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 ئبپتورًىڭ تەرجىوىھبلي

 روزى ضىذىمھبجي

ئوغۇي ثبال، ئۆتّۈغتە لبٔذاق ئۇٌۇغ ئىػالرٔي لىالٌىغبْ ثوٌطب، لىٍىپ 

َ ئبٌذىذا لبٍتب ئۆتىەْ ئۇٌۇغ ئىػٍىرىٕي، ئۇٌ ۇغ ھەرىىەتٍىرىٕي خەٌمي ئبٌە

ثەٌىي غۇ ئبضبضتب، ٍېڭي ئۇٌۇغ ئىػىالرٔي تېخىّىۇ    ،ضۆزٌەپ ٍۈرِەٍذىغبْ

وۆپ لىالالٍذىغبْ، ھەروىُ زاِبْ تەٌەپ لىٍغبٔىذا ِىٍىٍەت ئۈچىۈْ ثەدەي    

 . تۆٌىَەٌەٍذىغبْ غۇٔذاق وىػي، ثۇ ھەلىمىٌ ِۀىذىىي ئوغۇي ثبٌىذۇر

رەتٍىىگەْ   ،ىٍذىٓ ثېىرى لىٍغىبْ ئىػىٍىرىّٕي   ٍ 30ثۈگۈْ، وېَىٕىي 

ِبتېرىَبٌٍىرىّٕي لەٌەِگە ئېٍىپ، وىتبة لىٍىپ ٔەغىر لىٍىىذىغبْ ۋالىىت    

ِىىىبۋزۇٌۇق ئۇغىىىجۇ  «ئۇٍغۇرٔىىىىڭ ئىىورٔي ٔەدە »وەٌىىذى دەپ، ھېطىىىبثالپ  

ھۆرِەتٍىه تەھرىرٔىڭ ِبضٍىػىپ ثېرىػي، . َبتمب ضۇٔذۇَىتوپالِٕي ٔەغر

ذە ئۇغجۇ ئەِگەوٍىرىُ ئۇٍغىۇر  جەِئىَىتىى  ئەِگىىي ۋە ٍبردىّي ئبرلىٍىك، 

وىتبثخبٍٔىرىّٕىڭ  ٕىڭ، ثۇ وىػي وىُ؟ دېگەْ ضوئبٌروٍبپمب چىمىپ لبٌطب

ٔەزەردە تۇتىىۇپ،  ىغب ضىىەۋەة ثوٌىىۇپ لبٌّبضىىٍىمىٕي تەئەججىىۈپتە لبٌّبضىىٍىم

ٔەغر لىٍىٕىذىغبْ وىتبثىّغب تەرجىىّە ھىبٌىّٕي ٍېسىىپ ثېرىػىىە ِەججىۇر      

 .ثوٌذۇَ

 .ثىرىٕچي جۈٍِىطىٕي ِۇٔذاق ثبغالٍّەْ تەرجىّىھبٌىّٕىڭ

   ْ ئۇٍغىىۇر  . ِەْ ئۇٍغىىۇر، ئەٌھەِىىذۇٌىٍال ِەْ ئۇٍغىىۇر، ِەْ ئۇٍغىىۇرِە

ٍبوي ئۇٍغىۇر دېىگەْ ِىٍٍەتٕىىڭ     ِبٌۇوۇٌالضيدېگەْ ِىٍٍەتٕىڭ ثىر تبي 

       ْ ِەْ . ثىر ھۈجەٍرىطىي ٍىبوي ئۇٍغىۇر دېىگەْ ِىٍٍەتٕىىڭ ثىىر ئەزاضىىّە

ْ ثىىر ِۇضىۇٌّبْ ثۀىذە، ثىىر جىۈپ      ئۇٍغۇر ئەٌھەِذۇٌىٍال ھبالي جۈپٍەغىە

 ... ئبٍبي ئۇٍغۇرٔىڭ ِۇھەثجىتىذىٓ –ئەر 
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ئبٌالھ ثۇ ئۆِىۈرٔي ِبڭىب   . ئبٌالھ رىساٌىمي ثىٍەْ ثۇ دۇَٔبغب وەٌگۀّەْ

، ئۇٍغۇر ثوٌۇپ تۇغۇٌذۇَ. ثەخػۀذە لىٍىپ ھبال ثۈگۈٔگىچە ٍبغبپ وەٌذىُ

ۇر ثوٌىىۇپ ئۇٍغىۇر ثوٌىىۇپ ٍبغىىىذىُ، ئۇٍغىىۇر ثوٌىىۇپ وىىۈرەظ لىٍىىذىُ، ئۇٍغىى   

، ئۇٍغىۇر ثوٌىۇپ   َۈوۈٌىذ خورالٔذىُ، ئۇٍغۇر ثوٌۇپ ٍىغٍىذىُ، ئۇٍغۇر ثوٌۇپ 

ئۇٌۇغ وىچىه تىٕذىُ، ئۇٍغۇر ثوٌۇپ ھەضرەتٍۀذىُ، ئۇٍغۇر ثوٌۇپ خىتبٍغب 

  ،لبرغىي وىىۈرەظ لىٍىىذىُ، ئۇٍغىىۇر ثوٌىىۇپ تۈرِىىىذە ٍىىبتتىُ، ئۇٍغىىۇر ثوٌىىۇپ   

ٔبِبز ئولۇٍبٌّىطىبِّۇ،  گەرچە ) ضېغىٕذىُ، ئبٌالھٕيِۇضۇٌّبْ ثۀذە ثوٌۇپ 

   ْ ئىىىىي تىىسىُ ئبغرىَىذۇ، غىۇ      ،رۇوۇغب ئوٌتىۇرۇپ ئورٔۇِىذىٓ لوپبٌّىبٍّە

دەلىمىىىذە ِىٍٍىىىتىُ ئۇٍغۇرغىىب    ٌىىېىىٓ ھەر .( وېتىىىذۇ  پػىىى ئىػىھبِىىبْ 

ثۇ وۆز ٍبغٕي ئبٌالھ ِبڭب وۆز ٍبظ ئبتب لىٍذى، . ئبٌالھتىٓ ٍبردەَ  تىٍىذىُ

ثىۇ  ە ئبتىب لىٍىذى،   داربٌالھ ِبڭب ئىى ئ. ۋە ٍىغٍىذىُ ئبلمۇزدۇَئۇٍغۇر ئۈچۈْ 

، ئىبٌالھ ِەْ  ىُئۇٍغۇرٔىڭ ئبزادٌىمي ئۈچۈْ وىۈرەظ لىٍىذ  ئىرادەَ ثىٍەْ 

ُ  ،ضبڭب ئېچىپ ثەرگەْ ٍوٌذىٓ لبٍتّب دېذى  .ثۇ ٍوٌذىٓ ھەرگىس لبٍتّىىذى

ِەْ ثۈگۈْ تەرجىّىھبٌىّٕي ٍېسىپ چىمّبلچىّەْ، ئبٌالھ رىساٌىمي ثوٍىچە 

ٓ ئېٍىػىىّّۇ ٍىوق، ثۀىذىٍەرگە ثېرىػىىّّۇ     ثۀىذىٍەردى . ٍېسىپ چىمىّەْ

 .ٍوق
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 رەھىنىروبًرەھرھىبىطوىلال

وىىۈٔي ئىبتۇظ غىەھىرىٕىڭ ِېَىىي    – 32ئبٍٕىىڭ   – 3ٍىٍىي   – 3611

   ُ لىبرى،   روزىداداَ . ٍېسىطىذا ھبٌٍىك دېھمبْ ئبئىٍىطىىذە دۇَٔبغىب وەٌىذى

ٓ دەرض. لبرى لۇرئبْ ئبدەَ ئىذى َ ثېرەتتي، ئبٔب يثبغالٔغۇچ ِەوتەپىە دى

ٍېساِىذا  . لىىسى ئىىذى   ھبجىّٕىىڭ  خېتىىپ تبجىخبْ ھبجي ثىبً ئىۆتىەْ   

 – 6ٍىٍىىي  – 3633ٍىٍىىىذىٓ  – 3623 .ۈگەتتىُثبغىىالٔغۇچ ِەوتەپٕىىي تىى 

توٌىىۇق ئوتتىىۇرا ِەوتەپٍەرٔىىي     –ئىىبٍغىچە ئىىبتۇظ غىىەھىرىذە توٌۇلطىىىس    

 «غىىىىٕجبڭ»ئبٍىىىذا ئىىىۈرۈِچىگە وېٍىىىىپ   – 6ٍىٍىىىي  – 3633 ،تبِىىىبِالپ

ُ  ئۇٍغۇرىطتبْ ئۇٔىۋېر . ضىتېتىٕىڭ ئەدەثىَبت فبوۇٌتېتىغب ئولۇغىمب وىىردى

ئبٍذا ئبٌىٌ ِەوتەپٕي تبِبٍِىػىُ وېرەن ئىذى، ٌېىىٓ  – 6ٍىٍي  – 3633

ئبٍىىذا خىتبٍٕىىىڭ ِەدۀىىىَەت ئىٕمىالثىىي ثبغىىٍىٕىپ       – 2ٍىٍىىي   -  3633

ئەوطىىَەتچي  . جەِئىَەتٕىڭ پۈتۈْ تەرتىپٍىرى لبالٍّىمبٍٔىػىىپ وەتتىي  

ٕىڭ ثبٌىطىىي دەپ لبرىٍىٕىىىپ، ثىرىٕچىىي ثوٌىىۇپ     ئولۇغىىۇچي، پوِېػىىچىى 

ُ  . تبرتىپ چىمىرىٍىپ ِەوتەپ ئىچىذە وۈرەظ لىٍىٕذىُ . ضىبزاٍي لىٍىٕىذى

ئۇٍغۇر ئولۇغىۇچىالر ِېٕىي ئەدەثىَىبت فبوۇٌتېتىٕىىڭ      «ئىٕمىالثي»ئبخىرى 

تەرەتخبٔىغىب  . تۆت ٍېرىُ لەۋەتٍىه ٍبتبق ثىٕبضىغب ئبٌتە ئبً لبِبپ لوٍذى

 تىبرتمۇٌۇلۇڭٕي ضەْ پوِېػچىىٕىڭ ثبٌىطي . التتيلىچىمىػمىال رۇخطەت 

 .تبرتىػىڭ وېرەن دېَىػتي

خىتىىبً ِۇضىىتەٍِىىىچىٍىرى ئۇٍغۇرىطىىتبٕٔي ھەرثىىىٌ ئىػىىىغبٌىَەت     

ئبضىىتىغب ئبٌغبٔىىذىٓ وېىىَىٓ، ئۇٍغىىۇر جەِئىَىتىٕىىىڭ ئىطىىالِي ۋە ِىٍٍىىىٌ   

خۇراپىبتٍىمٕي  . ِەدۀىَەتٍىه لۇرۇٌّىطىٕي  ٍىّىرىپ تبغٍىّبلچي ثوٌىذى 

. زەرثە ثەردى ٌىرىّىسغىب ثىرئبوبجىٕبٍەت ئبرتىپ دىٕي  ېگەْلبتمۇچي دتبر
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ئۇٍغۇرٔىىىىڭ پىىىۇي تبپمىىىبْ ثىىىبٍٍىرىٕي، پۈتىىىىۈي ئۇٍغىىىۇر جەِئىَىتىٕىىىي      

ئۇٍغىۇر جەِئىَىتىٕىىڭ ٔوپىۇز، ئىٕىبۋەت،     . تەروىجٍەرگە ئبٍرىػمب ثبغىٍىذى 

ثىۇ ئىبرلىٍىك   . ۋە دەرىجە لبراغىٍىرىٕي ثىتچىىت لىٍىػىمب ثبغىٍىذى     ەِەرتىۋ

تىىىىبً ِۇضىىىىتەٍِىىىچىٍىرى ثىىىىىر جەِئىَەتٕىىىىىڭ ووٌٍېىتىۋىسٍِىىىىىك،    خى

ىٕي ثىتچىت لىٍىىذىغبْ ِەلطىەتىە   ھتەغىىٍىٌ ئىٕبلٍىك، ھەِذەٍِىه رو

ٍەتتىىي ۋە ثىىۇ ٔەتىجىٍىرىٕىىي تېخىّىىۇ ِۇضىىتەھىەٍِەظ ئۈچىىۈْ ئۇٍغىىۇر       

 . جەِئىَىتىٕىڭ ئىمتىطبدى ئبضبضٍىرىغب زەرثە ثېرىػىە ثبغٍىذى

 ِ تىىىبرى  لب لىىىبرى ٍۀە ثبغىىىمىالر   روزىاَ َىىىىذا داد ېِېٕىىىىڭ ٍۇرتىىىۇَ 

ً  –دادإِىڭ ٍەر . پوِېػچىه تەروىجىگە ئبٍرىٍذى ِبوبٔي،  –ِۈٌىي،  ئۆ

 لۇچىىب  –ئۆٍٕىىىڭ لبچىىب  . ثىطىىبتي پۈتىىۈٍٔەً ِۇضىىبدىرە لىٍىٕىىذى   – ِىىبي

ئۆچىىٍەرٔي وەِىجەغەٌٍەر   –وبال، لوً  –، ئېغىٍذىىي ئبت زىّەتٍىرىۋاال

ىي ئبغىٍىك تبغىبرالرٔي ئېػىەوٍەرگە    ئىطىىىالتتى . ٍېتىٍەپ چىمىپ وەتتي

داداَ رەھّەتٍىىىه، ئبٔىىبَ رەھّەتٍىىىه   . ئبرتىىىپ ئېٍىىىپ چىمىىىپ وەتتىىي   

ضىىبراڭ  تىىوختيراۋاثچىىي . پ لوٍۇٌىىذىىىىتىھوٍٍىٕىىىڭ ئوتتۇرىطىىىذا توخت 

. ئىىذى  ۋاٌغبْداداَ ِېٕىڭ لوٌۇِٕي تۇتۇ. ئۇالرٔي ٔبزارەت لىٍىپ تۇراتتي

 چىذىّبضىىىٍىمتىّٕۇ تىغب ثىطىىىب –ِىىىبي   يثىٍّەٍىىىّەْ، لورلۇغىىىتىّٕۇ ٍىىىبو  

ثىطىىبتٕي  –ئىۇ، ثىىۇ ِىبي   . دادإِىىڭ پۈتىۈْ ثەدىٕىىي الغىٍىذاپ تىترەٍتتىىي   

ثىرلىبٔچە ۋالىىت ئۆتىۀىذىٓ وېىَىٓ،     ... ئەِگەن لىٍىپ تبپمبْ ئىىذىغۇ؟ 

ي تەلطىىىُ لىٍىىپ ثېىىرىٍگەْ وەِىجەغەي دېھمىىبْ    ىِٕىۈٌى  –دادإِىىڭ ٍەر  

ېطىىىىۋاتمبٔذا،  لىرالرغىىىب لوٍۇٌغىىىبْ دەرەخٍەرٔىىىي و   –ضىىىېتىۋاٌذى ئېتىىىىس  

چىىىذىَبٌّىغبْ داداَ ئۇٔىڭغىىىب ئىىىىىىي تەضىىىتەن ضىىىبٌغبٔذا ٔبھىَىٍىىىىه   

ھۆوۈِەت دادإِي ثىر وېچىىذە زوِىىگەر پوِېػىچىىىە ئبٍرىىپ لوٍىذى ۋە      

ثبغالپ ئۆٍذىٓ ئېٍىپ ِبڭغبٔذا ئۆزۈِٕي ٍەرگە تبغالپ . تۈرِىگە تبغٍىذى
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إِىىىڭ تىرىىىه وىرىىپ وەتىىەْ داد  . ٍىغٍىغىبٍٔىرىُ ھىبزىرغىچە ئېطىىّذە   

ئىبٍالر   – 33ٍىٍىي   – 3622ثۇ ۋالىىت  . تۈرِىذىٓ جەضىتي ٍېٕىپ چىمتي

... توۋٌىىذى  زىىىرى ... ٍۇرتذاغالر ئۆٌۈَ پەتىطىگە ٍېتىپ وېٍىػتي. ئىذى

... ٍبئبٌالھ، ٍبدوضت!... ٍب دوضت، ٍب ئبٌالھ ... ئۆٌۈِٕىڭ ئەٌچىطي وەٌذى

تتۇرىطىىىذا  ِەْ ئۇالرٔىىىڭ ئو . تىىوۋالٍتتي  زىىىىرى ٍۇرتذاغىىالر ئبٍٍىٕىىىپ  

ُ ئىذى... ئبٍٍىٕىپ تۇرۇپ ٍىغالٍتتىُ داداَ  ،ٍىغالٍتتىُ. ئوْ ٍبظ چبغٍىرى

     ُ . ِېٕي ٍىغالتمبْ زاِبٕٔىىڭ زادى لبٔىذاق زاِىبْ ئىىۀٍىىىٕىي ثىٍّەٍتىتى

ئۇوىٍىرىُ وىچىىه ئىىذى، پوِېػىچىه    . داداِذىٓ ئبٍرىٍىپ ٍېتىُ لبٌذىُ

.  رەتٍىىه ئبٍىبي ئىىذى   ئبٔىبَ غەٍ . َذۈرۈٌىذى ىلبٌپىمي رەھّەتٍىه ئبٔبِغب و

خىىۇددى چىىوڭ  . َىىذىُىِەْ پوِېػىىچىىٕىڭ ثبٌىطىىي دېىىگەْ لبٌپىىبلٕي و  

پۈتۈْ ئەتىراپ ِبڭىب   . ثېطىك ثوٌۇپ وەتتىُ –ئبدەٍِەردەن تەِىىٓ، ئېغىر 

ُ   ٍىبۋاظ وەَ ضۆز، . ئۆچّۀٍىه ثىٍەْ لبراپ تۇرغبٔذەن ثىٍىٕەتتي . ئىىذى

ذىغبْ ئىىىىٕچىي  ِەوتەپٕىڭ تەغىىٍىٌ ئىٕتىساِىغب ِۀىذەن ئەِەي لىٍىى  

ٌ ِەوتەپىە  —غۇٔذاق لىٍىپ ئۈرۈِچىگە . ثىر ئولۇغۇچي تېپىٍّبٍتتي ئبٌى

 7ئبٔبَ. دىُىرئولۇغمب و

ٍېسىىذا لبٌطىبڭ،   . ئۇوىٍىرىڭٕي ئۆزۈَ چوڭ لىٍىّەْ! ئولۇۋاي ثبالَ —

ھۆوۈِەتىە لۇي ثوٌۇپ لبٌىطەْ، ئبٌالھ  رِېٕي ثبلىّەْ، دېطەن ثۇ لەٌۀذە

 ...پ لوٍذىىتىئبٔبَ ئۇز! ولۇۋاي ثبالَثىر ٍەردىٓ ئېَتىذۇ، ئ

* * * * * 

. ئولۇغۇچىالرٔي ٍبتبلمب ئبٌتە ئبً لبِبپ لوٍۇغتي «ئىٕمىالثي»ئۇٍغۇر 

ِېٕىي ٔىىبزارەت لىٍىىىذىغبْ ئولۇغىىۇچىالر ئىىىىي ضىىبئەتتە ثىىىر ئبٌّىػىىىپ     

لبتىبرٌىمالر   ٔىىساِەت  ۋە ئبٌىّجېىه اق ضبۋالذىػىىُ  زئبضبضٍىمي لىب . تۇراتتي
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ثىىر  . ئبٍغب توغرا وېٍەتتىي  – 33ٍىٍي  – 3633ثۇ ۋالىت . تئبزارەت لىالت

 7ئبٌىّجېىىەوۈٔي ِەْ ضبۋالذىػىُ 

 ِىبۋ ِەدۀىَەت ئىٕمىالثي ضىىٕىپي وىۈرەظ ئىٕمىالثىي ثوٌۇۋاتىىذۇ،      —

تەوتىىذىٓ ئېَتمبٔىذا ضىىٕىپي وىۈرەظ      —ِىٍٍىٌ وۈرەظ تېگي » 7زېذۇڭ

ظ ھىىىىبزىر ضىىىىىٍەر ضىىىىىٕىپي وىىىىۈرە  . دېىىىىگەْ ئىىىىىذى  «ِەضىٍىطىىىىىذۇر

ضىىٕىپي   ئىّٕىبۋ لىٍىۋاتىطىٍەر، ٔېّىػمب ِىٍٍىٌ وىۈرەظ لىٍّبٍطىىٍەر، ۋاڭ   

جىٕىىبٍەت ئۆتىىىۈزگەْ، ئەجەثىىب ئۇٔىىىڭ ِىٍٍىىىٌ ضىَبضىىەتتە ئۆتىىىۈزگەْ   

ئەتىطىي ئىۇ   . ِۆتىىذىً ضبۋالذىػىىُ ئىىذى    ئبٌىّجېهجىٕبٍىتي ٍولىّىذۇ؟ 

ْ  – 3لىسىىً  »تولمۇز ٔەپەر ئولۇغىۇچىٕي تەغىىىٍٍەپ    ئولۇغىۇچىالر   «ٌىَە

 ئبٍتىىبْثىۇ تەغىىىالتمب لىبزاق ضبۋالذىػىىُ     . غىىىالتىٕي لىۇرۇپ چىمتىي   تە

ئبٍغىچە ثۇ تەغىىالتمب ئەزا  – 2ٍىٍي  – 3635.  ثبغٍىك ثوٌذى ئوضّبٔوپ

ٓ ئېػىپ وەتتي . ثوٌغبْ ئولۇغۇچىالرٔىڭ ضبٔي تەخّىٕەْ ئىىىي ِىڭذى

 توٌىۇق  –ئۈرۈِچىذە ئبٌىٌ ِەوتەپٍەردە، پۈتۈْ ئۇٍغۇرىطتبٕٔىڭ توٌۇلطىس 

ئولۇغۇچىالر ئبپتؤوَ . ئەزا  تەرەلمىٌ لىٍذۇرۇٌذى ِەوتەپٍىرىگىچەئوتتۇرا 

. راٍؤٍىىۇق ئبٔطىىبِجىٍٕىڭ تبٍِىرىغىىب چىىوڭ خەتٍىىىه گېسىىىت چىىبپالٍتتي    

 ىۋىسؤطىىتروالضطىىه ِبروطىىىسَ ثىىىٍەْ خىتىبً ووِّۇٔىطىىتٍىرى ٍىىبوي    

چوڭ خەتٍىه گېىسىتٍەرگە   «ِبروطىسَ»خىتبً ِىٍٍەتچىٍىرى ثۇرِىٍىغبْ 

ِىٍٍىىىٌ   زېىىذۇڭٕىڭ  ِىىبۋ . ىٍغىىبْ ِبلىىبٌىٍەردە ضېٍىػىىتۇرِب لىٍىٕىىبتتي   ٍېس

ٍىىىرى  ىٔەزەرىَ ىىيضىَبضىىىتي ثىىىٍەْ ِبروطىىٕىڭ ِىٍٍەتىىٍەر توغرىطىىىذ    

ئۇٍغۇرٔىىڭ ِىٍٍىىٌ، ضىَبضىىٌ دەردى ٍېسىالتتىي،     . ضېٍىػتۇرِب لىٍىٕبتتي

ئۈرۈِچي غەھىرىٕىڭ ھەرلبٍطي جبٍٍىرىغب چبپالٔغبْ . تبِالرغب چبپٍىٕبتتي

ٍ  چوڭ  ئۇٍغىۇر  . ر ثىىر وۈّٔىۇ تۇرِىبً ٍىرتىٍىىپ وېتەتتىي     ەخەتٍىىه گېىسىت

تەغىىىىالتي ٍبزغىىبْ چىىوڭ خەتٍىىىه     «ٌىىَەْ – 3لىسىىىً  »ئولۇغىىۇچىالر 
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ھەرلبٔىىذاق وىػىي ثىىۇ  . گېىسىتٍەر ثىىر ھەپىىتە، ئىىىىي ھەپىىتە ضىبلٍىٕبتتي    

تۆِىىۈر ئىطىىىٍّىه . چبپٍىّىىبٍتتيگېسىتٍەرٔىىڭ ئۈضىىتىگە ٍۀە ثىىىر ٔەرضىە   

ئۈرۈِچي غەھەر ئبدىّي ئبپػبروب ئىتىٕىي  ( ەتتە ثوٌطۇٍْبتبر جبٍي جۀٕ)

ثوٌىۇپ  اق زلىب  ،ئۇٍغىۇر . ٍېتىٍەپ چوڭ خەتٍىه گېسىتٕي ضبلالپ  تىۇراتتي 

ئولۇغىىىۇچىالر  «ٌىىىَەْ – 3لىسىىىىً  »پۈتىىۈْ ئىىىۈرۈِچي غىىىەھەر خەٌمىىىي   

تەغىىالتي ئبٔطبِجىٍىٕىڭ تېّىغب چبپٍىغىبْ چىوڭ خەتٍىىه گېسىتٍەرٔىي     

 . رغب تۇتۇظ لىٍّبٍتتيئولۇِبً تۇرۇپ ثبغمب ئىػال

* * * * * 

وۈٍٔىرىٕىىىڭ ثىىىرى  – 95 – 93ئېھتىّىبي  )ئبٍىىذا  – 2ٍىٍىي   – 3635

ْ  – 3لىسىىً  »( ثوٌطب وېرەن ئېٕىىك ئېطىىّذە لبٌّىبپتۇ    ئولۇغىۇچىالر   «ٌىَە

ٕىڭ ئبٌذىغب ىتەغىىالتىٕىڭ ئەزاٌىرى ئۈرۈِچي غەھىرى ئىتتىپبق تىَبتىر

ِىٍٍىىىىٌ  ئىّٕبۋٔىىىىڭپ، ۋاڭ ٍىغىىىىٓ ئېچىىى  دۇغۇٌىىىۇق –توپٍىٕىىىپ، داغ  

ضىَبضىىىتىٕي ۋە ئۇٔىىىڭ ِىٍٍىىىٌ ضىَبضىىەتتە ئۆتىىىۈزگەْ جىٕىىبٍەتٍىرىٕي   

ئەِىىذىال ئىىبزاد لىٍىٕغىىبْ  )گەرچە لبتبرغىىب وىرەٌّىطىىەِّۇ . تۀمىىىذ لىٍىىذى

   ُ ( ئەوطىَەتچي ئولۇغۇچي ئىذىُ، ھەرىىەتىٍەرگە ئبغىىبرا لبتٕىػىبٌّبٍتتى

مىىذا ئوٌتىۇرۇپ ئەھىۋإٌي    ئبٔطبِجىٍٕىڭ ئبٌذىذىٓ ئىۆتىەْ ٍوٌٕىىڭ لىرغى  

ٍىوي ثوٍىىذا تىۇرۇپ ٍىغىىٓ ِەٍىذأىغب ثبراٌّىبً ٔۇتىۇق        . وۆزىتىپ تۇراتتىُ

ثۇ خەٌمٕىڭ . ئبڭالۋاتمبْ ئۈرۈِچي غەھەر  خەٌمىگە ئەجەثٍىٕىپ لبراٍتتىُ

، ھولۇق ثبراۋەرٌىهِىٍٍىٌ . ِىٍٍىٌ ھېططىَبتي ضبپ، ئەلٍي جبٍىذا ئىذى

 ئبٍتىىبْٔۇتىىۇق ضىىۆزٌىگۈچي . ذىثىىۇ خەٌمٕىىىڭ ئبرزۇضىىي ئىىى  ثىىبراۋەرٌىىي

 7ئوضّبٔوپ

ٍۈەْ ِبئىبظ خەجٍىىگەْ    50ثىڭتۈۀٕىڭ ئبپػبروب ئىتٍىرى ئبٍذا  —

ِىىىىڭ ئۇٍغىىىۇر ئبغىىىىٍىك    90ٍىٍىىىي ثىىىبً ٔبھىَىطىىىىذە     – 3639ثوٌطىىىب،  
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غىىىبٍبر ... ٍىمتىٓ ئۆٌىىىۈپ لبٌىىىذىچئىطىىىىالتىٕىڭ تېّىغىىىب ئېطىىىىٍىپ ئىىب  

... ٌىىىۈپ لبٌىىىذىِىڭىىىذىٓ ئىىىبرتۇق ئۇٍغىىۇر ئىىىبچٍىمتىٓ ئۆ   2ٔبھىَىطىىىذە  

ٍېگۀىىىذە، ئبٌتبٍىىىىذا لىىىبزاق چبرۋىچىالرٔىىىىىڭ   ... ثىڭتۈۀٕىىىىڭ ئىتٍىىىىىرى 

ئبپتؤوَ راٍىوْ زادى لبٔىذاق ِەِىۇرى    ...  لورضىمي توٍّىذى ئىرىّچىىىە

ئۈچ ۋىالٍەت ئىٕمىالثي جۇڭگو ئىٕمىالثىٕىڭ ثىر لىطّي دېگەْ ... ثىرٌىه

ىغب وېٍىىذىغبْ  ئىٕمىالة لىٍغۇچىالر ھىبوىّىَەت ثېػى  ... زېذۇڭ ِبۋئىذى 

ئىع راضت ثوٌىذىغبْ ثوٌطب، ئۈچ ۋىالٍەت ئىٕمىالثىغب لبتٕبغمبْ ِىٍٍىىٌ  

... ٔېّىػمب ئىبپتؤوَ راٍؤىذا ھىبوىّىَەت ثېػىىغب وېٍەٌّەٍىذۇ      ىسوبدىرٌىرىّ

ئبپتؤوَ راٍؤغب پبرتىَە ھۆوۈِرأٍىك لىالِذۇ ٍبوي خۀسۇالر ھۆوۈِرأٍىك 

ٍ ...لىالِذۇ ىىذىغبْ ثوٌطىب، ٔېّىػىمب پبرتىَىٍىىه     ؟ پبرتىَە ھۆوۈِرأٍىىك لى

ِىٍٍىٌ وبدىرالر ئبپتؤوَ راٍؤٍىۇق ھۆوۈِەتٕىىڭ ثىرىٕچىي لىوي ثبغىٍىمي      

ووِّۇٔىطتالرٔىڭ ثىۇ ِەضىىٍىذە پىبرتىَىۋىٍىىٕي تەوىتٍىػىي     ... ثوالٌّبٍذۇ

؟ وىىۆچّۀٍەر ...ٍبٌغىبْ، ِىٍٍىٍَىىٕىىي تەوىتٍىػىىي راضىت ثوٌىىۇپ لبٌىىذىغۇ   

ۇٔغىىب تبٍىٕىىىپ وۆچىىۈپ وېٍەِىىذۇ ٍىىبوي    ئۇٍغۇرىطىىتبٔغب لبٔ «غىىىٕجبڭغب»

جۇڭخىۇا خەٌىك رېطپوثٍىىىطىىٕىڭ لبٍطىي     ... لبٔۇٔطىس وۆچۈپ وېٍەِىذۇ؟ 

ِبددىطىىىىذا، ِىٍٍىىىىٌ تېررىتورىَىٍىىىىه ئىىىبپتؤوِىَە لبٔۇٔىٕىىىىڭ لبٍطىىىي   

وۆچۈپ وىرىػىي   (ئۇٍغۇرىطتبٔغب)غب «غىٕجبڭ»خۀسۇالرٔىڭ 7 ِبددىطىذا

ْ ھولۇلي ثىرٌىىٕىڭ ئ. .. توغرىطىذا ثىر ِبددا ٍېسىٍغبْ ئىذى َ راٍو بپتؤو

ئىىبپتؤوَ  راٍىىوْ ٍەرٌىىىه  ... لەٍەرگىىىچە –ھولىىۇق دائىرىطىىي لەٍەردىىىٓ  

ْ ... خەٌمٍەردىٓ ضبلچي لوغۇٍٔىرى تەغىىٍٍىػي وېرەوّىۇ، ٍىوق ؟    ئبٍتىب

 . ئۈرۈِچي غەھەر خەٌمي ٍىغالپ تۇرۇپ ئبڭالٍتتي ،غۇٔذاق ضۆزٌەٍتتي

ئىۆگسىٍەرگە چىمىرىىىپ  گىۇڭ ئۀتىىڭ لوراٌٍىىك ضىىبلچي لىطىىّالرٔي     

ئولۇغۇچىالرٔىڭّىۇ وىَىٍّىرىٕىىڭ   ... ٍىغىٓ ِەٍذأىٕي وۆزىتىىپ تىۇراتتي  
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تەرەپتىٓ ٍىغىىٓ ِەٍىذأىٕي    –ضبلچىالر تەرەپ ... ئىچىذە لوراي ثبر ئىذى

 . وبِېراغب ئېٍىػبتتي

ٕىڭ ىِىڭذەن ئولۇغۇچي ئىتتىپبق تىَبتىر ئىىىي ،ٔبِبٍىع ثبغالٔذى

ٓ ٔە)ئبٌذىذىىي ِەٍذأذىٓ  ... جۀىۇثىٌ لوۋۇلمىب لىبراپ ٍىوي ئبٌىذى     ( ّٔىى

ھېطذاغىىىٍىك لىٍغىىىۇچىالر، ئولۇغىىىىۇچىالر ھەرىىىتىٕىىىي لوٌٍىغىىىىۇچىالر،    

ٍوٌٕىىىڭ . پ لىبراپ لبٌىذى  ىى تىٔچىبلالر ٍىوي تۆپىطىىىذە ئۇز  ۇلورل ،لىطمىطىي 

. ٌىېىىٓ لبتبرغىب وىرەٌّىىذى    ،ئىىىي لبضىٕىمىذا ثىٍىٍە ِبڭغىبٔالرِۇ ثوٌىذى    

پ ىى تىِىڭذەن ئولۇغۇچي ٔبِبٍىػمب ئۇز چئۈ ،ِىڭذەن ئولۇغۇچىٕي ئىىىي

. ئۇٍغۇرىطىىتبْ ئۇٔىۋېرضىىىتېتىذا دەرۋازىٕىىىڭ ئىچىىىذە لبٌىىذى  «غىىٕجبڭ »

جىبٍالردىٓ وەٌىگەْ    –ئباللە ثىبغالپ جىبً   دەۋرى ِەدۀىَەت ئىٕمىالثي )

ئوتتىىىىۇرا ِەوىىىىتەپ ئولۇغۇچىٍىرىّىىىىۇ  غىىىىۇ ۋالىىىىىتالردا ئۇٍغۇرىطىىىىتبْ     

ئۇالرٔي ٔبِبٍىػىمب چىمىػىمب   ( ىئۇٔىۋېرضىتېتىٕىڭ ئىچىگە توپالٔغبْ ئىذ

ٔۇرغىۇْ وىػىىٍەر ٔبِبٍىػىچىالر لوغىۇٔىغب      ،غۇٔذاق. زورٌىّبٍتتيھېچىىُ 

دى لبٔىىذاق ٔەرضىىە  ائىىىٕمىالة دېىىگەْ ز ... لوغىىۇالٌّىذى، لوغىىۇالٌّىذى 

؟ ھېطذاغىىٍىك لىٍغۇچىالرِىىۇ، ھۆرٌۈوچىىۇ؟ ِىٍٍىىٌ  ئىىبزادٌىمچۇئىىذى ئىىۇ؟  

ي ھىبراَ تبِىبلالرِۇ ٔبِبٍىػىچىالر    ٔچبلالرِۇ، ٔبْ لېپۇلوٌٍىغۇچىالرِۇ، لورل

لوغىىۇٔىغب لوغىىۇٌۇپ وىرەٌىگۀىىذە ئىىىٕمىالة ئبٔىىذىٓ ئىىىٕمىالة ثوٌىىىذۇ،      

ئولۇغىۇچىالر ٔبِىبٍىع لىٍىىىپ   . ھۆرٌىۈن، ئىبزادٌىك ئبٔىذىٓ لوٌغىب وېٍىىذۇ     

رى ثبغىمب ثىىر روھىي    ىئىۈرۈِچي غىەھ  . جۀۇثي لوۋۇلتىٓ لبٍتىپ وەٌىذى 

تەھىەٍِەظ ئۈچۈْ ئىتتىپبق ٔەتىجىٍەرٔي ِۇض. لىَبپەتىە وىرىپ لبٌذى

ثۈگىۈٔىي ٔبِبٍىػىتىٓ    ئبٍتبْ. ٕىڭ ئبٌذىذا ٍۀە ٍىغىٓ ئېچىٍذىىتىَبتىر

دەي غىۇ چبغىذا وۈتىىۈٌّىگەْ ثىىر ئىىع ٍىىۈز     . خۇالضىە چىمىرىىپ تىىۇراتتي  

 .ثەردى
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* * * * * 

 ئبٍتىىبٕٔي  ئىىىٍٕەًۇ جىى  –خىتىىبً ِەروىىىسى ھۆوۈِىتىٕىىىڭ ۋەزىىىرى    

ٌىېىىٓ ئىىىىي ٔەپەر ئولۇغىۇچىٕي     ،ثبرِىىذى  ئبٍتبْ ،تېٍېفؤغب چبلىردى

ۋەوىً لىٍىپ تېٍېفوْ ئبرلىٍىك جۇئىٍٕەً ثىٍەْ ضۆزٌىػىػىە ِەوتەپىە 

 7ئىٍٕەًۇ ج. ئەۋەتتي

ئبۋازى تېٍېفؤذا تىترەپ  ئىٍٕەٍٕىڭ ۇثبٌىٍىرىُ، ئولۇغۇچىٍىرىُ، ج —

ْ   ! ِبڭىب لىۇالق ضىېٍىڭالر    -7 تىۇراتتي  ... لبٔىذاق ضىۆزۈڭالر ثوٌطىب ئىىبڭالٍّە

 گىىووٌطىىب غىىىٕجبڭ ھەرثىىىٌ راٍىىوْ ئىىبرلىٍىك ِېٕىىىڭ وىىبتىپىُ   گېىىپىڭالر ث

 رىۋىسؤطتٍىرىٕىڭڭالر،  ضوۋېت ىتىٔبِبٍىػٕي توخت! وبتىپمب ٍەتىۈزۈڭالر

، لبٔذاق گېپىڭالر ثوٌطب، غىٕجبڭ ضۈروىّەڭالرئبٌذىذا ِېٕىڭ ٍۈزۈِگە لبرا 

تېٍېفؤٕىىىڭ  گىؤي وبتىىىپ ! ھەرثىىٌ راٍىؤي ئىىبرلىٍىك ِبڭىب ٍەتىىۈزۈڭالر    

تېٍېفوْ ٍوٌَىورۇلىٕي   ئىٍٕەٍٕىڭۇ ج ئبٍتبْ... ذا ئوٌتۇرغۇزۇپ لوٍذۇٍَېٕى

ِەْ غۇ ۋالىتتب تېٍېفؤذىٓ . ئولۇغۇچىالرغب ٍەتىۈزِەضٍىىي وېرەن ئىذى

 . خەۋەرضىس ئىذىُ

غۇ وۈٔي وەچتە غىٕجبڭ ھەرثىىٌ  . ئولۇغۇچىالر ِەٍذأذىٓ تبرلبٌذى

خىتىىبً  ۋە رٔىىىڭراٍىؤي ئىىبدەَ ئەۋەتىىپ ِەوتەپتىىىىي ئىطىَبٔچي خىتبٍال   

ئولۇغۇچىالرٔىىڭ ھەِىبرٌىػىػىىي ئىىبرلىٍىك ئىبپتؤوَ راٍؤٕىىىڭ ِۇئىىبۋىٓ    

ْ وۆتۈرگۀذە ) ٕوپىئىّ ىّىٓئ رەئىطي ِۇھەِّەد ثۇ وىػي وبدىرالر ئىطَب

 – 3لىسىىً  »ئىطىَبْ وۆتىۈرۈپ، ئۇٍغۇرىطىتبْ ئۇٔىۋېرضىىتېتىغب وېٍىىپ       

رىٕي لوٌٍىغىبْ  ئولۇغۇچىالر تەغىىالتىٕىڭ ئىطَبٔىبر ئولۇغىۇچىٍى  «ٌَەْ

ْ  – 3لىسىىىً  ». ٔىىي لوٌغىىب ئېٍىىىىپ وەتتىىي   ( ئىىىذى  ئولۇغىىىۇچىالر  «ٌىىَە

وۈٔذۈز  –وېچە  ئىّىٕوپٕيتەغىىالتي لوغذاظ ثۆٌۈِىٕىڭ ثبغٍىمي غۇپۇر 

ثۇ ِەخپىٌ ٍبتبلٕي ثىٍىپ لبٌغبْ . )ٍبتبق ِەخپىٌ ئىذى. لوغذاپ تۇراتتي
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خىتىىبً ٍبتىىبلٕي ( تىىۇردى ئبثىىذۇرېھىُ ٍۀە ثىىىر ئىطىىّي تىىۇردى غىىىڭٍي   

 ئولۇغۇچىالرغىب وۆرضىىتىپ ثەرگەْ، غۇپىۇر غىۇ وىۈٔي وېچىىذە ِىۇھەِّەد       

ْ   ئىّىٕوپٕي ىّىٓئ . لوغذاپ خىتبً ئولۇغۇچىالردىٓ لبتتىك تبٍىبق ٍىېگە

ْ  – 3لىسىىً  »ثۇ ئىػتىٓ ئەتىگۀذە خەۋەر تبپمىبْ   تەغىىىالتىٕىڭ   «ٌىَە

ئەزاٌىىىىرى، ِەوىىىتەپ ئىچىىىىذە خىتىىىبً ئولۇغۇچىٍىرىٕىىىىڭ تەغىىىىىىالت      

ٓ ئّەد ِۇھەٍىرىغب ثۆضىىۈپ وىرىىىپ  ِىى  ئىػىىخبٔى تېپىىىپ   ئىّىٕىىوپٕي ىّىىى

غۇپىۇر لىبدىرٔي ئۇرغىبْ خىتىبً ئولۇغىۇچىالرٔي      . ثېرىػٕي تەٌەپ لىٍىذى 

ثۇ ئىػمب غىٕجبڭ ھەرثىىٌ راٍىوْ    ئەِّب. چىمىرىپ ثېرىػٕي تەٌەپ لىٍذى

غۇٔذاق . ئبرىالغمبٍٔىمتىٓ ئولۇغۇچىالرٔىڭ تىرىػچبٍٔىمي ئبلّبً لبٌذى

ٍىٍىي   – 3640ثۇ وىػي . لوٌغب ئېٍىٕذى ئىّىٕوپ ىّىٓئد ّەِۇھەلىٍىپ ِ

دوختۇرخبٔىىىذا لىىبْ    – 9وىىۈٔي ئىىبپتؤوَ راٍؤٍىىۇق    – 96ئبٍٕىىىڭ  – 2

ثىۇ توغرىىذا وېَىٕىىي ٍىبزِىالردا     . )پ ئۆٌتۈرۈٌىذى ٌۇلبتۇرۇظ ئووۇٌي ئۇرۇ

 (.ئەتراپٍىك توختىٍىّىس

* * * * * 

ْ  – 3لىسىىً  »ِەْ  ئبرلىب ضىىېپىذە  ئولۇغىۇچىالر تەغىىىالتىٕىڭ   « ٌىَە

تەغىىىٍي ئىػىالر، ٔىۆۋەتتە    . ئولۇغۇچىالر ھەرىىىتىگە رەھجەرٌىه لىالتتىُ

لىٍىذىغبْ ئىػٍىرىّىس، ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ٍېسىمچىٍىك ِەزِۇٍٔىرى ِەخپىٌ 

لبتبرٌىك زىَىبٌىٍَىرىّىس   غبزى ئۆِەرِبلبٌىٍەرٔي ئەرغىذىٓ تبتٍىك،  .ئىذى

. ولۇغۇچىالر ئۆزىّىس توپالٍتتىۇق پبوىتٍىك ِبتېرىَبٌالرٔي ئ. ٍېسىپ ثېرەتتي

ُ »ثبً ٔبھىَىطي ۋەلەضي توغرىطىذا  ِىبۋزۇٌۇق ِبلىبٌىٕي    «ِېٕىڭ ثبٍبٔىبتى

 ثەرگەْ ثوٌىىىىۇپ،  ٍېسىىىىىپ ٕىىىىوپىئىّ ىّىىىىىٓئۇھەِّەد رەھّەتٍىىىىىه ِىىىى 

ئولۇغۇچىالرٔىىىڭ لىىوٌي ئىىبرلىٍىك چىىوڭ خەتٍىىىه گېىىسىتىە ئبٍالٔىىذۇرۇپ   

 .ئبٔطبِجىٍٕىڭ تېّىغب چبپٍىغبْ ئىذۇق
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ْ ئبغىبرا ئوتتۇرىغب  ئەوطىَەتچي ُ ئۈچۈ ئولۇغۇچي ئبتىٍىپ لبٌغبٍٔىمى

ئىىىىبرلىٍىك ئولۇغىىىىۇچىالر    ِولىىىىىت ئەِەتضبۋالذىػىىىىىُ  . چىمبٌّىىىىبٍتتىُ

   ُ ٔبِىىىبٍىع تەغىىىىىٍٍىگەْ وىىىۈٔي    . ھەرىىىىىىتىگە رەھجەرٌىىىىه لىالتىىىتى

ئبٔطىىبِجىٍٕىڭ ئبٌذىىىذىٓ ئىىۆتىەْ ٍوٌٕىىىڭ ثوٍىىىذا ئوٌتىىۇرۇپ ٔبِبٍىػىىمب      

 ُ ُ ٌىىېىىٓ ِە ،رەھجەرٌىىىه لىٍىىذى  ِولىىىت ئەِەت. ٍىىذأغب ٍىىېمىٓ ثبراٌّىىىذى

 ...ئباللىچىٍىه لىٍذى

ٍىٍٕىڭ ئبخىرىذا پۈتۈْ ئۇٍغۇرىطتبْ ثوٍالپ لوٌغىب ئىېٍىع    – 3635

 –ِەوتەپتىىىىي ئولۇغۇچىالرٔىّىىۇ جىىبً     ،ھەرىىىتىىي ثبغىىٍىٕىپ وەتتىىي  

جبٍالرغىب تەلطىىُ لىٍىىع ثبغىىٍىٕىپ وەتتىي ۋە ِەوتەپىتە ھەرثىىٌ ئىىىذارە       

 .تيىػتېِېٕي ئبلطۇ ۋىالٍىتىگە تەلطىُ لىٍىۋ. ذىلىٍىع ٍوٌغب لوٍۇٌ

لوٌغىىب  ئۇتەٍىذە  ثورتىبال وىىۈٔي  – 34ئبٍٕىىڭ   – 3ٍىٍىي   – 3636ِەْ 

ۋىالٍەتٍىىه    ثورتىبال ( .تەپطىالتي وېَىٕىي ٍبزِىالردا ٍېسىٍىذۇ. )ئېٍىٕذىُ

 .وىىۈْ لبِىىبپ لوٍۇغىىتي  32تۈرِىىىذىٓ ٍىىۆتىەپ ثىڭتۈۀٕىىىڭ تۈرِىطىىىگە  

 ْاٌَىىۇداۋئبٍىىذا ئىىۈرۈِچي   – 3 ٍىٍىىي ىىىپ غىىۇ ٍىىۆتىەپ وېٍ وېىىَىٓ ٍۀە

لىسىىً  »وۈٔي  – 91ئبٍٕىڭ  – 3وېَىٓ ئبڭٍىػىّچە . تۈرِىطىگە لبِىذى

3 –  ْ ْ ئولۇغىۇچىالر تەغىىىالتىٕىڭ    «ٌىَە  غىبزى ، ئىبٌىُ  ئوضىّبٔۇپ  ئبٍتىب

لبتبرٌىك تولمۇز ٔەپەر  ِولىت ئەِەتِۇھەِّەد،  ، ٔۇرٍبلۇپ ئبثىت، غىٍىَۇ

غبٔذىٓ وېَىٓ ثىر لبزاق چبرۋىچىٕىڭ ٍبردىّىگە رەھجىرى ِەْ لوٌغب ئېٍىٕ

ضبالِەت  –ئبرلىٍىك ھبزىرلي لبزالىطتبٔغب ضبق  ئبرىػبڭ رتبالوثئېرىػىپ 

ُ ... ئۆتىىۈپ وېتىپتىىۇ  لىَٕبغىىمب، تبٍبلمىىب   رئىٕطىىبْ ثىىى . ٍېٕىىىه تىىىٓ ئبٌىىذى

لىٍغىىبْ ثىىبتۇرٌۇلٍىرىٕي   ،ثەرداغىىٍىك ثېىىرەٌّەً ئۇالرٔىىىڭ ئىطىىىٍّىرىٕي  

ئىبلىۋەت  ٔىېّە ثوٌىۇپ    ... ب ئىمرار لىٍىػمب تىوغرا وەٌطىە  ضورالچي خىتبٍالرغ

خىۇدا ِېٕىىڭ ضبۋالذاغىٍىرىّٕي لۇتمىۇزۇپ لبٌىذىّۇ ٍىبوي       ...  وېتەر ئىذى
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ِۀىىىذىٓ ثبغىىمب ئولۇغىىىۇچىالردىٓ  ... خىىۇدا ِېٕىىي لۇتمىىىۇزۇپ لبٌىىذىّۇ ؟   

ِەْ غىىىۇٔذاق ثەرداغىىىىٍىك  ... ھېچمبٔىىىذاق وىػىىىىي لوٌغىىىب ئېٍىّٕىىىىىذى  

ِېٕىىي ضىىبلالپ لبٌىىذىّۇ ٍىىبوي خىىۇدا ِېٕىىىڭ    ٍىىبوي خىىۇدا  ... ثېرەٌىىىذىّّۇ

ضبۋالذاغىىٍىرىّٕي ضىىبلالپ لبٌىىذىّۇ  ثىىۇ ئىػىىالرغب ھىىبزىرغىچە ئىػىىۀگۈَ   

ِىبۋزۇٌۇق ٍبزِىٍىرىّىذا    «ٍۇٌتۇز ضبلىغبْغەرثىە »خۇدا خبٌىطب . )وەٌّەٍذۇ

 (.رٔىڭ تەپطىالتىٕي ئولۇٍطىٍەرەىبٍىٍېثۇ ھ

* * * * * 

ضىەوىىس ٍىىً ئىبٌتە ئىبً     وۈٔىگىچە  – 33ئبٍٕىڭ  – 4ٍىٍي  – 3644

 ْ ُ     ٌَىۇداۋا غىۇ وىۈٔي تۈرِىىذىٓ لوٍىۇپ     . تۈرِىطىىذە لىبراڭغۇ ئۆٍىذە ٍىبتتى

خىسِەتىە )ثېرىپ ئىىىي ضبلچي ِېٕي ِبغىٕىغب ضېٍىپ ئبلطۇ ۋىالٍىتىگە 

ٍۀە ئىۈچ ئىبً ثىڭتۈۀٕىىڭ     ،غىب ئېٍىىپ ثېرىىپ   ( تەلطىُ لىٍىٕغبْ ئورٔۇَ

ىىىذىٓ لوٍىىۇپ ثېرىّىىىس  ِېٕىىي ئۈرۈِچىىىذە تۈرِ. تۈرِىطىىىگە لبِىىبپ لوٍىىذى 

ئبٍٕىڭ ئبخىرىذا ئبلطۇ ثىڭتۈۀٕىڭ  – 30ٍىٍي  – 3644. دېگەْ ئىذىغۇ

 . تۈرِىطىذىٓ ئبزاد ثوٌذۇَ

وىۈٔي خېىٕىُ راثىىَە لىبدىر ثىىٍەْ       – 33ئبٍٕىىڭ   – 4ٍىٍىي   – 3645

 ُ وىۈٔىگىچە راثىىَەَ خېىٕىُ     – 9ئبٍٕىىڭ   – 4ٍىٍىي   – 3659. توً لىٍىذى

ُ تىجىبرەت   –ثىٍەْ ثىٍٍە ضىودا    «غىىٕجبڭ »غىۇ ٍىٍىي غىۇ وۈٔىذە     . لىٍىذى

بئبرىپ ئىٕطتىتۇتىٕىڭ ئەدەثىَبت فبوۇٌتېتىغب ئولۇتمۇچي ِ( ئۇٍغۇرىطتبْ)

 ُ وىىۈٔي وىچىىىه  – 92ئبٍٕىىىڭ  – 39ٍىٍىىي  – 3656. ثوٌىۇپ ئورۇٔالغىىتى

پىالٍٔىىك تۇغىۇت ضىَبضىىتىگە خىالپٍىىك     . لىسىُ لەلىٕۇش دۇَٔبغب وەٌذى

ْ  لىٍىىذىڭ ً ِۇضىىتەٍِىىىچىٍىرى ثىىبالِٕي   خىتىىب  ، دېىىگەْ ثبھىىبٔە ثىىىٍە

  ُ ِەوىىتەپ ِبڭىىب  . ئۆٌتىىۈرِەوچي ثوٌغبٔىىذا دوختۇرخبٔىىىذىٓ ئېٍىىىپ لىىبچتى

ِىىىىڭ ٍىىۈەْ جەرىّىىىبٔە لوٍىىۇپ، تەضىىىتىمالظ ئبٌذىىىذا تۇرغىىىبْ      ئىىىىىي 
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 20راثىىَەَ خېٕىّغىب    ، ثۇٔي ئىبز دەپ دوتطېٕتٍىك ئۇٔۋأىّٕي ثىىبر لىٍذى

پ ِەوتەپتىٓ ٍېٕىىپ  ٍىٍىذىٓ ثبغال – 3663. ِىڭ ٍۈەْ جەرىّبٔە لوٍذى

 . تىجبرىتىگە ٍبردەٍِەغتىُ –چىمىپ راثىَەَ خېٕىّٕىڭ تبغمي ضودا 

ثىىىٍەْ ثىرٌىػىىىپ ئىىبِېرىىىٍىك جىىوْ    × × ٍىٍىىي دوضىىتۇَ   – 3661

ِىبۋزۇٌۇق وىتىبثٕي    «رەلىىجٍەر ۋە ئىتتىپبلذاغىالر  »گبرۋېر ئەپۀذى ٍبزغبْ 

    ُ دۇَٔىب   – 9  ثىۇ وىتبثتىب  . خىتبً تىٍىذىٓ ئۇٍغىۇر تىٍىغىب تەرجىىّە لىٍىذى

ئۇرۇغىي ِەزگىٍىىىذە رۇضىىَە، ئبِېرىىىىب، خىتىىبً لبتىبرٌىك چىىوڭ دۆٌەتىىٍەر     

ئوتتۇرىطىىىىىذىىي دىپٍوِبتىىىىىىه ِۇٔبضىىىىىىۋەتٍەر، تبغىىىىىمي ِوڭغىىىىىۇٌىَە،   

ئۇٍغۇرىطىىىىتبْ، ِىىىىبٔجۇرىَە لبتىىىىبرٌىك دۆٌەتٍەرٔىىىىىڭ چىىىىوڭ دۆٌەتىىىىٍەر   

ئوتتۇرىطىذىىي دىپٍوِبتىه ِۇٔبضىۋەتٍەرگە ثبغٍىٕىىپ لېٍىػىي ئىبخىرى    

 رىطتبٕٔىڭ ثىر ثبغالَ ئوتۇٔذەن  ضېتىۋېتىٍىػىي لبتىبرٌىك ِەزِىۇٔالر   ئۇٍغۇ

اي ۋٔەپطىىڭٕي ٍىغىىى »ٍۀە غىۇ ٍىٍىىي   .وىۆپ ضىبٌّبلٕي ئىگىٍىىىگەْ ئىىذى   

خىىبٔىُ ۋە   فىىىڭ تېٍېىىۋىسىَە تىَىىبتىرى  »، «ٌوثىىىڭٔبخػىىب ئوغرىطىىي ۋاڭ  

ھىٕذىطتبٔذا ثرىتىبٔىَە ھۆوۈِرأٍىمىٕىىڭ   »، «ئبپتورالرٔىڭ تبرىخ لبرىػي

« ئۈرۈِچي وەچٍىه گېسىتي»لبتبرٌىك ِبلبٌىٍەرٔي  «ي ٔەتىجىطيوەٌگۈض

خىتبٍٕىڭ ئۇٍغۇرىطتبٔغب ِىٍٍىٌ ھۆوۈِرأٍىك لىٍىػىىغب   ،دە ئېالْ لىٍىپ

 . ئوٌوگىَە ضبھەضىذە خىرىص پەٍذا لىٍذىُېئىذ

َ خەۋەرٔي . لبرا تىسىٍّىىىە چۈغۈپتىّەْ... لوٌغب ئېٍىع پۇٌغب، ثۇ غۇ

راثىىىَەَ بپمىىبْ ڭ خوتىىۇٍٔىرى ئىبرلىٍىك خەۋەر ت ِبٌغىب ئىىبِراق ثبغىٍىمالرٔى  

پەلەت ... ٔەگە لىىىبچىّەْ؟. لىىىبچ، دېىىىذى! ضىىىىذىك! لىىىبچ! خېىىٕىُ لىىىبچ 

 ... ئبِېرىىىغب لبچىّەْ

 – 3ٍىٍىىىي   – 9002وۈٔىىىىذىٓ   – 32ئبٍٕىىىىڭ   – 4ٍىٍىىىي   – 3666

راثىىَە لىىبدىر تۈرِىىذىٓ لوٍىىۇپ ثېرىٍگىىۈچە     —وىىۈٔىگىچە  – 34ئبٍٕىىڭ  
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ُ، ئىىۆزۈَ تىىۆت لېىىتىُ تەوٍىىىپ ثىىىٍەْ ئبِېرىىىىب    ثىىبٌىٍىرىُ  ئىىىىىي لېىىتى 

گۇۋاھٍىك ئېٍىع، گۇۋاھٍىىك ثېىرىع ٍىغىٕىغىب لبتٕىػىىپ،      وؤطۇٌىٕىڭ

 – 9002. ئۇٍغۇرالرٔىڭ وىػىٍىه ھولۇق توغرىطىذا گۇۋاھٍىمتىٓ ئۆتتۈَ

وۈٔىىىذىٓ ثبغىىالپ خېىىٕىُ راثىَۀىىىڭ وىىبتىپي      - 34ئبٍٕىىىڭ  – 3ٍىٍىىي 

، ئبِېرىىىىب ھۆوىىۈِىتىگە ضىىمبگىروؤي، ضىىۆزٌەٍذىغبْ ٔۇتىىۇلٍىرىٕ. ذۇَثوٌىى

 .ٍوٌالٍذىغبْ ھۆججەتٍىرىٕي تەٍَبرالپ ثېرىّەْ

ثىىۇ ھىىۆججەتٍەر، خەتىىٍەر، ِبلىىبٌىٍەر ئىىبٍرىُ وىتىىبة ثوٌىىۇپ ٔەغىىر         )

 .(لىٍىٕىذۇ

ئبتىبلٍىك ٍىبزغۇچي   »وىػىٍەر ِېٕىي   «ئىٕمىالثچي»ئەتراپتىىي ثۈٍۈن 

ِەْ . دېَىػىتي  «روزى ضىذىمھبجيئبتبلٍىك غبئىر »، «روزى ضىذىمھبجي

ثۇ وىػىٍەرگە ھېچمبچبْ ئۆزۈِٕي ِەْ غىبئىر ٍىبوي ِەْ ٍىبزغۇچي دەپ،    

ثەٌىىي خۀىجەر    ،ِېٕىڭ لوٌۇِىذىىي لەٌەَ ئەِەش . تؤۇغتۇرِىغبْ ئىذىُ

ثىۇ وىػىىٍەر ِېٕىي ضىَبضىىٌ پبئىبٌىَەتچي، دەپ ئبتبغىٕي ھەرگىىس        . ئىذى

ٍىبٌغۇز  » ،«ٍبٌغۇز ئبتٕىىڭ چېڭىي چىمّىبش   »ٍۀە ثەزىٍەر ِېٕي . خبٌىّىذى

 «وەپىىىىذە ئوٌتىىىۇرۇپ ٔىىىېّە ئىىىىع لىٍىۋاتمىىىبٍٔىمىٕي ثىٍگىٍىىىي ثوٌّبٍىىىذۇ   

ِىٍَىىوْ  90ئەگەر . دېَىػىىتي «خىىبئىٓ»ثەزىىىٍەر ِېٕىىي  ھەتتىىب. دېَىػىىتي

ثوٌّىغبْ ثوٌطب، ۋەتۀٕي خىتبٍغب تبغىالپ   «خبئىٓ»ِىٍٍەتٕىڭ ھەِّىطي 

 !ئەپۀذىُ ،ثېرىپ چەت ئەٌٍەردە ِۇضبپىر ثوٌۇپ ٍۈرەرِىذۇق

 «لىٍّبٍىىذۇ ضىىيۋاەِۇضىىتەلىٍٍىك د»، «ِىَچئوئىىبپتو» 7ەزىىىٍەرٍۀە ث

ِەٍٍي ِۇضتەلىٍٍىك ثوٌطۇْ، ِەٍٍي ئىبپتؤوِىَە ثوٌطىۇْ، وىىُ    . دېَىػتي

ضبڭب ِۇضتەلىٍٍىك ئېٍىپ ثېرەتتي، وىُ ضبڭب ئبپتؤوِىَە ئېٍىپ ثېرەتتي؟ 

ضىىۆزٌەٍذىغبْ ثوٌىىۇپ  ضىَبضىىىَذىِٓۇغىىۇ ئەلٍىڭىىگە تبٍىٕىىىپ  ! قەّەخىىئ
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ْ تەٌەپ لبٌذىڭّۇ؟  ٓ لب ضەْ تەٌەپ لىٍىذىغبْ ٔەرضىٍەر ضۀذىٓ، ِۀذى

 !تەٍَبرٌىمىڭ ثبرِۇ، ٍولّۇ، تىٍەِچي ئەپۀذى! لىٍىذۇ، لبْ

ِەْ ئبِېرىىىغىىب وېٍىىىپ ضىَبضىىىىٌ پبٔىىبھٍىك تىٍىگۀىىذە، خىتىىىبً     

، دۆڭ وۆۋرۈوٕىڭ لىّبرۋازٌىرىّۇ ئبِېرىىىذا ۋە ٍبٔچۇلچىٍىرىّۇثبزىرىٕىڭ 

ضىَبضىىىٌ پبٔىىبھٍىك ئبٌىىىىذۇ، ِەْ    ،ْ ضىىۆزٌەپ ثبغىىمب دۆٌەتىىٍەردە ٍبٌغىىب   

 . دەپ ئبِېرىىىغب وەٌّىگەْ ئىذىُ «ضىَبضەت ئۆگىٕىّەْ»غۇالردىٓ 

 !ھۆرِەتٍىه وىتبثخبٍٔىرىُ

ۋالتىڭالرٔىىي ئىطىىراپ . ثىۇ تەرجىّىھىىبي ثەن ئىىۇزۇْ ٍېسىٍىىپ وەتتىىي   

 ُ ْ . لىٍىذى چەت ئەٌىىٍەرگە  ،ئۇٔتىىۇپ لبٌّىىبڭالر. ضىىىٍەردىٓ ئەپىىۇ ضىىوراٍّە

ئۇٔتۇپ لبٌّىبڭالر چەت ئەٌىٍەرگە    ،ەْ ئۇٍغۇر تىٍٍىك ئبدەٍِەرئېمىپ وەٌگ

ضىَبضىىىىٌ ِۇضىىىبپىر ثوٌىىىۇپ وەٌىىىگەْ ھەلىمىىىىٌ، ۋىجىىىذأٍىك ئۇٍغىىىۇر      

 7ِۇٔذاق ٍبزغبْ ئىذى ئېٍىَۇپ تېَىپجبْغبئىرىّىس ! ۋەتۀذاغٍىرىُ

 پەخىرٌۀّە وېَىٕىي ئەۋالد،» 

 «.ثۇ تبرىخٕىڭ ثېػىذا ثىس ثبر

 وۈٔي  – 30ئبٍٕىڭ  – 1ٍىٍي  – 9005

 ۋاغىٕگتوْ  
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 مىرىع ضۆز

 !ھۆرِەتٍىه وىتبثخبٍٔىرىُ

دەپ ِىىىبۋزۇ  «؟ئۇٍغۇرٔىىىىڭ ئىىورٔي ٔەدە »ب مىى لىىوٌىڭىسدىىي ثىىىۇ وىتبث 

غىەٍئىٍەرٔي ٍبراتمبٔىذا ِىۇئەٍَەْ     وۇٌٍۇھۇَئبٌالھ ثۀذىٍەرٔي ۋە . لوٍذۇَ

جىبٔىۋارالرٔىّۇ ِبوىبْ    –ھەتتب، تەثىئەتتە جبْ . ِبوبْ ثىٍەْ تەِىٍٕىذى

غىۇ لبتىىبردا ھەرخىىً ِىٍٍەتىٍەرگە، ھەرخىىً تىٍٍىىىك     . ذىْ تەِىٍٕىى ثىىٍە 

 3زېّىىىٓ ثەخػىىۀذە لىٍىىىپ ثەرگەْ ئىىبٌالھ،    –خەٌمىىٍەرگە تېررىتىىورىَە  

ِىڭ وۋادرات وىٍوِېتىرٌىىك ئۇٍغۇرىطىتبْ تېررىتورىَىطىىٕي     600ِىٍَوْ 

ئەضىىردە   – 36. ِبوبٕٔي ئۇٍغۇرالرغب ثەخػۀذە لىٍىپ ثەرگەْ ئىىذى  —

ئەضىردە ضىبثىك ضىوۋېتالر    – 90 ،خىتبٍالرٔىڭ –ثىٍەْ ِبٔجۇ  چبررۇضىَە

ووِّۇٔىطت خىتبٍالرٔىڭ ئبضىَبغب ۋە ئوتتۇرا  ،خىتبٍٍىرىثىٍەْ گوِىٕذاڭ 

ئبضىىَبغب لبراتمىىبْ دىپٍوِبتىىه ِۇٔبضىىىۋەتٍىرى ۋە تبغىمي ضىَبضىىەتٍىرى     

. ئۇٍغۇرىطتبْ ئبضىَبدىىي پوٌػىغب ئبٍٍىٕىپ لبٌذى —وېطىػىەْ ٍەردە 

وپبدا پوٌػب دۆٌىتي گېرِبٔىَە ثىٍەْ رۇضىَىٕىڭ ئوتتۇرىطىىذا لبٌغىبْ   ٍبۋر

ئوتتىىۇرا ئبضىىىَبدا رۇضىىىَە ثىىىٍەْ خىتبٍٕىىىڭ ئوتتۇرىطىىىذا   . دۆٌەت ئىىىذى

ٕىڭ طىىىرۇضىَى ضىىتبٌىٌٓېىىٕىٓ،  لبٌغىىبْ ئۇٍغۇرىطىىتبْ چبررۇضىىىَىٕىڭ ۋە 

رۇضىىَىٕىڭ ٍىىراق غىەرق ۋە     ،خىتبٍٕي تىسگىٍٕىػىىذە دىپٍوِبتىىه وىوزىر   

ْ    دىپٍوِبتىَەٌىىه ئبضىَب ضىَبضىىتىذە   پۈتۈْ ئۇٌىۇغ  . ھبٌمىب ثوٌىۇپ وەٌىگە

ٍىٍي ٍېتىپ وەٌگۀذە،  – 3612ئووَبْ ئۇرۇغي ئبخىرٌىػىذىغبْ ۋالىت 

ٍىبپؤىَىٕي تەضىٍىُ لىٍىىع ئۈچىىۈْ ئۇٍغۇرىطىتبْ دىپٍوِبتىىه ٍەِچىىۈن      

 .لىٍىٕذى

ئىّپېرىَىطي ٍىّىرىٍىپ جبھبٕٔىڭ ۋەزىَىتي ضوۋېت   ٍىٍي – 3663

ٔۇرغۇٍٔىغىبْ ِىٍٍەتىٍەر   . ثىٍىه ئۆزگىرىع دەۋرىگە وىرىپ وەٌىذى دەثذە
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ثىرٌەغىىىەْ دۆٌەتىىٍەر تەغىىىىالتىغب ئەزا ثوٌىىۇپ   ىپِۇضىتەلىٍٍىممب ئېرىػىى 

ْ ِىٍٍەتٍەرگە زاٌىذاثۇ ئبٌىٌ ئورگبْ ئۆزىٕىڭ . وىرىػتي ً ثوٌغب ، ِۇضتەلى

ثىىىۇ دۆٌەتٍەرٔىىىىڭ ثىىىبٍرالٍىرى ثبغىىىمب  . ئورۇٔىىىذۇق، ضىىىبپب لوٍىىىۇپ ثەردى 

ۇالرغىب  ئ ،غىۇٔذاق ... ٍەرٔىڭ ثبٍرالٍىرىٕىڭ لبتبرىغب ئېطىپ لوٍۇٌذىدۆٌەت

 !ئۇٍغۇرىطتبٕٔىڭ ئورٔي ٔەدە؟. جبھبْ ئورۇٔذۇق لوٍۇپ ثەردى

ُ  ھەلمىذە ِەْ وىتبثىّذا ئۇٍغۇرىطتبٕٔىڭ ضىَبضىٌ ئورٔي . ئىسدۀىذى

 .دەپ ِبۋزۇ لوٍذۇَ «ئۇٍغۇرٔىڭ ئورٔي ٔەدە»غۇڭب وىتبثىّغب 

ٔەغىر   غىەوٍىذە ٍىرىّٕي داۋاٍِىك رەتٍەپ وىتبة لوٌۇِذىىي ِبتېرىَبٌ

ثۇٔىڭذىٓ . ٍىٍٍىك ئەِگىىىُ ئىذى 33ثۇ ِېٕىڭ . لىٍىػٕي ٔىَەت لىٍذىُ

 ضىىبلىغبْغەرثىىە  »، «ئبِېرىىىب وؤگىرىطىىگە ٍېسىٍغىبْ خەتىٍەر    »وېىَىٓ  

ِۇضىىتەٍِىىە ئۇٍغۇرىطىىتبٕٔىڭ  »، «پۇثٍىطىىتىىب ۋە ٌېىطىىىَىٍەر »، «ٍۇٌتىىۇز

ئۇٍغىۇر ِۇضىتەلىٍٍىك ھەرىىىتىٕىىڭ ِەخپىىٌ     »، «وۈٔذىٍىه خىبتىرىٍىرى 

َ »، «تبرىخي لبتىبرٌىك ِىبۋزۇالر    «ئىىٕمىالة ۋە ھبٍىبت  »، «ثۇ ِېٕىڭ ئەلىىذە

ٓ  39ئبضتىذا وىتبثٍىرىُ تەخّىٕەْ  . توَ ئەتراپىذا ٔەغر لىٍىٕىػي ِىۇِىى

ُ تور ثېتىگە وۆچۈرۈغىىە   ئورىگىٕىبٌالرٔي   ٍىبزِىٍىك ّەٍىذۇ، لىوي   تٍە لىۇرثى

جېٍىً ئەپۀىذىّٕىڭ وىىۈچىگە، ٍىبردىّىگە تبٍىٕىػىىٕي   تەھرىرىّىىس ئبثىىذۇٌ 

، وىتبثٍىرىّٕي ٔەغر لىٍىپ ۋەتۀذاغٍىرىّغب وۆرۈپ ئەۋەتىپ ثەردىُالٍىك 

ثىىىراق، ِېٕىىىڭ ئۇٔىىىذاق   . ھەلطىىىس تبرلىتىىىپ ثېرىػىىىُ ِىىۇِىىٓ ئىىىذى     

ئىمتىطىىىبدى وۈچىىىۈَ ٍىىىوق، وىتىىىبثالر ٔەغىىىردىٓ چىممبٔىىىذىٓ وېىىىَىٓ       

وەٍٕىىىذىٓ ٔەغىىر  –ىرىّٕىىىڭ وەٍٕىىي ېٍىپ، وىتبثٍۋۋەتۀذاغىىٍىرىُ ضىىېتى

ئەٌىۋەتتە ۋەتۀذاغىٍىرىّغب چەوطىىس     ،لىٍىٕىػىغب ٍىبردەَ لىٍىىذىغبْ ثوٌطىب   

  ُ ھەِّىّىىىىس  ! لېرىٕذاغىىىٍىرىُ. ِىٕٕەتىىىذارٌىمىّٕي ئىپىىىبدىٍىگەْ ثىىىوالتتى

 !ئىسٌىٕەٍٍۇقثىرٌىىتە ئۇٍغۇرٔىڭ ِۇضتەلىً ضىَبضىٌ ئورٔىغب 
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 قورغبش ئېغىسىذا

ٍىٍىٕىىىڭ ئىىبخىرىغىچە راثىىىَە    – 3663ئبٍىىذىٓ   – 9ٍىٍىىي  – 3669

ْ لىبدىر، ضىىذىمھبجي روزى    ، ثىىر جىبْ وىػىىٍەر ئۇٍغۇرىطىتبٕٔىڭ     ثىىر تە

ۋە ھەر  غىېىەر . لورغبش چېگرا ئېغىسىذا تبغمي ضودا ثىٍەْ غۇغۇٌالٔذۇق

ِىىبٌالرٔي لبزالىطىىتبٔغب ئۆتىىىۈزۈپ، لبزالىطىىتبٔذىٓ تۆِىىۈر،    –تىىبۋار  خىىىً

ِىىبٌالرٔي ئىّپىىورت   –گىَىٍىه تىىبۋار ئىىبٌَۇِىٓ، ِىىىص لبتىىبرٌىك ئىطىىتراتې 

رۇضىىىىىَە ئىّپېرىَىطىىىىي  . لىٍىىىىىپ خىتىىىىبً غىىىىىروەتٍىرىگە ضىىىىبتبتتۇق  

لىرغىىىس لبتىىبرٌىك ٍىىبٍالق ِىٍٍەتٍىىىرى،    –پبرچىالٔغبٔىىذىٓ وېىىَىٓ لىىبزاق  

ثىىر وېچىىذە ٍېتىىىپ    ىرىى ۋاراْ ِىٍٍەتٍ –ئۆزثېىه، تبجىىه لبتىبرٌىك ثىىبغ    

برٌىغبْ ثوٌطىّۇ، ِىٍٍىىٌ  وەٌگەْ ئبِەتتىٓ پبٍذىٍىٕىپ ِۇضتەلىٍٍىك جبو

دېگەْ چۈغۀچە ثوٌّىغبچمب، ثۇ ِىٍٍەتٍەر  «دۆٌەت»تبرىخي ئۀئۀىطىذە 

 . ٔەرضە ئىىۀٍىىىٕي چۈغۀّەٍتتي لبٔذاقدېگەْ ئۇلۇِٕىڭ  «دۆٌەت»

ئەِەٌىَەتىىتە ثىىۇ ِىٍٍەتٍەرٔىىىڭ ِۇضىىتەلىٍٍىمي ثىىىر ثبٍرالمىىب، ثىىىر تىىبي    

ئېرىػىىىەْ ِۇضىىتەلىٍٍىك ، ثىىىر پىىبرچە دۆٌەت غىىېئىرىغب  جىغىىبىگېردۆٌەت 

ِۇضىىتەلىً دىپٍوِبتىَىطىىي، ِۇضىىتەلىً دۆٌەت ِۇداپىئەضىىي ٍىىوق   . ئىىىذى

ئىىذى، دۆٌەتٕىي دۆٌەت لىٍىىپ تۇرىىذىغبْ ضىَبضىىٌ، ِەِىۇرىٌ ئىىبِىٍالر       

 . لوٌىذا ئىذى ٔىڭِوژىىالرٍۀىال رۇضىَىٍىه 

ِۇضىىتەٍِىىە ثوٌىىۇپ وەٌىىگەْ ثىىىر ِىٍىىٍەت توضىىبتتىٓ ِۇضىىتەلىٍٍىممب   

لىطبش ئېٍىػٕي ئبضبش لىٍغبْ ِىٍٍەتچىٍىىه غىبٌجىرٌىمي   ئېرىػىۀذە، 

ئوتتۇرا ئبضىَبدا ِۇضتەلىً . غۇ دۆٌەتتە ئوِۇِي وەٍپىَبتمب ئبٍٍىٕىپ لبٌىذۇ

 ،ثوٌغبْ ِىٍٍەتٍەرٔىڭ غبٌجىرٌىمي ِۇضتەٍِىىىچي رۇضالرغب لبرىتىٍّبضتىٓ

ْ . لبرىتىٍغىبْ ئىىذى   ىّۇثەٌىي ئبضبرەتتىىي ئۇٍغۇرالرغ  لىبزالالر 7 ِەضىىٍە

ئبضىىتبٔىذىٓ وۆتۈرۈٌىىۈپ ئىىبٍروپىالْ ثىىىٍەْ ئۈرۈِچىٕىىىڭ ئبضىىّىٕىذىٓ    
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ئۇچىىۇپ ئۆتىىۈپ ثېَجىىىڭ ثىىىٍەْ دىپٍوِبتىىىه ِۇٔبضىىىۋەت ئورٔىىبتتۇق،        

ٍولىىبي ضىىىبرتالر   ،ٍەر ثىسٔىىىڭ  ،ئبضىىّبْ ثىسٔىىىىڭ » 7دېَىػطىىەق لىرغىىىسالر  

ئۆزثېىٍەر، ثۇ ووچىالردىٓ خىتبٍالر ِبڭّىطۇْ . دېَىػەتتي «وۆزىّىسدىٓ

 . ھەتتب ئۇٍغۇر دېَىػٕىّۇ ِبلۇي وۆرِەٍتتي دېَىػەتتي،

رۇضىَىٕىڭ پبرچىٍىٕىػي ئۆتىۈٔچي دەۋردە ئىمتىطبدى ۋەٍرأچىٍىمٕي 

وەٌتىىۈرۈپ چىمبرغىىىبٍٔىمتىٓ، ِۇضىىتەلىً ثوٌغىىىبْ دۆٌەتىىٍەر ئۆزٌىرىٕىىىىڭ     

 .لىّّىتي وبضبتالغتيرۇثٍىٕىڭ پۇٌٍىرىٕي ئىػٍەپچىمبرغۇچە  

ضىىىىَبدا ٍىىىۈز ثەرگەْ پىىىۇي   راثىىىىَە لىىىبدىر رۇضىىىىَىذە ۋە ئوتتىىىۇرا ئب   

گىػىىىىع ېپبخبٌٍىمىىىىذىٓ چېۋەرٌىىىىه ثىىىىٍەْ پبٍىىىذىٍىٕىپ ِبٌغىىىب ِىىىبي ت  

تىجبرەت  –ئبرلىذىٕال خىتبً غىروەتٍىرى ضودا . ضودىطىٕي ٍوٌغب لوٍذى

جۈٍِىىذىٓ   ،ئۇٍغۇرالرغىب . لىٍىػٕىڭ ثۇٔذاق ئۇضۇٌىٕي دوراغىمب ثبغىٍىذى  

ٕ  ،ىراثىَە لبدىرغب چېگرا ضودىطي تبزا ئۈٔۈٍِۈن ثوٌّىذ ىىي  چىۈٔىي وېَى

چېگىرا   خىتىبٍٍىرى ئىچىىرىذىٓ چىممبْ خىتىبٍالر، ثىڭتىۈەْ    ِەزگىٍٍەردە

 . ضودىطىٕي ئىگىٍەپ وەتتي

چىٍىرىٕىڭ تبغىىمي ضىىودا ئىذارىطىىي لورغبضىىتب    ىخىتىىبً ِۇضىىتەٍِىى 

التٍىرىٕي لۇرغىبْ،  ىثىرلبٔچە ٍەردە ِبي چۈغۈرۈظ، ِبي چىمىىرىع ئىطىى  

ْ ۋە لبزالىطتبٔذىٓ ئىّپورت لىٍىٕغبْ لبزالىطتبٔغب ئېىطپورت لىٍىٕىذىغب

تبِوژٔىب رەضىّىَەتٍىرى    ،التالرغب چۈغىۈرۈٌۈپ ىثىۇ ئىطىى   ٔىڭِبٌالر –تبۋار 

غىىۇ لبتىىبردا راثىىىَە لبدىرٔىىىڭ ئېىطىىپورت   . وېىىرەن ئىىىذى  ثېجىرىػىىٍىرى

ِىبٌٍىرى ثىۇ ئىطىىىالتالرغب ھەتتىب      –لىٍىذىغبْ، ئىّپورت لىٍىٕغبْ تىبۋار  

. التٍىرىغب ِەججىۇرى چۈغىۈرۈٌەتتي  ىئىطىى  لوراٌٍىك ضبلچي لىطىىّالرٔىڭ 

ئىطىىالتالر ئبٌٍىمبچبْ خىَبٔەتچي، پبرىخور خىتبٍالرغب وۆتۈرە ثېرىٍگەْ، 

ْ ھەق  ئىىىي ثىر تؤٕب ِبٌٕي ثىر وۈْ ضبلالپ ثەرگۀٍىىي ئۈچۈْ ِوچە



 29 

ئىطىىالتٕي وۆتۈرە ئبٌغبْ خىَبٔەتچي خىتبٍالر، تبِوژٔىىذىىي  . ئېٍىٕبتتي

ر ثىىىٍەْ ثىرٌىػىىىپ، تبِوژٔىىب ِىىبي چىمىىىرىع ۋە ِىىبي   خىَىىبٔەتچي خىتىىبٍال

چۈغىىۈرۈظ رەضىىّىَەتٍىرىٕي ۋالتىىىذا ثېجىرىىىپ ثەرِىگۀٍىىىىتىٓ، راثىىىَە   

ْ ِۇددەت  –لبدىرٔىڭ ئېىطپورت، ئىّپورت تبۋار  ِبٌٍىرى ئىطىىالتتب ئۇزۇ

. تۇتىۇپ لېٍىٕىىىپ  ئۆزگىرىػىچبْ ثبزارٔىىىڭ ئېھتىَبجىغىب ئۈٌگىىۈرەٌّەٍتتي    

 . ْ تبۋار ِبٌالر ئەِەٌىَەتتە زىَىٕىغب ضېتىالتتيپبٍذىغب ضېتىٍىذىغب

ئبٍىىىىذا لورغبضىىىىتىىي ٍبتىمىّىىىىذا دەَ ئېٍىىىىىپ     – 4ٍىٍىىىىي  – 3663

ئىػىه ئبٌذىذا ئىىىي ئەر وىػي . ثىر وىػي ئىػىىٕي چەوتي. ئوٌتۇراتتىُ

 7ِەْ ضودىگەرٌەر ئوخػبٍذۇ، دەپ ئوٍالپ. ثىر ئبٍبي وىػي تۇراتتي

 7بٍبي خىتبًٍبتبلمب وىرىڭالر، دېذىُ، ئ —

 راثىَە لبدىر ثبرِۇ؟ —

راثىىىَە لىىبدىر لبزالىطىىتبٔذا، ِەْ راثىىىَە لبدىرٔىىىڭ ئېىىرى      . ٍىىبق —

 .ثوٌىّەْ

ئۇٔذالتب ِبي ئېىطپورت لىٍىػٕي، ِبي ئىّپورت لىٍىػٕي دەرھىبي   — 

 —ئىىىىۈرۈِچىگە  ،ئىطىىىىىىالتتىىي ِىىىىبٌالرٔي ضىىىىېتىۋېتىپ   ،توختىتىىىىىپ

 .لبٍتىپ وېتىڭالر ئۆٍۈڭٍەرگە

 .الِذىىەْ، دەپ ضوراپتىّەْئۇرۇظ ثو —

ُ    ،ِەْ غىبڭگبڭٍىك  —  ،ئىۇرۇظ ثوٌّبٍىذۇ  . ھىبزىر ِوضىىۋادىٓ وەٌىذى

دە،  –خىوظ، دېىذى    –ِّب چېگرا ضودىطىذا ئۆزگىرىع ثوٌىذۇ، خەٍىر  ەئ

 .وېتىپ لبٌذى

وىىىېچىچە ئۇٍىىىبْ ئىىىىوٍالپ، ثۇٍىىىبْ ئىىىىوٍالپ لبٔىىىذاق ئىىىىۆزگىرىع      

 ُ بدىر لبزالىطىتبٔذىٓ  ئەتىطىي راثىىَە لى   . ثوٌىذىغبٍٔىمىغب جبۋاة تبپبٌّىىذى

ٍىك ئبٍبي ثىٍەْ ئبرىذا ثوٌىۇپ ئىۆتىەْ   ڭتۈٔۈگۈْ غبڭگب. لبٍتىپ وەٌذى
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ثىراق، راثىَە لبدىر ئۇٔذاق . ْ چۈغۀذۈردۈَەي ثىٍلۇٌۇتئىػالرٔي ئۇٔىڭغب 

 . ضۆزٌەرگە لۇالق ضبٌىذىغبْ، ٔەضىھەت ئبڭالٍذىغبْ ئبٍبي ئەِەش ئىذى

 ِىىىبوروٌۇق  جيجىىىۇرۇڭئەضىىىٍىذە جۇڭگىىىو ھۆوۈِىتىٕىىىىڭ ۋەزىىىىرى    

تەڭػىىىەظ، دەٍىىىذىغبْ ئىمتىطىىىبدى ضىَبضىىىەتٕي   ِىىروٌىىىۇقتەڭػىىەظ،  

ٔي وؤتروي « ٍىػيىتېس ئىٍگىر»جۇڭگو ئىمتىطبدىٕىڭ  ،ئوتتۇرىغب لوٍۇپ

  ْ ضىىودا لىٍىىىع ئۈچىىۈْ خىتىىبً     ،ٔەتىجىىىذە . لىٍّىىبلچي ثوٌغىىبْ ئىىىىە

غىىىىروەتٍىرىگە ثبٔىىىىىذىٓ لەرز ثېىىىرىٍگەْ پىىىۇي ثىىىىر وېچىىىىذە ٍىغىىىىپ   

. لورغبش ثبزىرىذىىي ضىودا ثىىرالال ضىۇغب چىالغىتي     ،وېَىٓئېٍىٕغبٔذىٓ 

رِبي تىجبرەت، ِۇۋاپىك ثبھب ثىر ِەزگىً داۋاٍِىػىىذىغبْ ثوٌطىب، راثىىَە    ؤ

لبدىر تبغمي ضودىطىٕي ثىر ٍىىً داۋاِالغىتۇراٌىغبْ ثوٌطىب، خىتىبً پىۇٌي      

ِىٍَوْ ٍۈەْ ضبپ پبٍىذىغب   12 تبغمي ضودىطىذىٓ ھېطبثىغب راثىَە لبدىر

وېىَىٓ ثەظ ئىبً ئىچىىذە راثىىَە لىبدىر،       –ئىٍگىرى . ىەْ ثوالتتيئېرىػ

. تۆِىۈر ئىّپىورت لىٍغىبْ ئىىىذى    –ِىىڭ تؤٕىب پىوالت     32لبزالىطىتبٔذىٓ  

ٕىب  ٍٔۈۀگىچە ضىېتىپ ئېٍىٕغىبْ ثىىر تو    9000ٍۈۀذىٓ  3200لبزالىطتبٔذا 

ٍىىىۈۀگىچە  3400ٍۈۀىىىذىٓ  3000رەزِىٍىىىىه تۆِىىىۈر لورغىىىبش ئېغىسىىىىذا   

َبضەتتىٓ، ئىمتىطىبدى ضىَبضىەتتىٓ پۈتىۈٍٔەً خەۋەرضىىس     ضى. ضېتىالتتي

 . تىجبرەتتە پۈتۈٍٔەً ِەغٍۇپ ثوٌذى –لبٌغبْ ئۇٍغۇرالر غۇ ٍىٍي ضودا 
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 لوًذوًغب ضەپەر

ٔىىىىىىىڭ «گىىىىىىۇرۇھي چىىىىىىىٍەر 95»ئبٍىىىىىىذا ئۀگٍىىىىىىىَە   – 3ٍىٍىىىىىىي  – 3661

ٍەت ىىىى ث. ٌؤىىىذؤغب ثبرِىىىبلچي ثوٌىىىذۇق   —چىىىبلىرىمىٕي ئېٍىىىىپ ثۈٍىىىۈن ثرىتىىىبٔىَە    

ٍىىىىىپ ثوٌغبٔىىىىىذىٓ وېىىىىَىٓ ِەْ ثبھىىىىىبٔە وۆرضىىىىىتىپ ثبرِىىىىىبٍّەْ، ٌؤىىىىىذؤغب     ئې

 ُ  چىىىىىىىٍەر  95»چىىىىىىۈٔىي خىتىىىىىىبً ھۆوىىىىىىۈِىتي   . ثبرِىىىىىىبٍّەْ، دەپ تۇرۇۋاٌىىىىىىذى

ْ  «گىىۇرۇھي  ٌىىىېىىٓ راثىىىَە لىىىبدىر وىىىۆپ   . ٔىىىي جۇڭگوغىىىب تەھىىذىت، دەپ لبراٍىىىذىىە

لېىىتىُ خىىىىسِەت ئىػىىٍەپ، ئىىىۆزى ثىىىىٍەْ ثىٍىىٍە ٌؤىىىذؤغب ثېرىػىىىّغب ِېٕىىىي لبٍىىىىً       

تەٍَىىىىىبرٌىك لىٍىۋاتمبٔىىىىىذا خىتىىىىىبً ھۆوۈِىتىٕىىىىىىڭ ِەخپىىىىىىٌ ئىػىىىىىالر   .  لىٍىىىىىذى

ئىىىىبئىٍىّىسگە خىسِەتچىٍىرىٕىىىىي ئەۋەتىىىىىپ    ثىخەتەرٌىىىىىه ثبغمبرِىطىىىىي ئىذارىطىىىىي 

 95». ٌؤىىىىىذؤغب ثبرِبضىىىىىٍىك توغرىطىىىىىىذا خىىىىىىسِەت ئىػىىىىىٍىذى   —ئۀگٍىىىىىىَىگە 

جۇڭگوغىىىىب لبرغىىىىي گىىىىۇرۇھ، ئۇالرٔىىىىىڭ چىىىىبلىرىمي ثىىىىوٍىچە     «گىىىىۇرۇھي چىىىىىٍەر

 . برىذىغبْ ثوٌطبڭ ضىَبضىٌ ئىطتىمجبٌىڭغب تەضىر ٍېتىػي ِۇِىىٌٓؤذؤغب ث

ِبڭب ئىػىٕىػىڭالر وېرەن، ِەْ  ضىٍەر. ِەْ ئۆزۈِگە ئىػىٕىّەْ — 

ٍوق، ئەوطىچە تىجبرەت ئىىسدەپ   وېتىۋاتمىٕىٌُؤذؤغب ضىَبضەت ئۈچۈْ 

 .، دېذى راثىَە لبدىروېتىۋاتىّەْ

ۈزەي غەھەر ٌؤىذؤغب ٍېتىىپ   گثۇ توضبٌغۇالرغب لبرىّبضتىٓ ثىس ٍۀىال 

 ،خىٍّۇخىىىً تىجىىبرەت ضىىورۇٍٔىرىٕي، غىىىروەت، وبرخىىبٔىالرٔي  . وەٌىىذۇق

راثىىَە لىبدىر ٌؤذؤىذا ئبغىخبٔب، رېطىتوراْ      . زاۋۇتالرٔي زىَىبرەت لىٍىذۇق  

ئېچىػمب توختبَ تۈزۈپ لبٍتىىپ وەٌگۀىذە، ئۇٍغىۇر ئبغىپەزٌەرٔي ٍىۆتىەپ      

ۆوىۈِىتي تەضىتىمالپ ثېرىػىٕي    ثېرىع تەٍَبرٌىمىٕي لىٍىۋاتمبٔذا خىتبً ھ

ئۇٍغۇرٔىىىڭ ٍبخػىىي . ثبٔىىب ئىىبرلىٍىك پىىۇي ٍىىوٌالپ ثېرىػىىٕي رەت لىٍىىذى  

ئبرزۇضي، خەٌمئبرا جەِئىَەتىە ٍۈزٌىٕىع ئىطتەوٍىرى، تىرىػچبٍٔىمٍىرى 

 . ب، زەرثە ثېرىػىگە ئۇچرىذىىغِۇضتەٍِىىىچي ھبوىّىَەتٕىڭ رەت لىٍىػ
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گېسىتي ئىذارىطىٕي،  «ٍّىصتب»تەوٍىپ ثىٍەْ راثىَە لبدىر ٌؤذؤذا 

 7 ِۇخجىرالر. گېسىتي ئىذارىطىٕي زىَبرەت لىٍذى «لوغذاظ»

 تىجبرەتٕي لبٔذاق ثبغٍىذىڭ؟ —

 ضېٕىڭ تىجبرەت لىٍىػىڭغب ضىَبضەت ٍوي لوٍذىّۇ؟ —

، ئۇٍغىۇر  لىٍّىبٍتتىغۇ تىجىبرەت   –ِۇضۇٌّبْ ئبٍبٌالر ئىبدەتتە ضىودا    —

 ؟جەِئىَىتي ضبڭب لبٔذاق ئىٕىبش لبٍتۇردى

خىتبٍالرٔىڭ ثبغمۇرۇغىذىىي ثىبٔىىالر، ئېھتىَبجىىڭ چۈغىىۀذە     —

 تەٌەپ لىٍطبڭ ضبڭب لەرز پۇي ثەردىّۇ؟

ِۇغىىەلمەتٍەرٔي ثبغىىتىٓ وەچىىۈردۈڭ، لبٔىىذاق      –لبٔىىذاق جبپىىب   —

 توضمۇٍٔۇلالرغب ئۇچرىذىڭ؟

پبرىخور خىتبً ئەِەٌىذارٌىرىغب لبٔىذاق تبلبثىىً تىۇردۇڭ؟ ِىٍٍىىٌ       —

چىراغ ٍېمىپ  ثېرەٌىذىّۇ؟ غۇٔچىٍىه ھولۇق ثبرِۇ رەھجەرٌەر ضبڭب ٍېػىً 

 . ئۇالرٔىڭ ۋەھبوبزا؟ ِۇخجىرالر راثىَە لبدىرغب ضوئبٌالرٔي ٍبغذۇرۇۋەتتي

 7ٔىڭ ِۇخجىرى«گېسىتي تبٍّىص»

ئوتتىىۇرا ئبضىىىَبدا لىىبزاق، لىرغىىىس لبتىىبرٌىك ِىٍٍەتىىٍەر ِۇضىىتەلىً      —

ٔىَەتٍىىىه ثىىىر  ئۇٍغۇرالرِىىۇ ئوتتىىۇرا ئبضىىىَبدا ٍبغىىبٍذىغبْ ِەدە   . ثوٌىىذى

ئۇٍغۇرالرٔىىڭ ِۇضىتەلىً ثوٌىۇظ ئىبرزۇٍۇڭالر ٍولّىۇ،       —ِىٍٍەت،  ضىىٍەر  

  ٍ غىب لبٔىىذاق  «غىىٕجبڭ »ٕىىڭ ِۇضىىتەلىً ثوٌۇغىي   ىرىلىبزاق، لىرغىىس ِىٍٍەت

 تەضىر وۆرضەتتي؟ 

تەرجىّبْ تۇرضۇْ ئەپۀذى ثۇ ضوئبٌٕي تەرجىّە لىٍىپ ثوٌغبٔىذىٓ   

 ...ىگە ٌىممىذە ٍبظ ئبٌذىراثىَە لبدىر ِبڭب لبراپ لوٍۇپ وۆز ،وېَىٓ

 ... ِبڭب ثۇٔذاق ضوئبٌالرٔي لوٍّب، جبۋاة ثېرەٌّەٍّەْ —
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 لغب ضەپەربۇئىطتبً —تۈرمىَە 

ثىىىىر . ضىىبالِەت ئىىىۈرۈِچىگە لبٍتىىىپ وەٌىىذۇق    –ٌؤذؤىىذىٓ ضىىبق   

ھەپتىٍىىه ضىەپەرٔىڭ ھىبردۇلىٕي ئبٌّىىبً تىۇرۇپال، راثىىَە لىبدىر ئوتتىىۇرا       

ٍ ئبضىىَبغب، لىبزاق، لىرغىىس، ئۆزثېى      –گە ثېرىىپ ضىىودا  ىرىى ه، تبجىىه دۆٌەت

ذىىي تىجىىبرەتتىٓ ىىىلورغىىبش ئېغىس. تىجىبرەت لىٍىػىىمب تەٍَىىبرٌىك لىٍىذى  

، پبختىب، تىجىبرىتي   ژۇڭتىرە، . غبٔىذىّىضبۋاق ئبٌ –راثىَە لبدىر تەجرىجە 

ھوغىىٕي ٍولبتمبٔىذا    –ئىٕطىبْ ئەلٍىي   . ئېٍىپ ثېرىػمب لىسىمىپ ٍىۈرەتتي 

دېّىطىىّۇ راثىىَە   . لىٍىػىمب جىۈرئەت لىٍىىذۇ   لىبراٍِىك   –پەلەت ثىرال ٍوي 

. تىجبرەت خبراوتېرى لىبراٍِىمٕي ثەٌىگە لىٍغىبْ ئىىذى     –لبدىرٔىڭ ضودا 

تەڭػىىىەظ ضىَبضىىىىتىٕىڭ    ِىىىبوروٌۇقتۈٔۈگىىىۈْ لورغبضىىىتب خىتبٍٕىىىىڭ   

تىجىبرەت ضبھەضىىىذە ثىىر لېتىٍّىىك ِەغٍىىۇثىَەتىە     –وبضىبپىتىذىٓ ضىودا   

 . تىجبرەتىە ئبتالٔذى –ە ضودا ٍۀ ثوغبغّبضتىٓ ئۇچرىغبْ راثىَە لبدىر

ئۆزثېىىطتبٔذا لىسىمچىٍىك لىٍىپ تۈروىَە ئەٌچىخبٔىطىغب وىرىپ ۋىسا 

ثىبظ ئەٌچىي پبضىپورتمب تبِغىب ثېطىىپ      . ئېٍىػٕي ضىٕبپ ثبلّبلچي ثوٌىذى 

ثەرگۀذىٓ وېَىٓ راثىَە لبدىر غۇٔذاق خوظ ثوٌۇپ وەتتىىىي، خىۇددى   

روىٍەپ ثەرگۀٍىرى وۆز ئبٌىذىغب  ئبٔىطىغب ئە –ثبال چبغٍىرىذا ئۇٔىڭ ئبتب 

ئۆزثېىىطىىتبٔذىٓ ئۇچمىىبْ ئىىبٍروپىالْ تىىۆت ضىىبئەتتىٓ وېىىَىٓ   . وەٌىىذى

ٌذا ٍېرىُ وېچە ثوٌغىبْ  ۇثۇ ۋالىت ئىطتبٔج. ي ئبٍرىپورتىغب لؤذىۇئىطتبٔج

ِەْ  لؤغۇچە ئبٍرودروِغبئبٍروپىالْ وېچە ئبضّىٕىذا ئەگىپ . چبغ ئىذى

ْ چىراغالر . ِبغب لىٍذىُئىطتبٔجۇٌٕىڭ وېچە ِۀسىرىطىٕي تب چبلٕبپ تۇرغب

ي وىىۆزۈِگە گوٍىىب ٔىىۇر ئىچىىىذە ٍبغىىبۋاتمبْ غىىەھەردەن    ۇئىچىىىذە ئىطىىتبٔج

 . وۆرۈٔذى
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ِۇضىىبپىر ئۇٍغۇرالرٔىىڭ ئىۆٍٍىرىگە پەتىىىٍەپ   ئىطىتبٔجۇٌذا ٍبغىبۋاتمبْ   

ِېھّبْ ثوٌىذۇق، پبراڭالغىتۇق، دادىىً ضىَبضىىٌ ِۇٔىبزىرىٍەرٔي      . ثبردۇق

ۋە ثبغىمب ِۇضىبپىرالر لىبرا دېڭىىس ثوٍىىذا ثىىر        بليثى  ىىُذۇٌھېئبثلىٍىػتۇق، 

لبرا دېڭىسٔىىڭ ثىوٍٍىرى پۈتىۈٍٔەً دېگىۈدەن     . رېطتورأذا ِېھّبْ لىٍذى

لبرا دېڭىس تۈروىَىگە ثبالٍىئبپەتٍەر ئېٍىىپ وەٌىگەْ ۋە   . رېطتوراْ ئىىەْ

ْ  –تىۈروىَىگە ثەخىىت    تىىبرىخي ئۆتّۈغىىي ثىىبر  ضىىبئبدەتّۇ ئېٍىىىپ وەٌىگە

ئىىۇ تەرىپىىي رۇضىىالرٔىڭ ھۆوىىۈِرأٍىمي ئبضىىتىذا    لىىبرا دېڭىسٔىىىڭ. ئىىىذى

ٓ    وىرىّىًلبٌغبْ،  رۇش لىسىً  ئىۇ   ،ئىّپېرىَىطىي ٍىّىرىٍگۀىذىٓ وېىَى

تەرەپٕىىىڭ لىرغبلٍىرىغىىب ئۇرۇٌىىۇپ تۇرغىىبْ لىىبرا دېڭىسٔىىىڭ دوٌمىىۇٍٔىرى     

 . ئەروىٍٕىىىە ئېرىػىۀذەن وۆرۈٔەتتي

ٓ ٍەرٌەرگە لىرغبلمىب ٍىېمى  . لبرا دېڭىس ٍۈزىذە ھېچٕەرضىە وىۆرۈّٔەٍتتي  

پ لوٍۇٌغبْ وېّىٍەر، پىبراخوتالر ضىۇ دوٌمۇٍٔىرىٕىىڭ ئۇرۇٌۇغىىغب     ىتىتوخت

تبِبلتىٓ ثىر لوغىۇق ئېٍىىپ ثېػىىڭٕي    . وۆرە ٌىڭػىپ، تەۋرىٕىپ تۇراتتي

وۆتىۈرۈپ لبرىطىىبڭ لىىبرا دېڭىسٔىىىڭ ٍىىۈزى ئىۇ تەرەپىىتىٓ ثىىۇ تەرەپىىىە، ثىىۇ     

 . وېتەتتيتەرەپتىٓ ئۇ تەرەپىە لبتٕبپ تۇرغبْ پبراخوتالرغب توغۇپ 

ثبغچىطىىغب،   ّبدوٌۋە ثبغمب ِۇضبپىر ئۇٍغۇرالر ثىسٔي  ثبلي ىىُھېٌذۇئبث

. ضىبٍبھەت لىٍىذۇردى   –دېڭىسى ثوٍٍىرىغب ئېٍىىپ ثېرىىپ ضىەٍٍە     ىگەًئ

تەثىئەتٕىڭ تەثىئىٌ گۈزەٌٍىىٍىرىگە ئبدەتتىٓ تبغمىرى ئىػتىَبق ثىىٍەْ  

ىغىب ئوخػىبپ   ٔەزەر تبغالٍذىغبْ راثىَە لبدىر ثۈگۈْ خىۇددى وىچىىه ثبٌ  

ُ . لبٌغبْ ئىىذى  وبِىبي ِۇزېَىغىب ئېٍىىپ     ِۇضىتبپب ثىسٔىي   ثىبلي  ئبثىذۇٌھېىى

وىۈرەظ   ٌبضىىَثۇ ِۇزېٌ، ئبددىٌ ئبدەِٕىڭ، ٌېىىٓ ِۇرەوىەپ ض. وەٌذى

تەجرىجىٍىرىگە ثبً، ٍبظ تۈروىَىگە، ضىَبضەت ثىٍەْ دىٕٕي ئبٍرىۋېتىپ 
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وبِىىبي  بفبِۇضىىت —دۆٌەت لۇرغىبْ  تىىۈروىَىگە ئبٍالٔىىذۇرغبْ ثىىىر وىػىىي   

 . رەھجەرٔىڭ ِۇزېٌ ئىذى

تۈروىَىذە ئۇٍغۇرالر ئۈچۈْ ئېَتمبٔذا ضىَبضىٌ پبئبٌىَەت دېگۀٕىىڭ  

ئۇٍغىۇرالر تۈروىَىىذە ضىَبضىىٌ پبئىبٌىَەت     . ئىسٔبضىٕىّۇ تبپمىٍي ثوٌّبٍتتي

ِۇٔچە تەضىر پەٍذا لىالٌىطىىّۇ، تۈروىَىىذىٓ    –ئبٔچە  ،ٌىطىّۇَەتەغىىٍٍى

تبغمي ضىَبضىتىگە ئۇٍغۇرالر ِەضىٍىطىي   –ي ئىجبرەت ثۇ دۆٌەتٕىڭ ئىچى

لبٔچىٍىىىىه تەضىىىىر وۆرضىتەٌىػىىىي ِىىىۇِىىٓ ئىىىىذى؟ ئۇٔىىىىڭ ئۈضىىىتىگە   

ئبضبضي ثبر، ضىَبضىٌ لىبثىٍىَىتي ثىبر    تەتۈروىَىذە تەضىرى ثبر، جەِئىَەت

تۈروىَىىىذە لىىبزالالر ئىتتىپبلٍىػىىىپ ئبضىىبش   . ثىرِىىۇ ئۇٍغىىۇر ٍىىوق ئىىىذى  

   َ ئبڭٍىػىىىّىسچە  . ەٌىگەْ ئىّىىىع تىىىىٍەپ ئىجتىّىىبئىٌ ئىىورٔىٕي تىىٍىىى

ثۇ ئۇٍغۇرالر ثىر ٍەردە . ِىڭذىٓ ئبرتۇق ئۇٍغۇر ٍبغبٍذىىەْ 30تۈروىَىذە 

ثبظ لوغۇپ، ثىر ۋەوىٍٕي وۆتۈرۈپ چىمىىپ تىۈروىَە دۆٌەت پبرالِېٕتىغىب    

ي غىىەھەرٌىه پبرالِېٕتمىىب ثوٌطىىىّۇ ئەزا لىٍىىىپ    ۇھېچجوٌّىغبٔىىذا ئىطىىتبٔج 

َىىذۈرۈپ، ثىىۇ تىىۈروىە دوپپىىب    ىَ و؟ ئىىۇ تىىۈروىە ثەلەضىىە  وىرگۈزەٌىگۀّىىۇ

ئېرىػىەْ ٔەتىجە ٔېّە؟ ضەْ  ،زاِبٔالر ئۆتۈپ وەتتي –َذۈرۈپ زاِبْ ىو

دېىىىگەْ غىىىوئبرٔي، ئىىىۆزىٕي پەش   «ِەْ ثىىىبالڭ تىىىۈرن » «ئبتىىىب تىىىۈرن »

ٕي داۋاٍِىك تەورارالپ ئېرىػىەْ ٔەرضە ثىر لەثرە ىچبغالٍذىغبْ ثىر ئىجبر

 .خبالش ،پەلەت ثىر لەثرە ثوٌذى

ئۇٍغىىۇرالر ٔىىبداْ . ق ئىىىذىەّەخىىھەَ ئ ،ئىىىذى ئىىبلىۆڭۈي ئۇٍغىىۇرالر

غىۈوىذە ئىۆزىٕي ئىىۆزى   ۆٕىىڭ ث ىئىبدەت وۈچ . ئىىذى ھەَ ئەلىٍٍىىك ئىىذى   

ثىىر ِىٍىٍەت ئىجتىّىبئىٌ    . تەۋرىتىپ تۈروىَىذىٓ پبٔب تىىٍەپ ٍۈرۈغىەتتي  

جەھەتىىىتە پىػىىىىپ ٍېتىٍطىىىىّۇ ٌىىىېىىٓ ضىَبضىىىىٌ جەھەتىىىتە پىػىىىىپ       

ق پېىىىتىچە، ٔىىىبداْ پېىىىتىچە  ەّەخىىىثۇٔىىىذاق ِىٍىىىٍەت ئ  ،ٍّەٍىىىذىىەْىٍېت
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دېگۀىذەن ثىىىر   «ٍبتّىىبپتۇ وىَىىه ئىػىۀگەْ تبغٍىرىڭىىذا   ». لېٍىۋېرىىذۇ 

ثىىىبرىٓ  . وىىىۈٔي ٍىىىۈز ثەردى  – 36ئبٍٕىىىىڭ  – 1ٍىٍىىىي   – 9000، ئىىىىع

 جَىبڭ ِىڭ ئۇٍغۇرٔىڭ لېٕىٕي ئىچىىەْ   10ۋەلەضىذىٓ تبوي ھبزىرغىچە 

ۇالٍّبْ ضىى  پرېسىىىذېٕىت ،زېّىىىٓ زىَىىبرەت لىٍىىىپ تىىۈروىَىگە وەٌگۀىىذە   

زېّىٕٕىىڭ وۆوطىىگە تبلىبپ     جَىبڭ تۈروىَىٕىڭ دۆٌەت ِېىذاٌىٕي   يەّىرېد

ئىىۀٍىىىٕىىىي ثىٍّىطىىىىّۇ   ئىىىىسَٔىىىېّە ئىىۀٍىىىٕىىىي لبٔىىىذاق  . لوٍىىىذى

ظ ۇئىىۆزى خىى  –ئىىۆزىٕي  ،تۈروىسِٕىىىڭ غىىوئبرىٕي تىىوۋالپ ٔھىىبزىرغىچە پب

ٓ لىسىرىپ  -لىٍىپ وەٌگەْ ثەزى وىػىٍەر ئبز  توال ٔوِۇضٕي ثىٍگۀٍىىتى

ِبۋزۇٌۇق  «زېّىٓ ِەٍذىطىگە ٍبٔتبق لبداپ لبٍتىپ وەتتي جَبڭ» 7ۇپتۇر

ئۆزى ثەزٌىىذى ۋە ئىۆزىگە ئىۆزى تەضىەٌٍي      –ئۆزىٕي  ،ِبلبٌە ئېالْ لىٍىپ

 . وۆڭۈٌطىس ۋەزىَەتتە ئۆزىٕي ئوڭػىۋېٍىػمب ئۇرۇٔۇپ وۆردى. ثەردى
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 هۇخلىطٌىڭ ئۆٍىذە لېب ٍۈضۈپ

طىتبْ ئىبرلىٍىك ئىۈرۈِچىگە    ئبٍروپىالٔغب ئوٌتۇرۇپ لبزالى ىٓتۈروىَىذ

 7ِەْ راثىَە خېٕىّغب. لبراپ ٍوٌغب چىمتۇق

ئۇٍغۇرىطىىتبْ ثىىۇ ۋەتۀٕىىىڭ ضىَبضىىىٌ ئىػىىٍىرى ئىىبخىرى ٍۀىىىال    - 

 .ئىىىىّىسگە لبٌىذۇ، دېذىُ

. ئىىۇ تىىۈروىَىٕي وىىۆرۈپ لىىبٍتتي . ئىىۈْ چىمّىىبٍتتي  دىٓراثىىىَە لىىبدىر

دەٍىذىغبْ ئۇٍغىۇر    تۈروىَە ثىر ٔېّە، دەٍذۇ، ئەرەثىطتبْ ثىىر ٔىېّە دەٍىذۇ،   

ئۈِىىىىىذ ثىىىىىٍەْ  . جەِئىَىتىٕىىىىىڭ چبوىٕىىىىب لبراغىىىىٍىرىٕي ئوٍالۋاتىىىىبتتي  

ئۈِىذضىىىىسٌىىٕىڭ وەضىىىىىٓ وۈرەغىىىٍىرى ئۇٔىىىىڭ روھىىىي دۇَٔبضىىىىٕي     

ئبزاثالۋاتىىبتتي، ئىىۇ روھىىي دۇَٔبضىىىذا ھەروىىىُ ھەر ٔىىېّە دەٍىىذۇ، ئۇٍغىىۇر     

ئۆزىٕىڭ تەلذىرى توغرىطىذا ئۆزى ثىر ٔېّە دېّىگۈچە ھېچىىُ ھېچٕېّە 

 . دېّەٍذۇ، دەۋاتبتتي

راثىىىىَە خېىىىٕىُ ِېٕىىىىڭ ضىىىۆزۈِٕي تەضىىىتىمٍىّىذى  ٍىىىبوي ئىٕىىىىبر     

غېخىذەن چىرِبپ ئبٌغبْ  ڭخىَبٌالر خۇددى ئۇٔي ِەجٕۇٔتبٌٕى. لىٍّىذى

ئىىىذىَىٍەر، پىىىىىرٌەر چۇۋۇٌىىىۇپ   ... لەٍەردىىىٓ ثبغىىالظ وېىىىرەن  . ئىىىذى 

ْ  چوەتىىەْ ٍىپىتەن گبدىرِىب    ٕ ىچۇئى . ثوٌىىۇپ وەتىىە ي ٕي تىبپمىٍي، ثېػىىى

ثىىىٍەت . ئىبٍروپىالْ لبزالىطىتبْ ئبٍرىپورتىغىب لؤىذى    . تىبپمىٍي ثوٌّىبٍتتي  

ْ ئىطتبٔطىٕىڭ ئۈرۈِچىگە ...ئۈرۈِچىگە ئېٍىٕغبْ ئەِەضّىذى ؟ ئبٍروپىال

ئۇچۇظ ثۆٌۈِىگە وىرگۀذە لبزالالر، ئورۇضالر راثىىَە خېىٕىُ ئىىىىّىسٔىي    

 ،چىذىَبٌّىىذى راثىَە لبدىر خورالغىمب  ... غۇ دەرىجىذە ِەضخىرە لىٍذىىي 

ئۇ ئېتىٍىپ ثېرىپ ثىر ئورۇضٕىڭ ٍۈزىگە ثىر وبچىبت ضىبٌّبلچي ثوٌغبٔىذا    

ئۇٔىىڭ ئىىىىي    ،رٌىىذى ؤەپرەت وىۆز ٍبغىمب ز   –غەزەپ .  ۋاٌذىُۇِەْ تۇت



 38 

وۆزىذىٓ تبراِالپ تۆوۈٌگەْ ٍبظ ِېٕىڭ ئبزاثٍىٕىپ تۇرغىبْ ٍىۈرىىىّٕي   

 ...پ ئۆتتيۇٍۇٍ

ثەرگەْ ئبٌىذاِچي، لىوٍّىچي   ئەضٍىذە تۈروىَىذە ثىسگە ثىٍەت ئېٍىپ 

ئۇٍغۇر، لبزالىطتبٔذىٓ ئۈرۈِچىگە  ئۇچىذىغبْ ئبٍروپىالٕٔىڭ ئورۇٔىذۇق  

 . ثېجىرِىگەْ ئىىەْ ېٍىػٕيۋرىٕي ثەٌگىٍەپ  ثېٍەتٕي توٌۇق ضېتىۇٔوِ

ِبغىىىٕىغب چىممبٔىذا راثىىىَە خېٕىّٕىىڭ چىراٍىىي    . تبوطىي توضىۇۋاٌذۇق  

خىۇدا، دېىىذىُ  . ەتتىي خىۇددى ثۇٌىۇتتىٓ وېَىٕىىي ئبپتىىبپتەن ئېچىٍىىپ و    

پ، تېىىسال ئېچىٍىىىذىغبْ، تېىىسال تۇتۇٌىىۇپ تېىىسال    ىىىٕىتېىىسال خۇٍٍ. ەذئىچىّىى

لىٍىىىپ   ِەھجىىۇثەوۈٌىىىذىغبْ راثىىىَە لىىبدىردەن ئبٍىىبٌٕي ِبڭىىب ئۆِۈرٌىىۈن      

ِۇخٍىطىىىٕىڭ ئىىىۆٍىگە  ثېىىىه ٍۈضىىىۈپئىىىىّىىىىس . ثەرگىىىىٕىڭگە رەھىىىّەت

ِەْ  ۇٔىىڭ ئۈضىتىگە  ئۇ غىۇڭب ئېچىٍىىپ وەتتىي ثوٌغىبً، ئ     ،وېتىۋاتبتتۇق

 . چبلچبق لىٍىپ ئۇٔىڭ وۆڭٍىٕي وۆتۈردۈَ

. ئبوب ئبٌذىّىسغب چىمىىپ ئىػىىه تۈۋىىذە لبرغىي ئبٌىذى      ثېه ٍۈضۈپ

غىۇ  . داضتىخبٔغب ثىر دأە لىبرا ثوٌىىب وەٌتۈرۈٌىذى   ...  داضتىخبْ ضېٍىٕذى

ئەپۀىذىّٕىڭ ئبئىٍىطىىذە راضىخوت ئۈزۈٌىۈپ لىبٌغىٍي       ثېه ٍۈضۈپوۈٔي 

  ْ َ . ئۈچ وۈْ ثوٌغىبْ ئىىىە ە لىبدىر ئبٌىذىراڭغۇِۇ ٍىبوي ثىۇ ئىبئىٍىٕي      راثىى

دوٌالرٔىىي چىمىرىىىپ ئۈضىىتەي   500خىوظ لىٍىىىع ئۈچۈّٔىىۇ ٍبٔچۇلىىذىٓ   

ثىىۇ پىىۇي راثىىىَە لبدىرٔىىىڭ ٍبٔچۇلىىىذىىي ئەڭ  .  ئۈضىتىگە لوٍىىۇپ لوٍىىذى 

راثىَە لبدىر ثىٍەْ  ،چبً ئىچىٍىپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ. ئبخىرلي پۇي ئىذى

 داِەْ ضىىبپب. چۈغىىۈپ وەتتىي ئەپۀىذى ضىَبضىىىٌ پبراڭغىب    ثېىىه ٍۈضىۈپ 

ھبوبۋۇرٌۇق لىٍىذىّّۇ ٍىبوي تؤىۇظ ٍىبوي ٔىبتؤۇظ      . ٍېتىپ ئبراَ ئبٌذىُ

   ْ ھەر ھبٌىىىذا . ِەضىىىٍىٍەرگە لبرىتىىىب ئېرۀطىىىسٌىه لىٍغىٕىّّىىىۇ ثىٍّەٍىىّە

ثىر خىىً ھۆرِەتطىىسٌىه    ئبرىالغّىغبٍٔىمىُئىىىي وىػىٕىڭ ضۆھجىتىگە 
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لىىبدىر ِېٕىي ئوثىىذاْ   ئۆٍىذىٓ لبٍتىىىپ چىممبٔىذىٓ وېىىَىٓ راثىىَە   . ئىىذى 

 .ئەدەپٍەپ لوٍذى

راثىىىَە خېىىٕىُ تىىوغرا لىٍىىذىڭّۇ، ئبدەِگەرچىٍىىىه ِەۋلەضىىىذىٓ       —

... ئېَتمبٔذا توغرا لىٍذىڭق ضىَبضىىٌ ِەۋلەدىىٓ ئېَتمبٔىذا خبتىب لىٍىذىڭ     

پىىىۇٌٕي ثېرىىىىپ لوٍىىىذۇق، پىىىۇي تبپػىىىۇرۇپ ئبٌغىىىبْ ثىىىۇ وىػىىىىٍەر ئەتە      

ئبٌىَىتىّگە پىۇي ثەرگەْ،  راثىَە لبدىر ِېٕىڭ ضىَبضىٌ پب –وىٍّەرگىذۇر 

دەپ لوٍطىىب خىتبٍٕىىىڭ رازۋېىىذ ئورگىىبٍٔىرى ئىىبڭالپ لبٌىىىذىغبْ ثوٌطىىب،       

ئىىىىّىسٔىڭ تەلذىرى لبٔذاق ثوٌىىذۇ خېىٕىُ؟ ثۇٔىذاق ئۀذىػىىٍىرىّٕي     

دە،  –ئبڭٍىغبٔذا راثىىَە لىبدىر پەرۋاِىۇ لىٍّىبٍتتي، لىوٌىٕي ثىىر غىىٍتىذى        

 ! طبالَضتۈگىذى ۋە

. ھەتتب تبِىبق ٍەٍىذىغبْ پۇٌّىۇ لبٌّىىذى     ،پۇي ٍبٔچۇلىّىسدا ثىر تىَىٓ

رۇثٍىغب لورغبش چېگىرا ئېغىىسىغىچە وىىرا     400 ۇپ،تبوطىذىٓ ثىرٔي توض

 7راثىَە لبدىرغب. لىٍذۇق

. ئبٌٕي لوٍىىۇظ ھبجەتطىىىس ئىىىذى  ولبٔىىذاق لىٍىّىىىس، دېىىگەْ ضىى    —

ضۇپ وتبِوژٔىغب وەٌگۀذە ۋەتۀذىٓ ئۆتىەْ تىجبرەتچىٍەرٔىڭ ئبٌذىٕي ت

رۇثٍىٕىي غىىوپۇرغب   400. رۇثٍىىي لەرز ئبٌىذى  3000دىر ئىۇالردىٓ  راثىىَە لىب  

 . رۇثٍىٕي ٍبٔچۇلمب ضبٌذى 300ثېرىپ 

 ڭضىېىرېتبر ۋا  زاٌىىذا ِەٌىۇَ ثىىر وىۈٔي ضىَبضىىٌ وېڭەغىٕىڭ ٍىغىىٓ       

 7راثىَە لبدىرٔي ئبٌذىغب چبلىرىپ ەْۈچېٌ

تىجبرەت لىٍىۋاتبِطەْ  –، ضەْ چەت ئەٌذە ضودا ٔىگبراثىَە لبدىر،  -

ئەوطىَەتچي، ثۆٌگىۈٔچي تەغىىىالتالرغب پىۇي تبرلىتىىپ ٍۈرەِطىەْ،       ٍبوي

ِۇئىىبۋىٓ رەئىىىص لەٍَىىۇَ ثىىبۋۇدۇْ ٔەق ِەٍذأىىذا لىىبراپ تۇرغىىبْ    . دەپتىىۇ

 7ئبٌغب راثىَە لبدىروثۇ ض. ئىىەْ
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ھۆوۈِەت ِبڭب ئىػىٕىػي وېرەن، ِەْ ھۆوىۈِەتىە ئىػىىٕىّەْ،   » —

 . ، دەپتۇ«يجن ضۆزٌەرگە ئىػۀّەڭ ۋاڭ غۇەضۆئ

جبۋاثٕي ِبڭىب   –لبدىر ثۇ لېتىّمي ضوئبي  گە لبٍتىپ وېٍىپ راثىَەئۆٍ

 ...ئورٔۇِذىٓ چبچراپ تۇرۇپ وەتتىُ -، دېذىُ، دە !ئبپال . ضۆزٌەپ ثەردى

پىۇي ثېرىػىي ثىىر لېتىٍّىىك ئەِەش      ثىېىىە  ٍۈضىۈپ راثىَە لبدىرٔىىڭ  

ئوتتۇرا ئبضىَبدا ضىَبضىٌ پبئىبٌىَەت لىٍغىۇچي ئۇٍغۇرالرغىب راثىىَە     . ئىذى

ِىۇخٍىص ثىٍۀىىال   ثېىىه ٍۈضىۈپ بدىرٔىىڭ پىۇي تبرلىتىىىپ ثېرىػىي ثىىىرال    ل

راثىَە لبدىرٔىڭ پېىَىگە   ثىخەتەرٌىه ثبغمبرِىطي ،دېّەن. چەوٍۀّەٍتتي

 . چۈغىەْ ئىذى
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 قبراهلىقٌىڭ ئبقىۋىتي

ثىىىر  ِىمَبضىىىذائۇزۇٔىىذىٓ ثېىىرى ئۈرۈِچىىىذە، پۈتىىۈْ ئۇٍغۇرىطىىتبْ   

راثىَە لبدىر ئىىىىّىس لورغبضتب،  ثۇ چبغذا. )غۇٌغۇال ئېمىپ ٍۈرگەْ ئىىەْ

خىتىبً  (. ئوتتۇرا ئبضىَبٔىڭ ئۇ تەرىپىذە تىجبرەت لىٍىپ ٍۈرگەْ ئىىذۇق 

ُ  فىڭ»تبرىخچىالر ۋە خىتبٍٕىڭ تەغۋىمبت ئورگبٍٔىرى ثىرٌىػىپ   «خىبٔى

. ئېىرأذا لوٍۇغمب ثبغالپتۇ ،ئىػٍەپ چىمىپِبۋزۇٌۇق تېٍېۋىسىَە تىَبتىرى 

ُ  فىڭ»لبٍتىپ وېٍىپ  ِىبۋزۇٌۇق تېٍېىۋىسىَە تىَىبتىرىٕي ئېىرأىذا      «خىبٔى

   َ تىَبتىرٔىىىڭ . ثىۇ تىَىىبتىر لبٍتىب ئېىرأىذا لوٍۇٌّىىذى    . ثىىرال لېىتىُ وىۆردۈ

   ُ غەزەپٍۀىگەْ راثىىىَە خېىىٕىُ  . ِەزِىۇٔىٕي راثىىىَە لبدىرغىب ضىىۆزٌەپ ثەردىىى

ٍىىىۈەْ خەجىىىٍەپ ثىىىۇ   200ثېرىىىىپ  غبغىىىىٕجبڭ تېٍېىىىۋىسىَە ئىطتبٔطىطىىىى 

 7بْ ٔۇضخىطىٕي ئېٍىپ وەٌذى، راثىَە خېٕىُئېٍىٕغ وبضىتىغبتىَبتىرٔىڭ 

ثېػىىّىسغب ٔىېّە وەٌطىە غىۇٔي     ! لبرغي پىىىرٌىه تۀمىىذ ٍىبز  ! ٍبز —

   ْ . لوٌۇِغىىب لەٌەَ ئبٌىىذىُ. وىۆرىّىس، ِىٍٍىىىٌ ھبلىىبرەتىە چىىذاپ تۇراٌّىىبٍّە

 – 3661ِىبۋزۇٌۇق ِبلىبٌەَ    «ػىي ىخبٔىُ ۋە ئبپتورالرٔىڭ تىبرىخ لبر  فىڭ»

 . دە ئېالْ لىٍىٕذى «وەچٍىه گېسىتي ئۈرۈِچي»ئبٍذا  – 33ٍىٍي 

ُ  فىڭ»خىتبً ِۇضتەٍِىىىچىٍىرىٕىڭ تەغۋىمبت ئورگبٍٔىرى   «خىبٔى

ِبۋزۇٌۇق تېٍېۋىسىَە تىَبتىرىٕي ئىػٍەپ تبرىخٕىڭ لبٍطي ثىىر چبغٍىرىىذا   

ْ پىىىرٔي ئىٍگىرى  ْ ئىذى، دېگە لبزالالر ئۇٍغۇرالرغب ھۆوۈِرأٍىك لىٍغب

ٍىېڭىال ِۇضىتەلىً ثوٌغىبْ لبزالىطىىتبٔغب    ثىۇ ئىبرلىٍىك   . ضىۈرِەوچي ثوٌىذى  

ٍىرىٕىىىڭ خەٌملىبزاق   –خۇغىبِەت لىٍّىبلچي، ٍۀە ثىىىر تەرەپىتىٓ ئۇٍغىىۇر    

لىىىبزاق   –ئىىىبٍرىُ ھبٌىىىذا چېمىٍىىىىپ، ئۇٍغىىىۇر     –ھېططىىىىَبتىغب ئىىىبٍرىُ  

ِىٍٍەتٍىرىٕىڭ ئوتتۇرىطىغب ِىٍٍىٌ زىذدىَەتٍەرٔىڭ ئۇرۇلىٕي چبچّبلچي 

ئۇٍغۇرالرغىب ھۆوۈِرأٍىىك لىٍغىبْ،     ئەپطۇضىىي، لىبزالالر تبرىختىب   . ثوٌذى
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دەٍذىغبْ ضەپطەتىٍەرگە دائىىر ھېچمبٔىذاق ٍبزِىب خىبتىرە ٍىبوي تىبرىخىٌ       

ٍەرٔي ئۇٍغۇر ىثۇٔذاق غەوىٍذە ئوٍذۇرۇٌغبْ ضەپطەت. پبوىتالر ٍوق ئىذى

ٌىىېىىٓ لىىبزاق لېرىٕذاغىىٍىرىّىسٔىڭ   . ِىٍٍەتچىٍىىىرى لوثىىۇي لىالٌّىىبٍتتي  

تىَبتىرىٕي وۆرگۀىذىٓ وېىَىٓ تېخىّىۇ    تېٍېۋىسىَە  رەڭٍىرىۆوِىٍٍەتچي 

لىىبزالالر ثىىىٍەْ ئۇٍغىىۇرالر ئوتتۇرىطىىىذا زىىىذدىَەت پەٍىىذا    . وۆرەڭٍەغىىتي

ىٓ تِىٍٍىىٌ زىىىذدىَەت  ثوٌىىذىغبٔال ثوٌطىب، خىتىبً ِۇضىتەٍِىىىچىٍىرى ثىۇ     

ئۇٍغىۇر ِىٍٍەتچىٍىىرىگە    ٕي وۈغىىۈرتۈپ، پبٍذىٍىٕىپ لبزاق ِىٍٍەتچىٍىرى

  .لبرغي تۇرۇغي تۇرغبْ گەپ ئىذى

مي ِبلبٌەَ ئېالْ لىٍىٕىپ جەِئىَەت ثىٍەْ ٍۈز وۆرۈغىۀذىٓ ىرىٍۇل

 ٓ ئىۈرۈِچي وەچٍىىىه  »ئىبً ئىچىىذە    – 33ئىىىىٕچىي لېىتىُ ٍۀە    ،وېىَى

 «ٌوثىىىىىڭاي ٔبخػىىىىب ئوغرىطىىىىي ۋاڭ ۋٔەپطىىىىىڭٕي ٍىغىىىىى»دە  «گېسىتىىىىي

ِەْ ثىىىۇ ِبلبٌەِىىىذە خىتىىىبً   . ضىىىەرٌەۋھىٍىه ِبلىىىبٌەَ ئىىىېالْ لىٍىٕىىىذى   

ِۇزىىىىب  –ٕي، ٔبخػىىب ىەدۀىىىَەت تبجىىبۋۇزچىٍىمِۇضىىتەٍِىىىچىٍىرىٕىڭ ِ

ٕي، ئەخاللطىىىىسٌىمىٕي، ى، ھبٍبضىىىىسٌىمٕي، ٍۈزضىىىىسٌىىىٕيىچىىۈرِىچىٍىى ۆو

ٕي تۀمىىىىذ ىِەدۀىىىَەت ئبضطىّىٍَبتطىَىطىىىي ٍۈرگىىىۈزِەوچي ثوٌغىىىبٍٔىم  

 . لىٍذىُ

ئىىىي پبرچە ِبلبٌەَ ئېالْ لىٍىٕغبٔذىٓ وېَىٓ ئۇٍغۇر جەِئىَىتىىذە  

. ىرىٕىڭ ئبرىطىذا وۈچٍىۈن غۇٌغىۇال پەٍىذا لىٍىذى    ھەتتب، خىتبً وۆچّۀٍ

تەرەپىتىٓ خىتىىبً تەغىۋىمبت ئورگبٍٔىرىغىب وېٍىىىپ     –چىېمىّچىالر تەرەپ  

ئىىبپتؤوَ راٍؤٍىىۇق تەغىىۋىمبت ثۆٌىىۈِي، ئىىۈرۈِچي   . چېمىّچىٍىىىك لىٍىىذى

ئىىىۈرۈِچي وەچٍىىىىه »غىىەھەرٌىه تەغىىىۋىمبت ثۆٌىىىۈِي ٍىغىىىٓ ئېچىىىىپ    

ٕ   «گېسىتىىي ي لىىبتتىك تۀمىىىذ لىٍىىىپ،    ٔىىىڭ تەھرىرٌىرىٕىىي، ِىىۇخجىرٌىرى



 43 

ٍۈەْ جەرىّبٔە  3000 ئىّىٕگەٍبزدۇرۇپ، تەھرىر ئبثذۇٌالھ  تەوػۈرۈغٕبِە

 . لوٍذى

ئبٍىىذا ئىىبپتؤوَ راٍؤٍىىۇق ئۇٍغىىۇر والضطىىىه       – 39ٍىٍىىي   – 3662

ئەدەثىَىىبتي تەتمىمىىبت ٍىغىٕىىىذا ٔۇتىىۇق ضىىۆزٌىگەْ ضىىبثىك تەغىىىۋىمبت       

7 ِبڭىب ھۇجىۇَ لىٍىىپ    ،ئىطّىّٕي ئبتىّبً تۇرۇپ داجىٓ فىڭِىٕىطتىرى 

« ْ دېگۀٕىىىىي   «ِەدۀىىىىىَەت ئبٌّبغىىىىتۇرۇظ »، «تىىىىبرىخٕي ثىٍەِىىىىذىىە

ئبٍٕىڭ ئبخىرىذا خىتبٍچە، ئۇٍغۇرچە  – 39ثۇ ٔۇتۇق . ثىٍەِذىىەْ، دېذى

لورلۇٔچٍىۇق ضىىگٕبي ئوتتۇرىغىب    . دە ثېطىٍىپ چىمتي «غىٕجبڭ گېسىتي»

. بغىٍىذى چېچىٍىػمب ث پىىرىُ - ًىچىمتي، وۆڭٍۈِگە تۇٍۇق چۈغتي، ئەل

ئىػٕىڭ ثېػىذا، ئىػىٕي  . راثىَە خېٕىُ ئۀطىرەغىە، تىتىٍذاغمب ثبغٍىذى

ثبغالغىتىٓ ثىۇرۇْ ئېھتىَىىبت لىىً؟ ثېػىىڭغب وەٌگۀىىذە لورلّىب ضىىىذىك؟       

ٍىرىّىسغىب ئىبٌالھ    ىئۆِۈرٌۈوۈَ راثىَە خېٕىُ لورلّب، ئۆزۈڭٕي دادىً تۇت ثبٌ

 ...!ئىگە
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 ضىرلىق تبرىخي ۋەقەلەرًىڭ ئبغنبرىلىٌىػي

 – 3661وەٍٕىىذە   –ئىىىي پبرچە ِبلبٌەَ ئېالْ لىٍىٕىػىٕىڭ ئبٌىذى   

دوضىىىتۇَ ئوضىىىّبٔجبْ ضىىىبۋۇت ثىىىىٍەْ ثىرٌىػىىىىپ،     ذائبٍىىى – 30ٍىٍىىىي 

ْ ئىىبِېرىىىٍىك ٍىىىبزغۇچي   ٍەر ۋە جرەلىىىى»گىىىبرۋېر ئەپۀىىذى ٍبزغىىىبْ   جىىۇ

ِبۋزۇٌۇق وىتبثٕي خىتبً تىٍىذىٓ ئۇٍغۇر تىٍىغب تەرجىّە  «ئىتتىپبلذاغالر

ىتىىبثٕي ئىٕگٍىىىس تىٍىىىذىٓ جۇڭگىىو پۀىىٍەر ئبوبدېّىَىطىىي    ثىىۇ و. لىٍىىذۇق

 . خىتبً تىٍىغب تەرجىّە لىٍغبْ ئىىەْ

ْ چوڭ دۆٌەتٍەر ئوتتۇرىطىذىىي  - 9 دۇَٔب ئۇرۇغي، ئۇرۇغمب لبتٕبغمب

ئۇرۇظ ِۇٔبضىۋەتٍىرى، ئىتتىپبلذاغىٍىك ِۇٔبضىىۋەتٍىرى، چىوڭ دۆٌەتىٍەر     

ٔبضىىىىىۋەتٍىرى، تبغىىىىمي ضىَبضىىىىىتىٕىڭ ثەٌگىٍىٕىػىىىىي، دىپٍوِبتىىىىىه ِۇ 

جۇڭگؤىڭ ئىچىي ئۇرۇغي، ئبِېرىىب ثىٍەْ رۇضىَىٕىڭ، رۇضىىَە ثىىٍەْ   

جۇڭگؤىڭ، ئبِېرىىب ثىٍەْ جۇڭگؤىڭ ئۇرۇغىمب ِۇٔبضىىۋەتٍىه، تەضىىر    

ب ِۇٔبضىۋەتٍىه دىپٍوِبتىه ِۇٔبضىۋەتٍىرى ثۇ وىتبثٕىڭ ىغتبٌىػىػ ەدائىر

ۆٌەتىىٍەر  ِەزِىىۇٔي ثوٌىىۇپ، ئبتىىبٌّىع غىىىٕجبڭغب ِۇٔبضىىىۋەتٍىه چىىوڭ د     

ً ثوٌۇغىغب ِۇٔبضىۋەتٍىه  ِۇٔبضىۋەتٍىرىگە، تبغمي ِوڭغۇٌىَىٕىڭ ِۇضتەلى

چىوڭ دۆٌەتىىٍەر ضىَبضىىىتىگە دائىىىر ِەزِۇٔالرغىب وىتبثتىىب ئبالھىىىذە ئىىورۇْ     

 . ثېرىٍگەْ

ثىۋاضىىىىتە تىٍغىىىب   «ضىطتېّىطىىىي ٍبٌتىىىب»، «ٍبٌتىىىب ٍىغىٕىىىي »وىتبثتىىىب 

 ْ ِەزِىىۇٔالر، ۋەلەٌەر  غىب ِۇٔبضىىۋەتٍىه   «ٍبٌتىب ٍىغىٕىىي »ثىىراق   ،ئېٍىّٕىغىب

جۇڭگو، ضىوۋېت ئىتتىپبلذاغىٍىك   »وىتبثتب، . ئەتراپٍىك ضۆزٌۀگەْ ئىذى

ٕ   «دوضىىتٍۇق غەرتٕبِىطىىي   ْ ّىئەٍىىٕەْ تىٍغىىب ئېٍى ٍبٔىىذاپ ئۆتىىىۈپ   ،غىىب

ِۇثبدا چوڭ دۆٌەتٍەر ئوتتۇرىطىذا چبلىرىٍغبْ خەٌمئبرا ٍىغىٕالر . وەتىەْ

. ػىمب تىوغرا وېٍەتتىي   ىٍىتذىغبْ ثوٌطىب ئەتراپٍىىك توخ  ىوىتبثتب تىٍغب ئېٍىٕ
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ئبپتورٔىىىڭ خەٌمئىىبرا ٍىغىىىٕالر، خەٌمئىىبرا غىىەرتٕبِىٍەرگە ِۇٔبضىىىۋەتٍىه      

؟ وىتبثتىىىىىب ِۇِىىّٕىىىىىذى ِبتېرىَىىىىبٌالردىٓ توٌىىىىۇق خەۋەردار ثوٌۇغىىىىىي   

ئۇٍغۇرىطتبٔذا ِۇضتەلىً دۆٌەتٕىىڭ لۇرۇٌۇغىي ۋە ثىۇ دۆٌەتٕىىڭ خەٌمئىبرا      

بً گوِىٕذاڭ ھۆوۈِىتىگە ٍىغىٕالر، چوڭ دۆٌەتٍەر ئىتتىپبلي ئبرلىٍىك خىت

 . ئەتراپىذا ئېچىپ ثېرىٍگەْ 20%ٍىػي ىضېتىپ ثېر

پەرزۀتىي  ئۇٍغىۇر  ثىىر  چىۈٔىي ِەْ  . ِەْ ثۇ وىتبثٕي تەرجىّە لىٍذىُ

ثوٌىۇظ ضىۈپىتىُ ثىىٍەْ وىتىبثٕي تەرجىىّە لىٍىػىٕي ثىىر ۋىجىذأي ثىىۇرچ         

 ُ ئۇٍغىىۇر خەٌمىىي ئۆزىٕىىىڭ دۆٌەت لىىۇرۇظ تىىبرىخىٕي ثىىۇ     . ھىىېص لىٍىىذى

ٍٔىىىٕي، ئۇٍغۇر دۆٌىتىٕىي  ۋەتىەخىتبٍغب لبٔذاق ضېتى ضتبٌىٕٕىڭدۆٌەتٕي 

ٔېّە ئۈچۈْ خىتبٍغب ضېتىپ ثەرگۀٍىىىٕي ئۇٍغۇر خەٌمي ثىٍىپ لبٌطۇْ، 

 . ېگۀٕي ِەلطەت لىٍذىُد

ئۆضىّۈرٌەر ٔەغىرىَبتىغب    –وىتبثٕىىڭ تەرجىّىطىىٕي غىىٕجبڭ ٍبغىالر     

غىڭػىػىىمب  ئېٍىىىپ ثبرضىىبَ، ٔەغىىرىَبت ثبغىىٍىمي ئىىۇٔي دەپ، ثىىۇٔي دەپ   

پ ىٕىدەرھىبي چۈغى   غىڭػىىَذىغبٍٔىمىٕي ئۇٔىىڭ ٔىېّە ئۈچىۈْ    . ثبغىٍىذى 

ِىڭ ٍۈەْ پۇي ئېٍىپ ٔەغرىَبت ثبغٍىمىٕىڭ  2راثىَەَ خېٕىّذىٓ . لبٌذىُ

  َ ئىىىذىغۇ؟ ِۀّىىۇ  ٔەغىىرىَبت ثبغىىٍىمىّۇ ئۇٍغىۇر . لوٌىغىب تۇتمىىۇزۇپ لوٍىذۇ

ْ ثۇ وىتبثٕي ئۇئىذىّغۇئۇٍغۇر  ٍغۇر خەٌمي ؟ ئىىىىّىسٔىڭ پەرلي ٔەدە، ِە

  ُ ِىىڭ   2وىتىبة دەضىٍەپتە   ! ئولۇضۇْ، دەپ تەرجىّە لىٍغىبْ ئەِەضىّىذى

. اٌذىُۋٔۇضخب ضېتى 3000ِىڭ ٍۈەْ  خەجٍەپ  3ٔۇضخب ثېطىٍىپ چىمتي، 

   ُ وىتبثٕىىىىڭ  . دوضىىىتٍىرىّغب، تؤۇغىىىٍىرىّغب ھەلطىىىىس تبرلىتىىىىپ ثەردىىىى

رەضىىّىٕي وىىۆرگەْ وىػىىىٍەرٔىڭ ثىىۇ    زېىىذۇڭٕىڭ ِىىبۋِۇلبۋىطىىغب لىىبراپ  

ِېٕىڭ ھىبۋاٌەَ  ثىىٍەْ ثىىر ئىىىىي     . ېٍىػىغب راٍي ثبرِىذىۋتبثٕي ضېتىوى

. وىػىي ئولىۇپ وۆرگۀىىذىٓ وېىَىٓ، وىتىبة ثىىبرِۇ، ٍولّىۇ ثوٌىۇپ وەتتىىي       
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ِىىڭ ٔۇضىخب ٔەغىر     94ٕىڭ ئبخىرىغب وەٌگۀذە، ثۇ وىتىبثٕي  ىٍىٍ – 3662

ٌىىېىىٓ خىتىىبً ِىٍٍىىىٌ ھۆوۈِرأٍىرىٕىىىڭ    .لىٍىػىىمب ئېھتىَىىبغ تۇغۇٌىىذى 

 . ئورگبٍٔىرى ٔەغر لىٍىػٕي، لبٍتب ثبزارغب ضېٍىػٕي چەوٍىذى تەغۋىمبت

رەھّەتٍىىىه ِۇتەپەوىىىۇرىّىس  تۇرغىىۇْ ئبٌّىىبش ئەپۀىىذى وىتىىبثٕي     

ٍەر ۋە جرەلىى »ئبٌذىّغب وېٍىپ تەرجىىّە لىٍغىبْ    ،ئولۇپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ

لىبٌتىص وىتىبة ئىىىەْ، تەرجىىّە تىٍىي       ِبۋزۇٌۇق وىتبة «ئىتتىپبلذاغالر

ٔچبق، ئىۇ  ۇئوضّبٔجبْ ضبۋۇت لورل... ي، ئۇتۇلٍۇق چىمىپتۇئبجبٍىپ گۈزە

ضىىەْ زورٌىغىبْ ثوٌۇغىىۇڭ  . تەرجىىّە لىٍىػىىمب ئبرىالغىّىغبْ ثىىۇالر ئىىذى   

 .ِەْ وۈٌۈپ لوٍذۇَ. ِۇِىىٓ دېذى

خىتبً ِىٍٍەتچىٍىرى ٍوغۇرۇپ وەٌگەْ، ئۇٍغۇر خەٌمي غۇ چىبلمىچە  

غىي ۋە دۆٌەتٕىىڭ   خەۋەردار ثوالٌّىغبْ ثىر تبرىخ، ئۇٍغۇرٔىڭ دۆٌەت لۇرۇ

ٕي ىچوڭ دۆٌەتٍەر ئوتتۇرىطىذىىي ضىَبضىٌ ضودىٕىڭ لۇرثبٔىغب ئبٍٍىٕىػ

ِەزِىىۇْ لىٍغىىبْ ثىىىر تىىبرىخ ئۇٍغىىۇر خەٌمىٕىىىڭ ئبٌذىىىذا ئىىبز ثوٌطىىىّۇ          

 . ئبغىبرىالٔذى، ٔبِبٍبْ ثوٌذى
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 ئۇٍغۇر جەهئىَىتىٌىڭ ئىٌنبضي

 «پبلذاغىالر رەلىىجٍەر ۋە ئىتتى »، تەرجىّە ئەضىرىُ ِبلبٌىٍىرىّغبٍبزغبْ 

وىتبثىّغب ئۇٍغۇر جەِئىَىتي ئىٕىبش لبٍتۇرۇغي وېرەن تەرجىّە ِبۋزۇٌۇق 

ئبٔىالرغىب   –لىسٌىرىّىسغىب ۋە ئبتىب   »ٍىٍي ثىىر ٍىىً ئىچىىذە     – 3661. ئىذى

ئۇٍغۇر لىسٌىرىٕي ئبٌذاپ ئىچىىرى خىتبٍغب ئېٍىىپ وېىتىع   )« ِۇراجىئەت

ْ  ئۇٍغۇرالرٔىىڭ »« (.غۇ ۋالىتالردىال ثبغالٔغبْ ئىذى  ،«چېىىػىي  ئەپَىۈ

ٔبخػب ! ايۋىغٔەپطىڭٕي ٍى»، «ػيىخبٔىُ ۋە ئبپتورالرٔىڭ تبرىخ لبر فىڭ»

،  «ثرىتبٔىَىٕىڭ ھىٕذىطىتبٔذىىي ھۆوىۈِرأٍىمي  »، «ٌوثىڭئوغرىطي ۋاڭ 

غىىٕجبڭ  »، «ئۈرۈِچي وەچٍىىه گېسىتىي  »ٍۀە ثىر پبرچە تەرجىّە ِبلبٌەَ 

لبتىىبرٌىك  «رىَبتيئۆضىىّۈرٌەر ٔەغىى  –غىىىٕجبڭ ٍبغىىالر  »، «ضىىودا گېسىتىىي 

   ٓ ئۇٍغىۇر جەِئىَىتىىي   ،ٔەغىرىَبت، گېىسىتٍەردە ئىىېالْ لىٍىٕغبٔىذىٓ وېىىَى

تىۇٔجي ثوٌىىۇپ ئۇٍغۇرٔىىڭ غىىبئىرى   . ئىٕىىبش لبٍتۇرۇغىىي وېىرەن ئىىىذى  

رەھىىّەت ثىىىٍەْ ثبغىىالٔغبْ ثىىىر پىىبرچە خېتىٕىىي     ٕىىىڭىوېرىّ ىىىتھِىرزا

بزار ٔبھىَىطىىي، ثىى  تولمىىۇزاقئۇٔىىىڭ وەٍٕىىىذىٕال لەغىىمەر  . اٌذىُۋتبپػىىۇرۇ

ثبغىىمۇرۇظ ئىذارىطىىىذە ئىػىىٍەٍذىغبْ ئىىىىىي ٔەپەر ئۇٍغىىۇر وىػىىىٕىڭ    

ِۀّۇ ئۇالرغب رەھّەت ثىٍەْ خەت ٍېسىىپ  . اٌذىُۋٍبزغبْ خېتىٕي تبپػۇرۇ

ّە ثوٌطىىب ئۇٍغىىۇر خەٌمىىي ئوٍغىىبق ئىىىىەْ، دەپ  ېٔىى ھە. جىىبۋاة لىىبٍتۇردۇَ

َ   ىذىئوٍٍ ئبغىۇ ئىىىىي پىبرچە    . ُ، غۇٔچىٍىه ئىػىمىّۇ چەوطىىس ضىۆٍۈٔذۈ

 ؟...ّۇ ٍېتەرٌىه ئەِەضّىذىخەت

چە لبٔىذاق ئوٍٍىغىبْ   ۇچە ۋە گېىسىتٍەردە ئىېالْ لىٍغى   ۇِبلبٌەِٕي ٍىبزغ 

ئۇٍغۇر جەِئىَىتىذە داۋاٌغىۇظ   ،ئىذىُ؟ ِبلبٌەَ ئېالْ لىٍىٕغبٔذىٓ وېَىٓ

غىىۇٔذاق ثوٌطىب لبتبرغىىب لوغىىۇٌۇپ ضىىەپٕىڭ   ... ٔبِىىبٍىع ثوٌىىىذۇ... ثوٌىىذۇ 
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ۇر لبٍطىي وىۈٔگە دۇچىبر ثوٌطىب،     ٔبِىبٍىع لىٍغىبْ ئۇٍغى   . ئبٌذىذا ِبڭىّەْ

 .ِۀّۇ غۇٔذاق وۈٔگە دۇچبر ثوٌۇغمب رازىّەْ، دەپ ئوٍالپتىّەْ

ِۇزىىبٔت ثىر  –ثىر زىَبٌىٌ ٍبوي ثىر ئۇٍغۇر دېھمبْ، ٍبوي ٔبخػىچي 

غىۇ ِبلىبٌىٍەرٔي گېىسىتتە ئىېالْ لىٍغىبْ       ،پبرچە خەت ٍېسىپ ِبڭب ئەِەش

 ٌوثىىىڭ ۋاڭ . ېّىىىذىرەھىىّەت، د  تەھرىرٌىرىگىّىىۇوەچٍىىىه گېسىتىٕىىىڭ  

ِىٍَوْ ئۇٍغۇر  90ِۇزىىىالر  –اٌغبْ ٔبخػب ۋئۆزىٕىڭ ِۈٌىىگە ئبٍالٔذۇرۇ

 –ٔبخػىب   ٌوثىڭٕىىڭ ِىۇزىىىٍىرى ئەِەضىّىذى؟ ۋاڭ    –خەٌمىٕىڭ ٔبخػىب  

ِىىۇزىىىالرٔي ئۆزگەرتىىىپ ٔوتىالغىىتۇرۇپ وۆچىىۈرۈپ ئېٍىػىىي، ئۇٍغىىۇرالر   

پبتېٕىت ھولىۇلي   ٍبغبۋاتمبْ ِۇضىتەٍِىىە جەِئىَەتتىّىۇ لىبٔۇٔي ِەضىىٍە،     

ِەضىٍىطىي ئىىىذىغۇ؟ ئەخىىالق ِەضىٍىطىىي، ئىٕتىىبٍىٓ ضىىەزگۈر ضىَبضىىىٌ،    

    ٍ خورٌىىۇق، ِىٍٍىىىٌ  ىىىٌ  ِىٍٍىىىٌ ِەضىىىٍە ئىىىذىغۇ؟ ِىٍٍىىىٌ ھبلىىبرەت، ِىٍ

ئبضىىتي لىٍىىىىع   –وەِطىىىتىع، ئۇٍغۇرٔىىىڭ ِىٍٍىىىىٌ غىىۇرۇرىٕي ئبٍىىىبغ    

لېٕىي ئۇٍغىۇر، لېٕىي ٔبِىبٍىع لىٍىىذىغبْ       ،ِەضىٍىطي ئىىذىغۇ؟ ٔبِىبٍىع  

 !رالر؟ئۇٍغۇ

ق ئبدەَ، راثىَە لبدىر ەّەخِەْ ٔېّىذېگەْ ضبددا، ٍۀە ٔېّىذېگەْ ئ 

ېٍىػىىٕي ۋثىىٍەْ ضىىذىمھبجي روزىىىذىٓ ثبغىمب، ئۇٍغىىۇرالر ئىۆزٌىرىٕي تۇتۇ    

ثىٍگەْ، ٔېّىذېگەْ ئەلىٍٍىك، ٔېّىذېگەْ ضەزگۈر ئبدەٍِەر ثۇ؟ خۇدا ئەر 

ذى؟ خوتۇْ ئىىىىّىسٔىي غىۇٔچىٍىه دۆت ٍبرىتىىپ لوٍغىبْ ثوٌغىَّىى      –

 ،ئۇٍغۇرالرٔي ٔبِبٍىػمب چبلىرىك لىٍىپ ٍبزغبْ ِبلبٌىٍىرىّٕىڭ خېتي خەت

. راثىىىَە لىىبدىر ئىىىىّىىىس ٍېىىتىُ لبٌىىذۇق     . لەغىىىسى لەغەز ثوٌىىۇپ لبٌىىذى  

ئۈِىىذىّىس پەٍىذا ثوٌغىبْ    . جەِئىَەت ثىس وۈتىۀذەن ئىٕىبش لبٍتۇرِىذى

ٔەپىرەتىە   ٍەردىال ئۇچتي، لىسغىٍٕىك ضوغۇلمبٍٔىممب ئبٌّبغىتي، ِىۇھەثجەت  

 . ئبٌّبغتي
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 ئبهېرىنب دۇًَبًىڭ قبٍطي تەرىپىذە

 7راثىَە خېٕىُ ثىٍەْ ثىٍٍە ٌؤذؤغب ثبرغبٔذا راثىَە خېٕىُ

ْ لبٔذاق؟ —  ضىذىك ئۀگٍىَىذە لېٍىپ ئىػٕي ئۀگٍىَىذە ثبغالِطە

 ٍبق؟ —

ئىطىىتبٔجۇٌغب ثبرغبٔىىذا راثىىىَە   –راثىىىَە خېىىٕىُ ثىىىٍەْ ثىٍىىٍە تىىۈروىَە   

 7خېٕىُ

 تۈروىَىذە لېٍىپ ئىػٕي تۈروىَىذە ثبغالِطەْ لبٔذاق؟ضىذىك  —

 تىٓ جۀٕەتىە چىممىٍي ثوالِذۇ؟خدوزا —

 7راثىَە خېٕىُ ثىٍەْ ثىٍٍە ئۆزثېىىطتبٔغب ثبرغبٔذا راثىَە خېٕىُ

ضىذىك ئۆزثېىىطتبٔذا لېٍىپ ئىػٕي ِۇغىۇ ٍەردىىٓ ثبغالِطىەْ،     —

 لبٔذاق؟

ٔەضىىىھەتٍىرىگە  –ئۆزثېىٍەرٔىىىڭ پۀىىذى   «ئەۋالدى خىىوجىالر» — 

 لۇالق ضبي، دېّەوچىّۇضەْ؟ 

راثىىىَە خېىىٕىُ ِېٕىىي چەت ئەٌىىٍەردە لبٍطىىي ثىىىر دۆٌەتىىٍەردە لېٍىىىپ     

 . لېٍىػمب، غۇ دۆٌەتٍەردە ضىَبضىٌ پبئبٌىَەت لىٍىػمب وۆٔذۈرەٌّىذى

 7ئبٍٕىڭ ِەٌۇَ ثىر وۈٔي راثىَە خېٕىُ ِبڭب – 9ٍىٍي  – 3663

ىىىذىىەْ، ھۆوىىۈِەت ضىىىذىك ضىىېٕي خىتىىبً ھۆوىىۈِىتي لوٌغىىب ئبٌ  —

 !لبچ ضىذىمىُلبچ ضىذىك، لبچ . ضېٕي لبرا تىسىٍّىىىە تىسىّالپتۇ

ٔەگە لبچىّەْ خېٕىُ؟ لوٌغب ئبٌىّەْ دېطە، ٔېّە چبرە ثبر؟ ئىىىي  —

 ُ ُ   . پىىبرچە ِبلىىبٌە ٍىىبزدى . ھۆوۈِەتٕىىىڭ ئورگىىبْ گېسىتىىىذە ئىىېالْ لىٍىىذى

 ،تىٍىىذىٓ ئەِەش ِبۋزۇٌۇق وىتبثٕي ئىٕگٍىس  «رەلىجٍەر ۋە ئىتتىپبلذاغالر»

  ُ لىبٔۇٍٔۇق ٔەغىرىَبتٕىڭ   . خىتبً تىٍىذىٓ ئۇٍغۇر تىٍىغب تەرجىىّە لىٍىذى

   َ ِېٕىىي لوٌغىىب ئېٍىػىىي ِۇِىىّٕىىۇ؟    . ٔوِىىۇرى ئىىبرلىٍىك ٔەغىىر لىٍىىذۇردۇ
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ئەضىىٍىذە ئەخىىالق ثىىىٍەْ لبٔۇٕٔىىىڭ ئوتتۇرىطىىىذا ٍبغىىبۋاتمبْ ثىىىر ئىىبدەَ   

 ! دە –لبٔۇٍٔۇق لىٍّىػٕي جىٕبٍەت، دەپ ھېطبثٍىّبٍذۇ 

 .ثىَە خېٕىُ چىڭ تۇرۇۋاٌذىرا

ِەْ ئۆٌىىۈپ لىىبٌىّەْ،    ،ضىىىذىك ضىىېٕي لوٌغىىب ئبٌىىىذىغبْ ثوٌطىىب     —

 ٍىرىُ تبالدا لبٌىذۇ، لبچ؟ ىثبٌ

ٌ ِەلطەتٍىرىّٕي  — ْ ضىَبضى ْ ثوٌطب ِە ضىذىك ضېٕي لوٌغب ئبٌىذىغب

 ْ ئبرِىىبٍٔىرىّىس وۆپىىۈوىە . ئىىىىٍىّىىىس تۈگىػىىىّىس. روٍبپمىب چىمىراٌّىىبٍّە

تىىۇرۇپ ئىىبخىرلي ٔىػىىبْ ئۈچىىۈْ وىىۈرەظ لىٍّىىبً،       ھبٍىىبت. ئبٍٍىٕىىىذۇ

ٍىرىّىسٔي ئىػىىمب ئبغىىۇرِبً، ِىٍٍەتٕىىىڭ دەردىىىگە غىىىپب    غىىبٍىضىَبضىىىٌ 

، ثىىبرٌىك ئبرِىىبٍٔىرىّىسٔي، ِەلطىىەتٍىرىّىسٔي وېىىپۀگە ئىىوراپ    ىەىّدئىىىس

 ...!گۆرگە ئېٍىپ وېتىّىسِۇ؟ لبچ ضىذىك، لبچ

.............. 

