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شەرقىي تۈركىستاننىڭ ىئسالمى ائزاتلىقى بىزدىن
نېمىلەرنى تەلەپ قىلىدۇ؟
ئەبۇ ئەلى
ئەسساالمۇئەلەيكۇم ۋەرەھمەتۇلالھى ۋەبەرەكاتۇھۇ !
بىزنى يوقتىن بار قىلغان ،ھەق يولنى چۈشۈرۈپ گۇمراھلىقتىن نۇرغا يىتەكلىگەن،
بىزنى مۇسۇلمان قىلىپ ياراتقان رەببىمىز ائلال ھ سۇباانەھۇ ۋەتەائالغا چەكسىز ھەمۇ
ساناالر ،سانسىز ماختاشالر ۋە ۆئزىگە اليىق ئەڭ ائلى مەدھىيەلەر بولسۇن ! رەھبىرىمىز،
يولباشچىمىز ،پەيغەمبىرىمىز ،محمۇ سەللەلالھۇ ئەلەياى ۋەسەللەمگە؛ ائىئلە
تاۋاباتلىرىغا ،ساھابىلىرىغا د رت ۋە ساالمالر بولسۇن ! خۇلەفائىرراشىۇىنالردىن تارتىپ تا
قىيامەتكىچە توغرا يول ۈئستىۇىكى بارچە ھەقىقەت ىئگىلىرىگە ائلالھنىڭ گۈزەل
ساالملىرىنى يولاليمىز !
پۈتكۈل د نيا مۇسۇلمانلىرىغا ،جۈملىۇىن زالىم خىتاي كومۇنىستلىرىنىڭ جىسمانى
ۋە روھى جەھەتتىكى ۋەھشى ز لۇملىرى ائستىۇا ۆئز تارىخىۇىكى ئەڭ ېئغىر  ،ئەڭ
قاباھەتلىك كۈنلىرىنى بېشىۇىن ۆئتكۈزىۋاتقان شەرقىي تۈركىستانلىق مۇسۇلمان
خەلقىمىزگە ائلالھنىڭ ئەڭ گۈزەل ساالملىرى ،رەھمىتى ،مەغفىرىتى ۋە غەلبە -نۇسرىتى
بولسۇن!!
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بۈگۈن يېقىنقى ۋە ھازىرقى زامان د نيا تارىخىۇا سان ساناقسىز دىنى ،سىنىپ ى ،ىئرقى
ۋە مىللى قىرغىنچىلىقالرنى ائممىۋى شەكىلۇە ېئلىپ بېرپ ،ىئنسانىيەت تارىخىنىڭ ئەڭ
قورقۇنۇچلۇق ،ئەڭ ز لمەتلىك دەۋرىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان  ،ئىنسانىيەتكە قارشى
«ئېۇىلوگىيلىك قىزىل راك » دەپ نامالنغان كوممۇنىزىم تۈزۈمىنىڭ ائخىرقى قورغىنى؛
بىگۇنا ھ ائدەملەر ئۈستىۇىن ئىشلىگەن كۆپلىگەن جىنايەتلىرى تۈپەيلىۇىن ئاللىبۇر ن
تارىخنىڭ ئەخلەت دۆۋىسىگە تاشالنغان كوممۇنىستىك تۈزۈمۇىكى سابىق سوۋىت
قىزىل روس ئىمپېرىيسى (سوۋىت ئتتىپاقى) غا وئخشاش فاشىت ،مۇستەبىت ،دىك تاتور
تۈزۈمنىڭ زامانىمىىزدىكى نامايەنۇىسى؛ دۆلەت تىرورىزىمنىڭ ھازىرقى زامانۇىكى تىپىك
ۋەكىلى؛ ىئسالمغا ،دىنغا بولغان دۈشمەنلىكى ناھايىتى قاتتىق ؛ پەقەت كۆزائلۇىۇىكى
ماددى د نيادىن باشقا ھېچبىر ىئال ھ  -ياراتقۇچىغا ىئشەنمەيۇىغان ؛ دىنسىز ،خۇداسىز
؛ [رەببىم ائلال ھ] دىگەنلىكى ۈئچۈنال ۆئلتۈرۈلگەن مىليونلىغان شەرقىي تۈركىستانلىق
مۇسۇلمانالرنىڭ قاتىلى ___ زالىم خىتاينىڭ تۆمۈر تاپىنى ائستىۇا ئەزىز ۋەتىنىمىز
شەرقىي تۈركىستانۇىكى مۇسۇلمان خەلقىمىز ئەڭ ېئغىر ،ئەڭ قاتتىق ،ىئنسان
تەسەۋۋ ر قىاللمايۇىغان ۋەھشى ز لۇمالرغا تاشلىنىپ ېئچىنىشلىق ېئڭرىماقتا !
بۈگۈن شەرقىي تۈركىستان خەلقى خىتاينىڭ مەخسۇس «ز لۇم تەتقىقات
ائكادىمىيلىرى» دە ىئشلەپچىقىرىلغان ،پەقەت بىز ۈئچۈنال ائالھىۇە تەييارالنغان،
خىتايۇىن باشقا د نيا ىئنسانلىرى وئيالپمۇ يېتەلمەيۇىغان ،باشقا دۆلەت كىشىلىرى
كاللىسىغىمۇ سىغۇ رالمايۇىغان يېڭى -يېڭى روھى ۋە جىسمانى ز لۇملىرى ىئچىۇە پەرياد
چەكمەك تە !
بۈگۈن بىزنىڭ ئىززەت-نومۇسىمىز ھېساپالنغان شەرقىي تۈركىستانلىق ھەمشىرىلەر
تۈرمىلەردە ۋە «يېپىق تەربىيلەش مەركىزى» نامىۇىكى جازا الگىرلىرىۇا .ۇئالرنىڭ ىئززىتى
ۋە ىئپپىتى ھەر ۋاقىت قەبىھ ۇئسۇلالر بىلەن دەپسەنۇە قىلىنماقتا !!
بۈگۈن جۆرىسى خىتايالر تەرىپىۇىن تۇتۇلۇپ كېتىلىپ مەھرەمسىز يالغۇز قالغان
تۈركىستانلىق ھەمشىرىلەرنىڭ ۆئيلىرىگە ئاتالمىش «قوشماق تۇققان بولۇش» تۈزۈمى
ائستىۇا دىنسىز  ،خۇداسىز ،يات كاپىر خىتايالر زورلۇق بىلەن ېئلىپ كىرىلمەك تە !
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ۇئالرنىڭ ئەڭ ئەقەللى دىنى ىئبادەتلىرى ھەم قاتتىق چەكلىمىگە ۇئچرىماقتا !
ۇئالر« :بىزنى بۇ ز لۇمۇىن ،بۇ خارلىقتىن  ،بۇ خىل دەپسەنۇىچىلىك تىن
قۇتۇلۇ رىۇىغان مۇسۇلمان ئەركەك يوقمۇ» ؟!! __دەپ نالە قىلماقتا !
بۈگۈن ائتا -ائنىلىرى خىتايالر تەرىپىۇىن ۆئلتۈرۈلگەن ياكى تۇتۇپ كېتىلىپ يېتىم
قالغان شەرقىي تۈركىستانلىق نارەسىۇىلەرنى خىتايالر ۆئزلىرىگە وئخشاش دىنسىز
مەلۇئنالردىن قىلىپ يېتىشتۈرۈپ چىقىش ۈئچۈن يىغىۋېلىپ ،ئۆز دىنى -ئېتقادى،
تىلى ،مىللى كىملىكى ،ئىسالمى ۋە مىللى ئۆرۈپ-ائدەتلىرى …… قاتارلىق ھەممە
ۆئزلۈكلىرىۇىن ئايرىپ ،ائالھىۇە دارىلتامالردا چوشقا ۋە ىئت گۆشلىرى بىلەن بېقىپ،
مەخسۇس «ماڭ قۇرت» تەربىيلەش ېئلىپ بارماقتا.
بۈگۈن شەرقىي تۈركىستان مۇسۇلمانلىرى چېكىگە يەتكەن ز لۇم  -سىتەمۇىن
يۈرەكلىرى لەختە  -لەختە بولۇپ تۆت تەرەپكە قاراپ چارىسىز ھالۇا « :ائلالھنىڭ
نۇسرىتى قاچان !؟» __ دەپ نىۇا قىلماقتا.
دىك تاتور خىتايۇىكى ائممىۋى تاراتقۇ ،تور ائالقە قاتارلىق ائخبارات  -نەشىريات
ىئشلىرىۇىكى ھۆكۈمەت كونتروللۇقى تۈپەيلىۇىن ،بۇ خىل ز لۇم ،بۇ خىل قىرغىنچىلىق
د نيا خەلقىۇىن ،بولۇپمۇ د نيا مۇسۇلمانلىرىۇىن مەخپ ى ېئلىپ بېرىلماقتا .
بۈگۈن بىز شەرقىي تۈركىستان مۇسۇلمانلىرى د نيا خەلقى ،خۇسۇسەن د نيا
مۇسۇلمانلىرى تەرىپىۇىن كومۇنسىت خىتاينڭ بۇ قەدەر ۋەھشى ،ېئغىر ز لۇملىرىغا
ياردەمسىز يالغۇز تاشالپ قويۇلۇپ ،ھەقىقەتەن ۆئزىمىزنىڭ ىئسالم ۈئممىتىنىڭ شەرقىي
چىگراسىۇىكى ۇئنتۇلغان ،ئەڭ غېرىپ بىر پارچىسى ىئكەنلىكىمىزنى چوڭ قۇر ھېس
قىلماقتىمىز.
بۈگۈن ماددى ۋە مەنىۋى مەدەنىيىتىنىڭ ناھايىتى يۇقىرى پەللىگە يەتكەنلىكىۇىن
پەخىرلىنىۋاتقان؛ ھەتتا بىرەر تۈردىكى ھايۋاناتالر نەسلىنىڭ قۇر پ كېتىۋاتقانلىقىۇىن
چوقان سېلىشپ تاراتقۇالرنى قىزىتىۋىتىۇىغان د نيا ،خىتاينىڭ تېشى پال -پال ،ىئچى
غال -غال ،پوپاڭ سىياسىي ،ىئقتىسادى ھەيۋىسى ئالۇىۇا تىز پۈكۈپ ،خىتاي بىلەن
بولغان ىئقتىسادىي مەنپەئەتلىرىنىڭ بەدىلىگە ،د نيا تارىخىۇىكى شانلىق مەدەنىيەتكە
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ىئگە بىر پۈتۈن مىللەتنىڭ ،مىللەت سۈپىتىۇە خىتاينىڭ نەسل قۇر تۇش خاراك تىرلىك
ىئرقى قىرغىنچىلىقىغا ۇئچرىشىغا ھېچ ىئرەن قىلماستىن ،كۆزلىرىنى چىمىرلىتىشىپ،
گۇۋا ھ بولۇشۇپ قاراپ تۇر شماقتا……...
د نيا خەلقىنىڭ ،زالىملىقى ،دىك تاتورلىقى ،ھېچ بىر ىئالھنى ېئتراپ قىلمايۇىغان
دىنسىز ،دەھرىيلىكى ،رەھىمسىزلىكى ائپ -ائشكارا بولغان بىر زوراۋان كومۇنىسىت
ھاكىمىيەتكە قارىتا بۇ قەدەر تىز پۈكۈشى ،يول قويۇشى ،پەرۋاسىزلىقى بىزگە ،بىر
تەرەپتىن ىئسالمۇىن ،ئەقىۇىۇىن بارغانسىرى يىراقلىشىپ كېتىۋاتقان؛ ماددى
قىممەتلەر ،ماددى ۆئلچەملەر پاتقىقىغا چوڭ قۇر پېتىپ قېلىۋاتقان ھازىرقى زامان د نيا
مەدەنىيتىنىڭ ھەقىقى يۈزىنى كۆرسىتىپ ،پەقەت ائلالھتىنال ياردەم تىلەپ ،ۆئز
دەۋايىمزغا ۆئزىمىزنىڭ ىئگە بولۇشىمىز كېرەكلىكىنى بىلۇۈرسە؛ يەنە بىر تەرەپتىن بىر
يېرىم مىلياردتىن ائرتۇق نوپۇسقا ،ۈئستۈن ئ قتىسادقا ۋە ھەربىي كۈچكە ،ھەتتا ائتوم
قورالىغا ىئگە بىر كومۇنىست ،دىنسىز ھاكىمىيەتنىڭ بىزنى ائز كەم يەتمىش يىلغا يېقىن
ائسسىمىلياتسىيە قىلىپ يوقىتىۋېتىش ،كاپىر خىتاي دېڭىزىغا غەرق قىلىۋېتىش ۈئچۈن
ېئلىپ بارغان مىڭالرچە ۇئر نۇشلىرىنىڭ ھەممىسىنىڭ نەتىجىسىز بولۇپ بۈگۈنگىچە
ۇئلىشالىغانلىقىمىزنىڭ بىردىن  -بىر سەۋەبىنىڭ بىزدىكى ھەممىۇىن ،ھەتتا ائتوم
قورالىۇىنمۇ كۈچلۈك بولغان ئەقىۇە قورالىمىزنىڭ بولغانلىقىۇىن ۋە يەنە مانا مۇشۇ ئەقىۇە
ائساسىۇا كۆرەش قىلساق چوقۇم غەلبە قىالاليۇىغانلىقىمىزدىن ىئبارەت كاتتا ھەقىقەتنى
ائشكارىالپ تۇر پتۇ.
توغرا ،خىتايالر بىزنىڭ زېمىنىمىزنى ،جىسمىمىزنى بويسۇنۇ رالىغان بىلەن بىزنىڭ
روھىمىزنى  ،ئەقىۇىمىزنى بويسۇنۇ رالمىۇى ،چۈنكى ئەقىۇىسى ،روھى ئۆلمىگەن
خەلقنىڭ مەنىۋىي دۆلىتىنى ھېچ كىم ،ھېچ قاچان بويسۇنۇ رالمايۇ  .بىزنىڭ يوق
بولماسلىقىىز ىئسالمى ئەقىۇىمىز سەۋەپلىك ھەممىۇىن قۇدرەتلىك ائلال ھ بىلەن
باغالنغان .
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شۇنچە كۆپ قىسمەتلەرگە ۇئچرىغان بولساقمۇ ئەمما ،ىئسالمى ېئتقادىمىز بىلەن
ائلال ھ تەرەپتىن كەلگەن بىر خىل ىئشەنچكە ___ ئەقىۇە ۈئستىگە قۇر لغان
دۈشمىنىمىزگە قارشى روھى كۈچ  -قۇۋۋەتكە تولۇپ تۇر پتىمىز .
ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛ ﭜ
ﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯﭼ
٢٢

التوبة– ٢٣ :

ۇئالر (يەنى مۇشرىكالر ،يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر) ﷲ نىڭ نۇرىنى (يەنى ىئسالم
دىنىنى) ېئغىزلىرى (يەنى يالغان  -ياۋىۇاق بوھتانلىرى) بىلەن ۆئچۈرمەكچى بولىۇ  ،ﷲ
ۆئز نۇرىنى ۈئستۈن قىلماي قالمايۇ  ،كاپىرالر (بۇنى) يامان كۆرگەن تەقۇىردىمۇ [ .]23ﷲ
ھەق دىن (ىئسالم) نى بارلىق دىنالردىن ۈئستۈن قىلىش ۈئچۈن ،ۆئزىنىڭ پەيغەمبىرىنى
(يەنى مۇھەممەد ئەلەياىسساالمنى تولۇق) ھىۇايەت ۋە ھەق دىن بىلەن ئەۋەتتى،
سۈرە تەۋبە
مۇشرىكالر ۇئنىڭ (ۈئستۈن بولۇشىنى) يامان كۆرگەن تەقۇىردىمۇ [.]22
بېشىمىزغا ېئغىر كۈن كەلۇى ،ىئسالم ۈئممىتىنىڭ بىر پارچىسى بولغان بىز شەرقىي
تۈركىستان مۇسۇلمانلىرى قىرىلىپ كېتىش ،دىنسىز خىتاي دېڭىزىغا قېتىۋېتىلىش ،يەر
شارىۇىن نام  -نىشانسىز ،ۈئن  -تۈنسىز يوق بوپ كېتىش خىرىسىغا ،ناھايىتى ېئغىر
دىنى ،مىللى كىرزىسقا د چ كەلۇ ق .
قانۇاق قىلىش كىرەك ؟!
كەسكىن جاۋاپ شۇكى :وئرنىمىزدىن دەس تۇر پ ،خىتاي تاجاۋ زچىلىرىنى قوغالپ
چىقىرىپ ،خەلقىمىزنى ئسالمى ائزاتلىققا ،ىئسالمى مۇستەقىللىككە ېئرىشتۈرۈش كېرەك.
خوش ،ۇئنۇاق بولسا قايسى ۇئسۇلۇا  ،قانۇاق قىلىپ تاجاۋ زچىلىققا قارشى تۇر مىز ۋە
ئەڭ ائخىرقى غەلبىنى قولغا كەلتۈرەلەيمىز ؟
مانا بۇ __ مەسىلىنىڭ تۈگۈنى ۋە مۇھىم نۇقتىسى .
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بۇ سوائلغا جاۋاپ بېرىش ۈئچۈن بىز ائلۇى بىلەن خىتايغا قارشى ېئلىپ بارماقچى
بولغان كۈرەشنىڭ خاراك تىرىنى ائيۇىڭالشتۇر ۋېلىشىمىز كېرەك ،چۈنكى قىلماقچى
بولغان ىئشىمىزنىڭ خاراك تىرى بىزگە مەلۇم بولسا شۇنىڭغا اليىق توغرا ۇئسۇل ۋە توغرا
اليىاە تۈزۈپ چىقىپ ،غايىىمىزنى مۇۋەپپەقىيەتلىك بىر باشقا ېئلىپ چىقااليمىز .

بىرىنچىدىن  ،بۇ كۈرەشنىڭ كۆلەم  -سىجىللىق ۋە ۋەزىن  -ېئغىرلىق
خاراك تىرىنى ياخشى چۈشۈنىشىمىز كىرەك .
بەزىلەر تەشۋىقات  -تەرغىبات ،ائخبارات  -نەشىرىيات ،نامايىش قاتارلىق يۇمشاق
ۋاستىلەردىن پايۇىىنىپ غايىگە يېتىش ۈئچۈن چىقىش يولى ىئزدىسە؛ بەزىلەر ىئلىم -
پەن ىئگەللەپ خىتايغا يۇقۇرى پەن  -تېخنىكا بىلەن قارشى تۇر ش كېرەك دەيۇ ؛
بەزىلەر ماائرىپ ،تەلىم  -تەربىيەگە كۆپلەپ ئەھمىيەت بېرىش ائرقىلىق مىللەتنى
وئيغۇتۇش كېرەكلىكىنى تەكىتلىسە ،بەزىلەر دەۋەت قىلىپ ۈئممەتنى ز لۇمغا قارشى
قوزغىتش كېرەك دەيۇ ؛ بەزىلەر كۆپلەپ ىئگىلىك تىكلەپ ىئقتىسادى جەھەتتىن باش
كۆتۈرۈش كېرەك دىگەن پىكىرنى ئىلگىرى سۈرسە؛ بەزىلەر ىئتتىپاقلىشىشىمىز كېرەك،
ائرىمىزدىكى قېرىنۇاشلىق مىىارى  -مۇھەببەتنى چىڭىتىشىمىز كېرەك دەۋاتىۇ ؛ ۋە يەنە
بىر تۈركۈم كىشىلەر قوراللىق كۈرەش __ جىااد ائرقىلىق خىتاينىڭ قوراللىق
تاجاۋ زچىلىقىغا قوراللىق قارشى تۇر شىمىز كېرەك دەپ قارايۇ .
قېرىنۇاشالر ،شۇ نەرسە ېئسىمىزدە بولۇشى كېرەككى ___ بىزنىڭ قارشى تۇرماقچى
بۇلۇۋاتقىنىمىز بىريېرىم مىىليارد نوپۇسقا ،يۇقۇرى ىئقتىسادى ۋە ھەربىي كۈچكە  ،ھەتتا
ائتوم قورالىغا ىئگە  ،د نيادا خېلى ۈئستۈن ىئقتىسادى ،سىياسىي نوپۇز ساھىبى بولغان
چوڭ دۆلەت؛ خىتاي بىزنى قوراللىق ،زورلۇق كۈچ بىلەن بېسىۋالۇى؛ ۋەتىنىمىزنى
ھازىرغىچە ۆئز ىئلكىۇە تۇتۇپ تۇر ش ۈئچۈن ۆئزىۇىكى بار ىئمكانىيەتنى ___ ائرمىيە،
ساقچى ،تۈرمە ،تەرغىبات ،تەشۋىقات ،ائخبارات  -نەشىريات ،مەك تەپ  ........قاتارلىق
يۇمشاق ۋە قاتتىق دۆلەت ائپپاراتلىرىنىڭ ھەممىنى تولۇق ىئشقا سېلىپ ،ائدەم كۈچى،
7
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ماددى كۈچ ۋە يۇقۇرى پەن-تېخنكا كۈچىنى تولۇق ھەركەتلەنۇۈرۈپ؛ بىر تەرەپتىن مىڭە
يۇيۇش ،مىللى ،دىنى كىملىكىنى يوقۇتۇش؛ يەنە بىر تەرەپتىن باستۇر ش ،ۆئلتۈرۈش،
تۈرمىلەرگە تاشالش قاتارلىق كۆپ قاتالملىق يۇمشاق ۋە قاتتىق ۋاستىلەرنىڭ ھەممىنى
قولالنسا ،يەنە بىر تەرەپتىن يۇقۇرى  -تۆۋەن ،ائرمىيە  -خەلق ،دۆلەت  -پۇقرا ،دۆلەت
ۋە پارتىيە ىئتتىپاقلىشىپ ،بىرلىك تە ۋەتىنىمىزگە بولغان مۇستەملىكە ھۆكۈمرانلىقىنى
داۋامالشتۇر پ كېلىۋاتىۇ .
دېمەك ،خىتايالر بىزنى وئمۇميۈزلۈك بېسىۋىلىپ  ،بىرلىشىپ مۇستەملىكە قىلغىنىغا
وئخشاش بىزمۇ ئۇالرغا وئمۇميۈزلۈك قارشى تۇر شىمىز كېرەك .
يەنى بىز بىر تەرەپتىن پۈتۈن ۈئممەتنىڭ ،پۈتۈن مىللەتنىڭ بار مەۋجۇت يوشۇر ن
كۈچىنى تولۇق قوزغۇتۇپ  ،نەزەرىيەدە __ ىئۇىيەدە ،پىكىردە؛ ئەمەلى ھەرىكەتتە
__ بارچە قاتالم ،بارچە ساھەدە  ،خەلق بىلەن ائرمىيە بىرلەشكەن؛ مۇجاھىۇى،
خەلقى ،تەشۋىقاتچىسى ،تەرغىباتچىسى ،ئەھلى  -ىئلىم ،ائلىم  -ۇئستازلىرى،
دەۋەتچىسى ،يازغۇچىسى ،ھەتتا كەسپ ى ائلىملىرى ،بايلىرى __ مۇكەممەل جىاادى
ئىنقىالبى كادىرالر قوشۇنى بولغان؛ كەڭ  -كۆلەملىك ،وئمۇميۈزلۈك ،ھەممەيلەن وئرتاق
ىئشتىراك قىلىۇىغان ،ائممىۋى خاراك تىرلىك تاجاۋ زچىلىققا قارشى بىر قېتىملىق
داغۇ غۇلۇق ىئسالمى ائزاتلىق ىئنقىالبى ېئلىپ بېرىشىمىز كېرەك؛ يەنى بىز ېئلىپ
بارىۇىغان كۈرەشنىڭ نامى ۋە خاراك تىرى ىئسالمى ائزاتلىق ىئنقىالبى بولۇپ  ،دۈشمەنگە
قارشى ئەڭ يۇقۇرى كۆلەم شەكىللىنىشى كېرەك .
ﭽ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭ ﭼ
مۇشرىكالر سىلەرگە بىرلىك تە ھۇجۇم قىلغانۇەك ،سىلەرمۇ ۇئالرغا قارشى بىرلىك تە
ۇئر ش قىلىڭالر .بىلىڭالركى ،ﷲ تەقۋادارالر بىلەن بىللىۇ ر (يەنى ﷲ نىڭ ئەمرىنى بەجا
كەلتۈرۈش ،مەنىئ قىلغان ىئشلىرىۇىن چەكلىنىش بىلەن ﷲ تىن قورققۇچىالرغا ﷲ نىڭ
ياردەم بېرىۇىغانلىقىغا ىئشەنچىۇە بولۇڭالر) [ .]23سۈرە تەۋبە
التوبة٢٣ :
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يەنە بىر تەرەپتىن ،ىئنقىالبچىالردا ئەڭ ائخىرقى غەلبىگە يەتكۈچە بوشاشمايۇىغان
سەبىر-سىجىللىق بولىشى الزىم .بىر نۇقتىغا مەركەزلەشكەن ىئزچىللىق __
ىئستىقامەتنىڭ بولۇشى غەلبىنىڭ مۇھىم سەۋەبلىرىۇىن بولۇپ ھىسابلىنىۇ  .شۇڭالشقا
ھەر بىر تۈركىستانلىق ىئنقىالبقا قاتنىشىشى ۋە بۇ سىجىل -داۋامى بولۇشى كېرەك.
يەككە ھالۇىكى بىر قېتىملىق نامايىش ،بىر قېتىملىق يىغىن ،بىر قېتىملىق ائخبارات
ېئالن قىلىش ،بىر قېتىملىق تېلىۋېزور سۆھبىتى ،بىر قېتىملىق دىپلوماتىيە زىيارىتى ،بىر
قېتىملىق دەۋەت ،بىر كىتاب ،بىر ماقالە ،بىر بايانات ياكى بىر قېتىملىق جىاادى
ئەمەلىيەتنىڭ ۆئزىال ىئنقىالب بولماستىن بەلكى  ،بۇالرنىڭ ھەممىسىنىڭ بىر پۈتۈن
توپالم ھالىتى ۋە تا ائخىرقى غەلبىگىچە ىئزچىللىقىنى ساقالپ ائداققىچە داۋاملىشىشى
__ ائنۇىن ىئنقىالب بولۇپ ھىسابلىنىۇ .
تۆت كۈن دەۋەت  ،تۆت كۈن نامايىش  ،تۆت كۈن يىغىن  ،تۆت كۈن جىااد قىلىپال
ىئنقىالپ قىلىپ بولغىلى ۋە غەلبىۇىن ۈئمىۇ كۈتكىلى بولمايۇ .
ۇئنىڭۇىن باشقا دۈشمەن بىلەن بولغان كۈچ سېلىشتۇرمىمىزدىكى غايەت زور پەرق،
پايۇىسىز خەلقائرالىق ۋەزىيەت  .….قاتارلىق نۇرغۇن ائمىلالر بىزنىڭ بۇ ىئنقىالبىمىزنىڭ
سالمىقىنىڭ ىئنتايىن ېئغىر ،مۈشكۈل ،جاپالىق ،ئەگرى-توقاي ھەم بىرقەدەر ۇئز ن
مۇددەتلىك ىئنقىالب ىئكەنلىكىنى كۆرسىتىپ تۇر پتۇ .شۇڭالشقا بىزدە ىئنقىالپ يولىنىڭ
ئەسلى تەبئىتىگە اليىق ىئنتايىن يۇقۇرى سەبىر ،ىئستىقامەت ۋە ۇئزاققا سوز لىۇىغان
كۈرەشكە بەرداشلىق بېرەلەيۇىغان جىااد روھى بولىشى الزىم .ىئسالمى ىئنقىالب شۇنىڭ
ۈئچۈن ناھايىتى ۇئلۇغۇ ر .ئۇنىڭ غەلبە مىۋىسى ھەم پەۋقۇلئاددە زور بولىۇ كى __
جاھىلىيەتنىڭ ز لۇم بىلەن تولغان ھاكىمىيەت ماشىنىسىنى تەل  -تۈكۈس پاچاقالپ
تاشاليۇ .
دېمەك ،خەلقىمىز ىئسالمى ائزاتلىق ىئنقىالبىمىزنىڭ غەلبە يولىۇىكى مۇھىم
ائمىلالردىن ھىسابلىنىۇىغان يىتەرلىك ىئنقىالبى كۆلەمنىڭ شەكىللىنشى ۋە ائخىرغىچە
بەرداشلىق بىرەلەيۇىغان ىئزچىللىقنىڭ مۇھىملىقىنى چۈشەنگەن ھەمۇە ىئنقىالب
سالمىقىنىڭ ناھايتى ېئغىرلىقىنى ھېس قىاللىغان ۋاقىتتا ،بۇ داۋانى پەقەت چەكلىك
9
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سانۇىكى مۇجاھىۇالرغىال تاشالپ قويسا بولمايۇىغانلىقىنى تونۇپ ،ۇئالرنىڭ شۇنچە
يىلالردىن بۇيانقى قىلغان تىرىشچانلىقلىرى سەمەرىسىنىڭ تېخىچە «كۆرۈلمەيۋاتقان»
لىقىنىڭ سەۋەبلىرىنى بىلىپ يىتەلەيۇ  .ئنشا ائلال ھ!

