىۆڭ باشقا بىر كۇلتۇرىىر ئى

تارىخ سەھىىىسىدىر چنشن  قالما  ىاۋا  قىلىشى، ئەگەشكنچى يەنى قولالنغۇچى ئاىەملەر 
. توپىنىڭ كۆپىيىشى بىلەن رايون خاراكتېرلى  ئومۇملۇققا ئىگە بىر كۇلتۇرگە ئايلىنىشۆىد ر

مەىەنىۆيەت ۋە ئېتىقۆاى توپىۆدىكىلەرنىڭ ئۆۆزلىر   كو  سۆانلىققا ئىۆگە كۇلتۆۇر، جنملىۆدىر
مونوپۆۆوئ قىلغۆۆان ھۆۆاكىمىيەت ۋاستىسۆۆىغا تايىنىۆۆ  مىللەتچىلىۆۆ  ۋە ئىرقىۆۆ  ئۆۆايرىش، 

ز كىملىۆ ، ۆسۆانى ئۆاز خەلقلەرنىۆڭ ئۆ بەىىلىۆگەز مىللىۆ  مەنىەئىتۆى ۆكەمسىتىش بىلەن ئۆ
  .ەققى يوقتۇرھوقۇقىنى تارتىۋېلىش ھ -ھە  مەىەنىيەت ۋە ئېتىقاى  بىلەن ياشا  

 

ۋە قانۆدا  ياشۆا  ھوقۆۇقى  ىبىر خەلقىنىڭ قاندا  ىىنى  ئېتىقاىقۆا ئىشىنىشۆى، كىيىنىشۆ
بنگۆۆننكى مەىەنىيەتلىۆۆ  ى نيۆۆاىا ھەمۆۆمە ئېتىۆۆرا  قىلىۆۆدىغان ئە  ئومۇملۇققۆۆا ئىۆۆگە ، ئە  

بۆۇ .  ھوقۇقلىرىنىۆڭ بىرىۆد ر -ھە  ئاىىى  ۋە ئە  ئەقەللى  بولغان تەبىئى  ئىنسۆانلىق 
تەر زرۆۆا ئۇچۆۆۇرى  ىېۆۆمەك بۆۆۇ ئە  -قالر بىۆۆر ىۆلەت ھۆۆاكىمىيىتى تەرىىىۆۆدىر ىەخلۆۆىھوقۆۆۇ

 .تەر زرا ئۇچۇرى  ىېمەكتۇر-ىەخلىپتى بويىچە ياشا  ھوقۇقى نئاىىى  بىر ئىنسانلىق س

ز ۆئۇنداقتا ئە  ئۆاىىى  ياشۆا  ھوقۇقىمۆۇ كاپۆالەتكە ئىۆگە بولمىغۆان، تىنچلىۆق بىۆلەن ئۆ
يۆوللىر  پنتۆننلە  ئېتىۆۋېتىلگەن ئۇيغۆۇرالر  نىڭشۆىە بىلد رنارازىلىقىنى خىتا  ھۆكنمىتىگ

ز ئانا تىۆل مائۆارىىى ۆقاندا  قىلىشى كېرەكن  ياكى ئۇالرنىڭ ىىنى  ئېتىقاى  چەكلەنسە، ئ
ئاىەتلىر  قوپاللىق بۇز ۋېتىلسە، ئۇيغۇرالر بۆۇ خىلۆدىكى ىۆلەت -چەكلەنسە، مىللى  ئۆر 

                                                                                                                                                                                                 
 ”- http://www.rfa.org/uyghur/xewerler/kishilik-ئاالقارا ۋەقەسى“يارىلىنىشىنى كەلتنر   چىقارران 

05202014155051.html-cheklesh-hoquq/yaghliq 
ما  كننى توقسۇ ناھىيىسىنىڭ قارا تا  كەنتىدە ساقچىالرنىڭ بىر ئائىلىدە يارلىق چەككەن  -28يىلى  -2102

ئايالنى تەكشنر   ىاۋامىدا ساقچىالر بىلەن ئائىلە ئەزالىر  ئوتتۇرىسىدا توقۇنۇ  كېلى  چىقى  بىر ئاىەمنىڭ 
 ساقچىالر تەرىىىدىر ئېتىۋەتىلگەنلىكىدەك قانلىق ۋەقە

-yaghliq-hoquq/serenge-http://www.rfa.org/uyghur/xewerler/kishilik 
06042014232731.html/story_main?encoding=arabic 

 

http://www.rfa.org/uyghur/xewerler/kishilik-hoquq/yaghliq-cheklesh-05202014155051.html
http://www.rfa.org/uyghur/xewerler/kishilik-hoquq/yaghliq-cheklesh-05202014155051.html
http://www.rfa.org/uyghur/xewerler/kishilik-hoquq/serenge-yaghliq-06042014232731.html/story_main?encoding=arabic
http://www.rfa.org/uyghur/xewerler/kishilik-hoquq/serenge-yaghliq-06042014232731.html/story_main?encoding=arabic
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ى كېرەكمۇ يۆاكى قولىۆدىر كەلۆگەن ھەر قانۆدا  ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىنى قوبۇئ قىلىش
ۋاسۆۆىتىلەرنى قوللىنىۆۆ  قارشۆۆىلىق بىلد ر شۆۆى كېرەكمۆۆۇن ئۇيغۆۆۇر خەلقنىۆۆڭ تاللىشۆۆى زاى  
نەىەن  ىېۆۆمەك خىتۆۆا  ھۆكۆۆنمىتى ئۇيغۆۆۇر خەلقىنۆۆى، جنملىۆۆدىر ئۇيغۆۆۇر ياشۆۆلىرىنى مانۆۆا 

 .مۇشۇندا  قاتتىق بىر تالالشالرنى تالالشقا ئۆزلىر  مەجبۇر قىلغان

 

بايان قىلغىنىمدەك خىتا   ىارۇيۇق
ھۆكنمىتىنىۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆڭ رايونۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆدا 
ينرگنز ۋاتقۆۆۆۆۆۆۆان تەڭسۆۆۆۆۆۆۆىئ ۋە 

سىياسۆۆۆۆۆى  ز لۆۆۆۆۆۇ  ئاىالەتسۆۆۆۆۆىئ 
گە يىلالرىىر بۇيان ىاۋا  تنز ملىرى

قىلىۆۆۆۆۆ  كېلىۋاتقۆۆۆۆۆان ئۇيغۆۆۆۆۆۇر 
ياشۆۆلىرىدىكى ئېغىۆۆر ئىشسۆۆۆىئلىق 

ئۇيغۆۆۆۇر  مەسۆۆۆىللىر  قوشۆۆۆۇلۇ ، 
خەلقىنىۆۆڭ جنملىۆۆدىر ياشۆۆالرنىڭ 

ۋاتقۆۆۆۆۆۆۆۆۆان لىگنز رايونۆۆۆۆۆۆۆۆۆدا ينر
قارتۆۆۆۆۆا نۆۆۆۆۆارازىلىق  ەتكەسىياسۆۆۆۆۆ

بىلۆۆد ر   ئۇسۆۆۇلى ۋە شۆۆەكلىدە 
يېىۆۆۆۆۆۆۆۆى بىۆۆۆۆۆۆۆۆر يۆلىنىشۆۆۆۆۆۆۆۆنى 

ىىنىۆ   يەنى ئىسال ياسىغانلىغىنى 
رىنى قوللىنىۆۆ  قارشۆۆىلىق ئېتىقۆۆاىنى يېتەكچۆۆى قوزرۆۆاتقۇچ كۆۆنچ قىلىۆۆ  زورلۆۆۇ  كۆۆنچلى

 شۆتەكۇن شۆقا ئۇرئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ تارتىۋېلىنغۆان ھوقۆوقلىرىنى ھىمۆايە قىلى بىلد ر  
يەنە بىر تەرەپتىر ئۇيغۇر ئېلىدە يېقىنقى  .كېلىشكە باشلىد جىدىى  بىر ۋەزىيەت بارلىققا 

بىر قانچە يىلالرىىر بۇيان ئۇر مچى، قەشقەر، خوتەن قاتارلىق چۆو  شۆەھەرلەرىە ئۇيغۆۇر 
ىىكۆۆى " ئەرە  ئوسۆۆلۇبى"زىنى يېىىۆۆ ، ئوتتۆۆۇرا شۆۆەرىق  نقىئلىرىنىۆۆڭ تولۆۆۇ  يۆۆ-خۆۆانىس
قىئرىنلىغىۆۇ تىۆئ  ھىجۆا  كىۆيىشقۆارا رەڭلىۆ  ىنىڭ چوقىسىدىر پۇتىنىۆڭ ئۆنچىغىچە بېش

 10. ئەۋىج ئېلىشىقا باشلىغان

                                                           
"  ىالن ئايائ ىىلوسى ھەققىدەي: زگۇرۋاتقان ئۇيغۇر ىىنى  ئېتىقاى چۆچەكلەر ۋە ئۆ-ئىنتېرنېتتىكى سۆز"  10 
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 (ئايدا ئۇر مچى يەنئەن كۆچا ئاپتۇبۇس بېكىتىدە تارتىلغان -8يىلى  -2100س بۇ رەسى)
 

ر ئۆالىمى ئۇيغۇرالرنىڭ ئىسال  ىىنى  ئېتىقاى يۆولى توررىسۆىدا ئىئىىنىۆ  كېلىۋاتقۆان ئۇيغۆۇ
ىسۆرانىس قاتۆارلىق نۇررۇن ماقالىلەر يېئىۆ  بارۆدا  ۋە م ھەقتە بۇئەركىر سىدىق ئەپەند  

ئاينىۆڭ -3يىلۆى -2102ئۆۇ  .تلىرىدە ئېالن قىلى  كەلۆگەن ئىۆد ېكەۇيغۇر توربنوپۇزلۇ  ئ
سنننى ئىسالمدىكى ۋاھۆابى ۋە سۆەلەفى "يازران ۋە باردا  تورىدا ئېالن قىلغان  كننى-29

                                                                                                                                                                                                 
Internet rumours and the changing Uyghur religious soundscape: the case of the Snake-Monkey 

Woman -by Dr Rachel Harris, SOAS, University of London,March 3, 2102.  
http://www.soundislamchina.org/?p=394 

 

http://www.soundislamchina.org/?p=394
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ناملىق ماقالىسۆىدا ئۇيغۆۇر ئېلىۆدىكى ىىنىۆ  مۇھىتنۆڭ ئۆزگىرىشۆى ھەققىۆدە " ىر ھەرىكەتل
 :تۇلۇ  مۇندا  ىەيد ختو
  
يېقىنقۆى يىلالرىىۆۆر بۇيۆۆان ئۇيغۇرالرنىۆڭ ىىنىۆۆ  ئىشۆۆلىرىدا بىۆر قىسۆۆىس ئۆزگىرىشۆۆلەر يۆۆنز "

بۆۆۆۇ . بېرىۆۆۆ ، بىۆۆۆر قىسۆۆۆىس يېىۆۆۆى ھاىىسۆۆۆىلەر ۋ جۇىقۆۆۆا كېلىۋاتقۆۆۆانلىقىنى بايقىۆۆۆدىس
رنىڭ بىۆر قىسۆمى ئۆاىەمنى ناھۆايىتى خۇشۆائ قىلىۆد ، يەنە بىۆر قىسۆمى بولسۆا ئۆزگىرىشلە

مەن ئالۆۆدىنقى ماقالەمۆۆدە بەز  ۋاھۆۆابى ينزلىنىشۆۆىگە تەۋە . ئۆۆاىەمنى ناھۆۆايىتى ئەنسۆۆىرىتىد 
نەرسىلەرنىڭ ئۇيغۇر ىىيارىدا با  كۆتنر   قېلىۋاتقانلىقىدىر قاتتىق چۆچنگەنلىكىمنى ۋە 

