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  مىللىي ئارمىيىنىڭ قىسىم قۇرۇلمىسى توغرىسىدا
  

يهت ئىنقىالبى ھازىرقى زامان تارىخىمىزدىكى چوڭ تارىخىي ۋەقهلهرنىڭ بىرى بولۇپ، ئۈچ ۋىال    

 ئايغىچه - 9 يىلى - 1945 ئايدىن  تارتىپ -  8 يىلى - 1944ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبى پارتلىغان 

اد بولغان بىر يىلغا يهتمىگهن ۋاقىت ئىچىدە  ئىلى، تارباغاتاي، ئالتاي قاتارلىق ئۈچ ۋىاليهتنى ئاز

قىلىپ، ئىنقىالب ئوتىنى ئۈرۈمچى، قهشقهر، يهكهن، ئاقسۇ، قارا شهھهر، تۇرپان قاتارلىق 

بۇ . ۋىاليهتلهرگه تۇتاشتۇرۇپ، گومىنداڭنىڭ شىنجاڭدىكى ھۆكۈمرانلىقىنى ئاغدۇرۇۋېتىشكه ئاز قالدى

قۇرۇلغانلىقى ۋە ماقالىدا ئۈچ ۋىاليهت قوراللىق كۈچلىرىنىڭ تهرەققىي قىلىپ مۇنتىزىم ئارمىيه بولۇپ 

ئازادلىقتىن كېيىن ئۆزگهرتىپ تهشكىل قىلىنىپ، ئاخىرىدا ئهمهلدىن قالدۇرۇلغانغىچه بولغان 

  .   قۇرۇلمىسى تونۇشتۇرۇلىدۇجهريانلىرىدىكى قىسىم

  

   تاشقى سهۋەبلىرى -ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبى پارتالشنىڭ ئىچكى       

  

  :  ئىچكى ئامىل

ىلىڭىنىڭ تهسىرىدە پۈتۈن شىنجاڭغا ئىنقىالب ئوتى تۇتۇشۇپ جىن  يىلىدىكى قۇمۇل قوزغ-  1931

شۇرېننىڭ ئهكسىيهتچى ھۆكۈمرانلىقى لىڭشىپ قالدى، بۇ پۇرسهتتىن پايدىالنغان  جىن شۇرېننىڭ 

قول ئاستىدىكى ئهمهلدارالردىن چېن جۇڭ، تاۋ مېڭيۆ، لى شياۋتيهن قاتارلىقالر ئاق ئورۇس 
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 كۈنى سىياسىي ئۆزگىرىش قوزغاپ جىن - 12 ئاينىڭ - 4 يىلى -  1933ئهسكهرلهر بىلهن بىرلىشىپ 

شۇرېننى قوغلىۋەتتى بىراق ئۇالرنىڭ ھهربىي كۈچى يېتهرلىك بولمىغانلىقى ئۈچۈن چوڭ ھوقۇق شۇ 

شېڭ شىسهي تهختكه چىققاندىن كېيىن . چاغدىكى ھهربىي قوماندان شېڭ شىسهينىڭ قولىغا چۈشتى

بىلهن ما جۇڭيىڭنىڭ كۈچلىرىنى تارمار قىلدى، خوجىنىياز ھاجىنى ئۆزى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ياردىمى 

شۇنداق قىلىپ قىسقىغىنا بىر يىل ئىچىدە پۈتۈن شىنجاڭنىڭ . بىلهن ھهمكارلىشىشقا مهجبۇر قىلدى

شېڭ شىسهي تهختكه چىققان . ھهممه يېرىنى ئۆزىنىڭ كونتروللۇقىغا ئالدى) خوتهندىن باشقا( 

ە بهزىبىر ئىلغار سىياسهتلهرنى يولغا قويۇپ شىنجاڭنىڭ مهدەنىيهت ۋە دەسلهپكى مهزگىللهرد

بىراق كېيىن ئۆزىنىڭ ئهپتى . ئىقتىساد ساھهسىدە بهلگىلىك تهرەققىياتالرنى قولغا كهلتۈردى

بهشىرىسىنى ئاشكارىالپ تېررورلۇق ھۆكۈمرانلىقنى يولغا قويۇپ شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقىنى 

سۇيىقهستلىك توپىالڭ ئهنزىلىرىدىن بىرقانچىنى ئويدۇرۇپ . تاتسىيه قىلدىدەھشهتلىك ئېكسپىال