ىئككىنچىدىن ،ىئنقىالبىمىزنىڭ ەئقىدە خارەك تىرىنى ياخشى چۈشنىشىمىز
كېرەك.
شەرقىي تۈركىستان خەلقى مۇسۇلمان خەلق ،بۇ ىئنقىالپنىڭ ىئگىلىرى بولغان بىز
ھەم مۇسۇلمانمىز؛ مۇسۇلمان بولغانلىقىمىز ۈئچۈن خىتايالر ھازىرغىچە بىزنى
يوقۇتالمىۇى؛ بىزنىڭ شۇنچىۋاال جاپا  -مۇشەققەتلەر ،ز لۇمالرنى تارتىپ تۇر پمۇ ۆئز
مەۋقىيىمىزدە مۇستەھكەم تۇر شىمىزدىكى ئەسلى مەنامۇ ائلال ھ بىزگە ىئنائم قىلىپ
بەرگەن ىئسالمى ھاياتتا ياشاپ ،د نيا  -ائخىرەتتە ساائدەتكە ېئرىشىش؛ بۇ ئەلۋەتتە
خەلقىمىزنىڭ ىئسالمى ئەقىۇىسىنى قوغۇاش ۋە ۇئنى ساقالپ قېلىش ،مۇسۇلمان
خەلىقىمىزنى ىئسالمى ائزاتلىققا ېئرىشتۈرۈش بىلەن ئەمەلگە ائشىۇ  .شۇڭالشقا ېئلىپ
بېرىۋاتقان ىئنقالبىمىزنىڭ خارەك تىرىمۇ ھەم بىزنىڭ شۇائرىمىز ۋە غايە – مەقسىتىمىزگە
ۇئيغۇن ھالۇا ىئسالمى ،ئەقىۇىۋى بولۇشى الزىم .بۇنى بىزنىڭ مۇسۇلمان بولغانلىقىمىز
بەلگىلىگەن.
دېمەك ،بىز ېئلىپ بارىۇىغان ھەرقانۇاق ۇئسۇلۇىكى خىتايغا قارشى كۈرەش ___
مەناەجۇىن باشالپ ۋاستىغىچە ،شەكىلۇىن باشالپ مەزمۇنغىچە ،نەزەرىيۇىن باشالپ
ئەمەلىيەتكىچە ،شۇائرىمىزدىن باشالپ غايىمىزگىچە ،تەشۋىقاتتىن باشالپ
ھەرىكەتكىچە ،ىئچىۇىن باشالپ تېشىغىچە ھەممە تەرەپتىن بىز قەتئىي ۋاز
كېچەلمەيۇىغان ىئسالمى تۈپ ائساسى پىرىنسىپالرغا ئۇيغۇن بولۇشى؛ يەنى
ۋەتىنىمىزدىن ،مىللىتىمىزدىن ،ائتا  -ائنا ۋە ئۇر ق  -تۇققانلىرىمىزدىن ،ھەممە
بايلىقلىرىمىزدىن …… بارچە نەرسىلىرىمىزدىن ۈئستۈن بولغان ئەقىۇىۋى ۆئلچەملەردىن
چىقىپ كەتمەسلىكى؛ ىئنقىالپ جەريانىۇا ىئسالمى ،ىئالھى ھەقلەر زايا بولۇپ
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كەتمەسلىكى زۆرۈر؛ شۇنۇاقال ئەقىۇىۋى مەنپەئەتلەردىن ،مىللى ،د نياۋى ،ماددى
مەنپەئەتلەرنى ۈئستۈن وئر نغا قويىۋالماسلىقىمىز الزىم .
ۇئنۇاق بولمىغانۇا ،تۈگمىنى دەپ تۈگىۇىن قۇر ق قالىۇىغان؛ د نيالىقنى دەپ
ائخىرەتلىك نىسىۋىۇىن مەھر م بولىۇىغان؛ بەنۇىنى رازى قىلىش ۈئچۈن ائلالھقا ائسىي
بولىۇىغان؛ بىر خارلىقتىن قۇتۇلىمەن دەپ شەكلى ۆئزگەرگەن يەنە بىر خارلىققا چۈشۈپ
قالىۇىغان؛ د نيادا خار بولغاننىڭ ۈئستىگە ائخىرەتتىمۇ خار بولىۇىغان يامان ائقىۋەت
كېلىپ چىقىۇ ( .ائلال ھ ساقلىسۇن!)
غايىگە يىتىش ۈئچۈن ۋاستە تاللىمايۇىغانالرنىڭ يولى ___ بىزنىڭ يولىمىز ئەمەس
.
ﭽﭑﭒ ﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞ
ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ
ﷲ ۋە ۇئنىڭ پەيغەمبىرى بىرەر ىئشتا ھۆكۈم چىقارغان چاغۇا ،ئەر  -ائيال
مۇئمىنلەرنىڭ ۆئز ىئشىۇا ىئختىيارلىقى بولمايۇ (يەنى ﷲ ۋە ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى بىرەر
ىئشتا ھۆكۈم چىقارغان ىئكەن ،ھېچ ائدەمنىڭ ۇئنىڭغا مۇخالىپەتچىلىك قىلىشىغا
بولمايۇ ) ،كىمكى ﷲ قا ۋە ۇئنىڭ پەيغەمبىرىگە ائسىيلىق قىلسا ،ھەقىقەتەن ۇئ
وئپئوچۇق ائزغان بولىۇ [ .]23سۈرە ئەھزاب
ھاجەتخانىغا قانۇاق كىرىپ چىقىشنىڭ ئەدەپلىرىنى بۇ دىنۇىن ۆئگەنكەنمىز،
ئەلۋەتتە ئىنقىالپتىن ئىبارەت كاتتا ىئشنىڭ ئۆلچەملىرىنىمۇ مانا مۇشۇ دىنغا مۇراجىئەت
قىلىشىمىزالزىم.
يەنە بىر جەھەتتىن ،ىئنقىالبىمىزنىڭ نوقۇل ھالۇىكى مىللى مۇستەقىللىق
ىئنقىالبىۇىن كەسكىن پەرىقلىنىۇىغان ئەقىۇىۋى خارەك تىرىنى چۈشەنگەن ۋاقىتىمىزدا
بىزدە ___ ھەربىر ۆئزىنى مۇسۇلمان ھىساباليۇىغان تۈركىستانلىقتا تەبىئىكى خىتايغا
قارشى ىئسالمى ىئنقىالپقا نىسبەتەن مەسۇئلىيەت تۇيغۇسى قوزغۇلىۇ  .چۈنكى خىتايغا
قارشى بۇ ىئنقىالب ،بۇ جىااد ،قىلساق د نيادا شەرەپلىنىۇىغان ،نام – ائتاققا
األحزاب٢٣ :
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ېئرىشىۇىغان ،مەنپەئەتكە ۋە وئر نغا ىئگە بولىۇىغان؛ قىلمىساق سورىقى بولمايۇىغان
بىزنىڭ ىئختىيارلىقىمىزدىكى تالالش بولماستىن بەلكى ائلالھنىڭ بۇير قى ،ۈئستىمىزگە
ائلال ھ تەرىپىۇىن پەرز قىلىنىپ يۈكلەنگەن ىئالھى مەجبۇرىيەتتۇر ،يەنى وئر نۇىمىساق
ائلالھنىڭ ائلۇىۇا گۇناھكار بولىۇىغان بىر ىئبادەتتۇر .
شۇڭالشقا ئەگەر بۈگۈن د نيانىڭ ھەرقانۇاق بىر يىرىۇىكى ھەرقانۇاق بىر
تۈركىستانلىق ۆئزىۇە بار تاقەت ۋە كۈچ قوۋۋەتنى تولۇق چىقىرىپ  ،قادىر بولغىنىچە مېلى
بىلەن ،جېنى بىلەن ،قېنى بىلەن ،قولى بىلەن ،ېئغىزى بىلەن ،قەلبى بىلەن خىتايغا
قارشى بۇ ىئنقىالپقا ،بۇ جىاادقا ائتالنمايۇىكەن ،كۈچ چىقارمايۇىكەن ائلالھنىڭ ائلۇىۇا
قاتتىق گۇناھكار بولىغىنى بولغان .

ۈئچىنچىدىن  ،ىئنقىالبىمىزنىڭ سىياسي خارەك تىرىنى ياخشى چۈشىنىشىمىز
كېرەك.
بىزنىڭ خىتاي بىلەن بولغان مەسىلىمىز ھاكىمىيەت مەسىلىسى ،كۆپ تەرەپلىملىك
جىۇدى سىياسىي مەسىلىۇ ر .خىتايغا قارشى ېئلىپ بارىۇىغان ىئنقىالبنىڭ سىياسي
خارەك تىرىنى ياخشى چۈشەنسەك ،شۇنىڭغا ماس ھالۇىكى ىئنقىالبنىڭ ۈئنۈملۈك
نەزىرىيە  -سىياسەتلىرىنى ،جەڭ تەدبىرى  -تاك تىكىلىرىنى شۇنۇاقال ئەمەلىيەتكە
مۇۋاپىق جىاادى شەرىئي سىياسەتلەرنى تۈزۈپ چىقىپ ،ئەڭ قىسقا ۋاقىتتا دۈشمەنگە
ۈئنۈملۈك زەربە بېرىش ،ائز كۈچ  ،ائز سېلىنما بىلەن كۈچلۈك دۈشمەننى مەغلۇپ
قىلىش مەقسىتىگە يېتەلەيمىز.
ىئنقىالبىمىزنىڭ سىياسىي خارەك تىرىنى چۈشىنىش ۈئچۈن ائلۇى بىلەن چوقۇم بۇ
ىئنقىالپقا مۇناسىۋەتلىك تۆۋەنۇىكى ائساسلىق ائمىلالرنى ۆئگىنىپ چىقىشىمىزغا توغرا
كېلىۇ :
12
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 )1دۈشمەن يەنى خىتاينىڭ رىئاللىقى ( ۋاقىەئسى)  :دۆلەت خارەك تىرى ۋە
ماھىيىتى؛ سىياسىي ،ىئقتىسادى ،ھەربىي كۈچ قۇۋۋىتى؛ خىتاينىڭ تەبىئىتى ،ئۆز
تارىخى ۋە بىز بىلەن بولغان تارىخى مۇناسىۋەتلىرىنىڭ خۇالسىسى … ...قاتارلىقالر
ياخشى ىئگەللىنىشى ،ئىنچىكە رازۋېتكا قىلىنىشى ،سالماق دەڭ سېلىنىشى ۋە
تولۇق نەزەرگە ېئلىنىشى كېرەك.
 )2ئۆزىمىزنىڭ ،يەنى خىتايغا قارشى جىھاد (ىئنقىالب) قىلىدىغان كۈچ
تەشكىلىنىڭ رىائللىقى (ۋاقىەئسى)  :نۆۋەتتىكى ماددى ۋە مەنىۋى كۈچ  -قۇۋۋىتىمىز
__ ەئسكىرى سەۋىيىمىز ،ائدەم كۈچى بايلىقىمىز؛ ەئقىدىمىز ۋە مىجەز
خارەك تىرىمىز ،تەبىئىتىمىز ،دۈشمەن بىلەن بولغان كۈرەشتە خۇالسىلەپ چىققان
تارىخى ،ئىنقىالبى تەجرىبە  -ساۋاقلىرىمىز قاتارلىق وئمۇمىي ىئقتىدارىمىزنى
بەلگىلەيدىغان ئامىلالرنى ياخشى چۈشۈنۈپ ،وئبدان دەڭ سېلىشىمىز ۋە تولۇق
نەزەرگە ېئلىشىمىز كېرەك .
 )3ۋەتىنىمىزنىڭ ،خەلقىمىزنىڭ رىائللىقى (ۋاقىەئسى)  :ۋەتىنىمىزنىڭ
جۇغراپىيىلىك ەئھۋالى ،خەلقىمىزنىڭ ېئتقادى ،تەبىئىتى ،مىجەز -خارەك تىرى،
ۆئرۈپ-ائدىتى ،پەننى ۋە دىنى ماائرىپ سەۋىيىسى ،ىئقتىسادىي ھالىتى ،نوپۇسى،
خىتاي بىلەن بولغان تارىخى تەجرىبە  -ساۋاقلىرى قاتارلىقالر ياخشى ىئگەللىنىشى ۋە
تولۇق نەزەرگە ېئلىنىش الزىم.
 )4يېقىنقى ۋە ھازىرقى زاماندىكى خەلقائرا ۋەزىيەتنىڭ رىائللىقى (ۋاقىەئسى) :
نۆۋەتتىكى دۇنيا سىياسي ەئندىزىسى ۋە ۇئنى زاھىرەن كونتىرول قىلىپ تۇرىۋاتقان
كۈچلۈك دۆلەتلەرنىڭ ماھىيىتى؛ دۆلەتلەر ،تەشكىالتالر ۋە ۇئالر وئتتۇرىسىدىكى
مۇناسىۋەتلەر؛ ۇئنىڭدىكى بىزنىڭ ىئنقىالبىمىزغا بولغان ائك تىپ ۋە پاسسىپ ئامىلالر؛
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كۈچلۈك دۆلەتلەر وئتتۇرىسىدا شەكىللەنگەن خەلقئارا مۇناسىۋەتلەرنىڭ بىزنىڭ
يىقىنقى ۋە ھازىرقى زامان ئىسالمى ىئنقىالب تارىخىمىزغا بولغان تەسىرىنىڭ ائچچىق
تەجرىبە – ساۋاقلىرى … قاتارلىقالر تولۇق ىئگەللىنىشى ،تولۇق نەزەرگە ېئلىنىشى
زۆرۈر.
دېمەك ،بىزدە يۇقۇرىۇىكى تۆت ائمىلنى چىقىش قىلغان ائساستا رىائل  ،ئەمەلى ۋە
ئەقىۇىمىزگە اليىقالشقان ،توغرا بولغان بىر سىياسىي يول خەرىتىسى ______
ىئنقىالبنىڭ ئومۇمىي سىياسىي پروگراممىسى بولىشى كېرەك .دەرۋەقە بۇمۇ ھەم بىزنىڭ
ئىتقادىمىز بولغان ىئسالمى ئەقىۇىگە ئۇيغۇن بولۇشى ،ھەم نەق مەيۇان رىئاللىقىمىزغا
مۇۋاپىق بولۇشى الزىم؛ ئەگەر ئەقىۇىمىزگە خىالپ بولسا ائلال ھ تەرىپىۇىن كېلىۇىغان
ياردەم كېسلىۇ ؛ ناۋادا ئەمەلىيەتكە ئۇيغۇن بولمىسا ،ئىككى خىل ېئاتىماللىقنىڭ
بىرسى يۈز بېرىۇ ___ يەنى ھەددىۇىن زىيادە غايىۋى بولۇپ كەتسە ،ئەمەلى
ھەرىكەتكە ۆئتكەنۇە قىيىنچىلىقالرغا بەرداشلىق بېرەلمەي قالىمىز؛ غايىۋى ،خىيالى
نەرسىگە يەتكىلى بولمايۇ  .ھەددىۇىن زىيادە ئاستا ،پاسسپ بولۇپ كەتسە،
دۈشمەننىڭ يوقۇتۇش سۈرئىتىگە يېتىشەلمەي قالىمىز ،كۈرەشنىڭ ئەھمىيتى بولماي
قالىۇ ؛ ۈئممەت بىزدىن ئۈمۈدىنى ئۈزىۇ .
ھوشيار مۇسۇلمان ۆئزىنى بىر تۆشۈك تىن يىالنغا ائرقا –ائرقىۇىن ىئككى قېتىم
چاقتۇرمايۇ .
دۈشمەن رېائللىقى ،بىزنىڭ رىائللىقىمىز ،خەلقمىزنىڭ رىئاللىقى ،يېقىنقى ۋە ھازىرقى
زامان ىئسالمى ائزاتلىق ىئنقىالبىمىزنىڭ ائچچىق تەجرىبە-ساۋاقلىرى؛ يېقىنقى ۋە ھازىرقى
زامان خەلقئارا ۋەزىيەتنىڭ ىئنقىالبىمىزغا بولغان تەسىرى  …….....قاتارلىقالرنى
خۇالسىلەپ چۈشەنگىنىمىزدە شەرقىي تۈركىستان ىئسالمى ائزاتلىق ىئنقىالبىنىڭ
ىئنتايىن زىل ۋە ناز ك سىياسي خارەك تىرگە ىئگە ىئكەنلىكىنى ۋە ىئنقىالپقا رەھبەرلىك
قىلغۇچىالردىن ناھايىتى يۇقۇرى سىياسي ساپا ۋە سەزگۈرلۈك تەلەپ قىلىۇىغانلىقىنى
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تونۇپ يېتەلەيمىز .شۇڭالشقا ىئنقىالبىمىزدا باشتىن  -ائخىرى تۆۋەنۇىكىلەرنى وئمۇمىي
سىياسي يېتەكچى پىرىنسىپ قىلىش ناھايىتى زۆرۆر دەپ قارايمىز .
 -1داۋايىمىزنىڭ پەقەت قورال كۈچى ____ جىھاد يەنى ۇئرۇش ائرقىلىق ھەل
بولىدىغانلىقىغا قەتىئ ىئشىنىش« ،تىنچ سىياسي يول بىلەن ھەل قىلىش» دېگەن
خام-خىيالنى كاللىدىن چۆرۈپ تاشالش كېرەك .
بۇنۇاق دېيىشىمىزدىكى سەۋەپنى تۆۋەنۇىكى بىر قانچە نۇقتىۇىن تەھلىل قىلىپ
ئۆتىمىز :
بۇ بىر تەرەپتىن ئەقىۇىمىزنىڭ كۆرسەتمىسى بولۇپ ،ائلال ھ ۋە پەيغەمبىرىمىز وئچۇق
 ائشكارە كۆرسەتكەن يول ،بىر ىئالھى قانۇنىيەت؛ ئەگەر ائلالھقا تەۋەككۈل قىلىپ،دۈشمىنىمىز بىلەن بىر مەيۇان جىااد قىلساق ،ائلالھنىڭ ۋەدىسى ھەقتۇركى __ چوقۇم
غەلبە قىلىمىز ،بولمىسا خارلىقتىن قۇتۇاللمايمىز .
ائلال ھ مۇھەممەد ئەلەياىسساالمۇىن ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەرنىڭ ئىمان ئېيتمىغان ،
كۇفرىۇا  ،ز لۇمۇا ئەزۋەيلىگەن كافىر قەۋملىرىنى ئەينى زامان پەيغەمبەرلىرىنىڭ د ئاسى
بىلەن ئۆزىنىڭ تۈرلۈك بااللىرىنى ئەۋەتىپ ھاالك قىلغان ،ھالبۇكى مەككە
مۇشرىكلىرىنىڭ ھاالكىتى پەيغەمبىرىمىزنىڭ قوراللىق جىاادى بىلەن ئىشقا ئاشقان
 ……….ۋە بۇ تاكى قىيامەتكىچە ائلالھنىڭ مۇھەممەد ئەلەياىسساالمنىڭ ئۈممىتىگە
تۇتقان سۈننىتۇ ر .ائلالھنىڭ پەيغەمبىرىمىزدىن كىينكى ھەربىر ھەددىۇىن ائشقان
سەركەش قەۋمنىڭ تەختىنى ئىسالم ۈئممىتىنىڭ جىاادى ائرقىلىق ائخىرالشتۇرىۇىغانلىقى
مۇھەققەقتۇر .ئنشائالال ھ !
* فىرئەۋننىڭ تەختى  -ۋەختى دېڭىزغا غەرق بولۇپ تۈگىۇى.
* نو ھ ئەلەياىسساالمنىڭ قەۋمى توپان باالسى بىلەن ھاالك بولۇى .
* ئاد قەۋمى قاتتىق بوران بىلەن ھاالك قىلىنۇى .
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* ائلال ھ كەبىنى ۋەيران قىلىش ۈئچۈن كەلگەن فىل ئىگىلىرىنى ئاددى قۇشالرنى
ئەۋەتىش ائرقىلىق ھاالك قىلۇى .
* نەمر دنىڭ تەختى پاشا بىلەن ائخىرالشتى.
* مەككە مۇشرىكلىرى پەيغەمبىرىمىزنىڭ جىاادى بىلەن تەلتۈكۈس قۇر تۇلۇى .
بۇ يەردە دىققەت نەزىرىمىزنى تارتىپ ،بىزگە ئىالھى ئىلاام بېغىشالۋاتقان بىر نۇقتا
بار ،ائلال ھ سۇباانەھۇ ۋەتەئاال پاشا ،پاقا ،قۇش دېگەنگە ئوخشاش ئىنسانالرنىڭ
نەزىرىۇىكى ئاددى مەخلۇقاتالرنى ىئلگىرىكى ئىنتايىن كۈچلۈك ،مەغر ر قەۋملەر
خانىۇانلىقىنىڭ گۇمران بولۇشىنىڭ سەۋەبى قىلىپ قويۇى؛ شۇنىڭغا شەكسىز
ئىشىنىمىزكى زامانىمىزنىڭ كۆرەڭ فىرئەۋنلىرىنىڭ سەلتەنىتىمۇ ئۇالر ئۆزلىرى ھېچ نەزىرىگە
ئالمايۇىغان ئاز ،ئاددى كىشىلەرنىڭ جىاادى بىلەن بەربات قىلىنىۇ  ،ئنشائالال ھ !!!
ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑ ﭼ
(تالۇتنىڭ تەۋەلىرىۇىن ﷲ قا مۇالقات بولۇشقا ېئتىقاد قىلىۇىغانالر« ):ﷲ نىڭ
ىئرادىسى بىلەن ائز جامائە كۆپ جامائە ۈئستىۇىن غەلىبە قىلىۇ » دېۇى .ﷲ چىۇاملىق
كۆرسەتكۈچىلەر بىلەن بىللىۇ ر [ .]342سۈرە بەقەرە
البقرة٣٤٢ :