ئۇيغۆۇر ىىيارىۆدا يۆنز بېرىۋاتقۆان بەز  . نى تىلغۆا ئېلىۆ  ئۆتتۆن ناھايىتى ئەنسىرىگەنلىكىم
  11...".ئىشالر ئاىەمنى ھەقىقەتەنمۇ ئېچىند رىد 

 

بۇخىلدىكى ئۆزگۇر شلەرگە قارىتا رەرىۆ  ئۇيغۇرشۇناسۆلىرىنىڭ قاراشۆلىر  كۆۆ  خىللىققۆا 
نىۆۆڭ ئىۆۆگە بولۆۆۇ ، رايونۆۆدا يۆۆنز بېرىۋاتقۆۆان زوراۋانلىۆۆق ۋەقەلىرىنۆۆى خىتۆۆا  ھۆكۇمىتى

ئۇيغۇرالرنىۆۆڭ ىىنىۆۆ  ئېتىقۆۆاى ئەركىنلىگىنۆۆى قۆۆاتتىق چەكلەشۆۆى سۆۆەۋەبىدىر ئۇيغۇرالرنىۆۆڭ 
يەنە بىۆر قىسۆىملىر  . زلۇك قارشىلىق ھەركىتۆى ىە  قارايۆد نپاسسى  ھالدىكى ئومۇمى  ي

بولسا ئۇيغۇرالرنىڭ ىەپسەندە قىلىنىۋاتقان ئۆز  ئنسان ھەقلىرىنۆى تەلە  قىلىۆش نۆارازلىق 
ر ئىسال  راىىكاللىرىنىۆڭ پايۆدىلىنى  كېتىشۆى نەتىنجىسۆىدە ئۇيغۆۇر ئۆېلىگە ھەركەتلىرىدى

ئوتتۇرا شەرىق ئوسۇلۇبىدىكى ئىسال  راىىكائ ئېقىمىنىڭ سىىى  كىرىشۆكە باشلىشۆانلىغىنى 
  12 .ئىلگىر  سۇرى 

                                                           
 .كننى-29ئاينىڭ -3يىلى -2102، ئەركىر سىدىق  - "سنننى ئىسالمدىكى ۋاھابى ۋە سەلەفى ھەرىكەتلىر " 11

140327_wahabi.htmhttp://www.meripet.com/Sohbet1/20 
www.meripet.com/PDF/20140327_wahabi.pdf  1.html-1-24031-bbs.bagdax.cn/threadwww.   

 
 "مەكتەشىنجاڭدىكى رومائ قىئرىنلىقى ئۇيغۇرالر كونسېرۋاتى  ئىسالمغا كۆچكەنلىكىنىڭ سىگنالىنى بەر"   12
 (In Xinjiang, Veils Signal Conservative Shift Among Uighurs) ،Griffith   ئاسىا ئىنستىتۇتىنىڭ ىوكتور

Michael Clarke  بۇ يەرىىكى يېىىلىق خىتا  ھۆكنمىتىنىڭ چەكلە  تەىبىرلىرىنى تېىىمۇ :  "مۇندا  ىەيد
شۇكى خىتا  ھۆكنمىتىنىڭ بۇ خىلدىكى قاتتىق بۇ يەرىىكى كىشىنى ئەنسىرىتىدىغان ئەھۋائ . كۇچەيتىشىد ر

  - باستۇر   ۋە چەكلە  ھەرىكەتلىر  ئۇيغۇرالرىا تېىىمۇ قاتتىق ئىسال  راىىكاللىقىنى پەيدا قىلىشى مۇمكىر

http://www.meripet.com/Sohbet1/20140327_wahabi.htm
http://www.meripet.com/PDF/20140327_wahabi.pdf؛


    www.uyghurensemble.co.uk/Eqilfon_Islam.pdf  "ئەلكۈن    ئەزىز ئەيسا: ىئاپتورماقالە " ئەقىلفون ئارقىلىق ئىسالملىشىش  

 
22 

ئۇنداقتا ئۇيغۇر ۋەتىنىدىكى خىتا  ھۆكۆنمىتىگە قارشۆى زورلۆۇ  كۆنچ شۆەكلىدىكى قۆانلىق 
يۆۆۆنز بېرىشۆۆۆىدە خىتۆۆۆا  ھۆكۆۆۆنمەت تەرەپنىۆۆۆڭ ى نيارۆۆۆا تەررىۆۆۆ  قىلىۆۆۆ  ۋەقەلەرنىۆۆۆڭ 

تەررىباتىنىۆڭ ۋە ” خەلقئۆارا ئىسۆال  جىھۆاى“ئاتالمىش كېلىۋاتقىنىدەك ئىنتېرنې  تورىنىڭ، 
يېىى تور ئاالقىلىشىش ۋاسىتىسى بولغان ئىجتىمۆائى  ئۆاالقە تۆور  ئنندىۆدارنىڭ راسۆتىنىال 

  ز نۆۆۆارازىلىقىنى ئىىاىىلەشۆۆۆتە ئىسۆۆۆالمىۆئۆۆۆ ئۇيغۆۆۆۇر ياشۆۆۆلىرىنىڭ خىتۆۆۆا  ھۆكۆۆۆنمىتىگە
ينزلىنىشىگە سەۋەب بولدىمۇن بۇ قانلىق توقۇنۇشالرنىڭ ينز بېرىشىدە  يولىغا راىىكاللىشىش

قېنۆى ئۇنۆداقتا ئنندىۆدارىا  ئەقىلفون ئىنتېرنې  تور  ئنندىدار زاى  قاندا  روئ ئوينىد ن
  .بولۇنغان ھېكايىلەرگە قارا  باقايلى

 
 

 ى ھېكايىلەرئنندىدارىىك
 

مەن بۆۆۇ ئۆۆاالقە . ئنندىۆۆدارنى قوللىنىشۆۆقا باشۆۆلىدىسباشۆۆال  ىىر ئەتىيۆۆاز يىلۆۆى -2103مەن 
سۆائىتىدە بىلىۆ  تۆۇر   -ۋاسىتىسۆى ئۆارقىلىق ۋەتەنۆدە بولۇۋاتقۆان ۋەقەلىكلەرنۆى ۋاقىۆ 

وپالررۆا مەن ئنندىداررا كىرى  بىۆر ئۆا  بولمۆايال بىۆر قۆانچە ت. ئىمكانىيىتىگە ئىگە بولد  
ۋە شۆۇ ئۆارقىلىق ىوسۆتلىرىمنىڭ سۆانىنى ى بىۆلەن قوشۆۇلد   تلىرىمنىڭ تونۇشتۇر شۆىوس

 )ۇ كوئارىدىر ئۇز ن ئۆتمە  ي. ئەتراپىدا بولد  211كە  -ىوستلىرىس سانى ئاز. كۆپەيتتىس
(优酷و، تۇى (土豆)  تور بلوگلىر  ۋە ،Facebook ىيا تاراتقۇلىر  ئۆارقىلىق قاتارلىق مېد
مۆۆۇ جىھۆۆاى قىلىۆۆش تەررىبۆۆاتى توررىسۆۆىدا تارقىلىۋاتقۆۆان يۆۆازمىالر، بولۇپ ىتەررىبۆۆات ئىسۆۆال 

 . ن ۋە سىر مەنبەلىر  ىىققىتىمنى تارتىشقا باشلىد نرەسىملەر، ئ

 

                                                                                                                                                                                                 
-among-shift-conservative-signal-veils-xinjiang-http://online.wsj.com/articles/in   -uighurs

1406830554 
 

http://online.wsj.com/articles/in-xinjiang-veils-signal-conservative-shift-among-%20%20%20uighurs-1406830554
http://online.wsj.com/articles/in-xinjiang-veils-signal-conservative-shift-among-%20%20%20uighurs-1406830554


    www.uyghurensemble.co.uk/Eqilfon_Islam.pdf  "ئەلكۈن    ئەزىز ئەيسا: ىئاپتورماقالە " ئەقىلفون ئارقىلىق ئىسالملىشىش  

 
23 

ىەسۆۆۆلىىىدە ناھۆۆۆايىتى رەيرىۆۆۆ  تۇيۇلغۆۆۆان بۆۆۆۇ مەنۆۆۆبەلەر مەنۆۆۆدە كېۆۆۆيىر يەنۆۆۆى ئۇيغۆۆۆۇر 
ۋە ئوخشۆىمىغان جەمئىيىتىدىكى ئوخشا  بولمىغان مائارى  تەربىيىسۆىگە، كەسۆىىكە ئىۆگە 

. زىتىش ۋە بىلىۆۆش ئىسۆۆتىكى قوزرالۆۆد نياشۆۆتىكى ئۇيغۆۆۇر ياشۆۆلىرىنىڭ روھۆۆى ھۆۆالىتىنى كۆۆ
شۆۆۇنىڭ بىۆۆلەن ئۇيغۆۆۇر ياشۆۆلىرىنى ئاسۆۆاس قىلغۆۆان ھالۆۆدا خەلقىمىئنىۆۆڭ ھۆۆازىرقى روھىۆۆ  
ھالىتىنى چنشىنىش ۋە  بۇ ھەقۆتە بىۆر تەتقىقۆات تېمىسۆى ئېلىۆ  بېۆرىش مەقسۆىتىدە ماڭۆا 

   .زىتىشكە ۋە تەتقىق قىلىشقا باشلىدىسنكيىغىشقا، ىكى مەنبەلەرنى ئۇچۇرران بۇ تۇرى

 

ئۇيغۆۆۇر ياشۆۆلىر  ئەقىلفونۆۆدا راسۆۆتىنىال “مەزكۆۆۇر ماقالىنىۆۆڭ نىگىۆۆئ  بولغۆۆان تۆۋەنۆۆدە مەن 
ىېگەن سوئالغا جۆاۋاب تېۆىىش ئىسۆتىكىدە ئنندىۆدار ىوسۆتلىرىس ” قايتىدىر ئىسالمالشتىمۇن

وللىغان تنرلنك شەكىلدىكى كىشىنىڭ ي 0گىشى  كەلگەن تىئىملىكىدە باشتىر ئايا  مەن ئە
رنۆۆى ۋە بىۆۆر ىوسۆۆتالر چەمبىرىكىۆۆدىكى مەزمۆۆۇنالرنى سۆۆىلەر بىۆۆلەن ئورتاقلىشۆۆىش ىمەنبەل

مېنىۆۆڭ ئۇندىۆۆدار ىوسۆۆتلىرىمنىڭ . ئۆۆارقىلىق بۆۆۇ ھەقۆۆتە بىۆۆرلىكتە پىكىۆۆر ينرگۆۆنزىمەن
ھەرپىۆۆدىر ” A“ە رىۆۆ  تەرتىىۆۆى بۆۆويىچەشەخسۆۆىيىتى ئنچۆۆنن ئۇالرنىۆۆڭ ئىسۆۆمىنى التىۆۆر ھ

  .ھەرپىگىچە ئاتايمەن” F“باشال  

 

A  : ،ئوتتۆۇرا مەكۆتە  سەۋىيىسۆىگە . خىتايچە مەكتەپتە ئوقۇران ياشالر ئەتراپىدا، 21ئەر

ھۆۆازىر قۇر لۆۆۇ  . ئاقسۆۆۇ ۋىاليىۆۆتىگە قاراشۆۆلىق مەلۆۆۇ  ناھىيىنىۆۆڭ بىۆۆر يېئىسۆۆىدىر. ئىۆۆگە
رىا خىتايچە ۋە ئۇيغۇرچە مەنبەلەرنى ئنندىدارىار كۆپىنچە ھالال. ئىشچىسى بولۇ  ئىشلەيد 

