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 ەتلىرىھ ئادنىكا - هئائىل ئۇيغۇرالرنىڭ

 
 ۇرۇلمىسىق ئائىله

 
 ۈزۈمىباشلىقلىق ت هئائىل ېوئدالئاساس قىلىنغان ف هربويى ئ هسىرلهرئ همئىيىتىدەج ئۇيغۇرالر

 ۇنلۇقخوت - هرئاساس قىلىنغان بىر ئ ېستىمىسىئاتا قان س ۇرۇلمىسىق ه. ئائىلهلگهنك ۈرۈپس ۆكۈمھ

 :ئاالھىدىلىكلىرى ۇنىڭتاپقان. ئ هركىبئائىلىدىن ت ڭچو

 هئىچىگ ۆزئ هۋالتنىئ ۆتياكى ت ۈچئاساس قىلغان ئ همهتىنىج هرئ هزالىرىئ هئائىلبىرىنچى: 

 هرزەنتلىرىدىنپ ۇالرنىڭئ همھ ۇكائ -ئوچاقلىق بولغان ئاكا  - ۆيلۈكئ ۋەدادا  ڭچو ۇالر. بۇئالىد

دادا  ڭچو ۇپ،بول ۇميۈزلۈكئوم هدەربىر ق هرياشايدىغان ئائىلىل هبىرگ هۋالتئ ۈچئ ەتته. ئادەتئىبار

 هرئ هممىسىھ هزالىرىنىڭئ ه. ئائىلهتمهيدۇچىقىپ ك ۆلۈنۈپب هئاسانلىقچ ۇكىالرئ -ئاكا  ۋاقتىداھايات 

 هنسۇپدادىغا م ڭچو ۇقىھوق ڭچو ڭ. ئائىلىنىۇئاغزىغا قارايد ڭدادىنى ڭبولغان چو همهتىدىنج

 ۆرمهتلىنىدۇ،ھ دەپ> هرىكىتىب ۆينىڭ<ئ ۈۋرۈكى،ت ۆينىڭئ هرىپىدىنت هزالىرىئ هئائىل ۇئ ۇپ،بول

 ۇنىقان هئائىل ېگىشلىكقىلىشقا ت هرىائي هزالىرىنىڭئ هئائىل هرىكىتىھ ۆزس ۇنىڭ. ئۇئاسرىلىد

 هرقانچهھ ۆزلىرىئ هيدۇ،تىل ۆمۈرئ ۇزۇنئ ۇنىڭغاقوپسا ئ - ۇرسائولت هزالىرىئ هئائىل ۈتۈنپ ېسابلىنىدۇ،ھ

 .اتايدۇئ ۇنىڭغائ ۇرنىنىباش ب هرسىنىڭن هممهھ ۇ،غورىگىل قالسىم

 ۇلئوغ ۇنجىت همئىيىتىدەج ئۇيغۇرالر .ۇقىرىي هرتىۋىسىم ۇنئور ۇلنىڭئوغ ۇنجىت ئىككىنچى:

بارلىق <تاشقى  ۋاكالىتهنباشلىقىغا  هسىرتقا قارىتا ئائىل ۇ. ئۋەرسازا ۆرمىتىگه<ئىككىنچى ئاتىلىق> ھ

بىر يىللىق  ڭئائىلىنى همما. ئهسۇئلشلىرىغا مبارلىق ئى ڭبولسا، ئائىلىنى ەئىچىد هئىشالر> غا؛ ئائىل

 ۇرۇش،باشق ۈلۈكىنىم -مال  ۇنالشتۇرۇش،ئىشلىرىنى ئور چىقىم -كىرىم  ۇرمۇش،ت هپچىقىرىش،ئىشل

 ڭباشلىقىنى هئائىل هنئالدى بىل هنىكاھ ئىشلىرى قاتارلىق ئىشالردا بىر قارارغا كىلىشت هرزەنتلهرنىڭپ

