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 4. بەت

 الگېرلىرى جازا دۇنيادىكى
 ېلتىرىشئ

 

 ئىككىنچ ى ەتتەئ اد پ،ۇبول  ۇئات الغ ت ارىخى بى ر شۇتون  ەرگەملەئاد ەپىنچۆك ۇئاتالغ ۇب نەگېد رلىرىېالگ جازا

 ج  ازا نىس   ۇكومم رى  دىكىەۋد ئىتتىپ  اقى  ۋېس  و ۋە رلى  رىېالگ ج  ازا ناتسىس    زگىلى  دىكىەم ش  ىۇرۇئ ني  اۇد

 ش  ىۇرۇئ ني  اۇد ئىككىنچ  ى ۋە بىرىنچ  ى رلى  رىېالگ ج  ازا اتق  انۋلىنىېئ تىلغ  ا ەردەي ۇب   .ۇرس  ىتىدۆك رلىرىن  ىېالگ

 رەس  ىرلەئ الغ  انۋيىغى رنىەرلەس  كەئ نەش  كۈچ ەس  ىرگەئ پ  تى ەرەت قارش  ى رەت  لەلۆد نەش  مۇد زگىلى  دىكىەم

 دىالرۇھ  ەي ەپىنچۆك   پۇبول   ئاتىلى  دىغان ۇپم  ەد رلى  رىېالگ لىشۋېيىغى   ەنەي رلى  رىېالگ ج  ازا .سەمەئ رلى  رىېالگ

 لىرى داۇتاراتق ني اۇد ەن دۈك نكىۈگ ۈب .قالغان پۇبول لگىسىەب ڭرغىنچىلىقنىقى ئىرقى رىلغانېب لىپېئ ستىدى ۈئ

 ئىرق ى اتق انۋزىۈرگۈي س تىدى ۈئ مىللىت ى رۇيغ ۇئ نۈتۈپ بىر ڭخىتاينى رلىرىېالگ جازا اتقانۋلىقىېچ ەزگۆك قايتا

 تارىخى  دا تەيئىنس  انى ەردەي ۇب   بى  ز .ۇئالى  د نۇئ  ور تلىرى  دى ەب ت  ارى  ەپىتىدۈس   لگىس  ىەب ڭقىرغىنچىلىقىنى  

 كرارالنس  اەت قايت  ا ۋە ئورناش  قان ىغ  اېڭئ ڭرنىەكىش  ىل ەپىتىدۈس   قىس  مى بى  ر ڭرنى  ەلەپاجىئ نەل  گەك ي  دانغاەم

  .تىمىزۆئ رسىتىپۆك قىسمىنى بىر ڭرلىرىنىېالگ جازا تىپىك قارالغان پەد ۇبولمايد

 

 ەرىيېئالج

 

 ڭس   ىنىۇنوپ ەرىيېئ   الج يىل   الردا بولغ   ان ەيىلغى   چ 1900 -1330 ەدەرىيېئ   الج ئىش   غالىيىتىدىكى ەفرانس   ىي

  . (مەئاد 300،000 -210،000)نەلگۆئ رلىرىداېالگ جازا ى %21 -11 نەخمىنېت

 

 ەياپونىي
 

 قولى  دى  ڭملىكىچىلىرىنىەس  تۇم پ  اۇرۋيا ئاس  ىيانى بىۇن  ەج رقىەش   ەزگىلى  دەم ش  ىۇرۇئ ني  اۇد ئىككىنچ  ى

 130،000 نەخمى  نەت پۇبول   پ  الىقالردى ۇرۋيا باش  قا ۋە ر،ەرلىك  لەي ، رەلىكلەگولالن  دىي ،ەي  اپونىي الغ  انۋتارتى

  .سەمەئ نىقېئ سانى ڭقالغانلىرىنى اياتھ يى ېك شتى ۇرۇئ نالردى ۇتقۇت ۇب .قامىغان رلىرىغاېالگ جازا منىەئاد

 

 رلىرىېالگ جازا ناتسىس 
 

 .قامالغ ان مەئاد 1000 پ،ۇبول رىېالگ جازا ۋداكا رىېالگ جازا لغانۇرۇق نجىۇت ەدەرمانىيېگ نقىۇرۇب شتى ۇرۇئ

  .بولغان تراپىداەئ 79،000 سانى نىۇئوم ڭسوالنغانالرنى رغاېالگ اقىتتاۋ بىرال ەدەرمانىيېگ نۈتۈپ

 رغ انۇق مىقياسىدا پاۇرۋيا ڭناتسىستالرنى ەزگىلىدەم شىۇرۇئ نياۇد ئىككىنچى بولغان ەيىلغچ -1941 -1933

 ج  ازا دىۇھ  ەي .نەنگەخ  اتىرىل پەد 1200 ەتلىرى  دەججۆھ تەمۈك  ۆھ ەرم  انىيېگ س  انى ڭالگىرلىرىنى   ج  ازا

 پۆك  پۇبول  تراپى داەئ 11،000 ىس ان ڭرلىرىنى ېالگ ج ازا پادىكىۇرۋيا ەقارىشىچ ڭتقىقاتچىلىرىنىەت رلىرىېالگ

 ەگەرم انىيېگ باشقا دىالردى ۇھەي ەئىچىد ڭقامالغانالرنى رلىغاېالگ جازا ۇب .تاقالغان يەئىشلىتىلم نۇزۇئ قىسمى

 چرىغ  انالرۇئ ەش  لىككەزىيانك پۆك   ەڭئ پ،ۇبول   ۇكىش  ىلىرىم تەمىل  ل باش  قا نۇرغ  ۇن قارالغ  ان پەد قارش  ى

 ناتسىس     ەب   ويىچ رىەلچۆم    ڭزىيىنى   ۇم خولوكوس     .بولغ   ان رەكلەلپ   و ۋە خالرېچ    باش   قا دىالردى ۇھ   ەي

 ەگىچەس  ىيۇر دى ەرم  انىيېگ س  انى مىۇئوم   ڭقامىغانالرنى   رلىرىغ  اېالگ ج  ازا ەئىچى  د يى    12 س  ىەرمانىيېگ

 دىالرۇھ ەي ەئىچى د ڭنى ۇب پۇبول  قارىلىدىغان پەد ەمىليونغىچ 20- مىليوندى  11 مىنىداېز پاۇرۋيا لغانۇسوز

  .نەيىلگېد ۇئاشىد ندى مىليو 6
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 5. بەت

 پولشا
 

 ج ازا رغ انۇق ناتسىس تالر پولش ادا قىلىنغ ان ئىش غان رىپى دى ەت ەس ىيۇر يى ې ك بولغان دى  پۇغل ەم ەرمانىيېگ

 نەئىش لىتىلگ قاماش قا پولشالىقالرنى قارشى تقاۋېسو ۋە رنىەسىللىكلەن رمانېگ ياشىغان ەردەرلەي ۇش رلىرىېالگ

  .قامالغان رلىرىغاېالگ جازا رىپىدى ەت سالرۇر مەئاد ڭمى 100 نەخمىنەت ەيىلغىچ- 1949-1941 پ،ۇبول

 

 (الگالرۇگ ) رلىرىېالگ جازا  ۋېسو
 

 لغ انۇرۇق رلى رىېالگ ج ازا نلىغ انۇرغۇن نەبى ل قىۇيرۇب  ڭس تالىننى ەيىلىغى چ-1913 -1929 ەرىدەۋد  ۋېسو

 ھال  دا قىلىنغ  ان ەندەپس  ەد قلىرىۇھوق   قەھ رلىرى  داېالگ ج  ازا ۇئاش   ئىنس  انالر ن  ا ۇبىگ مىليونلىغ  ان پ،ۇبول  

 رەكىش  ىل نۇرغ  ۇن قارالغ  ان پەد رلى  كەتەخ ەئىچى  د ڭالرنىۇش   .لغ  انۇيۇي كاللىس  ى ۋە لىنغانېس   ھاش  ارغا

 لىغ انڭزمىۇي ەچ چەن قارالغ ان پەد رلى كەتەخ ەڭئ ەئىچى د ڭنى ۇب .لغ انۇتۇيوق قىلىنى پ نۇرگۇس  ەگەسىبىرىي

  .لغانۇرۇت پۇتۇت رالرداېالگ مەئاد 2،710،000 بولغاندا پۆك ەڭئ ەرىدەۋد ستالى .بار ۇتاتارالرم ۋە رالرۇيغۇئ