 . يولاليد 

 

“A ” ، مەن كۆۆزەتكەن ئنندىۆۆدار ىوسۆۆتالر تىئىملىكىمۆدىكىلەر ئىچىۆۆدە  يېشۆۆى ئە  كىچىۆۆ
ىنى جىھاى ئىسال ۋەن ئەمما ئىسال  راىىكاللىق ياكى ۆجەمئىيەتتىكى ئىجتىمائى  ئورنى ئە  ت

  .بىر  ھېسابلىنىد  الرنىڭللىغانتەشەببۇس قىلغان مەزمۇنىدىكى تېمىالرنى ئە  كو  يو

 



    www.uyghurensemble.co.uk/Eqilfon_Islam.pdf  "ئەلكۈن    ئەزىز ئەيسا: ىئاپتورماقالە " ئەقىلفون ئارقىلىق ئىسالملىشىش  

 
24 

 



    www.uyghurensemble.co.uk/Eqilfon_Islam.pdf  "ئەلكۈن    ئەزىز ئەيسا: ىئاپتورماقالە " ئەقىلفون ئارقىلىق ئىسالملىشىش  

 
25 

B : ،بىۆر مەكتەپۆتە  .ىتىگە قاراشلىق مەلۇ  ناھىيىدىرياشالر ئەتراپىدا، ئاقسۇ ۋىالي 22ئەر

ئۇ بىر يېرىس يىلنىڭ ئالدىدا . ئالى  مائارى  تەربىيىسىگە ئىگە. ى بولۇ  ئىشلەيد ئوقۇتقۇچ
مەزمۇنۆدىكى يۆازمىالرنى ئۆزنىۆڭ  ئىچكىرىدە ئوقۇۋاتقان ۋاقتىۆدا كننۆدە ىېگۆنىەك ئىسۆالمى

ئۇنىۆڭ يۆولالنمىلىر  ئىچىۆدە نورمۆائ ئىسۆال  . ئنندىدار بېتىدە ۋە توپالررا يولال  تۆۇراتتى
ىىنۆۆى ۋە ئىسۆۆال  ئاشۆۆقۇنلىقىغا ئائىۆۆ  مەزمۆۆۇنالرىىر سۆۆىرت قانۆۆدا  تەقۆۆۋاىار بىۆۆر مۆۆۆمىر 

كو  ئۇچۇرتۇ   نىنەسىھەتلى  يازمىالر- بولۇ  توررىسىدىكى ۋەز ئايائمۇسۇلمان ئەر ۋە 
ئەمما مەن بۇ يىل ئاۋرۇس  ئايلىرىنىڭ بېشىدا ئۇنىڭ ئنندىدار بېتىنى كۆر   بۇ . تۇراتتىس

ۋە تۆۋەندىكى بىر پۆارچە ئېالننۆى  ۋېتىلگەنلىكىنىخىلدىكى مەزمۇنالرنىڭ پنتننلە  ئۆچنر 
 .كننى چاپال  قويغانلىقىنى كۆرى   -0ئاينىڭ  -8يىلى  -2102
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C  : ،ھازىر ئنر مچىدە تاشقى . اشالر ئەتراپىدا، ئوتتۇرا مەكتە  سەۋىيىسىگە ئىگەي 31ئەر

. ئەسۆۆلى يۆۆۇرتى قەشۆۆقەر ۋىاليىتىنىۆۆڭ مەلۆۆۇ  بىۆۆر ناھىيىسۆۆىدىر. سۆۆوىا تىجۆۆارىتى قىلىۆۆد 
ئنندىۆۆدارنى ئاكتىۆۆ  قولالنغۆۆۇچى بولۆۆۇ ، ھەر كۆۆننى ” C“. كەسۆۆىىدە نەتىۆۆجە قازانغۆۆان

قىئلىرىغۆۆا تەقۆۆۋاىار -ۇنلىقى ۋە ئۇيغۆۆۇر خۆۆانىسىېگۆۆنىەك سىياسۆۆى  ئىسۆۆال ، ئىسۆۆال  ئاشۆۆق
نەسۆۆىھەتلى  مەزمۆۆۇنالرنى ھە  خىتۆۆا  -بولۆۆۇ  تېمىسۆۆىدىكى ۋەزقىۆۆئ ۋە ئايۆۆائ مۇسۆۆۇلمان 

ينرگنز ۋاتقان سىياسەتلىرىنى تەنقىدلە  ياكى مەسۆىىرە قىلىۆش  راھۆكنمىتىنىڭ ئۇيغۇرالر
 .  تۇر ى مەزمۇنىدىكى يازمىالرنى يولال
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 “C ” نىۆۆۆۆۆۆۆڭ سىياسۆۆۆۆۆۆۆى 
، ىىنىۆۆ  كۆۆۆز قارىشۆۆى ېىۆۆىئ

كنچلۆۆنك، ئۆۆۇ يۆۆولالنمىلىر  
ئۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆارقىلىق خىتۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆا  
ھۆكنمىتىنىۆۆۆۆۆۆڭ تنرلۆۆۆۆۆۆنك 
سىياسۆۆۆۆۆەتلىرىگە بولۇپمۆۆۆۆۆۇ 
سۆۆۆۆۆۆۆاقچىالرنىڭ ئۇيغۆۆۆۆۆۆۆۇر 

قىئلىرىنىۆۆۆۆۆۆۆۆڭ -خۆۆۆۆۆۆۆۆانىس
يۆۆۆۆارلىق ۋە  ھېجۆۆۆۆاپلىرىنى 
مەجبۆۆۆۆۆۆۆۇر  ئېلىۆۆۆۆۆۆۆۋېتىش 
قاتۆۆۆۆارلىق ھەرىكەتلىۆۆۆۆرىگە 
ئۆزىنىۆۆۆڭ قەتئىۆۆۆ  قارشۆۆۆى 
تۇرىۆۆۆۆدىغانلىق مەيۆۆۆۆدانىنى 

 .ىىلەيۆۆۆۆۆۆۆد روشۆۆۆۆۆۆەن ئىىا
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D : ،مائارىۆ  سەۋىيىسۆى . ياشالر ئەتراپىدا، چەتئەلدە ئوقۆۇ  ۋەتەنۆگە قايتقۆان 32ئايائ

بۆۇ . ئۇ ئنر مچىدىكى نوپۇزلۇ  بىر ئورنىدا تەتقىقۆاتچى بولۆۇ  خىۆئمەت قىلىۆد . ماگىستىر
ماتقۆا خانىس مەن كۆزەتكەن ئنندىدار ىوستالر تىئىملىكىمۆدىكىلەر ئىچىۆدە ئە  يۆۇقىر  مەلۇ

بۆۇ خۆانىس ئنندىۆدارنى . د رىۆئىگە ۋە ئە  نوپۇزلۇ  ئور ندا خىۆئمەت قىلىۆدىغانالرنىڭ بىر
ئۇ ئاىەتتە ئۇيغۆۇر ئەرەبۆچە ۋە ئۆلچەملىۆ  ئۇيغۆۇر التىۆر يېئىقلىرىۆدا، . ئاكتى  قوللىنىد 
يېئىقلىرىۆدا ئۇنىۋېرسۆائ ۋە خەلقئۆارالىق مەزمۇنۆدىكى يۆولالنمىالرنى  ر سئىنگلىئ خىتۆا ، 

كۆننى بىۆر كننۆدە يوللىغۆان  -22ئاينىۆڭ -9يىلۆى  -2102بۆۇ خانىمنىۆڭ .   تۇرىد يولال
  :يولالنمىلىرىغا قارا  چىقايلى
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D“  ”22-   ما  ئنر مچى ئەتىگەنلى  بازار بومبا ھۇجۇمى ينز بېرى  ئۆانچە ئۆۇزا  ئۆۆتمە
 :ىوستالر چەمبرىكىدە مۇندا ىە  سوز قالد رىد 

 

غۆۆۇر، بۆۆۇ ۋەقە يۆۆنز بەرگەنۆۆدىر كېۆۆيىر مەن ھەر كۆۆننى مەن ئىدارىۆۆدە پەقەت بىۆۆرال ئۇي"
ھەممىسىنىڭ قاپاقلىر  . ئەتىگەندە ئىشقا كەلسە  ئۇالر ماڭا ئوررىدەك يەر ئاستىدىر قارايد 

مەن ئۇالررا ھەيرانمەن، ئۇالر قانداقمۇ ئاز ساندىكى ئاىەملەرنىۆڭ قىلغۆان ..... ماڭا تنر ك
 !"يىبلىسۇننئىشى سەۋەبلى  پنتنن ئۇيغۇر مىللىتىنى ئە

 

:E  ،ياشالرىا، قەشۆقەر شۆەھىرىدىر، ئوقۇتقۆۇچى، ئۆالى  مائارىۆ  تەربىيىسۆىگە  21ئايائ

بۇ خۆانىس ئنندىۆدارنى ئاكتىۆ  قولالنغۆۇچى بولۆۇ ، ئۆۇ . ئىگە، ئىككى پەرزەنتنىڭ ئانىسى
كۆپىنچە ئۇيغۇر ئەرەب يېئىقىدا ئەقلى  سۆزلەر، ئۇيغۇر مەىەنىيەت، تۆارىخ ۋە ئەىەبىياتىغۆا 

مۇسۆۆۇلمان ئايۆۆائ  قانۆۆدا نىۆۆڭ يازمىلىرىۆۆدا يەنە ” E“. ائىۆۆ  مەزمۆۆۇنالرنى يۆۆولال  تۇرىۆۆد ئ
ز پەرزەنتلىرىنى قاندا  تەربىيىلىشى، مۇسۇلمان ئايالالرنىڭ ۆبولۇ ، مۇسۇلمان يالالرنىڭ ئ

  .يوللىغانلىقىنى كۆرەلەيمىئ ى  بولۇشى قاتارلىق مەزمۇنالرنىتاقەتل-سەۋر
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F : ،كەسۆىىدە. ئنر مچىۆدىر. ياشالر ئەتراپىدا، ئالى  مائارى  سەۋىيىسىگە ئىۆگە 21ئايائ 

ئنندىدارىار كۆپىنچە ھۆالالرىا خىتۆايچە . نەتىجە قازانغان، خەلقئارالىق تىجارەتچى ئاالھىدە
بىر قېۆتىس ” F“. بۇ خانىس بىلەن بىر ىوستالر چەمبىرىكىدە تونۇشقان. مەنبەلەرنى يولاليد 
ئنندىدارىىكى خۇسۇسى  ئاۋازلىق سۆھبەتتە ئۆزىنىڭ ئەزەلۆدىر بېشۆىغا مەن بىلەن بولغان 

يۆۆارلىق ئارتمايۆۆدىغانلىغى ۋە مۇشۆۆۆۇ سۆۆەۋەبتىر ئەر ىىنۆۆۆدار كەسىىداشۆۆلىر  تەرىىىۆۆۆدىر 
 :قىلى  مۇندا  ىەيد كەمسىتىلگەنلىكى، ھەتتا تەھدىتكە ئۇچۇررانلىقىنى بايان 
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-01 ۋە -0081مەن . ۇندا  ياشۆۆايمەنمەن بۆۆۇر ن قانۆۆدا  ياشۆۆىغان بولسۆۆا  ھۆۆازىرمۇ شۆۆ"
ئۆۇ چۆارالرىا سۆىئ يۆارلىق ئارتامسۆىئ، ئارتمامسۆىئ، ھىچكىمنىۆڭ .   سېغىنىمەنۆيىلالرنى ك