 .ۇرىدۇئاش همهلگهئاندىن ئ ېيىنك ۆتكهندىنئ ىنۇللىقىدماق ۇنىڭئ ېلىپ،س همىگهس

 ڭالرنىچو ۇش،بول ۋاپادارئانىسىغا  -بىلىش، ئاتا  هالئ هنەئنىسىنىئ هئائىل ئۈچىنچى:

 ۈزەلگ ۇيغۇرالرنىڭئىتتىپاقى، ئىناقلىقىنى ساقالش ئ هئاسراش، ئائىل هرنىكىچىكل ۆرمهتلهش،ھ

خىالپ ئىشالر  ۇنىڭغاب ەئىچىد هزالىرىئ ه. ئائىلهزمۇنلىرىدىنم ۇھىمم هربىيىسىنىڭت هئائىل ۋە هخالقىئ
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 ەپئاسىيلىق د هنەئنىسىگهئ هئائىل ۋاپاسىزلىق،ئانىغا  -قىلمىشلىرى ئاتا  ۇب ۇالرنىڭقىلىنسا، ئ سادىر

 ۇھهببهتم ۇنداقئائىلىسىدىكى م ۇيغۇر. ئۇچرايدۇئ هپرىتىگهن -قاغىش  همئىيهتنىڭج ۈتۈنقارىلىپ پ

ر)>، <ئاتا قارغىش ئوق> ۆكۈرە(ك هنبىل ۇئاسىئانا د -ئاتا  هرئ هرئ ۈرەر،ۆكك هنبىل ۇس هر<ي هپرەتن

 .هنگهنناھايىتى ئوبرازلىق ئىپادىل همسىلدەت ېگهند

ئىككى  ۇرۇلمىسىداق ۋەتىپى  هئائىل ۇيغۇرالرنىڭئ هگىشىپئ هرەققىياتىغات همئىيىتىنىڭج ئۇيغۇر

 هرمۇتىپتىكى ئائىلىل ۇرائوتت ۋە هئائىل همهتلىكج ڭچو ېوئدالف هنچىقىش بىل ېلىپك ۆلۈنۈشب ۇتۇپقاق

 هشقهرق ائىلىسى؛بايالر ئ ۇنتاش ئاخ هشقهردىكىرايونىدا ق ڭشىنجا هنۇبىيج هسىلهن،. مهكىللهنگهنش

 ۇسابايوۋالررايونىدا ئىلىدىكى م ڭئائىلىسى؛ شىمالىي شىنجا ۇسۇلبايالرم ۇرپاندىكىرايونىدا ت ڭشىنجا

. ۋەكىللىرىدىندۇر هرنىڭئائىلىل همهتلىكج ڭفىوئدال چو ۇنداقش هنهئ هرلئائىلىسى قاتارلىق ئائىلى

 همئىيىتىدەج ۇيغۇرئ ۇپ،بول هردىنئائىلىل ىتىپتىك ۇرائوتت هرياشايدىغان ئائىلىل هبىرگ هۋالتئىككى ئ

 هرگهتىپتىكى ئائىلىل ۇرائوتت هر،ئائىلىل همهتلىكج ڭچو ېوئدال. فهللهيدۇئاساسىي سالماقنى ئىگ

 .قىاللمىغان هرەققىيئوخشاش ت

 

 ۇناسىۋىتىم تۇغقانچىلىق

 

 :ۆلۈنىدۇب ېستىمىغاس ۆتت ۇنداقم ۇناسىۋىتىم ۇغقانچىلىقت ئۇيغۇرالرنىڭ

 -ئاچا  ۇكا،ئ -ئانىدىن بولغان، ئاتا بىر، ئانا باشقا ئاكا  -بىر ئاتا  ۇغقانقانداش ت )1