 ەس ىرگەئ ەئارمىيىس ىگ ەرم انىيېگ  مەئ اد مىلي ون 1.7 پ تى ەرەت  ۋېس و ەزگىلى دەم ش ىۇرۇئ نياۇد ئىككىنچى

 1.1 نەل گەك قايتى پ ەلى تىگۆد .لغ انۇرۇقايت ئىتتىپاقىغا  ۋېسو مەئاد مىليون 1.1 دى ڭنىۇئ پۇبول نەشكۈچ

 باش  قا ن  دى ۇئ .س  والنغان رلىرىغ  اېالگ ج  ازا قارىلى  پ پەد خ  ائى  نەبى  ل قىۇيرۇب   ڭس  تالىننى مەئ  اد مىلي  ون

 ڭنى ۇئ پۇبول  س والنغان رلىرىغ اېالگ ج ازا مەئ اد مىلي ون 3 رمانالردى ېگ مىنىدىكىېز  ۋېسو يى ېك شتى ۇرۇئ

 ەتتۋېسو چاغدىكى ۇش  ەزىتىدېگ غىۇت نىزمۇكومم يىلىدىكى-1919 .قايتالىغان ەگەرمانىيېگ مىليونى بىر ئاران

  .قىلىنغان النېئ پەد قۇئارت دى  900،000 ىسان ڭرالرنىۇيغۇئ نياشايدىغا

 

 

 رىكاېئام
 

 يى ې  ك ن  دى ەتكۆئ ەھ  الىتىگ شۇرۇئ   س  مىەر نەبى  ل رىك  اېئام قىلى  پ مۇج  ۇھ ايغ  اۋھا ي  اپونالر يىل  ى-1941

 قۇئ ارت دى   120،000 ي اپونالردى  ياش ايدىغان ەس ىدەۋەت رىك اېئام پۈرۈشۈچ قۇيرۇب مىتىۈكۆھ لى ۋېروز

 ۋە ئىتالىي انالر س اندا ئ از رم انالر،ېگ تراپى داەئ 11،000 مۇل ەم باش قا ن دى ۇئ .الغ انۋيىغى رالرغاېالگ كىشىنى

 نەرىلگې ب پۇقوي  يى ې ك ش تى ۇرۇئ ەرچەگ رەكىش ىل سوالنغان رالرغاېالگ ۇب .بار ۇئىندىئانلىرىم رىكاېئام رلىكەي

 بى ر تارىخىدىكى رىكاېئام ۇبولسىم سورىغان ۇپەئ الردى ۇئ نۈچۈئ قىلمىشى زۆئ مىتىۈكۆھ رىكاېئام ۋە ۇبولسىم

  .قالغان پۇبول داغ

 

 تنامۋې
 

 نۈچ ۈئ رىك اېئام تنام دىكىۋې بىۇن ەج نىستلىرىۇكومم تنامۋې شىمالى يى ېك ندى ېكىنگېچ تنامدى ۋې رىكاېئام

  .قامالغان رلىرىغاېالگ جازا تناملىقۋې 300،000 نەخمىنەت .جازالىغان قاتتىق رنىەنلەئىشلىگ

 

 

 ەكورىي شىمالى

 
 پۇبول  بى رى ڭرنى ەتلەلۆد بى ەس تۇم س اندىكى ئاز بولغان تۇجەۋم رلىرىېالگ جازا ەھازىرغىچ ەكورىي شىمالى

  .قاماقلىق رلىرىغاېالگ كەمگەئ مەئاد تراپىداەئ 200،000 نەخمىنېت ھازىر
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 6. بەت

 ەىيۋسالۇيوگ
 

 مەئ  اد مىلي  ون 1.7 پۇبول   رلى  رىېالگ ناتسىس    قۇئ  ارت تى    70 ەدەىيۋس  الۇيوگ ەيىلغى  چ- 1944 -1941

  .بولغان سىگانالر ۋە ربالرېس دىالر،ۇھەي پىنچىسىۆك .قامالغان

 ياش ايدىغان ەس ىدەۋەت ەىيۋس الۇيوگ م وتىۈكۆھ ەىيۋس الۇيوگ نىس ۇكومم يى ېك شىدى ۇرۇئ نياۇد ئىككىنچى

 رم انېگ 100،000 نۇرۇب شىدى ۇرۇئ نياۇد چىئىككىن .يوقاتقان قاماپ رلىرىغاېالگ جازا لقنىەخ تىللىق رمانېگ

 پىنچىس  ىۆك يى ې  ك قالغ  ان، رم  انېگ قۇئ  ارت دى    10،000 ئ  ارام يىل  ى.1943 ەدەىيۋس  الۇيوگ ياش  ايدىغان

  .نەتكەك پۈچۆك ەگەرمانىيېگ

 ۋە ئالب انلىرىنى ۇۋۇكوس  لىغ انڭزمىۈي ئالدى دا زۆك ڭنيانىۇد نۈتۈپ يىلالردا- 1990 ربالرېس دىكىەىيۋسالۇيوگ

 ەگەىيۋس الۇيوگ رىك اېئام ەتىجى دەن .بارغ ان لىپېئ قىرغىنچىلىق مىللى قاماپ رلىرىغاېالگ جازا رنىەلىكلەبوسنىي

 ەبوس نىي ۋە وۇۋكوس  پارچىلىنى پ ەىيۋس الۇيوگ .نەرگەب ەخ اتىم قىرغىنچىلىققا تنىكېئ ۇب قوزغاپ شۇرۇئ قارشى

  .بولغان قى ەستۇم رەتلەلۆد قاتارلىق

 

 خىتاي

 
 ج  ازا ۇب   پ،ۇبول   اتقانۋرىۇدڭ  ما نۇرۇيوش   رلىرىن  ىېالگ ج  ازا م  دىكىەلۆك زور ەڭئ ني  ادىكىۇد ەتتۆۋەن   خىت  اي

 .نەكى   تىلگېب پەد ۇئاش   ىد مىليون   دى  بى   ر ەن   دەگېد مەك ەڭئ س   انى ڭرالرنى   ۇيغۇئ قامالغ   ان رلىرىغ   اېالگ

 زالىرىنىەئ قۇغولل ەڭئ ڭمىللىتىنى رۇيغۇئ اتقانۋرلىنىەلچۆم پەد غىچەمىليون  31 دى  21 سىۇنوپ ەتتەلىيەمەئ

 پەد رلىرى داېالگ ج ازا ۋە ەردەرمىلۈت  ى %20 ەن دەگېد ئ از ەڭئ ڭس ىنىۇنوپ رۇيغ ۇئ ن داۇتقۇت قىلغ ان ئاساس

 ج  ازا ەئاشكارىلىنىش  ىچ ەىرى  دەۋخ ڭش  كىالتنىەت تس  ىزەمۇكۆھ بى  ر قۇزل  ۇنوپ دىكىى  رىكېئام .ۇبولى  د قاراش  قا

 ڭش كىالتنىەت ۇب  .غىرالش قانېئ الالرۋھ ەئ اتق انۋتىېك پۈل ۆئ چراپۇئ قىستاققا قىيى  رالرداۇيغۇئ رلىرىدىكىېالگ

 ركىس  تانۇت رقىەش   قارىغان  دا ماتلىرى  دى ۇلەم نەرىش  كېئ ئ  ارقىلىق قىلى  ش ئان  الىز رالرنىۇچ  ۇئ نەى  گللەئىگ

 2000 رالرداې  الگ كەكىچىك  ر پ،ۇبول   ئاش  ىدىغان دى    1200 س  انى ۇم  ۇئوم ڭرلىرىنى  ېالگ ج  ازا س  ىدىكىەۋەت

 4 ەن  دەگەد مەك ەڭئ س  انى مىۇئوم   ڭرنى  ەردىكىلېالگ ب  ار، مەئ  اد تراپى  داەئ 10،000 لىرى  داڭچو تراپى  دا،ەئ

 باش  قا ردى ۇيغ  ۇئ مەئ  اد بولغ  ان 100،000-200،000 نەخمى  نەت ەئىچى  د ڭنى  ۇب .نەئاش  ىدىك مىليون  دى 

 شۇتۇرۇق سلىنىەن ڭىرالرنۇيغۇئ ھالدا پىالنلىق رالرنىېالگ جىنايى ۇب ڭخىتاينى .نەئىك مكى ۇم شىۇبول تەمىلل

 پۇبول  پ اش ەم دەدەق پكىەس لەد ئ اتالرداۇتبەم لقاراەخ تلىرىەجىناي ۇب ڭخىتاينى .نىقېئ پىالنلىغانلىقى نۈچۈئ