ُ ئبٍالر ثوٌطب وېر – 39ٍىٍي  – 3662 تۇٍۇلطىىس   ،ەن، ئۆٍذە ئوٌتىۇراتتى

ر ئبٍىىبي وىػىىىٕىڭ ئىىبۋازى  ىىىتېٍېفؤىىذىٓ ث. تېٍېفىىوْ جىىىرىڭالپ لبٌىىذى 

 .وەٌذى

 .، راثىَە ئبچبِٕي ئىسدەٍتتىٍُۈضۈپ ٕۇرھىِبِەْ  —

گېپىڭىىىس ثوٌطىىب ِبڭىىب ضىىۆزٌەۋېرىڭ     . راثىىىَە خېىىٕىُ ئۆٍىىذە ٍىىوق     —

 .ئبڭالٍّەْ

ىذىغبْ ثىر ٍوي چىمىپ ئبِېرىىىغب ثبرىذىغبْ، ِەثٍەغ ضبٌطىال ثوٌ —

 . غۇڭب ثۇ توغرىذا راثىَە ئبچبَ ثىٍەْ ضۆزٌىػەً دېگەْ ئىذىُ. لبٌذى

ۋىسا ئبٌغىٍي ثوٌىذىغبْ ثوٌطب، راثىَە لبدىر ئىىىىڭالر ئبِېرىىىغىب   —

ِەثىٍەغ ضىبٌىذىغبْ ئىػىمب    . ئبِېرىىىٕي زىَبرەت لىٍىىپ وىېٍىڭالر   ،ثېرىپ
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گۇاڭذۇڭغب، ھەتتىب غىبڭگبڭغب    وەٌطەن، پۇٌال ثوٌىذىغبْ ثوٌطب غبڭخەٍگە،

 ِەثٍەغ ضبٌطىّۇ ثوٌىذىغۇ؟

ِۇداپىئە ئووۇٌي ئۇردۇَ، راثىَە لبدىرٔىڭ ئبِېرىىىغب ِەثٍەغ ٍۆتىەپ 

 ۋەٍىىجەْ! ئوھىۇً، غىىۇٔذاق ئىػىىّۇ ثىبرِۇ، دۇَٔىىبدا   ... غىىروەت لۇرۇغىىىغب 

 ثىخەتەرٌىىه ثبغمبرِىطىىٕىڭ  جي ئىػىالر ثۆٌىۈِي،   ىئبپتؤوَ راٍؤٍۇق خىبر 

ٔ ثىىىر لبرِىمىىذىىي   جي ئىػىالر ثۆٌۈِىىىذە  ىخىىبر ٍۈضىۈپ  ٕۇرھىِىىب؟ ۇغئورگىب

ئىػىٍەٍذىغۇ؟ راثىىىَە لبدىرٔىىىڭ ئبِېرىىىغىىب ِەثىىٍەغ ضېٍىػىىىغب رۇخطىىەت    

ضىبق ثوٌىۇپ   رٔېّىبٔچە وەڭ لو ثىخەتەرٌىه ثبغمبرِىطي لىٍىذىغبْ ثوٌطب، 

وەتتىي؟ وىّٕىىي ضىىىٕبپ ثبلّىىبلچي، راثىىَە لىىبدىرٔىّۇ ٍىىبوي ضىىىذىمھبجي     

 روزىٕىّۇ؟ 

چىىىپ ثەرگەْ ٍوٌّىىۇ، ثىىۇ؟ ٍىىبوي لىٍتىىبق لوٍۇٌغىىبْ، لبپمىىبْ   خىىۇدا ئې

خۇدا . ثۇ؟ ثۇ ٍوٌذا ِېڭىع وېرەن، ِبڭّبً ثبغمب چبرە ٍوق ،لۇرۇٌغبْ ٍوٌّۇ

ثبغٍىطب توغرا ٍوٌغب ثبغالٍذۇق ثۀىذە ثبغىٍىغبْ ثوٌطىب ثېػىىّغب وەٌگۀٕىي      

 . وۆرِەِذىُ

ب ضىىىىذىمھبجي روزى ئبٍروپىالٔغىىى ،ٍۈضىىىۈپ ٕۇرھىِىىىبراثىىىىَە خېىىىٕىُ، 

 . ئوٌتۇرۇپ ثېَجىڭغب ٍېتىپ وەٌذۇق

ئبِېرىىىىىىىب ئەٌچىخبٔىطىىىىىىٕىڭ    «لەغەز ٍوٌىىىىىۋاش »ئەۋالدى  جىىىىىۇ ئىٍٕەٍٕىىىىىىڭ 

ثىىىىس ئۈچىىۈْ ئېَتمبٔىىذا پۇٌٕىىىڭ وىىىۈچىگە     ،غىىۇٔذاق تىىۇرۇپتىىي   ئىىۆچىرەتىە ئبٌذىىىذا  

ئەٌچىخبٔىٕىىىىىڭ  . ېٍىػىىىىمب تىىىىوغرا وەٌىىىىذى  ۋئبٌىىىىذىغب ئۆتۈ ئۆچىرەتٕىىىىىڭتبٍىٕىىىىىپ، 

 ٍۈضىىىۈپئبتۇغىىٍۇق  . خېىىٕىُ ِېٕىىىىڭ ئبٌذىّىىذا تىىىۇراتتي  راثىىىىَەَ  ،ئىچىىىگە وىرگۀىىذە  

 . راثىَە لبدىرٔىڭ ٍېٕىذا تۇراتتي ٍۈضۈپ ٕۇرھىِبلىسى  ھەضۀٕىڭ

ثىر خىتبً خوتۇْ راثىىَە لىبدىر ئۇزاتمىبْ پبضىپورتٕي لوٌىغىب ئېٍىىپ       

 ،ئىطىُ ۋە رەضىّگە لبراپ ثوٌۇپ، ئىچىىرىذىٓ ٍۀە ثىر وىػىٕي چبلىردى
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ئبِېرىىىٍىك ٍىگىىت خىتىبً خوتۇٕٔىىڭ ئورٔىغىب     ٍبغالر چبِىطىذا ثىر  93

 7ذاىوېٍىپ ئوٌتۇرۇپ، ضبپ خىتبً تىٍ

لبرغي ئبٌىّىس، ضېٕي لبرغي ئبٌىّىس، تولمۇز ٍىٍىذىٓ ثېىرى ضىېٕي     —

راثىَە لبدىر ثىسٔىىڭ ئەٌچىخبٔىّىسغىب لبچىبْ وېٍىىذۇ،     ...  ئوثذاْ تؤۇٍّىس

ىَىىبرەت دەپ وۈتىىۈپ تۇرغىىبْ ئىىىذۇق، ئىىبخىرى وەٌىىذىڭ، ئىىبِېرىىىٕي ز    

 . لىٍىػىڭٕي لبرغي ئبٌىّىس

 .ئبرلبڭذىىي ئۇ وىػي وىُ، دەپ ضورىذى ثېػىٕي ضەي ئېگىپ — 

ِېٕىىىڭ ئېىىرىُ، ضىىىىذىمھبجي روزى، دەپ جىىبۋاة ثەردى، راثىىىىَە     —

 .خېٕىُ

ِۀىىذىٓ ضىىوئبي  . ئەٌچىىي ثېػىىىٕي ضىىۈزۈپ ِبڭىىب ثىىىر لىىبراپ لوٍىىذى   

. تٕي ئېٍىپ لبٌذىپبضپور...  ضورىّىذى ٍبوي ِبڭب لبٍتب ٔەزەر تبغٍىّىذى

 .ئەتىطي چۈغتىٓ وېَىٓ تبپػۇرۇپ ئبٌىذىغبْ ثوٌذۇق

 ٌىٕىىٕٕىىىڭ جىىرەخەَىئئبِېرىىىىب دۇَٔبٔىىىڭ لبٍطىىي تەرىپىىىذە ضىىەْ،    

ٕٔىىڭ ۋەتىٕىىي،  برېگ پرېسىىذېٕىت ۋەتىٕىي، رۇضىىَىٕي پبرچىٍىغىبْ ضىبثىك     

ً ھثۈٍىۈن ئەدىىجٍەر    ۋەتىٕىي، دۇَٔبٔىىڭ لبٍطىىي    تىۋىٕٕىىڭ ، ِىىبرن ىّىڭىۋا

ْ؟ وىػىىىٍىه ھولىىۇق لبراغىىٍىرىٕي ھبٍبتٍىمٕىىىڭ لىّىىّەت   تەرىپىىىذە ضىىە

لبراغىىىىٍىرىغب ئىىىىۆزگەرتىەْ ۋە ھەر ٔۆۋەتٍىىىىىه ھۆوۈِەتٕىىىىىڭ تبغىىىىمي    

ضىَبضىىتىگە ئبٍالٔىىذۇرغبْ ئبِېرىىىىب لەٍەردە ضىىەْ؟ ئۇٍغىىۇر، دېىىگەْ ثىىۇ    

، ئۇٍغۇر ثۇ ِىٍٍەتٕىڭ ئىطّي ثىٍّەِذىغبٔطەْئىطىّٕي ثىٍەِذىغبٔطەْ، 

رىذا ئبِېرىىب تبغمي ضىَبضىتىٕىڭ خۇپىَىبٔە  ٍىٍٍى – 10ئەضىرٔىڭ  – 90

 ! ثەتٍىرىگە ٍېسىٍغبْ ئىذىغۇ؟ ئېطىڭذە ثبرِىذۇ، ئۇٍغۇر دېگەْ ئىطىُ

   ٓ راثىىىَە خېىىٕىُ تەٍَىىبرٌىك    ،ئىىۈرۈِچىگە لبٍتىىىپ وەٌگۀىىذىٓ وېىىَى

راثىَە لىبدىر ِىىڭ   . ئبً ضېرىك تبي ۋالىتالر ئىذى – 9. لىٍىػمب وىرىػتي
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ن، لېٕىٕي ضۇ لىٍىپ جبپب تبرتىپ ضىېٍىپ  ثىر ِۇغەلمەتتە گۆغىٕي وېطە

لەۋەت چوڭ ٍوٌغب لبرىتىىپ   – 3پۈتتۈرگەْ راثىَە لبدىر ضودا ضبرىَىٕىڭ 

ئۇٍغۇر ضودىگەرٌەر راثىَە . لبتبر دۇوبٔالرٔي ضېتىۋەتتي –ضېٍىٕغبْ لبتبر 

لبدىر ئىىىىّىسٔىىڭ ثېػىىغب چۈغىىەْ وۈٔىذىٓ پبٍىذىٍىٕىپ دۇوبٔالرغىب       

ٕىي  ىضىىذىمھبجي روز . اثىَە لبدىرغب چبرە ٍوق ئىذىر. ئەرزاْ ثبھب لوٍبتتي

ِىىڭ   930راثىَە خېىٕىُ  . وېرەن ئىذى لبچۇرۇۋېتىػئبھبٍىتي تېس ئبرىذا 

. تەٍَبرٌىمٕي پۈتتۈرگۈچە  ئىىىىي ئىبً ۋالىىت ئىۆتتي    . دوٌالر تەٍَبرٌىذى

ئبرىذا ِەْ ضىذىمھبجي روزى ئۆٍذە ٍبوي ئىػخبٔىذا، راثىَە خېٕىُ ثىٍىٍە،  

  7تېػىپ ثىر لېتىُ ثوٌطىّۇ –وٌغبْ وۈٍٔىرىّذە ئېسىپ لەِتە ثردە

راثىَە خېٕىُ، خىتبً ِېٕي ٍۀە ثىر لېتىُ لوٌغب ئېٍىػي ِۇِىىّٕۇ،  —

ثەٌىىي ئبِېرىىىغىب    ،ثوٌۇۋاتىطەْ ۋەتّەوچيۇلبچۇرضەْ ِېٕي ئبِېرىىىغب 

ۋاضىىٕي  ەغىۇ ٍەردە ِبڭىب ۋەتۀٕىىڭ د   ... ثېرىػٕي ِەْ ئۆزۈَ تبٌالپ ئبٌذىُ

ِەْ ئبِېرىىىىذا لبٌطىبَ، ضىَبضىىٌ پبٔىبھٍىك      ،لچي ثوٌۇۋاتىطەْلىٍذۇرِب

ضېٕىڭ تەلذىرىڭ لبٔذاق ثوٌىذۇ، دېگەْ ضوئبٌالر ٍىبوي راثىىَە    ،تىٍىطەَ

پەلەت ئبِېرىىىغىب ثېىرىع،   . لبدىرٔىڭ ٍىبوي ِېٕىىڭ ٌەۋزىّىگە وەٌّىىذى    

ۋاضىىىٕي لىٍىىىع راثىىىَە لىىبدىرٔىڭّۇ، ِېٕىڭّىىۇ     ەِىٍٍەتٕىىىڭ ضىَبضىىىٌ د 

 ئىٕطبْ ئوٍٍىػي وېرەن ئىذىغۇ؟. ئىذىھۆوۈِراْ ا تەپەوىۇرۇِذ

ئبِېرىىىىىذا ٔىىېّە ئىىىع لىٍىىىّەْ، ِەْ ئىٕگٍىىىس تىٍىىي ثىٍّەٍىىّەْ،      

لېرىغبٔىىىذا ئىٕگٍىىىىس تىٍىٕىىىي لبٔىىىذاق ئىىىۆگىٕىّەْ، وۈٔىىىذىٍىه ئىىىباللە     

ئىػىىٍىرىّٕي لبٔىىذاق لىٍىىىّەْ، وىّىىگە ٍىىبٌۋۇرىّەْ، وىّىىگە ٍىغالٍىىّەْ،    

ۇظ، ثۀىىىذىگە ٍىغىىىالپ ثېىىىرىع  لىىىبٌتىص گەپمىىىۇ، ثىىىۇ، ثۀىىىذىگە ٍىىىبٌۋۇر 

. خۇداغىب ٍىبٌۋۇرۇظ، خۇداغىب ٍىغىالپ ثېرىػىال وېىرەن ئىىىذى      . وېرەوّىىذى 

راثىىىَە لىىبدىر ئىىىىّىىىس ثىرىّىىىس ۋەتۀىىذە، ثىرىّىىىس ئبِېرىىىىىذا ئبٍرىٍىىىپ    
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وەتطىىىەن، ٍىىىبظ ئۇٌغبٍغبٔطىىىېرى، لېرىٍىىىىك ٍەتىۀطىىىېرى، ٍىىىبٌغۇزٌۇق،    

غىۇالر، ھېططىىىَبتٕىڭ  ۇٍتتۀھىبٌىك، ضىىېغىٕىع، ٍېتىٍّىىه، ئىىبزاثٍىغۇچي   

غىذىمٍىػىىي ِېٕىىي لبٔىىذاق ئبزاثالٍىىذۇ؟ راثىىىَە خېىىٕىُ ضىىەْ ٍۀە لبٔىىذاق    

ضىَبضىٌ ثېطىّالرغب دۇچ وېٍىػىىڭ ِىۇِىىٓ؟ خىتىبً ۋەھػىىٌ ِىٍىٍەت،      

ِۇضىىتەٍِىىە ھىىبوىّىَەت ئبپپىىبراتي ضىىبڭب   . اللطىىىس ِىٍىىٍەت خدىٕطىىىس، ئە

بڭب ٍىبردەَ لىىالر،   لبٔذاق ِۇئبِىٍە لىالر، ٔېّە وۈٍٔەرٔي وۆرەرضەْ، وىُ ض

مىغىب  ىرىٍۇل... ٍىرىّىسٔىڭ تەلذىرى لبٔذاق ثوٌىذۇ؟ ۋەھبوبزاىئبئىٍىّىس، ثبٌ

 .ئوخػبظ خىَبٌالرِۇ خىَبٌىّذىٓ وەچّىذى

ٌىك ئەلىٍٕىىىي، رئىٕطىىىبٕٔي ثىىىىر لىىىىسغىٓ ئىطىىىتەن ئېسىمتىىىۇرۇپ وەتىۀىىىذە، ثىىىب    

  ٓ  تەپەوىىىىىۇر لىٍغىىىىۇچي ئبالھىىىىىذىٍىىٍەرٔىّۇ ئىىىىبٌالھ غىىىىۇ ثۀىىىىذىٕىڭ ۋۇجۇدىىىىىذى

ئىىىىىىبدەِٕي ئوٍٍىّبٍىىىىىىذىغبْ، پىىىىىىىىىر  . ئېٍىىىىىىىپ وېتىىىىىىىذىىەْ پىىىىىىبوىس –پىىىىىىبن 

تەپەوىۇرِىىىىىۇ لىالٌّبٍىىىىىذىغبْ، وىىىىىۆزى پىٍىىىىىذىرالپال    رلىالٌّبٍىىىىىذىغبْ، لبٔىىىىىذالتۇ

ئىىىبرزۇ راثىىىىَە خېٕىّٕىىىي    -ئىطىىىتەن   ،پ لوٍىىىىذىىەْىتىتۇرىىىىذىغبْ، لبپبلمىىىب ئوخػىىى 

ثىىىىر ٔىىىىېّە   ئەلىٍٍىمىىىالر . ۋە ِېٕىىىي ثىىىىر تەرەپىىىىە ئۆزىٕىىىىڭ ِۀىىىسىٍىگە ثبغىىىٍىذى      

ئىػىىىىىٕىڭالر  ثۀىىىىذىٍەر ئىىىىبٌالھ   . دەٍىىىىذۇ، ئەلىٍطىىىىىسٌەر ٍۀە ثىىىىىر ٔىىىىېّە دەٍىىىىذۇ    

 7وەرىّذەثۇ توغرىذا لۇرئبْ . ھەرلبٔذاق ثۀذە ئۆزگەرتەٌّەٍذۇ ثەٌگىٍىگۀٕي

ئبزدۇرغۇچي ۋە ( توغرا ٍوٌذىٓ)ئبٌالھ توغرا ٍوٌغب ثبغٍىغبْ وىػىٕي »

ْ  «غۇچي ٍولتىۇر ئىبٌالھ ئبزدۇرغىبْ وىػىىٕي تىوغرا ٍوٌغىب ثبغىٍى       . دېىَىٍگە

ٍىبوي   ،ئبٌالھ ِېٕي توغرا ٍوٌغب ثبغٍىذىّۇ، دەپ ضىوئبي لىوٍىّەْ ئىۆزۈِگە   

ئبٌالھ ِېٕي ئبزدۇردىّۇ، دەپ ضوئبي لوٍىّەْ ئىۆزۈِگە؟ ئبزغىبْ ثوٌطىبلّۇ    

راثىَە خېٕىُ ئىىىىّىس ثىٍٍە ئبزدۇق؟ توغرا ٍوٌغب چىممبْ ثوٌطىبلّۇ راثىىَە   

 . وٌغب چىمتۇقخېٕىُ ئىىىىّىس ثىٍٍە توغرا ٍ
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 ۋەتەًذىي ئبٍرىلىع

وىىىۈٔي   – 93ئبٍٕىىىىڭ  – 1ٍىٍىىىي  – 3663ئبٍىىىبي ئىىىىّىىىىس   –ئەر 

ئبٍروپىالٔغىب ئوٌتىۇرۇپ خىتبٍٕىىڭ ثېَجىىڭ غىەھىرىگە لىىبراپ       ەئۈرۈِچىىذ 

ٍىرىّىس ثىٍەْ ىغۇ وۈٔي ئىططىك ئۆٍىّىسدىٓ ئبٍرىٍىپ، ثبٌ. ٍوٌغب چىمتۇق

لىبراڭغۇ، ثۇٌۇتٍىۇق    –بپ خوغٍىػىىپ چىممبٔىذا ئۈرۈِچىٕىىڭ ئبضىّىٕي لى     

ئبٍروپىالٔغىىب . ئۀذىػىىە  لىٍغىىۇدەن دەرىجىىىذە تۇتۇٌىىۇپ وەتىىىەْ ئىىىذى   

 7 چىممبٔذا راثىَە خېٕىُ

ضىذىك ضېٕي ۋەتىٕىڭ ئۇٍغۇرىطتبْ ِۇضىجەت ئىچىذە ئۇزاتّبلتب،  —

 .ِېٕىڭ ئوغٍۇَ ٔەگە ثبرىذۇ، دېّەوتە، دېذى

وىۈٔي   – 91ئبٍٕىىڭ   – 1ٍىٍىي   – 3663ثىىر وىۈْ تىۇرۇپ     ثېَجىڭذا

ئبِېرىىب غەرة ئبۋىئبتطىىَە غىىروىتىٕىڭ ئبٍروپىالٔىغىب ئوٌتىۇرۇپ ھبۋاغىب      

خىتىبً تبِوژٔىطىىذىٓ ئۆتىۀىذە خىتىبً چېگىىرا      ثېَجىڭىذا . وۆتۈرۈٌىذۇق 

لىطىىىىىٍّىرىٕىڭ ٍوٌىىىىۇچىالرٔي تەوػىىىىۈرگۈچي ئەضىىىىىەرٌىرى ِېٕىىىىىڭ     

. وەٍىىىٕىگە لىىىبراپ وىىىۆپ تەوػىىىۈرۈپ وەتتىىىي   –ِٕىڭ ئبٌىىىذى ۇپبضىىىپورت

ِەْ ھەر ئېھتىّبٌٍىك ئۈچۈْ تەٍَىبرالپ  . ېڭي پبضپورت ئىذىَ ٍۇپبضپورت

ُ ۇلوٍغبْ وؤب پبضپورت  –خىتىبٍالردا ئىبز   . ِٕي دەرھبي ٍېٕىّذىٓ چىمىبردى

ٍېٕىّذا لىبراپ تۇرغىبْ راثىىَەَ خېىٕىُ، خىتىبً      . توال ئىػۀچ پەٍذا ثوٌذى

ِٕي تەوػىىۈرۈۋاتمبٔذا الغىٍىىذاپ تىتىىرەپ   ۇئەضىىىەرٌىرى ِېٕىىىڭ پبضىىپورت  

ِەْ لورلّب، . لوٌىذا جبْ لبٌّىغبٔذەن وۆرۈٔەتتي –ئۇٔىڭ پۇت . تۇراتتي

ئۇٔىڭغىب تەضىەٌٍي ثېرىىپ، وىۈچ     . تۇراتتىُ  ھبٍالپ –ئۇٔي ھبً  .دەٍتتىُ

ھەَ لورلۇپ . ِغب تبِغب ثېطىٍذىۇئبخىرى ِېٕىڭ پبضپورت. ثېرىپ تۇراتتىُ

تىترەپ تۇرغبْ ھەَ ھبٍبجبٍٔىٕىىپ خىۇظ ثوٌىۇپ وەتىىەْ راثىىَە خېىٕىُ       

اٌغىىبْ ۋوژٔىىىذىٓ ئۆتىۀىىذىٓ وېىىَىٓ، خىتىىبٍالر تبِوژٔىىب ئىچىىىذە لۇرۇ   تبِ
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ٍۈۀٍىىه خىۇرۇَ ِۇلىبۋىٍىك ثىىر خىبتىرە       30لىّّەت ضېتىع دۇوىٕىىذىٓ  

راثىىَە خېٕىّٕىىڭ ثۇٔىذاق    . اٌذىۋٍۈەْ خىتبً پۇٌىغب ضىېتى  200دەپتەرٔي 

لىٍىػىىي جىذدىٍَەغىىىۀٍىىىٕي ئەتراپتىىىىي خىتبٍالرغىىب چبٔذۇرِبضىىٍىك   

 . ىئۈچۈْ ئىذ

ئىىىبٍروپىالْ ھبۋاغىىىب وۆتۈرۈٌگۀىىىذىٓ وېَىّٕىىىۇ راثىىىىَە خېٕىّٕىىىىڭ     

 . چېچىٍىپ تۇرغبْ وۆڭٍي تېخىچە جبٍىغب چۈغّىگەْ ئىذى

 .ضىذىك، دېذى، راثىَە خېٕىُ —

 خىتبٍالر وەٍٕىّىسدىٓ ئبٍروپىالٔذا لوغالپ وېٍەرِۇ؟  — 

 !چبلچبق لىٍّب —

ْ ثوٌطىۇْ ٍىبوي   راثىَەَ خېٕىُ ثىۇ ضىۆزىٕي چبلچىبق ئورٔىىذا ئېَتمىب      

ْ ئۀذىػە  ْ راثىَە لبدىرٔىڭ ۋۇجۇدىٕي ئوراپ تۇرغب راضت ئېَتمبْ ثوٌطۇ

ٕىىڭ  ىٍىبپوْ دېڭىس  —ئبٍروپىالْ وىۆن دېڭىىس   . تېخي تۈگىّىگەْ ئىذى

ئبٍروپىالْ )ئۈضتىذىٓ ئۇچۇپ ئۆتۈپ تووَو غەھىرىگە ٍېمىٕالپ لبٌغبٔذا 

 7راثىَەَ خېٕىُ( تووَودا توختبپ ئۆتەتتي

ثىىىىٍەْ ٍۀە ثىىىىر لېىىىتىُ   ثىٍگەٍىىىتىصىىىغىىىب ثبرغبٔىىىذا ِەْ ئبِېر —

. وۆرۈغىىّەْ، ئۇٍغۇرىطىىتبٔغب ِەثىىٍەغ ضېٍىػىٕي تەٌەپ لىٍىىىّەْ، دېىىذى   

 . توغرىطىذا لىسغىٓ پبراڭغب چۈغۈپ وەتتۇق ثىٍگەٍتىصئىىىىّىس 
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 ؟مىن بىلگەٍتىص

ضىىىىٍەرگە، پۈتىىىۈْ دۇَٔبغىىىب تؤۇغىىىٍۇق ئىىىبِېرىىىٍىك    ثىٍگەٍىىىتىص

 . ڭ غبھي ئىذىووِپَۇتېر تېخٕىىىٕى

راثىىَەَ  . ئبٍٕىڭ ثبغٍىرىذا تېٍېفىوْ جىرىڭٍىىذى   – 6ٍىٍي  – 3662

جي ئىػىىالر ىتېٍېفىوْ ئىىبپتؤوَ راٍؤٍىۇق خىىبر  . خېىٕىُ ئۆٍىىذە ٍىوق ئىىىذى  

 .ئىػخبٔىطىذىٓ وەٌگەْ

 راثىَە لبدىر ثبرِۇ؟ —

 . ٍوق، ئۆٍذە ٍوق ئىذى —

 ؟ضىس وىُ ثوٌىطىس —

 .ضىذىمھبجي روزى ثوٌىّەِْەْ راثىَەَ لبدىرٔىڭ ئۆِۈرٌۈوي،  —

 ثىٍگەٍىىتىصئىىبِېرىىىٍىك چىىوڭ ضىىودىگەر  . ِۇٔىىذاق گەپ ئىىىذى  —

ئىىىىىۈرۈِچىگە وەٌّەوچىىىىىي، راثىىىىىىَە لىىىىىبدىر ثىىىىىىٍەْ وۆرۈغىىىىىّەوچي،     

 ئورۇٔالغتۇرضبق ثوالِذۇ؟ 

 .ھۆوۈِەت لبٔذاق ئورۇٔالغتۇرضب غۇٔىڭغب لوغۇٌىّىس —

 ڭثبغمبرِىطىىىٕى ثىخەتەرٌىىىه)ئىىىىي وۈٔىىذىٓ وېىىَىٓ ثىىىر خىتىىبً   

ثىر ٔەپەر ئىبِېرىىىٍىك ِېھّىبٕٔي ثبغىالپ ئىۆٍگە     ( ثوٌۇغي وېرەن يَىخىت

ئبدۋۇوىىبتي  ،ثىۇ چبغىذا راثىىَەَ خېىىٕىُ ئىٕىطىي ِىۇھەِّەد لىبدىر      . وەٌىذى 

ْ  — ئىىىۈچ وىػىىىي ئۆزثېىىطىىىتبٔغب  ھبۋاخىىىبْ ِەْ . تبغىىىىۀتىە وەتىىىىە

 . ذىُوۈتۈۋاٌِېھّبٔالرٔي ئۆٍذە چبً دەٍِەپ وبۋاپ ثىٍەْ ِېھّبْ لىٍىپ 

ئىىىبِېرىىىٍىك ( ئىطىىىّي ئېطىىىىّذە لبٌّىىىىذى )رىىىٍىك ِېھّىىىبْ ئىىىبِې

ثبرىىىىىىىذىغبْ، وېٍىىىىىىىذىغبْ ٍەرٌىرىٕىىىىىىي   ثىٍگەٍتىطىىىىىىٕىڭضىىىىىودىگەر  

تەوػىىىىىىۈرىذىغبْ، وۆرۈغىىىىىىىذىغبْ، ئۇچرىػىىىىىىىذىغبْ وىػىىىىىىىٍەرٔي    

ئورۇٔالغتۇرىذىغبْ خىتبً تىٍىٕي غۇٔذاق ٍبخػي ضىۆزٌەٍذىغبْ وىػىي   
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ئۇزۇْ ثوٍٍىۇق ٍىگىىت   . تتيٍبغالر چبِىطىذا وۆرۈٔە 94لبرىّبلمب . ئىىەْ

 7ثۇ وىػي ئۆٍٕىڭ ئىچىگە ثىر لۇر ضەپ ضبٌغبٔذىٓ وېَىٓ. ئىىەْ

ئۇٍغۇرالرٔىىىڭ  ( تبِىىذىىي ٔەلىػىىٍەرٔي وۆرضىىىتىپ  )ثىىۇ گىىۈٌٍەر   —

 .ئۀئۀىۋى ِېّبرچىٍىك ضۀئىتىّۇ، دەپ ضوئبي لوٍذى

ئۇٍغۇرالرٔىىىڭ ئۀئۀىىىۋى ِېّىىبرچىٍىك ضىىىۀئىتىٕىڭ    . غىىۇٔذاق  —

 .ِەھطۇٌي

 َەَ لبدىر ٍېمىٕذا لبٍتىپ وېٍەِذۇ؟ راثى —

ئەپۀىىذىٕىڭ ئىىۈرۈِچىگە وېٍىىىپ راثىىىَە لىىبدىر    ثىٍگەٍىىتىص ِْە —

ثىٍەْ وۆرۈغىذىغبٍٔىمىٕي، راثىَە لبدىرغب تېٍېفىوْ ئىبرلىٍىك ئۇلتىۇردۇَ،    

 . دەپ جبۋاة ثەردىُ

ئبِېرىىىٍىك ِېھّبْ ثىر تەرەپتىٓ وبۋاپ ٍېگەچ، ثىىر تەرەپىتىٓ چىبً    

 –ئىۆرپ   ٔىڭب ئۆزىٕىڭ تۈروىَىگە ثبرغبٍٔىمىٕي، تۈروٍەرئوتالپ، ئبرىٍىمت

ئبدەتٍىرىگە ئوخػبظ تەرەپٍىرىٕىڭ  –ئبدەتٍىرىٕىڭ ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئۆرپ 

ٍولٍىىىىىىۇلىٕي ِۀىىىىىىذىٓ  –ۋە ئوخػىىىىىىّبٍذىغبْ تەرەپٍىرىٕىىىىىىىڭ ثىىىىىبر   

 . ضۈرۈغتۈرۈغىە ثبغٍىذى

ٍىٍىىىىي راثىىىىىَە خېىىىىٕىُ ئىىىىّىسٔىىىىىڭ تىىىىىۈروىَىگە      – 3661ِەْ 

 7ئبِېرىىىٍىك ِېھّبْ. سٔي ضۆزٌەپ ثەردىُثبرغبٍٔىمىّى

ضىىىٍەر ئۇٍغىىۇرالر، تىىۈروٍەرگە ئوخػبٍطىىىٍەر، دېىىگەْ تىىىۈروٍەر       —

 ثوٌذىّۇ؟ 

 .غۇٔذاق دېَىػتي. غۇٔذاق دەٍذىغبْ تۈروٍەرٔي ئۇچراتتۇق —

 ضەْ ئۇالرغب ٔېّە، دەپ جبۋاة ثەردىڭ؟ —
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، ِېھّبٕٔىىىڭ -دېىىذىُ، دە  -ِەْ ئۇالرغىىب چۈغىىۀذۈرۈپ لوٍىىذۇَ،   —

ٓ ٍېٕىىذا ئوٌتۇرغىىبْ   وەٌىىگەْ خىتبٍغىىب لىىبراپ   ثىخەتەرٌىىىه ثبغمبرِىطىىذى

 .لوٍذۇَ

ئىىىۇ خىتىىىبً ثىىىىر تەرەپىىىتىٓ ئىىىبِېرىىىٍىك ِېھّىىىبْ ثىىىىٍەْ ِېٕىىىىڭ    

ضۆھجىتىّگە لۇالق ضېٍىپ، ثىر تەرەپتىٓ زىخمب ئۆتىۈزۈٌگەْ وىبۋاپالرٔي  

 . ئوٌتۇراتتي ضىرىپوبٌپۇوىذا 

ضىىبرىَىذىىي تىجبرەتٕىىىڭ ئىبِېرىىىٍىك ِېھّىىبْ راثىىىَە لىىبدىر ضىىودا   

 – 3اٌىىذىغبْ  ۋئەپۀذىٕي ِېھّىبْ لىٍىىپ وۈتۈ   ثىٍگەٍتىصئەھۋاٌىٕي ۋە 

ٍەتىتە لەۋەتٍىىه    . لەۋەتتىىي زإٌي وۆرِەوچي ثوٌۇپ ئورٔىذىٓ لوزغبٌذى

وىرگۀىىىذە  زاٌىغىىىبىي ذىتىىىىىلەۋ – 3راثىىىىَە لىىىبدىر ضىىىودا ضىىىبرىَىٕىڭ   

 –إٌي لەغمەرٔىڭ لوي ثۇ ز. ھېص  لبٌذى – ھەٍرأۇئبِېرىىىٍىك ِېھّبْ 

. ٔەلمبغىىىٍىرى ضىىىېٍىپ پۈتتىىىۈرگەْ ئىىىىذى     ،ھىىىۈٔەرۋەْ  ئۇضىىىتىٍىرى  

ٓ ئىبِېرىىىٍىك ِېھّىبْ    ٍۀە . تبرتىىپ تەوػىۈرۈپ چىمتىي    تەرەتخىبٔىالردى

 .زاٌغب لبٍتىپ وىردۇق

ئىىىبِېرىىىٍىك ِېھّىىىبْ ثىٍىىىٍە وەٌىىىگەْ ۋە ئىىىىّىىىىسگە ضىىىبٍىذەن     

ەرلي ثىۇرجىىىگە  ەت لىٍىىپ زإٌىىڭ غى   ەرئەگىػىىپ ٍىۈرگەْ خىتىبٍٕي غى    

ەھٕە تەرىپىگە وېٍىپ، ٌوزۇٔىىالرغب ضِېٕي ثبغالپ زإٌىڭ . ِبڭذۇرۇۋەتتي

ٍېسىٍغبْ ئۇٍغۇرچە خەتٍەرٔي ئولۇپ تەرجىىّە لىٍىىپ ثېرىػىىّٕي تەٌەپ    

، ئۈرۈِچىىىذىىي ٍىىبٔچۇلچي ِىۇخجىرالر ثىىۇ زاٌىىذا ٍىغىىىٓ   لبچبٔىىذۇ. لىٍىذى 

 ْ رجىىىّە لىٍىىىپ  ِەْ ئۇالرٔىىىڭ ٍبزغىىبْ غىىوئبرٌىرىٕي تە  ،ئبچمىىبْ ئىىىىە

 . ثەردىُ

 7ِېھّبْ وەٍٕىگە لبرىۋېتىپ
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خىتىبٍالر ضىىٍەرٔي ئېسەِىىذۇ، ثىوزەن لىالِىىذۇ، دەپ ضىوئبي لوٍىىۇپ       —

 .لبٌذى

ئېسىىىذۇ، ثىىوزەن لىٍىىىذۇ، خورالٍىىذۇ، ضىىۆزٌەپ تىىىۈگىتەٌّەٍّەْ،       — 

 .ئەپۀذىُ، دېذىُ

ئبِېرىىىٍىك ِېھّبْ زاٌذىىي تبِغب ئوٍۇٌغبْ ٔەلىػٍەرٔي وۆرضىتىپ 

 7تۇرۇپ

. ِەْ ثۇ ٔەلىػىٍەرٔي ٍېمىٕىذا وەغىّىردە وىۆرگەْ ئىىذىُ، دېىذى       —

 7ِەْ

ئەضىىىردە ثىسٔىىڭ لەغىىمەرٔىڭ خىىبٔي    – 33غىۇٔذاق ئەپۀىىذىُ،   — 

خبْ دەۋرىذە وەغّىر ثىسٔىڭ زېّىٕىّىس لەغمەرٔىڭ ثىر لىطّي  ئبثبثەورى

 .ئىذى

 .ِۇٔذاق دەڭ، دېذى ئبِېرىىىٍىك ِېھّبْ...  ئوھۇً —

َ ىتىالرٔي ئۇزپەضىە چۈغۈپ ِېھّبٔ ئەپۀىذى   ثىٍگەٍىتىص . پ لوٍىذۇ

ئۈرۈِچىگە وەٌگۀذىٓ وېَىٓ راثىَە لبدىر ثىٍەْ وۆرۈغىذىغبْ ۋالتىٕىي  

تېٍېفىوْ ٍۀە  ... ئبِېرىىىٍىك ِېھّبْ ثىسگە ئۇلتۇرۇظ لىٍىذىغبْ ثوٌىذى 

 7 ئىػالر ثۆٌۈِىٕىڭ ثىر وبدىرى يجىئبپتؤوَ راٍؤٍۇق خبر ،جىرىڭٍىذى

وىىىۈٔي  – 36ئبٍٕىىىىڭ  -  6ٍىٍىىىي  3662 ئەپۀىىىذى ثىٍگەٍىىىتىص —

ئىىۈرۈِچىگە ٍېتىىىپ وېٍىىىذۇ، وۆرۈغۈغىىٕي غىىۇ وىىۈٔگە ئورۇٔالغىىتۇردۇق،   

 . دېذى

وۆپىۆن ٍىبپوْ  . پەضٍەۋاتبتتي. ئبٍروپىالْ ضىٍىىٕىػىە ثبغٍىذى... 

خۇددى ئبغٍىغبْ . دېڭىسى ئبٍروپىالٕٔىڭ لبٔىتي ئبضتىذا ٍېَىٍىپ ٍبتبتتي

ئىبراٌٍىرى وىۆزگە    غىالپ لوٍغبٔىذەن، ٍىبپؤىَە   ثۇ ٍەرگە تب -تېرىٕي ئۇ ٍەر 

 .ئبغٍىغبْ تېرىذەن وۆرۈٔۈپ تۇراتتي
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 ! ضىذىك لبرا ضبپال ئبراٌالر ئىىۀغۇ، ثۇ! ھوً —

 ٍبپؤىَە غۇٔذاق دۆٌەتّۇ؟  —

ئىبٍروپىالْ  . غۇٔذاق، ٍبپؤىَە ئبراٌالردىٓ تەغىىٍٍۀگەْ دۆٌەت —

ٓ ئېٍىپراثىَ. لؤذى ئبٍرودروِىغب ٔبرىتبٍبپؤىَىٕىڭ   7ەَ خېٕىُ ٍېٕىه تى

ئىبٍروپىالْ ثىىٍەْ لىىوغالپ    30ذى ِى خىتىبٍالر ئە ! خۇداغىب غىۈوۈر   —

 .وەٌطىّۇ ٍبپؤىَە ھبۋا تەۋەٌىىىگە ئۇچۇپ وېرەٌّەٍذۇ، دېذى

ئىىبٍروپىالْ ئىطتبٔطىطىىي ئبجبٍىىىپ ھەٍۋەتٍىىىه     ٔبرىتىىب تووَؤىىىڭ 

ثىىر   زاٌىىذا ضىرتمب چىمىػىمب ٍىوي لوٍّبٍىذىىەْ وۈتىۈظ     . ٍبضبٌغبْ ئىىەْ

 . ضبئەت وۈتۈغىّىسگە توغرا وەٌذى

وۈٔي چۈغتىٓ وېَىٓ تووَو ۋالتي  – 91ئبٍٕىڭ  – 1ٍىٍي  – 3663

ْ ۋاغىٕگتؤغب لبراپ ئۇچّبلتب. ٌذۇقرۈتۈۆھبۋاغب و ئۈچتە ضبئەت  ،ئبٍروپىال

ئۇٔىىڭ  . ثۇ ئبٍروپىالٔذا ئىىىىال ئۇٍغۇر ثبر. ئبٍروپىالْ ئۇچّبلتب ،غۇٔذاق

خىىۇدا لوغىىمبْ ثىىىر    ،ۀە ثىىىرى ضىىىذىمھبجي روزى ثىىىرى راثىىىَە لىىبدىر، ٍ 

  .ئبئىٍىٍىه لوغّبلالر

ئبضىتىّىسدا تىىٕچ   . ئبٍروپىالْ ئبِېرىىىغىب لىبراپ ئۇچىۇپ وېتىۋاتىىذۇ    

ثىرى ثىىٍەْ لوغٍىػىىپ تۇرغىبْ دېڭىىس      –ثىر . ئووَبْ چبٍمىٍىپ ٍبتىذۇ

لبٍتىىب  ۋۋۇرٌىرىّىسٔيەتەضى دوٌمىۇٍٔىرى ئۈزۈٌىۈپ لبٌغىىبْ خىَىبٌٍىرىّىسٔي،    

 ...الپ لوٍغبٔذەن ثوٌذىئۇ

 



 62 

ً هەخپىٌ ئىػالر ئىذارىطىٌىڭ ضۇ  ىقەضتيٍخىتب

 – 3662ئەپۀذىٕىڭ ئۈرۈِچىگە وېٍىپ   ثىٍگەٍتىصغۇٔذاق لىٍىپ 

ْ وۆرۈغىذىغبٍٔىمي ئېٕىك  – 36ئبٍٕىڭ  – 6ٍىٍي  وۈٔي راثىَە لبدىر ثىٍە

 — راثىىَە خېىٕىُ ثىۇ خەۋەرٔىي ئىبڭالپ، تبغىىۀتتىٓ ئىۈرۈِچىگە       . ثوٌىذى 

ۋە ئۇٔىىىڭ   ثىٍگەٍتىطىىٕي ٍگە لبٍتىىىپ وېٍىىىپ ئىىبِېرىىىٍىك ِېھّىىبْ    ئىىۆ

راثىىَە  . ېٍىػٕىڭ تەٍَبرٌىمىٕي لىٍىىپ ثوٌغىبْ ئىىذى   ۋھەِراھٍىرىٕي وۈتۈ

ھۈٔەرۋۀٍىرى ٍبضىىغبْ ثىىر تۈروىۈَ ضىۀئەت      –لبدىر ئۇٍغۇرالرٔىڭ لوي 

ئەضىىۋاثٍىرىٕىڭ وىچىىٍىىىىتىٍگەْ  ٔۇضىىىخىٍىرىٕي   چىىىبٌغۇ ،ثۇٍىىۇٍِىرىٕي 

ھىىىۈٔەر  –غىىىۇ ئىىىبرلىٍىك ئۇٍغۇرالرٔىىىىڭ ئۀئۀىىىىۋى لىىىوي   .اٌذىۋضىىىېتى

ضىىىۀئىتىٕي، ئۇٍغۇرالرٔىىىىڭ ئىجىىىبدى وىىىۈچىٕي گۈزەٌٍىىىىه ٍىىىبرىتىع       

ِىىىڭ  10. ئىمتىىىذارىٕي ئىىبِېرىىىٍىك ِېھّبٔالرغىىب وۆرضىىەتّەوچي ثوٌىىذى  

لەۋەتٕىىڭ   – 3ېٍىپ ۋٍۈەْ پۇي خەجٍەپ، ھەرخىً گىٍەَ، پبٍبٔذاز ضىېتى 

پىۇي خەجىٍەپ ئۇٍغۇرٔىىڭ ضىۀئەت     . ەتتيوبرىذورىغب، زاي ئىچىگە ضېٍىۋ

ْ ئوغۇي  –وىَىُ  لىسالرغب  –وىچەوٍىرىٕي تەٍَبرالپ غىروەتتە ئىػٍەۋاتمب

ېٍىػىىىىىىمب ۋَىىىىىىذۈرۈپ، ئىىىىىىبِېرىىىٍىك ِېھّىىىىىىبٔالرٔي لىىىىىىىسغىٓ وۈتۈ ىو

ٍۈۀىذىٓ ضىەرپ لىٍىىپ      100ثىر وىػىىٕىڭ ثىىر وىۈٔىگە    . ئورۇٔالغتۇردى

ئۇضطۇي ئوٍٕىغبٔذا روھٍۇق،  .ئبٔطبِجىٍٕىڭ ئبرتىطٍىرىٕي تەوٍىپ لىٍذى

ئۇٍغۇر ِىٍٍىتىٕىڭ ِىٍٍىٌ روھىٕىي گەۋدىٍۀذۈرۈغىٕي تەٌەپ لىٍىػىٕىّۇ    

 . ئۇٔتۇپ لبٌّىذى

ېٍىع تەٍَبرٌىمي ۋئەپۀذى ۋە ئۇٔىڭ ھەِراھٍىرىٕي وۈتۈ ثىٍگەٍتىص

 ...غۇٔذاق لىسغىٓ وېتىۋاتمبٔذا تۇٍۇلطىس ثىر پبجىئە ٍۈز ثەردى

راثىىَە لىبدىر ضىودا ضىبرىَىغب ئىوت      ... ۋاً ئۆچىۈرۈڭالر ... ئوت وەتتي

تۇغىىىىتىٓ وېٍىۋاتمىىىىبْ ئۀطىىىىىس   –تۇغىىىىّۇ ! ثوٌىىىىۇڭالر! ۋاً... وەتتىىىىي
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راثىَەَ خېٕىُ  ئىىىىّىسٔىڭ ئۆٍذىٓ ئېتىٍىىپ چىمىػىىّىسغب    چىرلىراغالر

ٍىٍىي   – 3662 ٌەردە 3جۈِە وۈٔي ئۈرۈِچي ۋالتي ضبئەت . تۈرتىە ثوٌذى

لەۋىتي ھۆضٓ  – 1ضودا ضبرىَىٕىڭ وۈٔي راثىَە لبدىر  – 32ئبٍٕىڭ  – 6

تىىۈزەظ ئبِجۇالتورىَىطىىي ۋە تىىىۈچىٍىىىه وبرخبٔىطىىىغب راضىىتتىٕال ئىىوت   

ئوت وەتتي راثىَەَ خېٕىُ ثىٍەْ ضىذىمھبجي روزىٕىڭ ... ەتىەْ ئىىەْو

راثىىىىَە لبدىرٔىىىىڭ غبٍىطىىىي،   ... ئىىىوت وەتتىىىي ... ٍىىىۈرىىي وۆٍۈۋاتىىىبتتي 

 –ىىىَە لبدىرٔىىىڭ جبپىىىب   ئۈِىىىذٌىرى، ئىىبرزۇٌىرى، ئۇٔىىىڭ ئەِگىىىىي، راث    

 . ھەِّىطي وۆٍۈۋاتبتتي –ِۇغەلمەتٍىرى ھەِّە 

تۈتىۈْ وبرىىىذور ثىىوٍالپ ئېتىٍىىىپ   . لەۋەتىىە ٍۈگىىۈرۈپ چىمتىىۇق  – 1

چىمىۋاتمىىىبْ ئىىىىص ثىسٔىىىىڭ ئىچىىىىىرىٍەپ وىرىػىىىىّىسگە ِۇِىىٍٕىىىىه     

 . ثەرِىذى

ثەزى . ئەترەتٕىڭ وېٍىػىٕي وۈتۈپ تۇردۇق پبژارٔيپەضىە چۈغۈپ  

 7ئۇٍغۇرالر

ً ئىذىغۇ، ثۇ ؟! خۇداٍىّەً –ۋاً  — ْ ضبرا ْ ثبلىذىغب ! ئۇٍغۇرالر جب

 7ثەزى ئۇٍغۇر تىٍٍىك ئبدەٍِەر

 —     ْ ... ئىىذى  ئوثذاْ ثوٌذى، راثىىَە لىبدىر ثەن وىۆرەڭٍەپ  وەتىىە

 .ثىس راثىَەَ خېٕىُ ئىىىىّىس ثۇ ضۆزٌەرٔي ئبڭالپ تۇراتتۇق. دېَىػەتتي

.................. 

ىطىىىىىٕىڭ خۇضۇضىىىىي ضىىىىودىگەرٌەرٔىڭ ووچىىىىىذىىي    ئىىىىبۋۋاي لىىىىبغىٍىك ٔبھىَ 

. ثىىىۇ وىىىۈْ جىىىۈِە وىىىۈٔي ئىىىىىذى    . ئىىىبۋات دۇوبٍٔىرىغىىىب ئىىىوت لوٍىىىۇپ ثېرىٍىىىذى     

ئۇٔىڭىىىىذىٓ وېىىىىَىٓ ئىىىىبتۇظ ٔبھىَىطىىىىىذە خۇضۇضىىىىىٌ ضىىىىودىگەرٌەرٔىڭ ئىىىىبۋات      

ثىطىىىبت،  –لىىىبٔچە ِىٍَىىىوْ دوٌالرٌىىىىك  ِىىىبي  . دۇوبٍٔىرىغىىىب ئىىىوت لوٍىىىۇپ ثېرىٍىىىذى 

. ت وەتىىىەْ وىىىۈْ جىىۈِە وىىۈٔي ئىىىىذى   ئىىو . پىىېچەن وۆٍىىۈپ وىىىۈي ثوٌىىذى    –پىىۇي  



 64 

ئىىىىوت . لەۋىىىىىتىگە ئىىىىوت وەتتىىىىي  – 1ذى راثىىىىىَە لىىىىبدىر ضىىىىودا ضىىىىبرىَىٕىڭ  ِىىىىئە

وىىىىُ ئىىىوت لوٍىىىۇپ   . لوٍىىىۇپ ثېىىىرىٍگەْ وىىىۈْ ئوخػبغىىىال جىىىۈِە وىىىۈٔي ئىىىىذى      

ئىىىىبۋۋاٌمي ! ئىذارىطىىىىي ئىىىىوت لوٍىىىىۇپ ثەردى  ئىػىىىىالر ثەردى؟ خىتبٍٕىىىىىڭ ِەخپىىىىىٌ

چبتىىىبق چىممىىىبٍٔىمىٕي ثبھىىىبٔە   ئىىىىىىي لېتىٍّىىىىك ئىىىوت ئىىىبپىتىگە ضىىىىُ ٍوٌٍىرىٕىىىىڭ  

لەۋىىىىتىگە ئىىىوت   – 1ضىىىەۋەة لىٍغىىىبْ ثوٌطىىىب، راثىىىىَە لىىىبدىر ضىىىودا ضىىىبرىَىٕىڭ      –

 . وېتىع ۋەلەضىگە، لىسىتىپ لوٍۇٌغبْ دەزِبٌٕي ضەۋەة لىٍىپ وۆرضەتتي

ٔېّىػمب ئوت لوٍۇپ ثېرىػٕىڭ ٍبخػي پۇرضىتي لىٍىپ جۈِە وۈٔىٕي 

ر، ضىودىگەرٌەر جىۈِە ٔبِىسىغىب    ٌذى؟ جۈِە وۈٔي ھەِىّە ِۇضىۇٌّبٔال  ىۋاتبٌٍ

ٌىېىىٓ  . وەتىەْ ۋالىت ئوت لوٍىۇپ ثېرىػىٕىڭ ٍبخػىي پۇرضىىتي ئىىذى     

ە ئىوت لوٍىۇپ ثېرىػىٕىڭ    ىگتىى لەۋ – 1ضىبرىَىٕىڭ   –راثىَە لىبدىر ضىودا   

 ...ضەۋەثٍىرى ثبغمىچىراق ئىذى

وىىىىۈٔي ئىىىىبِېرىىىٍىك   – 36ئبٍٕىىىىىڭ  – 6ٍىٍىىىىي  – 3662ثبغىىىىتب ئېَتمبٔىىىىذەن  

راثىىىىَەَ   ،ۋە ئۇٔىىىىڭ ھەِراھٍىىىىرى ئىىىۈرۈِچىگە وەٌّەوچىىىي     ىصثىٍگەٍىىىت ِېھّىىىبٔالر  

لىىىبدىر ثىىىىٍەْ وۆرۈغىىىّەوچي ثوٌغىىىبْ ئەِەضىىىّىذى؟ خىتبٍٕىىىىڭ ِەخپىىىىٌ ئىػىىىالر      

 .ئەتىّبٌىُئورگبٍٔىرى ِۇغۇ وۆرۈغۈغٕىڭ ئبٌذىٕي ئبٌّبلچي ثوٌذى 

لەۋىىىىىىتىگە ئىىىىىوت وەتىۀٍىىىىىىىي    – 1راثىىىىىىَە لىىىىىبدىر ضىىىىىودا ضىىىىىبرىَىٕىڭ   

لەۋىتىىىىىىىذە ِېھّىىىىىىبْ ثوٌىىىىىىۇپ   – 3ضىىىىىىبرىَىٕىڭ ضىىىىىىودا , توغرىطىىىىىىىذىىي خەۋەر

ً ئۇٍغىىىىۇرچە ئىطىىىىّي  ) ژىٕٕىىىىي تۇرۇۋاتمىىىىبْ ئىىىىبِېرىىىٍىك ئولۇغىىىىۇچي    ( ئىطىىىىّبٍى

 ثىٍگەٍىىىىىتىصئەپۀىىىىىذىگە  ٍەتىۈزۈٌگۀىىىىذە   ثىٍگەٍىىىىتىص ئىىىىبرلىٍىك ئبِېرىىىغىىىىىب  

 7 ئەپۀذى

راثىىىَە لىىبدىر ئىىۆزى ضىىبلّۇ؟ راثىىىَە لىىبدىر ئىىۆزى وۆٍىىۈپ ٍبرىىىذار     —

 (7ئەپۀذى ئىطّبٍىً) ژىٕٕي. لوٍذىثوٌّىغبٔذۇ؟ دەپ ضوئبي 

 7ئەپۀذى ثىٍگەٍتىص. راثىَە لبدىر ئۆزى ضبق، دەپ جبۋاة ثەردى —
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ِەْ ثىٕىىىىبالر ثىىىىىٍەْ وۆرۈغىىىىّەٍّەْ، راثىىىىىَە لىىىىبدىر ثىىىىىٍەْ     — 

 .وۆرۈغىّەْ

خىتبٍٕىڭ وۆڭٍىگە ٍبلّبٍذىغبْ، خىتبً ئۈچۈْ پبجىئە ھېطبثالٔغبْ 

وىىۈٔي  – 36ئبٍٕىىڭ   – 6 ٍىٍىىي – 3662. ثىىر ئىىع ئىىبخىرى ٍىۈز ثەردى   

تولمۇز ٔەپەر ئبِېرىىىٍىك  —ئەپۀذى ۋە ئۇٔىڭ ھەِراھٍىرى  ثىٍگەٍتىص

ئىىىبِېرىىىٍىك  الردا 30ئىىىۈرۈِچىگە ٍېتىىىىپ وېٍىىىىپ، ئەتىىىىگەْ ضىىىبئەت  

َ تەغرىپ لىٍذى ئۇٍغۇرٔىڭ ... ِېھّبٔالر راثىَەَ لبدىر ضودا ضبرىَىغب لەدە

لىس .. ٍۇرتي تۀتۀە لىٍذى ئۇٍغۇر. ضۇٔبً، دۇِجبلٍىرى ٍبڭرىذى –ٔبغرا 

ئوغىىۇٌالر ئىىىىىي تەرەپىىىە ئبٍرىٍىىىپ ئۇضطىىۇي ئوٍٕىىبپ ئىىبِېرىىىٍىك       –

ِېھّىبٔالر ئۇٍغىۇرالر ضىبٌغبْ پبٍبٔىذازغب لەدەَ     . ِېھّبٔالرٔي لبرغي ئبٌىذى 

 . ئۇٍغۇر ٍېڭي زاِبْ تبرىخىٕىڭ تۇٔجي ثېتي ئېچىٍذى. لوٍذى

 7 راثىَە خېٕىُ لبرغي ئېٍىع ٔۇتمي ضۆزٌىگۀذە 

ئەپۀىذى   ثىٍگەٍىتىص ئبِېرىىىٍىك ِېھّبٔالرٔي لبرغىي ئىبٌىّەْ،    —

رى ىثبغىچىٍىمىذىىي تولمىۇز ٔەپەر ِېھّبٕٔىىڭ ئۇٍغۇرٔىىڭ لەدىّىي غىىەھ     

... ئۈرۈِچىگە ٍېتىپ وەٌگۀٍىىىٕي پۈتۈْ ئۇٍغىۇر خەٌمىي لبرغىي ئبٌىىذۇ    

ئبِېرىىىىىب ھۆوىىىۈِىتي، جۇڭگىىىو ھۆوىىىۈِىتىگە ضىىىودىذا ئېتىجىىىبر ثېىىىرىع    

ٍىٍالردىىىىٓ ثبغىىىالپال   – 50ذىُ لىٍغبٔىىىذىٓ وېىىىَىٓ،  ضىَبضىىىىتىٕي تەلىىى 

ئۇٍغىىۇرالر ثىىۇ ضىَبضىىەتىە ئبوتىىىپ ئىىبۋاز لوغىىۇپ خۇضۇضىىي تىجىىبرەتٕي     

ئۇٍغىىۇر خەٌمىىي ئبِېرىىىىب  . تىىوال پىىۇي وىىۆردى  –لىىوٌي ئىىبز  ... ثبغىىٍىۋەتتي

 –ئۇٍغىىۇر خەٌمىىي ضىىودا  ... ٕي ئىپىىبدىٍەپ وەٌىىذىىخەٌمىىگە ِىٕٕەتىىذارٌىم 

ئبِېرىىىٍىك ... ىجبرەت ئىمتىذارىغب ئىگە خەٌكت –تىجبرەتىە ئبِراق، ضودا 

ئبِېرىىب خەٌمي ۋە ئبِېرىىىب  ... ِېھّبٔالر ثىٍەْ ثۈگۈْ ئۇٍغۇرالر تؤۇغتي

ھۆوۈِىتىٕىىىىڭ ٍىىىىراق ئوتتىىىۇرا ئبضىىىىَبٔىڭ ئۇٍغۇرىطىىىتبْ ئۆٌىىطىىىىذە     
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داۋاٍِىك ٍبدىغب ئېٍىپ  ،ٕيىٍبغبۋاتمبْ ئۇٍغۇر خەٌمىٕي ئۇٔتۇپ لبٌّبضٍىم

 ...!رەھّەت ئبِېرىىىٍىك ِېھّبٔالر. لىٍىّەْتۇرۇغىٕي ئۈِىذ 

ئۇضطىۇٌىغب چېٍىٕغىبْ    ۇَگرىزبٔ. ئۇٍغۇر ئبرتىطالر ئۇضطۇٌغب چۈغتي

ِۇزىىىىب ضىىبداغب ئبٍٍىٕىىىپ ئىىبِېرىىىٍىك ِېھّبٔالرٔىىىڭ روھىىي دۇَٔبضىىىغب    

ۀىىىذە، ئۇٍغىىىۇر ِىىىۇزىىىٍىرى ئبِېرىىىٍىمالرٔىىىىڭ روھىىىي      ٌگوىرىىىىپ وە

ئبٍبٌي ئۇضطۇٌغب چۈغۈپ،  گەٍتىطٕىڭثىٍدۇَٔبضىٕي غىذىمٍىغبٔذا ئبۋۋاي 

ئۇضطىۇٌىٕي ئوٍٕىىذى، ثىٍىٍە وەٌىىگەْ     ۇَگرىٔىىبزئبرتىطىالر ثىىٍەْ ثىىرگە    

ِېھّبٔالرٔىڭ ئىچىذە غىروەتٍەرٔىڭ ٍۇلىرى دەرىجىٍىه دىرېىتىورٌىرى،  

ئبٌىٌ ِەوتەپٍەرٔىىڭ تبرىخػىۇٔبش دووتىورٌىرى ثوٌىۇپ، جەِئىىٌ تولمىۇز       

 . ئۇضطۇٌغب چۈغتيئبِېرىىىٍىك ِېھّبْ، ئۇالرِۇ  ٔەپەر

راثىَەَ خېٕىُ ئبِېرىىىٍىك ِېھّبٔالرٔي لبٔذاق تۀتۀە ئىچىذە لبرغي 

ئەضىٍىذە  . پ لوٍىذى ىى تىئبٌغبْ ثوٌطىب، ٍۀە غىۇٔذاق تۀىتۀە ئىچىىذە ئۇز    

پ لوٍىىۇظ ئۈرۈِچىىىىذە  ىىى تىېٍىع، ئۇزۋئىىبِېرىىىٍىك ِېھّىىبٔالرٔي وۈتىىۈ   

. ػي وېرەن ئىذىىٍىتىِەتجۇئبتالردا ئېالْ لىٍىٕىػي، تېٍېۋىسورالردا وۆرض

ئىپىبدە   ِىبلۇٌٍىغىٕي ِەتجۇئبت ئورۇٍٔىرىغب خەۋەر لىٍىٕغىبْ ۋە ِىۇخجىرالر    

لىٍغبْ ثوٌطىّۇ ثىراق خىتبٍٕىڭ ثىخەتەرٌىه، ِەخپىٌ ئىػالر ئىذارىطىي،  

 . ِۇخجىرالرٔىڭ ثۇ ضورۇٔغب وېٍىػىگە رۇخطەت لىٍّىذى

ىطىەْ؟  ئەتتەڭەً ئۇٍغۇر دۆٌىتي ضىەْ ٔەد ! ئەتتەڭەً ِۇضتەلىٍٍىك

... ثوٌطىب، ثىۇ وىۈٍٔەرٔي    ٍولبٌّبٍذىغبٔالئىػىٕىّۀىي غۇرۇر، ِىٍٍىٌ غۇرۇر 

ئۇٍغۇرالر دۆٌەت لۇرىذىغبْ وۈٍٔەرٔي راثىَەَ خېٕىُ ثىىٍەْ ضىىذىمھبجي   

ْ ثۀذە ئۆزىگىّۇ ئىػىٕىػي  ئبٌالھمب. روزى چولۇَ ئىسدەپ تبپىذۇ ئىػۀگە

ىىەتىە وەٌتۈرگۈچي وېرەن؟ ئۆزىگە ئىػۀگەْ ئبدەَ دۇَٔب تبرىخىٕي ھەر

 . ئىرادىطىگە ئىػىٕىػي وېرەن ئبٌالھٕىڭ
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 وٍىتردېتغەھىرى  –ئبهېرىنب 

رىگە ىغىىەھ وٍىىىتردېت غىتبتىٕىڭ  گبْىِىػىى –ئىبٍروپىالْ ئبِېرىىىىب  

 .لؤذى

ئىىىىىىي ٍۇٌتىىىۇز، ئوتتىىىۇرا ئبضىىىىَبٔىڭ ئۇٍغۇرىطىىىتبْ ئۆٌىىطىىىىٕىڭ    

 ضىىبرلىپئبضىىّىٕىذا پبرٌىغىىبْ ئىىىىىي ٍۇٌتىىۇز، ۋەتىٕىٕىىىڭ ئبضىىّىٕىذىٓ    

 .ئبِېرىىب دۆٌەت ئبضّىٕىغب وۆچۈپ وەٌذى

تبِوژٔىىىب خىىىبدىٍّىرى ثىسٔىىىي ئىىىبٍرىُ ئىػىىىخبٔىغب ئېٍىىىىپ وىرىىىىپ      

 –ِىىىىىڭ دوٌىىىىىالر ٔەق پىىىىۇٌٕي ٍىىىىىۈن    930. تەوػۈرۈغىىىىىە ثبغىىىىىٍىذى 

ئىچىىىىذىٓ چىمىرىىىىپ تبِوژٔىىىب خبدىٍّىرىٕىىىىڭ لوٌىغىىىب     تبلٍىرىّىسٔىىىىڭ

 .زدۇقۇتۇتم

ىً ثوٌغىبْ دۆٌەتىٍەرگە   ا ئبضىىَبدا ِۇضىتەل  تتىۇر ذىٓ ئۆتىۈپ ئو ىى چېگر

ېٍىٕغىبْ، ِۇضىبدىرە لىٍىٕغىبْ    ۋچە، ثىرلىبٔچە لېىتىُ ٔەق پىۇٌي تبرتى   ۇثىبرغ 

، دەپ االرِۇۋتىبرتى راثىَەَ خېٕىُ، ثۇ لېتىّّۇ ئبِېرىىب تبِوژٔىطىي پۇٌىۇِٕي   

ئىبخىرى  . تىٍىّىسٔي ئۇلتۇراٌّبٍتتۇق. ئوٍالپ، لورلۇپ الغىٍذاپ تىترەٍتتي

ِەْ ٍبٔىذا تىىۇرۇپ پىىۇٌٕي  . وېٍىػىىتي ثىىر ٔەپەر خىتىىبً خوتىۇٕٔي تېپىىىپ  

ئوٍٍىّبً راثىَەَ خېٕىّٕىڭ ھىبٌىتىٕي   ٌّبضٍىمٕيتبرتىۋاېٍىع ٍبوي ۋتبرتى

 7 وۆرۈپ ئۇٔىڭغب تەضەٌٍي ثېرىپ

ُ   ۋلورلّب، دەٍتىتىُ، پۇٌىۇڭٕي تبرتى   — ثىىراق،  . اٌّبٍىذۇ، لورلّىب، دەٍتىتى

زاة ۋە ئىب ... وەتتي  ضېرىٍىپئۇٔىڭ ھبٌىغب لبراپ ئىچىُ ئبغرىپ ٍۈرىىىُ 

    ُ راثىىىَە خېىىٕىُ ثىىىۇ   . خورٌىىۇلتىٓ ئىىۆزۈِٕي لەٍەرگە لوٍۇغىىٕي ثىٍّەٍتىىتى

پىىۇٌالرٔي ثىىىر وىىۆزى ٍىىبظ، ثىىىر وىىۆزى لىىبْ تىجىىبرەت لىٍىىىپ تبپمىىبْ         

ئەِەضّىذى؟ ئبِېرىىىغب لېچىػمب توغرا وەٌگۀٍىىىتىٓ، دەِبٌٍىممىب راثىىَە    

 –خېٕىّٕىىىىڭ لوٌىىىىذا ٔەق پىىىۇي ثوٌّىغىىىبٍٔىمتىٓ، راثىىىىَە لىىىبدىر ضىىىودا    
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رىَىٕىڭ وۆزى ھېطبثالٔغبْ، ٍوي ثوٍىغب، ثىٕبٔىڭ ئبضىتىٕمي لەۋىىتىگە   ضب

تبرتىپ ضىېٍىٕغبْ دۇوىبٔالرٔي ئېٍىػىىغب ضىېتىۋېتىپ غىۇٔچىٍىه پىۇٌٕي       

 .ئبِېرىىىغب تەٍَبرٌىغبْ ئەِەضّىذى

چي ىِۇضىتەٍِىى )تەر ثىٍەْ پۇي تېپىىپ   –وۆز ٍبظ ۋە لبْ   !ئوھۇً

ذىٓ ضىبراً ضىېٍىپ، ثىچىىبرە   ئبٔىى( خىتبٍٕىىڭ زوراۋاْ ضىَبضىىتي ئبضىتىذا   

ئۇٍغىىىۇر ضىىىودىگەرٌەرٔي ضىىىبرإٍىڭ ئىچىىىىگە ئورۇٔالغىىىتۇرۇپ، ٍۀە غىىىۇ   

ئۇٍغۇرٔىڭ، ٍۀە غۇ ِىٍٍەتٕىڭ ئبزادٌىمي ئۈچۈْ ئۆِۈرٌۈوي ضىذىمھبجي 

    ُ   ،روزىٕىىي ئبِېرىىىغىىىب ٍوٌغىىىب ضېٍىػىىىمب ِەججىىۇر ثوٌغىىىبْ راثىىىىَەَ خېىىىٕى

 .ججۇر ثوٌغبْ ئىذىدۇوبٔالرٔي ضېتىپ ٍوي خىراجىتي تەٍَبرالغمىّۇ ِە

ئۇٍغىۇر ضىىودىگەرٌەرچۇ؟ ضىىىذىمھبجي روزى ئبِېرىىىغىىب ثبرىىىذىىەْ،   

ئۇٍغۇرٔىڭ ئبزادٌىمي ئۈچىۈْ وىۈرەظ لىٍىىذىىەْ، توختىب؟ ثىۇ ٍەردە ثىىر       

اٌّبً، پىۇٌىّىسٔي ضىىذىمھبجي روزىغىب    ۋگەپ ثبر، ثىس ثۇ دۇوىبٔالرٔي ضىېتى  

ېٍىع ۋبدا ضىېتى ، دېّەوىتە ٍىوق، دۇوىبٔالرٔي ئەرزاْ ثبھى    تۇتبٍٍۇقٍوٌٍۇق 

 ثىرىٕىي  -ثىر  ثىرىذىٓ لىسغىٕىپ، ثۇ ئۇٍغۇر ضودىگەرٌەر –ئۈچۈْ، ثىرى 

 . ٍېَىػىپ وەتىۈدەن ئەٌپبزغب وېٍىػتي

ئبِېرىىىٕىىڭ تبِوژٔىىب خىبدىٍّىرى ٔەق دوٌالرٔىىي ضىبٔبپ ثوٌغبٔىىذىٓ     

دوٌالرٌىىىك پىىۇٌالرٔي ئىىبٍرىُ   20دوٌالرٌىىىك پىىۇٌالرٔي ئىىبٍرىُ،   300وېىىَىٓ 

 7خبٌتىغب ضبٌغبٔذىٓ وېَىٓ خىتبً تەرجىّبْ ئبرلىٍىك پىالضتىهثبغالپ 

ْ پۇٌٕي ۋاغىٕگتؤغب  300پبرچە  — دوٌالرٔي پبرچە خەجٍىگىٓ، لبٌغب

 –دېذى  –! ثبرغبٔذىٓ وېَىٓ دەرھبي ثبٔىىغب لوً، ئۆزۈڭگە دىممەت لىً

راثىىىَە خېىىٕىُ رەھىىّەت  . زدىۇدە، پىىۇٌٕي راثىىىَەَ خېٕىّٕىىىڭ لوٌىغىىب تۇتمىى 

 . چىراٍىغب وۈٌىە ٍۈگۈردى ئېَتتي ۋە ئۇٔىڭ
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  ُ ئەگەر خىتىبً تبِوژٔىطىىي  ! ئىوٍالپ وىىۆرۈڭالر ئۇٍغىۇر ۋەتۀذاغىىٍىرى

اٌغىىبْ ثوٌطىىىچۇ؟ ِەٍٍىىي چەت ئەٌىىذىٓ ئېٍىىىپ     ۋتەوػىىۈرۈپ پىىۇٌٕي تېپى 

وىىرگەْ، ِەٍٍىي جۇڭگىودىٓ ئېٍىىپ چىممىبْ پىۇي ثوٌطىىچۇ؟ خىتبٍٕىىىڭ        

 لوٌىغىىىب چۈغىىىىىەْ ثوٌطىىىىب لبٔىىىىذاق ثىىىىىر تەرەپ لىالتتىىىىي؟ خىتبٍٕىىىىىڭ   

تبِوژٔىطىىىىذىٓ ئۆتىۀىىىذە، پبراغىىىون، ئبٍبٌالرٔىىىىڭ زىٕىىىٕەت ثۇٍىىىۇٍِىرى   

ضىوِىىٕىڭ ئىبغسى   ... لبچىالٔغبْ ضوِىىٕىڭ ئبضتىغب لوٍۇٌغبْ ٔەق پىۇي 

ئېچىۋېتىٍگەْ، خىتبً ثىر ضوِىىٕي تەوػۈرۈپ  ثوٌۇپ، لەددىٕي رۇضالپ 

وەٍىىٕىگە ثىىىر لبرىۋېتىىىپ ئىىىىٕچىىي ضىىوِىىغب لىىوٌىٕي ئۇزاتمىىۇچە، پىىۇي    

ٔغىىبْ ضىىوِىىٕي راثىىىَە لىىبدىر تەوػىىۈرۈپ ثوٌغىىبْ ضىىوِىىالرٔىڭ    لبچىال

ېتىپ غۇٔذاق چېۋەرٌىه ثىٍەْ ئۆتىۈزۈپ وەٌىگەْ پىۇي   ۋلبتبرىغب ئىتتىرى

دەلىمە ئىچىذىىي تەۋەوىۈٌچىٍىه ئەگەر ئبٌالھ ضبلٍىّىطب ِۇِىىٓ . ئىذى

 . ثوٌّبٍذىغبْ تەۋەوىۈٌچىٍىه ئىذى

 ْبرېگىىى اغىىىىٕگتؤغب  الر ئەتراپىىىىذا ئىىىبٍروپىالْ ۋ   30وەچ ضىىىبئەت  

  ٍۈضىۈپ  ئۀىۋەر ئوغٍي  ھەضۀٕىڭ ٍۈضۈپئبٍرىپورتىغب لؤذى، ئبتۇغٍۇق 

جي ىثۇ ئبٍىبي ئىبپتؤوَ راٍؤٍىۇق خىبر    ) ٍۈضۈپ ٕۇرھىِبۋە ئۇٔىڭ ئبچىطي 

ثىر  ثىخەتەرٌىه ثبغمبرِىطىٕىڭثۇ ثۆٌۈَ . ئىػالر ئىػخبٔىطىذا ئىػٍىگەْ

 . ئبٌذى چىمىپ ثىسٔي لبرغي پورتمبىئبٍر( تبرِىمي ئىذى
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 ۋاغىٌگتوًذا تبڭ ئبتتي

ئىبۋۋاي گۈِجەزٌىىه وىؤگىرش ثىٕبضىىٕىڭ     . ۋاغىىٕگتؤذا تىبڭ ئىبتتي   

ِەجٍىىص  ثىۇ ثىٕىبدا ۋە ثىۇ ثىٕبٔىىڭ ٍېٕىىذىىي ثىٕىبالردا       . ئبٌىذىغب وەٌىذۇق  

ْ  پبالتب ئەزاٌىىرى ئەزاٌىرى ۋە پبالتبضي  ٍەر ئبضىتي ٍىوٌٍىرى   . ئىػىٍەٍذىىە

دەرەخىٍەر  ۋە   –دەي . پ تۇرىذىىەْىػىۇتثىرىگە ت –ئبرلىٍىك ثىٕبالر ثىر 

ٍىرى، ِىىبً  ىچوچىىېچەوٍەر لىىبپالپ تۇرغىىبْ ۋاغىىىٕگتؤٕىڭ وىى      –گىىۈي  

   ْ ئبلطىىبراً ثىىۇ . ئبٍٍىرىىذا ئبجبٍىىىپ گىىۈزەي لىَىىبپەتىە وىرىىپ لبٌىىىذىىە

جبٍالغمبْ  ٔېرىرالمب، تبغمي ئىػالر ِىٕىطتىرٌىىىّۇ ٔېرىرالمبضەي  دىٓ ٍەر

 ْ ِېرىىىٕىىڭ دۆٌەت ثىبٍرىمي ٌەپىٍىذەپ    گۈِجەزٔىىڭ چولمىطىىذا ئب  . ئىىىە

لىطمىطي دۇَٔبٔىڭ ضىَبضىٌ ضەھٕىطي ۋاغىٕگتؤٕي لەٌەَ . تۇرىذىىەْ

 ئىۆچىرەتتە غىۇ وىۈٔي   . ثىٍەْ تەضۋىرٌەپ ثېرىع ِىۇِىىٓ ئەِەش ئىىذى  

ثىٕبضىىىٕىڭ ئىچىٕىىي زىَىىبرەت     ِەجٍىىىص پبالتبضىىي  تىىۇرۇپ گۈِجەزٌىىىه   

 .لىٍذۇق

 وۈٔي – 9ئبٍٕىڭ  – 2ٍىٍي  – 3663

( ثىسگە تؤۇغىتۇرغبْ وىػىي ئىىذى     ٍۈضۈپ ئۀۋەرثۇ وىػي )ي ِبرغب

ئىۈچ ٔەپەر وىػىي ثىىر      ٍۈضىۈپ  ئۀىۋەر راثىَەَ خېٕىُ، ضىذىمھبجي روزى، 

راثىىىَە خېىىٕىُ ئبِېرىىىىىذا  . ئبدۋۇوبتٕىىىڭ ئىػخبٔىطىىىغب ٍېتىىىپ وەٌىىذۇق 

غىروەت لۇرۇظ ئۈچۈْ رەضّىَەت ئۆتەغىە، ضىذىمھبجي روزى ثۇ ٍەردە، 

ۇپ لبٌىذىغبٍٔىمي ئۈچۈْ پبضىپورتٕىڭ ۋالتىٕىي ئبدۋۇوىبت    ثۇ دۆٌەتتە تۇر

ثۇٔىىڭ   ،غىىروەت لۇرۇٌىذى  . ئبرلىٍىك ئۇزارتىع ئۈچىۈْ وەٌىگەْ ئىىذى   

وېَىٓ ثىٍذۇلىي . ِىڭ دوٌالر تبپػۇردى ثەظئۈچۈْ راثىَە لبدىر خېٕىُ 

دوٌىىالر   300ئبِېرىىىىىذا غىىىروەت لىىۇرۇظ، تىسىّغىىب ئبٌىىذۇرۇظ ئۈچىىۈْ    

پبضىىپورتٕي ۋالىتٍىىك تۇرۇغىمب ئىىۇزارتىع   . ىەْخەجٍىطىە وۇپىبٍە لىٍىىذى   
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ْ   40ئۈچۈْ  راثىىَە  ! ئبٌذأىذۇق . دوٌالر خەجٍىطە ثوٌىذىغبْ ئىىع ئىىىە

خېٕىُ، ضىذىمھبجي روزى غۇٔذاق ئەلىٍٍىك وىػىٍەر ٔېّىػمب ئبٌذأىذى؟  

  ْ ھوغىىىّىس  –ئەلٍىىي ... ئۀطىىرەظ ۋۇجىىۇدىّىسدىٓ تبرلىٍىىىپ وەتّىىىگە

 . تېخي جبٍىغب چۈغّىگەْ ئىذى

 وۈٔي – 5ئبٍٕىڭ  – 2ٍىٍي  – 3663

 32غىىتبتىذىٓ ۋاغىىىٕگتوْ غىىەھىرىگىچە   ۋىىىرجىٕىَەثىىىس چۈغىىىەْ 

رەڭ گىۈٌٍەر ثىىٍەْ    –غىتبتىٕىڭ رەڭّىۇ    ۋىىرجىٕىَە . ِىٕۇتٍۇق ٍوي ئىىذى 

راٍؤىغب وەٌگۀىذە، راثىىَەَ خېىٕىُ ِەْ ِۇغىۇ      ِېىىٍىٓلبپٍىٕىپ تۇرغبْ 

راٍؤىىذا   ِېىىٍىٓ. ۋاٌذىاٌىّەْ دەپ  چىڭ تۇرۇۋراٍؤذىٓ ثىر ئۆً ضېتى

وؤىب  . غىىە ئبٌىذىراپ وەتتىۇق   ۈضېتىػمب چىمىرىپ لوٍغىبْ ئىۆٍٍەرٔي وۆر  

ئۆٍٕىىڭ  . اٌذىۋراٍؤىىذىٓ ثىىر ئىۆً ضىېتى     ٍىٓىِېىثوٌطىّۇ راثىَە خېٕىُ 

ِىڭ دوٌالر ٔەق پىۇي تبپػىۇرِبلچي    300. ِىڭ دوٌالر ثوٌذى 920ثبھبضي 

 . ثوٌذۇق

ىىىىب جەِئىَىتىٕىىىي ئۆگىٕىىىىپ   خېىىىٕىُ ئىىىبۋۋاي ئبِېرى ! ئبٌىىىذىرىّب —

... وەٌتۈرەٍٍىىۇقئبِېرىىىىىذا تىىۇرۇپ لىىېٍىع ھولىىۇلىٕي لوٌغىىب   . وۆرەٍٍىىۇق

 – 2 ئىىبخىرىپ ۋېٍىىىچىىىڭ تۇرۇ ەپراثىىىَە خېىىٕىُ ثىىۇ ئىىۆٍٕي ئىىبٌىّەْ، د 

ئبٍٕىڭ ئبخىرى ئۀطىىرەظ، ئۀىذىىىع، وەٌگۈضىىّىسگە ئىػۀّەضىٍىه     

    ٍ ىپ لوٍغبٔىذىٓ  خىَبٌٍىرى ئىچىذە راثىَە خېٕىّٕىي ئىۈرۈِچىگە ٍوٌغىب ضىې

 . وېَىٓ ِەْ ثىر ثبھبٔە تېپىپ ثۇ ئۆٍٕي لبٍتۇرۇۋەتتىُ

ئبٍرىٍىىىذىغبْ چبغىىذا راثىىىَە خېىىٕىُ غىىۇٔذاق     اذئبٍرىپورتىىى ّۇرىبٌتثىى

ئۆوطىۈپ ٍىغٍىىىذىىي ِەْ ثەزٌەغىٕي، ٍىىبوي رۀجىػىٕي، ٍىىبوي تەضىىەٌٍي     

  ُ گوٍىىب ِەڭگۈٌىىۈوىە ئبٍرىٍىذىغبٔىىذەن، لبٍتىىب    . ثېرىػىىٕي ثىٍّەٍىىال لبٌىىذى

، ئىۇ تەرەپىتە راثىىىَەَ خېىٕىُ ٍىغىالپ ثىۇ تەرەپىىتە ِەْ      ٍذىغبٔذەنوۆرۈغىّە 
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ثىىىىرىگە  –ٍىغىىىالپ، وىىىۆز ٍېػىىىىّىسدىٓ پەٍىىىذا ثوٌغىىىبْ دەرٍىىىبالرِۇ ثىىىىر   

لوغىۇٌّبٍذىغبٔذەن، تىتىىرەظ ئىچىىذە ئبٍرىٍغىىبْ ئىىىىي ۋۇجىىۇد راثىىىَەَ     

ثىرىذىٓ تولمىۇز ٍىىً ئبٍرىٍىىپ     –خېٕىُ، ضىذىمھبجي روزى ئبخىرى ثىر 

ثىرىٕىىىىىىڭ ئىىىىىبۋازىٕىّۇ   –ٕي ئىىىىىبٌتە ٍىٍغىىىىىىچە ثىىىىىىر   وېتىىىىىىذىغبٍٔىمى

ّىىىۇ  پٌىىىېىىٓ ثىىىۇ ۋاپبضىىىىس دۇَٔىىىبدا تىرىىىىه تۇرۇ    ،ئبڭٍىّبٍىىىذىغبٍٔىمىٕي

 .تۇٍغبْ ئىذى ىسّىىىوۆرۈغەٌّەٍذىغبٍٔىمىٕي ٔەدىٓ ثىٍطۇْ؟ ٌېىىٓ ٍۈر
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 بىر چىراٍلىق موهېذىَە ئوٌٍبلذى

ىىىىذا  غتبتي توغرىطىذا، غىّبٌىٌ ئبِېر ۋىرجىٕىَەِەْ ئبِېرىىىٕىڭ 

پبرتٍىغىىبْ ئۇرۇغىىالر توغرىطىىىذا ٔۇرغۇٍٔىغىىبْ وىتىىبثالرٔي ئۈرۈِچىىىىذە      

  ُ ٍبزغىبْ   ٔىي «ِۇضىتەلىٍٍىك خىتبثٕبِىطىي  »ئبِېرىىىٕىىڭ  . ئولۇغىبْ ئىىذى

پبئبٌىَىتىٕىڭ وۆپ لىطّي ِۇغۇ غتبتتب  ۇْض جىففىر تبِىص پرېسىذېٕىت

 . ئېٍىپ ثېرىٍغبْ ئىذى

ئبِېرىىىىىب 7 ٍەپئۆزىٕىىىىڭ ئەضىىىەرٌىرىذە تەوىىىىت   گېگىىىىًپەٍالضىىىوپ 

ئىٕمىالثي، فرأطىَە ئىٕمىالثىذىٓ وېَىٓ دۇَٔب تبرىخي ئبخىرالغتي، دەپ 

 4غۇ ٍىٍي . ٍىٍي پبرتٍىغبْ – 3443ئبِېرىىىٕىڭ ئىٕمىالثي . وۆرضەتىەْ

وىىىۈٔي ِۇضىىىتەلىٍٍىك جبوىىبرالظ ثىىىىٍەْ ئبخىرالغىىىمبْ    – 1ئبٍٕىىىڭ   –

ۇرژۇئب ئىٕمىالثي ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ پبرتٍىغىٕي فرأطىَە ث. ئىٕمىالة ئىذى

ٓ . ئىىىذى دۇَٔىىب تىىبرىخىّۇ   ،ثىىۇ ئىىىىىي ئىىىٕمىالة ئبخىرالغىىمبٔذىٓ وېىىَى

ذى ثۇٔذاق ئەھّىَەتٍىه ئىٕمىالثالر ِدۇَٔبدا ئە –ئبخىرالغتي دېگۀٍىه 

ثۇ ھۆوۈِگە ئبضبضالٔغبٔذا ئبتىبٌّىع  . لبٍتب پبرتٍىّبٍذۇ، دېگۀٍىه ئىذى

ي دۇَٔىب تىبرىخي ئۈچىۈْ    ئۆوتەثىر ئىٕمىالثي، ئبتىبٌّىع جۇڭگىو ئىٕمىالثى   

غىتبتىٕي   ۋىىرجىٕىَە . ئېَتمبٔذا، ئەھّىَەتٍىه ئىىٕمىالة  ھېطىبثالّٔبٍتتي  

 . ئبِېرىىب ئىٕمىالثىٕىڭ غۇ چبغذىىي ثبزىطي دېَىػىە ثوالتتي

 ٍۈضۈپٕىڭ ئۀۋەرووچىطىذىىي  چىرۇچ پوٌٍىصغتبتىٕىڭ  ۋىرجىٕىَە

ۇرۇپ ئىىۆتىەْ ثبغىىتب تؤۇغىت . ئۆٍىىذە ثىىىر چىراٍٍىىك ووِېىىذىَە ئوٍٕبٌىذى   

. ِبرغبي، دېگەْ وىػي ئبٍبٌي ثىٍەْ ثىٍٍە ثۇ ئۆٍگە ِېھّبْ ثوٌۇپ وەٌذى

ٓ ٍىٍىىي   – 3656تؤۇغتۇرۇٌۇغىىىچە ِبرغىىبي دېىىگەْ وىػىىي      تَۀىىئۀّى

ِەٍذأىىىىذا پبرتٍىغىىىبْ ئولۇغىىىۇچىالر ھەرىىىتىٕىىىىڭ ئىىىۆروەظ لبتىىىبرٌىك   



 74 

غىىىب پبضىىىپورت ئىػىىىٍەپ ثېرىىىىپ، جۇڭگىىىودىٓ لىىىبچۇرۇپ   «داھىٍَىىىىرى»

 .ىغب ئېٍىپ وەٌگەْ وىػىٍەرٔىڭ لبتبرىذىىي ثىر وىػي ئىىەْئبِېرىى

ِىىىڭ دوٌىىالر پىىۇي ثوٌطىىب ئۇٍغۇرىطىىتبْ ِەضىٍىطىىىٕي     300ئەگەر  —

وىػىىي دەي ِۇغىىۇ    خەٌمئبراالغىىتۇرىذىغبْثىىوالتتي،   خەٌمئبراالغىىتۇرغىٍي

 .ٍۈضۈپ ئۀۋەرِبرغبي ئەپۀذى ئىذى، دەپ ضۆز ئبچتي 

 ،ۀىىپەرۋەر، ئىىىبق وۆڭىىىۈي ثىىۇ ضىىىۆزٔي ئبڭٍىغىىبْ ھېططىىىىَبتچبْ ۋەت  

ِىٍٍەتىىىپەرۋەر راثىىىىَەَ خېىىىٕىُ، ضىَبضىىىىٌ پبئىىىبٌىَەت دېگۀٕىىىىڭ ٔىىىېّە    

 7ئىىۀٍىىىذىٓ تېخي توٌۇق خەۋەردار ثوٌّىطىّۇ دەرھبي ھبٍبجبٍٔىٕىپ

ِىىىڭ  30ثۈگىۈْ   ،ِىىڭ دوٌىىالر پۇٌىۇَ ٍىىوق   300ِېٕىىڭ ھىىبزىرچە   —

 ْ َىىبرالپ ئبضىىتب تەٍ –ِىىىڭ دوٌالرٔىىي ئبضىىتب   40لبٌغىىبْ . دوٌىىالر ثېىىرىّە

ِىڭ دوٌالرٔىىڭ چېىىٕىي ئېٍىىپ ِبرغىبي ئەپۀىذى       30. ثېرىّەْ، دېذى

ُ ِېٕىىڭ  . ئۆٍذىٓ چىمىپ وەتتي ، تۀجىىھ لىٍىػىٍىرىُ، چەن   جىٍّەغىٍىرى

ُ وېتىۋاتمبٔذا غەرەت لىٍىػىٍىرىُ، ھىبً    راثىىَەَ خېٕىّغىب وىبر     دېَىػىٍىرى

ْ ئۇٍغۇرىطىتبٕٔىڭ ضىَبضىىٌ ِەضىٍىطىىٕي خەٌمئبراالغىىتۇرغب   ... لىٍّىىذى 

ئبخىرى . ٍۀە ثىرضي، وىُ ثىرضىّۇ ئەِەش .ئىذى ئەِەش ِبرغبٌّۇوىػي 

خەٌمئبرا وەچۈرۈَ تەغىىىالتي، راثىىَە لىبدىر ئىۆزى خىتبٍٕىىڭ تۈرِىطىىذە       

 . خەٌمئبراالغتۇردىئوٌتۇرۇپ ئۇٍغۇرىطتبٕٔىڭ ضىَبضىٌ ِەضىٍىطىٕي 
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 دەضلەپني ئۇچرىػىػالر

خېٕىُ ٍۇلىرىذا تىٍغىب   وۈٔي راثىَەَ – 36ئبٍٕىڭ  – 2ٍىٍي  – 3663

ئېٍىپ ئۆتىەْ ِبرغبي ئەپۀذىٕىڭ تؤۇغتۇرۇغي ئىبرلىٍىك پرېسىىذېٕت   

دەۋرىىىذە ئبِېرىىىىب لوغىىّب غىىتبتٍىرىٕىڭ ثىرٌەغىىىەْ دۆٌەتىىٍەر        ْبرېگىى 

 چىىىبرٌېستەغىىىىالتىذا دائىىىىُ تۇرۇغىىىٍۇق ۋەوىٍىىىي ثوٌىىىۇپ تەٍىىىىٍٕۀگەْ   

 7ئەپۀذى چبرٌېس7 ئەپۀذىٕي ِېھّبٔغب چبلىردى

 .برىختب دۆٌەت لۇرغبّٔۇ، دەپ ضوئبي لوٍذىضىٍەر ت —

ُ . دۆٌەت لۇرغىىبْ ِىٍىىىٍەت ئىىىذۇق   —  ٍىىىىراق . ِەْ ضىىىۆز ثبغىىٍىذى

 39ئبٍٕىڭ  – 33ٍىٍي  – 3633تېخي ٍېمىٕذىال  تۇراٍٍۇقتبرىخٕي لوٍۇپ 

وۈٔي، ئۇٍغۇرىطتبٕٔىڭ لەغمەر ئۆٌىىطىذە ثىر لېتىُق ئىىىىٕچي دۇَٔب  –

وىىىىىىۈٔي  – 39ئبٍٕىىىىىىىڭ  – 33ٍىٍىىىىىىي  – 3611ئۇرۇغىىىىىىي دەۋرىىىىىىىذە 

ئۇٍغۇرىطتبٕٔىڭ ئىٍي ئۆٌىىطىذە غۇٌجب غەھىرىذە ٍۀە ثىىر لېىتىُ دۆٌەت   

ئۇٍغىىۇر ثىىۇ ِىٍٍەتٕىىىڭ ئىىىىىي لېىىتىُ لۇرغىىبْ   . لۇرغىىبْ ِىٍىىٍەت ئىىىذۇق 

ۋە خىتبٍٕىىڭ   غىطىەٍگە ِىٍىتبرىطىت غىىڭ     .ثبضتۇردى ضتبٌىٓدۆٌىتىٕي 

 – 31ٕىىىڭ  ئبٍ – 5ٍىٍىىي   – 3612. گوِىٕىىذاڭ ھۆوىىۈِىتىگە ضىىېتىۋەتتي  

ٓ غەرتٕبِىطىىٕي ئىّىساالپ،    «ضىوۋېت  –جۇڭگىو  »وۈٔي ِوضىىۋادا    ضىتبٌى

ئۇٍغۇرالر لۇرغبْ دۆٌەتٕي ِۇٔمەرز لىٍىپ خىتىبً گوِىٕىذاڭ ھۆوىۈِىتىگە    

 – 39ئبٍٕىىڭ   – 33ٍىٍي  – 3611. ثىپبٍبْ ۋەتىٕىّىسٔي لوغۇپ ثەرگەْ

 3ڭ ئبٍٕىى  – 30ٍىٍىي   – 3616وۈٔي ئىىىىٕچي لېتىُ لۇرغبْ دۆٌىتىّىس 

ٓ غۇ وىۈٔي  . وۈٔىگىچە ِەۋجۇد ثوٌۇپ تۇردى – خىتبٍٕىىڭ لىسىىً    ضىتبٌى

ئبرِىَىطىىىىٕي ئىىىبٍروپىالْ ۋە ھەرثىىىىٌ ِبغىىىىٕىالر ئىىىبرلىٍىك ۋەتىٕىّىىىىس      

خىتبٍٕىىىڭ تبجىىبۋۇزچي   . طىىىغب ئېٍىىىپ وەٌىىذى   ىئۇٍغۇرىطىىتبٕٔىڭ چېگر 

 .ئبرِىَىطي غۇ وۈٔي ۋەتىٕىّىس ئۇٍغۇرىطتبٔغب تبجبۋۇز لىٍىپ وىرگەْ
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 ٍۈضىىىۈپ ئۀىىۋەر وىىۈٔي ِبرغىىبي،    – 93ئبٍٕىىىڭ   – 2ىٍىىي  ٍ – 3663

لبتبرٌىك وىػىٍەر، راثىَەَ خېٕىُ ۋە ضىذىمھبجي روزى ئەپۀىذىٍەر ثىىٍەْ   

ثىرٌىىتە، ِبرغبي ئەپۀىذىٕىڭ ٍېىتەوٍەپ ِېڭىػىىغب ئەگىػىىپ، ئبِېرىىىب      

لوغىىّب غىىىتبتٍىرى وىىؤگىرىص، ئىىىبۋاَ پبالتبضىىي تبغىىىمي ِۇٔبضىىىىۋەتٍەر     

ئەپۀىذىّٕىڭ ئىػخبٔىطىىىغب   ضىىىّىت رىىرىطىتوف وووِىتېتىٕىىڭ رەئىطىىي  

ٍېرىُ ضبئەت وۈتۈپ ئوٌتۇرغبٔذىٓ وېَىٓ وبتىىپ ثىسٔىي   . ٍېتىپ وەٌذۇق

ئوتتۇرا ٍبغٍىك، ضەي ضېّىسراق ثىر وىػي . ئبزادە ثىر زاٌغب ثبغالپ وىردى

 7ِەْ. زاٌغب وىرىپ وەٌگۀذە ھەِّىّىس ئورٔىّىسدىٓ تۇرۇپ ضبالَ ثەردۇق

ثىىرٌەپ  ھەِّىّىىس    –، دېذى ثىۇ وىػىي ثىىر    ىتضىّ وىرىطتوفىر — 

 . ثىٍەْ لوي ئېٍىػىپ وۆرۈغتي

راثىىَەَ خېىىٕىُ ئۇٍغۇرالرٔىىڭ وىػىىىٍىه ھولىۇق، خىتبٍٕىىىڭ تۇغىىۇت     

چەوٍەظ ضىَبضىتي، ئۇٍغۇر ضىَبضىٌ ِەھجۇضالرغب ئۆٌۈَ جبزاضي ثېرىع 

ضىَبضىتي، خىتبٍٕىڭ دىٕي ئېتىمبدٔي چەوٍەظ ضىَبضىتي، ئۇٍغۇرالرٔىڭ 

 وىرىطىتوفىر رىپ، ئىمتىطبدى ئەھۋاٌي توغرىطىذا ئەتراپٍىىك ضىۆزٌەپ   ِبئب

 . ئەپۀذىٕي تەضىرٌۀذۈردى ضىّىت

 .ثىس ئبِېرىىب خەٌمىگە ئىػىٕىّىس، دەپ ثبغٍىذى راثىَە لبدىر —

ئۇزۇٔذىٓ ثېرى ئبِېرىىىب لوغىّب غىتبتٍىرى ھۆوىۈِىتي ئبِېرىىىب       — 

راتىَە، ئەروىٍٕىىٕي ػي، وىػىٍىه ھولۇق، دېّووىخەٌمىٕىڭ لىّّەت لبر

ِىىىىساْ لىٍىىىىپ دۇَٔىىىبدا ئېىىىسىٍگەْ ِىٍٍەتٍەرٔىىىىڭ وىػىىىىٍىه ھولىىىۇق    

ثىس ئۇٍغۇرالرِۇ غۇٔذاق ِىٍٍەتٍەرٔىىڭ  . تەٌەپٍىرىگە وۆڭۈي ثۆٌۈپ وەٌذى

ئبِېرىىىىب خەٌمىٕىىىڭ ثىىىس ئۇٍغۇرالرغىىب وۆڭىىۈي ثۆٌۈغىىىٕي ئۈِىىىذ       . ثىىىرى

 ْ . ىغٍىىىىذۇقثبغىىمىالر راثىىىَەَ خېىىٕىُ ٍىغٍىغبٔىىذا ئەگىػىىىپ ٍ     . لىٍىىىّە

ئەپۀىذىگە ضىبالَ    وىرىطتوفىرئبخىرىذا راثىَەَ خېٕىُ ٍۈوۈٔۈپ ئوٌتۇرۇپ 
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لىٍىپ، ئبِېرىىب ھۆوۈِىتي ۋە ئبِېرىىب وؤگىرىطىٕىڭ ئۇٍغۇرالرغب وۆڭۈي 

 7  ضىّىت رىوىرىطتوف. ثۆٌۈغىٕي تەٌەپ لىٍذى

ۋاوبٌىتەْ، ۋەتىٕىڭالر ئۇٍغۇرىطتبٔغب تەوػىۈرۈظ   گىرىطمبٔووثىس  —

. ، خوغٍىػىپ ٍېٕىىپ چىمتىۇق  غۇپخوظ ثوٌۇ. ەۋەتىّىس، دېذىئۆِىىي ئ

 . ئۇ وۈٔي ثوٌۇپّۇ راثىَە خېٕىُ ثەن خۇغبي ثوٌغبْ ئىذى

َ پبالتبضي تبغمي 7 ئىالۋە وؤگىرىص ئەزاضي، ئبِېرىىب وؤگىرىص ئبۋا

ئەپۀىىىذى  ضىىىىّىت رىوىرىطىىىتوفِۇٔبضىىىىۋەتٍەر ووِىتېتىٕىىىىڭ رەئىطىىىي  

 – 33ئبٍٕىىىڭ  – 5ٍىٍىىي  – 3666. ھەلىىمەتەْ ۋەدىطىىىذە چىىىڭ تىۇردى  

وىىۈٔي ئبِېرىىىىب وؤگىرىطىىىٕىڭ ئەزاٌىىىرى ۋە ھۆوىىۈِەت ئەرثبثٍىرىىىذىٓ    

تەروىت تبپمبْ ٍەتتە وىػىىٍىه ۋەوىٍىٍەر ئىۆِىىي خىىسِەت تەوػىۈرۈظ      

داۋاِىٕىىىي ئبخىرىىىىذا  . )ئۈچىىىۈْ ئىىىۈرۈِچي غىىىەھىرىگە ٍېتىىىىپ وەٌىىىذى  

 (ئبڭالٍطىٍەر
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ً د  خۇڭذاۇ ۋ –وومراتىَە ېخىتب

وىۈٔي ِېٕىىڭ ئۆٍىۈِگە     – 5ئبٍٕىىڭ   – 4ٍىٍي  – 3663ىمتب غۇ ئبرىٍ

تېٍېفىىىىوْ ثەرگەْ وىػىىىىي ئىَطىىىىب  . گېرِبٔىَىىىىىذىٓ تېٍېفىىىىوْ وەٌىىىىذى 

 .ئىذى ئبٌىپتىىىٓئوغٍي ئەروىٓ  ىىٕٕىڭتىئبٌپ

ثىڭتىىىۈەْ توغرىطىىىىذا   ەگىرىطىىىىذٔووئبِېرىىىىىب  –ضىىىىذىمھبجي  —

ثىڭتۈەْ . گۇۋاھٍىك ثېرىع، گۇۋاھٍىك ئېٍىع ٍىغىٕي ئېچىٍّبلچي ئىذى

 .  توال ضۆزٌەپ ثېرەٌەِال –توغرىطىذا ثىٍىذىغبْ ثوٌطىال ئبز 

ً وىرىپ . ثوٌىذۇ، دېذىُ —  ئەتىطي ئىجبرە ئبٌغبْ ئۆٍۈِگە ثىر خىتب

 .وەٌذى

ىٍىىىىپ ووِّۇٔىطىىىت  تئىىىوڭچي ئب. خۇڭىىىذا ۇِېٕىىىىڭ ئىطىىىّىُ ۋ  —  

ضىىس ثىىٍەْ تؤۇغىمىٕىّغب    . ٍىً ٍبتمبْ ئىذىُ 90ھۆوۈِەتٕىڭ تۈرِىطىذە 

 . بٌّەْخۇغ

وېٍىىڭ ئەپۀىذىُ، ِېٕىىڭ ئىطىّىُ ضىىذىمھبجي روزى ِىٍٍەتچىىي       —

ئىذىُ، ئۇٍغۇر ئولۇغۇچىالرٔي ٔبِبٍىػمب تەغىىٍٍەپ خىتبٍٕىڭ تۈرِىطىذە 

ٍىٍىغىچە تولمۇز ٍىىً تۈرِىىذە ٍبتمىبْ ئىىذىُ،      – 3644ٍىٍىذىٓ  – 3636

 .دېذىُ ئۆزۈِٕي تؤۇغتۇردۇَ

ثىٍىىىىٍە  ْپەر ئىىىىبِېرىىىٍىك ثىىىىىٍە ٍۀە ثىىىىىر ٔە خۇڭىىىىذا ۇئەتىطىىىىي ئۆٍىىىىۈِگە ۋ 

ِەْ . ثىىىۇ ٍەردىىىىٓ پبراڭالغىىىتۇق   -ئىىىۇ ٍەردىىىىٓ    . ضبالِالغىىىتۇق. وىرىىىىپ وەٌىىىذى 

ئىػخبٔىطىىىىغب ثېرىىىىپ ثىڭتىىىۈەْ توغرىطىىىىذا ِبتېرىَىىىبي تەٍَىىىىبرالپ       خۇڭىىىذأىڭ  ۇۋ

ِەْ ئۈرۈِچىىىىىذىٓ ئبِېرىىىغىىىىب وېٍىػىىىىىّذە ضىىىىەوىىس تىىىىوَ   . ثېرىػىىىىىە وېٍىػىىىىتۇق

تىىىبلٍىرىُ ثىىىىٍەْ ثىٍىىىٍە   -چە ٔەغىىىرىٕي ٍىىىۈن ٔىىىىڭ ئۇٍغىىىۇر« غىىىٕجبڭ ٍىٍٕبِىطىىىي »

 ُ ثىڭتىىىىۈەْ توغرىطىىىىىذا وؤگىرىطىىىىتە گۇۋاھٍىىىىىك ثېىىىىرىع    . ئېٍىىىىىپ وەٌگۀىىىىىذى

 . وۈٔىگە ئورۇٔالغتۇرۇٌغبْ ئىىەْ – 92ئبٍٕىڭ  – 4ٍىٍي  – 3663ٍىغىٕي 
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ئىػخبٔىطىىىىغب ئەتىگۀىىىذە ئېٍىىىىپ ثېرىىىىپ، وەچىىىتە   خۇڭىىذأىڭ  ۇۋ

 .ىٍەپ لوٍۇٌذىئەوېٍىپ لوٍۇغمب ثىر ٔەپەر خىتبً ثەٌگ

ئىػخبٔىطي ۋاغىٕگتؤذا وؤگىرىص ثىٕبضىىغب ٍىېمىٓ    خۇڭذأىڭ ۇۋ

ْ  وثىر و لبراۋۇٌىذىٓ ئۆتىۈپ ئىىىىٕچىي لەۋەتىىە     . چىغب جبٍالغىمبْ ئىىىە

ِىۇٔچە ضىۆزٌەٍذىغبْ ثىىر ئىبِېرىىىٍىك      –خىتبً تىٍىٕي ئىبٔچە  . چىمتۇق

وْ ئى . ٍىگىت ِېٕي ٍېتىٍەپ ٍۈرۈپ ھەرثىر ئىػخبٔىٕي وۆرضىتىپ چىمتىي 

. ٔەچچە ئېغىسٌىك ئىػخبٔىالردا ھەرخىً رەڭٍىىه وىػىىٍەر ئىػىٍەۋاتبتتي   

ٓ ثبغمب ھىٕذىطتبٍٔىمالر،  –ئىػچي  خىسِەتچىٍەرٔىڭ ئبرىطىذا خىتبٍالردى

. پبوىطتبٍٔىمالر، ِېىطىىىىٍىمالر، ئىبز ضىبٔذا ئىبِېرىىىٍىمالر ئىػىٍەۋاتبتتي     

ٕ     –ئۈضتەي  ىڭ تبٍِىرىغىب  ئورۇٔذۇلالردىٓ ثبغىمب، ھەرثىىر ئېغىىس ئىػىخبٔى

ِۇضىىتەٍِىىە ) «غىىىٕجبڭ»جۇڭگىو خەرىتىطىىي، دۇَٔىىب خەرىتىطىىي ئىىبٍرىُ   

 ْ ْ   ( ئۇٍغۇرىطىىتب ٍۀە ئۇٔىڭىىذىٓ ثبغىىىمب  . خەرىتىطىىي چىىبپاللٍىك ئىىىىە

ئۇٍغۇرالرٔىىىىڭ وىػىىىىٍىه ھولۇلىغىىىب ئبئىىىىت، خىتىىىبً ضىىىىبلچىالرٔىڭ      

ب ئبئىىت، تىۈرِىٍەردىىي ِەھجۇضىالرٔىڭ    ىغئۇٍغۇرالرغب لبراتمبْ زوراۋأٍىم

تبِغب چبپالٔغىبْ ثىىر پىبرچە خەرىتىٕىىڭ     . ضىٍّىرىّۇ چبپالٔغبْ ئىىەْرە

 7 ئبِېرىىىذا ئىػٍۀگەْ ثۇ خەرىتىذە. ئبٌذىغبْ وەٌذىُ

خىتىىبً ئبرِىَىطىىىٕىڭ ِۇضىىتەٍِىىە ئۇٍغۇرىطىىتبٔذا لىىۇرۇپ چىممىىبْ   

ھەرثىٌ ثبزىٍىرى، ھەرثىٌ ٔىػبٍٔىرى، خىتبً ئبرِىَىطىٕىڭ ٍېسا ئىگىٍىه 

، ثىڭتۈۀٕىىىڭ ئۇٍغۇرىطىىىتبْ ثىىىوٍالپ  ىرىٌ تىىىۈرِىٍِەٍىىذأٍىرى، ھەرثىىىى 

جبٍٍىػىىىع ئەھىىۋاٌي، ثىڭتىىۈەْ ئىگىٍىىىىىذىىي ٍەرٌەر، ضىىۇ ئبِجىىبرٌىرى،    

ْ   ِىٕجىڭٍىىىىرىثىڭتۈۀٕىىىڭ   . تۇرۇغىىىٍۇق ھەرثىىىٌ ثىىىبزىالر وۆرضىىىىتىٍگە

ثىىۇ خەرىىىتە خىىۇددى ئىىۇرۇظ لىٍىىىع خەرىتىطىىىگە ئوخػىىبپ    ،لىطمىطىىي

 . ئىػخبٔىطي ئىذى خۇڭذأىڭ ۇثۇ ئىػخبٔب ۋ. ھەٍراْ لبٌذىُ. وېتەتتي
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ئەِگەن ثىٍەْ ئۆزگەرتىع »لۇرغبْ تەغىىالتٕىڭ ئىطّي  خۇڭذا ۇۋ

 ۇثىىۇ تەغىىىىالتٕىڭ ثبغىىٍىمي ۋ . دەپ ئبتىٍىىىذىىەْ «فؤىىذى جەِئىَىتىىي

 . ثىر ٔەپەر ئبِېرىىىٍىك ِۇئبۋىٓ ثبغٍىك ئىىەْ ،خۇڭذا

ثىىىىس ۋەتۀىىىىذىىي چبغىىىىذا ئبِېرىىىىىىب ئۇٍغىىىىۇرالرٔي ثىٍەِذىغبٔىىىىذۇ،   

ەِذىغبٔىذۇ؟ پەلەت تىىىجەت تىوغرىٍىمال ضىىۆزٌەٍذۇ، ٔېّىػىمب ئۇٍغىىۇرالر     ثىٍّ

ئەضىىىردە ٍبغىىبۋاتمبْ   – 90توغرىطىىىذا ضىىۆزٌىّەٍذىغبٔذۇ، دېَىػىىەتتۇق،  

ئۇٍغۇرالرٔىڭ ضىَبضىٌ ضەۋىَىطي ھېچجوٌّىغبٔذا ضىَبضەتتە ئىپتىذائىٌ 

ثىس ئۆزىّىسٔي ثەختٍىه ضبٔىغبْ  ،ضەۋىَە ثبضمۇچىغب وىرگەْ ثوٌطب ئىذى

غىىۇٔذاق ئەھۋاٌىىذا ھەتتىىب ئىۆزىّىسٔي ثىىىر ِىٍىىٍەت ھېطبثالغىىمب    . ثوالتتىۇق 

ھبٌجۇوي ثىس لىسىمىۋاتمىبْ ثىۇ ئىىع ھەرگىىس ئۇٔىذاق      . ھولۇلٍۇق ثوالتتۇق

 . ئىع ئەِەش ئىذى

 خۇڭذأىڭ ۇٔىڭ، ۋ«ئەِگەن ثىٍەْ ئۆزگەرتىع فؤذى جەِئىَىتي»

ئىجتىّبئىٌ، ئىػخبٔىطي ِۇضتەٍِىىە ئۇٍغۇرىطتبٕٔىڭ ضىَبضىٌ، ھەرثىٌ، 

ً وۆچّۀٍىرىٕىڭ ئۇٍغۇرىطتبٔغب ٌئىمتىطبدى ، ِەدۀىَەت ئەھۋاٌىٕي، خىتب

وۆچۈپ وىرىع، ٍەر ئىگىٍەظ زوراۋأٍىمىٕي ِەخطۇش تەتمىك لىٍىذىغبْ 

 خۇڭىذأي  ۇثۇ تىپٍىك ئىػخبٔىغب ئبِېرىىىٕىڭ خىتىبً ۋ . ئىػخبٔب ئىىەْ

 7ثبغٍىك لىٍىپ لوٍۇغىغب

ت خىتىىىبٍالر ئىىىبرلىٍىك ئىگىٍەغىىىىىە   ئۇچىىىۇرالرٔي پەلە  –خەۋەر . 3 

 ثوٌىذىغبٍٔىمي ئۈچۈْق

ئۆز تىرىػچبٍٔىمي ۋە ئۇٔىڭ ئبوىطىٕىڭ ثىڭتۈۀىذە   خۇڭذأىڭ ۇۋ. 9

     ٓ ئۇٔىڭىىذىٓ . ئىػىٍەٍذىغبٍٔىمي ئبضىبش ضىەۋەة ثوٌغىىبْ ثوٌۇغىي ِىۇِىى

 .ذۇرِەٌۇِ ئبٌالھمبثبغمب ضەۋەثٍەر ثىر 
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 خۇڭذا ۇۋە ۋ مىلىٌتۇى رىھىال

ٍىٍٍىك لبِبق  32، خىتبً ھۆوۈِىتي تەرىپىذىٓ وىٍىٕتۇْپرېسىذېٕت 

تۈرِىىىذىٓ لوٍىىۇپ ثېىىرىع توغرىطىىىذا   خۇڭىىذأي ۇجبزاضىىي ثېىىرىٍگەْ ۋ

ْ  رىھىىال . خىتبً ھۆوىۈِىتىگە ثېطىىُ ئىػىٍەتتي    ئەگەر خىتىبً   وىٍىٕتىۇ

ْ ۋ 32ھۆوۈِىتي  ٓ لوٍۇپ  خۇڭذأي ۇٍىً لبِبق جبزاضي ثېرىٍگە تۈرِىذى

ئېچىٍىذىغبْ خەٌمئبرا ئبٍبٌالر  ېَجىڭذاثٍىٍي  – 3662ِەْ  ،ثەرِەٍذىىەْ

ئىبٍالردا   – 2ٍىٍىي   – 3662ثىۇ ئىىع   . لۇرۇٌتىَىغىب لبتٕبغىّبٍّەْ، دېىذى   

 . خەٌمئبرادا غۇٌغۇال پەٍذا لىٍغبْ ئىع ئىذى

ثىسدەن . دۆٌەتٍەر ئوتتۇرىطىذا دىپٍوِبتىَە ئىٕتبٍىٓ ِۇرەوىەپ ثوٌىذۇ

دېىگەْ   «وىەپ ثوٌىىذۇ دىپٍوِىبتىَە ِىۇرە  »ضبۋاتطىس ِىٍٍەتٕىڭ ئەزاٌىىرى  

تۈرِىىىذىٓ لوٍىىۇپ   خۇڭىىذأي ۇۋ. ضىىۆزٔىال ئىىبراْ ضىىۆزٌىَەٌەٍّىس، خىىبالش 

خىتىبً ھۆوىۈِىتىگە ثېطىىُ     ٕىڭوىٍىٕتۇٔ پرېسىذېٕىتثېرىع توغرىطىذا 

ٕىڭ لىّّىتي، ثىر خىتبٍٕىڭ ضىَبضىٌ ھبٍبتىغىب ِۇٔبضىىۋەتٍىه   ىئىػٍىتىػ

  ٓ ٍِىىە ئەڭ ِىىىىۇھىّي ِۇضىىىىىتە  ، ثەٌىىىىىي لىّىىىىّەت ثوٌىىىىۇپال لبٌّبضىىىىىتى

ئۇٍغۇرىطتبٕٔىڭ ضىَبضىٌ تەلذىرىگە ِۇٔبضىۋەتٍىه دىپٍوِبتىه لىّّەت 

ِۇضتەٍِىىە  ئۇٍغۇرىطتبٔغب ئبئىت ِبتېرىَبٌالرٔي  خۇڭذا ۇچۈٔىي ۋ. ئىذى

ْ ۋە خىتبٍذا دەپطۀذە  گەگىرضىٔووتوپالپ، رەتٍەپ ئبِېرىىب  تبپػۇرىذىغب

ېرىَىىبٌالرٔي لىٍىٕغىبْ وىػىىىٍىه ھولىىۇق خبتىرىطىىگە ِۇٔبضىىىۋەتٍىه ِبت   

 ثوٌىىۇپ، ٍىغىىىپ تىىوپالپ ئبِېرىىىىب وؤگىرضىىىگە تبپػىىۇرىذىغبْ وىػىىي     

ئبضبضىىٍىمي ئۇٍغۇرالرغىىب ِۇٔبضىىىۋەتٍىه ثىڭتىىۈەْ توغرىطىىىذا ِبتېرىَىىبي     

ثۇ وىػىٕىڭ ئىٍىُ ضبۋاتي، ضىَبضىىٌ ضىبۋاتي   . توپالٍذىغبْ وىػي ئىذى

ثىىۇ وىػىىىٕىڭ فرأطىىىَە ئبگېٕتٍىمىٕىىىڭ    . تىىبزا ٍېتەرٌىىىه ئەِەش ئىىىذى  

ِۇخجىرى ثىٍەْ ضۆھجەتٍەغىەْ  ضۆھجەت خبتىرىطىٕىڭ گېسىتتە ئېالْ 
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ِەْ ئۇٔىىڭ ضىَبضىىٌ ضەۋىَىطىىگە ثبھىب      ،لىٍىٕغبْ ٔۇضخىطىٕي وۆرۈپ

 ُ ٔىىڭ  «ئەِىگەن ثىىٍەْ ئىۆزگەرتىع فؤىذى جەِئىَىتىي     ». ثەرگەْ ئىىذى

دېگەْ ئبِېرىىب ھۆوۈِىتىٕىڭ ئۇٍغۇر  ،لىطمىطي ،ۋاغىٕگتؤذا لۇرۇٌۇغي

 .ئۇٔتۇپ لبٌّىغبٍٔىمىذىٓ دېرەن ثېرەتتيثۇ ِىٍٍەتٕي 

 خۇڭىىىىىذأىڭ ۇۋ گىچەوىىىىىۈٔى – 93ئبٍٕىىىىىىڭ  – 4ٍىٍىىىىىي  – 3663

ُ   طىئىػخبٔى ثىىر ٔەپەر ئەر خىتىبً، ثىىر ٔەپەر    . ذا ضىەوىىس وىۈْ ئىػىٍىذى

ثەتٍىىه   32ئبٍبي خىتبً جەِئىٌ ئىۈچ ٔەپەر وىػىي ثىڭتىۈەْ توغرىطىىذا     

ٔىىىڭ ئۇٍغىىۇرچە  « طىىيغىىىٕجبڭ ٍىٍٕبِى». ِبتېرىَىىبي تەٍَىىبرالپ چىمتىىۇق  

 ۇۋ( غىىىچەىٍىٍ - 3661ذىٓ ىىىٍىٍ – 3652)ٔەغىىرىٕي ئېٍىىىپ چىممبٔىىىذىُ  

ُ    خۇڭىذأىڭ  ِەْ ئۇٍغىۇر تىٍىىذىٓ خىتىبً    . ئىػخبٔىطىىغب ئېٍىىپ وەٌىذى

خىتبً ئبٍىبي ووِپَۇتېرغىب ئىۇرۇپ    . تىٍىغب ئبغساوي تەرجىّە لىٍىپ ثەردىُ

ۇٍغۇرىطىىتبْ ثىڭتۈۀٕىىڭ لۇرۇٌۇغىي، ثىڭتۈۀٕىىڭ ِۇضىتەٍِىىە ئ    . چىمتىي 

تەرثىَىطىي،   –تەٌىىُ   –ئىمتىطبدىذا تۇتمبْ ئورٔي، ثىڭتۈۀٕىڭ ھەرثىىٌ  

خەٌىىىك ئەضىىىىىەرٌىرى لۇرۇٌۇغىىىي، ٍەرٌىىىىىه ٔبِبٍىػىىىالرٔي ثبضىىىىتۇرۇظ     

ذىػىىىىپ ئۇٍغۇرالرغىىىب  ٔزوراۋأٍىمىىىي، تۇغىىىۇت چەوىىىٍەظ ضىَبضىىىىتىگە ٍب 

ئىػىىىىٍەتىەْ زوراۋأٍىمىىىىي، ئىگىٍىىىىىگەْ ٍەر وىىىىۆٌىّي، ئۇٍغۇرىطىىىىتبْ    

بتٍىرىٕىىىڭ ىئتبۋاث –، ثىڭتىۈەْ ئىبئىٍە   يٕي ئىگىىٍەپ ئېٍىػى  ىمئورِىبٔچىٍى 

ٍىٍٍىك ئىمتىطبدى وىرىّي ۋە ثۇ وىرىّٕىڭ ئۇٍغۇر دېھمبٍٔىرىٕىڭ ٍىٍٍىك 

ئىمتىطىىىبدى وىىىىرىّىگە ضېٍىػتۇرۇٌۇغىىىي، ضۇٔذۇرۇٌۇغىىىي، خىٍّۇخىىىىً    

جەدۋەٌٍىىىىه ِەٌۇِىىىبتالر، ثىڭتىىىۈەْ ثبغىىىمۇرۇۋاتمبْ تىىىۈرِىٍەر لبتىىىبرٌىك     

 ۇۋ ،ثەت ثوٌىۇپ پۈتىۀىذە   30ئىچىىگە ئبٌغىبْ ِبتېرىَىبي    ِەزِۇٔالرٔي ئۆز 

 ئىۈچ  ئبخىرىىذا . ثەتىىە لىطىمبرتىۋەتتي   32ئەپۀذى ثۇ ِبتېرىَبٌٕي  خۇڭذا

ئۇ ثۇ ِبتېرىَبٌٕي لبٔچىٍىه وېرەن لىٍىذۇ، ئۆزىٕىڭ . ثەتىە لىطمبرتىۋەتتي
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ثىىۇ . ئبِېرىىىب وؤگىرىطىىي لبٔچىٍىىىه وېىرەن لىٍىىىذۇ   . ئىختىَىبرى ئىىىذى 

ِۇضىىىتەٍِىىە ئۇٍغۇرىطىىىتبٔذا خىتىىىبً    . ڭىىىب لىىىبراڭغۇ ئىىىىذى   تەرىپىىىي ِب

ٔي ئۆزىگە ِۇٔبضىۋەتٍىه «غىٕجبڭ ٍىٍٕبِىطي»وۆچّۀٍىرى ھبوىّىَىتي 

ْ ئىجبثىٌ  ِەْ وىتىبثتىىي پىبوىتٍىك ِبتېرىَىبٌالرٔي     ،ثوٌطىب  ئىػىٍەپچىممب

 ٌ ِبتېرىَبٌذىٓ . ئىذىُ ئىػٍەپچىممبْئۇٍغۇرالرٔىڭ ِەٍذأىذا تۇرۇپ ضەٌجى

 . ضەٌجىٌ ِبتېرىَبي رەتٍەظ دېگۀٕىڭ ِۀىطي غۇ ئىذى پبٍذىٍىٕىپ

 ۇئىػخبٔىطىىغب ٍېتىىپ وەٌگۀىذە، ۋ    خۇڭىذأىڭ  ۇوىۈٔي ۋ  – 93ِەْ 

ئبٌىىذىّغب چىمىىىپ ثىىىر ئىػىىخبٔىغب ثبغىىالپ وىرىىىپ ئوٌتۇرغىىۇزۇپ    خۇڭىىذا

ٍوق ئىػخبٔىذا ئبالھبزەي ٍېىرىُ ضىبئەتتەن ٍىبٌغۇز     تۇرۇق –تبراق . لوٍذى

اٌغبْ ثىر وىػي ۋىػىه ئېچىٍىپ ئبضّب چبپبْ وىَىتۇٍۇلطىس ئ. ئوٌتۇردۇَ

 7ئىػىىتىٓ وىرىپ وەٌذى ۋە ئۇدۇي ئبٌذىّغب وېٍىپ

ئەگىػىىپال ئىػىخبٔىغب   . ثوٌىّەْ، دېىذى  ئبٌىپتىىىِٓەْ ئەروىٓ  —

 7ئەپۀذى خۇڭذا ۇوىرىپ وەٌگەْ ۋ

ئوغٍي، ئەروىٓ ئبٌىپتىىىٓ، دېىگەْ   تىىىٕٕىڭىپئبٌَطب ىِەرھۇَ ئ —

 .تؤۇغتۇرۇپ ئۆتتي ەپذۇ، دوىػي ِۇغۇ ثوٌى

ضىەْ،   -وؤگىرىطتە گۇۋاھٍىمتىٓ ئۆتۈغىىە ئىىىىي وىۈٔال لبٌغىبْ،     

 7خۇڭذا ۇدېذى ۋ

ئىطىىالھبت   غىىَبۋپىڭوؤگىرىطىىتە گۇۋاھٍىىىك ثەرگۀىىذە، دىىىڭ    —

وېَىىىٕچە ضىَبضىىىتىٕي  . ھەرىىىتىٕىىي ثبغىىٍىغبٔذا ٍبخػىىي رەھىىجەر ئىىىذى  

 .ئۆزگەرتىۋاٌذى، دەپ ضۆزۈڭٕي ثبغالٍطەْ

 —  ّ ِەْ ِۇغىىىىۇ ٍېػىىىىىّذا ئبِېرىىىغىىىىب وېٍىىىىىپ، ئبِېرىىىىىىب  ! ۀىىىې

دىىىىڭ »ثىڭتىىىۈەْ توغرىطىىىىذا گىىىۇۋاھٍىمتىٓ ئۆتىۀىىىذە،   ەگىرىطىىىىذٔوو

 ؟ثبغالٍّۀّب، دەپ ضۆز «ٍبخػي رەھجەر ئىذى غىَبۋپىڭ
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گۇۋاھٍىك ثېرىع، گۇۋاھٍىك ئېٍىع ٍىغىٕي خىتبٍالر توغرىطىىذا   —

 توغرىطىذا ئېچىالِذۇ؟  ئېچىالِذۇ ٍبوي ئۇٍغۇرالرٔىڭ ھبزىرلي ئەھۋاٌي

ٍىغىٕي ئەٌۋەتتە ثىڭتۈۀگە ئباللىذار ئۇٍغۇرالرٔىڭ  وؤگىرىطىٕىڭ —

 .ئەھۋاٌي توغرىطىذا ئېچىٍىذۇ

ئۇٔىىىذالتب ِەْ ئۇٍغۇرالرٔىىىىڭ ھىىىبزىرلي ئەھىىىۋاٌي، ثىڭتۈۀٕىىىىڭ    —

 .ئۇٍغۇرالرغب ئىػٍەتىەْ زوراۋأٍىمي توغرىطىذا ضۆزٌەٍّەْ

 .طىتي ئۇ ئەِەشلٕىڭ ِەوؤگىرىطتە ئېچىٍىذىغبْ ٍىغىٕ —

ِەْ ئبِېرىىىغىىب ئۇٍغۇرالرٔىىىڭ ضىَبضىىىٌ  . وەچىىۈرۈڭ ئەپۀىىذىُ — 

ئورٔۇِىىذىٓ  ،دە – دېىىذىُ -دەردىٕىي ضىىۆزٌەٍّەْ، دەپ وەٌىىگەْ ئىىىذىُ،   

ئەپۀىىذىگە خىىوظ ئېَتىىىپ ئىػىىخبٔىذىٓ    خۇڭىىذا ۇتىىۇرۇپ ئەروىىىٕگە، ۋ 

ۇَٔىب  ئىػخبٔىطىغب ثبرغبْ چېغىّذا، د خۇڭذأىڭ ۇِەْ ۋ. چىمىپ وەتتىُ

ثبٔىىطىىي لەرز ثەرگەْ پىىىۇٌٕي ثىڭتۈۀٕىىىڭ لەٍەرگە خەجٍەٍىىىذىغبٍٔىمي   

توغرىطىىذا گۇۋاھٍىىىك ثېرىػىىىە چبلىرتمىبْ خەتٕىىي ٍبٔچۇلۇِغىىب ضىىېٍىپ    

  ُ ُ   لِبتېرىَىىبٌالرٔي لوٌتۇ . ثبرغىىبْ ئىىىذى . ۇِغىىب لىطىىتۇرۇپ ثبرغىىبْ ئىىىىذى

گىرىص ئەزاٌىرى ِېٕي وىُ، دەپ ئىوٍالپ لېٍىػىي ِىۇِىىٓ، ئبِېرىىىب     ٔوو

غۇ . ئۇٔذاق ئوٍٍىّبضٍىمىّۇ ِۇِىىٓ دەپّۇ ئوٍالٍتتىُ ،وراتىه دۆٌەتّوېد

ٍىٍالردا دۇَٔب ثبٔىىطي ثىڭتۈۀگە لەرز ثەرگەْ پۇٌٕي ثىڭتۈەْ خەجٍەپ، 

پۇٌٕي لبٍتۇرىذىغبْ چبغذا ئۇٍغۇرالرغب ضېٍىك ضېٍىپ، دۇَٔب ثبٔىىطىٕىڭ 

 .ىذىثىڭتۈۀگە ثەرگەْ لەرز پۇٌىٕي ئۇٍغۇر دېھمبٍٔىرى لبٍتۇرغبْ ئ
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 داالً الهب بىلەى مۆرۈغۈظ

 وۈٔي – 92ئبٍٕىڭ – 4ٍىٍي  – 3663

ئىػخبٔىطىذىٓ  خۇڭذأىڭ ۇوۈٔي ۋ – 93ئبٍٕىڭ  – 4ٍىٍي  – 3663

ٓ لبٍتىپ چىمىىپال   ُ  ھۈضىەٍى ، ثىىر ٔەپەر تەرجىّىبْ ۋە ِەْ ئىۈچ    لبرىھىبجى

غتبتىغب لىبراپ   ھىٕذىَبٔبوىػي ثىر ِبغىٕىٕي وىراغب ئېٍىپ ئبِېرىىىٕىڭ 

 . طىتىّىس داالً الِب ثىٍەْ وۆرۈغۈظ ئىذىلِە. غب چىمتۇقٍوٌ

غىىتبتىذا ثىىىر ثىىبغچە ٍبضىىبپ    ھىٕىىذىَبٔبئىىبِېرىىىٍىمالر داالً الِبغىىب  

وەتطە ئبراَ ئبٌىىذىغبْ ئىوردا، چەت    –الِب وەٌطە ً داال. ثەرگەْ ئىىەْ

اٌىىذىغبْ ضىبراً ۋە زاٌالردىىٓ تەروىىت     ۋئەٌٍىىٍەرٔي، ِىۇخجىرالرٔي وۈتۈ 

غتبتىٕىڭ ثىر ثوضتبٍٔىك ووچىطىغب ضېٍىٕغبْ  ھىٕذىَبٔبثبغچە  تبپمبْ ثۇ

 .ذىىەْىدەرۋازىذىٓ وىرگۈچىٍەرٔي لبراۋۇٌالر توضۇپ تەوػۈر. ئىىەْ

ئىىىبِېرىىىٍىك ضىىىبلچىالر ثىسٔىىىىڭ ئبٌىىىذىّىسغب چىمىىىىپ تەوػىىىۈرۈپ ثوٌغبٔىىىذىٓ     

ئىىىىۆرٔەوٍەر  ثىىىىۇددىسىّچەثبغچىٕىىىىىڭ ئىچىىىىىگە  . وېىىىىَىٓ دەرۋازىىىىىذىٓ لوٍىىىىۇۋەتتي 

 – 92. ثىىىبغٕي ئبٍٍىٕىىىىپ ثىىىىر ئۈضىىىتەن ضىىىۇ ئېمىىىىپ تىىىۇراتتي      . ْ ئىىىىىەٍْبضىىىبٌغب

ئبرتىطىىىىٍىرى،  ٕىىىىىڭۇتخبٌٍىۋدىىىىىٓ ئىىىىبرتۇق دېگىىىۈدەن ئىىىىبِېرىىىٍىمالر،    900وىىىۈٔي  

فېططىىىىىورٌىرى، وؤالر، تىىىىىبرىخچىالر، ئىىىىىبٌىٌ ِەوتەپٕىىىىىىڭ پر َِىىىىىۇخجىرالر، ضىَبضىىىىىى

 . جەِئىَەت ئەرثبثٍىرى ثۇ ٍەرگە توپالٔغبْ ئىذى

ٓ ۋضبپبغب جبٍٍىػىى . ردۇقثىس ئىػخبٔىغب وى ثىىر ٔەپەر   ،اٌغبٔذىٓ وېىَى

داالً الِبٔىىىىڭ  . چىراٍٍىىىىك تىجەتٍىىىىه لىىىىس ئبٌىىىذىّىسغب چىىىبً لوٍىىىذى    

ثىىىر . لوغىذىغۇچىٍىرى وبرىىذور ۋە ئىػىخبٔىالر ئبرىطىىذا ِېڭىىپ تىۇراتتي      

داالً الِىب  . لەۋەتىىە چىمتىۇق   – 9ثبغٍىغۇچىٕىڭ ٍوي ثبغٍىػي ئبرلىٍىك 

 . ئبزادە ثىر ئىػخبٔىذا وۈتۈپ تۇرغبْ ئىىەْ ثىسٔي ئىىىىٕچي لەۋەتتە

 !ٍبخػىّۇضىس؟ داالً الِب —
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داالً الِىب خىتىبً   . وېٍىڭالر، وېٍىڭالر، ئۇٍغۇرالر، لبرغي ئبٌىّىس — 

داالً الِىب  . ئۈچ وىػي ضىبپبدىٓ ئىورۇْ ئبٌىذۇق   .  تىٍىذا تەوٍىپ لىٍذى

 . ٍېٕىّىسدىىي ثىر وىػىٍىه ضبپبدىٓ ئورۇْ ئبٌذى

داالً الِىىب، ضىىۆز ثبغىىٍىذى، تەرجىّىىبْ ثىىىس ضىىىسٔي     ھۆرِەتٍىىىه —

 7ئۇزۇٔذىٓ ثېرى تؤۇٍّىس، داالً الِب

—   ْ ئۇٍغىىۇرالر ثىىىٍەْ وىىۆپ   . ِەْ ئۇٍغىىۇرالرٔي ثىٍىىىّەْ، تؤىىۇٍّە

 .جبٍالردا ئۇچرىػىپ تۇرىّەْ

 7ِەْ ضۆز ثبغٍىذىُ (خىتبً تىٍىذا)! ھۆرِەتٍىه داالً الِب —

 ىىىسىي ثىبتۇرأە ھەرىىىتىڭ وۈٔىىىذى – 30ئبٍٕىىڭ   – 3ٍىٍىي   – 3626

ئىبرلىٍىك ضىىىسٔي پۈتىىۈْ دۇَٔىىب تؤۇغىىمب ثبغىىٍىغبٔذىٓ ثبغىىالپ، ئۇٍغىىۇر    

غىۇ ۋالىتتىىب لوراٌٍىىىك ئىىىٕمىالة   . خەٌمىّىۇ ضىىىسٔي تؤۇغىىمب ثبغىىٍىغبٔىذى  

ئىبرلىٍىك خىتىىبً ِۇضىىتەٍِىىىچىٍىرىٕي تىجەتىتىٓ لىىوغالپ  چىمبرِىىبلچي    

ِەْ . گەْ ئىىىىذىئۇٍغىىىۇر خەٌمىىىي ضىىىۆٍۈٔ  لىڭىسدىٓۇثىىىبتۇرٌ. ثوٌىىىذىڭىس

. ضىَبضىٌ پبٔبھٍىك تىٍىذىُ. ئۈرۈِچىذىٓ ٍېمىٕذىال ۋاغىٕگتؤغب وەٌذىُ

 .ئۇٍغۇر زىَبٌىٍَىرى ۋە ئۇٍغۇر خەٌمي ضىسگە ضبالَ ئېَتتي

 ؟ئۈرۈِچىذىٓ لبچبْ وەٌذىڭىس —

 .ٍېمىٕذا وەٌذىُ —

ئۈرۈِچىٕىڭ ھبزىرلي ۋەزىَىتي لبٔذاق، ئۇٍغۇرالرٔىىڭ لبرغىىٍىك    —

 اٌي لبٔذاق؟ وۆرضىتىع ئەھۋ

ٓ وېَىٓ — ً ثوٌغبٔذى  ،ئوتتۇرا ئبضىَبدا ثىر لىطىُ ِىٍٍەتٍەر ِۇضتەلى

خىتىىىبً ِۇضىىىتەٍِىىىچىٍىرى ثبضتۇرۇغىىىٕي، ئىىىىذېئوٌوگىَە ضبھەضىىىىذە    

 .ثۆٌگۈٔچىٍىىىە، ِىٍٍەتچىٍىىىە لبرغي تەغۋىمبتٕي وۈچەٍتتي
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ئۇٍغۇرٔىىىىىڭ  ٍىرىڭالرەپئەغىىىر ىڭ ِىىىوٌال،  ٔئبڭٍىػىىىىّچە ضىىىىٍەر   —

ىَبضىىىىىٌ پبئىىىىبٌىَەتچىٍىرىگە لبرغىىىىي تىىىىۇرۇپ، خىتىىىىبً   ِىٍٍەتچىىىىي، ض

 غۇٔذالّۇ؟ ،ھۆوۈِىتىٕىڭ ثبضتۇرۇظ ضىَبضەتٍىرىٕي لوٌالٍذىىەْ

ه دىٕىي ئەرثىبثالر غىۇٔذاق    ىى ٍىوۆپچ ،پەلەت ثىر لىطىىُ وىػىىٍەر   —

ثىىىس ئۈچىىۈْ ئېَتمبٔىىذا ثىىۇ وىػىىىٍەر ٍۀىىىال     . لىٍىىىذۇ، دېگىٍىىي ثوٌّبٍىىذۇ  

 .ۋەتۀپەرۋەرٌەردۇر

ي ِۇخٍىطىٍىرى ِۇضىتەٍِىىىچي خىتبٍالرغىب لبرغىي     تىجەتٕىڭ دىٕ —

 .تۇرۇپ ِېٕي لوٌالٍذۇ

 .ِەْ ثۇٔىڭغب ئىػىٕىّەْ. ئەٌۋەتتە غۇٔذاق —

لىىبزاق، ئۆزثېىىه 7 ِەضىىىٍەْ ،ئوتتىۇرا ئبضىىىَبدا ٔۇرغىىۇْ دۆٌەتىٍەر    —

ذى ضىىىىٍەرٔىڭ ِىىىئىىىۇالر ئە. دېگۀىىىذەن، ِىٍٍەتىىىٍەر ِۇضىىىتەلىً ثوٌىىىذى 

 ٍذۇ، غۇٔذالّۇ؟ ِۇضتەلىٍٍىك تەٌەپٍىرىڭالرٔي لوٌال

ثىۇ  . ثۇ تەرەپٕي ئبٔچە ئوٍٍىّىطىڭىس ثوالرِىىىٓ! داالً الِب... ھىُ —

. ِىٍٍەتىىٍەر ِۇضىىتەلىً ثوٌغبٔىىذا وېچىٍەرٔىىي تبڭغىىب ئىىۇالپ تەثرىىٍىىىذۇق   

 ئۇزۇْ ِۇضبپە جبٔبثٍىرى؟ ثەنضىَبضىٌ ٍوي 

. ئىطالَ دۆٌەتٍىرى ضىٍەرٔىڭ ِۇضىتەلىً ثوٌۇغىۇڭالرٔي لوٌالٍىذۇ    —

تىىجەتىە لبرىغبٔىذا دۇَٔىبدا ضىىٍەرٔي لوٌالٍىذىغبْ دۆٌەتىٍەر        ثىسگە، ٍۀي

 غۇٔذالّۇ؟ ،وۆپ

جبٔىىبثٍىرى ِەْ ۋاغىىىٕگتؤغب وېٍىىىىپ   ! ھۆرِەتٍىىىه داالً الِىىب   —

  ُ ضىىىىسال ئۇٍغۇرالرٔىىىىڭ ِۇضىىىتەلىٍٍىك   ... ضىَبضىىىىٌ پبٔىىىبھٍىك تىٍىىىىذى

... تەٌەپٍىرىٕىي لوٌٍىطىىىڭىس، ِۇغىىۇٔىڭ ئىىۆزىال ئۇٍغىىۇرالر ئۈچىىۈْ وۇپىىبٍە   

 7ضىسگە  ثىر ضوئبي لوٍغۇَ وېٍىۋاتىذۇراضت 
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ٌ ضەھٕىگە  – 30جبٔبثٍىرى ضىس ! داال الِب — ٍىٍالردا خەٌمئبرا ضىَبضى

. چىممبٔذىٓ ثبغالپ پۈتۈْ دۇَٔبٔىڭ لوٌٍىػىغب، ھىۆرِىتىگە ئېرىػىتىڭىس  

ْ ھەرلبٔذاق ثىر خەٌمئبرا ضورۇٔذا،  ھبزىرغىچە تىجەت توغرىطىذا ضۆز ئبچمب

 ٍىك ئەھۋاٌي توغرىطىذىّۇ ضۆزٌەپ لوٍذىڭىسِۇ؟ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئېچىٕىػ

ٍىٍىالردا خەٌمئىبرا ضىَبضىىٌ ضىەھٕىگە چىممبٔىذىٓ ثبغىىالپ       – 30 —

ھەرلبٔذاق خەٌمئبرا ضورۇٔذا، تىجەت توغرىطىذا ضۆز ئبچمبٔذا ئۇٍغۇرالرٔىڭ 

   ُ چىىۈٔىي، ئىىىىىي . ئېچىٕىػىٍىك ئەھىىۋاٌي توغرىطىىذىّۇ ضىىۆزٌەپ وەٌىذى

 .ئوخػبظِىٍٍەتٕىڭ ضىَبضىٌ تەلذىرى 

ضىىىىٍەر ِۇضىىىتەلىٍٍىك تەٌەپ لىٍىطىىىىٍەر، ِەْ تىىىىجەتىە ئىىىبٌىٌ ئىىىبپتؤوِىَە       —

ضىىىىىٍەر ِۇضىىىىتەلىً ثوٌغبٔىىىىذىٓ وېىىىىَىٓ ثىىىىىسگە تېگىػىىىىٍىه       . تەٌەپ لىٍىىىىىّەْ

داالً الِىىىىب  ،ٔەرضىىىىٕي ثىىىىىسگە لىىىبٍتۇرۇپ ثېرەِطىىىىىٍەر؟ ضىىىىوئبٌٕي لوٍىىىۇپ ثوٌىىىىۇپ    

ي وەٍىىٕىگە تبغىىالپ  لىىۇرۇپ ئوٌتىىۇرۇپ، ثېػىىىٕ   ازبئىىىىىي لىىوٌىٕي تىسىغىىب لوٍىىۇپ، چىى    

ئۇٍغىىىىىۇرالرٔي  ذاىىىىىىىىتبۋوۈٌۈغىىىىىٍىرى ضىَبضىىىىىىٌ . لبلىىىىىبلالپ وۈٌىىىىىۈپ وەتتىىىىىي 

ئۇتۇۋاٌغبٔىىىىىذەن تەضىىىىىىر ثېرەتتىىىىىي، ئۇٔىىىىىىڭ ئەتراپىىىىىىذا ٍەردە گىىىىىىٍەَ ئۈضىىىىىتىذە    

 . ثىس ھەَ لوغۇٌۇپ وۈٌذۇق. ئوٌتۇرغبْ خىسِەتچىٍىرىّۇ وۈٌۈغۈپ وەتتي

ثىىىىس  ضىىىىٍەرگە، تىىىىجەتٍەرگە تېگىػىىىٍىه ھەرلبٔىىىذاق ٔەرضىىىىٕي   —

لبٍتۇرۇپ ثېرىّىس، ثىسگە، ئۇٍغۇرىطتبٔغب تېگىػىٍىه ھەرلبٔىذاق ٔەرضىىٕي    

ضىىٕبق ٔەزىىرىُ ثىىٍەْ    . اٌىّىس، دېىذىُ وۈٌىۈپ تىۇرۇپ   ۋضىٍەردىٓ لبٍتۇرۇ

 .داالً الِبغب لبرىطبَ ئۇ تېخىچە لبلبلالپ وۈٌۈۋاتبتتي

. دەپ ضىىىوئبي لوٍىىىىذى  «تىىىىجەتىە تېگىػىىىىٍىه ٔەرضىىىىٍەر  »داالً الِىىىب ثىىىىسگە   

 – 5زدە تۇتتىّىىىىۇ ٍىىىىبوي ِىىىىىىالدى   ۆي ئىىىىبٌىٌ راٍؤٕىىىىىڭ ئەتراپىٕىىىىي وىىىى    ھىىىىبزىرل 

ھۇجىىىۇَ لىٍغىىىىبْ چىىىىبغالردا لەدىّىىىىي    توثىىىىۇتالرئەضىىىىرٌەردە ئىىىىىذىمۇت خبٍٔىمىغىىىىب  

چېگىىىىىرا ضىىىىىىسىمي   ّىىىىىبخۇْىِىىزدە تۇتتىّىىىىىۇ ٍىىىىىبوي  ۆٍەتىىىىىىەْ ٍەرٌەرٔىىىىىي وىىىىى 
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 –گە تۇتۇغىىىىىۇپ وەتىىىىىىەْ ٍەر  ىثېىىتىٍگۀىىىىىذىٓ وېىىىىىَىٓ ئىىىىىبق ضىىىىىبً چىىىىىۆٌ   

ُ  دە تززېّىٕالرٔىىىي وىىىۈ   دەپ  «تېررىتىىىورىَە »چىىىۈٔىي داالً الِىىىب   . ۇتتىّىىىۇ ثىٍەٌّىىىىذى

ضىىىۆھجەت ئبخىرالغىىىىمبٔذا  . غىىىب ئبٌىىىىذى ىدەپ ئېغىس «ٔەرضىىىىىٍەر»غىىىب ئبٌّىىىبً   ىئېغىس

ْ  ئىىىۇزاپ چىم  .داالً الِىىىب ثىىىىسگە خىىىبدا تەلىىىذىُ لىٍىىىىذى     ثىرىٕچىىىىي   ىىىىع ئۈچىىىۈ

ثىرىٕچىىىىي لەۋەتىىىىتە زاٌىىىىذا داالً  . لەۋەتىىىىىە داالً الِىىىىب ثىىىىىٍەْ ثىٍىىىىٍە چۈغىىىىتۇق  

ْ    ،ٔي ئىىىبِېرىىىٍىك ِېھّىىىبٔالر الِىىىب داالً الِىىىب  . ِىىىۇخجىرالر ضىىىبلالپ تۇرغىىىبْ ئىىىىىە

ِەْ تۆۋۀىىىذە ئىىىبدەٍِەر ئبرىطىىىىذا لبلمىىىىبْ    . ِىىىۇٔجەرگە ٍىىىوي ئبٌىىىىذى   –ضىىىەھٕىگە  

لىىىوزۇلتەن ِىىىىذىرٌىّبً جىىىىُ تىىىۇرۇپ داالً الِبٔىىىىڭ ٔۇتىىىۇق ضىىىۆزٌەظ ضىىىۀئىتىگە    

–  َ ئبِىىىىىبٍٔىك   چىىىىىۈٔىي. ِىذىرالغىىىىىمب ثوٌّىىىىىبٍتتي. لىَىىىىىبپىتىگە لىىىىىبراپ تىىىىىۇردۇ

 .ضبلالظ خبدىٍّىرىٕىڭ گۇِبٔىٕي لوزغبپ لوٍۇغىّىس ِۇِىىٓ ئىذى

 ٓ ئۈضىىتىگە  –ئۈضىىتەي  ٍۈضىىۈپٍەر ئۀىىۋەرثىىىٍەْ  لبرىھىىبجىُ ھۈضىەٍى

تۈرۈٍِەرگە چىۋىٕذەن ئېتىٍىپ لورضبق ثېمىع  –تىسىپ لوٍۇٌغبْ تبتٍىك 

 .ثىٍەْ ئبۋارە ثوٌۇپ ٍۈرۈغەتتي

 . ك وۆرۈٔۈغٍەرٔي ضۈرەتىە ئبٌذىاٌغبْ ضۈرەتىە تبرتمۇچي ثبرٌىىۋٍبٌٍ

ٍبغىىالر چبِىطىىىذىىي ثىىىر وىػىىي    91غىىۇ ئەضىىٕبدا ئوتتىىۇرا ثوٍٍىىۇق   

وىػىٍەر توپىذىٓ ئېتىٍىپ چىمىپ ِېٕىڭ ئبٌذىّغب وېٍىپ ( ئبِېرىىىٍىك)

 7ضبپ ئۇٍغۇر تىٍىذا

 . ؟ دېذىئۇٍغۇرِۇضىسضىس،  —

رەن، ِەْ تەرەپىە لبراپ وېٍىۋاتمبٔذا ئبِبٍٔىك ضىبلٍىغۇچي ثوٌطىب وېى   

 ُ ضىىبپ ئۇٍغىىۇر تىٍىىىذا ضىىوئبي لوٍغبٔىىذىٓ وېىىَىٓ،   . دەپ ئوٍٍىغىبْ ئىىىذى

 7غۇٔذالتىّۇ دەرھبي ئۆزۈِٕي ئوڭػىۋېٍىپ. ، ِەڭذەپ لبٌذىُھۇدۇلتۇَ

ِېٕىىڭ جبۋاثىّٕىىڭ   . تېىٕەپ  –ِەْ ئۇٍغۇر، دېذىُ، ئبٌىذىراپ  ! ھەئە

چۈغّەٍال ئۇ وىػي ئبدەٍِەر توپىذا وۆزۈِىذىٓ غبٍىىت    –ئبخىرى چۈغەر 
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ْ ثوٌطبِّئبختۇرثۇ وىػىٕي غۇٔذاق ئىچىذىٓ  ىٍىىٕىڭوۆپچ. ىثوٌذ  ،ۇغب

ْ پەرىػتىذەن . ئىىىىٕچي رەت ئۇچرىتبٌّىذىُ ٓ چۈغىە خۇددى ئبضّبٔذى

 . ئبٌذىّذا پەٍذا ثوٌذى ٍۇ، ٍۀە پەرىػتىذەن وۆز ئبٌذىّذىٓ غبٍىت ثوٌذى
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 ئىذارىطىذەمۆچوەًلەر 

 وۈٔي – 34ئبٍٕىڭ  – 30ٍىٍي  – 3663

. پبٔبھٍىك ئېٍىع ئۈچۈْ ِبتېرىَبي تەٍَبرالظ تبِبِالٔىذى ضىَبضىٌ 

ضۆزٌەپ ثەرگەْ ضۆزٌىرىّٕي تەرجىّە لىٍىىپ ثەرگەْ   غېپروغبئبدۋۇوبت 

ُ    2 ٍۈضىىۈپىە  ئۀىىۋەر ال پىىۇي  اِېٕىىىڭ ثۇٔچىىىۋ  . ِىىىڭ دوٌىىالر ھەق ثەردىىى

وىۈٔي   – 31ئبٍٕىىڭ   – 5ٍىٍي  – 3663...  ثېرىػىّٕىڭ ضىرى ثبر ئىذى

ٌىىۇق ئىىۆزى تەٍَبرٌىغىىبْ ِبتېرىَىىبٌٕي وىىۆچّۀٍەر      ئبدۋۇوىىبت ِەْ توغرۇ 

 – 3663. ئىذارىطىٕىڭ ضىَبضىٌ پبٔبھٍىك ثېرىع ثۆٌۈِىگە ٍوٌالپ ثەردى

وىىىۈٔي وىىىۆچّۀٍەر ئىذارىطىىىىٕىڭ ضىَبضىىىىٌ   – 95ئبٍٕىىىىڭ  – 5ٍىٍىىىي 

ضىبلالپ  7 خەتتە. پبٔبھٍىك ثېرىع ثۆٌۈِىذىٓ ِبڭب ثىر پبرچە خەت وەٌذى

ەتطىىەڭ ثىىىسگە ئبدرېطىىڭٕي ِەٌىىۇَ لىىىً،   ثىىىر تەرەپىىٍەرگە وۆچىۈپ و  ،تىۇر 

 .دېَىٍگەْ ئىىەْ

وىىىىۈٔي ئبِېرىىىىىىب وىىىىۆچّۀٍەر   – 3ئبٍٕىىىىىڭ  – 30ٍىٍىىىي   – 3663

. ئىذارىطىٕىڭ ضىَبضىٌ پبٔبھٍىك ثېرىع ثۆٌۈِىگە ضۆھجەتىە چبلىرىٍذىُ

. ضۆھجەتىە ثىرگە لبتٕبغتي ٍۈضۈپٍەر ئۀۋەر، تەرجىّبْ ۋىٕذىئبدۋۇوبت 

ٓ وىػىي لىبرا تۀٍىىه    ِېٕىي ضىۆھجەتىە چبلىرغىبْ     دېىگەْ وىػىىي   ِىبرتى

 .ثىرٌەپ جبۋاة ثەردىُ –ثىر . ضوئبٌالرٔي لوٍذى غۇٔذاق ئىٕچىىە. ئىذى

وۈٔي ِېٕىي ئبِېرىىىب وىۆچّۀٍەر      - 34ئبٍٕىڭ  – 30ٍىٍي  – 3663

ۋە  ٍۈضىىۈپ ئۀىۋەر خىبٔىُ،   ۋىٕىىذىئبدۋۇوىبت  . ئىذارىطىىذىٓ چبلىرىػىتي  

ٌ تۆت ٔەپ گۈٌسىذەئۇٔىڭ ئبٍبٌي  ْ غەھجەِئى رىذىىي ىەر وىػي ۋاغىٕگتو

ثىىسدىٓ ثىىۇرۇْ ثىۇ ئىػىىخبٔىغب   . وىۆچّۀٍەر ئىذارىطىىىگە ٍېتىىپ وەٌىىذۇق  

 –وەٌگۀىٍەر ۋە ثىىىسدىٓ وېىىَىٓ وەٌگۀٍەرِىۇ ئىػىىٍىرىٕي تۈگىتىىىپ ثىىىر    

ثىىىس ئەڭ ئبخىرىىىذا لېٍىىىپ  . چىمىىىپ وېتىػىىتي زاٌىىىذىٓثىىىرٌەپ وۈتىىۈظ 
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ە، ھەرخىىىً تىٍىىذا  تبِىىذىىي ضىىۈرەتٍەرگ. ھېطىىبثالٔذۇقلبٌغىىبْ وىػىىىٍەر 

 َ ئېَٕىػىتېَٕٕىڭ ضىۈرىتىگە   . ٍېسىٍغبْ ئەلٍىَە  ضۆزٌەرگە لبراپ ئوٌتىۇردۇ

ثىىۇ وىػىىي ئەٍٕىي چبغىىذا ٔبتطىطىىتالر   . توضىبتتىٓ وىىۆزۈَ چۈغىىۈپ لبٌىذى  

ٓ ئبِېرىىىغب وېٍىپ  ٓ لېچىپ گېرِبٔىَىذى پبرتىَىطىٕىڭ زىَبٔىەغٍىىىذى

ىغب خىتىبً  ضىۈرەتٕىڭ ئبضىت  . ضىَبضىٌ پبٔىبھٍىك تىٍىىگەْ وىػىي ئىىذى    

 7ئېَٕىػتېَٓ. تىٍىذا ِۇٔذاق ِەزِۇٔالر ٍېسىٍغبْ ئىذى

ئبِېرىىىغب وېٍىپ ضىَبضىٌ پبٔبھٍىك تىٍەٍذىغبْ ھەرلبٔذاق ثىر  —

چولۇَ ثىر ٔەرضە ئېٍىپ وېٍىذۇ، دېگەْ . وىػي، ھەرگىس لۇرۇق وەٌّەٍذۇ

 . ئىىەْ

ي ئبِېرىىىغب ٔېّە ئېٍىپ وەٌذىُ؟ ئۆزۈِگە ضىوئب . ِەْ ئوٍالپ لبٌذىُ

 . ضوئبٌىّغب ئۆزۈَ جبۋاة ثەردىُ. لوٍذۇَ

ئەٌەَ، ھولۇلطىىىىسٌىك،  –وىىىۆز ٍىىىبظ، ئىىىبچچىك ھەضىىىرەت، دەرد    —

 –ِىٍَىوْ ِىٍٍەتٕىىڭ ضىَبضىىٌ دەرد     90ھبلبرەت، وەِطىتىع،  ،خورٌۇق

غۇ ئەضٕبدا ئىچىىرى . ئەٌەٍِىرىٕي، ئبچچىك ھەضرەتٍىرىٕي ئېٍىپ وەٌذىُ

ە ثىسٔي ئۈضتەي ئبٌذىغب لوٍۇٌغىبْ  ئىػخبٔىذىٓ ثىر ئبٍبي چىمىپ وەٌذى ۋ

 7ئورۇٔذۇلمب تەوٍىپ لىٍذى

ٍبغالر چبِىطىىذىىي   30وېٍىػىەْ . ضېٕي تەثرىىٍەٍّەْ، دېذى —

 .ئبِېرىىىٍىك ئبٍبي ئىٕگٍىس تىٍىذا

خىبٔىُ،   ۋىٕىذى ثۇ ضۆزٔىڭ ِۀىطىٕي توٌۇق چۈغىۀگەْ ئبدۋۇوىبت   

ېَىٍىپ وۈٌۈغۈپ ٍ -ئېچىٍىپ   گۈٌسىذەٌەرۋە ئۇٔىڭ ئبٍبٌي  ٍۈضۈپ ئۀۋەر

. ئبرلىىىذىٕال ِبڭىب تەرجىىّە لىٍىىپ ثېرىػىىتي   . وەتتىي ۋە خۇغىبي ثوٌۇغىتي   

 ۋىٕىذى ئبدۋۇوىبت  . ضىَبضىٌ پبٔبھٍىك ئىٍتىّبضىىُ لوثىۇي ثوٌغىبْ ئىىذى    

ئىىبِېرىىىٍىك ئبٍىبي وىػىىي  . خىبٔىُ ِېٕىي لۇچىىبلالپ تىۇرۇپ تەثرىىٍىىذى    
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ب ضىَبضىٌ وۆچّۀٍەر ئىذارىطي ضىَبضىٌ پبٔبھٍىك ثېرىع ثۆٌۈِىٕىڭ ِبڭ

ثىر ٔۇضخىطىىٕي  . پبٔبھٍىك ثېرىع توغرىطىذىىي لبرارىٕي ئولۇپ ثەردى

 . ِېٕىڭ لوٌۇِغب تۇتمۇزۇپ لوٍذى

راٌىمىغب ئىٍتىّبش ٍبزضبڭ ثوٌىذۇ، لثەظ ٍىً ئۆتىۀذە ئبِېرىىب پۇ —

 .دېذى ھېٍىمي ئبٍبي

ئىىبڭغىچە ۋەتىىىٕىُ ئىىبزاد ثوٌىىۇپ لبٌطىىب، ِەْ ضىىېٕي ئىىبزاد ثوٌغىىبْ    —

 7ئۇ ئبٍبي. ٍغۇرىطتبٔغب ئېٍىپ ثبرىّەْ، دېذىُۋەتىٕىُ ئۇ

 . ثوٌىذۇ، دېذى ۋە ِەِٕۇٔىَەت ثىٍەْ لوثۇي لىٍذى —
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 خبًىوٌىڭ دوضت بولۇغي ۇهببخر مەررًرابىَە خېٌىن بىلەى 

 (وۈٔي – 33ئبٍٕىڭ  – 33ٍىٍي  – 3663)

وىىۈٔي راثىىَە خېىٕىُ تبغىىىۀت،    – 30ئبٍٕىىڭ   – 33ٍىٍىي   – 3663

ئىرېالٔىىذىَىٕىڭ وىىۆن ئبضىىّىٕىذىٓ ئۇچىىۇپ ئۆتىىۈپ    ِوضىىىۋا ئىىبرلىٍىك  

ۋاغىىىٕگتؤغب، ضىىىذىمھبجي روزى وۈتىىۈپ ئوٌتۇرغىىبْ غىىەھەرگە ٍۀە ثىىىر   

 . لېتىُ ٍېتىپ وەٌذى

وۈٔي ئىىىىي ٔەپەر ئىبِېرىىىٍىك    – 33ئبٍٕىڭ  – 33ٍىٍي  – 3663

ْ ئبٍبي ئەزىس ِېھّبٕٔي ئۆزثېىه   –ئەر   -ئەر )رەِٕىىڭ  ۆبغىب ت پ، ئەدھەِجىب

ْ ئۆٍذە وبۋاپ لىٍىع . )ٍىگە ِېھّبٔغب چبلىردۇقئۆ( ئبٍبي ئۆزىّىس ئوٌتۇرغب

خىبٔىُ،   ِجىبخ رۇ وەررًثۇ ِېھّبٔالر وىُ ئىىذى؟  (  ِۇِىىٍٕىىي ٍوق ئىذى

وبۋاپٍىرىّىس، ئەتىىەْ  . ئىذى (ئوثَېىتي)ئىىىىٕچىطي ئۇٔىڭ ضۆٍگىٕي 

ر راثىَەَ خېٕىُ تەرجىّبْ ئبرلىٍىك ِېھّبٔال. ئوخػىغبْ ئىذى ٌىرىّىسوپوٌ

راثىىَەَ خېىٕىُ ئۆزىٕىىڭ    . وۇغبدە پبراڭغىب چۈغىۈپ وەتتىي    –ثىٍەْ وەڭ 

ضىَبضىٌ ۋە تىجبرەت ئىػٍىرىغب ئبئىىت ضەرگۈزەغىتٍىرىٕي، خىتبٍالرٔىىڭ    

ٍبوي ئۇٍغۇرالرٔىڭ ضىَبضىٌ ھەرىىەتٍىرىگە ٍوي لوٍّبٍذىغبٍٔىمىٕي ٍبوي 

ىٕي، تىجبرەت لىٍىپ ئۇٍغۇرالرٔىڭ پۇي تېپىػىغب رۇخطەت لىٍّبٍذىغبٍٔىم

ئۆزىٕىىىىڭ تىجىىىبرەت لىٍغىىىىچە ضىَبضىىىىٌ جەھەتىىىتە لبٔىىىذاق ثېطىىىىّغب      

ٓ وۆچۈپ چىمىپ ئۈرۈِچىذە تىجبرەت  ئۇچرىغبٍٔىمىٕي، ئىچىىرى خىتبٍذى

لىٍغىىبْ خىتىىبٍالردىٓ ثىىبغ ئبٌّبٍىىذىغبٍٔىمىٕي، ھەضطىىىٍەپ ثىىبغ ئېٍىىىپ     

ثىٍگۀٍىرىٕىىىي،   –وىىىۆرگەْ  ،گبداٍالغىىىتۇرۇۋەتىۀٍىىىٕيئۇٍغىىىۇرالرٔي 

ىّىغبْ ئۇٍغىىۇرالر لوراٌٍىىىك لىىوزغىالڭ وۆتۈرگۀىىذە ثىىبرىٓ    زۇٌۇِغىىب چىىىذ 

ئىٕمىالثىٕىىي لبٔىىذاق دەھػىىەتٍىه ثبضىىتۇرغبٍٔىمىٕي ِېھّبٔالرغىىب ضىىۆزٌەپ   

 .  ثېرىۋاتبتتي
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ثىىىس ئبِېرىىىىب خەٌمىىىذىٓ ٍىىبردەَ تەٌەپ لىٍىّىىىس، دەپ ثبغىىٍىذى      —

 سىٍگەْ ِىٍٍەتٍەر، ِۇضتەٍِىىە ئەٌٍەر خەٌمٍىىرى لبٍطىي  ېئ7 راثىَەَ خېٕىُ

لىتىىئەدە ثوٌطىىۇْ، لبٔىىذاق دىٕغىىب ئېتىمىىبد لىٍطىىۇْ ھەِّىطىىي ئبِېرىىىىب      

رۇضىَە تبجبۋۇز لىٍىپ وىرگۀذە لوراٌٍىك . خەٌمىٕىڭ ٍبردىّىگە ئېرىػتي

وۈرەغىە ئبتالٔغبْ ئبفغبٔىطتبْ خەٌمىّۇ ئبِېرىىىب خەٌمىٕىىڭ ٍىبردىّىگە    

ئۇٍغۇر . ئبفغبٔىطتبْ ِېٕىڭ ۋەتىٕىُ ئۇٍغۇرىطتبٔغب لوغٕب ثوٌىذۇ. ئېرىػتي

 ٔ ئوخػىبظ ثىىىر ِىٍٍەتمىىۇ؟ غىۇڭب ثىىىس ئۇٍغۇرالرٔىڭّىىۇ     الرغىىبِىٍٍىتىي ئبفغب

 .ئبِېرىىب خەٌمىذىٓ ٍبردەَ تەٌەپ لىٍىع ھەلمىّىس ثبر

. ِېھّىىبٔالر راثىىىَە خېٕىّٕىىىڭ ضىىۆزٌىرىٕي دىمىىمەت لىٍىىىپ ئبڭٍىىىذى   

خىبٔىُ ثىىىٍەْ ئۀە غىۇٔذاق تؤۇغىىمبْ ۋە    رۇِجىىبخ وەررًراثىىَەَ خېىٕىُ   

 . ۇپ لبٌغبْ ئىذىدوضت ثوٌۇغ

گىرىطي وۇتۇپخبٔىطىٕىڭ ئبضىىَب  ٔخبٔىُ، ئبِېرىىب وو رۇِجبخ وەررً

ئبٍىىذا  – 30ٍىٍىي   – 3663ثىۇ خىىبٔىُ  . ثۆٌىۈِىگە ِەضىئۇي وىىبدىرى ئىىذى   

پ لوٍغىبْ  ىى تىوۈٔىذىٍىه خىبتىرەِٕي ٍول   ،لبٍطي وۈْ ئېطىّذە لبٌّىذى)

 ُ ٍغىىبْ ِەخطىىۇش ئۇٍغىۇرالر ئۈچىىۈْ ئېچى  ەگىرىطىىذ ٔووئبِېرىىىىب ( ئىىذى

ئەِەٌىَەتتىىىىي ِۇضىىتەٍِىىە    «غىىىٕجبڭ » ،گۇۋاھٍىىىك ثېىىرىع ٍىغىٕىىىذا  

ئۇٍغۇرىطتبٕٔىڭ ئۆتّۈغي، تبرىخي، ھبزىرلي ئەِەٌىٌ ئەھۋاٌي توغرىطىذا 

ْ ئىىەْ گەگىرىطىٔدووالت تەٍَبرالپ ئبِېرىىب وو  وەررً. دووالت ثەرگە

بْ ئەضىىر ئىچىىذە ئىۈچ لېىتىُ دۆٌەت لۇرغى      – 90خبٔىُ ئۇٍغىۇرالر   رۇِجبخ

ثىر ئۇٍغۇر ٍىبوي ٍېتىّچىي ٍىبوي    . دەپ دووالتٕي ئبخىرالغتۇرغبْ ئىىەْ

ئبوبڭ لبرىغبً ٔبِبٍىع لىٍىّەْ، . دووتور ثۇ ٍىغىٕغب تەوٍىپ لىٍىّٕىغبْ

 رۇِجىىىبخ وەررًِەْ . غىىىتبتىغب وەتىىىىەْ چىىىبغالر ئىىىىذى  فىٍورىىىىذادەپ 

دووىىىىالت  گەگىرىطىىىى ٔخبٔىّٕىىىىڭ ئۇٍغىىىۇرالر توغرىطىىىىذا ئبِېرىىىىىب وو    
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 ،ٍىىىذىٓ ِوڭغۇي دوضتۇَ ثبھبر ئبرلىٍىك خەۋەر تبپمبٔذىٓ وېَىٓثەرگۀ

خبٔىّٕي ِېھّبٔغب چبلىرىپ تؤۇغىۇظ، ضۆھجەتٍىػىػىٕي ٔىىَەت     وەررً

دەي غىىۇ وىىۈٍٔەردە راثىىىَەَ خېىىٕىُ ۋاغىىىٕگتؤغب  ٍېتىىىپ   . ىُلىٍغىىبْ ئىىىذ

 . وەٌگەْ ئىذى
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 عىتىئۇز

 (وۈٔي – 33ئبٍٕىڭ  – 33ٍىٍي  – 3663)

وىىىۈٔي ِەْ راثىىىَەَ خېٕىّٕىىىي   – 33ئبٍٕىىىڭ   – 33ٍىٍىىي   – 3663

ئىىبٍروپىالْ ئىطتبٔطىطىىىغب ئېٍىىىپ چىمىىىپ، ئۇٍغۇرىطىىتبٕٔىڭ       رىّۇثىىبٌت

ئۇٍغۇرالرٔىىىڭ ۋەتىٕىىىي ۋە ٍىىۈرىىي ھېطىىبثالٔغبْ ئىىىۈرۈِچي    ، پىىبٍتەختي 

 َ ثىىىرىگە  –ثىىىٍەْ ثىىىر  رىػىىتيۋەتەْ . غىىەھىرىگە ٍوٌغىىب ضىىېٍىپ لوٍىىذۇ

 . غۇٔذاق ۋالىتٍىك ئبٍرىٍىػتي جىپطىٍىػىپ وەتىەْ ئىىىي ٍۈرەن ئۀە

راٍؤىىذا ثىىر    بوىصفى  بٍرفى ئبۋۋاٌمي پىالٔىُ ثوٍىچە غىۇ وىۈٔي وەچىتە    

 ُ 7 ِېھّىىبْ ثوٌىىۇپ وەٌگۀىىٍەر . تۈروٕىىىڭ ئبغخبٔىطىىىغب ِېھّىىبْ چىىبلىردى

ئەروىٓ ئبضىَب رادىئو ئىطتبٔطىطىي تىىجەت ثۆٌۈِىٕىىڭ ثبغىٍىمي، خىتىبً      

 جىّٕىٕىىڭ  ئىبۋاڭ  رىفئىب ى خەٌك ۋەوىٍىٍەر لۇرۇٌتىَىٕىىڭ ِۇئىبۋىٓ ِىۇدىر    

ئەپۀىىذى، ضىىىذىمھبجي روزى،  ئبثجىبش  رىػىىبتئىوغٍي جىّىىي ئەپۀىذى،   

ئۆزثېىه  . )ئىذى پبغبالرۋە ئۇٔىڭ ئبٍبٌي تۆرەَ  زاوىر ئەدھەِجبْئۆزثېه 

ئبِېرىىب ئىبۋازى رادىئوضىىٕىڭ ئۆزثېىه ثۆٌۈِىىذە ئىػىٍىگەْ       ئەدھەِجبْ

دەٍِەر ئىىۀٍىىىىگە  ِەْ ثۇ ئبدەٍِەرٔىىڭ زادى لبٔىذاق ئىب   (. وىػي ئىذى

 ْ ثىىىىراق، ِېٕىىىىڭ لىٍىػىىىمب تېگىػىىىٍىه ئىػىىىىُ      . وبپىىىبٌەت لىالٌّىىىبٍّە

ئىىبدەٍِەر، ئىىبدەَ لىٍىىىذىغبْ   .گەرچىٍىىٕىىىڭ ثىىىر ئىپبدىطىىي ئىىىذى ئبدەِ

ئەخاللمىىىىب ئۇٍغىىىىۇْ ئىػىىىىالرٔي ھەرگىىىىىس جىٕىىىىبٍەت، دەپ      ،ئىػىىىىالرٔي

ئەخاللمىىىب ِۇۋاپىىىىك لىٍىٕىۋاتمىىىبْ ئىػىىىالرٔي ئۆزىٕىىىىڭ    . ھېطىىىبثٍىّبٍذۇ

ۀىىىپەئەتىگە تەھىىىذىت، دەپ ھېطىىىبثالٍذىغبْ وىػىىىىٍەر ثبغىىىمىالرٔىڭ    ِ

 . ئەلٍىگە، ئەخاللمب ِۇۋاپىك ئىػٕي جىٕبٍەت، دەپ ھېطبثالٍذۇ

ِەلطىتىّگە ئبضبضەْ ضۆھجىتىّىسٔىڭ تېّىطي ئەروىٓ ئبضىَب رادىئو 

ػىٕي لبٔىذاق ھەي   ېچىئىطتبٔطىطىىٕىڭ لبرِىمىىذا ئۇٍغىۇر تىٍىىذا رادىئىو ئ     
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ئبِېرىىىىب خەٌمىٕىىىڭ ئۇٍغىىۇر تىٍىىىذا  . ِەروەزٌەغىىتي لىٍىىع ِەضىٍىطىىىگە 

ٕي تەٌەپ لىٍىػىىىّىسغب ِۇٔبضىىىىۋەتٍىه ٍبزغىىىبْ  ىرادىئىىو ئېچىىىىپ ثېرىػىىى 

ثىۇ ٍىوٌٕي لبٔىذاق ِىبڭىّىس،      ،ئىٍتىّبضىّىسٔي لبٍطي ئورگبٔغىب تبپػىۇرىّىس  

گىرىص ئەزاٌىىىرى ۋە ئبِېرىىىىب رادىئىو غىىىروىتىٕىڭ ئەزاٌىىىرى ثىىىٍەْ   ٔوىو 

ٔ لبٔىذاق ئىىباللە لىٍىّىىى  جىّىىي . ِىىۇزاوىرە لىٍىىذۇق يس، دېىىگەْ ِەضىىٍىٍەر

ئىىۇ ثىىىسگە  ئىىىسدىٕىع ۋە  . ئەپۀىىذى ثىىىٍەْ خىتىىبً تىٍىىىذا ضۆزٌەغىىتۇق  

ْ ئۆزثېىىه . ئباللىٍىػىىع ٍىىوٌٍىرىٕي وۆرضىىتىپ ثەردى    زاوىىىر ئەدھەِجىب

ثەٌىىي ثىۇ وىػىي     .ىىذى ٌّالزىَىبپەتتە ۋە ضىۆھجەت جەرٍبٔىىذا پەلەت ئېچى   

رىع ِەضىٍىطىي ھەي ثوٌىىذىغبْ ثوٌطىب،    ئۇٍغۇر تىٍىذا رادىئىو ئېچىىپ ثېى   

ئبِېرىىب ئبۋازى رادىئوضىىٕىڭ لبرِىمىىذىىي ئۆزثېىه تىىً پروگراِّىطىي      

ئەِەٌىىىىذىٓ لبٌذۇرۇٌۇغىىىىي ِىىىىۇِىىٓ، دەپ ئوٍٍىغبٔىىىىذۇ؟ ِەْ ثۇٔىىىىذاق    

ئبدەٍِەرٔىىىڭ ئۆزگىرىػىىچبْ وەٍپىَىىبتىٕي ھەرلبٔىىذاق ضىىورۇٔذا ئوڭىىبٍال    

 . ثىٍىپ لبالتتىُ

ٌّەضىىىىتىٓ ثىىىىۇرۇْ ئۇٍغىىىىۇر تىٍىىىىىذا  ِەْ ۋاغىىىىىٕگتؤغب ٍېتىىىىىپ وە

چىۆچەن ثوٌغىبْ    –ئبِېرىىىٕىڭ رادىئو ئېچىپ ثېرىػي توغرىطىىذا ضىۆز   

ٍىٍي ئبِېرىىىٕىڭ رادىئو ئىػٍىرىغب ِەضئۇي  – 3663ئبڭٍىػىّچە . ئىىەْ

ووِىتېتي غۇالِىذىٓ پبختب لبتبرٌىك وىػىٍەرٔي چبلىرىپ ئبِېرىىب ئبۋازى 

ئۆزثېىىىه تىىىىً پروگراِّىطىىىىٕي  رادىئىىو ئىطتبٔطىطىىىىٕىڭ لبرِىمىىىىذىىي  

ئەِەٌذىٓ لبٌذۇرۇپ ئۇٍغۇر تىٍىذا رادىئو ئبڭٍىتىػٕي  تەضىص لىٍّىبلچي  

ثۇ وىػىٍەردىٓ پىىىر ئبٌغبٔذا غۇالِىىذىٓ   ،ثوٌغبٍٔىمىٕي ئوتتۇرىغب لوٍۇپ

 7 ئەپۀذى

رادىئىىودا   ،ئۇٍغىىۇر تىٍىىي ثىىىٍەْ ئۆزثېىىه تىٍىٕىىىڭ پەرلىىي ٍىىوق      —

ثىرىّىسٔىىىڭ تىٍىٕىىي   –ثىىىر . تۇَئىػىىٍەٍذىغبْ ئىىۆزثېىٍەر ِېٕىىىڭ دوضىى   
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ئوثىذاْ ثىٍىّىىس، ئۇٍغىۇرالر ئۆزثېىىه تىٍىٕىي ئبڭٍىَبالٍىذۇ، چۈغىىىٕەٌەٍذۇ،      

