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ــپ ۋە  ــ ــارى ــ ــائ ــ ــان م ــتـ ــسـ ــىـ ــۈركـ ــي تـ ــ ــى ــ ــەرق شــ
تەشكىللىگەن  جەمئىيىتى  ھەمكارلىق 
تۈركىستانلىقالر  شەرقىي  -نۆۋەتلىك   12
 3 ۋە  ئـــۇچـــرىـــشـــىـــشـــى  قـــېـــرىـــنـــداشـــلـــىـــق 
ــك مــىــلــلــىــي بــىــرلــىــك شــۇراســى  ــى ــل ــۆۋەت -ن
-سېنتەبىرگىچە   28 -سېنتەبىردىن    26
ئۆتكۈزۈلدى. مۇۋەپپەقىيەتلىك   ئــەنــقــەرەدە 
بۇ قېتىملىق يىغىلىشقا تۈركىيە، ئامېرىكا، 
ياۋروپا، ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە پاكىستان قاتارلىق 
رەھبەرلىرى،  تەشكىالت  كەلگەن  جايالردىن 
ساھەلەردىكى  ھەرقايسى  ئالىمالر،  دىنىي 
ئەربابلىرىدىن  جامائەت  ۋە  مۇتەخەسسىسلەر 
قاتناشتى. كىشى  ــۇق  ــارت ئ ــن  ــۈزدى ي  بــولــۇپ 
ئىستىقالل  ۋە  تىالۋىتى  قــۇرئــان  يىغىلىش 
تۈركىستان  باشالندى. شەرقىي  بىلەن  مارشى 
رەئىسى  جەمئىيىتى  ھەمكارلىق  ۋە  مائارىپ 
نۇتقى  ئېچىلىش  ئــوغــۇزخــان  ھىدايەتۇلالھ 

قاتناشقان  يىغىنغا  ئارقىدىن  ســۆزلــىــدى. 
تەبرىك  ۋەكىللىرى  رەھبەرلىرى،  تەشكىالت 
باشقا  ۋە  ــرۇســى  ۋى خــىــتــاي  قــىــلــدى.  ــۆزى  سـ
تەشكىالت  قىسىم  بىر  تۈپەيلىدىن  سەۋەبلەر 
كېلەلمىگەن  يىغىلىشقا  ــىــرى  ــەرل رەھــب
بـــولـــۇپ، ئــــۇالر ۋىــدىــيــولــۇق ســــاالم ســـۆزى 
مۇۋەپپەقىيەتلىك  يىغىلىشنىڭ  ئەۋەتىپ، 
ــلــىــقــىــنــى تــەبــرىــكــلــەشــتــى.  ــېــچــىــلــغــان  ئ
كــۆچــمــەنــلــەر  تــۈركــىــيــە  ــە  ــەن ي يىغىلىشقا 
گۆكچەن  ياردەمچىسى  مۇدىر  ئىدارىسىنىڭ 
ــۇپ،  ــول ــەشــرىــپ قــىــلــغــان ب ئــوقــمــۇ قــــەدەم ت
تاييىب  ــەپ  ــ رەجـ پــىــرېــزىــدېــنــتــى  تــۈركــىــيــە 
مىنىستىرى  ئىشالر  ئىچكى  ۋە  ئــەردوغــان 
يەتكۈزدى.  سالىمىنى  سويلۇنىڭ  سۇاليمان 
ھەرۋاقىت  تۈركىيەنىڭ  سۆزىدە  تەبرىك  ئۇ 
يېنىدا  تــۈركــىــســتــانــلــىــقــالرنــىــڭ  شــەرقــىــي 
تۇرىدىغانلىقىنى، شەرقىي تۈركىستان دەۋاسى 

12 - نۆۋەتلىك شەرقىي تۈركىستانلىقالر قېرىنداشلىق ئۇچرىشىشى 
ۋە 3 - نۆۋەتلىك مىللىي بىرلىك شۇراسى غەلىبىلىك ئۆتكۈزۈلدى
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شۇنداقال  چىقىرىدىغانلىقىنى،  كۈچ  ئۈچۈن 
تۈركىستان  شەرقىي  ياشاۋاتقان  تۈركىيەدە 
قىيىنچىلىقلىرىنى  تــۈرلــۈك  خەلقىنىڭ 
ھــــەل قــىــلــىــش ئـــۈچـــۈن داۋامـــلـــىـــق كــۈچ 
ــەكــىــتــلــىــدى.  چــىــقــىــرىــدىــغــانــلــىــقــىــنــى ت
كــۈنــىــدە  ئــىــكــكــى  ــكــى  دەســلــەپ يىغىننىڭ 
مۇتەخەسسىسلەر  ســاھــەدىــكــى  ھــەرقــايــســى 

كەلگۈسى  ۋەزىيىتى،  تۈركىستان  شەرقىي 
پىالن ۋە مۇھاجىرەتتىكى شەرقىي تۈركىستان 
مۇھىم  تېمىالردا  تۈرلۈك  ئاالقىدار  خەلقىگە 
سىرت  بــۇالردىــن  سۆزلىدى.  لېكسىيەلەرنى 
ئــۆزئــارا  ئــۈچــۈن  قاتناشقۇچىلىرى  يىغىن 
ئاجرىتىلدى. ۋاقــتــى  قىلىش   مۇھاكىمە 

ھەرقايسى  كــۈنــى  ئىككىنچى  يىغىننىڭ 
ۋەكىللىرى  ۋە  مەسئۇللىرى  تەشكىالتالرنىڭ 
يەنە ئۆز تەشكىالتلىرىنىڭ قۇرۇلۇش مەقسىتى، 
قىلىۋاتقان خىزمەتلىرى ۋە كەلگۈسى نىشانى 
ئۆتتى.  توختىلىپ  تەپسىلىي  ھــەقــقــىــدە 
ئارقىدىن تەشكىالتالر ئارىسىدىكى ھەمكارلىق 
ئاالقىدار  كۈچەيتىشكە  ئىتتىپاقلىقنى  ۋە 
قــويــۇلــدى. ئوتتۇرىغا   تەكلىپ-پىكىرلەر 
يــىــغــىــنــنــىــڭ ئــۈچــىــنــچــى كـــۈنـــى شــەرقــىــي 
تۈركىستان مائارىپ ۋە ھەمكارلىق جەمئىيىتى 
رەئىسى ھىدايەتۇلالھ ئوغۇزخان بۇ قېتىملىق 
جەمئىيىتى،  مائارىپ  قاتناشقان  يىغىنغا 
بىرلىكى،  ئۆلىماالر  قۇرۇلتىيى،  ئۇيغۇر  دۇنيا 
ئىنستىتۇتى  ئۇيغۇر  ئاكادېمىيەسى،  ئۇيغۇر 
بىلەن  مەسئۇللىرى  تەشكىالت   28 قاتارلىق 
تۈركىستان  شەرقىي  تەييارلىغان  بىرلىكتە 
قىلدى.  ئېالن  خىتابنامىسىنى  ھەمكارلىق 
ھەمكارلىقتا  ئــارا  تەشكىالتالر  خىتابنامىدە 
ئۆزگەرمەس  دەۋاسىدىكى  تۈركىستان  شەرقىي 
پىكىر  چېقىلماسلىق،  پىرىنسىپالرغا 
ئۆزئارا  قىلىش،  ھۆرمەت  ئوخشىماسلىقىغا 
ئــاالقــىــنــى قــويــۇقــالشــتــۇرۇش، ئــىــچــكــى ۋە 
تاقابىل  بىرلىكتە  دۈشمەنلىكلەرگە  تاشقى 
دىپلوماتىيە  دۆلەتلەردىكى  ھەرقايسى  تۇرۇش، 
قــاتــارلــىــق  كــۈچــەيــتــىــش  پائالىيەتلىرىنى 
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ئارقىدىن  تەكىتلەندى.  نۇقتىالر  مۇھىم 
خــۇالســىــســى  يىغىننىڭ  قېتىملىق  بـــۇ 
مــۇۋەپــپــەقــىــيــەتــلــىــك  ۋە  ــدى  ــۈل ــۆت ئ ئـــوقـــۇپ 
ــى جـــــاكـــــارالنـــــدى. ــقـ ــىـ ــلـ ــانـ ــقـ ــرالشـ ــىـ ــاخـ  ئـ
دۆلەتلەردىن  ھەرقايسى  كېيىن  يىغىندىن 
ئەنقەرەگە  بىرلىكتە  مېھمانالر  كــەلــگــەن 
جايالشقان مەرھۇم مۇھەممەد ئەمىن بۇغرانىڭ 
پــۈتــكــۈزۈلــگــەن  يېڭىدىن  ۋە  قــەبــرىــســىــنــى 
قىلدى. زىيارەت  ئۆيىنى  مەدەنىيەت   ئۇيغۇر 
شـــەرقـــىـــي تــۈركــىــســتــان قــېــرىــنــداشــلــىــق 
جايلىرىدا  ھەرقايسى  دۇنيانىڭ  ئۇچرىشىشى 
يــاشــاۋاتــقــان مــۇھــاجــىــرەتــتــىــكــى شــەرقــىــي 
ئۆزئارا  قىلىش،  جــەم  خەلقىنى  تۈركىستان 

ھەمكارلىقنى  ۋە  ــالــمــاشــتــۇرۇش  ئ پىكىر 
يىغىلىش  قىلىنغان  مەقسەت  كۈچەيتىش 
تۈركىستان  شــەرقــىــي  ــولــۇپ،  ب پائالىيىتى 
جەمئىيىتىنىڭ  ھەمكارلىق  ۋە  مــائــارىــپ 
تارتىپ  تەشكىللىشى بىلەن2009 -يىلىدىن 
كەلمەكتە.  ئۆتكۈزۈلۈپ  قېتىم  بىر  ھەريىلى 
مىللىي بىرلىك شۇراسىمۇ ئوخشاشال مائارىپ 
ۋە ھەمكارلىق جەمئىيىتىنىڭ تەشكىللىشى 
بىلەن2018 -يىلىدىن باشالپ قېرىنداشلىق 
يىلدا  ۋاقىتتا  ئوخشاش  بىلەن  ئۇچرىشىشى 

بىر قېتىم داۋاملىشىپ كەلمەكتە.
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12 -نۆۋەتلىك دۇنيا شەرقىي تۈركىستانلىقالر 
-نۆۋەتلىك   3 ۋە  ئۇچرىشىشى  قېرىنداشلىق 
بىرلىك  مىللىي  تــۈركــىــســتــان  شــەرقــىــي 
قىلغان  ئــىــشــتــىــراك  يىغىنىغا  شـــۇراســـى 
ھەرقايسى تەشكىالت رەھبەرلىرى، ئاكادېمىك 
زىيالىيالر  ۋە  ئــۆلــىــمــاالر  تــەتــقــىــقــاتــچــىــالر، 
تۆۋەندىكى  ئارقىلىق  كېڭىشىش  ــارا  ــۆز-ئ ئ
قىلدى.  ھاسىل  بىرلىكى  پىكىر  نۇقتىالردا 
بۇ نۇقتىالر يېغىنغا قاتناشقان 28 تەشكىالت 
رەھبەرلىرىنىڭ ئورتاق كۆز قارىشى ۋە قارارى 
ۋە  دوستلۇق  تۈركىستان  شەرقىي   « بىلەن 
ئېالن  نامىدا   » خىتاپنامىسى  ھەمكارلىق 

قىلىندى. 

ئــورتــاق  رەھــبــەرلــىــرى  تەشكىالت  يىغىندا، 
پرىنسىپال   ، نەتىجىسىدە  قىلىش  مۇزاكىرە 
ئورتاق  ھالدا،  قىلغان  ئاساس  مەسىلىلەرنى 
قىلىش؛  ھەرىكەت  بىرلىكتە  ئۈچۈن  نىشان 
زىددىيەتلەرنىڭ  ۋە  ــاراش  ــ ق كـــۆز  پــەرقــلــىــق 
چۈشەنچە  ئــورتــاق  ئــۈچــۈن  ئېلىش  ئالدىنى 

ھــاســىــل قــىــلــىــش؛ شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان 
تۈركىستان  شەرقىي  خاراكتېرى،  داۋاسىنىڭ 
كۈلتۈرەل  ۋە  مەنىۋىي  مــاددىــي،  خەلقىنىڭ 
قىممەت قاراشلىرىغا زىتال بولمايدىكەن ئىش 
بىجىرىش ئۇسۇلى ۋە مېتۇدى سەۋەپلىك بىر-
مىللىي  زىدىيەتلەشمەسلىك،  بىلەن  بىرى 
ئىتراپ  بىر-بىرىنى  نۇقتىسىدىن  مەنپەئەت 
قىلىش ۋە بىر-بىرىنى تولۇقالش؛ بىرلىككە 
ھەرىكەت  بىرلىكتە  نۇقتىالردا  كېلەلىگەن 
نۇقتىالردا  كېلەلمىگەن  بىرلىككە  قىلىش، 
ۋە  پىكىر  ساقلىنىپ،  قېقىشتىن  چەتكە 
ۋە  تالالش  ئورتاقلىشىش،  تەۋسىيەلىرىنى 

قاراشالرغا ھۆرمەت قىلىش.