نهتىجىدە شىنجاڭدىكى ھهر . چىقىرىپ ھهر مىللهت خهلقىدىن نهچچه يۈزمىڭ ئادەمنى ئۆلتۈردى

 دۈككىدە كۈن ئۆتكۈزىدىغان - مىللهت خهلق ئاممىسى ھاياتى كاپالهتكه ئىگه بواللماي دەككه 

ۋېت ئىتتىپاقى بىلهن مۇناسىۋەتنى ئۈزۈپ، چېگرىنى تاقىغاندىن كېيىن سو. ھالغا چۈشۈپ قالدى

كۈندىلىك تۇرمۇش بۇيۇملىرى قىس بولۇپ، مال باھاسى ئۆسۈپ ھهر مىللهت ئاممىسىنىڭ تۇرمۇشىمۇ 

 نهپرىتى چهككه - كۈنگه قوزغىلىپ، غهزەپ -قىيىن كۈندە قېلىپ خهلقنىڭ نارازىلىقى كۈندىن 

تارتىپ يۇقىرى قاتالم كىشىلهرگىچه بولسۇن شېڭ شىسهي ھۆكۈمىتىدىن ئاددىي خهلقتىن . يهتتى

  . نارازى بولمىغىنى قالمىدى
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خوجانىياز ھاجى، :  يىلالردىكى شىنجاڭ تارىخىغا زور تهسىر كۆرسهتكهن تۆت مهشهۇر شهخس- 30

   شېڭ شىسهي، جىن شۇرېن، ما جۇڭيىڭ

  : تاشقى سهۋەب

تهختكه چىققاندىن كېيىن، دەسلهپته سوۋېت ئىتتىپاقىغا يېقىنلىشىپ  يىلى شېڭ شىسهي -  1933

بارلىق سىياسهتلىرىنى سوۋېت ئىتتىپاقىغا مايىل قىلىپ ئېالن قىلدى ۋە سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ زور 

بۇنىڭ بىلهن شىنجاڭدا سوۋېت . مىقداردىكى ئادەم كۈچى ۋە ماددىي كۈچ ياردىمىنى قوبۇل قىلدى

 ئېشىپ، شىنجاڭ رايونى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تهسىر دائىرىسىدىكى رايون بولۇپ ئىتتىپاقىنىڭ تهسىرى

شۇ دەۋردە ھۆكۈمهتنىڭ ھهممه تارماقلىرىدا سوۋېت ئىتتىپاقى مهسلىههتچىلىرى بار بولۇپ، . قالدى

شېڭ شىسهي ئويدۇرۇپ چىقارغان توپىالڭ ئهنزىلىرىدىكى . ئهمىلى ھوقۇق شۇالرنىڭ قولىدا ئىدى

 يىلىغا - 1942بىراق . هرمۇ موسكۋادىن تهستىق كهلگهندىن كېيىن بىر تهرەپ قىلىناتتىجىنايهتچىل

كهلگهندە شېڭ شىسهي سوۋېت ئىتتىپاقىدىن يۈز ئۆرۈپ، ئۆزىنى گومىنداڭنىڭ قوينىغا ئاتتى ۋە 

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ خادىملىرىنى قوغالپ چىقىرىپ، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ شىنجاڭدىكى تهسىر 

شۇنىڭ بىلهن سوۋېت ئىتتىپاقىدا شېڭ شىسهينى ئاغدۇرۇپ تاشالپ، .  پۈتۈنلهي تازىلىدىكۈچلىرىنى

بۇ مۇددىئانى ئهمهلگه ئاشۇرۇش . ئهسلىدىكى ھالهتنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش مۇددىئاسى پهيدا بولدى

سوۋېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى شىنجاڭدىكى . ئۈچۈن شىنجاڭدا چوقۇم بىر ئىنقىالب پارتالش كېرەك ئىدى

ھهر مىللهت خهلقىنىڭ شېڭ شىسهينىڭ زۇلۇمىغا بولغان قارشىلىقىدىن پايدىلىنىپ ئىش ئېلىپ 



  بىز ۋە مىللهت ، بۈگۈن ۋە كهلگۈسى ----- تارىخ
  

————————————————————————————————————————————————— 
 com.uyebook.www://http/                               ئۇيغۇر ئېلكىتاب تور بېتى

5

بۇنىڭ ئۈچۈن قىلغان كونكرېت ئىشالرنىڭ بىرى ئالتاينىڭ . بېرىشنىڭ تهييارلىقىغا كىرىشىپ كهتتى