ْ ئىىەْ . ئۇٍغۇر تىٍىذا رادىئو ئورۇٔالغتۇرۇغٕىڭ زۆرۈرىَىتي ٍوق، دېگە

 7رادىئو ئىػٍىرىغب ِەضئۇي وىػي

ئۆزثېىىطتبْ ِۇضتەلىً ثوٌذى، ئۆزثېه تىٍىذا رادىئو ئبڭٍىتىػٕي  —

 7زاوىر ئەدھەِجبْ ،ذى ھبجىتي لبٌّىذى، دېگۀذەِاۋاِالغتۇرۇغٕىڭ ئەد

ئۇٍغۇر تىٍىذا رادىئو ئېچىىپ  . ئۆزثېه ئۇٍغۇر ئىىىىطي ثىر خەٌك —

ۋاغىىٕگتؤذا  . )ثېرىٍگۀذىّۇ ثۇ تىٍذا رادىئوغب ضىۆزٌەٍذىغبْ وىػىي ٍىوق   

ْ  ( ئۇٍغۇر ٍوق دېّەوچىي   10رىذە ىثىۇ وىػىي غۇٌجىب غىەھ    . دېىگەْ ئىىىە

ئبرتۇق ئۇٍغۇرٔىڭ ٔېٕىٕي ٍېگەْ، ِىٍٍىٌ دېّووراتىه ئىٕمىالثمب  ٍىٍذىٓ

 . لبتٕبغمبْ وىػي ئىذى

ُ ضبئەت  ئبِېرىىب ئبۋازى رادىئو ئىطتبٔطىطىٕىڭ ئۆزثېه ثۆٌۈِىذە ٍېرى

ٍىۇلىرىمي ٍىغىٕىذىٓ   . ٔەپەر ئۆزثېه ئىػٍەٍذىىەْ 31ئبڭٍىتىع ئۈچۈْ 

ئەزاٌىىرى ضبراضىىّىگە   خەۋەر تبپمبْ ئبِېرىىب ئىبۋازى ئۆزثېىه ثۆٌۈِىٕىىڭ    

ئۆزثېىىىه ثۆٌىىىۈِىگە چبلىرىىىىپ وېٍىىىىپ،     ٍۈضىىىۈپٕي ئۀىىىۋەر. چۈغىىىىەْ

 7 ئەپۀذى ۈپضٍۈ ئۀۋەر ذائۀذىػىٍىرىٕي ئبغىبرىٍىّبً پبراڭالغمبٔ

ِىٍَىىىوْ  92 ٍۈضىىىۈپ ئۀىىىۋەرضىىىىٍەر رادىئىىىودا ئۆزثېىىىه تىٍىىىىذا   —

ا ئۇٍغۇرٔىڭ داھىَطي، دەپ ئبڭالتطىبڭالر، ِەْ ئبِېرىىىىذا ئۇٍغىۇر تىٍىىذ    

ۋا لىٍّىبٍّەْ، دېىگەْ   ەرادىئو ئىېچىع توغرۇٌىۇق  ھېچمبٔىذاق ئورۇٔغىب د    

 ٍۈضۈپ ئۀۋەررادىئو توغرىطىذا دېگۀٍىرىٕي ِبڭب  غۇالِىذىٕٕىڭ. ئىىەْ

ئۆزثېىه ثۆٌىۈِىگە ثېرىىپ ضىۆزٌىگەْ      ٍۈضىۈپٕىڭ  ئۀۋەرئېَتىپ ثەرگەْ، 

ّۇ، ضۆزٌىرىٕي ِبڭب غۇالِىذىٓ ئېَتىپ ثەرگەْ ئىذى، غۇالِىذىٓ ئەپۀذى

ئەپۀىىذىّۇ ئېَتىىىپ ثەرگۀٍىرىىىذىٓ تىٕىىىپ ئبٌّبضىىٍىمي    ٍۈضىىۈپ ئۀىىۋەر
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غىىۆھرەت ئۈچىىۈْ تبغىىالٔغبْ ھەرلبٔىىذاق ثىىىر لەدەَ، غىىۆھرەت     . وېىىرەن

 .تبالغمۇچىٕي غۆھرەتتىٓ ٍىرالالغتۇرىذىغبْ ثىر لەدەِذۇر

وىۈٔي زىَىبپەت ثېرىىپ، ِېھّىبْ      – 33ئبٍٕىىڭ   – 33ٍىٍىي   – 3663

غۇر تىٍىذا رادىئىو ئېچىىپ ثېرىػىي توغرىطىىذا     چبلىرىپ ئبِېرىىىٕىڭ ئۇٍ

زىَىبپەتتە ئېچىٍّىبً    ئەدھەِجبٕٔىڭضۆھجەتٍەغىۀذە دوضتىّىس ئۆزثېه 

 . ئوٌتۇرۇۋېٍىػي ئېھتىّبي غۇ ضەۋەثتىٓ ثوٌطب وېرەن
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 تىولىل ۋە غېرىبلىقېٍ

 (وۈٔي – 3ئبٍٕىڭ  -3ٍىٍي  – 3664)

ٍېڭي ٍىً . ەتتيئبً غۇٔذالال ئۆتۈپ و – 39ٍىٍي  – 3663ئبرىٍىمتب 
لەٍەردە ضەْ راثىَەَ خېٕىُ، لەٍەردە ضىٍەر . ٍىٍي وىرىپ وەٌذى – 3664

ِەْ ِۇڭذىػىىىىذىغبْ، ضىردىػىىىىذىغبْ، . ٍىرىُىلىىىۇزِېٕىىىىڭ لىىىبرا وىىىۆز  
چبلچبلٍىػىذىغبْ، ثىرگە ئوٌتۇرۇپ زاِبٕٔىڭ غەٍۋەتٍىرىٕي لىٍىػىذىغبْ 

بْ دوضىتٍىرىُ  دوضتٍىرىُ لېٕي؟ ثبغمب وۈْ چۈغىۀذە لوٌىٕي ئۇزىتىذىغ
 لېٕي؟ 

ئوٍٍىطىبَ ثىىر دوضىتۇَ ٍىوق     . دۇَٔبغب وېٍىپ غۇ ٍبغمىچە ٍبغبپتىّەْ
دوضىىت ۋە دوضىىتالر دېىىگەْ لبٔىىذاق ثوٌۇغىىي وېىىرەن ئىىىذى؟       . ئىىىىەْ

 ً ْ چبغذا دوضت ثوٌىذىغبْ، تو  –تۈوۈٔذە، ٔەغّە  –ٍەٍذىغبْ، ئىچىذىغب
   ْ ٓ ثبغىمب وىۈْ چۈغىىۀذە دوضىت دوضىتتى      ،ِەغىرەپتە دوضىت ثوٌىىذىغب

ِەْ ئىٕمىالثچىىىي ثوٌطىىىبَ ئۇالرِىىىۇ    ،ئىىىبالٍٍۇق. لبچىىىىذىغبْ ئىػىىىّىذى 
، «ئىوغرى »ِىٍٍەتچي ثوٌطىبَ ئۇالرِىۇ    «ئوغرى»ئىٕمىالثچي ثوٌۇغي، ِەْ 

ئەگەر ئىۇالر غىۇٔذاق وىػىىٍەر ثوٌطىب     ! ِىٍٍەتچي ثوٌۇغي وېرەن ئىىذىغۇ؟ 
 – 3626غۇٔذاق دوضت ثوٌۇغۇَ وېىرەن ئىىذىغۇ؟    ،ِۀّۇ غۇٔذاق وىػي

 وبضىىىتىرو ضىىىتەلىٍٍىك جبوبرٌىغىىىبْ وۇثبٔىىىىڭ ئىٕمىالثچىطىىىي    ٍىٍىىىي ِۇ
. ثىۇ وىػىىٕىڭ ٍەتىتە ٔەپەر دوضىتي ثىبر ئىىذى      . ئىٕمىالثچي وىػىي ئىىذى  

لوٌىغب لوراي ئبٌغبٔذا ئۇٔىڭ دوضتٍىرىّۇ لوٌىغب لىوراي ئېٍىػىمبْ    وبضتىرو
ْ     . ئىذى . وۇثبٔىڭ ئورِبٍٔىمي دېڭىىس ضىبھىٍٍىرى ئىۇالرٔي لوٍٕىغىب ئبٌغىب

وۇثىىب خەٌمىٕىىڭ لوٌٍىػىىي، ئىٕمىالثىىي   . ٍىىذأي ثوٌغىبْ ئىىىذى ئىىٕمىالة ِە 
ضەپىە لوغۇٌۇغي ئبرلىٍىك ئبخىرى وۇثب ئىٕمىالثىي غەٌىىجە لىٍغىبْ، ٍۀە    

ثىىىرىگە   –ثىىىر تەرەپىىتىٓ ئېَتمبٔىىذا وۇثىىب ئىٕمىالثىٕىىىڭ غەٌىجىطىىي ثىىىر       
... ئىػىىىۀگەْ ئورتىىىبق تىٍغىىىب ئىىىىگە دوضىىىتالرٔىڭ غەٌىجىطىىىي ئىىىىذى      
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ثىرىگە دوضت  –دوضتٍۇق غۇٔذاق ثوٌىذىىەْ، ثىر ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئىچىذە 
ثىرىٕىڭ غەٍۋىتىٕي لىٍّىطىىال،   –ثوٌغبْ ثۇ وىػىٍەر ۋالتي وەٌگۀذە ثىر 

، غىىۇ غەٍۋەتخىىور  ِەٍٍىىىذىخۇداغىىب ِىىىڭ غىىۈورى؟ غەٍىىۋەت لىٍىػطىىىّۇ    
ئىۇزۇْ وىۈٍٔەر   . ، ٍوق، ئۇالر ھبزىر ٍېٕىّذا ٍىوق ِەٍٍىذىدوضتالر ثوٌطىّۇ 

ۋاضىٕي لەٍەردىٓ ثبغىالظ  ەٍىه دەلىمىٍەر، ۋەتەْ دۋە وېچىٍەر، زېرىىىػ
ثىىر وۈٔىىذە   ؟ئىٕگٍىىس تىٍىچىۇ   ؟وېىرەن، وىىُ ثىىٍەْ ئىىع لىٍىىىع وېىرەن     

ئۆگىٕىپ ثوٌغىٍي ثوٌّبٍذىغۇ، تىتىٍذاظ ۋە چىمىع ٍوٌي ئىسدەظ، ۋالىت 
ثوظ ئۆتۈپ وەتّەضٍىىي ئبدەَ ۋالىتىتىٓ زېرىىىىپ وەتّەضىٍىىي ٍىبوي     

ىۈزِەضىىٍىىي وېرەومىىۇ؟ ۋالىتىىتىٓ ۋالىىىت  زېىىرىىىع ثىىىٍەْ ۋالتىٕىىي ئۆت 
ئىچىىذە زېىرىىىەْ وىػىي ئەِەٌىَەتىتە ٍبغبغىتىٓ، ھبٍىبتتىٓ زېىرىىىەْ        

ھبٍبتتىٓ، ۋالىتتىٓ زېىرىىىەْ وىػىي ثىۇ دۇَٔبغىب     . وىػي ثوٌۇپ لبٌّبِذۇ
ثىىس ئۇٍغىۇرالر    ،ثېرەٌەِذىغبٔىذۇ ٔېّە ئۈچۈْ وەٌگۀٍىىىٕي چۈغۀذۈرۈپ 

ىّىسٔىي، ئىبدەَ ئىىۀٍىىىّىسٔىي ھىېص     ئۆزىّىسٔىڭ ثىر ِىٍىٍەت ئىىۀٍىى 
ھىىېص لىٍغىىبْ ۋەتۀٕىىىڭ ئىىوغالٍٔىرى خىتبٍٕىىىڭ ئولىىىذا     ؟ لىالٌىىىذۇلّۇ

ئىبٍرىُ ئىىبدەٍِەر   –ھىېص لىٍىىع ھىبزىرغىچە ئىبٍرىُ      ،ئېتىٍىىپ تۈگىىذى  
ئەگەر ثىٍطە ئىذى ھەِىّە ئۇٍغىۇر ئىبدەٍِەر ۋەتۀٕىي،     . ثىٍۀال چەوٍۀذى

ْ دۇَٔبغب وەٌگۀٍىىىٕي، لبٔذاق  ئىّبٕٔي، ِىٍٍەتٕي، ئبزادٌىمٕي، ٔېّە ئۈچۈ
ٍبغىغبٍٔىمىٕي، لبٔذاق ٍبغىػي وېرەوٍىىىٕي ثىٍطە ئىذى، ھېص لىٍىػطب 

. ثۇٔىىذاق ِىٍٍەتىىتىٓ جەڭگىىىۋار لوغىىۇْ تەٍَبرالٔغىىبْ ثىىوالتتي       ،ئىىىذى
ثۇٍبلمىىب ئۇچىىۇپ   -غبزىڭىىىذەن ئۇٍبلمىىب    وەچىۈزٔىىىڭخىتبٍٕىىىڭ ئبٌذىىىذا  

 .ضەرضبْ ثوٌۇپ ٍۈرِىگەْ ثوالتتي
ِىىىڭ ٍىىۈەْ خەجىىٍەپ   10ٔىىذە وىتىىبة ئولىىۇٍّەْ، راثىىىَەَ خېىىٕىُ   وۈ

ْ ئىذى وىتبة . وىتبثٍىرىّٕي پوچتب ئبرلىٍىك ۋاغىٕگتؤغب ئەۋەتىپ ثەرگە
ئولۇغتىٓ توختبپ لوٌۇِغب لەٌەَ ئبٌىّەْ، ٍبزغبْ ِبلبٌىٍىرىُ لبِالغّبٍذۇ، 
غىبرائىتتىٓ، ئىىۆزى ٍبغىىىغبْ رېئىىبٌٍىمتىٓ ئبٍرىٍغىىبْ وىػىىىٕىڭ ئىىۆرٔەن    
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ْ   ِۀجىئيىع ئېٍ ثۇٔىذاق   تبٍبٔغبٔىذىّۇ تەضىەۋۋۇرغب  . ئۈزۈٌىۈپ لبٌىىذىىە
ْ  ەچبغذا تەض تىتىٍىذاپ ئورٔۇِىذىٓ    ،ۋۋۇر لەٌەِگە ِەٌۇِىبت ثېرەٌّەٍىذىىە

 ْ تبِغىب  . تۇرىّەْ، لەپەضتىىي ٍوٌۋاضتەن ئۆٍٕىڭ ئىچىذە ِېڭىپ ٍىۈرىّە
لىبراپ ضىىۆزٌەٍّەْ، تبِىىذىٓ ضىىبدا وەٌّەٍىىذۇ، ئىٕگٍىىىس تىٍىىي ئىىۆگىٕىّەْ    

ثىبرٌىمتىٓ ئىىۆز ِىٍٍىتىٕىىڭ رېئبٌٍىمىىىذىٓ پبضطىىىپ    . ِغىب چۈغىىّەٍذۇ وبٌال
ْ ئبدەَ  ٓ ئبٍرىٍغب ٍبوي ئبوتىپ ئىجتىّبئىٌ ِۇٔبضىۋەتٍەرٔىڭ دائىرىطىذى

ثىۇ دۇَٔبغىب وېٍىىپ    . ٍېتىُ ثوٌۇپ لبٌغىبْ، غېرىجطىىٕىپ لبٌغىبْ ئبدەِىذۇر    
. غەِطىىىس  ٍبغىىىغبْ، غىىۇٔذالال دۇَٔىىبدىٓ ئىىۆتىەْ ئىىبدەٍِەرِۇ ثبرِىىىذۇ     

ْ      ،ػۀّەٍّەْئى  ،ئبدەَ دۇَٔبغب وەٌگۀىذە غىبدٌىك ثىىٍەْ ثىٍىٍە وەٌّىىگە
    ْ وىّىىي جبھىبْ   . ثەٌىي غەَ ثىٍەْ ثىٍىٍە دۇَٔبغىب وېٍەِىذىىىٓ، دەٍىّە

   ْ . غوۋغبٌىرىذىٓ   ئۆزىٕي لبچۇرضب ثۇ وىػي غەِطىىس ٍبغىبِذىىىٓ دەٍىّە
 –، وىػىىىىىىٍەرٔي غەَ ئېرىػىىىىىتۈرگۀّۇثىىىىىىراق وىػىىىىىىٍەرٔي ثەخىىىىىتىە  

تبغالپ لوٍغبّٔۇ، ئۀە غۇ جبھبْ غوۋغبٌىرى  بزٌىمٍىرىغبض غۇضطىٍەرٔىڭ
ِىٍٍەتٕىىڭ ئبزادٌىمىىذىٓ    –لبٔىذاق ئىبدەَ جبھىبْ غوۋغىبٌىرى      ؟ئەِەضىّۇ 

ٍىىىوق، غەزەپٍىىىىٕىع ۋە    تۇٍغىىىۇ ئىىىۆزىٕي لبچۇراالٍىىىذۇ؟ ھىىىېص لىٍىىىىع    
ٍوق، وۆٍۈٔىۈظ   تۇٍغۇٍوق، لبٍغۇرۇظ ۋە ئۆوۈٔۈظ   تۇٍغۇئبچچىمٍىٕىع 
ٍىىوق، رېئبٌٍىممىىب ٔىىېّە ئۈچىىۈْ، دەپ ضىىوئبي    ھېططىىىَبتيۋە وۆٍىىذۈرۈظ 

بٍذىغبْ تەپەوىىۇر ئىمتىىذارى ٍىوق ئىبدەٍِەرال جبھىبْ غوۋغبٌىرىغىب       ّلوٍبٌ
جبھبْ غوۋغبٌىرىغب ئبرىالغىمبْ  . لىسىمّبٍذۇ ۋە ثۇ دۇَٔبدا غەِطىس ٍبغبٍذۇ

ئىىۀىّەْ ۋە غىىۇ جبھىىبْ غوۋغىىبٌىرىٕي وېَىٕىىي ۋالىتتىىب پەٍىىذا لىٍغىىبْ     
ثىر لەدەَ وەٍٕىڭگە چېىىٕىػىە رۇخطىەت   ،ّٔەْوىػىٍەرٔىڭ ثىرى ئىىە

ثىۇ ضىېٕىڭ ھبٍىبت     ،وۈرەظ، وىۈرەظ، وىۈرەظ ٍۀە وىۈرەظ   ! ٍوق ضىذىك
 . ثوٌۇغي وېرەن ِۀتىمەڭ

ئبرا ثىىر   ئبدەٍِەر ئۆز. وۆپ ھبٌالردا تۇرِۇغتب ئبدەَ ئبٌذىٕىپال ٍبغبٍذۇ
ٌٍىرىغىب  ئبۋۋاي ئبدەَ ئۆزىٕي ئبٌذىغبٔذا ئۆزىٕىىڭ خىَب  ،ثىرىٕي ئبٌذاٍذۇ –
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ئبدەِٕىىڭ  . ِۇٔچە وؤىرېتٍىك ئبرىالغمبْ غبٍىٍىرىگە ئبٌذىٕىذۇ –ئبٔچە 
ھەۋەضٍىرىّۇ، ئبدەِٕىىڭ ھېططىىَبتىّۇ، ئبٌىذاِچي تەضىەۋۋۇرِۇ ئبٌذاٍىذۇ،      

ٌىىېىىٓ تەثىئىىٌ خۇٍغىىب  . ئبدەِٕىىڭ تىوغرا پىىىىىر لىٍىػىىغب ٍىىوي لوٍّبٍىذۇ    
ئبٌٍىممىىىب ِۇٔبضىىىپ ٍبرىتىٍغىىىبْ ئبدەِٕىىىىڭ خىىىبراوتېرى ئەتراپىىىىذىىي رې  

غىىەٍتبٕٔىڭ ئبزدۇرۇغىىي  . ِبضٍىػىىىپ تۇرغبٔىىذىّۇ ھەرگىىىس ئۆزگەرِەٍىىذۇ  
ئۇٔىىڭ  . ئبرلىٍىك ئبزغبٔذىّۇ ٍۀە ئۆزىٕىڭ تىوغرا ٍوٌىغىب لبٍتىىپ وېٍىىذۇ    

ئىػىىٍىگەْ ئىػىىٍىرى ِەغٍىىۇپ ثوٌغبٔىىذىّۇ، غەٌىىىجە لىٍغبٔىىذىّۇ ئۇٔىىىڭ      
پەٌطىىىىىەپىذە ئەلىٍچىٍىىىىىىه  . خىىىىىبراوتېرىگە ثىىىىىبغٍىك ثوٌىىىىىۇپ لبٌىىىىىىذۇ  

رٔي رېئبٌٍىممىىىىب ەٍەوىىىىىە غىىىىبٍىٍ –ارٌىرىٕىڭ  وىىىىۆزدە تىىىىۇتمىٕي ذتەرەپىىىى
... غىىۇٔذاق دوضىىتٍىرىُ ٍىىوق  . ِبضالغىىتۇرۇظ، دېگۀٍىىىه ثوٌطىىب وېىىرەن  

 ،ٍٍىرىّٕىىىڭ ِەروىسىىىذە وچىىبلىٍىرىُ، خىَبٌىّىىذا، ئ –راثىىىَەَ خېىىٕىُ، ثىىبال  
ٌېىىٓ جۇغراپىَىٍىه ئبرىٍىمتىٓ ئېَتمبٔذا ِۀذىٓ ٍىرالتب، ِبڭب وېچىطىي  

 . ِراھ ثوٌطب وۈٔذۈزى لۇٍبظچىراغ ھە
ْ رېئبٌٍىك ِبضٍىػىپ ثىر ٍەردىٓ  ْ پىىىرٌەر ثىٍە غبٍىٍەردە ھبزىرالٔغب
چىمّىطىىب، ئۇٍغىىۇر ِىٍٍەتچىٍىرىٕىىىڭ غىىبٍىٍىرى ئۇٍغىىۇر جەِئىَىتىٕىىىىڭ       

ۇغىىي وىىۆزگە ِىٍٍەتچىٍىىىه ِەغٍىىۇپ ثوٌ ،رېئىبٌٍىمي ثىىىٍەْ ِبضٍىػبٌّىطىىب 
رىخىٕىىىىىڭ، ئۇٍغىىىىۇر ئەضىىىىىر ئۇٍغىىىىۇر تب – 90. ىىىىىذىىەْتۇر وۆرۈٔىىىىۈپ

ئىٕمىالثىٕىىىىڭ ِەغٍىىىۇثىَەتٍىرى ثىىىۇ ھۆوىىىۈِٕي ئىطىىىپبتالپ ثەرِىىىىذىّۇ؟    
ھبزىرلي ئەضىردە ٍبغبپ تۇرۇپّۇ، خىتبٍغب ِۇضتەٍِىىە ثوٌۇپ لبٌغبٍٔىمىٕي 

خىَبٌىذا ئىٍغىبر پىىىرٌەرٔىي ئىػٍەپچىمىرىػىمب     –ثىٍىپ تۇرۇپّۇ، پىىرى 
ە ئىپتىىىىىذائىٌ ، ئىپتىىىىىذائىٌ تۇرِۇغىىىىٕىڭ ھەٌەوچىٍىىىىىىىذ ئىسٌۀّىىىىذى 

پىىىرٌەر ئەٍٕۀٍىىىذە لبٔذاق  –لىَبپىتىٕي وۆرضىتىپ تۇرغبْ ثىر خەٌك 
ئىپتىذائىٌ ثوٌطب، ئۇٔىڭ ٍبغبظ ۋە ھبٍبتٍىك توغرىطىذىىي ئىطتەوٍىرىّۇ 

 ... غۇٔذاق ئىپتىذائىٌ ثوٌىذىىەْ
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 ئىلي ئىٌقىالبي

وىۈٔي ِۇضىتەٍِىىە ئۇٍغۇرىطىتبٕٔىڭ     – 2ئبٍٕىڭ  – 9ٍىٍي  – 3664

ٍىىي ئۆٌىىطىىىذە دۇَٔىىبٔي زىٍىىسىٍىگە ضىىبٌغبْ ثىىىر لېتىٍّىىىك ضىَبضىىىٌ    ئى

ٔبِبٍىػچي ئىٍي ! ئەروىٍٕىه! ئبزادٌىك! ِۇضتەلىٍٍىك. ئىٕمىالة پبرتٍىذى

ئۇٍغۇرىطىتبٕٔىڭ لەدىّىي ئۆٌىىطىىي ھەر   . خەٌمىٕىىڭ غىوئبرىغب ئبٍالٔىىذى  

وي ئىٍي ئۆٌىىطي ثۇ لېتىُ ۈلېتىٍّىك تبرىخي ئىٕمىالثالرٔىڭ لەدىّي ثۆغ

خىتبً وىۆچّۀٍىرى  . ٍۀە ثىر لېتىُ ِۇضتەلىٍٍىك ئۈچۈْ چۇلبْ ضبٌذى

ھىىبوىّىَىتي ھەرثىىىٌ لىطىىىّالرٔي ٌۀجىىۇدىٓ ٍىىۆتىەپ وېٍىىىپ لوراٌٍىىىك   

ئۇٍغىىۇر  . ئىػىىمب ضىىبٌذى  ثىىىٍەْ ثىىىرٌىىتە   خىتىىبً ضىىبلچي  لىطىىىٍّىرى  

ٔبِبٍىػچىالرٔي لىرغىٓ لىٍذى، ۋەتەْ دېگەْ ٍۈرەوٍەر توختىبپ لبٌىذى،   

ئۆزىٕي . ئۇٍغۇرٔىڭ ئىططىك لېٕي ئبٔب ٍەرگە ضىڭىپ  وەتتي ۋەتۀپەرۋەر

ي  ْ ئۇٍغۇرٔىڭ ئىرادىطي ئۇٍغۇرٔىڭ وېَىٕىي ئەۋالدىغب ئىرادٕى وۆرضەتىە

ثىۇ خەۋەر دۇَٔبغىب   . لبٔذاق ئىػمب ضېٍىػٕىڭ  ئۈٌگىطىىٕي تىىىٍەپ ثەردى  

 . چبلّبق تېسٌىىىذە تبرلبٌذى

 300تؤذا وىىىۈٔي ِەْ ۋاغىىىىٕگ   – 32ئبٍٕىىىىڭ   – 9ٍىٍىىىي  – 3664

ثۇٔىڭذىٓ ثىۇرۇْ ئىٍىىذا وۆتىۈرۈٌگەْ    . وىػىٍىه ٔبِبٍىع تەغىىٍٍىذىُ

ئىٕمىالثٕىىڭ ۋە ثىىۇ ئىٕمىالثٕىىي خىتىىبً ئبرِىَىطىىىٕىڭ ثبضتۇرۇغىىٍىرىٕىڭ   

تەپطىىىىالتىٕي راثىىىىىَەَ خېىىىىٕىُ تېٍېفىىىىوْ ئىىىىبرلىٍىك ِبڭىىىىب ئەتراپٍىىىىىك    

 ٍىىىورن-َٔىىۇ ٔبِبٍىػىىمب ئىىىبِېرىىىٍىمالر،  . چۈغىىۀذۈرۈپ ئىىۆتىەْ ئىىىىذى  

ئبِېرىىىب  . ٍىه وۆچّۀٍەر وېٍىپ لبتٕبغتيىىرىذىٓ وەٌگەْ تۈروىَغەھ

ئبۋازى رادىئوضىٕىڭ ئۆزثېىه ثۆٌۈِىىذىٓ، ئەروىىٓ ئبضىىَب رادىئوضىىٕىڭ      

ٔبِبٍىػىىىٕىڭ . خىتىىبً تىٍىىىي ثۆٌۈِىىىىذىٓ ِىىىۇخجىرالر وېٍىىىىپ لبتٕبغىىىتي  
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 ەذٕىىىىڭ پەرلٍىىىىك غىىىەھەرٌىرى غىىىب ئبٌىىىذى ۋە  ئبِېرىىى اجەرٍىىىبٔىٕي وبِېر

 . رىُ ئۇٍغۇرالر ٔبِبٍىػمب لبتٕبغّىذىئولۇۋاتمبْ ئبٍ

پەش ئىىبدەٍِەردىٓ ٍىىىراق تۇرۇغىىٕي   –ِەْ ۋاغىىىٕگتؤذىىي ئېگىىىس 

وىۈٔي ضىودىگەر ھوغىۇر     – 90ئبٍٕىىڭ   – 9ٍىٍي  – 3664 ،وۆرۈپ يِبلۇ

ُ   ِىىبوئووالخلوغىۇٌۇپ ۋاغىىٕگتؤذىٓ    ِەِەتىىە  . غىتبتىغب وۆچىۈپ وەتىىتى

 – 3ٍىٍىي   – 3664. لبٌىذى راثىَەَ خېٕىُ ِبڭب تۇٍۇلطىس تېٍېفىوْ ثېرىىپ   

وۈٔي راثىَەَ خېٕىُ ئۇوىطي ِۇھەِّەد لبدىر ثىىٍەْ ثىىرگە    – 94ئبٍٕىڭ 

تىجىىىبرەت ئۈچىىىۈْ تبغىىىۀتىە وېتىۋاتمىىىبْ چبغىىىذا ئىىىۈرۈِچي    –ضىىودا  

ئىىبٍروپىالْ ئىطتبٔطىطىىىذا خىتبٍٕىىىڭ جبضۇضىىٍۇق ئورگىىبٍٔىرى راثىىىَەَ    

 .اپتۇۋپ تەوػۈرۈپ پبضپورتٕي تبرتىىتىخېٕىّٕي توخت

ڭ ۇېرىىڭ ئبِېرىىىىىذا ٔبِىىبٍىع تەغىىىىٍٍىذى، ضىىېٕىڭ پبضىىپورت  ئ —

 .تبرتىپ ئېٍىٕذى، چەت ئەٌگە چىمىػىڭغب رۇخطەت ٍوق

غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ خىتبٍٕىڭ ثىخەتەرٌىىه ٔىبزارىتي ھەر ئىۈچ وۈٔىذە     

راثىَەَ خېٕىّٕي چبلىرىىپ، ئىػخبٔىطىىغب ئېٍىىپ ثېرىىپ وىۆزىگە چىىراغ       

ىخەتەرٌىىىه ٔبزارىتىٕىىىڭ   ث. ٍېمىىىپ لوٍىىۇپ ضىىوراق لىٍىػىىٕي ثبغىىٍىذى     

 7وۈچۈوٍىرى

 ئېرىڭٕىڭ جىٕبٍىتىٕي ثىٍەِطەْ؟ —

 ...ئۈرۈِچىذە وىٍّەر ثىٍەْ لبٔذاق ِۇٔبضىۋەت لىالتتي —

 ...ھبزىر ئبِېرىىىذا ٔېّە ئىع لىٍىۋاتىذۇ —

ئېرىڭذىٓ ئبجرىػىىپ  وەتطىەڭ، ئىبپتؤوَ     ،ثىسگە تەضٍىُ ثوٌۇپ —

 ... راٍؤغب رەئىص لىٍىپ ضبٍالٍّىس

ِىٍَىىىىوْ ٍىىىىىۈەْ لەرز پىىىىۇي ثېرىّىىىىىىس،    30جرىػىىىىىپ وەتطىىىىەڭ ضىىىىىبڭب   ئب —

تىىىۈگىّىگەْ ضىىىوئبٌالر، تۇٔگىىىبْ، غىىىېۋە، لىىىبزاق      ... تىجىىىبرىتىڭگە ٍىىىبردەَ لىٍىّىىىىس   
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ر ضىىىىىورالچي خىتبٍٕىىىىىىڭ ضىىىىىوئبٌٍىرىٕي ۋە راثىىىىىىَە لبدىرٔىىىىىىڭ ثەرگەْ   ەوۈچىىىىىۈوٍ

  ْ چىراغٕىىىىىي راثىىىىىىَەَ خېٕىّٕىىىىىىڭ  . جىىىىبۋاثٍىرىٕي تەرجىىىىىىّە لىٍىىىىىىپ ثېرىىىىىىذىىە

ېمىىىىىىپ لوٍىىىىىۇپ، لىىىىىبراڭغۇ تەرىپىىىىىىذە ثىخەتەرٌىىىىىىه ٔبزارىتىٕىىىىىىڭ       وىىىىىۆزىگە ٍ 

ھەِّىىىىىذىٓ لىسىمىىىي غىىىىۇ ٍەردىىىىىىي ِېٕىىىىىڭ داالً   . وٍىرى ئوٌتۇرىىىىىذىىەْۈچىىى ۈو

 7الِب ثىٍەْ ثىرگە چۈغىەْ ضۈرىتىّٕي راثىَەَ  خېٕىّٕىڭ ئبٌذىغب تبغالپ

ۋاغىىىٕگتؤذا لىٍىٕغىىبْ ٔبِبٍىػىىٕىڭ ئەِەٌىىىٌ     . ثىىۇ ٔىىېّە دەپتىىۇ   —

لىسىىك ئىىىع غىۇ ٍەردىىىىي داالً الِىب ثىىىٍەْ     . تىپتۇخبتىرىطىىٕي وۆرضىىى 

ضۈرەتٍەرٔي ھبزىرچە ضىىرتمب  ثىٍەْ وۆرۈغىىٍي ثبرغبْ ئۈچ ٔەپەر وىػي 

ً ھۆوۈِىتي  ْ ئىذىممۇ؟ ئۇٔذالتب خىتب تبرلبتّبضٍىك توغرىطىذا ۋەدىٍەغىە

وىىىۈٔي  – 32ئبٍٕىىىڭ   – 9 ؟ثىىۇ رەضىىىٍّەرٔي لبٔىىذاق لوٌغىىب چۈغىىۈردى     

خبٔىطىٕىڭ ئبٌذىذا ئۆتىىۈزۈٌگەْ ٔبِبٍىػىٕىڭ   ۋاغىٕگتؤذا خىتبً ئەٌچى

وىبِېرا خبتىرىطىىٕي خىتبٍٕىىڭ ثىخەتەرٌىىه ٔىبزارىتىگە وىّىٍەر ئەۋەتىىپ        

 .غب ئبٌغبْ ئىذىاثەردى؟ غۇ وۈٔي ئىىىي وىػي وبِېر

خوتۇٍٔىىىىۇق  –ئەر .  ېٍىٕىىىذى ۋراثىىىىَە خېٕىّٕىىىىڭ پبضىىىپورتي تبرتى   

 .ھبٍبتىّىسٔىڭ لبٍغۇٌۇق دەٍِىرى ثبغالٔذى

ئبِېرىىىىذا،   —ۋەتۀذە لبٌذى، ِەْ ثۇٍبلتىب   —خېٕىُ ئۇٍبلتب راثىَەَ 

ئبچچىك ھەضىرەتٍەر،  ... ئۇزۇْ ِۇضبپىٍىه ئبرىٍىك...  ئۈرۈِچي، ئبِېرىىب

ئىىىبئىٍىۋى ئبٍرىٍىػىىىىٕىڭ ئېغىىىىىر دەٍِىىىىىرى، ضېغىٕىػىىىىالر، وۈتۈغىىىىٍەر   

ئىىىىّىسٔىڭ ثىر ئبئىٍىٕىىڭ  . سىػىە ثبغٍىذىېئىىىىّىسٔىڭ ٍۈرىىىٕي ئ

ۇددى پۈتىىۈْ ِىٍٍەتٕىىىڭ ئىىبئىٍىۋى ِىىۇھەثجىتي، خىتىىبً    ِىىۇھەثجىتي خىى 

ِۇضتەٍِىىىچىٍىرىٕىڭ ِۇضىتەٍِىىىچىٍىه ضىَبضىىتىٕىڭ، ِىٍٍەتچىٍىىه    

. ضىَبضىىتىٕىڭ  زەرثىطىىگە دۇچ وەٌگۀىىذەن ئېغىىر زەرثىىگە دۇچ وەٌىىذى    

ثىسگە ٍبردەَ لىٍغىۇدەن، ثىىر جىۈپ ئىىىىي ٍۈرەوٕىىڭ وىۆڭٍىگە پىۈوىەْ        
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رۈِچىىىذە راثىىىَەَ خېٕىّغىىب ئىٍھىىبَ، ِەدەت   غىىبٍىٍىرىٕي چۈغىىۀگۈدەن، ئۈ 

ثەرگۈدەن، ئبِېرىىىذا ضىىذىمھبجي روزىغىب ئىٍھىبَ، ِەدەت ثەرگىۈدەن ثىىر      

ھەتتب ئۈرۈِچىىذە ثەزىىٍەر راثىىَەَ خېٕىّىذىٓ ٍىىراق لېچىػىمب       . ئبدەَ ٍوق

ئىىۆز لېرىٕذىػىىىٕىڭ ثېػىىىغب ئېغىىىر وىىۈٍٔەر وەٌگۀىىذە چىىبۋان   . ثبغىىٍىذى

رٔىىىىڭ پەلەت راثىىىَە لىىىبدىر، ضىىىىذىمھبجي   چبٌىىىذىغبٔالر، ثۇٔىىىذاق وۈٍٔە 

ٕىڭال ثېػىىغب وېٍىىپ ئۆزٌىرىٕىىڭ ثېػىىغب وەٌّىگۀٍىىىىذىٓ خىىوظ      ىى روز

 .ثوٌىذىغبٔالر ھەر ٍەردە تېپىٍىذۇ

 دېطىەن  ھەضرەتٍىٕىّىس... وۈٌەٍٍي، دېطەن وۈٌۈغىە ئورۇْ لبٌّىذى

ِّىب، پىػىىپ ٍېىتىٍّىگەْ ئەلىٍٕىىڭ     ەّەٍذىغۇ؟ ئىھېططىَبت ئۇپراپ تۈگ

ثىر ئبئىٍە راثىَە لبدىر، ضىىذىمھبجي  . وٍۈوي ھېططىَبتٕي ئبزاثالٍذۇوەِتۈ

روزىالرٔىڭ ھېططىَبتي ئەگەر ووٌٍېىتىپ ِىٍٍىٌ ھېططىىَبت ۋە ِىٍٍىىٌ   

غۇرۇر دەرىجىطىگە وۆتۈرۈٌّىگەْ ثوٌطب ئېھتىّبي ثىر ئبئىٍە وىػىٍىرى ثۇ 

ەتٕىڭ سىپ تۇرغبْ غەَ ثۇ ِىٍٍېۋۇجۇدىّىسٔي ئ. غبْ ثوالتتۇقّىوۈٔگە لبٌ

ئولىۇثەتٍىرى   –ثۇ ِىٍٍەتٕىڭ ئبزاة  ئولۇثەتٍىرىّىس –ئبزاة . غېّي ئىذى

خىتبٍغىىب ِۇضىىتەٍِىىە ثوٌىىۇپ تۇرغىىبْ ِۇضىىتەٍِىىە ئۇٍغۇرىطىىتبْ   . ئىىىذى

جەِئىَىتىذە ٔېّە ئىػالرٔي لىٍطبق تىوغرا ئىىع لىٍغىبْ ثوالتتىۇق، ٔىېّە      

ْ ضىىۆزٌەرٔي ضىىۆزٌىگەْ ثوٌطىىبق تىىوغرا ضىىۆزٌىگەْ ثوالتتىىۇق، ئىػىىٍىگە    

ئىػٍىرىّىس خىتبٍٕىڭ ِۇضتەٍِىىە لىٍىع ضىَبضىىتىگە ئۇٍغىۇْ ثوٌۇغىي،    

ضىىىىىۆزٌىگەْ ضىىىىىۆزٌىرىّىس خىتىىىىىبً ِۇضىىىىىتەٍِىىىچىٍىرىٕىڭ ِىٍٍىىىىىىٌ   

ھۆوۈِرأٍىمىغب ئۇٍغۇْ ثوٌۇغي وېرەوّىذى؟ ھىبزىرلي دۇَٔىبدا ئۆزىٕىىڭ    

ئۆزٌىرىٕىىڭ ٍبغىبظ ھولىۇلٍىرىٕي، ئەروىٍٕىىىٕىي      ،ضبئبدىتىٕي –ثەخت 

ئبضىتي لىٍىػىىىغب تبغىالپ ثېرىىپ لىۇي ثوٌىىۇپ      –ٕىىڭ ئبٍىبغ   ثبغىمب ِىٍٍەت 

 اۋا وۆرىذىغبْ ثىرەر ِىٍٍەت ثبرِىذۇ؟رٍبغبغٕي 
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 ھېططىَبتٌي هەًبە قىلغبى پىنىرلەر
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 وۈٔي – 33ئبٍٕىڭ  – 1ٍىٍي  – 3664

ثىىر ِىٍٍەتٕىىىڭ ِەۋجىىۇد ثوٌىىۇپ تۇرۇغىىي لبٔىىذاق ئبِىٍالرغىىب ثىىبغٍىك    

 ثوالتتي؟ 

ٌّىغبٔىىىذا غىىىىۇ ِىٍٍەتٕىىىىڭ ِىٍٍىىىىىٌ   ئىىىبۋۋاي ھولۇلمىىىب، ھولىىىىۇق ثو  

، غۇ ِىٍٍەتٕىڭ ئبٔىب  ىغب، دىٕي ئېتىمبدگەئۀئۀىطىگە، ِىٍٍىٌ ِەدۀىَىتى

 –تەرەلمىَىبت تەٌەپٍىىىرىگە، ئىىۆرپ   دىب، ئىمتىطىىبىغى تىٍىي ِىٍٍىىىٌ ِبئبرىپ 

لبراغىىٍىرىغب، دۇَٔىىب لبراغىىٍىرىغب، ئۀىىئۀە    ئىطىىتېتىسىٍّىكئىىبدەتٍىرىگە، 

ٍىىۇلىرىمي  ثوٌىىۇپ، لبراغىىٍىرىغب ثىىبغٍىك  ئىچىىىذە غىىەوىٍٍۀگەْ لىّىىّەت  

ھولۇلطىس ئەھۋاٌذىّۇ . ئبالھىذىٍىىٍىرىٕي ضبلالپ لېٍىػمب ثبغٍىك ثوالتتي

ثىىر ِىٍٍەتٕىىڭ وىػىىٍىه     ىّۇٍىبوي ِۇضىتەٍِىىە ثوٌىۇپ تۇرغىبْ ئەھۋاٌىذ     

ھولۇلي ئەلەٌٍىٌ دەرىجىذە وبپبٌەتىە ئىگە ثوٌىذىىەْ، ثۇ ِىٍٍەت ئۆزىٕي 

ئەوطىىچە ثوٌغبٔىذا ثىۇ ِىٍىٍەت ھىبالن      . ثىوالالٍتتي ضبلالپ لېٍىػىمب لىبدىر   

 . ثوٌۇغمب ٍۈزٌۀگەْ ِىٍٍەت ثوٌۇپ لبالتتي

ثىرٌەغىەْ دۆٌەتٍەر تەغىىالتي زادى لبٔذاق تەغىىالت؟ ِۇضتەلىً 

ِۇضىىىتەلىً دۆٌەتٍەرٔىىىىڭ وؤتروٌٍۇلىىىىذا    ؟دۆٌەتٍەرٔىىىىڭ تەغىىىىىالتىّۇ 

ە وىىىُ ئىىىگە دەردىىگ  – يِۇضىتەٍِىىە ثوٌىىۇپ تۇرغىبْ ِىٍٍەتٍەرٔىىىڭ ھىىبٌ   

ثوٌىىذۇ؟  ثىرٌەغىىىەْ دۆٌەتىٍەر تەغىىىىالتي لۇرۇٌغىبْ وۈٔىىذىٓ ثبغىىالپال     

ِىسأالرٔي ئبرلب  –وىػىٍىه ھولۇلمب ئبئىت ٔىسإِبِە، خىتبثٕبِە ۋە لبٔۇْ 

ئبِېرىىىىب ھۆوىىۈِىتي ثىرٌەغىىىەْ دۆٌەتىىٍەر  . ئبرلىىىذىٓ ئىىېالْ لىٍىىذى  –

ىٍىه ھولىىىۇق تەغىىىىىالتىٕىڭ ٔىسإِىىىبِىٍىرىٕي، خىتبثٕىىىبِىٍىرىٕي، وىػىىى 
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 ،خىتبثٕىىبِىٍىرىٕي تىىۇٔجي ثوٌىىۇپ ئېتىىىراپ لىٍغىىبْ دۆٌەتٍەرٔىىىڭ ثىىىرى    

غىىىۇٔذالال ئبِېرىىىىىب دۆٌىتىٕىىىىڭ تبغىىىمي ضىَبضىىىىتىٕي غىىىۇ ٔىسإِىىىبِە،     

 . خىتبثٕبِىٍەرٔىڭ روھىغب ئبضبضەْ ثەٌگىٍىگەْ دۆٌەتتۇر

ٍىٍىي    – 3630ثىرٌەغىەْ دۆٌەتٍەر تەغىىالتىٕىڭ ئوِۇِي ٍىغىٕىىذا  

ِۇضتەٍِىىە ئەٌٍەر ۋە خەٌمىٍەرگە  »وۈٔي ِبلۇٌالٔغبْ  – 31 ئبٍٕىڭ – 39

 7 ِبددىطىذا – 3ٔىڭ «ِۇضتەلىٍٍىك ثېرىع خىتبثٕبِىطي

 ،ئەٌٕىىىڭ ثوٍطۇٔذۇرۇغىىىغب، ھۆوۈِرأٍىىىك لىٍىػىىىغب   ٍىىبتخەٌمىىٍەر »

سىػىگە ئۇچراٍذىغبْ ثىۇ خىىً ئەھىۋاي ٔېگىسٌىىه وىػىىٍىه ھولىۇلٕي       ېئ

ْ دۆٌەتىىىىٍەر تەغىىىىىىالتىٕىڭ  ئىٕىىىىىبر لىٍغىىىىبٍٔىك ثوٌىىىىىذۇق ثىرٌەغىىىىىە  

ٔىسإِىىىبِىٍىرىگە خىالپٍىىىىىك لىٍغىىىىبٍٔىك دۇَٔىىىىب تىٕچٍىمىىىىي ۋە ئۆزئىىىىبرا   

دەپ  «ھەِىىىبرٌىمٕي ئىٍگىىىرى ضۈرۈغىىىە توضىىمۇٍٔۇق لىٍغىىبٍٔىك ثوٌىىىذۇ   

ئۇٍغۇر ِىٍٍىتي خىتبٍٕىىڭ ثوٍطۇٔذۇرۇغىىغب، ھۆوۈِرأٍىىك    . ثەٌگىٍۀگەْ

ئۇٍغۇرالرٔىڭ ٔېگىسٌىه غۇڭب  !ئېسىػىگە ئۇچراۋاتمبْ ِىٍٍەتمۇ ،لىٍىػىغب

وىػىٍىه ھولۇلي خىتبٍالر تەرىپىذىٓ پۈتۈٍٔەً ئىٕىبر لىٍىٕذى، ثۇٔذاق 

ئۆزىٕىىىڭ تىٍىٕىىي،   ؟ئەھۋاٌىىذا ئۇٍغىىۇر خەٌمىىي ئىىۆزىٕي ضىىبلالپ لبالالِىىذۇ  

ُ   ؟ِەدۀىَىتىٕىي ضىبلالپ لبالالِىذۇ    ئىػىٕي لەٍەردىىىٓ   ،ئبِېرىىىغىب وەٌىذى

ِېٕىىىڭ ِبلىىبٌە ٍېسىىىپ   ،ثبغٍىػىىىُ وېىىرەن؟ ئبِېرىىىٕىىىڭ لىىۇرۇق گەپىىىە  

ئۇٍغۇرالرٔىىىڭ  . ِبتېرىَىىبي توپٍىػىىىُ وېىىرەن  . ثېرىػىىىّگە ھىىبجىتي ٍىىوق  

     ْ ثۇٔىىذاق  . وىػىىىٍىه ھولۇلىغىىب ئبئىىىت ِبتېرىَىىبٌٕي لەٍەردىىىٓ ئىىبٌىّە

ِبتېرىَىبٌٕي تەٍَىبرالپ   . ِبتېرىَبٌٕي ِبڭب ۋەتۀذىٓ وىىُ ئەۋەتىىپ ثېرىىذۇ   

تەرجىّبٕٔىىىڭ   ،ثوٌغبٔىىذىٓ وېىىَىٓ ِبڭىىب وىىىُ تەرجىىىّە لىٍىىىپ ثېرىىىذۇ     

 ؟لبٔىذاق لىٍىىع وېىرەن   . لمىگە ثېرىذىغبْ پۇٌۇَ ٍوقەتەرجىّە لىٍىع ھ
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ئىىۆزۈَ ئېٍىىىپ چىممىىبْ ضىىەوىىس تىىوَ غىىىٕجبڭ ٍىٍٕبِىطىىىٕي ۋارالالغىىمب      

 ...ثبغٍىذىُ
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 وۈٔي – 34ئبٍٕىڭ  – 1ٍىٍي  – 3664

ئبخىرالغىمبٔذىٓ وېىَىٓ دۇَٔىب ۋە     «ِوضىۋا ٍىغىٕي»، «ٍبٌتب ٍىغىٕي»

ِۇٔبضىۋەتٍەر ئۇرۇغىي دەۋرىىگە وىرىىپ     ۇقدۆٌەتٍەر ضوغ ھەرلبٍطي چوڭ

غۇٔىڭذىٓ وېىَىٓ ئبِېرىىىب لوغىّب غىتبتٍىرىٕىڭ ھەر ٔۆۋەتٍىىه      . لبٌذى

دۆٌەت لۇرغىىىۇچي ۋە غىىىۇ دۆٌەتىىىىە رەھجەرٌىىىىه لىٍغىىىۇچي داھىٍَىىىىرى     

ووِّۇٔىسٍِىك ئىذېئوٌوگىَىگە لبرغي ضىَبضەت ثەٌگىٍەپ دېّووراتىَىٕي، 

پوٌػىىب، چىخىطىىٍوۋاوىَە . ٍٕىىٕىىي تەوىتٍىىذى وىػىىٍىه ھولىىۇلٕي، ئەروى 

ٔىىڭ پرىٕطىىپٍىرىغب   «ٍبٌتىب ٍىغىٕىي  »لبتبرٌىك غەرلىٌ ٍبۋروپىب دۆٌەتٍىىرى   

 ،ئبضبضەْ رۇضىَە ووِّۇٔىسِٕىڭ تەضىر دائىرىطىگە وىرىپ لبٌغبٍٔىمتىٓ

ثۇ دۆٌەتٍەردە دەپطۀذە لىٍىٕغبْ وىػىٍىه ھولىۇق خبتىرىطىي ئبِېرىىىب    

. ىَبضىتىٕىڭ دىممەت ِەروىسىگە چۈغۈپ لبٌذىلوغّب غتبتٍىرى تبغمي ض

غىۇٔىڭذىٓ وېىىَىٓ ئبِېرىىىب لوغىىّب غىتبتٍىرى گېرِبٔىَىٕىىىڭ َِىىۇٔخېٓ     

ٌ ٍبۋروپب  ،ٔي تەضىص لىٍىپ«ئبزاد رادىئو ئىطتبٔطىطي»رىذە ىغەھ غەرلى

رۇضىىىَە  . دۆٌەتٍىىىرى تىٍٍىرىىىذا توختىّىىبً ئىىبڭٍىتىع ثېرىىىپ وەٌىىذى      

ثىۋاضىىىتە ھۆوۈِرأٍىىىك لىٍىػىىي ثىىۇ   ئىّپېرىَىطىىىٕىڭ ئوتتىىۇرا ئبضىىىَبغب   

راٍؤالردا ِىٍٍىٌ ِەضىٍە، ئېتٕىه ِەضىٍە، ئېتىمبد ئەروىٍٕىىي ِەضىٍىطي 

ئوخػبغال تۈروّەْ تىٍىي، ئەزەرثەٍجىبْ    «ئبزاد رادىئوضي». پەٍذا لىٍذى

تىٍىىي، لىرغىىىس، لىىبزاق، ئۆزثېىىه تىٍٍىرىىىذا ئوتتىىۇرا ئبضىىىَبغب ئىىبڭٍىتىع      

رادىئوضىىىٕىڭ لبرِىمىىىذا   «ېرىىىىب ئىىبۋازى ئبِ»ھەتتىىب . ثېرىػىىىە ثبغىىٍىذى

ئوتتىىۇرا ئبضىىَبدا ٍبغىىبٍذىغبْ  . ئۆزثېىه تىٍىىي ثۆٌىۈِي تەضىىىص لىٍىٕىذى   
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ئۇٍغۇرالرٔىڭ تىٍىذا رادىئىو ئبڭٍىتىػىٕي ئورۇٔالغىتۇرىذىغبْ ثىىر دۆٌەت     

دە ئۇٍغىۇر تىٍىىذا ثىىر    «ئىبزاد رادىئىو ئىطتبٔطىطىي   »ٍولّۇ؟ ئبڭٍىػىّىسچە 

جۇڭگو ئىىىىي   –وٌطىّۇ، ٌېىىٓ ئبِېرىىب ِەزگىً ئبڭٍىتىع ثېرىٍگەْ ث

دۆٌەت دىپٍوِبتىىىىىه ِۇٔبضىىىىىىۋەت ئىىىىىورٔىتىع دەۋرىىىىىىگە وىرگۀىىىىىذە،   

ئىىبرزۇٌىرى، دىپٍوِبتىىىه   -چي خىتىىبً ھۆوۈِىتىٕىىىڭ تەٌەپ ىِۇضىىتەٍِىى

ئىىىبزاد  »ِۇٔبضىىىىۋەت ئورٔىتىػىىىٕىڭ ضىَبضىىىىٌ غىىىەرتٍىرىگە ئبضبضىىىەْ    

ٍىٍالردا  – 40ِّىطي دا ئۇٍغۇر تىٍىذا ئبڭٍىتىع ثېرىع پروگرا «رادىئوضي

 ْ غىۇ وۈٔىذىٓ ثبغىالپ ئۇٍغىۇر خەٌمىي دۇَٔىبدىٓ       . ثىىبر لىٍىٕغبْ ئىىىە

ئىبزادِۇ  )تۇرِۇظ ئۇضۇٌىٕىڭ ٍبوي تۇرِۇظ غەوٍىٕىڭ . ثىخەۋەر ٍبغىذى

چۈٔىي، ِۇضىتەٍِىىە  . ٔېّە ئىىۀٍىىىٕي ثىٍەٌّىذى( ِۇضتەٍِىىەِۇٍبوي 

ىذىغبْ ِەتجۇئىىىبت ئۇٍغۇرىطىىىتبٔذا ئۇٍغىىىۇرالر ئۆزئىىىبرا پىىىىىىر ئبٌّبغىىىتۇر  

 .ئەروىٍٕىىي ٍوق ئىذى

ِەْ ئبِېرىىىغب وەٌگەْ وۈٍٔەردە ئۆزثېه تىٍىذا ثېرىٍىذىغبْ رادىئو 

 ٓ  - ئۇٍغۇرالرِىۇ ثەھىرىّەْ ثوالالٍىذۇ، دېگۀىذەن ِىىع      ،ئبڭٍىتىػىٍىرىذى

ئۆزثېىٍەر ئېتٕىه جەھەتىتە ثبغىمب   . ِىع گەپٍەرٔي ئبڭالپ لبٌغبْ ئىذىُ

بغبٍذىغبْ ئۇٍغۇرالر ھەَ ئېتٕىه جەھەتتە ٍۀە ِىٍٍەت، ئوتتۇرا ئبضىَبدا ٍ

لىپچبق تىٍىىذا ضۆزٌەغطىە،    –ئۆزثېىٍەر ئۆزثېه . ثبغمب ثىر ِىٍٍەت ئىذى

ئۇٔىىىىڭ ئۈضىىىتىگە . لىىىبرٌۇق تىٍىىىىذا ضۆزٌىػىىىەتتي  –ئۇٍغىىۇرالر، ئۇٍغىىىۇر  

 –رۇضىَىطي ئوتتۇرا ئبضىَبدا لىرغىس  ضتبٌىٓ –وېَىٓ ٌېٕىٓ  ،چبررۇضىَە

  ٍ ٍەتىٍەرگە ھۆوۈِرأٍىىك لىٍغبٔىذىٓ وېىَىٓ، ئوتتىۇرا      ئۆزثېىه لبتىبرٌىك ِى

خىتىىبٍالر ھۆوۈِرأٍىىىك   –ئبضىىىَبٔىڭ ئۇٍغۇرىطىىتبْ ئۆٌىىطىىىگە ِىىبٔجۇ   

 –لىٍغبٔذىٓ وېَىٓ، ئوتتىۇرا ئبضىىَب خەٌمٍىىرى ئوتتۇرىطىىذىىي ثىبردى      

غۇڭب . تىجبرەت ِۇٔبضىۋەتٍىرى پۈتۈٍٔەً ئۈزۈٌۈپ لبٌذى –وەٌذى، ضودا 
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ً ئوتتۇرا ئبضىَبدا ھەرخ ٌۇغەت ضوضتبۋىذا ئىٕتبٍىٓ  –ىً ِىٍٍەتٍەرٔىڭ تى

ھۆوۈِرأٍىك لىٍغبْ ئوتتۇرا ئبضىَب  وىرىّىًزور ئۆزگىرىػٍەر ٍۈز ثېرىپ، 

پەْ ِىىىۇۋەپپەلىَەتٍىرىٕي، ئبتىىىىبٌغۇ، ئۇلىىىىۇِالرٔي   –خەٌمٍىىىىرى ئىٍىىىىىُ  

ْ ثوٌذى . تېخٕىىىٍىك ِۇۋەپپەلىَەتٍەرٔي رۇش تىٍي ثىٍەْ ئىپبدىٍەٍذىغب

ىگە ئىگە ئۇٍغۇر تىٍىي، تەضىۋىرى ئىجىبرىٍەرگە ئىٕتىبٍىٓ     ئىپبدىٍەظ وۈچ

ثىىبً ٍۇِػىىبق تىىىً ثوٌطىىىّۇ، ِەدۀىىىَەت، تىىىً ئبضطىّىٍَبتطىَىطىىىٕي       

ِەججىۇرى ٍوٌغىب لوٍغىبْ خىتىبً ھۆوىۈِىتي ئۇلىۇِالرٔي، ھىبزىرلي زاِىىبْ        

پەْ ئبتبٌغۇٌىرىٕي خىتبً تىٍىذا لېٍىپالغتۇرۇپ، ئۇٍغۇر خەٌمىٕي  –ئىٍىُ 

غۇڭب ھبزىرلي وۈٔذە ئۇٍغۇر تىٍىٕىي  . لىٍىػمب زورٌىذى غۇٔذاق ئىطتېّبي

دېطىەَ غىۇ    ،ئۆزثېه خەٌمي، ئۆزثېه تىٍىٕي ئۇٍغۇر خەٌمىي چۈغىۀّەٍذۇ  

ئبضبضتب ئبِېرىىىٕىڭ رادىئو ثبغمۇرۇظ ئورگبٍٔىرىغىب ئىٍتىّىبش ٍبزضىبَ،    

ئۇٍغۇر تىٍىذا ئۇٍغۇرالرغىب رادىئىو ئېچىىپ ثېىرىع توغرىطىىذا ئوٍٍىػىىپ       

 وۆرەرِۇ؟

3 

 وۈٔي – 91ئبٍٕىڭ  – 1ٍىٍي  – 3664

 طىي وۈٔي خىتبٍٕىڭ لىسىىً ئبرِىَى  – 3ئبٍٕىڭ  – 30ٍىٍي  – 3616

ئۇٍغۇرٔىىىڭ  ،ئۇٍغۇرىطىىتبٔغب تبجىىبۋۇز لىٍىىىپ وىىىرگەْ وۈٔىىذىٓ ثبغىىالپ  

ئباللە، ِەتجۇئبتتب پىىىىر ئبٌّبغىتۇرۇظ ھولىۇلٍىرىٕي،     -ئۀئۀىۋى ئۇچۇر 

لىٍىىع ھولىۇلٍىرىٕي، ئىطىالَ    ِەتجۇئبتتب ئىجتىّبئىٌ ۋە ضىَبضىٌ پىىىىر  

ئەلىىىً ثىىىٍەْ ئۆزٌەغىىتۈرۈظ ھولىىۇلٍىرىٕي،   ،دىٕىٕىي ِۇھىىبوىّە لىٍىىىع 

ئۆزٌەغىىىىتۈرۈظ  ،ئەلىىىىً ثىىىىىٍەْ تەتمىىىىك لىٍىىىىع    رىّٕىىىي ەولۇرئىىىبْ  
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ْ دىٕي پەٌطەپىطىٕي ئطي ۋە خرىطتىىھولۇلٍىرىٕي، ئىطالَ دىٕي پەٌطەپ ب

 . ضېٍىػتۇرۇپ تەتمىك لىٍىع ھولۇلٍىرىٕي ثىىبر لىٍذى

تبً ِۇضتەٍِىىىچىٍىرى ئۇٍغۇر تىٍي ِەتجۇئىبتىٕي تەرجىىّە تىٍىي    خى

ِەتجۇئبتىغىىىىىىب، رادىئىىىىىىو ئىطتبٔطىطىىىىىىي ۋە تېٍېىىىىىىۋىسىَە وۆرضىىىىىىىتىع  

پروگراِّىٍىرىٕىىي، خىتبٍٕىىىڭ ٍىىۇلىرى ثېطىىىٍّىك ضىَبضىىىتىٕي تەغىىۋىك    

لىٍىىذىغبْ، ووِّۇٔىطىىتىه پبرتىَىٕىىىڭ تىبرىخىٕي تەغىىۋىك لىٍىىىذىغبْ،    

تەغۋىك لىٍىذىغبْ ۋە تەغۋىمبت ِەزِۇٍٔىرىٕي ضبختب ِىٍٍىٌ ضىَبضەتٕي 

تەرغىجىبت   –ئۇٍغۇرالرٔىڭ ِىٍٍىٌ ئېڭىغىب زورالپ تبڭىىذىغبْ تەغىۋىمبت    

غىۇٔىڭذىٓ وېىَىٓ ئۇٍغۇرالرٔىىڭ ِىٍٍىىٌ     . لوراٌىغىب ئبٍالٔىذۇرۇپ لوٍىذى   

ئۆزٌىىۈن، ِىٍٍىىىٌ وىٍّىىىه لبراغىىٍىرى، ِۇضىىتەلىً ِىٍٍىىىٌ ئىىبڭ، ِىٍٍىىىٌ    

ٕىىڭ  ىِىٍٍەتٕىىڭ ئىجتىّىبئىٌ خبراوتېر   ،يٕىڭ ئۆضۈپ ٍېتىٍىػىخبراوتېر

 . ئۆضۈپ ٍېتىٍىػي جەِئىَەت تەرەلمىَبتىٕىڭ تەٌەپٍىرىگە ِبضٍىػبٌّىذى

ئۇٍغۇرالرٔىڭ ِبئبرىپي ِىٍٍىٌ ئبالھىذىٍىىىٕي ٍولبتمبْ ِۇضتەٍِىىە 

ِەوىتەپٍەردە ئۇٍغۇرٔىىڭ تىبرىخىٕي،    . ثېمىٕذى ِبئبرىپمىب ئبٍٍىٕىىپ لبٌىذى   

ئەلەٌٍىَطىىىي . ەغىىىىە رۇخطىىەت لىٍىّٕىىىىذى ِەدۀىىىَەت تىىىبرىخىٕي ضۆزٌ 

ئۇٍغۇرٔىىىڭ ئەدەثىَىىبتىٕي خىتىىبً ِۇضىىتەٍِىىىچىٍىرىٕىڭ ضىَبضىىىتىگە     

خىسِەت لىٍىذىغبْ، خىتبٍٕىڭ دۆٌەت ضىَبضىتىٕي، ِىٍٍىىٌ ضىَبضىىتىٕي   

غىەوىٍۋازٌىك ثىىٍەْ تەرغىىىت لىٍىىذىغبْ ٍىىبوي ضىَبضىەت ئەِەش ٍىىبوي      

ئەضىٍىذە گۈزەٌٍىىه   . لوٍىذى ئەدەثىَبت ئەِەش ثىر ٔەرضىگە ئبٍالٔذۇرۇپ 

 ئىطتېتىسىٍّىك تەجرىجىٍەغىەْخبتىرىٍىگىٍي ثوٌىذىغبْ ئىذىَىٍەرگە ۋە 

ضىىۀئىتي  –ھبدىطىىىٍەرگە ئبٍالٔغىىبْ زاِىىبٔالردا، ئۇٍغۇرٔىىىڭ ئەدەثىَىىبت  

ئوثَېىتىپ تېّىالرٔي ثبٍبْ لىٍغۇچي، تەثىئەت ۋە جەِئىَەت ضەھٕىطىذە 

ئۇٍغىۇر   بٍالٔغىبْ زاِىبٔالردا،  پىػىپ ٍېتىٍگەْ ئىجىبدىَەت ھەرىىىىتىگە ئ  
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ضىىىىۀئەت ئىىىىىبرلىٍىك ئىجىىىىبدى پىىىرٌەرٔىىىىىي    –خەٌمىىىىي ئەدەثىَىىىىىبت  

ِۇوەِّەٌٍەغىىتۈرۈپ، ٔەچىىچە ِىىىڭ ٍىٍٍىىىك ِۇضىىبپىٕي ثېطىىىپ وەٌىىگەْ     

 . ِىٍٍەت ئىذى

ضىىىۀئىتي، ئۇٍغۇرٔىىىىڭ خەٌىىىك ئېغىىىىس      –ئۇٍغۇرٔىىىىڭ ئەدەثىَىىىبت   

ىٍّەش ِىٍٍىٌ ئەدەثىَبتي، خەٌك ِۇزىىىٍىرى، ٔبخػىٍىرى ثىر روھٕي، ٍېڭ

ئۇغجۇ جەِئىَەتتە ٍۀە دائىّي . روھٕي وۈٍٍەپ ئەوص ئەتتۈرۈپ وەٌگەْ

ِّب، خىتبٍٕىڭ ِىٍٍىىٌ  ەغۇٔذاق ئەوص ئەتتۈرۈغي وېرەن ئەِەضّىذى؟ ئ

ضۀئەت ضبھەضىىذە   –ِۇضتەٍِىىە ضىَبضىتي ِىٍٍىٌ روھٕىڭ ئەدەثىَبت 

 . چەوٍىذى ئەتتۈرۈٌۈغىٕيئەوص  ئىطتېتىسىٍّىكئوثرازٌىك، 

. ىىر ِىٍٍەتٕىىڭ ئىۆزىگە خىبش ئۆچّەٍىذىغبْ ِىٍٍىىٌ روھىي ثوٌىىذۇ        ث

غىۇٔىڭغب ٍبرىػىب تىىبٌالظ    ،ھەرىىىتىي ثوٌىىىذۇ  –غىۇٔىڭغب ٍبرىػىب ھەددى   

 ،ھولۇلي ۋە تبٌالظ ھولۇلىٕي ئىػمب ضبٌىذىغبْ ِىٍٍىٌ ئىرادىطي ثوٌىىذۇ 

ِىٍٍىىىىٌ روھ پەلەت جىطىىىّبٔىَەتىە ٍېپىػىىىىپال تۇرىىىىذىغبْ ئىىىىبرتۇلچە     

دىطە ثوٌّبضتىٓ ٍبوي پىػىپ ٍېتىٍىػتىٓ ٍىراق تۇرغىبْ  پطىخىىىٍىك ھب

  ٓ ثەٌىىىي ِىٍٍىىىٌ روھ ئوخػبغىىال ثىىىر     ،تەضىىىرٌىٕىع غىىەوٍي ثوٌّبضىىتى

ٍبخػي ثىٍەْ ٍبِبٕٔي، خۇٔۈوٍۈن ثىٍەْ . ِىٍٍەتٕىڭ ھبٍبتٍىك غەوٍىذۇر

گۈزەٌٍىىٕي پەرلٍۀذۈرىذىغبْ ِىٍٍىىٌ ئىرادىٕىىڭ ۋە ِىٍٍىىٌ ئۇٍۇغىۇظ     

 –تىىىبً ھۆوىىىۈِىتي ئۇٍغۇرٔىىىىڭ ئەدەثىَىىىبت   خى. وۈچىٕىىىىڭ غىىىەوٍىذۇر 

   ٍ ر ئىىىبرلىٍىك ەضىىىۀئىتىٕىڭ تەرەلمىَىىىبتىٕي ِەِىىىۇرى ضىَبضىىىىٌ ۋاضىىىىتى

چەوٍىگۀذە، ِىٍٍىٌ روھٕىىڭ ئىپبدىٍىٕىػىىگە زەرثە ثەردى، دەپ ھۆوىۈَ    

 . لىٍىّىس

ئۇٍغۇرالرغىب ئۇٍغىۇر تىٍىىذا رادىئىو      ،رادىئىو ثېىرىڭالر ئبِېرىىىب خەٌمىي    

، ئۇٍغۇرٔىڭ ئۆتّۈغىە ئبٍالٔغبْ ۋە ھىبزىرِۇ  ۇقضۆزٌەٍٍ. ئېچىپ ثېرىڭالر
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ْ ئىجتىّبئى ي ٌ ، ئىمتىطبدىٌ، ئەخاللىٌ، ضىَبضىٌداۋاٍِىػىۋاتمب ٍىرٕى دەرض

، ئۇٍغۇرالرغىىب رەھىىىُ لىٍىڭىىىالر، رادىئىىو ئىىبرلىٍىك ئۇٍغىىىۇرالر     ضىىۆزٌەٍٍۇق 

، ِىٍٍىىىٌ روھىّىسٔىىي ۋە وەٌتۈرەٍٍىىۇقروھٕىىي ئەضىىٍىگە  ٌٍولبتمىىبْ ِىٍٍىىى

 .لبالٍٍۇقسٔي لۇتمۇزۇپ ِىٍٍىٌ غۇرۇرىّى

1 

 وۈٔي – 4ئبٍٕىڭ  – 2ٍىٍي  – 3664

ۋاغىىىىىٕگتوْ پوضىىىىت »وىىىىۈٔي  – 30ئبٍٕىىىىىڭ  – 1ٍىٍىىىي   – 3664

ْ  گە ئىّساٌىك ِبلىبٌە ٍبزغىبْ   «گېسىتي ُ  ِىودا ِىؤىخە خىتىبٍالر  »7 ئەپۀىذى

تىىجەتٍەر، ئۇٍغىۇرالر توغرىطىىذا    7 ِىبۋزۇٌۇق ِبلبٌىطىىذە   «ٔېّىذىٓ لورلىذۇ

پۈتىۈْ  . ِىٍَوْ دەپ وۆرضەتتي 90غۇرالرٔىڭ ٔوپۇضىٕي توختبٌغبٔذا، ئۇٍ

دۇَٔب ئولۇٍذىغبْ ثۇ گېسىتتە ئۇٍغۇر دېگەْ ِىٍٍىٌ ئېتٕىه ئىطىُ ثىٍەْ 

ئىېالْ لىٍىٕىػىي ِېٕىي     ضىبٕٔىڭ ِىٍَىوْ دېىگەْ ئىػىۀچٍىه     90ثىٍٍە، 

ثىراق، ئۇٍغۇر خەٌمي ثۇ گېسىتٕىي وۆرەٌّەٍىذۇ ۋە   . ئىٕتبٍىٓ خۇغبي لىٍذى

 .خەۋەردىٓ خەۋەردار ثوالٌّبٍذۇگېسىتتىىي ثۇ 

خىتىىىبً ووِّۇٔىطىىىت ئبرِىَىطىىىي ئۇٍغۇرىطىىىتبٔغب تبجىىىبۋۇز لىٍىىىىپ   

لەغىىمەر  »، «ئىٍىىي گېسىتىىي »، «غىىىٕجبڭ گېسىتىىي »وىرگۀىىذىٓ وېىىَىٓ  

ئىىۈرۈِچي وەچٍىىىه  »، «تۇرپىىبْ گېسىتىىي »، «ئبلطىىۇ گېسىتىىي»، «گېسىتىىي

ُ »لبتىىبرٌىك گېسىتٍەرٔىىىي ۋە    «گېسىتىىي   «يغىىىٕجبڭ ِەدۀىَىتىىى »، «تىىبرى

لبتبرٌىك ژۇرٔبٌالرٔي ئۇٍغۇر تىٍىىذا تەضىىص لىٍىىپ ثەرگەْ ثوٌطىىّۇ، ثىۇ      

ژۇرٔىبٌالردا ئۇٍغۇرٔىىڭ تۇرِۇغىىغب ئبئىىت، ئۇٍغۇرٔىىڭ ِىٍٍىىٌ        -گېسىىت  

خەۋەرٌەر، ئەدەثىىىٌ  –روھىٕىىي ئۇرغۇتمىىۇچي ٍىىبوي ٍېتەوٍىگىىۈچي ِبلىىبٌە   

ضوتطىىىَبٌىسِٕي   –ئەضىىەرٌەر ئىىېالْ لىٍىّٕىىىذى، ئەوطىىىچە ووِّىىۇٔىسَ      
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ۇچۇرۇپ ِبختبٍذىغبْ، جۇڭگؤىڭ داھىٍَىرىٕي خۇداغب ئبٍالٔذۇرىذىغبْ ئ

 .خەۋەرٌەر ئېالْ لىٍىٕذى –ِبلبٌە 

غىىىىۇٔذاق ثوٌۇغىىىىىغب لبرىّىىىىبً خىتىىىىبً ِىٍٍىىىىىٌ ھۆوىىىىۈِرأٍىرى     

تېٍېگراف ئىػىٍىرىٕي، ھىبۋا لبتٕىبظ تىبظ ٍىوي       –ئۇٍغۇرىطتبٕٔىڭ پوچتب 

ٓ لبتٕبظ ئىػٍىرىٕي تەرەلمىىٌ   لىرىمىىذەن ضەپطىەتە   ٍۇ لىٍىذۇرِىغبٍٔىمتى

ژۇرٔىىبٌالر  –ئېٍىىپ ٍۈرگىۈچي گېسىىت     ٍبۋىىذالٕي  –تبرلىبتمۇچي، ٍبٌغىبْ   

وۈٔىذە   12ئۇٍغۇرىطتبٕٔىڭ خوتەْ ئۆٌىىطىذىىي لىبراڭغۇ تىبغ ٍېسىطىىغب    

ئەضىىىر ئبخىرٌىػىىبً دېگۀىىذە، دۇَٔىىبۋى    – 90. ٍەتىىىۈزۈپ  ثېىىرىٍّەوتە 

ثىٕىىىڭ، دۇَٔىىب تېخٕىىىب ئىٕمىال  –ضىبٔبئەت ئىٕمىالثىٕىىىڭ، دۇَٔىىبۋى پەْ  

ِەدۀىَىتىٕىڭ ٔەتىجىٍىرى جبھبٕٔىڭ ھەرلبٍطي جبٍٍىرىذا ئوِۇٍِىػبً، 

دەپ تۇرغبٔذا، دۇَٔىب ئەٌٍىىرى، خەٌمٍىىرى ِىبددىٌ ۋە ِۀىىۋى ثوغىٍۇلٕي       

ْ ثوٌۇۋاتمبٔذا،  ذىٓئۈزٌۈوطىس توٌذۇرۇپ، ِەرىپەتٕىڭ ٔەتىجىٍىرى ثەھرىّە

تمبٔىذا، تۈزۈٍِەغىىەْ   ئۆزٌىرىٕىڭ ئەِگىىي ئبرلىٍىك ِەدۀىىَەت ٍبرىتىۋا 

دېّووراتىىىىىه دۆٌەتىىىىٍەردە ئەروىىىىىٓ ئىرادىٕىىىىىڭ ثەٌگىىىىىٍەظ روٌىىىىي       

ئېچىىىىىىىۋېتىٍگەْ جەِئىَەتٕىىىىىىىڭ ِىىىىىىۇئەٍَەْ تەرتىپٍىىىىىىىرى جىىىىىىبرى   

ٕىڭ ثىىىر ثۇرجىىىىىذە ٍبغىىبپ ئىىۆزىگە   ى، گەرچە ٍەر غىىبرلىٍذۇرۇٌۇۋاتمبٔىىذا

ٌېىىٓ ئۆزى ٍبراتمبْ ِەدۀىَەت  ،تەئەٌٍۇق زېّىٕغب ۋەتۀگە ئىگە ثوٌطىّۇ

 12ۋە ئىىۆزى ٍبراتمىىبْ تبرىخٕىىىڭ ئىگىطىىي ثوالٌّىغىىبْ ئۇٍغىىۇر ِىٍٍىتىىي     

ٌّىطە ثۇ ثىر ِىٍٍەت ئۈچۈْ ئېَتمبٔذا ئېچىٕىػىٍىك  ەوۈٔگىچە گېسىت وۆر

 ئەھۋاي ئەِەضّۇ؟

ئىػىىٕي ئېچىۋېتىع ضىَبضىىتي   ،ٍىٍالردا جۇڭگودا ئىطالھبت – 50

  ٓ ەرة خىتبٍٕىىىىڭ ضىىىەرخىً زىَىىىبٌىٍَىرى غ   ،ٍوٌغىىىب لوٍۇٌغبٔىىىذىٓ وېىىىَى

ئبئىىىىت ئېطىىىتېتىىب، پەٌطىىىەپە،     جەِئىَىتىىىي خەٌمٍىرىٕىىىىڭ تۇرِۇغىىىىغب  
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  ٌ ، وىػىىىٍىه  ضوتطىىىئوٌوگىَە ،پطىىىخوٌوگىَە، لبٔۇٔػۇٔبضىىٍىك، ضىَبضىىى

ھولۇق ثىٍىٍّىرى لبتبرٌىك وىتبثالرٔي خىتبً تىٍىغىب توختىّىبً تەرجىىّە    

ٍىۇلىرىمي وىتىبثالرٔي ئۇٍغىۇر    . ثەھرٌۀذۈردىراٌىرىٕي لخىتبً پۇ ،لىٍىپ

َ دىٕىغب  ،تۇرضۇْ ئۇٍبلتبٍىغب تەرجىّە لىٍىػمب ٍوي لوٍۇظ تى ھەتتب  ئىطال

ئۇٍغۇر تىٍىغىب لبٔىذاق   . ئبئىت وىتبثالرٔىّۇ تەرجىّە لىٍىػمب ٍوي لوٍّىذى

، «ۋېٍىطىىىپىتٕي لبٔىىذاق رېّؤىىت لىٍىىىع »وىتىىبثالر تەرجىىىّە لىٍىٕىىذى؟  

تىٕي پىالٍٔىك تۇغۇت ضىَبضىى »، «وۆِّىمؤبلٕي لبٔذاق پەرۋىع لىٍىع»

 .لبتبرٌىك وىتبثالر تەرجىّە لىٍىٕىپ ٔەغر لىٍىٕذى «ئوِۇِالغتۇرۇظ

ٍۇلىرىىىذا وىىۆچّەْ خىتىىىبٍالر ثبغىىمۇرغۇچي، رەھجەرٌىىىه لىٍغىىىۇچي     

ْ غۇغۇٌالٔغۇچي  ِىٍٍەت، ٍېٕىه ۋە ئېغىر ضبٔبئەت ئىػٍەپچىمىرىػي ثىٍە

ِىٍٍەت، ئۇٍغۇرالر ثبغمۇرۇٌغۇچي، ٔبتۇراي ئىگىٍىه ثىٍەْ غۇغۇٌالٔغۇچي 

ىٍىىىىٍەت دەپ ضىَبضىىىىىٌ جەھەتىىىىتە پەرلٍىىىىىك ِۇئىىىىبِىٍە لىٍىػىىىىٕىڭ      ِ

 . ٔەغرىَبتچىٍىك ضبھەضىذىىي پەرلٍىرىٕي وۆرۈپ ئۆتتۇق

2 

 وۈٔي – 33ئبٍٕىڭ  – 2ٍىٍي  – 3664

ٍبزغىىىبْ   جىففىرضىىىۇْ تىىىبِىص  پرېسىىىىذېٕت ضىىىبثىك ئبِېرىىىٕىىىىڭ 

ٔي ھبزىرلي دۇَٔبدا ئولۇپ وۆرِىگەْ ٍبوي «ِۇضتەلىٍٍىك خىتبثٕبِىطي»

ذاق ثىىىر خىتبثٕبِىٕىىىڭ ئىېالْ لىٍىٕغىىبٍٔىمىٕي ثىٍّەٍىىذىغبْ لبٍطىىي   غىۇٔ 

ِىٍىٍەت ثىىبردۇر، وىىىُ ثىىبردۇر؟ خىتىبً تىٍىىىذىٓ ئۇٍغىىۇر تىٍىغىىب تەرجىىىّە     

ٔىىڭ روھىىذىٓ   «ِۇضتەلىٍٍىك خىتبثٕبِىطي»لىٍىػمب ٍوي لوٍّىغبٍٔىمتىٓ 

ِۇضىىىىىتەلىٍٍىك  »ئۇٍغىىىىىۇرالر  . ئۇٍغىىىىىۇر خەٌمىىىىىي خەۋەردار ثوالٌّىىىىىىذى  



 119 

ي ئۆزىٕىىىڭ ِىىۇلەددەش تىٍىىي ئۇٍغىىۇر تىٍىىىذا ئولۇغىىمب،    ٔىى«خىتبثٕبِىطىىي

 ِەضىٍىٕىڭ تۈگۈٔي ٔەدە ئىذى؟. زولٍىٕىػمب ِۇٍەضطەر ثوالٌّىذى

چىٍىرى ئۇٍغۇرىطىىتبٔذا ِىٍٍىىىٌ  ىٍىٍىىي خىتىىبً ِۇضىىتەٍِىى   – 3620

ٓ ئبِېرىىىٕي ھبلبرەتٍەظ، ئبِېرىىىٕي  ھۆوۈِرأٍىمٕي تىىٍىگۀذىٓ وېَى

جەھەتىىتە چۆوىىۈرۈظ  تەغىىىۋىمبتىٕي   لىىبرىالظ، ئىىبِېرىىىٕي ضىَبضىىىىٌ   

. دېذى ئۇٍغۇرالرغب غۇٔذاق چۈغۀذۈردى ،ئبِېرىىب جبھبٔگىر. ثبغٍىۋەتتي

 ،ئۇٍغۇرالرغب غىۇٔذاق ٍبِىبْ وۆرضىەتتي    ،دېذى «ئبِېرىىب لەغەز ٍوٌۋاش»

دۇَٔىب   – 9. ئبِېرىىب ئۇرۇظ دەۋرىىذە لىوراي ضىېتىپ ثىبً ثوٌىذى، دېىذى      

 ِ ىَىطىىىٕىڭ فبغىىىسِٕىڭ ئۈضىىتىذىٓ  ئۇرۇغىىىٕىڭ تىىبرىخىٕي، ئبِېرىىىىب ئبر

ېرىىىىب  ِئب». ردىۈغەٌىىىجە لىٍغىىبٍٔىمىٕي ئۇٍغۇرالرغىىب ثىىۇرِىالپ چۈغىىۀذ    

ئىىبڭالپ جىىىُ   .ۈزدىگىىدەپ تەغىىۋىمبت ٍۈر « ِۇضىىۇٌّبٔالرٔىڭ دۈغىىّىٕي 

دۆٌەت  تىٍٍىغىىبٍٔىمي ئوٌتۇرۇغىىمب ئىىبدەتٍۀگەْ ئۇٍغىىۇر خەٌمىىي، خىتىىبً    

غىىىۀچىٍەر طىىە ٍبخػىىىي دۆٌەت ئىىىىىەْ دېَىػىىىپ ھېططىىىىَبتي چۈ   ىئەِ

 .ئبرلىٍىك خىتبٍٕىڭ ٍبٌغبْ تەغۋىمبتىغب رەددىَە ثەردى

ٕي تىىٍىىگەْ  ىخىتبً ھۆوۈِىتي ئۇٍغۇرىطتبٔذا ِىٍٍىٌ ھۆوىۈِرأٍىم 

وۈٔىىىذىٓ ثبغىىىالپ ئبِېرىىىىىب دېىىىگەْ ئىطىىىىّٕي، ئبِېرىىىىىب  تىىىبرىخىٕي،   

ضۀئىتىٕي ثبغالٔغۇچ، ئوتتۇرا ِەوتەپ ھەتتىب،   –ئبِېرىىىٕىڭ ئەدەثىَبت 

ئىػىىٕىڭالر رەھىجەرٌەر؟   . ەپٍەرٔىىڭ دەرضىٍىىىگە وىرگۈزِىىذى   ِەوت ٌئبٌى

ئۇٍغۇر خەٌمي تبوي ھىبزىرغىچە ئبِېرىىىب ِەدۀىَىتىي، تىبرىخي، ئبِېرىىىب      

ٌ ِەدۀىَىتي، دېّووراتىَىطي، ئبِېرىىب تبغمي ضىَبضىتي ۋە تبغمي  ضىَبضى

مبٔىىذاق چۈغىىۀچىٍەرگە ئىىىىگە   ېچضىَبضىىىتىٕىڭ تىىبرىخي توغرىطىىىذا ھ   

 . ثوالٌّىذى
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ضىَبضىىىتىٕي ٍوٌغىىب   «ئېچىىىۋېتىع، ئىطىىالھبت »خىتىىبً ھۆوىىۈِىتي  

ٍىٍالردىٓ ثبغالپ، ئبِېرىىىٕىىڭ وىٕىو فىٍىٍّىىرى جۇڭگىو      – 50لوٍغبْ 

ٓ ئبِېرىىىٕي  ثبزىرىغب وىرىػىە ثبغٍىغبٔذىٓ وېَىٓ، ئۇٍغۇر خەٌمي ئبٔذى

دۇَٔىىب ئۇرۇغىىىغب ئبئىىىت وىٕىىىو     – 9ثوٌۇپّىىۇ،  . )چۈغىٕىػىىىە ثبغىىٍىذى  

ٓ فىٍىٍّەرٔي و ي لٍىٍىي دېڭىىس لوٌتىۇ    – 3660 ،ثوٌۇپّىۇ ( ۆرگۀذىٓ وېىَى

دإِىڭ دِۇضۇٌّبْ دۆٌىتي وۇۋەٍتىە تبجبۋۇز لىٍغبْ ضب ،ئۇرۇغي پبرتالپ

ٕي ىتىئۇٍغۇر خەٌمي ئبِېرىىب دۆٌ ،ئبرِىَىطىٕي ِەغٍۇپ لىٍغبٔذىٓ وېَىٓ

 . ھەلىمىٌ چۈغىٕىػىە ثبغٍىذى

ۈِگە ئۇٍغىىىۇر دېّووراتىىىه تىىۈز   –ئبِېرىىىٕىىىڭ دۆٌەت تۈزۈِىىىذەن   

ٌىىىېىىٓ ئبِېرىىىىىب  . خەٌمىىىي ِۇضىىىتەلىً ثوٌّىىىبً تىىىۇرۇپ ئېرىػىىىەٌّەٍذۇ   

دېّووراتىَىطىٕىڭ زادى لبٔذاق دېّووراتىَە ئىىۀٍىىىٕي رادىئو ئبرلىٍىك 

غىىۇڭب ئۇٍغىۇر خەٌمىىىگە  . ئېٍىػىي وېىرەن   قۋۋۇر لىٍىىىپ زوەئىبڭالپ، تەضى  

ىػىىٕي  ئبِېرىىب ھۆوۈِىتىٕىڭ ئۇٍغىۇر تىٍىىذا رادىئىو تەضىىص لىٍىىپ ثېر     

 . تەٌەپ لىٍىّەْ
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 خىَبلالردىي تۇغۇلغبى خىَبلالر

 وۈٔي – 33ئبٍٕىڭ  – 2ٍىٍي  – 3664

مىٍىرىذە دۇَٔبۋى پۈتۈْ ىوىػىٍىه دۇَٔبضي تەرەلمىَبتٕىڭ ثىرەر دەل

روھىي ۋە   ثبغٍىٕىػٍىرىٕىڭثبغٍىٕىػالر ضىَبضىٌ، ئىمتىطبدى، ِەدۀىَەت 

تۈزۈٌگەْ ثوٌطب  «طتېّىطيئەروىٓ ضى»تبرىخي ثبغٍىٕىػالرٔىڭ ئبخىرلي 

ئىذى، غۇ ثبغٍىٕىػالرٔىڭ ثىر ھبٌمىطي ئۇٍغۇرالرٔىىڭ ثوٍٕىغىب چۈغىىەْ    

ئىچىىىىذە ِۇضىىىتەلىٍٍىممب  «ئەروىىىىٓ ضىطىىىتېّب»ئۇٍغىىىۇر خەٌمىّىىىۇ  ،ثوٌطىىىب

. ئېرىػىەْ ۋە دۇَٔىبدىىي ِىٍٍەتىٍەر لبتبرىىذىٓ ئىورۇْ ئبٌغىبْ ثىوالتتي      

ثبغٍىٕىػالرٔىڭ ئىچىذە  ثبرٌىممب وەٌتۈرگەْ ِەججۇرى «ّىطيېطتضىٍبٌتب »

ئىػىىىٕىّۀىي . ئبٌٍىمبچىىبْ ثىتچىىىت ثوٌىىذى  «طتراتېگىَىطىىيئىٍبۋروپىىب »

ذى ِراِىىطي ئە «ٍىراق غەرق ئىطتراتېگىَىطي»، «ٍبٌتب ضىطتېّىطىٕىڭ»

ھبٍبجبٔغىب  . ئبضىَب ۋە ئۇٌۇغ ئووَىبْ راٍؤىىذا ثىتچىىت ثوٌۇغىمب ٍۈزٌۀىذى     

ئىچىىذىىي ثىىر ِەضىىٍە،     «ٍبٌتىب ضىطتېّىطىي  »ئۇٍغۇر ِەضىٍىطي . وەٌذىُ

ضىىوۋېت دوضىىىتٍۇق   –جۇڭگىىو  »ٍىٍىىي ِوضىىىۋادا ئىّساالٔغىىبْ     – 3612

 دا ئۇٍغۇر ِەضىٍىطي ئەڭ ِۇھىُ ِەضىٍە ئەِەضّىذى؟ «غەرتٕبِىطي
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 ۋاپب قىلغبًغب ٍۈزضىسلىل قىلىع

 وۈٔي – 31ئبٍٕىڭ  – 2ٍىٍي  – 3664

دېىگەْ   «الرئىسدىطىەڭ تېىپى   ،جبپب ثبرِۇ، دېطە –ۋاپبغب »ئۇٍغۇرالردا 

ٓ  خى  ٍېمىٕذا خىتبً ِىٍٍەتچىطي . تەِطىً ثبر ئبِېرىىىب خەٌمىٕىي ۋە    غىى

ئۇٔىڭ پىىىرٌەظ ئۇضۇٌىغب . ئورٔىذىٓ لوپتي لبغبپئبِېرىىب ھۆوۈِىتىٕي 

جۇڭگؤىىڭ لىبٔۇٍٔۇق    -ئبِېرىىب  ،ٌوگىىىٍىك ِبتېرىَبي »ِەزِۇْ ثوٌغبْ 

. ىٓ ئىجىبرەت دېگۀىذ  «جۇڭگىؤي پبرچىٍىّىبلچي   ،ھۆوۈِىتىٕي ئبغذۇرۇپ

ٓ  خى  ِەْ ثۇٔذاق ثىر ِۀتىمىٕىي   لبرغىي   ِۀتىمىطىىگە ئەپۀىذىٕىڭ   غىى

ئىىىىٕچي دۇَٔب ئۇرۇغي ِەزگىٍىذە جۇڭگؤي ئبِېرىىب ثىرٌىىىە . لوٍذۇَ

زېّىٕالرٔىي خىتبٍغىب    ئۇٍغۇرىطىتبٔذەن خىتبٍغب تەۋە ثوٌّىغبْ . وەٌتۈرگەْ

ەرغىىىبرى ھۆوىىۈِىتي ئبِېرىىىٕىىىڭ ٍ   ضىىىوۋېتالرلوغىىۇپ ثەرگەْ ضىىبثىك   

ئەگەر ثۈگىىىۈْ . خبراوتېرٌىىىىه ضىَبضىىىىتىگە ِبضٍىػىىىىپ ثەرگەْ ئىىىىذى 

 ئبِېرىىب جۇڭگؤي پبرچىٍىّبلچي ثوٌطب تبِبِەْ ٍوٌٍۇق ثوٌّبِذۇ؟

ٍېڭي دەۋردە خىتبٍٕىڭ ئىػتىٓ ضىرتمي ِىٍٍەتچىطي ثوٌۇپ ٍېتىػىپ 

 «جۇڭگؤىىىڭ گۈٌٍىٕىػىىي ۋە دۇَٔبٔىىىڭ وەٌگۈضىىي  » غىىىٓ خىى چىممىىبْ 

ا ئبِېرىىىٕىىىڭ جۇڭگوغىىب لبراتمىىبْ ضىَبضىىەتٍىرىٕىڭ    ِىىبۋزۇٌۇق وىتبثىىىذ 

 7 ئۆزگىرىػي توغرىطىذا ِۇٔذاق پىىىرٌەرٔي ئوتتۇرىغب لوٍذى

پېتىىپ لىٍىىپ الضطىىذە ثوٌىۇپ      ورىسىطىىگە ِەدۀىَەت ئىٕمىالثىٕىڭ 

لۇتۇٌۇغىىٕىڭ ٍىىىوٌىٕي ئىىىسدەپ تەٌّىىىۈرۈپ    ورىسىطىىىتىٓلبٌغىىبْ جۇڭگىىو   

رة ئەٌٍىىىرى ٍىىبردەَ ثېىىىرىع   ئبِېرىىىىب ثبغىىچىٍىمىذىىي غە  ...  تۇرغبٔىىذا 

ۋاضىتىطىىىي ئىىىبرلىٍىك ئۆزٌىرىٕىىىىڭ دۇَٔىىىبۋى ٔىػىىىبٔىٕي ۋە ٍەرغىىىبرى       

طىىىىىەتٍىرىٕي ئىىىىىۆٌچەَ لىٍىىىىىىپ،  لخبراوتېرٌىىىىىه ئىطىىىىىتراتېگىَىٍىه ِە 

. ِبضالغتۇرۇٌغبْ ۋە تەرتىپىە ضېٍىٕغبْ ضىَبضەتٕي خىتبٍغىب توغرىٍىىذى  
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ەن ئۈزٌۈوطىس ئبِېرىىىٕىڭ خىتبٍغب لبراتمبْ ضىَبضىتىٕي ئۈچ دەۋرگە ثۆٌط

ئۆزگىرىىىپ تۇرغىىبْ ۋەزىىىَەتىە ئەگىػىىىپ ۋاضىىىتىٍىرىٕىڭّۇ ئۈزٌۈوطىىىس     

 . ئۆزگىرىپ تۇرغبٍٔىمىٕي ثبٍمبٍّىس

3 

 ٍىٍالر – 3651 – 3650

ثۇ ثبضمۇچتب ئبِېرىىب جۇڭگوغب ئىسدىٕىع، ضىٕبپ وۆرۈظ تەرىمىطىذە 

ئبِېرىىىب جۇڭگؤىىىڭ ئىطىىالھبت، ئېچىىىۋېتىع   . ِۇئىبِىٍە لىٍغىىبْ ئىىىذى 

ْ ھبٌذا ضىَب ضىتىٕي لوٌالظ غەرتي ئبضتىذا، جۇڭگؤي ئبِېرىىىغب ثېمىٕغب

ئبِېرىىىٕىىىىڭ ٍەرغىىىبرى خبراوتېرٌىىىىه ئىطىىىتراتېگىَىٍىه ضىَبضىىىىتىگە   

 ٌثىۇ ئىبرلىٍىك غىەرلى   . ِبضٍىػىذىغبْ ثىر ٍوٌغب ئېٍىپ وىرِەوچي ثوٌذى

طىەت  لئىطىۀجىگە ئېٍىػىٕي ِە  ضوۋېتٍەرٔيٍبۋروپب گۇرۇھىٕي ۋە ضبثىك 

ٓ . لىالتتي  ،ثۇ چبغذا ئبِېرىىىٕىڭ ٔىػبٔي جۇڭگوغب لبرىتىٍغبْ ثوٌّبضىتى

ثەٌىي ئبِېرىىب جۇڭگو ثىىٍەْ ِەٌىۇَ دائىرىىذە ھەِىىبرٌىك ِۇٔبضىىۋىتىٕي      

ثۇٔىذاق ضىَبضىەت ئەٍٕىي چبغىذىىي پرىسدٔىىت      ... ضبلالپ تۇرغبْ ئىذى

 . خىتبٍغب لبراتمبْ ئۀئۀىۋى ضىَبضىتىگە ئوخػبپ وېتەتتي ٍتٕىڭېروزۋ

9 

 (وۈٔي – 33ئبٍٕىڭ  – 2ٍىٍي  – 3664)

 ٍىٍالر – 3656 – 3651

ثۇ ثبضمۇچتب ئبِېرىىب جۇڭگو جەِئىَىتىگە ضىڭىپ وىرىپ، لبرىّبلتىب  

ْ جۇڭگو جەِئىَىتىذە  ضبغرىطىٕي ضىٍىغىٍي ثوٌّبٍذىغبْ، ضۇ ئۆتّەٍذىغب

ٌۇلىٕي ثبٍمىذى ۋە ئبِېرىىىب  دئىٕتبٍىٓ زور ثوغٍۇق ۋە ئبجىسٌىمٕىڭ ِەۋجۇ
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غىىۇ ۋالىتىىتىٓ  . ق ۋە ئىىبجىسٌىمتىٓ پبٍذىٍىٕىػىىٕي لىىبرار لىٍىىذى ثىىۇ ثوغىىٍۇ

جۇڭگىىو ِۇٔبضىىىۋىتي ٍېىىتەوٍەظ ۋە ٍېتەوٍىىىٕىع،      –ثبغىىالپ ئبِېرىىىىب  

غىىۇٔذاق  . ِېھرىجىىبٍٔىك وۆرضىىىتىع ِۇٔبضىىىۋەتٍىرىگە تەرەلمىىىٌ لىٍىىذى   

ثوٌۇپال لبٌّىبً غىۇ ۋالىتىتىٓ ثبغىالپ ئبِېرىىىب جۇڭگوغىب وەڭ وۆٌەٍِىىه        

ئبضىىتب ضىىىڭىپ وىرىػىىىە    –ئبضىىتب  ،جىىۇَ لوزغىىبپ ئىىىذېئوٌوگىَىٍىه ھۇ

 ٌئبِېرىىب جۇڭگوٌۇلالردىٓ جۇڭگؤىىڭ ضىَبضىىٌ، ئىجتىّىبئى   . ثبغٍىذى

ٕي تەٌەپ لىٍغبٔىىذىٓ ىتۈزۈِٕىىىڭ ئبِېرىىىٕىىىڭ ئىىۆٌچىّي ثىىوٍىچە ثوٌۇغىى  

دېّووراتىَىٍەغىىىىىىىىتۈرۈظ، ئىمتىطىىىىىىىىبدٔي »جەِئىَەتٕىىىىىىىىي  ،ثبغىىىىىىىمب 

جۇڭگؤىىىىىڭ  ٔىىىىي«الغىىىىتۇرۇظ، ثىىىىبزارٔي ئەروىٍٕەغىىىىتۈرۈظ ىَخۇضۇض

ئىطىىالھبت ۋە ئىػىىىىٕي ئېچىىىۋېتىع ضىَبضىىىتىٕي ٍېتەوٍەٍىىذىغبْ ئىىۈچ   

ئبِېرىىىىىب جۇڭگىىىو زىَىىىبٌىٍَىرىٕي   . ثۈٍىىىۈن ٔىػىىىبْ لىٍىىىىپ وۆرضىىىەتتي  

ھەرىىەتىە وەٌتۈرۈپ ئىطىالھبت ٔىبِي ئبضىتىذا تىۈزۈِگە لبرغىي تىۇرۇظ       

ئبِېرىىب ثەزىذە تۈزۈِگە لبرغي . ھەرىىىتي ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕىػمب ئۆگەتتي

رغۇچىالر ثىٍەْ ھۆوۈِەتٕي ٍبراغتۇرغۇچي ئورٔىذا تۇرغبْ ثوٌطب، ثەزى تۇ

لوٌالٍىىىذىغبْ ۋە دېّىىىووراتىَىٕي   دېّىىىووراتىٍَىرىٕيچىىىبغالردا جۇڭگىىىو  

ثىىۇ ۋالىتمىىب  . روٌىٕىىي ئوٍٕىىىذى  ٕىڭبتىئىطىىالھلوغذاٍىىذىغبْ ئەروىٍٕىىىه  

ٍەتىۀىىذە جۇڭگىىىو دۇَٔىىىب ضوتطىىىىَبٌىسَ الگېرىىىىذا ئەڭ ئىىىبجىس، ئوڭىىىبٍال    

ثوٌىىىذىغبْ ثىىىر ھبٌمىىب دەپ لبراٌىىذى ۋە ئبِېرىىىىب جۇڭگوغىىب     غىٍيبلٍىچىىپب

ئبِېرىىىىب ئىٕتىىبٍىٓ چېىىۋەر   . لبراتمىىبْ خىسِەتٍىرىٕىىي جىذدىٍَەغىىتۈردى  

َ ثېرىع، , دوضتٍۇق، ھەِىبرٌىك. ئۇضطۇٌٕي ئىػٍەتتي دېّووراتىَىگە ٍبردە

وىػىٍىه ھولۇلٕي تەوىتٍەظ لبتبرٌىك ئەخالق ثبٍرىمي ئبضتىذا ئبِېرىىب 

ئبِېرىىب جۇڭگؤىڭ ئىچىىي لىطىّىذىىي   . ېٍىپ ثبردىىسِەتٍەرٔي ئثۇ خ

 .ئىجتىّبئىٌ وۈچٍەردىٓ پبٍذىالٔذى
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3 

 وۈٔي – 35ئبٍٕىڭ  – 2ٍىٍي  – 3664

 ٍىٍالر – 3663 – 3656

پبرتٍىغىبْ ۋە ثبضىتۇرۇٌغبْ دېّووراتىىه     تَۀئۀّىٕذەٍىٍي  – 3656

تراتېگىَىٍىه ھەرىىىەت ئبِېرىىىٕىىىڭ جۇڭگوغىىب لبراتمىبْ ھەلىمىىىٌ ئىطىى   

ئبجىسٌىػىىىپ ئىچىىىي    ضىىوۋېتٍەرٔىڭ . طىىىتىٕي ئبغىىىبرىالپ لوٍىىذى  لِە

لبالٍّىمبٔچىٍىممىىب ٍۈزٌىٕىػىىي، ئبِېرىىىٕىىىڭ جۇڭگىىو ثىىىٍەْ ثىرٌىػىىىپ      

غىىۇڭب . ٕىڭ ئەھّىَىتىٕىىي ٍولىىبتتي ىضىىوۋېت ئىتتىپبلىغىىب لبرغىىي تۇرۇغىى  

پ، جۇڭگىىو جەِئىَىتىٕىىي لبالٍّىمبٔالغىىتۇرۇپ ِۀىىىىۋى    ىتىلىىوٌىٕي ثوغىى  

روھي تەثىئىتىگە ِبضالغىمبْ ھىبوىُ    ثۇددىسٍِىكتتە جۇڭگوٌۇلٕىڭ جەھە

ثبغىمىالرٔىڭ  )تىطبدى، ضىَبضىٌ لۇرۇٌّىٕي ٍىّىرىپ تبغىالپ  مِۇتٍەق ئى

لىىىراپ ٍۈرۈغىىىە ئبضىىبش ۋە چىىوڭ ضۆزٌەغىىىە    رزېّىٕىٕىىي ثېطىىىۋېٍىپ ۋا 

 –ٔىىي ئىىۈزۈي «ۋەتۀٕىىڭ ثىرٌىىىىي »ئبضىبش تىىىىٍەپ ثەرگەْ ئبتىىبٌّىع  

پبرچە ثۆٌەوٍەرگە ۋە ثىرلبٔچە  –جۇڭگؤي پبرچە ( پوېطىً ثىتچىت لىٍى

 . دۆٌەتىە ئبٍرىۋېتىػٕي پىالٍٔىذى

ئبِېرىىىٕىىىڭ ضىَبضىىىٌ  غىىىٓ خى  . وېٍەٍٍىىۇقئۆزىّىسٔىىڭ گېىىپىگە  

ٍەغىە دەضىّبٍە لىٍغىبْ ِبتېرىَبٌٕىىڭ    جٍىگۀذە ئەٍىجھەرىىەتٍىرىٕي ئەٍى

سغىىىب جۇڭگؤىىىىڭ ھىىىبزىرلي ئەِەٌىَىتىىىي ثىىىىٍەْ ثىرٌەغىىىىۀٍىىىٕي ئېغى 

ئبِېرىىىب غىۇٔذاق پىالٍٔىىذى ۋە پىىالْ ثىوٍىچە غىۇٔذاق ئىىع        . ئبٌّىذى

ُ  . دەٍٍۇقلىٍذى   جۇڭگؤىڭ غۇ ۋالىتتىىي ۋە ھبزىرلي ۋەزىَىتىٕىي ھىبوى

ضىَبضىىىٌ تىىۈزۈَ وەٌتىىۈرۈپ چىمبرغىىبّٔۇ ٍىىبوي ئبِېرىىىىب لوغىىّب      تٍەقِىىۇ

َ غتبتٍىرى پەٍىذا لىٍغىبّٔۇ؟ ئۇٍغۇرىطىتبٔذا ٍوٌغىب لوٍۇٌغىبْ ِىٍٍىىٌ زۇٌىۇ       

ضىَبضىىىىىتىٕي ئبِېرىىىىىىب لوغىىىىىّب غىىىىتبتٍىرى ثەٌگىىىىىٍەپ ثەرگۀّىىىىىۇ؟     
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ۋە  ىَىٍىىىىىىىهوگِؤۇپۇٌ ،تىطىىىىىىبدى ضىَبضىىىىىىەت مئى ىَىٍىىىىىىىهوگِؤۇپۇٌ

ئىجتىّىىبئىٌ، ضىَبضىىىٌ تىىۈزۈِٕي ئبِېرىىىىب تۇرغىىۇزۇپ       ئوٌگبرخىَىٍىىىه 

ثەرگۀّىىۇ؟ ئبِېرىىىىب تىىۈزۈپ ثەرگۀّىىۇ؟ ھولىىۇلٕي تبۋارغىىب ئبٍالٔىىذۇرۇپ     

ي لىٍىػىىٕي، وىۆچّەْ خىتبٍالرٔىىىڭ تىجەتىىتە،   ضىولت  –راالرٔي لىىبلتي لپىۇ 

ٕي، ھۆوۈِەتطىسٌىىٕي، لبٔۇٔطىىسٌىمٕي، لىبٔۇٕٔي   ىئۇٍغۇرىطتبٔذا ٍەرٌىػىػ

جىمالغٕي ئبِېرىىب ثەٌگىٍەپ ثەرگۀّۇ؟ تپۇلراالرغب تە ،ھۆوۈِەتىە ئەِەش

ووچىٍىرىىىىىذا   تَۀىىىىئۀّىٓئۀە غىىىىۇٔذاق ئىجتىّىىىىبئىٌ زىىىىىذدىَەتٍەر   

خىً ئىچىي زىىذدىَەتٍەرگە ئبِېرىىىب تبغىمي     ئبغىبرىالٔغبْ ثوٌطب ۋە ثۇ

خىىۇددى خىتىىبً وبِجودژأىىىڭ ئىچىىىي   )جەھەتىىتىٓ ئبرىالغىىمبْ ثوٌطىىب   

ئبِېرىىىٕىڭ ٔېّە گۇٔبھي ثبر؟ ئبِېرىىب دۇَٔبدا ( ئىػٍىرىغب ئبرىالغمبٔذەن

... ِۇضىىتەثىت ضىَبضىىىەتٕىڭ ضىىىبلٍىٕىپ لېٍىػىىىىٕي ھەرگىىىىس خبٌىّبٍىىىذۇ  

 .ئەپۀذىُ غىٓ  خغۇٔذاق ئەِەضّۇ 
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رۇضىَىٌىڭ قبٍتب قۇرۇظ ضىَبضىتي هەغلۇپ بولذىوۇ ٍبمي غەلىبە 

 ؟قىلذىوۇ

 وۈٔي – 90ئبٍٕىڭ  – 2ٍىٍي  – 3664

جۇڭگوٌىۇلالر ئبِېرىىىٍىممىب ٍىبق    »ٍېمىٕىذا جۇڭگىودا ٔەغىر لىٍىٕغىبْ     

دۇَٔب ۋەزىَىتي ۋە  غىٓ خ ِبۋزۇٌۇق وىتبثٕىڭ ئبپتورى  «دېَىػي وېرەن

ئبِېرىىىب  »پ ىى ٍىغرىطىذا ئەتراپٍىك توختجۇڭگؤىڭ ئىچىي ۋەزىَىتي تو

دېىگەْ لبرارغىب    «غىۇڭب ٍىبق دېَىػىىّىس وېىرەن     ،جۇڭگؤي پبرچىٍىّبلچي

 . وەٌگەْ

ثۇٔىڭذىٓ ٍەتتە ٍىىً ثىۇرۇْ خىتىبً     غىٓ خ خىتبً ٔەزەرىَىچىطي 

ِەروىىىسى ھۆوىىۈِىتىگە ِەخپىىىٌ خەت ٍېسىىىپ خىتىىبً خبٍٔىرىغىىب ۋە ثىىۇ       

ئىۇ خېتىىذە   . ٔذۇرۇظ ثەرگەْ ئىىەْخبٔىذأٍىمٕىڭ ۋارىطٍىرىغب ئبگبھال

ئبِېرىىىٕىڭ تبغمي ضىَبضىتىذىٓ ھوغىَبر ثوٌىۇظق    .3»7 تەوٍىپ ثېرىپ

غىەرلىٌ ٍبۋروپىىب گىۇرۇھي ئبٌىىذىّىسدا پبرچىٍىٕىىذۇق رۇضىىىَىٕىڭ لبٍتىىب     . 9

دېگەْ  «دۇَٔب زور داۋاٌغۇغمب ٍۈزٌىٕىذۇ ،لۇرۇظ ضىَبضىتي ِەغٍۇپ ثوٌۇپ

 . ئىىەْ

 «ئىىبچچىك ضىىۇ ِەدۀىَىتىىي  »ئۇضىىۇٌىٕي ِەْ ھىىبزىرغىچە تەپەوىىىۇر  

وىىؤتروي لىٍىىىپ تۇرغىىبْ ثىىىر جەِئىَەتىىتە ٍبغىىبٍذىغبْ ثىىىر ِىٍٍەتىىتىٓ     

ِىىب ئوتتۇرىغىىب چىمىىىذۇ، دەپ ئىىوٍالپ  ۈوھۆثۇٔچىٍىىىه ئبٌىىذىٓ وىىۆرەر ثىىىر  

 ەٍالتّۆئبٌذىٓ وۆرەرٌىىي ئبز ئى  غىٕٕىڭ خ ِىٍٍەتچي . وۆرِىگەْ ئىذىُ

ٓ  خى  ثىىراق  . ئەِەٌىٍَەغىتي  ضىوۋېتٍەردە غەرلىٌ ٍبۋروپبدا ۋە ضبثىك   غىى

رۇضىىىَىٕىڭ لبٍتىىب لۇرۇغىىي   » –ثىىىر لىىبراظ   ھۆوىىۈٍِۀگەْتەرىپىىىذىٓ 

 .ذىدېگەْ وۆز لبراظ توغرا ئىطپبتالغمب ئېرىػەٌّى «ِەغٍۇپ ثوٌىذۇ
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گۇرۇھي خىتبً ئىّپېرىَىطىٕي لوغذاٍىذىغبْ ۋە   غىٓ خ ِىٍٍەتچي 

بْ ئىّپېرىَىٕىىىىڭ ئىىىۇزالمىچە ِەۋجىىىۇد ثوٌىىىۇپ تۇرۇغىىىي ئۈچىىىۈْ جىىىى      

وۆٍذۈرىذىغبْ وىػىٍەر ثوٌغبچمب ووِّىۇٔىسَ ئىّپېرىَىطىىٕي تىىٍىگىۈچي    

ٔىىىىىڭ رۇضىىىىىَىٕىڭ  «لبٍتىىىىب لىىىىۇرۇظ ضىَبضىىىىىتي »رۇضىىىىىَىٍىىٍەرٔىڭ 

ٍىّىرىٍىػىٕي وەٌتىۈرۈپ چىمبرغبٍٔىمىىذىٓ ئىجىبرەت لبٍتىب ئىطىپبت تەٌەپ      

دەپ ھۆوىىۈَ   «ِەغٍىىۇثىَەت» غىىىٓ خىى  لىٍّبٍىىذىغبْ ئۇٌىىۇغ ٔەتىجىٕىىي   

ٔىىڭ  «لبٍتىب لۇرۇغىي  »تتە رۇضىىَىٍىه ئىبق لۇاللالرٔىىڭ    ئەِەٌىَە. لىٍذى

غەٌىىىىىجە لىٍغىىىىبٍٔىمىٕي ضېٍىػتۇرۇغىىىىمب تىىىىوغرا وەٌطىىىىە، ٍۀە ثۇٔىڭغىىىىب    

ٍىه ئۈٌگىطىذىٓ ثىرٔي ئىٕطبٔىَەت تبرىخىذىٓ ٍئوخػبٍذىغبْ غۇ غەوى

ِۇضىتەٍِىىىٍىرىٕي   ِىوژىىالر رۇضىَىٍىه . ئىسدەپ تبپمىٍي ثوٌّىطب وېرەن

خىىذا دۆٌەت لىىۇرۇپ ثبلّىغىبْ ٍىبٍالق ِىٍٍەتٍىىىرى،    تبرى. ئىبزاد لىٍىىۋەتتي  

ضىبخبۋەتٍىه دۇَٔىب   . ثبغۋاراْ ِىٍٍەتٍەر دۆٌەت لۇرۇغمب ِۇٍەضطەر ثوٌىذى 

. ووِّۇٔىسَ ئىّپېرىَىطىٕىڭ ِەۋجىۇد ثوٌىۇپ تۇرۇغىىذىٓ خىبالش ثوٌىذى     

دۇَٔبٔي ٍېٕىه تىٓ ئبٌذۇرغبْ ثۇٔذاق غەٌىجە ٔېّىػمب  ،دۇَٔب ئبٌمىػٍىغبْ

 دەپ ٍېسىٍذى؟ «ِەغٍۇثىَەت»ىرىٕىڭ لەٌىّىذە خىتبً ِىٍٍەتچىٍ

، «ىىَەت ۆرۈرز»دۇَٔبۋى ھبدىطىٍەرٔي ھەتتب ئبددىٌ ھبدىطىىٍەرٔىّۇ  

دېىىىىگەْ ئۇلۇِالرغىىىىب ِەروەزٌەغىىىىتۈرۈپ تەتىىىىجىمالپ    «ٍىكَضىىىىبدىپىبت»

لەٌىّي ئبرلىٍىك لبٍطي  غىٕٕىڭ خ تەضۋىرٌەپ وەٌگەْ پەٌطەپە ثۈگۈْ 

ۋە ٍۀە لبٍطي دۆٌەتتە ضىَبضىٌ  دۆٌەتٕىڭ تەھذىتىە دۇچ وەٌگۀٍىىىٕي

. لىٕي ثىىىىسگە تەضىىىۋىرٌەپ ثەرِەوىىىتە ۇٌىىىدِۀجەٌىىىىه تەھىىىذىتٕىڭ ِەۋجۇ

دۇَٔب لۇرۇٌّىطىٕىڭ ِىۇرەوىەپ، ٍوغىۇرۇْ تەھىذىتٍەرٔي ئىۆز      ،لىطمىطي

ئىچىىىگە ئبٌغىىبْ ھبٌىىذا تەغىىىىٍٍۀگۀٍىىىٕي غىىۇٔىڭ ئۈچىىۈْ ٍۀە غىىۇ    

ۈزٌۈوطىىىس پەٍىىذا  لۇرۇٌّىٕىىىڭ ئىىۆزىٕي ئىٕىىىبر لىٍغىىۇچي تەھىىذىتٍەرٔي ئ   
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    ُ  ،ئىىىبالٍٍۇق. لىٍىىىذىغبٍٔىمىٕي ثىىىس ئېطىىىىّىسدە چىىىڭ ضبلٍىػىىىىّىس الزىىى

. ھبٍبتٍىك ئۆز ٔۆۋىتىذە ِبِبتٍىك ئبِىٍٍىرىٕي ئىۆز ئىچىىگە ئبٌغىبْ ثوٌىىذۇ    

لبٍطىي ثىىر   . ِبِبتٍىمّۇ ھبٍبتٍىك ئبِىٍٍىرىٕي ئىۆز ئىچىىگە ئبٌغىبْ ثوٌىىذۇ    

ۇغىىي ِىىۇتٍەق ِىىۇِىىٓ  تەرەپٕىىىڭ ٍۀە لبٍطىىي ثىىىر تەرەپىىتىٓ خىىبالش ثوٌ 

ٍىٍي لۇرۇٌغبْ خىتىبً جۇڭخىۇا    – 3616 ،غۇ ِۀىذىٓ ئېَتمبٔذا. ئەِەش

وېطىً ٍىّىرىٍىػىٕىڭ   –ئىّپېرىَىطي لۇرۇٌغبْ وۈٔذىٓ ثبغالپال ئۈزۈي 

 غىىىٓ خىى ئەِّىىب، . ئىىبِىٍٍىرىٕىّۇ ئىىۆز ئىچىىىگە ئبٌغىىبْ ئىّپېىىرىَە ئىىىذى  

ىىىٍىىپ لبراغىمب   لبتبرٌىك خىتىبً ِىٍٍەتچىٍىىرى ثۇٔىذاق ھەلىمەتىٍەرگە ت    

 .جۈرئەت لىالٌّبٍذۇ

ِەْ ئىػىىٕىّۀىي ئىٕطىبٔىَەتٕىڭ دۇَٔىب    »7 ِۇٔذاق دەٍذۇ غىٓ خ 

ئىىىع . تەرتىپىىىذە زور ئىىۆزگىرىع ثوٌىىىذىغبْ ثىىىر دەۋر ٍېتىىىپ وەٌّەوىىتە  

ٍىىىً ئىچىىىذە  30وېَىٕىىىي ... ذىال ثبغىىالٔذى، تېخىىي ئبخىرالغىّىذى ِى ئە

ثۇٔىىىڭ ... ىە دۇچ وېٍىىىذۇجۇڭگىو ۋە دۇَٔىىب ٍۀە ئىٕتىىبٍىٓ زور ئۆزگىرىػى  

پەرەزٌىىىرى ثوٌۇغىىي، تەٍَىىبرٌىمي ثوٌۇغىىي    ئبٌىىذىٓ  ئۈچىىۈْ جۇڭگؤىىىڭ  

ُ    ... وېىىرەن  جۇڭخىىۇا ئىّپېرىَىطىىىٕىڭ   ... ِېٕىىىڭ ثىىۇ دووالتٕىىي ٍېسىػىىى

ٌىۇلي ۋە ئۇٔىىڭ ثىخەتەرٌىىىىذىٓ ئىجىبرەت ئەڭ ثۈٍىۈن ِۀىىپەئەت      دِەۋجۇ

 .«ئۈچۈٔذۇر

 خى  ب وەٌطىەن،  ىغغى ئبِېرىىىٕىڭ جۇڭگو ضىَبضىتىذىٓ ھوغَبر ثوٌۇ 

ئبِېرىىىٕىىڭ لبٔىذاق ضىَبضىىتىذىٓ ھوغىَبر ثوٌىۇظ وېرەوٍىىىٕىي        غىٓ

ئبِېرىىىٕىىىڭ جۇڭگوغىىىب لبراتمىىبْ ضىَبضىىىىتىٕىڭ   . ئېٕىىىك تبپػىىىۇرِبٍذۇ 

 خبراوتېرى زادى ٔېّە ئىذى؟

ٍىٍي ئبِېرىىب ٍبپؤىَىٕىىڭ تەٍىۋۀٕي ھەرثىىٌ ئىگىٍىػىىٕي      – 3562

لبتبرىذا جۇڭگوغب تبجبۋۇز لىٍغبْ  ٍىٍي ضەوىىس دۆٌەت – 3600لوٌٍىغبْ، 
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ھەرثىٌ ِەوتىپىٕي لىۇرۇپ   خۋاڭپۇٍىٍي گۇاڭجۇدا  – 3692. دۆٌەت ئىذى

ثەرگەْ ووِّىۇٔىسَ رۇضىَىطىي جۇڭگؤىىڭ ھەرلبٔىذاق ثىىر ھۆوىىۈِىتىٕي      

 ْ ئوغٍي  جېػىٕىڭ جَبڭئېتىراپ لىٍّبً تۇرغبٔذا، ھەتتب رۇضىَىذە ئولۇغب

 – 3695ب ئبٌّبً تۇرغبٔذا، ئبِېرىىب مئىٕبۋىتىٕىّۇ ھېطبث جىڭگۇٔىڭ جَبڭ

ٍىٍي جۇڭگودا ئىچىىي ئىۇرۇظ لىٍىۋاتمىبْ ٍەتىتە ِىٍىتبرىطىتىٕىڭ ثىىرى       

گوِىٕىذاڭ ھۆوىۈِىتىٕي تىۇٔجي ثوٌىۇپ ئېتىىراپ لىٍىىپ        جېػىٕىڭ جَبڭ

جۇڭگىودا ِىٍىتبرىطىتالر ئوتتۇرىطىىذا داۋاٍِىػىىۋاتمبْ ئىچىىي ئۇرۇغىٕي       

ٍىٍٍىرىىذا جۇڭگىو ئىچىىي     – 10ئەضىرٔىڭ  – 90. ئبٍبغالغتۇرغبْ ئىذى

ئۇرۇغىىٕىڭ لىطىىّەتٍىرىگە ٍۀە ثىىىر لېىىتىُ دۇچ وەٌگۀىىذە، ثىىبظ ئەٌچىىي   

ٌ خىسِەت  ئبچطۇْ ئىىىي تەرەپٕي ٍبراغتۇرۇظ ئۈچۈْ ئبجبٍىپ ضىَبضى

 95ئىػٍىگەْ ثوٌطىّۇ، لۇالق ضىبٌّىغبْ، ئىٍىىه ئبٌّىغىبْ جۇڭگوٌىۇلالر     

طت خىتىبٍالرٔي ٍۀىي   ِىٍَوْ وىػىٕي لۇرثبْ ثېرىع ثەدىٍىگە، ووِّۇٔى

 تەختىە چىمبرغبْ ئەِەضّىذى؟ گۇِبغىتىٍىرىٕيضتبٌىٕٕىڭ جۇڭگودىىي 

 ،ٍىبپؤىَىٕي ئىىىىٕچىىي دۇَٔىىب ئۇرۇغىىي ِەزگىٍىىىذە ِەغٍىىۇپ لىٍىىىپ   

جۇڭگؤىىىڭ ِۇضىىتەلىً دۆٌەت لۇرۇغىىىىغب ٍىىوي ئېچىىىىپ ثەرگەْ دۆٌەت    

 لبٍطي دۆٌەت ئىذى؟ 

ثىسٔىىڭ  )ئىۇالر  »ذۇ؟ ٔىېّە دەٍى    ثىۇ  غبۋ ٌىَوخىتبٍٕىڭ ٔەزەرىَىچىطي 

ئبِېرىىىٕىىڭ جۇڭگوغىب ٍىبردەَ ثېرىىىپ    ( تىٍىّىىسدا خىتىبً ِىٍٍەتچىٍىىرى   

جۇڭگؤىڭ زېّىٓ پۈتۈٍٔۈوي ۋە ئىگىٍىىه ھولۇلىٕىىڭ ِىۇوەِّەٌٍىىىٕي    

ٍبپؤغىب لبرغىي ئىۇرۇظ غەٌىىجە      ،ضبلالپ لبٌغبٍٔىمىٕي ئېغىسغب ئېٍىػّبٍذۇ

ٍ    ،لىٍغبٔذىٓ وېَىٓ ىٕىع ئۈچىۈْ  جۇڭگؤىڭ ئىچىىي ئۇرۇغىىذىٓ ضىبل

ووِّۇٔىطتىه پبرتىَە ثىٍەْ گوِىٕذاڭ پبرتىَىطي ئوتتۇرىطىىذا ئبِېرىىىب   

دىپٍوِبتٍىرىٕىڭ لبتراپ ٍۈرۈپ  تىرىػچبٍٔىك وۆرضەتىۀٍىىىٕي ئېغىسغب 
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ثىٍەْ خىتبً ووِّۇٔىطتٍىرى لبرغىٍىػىىپ    ضوۋېتالرضبثىك . ئېٍىػّبٍذۇ

ُ    ،لبٌغىىبْ  – 90لبٌغىىبْ   جۇڭگىىو دىپٍوِىىبتىَە جەھەتىىتە پۈتىىۈٍٔەً ٍېىىتى

جۇڭگوغىب ئىبتوَ لىوراٌٍىرى     ضىوۋېتالر ٍىٍٍىرىىذا، ضىبثىك    – 30ئەضىرٔىڭ 

   ْ ٍىٍىىىالردا ضىىىىبثىك   – 40 ،ثىىىىٍەْ ھۇجىىىۇَ لىٍىػىىىىمب تەرەددۇت لىٍغىىىب

جۇڭگوغب ھۇجىۇَ لىٍىىذىغبْ ئىۇرۇظ ضىَبضىىتىگە لبرغىي       ضوۋېتٍەرٔىڭ

تىۇرۇپ، ئبِېرىىىٕىىڭ تەغەثجۇضىىبرٌىك ثىىٍەْ لىوٌىٕي ئۇزىتىىپ جۇڭگىو        

جۇڭگو ئىطالھبتچىٍىك  .ٍەْ ٍبرىػىپ لبٌغبٍٔىمىٕي ئېغىسغب ئېٍىػّبٍذۇثى

ٍوٌىغىىب چۈغىىىۀذىٓ وېىىَىٓ ئبِېرىىىٕىىىڭ ِەثىىٍەغ، تېخٕىىىىب، ئىىىذىَە،      

ِەدۀىَەت، ئبخجبرات، جبِبئەت پىىرى جەھەتتە جۇڭگؤي لوٌٍىغبٍٔىمىٕي 

 . دەٍذۇ «ھەرگىس ئېغىسغب ئېٍىػّبٍذۇ

ىىىىىذىٓ ھوغىىىىَبر ثوٌۇغىىىىمب   ئۇٔىڭىىىىذىٓ لبٌطىىىىب جۇڭگىىىىؤي ئبِېرىى 

ً ِىٍٍەتچىٍىرى ئىىىىٕچي دۇَٔب ئۇرۇغي دەۋرىذە  ئبگبھالٔذۇرغۇچي خىتب

ٍۀە غىۇ ئبِېرىىىٕىىىڭ خەٌمئىبرا ٍىغىىىٓ چبلىرىىىپ ٍبٌتىب ٍىغىٕىىىذا خىتىىبً     

ثىٍەْ رۇضىَىٕي ئىتتىپبلالغتۇرۇپ ِبٔجۇرىَىٕي، ئۇٍغۇرىطىتبٕٔي خىتىبً   

. ب ئېٍىػىىىّبٍذۇ لوغىىىۇپ ثەرگۀٍىىىٕىىىي ھەرگىىىىس ئېغىسغىىى     جۇڭگوضىىىىغب

 –ٍۇلىرىمىىىذەن خەٌمئبراالغىىمبْ چىىوڭ دۆٌەتىىٍەر ئوتتۇرىطىىىذا تىىىبالظ      )

تبرتىػتب لبٌغبْ ئۇٍغۇرىطىتبْ ِەضىٍىطىىٕي، خىتبٍغىب لوغىۇپ ثېىرىٍگەْ      

ئۇٍغۇرىطىىتبْ ِەضىٍىطىىىٕي راثىىىَە لىىبدىر ثۈگىىۈْ ئبِېرىىىىىذا ئبِېرىىىىب      

 .(ؤٍىرىٕىڭ ضەِىگە ضېٍىپ لوٍذىَضىَبضى

ٕىڭ ئەِەٌىَىتي ىرىب لبراتمبْ تبرىخي ضىَبضەتٍئبِېرىىىٕىڭ جۇڭگوغ

خىتىىبً ِىٍٍەتچىٍىىىرى ھوغىىَبر  . پ ئۆتتىىۇقىىىٍىئۈضىىتىذە لىطىىمىچە توخت

ثوٌىذىغبْ ضىَبضەت، ئبِېرىىىٕىڭ جۇڭگوغب لبراتمبْ لبٔىذاق ضىَبضىىتي   

ٓ  خى  ؟ ِىٍٍەتچىي  ثوٌغىَىذى  ئبِېرىىىٕىىڭ جۇڭگوغىب ٍىبردەَ ثېىرىع      غىى
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ىگە جي ئبِېرىىىٕىڭ جۇڭگؤي ئىطىۀضىَبضىتىذىٓ ھوغَبر ثوٌۇغٕي ٍبو

ۇتمىبّٔۇ؟ ئبِېرىىىٕىىڭ   تزدە ۆثوٌۇغٕي وى  «ھوغَبر»ئېٍىع ضىَبضىتىذىٓ 

ثوٌۇغٕي ٍبوي  «ھوغَبر»تىجبرەت ضىَبضىتىذىٓ  –لىسىً رەلەٍِىه ضودا 

ثوٌۇغٕي وۆزدە  «ھوغَبر»ئبِېرىىىٕىڭ جۇڭگؤي لورغبظ ضىَبضىتىذىٓ 

 «ھوغىىَبر»ذاظ ضىَبضىىتىذىٓ  تۇتمىبّٔۇ؟ ٍىبوي وىػىىٍىه ھولىۇلٕي لوغى     

 ثوٌۇغٕي وۆزدە تۇتمبّٔۇ؟

وۆڭٍىىىىىذىىي گەپٕىىىىي ئېٕىىىىىك ئېَتّىغىىىىبْ خىتىىىىبً     غىىىىىٓ خىىىى 

ق ِۇٔبضىىىۋەتٍەر ئۇرۇغىىي ۇٍىىىً ضىىوغ 10ئىىبِېرىىىٍىمالر  .ِىٍٍەتچىطىىىذۇر

ئبِېرىىىٕىىىڭ . رۇضىىىَىذە ووِّىىۇٔىسَ ئىّپېرىَىطىىىٕي ئبغىىذۇردى  پلوزغىىب

لبٍتب لۇرۇظ ضىَبضىتي غەٌىجە  ضوۋېتٍەرٔىڭلوٌٍىػىغب ئېرىػىەْ ضبثىك 

. لوٌالۋاتىىذۇ  ئىطىالھبتچىٍىمىٕي ئبِېرىىىٍىمالر ھبزىر جۇڭگؤىڭ . لىٍذى

ٌىېىىٓ ِىٍٍەتچىي   . غۇڭب ھوغَبر ثوٌۇڭالر جۇڭگوٌىۇلالر دېّەوچىي ئىىذى   

 . ئۇٔذاق دېَەٌّىذى غىٓ خ 
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 ئۇٍغۇرالرًىڭ هۇضتەهلىنە بولۇپ قېلىػىٌىڭ ضەۋەبلىرى

 وۈٔي – 9ڭ ئبٍٕى – 3ٍىٍي  – 3664

ئۇٍغۇرىطىتبٕٔىڭ ِبٔجۇالرغىىب ِۇضىتەٍِىىە ثوٌىىۇپ لىېٍىع تىىبرىخىٕي،     

ئۇٍغۇرىطتبٕٔىڭ خىتبٍغب ِۇضىتەٍِىىە ثوٌىۇپ لىېٍىع تىبرىخىٕي، تبرىختىب      

ضبدىر ثوٌغبْ ۋەلەٌەرٔىڭ تەرتىپىي ۋە ٍىٍٕىبِە تەرتىپىي ثىوٍىچە ئىٕتىبٍىٓ      

ٍغۇرالرٔىىڭ  توٌۇق، ئەتراپٍىك ٍورۇتىۇپ وەٌىگەْ تىبرىخچىٍىرىّىس، ٍۀە ئۇ   

خىتىبً ِۇضىتەٍِىىىچىٍىرىگە لبرغىي لوراٌٍىىك وىۈرەظ لىٍىىع        –ِىبٔجۇ  

تىبرىخىٕىّۇ ئىٕتىبٍىٓ توٌىىۇق ۋە ئەتراپٍىىك ضىىۆزٌەپ وەٌىگەْ تىىبرىخچىالر      

 . ئىذى

خىتبٍالرغىب ِۇضىتەٍِىىە ثوٌىۇپ     –تبرىخچىالر ئۇٍغۇرىطتبٕٔىڭ ِبٔجۇ 

غىىىىۇر ٕچە ئۇٍىٕىڭ ضىىىىەۋەثٍىرى ئۈضىىىىتىذە توختبٌغبٔىىىىذا، وىىىىۆپ  ىلېٍىػىىىى

ئىٕتىسإِىىڭ لوغىىۇٔغب   –ٕي، لوغىىۇٔذا تەرتىىپ  ىلوغىۇٍٔىرىٕىڭ ئىبجىسٌىم  

ٕي، ىارضىىىىىىىىىسٌىمذتىمٕي، لوِبٔىىىىىىىىذأالرٔىڭ ئىىخىىىىىىىىبش ثوٌّبضىىىىىىىىٍىم 

، لەٍطەرٌىىتىٓ خبٌىٌ ئىىۀٍىىىٕي ٕيىئېتىمبدضىسٌىم، ٕيىتەغىىٍطىسٌىى

 –ِەغٍۇثىَەتٕىىڭ تەجىرىجە    ٌغىۇ ئىبرلىٍىك تىبرىخى   . تىٍغب ئېٍىىپ ئىۆتتي  

 .ىٕي چۈغۀذۈرِەوچي ثوٌۇغتيضبۋالٍىر

خىتبٍالرغىب   –تبرىختب لوراٌٍىك لوزغىالڭ وۆتۈرگەْ ئۇٍغىۇرالر ِىبٔجۇ   

لبرغي جەڭٍەردە ئىبجىسٌىمتىٓ، تەرتىپطىىسٌىىتىٓ ِەغٍىۇپ ثوٌىذىّۇ ٍىبوي      

خىتبٍالرغىىىىىب لبرغىىىىىي جەڭىىىىىٍەردە ضىَبضىىىىىەتٕي   –ئۇٍغىىىىىۇرالر ِىىىىىبٔجۇ 

 . تۇغۇٌۇپ تۇرۇپتۇ ضوئبي –ثىٍّىگۀٍىىتىٓ ِەغٍۇپ ثوٌذىّۇ؟ ضوئبٌذىٓ 

ئىٕمىالثٕىىىڭ ئىىوثَېىتي وىىُ ۋە ٔىىېّە ئىىىذى؟ ئىٕمىالثٕىىىڭ    ،ئۇٔىذالتب 

ِۇٔبضىىىۋەتٍىه  ئوثَېىتىغىىبضىىۇثَېىتي وىىىُ ۋە وىّىىٍەر ئىىىذى؟ ئىىىٕمىالة  

ٍېتىپ ( خەٌمئبرا غبرائىت)تبغمي ضۇثَېىتىپ غبرائىت  –ثوٌغبْ ئىچىي 
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ۇضرىتي پۇرضەت وەٌگەْ ٔۇضرىتي پۇرضەتٍەر، غۀىَّەتٍەر ٔېّە ئىذى؟ ٔ

تىىذارى لبٔچىٍىىىه  مۋە غۀىَّەتٍەرٔىي ئىىٕمىالة ضىۇثَېىتٕىڭ تؤىۇظ ئى    

ئىذى؟ ئىٕمىالة ضۇثَېىتىٕىڭ ئۆزىٕىڭ وۈچىٕي، ئۆزىٕىڭ ضىَبضىٌ ئبڭ 

ثىٍىىع ئىمتىىذارى زادى    ،ضەۋىَىطىٕي، ِىٍٍىٌ ئبڭ ضەۋىَىطىٕي تؤۇظ

ذا، ِۇغىىۇ لبٔچىٍىىه ئىىذى؟ ثىىۇ ضىوئبٌالرغب جىبۋاة تېپىىىپ ئبٔىبٌىس لىٍغبٔى      

لەٌەَ تەۋرەتىۀىىذە ئۇٍغىىۇر تبرىخىٕىىىڭ    ،ِىىبۋزۇالردا پىىىىىر ٍۈرگۈزگۀىىذە  

غەٌىجە ۋە ِەغٍۇثىَەت ثىٍەْ ٍېسىٍىپ وەٌگەْ ِۇرەوىەپ لىبتالٍِىرى وىۆز   

 . ئبٌذىّىسدا ئبٍذىڭٍىػىذۇ

ب لبتٕبغىىمبْ ِىٍىىٍەت وىىوٌٍېىتىپي ھەتتىىب ثىىۇ ئىٕمىالثٕىىىڭ     مىىئىٕمىالث

ٍىبوي ئىبڭٍىك    ئۇٍۇغىمبّٔىذى ٍىه ھبٌذا رەھجەرٌىرى جبِبئەٌەر ئىطتىخىَى

خۇضۇضىىىي   ،ٍىىىبوي خۇضۇضىىىي ِۀىىىپەئەت    تەغىىىىىٍٍۀگۀّىذى ھبٌىىىذا 

پىالٔغب لوٍغبّٔىذى؟ تەرثىَە  ٌذىٕميغەرەزٌەرٔي وبپبٌەتىە ئىگە لىٍىػٕي ئب

وىىىۆرِىگەْ، ِىٍٍىىىىٌ ئوِىىىۇِي ِۀىىىىپەئەت ثىىىىٍەْ خۇضۇضىىىي ئىىىىبٍرىُ      

 االٌّىغىىىبْۋبٍرىئلىّىىّەت ۋەزٔىٕىىي    ،چېگرىطىىىٕي  –ِۀپەئەتٕىىىڭ چەن  

ئۇٍغۇرالرٔىىىڭ وېَىٕىىىي   ەئىىىٕمىالثچىالر تبرىخٕىىىڭ ئىىۇزاق ِۇضىىبپىٍىرىذ  

پوضىىٍىرىٕي لبٌىىذۇرۇپ وەتىىىەْ ثوٌطىىىّۇ     ېئەۋالدٌىرىغىىب لەھرىّىىبٍٔىك ئ 

طىىەتٍىرىٕي غەٌىىىجىگە  لئوخػبغىىال ئىىۆز ئبٌىىذىغب لوٍغىىبْ ئىٕمىالثٕىىىڭ ِە   

ٔغب ِىٍٍىىٌ  ئېرىػتۈرِەً ِەغٍۇثىَەتىە ٍېتەوٍەپ،  خىتبٍٕىڭ ئۇٍغۇرىطىتب 

غىىىبرائىت ٍبرىتىىىىپ ثەرگەْ  –ئۈچىىىۈْ غىىىەرت  يھۆوۈِرأٍىىىىك لىٍىػىىى

 . ئىٕمىالثچىالر ئىذى

 تۀمىىذٌەٍّىسِۇ ثۇ ئىٕمىالثچىالرٔي تبرىخي غىبرائىت ئىچىىگە لوٍىۇپ    

ئىسٌىرىٕي ئىجبثىٌ  -ٍبوي تبرىخي غبرائىت ئىچىگە لوٍۇپ ئۇالرٔىڭ ئىع 

ەثىئىتىي ٍىبوي ئۇٍغۇرٔىىىڭ   ؟ ئۇٍغۇرٔىىڭ ئبدەِىٍَىىه ت  ِۇلىّالغىتۇرىّىسِۇ 
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ِىٍٍىىىٌ تەثىئىتىىي زادى لبٔىىذاق تەثىىىئەت ئىىىذى؟ دىٕىىي ئەلىىىذىچىٍىه     

؟ ِىىىڭ تەثىئەتّىىىذىتەثىئىتىّىىۇ ٍىىبوي ضىَبضىىىٌ ثىٍىىىع خبراوتېرٌىىىه    

ھىبزىرلي   ٌىرىّىسٔىىڭ ثىرئبوبدىٕي ئەلىذىطىي وۈچٍىۈن دىٕىي     !ئەپطۇش

ٓ  –ئىٍىُ . رى ثوٌّىذىىپۀٍىرىذىٓ خەۋ –زاِبْ ئىٍىُ  خەۋەردار  پۀىذى

ٕٕىڭ پەٌطەپىطىىذىٓ  دى ثوٌغبْ زىَبٌىٍَىرىّىسٔىڭ ئىطالَ دىٕىذىٓ ۋە ثۇ

ئىطتىال لىٍىع تبرىخي ۋە ئىطتېالغب . توٌۇق خەۋىرى ٍوق دېَەرٌىه ئىذى

لبرغي تىۇرۇظ تبرىخٕىىڭ وەضىىٍٕەغىىەْ، لىبٔالر تۆوىۈٌگەْ تبرىخىىذا       

ئوٍٕىىذى،   ِىٍٍىٌ ئىبڭ، ِىٍٍىىٌ غىۇرۇر، ِىٍٍىىٌ روھ زادى لبٔچىٍىىه روي     

ِىٍٍىىٌ ئىبڭ، ِىٍٍىىٌ غىۇرۇر، ِىٍٍىىٌ روھ ضىَبضىەت ٍىبوي ِىٍٍەتچىٍىىىه        

ٍبوي ِىٍٍىٌ ئبڭ، ِىٍٍىٌ غىۇرۇر، ِىٍٍىىٌ    ؟ئبرلىٍىك ئۆزىٕي ئىطپبتٍىذىّۇ

ئەلىىىذىٍەر ئبضبضىىىذا چەوٍىّىىىگە ئۇچرىىىذىّۇ؟ ئىىبددىٌ ثىىىر    ٌروھ دىٕىىى

ئبٌذىغب  پٍىىللۇرئبْ وۆتۈرۈپ لەضەَ  پەتۆِۈر خەٌ 7وەٌتۈرەٍٍۇقِىطبٌٕي 

پۈتىىۈْ  ،وەٌىىگەْ تۇٔگبٔغىىب لۇرئىىبٕٔي ھىىۆرِەت لىٍىىىپ تەضىىٍىُ ثوٌغبٔىىذا  

ضىَبضىەت ثىىٍەْ   . ِىٍٍەتٕىڭ ئىطتىمجبٌىٕي لوغۇپ تەضٍىُ ثوٌغبْ ئىذى

 –ضىبْ  . ئىع غۇ تەرىمىذە ئبخىرالغّىغبْ ثوالتتي ،ئىع وۆرگەْ ثوٌطب

رىخي تبغىىمبْ ئۇٍغىىۇر تىىب    –ضبٔبلطىىىس ٍۇلىرىمىىىذەن ِىطىىبٌالرغب توٌىىۇپ    

ِەغٍىۇثىَەت ثىىٍەْ غبٌىجىَەتٕىىڭ ئىورٔىٕي ئبٌّبغىتۇرۇپ وەٌىگەْ تىىبرىخ       

ثۈگۈّٔۇ ئۇٍغۇرالر غۇٔذاق ضىٕبلالرغب ٍۀە دۇچ وەٌّەٍذۇ دەپ وىُ . ئىذى

 .ئېَتبالٍذۇ

ثىر تەرەپىتىٓ ئېَتمبٔىذا تبرىخٕىىڭ ئۆتّۈغىي ثىىٍەْ تبرىخٕىىڭ        ٍۀە

وۆرضىىەن، ثىىىر  داۋاِىي ھېطىىبثالٔغبْ ثۈگىىۈٔىي رېئىىبٌٍىمٕي ضېٍىػىىتۇرۇپ  

ۋۋۇر ەٕىىڭ ِەۋجىۇد ثوٌغىبٍٔىمىٕي تەضى    ىِىٍٍەتٕىىڭ ئىۆزىگىال خىبش تبرىخ   

لبٔذاق ِىٍٍەتٕىڭ تىبرىخي دۇَٔىب تبرىخىٕىىڭ ثىىر      ھەر. لىٍغىٍي ثوٌّبٍذۇ
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ْ . ثەٌىىي دۇَٔىب تبرىخىغىب چېتىٍىىپ وەٌىگەْ تىبرىختۇر       ،لىطّي 7 ِەضىىٍە

وۆتىۈرگىٍي  ٕي ھەلىمىىٌ تىبرىخ دەرىجىطىىگە    ىئبجىس ِىٍٍەتٍەرٔىڭ تبرىخ

ثوالتتىّۇ، ئبجىس ِىٍٍەتىٍەر وىۆپ ھىبٌالردا وۈچٍىۈن ِىٍٍەتٍەرٔىىڭ تىبرىخ       

ئىبجىس ِىٍٍەتٍەرٔىىڭ   . ٍېسىػىغب ئۆزىٕىڭ دۈِجىطىٕي تۇتىۇپ ثەرگۀىذىّۇ  

غىۇڭب  . تبرىخي ٍۀىىال دۇَٔىب تبرىخىٕىىڭ ثىىر لىطىّي ثوٌىۇپ لېٍىىۋېرەتتي       

ٍەْ غىۇٔىڭغب  غىۇچي دۆٌەتىٍەر ثىى   ىٕھبزىرغىچە دۇَٔب تبرىخي ئىطىتىال لىٍ 

ئوخػبظ ئىطىتىال لىٍغىۇچي ئىىىىٕچىي ثىىر دۆٌەتٕىىڭ ئوتتۇرىطىىذىىي       

رەھىّطىس وۈرەغٕىڭ تبرىخي ثوٌۇپ ٍېسىٍىپ وەٌذى ۋە وۈچٍۈن دۆٌەتىٍەر  

ئبجىس ِىٍٍەتٍەرٔىڭ تەلذىرىٕي ٍىبوي ِۇضىتەلىٍٍىمىغب ٍىوي لوٍىۇظ ٍىوٌي      

    ٍ ەپ ثىىىٍەْ ٍىىبوي ِۇضىىتەٍِىىە ثوٌۇغىىمب ِەججىىۇرالظ ٍىىوٌي ثىىىٍەْ ثەٌگىىى

 . وەٌذى

ثىىىٍەْ ئىىىىٕچىىي ئبضىىىَب    ِىىوژىىالرٍىٍىىالردا رۇضىىىَىٍىه   – 3530

لۇرۇلٍۇلىذا ٍەرٌەغىەْ وؤب ِۇضتەٍِىىىچي ثرىتبٔىَەٌىىٍەر ئوتتۇرىطىذا 

ئوتتۇرا ئبضىَبغب ضىڭىپ وىرىع ۋە ئوتتۇرا ئبضىَبٔي تبٌىػىىع وۈرىػىي   

 ْ  تبٌىػىػىىىٕىڭ غەٌىىىىجە ِىىىۇۋەپپەلىَەتٍىرى  . ىئىىىىذ ثبغىىىٍىٕىپ وەتىىىىە

پبٍذىطىىىغب ثوٌىىۇپ، ثرىتىىبٔىَەٌىىٍەر ئوتتىىىۇرا     ِوژىىالرٔىىىڭ رۇضىىىَىٍىه  

ذە ئۇٍغۇر دۆٌىتي ىلەغمەرىَ. ئبضىَبدىٓ چېىىٕىپ چىمىػمب ِەججۇر ثوٌذى

جۇ ھۆوۈِىتىگە ثەرگەْ تەوٍىپٍىرى، ِۇغۇ ٍوٌذا ٔلۇرۇظ ۋە ثۇ توغرىذا ِب

ثرىتبٔىَەٌىىٍەرٔىىىىىڭ وۆرضىىىىىەتىەْ تىرىػىىىىىچبٍٔىمٍىرى، رۇضىىىىىىَىٍىه   

ئىٍي ضۇٌتبٍٔىمىغب تبجىبۋۇز لىٍىػىىٕي وەٌتىۈرۈپ چىمبرغىبْ      ىىالرٔىڭِوژ

ئەِەضىىّىذى؟ ئۇٍغۇرىطىىتبٔذا دۇچ وەٌىىگەْ ھەرثىىىر ِەغٍىىۇثىَەتىە تەْ     

ثەرِىگەْ ِبٔجۇ ھۆوۈِىتي، ئىۇ تەرەپىتىٓ دىپٍوِبتىىه خىىسِەت ئىػىٍەپ      

ثىىۇ تەرەپىىىتىٓ   ،ٍىىىبردىّىٕي لوٌغىىب وەٌتىىىۈرۈپ  ِوژىىالرٔىىىڭ رۇضىىىَىٍىه  
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 زۇڭتىىبڭٕي ٍەرٔىىىڭ ٍىىبردىّىٕي لوٌغىىب وەٌتىىۈرۈپ، خىتىىبً زو    ثرىتبٔىَەٌىى

ُ ئەۋەتتي ٍىٍالردىٓ  – 3551. ئۇٍغۇرىطتبٔغب تبجبۋۇز لىٍىػمب ٍۀە ثىر لېتى

ھۆوۈِىتىٕىىڭ ِۇضتەٍِىىىطىىگە    ِۀچىڭثبغالپ ۋەتىٕىّىس ئۇٍغۇرىطتبْ 

ئۇٍغۇرىطتبٕٔي  ِوژىىالرٔىڭب رۇضىَىٍىه تثۇ ۋەلە تبرىخ. ئبٍٍىٕىپ لبٌذى

 . ٍۀذىىخىتبٍالرغب تۇٔجي لېتىُ ضېتىپ ثېرىػي ثوٌۇپ خبتىر –جۇ ِبٔ

ٕىڭ ىدائىرىطىىىىىىذە دۆٌەت لىىىىىۇرۇظ ئىمتىىىىىىذار   ھولۇلطىىىىىىسٌىمٕىڭ

خىٍّۇخىىىىىً تبجبۋۇزچىالرٔىىىىىڭ  , تۆرەٌّىطىىىىىٕي تەٍَبرٌىغىىىىبْ ثوٌطىىىىىّۇ 

ٌېىىٓ ِۇضىتەلىً ضىَبضىىٌ    ،ئبضبرىتىذىٓ تېخي ٍېڭىال لۇتۇٌۇپ چىممبْ

غىىٍٍىٕىػىىىىە پۈتىىىۈٍٔەً لبثىٍىَەتطىىىىس،   ٍىىىوي تۇتۇغىىىمب، ضىَبضىىىىٌ تە  

ئېسىػىىىٕىڭ، خورالغىىىٕىڭ ِۀىىىىۋى ٍبرىٍىرىىىىذىٓ، روھىىىي ئبزاثٍىرىىىىذىٓ   

پۈتۈٍٔەً لۇتۇٌۇپ وېتەٌّىگەْ ئۇٍغۇر خەٌمي ثىۇ لېىتىُ ِۇضىتەلىٍٍىمتىٓ    

ثىىىىٍەْ ثرىتبٔىَىٍىىىىه ئبٍىىىبي   ِىىىوژىىالررۇضىىىىَىٍىه . ئبٍرىٍىىىپ لبٌىىىذى 

تبٌىػىػىىي،   ەتەضىىىر دائىىىر پبدىػىىبھٕىڭ ئوتتىىۇرا ئبضىىىَبٔي تبٌىػىػىىي،    

لىٍىػىىتب   تىىبراغ –ِۇضىىتەٍِىىە تبٌىػىػىىي، تەثىئىىىٌ ثىىبٍٍىمالرٔي تىىبالْ     

ئەضىىىر ٍەر غىىبرى ضىَبضىىىتىٕىڭ ئوتتىىۇرا     – 36ئۈضىىتۈٍٔۈن تبٌىػىػىىي  

 –ئبضىىىَبغب ِەروەزٌەغىىىەْ ٍۈزٌىٕىػىىي ثوٌىىۇپ، ئۇٍغۇرىطىىتبٕٔىڭ ِىىبٔجۇ   

ەٌمئىبرا ضىَبضىەت   ٕي ثەٌگىٍىىگەْ خ ىخىتبٍالرغب ِۇضتەٍِىىە ثوٌۇپ لېٍىػى 

 . ئىذى

 – 3633. ٍىً ئۆتتي 94ٍىٍىغىچە ئبرىذا  – 3633ٍىٍىذىٓ  – 3551

ە رەھجەرٌىىىذە پتۆِۈر خەٌ پبٌگبٍْىٍي ئۇٍغۇرىطتبٕٔىڭ لۇِۇي ئۆٌىىطىذە 

 ژۈٔىذە ئىۇزۇْ چېچىٕىي ثېػىىغب ٍىۆگەپ،     . لوراٌٍىىك لىوزغىالڭ وۆتۈرۈٌىذى   

ٍىپ تىٍەِچىٍىىىه غب ضىىېطىىىئېمىىپ ٍىىۈرگەْ وىىوچىالردا ئەپىىػىىٕي دوٌى  

ٌ ئبضىَبٔىڭ  لىٍىپ ٍۈرگەْ، ِبٔجۇالرغب ِۇضتەٍِىىە ثوٌۇپ لبٌغبْ، غەرلى
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ئىٕمىالثىي ئىوٍغىٕىع    گەىپتۆِۈر خەٌى  گبْپبٌپىطي خىتبٍالرغب روېطەي وۆ

غىىۇٔىڭذىٓ وېىىَىٓ خىتبٍٕىىىڭ ئىچىىىي ئۆٌىىٍىرىىىذە      . ئېٍىىىپ  وەٌىىذى 

 ىٕخەًغىىىِبٔجۇالرٔىىىڭ ِىٍٍىىىىٌ ھۆوۈِرأٍىمىغىىب لبرغىىىي خىتبٍالرٔىىىڭ    

ْ پبٌ.  ئىٕمىالثي پبرتٍىذى تبغٍىرىىذا   ضىەرۋەن ە لۇِۇٌٕىىڭ  پتۆِىۈر خەٌى   گىب

ْ  خىتبٍالرٔىىىڭ لېٕىٕىىي تۆوۈۋاتمبٔىىذا،     –ِىىبٔجۇ   تېخىىي   ضىىۇْ جۇڭطىىە

ثۇٔىذاق  . ورٔىَە غىتبتىذا تىٍەِچىٍىىه لىٍىىپ ٍىۈرەتتي    ىفئبِېرىىىٕىڭ وبٌ

تىىىبرىخي ئەٍٕۀٍىىىىه خىتبٍالرٔىىىىڭ ِىىىبٔجۇالردىٓ ِۇضىىىتەلىً ثوٌۇغىىىىغب   

غىٕىع ۋە ضىَبضىٌ لبراغالر ثىٍەْ ئبضبش تەٍَىبرالپ ثەرگەْ وىػىي   ئوٍ

 .ە ئىىۀٍىىىٕي ئىطپبتالپ ثەردىپتۆِۈر خەٌ يگبٔپبٌئۇٍغۇرٔىڭ 

 غىىىىىىٕخەًلۇِىىىىىۇي لوراٌٍىىىىىىك لوزغىٍىڭىٕىىىىىىڭ تەرەلمىَىىىىىبتىٕي ۋە  

، ِىىوژىىالرئىٕمىالثىٕىىىڭ پبرتٍىغىىبٍٔىمىٕي وۆزىتىىىپ تۇرغىىبْ رۇضىىىَىٍىه  

ي ِوڭغۇٌىَىگە تۇتبغمبْ ٔوَ ئېغىىسى ئىبرلىٍىك،   لۇِۇي ئۆٌىىطىٕىڭ تبغم

غب ٍىىبردەَ ڭزىىىڭ غىىى ٍىىبڭتبرىطىىت ىپ ٍەۋاتمىىبْ ِىٍورائۇٍغۇرىطىتبٕٔي ضىى 

زىىڭ   ٍىبڭ ە رەھجەرٌىىىذىىي ئۇٍغۇر لىوزغىالڭچىالرٔي  پثېرىپ، تۆِۈر خەٌ

غىڭٕىڭ لوٌي ئبرلىٍىك ثبضتۇرۇپ، ئۇٍغۇرىطتبٕٔي ثبغىمۇرۇظ ھولىۇلىٕي   

ٌىىېىىٓ غىىۇ   . ئىختىَبرىغىىب ئۆتىىىۈزۈپ ثەردى   ٍبڭٕىىىڭ تبرىطىىت ىٍۀە ِىٍ

چبررۇضىىىَىٕىڭ  ِوژىىىهوىىۈٍٔەردىٓ ثبغىىالپ ئۇٍغۇرىطىىتبْ رۇضىىىَىٍىه   

ثۇٔذاق ئەھۋاٌذا چبررۇضىَە ِۇضتەٍِىىە . تەضىر دائىرىطىگە وىرىپ لبٌذى

 .ئۇٍغۇرىطتبٔذا ٔېّە ئىع لىٍىّەْ دېطە غۇ ئىػٕي لىالالٍتتي

 –ئۇٍغۇرىطىتبٕٔي ِىىبٔجۇ   ِوژىىالرٔىىڭ ب رۇضىىىَىٍىه تى ثىۇ ۋەلە تبرىخ 

 .ٍۀذىىخىتبٍالرغب ئىىىىٕچي لېتىُ ضېتىپ ثېرىػي ثوٌۇپ خبتىر

 «غىىىەرلىٌ جۀىىىۇثىٌ ئبضىىىىَب ئورتىىىبق گىىىۈٌٍىٕىع چەِجىرىىىىىي     » 

ٍىٍىىي  – 3633ضىَبضىىتىٕي ھەرثىىىٌ ٍۈرۈغىٕىڭ غىىوئبرىغب ئبٍالٔىذۇرۇپ     
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دېڭىىىسدىٓ ِىىبٔجۇرىَىگە، لۇرۇلٍۇلمىىب چىممىىبْ ٍىىبپؤىَە ئبرِىَىطىىي غىىۇ     

ېّىٕذا ِبٔجۇ ِىٍٍىتىٕىڭ تەٌەپٍىرىگە خبش ِبٔجۇرىَە دۆٌىتىٕىي لىۇرۇپ   ز

تبرىخي پۇرضەت ۋە تەلذىرى ٔۇضرەتٕي غۀىَّەت ثىٍگەْ . ئىذى ثەرگەْ

 ضىبثىت ٍىٍي ئۇٍغۇرىطتبٕٔىڭ لەغمەر ئۆٌىىطىىذە   – 3633ئۇٍغۇر خەٌمي 

. ٔىىي لىىۇردى«جۇِھىىۇرىَىتي غىىەرلىٌ تۈروىطىىتبْ»داِىىوٌال رەھجەرٌىىىىىذە 

ْ غىەرل  جۇِھۇرىَىتىٕىىڭ لۇرۇٌۇغىي ئەلىٍىگە ٍبرىػىب دۆٌەت      ىٌ تۈروىطىتب

دۆٌەت . لىىىۇرۇظ، ئەلىٍىىىگە ٍبرىػىىىب جەِئىىىىَەت لىىىۇرۇظ ھېطىىىبثٍىٕبتتي   

لۇرغۇچىالر ِىٍٍىٌ ئبڭغب زىت وېٍىذىغبْ ۋە ئەلىٍگە لبرغي وېٍىىذىغبْ،  

ضىَبضەتىە لبرغي وېٍىذىغبْ ثبرٌىك ٔەرضىٍەرٔي رەھىّطىس رەۋىػىتە رەت  

غىىۇ دەلىمىىىٍەردە ئۇٍغىىۇر ِىٍٍىتىىي ِىٍٍىىىٌ ئبڭٕىىىڭ ئۆضىىۈپ      .لىالٌّىىىذى

ٍىىىە لبراپ تەرەلمىٌ لىٍىۋاتمبٍٔىمىٕي وىۆرۈپ  َوېٍىۋاتمبٍٔىمىٕي ۋە ئەلٍى

ئۇٔىىىڭ . ثۇٔىىذاق تەرەلمىَىىبتٕي تۇتىىۇپ تۇراٌّىىىذى   ،ٍېىىتەٌىگەْ ثوٌطىىىّۇ 

ٓ ئۈضتىگە ئۇٍغۇرىطتبٕٔىڭ ئىچىي ۋەلەٌىىرىگە   ئبرىٍىػىىپ رۇش،   ضىتبٌى

ِىڭ وىػىٍىه ھەرثىىٌ لوغىۇٕٔي    2ىسالردىٓ تەغىىٍٍۀگەْ لبزاق، لىرغ

تبغ ئېغىسى ئبرلىٍىك لەغمەرگە ئەۋەتىىپ   ظۇئبرتِبغىٕىغب لبچىالپ  900

ٕي ىدۆٌەت لۇرغىىىبْ ئۇٍغىىىۇرالرٔي ثبضىىىتۇرۇپ، ئۇٍغۇرىطىىىتبٕٔىڭ ھولىىىۇل   

 .ئۆتىۈزۈپ ثەردى غىطەٍگەتبرىطت غىڭ ىِىٍ

ۇٍغۇرىطتبٕٔي خىتبٍالرغب ئ ِوژىىالرٔىڭب رۇضىَىٍىه تثۇ ۋەلەٌەر تبرىخ

 . ٍۀذىىئۈچىٕچي لېتىُ ضېتىپ ثېرىػي ثوٌۇپ خبتىر

ئىىىىٕچي دۇَٔب ئۇرۇغي ئۇٍغۇرالرغب ٍۀە ثىر لېتىُ تبرىخي پۇرضەت 

ٍىٍٍىرىىذا ئۇٍغىۇرالر    – 10ئەضىىرٔىڭ   – 90. جبِبٌي ٔۇضرەت ئبتب لىٍذى

ع ع دەۋرىىىگە وىىىرگەْ، تەغىىىىٍٍىٕىع، ئىتتىپبلٍىػىىى ىٕىِىٍٍىىىٌ ئىىوٍغ

تبرىختب ِىطٍي وۆرۈٌّىگەْ دەرىجىگە ٍېتىپ، ئۇٍغۇرىطىتبٕٔىڭ  جەھەتتە 
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ئىٍىىي ئۆٌىىطىىىذە خىتبٍٕىىىڭ ِىٍٍىىىٌ ھۆوۈِرأٍىمىغىىب لبرغىىي لوراٌٍىىىك       

تىىبر   ىىىذىٓثِىھرا ٌەرٔىڭذىەضىىجِخەۋەرٌەر  ظۇخىى . ئىىىٕمىالة پبرتٍىىىذى 

پۇرضەت ئۇٍغۇرالرٔىڭ لوٌىغىب  . ووچىالرغب، ئبئىٍىٍەرگىچە تبرلبٌغبْ ئىذى

ً ھودۇلىىۇپ وەتىىىەْ غىىىڭ   . زدىۇۀە ثىىىر لېىىتىُ لىىوراي تۇتمىى   ٍ  غىطىىە

. ضتبٌىٕٕىڭ لوٍٕىذىٓ ئبجراپ چىمىپ گوِىٕذاڭٕىڭ لوٍٕىغب ئۆزىٕي ئبتتي

ِىىىىڭ وىػىىىىٍىه ھەرثىىىىٌ    300 خىتبٍٍىرىٕىىىىڭ ئبرلىىىىذىٕال گوِىٕىىىذاڭ  

لوغىىىۇٔىٕي ئۇٍغۇرىطىىىتبٔغب ثبغىىىالپ وىرگىىىۈچي ِىٍٍىىىىٌ ِۇٔىىىبپىمالرِۇ،     

ِىىىڭ وىػىىىٍىه ِىىۇٔتىسىُ ئبرِىَىطىىىّۇ      300 ڭخىتبٍٍىرىٕىىى گوِىٕىىذاڭ  

ئۇٍغۇرٔىىىىڭ ِىٍٍىىىىٌ ئىىىبزادٌىك ئبرِىَىطىىىىٕىڭ زەرثىطىىىىگە ثەرداغىىىٍىك     

ثىىراق، ئۇٍغۇرىطىتبٕٔىڭ ِىٍٍىىٌ ئىىبزادٌىك    ... ِەغٍىۇپ ثوٌىذى  . ثېرەٌّىىذى 

ئبٍىىذا ِبٔىىبش دەرٍبضىىي ثوٍىىىذا توختىىبپ   – 30ٍىٍىىي  – 3612ئبرِىَىطىي  

تمىىبْ ٍەر غىىبرى ئىىۆز ئولىىىذا توختىىبپ   گوٍىىب ئىىۆز ئولىىىذا ئبٍٍىٕىۋا . لبٌىىذى

ٕىڭ دەغىت چۆٌٍىرىىذە،   ىگوٍىب دۇَٔىب تىبرىخي ٍەر غىبر    . لبٌغبٔىذەن ثوٌىذى  

ِىٍٍىٌ ئىبزادٌىك ئىبرِىَە   . دېڭىس ضبھىٍٍىرىذا ئېسىمىپ وەتىۀذەن ثوٌذى

 ...ِبٔبش دەرٍبضي ثوٍىذا توختبپ لبٌذى

فبغىىىسِغب لبرغىىي ئۇرۇغىىٕىڭ غەٌىجىطىىي ھبرپىطىىىذا ئىىوق ِەروىىىسى     

ٍىػىىىىُ ېٌەتىىىٍەر ثىىىىٍەْ ئىتتىپبلىىىذاظ دۆٌەتىىىٍەر ئوتتۇرىطىىىىذا ثىىىىر و  دۆ