 .ڭىلالرسى

 -ئاچا  ۇكا،ئ -بىر ئاتىدىن بولغان ئاكا  ۋە ۇغقانالرت همهت: ئانا جۇغقانت ېقىني )2

 .ڭىلالرسى -ئاچا  ۇكا،ئ -ئاكا  ۆلهكئانابىر، ئاتا ب همھ هرزەنتىلىرىپ ڭىلنىڭسى

 ۇغقانالرنىڭقانداش ت هيرىيغ ېستىمىسىدىكىس همهتئانا ج همهت،: ئاتا جۇغقانيىراق ت )3

 .ۇئاتىلىد ەپ> دۇغقانت ەم<شىر ەتتهئاد ۇغقانالرت ۇنداقم هۋالدلىرى،ئ

 ەتته. ئادهرزەنتلىرىپ ۇالرنىڭئ ۋەئانا  ېيىنئاتا، ق ېيىنق هرزەنتلىرىنىڭ: پۇغقانت ۇداق )4

 .ۇئاتىلىد ەپ> دۇغقان<ت هممىسىھ ۇناسىۋەتتىكىلهرنىڭم ۇغقانچىلىقت ۇقىرىقىي

 

 ناملىرى تۇغقان
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 هجدادئ ۇغقانالربىرلىكى ئاساسىدىكى ت همهتقانداش ج هنىي هزالىرىئ هبىر ئائىل ئۇيغۇرالردا

 .هرقلهندۈرۈلىدۇپ هنخاس نام بىل هبويىچ هرتىپىياش ت هرتىپى،ت هۋالدئ هرتىپى،ت

 ۋەخاس نامى  هرتىپىنىڭت هجدادئ هبويىچ هنەئنهئ ۇيغۇرالردا: ئهبويىچ هرتىپىت هجدادئ .1

(ئاتا)، (ئانا) (ئاپا)؛ دادا�: ۇتۇلىدۇت ەخاتىرىد هجدادقىچهئ هتتىنچىئىسمى ي هخسش

 ڭ(م) چو ۋامبو چوڭ�(م) موما (م)؛  بوۋا�نانا (ئاپا)؛ ڭدادا (ئاتا)، چو چوڭ�

 ۋىدىنبو ۇلۇغئ هنىي هجدادتىنئ بهشىنچى�موما(م)؛  ۇلۇغ(م) ئۋابو ئۇلۇغ�موما(م)؛ 

. ۈرگۈزۈلىدۇي ەپد ۋامبو هتتىنچىياكى ئالتىنى، ي ۋامنىڭبوۋىسىبو ۇلۇغئ ۇقىرىدىكىلهري

 همما. ئۇمكىنم ۇشىخاس نامى بولغان بول هجدادنىڭئ هتتىنچىئالتىنچى، ي رۇنۇب

ھازىر  ۇنىڭدەك. شكېرەكبولسا  ۇنتۇلغانئ هلگۈچهك ېتىپي ەۋرىمىزگهد ڭبىزنى

 ۇقئىسىملىرىنى تول هخسخاس نامى ش هجدادىنىڭئ ۇقىرىي هجدادلىرىدىنئ ۈچىنچىئ

 .قالدى ۇپبول ۇچرايدىغانئاز ئ ېرەلهيدىغانالرب ېيتىپئ

 هئالت هنىي ۇمدابوغ هئالت هۋالدىئ همهتدادا ج ۇيغۇرالردا: ئهبويىچ هرتىپىت هۋالدئ .2

 پهي� چهۋرە،� ئهۋرە،� نهۋرە،�قىز،  ئوغۇل،�: ۇالر. ئۇئاخىرلىشىد هۋالدىدائ

 .هرقلهندۈرۈلىدۇپ ەپد هۋرەقىز ن هۋرە،ن ۇلئوغ هۋرە. نېيىلىدۇد هۋرەن كوكۇن� هۋرە،ن

 ڭىللىرىسى -ئاچا  ۇكا،ئ -ئاكا  ڭ: دادا، ئانىسىنىهبويىچ همهتدادا، ئانا ج .3

 ەتتهئاد همما. ئهرقلهندۈرۈلىدۇپ ەپتاغا ياكى ئاغا، ئاكا، ھامما د ۇمالشتۇرۇلۇپئوم

ئاخىرىغا  ڭئىسمىنى هخسش ۇالرنىڭئ هنبىل ېتىبارىئ ۈرمهتھ ېھرىم ېقىنلىق،ي

ئاتا،  ڭئاكىسى چو ڭرايونالردا دادىنى هزى. بشۇلىدۇقو ۆزىدادا(م)، ئانا(م)، ئاپا(م) س