يەنە بىر تەرەپتىن خىتاينىڭ جەڭسىز ۋەتىنىمزنى بىزگە تاشالپ بەرمەيۇىغانلىقى
د نياۋى مەنتىقىگە ۇئيغۇن بىر ىئش ،چۈنكى:

 )1خىتاي تەرەپتىن قارىغاندا:
( )1خىتاي كوممۇنىست ېئۇولوگىيسىۇىكى ،بىر پارتىيە دىك تاتورلۇقىۇىكى بىر
مۇستەبىت دۆلەت .خىتاي بىلەن بىزنىڭ وئتتۇرىمىزدىكى كۈرەش ھاكىمىيەت كۈرىشى
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يەنى «شەرقىي تۈركىستانغا كىم ھاكىم بولىۇ ؟» دېگەن كۈرەشتۇر؛ قانۇاقتۇر «مىللەتلەر
باراۋەرلىكى» « ،ىئنسان ھەقلىرى» « ،خىتاينىڭ دىنى سىياسىتىنى يۇمشىتىش» « ،ائز
سانلىق مىللەتلەرنىڭ ھوقۇقى دەپسەنۇىچىلىكى » ۋە ياكى «يۈكسەك ائپتونومىيە»
ماۋز سىۇىكى كۈرەش ئەمەستۇر .
بىز ئەزەلۇىن خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستانغا بولغان ىئگىلىك ھوقۇقىنى ېئتراپ
قىلغان ئەمەسمىز .خىتاينىڭ ۋەتىنىمىزدىكى قانۇنىسىز ھاكىمىيىتىنى مەڭگۈ ېئتراپ
قىلمايمىز ،بۇ مەيۇانىمىزىۇىن ئەسال ۋاز كەچمەيمىز.
خىتاينىڭ تەبىئىتى ،دۆلەت خاراك تىرى ۋە ۇئ ھازىر يولغا قويۇۋاتقان دۆلەت
تۈزۈلمىسىنىڭ ماھىيىتىۇىن قارىغانۇا ،خىتاي بىلەن ھاكىمىيەت مەسىلىسىۇە سۈلاى ۋە
مۇرەسسە قىلىپ وئرتاق كېسىشمە نۇقتا ھاسىل قىلىش ئەسال مۇمكىن ئەمەس.
( )3ئىقتىسادى نۇقتىۇىن ېئلىپ ېئيتقانۇا  ،خىتاي ۆئز ساناىئتىنىڭ ھازىرقى
ۇئچقانۇەك تەرەققىياتى ۈئچۈن تەييار خام – ئەشيا بازىسى ،بايلىقالر ماكانى ،بۇلغىما
قويۇپ بېرىش بوشلۇقى ۋە ئۆز سانائەت مەھسۇالتلىرىنى تۆكمە قىلىپ ساتىۇىغان بازار
ېئچىش ئۈچۈن ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە تېخىمۇ يىراققا كېڭىيىشتىكى ئۆتۈشمە كارىۇور بولغان
ۋەتىنىمزىۇىن ئاسانلىقچە ۋاز كەچمەيۇ .
( )2خىتاي ھازىر «خىتاي چۈشى » پىالنىنى ئەمەلگە ائشۇر شنىڭ شېرىن چۈشىنى
كۆرىۋاتىۇ ؛ سىياسىي ،ىئقتىسادى ۋە ھەربىي جەھەتتىن كېڭىيىپ ،چوڭ دۆلەت
ائرز سىنى ئەمەلگە ائشۇر ش ،د نيا سىياسىيسىنىڭ تىزگىنىنى ۆئزى يالغۇز تۇتۇش
ۈئچۈن ھەدەپ تىپىرالۋاتىۇ ؛ خىتايالرنىڭ تارىختىكى زېمىن ،تەسىر داىئرە كېڭەيتىش
قارا نىيىتى بۈگۈن «خىتاي چۈشى» ۋېۋىسكىسى بىلەن چىرايلىق پەردازلىنىپ گىرىم
قىلىپ وئتتۇرىغا چىقتى .خىتاينىڭ تارىختىن بېرى زېمىن كېڭەيتىش  ،تاجاۋ زچىلىق
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ۇئسۇلى بىلەن ۇئر نۇپ كەلگەن ۋە ھازىر تېخىمۇ تەلۋىلەشكەن چوڭ دۆلەتلىك قارا
نىيتىمۇ ئۇنى بۇ زېمىنۇىن ۋاز كېچىشكە يول قويمايۇ .
( )4خىتاي ھازىر ۆئزىنىڭ ماددى كۈچ -قۇۋۋىتىگە تامامەن ىئشىنىۇ  ،شەرقىي
تۈركىستان مەسىلىسىۇە ىئچكى -تاشقى جەھەتتىن ھېچقانۇاق كىرزىس خارەك تىرلىك
بېسىمغا ۇئچرىغىنى يوق ،بۇنۇاق ئەھۋال ائستىۇا خىتاي ھاكىمىيەت مەسىلىسىۇە بىز
بىلەن مۇرەسسەلىشىشنىڭ ھېچ بىر زۆرۆرىيىتى ۋە وئرنى يوق دەپ قارايۇ .

 )2خەلقائرا نۇقتىدىن قارىغاندا:
د نيانىڭ ھازىرقى سىياسىي ئەنۇىزىسىنى زاھىرەن بەلگىلەپ تۇرىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ
ماھىيىتى ،بىزنىڭ ىئنقىالبىمىزنى قولالش مايىللىقى ۋە قولالش ۋەزىيىتى؛ دۆلەتلەر،
تەشكىالتالر ۋە ۇئالر وئتتۇرىسىۇىكى سىياسي  ،ىئقتىسادى مۇناسىۋەتلەر؛ خىتايغا
رىقابەت دۆلەتلەر ۋە باشقا دۆلەتلەرنىڭ كۈچ-قۇۋۋەت رېائللىقى شۇنۇاقال بىزنىڭ
مۇسالمانلىق ساالھىيىتىمىز  ..……….قاتارلىقالرنى وئمۇمالشتۇر پ مۇالھىزە قىلغانۇا،
د نيادىكى ھازىرقى مەۋجۇت ھېچقانۇاق بىر دۆلەت بىزگە غەرەزسىز ،بەدەلسىز ياردەم
بەرمەيۇ ۋە بېرەلمەيۇ ؛ يەنى خالىس ،ۆئز دۆلەت مەنپەئەتىنى قۇربان قىلىپ تۇر پ،
خىتاينىڭ قارشىسىۇا بىزنىڭ داۋايىىزغا ىئگە چىقىۇىغان بىرەر دۆلەتنى تاپقىلى بولمايۇ ؛
بەزى دۆلەت ۋە تەشكىالتالر وئخشىمىغان مەقسەتلەردە ىئنسانپەرۋەرلىك ،دىنى،
مىللىي ھېسۇاشلىق نۇقتىسىۇىن ائيرىم ،چەكلىك ياردەملەردە بولۇشى مۇمكىن ،بۇ
پەقەت «بۇر تتىكى ائشقا  ،قورساق تويماپتۇ» دېگەنۇەك ،بىزنىڭ تەشنالىقىمىزنى
قانۇ رالمايۇ ؛ ھېچ بىر دۆلەت خىتاي بىلەن بولغان ھاكىمىيەت مەسىلىسىمىزدە ھەل
قىلغۇچ رول وئينىيالمايۇ ؛ يەنى ھېچقانۇاق دۆلەت ياكى تەشكىالت خىتايۇەك بىر
مۇتتەھەم  ،دېك تاتور ،زوراۋان ،دىنۇىن مەھر م قالغان ،ىئنسانى ھېس-تۇيغۇلىرى
ۆئلگەن كوممۇنىست ھاكىمىيەتنى زورلۇق كۈچ ياكى ۆئز مەنپەئەتلىنى قۇربان قىلىش
18

ئىسالم ئاۋازى تەشۋىقات مەركىزى

بەدىلىگە بىز بىلەن ھاكىمىيەت ىئشىۇا سۆھبەت ۈئستىلىگە ېئلىپ كەلمەيۇ ۋە
كېلەلمەيۇ .
ھازىرقى د نيادىكى پۈتۈن دۆلەتلەرنىڭ دىپلوماتىيە سىياسىيتىۇىكى چىقىش نۇقتا :
ائلۇى بىلەن ۆئز دۆلىتنىڭ دۆلەت مەنپەئەتى ،مىللى مەنپەئەتىنىڭ زىيانغا ۇئچرىماسلىقى
بەلكى پايۇىغا ېئرىشىشنى ائلۇىنقى شەرت قىلىشتىن ىئبارەتتۇر.
شۇڭا «تىنچ سىياسىي يول» تەرەپۇارلىرىنىڭ شۇنچە ۇئزاق يىلالردىن بېرى ۆئزلىرى
ىئشەنگەن غەرب ئەللىرىۇە تىنماي قاتراپ ،نۇرغۇن مۇشەققەتلىك «سوغۇق ۇئر ش»
لىرى نەتىجىسىۇە ىئنتايىن يۈزەكى ۋە ۈئمىتسىز «مۇۋەپپىقىيەت» لەرگە ېئرىششى
ئەجەپلىنەرلىك ئەمەس.
تۆۋەنۇىكىلەر ۇئالرنىڭ ائتالمىش « مۇۋەپپىقىيەت» لىرى:
( )1ئامېرىكا ،باشقا غەرب ئەللىرى ۋە باشقا دۆلەتلەر ،ھەتتا ۇئيغۇرالر ئەڭ
ىئشەنگەن تۈركىيەمۇ خىتاينىڭ ۋەتىنىمىزگە بولغان ىئگىلىك ھوقۇقىنى تولۇق ېئتراپ
قىلىۇ .
ۇئالر داۋاملىق ھۆكۈمەت پائالىيەتلىرىۇە «شەرقىي تۈركىستان» « ،مۇستەقىللىق»
دېگەنگە وئخشاش سەزگۈر ماۋز الردىن ئەگىپ ۆئتۈپ كېتىۇ ؛ ھەتتا ۇئالر ھۆكۈمەتكە
تەۋە تېلىۋېزور ،رادىئو ،توربەت قاتارلىق ائممىۋى تاراتقۇالردا ۋە تەتقىقات ،ائخبارات،
يىغىن ،بايانات ،دۆلەت زىيارىتى قاتارلىقالردىمۇ «شەرقىي تۈركىستان» ائتالغۇسىنى
ىئشلەتمەي «شىنجاڭ ۇئيغۇر ائپتونوم رايونى» دېگەن خىتايچە ياسالما نامنى ئشلىتىۇ ؛
تېخىمۇ ئەجەپلىنەرلىكى غەرپنىڭ ئەركىن ز ۋانى بولمىش ئەركىن ائسىيا رادىئوسىنىڭ
ۇئيغۇرچە بۆلۈمىمۇ «شەرقىي تۈركىستان» دېيەلمەي «ۇئيغۇر ېئلى» دېيشكە مەجبۇر .
( )3ھېچقانۇاق دۆلەت ،دۆلەت رەھبىرى ياكى خەلقائرالىق تەشكىالت ۋە ياكى
خەلقائرالىق تاراتقۇالر ۇئيغۇرالنىڭ مۇستەقىل بولۇشىنى ،شەرقىي تۈركىستاننىڭ
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مۇستەقىللىق ھەرىكىتىنى قوللىمايۇ ياكى بۇنۇاق بىر مەيۇاننى ئاشكارە ۋە رەسمىي
ىئپادىلىيەلمەيۇ ؛ چۈنكى بۇنۇاق قىلىش ۇئالرنىڭ دۆلەت مەنپەئەتىگە زىيانلىق ،ھەتتا
بۇ ىئش ۇئالر ۆئزلىرى تۈزۈۋالغان خەلقائرالىق ئەھۇىنامىلەرگە خىالپ.
( )2ئامېرىكا  ،ياۋروپادىكى غەرب ئەللىرى ۋە تۈركىيە قاتارلىق شەرقىي تۈركىستان
«تېنچ سىياسي يول» تەشەببۇسچىلىرى پاائلىيەت قىلىۇىغان ائساسلىق دۆلەتلەرنىڭ
ھەممىسى ھازىرغىچە شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى «ىئنسان ھەقلىرى» « ،دىنى
ىئتىقاد ئەركىنلىكى» « ،ختايۇىكى ېئزىلگۈچى مىللەت» « ،ۇئيغۇرالرنىڭ ائپتونومىيە
ھوقۇقىغا ھۆرمەت قىلىش» ناملىرىۇىكى ىئجتىماىئي كاتوگورىيىۇىكى مەسىلە سۈپىتىۇە
مۇائمىلە قىلىپ كەلۇى ۋە شۇ دۆلەتلەردىكى ۇئيغۇرالر تەييارلىغان نۇرغۇن دوكالت،
تاالي يىغىنالر ،مىڭلىغان پاكىتلىق خەۋەرلەردىن كېيىن مەزكۇر ھۆكۈمەتلەر خىتايغا
قارىتا «ۈئمىۇ قىلىمىز» « ،چاقىرىق قىلىمىز» « ،ھۆرمەت قىلىنسا» دېگەنگە وئخشاش،
خىتاينىڭ مويىنى تەۋرىتەلمەيۇىغان ،تەسىرى يوق ،قىسقا باياناتالرنى ېئالن قىلىپ
ئىشنى تۈگىتىپ كەلۇى؛ ھەتتا شۇنچىلىك ئەھمىيەتسىز باياناتالرمۇ ۇئالرنىڭ «غەرەزلىك
ياردەم» پىرىنسىپلىرىنىڭ سىرتىۇا قالمىۇى .
بىر قىسىم ۇئيغۇرالر تەرىپىۇىن شۇنچە تىرىشچانلىقالر كۆرسىتىلگەن بولسىمۇ،
ئەمما غەرب ئەللىرىۇە بۇ داۋا تا ھازىرغىچە «شەرقىي تۈركىستان مۇستەقىللىق ھەركىتى»
سەۋىيەسىگە كۆتۈرۈلۈپ ھۆكۈمەتلەر تەرىپىۇىن قوبۇل قىلىنمىۇى؛ ھەتتا
«تىچلىقپەرۋەرلەر» «تولۇق مۇستەقىللىق» تىن ۋازكېچىپ «يۈكسەك ائپتىنومىيە»گە
چۈشۈپ باققان بولسىمۇ ،تېنچ سىياسىي سۆھبەتنىڭ قارشى ساھىلىۇا خىتاينىڭ
سايىسىنىمۇ تاپالمىۇى.
( )4شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسى د نيادا ھېچ بىر دۆلەتنىڭ دۆلەت
سىياسىتىنىڭ مۇنتىزىم ،مۇھىم خىزمەت كۈن تەرتىپ ى قاتارىغا كىرگۈزۈلگىنى يوق ،تېخى
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بىرەر دۆلەتنىڭ سېستىمىالشقان ،پارالمېنتتىن ۆئتكەن تەۋرەنمەس ،مۇنتىزىم شەرقىي
تۈركىستان سىياسىتىمۇ يوق.
دېمەك ،ئەمەلىيەت ىئسپاتالپ تۇر پتۇكى ____ «تېنچ سىياسىي يول » بىلەن
«ىئنسانپەرۋەرلىك ،مىارىبانلىق ،ھېسۇاشلىق ،ىئچ ائغرىتىش» خاراك تىرلىك يېشىمىزنى
سۈرتۈپ قويۇش تىپىۇىكى چەكلىك قوشۇمچە نەتىجىگە ېئرىشكىلى بولۇشى مۇمكىن؛
ئەمما ھاكىمىيەتكە ،شەرقىي تۈركىستاننىڭ ىئسالمى ائزاتلىقىغا ېئرىشكىلى بولمايۇ ،
چۈنكى ھاكىمىيەت __ يالۋ ر پ ،يېلىنىپ ،باشقىالرغا تىزلىنىپ ،كۆز يېشى بىلەن
ېئرىشكىلى بولىۇىغان نەرسە بولماستىن بەلكى ،زورلۇق كۈچ بىلەن ،قان ېئقىتىپ تۇر پ
ېئرىشىۇىغان نەرسە.
شۇڭالشقا خام خىيال قىلمايلىكى __ جەڭۇىن باشقا ىئككىنچى بىر ۇئسۇلۇا
دۈشمەن بىزگە ھاكىمىيەتنى ھەرگىز تاپشۇر پ بەرمەيۇ .
دەرھەقىقەت ___ د نيادىكى سىياسىي كۈرەشلەرنىڭ ائخىرقى خۇالسە تامغىسىنى
باسىۇىغان نەرسە يەنىال قورال كۈچىۇ ر .
يىغىپ ېئيتقانۇا ،مەيلى بىز خااليلى ياكى خالىمايلى شەرقىي تۈركىستاننىڭ ىئسالمى
ىئنقىالب يولىۇا جىااد __ ۇئر ش ھامان بىزنىڭ ىئالھى ۋە مەنتىقىۋى مۇقەرەر
تاللىشىمىزد ر.
 -2ىئنقىالبىمىز باشتىن-ائخىرى دۇنيادىكى ھەرقانداق بىر چوڭ سىياسي كۈچكە
بېقىنىپ قالماسلىقى ياكى ىئنقىالپنىڭ رەھبەرلىك ھوقوقى دۈشمىنىمىز ۋە ياكى باشقا
چوڭ كۈچلەر ۋەكىللىرىنىڭ ،گۇماشتىلىرىنىڭ قولىغا چۈشۈپ قالماسلىقى؛
ىئنقىالبىمىزنىڭ رەھبەرلىك تىزگىنىنى ھامان ۆئزىمىز تۇتۇپ تۇرۇشىمىز؛ ەئڭ ائخىرقى
قارار چىقىرىش ،تەدبىر بەلگىلەش ۆئزىمىزنىڭ كونتىروللىقىدا بولۇشقا كاپاالتلىك
قىلىشىمىز كېرەك .
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تارىخنى ياخشى ۆئگىنىشىمىز ،يېقىنقى زامان ىئسالمى ىئنقىالب تارىخىمىزدا
ئەجۇادلىرىمىز بىزگە ۆئزلىرىنىڭ ىئسسىق قانلىرى بەدىلىگە قالۇ ر پ كەتكەن :
«كەتمەكنى ىئرادە ەئيلەپ،كېمە ياسىدۇق قاشتا
ائق خان بىلەن قاراخان ىئتتىپاق ىئكەن باشتا؛
ئالمۇتۇغا كۆچ دەيدۇ  ،بارار يېرىمىز قۇملۇق
راست گېپىنى قىلمايدۇ كۆزى كۆك بېشى يۇڭلۇق».
دېگەنگە وئخشاش ائچچىق تەجرىبە–ساۋاقالردىن ،ھەسرەتلىك پاجىئەلەردىن
ىئبرەت ېئلىشىمىز؛ تارىختىن دەرس ۆئگىنىشكە سەل قارىماسلىقىمز؛ ۇئالر ۆئتكۈزگەن
ئەقىيۇىۋىي ،سىياسىي خاتالىقالرنىڭ وئخشىشىنى قايتا سادىر قىلىپ يەنە بىر قېتىم
نادامەت چېكىشتىن ساقلىنىشىمىز الزىم .
شەرقىي تۈركىستان مۇسۇلمانلىرى ئەزەلۇىن ۆئز ىئسالمى ئەقىۇىسىنى ،ۋەتىنىنى
قوغۇاش يولىۇا قۇربانلىق بېرىشتىن قورقۇپ قالغان خەلق ئەمەس؛ مۇسۇلمان خەلقىمىز
تارىختىن بېرى تاجاۋ زچىلىققا قارشى تىنماي كۈرەش قىلىپ ،دىن يولىۇا سان –
ساناقسىز شەھىۇلەرنى بېرىپ كەلگەن؛ ۆئزلىرىنىڭ ماللىرى ۋە جانلىرىنى پىۇا قىلىپ،
ىئسسىق قانلىرى بەدىلىگە بۇ دىننى بۈگۈنگە ۇئالشتۇرغان؛ ئەمما ىئنقىالب
رەھبەرلىرىۇىكى نادانلىق ،سىياسىي ساۋاتسىزلىق ،دىنىمىزنىڭ ئەسلى مەناىجىۇىكى
سىياسىي مەنا – مەقسەتنى ،ھۆكۈمران دىن بولۇشتىن ىئبارەت ئەسلى ئەقىۇىۋىي
ساالھىيەتنى بىلمەسلىك ،دىن دۈشمەنلىرىنى تونۇماسلىق سەۋەپلىك ىئنقىالبىنىڭ
رەھبەرلىك تىزگىنى دۈشمەننىڭ قولىغا قوش قولالپ تۇتقۇز پ قويۇلغان ياكى شەرقىي
تۈركىستانۇىكى وئمۇمى مۇسۇلمانالرنىڭ ىئسالمى ئەقىۇىسىگە خىالپ ھالۇا ،د نياۋىي
چوڭ كۈچلەرگە قارغۇالرچە بېقىنغان ۋە ياكى چوڭ كۈچلەر ۆئزلىرىنىڭ ۋەكىللىرى
ائرقىلىق ىئنقىالپنىڭ پەردە ائرقىسىۇىكى باشقۇرغۇچىسى بولۇۋېلىپ ىئنقىالبلىرىمىزنى
ۆئزلىرىنىڭ مەنپەئەتى بويىچە خالىغانچە وئينىغان ؛ شۇنىڭ بىلەن خەلقىمىز ۆئز دىنى،
ۋەتىنى ۈئچۈن ائقتۇرغان دەريا – دەريا قانلىرىنىڭ د نيالىق سەمەرىسىنى كۆرەلمىگەن .
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تۆمۈر خەلىپە ۆئتكۈزگەن وئخشاش خاتالىق خوجىنىياز ھاجىۇا سادىر بولغان،
ۇئنىڭۇىن ېئغىرراق ئەقىۇىۋى ۋە سىياسي خاتالىق  -1244يىلۇىكى ىئلى ىئنقىالبىۇا سادىر
بولغان .
يېقىنقى زامان خەلقائرا مۇناسىۋەتلەرنىڭ بىزنىڭ يېقىنقى زامان ىئسالمى ائزاتلىق
ىئنقىالبىمىزغا بولغان تەسىرى؛ دۈشمىنىمىزنىڭ ماھىيىتى ۋە ۇئنىڭ بىلەن بولغان
كۈرەشلەردىكى تەجرىبە -ساۋاقالر؛ نۆۋەتتىكى د نيا سىياسي ئەنۇىزىسىگە تەسىر
كۆرسىتىپ تۇرىۋاتقان ائساسلىق كۈچلۈك دۆلەتلەرنىڭ ماھىيىتى؛ دۆلەتلەر،
تەشكىالتالر ۋە ۇئالرنىڭ دۈشمىنمىز بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى ۋە ھەم ھازىرقى بىزنىڭ
ىئنقىالبىمىزغا تۇتقان پوزىتسىيىسى؛ ېئرىشكەن نەتىجىلەر؛ ۆئزىمىزنىڭ د نيادىكى
وئرنى؛ ئەمەلى كۈچىمىز؛ بىزنىڭ مۇسۇلمانلىق ساالھىيىتىمىز ……… قاتارلىق
ائمىلالرنى وئمۇمالشتۇر پ تەھلىل قىلساق مۇنۇاق بىر خۇالسىگە ېئرىشىمىز:
 )1يېقىنقى زامان ىئسالمى ىئنقىالبىمىزغا وئسمانى خالپىتىۇىن باشقا ھېچقانۇاق بىر
دۆلەت غەرەزسىز ،خالس ياردەم بېرىپ باقمىغان.
ىئلى قوزغىلىڭى ۋە ىئلى سۇلتانلىقى ،ياقۇپبەگنىڭ قەشقەرىيە (يەتتە شەھەر)
دۆلىتى ،تۆمۈر خەلىپە قوزغىلىڭى ،خوجىنىياز ھاجى قوزغىلىڭى – 1222 ،يىلۇىكى
«شەرقىي تۈركىستان ىئسالم جۇماۇرىيىتى» – 1244 ،يىلىۇىكى ىئلى ىئنقىالبى ۋە
«شەرقىي تۈركىستان جۇماۇرىيىتى» قاتارلىالرغا قارىتا شۇ زامانۇىكى ائساسلىق كۈچلۈك
دۆلەتلەردىن بولغان چارروسىيە  ،ئەنگىلىيە  ،سوۋىت ىئتتىپاقى ،ائمېرىكا ،ياپونىيە
قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ تاشقى سىياسىتى تامامەن ۆئز دۆلىتىنىڭ دۆلەت مەنپەئەتى،
سىنىپ ى ،مىللى مەنپەئەتى ۈئستىگە قۇر لغان بولۇپ ،زېمىن ،بايلىققا ېئرىشىش؛
يۇتۇۋېتىش ياكى دۈشمىنىمىز بىلەن بولغان مۇناسىۋەتتە پايۇىلىنىش؛ چوڭ
مەنپەئەتلەرنىڭ سىياسىي قۇربانلىقى قىلىۋېتىش قارا نىيتىنى ائشكارلىغان ۋە ائخىرىۇا
ۋاپاسىزلىقى ،يۈزسىزلىكى ،ىئككى يۈزلىمىچىلىكى ،مەنپەئەتپەرەسلىگى ،سىياسىي
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ساختىپەزلىكى ،ئىشەنچىسىزلىكى  ،مەنپەئەت ئالۇىۇىكى تۇراقسىزلىقى ،مەيۇانسىزلىقى،
دىن دۈشمىنى ىئكەنلىكى ۋە ھەتتا شەرقىي تۈركىستانۇا نامىغا بولسىمۇ بىر مۇسۇلمان
دۆلىتىنىڭ قۇر لۇشىنى ئەسال خالىمايۇىغانلىقىۇىن ىئبارەت ھەقىقىي ىئچكى ماھىيىتى
تولۇق نامايەن بولغان .
 )3دۈشمىنىمىز بىلەن بولغان ىئنقىالپ تارىخىمىزدىن ېئلىپ ئيتقانۇا  ،مەيلى
مانجۇ چىڭ خانلىقى بولسۇن ،مەيلى گومىنۇاڭ مىنگو ھۆكۈمىتى بولسۇن،
مەيلى كوممۇنىست خىتاي بولسۇن؛ مەيلى ياڭزېڭشىن  ،جىن شۆرىن،
شىڭشىسەي بولسۇن ۋە ياكى ۋاڭجېن ،ۋاڭ ئىنماۋ ،ۋاڭ لې چۈەن ،جاڭ
چۈنشيەن ،چېن چۈەنگو بولسۇن؛ مەيلى جىياڭجېيشى ،ماۋزېۇوڭ ،
دېڭشىياۋپىڭ  …………..شىجىنپىڭ بولسۇن  ،ۇئالردىن بىزنىڭ كۆرگىنىمىز
پەقەت ۋاپاسىزلىق ۋە قانلىق قىرغىنچىلىق خاالس .
ھەرقېتىم ىئنقىالبمىزنىڭ ساددا رەھبەرلىرى ائق كۆڭۈللۈك ،نادانلىق ۋە كۈچلۈك
دۆلەتلەرنىڭ بېسىمى بىلەن ئالۇىنىپ قورالىنى ،قوشۇننى (مۇجاھىۇالرنى) تاشالپ؛
ائرمىيەدىن ئايرىلىپ؛ ھېچقانۇاق ھەربىي بىخەتەرلىك كاپالىتى تەدبىرلىرىنى ئالماستىن ،
سۆھبەت ۈئستىلىگە كەلگەنۇىن كېيىنال ۇئالر ۆئزلىرىنىڭ ۋاپاسىز ،ئەقىۇىسىز ،ىئككى
يۈزلىمىچى ،قارا نىيەت ،مېارى -شەپقەتسىز ،ياۋ ز ،قانخور ،ائدەمخور ،زالىم،
سىياسىي ائلۇامچىلىقىۇىن ىئبارەت «قوي تېرىسىگە وئرىنىۋالغان بۆرە» لىك ئەسلى
تەبىئىتىنى بىزگە تولۇق ائشكارالپ كەلگەن.
 )2ھازىرقى د نيا ۋەزىيىتى ،خەلقائرا مۇناسىۋەتلەر ،ائساسلىق كۈچلۈك دۆلەتلەر
ۋە ۇئالر وئتتۇرىسىۇىكى مەنپەئەت مۇناسىۋەتلىرى زەنجىرى ____ ئەينى
ۋاقىتتىكى بىزنىڭ قان-ياشلىق تارىخىمىزنى كەلتۈرۈپ چىقارغان د نيا
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ۋەزىيىتىۇىن ماھىيەتلىك پەرقلەنمەيۇ ؛ ياقوپبەگكە غەرەزسىز ياردەم قىلغان
«وئسمانى خىالفىتى» نىڭ وئخشىشى ھازىرچە يوق .
ھازىرنىڭ ۆئزىۇىمۇ ئاتالمىش «خالىس ياردەم» تونىنى كىيىۋالغان چوڭ كۈچلەرنىڭ
شەرقىي تۈركىستان سىياسىي ھەركەتلىرىنى وئيناۋاتقانلىقىنى ،سۈيئىستىمال
قىلىۋاتقانلىقىنى؛ بىر ئەلنىڭ تەقۇىرىگە يەڭگىللىك بىلەن چاخچاق قىلىۋاتقانلىقىنى؛
«تىنچ سىياسىي يول كۆرەشلىرى نەتىجىلىرى» نى خىتاي بىلەن بولغان ىئقتىسادى،
سىياسىي مۇناسىۋەتلىرىنىڭ زىياپەت زاكوسكىسى قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرىۋاتىمىز .
ىئنقىالبىمىزنىڭ غەلبە مېۋىسىنى وئتتۇرا يولۇا ۆئز دۈشمەنلىرىمىزنىڭ قولىغا
تۇتقۇز پ قويۇپ ياكى ۆئز تەقۇىرىمىزنى چوڭ كۈچلەرگە ،دىن دۈشمەنلىرىگە ھاۋالە
قىلىپ  ،كۆپ قېتىم ېئغىزىمىز قېتىقتا كۆيۈپ قالغان؛ مېۋىمىزنى وئغرىغا تارتقۇز پ
قويغان خەلقمىز؛ وئغرىالرنىڭ ماھىيىتى ھېچ ۆئزگەرگىنى يوق؛ ھاكىمىيەت باشلىقالرنىڭ
زاۋ تىغا زاكاس قىلىپ ېئرىشكىلى بولىۇىغان نەرسە ئەمەس ،بەلكى ۇئنى ۆئزىمىزنىڭ
زاۋ تىۇا پىششىقالپ ىئشلەپچىقىرىشىمىزغا توغرا كېلىۇ  .ئەگەر بۇ نۇقتىغا سەل قاراپ
وئخشاش خاتالىق سادىر قىلساق  ،يەنە وئخشاش ائقىۋەتكە __ چوڭ دۆلەتلەرنىڭ،
چوڭ كۈچلەرنىڭ شاھمات تاختىسىۇىكى پىچكا بولۇش گىردابىغا چۈشۈپ قېلىشىمىز
ېئنىق ،چۈنكى ۇئالر نۆۋىتى كەلگەنۇە ئەينى ۋاقىتتىكى « يالتا يىغىنى» نىڭ وئخشىشىنى
يەنە ېئچىۋېرىشكە ھەر ۋاقىت تەييار .
شۇڭالشقا بىز ئەمۇى «كۈچلۈكلەر» نىڭ دۈشمىنىمىز بىلەن بولغان
مۇناسىۋەتلىرىۇىكى سىياسىي يوچۇقتىن ماھىرلىق بىلەن پايۇىلىنىشىنى ۆئگۈنۈشىمىز،
ئەمما كۇكۇلىمىزنى تۇتقۇز پ قويۇپ ،ۇئالرنىڭ يەنە بۇرنىمىزدىن يېتىلىشىگە  ،پۇتىمىزغا
ھۆل خىش قويۇشىغا  ،ۆئگزىگە چىقىرىپ قويۇپ شوتىنى ئېلىۋىتىشىگە ھەرگىز يول
قويماسلىقىمىز الزىم .
25

