ﺋﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﻣﯧﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﻮﻱ ،ﻛﯚﺯۈﻣﺪﯨﻦ
ﻳﻮﻗﺎﻝ ،ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ
ﺗﺎﻻﻕ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟
] اﻷو�ﻐﻮر�ﺔ  -ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ [ uyghur -

ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ﺷﻪﻳﺦ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳﺎﻟﯩﻬ
ﺋﻪﻟﻤﯘﻧﻪﺟﺠﯩﺪ

ﺗﻪﻛﺸﯜﺭۈپ ﺑﯧﻜﯩﺘﻜﯜﭼﻰ :ﻧﯩﺰﺍﻣﯩﺪﺩﯨﻦ ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻰ
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ﺎل لﺰوﺟﺘﻪ إﺛﺮ ﻏﻀﺐ وﺷﺠﺎر ﺑيﻨﻬﻤﺎ اﺗﺮ�ﻴ� واذﻫﻲﺒ إن ﻛﻨﺖ
مﺸﻠﻜﺔ ﻲﻓ اﺒﻟﻘﺎء ﻣﻲﻌ ﻓﻬﻞ ﻳﻘﻊ اﻟﻄﻼق ﺑﺬلﻚ؟
» ﺑﺎلﻠﻐﺔ اﻷو�ﻐﻮر�ﺔ «

ﻀﻴﻠﺔ الﺸﻴﺦ �ﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻤﻟﻨﺠﺪ

مﺮاﺟﻌﺔ :ﻧﺎم اﺪﻟﻳﻦ ﺗﻤﻜﻴ�
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ﺋﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﻣﯧﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﻮﻱ ،ﻳﻮﻗﺎﻝ ،ﺳﻪﻥ ﺋﯚﻳﺪە ﺑﻮﻟﺴﺎڭ
ﺑﯩﺮ ۋەﻗﻪ ﭼﯧﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﯘﺩەﻙ! ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺴﺎ،
ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺗﺎﻻﻕ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟
-٢٠١٧٠٢ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﺳﻮﺋﺎﻝ
ﺳﻮﺋﺎﻝ:
ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻢ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﺩﻯ ،ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻢ
ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩﺪﺍ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻤﻨﻰ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﻮﻳﯘﺷﯘﻣﻨﻰ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﻛﻪﺗﻤﯩﺴﻪﻡ ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﯩﺶ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ .ﺑﯘ ﺳﯚﺯ
ﺗﺎﻻﻕ ﻫﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﺎﻣﺪۇ؟ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺗﯩﻠﯩﻔﯘﻥ
ﻗﯧﻠﯩﭗ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﺎﻻﻕ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻡ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﺎﻻﺵ-ﺗﺎﺭﺗﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ
ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭۇﺷﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ
ﻧﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩەپ ﺳﻮﺭﺍﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻜﻪﻧﺪە
ﻣﯧﻨﻰ ﺗﺎﻻﻕ ﻗﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ .ﺑﯘ ﻧﯩﻴﯩﺘﻰ
ۋە ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﺎﻻﻕ ﭼﯜﺷﻪﻣﺪۇ؟ .ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﻪ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ
ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ.
ﺟﺎۋﺍپ:
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﻪﺩﻫﯩﻴﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﺎﻟﻼﻫﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ.
ﺗﺎﻻﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯ؛ ﻟﻪۋﺯﯨﺪﯨﻦ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﻛﯩﻨﺎﻳﻪ
ﻳﻪﻧﻰ ﺗﺎﻻﻗﻨﻰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯧﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
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ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻟﻪۋﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ" :ﺳﻪﻥ
ﺗﺎﻻﻕ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨﯔ" ﺩﯨﺴﻪ ،ﺑﯘ ﺳﯚﺯﺩﯨﻦ ﺗﺎﻻﻗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ
ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻧﻤﻪﻳﺪۇ.
ﻛﯩﻨﺎﻳﻪ ﺷﻪﻛﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺗﺎﻻﻕ ۋە ﺗﺎﻻﻗﺘﯩﻦ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻠﻪﺭﻣﯘ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻣﯩﺴﺎﻟﻰ :ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺸﻰ
ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ" :ﺳﻪﻥ ﺑﻮﻳﺘﺎﻕ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ ﺋﯜﺯۈﻟﺪﻯ ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭ ﺋﯚﺯۈﯕﺪە ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﺎﯕﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﻪﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﺳﺎﯕﺎ ﻫﺎﺟﯩﺘﯩﻢ ﻳﻮﻕ" ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ.
ﺑﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﺪﺍ،
ﻛﯩﻨﺎﻳﻪ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﻟﻪۋﺯﯨﻠﻪﺭﺩە ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺷﯘ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺗﺎﻻﻗﻨﻰ
ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪە ﺗﺎﻻﻕ ﻫﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺗﺎﻻﻗﻨﻰ
ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯘﺭۇﺷﯘپ ،ﻣﺎﺟﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩﺪﺍ ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻻﻕ ﻫﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﻧﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ )(١٢٠٩٤٧
ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋﺍﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘﺭﺍﺟﯩﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯔ.
ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ :ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﻮﻳﯘﺷﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻛﻪﺗﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ
ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﯩﺶ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺑﯘ ﻛﯩﻨﺎﻳﻪ ﺗﺎﻻﻕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺳﯩﺰ ﻛﻪﺗﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﯩﺮەﺭ ۋەﻗﻪ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ۋە ﺑﯘ
ﺳﯚﺯﺩﯨﻦ ﻫﻪﻡ ﺗﺎﻻﻗﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺳﯚﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻻﻕ
ﻫﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺳﯩﺰ ﻛﻪﺗﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﺮەﺭ ۋەﻗﻪ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﻣﯩﺴﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﻗﺎﻟﺴﯩﻤﯘ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯖﯩﺰ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﺩﯨﻦ ﺗﺎﻻﻗﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺑﯘ ﺳﯚﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻻﻕ ﻫﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
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ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﺎﻻﻕ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﯖﯩﺰ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﺎﻻﺵ-ﺗﺎﺭﺗﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻥ ﺷﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺗﺎﻻﻕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺗﺎﻻﻗﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺳﯚﺯﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻼ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻻﻕ ﻫﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯖﯩﺰ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻻﺵ-ﺗﺎﺭﺗﯩﺶ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ
ﺗﺎﻻﻗﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﺎﻻﻗﻨﻰ
ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺳﯚﺯﻟﯩﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﻛﯩﻨﺎﻳﻪ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﺗﺎﻻﻗﻨﻰ
ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻟﻪۋﺯﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗﺎﻻﻕ
ﻫﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺭ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ :ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻻﺵ-ﺗﺎﺭﺗﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺳﯩﺰﻧﻰ
ﺗﺎﻻﻕ ﻗﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﺭۇﻥ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﺎﯕﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ
ﻛﻪﺗﻜﯩﻦ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪە ﺗﺎﻻﻗﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺩەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ
ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻫﯚﻛﯜﻡ ﻗﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﻗﯧﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﻫﯚﻛﯜﻣﮕﻪ ﻫﯧﭻ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ :ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪە ﺗﺎﻻﻗﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ۋە ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻠﯩﻚ
ﻛﯩﻨﺎﻳﻪ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ  -٨١٧٢٦ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ
ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﺩﺍ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩەﻙ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻻﻕ ﻫﺎﺳﯩﻞ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﻫﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪۇﺭ.
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