 ەپمۇكىچىك ئاپا د ڭلىسىئاپا، سى ڭئاچىسى چو ڭكىچىك ئاتا؛ ئانىنى ۇكىسىئ

 .ۈرگۈزۈلىدۇي

 هيرىيغ هكىللهنگهنش هنبىل ۇناسىۋىتىنىكاھ م هرزەنتلىرىنىڭناملىرى: پ ۇغقانت ۇداق .4

 ېيىلىدۇ> دۇغقانت ۇدا<ق اسىۋەتۇنم ۇغقانچىلىقئاساسىدىكى ت ېمىسىقانداش سىست

 .هرقلهندۈرۈلىدۇپ هنخاس نام بىل ۋە

 هربولغاندا ئ ۆرۈرىيىتىز هرقلهندۈرۈشپ ۇدىالرنىئانىلىرى ق -ئاتا  هرەپقىز ت ۋە ئوغۇل①

باال>  ېلىنياكى ك ېلىنئايالى <ك ئوغۇلنىڭ�. ۈرگۈزۈلىدۇي ەپد ۇدائايال (چىشى) ق ۇدا،) قهركهك(ئ

ى ېلىننك ەتتهئاد هرەپت ۇلئوغ همما. ئۈرگۈزۈلىدۇي ەپ> دۈيوئغۇلياكى ك ۈيه<ك ېرىئ ڭقىزنى
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 ۈيوئغۇلنىبولسا، ك هرەپ. قىز تۇئاتايد ەپ<قىزىم ياكى باالم> د ۈپىتىدەس هزاسىئ ەسمىير ڭئائىلىنى

دادا  ېرىنىڭئ ېلىننىڭك ۇنىڭدەك،ش ڭئايالىنى ئوغۇلنىڭ�. ۇئاتايد ەپياكى باالم> د ۇم<ئوغل

(ئاتا) ئانا (ئاپا)  دادا ەتته. ئادۇئاتىلىد ەپئانا> د ېيىنئاتا>، <ق ېيىنانا (ئاپا)سى، <ق(ئاتا)سى، ئ

 ڭىللىرىسى ۇكا،ئ ۇنىڭئايالى ئ ۇلنىڭئوغ ڭچو هردەئائىلىل هرزەنتلىكپ كۆپ�. ۈرگۈزۈلىدۇي ەپد

. ۇدئاتىلى ەپقاتارلىق جايالردا بولسا <ئايال> د ۇرپان>، تېگىچه> ياكى <ئهڭگه<ي هرىپىدىنت

<مولالكا>، <ئاچا> ياكى  يالرداقاتارلىق جا ۇرپانئاكا ياكى ئاغا، ت ڭلىرىنىئارىدىن چو ېلىنلهرك

 -. بىر ئائىلىدىكى ئاكا ۇئاتايد ەپ> دڭلىم>ش <سىۇكام>، <ئايال>؛ كىچىكلىرىنى <ئهدە<ھ

 ۇكىسىئ -ئاكا  ڭئايالىنى ئهرنىڭ�. ۇئاتىشىد ەپ> دهڭگهي ېپىئارا <ئ ۆزئاياللىرى ئ ۇكىنىڭئ

 ەپ> دڭىلسى ېيىن>، <قېگىچهئ ېيىن<ق ڭىللىرىسى -ئىنى>، ئاچا  ېيىنئاغا>، <ق ېيىن<ق

 بىر⑥. ۈرگۈزۈلىدۇي ەپد ڭىلياكى سى هبولسا، ئاكا ياكى ئاغا، ئاچا، ئىگىچ ەتته. ئادۇئاتىلىد