 يەنلۈت ۈپ پ اكىتالرنى ەرچەگ خىت اي يى ،ې ك بولغان دى  ەن ازىرۇم ەق تەھ ۇب  ش كىالتىداەت مىللەت لەر نەشكەبىرل

 چىقق ان چى پېق قازاقىس تانغا .تىرىشماقتا ئويناشقا نۇئوي قىلىپ ىلىقبويامچ زۆك نىالەي ،ۇبولسىم قىلغان ئىنكار

 پۇبول   يىللى  ق 30 پىالن  ى رې  الگ ج  ازا ەناتسىس  تالرچ ۇب   ڭ،خىتاينى   ەئاشكارىلىش  ىچ ڭتباينىۋۇس  ا لۈس  ايراگ

 پۇرۇيوش  يەنلۈت ۈپ رلىرىن ىېالگ ج ازا ەتتۆۋەن  خىت اي  .قىلىغ ان تەقس ەم ش نىۇتۇرۇق س لىنىەن ڭرالرنى ۇيغۇئ

 رالرداې الگ قىس ىم بىر نۈچۈئ بوياش زىنىۆك ڭتچىلىكىنىەجامائ نياۇد بولغاچقا نەتكەي زىۆك االلمايدىغانلىقىغاق

 زىەب .تىرىش  ماقتا ەرتىش  كەزگۆئ ش  ىنىۈنۈرۆك ڭنى  ۇئ قىلى  پ ي  داەپ رنىەلەس  لىھەئ باش  قا ۋە ك  انۇد ، ب  ازار

 قىلىش قا ي داەپ رنىەش لۈنۈرۆك س اختا ايتااليدىغانق اقىتلىقۋ ەيلىرىگۆئ بولىدىغان، قىلغىلى فونېلېت رالردى ېالگ

  .نەئىك تىرىشماقتا

 

 نەلگۈرۈلت ۆئ نۈچ ۈئ ب اغرى ئى   ۋە اتق انۋتىېك پۈل ۆئ كەبولمىغىنى د نى قېئ س انى ڭرنىەملەئاد رالردىكىېالگ

 قىلى ش يى راق زدى ۆك  رالرنىۇيغ ۇئ تىلى دىغانۇيوق ئالدى دا ەڭئ خىت اي .بولماقتا مۇلەنام سانى ۇمڭرنىەملەئاد

 س  اندىكى زور ل  ىېخ م  اتالرۇلەم زىەب ئاش  كارىالنغان قىن  داېي .مكى ۇم   تكىش  ىۆي ەرگەرلەي باش  قا نۈچ  ۈئ

 ەس ىگەۋەت ۇنسەگ ئارقىلىق پويىز ەكىلدەش بىر كەندەتكىگۆي دىالرنىۇھەي سىەرمانىيېگ ناتسىس  ڭرالرنىۇيغۇئ

 .مۇلەم اتقانلىقىۋلىۇتوش
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ادرولۇق چەكلىمىلەريقۇرائندىكى   
مەمتىمىنھېيتاخۇن   

 
      

شۇڭا ۇئنىڭدا .كۈندىلىك تۇرمۇشىمىزدىكى ھايات مىزانىمىزدۇر  مۇقەددەس كىتاۋىمىز ۋە نۇرلۇق مەشئىلىمىز بولغان قۇرائن كەرىم:ھۆرمەتلىك وئقۇرمەن
 .وئتتۇرىغا قويۇلغان چەكلىمىلەردىن يىراق تۇرۇش ائرقىلىقال ائندىن رەببىمىز ائلالھنىڭ ائلقىشىغا ېئرىشەلەيمىز

 ئالالھقا شېرىك كەلتۈرمىگەيسەن.1

 ئادەم ئۆلتۈرمىگەيسەن.2

 قىلمىغايسەنئۇغرىلىق .3

 ىگەيسەنيالغان سۆزلىم.4

 غەيۋەت قىلمىغايسە.1

 بوھتان چاپلىمىغايسەنبىراۋغا .6

 ناھەقچىلىك قىلمىغايسەن.7

 پارا ئالمىغايسەن،پارا بەرمىگەيسەن.3

 ھاكاۋۇرلۇق قىلمىغايسەن.9

 قىلغان ياخشىلىقىڭغا مىننەت قىلمىغايسەن.10

 كۆز قىلمىغايسەن-كۆز.11

 يېسىرالغا ئۇۋال قىلمىغايسەن –يېتىم .12

 باشقىالرنىڭ كۆڭلىنى رەنجىتمىگەيسەن.13

 سۆز قىلمىغايسەن-ھاياسىز گەپ.14

 ئىچى يامانلىق قىلمىغايسەن.11

 ئامانەتكە خىيانەت قىلمىغايسەن.16

 پىخسىقلىق قىلمىغايسەن.17

 قىلمىغايسەن ئىسراپخورلۇق.13

 يالغان گۇۋاھلىق بەرمىگەيسەن.19

 زغۇنچىلىق قىلمىغايسەنزېمىندا بۇ.20

 تارازىدا ھىلىگەرلىك ئىشلەتمىگەيسەن-كەمچە.21

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn1vCU3IXZAhVFFCwKHQE4DtQQjRx6BAgAEAY&url=http://www.cayarasi.com/yasak/&psig=AOvVaw1fQqZsWMyGJdg4xbr5NwC8&ust=1517608902470466
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 قوساقتىكى بالىنى ئۆلتۈرمىگەيسەن.21

 زىناخورلۇق قىلمىغايسەن.22

 ھاراق ئىچمىگەيسەن.23

 قىمار ئوينىمىغايسەن.24

 سېھىرگەرلىك،رامباللىق قىلمىغايسەن.21

 ۋە جازانە بەرمىگەيسەن  ە ئالمىغايسەنجازان.26

 ناچار مۇئامىلە قىلمىغايسەنئاناڭغا -ئاتا.27

 قۇل ئاستىڭدىكىلەرگە ئۇۋال قىلمىغايسەن.23

 دىننى تاڭمىغايسەن غاۇرلۇق بىلەن بىراۋزومب-زورلۇق.29

 ئىككى يۈزلىمىچىلىك قىلمىغايسەن.30

 زالىمغا يان تاياق بولمىغايسەن.31

 زۇلۇمغا سۇكۇت قىلمىغايسەن.32

 قىلمىغايسەنئالدامچىلىق .33

 سورىقى بارلىقىنى ئەستى  چىقارمىغايسەنبۇ دۇنيادا قىلغان ھەممە ئىش ھەركىتىڭنىڭ ئۇ دۇنيادا .34

 رىزقىڭنى ھارام يولدى  تەمى  ئەتمىگەيسەن.31

 بەش نامازنى تەك ئەتمىگەيسەن.36

 رامىزان روزىسىدى  غەپلەتتە قالمىغايسەن.37

 يسەنكاپىرالرغا قارشى كۆرەشتى  قاچمىغا.33

 دىنغا ئىالۋە مەزمۇن قوشمىغايسەن.39

 بىراۋغا لەقەم تاقمىغايسەن.40

 يۇرتۋازلىق قىلمىغايسەن-ئىرقچىلىق.41

 بىراۋنىڭ مەخپىيىتىگە كۆز تىكمىگەيسەن.42

 ئەرزىمەس دۇنيا مەنپەئەتىنى دەپ باشقىالرنى ساتمىغايسەن.43

 ھەقىقەتنى بورمىلىمىغايسەن.44
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 ئويلىغانلىرىم ۋە بۇھەقتە  ندىئازاتلىق فوئۇيغۇر 

 مەمتىمى ېيتاخۇن ھ

ئىقتىسات ئۇيغۇر ئازاتلىق فوندى قۇرۇپ چىقىپ شەرقى تۈركىستان داۋاسىغا ،يىلنىڭ بېشىدى  تارتىپ بۇ 

ھەمدەمدە بولۇشقا تېگىشلىك بىر بۇ ھەقىقەتەن .بېرىلىشقا باشلىدىقاتلىرى ئېلىپ وپالش سەپەرۋەرلىك تەشۋىت

ئۇلۇغۋار خىزمەتكە ئاۋاز قوشۇشقا تەييار ئىكەنلىكىنى رەسمى بىلدۈرگەن قېرنداشالرنىڭ سانى بۇ  .ھەرىكەت

ۋە نىزامنامىسى  -توپ قائىدەتلىق فوندىنىڭ ۋاتساپتىكى مەن سىلەرگە ئۇيغۇر ئازا.كۈنسېرى كۆپەيمەكتە