ــڭ  ــىـ ــنـ ــىـ ــان دەۋاسـ ــتـ ــسـ ــىـ ــۈركـ شـــەرقـــىـــي تـ
ــاشــۇرۇش،  ئ سالمىقىنى  خەلقئارالىشىش 
ــكــى تــەشــكــىــالت ۋە  ــەردى ــل ــەت ھــەرقــايــســى دۆل
يــاشــاۋاتــقــان  پائالىيەتچىلەر  مۇستەقىل 
دەۋاسىنىڭ  تۈركىستان  شەرقىي  دۆلىتىدە 
ئـــامـــمـــىـــۋى ئـــاســـاســـىـــنـــى تـــۇرغـــۇزۇشـــقـــا، 

ھەمكارلىق خىتاپنامىسى
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قولغا  قوللىشىنى  ــىــڭ  ــالرن ــىــيــۇروكــرات ب
مېدىيا،  بېرىش.  ئەھمىيەت  كەلتۈرۈشكە 
ــق دىــپــلــومــاتــىــيــەســى،  ــۈچ، خــەل ــ ــۇمــشــاق ك ي
مۇناسىۋەت  ئاممىۋى  قاتارلىق  لوبىيچىلىق 
پايدىلىنىپ  ۋاستىلىرىدىن  تەشۋىقات  ۋە 
پىكرىنى  جامائەت  يارىتىش،  پىكرى  جامائەت 
قىلىش  ئــىــگــە  كــۈچــكــە  ــەســىــر  ت جــانــلــىــق 
سىياسىي  شەخسلەر،  سىمىۋۇللۇق  ئۈچۈن 
قوللىشىنى  مەشھۇرالرنىڭ  ۋە  ئەرباپالنىڭ 
بۇنىڭ ئۈچۈن تەشكىالتالر  قولغا كەلتۈرۈش. 
ئورتاق  بايانات،  ئــورتــاق  دوكـــالت،  ئــورتــاق  ــارا  ئ
نامايىش  ئىشلىتىش،  تېكسىتى  مەتبۇئات 
ئىجتىمائىي  ئــوخــشــاش  لىكسىيەگە   ۋە 
ھەرىكەتلەردە، كۆرۈنۈشچان ۋە ۋاقىپالندۇرۇش 
سۆزدە  پائالىيەتلەردە  ئىگە  فۇنكىسىيەسىگە 
بىردەكلىككە  ھەرىكەتتە  بىرخىللىققا، 
قىلىشتا  پەيدا  تونۇش  ۋە  بېرىش  ئەھمىيەت 
ئورتاق نۇقتىنى گەۋدىلەندۈرۈشكە يۈزلىنىش.

ــالر ئــىــمــكــانــىــيــەت  ــەشــكــىــالت ھــەرقــايــســى ت
دائىرىسىدە دىپلوماتىك ئۇچرىشىشالر ئېلىپ 
بــېــرىــش. شــەرقــىــي تــۈركــىــســتــان دەۋاســىــنــى 
قولاليدىغان ۋە قولالۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ دەۋاغا 
ئــاشــۇرۇش.  ئىتىبارىنى  ۋە  ئىشەنچ  بولغان 

شەرقىي  ۋە  ــى  ــ دەۋاس تۈركىستان  شــەرقــىــي 
يەتكۈزمىگەن،  زىيان  خەلقىگە  تۈركىستان 
سىياسىيۇنالرغا  ۋە  دۆلــەت  يەتكۈزمەيدىغان 
دەۋا  قارىماسلىق،  بىلەن  ــۆزى  كـ دۈشــمــەن 
قەرەللىك  ئۇالرنى  كۆپەيتىش،  دوسىتلىرىنى 
نۆۋەتتىكى  تۈركىستاننىڭ  شەرقىي  ھالدا 
ئېھتىماللىقالر  كــەلــگــۈســى  ۋە  ۋەزىــيــىــتــى 
مەلۇماتالر  ئىلمىي  ۋە  ئىشەنچلىك  ھەققىدە 

بىلەن  تەمىنلەپ تۇرۇش.

پاسسىپ  دەۋاســـىـــدا  تۈركىستان  شــەرقــىــي 
تەرەققىياتى  دەۋانىڭ  يارىتىۋاتقان،  كەيپىيات 
ۋە مەۋجۇدىيتىگە قارىتا سەلبىي تونۇش پەيدا 
قىلىۋاتقان ئورگان ۋە شەخىسلەرگە، ئىچكى ۋە 
تاشقى »كۈچلەرگە« بىرلىكتە قارشى تۇرۇش. 
ئىلگىرى  چۈشىنىشنى  ئـــارا  تەشكىالتالر 
سۈرۈش، ئىچكى ۋە تاشقى جامائەت پىكرى ۋە 
مەسىلىنىڭ  بېرىپ،  ئەھمىيەت  تونۇشالرغا 
تېپىپ  ــبــەســىــنــى  ــەن م
ھەل-قىلىش  چىقىپ 
ئېلىشتا  ــنــى  ــالــدى ئ ۋە 
ھەمكارلىشىش،  ئۆز-ئارا 
بــىــر-بــىــرىــنــى قــولــالپ-
تەشكىالت  قــۇۋۋەتــلــەش؛ 
تـــــەشـــــكـــــىـــــالت  ۋە 

رەھبەرلىرىنىڭ 
ئــوبــرازى  بىخەتەرلىكى، 
تەۋەلىكىگە  شەخسىي  ۋە 
ئۆز- قىلىنغاندا  ھۇجۇم 

ئارا ھىمايە قىلىش.

يـــۇقـــارقـــى نــۇقــتــىــالرنــى 
چۆرىدىگەن ئاساستا، تەشكىالت ۋە سەرخىلالر 
يىغىن،  پـــەۋقـــۇالددە  يــاكــى  قــەرەلــلــىــك  ئـــارا 
مۇزاكىرە، مۇھاكىمىلەرنى ئۆتكۈزۈش ئارقىلىق 
ئىستىراتېگىيەلىك ۋە جىددىي خاراكتېرلىك 
ئورتاق  چىقىپ،  ــۈزۈپ  ت پىالن-اليىھەلەرنى 
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ھەرىكەت  كونكېرت  قىلىدىغان  ھەرىكەت 
گۇرۇپپىلىرىنى تەشكىللەپ چىقىش. 

ئېلىنغان  يېغىندا  بۇ  ئالالھتىن  مىھرىبان 
بىزگە  ئــۈچــۈن  ئەمەلىيلىشى  ــىــڭ  قــارارالرن
يېغىنىمزغا  بــىــرىــشــىــنــى،  ئــاســانــچــىــلــىــق 
ــان بــارلــىــق قــېــرىــنــداشــالرنــىــڭ  ــاشــق ــن ــات ق

ئەجرىلىرنى كاتتا قىلىشىنى، قەلبلىرمىزنى 
بىلەن  رىشتىسى  قېرىنداشلىق  ئىمانىي 
دەۋا  مۇبارەك  بۇ  بىزنى  باغلىشىنى،  مەھكەم 
قىلىشنى  مۇزەپپەر  ۋە  مۇستەھكەم  يولىدا 

تىلەيمىز
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ــي تـــۈركـــىـــســـتـــانـــدىـــكـــى ئــېــرقــىــي  ــىـ ــەرقـ شـ
مىسلى  ــا  ــت ــخ ــارى ت قــىــرغــىــنــچــىــلــىــقــنــىــڭ 
شۇنداقال  ئېشىىشى،  دەرىجىدە  كۆرۈلمىگەن 
دۇنـــيـــا ســىــيــاســى ۋەزىــيــىــتــىــنــىــڭ جــىــددى 
ئۆزگىرىشىگە ئەگىشىپ، دۇنيانىڭ ھەرقايسى 
قىلىۋاتقان  خىزمەت  ئاكتىپ  جايلىرىدا 
سىياسى رەھبەرلەر، دىنىي ئالىمالر، زىيالىالر 
قاتنىشىىشى  ۋەكىللىرىنىڭ  تەشكىالت  ۋە 
ــەن 12.نـــۆۋەتـــلـــىـــك دۇنـــيـــا شــەرقــىــي  ــل ــى ب
ئۇچرىشىشى  قېرىنداشلىق  تۈركىستانلىقالر 
تــۈركــىــســتــان  شــەرقــىــي  ــلـــىـــك  3.نـــۆۋەتـ ۋە 
 26 -يىلى   2020 شۇراسى  بىرلىك  مىللىي 
ئەنقەرە  -سىنتەبىرگىچە  -سىنتەبىردىن28 

دە مۇۋەپپىقىيەتلىك ئۆتكۈزىلدى.   

شـــۇرا  بــىــرلــىــك  مــىــلــلــىــي  قېتىملىق  بـــۇ 
ــارا ســىــيــاســىــي  ــئـ ــقـ ــەلـ ــىــغــىــنــىــمــىــزدا خـ ي
ھالدا،  ماس  تەلەپ-تەقەززاسىغا  ۋەزىيەتنىڭ 
شەرقىي  تۈزۈش،  پىالن  ئىستىراتىگىيىلىك 
خىزمەت  ئاكتىپ  ــدا  ــىـ دەۋاسـ تــۈركــىــســتــان 

قــىــلــىــۋاتــقــان تــەشــكــىــالتــالر ئــارىــســىــدىــكــى 
تېخىمۇ  ئېڭىنى  قىلىش  بىرلىكتە خىزمەت 
پىرىنسىپال  دەۋايىمىزنىڭ  كۈچەيتىش، 
نۇقتىلىرىنى ئېنىقالشتۇرۇش، دەۋايىمىزنىڭ 
قارارالرنى  جىددى  بەزى  ھەققىدە  كېلەچىكى 

ئېلىش ئاساسى مەقسەت قىلىندى.

تېمىالر  قــىــلــىــنــغــان  مـــۇزاكـــىـــرە  يــىــغــىــنــدا 
تۆۋەندىكىچە:

شەرقىي  ۋە  مۇناسىۋىتى  1.ئامرىكا-خىتاي 
ــۈركــىــســتــان دەۋاســـىـــنـــىـــڭ تــەرەقــقــىــيــات  ت

يۆنىلىشى. 

شەرقىي  ۋە  مۇناسىۋىتى  2.يــاۋرۇپــا-خــىــتــاي 
تۈركىستان دەۋاسى.

شەرقىي  ۋە  مۇناسىۋىتى  3.تۈركىيە-خىتاي 
تېگىشلىك  قىلىشقا  دەۋاسىدا  تۈركىستان 

ئىشالر. 

مېدىيانىڭ  دەۋاسىدا  تۈركىستان  4.شەرقىي 
رولى.

3.مىللىي بىرلىك شۇراسى يىغىن خۇالسە دوكىالتى 
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5. شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىدا ئەدەبىياتنىڭ 
رولى. 

ئىقتىسادى  نۆۋەتتىكى  6.ئــۇيــغــۇرالرنــىــڭ 
قېيىنچىلىقى ۋە ھەل قىلىش چارىلىرى. 

7. شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىنىڭ ئۆزگەرمەس 
پىرىنسىپلىرى ۋە قىزىل سىزىقلىرى. 

8. ھەمكارلىقنىڭ ئىسالمدىكى ئورنى.

شــــــەرقــــــىــــــي   .9
دەۋاسىدا  تۈركىستان 

ۋە  ــش  ــى ــن ــى ــل ــل ــى ــەشــك ت
ــى،  ــ ھــەمــكــارلــىــشــىــشــنــىــڭ رول

ئەھمىيىتى ۋە ئامىللىرى.

دەۋاســىــدا  تۈركىستان  10.شــەرقــىــي 
ھەمكارلىق  ئىستىراتىگىيىلىك 

ھەققىدە مۇھاكىمە.

ئالماشتۇرۇش  پىكىر  ئارا  11.تەشكىالتالر 
ۋە مۇناسىۋەتلەرنى كۈچەيتىش.  

12.ھەمكارلىق شەكىللەندۈرۈش ئامىللىرى

مۇھىم  قــويــۇلــغــان  ئــوتــتــۇرىــغــا  يىغىندا    
نۇقتىالر: 

ۋەزىيەتتىن  سىياسىي  خەلقئارا  ھازىرقى   .1
پايدىلىنىپ ئۇيغۇرالغا مۇناسىۋەتلىك قانۇن-

اليىھەلەرنى تەييارالش ۋە ماقۇللىتىش. 

2. ياۋرۇپا دۆلەتلىرىدىكى شەرقىي تۈركىستان 
دەۋا تەرەققىياتى ۋە لوبىيچىلىق ھەرىكىتىنى 

جانالندۇرۇش.  

3. تۈركىيە ۋە شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ 
ۋە مىللىي قېرىنداشلىقىنى چىقىش  دىنىي 
ۋە  ئارىسىدا  خەلقى  تۈركىيە  تــۇرۇپ،  قېلىپ 
تۈركىستان  شەرقىي  ۋاستىلىرىدا  تەشۋىقات 

دەۋاسىنى كۈنتەرتىپكە  ئېلىپ كېلىش. 

4.مــېــدىــيــادىــكــى شـــەرقـــىـــي تــۈركــىــســتــان 

ھەققىدىكى مەلۇماتالرنى قېلىپالشتۇرۇش.

مۇھاجىرەتتىكى  جانالندۇرۇپ،  5.ئەدەبىياتنى 
ئــوزۇق  مەنىۋي  تۈركىستانلىقالرغا  شەرقىي 

بېرىش.

دۇچ  ــىــڭ  ــغــۇرالرن ــۇي ئ 6.مــۇھــاجــىــرەتــتــىــكــى 
كىلىۋاتقان ئىقتىسادىي قېيىنچىلىقلىرىنى 
ئۈچۈن مۇقىم كىرىم مەنبەسى  ھەل قىلىش 

شەكىللەندۈرۈش.

تــۈركــىــســتــان دەۋاســىــنــىــڭ ئانا  7.شــەرقــىــي 
ــارا  ئ ــۆز-  ئـ قــوغــداشــقــا  پىرىنسىپلىرىنى 
ــق ئـــورنـــۇتـــۇپ ھــەرخــىــل  ــى ــكــارل ھــەم
تاقابىل  خرىسىغا  كۈچلەرنىڭ 

تۇرۇش.

تۈركىستان  8.شــەرقــىــي 
ــدا دىــنــىــي ۋە  ــ ـــىـ ــ دەۋاس
مـــىـــلـــلـــىـــي قــىــمــمــەت 
ئاساسىدا  قاراشلىرىمىز 
ــا  ــق ــاپ ــىــقــنــى روي ھــەمــكــارل

چىقرىش.