وىىۈٔي ضىىبثىك   – 33ئبٍٕىىىڭ  – 9ٍىٍىىي  – 3612ئىّساٌىٕىػىىتىٓ ئىىبۋۋاي  

خەٌمئىبرا ٍبٌتىىب   تىبرىخي ئەھّىىَەتىە ئىىىگە   ب غىىەھىرىذەتى ٍبٌ ضىوۋېتٍەرٔىڭ 

ثىىۇ ٍىغىٕٕىىي ئۇرۇغىىتىٓ وېىىَىٓ دۇَٔبٔىىىڭ ٍېڭىىي     . ٍىغىٕىىي چبلىرىٍىىذى 

ئبِېرىىب، ئۀگٍىَە،  —ق تىىٍەظ توغرىطىذا ئۈچ دۆٌەت ىٕي لبٔذاپتەرتى

ٍبٌتب ٍىغىٕي . رۇضىَە ئوتتۇرىطىذا ضۆھجەت ئېٍىپ ثېرىٍغبْ ٍىغىٓ ثوٌذى

ئۇرۇغىغب  «ق ِۇٔبضىۋەتٍەرۇضوغ»ۋە ٍبٌتب ضىطتېّىطي ئۇرۇغتىٓ وېَىٕىي 
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ٍىغىٕغب لبتٕىػىىع ضىبالھىَىتي   . ئبضبش ضبٌغبْ ثىر ٍىغىٓ ثوٌۇپ لبٌذى

گوِىٕىىذاڭ ھۆوىۈِىتي ٍىغىٕٕىىىڭ ضىىىرتىغب لېمىىىپ    – جېػىىي جَىىبڭٍىوق  

چىوڭ دۆٌەتىٍەر لىوي تۇتۇغىۇپ ئىتتىپبلٍىػىىپ،      . چىمىرىۋېتىٍگەْ ئىىذى 

ضىىوۋېت  –ٍىىراق غىىەرلتە ٍىبپؤىَىٕي لبٔىىذاق ِەغٍىىۇپ لىٍىىع، جۇڭگىىو     

ئىىىي دۆٌەتٕي لبٔذاق ئىتتىپبلالغىتۇرۇظ ۋە جۇڭگىؤي ٍبپؤغىب لبرغىي     

رۇظ ِەضىٍىطىي ٍبٌتىب ضىطتېّىطىىٕىڭ ٍىىراق     ئۇرۇظ ِەٍىذأىغب ئبٍالٔىذۇ  

ثۇٔىڭذىٓ ثبغمب ضبثىك . غەرق ئىطتراتېگىَىطىٕىڭ ِۇھىُ ِەزِۇٔي ئىذى

ٍبپؤغب لبرغي ٍىراق غەرق ئۇرۇغىغب لبتٕبغتۇرۇظ ٍۇلىرىمي  ضوۋېتٍەرٔي

ٍبپؤغىب لبرغىي   . طىەتٕىڭ ئەڭ ِىۇھىُ تەروىجىي لىطىّي ثوٌىۇپ لبٌىذى      لِە

ضىَبضىىىٌ غىىەرتٍىرى   ضىىتبٌىٕچەػىىٕىڭ ٍىىىراق غىىەرق ئۇرۇغىىىغب لبتٕىػى 

 7ھالٔذىاتۆۋۀذىىىچە ئىس

ثىۇ ئىىع    ،تىۆٌەظ  يگېرِبٔىَە ضوۋېت ئىتتىپبلىغب ئىۇرۇظ چىمىّى  . 3

 .ئۇرۇغتىٓ وېَىٓ رۇضىَىٕي لبٍتب لۇرۇغمب ِۇٔبضىۋەتٍىه

ْ ئۇرۇغىذا،  –ذا پبرتٍىغبْ رۇش ىٍىٍي ٍبپوْ دېڭىس – 3601. 9 ٍبپو

 ضىىوۋېتٍەرگەْ زېّىٕالرٔىي ضىىبثىك  رۇضىىَىٕىڭ لوٌىىىذىٓ چىمىىپ وەتىىىە  

 .لبٍتۇرۇپ ثېرىع

 .غەرلىٌ ٍبۋروپبدا رۇضىَىگە ثېمىٕذى دۆٌەتٍەرٔي ثەرپب لىٍىع. 3

تبغمي ِوڭغۇٌىَىٕىڭ ھبزىرلي ھبٌىتىٕي ضبلالظ ۋە ئەِەٌىَەتتىىي . 1

 .ِۇضتەلىٍٍىمىغب وبپبٌەت لىٍىع

ضىىىوۋېت  –ٍىٍىىىالردا ٍىرىىٍەغىىىىەْ جۇڭگىىىو    – 10ٍبٌتىىىب ٍىغىٕىىىي  

بضىىىىۋىتىٕي ئەضىىىٍىگە وەٌتىىىۈرۈظ جەھەتىىىتە ِۇٔىىىذاق خىسِەتٍەرٔىىىي   ِۇٔ

 7ئىػٍىذى
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تىرىػىىىىىىچبٍٔىك وۆرضىىىىىىىتىپ، ئىتتىپبلىىىىىىذاظ دۆٌەتٍەرٔىىىىىىىڭ ئىتتىپىىىىىىبلىٕي   

ِۇضىىىىتەھىەٍِەپ ٍبپؤغىىىىب لبرغىىىىي تىىىىۇرۇظق ثۇٔىىىىىڭ ئۈچىىىىۈْ ٍبٌتىىىىب ٍىغىٕىغىىىىب       

 ضىىىىوۋېتٍەرٔىڭلبتٕبغىىىتۇرۇٌّىغبْ خىتىىىبً گوِىٕىىىذاڭ ھۆوىىىۈِىتي ثىىىىٍەْ ضىىىبثىك       

ذا ثىىىىىىر غىىىىىەرتٕبِە ئىّىىىىىساالپ، ئىىىىىىىىي دۆٌەتٕىىىىىىڭ ِۇٔبضىىىىىىۋىتىٕي    ئوتتۇرىطىىىىىى

ٍبٌتىىىىب . ٍبخػىىىىالپ ٍبپؤغىىىىب لبرغىىىي ئۇرۇغىىىىٕىڭ غەٌىجىطىىىىىٕي لوٌغىىىب وەٌتىىىىۈرۈظ    

 – 31ئبٍٕىىىىىىڭ  – 5ٍىٍىىىىىي  – 3612ٍىغىٕىىىىىي ثەٌگىٍىىىىىىگەْ پرىٕطىىىىىىپ ثىىىىىوٍىچە  

 . ئىّساالٔذى« ضوۋېت غەرتٕبِىطي –جۇڭگو »وۈٔي ِوضىۋادا 

ً گوِىٕىىذاڭ ھۆوۈِىتىٕىىىڭ ِىىبٔجۇرىَىگە  خىتىىب تبٌىٓضىى ەغىىەرتٕبِىذ

ِۇضتەلىٍٍىك جبوبرٌىغبْ . ئىگىٍىه ھولۇق ٍۈرگۈزۈغىٕي ئېتىراپ لىٍذى

ئۇٍغۇرىطىتبٕٔي ِىىۇٔمەرز لىٍىىىپ خىتىبً گوِىٕىىذاڭ ھۆوىىۈِىتىگە لوغىىۇپ    

. ثېرىپ، ئۇٍغۇرىطىتبٕٔي خىتبٍٕىىڭ ِۇضىتەٍِىىە لىٍىػىىغب تۇتىۇپ ثەردى     

ت ئىتتىپبلىٕىىىڭ تبغىىمي ئىػىىالر  غىەرتٕبِە ئىّساالٔغبٔىىذىٓ وېىىَىٓ ضىىوۋې  

، خىتبٍٕىڭ تبغىمي ئىػىالر ِىٕىطىتىرى ۋاڭ غىي جى       ِوٌوتوپِىٕىطتىرى 

 . غەرتٕبِىگە لوي لوٍذى

 ِوژىىالرٔىىىىىىڭب، رۇضىىىىىَىٍىه  تىىىى ثىىىىۇ لېتىٍّىىىىىك ضىىىىىېتىع تبرىخ  

 . ٍۀذىىئۇٍغۇرىطتبٕٔي خىتبٍغب تۆتىٕچي لېتىُ ضېتىػي ثوٌۇپ خبتىر

رەلىىىىجٍەر ۋە »وېىىرەن ئىىىذى    ُىػىىىىٍىثىىۇ توغرىىىذا ئەتراپٍىىىك توخت   )

ِىىبۋزۇٌۇق وىتىىبثٕي تەرجىىىّە لىٍىىىع جەرٍبٔىىىذا ھىىېص      «ئىتتىپبلذاغىىالر

ئۇٔىڭ ئۈضتىگە ٍبٌتب غەرتٕبِىطي . ھٍىذىُالىٍغبٍٔىرىّٕي ٍۇلىرىمىذەن ئىس

. ۋە ِوضىىۋا غەرتٕبِىطىي ھىبزىرغىچە دۇَٔبغىب ئبغىىبرا ئىېالْ لىٍىّٕىىىذى      

غۇچىالر ٔۇرغۇْ تىٍالردا ثۇ توغرىذا پەرەز ۋە لىَبضالر ئبضبضىذا ٔۇرغۇْ ٍبز

 –پۇرات ِبتېرىَبٌالر ئبضبضىذا ثىسٔىڭّۇ پبرچە  –پبرچە . پ ئۆتتيىٍىتوخت

 (.وەچۈرۈڭالر ئولۇرِۀٍىرىُ ،پۇرات گەپ لىٍّبلتىٓ ثبغمب ئبِبٌىّىس ٍوق
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 ئۇٍغۇر خىتبٌٍىڭ دۈغوىٌي

 وۈٔي – 95ئبٍٕىڭ  – 5ٍىٍي  – 3664

 –ِىىۈٌىىٕي دۆٌەتٕىىىڭ ٍەر    –ٍەر  ئۇٍغۇرٔىىىڭ ۋەتىٕىىي، ئۇٍغۇرٔىىىڭ   

 – 3650اٌغىىبْ خىتىىبً ھۆوىىۈِىتي   ۋِىىۈٌىي دەپ ئبضبضىىي لبٔۇٔىغىىب پۈتۈ 

. ٍىٍالردىٓ ثبغالپ تېرىٍغۇ ٍەرٌەرٔي ئۇٍغۇر دېھمبٍٔىرىغب وۆتۈرە ثېرىۋەتتي

لبرىغبٔىذا ئۇٍغىۇر دېھمىبٍٔىرى ھەلىمىىٌ ِۀىىذە ئىجىبرىىەظ دېھمبٔالرغىب        

تىجىىبرەت  –ذىٍىٕىپ دېھمىىبٔالر ضىودا  ئېػىىٕذى ۋالىتىىتىٓ پبٍى  . ئبٍالٔىذى 

ئىىۇالر . ثىىٍەْ غىۇغۇٌٍىٕىذىغبْ دېھمىىبْ ئۇٍغىۇرالر وۆپىَىػىىىە ثبغىٍىذى    

 ٓ تبغىمي ضىودا    ،تىجبرەت ئبرلىٍىك ئبزراق دەضّبٍىگە ئېرىػىۀذىٓ وېىَى

ثوٌۇپّىۇ ئوتتىۇرا ئبضىىَب دۆٌەتٍىىرىگە      ،ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕىپ چەت ئەٌىٍەرگە 

ھوغىي   –ئەلٍىي  . ەٌەٍىذىغبْ ثوٌىذى  تىجبرەت لىٍىپ ثېرىىپ وېٍ  –ضودا 

جبٍىذا ثىر لىطىُ ئۇٍغۇر تىجبرەتچىٍەر ِوضىۋاغىچە ھەتتب غەرلىٌ ٍبۋروپب 

غىۇ ۋالىتتىب   . تىجىبرەت لىالالٍىذىغبْ ثوٌىذى    –ئەٌٍىرىگىچە ثېرىىپ ضىودا   

تىىذارىٕي، ضىىودا  مِوضىىۋاغب ٍېتىىپ وەٌىگەْ ئۇٍغىىۇر ضىودىگەرٌىرىٕىڭ ئى    

ٍي ثىٍّەً تۇرۇپّۇ ضودا ئىػٍىرىذىىي ٕي، ثىر ئېغىس چەت ئەي تىىئەخالل

دوضىىىتالر  ِوضىىىىۋاٌىكٕي ھەۋەش لىٍىىىىپ وۆزىتىىىىپ تۇرغىىىبْ  ىِىىىبھىرٌىم

ضىىىٍەر »7 تەرجىّىىبْ ئىىبرلىٍىك ئۇٍغىىۇر ضىىودىگەرٌەر ثىىىٍەْ پبراڭٍىػىىىپ   

 . دېگەْ ئىىەْ «ئبضىَبٔىڭ ٍەھۇدىٍَىرى ئىىۀطىٍەر

ۈٔىذىٓ  ۋەتىٕىّىس ئۇٍغۇرىطتبْ خىتبٍغب ِۇضىتەٍِىىە ثوٌىۇپ لبٌغىبْ و   

جبپىبٌىرىّىس، ھولۇلطىىىس   -ر ثىى ثبغىالپ تبرتمىبْ خورٌىۇلىّىس، چەوىىەْ جە    

ئورۇٔىىىذا تۇرغىىىىبٍٔىمىّىس، ٍبۋروپىىىىب ۋە ثبغىىىىمب ِەٍِىىەتىىىىٍەردە ٍبغىىىىىغبْ   

ٓ ۇخورٌٍەھۇدىَالرٔىىىڭ ئەٍٕىىي چبغىىذا تبرتمىىبْ     ئېػىىىپ چۈغطىىە   لىىىذى

تىجىىىىىبرەتتىىي ِىىىىىبھىرٌىمىّىس  . ھەرگىىىىىىس لېٍىػىىىىىّبٍتتي  چۈغىىىىىەتتىىي
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ڭ تىجبرەتتىىي ِبھىرٌىمىغب ئوخػبظ ثوٌغبٔذەنق ھولۇلطىىس  ٍەھۇدىَالرٔى

. ئەٍٕي تبرىخي غبرائىتتب ئوخػبظ ئىىذى  تبرتمبٍٔىمىّىسِۇضىتەَ  –زۇٌۇَ 

ئۇٍغۇرالر داۋاٍِىك زۇٌۇَ ئىطىۀجىطىذە  ،دۆٌەت لۇردى ئىطرائىٍالرِّب ەئ

 . ٍبغبپ وەٌّەوتە

رلىي جەھەتىتە   ٍەھىۇدىَالر ٍىبۋۇزٌۇق ۋە ئى  »7 گېرِبٔىَە ِىٍٍەتچىٍىرى

 ،دەپ ئىېالْ لىٍغبٔىذا   «گېرِبٔىَە خەٌمىٕىڭ چىمىػبٌّبٍذىغبْ دۈغىّىٕي 

ئەضىرٔىڭ ئبخىرلي ٍىٍٍىرىغب وەٌگۀذە ٍەھۇدىَالرغب لبرغي تۇرۇظ  – 36

ضىىىىرٌىك ». ھەرىىىتىىىي پۈتىىىۈْ ٍبۋروپبغىىىب وېڭىَىىىىپ وەتىىىىەْ ئىىىىذى    

ً تەپەوىۇرٔ«تەپەوىۇر ىڭ ٔىڭ لبٔچىٍىه تبرتىع وۈچي ثبرٌىمىٕي ثۇ خى

لىىۇدرىتي ۋە خەتىرىٕىىي گېرِىىبٔىَە ِىٍٍەتچىٍىىىرى ئىٕطىىبٔىَەتىە ٍېسىىىك     

طىىىەتتە لئىىىبرلىٍىك ئىىىېالْ لىٍىىىذى ۋە ِىىىۇئەٍَەْ دەۋرٌەردە ِىىىۇئەٍَەْ ِە 

ٍەھۇدىَالرٔىىڭ تەپەوىىۇرى    «ضىىرٌىك تەپەوىىۇر  »ثىۇ  . تەورارالپ تۇردى

 ئەِەضّىذى؟ 

 ِۇضىىتەٍِىىە ئۇٍغۇرىطىىتبٔذا خىتىىبً ثىىىٍەْ ئۇٍغىىۇر ئىىىىىي ِىٍىىٍەت  

ِىٍٍەتىىىٍەر »وەضىىىىىٍٕىىىٕي ضىىبختب   ڭئوتتۇرىطىىىذىىي زىىىذدىَەتٍەرٔى  

 3663ئبرلىٍىك ٍوغۇرۇپ وەٌىگەْ خىتىبً ِىٍٍەتچىٍىىرى،     «ئىتتىپبلٍىمي

ٔىىىي لوزغىىىبپ  «لىىىبتتىك زەرثە ثېىىىرىع ھەرىىىتىىىي  »ئبٍىىىذا  – 1ٍىٍىىىي  –

لىىس پەرزۀتٍىرىٕىي لوٌغىب ئبٌغبٔىذىٓ      –ِىڭ ٔەپەر ئوغىۇي   23ئۇٍغۇرٔىڭ 

ثۇٔىڭىذىٓ وېىَىٓ ِەٍٍىي غىىٕجبڭ ئۇٍغىۇر      »ئبٍذا  – 30ٍي وېَىٓ، غۇ ٍى

ئىىبپتؤوَ راٍؤىىىذا ٍبغىىبۋاتمبْ ئۇٍغىىۇرالر ثوٌطىىۇْ ٍىىبوي چەت ئەٌىىٍەردە      

ٍبغبۋاتمبْ ئۇٍغۇرالر ثوٌطىۇْ ئوخػبغىال خىتىبً ِىٍٍىتىٕىىڭ ئەغىەددىٌ      

گېرِبٔىَە ِىٍٍەتچىٍىرىٕىڭ ٍەھۇدىَالرٔي . دەپ ئېالْ لىٍذى «دۈغّىٕي

ېالْ لىٍىػىىىي ثىىىىٍەْ خىتىىىبً ِىٍٍەتچىٍىرىٕىىىىڭ    دەپ ئىىى «دۈغىىىّەْ»
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ٕىڭ ٔېّە پەرلي ثبر؟ ئۇٍغۇرالر ىدەپ ئېالْ لىٍىػ «دۈغّەْ»ئۇٍغۇرالرٔي 

خىتبٍغب دۈغّەْ ثوالٌىغىٕي ئۈچىۈْ پەخىرٌىٕىػىي   . پەخىرٌىٕىػي وېرەن

ِۇلىّالغتۇرۇغمب ئەرزىَذىغبْ ثىر تەرىپي غۇوي، ٍەھۇدىَالرٔىڭ . وېرەن

ەٍٕي چبغىذا ٍبۋروپبغىب ئۀذىػىە ئېٍىىپ وەٌىگەْ      ئ «ضىرٌىك تەپەوىۇرى»

ٍىٍالردىىىٓ  – 60ثوٌۇپّىىۇ  «ضىىىرٌىك تەپەوىىىۇرى »ثوٌطىىب، ئۇٍغۇرالرٔىىىڭ  

وېىىَىٓ ِبوىىبْ وەڭٍىىىىىذە وىىېڭەٍگەْ زاِىىبْ ئىچىىىذە ئبغىىىبرىالٔغبْ       

خىتىىىبً ِىٍٍىىىىٌ ھۆوۈِرأٍىرىغىىىب   «ضىىىىرٌىك تەپەوىىىىۇرى »ئۇٍغۇرٔىىىىڭ 

تىذارىىىىذىٓ مىتىٕىىىڭ ئى ئىىىۆز ِىٍٍ. ئۀذىػىىە، تەھىىذىت ئېٍىىىىپ وەٌىىذى   

ِ ىپەخ ذۇ، دۇَٔىبدا پەلەت ٔىبداْ، ئەلىٍطىىس    ىى رٌۀّەٍذىغبْ ثىر وىػىي ثبر

 . رٌىٕىع تۇٍغۇضي ٍوق ئبدەٍِەردۇرىئبدەٍِەرال پەخ
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 بوٍطۇًذۇرۇظ

 وۈٔي – 3ئبٍٕىڭ  – 6ٍىٍي  – 3664

ئىىرق  »ٔىڭ ھۆوۈِبٌىرى، پەٍالضوپٍىرى «گېرِبٔىَە جەِئىَىتي پبْ»

رلالر ۋە ىى ھۆوۈِرأٍىك لىٍغىۇچي ئ 7 بضبضٍىٕىپ ثىسگەگە ئ«ثىئوٌوگىَىطي

ھۆوۈِرأٍىك لىٍىٕغۇچي ئىرلالرٔىڭ ئىرلي پەرلٍىرى توغرىطىذا ضۆزٌەپ 

خەٌمئبرا ضىَبضەت تبرىخي ثىۇ پەلەت ھۆوۈِرأٍىىك لىٍغىۇچي    »ثەرگۀذە، 

ئىىرلالر ئوتتۇرىطىىذىىي رەھىّطىىس وۈرەغىٕىڭ تبرىخىىذۇر، ئەڭ ِىىۇھىّي      

پەلەت غىۇ خىىىً   ،ھۆوىۈِراْ ئىرلٕىىڭ خىسِىتىىذۇر    –ثوٍطىۇٔذۇرۇظ ثىۇ   

ئىىىىىرلالر ثوٍطىىىىۇٔذۇراالٍذۇ، ثوٍطىىىىۇٔذۇرىذۇ ۋە ثوٍطىىىىۇٔذۇرۇظ ثىىىىىٍەْ  

 . دېَىػىەْ «غۇغۇٌٍىٕىذۇ

ئەٍٕي دەۋرٌەرٔىىڭ ِەھطىۇٌي ثوٌغىبْ ثىۇ خىىً پەٌطىەپىۋى لبراغىالر،        

     ْ ٌىېىىٓ   ،ٍېمىٕمىي دەۋرٌەردە ثبغىمب ِىٍٍەتٍەرٔىي ثوٍطۇٔذۇرۇغىمب ئۇرۇٔغىب

ىڭ ھەرلبٔذاق ثىر جبٍىذا ھەرلبٔذاق ثىر ِىٍٍەتٕي ثوٍطۇٔذۇراٌّبً دۇَٔبٔ

تەۋەوىۈٌچىٍىىٕىىڭ   «ضىىالۋىَبٔالر  پبْ»، «گېرِبٔىَە پبْ»ئبخىرالغمبْ 

ئېچىٕىػىىٍىك ٔەتىجىطىىي ئىىبرلىٍىك ئىٕىىىبر لىٍىٕغىىبْ ثوٌطىىىّۇ ٌىىىېىىٓ       

خەٌمئىبرا ضىَبضىىەت تىبرىخي ثىىۇ پەلەت ھۆوۈِرأٍىىك لىٍغىىۇچي ئىىىرلالر     »

دېىىىگەْ ھۆوىىىۈَ   «ىذىىي رەھىّطىىىىس وۈرەغىىىٕىڭ تبرىخىىىىذۇر ئوتتۇرىطىىى

ٌوگىىىٍىك ِۇٔبضىۋىتىذە دۇَٔىب   ھۆوۈٍِۀگۈچىٕىڭھۆوۈٍِىگۈچي ثىٍەْ 

تبرىخىٕىىىڭ ھەلىىىمەتەْ غىىۇٔذاق ثىىىر تىىبرىخ ئىىۀٍىىىٕىىي ئىطىىپبتالپ      

رەھىّطىىىس وىىۈرەظ ثىىىٍەْ رەھىّطىىىس ئىىۇرۇظ ٍىىبوي ِەغٍىىۇپ     . ثەرِەوىىتە

بْ ثىىر ٔەتىجىىگە چولىۇَ ئىىگە ثوٌۇغىي      ثوٌىذىغبْ ٍبوي غەٌىىجە لىٍىىذىغ  

دۇَٔبدا رەھىّطىس وۈرەظ ۋە رەھىّطىىس ئىۇرۇظ ئىبرلىٍىك ِىۇتٍەق     . وېرەن

ثوٍطىۇٔذۇرغۇچي ئىىىرق ۋە ِىٍىٍەت ئوتتۇرىغىىب چىمبٌّىغبٔىذەن، ئەگەر ثىىىر     
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ِىٍٍەت ئۇرۇغّۇ لىالالٍذىىەْ، رەھىّطىس وۈرەغّۇ لىالالٍذىىەْ ِىۇتٍەق  

 ّ جبھىىىبْ تبرىخىٕىىىىڭ وېَىٕىىىىي   . بٍىىىذۇثوٍطىىىۇٔذۇرۇٌغبْ ِىٍٍەتّىىىۇ ثوٌ

 .تەرەلمىَبتي ثۇ ٔۇلتىٕي ئىطپبتالپ ثەرِەوتە

 ّۈرٔىىىىىڭ ېتٍىٍىىىىي ِوڭغۇٌىَىٕىىىىىڭ ئەۋالدى ئىىىىبق ضىىىىبق     – 3101

 ٓ ئوتتىۇرا ئبضىىَبدا ثىبظ وۆتىۈرگەْ      ،ئىّپېرىَىطي ٍىّىرىٍگۀذىٓ وېىَى

ٍ ۈت ضىىەٌجۇقئۇٍغۇرٔىىڭ پۇغىتي، ئەجىذادى،     چىي ِىطىىىر،  ىروٍىرىٕىىڭ لى

ب، ضىىىىۈرىَە، ئەرەة دېڭىىىىىسى ثوٍٍىرىىىىىذا غىٍىپىىىىىذىٓ  مىىىىرىغىىىىىّبٌىٌ ئبف

ٍىٍىي ٍبۋروپبغىب تەھىذىت ضىبٌغبٔذا      – 3296تىۈروٍەر  . ضۇغۇرۇٌغبْ ئىذى

 ْ بْ ئه پۇلراضىىي خرىطىىىتى ىىى ٍىّپېرىَىطىىىٕىڭ ِىىىۇتٍەق وۆپچ ىئ ئوضىىّب

بْ ۋە ئئىطىىپبٔىَىذىٓ لىىوغالپ چىمىرىٍغىىبْ خرىطىىتى  . ِىىۇرىتٍىرى ئىىىذى 

ز دۆٌىتىٕىڭ ھۆوۈِرأٍىمىغب ثەرداغٍىك تٍىرى ٍبوي ئۆىٍەھۇدىٌ دىٕي ِۇر

ْ ثېىىىرەٌّىگەْ ٍبۋروپىىىبٌىك دېھمىىىبٔالر    ّپېرىَىطىىىىٕىڭ دۆٌەت  ىئ ئوضىىىّب

تەۋەٌىىىىذە پىۇلرا ثوٌىۇپ، ئۆزىٕىىڭ دىٕىي ئېتىمىبد ئەروىٍٕىىىٕىي ئىطىىالَ        

  ْ ئەضىىىرٌەردە  – 33. تەٌىّبتىٕىىڭ وەڭچىٍىىىىي ئبضىىتىذا ضىىبلالپ وەٌىىگە

ئەضىرگە وىرگۀىذە زاۋاٌغىب    – 34ىَە ّپېرىدۇَٔبۋى تەضىر لبٌذۇرغبْ ثۇ ئ

ئەضىىىردە پۈتىىۈٍٔەً دېگىىۈدەن ٍبۋروپبٌىمٕىىىڭ وەٍٕىىىذە     – 35پ، ىىىٕىٍۈزٌ

ٍبۋروپىىبٌىمالر ئەٍٕىىي چبغىىذا تىىۈرن ئىّپېرىَىطىىىٕىڭ      . ضىىۈرۈٌۈپ لبٌىىذى  

ذى ثۈگىۈْ غىۇ تۈروٍەرٔىىىڭ   ِىىئە ،ئىسدىگۀىذەن تەۋەٌىىىىذىٓ پبٔىبھٍىك   

ئەٌۋەتتە ثۈگۈْ رؤبق تبپمبْ  ثوٌۇپ وەٌگەْ ئۇٍغۇرالر ِۀجىئيتبرلىٍىع 

 .ئبِېرىىب ۋە غىّبٌي، غەرثىٌ ٍبۋروپبدىٓ ضىَبضىٌ پبٔبھٍىك ئىسدىّەوتە

تبرىخچىالر، پەٍالضوپالر ئۆزگىرىػىچبْ دۇَٔىب تبرىخىٕىىڭ ضىَبضىىٌ     

ْ ئۇ تەرەپىە، ئبپەتٕىڭ ثىر وۈْ  لىَبپەتٍىه ھبٌەتٍىرىٕي ئبِەتٕىڭ ثىر وۈ

ٕىڭ ضىىەۋەثٍىرىٕي ىپ تۇرۇغىىىىىٍىىٕىڭ، ٍۆتىثىىۇ تەرەپىىىە ئۆتىىۈپ تۇرۇغىى  
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خىٍّۇخىىىىىً چۈغىىىىۀذۈرۈپ وەٌىىىىىگەْ ثوٌطىىىىىّۇ، دۇَٔىىىىبدا ِىىىىىۇتٍەق     

ثوٌّبٍىذىغبٍٔىمىٕي تەْ ئبٌغىبْ    ِەھىۇٍِۇلٕىڭّىۇ ، ِۇتٍەق ھبوىٍّىمٕىڭّۇ

ْ  . ئىذى غىۇڭب ثىۇ دۇَٔىب غىۇٔذاق      ،غۇڭب تبرىخ ٍۀە تبرىخ ثوٌىۇپ وەٌىگە

ەتٍۀىذۈرگۈچ وىۈچ   دۇَٔب تبرىخىٕىىڭ ھەرىى . رەڭذار دۇَٔب ثوٌۇپ وەٌگەْ

ۋە دۇَٔب تبرىخىٕىڭ ئۆزگىرىىپ تىۇرۇظ ضىەۋەثٍىرىٕي ئىىسدەپ      ِۀجىئىٕي

تبپّبلچي ثوٌغبْ ثۀذىٕىڭ تەپەوىۇرى پەلەت ٍبراتمۇچىٕىڭ ئىرادىطىگە 

 .ِۇراجىئەت لىٍّبلتىٓ ئۆزگە ثبر چبرىٕي ئىسدەپ تبپبٌّىطب وېرەن

 الھٕىىڭ ئبٌ   Mebuhr. Reinholdئبِېرىىىٍىك تىبرىخ پەٌطەپىچىطىي  

 7پىٍىتبرىخٕي ثەٌگىٍىػي توغرىطىذا توخت

تىسگىٍٕىػىي ئبضىتىذا    الھٕىىڭ بٌئثبرٌىك تىبرىخي تەلىذىر ثىردىٕجىىر    »

 .، دېگەْ ئىذى«تۇرىذۇ

ئەضىرٔىڭ ثبغىٍىرىذا دۇَٔبٔىىڭ ضىَبضىىٌ     – 90ّپېرىَىطي ىتۈرن ئ

دۇَٔىىىىب  – 9ّپېرىَىطىىىي  ىثرىتىىىبٔىَە ئ . ضەھٕىطىىىىذىٓ غبٍىىىىت ثوٌىىىىذى  

دۇَٔبٔىىىىىڭ ضىَبضىىىىىٌ ضەھٕىطىىىىىذىٓ لىىىىوغالپ   ئۇرۇغىىىىىذىٓ وېىىىىَىٓ

 34چۈغۈرۈٌگەْ ثوٌطب، ِوضىۋأىڭ ئەتراپىذىىي ئورِبٍٔىمالردا لۇرۇٌۇپ، 

ئەضىىىىردە ئوتتىىىۇرا ئبضىىىىَبغب لبراتمىىىبْ    – 36ئەضىىىىردە ضىىىىجىرىَىگە،   –

 –ّپېىىرىَىگە ئبٍالٔغىىبْ چبررۇضىىىَە   ىٕىىي تبِىىبِالپ ثىىىر ئ ىوېڭەٍّىچىٍىى

ٍىٍٍىرىغىب وەٌگۀىىذە   – 60ەضىىىرٔىڭ ئ -90رۇضىَىطىي   ضىىتبٌىٓ –ٌېىٕىٓ  

 ِ پۈتىىۈٍٔەً . غبٍىىىت ثوٌىىذى ەْدۇَٔبٔىىىڭ ضىَبضىىىٌ ضەھٕىطىىىذىٓ تبِىىب

چېىىٕىىىپ ِوضىىىۋاغب وەتّىىىگەْ ثوٌطىىىّۇ ھەرھبٌىىذا ئوتتىىۇرا ئبضىىىَبدىٓ   

 .دېگۈدەن چېىىٕىپ چىمتي

 – 3ئبٍٕىىڭ   – 4ّپېرىَىطىگە وەٌطەن، ثۇ ٍىىً  ىٔۆۋەتتىىي خىتبً ئ

7 ۋەزىىىىرى غىىبڭگبڭذا ضىىىۆزٌىگەْ ٔۇتمىىىىذا   وىىۈٔي ئۀگٍىَىٕىىىىڭ ضىىبثىك  
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ّپېىرىَە  ىئەوطىىچە جۇڭگىو ئ  . ّپېىرىَە ٍىّىىرىٍّەوتە  ىھبزىرلي دۇَٔبدا ئ»

ّپېىىرىَە لۇراٌّبٍىىذۇ،   ىضىىۆزٔىڭ ِۀىطىىي جۇڭگىىو ئ  . دېىىذى  «...لۇرِبلتىىب

 .ئەوطىچە ٍىّىرىٍىذۇ، دېگۀٍىىتۇر

ك ّپېرىَە لۇرۇظ تبرىخي ئبِېرىىىٍىىۋار ِىٍٍەت خىتبٍالرٔىڭ ئ –ۋار 

دۇَٔىىب  – 9ضىَبضىىەت تبرىخچىطىىي جىىۈْ گىىبرۋېر ئەپۀىىذى ئېَتمبٔىىذەن   

ئۇرۇغي ئبخىرالغمبْ ِەزگىٍىذە ثبغىالٔذى، رۇضىىَىٍىىٍەر ِىبٔجۇرىَىٕي،     

ٍۀە غۇٔذاق  ،ئۇرۇظ ضەۋەثٍىرى تۈپەٍٍي گېرِبٔىَىٍىىٍەر ئۇٍغۇرىطتبٕٔي

ضىىەۋەثٍەر تىىۈپەٍٍي ئىىبِېرىىىٍىمالر تەٍىىۋۀٕي لوغىىۇپ ثېىىرىع ئىىبرلىٍىك     

ْ تۇٔجي  طپوثٍىىىطيېرۇٌغبْ جۇڭخۇا خەٌك لۇر خىتبً تبرىخىذا لۇرۇٌغب

ٕىىىڭ چېگىىرا  ىئبتٍىمٍىر ِۀچىىىڭِوڭغىىۇي ئىىبتٍىمٍىرى ۋە  . ّپېرىَىىىذۇرىئ

ئىبتالپ وەٌگۀٍىىىٕىي ھېطىبثمب ئبٌّىغبٔىىذا خىتىبً ثىۇ ِىٍٍەتٕىىىڭ دۆٌەت      

 .طي ئەزەٌذىٓ ضەددىچىٓ ضېپىٍىذىٓ ھبٌمىپ چىممبْ ئەِەشىچېگر

ىَىطي ٍىّىرىٍىػىە ٍۈزٌۀگەْ دەلىمىىٍەردە جبھىبْ ۋە   خىتبً ئىّپېر

دۇَٔبٔىىىىىڭ ضىَبضىىىىىٌ ئېمىٍّىىىىىرى ۋە ۋەزىىىىىَەت ٍۈزٌىٕىػىىىىٍىرىگە پەرۋا  

لىٍّبضىىىىتىٓ خىتىىىىبً ِىٍٍەتٍىىىىىرى ئىٕطىىىىبٔىَەتٕىڭ ئىٕطىىىىبٔپەرۋەرٌىه   

ثىىىۇ ِىٍٍەتچىىىىٍەر ِىٍٍىىىىٌ   . ئبجىسالغتۇرۇغىىىمب ثبغىىىٍىذى  ٕيئۀئۀىطىىىى

ەڭٍىىىه، ثىبراۋەرٌىىٕي ِەِەدأالرٔىىىڭ  لىٍىذى، ت    ەپطىىۀذەثىبراۋەرٌىىٕي د 

ئەِەٌىَەتىىىتە، ھەرىىەتىىىتە ثوٌطىىىب ئۇٍغىىىۇر،    . تەغىىىۋىمبتىغب ئبٍالٔىىىذۇردى 

وىػىىٍىه  . تەٌەپٍىرىٕىّۇ ئىٕىىبر لىٍىذى   -تىجەتٍەرٔىڭ ئەلەٌٍىٌ ھولۇق 

ھولۇق، دىٕىٌ ئېتىمىبد ئەروىٍٕىىىي، ئىٕطىبٔپەرۋەرٌىه ضبۋاتطىىس خىتىبً      

. بْ ئوثَېىتٍىرىغىىىىب ئبٍالٔىىىىذى ِىٍٍەتچىٍىرىٕىىىىىڭ ِەضىىىىخىرە لىٍىىىىىذىغ 

جەِئىَەتىىتە ووِّۇٔىطىىتىه پبرتىَىٕىىىڭ دأىىبٌىمي توغرىطىىىذا ئەپطىىىبٔە      

تبرلىتىپ خۇراپبتٍىمٕي ئوِۇِالغتۇرۇپ، ثىر پبرتىَىگە چولۇٔۇغٕي لبرغي 
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غىىۇٔذاق ئىىبپەتٍەرگە دۇچ  . تىىۇرغىٍي ثوٌّبٍىىذىغبْ وىىۈچىە ئبٍالٔىىذۇردى  

ٍبغىىبظ ِبوىىبٔي  –بتٍىك وەٌىگەْ ئۇٍغۇرالرٔىىىڭ تەپەوىىىۇر ِبوىىبٔي، ھبٍىى  

 . ٌۇلي لبرغىٍىمطىس تەھذىتىە ئۇچرىذىدتبراٍذى، ِىٍٍەتٕىڭ ِەۋجۇ

ثىىىىٍەْ ثوٍطىىىۇٔذۇرغۇچىالر ئوتتۇرىطىىىىذىىي    ثوٍطىىىۇٔذۇرۇٌغۇچىالر

وىىۈرەظ ثىىىر وىىۈْ توختىّبٍىىذىىەْ ۋە چىىوڭ دۆٌەتىىٍەر ئوتتۇرىطىىىذىىي    

ىػىي  ِۀپەئەت وۈرەغٍىرى ثىر وۈْ توختىّبٍذىىەْ، ثىر دۆٌەتٕىڭ ٍولىٍ

ۋە ثىىىر ِىٍٍەتٕىىىڭ ِۇضىىتەٍِىىە ثوٌىىۇپ لېٍىػىىي ٍىىبوي ثىىىر ِىٍٍەتٕىىىڭ       

ذىال ثبغىالٔغبْ  ِى ئە. ِۇضتەلىٍٍىك جبوبرٌىػىّۇ ھەرگىس توختىبپ لبٌّبٍىذۇ  

پۈتىىىۈْ دۇَٔىىبٔي ئبٌىىذىغب لوٍىىىۇپ    «ضىىىرٌىك تەپەوىىىۇرى  »ئۇٍغۇرٔىىىڭ  

 .تەپەوىۇر لىٍىذىغبْ ئبدەتٕي ٍېتىٍذۈرۈغي الزىُ
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ٔېّە؟ ئىرادە ئەلىٍٕىڭ، جبضبرەتٕىڭ، ئبرزۇٔىڭ دېگەْ ئىرادە، ئىرادە 

ػٕىڭ ئبخىرلي ىٍىع ثوٍىچە غۇ ٍۆٔىٍىاٌغبْ ٍۆٔىۋئىرادە تبٌٍ. جەِئىطىذۇر

دەضىىٍەپتە زورۇلمبٔىىذەن ھىىېص لىٍىػىىي    . ِۀىىسىٍىگە ٍەتّەوچىىي ثوٌىىىذۇ  

     ٕ ثەزىىٍەر ثەزى  . ىىذۇ ِۇِىىٓ، ٌىېىىٓ ئىۇ چولىۇَ غىۇٔذاق لىٍىػىمب ئبدەتٍى

چىىبغالردا غبٍىطىىىگە ِۇۋاپىىىك ھەرىىەتٍىىىرىگە ِۇٔبضىىىپ ئبالھىىىذىٍىىٍەر   

ئىرادىٕىڭ ھەرىىىتىگە غۇ . بٌمىپ وېتىػي ِۇِىىٓھثوٍىچە ثبغمىالردىٓ 

 ثەزىٍەر ھەرلبٔذاق ثىر ئىػٕي ثبغمب ،ئىرادىٕىڭ غبٍىطي ِبش وەٌّىگۀذە

 ،ىغبْ ثىر ٔەرضىە غىۇوي  ثىراق ئۆزگەرِەٍذ. ئېٍىپ چىمبٌّبضٍىمي ِۇِىىٓ

ٍبغبۋاتمبْ ثىر ئبدەَ ٍبغبپال تۇرىذىىەْ » ،ئېَتمبٔذەن ۇزخپوخپەٍالضوپ 

ئېَتمبٔذا ھولۇق ئىىرادە   چەِۇٔذال. «ئبچىۆزٌۈن ثىٍەْ ھولۇق لوغٍىػىذۇ

. دېگۀٍىىتىىۇر، ئىىىرادە ھولىىۇلٕي لوٌغىىب وەٌتۈرگىىۈچي وىىۈچ دېگۀٍىىتىىۇر  

ت ئۈچۈّٔۇ ئەٌۋەتتە غۇٔذاق غەخطٍەر ئۈچۈّٔۇ غۇٔذاق، پۈتۈْ ثىر ِىٍٍە

ثۇٔذاق وۆز لبراغىٕي تۆۋۀىذىىي پىىىىر ئىبرلىٍىك تېخىّىۇ توٌىۇق       . ثوٌىذۇ

ٌىۇق ئۈچىۈْ ثوٌغىبْ    دئبدەَ ھبٍبتي ِەۋجۇ»گىتٍېر . ئىطپبتٍىغىٍي ثوٌىذۇ

وۈرەغىٍەردە ئەڭ ِەرتىۋىٍىىىه ئورۇٔغىىب ئېرىػىىىع ئۈچىىۈْ ھۆوۈِرأٍىىىك   

، ھولۇق لوغٍىػىع ھەرگىس دېگۀذەن «ھولۇلىٕي لوٌغب وەٌتۈرۈغي الزىُ

ثەخىتىە ئىىسدۀگەْ، ئىسدىٕىىذىغبْ، ثىخەتەرٌىىىىە     . ٍبِبْ ئىع ئەِەش

ئىسدىٕىىىذىغبْ ئىىبدەٍِەر ھەرىىىتىٕىىىڭ ئەلىٍىىگە ِۇۋاپىىىك       ،ئىىىسدۀگەْ

ٍبغىٍىرىّىس چۈغىٕىػىي وېرەوىىي ئىبۋۋاي ِىٍٍەتٕىىىڭ لەد     . ٔەتىجىطىىذۇر 

 -طىٕىڭ ھولىۇق   وۆتۈرۈظ ھولۇلىٕي لوٌغىب وەٌتۈرگۀىذىال ئبٔىذىٓ غەخ   

 . تەٌەپٍىرى وبپبٌەتىە ئىگە ثوٌىذۇ
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تەرىپىىىىذىٓ ئىىىبدەٍِەرگە تەلطىىىىُ لىٍىىىىپ    بٌالھھولىىىۇق، ئىىىىرادە ئىىى 

ِّىىب، خىتىىبً جەِئىَىتىىىذە لېٍىپالغىىمبْ    ەئ. ثېرىٍگۀىىذە پەرلطىىىس ئىىىذى  

لبراغىىٍىرى ھولۇلٕىىىڭ ۋە داۋاٍِىىك ھەرىىىىەت لىٍغىىۇچي    تەثەلەدەرىىجە،  

. ثېرىٍگۀٍىىىٕىي ئېتىىراپ لىٍّىىذى    ئىرادىٕىڭ پەرلطىىس تەلطىىُ لىٍىىپ   

غۇڭب غۇ دەرىجىگە، غۇ تەثىمىگە ِۀطۇپ ثوٌغىبْ خىتىبً ِىٍٍەتچىٍىىرى    

ٕي ى، ِىٍىٍەت لبراغىىٍىر تەثەلە ،خىتىبً جەِئىَىتىىىذە دەرىىجە لبراغىىٍىرىٕي  

وىىىىۈچەٍتىع ئىىىىبرلىٍىك خىتىىىىبً ِىٍٍىتىٕىىىىىڭ ئىّتىَىىىىبزىٕي لوغىىىىذاپ،   

غىىىىٍىرىٕي غىىىىەوىٍگە  ٕي ِۇضىىىىتەھىەٍِەپق دەرىىىىىجە لبرا ىھۆوىىىىۈِرأٍىم

ِىٍٍەت ثوٌۇپ تەغىىٍٍىٕىع  ،ثوٌۇپ تەثەلەئبٍالٔذۇرۇظ ھولۇلٍىرىذىٓ، 

غۇالرغب ِۇٔبضىپ ثبرٌىك  ،ھولۇلٍىرىذىٓ، ئىرادىطىذىٓ ِەھرۇَ لىٍىٕغبْ

ئىّىبٔىَەتٍەردىٓ ٍىرالالغتۇرۇٌغبْ ئۇٍغۇرالرٔي ِەھىۇٍِۇلمب ثۀذ لىٍىپ 

 .غۈرۈپ لوٍذىتبِبِەْ ھۆوۈِرأٍىك لىٍىٕغۇچي ئورۇٔغب چۈ

ثىرىگە  –ئېتٕىه، ِەدۀىَەت، تىً، تۇرِۇظ ئبدەتٍىرى جەھەتتە ثىر 

تۈپتىٓ ئوخػىّبٍذىغبْ ئىىىي ِىٍٍەت ئۆزئبرا لبٔىذاق ئباللىىذە ثوٌۇغىي    

ھولىىۇلي ِۇٔبضىىىۋەتٍەر دائىرىطىىىذە ثىىىرى ٍۀە ثىىىرىگە لبٔىىذاق   . ِىىۇِىىٓ

  ٓ تبٍىٕىػىىي ٕىىىڭ ٍىىبردىّىگە  ىثىىىرى ٍۀە ثىر. ِۇئىىبِىٍە لىٍىػىىي  ِىىۇِىى

ِۇِىىّٕۇ؟ ثۇ ٍەردە ئۆزئبرا دۈغّۀٍىه، ِىٍٍىٌ ئۆچّۀٍىه، ِۇضىتەٍِىىە  

ِۇضتەٍِىىە لىٍىع ِۇٔبضىۋەتٍىرىذىٓ ثبغمب ٍۀە لبٔذاق ِىٍٍىىٌ   ،ثوٌۇظ

 .ۋۋۇر لىٍغىٍي ثوٌىذۇەِۇٔبضىۋەتٕي تەض

ثۇ ِۇٔبضىۋەتٍەر دائىرىطىذە ئۇٍغۇرالرغب ئىرادىٕىڭ وىۈچىگە تبٍىٕىىپ   

ئىبٌالھ  . ػتىٓ ثبغمب ھېچمبٔىذاق ٔەرضىە ئېػىىپ لبٌّىىذى    ھولۇق لوغٍىػى

 !ضبڭب ٍبر ثوٌطۇْ ۋەتۀذاغٍىرىُ
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ھەرلبٔذاق ثىر دۆٌەت، ھەرلبٔذاق ثىر ِىٍٍەت ئۆزىٕىىڭ ھۆوۈِرأىغىب   

َەت جەھەتىتە ئەخىالق   ثۇ ھۆوۈِراْ ئەلىً ۋە ئەِەٌى. ئېھتىَبجٍىك ثوٌىذۇ

ھەرىىەتىٍەردە ثبغىمب    –ئەِەي لىٍىع جەھەتتە ھەددى  ،ِىسأىٕي ثىٍىع

ئۇٔىڭغب ئبتب  بٌالھئ. ھەرلبٔذاق وىػىذىٓ ئېػىپ چۈغىەْ ثوٌۇغي غەرت

لىٍغىىىبْ ئبٌىىىذىٓ وۆرەرٌىىىىه ئىمتىذارىىىىذىٓ توٌىىىۇق پبٍذىالٔغبٔىىىذىٓ،      

ەلٍىىي توٌىىۇق ئىمتىىذارىٕي توٌىىۇق ئىػىمب ضىىبٌغبٔذىٓ ثبغىىمب ٍۀە ئۇٔىىڭ ئ    

ئەضتە لبٌذۇرۇغي وۈچٍۈن ثوٌۇغي، ھۆوۈِرإٔىڭ ِېڭىطي . ثوٌۇغي الزىُ

ئىچّەوىىىتە  –ئۆتىىىۈر ثوٌۇغىىي، ھۆوىىۈِراْ ثىٍىّٕىىي ضۆٍۈغىىي، ٍىىېّەن       

ُ   ،تەرتىپٍىه ثوٌۇغي ئىبداٌەتٕي ضۆٍۈغىي،   . ضەِىّىٍَىىٕي ضۆٍۈغىي الزىى

   ُ ئۇٔىڭىىىذىٓ ثبغىىىمب . ھىّىىبٍە لىٍىػىىىي، لەتئىىىىٌ ۋە ثىىىبتۇر ثوٌۇغىىي الزىىىى

 . ۆوۈِرإٔىڭ جىطّبٔىٌ ضبغالَ، لۇۋۋەتٍىه ۋە ٍۀە ٔبتىك ثوٌۇغي الزىُھ

رىمي ىثىۇ ٍەردە، ٍىۇل   براثيفِۀطۇپ ثوٌۇپ،  براثىغبفٍۇلىرىمي لبراغالر 

ئېتىىىٍىىك تەٌىّبتىٕىىڭ تەضىىرىگە ئۇچرىغىبْ      ئبرضىتوتىٍٕىڭ لبراغىالردا  

ٌىىىىېىىٓ ئۇٔىىىىىڭ وۆزلبراغىىىىٍىرى ئوتتىىىىۇرا ئەضىىىىىر ئىطىىىىالَ     ،ثوٌطىىىىىّۇ

ثۇٔىڭغىىب ئوخػىىبظ  . تەضىىىرىگە ئۇچرىغىىبْ ئىىىذى   ىئەتچىٍىرىٕىڭّۇغىىەر

ھولىۇق پەٌطەپىطىىگە ئبئىىت ئەلىٍٕىىڭ دۇردأىٍىىرى ثىىر ھۆوۈِرأىذىٓ        

وۈتىذىغبْ ئۈِىذ ۋە ثىر ھۆوۈِرأغب لوٍۇٌىذىغبْ تەٌەپٍەر دۆٌەت لۇرغبْ 

 .ۋە دۆٌەت لۇرىذىغبْ ئۇٍغۇرالرغىال تەئەٌٍۇق ئىػتۇر
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ٍېمىٕذىٓ ثېرى ئبِېرىىب، جۇڭگو لۇرۇلٍۇلىىذىىي ئۀئۀىىۋى ئىبئىٍە    

ِەدۀىَىتىي ِۇھىتىىىذا ٍبغىىبۋاتمبْ خىتبٍالرغىىب دېّووراتىىىه ئىىىذىَىٍەرٔي   

ئبِېرىىىٕىىىڭ ِەدۀىَىتىىي توغرىطىىىذا  . ئۈزٌۈوطىىىس ضىىىڭذۈرگەْ ئىّىىىع 

ەت ھەلىمەتۀّۇ لەدىرٌىه، لىّّەتٍىه ثۇ ِەدۀىَ»7 غىٓ خ توختبٌغبٔذا 

 خى  ئەِّىب، ِىٍٍەتچىي   . دەپ وۆرضەتتي «ثىر ٍۈرۈظ ضىَبضىٌ ِەدۀىَەت

ئبِېرىىىىب جۇڭگوغىىب تؤۇغىىتۇرۇپ وېٍىۋاتمىىبْ ضىَبضىىىٌ تىىۈزۈَ     »7 غىىىٓ

ثىرىگە تۈپتىٓ ئوخػىّبٍذىغبْ  –جۇڭگودا ٍوٌغب لوٍۇٌىذىغبٔال ثوٌطب، ثىر 

ئبضبضٍىرىّۇ ئوخػبظ  ٌئىمتىطبدى ،ئبِېرىىب ثىٍەْ جۇڭگؤىڭ ضىَبضىٌ

ثوٌّىغبٍٔىمتىٓ غۇٔذاق تۈزۈِٕي جۇڭگوٌۇلالر لوثۇي لىٍىىذىغبٔالر ثوٌطىب،   

ِىٍٍىىىٌ   ،جۇڭگىىودا ضىَبضىىىٌ ئىىبجىسٌىك ۋە چېچىالڭغۇٌىىۇق ٍىىۈز ثېرىىىپ    

ب ثېمىٕىىىىپ لبٌىىىىذىغبْ ىغىىىئۇٍۇغىىىۇظ ئىمتىذارىىىىذىٓ ئبٍرىٍىىىىپ ئبِېرىى 

 . دەپ لەٍت لىٍذى «ذۇئىمتىذارضىس ثىر ھۆوۈِەت ئوتتۇرىغب چىمى

غىىىۇڭب ثىىىۇ ھۆوىىىۈِەت ئۇٔىىىىڭ ٔەزىرىىىىذە جۇڭگىىىو دۇچ وېٍىۋاتمىىىبْ   

« ئىّىع »خىٍّۇخىً ِۇرەوىەپ ئىجتىّبئىٌ ِەضىٍىٍەرٔي ھەي لىالٌّبش

ٌ دۆٌەتٍەرگە پبرچىٍىٕىػ ٕي ىئىجتىّبئىٌ داۋاٌغۇغٕي ۋە جۇڭگؤىڭ ِىٍٍى

ٓ تىىىجەت جۇڭگىىودى – «غىىٕجبڭ »ئەگەر ... «ئىّىىىع»توضىۇپ لبالٌّىىبش 

گە ئبزىَىپ 3\3ئۇٔذالتب جۇڭگؤىڭ ٍەر ِەٍذأي  ،ثۆٌۈٔۈپ چىمىپ وەتطە

ٔۇرغۇٍٔىغىبْ خىتىبً ٔوپۇضىي ئېػىىپ لبٌغىبْ زېّىٕغىب       « ئىّىىع » وېتەر

 . «ئىّىع»پ لبالر ىٕىتوپٍ

ئبتىىب لىٍغىىبْ ھولىىۇلالر ثىىوٍىچە ئىىۆز    ئىىبٌالھتىىىجەت  –ِۇثىىبدا ئۇٍغىىۇر 

  ْ خىتىبً ٔوپۇضىىٕىڭ    ،تەلذىرىٕي ئۆزٌىرى ثەٌگىٍەغىە ھولۇلٍىۇق ئىىىە
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تىىىجەت  –ٕىىڭ تىبر ثوٌۇغىي ثىىٍەْ ئۇٍغىۇر      ىزېّىٕ –وىۆپ ثوٌۇغىي ۋە ٍەر   

تىىىجەت  –خەٌمٍىرىٕىىىڭ ٔىىېّە ئباللىطىىي ثىىبر؟ لىىۇدرەت ئىگىطىىي ئۇٍغىىۇر    

خىتبٍغىىب ثېرىىىپ خبٌىطىىبڭالر لىىۇي ثوٌىىۇپ،      زېّىٕىڭالرٔىىي7 ِىٍٍەتٍىىىرىگە

   ْ ! ئىىذىغۇ؟  خبٌىطبڭالر دېذەن ثوٌۇپ ٍبغىبڭالر دەپ ثىۇٍرۇق چۈغىۈرِىگە

7 تىىجەت ِىٍٍەتٍىرىٕىىڭ پېػبٔىطىىگە    –ٍۀە غۇ لۇدرەت ئىگىطي ئۇٍغىۇر  

خىَبٔەتچي خىتىبٍالرٔي ثىېمىڭالر دەپ    –ئبچ لبٌغبْ خىتبٍالرٔي، پبرىخور 

 !ٍېسىپ لوٍّىغبْ ئىذىغۇ؟
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 ...ئەگەر جۇڭگو پبرچىالًطب

 وۈٔي – 33ئبٍٕىڭ  – 30ٍىٍي  – 3664

ىذا ضبٔبئەت تەرەلمىىٌ لىٍغىبْ،   جۇڭگؤىڭ دېڭىس ثوٍٍىر»7 غىٓ خ 

... ئەِىىگەن وىىۈچٍىرىگە ثىىبً، تېخٕىىىطىىي ئىٍغىىبر، ِەثٍىغىىي ٍېتەرٌىىىه     

  ْ ئۇٍغىىۇرالرٔي، تىجەتٍەرٔىىي  . دەٍىىذۇ  «...ِەدۀىىىَەت ضەۋىَىطىىي ئۈضىىتۈ

غىٕجبڭ ثىىٍەْ تىجەتٕىىڭ   »7 غىٓ خ ئېغىسغب ئېٍىپ ئۆتىەْ ِىٍٍەتچي 

ئىػطىس )ئەِگەن وۈچي  زاِبٔىۋىٍىػىع ئېھتىَبجىغب ٔىطجەتەْ ئېَتمبٔذا،

ۋە ِەثىىٍەغ ٍېتىػىّەٍذۇ، ضىبٔبئەت ۋە تېخٕىىىىب   ( لبٌغىبْ ئۇٍغىۇرالر وىّىذۇر   

 .دەٍذۇ «ِّب ٍەر ئبضتي ثبٍٍىمي ئىٕتبٍىٓ ِويەئ ،تەرەلمىٌ لىٍّىغبْ

، ئۇٍغۇر ۋە تىجەت «ٍەر ئبضتي ثبٍٍىمي ئىٕتبٍىٓ ِوي» ثبلبٍٍۇقضوراپ  

ىٍىىُ ضەۋىَىطىي، ضىبٔبئەت    تېخٕىىب وىۈچي، ِەدۀىىَەت، ث  »خەٌمٍىرىٕىڭ 

ٔېّە ئۈچىۈْ تەرەلمىىٌ لىٍّىىذى؟ ھولۇلطىىس ِىٍٍەتٕىىڭ       «ِەغغۇالتٍىرى

ئەِىگەن غىىبرائىتٍىرىذىٓ ثەھىىرىّەْ ثوٌىۇظ ٍىىبوي ئەِىىگەن غىىبرائىتىٕي    

تىىىىجەت  –ئۇٍغىىىۇر ! ِىٍٍەتچىىىي! ٍىىىبرىتىع ھولۇلىّىىىۇ ٍىىىوق، دېطىىىەڭچۇ 

ھجەرٌىىه  خىتىبً ووِّۇٔىطىتٍىرى رە   «ٔىجبتىبرى»خەٌمٍىرىگە ثبرٌىمٕىڭ 

ٍىٕىىىبِە لىٍغىىىبْ ِبروطىىىىسِٕي  ىجخىتىىىبً ووِّۇٔىطىىىتٍىرى ل! لىالتتىغىىىۇ؟

 «ھەرثىىىر وىػىىىٕىڭ ئەتراپٍىىىك تەرەلمىىىٌ لىٍىػىىي   »ٍىىبراتمۇچي ِىىبروص  

ئىجبد لىٍغبْ ئىذىغۇ؟ غىۇٔذاق   ،دېگەْ ثىر جۈٍِە ئىجبرىٕي ئىػٍەتىەْ

ػىمب  ئىىەْ، دېڭىس ثوٍٍىرىغب جبٍالغمبْ خىتبٍالر تەرەلمىٌ لىالٌىذى، ٔېّى

 ،ِۇضىتەٍِىىە ... تىىجەتٍەر تەرەلمىىٌ لىالٌّىىذى؟ ِۇضىتەٍِىىە     –ئۇٍغۇرالر 

! ٔېّىػمب ثۇ ئۇلۇِٕي ئېغىسغىب ئېٍىىپ ثبلّبٍطىەْ خىتبٍٕىىڭ ِىٍٍەتچىطىي     

خىتبً ووِّۇٔىطتٍىرى ِىٍٍىتي خىتبٍالرغب ِبروطىسِٕي تەتجىمالپ، ِىبلۇي  
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غبْ دېطىىەڭ ھبٍىىبت لبٌىطىىەْ، ِىىبلۇي دېّىطىىەڭ ھىىبالن ثوٌىطىىەْ دەٍىىذى   

 ئۇٍغۇرالرغب، تىجەتٍەرگە تەتجىمٍىغبْ ثوٌّبِذۇ؟ ٕىسِٕيىدارۋئىجتىّبئىٌ 

ِىٍٍىىٌ زۇٌىۇَ ثىىٍەْ    7 ثىسگە «ٔەزەرىَىٍىرى» غىٕٕىڭ خ ِىٍٍەتچي 

ِىٍٍىٌ تەڭٍىىٕىڭ، ِىٍٍىٌ ھۆوۈِرأٍىك ثىٍەْ ِىٍٍىىٌ ِەھىۇٍِۇلٕىىڭ،   

لىٍىػىىىىٕىڭ، ھولىىىىۇق ثىىىىىٍەْ    تىىىىبراغ –تەرەلمىَىىىىبت ثىىىىىٍەْ تىىىىبالْ   

ػٕىڭ، ھبلىبرەت ثىىٍەْ ِىٍٍىىٌ    ىٕى، خورالظ ثىٍەْ خورٌىسٌىمٕىڭھولۇلط

غۇرۇرٔىىىىىىڭ، ِىٍٍىىىىىىٌ ئبضطىّىٍَبتطىىىىىىَە ثىىىىىىٍەْ ئىطىىىىىَبٔىبرٌىمٕىڭ   

 . زىذدىَەتٍىه پەرلٍىرىٕي ئۆگەتتي
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 ...ئەگەر جۇڭگو پبرچىالًطب

 وۈٔي – 90ئبٍٕىڭ  – 30ٍىٍي  – 3664

ٍ )ئەگەر ئىىىۇالر »7 ٔەزىرىىىىذە  غىىىىٕٕىڭ خىىى  ِىٍٍەتچىىىي  ەر ۋە تىىىىجەت

ئبٔىىىب ۋەتەْ جۇڭگىىىودىٓ ئبٍرىٍىىىىپ چىمىىىىپ   ( ئۇٍغىىىۇرالرٔي دېّەوچىىىي 

ثىٍەْ تىجەتٕىڭ دېڭىسغىب چىمىىع ئېغىىسى     «ئۇٍغۇرىطتبْ»وېتىذىىەْ، 

ٍىىوق ثوٌغبچمىىب ٍېىىتىُ ھىىبٌەتىە چۈغىىۈپ لېٍىىىپ لىىبالق ۋە ثبغىىمىالردىٓ       

 . ئىّىع «ئبٍرىٍىپ لبٌغبْ ئىچىي لۇرۇلٍۇلتب ٍېتىُ ئبراٌغب ئبٍٍىٕىپ لبالر

 – 3616ڭىس ثوٍٍىرىغب ئىگە، دېڭىسغب چىمىع ئېغىسى ثىبر جۇڭگىو   دې

ٍېىتىُ  »ٍىٍغىىچە ٔېّىػىمب    – 3649ٍىٍي دۆٌەت لۇرغبْ وۈٔىذىٓ ثبغىالپ   

ئبٍٍىٕىىىپ  «ٍېىىتىُ ئبراٌغىىب»چۈغىىۈپ لبٌغبٔىىىذى، ٍۀە ٔېّىػىىمب   «ھىىبٌەتىە

ٍېتىُ ھبٌەتتىٓ، ٍېتىُ ئبراٌغىب  »لبٌغبٔىذى، دېڭىس ٔېّىػمب جۇڭگوٌۇلالرٔي 

ئەپۀذى؟ ئبخىرى  غىٓ خ . تىٓ لۇتمۇزۇپ لبالٌّىذى«ٍٍىٕىپ لېٍىعئب

دەپ  «ٍىىبق»پىىىرٌىىرىگە   ،زدى؟ تەٌەپٍىىرىگە ۇجۇڭگوٌىۇلالرٔي وىىُ لۇتمىى  

 3649جبۋاة ثەرگەْ ئبِېرىىىٍىمالر جۇڭگوٌىۇلٕي لۇتمىۇزۇپ لبٌّىىذىّۇ؟    

ٍىٍي جۇڭگوغب تەغەثجۇضىبرٌىك ثىٍەْ لوٌىٕي ئۇزاتمبْ ئىبِېرىىىٍىمالر   –

ٍىٍىىىي جۇڭگىىىىو ثىىىىٍەْ دىپٍوِبتىىىىىه    – 3646تمىىىۇزۇپ لبٌّىىىىىذىّۇ؟  لۇ

لۇتمىۇزۇپ   «ٍېتىٍّىىتىٓ»پ ئبِېرىىىٍىمالر جۇڭگؤي ىتىِۇٔبضىۋەت ئورٔ

 غىىىىٓ خىىى ؟ ئوٍٕىّىىىىذىغۇلبٌّىىىىذىّۇ؟ ثىىىۇ ٍەردە دېڭىىىىس ۋە ئېغىىىىس روي   

 !جبٔبثٍىرى

ب لۇرۇلٍۇلىٕىىىىڭ ئىچىىىىي لىطىىىّىغب جبٍالغىىىمبْ ئىگىٍىىىىه    مىىىئبفرى 

ئۇ . ٍەرٔىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىمىغب ٔەزەر تبغالڭ ئەپۀذىُھولۇلٍۇق دۆٌەت

پەلەت . دۆٌەتٍەرٔىىىىڭ ھەرلبٔىىىذاق ثىىىىر دۆٌەتىىىٍەرگە ئېھتىَىىىبجي ٍىىىوق     

 ٔ ػىتىٓ ثبغىىمب، دېڭىسغىب چىمىىىع ئېغىىىسى    ىتىدىپٍوِبتىىه ِۇٔبضىىىۋەت ئور
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ٕي تەٌەپ ىثوٌّىغىىبٍٔىمتىٓ ثىىۇ دۆٌەتىىٍەر خىتبٍٕىىىڭ ِۇضىىتەٍِىىە لىٍىػىى     

ب دۆٌەتٍىىىىرىگە مىىىرلبٔىىىذاق ئېھتىّبٌٕىىىىڭ ئبفرىلىٍىػىىىي وېرەوّىىىىذى؟ ھە

 .زۆرۈرىَىتي ٍوق

ئۇٍغۇرالرٔىىڭ، تىجەتٍەرٔىىڭ دۆٌەت لۇرۇغىىغب ِۇٔبضىىۋەتٍىه دېڭىىس      

    ُ ٔ  .ئېغىىسى توغرىطىىذا ئىبرتۇلچە غەَ لىٍّىىبڭ ئەپۀىذى ٍېتىىىپ  ۋاخىۋاختىب

ٌ وۈچىە  ئبٌالھ ٔۇضرەت ثېرىپ ئۇٍغۇرالر دۆٌەت لۇرغبٔذا، ثۇ دۆٌەت ھەرثى

گىبڭٕي دېڭىسغىب چىمىىع ئېغىىسى لىٍىىپ تبٌٍىۋېٍىػىي        ْۈٌَۀَتبٍىٕىپ 

 ٓ ٔىسإِبِىٍىرىىذە   –ثىرٌەغىىەْ دۆٌەتىٍەر تەغىىىالتىٕىڭ لىبٔۇْ     . ِىۇِىى

 –ئىچىىي لۇرۇلٍۇلمىب جبٍالغىمبْ دۆٌەتٍەرٔىڭّىۇ دېڭىىىس      ثېىىتىٍگۀىذەن 

 .ئووَبٔالردىٓ پبٍذىٍىٕىع ھولۇلي ثوٌىذۇ، ئەپۀذىُ

ْ )غىٕجبڭ » ٍەر ئبٍرىٍىىپ چىمىىپ دۆٌەت لۇرضىب    تىىجەت ( ئۇٍغۇرىطىتب

ً  «ٔىىىېّە ٍبخػىىىىٍىممب ئېرىػىىىىذۇ؟   ضىىىبدىغبڭ وېىىىتەً خىتىىىبً   ! ئوھىىىۇ

ئوتتۇرا تۈزٌەڭٍىه ئەٍٕي چبغذا ِوڭغۇٌالرٔىڭ  –؟ خىتبٍالر «ِۀتىمىطي»

ِىٍٍىىٌ ِۇضىىتەٍِىىىچىٍىىىذىٓ لۇتۇٌىىۇپ لبٔىذاق ٍبخػىىىٍىممب ئېرىػىىتي،    

 ،ىە لېٍىػىىذىٓ لۇتۇٌىىۇپ ِبٔجۇالرٔىىڭ ۋە ٍبپؤالرٔىىڭ ِىٍٍىىٌ ِۇضىتەٍِى    

خىتبً ِىٍٍىتي لبٔذاق ٍبخػىٍىممب ئېرىػىەْ ثوٌطب، ئۇٍغۇرالر ۋە تىجەتٍەر 

خىتبٍٕىڭ ِۇضتەٍِىىە لىٍىػىذىٓ لۇتۇٌۇپ، ئۇٔىڭذىّٕۇ وۆپ ٍبخػىٍىممب 

 .ۋۋۇر لىالٌىطۇْەثۇ ٔۇلتىٕي ثىر ِىٍٍەتچي خىتبً لبٔذاق تەض. ئېرىػىذۇ
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 خىتبً

 وۈٔي – 4ئبٍٕىڭ  – 33ٍىٍي  – 3664

خىتبٍٕىىڭ دۆٌەت لىىۇرۇظ، دۆٌەت ثبغىىمۇرۇظ ئۀئۀىطىي ٔىىېّە؟ ثىىۇ    

ئىبدەِٕي   –ضبھەدە ئۀئۀە دېگۈدەن زادى لبٔذاق ئۀئۀىطي ثبر؟ ئىبدەَ  

ثبغىىمۇرۇظق گۇرۇھۋازٌىىىك، ِەزھەپچىٍىىىه، دۆٌەتٕىىىڭ ئىىبٌىٌ ھولىىۇلىٕي    

مىىبٍٔىرىٕي، غضۇٍىمەضىىت ثىىىٍەْ لوٌغىىب چۈغىىۈرۈۋېٍىعق ٍېمىٍٕىرىٕىىي، تۇ  

ِەتچىٍەرٔي ھولۇلمىىب ئىىىگە لىٍىىىع، ئۇٍۇغىىۇظ، تەغىىىىىٍٍىٕىع     خۇغىىب 

غىەوىٍٍىرىٕي ضىىرتتىٓ وۆچىۈرۈپ     «پىبرتىَە »اغىّبٍذىغبْ  ٔذوىۈچىگە  ٍب 

وىىېٍىع، ئوِىىۇِي پۇلرأىىىىڭ ئەِەش غەخطىىٕىڭ ئىرادىطىىىٕي لبٔۇٔغىىىب     

ئبٍالٔىىىذۇرۇظق ثىىىۇددا دىٕىٕىىىىڭ تۇرِىىىۇظ ئەلىىىىذىٍىرىگە، پەٌطىىىەپىۋى   

ٍىىذىغبْ ِەضىىٍەوٕي تبغىىمىٌ دۇَٔىىبدىٓ   لبراغىىٍىرىغب ئەضىىال تىىوغرا وەٌّە 

ٕي طىىىدېّووراتىَى ،تبغىمي دۇَٔبٔىىىڭ لىّىّەت لبرغىي    ،ئىّپىورت لىٍىىع  

ثىۇالر ئەٌىۋەتتە خىتبٍٕىىىڭ دۆٌەت   . ثوٌطىب ئۈزٌۈوطىىس رەت لىٍىىع ۋەھبوىبزا    

چوڭمۇر ِۀىذىٓ ئېَتمبٔذا خىتبٍالرٔىڭ دۆٌەت  . ثبغمۇرۇظ ئۀئۀىطىذۇر

ىخي ھۆوىۈِرأي ِىبٔجۇالر لبٌىذۇرۇپ    ثبغمۇرۇظ ئۀئۀىطي خىتبٍٕىڭ تبر

 . وەتىەْ تەجرىجىٍەردىٓ تەغىىٍٍۀگەْ ئۀئۀىذۇر

ئۆٌگۀذىٓ  زېذۇڭ ِبۋئۀە غۇٔذاق ئۀئۀە ِۇھىتىذا دۆٌەت لۇرغبْ 

غەوٍي ئۆزگەرگەْ  زېذۇڭٕىڭ ِبۋ غَبۋپىڭوېَىٓ تەختىە چىممبْ دىڭ 

ٓ ثبغىالپ  ٍىٍالردىى  – 3650ئىۇ   ،پبدىػبھٍىك تۈزۈِىگە ۋارىطٍىك لىٍىىپ 

ٔېّە ئۈچۈْ  ٍبۋثبڭٕي خۇ. دۆٌەتٕىڭ ضىَبضىتىٕي ئۆزگەرتىػىە ثبغٍىذى

 3ٍىٍي  – 3646تەختتىٓ چۈغۈرۈۋەتتي؟ جۇڭگو، ئبِېرىىب ئىىىي دۆٌەت 

–  ٓ تىىجەت   ٍبۋثىبڭ  خىۇ  ،ئبٍذا دىپٍوِبتىه ِۇٔبضىۋەت ئورٔبتمبٔذىٓ وېىَى

توغرىطىذا ( ئۇٍغۇرىطتبْ) «غىٕجبڭ»ِبددىٍىك ضىَبضەت، ( 3)توغرىطىذا 
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ئوخػبغىىال ثىىىر ۋالىتتىىب تىجەتىىتىٓ،    ،ِىىبددىٍىك ضىَبضىىەت ثەٌگىىىٍەپ ( 3)

خىتىىىبً . ئۇٍغۇرىطىىتبٔذىٓ چېىىٕىىىپ چىمىػىىىٕي لىىبرار لىٍغىىىبْ ئىىىذى    

ردى ۋە ئىىۇ ۈتەختىىتىٓ چۈغىى ٍبۋثىىبڭٕي خىىۇ غىىَبۋپىڭ دېىىڭِىٍٍەتچىطىي  

 . ثىىبر لىٍذى ّۇٕىضىَبضەتثەٌگىٍىگەْ 
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 بۈگۈى

 وۈٔي – 96ئبٍٕىڭ  – 33ٍىٍي  – 3664

 36. ثىر وۈْ ثوٌذىئەھّىَەتٍىه ثۈگۈْ ئۇٍغۇرالر ئۈچۈْ ئىٕتبٍىٓ 

 ِىىوژىىالرٍىٍٍىىىرىغىچە رۇضىىىَىٍىه   – 20ئەضىىىرٔىڭ  – 90ئەضىىىر ۋە  –

 ِۀچىىىڭ –ثىىىٍەْ ِىىبٔجۇ   ِىىوژىىالررۇضىىىَىٍىه  ،ثىىىٍەْ ثرىتبٔىَىٕىىىڭ 

ثىىىىىٍەْ گوِىٕىىىىذاڭ  ِىىىىوژىىالرھۆوۈِىتىٕىىىىىڭ، وېَىىىىىٕچە رۇضىىىىىَىٍىه  

رۇضىَىطىىىي ثىىىىٍەْ ووِّۇٔىطىىىىت    ضىىىىتبٌىٓ –، ٌېىىىٕىٓ  ڭخىتبٍٍىرىٕىىىى 

تبٌىػىػىىىغب   ەتبرتىػىىىغب، زېّىىىٓ، تەضىىىر دائىىىر    –خىتبٍالرٔىىىڭ تىىبالظ  

 وٌػىغب ئبٍٍىٕىپ لبٌغبْق خىٍّۇپئوثَېىت ثوٌغبْ ۋە خۇددى ئبضىَبدىىي 

طىىەتٍەرگە ئىىىگە چەت ئەي لئېَتمىٍىىي ثوٌّبٍىىذىغبْ ِە ،خىىىً وىػىىىٍەرگە

غبْ زېّىٕغب ئبٍٍىٕىپ لبٌغبْ ئۇٍغۇرىطتبْق ضىَبضىٌ وۈچٍىرى ئېٍىػىذى

 –ثىىٍەْ خىتبٍالرٔىىڭ دىپٍوِىبتىَە ضبھەضىىذە ثىىر       ِوژىىالررۇضىَىٍىه 

ثىرىٕي تىسگىٍٕەظ ئۈچۈْ ٍەِچۈن ثوٌۇپ ثەرگەْ ئۇٍغۇرىطتبْ ئۈچىۈْ  

ثۈگۈٔىىذىٓ . ثىىىر وىىۈْ ثوٌىىۇپ لبٌىىذى   ئەھّىَەتٍىىىهئېَتمبٔىىذا ئبالھىىىذە  

ۋر تبرىخىٕىىڭ ثىىر ثېتىي ئېچىٍغبٔىذەن     ثبغالپ ئۇٍغۇرىطتبٕٔىڭ ٍېڭىي دە 

ئۇٍغۇرالرغىىب ئۇٍغىىۇر تىٍىىىذا رادىئىىو ئېچىىىپ ثېىىرىع توغرىطىىىذا     . ثوٌىىذى

ْ الٔئبِېرىىب وو ْ لبٔۇ ئىّسا  ٍىٕتوْىوھىگە پرىسدٔىت ٍىگىرىطي ِبلۇٌٍىغب

 . لوٍذى

ِبٔجۇالرٔىڭ ِىٍٍىٌ ھۆوۈِرأٍىمي ئبغذۇرۇٌغبْ جۇڭگودا، گوِىٕذاڭ 

ٔەزىرىىىذە ئۇٍغۇرىطىىىتبٕٔي   ۇْ جۇڭطىىىۀٕىڭضىى پبرتىَىطىىىٕىڭ ۋەوىٍىىىي  

ېٍىع، جۇڭگؤىڭ وەٌگۈضي دۆٌەت لۇرۇظ ِۀسىرىطىذە ۋجۇڭگوغب لوغۇ

ْ  . ئىٕتىىبٍىٓ ھىىبٌمىٍىك روي ئوٍٕىىبٍتتي    رۇضىىىَە ثىىىٍەْ   » ضىىۇْ جۇڭطىىە

ٌېىىٕىٓ  ،ضىىتبٌىٓضىَبضىىىتىٕي ئوتتۇرىغىىب لوٍغبٔىذىٓ وېىىَىٓ    «ثىرٌىػىىع 
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ٌ  لبتىىبرٌىك ئىىۆوتەثىر ئىٕمىالثىٕىىىڭ رەھجەرٌىىىرى    ، ٌ، ئىمتىطىىبدى ضىَبضىىى

ھەرثىٌ ضبھەٌەردە جۇڭگوغب ٍبردەَ ثېرىػتىٓ ئىٍگىرى ئبۋۋاي چبررۇضىَە 

ٍىٍٍىرىىذىٓ ثبغىىالپال   – 3633ئۇٍغىۇرالرٔي ھولىۇق لەضىىىرىگە ٍوالتّىبً    

ْ ئىذى يِىٍىتبرىطتالر ئبرلىٍىك ئۇٍغۇرىطتبٕٔي وؤتروٌٍۇل . ئبضتىغب ئبٌغب

ۋە ئەِەٌىَەتىتە چبررۇضىىَە ۋە ٌېىٕىٓ    ئۇٍغۇرىطتبْ لبرىّبلتب گوِىٕذاڭغب تە

لىذىىي ثىر ئۆٌىىگە ئبٍٍىٕىپ لبٌغىبْ  ۇرۇضىَىطىٕىڭ وؤتروٌٍ ضتبٌىٓ –

 .ئىذى

ۋە ئۇٔىڭ خوتۇٔي ضوڭ ِېٍَىٕىڭ ٍېٍىٕىىپ ٍبٌۋۇرۇغىي    جَبڭ جېػي

( دووالت ثەرگەْ ئىذى وؤگىرىطىذەٍىٍي ئبِېرىىب  – 3613ثۇ خوتۇْ )

ۇي ثوٌغبْ، ئىىىىٕچي دۇَٔب ئۇرۇغىىذا،  تىس پۈوۈپ تەٌەپ لىٍىػٍىرىغب ِبل

ٍىىبپؤىَىگە لبرغىىي ئىىۇرۇظ ِەزگىٍىىىذە، جۇڭگىىؤي ئىىۇرۇظ ِەٍىىذأىغب       

 روزۋېٍتٕىىىىڭ پرېسىىىىذېٕتيئبٍالٔىىىذۇرۇظ ٔىَىىىىتىگە وەٌىىىگەْ ئبِېرىىىىىب   

غىٕجبڭ ِەضىٍىطىٕي  جېػي جَبڭلبھىرە ٍىغىٕىذا )ئبرلىٍىك  ػيئبرىٍىػى

 ڭِېٍَىىىۇ ۋالىتتىب ضىوڭ   غى . ضىەِىگە ضىېٍىپ لوٍغىبْ ئىىىذى    روزۋېٍتٕىىڭ 

لوٌۇِىىذا تەپطىىىٍىٌ ِبتېرىَىىبي ثوٌّىغبچمىىب   . ئەروىىىٍەپ ثەرگەْ روزۋېٍتمىىب

پۇرات ِبتېرىَبٌالرٔي ئولۇپ ئېطىّذە لبٌغىٕي ثوٍىچە ٍېسىۋاتىّەْ  –پبرچە 

رۇضىىىىَە ثىىىىٍەْ خىتبٍٕىىىىڭ دىپٍوِبتىىىىه ِۇٔبضىىىىۋىتي     ( ثىىىۇ لىىىۇرالرٔي 

 تىرۇِىٕٕىىىڭ وېىىَىٓ ئۇٔىڭىىذىٓ  روزۋېٍتٕىىىڭ. ٍبخػىٍىٕىػىىمب ٍۈزٌۀىىذى 

 ،تەضىر وۆرضىتىػي ۋە ٍبٌتب ضىطتېّىطىٕىڭ پرىٕطىىپٍىرىغب ئەِەي لىٍىىپ  

ضىىوۋېت  –جۇڭگىىو »وىىۈٔي ِوضىىۋادا   – 31ئبٍٕىىىڭ  – 5ٍىٍىي   – 3612

غەرتٕبِىٕىڭ روھىغب . ئىّساالٔذى «دوضتٍۇق ئىتتىپبلذاغٍىك غەرتٕبِىطي

ىگە لوغىۇپ  ئۇٍغۇرىطتبٕٔي خىتبً گوِىٕىذاڭ ھۆوىۈِىت   ضتبٌىٓئبضبضەْ 
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خىتبً ھۆوۈِىتي ئۇٍغۇرىطتبٕٔي تېررىتورىَىطىگە  جَبڭ جېػيثەرگەْ، 

 . ېٍىػمب ٍۀە ثىر لېتىُ ِۇۋەپپەق ثوٌغبْ ئىذىۋلوغۇ

ٓ وىۈٔي   – 31ئبٍٕىىڭ   – 9ٍىٍىي   – 3620  زېىذۇڭ  ِىبۋ ثىىٍەْ   ضىتبٌى

 «ضوۋېت غەرتٕبِىطي –جۇڭگو »ئوتتۇرىطىذا ٍۀە غۇٔذاق ثىر غەرتٕبِە 

ئىىىىي ِۇضىتەثىت لەدەھ    زېذۇڭ ِبۋ، ضتبٌىٓۇٔىڭ ئۈچۈْ ث. ئىّساالٔذى

 .وۆتۈرۈغتي

ٍېڭىي غىەرتٕبِە ثوٌۇغىي،     «ضوۋېت غەرتٕبِىطىي  –جۇڭگو » ضتبٌىٓ

. ىّىس ثوٌّبضىىٍىمي وېىىرەن دەپ وۆرضىىەتتي مٍبٌتىىب وېٍىػىىىّي ثىىىٍەْ چىىبتى 

7 ضۆھجەتىە ئباللىذار ضىَبضىٌ غەرتٍەر ئورٔىذا ضتبٌىٓئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ 

غىىىّبٌىغب وىرىػىىىگە  –پۇلراٌىرىٕىىڭ جۇڭگؤىىىڭ غىىەرلىٌ  دۆٌەت  – 3»

غىّبٌىذا  –دۆٌەت پۇلراٌىرىٕىڭ جۇڭگؤىڭ غەرلىٌ  – 3رۇخطەت ٍوقق 

دەپ  «ب رۇخطىىەت ٍىىوق ىغدا ئوٌتۇرالٍىػىػىى( ئۇٍغۇرىطىىتبٔذا)ۋە غىىىٕجبڭ 

ٓ  – 9. وۆرضىىىەتتي ضىىىوۋېتالر  ،دۇَٔىىىب ئۇرۇغىىىي ئبخىرالغىىىمبٔذىٓ وېىىىَى

. گوغىىىىىب وىىىىىۆز تىىىػىىىىىىە ثبغىىىىىٍىذى  رۇضىَىطىىىىىي ۋە ئبِېرىىىىىىىب، جۇڭ 

ئبِېرىىىٍىمالرٔىڭ جۇڭگؤىڭ غەرلىٌ غىّبٌىٌ ۋە ئۇٍغۇرىطتبٔغب وىرىپ 

ئۈچۈْ ئېَتمبٔذا ئىٕتبٍىٓ ضەزگۈر ِەضىٍە ثوٌۇپ  ضتبٌىٓئوٌتۇرالٍىػىػي 

ٍىٍىي گوِىٕىىذاڭ ھۆوۈِىتىٕىىڭ تبغىىمي ئىػىىالر     – 3612. )لبٌغىبْ ئىىىذى 

ثىۇ ِەضىىىٍىٕي تىٍغىىب   ٌىٓضىىتبِىٕىطىتىرى ثىىىٍەْ ضىۆھجەت ئۆتىۈزگۀىىذە   

ٓ ثىۇ ِەزِىۇٔالر   ( )ئېٍىپ ئۆتىەْ دېىگەْ وىتىبثتىٓ    زېىذۇڭ  ِىبۋ ۋە  ضىتبٌى

 .(ئېٍىٕذى

ِۇضتەثىتٍەرٔي زاِبْ  ،ئۆٌۈپ وەتتي زېذۇڭ ِبۋئۆٌۈپ وەتتي،  ضتبٌىٓ

جۇڭگؤىڭ غەرلىٌ غىىّبٌىذا ۋە   زېذۇڭ ِبۋۋە  ضتبٌىٓ. ۋالىت ٍولبتتي –

ب رۇخطىىىىەت لىٍّىغىىىىبْ ىغىػىػىىى دا ئوٌتۇرالٍ( ئۇٍغۇرىطىىىىتبْ)غىىىىٕجبڭ  
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ذى ثۈگىىۈْ ئەروىىٓ ئبضىىىَب رادىئىىو ئىطتبٔطىطىىىٕىڭ   ِىىئىبِېرىىىٍىمالر ئە 

. لبرِىمىىذا ئۇٍغۇرالرغىىب ئۇٍغىۇر تىٍىىىذا رادىئىىو ئېچىىپ ثەرِەوچىىي ثوٌىىذى    

، دېّووراتىَىطىىىيػىىىي، ئبِېرىىىٕىىىىڭ  ىئبِېرىىىٍىمالرٔىىىىڭ لىّىىىّەت لبر

ٍغىۇر تىٍىي ئىبرلىٍىك    ئبِېرىىىٕىڭ ضىَبضىٌ ِەدۀىَىتي تۇٔجي ثوٌىۇپ ئۇ 

ثۇٔىىىىىىڭ ئبرلىىىىىىذىٕال  . ئۇٍغۇرىطىىىىىتبٔغب ٍېتىىىىىىپ ثبرىىىىىىذىغبْ ثوٌىىىىىذى  

     ٓ ئەضىٍي دۇَٔىىب   ،ئىبِېرىىىٍىمالرِۇ ئۇٍغۇرىطىتبٔغب ٍېتىىپ ثېرىػىي ِىۇِىى

غۇٔذاق لبئىىذىٍەر ثىىٍەْ تىۈزۈٌگەْ دۇَٔىبغۇ؟ رادىئىودا وىىُ ئىػىٍەٍذۇ،        

 –ي خىتىبً ئەۋەتىىىەْ جبضۇضىىالرِۇ ٍىىبوي ئۇٍغۇرٔىىىڭ ئەخاللٍىىىك ئوغىىۇ   

 !!!لىسٌىرىّۇ؟ خۇدا ثىٍىذۇ
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 ...دۇًَبدا

 وۈٔي – 3ئبٍٕىڭ  – 39ٍىٍي  – 3664

 «ئىػالر»غۇڭب وىػىٍەر . دۇَٔبدا غەٌىتە ئىػالر ئىٕتبٍىٓ وۆپ ثوٌىذۇ

ْ ضۆزٔي لوغۇپ جۈٍِە تۈزۈغىە  «غەٌىتە»دېگەْ پېئىٍٕىڭ ئبٌذىغب  دېگە

 –تە ضىىىۆز غەٌىىىى»، «غەٌىىىىتە ئىػىىىالر »، «غەٌىىىىتە لىٍىىىىك». ئىىىبدەتٍۀگەْ

. خبش ثوٌطب وېىرەن  ئەِەٌىَىتىگىالھبزىرلي دۇَٔبدا خىتبٍٕىڭ  «ئىجبرىٍەر

 ِۀىتىمە چۈٔىي خىتبٍٕىڭ ئەجذادىىذىٓ ھىبزىرلي ئەۋالدىغىىچە دۇَٔىبدا     

 . دېگەْ ٔەرضىٕىڭ ثبرٌىمىٕي ثىٍّەٍذۇ

وۈٔي ِېىطىىىٍىك  – 3ئبٍٕىڭ  – 39زېّىٓ  جَبڭخىتبٍٕىڭ رەئىطي 

ضوتطىَبٌىطىىىىتىه  » ،غب جىىىىبۋاة ثەرگۀىىىىذە ِۇخجىرالرٔىىىىىڭ ضىىىىوئبٌٍىرى 

وىػىىىٍەرٔىڭ ...  دېّىىووراتىَىٕي ئۈزٌۈوطىىىس وېڭەٍتّەوچىىي ثوٌىىۇۋاتىّىس،  

دەپ جىىبۋاة  «...دېّووراتىىه تبٌٍىػىىغب وبپىبٌەت لىٍّىبلچي  ثوٌىۇۋاتىّىس،     

 جَبڭۋاتمبْ ىٍىلىسىمي غۇ ٍەردىىي دېّووراتىَە توغرىطىذا توخت. ثەردى

، جۇڭگو تۇپرىمىذىىي ٍەر وۆٌىّي دۇَٔب گرادۇش ئۆزگىرىپ  350زېّىٓ 

جۇڭگىودا ھەر ٍىٍىي   ... ٔىي تەغىىىً لىٍىىذۇ،    4%تېرىٍغۇ ٍەر وۆٌىّىٕىڭ 

ثىىس جۇڭگوٌىۇلالر دۇَٔىبدا ھەرلبٔىذاق ثىىر      . ِىٍَوْ ٔوپىۇش وۆپىَىىذۇ   39

ثىىۇ ِەضىىىٍە ... دۆٌەت دۇچ وەٌّىىگەْ چىىوڭ ثىىىر ِەضىىٍىگە دۇچ وەٌىىذۇق   

 .گەْثىسٔىڭ ثېػىّىسٔي ئبغرىتّبلتب، دې

زېّىٕٕىىىڭ ئىىوڭ تبٔبضىىىپٍىك ۋە تەتىىۈر     -ئبھىىبٌە ٔوپىىۇش ثىىىٍەْ ٍەر   

زېّىٕغب وىُ ھەي لىٍىپ ثەرِەوچىي؟ ِەْ   جَبڭتبٔبضىپٍىك ِۇٔبضىۋەتٕي 

ثۇ لۇرالرٔي ئولۇۋاتمبْ چېغىّذا ئىىىىٕچي دۇَٔب ئۇرۇغىي ِەزگىٍىذىىي   

غىىۇ چبغىذا ئىتتىپبلىىذاظ   جېػىي  جَىىبڭ. ئېطىىىّگە وەٌىذى  جېػىي  جَىبڭ 

غىىٕجبڭ  »7 ٍىمٍىرىغب ئۆزى ٍىبوي دىپٍوِبتىىه ٍىوٌالر ئىبرلىٍىك    دۆٌەت ثبغ
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ٍىىبوي ِىىبٔجۇرىَىٕي جۇڭگىىو زېّىٕىغىىب لوغىىۇپ ثەرِەٍذىىۀطىىىٍەر، ِەْ     

 ْ دېىىگەْ ئەِەضىىّىذى؟ ھەتتىىب غىىبڭگبڭذا    «ٍىىبپؤىَىگە تەضىىٍىُ ثىىوٌىّە

ٍىىبپؤىَە ھەرثىىىٌ تەرەپ ثىىىٍەْ جۇڭگىىو ھەرثىىىٌ تەرەپ ِۇغىىۇ ِەضىىىٍە       

ْ ئەِەضّىذى، ( ظ توغرىطىذاتەضٍىُ ثوٌۇ)توغرىطىذا  ضۆھجەت ئۆتىۈزگە

ؤالرغب غۇ ئبرلىٍىك ثېػبرەت ثەرگەْ ئەِەضىّىذى؟  َئبِېرىىىٍىك ضىَبضى

زېّىٓ ثۈگۈْ  ثۇٔچە وۆپ پبلىٕي لەٍەردە  جَبڭئەۋالدى  جېػىٕىڭ جَبڭ

ثىبلىّەْ، دېىىَىع ئىىبرلىٍىك ٔىىېّە دېّەوچىىي؟ ثىىۇ ضىىۆزٌەرٔىڭ ٍوغىىۇرۇْ    

 ِۀىطي ٔېّە؟

، «ِىٍٍەتٍەرٔىىىڭ ِۇضىتەلىً ثوٌۇغىىي » –بۋى ئىېمىُ  ثىىر ثۈٍىۈن دۇَٔىى  

ِىٍٍەتٍەرٔىىىڭ ئىىۆز تەلىىذىرىٕي ئىىۆزٌىرى    «دۆٌەتٍەرٔىىىڭ ئىىبزاد ثوٌۇغىىي »

جۇڭگؤىىىىڭ  ،ثەٌگىٍىػىىىي غىىىىذدەتٍىه ضىَبضىىىىٌ تبغىىىمىٕغب ئبٍٍىٕىىىىپ 

زېّىٓ ضەي ئبٌذىغب چۈغۈپ لبٌغىبْ   جَبڭ ،ثوضۇغىطىغب ثېطىپ وەٌگۀذە

 جَىبڭ  ەچىۈرۈڭ و. ٌغبٔىذەن وۆرۈٔىىذۇ  چبغمبٔذەن ثىر ئەھۋاٌغب چۈغۈپ لب

 . ذى خىتبً وۆچّۀٍىرىٕي ثبلبٌّبٍذۇِزېّىٓ جبٔبثٍىرى ئۇٍغۇر خەٌمي ئە
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 ئۇٍغۇرالر

 وۈٔي – 30ئبٍٕىڭ  – 39ٍىٍي  – 3664

ئۇٍغۇرالر ضىَبضىٌ ضبپبضي تىۆۋەْ، خەٌمئىبرا ضىَبضىەتتىٓ خەۋىىرى     

ِۇئبِىٍە لىٍّبً  ٍوق دېَەرٌىه، ِەضىٍىٍەرگە ٍوٌۇلمبٔذا ضبٌّبلٍىك، ئەلٍي

. وۆپرەن ھېططىَبتمب تبٍىٕىپ ئىع وۆرىىذىغبْ ثىىر خەٌىك ثوٌىۇپ لبٌىذى     

خىتىبً ِىٍٍىىىٌ ھۆوىىۈِرأٍىرى ئۇٍغۇرالرٔىىڭ ضىَبضىىىٌ تەرثىَىٍىٕىػىىىە    

ئۇٍغۇرالرٔىڭ  ،وېرەن ثوٌغبْ ئىجتىّبئىٌ، ضىَبضىٌ ِۇھىتٕي ٍوق لىٍىپ

ثىىىر تىىبۋۇز  7 ِەضىىىٍەْ. غب ِىىۇتٍەق ٍىىوي لوٍّىىىذى ػىىىضىَبضىىىَغب ئبرىٍىػى

ِىٍَىوْ   300. ئوغرىالپ لوٌغب چۈغىەْ ئۇٍغۇرغب ئۆٌۈَ جبزاضي ثېرىٍىذى 

ٍىٍٍىىك   33 ڭغبۇغىىت ىىٓ  چخىَبٔەت لىٍغبْ ثېَجىڭٕىڭ غەھەر ثبغٍىمي 

. ئۇٍغىۇرالر ٔىېّە ئۈچىۈْ دەپ، ضىوئبي لوٍبٌّىىىذى    . لبِىبق جبزاضىي ثەردى  

ٓ ئەٌۋەتتە . ضىَبضىٌ ئبڭ ٍوق ئىذى جۈرئەت، ضىَبضىٌ ئبڭ ٍوق ۋۇجۇدتى

جۈرئەتٍىىه،  . غىجبئەت دېگۀٕىڭ لبرىطىٕىّۇ ئىسدەپ تبپمىٍي ثوٌّبٍتتي

ثىراق ٍۇلىرىمي ئبڭطىس . غىجبئەتٍىه ئۇٍغۇر ٍىگىتٍىرىّۇ ئوتتۇرىغب چىمتي

 –خەٌمٕىىىڭ لوٌٍىػىىىغب ئېرىػىىەٌّىگۀٍىىتىٓ خىتبٍالرٔىىىڭ لوٌىىىذا ثىىىر     

 .ثىرٌەپ ھبالن ثوٌذى

ىمىىذىىي جەِئىىَەت ئۇٍغىۇرالرٔي    ئەِّب، خىتبٍٕىڭ ِىٍٍىٌ ھۆوۈِرأٍ

ع ىٍىطىىەت ثىىىٍەْ رېئىىبٌٍىك ئوتتۇرىطىىىذىىي ضىىۈرو لِە. تەرثىَىٍىّەوىىتە

َىۋاتمىىىىىبْ ِىٍٍىىىىىىٌ زىىىىىىىذدىَەتٍەر ئۇٍغىىىىىۇرالرٔي تەرثىىىىىىىَىٍەپ    ىئۇٌغ

گەرچە ئۇٍغىىىىىۇرالر ئىىىىىبٌىٌ ِبئبرىىىىىىپ تەرثىَىطىىىىىىگە   . ٍېتىػىىىىىتۈرِەوتە

ۇق دەرىجىىذە  ئىجتىّبئىٌ ئبٌىٌ ِەوتەپٍەرٔىي توٌى   ىّۇئېرىػەٌّىگەْ ثوٌط

 .پۈتتۈرِەوتە
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ئۇٔىىڭ  . ئوخػبغىال ثىىر تەرضىب  ِىٍىٍەت     ،ئۇٍغۇرالر ثىر لېرى ِىٍىٍەت 

تىىبرىخ ۋە ھبٍىىبتٍىك لەٍەردىىىٓ ثبغىىالٔغبْ ثوٌطىىب غىىۇ ٍەردە     –لېرىٍىمىىي 

زوراۋاْ، ٍىىىىبۋاٍي، ئەخاللطىىىىىس،  . ئۇٍغىىىىۇرالر ثىىىىبر ئىىىىىذى دېگۀٍىىتىىىىۇر 

طىىَە ضىَبضىىتىٕي   ِەدۀىَەتطىىس ئىبچىۆز ِىٍىٍەت خىتبٍٕىىڭ ئبضطىّىٍَبت    

ئۇٍغۇرالرٔىىىڭ  ،تۈرٌىۈن لبرغىىٍىك وۆرضىىىتىع ئىبرلىٍىك رەت لىٍغىبٍٔىمي    

ئۀە غۇٔذاق تەرضبٌىك ۋە ئىطالَ . ئبٌمىػالغمب ئەرزىَذىغبْ تەرضبٌىمىذۇر

. دىٕي ئېتىمبدى ثىۇ ِىٍىٍەت ئۇٍغىۇرالرٔي ھىبالوەتتىٓ ضىبلالپ وەٌّەوىتە      

براغىىٍىرىذىٓ ثبغىىمب  ھىىبزىرلي وۈٔىىذە ئۇٍغۇرالرٔىىىڭ تۇرِۇغىىىذا ئىىبدەت ل  

غىىىۇڭب ئۇٍغۇرالرٔىىىىڭ ِەضىىىىٍىٍەرٔي   . ھېچمبٔىىىذاق ثىىىىر ٍېڭىٍىىىىك ٍىىىوق  

ە، تەپەوىۇر لىٍىػىغب توضمۇٍٔۇق لىٍىۋاتمبْ ئبدەت ىگ، ثىٍىػئبڭمىرىػىغب

وۈچٍىرىّىىىۇ، ئىىىبدەت وۈچٍىرىٕىىىىڭ ھىّىىىبٍىچىٍىرى ھەَ ثەزى ئۇٍغىىىىۇر     

 الرچەئەلىىىذىۋاز ٕىىىڭ ِەھطىىۇالتي ھېطىىبثالٔغبْ   ىئبدەٍِەرٔىىىڭ خبراوتېر

ِۀّۀٍىىىه، ئۆزۈِچىٍىىىه، غەخطىىىَەتچىٍىه، ووٌٍېىتىىىپ جەِئىىىَەت      

لبرغىىىىٕىڭ وەٍِىىىىىي ِۇضىىىتەٍِىىە ثوٌىىىۇپ لبٌغبٔىىىذىٓ تبرتىىىىپ تىىىبوي    

ھىىبزىرغىچە ئۇٍغۇرالرٔىىىڭ ِۀىىىىۋىَىتىٕي تەغىىىىٍٍىگۈچي ئىجتىّىىىبئىٌ    

 . ئبِىٍالر ثوٌۇپ لبٌذى
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 رابىَە قبدىرًىڭ هىڭ ئبًب غىرمىتىٌي قۇرۇپ چىقىػي

 وۈٔي – 32ئبٍٕىڭ  – 39ٍىٍي  – 3664

 900لەۋىتىگە  – 3ثۈگۈْ راثىَە لبدىر، راثىَە لبدىر ضودا ضبرىَىٕىڭ 

ثىىۇ ئبٍىىبٌالر ثىىىر ٍەرگە جەَ  . ٔەپەر ئۇٍغىىۇر ئبٍىىبٌٕي ضىىۆھجەتىە  چىىبلىردى 

ئبٔىىىب  3000»ضۆھجەتٍەغىىتي، ِۇڭذاغىىتي   . زىَىىبپەت ئۆتىىىۈزدى   ،ثوٌىىۇپ 

 . لۇرِبلچي ثوٌۇغتي «غىروىتي

ئىىبئىٍە ئبٍىبٌٍىرى، خىتىىبً تەلطىىىُ لىٍىىىپ    ٍىغىٍىػىىمب ،تىەثىۇ زىَىىبپە 

ٔىىىىڭ «ئەِەٌىىذارالر »وىچىىىىه ئەِەٌىىٍەرگە ئېرىػىىىىەْ   –ثەرگەْ چىىوڭ  

ْ ئبٍبٌالر،  ئبٍبٌٍىرى، زىَبٌىٌ ئبٍبٌالر، ئىػطىس، جەِئىَەتىە تبغٍىٕىپ لبٌغب

لىىسالر دەۋرەپ   –ٍبضبٔچۇق چووىبٔالر، ٍىبظ جىۇۋأالر، ٍۀە ثبغىمب خىبٔىُ      

  .وېٍىػتي

 7زىَبپەتتە راثىَە لبدىر ئبٌذى ثىٍەْ ٔۇتۇق ضۆزٌىذى

 ھۆرِەتٍىه ئۇٍغۇر ئبٍبٌٍىرى،

 !لىسالر –ھۆرِەتٍىه ئۇٍغۇر خبٔىُ 

، ھەِّىّىس ثىرٌىىتە ثۈگۈْ ئۇٍغىۇر ئبٍبٌٍىرىٕىىڭ   تەغىىٍٍىٕەٍٍۇق —

 لبتٕبغىىتۇرۇٌّبًئوثوروتمىىب . ٔىىي لىىۇرۇپ چىمىّىىىس «ئبٔىىب غىىىروىتي 3000»

تۇرغىىبْ ِەثٍەغٕىىي ثىىىر ٍەرگە تىىوپالپ، تىجىىبرەتىە    لوٌىىۇڭالردا ضىىبلٍىٕىپ

ئىّىىىبرەت تىجىىىبرىتي ثىىىىىٍەْ    –وىىىۆچّەش ِۈٌىىىۈن ئىىىۆً     ،ئىػىىىٍىتىپ 

 . لىطمىطي پۇي تبپىّىس ،غۇغۇٌٍىٕىّىس

 ضوپىطتىهپۇي دېگەْ ٔېّە؟ پۇي ئبٌىٌ تبۋار، ٌېىىٓ ئبرىّىسدا ثەزى 

ەر ثېرىٍىىىپ وەتىىەْ وىػىىىٍەر ئەِەٌىَەتىىتە ئەضىىىرٌ   دۇَٔبچىٍىممىىبتەروىي  

داۋاِي تۇرِۇغٕي لبٔذاق تەغىىٍٍەغٕي، تۇرِۇغٕىڭ زادى لبٔذاق ٔەرضە 

مي غۇ ٍەردىىي تېخي ىلىس. ئىىۀٍىىىٕي ثىٍّەً ئۆتىەْ وىػىٍەر ئىذى
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ئەضىرگە لەٌەَ وۆتۈرۈپ وىرگەْ غبئىرٌىرىّىس  – 90تۈٔۈگۈٔگىچە ھەتتب 

ھەَ ۋە ھىىبزىرِۇ ثىىىر تىىبي لەٌەَ ثىىىٍەْ ثىٍىىٍە ٍبغىىبۋاتمبْ غىىبئىرٌىرىّىس       

دەپ، ٍېسىىىپ  «پىۇي ھەر ٍبلمىىب ثبغىالٍذۇ  »، «پۇٌٕىىڭ وەٍىٕىگە وىىىرِەڭالر  »

پۇٌٕىىىڭ  »ِىطىىراالرٔي تىسىىىپ چىممىىبْ ثوٌطىىب، ٍۀە ثەزى زىَىىبٌىٍَىرىّىس    

ثىىىۇالر . دەپ، ٍېسىػىىىتي «وەٍىىىٕىگە وىىىىرِەً ثىىىبٌىٍىرىّىسٔي ئولۇتىىىبٍٍي؟  

 !ثۇ؟ -ئەلىٍٍىمّۇ؟ ثىسٔىڭ زىَبٌىٌ ئبدەٍِىرىّىسِۇ، 

ولۇتّبلچي ثوٌۇغۇپطەْ، پۇي ثوٌّىطب لبٍطي ٍوي ثىٍەْ ثبٌىٍىرىڭٕي ئ

 –ئولۇتىطەْ؟ ضېٕىڭ ِەوتەپتە ئولۇۋاتمبْ ثبٌىٍىرىڭغب ثىر وىػي دەپتەر 

؟ ئىٕطبٕٔىڭ تۇرِۇغىي  تۇرِۇغچۇلەٌەِٕي ثىىبرغب تبرلىتىپ ثېرەِذىىەْ؟ 

خەق  ئېتىمبدچىٍىرىىىذەنٔىىېّىگە تبٍىٕىىىپ داۋاٍِىػىىىذۇ، وؤىىب زاِبٕٔىىىڭ   

ْ ٔبٕٔي غبجبپ خبٔئېتىپ ثەرگە مبالردا ىْ ئۇِبچٕي ئىچىپ، تبغالپ ثەرگە

چېٍىىىىىپ ئوٌتۇرىّىسِىىىىۇ؟ تىٍەِچىٍىىىىىه تىىىىبۋىمىٕي وۆتىىىىۈرۈپ     ضىىىىبپبٍە

... ؟ ثىىس وىّىذىٓ ٔىېّە تىٍەٍّىىس    ٍبِىػىّىسِۇٌەرٔىڭ پەغتبلٍىرىغب ذىەضجِ

؟ ثىىر  ٍبراٌغبّٔىذۇقثۇ دۇَٔبغب ٍبراٌغبٔذا تىٍەِچي ِىٍٍەت ثوٌۇظ ئۈچۈٔال 

چ ۋاخ تىىىبِىمىّىس ئۈچىىۈْ تىٍەِچىٍىىىىه لىٍطىىىبق، ئەتىىىىىي   وۈٍٔىىۈن ئىىىۈ 

؟ وىىىُ ثىىىسگە ضىىەدىمە ئبتىىب لىٍىىىذۇ؟ ثەزىىىٍەر تىىبرىخٕي،       تۇرِۇغىىىّىسچۇ

. تەرەلمىَىىىبتٕي ثەٌگىٍەٍىىىذىغبْ ِىٍىىىٍەت ثوٌىىىۇپ ئوتتۇرىغىىىب چىمىػىىىتي     

وىػىىىىىٍەر ھىىىىبزىر ثىسٔىىىىىڭ   «ثەٌگىٍەٍىىىىذىغبْ»ئۇٍغۇرٔىىىىىڭ ھبٍىىىىبتىٕي 

ثىس ئۇٍغىۇرالر  . «ثەٌگىٍەپ ثوٌذى»َ وەٌگۈضىّىسٔىڭ لبٔذاق ثوٌۇغىٕي ھە

... ِبِبتٕىىىىىىڭ وۈرەغىىىىىٍىرى ئىچىىىىىىذە ٍبغىىىىىبۋاتىّىس  –ھىىىىبزىر ھبٍىىىىىبت  

وەٌگۈضىىىىّىسٔي ئىىىۆزىّىس ٍبرىتىػىىىىّىس وېرەوّىىىۇ، ٍىىىوق؟ ثەٌگىٍۀگىىىۈچي   

... ِىٍٍەتٍىىىىه ئىىىورٔىّىسدىٓ دەضىىىت تىىىۇرۇپ ھەِّىّىىىىس، ثىىىبرٌىمىّىسٔي    
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ىە ئبٍٍىٕىػىىىّىس وەٌگۈضىىي ھبٍىىبتىّىسٔي ئىىۆزىّىس ثەٌگىٍەٍىىذىغبْ ِىٍٍەتىى  

 وېرەوّۇ، ٍوق؟

  !ھۆرِەتٍىه خبٔىّالر، لىسالر

ِېَىىىپ، لىطىىّبق،   –تىٍەِچىٍىىىه لىٍىىىع، ضىىەدىمە تىىىٍەظ ئىىبجىس   

ئبدەٍِەرٔىڭ ئىػي، لۇرۇق ئىجبدەت، لۇرۇق ضبخبۋەت، ٍۀە لۇرۇق  جىتبق

چېٍىىپ ئوٌتۇرضىبق، لىوٌىّىسٔي ئېگىىس وۆتىۈرۈپ دۇئىىب       ضىبپبٍە ضىبدالەتىە  

رەن ٔېّەتٍەرٔىىي ئىبٌالھ ئبضىّبٔذىٓ تبغىالپ ثېرەِىىذۇ؟    لىٍطىبق ثىىسگە وېى   

ئىطىىالَ دىٕىىي ثىىىسگە ئەجىىىر لىٍىػىىٕي ئىىۆگەتىەْ ئەِەضىىّىذى؟ ئىىبٌالھ    

 –ھېططىَبت ۋە ئەلىً ثېرىىپ، وىۈچ     ،پۇت –ثۀذىٍەرٔي ٍبراتمبٔذا لوي 

لىىىۇۋۋەت ثېرىىىىپ ٍبراتمىىىبْ ئەِەضىىىىّىذى؟ ثىىىىس ٔېّىػىىىمب ئەلٍىّىسٔىىىىي      

، لىىبالق تۇرِۇغىىىّىسٔي ئۆزگەرتىػىىٕىڭ  ئىػىىٍەتّەٍّىس، ٔېّىػىىمب لبغػىىبق 

ووٍىغىىب چۈغىىىّەٍّىس، ٔېّىػىىىمب ئوٍغىٕىػىىىّىسغب، تەرەلمىىىىٌ لىٍىػىىىىّىسغب    

توضمۇٍٔۇق لىٍىۋاتمبْ ئۀئۀىۋى ئبدەتٍىرىّىسٔي ئىۆزگەرتّەٍّىس؟ ئىبٌالھ   

ثىس ئۇٍغۇر ثۀذىٍەرٔي ئبدەَ دەپ ٍبراتمىبْ ئىىىەْ، ئبدەِىذەن ٍبغبغىمىّۇ     

س ٔېّىػىمب ئبدەِىذەن ٍبغىىّبٍّىس، ٔېّىػىمب ٍىبت      ثىى . ھەلٍىك ٍبراتمبْ ئىذى

 ِىٍٍەتٕىڭ لوٌىغب لبراپ لبٌىّىس؟ 

 ئبدەِذەن ٍبغبغٕىڭ ئۆٌچەٍِىرى ٔېّە؟ 

ثىىىىس . ثىىىىس ئۇٍغىىىۇرالر وىٍّەردىىىىٓ، لبٍطىىىي ِىٍٍەتىىىتىٓ لېٍىػىىىبتتۇق  

ٍۀە وىّىىٍەر ثىىىس ئۇٍغىىۇرالردىٓ    ،ئۇٍغىىۇرالر وىٍّەردىىىٓ تىىۆۋەْ ئىىىذۇق   

ۀذىٍەرٔي ٍبراتمبٔذا تەڭ ھولۇلٍۇق ٍبراتمبٔغۇ؟ ئۈضتۈْ ئىذى؟ ئبٌالھ ثىس ث

، ھەرثىىر ِىٍٍەتىىە رىسلىي    لوۋَتۇپرالٕي ھەرثىر  –ٍبغبظ ِبوبٔي، زېّىٓ 

ۋە ٔېطىۋىطىگە الٍىك تەلطىُ لىٍىپ ثەرگۀغۇ؟ ثىىس ٔېّىػىمب ئۆزىّىسٔىىڭ    

زېّىٕىىىذا لېمىٕىىذى، ضىىولۇٔذى ثىىوٌىّىس، ٔېّىػىىمب ئۆزىّىسٔىىىڭ ٍۇرتىىىذا       
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ئىچىىىذە، ئبھىىبٔەت ۋە ھبلبرەتٕىىىڭ ئىچىىىذە ٍبغىىبٍّىس؟    غېرىىىت، غۇرەثىىبٌىك

؟ ثىسٔىىي غىىۇ  وەضىپٍەغىىىۀّۇھۇرۇٍٔىىۇق ثىىىس ئۇٍغۇرالرٔىىىڭ تۇرِۇغىىىذا   

وۈٔگىچە غېرىجٍىك، گبداٍٍىممىب گىرىپتىبر لىٍغىبْ ضىەۋەثٍەر ٔىېّە ئىىذى؟       

؟ ٔېّىػىىمب ھولۇلطىىىسٌىمّىذىٍىىبوي  ّىىىذىمٔچبلٍىۇلورل، ھورۇٍٔۇلّىىىذى

. ٍۀە غۇٔچە ئۈِىذضىىس، غبٍىطىىس ثوٌىۇپ وەتتىۇق    لبٔچە ھولۇلطىس ثوٌطبق 

، ئۈِىذضىىسٌىه ِىٍٍىىٌ روھىي    ئۈِىذضىىسٌىىىذۇر ئۈِىذضىسٌىه ئۆٌۈوٕىڭ 

 . ئۈِىذضىسٌىىىذۇرئۆٌگەْ ِىٍٍەتٕىڭ 

 !ضىڭىٍالر –ھۆرِەتٍىه ئبچب 

. دېَىػىتي  «ئۇضطىۇي ِىٍٍىتىي   -ٔبخػىب  »ثىس ئۇٍغۇرالرٔي ثەزىٍەر  —

تبرتىپ تبوي ھبزىرغىچە ٔبخػب ئېَتىپ، ئەٌّىطبلتىٓ . دېّىطىّۇ غۇٔذاق

. لىىبٍغۇٔي ئىىۆزىّىسدىٓ ٍىرالالغىىتۇرۇپ وەٌىىذۇق  –ئۇضطىىۇي ئوٍٕىىبپ غەَ 

. ٕىىىڭ ثىبرٌىك تەٌەپٍىىىرى ئبغىۇال ئەِەش ئىىىذى   ىثىىراق ثىىىر ِىٍىٍەت ھبٍبت  

ئۇضطىىۇي ثىىىر ِىٍىىٍەت ِەۋجۇدٌۇلىٕىىىڭ ٔېگىسٌىىىه وبپىىبٌىتىّۇ      –ٔبخػىىب 

 –ضطىىىۇي ئوٍٕىىىبپال، ٔبخػىىىب  پەلەت ٔبخػىىىب ئېَتىىىىپال، ئۇ. ئەِەش ئىىىىذى

     ّ  ەًئۇضطۇٌٕىڭ ضىرتىذىىي دۇَٔبٔىىڭ لبٔىذاق دۇَٔىب ئىىۀٍىىىٕىي ثىٍى

ئۇضطىۇي ضەھٕىطىىٕىڭ ضىىرتىذا ٍۀە لبٔىذاق      –ٔبخػىب  . ٍبغبپ وەٌىذۇق 

ثۇ ضەھٕىٍەرٔىڭ لبٔذاق . ٍبغبپ وەٌذۇق ەًضەھٕىٍەرٔىڭ ثبرٌىمىٕي ثىٍّ

ضىەھٕىگە  . ثىبلتۇق  ضەھٕىٍەر ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىػٕىڭ ٍوٌىذىّۇ ئىسدىٕىپ

 «راَ»ثىىىىراق تبِبغىىىىجىٕالرٔىڭ وىىىۆڭٍىٕي  ... ٍىىىۇْ لوٍىىىذۇقوئ ،چىمتىىىۇق

لىالٌّىىىبً ضىىىەھٕىذىٓ چۈغىىىۈپ وەتتىىىۇق، ئۇضىىىتب ئبرتىطىىىالر ثىسٔىىىىڭ      

ذى ثۈگىۈْ ثىىىس،  ِى خبٌىطىۇْ، خبٌىّىطىۇْ  ئە  ... اٌىذى ۋضىەھٕىّىسٔي تبرتى 

ىسٔىڭ ث. ثبغمىالرغب ئۇضطۇي ئوٍٕبپ ثېرىذىغبْ ِىٍٍەتىە ئبٍٍىٕىپ لبٌذۇق

ۋاگىوْ   –تۇپرىمىّىس، زېّىٕىّىسغب ثىٕب ضېٍىپ، تۆِۈر ٍوي تبرتىپ، ۋاگوْ 
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پىوٍىسالر ٔېفىىىت لىبچىالپ غىىەرلمە لىبراپ ِبڭغبٔىىذا، ٌېٕتىب وەضىىىۀذە ثىىىس      

ِّىىب داپٕىىي ثبغىىمىالر چېٍىىىپ ثەردى، ثىىىس      ەئ. ئۇضطىىۇي ئوٍٕىىبپ ثەردۇق 

ْ ث. ئۇضطۇي ئوٍٕبپ ثەردۇق وٌطبق ثۇ ئۆزىّىسٔىڭ دېپىغب ئۇضطۇي ئوٍٕىغب

 .ٍۀە ثبغمب گەپ ئىذى

 !لىسالر –ھۆرِەتٍىه خبٔىُ 

ئىپتىىىذائىٌ ھبٍۋإٔىىىڭ ثىۇ   ئۇضطىىۇي جەھەتىتە ِىىبھىرٌىك،   –ٔبخػىب  

ئۆزىٕي تؤۇظ، ئۆزٌىۈوٕي  . ئىپتىذائىٌ ئىمتىذارىغب خبش ِبھىرٌىك ئىذى

تؤىىىۇظ، ئىىىبدەِٕي تؤىىىۇظ، ِىٍٍەتٕىىىي تؤىىىۇظ، ِىٍٍەتٕىىىىڭ   ( ِۀٕىىىي)

ٍىرىٕىىىي تەْ ئىىىېٍىع ثىىىۇ ئبدەِٕىىىىڭ تەثىئىىىىٌ   ئىىىبرتۇلچىٍىك، وەِچىٍىى

 . ئىمتىذارى ئىذى

ً لبٔۇٔىَەت،  ٕي تۇرِۇظ لىٍغۇچي خىٍّۇىئىٕطبٔىَەتٕىڭ تۇرِۇغ خى

ثىر لبٔۇٔىَەت ثبروي ثۇ لبٔۇٔىَەت ۋە ثۇ  ،لبئىذىٍەر ئىچىذە گوٍب ثىر لبئىذە

لىىبٔۇٔىَەتٍەرگە لبرىغبٔىىذا تېخىّىىۇ تىىوغرا ۋە    –لبئىىىذىٍەر ثىىبرٌىك لبئىىىذە  

غىىۇٔذاق ئىىىىەْ،  . ڭىىۈٌگە ٍىىېمىٓ تۇرىىىذىغبْ لبئىىىذە ۋە لىىبٔۇٔىَەتتۇر   وۆ

ئەگەر ئىىبدەَ ئۆزىٕىىىڭ ِەرىپەتٍىىىه ئىىبدەِىٍَىىىٕي ضىىبلالپ لېٍىػىىٕي     »

ثوٌىىىۇپ چىمىػىىىٕي  ( ِىٍىىىٍەت)ئوٍالٍىىىذىغبْ ثوٌطىىىب ِەرىپەتٍىىىىه ئىىىبدەَ   

غىىىىبرائىت  –ئوٍالٍىىىىذىغبٔالر ثوٌطىىىىب، وىػىىىىىٍەرگە تەئەٌٍىىىىۇق غىىىىەرت    

گە ئەگىػىپ، ئوخػبظ ثىر گەۋدىٍىه ضۀئەتٕي ٕىڭ ئۆضۈغىىثبراۋەرٌىى

 ُ ، «ئبٔذىٓ ِبش لەدەِذە ٍۇلىرى وۆتۈرۈغي ۋە تەرەلمىٌ لىٍذۇرۇغي الزىى

 .(دېگەْ وىتبثتىٓ ئېٍىٕذى «ئبِېرىىىٕىڭ دېّووراتىَىطي»)

ِۇثبدا 7 غبرائىت ثبراۋەرٌىىي دېگەْ گەپىە دىممەت لىٍىڭالر –غەرت 

ٌ غبرائىت ثبراۋەرٌىىي ثوٌّبٍ –غەرت   –ٔبخػب »ذىىەْ، ئۇٍغۇرالر ئەثەدى

دىٕىىي »، «دىٕىىي ِىٍىىٍەت »، «ئۀئۀىىىۋى ِىٍىىٍەت »، «ئۇضطىىۇي ِىٍٍىتىىي 
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ثوٌۇپ لېٍىۋېرىػي وېرەوّۇ؟ ثۇٔذاق دېگۈچىٍەر ثىسٔىڭ  «ئېتىمبد ِىٍٍىتي

ئۇضطۇي ضۀئىتىّىس ثىٍەْ ثىسٔي ھبلبرەت لىٍذىق ثىسٔىڭ دىٕي  –ٔبخػب 

غىۇڭب ثىۇ   . ھبلىبرەت لىٍّىبلچي ثوٌىذى    ئېتىمبدىّىس ثىىٍەْ ٍۀە ئىۆزىّىسٔي  

ٔىىي لوٌغىب وەٌتىىۈرۈظ ئۈچىىۈْ   «غىىبرائىتىّىس ثىبراۋەرٌىىي  –غىەرت  »ٍەردە 

غىبرائىت ثىبراۋەرٌىىي    –غىەرت  »ٍىوق؟؟   –ثبغمب ٍوي تۇتۇغىّىس وېرەوّۇ 

ئۇضطىىۇي ضىىۀئىتىّىسِۇ ِىىبش لەدەِىىذە ٍىىۇلىرى    –ثوٌّبٍىىذىىەْ، ٔبخػىىب 

ٕي ىغىبرائىت ثىبراۋەرٌىى   –غىەرت   «.ٌەٌّەٍذۇ، تەرەلمىٌ لىالٌّبٍىذۇ ۈوۆتۈر

 لبٔذاق لوٌغب وەٌتۈرىّىس؟

 !لىسالر –ھۆرِەتٍىه خبٔىُ 

تىجبرەت ئېڭىي ثىبر، ئەڭ    –ئۆزىّىسگە ِەٌۇِىي ئۇٍغۇر ِىٍٍىتي ضودا 

ئۇٍغۇر ئبٍىبٌٍىرى ئەِىذى ثىرٌىػىىپ    . ثۈٍۈن ضودا ئەخاللىغب ئىگە ِىٍٍەت

پىىبً ضىىبٌغبْ    تىجىىبرەت لىٍىّىىىس، ثىىىر غىىىروەتىە ھەِّىّىىىس ثىرٌىػىىىپ     

ِىىىڭ ئىىبٔىالر ». ئىىۀّىىىس، ضىىبٌغبْ ِەثٍىغىّىىىسگە لىىبراپ پبٍىىذا ئىىبٍرىَّىس  

ٍوٌغىىب ضىىېٍىع ئۈچىىۈْ ثىسٔىىىڭ  زاِىىبٔىۋى     ،ٔىىي ثبغىىمۇرۇظ «غىىىروىتي

ئەِّىىب،  . ثىسٔىىىڭ ٍېتەرٌىىىه ثىٍىّىّىىىس ٍىىوق    . ثىٍىّىّىىىس ثوٌۇغىىي وېىىرەن  

ّىىسگە  تىجبرەت تەجرىجىّىس ئىٕتىبٍىٓ توٌىۇق، ئەلٍى   –ئۇٍغۇرالرٔىڭ ضودا 

 .تبٍىٕىپ تەجرىجىٍەرٔي ثىٍىّگە ئبٍالٔذۇرۇغىّىس تبِبِەْ ِۇِىىٓ

تۇرِۇغىىىٕىڭ ِەلطىىىىتي ٔىىىېّە؟ ئبدەٍِىرىّىسٔىىىىڭ، ِىٍٍىتىّىسٔىىىىڭ     

ثىىۇ ... ِەۋجۇدٌىىۇلىٕي وبپىىبٌەتىە ئىىىگە لىٍىىىذىغبْ لىّىىّەت لبراغىىٍىرىّىس  

ٔىىېّە؟ ئىىبدەَ لبٔىىذاق لىٍغبٔىىذىال ئىىۆزىٕي تبوبِۇٌالغتۇرۇغىىٕىڭ ٍىىۇلىرى     

ئوٍالغىىتىٓ،  ئىى «غىبٍىٍەر »ٍېتىىىپ ثبراالٍىذۇ؟ ثىىىسگە تېڭىٍغىىبْ   چىېىىگە  

ثىىس ئىۆزىّىسٔي ئوٍٍىػىىّىس،     !ضىىڭىٍالر  –لوثۇي لىٍىػىتىٓ ئىبۋۋاي  ئبچىب    

جەِئىَەتٕىىىي، جەِئىَەتتىىىىىي ئىىىۆزىّىسٔي، جەِئىَەتتىىىىىي ئىىىورٔىّىسٔي   
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ھەرىىەتٍىرىّىسٔىىي تەرتىىىپىە ضىىېٍىپ،   –ھەددى . چۈغىٕىػىىّىس وېىىرەن 

ٍىىىىىۇلىرى ضىىىىىۈپەتٍىه ئەخىىىىىالق،   ،تبوبِۇٌالغىىىىىتۇرۇپپەزىٍىتىّىسٔىىىىىي 

  ُ ثىىىسگە ۋە ضىىىىسگە پبٍىىىذىٍىك  . ِەدۀىَەتٍىىىه ِۇھىتمىىىب ٍېتىػىىىّىس الزىىىى

ئىىبدەتٍىرىّىسگە، دىٕىىي ئىىبڭ ھەَ لبراغىىٍىرىّىسغب    - ئۀئۀىّىىىسگە، ئىىۆرپ 

ئىّتىَبزغب . ئۇٍغۇْ وېٍىذىغبْ ئەخالق لبراغٍىرىٕي ئۇرغۇتۇغىّىس وېرەن

ولۇٔىىىذىغبْ، ٍبٌۋۇرىىىذىغبْ، ثىىىر پىىبرتىَىگە    غەخطىىىە چ  ،ثېمىٕىىىذىغبْ

چولۇٔىذىغبْ، ٍبتالرٔىڭ لوٌىغب لىبراپ لبٌىىذىغبْ خىۇراپىٌ لبراغىالردىٓ     

جىىۇدا ثوٌىىۇپ، ئىىبدەٍِەرگە   –ٔي ئېٕىىىك لىٍىىىپ ئبجرىتىىىپ، ئىىبدا  ّىسئىىبرى

وۆٍۈٔىىىىذىغبْ، ِىٍٍەتٕىىىىڭ غېّىٕىىىي ٍەٍىىىذىغبْ ئەخىىىالق لبراغىىىٍىرىٕي    

 .تۇرغۇزۇغىّىس الزىُ

ھەرىىەتٍىىرى ئەلىٍٕىىڭ ٔىۇرىٕي     –ئېتىمبدى ۋە ھەددى ئىٕطبٕٔىڭ 

ئېّىػي وېرەنق ئەتراپىّىسدىىىي ِىۇھىتتىٓ ئەلىىً ئۆگىٕىػىىّىس، ثىبرٌىك      

 .ھبدىطىٍەرٔي ئەلىً ثىٍەْ وۆزىتىػىّىس وېرەن

 !ضىڭىٍالر –ھۆرِەتٍىه ئبچب  

پىىىۇي ھبٍىىىبت تۇرۇغىىٕىڭ ۋاضىتىطىىىي، پىىىۇي تەرەلمىَبتٕىىىىڭ    –پىىۇي  

ئبٍرىٍغىىبْ ھبٍىىبت ھەلىمىىىٌ ِۀىىىذىىي ھبٍىىبت   ۋاضىىىتىذىٓ . ۋاضىتىطىىي

ِەزِۇٔىغىىب ئىىىگە   تۇرِىىۇظ ثوالالِىىذۇ؟ ۋاضىىىتىذىٓ ئبٍرىٍغىىبْ تۇرِىىۇظ    

، «ئىػىٕىڭالر، پۇي ئەلىٍٕىڭ ئوغۇتي، پۇٌٕىڭ ِېۋىطي ئەلىً»ثوالالِذۇ؟ 

ھىبزىرلي زاِىبْ چۈغىۀچىٍىرىگە ئبضبضىالٔغبٔذا ئىمتىطىبدٔىڭ تەرەلمىىٌ       

غىۇٔذالال  . ىَبت ھولۇلىغب ئبئىت ِەضىٍىذۇرلىٍىػي ثىر ِىٍٍەتٕىڭ تەرەلم

ھەِىىىىّە ئبدەِٕىىىىىڭ ئەتراپٍىىىىىك تەرەلمىىىىىٌ لىٍىػىىىىىغب ِۇٔبضىىىىىۋەتٍىه   »

 «.ِەضىٍىذۇر

 .رەھّەت ضىٍەرگە
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 ھۆرهەتلىل رەپىقەم رابىَەم خېٌىن

 وۈٔي – 3ئبٍٕىڭ  – 3ٍىٍي  – 3665

ً ضەْ . ٍىً وىرىپ وەٌذى – 3665ثۈگۈْ ٍېڭي ٍىً  ْ ثىر ٍى ئۆتىە

وىچىىىه تىٕىىذىڭ، ِەْ ثۇٍبلتىىب     –بٔذا لىىبٔچە لېىىتىُ ئۇٌىىۇغ    ئۇٍغۇرىطىىت 

. ئۆزىّىسال ثىٍىّىس خېٕىُ. وىچىه تىٕذىُ –ئبِېرىىىذا لبٔچە لېتىُ ئۇٌۇغ 

وىّىىگە ئېَتىىبً  » چىخوپٕىىىڭ. پ .وىّٕىىىڭ دەردىٕىىي وىىىُ ئبڭالٍىىذۇ؟ ئىىب  

ِبۋزۇٌۇق ھېىبٍىطىذە، ھېىبٍىٕىڭ ثىبظ لەھرىّىبٔي دەردىٕىي     «دەردىّٕي

ً ئبخىرى ئولۇرٔىڭ ثېػىذا ئوٌتۇرۇپئېَتىپ ثېرىذى  ،غبْ ضىرداظ تبپبٌّب

ثىۇ دۇَٔىبدا   . ئۆزىٕىڭ ٍبردەِچىطي ئبتمب دەردىٕي ضۆزٌەپ ثەرگەْ ئىىەْ

چىىىۈٔىي . ثەن ئىىىبز چۈغىىىٕىذىغبٔالر ثىرىٕىىىىڭ ھىىبٌىٕي، دەردىٕىىىي   -ثىىىر 

 ْ ضىىەْ وىػىىىٍەرٔىڭ دەردىٕىىي   ئەِّىىب . وىػىىىٍەرٔىڭ ھەِّىطىىي دەردِە

رٔىڭ دەردىٕي ئبڭالٍتتىڭ، ِۇضبپىر ثوٌۇپ لبٌغبْ وەِجەغەٌٍە ،ئبڭالٍتتىڭ

ئۇٍغۇرٔىىىىىڭ دەردىٕىىىىي ئبڭالٍتتىىىىىڭ، وېطىىىىەي وۆرضىىىىىتىپ ھەلمىٕىىىىي    

ِّىب ئۆزۈڭٕىىڭ دەردىٕىي    ەتۆٌىَەٌّىگەْ ثىّبرٔىڭ دەردىٕي ئبڭالٍتتىىڭ، ئ 

. ثىرىّىىسگە ضىۆزٌەپ ثېرەتتىۇق    –ِبڭب ضۆزٌەپ ثېرەتتىڭ، دەردىّىسٔي ثىر 

بٌمىىپ وەتىىەْ   ھىمتىٓ، غەخطىَەتتىٓ ئىىىىّىسٔىڭ دەردى خۇضۇضىٍَ

ضىېٕىڭ دەردىىڭ ۋەتۀٕىىڭ، ِىٍٍەتٕىىڭ دەردى     . ئوخػبظ ئىىذى . ئىذى

ِېٕىىىڭ دەردىّّىىۇ ۋەتۀٕىىىڭ، ِىٍٍەتٕىىىڭ دەردى ئىىىذى، ثۇٔىىذاق   . ئىىىذى

تىۇق،  توىػىىگە ضىۆزٌەپ ثېرەٌّەٍ   وىۆرگۀچە دەردىّىسٔىي ئەتراپىّىسدىىىي   

ثىرىّىسگە  –ٍۈرەن ثىر ئىىىي . تۇقتوىػىگە ئىػۀّەٍ وۆرگۀچە چۈٔىي

 . ٍۈرەوٕىڭ دەردىٕي پەلەت ٍۈرەوال ئبڭالٍتتي. تۇقتدەردىّىسٔي ضۆزٌەٍ

ئەٌەَ ئېٍىىپ وەٌگۀىذىٓ    –ثۇ ٍېڭي ٍىىً ٍۀىىال ئىىىىّىىسگە لىبٍغۇ     

 – 94ئبٍٕىڭ  – 3ٍىٍي  – 3664. ثبغمب ھېچٕەرضە ئېٍىپ وەٌّىطە وېرەن
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ْ چەت ضەْ ۋەتۀ. ېٍىٕذىۋوۈٔي ضېٕىڭ پبضپورتۇڭ تبرتى ذە لبٌذىڭ، ِە

 .ئەٌذە ِۇضبپىر ثوٌۇپ  لبٌذىُ

ٕي ِۀىىجە  ىثىٍىىىۋاي خېىىٕىُ ئبدەِٕىىىڭ ئەلٍىىي ئبدەِٕىىىڭ ھېططىىىَبت     

 7رۇَف ‹Erich Fromm› گېرِبٔىَىٍىه پطىخوٌوگ. لىٍىذۇ

ھەرثىىىر ِۇغىىۇٔذاق ئۇلىىۇَ ۋە ھەرخىىىً تەٌىّبتالرٔىىىڭ ثبغىىٍىٕىع      »

ب ٍەوىىىىىە ٔېّىػىىىىم. دەپ وۆرضىىىىەتىەْ «ثوٌىىىىىذۇ ِۀجىئىىىىيھېططىىىىَبت  

ئۇٍغۇرالرٔىىىڭ غىىۇ خىىىً ھېططىىىَبتي ووٌٍېىتىىىپ ِىٍٍىىىٌ ھېططىىىَبت      

لىراپ ٍۈرىىذىغبْ  رپەلەت غەخطىَەتچىٍىه پى ،دەرىجىطىگە وۆتۈرۈٌّەً

ئەگەر ئۇٍغىىىىىۇر ئىىىىىبدەٍِەر  . ئىپتىىىىىىذائىٌ ثبضىىىىىمۇچتب لېٍىىىىىىپ لبٌىىىىىذى 

غەخطىىىىىىَەتچىٍىىٕي دېّووراتىىىىىىه غەخطىىىىىىَەتچىٍىه ثبضىىىىىمۇچىغب    

ىتتىب ئىبدەٍِەر غەخطىىَەتچىٍىه ھېططىىَبتىٕي     گەْ ثوٌطب ئىۇ ۋال ىٌەوۆتۈر

ِەْ . )ووٌٍېىتىپ ِىٍٍىٌ ھېططىَبت دەرىجىطىگە وۆتىۈرەٌىگەْ ثىوالتتي  

ثىۇ ئۇلىۇِالرٔي تېخىّىۇ چوڭمىۇر غەرھٍىػىىُ وېىرەن ئىىذى ٍىبوي وۈچىۈَ          

ْ   . ٍەتّەٍذۇ ٍبوي ۋالتىُ ٍىوق  ( ِەْ پەلەت وۈٔىذىٍىه خىبتىرە ٍېسىىۋاتىّە

 اراضىت ئېَتمبٔىذەن ضىېٕىڭ ۋۇجۇدۇڭىذ    ٍۇلىرىمي ِۀىىۋى ھبدىطىىٍەرٔي   

ھېططىَبتٕىڭ  ووٌٍېىتىپ ِىٍٍىٌ ھېططىىَبت دەرىجىطىىگە   . وۆرەٌەٍتتىُ

وۆتۈرۈٌۈغي ضېٕىڭ ۋۇجۇدۇڭ ِىٍٍەتچىٍىىىە، ِىٍٍەتپەرۋەرٌىىىە ثىبراۋەر  

چۈغىٕىػىىىڭ وېىىرەن ئىىىذىىي ئىىبدەٍِەر ئىىبۋۋاي ۋەتەْ دېىىگەْ     . ئىىىذى

ىرٌەغتۈرۈپ چۈغىۀگۀذىال  ئىطىّٕي چۈغۀگۀذىال، ھېططىَبت ثىٍەْ ث

ثىىرىگە   –ئبٔذىٓ ثىر . ئبٔذىٓ ئەلىً ثىٍەْ ثىرٌەغتۈرۈپ چۈغىٕەٌەٍتتي

ھەتتب ثىىر  . ثىرىگە ِېھرىجبٍٔىك ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىالتتي –وۆٍۈٔەتتي، ثىر 

ئۇٍغۇر تىٍىٕي، ئۇٍغۇر ِەدۀىَىتىٕي، . ثىرىٕي ۋەتەْ، دەپ چۈغىٕەتتي –

غىىۇ ۋالىتمىىب  . ْ دەپ چۈغىىىٕەٌەٍتتيئۇٍغۇرٔىىىڭ دىٕىىي ئېتىمىىبدىٕي ۋەتە  
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لىىۇدرىتىگە  -ٍەتىۀىذە ۋەتۀپەرۋەرٌىىه، ِىٍٍەتپەرۋەرٌىىه ئۆزىٕىىڭ وىۈچ      

خىتىىبً ِىٍٍەتچىٍىىىرى ئۇٍغۇرالرٔىىىڭ ھېططىىىَبتىٕي     . ئىىىگە ثىىوالالٍتتي 

 ،غەخطىىَەتچىٍىىٕىال غەخطىَەتچىٍىىىە ٍېتەوٍەپ، ئۇٍغۇرالرٔي پەلەت 

 ْ ئبضبٍىػىىٍىك ئىچىىىذە جىىىبْ   خىىبتىرجەٍِىىٕي، ئەِىٍٕىىٕىىىي،  7 ِەضىىىٍە

ثېمىػىىٕىال ئوٍالٍىىذىغبْ ِۇھىتمىىب ئىتتىرىىىپ ئۇٍغۇرالرٔىىىڭ ئىطىىَبٔىبرٌىك   

ٓ  -ثىر  رٔيالئۇٍغۇر. روھىٕي ضۇٔذۇرۇۋەتتي ھەتتىب   ،ٍبتالغىتۇرۇپ  ثىرىىذى

غىۇڭب ئۇٌىۇغ ِەلطىەتٍەر ٍوٌىىذا،      . ثىرىگە ئىػۀّەٍذىغبْ لىٍىۋەتتي –ثىر 

چىالرٔىىڭ ضىىبٔي ثبرغبٔطىىېرى  گە ئوخػىىبظ ٍوٌغىب چىممىىبْ ٍوٌۇ ئىىىىّىىس 

ْ  ،ِّب، ثىس ئىىىىّىسٔىي لوٌالٍىذىغبْ وىػىىٍەر   ەئ. ئبزالپ وەتتي  ،ِەضىىٍە

ْ    راِىىىٍە ثىىىر جبٔغىىب   ،، وبِىىىً ئەپۀذىىىذەن وىػىىىٍەر ثىىىس ثىىىٍەْ ثىىىر تە

 . ئبٍالٔغبٔذەن، ھبٍبتٕىڭ ئۇزاق ِۇضبپىٍىرىذە ثىس ثىٍەْ ثىٍٍە ثوٌذى

. ٕىّىس خىتىىبً ئىىىذى ثىرىٕچىىي دۈغىىّى. دۈغىىّۀٍىه ثوٌىىۇپ لبٌىىذۇق 

خىتبٍغىب ٍبٌٍىٕىىپ ئىػىٍەٍذىغبٔالر ئىىىىٕچىي ضىەپتە ضىبڭب، ِبڭىب لبرغىي         

 ،ثىۇ وىػىىٍەر ثىىسگە دوضىت ثوٌىۇپ     . پبئبٌىَەت لىٍىۋاتمبْ وىػىٍەر ئىىذى 

تولىىب   –ِىٍٍەتچىٍىىىه تېّىطىىىذا تبلىىب   . ئەتراپىّىىىسدا ئبٍٍىٕىىىپ ٍىىۈرەتتي  

ئىىىىّىىىس  ،مىطىىيلىط. ضىۆزٌەپ ئىىىىّىسٔىىي ٔىىبزارەت لىٍىػىىپ ٍىىۈرەتتي   

 7دۈغّۀٕىڭ لورغبۋىذا لبٌغبْ چبغالردىّۇ ضەْ دائىُ دېگۈدەن

  ؟ِەْ ضبڭب ٔېّىػمب تەگذىُ —

 .ئىٕمىالة لىٍىذۇ دەپ —

 ِەْ ٔېّىػمب پۈتۈْ ِۇھەثجىتىّٕي ضبڭب ثېغىػٍىذىُ؟ —

 .ضېٕي ئىٕمىالة لىٍىذۇ دەپ —

 ِەْ ضبڭب ٔېّىػمب ئۈِىذ ثبغٍىذىُ؟ —

 .ٍۀە ئىٕمىالة چىمىذۇ دەپ ،الة چىممبْثۇرۇْ ضۀذىٓ ئىٕمى —
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ئۆٍگە وىرگۀذە، ئۆٍذىٓ چىممبٔذا، ئىىىىّىسٔىڭ ئبرىطىىذا ِىٍىٍەت،   

ۋەتەْ، ئىبزادٌىك توغرىطىىذا دىئىبٌوگالر ثبغىالٔغبٔذا ٍىۇلىرىمي ضىۆزٌەرٔي       

 ُ ثىۇ ضىۆزٌىرىڭٕي   . تەورارٌىغىٕىڭ ھبزىرغىچە لۇٌىمىّذىٓ وەتّەٍذۇ خېىٕى

ٍّەْ، ثەزىذە ِۇڭٍىٕىىپ تىۇرۇپ ئەضىٍەٍّەْ،    ثەزىذە وۈٌۈپ تۇرۇپ ئەضٍە

ثەزىىىذە ِىىۇھەثجەت ثىىىٍەْ ئەضىىٍەٍّەْ، ثەزىىىذە ئىىىچ ئىىبغرىتىع ثىىىٍەْ      

 ْ . ئىىىىّىسٔىىىىڭ خىىبراوتېرى ٔېّىػىىىمب ثىىۇ لەدەر ئوخػىىىبظ   . ئەضىىٍەٍّە

  ُ ِۀّىىۇ ئېَتىىىپ  –ضىۀّۇ   ،خىبراوتېرىّىس ثىسٔىىي لەٍەرگە ثبغىالٍذۇ خېىىٕى

 . ثېرەٌّەٍّىس

ضىۆزٌەرٔي لىٍغىبْ چبغٍىرىڭىذا ثەزىىذە      ٍىىه ِۀى ئۆٍذە ٍۇلىرىمىىذەن 

ثەزىذە ئبچچىمالپ ضەْ راثىَە خېٕىُ، ثىىر  . تىُ، تبپب لىٍّب دەٍتتىُترۀجىَ

ئوٍٍىغبٍٔىرىىىڭ ثىىىٍەْ ئبٍىىبٌٍىك ٔبزاوىتىىىڭ     ،ضىىبددا لەٌجٕىىىڭ ئىگىطىىي  

      ُ ثىىىراق، . ِبضالغىّبٍذۇ، ضىبددا ئىبرزۇالرٔي ئۆزۈڭىىذىٓ ٔېىرى لىىً دەٍتىتى

لىٍىپ ثەرگۀٍىىىذىٓ  ِەھجۇثەِبڭب ئۆِۈرٌۈن  ىڭئبٌالھٕضۀذەن ئبٍبٌٕي 

ثۇٔىىذاق چىىبغالردا ِەْ ضىىبڭب ئبٍىىبي وىػىىي دەپ ِۇئىىبِىٍە      . ضىىۆٍۈٔەتتىُ

ۋەتەْ توغرىطىذا تىٕىّطىس ضىٍىىٕىپ تۇرغىبْ ۋۇجۇدۇڭٕىىڭ   . لىٍّبٍتتىُ

 . ئىچىذە ضولۇپ تۇرغبْ ٍۈرىىىڭٕي وۆرۈپ تۇراتتىُ

 .ئبٌذىرىّب دەٍتتىُ —

ئىىٕمىالة  . دېگەْ ثبراۋەر پۇرضەت دېگۀٍىىتىۇر ئىٕمىالة  !خېٕىُ —

ْ ئوثَېىتىپ  لىٍغۇچي ضۇثَېىتٕىڭ پىػىپ ٍېتىٍىػي، ئىٕمىالة لىٍىذىغب

غىىىۇٔذاق  .غىىبرائىتٕىڭ پىػىىىىپ ٍېتىٍىػىىىي ثىىىۇ پۇرضىىىەت دېگۀٍىىتىىىۇر  

پۇرضىىىەتٍەرٔي تەٍَبرالٍىىىذىغبْ، پىػىىىۇرۇپ ٍېتىٍذۈرىىىىذىغبْ ِەتجۇئىىىبت   

خىتبٍٕىىڭ ِەدۀىىَەت ئىٕمىالثىي     .ھولۇلي ثىسٔىىڭ لىوٌىّىسدا ٍىوق ئىىذى    

ػىىىٕي لوٌغىىىب ىٕىۋەرەلىىىٍەر ئىىىبرلىٍىك ِىٍٍىىىٌ ئوٍغ   –دەۋرىىىذە، تەغىىىۋىك  
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ئبٍىذا زور وۆٌەٍِىىه    – 2ٍىٍىي   – 3635وەٌتۈرگەْ ئۇٍغىۇر ئولۇغىۇچىالر   

 «ٍەرٌىىه ِىٍٍەتچىٍىىىىە لبرغىي تىىۇرۇظ   ». ٔبِىبٍىع تەٍَبرٌىغىبْ ئىىذى   

ك وىۈچ وۆرضىىتىپ ئۇٍغىۇر    دەٍذىغبْ خىتبٍچە ئۇلىۇِٕي ٔبِىبٍىع ئىبرلىٍى   

 «ِىٍٍىىىىٌ ثۆٌگىىىۈٔچىٍىىىە لبرغىىىي تىىىۇرۇظ   »ئولۇغىىىۇچىالر خىتبٍٕىىىىڭ  

دەٍذىغبْ خىتبٍچە ئۇلۇِغب ئۆزگەرتىػىە ضىَبضىٌ ثېطىىُ پەٍىذا لىٍغىبْ    

 .ئىذى

ٕىڭ ِۇھىٍّىمىٕىڭ ٍۀە ثىىر  ىئىٕمىالة ضۇثَېىتىٕىڭ پىػىپ ٍېتىٍىػ

  ً ۇغىىٕىڭ تېىىرەن  ئبت ضىىتبٌىٍٓىٍىىي   – 3631. ِىطىىبٌىٕي وەٌتىىۈرۈپ ثبلىىب

ٕي ىٕي، ھىىبۋا لىطىىىٍّىر ىئېغىىىسى ئىىبرلىٍىك تبٔىىىب، لۇرۇلٍىىۇق لىطىىىٍّىر   

ئەۋەتىىىپ لەغىىمەردە لۇرۇٌغىىبْ دۆٌەتٕىىي ۋە ثىىۇ دۆٌەتٕىىىڭ ئبرِىَىطىىىٕي      

ئبتۇغىىىتب . لەغىىىمەردە  پىىىىذائىَالر ئولٕىىىىڭ ئىچىىىىذە لبٌىىىذى . ثبضىىىتۇردى

ْ ئبتۇغىىٍۇلالر تبٔىىالرٔىىىڭ ئەتراپىغىىب ئوٌىػىىىپ، ضىىتبٌىٓ ئېتىىىپ ثەرگە  

ً . تۇردى ئۆچىرەت پوٌوغب  9ٍىٍىي   – 3664 ،ٍېمىٕذىٓ ثىر ِىطبي وەٌتىۈرە

وۈٔي خىتبٍغب لبرغي ٔبِبٍىع وۆتۈرگەْ ئۇٍغۇرالر غۇٌجىب   – 2ئبٍٕىڭ  –

ئىىۆً  –ئۈرۈِچىىذە ئۇٍغىىۇرالر ئۆٍّىۇ   . غىەھىرىذە ئولٕىىڭ ئىچىىىذە لبٌىذى   

غىىۇڭب، ئىىىٕمىالة ضىىۇثَېىتىٕىڭ   . ثىرىٕىىي تىىبۋاپ لىٍىىذى  –ھېَىتالپ ثىىىر  

ع، ئىٕمىالثٕىي ثبغالغىتب ۋە ئىٕمىالثٕىي    ىٕىپىػىپ ٍېتىٍىػي ِىٍٍىٌ ئىوٍغ 

 . جىگە ئېرىػتۈرۈغتە ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ ئبِىٍىذۇرىغەٌ

دەپ وۈتىۈپ   ؟غىۇٔي تەوىرارالٍّەْ خېىٕىُ، پۇرضىەت لبچىبْ وېٍىىذۇ      

ئەلىٍٍىك ِىٍٍەت ئۈچۈْ ثوٌۇپّۇ ثىسدەن ِۇضىتەٍِىىە  . تۇرغىٍىّۇ ثوٌّبٍذۇ

ەت ئۈچۈْ ھەرثىر دەلىىمە پۇرضىەت ٍبرىتىػىمب ِۇۋاپىىك     ثوٌۇپ لبٌغبْ ِىٍٍ

 .دەلىمىذۇر
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پۇرضەتٕي ٍبرىتبالٍذىغبْ وىػي، پۇرضەت ٍېتىپ وەٌگۀذە ھەرلبٔذاق 

تىىىىپ   غىب ئېھتىّبٌٍىمٕي ثىر چەتىىە لبٍرىىپ لوٍىۇپ، ھەتتىب ھبٍىبتىٕي دو     

ئوتتۇرىغىىىب چۈغىىىەٌەٍذىغبْ وىػىىىي ھەلىمىىىىٌ ئىٕمىالثچىىىي، ھەلىمىىىىٌ      

 .ىذۇرۋەتۀپەرۋەر وىػ

ھەِّە ئبدەَ ئۆزىٕىڭ جېٕي ثىٍەْ لبٌغبٔذا، ضېطىك جېٕىٕي ضىبلالپ  

لېٍىػٕىال ئوٍالپ ٍۈرگۀذە، ثىۇ وىػىىٍەرٔىڭ ِىٍىٍەت ئۈچىۈْ لىبٍغۇرۇظ      

ثىۇ ِىٍٍەتٕىي   ... ئېڭي ھەتتب ِىٍٍەت ئۈچۈْ لبٍغۇرۇظ تۇٍغۇضي ثوٌّىطىب 

مىب  لبٍطي ٍوي ثىٍەْ ھەرىىەتىە وەٌتىۈرگىٍي، لبٍطىي ٍىوي ثىىٍەْ ئىٕمىالث    

 . جەٌپ لىٍغىٍي ثوٌىذۇ، خېٕىُ

. ِىٍٍەتٕىڭ ئبزادٌىمي ئۈچىۈْ ئبتالٔىذۇق   ،ئبٌالھ وۆڭٍىّىسگە ضبٌذى

ۋاضىىٕي لىٍىىع ئۈچىۈْ ئبِېرىىىغىب     ەِەْ ئۇٍغۇرٔىڭ ِىٍٍىٌ ضىَبضىٌ د

 ُ ضىىەْ ئبرلىىب ضىىەپتە ۋەتىٕىّىىىس ئۇٍغۇرىطىىتبٔذا لبٌىىذىڭ،    . ٍېتىىىپ وەٌىىذى

ُ   ِەْ ئبِېرىىىىذا  . ېٍىٕذىۋپبضپورتۇڭ تبرتى . ضىَبضىىٌ پبٔىبھٍىك تىٍىىذى

وىػىىٍەرٔىڭ ٔەزىرىىذە ئىىىىّىسٔىىڭ ئبئىٍىطىي ۋەٍىراْ ثوٌىذى،        ،دېّەن

لبچبْ ئۇچرىػىىّىس، لبچىبْ ئىبئىٍىّۇ جەَ    . ئەِەٌىَەتتىّۇ غۇٔذاق ثوٌذى

 ئبٌالھٕىىىىىڭ ثوٌىىىىىذۇ، لبچىىىىبْ ثىىىىبٌىٍىرىّىسٔي ئەروىٍىتىّىىىىىس، ۋالىىىىىت     

 ...، ثىٍگۈچي ئبٌالھۋالىتئىختىَبرىذىىي 

 پبضبتالرغب لۇالق ضبٌذىڭّۇ خېٕىُ؟ –وٍالرغب غەٍۋەت، پىتٕە ووچب و

ٕىىبپ وەتىىىەْ ئىىىذى، ثىىۇ ئىىىىطىىي ووچىغىىب پبتّىىبً       ىثەن ٍوغ —

 .لبٌغبٔىذى، ئەجەة ئوثذاْ ثوٌذى

ٕبپ وەتىەْ ئىذى ثىۇ  ىثوٍٕىغب ئبٌتۇْ ِېذاٌىئوْ ئېطىپ ثەن ٍوغ —

 .ئەجەة ئوثذاْ ثوٌذى، ئبئىٍىطي ۋەٍراْ ثوٌذى ،خبٔىُ
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، ئبخىرى ئۆزىٕىڭ ثېػىىغب  ٔېّىذىٕي چبغٍىّبً ٍۈرگەْ ثىر ئۆزى —

 .چىمتي

 .ضىڭگەْ ٔېٕىٕي ٍېطە ثوٌّبِذۇ؟ ئبۋۇ —

ضىىېٕىڭ، ِېٕىىىىڭ  . ِۇغىىۇٔذاق غەٍىىۋەت لىٍغىىىۇچىالر وىّىىٍەر ئىىىىذى   

تؤۇغىىىٍىرىُ، ضىىىەْ، ِەْ ئىىىبزاد لىٍىىىىّەْ دېىىىگەْ ئىىىبدەٍِەر غىىىۇالر       

 ئەِەضّىذى؟

ىرلي زاِىىبْ ئۇٍغىىۇر   ثىىۇ وىػىىىٍەر ئۇٍغىىۇر ئىىبدەٍِەر ئەِەضىىّۇ؟ ھىىبز      

 !جەِئىَىتي ئەِەضّۇ، ثۇ؟

ثىر وىػىٕىڭ ثېػىىغب وىۈْ چۈغىىۀذە، غىۇٔذاق وۈٕٔىىڭ ئۆزىٕىىڭ       

ئىۆزى خىوظ ثوٌىۇپ،     –ثېػىغب چۈغّىگۀٍىىىذىٓ ٍېىٕىىٍەپ، ئۆزىىذىٓ   

َ »ثبالٍىئبپەتىە ئۇچرىغبْ ثبغىمىالرٔىڭ تۇرِۇغىىٕي ئۆزىٕىىڭ      «خىبتىرجە

ثوٌىىۇپ، ٍىىۇلىرىمي   تِەضىى ئىىۆزى –ئۆزىىىذىٓ  ،تۇرِۇغىىىغب ضېٍىػىىتۇرۇپ 

ٕىڭ لبٔذاق خبراوتېر، ىدىئبٌوگالردا ئۆزىٕىڭ وىُ ئىىۀٍىىىٕي، خبراوتېر

تەثىئىتىٕىىىڭ لبٔىىذاق تەثىىىئەت ئىىۀٍىىىٕىىي ئبغىىىبرىالپ لوٍغىىبْ ثىىۇ       

 ئبدەٍِەر ئۇٍغۇر ئەِەضّىذى؟

ئەِەٌىَەتتە وۈْ وىّٕىڭ ثېػىغب چۈغتي، پۈتۈْ ِىٍٍەتٕىىڭ ثېػىىغب   

 وۈْ چۈغتىغۇ؟

ۇٍغىۇالر، غىۇ   تراثىَە خېٕىُ، ضېغىٕىػتىٓ پەٍذا ثوٌغبْ ھېططىَبتٍىك 

غبْ ثۇ تۇٍغۇالرٔي تىً ثىٍەْ ئىپىبدىٍەپ ثېىرىع ثەن   ىٕتبپتب لەٌەِگە ئېٍ

 7وۆڭٍۈِذىىي گەپٍەرٔي دەۋاالً خېٕىُ. ئۇزىراپ وەتتي

لىۇي ثىىىٍەْ خوجبٍىٕٕىىڭ پەرلىىي ٔىېّە ئىىىذى؟ ثىىر ِىٍٍەتٕىىىڭ لىىۇي      

ٕىڭ ىە ثىىىر ِىٍٍەتٕىىىڭ خوجىىبٍىٓ ثوٌىىۇپ لېٍىػىى   ٍۀ ،ٕىڭىثوٌىىۇپ لېٍىػىى 

تىىىبرىخي، ئىىىىذىَىۋى، ئىىىبجىسٌىك ۋە وۈچٍۈوٍۈوٕىىىىڭ ضىىىەۋەثٍىرى ٔىىىېّە   
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؟ رەھىّىىذىً خىىۇدا ِىىبۋۇ ِىٍىىٍەت لىىۇي ثوٌىىىذۇ، ِىىبۋۇ ِىٍىىٍەت      ثوٌغىَىىذى

خوجىىبٍىٓ ثوٌىىىذۇ دەپ ثەٌگىىىٍەپ  ثەرگەْ ئەِەش ئىىىذىغۇ؟ پەٍالضىىوپ     

ىذا توختبٌغبٔىىىذا، خوجىىىبٍىٓ ثىىىىٍەْ لۇٌٕىىىىڭ پەرلىىىي توغرىطىىى    گېگىىىىً

ئۆٌۈِذىٓ لورلّبٍذىغبْ وىػي خوجبٍىٓ ثوٌىذۇ، ئۆٌۈِذىٓ لورلىذىغبْ »

ئۇٍغىۇرالرٔي  . ، دېگۀىذەن ثىىر گەپٕىي لىٍغىبْ ئىىذى     «وىػي لۇي ثوٌىذۇ

ھبدىطىٍەر، خەٌمئبراالغمبْ  ٌلۇٌغب ئبٍالٔذۇرۇپ لوٍغبْ ضىَبضىٌ، تبرىخى

ھەرثىىىىٌ وىىىۈچ   ضىَبضىىىىٌ ضىىىودىالر، ھەرثىىىىر ِىىىۇداخىٍە، ثبغىىىمىالرٔىڭ  

ئۈضتۈٍٔۈوي ۋە ثبغمب ئىجتىّبئىٌ ھبدىطىٍەرٔي تىٍغب ئېٍىىپ ئوٌتۇرِىبً،   

پەلەت ثىرال خىً ِۇِىىٍٕىىٕي، ئۆزىٕىڭ لۇي ئىىۀٍىىىٕي تؤۇظ ٍبوي 

  .تؤۇِبضٍىك ِۇِىىٍٕىىىٕي تىٍغب ئېٍىپ ئۆتطەِال وۇپبٍە ثوالر

، الظتىۆۋەْ چىبغ  ٔچىبلٍىك، ئىۆزىٕي   ۇئبدەتىە ئبٍٍىٕىپ وەتىەْ لورل

ٔەپطىىي ثىىبالٌىك، ئىىبچىۆزٌۈن، ثىىبرٌىك ضىىبھەٌەردە ئىىۆزىٕي وۆرضىىەتىەْ       

تەرثىىىَىگە ئېرىػەٌّەضىىىٍىه،   -ھۇرۇٍٔىىۇق، ٍبٌمىىبۋٌىك  ٍېتەرٌىىىه تەٌىىىُ     

ِىٍٍەتٕىىڭ تەلىىذىرى   ،ِۇضىتەٍِىىە ثوٌغبٔطىېرى لبغػىىبق ثوٌىۇپ وېتىىىپ   

وۈتىطىىس لىۇي ثوٌىۇپ لېٍىػىٕىڭ      –توغرىطىذا تەپەوىىۇر لىٍّبضىٍىك وەَ   

 .ىرىذۇرئبِىٍٍ

ئۆزىٕىىڭ لىۇي ئىىۀٍىىىٕىي تؤىىۇپ ٍېىتەٌىگەْ ِىٍىٍەت، لۇٌٍىىۇلتىٓ      

ثىۇ ٍىوي   . اٌغبْ ِىٍٍەتتۇرىۋخوجبٍىٕغب ئبٍٍىٕىػٕىڭ وۈرەغچبْ ٍوٌىٕي تبٌٍ

ەر پۇراپ تۇرىذىغبْ ٍوي ئەِەش، ثۇ ٍوي وۆن ٍبٔتبلٍىك ٍوي، جِۇغىي ئۀ

ثبرىىذىغبْ  خبٍٔەٍٍۇٕٔي توۋالپ ِبڭىذىغبْ ثوضتبٍٔىك ثبغالرغب ئېطىىٍىپ  

طەتٍىه ئبڭ پەٍذا ثوٌغبْ زېّىٕىذىٓ ثبغىٍىٕىپ   لثۇ ٍوٌالر ِە. ٍوي ئەِەش

ْ    لٍۀە غۇ ِە  ،طەتٍىه ئبڭ ٍەتّەوچي ثوٌغىبْ ٔىػىبٔغب ئېٍىىپ ثبرىىذىغب

ٔي ئەروەوٍىرى  –ئۇٍغۇرٔىڭ ٔي . لبْ ھىذى پۇراپ تۇرىذىغبْ ٍوٌالردۇر
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راثىىَە  . الردۇرِېڭىپ ئۆتىەْ ۋە وېَىٕىي ئەۋالدالرغب ئېچىپ ثەرگەْ ٍوٌ

دىىٓ ئۈچىۈْ   »7 ھەرثىر ئۇٍغىۇر  «جۀٕەت لىٍىچٕىڭ ضبٍىطىذا» –خېٕىُ 

لبٍغۇرِىبً، لىطمىطىي دىىٓ ئۈچىۈْ، ئېتىمىبد      ( ِىٍٍەت ئۈچۈْ)ٍىغٍىّبً 

ئۈچۈْ، ِىٍٍەت ئۈچۈْ، ۋەتەْ ئۈچۈْ، ِېٕىڭ جېٕىُ، ِېٕىڭ ِېٍىُ ھەر 

ئبٌغىبْ  » ،دەٍىذىغبْ ئىٕمىالثىي روھٕىي تىىٍىىّەً تىۇرۇپ      «ۋالىت تەٍَبر

ئىىۀٍىىىٕي ئبرىّىسدا  «اٍىتي چبغٍىكرتبھبرەتٕىڭ، ئولۇغبْ ٔبِبزٔىڭ وب

 چۈغىٕىپ ٍېتەٌىگەْ لبٔچىٍىه ئۇٍغۇر ثبر؟

طب، ئەگەر ّىئۇٍغۇرالرٔىڭ خىتبٍغب لبرغىٍىك وۆرضىتىع ئىرادىطي ثوٌ

غىىۇٔذاق ٔىىىَەتال ثوٌىىىذىغبْ ثوٌطىىب، داۋاٍِىىىك لبرغىىىٍىك وۆرضىتىػىىٕي      

. ئىىرادە غىۇ پۇرضىەتتە ٍېتىٍىىپ چىمىىذۇ      ،ثوٌطب ىذىغبٔالئبٍالٔذۇرئبدەتىە 

ھولىۇق ئىرادىطىي پەلەت   » ،ضىۆزى ثىىٍەْ ئېَتمبٔىذا    ٕىڭىٔېتسپەٍالضوپ 

 «ھولىىىۇق». «لبرغىىىىٍىك وۆرضىتىػىىىىە تىىىبٍىٕىپال ئىىىۆزىٕي ئىپبدىٍەٍىىىذۇ   

پطىىىخوٌوگىَە  «ئىىىرادە»ضبھەضىىىذىىي ئۇلىۇَ   ئوٌوگىَەىضوتطىىضىَبضىىٌ  

لبراغىٍىرى رېئىبٌٍىك ئىچىىذە پەٍىذا ثوٌىىذۇ      ضبھەضىذىىي ئۇلىۇَ، ھولىۇق   

ھولىىۇق وىىۆزگە وۆرۈٔىىۈپ   . رٍىىبوي رېئىىبي ِۇٔبضىىىۋەتٍەرٔىڭ ھبضىىىالتىذۇ  

ٍّۇ ثوالالٍىىذۇ، ثەٌىىىي ھولىىۇق ئىىبدەٍِەر ھەر    ىتۇرىىىذىغبْ ِىىبددىٌ غىىەو  

لەدەِذە دۇچ وېٍىذىغبْ ِبددىٌ وۈچ ثىٍەْ ِۀىىۋى وۈچٕىىڭ ئبالھىىذە    

 . غەوٍىذۇ

ۀىپەئەت تەٌەپٍىرىٕىىڭ ئەڭ ئىىبخىرلي   ِ –غىىەوىً ھولىۇق  ئبالھىىذە  

ھولىىۇلي ٍىىوق  . طىىەتٍىرىگە ِۇۋاپىىىك وېٍىىىذىغبْ ئبالھىىىذە غىىەوٍىذۇر لِە

ئىىبدەَ، ھولىىۇلي ٍىىوق ِىٍٍەتٕىىىڭ ِۀىىپەئەت تەٌەپٍىىىرى وبپىىبٌەتىە ئىىىگە    

رضۇْ ھەتتب ثۇٔذاق ئىبدەَ، ثۇٔىذاق ِىٍٍەتٕىىڭ جېٕىّىۇ     تۇتب ٍبلۇئ يثوٌۇغ

ئەِەٌىىٌ   ،ۋى ضبھەضىذە پەٍىذا ثوٌىۇپ  غۇڭب ِۀى. وبپبٌەتىە ئىگە ثوٌّبٍذۇ
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ھەرىىەتٍەرگە تەتجىك لىٍىٕغبْ ئىگىٍىه ھولۇق، ِۇضتەلىٍٍىك ھولۇلي، 