 :تەكلىپلىرىمنى ئوتتۇرىغا قويىمەن-نىشانى ھەققىدىكى باياناتىنى سۇنغاندى  كېيى  ئويلىغان پىكىر

 نىزامنامىسى -نىڭ قىسقىچە قائىدە ئۇيغۇر ئازاتلىق توپى

لۇىەقىللىق  مۇھۇاىىەەتىىىىتۇۇوپىزىز ئۇيغۇۇر ئۇۇازاتلىق  شۇۇلىەىزىزنى   ھلركۇۇئاز ئۇۇازانكىقز  مۇ شۇۇلىەىزىزۋەتەندا مۇۇانن   نى يوكىۇۇدىىى رلرە

لىل قىلىش ئئچئن قۇرۇكد ىەھەتىى   لېسىىزىلق ماكىيە رئچى ھا ش ۋە   .قوكالشقا ئئندە

لۇامال ز ئىنۇانە . نلۋەتىىىى نىشانىزىزنۇرتوپالش  مەبلەغ( يۇقۇر  چېىى يوق)نوكالر  01ھەر ئايدا ئەڭ تلۋىنى  پىالن بويىچە توپىزىزنىۇڭ 

شۇلىەىزىزقېىىلغان ۋەتە توپالش ئىشلىەىنىڭ ئوڭۇشلۇق ۋە نەتىجىلىك بوكۇشى ئئچئن توپىزىزما تەپسۇىلى  تلۋەنۇدىىى نىزامنۇامىنى نىڭندا

 :ئوقۇپ چىقىشىنى ئلتىنىزىز

لليىدىغانز(  (1 س  ۋە نىيىىۇى  شەرقى تئررىسۇىاننىڭ مېزىنۇى يەيۇدىغانئۇيغۇر مىللىىىگە رئيئمچانزۋەتەننى ىېنى ۋە مېلى بىلەن  نۇرۇ

  .ئاكالھىى  قورقىدىغان بوكىشى رېەەازقىسىقىسى  مىزىيلە

 .ئارا ھلرمەتىە بوكۇشىز توپنىڭ رەيپىياتىغا نەخلى تەرۈز يەتىئزمەيدىغان بوكۇشى  رېەەا-توپ ئەزاكىە  ئلز (  (2

لىۋەتسىز ھەر قانداق ئۇچۇر( 3) تز تەييۇار ز تەبەىىنامە.نزئېالتوپقا ئۇيغۇر فوندىغا مۇنا لۇلىىى لۇى  تەشۋىقا  قاتۇاركىقالرنى قەتنۇى ئىۋەتزە

 . الزىم

للىقى  رېەەاتوپ (  (4 لئپىىىدە توپقا قېىىلىشى ز تەرەپ تۇتزا سز خەكقز پۇقەا   لئپىىىدە ئەمە  ئەزاكىە  مەكۇ  بىە تەشىىالت ۋەرىلى  

. 

بىە ئانەمنىۇۇڭ بىەكىىىۇۇدە چىقىۇۇم قىلىنىۇۇدۇ ز يۇۇاكغۇز 5~3لۇۇايالنغان  تنىۇۇڭ ھېسۇۇاباتىدىىى ئىقىىسۇۇا «ئۇۇازانكىق فونۇۇد  ئۇيغۇۇۇر»(  (5

ئ ئۇېلىشسۇاىم قىلىش ھوقۇقى بوكزايدۇز بانىۇا ھېئلز ئاكدىغا چىقخانىزنىڭ  رىشۇىنىڭ ئورتۇاق  3ھوقۇقىزۇۇ  باتىدىىى مۇاكىيەنى ئاىەىىىۇ

ئ بېەىلىدۇ لى بىلەن ئېلى  .ئىززا

شۇىنىز تۇوپىزىزنى ئەتەاپىۇدىىىلەرەە تەشۇۋىق قىلىشۇنى ئئمۇئن قىلىزىۇزز بۇۇ فونۇد( (6 ئ ئۇاۋاز قوشۇ ۇق قۇانۇنلنىڭ ىتوپ ئەزاكىەىنىڭ ئارىى

لقۇچلىە قۇ يۇلۇندا ش با س قىلغۇان ئۇازانكىق  ھە. لەپ چئشەندۈرىلىدۇىيەنىزۇ ئىلگىە رۇكۇ لۇا  ررىىۇىبۇ پئتئنلەي خاكىس پىۇدائىيلىقنى ئا

پ قىلىنىۇۇدۇ تيىغىلغۇۇان ئىقىىسۇۇا ئۇۇارقىلىق لۇۇەر پ قىلىنىشۇۇىزۇ تۇۇئركەر بۇۇويىچە ئېنىۇۇق )پەقەتۇۇال  ۋەتەننىۇۇڭ ئۇۇازانكىقى ئئچۇۇئن  لۇۇەر قەيەرەە 

شقا ھەر ق(ىاراركىنىدۇ لاخاۋەت ئىشلىەىغا ئىشلىىىلزەيدۇز با  .انداق خەيە 

پ ئەكلىەىنىڭ قانۇن (  7) لۇىا  –ئۇيغۇر ئازاتلىق فوند  مەر لا فونۇدىنى ىەت قىلىۇدىغان بوكۇپزىۇھەرنىزامنامىلىەىغا قاتىىق بويسۇنغان ئا

شۇۇقا  شقۇرۇ لۇۇنۇخ خۇۇانىزالر ىەمبا شۇۇلىەىغا ۋە نىنۇۇى ئېىىقانىغۇۇا زىۇۇ  نمە ىيەتۇۇىە مەكۇۇۇ  ئىشۇۇەنچىە ئىگەزئۇيغۇۇۇر مىللىىىنىۇۇڭ قىزۇۇزەت قارا

شۇۇى ھەرىىەتۇۇلەرنە بوكزىغانزئارقۇۇا رلرۈنئشۇۇى ئېنىقزخىىۇۇاي نبكىۇۇىىگە بوكغۇۇان  ئ تاپىدۇ مەيۇۇدانىقار شۇۇەن رىشۇۇىلەرنى  تەررىۇۇ زفونۇۇد  رۇ

لنۇكلىە  خىزمەت ىەريانىدىىى چىقىزنى ئلز يانچۇقىدى   پ قىلىدۇزئامزىنىڭ مئكىى بوكغان فونۇدىنىمە ڭ ئامۇانىىىنى رلزقارچۇقىۇدەا لەر

لەايدۇ  .ئا
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  ھلرمەت بىلەن

   ئۇيغۇر ئازاتلىق فوند  تەيياركىق رومېىىىى 

 

 

 ھەقتە مېنىڭ ئولىغانلىرىمبۇ 

 تىلىشتىن بۇۇرۇنخىستان ئازاتلىق فوندى ھەققىدە توئازاتلىق فوندى ياكى شەرقى تۈركئۇيغۇر قۇرۇلغۇسى 
مە بېرىۇ  ەسۇلەتئفونۇدىلىرى ھەققىۇدەكىكىككىنە ېۇرىم ئەسۇىرلىش شۇەرقى تۈركىسۇتان يتىكى مۇھاجىرەت
فوندى دېگەن سۆز ئېنگىلىۇ  تىلىۇدىن كىۇر ەن بولسۇانبى نىڭ ئەنمەنىمى دىكۇى  :ئويالپ قالدىمئۆتۈشنى 

بىۇر  اسۇىەەتلىش خگەن مۇۇھىم ۋە ە ئۇورۇن بېۇرىلئىسۇال  فىقىىسۇىدە ئاىھىۇدئاتالغۇسى ۋەقىۇ  بولۇۇپ 
ز زىممىسۇىگە ۆىگە ئۇايالنغىنى ئۈۈۇۈن ھۇېككىم ئۇۈلۇۈ  ئۇمۇمنىۇڭ مۇۈلكم-ۋەقى  قىلىنغان مۇا .مەسىلە

 .لمايدۇيو  قويۇ ەھەتتىنجەھەتتىن ھە  قانۇنى جھە  دىنى ئېلىۋېلىشىغا 

ئۇۇۇزۇن يىلالردىۇۇن بۇيۇۇان شۇۇۇ جايۇۇدىكى شۇۇەرقى سۇۇەئۇدى ئەرەبىسۇۇتاندىكى تۈركىسۇۇتان سۇۇاندۇقى   
غۇۇن تۈركىستانلىق ياكى باشقا مىللەت مۇسۇلمان سۇاخاۋەتكىلىرىنىڭ زاكۇات ۋە ئىمۇانە يۇاردەملىرىنى نۇر