ــالر ئــوتــتــۇرســىــدا  ــەشــكــىــالت 9.ت
ھـــەمـــكـــارلـــىـــقـــقـــا تــوســالــغــۇ 
ئامىلالرغا  بــارلــىــق  بــولــىــدىــغــان 
قايتىدىن قاراپ چىقىپ، سىېستىمىالشقان، 
زامانىۋىيالشقان، ئىلغار تەشكىلىي ئاپاراتالرنى 

تەرەققىي قىلدۇرۇش. 

دۇنياسىغا  ــەرەپ  ئـ ۋە  ئەللىرى  10.ئــىــســالم 
يايدۇرۇپ،  قانات  دىپلوماتسىيەسىنى  خەلق 
يەنىمۇ  خەلقئارالىشىشىنى  دەۋايىمىزنىڭ 

بىر بالداق يۇقىرى كۆتۈرۈش.

مۇستەقىللىقىدىن  ۋەتــەن  جەريانىدا  شــۇرا 
ئۇيۇشۇپ،  زىــچ  ئەتراپىدا  غايە  بىر  ئىبارەت 
بارلىق شەرقىي تۈركىستان تەشكىالتلىرىنىڭ 
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ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىش ئۈچۈن تۆۋەندىكى 
ئاساسىي پىرىنسىپالرنىڭ ئۆزگەرمەس قىزىل 

سىزىق ئىكەنلىكى تەكىتلەندى. 

1.ۋەتىنىمىزنىڭ ئىسمى شەرقىي تۈركىستان.

2.ۋەتىنىمىزنىڭ زىمىن پۈتۈنلىكى.

3.شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ مىللىي ۋە 
دىنى  كىملىكى.

ئــاي  بــايــرىــقــى  تۈركىستاننىڭ  4.شــەرقــىــي 
يۇلتۇزلۇق كۆك بايراقتۇر.

تۈركىستان  شەرقىي  گىرىبىمىز  ــەت  5.دۆلـ
ئىسالم جۇمھۇرىيىتى تەرىپىدىن ماقۇلالنغان 

گىرىپتۇر.

تەكلىپ-پىكىرلەر

12. نۆۋەتلىك دۇنيا شەرقىي تۈركىستانلىقالر 
نۆۋەتلىك   .3 ۋە  ئۇچرىشىشى  قېرىنداشلىق 
يېغىنىغا  شـــۇراســـى  بــىــرلــىــك  مــىــلــلــىــي 
يېغىن  ۋە  ۋەكىللىرى  تەشكىالت  قاتناشقان 
 – تەكلىپ  تۆۋەندىكى  ئىشتىراكچىلىرى 

پىكىرلەرنى ئوتتۇرىغا قويدى:

1. تەشكىالتالر ئوتتىرىسىدىكى ھەمكارلىقنى 
ــارار  ــۈچــۈن ئـــورتـــاق قـ ــاشـــۇرۇش ئ ئــەمــەلــگــە ئـ

چىقىرىدىغان مۇنبەرنى ئاكتىپالشتۇرۇش. 

2. ھەمكارلىشىش ئاساسىدا ئەمەلىيلەشكەن 
پائالىيەت ۋە يېغىنالرنى خەلقئاراغا جاكارالش. 

مىللىي  بــىــلــەن  مــەنــپــەئــەتــى  3.تــەشــكــىــالت 
مەنپەئەتنى ئايرىش.

خــىــزمــەت  ــارىــســىــدىــكــى  ئ ــالر  ــەشــكــالت ت  .4  
رىقابىتىنى تەڭپۇڭالشتۇرۇش. 

بىرىنى  بــىــر  5.تــەشــكــىــالتــالرئــوتــتــۇرىــســىــدا 
ئېتىراپ قىلىشنى ئىشقا ئاشۇرۇش .

6. تەشكىالتالر تەلەپنى باشقىالرغا قويۇشتىن 
تەلەپ  ئۆزىگە  ئــاۋۋال 

قويۇش.

7.تەشكىالتالر 
ۋە  ــق  ــ ــى ــ ــزل ــ ــى ــاجــ ــ ئ
ئارتۇقچىلىقلىرىنى 
ــىــز  ــال ــان يـــاخـــشـــى ئ
باشقا  ۋە  قىلىش 

تەشكىالتالرنى 
تولۇقلىما  ئۆزىگە 
كــــــــــۆرۈش.  دەپ 
ۋە  ئــارتــۇقــچــىــلــىــق 

كەمچىلىكىنى 
ئېنىق بىلىش.

8.تەشكىالتالر 
پىكىر  ئــۇچــرۇشــۇپ  پــات-پــات  مەسئۇللىرى 

ئالماشتۇرۇپ تۇرىشى.

 . قىلىش  ھــۆرمــەت  ــارا  ــۆز-ئ ئ 9.تەشكىالتالر 
قىالاليدىغان  ھەل  تۇرانە  يۈز  مەسىلىلەرنى 
ھەمكارلىقىمىزنىڭ  يارىتىش.  ھالەت  بىر 
ئۈچۈن  كەڭەيتىش  تېخىمۇ  دائىرىسىنى 
قىرغىز،  ــازاق،  قـ تۈركىستاندىكى  شەرقىي 
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ئۆزبېك قاتارلىق قېرىنداش خەلقلىرىمىزنىڭ  
بۇنىڭدىن  ۋەكــىــلــلــىــرىــگــىــمــۇ  تــەشــكــىــالت 

كېيىنكى شۇرا يىغىنىمىزدا ئورۇن بېرىش.

قىلىۋاتقان  خىزمەت  ــدا  ــى دەۋاس 10.ۋەتــــەن 
خىزمىتىنى  قېرىندىشىمىزنىڭ  ھەربىر 
ـــا  دەۋاغ بىللە،  بــىــلــەن  ئېلىش  ئېتىبارغا 
ئەسلىدىن  بىلەن   قوشۇلغانالر  يېڭىدىن 
ئاكتىپ خىزمەت قىلىۋاتقان تەشكىالتالرنىڭ 

ئارىسىدا ياخشى مۇناسىۋەت قۇرۇش. 

11.ھــەمــكــارلــىــقــىــمــىــزنــىــڭ نــامــايــەنــدىــســى 
سۈپىتىدە، بىر بىرىمىزنى مۇداپىئە قىلىش.

 – ئىززەت  تەشكىالتالرنىڭ  12.ھەمكارالشقان 
ئابروينى  بارلىق سورۇنالردا ئۆز ئارا قوغداش.

قارارالرنى  ئېلىنغان  ئىچىدە  13.ھەمكارلىق 
ئورتاق ئىجرا قىلىش.

12. نۆۋەتلىك دۇنيا شەرقىي تۈركىستانلىقالر 
نۆۋەتلىك   .3 ۋە  ئۇچرىشىشى  قېرىنداشلىق  
ــۈركــىــســتــان مــىــلــلــى بــىــرلــىــك  شــەرقــىــي ت
شۇراسى2020 – يىلى، -26 28 – سىنتەبىر 
ئەنقەرەدە  پايتەختنى  تۈركىيەنىڭ  كۈنلىرى 

غەلىبىلىك ئاخىرالشتى.

تــۈزۈلــگــەن  ۋە  ــارار  ــ ق ئېلىنغان  يېغىندا   
ۋە  ئەمەلىيلىشى  تــولــۇق  اليــىــھــەلــەرنــىــڭ 
مۇقەددەس ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ 
مۇستەقىللىقى ئۈچۈن بېسىلغان مۇھىم بىر 
قەدەم  بولۇشى يېغىنغا قاتناشقان تەشكىالت 
ئاكادېمىكلەر،  تەتقىقاتچى  ۋە  رەھبەرلىرى 
ئۈمىد  ئــورتــاق  زىيالىيالرنىڭ  ۋە  ئۆلىماالر 
بۇ  بىزنى  ئالالھتىن  ئۇلۇغ  ئــارزۇســىــدۇر.   –
يەتكۈزىشىنى  مەقسەتلەرگە   - غايە  مۇبارەك 

تىلەيمىز.
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يىللىق   70 تۈركىستان  شەرقىي  ۋەتىنىمىز 
ئېغىر  ئەڭ  بويىچە  دۇنيا  جەريانىدا  ئاسارەت 
مۇستەملىكە  بىر  ئۇچرىغان  بۇزغۇنچىلىققا 

تۇپراقتۇر.

بۈگۈنكى كۈندە مىڭ يىللىق دىنىي، تارىخىي 
مىراسلىرىمىز خەرىتىدىن ئۆچۈرۈلدى. ئوتتۇرا 
تىللىرىدىن  ئانا  قەۋملەرنىڭ  ئاسىيادىكى 
بىرى، تۈرك تىلىنىڭ ئاساسى بولغان ئۇيغۇر 
تىلى پۈتۈنلەي يوق قىلىۋېتىش سۈيقەستىگە 

ئوچۇق-ئاشكارا ئۇچراۋاتىدۇ.

يىمەك  كىيىم-كىچە،  ئۆرپ-ئادەتلىرىمىز، 
كۆز  قەستەن،  مەدەنىيەتلىرىمىز  ئىچمەك 

ئالدىمىزدا يوق قىلىنىۋاتىدۇ.

ئىرقىي   100% خەلقى  تۈركىستان  شەرقىي 
قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتىدۇ.

ئىالھىي  ئىگە  تارىخقا  يىللىق  مىڭ  نەچچە 
كۆز  دۇنيانىڭ  ۋەتىنىمىز  بولغان  نېمەت 

ئەزەلدىن سۈيقەست پىالنالپ كەلگەن  ئالدىدا 
يۇتۇپ  مۇستەملىكىچىلىرىنىڭ  خىتاي 
ئۈستىگە  قويۇلغاننىڭ  تاشالپ  كىتىشىگە 
دۇنيا دۆلەتلىرىنىڭ كۆپ قىسمى كۆز يۇمۇش، 

تاماشا كۆرۈش،

تـــۇرۇش،  سەپتە  بىر  بىلەن  خىتاي  ــدە  ــەزى ب
جىنايەتكە شاھىتلىق رولىنى ئوينىماقتا.

تارىخ بېتىنى ۋاراقلىساق، ئاچچىق ھەقىقەتلەر 
قەلبىمىزنى مۇجۇيدۇ.

يــولــىــدا  مۇستەقىللىق  ئــەجــداتــلــىــرىــمــىــز 
سىياسىي  قــىــلــغــان،  ــۆرەش  ــ كـ ــلــىــق  قــورال
يېزىپ  تارىخالرنىمۇ  قىلغان،  مۇجادىلىمۇ 

قالدۇرغان.

سىياسىي  بۇغرا  ئەمىن  مۇھەممەد  مەرھۇم 
شەرقىي  ئەسلىمىسىدە  ناملىق  ھاياتىم 
تۈركىستاننىڭ مۇستەقىللىق مۇجادىلىسىدە 
ــىــق  ــارل ــغــان ب ــىــدى ــىــل ــســان ئــوغــلــى ق ــن ــى ئ

مۇستەقىللىق ۋە بىز
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تىرىشچانلىق ۋە يولالرنىڭ ھەممىنى تەجرىبە 
قىلغانلىقى، ماددىي دۇنيا قانۇنىيىتى بويىچە 
قالغانلىقىنى  يىڭىلىپ  ئالدىدا  دۈشــمــەن 

يازىدۇ.

ــۈكــســەك نــىــشــان بــولــغــان  شــۇنــداقــتــىــمــۇ ي
مۇھەممەد  كەچمەيدۇ.  ۋاز  مۇستەقىللىقتىن 
ئەمىن بۇغرا ھەزرىتىم سابىت دامولالم بىلەن 
قىلغان  جىھاد  قــورالــلــىــق  پىكىرلىشىپ 
بولسا، مەرھۇم ئىسا يۈسۈپ ئالپتېكىن بىلەن 
ئىنسان  مۇجادىلىدە  سىياسىي  بىرلىشىپ 
تىرىشچانلىقنى  ھــەرقــانــداق  قىالاليدىغان 
يولالرنىڭ  بولغان  مۇمكىن  كۆرسىتىدۇ، 
قەھرىمانالر  ئۇ  يولدا  بۇ  ۋە  ماڭىدۇ  ھەممىنى 

بىخەتەرلىكى  ھــايــاتــي  ئۆزلىرىىنىڭ 
ئولتۇرماستىن،  ئويلۇنۇپ  ھەققىدە 

قىلچە ئىككىلىنىپ قالماستىن 
تىنىقلىرىغىچە  ئاخىرقى 

خىزمەت قىلىدۇ.

گــەرچــە شــۇ ۋاقــىــتــالردا 
ــز نـــىـــڭ  ــ ــى ــ ــم ــ ــى ــ ــق ــ ــەل ــ خ

مــۇســتــەقــىــلــلــىــق، ۋەتـــــەن، 
چۈشەنچە،  ھەققىدىكى  مىللەت 

ــاي،  ــم ــول ــىــك ب ــىــتــەرل ســـاپـــاســـى ي
ھىلە-مىكىرلىرىگە  دۈشمەننىڭ 
ــنــىــپ كـــەتـــكـــەن بــولــســىــمــۇ  ــدى ــال ئ
ئاسارىتى  خىتاي  قىزىل  70يىللىق 

ــەقــەدەر  ن نەرسىنىڭ   3 ــۇر  ــەزك م جــەريــانــىــدا 
ۋەزىيەتتە  بىر  يەتكەن  بىلىپ  مۇھىملىقىنى 
بولىشى ئىنسانلىقنىڭ ئەقەللىي تەقەززاسى.