 -ئاكا  هرەپنىڭئايال ئىككى ت - هرئ ۇنىڭدەكش هرلىرىئ ڭىلنىڭئائىلىدىن ياتلىق بولغان ئاچا، سى

ئانىلىرى  -ئاتا  ۇالرنىڭ. ئۇئاتىلىد ەپ<باجا> د ۇدىالشقانالرمۇئارىسىدا ق ڭىللىرىسى -ئاچا  ۇكا،ئ

 .ۇئاتىلىد ەپ> دۇدا<قايچا ق

 ۇ. بۈرمهتلىشىدۇقاتتىق ھ ۆزئارائ ېكىنل ېسابالنمىسىمۇ،ھ ۇغقانالردىنت ۇداق همئىيىتىدەج ئۇيغۇر

ناھايىتى  همسىلدەت ېگهن> دهلدىخان ك هلدى،ك ۈيوئغۇل>، <كهلدىك ۇداخ هلدى،ك ۇدا<ق

ئاچقان بىر جان  ۆزك ۇنياغاد ېڭىدىنئائىت خاس نام: ي پهرزەنتلهرگه⑦. هنگهنئوبرازلىق ئىپادىل

 ۇغۇلۇپ. باال تۇئاتىلىد ەپ>، <قىز> دۇلقاراپ <ئوغ هرقىگه<باال>، جىنسىي پ ۇتاشئىگىسى بىر ت

 - ه>، ئالتۋاق<بو هتوشقىچ ېشىغاي ۇغۇلۇپ. باال تۇئاتىلىد ەپد>، <قىز> ۋاق<بو ۇچهتوشق ېشىغاي

 هنىبالىالر ي ىياش ئارىلىقىدىك 12 - 11ياشتىن  هككىزس - هتته>، يەسىدەياشلىق بالىالر <نار هتتهي

ئىككى باال  ۇغۇلغانت ۇغۇتتات ېتىملىق. بىر قۇئاتىلىد ەپ> دۆسمۈربالىالر <ئ ېشىدىكىي ۇششاقئ

 ەپد ۇغقانت ەتتهئاد هۋرىلهربولغان ن همهتتىن: بىر جنهۋرىلهر⑧. ۇئاتىلىد ەپ> دېزەك<قوشك

 هۋرەئاچا ياكى ن هۋرەئىنى>، <ن هۋرە>، <نهۋرەئاكا<ن هنىالي هبويىچ هرتىپىياش ت ۈرگۈزۈلسىمۇ،ي

 ۇقۇمىنىئ ۇغقانت ۇيغۇرالردا. ئهرقلهندۈرۈلىدۇخاس نام ئارقىلىق پ ېگهن>دڭىلسى هۋرە>، <نهدەھ

 ۇلئايال، باال، قىز، ئوغ هڭگه،ي ڭىل،سى -(ئىنى)، ئاچا  ۇكائ -ئانا (ئاپا)، ئاكا  ۋا،دادا، بو ىغانۈرىدبىلد

 هسىلهن،. مۇقوللىنىلىد هڭك هنهي ەئىپادىسىد ۈرمهتھ - ېھرىم ېقىنلىق،ي ەتتهئاد ۇالرقاتارلىق ئاتالغ
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دادا، ئاكا؛ ئايالالرنى ئانا  ۋا،بو هرلهرنىئ - ڭالرنىچو ۆزىدىنئارا ئ ۆزئ ۇرادەرلهرب - ۇقوشنا، يار - ۇمقول

. ۇئاتايد ەپقىزىم د ڭلىم،سى ۇم،ئىنىم، باالم، ئوغل ۇكام،ئ هرنىكىچىكل هڭگه؛( ئاپا) ئايال، ئاچا، ي

 هلگهندەسوراش توغرا ك هپبىرىدىن گ هلگهنك ۇدۇلئ ۈپهيلىت ۆرۈرىيهتز هلۇمم هرش كىشىلۇناتون

 ۇ،نامالردا چاقىرىد ۇقىرىدىكىقاراپ ي ۇرامىغاق -ياش  هنقىياس هبويىچ هرقىجىنسىي پ هرەپنىڭقارشى ت