ئىسالم ئاۋازى تەشۋىقات مەركىزى

ئەنگىلىيەنىڭ يېقىنقى زامانۇىكى مەشاۇر دېپلۇماتىيە ۋەزىرلىرىۇىن بىرى مۇنۇاق
دېگەن« –:ئەنگىلىيەنىڭ مەڭگۈلۈك دوستىمۇ يوق ،مەڭگۈلۈك دۈشمىنىمۇ يوق،
پەقەت مەڭگۈلۈك مەنپەئەتىال بار».
بۇ بىزگە رەببىمىز ائلال ھ نىڭ مۇنۇ ائيىتىنى ئەسلىتىۇ – :
ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ
ﭷﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ
مۇشرىكالر ئەھۇىسىگە قانۇاقمۇ ۋاپا قىلسۇن؟ ئەگەر ۇئالر سىلەرنىڭ ۈئستۈڭالردىن
غەلىبە قىلسا ،سىلەرنىڭ توغراڭالردا نە تۇغقانچىلىققا ،نە ئەھۇىگە رىائيە قىلمايۇ .
سىلەرنى ېئغىزلىرىۇا خۇش قىلىۇ  ،دىللىرىۇا (ۋەدىسىۇە تۇر شنى) خالىمايۇ (يەنى
ائغزىۇا چىرايلىق سۆزلىگىنى بىلەن ،كۆڭۈللىرى ائداۋەت ،نىفاق بىلەن تولغان) .ۇئالرنىڭ
تولىسى پاسىقالرد ر [ .]8ۇئالر اﷲ نىڭ ائيەتلىرىنى (د نيانىڭ مال مۈلۈكلىرىۇىن)
ئەرزىمەس نەرسىلەرگە تېگىشتى( ،كىشىلەرنى) اﷲ نىڭ يولىۇىن توستى .ھەقىقەتەن
ۇئالرنىڭ قىلمىشلىرى نېمىۇېگەن يامان! [ .]2ۇئالر مۆمىنلەر ھەققىۇە نە تۇغقانچىلىققا،
نە ئەھۇىگە رىائيە قىلمايۇ  .ئەنە شۇالر (سىلەرگە ز لۇم قىلىشتا) ھەددىۇىن
ائشقۇچىالرد ر [ .]11سۈرە تەۋبە
التوبة٠١ – ٨ :

 - 3ئىنقىالبىمىزنىڭ ۈئزۈل-كېسىل غەلبىسىنى قولغا كەلتۈرۈش؛ ۆئز
ئىنقىالبىمىزغا ۆئزىمىز ئىگە بولۇپ ،كۈرەشلىرىمىزنىڭ ئاخىرقى مىۋىسىگە تولۇق
كاپالەتلىك قىلىش؛ ھەرقانداق شەكىلدىكى<شاھمات> ئويۇنلىرىغا ۈئنۈملۈك تاقابىل
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تۇرۇش ۈئچۈن ،ۆئزىمىزنىڭ مۇستەقىل قوراللىق كۈچلىرى ،يەنى ____ ئۆز
ئارمىيىمىز بولۇشى الزىم .
ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺﭼ
دۈشمەنلىرىڭالر (بىلەن ۇئر ش قىلىش) ۈئچۈن ،قولۇڭالردىن كېلىشىچە قورال
كۈچى ،جەڭ ېئتى تەييارالڭالر ،بۇنىڭ بىلەن ،اﷲ نىڭ دۈشمىنىنى ،ۆئزۈڭالرنىڭ
دۈشمىنىڭالرنى ۋە ۇئالردىن باشقا دۈشمەنلەرنى قورقۇتىسىلەر  ،ۇئالرنى سىلەر
تونۇمايسىلەر ،اﷲ تونۇيۇ  ،سىلەرنىڭ اﷲ يولىۇا سەرپ قىلغىنىڭالر مەيلى نېمە بولسا
بولسۇن ،سىلەرگە ۇئنىڭ ساۋابى تولۇق بېرىلىۇ  ،سىلەرگە ز لۇم قىلىنمايۇ (يەنى بۇ
سۈرە ئەنفال
ساۋابتىن ھېچ نەرسە كېمەيتىلمەيۇ ) [.]31
األنفال٣١ :

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞﭼ
ئەگەر ۇئالر (تەيي ارلىق قىلى ۋېلىش ۈئچ ۈن س ۈلاى بى لەن) س ېنى ائل ۇىماقچى بولس ا،
ﷲ (ۇئالرنى ڭ ش ەررىۇىن) شەكس ىز س اڭا كۇپ ايە قىلغۇچى ۇ ر .ﷲ س ېنى ۆئزىنى ڭ ي اردىمى
بىلەن ۋە مۆمىنلەر بىلەن كۈچلەنۇۈرىۇ [ .]33سۈرە ئەنفال
األنفال٣٣ :

ائرمى يە ___ ىئنقىالبنى ڭ ت ۈۋرۈكى ،مۇجاھى ۇالر قوش ۇنى ىئس المى ىئنقىالبىنى ڭ
جېن ى ،ھەر قان ۇاق ىئنقىالبنى ڭ ۆئزى گە بىۋاس تە قاراش لىق ائرمىيس ى بولماي ۇىكەن ۇئ
مەغل ۇپ بولى ۇ  .ھ اكىمىيەتنى تارتىۋېلش نى مەقس ەت قىلغ ان ھەرقان ۇاق تەش كىالت،
قوراللى ق ك ۈچكە ىئ گە بواللماي ۇىكەن؛ ئۇنى ڭ ۆئز نەزەرىيىس ىنى ئەمەل گە ائشۇر ش تىكى
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زورل ۇق ك ۈچى ___ ائرمىيس ى بولماي ۇىكەن؛ ب ۇ تەش كىالت س اھىبلىرى ،ب ۇ ىئ نقىالپ
رەھبەرلىرى مەڭگۈ قۇر ق شوائر ،قۇر ق ائرز نىڭ ىئگىلىرى بولۇپ قېلىۋېرىۇ .
ش ەرقىي تۈركىس تاننىڭ ىئس المى ائزاتلى ق يولى ۇا د ني ادىكى ھېچقان ۇاق بى ر چ وڭ
سىياس ىي ك ۈچكە بېقىنماس لىق ؛ چ وڭ كۈچلەرنى ڭ ىئنقىالبىمىزن ى ش اھمات تاختىس ىۇا
خالىغ انچە وئينىش ىغا ي ول قويماس لىق ؛ دۈش مىنىمىزگە كوك ۇلىمىزنى تۇتقۇزماس لىق ؛
پەقەت ائلالھقى ال تەۋەكك ۈل قىلى پ ،ۆئزىمىزنى ڭ ك ۈچىگە تايىنى پ  ،جىا اد ___
ۇئر ش ائرقىلى ق ھەل قىلغ ۇچ غەل بىگە ېئرىش ىش ۈئچ ۈن  ،ت وغرا ىئس المى مەناەج ۇىكى
تەش كىالت ائس تىغا وئيۇش قان؛ ق ۇرائن -س ۈننەت ائساس ىۇىكى رەھ بەرلىككە م ۇتلەق
ىئت ائەت قىلى ۇىغان زور بى ر تۈركۈم ۇىكى قوراللى ق ك ۈچىمىز ____ جىا ادى قوش ۇنىمىز
بولىش ى كې رەك  .ۆئزىمىزنى ڭ قوش ۇنى ___ ائرمىيىس ى بولغان ۇىال ئان ۇىن  ،چ وڭ
سىياسي كۈچلەرنىڭ «قۇربانلىق قىلىۋېتىش» نەيرىڭىگە ۈئنۈملۈك تاقابىل تۇرااليمىز .
يەن ى م ۇھىم نۇقت ا ش ۇكى __ قوراللى ق ك ۈچىمىز يەن ى مۇجاھى ۇالر قوش ۇنى بولۇش ى
ۋە ۇئ بىزنىڭ يېنىمىزدا  ،بىز ۇئنىڭ يېنىۇا بولىشىمىز؛ قوشۇننىڭ تىزگىنى ھام ان باش تىن
– ائخى ر ۆئزىمىزنى ڭ ،يەن ى ق ۇرائن-س ۈننەتكە ۇئيغ ۇن بولغ ان رەھبەرلىكنى ڭ قولى ۇا
بولۇش ى؛ رەھبەرلى ك ھېچقاچ ان ق ورال تاشلىماس لىقى يەن ى ائرمى يە (مۇجاھى ۇ) تى ن
ىئبارەت قورالىۇىن ھېچ ۋاقىت ائيرىلماسلىقى ۋە ۋاز كەچمەسلىكى شەرت.
ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲﭳﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﭼ

النساء٠١٣ :

ك اپىرالر س ىلەرنىڭ ق وراللىرىڭالردىن ،ئەش يالىرىڭالردىن غەپلەت تە قېلىش ىڭالرنى،
ش ۇنىڭ بى لەن س ىلەرگە بى ردىنال (تۇيۇقس ىزدىن) ھۇج ۇم قىلىش نى ائرز قىلى ۇ (يەن ى
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دۈش مەنلەرنىڭ س ىلەرگە ھۇج ۇم قىلى ش پۇرس ىتىگە ىئ گە بواللماس لىقى ۈئچ ۈن،
ھەممىڭ الر بى رال ۋاقىتت ا يىغىلى پ نام از وئقۇم اي ،ي ۇقىرىقى ۇئس ۇل ب ويىچە وئق ۇڭالر).
ئەگەر س ىلەرگە ي امغۇر س ەۋەبلىك ھەرەد بولى ۇىغان بولس ا ي اكى كېس ەل بولس اڭالر( ،ب ۇ
چاغ ۇا) ق وراللىرىڭالرنى قوي ۇپ قويس اڭالر س ىلەرگە ھ ېچ گۇن ا ھ بولماي ۇ  ،ېئاتىياتچ ان ۋە
ھوشيار بولۇڭالر ،ﷲ ھەقىقەتەن كاپىرالر ۈئچۈن خ ور قىلغ ۇچى ائزاب تەييارلى ۇى [.]113
سۈرە نىسا