تۈركىەەدىكى ئوقۇغۇۈىالرغۇا ئۇىشۇتۇرۇپ كەلۇدىنشۇەرقى تۈركىسۇتانلىق دۆلەتلەردىكى قىەىنكىلىقى بۇار 
ئوقۇشۇقا كەلۇگەن ئۇيغۇۇر ئوقۇغۇۈىالرغۇا  ىەە ەيلدىن بۇيۇان تۇۈرك  03(فوندى)تۈركىستان ۋەخپى ىشەرق
ينۇاپ كەلۇگەن وا كۆۋرۈكلۇۈ  رل  ئئۇلشتۇرۇشۇقدۆلىتىنىڭ يۇاردىمىنى  ۈركىەەتۋە ياكى  اۋەتكىلەرنىڭخسا

يەنە ئىستانبۇلدا قۇرۇلغان سۇتۇق بۇغراخان ۋەخپى قاتۇارلىق بىۇر  بولسا يېقىنىقى بىرقانكە يىلدىن بۇيان
ئىۇگە  نتۇۈركىەەدە ئوقۇۋاتقۇان قىەنكىلىقۇى بۇار ئۇيغۇۇر ئوقۇغۇۈىالرغۇاتەشۇكىالتالر قۇرۇلۇپىم پىدائى قىس

  .نتۇ  ئايالالرنىڭ دەردىگە دەرمان بولۇشقا تىرىشى  كەلمەكتەيېسىر-مىڭلىغان يېتىم نۈىقى 

غەرپ دۆلەتلىرىدىكى ئۇيغۇر مۇھۇاجىرلىرىنى سۇەپەرۋەرلىككە ئاساسلىقى ئۇيغۇر ئازاتلىق فوندى قۇرۇلغۇسى 
مۇۇاددى يۇۇۈكنى يەلگىللىتىۇۇتىۇ ئارزۇسۇۇى بىۇۇلەن يولغۇۇا  ئۇيغۇۇۇر ئۇۇازاتلىق كۆرىشۇۇىمىى دىكى كەلتۇۇۈرۈپ

يۇۇازمىنى يې ىۇۇ   ۇباغلىغۇۇانلىقىم ئۈۈۇۇۈن بۇۇۈىققانلىقىغۇۇا مەن شەخسۇۇەن ئىشۇۇىنىمەن ۋە قولالشۇۇقا بە  
  .ئولتۇرۇپتىمەن

ىمۇدۇ ۋەيۇاكى  ېرمانىەەدە بو نوىمۇدۇب ەەدەنۇورۋېگىئازاتلىق فونۇدى ئە  قىسۇقا ۋاقىۇى ئىكىۇدە ئۇيغۇر 
بانكۇدا ۋا پايپۇا  غانۇدىن كېۇەىن خەتكە ئالدۇرلقانۇنلۇق ر تۈپۆمدۇ تې راق ھەرىكەتكە ئوىئامېرىكىدا ب

شەرقى تۈركىستان دەۋاسىدىكى غوللۇۇق تەشۇكىالتلىرىمى دىن قاتارلىق پۇ  يىغىۇ ئاپپاراتلىرىنى تۇرغۇزۇپ 
 ۋە تىرىشىشۇى كېۇرە  ىۇڭ ۈىقىمىنۇى قامداشۇقاكەسۇپى خادىملىرىنلىق ا ئۇيغۇر قۇرۇلتىەىنىۇڭ مائاشۇدۇنە

ئەسۇىردىكى ئاخبۇارات .12ۈىقىۇ ىما مخانى ىمىنى قۇۇرۇپ دېمويىكە ىالن بپ شۇنداقال ئىقتىسات يېتىشسە
تەشۋىقاتىغا قارشى كۆرىشىمى نى بىر بالداق يوقۇرى كۆتۈرۈشۇكە كۇۈ  يالغان  ئۇرۇشى ئارقىلىق خىتاينىڭ

 .ۈىقىرىشى كېرە 
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دىەىشى مۇمكىننسەن نېمە دەۋاتىدىغانسەن؟ ئازاتلىق دېگەن قۇرا  بىلەن بولىدۇنسەن يۇمشۇاق بەزىلەر 
 ... ېپىنى قىلىۋاتىسىەنغۇ كۈۈنىڭ

پىشى  يېتىلىۇ  ن ئاشۇۇنداق پۇرسۇەت شارائىى  –خەلقارادىكى ۋەزىەەت  ۋە شەرت :قېرىنداشلىرىمجېنىم 
ە بىۇ  قىالىيۇدىغاننخەلقارا رەتتجىئاتلىنىمى نشۇ دەمدە بولسۇا مۇھۇابولغاندا ئەلۋەتتە قوراللىق كۆرەشكە 

ھەقلىۇرى نكىشۇىلىش  ناسۇئىنشۇۇلا .قانۇنالغا پۇتالشمايدىغان نۇرغۇۇن ئىشۇالر بى نۇى كۈتۇۈپ تۇرۇپتۇۇ
ھوقۇقندېموكراتىەە قاتارلىق ۋاسىتىلەر بىلەن كۇۆرە  قىلىشۇنى ئىنكۇار قىلمايۇدىغاننئۆزلىرى ياشۇاۋاتقان 

گەن ەشۇكىلەتالنى يېقىنۇدىن قۇولالپ كەلۇرقى تۈركىستان دەۋاسىنى ئېلىۇ  بېرىۋاتقۇان تدۆلەتلەردىكى شە
بۇ تەشكىالتنىڭ ئە  يۇېقىن .مەننىڭ ئۇيغۇر ئازاتلىق فوندىنىمۇ قولاليدىغانلىقىغا ئىشىنىھەرقانداق ئۇيغۇر

 .ۋاقىى ئىكىدە رەسمى قۇرۇلۇشنى ئىنتى ارلىق بىلەن كۈتىمەن

 

 چىۈك ڭنىەردولل 01

 رىۇن رۇئىلمىن

 

كى  بى ز ېل  ،ۇياخش ى بولمىس ىم كەب ىتىمۋۇۋق مەلەق ڭنىېم :رىنداشالرېق تتىكىەھاجىرۇم مۈيكەلەئ-ۇالمسەسەئ

 رەئويلىغ انلىرىمنى س ىل زۆتوغرىس ىدا ئ  نلىكىمىزەھتىياجلىق ئىكېئ ەڭئ ەمىگېن ەتتەزىيۋەھازىرقى  ڭرالرنىۇيغۇئ

 .نەئورتاقالشماقچىم نەبىل

 ي  دىغانەلگىلەب ققىي  اتىنىەرەت ڭالرنى  ۇئ ەتكى  چەلۆد ڭكىچى  ك بى  ر ئائىلى  دى  چ  و تئىقتىس  ا ەردەۋد ھ  ازىرقى

 يەن  مەرەۋ  تېھ   ۇن  دىمۇچاپق-بولس  ا ب  وران مەھكەس  تۇم ىزڭىش  ىېتلۇئ تئىقتىس  ا.بى  رى ڭئامىلالرنى   ھىمۇم  

 كەبىلگىنىمى زد ممىمى زەھ الىمىس  ڭنى ۇب. ۇرس ىتىدۆك س ىرەت ىياتىغ اققەرەت ڭنىۇبولغاندا ئ ەكسچە،ئۇرااليدۇت

بولغان خىت اي  شمىنىمىزۈ،دۇاتىدۋزىۈرگۈئىقتىسادىي ئامبارگو ي ەرگەتلەلۆد ەبىرقانچ ۋەخىتاي  ،لىتىۆرىكا دېمئا

 تت اەھ.ۇاتى دۋرىۇقالم اي ت رىنى پەۋت رىش ىداۇئ تئىقتىسا ۇبولغاچقا ب ڭچى لىۇئىقتىسادىي ئ ڭزچىلىرىنىۋۇتاجا

ئ اجىز بولغ ان  چىۈك تئىقتىسا ەكسىچەئ.ۇاتىدۋرىنىۇئ شقاۇرۇندۇسبوي ەزىگۆئ ۇرنىمەتلەلۆئاجىز د تراپىدىكىەئ

 .ھازىرقى زاماندىكى رولى ڭلنىۇپ ۇمانا ب.ۇاتىدۋلىېك چۇد الرغاشۇالغۋدا ۋە ھدى ەمبارگودا زور تېئ ۇب رەتلەلۆد