ھاكىمىيىتى  خىتاي  زالىم  مۇستەملىكىچى 
قىلىدىغانلىقى،  ئۆچمەنلىك  نەقەدەر  بىزگە 
بايلىقىمىزدىن  چىققان  تۇپرىقىمىزدىن  ئۆز 
كەلگەن دولالرنى ئىشقا سېلىپ چەتئەللەردىمۇ 
دۈشمەنلىشىشكە  بىلەن  بىر-بىرىمىز  بىزنى 
سېلىپ  ئىشقا  مۇناپىقالرنى  ئىتتىرىپ، 

كىچە-كۈندۈز تىنىمسىز ھەركەت قىلماقتا.

ۋەزىيەتمۇ  ئـــۆزگـــەردى،  ئــۇيــغــۇرالرمــۇ  بــۈگــۈن 
قاپلىغان  ــى  ــان ــي دۇن بــولــۇپــمــۇ  ــەردى،  ــ ــۆزگ ــ ئ
دۇنيا  بۇرۇنقى  كېيىن  ۋېروسىدىن  خىتاي 

سىستېمىسىمۇ ئۆزگىرىشى مۇمكىن.

يىڭى سىستەمدە ئورنىمىزنىڭ قانداق بولىشى 
بىر ئالالھقىال مەلۈم، ئەمما بىز ئارزۇ قىلغان 
ۋەتەننى  مۇستەقىل  بــولــۇش،  ئىگە  ئورۇنغا 
ۋە  جەھەتتىن  ئىدىيە  ئۈچۈن  قىلىش  ئىدارە 
قىلىش  تەييارلىق  بىلەن  ئەمىلىيىتىمىز 
ئىچكى  ۋەزىيەتتە  ئىنچىكە  بولغان  كېرەك 

نىزاالر بىلەن مەشغۇل بولماقتىمىز.

بەزىلەر ۋەتەننى بىر ئىككى ئاي ئىچىدە 
ــازات قــىــلــىــۋېــتــىــدىــغــانــدەك  ــ ئـ
ــىــپ  ــت ــرى ــاڭ ــى ي ــ ــارالرنـ ــ ــۇئـ ــ شـ
ھاياجانغا  مىللەتنى 
ئالەمنى-مالەم  سېلىپ 
تۈستە  قىلىدىغاندەك 

كىتىپ بارىدۇ، 

كىشىلەر  قىسىم  جىدەللەر بىر  ئارا  ئۆز 
كىتىپ  قاراپ  چۈشكۈنلىككە  روھىي  بىلەن 

بارماقتا.

سەۋەپكە  قانونىيىتىنى  دۇنيانىڭ  ئــالــالھ 
باغالپ قويغان:

سوف  سعيە  وأن  سعى  ما  إال  لإلنسان  »ليس 
يرى«

شۇنىڭغا  تــىــرىــشــســا  نېمىگە  }ئــىــنــســان 
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نەتىجىسىنى  تىرىشچانلىقىنىڭ  ئىرىشىدۇ، 
كۆرىدۇ{

بۇ يەردىكى »ئىنسان« دىن مەخسەت مۇئمىن، 
مۇسۇلمانالرال بولماستىن بارلىق ئىنسانىيەت 

كۆزدە تۇتۇلغان.

دېمەك، ئىشلىگەن چىشلەيدۇ.

ۋەتەندىكىلەردىن سۆز ئېچىش، ئۇالرنىڭ نېمە 
ئەھۋالدا ئىكەنلىكىنى بىلىشمۇ قىيىن بىر 
خەلقىمىز  ۋەتەندىكى  ياشاۋاتىمىز.  ۋەزىيەتتە 

پەقەتال ئامالسىز.

سۈپىتى  بــولــۇش  مىللەت  چەتئەلدىكىلەر 
يولىدا  مۇستەقىللىقى  ــەن  ۋەتـ شــۇ  بىلەن 

يىتەرلىك خىزمەت قىلدۇقمۇ؟

تېپىشقا  جـــــاۋاپ  ــىــقــىــدا  الي ــغــا  ــال ســوئ بـــۇ 
مەجبۇرمىز.

ــەن مــۇســتــەقــىــل بــولــســا شــۇ ۋەتــەنــنــىــڭ  ــ ۋەت
بىركىشىلىك  بەدىلىگە  بــولــۇش  پۇخراسى 

ھەسسە قوشالىدۇقمۇ؟.

ئۇنى  بولسا، مىللەتنىڭ مۈلكى،  تەشكىالتالر 
مىللەتنىڭ  يىقىتىش  ياكى  گۈللەندۈرۈش 

قولىدا.

بىرلىكنىڭ  ۋەخپە، جەمئىيەتلەر  تەشكىالت، 
تەشكىالت  بىر  ــداق  ــان ھــەرق ســىــمــۋۇلــىــدۇر، 
كۈچلىنىدۇ،  بىلەن  قوللىشى  مىللەتنىڭ 
بولىدۇ،  ھاسىل  بىرلىك  كۈچلەنگەنسىرى 

بىر پۈتۈن گەۋدە ھاسىل قىلىدۇ.

توغرا-خاتانى  ئاق-قارىنى،  ئىنسانالرغا  ئالالھ 
بەرگەن  نېمىتىنى  ئەقىل  پەرقىتەلەيدىغان 
بىركىشىلىك  ئىنسان  ھەربىر  بولغاچقا 
ــۇش، مــەنــىــلــىــك يــاشــاشــنــى  ــوشـ ھــەســســە قـ
قوشۇشنى  ھەسسە  ئەتراپىدىكى  خااليدىكەن 
تارىخى،  قــورۇلــۇش  تەشكىالتنىڭ  خالىغان 
قىلىشى،  سۈرۈشتە  خىزمەتلىرىنى  قىلغان 

تەشكىالتقا  كېيىن  ئــۇنــدىــن  ئىزدېنىشى، 
بىركىشىلىك ھەسسىسىنى قوشۇشى ۋىژدانى 

مەجبۇرىيەتتۇر.

چاپىقىنى  قــوپــۇپ،  ئۇخالپ  كىشى  بىر  ھــەر 
قۇرۇپال  بىرنى  تەشكىالتتىن  ئۇلىۋېتىپال 
قىلىۋېتىدىغان  ئــازات  ۋەتەننى  پاالق-پولۇق 

ئىش نەدە بارئىكەن.

خىزمەت  ئارقىلىق  پۇلى  ۋاقــتــى،  بىلىمى، 
كىشىلىك  بىر  ئازاتلىقىغا  ــەن  ۋەت قىلىش، 
ئوتتۇرغا  ئــادەم  خالىغان  قوشۇشنى  ھەسسە 
چىقىپال يىڭى بىر ئىش قىلىمەن دېمەستىن 
يېقىندىن  بــىــلــەن  تــەشــكــىــالتــالر  مـــەۋجـــۇت 
جــارى  رولــىــنــى  ئارقىلىق  ھەمكارلىشىش 
بېرىشقا  ئېلىپ  ئىسالھات  قــىــلــدۇرااليــدۇ، 

ھەسسە قوشااليدۇ.

ــڭ ئــــەڭ قــاتــتــىــق  ــى ــن ــەن ــم چـــەتـــئـــەلـــدە دۈش
ــىــڭ  ــالرن ــالت ــەشــكــى ــى ت ــن ــى ــغ ــدى ــرەي ــســى ــەن ئ
كۈچلىنىشى، داۋانىڭ خەلقئارلىشىپ، خىتاي 
ھاكىمىيىتىگە تەھدىد شەكىللەندۈرىشىدۇر.

ــامــان كــۆرىــدىــغــان مــەۋجــۇت  دۈشــمــەن ئــەڭ ي
يىڭىدىن  چىقىرىپ،  يوققا  تەشكىالتالرنى 
ئەمەس  پايدا  تەشەببۇسلىرى  تەشكىللىنىش 

زىيان ئېلىپ كىلىشتىن باشقىغا يارىمايدۇ.

بورۇن  قامچىالشتىن  تەشكىالتالرنى  مىللەت 
ئۆزىدىن ھېساپ ئېلىش كېرەك.

2مىليۇنغا  چەتئەلدە  مۆلچەرلىنىشىچە، 
يــاشــايــدۇ،  تۈركىستانلىق  شــەرقــىــي  يېقىن 
ئــــۆزى يـــاشـــاۋاتـــقـــان دۆلــــــەت، شـــەھـــەرلـــەردە 
ھەقىقىي خىزمەت قىلىۋاتقان تەشكىالتالرغا 
بەدەل  بولسىمۇ  ئاز  بولۇپ،  ئــەزا  ئىختىيارى 

تۆلەۋاتقانالرنىڭ سانى قانچىلىك؟!

بارمۇ؟  تەشكىالت  يىتىدىغان  مىڭغا  ئەزاسى 
ئەلۋەتتە يوق!.
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ئۇيغۇر  دۇنيا  كەلتۈرسەك،  قىلىپ  مىسال 
بەدەل  ئۇيغۇرلۇق  بىرى  يىلالردىن  قورۇلتىيى 
كىلىۋاتىدۇ،  قىلىپ  تەشەببۇسىنى  يىغىش 
مىڭ  ئىككى  ئــۇيــغــۇردىــن  مىليۇن  ئىككى 
ئىدى  تۆلىسە  بــەدەل  ئايلىق  دىن   5$ ئۇيغۇر 
ئايدا 10مىڭ$ دولالر يىغىالتتى، كۆپ ئىشالر 

ۋۇجۇتقا چىققان بوالتتى..

ۋەتىنىنىڭ  ۋەزىيەتتىمۇ  نازۇك  بۈگۈنكىدەك 
ئەمەلى  مــەيــدانــدا  يــولــىــدا  مۇستەقىللىقى 
%1 نى تەشكىل  خىزمەت قىلىدىغان مىڭدا 

قىاللماسلىقى بىر پاجىئە.

كۈچ  ئورتاق  مىللەت  يولىدا  مۇستەقىللىق 
چــىــقــارمــايــۋاتــقــان بــۈگــۈنــكــىــدەك ۋەزىــيــەتــتــە 
بولۇپ  ئىبارەت  شۇئاردىن  »مۇستەقىللىق« 

قالمامدۇ؟!

ئەمەلگە  ئــارزۇيــىــمــىــزنــى  مۇستەقىللىق 
ــي بـــولـــســـاق  ــىـ ــمـ ــىـ ــەمـ ــا سـ ــ ــتـ ــ ــۇرۇشـ ــ ــاشـ ــ ئـ
جــىــدەل-مــاجــرا  ئـــارا  ــۆز  ئ ئىنىرگىيىمىزنى 
بولغان  مۇھىم  ئــەڭ  ئۇپراتماستىن  بىلەن 

ئىشالرنى قىلىشىمىز كېرەك.

ــم، ســىــيــاســىــيــۇن،  ــىـ ــالـ ھـــەمـــمـــە ئـــــــادەم ئـ
بىر  ھــەر  ئــالــالھ  بــولــمــايــدۇ،  مۇتەخەسسىس 
بەرگەن.  ئىمتىيازنى  اليىق  ئۆزىگە  ئادەمگە 
بىرسىدە  ئەقىل،  بىرسىدە  ئىلىم،  بىرسىدە 

پۇل، بىرسىدە كۈچ... دېگەندەك.

شۇ ئاالھىدىلىكلەرنى ۋەتەننىڭ ئىستىقبالى 
ئۈچۈن خىزمەت قىلدۇرىش ھەربىر ئۇيغۇرنىڭ 

ۋىژدانىي بۇرچىدۇر.

ــى ۋەزىـــيـــەتـــتـــە خــىــتــاي  ــرقـ ــازىـ ــىــڭ ھـ ــىــزن ب
تــۇرغــىــدەك  تــاقــابــىــل  مۇستەملىكىسىگە 
كۈچىمىز يوق، دۇنيانىڭ قانۇنىيىتى سەۋەبكە 

باغالنغان.

قىلىمىز،  بــۇنــى  قىلىۋېتىمىز،  ئــۇنــى  بىز 
ۋەتىنىمىزدىن خىتاينى قوغالپ چىقىرىمىز، 

قويۇپ،  قىپ  گەپلەرنى  چوڭ  دەپ  قالدى  ئاز 
ئەتتىگەندىن كەچكىچە ۋاتساپ، فېسبۇكالردا 
پىتنە ترىش، مىللەتنىڭ روھىي كەيپىياتىنى 
بولمىغۇر  بېرىشتەك  ئېلىپ  چۈشكۈنلىككە 
ۋەتــەن  بولساق  مەشغۇل  بىلەن  قىلمىشالر 

قانداقمۇ ئازات بولسۇن؟!

چەتئەللەردە ياشىغان ئىكەنمىز قىالاليدىغان 
ئىشلىرىمىز كۆپ.

ئەۋالتلىرىمىزنىڭ  ئۆگىنەيلى،  پەن-تېخنىكا 
شارايىت  ئىگەللىشىگە  بىلىم  ياخشى  ئەڭ 

يارىتىپ بىرەيلى.

)ئالالھ  بىرىدۇ،  زاكاتلىرىنىغۇ  سادىقە  بايالر 
بىرقانچە  تاپاۋىتىنىڭ  قىلغانالر(  ئاتا  ئىمان 
ئاتىيالىشى  ــۈچــۈن  ئ ــەن  ــ ۋەت پىرسەنتىنى 

كېرەك.

مىڭالرچە  سىياسىيون،  مىڭالرچە  بىزدىن 
ئىقتىساتشۇناس، مىڭالرچە ئادۇكات، مىڭالرچە 
مېدىياچى، قىسقىسى يىتەرلىك ئىختىساس 
قــورۇق  چىقمىغۇچە  يىتىشىپ  ئىگىلىرى 

شۇئارغا ۋەتەن ئازات بولمايدۇ.