<ئاغچا>  رىئاياللى هبىقىدىكىلهرنىڭت ۇقىرى>، يۇشناچئاياللىرى <ق ڭباشقا دىنىي زاتالرنى ۇنىڭدىنب

 .ۇئاتىلىد ەپد

 

 ۋارىسلىقى مۈلۈك

 

 همما،. ئهئىگ ۇقىغاھوق ۋارىسلىق ۈلۈكم هممىسىقىز، ئايال ھ ۇل،ئوغ همئىيىتىدەج ئۇيغۇر

بىر  هككىزدىنياكى س ۆتتىنئايالغا ت ۈلۈش؛قارىغاندا قىزغا ئىككىدىن بىر ئ ۇلغائوغ هقسىماتتات همهلىيئ

 ۇرىسىدائوتت رقىزال ۈلۈكم هقدىردەئوغلى يوق بولغان ت ۆلگۈچىنىڭئ هگهر. ئۇقىلىنىد هقسىمت ۈلۈشئ

 هقدىردىمۇئايالى بولغان ت ۋە ۇغقانداش تقان هممايوق، ئ هرزەنتىپ ېچقانداق. ھۇقىلىنىد هقسىمت هڭت

بولماي،  ېقىنلىرىي ېچقانداقباشقا ھ ۆلگۈچىنىڭ. ئۇقىلىنىد هقسىمت ۈلۈشتىنبىر ئ ۇرىسىدائوتت ۇالرش

. ۇبولىد هنسۇپم ۇنىڭغاش ۇقىىق ھوقۋارىسل ۈلۈكبولسا م هرزەنتىئاكىسى، ئاسراندى پ ۆگهيئ هقهتپ

 هككهي ۆلگۈچى. ئۇقىلىنىد هقسىمت هڭت ۇالرغائ هقدىردەولغان تب ۇقبىردىن ئوش هرزەنتلهردىنپ ۇنداقم

ئىشلىرىغا  ۋەتساخا - هيرىخ هتجامائ هنبىل ېڭىشىك هتنىڭجامائ ۈلكىم ۇنىڭبولسا، ئ ېگانهي -

 ەرىگهبىر هرزەنتلىرىنىڭقىسمىنى پ هلۇمم ۈلۈكنىڭم -مال  ۋاقتىداھايات  ۆلگۈچى. ئېرىلىدۇب ۆتكۈزۈپئ

ياكى  هرگهنقىلىپ ب هخشهندە) بۇئالىد هئىچىگ ۆزئ هرزەنتلىرىنىمۇئاسراندى پ ۋە ۆگهيياكى ئايالىغا (ئ

 .ۈزۈلمهيدۇكىرگ هقسىماتقاقىسمى ت ۇش ۈلۈكنىڭقىلغان بولسا، م ۋەسىيهتقىلىشنى  ۇنداقش

. ۇزىتىدۇئ هنبىل هرەمجانالرباشقا س ۋە ۇقتويل ۈرۈشقىز باال ياتلىق قىلىنغاندا بىر ي ئۇيغۇرالرمۇ

 ۈلۈكقىزالرغا م ۇلبولمىغان ئوغ ۇرمۇشلۇق. تهئىگ ۇقىغاھوق ۋارىسلىق ۈلۈكم هنىالي ۇئ ماهمئ

 هنەئنىۋىشلىك ئېگىت ۇتۇلۇپ،ت هزەردەخىراجىتى ن ڭتوي ئىشلىرىنى ۋە ۇرمۇشت ۇالرنىڭئ هقسىماتىدا،ت

 .ۇرۇلىدۇقالد ۈلۈكم ۇقراقئارت هسسىدىنبىر ھ هتتىننىسب

 

 ەسمىيهتلىرىر - ۈزۈمت نىكاھ
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 .ۈزۈمىنىكاھ ت