 ەردەۋھ  ازىرقى د نكىۈ،چۇبولس  ا بولماي  د مەك تئىقتىس  اد نۈچ  ۈئ قىللىقىەس  تۇم ركىس  تانۈت رقىيەش   كەمې  د

بولس ا  الىۋھ ەھ ازىرقى ئ ڭرالرنى ۇيغۇئ.ۇبولماي د رگىلىۈلت ەقولغ ا ك قىللىقنىەس تۇقورالس ىز م ۋەسىز تئىقتىسا

بى ز  كىۇ،ھالبۇاتى دۋقىلى كلىنى پەچ نەلى نىش بى لېي شكىالتالرغاەت لقئارالىقەخ ۋەئورگانلىرى  تەلۆد رقايسىەھ

. ۇاتى دۋقىلى رۇجب ەتوپالش قا م تئىھتىي اجى بىزن ى ئىقتىس ا ڭتنى ەزىيۋە نمىزەي دىكەتايىنىمىز د ەچىمىزگۈك زۆئ

 ەبى رگ نەپاي دىلىنىش بى ل ملىرى دى ۈزۈت-نۇق ان ڭرنى ەتلەلۆد رقايسىەھ ەرىشىدۈك قىللىقەستۇم ۇبىز ب نكىۈچ

 .كەرېرىشىمىز كېب ەربەز للىكەجەئ زچىلىرىغاۋۇخىتاي تاجا پايدىلىنىپ چىمىزدى ۈئىقتىساد ك زۆئ

 كەمىليون د چۈئ  رالرنىۇيغۇسىرتىدىكى ئ نەتۋە! ؟ كەقانداق قىلىشىمىز كىر رالرۇيغۇئ تتىكىەھاجىرۇم ەمىسەئ

 ېس  اپقا ئالمىغان  دىمۇھ منىەئ  اد ڭزمى  ۈي زۇس  اندى  ئىكك  ى مىلي  ون توقق   ۇش  ۇقىلس  اق م زەرەپ پەد ۇچىقى  د

 لۇدولالردى   پ 10 اي دابى ر ئ مەئاد ربىرەتىلغان بولسا ، ھېتوپالشقا ق تچىقىرىپ ئىقتىسا لۇپ مەئاد ڭمى100

 ڭبىزنى  ۇب . ۇمىلي ون دول الر يىغىلى د 12يىل دا  ،بىرۇيىغىلى دپۇل بىر ئايدىال بىر مىليون دولالر  تەقەچىقارسا پ
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ئ  ازاتلىقىنى  ڭركىس  تاننىۈت رقىيەش   نكىەئىش  ىنىم.بى  ز قىالالي  دىغان ئى  ش  ۋە نۇيغ  ۇئ الىمىزغ  اۋھەئ لى  يەمەئ

 ۋە ش كىالتالرەھ ازىر ت ەتتۋەلەئ.ۇقوشىد ازۋپائال ئا نۈچۈئ ڭنىۇب رۇيغۇئ ربىرەقولاليدىغان ھ ەىشتەۋر قىقىيەھ

 ەرگەش  لەرۈك ۇب   رەگەئ ،ۇاتى  دۋلى  پ بىرىېئ رنىەش  لەرۈك كۈمل  ۈنۈئ نۈچ  ۈئ  ازاتلىقى ئ ڭتىنىمىزنى  ۋە رەخس  لەش

 .ۇبولىد ەربەز للىكەجەئ ۇخىمېخىتايغا ت لساۇزور ئىقتىساد قوش كەقىرقىدۇي

تارقاتم اي خىتاي دى   اۋئىغ - ەپىت ن ەردەش لەرۈك ۇ، بى ز ب  سەمەقىلغىل ى بولماي دىغان ئى ش ئ ۇب  :رىنداشالرېق

 ڭلنى  ۇپ ۇتاشلىس  اق ب   نۈچ  ۈئ تىنىمى  زۋەئىتتىپاقلىش  ىپ ئ  ون دولالرن  ى  كەبى  رد  پۇتون   ننىەش  مۈد تەئىب  ار

س  ايالپ  ردى   ەتلەلۆد رقايس  ىەنى ھتئىقتىس  ا ۇت  ارتىش قىلمىس  اق ،ب  -ئىش  لىتىلىش ئ  ورنىنى زىغى  رالپ ت  االش 

 ،يمىزەلەئىرىش  ەمگۈن ۈياخش ى ئ مۇق ۇچ ،بىزەتس ەئىشل نالۈچۈئازاتلىقى ئ ڭننىەتۋە تەقەپ رەتلەيئەچىقىلغان ھ

 قىللىقەس تۇم ركىس تانۈت رقىيەبولغ ان ش  لەممەكۇم ۇخىمېت ەيى  ئىچىد ەچچەبىرن پۇلۇرۇفوندى ق ۇب ەمدەھ

 .ۇفوندىغا ئايلىنىد

 قىمۇقىرىنداش لىرىمىزنى ئالس اق م  دىكىەركىيۈت .قۇتارتت پۆك ردىنىەد ڭنسىزلىكنىەتۋە ممىمىزەھ رىنداشالرېق

قىرىنداش لىرىمىز م اددى  روپادىكىۋ،ياۇاتى دۋق ات قىيىنچىلىقالرن ى تارتى-ۇق اتم يلىەپۈكىرىم يوق ت  ىئىقتىساد

 ۇب   كەدى  م. ۇاتىدۋياش  ا ەتتەھ  ال نۈش  كۈئىنت  ايى  ناچ  ار چ ت  تى ەھەج ىۋنى  ەم نەبى  ل نغ  انۇتوي ت  تى ەھەج

قولىمىزغ    ا ئ    الىمىز  تىنىمىزن    ىۋە اۇڭش    .لى    پ چىقق    انېك نس    ىزلىكتى ەتۋە ممىس    ىەھ ڭش    كىالتالرنىۈم

 تەقەپ ڭزىمىزنىۆتايىنىش نى،ئ ەزىمىزگۆئ  يەمې د ۇم ەركىيۈياكى ت ۇقىالرم مەيارد لىتىۆرىكا دمېئا،نمىزەيدىكەد

 .كەتىشىمىز كىرېي پۇتون اليدىغىنىمىزنىھاسى  قىال چۈزور ك شساقالۇيۇئ كەبىرد

تاشالش  قا  دىمىن  ىەق نجىۇپ  ات يىقىن  دا ت   پۇل  ۇرۇھ  ازىر ق<ئ  ازاتلىق فون  دى  ۇيغ  ۇرئ> نەدى  يىلگ يوق  اردا

 .نەقىلىم ى مۈقوشىشىنى ئ ازۋئا پەپلۆك ڭقىرىنداشالرنى.ۇاتىدۋھازىرلىنى

 

 بىزنى ئازاد قىلىدىغان كۈچ -بىلىم      
  

 فاتىمە سەيياھ

 

 .قىلىدىغان ھەقىقىي قۇدرەتتۇرقۇرۇق شوئار ئەمەس بەلكى كىشىنى ھەرخى  كىشەنلەردى  ئازاد ،.بىلىم كۈچ

 . نېمىشقا بۇنداق دەيمىز؟ ئەڭ كۆپ ئۇچرايدىغان بىر مىسال ئااليلى

ھازىرقى زامان پىسخىكا ئىل مىدا كىشىلەرنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت بولۇپمۇ قورامىغا يەتكەنلەرنىڭ 

شاش خاراكتىرگە ئىگە دەپ ئارىسىدىكى باردى   كەلدىلەر ئىپتىدائى زاماندىكى ئوۋ ئوۋالش بىلەن ئوخ

كىشىلەر زامانىۋى تۇرمۇشقا قەدەم قويغاندى  باشالپ، تەبىئەت دۇنياسىنىڭ بېۋاستە خىرىسلىرى ۋە . قارىلىدۇ

قورساق تويغۇزۇش ئۈچۈن جېنىنى تىكىپ ئوۋ قىلىشتەك خەتەرلىك پائالىيەتلەر بىلەن كۆپ شۇغۇلالنمايدىغان 

ر ئارىسىدىكى ئۆز   ئارا مۇناسىۋەت ئالدى، بۇ دېگەنلىك بىز ئەكسىچە بۇنىڭ ئورنىنى كىشىلە. بولدى

ياشاۋاتقان ئىجتىمائى شارائىتتا ئىجتىمائى ئاالقە قىلىش خۇددى ئوۋ ئوۋلىغان دەملەردەك مۇرەككەپ ۋە قىيى  