 يهنه كۆكتوقاي، چىڭگىل ناھىيىلىرىدىكى قازاق خهلقىنىڭ شېڭ شىسهيگه قارشى قوزغىلىڭىنى قولالش،

بىرى شېڭ شىسيهينىڭ ئاق تېرورلۇقىدىن ئۆزىنى قاچۇرۇپ، شىنجاڭدىن سوۋېت ئىتتىپاقىغا قېچىپ 

چىققان ھهر مىللهت ياشلىرىنى يىغىپ ئۇالرغا ھهربىي تهلىم تهربىيه ئېلىپ بېرىش ئىدى سهيدۇلال 

  سوۋېت ناملىق كىتابىدا يېزىشىچه» مهن شاھىت بولغان ئىشالر « سهيپۇلاليوف ئهپهندىنىڭ 

ئىتتىپاقىنىڭ مۇناسىۋەتلىك ئورگانلىرى  پامىر ئېتىكىدە ئىسهاقبېك مۇنۇنوف، پالىنوفالرنىڭ 

 نهچچه كىشىلىك بىر پارتىزان ئهترىتى قۇرۇپ ئۇالرنى ئاتۇش چېگرىسىدىن 500باشچىلىقىدا 

لىقتىن بىراق ئارىدىن خائىن چىققان. ئۆتكۈزۈپ جهنۇبىي شىنجاڭدا ئىنقىالب قوزغىماقچى بولغان

يهنه ئابدۇكېرىم ئابباسوف، ئالېكساندىروفالر باشچىلىقىدا بىر گۇرۇپپا . پىالن ئهمهلگه ئاشماي قالغان

يهنه ئىلى ۋىاليىتىدىن قېچىپ چىققان .  تهربىيه ئېلىپ بارغان-تهشكىل قىلىپ ئۇالرغا ھهربىي تهلىم 

، رەپىق بايچۇرىن )ئۇيغۇر(ىدىن ، سهيدۇلال سهيپۇلاليوف، قۇربان بۇرھان)تاتار( پاتىخ مۇسلىموف 

 نهچچه نهپهر ياشنى ئالمۇتا ئهتراپىدىكى بىر ساناتورىيىدە تهربىيىلهپ پۇرسهت 10قاتارلىق ) تاتار(

  . تۇغۇلغاندا، چېگرىدىن كىرگۈزۈپ ئىلى ۋىاليىتىدە ئىنقىالب قوزغىماقچى بولغان
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سوۋېت : سىگه مۇناسىۋەتلىك تۆت كاتتىۋېشىسوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئهينى چاغدىكى شىنجاڭ مهسىلى

ئىتتىپاقى ئالىي رەھبىرى سىتالىن؛ سوۋېت ئىتتىپاقى تاشقى ئىشالر كومېسسېرىياتىنىڭ رەئىسى 

نىڭ باشلىقى بېرىيه؛ سوۋېت ) ك گ ب( مولوتوف، سوۋېت ئىتتىپاقى دۆلهت بىخهتهرلىك كوممېتېتى 

 .ىسى ۋورشىلوۋئىتتىپاقى ھهربىي ئىشالر كومېسسېرىياتىنىڭ رەئ

  

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئىلىدا تۇرۇشلۇق كونسۇلى دوباشىن ئېلىخان تۆرە، ھېكىمبهك غوجا قاتارلىق 

يهرلىك يۇقىرى قاتالم زاتلىرى بىلهن مهخپىي ئاالقىلىشىپ ئۇالرنى قوزغىلىپ شېڭ شىسهينىڭ 

ئازادلىق تهشكىالتى « دا ھۆكۈمرانلىقى ئاغدۇرۇپ تاشالشقا دەۋەت قىلغان ۋە ئېلىخان تۆرە باشچىلىقى

قۇرۇلۇپ مهسچىتلهردە تهشۋىقات خىزمهتلىرى ئىشلىنىپ، ئىنقىالبنىڭ تهييارلىق خىزمهتلىرى » 

  . ئىشلهندى
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 نىڭ رەئىسى ئېلىخات تۆرە ۋە ھېكىمبهگ غوجا"ئازادلىق تهشكىالتى " غۇلجىدا قۇرۇلغان 

  

)  تاتار(  ئاينىڭ بېشىدا پاتىخ مۇسلىموف - 8 يىلى -  1944يۇقىرىقىدەك تهييارلىقالردىن كېيىن 