بىر  هرگهئاساسىدىكى بىر ئ ۆددىگهرلىكھ ېوئداللىقق همئىيىتىدەج ۇيغۇرئ ۇرۇنب ئازادلىقتىن

 - ۇقھوق هرلىكئ ئهرلهرنىڭ:ئاالھىدىكلىرى ۇنىڭئ هلگهن،ك ۈرۈپس ۆكۈمھ ۈزۈمىئاياللىق ت

 ۈرۈپس ۆكۈمھ ۈزۈمتبىر ئاياللىق  هربىر ئ هرچهگ همئىيىتىدەج ۇيغۇرئىدى. ئ ۇقهددەسئىمتىيازى م

 ۇنخوت ۆتت ۈچ،ئ هتتائىمتىيازىدىن پايدىلىنىپ ئىككى، ھ - ۇقھوق هرلىكئ هرلهرئ ۇ،بولسىم كهلگهن

 ۇنىڭئ ۇ،بولمىسىم ۇميۈزلۈكئوم هھۋالئ ۇنداق. مهلگهنك ۇپبول هۋجۇتم هڭت هھۋالمۇئالىدىغان ئ

 بولغان: هۋەبس هھۋالالرئ ۇنداقم هكىللىنىشىگهش

 هۋەبىئىقتىدارى بولماسلىقى س ۇغۇتت ئايالىنىڭبولماسلىقى ياكى  هرزەنتپ ئوتتۇرىدا①

 ۇنخوت هرئ ۇغۇلغاندا،ت ۆرۈرىيىتىز هۋەبس ۇنداق. مۇئالىد ۇنبىر خوت هنهي ۈستىگهئ ۇنخوت هرئ هنبىل

 ۇرىغائوتت هنبىل هشهببۇسكارلىقت هرەپھالالردا ئايال ت ۆپىنچه. كۆرۈلىدۇرازىلىشىش ئاساسىدا ئىش ك

 ۇنئىككى خوت هرلىكبىر ئ ۇنداق. مۇقىلىد هتچىلىكرىياس ۆزىئىشىغا ئ يتو ۋە ۇىپ اليىق تالاليدچىق

 ەپمۇ<توقال> د ەتتهئاد ۇن. كىچىك خوتۇئاتىلىد ەپ> دۇن>، <كىچىك خوتۇنخوت ڭ<چو

 . ۇئاتىلىد

 هھۋالىئ ېلىشق ۇرۇپت ۇددەتم ۇزۇنسىرتتا ئ هنياكى باشقا ئىشالر بىل هنبىل تىجارەت②

 همئىيهتتىكىئىمتىيازى، ج ۇقھوق هرلىكئ هرلهرئ هزى. بۇبولىد ېلىشقان ئۇبىر خوت هنهي هربولغاندا، ئ

خىلدىكى  ۇب هممابار. ئ ۇتوقال ئالىدىغانالرم هئىمتىيازىغا تايىنىپ خاھىشىچ ۇقبايلىق، ھوق ۇز،نوپ

 ۇقىرىناھايىتى ئاز ساندىكى ي ېلىشتوقال ئ ۆتت ۈچ،ئ ۇپمۇئاز بولغان، بول هدەربىر ق ۇچىالرتوقال ئالغ

 .ئاز بولغان ېخىمۇت هھۋالئ ۇنداقبولغاچقا، ئ هۋجۇتئىچىدىال م تهبىقىدىكىلهر

 - ۇل. ئوغهلگهنك ۇپبول ۆددىگهرلىكىدەھ ڭئانىنى -ئاتا  هننىكاھ ئىشى ئاساس پهرزەنتلهرنىڭ

تويلىشىدىغان  ېلىپئ ۇللۇقىنىماق ڭئانىالرنى -ئاتا  ېيىنرايىالشقاندىن ك ېپىشىپئارا ت ۆزقىز ئ

 ىنىڭئان -ئاتا  همما. ئهلگهنك ۇپبول هۋجۇتم هڭت همما. ئهلگهنك ۇپبول هۋجۇتم هڭت هھۋالمۇئ