ضىَبضىىىٌ ھولىىۇق، وىػىىىٍىه ھولىىۇق، تەرەلمىَىىبت ھولىىۇلي، ئىمتىطىىبد،    

ِەدۀىىىَەت تەرەلمىَىىبت ھولىىۇلي، خۇضۇضىىي ِۈٌىىۈن ھولىىۇلي دەٍىىذىغبْ    

ۇق تىٍىگۀىىىگە ھولىىى. ھولىىىۇق غىىىەوىٍٍىرى ئوتتۇرىغىىىب چىممىىىبْ ئىىىىذى  

ْ ٔەرضىّۇ ٕىثېرىذىغبْ ٔەرضىّۇ ئەِەش، لبراپ تۇرغبٔغب تەلذىُ لىٍى ذىغب

ۋە تىٍەِچىٍىه لىٍىپ  ئەِەش، ھولۇق وۈچ ئىػٍىتىپ تبرتىپ ئبٌىذىغبْ 

لېٕىي غىىۇٔذاق  . ٔەرضىىىذۇرئەِەش، لبرغىىٍىك وۆرضىىىتىپ ئېرىػىىذىغبْ   

، غىۇڭب ھولىۇق   مىب ئىبجىس ٍىبوي ثوٌّىغبچ  ئىرادە؟ ئۇٍغۇرالردا ثۇٔذاق ئىرادە 

لبراغٍىرىّۇ، ھولىۇق ئىىذىَىٍەرِۇ ئۇٍغۇرالرٔىىڭ ۋەتىٕىىذە، ئۇٍغۇرالرٔىىڭ      

ئۇٍغۇرالر تبرىختىٓ ثېرى ئىرادە ثىٍەْ ھولۇلٕىىڭ   .ذىئېڭىذا پەٍذا ثوٌّى

وىىىىىۈچ ثىىىىىىٍەْ ِۀپەئەتٕىىىىىىڭ ثىرٌىىىىىىىي ھولىىىىىۇق    ۋەِۇٔبضىىىىىىۋىتىٕي 

ۇ ٍەردە ثىىىسگە ثىى ٔېتىىسىپەٍالضىوپ   .ەً وەٌىىذىٕي چۈغىىۀّىثوٌىىذىغبٍٔىم 

ھولىۇق ثىىىٍەْ ئىرادىٕىىىڭ ِۇٔبضىىىۋىتىٕي غىىەرھٍەظ ئىىبرلىٍىك، ھولىىۇق     

ئىىىذىَىٍىرىٕي ئېڭىّىسٔىىىڭ چوڭمىىۇر لبتالٍِىرىغىىب ضىىىڭذۈرۈپ، ِىٍٍىىىٌ     

ئىرادىٕىڭ وۈچىگە تبٍىٕىپال ھولۇلٕي لوٌغب وەٌتۈرگىٍي ثوٌىىذىغبٍٔىمىٕي  

 . وۆرضىتىپ ثەردى
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 وۈٔي – 33ئبٍٕىڭ  – 3ٍىٍي  – 3665

ِۇخجىرٔىىڭ غىبڭگبڭذىٓ ثەرگەْ خەۋىىرىگە ئبضبضىالٔغبٔذا خىتىىبً     

ئبِېرىىىٕىىىىىڭ غەرثٕىىىي ئىىىىېچىع   جىىىۇرۇڭجي ھۆوۈِىتىٕىىىىڭ ۋەزىىىىىرى  

تەجرىجىطىٕي ئۆگىٕىپ، جۇڭگؤىڭ غەرثىٕي ئېچىع توغرىطىىذا لەضىەَ   

ئەضىرٔىڭ دەضىٍەپىي   – 36دۆٌىتىّىس ئبِېرىىىٕىڭ 7 جۇرۇڭجي. ثەرگەْ

ثۇ تىبرىخي  . غتبتالرٔي ئبچمبْ ئىذى ٌۋە ثبغمب غەرثىدەۋرىذە وبٌىفورٔىَە 

ئىۇ  . دېىگەْ ئىّىىع  ... ضبۋالالرٔي ثىس لوثۇي لىٍىػىّىس وېرەن -تەجرىجە 

ِۇضتەٍِىىىطىىي  )ثۇٔىىىڭ ئۈچىىۈْ وىىۆپٍەپ ِەثىىٍەغ ئبجرىتىىىپ غەرثىىىە      

تېسٌىىىه ثىىىٍەْ  ٔىي «غىىىٕجبڭ». ٍۆتىەغىىىە ۋەدە ثەرگەْ( ئۇٍغۇرىطىتبٔغب 

ئىػچىالرغب چىمىع ٍوٌي تېپىپ ثېرىع ۋە  ٍغبْىتىئېچىع، ئىػتىٓ ثوغ

وىىىۆچّەْ ثوٌىىىۇپ  ( ِۇضىىىتەٍِىىە ئۇٍغۇرىطىىىتبٔغب )ئۇالرٔىىىىڭ غىىىىٕجبڭغب 

 . وۈچىػىگە ئىٍھبَ ثېرىع وېرەن  دېگەْ ئىّىع

ئبٌىىذىراپ  جۇرۇڭجىٕىىڭ ئبٌىذىراپ لىبپتىغۇ، ٔىىېّە ئىػىالر     جىۇرۇڭجي 

ئبٌىىىذىراتتي؟   جىىىۇرۇڭجىٕيلېٍىػىىىىغب ضىىىەۋەثىبر ثوٌىىىۇپ لبٌىىىذى، وىىىىُ    

ٍغۇرىطىىتبٕٔىڭ ئىٍىىي ئۆٌىىطىىىذە وۆتۈرۈٌىىۈپ چىمىىىپ ِۇضىىتەلىٍٍىمٕي    ئۇ

ٍىىىبوي  ئبٌىىذىرىتىپ لوٍّىىىذىّۇ؟   جىىۇرۇڭجىٕي تەٌەپ لىٍغىىبْ ئۇٍغىىۇرالر   

    ٓ خەٌمئىىبرا  ،غىبڭگبڭ جۇڭگؤىىڭ ئەپىىػىىىگە لبٍتىىپ وەٌگۀىىذىٓ وېىَى

جبۋاثالردا گەۋدىٍۀىگەْ خەٌمئىبراٌىك    –جەِئىَەتتە پەٍذا ثوٌغبْ ضوئبي 

ئبٌىىذىرىتىپ لوٍىىذىّۇ؟ غىىبڭگبڭ    جىىۇرۇڭجىٕي ۇرىَەتٍەر ئەخاللىىي ِەججىى 

جۇڭگؤىىڭ ئەپىىػىىگە لبٍتىىپ     ،غەٍرىٌ ِەِۇرى راٍوْ ثوٌىۇپ لۇرۇٌىۇپ  

غىىىبڭگبڭٍىمالر خىتىىىبً ئىىىىذى، ئبالھىىىىذە ھولۇلمىىىب، ئبالھىىىىذە    . وەٌىىىذى

ئىّتىَبزغب ئېرىػتي، خىتبً ثوٌّىغبْ تىجەتٍەرگە، ئۇٍغۇرالرغىب ثېىرىٍگەْ   
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خىتىبً جۇڭگوضىىٕىڭ   . ئبٌذىىذا چېٕىىپ لبٌىذى    ئبپتؤوِىَە غىبڭگبڭٕىڭ 

ثبٍرىمي ثەظ لۇالق ثوٌطب، ِەِۇرى راٍوْ غىبڭگبڭ تىۆت لۇاللٍىىك ثىبٍراق     

ئەضٍي ثبٍرالٍىك تىىجەت، ئۇٍغۇرىطىتبْ ثىبٍراق چىمىىرىع     . ٍبضبپ چىمتي

 جىۇرۇڭجىٕي غۇ ئىػالر ... َەٌّىذىېثۇٍبلتب تۇرضۇْ ھەتتب ثبٍرىمىّىس ثبر د

ِۇضىىتەٍِىىە ئۇٍغۇرىطىىتبٔغب    —غىىۇڭب غەرثىىىە    ئبٌىىذىرىتىپ  لوٍىىذىّۇ؟ 

وىىىۆچّەْ خىتىىىبٍالرٔي وۆچۈرۈغىىىىە ئبٌىىىذىراپ وەتتىّىىىۇ؟ زادى ٔىىىېّە      

ْ  پرېسىذېٕىت؟ ...ثوٌذى . ئبٍىذا ثېَجىڭٕىي زىَىبرەت لىٍىىذۇ     – 3 وىٍىٕتىو

ئبٌىذىرىتىپ   جىۇرۇڭجىٕي ضبڭب ئبٍىبْ ثوٌّىغىبْ ضىىرٌىك زىَىبرەت      –ِبڭب 

 !لوٍغبّٔۇ، ٍە؟
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 ضوتطىىئوٌوگىَىٍىه وىػىٍىه ھولۇق ٔەزەرىَىۋى ِەضىٍە، ضىَبضىىٌ  

ِەضىىىٍە، پەٌطىىەپىۋى، لىىبٔۇْ پەٌطەپىطىىي ِەضىٍىطىىي ۋە ئەڭ ِىىۇھىّي       

. ٍىٍذىٓ ئبغتي 900دۇَٔبدا پەٍذا ثوٌغىٕىغب  ،ھەرىىەتتىىي ِەضىٍە ثوٌۇپ

ھىىبزىرغىچە ثىىىر ضىىىرٌىك   ئۇٍغىۇرالر ئۈچىىۈْ ئېَتمبٔىىذا وىػىىىٍىه ھولىىۇق  

 .ِەضىٍە ثوٌۇپ وەٌذى

ئۇٍغىىۇرالر خىتىىبً وۆچّۀٍىرىٕىىىىڭ لوٌىىىذىىي ھولۇلالرغىىب وۈٔىىىذە     

دېگۈدەن دولۇرۇغۇپ تۇرضىّۇ ئۆزىٕىڭ ھولۇلٍىرىٕىڭ ٔېّە ئىىۀٍىىىٕي 

وىػىىىٍىه ھولۇلٍىرىٕىىىڭ ٔىىېّە ئۈچىىۈْ     . ھىىبزىرغىچە ثىٍىىّەً وەٌىىذى   

ٌىىىذى، غىىىۇڭب ھەرىىىتىىىي  دەپطىىۀذە لىٍىٕىىىىذىغبٍٔىمىٕي چۈغىىىۀّەً وە 

 . ئبرلىٍىك ئىطپبتالپّۇ ثېرەٌّىذى

ئەضىىىردە ٍبۋروپىىبدا جبھىىبٕٔي زىٍىىسىٍىگە ضىىبٌغبْ وىػىىىٍىه       – 35

ھولىۇلٕي لوٌغىب وەٌتىىۈرۈظ ھەرىىىتىي پبرتٍىغبٔىىذىٓ وېىَىٓ، وىػىىىٍىه      

ئۈزۈٌىىۈپ لبٌّىىبً ثۈگىىۈٔگىچە    ىرېىىھولىىۇق تەغەثجۇضىىٍىرى ئۇزۇٔىىذىٓ ث 

َؤٍىغبْ وىػىٍەرٔىڭ لەٌجىذىٓ ئورۇْ داۋاٍِىػىپ ھبزىرلي جبھبٔذا ِىٍ

ئەضىىردىىي وؤىب ئۇلىۇِالر،     – 35ثۇٔىڭذا زادى لبٔذاق ضىر ثبر؟ . ئبٌذى

وؤب تەغەثجۇضالر، وؤب لبراغالرٔىڭ لبٌذۇلٍىرى ثۈگۈْ لبٍتىب تىرىٍىذىّۇ   

ٍىىىبوي وؤىىىب ئۇلىىىۇِالر، وؤىىىب وۆزلبراغىىىالر، وؤىىىب وىػىىىىٍىه ھولىىىۇق       

 ىتتب ٍېڭي ھبٍبتي وۈچىە ئېرىػتىّۇ؟تەغەثجۇضٍىرى ٍېڭي تبرىخي غبرائ

ٕي ئىېچىع ئۈچىۈْ وىػىىٍىه    ىوىػىٍىه ھولۇق ئۇلۇٍِىرىٕىڭ ضىر

ھولۇق ئۇلۇِىٕي تبرىخي ۋە تەرەلمىَبت ٔۇلتىطىذىٓ تەوػۈرۈغىىە تىوغرا   

ِۇثىبدا ثىىس وىػىىٍىه ھولىۇق لبراغىٍىرىٕي خىتبٍالرغىب ئوخػىبظ        . وېٍىذۇ
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 ،ّووراتىَىطىىىىي غەرثٕىىىىىڭ دې »، «دۆٌەت ئەھىىىىۋاٌي ئوخػىىىىبظ ئەِەش »

وىػىىىٍىه ھولىىۇق ٔەزەرىَىطىىي جۇڭگؤىىىڭ ئەِەٌىىىٌ ئەھۋاٌىغىىب ِىىبش       

 «غىىۇڭب وىػىىٍىه ھولىىۇق لبراغىٍىرىّۇ ئوخػىىبظ ثوٌّبٍىىذۇ   »، «وەٌّەٍىذۇ 

ٍۀي غەرثچە ) ىتبٍچە وۆزلبراغالرٔىڭ تبِبَ ئەوطىچەخ، غەرھٍىّەًدەپ 

وىػىىىٍىه ھولىىۇق تىىبرىخي   (تەرەلمىَىىبت ٍۆٔىٍىػىىي ثىىوٍىچە  ئىجتىّىىبئىٌ

ْ تبرىخي ھبدىطە دەپ تە رەلمىَبت جەرٍبٔىذا ئۈزٌۈوطىس تەرەلمىٌ لىٍىۋاتمب

چۈغىىىٕىذىغبْ ثوٌطىىبق، تەرەلمىىىٌ لىٍىىىذىغبْ ۋە تەرەلمىىىٌ  لىٍىۋاتمىىبْ    

ئۇٔذالتب وىػىٍىه ھولۇق  ،ھولۇق لبراغٍىرى دەپ چۈغىٕىذىغبْ ثوٌطبق

ھىىىبزىرلي دۇَٔىىىبدا غەخطىىىٍەر، ِىٍٍەتىىىٍەر ۋە دۆٌەتىىىٍەر ثىىىبظ تبرتىىىىپ      

ٍذىغبْ، تىىىٍىپ  لبراغىتىٓ ئىۆزىٕي لبچۇراٌّبٍىذىغبْ، دۆٌەتىٍەر ۋە     ثوٌّب

وىػىىىٍىه ھولىىۇق    — ِىٍٍەتىىٍەر چولىىۇَ دۇچ وېٍىىىذىغبْ ثىىىر ِەضىىىٍە    

 .االالٍّىسۋِەضىٍىطي ئىىۀٍىىىٕي چۈغىٕى
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ىىىڭ  ، ِىٍٍەتٕىٕطىىبْئ -ئوِىىۇِەْ ئېَتمبٔىىذا وىػىىىٍىه ھولىىۇق ثىىۇ،    

وىػىىىىىىىٍىه ھولىىىىىۇق ھەَ تىىىىىىبرىخي وىىىىىىبتېگورىَە ھەَ   . ھولۇلىىىىىىذۇر 

ئىبدەَ ثەھىرىّەْ    –وىػىٍىه ھولىۇق  . ئىجتىّبئىَالغمبْ وبتېگورىَىذۇر

ثوٌۇغمب تېگىػٍىه ھەرلبٔذاق ھولىۇلتىٓ ھەرلبٔىذاق چبغىذا، ھەرلبٔىذاق     

ٍۀە ثبغىىمب . ٍەردە ئىختىَىىبرى ثەھىىرىّەْ ثوٌىىۇظ ھولىىۇلي دېگۀٍىىتىىۇر  

ٍۀە غىۇ ئبدەِٕىىىڭ ئىىۆز   ىٕطىىبْٔىىذا  وىػىىٍىه ھولىىۇق ئ ِۀىىذىٓ ئېَتمب 

ِبھىَىتىگە ٍبرىػىب ثەھىرىّەْ ثوٌۇغىمب تېگىػىٍىه ٔېگىسٌىىه ھولىۇلي ۋە       

غۇڭب ثۇ تۈرٌۈن ھولىۇلالرٔي وىػىىٍەر ئىبدەتتە    . ئەروىٍٕىىي دېگۀٍىىتۇر

   ْ ئىبدەتىە ٍبرىػىب وىػىىٍىه    . وىػىٍىه ھولىۇق دەپ ئبتبغىمب ئىبدەتٍۀگە

تەثىئىٌ 7 ِەضىٍەْ ،ٔەزەر تبغٍىطبق، ثەزى ھولۇلالرھولۇلٕىڭ ِۀىطىگە 

ئوچىىبلٍىك ثوٌىىۇظ، ٔەضىىىً لبٌىىذۇرۇظ ھولىىۇلٍىرى،    –ع، ئىىۆً ىَىوىىۆپ

پىىىرٔي ئەروىٓ ثبٍىبْ لىٍىىع ھولىۇلٍىرى، دىٕىي ئېتىمىبد ئەروىٍٕىىىي       

ٔبِىبٍىع لىٍىىع ٔىبرازىٍىمٍىرىٕي     ،ھولۇلٍىرى، تەغىىالتالرغب ئۇٍۇغىۇظ 

ەٍِىىە ِىٍٍەتٍەرٔىىڭ ِۇضىتەلىٍٍىك تەٌەپ   ئىپبدىٍەظ ھولىۇلٍىرى، ِۇضىت  

لبتىبرٌىك ھولىۇلالر ئبدەِٕىىڭ تەثىئىتىي ۋە     ... لىٍىع ھولۇلٍىرى ۋەھبوىبزا 

ثەٌىىي ئوخػىبظ دەرىجىىىذە    ،ئۇٔىىڭ ِىبھىَىتىگە ئبضبضىەْ ثىبراۋەر ھبٌىذا     

ئۇٍغۇرىطىىىتبٔذا . )جەِئىَەتتىىىىي ثىىىبرٌىك وىػىىىىٍەرگە ِۇۋاپىىىك وېٍىىىىذۇ   

ٔىي خىتىىبٍالر ثىىۇ ئىىۆٌىىگە لبٔۇٔطىىىس   چىىۈ ،خىتبٍىىذىٓ ثبغىىمب وىػىىىٍەرگە 

 (.وۆچۈپ وىرگەْ وۆچّۀٍەردۇر

پىىىر لىٍطبق، ثىۇ   ەوىػىٍىه ھولۇلٕىڭ ِەزِۇٔي ۋە غەوٍي جەھەتت

رق ۋە رەڭ ئبٍرىّبً، جىٕطىي پەرق، تىىً ۋە دىٕىي پەرلىٍەرگە     ىھولۇلالر ئ
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لبرىّبً، ضىَبضىٌ وۆزلبراغىالر ۋە ثبغىمب وۆزلبراغىالرٔي پەرلٍۀىذۈرِەً،     

 –ٕىڭ ئىبز  ىەتٕىڭ ئېتٕىه وېٍىپ چىمىػي ۋە خۇضۇضىٌ ِىبي ثىطىبت  ِىٍٍ

ئبٍرىّىىبً، غەخطىىٕىڭ وېٍىىىپ چىمىػىىي ۋە ضىىبالھىَىتىٕي       وۆپٍىىۈوىٕي 

وىػىىٍىه  . پەرلٍۀذۈرِەً ثبرٌىك ئبدەِگە ِۇۋاپىك وېٍىىذىغبْ ھولۇلتىۇر  

ئبدەِٕىڭ تەثىئىتي ۋە ِبھىَىتىگە ٍبرىػىب ثبغىمىالرغب ئۆتۈٔىۈپ     —ھولۇق 

 تەرز –ّبٍذىغبْ، ئۆزىٕىڭ ھولۇلٍىرىغب ثبغمىالرٔىڭ دەخٍىي  ثەرگىٍي ثوٌ

 –ب ٍوي لوٍّبٍذىغبْ ئۆزى ھەَ ثبغمىالرٔىڭ ھولۇلٍىرىغب دەخٍي ىغلىٍىػ

لىٍّبٍذىغبْ ۋە غۇٔذاق لىٍىّەْ دېگىۈچىٍەرٔي ئەخاللىي جەھەتىتە     تەرز

 .چەوٍەپ لوٍىذىغبْ ھولۇلتۇر

، بتىٍىذۇويئوىػىٍىه ھولۇق غۇٔىڭ ئۈچۈْ وىػىٍىه ھولۇق دەپ 

. ھولىۇلالردۇر ثەزى ٔېگىسٌىه ھولۇلالر چېمىٍغىٍي ثوٌّبٍىذىغبْ تەثىئىىٌ   

ھەرثىر ئبدەِٕىڭ ئەتراپٍىك تەرەلمىٌ لىٍىع ھولىۇلي، ھەرثىىر   7 ِەضىٍەْ

لبتىبرٌىك ھولىىۇلالر،  ... تەرەلمىىىٌ لىٍىىع ھولىىۇلٍىرى  غەخطىي  ئبدەِٕىىڭ 

ٓ ثبغمىالرغب ئىئبٔە ئغبپب ْ ٔەرضە ەت لىٍغۇچي وىػىٍەر تەرىپىذى لىٍىذىغب

ثەٌىىىي ئىىۇ ثىىىر خىىىً ھولىىۇق، ئىىۇ ھەرگىىىس ثىىىر خىىىً ئىىبلىالٔە         ،ئەِەش

 . ئۇ پەلەت ثىر خىً ھولۇلتۇر ،تەغەثجۇش ٍبوي ئبلىالٔە ئبرزۇ ئەِەش

 



 193 

 ببلىلىرىوٌي تبپتىن

 وۈٔي – 92ئبٍٕىڭ  – 3ٍىٍي  – 3665

    ُ . ئووالخوِىىىىب غىىىىەھىرىٕىڭ ئىىىىبٍروپىالْ ئىطتبٔطىطىىىىىغب چىمىىىىتى

ُ ئىىىي ٍىً ثوٌغبْ ثىبٌىٍىرىّٕي وۈتۈ وۆرۈغّىگىٍي  ئەضىٍىذە ثىىر   . ۋاٌىذى

خىتىىىىىبً ووِّۇٔىطىىىىىت  . ٍىٍىىىىىذا وېٍىىىىىىپ ثوٌۇغىىىىىي وېىىىىىرەن ئىىىىىىذى  

ِبڭىب ٍبردەٍِىػىىىپ  . ِۇضىتەٍِىىىچىٍىرى پبضىىپورت ثېرىػىٕي رەت لىٍىىذى  

خىبٔىُ، ئبِېرىىىىب   ۋىٕىذى ضىَبضىىٌ پبٔىبھٍىك ئېٍىىپ ثەرگەْ ئبدۋۇوىىبت    

بضىىۋەتٍەر ووِىتېتىٕىىڭ رەئىطىىي   وؤگىرىطىي ئىبۋاَ پبالتبضىي تبغىمي ِۇٔ    

ۋە ئبٍبٌىُ راثىَە لبدىر توغرىطىذا  ثبٌىٍىرىُئەپۀذىگە  ضىّىت وىرىطتوفىر

دووىىىىالت ٍېسىىىىىپ، خىتىىىىبً ھۆوۈِىتىٕىىىىىڭ ثىىىىۇ ئىىىىبئىٍىگە پبضىىىىپورت     

 وىرىطىتوفىر رەئىىص   ،ثەرِىگۀٍىىىٕي تىٍغب ئېٍىپ ٍبردەَ تەٌەپ لىٍغبٔذا

ىتىبً وىۆچّۀٍەر ھىبوىّىَىتي    ثىىراق خ . ئەپۀذى ھەلىمىٌ ٍبردەَ لىٍذى

ثىىبٌىٍىرىُ ئبِېرىىىغىىب  . ئبٍىىبٌىُ راثىىىَەَ لبدىرٔىىىڭ پبضىىپورتىٕي ثەرِىىىذى  

غىۇٔذاق لىٍىىپ ثىبٌىٍىرىّٕي    . خېٕىُ راثىَە ۋەتۀذە لېٍىپ لبٌذى وەٌذى،

 ُ وىچىىىىه ثىىىبٌىالر تېخىىىي  . ٍىغالغىىىتۇق، لۇچبلالغىىىتۇق... لبرغىىي ئبٌىىىذى

ٌىىېىىٓ چىىوڭ  . ثىٍّەٍتتىىيۋەتۀٕىىىڭ، ئىىۆز ٍۇرتٕىىىڭ ٔىىېّە ئىىۀٍىىىٕىىي   

ئبٔىطىٕي ضېغىٕىػىمب  . ػىە ثبغٍىذىىٍىثوٌغبٔطېرى ۋەتۀٕىڭ لەدرى ئۆت

پبضپورت دېگۀٕىڭ ٔېّە ئىىۀٍىىىٕي، ضىَبضىٌ پبٔبھٍىمٕىڭ . ثبغٍىذى

ٔىىېّە ئىىۀٍىىىٕىىي غىىۇٔىڭ ئۈچىىۈْ ۋەتىىىٕىگە لبٍتبٌّبٍىىذىغبْ ثوٌىىۇپ        

ٓ ۋەتەْ ثىسٔىىڭ، زې . لبٌغبٍٔىمىٕي چۈغىٕىػىە ثبغٍىذى ثىىس ٔېّىػىمب    ،ّىى

، چىمىرىٍىىذۇلّۇئىۆز ۋەتىٕىّىىسگە لبٍتبٌّىبٍّىس؟ ثىىس ۋەتىٕىّىىسدىٓ لىوغالپ       

 .ثبٌىالرچە جبۋاثالر... ثبٌىالرچە ضوئبٌالر ثبراٌّبٍّىسِۇۋەتىٕىّىسگە ِەڭگۈ 



 194 

ثبٌىالرغىىب دادا ثوٌّىىبلّۇ تەش ئىىىىەْ، ثبٌىالرغىىب ئبٔىىب ثوٌّىىبلّۇ تەش      

ۋە ئبٔىٕىىڭ ثبٌىالرٔىىڭ ئبٌذىىذا     ئىىىەْ، ئىىٕمىالة لىٍىىّەْ دېىگەْ دادا    

ْ ىجبۋاثىىىىبرٌىم ثبٌىٍىرىّغىىىب  ،ھەَ ئبٔىىىب ھەَ دادا ثوٌىىىۇپ. ّۇ وىىىۆپ ئىىىىىە

  ُ وىىۈٍٔەر غىىۇٔذاق ئىىۆتّەوتە، ئىىبخىرلي   . ِېھرىجىىبٍٔىك لىٍىػىىمب ثبغىىٍىذى

 ِۀسىً لەٍەردە؟
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ئىىۇ ثىىىر ٔەچىىچە    ،ە ئەِەشدۆٌەت ئىىبددىَال ئىجىىبد لىٍىٕغىىبْ ٔەرضىى   

ئىىۇ ئەلىىىً ۋە  . ئەضىىەردۇر( ثۈٍىىۈن)ئەضىىىرٌەر داۋاِىىىذا ئىجىىبد لىٍىٕغىىبْ   

پەلەت ِۇغۇ خىً ئبڭ ِۇئەٍَەْ ِىٍٍەتٕىڭ . ئەلىٍٍىك ئبدەِٕىڭ ئېڭىذۇر

غۇٔىڭ ئۈچىۈْ  . ئېرىػىەْ( دۆٌەت غەوٍىگە)ئبرىطىذا تەرەلمىٌ لىٍىپ 

 . ٍوق دۆٌەت( ِۇ)ضۇثَېىت ئىجبد لىٍغبْ ثىر( دۇَٔبدا)

دەرٍب ئېمىٕىذەن ئېمىپ ئۆتۈپ تۇرغبْ تبرىخي جەرٍبٔالردا، ئەضىىرٌەر  

ثەرپىىب لىالٌّىغىىىبّٔۇ؟ ئۇٍغۇرالرِىىىۇ  ( غىىىەوٍي)داۋاِىىىذا ئۇٍغىىىۇرالر دۆٌەت  

ثىراق لۇرۇٌغبْ . دۆٌەت غەوٍىٕي ثەرپب لىالٌىغبْ ئىذى «ئەضەر»ئىجبدى 

 «رٔىڭ ئېڭىغىب ئەلٍىي ٔەرضىىٍە  »اضتىٕي ئېَتمبٔذا رٕي ئۇٍغۇرالر ىدۆٌەتٍىر

دۆٌەت لىىىۇرۇظ ھەرىىىتىىىي ئۇٍغۇرالرٔىىىىڭ ئبرىطىىىىذا   . ئبٍالٔذۇراٌّىىىىذى

. ئورٔىىذا تەرەلمىىٌ لىٍىػىمب ئېرىػىەٌّىذى     «ئەلٍي ٔەرضىىٍەرٔىڭ ئېڭىي  »

دۆٌەت غىەوٍىٕىڭ تەٌەپٍىىرىگە ِۇۋاپىىك     «ئبڭ»چۈٔىي دۆٌەت لۇرغۇچي 

بئىٌ ئېھتىّىبي دۆٌەت غىەوٍي ثىىٍەْ ئىجتىّىى   . تەرەلمىَبتمىب ئېرىػىەٌّىذى  

تۈزۈَ ِبضٍىػبٌّىذى ٍبوي دۆٌەت ئىذېئوٌوگىَىطي ئىجتىّىبئىٌ تىۈزۈِگە   

ِىٍٍەتٕىىىڭ ٍېىىتىٍّىگەْ ئەلٍىىي  . ٍىىبوي دۆٌەت غىىەوٍىگە ِبضٍىػىىبٌّىذى 

. لبٌىىذى پۋە دۆٌەتٕىىڭ ئىجتىّىىبئىٌ تىۈزۈِىگە ئېغىىر ٍىىۈن ثوٌىۇ     دۆٌەتىىە 

 . غۇڭب ئۇٍغۇرالر دۆٌەتٕي لوٌىذا تۇتۇپ تۇراٌّىذى
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ثىٍەْ پىىىردە ثىٍىٍە   پىالتۇٍْىً ثۇرۇْ ئۆتىەْ  9000ِەْ ثۈگۈْ 

ئوخػبظ ِەضىٍىٍەر ثىوٍىچە ئوخػىبظ پىىىىر لىٍىػىٕىڭ ٍىوٌىٕي      . ثوٌذۇَ

ُ ىۋتبٌٍ ْ ھۆددىطىىذىٓ  . اٌىذى ؟ ثىٍّەٍىّەْ، ٍبخػىىالر ئەٍٕىىي   چىمبالِىذىّە

ٌىذىغبْ  ۋە چىىبغالردىال ٍبخػىىي ضىىۆزٌەرٔي، وىػىىىٍەرٔي ھبٍبجبٔغىىب ضىىب     

ٍېتەوٍەٍىذىغبْ ئۇلىۇِالرٔي ئۆزىٕىىڭ ھبٍبتىغىب،      پىىىرٌەغىىە وىػىىٍەرٔي  

ئۆزىٕىىىڭ تۇرِۇغىىىغب تەتجىىىك لىٍىىىذىغبْ ئەلىىىً ۋە پىىىىىر لىٍىػىىٕىڭ       

ثىرىذىٓ ئۆگىٕىىپ   –ثىرىگە ئۆگىتىپ ثوٌغبْ ۋە ثىر  –ئۇضۇٌٍىرىٕي ثىر 

ٓ ئبرثىٍىّطىس ۋە ٔبداْ ثوٌطىبِّۇ، پىالتىۇْ ۋە   . ثوٌغبْ ئىىەْ  ىطىتوتىٍذى

ئېچىپ ثەرگەْ  ئبرضتوتىًوېَىٓ پەٍالضوپالرٔىڭ ثۈگۈٔگىچە پىالتۇْ ۋە 

 .ٕي ھېص لىٍىپ ٍەتتىُىتەپەوىۇر ٍوٌىذىٓ چىمىپ وېتەٌّىگۀٍىى

 ْ ئىىىبلىالٔە ھەرىىىىىەت لىٍىىىع توغرىطىىىىذا ثىٍىّىىىٍەر ئەڭ   »7 پىالتىىۇ

دەپ وۆرضەتىەْ  «غۇٔذالال ئەڭ ئەِەٌىٌ ھەلىمىٌ ثىٍىُ ،ٔوپۇزٌۇق ثىٍىُ

ھەرىىەتٍىىرى ئىبلىالٔە    –ئىبٌالھ ٍبراتمىبْ ثۀىذىٍەرٔىڭ ھەددى    . ئىىەْ

ھەرىىەتٍەر توغرىطىذا ثىٍىٍّەرِۇ ئبلىالٔە ثوٌۇغىي،   –ثوٌۇغي ۋە ھەددى 

ثىٍىّگە ئېرىػىع ۋە ثىٍىّٕي لبٔىذاق ئىػىٍىتىع توغرىطىىذا ٔىَەتٍەرِىۇ     

ق ثىٍىىُ  غۇٔذاق ثوٌغبٔذىال ثۇٔذاق ثىٍىُ ٔوپۇزٌىۇ . ئبلىالٔە ثوٌۇغي وېرەن

 .ئىٕطبٔالرغب پبٍذىٍىك ثىٍىُ ثوٌىذۇ. ثوٌىذۇ

چىۈٔىي ضىَبضىىٌ   . ئۀە غۇٔذاق ثىٍىّىذۇر  ضوتطىئوٌوگىَەضىَبضىٌ 

ھەرثىر ِىٍٍەت تەتمىك لىٍىػمب تېگىػٍىه  ،ھەرثىر دۆٌەت ضوتطىئوٌوگىَە

ثىىىس وىىۆرۈپ  . ئىٍىىىُ ۋە ھەرثىىىر پىىۇلرا چۈغىٕىػىىىە تېگىػىىٍىه ئىٍىّىىذۇر  

ڭ ٍىىۇلىرى دەرىجىٍىىىه ئىٍىٍّىىىه وىػىىىٍەرٔىّۇ  ئىۆتىەْ ٍىىبوي ھەتتىىب ئە 
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 ضوتطىىئوٌوگىَىٕىڭ لبٍىً لىالالٍذىغبْ ثىٍىٍّەرٔىڭ ھەِّىطي ضىَبضىٌ 

  ْ ئىطىىىىىتراتېگىَىٍىه تەتمىمىىىىىبتچىٍىك،  7 ئىچىىىىىىذە ثوٌىىىىىىذۇق ِەضىىىىىىٍە

ئىمتىطبدغۇٔبضىىىٍىك لبتىىىبرٌىمالر ثەٌىىىىي ھىىىبزىرلي وىىىۈٍٔەردە ضىَبضىىىىٌ   

 .گە ِبضٍىػىپ وەٌّەوتەٍۀە ثبغمب ھەِّە پۀٍەر ضوتطىئوٌوگىَە

ھەرثىر دۆٌەت تەتمىك لىٍىػمب تېگىػٍىه  ضوتطىئوٌوگىَەضىَبضىٌ »

 ُ راتىىىذا ِىٍٍەتچىي خىتبٍالرٔىىڭ ثىىۇ   پبخىتىبً دۆٌەت ئبپ . دېَىٍىىذۇ  «ئىٍىى

ْ    ىئىٍ ئۇٍغىىۇر دېىگەْ ثىىۇ  . ّٕىي تەتمىىك لىٍىىىذىغبٍٔىمي ھەِّىّىىسگە ئبٍىب

   ٍ رٔي ئىػىىٍىتىپ  ەِىٍٍەتٕىىي لبٔىىذاق ثوٍطۇٔذۇرۇغىىٕىڭ، لبٔىىذاق ۋاضىىىتى

چبرىٍىرىغىىب   –، ِىىۇتٍەق ئبضطىّىٍَبتطىىىَە لىٍىػىىٕىڭ ئۇضىىۇي    ٌئەثەدىىى

ضبھەضىىذە   ضوتطىئوٌوگىَەئىسدىٕىع خىتبً ِىٍٍەتچىٍىرىٕىڭ ضىَبضىٌ 

 ضوتطىىئوٌوگىَە ثۇٔىڭذىٓ ضىَبضىٌ . ئبٌذىغب لوٍغبْ ِۇھىُ ۋەزىپىطىذۇر

 چىىىبرىٍىرى ئۈضىىىتىذە  –ػىىىٕىڭ ئۇضىىىۇي  ىتىثىىىىر ِىٍٍەتٕىىىي لبٔىىىذاق ٍول  

ثىراق ضىَبضىٌ . ئەٌۋەتتە ،ئىسدىٕىذىغبْ پۀّۇ؟ دېگەْ ضوئبي تۇغۇٌّبٍذۇ

خىتبً ِىٍٍەتچىٍىرىٕىڭ لوٌىذا غۇٔذاق پۀگە ئبٍٍىٕىىپ   ضوتطىئوٌوگىَە

 ضوتطىىىىئوٌوگىَەخىتىىىبً ِىٍٍەتچىٍىرىٕىىىىڭ لوٌىىىىذا ضىَبضىىىىٌ   . لبٌىىىذى

ە تەدثىرٌىىرى ئۈضىتىذ   –ئۇٍغۇرالرغب ِىٍٍىٌ ھۆوۈِرأٍىك لىٍىػٕىڭ چبرە 

ئىسدىٕىذىغبْ ثىر پۀگە ئبٍٍىٕىپ لبٌغبْ ثوٌطب، ئۇٔذالتب، ئىػىىٕىّۀىي،  

ٕي لبٔذاق وبپبٌەتىە ىٌۇلدخىتبً ِىٍٍەتچىٍىرى ئۇٍغۇر ِىٍٍىتىٕىڭ ِەۋجۇ

ثەٌىىىىي ئىىىبۋۋاي ئۇٍغىىىۇر ِىٍٍىتىٕىىىي لبٔىىىذاق      ،ئىىىىگە لىٍىػىىىٕي ئەِەش 

ْ . ػٕىڭ ٍوٌٍىرىٕي تەتمىىك لىٍىىذۇ، دېىگەْ ضىۆز    ىتىٍول ً 7 ِەضىىٍە  خىتىب

ِىٍٍەتچىٍىرى ئۇٍغۇر ئبئىٍىٍەردە ثىىر جبٕٔىىڭ دۇَٔبغىب وېٍىػىىٕي ۋە ثىىر      

ٕي ىٕي ۋە ئۆٌۈغى ىلىطمىطي تۇغۇٌۇغ ،ٕيىجبٕٔىڭ ٍورۇق دۇَٔبدىٓ وېتىػ

ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئۆٌۈظ . ٍىٍالردىٓ ثبغالپ تەتمىك لىٍىپ وېٍىۋاتىذۇ – 20
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ٔىطىىجىتي وىىۆپ ضىىبٌّبلٕي ئىگىٍەِىىذۇ، ٍىىبوي ئۇٍغۇرالرٔىىىڭ تۇغۇٌىىۇظ        

ىطجىتي وۆپ ضبٌّبلٕي ئىگىٍەِذۇ؟ ثۇ تېّب خىتبً ِىٍٍەتچىٍىرىٕىڭ ئەڭ ٔ

  تبِبلمب ئبچ لوٍۇظ، ٍبٌىڭبچ لوٍۇظ، ثىر لبچب. ِۇھىُ تەتمىمبت تېّىطىذۇر

لبرىتىىپ لوٍىىۇظ، ئىمتىطىبدى جەھەتىىتە گبداٍالغىتۇرۇظ، ئۇٍغۇرالرٔىىىڭ     

ئبٌىىذىٕي ئىىېٍىع ئۈچىىۈْ لىػىىٕىڭ     ٕىڭىتېرىػىىثىىىىبرچىٍىمتىٓ ئىىىع  

رى ھبغىبرغب ھەٍىذەظ، ِەججىۇرى ئەِگەوىىە ضىېٍىع، ئىٕبۋەتٍىىه       وىۈٍٔى 

ٍېسا دەرىجىٍىه ثبٔىىالرغب لەرزدار لىٍىپ لوٍۇظ،  ثبھبٔىطىذەلەرز ثېرىع 

ۋەھبوبزا لبتبرٌىك ضىَبضەتٍەرٔىڭ ٔەتىجىطىٕي ثىٍّەوچي ثوٌغبْ خىتىبً  

ٔوپىىۇش ئەھىىۋاٌىٕي تەوػىىۈرۈپ    –ِىٍٍەتچىٍىىىرى ئۇٍغۇرالرٔىىىڭ ئبھىىبٌە   

رلىٍىمال، ئۇٍغۇرالرغىىىب لبرىتىىىىپ ثەٌگىٍىىىىگەْ ضىَبضىىىەتٕىڭ   تىىىۇرۇظ ئىىىب

 . ٔەتىجىطىذىٓ خەۋەردار ثوالالٍذۇ

ٍۇلىرىمي تېّىالردا ئېٍىپ ثېرىٍغبْ تەتمىمىبت پبئىبٌىَەتٍىرى خىتىبً    

ھېطبثالٔطب،  «ئبلىالٔە ھەرىىەت»ِىٍٍەتچىٍىرى ئۈچۈْ ئېَتمبٔذا ئەٌۋەتتە 

خىتىبً   ،ىطىجەتەْ ئېَتمبٔىذا  ِۀذەن ۋە ضىسدەن چۈغۀگەْ ئۇٍغۇرالرغب ٔ

ثىۇ توغرىىذا   . ِىٍٍەتچىٍىرىٕىڭ ثۇ لىٍّىػي ئەٌىۋەتتە جىٕىبٍي ھەرىىەتتىۇر   

خىتىىبً ِىٍٍەتچىٍىىىرى   «ثىٍىّىىٍەر »خىتىىبً ِىٍٍەتچىٍىىىرى ئىگىٍىىىگەْ   

ُ »ئۈچىىۈْ ئېَتمبٔىىذا    ھېطبثالٔطىىىب، ئۇٍغىىۇرالر ئۈچىىىۈْ    «ئىىىبلىالٔە ثىٍىىى

ٍٍەتچىٍىرىٕىىڭ لىٍّىػىي   خىتىبً ِى . ضبختب ثىٍىُ ھېطبثٍىٕىذۇ ،ئېَتمبٔذا

طىىىتىٕي چۈغىىىىٕىپ  لئىىبرلىٍىك خىتىىبً ِىٍٍەتچىٍىرىٕىىىڭ ضىَبضىىىٌ ِە    

ٍەتىەْ ئۇٍغۇرالر لوٌىغب لەٌەَ ئېٍىپ پبظ لىٍىع، تۀمىىذ لىٍىىع، رەت   

ئىبلىالٔە  »لىٍىع ئۇضۇٌىٕي لوٌالٔطىب، ئۇٍغۇرالرٔىىڭ ثىۇ خىىً ھەرىىىتىي      

ئىىبلىالٔە »رى ۋە ثىىۇ ٍوٌىىذا ئىىۆگۀگەْ، ئىػىىٍەتىەْ ثىٍىٍّىىى    «ھەرىىىىەت

 .ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕىذۇ «ٔوپۇزٌۇق ئىٍىُ» «ثىٍىُ
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چۈغىٕىػىىىي،   ضوتطىىىىئوٌوگىَىٕيغىىىۇڭب ھەرثىىىىر پىىىۇلرا ضىَبضىىىىٌ   

لبٔذاق ٍبغبپ وەٌذۇق، لبٔذاق ٍبغبٍّىس، لبٔىذاق  . ئۆگىٕىػي الزىُ ثوٌىذۇ

ٍبغىػىّىس وېرەن، دېگەْ ضوئبٌالرٔي ئبٌذىغب لوٍبٌىغبْ ِىٍٍەت، ضىوئبٌغب  

ئىىىسدەپ تبپبٌّىغبٔىىذىّۇ، جىىبۋاة تېىىپىع جەرٍبٔىىىذا غىىۇ    دەرھىىبي جىىبۋاة

ِىٍٍەتٕىىىڭ وۆرضىىەتىەْ تىرىػىىچبٍٔىمي ثىىىر تەرەپىىتىٓ غىىۇ ِىٍٍەتٕىىىڭ     

ٔۆۋەتتىىي ئەزاٌىرىٕي لبٔبئەتىە ئىگە لىٍطب ھەَ غۇ ِىٍٍەتٕىڭ وېَىٕىىي  

ثىىىراق، ھىبزىرلي زاِىىبْ  . ئەۋالدىٕىىڭ پەخىرٌىٕىػىىە ِبتېرىَىىبي ثوالالٍىذۇ   

ْ ٍوٌذىّۇ تۈزۈن  – ئۇٍغۇرٌىرى ئبتب ، ِبڭبٌّبٍۋاتطبثوۋىٍىرى ئېچىپ ثەرگە

 ؟ ِۇِىىّٕىذۇئۆزٌىرىٕىڭ ٍوي ئېچىپ ِبڭبٌىػي 
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 بۈگۈى

 وۈٔي – 92ئبٍٕىڭ  – 9ٍىٍي  – 3665

ئۇٍغىىۇر ئىىبپتؤوَ   «غىىىٕجبڭ»خىتىىبً وىىۆچّۀٍىرى ھبوىّىَىتىٕىىىڭ  

ت ضىبٔبئە  –ٍىرى، ئۈرۈِچي غەھەرٌىه ضودا ىراٍؤٍۇق ِۇضتەٍِىىە دائىر

ئىذارىطي، ئىۈرۈِچي غىەھەرٌىه ضىبلچي ئىذارىطىي ثىىرٌىىتە ضىبلچي ۋە       

ِىىڭ ئبٔىب   »وبدىر ئەۋەتىپ راثىَە لبدىر غىروىتىٕىڭ لبرِىمىىذا لۇرۇٌغىبْ   

 . گە پېچەت ضبٌذى«غىروىتي

ثىىىبغ  »، «لىىىبٔۇٍٔۇق تىجىىىبرەت لىٍّىىىىذى  »غىىىىروەتٍەرگە، ثبٍالرغىىىب  

رٔي ۋە خۇضۇضي خۇضۇضي وبرخبٔىال ،دەپ جىٕبٍەت ئبرتىپ «ئوغرىٍىذى

ِىىىىڭ ئبٔىىىب  » پ وەٌىىىگەْ خىتىىىبً ھۆوىىىۈِىتي ىىىىتىتىجىىىبرەتچىٍەرٔي ٍول

دەٍىذىغبْ   «ثبغ ئوغرىٍىىذى »، «لبٔۇٔطىس تىجبرەت لىٍذى»گە «غىروىتي

تېخىىي  «ِىىىڭ ئبٔىىب غىىىروىتي »چىىۈٔىي، ثىىۇ  . ئبرتبٌّىىىذىجىٕىىبٍەتٍەرٔي 

وىىىۈٔي لۇرۇٌىىىۇپ  رەضىىىّىٌ تىجىىىبرەتىە   – 32ئبٍٕىىىىڭ  – 39تۈٔۈگىىىۈٔال 

 . ەْ ئىذىوىرىػّىگ

لبٔۇٔطىىىىس ِەثىىىٍەغ   »ٍىىىىرى ىئەِّىىىب، خىتبٍٕىىىىڭ ِۇضىىىتەٍِىىە دائىر  

ٔىي  «ِىڭ ئبٔىب غىىروىتي  »دېگەْ ثبھبٔىٕي وۆتۈرۈپ چىمىپ،  «توپٍىذى

ٕي ىِىٍَىوْ ٍىۈەْ خىتىبً پىۇٌ     3لۇرغۇچي ئبٍىبٌالر، غىىروەتىە توپٍىغىبْ    

تىجبرەت وىٕىػىىطىٕىّۇ ِۇضبدىرە  –غىروەتٕىڭ ضودا . ثبٔىىذا توڭالتتي

راثىَە لبدىرٔىڭ ئۇٍغۇر ئبٍبٌٍىرىٕي تەغىىٍٍەپ غىروەت لىۇرۇظ  . ٍذىلى

 . پىالٔىغب زەرثە ثەردى
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 ھوقۇق

 وۈٔي – 3ئبٍٕىڭ  – 3ٍىٍي  – 3665

. ھولىۇق ثىىر تەرەپىتىٓ وىىۈچ، ثىىر تەرەپىتىٓ ِۀىپەئەت دېگۀٍىىتىىۇر      

ثىۇ ٍەردە  . دېّەن، وۈچ ثىٍەْ ِۀپەئەتٕىڭ ثىرٌىىي ھولۇق دېگۀٍىىتىۇر 

ھولىىۇق . ِۀىىپەئەت ئۇلۇِىىىذۇر —ٕىىىڭ ئبٌىىذىٕمي غىىەرتي  ىئۇلۇِھولىۇق  

توغرىطىىىذىىي وۆزلبراغىىالرٔىڭ لبٔىىذاق خبراوتېرٌىىىه ۋە لىىبٔچە خىىىىً      

. ٕىڭ ئبضبضي ِۀپەئەت ئۇلۇِىذۇرىثوٌۇغىذىٓ لەتئىَٕەزەر، ھولۇق ئۇلۇِ

ھولۇلٕىڭ ِۇئەٍَەْ جەِئىَەتتىىي وۆرضىەتىۈچي   ،ثۇ ِۀىذىٓ ئېَتمبٔذا

ت، خۇضۇضىي ِۀىپەئەت ٍىبوي ِىٍٍىىٌ ِۀىپەئەت ثىىٍەْ       ِىٍٍىىٌ ِۀىپەئە  

خۇضۇضي ِۀپەئەتٕىڭ ثىرٌىىي ثوٌطۇْ ٍبوي ضىَبضىٌ ِۀپەئەت ثىٍەْ 

ئىجتىّىىبئىٌ ِۀپەئەتٕىىىڭ ثىرٌىىىىي ثوٌطىىۇْ، ئىىۇالر ھبِىىبْ ِىىۇئەٍَەْ       

ثۇٔىىذاق ھولىىۇق . جەِئىَەتىتە ھولىىۇق ِۇٔبضىىۋەتٍىرىٕي تەغىىىىً لىٍىىذۇ   

تىطبدى ِۇٔبضىۋەتٍەرٔي مٔبضىۋەتٍىرىٕي، ئىِۇٔبضىۋەتٍىرى ِۈٌۈوچىٍىه ِۇ

ھولىۇق ئىجتىّىبئىٌ،    ،غۇڭب ثۇ ِۀىذىٓ ئېَتمبٔذا. ئۆزىگە ئبضبش لىٍىذۇ

لۇرۇٌّىىب ۋە ثىىۇ لۇرۇٌّىىب تىىىسگىٍٕەپ تۇرغىىبْ جەِئىَەتٕىىىڭ       ٌتىطىىبدىمئى

ِەدۀىىىىىىىَەت ۋە تەرەلمىَىىىىىىىبت ھبٌەتٍىرىىىىىىىذىٓ ھبٌمىىىىىىىىپ چىمىىىىىىىىپ    

ھەرلبٔىذاق ثىىر جەِئىىَەت،     چىۈٔىي، . ٔىطىپي ثوٌىىذۇ   وېتەٌّەٍىذىغبٍٔىمي 

ھەرلبٔىىذاق چبغىىذا ئىٕمىالثمىىب ھىىبِىٍە ثوٌغىىبٍٔىمتىٓ، ئىىىٕمىالة ھولىىۇلي      

 .ِۇٔبضىۋەتٍەرٔىڭ ئۆزگىرىػىٕي وەٌتۈرۈپ چىمىرىذۇ

ٍېگبٔە ھولۇق ئبرزۇٌىرى ۋە ِۀپەئەت تەٌەپٍىرى ۋە غەٍرىٌ  –ٍەوىە 

ە ٍوٌٍۇق چۈٔىي، ضىَبضىٌ جەھەتت. ئبرزۇالر ھولۇلٕي تەغىىً لىالٌّبٍذۇ

ئبٔىىذىٓ   ِۇٔبضىىىۋەتٍىرىالِۀىىپەئەت  -ثوٌغىىبْ، لبئىذىٍەغىىىەْ ھولىىۇق   

ثىىۇ دېگۀٍىىىه ھولىىۇق  . ِۀىىپەئەت ئىپبدىطىىىگە ئىىىگە ثوٌىىىذۇ  –ھولىىۇق 
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وۈچ ئۇلىۇِىٕي ئىۆز    –ئۇلۇِي ِۀپەئەت لبراغٍىرىذىٓ ثبغمب ٍۀە ھولۇق 

 . ئىچىگە ئېٍىػي وېرەن، دېگۀٍىىتۇر

 ٍ ەتٕىىىىڭ ضىَبضىىىىٌ ھولىىىۇلٍىرى  ھەرلبٔىىىذاق غەخطىىىٕىڭ ٍىىىبوي ِىٍ

لبٔۇٍٔۇق، دەپ ئېتىراپ لىٍىٕغبٔذىال، ئبداٌەتٕىڭ، ئىٕطبٍٔىمٕىڭ ِۀپەئەت 

. تەٌەپٍىرى، ھبضىالت ِۇٔبضىۋەتٍىرى ئبٔذىٓ ھولۇق ثوٌۇپ ئىپبدىٍىٕىىذۇ 

خىتىبً ِىٍٍەتچىٍىىرى ئۇٍغۇرالرٔىىڭ ضىبٍالظ، ضىبٍٍىٕىع ھولىىۇلٍىرىٕي      

ٍىوق؟   –برلىٍىك ئېتىراپ لىٍغبّٔۇ لبٔۇٔالر ٍبوي تېگىػٍىه ضىَبضەتٍەر ئ

ئۇٍغۇرالرٔىىڭ ضىَبضىىٌ ھولىۇلٍىرى ھىبزىرغىچە خىتىبٍالر تىىۈزگەْ      ! ٍىبق 

ئبتبٌّىع لبٔۇٔالرٔىڭ، ئباللىذار ضىَبضەتٍەرٔىڭ ھىّبٍىطىگە، وبپبٌىتىگە 

ئېرىػەٌّىگۀٍىىتىٓ ئۇٍغۇرالرٔىڭ ِۀپەئەت تەٌەپٍىرى ئېتىراپ لىٍىػمب 

ذا ئۇٍغۇرالرٔىىڭ وىػىىٍىه ھولۇلٍىرىىذىٓ    ثۇٔذاق ئەھۋاٌى . ئېرىػەٌّىذى

 ئېغىس ئبچمىٍي ثوالتتىّۇ؟

ئېتىىىراپ ( ئەِەٌىَەتىىتە)ضىَبضىىىٌ ھولۇلالرٔىىىڭ لىىبٔۇْ دائىرىطىىىذە  

لىٍىٕىػي، ئبداٌەتٕىىڭ، ئىٕطىبٍٔىمٕىڭ ِۀىپەئەت تەٌەپٍىىرى ۋە ھەرخىىً      

ٕىڭ ھولۇق ثوٌۇپ ئىپبدىٍىٕىػىي غۈثھىطىىسوي،   ىجەِئىَەت ِۇٔبضىۋەتٍىر

ئىگىٍىىه ھولىۇق، ِىٍٍەتٕىىڭ لىبٔۇْ     )ەْ دۆٌەت ھولۇلىٕىڭ غەخص ثىٍ

غۇ دۆٌەتٕىڭ . ِۇٔبضىۋىتىگە ثېرىپ چېتىٍغبْ ثوٌىذۇ( چىمىرىع ھولۇلي

خىتبٍٕىىىىڭ لىىىبٔۇْ  )لىىىبٔۇْ چىمىرىػىىىىذا غەخطىىىٕىڭ تۇتمىىىبْ ئىىىورٔي   

 -خۇضۇضىىىىٕىڭ ھولىىىىۇق  ( چىمىرىػىىىىىذا ِىٍٍەتٕىىىىىڭ تۇتمىىىىبْ ئىىىىورٔي  

ۀپەئەتٍىرىٕىىىىىي ئەوىىىىىص  ِ -ِۀپەئەتٍىرىٕىىىىىي، ِىٍٍەتٕىىىىىىڭ ھولىىىىىۇق  

ئەتتۈرگۀذىٓ ثبغمب، پۇلراالرٔىڭ ِەججۇرىَەتٍىرىٕىّۇ ئەوص ئەتتۈرگەْ 

 .ثوٌىذۇ

 . ئىذۇرجىِۀىثبرٌىك ھولۇلٕىڭ  –غۇڭب دۆٌەت ھولۇلي ثۇ 
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ئۆٌىىطىذىٓ ِۇضتەٍِىىە ئۇٍغۇرىطتبٔغب وۆچىۈپ   ضۀذۇڭخىتبٍٕىڭ 

 ْ ، وۆچىىۈپ وېٍىىىپ لورچىبق غىىىٕجبڭ ئۇٍغىىۇر ئىىبپتؤوَ   وەٌىگەْ وىىۆچّە

، راثىَە لبدىرٔىڭ ضىَبضىىٌ  ٌېچۈْراٍؤىٕىڭ ضېىرېتبرى ثوٌۇۋاتمبْ ۋاڭ 

وېڭەغىتىىي ضىبالھىَىتىٕي ثىىىبر لىٍىىىپ ضىَبضىىٌ وېڭەغىتىٓ لىىوغالپ      

 .چىمبرغبٍٔىمىٕي جبوبرٌىذى

ئۇٍغۇر خەٌمي خىتبٍٕىڭ ضىَبضىٌ وېڭىػىگە ضىَبضىٌ وېڭەظ دەپ 

لبئىىذە ثىوٍىچە ِۇثىبدا لبئىىذە ئېتىىراپ لىٍىٕطىب،       . اٌغبْ ئىذىۋُ لوٍۇئىطى

لىىبٔۇٔالر ئېتىىىراپ  لىٍىٕطىىب جۇڭگىىودا ٍىىبوي       –لىىبٔۇْ ثىىوٍىچە لبئىىىذە    

ٌ وېڭەظ خىتبٍالردىٓ  جۇڭگؤىڭ ِۇضتەٍِىىىطي ئۇٍغۇرىطتبٔذا ضىَبضى

تەغىىىىىٍٍۀگەْ، خىتبٍالرٔىىىىڭ وؤتروٌٍۇلىىىىذىىي ضىَبضىىىىٌ وىىىېڭەظ   

ْ ثوٌّبضىىىىىتىٓ، ضى  ،َبضىىىىىىٌ وىىىىىېڭەظ ئۇٍغىىىىىۇرالردىٓ تەغىىىىىىىٍٍۀگە

 .ئۇٍغۇرالرٔىڭ وؤتروٌٍۇلىذىىي ضىَبضىٌ وېڭەظ ثوالتتي

ْ ، تىېجىّەي ۋاڭ  دۇِىالٔىذى ، وەٌگىٕىذى  ، ۋەتۀٕىىڭ ئىگىطىي،   ٌېچىۈ

ئۇٍغۇرىطتبٕٔىڭ خوجبٍىٕي ثوٌۇغمب تېگىػٍىه ثىر ئۇٍغۇر راثىَە لىبدىرٔي  

 .ىٍىه ثىر ئىع ثوٌذىضىَبضىٌ وېڭەغتىٓ لوغالپ چىمبرغبٍٔىمي وۈٌى
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ئەضىىىىرٔىڭ ثبغىىىٍىرىذىىي خىتىىىىبً جەِئىَىىىىتىگە تەھٍىىىىىً     – 90

غىىىۇ دەۋرٌەردە جۇڭگىىىو ٍىىىبٍالق ِىٍٍىتىىىي ِبٔجۇالرٔىىىىڭ      . ٍۈرگۈزەٍٍىىىۇق

ِەۋلەضىىذە تىۇرۇپ جۇڭگؤىىڭ     ئوِىۇِىَە تىبرىخي  . ِۇضتەٍِىىىطي ئىذى

مب لەٌەَ تەۋرەتىۀذە جۇڭگو تىبرىخي ئىىىىي   ِۇضتەٍِىىە تبرىخىٕي ٍېسىػ

جۇڭگؤي ِۇضتەٍِىىە لىٍىع ثبثىذىٓ ضۆز ئبچمبٔذا، ثىۇ  . خىً ٍېسىالتتي

تبرىخ ِبٔجۇالرٔىڭ خىتبً ِىٍٍىتىٕي ِۇضتەٍِىىە لىٍىػي ھېطبثىغب توٌۇق 

ِبٔجۇالرغىىب ِۇضىىتەٍِىىە ثوٌىىۇظ ثبثىىىذىٓ ضىىۆز  . تىىبرىخ ثوٌىىۇپ ٍېسىالتتىىي 

رىخي خىتبٍالرٔىڭ ِبٔجۇالرغب ِۇضتەٍِىىە ثوٌىۇپ  جۇڭگؤىڭ تب ،ئبچمبٔذا

 .لېٍىع ھېطبثىغب توٌۇق ثىر تبرىخ ثوٌۇپ ٍېسىٍىػي وېرەن ئىذى

ئەِّىىب، ِەٍٍىىي گوِىٕىىذاڭ ھۆوۈِرأٍىىىك لىٍغىىبْ دەۋرٌەردە تەرثىىىَە      

وىىۆرگەْ خىتىىبً تىىبرىخچىٍىرى ثوٌطىىۇْ ٍىىبوي ووِّۇٔىطىىت خىتىىبٍالر       

غوئبرغب، تبرىخٕي ضىَبضىەتٕىڭ  ھۆوۈِرأٍىك لىٍىۋاتمبْ دەۋردە تبرىخٕي 

لوراٌىغب ئبٍالٔذۇرۇپ، تبرىخٕىڭ ئوثَېىتىپ لىّّىتىٕي، تبرىخٕىڭ ئىٍّىي  

لىّّىتىٕي ِۀطىىتّەً تەرثىىَە وىۆرگەْ خىتىبً تىبرىخچىٍىرى ثوٌطىۇْ،       

ِىىىىبٔجۇالر ثىىىىىٍەْ خىتبٍالرٔىىىىىڭ ئوتتۇرىطىىىىىذىىي ِۇٔبضىىىىىۋەتٍەرٔىڭ    

تٍىرى تىىىبرىخي  ِۇضىىىتەٍِىىە ثوٌىىىۇظ، ِۇضىىىتەٍِىىە لىٍىىىىع ِۇٔبضىىىىۋە   

 . ئىىۀٍىىىٕي ئىٕىبر لىٍذى

. ِبٔجۇالر خىتبً ِىٍٍىتىگە ضېٍىػتۇرغبٔذا ھۆوۈِراْ ِىٍىٍەت ئىىذى  

ٕىڭ، ئىػىىىىٍەپچىمىرىع ىغىىىىۇٔىڭ ئۈچىىىىۈْ جەِئىىىىىَەت ِۇٔبضىىىىىۋەتٍىر 

ٕىڭ غىىەوٍي، دۆٌەت  ىئۇضىىۇٌٍىرىٕىڭ ۋە ئىػىىٍەپچىمىرىع ِۇٔبضىىىۋەتٍىر  

ِ ىراتي ۋە دۆٌەت تەغىىالتٍىرپبئبپ ٌىۇلىٕي، ِىۇئەٍَەْ   دەۋجۇٕىڭ غىەوٍي 
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ثوٌىىىىۇپ تۇرۇغىىىىىٕي  دٕىىىىىڭ ِەۋجىىىىۇىدەۋرگە خىىىىبش خىتىىىىبً تەپەوىۇر

ثىىىىراق خىتىىىىبً  . ِبٔجۇالرٔىىىىڭ ثەٌگىٍەٍىىىذىغبٍٔىمىٕي ئىٕىىىىىبر لىٍىىىذى   

 ِىبۋ  داھىي جەِئىَىتىٕىڭ غۇ خىً ھبٌەتٍىرىٕي تؤىۇپ ٍەتىىەْ دېھمىبْ    

 جۇڭگو جەِئىَىتي توغرىطىذا ٍېىرىُ فېئىوداي، ٍېىرىُ ِۇضىتەٍِىىە     زېذۇڭ

 ْ ثىىراق، خىتبٍٕىىڭ ِىٍٍەتچىي    . دېگەْ دأب ھۆوۈِٕي ئوتتۇرىغب چىمبرغىب

چىۈٔىي،   ،تىبرىخچىٍىرى ثىۇ دأىب ھۆوىۈِٕي ئېتىىراپ لىٍىػىٕي خبٌىّىىذى       

ثۈٍۈن خىتبً چەِجىرىىىذە ھبلبرەتتىٓ پەٍذا ثوٌغىبْ ِىٍٍەتچىٍىىه ٍىبوي    

ِبٔجۇالرغىىب ِۇضىىتەٍِىىە  »خىتىىبً زىَبٌىٍَىرىٕىىىڭ ِىٍٍىىىٌ غىىۇرۇرى ثىىىس    

دەپ ئېتىىراپ   «جۇڭگو ِبٔجۇالرٔىڭ ِۇضتەٍِىىىطي ئىىذى »، «غبٔتۇقثوٌ

 . لىٍىػمب ٍوي لوٍذى

خىتبً ِىٍٍەتچىٍىرى ٔەزەرىَە ۋە ضىَبضىٌ جەھەتىتە، ِىبٔجۇ خىتىبً    

ٕىڭ ِۇضتەٍِىىە ثوٌۇظ ۋە ِۇضتەٍِىىە لىٍىع ِۇٔبضىىۋەت  ىِۇٔبضىۋەتٍىر

ْ خىتب ئبٍذىڭالغتۇرِىغبٍٔىمتىٓتبرىخي ئىىۀٍىىىٕي  ً رەھجەرٌىرى ثۈگۈ

جۇڭگو وۆپ ِىٍٍەتٍىه دۆٌەت ضىَبضىىتىٕي وىۈچەپ تەغىۋىك لىٍغبٔىذا،     

وىىىۆپ ِىٍىىىٍەت لبتبرىغىىىب وىرگىىىۈزۈۋېتىٍگەْ ِىٍٍەتٍەرٔىىىىڭ ضىَبضىىىىٌ    

ھەتتىب، ثىۇ ِىٍٍەتٍەرٔىىڭ ئېتٕىىه ضىۈپەتتە       ،تەٌەپٍىرىٕي ئېتىراپ لىٍّبً

ً دِەۋجۇ خۇپطىىىۀٍىه لىٍىىىىع ئەِەٌىَەتىىىتە   ،ٌۇلىٕىّىىىۇ ئېتىىىىراپ لىٍّىىىب

بٔجۇالرٔىىڭ خىتبٍغىىب ِىٍٍىىىٌ ھۆوۈِرأٍىىك لىٍىىىع تىىبرىخىٕي ئېتىىىراپ    ِ

 . لىٍّبضٍىمتىٓ ثبغالٔغبْ ئىذى
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 10. لبٌىذى  پثىىر وىۈْ ثوٌىۇ    ئەھّىَەتٍىىه ثۈگۈْ، ِېٕىڭ ھبٍبتىّذا 

خەٌمئىىىبرا  MNESTY INTERNATIONAL  ٍىٍٍىىىك لۇرۇٌىىۇظ تبرىخىغىىىب ئىىىگە   

ً  ٌەترئب ِۇدىرىتەغىىالتي ئبضىَب ثۆٌۈِىٕىڭ  ۈَەچۈرو ُ  ٌەٍىذىگۈ  خىبٔى

ATLETTE LACICLUKUIE    ٌؤذؤىىىىذىٓ ئبِېرىىىىىىب لوغىىىىّب غىىىىتبتٍىرىٕىڭ

ثىىبٌىٍىرىُ ِبغىىٕب ھەٍىىذەپ  . رىگە ِېٕىي ئىىىسدەپ وەٌىذى  ىخوِىب غىىەھ ئووال

. اٌىىذىۋثىۇ خىىبٔىّٕي وۈتۈ  ئىطتبٔطىطىىىذەخوِىىب ئىبٍروپىالْ  چىمىىپ ئووال 

 ٌەٍذىگۈً ئبرٌەت. رىگە ئېٍىپ وەٌذىىرىّىس غبٔي غەھىتۇرۇۋاتمبْ غەھ

خىىبٔىُ ِەْ ثىىىٍەْ وۆرۈغىىىۈپ، ئۇٍغىىۇر خەٌمىٕىىىىڭ وىػىىىٍىه ھولىىىۇق      

خبتىرىطىٕي ئىگىٍەظ ئۈچۈْ ٌؤذؤذىٓ ئبالھىىذە ئبِېرىىىغىب وەٌىگەْ    

خبٔىُ غبٔي غەھىرىگە وېٍىػتىٓ ثىۇرۇْ ِەْ   ٌەٍذىگۈً ئبرٌەت. ئىىەْ

    ُ ئۈرۈِچىىىذىٓ ئبِېرىىىغىىب وېٍىػىىتە    . تەٍَىىبرٌىك لىٍىىىپ لوٍغىىبْ ئىىىذى

  ُ ثىىۇ ِبتېرىَىىبٌالر خىتىىبٍالر  . ِبتېرىَىىبٌالرٔي توٌىىۇق ئېٍىىىپ وەٌىىگەْ ئىىىذى

تەرىپىىذىٓ ٔەغىر لىٍىٕغىبْ، ئۇٍغىىۇر تىٍىغىب تەرجىىّە لىٍىٕغىبْ ٍېمىٕمىىي       

 – 3664ئۇٔىڭىذىٓ ثبغىمب   . ئىىذى  «غىٕجبڭ ٍىٍٕبِىطىي »ضەوىىس ٍىٍٍىك 

تبٕٔىڭ ئىٍىىي ئۆٌىىطىىي غۇٌجىىب   وىىۈٔي ئۇٍغۇرىطىى  – 2ئبٍٕىىىڭ  – 9ٍىٍىىي 

ٔبِبٍىع . غەھىرىذە ئۇٍغۇرالر ِۇضتەلىٍٍىك تەٌەپ لىٍىپ ٔبِبٍىع لىٍذى

ئۆٌىۈَ جبزاضىىغب ھۆوىۈَ    . خىتبٍٕىڭ دەھػىەتٍىه ثبضتۇرۇغىىغب ئۇچرىىذى   

ثىۇرادەرٌىرى   – ٍىبرۇ چبلىطىي،   –لىٍىٕغبْ گۇٔبھطىىس ئۇٍغۇرالرٔىىڭ ثىبال    

ھەرثىىر ِبغىىٕىٕىڭ ئبٌىذىغب    خوظ ئېَتىپ ئىجرا لىٍىػمب ئېٍىپ ِبڭغىبْ  

ْ ۋٕىڭ ئۆگسىٍەرگە لۇرۇىوەٌگۀذە خىتبً ئەضىەرٌىر ئوق  پىٍىّۇتتىٓاٌغب
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 –ٍبغذۇرۇپ گۇٔبھطىس خەٌمٕي  لبٔذاق لىرغىٓ لىٍغبٍٔىمي توغرىطىذا ئبز 

 . توال ِبتېرىَبي توپٍىغبْ ئىذىُ

غەرثٍىه ثىىر خىبٔىُ ثىىٍەْ تىۇٔجي لېىتىُ ئۇچراغىمبٔذا ضىۆھجىتىّىس        

ە ضىَبضىٌ ِبۋزۇالرغب ئبئىت وىػىٍىه ھولۇق ِەضىٍىطىگە ثېرىپ ئەٌۋەتت

ْ ِۇغۇ  ٌەٍذىگۈً ئبرٌەتئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ِەْ ٍۀە . تبلىالتتي ُ ثىٍە خبٔى

غىىىەھەردە ِەْ ثىىىىٍەْ ثىٍىىىٍە ٍبغىىىىبۋاتمبْ ثىىىىر لىطىىىىُ ئۇٍغىىىىۇرالرٔي      

 7ثۇ وىػىٍەر تۆۋۀذىىي وىػىٍەر ئىذى. وۆرۈغتۈرۈغٕي ٔىَەت لىٍذىُ

 لبرا غەھەرٌىه -  ّبْەھر ىىُھېٌذۇئبث

 ئبتۇظ ئبزغبٍٔىك -دّەۇھەِِ غۇروھ

 ئۈچتۇرپبٍٔىك -تۇرضۇْ ٔەثىجبْ

 تۇرغۇْ ئبٌّبضٕىڭ ثبٌىطي -لۇتٍۇق ئبٌّبش  

 ئبتۇظ -تىٍەن ذّىھېٌذۇئبث

 تۇرپبٍٔىك -خبضىَەت لەٍَۇَ

 . ضۆھجىتىّىسدە تەرجىّبٍٔىك لىٍذى وۈٔىيخبضىَەت لەٍَۇَ غۇ 

خبٔىّغىىب ئۇٍغۇرالرٔىىىڭ وىػىىىٍىه    ذىگۈًٌەٍىى  ئىىبرٌەت ِەْ ئىىبۋۋاي 

ئۇٍغۇر دېىگەْ ِىٍٍەتٕىىڭ   . ھولۇق خبتىرىطي توغرىطىذا دووالت ثەردىُ

ئېتٕىه لۇرۇٌّىطىىٕي، ثىۇ ِىٍٍەتٕىىڭ دۆٌەت لىۇرۇظ تىبرىخىٕي، خىتبٍغىب       

ِۇضتەٍِىىە ثوٌۇپ لېٍىػٕىڭ تبرىخي ضەۋەثٍىرىٕي لىطمىچە تؤۇغتۇرۇپ 

 – 91 چىطىالٔي  – 35ىٍىمىغىب ئبئىىت   غۇ ئەضىٕبدا ئىٍىي لىرغىٕچ  . ئۆتتۈَ

ع ىتىخبٔىُ دەرھبي تىۈز  ٌەٍذىگۈً ئبرٌەتچېطال دەپ ضبٌذىّّۇ لبٔذاق؟ 

تۇرضىىۇْ ئەپۀىىىذى ثىىىٍەْ ھوغىىىۇر    ٔەثىجىىىبْدووتىىور  ) ئەِّىىب، . ثەردى

. ثىىىرىگە لىىبراپ ِىَىمىىىذا وۈٌۈغىىۈپ لوٍىىذى  –ِىىۇھەِّەد ئەپۀىىذىُ، ثىىىر  

 7رىذا ثىرضيئب (دېّەن، ثۇ وىػىٍەر ِېٕي زاڭٍىك لىٍىػتي
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خىتىىبٍالر غىۇ چبغىىذا  . ئىٍىي خەٌمىي ئەضىىٍىذە ٔبِىبٍىع لىٍّىبٍتتي     —

ئىبددىٌ ئىىع ٔبِبٍىػىمب ئبٍٍىٕىىپ     . ئۇٍغۇرالرٔىڭ چىػىغب تېگىپ لوٍذى

 .تەرجىّە لىٍّب، دېذىُ! ِەْ تەرجىّبٔغب لبراپ توختب. وەتتي، دېذى

پ لىوٍىّىس،  ىى تىھەروىُ ئۆزىٕىڭ گېپىٕي لىٍّبِىذۇ، ٔېّىػىمب توخت   —

 .دېذى ھوغۇر ِۇھەِّەد ثەگ ئەپۀذى

ضەْ جبٍىڭذا ئوٌتىۇرۇۋەر، ثىۇ ئىىع ضىەْ ئبرىٍىػىىذىغبْ ئىىع        —

 7پىتىئەِەش، دېذىُ ۋە ھېٍىمي وىػىٕىڭ ضۆزىٕي تۈز

خىتبٍالر ۋەتىٕىّىسگە تبجبۋۇز لىٍىپ وىرگۀىذىٓ ثبغىالپ، ئۇٍغىۇرالر    

ۇ لېىتىُ  ثى . خىتبٍالرٔىڭ ھۆوۈِرأٍىمىغب لبرغي ٔبِبٍىع لىٍىىپ وەٌّەوىتە  

ئىٍىىىذا پبرتٍىغىىبْ ٔبِىىبٍىع تىىۇٔجي ٔبِبٍىػىىّۇ ئەِەش ۋە ئەڭ ئىىبخىرلي   

ٕي ىٔبِبٍىػّۇ ئەِەش، خىتبً ھۆوۈِىتي ئۇٍغۇرالرٔىىڭ وىػىىٍىه ھولىۇل   

داۋاٍِىىك دەپطىۀذە لىٍىىىذىىەْ، ئۇٍغىۇر خەٌمىىي ثۇٔىڭىذىٓ وېىىَىٓ ٍۀە      

 . داۋاٍِىك ٔبِبٍىع لىٍىذۇ، دېذىُ

بٍالر چىػىىغب تېگىىپ لوٍّىطىب    خىتى »گەپٕىڭ ِۀىطىي غىۇ ٍەردىىىي    

چىػىىىغب تېگىىپ لوٍّىطىىىال  »دېگۀٍىىه   «ئۇٍغىۇرالر ٔبِىبٍىع لىٍّىىبٍتتي  

ٕي ٍبۋاغىٍىك ثىىٍەْ لوثىىۇي   ىئۇٍغىۇرالر خىتبٍالرٔىىڭ ِىٍٍىىٌ ھۆوىۈِرأٍىم    

، دېگۀٍىىىه ثوٌّبِىىذۇ؟ ئۇٔىىذالتب ثىىۇ دەرىجىٍىىىه لبٔبئەتچىىبْ     «لىالتتىىي

ٕىڭ ٔېّە زۆرۈرىَىتي ثبر ىغِىٍٍەتٕىڭ وىػىٍىه ھولۇلٍىرىغب وۆڭۈي ثۆٌۈ

ٌىۇلىٕي لوغىذاظ   دٕىڭ وىػىٍىه ھولۇق ۋە ھبٍىبتي ِەۋجۇ ىئىذى؟ ئۆزٌىر

ئۈچىىىۈْ ئۇٍغىىىۇرالر توختىّىىىبً وىىىۈرەظ لىٍىۋاتمىىىبْ ِىٍىىىٍەت ئىىىىذى،      

، ئۇٍغۇر دېگەْ ئېتٕىه ِىٍٍەتٕىڭ خەٌمئبرا وىػىٍىه ھولۇق ەدېَىٍگۀذ

 .، دەٍّەْلىّّىتي ثوالتتىغۇ –ٕىڭ ئبٌذىذا لەدىر ىتەغىىالتٍىر
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بِبق ٍېَىػتىٓ ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ تەرەتخبٔىغىب ثېرىػىتىٓ   تلورضىمىغب 

ثبغمىٕي ثىٍّەٍذىغبْ ثىۇ وىػىىٍەرٔىڭ ثىٍجىرالغىٍىرىٕي زورىغىب ثېطىىپ      

خىىبٔىّٕي ئىىبٍروپىالْ  ئىطتبٔطىطىىىغب ئېٍىىىپ   ٌەٍىىذىگۈً ئىىبرٌەتلوٍىىۇپ 

 7خوغٍىػىذىغبْ چبغذا. چىمىپ ئۇزىتىپ لوٍذۇَ

بٔىُ، ِەْ لبچىبْ ٌؤىذؤغب ثېرىىپ ئۀگٍىىَە     خ ٌەٍذىگۈً ئبرٌەت —

توغرىطىىىىذا ٔۇتىىىىۇق   يپبرالِېٕتىىىىذا ئۇٍغۇرالرٔىىىىىڭ وىػىىىىٍىه ھولىىىىۇل  

 . ، چبلچبق لىٍذىُەپضۆزٌەٍّەْ، د

 .ْخبٔىُ جبۋاثە ٌەٍذىگۈًٌەت اوۈتۈپ تۇر، دېذى ئبد —

خىىبٔىُ لبٔىىذالالرچە ِېٕىىي ئىىىسدەپ ٌؤذؤىىذىٓ      ٌەٍىىذىگۈً ئىىبرٌەت

 .ھېىبٍىٕي ٍۀە راثىَە لبدىردىٓ ثبغالٍّەْ. ٌذىرىگە وەىخوِب غەھئووال

لەۋىتىذە ھەلطىس تىً  – 3راثىَە خېٕىُ راثىَە لبدىر ضودا ضبرىَىٕىڭ 

 ْ ثىىۇ ِەوتەپىىتە ئىٕگٍىىىس تىٍىىي، ئەرەة تىٍىىي دەرضىىٍىرى   . ِەوتىپىي ئبچمىىب

ُ ثېرەتتي. ئۆتۈٌەتتي  –ئورۇٔذۇق . ئولۇتمۇچىالرٔىڭ ِبئبغىٕي راثىَە خېٕى

. لبتىىبرٌىمالرٔي راثىىىَە خېىىٕىُ تەٍَىىبرالپ ثەرگەْ ئىىىذى ئۈضىىتەي، دوضىىىب 

 –ثىرىٕچىىي لىىبرار، ئىىىىٕچىىي لىىبرار ئولۇغىىۇچىالر ٍبخػىىي ئولىىۇپ ئبرلىىب    

ئېگىىس ثوٍٍىۇق، خىۇظ پېئىىً، چبلچىبلچي،      . ئبرلىذىٓ ِەوتەپ پۈتتۈردى

ِىجىىىت ئەپۀىىىذى ثىىىۇ ِەوتەپىىىتە    ئەوىىىجەروېٍىػىىىەْ ئۇٍغىىىۇر ٍىگىىىىت  

غىىىىۇ ئبرىٍىمتىىىىب،  . ٓ دەرش ئىىىىۆتەتتيئولۇغۇچىالرغىىىىب ئىٕگٍىىىىىس تىٍىىىىىذى 

 ضىبٌي ئولۇتمۇچىٍىك لىٍىىع ئۈچىۈْ ئۀگٍىَىىذىٓ ئىۈرۈِچىگە وەٌىگەْ      

ِىجىت تؤۇغىۇپ  لېٍىىپ، تؤۇغىٍۇق ِىۇھەثجەتىە،      ئەوجەرخبٔىُ ثىٍەْ 

ئىىىىي ٍىبظ   . ِۇھەثجەت ثۇ ئىىىي ٍبغٕي تىوً لىٍىػىمب ئېٍىىپ وېٍىىذۇ    

ۈچىىۈْ راثىىىَە  ع ئىػىىىتىىوً لىٍىىىپ ئۀگٍىىىَىگە وېىىتىع ئبٌذىىىذا خوغٍ  

. اٌىىذۇ ۋراثىَەَ خېٕىُ ئۇالرٔي لىىسغىٓ وۈتۈ  ،خېٕىّٕىڭ ئبٌذىغب وىرگۀذە
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ضىىبالَ، ٍوٌٍىىۇق تۇتىىۇپ، پېمىرٔىىىڭ ئبِېرىىىىىذىىي       -چىراٍٍىىىك ضىىوۋغب  

زغبٔىذىٓ  ۇِىجىتٕىىڭ لوٌىغىب تۇتم   ئەوىجەر ئبدرېطىٕي، تېٍېفىوْ ٔوِىۇرىٕي   

 7 وېَىٓ

ٍ ئەوىىىىجەر ئۇوىىىىبَ   — ّەٍىىىىىذۇ، ، ضىىىىىىذىمھبجي روزى ئىٕگٍىىىىىسچە ثى

تبغالپ لوٍّب، ! ٍبٌغۇز لوٍّب ضىذىمٕيتەرجىّبٍٔىمٕي ضەْ ئۈضتۈڭگە ئبي، 

 .ِەْ ضۀذىٓ رازى ثوٌىّەْ، دەٍذۇ

ِىجىىت   ئەوىجەر ٍىٍٕىڭ ئبخىرىذا ٌؤذؤغب ٍېتىىپ وەٌىگەْ    – 3664

ِەْ . خىىبٔىّالر ِەْ ثىىىٍەْ ِەخپىىىٌ ئىىباللە ئورٔىىبتتي    ضىىبٌيئەپۀىىذى، 

 .ذا ئبغىبرىٍىّبضٍىممب ۋەدە ثەردىُئۇالرٔىڭ ئىطّىٕي ھەرلبٔذاق جبٍ

لي ثىىوٍىچە ۇِىجىىىت ئەپۀىىذىٍەر راثىىىَە خېٕىّٕىىىڭ تبپػىىۇر    ئەوىىجەر

َ خەٌمئىبرا  »ٌؤذؤغب وېٍىپال  ٔىىڭ ئەزاٌىىرى ثىىٍەْ    «تەغىىىالتي  وەچىۈرۈ

 ئىىبرٌەت. خىىبٔىُ ئىىىذى  ٌەٍىىذىگۈً ئىىبرٌەتثىىۇ وىػىىي  .  ئىىباللە ئورٔىىبتتي 

ٍېتىىىپ وېٍىىىپ ِېٕىىي     خوِبغىىب ئووالخبٔىّٕىىىڭ ٌؤذؤىىذىٓ    ٌەٍىىذىگۈً

 . غىە ئىگە ئىذىۈئىسدىػىّۇ ئۀە غۇٔذاق ئبرلب وۆرۈٔ

 ثېَجىڭىىىذائبٍىىىذا خەٌمئىىىبرا ئبٍىىىبٌالر لىىىۇرۇٌتىَي   – 6ٍىٍىىىي  – 3662

لورچىىبق ئۇٍغىىۇر ئىىبپتؤوَ راٍؤٍىىۇق ھۆوىىۈِەت ئىىۆٌىىٍەرگە   . چبلىرىٍىىذى

چۈغۈرۈٌگەْ ضىبْ ثىوٍىچە، ئۇٍغىۇر ئىبپتؤوَ راٍؤىذىٓ خەٌمئىبرا ئبٍىبٌالر        

رۇٌتىَىغىىب لبتٕىػىىىذىغبْ خىتىىبً ۋە ئۇٍغىىۇر ئبٍبٌالرٔىىىڭ تىسىٍّىىىٕىىي    لۇ

ثىىىۇ تىسىٍّىىٕىىىىڭ ئىچىىىىگە ئىىىبۋۋاي راثىىىىَە خېىىىٕىُ   . تۇرغىىىۇزۇپ چىمتىىىي

وىرگۈزۈٌگەْ ثوٌطىّۇ، وېَىٓ ٔېّىػمىذۇر راثىَە خېٕىُ ثىۇ ۋەوىٍٍەرٔىىڭ   

 .تىسىٍّىىىذىٓ چۈغۈپ لبٌذى

ٕىڭ ىۇق تەغىىالت ثۆٌۈِراثىَەَ خېٕىُ لورچبق ئۇٍغۇر ئبپتؤوَ راٍؤٍ

  ،غىىىب تېٍېفىىىوْ ثېرىىىىپ ( خىتىىىبً ثېَجىڭٍىىىىك) ۇضىىىىٓفثبغىىىٍىمي جىىىبڭ  
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ئەھىىۋاٌىٕي ضۈرۈغىىتە   «تىسىٍّىىىىىذىٓ چۈغىىۈپ لىىېٍىع  »ۋەوىٍٍەرٔىىىڭ 

ٌىېىىٓ  . لبرغي تەرەپ تېٍېفؤذا ٔېّە دېذى ِېٕىڭ خەۋىرىُ ٍىوق . لىٍذى

 7  راثىَەَ خېٕىُ تېٍېفؤذا

، (خىتىبً پبلىب دېّەوچىي   ) «بًخىتى  ٌەٍگىۇازى »پبلب ٍېگەْ ! ھۇً —

ذى ئۇٍغىىۇرالرٔي وىىۆزگە  ِىىڭ توٍىىذىّۇ، ئەىمىضىىروېٍىىىپ لو «غىىىٕجبڭغب»

ثىٍىىىپ لىىوً ثىىۇ ٍەردە، ثىىۇ   ! خىتىىبً ِىىبڭٍىَۇر... ئىٍّبٍىىذىغبْ ثوٌىىذۇڭّۇ 

ِەْ ثىىبرىّەْ دېىىذىُ، ثېَجىڭغىىب چولىىىۇَ    ! ئۆٌىىىىذە ئۇٍغىىۇرالر ٍبغىىبٍذۇ   

ُ  . ثبرىّەْ َىغىب چولىۇَ   ىر لۇرۇٌتخەٌمئىبرا ئبٍىبٌال  . ِەْ لبتٕىػىىّەْ، دېىذى

 !لبتٕىػىّەْ

راثىَەَ خېٕىُ تېٍېفؤذا غۇ . راضتىٕي ئېَتطبَ ِەْ تىترەپ وەتتىُ —

 . ِەْ ٔەق ِەٍذأذا ثبر ئىذىُ تىٍالۋاتمبٔذاخىتبٍٕي غۇٔذاق 

ۋۋۇر ەئىىبلىۋىتىٕي تەضىىى  ھىىبً راثىىىَە، ٍبِىىبْ ئېػىىىىپ وەتتىىىڭ،     —

  ُ ُ ِېٕىىڭ گېىپىّگە   ٌىېىىٓ راثىىَەَ خېىٕى   . لىالٌّبٍطەْ ثۇ ئىػىٕىڭ دېىذى

 .لۇالق ضبٌّىذى

 ثېَجىڭىىذاٍىوي خىىراجىتىگە ۋە    پۇضىىىٓھبلىبرەتىە چىىذىّىغبْ جىبڭ    

لوپىۇظ، ئبٍىبٌالر لۇرۇٌتىَىغىب ئبتىبپ ۋالىتٍىىك دۇوىبْ ئېچىىپ         –تۇرۇظ 

 ،ثوٌىۇپ ( دۇوبْ ئىجبرىطىي غىۇٔىڭ ئىچىىذە   )تىجبرەت لىٍىع ئىػٍىرىغب 

راثىىَەَ خېىٕىُ   . ىِىىڭ ٍىۈەْ پىۇي تبپػۇرۇغىٕي تەٌەپ لىٍىذ      92جەِئىٌ 

َىغىىب لبتٕىػىىىع ضىىبالھىَىتىگە ئىىىگە   ىلۇرۇٌت الرخەٌمئىىبرا ئبٍىىبٌ  ثېَجىڭىىذا

 . ثوٌذى

ِىجىىت ئەپۀىذىٕىڭ تېٍېفىوْ     ئەوىجەر ئىػٕىڭ لىسىمي غۇ ٍەردىىي 

 7ئبرلىٍىك ھېىبٍە لىٍىپ ثېرىػىچە
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خىىبٔىُ ٍۀە ثبغىىمب ئۀگٍىَىٍىىىه ئبٍىىبٌالر ثىىىٍەْ     ٌەٍىىذىگۈً ئىىبرٌەت

ئبٍىىذا ثېَجىڭغىىب ثېرىىىپ خەٌمئىىبرا ئبٍىىبٌالر      – 6ٍىٍىىي  – 3662ثىىىرٌىىتە 

ٍۀە  ٌەٍذىگۈً ئبرٌەتلۇرۇٌتبً جەرٍبٔىذا . َىغب لبتٕبغمبْ ئىىەْىلۇرۇٌت

ثبغىمب خىىبٔىّالر راثىىىَە لىىبدىرٔي وىىۆرگەْ ۋە راثىىىَە لبدىرٔىىىڭ لۇرۇٌتىىبً    

ِەزگىٍىىذىىي پبئىىبٌىَەتٍىرىگە لىسىمىىپ وەٍٕىىىذىٓ ئەگىػىىپال  ٍىىۈرگەْ     

 ْ ػىٕي، ضۆھجەتٍىػىػىٕي ئوٍٍىغىىبْ   ىػىَە لىبدىر ثىىٍەْ ِۇڭذ  راثىى . ئىىىە

 .ئىىەْ

7 ِىجىىتىە  ئەوىجەر خبٔىُ  ٌەٍذىگۈً ئبرٌەتثىراق، دېگەْ ئىّىع  —

ثىسٔىىىڭ رەھجەرٌىرىّىىىس غىىۇ ۋالىتتىىب راثىىىَە خىىبٔىُ ثىىىٍەْ تؤۇغۇغىىىمب،        

 . ئىذى ضۆھجەتٍىػىػىە رۇخطەت لىٍّىغبْ

 ... ِەْ ھەٍراْ لبٌذىُ

ئبضىىَب ثۆٌۈِىٕىىڭ    «تەغىىىالتي  ۈَرۈچى ەئبرا وخەٌم »غۇٔذاق لىٍىپ 

رىذە ىغىبٔي غىەھ   –خوِىب  خىبٔىُ ثىىٍەْ ئووال   ٌەٍذىگۈً ئبرٌەترەھجىرى 

ئۇٍغۇرٔىڭ دەپطۀذە لىٍىٕغىبْ وىػىىٍىه ھولىۇق خبتىرىطىي     . تؤۇغتۇَ

خىبٔىُ   ضبٌيِىجىت ثىٍەْ ئبٍبٌي  ئەوجەرئۇوبَ . توغرىطىذا ِەْ ٍبزىّەْ

تېرىَىىبٌالرٔي ثەزىىىذە غىىۇ پېتىىي ئەۋەتىىىپ    خىتىىبٍچە ِب. تەرجىىىّە لىٍىىىذۇ 

ثىىٍەْ غىۇ وۈٔىذىٓ ثبغىالپ      «َ تەغىىىالتي ۈرۈچى ەخەٌمئىبرا و ». ثېرىّەْ

 .ئباللە ئورٔبتتىُ

ِىجىىىىت توغرىطىىىىذا ِۇٔبضىىىىۋەتٍىه ٍىٍالرغىىىب ۋە    ئەوىىىجەرئىىىۇوىّىس 

 .وۈٍٔەرگە وەٌگۀذە لەٌەَ تەۋرىتىّەْ –ِۇٔبضىۋەتٍىه ئبً 
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ثۈگۈٔىي ئۇٍغۇرالر ئبوتىپ ضىَبضىٌ وۈچ ھېطبثٍىٕبِذۇ ٍبوي لىبالق  

ْ  ؟ئىجتىّىبئىٌ وىىۈچ ھېطىىبثٍىٕبِذۇ  . ثىىۇ توغرىىىذا ثىىىر ٔەرضىىە دېىىَەٌّەٍّە

ئۇٍغىىۇرالر ئولۇِبٍىىذۇ، تەپەوىىىۇر لىٍّبٍىىذۇ، ئۇٍغىىۇرالر ئىىۆزى توغرۇٌىىۇق       

ّىىىىذىٓ ىٕىثەزىىىىىذە غەزەپٍىىىىىٕىّەْ، ثەزىىىىىذە ئۇٍغىىىىۇر ثوٌغ . ئوٍالّٔبٍىىىىذۇ

ٌىىۇلي ئەضىىٍىذىٓ ئېَتمبٔىىذا ثىىىر   دئۇٍغۇرالرٔىىىڭ ِەۋجۇ... پەخىىىرٌىٕىّەْ

ثۇ دېگۀٍىه ئۇٍغۇرالر . ٌۇق ثوٌۇغي وېرەن ئىذىدخىٍال ضىَبضىٌ ِەۋجۇ

ئبضىىتىذا لبٌغىىبْ  تۋەتىٕىىي ئۇٍغۇرىطىتبْ ئىػىىغبٌىَە . ِۇضىتەٍِىىە ئىىىذى 

غىىىۇڭب ئۇٍغىىىۇرالر ضىَبضىىىٌ ھولىىىۇلٍىرى ۋە ئىىىبزادٌىمي ئۈچىىىۈْ   . ئىىىذى 

غىىۇ ۋالىتتىىب ئۇٍغىىۇرالر    . وختىّىىبً وىىۈرەظ لىٍىػىىٍىرى وېىىرەن ئىىىذى    ت

خىتىىىبً  . ضىَبضىىىىٌ ِەۋجىىىۇد ِىٍىىىٍەت ثوٌىىىۇپ لىىىبالتتي، دېگۀٍىىتىىىۇر    

ِۇضىىىتەٍِىىىچىٍىرىٕىڭ ئۇٍغۇرالرغىىىب لبراتمىىىبْ ضىَبضىىىىٌ ِۇئبِىٍىطىىىي،   

ٕىڭ ئبٌذىٕي ىئۇٍغۇرالرٔىڭ ئبغۇ خىً ضىَبضىٌ ِىٍٍەتىە ئبٍٍىٕىپ لېٍىػ

 . دىٍىٕەتتيئېٍىع ثوٌۇپ ئىپب

ئۇٍغۇرالر لبالق ئىجتىّبئىٌ وۈچ ھېطىبثالٔغبٔذا، ضىَبضىىٌ ِىٍٍەتىىە    

ثىىىراق، لىىبالق  . ئبٍٍىٕىػىىٕىڭ ئبضبضىىٍىرى ثۇٔىڭىىذىٓ ئىىبرتۇق ثوٌّىىبٍتتي   

ئىجتىّبئىٌ وۈچٕي ئبوتىىپ ئىجتىّىبئىٌ وىۈچىە ئبٍالٔىذۇرۇظ وىّٕىىڭ      

غىۇ وىػىي ئۇٍغۇرالرٔىىڭ تبرىخىىذا تىبرىخي غىەخص       . لوٌىىذىٓ وېٍەتتىي  

 .، خبالشثوٌۇق لبالتتي
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ٔىڭ ِۇخجىرى ثىىٍەْ داالً  «دۇَٔب گېسىتي»ِۇغۇ ٍىٍٕىڭ ثبغٍىرىذا 

ِەْ ثىىىۇ ضىىىۆھجەتٕىڭ . ضىىىۆھجەت ئۆتىىىۈزگەْ ئىىىىذى  داطىىىبالداالِالِىىب  

 .خبتىرىطىٕي لىطمىچە ثبٍبْ لىٍىّەْ

وېتىػىٕي ئىسچىىً ئۈِىىىذ   پۇرضىەتال ثوٌىىذىىەْ ۋەتىىٕىّگە لبٍتىىىپ    »

 .«لىٍىّەْ

خىتبٍٕىڭ تىجەتٕي خىتبٍالغتۇرۇظ ضىَبضىتي توغرىطىذا توختبٌغبْ 

ع ھەرىىىتىي  ىتىع، ئىرلىي ٍىول  ىتىثۇ ثىر خىً ِەدۀىَەت ٍول7 داالً الِب

زىَبرەت لىٍطبَ ۋە تىجەت ِەضىٍىطىٕىڭ  ّٕيثوٌۇپ، غۇٔىڭ ئۈچۈْ ۋەتىٕى

ػىىچبٍٔىك وۆرضەتطىىەَ دەٍىىّەْ،  ئىىبخىرلي ھېطىىبثتب ھەي لىٍىٕىػىىىغب تىرى 

 .دېذى

ٕىڭ، خەٌمئبرا ئبخجبراتچىالرٔىىڭ ِەْ  ىجۇڭگو ئەِەٌذارٌىر7 داالً الِب

داالً الِىىب  . ٕي لبرغىىي ئىىبٌىّەْ، دېىىذى  ىثىىىٍەْ تىىىجەتىە ثىٍىىٍە ثېرىػىى   

داالِطبالغب لېچىپ وەٌگەْ تىجەتٍىىٍەردىٓ تىجەتٕىڭ ئىچىي ئەھۋاٌىٕي 

 . ئىگىٍەپ تۇراتتي

ىجەتٕي زىَبرەت لىٍىع ئبرزۇٌىرىٕىڭ ٍۀە ثىر تەرىپي داالً الِبٔىڭ ت

 ٔىىىي«غەٍرىىىىٌ زوراۋأٍىىىىك پرىٕطىىىىپي »ئىىىۆزى تەغىىىەثجۇش لىٍىۋاتمىىىبْ  

داالً الِىىىىىىىب خىتىىىىىىىبً  . تىىىىىىىىجەتٍىىٍەرگە چۈغىىىىىىىۀذۈرۈظ ئىىىىىىىىذى 

تىجەتٍىىٍەرٔىىڭ   ،ِۇضىتەٍِىىىچىٍىرىٕىڭ ثبضتۇرۇغىٕي وۈچەٍتىۀطىېرى   

ٍىىۇپ، ئىىىىىي تەرەپ   ٕي لوزغىىبپ لو ىزوراۋأٍىىىك ثىىىٍەْ لبرغىىي تۇرۇغىى    

ئوخػبغال زىَبْ تبرتىذىغبْ تراگېىذىه ئبلىۋەتٍەرٔىىڭ ٍىۈز ثېرىػىىذىٓ     

ٕي تىٕچ ٍىوي  ىرىتەٌەپٍ –داالً الِب تىجەتٍىىٍەرٔىڭ پىىىر . ئۀطىرەٍتتي
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غىۇٔذاق لىٍغبٔىذىال تىىجەتٍەر    . ثىٍەْ ئوتتۇرىغب لوٍۇغىٕي تەٌەپ لىالتتىي  

ئبضبضىىٕي ٍىىبراتمىٍي   ثىىٍەْ خىتىبٍالر ئوتتۇرىطىىىذا ضىۆھجەت لۇرۇغىىٕىڭ   

 .ٍېڭي پۇرضەت ٍبرىتىػٕىڭ ِۇِىىٍٕىىىگە ئىػىٕەتتي. ثوالتتي

ٍىرى داالً الِب ثىٍەْ ىدىڭ خىتبً ئۆٌگۀذىٓ وېَىٓ جۇڭگو دائىر

ضۆھجەت لىٍىػمب تەٍَبر ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىذۈرگەْ ثوٌطىىّۇ، ئەِّىب، داالً    

ەرت ٕي ئبٌىىذىٕمي ضىَبضىىىىٌ غىىى ىالِبٔىىىڭ ِۇضىىىتەلىٍٍىمتىٓ ۋاز وېچىػىىى 

لىٍغىبٍٔىمتىٓ ھىبزىرغىچە تىجەتٕىىڭ ضىەرگەرداْ ھۆوىۈِىتي ھېچمبٔىىذاق      

 . اٌّىذىۋرەضّىٌ ٍبوي غەٍرىٌ رەضّىٌ ئۇلتۇرۇظ تبپػۇرۇ

داالً الِىب ِىىۇخجىر ثىىىٍەْ ضۆھجەتٍىػىىىۋاتمبٔذا ِۇضىىتەلىٍٍىك تەٌەپ   

ِېٕىىىڭ  7 ئىىۇ. لىٍّبٍىىذىغبٍٔىمىٕي ثىرلىىبٔچە لېىىتىُ تىٍغىىب ئېٍىىىپ ئىىۆتتي     

... ئىۆزى ثبغمۇرۇغىي   –ىجەتٕىڭ ھەلىمىٌ ھبٌذا ئۆزىٕي ت ئىسدىٕىذىغىٕىُ

ثېَجىىڭ ٍۀىىال تىجەتٕىىڭ ھەرثىىٌ، دىپٍوِىبتىَە ئىػىٍىرىٕي تىسگىٍٕىطىىە       

 .ثوٌىذۇ، دېگەْ گەپٕي لىٍذى

تىجەت تبرىختب زادى جۇڭگو تېررىتورىَىطىىٕىڭ ثىىر لىطىّىّۇ ٍىبوي     »

ۆٌەت ئەِەضىّۇ، ثۇٔىڭغىىب تىىبرىخچىالر ثىىىر ٔىىېّە دېطىىۇْ، ِەْ ثىىۇ چىىوڭ د   

دائىرىطىگە وىرىپ، خۀسۇالر ثىٍەْ ثىرگە ٍبغبغمب ئبٌٍىمبچبْ تەٍَىبرٌىك  

 َ تىىجەتىە ٔىطىجەتەْ   7 داالً الِىب تەھٍىىً لىٍىىپ   . دېىذى  «لىٍىپ لوٍىذۇ

ٌ ۋە ثبغمب جەھەتٍەردە  ئېَتمبٔذا، ثىر چوڭ دۆٌەتىە ثېمىٕذى ثوٌغبٔذا ِبددى

ٔىذا ثۆٌگىۈٔچي   ثەھرىّۀٍىىىە ئېرىػىىٍي ثوٌىذۇ، جۇڭگىو ئۈچىۈْ ئېَتمب  

وۈچٍەردىٓ ئۀطىرەغٕي تۈگىتىپ، ئىتتىپبلٍىك ۋە ِىۇلىٍّىمٕي ئىٍگىىرى   

ٔىىۆۋەتتە ثېَجىڭٕىىىڭ تىىىجەتىە لبراتمىىبْ   7 ٌىىېىىٓ داالً الِىىب . ضىىۈرەٌەٍذۇ

 ،ضىَبضىٌ ئىتتىپبلٍىممب، ِۇلىٍّىممىب لبرغىي تۇرىىذىغبْ ضىَبضىەت ثوٌىۇپ     

ٓ ئىٕتىبٍىٓ زور  ٌىېىى  ،ثۇٔذاق ضىَبضەت لىطمب ِۇددەتٍىه ئۈٔۈَ ثەرضىىّۇ 
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ئەگەر ِەْ ». زىَىىىىىبٔالرٔي وەٌتىىىىىۈرۈپ چىمىرىىىىىىذۇ، دەپ  وۆرضىىىىىەتتي   

ضىَبضەتىە ِەزِۇْ لىٍطىبق، ثېَجىىڭ زىَىبْ     «ا ٍوٌىٕياروۆرضەتىەْ ِبد

ثەٌىي ٔبھبٍىتي ٍبخػي خەٌمئبرا ئوثرازغب ئېرىػىىەْ   ،تبرتّبٍال لبٌّبضتىٓ

جۇڭگىىو . تتيتەٍىىۋۀٕي ثىىىرٌىىىە وەٌتۈرۈغىىىّۇ پبٍىىذىٍىك ثىىوال  . ثىوالتتي 

  ْ  ،ثىىىرٌىىىە وەٌتۈرۈغىىٕي، ِىىۇلىٍّىمٕي ئىٍگىىىرى ضۈرۈغىىٕي ئوٍالٍىىذىىە

 . طەتىە ٍەتىىٍي ثوٌّبٍذۇ، دېذىللوراي ئىػٍىتىع ئبرلىٍىك ثۇ ِە

گەرچە جۇڭگىو ھۆوىىۈِىتي ثىىىٍەْ داالً الِبٔىىىڭ ضىىۆھجەت لىىۇرۇظ   

تىرىػچبٍٔىمي وؤىرېت ٔەتىجىٍەرگە ئېرىػەٌّىگەْ ثوٌطىّۇ، تىجەتٕىڭ 

رداْ ھۆوىىۈِىتي ثىىىٍەْ چەت ئەٌٍەردىىىىي خىتىىبً زىَىىبٌىٍَىرى     ضىىەرگە

ئىىۇزۇْ ٍىٍالرٔىىي   «خىتىىبً تىىىجەت ضىىۆھجىتي  »ئوتتۇرىطىىىذا ثبغىىالٔغبْ  

تَۀىىئۀّىٓ ۋەلەضىىىذىٓ ثىىۇرۇْ چەت   7 ثبغىىتىٓ وەچىىۈردى، داالً الِىىب  

ئەٌٍەردە خىتبً دېّووراتٍىرى تىجەتٍەر ثىٍەْ ضىۆھجەت لۇرۇغىٕي ثەوّىۇ    

ئۀّىٓ ۋەلەضىىذىٓ وېىَىٓ خىتىبً زىَىبٌىٍَىرى     خبالپ وەتّەٍتتىي، تَۀى  

تىىجەتىە وۆڭىۈي ثۆٌۈغىٕي ۋە تىىىجەتٍەرگە ھېطذاغىٍىك لىٍىػىٕي ئبغىىىبرا      

 .ئىپبدىٍىذى، دەپ وۆرضەتتي

تىجەتٍىىٍەرٔىڭ جۇڭگوٌۇلمىب لبرغىي تۇرِبٍىذىغبٍٔىمىٕي خۀسۇالرغىب،     

تىجەتٍەرگە پبٍذىٍىك ثوٌغبْ ئبضبضتب تىجەت ِەضىٍىطىٕي ھەي لىٍىػٕىڭ 

7 ٕي تەوىىىتٍەپ داالً الِىىب ِۇٔىىذاق وۆرضىىىەتتي   ىٍىىوٌىٕي ئىسدەٍىىذىغبٍٔىم  

تېخىّۇ  «تىجەت ضۆھجىتي –جۇڭگو »ٍبۋروپبدا، ئبِېرىىىذا ئۆتىۈزۈٌگەْ 

 . تېخىّۇ ئەِەٌىٌ ئەھّىَەتىە ئىگە ثوٌذى. ئېچىۋېتىٍذى

ْ ٍىٍي  ئەپۀذىٕي داالً  تبۋپوتئبٍذا ئبِېرىىب ھۆوۈِىتي  – 30ئۆتىە

ڭگىىو ھۆوۈِىتىٕىىڭ ئوتتۇرىطىىىذىىي ضىىۆھجەتىە ِەضىىئۇي   الِىب ثىىىٍەْ جۇ 

ثوٌىىىىذىغبْ ئبالھىىىىذە ئەٌچىىىي لىٍىىىىپ ثېىىتىۀىىىذىٓ وېىىىَىٓ، جۇڭگىىىو   
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 – 33ئەپۀذى،  تبۋپوتھۆوۈِىتي ھىٕذىطتبٔغب ثېطىُ ئىػٍەتىۀٍىىتىٓ 

ع ىػىىىىداالً الِىىىب ثىىىىٍەْ ئۇچر  دىھٍىىىىذاا ۋە ٍېڭىىىي دئبٍىىىذا داالِطىىىبال 

داالً الِىىىب . ئەِەٌىىىذىٓ لبٌىىىذۇردى ٕي ۋالىتٍىىىىك ىتوغرىطىىىىذىىي لىىىبرار 

ٕىىىىىڭ غەظ ثوٌّبٍىىىىذىغبٍٔىمىٕي ۋە  ىثۇٔىىىىىڭ ئۈچىىىىۈْ وۆڭٍ 7 ِۇخجىرغىىىىب

. وۆرضىىىتىپ ئىىۆتتي  ئبغرىّٕبٍىىذىغبٍٔىمىٕي ھۆوۈِىتىىىذىّٕۇھىٕذىطىىتبْ 

ئبِېرىىب ھۆوۈِىتىٕىڭ ئبالھىىذە ثىبظ ئەٌچىي تەٍىٍٕىگۀٍىىىي، ئبِېرىىىب      

ٕي ىٍىىىذىغبٍٔىمتىىىىجەت ِەضىٍىطىىىىٕي ھەي لىٍىػىىىٕي خبال  ڭھۆوۈِىتىٕىىىى

داالً الِىب، خەٌمئىبرادا جۇڭگىو ثىىٍەْ ئىباللە      . وۆرضىتىپ ثېرىىذۇ، دېىذى  

7 لىٍىع ضىَبضىتىٕي ٍوٌغب لوٍۇغٕىڭ ِىۇھىٍّىمىٕي تەوىىتٍەپ داالً الِىب   

 .تىُ لبٌذۇرۇظ تېخىّۇ وۆپ تولۇٔۇظ پەٍذا لىٍىذۇ، دەپ وۆرضەتتيېٍ

ْ   7 داالً الِىىب تىجەتىىتە  »  ئبِېرىىىىىذا تىىىجەت توغرىطىىىذا ئىػىىٍۀگە

داالً »، «ئىىۇرۇظ ئىوتي ئىچىىىذىٓ لېچىىىپ چىمىىىع  »، «ٍىىىً 4ئىۆتىەْ  

دۇَٔىب  »7 لبتبرٌىك فىٍىٍّەر توغرىطىىذا توختبٌغبٔىذا   «ھبٌيىالِبٔىڭ تەرجىّ

دەپ  «خەٌمىٕىڭ تىجەتٕي چۈغىٕىػىگە ثۇ فىٍىٍّەرٔىڭ ٍىبردىّي تەگىذى  

ي دېگەْ ھۆججەتٍىه فىٍىّٕى  «داالً الِبٔىڭ تەرجىّىھبٌي». وۆرضەتتي

ثىىۇ فىٍىّٕىىي وىىۆرگەْ ھەرثىىىر ئىىبدەَ   7 ئىػٍەغىىىە لبتٕبغىىمبْ ثىىىر وىػىىي 

ئىۇ  . ٌېىىٓ داالً الِب ٍىغٍىّىىذى، دەپ ضىۆھجەتىە ضىۆز لىبتتي     ،ٍىغٍىذى

ُ    2- 1ِەْ داالً الِبٔىىڭ  7 ٍۀە ھەر . لېىتىُ ٍىغٍىغىٕىٕىي وىۆرگەْ ئىىىذى

لېتىُ ٔۇتۇق ضۆزٌىگۀذە، تىىجەت خەٌمىٕىىڭ جبپىبٌىك تۇرِۇغىي ئۈضىتىذە      

ٕي، داالً الِب ھېچمبچبْ ىختبٌغبٔذا، خەٌممە ئىچ ئبغرىتىپ ٍىغٍىغبٍٔىمتو

 . وۆرگەْ ئىذىُ، دېذى ٍىغٍىّىغبٍٔىمىٕيئۆزى ئۈچۈْ 
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 تىبەت

 وۈٔي – 92ئبٍٕىڭ  – 1ٍىٍي  – 3665

 «تىىىجەت فؤىىذى جەِئىَىتىىي »ثۇٔىڭىذىٓ ثىىىر ئىىبً ثىىۇرۇْ تەٍۋۀىذە    

ۀگٍىَىىذە ضىەوىىس ٍىىً    داالً الِبٔىڭ ۋەوىٍي ثوٌىۇپ ئ . لۇرۇٌغبْ ئىذى

تبوىال خبٔىُ ثۇ جەِئىَەتٕىڭ رەھجەرٌىىىٕي ئۆز ئۈضتىگە  گېطالنتۇرغبْ 

ُ  . ئبٌىىذى 7 وەٌگۈضىىىذىىي خىىىسِەتٍەر ئۈضىىتىذە توختبٌغبٔىىذا تىىبوىال خىىبٔى

جەِئىَىتىّىس تەٍۋەْ خەٌمي ثىٍەْ تىجەت خەٌمي ئوتتۇرىطىذىىي وۆۋرۈن 

 ُ ٓ، ِەدۀىىىَەت، تىىىً  خىسِەتٕىىىڭ ِىىۇھىُ ٔۇلتىطىىي دىىى   . ثوٌۇغىىي الزىىى

. رٔي وۈچەٍتىػىتىٓ ئىجىبرەت، دەپ وۆرضىەتتي   ەھەٌىرىذە ئۆزئبرا ئباللىٍبض

تبغىىمي ِوڭغىىۇٌىَىگە ضېٍىػىىتۇرغبٔذا ئوخػىىىّبٍذىغبْ تەرىپىىي تىىىجەت       

تىىبرتىع  –جۇڭخىۇا ِىٕگؤىىڭ تېررىتورىَىطىي ئىچىىذە ثىىرلەدەر تىبالظ       

ُ داالً الِبٔىىڭ  ئەِّب تىبوىال خىبٔى  .  لىٍىّٕبٍذىغبْ زېّىٓ ھېطبثٍىٕبتتي

ۋەوىٍي ثوٌغبٍٔىمتىٓ ٍۈزٌىٕىع جەھەتىتە ئىٕتىبٍىٓ لىىَىٓ ئەھۋاٌغىب دۇچ     

جۇڭخىىۇا ِىٕگؤىىىڭ ئبضبضىىي لبٔۇٔىغىىب ئبضبضىىالٔغبٔذا تىىىجەت   . وېٍەتتىىي

 7جۇڭخۇا ِىٕگؤىڭ ثىر لىطّي دېَىٍىذۇ

ضىس تەٍۋۀذە غۇٔذاق ضوئبٌغب دۇچ وەٌگۀذە وەٍپىَبتىڭىس لبٔذاق  —

 7خبٔىُ وۈٌۈپ  تۇرۇپثوٌىذۇ؟ تبوىال 

... ضىىىىٍەر غىىىۇٔذاق دەٍطىىىىٍەر، ثېَجىىىىڭ ھەَ غىىىۇٔذاق دەٍىىىذۇ     —

تەٍۋۀٕي ھەَ جۇڭخۇا خەٌك رېطپوثٍىىىطىٕىڭ ثىىر لىطىّي    ثېَجىڭٍىمالر

 دەٍذىغۇ؟
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 هۇھبمىوە جۈهلىلىلبىر 

 وۈٔي – 30ئبٍٕىڭ  – 1ٍىٍي  – 3665

ثىىر  »ا غەھىرىذە ثىر ِېھّبٔخبٔىىذ  ٍورن-َٔۇوۈٔي  – 30ئبٍٕىڭ  – 3

توغرىطىذا  «دۆٌەتتە ئىىىي خىً تۈزۈَ ۋە جۇڭگؤىڭ وەٌگۈضي تەلذىرى

ٍىغىٕىىىىذا تەٍۋۀٍىىىىىه ِۇضىىىىتەلىٍچي   . ِۇھىىىىبوىّە ٍىغىٕىىىىي ئېچىٍىىىىذى  

 ٓجىي غىىى  ڭۇخىىٔىىڭ ئەزاضىي   «تەرەلمىَىبت پبرتىَىطىىي  –دېّىووراتىَە  »

دەٍىىذىغبْ  «تەٍىىۋەْ ئەزەٌىىذىٓ جۇڭگؤىىىڭ زېّىٕىىي ئەِەش »7 ئەپۀىىذى

چەت ئەٌىٍەردە ضىەرگەرداْ ثوٌىۇپ ٍىۈرگەْ،     . پ چىمتىي ٔەزەرىَىٕي ٍبلىال

ئۆزٌىرىٕي دېّوورات ئبتىۋاٌغبْ خىتبٍالر ٍۇلىرىمىذەن ٔەزەرىىَىگە لبرغىي   

 دېّووراتچىًثۇ لېتىّمي ٍىغىٓ . وۆزلبراغٍىرىٕي ئوتتۇرىغب لوٍۇپ ئۆتتي

خىتبٍالر ثىٍەْ ِۇضىتەلىً تەٍىۋەْ دېگىۈچي خىتبٍالرٔىىڭ تىۇٔجي لېىتىُ       

تىبرتىع   –ۋە تەٍىۋەْ توغرىطىىذا تىۇٔجي لېىتىُ تىبالظ       ىٕىڭػى ىػىرچئۇ

 .لىٍىػٕىڭ پۇرضىتىٕي ٍبرىتىپ ثەرگەْ ٍىغىٓ ثوٌذى

ثىىر دۆٌەتىتە ئىىىىي خىىً تىۈزۈَ تەٍىۋۀگە       »7 ئەپۀىذى  ٓغى خۇجي

تىىبرتىع   –دېىىگەْ ِەضىىىٍىٕي تىىبالظ     «ِۇۋاپىىىك وېٍەِىىذۇ، وەٌّەِىىذۇ  

ي دەپ لىىبراپ لىٍغبٔىىذا، وىػىىىٍەر تەٍىىۋەْ ئەزەٌىىذىٓ جۇڭگؤىىىڭ زېّىٕىى   

جۇڭگىىىو  . ٌىىىېىىٓ ِەْ ثۇٔىڭىىىذىٓ گۇِىىىبٍٔىٕىّەْ، دېىىىذى   . وەٌّەوىىىتە

دېىگەْ   «جۇڭگىو »ۋە ضۇالٌىٍىرى دەۋرىذە ٍىبوي تبرىختىب    خبٔىذأٍىمٍىرى

ئىطىُ ثوٌغبْ ئەِەش، غۇڭب تەٍۋەْ ئەزەٌذىٓ تبرتىپ جۇڭگؤىڭ زېّىٕي 

دېگەْ ضۆزِۇ ِەۋجۇد ئەِەشق جۇڭخۇا ِىٕگو ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ جۇڭخۇا 

ئبرلىىذىٓ لۇرۇٌغبٔىذا، تەٍىۋەْ لبٍطىي ثىىر       –خەٌك رېطپوثٍىىىطىي ئبرلىب   

  ْ غىىۇڭب . ئىىىذى ھۆوۈِەتٕىىىڭ ھۆوىىۈِرأٍىمي ئبضىىتىغب چۈغىىۈپ لبٌّىغىىب

دەٍىذىغبْ ضىىبختب   «تەٍىۋەْ ئەزەٌىذىٓ تبرتىىپ جۇڭگؤىىىڭ ثىىر لىطىّي     »
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لىٍىۋېٍىٕىىذىغبْ   «جۇڭگؤي ثىرٌىىىە وەٌتۈرۈغىٕىڭ ئبضبضىي  »لبراغالر 

لتب تەٍىىۋەْ خەٌمىٕىىىڭ جۇڭگىو ثىىىٍەْ ثىرٌىػىىىذىغبْ ھىىېچ   ثوٌطىب، ئۇٔىىذا 

 . لبٔذاق ِەججۇرىَىتي ٍوق

غىىىڭٕىڭ ٔىىۇتمي ٍىغىٕغىىب لبتٕبغىىمبْ ئىىۆزٌىرىٕي دېّىىوورات     خىىۇجي

ئىۆزىٕي  . ه خىتبٍالرٔىڭ ئبرىطىذا ضبراضىّە لوزغىذىىٍىئبتىۋاٌغبْ وۆپچ

ً دېّىىىوورات ئبتىۋاٌغىىىبْ  ثىىىىر جىىىۈٍِىگە  »7 پىىىىىىر لىٍىىىىپ ٌَىىىۇ گىىىو وە

 «ئەپۀذىٕىڭ ضۆزٌىرى رەددىَە ثېرىػىە ئەرزىّەٍذۇ خوڭٕچبلٍىغبٔذا ٍىغى

ٔىىىىڭ لۇرۇٌىىىۇظ «تەرەلمىَىىىبت پبرتىَىطىىي  –دېّىىووراتىَە  »ئىىىۇ . دېىىذى 

 –دېّىىىووراتىَە  »7 ضىىىەۋەثٍىرى ۋە جەرٍىىىبٍٔىرى ئۈضىىىتىذە توختبٌغبٔىىىذا    

ٔىىىىڭ ثەزى ئەزاٌىىىىرى تەٍىىىۋەْ ِۇضىىىتەلىٍٍىمي  «تەرەلمىَىىىبت پبرتىَىطىىىي

تېپىع ئۈچۈْ تەٍۋەْ خەٌمي ِۇضتەلىً ثىر ِىٍٍەت،  لبراغٍىرىغب ئبضبش

ئەۋالدى، خىتىىىبً ِىٍٍىىىىىتىگە   –پۇغىىىتي   ېتٕبٍِىمالرٔىىىىڭ ٍۋي ىىىى لەدىّ

 ،تەٍۋۀٍىىٕىىىڭ لېٕىغىىب ٍبپؤىَىٍىىىه  . ئۇرۇلذاغىىٍىمي، لبٔذاغىىٍىمي ٍىىوق  

گوٌالٔىىىىىذىَىٍىىٍەرٔىڭ لېٕىىىىىي ئبرىٍىػىىىىىىپ وەتىىىىىىەْ دېَىػىىىىىىپ،     

ْ ئوخػبظ ِىڭ ٍىً ثۇرۇٔمي خۀ 9تەٍۋۀٍىىٍەرٔىڭ  سۇالرٔىڭ لېٕي ثىٍە

ٍىغىٕذا ئۇٔىىڭ لبراغىٍىرى   . تىپٍىك ئىىۀٍىىىٕي ئىٕىبر لىٍىػتي، دېذى

ْ خىتبٍالرٔىڭ لوٌالپ  ْ ٔۇرغۇ لۇۋۋەتٍىػىگە  –ئۆزىٕي دېّوورات ئبتىۋاٌغب

 . ئېرىػتي

تەٍۋەْ ثوغۇزى ۋەزىَىتىٕي  ڭجبغى ٌيھەرثىٌ ئىػالر تەتمىمبتچىطي 

وىىىىۈچىٕي ئۆزئىىىىبرا ثىىىىىٌ بلٕىىىىڭ ھەر ئىىىىىىىي لىرغ»7 تەھٍىىىىً لىٍىىىىىپ 

 7ئەپۀذى خۇڭدېگۀذە  «ضېٍىػتۇرغىٍي ثوٌّبٍذۇ

جۇڭگؤىىڭ  »تەٍۋۀٕىڭ ھبزىرلي ھەرثىٌ وۈچىگە ئبضبضالٔطىبق   —

دەپ  «دېڭىىىس ثوٍىىىذىىي غىىەھەرٌەرٔي ۋەٍىىراْ لىٍىػىىمب ٍېتىىىپ ئبغىىىذۇ     
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ۇ ٌىَى ئۆزىٕي دېّىوورات ئبتىۋاٌغىبْ ِۇھىبوىّىگە لبتٕبغىمۇچي     . وۆرضەتتي

ئۇٔذالتب  ،تەٍۋەْ ِۇضتەلىً ثوٌۇغٕي ئوٍالٍذىىەْ» 7ەً ئەپۀذىو تَەْ

ئىچىي ( ِۇضتەٍِىىە تىجەت)، غىساڭ (ِۇضتەٍِىىە ئۇٍغۇرىطتبْ)غىٕجبڭ 

دەپ  «ِوڭغىىۇٌىَىٍەر ِۇضىىىتەلىٍٍىك تەٌەپ لىٍىػىىىمب تېخىّىىىۇ الٍبلەتٍىىىىه  

 . وۆرضەتتي

جۇڭگىىودىٓ چەت ئەٌىىٍەرگە ٍېتىىىپ وېٍىىىپ ئىىۆزٌىرىٕي دېّىىوورات      

ْ دېّووراتٍىرى ئوخػبغال دېّووراتىَىٕي ئبتىۋا ْ تەٍۋە ٌغبْ خىتبٍالر ثىٍە

لوغٍىػىىذىغبْ ثىىر وىۈچ ھېطبثالٔطىىّۇ، ثۇالرٔىىڭ تەٍىۋەْ ِەضىٍىطىىىگە       

تەٍۋۀٕىىڭ ِۇضىىتەلىً   ٍىىىرىئباللىىذار ئەڭ زور پەرلىي غىىۇ ٍەردىىىي ثەزى   

تەٍۋۀٕىڭ ِۇضتەلىً ثوٌۇغىغب لبرغي تۇرغىۇچي  . ثوٌۇغىٕي تەوىتٍىّەوتە

وورات خىتبٍالرٔىڭ ِبھىَىتىذىٓ خىتبً ثۇ ِىٍٍەت ِبھىَىتىٕىڭ ٔېّە دېّ

 اٌغىٍي ثوٌّبِذۇ؟ ۋئىىۀٍىىىٕي وۆرۈ
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 ...رىگە ئبئىتىبېَجىڭ ضەپ ٌىڭمىلىٌتۇًپرېسىذېٌت 

 وۈٔي – 3ئبٍٕىڭ  – 2ٍىٍي  – 3665

ضىىەپەرگە  ثېىىَجىڭگە –ئەپۀىىذى، ئبضىىىَبغب   وىٍىٕتىىۇْپرېسىىىذېٕت 

ٍەرٔىڭ خەۋەرٌىرىگە لبرىغبٔىذا ثىۇ لېىتىُ ثېَجىڭٕىي     گېسىت !تەٍَبرٌىٕىپطىس

   ْ ا تىىىۇرِەْ ئوت. زىَىىىبرەت لىٍىىىىع جىىىبۋاثەْ زىَىىىبرەت ھېطىىىبثٍىٕىذىىە

    ْ  ،ئبضىىَبٔىڭ ئۇٍغۇرىطىتبْ ئۆٌىىطىىىذىٓ ئبِېرىىىغىب وېٍىىپ ٍەرٌەغىىىە

   ْ غىىىىۇڭب، ئۀذىػىىىە ئىچىىىىذە ضىىىىىسگە   . ئۇٍغىىىۇر ضىَبضىىىىٌ ِۇضىىىبپىرِە

ثوٌۇپّىىۇ خىتبٍغىىب ضىىەپەرگە    ،بئىسھىىبر لىٍىىىپ ئبضىىىَبغ  ٕيوۆٍىىۈٔگۀٍىىىّ

چىممبٔىىىذا ضىىىەزگۈرٌۈوىڭىسگە تبٍىٕىىىىپ دىمىىىمەت لىٍىػىىىىڭىسٔي ئۈِىىىىذ    

چىىۈٔىي ئۇٍغۇرٔىىىڭ دۆٌەت رەھجەرٌىىىرى ثېَجىڭغىىب زىَىىبرەتىە    . لىٍىىىّەْ

گە «ئبٍروپىالْ ۋەلەضي»وۈٔي  – 94ئبٍٕىڭ  – 5ٍىٍي  – 3616ِبڭغبٔذا 

الر ثېَجىىىڭ  غىىۇٔىڭذىٓ وېىىَىٓ ئۇٍغىىۇر  . ئىىۇچراپ لىىبزا لىٍغىىبْ ئىىىذى   

 . رىٕي ثەرىجىر خەتەرٌىه ضەپەر دېَىػىە ئبدەتٍۀگەْىضەپ

 !پرېسىذېٕت ئەپۀذىُ

ٍىىىبوي ۋالىىىىت   ّۇۇلِۆٌچەرٌىىىىذتٕىىىي تىىىوغرا  ىئۇٍغىىىۇرالر ثۈگىىىۈْ ۋال 

ئۇٍغۇرالرٔي ضىٕبپ وۆرِەوچىّۇ ئووَبْ ئبتالپ ٍۇرتىڭىس ٍبوي دۆٌىتىڭىىس  

دۆٌەتٕىڭ  ىڭىسدىىيرەھجەرٌىى. ئبِېرىىب لوغّب غتبتٍىرىغب ٍېتىپ وەٌذىُ

ئۆزۈِٕي ئوٍٍىغبٔذا . پۇلراٌىرى ِبڭب ضبخبۋەت ۋە رەھىّذىٍٍىه وۆرضەتتي

ۋە غۇٔچىٍىه ضىبخبۋەتّۇ ٍېتەرٌىىه    هثەٌىي ِبڭب غۇٔچىٍىه رەھىّذىٍٍى

ْ  . ئىذى ثىۇ ٍىۈرەن   . ٌېىىٓ ۋەتىٕىُ ِبڭب ضولۇپ تۇرغبْ ٍۈرەن ئبتىب لىٍغىب

بٔذا دەرٍبالرٔىىڭ ضىۈٍىٕي   ّىپ، ئۇٍغۇرىطىت ېۋەتىٕىُ ئۇٍغۇرىطتبٔذا ضۈت ئ

دېّەن، ئۇٍغىۇر  . ئىچىپ ِۇلەددەش ِەججۇرىَەتٕي ئۈضتىگە ئبٌغبْ ئىذى

خەٌمىگە ۋە ۋەتۀىگە خىىسِەت لىٍىػىٕىڭ ٍىبوي ضىىسگە تؤۇغىٍۇق ئىجىبرە        
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 –ثىٍەْ ئېَتمبٔذا ۋەتەْ ئبٌذىذىىي لەرزىّىسٔىي ئىبدا لىٍىػىٕىڭ ۋالتىي     

 .پەٍتي ٍېتىپ وەٌذى دەپ، لبراٍّەْ

ئىٕطبْ، ھەِّىّىسٔىڭ ۋەتىٕي، ئبٔىطي، دادىطي ضۆٍۈٍِۈن ھەِّىّىس 

ھەِّىّىىس ثىىر خۇداغىب ثۀىذە     . ِەھجۇثىّىس ۋە ضۆٍۈٍِۈن پەرزۀتٍىرىّىس ثىبر 

ثوٌىىۇپ، چەوطىىىس ۋالىتٕىىىڭ ئىچىىىذە چەوٍىىىه ٍبغىىبٍّىس، ثىىۇ ۋالىتٕىىىڭ        

 ،لبغػىىبق  وىٍّەرگىىىذۇئبضىىبٍىع وىىۈٍٔەرٔي ثېرىىىپ، ٍۀە    وىٍّەرگىىىذۇ

ٕي ثەخػىىىۀذە لىٍىىىىپ ثەرگۀٍىىىٕىىىي ۋالىتٕىىىىڭ   ِۇضىىىتەٍِىىە تۇرِۇغىىى

ٌېىىٓ ضىس ۋە ثىس ٍبغىبپ تۇرغىبْ جەِئىَەتٕىىڭ     ضورىّىغبٔذىّۇئۆزىذىٓ 

ِەْ ۋە ضىىىس ثۇٔىىذاق  . پەرلىىي ضىىىسگە، ثىىىسگە ثىّىىبالي ئېَتىىىپ ثېرەٌەٍىىذۇ   

ٕىىىىڭ لبٍطىىىي   ىەٍِىردپەرلٍەرٔىىىي وۆرەٌىطىىىەوال تۇرِۇغىىىٕىڭ ئىىىبچچىك    

 ِ  تىبٌىك ٍىرىٕىىڭ لبٍطىي ِىٍٍەتىٍەرگە    ِىٍٍەتٍەرگە، تۇرِۇغٕىڭ تىبتٍىك دە

 . ئىىۀٍىىىٕي پەرلٍۀذۈرۈپ ئبالالٍّىس

 –ئبِېرىىىٍىمالرٔىىىڭ دەپتىرىىىذە ئۇٍغىىۇر ِىٍٍىتىٕىىىڭ ئىطىىّي ثىىبرِۇ    

ھبۋاٌە لىٍّىبلتىٓ ثبغىمب    ئبٌالھمبٕىڭ ىٍولّۇ؟ وۆرۈپ چىمىػٕي پېمىر ثۀذ

 .چبرىطي ٍوق

ىڭىىىسگە لەدەَ ئووَىىبْ ئىىبتالپ دۆٌىت. وېٍەٍٍىىۇقضىىۆزىّىسگە لبٍتىىىپ 

 نئەضىرٔىڭ وبرۋأٍىرىغب ئوخػبظ تۆگىٍەرگە ٍۈ – 32تەغرىپ لىٍغبٔذا 

ضىبالَ   –ئۆٌىىّىس خوتۀٕىڭ لبظ تېػىىذىٓ ضىوۋغب   . ئبرتىپ وېٍەٌّىذىُ

ثىىراق وۇھىمبپٕىىڭ ئىىبغسىٕي   . ئېٍىىپ  وېٍىػىىُ تبِىبِەْ ِىىۇِىىٓ ئىىذى    

ضبالِالرغب  –غۇڭب ِەْ ضىسگە ئبدەتتىىي ضوۋغب . ئەجذىھب ثېطىپ ٍېتىپتۇ

َ  –ئوخػىّبٍذىغبْ ئىىىىٕچي ثىر تۈرٌۈن ضوۋغب  وۆز ٍبظ ئېٍىپ  —ضبال

ِىٍَوْ ئۇٍغۇر خەٌمىٕىڭ وۆز ٍېػي، ثۇ وۆز ٍبظ  90ثۇ وۆز ٍبظ . وەٌذىُ

چىرِىٍىپ وەتىەْ ٍۈرىىىذىٓ چىممىبْ ضىبدا، ثىۇ     دەرتٍەرگەثۇ خەٌمٕىڭ 
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ىٓ ئېَتمبٔذا ثۇ وۆز ٍبظ ئەڭ وۈچٍۈن ۋە ئەڭ لىّّەتٍىه ئبرزۇ، ثۇ ِۀىذ

ئۇٍغىۇرالر  . ِۀجىئىىذۇر وۆز ٍبظ ثۈٍۈن ثىر لۇدرەت ۋە ثۈٍۈن ثىر وۈچٕىڭ 

ىذا ثىر وۈچ ثوٌىۇپ  لوۈچىە وەٌذۇق، ئبرزۇالر  ۋەتىٕىّىس ئبزاثالرٔىڭ ئوچۇ

ىّىىىس، وىىۆز ٍىىبظ   پوىىۆز ٍىىبظ ئۇٍغۇرالرٔىىىڭ وىىۈچي ۋە غەزى   . تبۋالٔىىذۇق

رٔىڭ ضىىسگە تۇتمىبْ   ثۈگۈٔىي ئۇٍغۇرالرٔىڭ لۇدرىتي، وۆز ٍبظ ئۇٍغۇرال

ضوۋغىتي، وۆز ٍبظ ثۇ ٍىٍالرٔىڭ ئبرزۇضي ۋە ثىر ِىٍٍەتٕىڭ ِۇضتەلىٍٍىك 

 .تەٌەپٍىرىذۇر

ِۇضتەلىٍٍىك تەٌەپ لىٍغۇچي ِىٍٍەتٍەر ئبۋۋاي تەغىىٍٍىٕىػي ۋە ثىر 

وۈچ ثوٌۇپ ئۇٍۇغۇغٍىرى ۋە ثۇ وۈچٕي ئوِۇِي خەٌك ئېتىراپ لىٍغبْ ثىر 

ثۇ ٍوٌذا ئۈٌگە ٍبراتمىبْ چېچۀىىَە   . رەنٔوپۇزٔىڭ ۋۇجۇدىغب جەٍِىػي وې

ٕي ھېىبٍە لىٍىپ وەٌذۇق، ثۇ ٍوٌذا ِېڭىىپ ئبزادٌىممىب   ىلۇخەٌمىٕىڭ ثبتۇرٌ

ٕي ھەَ ھېىبٍە ىلۇئېرىػىەْ ئبفغبٔىطتبْ خەٌمىٕىڭ زېرەوٍىىىٕي، ثبتۇرٌ

ئىىبرىّىسدا ثەزىىىٍەر ئۇٍغىىۇرالرٔي ٍىىۇلىرىمي ِىٍٍەتىىٍەرگە   . لىٍىىىپ ٍىىۈردۇق

ٌىىىىىېىىٓ ثۇٔىىىىىذاق   . وۆرگۀىىىىىذەن ثوٌىىىىىذى  ضېٍىػىىىىىتۇرۇپ ثبھىىىىىبالپ   

 . وۆز لبرىػىُ ثبغمىچە ثوٌذىِېٕىڭ  ضېٍىػتۇرۇغالرغب

 !ئەپۀذىُ پرېسىذېٕتھۆرِەتٍىه 

ٕي لبٔىذاق ئىۆٌچەَ ثىىٍەْ ئىۆٌچەظ وېىرەن؟      ىلۇثىر ِىٍٍەتٕىڭ ثبتۇرٌ

ئوثَېىتىپ ِۇھىت ۋە ئوثَېىتىىپ ئىّىبٔىَەتٕىىڭ ٍىبر ثېرىػىي ٍىبوي ٍىبر       

وېرەوّىۇ ٍىبوي تەٌەپٕىىڭ ئىوڭ وېٍىػىىذىٓ،       ثەرِەضٍىىىذىٓ ئىسدىٕىع 

ھۇِىىب لۇغىىٕىڭ تۇٍۇلطىىىس ئۇچىىۇپ وېٍىػىىىذىٓ ئىىىسدەظ وېرەوّىىۇ؟ ِەْ    

لىغىىىب ۇھېچٕېّىىىذىٓ لورلّىىىبٍّەْ، ثىىبتۇر ِەْ دېىىىگەْ وىػىىىٕىڭ ثبتۇرٌ   

ئىػۀگىٍي ثوٌّبٍىذۇق پەلەت لورلۇغىٕي ثىٍىىپ تىۇرۇپ لورلۇغىمب لبرغىي       

. ىػىىىۀگىٍي ثوٌىىىىىذۇ لىغىىىىب ئۇوىىىۈرەظ لىٍغىىىىۇچي وىػىىىىٍەرٔىڭال ثبتۇرٌ  
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لىٕي ٍىىىبوي  ۇغىىىۇالرغب ئبضبضىىىٍىٕىپ ِىٍٍەتٕىىىىڭ ثىىىبتۇرٌ   ( ئوغٕىطىىىىي)

لورلۇٔچىىبلٍىمىٕي ئۆٌچىگۀىىذە ٍۀە ٍىىۇلىرىمي ئىىۆٌچەٍِەردىٓ ثبغىىمب غىىۇ    

ِىٍٍەتىىىە دۈغىىّەْ ثوٌغىىبْ ِىٍٍەتٕىىىڭ ئەخىىالق ضبپبضىىىغب، ِەدۀىىىَەت    

 .ضبپبضىغب لبراظ وېرەن

. ئورۇضالر ئىىذى  –َىٍىه چېچۀىَە ۋە ئبفغبٔالرٔىڭ دۈغّىٕي رۇضى

. ثبر ئىذى ّۇىِەرتٍىىئورۇضالرٔىڭ ۋەھػىٌ ثوٌۇغىغب ِۇٔبضىپ ٍېتەرٌىه 

 ،ِەردٌىىه ۋە ۋەھػىىٍَىه ِىۇئەٍَەْ ِەدۀىَەتٕىىڭ ِەھطىۇٌي ثوٌغبٔىىذەن     

تەتجىمالظ ثۇ  ِەرتٍىىٕىّۇتەتجىمالظ،  ۋەھػىٍَىىٕىّۇِۇضتەٍِىىىٍىرىگە 

   َ ە وىىىۆرگەْ ِىٍٍەتٕىىىىڭ  ئىىىورۇظ ِەدۀىَىىىىتىگە ِۇٔبضىىىىۋەتٍىه تەرثىىىى

. غۇڭب ئۇ رۇضالر ئبۋۋاي غۇ راٍؤالردا ئۇرۇظ لىٍذى. ئبالھىذىٍىىي ئىذى

 ،وېَىٓ ثوٌطب ثۇ ِىٍٍەتٍەرٔىڭ ِىۇلەددەش ھولىۇلٍىرىٕي ئېتىىراپ لىٍىىپ    

 . ئبفغبٔىطتبٔذىٓ چېىىٕىپ چىمىپ وەتتي7 ِەضىٍەْ

 ئۇٍغۇرالرٔىڭ دۈغّىٕي خىتبٍالرغب وەٌطەن، خىتبً ئىگىطي ئۆٍذىٓ

ْ ِىٍٍەتتۇر ً ِىٍٍىتي . لوغالپ چىمىرىۋەتىەْ الٌّب ئىتمب ئوخػبٍذىغب خىتب

ۋۋۇر ەتەضى ٔە  ٕىڭِىڭ ٍىٍٍىك ِەدۀىَىتى 2داۋراڭ ضېٍىۋاتمبْ خىتبٍٕىڭ 

غىۇڭب   .ا وىۈچي، ٔە ثەدىئىىٌ ضىۀئەت وىۈچي ٍىوق     رتىخوۈچي ٍوق، ٔە ئى

ّىىۇ ثوٌۇپ. ِەدۀىَىتىىذۇر  «ۇئىبچچىك ضىى »ىغىىبْ ٍّبرىتبٌ «ئىبداٌەت وىۈچي  »

ىغىىبْ ِەدۀىىىَەت ِۇھىتىىىذا ٍبغىىبۋاتمبْ   ّلىّىىّەت ٍبرىتبٌ تېتىسىٍّىكطىىئى

ِىٍٍەتٕىىىىڭ ئىىىبداٌەت تۇٍغۇضىىىىّۇ ۋە ثۇٔىڭغىىىب ِۇٔبضىىىىۋەتٍىه ِەردٌىىىىه   

ِىىىڭ  1جۇڭگىىودا »7 گېگىىىًپەٍالضىىوپ 7 ِەضىىىٍەْ. تۇٍغۇضىىّۇ ثوٌّبٍىىذۇ 

 «ٍىٍىىذىٓ ثېىىرى داۋاِالغىىمبْ ۋەلەٌەرٔىىىڭ ھېچمبٔىىذاق ئەھّىَىتىىي ٍىىوق   

غىىۇڭب، رەھىّطىىسٌىه، غەخطىىَەتچىٍىه ۋە رودۇپىىبٍٍىك   . 1ىدېىگەْ ئىىذ  

                                                 
1 سەپىسى»  پەل خ  ى ر ى« تا نەشر چە  ي  .خىتا
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خىتبٍٕىىىڭ ئەخىىالق ۋە وىػىىىٍىه لبراغىىٍىرىٕي ثەٌگىٍىىىگەْ ثىردىٕجىىىر      

ثۇ ِىٍٍەتىتە ٍىوق ٔەرضىىٕي ٍۀە غىۇ ِىٍٍەتىتىٓ تەٌەپ لىٍىىع       . ضۈپەتتۇر

ئۇٔىىڭ لبرغىي    ،ثوٌطىب  ِۇتتەھەَِۇِىىّٕۇ؟ ِەْ ثۇ ٍەردە دۈغّىٕي لبٔچە 

ْ     تەرىپىذە تۇرغبْ  ئورۇضىالر  . ِىٍىٍەت غىۇٔچە ثىبتۇر ثوٌىىذۇ، دېّەوچىىّە

تەثىئىتىىي   ِىىۇتتەھەَثىىىٍەْ خىتبٍالرٔىىىڭ ئىىبجىس ِىٍٍەتىىٍەرگە لبراتمىىبْ    

ئوخػىىبظ ثوٌطىىىّۇ ئورۇضىىالرٔىڭ ثىٍىىىع وىىۈچي خىتبٍالرٔىىىڭ ثىٍىىىع     

وۈچىذىٓ، ئورۇضالرٔىڭ تؤۇظ وۈچي خىتبٍالرٔىڭ تؤۇظ وۈچىىذىٓ،  

ىتبٍالرٔىىىىىىىىڭ ۋەھػىىىىىىىىٍَىىي، ئورۇضىىىىىىالرٔىڭ ئىٕطىىىىىىىبٔپەرۋەرٌىىي خ 

غىىۇڭب دۈغىىّىٕي پەرلٍىىىك ثوٌغىىبْ    . ئۈضىىتۈْ ئىىىذى  ضىىبختىپەزٌىىىذىٓ

چىىىىېچۀٍەر ثىىىىىىٍەْ ئۇٍغىىىىىۇرالرٔي، ئبفغىىىىبٔالر ثىىىىىىٍەْ ئۇٍغىىىىىۇرالرٔي    

لي ئىىبۋۋاٌمي ئىىىىىي ِىٍٍەتٕىىىڭ   ۇضېٍىػىىتۇرغبٔذا، ئۇٍغۇرالرٔىىىڭ ثىىبتۇرٌ  

ۈچىىۈْ ٍىىىً ئۇٍغىۇرالر ئ  10ئۆتىىۈپ وەتىىەْ  . لىىذىٓ لېٍىػىّبٍتتي  ۇثبتۇرٌ

خىتبً ِۇضتەٍِىىىچىٍىرىگە لبرغي ئۈزٌۈوطىس وۈرەظ لىٍغىبْ   ،ئېَتمبٔذا

ٍۀە ثىر پەرق غۇ ٍەردىىي چېچۀٍەر، ئبفغبٔالر چەت ئەٌٕىىڭ  . ٍىٍذۇر 10

مبٔىذاق  ېچٍىىً ِبثەٍٕىىذە ئۇٍغىۇرالر ھ    10ٌىېىىٓ  . ٍبردىّىگە ئېرىػىەٌىذى 

ْ ئبفغبْ رۇضىَىٕىڭ تبجبۋۇزىغب ئۇ. خەٌمئبرا ٍبردەِگە ئېرىػەٌّىذى چرىغب

 دىپٍوِبتىَىٍىهخەٌمي لۇدرەتٍىه دۆٌەت ئبِېرىىىٕىڭ ِبددىٌ، ھەرثىٌ، 

 ٍبردىّىگە ئېرىػىەْ ئەِەضّىذى؟ 

 !ئەپۀذىُ وىٍىٕتۇْپرېسىذېٕت 

ۋالىىىىت ئۇٍغىىىۇر ِىٍٍىتىٕىىىىڭ ئىرادىطىىىىٕي ئۈزٌۈوطىىىىس ھەرىىەتىىىىە   

ٍۀە غىىۇ ۋالىىىت ئبِېرىىىىب ثىىۇ دۆٌەتٕىىي ۋە ثىىۇ دۆٌەتٕىىىڭ       . وەٌتىىۈرِەوتە

ٍۀە  ،ھۆوىىۈِىتىٕي ھىىبزىرلي دۇَٔىىبدا ثەٌگىٍىگىىۈچي ئورۇٔغىىب وۆتىىۈردى     

ِەْ ئۇٍغۇرالرٔىىىىڭ ِۇضىىىتەلىٍٍىك تەٌەپٍىرىٕىىىي  . داۋاٍِىىىك وۆتىىىۈرِەوتە 
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گىرىطىٕىڭ ۋە ھۆوۈِىتىٕىىڭ ئبٌىذىغب لوٍغبٔىذا، ئۇٍغۇرالرغىب     ٔئبِېرىىب وو

ٕي ىِۇضتەلىٍٍىمٕىڭ راۋا ئىىۀٍىىىٕي ھۆوۈِىتىڭىسٔىڭ ثەٌگىٍەپ ثېرىػى 

ْ ت ثۈگىىىۈٔىي دۇَٔىىىبدا ھەرلبٔىىىذاق ِىٍىىىٍەت ئبِېرىىىىىىب     . ەٌەپ  لىٍىىىىّە

ئبِېرىىىىىىب  ،ھۆوىىىۈِىتىگە ھەرلبٍطىىىىي ضىىىىبھەٌەر ثىىىوٍىچە تەٌەپ لوٍىىىىۇپ   

   ٓ 7 ِەضىىىٍەْ. ھۆوۈِىتىٕىىڭ ثەٌگىىىٍەپ ثېرىػىىىٕي تەٌەپ لىٍىػىي ِىىۇِىى

خىتبٍالر دۇَٔب ضودا تەغىىىالتىغب ئەزا ثوٌىۇپ وىرىػىٕي تەٌەپ لىٍىػىتي،     

ىڭ پبوبر ئبِېرىىىغب وېٍىپ، جۇڭگو دۆٌىتىگە ضودىذا ثۇٔىڭذىٓ ثۇرۇْ د

ھەرلبٍطىي دۆٌەتىٍەر ۋە ِىٍٍەتىٍەر    .  ئېتىجبر ثېرىػٕي تەٌەپ لىٍغبْ ئىذى

دۆٌىتىڭىسگە غۇ خىً تەٌەپٍەرٔي لوٍۇظ جەھەتتە لبٔچىٍىىه ھولۇلٍىۇق   

ۋە لبٔچىٍىه ٍوٌٍۇق ئىذى، ثۇ تەرەپٍەرٔىي ضىىسِۇ ئېَتىىپ ثېرەٌّەٍطىىس ۋە     

 .پ ثېرەٌّەٍّەِْۀّۇ ئېَتى

ئەِّب، ئۇٍغۇرالرٔىڭ دۆٌەت لۇرۇظ پبئىبٌىَەتٍىرىگە ثىبغٍىك خەٌمئىبرا    

ٕىىىىڭ ۋە دۇَٔىىب تبرىخىٕىىىىڭ  ئۇٍغۇرالرغىىب وەٌتىىىۈرگەْ    ىضىَبضىىەت تبرىخ 

ثبالٍىئبپەتٍىرىٕي ئبِېرىىب وؤگىرىطىٕىڭ ۋە ئبِېرىىب خەٌمىٕىىڭ ئبٌىذىغب   

ىگە وەٌتۈرۈغىىٕي ٕىىي ئەضىىٍىلوٍىىۇپ، ئۇٍغىىۇرالر تبرىختىىب لۇرغىىبْ دۆٌەتٍىر 

ٕي ىتەٌەپ لىٍطب ۋە ثۇ تەٌەپٍەرٔي ئبِېرىىب ھۆوۈِىتىٕىڭ ثەٌگىٍەپ ثېرىػ

تەٌەپ لىٍطب، تبرىخي جەھەتتىّٕىۇ، ئەخاللىي جەھەتتىّٕىۇ ئۇٍغۇرالرٔىىڭ     

جۈرئەتٕي لەٍەردىٓ ئبٌىذۇق؟ تېخىي   . تەٌەپٍىرى تبِبِەْ ٍوٌٍۇق تەٌەپتۇر

رىذە خەٌمئىبرا ٍىغىىٓ   ىەھٍىٍي ٍبٌتب غ – 3612ئەضىرٔىڭ  – 90ٍېمىٕذىال 

ٔي تۈزۈپ چىمىىپ، ئۇٍغۇرٔىىڭ غىۇ    «ٍبٌتب ضىطتېّىطي»ئبچمبْ دۆٌەتٍەر 

ۋالىتتب لۇرغبْ ئىىىىٕچي جۇِھۇرىَىتىٕي ِۇٔمەرز لىٍىپ، ئۇٍغۇرىطتبٕٔي 

ِۇضىتەٍِىىە لىٍىىىپ خىتبٍٕىىىڭ گوِىٕىىذاڭ ھۆوىىۈِىتىگە لوغىىۇپ ثەرگەْ   

ىىىٕىىىڭ ئىىۇرۇظ  ئەِەضىىّىذى؟ ٍبٌتىىب ٍىغىٕىٕىىي چبلىرغىىبْ وىػىىي ئبِېر   
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ٔىىڭ  «ٍبٌتب غەرتٕبِىطي»ئەِەضّىذى؟  روزۋېٍىتدەۋرىذىىي پرېسىذېٕتي 

پىىىىۇرات   –ھىىىىۆججەتٍىرىگە ئېرىػەٌّىطىىىىەوّۇ، لىىىىوٌىّىسدىىي پىىىىبرچە    

. ِبتېرىَبٌالرغب ئبضبضٍىٕىپ غۇٔذاق ٍەوۈْ چىمىرىػمب تبِبِەْ ھەلٍىمّىس

ّ    روزۋېٍتمىب ئۇرۇظ دەۋرىذە ثۇ ضىَبضىَوْ  ۇ ٍىوق  ثۇٔىڭىذىٓ ئىۆزگە چىبرى

 .ئىذى

ئبِېرىىب لوغّب غىتبتٍىرىٕىڭ  . وېٍەٍٍۇقذى ثۈگۈٔىّىسگە لبٍتىپ ِئە

ئۇرۇغىىتىٓ وېىىَىٓ ضىىبٍالٔغبْ ھەر ٔۆۋەتٍىىىه پرېسىىىذېٕتٍىرى ھولىىىۇق      

ئبرلىىىذىٓ  –ىىىذا ٔۇرغىۇْ ِىٍٍەتىىٍەر ئبرلىىب   مٍۈرگۈزگۀىذە ئبضىىىَب ۋە ئبفرى 

بتٍىرىٕىڭ ئبِېرىىب لوغّب غت ،ٍېمىٕذىٓ ئېَتطبق. ِۇضتەلىٍٍىممب ئېرىػتي

، ثوظ ئەپۀذىٍەر ھولۇق ٍۈرگىۈزگەْ ٍىٍىالردا   ْبېگرضبثىك پرېسىذېٕتي 

ٍ  ثىبٌتىك غەرلىٌ ٍبۋروپب، ثبٌمىبْ ٍېىرىُ ئىبرىٍي،      –ئبرلىب   ىرىى ثىوٍي ِىٍٍەت

ئوتتىۇرا ئبضىىَبدا ئۇٍغىۇرالردىٓ ثبغىمب     . ئبرلىذىٓ ِۇضتەلىٍٍىممب ئېرىػتي

. ٍٍىممب ئېرىػىىىتي ئبرلىىىىذىٓ ِۇضىىىتەلى  –ِىٍٍەتىىىٍەر ۋە دۆٌەتىىىٍەر ئبرلىىىب   

ِېھرىجبٍٔىك ئبتىب   ،روھي ضىسگە غەٍرەت ۋە غىجبئەت َطبٔىڭىئپەٍغەِجەر 

خەٌمئىىىبرا ضىَبضىىىىٌ ئىىىبالِەتٍەر ثىىىۇ وۈٍٔەرٔىىىىڭ ٍېتىىىىپ      ... !لىٍطىىىۇْ

تبرىخٕىىىىىىڭ تەورارٌىٕىىىىىىىپ  . وەٌگۀٍىىىىىىىىذىٓ ثېػىىىىىبرەت ثەرِەوىىىىىتە   

ٔە ثىر تۇرىذىغبٍٔىمي، ثىر ۋالىتتب ووِېذىَىٍىه تەورارالٔغبْ تبرىخٕىڭ ٍە

( ِىىبروص)ۋالىتمىىب وەٌگۀىىذە تراگېىىذىَىٍىه تۈضىىتە تەورارٌىٕىىىذىغبٍٔىمي  

ِبوبٕٔىىىىىڭ ثۇٔىىىىىذاق   ٌزاِىىىىبْ تەورارٌىٕىػىىىىىمب لىطىىىىتىغبٔذا، تىىىىىبرىخى  

تەورارٌىٕىػىىٕي لوثىۇي لىٍّىبً تۇراٌّبٍىذىغبٍٔىمي ھەِىّە وىػىىگە ئبٍىبْ        

ىىڭ  ٍىٍٍىرىذا ئۇٍغۇرالرٔ – 10ئەضىرٔىڭ  – 90ثۇ تراگېذىَە . ھەلىمەتتۇر

 ْ ذى ثىىىۇ تراگېىىىذىَىٕىڭ ئۇٍغۇرالرٔىىىىڭ ثېػىىىىغب   ِىىىئە ،ثېػىىىىغب وەٌىىىگە
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ي تۆت وۆزۈَ ثىىٍەْ  ىٕوەٌگۀذىّۇ ٔبھبٍىتي تېس ٍېتىپ وېٍىػ ىٕي،وېٍىػ

 .وۈتىّەْ ئەپۀذىُ

 !ھۆرِەتٍىه پرېسىذېٕت ئەپۀذى

ْ دۇَٔبۋى ثەٌگىٍەظ ئورٔىذا تۇرغبٍٔىمي  ئبِېرىىب ھۆوۈِىتىٕىڭ ثۈگۈ

ۋە  گەگىرىطىى ٔي ضىذىمھبجي روزىٕىڭ ئبِېرىىىب وو ۋە ئۇٍغۇرالرٔىڭ ۋەوىٍ

ئبِېرىىب ھۆوۈِىتىگە ئۇٍغۇرٔىڭ ِۇضتەلىٍٍىك تەٌەپٍىرىٕي ٍبزِب غەوىٍذە 

ضۇٔغبٍٔىمي ئۇٍغۇرالر وۈتۈپ وەٌىگەْ ۋالىتٕىىڭ توغىمبٍٔىمىذىٓ دېىرەن     

ٓ . جبھبْ ئۆزگەرِەوتە. ثەردى ٓ وېَى ٍەر »ضبثىك ضوۋېتالر ٍىّىرىٍگۀذى

ئبِېرىىىٕىىىڭ ٍەر غىىبرى  . ئوتتۇرىغىىب چىمتىىي  «رتىپىىيٕىڭ ٍېڭىىي تەىغىىبر

ٌ ئبضىَبغب  –خبراوتېرٌىه ئىطتراتېگىَىٍىه ضىَبضىتي ئبضتب  ئبضتب غەرلى

غۇٔىڭذىٓ وېَىٕال ئبِېرىىب لوغّب غتبتٍىرىٕىڭ ئۇٍغۇرالرغب . ٍۆتىەٌّەوتە

تۇتمبْ ِۇئبِىٍىطي، ئبِېرىىىٕىڭ دىپٍوِبتىه ِۇٔبضىۋەتٍەر چەِجىرىىىذە 

تىوال ئىۆزگىرىع ھبضىىً     –ر ئۆزگىرىع پەٍذا لىالٌّىطىىّۇ ئىبز   گەرچە زو

 3ٍىٍي  – 3664پبالتبضىٕىڭ ئەزاٌىرى   َگىرىطي ئبۋأئبِېرىىب وو. لىٍذى

ٓ ئبضىَب»رادىئو ئىطتبٔطىطىٕىڭ ٍبوي  «ئبِېرىىب ئبۋازى»ئبٍذا  –  «ئەروى

ِي رادىئو ئىطتبٔطىطىٕىڭ لبرِىمىذا ئۇٍغۇر تىٍىذا رادىئو ئىبڭٍىتىع ثۆٌىۈ  

ثۇ تەوٍىپ ۋە لبرار الٍىھىٕىڭ پرېسىىذېٕتمب  . تەضىص لىٍىػٕي لبرار لىٍذى

ئەپۀذىٕىڭ ثىۇ لىبرار الٍىھىىگە تەضىتىك      وىٍىٕتۇٍْوٌالٔغبٔذا پرېسىذېٕت 

ئۇٍغىىىۇر خەٌمىىي ضىىىىسدىٓ، پرېسىىىىذېٕت   . ضىىبٌغبٍٔىمىذىٓ خەۋەر تىىىبپتۇق 

 . وۆپ ِىٕٕەتذار ثوٌذى وىٍىٕتۇٔذىٓ

 !ىئەپۀذ وىٍىٕتۇْپرېسىذېٕت 

ٕي ىٍىٍىالردا جبوبرٌىغىىبْ ِۇضىىتەلىٍٍىم  – 10ٔىۆۋەتتە ئۇٍغىىۇر خەٌمىىي  

ئۇٍغۇرالر ئىۆز تەلىذىرىٕي   . ئەضٍىگە وەٌتۈرۈغٕي غەرتطىس تەٌەپ لىٍّبلتب
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ٌىىىېىىٓ ئۇٍغىىىىۇرالر  . ئىىىۆزٌىرى ثەٌگىٍەغىىىٕي غەرتطىىىىىس تەٌەپ لىٍّبلتىىىب   

ڭ ثۇٔى. ھبزىرغىچە خەٌمئبرا جەِئىَەتتىٓ ئېٕىك ثىر جبۋاثمب ئېرىػەٌّىذى

ضىىىىەۋەثٍىرى ٔىىىىېّە؟ ۋالىىىىىت ئبِېرىىىٕىىىىىڭ ٍەر غىىىىبرى خبراوتېرٌىىىىىه    

 ئىطتراتېگىَىٍىه ضىَبضىتىٕىڭ ۋالىت جەدۋىٍي دېطىڭىسچۇ؟

ْ ثىر چوڭ ِىٍٍەتٕىڭ  90 ِىٍَوْ ٔوپۇضٍۇق ئوتتۇرا ئبضىَبدا ٍبغبۋاتمب

ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئەٌۋەتتە ئۆز تەلذىرىٕي ئۆزٌىرى ثەٌگىٍەظ ھولۇلي ثىبر،   –

ختىىب لۇرۇٌغىىبْ دۆٌەت ضىطتېّىطىىىٕي ئەضىىٍىگە وەٌتىىۈرۈپ،  تبرى .ئەٌىۋەتتە 

لبٍتب دۆٌەت لۇرۇظ ھولۇلي ثبرق ئەٌۋەتتە ئۇٍغىۇر خەٌمىٕىىڭ ِۀىپەئەتىگە    

ۋەوىٍٍىىه لىٍىىىذىغبْ ضىَبضىىىٌ پىىبرتىَە لىىۇرۇظ ھولىىۇلي ثىىبرق ئېتٕىىىه    

    ْ غىۇٔىڭ  . ِىٍٍەت ضۈپىتىذە ئۇٍغۇرالر دۇَٔىب ئبئىٍىطىىگە ِۀطىۇپ ئىىىە

ئۇٍغۇرالرٔىىىىڭ ئبِېرىىىىىب خەٌمىىىي ۋە ئبِېرىىىىىب     –ئۈچىىىۈْ ئىىىبۋۋاي ثىىىىس   

ھۆوۈِىتىٕىىىىڭ ئبٌذىىىىذا ضىَبضىىىىٌ تەٌەپٍىرىّىسٔىىىي ئوتتۇرىغىىىب لوٍىىىۇظ   

چۈٔىي ئبِېرىىب خەٌمي ثۈگۈٔىي وۈٔذە جبھبْ خەٌمىٕىڭ . ھولۇلىّىس ثبر

چٍىمىغىب ِەضىئۇي،   ٕثەختىگە ِەضئۇي، غۇٔذالال ئبِېرىىب خەٌمي جبھىبْ تى 

ٕىڭ تىىىٕچ ٍىىىوي ثىىىىٍەْ  ىِۇٔبضىىىىۋەتٍىر خىتىىىبً ِۇضىىتەٍِىىە  –ئۇٍغىىۇر  

ئبخىرٌىػىػىىىىىٕي تەغىىىىەثجۇش لىٍىۋاتمىىىىبْ ئۇٍغۇرالرٔىىىىىڭ ضىَبضىىىىىٌ    

تەٌەپٍىرىٕىي ٔەزەرگە ئېٍىىپ، ئبِېرىىىب ھۆوىۈِىتي ۋە ضىىس پرېسىىذېٕتٕىڭ       

 .وۆڭۈي ثۆٌۈغىٕي تەٌەپ  لىٍىّىس

وىىۈٔي ئۇٍغۇرىطىىتبْ خىتبٍالرغىىب    – 3ئبٍٕىىىڭ  – 30ٍىٍىىي  – 3616

لبٌغىىبْ وۈٔىىىذىٓ ثبغىىالپ، ووِّۇٔىطىىت خىتىىىبٍالر     ِۇضىىتەٍِىىە ثوٌىىۇپ  

ئۇٍغۇرالرغىىب ضىَبضىىىٌ ِۇئىىبِىٍە لىٍغبٔىىذا، ئۇٍغىىۇرالرٔي ئىىبدەَ لبتبرىىىذا      

ئۇٍغىىىۇرالرٔي وىىىۆچّەْ خىتبٍالرٔىىىڭ لۇٌىغىىىب ئبٍالٔىىىذۇرۇپ،   . وۆرِىىىذى 

ئۇٍغۇرالرغب ئبتب لىٍغبْ ئۇٍغۇرالردا ثوٌۇغمب تېگىػٍىه  ٍبراتمۇچي ئىگىّىس
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لىطىتبپ ئىمىرار لىٍذۇرۇغىمب ئېتىىراز      –، ئىۇرۇپ  ٔيّىستەثىئىىٌ ھولىۇلٍىرى  

ضىوت لىٍّىىبً   ،ثىٍىذۈرۈظ ۋە تەھىىذىتىە ئۇچرىّبضىٍىك ھولىىۇلٍىرىّىسٔي  

تىىىىۇرۇپ جىٕىىىىبٍەت ثېىىتّەضىىىىٍىه، ئەروىىىىىٓ پىىىىىىىر ثبٍىىىىبْ لىٍىىىىىع   

ٌۇلمىىب غىىەرت لىٍىٕغىىبْ   دع ۋە ِەۋجۇىَىھولىىۇلٍىرىّىسٔي، تەثىئىىىٌ وىىۆپ 

ع، وىَىىىىٕىع، ىٕىئىىىوزۇلٍ ھەرخىىىىً ھەر غىىىەوىٍٍىه ھولىىىۇلٍىرىّىسٔي، 

تۇراٌغىىۇ ئىىۆٍگە ئىىىگە ثوٌىىۇظ، تېججىىىٌ ٍبردەِىىذىٓ ثەھىىرىّەْ ثوٌىىۇظ،        

تەرثىىىَىٍەظ، تەرثىَىٍىىىٕىع لبتىىبرٌىك ھولىىۇلٍىرىّىسٔي، دىٕغىىب ئېتىمىىبد     

ي ٕلىٍىع، دىٕي ئبٌىّالرٔي تەرثىَىٍەظ، دىٕي ِەوتەپٍەرٔي لۇرۇظ، دىٕ

وراۋأٍىىك ئىػىٍىتىپ   لىٍىع ھولۇلٍىرىّىسٔي ئېتىراپ لىٍّىذى، ز غتەثٍى

چەوٍىذى ۋە غۇالرغب ِۇٔبضىۋەتٍىه ٔبِبٍىع لىٍىع ئىبرلىٍىك ئوتتۇرىغىب   

. لوٍغىىىبْ تەٌەپٍىرىّىىىىسگە لوراٌٍىىىىك ثبضىىىتۇرۇظ ثىىىىٍەْ جىىىبۋاة ثەردى  

 –خىتبٍالرٔىىڭ ئىػىٍەپچىمىرىع غىىەوٍي، خىتبٍالرٔىىڭ تۇرِىۇظ ئىىۆرپ     

. س تېڭىٍىذى ئبدىتي، خىتبٍٕىڭ تىٍىي، ِەدۀىَىتىي ئۇٍغۇرالرغىب توختبۋضىى    

وىىىۆچّەْ خىتىىىبٍالر ثىىىىٍەْ ئۇٍغىىىۇرالر ئوتتۇرىطىىىىذىىي زىىىىذدىَەتٍەر      

ِىٍٍىىىىٌ . وېٍىػىىتۈرگىٍي ثوٌّبٍىىىذىغبْ ِىٍٍىىىىٌ زىىىىذدىَەتىە ئبٍالٔىىىذى  

ھۆوۈِرأٍىك لىٍىع غەوٍي، ئۇضۇٌٍىرى، چبرىٍىرى  ئۇٍغۇر خەٌمي لوثۇي 

 . لىالالٍذىغبْ ٔورِبي چەوتىٓ ھبٌمىپ وەتتي

 !ەپۀذىئ وىٍىٕتۇْپرېسىذېٕت 

وىػىىىٍەر ضىَبضىىىٌ ئىػىىالر ۋە لىىبٔۇٔي ئىػىىالرٔىڭ ئەڭ  ئىىبخىرلي      

ثېىىتىۀىىذە، ھۆوىىۈِەتٍەر تىۈزۈپ تبرلبتمىىبْ ۋە ٍوٌغىىب لوٍغىىبْ    ِۀجىئىٕىي 

پەرِىىبٔالر ئىىبداٌەتتىٓ ٍىىىراق ثوٌىىىذۇ، ھېچجوٌّىغبٔىىذا      –لىىبٔۇٔالر، ئەِىىر  