يوقىالڭ  پەيتتە  ھالقىلىق  بۈگۈنكىدەك 
ــۆزدە  سـ بــىــرجــۈمــلــە  بىرلىرىنىڭ  ئــىــشــالر، 
ئىنسانىي  قــېــلــىــشــىــدەك  خــاتــالــىــشــىــپ 
ئالەمنى-مالەم  تۇتىۋېلىپ  سەھۋەنلىكلەرنى 
مىللەتنىڭ  ئىسمى،  ۋەتەننىڭ  قىلىشالر، 
ۋاقىتنى  ئولتۇرۇشالر  تالىشىپ  تەركىۋىنى 
ئىنتىھار  مىللەتنى  ئاخىرى  قىلىپ  ئىسراپ 

)ئۆلىۋېلىش( دىن باشقىغا ئېلىپ بارمايدۇ.

كىملىكىمىزنى  مــىــلــلــى  ــخــىــمــىــز،  ــارى ت
مۇتەخەسسىسلىرى  تارىخ  بەلگۈلەيدىغانالر 
ئىگە  قىممەتكە  ئىلمىي  ساھەدە  ھەر  بولۇپ، 

كىتابالرنى يېزىپ چىقىشى كېرەك.

مۇستەقىللىققا  مىللەتنىڭ  بىز  دۇنيانى 
بارلىقى  ساالھىيىتىمىز  ۋە  الياقىتىمىز 
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كېرەك.  قانائەتلەندۈرەلىشىمىز  ھەققىدە 
يەنە  پۇرسەت  كەلگەن  ئۇيغۇرغا  بۈگۈنكىدە 

قايتا كەلمەسلىكى مۇمكىن.

دۈشــمــىــنــى،  ئىنساننىڭ  ئۈمىتسىزلىك 
روھىي  بىلەن  پىتنە-پاساتالر  مىللەتنى 
مىللەتكە  كىرىش  ســـۆرەپ  چۈشكۈنلۈككە 

دۈشمەنلىك قىلغانلىق.

خۇالسە:

نىشانغا  ئالى  ئىبارەت  مۇستەقىللىقتىن 
يىتىش ئۈچۈن تۆۋەندىكى نوقتىالردا بىر قەدەر 

تاكامۇللۇققا مۇچتاجمىز:

مىللەتنىڭ ساپاسىنىڭ يۈكسىلىشى. بىلىم 
ئەھلىنىڭ كۆپىيىشى.

ئۇمۇيۈزلۈك سەپەرۋەرلىك.

بىلىش.  يــاخــشــى  ۋەزىــيــىــتــىــنــى  دۇنــيــانــىــڭ 
قولغا  ھــېــســداشــلــىــقــىــنــى  خــەلــقــئــارانــىــڭ 

كەلتۈرۈش.

بەرگەن  يار  شارايىت  يولىدا  مۇستەقىللىق 
ھەرقانداق يوللۇق ۋاسىتىلەر بىلەن كۈرەشنى 

داۋامالشتۇرۇش.

دۇنيانىڭ  يىتىشتە  نىشانغا  ئالى  ئاخىرىدا، 
مـــاددىـــي ســەۋەپــلــىــرىــنــى ۋايــىــغــا يــەتــكــۈزۈپ 
قۇدرەتنىڭ  ئىالھىي  بىرگە  بىلەن  قىلىش 
مۆجىزىسىگە، مىھرى-شەپقىتىگە، ئال قۇلۇم 

دەپ ئىنئام قىلىشىغا مۇھتاجمىز...

-بىالل ئەزىزى
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ــكــا ھــۆكــۈمــىــتــى14 -ســىــنــتــەبــىــر  ــامــېــرى ئ
سېلىشقا  ئەمگەككە  مەجبۇرىي  ئۇيغۇرالرنى 
قارىتا  مەھسۇالتلىرىغا  خىتاي  چېتىشلىق 
كېيىن،  چىقارغاندىن  قــارارى  قېلىش  تۇتۇپ 
ئىشلىرى  دۆلـــەت  خىتاي  -سىنتەبىر   17
ئىشقا  ۋە  ئەمگەك  »شىنجاڭدىكى  كابىنتى 
ئورۇنالشتۇرۇش كاپالىتى« ناملىق ئاق تاشلىق 
كىتاب ئىالن قىلىپ، ئۇيغۇرالرنىڭ مەجبۇرىي 
قىلدى.  ئىنكار  سېلىنغانلىقىنى  ئەمگەككە 
مۇتەخەسىسلەر بولسا، خىتاينىڭ ئاق تاشلىق 
تەربىيلەش  »كەسپىي  ئاتالمىش  كىتابىدا 
قولالنغان  ئۈچۈن  ئاقالش  مەركەزلىرىنى« 
ھالدا  ۋاستىلىك  ئارقىلىق  مەلۇماتلىرى 
مەۋجۇتلۇقىنى  الگىرلىرىنىڭ  يىغىۋېلىش 

ئىتىراپ قىلغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى. 

مىنىستىرلىقى  ئىشلىرى  دۆلـــەت  خىتاي 
ئاق  قىلغان  ئىالن  ئىشخانىسى  ئــاخــبــارات 
يىللىق  »شــىــنــجــاڭــدا  كــىــتــابــتــا:  تــاشــلــىــق 

 1 كۈچى  ئەمگەك  تەربىيلەنگەن  ئوتتۇرىغا 
ئادەم قېتىم« دېيىلگەن.  288 مىڭ  مىليون 
تەيۋەن مەركىزىي ئاخبارات ئاگېنتلىقى تەيۋەن 
جەمئىيىتىنىڭ  ئىلمىي  ئاسىيا  ئــوتــتــۇرا 
ــاش كــاتــىــپــى شــى جــيــەنــيــۈنــىــڭ ســۆزىــنــى  بـ
تۇنجى  خىتاينىڭ  بۇنىڭ  كەلتۈرۈپ،  نەقىل 
تەربىيلەش  »قايتا  ھــالــدا  ئــاشــكــارە  قېتىم 
الگىرلىرى-ت(نىڭ  الگىرلىرى«)يىغىۋېلىش 
تەڭ  قىلغانلىقىغا  ئېتىراپ  مەۋجۇتلۇقىنى 

بولىدىغانلىقىنى كۆرسەتتى. 

قىلغان  ئوقۇتقۇچىلىق  خوڭكوڭدا  ئىلگىرى 
ئاخىرىدىن  -يىلالرنىڭ  جيەنيۈ1990  شى 
ۋە  سىياسىتى  شىنجاڭ  خىتاينىڭ  باشالپ 
قىلىشقا  تەتقىق  مىللەتچىلىكىنى  ئۇيغۇر 
بىخەتەرلىك  دۆلەت  ئۇ »خوڭكوڭ  باشلىغان. 
تەيۋەنگە  كېيىن  قويۇلغاندىن  يولغا  قانۇنى« 
دۆلەتلىك  ھــازىــر  بــولــۇپ،  كەلگەن  قايتىپ 
چىڭخۇا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى.

 مۇتەخەسىسلەر: خىتاي ئاق تاشلىق كىتابىدا ۋاستىلىق
ھالدا يىغىۋېلىش الگىرلىرىنىڭ كۆلىمىنى ئاشكارىلىدى
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دېيىلگەن:  مــۇنــداق  كىتابتا  تاشلىق  ــاق  ئ
»ئىستاتىستىكىغا قارىغاندا، 2014 -يىلدىن 
ھېساب  ئوتتۇرا  شىنجاڭ  -يىلغىچە،   2019
شەھەر-يېزا  مىڭ   288 مىليون   1 بىلەن 
جيەنيۈ  شى  تەربىيلىگەن.«  ئىشچىسىنى 
مۇنداق  ئاگېنتلىقىغا  ئاخبارات  مەركىزى 
الگېرلىرىنىڭ  تەربىيىلەش  قايتا  »بۇ  دېدى: 
»ۋاستىلىك  قېتىم  تۇنجى  مەۋجۇتلۇقىنى 
يىللىق   ... بــاراۋەر  بىلەن  قىلىش«  ئېتىراپ 
ئوتتۇرىچە تەربىيىلەنگەن ئادام 1 مىليون 288 
تەربىيىلەش  )قايتا  ئاساسەن  سان  بۇ  مىڭ. 
سانىغا  كــىــشــىــلــەرنــىــڭ  الگــېــرلــىــرىــدىــكــى 
ماس  بىلەن  تەخمىنلەر  خەلقئارالىق  قارىتا( 
كېلىدۇ.« ئۇ مۇنداق ئىزاھلىدى: »بىر قىسىم 
الگېرلىرىدا  تەربىيىلەش  قايتا  كىشىلەرنىڭ 
تــۇرىــلــىــدۇ،  ــۇپ  ــۇت ت يــىــل  ئـــۈچ  يــاكــى  ئىككى 
كېيىن  بېرىلگەندىن  قويۇپ  كىشىلەر  بەزى 
تەربىيىلەش  قايتا  بايانات  بۇ  كىرىدۇ.  قايتا 
مىليوندىن   1 يىلى  ھەر  ئەسلىھەلىرىنىڭ 
سىغدۇرااليدىغانلىقىدىن  ئادەمنى  ئــارتــۇق 
ــۇ الگـــىـــرالردا ھــازىــر  ــرەك بــېــرىــدۇ، يــەنــى ب ــ دې
مىليون  بىر  تۇرۇلغان  تۇتۇپ  بۇيان  ئۇزۇندىن 

كىشىنىڭ بارلىقىنى بىلدۈرىدۇ«.

ــېــيــتــىــشــىــچــە، ئـــاق  ــڭ ئ ــى ــۈن ــي ــەن ــي ــى ج شــ
ئۇيغۇر  ئامېرىكىنىڭ  كىتابنى  تاشلىق 
سىياسىتىنىڭ ئىنكاسى دەپ قاراش كېرەك 
 2020« -ئــايــدا   5 يىل  بۇ  ئامېرىكا  ئىكەن. 
ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق سىياسىتى  -يىلى 
ــالپ، ئــۇيــغــۇر ئــاپــتــونــوم  ــۇل ــاق ــى م ــۇنــى«ن قــان
ھۆكۈمەت  سابىق  ياكى  ھازىرقى  رايونىدىكى 
ئەمەلدارلىرىغا، شۇنداقال نۇرغۇن شىركەتلەرگە 
جازا يۈرگۈزۈشكە باشلىدى؛ 9 -ئايدا، ئامېرىكا 
تۈركىستاندا  شــەرقــىــي  ئــىــدارىــســى  تــامــوژنــا 
ئىشلەپچىقىرىلغان مەھسۇالتالرغا »ۋاقىتلىق 
تۇتۇپ قېلىش بۇيرۇقى« چىقاردى؛ پارالمېنت 
يەنە »ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى 
شى  قويماقتا.  ئوتتۇرىغا  قانۇنى«نى  ئېلىش 
رايونىدا  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  كەلگۈسىدە  جيەنيۈ 
مەھسۇالتالرنىڭ  بارلىق  ئىشلەپچىقىرىلغان 
چەكلىنىشى  سېتىلىشىنىڭ  ۋە  ئېكسپورت 
مــۇمــكــىــنــلــىــكــىــنــى، »ئـــۇيـــغـــۇر مــەجــبــۇرىــي 
قانۇنى«نىڭ  ئېلىش  ئالدىنى  ئەمگىكىنىڭ 
ــېــقــىــن كـــەلـــگـــۈســـىـــدە مــاقــۇلــلــىــنــىــشــى  ي
ــڭ  ــى ــن ــون مــۇمــكــىــنــلــىــكــىــنــى، بــۇنــىــڭ راي
زور  تەرەققىياتىغا  سانائەت  ۋە  دېھقانچىلىق 

تەسىر كۆرسىتىدىغانلىقىنى ئېيتتى.
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-23سېنتەبىر  ــاســى  ــاالت پ ــاۋام  ــ ئ ئــامــېــرىــكــا 
ئەمگىكىنى  مەجبۇرىي  »ئۇيغۇر  چارشەنبە 
 Uyghur Forced( قــانــۇنــى«  ئــاشــكــارىــالش 
اليىھەسىنى   )Labor Disclosure Act
ئاۋاز بىلەن ماقۇللىدى.   229 187 گە قارشى 
ئىچىدە  كــۈن  ئىككى  پاالتاسىنىڭ  ــاۋام  ئ بۇ 
ئەمگەككە  مەجبۇرىي  ئۇيغۇرالرنى  خىتاينىڭ 
ئىككىنچى  ماقۇللىغان  قارشى  سېلىشىغا 

قانۇن اليىھىسى بولۇپ قالدى.

جېننىفېر  ئەزاسى  پاالتا  ــاۋام  ئ دېموكراتچى 
ئوتتۇرىغا   )Jennifer Wexton(ۋېــكــســتــون
ئەمگىكىنى  مــەجــبــۇرىــي  »ئــۇيــغــۇر  قــويــغــان 
ــغــۇر ئــاپــتــونــوم  ــۇي ــى« ئ ــۇن ــان ــالش ق ــاشــكــارى ئ
بار  ئاالقىسى  ۋە  تىجارىتى  ســـودا  رايــونــىــدا 
ئىشلەپچىقىرىش  شىركەتلىرىدىن  ئامېرىكا 
تەپسىالتلىرىنى  زەنجىرىنىڭ  تەمىنلەش  ۋە 
شىركەت  بۇ،  قىلىدۇ.  تەلەپ  ئاشكارىالشنى 
مــەھــســۇالتــلــىــرىــنــىــڭ مــەجــبــۇرىــي ئــەمــگــەك 
ياكى  ئىشلەپچىقىرىلغانمۇ-يوق  ئارقىلىق 
يىغىۋېلىش  جەريانىنىڭ  ئىشلەپچىقىرىش 
الگىرلىرى بىلەن مۇناسىۋىتى بار-يوقلۇقىنى 

ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

مــەجــبــۇرىــي  »ئـــۇيـــغـــۇر  ــىــر،  -ســىــنــتــەب  22

ئاۋام  قانۇنى«  ئېلىش  ئالدىنى  ئەمگىكىنىڭ 
بىلەن  ــاۋاز  ئـ  406 قــارشــى  كــە   3 پــاالتــاســىــدا 

ماقۇلالندى. 