نامەرد تارىخى دۈشمەنلىرىمىز ھەمىش ە بىزن ى يۈزم ۇ  -ي ۈز جەڭ مەيۇانى ۇا ي ېڭەلمەي،
ۆئزلىرىنىڭ ئاتا مىراس «يولۋاسنى تاغۇىن چۈشۈرۈپ ب اپالش» ھىيلىس ى ب ويىچە قورالى ۇىن
ائيرىپ ۇئجۇقتۇر شقا كۆن ۈپ قالغ ان .تۆم ۈر خەلى پە ،خوجىني از ھ اجى ،ئەلىخ ان ت ۆرە....
قاتارلىقالرنى ڭ ھەممىس ى دۈش مەنلەرنىڭ ھى يلە -نەيرەڭلى رىگە ىئش ىنىپ ىئختىي ارى ي اكى
مەجب ۇرى ھال ۇا ق ورال تاش لىغان ____ ۆئز ائرمىيىس ىۇىن ائيرىلى پ قالغ ان
بەخىتس ىزلەرد ر .ئارمىيىنى ڭ ھەل قىلغ ۇچ رولىن ى ياخش ى بىل گەن دۈش مەن ھەتت ا
ئەخمەتج ان قاس ىمى ،ائب ۇ كېرىم ائبباس وفالرغا وئخش اش ۆئزلىرىنى ڭ ش ەرقىي
تۈركىستانۇىكى گۇماش تىلىرىنىمۇ ىئش لىتىپ ېئاتىي اجى تۈگىگەن ۇە ،ائرمىيس ىۇىن ائيرى پ،
قىل چە رەھى م قىلماس تىن «بى ر قېتىملى ق ىئس تاكان» قاتارى ۇا ئەخ لەت چ ېلىكىگە
تاشلىۋەتكەن .
 -1222يىل ى « ش ەرقىي تۈركىس تان ىئس الم جۇما ۇرىيتى» ن ى قۇرغ ان س ابىت دام ولالم
ق ورال كۈچىنى ڭ ناھ ايىتى م ۇھىملىىقىنى تون ۇپ يېتى پ ،ش ۇنچە ك ۆپ تىرىش چانلىقالرنى
كۆرس ەتكەن ،ھەتت ا خوجىنىي از ھاجىغ ا رەىئ س – جۇماۇرل ۇق وئرنىن ى بېرى پ بولس ىمۇ،
ۇئنى ڭ قولى ۇىكى قوش ۇنغا ىئ گە بولۇش ىنى ائرز قىلغ ان بولس ىمۇ ،خوجىنىي از ھ اجى
سابىت دامولالم تەرەپكە كېلىپ «شەرقىي تۈركىستان ىئسالم جۇما ۇرىيتى» نى ڭ رەىئ س -
جۇماۇرلۇقىنى قوبۇل قىلماستىن ،ئارمىينى تارقىتىۋېتىپ ،قۇر ق قول ۈئرۈمچىگە بېرى پ
شىڭشىسەي « ئىلتىپات قىلغ ان» م ۇائۋىن ۆئل كە رەىئس لىكىنى قوب ۇل قىلغ ان ۋە ائخىرى ۇا
شىڭشىسەي تەرىپىۇىن پاجىئەلىك ۆئلتۈرۈلگەن ،ائرمىيىسىز قالغان «شەرقىي تۈركىس تان
ىئسالم جۇماۇرىيىتى » مۇ ائخىرى يېقىلغان .
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-4ھەممىمىز ەئقىدىمىزگە ۇئيغۇن بولغان بىر رەھبەرلىك ائستىغا ۇئيۇشۇپ كۈچ
يادروسى __ وئمۇمىي شەرقىي تۈركىستانلىق مۇسۇلمانالرنىڭ توپالنما كۈچ
مەنبەسىنى شەكىللەندۈرۈشىمىز كېرەك.
بۇنىڭ ۇا ىئكك ى م ۇھىم نۇقت ا ب ار ،بى رى خىتايغ ا قارش ى ش ەرقىي تۈركىس تانلىق
مۇسۇلمانالرنىڭ كۈچى بىر نۇقتىغ ا ،بى ر رەھ بەرلىككە يىغىلىش ى كې رەك؛ يەنە بى رى ك ۈچ
مەركى زى بولغ ان رەھبەرلى ك چوق ۇم ئەھل ى س ۈننە ۋەلجام ائە ئەقىۇىس ۇىكى ،ت وغرا
مەناەجۇىكى رەھبەرلىك بولۇشى كېرەك .ىئككىسىۇىن بىرسى كەم بولسا بولمايۇ .
ئەگەر ك ۈچ بى ر نۇقتىغ ا يىغىلمىس ا ،د ني الىق س ەۋەب ھازىرالنمىغ ان بولى ۇ ؛ ئەگەر
ت وغرا مەناەج ۇىكى رەھبەرلى ك بولمىس ا ،اللەنى ڭ ي اردىمى كەلمەي ۇ ؛ بۇنى ڭ ائس تىغا
توپالنغ ان مۇس ۇلمانالر نۇرغ ۇن بەدەللەرن ى ت ۆلەپ ،د ني ادىمۇ ئەجىرىنى ڭ نەتىجىس ىنى
كۆرەلمەي قالىۇ  ،ائخىرەتتىمۇ ائلالھنىڭ رازىلىقىغا ېئرىشەلمەيۇ .
اللە ۈئچ ۈن ،دى ن ۈئچ ۈن ،ش ەرقىي تۈركىس تاننىڭ ىئس المى ائزاتلىق ى ۈئچ ۈن نۇرغ ۇن
جاپ ا -مۇش ەققەتلەرنى تارتى پ ،ھەمم ۇىن ۋاز كېچى پ ھىج رەت قىلى پ چىقق ان ش ەرقىي
تۈركىس تانلىق ئ ام مۇس ۇلمانالر ئەڭ ائخىرق ى ،بى ردىن – بى ر قېلى پ قالغ ان؛ ئەڭ
قىممەتلىك بولغان جېنىنى ۋە ئەقىۇىس ىنى س ەرپ قىلىش تا – ائخرەتلىك ى ۈئچ ۈن مەب لە
قىلى پ سېلىش تا «بى ر ي ادرولۇق ك ۈچ ھاس ىل قىلى ش» ۋە «ت وغرا مەناەج ۇىكى ئەقى ۇىۋىي
رەھبەرلىك» تىن ىئبارەت ىئككى نۇقتىغا ائالھىۇە ئەھمىيەت بېرىشى كېرەك.
خىتاي ۇىن ىئب ارەت نوپۇس ى ك ۆپ ،سىياس ىي ،ىئقتىس ادى ،ھەربى ي جەھەت لەردە
د نيادا خېلى ۈئس تۈن وئر ن ۇا تۇرىۋاتق ان ،ھەتت ا ي ادرو قورالىغ ا ىئ گە بولغ ان كۈچل ۈك بى ر
دۆلەت كە نىس بەتەن زور پەرقلى ق بولغ ان چەكلى ك ك ۈچىمىزدىن ۈئنۈمل ۈك پاى ۇىلىنىش؛
مۇس ۇلمان خەلقىمىزنى ڭ وئم ۇمىي م اددى ۋە مەنى ۋى ك ۈچىنى بى ر نۇقتىغ ا يىغى ش
ۈئچ ۈن ،چوق ۇم بى ز ھەرقان ۇاق ش ەكىلۇىكى قىس مىي ،كىچى ك مەنپەئەتلەرن ى __
شەخس ىي ،تەش كىالت ،جام ائەت قاتارلىقالرنى ڭ مەنپەئەتلىرىن ى ،ۈئممەتنى ڭ __
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وئم ۇمىي ش ەرقىي تۈركىس تانلىق مۇس ۇلمانالرنىڭ چ وڭ مەن پەئەتىگە ب وي سۇنۇ ر ش ىمىز
الزى م .ش ەرقىي تۈركىس تاننىڭ ىئس المى ائزاتلىقى ۇىن ىئب ارەت چ وڭ مەن پەئەت ۈئچ ۈن،
شەخس ى وئر ن ،شەخس ى س االھىيەتلەردىن؛ شەخس ى ھ ۆرمەتلەردىن؛ بىركىش لىك
د ني الىق ىئ ززەتلەردىن ۋاز كېچى پ؛ ائي رىم ،قىس مىي بولغ ان مەنپەئەتلەرن ى وئم ۇمىي
مەنپەئەتلەر ۈئچۈن قۇربان قىلىشنى ۆئگىنىشىمىز كېرەك .
مان ا ب ۇ ش ەرق  ،مەنتىقى ۋى قاىئ ۇىنى ش ەرقىي تۈركىس تانلىق وئم ۇمى مۇس ۇلمانالر،
بۇلۇپم ۇ ئەھل ى -ىئلىم لەر ،ش ەرىئي ۇئس تازالر ،زىي الىالر ،سىياس ىيونالر  ،جام ائەت
ئەرب ابلىرى ،نوپۇزل ۇق زات الر ،تەش كىالت رەھبەرلى رى ...قات ارلىق جەمئىيەتتىك ى تەس ىرى
بار كىشلەرنىڭ ياخشى چۈشۈنۈشى بەكمۇ زۆرۈر.
ئەگەر ۇئالرنى ڭ داۋاملى ق ېئغىزلىرى ۇا ېئ الن قىلى پ ي ۈرگەن ائل ال ھ ۈئچ ۈن ،دى ن
ۈئچ ۈن ،مۇس ۇلمان خەلقىمىزنى ڭ ئس المى ائزاتلىق ى ۈئچ ۈن دې گەن ش ۇائرلىرى
قەلبلىرى ۇىكى راس ت س ۆزلىرى بولى ۇىغان بولس ا ،ش ەرقىي تۈركىس تان مۇس ۇلمانلىرىنىڭ
بېش ىغا ېئغى ر ك ۈن كەل گەن ،دىن ى ،مىلل ى كىرزىس قا تولغ ان مۇش ۇنۇاق جى ۇدى،
ائچقۇچل ۇق ت ارىخى پەيت تە ،بى رلىككە كەل گەن ك ۈچ مەنبەس ى ھاس ىل قىلى ش ۈئچ ۈن
ۆئزلىرىنى ڭ ائلىيجان اپ خىس لىتىنى ىئپ ادىلەپ؛ دىللىرى ۇىكى كىبى ر ،گى نە  -ائداۋەت،
مەنمەنلى ك ،ھوقۇقپەرەس لىك ،رەئىس لىك ش ەھۋىتى ،تەرەپب ازلىق ،تەشكىالتپەرەس لىك
قاتارلىق مەنى ۋى مەرەزلەرن ى چ ۆرۈپ تاش الپ ،ائل ۇى بى لەن ۆئزلى رى قۇرب ان بې رىش ،ۋاز
ك ېچىش ،ت ۆردىن چۈش ۈش ،د ني الىق ۋاقىتلى ق پەگ ادا ت ۇر پ قېلىش قا رازى بولۇش تىن
ىئبارەت ائلى روھى بىلەن ۈئممەتكە ۈئلگە بولۇشى كېرەك.
خىتاي ۇا ب ار م اددى ق ۇۋۋەت بى زدە ي وق ،ئەمم ا بى زدە خىتاي ۇا بولمىغ ان ،خىتاينى ڭ
ھەم مە م اددى قۇۋۋەتلىرى ۇىن م ۇتلەق ۈئس تۈن تۇرى ۇىغان ئەقى ۇىۋى ق ۇۋۋەت ب ار؛ ئەگەر
بى ز ئەقى ۇە ائساس ىۇا ك ۈچىمىزنى بى ر رەھبەرلى ك ائس تىغا جەملىيەلىس ەك ،ائز-چەكلى ك
كۈچىمىزنى ڭ غ ايەت زور بەرىكىتىن ى؛ بى ز وئي الپ باقمىغ ان يوش ۇر ن ق ۇدرىتىنى
ئەمەلىيەت تە ك ۆرەلەيمىز ،چ ۈنكى ب ۇ خى ل جەملى نىش ال لە نى ڭ ي اردىمىگە اليى ق بولغ ان
جەملىنىشتۇر.
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نىش انىمىزغا يېتىش تە بى زگە بى ر ال لە تى ن باش قا ھ چ كى م ھەل قىلغ ۇچ ي اردەم
بېرەلمەي ۇىكەن ،ۇئن ۇاقتا بى ز ئەل ۋەتتە ال لە ۋە رەس ۇلىمىزنىڭ كۆرسەتمىس ىگە اليى ق بى ر
رەھبەرلىكنى ڭ ائس تىغا ۇئيۇش ۇپ ،ئان ۇىن ائلالھنى ڭ غەل بە  -نۇس رىتىۇىن ئۈم ۈت
كۈتۈشىمىز الزىم .
 - 5ھەر بىر «يېڭى ئېنقىالپچى» «نۆلدىن باشالش» ىئدىيىسىدىن قەتىئ ساقلىنىش
كېرەك.
ھەرقان ۇاق مەقس ەت ،ھەرقان ۇاق س ەۋەب بى لەن ت وغرا مەناەج ۇە مېڭىۋاتق ان
«ىئلگى رىكىلەر» نى ڭ نەتىجىلىرىن ى ق ارا  -قوي ۇق ىئنك ار قىلى پ ،يېڭى ۇىن باش قا ي ول
ىئ زلەش؛ ىئنقىالبىمىزنى ڭ ىئم ارىتىنى س ابىقالر ئەھي ا قىلغ ان تەيي ار ھۇلغ ا قۇرماس تىن،
ھەم مە ىئش الرنى نۆل ۇىن باشالش قا ۇئر ن ۇش __ ش ەرقىي تۈركىس تان ىئس المىي
ىئنقىالبىۇىكى ېئغىر تارىخى ،سىياسىىي خاتالىقتۇر.
ىئ نقىالب خ ۇددى ك ۈچ ۇئالپ يۈگ ۈرۈش مۇسابىقىس ىگە وئخش ايۇ  ،يەن ى
ىئلگىرىكىلەرنى ڭ ىئزىن ى كېيى نكىلەر بېس ىپ غەل بىگە ق اراپ تەدرىج ى ىئلگىرىلەي ۇ  .ك ۈچ
ۇئالپ يۈگ ۈرۈش مۇسابىقىس ىۇە ،ائل ۇىنقى م اھىر تىرىش ىپ مەش ئەلنى مەل ۇم باس قۇچقا
يەتكۈزۈپ بەرسە ،كېيىنكىسى شۇ جاي ۇىن داۋامالش تۇر پ ۇئالپ يۈگۈرەي ۇ ؛ ئەڭ ائس تا
يۈگ ۈرگەن ائل ۇىنقى تەناەركەتچىم ۇ ائللىب ۇر ن «ن ۆل» مۇس اپىلىك باش النمىۇىن ھالقى پ
كەت كەن بولى ۇ ؛ ئەگەر ھەربى ر يېڭ ى م اھىر ىئلگىرىك ى تەناەركەتچىن ى ۇئالپ يۈگ ۈرمەي،
شەخسى قەھرىم انلىق ي اكى ش ەرەپكە ۆئزى ي الغۇز ىئ گە بول ۇش ىئۇىيىس ىۇە ،يەنە «ن ۆل»
مۇس اپىۇىن باش اليمەن دېس ە ،ت اكى مۇس ابىقە ائخىرلىش ىپ بولغ ۇچە باش قا
رىقابەتچىلىرىنىڭ كەينىۇىن يېتىشەلمەيۇ .
بىزنى ڭ ىئ نقىالب ي ولىمىزدا ىئلگى رىكىلەر ئەڭ ت ۆۋەن ھېس ابلىغانۇىمۇ «ن ۆل»
مۇس اپىلىك ق اڭ قىش سۇپىس ىۇىن ائللىب ۇر ن ھالقى پ كەت كەن؛ ھازىرقى ۇەك ىئ نقىالب
غەلبىس ى بى زدىن ئەڭ قىس قا ۋاقى ت تەلەپ قىلىۋاتق ان جى ۇدى پەيت تە ،يەڭگىللى ك ۋە
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ھېس ياتچانلىق بى لەن ئوم ۇمىيلىقنى ،يىراقن ى ،چ وڭ مەنپەئەتن ى وئيلىماس تىن؛
س ابىقالرنىڭ نەتىجىلىرىن ى ،م ۇۋەپپەقىيەتلىرىنى ياخش ى دەڭ س ېلىپ ك ۆرەلمەي،
«مايس ىنى تارتى پ ۆئس تۈرۈش» كېس ىلى بى لەن غەل بىگە ائل ۇىراپ كې تىش ي اكى شەخس ى
قەھرىم انلىق ۋە ائي رىم ش ەرەپ قوغلىش ىش ،ھوقۇقپەرەس لىك ۋەي اكى ائغ رىنىش ،گى نە-
ائداۋەت ،نەپسىگە ياقماسلىق قاتارلىقالر تۈپەيلى ۇىن ،ىئلگىرىك ى ھەممىن ى بى راقال ىئنك ار
قىلى پ« ،ن ۆل» ل ۈك س ەنەمگە ۇئس ۇل وئين اش؛ ئەمەلىيەت تە ىئنقىالبىمىزن ى ھەمىش ە
مەل ۇم بى ر چەكلى ك س ەۋىيەدىن ائش المايۇىغان ،تەرەققىياتت ا بى ر ىئ زدا توخت اپ ق ېلىش
گىردابىغا چۈشۈرۈپ قويىۇ .
ب ۇ خ ۇددى بى ر مۇتەخەسس ىس بى ر ۆئم ۈر ۋاقتىن ى س ەرپ قىلى پ مەل ۇم بى ر تېخنىكن ى
ىئج اد قىلس ا ،ىئككىنچ ى مۇتەخەسس ىس ۇئنىڭغ ا ىئش ەنمەي ،قايت ا بى ر ۆئم ۈر ۋاقتىن ى
س ەرپ قىلى پ يەنە ش ۇ وئخش اش نەتىجى گە ېئرىش ىپ ،كې يىن بىا ۇدە س ەرپ قىلغ ان
ۆئمرى ۈئچۈن پۇشايمان يېگەنۇەكال بىر ىئش.
ىئ نقىالپ ي ولىمىزدا ائل ۇىنقىالر كېيىنكىلەرن ى تەربى يلەپ ائم ال ب ار تې ز «قاتارغ ا
قوش ۇش» ق ا ئەھمى يەت بېرىش ى؛ ۇئالرن ى« گ ۆدەك» لى ك س ەۋەنلىكلىرى تۈپەيلى ۇىن
چەت كە قاقم اي ،تەدرىج ى يېتىشتۈرۋېلىش ى؛ كەڭ قورس اق بول ۇپ «كىچىك لەر» ن ى
باغرىغ ا بېسىش ى؛ كېيىنكىلەرم ۇ ائل ۇىنقىالرنىڭ «س الماقلىقى» ن ى ائل ۇىراپ
«ىئقتىۇارس ىزلىق» ھېس ابلىماي ،ىئش نىڭ ھەقىقىتىن ى بىلگى چە س ەبىر قىلىش ى ،ۆئزىنى ڭ
«ي ېڭىچە پىكى ر» « ،زام انىۋىي ائڭ» غ ا ىئگىلى ك ىئقتىۇارى ۇىن ائرت ۇقچە
پەخىرلەنمەس لىكى؛ ۆئزى ۇىكى كىبى ر ،ائل ۇىراڭغۇلۇق ،تەنتەكلى ك ،ھېس ياتچانلىق،
يىراقن ى كۆرەلمەس لىك ۋە تۇراقس ىزلىقتەك «گ ۆدەك» لىكن ى ېئت راپ قىلىش نى ۆئگىنىش ى
كېرەك .
بى زنىڭچە ىئلگىرىك ى ت وغرا مەناەج گە ىئ گە رەھبەرلى ك ،ئەڭ بولمىغان ۇىمۇ نەچ چە
وئن يىللى ق جاپ الىق ئەمگىگ ى ،ش ەھىۇلەرنىڭ ىئسس ىق ق انلىرى بەدىلى گە ،ىئنقىالبنى ڭ
ائل ۇىن بولمىس ا قەتئى ي بولماي ۇىغان؛ پ ۇل ۋە ب ايلىق س ەرپ قىلى پ ېئرىش كىلى
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بولمايۇىغان؛ پەقەت ۋاقىت ۋە مەيۇانۇا سەبىر قىلىش بىلەن ال ھاس ىل قىلغىل ى بولى ۇىغان
ھۇل قۇر لۇشىنىڭ بىر قىسىم مۇھىم خىزمەتلىرىنى تاماملىغان.

مەسىلەن:
()1
()3
()2
()4
()5
()3
()7

نەچ چە يىلالردى ن بې رى تىكلى گەن د ني ادىكى ۋە ش ەرقىي تۈركىس تانلىقالرنىڭ
نەزىرىۇىكى «داڭلىق ماركا» لىق وئبرازى.
خىتايغ ا قارش ى ش ەرقىي تۈركىس تانلىق وئم ۇمىي مۇس ۇلمانالرنى بى رلىككە
كەلتۈرۈشتە سەل قاراشقا بولمايۇىغان نۇپۇزى.
خېلى يىلالردىن بۇيانقى خىتاي بى لەن بولغ ان كۈرەش لەردە خۇالس ىلەپ چىقق ان
ىئنتايىن قىممەتلىك سىياسي ،ھەربىي تەجرىبە -ساۋاق بايلىقى .
جىا اد مەيۇانى ۇا يېتىش ىپ چىقق ان بى ر تۈرك ۈم ش ەرىئي ،سىياس ي ،ئەس كىرى
ىئختىس اس ىئگىلى رى ب ايلىقى؛ ۆئزى گە يارىش ا ش ەكىللەنگەن جىا ادى ك ادىرالر
قوشۇنى .
دەس لەپكى قەدەم ۇىكى ئەس كىرى ،تىخنىكى ۋى نەزەرى يە  -ئەمەلى يەت ائساس ى
ۋە بۇ ائساستا چىقىرىلغان يۈرۈشلۈك ئەسكىرى كىتابلىرى.
كىت ابالردا تېپىلماي ۇىغان ،خ اس پ ارتىزانلىق ۇئر ش جەريانى ۇا تەجرىبى ۇىن
ۆئتكەن جامائەت باشقۇر ش ئەنۇىزىسى .
گەرچە پەۋق ۇلائددە ،د نياغ ا تونۇلغ ان دىن ى ائلى م ،سىياس ىيون……………..
قاتارلىق داڭلىق چولپانلىرى بولمىسىمۇ ،ك ۆپ ىئسس ىق -س وغۇقالرنى بېش ىۇىن
ۆئتك ۈزگەن ،ۆئزى ائددى ئەمم ا س الماق ،س وغۇققان ،پىش قان ،يىراقن ى ك ۆرەر
كىشىلەردىن تەركىپ تاپقان مەركىزى باشقۇر ش __ رەھبەرلىك قاتلىمى.

شۇڭالش قا  ،ېئنى ق ۋە كەس كىن قىلى پ ېئيتىمىزك ى ____ مەناىج ى ت وغرا،
ئەقىۇىس ى س اپ بولغ ان ۋە ائللىب ۇر ن ىئ نقىالپ يولى ۇا م ۇئەييەن باس قۇچالرنى بېس ىپ؛
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ق ان -تەر بەدىلى گە ،پ ۇل بى لەن ي اكى كىت ابى نەزەرىيەلەرن ى ۆئگى نىش بى لەن قەت ىئ
ئېرىشكىلى بولمايۇىغان؛ ناھايىتى قىممەتلىك ماددى ،مەنى ۋى ۋە ىئلمى ي تەجرىبىلەرن ى؛
بىر تۈركۈم جىاادى كادىرالر قوشۇنىنى توپالپ ،غەل بىگە ۇئلىش ىۇىغان تەيي ار ي ول ھاس ىل
قىلى پ بولغ ان بى ر رەھبەرلى ك ب ار ت ۇر پ؛ پەقەت «ھ ازىرغىچە ھ ېچ ىئ ش قىاللمى ۇى»
دېگەن باھانە بىلەنال ىئشالرنى يەنە قايتىۇىن «ن ۆل» دى ن باشالش قا ۇئر ن ۇش ھەقى قەتەن
زور شەرق ،تارىخى ،سىياسىي خاتالىقتىن باشقا نەرسە ئەمەس .
 - 6خىزمەتلەرنى مۇھىملىق دەرىجىسى بويىچە رەتكە تىزىپ وئرۇنالش؛ ەئڭ
مۇھىم خىزمەتلەرنى ەئڭ زور كۈچ بىلەن ،ەئڭ ائلدىدا ۋە پۈتۈن قۇۋۋەتنى
مەركەزلەشتۈرۈپ ىئشلەش كېرەك.
بى ز خىتايغ ا قارش ى كۈرەش نىڭ بى ر وئمۇميۈزل ۈك ىئ نقىالب ىئكەنلىكىن ى چۈش ەنۇ ق؛
خىتاينى ڭ ز لمىن ى د نياغ ا تونۇت ۇش؛ ۇئنى ڭ خەلقائرادىك ى وئبرازىن ى خۇنۈكلەش تۈرۈپ،
جىن ايىتىنى رەس ۋاي ى جاھ ان قىلى ش؛ دۈش مەننىڭ ىئس المغا بولغ ان نىق اپلىق ئەپت ى-
بەشرىس ىنى ېئچى پ تاش الپ ،خىتاينى ڭ ش ەرقىي تۈركىس تان مۇس ۇلمانلىرىنى د ني ا
خەلقىۇىن ،د نيا مۇسۇلمانلىرىۇىن يوشۇر ن قى رغىن قىلىش تىكى جىن اي ى چۈمپەردىس ىنى
يىرتى پ تاش الش  ............ۈئچ ۈن ئەل ۋەتتە د نيانى ڭ ھەرقايس ى جايلىرى ۇىكى ش ەرىئەتكە
ۇئيغۇن بولغان تەشۋىقات ،تەرغىبات ،ائخبارات ېئ الن قىلى ش ،نۇت ۇق س ۆزلەش ،يىغى ن
ېئچى ش ،نام ايىش قىلى ش قات ارلىق يۇمش اق ۋە قوش ۇمچە غەي رى ۇئر ش ۋاس تىلىرىنىڭ
رولىۇىن تولۇق پايۇىلىنىپ جىاادى ىئنقىالبىمىز ۈئچۈن م ۇئەييەن پاي ۇىلىق خەلقائرالى ق
مۇھى ت يارىتىش نى چەت كە قاقم ايمىز؛ ل ېكىن ب ۇ بەرىبى ر ئال ۇىنقى مەزم ۇنالردا س ۆزلەپ
ۆئتكىنىمى زدەك  ،پەقەت نىس پ ى رول ئويناي ۇىغان قوش ۇمچە ۋاس تە بول ۇپ ،ائساس لىق
ۋاستە يەنىال ۇئر ش يەنى جىااد بولۇشى كېرەك.
بۇنى قوشۇمچە ۋاس تە دەپ قارىش ىمىزدىكى س ەۋەب ش ۇكى ،ب ۇ خى ل ۇئس ۇلالر بى لەن
پەقەت قوش ۇمچە نەتىجىگى ال ېئرىش كىلى بولى ۇ ؛ ھەل قىلغ ۇچ خارەك تىرلى ك نەتىجى گە
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ېئرىشكىلى بولمايۇ ؛ شەرقىي تۈركىستان ىئنقىالبىنىڭ ھەل قىلغ ۇچى نەتىجىس ى پەقەت
جىااد __ ۇئر ش ۋاستىسى بىلەن روياپقا چىقىۇ .
ش ۇنىڭ ۈئچ ۈن بىلمەس تىن ،غەرەز بى لەن ،ي اكى تەشكىالتپەرەس لىك ،تەرەپب ازلىق
بى لەن وئتتۇرىغ ا قويۇلغ ان؛ وئم ۇمىي س اددا مۇس ۇلمانالرنى خات ا يې تەكلەش تىپى ۇىكى
قوشۇمچە ۋاستىلەرنى ائساسلىق خىزمەت ،بىرىنچى نومۇرل ۇق ىئب ادەت ،ئەڭ ائل ى جىا اد
دەپ كۆرس ۈتۈش؛ مىللەتنى ڭ ائساس لىق ئەزالىرىنى ڭ ئەڭ زور ۋاقتىن ى ،زېانىن ى،
ىئقتىس ادىنى يەن ى م اددى ،مەنى ۋى ۋە ائدەم ك ۈچى بايلىقى ۇىن ىئب ارەت ش ەرقىي
تۈركىستانلىقالرنىڭ ائساسلىق مەبلىغىنى قوشۇمچە ۋاس تىلەرگە ت ۆكمە قىلى پ سېلىش نىڭ
ۆئزى __ ئەقىۇىۋى ،سىياسىي ،مەنتىقىۋى خاتالىقتۇر .
شۇڭالش قا خىزمەتلەرن ى ىئنقىالبىمىزغ ا نىس بەتەن مۇھىملى ق دەرىجىس ى ب ويىچە
ئور نۇىش ىمىز؛ ئەڭ م ۇھىم خزمەتلەرن ى ئەڭ ائلۇى ۇا ،ئەڭ زور تىرىش چانلقالر بى لەن،
ئەڭ زور مەبلە بىلەن ئىشلىشىمىز؛ قوشۇمچىلىرىگە پەقەت ئۆز قىممىتىگە يارىش ا وئر ن
بېرىشىمىز الزىم.
 -7جۇغراپىيىلىك ىئستراتېگىيىگە سەل قارىماسلىقىمىز؛ غايىمىزگە ۇئيغ ۇن بولغ ان
تەيي ار ەئقىي دىۋى ،سىياس ىي ،ھەربى ي ھەرى كەت بوش لۇقىدىن تول ۇق پايدىلىنىش ىمىز
كېرەك .