  ْ  ئىىبداٌەت لبٔۇٕٔىىىڭ ئەخىىالق  . ئىىبداٌەتىە ٍېمىّٕىىۇ وەٌّەٍىىذۇ، دېَىػىىىە

ْ لبٔۇْ  پرىٕطىپي ئەِەضّىذى؟ دېّەن، ثىر ئەٌذە ئبداٌەتىە ئبضبضالّٔىغب
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ثىر وۈْ ِەۋجۇد ثوٌۇپ تۇرىذىىەْ، ثۇٔىذاق لبٔۇٕٔىىڭ لبرغىي تەرىپىىذە     

ِۇضىتەٍِىىىچىٍەر تىۈزگەْ لبٔۇٕٔىىڭ لبرغىي تەرىپىىذە       ،تۇرغىبْ پىۇلراالر  

ٓ تۇرغىىبْ ِۇضىىتەٍِىىە ِىٍٍەتىىٍەر ئەٌىىۋەتتە تەثىئەتىىتىٓ ۋە جەِئىَەتىىتى      

. ئبداٌەتٕىڭ ئەڭ ئبخىرلي لېٍىپالغمبْ ئۆٌچىّىٕي ئىسدەغىە توغرا وېٍىذۇ

ِۇضىىىتەلىٍٍىك ئىٕمىالثىىىي ۋە ئەروىٍٕىىىىه، وىػىىىىٍىه ھولىىىۇلٕي لوٌغىىىب      

وەٌتۈرۈغىە تبغالٔغبْ ھەرثىىر لەدەَ ثىۇ ئىۆٌچەِگە ٍېتىػىٕىڭ ثىردىٕجىىر      

ٍ   ِۀچە، ِۇغۇ ِۀىذىٓ ئېَتمبٔذا. ۋاضىتىطىذۇر ىرى ئبِېرىىب لوغىّب غىتبت

ھۆوۈِىتىٕىڭ وىػىٍىه ھولۇق لىّّەت لبراغىٍىرى ئبضبضىىذا تىۈزۈٌگەْ    

ثۇ . وىػىٍىه ھولۇق تبغمي ضىَبضىتي ٍۇلىرىمي لەدەٍِەرٔىڭ ئبضبضىذۇر

 .ئبضبش ِېٕي ئبِېرىىىغب ئۈِىذ ثىٍەْ ثبغالپ وەٌذى

 !ئەپۀذى پرېسىذېٕت

ٍىٍالردىٓ ثبغالپ ئۇٍغۇر خەٌمي خىتبً ووِّۇٔىطتٍىرىٕىڭ  – 3620

ٕي تۈرٌىۈن ٍىىوٌالر ثىىٍەْ رەت لىٍىىپ زادىىال لوثىىۇي     ىِىٍٍىىٌ ھۆوىۈِرأٍىم  

. لوثۇي لىٍىػمب ھەرلبٔذاق تبرىخي ۋە رېئبي ئبضبضّۇ ٍوق ئىذى. لىٍّىذى

 —پىىىردىٓ پىىىر تۇغۇٌۇپ ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئىرادىطىي تبغىمي ثىىر ِىبددا     

ۋەتەْ، تىىىۇپراق ئۈضىىىىتىذە ھولىىىىۇق غىىىىەوٍىذە گەۋدىٍىٕىػىىىىي وېىىىىرەن   

ىغبْ ثوٌطب، گەۋدىٍۀّەً تۇرۇپ ئۇٍغۇرالر ضۇثَېىتىپ جەھەتتە دېَىٍىذ

ثۇ ۋەتەْ ئۇٍغۇرىطتبٕٔي ِېٕىىڭ ۋەتىىٕىُ دېطىە، ثىۇ خىىً ٔولىۇي ئىچىىي        

ثىىۇ  ،چىۈٔىي . ىع ثوٌىۇپ  لېٍىۋېرىىىذۇ ھىع ھبِىىبْ ضىۇثَېىتىپ خىىب ھخىب 

ئۇٍغىىۇرالر ئىرادىطىىىٕىڭ ثىىۇ   . ۋەتۀٕىىي ھىىبزىر خىتىىبٍالر ثېطىىىپ ٍېتىپتىىۇ   

دېگەْ ضۇثَېىتىپ ئىجبرىٕي  «ِېٕىڭ ۋەتىٕىُ»غۇوي  ٍەردىىي ۋەزىپىطي

وۈرەظ ئبرلىٍىك ٍبوي تىٕچ ٍوٌالر ئبرلىٍىك ٍبوي لىبْ تۆوىۈظ ئىبرلىٍىك    

 ،ٍىىبوي ِۇٔىذاق ئېَتمبٔىىذا  ،ئوثَېىتىىپ پبئىبٌىَەتىە ئبٍالٔذۇرۇغىىي وېىرەن   
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  ُ ئىگىىىٍەظ ھەرىىىتىىي  . ۋەتۀٕىىي ئەِەٌىىىٌ ئىگىٍەغىىىە وىرىػىػىىي الزىىى

ۋاضىتە . الپ ئوٌتۇرِبٍذىغبْ ھەرىىەت ثوٌۇغي وېرەنئۇٍغۇرالر ۋاضىتە تبٌ

طىىەتٕي ۋاضىىىتىگە  لطىىەتٕي توٌىىۇق ثىرٌەغىىتۈرۈپ، گبھىىىذا ِە   لثىىىٍەْ ِە

 ،ثبتۇرٌۇلمىىىب ،طىىىەتىە ئبٍالٔىىذۇرۇپ لئبٍالٔىىذۇرۇپ، گبھىىىىذا ۋاضىىىتىٕي ِە  

طىىەتٕي لوغٍىػىىىذىغبْ لىىبراَ ھەرىىىىەت   لئەلىٍىىگە تبٍىٕىىىپ، ئىىبڭٍىك ِە 

چىٍىىه روھىي ٍىوق ِىٍىٍەت ئىطىتىمجبٌي ٍىوق       تەۋەوىۈٌ. تەٍَبرٌىػي الزىُ

ئىىىرادە ۋە ئىىٕمىالة ئىىبرلىٍىك ئۇٍغىۇرالر ۋەتەْ تۇپرىمىىىذا ثىىىر    . ِىٍٍەتتىۇر 

ئبٔذىٓ ۋەتەْ ِېٕىىڭ،  . دۆٌەت غەوٍىٕي ثەرپب لىٍىػي الزىُ –ٍٕي ىغەو

ئبٔىىىذىٓ ئۇٍغۇرالرٔىىىىڭ  . ثىىىۇ ۋەتەْ ِېٕىىىىڭ ۋەتىىىىٕىُ دېَىػىىىي وېىىىرەن  

لىىۇلٕي لوٌغىىب وەٌتىىۈرۈظ ئىىبرلىٍىمال  ضىۇثَېىتىپ ئىرادىطىىي ئىگىٍىىىه ھو 

تبرىختب ئۇٍغۇرالر غۇٔذاق لىٍغبْ ئىذىغۇ . ئوثَېىتىالغتي دېَىػي وېرەن

 .ئەپۀذىُ

  !ئەپۀذى پرېسىذېٕتھۆرِەتٍىه 

وۈٔي ِىٍٍىٌ  – 1ئبٍٕىڭ  – 5ٍىٍي  – 3624خىتبً ووِّۇٔىطتٍىرى 

ۇ جى  ۋەزىىرى  چىۇالق خىتبٍٕىڭ . ٍىغىٕي چبلىردى چىڭذاۋخىسِەت ثوٍىچە 

 «ئېٍىّىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ضىَبضىتي توغرىطىذىىي ثىرلبٔچە ِەضىىٍە » ئىٍٕەً

 ،ِەضىىىٍەْ»7 ئىىۇ دووالتىىىذا . دەٍىىذىغبْ تېّىىىذا ٍىغىٕغىىب دووىىالت ثەردى 

ئىىىىبزادٌىمتىٓ ثىىىىىۇرۇْ ثەزى ئەوطىىىىىىَەتچىٍەر ثۆٌگۈٔچىٍىىىىىىه ثىىىىىىٍەْ   

  ْ غىىٕجبڭ ئۇٍغىۇر   . غۇغۇٌٍىٕىپ وبپىتبٌىسَ ئۇالردىٓ پبٍىذىٍىٕىپ وەتىىە

َ راٍىىؤي لۇرۇٌىىىذىغبْ چبغىىذا ٍىىۇلىرىمي ئەھۋاٌغىىب ئبضبضىىٍىٕىپ    ئىىبپتؤو

پىبرتىَە ۋە  . ئۇٍغۇرىطتبْ دېگەْ ئىطىّٕي لوٌٍىٕىػىٕي لوثىۇي لىٍّىىذۇق   

ھۆوۈِەت ئوٍٍىػىپ ئبخىرى غىٕجبڭ ئۇٍغىۇر ئىبپتؤوَ راٍىؤي لۇرۇغىٕي     

غىۇٔذاق لىٍىىپ غىىٕجبڭ ئۇٍغىۇر ئىبپتؤوَ راٍىؤي دېىگەْ        . لبرار لىٍىذى 
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ئۇٍغۇرالر  ،چۈٔىي.  ئۇٍغۇرالرٔىڭ ثېػىغب وىَذۈرۈپ لوٍۇٌذىلبٌپبق ٍۀىال

دەپ  «تىىىٓ ئىىبرتۇق ئىىىذى   42%غىىىٕجبڭذا ئبضبضىىٍىك ِىٍىىٍەت ثوٌىىۇپ    

 .وۆرضەتىەْ

  !ئەپۀذىُ پرېسىذېٕت

. تبغىىالٍٍۇق ٍۀە ِۇٔىىذاق ضىىۆزٌىرىگە ٔەزەر   ئىٍٕەٍٕىىىڭ ۇ چىىوالق جىى 

ھىبٌە ثىىر   ه ِىٍٍىىٌ ئب ىى ٍىِىٍٍىٌ رېطىپۇثٍىىب لىۇرۇظ ئۈچىۈْ زور وۆپچ   »

ئبٌىىذىٕمي ئبثساضىىتب  . ئىّىىىع  «ئورۇٔىىذا ئوٌتۇرالالغىىمبْ ثوٌۇغىىي وېىىرەن   

ْ    42%ٔوپۇضي  –ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئبھبٌە  . تىٓ ئىبرتۇق دەپ تىٍغىب ئېٍىٕغىب

دېىىىّەن، ئبھبٌىٕىىىىڭ جۇغٍىػىىىىپ ئوٌتۇرالٍىػىػىىىي وېَىٕىىىىي ئبثساضىىىتب    

  ْ ە ؟ ئىبلىۋەتت ِۀىتىمە ثىۇ لبٔىذاق   . رېطپۇثٍىىب لۇرۇغٕىڭ غىەرتي لىٍىٕغىب

پىىىون دېگۀىىىذەن خىتىىىبً ِىٍٍەتچىٍىىىىرى   –ئوغرىٕىىىىڭ ٍىىىۈرىىي پىىىون  

ئۇٍغۇرالرٔىىڭ رېطىىپۇثٍىىب لۇرۇغىىىغب ٍىىوي لوٍۇغىىتىٓ ئىىۆزىٕي لىىبچۇرۇپ،    

ِىٍىٍەت   33ِىٍٍەت ٍبضبپ چىممىبْ،   33غىٕجبڭ ئۇٍغۇر ئبپتؤوَ راٍؤىذا 

 غىطىىەًئىىۆگەتىەْ، غىىىڭ  غىطىىەٍگەٍبضىىبپ چىمىػىىٕي ضىىتبٌىٓ غىىىڭ  

ووِّۇٔىطىىت  خىتىىبٍٍىرىئىىۆگەتىەْ، گوِىٕىىذاڭ  بخىتبٍٍىرىغىىگوِىٕىىذاڭ 

 . خىتبٍالرغب ئۆگەتىەْ ئىذى

ٍېمىٕىىىىىذىٓ ثبغىىىىىالپ خەٌمئىىىىىبرا ۋەزىَەتٕىىىىىىڭ جىذدىٍَىىىىىىىىذىٓ    

 14غىىٕجبڭ ئۇٍغىۇر ئىبپتؤوَ راٍؤىىذا     »جىذدىٍَىػىپ وەتىەْ خىتبٍالر 

 جَبڭثۇ ضەپطەتە . دېگەْ ضەپطەتىٕي وۆتۈرۈپ چىمتي «ِىٍٍەت ٍبغبٍذۇ

ئبٍذا ثىرٌەغىەْ دۆٌەتٍەر تەغىىىالتىٕىڭ   – 30ٍىٍي  – 3662زېّىٕٕىڭ 

ٔىي   99%جۇڭگؤىىڭ ئبھبٌىطىي دۇَٔىب ئبھبٌىطىىٕىڭ     »7 ئوِۇِي ٍىغىٕىىذا 

 «وىّىىۇ ٍەتّەٍىىذۇ  4%تەغىىىىً لىٍىىىذۇق ئەِّىىب جۇڭگؤىىىڭ ٍەر وىىۆٌىّي   

ثىرىٕچىي ضەپطىەتىٕىڭ   . طي ثىىٍەْ تبِىبِەْ ئوخػىبظ   ىدېگەْ ضەپطەت
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ىطىىتبٔذا ئۇٍغۇرالرٔىىىڭ ئېتٕىىىه ِىٍٍىىىٌ   ىٓ چىمىرىٍىػىىي ئۇٍغۇرپەضىىتلە

ىٓ ضتطەت لىٍطب، وېَىٕىي ضەپطەتىٕىڭ لەپەلتەروىجىٕي پبرچىالغٕي ِە

چىمىرىٍىػي خۀسۇالرٔىڭ ئبھبٌىطي وۆپ، غۇڭب ئۇٍغۇرالرغب ِۇضتەلىٍٍىك 

ثېرىػىىىە ثوٌّبٍىىذۇق خەٌمئىىبرا جەِئىىىَەت ئەھىىۋاٌىّىسٔي، ئېتىرازىّىسٔىىىي      

  .چۈغىٕىػي وېرەن، دېگۀٍىىتۇر

 !وىٍىٕتۇْ پرېسىذېٕتھۆرِەتٍىه 

خەٌمئبرا جەِئىَەت لبٔذاق ئەھۋاٌذا، لبٔذاق غەرتٍەرٔي ِىٍٍەتٍەرٔىڭ 

ٍۀە خەٌمئىىىبرا  ؟ٕي ئىىىۆزى ثەٌگىٍەغىىٕىڭ غىىىەرتي لىٍىىىىذۇ  ىئىىۆز تەلىىىذىر 

ٕي ئىىىۆزى  ىجەِئىىىىَەت لبٔىىىذاق ئەھۋاٌىىىذا ِىٍٍەتٍەرٔىىىىڭ ئىىىۆز تەلىىىذىر    

ا ِۇضىتەٍِىىە ِىٍٍەتٕىىي  ثەٌگىٍەغىٕي ئېتىىراپ لىٍىىذۇ ۋە لبٔىذاق ئەھۋاٌىذ     

ِۇضتەٍِىىە دەپ ئېتىراپ لىٍىذۇ؟ دۇَٔبٔىڭ ٍېمىٕمىي زاِىبْ تىبرىخي غىۇ     

ٌىىۇلىٕي دٕىىڭ ِەۋجۇ ىِىٍٍەتٕىىڭ پەلەت لوراٌٍىىك ئىىٕمىالة ئىبرلىٍىك ئۆز    

ئىطپبتالظ، ضىَبضىٌ تەٌەپٍىرىٕي وۈرەظ ئبرلىٍىك ئىطپبتالغتىٓ ثبغىمب  

 ،ئەوطىچە ھبٌذا. پبتٍىذىھەرلبٔذاق ثىر غەرتٕىڭ ٍوق ئىىۀٍىىىٕي ئىط

 ۇجىى  چىىۇالق ِۇثىىبدا ِىٍٍەتٕىىىڭ ٔوپۇضىىىٕي ثىرٌىىىه لىٍىىىذىغبْ ثوٌطىىب،      

 ً ِىٍَىىوْ، دەپ خەۋەر  4دېىىگەْ ئۇٍغىۇرٔي ھىىبزىر خىتىبٍالر     42% ئىىٍٕە

خىتبٍٕىڭ وېّەٍتىپ ئېالْ لىٍغبْ ٔوپۇش ضبٔىّۇ ئۇٍغۇرالرٔىڭ . لىٍّبلتب

الرٔي بضۇ، خىتبً ثۇ ئبضٕي ئۆزى ثەٌگىٍەغىە ئبضبش ثوالالٍذىئۆز تەلذىر

 – 73664 ٍۀە وەٍِىه لىٍىذۇ، دەپ لبرىطب، ئۇٔذالتب پرېسىذېٕت ئەپۀذى

دە ئىېالْ   «ۋاغىىٕگتوْ پوضىت گېسىتىي   »وىۈٔي   – 30ئبٍٕىىڭ   – 1ٍىٍىي  

 (؟خىتىبً ٔېّىىذىٓ ئۀذىػىە لىٍىىذۇ    ) «What atina Fears»لىٍىٕغبْ   

ٍغۇرالرٔىىڭ ٔوپۇضىىٕي   ئۇ ەْخِؤىىٍىه ِبلبٌىٕىڭ ئبپتورى ِورا ھضەرٌەۋ

ٕي ىثىۇ ضىبٔغۇ ئۇٍغۇرالرٔىىڭ ئىۆز تەلىذىر     . ِىٍَوْ دەپ ئېالْ لىٍىذى  90
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ئىىىۆزى ثەٌگىٍەغىىىىٕىڭ ئبھىىىبٌە ٔوپۇضىىىىي ثىىىوٍىچە ئبضبضىىىىٍىك غىىىىەرتي     

 ثوالالٍذىغبٔذۇ؟

خىتىبٍالر   ،ئۇٍغۇرىطىتبْ ِۇضىتەٍِىىە   ،ثىر ئېغىس ضۆز ثىٍەْ ئېَتمبٔىذا 

ٕي ئىىۆزٌىرى ىئىىۆز تەلىىذىر  ثۇٔىىذاق غىىبرائىتتب ئۇٍغىىۇرالر . چيىِۇضىىتەٍِىى

. غىىۇڭب ئۇٍغىىۇرالر ثۈگىىۈْ ئورٔىىىذىٓ دەضىىت تىىۇردى  . ثەٌگىٍىػىىي غىىەرت

. ئۇٍغىىىۇرالر خىتبٍٕىىىىڭ ۋەھىّىطىىىي، تەھىىىذىتي ئبٌذىىىىذا تىىىىه تىىىۇردى     

ئۇٍغۇرالرٔىىىىڭ تەٌەپٍىىىىرى ِۇضىىىتەلىٍٍىك، ئۇٍغۇرالرٔىىىىڭ تەثىئەتىىىتىٓ      

بغىالپ  ثۇٔىذاق ئىبرزۇ پەٍىذا ثوٌغبٔىذىٓ ث     ،ھبٌمىغبْ ھولۇلي ِۇضتەلىٍٍىك

ئۇٍغىىۇرالر ۋاضىىىتە تىىبٌالپ ئوٌتۇرِىغىىبْ، غىىۇڭب خىتىىبً ووِّۇٔىطىىتٍىرى     

ٍوٌغىب لوٍىۇپ، لىىبرا    ٕىي ىورىسِرتېرئۇٍغۇرىطىتبٔذا ھۆوىۈِەت ٔبِىىذا دۆٌەت    

ورىسِٕىىىي ٍوٌغىىىب لوٍىىىۇپ ئۇٍغىىىۇرالرٔي   رجەِئىىىىَەت ٔبِىىىىذا ِەخپىىىىٌ تېر 

. ئۆٌتۈرۈغىىٕي، جەِئىَەتىىتە ۋەھىىىّە پەٍىىذا لىٍىػىىٕي جىذدىٍَەغىىتۈرِەوتە  

 ،تبغمىرىغب لبراتمبْ تەغۋىمبتٍىرىذا ٔوِۇضٕي ثىر تەرەپىە لبٍرىىپ لوٍىۇپ  

غىۇ ئىبرلىٍىك خىتىبً    . ورىطىتالر، دەپ تەغىۋىك لىٍّبلتىب   رئۇٍغىۇرالرٔي تېر 

 .تەثىئىتي ھەر وۈٔي ئبغىبرىالّٔبلتب خىتبٍٍىكٕىڭ ىِىٍٍىٌ ھۆوۈِرأٍىر

رِۇ، ثىىر ِىٍٍەتٕىىڭ ئىچىىذە تىىٕچ ٍىوي ثىىٍەْ ئىىٕمىالة لىٍىىىذىغبٔال       

لوراٌٍىىىىىك ئىىىىىىٕمىالة  . لوراٌٍىىىىىك ئىىىىىٕمىالة لىٍىىىىىىذىغبٔالرِۇ ثوٌىىىىىذۇ   

ھبٍىىبتي . رورىطىتالر دېَىػىىىە ثوٌّبٍىذۇ  رلوٍىىۇق تې –لىٍىىذىغبٔالرٔي لىبرا   

 تەھذىتىە ئۇچرىغبٔذا ھەرثىر ئبدەَ لوٌىغب لوراي ئبٌطب ٍوٌٍۇق ثوٌّبِذۇ؟ 

گە تىىىذارىغب ئىىى مٕىىىڭ ھبٍىىبتىٕي لبٍتىىب ٍىىبرىتىع ئى   ىثىىىر ئىىبدەَ ئۆز »

ٕىڭ جىطّبٔىٌ ۋۇجىۇدىٕي  ىئۇٔذالتب ھەرلبٔذاق ئەھۋاٌذا ئۆز ،ئەِەضىەْ

ئۆزىىىذىٓ ثبغىىمب ثىىىر وىػىىىٕىڭ ۋە ئۆزىىىذىٓ ثبغىىمب ثىىىر ِىٍٍەتٕىىىڭ لىىۇي    

ٕي ثبغمب ِىٍٍەتٕىڭ ئىختىَبرى ئبٍبغ ىئۆز. لىٍىػىغب تبپػۇرۇپ ثېرەٌّەٍذۇ
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جېٕىىىي ۋە ھبٍىىىبتىٕي لۇرثىىىبْ لىٍىىىىپ    ،ئبضىىىتي لىٍىػىىىىغب تبپػىىىۇرۇپ  –

َ پەٍذا مغۇڭب ِىٍٍىٌ زۇٌۇَ ئى(. ٌون) «رەٌّەٍذۇثې ٌ زۇٌۇ تىطبدى ۋە ضىَبضى

لىٍغبٔذا تۇرِۇظ ثىىٍەْ لۇٌٍۇلٕىىڭ ِىۇۋازىٕىتىٕي تەڭپۇڭالغىتۇرىذىغبْ     

لىّّىتىىىذىٓ ھبٌمىىىپ وەتىۀىىذە   –ئولىىۇثەت ھبٍبتٕىىىڭ لەدىىىر   –ئىىبزاة 

ئىرادىٕىىڭ وىۈچي ھەتتىب    ! ِەزٌۇَ ِىٍٍەت ئىطَبْ وۆتۈرۈغىە ھولۇلٍىۇق 

ٍىىبتٕي ثەدەي لىٍىىىپ تىىۆٌەظ ئىىبرلىٍىك ِۇضىىتەٍِىىىچىٍەرگە لبرغىىىي      ھب

 !تۇرۇغي تبِبِەْ ٍوٌٍۇق

ئەپۀىىذى، ثىىۇ لېىىتىُ ثېَجىڭىىذا    وىٍىٕتىىۇْھۆرِەتٍىىىه پرېسىىىذېٕت  

ٍۇلىرى دەرىجىٍىه ثبغىٍىمالر ئۇچرىػىػىي ئۆتىۈزگۀىذە، ئۇٍغۇرالرٔىىڭ     

ئۈِىىذ   ضىَبضىٌ تەٌەپٍىرىٕي خىتبً ھۆوۈِىتىٕىڭ ئبٌذىغب لوٍۇغىىڭىسٔي 

 .لىٍىّىس

 .خۇظ ۋاخ ثوٌۇڭ ئەپۀذىُ
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 جۇڭگو ئىقتىطبدى

 وۈٔي – 2ئبٍٕىڭ  – 2ٍىٍي  – 3665

ذى ِىىىجۇڭگؤىىىڭ ئىمتىطىىبدى داۋاٍِىىىك ئۆرٌىگۀىىذىٓ وېىىَىٓ، ئە     

لبٔىىىذاق  . چوڭمىىىۇر لىىىبتالٍِىك جىىىىذدىٌ ِەضىىىىٍىٍەرگە دۇچ وەٌّەوىىىتە    

تىۈزۈٌّە   ئىمتىطىبد  «ب ٍىۈزٌىٕىع مئۈٔۈِىذارٌىم »ِەضىٍىٍەرگە دۇچ وەٌىذى؟  

ئىطالھبتىٕي ٍبدرو لىٍغبْ ئىطالھبت ئبخىرى ثۇ ھبوىّىَەتٕىڭ لبٔۇٔطىس 

ٍبوي لبٔۇٍٔۇق ھبوىّىَەت ئىىۀٍىىي توغرىطىذىىي ئېغىر ثىر ِەضىٍىٕي 

ثۇ ھۆوۈِەت لبٔۇٍٔۇق ثبغ تۆٌەٍذىغبْ . غۇ ھبوىّىَەتٕىڭ ئبٌذىغب لوٍذى

چىمىٍغىىبْ   پۇلراالرٔىىىڭ لىىبٔۇٍٔۇق ثىىىٍەت تبغٍىػىىي ئىىبرلىٍىك ضىىبٍالپ    

ھۆوۈِەتّىىۇ ٍىىبوي ٍۀىىىال ھۆوىىۈِەت ثېمىىىپ پەرۋىىىع لىٍغىىبْ ئىػىىچىالر    

 جەِئىَىتىٕىڭ ضوتطىَبٌىطتىه پرىٕطىپٍىرىٕي ئبضبش لىٍغبّٔۇ؟

دۆٌەت ئىگىٍىىىىىذىىي وبرخبٔىالرٔىىىڭ زىَىىبْ تىىبرتىع ِەضىٍىطىىي    

ٍىٍىغب وەٌگۀذە ئبخىرلي چەوىە ٍېتىپ، ِبٌىَە لوغۇِچە ٍىبردەَ   – 3663

. ذى داۋاِالغتۇرغىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ثوٌۇپ لبٌىذى ِٕي ئەىتىپٍىرثېرىع تەر

ِۇغىۇ ئەضىىرٔىڭ ئىبخىرى ٍىبوي وىېٍەر ئەضىىرٔىڭ ثبغىٍىرىذا ثبٔىىٕىىىڭ        

ٍىىىه ئوثىوروت ورىسىطىىٕي پەٍىىذا   ىٍبِىبْ ضىۈپەتٍىه ھېطىبثبتي زور دائىر   

غۇٔىڭذىٓ لبرىغبٔذا ٍىبوي ئۈٔۈِىذارٌىك پرىٕطىىپٍىرىغب    . لىٍىػي ِۇِىىٓ

ع ٔىۆۋەتتە زۆرۈرىىَەتىە   ىتىا ثىىر تۈروىۈَ ئىػىچىالرٔي ثوغى    ئبضبضىالٔغبٔذ 

 . ئبٍٍىٕىپ لبٌذى

ٍىٍالرٔىىىىڭ ئوتتۇرىٍىرىىىىذىٓ ثبغىىىالپ، جۇڭگىىىو رەھجەرٌىىىىرى     – 50

ٔىڭ ئبضبضٍىرىٕي ئۆزگەرتّىگەْ ئەھۋاٌذا دۆٌەت «لبٔۇٍٔۇق ھبوىّىَەت»

ٕي لبٔىىىىذاق ىئىگىٍىىىىىىىذىىي تبرِبلالرٔىىىىىڭ ئىمتىطىىىىبدى ئۈٔۈِىىىىذارٌىم  

ْ جۇڭگو . ئىذى ەضىٍىطىگە دۇچ وەٌگەْئۆضتۈرۈظ ِ تەرەلمىٌ لىٍىۋاتمب
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لىبٔۇٍٔۇق  . غب ثوٍطۇّٔىطىب ثوٌّىبٍتتي   «ئۈٔۈِذارٌىك پرىٕطىپٍىرى»دۆٌىتي 

ٍەرگە ِبضٍىػىپ، ِۇۋاپىك ئۆزگەرتىع ئېٍىپ ىھۆوۈِەت دېگەْ ضەپطەت

دۆٌەت  وېچىىىۀطىىىىىېرىئىىىىىۆزگەرتىع لىىىىىبٔچە . ثبرِىطىىىىب ثوٌّىىىىىبٍتتي 

ئىػطىىس  . ڭ ئېمىپ وېتىػي غۇٔچە وۆپ ثوالتتيئىگىٍىىىذىىي ِەثٍەغٕى

جەِئىَەتتە داۋاٌغۇظ . بٌّبٍتتيپلبٌغبْ ئىػچىالرٔىڭ ٍۈوىٕي وۆتۈرۈپ لو

 . ئوِۇٍِىػىپ غۇٔچە وۆپ تەورارٌىٕىػي ِۇِىىٓ ئىذى

ْ ئبپەت ئىمتىطب ْ ٍوغۇرۇ ٔىڭ دجۇڭگو ئىمتىطبدىغب ٍبٔذىػىپ وەٌگە

. ْ ٍوغۇرۇْ ئبپەت ئىىذى ئۆزىذىٓ ئەِەش، ثەٌىي ضىَبضەت پەٍذا لىٍغب

چىىۈٔىي، جۇڭگوٌۇلٕىىىڭ ضىَبضىىىٌ ئۀئۀىطىىي ۋە ھولىىۇق لۇرۇٌّىطىىي       

ئەخىىالق »ٔبھىىبٍىتي زور دەرىجىىىذە جۇڭگوٌىىۇلالر ئىىۆزٌىرى ئبتىۋاٌغبٔىىذەن   

دېىگەْ ٔىېّە؟ ثىۇ     «ئەخالق ئېڭي». دەٍذىغبْ ٔەرضىگە تبٍىٕبتتي «ئېڭي

تبٍالرٔىىڭ  طىي خى ىئۇلۇِالرٔي جۇڭگوٌۇق چۈغىٕەِذۇ؟ ضىَبضىەت پەٌطەپ 

. ٔىڭ ثىر لىطّي دەپ لىبرىالتتي «طيىئەخالق پەٌطەپ»ئېتىمبد دۇَٔبضىذا 

 «ئەخىالق ئېڭىي  »ٍىٍالردىٓ ثۇٍىبْ جۇڭگىودا ثىۇ     – 60ضوراپ ثبلبٍٍىىي 

 «ئەخاللىىىي »لەٍەردە لبٌىىىذى؟ ٔىىىۆۋەتتە جۇڭگىىىودا وۆرۈٔىىىۈپ تىىىۇرغىٕي     

 «ئەخاللىىي ھۆوۈِەتطىىىسٌىه». ثبغىىمب ٔەرضىىە ئەِەش ھۆوۈِەتطىىىسٌىىتىٓ

ضىىىتىذا لىىىبٔۇْ ثىىىىٍەْ دۆٌەت ثبغمۇرۇغىىىٕي داۋاِالغىىىتۇرۇظ لىَىٕغىىىب   ئب

توختىغبٔىىىىىىىذىٓ ثبغىىىىىىىمب، لىىىىىىىبٔۇْ ثىىىىىىىىٍەْ دۆٌەت ثبغمۇرۇغىىىىىىىٕي    

ّۇ، ھەتتىىىىب ئىىىبدەِٕي ثبغىىىىمۇرىذىغبْ جەِئىَەتٕىىىىىڭ   ٕىِۇضتەھىەٍِەغىىى 

 –ئبضىىَبدا ٍىۈز ثەرگەْ پىۇي    . ضبلالپ لىبٌغىٍي ثوٌّىبٍتتي   تەرتىپٍىرىٕىّۇ

ئبضىَبٔىڭ ِەدۀىَىتي،  ،ق تەھٍىً لىٍطبقِۇئبِىٍە ورىسىطىٕي چوڭمۇررا

دۆٌەت ثبغىمۇرۇظ ئۇضىىۇٌٍىرى ثىىٍەْ زىىىچ ِۇٔبضىىۋەتٍىه ئىىۀٍىىىٕىىي     

 –ِۇئبِىٍىطي دېىگەْ ئبتىبٌغۇ تېگىي     –چۈٔىي، ئبتبٌّىع پۇي . ثبٍمبٍّىس
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ثىىىۇ . ئىىىىذى «ئىػىىىۀچ ِەضىٍىطىىىي»، «ئىٕىىىبۋەت»تەوتىىىذىٓ ئېَتمبٔىىىذا  

ىطىذىٓ ھبٌمىپ وەتىەْ، لبٔۇْ خۇضۇضي ِۇٔبضىۋەتٍەر دائىر «ئىٕبۋەت»

ئىٕبۋەتٍىه »غب تبٍىٕىپ «تبٍبٔچ ضىطتېّىطي»ۋە وبپىتبٌىسِٕىڭ ٍۀە ثبغمب 

ضبلالپ لبالِذۇ ٍبوي ئۇرۇلذاغٍىك، لبٔذاغٍىك ۋە ثبغمب  «ِۇٔبضىۋەتٍەرٔي

ثوٌىۇپ تۇراِىذۇ؟    دخۇضۇضي ِۇٔبضىۋەتٍەرگە لبٍتىع ٍىوٌي ثىىٍەْ ِەۋجىۇ   

َ   دِەۋجىىۇ ٕىىىڭ  ىِۇئىىبِىٍە تۈزۈِ –ەتىىتە پىىۇي  ثوٌىىۇپ تىىۇرۇظ ثىىىر جەِئى

ئۈٔۈِىىىذارٌىمىغب ئىٕتىىىبٍىٓ زىىىىچ ِۇٔبضىىىىۋەتٍىه ئەِەضىىىّۇ؟ غۇڭالغىىىمب      

تىطىىىبدىغب ئبغىىىٕب ثوٌغىىىبْ ٍوغىىىۇرۇْ ئىىىبپەت    مئېَتىّىسوىىىي، جۇڭگىىىو ئى 

ثەٌىىىي ضىَبضىىەتتە، ضىَبضىىەتتە ثوٌىىۇپال      ،ٔىڭ ئۆزىىىذە ئەِەش دتىطىىب مئى

 ٓ ٍ    ،لبٌّبضىتى ىرىغب ثىىبغٍىك ثەٌىىي پۈتىىىۈي جەِئىَەتٕىىڭ ئەخىىالق ئبضبضى

 . ثوٌۇپ وەٌّەوتە

لېٕي ھبزىر جۇڭگو جەِئىَىتىٕىڭ ئەخالق ئبضبضٍىرى ثۇ دەپ ٔېّىگە 

چىىۈٔىي، . ئېَتىّىىس؟ ثىىۇ توغرىىذا ئىسدىٕىىىپ ئوٌتۇرۇغىىٕىڭ ھىبجىتي ٍىىوق    

خىتىبٍالر ئەخاللٕىىڭ ٔىېّە ئىىۀٍىىىٕىي چۈغىٕىػىتىٓ ئىبۋۋاي ئۆزىٕىىىڭ       

 .ٍوقئبدەَ ٍبوي ھبٍۋاْ ئىىۀٍىىىٕىّۇ چۈغۀگىٕي 
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 ئىوپېرىَىطي ٍىوىرىلذى مىرىوىل

 وۈٔي – 30ئبٍٕىڭ  – 2ٍىٍي  – 3665

 ً ٓ    وىرىّىى چىوڭ دۆٌەتٍەرٔىىڭ    ،ئىّپېرىَىطىي ٍىّىرىٍگۀىذىٓ وېىَى

ئۆزئىىبرا ِۇٔبضىىىۋەتٍىرىگە ثىىبغٍىك دۇَٔىىبۋى ھولىىۇق لۇرۇٌّىطىىىذا ٍېڭىىي      

جۇڭگوٌۇلٕىىىڭ ٔەزىىىرى  . تىٍّەوىىتەېِىىۇۋازىٕەت ِۇٔبضىىىۋىتي تەدرىجىىىٌ ٍ 

ثىرىگە تۈرتىە ثوٌۇغي،  –لبرىغبٔذا ِۇداپىئە ثىٍەْ ھۇجۇِٕىڭ ثىر ثىٍەْ 

دۆٌەتٍەر ئبرا چوڭمۇر تەضىر پەٍذا لىٍىىپ، خىتىبً ِىٍٍىتىٕىىڭ وەٌگۈضىي     

 .تەلذىرىٕي ثەٌگىٍەپ لوٍۇغي ِۇِىىٓ

ئبضىىىَبٔىڭ ۋەزىَىتىىي ٍېمىٕىىذا ئەڭ ٍېڭىىي ثىىىر تەرەلمىَىىبت دەۋرىىىگە     

 «ثىخەتەرٌىىىه غىىەرتٕبِە»ٕىىىڭ ئبِېرىىىىب ثىىىٍەْ ٍبپؤىَى. وىرىىىپ لبٌىىذى

ٕىىڭ ئەتراپىىذا ۋەلە ٍىۈز    ىٍىبپؤىَە دېڭىس »ئىّساٌىغبٍٔىمي، ثۇ غىەرتٕبِىگە  

دېىىىگەْ ثىىىىر ِىىىبددىٕي وىرگىىىۈزۈپ لوٍغىىىبٍٔىمي، ئبِېرىىىىىب    «ثەرگۀىىىذە

غىىۇ  يئبرِىَىطىىگە ٍىىبپؤىَە ئبرِىَىطىىٕىڭ ئبرلىىب ضىىەپتىٓ ٍىبردەَ ثېرىػىى    

بضىَبدا ۋەزىَەت تەرەلمىَبتىٕىڭ ِبددىٕىڭ ثىر ِەزِۇٔي ثوٌۇپ لبٌغبٍٔىمي ئ

ِەٍٍىي ئبِېرىىىب تەرەپ ٍىبوي ٍىبپؤىَە     . وۆرضەتىۈچىٕي ثەٌگىٍەپ لوٍذى

ٍىبپؤىَە  »ٕي لبٔذاق چۈغۀذۈرِىطۇْ، ىتەرەپ ثۇ غەرتٕبِىٕىڭ خبراوتېر

ٔىىىڭ ئەتراپىىي جۀىىىۇثىٌ دېڭىسٔىىي، تەٍىىۋۀٕي ئىىۆز ئىچىىىىگە      «دېڭىىىسى 

ٕىىىىڭ ىھەرثىىىٌ ھەِىبرٌىم  ٔىَە ثىىىىٍەْ ئبِېرىىىٕىىىڭ وئبٌغىىبٍٔىمتىٓ، ٍىىبپ  

ِەزِۇٔي ۋە دائىرىطىٕىڭ وېڭەٍتىٍگۀٍىىي ِۇٔىبزىرە تەٌەپ لىٍّبٍىذىغبْ   

 . پبوىت ثوٌۇپ لبٌذى

ٔىَىگە وٍبپ «ثىخەتەرٌىه غەرتٕبِىطي»ٍىراق وەٌگۈضىذىٓ ئېَتمبٔذا 

ھەرثىىٌ جەھەتىتە لبٍتىب تىىرىٍىع پۇرضىىتي ٍبرىتىىپ ثەرگۀىذىٓ ثبغىمب،         

ٔي ئۆزگەرتىػىە ھەَ ئىبق ثەت تەٍَىبرالپ   «ئئبضبضي لبٔۇ»ٍبپؤىَىٕىڭ 
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ٔىۆۋەتتە تبلبثىىً تۇرىىىذىغبْ دۆٌەت    «ثىخەتەرٌىىه غەرتٕبِىطىي  ». ثەردى

ٌىېىىٓ ھەلىمىىٌ پەرەز لىٍىٕغىبْ     ،ڭۋاظ غىّبٌي وورېَە دەپ لبراٌطىىّۇ ەث

غىىىۇٔىڭ ئۈچىىىۈْ   . دۈغىىىّەْ ئەٌىىىۋەتتە جۇڭگىىىو چىىىوڭ لۇرۇلٍۇلىىىىذۇر    

ۋەتٍەر ئۇرۇغىىذىٓ وېىىَىٓ،  ضىوغۇق ِۇٔبضىىى  «ثىخەتەرٌىىه غەرتٕبِىطىىي »

ه، جۇڭگؤي لورغبۋغب ئېٍىػٕي ئىػمب ىػٍىٍىٍېڭي ئبالِەتٍىه، ٍېڭي ٍۆٔ

ئبغۇرغۇچي دۆٌەتٍەرٔىىڭ ئوتتۇرىطىىذا ئىتتىپبلٍىػىػىٕىڭ ِۀسىرىطىىٕي     

 . ئېچىپ ثەردى

ئۇٌىۇغ ئووَىىبْ راٍؤىىذا دەرىجىىىذىٓ تبغىمىرى ثىىىر دۆٌەت      –ئبضىىَب  

 –ٕي ىرۈلوٌغب تۇتۇغۇپ، ِى  –ىڭ لوٌٕي ثىٍەْ ٍۀە ثىر لۇدرەتٍىه دۆٌەتٕ

تىپ ىجىىۇڭٕۀخەٍٕي ئۀطىىىر  –ِىىۈرىگە تىىىرەپ تىىىه تۇرۇغىىي جۇڭگىىو     

ٕي ثۆضۈغىىە پبئىبي ھەرىىىەت لىٍىىپ     ىبضىىر ھلوٍغبٍٔىمتىٓ جۇڭگو ثۇ ِۇ

ٔىىىىڭ  «ثىخەتەرٌىىىىه غەرتٕبِىطىىىي »ٌىىىېىىٓ ثىىىۇ ھەرىىىىىەت    ،وۆرضىىىىّۇ

غۇٔىڭ . ىٓىپ ھەرىىەت ثوٌۇپ لېٍىػي ِۇِىطِۇددىئبٌىرىغب لبرغي پبض

ئۈچىىۈْ جۇڭگىىو ھۆوىىۈِىتي ئبِېرىىىىب، ٍىىبپؤىَە ھۆوىىۈِەتٍىرى ثىىىٍەْ        

ٔ ېئىطىىتراتېگىَىٍىه غىىى  ػىىىمب، ضۆزٌىػىػىىىٕي ىتىرىىٍىه ِۇٔبضىىىۋىتي ئور

ر ثىىىىىٍەْ ەٍبخػىىىىي چىىىىبرىٍ ،ىتىػىىىىىەطلبرغىٍىػىػىىىىٕىڭ ئورٔىغىىىىب دەض

پ ئبٌذىغب ۈرۈػمب، زاِبٕٔي وەٍٕىگە ضىتىٕي ٍۇِػىدۈغّۀٍىه وەٍپىَبتٍىر

ئەضىىردە ثىبظ وۆتۈرۈغىىە پۇرضىەت      – 93غۇٔذاق لىٍىىپ   ،ػمبئۆتۈۋېٍى

 . ئىسدىّەوتە

ثىىر  . جۇڭگؤىڭ دىپٍوِبتىه غەرەزٌىرى ثبرغبٔطېرى روغۀٍەغّەوتە

تەرەپتىٓ چوڭ دۆٌەتٍەر ثىٍەْ ثىبراۋەرٌىىٕي ئىػىمب ئبغىۇرِبلچي، ئورتىبق     

ٔىػىىبْ ئۈچىىۈْ ئورتىىبق تىىىً تبپّىىبلچي، ئىطىىتراتېگىَىٍىه غىىېرىىٍىه    

بضىىىىرىگە ئىىىبٌغۇچي  ھىتي ئورٔبتّىىىبلچي، غىىىۇٔذاق لىٍىىىىپ ِۇ  ِۇٔبضىىىىۋ
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دۆٌەتىٍەرگە تەضىىر وۆرضىەتّەوچي ثوٌطىب، ٍۀە ثىىر تەرەپىتىٓ، ئۀگٍىىَە،        

ْ دوضتٍۇق ِۇٔبضىۋىتي ثبردى  ،فرأطىَە، گېرِبٔىَە لبتبرٌىك دۆٌەتٍەر ثىٍە

تىجىبرەت ِۇٔبضىىىۋىتي ئورٔبتمبٔىذىٓ ثبغىىمب، رۇضىىىَە     –وەٌىذى، ضىىودا   –

ىطىىىي ثىىىىٍەْ ئۆزئىىىبرا تبجىىىبۋۇز لىٍىػّبضىىىٍىك غەرتٕبِىطىىىي   فېذېراتطىَ

 –ئىّساالپ، جۇڭگو لۇرۇلٍۇلىٕىڭ ضوي لبٔىتىٕي ِۇلىّالغتۇرۇپ، جۇڭگو 

رۇضىىىىَە ِۇٔبضىىىىۋىتىٕىڭ تىىىبرىخي ضىىىبرلىٕذىٍىرىٕي ضىىىبلالپ لېٍىػىىىمب     

ب، ئوتتۇرا ئبِېرىىب لىتئەٌىرىذىٓ دوضت ئىىسدەپ  مھەتتب، ئبفرى. تىرىػّبلتب

بٍغىب ِەدەت ثەرگىىۈچي دۆٌەتٍەرٔىي پەرۋىىىع لىٍىىپ ئبرلىىب     خەٌمئىبرادا خىت 

 .ضەپٕي ِۇلىّالغتۇرۇغمب ئۇرۇّٔبلتب

ٍبپؤىَە دۆٌەتٍىرىگە ٍبخػىچبق ثوٌۇپ،  –ٍۀە ثىر تەرەپتىٓ ئبِېرىىب 

ضىىىىەۋەثٍەرٔىڭ  –پ  ۋەلە ٍىىىبراتمۇچي ھەرلبٔىىىىذاق ثبھىىىبٔە   ىىىى ٕىچۈوٍۈو

ْ دۆٌەتٍەرٔىىڭ،  ػمب تىرىػىىپ، دۈغىّەْ دەپ لبراٌغىب   ىتىئبِىٍٍىرىٕي ٍول

ضىىىبلٍىٕىپ،   لبالٍّىمبٔالغتۇرۇغىىىىذىٓجۇڭگؤىىىىڭ ئىچىىىىي لىطىىىّىٕي   

تٕىىىي لوٌغىىىب  ىٕي وبپىىىبٌەتىە ئېرىػىىىتۈرگۈچي ۋال ىدۆٌەتٕىىىىڭ تەرەلمىَىىىبت 

غۇڭب ئبِېرىىب ثىٍەْ ضۆزٌىػىػىٕىڭ ٍىوٌٍىرىٕي   . وەٌتۈرِەوچي ثوٌۇۋاتىذۇ

ىػتىٓ ئىسدەۋاتمبْ خىتبً ھۆوۈِىتي، ئوچۇق دېڭىسدا تەۋەوىۈٌچىٍىه لىٍ

دېىىگەْ  «ئىىىىىي تەرەپٕىىىڭ ئورتىىبق ِۀپەئەتىىي  »ضىىبلالّٔبلچي ثوٌىىۇپ  

زىذا ئۇرۇظ پبرتالغٕىڭ ۇتەٍۋەْ ثوغ ،ٕي وۈٔذە دېگۈدەن تەورارالپىئىجبر

ْ ھەرثىٌ  جَبڭ. ئبٌذىٕي ئېٍىع ئۈچۈْ تىرىػّبلتب ٓ ضىَبضەت ثىٍە زېّى

 تەرەپٍەرٔىىي چەوىىٍەپ تۇرۇۋاتمىىبْ ثوٌطىىب، ئبِېرىىىىب تەرەپ ضىَبضىىەتٕىڭ   

ٔىطپىٍَىىىە ئەھّىَەت ثەرگەْ ئەھۋاٌذا تەٍىۋۀٕي ضىۆھجەت ئۈضىتىٍىگە    

 . لىطتىّبلتب
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 داالً الهب

 وۈٔي – 32ئبٍٕىڭ  – 2ٍىٍي  – 3665

ٕي لوثىۇي  ىتىوۈٔي فرأطىَىذە ِۇخجىرالرٔىىڭ زىَىبر   – 3ئبٍٕىڭ  – 9

تىجەتٍەرٔىڭ ئۆزىٕي »7 لىٍغبْ تىجەتٍەرٔىڭ روھبٔىٌ داھىَطي داالً الِب

ٕي تەغىىىەثجۇش لىٍىىىىذىغبٍٔىمىٕي ٍۀە ثىىىىر لېىىىتىُ  ىثبغمۇرۇغىىى ئىىىۆزى –

ٍىىىىىرى تىجەتٕىىىىىڭ دىپٍوِىىىىىبتىَە، دۆٌەت   ىتەوىىىىىتٍەپ، ثېَجىىىىىڭ دائىر  

 . دەپ وۆرضەتتي «داۋاٍِىك تىسگىٍٕىطە ثوٌىذۇ ٕيِۇداپىئەضى

ٍېمىٕذىٓ ثېرى جۇڭگودا ٍېڭي ئىطالھبت ئېٍىپ ثېرىػٕىڭ ضبداضي »

ەتىە ئبٌىٌ ئبپتؤوِىَە ثېرىػٕي ِىبلۇي  ئوتتۇرىغب چىمىػمب ثبغٍىذى ۋە تىج

ئبِېرىىب لوغّب غتبتٍىرى ھۆوۈِىتىٕىڭ تىىجەت  . دەپ وۆرضەتتي «وۆردى

ٕي ثىىىىىر تەرەپ لىٍىىىىىذىغبْ ٍىىىىۇلىرى دەرىجىٍىىىىىه ئەٌچىىىىي     ىئىػىىىىٍىر

ْ غۇ ثبظ ئەٌچي »7 تەٍىٍٕىگۀٍىىىذىٓ خەۋەر تبپمبْ داالً الِب ئەگەر ِە

لىٍٍىك تەٌەپ پ لبٌطىىىىىىىبَ تىجەتٕىىىىىىىڭ ِۇضىىىىىىىتە ىػىىىىىى ىثىىىىىىىٍەْ ئۇچر 

ئىىىىۆزى  –ٕي ىلىٍّبٍىىىىذىغبٍٔىمىٕي پەلەت تىجەتٕىىىىىڭ ئىپتىىىىىذائىٌ ئىىىىۆز 

  ْ دەپ  «ثبغىىىمۇرۇظ ٍىىىوٌىٕي ئىسدەٍىىىذىغبٍٔىمىٕي داۋاٍِىىىىك تەوىىىىتٍەٍّە

 . وۆرضەتتي

ٍبۋروپب پبرالِېٕتىٕىڭ ِەخطۇش تىجەت ئىػٍىرى ئورگىٕي لۇرِىبلچي  

ي ثىٍذۈرۈپ، تىجەت لوٌالٍذىغبٍٔىمى7ٕ ثوٌۇۋاتمبٍٔىمىٕي ئبڭٍىغبْ داالً الِب

خەٌمىىىي ئبضىىىبٍىع تۇرِۇغىىىمب ئېرىػىىىىذىغبٔالر ثوٌطىىىب ِەْ دەَ ئېٍىػىىىمب   

چىمىىىىىّەْ، ِەْ ضىىىىەِىّىَىتىّٕي لىىىىبٔچە ئىپبدىٍىگۀطىىىىېرى جۇڭگىىىىو   

ھۆوىىىۈِىتي ِبڭىىىب ِۀطىتّەضىىىٍىه ثىىىىٍەْ ئىپىىىبدە ثىٍىىىذۈرِەوتە، دەپ       

غىىۇٔذاق ثوٌطىىىّۇ تىىىجەت ِەضىٍىطىىىٕي تىىىٕچ ٍىىوي ثىىىٍەْ      . وۆرضىىەتتي

 . رلىٍىك ھەي لىٍىذىغبٍٔىمىٕي ٍۀە ثىر لېتىُ ثىٍذۈرۈپ ئۆتتيضۆھجەت ئب
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ٍىىىرى تىجەتىىتە ىثىىۇددا دىٕىىي تەٌىّبتىغىىب ئبضبضىىٍىٕىپ، جۇڭگىىو دائىر 

ٔىسِٕي ٍوٌغىب  ّىۇ لىرغىٕچىٍىك ئېٍىپ ثبرغبْ جىٕبٍەتٍىرىگە، جۇڭگودا ووِ

لوٍۇپ ِىٍَؤٍىغبْ وىػىٍەرٔىڭ جېٕىغب زاِىٓ ثوٌغبْ جىٕبٍەتٍىرىگە ئىبز  

 .دەپ وۆرضەتتي داالً الِب ؟ً جبۋاثىبر ثوٌىذۇئۆتّە

بٔالرٔىڭ تىىجەتىە  ئٕىڭ دىىٓ تبرلىبتمۇچي خرىطىتى   ىٍىرىجۇڭگو دائىر

ً الِبىغوىرىپ، دىٓ تبرلىتىػ  7ب ٍوي لوٍغبٍٔىمي ئۈضتىذە توختبٌغبٔذا داال

لبرغىىىىي تۇرىىىىىذىغبٍٔىمىٕي، ھەرثىىىىىىر ِىٍٍەتٕىىىىىڭ دىٕىىىىي ئېتىمىىىىىبدى     

ۋروپبٌىمٕىڭ دىٕىٕي ئۆزگەرتىپ ثۇددا دىٕىغب ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي، ٍبۋروپبدا ٍب

ئىػىٕىػٕي لوٌٍىّبٍذىغبٍٔىمىٕي، تىجەت ۋە ِوڭغىۇٌىَە خەٌمىٕىىڭ دىٕىٕىي    

وۆرۈغىىىىٕىّۇ    ىٕيبْ دىٕىٕىىىىي لوثىىىىۇي لىٍىػىىىى   ئئۆزگەرتىىىىىپ خرىطىىىىتى 

 .خبٌىّبٍذىغبٍٔىمىٕي وۆرضىتىپ ئۆتتي

ىٓ داالً الِب، تىجەتتە تىٕچٍىك ئورٔىتىپ، تىجەتٕي ھەرثىىٌ ئىػىالرد  

َ  ٌخبٌى ئىۆٌىە لىٍىىپ لىۇرۇپ چىمىىپ،      ٌلوراٌٍىرىىذىٓ خىبٌى   ئۆٌىە، ئىبتو

ھىٕذىطتبْ ثىٍەْ جۇڭگؤىىڭ ئوتتۇرىطىىذا تولۇٔىۇظ پەٍىذا ثوٌۇغىٕىڭ      

 . ئبٌذىٕي ئېٍىػتب چىڭ تۇرىذىغبٍٔىمىٕي تەوىتٍەپ وۆرضەتتي

ثبزىطىىىي  ٌٍىىىىرى تىجەتىىىتە ئىىىبتوَ لىىىوراٌٍىرى ھەرثىىىى ىجۇڭگىىىو دائىر

جەتٕىڭ غىّبٌي لىطىّىذا وېرەوطىىس ئىبتوَ لىوراٌٍىرى     لۇرغبٔذىٓ ثبغمب، تى

ِبتېرىَىىىبٌٍىرىٕي ضىىىبلٍىغبٍٔىمتىٓ غىىىۇ ٍەردە چىىىبرۋا ِىىىبٌالردا غەٍرىىىىىٌ      

 . وېطەٌٍىىٍەر پەٍذا ثوٌغبْ ئىذى

 



 246 

 زېوىٌٌىڭ رىۋاٍىتي جَبڭ

 وۈٔي – 93ئبٍٕىڭ  – 2ٍىٍي  – 3665

3 

ىڭ ئۆزىگە ئۇٍغۇر ۋەتۀذاغٍىرىُ، ضىٍەرگە ِەٌۇَ ھەرلبٔذاق ثىر دەۋرٔ

ئۇچىبر تەخطىە ثۈگىۈٔىي دەۋرٔىىڭ رىىۋاٍىتي      . ٍبرىػب ثىر رىىۋاٍىتي ثوٌىىذۇ  

ِۇضىىىىتەٍِىىە ِۇٔبضىىىىىۋەت  »ئۇٍغىىىىۇر ثىىىىىٍەْ خىتبٍٕىىىىىڭ    ،ثوٌغبٔىىىىذەن

غىىىٕجبڭ خەْ  »زېّىٕٕىىىڭ   جَىىبڭ دىىىٓ ٌېىطىىىَە ضىىۆزٌىگەْ   «تىىبرىخي

دەپ  «دەۋرىىىىذىٓ تىىىبرتىپال  جۇڭگىىىو زېّىٕىٕىىىىڭ ثىىىىر لىطىىىّي ئىىىىذى     

زېّىٕٕىىڭ   جَىبڭ ؤب رىىۋاٍەتٕي ٍىېڭىچە تەورارٌىغىبْ    ضۆزٌىگۀٍىىي ثۇ و

ثۇٔذاق رىۋاٍەتٕي غبٌچب تبرىخچىالر . ٍېڭي دەۋرىذىىي ٍېڭىچە رىۋاٍىتىذۇر

ئەٌىۋەتتە پەرۋاٍىّىىس    ،ٍبوي ٍبٌالّٔىب تىبرىخچىالر تەوىرارالپ ٍىۈرگەْ ثوٌطىب     

ثىراق ثۇ رىۋاٍەتٕي ِۇضتەثىتٕىڭ ِۇضتەثىتي، ثىر دۆٌەتٕىىڭ  . پەٌەن ئىذى

ْ زېّىٓ تەورارٌىىذى، ٔىېّە ئۈچىۈْ پرېسىىذېٕت      جَبڭىرى رەھج  وىٍىٕتىۇ

 جَىبڭ ثېَجىڭغب زىَبرەتىە وېٍىع ئبٌذىذا تەورارٌىذى؟ ٍۀە ٔېّە ئۈچۈْ 

ئۇٌۇغ ئووَبْ راٍؤىٕىىڭ ۋەزىَىتىي ھەي لىٍغىۇچ دەۋرگە     –زېّىٓ ئبضىَب 

 زېّىٕٕىڭ رىۋاٍىتي ھەلمىذە ئبٔبٌىس جَبڭوىرگۀذە تەورارٌىذى؟ غۇڭب ثىس 

 . ٍۈرگۈزِەً تۇراٌّبٍّىس

 زېّىٕٕىڭ رىۋاٍىتي جَبڭ

 – 90ئبٍٕىىڭ   – 2ئۇٍغۇرچە، خىتىبٍچە تىٍىالردا    «غىٕجبڭ گېسىتي»)

غىىىٕجبڭ خىسِەتٍىىىرى ھەلمىىىذە   پىڭٕىىىڭ غىىَبۋٍوٌىىذاظ دىىىڭ  »( وىىۈٔي

تىطىىىىىبدى مٕي ئۆگىٕىىىىىىپ غىىىىىىٕجبڭٕىڭ ئىجتىّىىىىىبئىٌ ۋە ئى ىثبٍىىىىىبٍٔىر
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. ىٍىه ِبلىبٌە ئىېالْ لىٍىذى   ھضىەرٌەۋ  «!تەرەلمىَبتىٕي ئىٍگىىرى ضىۈرەٍٍي  

 .خو ٍىڭ ٌو –ئبپتورى 

غىىىٕجبڭ تىىىبرىخي  »( وىىۈٔي  – 93ئبٍٕىىىڭ   – 2)ٍۀە غىىۇ گېىىسىتتە   

زېّىٕٕىىىىڭ ثبٍىىىبٔىٕي ئۆگىٕىىىىپ، ِىٍٍىىىىٌ     جَىىىبڭتوغرىطىىىىذا ٍوٌىىىذاظ  

 «!ثۆٌگىىىۈٔچىٍىىىە لبرغىىىي تىىىۇرۇپ، ۋەتۀٕىىىىڭ ثىرٌىىىٕىىىي لوغىىىذاٍٍي     

 .چىٓ چۇڭ غۇْئبپتورى . ىٍىه ِبلبٌە ئېالْ لىٍىٕذىھضەرٌەۋ

ِبروطىىىسٍِىك دۆٌەت »( وىىۈٔي – 93ئبٍٕىىىڭ  – 2)ٍۀە غىىۇ گېىىسىتتە 

لبرىػىىذا چىىڭ تىۇرۇپ، ۋەتۀپەرۋەرٌىىه غىەرەپٍىه ئۀئۀىطىىٕي جىبرى        

 .ٓئبپتورى پەْ جي پى. ىٍىه ِبلبٌە ئېالْ لىٍىٕذىھضەرٌەۋ «لىٍذۇراٍٍي

ەتٍەرگە طلِە - ثۇ ِبلبٌىٍەر وىػىٍەرگە ئېَتمىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ِۇددىئب

 .ِۇۋاپىك ثىر لەٌەِذىٓ ٍېسىٍغبْ رىۋاٍەتٍەردۇر

زېّىىىٓ دەۋرىگىىىچە، ٍىىبٍالق   جَىىبڭِىىبٔجۇالر دەۋرىىىذىٓ  ە،ِبلبٌىىىذ. 3

ٍىٍالردىىىىىىىىٓ ثبغىىىىىىىالپ خىتىىىىىىىبً    – 10ِىٍٍىتىىىىىىىي ِبٔجۇالرٔىىىىىىىىڭ  

ئىػىىٍىرى  «ٍبخػىي »ِۇضىتەٍِىىىچىٍىرىٕىڭ ئۇٍغۇرالرغىب لىٍىىپ ثەرگەْ    

 .ضۆزٌۀگەْ

ْ دەۋرىذىٓ تبرتىپ جۇڭگو زېّىٕىٕىڭ ثىر غىٕجبڭ خە» ە،ِبلبٌىذ. 9

زېّىٕٕىىڭ تىٍىي    جَبڭضەپطەتە ئورٔىذا  ،دېگەْ رىۋاٍەت «لىطّي ئىذى

  ْ ثىىس ثىۇ ِبلىبٌىٍەردىٓ ضتبتىطىتىىب وەٌتىۈرۈپ ئىبۋارە       . ثىىٍەْ تەورارالٔغىب

چىۈٔىي، ٍېىىرىُ ئەضىىردىٓ ثېىىرى ئۇٍغىۇر خەٌمىىي ۋە     . ثوٌىۇپ ئوٌتۇرِىىبٍّىس 

ٍەر ثىٍەْ ىضەپطەت ٌٌىٍَىرى ثۇ تىپٍىك خىَبٌىئۇٍغۇرٔىڭ ۋەتۀپەرۋەر زىَب

ْ  ذپۈتىىۈٌگەْ وىتىىبثالرٔي تەرەتخبٔىىى  . ا لەغەز ئورٔىىىذا ئىػىىٍىتىپ وەٌىىگە

. گە ضەپطىىەتە ثىىىٍەْ رەددىىىَە ثېرىٍطىىە ثەن ٍبخػىىي ثىىوالتتي    ىضەپطىىەت

ئەخاللىّىس ثۇٔىذاق لىٍىػىمب ٍىوي لوٍّىغىبٍٔىمتىٓ ثىىس پەلەت ضەپطىەتىگە       



 248 

خىتىىىبً تىىىبرىخچىٍىرى . ػىىىىّىس وېىىىرەنھەلىىىىمەت ثىىىىٍەْ رەددىىىىَە ثېرى 

 «غىٕجبڭ خەْ دەۋرىذىٓ تبرتىپ جۇڭگو زېّىٕىٕىڭ ثىر لىطىّي ئىىذى  »

ٍىرىگە دەٌىىىىً ئىسدىگۀىىىذە خىتىىىبً تبرىخچىطىىىي   ىدەٍىىىذىغبْ ضەپطىىىەت 

ٓ ئبضبش تەٍَبرالٍذۇىٍٔبِ «تبرىخي خبتىرىٍەر»ضىّبچَۀٕىڭ  . ك وىتبثىذى

ْ  جَبڭچەْ» راتىورى غەرثىىٌ ٍۇرتتىب    خەْ ئىّپې»، «غەرثىٌ ٍۇرتمب وەٌىگە

 ْ ئىىىبرىّىسدا ثەزى غبٌچىىىب . ۋەھبوىىىبزا دەٍىىىذۇ «دۇفىىىۇ ِەھىىّىطىىىي لۇرغىىىب

 جَبڭ»تبرىخ ٍېسىع ثىٍەْ ٔبِىٕي چىمبرِبلچي ثوٌغبٔالرِۇ  ،تبرىخچىالرِۇ

تىٍغىىىب ئېٍىػىىىمبْ، خەْ   ٔىىىي«غەرثىىىىٌ ٍۇرتمىىىب وەٌگۀٍىىىىىي   ۀٕىىىىڭچ

ىىٕىىي تىٍغىىب ثەرگۀٍى «لىىىس»ٕىىىڭ غەرثىىىٌ ٍىىۇرت پبدىػىىبھىغب  ىئىّپېراتور

ئېٍىػمبْ، ٌېىىٓ ثۇٔذاق ۋەلەٌەرٔىڭ ثىر رىىۋاٍەت ئىىۀٍىىىٕىي ھەرگىىس    

ثوٌۇپّۇ غەرثىە وىېٍىع ۋە غەرثىتىٓ وېتىػىٕىڭ    . تىٍغب ئېٍىػّىغبْ ئىذى

ْ »غەرثي ٍۇرتمب ٔىېّە ئۈچىۈْ    چۀٕىڭ جَبڭضۇثَېىتي  ٌىىىٕىي   «وەٌىگە

ادى ٔېّە؟ خەْ دۆٌىتي، خەْ ئىّپېراتورى دېگۀٍەر ز. تەتمىك لىٍّىغبْ

تبرىختب خىتبٍٕىڭ خەْ دۆٌىتي دېگەْ ثىر دۆٌىتي ثوٌغبّٔىىذى ٍىبوي ثىۇ    

غب تبٍىٕىپ ٍبضبپ ىٕىڭ تەضەۋۋۇرىدۆٌەت خىَبٌپەرەش خىتبً تبرىخچىٍىر

؟ ثۇ تىبرىخچىالر ثۇٔىڭىذىٓ ثىۇرۇْ خىتبٍٕىىڭ چىىڭ      دۆٌىتىّىذىچىممبْ 

لبٔذاق ئۆزىگە لوغٕب ثەگٍىىٍەرٔي  غىخۇاڭٕىڭٕىڭ خبلبٔي چىٓ ىثەگٍىى

چىىىڭ ثەگٍىىىٕىىىي لبٔىىذاق لۇرغىىىبٍٔىمىٕي تىٍغىىىب     ،ثىىىرٌىىىە وەٌتىىىۈرۈپ 

ٓ    ،ئېٍىػّبٍذۇ خەْ ثەگٍىىىٕىىڭ   ،چىڭ ثەگٍىىىي ٍىّىرىٍگۀىذىٓ وېىَى

ْ ئىىىي ثەگٍىىىە ٌ خەْ ۋە غەرلى ٌلۇرۇٌغبٍٔىمىٕي غەرثى ْ دەٍذىغب خە

ٍىٍٕىبِىگە   خۀٕىي  ٌوېَىٓ غەرلى خۀذىٓ ٌخىتبً تبرىخچىٍىرى غەرثى)

ئۇٔىڭىذىٓ  ( ئەِەٌىَەتتە ثىر دەۋرٔىڭ ثەگٍىىٍىرى ئىذى. پ وەٌگەْتىسى

ثبغمب ٍەتىتە پىبرچە ِەھەٌٍىىۋى ثەگٍىىىىە پبرچىٍىٕىىپ داۋاٍِىىك ئىچىىي        
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ئۇرۇظ ھبٌىتىذە ٍبغىغبٍٔىمىٕي تىٍغب ئېٍىػّبٍذۇ ۋە ثۇٔذاق تبرلبق خىتبً 

 ٕىڭ غەرثىٌ ٍۇرتٕي ثوٍطۇٔذۇرۇغمب لۇدرىتي ٍېتەرِىذى؟ دەپىثەگٍىىٍىر

غىىىۇٔذاق لىٍىىىىپ ئبڭطىىىىس ٍىىىبوي ئىىىبڭٍىك ھبٌىىىذا    . ضىىىوئبي لوٍۇغىىىّبٍذۇ 

پەَ  وىىىبٌتەطىىىتىٕىڭ  لتىىبرىخچىٍىك ضبھەضىىىذە خىتبٍٕىىىڭ ضىَبضىىىٌ ِە    

 . غبٌچىٍىرىغب ئبٍٍىٕىپ لبٌىذۇ

ْ غەپىىٍىه )وۈٔي  – 3ئبٍٕىڭ  – 30ٍىٍي  -  3616 ئۇٍغۇرالر لبضمب

ٓ   ىخىتبٍالرٔي چېگر ذى التىب  ِى ئە ،ذىٓ لىوغالپ  چىمىرىۋەتىۀىذىٓ وېىَى

ْ ئىذى لىسىً (. غەپىىٍىه خىتبٍالر ئۇٍغۇرىطتبٔغب تبجبۋۇز لىٍىپ وىرگە

غىٕجبڭ خەْ دەۋرىذىٓ »خىتبٍٕىڭ ئۇٍغۇرىطتبٔذا لىٍغبْ تۇٔجي ئىػي 

دەٍذىغبْ رىۋاٍەتٕي ٍبضبپ  «تبرتىپ جۇڭگو زېّىٕىٕىڭ ثىر لىطّي ئىذى

لبٍتىىب  زېّىٕٕىىىڭ ئبغسىىىذا   جَىىبڭ ثىىۇ رىىىۋاٍەت ثۈگىىۈْ   . چىمىىىع ثوٌىىذى 

  ْ ٍېڭىىي رىىىۋاٍەت غىىەوٍىگە   ،تەورارالٔغىبْ ئىىىىەْ، ٍېڭىىي ِەزِىىۇْ ثىىىٍە

 ِۀجىئىىيذى تۆۋۀىىذە ثىۇ رىۋاٍەتٕىىڭ وىېٍىع    ِى وەٌتىۈرۈٌگەْ ئىىىەْ، ئە  

زېّىٕٕي رىۋاٍەت ضۆزٌەغىىە   جَبڭئۈضتىذە ئبزراق توختبٌغبٔذىٓ وېَىٓ، 

 .پ ئۆتىّىسىٍىِەججۇرٌىغبْ زاِبٕٔىڭ ضەۋەثٍىرى ئۈضتىذىّۇ توخت

خىتىىىبً تىٍىىىىذا ٔەغىىىر لىٍىٕىىىىذىغبْ    –َۀٕىڭ ھەلىمىتىىىي ضىىىىّبچ

( ضىىىىىىىبٔىذا – 9ٍىىىىىىىىً  – 3663ژۇرٔىٍىٕىىىىىىىىڭ  «تبرىخػۇٔبضىىىىىىىٍىك»)

ىٍىه ثىر پىبرچە ِبلىبٌە   ھضەرٌەۋ «ػىغب تۀمىذىضىّبچَۀٕىڭ ِىٍٍەت لبر»

وىتبثىغىىىب   «تىىىبرىخي خىىىبتىرىٍەر  » ەِبلبٌىىىىذ . ئىىىېالْ لىٍىٕغىىىبْ ئىىىىذى   

ىٍٍىٌ ِەضىٍە ثوٍىچە ضىىّبچَۀٕىڭ  تەزوىرىطىذە ِ پەرغبٔەوىرگۈزۈٌگەْ 

غەرثتىىىىي دۆٌەتىىٍەرگە  تۇتمىىبْ ِۇئبِىٍىطىىي ثىىىٍەْ ئىىىىىي لورۇلٕىىىڭ    

ْ تۇتمىبْ ِۇئبِىٍىطىىي ئوخػبغىّبٍذۇ،    غىەرلىذىىىٍەرگە   جَىىبڭ ضىىّبچَە

ٕي ئىىىبرتۇلچە ئىىىىع، دەپ لبرىغىىىىبْ، خەْ   ىغەرثىىىىە ثېرىػىىى   چۀٕىىىىڭ 
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وېڭەٍّىچىٍىه،  ٕي ئبداٌەتطىسٌىه،ىٍۈرۈظ لىٍىػ پەرغبٔىگەثەگٍىىىٕىڭ 

 ْ ثىىىس ثىىۇ ٔىىۇلتىالرٔي خەْ ثەگٍىىىىي ثىىىٍەْ     . ثۇالڭچىٍىىىك دەپ لبرىغىىب

وېٍىػي ۋە ئىىىي دۆٌەت ئوتتۇرىطىىذا   –غەرثتىىي دۆٌەتٍەرٔىڭ ثېرىپ 

غىىۇٔذاق  ضىىىّبچَەْاالالٍّىس دەٍىىذۇ ۋە ۋٍىۈز ثەرگەْ ئۇرۇغىىالردىٓ وىىۆرۈ 

 . ٍبزغۇچىٕي تۀمىذٌەٍذۇئۈچۈْ ٍبزغبٍٔىمي 

ئىىىىٕچي لېتىُ  جَبڭ چۀٕىڭ7 ضىّبچَەٍْىگۈچي ىرىۋاٍەت خبتىر

ْ ىغەرثىىە ثېرىػىى  7 ضىىىّبچَەْ، دەٍىىذۇوي جَىىبڭچەْ. ٕي الٍىىىك وىۆرِىگە

ئەتراپىىىىذا ٔوپىىۇز تىىىىىٍەظ، تىىىۆھپە    ۋۇدىٕىىىىڭخەْ ثەگٍىىىىىذە خەْ  »

غەرثىىتە ئۇٍطىىۇٔالر ثىىىٍەْ ثىرٌىػىىىپ   ٍىىبرىتىع، ھېططىىىَبتمب ٍبٔذاغىىمبْ، 

ْ  ھؤالرٔىڭ ئىوڭ لىبٔىتىٕي ٍولبتّىبلچي    ْ  ،ثوٌغىب  ۋۇدىغىب خەْ  جَىبڭچە

غەرثٕىىي ثۈٍىۈن  ثەگٍىىىىىە ِۀطىىۇپ لىٍىۋاٌطىىبق ۋە   »7 ِەضىٍىھەت ثېرىىىپ 

ْ  «ئۇالرٔي تبغمي ۋەزىرٌىه لىٍىىپ تەٍىٍٕىطىەن   غىۇٔذاق لىٍىىپ   . دېىگە

غەرثىە  جَبڭ چۀٕىڭلېتىُ غەرثىە ئەٌچي ثوٌۇپ ثبرغبْ،  – 9 جَبڭچەْ

ع ۋە وېٍىػىىىىذە ثېىىىرىع ٔىَىتىىىي دۇرۇش ثوٌّىغىىىبٍٔىمي ئۈچىىىۈْ ثېىىىرى  

. ھېچٕەرضىگە ئېرىػەٌّەً ضبٌپىَىپ لبٍتىپ وېٍىع ثىٍەْ ئبخىرالغمبْ

ئىىىىٕچىي لېىتىُ غەرثىىە ثېىرىع ٔىَىتىٕىي       جَىبڭ چۀٕىىڭ  ، ضىّبچَەْ

خەْ ثەگٍىىىذە ئەِەٌذىٓ ئبٍرىٍىپ لبٌىىذىغبْ ئەھىۋاي   »7 چۈغۀذۈرۈپ

ْ ئۇ ۋۇدىغبئبضتىذا، ٍۇلىرى ِۀطەپىە لبٍتب ئېرىػىع ئۈچۈْ خەْ   ٍطىۇ

ئىوٍالپ تبپمىبْ    جَبڭ چۀٕىڭثۇ . ثىٍەْ ثىرٌىػىػٕي تەغەثجۇش لىٍغبْ

   ْ طىەت ئېٕىىىك  لغىۇٔذاق ئىىىەْ، ِە  . ھىٍَىطىي ئىىذى، دەپ تەضىۋىرٌىگە

 جَىىبڭ چۀٕىىىڭ ثوٌّىغىىبْ، دىپٍوِبتالرغىىب خىىبش چېۋەرٌىىىه وەَ ثوٌغىىبْ   

 .ٕىڭ ِەغٍۇپ ثوٌۇغي ثىر لبرار ئىذىىئەٌچي ثوٌۇپ ثېرىػ
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ٍەپ ثبرغىىبْ، ىتېىىئىىبت ٍ 300غەرثىىىە ثبرغبٔىىذا  لېىىتىُ  – 9 جَىىبڭچەْ

ْ ىتېٔي ٍ 30لبٍتىپ وەٌگۀذە ئبراْ  وېىَىٓ خەْ ثەگٍىىىي   . ٍەپ وەٌىگە

وىىېٍىع ثبغىىالٔغبْ   -ثىىىٍەْ غەرثتىىىىي دۆٌەتىىٍەر ئوتتۇرىطىىىذا ثېرىىىپ    

جَىبڭ  وىېٍىع   –ٌېىىٓ ثېرىپ ( تىجبرەت ثوٌطب وېرەن –ئېھتىّبي ضودا )

ْ ىػىىغەرثىىىە ئەٌچىىي ثوٌىىۇپ ثېرى  چۀٕىىىڭ  ،ٕىڭ ھبضىىىالتي ثوٌىىۇپ لبٌغىىب

ئبق تۇٌپبرغىب  )غەرثٕىڭ  ۋۇدىٕىڭغەرثىە ئەٌچي ئەۋەتىع خەْ ». خبالش

وېَىٓ ئبت ئىېٍىع ئۈچىۈْ   . تىٓ لوزغبٌغبْ( ئىػتىَبلي چۈغۈپ لېٍىع

ْ   –راٍؤىغىب ثېرىىپ    غىبر ىلورپبت  –ئەٌچىٍەر پبت  ثىىراق  . وېٍىىپ تۇرغىب

ِىىبي  ،سار ثوٌغىىبٍٔىمتىٓغەرثتىىىىي دۆٌەت خەٌمٍىىىرى خىتىىبً پۇٌىىىذىٓ ثىىى  

 ْ خەْ ثەگٍىىىٕىىىڭ غەرثىىي ٍۇرتمىىب ئەۋەتىىىەْ   . ضىىبتّبٍذىغبْ ثوٌۇۋاٌغىىب

ئبٌذىىىىىذا چىىىىوڭ ضۆزٌەۋەرگۀطىىىىېرى ثىىىىۇ   ۋۇدىٕىىىىىڭئەٌچىٍىىىىىرى خەْ 

ٕىڭ غبھٍىرى ىغەرة دۆٌەتٍىر. ئېغىرٌىػىۋەرگەْئەٌچىٍەرٔىڭ ۋەزىپىطي 

وۆزگە  ،دېگەْ «ئۆٌچەِطىس» ،«ٍبراِطىس»ٕي ىخەْ ثەگٍىىىٕىڭ ئەٌچىٍىر

 ْ  خۀٕىىىڭئىچىّەن ثىىىٍەْ تەِىٍٕەغىٕي توختبتمىبْ،     –ٍىېّەن  . ئىٍّىغىب

غەرة دۆٌەتٍىىرىگە  »7 ۋۇدىغبئەٌچىٍىرى چبڭ ئۀگە لبٍتىپ وېٍىپ خەْ 

غۇٔىڭ ثىٍەْ . ھۇجۇَ لىٍىپ ئۆچ ئېٍىع توغرىطىذا ِەضٍىھەت ثەرگەْ

ْ    جبۋپو ۋۇدىخەْ  . دېگەْ وىػىٕي ورورأغب ھۇجىۇَ لىٍىػىمب ئەۋەتىىە

 ّ ٍىگۈچي ضىىّبچَۀٕىڭ ثىىۇ ٍەردە پوزىتطىَىطىىي  ىرىىىۋاٍەت خىىبتىر ،ەندېى

 ْ ْ »7 ئىٕتبٍىٓ ئېٕىك ثوٌغىب خەْ ثەگٍىىىىذە ِۀطىەپ ئىورٔىٕي     جَىبڭچە

ئبداٌەتطىىس ئۇرۇغىٕي پەٍىذا     ۋۇدىٕىىڭ ئەضٍىگە وەٌتۈرۈظ ئۈچىۈٔال خەْ  

 ٕىىىيىۋۇدثىىىۇ ٍەردە ھەَ خەْ  ضىىىىّبچَەْ. ٍىگەْىدەپ خىىىبتىر «لىٍىىذى 

ٕىىىىىي ىۋە وېَىٕىىىىىي خەْ ئەٌچىٍىر  ڭ چۀٕىىىىىيجَىىىىب ٍىگەْ ھەَ جئەٍىىىىى 

توغرۇٌىىۇق  «ئىىبق تۇٌپىىبر »ثىىىراق ئەٌچىىىٍەر تىىىٕىُ تبپّىىبً  ... ٍىگەْجئەٍىىى
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ْ . ضۆزٌەۋەرگەْ  ٌىٕي گىۋاڭ ٌئەتىجىذە ئەِەٌگە ئېرىػىع ووٍىذا ٍۈرگە

راٍؤىغىىىب   غىىىبر ىلور ۋۇدىِىىىىڭ ئەضىىىىەرگە ثبغىىىٍىك لىٍىىىىپ خەْ      30

غىىّبٌذا ئىبپەت   »7 ثۇ ٍەردە َەْضىّبچٍىگۈچي ىرىۋاٍەت خبتىر. ئەۋەتىەْ

دېىىگەْ  «ثېىىرىع ھبجەتطىىىس ئىىىذى  دؤخۇاڭغىىب — ٍىىۈز ثەردى، غەرثىىىە 

 ْ راٍؤىىىذىىي دۆٌەتىىٍەر ِىىۇداپىئە ثىىىٍەْ     غىىبرىلور. جىىۈٍِىٕي لىطىىتۇرغب

 خۇاڭغبٔدۇخەْ ثەگٍىىىٕىڭ لوغۇٍٔىرىٕي  ،ھۇجۇِٕي تەڭ ئىػمب ضېٍىپ

خەْ  ،بش ضۇٔغبٔذالبٍتىپ وېتىػىە ئىٍتىّ ٌي ۋاڭىگ ٌي. چېىىٕذۈرگەْ

ْ    لوروغىذىٓ گۋەْ ٍۈِى7ٓ ۋۇدى رىىۋاٍەت  . وىرضىىال ئۆٌتىۈرىّەْ، دېىگە

ثىر ئبت ئۈچىۈْ تۇغمىبٍٔىرىٕىّۇ   »ثۇ ئەھۋإٌي  ضىّبچَەٍْىگۈچي ىخبتىر

ْ   ،«ۋۇدىتؤۇِبٍذىغبْ خەْ   ٌىي  ۋۇدىوېىَىٓ خەْ  . دەپ ِىبزاق لىٍغىب

تبجىبۋۇز   ېتٕبِغىب ٍۋ غىَبۋپىڭ ئەضىىردە دىىڭ    – 90)ِىڭ  910 ٌىٕي اڭۋگ

ٍىً  9000. ِىڭ وىػىٍىه لوغۇْ تەٍَبرٌىغبْ ئىذى 300لىٍغبٔذا ئبراْ 

 ْ ئەضىەر ( غۇٔچىۋاال لوغۇٕٔي لبٔذاق تەٍَبر لىٍغبٔذۇ؟ ۋۇدىثۇرۇٔمي خە

 «غەٌىجە لىٍغبْ». ثىٍەْ غەرثتىىي دۆٌەتٍەرگە ھۇجۇَ لىٍىػمب ئەۋەتىەْ

پەلەت  ٌىي  اڭىۋگ ٌي. ثوٍطۇٔذۇراٌّىغبْ پەرغبٔىٍىىٍەرٔيٌېىىٓ . ئىّىع

ٌىېىىٓ   ،غەٌىجە لىٍىذى ». ئوْ ٔەچچە ئبتٕي ئوٌجب ئېٍىپ لبٍتىپ وەٌگەْ

7 ضىىىىّبچَەْدەٍىىىذىغبْ لىىىبرىّۇ لبرغىىي ئىىىبلىۋەتٕي    «ثوٍطىىۇٔذۇراٌّىذى 

غۇٔچە ئېغىر ثەدەي تۆٌەپ ئېرىػىىٕي ئبراْ ثىرٔەچچە ئبت ھەِذە ثەزى »

ۇرۇغىىال  ٕىىي لبٔذىئەضىىىىرى ثبغىىٍىمالرٔىڭ ئەِەٌىىگە ئېرىػىىىع تەٌەپٍىر  

 . دەپ تەضۋىرٌىگەْ «خبالش ،ثوٌذى

ْ رىۋاٍەت خبتىر ئوتتۇرا )ٍىگۈچي ضىّبچَۀٕىڭ غەرثتىىي ىٔېّە ئۈچۈ

ثىرلبٔچە دۆٌەتىە تۇتمىبْ ِۇئبِىٍىطىي ثىىٍەْ ئىىىىي لورۇلٕىىڭ      ( ئبضىَب

تۇتمىبْ ِۇئبِىٍىطىي ئوخػىبظ    ( خىتبً ثەگٍىىٍىىرىگە ) غەرلىذىىىٍەرگە
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 غىىبر ىلورغەرة تەرەپ  «لېرىٕذاغىىالر »ثوٌّبٍىىذۇ؟ غىىەرق تەرەپتىىىٍەرٔىىي   

دەپ لبراٍىىىذۇ؟ ثۇٔىىىىڭ ضىىىەۋەثٍىرى    «چەت ئەٌٍىىىىه»راٍؤىىىىذىىىٍەرٔي 

 7تۆۋۀذىىىچە

لبتىىىىبرٌىك ئەٌىىىىٍەر  ېتٕىىىىبٍَۋوىىىىورېَە،  –جۇغراپىَىٍىىىىه ئبِىىىىىً  . 3

ٍىېمىٓ، تىۇپرالٍىرى تۇتىبظ ثوٌغىىبٍٔىمتىٓ     ىەىى ثەگٍىىٕىي، خەْ  ىخەٌمٍىر

. ٍىگەْىدەپ خىبتىر  «ٕذاغىٍىرىّىس ثىسٔىىڭ لېرى »ثۇ ئەٌٍەرٔىي   ضىّبچَەْ

 –غەرثتىىي دۆٌەتٍەر خەْ ثەگٍىىىذىٓ ٍىراق، دەغتي  –راٍؤي  غبرىلور

چۆٌٍەر، داالالر ۋە تبغالر ثىٍەْ ئبٍرىٍىپ تۇرغبٍٔىمتىٓ ھەِىذە ثىۇ ٍەرٌەردە   

ٍبغىىبٍذىغبْ خەٌمىىٍەر چوڭمىىۇر وۆزٌىىۈن، ضىىبلبٌٍىك، لبڭػىىبرٌىك، تۇرِىىۇظ   

غىۇڭب  . ٍىگەْىدەپ خبتىر ،ئوخػىّبٍذۇ گەخۀٍەرئبدەتٍىرى ثىس  –ئۆرپ 

ِىٍىىىٍەت  »7 راٍؤىىىىذىىي ِىٍىىىٍەت ۋە دۆٌەتٍەرٔىىىي   غىىىبرىلور ضىىىىّبچَەْ

ثىىىس خەْ ِىٍٍىىىتىگە    ،تىىۈرىّىسگە، ئېتٕىىىه لۇرۇٌۇغىىىّىسغب ئوخػىىىّبٍذۇ   

وەٌىذى   –ئىۇالر ثىىٍەْ ثىبردى    . تۇپرالٍىرى ثىسٔىڭ ئەِەش ،ئوخػىّبٍذۇ

زىَىبٕٔي   –جەھەتىتە پبٍىذا    ٌرثىى تىطبدى، ھەمئباللە لىٍطبق ضىَبضىٌ، ئى

ْ ثۇ پبوىتالرغب ئبضبضالٔغبْ . ٍىگەْىدەپ خبتىر «لبپٍىَبٌّبٍذۇ  ضىىّبچَە

ِۇددىئبٌىرىغب ِۇۋاپىىك   –طەت لِە ٕىڭىخىتبٍٍىرتبرىخٕي ھبزىرلي زاِبْ 

ئۈچىىىىىۈْ زاِبٔذاغىىىىىٍىرىغب ئبغرىٕىىىىىىپ ثەرگەْ،    ٍىّىگۀٍىىيىخىىىىىبتىر

7 ْ غىىىڭ خەْ ئەپۀىىذى  ضىىىّبچَۀٕىڭ ِىٍىىٍەت لبرىػىىىغب ثبھىىب ثەرگە   

« ْ ْ   ضىىّبچَە ئىۇ چبغىذا   . دەپ ٍەوىۈْ چىمىرىىذۇ   «چەوٍىّىىگە ئۇچرىغىب

 ضىىىّبچَەْ. ٍىىوق ئىىىذى، ووِّۇٔىطىىت خىتىىبٍالرِۇ ٍىىوق ئىىىذى   ِبروطىىّۇ

 ئۇچرىغبٔذۇ؟ «چەوٍىّىگە»لبٔذاق 

دېىىىگەْ رىىىىۋاٍەتٕي   «ئىىىبق تۇٌپىىىبر غەرثىىىتىٓ چىمىىىىذۇ » ۋۇدىخەْ 

ئىبق  »ۆرگەْ ئىىىەْ ۋە غىۇ   دېىگەْ وىتىبثتىٓ وى    «ئبضبٍىع خىبتىرىٍەر »
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 غبرىلور( ضىّبچَۀٕىڭ ضۆزى)ٔي «ئبت ئوغرىٍىرى»ئىػمىذا  «تۇٌپبرٔىڭ

چىوڭچي،   ڭوۈرە»7 ٍۀە ضىّبچَەْ. راٍؤىغب توختىّبً ئەۋەتىەْ ئىىەْ

ٕىىىىىڭ ئەٌچىٍىىىىىرى  ىھەرىىىىىىەت لىٍىػىىىىٕي ثىٍّەٍىىىىذىغبْ خەْ ثەگٍىى  

ئۇٔىڭىذىٓ  . ٍىگەْىدەپ خىبتىر  «ئەِەٌىَەتتە ھەِّىطي لەٌۀذەرٌەر ئىذى

ثىىۇ ئەٌچىىىٍەر ئەِەٌىىگە ئېرىػىػىىٕي، غەخطىىي     »7 ٍۀە ضىىىّبچَەْثبغىىمب 

ثۇ ثىر ... ِۀپەئەتٕي لبٔذۇرۇغٕي چەت ئەٌگە ثېرىپ وېٍىػتىٓ ئىسدەٍتتي

تىىوپ وىػىىىٍەر ئەِەٌىَەتىىتە ئىىبچىۆز ضىىودىگەرٌەر ئىىىذى ٍىىبوي ھولۇلمىىب      

ٔىىبِرات ئبئىٍىطىىىٕي ثېَىىىتىع  ... ھېىىرىص لىٍغىىۇچي ضىىودىگەرٌەر ئىىىذى 

 «ئۈچۈْ ئەٌچي ثوٌۇغٕي تەٌەپ لىٍىپ  تەۋەوىۈٌچىٍىه لىٍغبٔالر ئىىذى 

ٕىىىىىىڭ ىضىىىىىودىگەرٌەر خەْ ثەگٍىى»7 ۋۇدىخەْ . ٍىگەْىدەپ خىىىىىبتىر

ئىٕبۋىتىٕي ٍىرالالرغب ئېٍىپ ثبرىىذۇ،  ئۇالرٔىىڭ ِۀىپەئەت ٍوٌىىذا لىٍىىپ      

. ئىىۀىذۇق دەٍذىغبْ ثەگ  «ٍۈرگۀٍىرىگە وۆزۈِٕي ٍۇِۇپ ئبٌطبَ ثوٌىذۇ

ْ غەرثىە »7 ضىّبچَەٍْىگۈچي ىردە رىۋاٍەت خبتىرغۇ دەۋ ئبق تۇٌپبر ئۈچۈ

ِىۇ  «ئبق وۆڭىۈٌٍەر »وېَىٕىي دەۋرٌەردە  «.ئۇرۇظ لوزغبغمب لبرغي تۇرغبْ

 .راٍؤىغب ئۇرۇظ ئېچىػمب لبرغي تۇرغبْ لورىغبر

ي ىلەدىّ»7 ئەِّب، خىتبٍٕىڭ ھبزىرلي زاِبْ ِىٍٍەتچىطي غىڭ خەْ 

ىٍي ثوٌّىبٍتتي، دۆٌەتٕىىڭ غەرثٕىي ئېچىػىتب     دەۋرٌەردە ئۇرۇغتىٓ ضىبلالٔغ 

ثىۇ تىبرىخچي   . دەپ ھۆوۈَ لىٍىذى  «ٕىڭ زۆرۈرىَىتي ئىذىىئۇرۇظ تبرىخ

ٍىٍىىذىٓ   9000ٍىىىً ثىىۇرۇٔمي غەٌىىىجە لىالٌّىغىىبْ تبجبۋۇزچىٍىممىىب      9000

 .وېَىٓ ٍوي خېتي ٍېسىپ ثەرگەْ تبرىخچي ثوٌۇپ لبٌذى

 پەرغبٔىٕىىڭ  ،ثۈگۈْ غىڭ خەْ ئەپۀذىٕىڭ گەپٕي ئوچۇق لىٍىػي

ئېرىػىىىع ئۈچىىۈْ غەرثىىىە ٍىىۈرۈظ لىٍىىىپ غەٌىىىجە     «غىىبٌىرىئىىبق تۇٌپبر»

خەْ  ،دەپ تەضۋىرٌىػىىىي «غەٌىىىىجە لىٍىىىذى» ۋۇدىٕىىىيلىالٌّىغىىىبْ خەْ 
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 «ئىطىتىال لىٍىذى  »ٕي ىراٍىؤىٕي ئىطىتىال لىالٌّىغىبٍٔىم    غىبر ىلور ٕىڭىۋۇد

ئىىىىذى دەپ  «تەٌىپىىىي»ٕىىىڭ  ىدەپ ئىطىىتىال لىٍىىىىع تىىىبرىخي تەرەلمىَبت 

ٕىىىىىڭ لەٌۀىىىىذەر  ىخەْ ثەگٍىى»ٔىىىىي،  «ئىىىىبت ئىىىىوغرىٍىرى » ،يٍېسىػىىىى

ٍىػىىي ىَىدەپ ِەدھ «ئىطىتىال لىٍغىىۇچي ضىەروەردىٍەر  »ٔىىي، «خىتىبٍٍىرى 

ثۈگۈٔىىىىذەن دەۋرٔىىي وىىۆرۈپ   »ضىىىّبچَۀٕىڭ . وېىىرەن  ثوٌىىۇپ لبٌىىذى  

ٓ ئۈچىىىىۈْ   «ٍېتەٌّىگۀٍىىىىىىي ئبغرىٕىىىىىپ ٍۈرِەضىىىىتىٓ    ضىىىىىّبچَۀذى

 «ثىىىبً ثوٌىىىۇظ »رٔىىىىڭ ۋە وىىىۆچّەْ خىتبٍال ِۀتىمىطىىىىگە خىتىىىبٍچىٍىك

ٕىىىىڭ ھۆوىىىۈَ لىٍىىىىع   ىئبضبضىىىٍىٕىپ، ئۆز ِۀتىمىطىىىىگە ئبرزۇضىىىىٕىڭ 

 «تبرىخ، تبرىخچىٕىىڭ لەٌىّىي ئبضىتىذىىي تىبرىختۇر    »7 ئىمتىذارى ثوٍىچە

ِىٍٍەتچىي غىىڭ   . دەپ، پۈتۈْ دۇَٔبغب جبوبرٌىػىي وېىرەن ثوٌىۇپ لبٌىذى    

ْ دۇَٔب رخەْ غۇٔذاق ۋا ٔېّە  ٕىڭِۀتىمىطى خىتبٍچىٍىكلىرىغبٔذىال پۈتۈ

ِىڭ ٍىً ثىۇرۇٔمي   ئىىىي! لبراڭالر. اٌغبْ ثوالتتيىۋٕىئىىۀٍىىىٕي چۈغ

 ٓ ثۈگىۈٔىي   ،ضىّبچَۀٕىڭ تبجبۋۇزچىٍىك لبرا ٔىَىتي ثوٌّىغبٔذىٓ وېىَى

لەٌىّىىي ئىىبرلىٍىك ضىىىّبچَۀٕىڭ ِىٍىىٍەت     خۀٕىىىڭ تبجىىبۋۇزچي غىىىڭ  

ثىر ػي ىضىّبچَۀٕىڭ وۆزلبر». ػي تۀمىذٌۀّەوتەىػي، ثەگٍىه لبرىلبر

دەۋر چەوٍىّىطىىىي تۈپەٍٍىىىىىذىٓ  »، «وىػىىىىگىال خىىىبش وىىىىۆز لبراغىىىتۇر   

 ٍۈِىٕگىىىۋەْۇلي ۋە ۋلىىو  ەْۋگىجىىبٍ )ضىىىّبچَۀٕىڭ ئىىىىىي لۇرۇلٕىىىىڭ   

ػىي تىبزا چوڭمىىۇر   ىلبر وىۆز »غەرثىىذىىي زېّىىٓ ۋە ِىٍٍەتىٍەرگە    ( ۇليۋلىو 

 اراٍؤىىىذ  غىىبر ىلورئەضىىٍي خىتبٍالرٔىىىڭ پۇغىىتي، ئەۋالدى    )، «ثوٌّىغىىبْ

ثۇٔذاق تؤۇغٕي ثۇ »، «تؤۇغي ٍېتەرٌىه ثوٌّىغبْ»(. ٍبزِىذى دېّەوچي

دېَىػىىىىىىّەوتە خىتىىىىىىبً  «تبرىخچىىىىىىذىٓ تەٌەپ لىٍىػىىىىىىمب چبرىطىىىىىىىس 

 !!!ِىٍٍەتچىٍىرى
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ضىّبچَۀٕىڭ ٍبزغبٍٔىرىّۇ رىىۋاٍەتىە ئبضبضىٍىٕىپ ٍېسىٍغىبْ تىبرىخ     

 غبرىلور» –ۋۋۇرى ثۇ رىۋاٍەتىە ثىر ھەلىمەتٕي ەٌېىىٓ ئۇٔىڭ تەض ،ثوٌۇپ

ْ ئەي، راٍىىؤي چەت  راٍؤىىىذا ٍبغىىبٍذىغبٔالر چەت ئەٌٍىىىه، ثىىىس     لورۇغىىب

غىۇڭب ثىىس   . دېگەْ ھەلىمەتٕي ئبتب لىٍغبْ «خەلٍەر ئەِەش، چەت دۆٌەت

 7ٍىىىىۇلىرىمي رىىىىىۋاٍەتٍەرٔي ثىىىىىر ھەلىىىىىمەت ضىىىىىڭذۈرۈٌگەْ رىىىىىۋاٍەت    

 .ھەلٍىمطىسدەپ ئبتبغمب  «ضىّبچَۀٕىڭ ھەلىمىتي»

ٓ تبرتىپ  غىٕجبڭ خەْ»زېّىٓ جۆٍٍۈگۀذەن  جَبڭثۈگۈْ  دەۋرىذى

دېىگەْ ئىطىىُ ٍېسىىك     «جۇڭگىو ». دېىذى  «جۇڭگؤىڭ ثىر لىطّي ئىىذى 

ضبھەضىذە لبچبْ پەٍذا ثوٌغىبْ؟ ثىۇ ٍەردە ضىىٍەر خىتىبً ِىٍٍەتچىٍىىرى،      

لىٍىىىچ ثىىىىٍەْ  » ۋۇدىزېّىٕٕىىىي ِبختبۋاتىطىىىٍەر، چىىىۈٔىي خەْ   جَىىبڭ 

ْ )ئبالٌّىغىىىىبْ ئىٕتىمىىىىبِٕي   لەٌەَ ثىىىىىٍەْ ئبٌّىىىىبلچي  ( ضىىىىىٍەر ثۈگىىىىۈ

طىىىەتىە  لئىىىۇرۇظ ثىىىىٍەْ ٍېىىىتەٌّىگەْ ِە   ۋۇدىخەْ  «!ۋاتىطىىىىٍەرثوٌۇ

ثۈگىۈْ ضىىٍەر لەٌەَ ثىىٍەْ ٍەتّەوچىي     ( گەرچە ئبت ئوغرىالظ ثوٌطىىّۇ )

 !غۇٔذاق ئەِەضّۇ خىتبً ِىٍٍەتچىٍىرى؟ ،ثوٌۇۋاتىطىٍەر

9 

ٕىىىڭ ثىىۇ توغرىىىذا ٍبزغىىبْ    ىذى ٍۀە ثبغىىمب خىتىىبً ِىٍٍەتچىٍىر ِىىئە

 .ٍبزِىٍىرىغب ٔەزەر ئبغذۇرىّىس

ژۇرٔىٍىٕىىڭ   «تبرىخػۇٔبضىٍىك »)ىتبً تىٍىىذا ٔەغىر لىٍىٕىىذىغبْ     خ

جۇڭگىىىو ۋە غەرثٕىىىىڭ  »ئىىىېالْ لىٍىٕغىىىبْ  ( ضىىىبٔىذا – 5ٍىٍىىىي  – 3663

وىىىېٍىع ھەرىىىىىەت ئبالھىىىىذىٍىىىٕي    –دەضىىىٍەپىي دەۋرٌەردە ثېرىىىىپ  

 «تەزوىرىطىىگە ثبھىب   پەرغىبٔە ٍەر ىتبرىخي خبتىر»، لوغۇِچە «تەوػۈرۈظ

 .چىمبٍٍۇقپ ِبۋزۇٌۇق ِبلبٌىٕي وۆرۈ
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خەْ ثەگٍىىىىىي ثىىىىىٍەْ چەت   ضىىىىىّبچَەْ»ئىىىبپتور جىىىىبڭ ضىىىەْ   

چېگىىرا پبضىىىٍي  پەرغىىبٔىٕيئېٕىىىك ئبٍرىغىبْ،   ٕيطىىىىدۆٌەتٍەرٔىىڭ چېگر 

دەغىت  ) خىۇاڭ ٔدۇتەرەپٍىرىٕىي،   ٌغىەرلى  پەرغبٔىٕىىڭ . لىٍىپ ثېىىتىەْ

ْ ٕىىىي ىٔىىىىڭ ئىىوڭ تەرەپٍىر ( ئبتىىب  ھؤالرٔىىىىڭ ئىىوڭ لىىىبٔىتي،   ضىىىّبچَە

ئەٌىىۋەتتە جىىبڭ ضىىەْ    . )دەپ لبرىغىىبْ دەٍىىذۇ  «ٍەرئېٍىّىسدىىىىي ِىٍٍەتىى 

ٌىېىىٓ دەٍىذۇ   ( ئەپۀذى ئبتبٌّىع غىٕجبڭٕي وۆزدە تۇتمبْ ثوٌطب وېرەن

 «برتىۋېتىٍگەْمتەزوىرىطىذە ثۇٔذاق وۆزلبراغالر لىط پەرغبٔە»7 جبڭ ضەْ

ٔىي ئۇٍغىۇرالر ٔەغىر لىٍّىغىبْ     «تبرىخي خبتىرىٍەر»وىُ لىطمبرتىۋەتىەْ 

 ئىذىغۇ؟

مب ٍوي ثىٍەْ پىىىر لىٍىۋاتىىذۇ، غىىڭ خەْ ئەپۀىذى    جبڭ ضەْ ثبغ

 پەرغىىىبٔە »جىىىبڭ ضىىىەْ   . ٍۀە ثبغىىىمب ٍىىىوي ثىىىىٍەْ پىىىىىىر لىٍىۋاتىىىىذۇ    

 ْ 7 غىىىڭ خەْ ئەپۀىىذى  . دەۋاتىىىذۇ  «تەزوىرىطىىىذىٓ لىطىىمبرتىۋېتىٍگە

ْ »، «ػي چوڭمۇر ئەِەشىضىّبچَۀٕىڭ ِىٍٍەت لبر»  ٌتىبرىخى  ضىىّبچَە

جىبڭ  . سىك، ئىٕتبٍىٓ لىسىك ئىعلى. دەۋاتىذۇ «چەوٍىّىٍىىىە ئۇچرىغبْ

تىىىبرىخي »ضىىەْ ئەپۀىىذىٕىڭ ئولىىۇپ تىىۈگەتىىٕي لبٍطىىي ٔۇضىىخىٍىك       

ذى غىڭ خەْ ئەپۀىذىٕىڭ ئولىۇپ تىۈگەتىىٕي    ِئىىەْ؟ ئە «خبتىرىٍەر

 تەٍىىسۇڭ؟ تىىبڭ ثوٌغىَىىذى «تىىبرىخي خىىبتىرىٍەر »ٍۀە لبٍطىىي ٔۇضىىخىٍىك 

ۇرۇٔمي غىب وىرىۋېٍىىىپ ئىۆز دەۋرىىىذىٓ ثىى   «پبر ھۇجرىطىىيغئىطىتى  - ۋثەەت»

ئىىىىي  «تىبرىخي خىبتىرىٍەر  »دەۋرٔىڭ ثبرٌىك ٍبزِىٍىرىٕي ئۆزگەرتىۀىذە  

دەۋرىىذە   زېىذۇڭ  ِىبۋ  «تىبرىخي خىبتىرىٍەر  »خىىً ٍېسىٍىىپ لبٌغىبّٔۇ، ٍە؟؟    

زېّىىٓ دەۋرىىگە وەٌگۀىذە ٍۀە ثبغىمىچە      جَىبڭ ثبغمىچە ٔەغر لىٍىٕىىپ،  

 ٔۇضخىذا ٔەغر لىٍىٕغبّٔۇ، ٍە؟؟
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ْ ِەضىىىٍە غىۇوي، دەٍىذۇ، جىبڭ ضىىەْ    ە لىٍىىذىغب ئئىبۋۋاي ثىىس ِۇتىبٌى   

دۆٌىتىٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ  پەرغبٔە( خەْ ثەگٍىىي)جۇڭگو »7 ئەپۀذى

 «وەٌىىذى لىٍىىذى  -ھبٌىىذا غەرثتىىىىي ٍۀە ثبغىىمب دۆٌەتىىٍەر ثىىىٍەْ ثىىبردى   

 . دېگەْ ِەضىٍىذۇر

وەٌىىىذى لىٍىىىع ئىىىۇرۇظ ۋە دۆٌەت ِۇداپىئەضىىىىٕىڭ    –ثىىبردى  ». 3

 ْ ٍىىىىي لبٍطىىي تەرەپ، لبٍطىىي ثەگٍىىىه  خەْ ثەگ «ئېھتىَبجىىذىٓ ثوٌغىىب

؟ دۆٌەت ِۇداپىئەضىىىىگە ثوٌغىَىىىذىثىىىىٍەْ ئىىىۇرۇظ لىٍّىىىبلچي ثوٌغىىىبْ  

وەٌطىىىەن، خەْ ثەگٍىىىىىي لبٍطىىىي دۆٌەتٕىىىىڭ ھۇجۇِىىىىذىٓ ِىىىۇداپىئە     

 ؟ثوٌغىَذىوۆرِەوچي ثوٌغبْ 

وەٌىىذى  –خەْ دۆٌىتىٕىىىڭ غەرثتىىىىي دۆٌەتىىٍەر ثىىىٍەْ ثىىبردى   ». 9

ۆٌەتٍەردىىىٓ ئىىبت ضىىېتىۋېٍىع    لىٍىػىىي، خەْ دۆٌىتىٕىىىڭ غەرثتىىىىي د  

دېّەن، ثىۇ ئبثساضىٕىڭ ِەزِۇٔىغىب وىۆرە، خەْ      .«ٔىَىتىٕي ِەزِۇْ لىٍغبْ

 –لىٍغبٔىذا ضىودا    «وەٌىذى  –ثىبردى  »دۆٌىتي غەرثتىىي دۆٌەتٍەر ثىىٍەْ  

 .تىجبرەتٕي وۆزدە تۇتمبْ

 ٌٔىطجەتەْ ئېَتمبٔىذا لىسىمىػىٕىڭ ئىٍىىىذە غەرثىى     ۋۇدىغبخەْ ». 3

رضىىتىپ، ھەتتىب ئىۇالرٔي ثوٍطىۇٔذۇرِبلچي ثوٌغىبْ      دۆٌەتٍەرگە تەضىىر وۆ 

خىتبٍٕىىڭ ثبغىمب   . دەٍذۇ «ثوٍطۇٔذۇرِبلچي ثوٌغبْ»7 جبڭ ضەْ ئەپۀذى

غۇڭب غىٕجبڭ خەْ  «ثوٍطۇٔذۇرغبْ»( ھبزىرلي)ِىٍٍەتچي تبرىخچىٍىرى 

ئبۋۋاٌمي ئبثساضالردا . دەٍذۇ «دەۋرىذىٓ تبرتىپ جۇڭگؤىڭ زېّىٕي ئىذى

ْ  ئىى»، لىٍىىذى  «وەٌىىذى  –ثىىبردى » دەٍىىذىغبْ   «بت ضىىېتىۋېٍىع ئۈچىىۈ

ْ  »ذى ثىۇ ئبثساضىتب   ِى ئە. رٔي ئۇچراتتۇقەئىجبرىٍ  «ثوٍطىۇٔذۇرِبلچي ثوٌغىب

لىٍىىىىىع خەْ  «وەٌىىىىذى –ثىىىبردى  ». دېىىىگەْ ئىجىىىىبرىٕي ئۇچراتتىىىىۇق 

 –ٕىىىىڭ ئەتراپتىىىىىىي دۆٌەتىىىىٍەر ثىىىىىٍەْ ِۇٔبضىىىىىۋەتتە ئىٕىىىىبق   ىثەگٍىى
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ىىىي دۆٌەتىٍەرگە   لوغٕىذارچىٍىمٕي ضبلالپ لېٍىع ئۈچۈّٔۇ ٍبوي ئەتراپت

ئىبپتور   تىب غىۇوي،  لتبجبۋۇز لىٍىع ئۈچۈّٔۇ؟ ثىس لىسىمىذىغبْ ٍۀە ثىر ٔۇ

« ْ دېَىػىىىىىە  «ثوٍطىىىىۇٔذۇردى» .دەۋاتىىىىىذۇ «ثوٍطىىىۇٔذۇرِبلچي ثوٌغىىىىب

خىتبٍٕىڭ ِىٍٍەتچي تبرىخچىٍىرى تبرىختىٓ پبوىىت تبپبٌّىىذى، دېىگەْ    

 .ضۆز

 .ئبغذۇراٍٍۇقٔەزەر  گەرەتۆۋۀذىىي ئىجبرىٍ

ەٌىىذى لىٍىػىٕىڭ ئەھّىَىتىىي غەرة ِەدۀىَىتىي ثىىىٍەْ    و –ثىبردى  »

ا ئبضىَبٔىڭ ثىۇ  تۇرثەٌىي ئوت ،ئەِەش ئۇچرىػىػىالغەرق ِەدۀىَىتىٕىڭ 

دەۋردە غەرثىىىىىىتىٓ وەٌىىىىىىگەْ ِەدۀىَىتىٕىىىىىىي غىىىىىىەرلمە ئۆتىىىىىىىۈزۈپ     

ثىۇ خىىً ئۆزئىىبرا چۈغىٕىػىٕىڭ ئىٍگىىرى ضۈرۈٌۈغىىي     »، «ثەرگۀٍىىىىذۇر 

، «طىەتٍىرىذىٓ ثىرىىذۇر  لىسٌىىه ِە وېٍىػٕىڭ ٔېگ –دۆٌەتٍەر ئبرا ثېرىع 

 پەرغىىبٔە»، «ئىىۇ ھەَ ثىىبراۋەر ِۀىىپەئەت ٍەتىىىۈزۈظ خىىبراوتېرىگە ئىىىگە    »

دۆٌەتٍەر ثىٍەْ ( راٍؤي غبرىلور)ٕىڭ غەرثتىىي ىتەزوىرىطي خەْ ثەگٍىى

غەرثتىىىي دۆٌەتىٍەر ئوتتىىۇرا   ... »، «ئىباللە لىٍىػىٕىڭ تىبرىخي ھىىۆججىتي   

ثۇ ... »، «ئبضىَبغب جبٍالغمبْ ٌجۀۇثى ٌئبضىَبغب، غەرثى ٌئبضىَبغب، غەرثى

ٕىىىڭ ىدۆٌەتٍەرٔىىڭ خەْ ثەگٍىىىي ثىىىٍەْ ئىباللە لىٍىػىي، خەْ ثەگٍىى    

     ْ ... ۋەھبوىىبزا  «چەتٕىىىڭ ِەدۀىَىتىٕىىي لوثىىۇي لىٍىػىىىغب تىىۈرتىە ثوٌغىىب

دۆٌەتٍەر ئبرا دىپٍوِبتىه ِۇٔبضىۋەتٍەرٔىڭ  ،رٔىڭ ِەزِۇٔىغب لبراپەئىجبرىٍ

دىپٍوِبتىىه   ھبٌەتٍىىه ثۇٔىذاق تىبرىخي   . ٍّىساالالۋتبرىخي ھبٌىتىٕي وۆرۈ

غىٕجبڭ خەْ دەۋرىذىٓ تبرتىپال جۇڭگو زېّىٕىٕىڭ ثىر لىطّي »ئىجبرىٍەر 

 .وېطىً ئبغذۇرۇپ تبغالٍذۇ –ٕي ئۈزۈي ىدېگەْ ضەپطەت «ئىذى

ئەِّب، خىتبٍٕىڭ ئۇٍغۇر ئبپتؤوَ راٍؤىذىىي تەغۋىمبت ئورگىبٍٔىرى  

دەپ  «ضىىىىۇالٌە»ي ثىىىىر دەَ  ٕىىىىىٍېىىىرىُ ئەضىىىىىردىٓ ثېىىىرى خەْ ثەگٍىى  
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خەْ . دەپ چۈغىىىۀذۈردى «خبٔىىىىذأٍىك»چۈغۀذۈرضىىە، ٍۀە ثىىىىر دەَ  

دېىىىگەْ ئىطىىىىّٕي لوٍىىىۇپ     «جۇڭگىىىو »دېىىىگەْ ئىطىىىىّٕىڭ ئورٔىغىىىب    

دەپ  «دۆٌەت»ٕىىىىىىىىىي  ىچۈغۀذۈرۈغىىىىىىىىىىىّۇ، ھەتتىىىىىىىىىب خەْ ثەگٍىى  

دېىگەْ ئىطىىّٕىڭ تېخىي     «دۆٌەت». چۈغۀذۈرۈغىىّۇ ئۇرۇٔۇپ  ثىبلتي 

رة دۇَٔبضىذا پەٍذا ثوٌغبٍٔىمىٕي خىَبٌىغىّۇ وەٌتۈرۈپ ئەضىردىال غە – 35

 .ثبلّىذى

3 

وىػىٕي ئەجەثٍۀذۈرىذىغىٕي غۇوي، ثىر دۆٌەتٕىڭ رەھجىرى ثوٌغبْ 

غىٕجبڭ خەْ دەۋرىىذىٓ تبرتىىپ جۇڭگىو زېّىٕىٕىىڭ ثىىر      »زېّىٓ  جَبڭ

زېّىىىٓ ئبضبضىىالٔغبْ    جَىىبڭ .ىذدەپ رىىىۋاٍەت ضىىۆزٌى  «لىطىىّي ئىىىذى 

 جَبڭئۇٔذالتب، . ضبضالرٔي ثىس ٍۇلىرىذا وۆرۈپ ئۆتتۇقئبتبٌّىع تبرىخي ئب

ئىچىذە، ٍۀە لبٔىذاق   لورلۇٔۇظزېّىٓ ٍۀە ٔېّىگە تبٍىٕىپ، ٍۀە لبٔذاق 

خەْ دەۋرىىذىٓ  ( غىٕجبڭ)ِەججۇرالغٕىڭ ثېطىّي ئبضتىذا ئۇٍغۇرىطتبْ 

تبرتىپ جۇڭگو زېّىٕىٕىڭ ثىر لىطّي ئىذى دېَىػىە جۈرئەت لىالٌىذى؟ 

ٕىىىڭ ىىالر ضىىۆزٌەٍذىغبْ ضىىۆزٔي ثىىىر دۆٌەتٕىىىڭ رەھجىر  ئەضىىٍي تىىبرىخچ 

ضۆزٌىػىگە ِەججۇرٌىغبْ خەٌمئبرا ئبِىٍالر ۋە خەٌمئىبرا ضىَبضىىٌ ۋەزىىَەت    

 زادى لبٔذاق ئىذى؟

ئىىىېالْ لىٍغىىىبْ ( وىىىۈٔي – 93ئبٍٕىىىىڭ  – 2 «غىىىىٕجبڭ گېسىتىىىي»)

زېّىٕٕىڭ ثبٍبٔبتىٕي ئۆگىٕىپ،  جَبڭغىٕجبڭ تبرىخي توغرىطىذا ٍوٌذاظ »

 «!ٌ ثۆٌگۈٔچىٍىىىە لبرغي تۇرۇپ، ۋەتۀٕىىڭ ثىرٌىىىٕىي لوغىذاٍٍي   ِىٍٍى

 7ىٍىه ِبلبٌىطىگە ِۇٔذاق ئىالۋە ٍبزدىھضەرٌەۋ
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زېّىىٓ غىىٕجبڭ تىبرىخي توغرىطىىذا ٔۇتىۇق       جَىبڭ ٍېمىٕذا ٍوٌذاظ »

چوڭ ِەضىٍىٍەر  –غىٕجبڭ تبرىخىذىىي ٔۇرغۇٍٔىغبْ چوڭ . ثبٍبْ لىٍذى

ەتىتىٓ ئىىسدىگەْ ئبضبضىتب تەھٍىىً     ئۈضتىذە چوڭمۇر، ھەلىمەتٕىي ئەِەٌىَ 

ثىىۇ ئىىىع پىىبرتىَىّىس تبرىخىىىذا ئىىبز     . ٍۈرگىىۈزدى ۋە ئىىۇٔي خۇالضىىىٍىذى  

ئەھّىىَەتىە ۋە ِىۇھىُ رېئىبي     ٌئۇچراٍذۇ، غۇڭب ثۇ ئىىع چوڭمىۇر تىبرىخى   

ثىۇ ِبلىبٌە ٔىۆۋەتتە غىىٕجبڭذا ِىٍٍىىٌ ثۆٌگىىۈٔچىٍىىىە      . ئەھّىىَەتىە ئىىگە  

ٕىىي ۋە  ىەتۀٕىىىڭ ثىرٌىىۋ ،لبرغىىي تىىۇرۇظ وۈرىػىىىٕي لبٔىىبت ٍبٍىىذۇرۇپ   

ئىجتىّبئىٌ ِۇلىٍّىمٕي لوغذاغٕىڭ ِۇھىُ ئىذىَىۋى، ٔەزەرىَىۋى لىوراٌي  

  «ھېطبثٍىٕىذۇ

ٍىگۈچي ىٍىىىىً ثىىىۇرۇْ ئىىىۆتىەْ رىىىىۋاٍەت خىىىبتىر  9000ثۇٔىڭىىىذىٓ 

دەپ لەٌەِىىگە ئېٍىىىپ راضىىت   «چەت ئەي»راٍىىؤىٕي  غىىبرىلور ضىىىّبچَەْ

زېّىىىٓ  جَىبڭ غىبْ  ئەضىىرٔىڭ ثوضۇغىطىىىذا تۇر  – 93ضىۆزٌىگەْ تۇرضىب،   

 «غىٕجبڭ خەْ دەۋرىذىٓ تبرتىپ جۇڭگو زېّىٕىٕىڭ ثىر لىطىّي ئىىذى  »

دەپ رىىىۋاٍەت ضۆزٌىطىىە، ٍبٌغىىبْ ضۆزٌىطىىە ٍۀە لبٔىىذالالرچە ھەلىمەتٕىىي     

ھەلىمەتٕىي ئەِەٌىَەتىتىٓ   »زېّىٓ  جَبڭئەِەٌىَەتتىٓ ئىسدىگەْ ثوٌىذۇ؟ 

بٍٕىىىڭ زېّىىىٓ ٍبٌغىىبٔچىٍىمٕي خىت  جَىىبڭدېگۀىىذىٓ وىىۆرە،   «ئىىىسدىگەْ

 ئەخالق ئۀئۀىطىذىٓ ئىسدىگەْ، دېطەن توغرا ثوٌّبِذۇ؟

 «غىىىىٕجبڭ»ضىىىىس ٍېمىٕىىىذا   !زېّىىىىٓ ئەپۀىىىذى  جَىىىبڭھۆرِەتٍىىىىه 

غىىىىٕجبڭ  »ئۇٍغۇرىطىىىتبْ تىىىبرىخي توغرىطىىىىذا ضىىىۆزٌىگەْ ئىىۀطىىىىس    

ثۇٔذاق ئىع پبرتىَىّىس تبرىخىذا »ٔىڭ تەھرىرٌىرى ئىالۋە ٍېسىپ «گېسىتي

راضت ثۇٔذاق ئەھۋاي خىتبً تبرىخىىذىّۇ  . يدەپ وۆرضەتت «ئبز ئۇچراٍذۇ

ورٔىَە ىفضىىۇْ جۇڭطىىەْ ئبِېرىىىٕىىىڭ وىىبٌ   7 ِەضىىىٍەْ. ئىىبز ئىىۇچراٍتتي 

تىىبرىخي  «غىىىٕجبڭ»غىىتبتىذا تىٍەِچىٍىىىه لىٍىىىپ ٍىىۈرگەْ ٍىٍالردىّىىۇ   
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َ ٍىغىٕىذا،   ھىرەلىب  جېػىي  جَىبڭ توغرىطىذا ضۆزٌىّىگەْ ئىذى؟   پوتطىىذا

 روزىۋېٍتتىٓثېرىػٕي ٍبٌۋۇرۇپ ٍىغىٕذا، ئۇٍغۇرىطتبٕٔي جۇڭگوغب لوغۇپ 

تىبرىخي توغرىطىىذا ضىۆزٌىّىگەْ     «غىىٕجبڭ »تەٌەپ لىٍغىبْ چىبغالردىّۇ   

ثىىٍەْ   ٌَىۇ غىبۋ چىي   چىىڭ، رەئىىص    جَبڭخوتۇٔي  زېذۇڭٕىڭ ۋِب .ئىذى

ىىذا  ىمئبٍذا ِوضىۋاغب ثېرىپ، ضىتبٌىٕٕىڭ لۇچ  – 2ٍىٍي  – 3616ثىرٌىىتە 

تەگىىىىۈزۈپ تىىىۇرۇپ،  ئوٌتىىىۇرۇپ ثىٍٍىىىۇر لەدەھٕىىىي ضىىىتبٌىٕٕىڭ ٌېىىىۋىگە   

جۇڭگوغىىب لوغىىۇپ ثەرگىٕىڭىىىسگە رەھىىّەت  ( غىىىٕجبڭٕي)ئۇٍغۇرىطىىتبٕٔي 

 – 3612. توغرىطىىذا ضىۆزٌىّىگەْ ئىىذى    «غىٕجبڭ تبرىخي»دېگۀذىّۇ 

ِوضىىۋاغب ثېرىىپ ضىتبٌىٕٕىڭ     جىڭگىو  جَبڭئوغٍي  جېػىٕىڭٍىٍي جَبڭ 

ڭ غىىٕجب »دېگەْ ثۇ زېّىٕٕي تبپػۇرۇپ ئبٌغبٔذىّۇ،  «غىٕجبڭ»لوٌىذىٓ 

ضىىتبٌىٓ ثىىىٍەْ   زېىىذۇڭ ِىىبۋتوغرىطىىىذا ضىىۆزٌىّىگەْ ئىىىذىق    «تىىبرىخي

وىىۈٔي ئۇٍغۇرٔىىىڭ دۆٌەت   – 94ئبٍٕىىىڭ  – 5ٍىٍىىي  – 3616 ،ثىرٌىػىىىپ

لۇرغىىۇچي داھىٍَىرىٕىىي ئىىبٍروپىالْ ۋەلەضىىىگە ثبھبٔىىىذاپ ئۆٌتىىۈرگەْ       

ئەجەثىىب . توغرىطىىىذا ضىىۆزٌىّىگەْ ئىىىذى  «غىىىٕجبڭ تىىبرىخي »چبغىىذىّۇ 

 «غىىٕجبڭ تىبرىخي  »ٕىڭ ىزېّىىٓ ئەپۀىذ   جَبڭ — ٕىڭىثۈگۈْ جبٔبثٍىر

 ! توغرىطىذا رىۋاٍەت ضۆزٌىػي زۆرۈر ثوٌۇپ لبپتىغۇ؟ ئەپۀذى

 7ئىالۋە

ئبرلىىذىٓ ئىۈچ پىىبرچە ِبلىبٌە ئىىېالْ     –ئبرلىىب  دە« غىىٕجبڭ گېسىتىي  »

غىۇ وۈٕٔىىڭ   ( وىۈٔي  – 33ئبٍٕىىڭ   – 1ٍىٍي  – 3665)لىٍىػتىٓ ثۇرۇْ 

گە  «دۇَٔىب گېسىتىي  »ردىٓ چىممىبْ  وەٍٕىذە خىتبً تىٍىىذا ٔەغى   –ئبٌذى 

وىىۈٔي ئبِېرىىىىب ھۆوۈِىتىٕىىىڭ تەوٍىپىىي ثىىوٍىچە، ثېَجىڭىىذا     ( لبراٌطىىۇْ

تەٍىىىۋەْ ئىػىىىٍىرى خىىىىسِەت  »خىتىىىبً ووِّۇٔىطىىىتٍىرى ھۆوۈِىتىٕىىىىڭ  
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تەٍىۋەْ ئىػىٍىرى خىىسِەت    »ثۇ ٍىغىٓ ٔبِذا . چبلىرىٍغبْ ئىذى «ٍىغىٕي

ْ  . دەپ ئبتبٌىىىىذى «ٍىغىٕىىىي  ِەضىٍىطىىىىي،  ئەِەٌىَەتىىىتە ٍىغىٕىىىىذا تەٍىىىۋە

ِەضىٍىطىىىي، تىىىىجەت ِەضىٍىطىىىي، غىىىبڭگبڭذا دېّىىىووراتىَە    «غىىىىٕجبڭ»

ھەِىىذە ثىبظ ئبغرىتىىىذىغبْ  . ثىىىرٌەپ لىبراپ چىمىٍىذى   –ِەضىٍىطىي ثىىر   

تەٍۋەْ ِەضىٍىطىي ِۀتىمىي   . ضىَبضىٌ ِەضىٍە ضۈپىتىذە لبراپ چىمىٍذى

غبڭگبڭ ِەضىٍىطي . ِەضىٍىطىٕي ضۆرەپ چىمتي( ئۇٍغۇرىطتبْ)ٍوضۇٔذا 

ثىبرٌىك ِەضىىٍىٍەر،   . ىمي ٍوضۇٔذا تىجەت ِەضىٍىطىٕي ضىۆرەپ چىمتىي  ِۀت

جۇڭگىو ئىىىىي دۆٌەت ِۇٔبضىىۋەتٍىرىٕىڭ     –ِەضىٍە ضىۈپىتىذە ئبِېرىىىب   

ِەخپىٌ تەرەپٍىرىٕي، غۇٔذالال ئىىىي دۆٌەت ِۇٔبضىۋەتٍىرىٕىڭ ئبغىىبرا  

غۇڭب ثۇ ٍىغىٓ ئبِېرىىىغب ِبلۇي ثوٌۇغٕىڭ . تەرەپٍىرىٕي تەغىىً لىالتتي

غەرتٍىرىٕي ۋە ئبِېرىىىغب تبلبثىً تۇرۇغٕىڭ غەرتٍىرىٕي تەٍَبرالٍذىغبْ 

دە ئىىېالْ لىٍىٕغىىبْ   «غىىىٕجبڭ گېسىتىىي ». دەپ لبراٌغىىبْ ئىىىذى ، ٍىغىىىٓ

ٍىىۇلىرىمي ئىىۈچ پىىبرچە ِبلبٌىٕىىىڭ لەپەضىىتىٓ چىمىرىٍىػىىي، ثېَجىڭغىىىب       

ضۆھجەت ئۈضتىٍىذە تبلبثىىً   وىٍىٕتۇٔغبزىَبرەتىە وېٍىۋاتمبْ پرېسىذېٕت 

رۇغٕىڭ ۋاضىتىطي دەپ لبرىٍىذىغبْ ثوٌطب، ئۇ ھبٌذا خىتبً ھۆوۈِىتي تۇ

ِۇثىىبدا  ،ئەوطىىچە . خەٌمئىبرا ِۇٔبضىىىۋەتٍەردە تۇٍىۇق ٍوٌغىىب وىرىىپ لبٌىىىذۇ    

ٍىىۇلىرىمي ئىىۈچ پىىبرچە ِبلبٌىٕىىىڭ لەپەضىىتىٓ چىمىرىٍىػىىي پرېسىىىذېٕت      

ثېَجىڭغب زىَبرەتىە وېٍىػتىٓ ئبۋۋاي ٍبوي لبٍتىپ وەتىۀذىٓ  وىٍىٕتۇْ

ْ لىٍىٕغبْ وې َىٓ ئۇٍغۇرىطتبٔذا ۋەزىَەتٕي وؤتروي لىٍىع ٔەزىرىذە ئېال

 . ِبلبٌىٍەر دېَىٍىذىغبْ ثوٌطب، ئۇ ھبٌذا ثۇٔذاق دېَىع ٍوٌٍۇق ثوٌىذۇ

 – 93ئبٍٕىڭ  – 2ٍىٍي  – 3665ٔىڭ «تەٍۋەْ ِەروىسى ئبگېٕتٍىمي»

غىىىىٕجبڭغب »7 وىىۈٔي ثېَجىڭىىذىٓ تبرلبتمىىىبْ خەۋىىىرىگە ئبضبضىىالٔغبٔذا    

ْ رأٍىك لىٍىۋاتمبْ ۋاڭ ھۆوۈِ ْ  ضىۀذۇڭٍۇق ) ٌېچىۈە ثېَجىڭىذا  ( وىۆچّە
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ئۇ ضۆھجىتىذە وۈٔطبٍىٓ وۈچىَىۋاتمبْ . «ِەخپىٌ ضۆھجەت ثبٍبْ لىٍغبْ

ٓ ثبغالپ تېخىّۇ  – 3660ئۇٍغۇرىطتبْ ِۇضتەلىٍٍىمي ھەرىىىتي  ٍىٍالردى

گەۋدىٍىىىىه ثوٌۇۋاتمىىىبٍٔىمىٕي، ئۇٍغىىىۇر ِىٍٍەتچىٍىىىىرى ثىىىىٍەْ ئۇٍغىىىۇر     

رٔىىىىڭ ِەوىىىتەپٍەردە ئىىىىذېئوٌوگىَىٍىه تەغىىىۋىمبت ئېٍىىىىپ     ثۆٌگۈٔچىٍە

ە زوراۋأٍىممىىب ٍىىۈزٌۀگۀٍىىىٕي ئېتىىىراپ   تثېرىػىىتىٓ ئەِىىذى جەِئىَەتىى  

 ْ  ،خىسِىتىّىىسدە ثىىىر تەرەپٍىىىتىٓ ضىىبلٍىٕبٌّىذۇق  »7 ٌېچىىۈەْۋاڭ . لىٍغىب

ٍۀە ثىىر تەرەپىىتىٓ  . غىۇڭب، غىىٕجبڭذا ِىٍٍىىىٌ ِەضىىٍە ئوتتۇرىغىب چىمتىىي    

سۇ وبدىرالرٔىڭ ٍۀە لبٍتىىپ ئىچىىىرى ئىۆٌىىٍەرگە    وۆچۈپ وەٌگەْ خۀ

وۆچىىىۈپ وېتىػىىىىّۇ ٍۀە ثىىىىر ضىىىەۋەة دەپ وۆرضىىىەتىۀذىٓ وېىىىَىٓ،      

غىٕجبڭذا ٍۀە غۇٔذاق ِىٍٍىٌ وۆتۈرۈٌۈظ ثوٌطب، ثىس وەضىىٓ ھەرىىەت 

 .دېگەْ «لوٌٍىٕىّىس

وىىىۈٔي ثېَجىڭىىىذا ئۆتىىىىۈزۈٌگەْ    – 33ئبٍٕىىىىڭ  – 1 ٌېچىىىۈەْۋاڭ 

غىب لبتٕىػىػىمب تەوٍىىپ لىٍىٕغىبّٔۇ     «ەت ٍىغىٕىي تەٍۋەْ ئىػٍىرى خىىسِ »

ٍىىبوي ٍىغىىىٓ ئبخىرالغىىمبٔذىٓ وېىىَىٓ، ثېَجىىىڭ ثىىۇ ٍەرٌىىىه خبلىىبٕٔي       

ثېَجىڭغب وېٍىپ ِەخپىٌ دووالت ثېرىػىىە ئۇٍۇغىتۇرغبّٔۇ؟ ِەضىىٍىٕىڭ    

 «تەٍىۋەْ ئىػىٍىرى خىىسِەت ٍىغىٕىىي   »ئەِّىب،  . ثىۇ تەرىپىي ثىىسگە لىبراڭغۇ    

َ  ٌېچۈۀٕىىڭ ثىٍەْ ۋاڭ   ،بضىەت ضبھەضىىذە ئىىىىي ھبدىطىە    دووالتىي ضى

 .ثەٌىي ئەضٍي ثىر ھبدىطە ھېطبثالٔطب وېرەن
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 تىبەت

 وۈٔي – 30ئبٍٕىڭ  – 3ٍىٍي  – 3665

ْ ئبٍذا ۋاغىٕگتؤذا پرېسىذېٕت  -  30ٍىٍي  – 3664 ثىىٍەْ   وىٍىٕتىۇ

زېّىٕٕىڭ ئۇچرىػىػي ۋە ئىىىي دۆٌەت ضۆھجىتي ئبخىرالغمبٔذىٓ  جَبڭ

وىىۈٔي خەٌمئىىبرا لىىبٔۇْ وىىوِىتېتي   – 99ىىىڭ غىىۇ ٍىٍىىي دېىبثىرٔ ،وېىىَىٓ

ٕي ئىۆزٌىرى  ىتبغالظ ئىبرلىٍىك ئىۆز تەلىذىر    تٍەىتىجەتتە ئوِۇِي خەٌك ث

 . ھەي لىٍىع توغرىطىذا تەوٍىپ ثەرگەْ

دېىبثىر خىتبً ھۆوۈِىتىٕىڭ تىجەتتە  – 99خەٌمئبرا لبٔۇْ ووِىتېتي 

ثبضتۇرۇغىىىىٕي وىىىىۈچەٍتىۀٍىىىٕي ئەٍىىىىىجٍەپ، ثىرٌەغىىىىىەْ دۆٌەتىىىىٍەر   

ٍەت تبغىالظ  ىى تەغىىالتىٕىڭ ٔبزارىتي ئبضتىذا، تىجەتتە ئوِىۇِي خەٌىك ث  

ٕي ئىىۆزٌىرى ثەٌگىٍەغىىىە خىتىىبً ھۆوۈِىتىٕىىىڭ   ىئىىبرلىٍىك ئىىۆز تەلىىذىر 

خەٌمئىىبرا لىىبٔۇْ وىىوِىتېتي ثۈگىىۈْ ئىىېالْ    . لوغۇٌۇغىىىٕي تەٌەپ لىٍىىذى 

ثەتٍىه دووالتىذا ۋە ثۇ دووالتٕىڭ تىجەت، وىػىٍىه ھولۇق  332لىٍغبْ 

ٍىٍىىىي ووِّۇٔىطىىىت   – 3620»7 ْ ثىىىىٍەْ ثبغىىىمۇرۇظ لىطىىىّىذا ۋە لىىىبٔۇ

ئبرِىَىطي تىجەتىە وىرگۀذىٓ وېَىٓ تىجەتٍەر، چەت ئەٌٍىىىٍەر وېٍىىپ   

 جۀىىۋەغىىتبثي . دېىىَىٍگەْ «ثبغىىمۇرىذىغبْ ِىٍٍەتىىىە ئبٍٍىٕىىىپ لبٌىىذى  

غىىەھىرىگە جبٍالغىىمبْ، دۇَٔبٔىىىڭ ھەرلبٍطىىي جبٍٍىرىىىذىٓ، ئوخػىىبظ     

ىىىذىٓ ٍېتىىىپ وەٌىىگەْ لبٔۇٔػۇٔبضىىالردىٓ    ثوٌّىغىىبْ ئەدٌىىىَە تبرِبلٍىر 

خەٌمئىىبرا لبٔۇٔغىىب ئبضبضىىالٔغبٔذا تىىىجەت  »7 تەغىىىىٍٍۀگەْ ثىىۇ ووِىتېىىت 

دەپ  «ٕىىىىڭ ضىَبضىىىىٌ ئىىىورٔىٕي ئەروىىىىٓ ثەٌگىٍەغىىىىە ھولۇلٍىىىۇق  ىئۆز

 . وۆرضەتتي
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 دۇًَب

 وۈٔي – 32ئبٍٕىڭ  – 3ٍىٍي  – 3665

ئۆزگىرىػٍەر ئەضىرٔىڭ وېَىٕىي ٍېرىّىذا دۇَٔبدا ئبٌەِػۇِۇي  – 90

ھىىىىبزىرغىچە   ،غىىىىۇٔذالال وەڭ دائىرىٍىىىىىه  ،غىىىىىذدەتٍىه. ٍىىىىۈز ثەردى

داۋاٍِىػىۋاتمبْ، دۇَٔبۋى ِەدۀىَەت ئۆزگىرىػىٕىڭ وەضىىٓ جەرٍىبٔي،  

تىجبرەت، ِەرىپەت ۋە ِەدۀىَەت،  –دۇَٔبٔىڭ ھەرلبٍطي جبٍٍىرىذا ضودا 

 .تېخٕىىب ضبھەٌىرىذە ئىپبدىطىٕي تبپتي –ِبئبرىپ ۋە پەْ 

ختب غەرة ِەدۀىَىتىگە ئوخػبظ ھەرلبٔذاق ثىر ِەدۀىَەت دۇَٔب تبرى

ٕىىىڭ لىّّەتٍىىىه ٔەتىجىٍىرىٕىىي تۀىىتۀە   ىِىمَبضىىىذا ئوِۇٍِىػىىىع، ئۆز 

ْ   لىٍىىىع ۋە  ِۀىىىۋى لۇرۇٌّىطىىي    ئبرلىىب وۆرۈٔۈغىىي ِۇضىىتەھىەَ ثوٌغىىب

ئبرلىٍىك ثبغىمب تىپٍىىك ِەدۀىىَەتٍەرگە تەضىىر وۆرضىىتىع جەھەتىتە ثىۇ        

. ق ِۀىۋى ئېمىُ ثوٌۇظ دەرىجىطىگە ٍېىتەٌّىگەْ ئىىذى  دەرىجىگە، ثۇٔذا

ئىىىىىىبۋۋاٌمي ٍبۋروپىىىىىىبٌىمالر ۋە وېَىٕىىىىىىىي ٍبۋروپبٌىمالرٔىىىىىىىڭ ئەۋالدى،    

ثىىىرىگە ٍىىوي لوٍىىۇپ   –ثىىىرىگە تبٍىٕىىىپ، ثىىىر   –ثىىىر  ،پبرچىالّٔبٍىىذىغبْ

ٍبغبٍذىغبْ ثىر دۇَٔبٔي ٍبرىتىػتب ھەرلبٍطي ضىبھەٌەر ثىوٍىچە ھەرلبٍطىي    

ثىىۇ دۇَٔىىبدا ھىىبزىرلي زاِىىبْ وىػىىىٍىرى   . ي ثوٌىىذىدۆٌەتىىٍەرگە ثبغىىالِچ 

ٍبغىّبلتب ۋە وەٌگۈضي ئەۋالدالرِۇ ئۆزٌىرى ٍبراتمبْ ِۇغۇٔذاق ثىر دۇَٔبدا 

 . ٍبغبٍذۇ، ئەٌۋەتتە

دۇَٔبٔىىىىىڭ ھەرلبٍطىىىىي ثىىىىۇرجەوٍىرىگىچە غەرة ِەدۀىَىتىٕىىىىىڭ     

غەرثٍىىٍەرگە خبش دۇَٔب لبراظ خبضٍىمي، تۇرِۇظ ۋە وىػىٍىه لىّّەت 

ىرىٕىڭ ضىىىڭىپ وىرىػىىي تەضىىىر پەٍىىذا لىٍىىىع ئىىبرلىٍىك ئىىۈٌگە   لبراغىىٍ

غەرة ِەدۀىَىتىي دۇَٔبٔىىڭ ھەرلبٍطىي جبٍٍىرىىذا پبرچىٍىٕىىپ      . ٍىبراتتي 

لىػالق دۇَٔبضىٕي، تەغىىٍطىس، ِەدۀىَەتطىىس ضىَبضىىٌ    –وەتىەْ ٍېسا 
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گۇرۇھالرٔي، ثىىر لىطىىُ ِىٍٍىىٌ دۆٌەتٍەرٔىي ضىىڭىپ وىىرىع ئىبرلىٍىك        

ئىىىىۇالرٔي . ېرٌىىىىىه تەغىىٍٍىٕىػىىىىىە ئېٍىىىىىپ وەٌىىىىذى  لۇرۇٌّىىىىب خبراوت

ثىىرى ثىىٍەْ ئۆزئىبرا     –تەغىىٍٍىٕىپال ٍبوي ئورٔىذىٓ دەضت تۇرۇپال ثىر 

تبرتىع لىالالٍذىغبْ ٍەرغبرى خبراوتېرٌىه جەِئىَەت ھبٌىتىگە  –تبالظ 

ثەزى دۆٌەتٍەر زاِبٔىۋىٍىػىع ٔبِىذا دۆٌەت ۋە جەِئىَەتٕي . ئبٍالٔذۇردى

, دۆٌەت دائىرىطىىىذە غەرة ِەدۀىَىتىٕىىي ئۆگىٕىػىىىە  تەرتىىىپىە ضىىېٍىپ،

دۆٌەت ئىچىذە غەرثچە ئىجتىّىبئىٌ ۋە ضىَبضىىٌ تىۈزۈِٕي تەغىىٍٍەغىىە     

دەرىجىىىذىٓ تبغىمىرى چىىوڭ دۆٌەتٍەرٔىىڭ ٍەر غىىبرى    . وىرىػىىپ وەتتىي  

تبرتىػىٍىرىٕىڭ تەضىىرى ئبضىتىذا ثەزى     –خبراوتېرٌىه ضىَبضىٌ تبالظ 

ٍ  –چىىوڭ  ٍەتىىٍەر غەرثٕىىي تىىبٌالظ ئوثَېىتىغىىب ۋە   وىچىىىه دۆٌەتىىٍەر ۋە ِى

ِۇغىىۇ جەرٍىىبْ ثبغىىالٔغبْ  . غەرثٕىىي ئىىۆگىٕىع ئۇضىىتبزىغب ئبٍالٔىىذۇردى  

دۇَٔىىب ئۇرۇغىىي ئبخىرالغىىمۇچە ٍەر غىىبرىذا    – 9وۈٔىىذىٓ ثبغىىالپ ٍىىبوي  

ثەٌىىىي ھبٍىىبي ئىىۆتّەً   ، ِۇضىىتەٍِىىە ضىطتېّىطىىي ثىتچىىىت ثوٌۇغىىٕىڭ   

 .ٍىّىرىٍىػٕىڭ دەۋرىگە وىرىپ لبٌذى

ېىىَىٓ ِۇضىىتەٍِىىىچي دۆٌەتٍەرٔىىىڭ دۆٌەت ئەھىىۋاٌي،    ئۇرۇغىىتىٓ و

دۆٌەت وىىىىىۈچي ئبجىسٌىػىػىىىىىمب لىىىىىبراپ ٍۈزٌۀگۀىىىىىذە، ِىٍٍەتچىٍىىىىىىه  

ھەرىىەتٍىرىٕىىىڭ جىىۇظ ئىىۇرۇپ  راۋاجٍىٕىػىىي، ِۇضىىتەٍِىىە ئەٌىىٍەردە      

لوراٌٍىك تەغىىالتالرٔىڭ ِىٍٍىٌ ئبزادٌىك ئەلىذىٍىرىگە ضبدىك ثوٌۇغىي،  

دۀىَەت روھىٕىڭ دۇَٔبۋى وۈچ ثوٌۇپ ِىٍٍىٌ ِەدۀىَەت ۋە ضىَبضىٌ ِە

وۆتۈرۈٌۈغي ضىَبضىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ئبرزۇٌىرىٕىڭ ٍبٌمۇٔىٕي تۇتبغتۇرغبْ 

ٕي ئىۆزٌىرى ثەٌگىٍىػىي،   ىئەروىٍٕىىه، ِىٍٍەتٍەرٔىىڭ ئىۆز تەلىذىر    . ئىذى

ِۇضتەٍِىىە ئەٌىٍەردە ِۇضىتەٍِىىىچىٍەرگە لبرغىي ئىۇرۇظ غىۇ دەۋرٔىىڭ       

 .ِۇلەددەش غوئبرىغب ئبٍالٔغبْ ئىذى
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ِۇضىىتەلىً  فىٍىپپىٕٕىىىڭٍىٍىىي ئبِېرىىىىب لوغىىّب غىىتبتٍىرى    – 3613

  ٓ ٍەر غىىبرى ثىىوٍىچە غىىىذدەتٍىه ئەۋغ   ،ثوٌۇغىىغب ٍىىوي لوٍغبٔىىذىٓ وېىىَى

 3614 ،دۇَٔب لۇرۇظ ھەرىىىتي ثبغالٔذى ٌئبٌغبْ ِۇضتەٍِىىىذىٓ خبٌى

ٍىٍي  – 3616. ٍىٍي ھىٕذىطتبْ ۋە پبوىطتبْ ِۇضتەلىٍٍىك جبوبرٌىذى –

ىٕىڭ ِۇضتەٍِىىىطي ھىٕذؤېسىَە، ٍبپؤىَىٕىڭ ِۇضتەٍِىىىطي گوٌالٔذىَ

ٍىٍي الئوش، وبِجودژا، غىّبٌي  – 3621. جۇڭگو ِۇضتەلىٍٍىك جبوبرٌىذى

ىىىىذا مٍىٍىىىي غىىىىّبٌي ئبفرى – 3623. ِۇضىىىتەلىٍٍىك جبوبرٌىىىىذى ېتٕىىىبٍَۋ

 – 3624. ِبراوەظ ۋە تۇٔىص لبتبرٌىك دۆٌەتٍەر ِۇضتەلىٍٍىك جبوبرٌىىذى 

ْ دۇَٔبدا لبرا تۀٍىىٍەرٔي خۇغبي ٍىٍي گبٔب  ِۇضتەلىٍٍىك جبوبرالپ، پۈتۈ

گبٔىىب ِۇضىىتەلىٍٍىك جبوبرٌىغىىبْ غىىۇ دەلىمىىىٍەردە خۇغىىبٌٍىمتىٓ   . لىٍىىذى

ھېططىىىىىَبتٕي تىىىىىسگىٍٕىَەٌّىگەْ گبٔىىىىبٌىك ئبٍىىىىبٌالر ِۇضىىىىتەلىٍٍىمٕي    

تەثىرىىٍەظ ِەٍذأىىذا چىبال تۇغىۇۋەتىەْ ئىىذى ٍىبوي ثوٍىىذىٓ ئىبجراپ         

ٍىٍىىىي وۇثىىىب ِۇضىىىتەلىٍٍىك جبوبرٌىىىىذى،     – 3626. وېتىػىىىىەْ ئىىىىذى 

ىذا ِۇضتەٍِىىە مئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ئۀگٍىَە، فرأطىَە تىسگىٍٕىگەْ ئبفرى

ٍىٍىىىىىي  – 3630. ئەٌىىىىىٍەردە ِۇضىىىىىتەٍِىىە ضىطتېّىطىىىىىي ٍىّىرىٍىىىىىذى  

ٍىٍي ئبٌجىرىَىٍىىٍەر  – 3639. چېىىٕىپ چىمتي زاٍىردىٓثېٍگىَىٍىىٍەر 

زالرٔي ۋەتىٕىىذىٓ لىىوغالپ چىمىرىىىپ  لوراٌٍىىك وىىۈرەظ ئىبرلىٍىك فرأطىىۇ  

ٍىٍي ئۇٍغۇرىطتبٕٔىڭ ئىٍي ئۆٌىىطىذە  – 3639. ِۇضتەلىٍٍىك جبوبرٌىذى

ئۇٍغىىىۇرالر زور وۆٌەٍِىىىىه ٔبِىىىبٍىع تەغىىىىىٍٍەپ ِۇضىىىتەلىٍٍىك تەٌەپ     

ٔبِىبٍىع خىتىىبً ِۇضىتەٍِىىىچىٍىرىٕىڭ لوراٌٍىىك ثبضتۇرۇغىىىغب    . لىٍىذى 

زغىالڭچىالر ضىىىبثىك ِىڭىىىذىٓ ئىىىبرتۇق لىىىو   300ئۇچرىغبٔىىىذىٓ وېىىىَىٓ  

ٍىٍالرغىب   – 3640. لېچىپ چىمىىپ وېتىػىىە ِەججىۇر ثوٌىذى     ضوۋېتٍەرگە

ئەگىػىپ  ئەرەثٍىرىگەوەٌگۀذە ئبۋۋاي ِۇضتەلىً ثوٌغبْ ِىطىر، ضەئۇدى 



 269 

 – 90لىطمىطي . ئبرلىذىٓ دۇَٔبغب وەٌذى –ثبغمب ئەرەة دۆٌەتٍىرى ئبرلب 

ٍىىرى ئىۆزٌىرىگە خىبش    ٍىٍٍىرىغىب وەٌگۀىذە غەرة دۆٌەت   -  40ئەضىرٔىڭ 

ثىىىىٍەْ ئىىىۆزٌىرى ثەرپىىىب لىٍغىىىبْ   ( خىتبٍغىىىب ضېٍىػىىىتۇرغبٔذا )ِەردٌىىىىه 

. ِۇضىىىتەٍِىىىچىٍىه ضىطتېّىطىىىىٕىڭ ٍىّىرىٍگۀٍىىىٕىىىي جبوبرٌىىىىذى    

ِۇضىىتەلىٍٍىك جبوىىىبرالپ   َەىىىىىسدروٍىٍىىي   – 3650غىىۇٔىڭذىٓ وېىىىَىٓ  

7 ىخىتبً ِۇضتەٍِىىىچىٍىر. ثۈۋى دۆٌىتي ثوٌۇپ لۇرۇٌذى زىّجبىذا مئبفرى

دۇَٔىىبدا ِۇضىىتەٍِىىە ضىطتېّىطىىي ثىتچىىىت ثوٌىىذى، ِۇضىىتەٍِىىىچىٍىه   

خىتىبً  . ئىۆزى خىوظ لىٍىذى    –ئبخىرالغتي، دەپ ھۆوۈَ لىٍىپ ئۆزىٕي 

 – 3652 ،ِۇضىتەٍِىىىچىٍىرىٕىڭ خۇغىبي ثوٌۇغىىي ئبخىرالغىّبً تىىۇرۇپال   

ٍىٍالردا ووِّۇٔىسَ ضىطتېّىطىغب ِۇٔبضىۋەتٍىه ئىّپېرىَە ِۇضتەٍِىىىچي 

 – 3663 ،ٍبۋروپب تەۋرىٕىػىە ٌئىّپېرىَىطي تەۋرىٕىػىە، غەرلى وىرىّىً

ٍىٍىذىٓ ثبغالپ ووِّۇٔىسَ ئىّپېرىَىطي غىەرِۀذىٍەرچە، توضۇۋاٌغۇضىىس   

دېڭىىسى ثوٍىىذىىي ِىٍٍەتىٍەر ۋە     ثبٌتىك. دەرىجىذە ٍىّىرىٍىػىە ثبغٍىذى

دۆٌەت ِۇضىتەلىٍٍىك   32جەِئىىٌ   ،ئوتتىۇرا ئبضىىَبدىىي ِىٍٍەتىٍەر ثوٌىۇپ    

ْ پرېسىىىذېٕت  . وبرٌىىىذى جب دەۋرىىىگە وەٌگۀىىذە ثبٌمىىبْ ٍېىىرىُ      وىٍىٕتىىۇ

 –لبتىىبرٌىك دۆٌەتىىٍەر ئبرلىىب   ىَەدرووىى، ثوضىىٕىَەئبرىٍىىذىىي ِبوېىىذؤىَە،  

   ٓ ٍىٍىي غىبڭگبڭ    – 3664 ،ئبرلىذىٓ ِۇضىتەلىٍٍىك جبوبرٌىغبٔىذىٓ وېىَى

 – 3665. ئبالھىذە ِەِۇرى راٍوْ ٔبِىذا ِۇضتەلىً ثىر ئىۆٌىىگە ئبٍالٔىذى  

تىىٕچ ئووَىبْ    –، ئبضىىَب  اووضىوۋ ذىٓ ثبغالپ ثبٌمبْ ٍېرىُ ئبرىٍىىذا  ٍىٍى

ِۇضىىتەلىً ثوٌۇغىىٕىڭ غىىەرتٍىرىٕي ھبزىرالغىىمب    تېّىىۇر ٌراٍؤىىىذا غىىەرلى

ئبٍىىذا ئۇٍغىىىۇرالر ِۇضىىتەلىً ثوٌۇغىىىٕىڭ    – 9ٍىٍىىىي  – 3664. وىرىػىىتي 

ثىىىبٍرىمىٕي وۆتىىىۈرۈپ ئوتتۇرىغىىىب چىممبٔىىىذا خىتبٍٕىىىىڭ ٍۀە ثىىىىر لېىىىتىُ    

خىتبٍٕىىڭ ئۇٍغىىۇرالرٔي ثبضتۇرۇغىىغب لبرغىىي   . دۇچ وەٌىىذىثبضتۇرۇغىىغب  
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ئبِېرىىب لوغّب غتبتٍىرى ھۆوۈِىتي ۋە ثىرٌەغىەْ دۆٌەتىٍەر تەغىىىالتي   

 . ثبٍبٔبت ئېالْ لىٍىپ ئىپبدە ثىٍذۈردى

ّذا ئۆزگىرىع ٍبضىبپ ئىۆزٌىرى ثەرپىب    ىغەرة ِەدۀىَىتي ئىچىي لىط

ٕىڭ ىٍەر غىبر  ،ٍىىپ لى تبثى لىٍغبْ ِۇضىتەٍِىىىچىٍىه ضىطتېّىطىىٕي ثەر  

 – 3656ثىراق ٍبٌتىب ضىطتېّىطىي   . ئەضٍي لىَبپىتىٕي ئەضٍىگە وەٌتۈردى

وېطىىً ٍىّىرىٍىذى    -ٍىٍي ئىىىي ثېرٌىٓ ثىرٌەغىىۀذىٓ وېىَىٓ ئىۈزۈي    

. وېطىً ٍىّىىرىٍّىگەْ ئىىذى   –تېخي ئۈزۈي  ،دەپ جبوبرالٔغبْ ثوٌطىّۇ

. ىىرىٍگەْ ئىىذى  پەلەت ٍبٌتب ضىطتېّىطىٕىڭ ٍبۋروپب ئىطتراتېگىَىطي ٍىّ

ٍبٌتب ضىطتېّىطىٕىڭ ٍىراق غەرق ئىطتراتېگىَىطي تېخىي ٍىّىىرىٍّىگەْ   

ِىىبٔجۇرىَە ِەضىٍىطىىي، ئۇٍغۇرىطىىتبْ ِەضىٍىطىىي ٍىىىراق غىىەرق     . ئىىىذى

 . ئىطتراتېگىَىطىٕىڭ ئبضبضٍىك ِەزِۇٔي ئىذى
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 هىللەتلەر

 وۈٔي – 90ئبٍٕىڭ  – 3ٍىٍي  – 3665

ٔەزەرىَىطىىىٕىڭ  «ەٌگىىىٍەظٕي ئىىۆزى ثىئىىۆز تەلىىذىر»ِىٍٍەتٍەرٔىىىڭ 

 «ٕي ئىۆزى ثەٌگىىٍەظ  ىئۆز تەلذىر»ٔېّە؟ ِىٍٍەتٍەرٔىڭ  ِۀجىئيوېٍىع 

ثىىۇ . ٔەزەرىَىطىىٕىڭ ئوتتۇرىغىىب چىمىػىي ٔبھىىبٍىتي ئىىۇزۇْ تبرىخمىب ئىىىگە    

ٔەزەرىَىٕىىىڭ ئوتتۇرىغىىب چىمىىىع تىىبرىخىٕي ۋە ثىىۇ ٔەزەرىَىٕىىىڭ خەٌمئىىبرا   

ەضىىىىرٔىڭ ئىىىبخىرلي ا ئتىىۇر ئەھّىَىتىٕىىي ئىسدەغىىىىە تىىوغرا وەٌطىىىە، ئوت  

ب ثبغىىٍىغبٔذا ئوِىىۇِي   مدەۋرٌىرىىىذە ٍبۋروپىىبدا ِىٍٍىىىٌ دۆٌەتىىٍەر لۇرۇٌۇغىى    

وەٍپىَبتمب ئبٍالٔغىبْ ِىٍٍەتچىٍىىه ۋە ِىٍٍەتچىٍىىىىە ِۀىجە ثوٌغىبْ غىۇ       

ٕي ئىۆزى  ىئىۆز تەلىذىر  ». ىٓ ئىسدەغىىە تىوغرا وېٍىىذۇ   ىذدەۋرٔىڭ رېئبٌٍىم

ٍبۋروپىىبدا ِىٍٍىىىٌ  ٔەزەرىَىطىىي ئوتتۇرىغىىب چىمىىىع ثىٍۀىىال    «ثەٌگىىىٍەظ

 . ھەرىىەتٍەرٔىڭ ٍېتەوچي ٔەزەرىَىطىگە ئبٍالٔغبْ ئىذى

ٔەزەرىَىطىىىٕىڭ  «ٕي ئىۆزى ثەٌگىىٍەظ  ىِىٍٍەتٍەرٔىىڭ ئىۆز تەلىىذىر  » 

ئوتتۇرىغب چىمىػي فرأطىَە ثۇرژۇئب ئىٕمىالثي دەۋرىذە ٍىۈز ثەرگەْ ئىىع   

ادٌىك ثوٌۇپ، ثۇرژۇئبزىَىٕىڭ فېئوداٌىسِغب لبرغي  وۈرەغىٍىرى ِىٍٍىىٌ ئىبز   

   ْ تىىىىىبۋار . ھەرىىەتىىىىىٍەر ثىىىىىىٍەْ چەِجەرچىىىىىبش  ثبغٍىٕىىىىىىپ وەتىىىىىىە

 ،ئىػىىىٍەپچىمبرغۇچي جەِئىىىىَەت لىىىۇرۇظ، ئىچىىىىي ثىىىبزارٔي ئىگىىىىٍەظ   

ېٍىع جەرٍبٔىىىىذا ئورتىىىبق ِەدۀىىىىَەت ئۀئۀىطىىىىگە تىىىبٍىٕىع     ۋتىىىبرتى

 ْ غىۇڭب، ئورتىبق تىٍىذا    . ئىىذى  ثۇرژۇئبزىَىگە ئىٕتبٍىٓ زۆرۈر ثوٌۇپ لبٌغىب

ر ئوٌتۇرالالغىىمبْ تېررىتىىورىَىٍەردە، ِبوىىبٔالردا،   ضۆزٌىػىىىذىغبْ وىػىىىٍە 

 ٌِىٍٍىىىىٌ ثۇرژۇئبزىَىٕىىىىڭ تىىىبرىخى  ،راٍىىىؤالردا ِىٍٍىىىىٌ دۆٌەت لىىىۇرۇظ 

ھىبزىرلي زاِىبْ وبپىتبٌىسِٕىىڭ ِۀىپەئەت     . ئىذى ۋەزىپىطي ثوٌۇپ لبٌغبْ

تەٌەپٍىرىٕىي لبٔذۇراالٍىىذىغبْ ِىٍٍىىٌ دۆٌەت لىىۇرۇظ غىۇ چبغىىذا ثىىبرٌىك     
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ئورتبق خبھىػىي ۋە ٍېتەوچىي ئىذىَىطىي ثوٌىۇپ      ِىٍٍىٌ ھەرىىەتٍەرٔىڭ

 . لبٌغبْ

ٕي ىِىٍٍەتٍەرٔىىڭ ئىۆز تەلىذىر   »ثىرىٕچي دۇَٔىب ئۇرۇغىىذىٓ ئىبۋۋاي    

ٍبۋروپبدا ٌ پرىٕطىپي، ٍبۋروپب دائىرىطىذە ثوٌۇپّۇ غەرلى «ئۆزى ثەٌگىٍەظ

. ِىٍٍىىىٌ ِەضىىىٍىٕي ھەي لىٍىػىىىٕىڭ ِىىۇھىُ پرىٕطىىىىپي ثوٌىىۇپ لبٌىىىذى     

ئىٕمىالثي دەۋرىذە ٌېٕىٓ پروٌېتبرىَبت ضىىٕىپىٕىڭ   ئبتبٌّىع پروٌېتبرىَبت

ِىٍٍىىىٌ ِەضىىىٍە توغرىطىىىذا ئبتىىبٌّىع پروگراِّىطىىىٕي تىىۈزۈپ چىمىىىپ     

ٔەزەرىَىطىٕي تەرەلمىىٌ   «ٕي ئۆزى ثەٌگىٍەظىِىٍٍەتٍەرٔىڭ ئۆز تەلذىر»

ۇضتەثىت چبر ِوۈٔي  – 9ئبٍٕىڭ  – 33ٍىٍي  – 3634 ،لىٍذۇرۇظ ٔبِىذا

چرىغبْ رۇضىَە تەۋەٌىىىذىىي ثبرٌىك ِىٍٍەتٍەرگە ئۇ زۇٌۇِىغبرۇضىَىٕىڭ 

ھولىىۇلي   «ٕي ئىىۆزى ثەٌگىىىٍەظ  ىئىىۆز تەلىىذىر »، «ئەروىٍٕىىىه ثېىىرىع »

ثېرىع، ئېسىٍگەْ ِىٍٍەتىٍەر ثۆٌۈٔىۈپ چىمىىپ دۆٌەت لۇرۇغىٕي خبٌىطىب،      

پرىٕطىىىىپىٕي جبوبرٌىغىىىبْ  «دۆٌەت لىىىۇرۇظ ھولىىىۇلي ثېىىىرىع »ئۇالرغىىب  

غىىٕي خبٌىطىىب دۆٌەت لىىۇرۇظ  دۆٌەت لۇرۇ»، «ھولىىۇق ثېىىرىع»ٌېٕىٕٕىىىڭ 

ثىىوٍىچە ثەرگەْ ۋەدىٍىىىرى،   «پرىٕطىىىپ»دەٍىىذىغبْ   «ھولىىۇلي ثېىىرىع 

، ضىَبضىٌ رەڭۋازٌىك ئەِەٌىَەتتە رۇضىَە تەتجىمالّٔىغبٍٔىمتىٓئەِەٌىَەتىە 

تەۋەٌىىىذە ٍبغبۋاتمبْ رۇش ثوٌّىغبْ ثبغمب ِىٍٍەتٍەرٔىي ثبغىمب غىەوىٍذە    

 . ەرىَىطي ثوٌۇپ لبٌذىِۇضتەٍِىىە لىٍىػٕىڭ پروگراِّىطي ۋە ٔەز

 -3ٍىٍىىي   – 3636ٌېىىٕىٓ ضىَبضىىىٌ رەڭۋازٌىمٕىىىڭ تبِىىبَ ئەوطىىىچە    

، ْۇۋېٍطى وىۈٔي ئبِېرىىىب لوغىّب غىتبتٍىرىٕىڭ پرېسىىذېٕتي       – 5ئبٍٕىىڭ  

ٌ پروگراِّب ئېالْ ( 31)ئبِېرىىىٕىڭ دۆٌەت پبرالِېٕتىذا  ِبددىٍىك ضىَبضى

پرىٕطىىپٍىرىٕي   «ٕي ئىۆزى ثەٌگىىٍەظ  ىِىٍٍەتٍەرٔىڭ ئۆز تەلذىر»لىٍىپ 

 «ئۆز تەلذىرىٕي ئۆزى ثەٌگىٍەظ» ۋېٍطۇْپرېسىذېٕت . ئوتتۇرىغب لوٍذى
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ٍبۋروپىبدا ِىٍٍىىٌ    ٌپرىٕطىپٍىرىغب ئەِەي لىٍىپ، ئۇرۇغتىٓ وېَىٓ غەرلى

ِەضىٍىٍەرٔي ھەي لىٍىػٕىڭ تەدثىرٌىرىٕي تىۈزۈپ چىمىػىٕي تەغىەثجۇش    

 . لىٍذى

ٍ  – 3ٍىٍىىىي  – 3636 غىىىۇچي دۆٌەتىىىٍەر دۇَٔىىىب ئۇرۇغىىىىذا غەٌىىىىجە لى

گىىىىىۇرۇھي، ِەغٍىىىىىۇپ ثوٌغىىىىىبْ دۆٌەت گېرِىىىىىبٔىَە ۋە گېرِبٔىَىٕىىىىىىڭ    

ئىتتىپبلذاغىىىىىٍىرى ثىىىىىىىٍەْ تىٕچٍىىىىىىىك غەرتٕبِىطىىىىىىي ئىّساٌىغبٔىىىىىىذا   