ــرن  ــەكــگــوۋې ــا ئـــەزاســـى جــىــم م ــاالتـ ئـــــاۋام پـ
ــىــغــىــنــدا ســۆز  ــكــى ي ــدى ــى ــۈن چـــارشـــەنـــبـــە ك
ئەمگەكنىڭ  مــەجــبــۇرىــي  »بــىــز  قــىــلــغــانــدا: 
ناھايىتى  ۋە  ئومۇمالشقانلىقىنى  ناھايىتى 
بىلىمىز.  ئىكەنلىكىنى  سىستېمىلىق 
چۈنكى  ئــەمــەس،  مۇمكىن  قىلىش  تەپتىش 
مۇھىتى  خىزمەت  ئۆزلىرىنىڭ  ئىشچىالر 
ھەققىدە ئەركىن ۋە سەمىمىي سۆزلىيەلمەيدۇ. 
ھۆكۈمىتى  جۇڭگو  ھەممىسىنى  ئۇالرنىڭ 

يېقىندىن كۆزىتىدۇ ۋە قورقۇتىدۇ«. 

مۇنداق  داۋامــالشــتــۇرۇپ  سۆزىنى  ماكگوۋېرن 
مۇھىم  چىقىرىشنىڭ  قانۇننى  »بــۇ  دېــدى: 
ــۇ تــېــخــىــمــۇ قــاتــتــىــق  ــى، ئـ ــۇكـ مـــەزمـــۇنـــى شـ
ئامېرىكىلىق  ئارقىلىق  تەرتىپى  ئاشكارىالش 
ئىستېمالچىالرنى  ۋە  سالغۇچىالر  مەبلەغ 
قوغدايدۇ ھەمدە ئۇالرغا خىتاي ۋە خەلقئارالىق 
شىركەتلەرنىڭ ئۇ يەردە بارلىقىنى ئەسلىتىدۇ. 
ئۇالرنىڭ ھەرىكىتى ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلمان 
ئاز سانلىق مىللەتلەرنى كەڭ كۆلەمدە تۇتۇپ 
تۇرۇش ۋە نازارەت قىلىشقا ھەسسە قوشقان«.

 ئامېرىكا ئاۋام پاالتاسى »ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى ئاشكارىالش
قانۇنى« اليىھەسىنى ماقۇللىدى
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سىياسەت  ئىستراتېگىيەلىك  ئاۋسترالىيە 
قىلغان  ئىالن  سىنتەبىر   24- ئىنستىتۇتى 
 380 تۈركىستاندىكى  شەرقىي  دوكالتىدا  بىر 
ئېنىقالپ  الگىرىنى  يىغىۋېلىش  ئارتۇق  دىن 

چىققانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى. 

ئاۋىستىرالىيە ئىستراتېگىيىلىك سىياسەت 
»شىنجاڭ  كۈنى  پەيشەنبە  ئورنى  تەتقىقات 
سانلىق مەلۇمات تۈرى« تور سانلىق مەلۇمات 
ئېالن  نەتىجىسىنى  تەتقىقات  ئامبىرىنىڭ 
2019- ھۆكۈمىتىنىڭ  خىتاي  قىلىپ، 
رايونىدىكى  ئاپتونوم  ئۇيغۇر  -12ئايدا  يىلى 
ئوقۇش  ھەممىسى  »تەربىيەلەنگۈچىلەرنىڭ 
پـــۈتـــتـــۈردى« دېــگــەن ســۆزلــىــرىــگــە رەددىــيــە 
دائىرىلىرىنىڭ  بېيجىڭ  ــدە  ــەم ھ بــــەردى 
ئورۇنلىرىنى  ــۇرۇش  ت تۇتۇپ  يېڭى  داۋاملىق 

كۆپەيتىۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى. 

تەتقىقاتچى  قىلغان  يېتەكچىلىك  تۈرگە  بۇ 
»گىرمانىيە   )Nathan Ruser(رۇسېر ناتخان 
قىلغاندا  قــوبــۇل  زىيارىتىنى  ئــاۋازى«نــىــڭ 
ھۆكۈمىتى  خىتاي  »گــەرچــە  دېــدى:  مــۇنــداق 
ــكــى  ــدى ــەش الگــېــرلــىــرى ــل ــى ــي ــى ــەرب قــايــتــا ت
پۈتتۈرگەنلىكىنى  ئوقۇش  »كۇرسانتالرنىڭ« 
ــغــان بــولــســىــمــۇ، ئــەمــمــا بۇ  ئــوتــتــۇرىــغــا قــوي
سانلىق  ئامبىرىدىكى  مــەلــۇمــات  سانلىق 
 2019 ھۆكۈمىتىنىڭ  شىنجاڭ  مەلۇماتالر 

تـــۇرۇش  ــۇپ  ــۇت ت يېڭى  -2020يــىــلــلــىــرى  ۋە 
ــىــق  ــل ــۇشــىــغــا داۋام ــۇرۇل ئــەســلــىــھــەلــىــرى ق
2019- كۆرسەتتى.  سالغانلىقىنى  مەبلەغ 
ئاپتونوم  ئۇيغۇر  بــاشــالپ،  -12ئــايــدىــن  يىلى 
ــۇپ تـــۇرۇش  ــۇت ــىــدا كـــەم دېــگــەنــدە 61 ت ــون راي
تۇتۇپ   14 باشلىغان،  قۇرۇلۇش  يېڭى  ئورنى 
ــۇرۇش ئــورنــىــنــىــڭ قـــۇرۇلـــۇشـــى ھــازىــرمــۇ  ــ تـ

داۋاملىشىۋاتىدۇ«.

سۈنئىي  بــاشــالپــر  ــن  ــىــلــدى -2017ي لــۇســېــر 
ھەمراھ رەسىمى، گۇگۇل يەرشارى خەرىتىسى 
ــارقــىــلــىــق شــەرقــىــي  ئ ــالر  ــ ــورال ــ ق ــا  ــاشــق ب ۋە 
الگېرلىرى،  تەربىيىلەش  قايتا  تۈركىستاندا 
تۈرمىلەرنى  ۋە  مــەركــەزلــىــرى  تـــۇرۇش  تــۇتــۇپ 
تۇتۇپ  ئارتۇق  دىن   380 ئالغان  ئىچىگە  ئۆز 
تۇرۇش ئورنىنى ئېنىقلىغان. 380 دىن ئارتۇق 
قاماقخانىنىڭ ئىچىدە ،% 50 ى بىخەتەرلىك 
بــولــۇپ،  ئەسلىھەلەر  يــۇقــىــرى  دەرىــجــىــســى 
مۇتەخەسسىسلەرنىڭ قارىشىچە، بۇ شىنجاڭ 
دەرىجىسى  بىخەتەرلىك  ھۆكۈمىتىنىڭ 
ــتــا تــەربــىــيــىــلــەش  ــاي ــۆۋەن »ق ــ نــىــســبــەتــەن تـ
تەدرىجىي  ئىشلىتىشنى  الگــېــرلــىــرى«نــى 
مــەھــبــۇســالرنــى  ۋە  تــوخــتــىــتــىــۋاتــقــانــلــىــقــى 
يۇقىرى  تېخىمۇ  دەرىجىسى  بىخەتەرلىك 
بولغان تۈرمىلەرگە يۆتكىگەنلىكىدىن دېرەك 

بېرىشى مۇمكىن. ئىكەن.

 ئاۋسترالىيە ئىستراتېگىيەلىك سىياسەت ئىنستىتۇتى شەرقىي
تۈركىستاندىكى 380 دىن ئارتۇق يىغىۋېلىش الگىرىنى ئېنىقالپ چىقتى
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مىللەتنىڭ  شــۇ  ياشلىرى  مىللەتنىڭ  بىر 
ئىستىقبالىنى  مىللەتنىڭ  ئۇ  كېلەچىكىدۇر، 
ياكى  كۈچلۈك  مىللەتنىڭ  يــاراتــقــۇچــىــالردۇر. 
ياكى  پــــارالق  ئاجىزلىقى،كېلەچىكىنىڭ 
مىللەتنىڭ  شــۇ  مەھكۇملۇقى  يوقىلىشقا 
ساغالملىقىغا،  خاراكتېرىنىڭ  ياشلىرىنىڭ 
ساپاسىنىڭ يۇقىرى-تۆۋەن بولۇشىغا بىۋاسىتە 
يىلدىن   20 مىللەتنىڭ  مۇناسىۋەتلىكتۇر. 
بولغان  بىلمەكچى  ئــەھــۋالــىــنــى  كېيىنكى 
پەرزەنتلىرىگە  بۈگۈنكى  مىللەتنىڭ  شۇ  كىشى 
تەربىيە  قانداق مۇئامىلە قىلغانلىقىغا، قانداق 
كــۆڭــۈل  قــانــداق  ئــۇالرغــا  بېرىۋاتقانلىقىغا، 
چىقىرااليدۇ.  ھــۆكــۈم  ــاراپ  قـ بۆلگەنلىكىگە 
 15-10 يــاشــالر  ۋە  بــالــىــالر  بۈگۈنكى  چۈنكى 

يىلدىن كېيىن مىللەتنىڭ دەل ئۆزى بولىدۇ.

ۋەھشىي،  بېرى  يىلدىن   100 مىللىتى  ئۇيغۇر 
بىلەن  دۈشــمــەن  بىر  رەھىمسىز  ھىيلىگەر، 
تۈرلۈك مەيدانالردا كۈرەش قىلىپ كەلمەكتە ۋە 

ئەۋالد  دەل  بىرى  مەيدانالرنىڭ  بۇ   . قىلىۋاتىدۇ 
يېتىشتۈرۈش  ياشالرنى  ياراملىق  ۋە  تەربىيەسى 
ئىچىدىكى  ۋەتەننىڭ  دۈشمەنلەر  مەيدانىدۇر. 
پۈتۈن  ئــۈچــۈن  يېتىش  مەقسىتىگە  مــەيــدانــدا 
ئىمكانىيەتلىرىنى ئىشقا سېلىپال قالماستىن، 
ئەۋالدلىرىغىمۇ  مۇھاجىرالرنىڭ  ئەلدىكى  چەت 
ئەرزىمەس  مىللىتىنى  بۇنى  تىكمەكتە.  كــۆز 
تەبىئىتى  ساتىدىغان،  ئۈچۈن  مەنپەئەتى  دۇنيا 
ۋۇجۇدقا  ئارقىلىق  خائىنالر  سېتىلما  ــۇزۇق  ب

چىقارماقتا.

يېقىندىن بېرى ئاز بىر تۈركۈم ياشلىرىمىزنىڭ 
بىر  ۋە  قالغانلىقى  كــىــرىــپ  ــولــالرغــا  ي ــا  خــات
نابۇت  ئــۆزىــنــى  بىلەن  ئىشالر  يــامــان  قىسىم 
يېشىنىڭ  بولماقتا.  ئاشكارا  قىلىۋاتقانلىقى 
ــەن قــولــلــىــرىــنــىــڭ  ــ ــم ــ كــىــچــىــكــلــىــكــى، دۈش
ــەتــى ئــۈچــۈنــال  ــپــەئ رەھــىــمــســىــزلــىــكــىــگــە، مــەن
ئالدىشى  سۈپەتلەرنىڭ  ھــايــۋان  ياشايدىغان 
نەتىجىسىدە جىنايەت پاتقىقىغا پېتىۋاتقانلىقى 

كەلگۈسىمىزنى قوغدايلى ! 
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ئېلىش  ئالدىنى  ئىشالرنىڭ  بۇ  بىلىنمەكتە. 
ساھە  ھەر  ئۈچۈن  قۇتۇلدۇرۇش  ياشالرنى  ئۇ  ۋە 
ئــۆتــكــەن  ھــەرىــكــەتــكــە  جــىــددىــي  كىشىلىرى 
بولسىمۇ، مەسىلىنى يىلتىزىدىن ھەل قىلىش 
ئاسان بولمايدىغاندەك قىلىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن 
ئىستىسناسىز،  ۋەزىپىسى  ئۇالرنى قۇتۇلدۇرۇش 
ئۈستىگە  مىللەتنىڭ  پۈتۈن  ھالدا  تەخىرسىز 
چۈشمەكتە. چۈنكى ئۇالر بىزنىڭ پەرزەنتلىرىمىز 
قالدۇرغان  بىزگە  ئۇيغۇرالرنىڭ  ۋەتەندىكى   ،
قايسى  كىملىكىنى،  ئــۇالرنــىــڭ  ئــامــانــىــتــى. 
يۇرتتىن ئىكەنلىكىنى ئېنىق بىلمەسلىكىمىز 
ئــالــدىــدا  مــىــلــلــەت  كېيىن  ئــالــدىــدا،  ئــالــالھ 
دااللـــەت  يوقلۇقىغا  مەسئۇلىيىتىمىزنىڭ 
قىلمايدۇ، چۈنكى ئۇيغۇرلىقىنى، مۇسۇلماننىڭ 
شەرقىي  يۇرتىنىڭ  ئىكەنلىكىنى،  پەرزەنتى 

تۈركىستان ئىكەنلىكىنى ياخشى بىلىمىز.

ئۇالرنى قانداق قۇتۇلدۇرىمىز؟

رازى  ئۇنىڭدىن  )ئالالھ  مالىك  ئىبنى  ئەنەس 
سەھرالىق  كۈنى  بىر  دەيــدۇ:  مۇنداق  بولسۇن( 
ۋە  كــىــردى  مەسچىتكە  كېلىپ  كىشى  بــىــر 

مــەســچــىــتــنــىــڭ بــىــر تــەرىــپــىــگــە 
ــارەت  ــاھـ ــپ كــىــچــىــك تـ ــرى ــې ب

بۇنى  باشلىدى.  قىلىشقا 
ــەر  ــل ــى كــــۆرگــــەن ســاھــاب

قاتتىق  كىشىنى  ئــۇ 
مۇئامىلە،  سۆز،قوپال 
ــەر  ــلـ ــەپـ ئـــېـــغـــىـــر گـ
توسماقچى  بــىــلــەن 
بـــــــولـــــــۇشـــــــتـــــــى. 