 كىشىلىك كىچىك ئهترەت قورغاس چېگرىسىدىن كىردى ۋە نىلقا ناھىيىسىدىكى 7باشچىلىقىدىكى 

  . قاتارلىقالر بىلهن كۆرۈشۈپ قوزغىالڭنىڭ مهسلىههتىنى قىلىشتى) قازاق( ئۇالستاي تېغىغا بېرىپ ئهكبهر 

  

  پارتىزانلىق دەۋرى 
  

، سىيىت )قازاق(، ئهكبهر )تاتار(كۈنى ئۇالستاي تېغىدا پاتىخ مۇسلىموف -14ئاينىڭ - 8يىلى -1944

، نۇر )ئۇيغۇر(، غېنى مهھهممهتباقى )تاتار(، رەپىق بايچۇرىن )ئۇيغۇر(، قۇربان بۇرھانىدىن )قازاق(

ىت مۇسلىموف ، خهم)ئۇيغۇر(، ھوشۇر مامىتوف )ئۇيغۇر(، ئوسمان ئىبراھىموف )ئۇيغۇر(ئوبۇلۇف 

قاتارلىق كىشىلهرنى يادرو قىلغان پارتىزانالر ) رۇس(، سېريۇژا الپشىن )قازاق(، مولداجان )تاتار(

پاتىخ مۇسلىموف باش قوماندان، . ئهترىتى قۇرۇلدى ۋە ۋاقىتلىق قوماندانلىق شتابى تهسىس قىلىندى

ىدە ئۈچ تارماق ئهترەت ئۇنىڭ تۆۋىن. ئهكبهر، سېريۇژا الپشىن مۇئاۋىن باش قوماندان بولدى

چوڭ  ئهترەتكه ئهكبهر باتۇر، سىيىتالر قوماندان بولدى، ئۇنىڭ ئادەم سانى - 1. تهشكىل قىلىندى

چوڭ ئهترەتكه غېنى باتۇر، -2  ئادەمگه يهتتى، 600ئايغا بارغاندا تهخمىنهن -11تهرەققىي قىلىپ 

ئايغا بارغاندا -11ەققىي قىلىپ ئوسمان ئىبراھىموف قوماندانلىق قىلدى، ئۇنىڭ ئادەم سانى تهر
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چوڭ ئهترەتكه شۇتوف ئىۋان، خهمىت مۇسلىموف قوماندانلىق - 3 ئادەمگه يهتتى، 600تهخمىنهن 

 ئادەمگه  ئادەمگه 600ئايغا بارغاندا تهخمىنهن -11ئۇنىڭ ئادەم سانى تهرەققىي قىلىپ .  قىلدى

 كۈنى نىلقىدىن بۇالرنى تۇتۇشقا -  17 ئاينىڭ - 8پارتىزان ئهترىتى قۇرۇلغاندىن كېيىن، . يهتتى

كهلگهن ساقچى ئىدارىسىنىڭ ئادەملىرىنى يوقىتىپ تۇنجى غهلىبىنى قولغا كهلتۈردى ۋە بىرقانچه 

 -  5 ئاينىڭ - 10. قېتىملىق غهلىبىلىك جهڭلهرنى قىلىپ پارتىزانالرنىڭ كۈچى بارغانچه ئۇلغايدى

 كۈنى ناھىيه - 7 كۈندۈز جهڭ قىلىشى ئارقىلىق -چه كۈنى نىلقا ناھىيه بازىرىغا ھۇجۇم قىلىپ، بىر كې

 .دەمچى قوشۇنلىرىنى مهغلۇپ قىلدىۋە غۇلجىدىن كهلگهن گومىنداڭنىڭ يار. بازىرىنى ئىشغال قىلدى
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 فاتىخ باتۇر، ئهكبهر باتۇر، خهمىت باتۇر

 



  بىز ۋە مىللهت ، بۈگۈن ۋە كهلگۈسى ----- تارىخ
  

————————————————————————————————————————————————— 
 com.uyebook.www://http/                               ئۇيغۇر ئېلكىتاب تور بېتى

9

  

» ھهربىي قوماندانلىق شتابى«غۇلجىدا » ئازادلىق تهشكىالتى «كۈنى -6ئاينىڭ - 11يىلى -1944

يلىرىدىكى تارقاق ھهرىكهت قىلىۋاتقان پارتىزان نى قۇرۇپ ئىلى ۋىاليىتىنىڭ ھهرقايسى جا