ۋە نۇررۆۇن خىئمەتداشۆلىرىس  ئىشۆلەيدىغان شۆىركەت خوجۆايىنى ھۆازىر  مەن. كار  يۆوقتى
ىە  ’ سۆىئ نىمىشۆقا يۆارلىق ئارتمايسۆىئن‘ خوجايىنىس مېنىىدىر بىر قېتىس. ناھايىتى ىىندار

ئارتامدىس، ئارتمامدىس، بۆۇ بۆا  منىۆڭ بېشۆىس، بۆۇ “ كۇلۇ  تۇر   مەن ئۇنىىغا. سورىد 
بۆۆا  خالىسۆۆا يۆۆارلىق ئارتىۆۆد ، خالىمىسۆۆا ئارتمايۆۆد ، سۆۆىئنىڭ كۆۆارىىىئ بولمىسۆۆۇن، بۆۆۇ 

اال ماڭۆا بۆۇ شۇنىىدىر كېيى ئۇ بۆ. ىە  ىەككىسىنى بەرىىس” ....شىركەتنىڭ بېشى ئەمەس
شۆۆۇنداقتىمۇ ئۆۆۆز منى ئىۆۆش ئورنۇمۆۆدا  ...توررىسۆۆىدا ئۆۆارتۇقچە گە  قىلمايۆۆدىغان بولۆۆد 

مەن بىۆۆۆلەن بىلۆۆۆلە ئىشۆۆۆلەيدىغان چوقىسۆۆۆىدىر پۆۆۆۇتىغىچە  . راھەتسۆۆۆىئ ھىۆۆۆ  قىلىۆۆۆمەن
 "...ئورىرىدەك قارايد  روماللىر  ئىچىدىر ئور نۋالغان يا  چوكانالر ماڭا

 
 پلەر بولۇۋاتىد نىوستالر چەمبىرىكىدە نېمە گە

 

مەن ئنندىۆۆدارىىكى ىوسۆۆتلىرىمنىڭ تونۇشتۇر شۆۆى بىۆۆلەن ئۇيغۆۆۇرالر باشقۇر شۆۆىدىكى بىۆۆر 
بۆۆۇ ىوسۆۆتالر چەمبىرىكىنۆۆى ئامېرىكۆۆاىا . ىوسۆتالر چەمبىۆۆرىكىگە ئەزا بولۆۆۇ  كىۆۆرگەن ئىۆدىس

كە يۆېقىر ئەزاالرنىۆڭ تە   21تۇر شلۇ  بىر ئۇيغۆۇر خۆانىس ئاچقۆان بولۆۇ ، بۆۇ تۆوپتىكى 
ئەمما بۇ بىۆر خەلقئۆارالىق تۆو  بولۆۇ ، ئەزاالر ئۆنر مچى، . ى ىېگنىەك ئايالالر ئىد يېرىم

قاراما ، رۇلجا، قۇمۆۇئ، قەشۆقەر، گۇاڭجۆۇ،  تۆنركىيە، سۆەئۇى  ئەرەبىسۆتان، ئامېرىكۆا، 
كەسۆىى  نىۆڭتۆوپتىكى ئەزاالر. كاناىا، قازاقىستان قاتارلىق ىۆلەتلەرىىر قاتناشقانالر ئىۆد 

ئىۆۆگە بولۆۆۇ ، ئۇالرنىۆۆڭ ئىچىۆۆدىر كەسۆۆىى  خۆۆاىىمالرنى، خەلقئۆۆارالىق ئۇنىۋېرسۆۆاللىققا 
 . ئوقۇرۇچىالرنى ئۇچراتقىلى بوالتتى –تىجارەتچىلەر، مەمۇرالرنى، ئوقۇتقۇچ 
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توپقا يولالنغان ى نيانىڭ بولۇپمۇ ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ ھەر كننلنك ئومۆۇمى  سىياسۆى  ۋە 
ئەزاالر ىىنى  ۋە . مەزمۇندىكى يازمىالر يوللىناتتى ئىجتىمائى  ئەھۋالى توررىسىدىكى تنرلنك
ر ئاسۆۆۆىيا راىىئۇسۆۆۆىنىڭ ۋە ئەركىۆۆۆ BBC ،CNNسىياسۆۆۆى  مەزمۇنالرنىمۆۆۆۇ ۋە بەزىۆۆۆدە 

نورمۆائ ئىسۆال  ىىنىغۆا . تۇراتتى ال كېلىش مەنبەسىنى بەرمىگەن ئاساستا يول نىخەۋەرلىرى
مۇناسىۋەتلى  يازمىالرنى ئاساسەن ئائى  مەزمۇنالرىىر باشقا ئىسال  ئاشقۇنلىقى ۋە جىھاىقا 

كۆرگىلى بولمايتتى بەلكىس ئەزاالر ئۆزلنكىدىر بۇ خىلدىكى مەزمۇنالرنى يولالشتىر ئېھتىيات 
بۇ توپىمىئ ھەر جۇمە كۇنى ئۇلۆۇ  جۆۇمە كۆۇنىنى تەبۆركلە  بىۆلەن . قىلغان بولسا كېرەك

رىدا بېرىلگەن لىتاراتقۇلبۇ توپنىڭ روشەن بىر ئاالھىدىلىكى بولسا خىتا  . قىئى  كېتەتتى
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ئۇيغۇرالر مۇناسىۋەتلى  ۋەقەلەرنى، ھە  ئۇيغۇرالرنىڭ مىللى  مائارىىى، تىلى، ئىسال  ىىنى 
بۆۇ توپتۆا . قاتارلىق مىللى  كىملىكىگە مۇناسىۋەتلى  مەنبەلەرنى ىائىس ئۇچراتقىلى بۆوالتتى

ىنىۆڭ الررنىڭ ئايالىئىرىلكىيىنىشى، يەرلى  ھۆكنمەت ىا  ئاياللىرىنىڭ ئىسالمىيەنە ئۇيغۇر 
، ”گنزەللىۆۆ  پروجېكتۆۆى“رومۆۆائ ئارتىشۆۆىنى چەكلەشۆۆنى مەقسۆۆەت قىلىۆۆ  تەشۆۆكىللىگەن 

بۇر تىغۆۆا مۇناسۆۆىۋەتلى  بولغۆۆان ۋەقە ۋە ھاىىسۆۆىلەر توررىسۆۆىدىكى -ئەرلەرنىۆۆڭ سۆۆاقائ
يېسۆۆۆىرالررا، يارىەمچىسۆۆۆى يۆۆۆو ، ئىقتىسۆۆۆاىى  -گاھىۆۆۆدا يېۆۆۆتىس. مەنبەلەرمۆۆۆۇ يوللىنۆۆۆاتتى

 .بار ئېغىر بىمارالررا ئىئانە يىغىش ئېالنلىرىمۇ تارقىلى  تۇراتتى قىيىنچىلىقى
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 ئۇيغۇر ياشلىر  ئەقىلفون ئارقىلىق قايتىدىر ئىسالمالشتىمۇن
 

بۇ سوئالغا جاۋاب ئىئىەشتىر بۇر ن مەن ئنندىۆدارىا كۆۆزەتكەن، مائارىۆ  سەۋىيىسۆى ئە  
قۇر لۆۆۇ  ئىشچىسۆۆى بولۆۆۇ  تۆۆوۋەن، يېشۆۆى ئە  كىچىۆۆ  مەلۆۆۇ  بىۆۆر ناھىيىنىۆۆڭ بازىرىۆۆدا 

يوللىغۆۆۆان مەنبەلىۆۆۆرىگە ىوسۆۆۆتالر چەمبىۆۆۆرىكىگە  ئنندىۆۆۆدارياشۆۆۆنىڭ  ”A“ئىشۆۆۆلەيدىغان 
 :ىىققىتىمىئنى ئارد رايلى

 

  :ىجىر تەبلىغ
 

"A" 2103-  جىۆۆۆر “يىلۆۆۆى ئەتىيۆۆۆازىا
” ىجىۆۆۆر  تەبلىغۆۆۆ -بىۆۆۆلەن سۆۆۆۆھبەت 

كۆۇ تۆور  ون ھۆججىتىنى ينناملىق بىر ئ
بېۆۆۆتىگە  ئۆۆۆارقىلىق ئۆزىنىۆۆۆڭ ئنندىۆۆۆدار

شۆۆۇ چارۆۆدا مېنىۆۆڭ . ھەمبەھىۆۆر قىلىۆۆد 
 289،298ن ھۆججىتى نكۆرگىنىمدە بۇ ئ

بۆۇ . قېتىمدىر ئارتۇ  كۆر لۆن  بولغۆان
بىر يېئىدىكى تاقىشۆى ، ” جىر تەبلىغ“

توررىسۆىدا  ىىنى باردىر ئىسال -تاردىر
سۆزلەيدىغان بىر ئايۆائ باخشۆىنىڭ بىۆر 
-تنركن  ئۇيغۆۇر ياشۆلىرىغا قىلغۆان ۋەز

 نئۆۆۆۆۆنتلەر بولۆۆۆۆۆۇ ، بۆۆۆۆۆۇ نەسۆۆۆۆۆىھە
 . مىنۇت 22نىڭ ئۇز نلۇقى ھۆججىتى
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 : ئنن ھۆججىتىنى تۆۋەندىكى ئۇلنىشتىر ئاڭال  ”جىر تەبلىغ“

/media/jin_tabliq.mp3http://www.uyghurensemble.co.uk 

 

نىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى كۆۆرگەنلىكىنى، جىنالرنىۆڭ بۇ باخشى ئايائ ئاساسلىق ئۆزى
ئىسۆۆال  ىىنىغۆۆا كىرىۆۆ  نامۆۆاز ئوقۇرۆۆانلىقىنى، كېۆۆيىر ئۆۆاڭلىغۇچى ياشۆۆالرنىڭ بۆۆۇ ئايالۆۆدىر 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال  بىلەن ئۆزلىرىنىمۇ كۆر شۇ  ئارز لىرىنىڭ بارلىغىنى ۋە بۆۇ ئىشۆقا 

ندا قاتتىق خاپا بولۇ  چېچىلى  كەتكەنلىكى، يوئ كۆرسىتى ، يارىەمدە بولۇشىنى سورىغا
ئالنى سۆۆورىغانلىقىنىڭ ئۆۆۆزىال قۆۆاتتىق گۇنۆۆاغ بولىۆۆدىغانلىقى، ياشۆۆالرنىڭ ئۆۆۆز ۇۋە بۆۆۇ سۆۆ

رنىۆۆڭ سۆۆىرتقا چىقىۆۆ  خىۆۆئمەت لىئايال ،گۇنۆۆاھلىر  ئنچۆۆنن تەۋبە قىلىشۆۆى كېرەكلىكۆۆى
  .نەسىھەتلەرنى قىلىد -قىلىشىنىڭ ھارا  ئىكەنلىكى قاتارلىق ۋەز

 

 ھاى چاقىرىقىجى
 

ئۆالالغ ... ۋ ، بىر مىللەت ئالالھنى ئۇنتۇ  قالىدىكەن، ئالالغ ئۇالرنى تاشۆلىۋېتىد ەبىر ق“
تاشلىۋەتكەن قەۋمنىڭ، ئالالغ تاشلىۋەتكەن ئائىلىنىڭ يېنىغا شەيتان كېلىد ، ئىسۆراپچىالر 

خىتۆا  .....ى شۆمەنلەر كېلىۆد ، ئولتۇرىۆد . كېلىد ، تاجاۋ زچىالر كېلىد ، قۆۇئ قىلىۆد 
 …”كوممۇنىستلىرىغا ئوخشا 