ۋە ٍۇگوضىىالۋىَىٕىڭ ضىَبضىىىٌ   ئبۋضىىتىرىَەچىخىطىىٍوۋاوىَە، ۋېٕگىىرىَە،  

ئبٍرىُ ھبٌذا ئېتىىراپ لىٍىػىٕي لىبرار لىٍىذى ۋە      –ٕي ئبٍرىُ ىِۇضتەلىٍٍىم

 .رغب ثىٕبئەْ غۇ دۆٌەتٍەرٔىڭ ِۇضتەلىٍٍىمي ئېتىراپ لىٍىٕذىلبرا

ْ ېۋ»  ( ٕي ئىىىسدەپ تبپبٌّىىىذىُىخىتىىبٍچە ٔەغىىر) «خىتبثٕبِىطىىي ٍطىۇ

ئىىىۆز تەلىىىذىرىٕي ئىىىۆزى  »ئىىىېالْ لىٍىٕغبٔىىىذىٓ وېىىىَىٓ ِىٍٍەتٍەرٔىىىىڭ  

ِىٍٍىىٌ ئىىبزادٌىك ھەرىىەتٍەرٔىىڭ جىۇظ ئىىۇرۇپ     «ثەٌگىىٍەظ پرىٕطىىپي  

 ۋېٍطىىىۇْ». ەوچىىي ٔەزەرىىىَە ثوٌىىۇپ لبٌىىذى    ب تىىۈرتىە، ٍېت ىغراۋاجٍىٕىػىى 

7 ِەضىىىٍەْ. ِىٍٍىىىٌ ِەضىىىٍىٕىڭ دائىرىطىىىٕي وېڭەٍتتىىي   «خىتبثٕبِىطىىي

، «ئووَىىبٔالردا ئەلٍىىىَە ئەروىٍٕىىىىي   –دېڭىىىس »، «ئوچىىۇق دىپٍوِىىبتىَە »

ِىٍٍەتىٍەر ئىۆز   »، «ئەضىەر لىطمبرتىع»، «تىجبرەت ئەروىٍٕىىي –ضودا »

 «ئىىبرا ثىخەتەرٌىىىه ئورگىىبٍٔىرى خەٌم»، «تەلىىذىرىٕي ئىىۆزٌىرى ثەٌگىىىٍەظ 

ِىٍٍىىٌ ِەضىىٍىٕي    «خىتبثٕبِىطي ۋېٍطۇْ»لبتبرٌىمالرٔي ِەزِۇْ لىٍغبْ 

ٍبۋروپبدىٓ ۋە ٍبۋروپبدا ِىٍٍىٌ زۇٌۇِغب لبرغي چەوٍىىه ثىىر ِەضىىٍىذىٓ    

تەرەلمىٌ لىٍذۇرۇپ، دۇَٔبٔىڭ ھەرلبٍطي جبٍٍىرىذا ھەرلبٍطي ئېسىٍگەْ 

ەٌمٍىرىٕىىىڭ ِىٍٍىىىٌ زۇٌۇِغىىب، ٍىىبت     ِىٍٍەتىىٍەر ۋە ِۇضىىتەٍِىىە ئەٌىىٍەر خ   

ِىٍٍەتٍەرٔىىىىىڭ ِىٍٍىىىىىٌ ھۆوۈِرأٍىمىغىىىىب لبرغىىىىي ِىٍٍىىىىىٌ ئىىىىبزادٌىك     

 . ھەرىىەتٍەرٔىڭ ٔەزەرىَىطىگە ۋە غوئبرىغب ئبٍالٔذى
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ىٍٍەتٍەرٔىڭ ئىۆز تەلىذىرىٕي   ِ»ئىىىىٕچي دۇَٔب ئۇرۇغىذىٓ وېَىٓ 

. ػىتي ئېتىىراپ لىٍىػىمب ئېرى   ئوِۇَِۈزٌىۈن پرىٕطىپي  «ئۆزٌىرى ثەٌگىٍەظ

خەٌمئبرا لبٔۇٔالردا ثىر تۈرٌۈن ٔېگىسٌىه پرىٕطىپ ثوٌۇغمب لبراپ تەرەلمىٌ 

 – 3ٔىىىىڭ «ثىرٌەغىىىىەْ دۆٌەتىىىٍەر تەغىىىىىالتي ٔىسإِبِىطىىىي ». لىٍىىىذى

دۆٌەتىىىٍەر ئىىبرا خەٌمٍەرٔىىىڭ ثبراۋەرٌىىىىه   »7 تبرِىمىىىذا  – 9ِبددىطىىىٕىڭ  

ھولىۇلىٕي ئېتىىىراپ لىٍىىع ھەِىىذە ئىىۆز تەلىذىرىٕي ئىىۆزٌىرى ثەٌگىىىٍەظ     

پرىٕطىىىپىٕي ئبضىىبش لىٍغىىبْ، ثبراۋەرٌىىىه، دوضىىتٍۇق ِۇٔبضىىىۋەتٍىرىٕي     

   ٍ  ئوِۇَِۈزٌىىىۈن رٔي ئىػىىىٍىتىپ ەتەرەلمىىىىٌ لىٍىىىذۇرۇپ، ِۇۋاپىىىىك چىىىبرى

 . دەپ ثەٌگىٍۀذى «تىٕچٍىمٕي ئىػمب ئبغۇرۇظ

ٍىغىٕىىي ثىىىر لبتىىبر    ٌثىرٌەغىىىەْ دۆٌەتىىٍەر تەغىىىىالتىٕىڭ ئوِىىۇِى   

ِىٍٍەتٍەرٔىىڭ ئىۆز تەلىذىرىٕي    »پ، خىتبثٕبِە، لبٔۇْ ۋە لبرارالرٔي ِىبلۇٌال 

. لبٍتب تەوىتٍىذى ۋە غىەرھٍىذى  –پرىٕطىپىٕي لبٍتب  «ئۆزٌىرى ثەٌگىٍەظ

ٔۆۋەتٍىىىىه ثىرٌەغىىىىەْ دۆٌەتىىىٍەر تەغىىىىىالتىٕىڭ     – 4ٍىٍىىىي  – 3629

ٕي ىخەٌمىٍەر ۋە ِىٍٍەتٍەرٔىىڭ ئىۆز تەلىذىر    »ٍىغىٕىي ِبلۇٌٍىغىبْ    ٌئوِۇِى

خەٌمىٍەر ۋە ِىٍٍەتىٍەر ئىۆز    »7 اد«ئۆزٌىرى ثەٌگىٍەظ توغرىطىذىىي لبرارى

تەلىىىذىرىٕي ئىىىۆزٌىرى ثەٌگىٍىگۀىىىذىال ئبٔىىىذىٓ ٔېگىسٌىىىىه وىػىىىىٍىه     

دەپ  «ھولىىىىۇلتىٓ توٌىىىىۇق ثەھىىىىرىّەْ ثوٌۇغىىىىٕي ئىػىىىىمب ئبغىىىىۇراالٍذۇ   

ٔۆۋەتٍىىىىه ثىرٌەغىىىىەْ دۆٌەتىىىٍەر    – 32ٍىٍىىىي   – 3630. ثەٌگىٍۀىىىذى

ٍ »ٍىغىٕىىىذا ِبلۇٌالٔغىىبْ   ٌتەغىىىىالتىٕىڭ ئوِىىۇِى  ەر ۋە ِۇضىىتەٍِىىە ئەٌىى

ثىبرٌىك غىەوىٍٍىه ۋە   »7 دا«خەٌمٍەرگە ِۇضتەلىٍٍىك ثېرىع خىتبثٕبِىطىي 

ئىپبدىٍىىىىه ِۇضىىىتەٍِىىىچىٍىىٕي دەرھىىىبي، غەرتطىىىىس ئبخىرالغىىىتۇرۇظ  

وېرەنق ثبرٌىك خەٌمٍەرٔىڭ ئىۆز تەلىذىرىٕي ئىۆزٌىرى ثەٌگىىٍەظ ھولىۇلي      

 ثبرق ثۇ ھولۇلمب ئبضبضٍىٕىپ ئۇالر ئۆزٔىڭ ضىَبضىىٌ ئىورٔىٕي ئىختىَىبرى   
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ثەٌگىٍەٍذۇق ئۆزٌىرىٕىڭ ئىمتىطبد، ِەدۀىَىتىٕي، جەِئىَىتىٕي  ئىختىَبرى 

ٍىٍىىىي ِبلۇٌالٔغىىىبْ   – 3640. دەپ ثەٌگىٍۀىىىذى «تەرەلمىىىىٌ لىٍذۇرىىىىذۇ

ھەرلبٍطىىىىي »ٔىىىىىڭ  «خەٌمئىىىىبرا لىىىىبٔۇْ پرىٕطىىىىىپٍىرى خىتبثٕبِىطىىىىي »

ِىٍٍەتٍەرٔىىىىڭ ثبراۋەرٌىىىىه ھولۇلٍىرىىىىذىٓ، ئىىىۆز تەلىىىذىرىٕي ئىىىۆزٌىرى    

دېىىگەْ   «ولۇلٍىرىىىذىٓ ثەھىىرىّەْ ثوٌىىۇظ پرىٕطىىىپٍىرى   ثەٌگىىىٍەظ ھ

ثىر ِىٍٍەتٕىڭ ِۇضتەلىً ئىگىٍىه ھولۇلٍۇق »7 تبرِىمىذا «b»لىطىّٕىڭ 

دۆٌەت لۇرۇغٕي ئىختىَىبرى تبٌٍىػىي، ثەٌگىٍىػىي، ٍىبوي ھەرلبٔىذاق ثىىر       

ِۇضىىىتەلىً دۆٌەت ثىىىىٍەْ لوغىىىۇٌۇپ وېتىػىىىٕي ئىختىَىىىبرى تبٌٍىػىىىي،     

ھەرلبٔىىذاق ئۇضىىۇٌذا ثەٌگىٍىػىىي غىىىۇ     ثەٌگىٍىػىىي، ضىَبضىىىٌ ئىىورٔىٕي   

ٕي ٍۈرگۈزۈغىىٕىڭ ىِىٍٍەتٕىىىڭ ئىىۆز تەلىىذىرىٕي ئىىۆزى ثەٌگىىىٍەظ ھولىىۇل  

 .دەپ ثەٌگىٍۀذى «ئۇضۇٌىغب ِۀطۇپتۇر

ٍىٍي ثىرٌەغىەْ دۆٌەتٍەر تەغىىالتىٕىڭ ئوِىۇِي ٍىغىٕىىذا    -  3633

ئىمتىطىىىبد، جەِئىىىىَەت، ِەدۀىىىىَەت  ھولىىىۇلي خەٌمئىىىبرا    »ِبلۇٌالٔغىىىبْ 

پىىىۇلراالر ھولىىىۇلي ۋە ضىَبضىىىىٌ ھولىىىۇق خەٌمئىىىبرا    »ۋە  «ىطىىىيئەھذىٕبِ

ثىبرٌىك  »7 ِبددىطىىذا ئوخػبغىال   - 3لبتبرٌىك لبٔۇٔالرٔىڭ  «ئەھذىٕبِىطي

دەپ  «خەٌمٍەرٔىىىڭ ئىىۆز تەلىىذىرىٕي ئىىۆزٌىرى ثەٌگىىىٍەظ ھولىىۇلي ثىىبر       

ئبٍذا  – 3ضىگە خىتبً ھۆوۈِىتي ثۇ ٍىً  – 3ثۇ لبٔۇٕٔىڭ . )ثەٌگىٍۀذى

ثىۇ لىىبٔۇٔالردا ٍۀە  ( َىٓ ھەر ئىىىىطىىىگە ئىّىسا لوٍىذى  وېى . ئىّىسا لوٍىذى  

ٕىىىڭ ضىَبضىىىٌ ىِۇضىىتەٍِىىە ِىٍٍەتىىٍەر ِۇغىىۇ ھولۇلالرغىىب ئبضبضىىەْ ئۆز 

ئىىىورٔىٕي ئىختىَىىىبرى ثەٌگىىىىٍەظ، ئىمتىطىىىبد، جەِئىىىىَەت، ِەدۀىىىىَەت     

ثىرٌەغىەْ . تەرەلمىَبتىغب ئىختىَبرى ئىسدىٕىع ھولۇلٍىرىّۇ ثەٌگىٍۀذى

 ىػىٍىه ھولۇق ووِىتېتىٕىىڭ ِەخطىۇش دووالتىي   دۆٌەتٍەر تەغىىالتي و

(H. G E S P: ell) ِىٍٍەتٍەرٔىڭ ئۆز تەلذىرىٕي ئۆزٌىرى ثەٌگىٍىػي » ،دا
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خەٌمئىبرا لىبٔۇٔالردا پرىٕطىىپ ثوٌىۇظ ثىىٍەْ ثىىرگە، ئوخػبغىال خەٌمئىبرا         

دەپ  «ٕي وۆرضىىتىپ ثېرەٌّەٍىىذۇ ىلىبٔۇٔالردا ثىىر خىىىً ھولىۇق ثوٌّبضىىٍىم   

 . وۆرضىتىٍذى

ٍىىە ئەٌىىىىىٍەر ۋە خەٌمىىىىىٍەرگە ِۇضىىىىىتەلىٍٍىك ثېىىىىىرىع    ِۇضىىىىىتەِ»

لبتبرٌىك  «خەٌمئبرا وىػىٍىه ھولۇق ئەھذىٕبِىطي»ھەِذە  «خىتبثٕبِىطي

ٔىساِالر ثۈگۈْ خەٌمئىبرا لىبٔۇْ ئورٔىىذا، خەٌمئىبرا جەِئىىَەت تەرىپىىذىٓ       

ِىٍٍەتٍەرٔىڭ ئىۆز تەلىذىرىٕي ئىۆزٌىرى    »لوثۇي لىٍىٕغبْ ئىىەْ دېّەن، 

ٍىىىچىٍىه ۋە ٍىىبت ِىٍٍەتٍەرٔىىىىڭ ھۆوىىىۈِرأٍىمي  ثەٌگىٍىػىىي، ِۇضىىىتەِ 

ئبضىىىتىذا ٍبغىىىبۋاتمبْ ِىٍٍەتٍەرٔىىىىڭ ھولىىىۇلٍىرىٕي لىىىبٍتۇرۇپ ئىىىېٍىع    

 . دېگەْ ضۆز «تەٌەپٍىرىگە ئبضبش ضبٌذى
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 مىلىٌتۇى پرېسىذېٌت

 وۈٔي – 92ئبٍٕىڭ  – 3ٍىٍي  – 3665

ْ پرېسىىىذېٕت »ثۈگىۈْ   «دۇَٔىب گېسىتىىي » ثېَجىڭىىذا لبٍطىىي  وىٍىٕتىۇ

 .ِبۋزۇٌۇق خەۋەر ئېالْ لىٍذى «ەر ثوٍىچە ضۆھجەتٍەغّەوچيِەضىٍىٍ

وىىۈٔي  – 91 وىٍىٕتىىۇْئبِېرىىىىب لوغىىّب غىىتبتٍىرىٕىڭ پرېسىىىذېٕتي   

ۋاغىىىٕگتؤذىٓ ثېَجىڭغىىب ٍىىۈرۈپ وەتتىىي ۋە جۇڭگوغىىب ئورۇٔالغىىتۇرغبْ    

وىىىۈٔي  – 3غىىۇ ھەپتىٕىىىڭ   .  تولمىىۇز وۈٍٔىىۈن زىَىىبرىتىٕي ثبغىىىٍىۋەتتي   

ْ ٓ ثىىٍەْ پرېسىىذېٕت   زېّىى  جَىبڭ خىتبٍٕىڭ رەھجىىرى   ٍىۇلىرى   وىٍىٕتىۇ

ٔۇرغۇٍٔىغىبْ ِەضىىٍىٍەر،   . ت ئۆتىىۈزِەوچي ثوٌىذى  ەدەرىجىٍىىٍەر ضىۆھج 

. ِبۋزۇالر ثوٍىچە ئىىىي دۆٌەت رەھجەرٌىرى پىىىر ئبٌّبغتۇرِبلچي ثوٌىذى 

ئبِېرىىىىب خەٌمىىي وۆڭىىۈي ثۆٌۈۋاتمىىبْ ثىىۇ لېتىّمىىي زىَىىبرەتتە پرېسىىىذېٕت     

ٔىىىپەئەتىگە ِۇٔبضىىىىۋەتٍىه لبٍطىىىي   ، ئبِېرىىىٕىىىىڭ دۆٌەت ِەوىٍىٕتىىىۇْ

زېّىٕٕىڭ ئبٌذىغب لوٍّبلچي ثوٌىذى؟ ئبِېرىىىب    جَبڭِەضىٍىٍەرٔي رەئىص 

 ھۆوۈِىتي ٍۀە جۇڭگو تەرەپٕىڭ لبٔذاق ۋەدىٍىرىگە ئېرىػىػٕي ئوٍالٍذۇ؟ 

ئىىىۇزۇْ ٍىٍالردىىىىٓ ثېىىىرى ئىمتىطىىىبد، جۇڭگىىىو ئىگىٍىىىىه ھولىىىۇق     

لەٍەرگىىچە؟   –ەٍەردىٓ ٍۈرگۈزىذىغبْ تېررىتورىَىٕىڭ دائىرىطي زادى ل

دۆٌەت ثىخەتەرٌىىي، وىػىٍىه ھولۇق ۋە ضىَبضەت لبتىبرٌىك ثەظ ضىبھە   

تۈرٌىىۈن ِىىبۋزۇ ۋە    93ثىىوٍىچە، ئىىبز دېگۀىىذە وىىۈْ تەرتىىىپىە لوٍۇٌغىىبْ      

ثەٌىىي ئېغىىىر   ،ِەضىىٍىٍەر ثىوٍىچە ئىىىىي دۆٌەت ئوتتۇرىطىىذا ئىخىتىالپ     

   ْ جۇڭگىو   ٕىىڭ وىٍىٕتۇٔپرېسىىذېٕت  . ئىىذى  ئىخىتىالپ ضىبلٍىٕىپ وەٌىگە

غۈثھىطىىسوي، ئبِېرىىىب ِۀپەئەتىٕىي     —تەرەپتىٓ ئېرىػّەوچي ثوٌغىٕي 

ئبضىىبش لىٍغىىبْ ئبضبضىىتب، وىىۈْ تەرتىىىپىە لوٍۇٌغىىبْ ِەضىىىٍىٍەر ثىىوٍىچە   
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ضىىىىبلالٔغبْ ِەضىىىىىٍىٍەرگە ثىىىىبغٍىك ئىىىىىىىي دۆٌەت ئوتتۇرىطىىىىىذىىي    

 . ٕي لىطمبرتىػتىٓ ئىجبرەت ئىذىىئىختىالپٕىڭ ِۇضبپىطي ۋە ئبرىٍىم

 تەرتىپىە لوٍۇٌغبْ ئىمتىطبد ِەضىٍىطيوۈْ 

ٍىٍالردىىٓ   – 3660 .جۇڭگوغب ضودىذا ئېتىجبر ثېرىع ِەضىٍىطىي . 3

ثبغالپ، جۇڭگوغب ضودىذا ئېتىجبر ثېرىع ضىَبضىتي ِەضىٍىطي ھەر ٍىٍي 

ئبِېرىىىب وؤگىرىطىىذە جىىذدىٌ ِۇھىبوىّە لىٍىٕىىذىغبْ ِەضىىٍە ثوٌىىۇپ       

ىطىي جۇڭگوغىب ضىودىذا ئېتىجىبر     ، ِۇھبوىّىٕىىڭ ئېغىىر ٔۇلت  ئىىذى  لبٌغبْ

ثېىرىع ضىَبضىىتىٕي تەلىذىُ لىٍغبٔىذا لوغىۇِچە غىەرت لوٍىّىسِىۇ ٍىىبوي        

لوٍّبٍّىسِۇ؟ ٍبوي ضودىذا ئېتىجبر ثېرىع ضىَبضىتىٕي ئىٕىىبر لىٍىّىسِىۇ؟   

ئبٍىىذا   – 3ِۇغىىۇ ٍىىىً   وىٍىٕتىىۇْپرېسىىىذېٕت  . دېىىگەْ ِەضىىىٍە ئىىىذى  

ە ثىىىىر ئىىىۇزارتىع جۇڭگوغىىب ضىىىودىذا ئېتىجىىىبر ثېىىىرىع ضىَبضىىىىتىٕي ٍۀ  

تەوٍىپىٕىي ئوتتۇرىغىىب لوٍغبٔىىذا، ثىىۇ تەوٍىپٕىىي لوثىىۇي لىٍىىىع ٍىىبوي رەت    

وۈٍٔۈن ِۆھٍەت  60لىٍىع ئۈچۈْ لبٔۇْ ثوٍىچە ئبِېرىىب وؤگىرىطىگە 

 . ثېرىٍگەْ

تېىىس تەرەلمىىىٌ  .ئىىىىي تەرەپ ضىىودىذا تەتىىۈر ثىبالٔص ِەضىٍىطىىي   . 9

. ي ئورۇٔغىب لوٍىبتتي  ٕي ئبٌىذىٕم ىلىٍىۋاتمبْ جۇڭگو ئىمتىطبدى ئېىطىپورت 

ئبِېرىىىب ضودىطىىذا تەتىۈر ثىبالٔص ئبِېرىىىٕىىڭ ضىَبضىىىتىذە       –جۇڭگىو  

ْ ٕىىىِۇھىبوىّە لىٍى  . ذىغبْ ئبضبضىىٍىك ٔۇلتىالرٔىىىڭ ثىىىرى ثوٌىىۇپ وەٌىىگە

 – 3664ِىٍَوْ ھېطبثالٔغبْ تەتۈر ثبالٔص   500ِىٍَبرد  9ٍىٍي  – 3654

بپؤىَىىذىٓ لبٌطىىال   ثىۇ ئەھىۋاي ٍ  . ِىٍَبردلىب وۆپەٍىذى   2ٍىٍىغب وەٌگۀىذە  

جۇڭگؤي ئىىىىٕچي دەرىجىٍىه تەتۈر ثبالٔص پەٍذا لىٍغىۇچي دۆٌەتىىە   

 . ئبٍالٔذۇرۇپ لوٍذى
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جۇڭگىىىو غىىىىروەتٍىرىٕىڭ   .ئەلٍىىىي ِۈٌىىىۈن ھولىىىۇلي ِەضىٍىطىىىي . 3

ۋە  وبضىىىىىىتٍىرىئبِېرىىىٕىىىىىڭ ئېٍېىترؤٍىىىىۇق تەخطىىىىىٍىرىٕي وىٕىىىىو     

ب ضىىىىېٍىپ، ووِپَۇتېرٔىىىىىڭ ٍۇِػىىىىبق دېتىىىىبٌٍىرىٕي  وۆپەٍتىىىىىپ ثبزارغىىىى 

ئبِېرىىىٕىىىىڭ ئەلٍىىىي ِۈٌىىىۈن ھولۇلىغىىىب تبجىىىبۋۇز لىٍىػىىىي وۈٔطىىىبٍىٓ    

تىجىىبرەتىە   –ئېغىرالغىىمبٍٔىمتىٓ ثىىۇ ِەضىىىٍە ئىىىىىي دۆٌەتٕىىىڭ ضىىودا     

ئباللىىىذار ضىىۆھجەتٍىرىذە، چىىىڭ تىىۇرۇپ ئېٍىػىىىذىغبْ لىسىىىك ٔۇلتىغىىب       

ٍىٍي  – 3662ئبِېرىىب ھۆوۈِىتي جۇڭگو ھۆوۈِىتىٕىڭ . ئبٍٍىٕىپ لبٌذى

ئبِېرىىىٕىىىىڭ ئەلٍىىي ِۈٌىىىۈن  »دۆٌەت ئوتتۇرىطىىىىذا تىىۈزۈٌگەْ  ئىىىىىي  

  ُ گە ئەِەي لىٍىػىىىٕي تەٌەپ «ھولىىىۇلىٕي لوغىىىذاظ توغرىطىىىىذا وېٍىػىىىى

 . لىالتتي

ْ پۇي . 1 ئبضىَبدا  .ِۇئبِىٍە ورىسىطي ِەضىٍىطي –ئبضىَبدا ٍۈز ثەرگە

چىىبپمۇْ وۆتۈرۈٌگۀىىذە جۇڭگىىو    –ِۇئىىبِىٍە ضبھەضىىىذە ثىىوراْ    –پىىۇي 

ئبِېرىىىىىىب . ضىىىبلالپ لبٌىىىذى   وۈرىطىىىىىٕيٕىىىىڭ  ىپۇٌھۆوىىىۈِىتي خەٌىىىك   

ھۆوۈِىتىٕىىڭ ثۇٔىذاق ھەرىىەتىىە ِۇۋاپىىك، ئىبلىالٔە جىبۋاة لبٍتۇرۇغىي        

ٌىىېىىٓ جۇڭگؤىىىڭ ٔبھىىبٍىتي ئىىبجىس ثبٔىىىب ضىطتېّىطىىي    . الزىىىُ ثوٌىىذى 

جۇڭگىودا ثبٔىىب ضىطتېّىطىىذا ِەۋجىۇد     . ئبِېرىىىٕي ئۀذىػىگە ضبالتتي

لېتىىىپ لبٌغىىبْ )ِىذضىىس ھېطىىبثبت  ئەتراپىىىذىىي ئۈ 95%ثوٌىۇپ تۇرغىىبْ  

، ِەثىٍەغ ضىبٌغۇچىالرغب جۇڭگىو ثبٔىىٍىرىٕىىڭ ِەثىٍەغ ضىېٍىع       (ھېطبثبت

ٓ ِۇھىتي ٍبرىتىپ ثېرىع ئىمتىىذارىٕي   ، ئەگەر ئبجىسالغىتۇرۇۋەتىۀٍىىتى

ِۇئبِىٍە ثوھرأىغىب پېتىىپ لبٌىىذىغبٔال ثوٌطىب، ئۇٔىذالتب ثىۇ        –جۇڭگو پۇي 

 .ېٍىپ وېٍەتتيھبي ٍەر غبرى خبراوتېرٌىه زەرثە ئ

جۇڭگؤىىىىڭ دۇَٔىىىب ضىىىودا تەغىىىىىالتىغب ئەزا ثوٌىىىۇپ وىىىىرىع       . 2

ٍىٍالردىٓ ثبغالپ جۇڭگو دۇَٔىب ضىودا تەغىىىالتىغب     – 3653 .ِەضىٍىطي
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ئىمتىطىىبد ضبھەضىىىذە خېٍىىي  . ئەزا ثوٌىىۇپ وىرىػىىىە ئىسدىٕىىىپ وەٌّەوىىتە 

. دەرىجىىذە ئىطىالھبت ئېٍىىىپ ثبرغىبٍٔىمىٕي ثبھىىبٔە لىٍىىپ وۆرضىىەتّەوتە     

 93%ئبٍىىىذا جۇڭگىىىو ھۆوىىىۈِىتي تبِوژٔىىىب ثېجىٕىىىي    – 6ىەْ ٍىٍىىىي ئىىىۆت

گە چۈغىىىىۈرۈپ، دۆٌەت ئىگىٍىىىىىىىذىىي وبرخىىىىبٔىالردا زور    34%تىىىىىٓ 

ٌىىېىىٓ . ٕي ئىىېالْ لىٍىىذى ىدائىرىٍىىىه ئىطىىالھبت ئېٍىىىپ ثبرىىىذىغبٍٔىم  

ئبِېرىىىب تەرەپ، جۇڭگىىو ھۆوۈِىتىٕىىڭ تېخىّىىۇ زور دائىرىىذە ئىطىىالھبت     

ٔذىٓ وېَىٓ ئبٔذىٓ دۇَٔب ضىودا تەغىىىالتىغب   ٕي وۆرگەىئېٍىپ ثبرغبٍٔىم

 . ئەزا دۆٌەت ثوٌۇپ وىرەٌەٍذىغبٍٔىمىٕي تەوىتٍىّەوتە

جۇڭگىىىىو  .ئېىوٌوگىَىٍىىىىه ِۇھىتٕىىىىىڭ ثىىىۇٌغىٕىع ِەضىٍىطىىىىي  . 3

لۇرۇلٍۇلىىىذا ضىىۇ ِۀجەٌىرىٕىىىڭ ثۇٌغىٕىػىىي، ئبتّوضىىفېرأىڭ ثۇٌغىٕىػىىي   

ۇَٔىبدا ثۇٌغىٕىػىي   پۈتىۈْ د . خەٌمئبرا جەِئىَەتٕىڭ دىممىتىٕي لوزغىّبلتىب 

دەپ ھېطىىبثٍىغبٔذا ثۇٔىىىىڭ ئىچىىىىذە ثەغىىىي    30ئېغىىىر ثوٌغىىىبْ غىىىەھەر  

ْ پرېسىىذېٕت  . جۇڭگؤىىڭ غىەھەرٌىرىذۇر   زېّىىٓ ثىىىٍەْ   جَىبڭ  وىٍىٕتىۇ

تېخٕىىىطىذىٓ  –ِۇغۇ ِەضىٍىٕي ِۇھبوىّە لىٍغبٔذا، ئبِېرىىىٕىڭ پەْ 

ڭ پبٍىىذىٍىٕىپ، جۇڭگىىودا ئبتّوضىىفېرأىڭ پىىبوىسٌىك دەرىجىطىىىٕي پبرٔىىى   

تبزىالغٕي ٍبخػىالغٕي ِۇھبوىّە  –ئۈٔۈِىگە ئېٍىپ ثبرغۇچي، چىمىرىع 

 . لىٍىذۇ، ضۆھجەتٍىػىذۇ

جۇڭگو ئىگىٍىه ھولىۇق ٍۈرگۈزىىذىغبْ تېررىتورىَىٕىىڭ دائىرىطىي     

زادى لەٍەردىٓ لەٍەرگىچە دېگەْ ِەضىٍىطىي وىۈْ تەرتىىپىە لوٍۇٌغىبْ     

 . ِەضىٍىذۇر

جۇڭگىو   –تٍىه ئبِېرىىىب  تەٍىۋۀگە ِۇٔبضىىۋە   .تەٍۋەْ ِەضىٍىطىي . 3

تبرتىػالر ھەِذە تىجەت لبتبرٌىك  –ئىىىي دۆٌەت ئوتتۇرىطىذىىي تبالظ 

ئبز ضبٍٔىك ِىٍٍەتٍەر ئوٌتۇرالالغمبْ راٍؤالرغب ثېَجىڭٕىىڭ ھۆوۈِرأٍىىك   
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جۇڭگىىو ئوتتۇرىطىىىذا   –لىٍىػىىىغب ئبئىىىت ئىخىىتىالپالر، ھىىبزىر ئبِېرىىىىب    

ئەڭ ِىىۇھىُ  ،ۇھىُ ِەضىىىٍەوەضىىىٓ ئىخىىتىالپ پەٍىىذا لىٍىىذىغبْ ئەڭ ِىى   

 –تەٍىۋەْ ِەضىٍىطىىٕىڭ ئبِېرىىىب    7 ثېَجىىڭ تەرەپ . ئبِىً ثوٌۇپ لبٌىذى 

جۇڭگىىو ئىىىىىي تەرەپ ِۇٔبضىىىۋىتىذە ئەڭ ضىىەزگۈر، ٍىىبدروٌۇق ِەضىىىٍە      

لبٍتب تەوىتٍەپ وەٌّەوتە ھەِذە ئبِېرىىىب تەرەپٕىىڭ    –ئىىۀٍىىىٕي لبٍتب 

جىطىىٕي چۈغۈرۈغىٕي   ٕىڭ دەرىىٍىبراق ضىېتىپ ثېرىػى    –تەٍۋۀگە لىوراي  

ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ثېَجىڭ ھۆوىۈِىتي، ئبِېرىىىب   . ئۈزٌۈوطىس تەٌەپ لىٍّبلتب

ٕي ىضىَبضىىىٌ ِەٍىىذأىغب ئەِەي لىٍىػىى  «ئىىۈچتە لوٌٍىّبضىىٍىك»تەرەپٕىىىڭ 

ٍبراغ ضىېتىپ ثېرىػىٕي    –ئبِېرىىب تەرەپ تەٍۋۀگە لوراي . تەٌەپ لىٍّبلتب

 .ِەوتەئۆزگەرتىع خىَبٌىٕىڭ ٍوق ئىىۀٍىىىٕي ثىٍذۈر

 – 4ٍىٍىىىي  – 3664غىىىبڭگبڭ ِەضىٍىطىىي   .غىىبڭگبڭ ِەضىٍىطىىي  . 9

وۈٔي تىٕچ ٍوي ثىٍەْ جۇڭگؤىڭ لوٌىغب لبٍتىپ وەٌگۀذىٓ  – 3ئبٍٕىڭ 

وىىىۈٔي لىىىبٔۇْ تۇرغىىىۇزۇظ   – 91ئبٍٕىىىىڭ  – 2ٍىٍىىىي  – 3665وېىىىَىٓ، 

ضىبٍالِذا غىبڭگبڭ   . ووِىتېتىٕي تۇٔجي لېتىُ ئوڭۇغىٍۇق ضىبٍالپ چىمتىي   

ٍىٍىي تىۈزۈٌگەْ    – 3669. ئورۇٔغب ئېرىػتي 30%ىَىطي دېّووراتالر پبرت

غب ئبضبضٍىٕىپ ئبِېرىىىٕىڭ غبڭگبڭ «غبڭگبڭ ضىَبضىتي لبٔۇْ ٔىساِي»

غبڭگبڭذا ئبدىً ضبٍالَ ئۆتىۈزۈغٕي لوٌالظ ۋە تەوىىتٍەظ   –ضىَبضىتي 

 .ئىذى

تىجەتٕي جۇڭگو تېررىتورىَىطىٕىڭ ثىر لىطىّي   .تىجەت ِەضىٍىطي. 3

ىىب تەرەپ ثېَجىڭ دائىرىٍىرىٕىىڭ تىجەتىتە، تىجەتٕىىڭ    دەپ تؤۇپ، ئبِېر

ئۀئۀىىىۋى ِەدۀىَىتىٕىىي، دىٕىىي ِىراضىىٍىرىٕي تەغەثجۇضىىىبرٌىك ثىىىٍەْ   

لوغذىػىٕي ھەِذە تىجەت ضەرگەرداْ ھۆوۈِىتىٕىىڭ روھىبٔىٌ داھىَطىي    

ئبِېرىىىب تەرەپ  . داالً الِب ثىٍەْ ضۆھجەت ئۆتىۈزۈغىٕي تەٌەپ لىالتتىي  



 282 

ػىىىٍىه ھولىىۇلٕي دەپطىىۀذە لىٍىػىىي ئىٕتىىبٍىٓ    ثېَجىڭٕىىىڭ تىجەتىىتە وى 

ئېغىر، دەپ لبرىغبٍٔىمتىٓ ھەِىذە ثېَجىىڭ تىجەتىتە دىٕىي پبئىبٌىَەتٍەرٔي      

 خىتبٍالغتۇرۇغىٕي داۋاٍِىك تىسگىٍٕىّەوتە، تىجەتتە ثوز ٍەر ئۆزٌەغىتۈرۈپ  

ِەدۀىَەت ضەۋىَىطي  –ٕىڭ ِبئبرىپ ىتىجەت خەٌم ،جىذدىٍَەغتۈرِەوتە

ٕٔىىىڭ ئۈضىىتىگە تېخىّىىۇ چۈغىۈٍٔەغىىّەوتە دەپ  تىىۆۋەْ ضىىەۋىَىذە تۇرغب

لبرىغىبٍٔىمتىٓ ئبِېرىىىىب ثىىۇ ِەضىىٍىٍەرگە جىىىذدىٌ وۆڭىىۈي ثۆٌىىىذۇ، دەپ    

 ... وۆرضەتتي

 «ِىٍٍىىىىٌ ثۆٌگىىىۈٔچىٍەر ». ِەضىٍىطىىىي( غىىىىٕجبڭ)ئۇٍغۇرىطىىىتبْ . 1

ئۇٍغۇرىطىىىىتبْ ِۇضىىىىتەلىٍٍىمي ھەرىىىتىٕىىىىي لبٔىىىىبت ٍبٍىىىىذۇرغبٍٔىمتىٓ   

ثېَجىىىىىڭ . بٍىٓ جىذدىٍَەغىىىىّەوتەئۇٍغۇرىطىىىتبٕٔىڭ ۋەزىَىتىىىىي وۈٔطىىى  

ئىرلي  ،دائىرىٍىرى جىٕبٍەتچىٍەرگە زەرثە ثېرىع ھەرىىىتىٕي ٍوٌغب لوٍۇپ

ٌېىىٓ ئبِېرىىب ئۇٍغۇرىطتبْ . ۋە ِىٍٍىٌ لوزغىالڭٕي تىٕچىتمبٔذەن ثوٌذى

 .ِەضىٍىطىگە جىذدىٌ وۆڭۈي ثۆٌّەً تۇراٌّبٍذۇ، دەپ وۆرضەتتي

 دۆٌەت ثىخەتەرٌىىي ِەضىٍىطي

 .ٕي چەوىىٍەظ ِەضىٍىطىىيىلوراٌٍىرىٕىىىڭ وېڭىَىىىپ وېتىػى  ٍىبدرو . 3

ٕىڭ ئبٌذىٕي ىجۇڭگؤىڭ ٍبدرو لوراٌٍىرىٕىڭ تبرلىٍىپ وېتىػ –ئبِېرىىب 

ٕي ىئېٍىػىىتب خەٌمئىىىبرا جەِئىَەتٕىىىىڭ ئىػىىٍىرىغب ئبوتىىىىپ لبتٕبغىىىمبٍٔىم   

ئىٍغىىىبر  راوېتىالرٔىىىڭ ِەدھىَىٍەٍىىذۇ، ٌىىىېىىٓ خىّىَىىىۋى لوراٌالرٔىىىىڭ،   

ٕىڭ ئبٌذىٕي ئېٍىػتب ىتېخٕىىىطىٕىڭ تبرلىٍىپ وېتىػ ئۀئۀىۋى لوراٌالر

 .جۇڭگو ٍۀىال تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتىػي وېرەن، دەپ وۆرضەتتي

َ ثېرىع ِەضىٍىطي. 9  تىپٍىك  SA —1ثېَجىڭ ئىرأغب  .ئىرأغب ٍبردە

ٍەردىىىٓ لوٍىىۇپ ثېرىٍىىىذىغبْ راوېتىىب ۋە خىٍّۇخىىىً لىىوراٌالرٔي ضىىېتىپ     

ا ئبِېرىىب ئەِەٌذارٌىرى جۇڭگؤىڭ ئىرأغب ئبٍذ – 3ٍىٍي  – 3665. ثەردى
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زور ِىمذاردا ٍىبدرو ِبتېرىَىبٌٍىرى چىمىىرىع پىالٔىٕىي ثىٍىىپ لبٌغبٔىذىٓ       

ٕي ئىپبدىٍىگۀىذە جۇڭگىو ئىرأغىب    ىوېَىٓ، ئبِېرىىب ھۆوىۈِىتي ٔىبرازىٍىم  

 .ٍبدرو ِبتېرىَبٌٍىرى ئېىطپورت لىٍىػٕي توختبتتي

 .ەَ ثېىىرىع ِەضىٍىطىىي  جۇڭگىىو ھۆوۈِىتىٕىىىڭ پبوىطىىتبٔغب ٍىىبرد   . 9

جۇڭگو ھۆوۈِىتي پبوىطتبٕٔىڭ ٍبدرو لوراٌٍىرى ۋە راوېتىالرٔي تەرەلمىىٌ  

غۇڭب ھىٕذىطتبْ ثىٍەْ پبوىطىتبٕٔىڭ  . لىٍذۇرۇظ پىالٔىغب ٍبردەَ ثەردى

ْ ثۇ ٍىً ٍبدرو لوراٌٍىرىٕي ضىٕبق لىٍغبٍٔىمي پرېسىذېٕت  ثىىٍەْ   وىٍىٕتىۇ

ھىٕذىطىىتبْ،  . لوٍۇٌىىذى زېّىٕٕىىىڭ ضىىۆھجىتىذە ِىىۇھىُ ئورۇٔغىىب      جَىىبڭ 

پبوىطتبْ ٍبدرو لوراٌٍىرىٕي ضىٕبق لىٍغبٔذىٓ وېَىٓ، جۇڭگو ئبِېرىىىغب 

ٍېمىٕچىٍىك لىٍىپ جىٍۋە لىٍذى ھەِذە ثۇٔىڭىذىٓ وېىَىٓ ِىۇتٍەق ٍىبدرو     

  ْ  لىىوراٌٍىرى ضىىىٕبلٍىرى ئېٍىىىپ ثبرِبٍىىذىغبٍٔىمي توغرىطىىىذا ۋەدە ثەرگە

ثىىٍەْ دۆٌەت ِىۇداپىئە   غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ئبِېرىىب تەرەپ جۇڭگو . ئىذى

 . ئىذى ِۇٔبضىۋەتٍىرىٕي جىذدىٌ وېڭەٍتىەْ

 ئېٕېرگىَە ھەِىبرٌىك ِەضىٍىطي –ٍبدرو 

جۇڭگىىو ٍىىبدرو ئېٕېرگىَىطىىي وېٍىػىىىّي    –ٍىٍىىي ئبِېرىىىىب  – 3652

جۇڭگو پبوىطتبْ ثىٍەْ ئىرإٔىڭ ٍبدرو لوراٌٍىرىٕي تەرەلمىٌ . ئىّساٌىغبْ

بِېرىىىب وؤگىرىطىي لىبٔۇْ تىۈزۈپ     لىٍذۇرۇغىغب ٍىبردەَ ثەرگۀٍىىىتىٓ ئ  

   ْ ئبٍىىذا پرېسىىىذېٕت   – 3ثىىۇ ٍىىىً  . ٍىىۇلىرىمي وېٍىػىىىّٕي ثىىىىبر لىٍغىىب

ٕىڭ ئبٌىذىٕي  ىجۇڭگؤىڭ ٍبدرو لوراٌٍىرىٕىڭ تبرلىٍىپ وېتىػى  وىٍىٕتۇْ

ٕي ئىطىىىپبتٍىغبٔذىٓ وېىىىَىٓ، ىئىىېٍىع غەرتٕبِىطىىىىگە ئەِەي لىٍغىىىبٍٔىم 

ٍبرىتىػمب ٍوي  يھەِىبرٌىمئىىىي دۆٌەت ئوتتۇرىطىذا ٍبدرو ئېٕېرگىَىطي 

ٌېىىٓ ٔۆۋەتتە پبوىطتبٕٔىڭ ٍبدرو لوراٌٍىرىٕي ضىٕبق لىٍىػي . ئېچىٍغبْ
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لبرارىغىىىب ھۇجىىىۇَ    وىٍىٕتۇٕٔىىىىڭئبِېرىىىىىب وؤگىرىطىىىىذە پرېسىىىىذېٕت   

 .لىٍىذىغبْ وەٍپىَبتٕي پەٍذا لىٍذى

 وۈْ تەرتىپىە لوٍۇٌغبْ وىػىٍىه ھولۇق ِەضىٍىطي

ٍەردە جىٕىبٍەتچي ئەِىگەن وىۈچٍىرى    جۇڭگؤىڭ تۈرِىٍىرى ۋە تۈرِى

جۇڭگؤىىىىڭ تۈرِىٍىرىىىىذە ئۈضىىىىۈٔىٍەر ٔبچىىىبر، ضىىىبلچىالر    .ِەضىٍىطىىىي

جىٕىىبٍەتچىٍەرگە رەھىّطىىىس ِۇئىىبِىٍە لىٍغىىبٍٔىمتىٓ ئبِېرىىىىب تەرەپٕىىىڭ     

  ْ جۇڭگىو ھۆوۈِىتىٕىىڭ جىٕىبٍەتچىٍەر    . تۀمىذ لىٍىػىغب ئىۇچراپ وەٌىگە

ثبزارٌىرىغىىىب ئېىطىىىپورت ئىػىىٍەپچىمىرىذىغبْ ِەھطىىىۇالتالرٔي ئبِېرىىىىىب  

لىٍغىبٍٔىمي ئىبِېرىىىٍىمالر وۆڭىىۈي ثۆٌىىذىغبْ ِىىۇھىُ ِەضىىٍىٕىڭ ثىىىرى      

جۇڭگوٌىۇلالر  ثۇٔىذاق لىٍىمالرٔىي لىٍغبٔىذا ئبِېرىىىٕىىڭ تبِوژٔىب       . ئىىذى 

 .لبٔۇٔىغب خىالپٍىك لىٍغبٍٔىمي ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕبتتي

ٕىڭ ئبِېرىىب، جۇڭگو دائىرىٍ .دىٕي ئېتىمبد ئەروىٍٕىىي ِەضىٍىطي ىرى

ً تۀمىذ لىٍىپ وەٌگەْ ْ ِۇئبِىٍىطىٕي ئىسچى . دىٕي پبئبٌىَەتٍەرگە تۇتمب

ٍىٍىىي ٍېڭىىي تەدثىىىر لوٌٍىٕىىىپ جۇڭگىىودا     – 3661جۇڭگىىو دائىرىٍىىىرى  

ئىٕجىٍٕىىي تىىبرلىتىع پبئىىبٌىَەتٍىرىٕي چەوٍىىىگەْ ھەِىىذە ثىىبرٌىك دىٕىىي    

وٌغب تەغىىالتالرٔىڭ دىٕي ئىػالر ثبغمبرِىطىغب تىسىٍّىتىػٕي ِەججۇرى ٍ

 .لوٍغبْ ئىذى

جۇڭگىىىو   .جۇڭگؤىىىىڭ پىالٍٔىىىىك تۇغىىىۇت ضىَبضىىىىتي ِەضىٍىطىىىي    

دائىرىٍىرى پىالٍٔىك تۇغۇت ضىَبضىتىٕي ِەججۇرى ٍوٌغب لوٍغبٍٔىمتىٓ، ثۇ 

تبغىىمىرىغب ٍىىبردەَ ثېىىرىع ِۇھبوىّىٍىرىىىذە،     وؤگىرىطىىىٕىڭضىَبضىىەت 

ىٍىرى جۇڭگو دائىر. ِۇٔبزىرىٍىرىذە ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ ِەضىٍە ثوٌۇپ وەٌذى

پىالٍٔىك تۇغۇت ضىَبضىىتىٕي ِەٍِىىىەت دائىرىطىىذە ٍوٌغىب لوٍغىبٍٔىمىٕي      

ِّىىب، جۇڭگىىىو دائىرىٍىىىرى ِەٌىىىۇَ   ەئىٕىىىبر لىٍىىىپ وەٌىىىگەْ ثوٌطىىىّۇ، ئ   
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پىالٍٔىك تۇغۇت ضىَبضىتىٕي ِەججۇرى ( غىٕجبڭذا7 )ِەضىٍەْ ،ئۆٌىىٍەردە

 . ٕي ئىمرار لىٍىػمب ِەججۇر ثوٌذىىٍوٌغب لوٍغبٍٔىم

ٍىٍي جۇڭگؤىىڭ تَۀىئۀّىٓ ِەٍذأىىذا     – 3656 .ىٍەضىَبضىٌ ِەض

 ٓ ئبِېرىىىىب جۇڭگوغىىب ئېّجىىبرگو   ،ضىَبضىىىٌ ۋەلە ضىىبدىر ثوٌغبٔىىذىٓ وېىىَى

. ثۇ ضىَبضەت ھىېٍىھەَ داۋاٍِىىك ٍوٌغىب لوٍۇٌّبلتىب    . ضىَبضىتي ٍۈرگۈزگەْ

غۇٔذاق ثىر تۈزۈَ غبرائىتىذا ئبِېرىىىب، جۇڭگوغىب ھەرثىىٌ ئەضىٍىھەٌەر ۋە     

ضىۈٔئىٌ ھەِىراھ   . ٍبراغ ئېىطىپورت لىٍىػىٕي چەوٍىىذى    –ھەرثىٌ لوراي 

ئېىطىىپورت لىٍىػىىٕي، ئبِېرىىىٕىىىڭ دۆٌەت ضىىىرتىغب ِەثىىٍەغ ضىىبٌغۇچي     

غىىىىروەتٍىرىٕىڭ ۋە ضىىىودا تەرەلمىَىىىبت ِەھىىّىٍىرىٕىىىىڭ پىالٍٔىرىٕىىىي    

ئبِېرىىىٕىىىىڭ چەوىىىىٍەظ  . جۇڭگىىىودا ئىػىىىمب ئبغۇرۇغىىىىٕي چەوٍىىىىذى   

ٍغىۇچي ٔىبزۇن ئەضىۋاثٍىرىٕىڭ    خبراوتېرٌىه جىٕبٍي ئىػالرٔي ٔىبزارەت لى 

ٕي چەوٍىىىىذى ھەِىىىذە ئبِېرىىىٕىىىىڭ   ىجۇڭگوغىىىب ئېىطىىىپورت  لىٍىٕىػىىى 

خٕىىىٍىىىك ِبتېرىَىىىبٌٍىرىٕي جۇڭگوغىىب ئېىطىىىپورت لىٍىىىع ِىسأىٕىىىي     ېت

 .ئەِەٌذىٓ لبٌذۇردى

ئبٍىىذا، ٍۀە ثىىىر    – 9ٍىٍىىي   – 3664 .ضىَبضىىىٌ ئىئىىبٔە ِەضىٍىطىىي   

ىىٕىڭ پرېسىذېٕت ضبٍٍىّي ٍىٍي ئبِېرى – 3663خەۋەردە وۆرضىتىٍىػىچە 

ئۆتىۈزۈٌۈغىىىىتىٓ ثىىىىۇرۇْ، ئبِېرىىىىىىىىذا دېّىىىىووراتالر پبرتىَىطىىىىىىٕىڭ    

ِەٍِىىەتٍىه ضبٍالَ ووِىتېتىغب جۇڭگو ضىبٍالَ ئىئىبٔە راضىخوتي ثەرگەْ    

غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ئبِېرىىب وؤگىرىطي ۋە ئبِېرىىىٕىڭ ئەدٌىىَە  . ئىىەْ

ْ تبرِبلٍىرى تەوػۈرۈظ ئېٍىپ ثېرىپ دەٌىً ۋە پبوىت  الرغب ئېرىػىەٌّىگە

× ×  ٌىېىىٓ ٍېمىٕىذا دېّىووراتالر پبرتىَىطىىگە ئىئىبٔە توپٍىغىۇچي       . ئىىذى 

وىػىىىٕىڭ ئىمىىرار لىٍىػىىىچە، جۇڭگىىو دائىرىٍىرىٕىىىڭ ضىىبثىك ھەرثىىىٌ        
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 چىبۋ ٍىڭٕىىڭ   ٌَىۇ لىىسى   خۋا چىڭٕىڭ ٌىَۇووِىتېتىٕىڭ ِۇئبۋىٓ رەئىطي 

 . بْ ئىىەِْىڭ دوٌالر ئبٌغ 30لوٌىذىٓ ضبٍالِغب ئىئبٔە ئورٔىذا 

ئەروىٓ ئبضىَب رادىئو  .ئەروىٓ ئبضىَب رادىئو ئىطتبٔطىطي ِەضىٍىطي

ٓ   – 3ٍىٍي  – 3663ئىطتبٔطىطي   ،ئبٍذا ئبڭٍىتىػٕي ثبغىٍىغبٔذىٓ وېىَى

ثەظ ضىبئەت  ( خىتىبً، تىىجەت تىٍٍىرىىذا   )ھەر وۈٔي جۇڭگو لۇرۇلٍۇلىغىب  

جۇڭگىىىو دائىرىٍىىىىرى رادىئىىىو    . ئىىىبڭٍىتىع ثېرىػىىىٕي ئورۇٔالغىىىتۇردى   

رادىئو ئبڭٍىتىع ۋە رادىئىو ئىبڭالظ   . بڭٍىتىػٍىرىغب وبغىال پەٍذا لىٍذىئ

وىػىىىٍىه ھولۇلٕىىىڭ تەروىجىىي لىطىىّي ثوٌىىۇپ، ثىىۇ لېىىتىُ پرېسىىىذېٕت       

زېّىٕٕىىىىڭ ضىىىۆھجىتىذە ئوتتۇرىغىىىب    جَىىىبڭ ثىىىىٍەْ رەئىىىىص   وىٍىٕتىىىۇْ

 .لوٍۇٌىذىغبْ ِۇھىُ ِەضىٍىٍەرٔىڭ ثىرى ثوٌۇپ لبٌذى

ْ ىرىذا، ثۇ لېتىُ پرېسىذېٕت ھۆرِەتٍىه ۋەتۀذاغٍىرىُ، ٍۇل  وىٍىٕتىۇ

زېّىٕٕىىىىڭ ٍىىىۇلىرى دەرىجىٍىىىىىٍەر ضىىىۆھجىتىذە    جَىىىبڭثىىىىٍەْ رەئىىىىص 

تبرتىع لىٍىٕىذىغبْ ِبۋزۇالر ئۈضىتىذە   –ِۇھبوىّە لىٍىٕىذىغبْ، تبالظ 

 . لىطمىچە توختىٍىپ ئۆتتۇق

 7ضىٍەر دىممەت لىٍىذىغبْ ئەڭ ِۇھىُ ِەضىٍە 

بْ تېررىتورىَىٕىىڭ دائىرىطىي   جۇڭگو ئىگىٍىه ھولۇق ٍۈرگۈزىذىغ»

ثىۇ جىۈٍِىگە وۆڭىۈي    . دېىگەْ ِەضىىٍىذۇر   «...زادى لەٍەردىٓ لەٍەرگىىچە 

 . ثۆٌۈڭالر ۋە خۇظ ۋاخ ثوٌۇڭالر ۋەتۀذاغٍىرىُ
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 مىلىٌتۇى پرېسىذېٌت

 وۈٔي – 30ئبٍٕىڭ  – 3ٍىٍي  – 3665

وىۈٔي ثېَجىىڭ ئۇٔىۋېرضىىتېتىذا ٔۇتىۇق      – 96 وىٍىٕتۇْ پرېسىذېٕت

 7ِۇٔذاق وۆرضەتتيضۆزٌىگۀذە 

تېڭىػىمب   غبثۈگىۈْ ثىىس ئۆزىّىسٔىىڭ غبٍىطىىٕي ثبغىمىالر      !ئەپۀىذىٍەر 

ٌىىېىىٓ ثىىىس ثەزى ھولۇلالرٔىىىڭ ئبِېرىىىىب خەٌمىىىٕىڭال ٍىىبوي   . ئۇرۇّٔىىبٍّىس

ٍبۋروپب خەٌمىٕىڭال ھولۇلي ٍبوي تەرەلمىٌ لىٍىۋاتمبْ دۆٌەتٍەر خەٌمىٕىڭال 

    ٍ ەر تەغىىىىىالتىٕىڭ ھولىىۇلي ئەِەضىىٍىىىٕي، ثەٌىىىىي ثىرٌەغىىىەْ دۆٌەتىى

دا ثەٌگىٍۀگۀذەن ئىٕطىبٔىَەت دۇَٔبغىب ئبپىرىىذە ثوٌىۇظ     «خىتبثٕبِىطي»

لىّّەت ۋە ھۆرِەتىە  –ثىٍۀال ئىگە ثوٌغبْ ھولۇلالر ئىىۀٍىىىٕي لەدىر 

تەٌەپٍىرىٕىىي ثبٍىىبْ لىٍىىىع    –ئېرىػىىىع ھولىىۇلي، غەخطىىٕىڭ پىىىىىر   

ئەروىىىىٓ   ٕىىىىڭ دائىرىٍىرىٕىىىي تىىىبٌالظ،  تەغىىىىىالتالرغب  ىھولىىىۇلي، ئۆز

لبتٕىػىىىع ھولىىىۇلي، ثىىىر غەخطىىىٕىڭ ئەروىىىٓ ئىرادىطىىىىگە تبٍىٕىىىىپ     

ٍبغىىبٍذىغبْ، دۇَٔبٔىىىىڭ ھەرلبٍطىىي جبٍٍىرىغىىىب  وېٍىىىذىغبْ ھولىىىۇلالر     

 .ئىىۀٍىىىگە ئىػىٕىّىس

 7ِۇٔذاق وۆرضەتتيٍۀە ٔۇتمىذا  وىٍىٕتۇْ

ٔۆۋەتٍىىه   – 3ٔي ٍبزغبْ ئبِېرىىىٕىڭ «ِۇضتەلىٍٍىك خىتبثٕبِىطي»

ثىىبرٌىك دىمىىمەت  »7 جىففىرضىىۇْ تىىبِىصثوٌىىۇپ ضىىبٍالٔغبْ  پرېسىىىذېٕتي 

. دېگەْ ئىىذى  «ِەروەزٌەغتۈرەٍٍۇقئېتىجبرىّىسٔي خەٌمٕىڭ ھولۇلٍىرىغب 

 -ٍىً ئۆتىۀذىٓ وېَىٓ، ثبرٌىك دىمىمەت   349غۇٔذاق دەپ  جىففىرضۇْ

ٔەزەرٌەر ھىبزىر دۇَٔبٔىىڭ ھەرلبٍطىي جبٍٍىرىىذىىي ئەرٌەر ۋە ئبٍبٌالرٔىىىڭ     

 . روەزٌەغّەوتەھولۇلٍىرىغب ِە
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ئبضىىتب وۆتىىۈرۈٌگەْ ئەروىٍٕىىىه   –ٍىىىً ئىچىىىذە ئبضىىتب   90ئىىۆتىەْ 

دوٌمۇٔي ئىٕطىبٔىَەتتە ِىٍَؤٍىغىبْ وىػىىٍەرٔىڭ تۇرِىۇظ ضەۋىَىطىىٕي      

.  رۇضىَىذە ھبوىُ ِۇتٍەق تۈزۈِٕي ٍۇٍىۇپ  تىبزىٍىۋەتتي  . ٍۇلىرى وۆتۈردى

تىىىٓ  ال. ئەروىٍٕىىٕىىىڭ دوٌمىىۇٔي غىىەرلي ٍبۋروپبغىىب ٍوپۇرۇٌىىۇپ وەٌىىذى     

ضىَبضىىىىٌ  –ئبِېرىىىطىىىىذا ٍبِىىىبْ ضىىىۈپەتٍىه دەۋر لىٍغىىىبْ، ھەرثىىىىٌ  

ب مىىئبفرى. ئۆزگىرىػىتىٓ پەٍىىذا ثوٌغىىبْ ئىچىىىي ئۇرۇغىىٕي ئبٍبغالغىىتۇردى  

ئەٌٍىرى خەٌمٍىرىٕىڭ ِىىڭ ِۇغىەلمەتتە لوٌغىب وەٌتىۈرگەْ ِۇضىتەلىٍٍىك      

ٓ . پۇرضەتٍىرىذىٓ پبٍذىٍىٕىػىغب ئىّىبٔىَەت ٍبرىتىپ ثەردى  فىٍىپپىٕىذى

 ِوڭغىىىۇٌىَىگىچەتىىىىپ جۀىىىۇثي وىىىۇرىَىگىچە، تبٍالٔىىىذتىٓ تبرتىىىىپ   تبر

ئىمتىطىبدٔىڭ  . ئەروىٍٕىىٕىڭ دوٌمۇٔي ئبضىَب لىتئەضىگە ٍبِىذاپ وەٌىذى  

تېىىىىىس ضىىىىىۈرئەت ثىىىىىىٍەْ تەرەلمىىىىىىٌ لىٍىػىىىىىىغب ئبضىىىىىبش ثوٌغىىىىىۇچي    

. ھەرىىەتٍۀىىىذۈرگۈچ وۈچٕىىىىڭ ئىمتىىىىذارىٕي لىىىۇۋۋەتىە ئىىىىگە لىٍىىىذى  

ذە، ئىمتىطىىىبدٔىڭ وەَ ثوٌطىىىىب  تىطىىىبد ضبھەضىىىىى مئىثوٌطىىىىب ئەروىٍٕىىىىه  

ئەروىٍٕىىىىه ثىرٌەغىىىىەْ دۆٌەتىىىٍەر  . ثوٌّبٍىىىذىغبْ ثىىىىر لىطىىىّي ئىىىىذى 

ئىمتىطىىبد، جەِئىىىىَەت، ِەدۀىىىىَەت  » —تەغىىىىالتىٕىڭ ئەھذىٕبِىطىىىي  

ْ  «ھولىىۇلي جۇڭگىىودا غىىۇٔذاق  . ئەھذىٕبِىطىىىٕىڭ وبپىىبٌىتىگە ئېرىػىىىە

ر، ئەروىٍٕىىٕىىي ٍېتىػىىتۈرۈظ ئۈچىىۈْ وىىۆپ تىرىػىىچبٍٔىك وۆرضىىەتتىڭال  

پىىىرٌىرىٕىىىي  –ٔىىبِرات ئەروىٍٕىىىىىتىٓ لۇتۇٌۇغىىٕىڭ ئبوتىىىىپ ئىىىذىَە    

 7 ئبٍالٔذۇرۇڭالر ِۀجىئىگەتبرلىتىپ، ِۇغۇ دۆٌەتتە خەٌك وۈچىٕىڭ 

ٔىبِراتٍىك ئبضىتىذا وىػىىٍەر ٍۀىىال     . خەٌمٕىڭ ئېرىػىىٕي وۆپەٍىذى 

خىىىىسِەتىە ئېرىػىىىىەٌەٍذىغبْ، خىىىىسِەت تبٌٍىَبالٍىىىىذىغبْ، ضىىىىبٍبھەتىە    

. ٕي ئۆزگەرتەٌەٍىىىذىغبْ ئىمتىىىىذارغب ئېرىػىىىتي ى، تۇرِۇغىىىچىمبالٍىىىذىغبْ

ھەلىمىىىىٌ ِۀىىىىذىىي ئەروىٍٕىىٕىىىىڭ ِۀىطىىىي ئىمتىطىىىبد ئەروىٍٕىىىىىي   
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ثەٌىىىىي ثبغىىىمب، ثىىىىس ئبِېرىىىىىىذا ثۇٔىىىذاق ئەروىٍٕىىٕىىىىڭ      ،ثوٌّبضىىىتىٓ

پىىبرچىٍىۋەتىىٍي ثوٌّبٍىىذىغبْ ئەلىىىذىٍەرٔىڭ ثىىىر لىطىىّي ئىىۀٍىىىىىگە   

 . ئىػىٕىّىس

َٔىبدا، ئۇچىۇر تەرەلمىىٌ لىٍغىبْ دۇَٔىبدا ئىمتىطىبد       ثىس ٍبغىبۋاتمبْ دۇ 

ېٍىع ئۈچۈْ، دۆٌەتٕىڭ وۈچىٕي ۋتەرەلمىَبتىٕىڭ پۇرضىتىٕي چىڭ تۇتۇ

تېخىّىۇ وىىۈچەٍتىع ئۈچىۈْ، داۋاٍِىىىك تەرەلمىىٌ لىٍىىىع، ئىىۆزگەرتىع،     

ئىىىبزادە ئۇچىىىۇر   ،ئەروىىىىٓ. ئىىىۆزگىرىع ئۈچىىىۈْ ئەروىٍٕىىىىه وېرەوتىىىۇر  

ىىر ئبٌّبغتۇرۇظ، ئوخػبظ ثوٌّىغىبْ  ئبٌّبغتۇرۇظ ئېتىمبد، ئەلىذە ۋە پى

ضىَبضىٌ، دىٕي ئېتىمىبد، ئەلىىذىٍەرٔي ھىۆرِەت لىٍىػىمب وېىرەن ثوٌغىبْ       

ضىىىىىبئبدەتٕىڭ ۋە   –ئەڭ ئبخىرىىىىىىذا دائىّىىىىىي ثەخىىىىىت     ،ئەروىٍٕىىىىىىه 

 . ثوٌۇپ لبٌىذۇ ِۀجىئيخبتىرجەٍِىىٕىڭ 

غىىۇٔىڭ ئۈچىىۈْ جۇڭگىىو ٍبغىىٍىرىٕىڭ لەٌجىىي ئەروىىىٓ ھبٌىىذا ئەڭ       

رى لىٍذۇرۇٌطىب، ثىىۇ دۇَٔىىبِۇ، ھەتتىب، جۇڭگىىو ثىىۇ    ئىبخىرلي چەوىىىىچە جىىب 

ثىىىۇ ثىسٔىىىىڭ ھىىىبزىرلي   . دۆٌەتّىىىۇ ئىىىبلىالٔىٍىىىە ئېرىػىىىىەْ ثىىىوالتتي   

دەۋرىّىسٔىىىڭ ئۇچىىۇرى ئىىىذى ھەِىىذە وەٌگۈضىىي دەۋرگە ئبتىىب لىٍىٕغىىبْ    

لىبرٔىٕي   -ِەْ جۇڭگىو خەٌمىٕىىڭ وۆوطىي    . ئىرادىطي ئىىذى  تەڭرىٕىڭ

ٕي، ىىرادىطىٕي لوثۇي لىٍىػوەڭ لىٍىپ، وەڭ لۇچبق ئېچىپ، خۇدأىڭ ئ

 ْ ِەْ ثىىىۇ دۆٌەتٕىىىىڭ پىىىبرالق تبرىخىغىىىب  . لۇچبلٍىػىىىٕي ئۈِىىىىذ لىٍىىىىّە

ئىػۀطىىەِّۇ ٌىىېىىٓ ئەڭ پىىبرالق وۈٍٔەرٔىىىڭ وەٌگۈضىىىذە ئىىۀٍىىىىىگە    

ئەضىىىىر ٍېتىىىىپ وەٌگۀىىىذە جۇڭگىىىو    – 93گەرچە . تېخىّىىىۇ ئىػىىىىٕىّەْ

جۇڭگىىو  ٔۇرغۇٍٔىغىىبْ لىَىٕچىٍىمالرغىىب دۇچىىبر ثوٌغىىبْ ثوٌطىىىّۇ، ثەٌىىىي    

  ٓ . چىوڭ لەدەَ ثىىٍەْ ئىٍگىىرىٍىّەوتە    ثەٌىىي  ،ِەۋجۇدال ثوٌىۇپ لبٌّبضىتى

چىىۈٔىي، ثىىۇ ِەدۀىَەتٕىىي  . ثبغىمب لەدىّىىي ِەدۀىىىَەتٍەر ِەغٍىىۇپ ثوٌىىذى  
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ٌىىېىىٓ، جۇڭگىىو  . ئۆزگەرتىىىپ ثبغىىمب غىىەوىٍگە ئبٍالٔىىذۇرغىٍي ثوٌّىىىذى  

ئىىۆزگەرتىع ۋە ئۆضىىتۈرۈظ ئىمتىىىذارىغب ئىىىگە ئىىۀٍىىىٕىىي ئۈزٌۈوطىىىس    

ھبزىر، وەٌگۈضي ٍېڭي ئەضىر ئۈچۈْ جۇڭگؤي لبٍتىىذىٓ  . طپبتٍىّبلتبئى

ئىوٍالپ ثېمىػىىىڭالر وېىرەن، ضىىىٍەر ثىىۇ ئەۋالد ٍبغىالر لبٍتىىب تۇغۇٌىىىذىغبْ     

 . جۇڭگو ئۈچۈْ وېرەوٍىه ئبدەٍِەردىٓ ثوٌۇپ چىمىػىڭالر وېرەن

ثىسٔىىڭ ثىىبرٌىك دىمىىمەت  . ٍېڭىي ئەضىىىر ثوضىۇغىّىسغب ٍېتىىىپ وەٌىىذى   

ٌىىېىىٓ، جۇڭگىىو ٍەر غىىبرىذا ثبغىىمب  . گۈضىىىگە تىىٍۀّەوىىتۀەزىرىّىىىس وەٌ

ثەٌىىىي  ،ثىىۇ ٍېڭىي ئەضىىر  . دۆٌەتىٍەرگە ئوخػىبظ ٍۀىىىال ثىىر ٍىبظ دۆٌەت    

  ٓ لەدىّىي ِەدۀىَەتٕىىڭ   ... جۇڭگؤىڭ تبڭ ٔۇرى ثوٌۇپ لېٍىػىي ِىۇِىى

ضىٍەر ئۈچۈْ ئېَتمبٔىذا ئبٌٍىمبچىبْ    ،ٔەتىجىٍىرىذىٓ پەخىرٌىٕىپال لبٌّبً

ٍېتىىىىپ . ەتٍەر  ئۈچۈّٔىىىۇ پەخىرٌىٕىػىىىىڭالر وېىىىرەن ئورۇٔالٔغىىىبْ خىىىىسِ

ٍېتىىىىپ  . وېٍىۋاتمىىىبْ ئەتە ئۈچىىىۈْ تېخىّىىىۇ پەخىرٌىٕىػىىىىڭالر وېىىىرەن   

ثەٌىىىىي پۈتىىىۈْ دۇَٔىىىب جۇڭگؤىىىىڭ ِەدۀىَىتىٕىىىىي      ،وېٍىۋاتمىىىبْ ئەتە 

 ٓ ٍۀە ثەٌىىي ئەتە ثىۇ   . ئۆگىٕىذىغبْ ھبٍبتي وۈچ ئېٍىپ وېٍىػّۇ ِىۇِىى

ىً ئەضەرٌەردە وۆرگىٍي ثوٌىىذىغبْ،  پىىىرٌەر ھەرخ –تبزىالٔغبْ ئىذىَە 

لىّّىتىٕىىي ٍىۇلىرى وۆتۈرىىىذىغبْ ثىىر دەۋرٔىىي     –ئىٕطىبٔىَەتٕىڭ لەدىىر   

  ٓ ئىۇ، ثەٌىىي لەدىّىي ثىىر دۆٌەتٕىىڭ ٍىبردىّىگە       . ئېٍىپ وېٍىػىّۇ ِىۇِىى

   ٓ ثىىۇ . تبٍىٕىىىپ ٍبرىتىىىذىغبْ ٍېڭىىي دۇَٔىىب، ٍېڭىىي دەۋر ثوٌۇغىىىّۇ ِىىۇِىى

الٔذۇرۇظ جەرٍبٔىذا، ئبِېرىىب غۇ دۆٌەتتە غۇٔذاق ثىر دەۋرٔي پبوىتمب ئبٍ

 . ِۈرىگە تىرەپ ھەِىبرٌىػىػٕي ئۈِىذ لىٍىذۇ –دۆٌەت ثىٍەْ ِۈرىٕي 
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 ئۈرۈهچىگە مەلذى

 وۈٔي – 32ئبٍٕىڭ  – 4ٍىٍي  – 3665

جۇڭگو ضۆھجىتىذە ضۆزٌۀگەْ ضۆزٌەر، جىذدىٌ پبراڭالر ۋە  -ئبِېرىىب

ۇپ، غبڭگبڭذىٓ وۇش پبراڭالر تېخي تىٕىك ھبۋاغب ضىڭّەً تۇر –وۇش 

توٌۇلٍىّب »زېّىٓ  جَبڭئۈرۈِچىگە، ئۈرۈِچىذىٓ ئبٌّۇتىغب ٍېتىپ ثبرغبْ 

ئىّىساالظ ئۈچىىۈْ   «چېگىىرا غەرتٕبِىطىي »لبزالىطىتبْ ثىىٍەْ    «غىەرتٕبِە 

 . ٕي خەٌمئبراغب جبوبرٌىذىىئبٌّۇتىغب ٍېتىپ ثبرغبٍٔىم

ئىىۇ ئىىۈرۈِچي ضىىەپىرى، ئبٌّۇتىىب ضىىەپىرى ئىىبرلىٍىك خىتبٍٕىىىڭ       . 3 

ئىىۀٍىىىٕي  «ھولۇلٍۇق»ٍۈرگۈزۈغتە  «ئىگىٍىه ھولۇق»ىطتبٔغب ئۇٍغۇر

ضىّۋوٌٍۇق ضەپەر غەوٍي ئىبرلىٍىك خەٌمئىبرا جەِئىىَەتىە جبوبرٌىّىبلچي     

 . ثوٌذى

ئىىۇ، ئۆزگىرىۋاتمىىبْ خەٌمئىىبرا ۋەزىىىَەتىە، ئبِېرىىىٕىىىڭ دىممىتىىي    . 9

ِەروەزٌەغىىىەْ ئۇٍغۇرىطىىتبٔغب ِۇٔبضىىىۋەتٍىه، ئۇٍغۇرىطىىتبٔغب وۆچىىۈپ    

بْ خىتىىبً وىىۆچّۀٍىرىگە ِەدەت ثېرىىىپ، وىىۆچّەْ خىتبٍالرٔىىىڭ    چىممىى

 .پبراوۀذە وۆڭٍىٕي ئبراِىغب چۈغۈرِەوچي ثوٌذى

ئىىىۇ، ئۇٍغۇرالرغىىىب ئۇٍغىىىۇر ِىٍٍەتچىٍىىىىرىگە ثېطىىىىُ ئىػىىىٍىتىپ،     . 3

ئۇٍغۇرالرٔىڭ پبرتالظ ئبٌذىذا تۇرغبْ روھىٕي پەضىوٍىغب چۈغىۈرِەوچي  

 .ثوٌذى

   ٍ ْ طىىبق پرېسىىىذېٕت  ٍۀىّىىۇ ئىٍگىىىرىٍەپ تەتمىىىك لى  – 4 وىٍىٕتىىۇ

دېّووراتىَە جۇڭگوغىب  »7 وۈٔي غبڭگبڭذا ٔۇتۇق ضۆزٌىگۀذە – 9ئبٍٕىڭ 

ئۆتىىىۈٔچي دەۋر تىىىٕچ ٍىىوي ثىىىٍەْ تبِبٍِىٕىػىىي    »... «ٍېتىىىپ وەٌّەوىىتە 

تبلبثىً تۇرغىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ۋەزىَەت پەٍذا ثوٌۇغٕىڭ ئبٌذىٕي »، «وېرەن

 . دەپ وۆرضەتىەْ «ئېٍىع الزىُ
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تۇرىىىذىغبْ ئىىبِېرىىىٍىمالر رۇضىىىَە پىىبرچىٍىٕىع دەۋرىىىگە    گېپىىىذە 

ِىىىىڭ ٔەپەر ئىىىبِېرىىىٍىك   34 ضىىىوۋېتٍەرگەوىرىػىىىتىٓ ئىىىبۋۋاي ضىىىبثىك  

ِۇتەخەضطىطىىٍەرٔي ئەۋەتىىىپ، رۇضىىىَىذە ئىچىىىي ئىىۇرۇظ پبرتالغىىٕىڭ    

ثۈگىىۈْ جۇڭگوغىىب ئەۋەتىٍىىگەْ ھەرلبٍطىىي وەضىىىپ ۋە   . ئبٌىىذىٕي ئبٌغىىبْ

ئىىبِېرىىىٍىك ِۇتەخەضطىطىىٍەرٔىڭ  ھەرلبٍطىىي ضىىبھەٌەردە ئىػىىٍەۋاتمبْ  

ْ ئبِېرىىىٍىمالرغب . ِىڭذىٓ ئېػىپ وەتتي 39ضبٔي  رۇضىَىگە ئەۋەتىٍگە

ئوخػبظ، جۇڭگوغب ئەۋەتىٍگەْ ثۇ ئبِېرىىىٍىمالرِۇ ئۆزگىرىع دەۋرىىگە  

. وىىرگەْ جۇڭگىودا ئىچىىي ئىىۇرۇظ پبرتالغىٕىڭ ئبٌىذىٕي ئبٌطىب وېىىرەن      

 تەٍىىۋۀٍەردىٓغىىبڭگبڭ،  خىتىبً ووِّۇٔىطىىتٍىرى تىٍىىي ثىىىر، دىٍىي ثىىىر    

ٕي ىتىوپىالڭ وۆتۈرۈغى   –خبتىرجەَ ثوٌطىب وېىرەن ۋە ثىۇ راٍؤالرٔىىڭ ئىبال      

ْ غۇٔذاق . ئبِېرىىب تىسگىٍٕەٍذۇ، دەپ ئوٍٍىطب وېرەن ثۇ ئەھۋاي ھەلىمەتە

 .ثوٌۇغي ِۇِىىٓ

زېّىٓ تىجەت خەٌمىٕىڭ داالِطبالدا  جَبڭتىجەتىە وەٌطەن، ئېھتىّبي 

ِىڭ وىػىٍىه پىۇلراالر لوغىۇٔىٕي    300ٍبتمبْ ۋەتۀگە لبٍتىػٕي وۈتۈپ 

 –تېخىّۇ خبتىرجەَ ثوٌۇپ، تىجەتتە تىىجەت خەٌمىي ئىبال    . وۆزگە ئىٍّىذى

توپىالڭ وۆتۈرۈپ خىتبً ئبرِىَىطىگە تبلبثىً تۇراٌّبٍذۇ، ئۇٔىڭ ئۈضتىگە 

تىجەت ِەضىٍىطىٕي تىٕچ ٍوي ثىٍەْ ثىر تەرەپ لىٍىػىٕي وۈتىۈپ تۇرغىبْ    

 . ئىگە ثوٌىذۇ، دەپ ئوٍٍىطب وېرەنداالً الِب تىجەتىە 

زېّىٕٕىىىىڭ  جَىىبڭ ئۇٍغۇرىطىىتبٔغب وەٌطىىەن، گۇِىىىبٔخور خىتىىبٍالر ۋە    

 1ٍىٍىي   – 3660. غەرەزٌىرى پۈتۈٍٔەً ثبغمىچە ئەھۋاٌغب ھبِىٍىذار ئىىذى 

–   ْ  جَبڭئبٍذا ثبرىٓ لوراٌٍىك ئىٕمىالثىٕي ثبضتۇرۇغمب ثۇٍرۇق چۈغۈرگە

ىٓ وېىَىٓ لبٌغىبٔالرٔي ثىىر تەرەپ    ثبضىتۇرۇپ ثوٌغبٔىذ  »زېّىٓ غىۇ چبغىذا   

چۈٔىي، ئۇٍغۇرالر تبرىختب دۆٌەت لۇرغبْ خەٌك  ،لىٍىػمب دىممەت لىٍىڭالر



 293 

ْ   «ئىىىذى زېّىىىٓ،   جَىىبڭ ٍۀە غىىۇ  . دەپ ئىىبرِىَىگە ثىىۇٍرۇق چۈغىىۈرگە

ِىىىىڭ وىػىىىىٍىه   30ئۇٍغۇرالرٔىىىىڭ ٍۀىىىي تۈٔۈگىىىۈٔىي ئۇٍغۇرالرٔىىىىڭ   

ِىىىڭ وىػىىىٍىه  300ئەضىىىىرى وىىۈچ ثىىىٍەْ گوِىٕىىذاڭ لوغىىۇٍٔىرىٕىڭ  

ِۇٔتىسىُ لوغىۇٔىٕي ئۇٍغۇرىطىتبٔذىٓ لىوغالپ چىمىرىىپ دۆٌەت لۇرغىبْ،      

 .تبرىخ ٍبراتمبْ خەٌك ئىىۀٍىىىٕي ٍبخػي ثىٍەتتي

وۈٔىىىىىذىٓ ثبغىىىىالپ ِۇضىىىىتەٍِىىە    – 39غىىىىۇڭب ِۇغىىىىۇ ئبٍٕىىىىىڭ   

زېّىىىٓ، لورچىىىبق   جَىىبڭ ئۇٍغۇرىطىىتبٔذا تىىۆت وىىۈْ زىَىىىبرەتتە ثوٌغىىبْ     

خۇٍٕىڭ  ٌَبڭ ٌيراٍؤىٕىڭ لوِبٔذأي ھەرثىٌ  «غىٕجبڭ»ِۇضتەٍِىىىچي 

ي ئبرىطىغب ثېرىپ ھەرثىٌ ثبزىذا خىتبٍٕىڭ ئۈچ غتې يٍبرىغوھەِراھٍىمىذا 

وورٌىغب ِەخپىٌ . وۆزدىٓ وەچۈردى تىٕيخىً ئبرِىَىطىٕىڭ ھەرثىٌ پبرا

ٍېتىىىپ وېٍىىىپ غىىۇ ٍەردە تۇرۇغىىىٍۇق خىتىىبً ھەرثىىىٌ لىطىىىىٍّىرىٕىڭ      

ِۇغىىۇ )ٔىىىڭ «ىك ئىىبرِىَە گېسىتىي ئىىبزادٌ». ثبغىٍىمٍىرى ثىىىٍەْ وۆرۈغىتي  

غىٕجبڭذا ِۇلىٍّىمٕي » 7زېّىٓ جَبڭخەۋەر لىٍىػىغب لبرىغبٔذا ( وۈٍٔەردە

، غۇٔذالال ثىر «ٍۀە ِۇلىٍّىمٕي لوغذاغٕي تەوىتٍىگەْ ،گەۋدىٍۀذۈرۈپ

ٕي ىلوٌىىىىذا ئەپطىىىىۇْ تىىىىبٍىمىٕي پۇالڭٍىتىىىىىپ ِىٍٍەتىىىىٍەر  ئىتتىپىىىىبلٍىم  

ْ   تەوىتٍەغٕىّۇ زېّىىٓ لورچىبق ھەرثىىٌ راٍؤىذا      جَىبڭ . ئۇٔتىۇپ لبٌّىغىب

ئىطىىتراتېگىَىٍىه ئىىورٔي ئىٕتىىبٍىٓ    غىىىٕجبڭٕىڭ»7 ضىىۆزٌىگەْ ضىىۆزىذە 

ِىىىىۇھىُ، ھەرثىىىىىٌ لىطىىىىىّالر ِەروەزٔىىىىىڭ غىىىىىٕجبڭ توغرىطىىىىىذىىي      

. ٍوٌَىىىورۇلٍىرىٕي، وۆرضىىىىەتّىٍىرىٕي چوڭمىىىۇر ئۆزٌەغتۈرۈغىىىىي وېىىىىرەن   

اٍذىغبْ ھۆوۈِەت ۋە پبرتىَىگە ٍېمىٕذىٓ ھەِىبرٌىػىپ، ِۇلىٍّىمٕي لوغذ

  ُ غىىىٕجبڭٕىڭ ئەھىىۋاٌي ئىٕتىىبٍىٓ   ... خىسِەتٕىىي ٍبخػىىي ئىػٍىػىىي الزىىى

چبپمۇٔغب تبلبثىىً   –ِۇرەوىەپ، ووِّۇٔىطتالر ئبرِىَىطي ضىَبضىٌ ثوراْ 

ھەرثىىر وىۈرەظ، جبپىىبٌىك   ... تۇرۇغىمب ھەر ۋالىىت تەٍَىبر تۇرۇغىىي وېىرەن    
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  ...ِبِبتٕىىىىڭ ضىىىىٕبلٍىرىغب دۇچ وېٍىطىىىىٍەر  –ھەتتىىىب ھبٍىىىبت  ،غىىبرائىت 

ٕي ھەرگىىىس ىغىۇٔىڭ ئۈچىىۈْ پبرتىَىٕىىىڭ ئىىبرِىَىگە لوِبٔىىذأٍىك لىٍىػىى  

 .دېگەْ «ئىطىڭالردىٓ چىمبرِبڭالر

جۇڭگىو ضىۆھجىتي    –زېّىىٓ ٔىېّە ئىىع لىٍّىبلچي؟ ئبِېرىىىب       جَىبڭ 

زېّىٕٕىڭ ِۇضىتەٍِىىە ئۇٍغۇرىطىتبٔغب ثېرىىپ     جَبڭئبخىرٌىػىع ثىٍۀال 

  ٍ زېّىٕٕىىىڭ   جَىىبڭىػىىي، ئۇرۇغىىمب تەٍَىىبرٌىك، ئۇرۇغىىمب ضىىەپەرۋەرٌىه لى

ئوخػبظ ثىر ِەٍذاْ  جېػىغب جَبڭِۇضتەٍِىىە ئۇٍغۇرىطتبٔذا ئەجذادى 

ْ ئىۇرۇظ لوزغىػىىذىٓ دېىرەن ثېرەِىىذۇ؟ پرېسىىذېٕت      ثېَجىڭىىذا  وىٍىٕتىۇ

زېّىىىىٓ ثىىىىٍەْ ضۆھجەتٍەغىىىىۀذە غىىىۇٔذاق لىٍىىىىع      جَىىىبڭرەئىىىىص  

ِۇضىىتەٍِىىە ئۇٍغۇرىطىىتبٔذا ِۇضىىتەٍِىىە ئۇرۇغىىي لوزغىىبظ توغرىطىىىذا     

 ثەرگۀّۇ، ٍوق؟  «وٌَورۇقٍ»

ئىطالھبتٕي ثبغٍىغبْ، داۋاِالغىتۇرۇۋاتمبْ   ٌزېّىٓ ئىمتىطبدى جَبڭ

ٌ ئىطالھبتٕي ٍوٌغب  ٌئىىەْ، ئىمتىطبدى ئىطالھبتمب ِۇٔبضىۋەتٍىه ضىَبضى

  ْ ئبِېرىىىٍىممىب ثەرگەْ ۋەدىطىىٕي    ،لوٍۇغمب تەرەددۇت لىٍىۋاتمىبْ ئىىىە

، خىتبً ڭرەۆو. غۇرۇغي وېرەنجۇڭگودا چولۇَ تىٕچ ٍوي ثىٍەْ ئىػمب ئب

وىۆز لىٍىىىذىغبْ جۇڭگوٌىۇلالر تېخىي تۈٔۈگىىۈٔال     –ٕىي وىۆز   ىِىٍٍەتچىٍىى

ٓ  خى  ) «ئبِېرىىىٍىممب ٍبق دېَىػىّىس وېرەن» ذى ِى ئەِەضىّىذى، ئە ( غىى

دەٍىذىغبْ جۇڭگوٌۇلمىب ئبٍٍىٕىىپ لبٌىذىّۇ      «يِىبلۇ »ثۈگۈْ ئبِېرىىىٍىممب 

ٔي تىىىٕچ ٍىىوي ثىىىٍەْ ھەي  لبٔىىذاق؟ ئىىبِېرىىىٍىمالر جۇڭگىىودا ِەضىىىٍىٍەر 

لىٍىػٕي، ضىَبضىٌ ئىطالھبتٕي ِۇلىٍّىك ئىچىذە وۆڭۈٌٍۈن ۋە ھەرلبٍطي 

تەرەپٍەرٔىىي رازى لىٍغىىبْ ئبضبضىىتب تبِبِالغىىٕي تەٌەپ لىٍغىىبْ ئىىىىەْ،     

وىۆپ  » ضىَبضىىَٕي جۇڭگىودا   «گەپ ئبڭالٍذىغبْ جۇڭگوٌىۇلالر »دېّەن، 

ئەِىذى  . ي وېىرەن غۇٔذاق تىٕچ ٍوي ثىىٍەْ تبِبٍِىػى   ٌەغتۈرۈغٕي«ِۀجە
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ِۇضتەٍِىىە ئۇٍغۇرىطتبٔذا ِۇضتەٍِىىە ئۇرۇغي لوزغبغمب ئورۇْ لبٌذىّۇ؟ 

زېّىىٓ ٔېّىػىمب    جَىبڭ ٍوٌغب ضىېٍىپ لوٍىۇپ    وىٍىٕتۇٕٔيپرېسىذېٕت ! ٍبق

 غبپبغالپ ئۈرۈِچىگە ٍېتىپ وەٌذى؟ 
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 بېَجىڭ

 وۈٔي – 32ئبٍٕىڭ  – 4ٍىٍي  – 3665

ثېَجىىىىڭ، 7 برىٍىػىىىىچەوىىىۈٔي ٔوپۇزٌىىىۇق ئەرثبثالرٔىىىىڭ ئبغى   – 92

خىتبٍٕىڭ ِەروىسى ووِىتېتي داالً الِب ثىٍەْ رەضّىٌ ضۆھجەت لۇرۇظ، 

 ْ . ِۇٔبضىۋەت ثبغالظ ئۈچۈْ ئبالھىذە خىسِەت گۇرۇپپىطي تەغىىىٍٍىگە

داالً الِبٔىڭ ضەرگەرداْ ھۆوىۈِىتي ثېَجىىڭ تەرەپىىە رەضىّىٌ جىبۋاة      

الِىىب رەضىىّىٌ  ثېَجىىىڭ دائىرىٍىىىرى ثىىىٍەْ داالً   ،لبٍتۇرغبٔىىذىٓ وېىىَىٓ

 جَىبڭ رەئىىص  7 ٔوپۇزٌۇق ئەرثبثٕىڭ ئېَتىػىچە. ضۆھجەتىە ئوٌتۇرىذىىەْ

 –ٕي ۋە تىجەت ِەضىٍىطىٕي ئۈزۈي ىزېّىٓ داالً الِبٔىڭ تىجەتىە لبٍتىػ

زېّىىٓ ۋەزىىپە ئۆتەۋاتمىبْ ِەزگىٍىذە      جَبڭوېطىً ھەي لىٍىػٕي، رەئىص 

 .ثوٌۇۋېتىپتۇئەڭ ِۇھىُ تبرىخي ۋەزىپە ئورٔىذا ثىر تەرەپ لىٍّبلچي 

ْ ِەزگىٍ جَبڭٔوپۇزٌۇق ئەرثبة رەئىص  ذە ىزېّىٕٕىڭ ۋەزىپە ئۆتەۋاتمب

تىىىٕچ ٍىىىوي ثىىىٍەْ ثىىىىرٌىىىە وەٌتۈرۈغىىٕي ئەڭ ِىىىۇھىُ خىىىىسِەت، دەپ     

 ِىىبۋ «ۋەتۀٕىي تىىىٕچ ٍىوي ثىىٍەْ ثىىىرٌىىىە وەٌتىۈرۈپ    »ٕي ىلبراٍىذىغبٍٔىم 

 ،ٕيىٍٔىموېَىٓ تبرىختب ٔبَ لبٌذۇرِبلچي ثوٌغب غَبۋ پىڭذىٓ، دىڭ زېذۇڭ

ثىىىرٌىىىە  »ئىىىىىي ئەۋالد جۇڭگىىو رەھجەرٌىىىرى ئىىورۇٔالپ وېىىتەٌّىگەْ    

. ٕي وۆرضىىىىتىپ ئىىىۆتتيىٔىىىي ئورۇٔالغىىىمب ثەي ثبغٍىغىىىبٍٔىم  «وەٌتىىىۈرۈظ

زېّىىىٓ ئىبۋۋاي تەٍىۋەْ ِەضىٍىطىىٕي ثېىىتىىىپ،     جَىبڭ غۇڭالغىمب رەئىىص   

ٔىىي ئىىېالْ لىٍىىىپ، تەٍىىۋۀٕي ضىَبضىىىٌ   «ضىىەوىىس ٔۇلتىطىىي جَبڭٕىىىڭ»

ٌېىىٓ ٔۆۋەتتە تەٍۋەْ جۇڭگو دۆٌەتٍىىرى  . ىٍىگە چبلىردىضۆھجەت ئۈضت

ِۇٔبضىىىىۋىتىگە ٔىطىىىجەتەْ ئېَتمبٔىىىذا، تەٍىىىۋەْ ِەضىٍىطىىىي ثىىىوٍىچە زور   

پرېسىىذېٕت  . ثۆضۈغٕي لوٌغىب وەٌتىۈرۈظ ئۇٔىذاق ئوڭىبً ثوٌّىطىب وېىرەن      

زېّىٕٕىىىىڭ ئىىىىٕچىىىي لېتىٍّىىىىك     جَىىىبڭ ثىىىىٍەْ رەئىىىىص    وىٍىٕتىىىۇْ
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  ٔ ىطىتٍىرى تىىجەت ِەضىٍىطىىٕي ھەي    ضۆھجىتىذىٓ وېىَىٓ، خىتىبً ووِّۇ

لىٍىػىىٕىڭ، تەٍىىۋەْ ِەضىٍىطىىىٕي ھەي لىٍىػىىمب لبرىغبٔىىذا ئبضىىبْ ھەي      

 . ثوٌىذىغبْ ِەضىٍە ئىىۀٍىىىٕي ِۇلىّالغتۇردى

ْ پرېسىىذېٕت  7 ٔوپۇزٌىۇق ئەرثىبة ِۇٔىذاق دېىذى     جۇڭگىؤي   وىٍىٕتىۇ

زېّىىىٓ   جَىىبڭثىىىٍەْ رەئىىىص   وىٍىٕتىىۇْزىَىىبرەت لىٍىىىپ، پرېسىىىذېٕت   

زېّىىىٓ  جَىىبڭېٍىع ٍىغىٕىىي ئۆتىۈزگۀىىذە، رەئىىىص  ۋٔي وۈتىىۈِىىۇخجىرالر

تەغەثجۇضىىىبرٌىك ثىىىٍەْ تىىىجەت ِەضىٍىطىىىٕي تىٍغىىب ئېٍىىىپ، ثىىۇ ئىىىع      

توغرىطىىذا جۇڭگىىو ھۆوۈِىتىٕىىڭ پىالٔىىي ثىبرٌىمىٕي، تىىىجەت ِەضىٍىطىىي     

ثىىىىىر ضىىىىوۋغب تەلىىىىذىُ لىٍّىىىىبلچي     وىٍىٕتۇٔغىىىىبثىىىىوٍىچە پرېسىىىىىذېٕت  

ٔىڭذىٓ وېىىَىٓ داالً الِىىب ٔۇتىىۇق  غىىۇ. ثوٌۇۋاتمىبٍٔىمىٕي ئېَتمىىبْ ئىىىذى 

ٕي لوٌٍىّىبٍّەْ، تەٍىۋەْ ثىىٍەْ    ىتەٍۋەْ ِۇضتەلىٍٍىم ،ِەضىٍە7ْ ضۆزٌەپ

تىجەتٕىڭ ِۇٔبضىۋىتي پەلەت دىٕي ئېتىمبد ِۇٔبضىۋەتٍىرى دائىرىطىىذىال  

ْ چەوٍىٕىىذۇ، تەٍىۋۀٕي لبٍتىب زىَىبرەت لىٍىػىٕي چەوطىىس        . وېچىىتىۈرىّە

ظ تەٍىۋۀٕي زىَىبرەت  لىٍغبٔغىب    ثېَجىڭ ثىٍەْ ضىَبضىىٌ ضىۆھجەت لىۇرۇ   

ْ ...  لبرىغبٔذا ِۇھىُ ۋەھبوىبزا  داالً الِبٔىىڭ ئىپبدىطىىگە   . ئىىذى  دېىگە

ْ ٔۇتمىٕي ئبلىالٔە جبۋاة،  ْ ثېَجىڭ ئۇٔىڭ ضۆزٌىگە دىممەت لىٍىپ تۇرغب

غىىۇڭب خەۋەرٌەرگە لبرىغبٔىىذا، ثېَجىڭٕىىىڭ تىىىجەت   . دەپ لبرىغىىبْ ئىىىذى 

اتمبٍٔىمىذىٓ داالً الِب ئبٌٍىمبچبْ ِەضىٍىطىٕي ِۇھبوىّە لىٍّبلچي ثوٌۇۋ

 . خەۋەردار ئىىەْ

ثېَجىىڭ دائىرىٍىىرى تىىجەت ِەضىٍىطىىٕي ھەي لىٍىىع جۇڭگؤىىىڭ      

تىٕچ ٍىوي ثىىٍەْ ثىىرٌىىىە وەٌتۈرۈغىىە ئىٕتىبٍىٓ      . ِۇلىٍّىمىغب پبٍذىٍىك

تىىىجەتىە لىىبٔۇٍٔۇق ھۆوۈِرأٍىىىك لىٍىػىىٕي تېخىّىىۇ    ،زور تىىۆھپە لوغىىىذۇ

ق خىتبً، داالً الِبٔىڭ ِۇضتەلىٍٍىك ئۈچۈْ ەّەخئ! ھەً. )وۈچەٍتىذۇ
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ٕي ىٍىىىً وىىۈرەظ لىٍىػىىي خىتبٍٕىىىڭ تىىىجەتىە ھۆوۈِرأٍىىىك لىٍىػىى      10

( ؟ ٔېّە پوق ٍەٍذۇ ِب خىتبًوۈرىػىّىذىلبٔۇٔالغتۇرۇظ ئۈچۈْ لىٍغبْ 

غۇڭب لىوي ضىېٍىپ تىىجەت ثىىٍەْ ئۆتىۈزۈٌىىذىغبْ ضىۆھجەتٕي ئىٍگىىرى        

 .ضۈرۈغىّىس وېرەن، دەپ لبرىغبْ

ؤىىىڭ ِەروىىىسى ھۆوىىىۈِىتي ئبالھىىىذە خىىىسِەت گۇرۇپپىطىىىي     جۇڭگ

ٓ ثبغمب، جۇڭخۇا  لۇرۇپ، داالً الِب ثىٍەْ ضۆھجەتٍىػىػىە تەٍَبرالٔغبٔذى

خەٌىىك رېطپوثٍىىىطىىىىٕىڭ تبغىىمي ئىػىىىالر ِىٕىطىىتىرٌىىىّۇ، تىجەتٕىىىىڭ     

ضەرگەرداْ ھۆوۈِىتي ثىٍەْ ِۇٔبضىىۋەت ثىبغالپ، خەۋەرٌەرگە لبرىغبٔىذا،    

ٌ رەضّىٌ ٔۆۋەتتە ثېَجىڭ د ً الِب ئوتتۇرىطىذا غەٍرى ْ داال ائىرىٍىرى ثىٍە

ٍوٌىذىٓ ثبغىمب، ئباللىىذار تەرەپٍەرٔىىڭ رەضىّىٌ ضۆزٌىػىىع تەرتىپٍىىرى،        

دەضٍەپىي لەدەِذە ئبٌٍىمبچبْ تۇرغۇزۇٌۇپ، ثۇٔىڭىذىٓ وېَىٕىىي ئىىىىي    

 . تەرەپٕىڭ ضۆھجىتىگە ئبضبش ضېٍىٕغبْ ئىّىع

ھەتىتە، داالً الِىب تىجەتٕىي    تبرتىػىالر جە  –ِۇھىُ ضىَبضىىٌ تىبالظ   

ٌىېىىٓ،  ( ضىَبضەت)ثبغمۇرۇظ ٔىَىتىٕىڭ ٍولٍۇلىٕي ئبغىبرا ثىٍذۈرگەْ 

جۇڭگىىىو ھۆوۈِىتىٕىىىىڭ ٔىىىۆۋەتتە تىىىىجەتىە ھۆوۈِرأٍىىىىك لىٍىۋاتمىىىىبْ      

ْ ىضىَبضىىەتٍىرىٕي ئۆزگەرتىػىى  ثېَجىىىڭ تەرەپ ثوٌطىىب،   . ٕي تەٌەپ لىٍغىىب

زۇْ ِىىۇددەت  ثەٌىىىي ئىىۇ   ،ٕيىداالً الِبٔىىىڭ جۇڭگوغىىب لبٍتىىىپ وېٍىػىى   

دىٕي  غبٕي، جۇڭگو ووِّۇٔىطتٍىرىٕىڭ داالً الِبىثېَجىڭذا تۇرۇپ لېٍىػ

ٍىك  داھي ْ ئۇٔۋإٔي ثېرىذىغبٍٔىمىٕي، جۇڭگؤىڭ تىجەتىە ھۆوۈِرأ دېگە

. ٕي ثىٍىىذۈرگەْىلىٍىىىع ضىَبضىىىتىذە چىىوڭ ئىىۆزگىرىع لىٍّبٍىىذىغبٍٔىم  

( ؟ٍبالۋاتبِىذۇ خىتبً چۆچەوتىىي چۆپٕي ٍەۋاتبِذۇ ٍبوي ٍۀىال ٍبٌىمىٕي )

ٕي، ىتۇرىىىذىغبٍٔىم ضىىبداخبٌلبٍتىىىپ  ضىبغب خب7ٌ ثۇٔىڭغىب لبرىتىىب، داالً الِىىب 



 299 

ضىىىىەرگەرداْ تىىىىىجەت پۇلراٌىرىٕىىىىىڭ تىىىىىجەتىە لبٍتىػىىىىىغب ثېَجىىىىىڭ      

 .ھۆوۈِىتىٕىڭ ٍوي لوٍۇغىٕي تەٌەپ لىٍغبْ

خىتىىىىىبً ِەروىىىىىىسى  ،ثېَجىىىىىىڭ ئەِەٌىىىىىذارٌىرىٕىڭ ثىٍذۈرۈغىىىىىىچە 

ۇپپىطىىىىىي تبغىىىىىمي ئىػىىىىىالر   ووِىتېتىٕىىىىىىڭ ئبالھىىىىىىذە خىىىىىىسِەت گۇر  

ِىٕىطتىرٌىىىٕىڭ داالً الِب ثىٍەْ ضۆھجەت ئۆتىۈزۈغٕىڭ جەرٍبٍٔىرىٕي 

ِىٍٍىٌ ئىػالر ووِىتېتىٕىىڭ ئەزاٌىرىّىۇ   . ئورۇٔالغتۇرۇغٕي تەٌەپ لىٍغبْ

   ْ خەۋەرٌەرگە لبرىغبٔىىذا،  . پىالٔالغىىمب ۋە ئورۇٔالغتۇرۇغىىمب لبتٕىػىىىذىىە

ئباللىىذار تەرەپىٍەرگە ثىبغٍىك    ثېَجىڭ دائىرىٍىىرى ثىىٍەْ داالً الِبٔىىڭ    

    ْ ثەٌىىي تەٍۋۀٕىىڭ     ،رەضّىٌ ضىۆھجىتىٕىڭ ۋالىىت جەدۋىٍىي ثېىىىتىٍگە

تەٍىۋەْ   -جۇڭگؤي زىَبرەت لىٍىپ جۇڭگو  ۇف جىٓ گۇضۆھجەت ۋەوىٍي 

دۆٌەتٍىرىٕىىڭ ضۆھجەتٍىػىىع فۇٔىطىَىطىىي ئەضىٍىگە وەٌتۈرۈٌگۀىىذىٓ    

ۆھجىتىٕىڭ تىىىجەت جۇڭگىىو ضىى )ثەٌگىٍۀىىگەْ ۋالىىىت جەدۋىٍىىي   ،وېىىَىٓ

ٓ   ( ۋالىىىت جەدۋىٍىىي  ثىىۇ ئىىبرلىٍىك ثېَجىىىڭ    . ئىىېالْ لىٍىٕىػىىي ِىىۇِىى

ئىوثرازى تىىٍەغىٕي لوٌغىب     «تېخىّۇ ئېچىىۋېتىٍگەْ جۇڭگىو  »دائىرىٍىرى 

 . وەٌتۈرِەوچي ثوٌطب وېرەن



 300 

 ...غتبتلىرىئبهېرىنب قوغوب 

 وۈٔي – 92ئبٍٕىڭ  – 5ٍىٍي  – 3665

ىَىىىىبرىتىٕي  وىٍىٕتىىىىۇْ ثېَجىىىىىڭ ز   پرېسىىىىىذېٕتي ثىىىىۇ دۆٌەتٕىىىىىڭ   

ٍېتىىپ وەٌگۀىذە، ثىۇ     غىبڭگبڭغب وۈٔي  – 9ئبٍٕىڭ  – 4ئبخىرالغتۇرۇپ  

. لېتىّمي زىَبرەت ئوِۇِەْ غەٌىجە لىٍغىبْ زىَىبرەت ثوٌىذى، دەپ لبراٌىذى    

وىٍىٕتىۇْ جَىبڭ زېّىٕٕىي ئىىىىي دۆٌەت      پرېسىىذېٕت زىَبرەت جەرٍبٔىذا 

 ،ىگەوىػىىٍىه ھولىۇق ِەضىٍىطى    —ِۇٔبضىۋىتىذىىي ئەڭ ٔبزۇن ِەضىٍە 

ٍىۈز ثەرگەْ ثبضىىتۇرۇظ ۋەلەضىىگە ٍۈزٌىٕىػىىىە    تَۀئۀّىٕىىذەجۈٍِىىذىٓ  

وىٍىٕتىۇْ   پرېسىىذېٕت زىَىبرەت جەرٍبٔىىذا   . لبراغمب ِەججۇرٌىذى جىذدىٌ

تىىۈردە ھېططىىىَبت   ھەلىمىىىٌٕي ىوۆڭىىۈي ثۆٌىىىذىغبٍٔىم  خەٌمىىىگەجۇڭگىىو 

ثۇٔىىذاق ئىپبدىٍەغىىٕىڭ خىتىىبً ووِّۇٔىطىىتٍىرىغب    . ثىىىٍەْ ئىپبدىٍىىىذى 

ْ  )ىذىغبْ تەضىىىرىٕي وۆرضىىىت ضىىەي ( ِەٍٍىىي لبٔىىذاق خىىبراوتېردە ثوٌطىىۇ

 . چبغٍىغىٍي ثوٌّىطب وېرەن

ئىۆتىەْ ٍىٍىي رەئىىص     وىٍىٕتىۇٕٔي  پرېسىىذېٕت ثۇ لېتىّمىي زىَىبرەت   

 پرېسىىىىذېٕتجَىىبڭ زېّىىىىٓ ئبِېرىىىغىىىب زىَىىىبرەتىە وېٍىػىىىتىٓ ثىىىۇرۇْ،   

ْ      وىٍىٕتۇٕٔىىىڭ  7 جۇڭگىىو ضىَبضىىىتي توغرىطىىىذا تىٍغىىب ئېٍىىىپ ئىىىۆتىە

جۇڭگىىؤي ِىۇلىُ، ئېچىىىۋېتىٍگەْ،   –ېرىىىٕىىڭ جۇڭگىىو ضىَبضىىتي   ئبِ»

تىطىبدىٕي لوثىۇي لىٍىىذىغبْ،    متبجبۋۇزچىٍىك تەثىئەتىتىٓ خىبٌي، ثىبزار ئى   

، لىىبٔۇْ ثىىىٍەْ دۆٌەت  ِۀجەٌەغىىتۈرىذىغبْجۇڭگىىودا وىىۆپ   ضىَبضىىىَٕي

ثبغىمۇرىذىغبْ ھەِىىذە ئبِېرىىىىب ثىىٍەْ ھەِىبرٌىػىىىپ ثىىىخەتەر خەٌمئىىبرا    

دەپ ضىۆزٌىگەْ   «ّىسرىتىىذىغبْ ثىىر دۆٌەتىىە ئبٍالٔىذۇرى    ٍېڭي تەرتىپ ٍب

ٔۇتمىٕىڭ ِەزِۇٍٔىرىٕي ئەِەٌىٍَەغتۈرىذىغبْ، غۇ ِەزِۇٔالرٔىڭ جۇڭگودا 

 . ٕي ئىٍگىرى ضۈرىذىغبْ ثىر پۇرضەتىە ئىگە لىٍذىىئىػمب ئېػىػ
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ه وىػىٍەرٔىڭ وۆڭۈي ىٍىٌېىىٓ تەٍۋۀگە ٔىطجەتەْ ئېَتمبٔذا، وۆپچ

ٕىىىڭ تەٍىىۋۀٕي ئىىۈچ جەھەتىىتە لوٌٍىّبضىىٍىك ثوٌىىۇپ   ثۆٌىىذىغىٕي ئبِېرىىى 

تەٍۋەْ ِۇضتەلىٍٍىك جبوبرٌىطىب لوٌٍىّبضىٍىك، ثىىر جۇڭگىو، ثىىر تەٍىۋەْ       )

ضىَبضىتىٕي لوٌٍىّبضٍىك، تەٍۋۀٕىڭ ثىرٌەغىىەْ دۆٌەتىٍەر تەغىىىالتىغب    

ٕي لوٌٍىّبضٍىك، جۈٍِىىذىٓ دۆٌەتٕىي ثىرٌىىه لىٍغىبْ     ىئەزا ثوٌۇپ وىرىػ

ئىىۈچ   ،(ٕي لوٌٍىّبضىىٍىك ىتەغىىىىالتالرغب لبتٕىػىػىى ھەرلبٔىىذاق خەٌمئىىبرا  

جەھەتتە لوٌٍىّبضٍىك ضىَبضىتىٕىڭ ئبۋۋاٌمي ئىىىي ِبددىطىي تەٍۋۀىذە   

ھبوىّىَەت ٍۈرگۈزۈپ وەٌگەْ گوِىٕذاڭ پبرتىَىطىٕىڭ ضىَبضىتي ثوٌۇپ 

تىوال  ٍېڭىٍىممىب ئىىگە     –ِبددا ئبز  – 3ثۇٔىڭ ئىچىذىىي . ئىذى وەٌگەْ

ە گوِىٕىىذاڭ پبرتىَىطىىىٕىڭ تەغەثجۇضىىٍىرىذىٓ  ِەزِىىۇْ جەھەتىىت ،ثوٌىىۇپ

ٍىٍىي وىۈزدىٓ ثبغىالپ، تەٍىۋەْ ثىىٍەْ       – 3663چۈٔىي . پەرلٍىك ئىذى

دىپٍوِبتىه ِۇٔبضىۋەت ئورٔبتمبْ ثىرلبٔچە دۆٌەت ھەر ٍىٍىي ثىرٌەغىىەْ   

دۆٌەتٍەر تەغىىالتىذا ئەٌچىٍىرىگە ٍوٌَورۇق ثېرىپ، ثىرٌەغىەْ دۆٌەتٍەر 

ٌ ِىتېىت لىۇرۇپ، ئبدىىً، ِۇۋاپىىك،     تەغىىىالتىذا ئبالھىىذە وو   ھەي  ئەِەٌىى

، جۇڭخىىۇا ِىٕگىىو ھۆوۈِىتىٕىىىڭ ثىرٌەغىىىەْ  ئىىىسدەپلىٍىىىع چبرىطىىىٕي 

دۆٌەتىىٍەر تەغىىىىالتىغب لبٍتىىىپ وېٍىػىىي توغرۇٌىىۇق تەوٍىىىپ ثېرىػىىٕي      

 ئەضىٍەتّىٍەردە ئۇالر تۈزۈپ چىممبْ غەرھٍەظ خبراوتېرٌىىه  . تبپىالٍتتي

گو ھۆوۈِىتىٕىڭ ئبالھىذە ئەھۋاٌي ئبالھىذە چۈغۀذۈرۈٌگەْ جۇڭخۇا ِىٕ

ثوٌىۇپ تۇرغىبْ جۇڭخىۇا ِىٕگىو      ِەۋجىۇد تەٍۋۀىذە  »7 تۆۋۀذىىىذەن ئىذى

ھبٌىذا خەٌمئىىبرا تەغىىىالتالرغب لبتٕىػىىىع    رەضىىّىٌھۆوۈِىتىٕىىڭ توٌىۇق   

. تەضىر ئېٍىىپ وېٍىىذۇ   ئەِەٌىٌپبئبٌىَىتي خەٌمئبرا جەِئىَەتىە ئۈٔۈٍِۈن 

و ھۆوىىۈِىتي ۋە جۇڭخىىۇا خەٌىىك   تەٍۋۀىىذىىي جۇڭخىىۇا ِىٕگىى  7 ِەضىىىٍەْ

طپوثٍىىىطي ئوخػبغال ئبضىىَب تەرەلمىَىبت ثبٔىىطىىٕىڭ، ئبضىىَب تىىٕچ      ېر
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ھەِىبرٌىك جەِئىَىتىٕىڭ دائىّي ئەزاضي، ھەر ٌ تىطبدىمئووَبْ راٍؤي ئى

    ّ  وۆزەتىىىۈچيگە ىئىىىىي دۆٌەت تبِوژٔىب ۋە خەٌمئىىبرا ضىودا ثىىبظ وېٍىػىى

ەْ دۇَٔىىب ضىودا تەغىىىىالتىغب  ثوٌىۇپ لبتٕبغىمبْ، ِۇغىىۇ وېٍىػىىّگە ثىٕىبئ    

. لبتٕىػىىع ئۈچىىۈْ ثبغىمب دۆٌەتىىٍەر ثىىىٍەْ ضىۆھجەت ئۈضىىتىذە تۇرِبلتىىب    

ثوٌىۇپ   ِەۋجىۇد پوزىتطىىَە ثىىٍەْ تەٍۋۀىذە     رېئىبي غۇٔىڭ ئۈچۈْ ھىبزىر  

تۇرغبْ جۇڭخۇا ِىٕگو ھۆوۈِىتىٕىڭ ئبالھىذە ئەھىۋاٌىٕي تەوػىۈرىذىغبْ   

ۆٌەتىىٍەر تەغىىىىالتي   ثىرٌەغىىىەْ د ».... «ۋالىىىت وەٌىىذى، دەپ لىىبراٍّىس   

دائىرىطىذە ٍبردەَ لىٍىذىغبْ ھەر تۈرٌۈن ئىٕطبٔپەرۋەرٌىه ٍبردەٍِىرى ۋە 

تىطىىبدى تەرەلمىَبتٕىىىڭ خەٌمئىىبراٌىك وىىۈْ تەرتىپٍىىىرى تىىىسىٍّىىىگە    مئى

ثوٌىىىۇپ تۇرغىىىبْ جۇڭخىىىۇا ِىٕگىىىو ھۆوىىىۈِىتي    ِەۋجىىىۇدئەگەر تەٍۋۀىىىذە 

پ ِۀپەئەتىىذار وىرگۈزۈٌىىىذىغبْ ثوٌطىىب، خەٌمئىىبراٌىك وىىۆپ تەرەپىىٍەر وىىۆ   

 «.ٕي ئىٍگىرى ضۈرگىٍي ثوالتتيىثوالتتي ۋە خەٌمئبرا پبراۋأٍىم

ضىَبضىتىٕىڭ تەروىىجىگە   «ئۈچ جەھەتتە لوٌٍىّبضٍىك»ئبِېرىىىٕىڭ 

ٕي ىتەٍۋۀٕىىىىىڭ خەٌمئىىىىبرا تەغىىىىىىالتالرغب لبتٕىػىػىىىى  »وىرگىىىىۈزۈٌگەْ 

تىىىٕچ ئووَىىبْ   –دېىىگەْ ثىىىر جىىۈٍِە ضىَبضىىىتي ئبضىىىَب    «لوٌٍىّبضىىٍىك

 ەوىىىىىۆزگ ِەۋجۇدٌۇلىٕىّىىىىىۇھەِىىىىىىبرٌىك ووِىتېتىٕىىىىىىڭ   ٌطىىىىىبدىتىمئى

ثوٌىۇپ، تەٍىۋەْ ئۈچىۈْ ئېَتمبٔىذا توٌىّىۇ ئەپطۇضىٍىٕبرٌىك        هٍٔىى گەئىٍّى

 .ئىع ئىذى

تىۈرى،   – 3ضىَبضىىتىٕىڭ   «ئۈچ جەھەتتە لوٌٍىّبضىٍىك »ئەِەٌىَەتتە 

تەٍۋۀٕىڭ ثىرٌەغىەْ دۆٌەتٍەر تەغىىىالتىغب دۆٌەتٕىي ثىرٌىىه لىٍغىبْ     »

ثىىىۇ ٍەردە ٍېڭىىىي   «ٕي لوٌٍىّبضىىىٍىكىتەغىىىىىالتالرغب لبتٕىػىػىىىخەٌمئىىىبرا 

ِەزِۇٔغب ئىگە ثوٌغبْ لوٌٍىّبضٍىك ثوٌّبضتىٓ، ئبۋۋاٌمي ٍىٍالردا ئبِېرىىىب  

ھۆوۈِىتىٕىىىڭ ئەِەٌىىذارٌىرى ئوخػىىىّىغبْ ضىىورۇٔالردا ئىىىىىي لىرغىىبق    
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. ضىَبضىىىتي ئۈضىىتىذە توختبٌغبٔىىذا تەوىىرارالپ وەٌىىگەْ ِەزِىىۇٔالر ئىىىذى   

وىٍىٕتىۇْ جۇڭگىودا زىَىبرەتتە ثوٌۇۋاتمبٔىذا،      پرېسىىذېٕت ېىتىُ  ٌېىىٓ ثىۇ ل 

 «ئىۈچ جەھەتىتە لوٌٍىّبضىٍىك   »ئبۋۋاٌمي ئىىىىي ٔىۇلتىٕي لوغىمبْ ھبٌىذا     

ئىسچىىىىً ضىَبضىىىەتىە   رەضىىىّىٌضىَبضىىىىتىٕي تېخىّىىىۇ ئېٕىىىىك ثوٌغىىىبْ   

ظ ۇٍۇْ ئوٍٕبپ ئۆزىٕي ئۆزى خوئ ضىَبضىٌذى تەٍۋەْ ِئە. ئبٍالٔذۇردى

ٍۇلىرىمىالرغىب ئبضبضىالٔغبْ ثەزى وىػىىٍەر،    . ەنوېىر  يلىٍىىپ ٍۈرِەضىٍىى  

تەٍىىۋەْ ثىرٌەغىىىەْ دۆٌەتىىٍەر تەغىىىىالتىغب، دۆٌەتٕىىي ثىرٌىىىه لىٍغىىبْ     

خەٌمئبرا تەغىىالتالرغب لبتٕبغّبلچي ثوٌىذىىەْ ٍۀىىال جۇڭگىو تەرەپىتىٓ    

لوي ضېٍىپ تولۇٔبلٕي وىُ چەوىەْ ثوٌطب، تولۇٔىبلٕي ٍۀە غىۇ وىػىىگە    

 ْ ثۇٔىذاق ٍىىوٌٕي  . ېٍىػىىي وېىرەن، دېَىػىىّەوتە ىۋٌٍٍىوٌٕي تب  ٍەغىتۈرىذىغب

ېٍىع ئبلبِذۇ، ئبلّبِذۇ؟ تولۇٔبلٕي ئەضىٍي وىىُ چەوىىەْ ئىىذى؟     ىۋتبٌٍ

! ق خىتىىبٍالر ەّەخىىتولۇٔىىبلٕي ئىىبِېرىىىٍىمالر چەوىىىەْ ئەِەضىىّىذى؟ ئ   

 ؟ٍەغّەِذۇٍەغّەوچي ثوٌطب ٍۀە ئبِېرىىىٍىمالر 
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دەرىجىطي لەٍەردىٓ لەٍەرگىچە ثوٌىذۇ،  ٍېتۈوٍۈنئىٕطبْ ئەلٍىٕىڭ 

ئبٌالھ ئىٕطبٔغب ئبتب لىٍغبْ ئەلىٍٕىىڭ ثېرىىپ ٍېتىىذىغبْ چېىىي لەٍەردە     

 .دەرىجىطي غۇ ٍەرگىچە ثوٌىذۇ ٍېتۈوٍۈنثوٌطب، ئىٕطبْ ئەلٍىٕىڭ 

ْ ثىس دائىُ ئۆزىّىس ثىٍّەٍىذىغبْ، چۈغىۀّەٍذىغبْ، ئبڭمىراٌّبٍىذىغب   

ھبدىطىىٍەر ئىٕطىبْ ثىٍّەٍىذىغبْ دائىرىىذە، چۈغىىۀّەٍذىغبْ      –غىەٍئي  

 تەثىئىىى7ٌ ِەضىىىٍەْ. دائىرىىىذە، ئبڭمىراٌّبٍىىذىغبْ دائىرىىىذە لېٍىۋېرىىىذۇ  

. طىىەتٍىه ھەرىىىىەت لىٍىىىپ تۇرىىىذۇ لِبددىالرغىىب ئوخػىىبظ غىىەٍئىٍەر ِە 

ثەٌىي ھبِبْ، وۆپىٕچە ثىىر خىىً ئۇضىۇي، ثىىر خىىً غىەوىٍذە ھەرىىىەت        

ثۇٔىىذاق ھەرىىىىەت لىٍىىىع جىطىىىّالرٔىڭ ھەرىىىىەت      . ىىىذۇ لىٍىىىپ تۇر

ٔبھبٍىتي ئېٕىمىىي غىەٍئىٍەرٔىڭ    ،طەتىە ٍەتىۀٍىىي ثوٌۇپلئبرلىٍىك ِە

ٓ طىىەتىە ٍەتىۀٍىىىىي  لھەرىىىىەت ئىىبرلىٍىك ِە   ،ئەِەش تبضىىبدىپىٍَىمتى

ثىىس ثىٍّەٍىذىغبْ،   . ثەٌىي ثىر خىً ئەلىٍگە ئىسچىً ئەِەي لىٍغبٍٔىمىىذۇر 

طەتٍىه لھبدىطىٍەر ِۇثبدا ِە ،مىراٌّبٍذىغبْ غەٍئيچۈغۀّەٍذىغبْ، ئبڭ

ٕي لوثىۇي لىٍّبٍىذىىەْ، ھەرگىىس    ىپبراضەتٕىڭ ٍېتەوچىٍىى –ئبڭ، ئەلىً 

غىۇٔىڭ ئۈچىۈْ پبراضىەتٍىه    . طەتٕي لوغالغّىغبْ ثوالتتيلثىر خىٍال ِە

ِ   –ئەلىىً  . ٌىۇق ثوٌۇغىي وېىرەن   دثىىر ِەۋجۇ  ٌىىۇق دۋجۇەپبراضىەتىە ئىىگە 

ثۇ . طەتىە ٍېتەٌەٍذۇلغەٍئىٍەر، ھبدىطىٍەر ئبٔذىٓ ِەثوٌغبٍٔىمتىٓ ثبرٌىك 

ْ ئبٌالھ ئەِەضّۇ؟دِەۋجۇ  ٌۇق ئەٌۋەتتە ثۀذىٍەر داۋاٍِىك زىىرى لىٍىذىغب
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جۇڭگوٌۇق ٔىبْ لېپىي ضىَبضىەتچىٍەر ثىىر دۆٌەتىتە ئىۈچ خىىً تىۈزۈَ         

ڭگؤىىىڭ ثىىىرٔەچچە ٔەپەر جۇ. ضىَبضىىىتىٕي ئوتتۇرىغىىب وۆتىىۈرۈپ چىمتىىي 

ٍىىىىۇلىرى لىىىىبتالَ جۇڭگىىىىو رەھجەرٌىىىىىرىگە تەٍىىىىۋەْ   «ھىىىۆرىَەتچىٍىرى »

َ    »ِەضىٍىطىىىٕي   غىىەوٍي ثىىىوٍىچە ھەي   «ثىىىر دۆٌەتىىتە ئىىىۈچ خىىىً تىىۈزۈ

 . لىٍىع توغرىطىذا تەوٍىپ ثەرگەْ ئىّىع

ئىچىىىىي  ووِّۇٔىطىىتٍىرىٕىڭ خىتىىبً   «گېسىتىىىي ٔۀخىىۇا غىىبڭگبڭ  »

ثىىراق  . ثېطىىٍغبْ، دەپ وۆرضىەتتي  ھۆججىتىگە غۇٔذاق ِەزِۇٔىذا خەۋەر  

ٕىىڭ تەضتىمٍىػىىغب ضىۇٔۇٌىذىىەْ،    ىثۇ تەوٍىپ ٍۀىىال جۇڭگىو رەھجەرٌىر  

ثىىۇ خىىىً لىَبضىىالرغب ئبضبضىىالٔغبٔذا تەٍىىۋەْ ئىىۆزىگە خىىبش ِۇضىىتەلىً       

ھەرلبٍطىىىي جەھەتىىىتىٓ غىىىبڭگبڭذىٓ ئېػىىىىپ    ،ھولۇلمىىىب ئىىىىگە ثوٌىىىۇپ 

َ    ». چۈغىذىىەْ ضبضىالٔغبٔذا،  لىَبضىىغب ئب  «ثىر دۆٌەتىتە ئىۈچ خىىً تىۈزۈ

تەٍىىىۋۀگە ِەِىىىىۇرى ثبغىىىىٍىك ثەٌگىٍەغىىىىتە ثېَجىڭٕىىىىىڭ تەضىىىىتىمىذىٓ   

پەرەزٔي ئوتتۇرىغب لوٍغىبْ ٔىبْ    ضىَبضىٌثۇٔذاق . ئۆتّىطىّۇ ثوٌىذىىەْ

ئباللىىىذار تەوٍىىىپٍەر تەٍىىۋەْ تەرەپٕىىىڭ    7 لېپىىي خىتبٍالرٔىىىڭ لبرىػىىىچە  

« َ  ضىَبضىىىتىٕىڭ تەٌەپٍىىىرىگە لبرغىىي   «ثىىىر دۆٌەتىىتە ئىىىىىي خىىىً تىىۈزۈ

تۇرۇغىىىىغب زەرثە ثېرەٌەٍىىىذىىەْ، خەۋەرٌەرگە  ئبضبضىىىالٔغبٔذا خىتبٍٕىىىىڭ  

َ     »رەئىطىي جَىبڭ زېّىىٓ ئبتىبٌّىع      ثىىىر »، «ثىىر دۆٌەتىتە ئىۈچ خىىً تىۈزۈ

َ  »، «دۆٌەتتە ئىىىي خىً تۈزۈَ دەٍىذىغبْ   «ثىر دۆٌەتتە وۆپ خىىً تىۈزۈ

 ٌ ثوٌغبٔىىذا،  زېّىىىٕچەچىىۈٔىي، جَىىبڭ  .ئىجىىبرىٍەرگە لوغىىۇٌّىغبْ ضىَبضىى

ّ   ثۇٔىڭ ٕىىىڭ ھۆوىىۈِرأٍىمي  ىجۇڭگىىو خىتبٍٍىر يغىىب ٍىىوي لوٍغبٔىىذا ِىىۇھى
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ْ  ،ِۇضىتەٍِىىىٍەر ئبضتىذىىي  ِۇضىتەٍِىىە   «غىىٕجبڭ »تىىجەت،  7 ِەضىىٍە

ئۇٍغۇرىطىىتبْ ئۇٍغۇرٌىرىّىىۇ ٍۈوطىىەن ئىگىٍىىىه ھولىىۇلتىٓ ثەھىىرىّەْ       

  .ثوٌۇظ تەٌىپىٕي ئوتتۇرىغب لوٍىذۇ، دېگەْ
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( غىىٕجبڭ )خىتبً ھۆوۈِىتي ٔېّىػىمب ِۇضتەٍِىىىطىي ئۇٍغۇرىطىتبْ    

 ِەضىٍىطي ثوٍىچە ثۇ دەرىجىذە وۈچەپ وەتتي؟

وىٍىٕتىۇْ ثىىٍەْ رەئىىص     پرېسىىذېٕت ثۇٔىڭذىٓ ئىىىي ئبً ثىۇرۇْ  

    ٓ ھودۇلىۇپ   ،جَبڭ زېّىٕٕىڭ ثېَجىىڭ ضىۆھجىتي ئبخىرالغىمبٔذىٓ وېىَى

لبزالىطىتبٕٔىڭ پىبٍتەختي   وىۈٔي   – 3ئبٍٕىىڭ   – 4وەتىەْ جَبڭ زېّىىٓ  

 .ٍېتىپ وەٌذى ئبٌّۇتىغب

ْ لبتبرٌىك رۇضىَەلبزالىطتبْ، لىرغىسىطتبْ،  ئبٌّۇتىذائۇ  ، تبجىىىطتب

ثەظ دۆٌەت ئوتتۇرىطىذىىي 7 تۆت دۆٌەت رەھجەرٌىرى ثىٍەْ ئۇچراغمبٔذا

 ،ھەِىبرٌىػىىبٍٍۇقلىٍىذۇرۇظ ئۈچىۈْ    تەرەلمىىىٌدوضىتٍۇلٕي لوغىذاظ ۋە   

گۈٔچىٍەرگە، دىٕىي رادىىبٌىسِغىب، تېررورىطىتالرغب،    ثۆٌ ِىٍٍىٌثەظ دۆٌەت 

ٓ ، چىٍەرگەۈٍۆتىىگى ٍبراغ  –لوراي  ئوغرىٍىمچە ئەتىەضىچىٍىرىگە،   خىروئى

ِۇغۇ راٍؤذا ھەرلبٍطي دۆٌەتٍەرٔىڭ ثىخەتەرٌىىي، ِۇلىٍّىمىغب تەھىذىت  

ئبپەتىە ئورتبق لبرغي تۇرۇپ، ثۇٔىىڭ ئۈچىۈْ ثەظ    ٌضېٍىۋاتمبْ ئوِۇِى

ە، ضىىبلچي، ثىخەتەرٌىىىه، تبِوژٔىىب لبتىىبرٌىك ضىىبھەٌەردە   دۆٌەت دىپٍوِىىبتىَ

 . ِەضٍىھەتٍىػىع، ھەِىبرٌىػىػٕي وۈچەٍتىػىّىس وېرەن، دېذى

  ٓ رٌىرى ئىۆز  ىثەظ دۆٌەتٕىىڭ دىپٍوِىبتىَە ِىٕىطىت    ،غىۇٔىڭذىٓ وېىَى

7 ثبٍبٔبتتىىب . دۆٌەتٍىىىرىگە ۋاوىىبٌىتەْ ثىرٌەغىىّە ثبٍبٔبتمىىب ئىّىىسا لوٍۇغىىتي      

ٌ ھەرلبٔىذاق غىىەوىٍٍىه  » ٌ ثۆٌگۈٔچىٍىىىه،  ِىٍٍىى چەتىىىە لىىېمىع  ِىٍٍىى

ِٕي لوثۇي لىٍىػمب ثوٌّبٍذۇق ھەرلبٔذاق ثىر دۆٌەتٕىڭ سٍبوي دىٕي رادىىبٌى

تېررىتورىَىطىىىذىٓ پبٍىىذىٍىٕىپ، ھەرلبٔىىذاق ثىىىر دۆٌەتٕىىىڭ ئىگىٍىىىه      

ب ىغلبرغىي پبئىبٌىَەت لىٍىػى    ىگەجتەرتىى ھولۇلىغب، ِۇلىٍّىمىغب، جەِئىَەت 



 308 

پ تېررورىطىىتالرغب، ىىىٕىۆٌەتىىٍەر تەدثىىىر لوٌٍٍىوي لوٍۇٌّبٍىىذۇق ھەرلبٍطىىي د 

، چىٍەرگەۈگىىىىٍۆتىلىىىوراي  ئىىىوغرىٍىمچەتەغىىىىىٍٍىه جىٕىىىبٍەتچىٍەرگە،  

بٌمىغبْ جىٕىبٍەتچىٍەرگە ثىىردەن زەرثە   ھئەتىەضچىٍەرگە ۋە ثبغمب دۆٌەت 

 . ثېرىػي وېرەن، دېَىٍذى

  ٓ ثەظ دۆٌەت 7 ئۇٍغۇرىطىىتبْ ِىٍٍەتچىٍىىىىرىگە لبرىتىىىب جَىىىبڭ زېّىىىى

لىٍىىذۇرۇظ  تەرەلمىىىٌدوضىىتٍۇق ۋە ھەِىىىبرٌىمٕي لوغىىذاظ،   ئوتتۇرىطىىذا 

وېىرەن، دەپ   تۇرۇغىىّىس ثۆٌگۈٔچىٍەرگە داۋاٍِىىك لبرغىي    ٌئۈچۈْ ِىٍٍى

 . وۆرضەتتي

ثەظ  ،ثەظ دۆٌەت ثىرٌەغّە ثبٍبٔبت ئېالْ لىٍىذى، دېىّەن   ئبٌّۇتىذا

دۆٌەت دىپٍوِىىبتىَە جەھەتىىتە لۇدرەتٍىىىىه وىىۈچ ھبضىىىً لىٍىىىذى، ثەظ     

لوغۇٍٔىرى، جبضۇضٍۇق ئورگىبٍٔىرى ِەضٍىھەتٍىػىىپ    دۆٌەتٕىڭ ضبلچي

ئەِەٌىَەتىىتە ئۇٍغىىۇر   ،ثۆٌگىىۈٔچىٍەرگە ِىٍٍىىىٌھەِىبرٌىػىىىپ، ئبتىىبٌّىع  

ئەِەٌىَەتتە ئۇٍغۇرٔىىڭ   ،رادىىبٌىطتالرغبِىٍٍەتچىٍىرىگە، ئبتبٌّىع دىٕي 

ئوتتىۇرا ئبضىىَبدا ٍىىبٍالق   . رٌىرىغىب لبرغىي تۇرىىذىغبْ ثوٌىذى    ىدىٕىي ئبوبث 

ِىٍٍىتىٕىىىىىڭ  رۇشثىىىىبغۋاراْ ِىٍٍەتىىىٍەر، ِەدۀىَەتٍىىىىىه  ِىٍٍەتٍىىىىرى،  

ْ    –ئبرلىب   ،ىتىگە ئېرىػىىپ ئغىبپب  ثىىۇ . ئبرلىىذىٓ ِۇضىتەلىٍٍىك جبوبرٌىغىب

دۆٌەتٍەر ِۇضىتەلىٍٍىك جبوبرٌىغبٔىذا گېسىتٍەرٔىي وۆرۈغىىە، رادىئىوالرٔي      

وۆڭۈٌگە ٍېمىٓ دوضتالرٔي . پبراق ثوٌۇپ وەتىەْ ئىذۇق –ئبڭالغمب پبت 

ٔىىىىىڭ  «لېرىٕىىىىذاظ ِىٍٍەتىىىىٍەر  »ىرىىىىىپ، جەَ ثوٌىىىىۇپ   ثىىىىىر ٍەرگە چبل 

ٌ ئىبرىّىسدا ضىبددا   . ٕي تەثرىىٍىگەْ ئىذۇقىِۇضتەلىٍٍىم ، دىٕىي  ضىَبضىى

ھېططىَبتي  دىٕذاغٍىكئېتىمبدى ثىٍەْ ٍبغبپ وېٍىۋاتمبْ لېرىٕذاغٍىك، 

ذى لبزالىطىتبْ ئۇٍغۇرٔىىڭ   ِى ئە»7 اٌغبْ ثەزى وىػىٍەرىۋۋۇجۇدىٕي چىرِ

ذى لىرغىسىطىىىتبْ، ِىىىئە»، «بردەَ ثېرىىىىذۇِۇضىىىتەلىٍٍىك ھەرىىىىىىتىگە ٍىىى 
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 «ئۆزثېىىطتبْ ئۇٍغۇرالرٔىڭ ِۇضتەلىٍٍىك  ھەرىىەتٍىرىگە ٍبردەَ ثېرىذۇ

ھبٍبجبٔذىٓ ئۆزىٕي ثبضبٌّبً پىَبٌە گىرۋەوٍىرىٕي ٍىبالپ  . دېَىػىۀىذى

 .وېتىػىۀىذى

ْ ثىرٌىػىپ،  «ٍبردەَ»زاِبٔالر ئۆتتي  ثېرىذىغبْ دۆٌەتٍەر خىتبً ثىٍە

 َ ە چەِجىرىىىىي ٍبضىىبپ ئۇٍغىۇرالرٔي، ئۇٍغۇرٔىىىڭ ِۇضىىتەلىٍٍىك   دىپٍوِىبتى

 . ٕي لورغبۋغب ئبٌذىىھەرىىەتٍىر

جبضۇضىىىٍۇق ئىىىورگىٕي ن گ ة    رۇضىىىىَىٕىڭ ٍىٍىىىالردا   – 10 – 30

غىطەً لبتبرٌىك جبٌالتالرٔىڭ  ئۇٍغۇرىطتبٔذا ِىٍىتبرىطتالر، خىتبً غىڭ

، وبثىرٌىرىٕىڭئەئبخجبرات ئورگبٍٔىرى ثىٍەْ ثىرٌىػىپ، ئۇٍغۇرٔىڭ دىٕي 

ٕي، ئۇٍغىىۇر ىپبئىىبٌىَەتٍىرىٕي، دۆٌەت ۋە جەِئىىىَەت ِۆتىىىۋەرٌىر  ضىَبضىىىٌ

لوٌغىب ئبٌغىبْ ثوٌطىب، ثىۇ      ۋە ٕي ئۆٌتۈرگەْىٕي، ئىٕمىالثچىٍىرىِىٍٍەتچىٍىر

ثىىىىىٍەْ خىتبٍٕىىىىىڭ ثىرٌىػىىىىىپ، ھەِىبرٌىػىىىىىپ، ئۇٍغىىىىۇر    رۇشپەلەت 

ثەظ ذىٍىىتە ِىىىىئە. غىىىي ھېطىىىىبثٍىٕبتتي ۇِىٍٍەتچىٍىىىىرىگە لبرغىىىىي تۇر 

دۆٌەتٕىڭ دىپٍوِبتىه ِۇٔبضىۋىتي وىّگە، لبٍطىي ِىٍٍەتىىە لبرىتىٍىذى؟    

ثەظ دۆٌەتٕىىىڭ ضىىبلچىٍىرى،  . ثىچىىبرە ئۇٍغۇرالرغىىب لبرىتىٍىىذى  ،ئۇٍغۇرغىىب

جبضۇضىىٍىرى ئوتتىىۇرا ئبضىىىَبدا ثىرٌىػىىىىپ ھەرىىىىەت لىٍىىىپ، ئۇٍغىىىۇر      

ثەظ دۆٌەت ِۇٔبضىىىۋىتي . ئىٕمىالثچىٍىرىغىىب لبرغىىي تۇرِىىبلچي ثوٌۇغىىتي  

ٕىڭ ٔىىىېّە ثوٌۇۋاتمىىىبٍٔىمىٕي  ىىٍىك ئۇٍغۇرٔىىىىڭ ثۈگىىىۈٔىي تەلىىىذىر ئىىىبرل

ٕىىىىڭ ٍىىىبت   ىاٌغىٍي ثوٌّبِىىىذۇ؟ ئەضىىىٍي ئۇٍغىىىۇر ئىىىىٕمىالة تبرىخ   ۋثىٍىىىى

اٌغىٍي ۋِىٍٍەتٍەرٔىىىىڭ لوٌىىىىذا ۋەٍىىىراْ، ِەغٍىىىۇپ ثوٌغىىىبٍٔىمىٕىّۇ وىىىۆرۈ   

 تەورارٌىٕىۋاتمىىىىىبٍٔىمىٕىّۇثوٌّبِىىىىىذۇ؟ غىىىىىۇ تبرىخٕىىىىىىڭ ثۈگىىىىىۈْ ٍۀە   

 ؟ اٌغىٍي ثوٌّبِذۇۋچۈغىٕى
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ٍۀە ثبغىىمب ٍەردە   ،ٌىىېىىٓ ِەضىىىٍىٕىڭ تۈگىىۈٔي ثىىۇ ٍەردىىىال ئەِەش    

 غىىتبتٍىرىٕىڭئىىۀٍىىىٕىي وىىىُ ثىٍىىىذۇ؟ ثىىىس ٍۇلىرىىذا ئبِېرىىىىب لوغىىّب    

رەئىص جَىبڭ زېّىىٓ ثىىٍەْ     ثېَجىڭذاثۇ لېتىُ  وىٍىٕتۇٕٔىڭ پرېسىذېٕتي

ضۆھجەتٍەغىىۀذە ئۇٍغىىۇر ِەضىٍىطىىىٕي ئوتتۇرىغىب لوٍغىىبٍٔىمىٕي وىىۆرۈپ    

 . ْ ئىذۇقئۆتىە

 – 9وىۈٔي غىىبڭگبڭذىٓ ئبٍرىٍىىىپ،   – 9ئبٍٕىىىڭ  – 4جَىبڭ زېّىىىٓ  

ٍېتىپ  ئبٌّۇتىغبوۈٔي وەچتە ئۈرۈِچىگە چۈغۈپ، وېچىٍەپ ئۈرۈِچىذىٓ 

ثىىرٔەچچە ضىبئەت   . ثەظ دۆٌەتٕىڭ خەٌمئىبرا ٍىغىٕىغىب لبتٕبغىتي    ،وېٍىپ

ئىچىىذە ثېَجىڭىىذىٓ غىبڭگبڭغب، غىىبڭگبڭذىٓ ئىۈرۈِچىگە، ئۈرۈِچىىىذىٓ     

 40. ئىىۈرۈِچىگە، ثېَجىڭغىىب ئۇچىىۇپ وەٌىىذى   ئبٌّۇتىىىذىٓ، ٍۀە ىغىىبئبٌّۇت

ٍبغىىتىٓ ئبغىىمبْ جَىىبڭ زېّىىىٓ ئۈچىىۈْ ثىىۇ ضىىەپەر ھەلىىىمەتەْ ئبضىىبٔغب    

 . توختىّبٍذىغبْ ثىر ضەپەر ئىذى

وىۈٔي   – 30وىۈٔي ثېَجىڭغىب چۈغىۈپ،     – 93وىٍىٕتىۇْ   پرېسىذېٕت

ىٕٕىىڭ  ضبئەت تۇرۇپ وەتىۀذىٓ وېَىٓ، جَبڭ زېّ 33غبڭگبڭغب ثېرىپ 

 ٕ غىىب لبتٕبغىىمىچە، جَىىبڭ  ىلبزالىطىىتبٔغب زىَىىبرەت لىٍىىىپ ثەظ دۆٌەت ٍىغى

وىۈْ   30ھودۇلىۇپ،  وىۈْ   30ٕي، ىزېّىٕٕىڭ دەَ ئبٌّىبً زىَىبرەت لىٍىػى   

ئبٌىىذىراپ وەتىۀٍىىىٕىىي، ئۇٔىىىڭ ضىىەپەر زىَبرىتىٕىىىڭ غىىۇٔذاق زىىىچ        

ثىىۇ لېتىّمىىي  7 ئورۇٔالغتۇرۇٌۇغىىىٕي خەۋەر لىٍغىىبْ خىتىىبً ِەتجۇئىىبتٍىرى 

ٓ  زىَبر ھەتتىب،   ،ەتٕي ثېَجىڭٕىڭ ضىَبضەتچىٍىرى چۈغىىٕەٌّەٍال لبٌّبضىتى

خىتبً تبغىمي ئىػىالر ِىٕىطىتىرٌىىىٕىڭ ئەِەٌىذارٌىرىّۇ ھەٍىراْ لبٌىذى،       

وىٍىٕتىۇْ ثېَجىڭٕىي زىَىبرەت  لىٍغىبْ      پرېسىذېٕت. دەپ خەۋەر لىٍىػتي

چبغالر، غبڭگبڭٕىڭ خىتبٍٕىىڭ ئەپىىػىىگە لبٍتىىپ وەٌگىىٕىگە ثىىر ٍىىً       

ِۇٔذاق ئەھۋاٌذا رەئىص جَىبڭ زېّىٕٕىىڭ ئبوتىىپ    . چبغالر ئىذىتوغمبْ 
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ثەظ دۆٌەت ٍىغىٕىىي ۋە لبزالىطىىتبْ   . روي ئېٍىػىىي تۇرغىىبْ گەپ ئىىىذى  

زىَبرىتي لبتبرٌىك ِەججۇرىَەتٍەرٔي جَبڭ زېّىٓ وېچىىتۈرضىّۇ ثوالتتي، 

ْ . وېچىىتۈرِىىذى ٌېىىٓ  ٓ 7 ِەضىىٍە ثىۇ ٍىغىٕغىب تبغىمي ئىػىالر      ٍىٍىتطىى

ثىۇ   ٍىٍىتطىىٕٕىڭ )ئەۋەتىپ  ئىۆزى ٍىغىٕغىب وەٌىّەً لوٍىذى     ِىٕىطتىرىٕي 

ٍىغىٕغىىب لبتٕبغىىّىغبٍٔىمي ئەٌىىۋەتتە ثىىىر خىىىً دىپٍوِبتىىىه وۆرضىىەتىۈچ     

دېَىػىتي  ! جَبڭ زېّىّٕۇ غىۇٔذاق لىٍىػىي ِىۇِىىٓ ئىىذىغۇ؟    (. دېَىٍذى

 .خىتبً ِەتجۇئبتٍىرى

ٌېىىٓ جَبڭ زېّىٓ ئەضٍىذىىي پىالٔىٕي ئىجرا لىٍىػتب چىڭ تۇرۇپ، 

زىَىىبرەتىە ثىىبردى، ٔېّىػىىمب؟ ٔېّىػىىمب    ئبٌّۇتىغىىبئىىۈرۈِچىگە،  –ەرثىىىە غ

 !دەِطىس؟ ئەزىس ۋەتۀذاغٍىرىُ

جۇڭگىو  » ثېَجىڭىذا وىۈٔي   – 94ئبٍٕىىڭ   – 3وىٍىٕتىۇْ   پرېسىىذېٕت 

تېررىتورىَىٕىڭ دائىرىطي زادى لەٍەردىٓ  ٍۈرگۈزىذىغبْئىگىٍىه ھولۇق 

ٕىڭ دېّووراتىَىطىىي دېىىگەْ ِىىبۋزۇ ئبضىتىذا غىىبڭگبڭ   «؟...لەٍەرگىىچە  –

ِەضىٍىطىىٕي، تىىجەت ِەضىٍىطىىٕي، تەٍىۋەْ ِەضىٍىطىىٕي، ئۇٍغۇرىطىىتبْ      

 ِەضىٍىطىٕي ئوتتۇرىغب لوٍغبْ ئەِەضّىذى؟

ىەْ ٍېرىىىذىٓ چىمّىىىذى،  تخەٌمئىىبرا ۋەزىىىَەت جَىىبڭ زېّىٕٕىىىڭ وىىۈ  

تېررىتىىىىورىَە ِەضىٍىطىىىىي تىٍغىىىىب ئېٍىٕىىىىذى، وىرىّىىىىىً ئىّپېرىَىطىىىىي   

ٓ وېَىٓ،  ٍىّىرىٍگۀذىٓ وېَىٓ، غبڭگبڭ جۇڭگوغب لبٍتۇرۇپ ثېرىٍگۀذى

ْ ئورٔي خىتبٍٕىڭ  دۇَٔبٔىڭ ۋەزىَىتي، خىتبٍٕىڭ غۇٔذاق ۋەزىَەتتە تۇتمب

ٕ . ِەٍٍىىگە ثبلّىىبً لبٌىذى    ،تؤذا ئەِەشگئۇٍغۇرىطىىتبْ ِەضىٍىطىي ۋاغىىى

غىىۇڭب جَىىىبڭ زېّىىىٓ التىىىب   . ئوتتۇرىغىىىب لوٍۇٌىىذى  ثېَجىڭىىذا ثەٌىىىي دەي  

لىبتراپ وېٍىىپ ثەظ    ئبٌّۇتىغىب ىّبً وېتىػىگە لبر تىػىٍىپٕىڭ ىخەٍٍىر

جَىبڭ زېّىىٓ ھىبجەتّەْ ثوٌىۇپ     . دۆٌەتٕىڭ خەٌمئىبرا ٍىغىٕىغىب لبتٕبغىتي   
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لبٌىىذى، ٔىىىۆۋەتتىىي رېئبٌٍىممىىىب ِۇٔبضىىىىۋەتٍىه ثەظ دۆٌەت ئىتتىپبلىغىىىب   

ھىىىبجىتي چۈغىىىىەْ ثوٌطىىىب جَىىىبڭ زېّىٕٕىىىىڭ وىػىىىىٍەرگە ئېَتمىٍىىىي       

تّەْ ثوٌۇپ لبٌذى جَبڭ ثوٌّبٍذىغبْ ٍۀە لبٔذاق ِەضىٍىٍەر ثوٍىچە ھبجە

 . زېّىٓ؟  ئبٌالھ ثىٍگۈچىذۇر
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 ۋاقىت گېسىتي ئبًجىلىص شلو

 وۈٔي – 3ئبٍٕىڭ  – 30ٍىٍي  – 3665

ٕىىىڭ ثبھىىىبر  ىٍىٍ – 3631ثىىۇ گېسىتٕىىىىڭ ئبغىبرىٍىػىىىغب لبرىغبٔىىىذا   

 –ٍبردەِچىٍىرى ئبِېرىىب  جۇٔطۇٕٔىڭ پرېسىذېٕتئبٍٍىرىذا ئبِېرىىىٕىڭ 

بردىّىىبْ لىٍىىپ، جۇڭگؤىىىڭ ٍىىبدرو دۆٌىىىتىگە   جۇڭگىو لۇرۇلٍىىۇلىٕي ثوِج 

وېرەوّىۇ، ٍىوق؟ دېىگەْ ثىىر لىىَىٓ ِەضىىٍىٕي        –ٕي چەوىٍەظ  ىئبٍٍىٕىػ

   ْ ئبِېرىىىٕىىىىڭ ثىخەتەرٌىىىىىه  . ِىىىۇزاوىرە لىٍىػىىىمب وىرىػىىىىىەْ ئىىىىىە

جۇڭگوغىىب ھۇجىۇَ لىٍىىىپ،   ،ئورگىبٍٔىرى ثىىىر پىبرچە ئەضىىٍەتّە تەٍَىبرالپ   

چىىت لىٍىػىٕي تەغىەثجۇش    ٕي ثىتىئەضىٍىھەٌىر  ،جۇڭگؤىىڭ ٍىبدرو لىوراي   

غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ِەروىىسى ئبخجىبرات ئىذارىطىي ٌوپٕىۇر     . لىٍغبْ ئىىەْ

ٕي تەوػىۈرۈظ خىسِىتىٕىي   ىوۆٌي ئەتراپىذا جۇڭگؤىڭ ٍبدرو ئەضٍىھەٌىر

ھەتتب، ئبِېرىىب دۆٌەت رەھجەرٌىرى، ضبثىك ضوۋېت . ثبغٍىۋەتىەْ ِەخپىٌ

ع توغرىطىىىىذا تىىئىتتىپىىىبلي رەھجەرٌىىىىرىگە ثىرٌىػىىىىپ جۇڭگىىىؤي ٍىىىول 

 . تەوٍىپّۇ ثەرگەْ ئىىەْ

دەۋرىذە ئبِېرىىىٕىڭ  جۇٔطۇْ پرېسىذېٕتئبِېرىىب ھۆوۈِىتي ٍېمىٕذا 

، ٍىىۇلىرىمي ئبغىىىبرىٍىغبٔذاٍوٌغىىب لوٍغىىبْ جۇڭگىىو ضىَبضىىىتىٕي   ِەخپىىىٌ

 . ِەخپىَەتٍەر تۇٔجي لېتىُ پبظ لىٍىٕغبْ ھېطبثالٔذى

ھىطىىي، ٍىوىىٍەظ الٕي چەىخىتبٍٕىىىڭ ٍىىبدرو لوراٌٍىرىغىىب ئىىىگە ثوٌۇغىى  

ْ ثوٌّبضتىٓ،  جۇٔطۇْ پرېسىذېٕت وىٕىذى  پرېسىذېٕتدەۋرىذىال ثبغالٔغب

ئۇ چبغذا جۇڭگوغب ضېٍىػتۇرغبٔذا، ئبِېرىىب . دەۋرىذىال ثبغالٔغبْ ئىىەْ

 . دۆٌەتٍەر ِۇٔبضىۋىتي ٍبخػي پەٌٍىذە تۇراتتي ضوۋېتٍەرٔىڭثىٍەْ ضبثىك 

ىغىىب لبٔىىذاق تبلبثىىىً  خىتبٍٕىىىڭ ٍىبدرو لوراٌٍىر  جۇٔطىىۇْ پرېسىىذېٕت 

لبٍتب ِۇزاوىرە لىٍىپ، ئىوْ وۈٔىذىٓ وېىَىٓ     –تۇرۇظ ِەضىٍىطىٕي لبٍتب 
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ثىرٌەغىەْ دۆٌەتٍەر تەغىىالتىذا تۇرۇغٍۇق ۋەوىٍي  ضوۋېتٍەرٔىڭضبثىك 

خىتبٍٕىڭ ٍبدرو  ،ەتىە تەوٍىپ لىٍىپ، ئبِېرىىب تەرەپٕىڭپزىَب ٕيٕوثىرٔىد

 ،ىٕىىي ئوتتۇرىغىىب لوٍغبٔىىذا  لوراٌٍىرىغىىب ثىرٌىػىىىپ لبرغىىي تىىۇرۇظ تەوٍىپ  

 7رەت لىٍىپ ٓرٔىىوثد

جۇڭگؤىىىڭ ٍىىبدرو دۆٌىىىتىگە ئبٍٍىٕىػىىىٕي  » ئىتتىپىىبلي ضىىوۋېتالر —

 ٌ ْ   «ئىىع  تەثىئىى ئبِېرىىىىب  ،ۋەوىٍىي  ضىوۋېتٍەرٔىڭ . دەپ لبراٍىذۇ، دېىگە

ب ىغثىٍەْ ثىرٌىػىپ ھەرىىەت لىٍىپ، خىتبٍٕىڭ ٍبدرو دۆٌىتىگە ئبٍٍىٕىػى 

ٕي، جۇڭگىىىو ثىىىىٍەْ ِۇٔبضىىىىۋەتٕي   ىٍٔىملبرغىىىي تۇرۇغىىىمب لىسىمّبٍىىىذىغب 

ٍىٍالردىىىىگە ئوخػىبظ، لوغىٕىذارچىٍىك ِۇٔبضىىىۋىتي     – 20ٍبخػىىالپ،  

ْ  پرېسىىذېٕت ٕي ئېَتمبٔىذىٓ وېىَىٓ،   ىئورٔبتّبلچي ثوٌۇۋاتمبٍٔىم  جۇٔطىۇ

 . ھۆوۈِىتي ئبخىرى ئۆز ئبٌذىغب ھەرىىەت لىٍىػٕي ئوٍالغمبْ ئىىەْ

جۇڭگؤىىڭ ئوتتۇرىطىىذا   ثىىٍەْ   رۇضىىَە وېَىٕىي ثەظ ٍىً ئىچىذە 

ئبرلىىىذىٕال  .تبرتىػىىالر وۈٔطىىبٍىٓ وەضىىٍٕىػىػىىىە ثبغىىٍىذى  –تىىبالظ 

 – 30. ذا لوراٌٍىك تولۇٔۇظ ٍۈز ثەردىىئىىىي دۆٌەت ئوتتۇرىطىذا، چېگر

ھۆوۈِىتي ئبِېرىىب  ضوۋېتالرذى ضبثىك ٍِىٍالر ئبخىرٌىػىػتىٓ ثۇرۇْ ئە

 7ھۆوۈِىتىگە

جۇڭگوغب تبلبثىً تۇرۇظ تەوٍىپىٕي ثىرٌىػىپ،  ضوۋېتالرئبِېرىىب  —

ٌىىېىىٓ ثىىۇ چبغىىذا ئبِېرىىىىب لوغىىّب     . تىىۇٔجي ثوٌىىۇپ ئوتتۇرىغىىب لوٍىىذى   

جۇڭگو ثىٍەْ دىپٍوِبتىىه ِۇٔبضىىۋەت    ٔىطۇْ پرېسىذېٕتي غتبتٍىرىٕىڭ

 . ػمب ئبٌذىراپ ٍۈرەتتيىتىئورٔ
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 ...بۈگۈى

 وۈٔي – 2ئبٍٕىڭ  – 30ٍىٍي  – 3665

غىىىەْ دۆٌەتىىٍەر تەغىىىىالتىذا   ثۈگىىۈْ خىتىىبً ھۆوۈِىتىٕىىىڭ ثىرٌە  

ئبٍٕىڭ  – 39ٍىٍي  – 3633) خىۋا ضۇْتۇرۇغٍۇق ۋەوىٍي چىڭ  ىٌدائىّ

وىىىۈٔي ثىرٌەغىىىىەْ دۆٌەتىىىٍەر تەغىىىىىالتىٕىڭ ئوِىىىۇِي ٍىغىٕىىىىذا    – 33

ٌ پىۇلراالر ھولىۇلي ۋە   »ِبلۇٌالٔغىبْ   غىىب  («ھولىۇق ئەھذىٕبِىطىي   ضىَبضىى

 . ئىّسا لوٍذى

طپوثٍىىىطىىٕىڭ ئبتىبٌّىع   ېك رلبئىذە ثوٍىچە ئبتبٌّىع جۇڭخۇا خەٌ

خەٌىك ۋەوىٍىىٍەر لىىۇرۇٌتىَي، ثىۇ ئەھىىذىٕبِىٕىڭ جۇڭگىىو تېررىتورىَىطىىىذە    

   ٓ ئەھىذىٕبِە ئبٔىذىٓ وىىۈچىە    ،ٍوٌغىب لوٍۇٌۇغىىٕي تەضىتىمٍىغبٔذىٓ وېىىَى

جۇڭگىو ثىرٌەغىىەْ دۆٌەتىٍەر تەغىىىالتىغب ئەزا ثوٌىۇپ      . ئىگە ثوٌىذىىەْ

جۇڭگؤىىىىڭ غىىىىۇ   وىرىىىىذىغبْ ئەٍٕىىىي چبغىىىىذا، خەٌمئىىىبرا جەِئىىىىىَەت   

لىىوي لوٍۇغىىي توغرىطىىىذا ٔېّىػىىمب جۇڭگىىو ھۆوىىۈِىتىگە    گەئەھذىٕبِىطىى 

ثېطىىىُ ئىػىىٍەتّىگەْ؟ خەٌمئىىبرا ضىَبضىىەتٕي، خەٌمئىىبرا تەرتىپٕىىىڭ ٔىىېّە   

 ئىىۀٍىىىٕي چۈغۀگىٍي ثوٌّبٍذۇ، ٍب؟ 

 3ٔىڭ «ھولۇق خەٌمئبرا ئەھذىٕبِىطي ضىَبضىٌپۇلراالر ھولۇلي ۋە »

ٕي ئىىۆزٌىرى ىثىىبرٌىك خەٌمىىٍەر ئىىۆز تەلىىذىر  »7 ِبددىطىىىذا – 3 ،لىطىىىُ –

ٕىىڭ  ىئۇالر ثىۇ خىىً ھولۇلمىب تبٍىٕىىپ ئۆزٌىر    . ھولۇلىغب ئىگە «ثەٌگىٍەظ

ٕىىىىڭ  ىئىىىورٔىٕي ئىىىۆزٌىرى ئىختىَىىىبرى ثەٌگىٍەغىىىىە، ئۆزٌىر     ضىَبضىىىىٌ

 ئىسدىٕىػىەتىطبدى، جەِئىَەت ۋە ِەدۀىَەت تەرەلمىَبتىغب ئىختىَبرى مئى

ثىىبرٌىك خەٌمىىٍەر  »7 ِبددىطىىىذا – 9وٌطىىب، ھولۇلٍىىۇق دەپ ثەٌگىٍۀىىگەْ ث

ٕىي  ىثبٍٍىمالر ۋە ثبٍٍىك ِۀجەٌىر تەثىئىٌطەتٍىرى ئۈچۈْ، لٕىڭ ِەىئۆزٌىر

ئىختىَبرى ثىىر تەرەپ لىٍىىپ، ئۆزئىبرا ِۀىپەئەت ٍەتىىۈزۈظ پرىٕطىىپىغب       
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ئبضبضالٔغبْ، خەٌمئبرا لبٔۇٔالر ئىبرلىٍىك  ئوتتۇرىغىب چىممىبْ ھەرلبٔىذاق     

 . دەپ ثەٌگىٍۀگەْ «ضبٌّبضٍىمي وېرەن ِەججۇرىَەتىە زىَبْ
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 تەٍۋەى

 وۈٔي  – 32ئبٍٕىڭ  – 30ٍىٍي  – 3665

ٓ و تەٍىۋەْ تەرەپٕىىڭ ضىۆھجەت ۋەوىٍىي گى       –ثىىٍەْ خىتىىبً   ۇفى  جىى

 – 30ٍىٍىىي  – 3665خەْ  داۋجۇڭگىو تەرەپٕىىىڭ ضىىۆھجەت ۋەوىٍىىي ۋاڭ   

ضۆھجەتٕىڭ . ضۆھجەت ئۆتىۈزدى ضىَبضىٌ ثېَجىڭذاوۈٔي  – 31ئبٍٕىڭ 

 .ثېَجىڭ زىَبرىتىگە ثبغٍىك ئىذى وىٍىٕتۇٕٔىڭ پرېسىذېٕتغٍىٕىػي ثب

 7تبوتىىىطي ِۇٔذاق ثوٌذى ضىَبضىٌضۆھجەتتە تەٍۋۀٕىڭ  ضىَبضىٌ

ٌ ثۆٌۈٔىۈپ تۇرغىبْ ئىىىىىي جۇڭگىو     پبوىىىت ئۈضىتىذە چىىىڭ   ضىَبضىى

گەۋدە  ضىَبضىٌتۇرۇظ، ئىىىي لىرغبق ھبوىّىَەتٍىرى تەڭ دەرىجىٍىه 

. ئەِەش ِەۋجىىۇدِەضىٍىطىىي ئەضىىال  «ىىىر جۇڭگىىوث»ثوٌغىىبٍٔىمتىٓ ھىىبزىر 

ثوٌۇپ  ِەۋجۇدٍىٍي لۇرۇٌغبْ جۇڭخۇا ِىٕگو ھۆوۈِىتي تەٍۋۀذە  – 3639

تۇرِبلتب، تەٍۋۀٕىڭ ئىگىٍىه ھولۇلي پۈتۈْ تەٍىۋەْ خەٌمىىگە ِۀطىۇپ،    

ٌ تەٍۋۀٕىىىڭ  . ٕي پەلەت تەٍىىۋەْ خەٌمىىىال ثەٌگىٍەٍىىذۇ  ىتەلىىذىر  ضىَبضىىى

جۇڭگىىو ثىرٌەغىىىۀذىٓ   –تەٍىىۋەْ  «ثىىىر جۇڭگىىو »ِۀىىىذىىي  ھەلىمىىىٌ

  ٓ دەپ  «ثىىىىر جۇڭگىىىو »تەٍىىىۋەْ  . وېىىىَىٓ ئوتتۇرىغىىىب چىمىػىىىي ِىىىۇِىى

تەوىتٍەٍذىغبْ خەتەرٌىىه لىٍتبلمىب ھەرگىىس چۈغىّەٍذۇ، ھەِىذە خەٌمئىبرا       

دەٍىذىغبْ تىبتٍىك تەپەوىىۇرٔي ثىتچىىت لىٍىىپ، ثېَجىىڭ        «ثىر جۇڭگو»

رغبق ِۇٔبضىۋىتىٕي ھۆوۈِىتىذىٓ رېئبٌٍىمٕي ھۆرِەت لىٍىػٕي، ئىىىي لى

 .ٍبخػىالغٕي تەٌەپ لىٍىذۇ

 –ئىىىىىي لىرغىىبق تېخىىي ثىرٌەغىىّىگەْ ئەھىىۋاي ئبضىىتىذا، تەٍىىۋەْ    

جۇڭخۇا ِىٕگؤىڭ ئىگىٍىىه ھولۇلٍىۇق ِۇضىتەلىً دۆٌەت ئىىۀٍىىىىذەق     

دىپٍوِىبتىَە ِبوىبٔىٕي ئېچىػىىمب توٌىۇق ھولۇلٍىىۇق ئىىۀٍىىىىذەق تېخىّىىۇ      

لوٌغىب وەٌتۈرۈغىتە ھەِىذە تېخىّىۇ     ٕي ىوۆپ دۆٌەتٍەرٔىڭ ئېتىىراپ لىٍىػى  
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ْ دۆٌەتٍەر تەغىىالتىغب  ٓ ثىرٌەغىە وۆپ خەٌمئبرا تەغىىالتالرغب، جۈٍِىذى

ٕي ىئەزا دۆٌەت ثوٌۇپ وىرىػتەق غۇٔىڭ ئۈچۈْ ثېَجىڭٕىڭ لبِىبي لىٍىػى  

ثۆضىىىۈپ تبغىىىالپ، دىپٍوِبتىىىىه ثېطىىىىُ ئىػٍىتىػىىىتىٓ ثېَجىڭٕىىىىڭ ۋاز   

 .وېچىػىٕي تەٌەپ لىٍىػتب چىڭ تۇرىذۇ

تەٍىۋەْ ثىىٍەْ جۇڭگىؤي ثىىرٌىىىە وەٌتىۈرۈظ  جۇڭخىۇا        –ۋەْ تەٍى 

طىەتىە ٍېتىػىٕىڭ   لِىٕگؤىڭ ئەڭ ئبخىرلي ٔىػبٔي ئىىۀٍىىىٕىيق ثىۇ ِە  

تبرتىػالرٔي تىٕچ ٍوي  –ئىىىي لىرغبق ئوتتۇرىطىذىىي تبالظ  –ئۇضۇٌي 

ثىٍەْ ھەي لىٍىع ئىىۀٍىىىٕىي تەوىتٍەٍىذۇ ھەَ ثېَجىڭٕىىڭ تەٍىۋۀگە     

 . ٕي تەٌەپ لىٍىذۇىضېٍىػتىٓ ۋاز وېچىػتەھذىت  ٌھەرثى

تەٍىىىىىۋۀگە لىىىىىىوراي ئىػٍىتىػىىىىىتىٓ ھىىىىىىبزىرغىچە ۋاز    –جۇڭگىىىىىو  

، تەٍۋەْ دۆٌەت ِۇداپىئە وۈچىٕي ئبوتىىپ وۈچەٍتىىپ،   وەچّىگۀٍىىتىٓ

 .اٌىذۇۋئىٍغبر لوراٌالرٔي چەت ئەٌٍەردىٓ ضېتى

طىىىىتىٕىڭ لئىىىىىىي لىرغىىىبلٕي ثىىىىرٌىىىە وەٌتىىىۈرۈظ ِە  –تەٍىىىۋەْ 

جۇڭگىىىؤي دېّووراتىَىٍەغىىىتۈرۈظ ئىىۀٍىىىٕىىىي تؤىىىۇپ    ئەِەٌىَەتىىىتە

ٌ  «ثىر دۆٌەتتە ئىىىي خىً تۈزۈَ»ٍەتىۀٍىىتىٓ  ئۀذىسىطىىٕي   ضىَبضىى

 ٌ ئىىىىي لىرغبلٕىىڭ ئەروىىٓ، دېّووراتىىه، ئورتىبق      . رەت لىٍىىذۇ  لەتئىى

پبراۋأٍىممب ئېرىػىذىغبْ ثىر دۆٌەت، ثىر تۈزۈَ ثەرپب لىٍىػٕي تەغەثجۇش 

 .لىٍىذۇ

ٌ دىپٍوِبتىه ثېطىُ ئىػىٍىتىع،  ثېَجىڭ  جەھەتىتە تەھىذىت    ھەرثىى

ٕي ئۆزگەرتّەضتىٓ ثۇرۇْ، تەٍۋەْ ئۆزىٕي تۇتىۇۋېٍىع  ىضېٍىع لىٍىمٍىر

ضىَبضىىىتىٕي ئۆزگەرتّەٍىىذۇ ۋە ئىىۈچ تەرەپٍىىىه لبتٕبغىىٕي ٍوٌغىىب لوٍىىۇظ     

 .ضىَبضىتىٕي ٍوٌغب لوٍّبٍذۇ
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ع تەٍۋەْ ئىىىي لىرغبق ئوتتۇرىطىذا تۈزۈٍِەغىەْ ِەضٍىھەتٍىػىى 