 .ھاالتكە ئوخشايدۇ

ىنىڭ بىرى بۇ خى  خىرىس خاراكتىرلىك پىسخىك ھالەتنىڭ كىشىلەرگە ئەپكېلىدىغان ئەڭ چوڭ خەتەرلىر

بولسا ئىنسانالرنىڭ ئۆز   ئارا بويسۇنۇش ، بويسۇندۇرۇش جەريانىدىكى ئىنسانلىق قەدىر   قىممىتىنىڭ 

 .يوقىلىشىدى  ئىبارەت

قالساق، ' بويسۇندۇرۇل ماي'ئوۋ ئوۋلىيال ماي قايتىش بىر ئائىلىنى ئاچ قويغانغا ئوخشاش، بىز ئۆز   ئارا 

ت ئىپادىلىنىپ چىقىدۇدە، ئۆزىمىز ۋە باشقىالرنىڭ قەدىر   قىممەت، ۋۇجۇدىمىزدىكى ھايۋانلىق خۇسۇسىيە

. بۇ ئاچ قالغان كىشى ھەر نەرسىنى يېگەنگە مىسالدۇر. ئىززەت   ھۆرمىتىگە ھۇجۇم قىلىشتى  يانمايمىز
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ەن باشقىالرنىڭ ئىززىتىنى تۆۋەنلەتكىنىمىز ئەمەلدە ئۆزىمىزنىڭ تەبىئىتىدىكى ھايۋانى ئاجىزلىقنىڭ ئەقى  بىل

كونتىرول قىلىنمىغانلىقىدەك بىر ئېچىنىشلىق ئەمەلىيەتنى بىزگە كۆرسىتىپ، ئۆزىمىزنىڭ نەزىرىدىكى ئۆزىمىزنى 

 .ياقتۇرماسلىق كېلىپ چىقىدۇ

ئۆزىنى ياقتۇرمىسا قانداق بولىدۇ؟ ئۆزىنىڭ قاراڭغۇ تەرەپلىرىدى  كىشەنلىنىپ، يامانلىقتى  باشقىنى 

 . ۆزىدىكى زۇل مەتكە پېتىپ قالىدۇقىالل مايدىغان چېغىم بار دەپ ئ

ئەمىسە بۇنىڭدا بىلىمنىڭ كۈچ ئىكەنلىكى قانداق رول ئوينايدۇ؟ چۈنكى توغرا بولغان بىلىم بىزدىكى ھەر 

خى  تەبىئى خۇسۇسىيەتلەرنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ، خاتالىق ئۆتكۈزۈپ قېلىش ، قەدىر   قىممىتىنى يوقىتشنىڭ 

تۇرىدىغانلىقىنى، بۇ ئىشىنىڭ يىلتىىزى تاكى ئۇلۇق بوۋا، مومىمىزغىچە بېرىپ ئىنسان ھاياتىدا يۈز بېرىپ 

 .تۇتىشىدىغانلىقىنى ئۈگىتىدۇ

ئۇالرنىڭ خاتالىققا قانداق مۇئامىلە قىلغانلىقىدى  ئۈلگە ئېلىش بولسا دەل بىلىمنىڭ كۈچكە ئايلىنىشى 

، خاتالىقى ئۈچۈن بەدەل تۆلەشنى خۇشاللىق ئۇالر ئەپۇ سوراشنى، ئۆزىدى  ئۆتكەننى بوينىغا ئېلىشنى. بولىدۇ

 .بىلەن قوبۇل قىلىشنى ۋە ئۈمىدۋارلىق بىلەن ياشاشنى بىزگە بىلىم قاتارىدا قالدۇرۇپ كەتكەن

بىز ئۇالردىكى ئىلىم جەۋھىرىنى بىلسەك ، ئۈگەنسەك ۋە ئۆزىمىزگە تەدبىقلىساق، بىزنى بېسىپ تۇرغان 

ەردى ، باشقىالرنىڭ نېمە دەپ قېلىشلىرىدى ، خاتالىق پۈتمەس   تۈگىمەس ئۆزىمىزنى ئەيىپلەشل

ئۆتكۈزمەيدىغان نوچى ئىدىممەن دەيدىغان ھاكاۋۇرلۇقتى  قۇتۇلۇپ، تۇرمۇشىمىزغا ئۇدۇل ۋە توغرا نەزەردە 

 . قارىيااليمىز

 !بۇ يۈزلىنىش بىزنى ئۆزىمىزنىڭ قاراڭغۇ زىندانلىرىدى  ئازاد قىلىدىغان غايەت زور كۈچتۇر

 !زادلىق كۈچىئا-بىلىم 

 

 !ئارقىلىق جىھات قىاليلىئىقتىسات 

 مەمتىمى ھېيتاخۇن 

 

مەيلى ئالال  يولىدىكى . مۇھىم ئوروندا تۇرىدىغانلىقىنى ھەممىمىز بىلىمىزئىشلىرىدا ئىقتىسادنىڭ رولى  تجىھا

ئېلىپ  تەربىيە، قەلەم تەۋرىتىش ئارقىلىق-جەڭلەردە بولسۇن، مەيلى جىھادنىڭ ئىلىم ۋاستىسى بولغان تەلىم

ئىقتىساد بولمايدىكەن ئۇرۇشقا . رەكېلىرى بولسۇن ھەممىسىگە ماددى ئىمكانىيەت كىگورىيېبېرىلىدىغان كات

ئىچمەك، كىيىم كىچىكى ۋە -يىمەك ، ئىسالم جەڭچىلىرنىڭياراقالر-قۇرل رەكلىك ھەربىي ئەسلىھەلەر،ېك

ئىقتىساد بولمىسا مۇسۇلمانالرغا دۇنيا . دى  سۆز ئېچىش قىيى  ئەلۋەتتەرەكلىك ئەشياالرېشۇنىڭغا ئوخشىغان ك

مۇسۇلمان . تەربىيە، ۋەز نەسىھەت قاتارلىقالرنى مۇكەممەل رەۋىشتە ئېلىپ بېرىش تەس-ۋە ئاخىرەتلىك  تەلىم

كۈندە ئىسالم دۈشمەنلىرى ھەر تۈرلۈك نەشىرىيات ۋە تەشۋىقات ۋاستىلىرىغا تاينىپ ئاممىسى ئۈچۈن بۈگۈنكى 

بۇ خى  . ھەدىسىال ئەخالقسىزلىق، چىرىكلىك ۋە ناتوغرا  ئىدولوگىيەلەرنى سىڭدۈرۈشكە تىرىشماقتا

 ئىسالمى ۋە مىللى روھنى ئويغىتىدىغان، ھەركەتلەرگە قارشى ئىسالمى تەشۋىقات ئورگانلىرى قۇرۇلۇپ

قا توغرا ژۇرنال نەشىر قىلىش، راىيو ئىستانسلىرىنى قۇرۇش-ر قاناللىرى ئېچىشقا، كىتاب، گېزى وزىۋىتېل

-دىيانەتلىك، ئەقى -، دى مۇسۇلمانالرنى مەنىۋى پاالكەتتى  قۇتۇلدۇرۇپشۇنداق قىلغاندىال .كېلىدۇ

 يىتىشتۈرۈپ چىقااليمىز،پاراسەتلىك قىلىپ 

نىڭ ئۆز ىرىمۇسۇلمانلبىز ئۇيغۇر  ئەگەر  .شۈبھىسىز ھالدا ئىبادەتتۇر-ى شەكمەزكۇر ئىشالرنىڭ ھەممىس

، قامال قىلىپ كۇپپارالرھەرخى  ئاخباراتالرنى  يەرلىكارالىق ياكى اخبارات ئاگېنتىلىقى بولمىسا خەلقئالدىغا ئ

بورمىالپ ئاقنى قارا  قىسمەن ياكى پۈتۈنلەي ئۇچۇر تارقاتقاندا  .رىدۇزلىرىنىڭ پايدىسى ئۈچۈن قوللىنىۋېئۆ

  .بۇنى كۈنىمىزدە ئەڭ ئادەتتىكى ئاۋاممۇ پەرق ئېتەلەيدۇ.قىلىپ كۆرسىتىدۇ

بىر مۆئمى  ئىسالم دىنىنى ۋايىغا يەتكۈزۈپ ئۈگۈنۈپ بىر تەپسىر يېزىش ئارقىلىق : ئاددى بىر مىسال ئااليلى