 

 :ھۆججىتىنى تۆۋەندىكى ئۇلنىشتىر ئاڭال  ئنن ”جىھاى چاقىرىقى“

3mp/media/islam_kuresh_dewet.http://www.uyghurensemble.co.uk 

 

 

 

http://www.uyghurensemble.co.uk/media/jin_tabliq.mp3
http://www.uyghurensemble.co.uk/media/islam_kuresh_dewet.mp3
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  ئانامغا يېئىلغان خەت
 

ن ئەسلى بىر قۆانچە يىلۆالر ئىلگىۆر  نۇ ئب
YouTube  شۆۆەرقى  تنركىسۆۆتان “قانىلىۆۆدا

تەشۆۆۆۋىقات بۆلۆۆۆنمى ” ئىسۆۆۆال  پارتىيىسۆۆۆى
 -2110تەرىىىدىر سىر فىلىمى شۆەكلىدە 

ئىيۆۆۇئ قۆۆانلىق ۋەقەسۆۆىنىڭ -2يىلىۆۆدىكى 
رەسۆۆۆۆۆۆىملى  كۆر ننشۆۆۆۆۆۆلىر  بىۆۆۆۆۆۆلەن 

شۆۆۆەرقى  تنركىسۆۆۆتان “ئافغانىسۆۆۆتاندىكى 
بىۆۆۆ  مەشۆۆۆىق نىۆۆۆڭ ھەر” مۇجاھىۆۆۆدلىر 

كۆر ننشۆۆۆلىر  كىرىشۆۆۆتنر لن  كەسۆۆۆىى  
سۆۆەۋىيىدە ئىشۆۆلەنگەن بولۆۆۇ ، ئنندىۆۆدار 
قاتۆۆۆارلىق ئىجتىمۆۆۆائى  ئۆۆۆاالقە تورلىرىۆۆۆدا 
ئەيۆۆنەن مۇشۆۆۇ سۆۆىر فىلىمىنىۆۆڭ ئۆۆاۋازلىق 

بۇ سىر فىلىمنىۆڭ . نۇسىىلىر  تارقالغان
ئىشلىنىش ئۇسلۇبى، كۆر ننشى ۋە مۇزىكا 

لىۆۆل رىتىمۆۆى قاتۆۆارلىق تەرەپىلىرىۆۆدىر تەھ
قىلسا  مۇشۇنىىغا ئوخشا  ئافغانىستاندا 
ۋە ئوتتۆۆۆۇرا شۆۆۆەرقتە ئەرەبۆۆۆچە تىلۆۆۆالرىا 
ئىشۆۆۆلەنگەن جىھۆۆۆاى قىلىشۆۆۆنى تەررىۆۆۆ  

  .سىر فىلىملىرىگە ئوخشايدىغانلىقىنى بايقايمىئ -ن نقىلىدىغان ئ

 

  :ھۆججىتىنى تۆۋەندىكى ئۇلنىشتىر ئاڭال  ئنن ”ئانامغا يېئىلغان خەت“

/media/anamgha_xet.mp3http://www.uyghurensemble.co.uk 

http://www.uyghurensemble.co.uk/media/anamgha_xet.mp3


    www.uyghurensemble.co.uk/Eqilfon_Islam.pdf  "ئەلكۈن    ئەزىز ئەيسا: ىئاپتورماقالە " ئەقىلفون ئارقىلىق ئىسالملىشىش  

 
37 

 ز يىل ياشارسەن توشقاندەك،نبىراۋ ئېيتسا ي"
 .ئېيتتىس ئەۋزەئ بىر كنن ياشا  يولۋاستەك“

 چنشەن ئانا، ئورلۇ  ئەمد  بىر مۇجاھىد، 
 !جائەتىممەت ۋە شىھ بولسۇن مەندە ئالى 

 

 كېئى  تارالر، كۆرپە  بولسۇن شۇ تاشالرىا، 
 ”...ھايات بولسا  ئۆمر   ئۆتسۇن بۇ جىھاىتا

 

ا مەنبەلىرىنۆى ئۆاڭال  ئۆارقىلىق يدىېۆىڭ ئنندىدارىا ھەمبەھىر بولغان مياشن” A”يۇقىرىدا 
ئۇيغۆۇر ياشۆلىر  يېقىنقۆى يىلالرىىۆر  : سۆۇئالالرنى ىەرھۆائ سۆورايمىئشۇندا  ئۆزىمىئىىر 

تېىىمۆۇ ئېنىقۆارا  ئىسالمالشۆتىمۇن ئىسۆال  ىىنىنۆى تېىىۋالۆدىمۇن قايتىۆدىر ۇيان قايتىدىر ب
ر  ان بۆۇ  تۆۇرىىكى ئاشۆقۇنلۇ  ىەۋەتلىۆقىلسا  ئىجتىمۆائى  تۆور ۋاسۆتىللىرىدا تارقىلىۋاتقۆ

ن ئسۆال  ىىنۆى ئۇچۆۇن نگۆنقايسى خىلدىكى ئىسالمى  مەزھەپكە كىرىد ن ئۇيغۇر ياشلىر  ب
پۇتۇن ى نياىىكى ئىئىلىۋاتقان مۇسۇلمانالر ئۇچۇن كۇرە  قىلىشقا ىەۋەت كۇرە  قىلىشقا، 

قىلىنىۋاتامد ن ياكى ئۇيغۇرالر ىىننى قوزراتقۇچ كۇچ قىلى  قوللۇنىش ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ 
ئەركىر، مۇستەققىل ياشۆا  ئارز سۆىنى ئەمەلۆگە ئاشۆۇر   ئۇچۆۇن تاللىغۆان ۋاسۆتە ىە  

تەشۆۋىقاتالر پەقەت مەۋھۆۇ  تۆور ى نياسۆىدىال ئەكىۆ   بۆۇ خىلۆدىكىچۇشەنسەك بوالمد ن  
چىنى نئېتىۋاتامد  ياكى ئۇيغۇرالرنىۆڭ جۆانلىق ھاياتىۆدىمۇ تەشەببۇسۆكارلىق بىۆلەن ئۆۆز كۆ

جۆاۋاب بېۆرىش قىۆيىر ھۆازىرچە ناھۆايىتى مۆۇرەككە ، بۇ تەبىئيكۆى  نامايەن قىلىۋاتامد ن 
نمىتىنىڭ يېقىنقى يىلالرىىۆر بۇيۆان خىتا  ھۆكشۇنىسى ئېنىقكى  الرى ر بىرا بولغان سوئال

گىنلە ، باسۆۆتۇر   ئۇيغۇرالرنىۆۆڭ ىىنىۆۆ  ۋە مىللىۆۆ  ھوقۇقلىرىغۆۆا قارتۆۆا قۆۆاتتىق تىۆۆئ
بىۆرىەك بولۇۋاتقۆانلىقىنى ھەمۆمە  كېلىۋاتقانلىغى سەۋەبىدىر قىلى  ى ئىجىرا سىياسەتلىرىن

  .ئېتىرا  قىلىد 
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خىتۆۆۆۆا  مەىەنىۆۆۆۆيەت  نكىنئۇيغۆۆۆۆۇر جەمىيىۆۆۆۆتىگە جىۆۆۆۆدى  خىۆۆۆۆرى  قىلىۋاتقۆۆۆۆان بنگۆۆۆۆ
قورداشۆى توررسۆىدا ئۇيغۆۇر   ئاسمىالتسىيەسىنىڭ تەھدىتىدىر ئۇيغۆۇرالر ئۆۆزلىرىنى قانۆدا

ئۆۆۆز  وسۆۆىغا سۆۆۆھبەت بېرىۆۆ ئئەركىۆۆر ئاسۆۆىيا راىى. زىيالىللىرىنىۆۆڭ پىكىرلىرىمۆۆۇ ئۆۆۆزگىچە
ئىسۆال  ىىنۆۆى " :سۆىدىق ئەپەنۆۆد  مۇنۆدا  ىەيۆۆد ئەركىۆۆر ىوكتۆۇر  شۆۆەرھلىگەنقارىشۆىنى 
  13."ئامىل ئە  مۇھىسساقال  قېلىشتىكى  نىرنىڭ مىللى  مەۋجۇتلۇقىئۇيغۇرال

 

شۆۇنى بىۆئگە ندىدار قاتارلىق ئىجتىمائى  تاراتقۇالرىىكى ىەلىللى  مەنبەلەر نئىگەللەنگەن ئ
كى ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ تۆورىا قايتىۆدىر ئىسالملىشىشۆى يۆاكى ئوچۆۇقرا  قىلىۆ  ىكۆرسىتىد

ندىۆدار قاتۆارلىق ئىجتىمۆائى  تاراتقۇالرىۆدا نوللىنىلىدىغان ئئېيتسا  ئۇيغۇر ۋەتىنىدە كە  ق
ئاكتىىلىق بىلەن ئىسال  ىەۋەتچىلىكى تەررىباتى ئېلى  بېرىشىنىڭ يېقىنقى ئىككۆى يىلۆدىر 

 22يىلۆى  -2102 بۇ تۇرىىكى تەررىباتالر تاكى. ئىنكار قىاللمايمىئبۇيان ئەۋۋ ئالغانلىقىنى 
 .دا بومبا پارتىالشقىچە ىاۋا  قىلغانما  ئنر مچى ئەتىگەنلى  بازىرى -

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ئىسال  ىىنى : ىوكتور ئەركىر سىدىق: كننىدىكى خەۋىر  -02ئاينىڭ -2يىلى  -2103ركىر ئاسىيا راىىئوسى ئە 13

 http://www.rfa.org/uyghur/xewerler/din/uyghur-ئامىل ئۇيغۇرالرنىڭ مىللى  مەۋجۇتلۇقىدىكى ئە  مۇھىس
02142013170536.html/story_main?encoding=arabic-din 

http://www.rfa.org/uyghur/xewerler/din/uyghur-din-02142013170536.html/story_main?encoding=arabic
http://www.rfa.org/uyghur/xewerler/din/uyghur-din-02142013170536.html/story_main?encoding=arabic
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مەزمۇنۆدىكى تېمىالرنۆى   ىائىرىلەر شۇ ۋەقەىىر كېيىر ئۆۇزا  ئۆۆتمە  ئنندىۆدارىا ئىسۆالمى
تارقاتقانالرنى تۇتقۇن قىلىش ھەرىكىتىنى قوزرا  رۇلجا، خوتەن، قەشقەر، ئاقسۇ قاتارلىق 

يېۆۆۆۆئىالرىا ئەقىلفۆۆۆۆون -كۆۆۆۆۆپلىگەن ئۇيغۆۆۆۆۇرالر مەركەزلىۆۆۆۆ  ئولتۇراقالشۆۆۆۆقان شۆۆۆۆەھەر
، ئىشلەتكۇچىالرنىڭ ئەقىلفۆونلىرىنى خالىغۆان ۋاقىتتۆا تەكشۆنر   تۆۇرىىكى زەربە بېۆرىش

اال  شۆۆامىلىنى قوزرۆۆا  نۇررۇنلىغۆۆان ياشۆۆالرنى قولغۆۆا ئالغۆۆان ۋە ئۆۆاممىۋ  جۆۆاز باسۆۆتۇر  
 14 .   كنچ كۆرسەتكەنپائالىيەتلىرىنى ئۇيۇشتۇر

 

چى نان ئەركىر پىكىر قىلىش ھوقوقى خىتا  ىۆلەت كۆبار بولغىشىدىنال لۇرۇئىنسانالرنىڭ ت
نكى ئۇيغۆۇر جەمىيىتىۆدە، ئۇيغۆۇر ياشۆلىرىنىڭ ئۇچۆۇر نگنئارقىلىق قاتتىق چەكلىنىۋاتقان ب