تۆتىنچى دىن ،ىئنقىالبىمىزنى ڭ رېائللى ق خ ارەك تىرىنى ياخش ى چۈشۈنىش ىمىز
ۋە ەئھۋالىمىزغ ا ،رېائللىقىمىزغ ا ۇئيغ ۇن بولغ ان ائقى النە جىھ ادى ش ەر
سىياس ەت يۈرگ ۈزۈپ ،ش ەرقىي تۈركىس تانلىق وئم ۇمىي مۇس ۇلمانالر ىئچى دە ۋە
خەلقائرادا پايدىلىق ،ائك تىپ ىئنقىالب ۋەزىيىت ى شەكىللەندۈرۈش كە ەئھمى يەت
بېرىشىمىز الزىم.
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بىز ختاي بىلەن بولغ ان ىئنقىالبىمىزنى ڭ ھەم قى يىن ۋە مۈش كۈل؛ ھەم زى ل ۋە ن از ك
سىياس ىي خ ارەك تىرگە ىئ گە ىئكەنلىگىن ى چۈش ۈنۈپ ۆئتت ۇق ،ب ۇ خى ل ائالھى ۇىلىك بى ز
خىتايغ ا قارش ى ىئنقىالبىمى زدا يۈزلىنى ۇىغان رېائللىقىمىزنى ڭ م ۇرەككەپلىكى ،قىيىنلىق ى،
ناز كلۇقى ،زىللىقى ۋە سەزگۈرلىكى تەرىپىۇىن بەلگىلەنگەن .
دەرۋەقە ،ىئنقىالبىمى زدا غ ايىمىزگە يېتىش نىڭ ائساس لىق ۋاستىس ى قىلى پ تاللىغ ان
جىاادىمىزمۇ ئەشۇ مۇرەككەپ رېائللىقىمىزنى چىقىش قىلغان ائساس تا ،ۆئزى گە يارىش ا بى ر
سىياس ىي مايىللىقق ا ،سىياس ىي خاس لىققا ىئ گە بولۇش ى زۆرۈر .بۇنى ڭ ۈئچ ۈن بى ز ائل ۇى
بى لەن يەنى ال ىئنقىالبىمى ز ي ۈزلەنمەكچى بولغ ان رېائللىقن ى تەپس ىلى ۆئگىنى پ چىقى پ ۆئز
ئەمەلىيتىمى زگە ۇئيغ ۇن بولغ ان جىا ادى ش ەرق سىياس ەت پروگراممىس ى ت ۈزۈپ
چىقىشتىكى كاللىمىزدا تۇرىۋالغان ئىۇىيىۋى مەسىلىنى ھەل قىلىشىمىزغا توغرا كېلىۇ .
ىئنقىالبىمىزنىڭ رېائللىقىنى تۆۋەنۇىكى تۆت نۇقتىۇىن كۆرۈۋېلىشقا بولىۇ :
 )1دۈش مەن يەن ى خىتاينى ڭ رىائللىق ى (ۋاقىەئس ى)  :دۆلەت خ ارەك تىرى ۋە
م اھىيىتى؛ سىياس ىي ،ىئقتىس ادى ،ھەربى ي ك ۈچ ق ۇۋۋىتى؛ خىتاينى ڭ تەبىئىت ى؛
ۆئز ت ارىخى ۋە بى ز بى لەن بولغ ان ت ارىخى مۇناس ىۋەتلىرىنىڭ خۇالسىس ى ……...
قات ارلىقالر ياخش ى ىئگەللىنىش ى ،ئى نچىكە رازۋېتك ا قىلىنىش ى ،س الماق دەڭ
سېلىنىشى ۋە تولۇق نەزەرگە ېئلىنىشى كېرەك.
 )2ئۆزىمىزنى ڭ ،يەن ى خىتايغ ا قارش ى جىھ اد (ىئ نقىالب) قىلى دىغان ك ۈچ
تەش كىلىنىڭ رىائللىق ى (ۋاقىەئس ى)  :ن ۆۋەتتىكى م اددى ۋە مەنى ۋى ك ۈچ
ق ۇۋۋىتىمىز __ ەئس كىرى س ەۋىيىمىز ،ائدەم ك ۈچى ب ايلىقىمىز؛ ەئقى دىمىز ۋە
مى جەز خ ارەك تىرىمىز ،تەبىئىتىمى ز؛ دۈش مەن بى لەن بولغ ان كۈرەش تە
خۇالس ىلەپ چىقق ان ت ارىخى ،ئىنقىالب ى تەج رىبە  -س اۋاقلىرىمىز قات ارلىق
وئم ۇمىي ىئقتى دارىمىزنى بەلگىلەي دىغان ائمىلالرن ى ياخش ى چۈش ۈنۈپ ،وئب دان
دەڭ سېلىشىمىز ۋە تولۇق نەزەرگە ېئلىشىمىز كېرەك .
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 )2ۋەتىنىمىزنى ڭ ،خەلقىمىزنى ڭ رىائللىق ى (ۋاقىەئس ى)  :ۋەتىنىمىزنى ڭ
جۇغراپىيىلىك ەئھۋالى ،خەلقىمىزنىڭ ېئتق ادى ،تەبىئىت ى ،مى جەز -خ ارەك تىرى،
ۆئرۈپ-ائدىت ى ،پەنن ى ۋە دىن ى ماائرى پ سەۋىيىس ى ،ىئقتىس ادىي ھ الىتى،
نۇپۇسى ،خىتاي بىلەن بولغان تارىخى تەج رىبە  -س اۋاقلىرى قات ارلىقالر ياخش ى
ىئگەللىنىشى ۋە تولۇق نەزەرگە ېئلىنىش الزىم.
 )4يېقىنق ى ۋە ھ ازىرقى زامان دىكى خەلق ائرا ۋەزىيەتنى ڭ رىائللىق ى (ۋاقىەئس ى) :
ن ۆۋەتتىكى دۇني ا سىياس ي ەئندىزىس ى ۋە ۇئن ى زاھى رەن ك ونتىرول قىلى پ
تۇرىۋاتق ان كۈچل ۈك دۆلەتلەرنى ڭ م اھىيىتى؛ دۆلەت لەر ،تەش كىالتالر ۋە ۇئالر
وئتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتلەر؛ ۇئنىڭدىكى بىزنىڭ ىئنقىالبىمىزغا بولغان ائك تى پ
ۋە پاسس ىپ ئ امىلالر؛ كۈچل ۈك دۆلەت لەر وئتتۇرىس ىدا ش ەكىللەنگەن خەلق ائرا
مۇناس ىۋەتلەرنىڭ بىزنى ڭ يىقىنق ى ۋە ھ ازىرقى زام ان ئىس المى ىئ نقىالب
تارىخىمىزغ ا بولغ ان تەس ىرىنىڭ ائچچى ق تەج رىبە-س اۋاقلىرى …………
قاتارلىقالر تولۇق ىئگەللىنىشى ،تولۇق نەزەرگە ېئلىنىشى زۆرۈر.
مانا بۇ شەرقىي تۈركىس تانلىقالرنىڭ خىتايغ ا قارش ى ىئس المى ىئ نقىالب يولى ۇا قېچى پ
قۇتۇاللماي ۇىغان ئەمىل ى رىائللىقى ۇ ر .ىئنقىالبىمىزنى ڭ سىياس ىي خ ارەك تىرى توغرىس ىۇا
توختالغان ۇا دۈش مىنىمىزنىڭ رىائللىق ى ،يېقىنق ى ۋە ھ ازىرقى زام ان خەلق ائرا ۋەزىيەتنى ڭ
رېائللىق ى ۋە يېقىنق ى زام ان ىئس المى ىئنقىالبىمىزنى ڭ ت ارىخى رېائللىق ى ھەققى ۇىكى بى ر
قىس ىم مەلۇماتالرغ ا ىئ گە بول ۇ ق ،ۆئزىمىزنى ڭ ھ ازىرقى ائساس ى رېائللىق ى ائل ۇىمىزدا
تۇر پت ۇ « .ۆئزەڭنىم ۇ ،ۆئزگىنىم ۇ ياخش ى بىلس ەڭ ،ھەرقان ۇاق جەڭ ۇە يېڭىلمەيس ەن»
دې گەن گەپ ب ار ،ئەگەر رېائلىقىمىزغ ا قايى ل بولس اق ۋە ۇئنىڭغ ا س وغۇققانلىق بى لەن
م ۇائمىلە قىلى پ ،ھ ېكمەت ۋە پەم-پاراس ەت بى لەن يۈزلەنس ەك؛ ىئنقىالبىمىزنى ڭ
ئەمەلىيەتكە ۇئيغۇن بولغان ،ھېكمەتلى ك ،ائقى النە ،وئڭچى ل ۋەس ولچىل خاتالىقالرنى ڭ
ائل ۇىنى ېئلى پ ،ىئ نقىالب يۆنىلىش ى ۋە م ايىللىقىنى ۈئنۈمل ۈك ك ونتىرول قىالالي ۇىغان؛
38

ئىسالم ئاۋازى تەشۋىقات مەركىزى

ىئچك ى  -تاش قى پايۇىس ىز ائمىلالرن ى پاي ۇىلىق ائمىلالرغ ا ائيالنۇ راالي ۇىغان بى ر ج انلىق
جىاادى شەرق سىياسەت پىروگراممىسىغا ىئگە بوالاليمىز .
چ ۈنكى ،پەيغەمبىرىمى ز بى زگە ۆئگەت كەن ب ۇ دى ن قان ۇاقتۇر غ ايىۋى ،خىي الى دى ن
بولماس تىن ،بەلك ى رې ائل ،ئەمەل ى ،كۆرۈن ۈپ تۇرغ ان ۋەزى يەتكە  ،ك ۆز ائلۇى ۇىكى
ئەمەلىيەتكە ېئتىبار بېرىۇىغان ،نەزەرگە ائلىۇىغان دىنۇ ر.
پەيغەمبىرىمى ز ،مۇش رىكالر ۆئز ېئتىق ادلىرى بى لەن شېرىكلىشىش كە چاقىرغان ۇا،
ۇئالرغ ا قارش ى…« – :ۇئالر وئڭ قولۇمغ ا قۇياش نى ،س ول قولۇمغ ا ائين ى تۇتقۇزغ ان
تەق ۇىردىمۇ ب ۇ يولۇم ۇىن ھەرگى ز يانم ايمەن »....دەپ ېئ الن قىلى پ ،تەۋھى ۇ
مەسىلىس ىۇە؛ ىئس المنىڭ ئەقى ۇە بارىس ىۇىكى ت ۈپ پىرىنس ىپلىرىۇا قەت ىئ ،تەۋەن مەس،
مۇرەسسەس ىز مەي ۇانىنى ىئپ ادىلەپ ،بى زگە ب ۇ جەھەت تە مەڭگۈل ۈك ۈئل گە كۆرس ىتىش
بى لەن بى رگە؛ ائش ۇ پەيغەمبىرىمى ز يەنە تاىئفق ا چىقى پ دەۋەت وئڭۇشس ۇزلىققا ۇئچ راپ
مەدى نىگە قايتى پ كىرىش تە بى ر مۇش رىك بى لەن ھىم ايىلىنىش؛ ئەھ زاب ۇئر ش ىۇا
ىئس المنىڭ ئەش ەددى دۈش مىنى بولغ ان مەدىنىلى ك يەھ ۇدىالر بى لەن ىئتتىپ اق ت ۈزۈش؛
ھ ۇدەيبىيە سۈلاىس ىۇىكى مۇش رىكالرنىڭ بەزى ش ەرتلىرىگە ،ھەتت ا س ۈلاىنامىۇىكى« ال لە
نى ڭ ئەلچىس ى م ۇھەممەد» دې گەن ىئمزان ى « ائب ۇ لالھنىڭ وئغل ى م ۇھەممەد » دەپ
ۆئزگەرتىش تەلىپىگىمۇ م اقۇل بول ۇش .....قات ارلىق ۇئر ش نىڭ سىياس ەت ،تاك تىك ا ،ھى يلە
– تەدبى ر …… لەرگە ياتى ۇىغان تەرەپلىرى ۇە وئخشاش ال يەنە بى ر مەڭگۈل ۈك ۈئل گە __
بىر قەدەر كەڭ يول كۆرسىتىپ قويۇپ كەتكەن.
پەيغەمبىرىمىزنى ڭ س ىيرەتلىرىۇىكى جىا ادى ش ەرق سىياس ەت روھىن ى ياخش ى
ۆئزلەش تۈرەلىگەن ۋە ۇئن ى ىئس المى ائزاتلى ق ىئنقىالبىمىزدىك ى جىا ادىمىز د چ كەل گەن
مەس ىلىلەرگە چىڭىتىۋەتمەس تىن ي اكى بوشىتىۋەتمەس تىن ئەين ى ب ويىچە ج انلىق
تەدبىقلىيالىغ ان ۋاقتىمى زدا ائن ۇىن بى ز ھېس ياتقا ب اي ،تەن تەك ،يۇق ۇرى گىراد س لۇق
س ۆزلەر بى لەن ھەمىش ە ېئغىزى ۇا ش ەھەر ائلى ۇىغان ،ت ۆت مەھەللىن ى ېئلى پال خى الفەت
ېئ الن قىلى ۇىغان ،غ ايىۋى ،گ ۆدەك مۇجاھى ۇتىن؛ ئەمەلىيەتچ ان ،رې ائل ،ك ۆز
ائلۇى ۇىكى نەق مەي ۇانىنى چەت كە قاقماي ۇىغان ،ھېس ياتقا بېرىلمەي ۇىغان ،پەم –
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پاراس ەتنى ،ھېكمەتن ى بىلى ۇىغان پىش قان مۇجاھى ۇالرغا ___ پەيغەمبىرىمىزنى ڭ
ھەقىقىي ۋارىسلىرىغا ائيلىنااليمىز .
شۇڭالش قا ىئنقىالبىمى زدا باش تىن – ائخى ر تۆۋەن ۇىكىلەرنى جىا ادى ش ەرىئي
سىياسەتنىڭ وئمۇمىي يېتەكچى پىرىنسىپ ى قىلىش زۆرۈر دەپ قارايمىز :
 - 1سالماق ۋە وئتتۇراھال سۈپەتكە ىئگە بولۇش .
ب ۇ بىزنى ڭ «دۆلەت تەش كىالتى» دى ن كەس كىن پەرقلىنى ۇىغان گەۋدىلى ك
ائالھى ۇىلىكمىز بول ۇپ ،جىا ادىمىز جەريانى ۇا يولۇقق ان ىئچك ى -تاش قى مەس ىلىلەرگە
م ۇائمىلە قىلىش تا ۋە بى ر تەرەپ قىلىش تا ،ئەمەل ى رېائللىقىمىزدىك ى ت ۆۋەن س ەۋىيەدىن
بى خەۋەر ۆئزىمى زگە ق اتتىق تەلەپ قويىۋېلى پ ،كې يىن بەرداش لىق بې رەلمەي قېلىش تىن
س اقلىنىش؛ ائللىب ۇر ن ش ەكىللىنىپ بولغ ان داغ ۇام يولالرنى ڭ « ق اتتىق» لىقىمى ز
تۈپەيلى ۇىن تاقىلى پ قېلى پ ،ىئ نقىالب ۋەزىيىتىنى ڭ «ب ۇر ن ئوتتۇزغ ا ئۇنىم اي ،ئەم ۇى
توققۇزغ ا ئۇناي ۇىغان» قاتم ال ھ الەتكە چۈش ۈپ قېلىش نىڭ ائل ۇىنى ېئلى ش ۈئچ ۈن،
ش ەرىئەتتىكى وئتتۇراھ اللىق روھىن ى جىاادىمىزغ ا ۈئنۈمل ۈك تەدبىقالش نى ۆئگۈنىش ىمىز
كېرەك .
ۈئممەتنىڭ زور مەسىلىلىرىۇە يىراقن ى ك ۆرەر ۋە س وغۇققانلىق بى لەن س الماق س ۈپەتنى
نامايەن قىلىشقا ئەھمىيەت بېرىش ناھايىتى زۆرۈر .
ىئ نقىالب بى ر -ىئكك ى كۈنل ۈك ىئ ش بولماس تىن ۇئزاقق ا س وز لىۇىغان ،جاپ ا-
مۇش ەققەتلىك ،ئەگ رى -توق اي ،مۈش كۈل ۋە م ۇرەككەپ سىياس ىي خ ارەك تىرگە ىئ گە بى ر
ك ۈرەش يولى ۇ ر .شۇڭالش قا ب ۇ يولغ ا ۆئزىنى ڭ ب ارلىقىنى تەق ۇىم قىلغ ان ىئ نقىالب
رەھبەرلىرى ،مانا ب ۇ يولنى ڭ تەبىئى تىگە اليى ق بولمىغ ان ھىس ياتچانلىق ،ائل ۇىراڭغۇلۇق،
جى ۇدىيلىك ،تەنتەكلى ك ،ۇئر ش قاقلىق ،سەبىرس ىزلىك ،ھېكمەتس ىزلىك ،قوپ اللىق،
ئىشەنچىس ىزلىك ،تۇراقس ىزلىق قات ارلىق يام ان س ۈپەتلەرگە قارش ى ۆئزى ۇە تەمكىنلى ك،
س وغۇققانلىق ،س الماقلىق ،وئتتۇراھ اللىق ،يىراقن ى كۆرەرلى ك ،كەڭ قورس اقلىق،
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كەمتەرلى ك ،مېارىب انلىق ،س ەبىرچانلىق ،كەچۈرۈمچ انلىق ،ھ ېكمەت ۋە پاراس ەت
قاتارلىق ائلىي ىئسالمى ئەخالق ۋە ائلى سۈپەتلەرنى ھازىرالپ ،بۇنى جىاادىمىزنى ڭ ش ەرق
سىياسەت يۈرگۈزۈش روھىغا سىڭۇۈرۈشى كېرەك .
مان ا ب ۇ س ۈپەتلەر ھ اكىمىيەتنى تۇغى ۇىغان س ۈپەتلەرد ر ،مان ا ب ۇ س ۈپەتلەر ائدى ل
ھۆكۈمرانالردا ،داھىيالردا ،پېشۋاالردا ،رەھبەرلەردە بولۇشقا تېگىشلىك سۈپەتلەرد ر .
شەرقىي تۈركىستاننىڭ ىئسالمى ائزاتلى ق ىئنقىالبى ۇا ،كىم ۇە ت وغرا ىئس المى مەن اەد
بى لەن مان ا مۇش ۇ س ۈپەتلەر تېپىلى ۇىكەن ،ئەنە ش ۇ كىش ى __ تەبى ىئ ھال ۇا ھەم مە
وئرتاق ېئتراپ قىلىۇىغان ىئنقىالبنىڭ رەھبىرىگە ،بۇ ۈئممەتنىڭ داھىيسىغا ائيلىنىۇ .
قايس ى تەش كىالت ي اكى قايس ى پ ارتىيە ئەھل ى س ۈننە ۋەلجام ائە ئەقىۇىس ىۇىكى ت وغرا
مەن اەد بى لەن ش ەرق سىياس ەتتە مان ا مۇش ۇ س ۈپەت رەۋىش نى ۆئزى ۇە مۇجەسس ەم
قىال لىسا ۋە ۈئنۈملۈك بىرلەشتۈرەلىس ە ،ئەنە ش ۇالر ائپتوماتى ك ھال ۇا ش ەرقىي تۈركىس تان
ىئس المى ائزاتلى ق ىئنقىالبى ۇىكى رەھبى رى پارتىيەلى ك س االھىيەتكە ۋە ھ اكىمىيەت
تەشكىللەش ش ەرىپىگە ىئ گە بولى ۇ ؛ چ ۈنكى رەھبى رى س االھىيەت بۈگۈنكى ۇەك ،ۆئز-ائرا
«تىل ۇئر شى» قىلىپال ېئرىشكىلى بولىۇىغان نەرسە ئەمەس.
« - 2خەل ق ق ۇچىغى» ن ى قولغ ا كەلت ۈرۈش؛ ۈئم مەت بى لەن مۇجاھى دنى ،خەل ق
بى لەن ائرمىيەن ى ،جىھ ادى مەي دان بى لەن كەڭ مۇس ۇلمانالر جەمىئىيتىن ى
بىرلەشتۈرۈپ ،چەمبەرچەس بىر گەۋدىگە ائيالندۇرۇش .
ىئ نقىالب خەلقنى ڭ قوللىش ىۇىن ،جىا ادىمىز خەل ق قۇچىغى ۇىن ائيرىلى پ قالس ا
بولماي ۇ  .جىا اد خ ۇددى دەرەق بولس ا ،خەل ق م ۇنبەت تۇپراقت ۇر .كەڭ مۇس ۇلمانالر
ائممىس ىنىڭ قوللىشىس ىز جىا اد دەرىخ ى باراقس ان ك ۆكلەپ ،بۇل ۇق مې ۋە بېرەلمەي ۇ ؛
ىئنقىالبنى ڭ ،جىاادنى ڭ ئەس لى مەقس ىۇىمۇ وئم ۇمىي مۇس ۇلمانالرنى ز لۇم ۇىن
قۇتۇل ۇ ر ش؛ ش ەرىئەتنى پەقەت مۇجاھى ۇالرنىڭ ۆئزىگى ال ئەمەس بەلك ى ئەنە ش ۇ كەڭ
مۇسۇلمانالر جەمئىيىتىگە وئمۇمىي ھالەتتە تەدبىقالشتۇر .
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شۇڭالش قا مۇجاھى ۇالر ،جۈملى ۇىن جىا اد يېتەكچىلى رى ،جىا ادى ش ەرق مەس ۇئل
ۇئس تازالر جىا ادنى ت ار داىئ ردە چۈش ىنىۋېلىپ ،جىا ادى ش ەرىئي سىياس ەتتىكى قاتم ال
خ اھىش تۈپەيلى ۇىن ،جىا ادىي ھەركەتلەرن ى م ۇئەييەن ج ايالردىكى س اناقلىق
مۇجاھى ۇالرنىڭ ھەركەت داىئرس ىۇىال چەك لەپ قويماس لىقى؛ چ وڭ ائل ۇىنقى س ەپ__
چ وڭ ائرق ا س ەپ؛ جىا ادى مەي ۇان __ خەل ق ق ۇچىغى لىنىيىس ى ب ويىچە كەڭ
كۆلەملى ك ،كەڭ داىئرىلى ك ،دۈش مەنگە قارش ى بىرلى ك س ەپ ھاس ىل قىلى پ ،خەلق ى،
مۇجاھى ۇى (جەڭچىس ى) ،دىن ى ۆئلىم الىرى ،ئەھل ى -ىئلى م ۇئس تازلىرى ،زىي اليلىرى،
سىياس ىيئونلىرى ،كەس پ ى ائلىملى رى ،ب ايلىرى  ........بولغ ان ،يەن ى خىتايغ ا قارش ى
وئم ۇمىي مىللەتنى ڭ مەۋج ۇت ب ارچە يوش ۇر ن ك ۈچلىرى تول ۇق قوزغالغ ان ،ائك تى پ
ىئ نقىالب ۋەزىيىت ى شەكىللەنۇۈرۈش كە ئەھمى يەت بېرى ۇىغان ش ەرىئي سىياس ەت
ىئۇىيىسىنى ھاسىل قىلىش كېرەك.
خەل ق ق ۇچىغىنى قولغ ا كەلت ۈرۈش ۈئچ ۈن يەنە ىئ نقىالپ رەھبەرلى رى __ جىا ادى
ائل ۇىنقى س ەپلەردىكى ش ەرق يې تەكچىلەر ،ھەرقايس ى مەس ۇئلالر ،قومان ۇانالر
سوغۇققان ،كەڭ قورساق ،يىراقنى كۆرەر ۋە تەمكى ن بول ۇپ ،وئم ۇمىي خەلقن ى ائم ال ب ار
جىا ادتىن ئۈركۈتىۋەتمەس لىك؛ سوغۇتىۋەتمەس لىك؛ مۇجاھى ۇالردىن
قورقۇتىۋەتمەس لىك؛ ھەرقان ۇاق ۇئس ۇلۇىكى جىا ادنى س ەت كۆرسىتىش كە س ەۋەپ
بولى ۇىغان س ۆز  -ھەرىكەت تىن قەتئى ي س اقلىنىش؛ قارش ى مەيۇان ۇىكىلەرگە رەددى يە
بېرىش تە جى ۇدى بولماس لىق؛ ائدەملەرن ى كاپىرغ ا ،م ۇرتەدكە چىقىرىش قا ي اكى ۇئن ى ېئ الن
قىلىشقا ائلۇىراپ كەتمەسلىك؛ جىاادى مەيۇانۇا بولمىغ ان ائۋام خەلقنى ڭ بىلمەس لىكىنى
چۈشىنىشكە ،ائمال بار كەچۈرۈشكە ،باغرىغا بېسىش قا مايى ل بول ۇش ۋە ئ ۇالر ئۈس تىۇىن
ائل ۇىراپ دەقى ق ھۆك ۈم پىچماس تىن پەقەت ائم ھەقن ى وئتتۇرىغ ا تاش الپ قوي ۇش
پوز تسىيەس ىۇە بول ۇش؛ مۇس ۇلمانالر ائممىس ى جىاادنى ڭ غ ايە مەقس ەتلىرىنى خات ا
چۈش ەنگەن ،ھەتت ا مۇجاھى ۇالرغا بەتن ام قىلغ ان ،يام ان گۇمان ۇا بولغ ان تەق ۇىردىمۇ،
ائل ۇىراڭغۇلۇقتىن س اقلىنىپ ىئمك انقەدەر ئەدەپ ۋە ھ ېكمەت بى لەن چۈش ەنۇۈرۈش
تەرەپ ۇارى بول ۇش؛ ھەرگى ز وئم ۇمىي خەل ق بى لەن «تەڭ» بولماس لىق؛ ئەڭ ياخشىس ى
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ۆئزىنىڭ «ھەق» لىقىنى ھاقارەت ۋە ھۇج ۇم خارەك تىرلى ك س ۆزلەر بى لەن ىئس پاتلىغانۇىن
ك ۆرە ،ېئس ىل ىئس المى ئەخالق ى ،ھېكمەتلى ك ۇئس ۇلى ،ئەقى ل -پاراس ىتى ۋە دۈش مەنگە
قارشى ئەمەلى جەڭ غەلبىس ى ائرقىلى ق تىكلەن گەن يۇق ۇرى وئب رازى ائرقىلى ق ىئسپاتالش قا
تىرىشىش قاتارلىق دانا شەرق سىياسەت خاھىشىنى تۇرغۇز شى الزىم.
 - 3ئومۇمىي ۈئممەتچىلىك كۆز قارىشى بىلەن تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىنى زۇلۇم دىن
قۇتۇلدۇرۇش ،ۋەتەن جىھ ادىنى ەئھي ا قىلى ش وئتتۇرۇس ىدىكى ىئ دىيە ۋە ھەرىكەتتىك ى
زىددىيەتتىن قۇتۇلۇش؛ ىئككىسىنىڭ وئتتۇرىسىدا تەڭپۇڭلۇقنى ساقالش.
ئەمەلىيەت تە ،ىئس المى ش ەرىئەتنىڭ ۆئزى ۇە ،وئم ۇمىي ۈئممەتچىلى ك بى لەن ۋەتەن
جىا ادىنى ئەھي ا قىلى ش وئتتۇرىس ىۇا ھېچقان ۇاق توقۇن ۇش مەۋج ۇت ئەمەس؛ ب ۇ پەقەت
ۆئزىمىزنى ڭ چۈش ەنچە ۋە ھەركىتىمىزنى ڭ «وئتتۇراھ ال» لىق تىن چىقى پ كەتكەنلىكى ۇىن
كېلىپ چىققان مەسىلىۇ ر .
ش ەرقىي تۈركىس تان مۇس ۇلمانلىرى د ني اۋى وئم ۇمىي مۇس ۇلمان ۈئممىتىنى ڭ بى ر
پارچىسى ۋە ائيرىلماس تەركىبى قىسمى؛ ش ەرق ۋە مەنتىقى ۋى نۇقتى ۇىن ېئلى پ ېئيتقان ۇا،
شەرقىي تۈركىستانۇىكى مەزلۇم مۇسۇلمانالرنى ز لۇم ۇىن قۇتۇل ۇ ر ش ائل ۇى بى لەن بى زگە
__ ش ەرقىي تۈركىس تانلىقالرغا ۋاجى پ .ب ۇ يەردە ۋەتەن مۇس ۇلمانلىرىنى ۇئنت ۇش
خارەك تىرلى ك بى تەرەپلىمە ۈئممەتچىلى ك ك ۆز قارىش ى بى لەن نوق ۇل ھال ۇىكى ت ار
مىللەتچىلىك ،ۋەتەنپەرەسلىكنىڭ ھەر ىئككىلىسى خاتاد ر؛ يەنى ب ۇ يەردە ن اۋادا ش ەرق
سىياس ەتتە م ۇۋازىنەت بۇز لس ا ،ب ۇ خات الىق بىزنى ڭ جىاادىمىزنى ڭ د ني الىق
نەتىجىس ىگىال س ەلبى تەس ىر كۆرس ىتىپ قالماس تىن بەلك ى بىزن ى ائخى رەتتە ال لە نى ڭ
ائلۇىۇىمۇ ېئغىر جاۋاپكار قىلىۇ .
قېرىنۇاشالرنىڭ سەمىگە وئچۇقراق قىلىپ سېلىش كېرەك بولغان بىر مەسىلە ش ۇكى،
باش قا مۇس ۇلمان دۆلەت لەردە مەس ىلە ىئس المى ،ش ەرق ھ اكىمىيەتنى ق ۇر پ چىقى ش
مەسىلىسى بولغان بولسا ،بۈگۈن شەرقىي تۈركىستانۇا مەسىلە تەۋھىۇنىڭ ،ىئسالمنىڭ،
بى ر پۈت ۈن ىئس الم مىللىتىنى ڭ ي وق بول ۇپ كې تىش ،ىئس الم دەرىخىنى ڭ يىلتىزى ۇىن
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قۇم ۇر پ تاش لىنىش مەسىلىس ى؛ ىئككىنچ ى ئەن ۇەلۇس مەسىلىس ى بولىۋاتى ۇ ؛
مەس ىلىنىڭ نەقەدەر جى ۇدى ،خەۋپ كە تولغ ان ،تەخىرس ىز ىئكەنلىكىن ى تون ۇپ يې تىش
كېرەك !!!!!!!! .
د ني ادىكى نوپۇس ى ئەڭ ك ۆپ ،دىنس ىز خىتايغ ا قارش ى تۇر ش نى ائل ال ھ ىئمتىا ان
بى لەن ۈئس تىمىزگە ۋاجى پ قىلغ ان ىئ كەن ،ب ۇ بىزنى ڭ __ ش ەرقىي تۈركىس تانلىقالرنىڭ
اللە تەرىپىۇىن بەلگىلەنگەن بىۋاستە مەسۇئلىيىتىمىزد ر .
 - 4شەرقىي تۈركىستانلىق مۇسۇلمانالرنىڭ كۈچىنى بى ر يەرگە مەركەزلەشتۈرۈش نى،
بولۇپمۇ دىنى ائلى م  ،زىي الى ۋە ئىلغ ار ب ايالردىن ىئب ارەت مىللەتنى ڭ وئم ۇرتقىلىرىنى بى ر
يەرگە توپالش نى؛ ىئنقىالبىمىزغ ا ۋە جىھادىمىزغ ا ىئ گە بولۇش قا چاقىرىش نى
جىھادىمىزنى ڭ ش ەر سىياس ەت يۆنىلىش ىدىكى نۇقتىلى ق خى زمەت ت ۈرى قىلى پ
ىئشلەش .
 - 5نۆۋەتتىكى مۈشكۈل ۋە مۇرەككەپ ىئ نقىالب رېائللىقىمىزغ ا ائساس ەن نىش اننى،
دۈش مەننى يىغىنچ اقالش؛ بى رال ۋاقىتت ا ك ۆپ دۈش مەننى يۈدۈۋېلىش تەك ت اك تىكىلىق
خاتالىقنىڭ س ادىر بولۇش ىنىڭ ائل دىنى ېئلى ش؛ دۈش مىنىمىزنىڭ دۇني اۋىي رىق ابەتتىكى
ائجىزلىقىدىن ،خەلقائرا ۋەزىيەتتىكى خىتايغا پايدىس ىز سىياس ىي مۇھى ت ۋە سىياس ىي
يوچ ۇقالردىن تول ۇق پاي دىلىنىش؛ قىزى ل چىراقالرن ى ائزايتى پ ،يېش ىل چىراقالرن ى
كۆپەيتىش؛ مەۋجۇت يېشىل چىراقالرنىڭ ۆئچۈپ قېلىشنىڭ ائلدىنى ېئلىش .
 - 6ائساس لىق دىق قەت  -ېئتىب ارنى ۆئز ىئچىمىزدىك ى زى ددىيەتكە ،بى ر  -بىرىمى زگە
قارىتىش تىن؛ پۈت ۈن ھۇج ۇمنى ،پۈت ۈن دىققىتىمىزن ى دۈش مىنىمىزگە مەركەزلى ك
قارىتىش قا ب ۇراش؛ ئوتتۇرى دىكى مەس ىلىلەرنىڭ ت االش -تارتىش ىنى كېيى نگە قوي ۇپ،
ھ ازىر ائم ال ب ار ىئچك ى زى ددىيەتتىن س اقلىنىش؛ ھەمكارلىشىش قا بولى دىغان ئىچك ى
ك ۈچلەر بى لەن تول ۇق ھەمكارلىش ىپ ،تاش قى دۈش مەننى ائل دى بى لەن ق وغالپ
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چىقى رىش؛ خىتايغ ا قارش ى تۇرىۋاتق ان ش ەرقىي تۈركىس تانلىق ھەرقايس ى گ ۇروھالر
وئتتۇرىس ىدىكى ئىختىالپن ى خىت اي بى لەن بولغ ان ائساس لىق كۈرەش نىڭ ۈئس تىگە
قويۇۋالماسلىق .
 - 7گەپنى ائز قىلىپ ،كۆپ ىئش قىلىش؛ ېئغىزدا ش ەھەر ائلغان دىن ك ۆرە ،ەئمەلى ي
ھەرىكەتنى كۆپ قىلىش؛ «سۇنى لېيىتىپ بېلىق تۇتۇش» نى ۆئگۈنۈش .
 - 8ىئ نقىالب ،ي ولىمىزدىكى ئوخش اش بولمىغ ان س ىماالرغا قارىت ا وئخش اش
بولمىغ ان ش ەر سىياس ەت يۈرگ ۈزۈش؛ «ھەممىن ى بى ر تاياقت ا ھەي دەش» تەك
«داىئشچە» تاك تىكىلىق خاتالىق ۆئتكۈزۈشتىن ساقلىنىش؛ شەر سىياسەتتىكى «ەئبۇ
جەھى ل  ،ەئب ۇلەھەب» لەر بى لەن «ەئب ۇ تالى پ» الرغ ا پەرقلى ق ش ەر سىياس ەت
قوللۇنۇش.
 - 9تەشۋىقاتتا داۋاملىق ھېسياتقا ب اي ،يۇق ۇرى ھارارەتلى ك ،جىھادق ا قىزىقت ۇرۇش
تىپى دىكى دەۋەتلەرن ى ائس اس قىلىش تىن تەدرىج ى ىئس المى جىھ ادى مەنھەجنى ڭ
ىئ دىيە سېستىمىس ىنى ق ۇرۇپ چىقىش قا ۋە مۇجاھى دالرنىڭ ىئس المى ەئخ الق ك ۆز-
قارىشىنىڭ پۈتۈنلىنىشىگە پىك رى ھ ۇل بولى دىغان قىس ىملىق ،س وغۇققان دەۋەتلەرن ى
ائس اس قىلىش قا ي ۈزلىنىش ائرقىلى ق ىئنقىالبىمىزنى ڭ ۇئزاق مۇددەتلى ك س ەپىرى
ۈئچ ۈن مۇجاھى دالردا س ۇنماس ،مەڭگۈل ۈك مەنىۋى(ەئقى دىۋى) ېئنى رگىيە ھاس ىل
قىلى ش؛ دەۋەت-تەش ۋىقاتالردىكى «س ولچىل» ئى دىيىۋىي ھاياج ان تۈپەيلى دىن
كىش ىلەرنىڭ خات ا ىئلھاملىنى پ «داىئ ش» تىپى دىكى مۇجاھى دالرنىڭ يەنە يېتىلى پ
قېلىشىدىن ېئھتىيات قىلىش .
 - 11م ۇۋەپپەقىيەت قازانغ ان جىھ ادى جاماەئتلەرنى ڭ ش ەر سىياس ەت
تەجرىبىلىرىنى مەخسۇس تۈر قىلىپ ۆئگۈنۈش .
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 - 11جام اەئتتە بى رلىككە كەل گەن بى ر مەخس ۇس وئرگ ان تەسس ى ،قىلى پ ،ېئ الن
قىلى دىغان نەرس ىلەرنىڭ سىياس ىي يۆنىلىش ىنى ۆئزىمىزنى ڭ ش ەرىئي سىياس ەت
پروگراممىسى ىئچىدە كونتىرول قىلىش .