ضۆھجەتٍىػىػٕىّۇ  ضىَبضىٌ. ٍوٌغب لوٍۇغٕي تەٌەپ لىٍىذۇ فۇٔىطىَىطىٕي

ٌېىىٓ ھبزىرلي ثبضمۇچتب ئىىىىي لىرغىبق وىوِىتېتٍىرى    . چەتىە لبلّبٍذۇ

ئەِەٌىىٌ ِەضىىٍىٍەرٔي ئىبۋۋاي ِۇھىبوىّە لىٍىػىٍىرى وېىرەنق ئەڭ لىىَىٓ        

 .ِەضىٍىٍەر ضۆھجەت جەرٍبٔىغب وىرىپ لبٌّبضٍىمي الزىُ ضىَبضىٌ

 – 3663لبٔۇٔىٕي  «پەۋلۇٌئبددە ۋەزىَەت»ثۇرۇْ تۈزۈٌگەْ  –ۋەْ تەٍ

ئىطىىىَبْ »ٍىٍىىي ثىىىىىبر لىٍغىىىبٍٔىمىٕي، غىىۇٔىڭذىٓ وېىىىَىٓ جۇڭگىىىؤي    

 . لبتبرىغب وىرگۈزِىگۀٍىىىٕي تەوىتٍەٍذۇ «وۆتۈرگەْ ئۆٌىە

تىذۇ، غىۇٔىڭ  ىغۇٔىڭ ئۈچۈْ جۇڭگو ثىٍەْ دۈغّۀٍىػىػٕي توخت

 .ٕي ثىىبر لىٍىػي وېرەنىدۈغّۀٍىىئۈچۈْ جۇڭگو تەٍۋۀگە لبراتمبْ 

 پرېسىذېٕتيجۇڭخۇا ِىٕگؤىڭ  ٌي دىڭخۇٍٕىڭ پرېسىذېٕت –تەٍۋەْ 

ً ضىىۈپىتىذە جۇڭگىىؤي زىَىىبرەت لىٍىىىپ،     جَىىبڭ زېّىىىٓ   – ٌىىي دىڭخىىۇ

 ضىَبضىٌضۆھجىتىٕي ئۆتىۈزۈپ، ئىىىي لىرغبلٕىڭ ئوخػبظ دەرىجىٍىه 

 . چىڭ تۇرىذۇ گەۋدىٍۀذۈرۈغتەگەۋدىٍىه ئورٔىٕي 

ە ىگت ئەٌٍەردە ٍبغبۋاتمبْ ِۇھبجىرالرٔىڭ ثېَجىڭغب ئېمىپ وېتىػچە

ٕي ضىبلالپ لبٌىىذۇ ۋە   ىلبرغي تۇرۇپ، ِۇھبجىرالر ئبرىطىذا تەٍۋەْ تەضىىر 

ٍىىۇلىرىمي تىىۈرٌەر ھىىبزىرلي وۈٔىىذە   . ئەِەٌىىىٌ دىپٍوِىىبتىَىگە ِبضٍىػىىىذۇ 

 ضىَبضىٌضۆھجەتٕىڭ ۋە  ضىَبضىٌتەٍۋەْ ثىٍەْ جۇڭگو ئوتتۇرىطىذىىي 

 . تبوتىىىطي ثوٌۇپ وەٌّەوتە ٔېگىسٌىهٕىڭ تەٍۋۀگە خبش وۈرەغ
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 ...ھەربىر ئبدەم

 (وىتبة ئولۇظ تەضىراتٍىرى)

 وۈٔي – 92ئبٍٕىڭ  – 30ٍىٍي  – 3665

   ُ ٍۇٔىىبْ . ھەرثىىىر ئبدەِىىذە ئىىبدەِگە خىىبش ضىىبالھىَەت ثوٌۇغىىي الزىىى

ْ ضەْ »7 (Epik Tetos) تىتوش ئېپىه دەۋرىذە پەٍالضوپ ئېطىڭذە ثوٌطۇ

روٌٕي )چىالر ٍبزغبْ تىَبتىرالردا ثەٌگىٍەپ ثەرگەْ روٌٕي ئوٍٕبٍطەْ ٍبزغۇ

ثەٌگىٍۀگەْ روٌٕي لبٌتىص ئوٍٕبظ ٍبوي لبٌتىص ئىورۇٔالظ  (... ئبٌىطەْ

غۇٔىڭغب ئوخػبظ ئبدەٍِەر جەِئىَەتتە .  دېگەْ ئىىەْ «ضېٕىڭ ۋەزىپەڭ

ٕىىىڭ روٌىٕىي ئېٍىػىي وېىرەن ٍىىبوي    ىوىػىىٍىه تۇرِىۇظ ضەھٕىطىىذە ئۆز   

 . ىٍۀگەْ روٌٕي ئوٍٕىػي وېرەنثەٌگ

ئبدەٍِەرٔىڭ وىػىٍىه تۇرِىۇظ ضەھٕىطىىذە روي ئېٍىػىي ثىىر خىىً      

ئىبدەَ وىػىىٍىه تۇرِىۇظ، وىػىىٍىه      ،روي ئېٍىع ثىٍۀىال چەوٍۀّەٍىذۇ  

ت ضەھٕىطىذە ثىرلبٔچە خىً روٌٕي ئبرىالغىتۇرۇپ  ئوٍٕبغىمب ِەججىۇر    بھبٍ

ئەر وىػي ئۆٍىگە لبٍتىپ دوختۇرخبٔىذا دوختۇر ثوٌغبْ 7 ِەضىٍەْ. ثوٌىذۇ

وەٌگۀذە پەرزۀتٍىرىگە دادا ثوٌىذۇق دوختۇرخبٔىذا دوختۇر ثوٌغىبْ ئبٍىبي   

ثەٌىىي ثىۇ ئبٔىب    . وىػي ئۆٍىگە لبٍتىپ وەٌگۀذە پەرزۀتٍىرىگە ئبٔب ثوٌىذۇ

ِەٌىۇَ ثىىر ئەرٔىىڭ ئبٍىىبٌي ثوٌىىذۇ، ثەٌىىىُ ثىىۇ دادا ِەٌىۇَ ئبٍبٌٕىىڭ ئېىىرى         

ە ھەرخىىىىً روٌالرٔىىي ئوٍٕىَبالٍىىىذىغبْ  جەِئىَەتىىت  ٌئىجتىّىىىبئى. ثوٌىىىذۇ 

ذا، ھەرخىىً  طىى طىػىىەْ ٔۇلتى ېئبدەٍِەر، ھبٍبتتب خىٍّۇخىً روٌالرٔىڭ و

روٌالرٔىڭ ئبرىالغمبْ ٔۇلتىطىذا تۇرغبْ ئبدەَ ثوٌغبچمب ئەٍٕىي چبغىذا ثىۇ    

ٌىېىىٓ ثىۇ   . تىطي ثوٌىۇپ لبٌىىذۇ  لطىػىەْ ٔۇېئبدەَ ھەرخىً روٌالرٔىڭ و

ٕىڭ ئىچىگە ىبٔىذا، روي ئېٍىع تەرتىپٍىرئبدەَ ھەرخىً روي ئېٍىع جەرٍ

وۆِۈٌىىۈپ لبٌّىىبً، لبٔىىذاق روي ئېٍىػىىمب ِەججىىۇر ثوٌىىۇپ لبٌطىىب، غىىۇٔذاق     
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روٌالرٔي ئوٍٕبغمب وۆٔىۈپ وەتىّەً، تىبٌالظ ئەروىٍٕىىىٕىي، رەت لىٍىىع      

 .ئىػمب ضبالالٍذىغبْ ئبدەَ ثوٌۇغي وېرەن ٕيئەروىٍٕىىى

جەِئىَەتٕىڭ ئوِۇِي  ھەرلبٔذاق روي ئېٍىع غۇ ئبدەَ ٍبغبپ تۇرغبْ

جەِئىىَەت ھىبٌىتي ئېٍىػىمب تېگىػىٍىه     . وەٍپىَبتي ثىٍەْ ثىردەن ثوٌىىذۇ 

ْ . روٌالرٔىىىىڭ خىٍّىىىۇ خىٍٍىمىٕىىىي ثەٌگىٍەٍىىىذۇ    ثىىىىس ئۇٍغىىىۇر   7 ِەضىىىىٍە

. جەِئىَەت، دەپ ئىىىىگە ثۆٌىّىس وەٍپىَبتٍىكجەِئىَىتىٕي ئىىىي خىً 

3 .  ٕ ىىىىڭ ِۇضىىىتەٍِىىە ِىٍٍەتىىٍەر ئىتتىپىىىبلٍىمىٕي تەوىتٍەٍىىذىغبْ، خىتبٍ

ٕي لبٔۇٔالغتۇرۇغىىمب ئۇرۇٔىىىذىغبْ، ىھۆوىىۈِرأٍىم ِىٍٍىىىٌئۇٍغۇرىطىىتبٔذا 

پ زىىذدىَەتٍەرٔىڭ  ەا، ئىٕبلٍىمٕي تەوىتٍەٍذىغبْ، ثىىر تەر ارِۇرەضطە، ِبد

، ئىٕىبلٍىمٕي تەوىتٍىّەٍىذىغبْ،   راِۇرەضطە، ِىبدا . 9. ئبضبضٍىك تەرىپىذۇر

 ِىٍٍىىىىىٌىىىىىذىغبْ، ٕي ئىٕىىىىىبر لىٍىھۆوىىىىۈِرأٍىم ِىٍٍىىىىىٌخىتبٍٕىىىىىڭ 

خىٍىىىذىىي  – 3ِۇضىىتەلىٍٍىمٕي ٍبلىالٍىىىذىغبْ  جەِئىىىَەت وەٍپىَىىىبتي،   

ئىىىىىي خىىىىً  . جەِئىىىَەت وەٍپىَبتىغىىب لبرغىىىي لوٍۇٌغىىبْ وەٍپىَىىىبتتۇر   

 ،وەٍپىَبت ثىرىىىپ ٍبوي لبرىّۇ لبرغىٍىك ئىچىذە ثىرٌىه ھبضىً لىٍىىپ 

 . جەِئىَەتٕىڭ ئوِۇِي وەٍپىَبتىٕي ھبضىً لىٍىذۇ

ئبدەٍِەر؟ ضىٍەر لبٍطىي تەرەپٍىىه روٌالرٔىي تبٌٍىۋېٍىىپ      لېٕي ئۇٍغۇر

ٍۀە وىػىٍىه تۇرِۇظ ضبھەضىذە لبٍطي تەرەپٍىه روٌالرٔي ئوٍٕىػىڭالر 

ب روي ئېٍىػىىٕي غىىۇ  تىى غىىۇ ضىىوئبٌالرغب ثىٕىىبئەْ وىػىىىٍىه ھبٍبت   . وېىىرەن

 . جەِئىَەتٕىڭ ئوِۇِي وەٍپىَبتي ثىٍەْ ثىرٌەغتۈرۈپ لبراٍّىس

ذە روي ئىىىېٍىع جەرٍبٔىىىىذا، ھەرخىىىىً  وىػىىىٍىه ھبٍىىىبت ضەھٕىطىىىى 

روٌالرٔىىىڭ ئىچىىىگە وۆِۈٌىىۈپ لبٌّبضىىٍىك ٔۇلتىطىىىذىٓ ئېَتمبٔىىذا، ئىىبدەَ    

ٕي ضىبلالپ  ىٕىىڭ خبضىٍىم  ىئىبدەَ ھېطبثالٔطىب، غىۇ ئىبدەَ ئۆز     ٌئىجتىّىبئى 

ً روٌالرٔي ئوٍٕبغمب توغرا . لېٍىع ثوٍىچە ئبٍرىُ ئبدەَ ھېطبثٍىٕىذۇ ھەرخى
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بضبضىٍىٕىپ ئىبدەَ لبٍطىي جەھەتىتە روي     ٕىڭ ِەۋلەضىگە ئىوەٌگۀذە، ئۆز

 ٍ . اٌطىىب ٍۀە لبٍطىىي جەھەتىىتە روي ئېٍىػىىٕي رەت لىٍىىىذۇ     ىۋئېٍىػىىٕي تبٌ

ثەزىىىٍەر خىتبٍغىىب جبضىىۇش ثوٌىىۇپ خىىىسِەت لىٍىػىىٕىڭ، ووِّۇٔىطىىتىه      

ْ پبرتىَىگە ئەزا ثوٌۇپ وىرىػٕىڭ ٍوٌىٕي، ئوٍٕبغىمب روٌىٕىي     تبٌٍىۋاٌىىذىغب

ووِّۇٔىطت ثوٌۇپ  روي ئېٍىػٕىڭ  ثوٌطب، ثەزى ئۇٍغۇر ئبدەٍِەر جبضۇش،

ثەٌىىي ئىىۆز ِىٍٍىتىٕىىڭ ئىىبزادٌىمي ئۈچىۈْ ئبٌالھمىىب     . ٍىوٌىٕي رەت لىٍىىىذۇ 

 ٍ چىىىۈٔىي، ئۇٍغىىىۇر . اٌىىىىذۇىۋجەڭچىىىي ثوٌۇغىىىٕىڭ ٍىىىوٌىٕي ۋە روٌىٕىىىي تبٌ

 ٌغىبرائىت ِىٍٍىى   ٌجەِئىَىتي ِۇضتەٍِىىە جەِئىَەت ثوٌىۇپ، ئىجتىّىبئى  

ثوٌىىىىذىىەْ، ئۇٍغىىىۇرالر   ھۆوۈِرأٍىىىىك لىٍغىىىۇچي خىتبٍالرٔىىىىڭ لوٌىىىىذا  

. ِۇضىىتەٍِىىە جەِئىَەتىىتە ھەرخىىىً روٌالرٔىىي ئېٍىػىىمب ِەججىىۇر ثوٌىىىذۇ      

خىتبٍٕىىىىڭ ووِّۇٔىطىىىتىه    ،ئۇٍغىىىۇرالر ثبغىىىتب ئېَتمبٔىىىذەن   7 ِەضىىىىٍەْ

پبرتىَىطىىىىگە ئەزا ثوٌىىىىۇپ وىرىػىىىي وېىىىىرەنق خىتبٍٕىىىىڭ جبضۇضىىىىٍۇق     

ئورگبٍٔىرىغىىب جبضىىۇش ثوٌىىىۇپ ٍېسىٍىػىىي وېىىىرەنق خىتبٍٕىىىڭ ضىىىبلچي      

ٍّىرىغب ضبلچي ثوٌۇپ وىرىػٍىرى وېىرەنق خىتبٍٕىىڭ ضىبختب لىبٔۇْ     لىطى

تبرِبلٍىرىغىىب ضىىودىَە ثوٌىىۇپ وىرىػىىٍىرى وېىىرەنق ئۇٍغىىۇرالر خىتبٍٕىىىڭ     

تەرغىجبت، ٔەغرىَبت ِەتجۇئىبت ئورگبٍٔىرىىذا گۇپپىبڭچىٍىك     –تەغۋىمبت 

لوغبق ئولۇپ ئوردا غبئىرى  لبپىَەٌەردىٓروٌىٕي ئېٍىػي وېرەنق ثەزىٍەر 

ضىَبضىىىتىٕي  «ِىٍٍەتىىٍەر ئىتتىپىىبلٍىمي »ٕىىىڭ ٍخىتب. ٍىرى وېىىرەنثوٌۇغىى

ٍبزغىبْ ئەضىەرٌىرىذە    دراِىبتۇرگ  ،لىطمىطىي . تەغىۋىك لىٍىػىٍىرى وېىرەن   

لبٔذاق روٌالرٔي ثەٌگىٍەپ ثەرگەْ ثوٌطب، ِۇضتەٍِىىە ئۇٍغىۇر   ئبرتىطالرغب

جەِئىَىتىىىىىذە، خىتىىىىىبٍالر ثەٌگىىىىىٍەپ ثەرگەْ روٌالرٔىىىىىي ئوٍٕىغىىىىىۇچي    

، ثەٌگىٍۀگەْ روٌالرٔىڭ ھۆددىطىذىٓ چىمىپ، خىتبٍالرٔىڭ ئۇٍغۇرالرِۇ
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وۆڭٍىگە ٍېمىع ئۈچۈْ ٍۇلىرىمي روٌالرٔىي لىبٌتىص ئوٍٕىبپ چىمىػىٍىرى     

 .وېرەن

 ٌثىس ٍۇلىرىذا ثەٌگىٍۀىگەْ روٌالرٔىي ئوٍٕبٍىذىغبْ ئىبدەَ ئىجتىّىبئى     

 ئىجتىّبئىٍَىمٕىىڭ غۇٔذالال ثۇ ئىبدەَ   .ئبدەَ ھېطبثٍىٕىذۇ، دېگەْ ئىذۇق

ٕي ضىىىبلالپ ىٕىىىىڭ خبضىىىٍىمىتەرىپىىىي، دەپ لبرىٍىىىىپ وەٌىىگەْ، ئۆز  ثىىىر 

ْ ۋە روي ئېٍىػٕي  لبالالٍذىغبْ ئبٍرىُ ئبدەَ، روي ئېٍىػٕي لوثۇي لىٍىذىغب

ھىبزىرغىچە خىتبٍٕىىڭ   . رەت لىالالٍذىغبْ ئەروىىٓ ئىبدەَ دېىگەْ ئىىذۇق    

ٕي، ىٕىىڭ ٍەوىىە ئىبدەٍِىى   ىٕي رەت لىٍىىپ، ئۆز ىثەٌگىٍەپ ثەرگەْ روٌٍىر

ٕي، ئەروىٓ ئبدەَ ئىىۀٍىىىٕي ثىٍەٌىىگەْ  ىخبضٍىم ئبدەِىٍَىهڭ ٕىىئۆز

ھبٍبت ٍبغبۋاتمبْ ئبدەٍِەردىٓ  ،ۋە ثۇ خۇضۇضىَەتٍەرٔي ضبلالپ لبالٌىغبْ

؟ خبضىٍىمٕي  ضىىبلالپ لبالٌىغىبْ ثىۇ ئۇٍغىۇر ئىىبدەٍِەرٔي     رلبٔچىطىي ثىبردۇ  

 ٌ ئىىىبدەَ دېگۈٌىىۈن، غىىىۇٔذاق ئىىبدەٍِەر ثبغىىىمىالرغب ئبرىٍىػىىىىپ     ھەلىمىىى

! ثبھىبٌىغۇٌۇق ه جەِئىىَەت، دەپ  ىٌىذاتمبْ ئۇٍغۇر جەِئىَىتىٕي ئۈٍِبغبۋ

ثەٌگىىٍەپ ثەرگەْ   ِۇضىتەٍِىىىچىٍىرى جەِئىَەتتە خىتبً  ثۇ خىًِۇثبدا 

ٕي رەت لىٍىپ ثىر ئۇٍغۇر ئوتتۇرىغب چىممبْ ثوٌطىب  ىروي ئېٍىع تەرتىپٍىر

ْ      ٔىىثىر  ،ي، ئىىوْ ئۇٍغىىۇر ئوتتۇرىغىىب چىممىىبْ ثوٌطىىب ئىىؤٕي تەوىىرارالٍّە

خىىىالپ  ِۀىپەئەتىگە ىرىمىىذەن روي ئىېٍىع ھبٌەتٍىرىىذە، ِىٍٍىتىٕىىڭ     ٍۇل

ٕي ٍۇلىرىمىىىىذەن ىٕىىىىڭ خبضىىىٍىم ىروٌالرٔىىىي ئېٍىػىىىٕي رەت لىٍىىىىپ، ئۆز 

خۇضۇضىىىَەتٍەرٔي ضىىبلالپ لبالٌىغىىبْ ثوٌطىىب، ثىىىس ثۇٔىىذاق وىػىىىٍەرٔي       

بٌمىىىىپ وەتىىىىەْ  ھئبٌٍىمىىىىذىٓ ېئۇٍغۇرٔىىىىڭ ِۇضىىىتەٍِىىە جەِئىىىىَەت ر 

ۇپ ِۇئىىبِىٍە لىٍغىىبْ ثوالتتىىۇق ۋە ثبھىىب ثەرگەْ     وىػىىىٍەر لبتبرىغىىب لوٍىى  

غۇٔذاق ثوٌغبٔذىال ِۇئەٍَەْ ضبالھىَەتٕي تەٍَبرٌىغىبْ ھەرثىىر   . ثوالتتۇق



 324 

ٕىڭ خبضٍىمي ۋە ئبٍرىُ ئبدەٍِىىىٕي ضبلالپ لبالٌىغبْ ىئۇٍغۇر وىػي ئۆز

 .ئۇٍغۇر وىػىٍەر ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕبتتي

ٔي ئوٍٕىَبالٍذىىەْ، ھەرثىر ئبدەَ وىػىٍىه تۇرِۇغتب ھەرخىً روٌالر

ئوخػبغال روي ئېٍىػٕي رەت لىٍطىّۇ، لوثۇي لىٍطىىّۇ ثوٌىىذىىەْ، غىۇڭب    

ي ِبٍىٍٍىممىىب ئىىىگە ئىىبدەَ ھەَ  ىىىثۇٔىىذاق ئىىبدەَ ثىىىر جەِئىَەتىىتە ھەَ ئىچ 

جەھەتىىىىٍەردە  ئەِەٌىىىىىٌھەرىىىىىىەت  –دى دتىىىىىذارى، ھەمتەپەوىىىىىۇر ئى

ٕ  ھجەِئىَەتىتىٓ، رېئىبٌٍىمتىٓ    غىىۇڭب . ىذۇبٌمىىىپ وەتىىەْ ئىىبدەَ ھېطىبثٍى

بٌمىپ وېتىع  روھىغب ئىگە ھئبدەٍِەر ئىچىي ِبٍىٍٍىممب ئىگە ئبدەٍِەر ۋە 

. ئىىبدەٍِەر ۋە ثەزىىىذە ئىىىىىي تەرەپٍىّىٍىىىىىە ئىىىگە ئىىبدەَ ثوٌىىۇپ لبٌىىىذۇ   

ئىىبدەَ »7 ضىىۆزى ثىىٍەْ ئېَتمبٔىذا   ھېرىگېرٔىىڭ گېرِبٔىَىٍىىه پەٍالضىوپ   

ېگۀٍىىه ئىبدەَ   ثىۇ د . «ثوٌىۇپ تۇرىىذۇ   ددۇَٔبدا رېئىبٌٍىك ئىچىىذە ِەۋجىۇ   

 دجىّجىت ِەۋجىۇ  ضۇدەنثوٌۇپ تۇرغبٔذا ئىطتبوبٔذىىي  ددۇَٔبدا ِەۋجۇ

ثوٌۇپ تۇرۇظ، ئوتتۇرىغب چىمىع ھە  «دِەۋجۇ»ثۇ ٍەردە . ثوٌۇپ تۇرِبٍذۇ

ْ   «ئۆزٌىىۈن»ە دېگىۈدەن  ػىىدېگۀىذە ھەِى  ثەٌىىىي  ،ئىۆزىٕي تؤىىۇپ ٍەتىىە

ەت تىٕىّطىىىس ھەرىىىىەت ئىىبرلىٍىك ئىىىۆزىٕي تؤىىۇپ ٍەتىىىەْ ۋە ھەرىىىىى     

. ، دېگۀٍىىتۇرٌۇق «دِەۋجۇ»ۋە  «ئۆزٌۈن»ئبرلىٍىك ئۆزىٕي ئىپبدىٍىگەْ 

 ِەۋجىۇد دۇَٔبدا رېئبٌٍىك ئىچىىذە  »ِۇغۇٔذاق لبئىذىٍەرگە ئبضبضالٔغبٔذا 

بٌمىىپ وېىتىع   ھئىبدەٍِەرٔي ئىچىىي ِبٍىٍٍىممىب ئىىگە ۋە      «ثوٌۇپ تىۇرۇظ 

 .ثوٌۇپ تۇرۇغتۇر دروھىغب ئىگە لىٍىذىغبْ ِەۋجۇ

ئىٍەر ثىٍەْ ثوٌغبْ ِۇٔبضىۋەتٍەردە غىەٍئىٍەرٔي لبٔىذاق   ئبدەٍِەر غەٍ

ئىچىىي ِىبٍىٍٍىك ثىىٍەْ چۈغىىٕىع ۋە      –چۈغىٕىذۇ؟ ئىىىىي تەرەپىتىٓ   

ٕي خىٍّۇخىً غەٍئىٍەرٔىڭ ئىچىگە لوٍۇپ غەٍئىٍەرٔي چۈغىٕىػٕي ىئۆز

ثۇٔذاق ئەھۋاٌذا ثىۇ ئىبدەَ ثىىر تەرەپىتىٓ غىۇ غىەٍئىٕىڭ       . ئىػمب ئبغۇرىذۇ
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ھەرثىر ئىبدەَ، غىەٍئىٍەرٔي،    (ثۇ)طب، ٍۀە ثىر تەرەپتىٓ ٍىذى ثوٌۇپ لبٌلتە

. بٌمىىىپ چىمىىىپ چۈغىىۀگۈچي ثوٌىىۇپ لبٌىىىىذۇ    ھدەۋرٔىىي چۈغىىۀگۀذە   

چي؟ ئۇٍغىىىۇرالر ِۇضىىىتەٍِىىە ثوٌىىىۇپ  ىخىتىىىبٍالر ِۇضىىىتەٍِىى 7 ِەضىىىىٍەْ

ٌ ٕي ثىىر  ىلبٌغۇچيق ئىىىي ِىٍٍەتٕىڭ ِىٍٍەتٍىىه ِۇٔبضىىۋەتٍىر    ضىَبضىى

ٌ ىٍە لىٍطىبق، ثۇٔىذاق   ھبدىطە ئورٔىغب لوٍۇپ ِۇئبِ ھبدىطىىٕىڭ   ضىَبضىى

بٌمىپ ھخبراوتېرىٕي چۈغۀگەْ ئبدەٍِەر رېئبٌٍىمتىٓ  ِۇضتەٍِىىىچىٍىه

ْ ئبدەٍِەر ىخبراوتېر ِۇضتەٍِىىىچىٍىهوەتىەْ ئبدەٍِەرق  ٕي چۈغۀّىگە

چي ىٍىذى ثوٌىۇپ لبٌغىبْ ٍىبوي ِۇضىتەٍِىى    لھبدىطىٕىڭ تە ضىَبضىٌغۇ 

 .ردۇرخىتبٍالر ٍبضبپ چىممبْ ئبدەٍِە

ٕىڭ ضبالھىَىتىٕي تەٍَبرٌىّبلچي ثوٌىىذىىەْ، تۆۋۀىذىىي   ىئبدەَ ئۆز

 .ثىرلبٔچە غەرتٍەرٔي ئورۇٍٔىػي وېرەن

ثوٌغىبْ ضىبالھىَەتٕي ِىطىبٌغب     ضۇثَېىتيھەرىىەتٍەرٔىڭ  –ھەددى 

 .ئبٌطبق ئبدەَ ھەِىػە دېگۈدەن ضبالھىَەت تەٍَبرالپ ھەرىىەت لىٍّبٍذۇ

 ْ  ،ەت تەٍَىىبرالظ ِىىۇِىىٍٕىىي ثوٌطىىىّۇ ضىىبالھىَ گۆدەوٍەرٔىىىڭ7 ِەضىىٍە

ٌىېىىٓ ثۇٔىىذاق ِىۇِىىٍٕىىٕي ٍېىىتىٍگەْ ئبدەٍِەرٔىىڭ ضىىبالھىَىتي، دەپ     

لۇٌٕىىىىىڭ ۋۇجۇدىىىىذىٓ ضىىىبالھىَەت تەٍَىىىىبرالظ ۋە   . لبراغىىىمب ثوٌّبٍىىىذۇ  

چىىۈٔىي، . تىىبپمىٍي ثوٌّبٍىىذۇ پضىبالھىَەتىە ئېرىػىىىع ھولىىۇلىٕي ئىىسدە  

ىي غىەرتٍەرٔي ئىىبۋۋاي  ئىبدەٍِەر ضىبالھىَەت تەٍَىبرالظ ئۈچىىۈْ تۆۋۀىذى    

 . ھبزىرٌىػي الزىُ ثوٌىذۇ

. ھېطىبثٍىٕىذۇ  ضىۇثَېىتي ضبالھىَەت ئۆزٌىۈن ئېڭىٕىىڭ    – ضۇثَېىت

ئىٕتبٍىٓ  ضۇثَېىتٕيھېطبثالٔطىّۇ،  ضۇثَېىتگەرچە ضبالھىَەت ئەروىٓ 

ئىبدەتتە ئىبڭ   . ئېٕىك تؤۇِىغبٔذا ضىبالھىَەتٕي تؤىۇپ ٍەتىىٍىي ثوٌّبٍىذۇ    

ئبڭ ئۆزٌۈوٕي  ،دېگۀٍىه ھېطبثالٔطب، دېّەن دېگىٕىّىس ثۇ ئۆزٌۈن ئېڭي



 326 

ئبدەِٕىىىىىڭ ۋۇجۇدىىىىذا ئىىىىبڭ لىىىىبٔچە   . ِۇلىّالغىىىتۇرىذىغبْ ٔەرضىىىىىذۇر 

ھەضطىىٍەپ  . لوٍۇلالغمبٔطېرى ئۆزٌىۈن ھەَ غىۇٔچە لوٍۇلالغىمبْ ثوٌىىذۇ    

ئبڭ لبٔچە وۆپەٍگۀطېرى ( ضېٕتىسالپجەِئىَەت ھبدىطٍىرىٕي )لوغۇٌۇپ 

ۋۇجۇدىذا  گۆدەوٕىڭڭب ٍېتىٍّىگەْ غۇ. ئىرادە غۇٔچە وۈچەٍگەْ ثوٌىذۇ

ضبالھىَەت تەٍَبرالظ ِۇِىىٍٕىىي ثوٌطىّۇ ثۇٔذاق ِۇِىىٍٕىىٕي ئىبدەتتە  

   ٓ ئۆزٌىىۈن  گىۆدەوتە غىۇ   ،ضىبالھىَەت دەپ ئبتبغىمب ِىۇِىىٓ ثوٌّىغىىبٍٔىمتى

 .تەثىئىَذۇرئېڭىٕىڭ ثوٌّبضٍىمي 

ئبدەَ ِەٍٍي لبٔذاق ئبدەَ ثوٌۇغىىذىٓ لەتئىَىٕەزەر ِەٌىۇَ خىبراوتېرگە     

ٌىىېىىٓ ِۇٔىىذاق خىىبراوتېرٔي ئبالھىىىذە ضىىبالھىَەت، دەپ    ،ئىىىگە ثوٌطىىىّۇ

دەپ  ضىىۇثَېىتيٕىىڭ  ىئېَتىػىمب ثوٌّبٍىذۇ، چىۈٔىي، ئىۆزىٕي ئىۆز خبراوتېر     

ثۇٔذاق تؤىۇظ  . تؤۇٍبٌىغبْ ئبدەٍِەرال ضبالھىَەتٍىه ئبدەَ ھېطبثٍىٕىذۇ

    ٓ ثەٌىىىىي تېخىّىىىىۇ   ،ئىىىۆزىٕي تؤىىىۇظ ثبضىىىمۇچىذا توختىىىىبپ لبٌّبضىىىتى

لبٍتىب تەپەوىىۇر لىٍىػىي     ئوثَېىتالغىتۇرۇپ گەْ ھبٌىذا ئىۆزىٕي   ٍىىئىٍگىر

ىىىب ضبھەضىىىذە ىئۆزٌىىۈوٕي ثىۇ خىٍىىذا لبٍتىب تەپەوىىىۇر لىٍىىع ئېت    . وېىرەن 

لىٍىىىع دېگۀٍىىىىه دېىىىَىع ئىىىبرلىٍىك    تۀمىىىىذئۆزٌىىۈوٕي ئىختىَىىىبرى  

ثىىۇ ِۀىىىذىٓ ئېَتمبٔىىذا ضىىبالھىَەت ئىىۆزى    . ثوٌىىىذۇ وؤىرېتالغتۇرۇغىىمب

ئبدەِٕىىىىىىڭ ئىذىَىطىىىىىىٕىڭ ثبغىىىىىمىالرٔىڭ   تەپەوىىىىىىۇر لىالالٍىىىىىذىغبْ

ٕي تؤىىىىۇپ ٍېىىىىتەٌىگەْ ئبدەِٕىىىىىڭ  ىئىذىَىطىىىىىذىٓ پەرلٍىٕىىىىىذىغبٍٔىم

تەپەوىىىۇر . ثوٌۇۋەرِەٍىىذۇضىىبالھىَەت ھەِىىّە وىػىىىٍەردە  . ضىىبالھىَىتىذۇر

ئبٔىطىغب غبتۇتىذەن ئەگىػىپ  –ئبتب  گۆدەوٕىڭلىٍىع لبثىٍىَىتي ٍوق 

ٌغبٔذا ضبالھىَەت تەٍَىبرٌىغىٍي  ثۇ ضەۋىَىذە توختبپ لب. ٍۈرگىٕي ٍۈرگەْ

، دەپ ضىۇثَېىت غۇڭب، ضبالھىَەت ثۇ ٍەردە تەپەوىۇر لىٍغىۇچي  . ثوٌّبٍذۇ

 .لبرىٍىػي وېرەن
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ضبراڭٕىڭ ضبالھىَىتي ثوٌىىذۇ،  ( ِۇددىئب ِۇٔبضىۋەتٍىرى)ٍىه، وثىردە

دېىىگەْ گەپٕىىي غىىۇٔىڭ ئۈچىىۈْ چۈغىىۀگىٍي ثوٌّبٍىىذۇوي، چىىۈٔىي،       

ْ ضبراڭٕىڭ پبئبٌى . پبئبٌىَەتتۇر تۇتۇرۇلطىسَىتي ثىردەوٍىىىە ئېرىػەٌّىگە

ئىۇ   ،ضبالھىَەتٍىه تۇرِۇغٕىڭ ئۆزىگە خىبش ٍبدروضىي ثوٌىۇپ   7 ِەضىٍەْ

ثۇ ِۀىذىٓ ئېَتمبٔىذا ضىبالھىَەت   . ِۀىۋى ئبٌەِٕي تەغىىٍٍىگەْ ثوٌىذۇ

 .لىً ۋە پبراضەتتۇرەثەٌىي ئ ،غبٌجىرٌىك ثوٌّبضتىٓ

ىَەتٕي ئىچىىىي ِۇددىئبالرٔىىىڭ تبغىىمي  ئىىبدەتتە ضىىبالھىَەتٍىه پبئىىبٌ 

ئىپبدىطي دەپ چۈغىٕىع وېرەنق چۈٔىي ئىپبدىٍەرٔي چىڭ تۇتۇۋېٍىىپ  

. اٌغىٍي ثوٌىىذۇ ۋئىچىي ِۇددىئبالرٔىڭ ٔېّە ئىىۀٍىىىٕي ئبٍذىڭالغىتۇرۇ 

ثۇٔذاق ئەھۋاٌىذا لبرغىي تەرەپٕىّىۇ ئەلىٍٍىىك، پبراضىەتٍىه دەپ       ،ئەٌۋەتتە

ردا خبتب چۈغۀچىٍەرِۇ پەٍىذا ثوٌىۇپ   وۆپىٕچە ئەھۋاٌال .چۈغىٕىع وېرەن

  ٓ پبراضىىىىەتٍىه دەپ  –لبرغىىىىي تەرەپٕىىىي ئەلىٍٍىىىىك   . لېٍىػىىىي ِىىىۇِىى

چۈغىٕىذىىۀّىس، ئۇ وىػي ئەلىٍگە ِۇۋاپىك ثوٌّىغىبْ ئىػىالرٔي لىٍىىپ    

لوٍغبٔذىّۇ ئىالجىّىسٔىڭ ثبرىچە ئۇٔىىڭ ِۇددىئبضىىٕي چۈغىٕىػىىّىسگە    

ي ثىٕورِىبي ھىبٌەتتە تۇرغبٔىذا    ھي ھىبٌىت ولبرغي تەرەپٕىڭ ر. توغرا وېٍىذۇ

ٓ ۋاز وېچىػىّىس الزىُ چۈٔىي، . ئۇٔىڭ ئىچىي ِۇددىئبٌىرىٕي چۈغىٕىػتى

ثۇٔذاق چبغذا لبرغي تەرەپٕىڭ ئىپبدىطي ثىٍەْ ئىچىي ِۇددىئبٌىرىٕىىڭ  

ثۇٔىىذاق ئەھىۋاي ئبضىتىذا ثىۇ ئبدەِٕىىىڭ    . ھېچمبٔىذاق ثبغٍىٕىػىي ثوٌّبٍىذۇ   

ثەٌىىىىي  ،ٕىػىىىي دەپ لبرىّبضىىىتىٓپبئىىىبٌىَىتىٕي ِۇددىئبالرٔىىىىڭ ئىپبدىٍى

خۇددى تەثىئىٌ ِبددىالرٔىڭ ھەرىىىتىٕىي ضىەۋەة، ٔەتىجىٍىىه ثىٍىىع     

ِېتودى ثوٍىچە چۈغىۀگۀذەن لبرغىي تەرەپٕىىڭ ئىپبدىطىىٕىّۇ غىۇٔذاق      

ُ  دېٍەًپەٍالضوپ . چۈغىٕىع الزىُ  ضىوثَېىتىٍىك روھىَەتٕىىڭ   ۋىٍگىٍىى
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ظ لبتىىبرٌىك ئىىۈچ وەچۈرِىػىىٍەر، چۈغىىىٕىع ۋە ئىپىىبدىٍە »7 لۇرۇٌّىطىىٕي 

 .دەپ چۈغۀذۈرگەْ «خىً ثىرٌىىٕىڭ ثىر گەۋدىطي

ثىسٔىڭ وەچۈرِىػٍىرىّىس ئىذران، ھېططىَبت، ِۀە ٍىبوي   ،لىطمىطي

 –ٍۇلىرىمي ئۈچ تەروىت ثىر . ثىٍىع، ثبھبالغتىٓ تەروىت تبپمبْ ثوٌىذۇ

ئېَتمبٔىىذەن  ۋىٍگىٍىىىُ دېىىٍەً ،ثىىىرىگە ئباللىىىذار ۋە ثبغٍىٕىػىىٍىك ثوٌىىۇپ 

ْ لۇرۇٌّ  –ثۇٔىىذاق لۇرۇٌّىىب ضىىەۋەة  . ىٍىىىك ِۇٔبضىىىۋەتٍەرٔي تەغىىىىٍٍىگە

ىٍىه لۇرۇٌّب ھېطبثالّٔبضتىٓ وەچۈرِىػٍەر ئىچىىذىىي ئىۇ لىطىىُ    ىجەتٔ

ثىىٍەْ ثىىۇ لىطىىىُ، ثىۇ لىطىىىّٕىڭ پۈتۈٍٔىىۈن ثىىٍەْ ثوٌغىىبْ ِۇٔبضىىىۋىتي      

ثۇ لۇرۇٌّب ِۇددىئبالرغىب ئباللىىذار   . تەرىپىذىٓ ثەٌگىٍىٕىذىغبْ لۇرۇٌّىذۇر

ھەرىىەتٍەرٔىىىڭ ھەرلبٍطىىي ئىىۆز    –ثىٍىىىع، ثبھىىبالظ، ھەددى  . ۇثوٌىىىذ

ئىىوثَېىتٍىرى جەِەتٍىىىه ثوٌۇغىىي، دۇَٔبٔىىىڭ ئىىوثرازى، لىّىىّەت لىىبراظ   

تەرتىپٍىىرى ۋە ئىػىمب ئبغۇرۇٌۇغىي وېىرەن ثوٌغىبْ غىبٍىٍەر ئەڭ ٍۈوطىىەن       

ثىىىۇ ئىىىۈچ تەرەپٕىىىىڭ ِۇددىئبغىىىب  . ئىىبلىالٔىٍىىىە ئىىىىگە ثوٌۇغىىىي وېىىىرەن  

رىٕي، ئباللىٍىرىٕي ثىىس ئەٌىۋەتتە دۇَٔىب لىبراظ دەپ     ِۇٔبضىۋەتٍىه تەرەپٍى

 .ئبتبٍّىس

ضىىبالھىَەتٍىه   يدۇَٔىىب لىىبراظ ئىىۆزىگە ِۀطىىۇپ ضىىۇثَېىتٕي ٍۀىى     

 .ئبدەِٕىڭ ئېتىىىٍىك پوزىتطىَىطىٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ ثوٌىذۇ

ھېطبثالٔغبْ ئىبدەَ توغرىطىىذا    ضوثىطتبٔىَەچەوٍىه  –ئىختىَبرٌىك 

7 ِەضىىىىٍەْ. ثوالٌّبٍىىذۇ  ٌىپىٍَىمتىٓ خىىبٌى توختبٌطىىبق ثىىۇ ئىىبدەَ تبضىىبد    

. ثەدۀٕىڭ ئىختىَبرٌىمي تبضبدىپىٍَىمتىٓ ئبٍرىالٌّبضٍىمٕىڭ ضىىّۋوٌىذۇر 

غۇڭب ئبدەَ تبضبدىپىٍَىمٕىڭ ئىچىگە وىرىپ لبٌّبضٍىمي ئۈچۈْ ئۆزٔىىڭ  

ۋۇجىۇدٔي   –چىۈٔىي ثەدەْ  . ثەدىٕىٕي وؤتروي لىٍىىپ تۇرۇغىي وېىرەن   

 .ئەڭ دەضٍەپىي ِبددا دېَىػىە ثوٌىذۇضبالھىَەتٕىڭ ئىختىَبرىذىىي 
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ئىگىٍىىه ھولۇلٕىىىڭ   ،ضىبالھىَەت دۆٌەت تىۈزۈِي ئۈچىىۈْ ئېَتمبٔىذا   

ٌېىىٓ، لۇٌٍۇق تىۈزۈَ غىبرائىتىذا لۇٌالرٔىىڭ ئىگىٍىىه     . ضۇثَېىتي ثوٌىذۇ

چىىۈٔىي . ھىىبزىرلي زاِىىبْ ئۇٍغىىۇرٌىرى ھەَ لىىۇٌالردۇر . ھولىىۇلي ثوٌّبٍىىذۇ

ۈچىىۈْ ئىگىٍىىه ھولىۇلي ٍىىوق   ضىبالھىَىتي ٍىوق ثىىۇ ئۇٍغىۇرالر غىۇٔىڭ ئ    

ٌېىىٓ ضبالھىَىتي ثوٌّىغبٍٔىمتىٓ ثىر  ،لۇٌالر ئبدەَ ثوٌطىّۇ. ئۇٍغۇرالردۇر

لۇٌالر خوجبٍىٕٕىڭ ِبددىٌ . خىً ِبددا، ثىر خىً ثۇٍۇَ ثوٌۇپ لېٍىۋېرىذۇ

ھەرىىىتىىي خوجبٍىٕٕىىىڭ    –ِىىۈٌىي ثوٌىىۇپ، لۇٌالرٔىىىڭ ثىىبرٌىك ھەددى     

غىىىۇڭب لىىىۇٌالر   . غىىىبْ ثوٌىىىىذۇ ِەٍٍىىىىگە ثېمىٕ داھىَطىىىىٕىڭ ىطىىىي، دارئى

ْ . ثەٌىي ئىوثَېىتي ثوٌىىذۇ  . ضبالھىَەتٕىڭ ضۇثَېىتي ثوالٌّبٍذۇ 7 ِەضىىٍە

ئبددىٌ ثىر پبوىتٕي ِىطبٌغب ئىبالٍٍۇق، خىتىبٍالر تىۈزۈپ تبرلبتمىبْ ضىبختب      

ئىجرا لىٍىع  ،لبٔۇٔالرٔىڭ ضۇثَېىتي خىتبٍالر ثوٌطب، لبٔۇٕٔىڭ ئوثَېىتي

ب خىتىىبٍالر لىىبٔۇٕٔي ئىجىىرا لىٍغىىۇچي   غىىۇڭ. ئىىوثَېىتي ئۇٍغىىۇر لىىۇٌالردۇر 

ئىۆزىگە  . خوجبٍىٕالر، ئۇٍغۇرالر لبٔۇْ ئبٌذىذا ئىجرا لىٍىٕغۇچي لىۇٌالردۇر 

وەَ ثوٌغىبْ   داۋاٍِىمىي خبش ضۇثَېىتي ثوٌّىغبْ، ئىرادىٕىىڭ وەٌگۈضىي   

 ْ ھەتتىب   ،ثۇٔذاق لۇٌالر ثىٍەْ ئەھذىٕبِە، غەرتٕبِە تۈزۈظ ثۇٍبلتب تۇرضىۇ

ٍۀە  ،لىۇرۇظ ِىۇِىىٓ ثوٌّىغبٕٔىىڭ ضىىىرتىذا   ثىۇ لىۇٌالر ثىىٍەْ ضىىۆھجەت    

ئىجىبرىٍىرىّۇ ئېتىجبرغىب    –ھەرىىەتٍىرى، ضۆز  –ھەتتب، ئۇالرٔىڭ ھەددى 

ئىػۀّىطىەڭالر خىتىبً ثىىٍەْ ئۇٍغۇرٔىىڭ ِىٍٍىىٌ      . )ئېٍىػمب ئەرزىّەٍذۇ

غىىۇڭب ( ِۇٔبضىىۋەتٍىرىٕي ئىٕچىىىٍىىىه ثىىٍەْ تەھٍىىىً لىٍىىپ وىىۆرۈڭالر    

تىىىٍىىك ِەججىۇرىَەتٕي ھىۆددىگە ئېٍىػىمب     ثۇٔىذاق لىۇٌالرٔي ئەخاللىي ئې   

 .لىطتبغّۇ ئەھّىَەتطىس ثىر ئىػتۇر

لۇي دېگەْ ثۇ ئۇلۇِغب ِۇئبِىٍە لىٍغبٔذا، ضبالھىَەتىە ِۇٔبضىۋەتٍىه 

تەرەلمىَىىبت جەرٍبٔىىىذا ھېچجوٌّىغبٔىىذا جەِئىَەتٕىىىڭ ئېتىىىراپ لىٍىػىىىغب   
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  ُ وٌغىىبْ غىىۇٔذاق ثوٌغبٔىذا ئەِەٌىَەتىتە ئىىبدەِگە خىبش ث   . ئېرىػىػىي الزىى

ضىىىبالھىَەتٕي ثىٍىىىىع جەرٍبٔىىىىذا ئىجتىّىىىبئىٌ تەرثىَىٕىىىىڭ وەَ ثوٌطىىىب   

ثىىراق، غىۇ ٔەرضىە ئېٕىىك ثوٌۇغىي      . ثوٌّبٍذىغبٍٔىمىٕي تؤۇپ ٍېتەٌّەٍّىىس 

 ُ . وېرەوىي، ضبالھىَەت جەِئىَەتٕىڭ ِۈٌىىگە ئبٍٍىٕىپ لبٌّبضٍىمي الزىى

ۇغۇ ٍەردە دەي ِ ئۇرۇٔغبٍٔىمىّۇٍۇٔبٍٔىمالرٔىڭ ِۇضتەثىتٍەرٔي چەوٍەغىە 

ضىىىىبالھىَەت جەِئىَەتٕىىىىىىڭ ِىىىىۈٌىىگە ئبٍٍىٕىىىىىپ لبٌغبٔىىىىىذا    . ئىىىىىذى 

 تىىىىپٍەر ئىٕذىۋىىىىذۇئبيٕي لوٌالٍىىىذىغبْ ىِۇضىىتەثىتٍەرٔىڭ ھۆوىىىۈِرأٍىم 

ضىىبالھىَەت ٍىىبوي ئۆزٌىىۈوتىٓ ٍبتالغىىمبْ ضىىبالھىَەت    ٌئۆزٌىىۈوتىٓ خىىبٌى

. ثوٌۇپ لبٌىذۇوي، ھەرگىس ئۆزٌۈوٕي تؤۇپ ٍەتىەْ ضبالھىَەت ثوالٌّبٍذۇ

. ٔذاق چبغذا ئبدەٍِەر پبٍذىٍىٕىػمىال ثوٌىذىغبْ لوراٌغب ئبٍٍىٕىپ لبٌىذۇثۇ

غىىىىۇڭب ضىىىىبالھىَەت ئەروىٍٕىىٕىىىىىڭ ضىىىىۇثَېىتي ثوٌىىىىۇظ ضىىىىۈپىتىذە      

 . جەِئىَەتٕىڭ ئېتىراپ لىٍىػىغب ئېرىػىػي الزىُ

چۈغىٕىۋېٍىػىىىّىس وېرەوىىىي، ضىىبالھىَەت ِەضىىئۇٌىَەتٕي تؤۇغىىبْ     

ِەضئۇٌىَەتٕي ھېص لىالٌّىغبْ . ىذۇرضبالھىَىتِەضئۇٌىَەتچبْ ئبدەِٕىڭ 

ِەضىئۇٌىَەت تۇٍغۇضىىٕىڭ وۈچٍىۈن، ئىبجىس     . ئبدەِذە ضبالھىَەت ثوٌّبٍذۇ

ٕىىىىڭ ئىىىبجىس ٍىىىبوي وۈچٍىىىۈن ثوٌۇغىىىىٕىڭ     ىثوٌۇغىىىي ثىىىىٍەْ خبراوتېر 

خىبراوتېرى ئەڭ ئىبجىس وىػىىٍەرٔىڭ ثەٌىىىي    . ِبھىَەتٍىىه پەرلىي ثوٌىىذۇ   

ئەوطىىىىچە  . ِٓەضىىىئۇٌىَەت تۇٍغۇضىىىي ئەڭ وۈچٍىىىۈن ثوٌۇغىىىي ِىىىۇِىى    

خىىبراوتېرى ئەڭ وۈچٍىىۈن وىػىىىٍەردە وىىۆپىٕچە ِەضىىئۇٌىَەت تۇٍغۇضىىي     

ِەضئۇٌىَەت ثىىٍەْ خىبراوتېرٔي ثىىردەوٍىىىە ئىىگە     . ثوٌّبضٍىمي ِۇِىىٓ

ثەٌىي ھەرلبٔذاق ئىػىالردا ضىەروە    ،لىالٌىغبْ وىػي ئىٕمىالة ئىػٍىرىذا

ٍىطىىي  ئىىىٕمىالة ِەضى ،ثىىۇ ِۀىىىذىٓ ئېَتمبٔىىذا  . ثوالالٍىىذىغبْ وىػىىىذۇر 

 –ٍۇلىرىمىالرغب ئبضبضىالٔغبٔذا خىبراوتېر ھەددى   . خبراوتېر ِەضىٍىطىذۇر
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ِەلطەتٍەرٔىڭ ئوخػبظ ثوٌّبضٍىمىغب . ھەرىىەتٕىڭ ِبتورى دېگۀٍىىتۇر

ئبضبضىىالٔغبٔذا ٍىىبوي ئىىبلىالٔىٍىىىە ٍىىۈزٌۀگەْ خىىبراوتېر ثوٌىىىذۇ، ٍىىبوي   

خىىىىىً ئىٕمىالثمىىىب ئىىىىىىي   . ٍبۋۇزٌۇلمىىىب ٍىىىۈزٌۀگەْ خىىىبراوتېر ثوٌىىىىىذۇ   

؟ ئەِّىب، خبراوتېرٔىىڭ ئۆزگىرىىپ تۇرۇغىي     ...خبراوتېرٔىڭ لبٍطي وېرەن

 . ضبالھىَەتٕىڭ ئىسچىٍٍىمىغب لىٍچە تەضىر وۆرضەتّەٍذۇ
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 مبدىرالر ئوقۇغلۇقي

 وۈٔي – 30ئبٍٕىڭ  – 30ٍىٍي  – 3665

خىتبً ووِّۇٔىطتٍىرىٕىڭ تەٍۋەْ خىسِىتي توغرىطىذا ٍېڭىي وىتىبة   

ٔەغىر لىٍىٕغىبْ   ( وىبدىرالر ئولۇغىٍۇلي  ) «يتەٍۋەْ ِەضىٍىطى  –جۇڭگو »

تەٍىىۋەْ ِەضىٍىطىىىٕي ئىىبخىرلي ھېطىىبثتب چولىىۇَ ھەي   »وىتبثتىىب . ئىّىىىع

لىٍىػىىىّىس وېىىرەنق ھەر دەرىجىٍىىىه پىىبرتىَە وىىوِىتېتٍىرى ۋە ھۆوىىۈِەت،   

ٍەرٌىىٍەر ۋە ئبرِىَە، جەِئىىَەت ۋە ھەرلبٍطىي ضىبھەٌەر تەٍىۋەْ خىسِىتىي      

 . دەپ وۆرضىتىٍگەْ «رۈغي الزىُتوغرىطىذا تؤۇغٕي ٍۇلىرى وۆتۈ

زېّىٓ وىتبثٕىڭ ٔەغىر   جَبڭ7 ٔوپۇزٌۇق ثىر ئەرثبثٕىڭ وۆرضىتىػىچە

لىٍىٕىػىغب ِۇٔبضىۋەتٍىه تەٍۋەْ ِەضىٍىطي ئۈضتىذە توختبٌغبٔذا ئىبۋۋاي  

ۋە تىجەت ِۇضتەلىٍٍىمي ئۈضىتىذە  ( ِۇضتەٍِىىە ئۇٍغۇرىطتبْ) «غىٕجبڭ»

ئىىىي لىرغبق ِۇٔبضىۋىتىٕي ثىر 7 زېّىٓ جَبڭ. ئۇزۇْ ٔۇتۇق ضۆزٌىگەْ

تەرەپ لىٍىػىتب فېذېراتطىىَە ۋە وؤفېذېراتطىىَە تىۈزۈِىٕي ٍوٌغىب لوٍۇغىىمب      

ْ )ثوٌّبٍذۇ، ئۇٔذاق ثوٌّبٍذىىەْ غىٕجبڭ  ِۇضىتەلىٍٍىمي ۋە  ( ئۇٍغۇرىطىتب

 . تىجەت ِۇضتەلىٍٍىمىغب دۇچ وەٌطەن لبٔذاق لىٍىّىس، دېگەْ

ىٍىىىىپ، وؤفېذېراتطىىىىَە وؤفېذېراتطىىىىَە ئۈضىىىتىذە توخت»7 وىتبثتىىىب

 «ئىىىىىىذىٓ ئىىبرتۇق ئىگىٍىىىه ھولۇلٍىىۇق دۆٌەتٍەرٔىىىڭ ئىتتىپبلىىىذۇر     

 ْ ثىىۇ ِىبھىَەتتە ثىىىرٌىىىە وەٌىگەْ دۆٌەت دېگۀٍىىىه ئەِەش،    . دېىَىٍگە

ْ . دەپ ئېٕىىىك وۆرضىىىتىٍگەْ  ،ئەگەر وؤفېذېراتطىىىَە ٍوٌغىىب لوٍۇٌىىىذىىە

لىٍىك ئبٍرىٍىىپ  تەٍۋەْ ِۇضتەلىً دۆٌەتىە ئبٍٍىٕىذۇ، وېَىٓ وېٍىػىُ ئبر

. چىمىپ وەتطە ثوٌۇۋېرىذىغبْ تبرلبق دۆٌەتٍەر ثىرٌەغّىطي غەوىٍٍىٕىذۇ

 .ثەٌىي پبرچىٍىٕىع دېگۀٍىىتۇر، دېَىٍگەْ ،ثۇ ثىرٌىىىە وېٍىع ئەِەش
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وؤفېذېراتطىىىَە 7 ثېَجىىڭ ٍىىۇلىرى لىبتالَ رەھجەرٌىرىٕىىىڭ لبرىػىىچە   

ٌّەش ئىّىع دۆٌەت غەوٍي جۇڭگؤىڭ تبرىخي ئۀئۀىطىگە ِۇۋاپىك وە

جۇڭگو . ۋە دۆٌەتٕىڭ ئبضبضٍىك دۆٌەت ئەھۋاٌىغىّۇ توغرا وەٌّەش ئىّىع

چىڭ، خەْ دەۋرىىذىٓ تبرتىىپ تىبق تۈزۈٍِىۈن دۆٌەت لۇرۇٌّىب غىەوٍىٕي       

جۇڭگؤىىىڭ ھىىبزىرلي دۆٌەت غىىەوٍي    . ٍوٌغىىب لوٍىىۇپ وەٌىىگەْ ئىّىىىع   

 ئەگەر. دۆٌەتٕىىڭ ثىىىرٌىىىە، ِىٍٍەتىٍەر ئىتتىپبلٍىمىغىىب پبٍىذىٍىك ئىّىىىع    

تەٍىۋۀٕي ثىرٌىىه، جۇڭگىؤي ئىىبٍرىُ ثىرٌىىه لىٍغىبْ ئىىىىي ِۀجەٌىىىه       

وؤفېذېراتطىَە لۇرۇٌىذىغبْ ثوٌطب، ثۇ تۈزۈَ چولۇَ ٍېڭي زىذدىَەتٍەرٔي 

 .ئوتتۇرىغب چىمىرىپ، ئۇزۇْ ِۇددەتٍىه ئبپەت پەٍذا لىالر ئىّىع
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 هەًپەئەتذارالر جەهئىَىتي

 وۈٔي – 3ئبٍٕىڭ  – 33ٍىٍي  – 3665

ِۀپەئەتپەرەضىىىىىىىىىىىٍىىٕي،  —ەتىىىىىىىىىىىذارالر جەِئىَىتىىىىىىىىىىىي ِۀپەئ

غەخطىىىَەتچىٍىىٕي ئبضىىبش لىٍىىىذىغبْ جەِئىىىَەت ثوٌغبچمىىب، ثۇٔىىذاق     

وەٌذى لىٍىع جەِئىَىتي، دەپ  –جەِئىَەتٕي ئبدەتتە ئىمتىطبدى ثبردى 

ئورتىىىبق جەِئىَەتٕىىىىڭ ئەوطىىىىچە ِۀپەئەتىىىذارالر    . ئبتبغىىىمىّۇ ثوٌىىىىذۇ 

  ِ چىٍىىه ئىذىَىطىي ئىٕتىبٍىٓ لوٍىۇق     جەِئىَىتىذە ھەرثىىر ئبدەِٕىىڭ ئۆزۈ

ٓ ئبجىس  ،ئبدەٍِەردە ئورتبلٍىك. ثوٌىذۇ ئورتبق جەِئىَەت ئىرادىطي ئىٕتبٍى

ْ  ،ئورتىبق جەِئىىَەت   —ِۀپەئەتذارالر جەِئىَىتىي  . ثوٌىذۇ ثىىر  7 ِەضىىٍە

ِىٍٍەتٕي ئورتىبق گەۋدە لىٍغىبْ جەِئىَەتٕىىڭ ثىبرٌىك ئبالھىىذىٍىىٍىرى      

ثۇٔذاق جەِئىَەتىە تىپىه ِىطىبي  . َەتتۇرغبٍىت ثوٌۇپ وېتىذىغبْ جەِئى

. لىٍىىىپ ِۇضىىتەٍِىىە ئۇٍغۇرىطىىتبْ جەِئىَىتىٕىىي وۆرضىتىػىىىە ثوٌىىىذۇ    

ب لىتئەضىىذە ھىبزىرغىچە ئىػىىتبْ   مى ئۇٍغىۇر جەِئىَىتىٕىىڭ ئەوطىىچە ئبفرى   

وىَّەٍىىذىغبْ، دەرەخ غىىبخٍىرىذىٓ ٍبضىىىۋاٌغبْ ضىىبتّىالردا ٍبغىىبٍذىغبْ   

ورتىىبق توۋالٍىىذىغبْ ٔبخػىىىٍىرى   ٍەرٌىىىه خەٌمٍەرٔىىىڭ ئورتىىبق تىٍىىي، ئ  

   ْ ثىۇ ئىۇرۇق، لەثىٍىىٍەر     . ئۇالرٔىڭ ئورتىبق جەِئىَىتىٕىي تەغىىىٍٍەٍذىىە

غەخطىىىىىىَەتچىٍىه، غەخطىىىىىي ِۀىىىىىپەئەت دەٍىىىىىذىغبْ ٔەرضىىىىىىٕىڭ     

  ٓ ثىٍّىگۀىىذىّۇ ئىىۇالر ئورتىىبق   . ثوٌىىىذىغبٍٔىمىٕىّۇ ثىٍّەضىىٍىىي ِىىۇِىى

ىٓ غەخطىىي جەِئىَەتٕىىىڭ ِۀپەئەتىىي وبپىىبٌەتىە ئىىىگە ثوٌغبٔىىذىال ئبٔىىذ  

ٕي چۈغۀگەْ ئۇرۇلذاغالر ۋە ىِۀپەئەتٕىڭ وبپبٌەتىە ئىگە ثوٌىذىغبٍٔىم

ٌىىېىىٓ ھىىبزىرلي زاِىىبْ ئۇٍغىىۇرٌىرى ئورتىىبق جەِئىىىَەت      . لەثىٍىىىٍەردۇر

ِۀپەئەتىىي ثىىىٍەْ غەخطىىي ِۀپەئەتٕىىىڭ ٍىٍتىىىس ثىىىٍەْ ٍوپۇرِىىبلتەن       

 . ۇرِۇٔبضىۋەتىە ئىگە ئىىۀٍىىىٕي ثىٍّەً ٍبغبپ وېٍىۋاتمبْ ِىٍٍەتت
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دېىىگەْ  «ھۆوىۈِەت تەٌىّىىبتي »7 ئۀگٍىَىٍىىه پەٍالضىىوپ جىىوْ الن 

وىػىٍەرٔىڭ ئۆزىٕي ضبلٍىػىي تەثىئىىٌ ھولۇلٕىىڭ ئبضبضىي     »7 ئەضىرىذە

 «ئۆزىٕي ضبلالظ ِىۇلەددەش چېمىٍغىٍىي ثوٌّبٍىذىغبْ لىّّەتتىۇر     ،ثوٌۇپ

ئۆزىٕي ضبلالغٕىڭ غەرتٍىرى ئۈضىتىذە   النثىراق، جوْ . دېگەْ ئىىەْ

ھىبزىرلي وۈٔىذە جىبْ ضىبلالظ، ئىۆزىٕي ضبلالغىٕي جىىوْ       . ْتوختبٌّىغىب 

ئبۋۋاي چۈغۀگەْ ئۇٍغۇرالر خىتبٍالر غىۇٔچە ٍوٌطىىسٌىك، غىۇٔچە     الوتىٓ

زوراۋأٍىىىك لىٍطىىىّۇ لىٍىىچە لبرغىىىٍىك وۆرضىىەتّەً  جىىبٕٔي ۋە ئىىۆزىٕي     

ئەِەٌىَەتىىتە ثىىۇ ئۇٍغىىۇرالر جىىبْ ضىىبلالپ     . ضبلالغىىٕي ئەۋزەي وىىۆرِەوتە 

ثەٌىىىىي تەدرىجىىىىٌ   ،ضىىىبلالپ لېٍىىىىۋاتمىٕي ٍىىىوق  لېٍىىىىۋاتمىٕي، ئىىىۆزىٕي

 . تەرەلمىَبت ٔەزەرىَىٍىرى لبئىذىٍىرىگە ِۇۋاپىك ھبالوەتىە ٍۈزٌۀّەوتە
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لەثىٍىٍەرٔىىي  –ئىىبئىٍە جەِئىَىتىٕىىي، ئىىۇرۇق   –ئورتىىبق جەِئىىىَەت  

تىذائىٌ جەِئىَەت تبرىختب ِۇغۇ ئىپ ،ثىرٌىه لىٍغبْ ئورتبق گەۋدە ثوٌۇپ

ئورتىىبق جەِئىَەتٕىىىڭ  . خىىىً جەِئىَەتٕىىىڭ جەِئىىىَەت غىىەوٍي ئىىىذى   

ئبدەٍِەرٔىىڭ  . ئەزاٌىرىذا ِۇضتەلىً ضىبالھىَەت ٔبھىبٍىتي ئىبز ئىۇچراٍتتي    

ي ئبضىبش لىٍغىىبْ جەِئىَەتٕىىىڭ  ٕخىىبراوتېرٌىرى وىىوٌٍېىتىپ ،ضىبالھىَەت 

وتېرى ۋە لىٕىغىىىىب ضىىىىىڭىپ وېتىىىىىپ، ووٌٍېىتىپٕىىىىىڭ خىىىىبرا      –لىىىىىٓ  

ئورتىبق جەِئىَەتٕىىڭ   . ووٌٍېىتىپٕىڭ ضىبالھىَىتي ثوٌىۇپ ئىپىبدىٍىٕەتتي   

ئوِىىىۇِي ئىرادىطىىىي لبٔذاغىىىٍىك، ئۇرۇلذاغىىىٍىمتىٓ ئىجىىىبرەت تەثىئىىىىٌ      

ئورتبق جەِئىَەتٕىڭ ئېتىىىطي . ٍۆٌەن لىالتتي –ضوثىطتبٔطىَىطىٕي ٍبر 

ق ئورتىىب . ضوثىطتبٔطىىىَىٍىه ئەخىىالق ٔىىورِىٍىرى ثوٌىىۇپ ئىپىىبدىٍىٕەتتي   

 ،، ٍىىىبوي ئۇرۇلالرٔىىىىڭٔەضىىىەپٍەرگەجەِئىىىَەت ئەزاٌىرىٕىىىىڭ ئىىىبئىٍىۋى  

 ،لەثىٍىٍەرٔىىىڭ روھىىي دۇَٔبضىىىذا تىىٍۀىىگەْ ئىالھىىىَەتىە چولۇٔۇغىىي   

ثۇٔذاق ھىۆرِەت لىٍىىع ئىۆز    . ھۆرِەت ثىٍذۈرۈغي ھەرگىس وەَ ثوٌّبٍتتي

ئورتىىبق جەِئىَەتىىتە  . ھبٍبتىٕىىىڭ ئبضبضىىٍىرىغب ھىىۆرِەت لىٍىىىع ئىىىذى   

، پېرىخؤٍۇق گۇٍٍۇقاضىّالر، خبتىرىٍەظ، چولۇٔۇظ، دۇئب خىٍّۇخىً ِۇر

ھەتتب ئۆزىٕي لۇرثىبْ لىٍىىع، ئورتىبق ثەھىرىّەْ ثوٌىۇظ پبئىبٌىَەتٍىرى       

ثۇ ئبرلىٍىك ئورتبق جەِئىَەت ئەزاٌىرىٕىڭ  ،ِەلطەت. ئۆتىۈزۈٌۈپ تۇراتتي

ثىىراق،  . ئبرىطىذا ئورتبق ھېططىىَبتٕي چوڭمۇرالغىتۇرۇظ ئۈچىۈْ ئىىذى    

ۀىىىۋى ثىىبٍراَ، ئۀئۀىىىۋى ِۇراضىىىّالرغب لبتٕبغىىمۇچىالر ثىىۇ     ثۇٔىىذاق ئۀئ

ئۀئۀىىىىۋى ثبٍراِالرٔىىىىڭ، ِۇراضىىىىىّالرٔىڭ ئېتىىىٍىىىىك ئەھّىَىتىٕىىىىي    

 ْ ئىپتىىىذائىٌ جەِئىَەتىىتە تەثىىىئەت ثىىىٍەْ ئىىبدەَ     . چۈغىىۀّەً وەٌىىگە
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غىىىۇڭب وىػىىىىٍەر تەثىئىىىىٌ   . ئبٍرىٍىىىىپ وەتّىىىىگەْ ھىىىبٌەتتە ٍبغىىىبٍتتي   

ئىرادىٕىىي ٔوپۇزٔىىىڭ ئورٔىغىىب لوٍىىۇپ     گەْ ئوِىىۇِي  وەٌىى ٔەرضىىىٍەردىٓ  

چولۇٔبتتي، ئەھّىَىتىٕىڭ ٔېّە ئىىۀٍىىىٕي چۈغۀّىطىّۇ لىبرىغۇالرچە  

 . چولۇٔبتتي، ئەگىػەتتي

ئورتبق جەِئىَەت ئېتىراپ لىٍغبْ ئېتىىىٍىك لبراغالرٔي ثىس ئىبدەتتە  

ً ئەخالق وبتېگورىَىطىگە  ئىچىي ئەخالق، تبغمي ئەخالق دەپ ئىىىي خى

 –ثۇٔىىىذاق ئېتىىىٍىىىك لبراغىىىالر ئىچىىىي ۋە تبغىىىمي ھەددى    . ئىىبٍرىَّىس 

ئورتىىبق جەِئىىىَەت   . ھەرىىەتٍەرٔىىىڭ پەرلٍىىىك ثوٌۇغىىىغب ٍىىوي لوٍىىبتتي    

ئەزاٌىرى ئىچىي جەھەتتە ئۆزئبرا ٍېمىٕچىٍىىك، ئىبِرالٍىك، ِېھرىجىبٍٔىمٕي    

داۋاِالغتۇرضىىب، تبغىىمي جەھەتىىتە ثۇالڭچىٍىىىك، تبجىىبۋۇزچىٍىمٕي ٍوٌغىىب      

ً . لوٍىىىبتتي ػىىىي، ِەدۀىَەتٍىىىىه   ىئىىىىٍەِچىىىي ئەخىىىالق لبر  ثىىىۇ خىىىى

ْ . جەِئىَەتتىّىىۇ ھىىبزىرغىچە ضىىبلٍىٕىپ وەٌّەوىىتە     –پىىبرتىَە  7 ِەضىىىٍە

لبرغىىٍىك، دۆٌەتىٍەر ٍىبوي ِىٍٍەتىٍەر      –گۇرۇھالر ئوتتۇرىطىذىىي لبرىّۇ 

 .ئوتتۇرىطىذىىي لبٍٔىك ٍبوي ِەدۀىَەتٍىه تولۇٔۇظ لبتبرٌىمالر

ي ئۇٍغۇرالر ئۈچۈْ ئۀئۀىۋى ِۇراضىُ، ئۇٍغۇرالر لبٔذاق ِۇراضىّالرٔ

دەپ لىبراپ وەٌىىگەْ، لبٔىىذاق ثىبٍراِالرٔي ئۀئۀىىىۋى ثىىبٍراَ، دەپ لىىبراپ    

وەٌگەْ؟ غۇٔذاق ثىبٍراَ ۋە غىۇٔذاق ِۇراضىىّالرٔىڭ ئۇٍغىۇرالر ئبرىطىىذا      

ِىٍٍىٌ ھېططىَبتٕي وۈچەٍتىػتە لبٔچىٍىه روٌي ثوٌغبْ؟ ٔورۇز ثىبٍرىّي  

خىتىبٍالر  . بئبٌىَەت لىٍىذىغبْ ثبٍرىّي ئىىذى ووٌٍېىتىپٕىڭ ووٌٍېىتىپ پ

ثىىىىبر لىٍىىىۋەتتي، ئۇٍغىىۇرالر لىىبراپ تۇردىغىىۇ؟ ئۇٍغىىۇرالر ٍېمىٕمىىي زاِىىبْ     

  ْ ٌىىىىىېىىٓ ووٌٍېىتىىىىىىپ   ،تبرىخىىىىىىذا ئىىىىىىىىي لېىىىىىتىُ دۆٌەت لۇرغىىىىىب

خبتىرىٍىَەٌّىگۀذىّۇ غەخص ٍبوي ئبئىٍە دائىرىطىذە خبتىرىٍىگەْ ثىىر  

ھېَىىتالظ، دۆٌەت لۇرغىىبْ وىىۈٕٔي   ئۇٍغىىۇر تېپىالِىىذۇ؟ لۇرثىىبْ ھېَتٕىىي   
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خىبتىرىٍەظ ثىىٍەْ خىتبٍٕىىڭ دۆٌەت ثىبٍرىّىٕي خىبتىرىٍەپ ئوٍٕبغىىٕىڭ      

. لبٍطي ِۇھىُ؟ ٔوپۇز تىىٍەظ توغرىطىذا ضۆز ئېچىػٕىڭّۇ ھبجىتي ٍىوق 

ئۇٍغۇر ِىٍٍىتىٕىڭ ِىٍٍەت ضۈپىتىذە غۇ ِىٍٍەتىىە ۋەوىٍٍىىه لىٍىىذىغبْ    

ْ لٕىىىىڭ ٔوپىىىىۇزىٕي تىىٍىَەٌىػىىىي ثۇٍب  دىارثىىىىر ئى  ھەتتىىىىب  ،تىىىىب تۇرضىىىۇ

 ٕي ئىۆزى ئىطىتىخىَىٍىه  ىٕىىڭ ٔوپىۇز  ىئىطتىخىَىٍىه ھبٌذا ثوٌطىّۇ، ئۆز

، تىٍىالپ،  لبغىبپ تىىٍىگەْ ثوٌطب ثىر ئۇٍغۇر؟ ئۇٍغىۇر غىۇٔذاق ئۇٍغىۇرٔي    

 ثۇ ِىٍٍەتتە.  غەٍۋەت لىٍىپ ٍولىتىع ئۈچۈْ تەٍَبر تۇرىذىغبْ ِىٍٍەتتۇر

ٌ ئىبڭ ثوٌطىب ئىىذى، ِەْ    ِىٍٍىى  ئبڭچىٍىىه ثوٌغبْ  لەۋٍِەردەئىپتىذائىٌ 

 . ٍۇلىرىمي ئىجبرىٍەرٔي لەٌەِگە ئبٌّىغبْ ثوالتتىُ
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وۈٔىىىذىٓ ثبغىىالپ تىىۆت    – 99زېّىىىٓ  جَىىبڭجۇڭگؤىىىڭ رەئىطىىي  

جۇڭگؤىىىىڭ چىىىوڭ دۆٌەت  . وۈٍٔىىىۈن رۇضىىىىَە زىَىىىبرىتىٕي ثبغىىىٍىۋەتتي  

ٍىىىبوي ھىىىېچ ثوٌّىغبٔىىىىذا    دىپٍوِبتىَىطىىىىذە ِىىىۇھىُ ٔىػىىىبْ ئبِېرىىىىىىب   

چىىوڭ  . جۇڭگوٌۇلٕىىىڭ ٔەزىرىىىذە ئىػىىۀچٍىه غىىېرىىي رۇضىىىَە ئىىىذى    

دۆٌەتٍەر ئوتتۇرىطىذا دىپٍوِبتىه ِۇٔبضىۋەتٕي تەرتىپىە ضېٍىػتب رۇضىَە 

 ،جۇڭگوٌۇلٕىىىڭ ٔەزىرىىىذە ثىىىر پىچىىىب ئىىىذى؟ ِەٌىىۇَ ِۀىىىذىٓ ئېَتمبٔىىذا  

ئىۈچ ثىۇرجەن    ٍىً ثۇرۇٔمي ئبِېرىىب، رۇضىىَە، جۇڭگؤىىڭ   90ثۇٔىڭذىٓ 

ِۇٔبضىىىۋىتي ٍېڭىۋاغىىىتىٓ ئىىىۆزگەرگەْ لىَىىبپەتتە ئوتتۇرىغىىىب چىمىػىىىي    

 ْ ئەٍٕىىي ٍىٍىىالردا ئبِېرىىىىب رۇضىىىَىٕي پبرچىالغىىتب    7 ِۇِىىّٕىىۇ؟ ِەضىىىٍە

ْ  پىچىىغىىىبجۇڭگىىؤي ثىىىر    ثۈگىىۈْ جۇڭگىىىو  . ئبٍالٔىىذۇرۇپ پبٍىىىذىالٔغب

ي ئبِېرىىىغب لبرغي تۇرۇغتب رۇضىَىٕي ثىر پىچىىغب ئبٍالٔذۇرۇپ لوٍّبلچ

،  لبٔذاق؟ لبٍطىي  وۆرۈۋاتبِذۇثوٌۇۋاتبِذۇ؟ جۇڭگوٌۇلالر ئۇخٍىّبً چۈظ 

ئبٍٍىٕىپ لبٌغبْ ِىطبي ثبر  پىچىىطىغبتبرىختب ٍبۋروپبٌىمالر ئبضىَبٌىمٕىڭ 

زېّىىٓ رۇضىىَىگە ئىػىۀّەٍذۇ،     جَىبڭ ئىذى؟ غىۇٔذاق ٔىىَەتٍەرگە وىۆرە    

ۇدرەت رۇضىىَە لى  . چۈٔىي، رۇضىَىٕي ئۆزگىرىػىچبْ دۆٌەت، دەپ لبراٍىذۇ  

ٕىي تۇِػىىۇلىغب وېٍىىپ لبٌغبٔىىذىّۇ، جۇڭگىىو    ېتبپمبٔىذىّۇ، ئبجىسٌىػىىىپ ج 

رۇضىىَە ئۈچىۈْ ئېَتمبٔىذا    . جىىر ٍۀىىال ئىػۀچطىىس   رىئۈچۈْ ئېَتمبٔىذا ثە 

ضېرىك ئبپەتٕىڭ تەھذىتي تېخي رۇضىَىٍىىٍەرٔىڭ ئېڭىذىٓ وۆتۈرۈٌۈپ 

ثىىىۇرۇْ جۇڭگىىىو رۇضىىىىَىگە ثېمىٕىىىذى دۆٌەت ثوٌىىىۇپ    . وەتىىٕىىىي ٍىىىوق 

ەن، ثۈگىىىۈْ رۇضىىىىَىٕىڭ جۇڭگوغىىىب ثېمىٕىىىذى دۆٌەت ثوٌىىىىۇپ     لبٌغبٔىىىذ 

چىىوڭ ٍۈرەوٍىىىه ثىىىٍەْ لىَىىبش لىٍىٕغىىبْ ثىىۇ     . لېٍىػىىىٕىّۇ ئوٍٍىّبٍىىذۇ 
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ضىىۆزٌەرٔىڭ رېئىىىبي ئەھّىَىتىىي، ِىىىۇِىىٍٕىىي زادى لبٔچىٍىىىه، ٍۀىىىىال     

 . رېئبٌٍىك ئىطپبتٍىػي الزىُ

، زېّىٕٕىڭ رۇضىَىگە لبراتمىبْ ثىۇ لېتىّمىي ئبالھىىذە زىَىبرىتي      جَبڭ

ئىبً ئىچىىذە پەٍىذا     ئبٌتەثېَجىڭٕي زىَبرەت لىٍىپ  وىٍىٕتۇْپرېسىذېٕت 

ئبً ئۆتىۀىذىٓ   ثەظثوٌغبْ ئبالھىذە خەٌمئبرا ِۇھىت ئىچىذە  توپتوغرا 

ٕىڭ ٍۀە ىزېّىٕٕىىڭ ِوضىىۋأي زىَىبرەت لىٍىػى     جَىبڭ . وېَىٓ ثبغالٔذى

 وىٍىٕتىىۇْثبغىىمب ئبالھىىىذە ضىَبضىىىٌ تەرىپىىي ثىىبرِۇ، ٍىىوق؟ پرېسىىىذېٕت     

ئۇٔىذالتب چىوڭ   ... ثېَجىڭذا ئۇٍغۇرالر ِەضىٍىطىٕي ئبالھىىذە تىٍغىب ئبٌىذى   

دۆٌەتٍەر ئبرا دىپٍوِبتىَىىذە زادى رۇضىىَە جۇڭگوغىب ئېھتىَىبجٍىمّۇ ٍىبوي      

جۇڭگىو رۇضىىَىگە ئېھتىَىىبجٍىمّۇ؟ دۆٌەتىٍەر ِۀپەئەتىي ۋە دۆٌەتٍەرٔىىىڭ     

ْ رېئبي ِ وھتبجٍىك، ئىطتراتېگىَىٍىه ِۀپەئەت تەٌەپٍىرىذىٓ پەٍذا ثوٌغب

دۆٌەتٍەر ِۇٔبضىۋىتىٕي ٍىبوي ئۇٔىذاق ٍىبوي ِۇٔىذاق ئۆزگەرتىۋېتىىذىغبْ      

 .ِۇھىُ ئبِىٍذۇر

ظ ثوٌۇغىىمب ھەلٍىىىك ثوٌغبٔىىذەن، رۇضىىىَىٍىىٍەرِۇ   ۇزېّىىىٓ خىى جَىىبڭ

ئبٍىىذا  – 3زېّىىىٓ  جَىىبڭ. ظ لىٍىػىىمب لىىبدىر ثوٌىىذى ۇزېّىٕٕىىي خىى جَىىبڭ

ئىىۈچ » ىىىڭوىٍىٕتۇٕٔغىىبڭخەٍذە تەٍىىۋەْ ِەضىٍىطىىي ثىىوٍىچە پرېسىىىذېٕت  

ٓ    «جەھەتتە تەٍۋۀٕي لوٌٍىّبضٍىك ثىۇ   ،ضىَبضىىتىگە ئېرىػىىۀذىٓ وېىَى

ٍىىىىبراق ضىىىىېتىپ  –تەٍىىىىۋۀگە ھەرثىىىىٌ لىىىىوراي  » ٍىٍىتطىىىىىٕٕىڭلېىىىتىُ  

تىٓ ئىجبرەت لوغۇِچە تۆت جەھەتتە لوٌٍىّبضٍىك ۋەدىطىگە «ثەرِەضٍىه

زېّىىىىىٓ ٍۀە لبٔىىىىذالتۇر   جَىىىىبڭئېرىػىىىىىپ ھبٍىىىىبجىٕىٕي ثبضىىىىبٌّىغبْ  

وىىۈٔي رۇضىىىَىگە لبراتمىىبْ    – 92ئېرىػىىىع غەرىسىىىذە   الرغبلوٌٍىّبضىىٍىم

ٍىىبپؤىَىگە  —ضىىىجىرىَە ئىبرلىٍىك تووَوغىىب   ،زىَىبرىتىٕي ئبخىرالغىىتۇرۇپ 

 . ٍۈرۈپ وەتتي
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زېّىٕٕىىىڭ ٍىىىبپؤىَە زىَىىبرىتىگە ثبھىىب ثېرىىىىپ     جَىىبڭ جۇڭگوٌىىۇلالر  

ُ ئدىپٍوِبتىَە ض ئەِەٌىَەتتە . راتطىَە، دېَىػتيېپوبھەضىذە ئىٕتبٍىٓ ِۇھى

زېّىٕٕىڭ ثۇ لېتىّمي ٍبپؤىَە زىَىبرىتي ضېٍىػتۇرۇغىمب ثوٌىىذىغبْ     جَبڭ

دىپٍوِبتىَە ئىجبرىٍىرى ثىىٍەْ  . وۆپ لبتالٍِىك ِۀىگە ئىگە ثوٌۇپ لبٌذى

 «دۇدۇلٍىّىىىبً»زېّىٕٕىىىىڭ رۇضىىىىَە زىَىىىبرىتي   جَىىىبڭتەضىىىۋىرٌىگۀذە، 

زېّىٕٕىىىڭ   جَىىبڭەْ غەٍرىىىٌ رەضىىّىٌ زىَىىبرەت ھېطبثالٔطىىب،    ضۆزٌەغىىى

ٍبپؤىَە زىَىبرىتي جىىذدىٌ، دەثىذەثىٍىه دۆٌەت ئىػىالر زىَىبرىتي ثوٌىۇپ       

زېّىٓ ضىَبضىٌ جەھەتتە ٍبرىػىػمب، دەضٍەپىي  جَبڭرۇضىَىذە . لبالتتي

جەھەتتە ھەِىبرٌىػىػمب ئېرىػىەْ ثوٌطىب، ٍىبپؤىَە    ٌلەدەِذە ئىمتىطبدى

ثىرىٕىي پەرەز لىٍىٕغىبْ    –غبْ ِۇٔبضىىۋەتتە ئىىىىي تەرەپ ثىىر    ثىٍەْ ثوٌ

دۈغىىىىىّەْ، دەپ لبرىغىىىىىبٍٔىمتىٓ زىىىىىىذدىَەتٍەر چوڭمۇرالغمبٔطىىىىىېرى    

 . ِۇٔبضىۋەتٍەر ٍىرىىٍەغىەْ ئىذى

ْ زىَبرىتي ئىىىي دۆٌەتٕىڭ لبتّبي  جَبڭ زېّىٕٕىڭ ٍبپؤىَىگە لبراتمب

ق ثوٌغىبٍٔىمتىٓ  غىۇٔذا . ٕي ٍبخػىالغىٕي ِەلطىەت لىالتتىي   ىِۇٔبضىىۋەتٍىر 

زېّىٓ رۇضىَە ۋە ٍىبپؤىَىگە لبراتمىبْ زىَىبرىتىٕي ثىىر ِەلطىەتٕىڭ       جَبڭ

ٍىىىبپؤىَە زىَبرىتىٕىىىىڭ ئبضىىىبٔغب  . ئۈضىىىتىگە ٍىغىٕچبلالغىىىٕي ئىىىوٍالٍتتي 

زېّىىٓ غىۇڭب ئىبۋۋاي رۇضىىَىٕي      جَىبڭ توختىّبٍذىغبٍٔىمىٕي چۈغۀگەْ 

ىَىىبرەت  ئىىىىىي دۆٌەتٕىىي ز . زىَىىبرەت لىٍىػىىٕي ئورۇٔالغىىتۇرغبْ ئىىىذى   

وېىَىٓ ئورۇٔالغتۇرۇٌۇغىي ئبالھىىذە ئەھّىىَەتىە      –لىٍىػٕىڭ ئىٍگىىرى  

رۇضىىىىَە ئىىىبرلىٍىك ٍىىىبپؤىَىگە ثېطىىىىىُ     خۇالضىىىٍىغبٔذا ئىىىىگە ثوٌىىىۇپ،   

 .ئىػٍەتّەوچي ئىذى
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ٔېّىػمب ٍبپؤىَىگە ثېطىُ ئىػٍەتّەوچي ئىذى؟ ئەضٍىذىٓ ئېَتمبٔذا 

ېمىٍٕىػىىىع  ثىىىرىگە ٍ –جۇڭگىىو ثىىىٍەْ ٍبپؤىَىٕىىىڭ ِۇٔبضىىىۋىتي ثىىىر     

زېّىىٓ   جَىبڭ ِۇٔبضىۋىتي ثوٌىۇپ لېٍىػىي وېىرەن ئىىذى، ھېچجوٌّىغبٔىذا      

ثىىراق، ئىىىىي دۆٌەت ئوتتۇرىطىىذا ثەزى ِەضىىٍىٍەر     . غۇٔذاق ئىوٍالٍتتي 

. ئوخػبغال ئىىىي تەرەپٕي خبپب لىٍىىپ لوٍىذى   ،ئوتتۇرىغب چىممبٍٔىمتىٓ

ْ  جىب  تبڭجۇڭگؤىڭ تبغمي ئىػالر ِىٕىطتىرى  ېرىىپ،  ٍىبپؤىَىگە ث  غىۋە

ٕي ىٍبپؤىَە تبغمي ئىػىالر ِىٕىطىتىرٌىىي ئەِەٌىذارٌىرىٕىڭ لوثىۇي لىٍىػى     

 جَىبڭ ذى ِى ئە. تىۇردى  ئىۆچىرەتىە وۈتىۈپ، خىىسِەت ثىٕبضىىٕىڭ ئبٌذىىذا     

زېّىىىٓ ٍىىبپؤىَىگە زىَىىبرەتىە ثبرضىىىّۇ ثوٌّبٍىىذىغبْ ۋەزىىىَەت ئوتتۇرىغىىب    

ىغبْ ٍىىبپؤىَىٍىىٍەر ِەٍىىذأىٕي ئۆزگەرتّىطىىىّۇ ثوٌّبٍىىذ . چىمىىپ لبٌىىذى 

جۇڭگو ثىٍەْ ٍبپؤىَە ئوتتۇرىطىذىىي ئەڭ ئېغىىر ِەضىىٍە   . ثوٌۇپ لبٌذى

ھبزىر ثىۇ ِەضىىٍە ضىۆڭەوىە ئبٍٍىٕىىپ ئىىىىي       ،تەٍۋەْ ِەضىٍىطي ثوٌۇپ

 ،ھىبٌمىٍىك تەرەپ غىىۇوي . دۆٌەت ثبغىٍىمٍىرىٕىڭ وبٔىَىىذا تىۇرۇپ لبٌىذى    

تەٍىۋۀٕي  ئەگىػىپ، ئبِېرىىىٍىمالر  «لبرىغۇالرچە»ٍبپؤىَە ئبِېرىىىٍىممب 

ٔىىىي جبوبرٌىغبٔىىىذەن، ٍىىىبپؤىَىٍىىٍەرِۇ  «ئىىىۈچ جەھەتىىىتە لوٌٍىّبضىىىٍىك »

 جَىبڭ . ٔي جبوبرالغٕي خبٌىّىىذى «تەٍۋۀٕي ئۈچ جەھەتتە لوٌٍىّبضٍىك»

ە ىگزېّىٕٕىىىڭ رۇضىىىىَىذىٓ پبٍىىىذىٍىٕىپ ٍىىىبپؤىَىگە ثېطىىىىُ ئىػٍىتىػىىى  

ٓ ٍبتمىبْ   وبرىۋىتىىذا وەٌطەن، ٔبھبٍىتي ئېٕىك ثوٌذىىي، وېطەي   ٍىٍىتطىى

تەٍۋۀگە  ،ٔي تەورارالپال لبٌّبضتىٓ«تەٍۋۀٕي ئۈچ جەھەتتە لوٌٍىّبضٍىك»

تەٍىۋۀٕي تىۆت   »ٍبراق ضىېتىپ  ثەرِەضىٍىىتىٓ ئىجىبرەت     –ھەرثىٌ لوراي 

ِەضىىٍە   6رۇضىَە ثىىٍەْ جۇڭگىو   . ٔي جبوبرٌىذى «جەھەتتە لوٌٍىّبضٍىك

ِەضىىىٍە  6زېّىىىٓ ِۇغىىۇ  جَىىبڭئوخػبغىىال . ثىىوٍىچە وېٍىػىىىُ ئىّساٌىىىذى 

ثىىىٍەْ ِۇھىىبوىّە ئېٍىىىپ ثېرىػىىي وېىىرەن    رىىىىۋەزوٍىچە ٍبپؤىَىٕىىىڭ ثىى
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! ئوغىۇي ثىبال ئىىىەْ، دە   ! ئەِّب، ٍىبپؤىَىٍىىٍەر تەرضىب ئىىىەْ، دە   . ئىذى

زېّىٕٕىىىىڭ ٍوٌىىىۋاش تېرىطىىىىٕي وىَىۋېٍىىىىپ ٍىىىبپؤىَىگە ثېطىىىىُ    جَىىىبڭ

 . ئىػٍىتىػي ٍبپؤىَىٍىىٍەرٔىڭ ئبٌذىذا ئبلّبً لبٌذى
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زېّىٕٕىىىڭ ٍەتّەوچىىي ثوٌغىىبْ    جَىىبڭٍىىبپؤىَە زىَىىبرىتي ئىىبرلىٍىك   

 «ثىرٌەغّە ثبٍبٔبت»لېتىُ  ىٕچيِەلطەتٍىرىٕىڭ ثىرى ٍبپؤىَە ثىٍەْ ئۈچ

 «ە ثبٍبٔىىىىىبتّثىرٌەغىىىىى»وىىىىىۈٔي تۇٍۇلطىىىىىىس  – 93. ئىّىىىىىساالظ ئىىىىىىذى

ېٍىع ٍىغىٕىّىىۇ ۋالرٔي وۈتىىۈِىىۇخجىر. خەۋەر تبرلبٌىىذى ئىّساالّٔبٍىىذىغبْ

ئەضٍي ئىىىي دۆٌەتٕىڭ ئىٕبق، ٍېمىٕچىٍىمىٕي . ئۆتىۈزۈٌّەٍذىغبْ ثوٌذى

زېّىىىٓ ٔىىېّىگە   جَىىبڭگەۋدىٍۀىىذۈرِەوچي ثوٌغىىبْ وەچٍىىىه زىَىىبپەتتە  

ئېرىػىىتي؟ ئىىىىىي دۆٌەتٕىىىڭ ٍېمىٕچىٍىمىىي، ئىىىىىي دۆٌەتٕىىىڭ ئىٕىىبق     

زېّىٓ ٍبپؤىَىذە  َبڭجلوغٕىذارچىٍىمىغب ئبئىت ئبالِەتٍەر وۆرۈٌّىذىغۇ؟ 

ثىر ھەپتە زىَبرەتتە ثوٌّبلچي ثوٌغبْ ئىذىغۇ؟ ثىر وۈْ ثۇرۇْ ٍىبپؤىَىگە  

ْ وېٍىپ ٍبپؤىَىٕىڭ تبغمي ئىػالر ۋەزىىرى   ثىىٍەْ دىپٍوِبتىىه    گبڭطىۇ

 غۋەْ جبضۆھجەت ئۆتىۈزگەْ جۇڭگؤىڭ تبغمي ئىػالر  ِىٕىطتىرى تبڭ 

ْ وېٍىػىىىىّٕىڭ  تىىىبرىخي ِەضىىىىٍىٍەر ثىىىوٍىچە ئەڭ ئىىىبخىرى وېٍىػىىىىە   

ٓ   جَىىبڭِەزِىىۇٔىٕي  زېّىىىٓ   جَىىبڭ ،زېّىٕغىىب دووىىالت لىٍغبٔىىذىٓ وېىىَى

ثىىىٍەْ ثىرٌەغىىّە ثبٍبٔبتمىىب ئىّىىسا لوٍىىۇظ     ّيىزووىىٍبپؤىَىٕىىىڭ ۋەزىىىرى  

چىىۈٔىي، ئىىىىىي تەرەپٕىىىڭ  . ِۇراضىىىّي ئۆتىۈزِەضىىٍىىٕي لىىبرار لىٍىىذى 

تىىبرىخي ِەضىىىٍىٍەرگە تۇتمىىبْ پوزىتطىَىطىىىذە ئۆتىىىۈر ئىخىىتىالپ پەٍىىذا   

ِەضىىىٍىٍەر ثىىوٍىچە جۇڭگىىودىٓ ئەپىىۇ    ٌٍىىبپؤىَە تەرەپ تىىبرىخى . وٌىىذىث

زېّىىٓ ھەَ ثىرٌەغىّە    جَىبڭ ضورىّبٍذىغبٍٔىمىٕي ثىٍذۈرگۀذىٓ وېىَىٓ،  

ثېَجىىىڭ ٍىىبپؤىَىگە ثەظ تۈرٌىىۈن  . ثبٍبٔبتمىب ئىّىىسا لوٍۇغىىٕي رەت لىٍىذى  

 .تەٌەپ لوٍذى
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ي جۇڭگوغىىب تبجىىبۋۇز لىٍغىىبْ تىىبرىخٕي ٍىىبپؤىَە ئېتىىىراپ لىٍىػىى   . 3

 وېرەنق

تبجىبۋۇزچىٍىك تىبرىخي ئۈچىىۈْ ٍىبپؤىَە جۇڭگىىو تەرەپىتىٓ ئەپىىۇ      . 9

 ضورىػي وېرەنق

ٍبپؤىَە تەرەپ جۇڭگؤىڭ تەٍۋۀگە لبراتمبْ ئىگىٍىه ھولىۇلىٕي  . 3

 ئېتىراپ لىٍىػي وېرەنق

ٍىىىىىبپؤىَە ثىخەتەرٌىىىىىىه    –ئبِېرىىىىىىىب  »ٍىىىىىبپؤىَە تەٍىىىىىۋۀٕي   . 1

 ي وېرەنقٔىڭ دائىرىطىذىٓ چىمىرىۋېتىػ«غەرتٕبِىطي

ٔي ثىرٌەغّە ثبٍبٔبتمب ٍېسىپ «تەٍۋۀٕي ئۈچ جەھەتتە لوٌٍىّبضٍىك». 2

 .وىرگۈزۈغي وېرەن

     ْ  ،ٍىىبپؤىَە ٍىىۇلىرىمي غىىىەرتٍەرٔي لوثىىۇي لىٍىىىىع ئۇٍبلتىىب تۇرضىىىۇ

جۇڭگىىو ِۇٔبضىىىۋىتي خىىبدا تبغىىىمب     –ٍىىبپؤىَە  . پۈتىىۈٍٔەً رەت لىٍىىذى  

 . ئۇرۇٌذى
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 ؟ًېوە قىلىع مېرەك

 وۈٔي – 90ٕىڭ ئبٍ – 39ٍىٍي  – 3665

 3ٔۆۋەتٍىىه   – 33ئبٍذا خىتبً ووِّۇٔىطتٍىرى  – 30ىەْ ٍىٍي تئۆ

خىتىىىبً   ،ئوِىىىۇِي ٍىغىٕىٕىىىي خىىىبتىرىٍەظ پبئىىىبٌىَىتي ئۇٍۇغىىىتۇرۇپ    –

ٔىىۆۋەتتە . وىىۈٕٔي خىبتىرىٍىگەْ ئىىىذى  «ئەھّىَەتٍىىه »تبرىخىىذىىي ثىىۇ  

ْ ثىر پەٍتتە،  دۇَٔبٔىڭ ضىَبضىٌ ۋەزىَىتي زور دەرىجىذە ئۆزگىرىپ وەتىە

جۇڭگؤىڭ ئىچىي لىطّىذا ضىَبضىٌ ئىطالھبت، دېّووراتىَە تەٌەپٍىرى 

 جَىىبڭوۈٔطىبٍىٓ وۈچىَىۋاتمىىبْ ثىىر پەٍتىىتە، خىتىبً ووِّۇٔىطىىتٍىرى ۋە     

 . زېّىٓ ضىَبضىٌ ِەٍذأىٕي تبپػۇرۇغٍىرى زۆرۈر ثوٌۇپ لبٌذى

ٍۀە لبٔىذاق ئۆزگىرىػىٍەرٔي ئېٍىىپ     ،ئەضىر ٍېمىٕالپ وەٌىذى  – 93

ٍىٍٍىىك ٔەتىجىىٍەر    90پەٍتتە خىتبً ووِّۇٔىطتٍىرىٕىڭ  غۇٔذاق. وېٍىذۇ

 90. ۋە ئىطىالھبتٕىڭ تەجرىجىٍىرىٕىي خۇالضىٍىػىي وېىرەن ثوٌىۇپ لبٌىذى      

ٍىٍىذىٓ ثېىرى ثىرلىبٔچە لېىىتىُ وۆتۈرۈٌىۈپ ئوتتۇرىغىب چىممىبْ ضىَبضىىىٌ       

ئىطىىالھبتمب تەرەددۇت لىٍىىىع تەجرىجىٍىرىٕىّىىۇ خۇالضىٍىػىىي وېىىىرەن،     

ٌ ۋە ئىمتىطبدى . ئىطالھبتٕىڭ ٍېڭىچە ٔىػبٔىٕي ثېىىتىػي وېرەنٌ ضىَبضى

خىتىبً ووِّۇٔىطىتٍىرى جۇڭگىو     ،زېّىٕٕىڭ ضۆزى ثىٍەْ ئېَتمبٔذا جَبڭ

ئەضىىىرگە ئېٍىىىىپ وىرىػىىىٕي   – 93خەٌمىٕىىي لبٔىىىذاق لىَىىبپەت ثىىىىٍەْ   

جىۈٍِىٍەرٔي ثۇٔىذاق تىۈزۈظ لەٌەَ تۇتمۇچىٕىىىڭ    . وېىرەن  ئوٍٍىػىػىٍىرى 

ىرىمي جىۈٍِىٍەر زاِىبْ ۋە زاِبٕٔىىڭ    ٍىۇل  ،ذىىي ئىع ثوٌّبضتىٓىئىختىَبر

 .جۈٍِىٍەردۇرتەلەززاٌىمي لەٌەَ تۇتمۇچىغب تۈزۈپ ثەرگەْ 

جۇڭگؤىىىىڭ ئىمتىطىىىبدى تىىىۈزۈٌّە ئىطىىىالھبتىٕي داۋاِالغىىىتۇرۇظ     

ئبضبضىذا ثبزار ئىمتىطبدىٕي تەغىىٍٍەٍذىغبْ، تەغىىٍٍىّىطە ثوٌّبٍذىغبْ 

ٓ ثوٌطىىّۇ، ئەِّىب،   ئۆتىەٌٍەر لىىَى . ئەڭ ئبخىرلي ثبضمۇچمب وېٍىپ لبٌذى
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. خىتىىبً ووِّۇٔىطىىتٍىرى ٔىػىىبٕٔي تىىوغرىالپ تۇرۇغىىمب ِەججىىۇر ثوٌىىذى     

تىىۈزۈٌّە  ٌئىطىىالھ لىٍىّىسِىىۇ ئىطىىالھ لىٍّىىبٍّىسِۇ دېَىػىىىپ، ئىمتىطىىبدى  

 ،ئىطالھبتىغب ۋە ئىجتىّبئىٌ ثبغمۇرۇغمب ئېغىر توضمۇٍٔۇق پەٍذا لىٍغبٔىذا 

    ٕ ىڭ ئبٌذىىىىذا ضىَبضىىىٌ ئىطىىالھبت ِەضىٍىطىىىي خىتىىبً ووِّۇٔىطىىتٍىرى

ٔېّىىىذىٓ لورلىىىذۇ؟ ضىَبضىىىٌ ئىطىىالھبت ٍوٌغىىب    ،توغرىطىىىغب تۇرۇۋاٌىىذى

ئىتتىپبلذاظ جۇِھىۇرىَەتٍەر رۇضىىَىذىٓ ئبٍرىٍىىپ     ،لوٍۇٌغبٔذىٓ وېَىٓ

چىمىپ ِۇضتەلىً دۆٌەت لۇرغبٔذەن، ِۇضتەٍِىىە ئۇٍغۇرىطتبْ ۋە تىجەت 

دۆٌەت خىتبٍٕىڭ ِۇضىتەٍِىىە ئبپپبراتىىذىٓ ثۆٌۈٔىۈپ چىمىىپ ِۇضىتەلىً      

لۇرۇغتىٓ لورلبِذۇ؟ ثىراق لورلمبٔغب لىوظ وۆرۈٔىىذۇ ۋە ثەٌىىي لوغىالپ     

 .وېٍىذۇ

تۈزۈٌّە  ٌٍىٍذىٓ ثېرى جۇڭگؤىڭ ئىمتىطبدى 90خەٌمئبرا جەِئىَەت 

تىىۈزۈٌّە  ٌئىطىىالھبتىغب ِبضٍىػىىىپ ثەرگەْ ثوٌطىىىّۇ، ٌىىېىىٓ ئىمتىطىىبدى  

ى ئىطىىىالھبتي جۇڭگىىىودا ضىَبضىىىىٌ ضىىىەپەرۋەرٌىه ثوٌّىغىىىبْ، ئىىىىذىَىۋ  

تەٍَىبرٌىك ثوٌّىغىبْ ۋە ٔەزەرىَىىۋى تەٍَىبرٌىك ثوٌّىغىبْ ھەتتىب تەغىىىٍي        

گەرچە . تەٍَبرٌىك ئېغىر وەِچىً ثوٌغبْ ئەھۋاي ئبضتىذا ئېٍىپ ثېرىٍىذى 

 ،تولبٍٍىمتىىىب ضىىىبلٍىٕبٌّىغبْ ثوٌطىىىىّۇ   –جۇڭگوٌىىىۇق خىتىىىبٍالر ئەگىىىرى   

ْ   . ٕي وۆرضەتتيىٔەتىجىٍەر ٍۀىال ئۆز  ووچىالردا ئەپىىەظ وۆتىۈرۈپ جىب

 . ھەٍذەپ ٍۈرەٌەٍذىغبْ ثوٌذى ضبٔتبٔبثبلىذىغبْ خىتبٍالر ثۈگۈْ 

تۈزۈٌّە ئىطالھبتىذىٓ ئبۋۋاي ثبغٍىٕىػي وېرەن  ٌئەضٍىذە ئىمتىطبدى

ذى ئىچىي ۋە تبغمي ِۇھىتٕىىڭ  ِثوٌغبْ ضىَبضىٌ تۈزۈٌّە ئىطالھبتي ئە

ٕىڭ لوٌٍىػىغب، ىِبضٍىػىػي ئبرلىطىذا ٔبھبٍىتي لۇدرەتٍىه جبِبئەت پىىر

خىتىىبً جەِئىَىتىىي ۋە ِۇضىىتەٍِىىە   . ەٌەپ لىٍىػىىىغب ئبٍٍىٕىىىپ لبٌىىذى  ت

ٍىٍذىٓ ثېرى ئىىذىَىۋى تەٍَىبرٌىمٕي، ٔەزەرىَىىۋى     30ئۇٍغۇر  جەِئىَىتي 
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ثۇٔىىىذاق ئەھۋاٌىىىذا  . تەٍَىىىبرٌىمٕي پۇختىىىب ئىػىىىٍەپ ثوٌغبٔىىىذەن لىالتتىىىي   

ِۇضتەٍِىىە ئۇٍغۇر جەِئىَىتىٕىىڭ ئىىذېئوٌوگىَىٍىه ئوٍغىٕىػىي خىتىبً     

. ىىىچىٍىرىٕىڭ ثبضتۇرۇغىغب ئوثَېىتىپ ثوٌّبضٍىمي وېرەن ئىذىِۇضتەٍِ

ثەٌىىىي خىتىىبً ووِّۇٔىطىىتٍىرىٕىڭ تەغىىىىٍي تەٍَىىبرٌىمي ۋە ضىَبضىىىٌ      

ضىىىىەپەرۋەرٌىىي ثىىىىىىٍەْ لبرغىىىىىي ئېٍىٕىػىىىىي وېىىىىىرەن ئەِەضىىىىىّىذى،    

 «ثۈگۈٔي ثىسٔىڭ ئەتىّىس ئەِەضّىذى؟  ضوۋېتٍەرٔىڭ»

ئېٍىٕغىبْ   تىسگىٕىگەٕىڭ ثۈگۈٔىي دۇَٔب ئبٌٍىمبچبْ ئۇچۇر ئىٕمىالثى

دېّووراتىَە، وىػىٍىه ھولۇق، ئەروىٍٕىه، ثبراۋەرٌىه، ِىٍٍىٌ . دۇَٔبدۇر

دۇَٔبٔىىڭ ئېمىّىغىب ئبٍالٔغىبْ     ۋەزىَەتٍىهثبراۋەرٌىه، ھولۇق ثبراۋەرٌىه 

جۇڭگىىو دائىرىٍىىىىرى ئىىۆتىەْ ئبٍىىىذا ثىرٌەغىىىەْ دۆٌەتىىىٍەر     . دۇَٔىىبدۇر 

ىٌ ھولىىىىۇق خەٌمئىىىىبرا  پىىىىۇلراالر ھولىىىىۇلي ۋە ضىَبضىىىى »تەغىىىىىىالتىٕىڭ 

لىىوي لوٍىىۇظ جۇڭگىىو دائىرىٍىرىٕىىىڭ   . غىىب ئىّىىسا لوٍىىذى  «ئەھذىٕبِىطىىي

خەٌمئىبرا جەِئىَەتٕىىڭ لوٍٕىغىب وىىرىع      ،دۇَٔبٔىڭ ئېمىّىغىب ِبضٍىػىىپ  

جۇڭگىودا ئىمتىطىبدى   . جەھەتتە ثىىر ضىىٕبق، ثىىر تەجىرىجە ثوٌىۇپ لبٌىذى      

ػىىپ ئىٍىىىُ  ئەگى ٍۈزٌىٕىػىىگە تىۈزۈٌّە ئىطىالھبتىٕىڭ ثىبزار ئىمتىطىىبدىغب    

ٌ ئىطالھبت تەٌەپٍىرىٕي ئىپبدىٍەغىە ثبغٍىغبٔذا،  ضبھەضىذىىىٍەر ضىَبضى

دېّووراتىَىىىذىٓ ضىَبضىىىىٌ دېّىىىووراتىَىگە   ٌضىىەر خىٍىىىالر ئىمتىطىىىبدى 

ٌ پبرتىَە لۇرۇظ تەٌەپٍىرىٕي . ئۆتۈغٕي تەٌەپ لىٍذى دېّووراتالر ضىَبضى

ً ثوٌۇغٕي،  ضىَبضىَذا ئبغىبرا ئوتتۇرىغب لوٍۇغٕي، پۇلراالر ضىَبضەتتە ئبدى

ضىَبضىىٌ ئىطىالھبت ئۈچىۈْ جۇڭگىودا لوٍىۇق      . ثوٌۇغٕي تەٌەپ لىٍىػتي

ضىَبضىىىٌ ئىطىالھبتٕي ٍوٌغىب لوٍىىۇظ ۋە   . ضىَبضىىٌ وەٍپىَىبت ٍبرىتىٍىذى   

داۋاِالغتۇرۇظ تەٌەپٍىرى، جۇڭگودا ووِّۇٔىسَ ئىذىَىطىٕىڭ وۈچىىذىٓ  

ۇرىطىىذىىي  تىۈزۈٌّە ئوتت  ٌلېٍىػي، ضىَبضىىٌ لۇرۇٌّىب ثىىٍەْ ئىمتىطىبدى    
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ھەرخىىىىً ورىسىطىىىٕىڭ  . زىىىىذدىَەتٕي ئىٕتىىىبٍىٓ وەضىىٍٕەغىىىتۈرۈۋەتتي 

ٍوغۇرۇْ ئبِىٍٍىرى ئۈزٌۈوطىىس جۇغٍىٕىىپ، ضىَبضىىٌ ئىطىالھبت ئېٍىىپ      

 ٓ وۈٔگە وۈچىَىػىە  –ثبرِىغبٔذا پبرتالظ ٍۈز ثېرىػٕىڭ تەھذىتي وۈٔذى

 زېّىٓ ٔېّە لىٍىػي وېرەن، خىتبً ووِّۇٔىطتٍىرى ٔېّە جَبڭ. ثبغٍىذى

ثبضتۇرۇغىىٕي ٍوٌغىىب لوٍۇغىىي وېرەوّىىۇ ٍىىبوي چېىىٕىىىپ   . لىٍىػىىي وېىىرەن

 ضىَبضىٌ ئىطالھبتٕي ٍوٌغب لوٍۇغي وېرەوّۇ؟ 
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 ئبهېرىنب ئبهىلي ۋە رۇضىَە ئبهىلي

 وۈٔي – 95ئبٍٕىڭ  – 39ٍىٍي  – 3665

ٍىبپؤىَە،  »ٔىڭ خەۋىرىگە ئبضبضالٔغبٔذا «جۀۇة ضەھىرى گېسىتي»

رىطىىىىىذا ضىىىىبلٍىٕىۋاتمبْ ضىىىىەزگۈر  جۇڭگىىىىو ئىىىىىىىي دۆٌەتٕىىىىىڭ ئوتتۇ 

ِەضىٍىٍەرگە ئباللىذار ٍبپؤىَە تەرەپ لىبتتىك پوزىتطىىَە لوٌالٔغىبٍٔىمتىٓ    

. ئىّىع «جۇڭگو، ٍبپؤىَە ضىَبضىتىٕي لبتتىك تەوػۈرۈغٕي لبرار لىٍغبْ

ٍىىبپؤىَە، جۇڭگىىو رەھجەرٌىىىرىگە ٔېّىػىىمب لىىبتتىك پوزىتطىىىَە لوٌالٔىىذى؟    

ئبرىىذا ئوٍٕىغىبْ روٌىي     وىٍىٕتۇٕٔىىڭ ېٕت جۇڭگو تەرەپ، ثۇ ئىػمب پرېسىذ

زېّىىٓ   جَىبڭ دېّىطىىّۇ  . تەضىر وۆرضەتتي، دەپ گۇِبْ لىٍغبْ ئىّىىع 

ْ ٍبپؤىَىگە زىَبرەتىە وېٍىػتىٓ ثۇرۇْ پرېسىىذېٕت   ٍىبپؤىَىٕي   وىٍىٕتىۇ

ٍىىبپؤىَە ئىىۇرۇظ جىٕىىبٍىتي تىىۈپەٍٍي  . تۇٍۇلطىىس زىَىىبرەت لىٍغىىبْ ئىىىذى  

تەٍۋۀٕىڭ ِۇضىتەلىً ثوٌۇغىىغب   »ەپ، جۇڭگودىٓ ٍبزِب ئەپۇ ضورىّىذى، د

دېّىذى دەپ، جۇڭگو ھۆوۈِىتي ٍبپؤىَىذىٓ رۀجىگەْ  «لبرغي تۇرىّىس

ٔېّىىذېگەْ ئورۇٍٔىۇق ٍىبوي ئورۇٔطىىس رۀجىىع ثىۇ؟ ٍېمىٕىذىٓ        . ئىّىع

جۇڭگىىىىو   -لبرىغبٔىىىىذا ۋە ٍىىىىىراق وەٌگۈضىىىىىذىٓ لبرىغبٔىىىىذا، ٍىىىىبپؤىَە   

ٍ  0ِۇٔبضىىىۋىتىٕىڭ  ٕي لىَىىبش لىٍىػىىمب  ىىمگرادۇضىىمب چۈغىىۈپ لبٌىىىذىغبٔ

 .ثوٌىذۇ

ئۇزۇْ لۇالق وىػىٍەرٔىڭ خەۋەرٌىىرىگە ئبضبضىالٔغبٔذا، جۇڭگؤىىڭ    

ٍىىبپؤىَىگە لبراتمىىىبْ تبغىىمي ضىَبضىىىىتىٕي ئوِۇَِۈزٌىىۈن تەوػۈرۈغىىىىە     

 –ئەِىىذى ئبِېرىىىىب ئىىبِىٍي ثىىىٍەْ رۇضىىىَە ئىىبِىٍىٕي ئىىۈزۈي    ،ئۆتىۀىىذە

تۇ خىتبٍٕىىىڭ  وېطىىىً ئوٍالغّىطىىب ثوٌّبٍىىذىغبْ ئەھۋاٌغىىب چۈغىىۈپ لىىبپ     

 . وۆرەڭٍىرىِىٍٍەتچي 
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 خۇالضە

 وۈٔي – 30ئبٍٕىڭ  – 39ٍىٍي  – 3665

ٍۇلىرىىىىىذا چىىىىوڭ دۆٌەتىىىىٍەر دىپٍوِبتىَىطىىىىىٕىڭ    ،ٍىٍىىىىي ئبخىرالغىىىىتي – 3665

ٕي ۋە ثىىىىۇ ئۆزگىرىػىىىىٍەرٔىڭ دۇَٔبٔىىىىىڭ ۋەزىَىىىىىتىگە وۆرضىىىىەتىەْ    ىئۆزگىرىػىىىىٍىر

 .  تەضىرى توغرىطىذا توختىٍىپ ئۆتتۇق

ْ ئبٍٕىىىىىڭ ئبخىرىىىىذا پرېسىىىىىذېٕت   -  3ٍىٍىىىي   – 3665 ، تَۀىىىىئۀّىٓ وىٍىٕتىىىۇ

ۋەلەضىىىىىذىٓ وېىىىىَىٓ، جۇڭگىىىىؤي تىىىىۇٔجي لېىىىىتىُ زىَىىىىبرەت لىٍغىىىىبْ ئبِېرىىىىىىب       

پرېسىىىىذېٕتي ثوٌىىىۇپ، پرېسىىىىذېٕتٕىڭ جۇڭگىىىؤي زىَىىىبرەت لىٍىػىىىي گەرچە لىىىبالق،       

ئۀئۀىىىىىۋى جۇڭگىىىىو جەِئىَىتىىىىىذە ئىىىىىوٍغىٕىع خبراوتېرٌىىىىىه غۇٌغىىىىۇال پەٍىىىىىذا      

  ّ ثىىىىۇ . زىٍىىىسىٍە پەٍىىىىذا لىٍىىىذى   جىىىۇڭ ٔەْ خەٍىىىىذە ۇ، ٌىىىىېىىٓ لىالٌّىغىىىبْ ثوٌطىىىى

ْ لېتىّمىىىىىي زىَبرىتىىىىىىىذە پرېسىىىىىىىذېٕت   ئۇٍغۇرىطىىىىىىتبْ ِەضىٍىطىىىىىىىٕي  وىٍىٕتىىىىىۇ

     ٓ  ،ِەخپىىىىىىٌ، تىىىىىىجەت ِەضىٍىطىىىىىىٕي ئبغىىىىىىبرا ئوتتۇرىغىىىىىب لوٍغبٔىىىىىذىٓ وېىىىىىَى

دېّىىىىىىووراتىَە، وىػىىىىىىىٍىه ھولىىىىىىۇق، ئەروىىىىىىىٍٕىىىە ِۇٔبضىىىىىىىۋەتٍىه جۇڭگىىىىىىو   

تىىىىوغرا تەرىپىىىىىذە   «برىخي تەرەلمىَبتٕىىىىىڭ تىىىى »رەھجەرٌىىىىىرىگە چىىىىبلىرىك لىٍىىىىىپ    

غىىىۇٔذاق غىىىىەرتٍەرگە ئبضبضىىىىٍىٕىپ، جۇڭگىىىىو   . تۇرۇغىىىمب ھەٍىىىىذەوچىٍىه لىٍىىىىذى 

ِۇٔبضىىىىىۋىتي ئورٔىتىػىىىىمب ِىىىىىبلۇي    «ئىطىىىىتراتېگىَىٍىه غىىىىىېرىىٍىه »ئبِېرىىىىىىب   –

 .ثوٌذى، ۋەدە ثەردى

وىىىۈٔي ثېَجىڭىىىذا    – 31ئبٍٕىىىىڭ   – 30پرېسىىىىذېٕتٕىڭ تەٌەپٍىىىىرىگە ثىٕىىىبئەْ    

ثىىىۇ لېتىّمىىىي ضىىىۆھجەت ٍىىىبپؤىَە  . ثوٌىىىۇپ ئىىىۆتتي «جۇڭگىىىو ضىىىۆھجىتي –تەٍىىۋەْ  »

ۋەتۀٕىىىىي ثىىىىىرٌىىىە  ». جۇڭگىىىىو ِۇٔبضىىىىىۋىتىگە ئبالھىىىىىذە تەضىىىىىر وۆرضىىىىەتتي     –

وە تەٍۋۀّىىىىىۇ لوغىىىىىۇٌىذىغبْ، خىتىىىىىبً جۇڭگوِىىىىىۇ لوغىىىىىۇٌىذىغبْ   «وەٌتىىىىىۈرۈظ

ٍ  –ثوٌطىىىىب، ئىىىىۇ ھبٌىىىىذا تەٍىىىىۋەْ   اٌىىىىىذۇ؟ ىۋجۇڭگىىىىو لبٔىىىىذاق دۆٌەت غىىىىەوٍىٕي تبٌ

ەْ دۆٌەتٍىىىىرى ئوتتۇرىطىىىىذا ثبغىىىالٔغبْ ضىىىۆھجەت ثىىىۇ، ھەلىمىىىىٌ    تەٍىىىۋ –جۇڭگىىىو 
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ضىَبضىىىىىٌ ضىىىىۆھجەتٕىڭ ثبغٍىٕىػىىىىىّۇ ٍىىىىىبوي ھەلىمىىىىىٌ ضىَبضىىىىىٌ ضىىىىىۆھجەت      

تەٍىىىىىۋەْ ِەضىٍىطىىىىىىگە ئباللىىىىىىذار ئبِېرىىىىىىىب، جۇڭگىىىىىو، تەٍىىىىىۋەْ دۆٌەتٍىىىىىىرى      

 –جۇڭگىىىىىو  »ذى ئۆتىىىىىىۈزۈٌگەْ ِىىىىى ئوتتۇرىطىىىىىىذا ضۆزٌىػىىىىىىپ تبِبٍِىٕىىىىىىپ، ئە  

رەضىىىىّىَەتٕي ئىىىىبدا لىٍىىىىىع ئۈچىىىىۈٔال ئۆتىىىىىۈزۈٌگەْ   پەلەت  «تەٍىىىىۋەْ ضىىىىۆھجىتي

زېّىٕٕىىىىڭ ضۆھجەتٍىػىىىىع توغرىطىىىىذىىي    جَىىىبڭ ضىىىۆھجەتّۇ؟ داالً الِىىىب ثىىىىٍەْ   

ِۇٔبضىىىىىۋەتٍىرى لبٍطىىىىي ثبضىىىىمۇچمب لەدەَ لوٍىىىىذى؟ تىجەتٕىىىىىڭ ضىَبضىىىىىٌ ئىىىىورٔي   

 جَىىىبڭ توغرىطىىىىذا داالً الِىىىب لبٔىىىذاق ضىَبضىىىىٌ غىىىەرتٍەرٔي ئوتتۇرىغىىىب لوٍىىىذى؟      

زېّىىىىٓ  جَىىىبڭەرىجىىىىذە لوثىىىۇي لىالٌىىىىذى؟ داالً الِىىىب ثىىىىٍەْ   زېّىىىىٓ لبٔچىٍىىىىه د

لەٍەردە وۆرۈغىىىىىّەوچي ثوٌىىىىىذى؟ ئبِېرىىىٕىىىىىىڭ جۇڭگىىىىىؤي خەٌمئىىىىىبرا    ،لبچىىىىىبْ

جەِئىَەتٕىىىىىىڭ لوٍٕىغىىىىىب ضىىىىىۆرەپ وىىىىىېٍىع ضىَبضىىىىىىتي زادى لبٔىىىىىذاق ٔەتىىىىىىجە   

 ثېرىذۇ؟

*   *  *  *  * 

چەت ئەٌىىىىٍەردە ضىَبضىىىىىىٌ وۆزەتىىىىىۈچىٍەر ۋە ضىَبضىىىىىىٌ ِەخطىىىىۇش ضىىىىىتوْ     

تبغىىىمبْ   –ٍىٍىىىي ئۇٌىىىۇغ ثىىىىر ٍىىىىً، وىىىبراِەتٍەرگە توٌىىىۇپ       – 3665»7 غۇچىالرٍىىىبز

ْ  «ثىىىىر ٍىىىىً ثوٌىىىىذۇ   ٍىٍىىىي ھەلىىىىمەتەْ ثىىىىر ئۇٌىىىۇغ     – 3665. ئىىىىذى دېَىػىىىىە

ئبٍىىىذا زور ئىىىۆزگىرىع ٍىىىۈز ثېرىىىىپ، ئبِېرىىىىىب ثىىىىر      – 9. ثۇرۇٌىىىۇظ ٍىٍىىىي ثوٌىىىذى 

جۀىىىىىۇثي وورېَىىىىىىذە تەخىىىىىتىە چىمىىىىىىپ،   جىىىىىۇڭ دالوٌٍىىىىىۇق لوٌٍىغىىىىىبْ جىىىىىىٓ  

ەثىت دۆٌەت تىىىۈزۈِىگە خىىىبتىّە ثېرىىىىپ،  دېّووراتىىىىه تىىىۈزۈَ وىىىورېَە ٍېىىىرىُ    ِۇضىىىت

ثىىىوھراْ دەۋرىىىىگە وىىىىرگەْ    ٌضىَبضىىىىٌ ۋە ئىمتىطىىىبدى  . ئبرىٍىىىىذا غەٌىىىىجە لىٍىىىذى  

ھىٕىىىىذؤېسىَە رەھجەرٌىىىىىرى ٔىىىىېّە لىالرىٕىىىىىي ثىٍىىىىّەً تۇرغبٔىىىىذا ئبِېرىىىٕىىىىىىڭ      

تېٍېفىىىىوْ  خبتۇغبۇضىىىىخىىىىبٔىُ دۆٌەت رەھجىىىىىرى  ئبٌجىراٍىىىىتدۆٌەت ئىػىىىالر وىىىىبتىپي  

ئىىىىىىىي ضىىىىىبئەتتىٓ   خبتۇۇضىىىىىٕي تەٌەپ لىٍىىىىذى،  ۈغىىىىىتەختىىىىتىٓ چۈغ  ،ثېرىىىىىپ 

ھىٕىىىىىىذؤېسىَىٕىڭ ِۇضتەٍِىىىطىىىىىىي غىىىىىىەرلي   . تەخىىىىىىتىٓ چۈغىىىىىىتي وېىىىىىىَىٓ 
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ِۇضىىىىىتەلىً ثوٌۇغىىىىىي خەٌمئىىىىىبرا جەِئىَەتٕىىىىىىڭ وىىىىىۈْ تەرتىىىىىىپىگە     ّۇرٔىىىىىىڭېت

ئىىىبً ئىچىىىىذە ئىىىىٕچىىىي ئبضىىىىَب لۇرۇلٍۇلىىىىذا ھىٕذىطىىىتبْ ٍىىىبدرو      – 2. لوٍۇٌىىىذى

ي پبرتٍىتىىىىپ، جۇڭگؤىىىىڭ ٍىىىبدرو تەھىىىذىتىگە لبرغىىىي تەھىىىذىت پەٍىىىذا     ثوِجىطىىىىٕ

خىتىىىىبً . ئبضىىىىَبٔىڭ ھەرثىىىىىٌ ئىػىىىالر ِىىىۇۋازىٕىتىٕي ثىىىىۇزۇپ تبغىىىٍىذى     ،لىٍىىىىپ 

7 ِبلىىىبٌە ئىىىېالْ لىٍىىىىپ  «دۇَٔىىىب ھەپتىٍىىىىه ژۇرٔىٍىىىي »تىٍىىىىذا ٔەغىىىر لىٍىٕىىىىذىغبْ  

ھىٕذىطىىىىىىتبٕٔىڭ ٍىىىىىىبدرو ثوِجىطىىىىىىىٕي پبرتٍىتىػىىىىىىي ضىىىىىىوغۇق ِۇٔبضىىىىىىىۋەتٍەر    »

ىذىٓ وېىىىىَىٓ ئبِېرىىىٕىىىىىڭ ٍەر غىىىىبرى خبراوتېرٌىىىىىه ئىطىىىىتراتېگىَىٍىه     ئۇرۇغىىىى

دەپ  «ضىَبضىىىىىتىٕىڭ ئىىىىٕچىىىىي ئبضىىىىىَب لۇرۇلٍۇلىىىىىذىىي ٍېڭىىىىي ثىىىىىر ئىىىىبالِىتي   

 .وۆرضەتتي

ئبضىىىىَب   ٌجۀىىىۇثى ٌثوھرإٔىىىىڭ غىىىەرلى  ٌضىَبضىىىىٌ داۋاٌغىىىۇظ ۋە ئىمتىطىىىبدى  

ىػىىىىىالر دۆٌەتٍىرىٕىىىىي تەِتىرىتىىىىىىپ لوٍۇغىىىىي، ئبضىىىىىىَب لۇرۇلٍۇلىىىىىذا ھەرثىىىىىىٌ ئ    

تىجىىىىبرىتىگە ئىٕتىىىىبٍىٓ   –ٕىىىىىڭ ثۇزۇٌۇغىىىىي جۇڭگؤىىىىىڭ تبغىىىىمي ضىىىىودا  ىتىِۇۋازىٕ

زور تەضىىىىىر وۆرضىىىىىتىپ ثېطىىىىىّغب ثەرداغىىىىٍىك ثېرەٌّەٍىىىىذىغبْ ھبٌغىىىىب وەٌتىىىىۈرۈپ   

ْ لوٍغبٔىىىىذا ئبٔىىىىىذىٓ پرېسىىىىىىذېٕت   ئبٍٕىىىىىىڭ ئىىىىىبخىرى ثېَجىىىىىىڭ   – 3 وىٍىٕتىىىىۇ

ىٕغىىىىب زېّ جَىىىىبڭرەئىىىىص   وىٍىٕتىىىىۇْپرېسىىىىىذېٕت . زىَىىىبرىتىٕي ثبغىىىىٍىغبْ ئىىىىذى  

ثىىۇ لبٔىىذاق ضىىوۋغب ئىىىذى؟     . وىػىىىٕي ھەٍىىراْ لىٍىىىذىغبْ ضىىوۋغب تەلىىذىُ لىٍىىذى     

 «ئبضبضىىىىي لىىىىبٔۇٔي »ئبِېرىىىٕىىىىىڭ  ،«ِۇضىىىىتەلىٍٍىك خىتبثٕبِىطىىىىي »ئبِېرىىىٕىىىىىڭ 

 جَىىىىىبڭغىىىىىۇ خىٍىىىىذىىي ضىىىىوۋغىٕىڭ   . ۋە ئبِېرىىىٕىىىىىڭ دۆٌەت ثىىىىبٍرىمي ئىىىىىذى   

ىىىىىٓ  زېّ جَىىىىبڭثىىىىىٍەْ   وىٍىٕتىىىىۇْزېّىٕغىىىىب تەلىىىىذىُ لىٍىٕىػىىىىي، پرېسىىىىىذېٕت    

 ضۆھجىتىٕىڭ ضىّۋوٌٍۇق ئبالِىتي ثوٌۇپ لبالِذۇ، لبٔذاق؟

*   *  *  *  * 

ِىىىۇخجىرالرٔي وۈتىىىۈۋېٍىع ٍىغىٕىىىىذا ۋە ثېَجىىىىىڭ     وىٍىٕتۇٕٔىىىىڭ پرېسىىىىذېٕت  

ئۇٔىۋېرضىىىىىىتېتىذا ضىىىىىۆزٌىگەْ ٔۇتىىىىىۇلٍىرى جۇڭگوغىىىىىب تەضىىىىىىر وۆرضىىىىىەتىۀذىٓ   
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لٕىىىىىڭ ثىىىىۇ لېتىّمىىىىي ٔۇتۇ . خەٌمئىىىىبرا جەِئىَەتىىىىتە زور تەضىىىىىر لوزغىىىىىذى   ،ثبغىىىىمب

ِوضىىىىىۋا ئۇٔىۋېرضىىىىىتېتىذا ضىىىىۆزٌىگەْ   ٕىىىىىڭبٔېگرتەضىىىىىرى ضىىىىبثىك پرېسىىىىىذېٕت  

وىىىىۈٔي  – 3ئبٍٕىىىىىڭ  – 4 وىٍىٕتۇٕٔىىىىڭ ٔۇتمىغىىىب ئوخػىىىىبظ ثوٌىىىۇپ، پرېسىىىىىذېٕت   

7 خەٌمئىىىىبرا جەِئىَەتىىىىتە  ،غىىىىبڭگبڭذا ضىىىىۆزٌىگەْ ٔۇتمىٕىىىىىڭ تەضىىىىىرى لوغىىىىۇٌۇپ  

جۇڭگىىىىو ھەلىىىىىمەتەْ تىىىىىٕچ ٍىىىىوي ثىىىىىٍەْ ئىىىىۆزگىرىع دەۋرىىىىىگە وىردىّىىىىۇ،        »

ثىىىۇ ٔۇتىىىۇلالر  . دەٍىىىذىغبْ ضىىىوئبي خبراوتېرٌىىىىه تۇٍغىىىۇ پەٍىىىذا لىٍىىىذى     «بٔىىىذاق؟ل

 ٍېىىىتەوٍەظ ٍۀىىىي جۇڭگىىىؤي  ،ئەِەٌىَەتىىىتە ثىىىىر خىىىىً ضىَبضىىىىٌ چىىىبلىرىك ثوٌىىىۇپ  

 .تبرىخٕىڭ توغرا تەرىپىذە تۇرۇغمب ٍېتەوٍەغٕي ِەزِۇْ لىٍغبْ ئىذى

جۇڭگىىىو تىىىىٕچ ٍىىىوي ثىىىىٍەْ ئىىىۆزگىرىع دەۋرىىىىگە     »7 وىٍىٕتىىىۇْپرېسىىىىذېٕت 

جۇڭگىىىىىىو ئۆتىىىىىىىۈٔچي دەۋردە  »7 ِىىىىىىبۋزۇٌۇق ٔىىىىىىۇتمىٕي ضىىىىىىۆزٌىگۀذە  «دىوىىىىىىىر

تۇرِبلتىىىىىب، ِۇثىىىىىبدا ِەْ ِۇغىىىىىۇٔذاق ثىىىىىىر ئۆتىىىىىىۈٔچي دەۋرٔىىىىىىڭ جەرٍبٔىغىىىىىىب       

ِەْ ئۆتىىىىىۈٔچي دەۋردە تبلبثىىىىىً تىىىىۇرغىٍي ثوٌّبٍىىىىذىغبْ   ،رىَبضىىىىەتچىٍىه لىٍطىىىىبَ

      ُ ، دەپ وۆرضىىىىىەتىەْ «ۋەزىىىىىَەت پەٍىىىىذا ثوٌۇغىىىىٕىڭ ئبٌىىىىذىٕي ئبٌغىىىىبْ ثىىىىوالتتى

خىىىۇددى ئىىىبِېرىىىٍىمالر رۇضىىىىَە پىىىىبرچىٍىٕىع     –ۇ ضىىىۆزٔىڭ ِۀىطىىىىي  ثىىى . ئىىىىذى 

دەۋرىىىىگە وىرگۀىىىذە ئىچىىىىي ئىىىۇرۇظ پبرتالغىىىٕىڭ ئبٌىىىذىٕي ئىىىېٍىع ئۈچىىىۈْ زور       

ذى جۇڭگىىىو تىىىىٕچ ٍىىىوي ثىىىىٍەْ ئىىىۆزگىرىع     ِىىىتىرىػىىىچبٍٔىك وۆرضىىىەتىۀذەن، ئە 

دەۋرىىىىگە وىرگۀىىىذە ئبِېرىىىٍىمالرٔىىىىڭ ئوخػبغىىىال جۇڭگودىّىىىۇ ئىچىىىىي ئىىىۇرۇظ       

 .ٕىڭ ئبٌذىٕي ئېٍىػي وېرەوٍىىىذىٓ دېرەن ثېرەتتيپبرتالغ

جۇڭگىىىو دۆٌەتٍىىىىىرى ضىىىۆھجەت ثبغالغىىىىتىٓ ثىىىۇرۇْ خىتبٍٕىىىىىڭ      –تەٍىىىۋەْ   

جۇڭگىىىىىو ضىىىىىۆھجىتىٕي وېچىىتىىىىىۈرۈظ،    –تەٍىىىىىۋەْ   –ضىىىىىۆھجەت تبوتىىىطىىىىىي  

تەٍىىىۋەْ ضىىىۆھجىتىٕي تىىىىسٌىتىع     –ثەٌىىىىىُ جۇڭگىىىو    –ئبِېرىىىٕىىىىڭ تبوتىىىطىىىي  

ۈرۈغىىىىىي، پۇرضىىىىىەتتىٓ پبٍىىىىىذىٍىٕىپ    خىتبٍٕىىىىىىڭ ضىىىىىۆھجەتٕي وېچىىت  . ئىىىىىىذى 

ِۇضىىىتەٍِىىە ئۇٍغۇرىطىىىتبْ، تىىىىجەتىە خىتىىىبً وىىىۆچّۀٍىرىٕي وۆچىىىۈرۈپ ٍەرٌىىىىه       
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خەٌمٕىىىىىىىڭ ِىٍٍىىىىىىىٌ تەروىجىٕىىىىىىي، ئبھبٌىطىىىىىىىٕىڭ ضىىىىىىۈپىتىٕي ئۆزگەرتىػىىىىىىىە    

تەٍىىىىۋەْ ضىىىىۆھجىتىٕي تېىىىىس ثبغالغىىىىمب    –ئۇرۇٔۇغىىىىتىٓ دېىىىىرەن ثەرضىىىىە، جۇڭگىىىىو  

بً ٍبراتّىىىبلچي ثوٌغىىىبْ ئۀە   ثەٌىىىىي خىتىىى  ،ئبِېرىىىٕىىىىڭ ھەٍىىىذەوچىٍىه لىٍىػىىىي  

 . غۇٔذاق ۋەزىَەتٕىڭ ئبٌذىٕي ئېٍىػتىٓ دېرەن ثېرەتتي

*   *  *  *  * 

تەٍىىىىۋەْ ضىىىىۆھجىتي ئىىىبرلىٍىك ئىىىىىىىي دۆٌەتٕىىىىي لبٔىىىىذاق دۆٌەت    –جۇڭگىىىو  

ھىىىىىبزىرغىچە ئىىىىىىىىي دۆٌەت . ثوٌۇغىىىىىتي «ثىىىىىىرٌىىىە وەٌتىىىىىۈرِەوچي»غىىىىەوٍىذە  

ّىغىىىبْ ثوٌطىىىىّۇ، ٌىىىېىىٓ   تېخىىىي وؤىرېىىىت ثىىىىر پىالٕٔىىىي ئوتتۇرىغىىىب ئېٍىىىىپ چىم    

غەٍرىىىىىىٌ رەضىىىىىّىٌ ضىىىىىۆھجەتٍەردە، جۇڭخىىىىىۇا خەٌىىىىىك رېطپوثٍىىىطىىىىىي تەٍىىىىىۋەْ    

فېذېراتطىىىىىَە ٍىىىىىبوي  7 ٌىىىىىىٓ ْۇٍىىىى ىىىىىٓ  چخىىىىىسِەت ئىػخبٔىطىىىىىٕىڭ ِىىىىىۇدىرى   

ئىىىىىىىىىي دۆٌەتٕىىىىىىي ثىىىىىىىرٌىىىە   »وؤفېذېراتطىىىىىىىَە دۆٌەت غىىىىىىەوٍي ثىىىىىىوٍىچە   

ٓ  ْۇٍىىىى چىىىىىٓ  . تەوٍىپىٕىىىىي ئوتتۇرىغىىىىب لوٍىىىىذى    «وەٌتىىىىۈرۈظ جۇڭگىىىىو  »7 ٌىىىىى

خىٕىىىىىڭ ئوخػبغىىىىّىغبْ دەۋرٌىرىىىىىذە پىىىىبرچىٍىٕىع، ثۆٌۈٔىىىىۈظ ھبدىطىىىىىٍىرى      تبرى

 ْ ْ    –ٌىىىىېىىٓ ثبغىىىىتىٓ . ٍىىىۈز ثەرگە ثىىىىىر . ئىىىبخىر ثىىىىىر جۇڭگىىىىو ثوٌىىىۇپ وەٌىىىىگە

جۇڭگىىىىىىو پرىٕطىىىىىىىپي ثىىىىىىوٍىچە ھەرلبٔىىىىىىذاق دۆٌەت غىىىىىىەوٍىگە ئىسدىٕىىىىىىىپ       

دەپ وۆرضىىىىەتتي، غىىىىىبڭخەً پۀىىىىٍەر ئبوبدېّىَىطىىىىىىٕىڭ    «ضۆزٌىػىػىىىىىە ثوٌىىىىىىذۇ 

ٓ ۆ ٍىىى ثبغىىىٍىمي   ھىىىبزىرلي زاِىىىبْ جەِئىَىتىىىىذە دۆٌەت ضىطتېّىطىىىي     »7 ْتىىىَە  غىىىى

فېذېراتطىىىىَە ٍىىىبوي  . تەرەلمىىىىٌ لىٍىىىىپ، وىىىۆپ خىىىىً غىىىەوىٍٍەرگە ئىىىىگە ثوٌىىىذى    

 «وؤفېذېراتطىىىىىَىذىٓ ئىجىىىىبرەت وىىىىۆپ خىىىىىً دۆٌەت غىىىىەوٍي ئوتتۇرىغىىىىب چىمتىىىىي   

ً تەٍۋۀٕىىىىىڭ پرېسىىىىذېٕتي  . دەپ وۆرضىىىەتتي  تىىىىۈزۈَ خبراوتېرٌىىىىىه »7 ٌىىىىي دىڭخىىىۇ

ئېچىىىىىۋېتىع ئىىىىبرلىٍىك  ٔيدېّىىىىووراتىَە ٍىىىىبوي ئىمتىطىىىىبد ثەضٍىػىىىىع، ضىَبضىىىىىٌ  

ٕي ئۈِىىىىىذ لىٍغىىىىبْ ىثېَجىڭٕىىىىڭ غىىىىۇ ئبضبضىىىىتب تىىىىىٕچ ٍىىىىوي ثىىىىىٍەْ ئۆزگىرىػىىىى   
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تەٍىىىىۋەْ غىىىىۇ تەرىمىىىىىذە دېّووراتىىىىىه ٍىىىىۈزٌىٕىع، تەٍىىىىۋەْ ثىىىىىٍەْ جۇڭگىىىىؤي     

 .دەپ ثېىىتتي «ثىرٌىىىە وەٌتۈرۈغٕىڭ ئبضبضي

ىٕىڭ لورلۇٔچٍىىىىىۇق تەٍۋۀٕىىىىىىڭ ضىَبضىىىىىەتۋازٌىرى، جۇڭگىىىىىو ضىَبضىىىىىەتۋازٌىر  

ثىىىىىىرٌىىىە »ِۇثىىىىبدا جۇڭگىىىىىو ووِّۇٔىطىىىىىتٍىرى  . ئەجەٌٍىىىىىه ٍېرىىىىىىذىٓ تىىىىىۇتتي 

ٔىىىىىي  وىىىىىۆزدە تۇتىىىىىۇپ، تەٍىىىىىۋەْ ضىَبضىىىىىەتۋازٌىرىٕىڭ ٍىىىىىۇلىرىمي    «وەٌتىىىىىۈرۈظ

تەوٍىپٍىرىٕىىىي لوثىىىۇي لىٍىىىىذىغبٔال ثوٌطىىىىب، ئىىىۇ ھبٌىىىذا جۇڭگىىىودا ووِّۇٔىطىىىىتىه       

بدىٓ پبرتىَىٕىىىىىىڭ ِەۋجىىىىىۇد ثوٌىىىىىۇپ تۇرۇغىىىىىي خىىىىىۇددى الً ثۇتٕىىىىىىڭ دەرٍىىىىى      

ئۆتىىٕىىىىىذەن ثىىىىىر ئىىىىىع ثوٌىىىىۇپ لبٌّبِىىىىذۇ؟ جۇڭگىىىىو ضىَبضىىىىەتۋازٌىرى تەٍىىىىۋەْ    

ضىَبضىىىىىەتۋازٌىرىٕىڭ، تەٍىىىىىۋەْ ضىَبضىىىىىىەتۋازٌىرى جۇڭگىىىىىو ضىَبضىىىىىىەتۋازٌىرىٕىڭ    

تەوٍىپٍىرىٕىىىي لوثىىىۇي لىالِىىىذۇ، لىٍّبِىىىذۇ؟ دېىىىگەْ ِەضىىىىٍىٍەرگە دۇچ وەٌىىىگەْ       

تەٍىىىىىۋەْ  ئبِېرىىىىىىىب جۇڭگىىىىىو، ئبِېرىىىىىىىب »7 خەٌمئىىىىىبرا ضىَبضىىىىىىٌ وۆزەتىىىىىىۈچىٍەر 

ضىىىىىۆھجەتٕي ضۆزٌىػىىىىىىپ تبِىىىىىبِالپ، تەٍۋۀٕىىىىىىڭ وەٌگۈضىىىىىي دۆٌەت غىىىىىەوٍىّۇ     

تەٍۋۀٕىىىىڭ ضىىىۆھجەت  ۇفىى  جىىىىٓ گىىىۇ) «ۋاڭ ضىىۆھجىتي  - گىىىۇ». ثېىىتىٍىىىپ ثوٌىىىذى 

ووِّۇٔىطىىىىىىىىت جۇڭگؤىىىىىىىىڭ ضىىىىىىىىۆھجەت ۋەوىٍىىىىىىىىي    خەْ داۋۋەوىٍىىىىىىىي، ۋاڭ  

پەلەت رەضىىىىىّىَەتچىٍىىٕي ثىىىىىىر تەرەپ   ( لىطىىىىىمبرتىٍىپ ٍۇلىرىمىىىىىىذەن ئېٍىٕىىىىىذى  

غىىىىۇڭب جۇڭگىىىىو تەرەپ تەٍىىىىۋەْ ئىػخبٔىطىىىىىٕىڭ   . ىال ِەضىىىىئۇي، دېَىػىىىىتي لىٍىػىىىىم

تەٍۋۀٕىىىىىڭ خەٌمئىىىىبرا ئىىىىورٔي ۋە ئۆتىۈزۈٌىىىىىذىغبْ  »7 ٌىىىىىٓ ْۇٍىىىىىىىىىٓ چِىىىىۇدىرى 

ۋە ضىىىىۆھجەتٕىڭ ئوِىىىىۇِي جەرٍىىىىبٔي ئبِېرىىىغىىىىب  ( جۇڭگىىىىو ضىىىىۆھجىتي –تەٍىىىىۋەْ )

 !دەپ وۆرضەتىەْ ئىىەْ، دە «چۈغىٕىػٍىه

*   *  *  *  * 

، ئىچىىىىي جەھەتىىىتە خەٌمىىىمە پوپىىىوزا    غىىىىپپبڭٍىتىپ ۇق غەرة دۇَٔبضىىىىغب لىىىۇٍر 

ئىػىىىىٍىتىپ، ئبٌىىىىذاِچىٍىك لىٍىىىىىپ تەٍىىىىۋەْ ِەضىٍىطىىىىىٕي خىتىىىىبً پۇلراٌىرىىىىىذىٓ   

تەٍىىىىىۋەْ »، «جۇڭگؤىىىىىىڭ ثىىىىىىر ئۆٌىىطىىىىىي  –تەٍىىىىىۋەْ »ٍوغىىىىىۇرۇپ وەٌىىىىىگەْ 
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دەپ ھبراِسادىٍىىىىىه ثىىىىىٍەْ تەغىىىىۋىك   «ِەضىٍىطىىىىي جۇڭگؤىىىىىڭ ئىچىىىىىي ئىػىىىىي  

ثىٍّەٍىىىىذىغبْ   ِۀتىمىطىىىىىٕيَبضىىىىەت لىٍىىىىىپ وەٌىىىىگەْ جۇڭگىىىىوق ئەزەٌىىىىذىٓ ضى   

تەٍىىىىۋەْ ِەضىٍىطىىىىي ئبِېرىىىىىىب، جۇڭگىىىىىو    »خىتبٍٕىىىىىڭ ِىٍٍەتچىىىىي وىىىىۆرەڭٍىرى،    

تەٍىىىىىۋەْ ِەضىٍىطىىىىىي ٍىىىىىبپؤىَە،  »، «ِۇٔبضىىىىىىۋىتىذە ئىٕتىىىىىبٍىٓ ٔىىىىىبزۇن ِەضىىىىىىٍە 

دەپ تەغىىىىۋىك لىٍىػىىىىٕىّۇ   «جۇڭگىىىىو ِۇٔبضىىىىىۋىتىذە ئىٕتىىىىبٍىٓ ضىىىىەزگۈر ِەضىىىىىٍە   

ۇ؟ تەٍىىىىۋەْ ِەضىٍىطىىىىي ئەجەثىىىىىب   توختبتّىغىىىىبْ خىتىىىىبً ِىٍٍەتچىٍىىىىىرى ئىىىىىذىغ    

ِەضىىىىىىٍە، ٍىىىىىبپؤىَىگە ِۇٔبضىىىىىىىۋەتٍىه    «ٔىىىىىىبزۇن»ئبِېرىىىغىىىىىب ِۇٔبضىىىىىىۋەتٍىه   

ئىچىىىىىىي »، ٍۀە لبٔىىىىىذاق لىٍىىىىىىپ جۇڭگؤىىىىىىڭ  ئىىۀىىىىىۇِەضىىىىىىٍە  «ضىىىىىەزگۈر»

ئىچىىىىىىي »ثوٌىىىىىۇپ لبٌىىىىىذى؟ تەٍىىىىىۋەْ ِەضىٍىطىىىىىي جۇڭگؤىىىىىىڭ     «ِەضىٍىطىىىىىي

ضىىىىىەزگۈر  »ِەضىىىىىىٍە،  «ٔىىىىىبزۇن »ئۇٔىىىىىذالتب خەٌمئىىىىىبرادا   ،ئىىىىىىىەْ «ِەضىٍىطىىىىىي

 ثوٌۇپ لېٍىػٕىڭ ٔېّە زۆرۈرىَىتي ثبر ئىذى؟  «ِەضىٍە

 وىٍىٕتىىىىىىىۇْپرېسىىىىىىىىذېٕت  ،وۆتۈرەٌّىطىىىىىىەڭ ضىىىىىىىبڭگىٍىتىۋاي دېگۀىىىىىىذەن  

    ْ جۇڭگوٌىىىىۇلالر ئىگىٍىىىىىه  »7 ثېَجىڭٕىىىىي زىَىىىىبرەت لىٍغبٔىىىىذا ئوتتۇرىغىىىىب لوٍغىىىىب

دېىىىىگەْ ِەضىىىىىٍە  «ھولىىىىۇق ٍۈرگۈزىىىىىذىغبْ دائىىىىىرە زادى لەٍەردىىىىىٓ لەٍەرگىىىىىچە 

وىػىىىىىىىٍىه ھولىىىىىىۇق،   7 ِەضىىىىىىىٍەْ ،ٔىىىىىىىڭ لىّىىىىىىّەت لبرىػىىىىىىىغب ئبِېرىىىٍىمالر

ئەروىٍٕىىىىه، دېّىىىووراتىَە لىّىىىّەت لبراغىىىٍىرىغب ثىىىبغٍىك ثوٌغبٔىىىذىٓ ثبغىىىمب، ٍۀە       

ئبِېرىىىىىب، جۇڭگىىىو ئىىىىىىي دۆٌەتٕىىىىڭ ضىَبضىىىىٌ ضىىىۆھجىتىذە، ئۇزۇٔىىىذىٓ ثېىىىرى         

ئىىىىىىىي دۆٌەت ئوتتۇرىطىىىىىىذا ئىخىىىىىتىالپ پەٍىىىىىذا لىٍغىىىىىبْ ھىىىىىبٌمىٍىك ضىىىىىەزگۈر    

تىىىبرىخي پىىىبوىتالرٔي ئبضىىىبش لىٍغىىىبْ پرېسىىىىذېٕت    . وەٌگۀىىىىذىِەضىىىىٍە ثوٌىىىۇپ  

، ثېَجىڭىىىىىىىذا ئبِېرىىىىىىىىىب، جۇڭگىىىىىىىو ضىىىىىىىۆھجىتىذە، غىىىىىىىبڭگبڭٕىڭ   وىٍىٕتىىىىىىىۇْ

دېّووراتىَىطىىىىىي ِەضىٍىطىىىىىىٕي، تەٍىىىىىۋەْ ِەضىٍىطىىىىىىٕي، تىىىىىىجەت ِەضىٍىطىىىىىىٕي،    

زېّىٕٕىىىىىڭ  جَىىىىبڭِەضىٍىطىىىىىٕي رەئىىىىىص  ( غىىىىىٕجبڭ)ِۇضىىىىتەٍِىىە ئۇٍغۇرىطىىىىتبْ  

 ذى؟ئبٌذىغب لوٍغبْ ئەِەضّى
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ٍۀە ثىىىىر   ،چىىىوڭ دۆٌەتىىىٍەر دىپٍوِبتىَىطىىىىٕىڭ ثىىىىر تەرىپىىىي ئبغىىىىبرا ثوٌطىىىب      

ثېَجىىىىڭ ضىىىۆھجىتىذە تىىىىجەت    وىٍىٕتىىىۇْپرېسىىىىذېٕت . تەرىپىىىي ِەخپىىىىٌ ثوٌىىىىذۇ  

ِېىىىٕىڭچە ِەضىىىىٍىٕىڭ تۈگىىىۈٔي دىىىىٓ    »7 ِەضىٍىطىىىىٕي ئبغىىىىبرا ئوتتۇرىغىىىب لوٍىىىۇپ   

 – 30ئەضىىىىىىىىىرٔىڭ  – 90. دەپ وۆرضىىىىىىىىەتىەْ «ثەٌىىىىىىىىىي ضىَبضىىىىىىىىەت  ،ئەِەش

ىٍٍىرىىىىىذا ھەرىىەتچىىىىبْ ئېٍىىىىىپ ثېرىٍغىىىىىبْ چىىىىوڭ دۆٌەتىىىىٍەر دىپٍوِبتىَىطىىىىىي      ٍ

ىىىىىذا ٔۇرغىىىىۇْ ِىٍٍەتٍەرٔىىىىي ِۇضىىىىتەلىٍٍىممب ئېرىػىىىىتۈرگۀٍىىىٕي     مئبضىىىىىَب ۋە ئبفرى

ئېطىىىّىسگە ئبٌطىىىبق، ھىىىبزىر چىىىوڭ دۆٌەتىىٍەر ئىىىبرا لبتٕىىىبپ ٍىىىۈرگەْ دىپٍوِبتالرٔىىىىڭ     

ي ٔىػىىىىبٍٔىغبْ؟ دەپ پبئىىىبٌىَىتي ٍۀە لبٔىىىىذاق ِىٍٍەتٍەرٔىىىىىڭ ِۇضىىىىتەلىً ثوٌۇغىىىىىٕ  

ضىىىوئبي لوٍطىىىبقق رېئبٌٍىمٕىىىىڭ ئۈِىىىىذٌىه تەرەلمىَىىىبتي ضىىىوئبٌغب جىىىبۋاة ثەرضىىىۇْ،      

 !دەٍّىس خبالش

*   *  *  *  * 

تىجەتٕىىىىڭ ضىَبضىىىىٌ ۋەوىٍٍىىىىرى خىتىىىبً ھۆوۈِىتىٕىىىىڭ ۋېٕىىىبدا تۇرۇغىىىىٍۇق       

تۇرۇغىىٍۇق وؤطىىىۇٌي   تىىىبٍورو-َٔىىۇ ثىىبظ ئەٌچىطىىىي ثىىىٍەْ ثىىىىر لېىىتىُ، خىتبٍٕىىىىڭ     

تىىىىىجەت ِەضىٍىطىىىىىٕي . ُ ِەخپىىىىٌ ضىىىىۆھجەت ئېٍىىىىىپ ثىىىبردى  ثىىىىٍەْ ثىىىىىر لېىىىىتى 

ئىسچىىىىىً تەوىىىىىتٍەپ وېٍىۋاتمىىىىبْ ئبِېرىىىىىىب لوغىىىىّب غىىىىتبتٍىرىٕىڭ پرېسىىىىىذېٕتي      

ِەْ »7 ېٍىع ٍىغىٕىىىىىىىىىذا ۋ، ثېَجىڭىىىىىىىىذا ِىىىىىىىىۇخجىرالرٔي وۈتىىىىىىىىۈ  وىٍىٕتىىىىىىىىۇْ

 ْ ِېٕىىىىىڭ ٍۀە ثىىىىىر لېىىىىىتىُ داالً   ( زېّىىىىىىٓ جَىىىىبڭ ! )جبٔىىىىبثٍىرى ... لوغىىىىۇٌىّە

ي لوٍۇغىىىىىي وېىىىىرەنق ئىىىىىبۋۋاي ِەْ تىجەتٕىىىىىىڭ   الِىىىىبٔي تىٍغىىىىىب ئېٍىػىىىىىّغب ٍىىىىىو  

 ْ تىىىىىىجەت جۇڭگىىىىىودا ... جۇڭگؤىىىىىىڭ ثىىىىىىر لىطىىىىىّي ئىىۀٍىىىىىىىىگە لوغىىىىىۇٌىّە

زېّىىىٓ   جَىىبڭ ئىىبپتؤوَ راٍؤالرٔىىىڭ ثىرضىىي، ثىىۇ تەرەپٕىىي لبچىىبْ ئېتىىىراپ لىٍىىىع        

تىىىىجەتٍىىٍەر داالً  ... ثىىىىٍەْ داالً الِىىىب ضىىىۆھجەت لۇرۇغىىىٕىڭ ئبٌىىىذىٕمي غىىىەرتي    

ثىىىىىىسگە  ... ِۀىىىىىىۋى داھىَّىىىىىىس، دەپ ئبتبٍىىىىىذۇ   الِىىىىىبٔي ھىىىىىۆرِەت لىٍىىىىىىذۇ ۋە  

. ثەٌىىىىىي ضىَبضىىىىەت  ،ٔىطىىىىجەتەْ ئېَتمبٔىىىىذا ِەضىىىىىٍىٕىڭ تۈگىىىىۈٔي دىىىىىٓ ئەِەش   
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  ُ ِەْ ئۇٔىىىىىىڭ ضىىىىىەِىّىٌ ئىىىىىبدەَ  . ِەْ داالً الِىىىىب ثىىىىىىٍەْ وۆرۈغىىىىىىەْ ئىىىىىىذى

 ْ زېّىىىىىٓ ئەپۀىىىىذى داالً الِىىىىب ثىىىىىٍەْ    جَىىىىبڭئەگەر . ئىىۀٍىىىىىىىگە ئىػىىىىىٕىّە

ً الِىىىىىىبٔي چولىىىىىىۇَ ٍبخػىىىىىىي وىىىىىىۆرۈپ  ثوٌطىىىىىىب، داال لۇرىىىىىىىذىغبٔالضىىىىىۆھجەت  

 .دەپ وۆرضەتتي «لبٌىذىغبٍٔىمىغب ئىػىٕىّەْ

ْ پرېسىىىىىذېٕت  داالً الِىىىىب ۋە تىىىىىجەت ِەضىٍىطىىىىىٕي ِىىىىۇخجىرالرٔي     وىٍىٕتىىىىۇ

     ٓ ِىٍٍىىىىٌ ِەضىىىىٍە    ،وۈتىىىۈۋېٍىع ٍىغىٕىىىىذا ئبغىىىىبرا وۆتىىىۈرۈپ چىممبٔىىىذىٓ وېىىىَى

 – 92ىىىىڭ  ئبٍٕ – 4ثىىىوٍىچە خەٌمئىىىبرا ثېطىىىىّغب دۇچ وەٌىىىگەْ خىتىىىبً ھۆوىىىۈِىتي،      

وىىىىىىۈٔي خىتىىىىىىبً ِەروىىىىىىىسى ووِىتېتىٕىىىىىىىڭ لبرِىمىىىىىىىذا ئبالھىىىىىىىذە خىىىىىىىسِەت   

گۇرۇپپىطىىىىي تەغىىىىىىٍٍەپ، ثېَجىڭىىىىذا داالً الِىىىىىب ثىىىىىٍەْ رەضىىىىّىٌ ضىىىىىۆھجەت      

 غۀػىىىي7 داالً الِىىىب ضىىىەِىّىٌ جىىبۋاة لىىىبٍتۇرۇپ  . لۇرۇغىىٕي لىىىبرار لىٍغىىىبْ ئىىىذى  

ػىىىٕي زېّىىىىٓ ثىىىىٍەْ ئۇچرىػى  جَىىىبڭتېغىىىىذا ثۇتخبٔىىىىذا   تەٍػىىىەْئۆٌىىطىىىىٕىڭ ۋۇ 

 . تەوٍىپ لىٍذى

ٍۀىىىىي جۇڭخىىىىۇا خەٌىىىىك  )تىىىىىجەت جۇڭگؤىىىىىڭ ثىىىىىر لىطىىىىّي   »7 داالً الِىىىىب

تىىىىىجەت پەلەت ئىىىىۆزىٕي ئىىىىۆزى ثبغمۇرۇغىىىىي     (رېطپوثٍىىىطىىىىىٕىڭ ثىىىىىر لىطىىىىّي  

وېىىىىرەن، دىپٍوِىىىىبتىَە ھولىىىىۇلي، دۆٌەت ِىىىىۇداپىئە ھولىىىىۇلي جۇڭگؤىىىىىڭ لوٌىىىىىذا    

مبٔىىىذا ئوڭبٍغىىىب  ثۇٔىىىذاق دېىىىَىع داالً الِىىىب ئۈچىىىۈْ ئېَت  . دېىىىگەْ« ثوٌطىىىب ثوٌىىىىذۇ

ٕىىىىي ثىىىىىر داالً الِىىىىب ئىىىىۆز   ىتوختبِىىىىذۇ؟ تىجەتٕىىىىىڭ ضىَبضىىىىىٌ ئىىىىورٔي ۋە تەۋەٌىى  

 ئبٌذىغب ثىر تەرەپ لىالالٍذىغبْ ئىع ئەِەش ئىذىغۇ؟ 

*   *  *  *  * 

« تىىىىىبٍّىص»جۇڭگؤىىىىىىڭ ئىچىىىىىىي ئىػىىىىىٍىرىغب وەٌطىىىىىەن، ئۀگٍىَىٕىىىىىىڭ    

رأٍىىىىىك خىتىىىىبً ووِّۇٔىطىىىىتٍىرىٕىڭ جۇڭگوغىىىىب ھۆوۈِ  »7 ٔوٍىىىىبثىر – 33گېسىتىىىىي 

، ضىَبضىىىىىىٌ ٌٍىٍغىىىىىب ٍەتىۀىىىىذە ٔبھىىىىىبٍىتي ِىىىىۇرەوىەپ ئىمتىطىىىىىبدى    20لىٍىػىىىىي  

ئەِىىىىىىىذى جۇڭگؤىىىىىىىىڭ ضىىىىىىىبثىك ضىىىىىىىوۋېتالر  . ِەضىىىىىىىىٍىٍەرگە دۇچ وەٌىىىىىىىذى
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پبرچىالٔغبٔىىىىذەن پبرچىٍىٕىىىىىپ وېتىىىىىذىغبٍٔىمىغب ئىػىىىىۀّەٍذىغبْ وىػىىىىي ثوٌّىطىىىىب   

وېىىىىرەن، وىىىىۆپٍىگەْ ضىَبضىىىىىٌ ِۇتەخەضطىطىىىىٍەر وىىىىېٍەر ٍىٍىىىىي جۇڭگىىىىودا ٍىىىىۈز     

ىىىىىىذىغبْ ئۆزگىرىػىىىىىىٍەرٔىڭ، ثىىىىىىۇ دۆٌەتٕىىىىىىڭ تەلىىىىىىذىرىگە ئىٕتىىىىىىبٍىٓ زور    ثېر

 .دەپ ٍبزدى «ِۇٔبضىۋەتٍىه ئىىۀٍىىىٕي لەٍت لىٍىػّبلتب

ثېَجىىىىىىىىڭ ئۇٔىۋېرضىىىىىىىىتېتىذا، غىىىىىىىبڭگبڭذا   وىٍىٕتۇٕٔىىىىىىىىڭپرېسىىىىىىىىذېٕت 

ضىىىىۆزٌىگەْ ٔۇتىىىىۇلٍىرى ۋە ضىَبضىىىىىٌ چىىىىبلىرىمٍىرى جىىىىۇڭٕۀخەٍٕي زىٍىىىىسىٍىگە       

تىىىىوال ئىىىىۆز   –بً ھۆوىىىىۈِىتي جەِئىَەتٕىىىىي ئىىىىبز  خىتىىىى.... وەٌتۈرگۀىىىىذىٓ وېىىىىَىٓ

ِەٍٍىىىىگە لوٍىىىىۇپ ثېرىىىىىپ، جۇڭگىىىىو جەِئىَىتىىىىىذە تەغىىىىىىالت لىىىىۇرۇظ، پىىىىبرتىَە    

 «جۇڭگىىىىو تەرەلمىَىىىىبت ثىرٌەغّىطىىىىي  ». لىىىىۇرۇظ دوٌمىىىىۇٔي لوزغىٍىىىىىپ وەتتىىىىي   

زىَىىىىبٌىَالردىٓ تەغىىىىىىٍٍۀگەْ ثىىىىىۇ تەغىىىىىىالتٕىڭ ئەزاٌىىىىىرى ثىىىىىىر      ،لۇرۇٌىىىىۇپ 

وەتتىىىي ۋە خەٌىىىىك  ئىػىىىىالر ٔىىىىبزارىتىگە   ِىڭىىىىذىٓ ئېػىىىىىپ  20وېچىىىىذە دېگىىىىۈدەن  

 35خىتبٍٕىىىىڭ   «جۇڭگىىىو دېّووراتىىىىه ئىىىبداٌەت پبرتىَىطىىىي    ». تىسىّغىىىب ئبٌىىىذۇردى  

خەٌىىىىك  ،ئۆٌىىطىىىىىذە پىىىىبرتىَە لۇرۇغىىىىتىٓ ئىىىىبۋۋاي تەٍَىىىىبرٌىك وىىىىوِىتېتي لىىىىۇرۇپ  

پبرتىَىٍەرٔىىىىىىڭ، تەغىىىىىىىىالتالرٔىڭ  . ئىػىىىىىالر ٔىىىىىبزارىتىگە تىسىّغىىىىىب ئبٌىىىىىذۇردى    

جۇڭگىىىىو  جەِئىَىتىىىىي ئىىىىۆوتىچي پىىىىبرتىَىٍەرٔي   وىىىىۆوٍەپ،  ِوگىىىىۇدەنلۇرۇٌۇغىىىىي 

خېىىىٕەْ، ٌَبۋٔىىىىڭ،  . ۋۇجۇدلىىىب چىمىرىػىىىٕىڭ جىىىىذدىٌ لبٍٕىّىغىىىب وىرىىىىپ لبٌىىىذى    

خىىىىۇٔەْ لبتىىىىبرٌىك ئىىىىۆٌىىٍەردە وىػىىىىىٍەر ووِّۇٔىطىىىىتىه پبرتىَىىىىىذىٓ چېىىٕىىىىىپ    

ْ   . چىمىػىىىمب ثبغىىىٍىذى  ٍىٍىىىذىٓ   20ِّىىىب، ەئ ،ثىىىۇ غىىىبِبي خىتىىىبٍالر وۈتىىىۈپ وەٌىىىگە

ِىىىۇ ٍىىىبوي    «غىىىەرق غىىىبِىٍي  »ئېٍىىىىپ وەٌىىىگەْ   ۇْوىٍىٕتىىى وېىىىَىٓ پرېسىىىىذېٕت  

 «ٍىىىىىبق»، «ٍىىىىبق »، «ٍىىىىىبق»ِىىىىۇ؟ تۈٔۈگىىىىىۈٔال ئبِېرىىىٍىمالرغىىىىب   «غەرة غىىىىبِىٍي »

، «ِىىىىىبلۇي»، «ِىىىىبلۇي »دېىىىىگەْ خىتىىىىبً ھۆوىىىىۈِىتي ئەِىىىىذى ئبِېرىىىٍىمالرغىىىىب       

 دېَىػىە ثبغٍىذىغۇ؟  «ِبلۇي»

 