زبېرىۋاتقان بۇ خىل سىياسى زوراۋانلىق، ئىرقىۆ  كەمسۆىتىش نىەۋرىدىكى ئۆز جەمىيىتىدە ي
ىمۇ خاسلىقىغا ئىۆگە بولۆو ، ئۆۆزگىچە قىلمىشلىرىغا قارتا تور مەۋھۇ  ى نياسىدىكى ئىنكاس

، كومېۆۆدىيىلى   ۋە  بەىىئۆۆ  ئوخشۆۆۇتۇ  تىللىۆۆر  بىۆۆلەن ئنندىۆۆدار ىوسۆۆتالر "سۆۆاتىرى "
بۆۆۇ بايانلىرىمىئنىۆۆڭ مىسۆۆالى سۆۆنپىتىدە بىۆۆئ ئۆۆاۋائ  .چەمبىرىكىۆۆدە ئۆۆۆز ئىىاىىسۆۆىنى تاپىۆۆد 

يوللىغۆان   ياشنىڭ ئنندىۆدار ىوسۆتالر چەمبىرىكىۆدە  ئۇر مچىلى   ”C“تونۇشۇ  ئۆتكەن 
 :ناملىق ساتىرى  چاچما شىېئرىسىنى ئوقۇ  چىقايلى "تۇتۇۋالىد " تۆۋەندىكى

 

                                                           
رىلىدىغان چو  تىىتىكى ئاممىۋ  جىنايەت ھۆكنمى ئېالن قىلىش شىنجاڭدىكى ئامما ناھايىتى كە  ئېلى  بې 14 

جىنايەت گۇماندار   22ئايىغى ئنز لمە  رايوندا ىاۋا  قىلىۋاتقان ھۇجۇمالررا بارالنغان .  يىغىلىشىغا قاتناشتى
 Fifty-five suspects declared guilty of رۇلجىدىكى بىر تەنتەربىيە مەيدانىدا جىنايەتچى ىە  ئېالن قىلىند 

crimes including terrorism at a stadium in Yining, after string of attacks linked to region –  
china-xinjiang-rally-ngsentenci-http://www.theguardian.com/world/2014/may/28/mass 

ئاىەمگە تورىا ئېكىستىرىمىئىس تەررىباتى قىلغانلىقى ۋە تېررور  32خىتاينىڭ سوت مەھكىمىسى شىنجا  رايونىدىكى 
 Courts in China's Xinjiang region have jailed 32 people on گۇر پىىسى قۇررانلىقى ئنچنن تنرمىگە قامىغان

charges of spreading extremist content online and organising terror groups  
28258983-china-asia-http://www.bbc.co.uk/news/world  

 

http://www.theguardian.com/world/2014/may/28/mass-sentencing-rally-xinjiang-china
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-28258983
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 !"تۇتۇۋالىد "

 
تېلفۇنغۆۆا قااليمىقۆۆان نەرسۆۆە قاچىلىمۆۆا  

 .تۇتىۋالىد 
كومىىيوتېررۆۆۆۆۆا قااليمىقۆۆۆۆۆان بىرنەسۆۆۆۆۆە 

   .قاچىلىما  تۇتىۋالىد 
ھەقنى سۆزلىمە  تۇتىۋالىد ،  ئۆۆيىىىئىە 

سۆۆاقلىما  تۇتىۋالىۆۆد ،  ىرىيۆۆائتكىتۆۆاب ما
سۆۆاقائ قويمۆۆا  تۇتىۋالىۆۆد ،  يۆۆنزىىىئنى 
 ياپما  تۇتىۋالىد ، ياخشىلىققا بۇيرىما ،
يامۆۆۆۆۆانلىقتىر توسۆۆۆۆۆما  تۇتىۋالىۆۆۆۆۆد ، 
ياخشۆۆۆىلىق يوللىرىغۆۆۆا پۆۆۆۇئ خەجلىۆۆۆمە  
تۇتىۋالىۆۆۆد ، تۇتىۋېلىنغانالرنىۆۆۆڭ ئۆۆۆائىلە 
 تاۋاباتلىرىدىر نېر  تۇر  ، تۇتىۋالىد ، 

سۆۆالما  تۇتىۋالىۆۆد ،  ماشۆۆىنىىىئرا روپۆۆاچ
ئۆۆۆۆۆاممىۋ  سۆۆۆۆۆور ندا نامۆۆۆۆۆاز ئوقۇمۆۆۆۆۆا  
تۇتىۋالىد ، تەبلىغ ئاڭلىما  تۇتىۋالىۆد ، 

 ... بەك كۆ 
بۇالررا ياخشۆى كۆر لمەيۆدىغان ئىشۆالرنى 

چۆۆۆننكى ! قەتئىۆۆۆ  قىلمۆۆۆا  تۇتىۋالىۆۆۆد 
 ياخشىلىق ۋە يامانلىق مۇشۇالرنىڭ قولىدا، 

 . ئۇالررا ئىشىنىڭ ! تەقدىر مۇشۇالرنىڭ قولىدا
 : ئەمد  تۆۋەمدىكى خو  خەۋەرگە قۇال  سېلىڭ

قىلىڭ تۇتمايد ،  لى پاھىشە ،ھارا  ئىچىڭ تۇتمايد ، تاماكا چىكىڭ تۇتمايد ، زىنا
ئانىىىئنى قاخشىتىڭ  -ئالدامچىلىق ساختىىەزلى  قىلىڭ تۇتمايد ، يالغان سۆزلە ، ئاتا 
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 تۇتمايد ،  
 ، ئۇالرنى ماختا ، رەھمىتىگە ھەشقالال يېرىس يالىىاچ كىيىملەرنى موىا كىيىڭ تۇتمايد

 ئوقۇ  تۇتمايد ،
ئوقۇۋاتقانالرنى چېقىڭ، ئۇالررا تۇتۇ  ! چننكى ىەئ شۇالر سىئگە رىئىق بىرىۋاتىد 

مۇكاپات بىرىد ، چننكى ئۇالر سىئنى جەننەتكە كىرگنزىد ، گە  ئاڭال ، بەك  ،بىرىڭ
 !موما يەيسىئ ىھتىيات قىلىڭ، بولمىسا قاراڭغۇ ئۆيدە يېتى ېبەك ئ

 
" قۇير   كۆرسۆىتى  ئۆۆپكە سۆېتىش"يىلالرىىر بۇيان ئۇيغۇر مەسلىسىدە  خىتا  ھۆكنمىتى

ھوقوقلىرىنى ىەپسۆەندە  –ھۇنىرىنى قوللۇنۇ  كەلگەن بولۇ ، ئۇيغۇرالرنىڭ تۇرلۇك ھە  
ئۆارا يارشۆىش، ۋەزىيەتنۆى  -قىلىشنى توختۇتۇ ، مەسىلىنى نېگىئىدىر ھەئ قىلى ، ئۆز  

ئارتى  ئۆز  تاشقى كنچلەرگە –ىش يوللىرىنى ئىئىەشتىر كۆرە قانداقتۇر بىر ئىچكى يۇمشىت
جىنايەتلىرىنى يوشۇر شقا، ئېتىۆرا  قىلماسۆلىققا ۋە ى نيۆا جامۆائىتىنى ئالداشۆقا  ئور نۆۇ  

يۆۆۆاكى ىىىلومۆۆۆاتىيە سۆۆۆەھنىللىرىدە رەرىۆۆۆ  رەسۆۆۆمى  ئاخباراتلىرىۆۆۆدا خىتۆۆۆا  . كەلمەكۆۆۆتە
ررىۆۆ  قىلىنىۋاتقۆۆان ئۇيغۆۆۇر ۋەتىنىۆۆدە يۆۆنز بېرىۋاتقۆۆان قۆۆانلىق تەسىياسۆۆىتىگە مۆۆاس ھالۆۆدا 

ۋەيۆاكى ” لىر ئىسۆال  جىھۆاىچىل“ياكى ” ئىسالمچى ىىنى  ئاشقۇنالر“ۋەقەلەرنى بىر تنركن  
نىۆۆڭ بىۆۆرىەك ئور نالشتۇر شۆۆى ۋە ” شۆۆەرقى  تنركىسۆۆتان ئىسۆۆال  ھەرىكىتۆۆى“نۆۆامى ئۇلۆۆۇ  

 .ى  كېلىۋاتقانلىغى ھەممىگە مەلۇ ىە  ىەۋا قىلبېرىۋاتىد   زنپىالنلىشى بىلەن ي

 

بۇ قاراشۆالرنىڭ قانچىلىۆ  راسۆ  ۋە يالغۆان ئىكەنلىكىۆگە باھۆا بېرەلمەيمىۆئ چۆننكى  ئەمما
 قىلئىيۇئ قانلىق ۋەقەسىدىر كېيىر رايونغۆا مۇسۆتە -2يىلىدىكى  -2110خىتا  ھۆكمىتى 

خەۋەر مەيدانۆدىر بېرى  نە  خەلقئارالىق تەكشنرگنچىلەرنى ياكى چەتئەئ مۇخبىرلىرىنىڭ 
شۇ سەۋەبتىر رەرب ئەللىر  خىتاينىڭ بۇ خىلۆدىكى ئاتۆالمىش . قىلىشىنى چەكلە  كەلد 

  .  كېلىۋاتىد مەلۇماتلىرىغا ئىشەنمە” چىلىغىئۇيغۇر ئىسال  جىھاى“
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ھازىررۆا قەىەر خىتا  ھۆكۆنمىتى 
ئۇيغۆۆۆۇر ئېلىۆۆۆدىكى زوراۋانلىۆۆۆق 

 -قارىتۆۆۆا سۆۆۆەۋە  گە ىۆۆۆرىۋەقەل
ىدە ھەئ تنەتىۆۆۆۆۆۆجە مۇناسۆۆۆۆۆۆىۋى

، قىلىۆۆۆۆش يۆۆۆۆولىنى ئىسۆۆۆۆتىمە 
" مۇقۇملۆۆۆۆۆۇ  ھەممىۆۆۆۆۆدىر ئەال"

 ۋەقەشۆۆۇئارىنى ىەۋرا  سۆۆېلى ، 
ينز بېرىش سۆەۋەبىنى ئوتتۇرىغۆا 

ھەئ قىلماسۆۆۆلىق،  قويماسۆۆۆلىق،
 ئاشۆۆكارە بولماسۆۆلىق، - ئۆچۆۆۇ 

چەتئەئ مۇخبىرلىرىنىڭ بىتەرە  
ھالۆۆۆۆدا نە  مەيدانۆۆۆۆدىر خەۋەر 
بېرىشۆۆۆىگە يۆۆۆوئ قويماسۆۆۆلىقتەك 

رقىچىلىق، ىىكتاتۇرلۇ  ىۆلەت ئى
تۆۆۇز ملىرىنى يۇرگۆۆۇز   ئۇيغۆۆۇر 

ى نيانىڭ ىىققىتىنۆى مەسلىسىدە 
ى نيۆۆۆۆۆۆا سىياسۆۆۆۆۆۆىتىدە مۆۆۆۆۆۆوىا 

ئىسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆال  "بولۇۋاتقۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆان 
تېىىمۆۆۇ قۆۆاتتىق باسۆۆتۇر    نىئۆۆارقىلىق ئۇيغۆۆۇرالر رۆۆا بۆۆارال  كۆرسۆۆىتىش" جىھۆۆاىچىللىر 