وئمۇمىي مۇراجىئەت
بىز تۈركىستان ىئسالم پارتىيىسى مۇجاھىۇلىرى بۈگۈنكىۇەك تۈركىستان مۇس ۇلمانلىرى
مىللەت بويىچە يوق بولۇش گىردابىغا ىئتتىرىلگەن خەتەرلىك پەيت تە ،ھەرقايس ى جىا ادى
ائل ۇىنقى س ەپلەردە ۆئزلىرىن ڭ ىئسس ىق ق انلىرى بى لەن ىئس الم ۈئممىتىنى ڭ غەل بە
ت ارىخىنى يېزىۋاتق ان مۇجاھى ۇالرنى ۆئز ىئچى گە ائلغ ان ب ارلىق ش ەرقىي تۈركىس تانلىق
وئمۇمىي مۇسۇلمانالرغا شۇنى مۇراجىئەت قىلىمىزكى:
 - 1تۈركىس تان ىئس الم پارتىيىس ى قۇر لغ ان ائش ۇ مىن ۇتتىن باش الپ ىئش غالىيەتچى
خىت اي كوممۇنىس تلىرىنىڭ ۋەتىنىمى ز ش ەرقىي تۈركىس تانۇىكى مۇس تەملىكە
ھۆك ۈمرانلىقىنى ائغ ۇ ر پ تاش الپ ،مۇس ۇلمان خەلقىمىزنى ڭ ىئس المى ائزاتلىقىن ى قولغ ا
كەلتۈرۈش نى ائساس ى نىش ان قىلغ ان ۋە ب ۇ ش وائرنى ېئنى ق وئتتۇرىغ ا قويغ ان؛ غ ايىگە
يېتىش ۈئچۈن قوراللىق جىااد يولىنى تاللىغان ھەم ب ۇ يول ۇا توختىم اي ك ۈرەش قىلىۋاتق ان
بىر قوراللىق جىاادى جامائەت .بىز ھېچقاچان بۇ ائساسلىق غايىمىزدىن ۋاز كەچمى ۇ ق؛
ش ەرقىي تۈركىس تاننىڭ ىئس المى ائزاتلىقىن ى ،مەزل ۇم تۈركىس تان خەلقىن ى زالى م خىت اي
ز لمى ۇىن قۇتۇل ۇ ر پ ،مۇس ۇلمان خەلىقىمىزنى ڭ جاراھەتلى ك قەل بىگە ش ىپا بولۇش ىنى
بىر مىنۇتمۇ ېئسىمىزدىن چىقارغىنىمىز ي وق .ۋەتەن ۇىكى مۇس ۇلمان خەلىقىمىزنى ڭ بېش ىغا
كەلگەن ئېغىر مۇسىبەتلەرنى ،بولۇپمۇ خەلقىمىزنى ڭ يېقىن ۇىن بۇي انقى ىئنس ان قېلىپى ۇىن
چىقق ان ۋەھش ى ز ل ۇمالر ائس تىۇا ىئڭرىغ ان ائ ھ  -زارلى ق ائۋازلىرىن ى ائڭ الپ ي ۈرەكلىرىمىز
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ۆئرتەن ۇى ،يېگىنىمى ز تى كەن ،ىئچكىنىمى ز زەھەر بول ۇى ،ك ۆزلىرىمىزدە ئەمەس،
يۈرەكلىرىمىزدە يىغلىماقتىمىز .
ۇئ يەردە ،بىزن ى مۇس ۇلمان قىلى پ تەربى يلىگەن ،مى ڭ  -بى ر جاپ ادا قاتارغ ا قوش قان
مىارىب ان مۇس ۇلمان ائت ا-ائنىلىرىمى ز ،قەۋم  -قېرىنۇاش لىرىمىز قالغ ان؛ ۇئ يەردە،
ىئپپىتىمىز ،نومۇسىمىز بولغان مۇسلىمە ھەمشىرىلىرىمىز ،ائچا-س ىڭىللىرىمىز قالغ ان؛ ۇئ
يەردە ،بىزنى تەۋھىۇكە يېتەكلىگەن ،ھەق يولنى بىلۇۈرگەن ۇئس تازلىرىمىز ،ئەھل ى -ىئلى م
ئۆلىمالىرىمىز قالغان؛ بى ز ۇئ يەرنى ڭ س ۈيىنى ىئچى پ ،نېنىن ى يەپ چ وڭ بولغ ان؛ ھەقن ى
شۇ يەردە تونىغان؛ ۇئ يەردە بىزنىڭ كىنۇىك قېنىمىز تۆك ۈلگەن؛ بى ز ئەزى ز ۋەتەنەنن ى ،ۇئ
يەردىك ى مۇس ۇلمان خەلىقىمىزن ى قان ۇاقمۇ ۇئنت ۇپ ق االيلى !!؟؟ بى ز مۇس ۇلمان
خەلقىمىزنى ڭ س ۈيىۇە ائقىمى ز ،وئتى ۇا ك ۆيىمىز؛ ئەل ۋەتتە خەلقىمىزنى ڭ بىزنى ڭ
ۈئس تىمىزدە ھەقق ى ب ار ،بى ز ب ۇ مەس ۇئلىيەتتىن ھەرگى ز قاچم ايمىز؛ تۈركىس تان خەلق ى
د نياۋىي ىئسالمىي ۈئممەتنىڭ بىر پارچىس ى؛ دەرۋەقە ۇئالرن ى ائزات قىلغ انلىق ئىس المى
ۈئممەتنى ائزات قىلىشنىڭ تەركىۋى قىسمى بولۇپ ھىسابلىنىۇ .
بى ز ش ەرقىي تۈركىس تاننى خىت اي ز لمى ۇىن ائزات قىلىش نى ش ەرىئي قاىئ ۇە ب ويىچە،
ائل ۇى بى لەن بىزنى ڭ مەجب ۇرىيىتىمىز دەپ ق ارايمىز؛ بى ز ش ەرقىي تۈركىس تاننىڭ تەيي ار
ئارمىيس ى ،تەيي ار ئەس كەرلىرىمىز؛ خەلقىمىزنى ڭ بىزن ى ت وغرا چۈشۈنىش ىنى؛ ش ەنىمىزگە
مۇناس ىپ بولمىغ ان س ۆز ۋە گۇمان ۇا بولماس لىقىنى؛ بى زگە باھ ا بېرىش تە م اھىيەت بى لەن
ش ەكىلنى ،وئمۇمىيلى ق بى لەن قىس مەنلىكنى ،ائي رىم شەخىس لەر بى لەن بى ر پۈت ۈن
مۇجاھىۇالرنى ائرىالشتۇرىۋەتمەسلىكىنى مۇراجىئەت قىلىمىز !
 - 3دەرھەقى قەت جىاادنى ڭ ۆئزى گە يارىش ا ېئغىرچىلىقلى رى بولى ۇ  .نۇرغ ۇن
تىرىش چانلىقالرنى كۆرس ەتكەن بولس اقمۇ ،تېخ ى ھ ازىرغىچە خىتايغ ا قارش ى پ ارتىزانلىق
ۇئر ش ى باش لىيالمىغانلىقىمىز راس ىت .ئەمم ا ب ۇ بىزنى ڭ ب ۇ ھەق تە ھ ېچ بى ر خى زمەت
قىلمىغانلىقىمىزغا ،ھېچ بىر نەتىجىنىڭ روياپق ا چىقمىغانلىقىغ ا دااللەت قىلماي ۇ  .چ ۈنكى
ۇئر ش كىچ ك بالىالرنى ڭ «چالم ا جېڭ ى» ئەمەس؛ بۇنىڭغ ا مان ا مۇش ۇنۇاق ۇئزاقق ا
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س وز لغان تەيي ارلىق كېتى ۇ ؛ ۇئر ش نڭ ۆئز قاىئ ۇە  -ق انۇنىيىتى بولى ۇ ؛ تەييارلىقس ىز
جىااد__ ۇئر ش بولمايۇ ؛ ۇئنىڭ ۈئس تىگە ىئ نقىالب دېگەننى ڭ ئەس لى تەبىئىتىم ۇ ھەم
ئەنە ش ۇنۇاق ېئغى ر بولى ۇ  .ش ۇڭا خەلىقىمىزنى ڭ جىاادىمىزنى ڭ ائخىرق ى نەتىجىس ىگە
ۈئمى ۇۋار بولۇش ىنى ،تەييارلىقالرنى ڭ توختىماس تىن جۇغلىنىۋاتقانلىقىغ ا ىئشىنىش ىنى،
«نەچ چە يىلالردى ن بى رى نىمىش قا قىاللمايس ىلەر» دېگەن ۇىن ك ۆرە «ۇئالر ي الغۇز قىلى پ
بواللمىغان بولسا بىرگە قىاليلى» دېيىشىڭالرنى مۇراجىئەت قىلىمىز !
 - 2بى ز پۈت ۈن خەلقىمىزن ى ،پۈت ۈن مۇس ۇلمانالرنى خىتايغ ا قارش ى جىا اد مەي ۇانىغا
كېلىش كە چ اقىرىق قىلى ش بى لەن بى رگە ،تۈرل ۈك س ەۋەبلەر بى لەن جىاادق ا ك ېلەلمىگەن،
جىا اد مەي ۇانىنىڭ س ىرتىۇا باش قىچە ۇئس ۇلالر بى لەن ش ەرىئەتكە خى الپ بولمىغ ان
ھالەتتىكى خىتايغا ،ز لۇمغا قارش ى تۇرغانالرنى ڭ ياخش ى ىئش لىرىنى ۆئز قىممى تىگە يارىش ا
مۇئەييەنلەش تۈرىمىز؛ بى ز ھەرگىزم ۇ ياخش ى ىئش الرنى بى راقال ىئنك ار قىلغ ۇچىالردىن
ئەمەس مىز  .ھ البۇكى بى ز مۇس ۇلمان خەلقىمىزنى ڭ خىت اي ز لمىنى ڭ قارشىس ىۇىكى
وئم ۇمىي ىئتتىپاقلىقىنى ڭ تەشەببۇس چىلىرىمىز .ش ۇڭا خەلىقىمىزنى ڭ ائي رىم شەخىس لەرگە
ق اراپ ،بى ر پۈت ۈن مۇجاھى ۇالرغا باھ ا بەرمەس لىكىنى؛ ئەڭ م ۇھىمى مۇجاھى ۇالردىكى
ب ارلىقىنى __ مېلىن ى ،جېنىن ى ،ىئسس ىق قېنىن ى دىن ى ۈئچ ۈن ،ز لۇم ۇا ىئڭراۋاتق ان
مۇسۇلمان خەلىقىمىز ۈئچۈن ائتىياالي ۇىغان قىممەتلى ك روھىن ى قەدىرلىش ىنى م ۇراجىئەت
قىلىمىز !
 - 4بى ز ب ارلىق ھەق ۈئس تىۇىكى ائلى م  -ۆئلىم االرنى ،دىن ى ۇئس تازالرنى ھ ۆرمەت
قىلىمى ز؛ ئەمم ا جىا اد مەي ۇانىنىڭ س ىرتىۇىكى دىن ى ۇئس تازالرنىڭ ،ئەھل ى– ىئلىملەرنى ڭ
خەلىقنى ڭ خىت اي ز لمىغ ا قارش ى ائممى ۋىي ھەركەتلى رىگە يېتەكچىلى ك قىلغان ۇا ق اتتىق
ېئاتىياتچ ان بولۇش ىنى؛ دەۋەت ۋە نۇتۇقلىرى ۇا ھىس ىياتقا ،جى ۇدىي  ،داغ ۇ غۇلۇق
كەيپىياتنى ڭ تەس ىرىگە ۇئچ راپ ،ىئس المنىڭ ائساس لىق ھەقلىرىن ى زايە
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قىلىۋەتمەس لىكىنى؛ بىچ ارە س اددا مۇس ۇلمانالر ائممىس ىنى د ني ادا ز ل ۇم تارتقاننى ڭ
ۈئستىگە ائخىرەتتە ھەم گۇناھكار قىلماسلىقىنى مۇراجىئەت قىلىمىز !
 - 5بى ز ش ەرىئەتكە ۇئيغ ۇن ھ الەتتىكى ت ور ،تېلى ۋېزور ،رادىئ و ،گېزى ت – ژ رن ال،
ائخب ارات ،نەش رىيات قات ارلىق ائممى ۋىي ت اراتقۇالر ۋە ش ەرىئەتكە ۇئيغ ۇن ھ الەتتىكى
نام ايىش ،نۇت ۇق ۋە يىغىلى ش قات ارلىق ۋاس تىالرنىڭ رولى ۇىن تول ۇق پاي ۇىلىنىپ،
دۈش مەننىڭ ز لمىن ى د نياغ ا ائڭلىتىش قا؛ خىتاينى ڭ ىئس المغا ،جۈملى ۇىن ىئس الم
ۈئممىتىنى ڭ بى ر پارچىس ى بولغ ان مۇس ۇلمان ۇئيغ ۇر خەلقى گە قارش ى ېئلى پ بېرىۋاتق ان
ېئرق ى قىرغىنچىلىقن ى رەس ۋاي ى جاھ ان قىلى پ ،د ني ا خەلقىنى ڭ ،جۈملى ۇىن د ني ا
مۇس ۇلمانلىرىنىڭ نەپرىتىن ى قوزغۇت ۇپ ،خىتايغ ا قارش ى چ وڭ ياخش ى كەيپىي ات پەي ۇا
قىلىشقا ۋە د ني اۋى جام ائەت پىك رى ت وپالپ ،ىئنقىالبىمى ز ۈئچ ۈن پاي ۇىلىق خەلقائرالى ق
مۇھى ت يارىتىش قا قارش ى تۇرم ايمىز؛ ئەمم ا خەلقىمىزنى ڭ ېئ الن قىلىنغ ان ش وائرالرنىڭ،
س ۆزلەنگەن نۇتۇقالرنى ڭ ۋە ت اراتقۇالردىكى خىتايغ ا قارش ى ت ۇر ش باھانىس ىۇا ېئيتىلغ ان
سۆزلەرنىڭ ۆئز ئەقىۇىسىگە خى الپ بولماس لىقىغا ائالھى ۇە دىق قەت قىلىش ىنى؛ ھەرى كەت
جەريانى ۇا پەقەت «خىت اينى پ اش قىلى ش» ن ى ائساس ىي مەقس ەت قىلىش ىنى؛ ۈئم ۈتنى
قانۇاقتۇر چوڭ دۆلەت ،تەش كىالت ،رەىئ س – جۇما ۇر قات ارلىق كاتت ا ك ۈچلەرگە قەل بەن
باغالپ سېلىش تەك ش ېرىك تىن ائالھى ۇە ېئاتىي ات قىلىش ىنى؛ ي اردەمنى پەقەت ائلالھتى نال
كۈتۈش نى؛ قىلىۋاتق ان مۇش ۇ ىئش ىنىڭ ۆئزى نىال بىلمەس تىن ،ئەڭ كاتت ا ىئب ادەت دەپ
وئيلىۋالماسلىقىنى مۇراجىئەت قىلىمىز !
 - 3تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىنىڭ وئمۇمىي بىرلىك  -ىئتتىپاقلىقىنى كۈچەيتىشىنى ؛ ت ور
 ،تېلى ۋىزور  ،رادىئ و  ،مەجلى س  ،ي ېغىلىش  ،ائخب ارات  ،نەش رىيات قات ارلىق ائممى ۋى
ائخب ارات ۋاس تىلىرىۇىكى بى ر -بىرىمى زگە بولغ ان تى ل ھۇج ۇمىنى توختۇت ۇپ  ،ائساس لىق
نىش اننى خىتايغ ا قارىتىش نى ؛ ت ور د نياس ىۇىكى پىتن ى  -پاس اتالرنى تۈگىتىش ىنى ؛
ت اراتقۇالردىكى مەۋھ ۇم د ني ادا بى ر -بىرىن ى س ۆكىۇىغان  ،ھاق ارەت قىلى ۇىغان ،
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شەخس ىيىتىگە ھۇج ۇم قىلى ۇىغان  ،تې ز رەددى يە بېرى ۇىغان س وغوق ۋەزى يەتكە خ اتىمە
بېرىشىنى ؛ بەلكى بىر – بىرىمىزگە ىئسالمى قېرىنۇاشلىقنى ىئزھار قىلىپ  ،خىتايغ ا قارش ى
مۇھەببەتكە تولغان ائك تىپ مەنىۋى كەيپىيات يارىتىشنى مۇراجىئەت قىلىمىز !!!!
 - 7ھەرقايس ى ج ايالردىكى مۇجاھى ۇ قېرىنۇاش الرنىڭ س وغۇققان بولۇش ىنى؛
جەمئىيەتتىك ى ،ت ور د نياس ىۇىكى پىت نە-پاس اتالردىن يى راق تۇر ش ىنى؛ ائل ۇىراپ
«رەددى يە ۋە قايتۇرم ا رەددى يە» دى ن ىئب ارەت ائيىغ ى چىقم اس خالت ا كوچىغ ا كىرى پ
قالماس لىقىنى؛ ئەگەر مەجب ۇرىيەت يۈزىس ىۇىن س ۆز قىلىش قا ت وغرا كەلس ە ،قوپ اللىقتىن،
ھېكمەتس ىزلىك تىن ساقلىنىش ىنى؛ وئم ۇمى خەل ق چ وڭ بىلى ۇىغان ئەھل ى – ىئلىم لەرگە
ھۆرمەتس ىزلىك قىلىش تىن ،ھەمش ىرىلەرگە تى ل تەگكۈزۈش تىن ساقلىنىش ىنى؛
مۇجاھى ۇالرغا خ اس ىئس المى ئەخالقق ا ق اتتىق رى ائيە قىلىش ىنى؛ مۇجاھى ۇالرنىڭ ېئس ىل
وئبرازىغ ا نۇقس ان يەتكۈزمەس لىكىنى؛ بىلى پ  -بىل مەي ۈئم مەت بى لەن مۇجاھى ۇالرنىڭ
ائرىسىغا سوغۇقچىلىق سېلىپ قويۇشتىن ھەزەر قىلىشىنى مۇراجىئەت قىلىمىز !
 - 8ھەر قايس ى س ەپلەردىكى جىا اد يېتەكچىلى رى _ ئەمى رلەر ،قومان ۇانالر،
مەس ۇئلالر ،ش ەرق ۇئس تازالر ،ئەھل ى  -ىئلىم لەر؛ س ىلەر ۈئممەتنى ڭ ېئغى ر ي ۈكىنى،
خەتەرلى ك ھەم ش ەرەپلىك ائم انەتنى كۆت ۈرۈپ مېڭىۋاتىس ىلەر ،ك ۆپ ېئاتىياتچ ان
بولۇڭالر!
بى ز س ىلەرنىڭ مەس ىللەرگە م ۇائمىلە قىلغان ۇا ىئس المى ئەقى ۇىمىزنىڭ ائساس ى
پىرىنسىپلىرىۇا قاتتىق چىڭ ت ۇر ش بى لەن بى رگە ،ال لە ۋە رەس ۇلىمىز كۆرس ەتكەن ش ەرىئي
سىياس ەتتىكى كەڭچىلىك كە ،ھ ېكمەتكە ۋە جەڭ ھى يلە -تەدبىرلىرى ۇىكى د ني ا -
ئاخىرەتلىك كاتتىراق مەنپەئەتكىمۇ سەل قارىماسلىقىڭالرنى مۇراجىئەت قىلىمىز !
«دۆلەت تەش كىالتى» دى ن ك ۆپ دەرس ېئلىڭ الر !! ۈئممەتن ى مۇجاھى ۇتىن،
مۇس ۇلمانالرنى جىا ادى س ەپتىن ،جىا ادنى خەل ق قۇچىغى ۇىن ائيرى پ تاش اليۇىغان
ھەرقان ۇاق ش ەرق سىياس ەت بىزنى ڭ سىياس ىيتىمىز ئەمەس .ش ەرىئي سىياس ەت بارىس ىۇا
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س ىلەردە ھ ازىرقى كىچى ك زىيانغ ا س ەبىر قىلغان ۇا قولغ ا كېلى ۇىغان كەلگۈس ىۇىكى كاتت ا
پايۇىنى كۆرەلەيۇىغان كۆز بولسۇن !
بى ز س ىلەرنىڭ يەنە س الماق ،س وغۇققان ،يىراقن ى ك ۆرەر بول ۇپ ائل ۇىراڭغۇ،
يەڭگىل تەك ۋە تې ز ج اۋاپ بولماس لىقىڭالرنى؛ كەڭ قورس اق ،مەرد بول ۇپ
ىئتتىپاقلىش ىش ،بىرلىش ىش تەرەپ ۇارى بولۇش ۇڭالرنى؛ تۈركىس تاننىڭ يارىس ى ۈئممەتنى ڭ
يارىس ى دې گەن ىئ ۇىيە بى لەن ،ۈئممەتنى ڭ بى ر پارچىس ى بولغ ان تۈركىس تان
مۇس ۇلمانلىرىنىڭ دەردى گە داۋا ،رەنجى گە ش ىپا بولۇش قا ائلۇىرىش ىڭالرنى؛ تۈركىس تان
جىاادىنى ڭ بىزنى ڭ ۈئس تىمىزدىكى بىۋاس تە ش ەرىئي مەس ۇئلىيىتىنى ھەر ۋاقى ت
ېئس ىڭالردىن چىقارماس لىقىڭالرنى؛ س ەپنىڭ س ىرتىۇىكى ۇئشش اق ت االش  -تارتىش الرغا
ائرىلىش ىپ زېانىڭالرن ى ۇئپراتماس لىقىڭالرنى؛ ىئش لىرىڭالرنى مەس لىاەت بى لەن
قىلىشىڭالرنى مۇراجىئەت قىلىمىز !