سوۋېت ئىتتىپاقى ئوفىتسېرى پېتىر . ئهترەتلىرىگه بىر تۇتاش قوماندانلىق قىلىشنى قارار قىلدى

رومانوۋىچ ئالىكساندىروف باش قوماندان بولدى، ئۇنىڭ ئهزالىرى رەھىمجان سابىر ھاجى، 

ھهربىي . ن قهمبىرى قاتارلىقالردىن تهركىپ تاپتىماژاروف، قاسىمجا. م. ئابدۇكېرىم ئابباسوف، ۋ

شهھهر )  يىل تولغان كۈنى27سوۋېت ئۆكتهبىر ئىنقىالبىغا (  كۈنى - 7 ئاينىڭ -11قوماندانلىق شتابى 

  . بويىچه قوزغىالڭ كۆتۈرۈشنى، نىلقا پارتىزانلىرىنىڭ غۇلجىغا ھۇجۇم قىلىشىغا ماسلىشىشنى قارار قىلدى

  

لىكىگه قېچىپ بارغان ھهر مىللهت ياشلىرىدىن تهشكىللهنگهن پارتىزان سوۋېت ئىتتىپاقى تهۋە

 كۈنى سهھهرگه ئۈلگۈرۈپ ئابدۇكېرىم ئابباسوفنىڭ قوماندانلىقىدا غۇلجا - 7 ئاينىڭ - 11ئهترىتى 

شهھىرىگه يېتىپ كهلدى ۋە ۋاڭ قادىر بېغىدا مهشىق قىلىۋاتقان گومىنداڭنىڭ ئۇيغۇر ئهسكهرلهردىن 

ىشىلىك كىچىك قوشۇنىنى تهسلىم قىلدۇرۇپ، يېڭى بىر ئهترەت تهشكىل قىلدى بۇ تۈزۈلگهن يۈز ك

مۇئاۋىن كوماندىر بولۇپ ) تاتار(كوماندىر، ئايتۇغان يۇنۇچى ) تاتار(ئهترەتكه ئارۇپ ئهۋزى 

  . قوشۇننى يېتهكلهپ دەرھال قورچاق ئىلى ۋىاليهتلىك ساقچى ئىدارىسىگه ھۇجۇم قىلدى

  

اتىخ باتۇر، غېنى باتۇر قاتارلىقالرنىڭ يېتهكچىلىكىدە غۇلجا شهھىرىگه شهرق نىلقا پارتىزانلىرى پ

  . تهرەپتىن ھۇجۇم قىلىپ كىردى

  

 كۈنىگه كهلگهندە غۇلجا شهھىرىنىڭ -  12 ئاينىڭ -  11بىرنهچچه كۈنلۈك كهسكىن جهڭ ئارقىلىق 

ىرى پارتىزانالر ھهرەمباغ، ئايرودروم، لهڭشاڭ بۇتخانىسى قاتارلىق ئورۇنالردىن باشقا جايل

 150 دىن ئارتۇق ئهسكىرى  يوقىتىلدى، 400بۇ جهرياندا گومىنداڭنىڭ . تهرىپىدىن ئازاد قىلىندى

  . دىن كۆپرەك ئهسكىرى ئهسىر ئېلىندى

  

پارتىزانالر ھهرەمباغ قاتارلىق جايالرغا كىرىۋالغان دۈشمهنلهرنى قورشاپ داۋاملىق ھۇجۇم قىلدى ۋە 

 كۈنىگه كهلگهندە غۇلجا شهھىرىنى تولۇق - 1 ئاينىڭ - 2 يىلى -  1945ق كهسكىن كۈرەشلهر ئارقىلى

ئۇرۇش .  نهچچه كۈن توختىماي داۋام قىلدى80ھهرەمباغقا ھۇجۇم قىلىش ئۇرۇشى . ئازاد قىلدى

 دىن كۆپرەك ئادەم 3700 ئادەمنى يوقاتتى، 1600جهريانىدا پارتىزانالر گومىنداڭ ئهسكهرلىرىدىن 

نى ئهسىرگه ) گومىنداڭ قوشۇنلىرىنىڭ ئائىله تاۋابىئاتلىرى ۋە خهنزۇ ئاممابۇنىڭ كۆپىنچىسى (