 . ئىجىرا قىلىۋاتىد  ەتلىرىنىسىياس

 

تىجارەت جەھەتتىكى ئەۋزەئ –ئۆزىنىڭ ئىقتىساى ۋە سوىا  بولسا خەلقئارا سىياسى  سەھنىدە
ھەرىكەت شامىلىدىر ئۇسۆتىلىق ” ئىسال  جىھاىچىلىقىغا قارشى” رەربىنىڭ كوزىرىنى ئوينا 

” ىۆلەت ئىسال  جىھاىچىلىرىنىۆڭ زىيانكەشۆلىكىگە ئۇچۇررۆۇچى“بىلەن پايدىلىنى  ئۆزىنى 



    www.uyghurensemble.co.uk/Eqilfon_Islam.pdf  "ئەلكۈن    ئەزىز ئەيسا: ىئاپتورماقالە " ئەقىلفون ئارقىلىق ئىسالملىشىش  

 
43 

باسۆۆتۇر   ھەرىكەتلىرىنۆۆى  قۆۆو  ىاۋاسۆۆىنىئۇيغۇرالرنىۆۆڭ ھەقلىۆۆق ھوقىلىۆۆ  كۆرسۆۆىتى ، 
 15 .كەلمەكتەقانۇنالشتۇر شقا ئۇر نۇ  

 

نەچچە يىلدىر  21تىلگەن مەنبەلەر يەنە بىر تەرەپتىر شۇنى كۆرسىتىد كى  زنئنندىدارىا ك
بۇيۆۆان خىتۆۆا  ىۆلىتۆۆى تەرىىىۆۆدىر ئۇيغۆۆۇر ۋەتىنىۆۆدە توختاۋسۆۆىئ ئېلىۆۆ  بېرىلىۋاتقۆۆان ھەر 

ئىيۆۆۇئ قۆۆانلىق  -2ئۆۆنر مچى “يىلىۆۆدىكى  -2110سۆۆىدە بولۇپمۆۆۇ تنرلۆۆنك كنرەشۆۆلەر نەتىجى
ھالىتىدە ئۆۆزگىرىش بولغۆان، بولۇپمۆۇ -ىىر كېيىر ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ روھى ” ۋەقەسى

يېىىلىقنۆۆۆى تىۆۆۆئ قوبۆۆۆۇئ قىلىۆۆۆدىغان 
ياشۆۆالرىا مۇسۆۆۇلمانلىق كىملىۆۆ  ئېىۆۆى 

ئۇچۆۆۆۆۇر  QQ. روشۆۆۆۆەن كۆۆۆۆنچەيگەن
ىېتالىدىر كېيىر ئنندىدارنىڭ ئۇيغۇر 

شۆۆۆۆۆۆۆۆالررا ئېلىۆۆۆۆۆۆۆۆ  كەلۆۆۆۆۆۆۆۆگەن يا
ئاالقىلىشىشۆۆۆۆۆۆۆۆتىكى تېىنىكىلىۆۆۆۆۆۆۆۆق 
. قواليلىقلىقلىر  ناھايىتى زور بولغۆان

ھەتتۆۆۆا ياشۆۆۆالر ىائىرىلەرنىۆۆۆڭ تۆۆۆور 
چەكلىمىسىنى بۆۇز   ئۆتۆن  ئۆۆزلىر  
قىئىقىۆۆۆۆۆۆدىغان ى نيۆۆۆۆۆۆاۋ  ئىسۆۆۆۆۆۆال  

ن ۋە نمەنبەلىرىنى توپال ، رەسىس، ئۆ
سۆۆۆۆۆۆىر مەنبەلىرىنۆۆۆۆۆۆى يىغىۆۆۆۆۆۆش ۋە 

 -ۋەز   تەھرىۆۆۆۆۆۆۆرلە ، ئىسۆۆۆۆۆۆۆالمى
ەت ۋە پەتىۆۆۋاالرنى تۆۆارقىتىش، نەسۆۆىھ

ز ىىنى  ئېتىقاى توررىسۆىدا ۆئارا ئ-زۆئ
                                                           

 . ۇئئىي-09يىلى  -2102” خىتا  ۋە ئامېرىكا يۇقىر  ىەرىجىلى  تېروررا قارشى سۆھبەت ئۆتكنزى  15
 China, U.S. Hold High level Anti-terror Dialogue  

http://english.cri.cn/12394/2014/07/16/2821s836331.htm 
ow/RS21995.pdfhttp://fas.org/sgp/crs/r 

http://english.cri.cn/12394/2014/07/16/2821s836331.htm
http://fas.org/sgp/crs/row/RS21995.pdf
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ئاكتىۆۆۆ  پىكىۆۆۆر ئالماشۆۆۆتۇر  ، ئىسۆۆۆال  ىەۋەتچىلىكىنۆۆۆى ئېلىۆۆۆ  بېۆۆۆرىش قاتارىۆۆۆدىكى 
 .مەزمۇنالرنىڭ كۆپلە  يوللىغانلىقىنى كۆرەلەيمىئ

 

ئى  قاتۆۆارلىق ئىجتىمۆۆا Facebookتەبىئىيكۆۆى ياشۆۆالرنىڭ ئەقىلفۆۆون ئۆۆارىلىق ئۇندىۆۆدار،  
تاراتقۇالرىىكى بۇ خىل پائالىيەتلىر  ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىگە ئىسۆال  ىىنىنۆى تۆوررا ئۆۆگىنىش، 

ئۆۆارا روھىۆۆ  مەىەت، بىرلىۆۆ  ۋە ئىنۆۆاقلىق -زۆھەقىقىۆۆ  تەقۆۆۋاىار مۇسۆۆۇلمان بولۆۆۇ ، ئۆۆ
ممەتچىكىۆ  نئىستە ، ئىسال  ىىنى ۋە ئىسال  يۆوللىرىنى بىۆرلىكتە ئۆگىنىشۆتەك ئىسۆالمى ئ

بۆۇ ئەقلفۆون ئۆارقىلىق ئنندىۆدارىا ئېلىۆ  بېرىلىۋاتقۆان . انلىقىنى بىلەلەيمىئيوللىرىنى تۇتق
قارىتۆۆا  رۆۆاز نۆۋىتىۆۆدە خىتۆۆا  ھۆكنمىتىنىۆۆڭ ئۇيغۇرالرۆپائۆۆالىيەتلىر  يەنە ئۆۆ ىەۋەتچىلىۆۆ 

-كۆۆېچەك ئۆۆۆر -ينرگنز لنۋاتقۆۆان تنرلۆۆنك شۆۆەكىلدىكى ئىسۆۆال  ىىنۆۆى ئىبۆۆاىەت ۋە كىۆۆيىس
شۆۆۇلغان سىياسۆۆى ، ئىقتىسۆۆاىى  ۋە ئىجتىمۆۆائى  ئۆۆاىەتلىرىنى چەكۆۆلە  قىلمىشۆۆلىرىغا قو

قىلىۆش ” جىھاى“ىدىكى ناھەقچىلىكلەرگە قارىتا نارازىلىق ئىنكاسىنىڭ سىياسى  ئىسال  تنس
  .  بىلەن ئارىلىشى  ئۆز ئىىاىىسىنى تېىى  كېتىۋاتقانلىقىنىمۇ كۆر ۋاالاليمىئتەررىباتلىر
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باستۇر شۆۆى  قۆۆاتتىقئەركىنلىكىنۆۆى  ىئېتىقۆۆا خىتۆۆا  ھۆكنمىتىنىۆۆڭ ئۇيغۇرالرنىۆۆڭ ىىنىۆۆ 
 خىرىسۆالررامەۋجۇتلۇقنى ساقال  قېلىشتا ئېغىر ۋە ىىنى  نەتىجىسىدە ئۇيغۇرالر ئۆز مىللى  

ئۇيغۆۆۇر زىيۆۆالىيلىر  ئۇيغۇرالرنىۆۆڭ ئىسۆۆال  ىىنىۆۆ     قىسۆۆىس ۆمۆۆۇتلە  كۆۆ .كېلىۋاتىۆۆد ى چ 
ى سۆۆاقال  قېلىشۆۆتا، ئۆۆاىەتلىرىن -ئۇيغۆۆۇر مىللىۆۆ  كىملىكۆۆى ۋە مىللىۆۆ  ئۆۆور   -ئېتىقۆۆاى  

خىتا  مەىەنىيىتىگە ئاسسىمىلياتسىيە بولۇ  يوقا  كېتىشنىڭ ئالدىر ئېلىشۆتىكى بىرىۆدىر 
ئۇيغۇرالر ئۆزلىرىنىڭ ئىسال  ىىنى ئېتىقاىىۆدا تەۋرەنۆمە  ۋە  بىر تالال  يولى ىە  قارايد 

القە ئىجتىمۆۆائى  ئۆۆاتۆۆاراتقۇللىر ،  يامېۆۆدى ئۇيغۆۆۇر .چىۆۆڭ تۇر شۆۆىنى تەشۆۆەببۇس قىلىۆۆد 
ئەگەر ئۇيغۇرالر ئۆزلىرىنىڭ ئىسال  ىىنى ئېتىقاىىۆدا چىۆڭ  مۇۋاسىتىلىر  ۋە تور بەتلىرىدىن

ىىنسىئالشتۇر   سىياسىتى نەتىجىسۆىدە ئىجىرا قىلىۋاتقان خىتا  ھۆكنمىتىنىڭ تۇرراندىال 
كېلىۆۆ  چىققۆۆان ئۇيغۆۆۇر جەمئىيىتىۆۆدىكى ئەخۆۆال  كرىئىسۆۆى ۋە ئەيۆۆدىئ كېسۆۆىلى قاتۆۆارلىق 

نىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدىغانلىغىنى، ئۇيغۇرالرنىڭ ئىللەتلەرنىڭ كە  يامرىشى  ئىجتىمائى
 ەتخىتۆۆۆا  مەىەنىۆۆۆيمىللىۆۆۆ  ئىنۆۆۆاقلىق ۋە مىللىۆۆۆ  بىرلىكلىگىنۆۆۆى ئەمەلۆۆۆگە ئاشۆۆۆۇر  ، 

سۆۆاقالنغىلى بولىۆۆدىغانلىغىنى ئىلگىۆۆر   تىر ئۇنۇملۆۆۇكە يوقۆۆا  كېتىشۆۆىسۆۆىدئاسسىمىلياتسىي
 16. سۇرى 

 

 

 

 

                                                           
ئىسال  : ىوكتور ئەركىر سىدىق: كننىدىكى خەۋىر  -02ئاينىڭ -2يىلى  -2103ركىر ئاسىيا راىىئوسى ئە  16 

 ىىنى ئۇيغۇرالرنىڭ مىللى  مەۋجۇتلۇقىدىكى ئە  مۇھىس ئامىل
-din-http://www.rfa.org/uyghur/xewerler/din/uyghur

02142013170536.html/story_main?encoding=arabic 

http://www.rfa.org/uyghur/xewerler/din/uyghur-din-02142013170536.html/story_main?encoding=arabic
http://www.rfa.org/uyghur/xewerler/din/uyghur-din-02142013170536.html/story_main?encoding=arabic
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 خۇالسە
 

كىشىنىڭ ئنندىدارىىكى پائالىيەتلىرىۆدىر ۋە بىۆر ىوسۆتالر  0نىشان قىلىنغان  مەنا ماقالىد
كى يېشۆى ئە  كىچىۆ ، ىئمەيچەمبىرىكىگە يولالنغان يولالنمىالرىىر شۇندا  خۇالسىگە كېل