وئمۇمىي چاقىرىق
 - 1ئەزى ز ش ەرقىي تۈركىس تانلىق مۇس ۇلمان قېرىنۇاش الر! بۈگ ۈن زالىمنى ڭ ز لم ى
ھەددى ۇىن ائش تى؛ پىچ اق س ۆڭەككە يەتت ى؛ ئەم ۇى ق ۇر ق گەپ س ېتىپ وئلتۇر ش نىڭ
وئرن ى قالمى ۇى؛ خىتايغ ا قارش ى جىا اد بى زگە ۈئس تى-ۈئس تىلەپ پەرز بول ۇى .بى ز بۈگ ۈن
د نيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىۇىكى پۈتۈن شەرقىي تۈركىستانلىق مۇسۇلمانالرنى تاج اۋ زچى
خىتاي كوممۇنستلىرىنى ۋەتىنىمىز ش ەرقىي تۈركىس تانۇىن ق وغالپ چىقىرى پ ،مۇس ۇلمان
خەلقىمىزنى ڭ ىئس المى ائزاتلىقىن ى قولغ ا كەلتۈرۈش تىن ىئب ارەت ب ۇ ۇئل ۇ ىئنقىالبق ا ،ب ۇ
ۇئل ۇ جىاادق ا تول ۇق قاتنىشىش قا ،تول ۇق ىئتتىپاقلىشىش قا ،تول ۇق ھەرىكەت كە كېلىش كە
ۋە قولى ۇىن كېلى ۇىغان ھەرقان ۇاق ۇئس ۇل بى لەن ت اقىتى ي ار بەرگەن ئەڭ يۇق ۇرى چەك تە
خىتايغا قارشى جىااد ىئبادىتىنى ئادا قىلىشقا چاقىرىق قىلىمىز !
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ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡ ﭼ
(ق م ۇئمىنلەر جامائەس ى!) س ىلەر يېنى ك بولغ ان ي اكى ېئغى ر بولغ ان ھ الەتتە (يەن ى
مەيلى ياش -قې رى ،پىي ادە ،ۇئالغلى ق بول ۇڭالر  ،وئڭۇش لۇق ۋە قى يىن ش اراىئتتا بول ۇڭالر،
ىئختىيارىي ۋە ىئختىيارسىز بولۇڭالر ،ھەممە ئەھۋالۇا) جىاادقا چىقىڭالر ،ﷲ نىڭ يولى ۇا
م ېلىڭالر بى لەن ،جې نىڭالر بى لەن جىا اد قىلىڭ الر ،ئەگەر بىلس ەڭالر مۇن ۇاق قىلى ش
سىلەر ۈئچۈن ياخشىۇ ر [ .]41سۈرە تەۋبە
التوبة٤٠ :

 - 3د نيانى ڭ ھەرقايس ى جايلىرى ۇىكى ب ارلىق ش ەرقىي تۈركىس تانلىق مۇس ۇلمانالرنى
خىتايغ ا قارش ى ىئس المى ائزاتلى ق ىئ نقىالب ي ولىمىزدا ق ۇرائن  -س ۈننەت ائساس ىۇا
بىرلىشىش كە ،ىئتتىپاقلىشىش ىقا؛ ھ ازىرقى بىزنى ڭ خىت اي بى لەن بولغ ان وئم ۇمىي چ وڭ
زى ۇدىيىتىمىزنى ائرىمىزدىك ى باش قا ھەم مە كىچى ك زى ۇدىيەتلەردىن ئەڭ خەتەرلى ك دەپ
تونۇش قا؛ ش ەرقىي تۈركىس تانۇىكى مۇس ۇلمانالرنى ز لۇم ۇىن قۇتۇل ۇ ر ش ۈئچ ۈن باش قا
ب ارچە د ني اۋى ،سىياس ىي مەتپەئەتلەرن ى قۇرب ان قىلىش قا؛ ائل ى مەن پەئەتلەر ۈئچ ۈن
كىچى ك ،ئەرزى مەس مەن پەئەتلەردىن ۋاز كېچى پ ،ش ەرىئەت ائساس ىۇا خىتايغ ا قارش ى
ىئنقىالبنىڭ بىر كېمىسىۇە بار يەردە جەم بولۇشقا چاقىرىق قىلىمىز !
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟﭠﭼ
(پۈت ۈن س ۆز ھەرىكەتلى رىڭالردا) ﷲ ق ا ۋە ۇئنى ڭ پەيغەمبى رىگە ىئت ائەت قىلىڭ الر،
ىئختىالپ قىلىش ماڭالر ،بولمىس ا( ،دۈش مەن بى لەن ۇئچرىشىش تىن) قورق ۇپ قالىس ىلەر،
ك ۈچ  -ق ۇۋۋىتىڭالر كېتى پ قالى ۇ ؛ س ەۋر قىلىڭ الر ،ﷲ ھەقى قەتەن س ەۋر قىلغ ۇچىالر
بىلەن بىللىۇ ر [ .]43سۈرە ئەنفال
األنفال٤٣ :
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 - 2بى ز ب ارلىق ئەھل ى س ۈننە ۋەلجام ائە ئەقىۇىس ىۇىكى دىن ى ۆئلىم الىرىمىزنى ھ ۆرمەت
قىلىمى ز؛ ۇئالرنى ڭ ۈئم مەت ۈئچ ۈن ىئش لىگەن قىممەتلى ك خىزمەتلى رىگە ھەرگى ز ك ۆز
يۇمم ايمىز ۋە ائلالھ ۇىن ئەجىرلىرىن ى زىي ادە قىلى پ بېرىش ىنى س ورايمىز .ۇئالر بىزنى ڭ
ۇئستازلىرىمىز ،ۇئالرغا قەلبىمىزنىڭ تۆرىۇىن وئر ن بېرىمىز ،ئەمما ىئلىمس ىز جىا اد تۇي ۇق
يولىغ ا كىرى پ قالغىنىغ ا وئخش اش ،جىاادس ىز ،مۇجاھىۇس ىز ۆئلىم االرمۇ ھەم ۆئگەن گەن
ھەقىقەتن ى ھاياتق ا تەتبىقلىيالماي ۇ ؛ ائرمىيىس ى ي وق ھەقى قەت مەڭگ ۈ نەزەرى يە پېت ى
قېلىپ قالىۇ .
 - 1222يىل ى «ش ەرقىي تۈركىس تان ىئس الم جۇما ۇرىيىتى» ن ى ق ۇر پ چىقق ان س ابىت
دامولالمم ۇ ق انچە تىرىش چانلىق كۆرس ەتكەن بولس ىمۇ ،ب ۇ دىننى ڭ ھەقىقى ي ائرمىيىس ىگە
ېئرىش ەلمىگەنلىكى ۈئچ ۈن ھ اكىمىيەتنى قول ۇىن بېرى پ قويغ ان .ش ۇڭا ئەھل ى  -ىئلى م،
ۆئلىم ا -ۇئس تازالرنى ائلالھنى ڭ جىا اد توغرىس ىۇىكى ائيەتلى رىگە ائل ۇىن بى لەن ۆئزلى رى
ئەمەل قىلى پ ،جىا ادى ائل ۇىنقى س ەپلەردىن وئر ن ېئلىش قا؛ خات الىقلىرىمىزنى
كۆرسۈتۈپ قويۇپ ،جىا اد كارۋىنىغ ا ت وغرا ي ول باشالش تىن ىئب ارەت ب ۇ ۈئممەتنى ڭ ۇئل ۇ
ىئش ىغا ىئش تىراك قىىلش قا ،بىزن ى ياردەمس ىز تاش الپ قويماس لىققا ،ۆئز ائرمىيس ىنى
تېپىۋېلىشقا چاقىرىق قىلىمىز !
 - 4بى ز د ني اۋى ىئلى م -پەن ،ىئلمى ي تەتقىق ات ،ت وغرا ىئلمى ي نەزەرى يە ۋە ىئلمى ي
تەجىرىبىلەرنى ڭ ئەھمىيىتىن ى ىئنك ار قىلى ۇىغان ،ئىلى م -پەن بى لەن دىنن ى زىتلەش تۈرۈپ
قويىۇىغان نادانالردىن ئەمەسمىز؛ بارچە ىئلى م ائل ال ھ تەرىپى ۇىن كەلگەن ۇ ر؛ ىئلى م -پەن
نەتىجىلىرىنىڭ ،تەرەققىياتنىڭ ائزاتلىق ىئنقىالبىمىزدىكى رولىغا ھەرگىز س ەل قارىم ايمىز؛
ل ېكىن ،ىئلى م -پەنن ى بى ردىن -بى ر بەخى ت  -س اائدەت مەنبەس ى دەپ ېئتىق اد قىلىش نى
وئخشاشال ،زامانىۋى خۇراپاتلىق دەپ قارايمىز .
ئەقىۇىس ىز ىئلى م س اھىبى ھەقىقى ي بەخ تكە ېئرىش ەلمىگەنۇەك ،دۆلىت ى بولمىغ ان،
سىياس ىي كاپ الىتى بولمىغ ان ىئلى م ىئگىلىرىم ۇ ائخىرق ى ھىس ابتا ب اش –پاناھس ىز قالى ۇ .
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ھ اكىميىتى ي وق مىللەتنى ڭ زىي الىيلىرىمۇ ھەمىش ە سىياس ىي ب وران-چاپقۇنالرنى ڭ قۇربانىغ ا
ائيلىنىپ كېتىۇ .
زىي الىالر ھوش يار بولۇش ى كې رەك .ھەمىش ە بى ر كىش لىك ھاياتنى ڭ غېمى ۇىال
ي ۈرگەنلەرنى زىي الى دېگىل ى بولماي ۇ ؛ ھەقىقى ي زىي الى مىللەتنى ڭ بېش ىغا ك ۈن چۈش كەن
ېئغى ر پەي تلەردە ،قايس ى خىزمەتنى ڭ ئەڭ م ۇھىملىقىنى ھ ېس قىلى پ يېتەلەي ۇ ۋە باش قا
ھەممى ۇىن ۋاز كېچى پ دادىللى ق بى لەن ش ۇ يولغ ا ائتلىناالي ۇ ؛ ۆئگەن گەن ىئلمىن ى ۆئز
خەلقىنى ڭ ھاي ات-مام اتلىق كۈرىش ىگە س ەرپلىيەلەيۇ ؛ ۆئزىنى ڭ ب ارلىقىنى خەلقىنى ڭ
ىئنقىالبى ۈئچۈن بېغىشلىيااليۇ .
ش ەرىئەتتە « :ئەگەر بى ر وئر ن ۇا ،بى ر خەلق تە زىن ا -پاھىش ە ئەۋد ېئلى پ كەت كەن
بولس ا ،زىن ا توغرىس ىۇا توختۇل ۇپ قەۋمى ۇىكى ب ۇ كېس ەلگە داۋا قىلماس تىن ،ج ازانە
توغر ل ۇق ك ۆپ س ۆزلىگەن م ولال ىئلىم گە ،دىنغ ا ۋە ش ۇ خەلىق قە خىي انەت قىلغ ان
بولىۇ  ».دەپ قارىلىۇ .
ۇئيغ ۇر ش ېئرىيتىنىڭ ىئگىلى رى بولغ ان ش ەرقىي تۈركىس تان خەلق ى ھاي ات-مام اتلىق
ۈئس تىۇە ج ان تالىش ىۋاتقان بى ر پەيىت تە ،ي ازغۇچى ،ش اىئرالرنىڭ «ۇئيغ ۇر ھ ازىرقى زام ان
دىن ى ،مىلل ى ،سىياس ىي كىرزىس ى» ىئلمى ي مۇھ اكىمە يىغىنلىرىن ى ۆئتكۈزۈش نىڭ وئرنىغ ا
«ېئش ىكى ۆئلۈۋاتس ا تەخىي ى غى جەك ت ارتىپتۇ» دېگەن ۇەك «ۇئيغ ۇر ھ ازىرقى زام ان
ش ېئىرىيتى» ىئلمى ي مۇھ اكىمە يىغىنلىرىن ى ۆئتكۈزۈش ى ۋە ب ۇ خى ل م اۋز الردا ۋاقى ت،
ىئقتىس اد ،ئەقى ل ۋە زىانىن ى ك ۆپلەپ س ەرپ قىلىش نىڭ ۆئزىم ۇ وئخشاش ال زىيالىالرنى ڭ
ۆئگەن گەن ىئلمى گە ،دىينىغ ا ،ئەقىۇىس ىگە ۋە ۆئز خەلقى گە خىي انىتى بول ۇپ
ھىس ابلىنىۇ ؛ ىئلمى ي نۇقتى ۇىن ېئلى پ ېئيىتقان ۇا ،خ ۇددى ي ۈرەك كېس ىلى قوزغالغ ان
ائدەمن ى جى ۇدى قۇتق ۇز پ قېلىش نىڭ وئرنىغ ا ،ۇئنى ڭ ھاي اتلىق نەتىجىلىرىن ى تەتقى ق
قىلىپ وئلتۇرغانۇەكال كاتتا ھېكمەتسىزلىك بولىۇ .
بى ز ھەر س اھەدىكى ،ھەر كەس ىپتىكى زىي الىالرنى _ سىياس ىيونالرنى،
تەتقىق اتچىالرنى ،تەبى ىئ پەنلەردىك ى ىئلى م ىئگىلىرىن ى ،دوخت ۇرالرنى ۋە ي ازغۇچى
ش ائېرالرنى ھەتت ا كەس پ ى ىئلىمالرن ى ۆئگەن گەن د ني اۋى ىئلمىن ى مۇس ۇلمان خەلقىمىزن ى
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ز لۇمۇىن قۇتۇلۇ ر ش كۈرىشىۇىن ائيىماسلىققا؛ شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ ىئس المى
ائزاتلىق ىئنقىالبىغا قاتنىشىشقا؛ ۆئز ائرمىيسىنى تېپىۋېلىشقا چاقىرىق قىلىمىز !!!
بى ز يەنە «تې نچ سىياس ىي ي ول» دىك ى زىي الىيالرنى ،سىياس ىيونالرنى ھاكىمالرنى ڭ
دەرۋازىلى رى ائلۇى ۇا ك ۆز ي اش ېئقىتى پ س ارغىيىپ يۈرمەس لىككە؛ ائدەملەرنى ڭ «ي اش
تامچىس ىۇىن ك ۆرە ،ق ان تامچىس ىغا بەك رەك ىئش ىنىۇىغان» لىقىغ ا ىئشىنىش كە؛
بىرلىشىشكە چاقىرىق قىلىمىز !!
ش ۇنىڭغا ىئش ىنىڭالركى  :ك ۆز ياش لىرىمىزدىن تەس ىرلەنگەنلەر بۈگ ۈن ياش لىرىمىزنى
س ۈرتۈپ قويۇش ى م ۇمكىن ،ئەمم ا بىزنى ڭ ئەتە يەنە يىغلىماس لىقىمىزغا كاپ الەت
بېرەلمەيۇ !!!!
 - 5م ال -د نياس ىز جىا اد قىلغىل ى ،پ ۇل -ىئقتىسادس ىز دۈش مەنگە قارش ى ت ۇرغىلى
بولمايۇ ؛ اللە بۇ جىااد ىئبادىتىنىمۇ ائلۇى بىلەن م ال ،ائن ۇىن كې يىن ج اننى زىك ر قىلى پ
ت ۇر پ پەرز قىلغ ان؛ ش ەرقىي تۈركىس تانۇىكى ب ۇ مەزل ۇم ۈئممەتن ى ز لۇم ۇىن
قۇتۇلۇ ر ش ،زالىم خىتاي تاجاۋ زچىلىرىنى ۋەتىنىمىزدىن قوغالپ چىقىرىش يولىۇىكى ب ۇ
ىئنقىالبىمى ز ۈئچ ۈن ئەل ۋەتتە م ال كې رەك؛ ئەقىيۇىس ى يولى ۇا ائل ال ھ ۈئچ ۈن خەجلى گەن
م ال ،ىئنف اق قىلىنغ ان د ني انى ال لە د ني ا ۋە ائخى رەتتە ھەسس ىلەپ ق ايتۇر پ بېرى ۇ ؛
دۆلىت ى ،سىياس ىي كاپ الىتى بولمىغ ان ب ايالرمۇ بى ر ك ۈنلەردە ۆئز مېلىنى ڭ ھەقىق ى ىئگس ى
بواللماي قالىۇ .
 - 1222يىلى ۇىكى م ۇھەممەد ىئمى ن بۇغرانى ڭ جىاادق ا م ال چىقى رىش چاقىرىقىغ ا ائۋاز
قوش مىغان بايالرنى ڭ م اللىرىنى ،كې يىن شىڭشىس ەي ب ۇالپ تالىغ ان؛  - 1242يىل ى
كوممۇنىست خىتايالر كەلگەن ۇە ،قېلى پ قالغ ان ب ايالرنى دەش تكە ېئلى پ چىقى پ يانت اق
ۋە تىكەن لەردە دومىلىتى پ قىين اپ ۆئلت ۈرۈپ ،م اللىرىنى دۆلەت خەزىنىس ىگە
ۆئتكۈزىۋالغ ان؛ ال لە يولى ۇا چىقى م قىلى نىش ش ەرىپىگە ېئرىش ەلمىگەن م الالر ،دىنس ىز
كوممۇنىس ت خىت اي دۆلىتىنى ڭ گۈللىنىش ىگە ،ۆئز خەلقىنى ڭ تېخم ۇ ق اتتىق ز لۇمغ ا
ۇئچرىشىغا خىزمەت قىلغان .
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بى ز ش ەرقىي تۈركىس تانلىق ب ايالرنى ال لە بەرگەن م النى ال لە يولى ۇىكى جىا ادتىن،
ۆئزىنى ڭ مۇس ۇلمان خەلقىن ى ز لۇم ۇىن قۇتۇل ۇ ر ش كۈرىش ىۇىن ائيىماس لىققا؛
ىئنقىالبىمىزغ ا مېل ى بى لەن ،جېن ى بى لەن قاتنىشىش قا؛ ۆئز ائرمىيس ىنى تېپىۋېلىش قا
چاقىرىق قىلىمىز !!!

ەئزىز قېرىنداشالر ! سۆيۈملۈك شەرقىي تۈركىستان مۇسۇلمانلىرى !!
تاڭ ائتمايدىغان كېچە يوق؛ زىمىستان قىش تىن كې يىن ھام ان باھ ار كېلى دۇ؛
مەزلۇم بىلەن اللە نى ڭ ائرىس ىدا پەردە ي وق؛ زالىمن ى يەر بى لەن يەكس ان قىلى ش
ائلالھنىڭ زېمىنىدا ھەمىشە تۇتقان يولى – سۈننىتىدۇر.
ال لە نى ڭ ائلدى دا خىتاي دا ب ار بولغ ان «نوپۇس ى ك ۆپ ،ەئس كىرى ك ۆپ،
تېخنىكىس ى ۈئس تۈن……………… » دېگەن دەك ب ۇ س انالرنىڭ  ،ب ۇ م اددى
كۆرسەتمىلەرنىڭ ھېچ ېئتىبارى يوقتۇر.
ەئي ش ەرقىي تۈركىس تان مۇس ۇلمانلىرى ! ائلالھنى ڭ ياردىمى دىن ھەرگى ز
ۈئمىتس ىزلەنمەڭالر ! ەئگەر بى ز ەئقى دىمىزگە س ادىق بولس اق؛ ەئگەر بى ز
ائلالھنى ڭ ي اردىمىگە اليى ق بولس اق؛ ەئگەر بى ز ھەقىق ى ال لە نى ڭ قوش ۇنى
بواللىساق غەلبە ەئڭ ائخىرقى ھېسابتا بىزگە مەنسۇپ بولىدۇ  ،ىئنشااللە !!!
ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﭼ
ياخشى ائقىۋەت تەقۋادارالرغا مەنسۇپ» دېۇى [ .]138سۈرە ئەئراف
األعراف٠٣٨ :

ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ
م ۇئمىنلەر ﷲ يولى ۇا جىا اد قىلى ۇ  ،ك اپىرالر ش ەيتاننىڭ يولى ۇا ۇئر ش قىلى ۇ ؛
ش ەيتاننىڭ دوس تلىرى بى لەن ۇئر ش قىلىڭ الر (س ىلەر ۇئالرن ى يېڭىس ىلەر) ،ش ەيتاننىڭ
تەدبىرى ھەقىقەتەن ائجىزد ر [ .]73سۈرە نىسا
النساء٦٣ :
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ﭽ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜ ﯝﭼ
ۇئالر ۇئن ى (يەن ى ق ۇرائننى) ىئنك ار قىلىش تى ،ۇئالر ۇئزاقق ا قالم اي (كۇفرىنى ڭ
ائقى ۋىتىنى) بىلى ۇ [ .]171بىزنى ڭ پەيغەم بەر بەن ۇىلىرىمىز ھەققى ۇىكى س ۆزلىرىمىز
ائلۇىنائال ېئيتىلغان [ .]171ۇئالر چوقۇم نۇسرەت تاپقۇچىالرد ر [ .]173بىزنى ڭ قوش ۇنىمىز
چوقۇم غەلىبە قىلغۇچىالرد ر [ .]172سۈرە ساففات
الصافات٠٦٢ – ٠٦١ :

ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ
ۇئالرن ى (ۇئالرغ ا ائزاب نازى ل بولغ ان چاغ ۇا) ك ۆرگىن ،ۇئالرم ۇ ۇئز نغ ا قالم اي
(كۇفرىنىڭ ائقىۋىتىنى) كۆرىۇ [ .]175سۈرە ساففات
الصافات٠٦١ :

ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ
يوسف٣٠ :

ھىجرىيە  - 1422يىلى رامىزاننىڭ  -38كۈنى
مىالدىيە  - 3118يىلى  - 3ئاينىڭ  - 13كۈنى
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