رەســــۇلــــۇلــــالھ 

ئەلەيھىسساالم توسماقچى بولغان كىشىلەرگە: 
ھاجىتىنى  ئارىالشماڭالر،  قىلماڭالر،  »گــەپ 
كىشى  ئــۇ  ــدى،  دېـ قىلىۋالسۇن«  ئـــادا  تــۇلــۇق 
رەسۇلۇلالھ:  بولۇۋېدى،  ئادا قىلىپ  ھاجىتىنى 
بىر  يېرىگە  قويغان  قىلىپ  ھاجەت  »ئۇنىڭ 
چېلەك سۇ تۆكۈۋېتىڭالر« دېدى، ساھابىلەر سۇ 
تۆكۈۋەتتى.  يەرگە  قىلغان  ھاجەت  ئەكېلىپ، 

)بۇخارىي، مۇسلىم بىرلىككە كەلگەن ھەدىس(

)يەنى  »ئۇنىڭغا  دەيـــدۇ:  مــۇنــداق  ئــالــالھ  يــەنــە 
سۆز  يــۇمــشــاق   ) پىرئەۋنگە  زالــىــم  ئــەشــەددىــي 
قىلىشى،  قوبۇل  ۋەز-نەسىھەتنى  ئۇ  قىلىڭالر. 
ياكى )ھەددىدىن ئاشقانلىقىنىڭ ئاقىۋىتىدىن( 
قورقۇشى مۇمكىن« )تاھا سۈرىسى، -44ئايەت(.

يــۇقــىــرىــدىــكــى ئــالــالھــنــىــڭ كــۆرســەتــمــىــســى، 
ئىش-ھەرىكىتى  ئەمەلىي  رەسۇلۇلالھنىڭ 
ئىشالرنى  خاتا  چىققان،  يولدىن  توغرا  ئازغان، 
قىلغان، يامان يولغا كىرىپ كەتكەن كىشىلەرنى، 
يولى،  قىلىشنىڭ  ئىسالھ  ياشالرنى  بولۇپمۇ 
ئۇسۇلى ۋە چارىسىنى تۇلۇق كۆرسىتىپ بىرىدۇ. 
شۇنداقال يۇقىرىقى ھەدىس ئىسالھات يولىدىكى 
مۇۋەپپەقىيەت ئاچقۇچىنى چۈشەندۈرۈپ بىرىدۇ. 
ئايەتنىڭ روھى، ھەدىسنىڭ مەزمۇنىغا ئاساسەن 
يولغا  خــاتــا  قىاليلى،  ئىسالھ  ئــازغــانــالرنــى 
مېڭىپ قالغان ياشالرنى قۇتۇلدۇرۇۋااليلى، 
دېسەك تۆۋەندىكى ئىشالرنى قىلىشىمىز 

كېرەك.

مېھىر- ئېچىپ،  قۇچاق  ئــۇالرغــا   .1
ــى، ئــارىــمــىــزغــا  ــل ــرەي ــې ــبــەت ب ــۇھــەب م
ئااليلى، ئاتا-ئانىسىدىن ئايرىلغان 
ــالــغــۇز  يــېــتــىــمــلــىــكــىــنــى، ي
ــبــلــىــقــىــنــى ھــېــس  غــېــرى

قىلدۇرمايلى.

ياكى  ئۇنداقچى،  ســەن   .2
تىلالپ  دەپ  مۇنداقچى، 
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سورۇنىمىزدىن،  ئۆيدىن،  قىلىدىغان،  ھاقارەت 
ئىشالرنى  چىقىرىدىغان  قوغالپ  ئارىمىزدىن 
ـــۆزدە چــىــرايــلــىــق،  ــ ـــەپ-س ــ قــىــلــمــاســتــىــن، گ
سىلىق- نەسىھەتتە  يــاخــشــى،  مۇئامىلىدە 
ــان بـــواليـــلـــى! چــۈنــكــى  ــب ــرى ــھ ــې ســـىـــپـــايـــە، م
ئۇالرنى  قوغلىغانلىق  ئۆيىمىزدىن  ئارىمىزدىن، 
ئىتتىرگەنلىكتۇر،  ھاالكەتكە،گۇمراھلىققا 
ئالدىدا  سۇيىقەستلىرى  رەزىـــل  دۈشمەننىڭ 
مۇنداق  پەيغەمبىرىمىز  بولغانلىقتۇر.  مەغلۇپ 
ئايرىلسا  توپتىن  جامائەتتىن،  »كىمكى  دەيدۇ: 
رىۋايىتى(.  )تىرمىزى  ئايرىلىدۇ«  جەھەننەمگە 
جەھەتتىن  مەزمۇن  ھەدىسكە  مۇشۇ  يەنە  بىزدە 
)توپتىن  بار  ماقال-تەمسىل  بىر  ئوخشايدىغان 
ئــۈچــۈن  شــۇنــىــڭ  يـــەيـــدۇ(.  بـــۆرە  ئايرىلغاننى 

بالىلىرىمىزنى يات قولالرغا تاشالپ بەرمەيلى!

ھەۋىسىگە  قىزىقىشىغا،  يېشىغا،  ئۇالرنىڭ   .3
ئۇسۇلىنى  قىلىش  تەربىيە  يــوســۇنــدا  اليــىــق 
ئاجرىتايلى،  ۋاقىت  ئۈچۈن  ئۇالر  قوللىنايلى، 

يېقىنىغا، دوستىغا ئايلىنايلى.

ئۆزگەرتىش،  تەدرىجىي  ئۇسۇلىدا  تەربىيە   .4
قەلبىنى  ئۆزگەرتىش،  تــۇرۇپ  قىلىپ  جەلپ 
قوللىنىش،  ئــۇســۇلــىــنــى  قــىــلــىــش  ــىــل  مــاي
بىلەن  ــى  ــول ي بــېــرىــش  يـــــاردەم  ئــىــقــتــىــســادىــي 
بۇ  چۈنكى  قېتىش.  سېپىمىزگە  قېشىمغا، 
پەيغەمبىرىمىز  ھەممىسى  ۋاسىتىلەرنىڭ 

قولالنغان مۇۋەپپەقىيەتلىك ئۇسۇلالردۇر.

5. گەپ ئاڭلىمايدۇ، نەسىھەت قوبۇل قىلمايدۇ، 
دېگەننى باھانە قىلىپ تاشلىۋېتىش، ئاالقىنى 
ئوڭشاشنىڭ  بولماسلىق  ــارى  ك ئۈزۈۋېتىش، 
ئېشىكى  »ئۆمەرنىڭ  چۈنكى  ئەمەس.  ئۇسۇلى 
مۇسۇلمان بولسىمۇ، ئۆزى مۇسۇلمان بولمايدۇ« 
دەيدىغان گەپلەرنى ئاڭلىغان پەيغەمبىرىمىز ۋاز 

كەچمىدى، تاشلىۋەتمىدى.

مەكتەپكە،  يــاشــالرنــى  يېشىدىكى  ئــوقــۇش   .6
مەدرىسىگە بېرىش ، ئۇالرنىڭ ياخشى ئوقۇشىغا 

ھەل  قىيىنچىلىقىنى  بارلىق  قىلىش،  يــاردەم 
قىلىش، ئۇالرنى ئۇيغۇر بىناسىنىڭ بىر خىشى، 
دەپ  تـــۈۋرۈكـــى،  بىر  قۇرۇلۇشىنىڭ  ئــۈمــمــەت 

چۈشىنىش كېرەك.

ئۇالر  قىلىش،  دۇئــا  كۆپ  ھەققىدە  ئــەۋالدالر   .7
ياخشىلىق  ئــاخــىــرەتــلــىــك  ۋە  ــا  ــي دۇن ــۈچــۈن  ئ
ئەلەيھىسساالمنىڭ  ئىبراھىم  ئالالھ  تىلەش. 
بايان  قىلغانلىقىنى  دۇئــا  ئۈچۈن  ئەۋالدلىرى 
ئىككىمىزنى  »پەرۋەردىگارىمىز!  دەيدۇ:  مۇنداق 
بىزنىڭ  قــىــلــغــىــن،  ئــىــتــائــەتــمــەن  ــە  ــگ ــۆزۈڭ ئ
ئىتائەتمەن  ئــۆزۈڭــگــە  ئــەۋالدلــىــرىــمــىــزدىــنــمــۇ 
ھەجىمىزنىڭ  بىزگە  چىقارغىن،  ئــۈمــمــەت 
قوبۇل  تەۋبىمىزنى  بىلدۈرگىن،  قائىدىلىرىنى 
قىلغىن، چۈنكى سەن تەۋبىنى ناھايىتى قوبۇل 
بۇ  مېھرىبانسەن«.  ناھايىتى  قىلغۇچىسەن، 
ئايەت بىزلەرگە ئاتا-ئانىالرنىڭ ئەۋالدالر ھەققىدە 
ئىكەنلىكىنى  مــۇھــىــم  قىلىشىنىڭ  دۇئـــا 
ھىدايەت  تەۋپىق،  چۈنكى  بېرىدۇ.  كۆرسىتىپ 

ئالالھنىڭ قولىدىدۇر.

ياخشى  ئەۋالدالرغا  ئاتا-ئانىالر  مۇھىمى  ئەڭ   .8
چۈنكى  كېرەك.  بولۇشى  نەمۇنە  گــۈزەل  ئۈلگە، 
ئاتا-ئانىسىدۇر.  ئۇستازى  بىرىنچى  بالىالرنىڭ 
دەيـــدۇ:  مــۇنــداق  پەيغەمبىرىمىز  ھــەقــتــە  ــۇ  ب
ئۈستىگە  فــىــتــرەت  ســاغــالم  ــاال  ب ــداق  ــان »ھــەرق
بالىنى  ئــۇ  ئاتا-ئانىسى  كېيىن  تــۇغــۇلــىــدۇ، 
ئاتەشپەرەس  ياكى  خىرىستىيان  ياكى  يەھۇدىي 
بالىسى  چارۋىنىڭ  خــۇددى  چىقىدۇ.  قىلىپ 
ئەيىبلىك  كېيىن  تۇغۇلۇپ،  ساق  تۇغۇلۇشىدا 

قىلىنغىنىغا ئوخشاش« )بۇخارى رىۋايىتى(.

مەنىۋى  ۋە  ئىش-ھەرىكەت  بالىدىكى  دېمەك 
ئــاتــا- ســەۋەبــچــىــســى  بـــاش  ئۆزگىرىشلەرنىڭ 
ئېنىق  بىزگە  ھــەدىــس  بــۇ  ئىكەنلىكىنى  ئانا 
ئاتا- ئــۈچــۈن  شۇنىڭ  بــېــرىــدۇ.  ــدۈرۈپ  چــۈشــەن
قاتتىق  ئىش-ھەرىكىتىگە  ھــەربــىــر  ئــانــىــالر 
ياراملىق  ياخشى،  كــېــرەك.  قىلىشى  دىققەت 
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قىلىشتىن  تەلەپ  بالىالردىن  بولۇشنى  ئــەۋالد 
ــداق ئــۆلــچــەمــنــى  ــ ــۇن ــ ــزدە ش ــىـ ــمـ ــۆزىـ بــــــۇرۇن ئـ
دېگەننى  ياشالر  چۈنكى  ئەمەلىيلەشتۈرەيلى، 

ئەمەس، قىلغاننى ئۆرنەك قىلىپ ياشايدۇ.

ــشــەي، ئــۇيــغــۇر  ــېــرى ــاالي، ســاۋابــقــا ئ ــ ئــەجــىــر ئـ

تەرەققىي  ياخشىلىنىشى،  جەمئىيىتىنىڭ 
دېسىڭىز  قــوشــاي  ھەسسە  ئــۈچــۈن  قىلىشى 

تارقىتىپ قويۇڭ!

ئابدۇقەييۇم قۇددۇس
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ھەققىدە  پىكىر  بىر  ئۇيغۇن  ئەقىلگە  ئەلۋەتتە 
تاالش-  بىلەن  تارتىش قىلىش  تاالش-  ئىلمىي 
كېتىش  بۆلۈنۈپ  نەتىجىسىدە  قىلىش  تارتىش 
پەرق  زور  ئارىسىدا  قىلىش  ماجىرا   - جېدەل  ۋە 
شەرئى  بــولــســاق  قــارايــدىــغــان  دىنىمىزغا  بـــار. 
دەلىللەرنىڭ كۆپ قىسمى ھەرخىل ئىزاھالشنى 
رېئاللىقنى  ۋە  قــىــلــىــدىــغــانــلــىــقــى  قـــوبـــۇل 
بولغانلىقى  پەرقلىق  مەسىلىسى  چۈشىنىش 
تەبىئىي  بولۇشى  تۈرلۈك  كۆزقاراشنىڭ  ئۈچۈن 
ئىلمىي  ھەققىدە  كۆزقاراش  لېكىن  مەسىلە. 
كېتىش  ھالقىپ  قىلىشتىن  تارتىش  تــاالش- 
ئەخالقتىن  ۋە  مۇتەئەسسىپلىكىگە  پىكىر 
چەتنەشكە ئېلىپ بارىدۇ، ھەمدە جېدەل -ماجىرا 
تاالش-  ئىلمىي  بولىدۇ.   بۆلۈنۈشكە سەۋەب  ۋە 
ئۇ  قالسا،  ئايلىنىپ  تارتىش جېدەل- ماجىراغا 
چاغدا بىز شەرىئەت چەكلىگەن دائىرىگە كىرىپ 

قالىمىز.