ئاستىرونومىيە،  پەننى بىلىم ئىگەللەپكەرىم ۋە دىينىمىزنىڭ ماھىيتىنى ئىزاھلىسا، يەنە بىر مۆئمى  -قۇرئان

ئارخىئولوگىيە، فىزىكا ۋە خېمىيەگە ئوخشاش ساھەلەرنىڭ بىرىدە مۇتەخەسىس بولۇپ، بۇ ئارقىلىق 
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 14. بەت

خېمىيە بىلىمىنى جانلىقالرنىڭ  ۋە نپەئەتى ئۈچۈن يېڭىلىقالرنى بارلىققا كەلتۈرسە،ەئىنسانىيەتنىڭ م

ئىسالم دىنىنىڭ  ھې  بولمىغانداپايدىلىنىش ئۈچۈن ئىشلەتسە ،ئىنسانالرنىڭ زەھەرلىنىشى ئۈچۈن ئەمەس، 

، ھەر ئىككىسى ھەققانى دى  ئىكەنلىكىنى ئىلمى تەتقىقات نەتىجىلىرى بىلەن ئىسپاتالپ ئاممىغا سۇنسا

 مىشقا؟  چۈنكى مۇپەسسىر بىلەن مۇتەخەسىسنىڭ تۆھپىسى ئوخشاشالنې. رىشىدۇېش ساۋاپقا ئئوخشا

تونۇتۇشتى  ئىبارەت بولۇپ،  ، ئالالھنىڭ ۋە ئاخىرەتنىڭ بارلىقىنىق ئېلىپ كېلىشياخشىلى ئىنسانىيەتكە

 . تودتى  ئىبارەتتۇرېئوتتۇرىدىكى پەرق پەقەتال م

باشقا جىھاد تۈرلىرىنىڭ ئايرىلماس موھىم بىر قىسمى بولغاچقا  -ت ئىقتىساد ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلىدىغان جىھا

بىلەن ئورۇندىلىدىغان  تنىڭ يېنىدىال ئىقتىساتئارقىلىق ئورۇندىلىدىغان جىھا (جان)نۇرغۇن ئايەتلەردە بەدەن 

ئارقىلىق جىھاد  تۋېلىشقا بولىدۇكى، ئىقتىساۈبۇنىڭدى  شۇنى كۆر. ئورۇن بېرىلگەنلىكىنى كۆرىمىزقا تجىھا

 .قىلىشمۇ ئىنتايى  موھىمدۇر

-شۇڭا ئاتا. دۇنيا-جان، يەنە بىرى مالبىرى . دۇنيادا ئىنسان ئۈچۈن ئىككى خى  قىممەتلىك نەرسە بار 

 .دەپ بىكار ئېيتمىغان« پۇلنىڭ بىر ئۇچى يۈرەكنىڭ بېغىدا» بوۋىلىرىمىز

نىڭ تە بولغىنىغا ئوخشاش جىھالەردخى  دەرىجى-ئىبادەتتە خىلمۇ -ئەمەلئۆز تىرىشچانلىقىغا قاراپ مۆئمىنلەر 

بۇنىڭ ھەممىسى . ئېرىشىدۇئوخشىمىغان دەرىجىلەرگەقىلغان مېھنىتىگە قاراپ  لىرىنى ئورۇنداشتىمۇ  ىگورىيېكات

مېلىنى سەرىپ قىلىش ئارقىلىق -بەزى مۆئمىنلەر پەقەتال پۇل. باغلىق دىكى ئىمكانىيتى ۋە تەقۋالىقىغاىقول

قىلىق جىھاد نى ئورۇندىسا، يەنە بەزىلەر پەقەت ئىلمى قابىلىيتىنى ئىشقا سېلىپ، ئىلىم ئارتئىقتىسادى جىھا

 نى ئورۇندىسا، يەنە بەزىلەر تىلىتياراق كۆتۈرۈپ جەڭ مەيدانىدا ئەسكىرى جىھا-يەنە بەزىلەر قۇرال .قىلىدۇ

ئارقىلىق ھەققانىيەتكە چاقىرىق قىلىپ سۆز ئارقىلىق جىھاد  ۋە يازمىلىرى بىلەن تەسىرلىك سۆز  ياكى قەلىمى 

ئارقىلىق  قەلىمى  -ئىلمى ئىقتىدارى، ھەمدە تىلى ېلى، ھەميەنە  بەزىلەر باركى ھەم جېنى، ھەم م. قىلىدۇ

بولغىنى ئۈچۈن، ھەر بىر  يۈكلىمەيدىغان نىقولىدى  كەلمەيدىغان ئىش غائالال  ئىنسانالر. قىلىدۇ تجىھا

ئالال  ھېچكىمنى تاقىتى يەتمەيدىغان ئىشقا تەكلىپ . )مۆئمى  قولىدىكى ئىمكانىيتى ئۆلچىمىدە جاۋاپكاردۇر

 [(236. سۈرە بەقەرە.  ]دۇقىلماي

پۇل مېلىنى ئالال  » : گەنېجانابى ئالال   ئىقتىسادنى ئۆزىنىڭ يولىدا نەپەقە قىلغانالر ھەققىدە مۇنداق د 

( ساخاۋىتىگە ئىرىشكەنلەرنى-خەير)يولىدا سەرىپ قىلىدىغان، ئارقىسىدى  ئۇنىڭغا مىننەت قىلمايدىغان ۋە 

قورقۇن  ۋە ( قىيامەت كۈنى)ئۇالرغا . پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا ساۋاپ تاپىدۇرەنجىتمەيدىغان كىشىلەر 

 [262 سۈرە بەقەرە. ]قايغۇ بولمايدۇ-غەم

 ئوقۇبەتتى -سىلەرگە سىلەرنى قاتتىق ئازاپ!  ئى مۆئمىنلەر  »: ئىدى چاقىرىقالرنىمۇ قىلغانيەنە مۇنداق 

ئىمان ( چى ) ئالالھقا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە قۇتۇلدۇرىدىغان بىر تىجارەتنى كۆرسىتىپ قويايمۇ؟

ئەگەر بىلسەڭالر سىلەر . ئالالھنىڭ يولىدا مېلىڭالر بىلەن، جېنىڭالر بىلەن جىھاد قىلغايسىلەر. ئېيتقايسىلەر

 (11 -10. سۈرە سەپ. )ئۈچۈن بۇ ياخشىدۇر

قېرى، -يەنى مەيلى ياش) سىلەر يېنىك بولغان ياكى ئېغىر بولغان ھالەتتە!(  ئى مۆئمىنلەر جامائەسى)»

قىيى  شارائىتتا بولۇڭالر، ئىختىيارى ۋە ئىختىيارسىز بولۇڭالر،  ياكى بولۇڭالر، ئوڭۇشلۇق ۋە پىيادە، ئۇالقلىق

ئەگەر . ئالالھنىڭ يولىدا مېلىڭالر بىلەن جېنىڭالر بىلەن جىھاد قىلىڭالر. جىھادقا چىقىڭالر( ھەرقانداق ئەھۋالدا

 [41. تەۋبە. ] بىلسەڭالر بۇنداق قىلىش سىلەر ئۈچۈن ياخشىدۇر

شەك ( ئىمانىدا)ئالالھقا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىمان كەلتۈرگەن، ئاندى   ، ھەقىقى مۆئمىنلەرشۈبھىسىزكى 

( ئىمان دەۋاسىدا)ئەنە شۇالر . كەلتۈرمىگەن، ماللىرى بىلەن جانلىرى بىلەن ئالالھنىڭ يولىدا جىھاد قىلغانالردۇر

 .[11. ھوجۇرات. ]راستچىلالردۇر

ئېغىزدا مەن مۆئمى  دەپ قويۇش بىلەن ئەمەس بەلكى ئىپادىسى  بۇ ئايەت كەرىمدە ھەقىيقىي مۆئمىنلىكنىڭ 

 .رىلگەنېدۈرۈپ بنەق مەيداندا مېلى ۋە جېنى ئارقىلىق كۆرەش قىاللىغانالر ئىكەنلىكى گەۋدىلەن

سۇلۇلال  سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق ئەبۇ خالىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدى  رىۋايەت قىلىنىشچە، رە

غازات قىلغان بولىدۇ ۋە كىمكى غازاتقا ( ئۆزى)دا بىر ئەسكەرنى قۇرالالندۇرسا كىمكى ئالال  يولى: دىگەن

 .كەتكەن بىر ئەسكەرنىڭ ئائىلىسىگە ياردەم قىلسا يەنە غازات قىلغان بولىدۇ

 