 نى، 98 يېنىك پىلىموتتىن - نى، ئېغىر 6 نهچچىنى مىناميوتتىن 2100ئالدى، مىلتىقتىن 
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 نى ۋە باشقا كۆپلىگهن ھهربىي 16نى، ئاپتوموبىلدىن ) تولىسى زەخىملهنگهن (54ئايروپىالندىن 

  . ئالدىئهشياالرنى غهنىمهت 

  

غۇلجا شهھىرىدە كهسكىن جهڭلهر بولۇۋاتقاندا ئىلى ۋىاليىتىنىڭ باشقا جايلىرىدىمۇ كۈرەشلهر جۇش 

سۈيدۆڭ ناھىيىسىدە موگوتنوفنىڭ قوماندانلىقىدا ھهر مىللهت ياشلىرىدىن . ئۇرۇپ راۋاجالندى

شچىلىقىدا كهڭساي سۈيدۆڭ پارتىزانلىرى تهشكىل قىلىندى، كهڭسايدا فاتى ئىۋانوۋىچ لېسكىننىڭ با

پارتىزانلىرى تهشكىل قىلىنىپ ئۈرۈمچىدىن ياردەمگه كهلگهن گومىنداڭ قوشۇنلىرىنىڭ ئالدىنى 

باشچىلىقىدا تۇڭگان پارتىزان ئهترىتى تهشكىل ) خۇيزۇ(مهنسۇر لومىيوۋ . توسۇپ ئۇرۇش قىلدى

) موڭغۇل( ە ئېردەنى ئارىشاڭ ناھىيىسىد. قىلىنىپ سۈيدۆڭ پارتىزانلىرىغا ماسلىشىپ ئۇرۇش قىلدى

باشچىلىقىدا موڭغۇل پارتىزان ئهترىتى تهشكىل قىلىنىپ بۆرتاال ئهتراپىدىكى گومىنداڭ قوشۇنلىرىنى 

تېكهس، موڭغۇلكۈرە، توققۇزتارا، كۈنهس قاتارلىق ناھىيىلهردىكى خهلقمۇ . ئىسكهنجىگه ئالدى

  . ئىشتىراك قىلدىقوزغىلىپ گومىنداڭ ھاكىمىيىتىنى ئاغدۇرۇپ تاشالش كۈرەشلىرىگه 

  

  تۈگىدى 

تۈزۈپ چىققان ھهرقانداق ئېلكىتابنىڭ ئهسلى >> ئۇيغۇر ئېلكىتاب گۇرۇپپىسى<<: بايانات 

ماتىرىيالنىڭ ئاپتۇرلۇق ھۇقۇقى شۇ ماتېرىيال يولالنغان توربهت ھهم شۇ توربهتكه يوللىغۇچى 

  !!! ئاپتۇرغا مهنسۇپ 

 ئېلكىتابالر پهقهت ئۆگىنىش ۋە بىرقىسىم تۈزۈپ چىققان>> ئۇيغۇر ئېلكىتاب گۇرۇپپىسى<<

پايدىالنغۇچىالرنىڭ ئوقۇپ پايدىلىنىشى ئۈچۈن تورغا يولالندى ، ئۇنىڭدىن باشقا سودا ئىشلىرى 

ئهگهر قانۇنسىز باشقا ساھهلهردە ئىشلىتىلىپ بىرەر ئاقىۋەت . قاتارلىقالرغا ئىشلىتىش مهنئىي قىلىنىدۇ 

ئۇيغۇر ئېلكىتاب <<. ئىشلهتكۈچى ئۆزى مهسئول بولىدۇ كېلىپ چىقسا بارلىق ئاقىۋەتكه شۇ 

  !!!!!بۇ جهھهتته ھېچقانداق مهسئولىيهتنى ئۆز ئۈستىگه ئالمايدۇ >> گۇرۇپپىسى
تۈزگهن ھهرقانداق ئېلكىتابقا نىسبهتهن >> ئۇيغۇر ئېلكىتاب گۇرۇپپىسى<<يۇقىرىقىالردىن باشقا 

  .بىلهن بىۋاسىته ئاالقىالشسىڭىز بولىدۇ >> رۇپپىسىئۇيغۇر ئېلكىتاب گۇ<<تهلهپلىرىڭىز بولسا -پىكىر
                                                                            55451683:  توپى  QQنىڭ >> ئۇيغۇر ئېلكىتاب گۇرۇپپىسى<<

كۈنى                  - 1 ئاينىڭ- 2يىلى - 2008  
                                                                        

                 جىنهن--- شهندۇڭ
 

 