بىرىنچى، بۆلۈنۈش كۆرۈنۈشلىرى

بولساق،  قارايدىغان  ھاياتىمىزغا  ئىجتىمائىي   
ــقــان  بــەزىــبــىــر كـــۆزقـــاراش ھــەقــقــىــدە بــولــۇۋات

ــىــڭ  ــىــشــالرن ــارت ــاالش-ت ــلــەر يــاكــى ت ســۆھــبــەت
ئەخالقتىن  ۋە  كۆرسەتمىلىرى  دىنىمىزنىڭ 
بولىدۇ.  كۆرگىلى  كېتىۋاتقانلىقىنى  چەتنەپ 
كــۆزقــاراش  بىر  مۇئەييەن  ــالردا  ھــال كۆپىنچە 
ھەققىدە بولۇۋاتقان تاالش- تارتىشالر ھەقىقەت 
تەرەپنىڭ  ھەر  كۆزلىمەستىن،  توغرىلقنى  ۋە 
ئۆزىگە يان بېسىش، باشقا تەرەپنى مات قىلىش 
ۋە باشقا تەرەپنىڭ ئوبرازىنى خۇنۇكلەشتۈرۈشنى 

مەقسەت قىلىش بولۇۋاتىدۇ. 

ــىــش قــىــلــغــۇچــى ئــىــكــكــى تـــەرەپ  ــارت تــــاالش ت
بىر  مەقسەتلىرى  نىشان-  ھەمدە  مۇسۇلمان 
تۇرۇپمۇ، بۆلۈنۈپ ياكى جېدەللىشىپ ھەرىكەت 
كېرەك،  بولمىسا  ئۇيغۇن  ئەقىلغا  قىلىشى 
سىياسەت  ياكى  بۆلۈنۈش  بىلەن  دەۋەت  چۈنكى 

بىلەن بۆلۈنۈش بىرلەشمەيدۇ.

ئىككىنچى، بۆلۈنۈشنىڭ سەۋەبلىرى

سىياسەتچىلەرنىڭ  يــاكــى  دەۋەتــچــىــلــەرنــىــڭ 
بىز  بۆلۈنۈش  ۋە  -ماجىرا  جېدەل  ئارىسىدىكى 
دۇچ كېلىۋاتقان ئەڭ ئېغىر قىيىنچىلىقالرنىڭ 

 بۆلۈنۈش سەۋەبلىرى ۋە
ھەل قىلىش چارىلىرى
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-ماجىرانىڭ  جېدەل  ۋە  بۆلۈنۈش  گەرچە  بىرى. 
رولى  چوڭ  دۈشمىنىمىزنىڭ  بولۇشىدا  پەيدا 
دۈشمەننىڭ  ھەممىمىز  لېكىن  بولسىمۇ، 
دۈشمەننىڭ  بواللىساق،  سەگەك  پىالنلىرىغا 
ساقلىنىپ  سۈيىقەستلىرىدىن  توغرىدىكى  بۇ 
ھالبۇكى،  كەتمەيتۇق.  بــۆلــۈنــۈپ  قــاالتــتــۇق، 
خاپىلىقنىڭ  ۋە  خاپىلىق  كېلىۋاتقان  بىزگە 
بولماقتا:  ــدا  ــەي پ ئــۆزىــمــىــزدىــن  ــلــىــرى  ســەۋەب
يەتسە،  مۇسىبەت  بىر  ھــەرقــانــداق  »سىلەرگە 
)شۇرا  بولىدۇ«  سەۋەبىڭالردىن  سىلەرنىڭ  ئۇ 

سۈرىسى، 30 - ئايەت(.

بــولــۇۋاتــقــان  ســـەۋەب  بۆلۈنۈشكە  ئۈچىنچى، 
ئامىلالر

1. سىياسىي رېئاللىققا ئاالقىدار مەسىلىلەرگە 
توغرا- خاتا ياكى كۈچلۈك - ئاجىز پىكىر دەپ 
دەپ  باتىل«  ياكى  »ھــەق  ئورنىغا  قاراشنىڭ 

مۇئامىلە قىلىش.

كەسكىن  قىلمايدىغان  قوبۇل  ئىجتىھادنى   .2
تــۈرلــۈك  ۋە  ئىجتىھادنى  بىلەن  مەسىلىلەر 
قىلىدىغان  ــۇل  ــوب ق بــولــۇشــنــى  ــاراشــتــا  كــۆزق

مەسىلىلەرنى ئايرىماسلىق.

قىلىشقا  ــي  ــددى جــى ــدە  ــۆزىـ ئـ ــىــڭ  ــرن ھــازى  .3
ئەۋزەللىك  ۋە  ئىشالر چۈشەنچىسى  تېگىشلىك 

ئۇقۇمىنىڭ يوقلۇقى.

ۋە  بىلىمسىز  مەسىلىلەردە  4. ھالقىلىق چوڭ 
تەجرىبىسىز كىشىلەرنىڭ ئالدىغا چىقىۋېلىشى 

ياكى پەتىۋا بېرىشى.

ۋە  چۈشەنچىسى  قىلىش  تارتىش  تـــاالش-   .5
مۇنازىرە قىلىش ئەدەب- ئەخالقىنىڭ يوقلۇقى.

پىرىنسىپالرنىڭ  سىياسىي  يېتەكچى   .6
كۈچلىنىشىگە كۆڭۈل بۆلۈشتىن بەكرەك ھەر 
كۈچلىنىشىگە  تەشكىالتىنىڭ  ئۆز  تەرەپنىڭ 

ئەھمىيەت بېرىشى.

ئۇقۇمىدىن  بىرلىشىش  ۋە  ھەمكارلىق   .7

ــۈچــۈن، بــۆلــۈنــۈش ۋە  ئــۈمــىــدســىــزلــەنــدۈرۈش ئ
پارچىلىنىشنى ئەمەلىي جەھەتتىن تۈگەتكىلى 

بولمايدۇ، دەپ قاراشتىن ئىبارەت.

تــۆتــىــنــچــى، ئـــەخـــالق كــرىــزىــســنــىــڭ مــۇھــىــم 
كۆرۈنۈشلىرى

پىكىرلىشىش  ۋە  بېرىش  ئېلىپ  سۆھبەت   .1
ئەخالقىنىڭ يوقلۇقى.

بېسىق  ئېغىر  ۋە  ئاجىزلىقى  كۆيۈنۈشنىڭ   .2
بولۇشنىڭ يوقلۇقى.

3. ئىمانى قېرىنداشلىق تۇيغۇسىنىڭ يوقلۇقى 
ياكى ئاجىزلىقى.

مەنمەنچىلىك  پەخىرلىنىش،  ئــۆزىــدىــن   .4
قىلىش ۋە كىبىرلىك. 

تىلالش،  بوھتان،  سۇخەنچىلىك،  5.غــەيــۋەت، 
ھاقارەتلەش دېگەندەك تىل ئاپەتلىرى. 

توغرىلىقنىڭ  ياكى  پىرىنسىپ  ھەقىقەت،   .6
زىيىنىغا بولسىمۇ، ئۆزىگە يان بېسىش.

شۇ  ۋە  بــولــۇش  گۇماندا  يــامــان  باشقىالرغا   .7
ئاساستا مۇئامىلە قىلىش. 

تەشكىالتقا  ــاكــى  ي ئېقىم  ــاكــى  ي پىكىر   .8
مۇتەئەسسىپلىك قىلىش.

ئــىــقــتــىــدارلــىــق  كــەســپــى  ۋە  ــالــىــمــالرنــى  ئ  .9
كىشىلەرنى ھۆرمەتلىمەسلىك.

10. چوڭالرنى ھۆرمەتلىمەسلىك ۋە كىچىكلەرنى 
قەدىرلىمەسلىك.

بەشىنچى، ئىمان تەربىيەسىنىڭ ئاجىزلىقى

ــاكــالش  پ ــىــيــەســى ۋە قــەلــبــىــنــى  ــەرب ت ــىــمــان  ئ
تۈپەيلىدىن  ئــاجــىــزلــىــقــى  تــەربــىــيــەســىــنــىــڭ 
ۋە  ھوقۇقلىرى  قېرىنداشلىقىنىڭ  ئىسالم 
قىلىنمايۋاتىدۇ.  رىئايە  مەجبۇرىيەتلىرىگە 
ھەمدە قېرىنداشلىق كۈچلۈك بولسا، ئىماننىڭ 
ئاجىز  قېرىنداشلىق  بولىدىغانلىقى،  كۈچلۈك 
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ئاجىزلىشىدىغانلىقىنى  ئىماننىڭ  بولسا، 
ھېس قىلىنمايۋاتىدۇ.

ــك  ــى ــەرل ــەت ــچــى، بــۆلــۈنــۈشــنــىــڭ خ ــن ــى ــت ــال ئ
ئىكەنلىكىنى ھېس قىلماسلىق

بىلىمسىزلىكىنى  ئۆزىنىڭ  بىلىمسىزلەرنىڭ 
ھالەتتە  نــــادان  ــى  ــۇن ئ قىلماسلىقى  ھــېــس 
سىياسىيەتچىلەرنىڭ  شۇنىڭدەك  قالدۇرىدۇ. 
بــىــرلــىــشــەلــمــەســلــىــكــنــىــڭ  ۋە  بـــۆلـــۈنـــۈش 
قىلماسلىقى  ھېس  ئىكەنلىكىنى  خەتەرلىك 
ئاشۇرۇۋېتىدۇ.  تېخىمۇ  ھالىتىنى  بۆلۈنۈش 
تارتىش  تاالش-  پايدىسىز  ئارىسىدا  قېرىنداشالر 
ئاجىزالپ  كۈچلىرى  ئۇالرنىڭ  كۆپەيگەنسېرى، 
دۇچ  مەغلۇبىيەتلەرگە  ئارقا  ئارقىمۇ  ۋە  كېتىدۇ 
بولمىسا،  قىلىشماڭالر،  »ئىختىالپ  كېلىدۇ: 
كــۈچ- ۋە  بــولــمــايــدۇ  ئــۈنــۈمــلــۈك  ئىشلىرىڭالر 
قۇۋۋىتىڭالر كېتىپ قالىدۇ« )ئەنفال سۈرىسى، 

46 - ئايەت(.

يەتتىنچى، بۆلۈنۈشنى ھەل قىلىش ئۇسۇللىرى

قىيىنچىلىقنىڭ  بــىــر  ــداق  ــ ــان ــ ــەرق ــ ھ  .1
سەۋەبلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغاندا، ئۇ سەۋەبلەرنىڭ 
تېپىلىدۇ،  چارىسى  قىلىش  ھــەل  ئارىسىدا 
چىقارغان  كەلتۈرۈپ  قىيىنچىلىقنى  چۈنكى 
ھەل  قىيىنچىلىقنى  قۇتۇلۇش  سەۋەبلەردىن 

قىلىشنىڭ ئاڭ ياخشى چارىسىدۇر. 

پىرىنسىپال  ئارىسىدا  ئېقىمالر  سىياسىي   .2
بىر-بىرىگە  ھەمكارلىشىش،  نۇقتىالردا  ئورتاق 
تەشكىالتنى  بىر  يــەنــە  بــىــرى  بېرىش،  ــەدەت  مـ
ھەمدە  ــاراش،  ــ ق دەپ  يــاردەمــچــىــســى  ئۆزىنىڭ 
ئارىسىدا  ئېقىمالر  سىياسىي  ياكى  تەشكىالتالر 

ھەمكارلىق مەجلىسى شەكىللەندۈرۈش.

3. سىياسىي تەشكىالتالر ئارىسىدا ئىسالمنىڭ 
مۇھەببەت   - سۆيگۈ  ۋە  ئېڭىنى  قېرىنداشلىق 

ھەققىدىكى كۆرسەتمىلىرىنى قانات يايدۇرۇش

ــاق  ــورت ئ ــارىــســىــدا  ئ ئــېــقــىــمــالر  4. ســىــيــاســىــي 
كېلەلەيدىغان نۇقتىالرنى ئورتىغا چىقىرىش ۋە 

ئۇنى راۋاجالندۇرۇش.

خاتا  لېكىن  توغرا،  كۆزقارىشىم  »مېنىڭ   .5
كۆزقارىشى  باشقىالرنىڭ  مۇمكىن،  بولۇشى 
ۋە  مۇمكىن«  بــولــۇشــى  ــوغــرا  ت لېكىن  ــا،  خــات
قىلغان  ئىجتىھاد  مەسىلىلەردە  »ئىجتىھادىي 
بىر  قالسا  خاتالىشىپ  ساۋابقا،  ئىككى  كىشى 
ساۋابقا ئېرىشىدۇ، ھەر ئىككىسىدە ياخشىلىق 
تاالش-  ئاساسىدا  قائىدىگە  دەيدىغان  بولىدۇ« 
ئەخالقلىرىنى  ئـــەدەپ-  قىلىشنىڭ  تارتىش 

جانالندۇرۇش الزىم.

ئابدۇراھمان جامال كاشىغەرى
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ئاشكارىالشنى  دۇنياغا  بويامچىلىقىنى  كۆز  ۋە  ئۇچۇرلىرىنى  يالغان  بۇ ھەقتىكى 

نىشان قىلىدۇ.
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باش مۇھەررىر

تەھرىر

اليىھىلىگۈچى

بەتچىك

ھەجىۋى رەسىم

نەشىر قىلغۇچى ئورۇن

نەشىر تۈرى

ئادرېس

ئابدۇلۋارىس ئابدۇلخالىق

يۈسۈپجان قۇرۇم

ئۆركەش

ئىرشات  سەرھان

ئىرشات  سەرھان

شەرقىي تۈركىستان ئاخبارات ۋە مېدىيا جەمئىيىتى

ئايلىق ئاخبارات ژۇرنىلى