 ۋەن بولغۆان يۆا ۆھايات تەجرىبىسۆى ئە  كە ، جەمئىيەتتىكۆى ئىجتىمۆائى  ئۆورنى ئە  تۆ
 .ن  يوللىغۆاۆىسال  جىھاىچىلىقىغا مۇناسىۋەتلى  تېمىالرنى ئە  كۆئىسال  ئاشقۇنلىقىغا ۋە ئ

مەزمۆۇنالرىىر تۆۋەنۆدىكى ئىككۆى   ئومۇمەن قىلى  ئېيتقاندا ئنندىدارىا يولالنغان ئىسۆالمى
  :سوئالنى چىقىرىمىئيەكنن خارەكتېرلى  

 

تەقۆۆۋاىار مۇسۆۆۇلمان بولغانۆۆدىال ئىسۆۆال  يۆۆولىنى مەھۆۆكە  تۇتۆۆۇ ، ئۇيغۆۆۇرالر پەقەت   -0
 ساقال  قاالالمد نىسىدىر ئاسسىمىلياتسىيئۆزلىرىنى خىتا  

 
ز ۆپەقەت ئۇيغۇرالر ئىسال  ىىنىدا چىڭ تۇرراندىال ىىنسىئالر ھۆاكىمىيەت ينرگۆنزگەن ئۆ  -2

جەمئىيىتىۆۆدىكى زەھەر چۆۆېكىش، ھاراقكەشۆۆلى ، بۇز قچىلىۆۆق، ئوررىلىۆۆق، يالغۆۆانچىلىق 
 لەمد ننى تنزىتەىرىئىللەتلئەخال  قاتارلىق ئىجتىمائى  

 

ئەلۆۆۆۋەتتە، ئۇيغۇرالرنىۆۆۆڭ ئەقىلفۆۆۆون ئۆۆۆارقىلىق ئۇندىۆۆۆدار قاتۆۆۆارلىق ئىجتىمۆۆۆائى  ئۆۆۆاالقە 
ۋاسىتىلىرىنى قوللىنىشى بىر مەسىلە ئەمەس، مەسىلە ئۇيغۇر جەمئىيىتىگە بولۇپمۇ ياشلىرىغا 
ى نياۋ  ئىسال  ئاشۆقۇنلۇ  ئىدىيىسۆىنىڭ، ئىسۆال  جىھۆاىچىلىق تەررىباتلىرىنىۆڭ سۆىىى  

  زور كۆلەملىۆ  قۆانلىق ۆە جەمئىيەتنىڭ ئۆزگىرىشىگە تەسىر قىلىشى، تېىىمۇ ككىرىشى ۋ
 .د رنى كەلتۇر   چىقىرىشىۋەقەلەرنىڭ ينز بېرىش ئېھتىماللىقى
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رنىۆۆڭ ىاۋا  قىلىشۆۆى بىۆۆلەن ىبېرىۋاتقۆۆان زوراۋانلىۆۆق ۋەقەل يۆۆنز خىتۆۆا  ھۆكۆۆنمىتى رايونۆۆدا
مەزمۇنۆدىكى تېمىالرنۆى   ارىا ئىسۆالمىيېقىنقى ئايالرىىر باشۆال  ئىجۆرا قىلىۋاتقۆان ئنندىۆد

يوللىغان ۋە ئەقىلفونالرىا ساقلىغان ياشالرنى تەكشنر   ۋە تۇتقۇن قىلىش ھەرىكەتلىرىنى 
 17 .غانئومۇمينزلنك باشلى

 

 
                                                           

ئۇيغۇر ئېلىدە يېقىنقى ۋەقەلەرىىر كېيىر كوچىالررا مەخسۇس ساقچى قويۇ  خالىغان كىشىنى توختىتى   17
لغان ماتېرىياللىرىنىڭ مەزمۇنىنى تەكشنر شنى، ىىنى  ۋە ياكى ئۇالرنىڭ تېلېفونىدىكى مەزمۇنالرنى، ساقلىۋا

كىشىلى  ھوقۇ  ۋە خۇسۇسى  . سىياسى  سەزگنرلنككە ئائى  ئۇچۇرالر بايقالسا ىەرھائ قولغا ئېلىشنى يولغا قويد 
ى ھاياتنىڭ مەخىىيەتلىكىنى ئېغىر ىەرىجىدە ىەپسەندە قىلىدىغان بۇ خىل ھەرىكەتلەرنىڭ، ئۆزىنى ى نياىىك

 .قۇىرەتلى  كنچ قاتارىدا كۆر ۋاتقان بىر ىۆلەتتە ينز بېرىشى ئنمىدسىئلى  پەيدا قىلماقتا
34.html080920140701-uchur-hoquq/xitay-http://www.rfa.org/uyghur/xewerler/kishilik 

 

http://www.rfa.org/uyghur/xewerler/kishilik-hoquq/xitay-uchur-08092014070134.html
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خىتۆۆا  ھۆكۆۆۆنمىتى ھۆۆۆازىر ئىجۆۆۆرا قىلىۋاتقۆۆان بۆۆۆارلىق چەكۆۆۆلە  ۋە قۆۆۆاتتىق باسۆۆۆتۇر   
ئىۆۆدىيىلىرىنىڭ  "ى ئىسۆۆال  ئاشۆۆقۇنلۇ رەسۆۆم-رەيۆۆر "ھەرىكەتلىۆۆر  بەلكىۆۆس بۆۆۇ خىلۆۆدىكى 

ئۇيغۆۆۇر جەمئىيىتىۆۆدە يۆۆامرا  كېتىشۆۆىنى مەلۆۆۇ  شۆۆەكىلدە تىئگىنلىشۆۆى، ۋاقتىۆۆنچە ئالۆۆدىنى 
 ئېلىشى مۇمكىر ئەممۆا مەسۆىلىنىڭ يىلتىۆئ  بولغۆان ئۇيغۇرالرنىۆڭ ىەپسۆەندە قىلىنىۋاتقۆان

  . ھوقۇقلىرىنى تەلە  قىلىش ھەرىكەتلىرىنى توسۇ  قااللمايد-ھە  ئىنسان

 

  سۆاندىكى ۆئۇيغۇرالرنىڭ بنگننكى جىدىى  ۋەزىيىتىنى يېقىندىر كۆزىتى  كېلىۋاتقۆان كۆ
خىتۆۆا  ھۆكنمىتىنىۆۆڭ ھۆۆازىر ": رەرب ۋە ئۇيغۆۆۇر ئىلىۆۆس ئۆۆاىەملىر  مۇنۆۆدا  ىە  قارايۆۆد 

ھوقۇقلىرىغا -ئىجتىمائى  ھە  ۋە مەىەنى ، ڭ بارلىق ىىنى ، سىياسى ، ماىىى ئۇيغۇرالرنى
يۆنز  نىۆڭجرا قىلىۋاتقان باستۇر   سىياسىتى بنگننكى زوراۋانلىۆق ۋەقەلىرىقارتا قاتتىق ئى

مىللىۆتىگە قارىتىلغۆان ئەگەر خىتا  ھۆكنمىتى پنتنن ئۇيغۇر . بېرىشىنى كەلتنر   چىقارى 
كەمسۆۆىتىش، مىللىۆۆ  ۋە ىىنىۆۆ  جۆۆازاال ، مىلۆۆلەت سۆۆنپىتىدە پۇتۆۆۇن بىۆۆر  بۆۆۇ خىلۆۆدىكى

ھەقىقۆى ئەمەلىۆ  ھەركىتۆى بىۆلەن باستۇر   سىياسۆەتلىرىنى ۋاقتىۆدا ئۆزگەرتمەيۆدىكەن، 
پلىرىنۆۆۆى كاپۆۆۆالەتكە ئىۆۆۆگە ئۇيغۇرالرنىۆۆۆڭ ھەقلىۆۆۆق تەلە ،ە ئىۆۆۆئى يارشۆۆۆىش يۆۆۆوللىرىنى

بۆۇ  .قىلمايدىكەن رايوندا خىتا  ھۆكنمىتى ئارز  قىلغان ئىنا  جەمئىيەت ئەمەلگە ئاشمايد 
يەرىىكى كىشىنى ئەنسىرىتىدىغان ئەھۋائ شۇكى خىتا  ھۆكنمىتىنىڭ بۇ خىلۆدىكى قۆاتتىق 

 نىۆڭلىقىىسۆال  راىىكالباستۇر   ۋە چەكلە  ھەرىكەتلىۆر  ئۇيغۆۇرالرىا تېىىمۆۇ قۆاتتىق ئ
 18".چىلىكىد رمۇمكىنبولۇشىنى كەلتۇر   چىقىرىش پەيدا 

                                                           
 "شىنجاڭدىكى رومائ قىئرىنلىقى ئۇيغۇرالر كونسېرۋاتى  ئىسالمغا كۆچكەنلىكىنىڭ سىگنالىنى بەرمەكتە" 18
 (In Xinjiang, Veils Signal Conservative Shift Among Uighurs) ،Griffith   ئاسىا ئىنستىتۇتىنىڭ ىوكتور

Michael Clarke   خىتا  ھۆكنمىتىنىڭ چەكلە  تەىبىرلىرىنى تېىىمۇ  بۇ يەرىىكى يېىىلىق:  "مۇندا  ىەيد
بۇ يەرىىكى كىشىنى ئەنسىرىتىدىغان ئەھۋائ شۇكى خىتا  ھۆكنمىتىنىڭ بۇ خىلدىكى قاتتىق . كۇچەيتىشىد ر

"  باستۇر   ۋە چەكلە  ھەرىكەتلىر  ئۇيغۇرالرىا تېىىمۇ قاتتىق ئىسال  راىىكاللىقىنى پەيدا قىلىشى مۇمكىر
-uighurs-among-shift-conservative-signal-veils-xinjiang-http://online.wsj.com/articles/in

1406830554 
  "پتوبۇسالرىا چەكلەند شىنجاڭدىكى شەھەرلەرىە ساقائ ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ يارلىقى ئا"

http://online.wsj.com/articles/in-xinjiang-veils-signal-conservative-shift-among-uighurs-1406830554
http://online.wsj.com/articles/in-xinjiang-veils-signal-conservative-shift-among-uighurs-1406830554
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(In One Xinjiang City, Beards and Muslim Headscarves Banned From Buses) 

بۇ خىلدىكى قاتتىق قوللۇ  “: مۇندا  ىەيد   Carl Minzner پروفېسور نىڭ ئىنستىتۇتىقانۇن  Fordhamۋيورك ېن
شىنجاڭدىكى ھازىرقى . سىياسەتلەرنى ينرگنز   ئۇز ن مەزگىلنى كۆزلىگەندە بېيجىڭ ىائىرىلىرىگە پايدىسىئ

 -" جىدىى  ۋەزىيەتنى ھەر ئىككى تەرەپنىڭ راىىكائ مېتوىلىر  كەلتنر   چىقارراندەك قىلىد 
http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/08/05/karamay_bans_beards_muslim_headscarves_from_pu

blic_buses_xinjiang 
  

 
 
 

 

 

تور سەھىىىللىرىدە  كۆچۇر  ئاپتورنىڭ ر خسىتىسىئ  .ماقالىنىڭ بارلىق نەشىر ھوقوقى قوردىلىد 
ئاپتورنىڭ ئەمگىكىگە .  ۋە تارقىتىش مەنئى قىلىنىد بېسىش  ژ رنالالرىا -، گېئى  نەشىر قىلىش
 :لىر ۇقىس كۆر   ۋە ساقلىۋېلىش ئۇلنىشم سەھىىىسىدىكى مەزكۇر ماقالىنىڭ تور. ھۆرمەت قىلىڭ

fwww.uyghurensemble.co.uk/Eqilfon_Islam.pd 
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