 .رول ئوينايتتى ۇچقىلغ هلھ هنىالپىكرى ي

 

 نىكاھلىنىش دائىرىسى
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 ئاساسلىقى يات هكلىنىپ،چ هنبىل ۋمىسىقو هتمىلل ۆزئ ەتتهنىكاھلىنىشى ئاد ئۇيغۇرالرنىڭ

 ۆگهي،ياكى دادىغا يا ئانىغا ئ ۇغقانالرقانداش ت ۋاسته. بىېرىلىدۇب ېلىپئ ۇرىسىدائوتت هرئائىلىل

 ېقىني وغلىشىپق ۇغقانچىلىقت همما. ئۇبولمايد هقهتئارا نىكاھلىنىشقا پ هرزەنتلهرئاسراندى پ ۈملىدىنج

 هجرىبىلهرگهت همما. ئهلگهنك ۇپبول هۋجۇتم ەتلىرىمۇئاد ېتىشئارا چ ۆزئ هۋرىلهرنىئارا ن ۇغقانالرت

ياخشى بولماي  ۇناسىۋىتىنىڭم ۇنخوت - هرئ ېلىشى،ق ۇغۇلۇپت ېينپناقھ هۋالدنىڭئ هن،ئاساس

 هتتايىرىكلىشىپ، ھ ڭنىۇناسىۋىتىم ۇغقانچىلىقت ڭئانىالرنى -ئارقىسىدا ئاتا  ېتىشىئاجرىشىپ ك

 ېھتىياتچانلىقناھايىتى ئ ۈچۈنساقلىنىش ئ ۇشىدىنسادىر بول ڭھادىسىلىرىنى ېتىشياتلىشىپ ك

خىلدىكى نىكاھلىنىش  ۇب ۇڭا. شۇساقلىنىد ېتىشتىنچ هۋرىلهرنىن هدەرق ۇمكىن. مۇتۇلىدۇت هپوزىتسىي

 .ۇچرايدۇئاز ئ

 هن،بىل ۋمىقو هتمىلل هيرىيئارقىسىدا غ ۇناسىۋىتىدىنداشلىق م هنهي ۇيغۇرالرداباشقا ئ مۇندىن

نىكاھلىنىش  هنبىل ۋمىقو هتمىلل هيرىيدىندىكى غ هيرىيغ ۈپهيلىدىنت ۇھهببهتم ۈملىدىنج

  .هلگهنك ۇپبول هۋجۇتم هھۋاللىرىمۇئ

 ۇنىڭغائ ۇكىسىئاكىسى ياكى ئ هقدىردەت هتكهنك ۇپبول ۋاپات ۆيۈسىك ېلىننىڭك ئۇيغۇرالردا

قالغان  ۇلت هڭگىسىي ېتىپك ۇپبول ۋاپاتئاكىسى  ۋاقىتالردا ۇرۇنقىب همما. ئۇبولمايد ۆيلىنىشكهئ

 ەپىنى دهرزەنتلىرپ ۈلكى،م -مال  ڭ) بولسا، ئاكىسىنىهقدىردەت ۇرغانئولت ۇتۇپت ۆيئ ۆلهكب ۇالرئ(

 هرىپىدىنت هتچىلىكجامائ همما. ئۆتكهنئ ۇپبول هۋجۇتم هھۋالمۇئ ۆيلىنىدىغانئ هڭگىسىگهي ۇكىسىئ

ئايالىغا  ۇكىسىنىڭ. ئاكىسى ئۇچرايتتىئ همك - همدىنك هھۋالئ ۇنداقئ هلگهچكهك هيىبلىنىپقاتتىق ئ

بولسا  هتدىم هڭ(ت ڭلىسىغاسى ڭئايالنى هرئ هتسهك ۆلۈپ. ئايال ئۇبولمايد هقهتپ ۆيلىنىشكهئ

قالماسلىق،  ۈزۈلۈپئ ۇناسىۋەتم ۇغقانچىلىقت ۇنىڭدىمۇ. بۇبولىد ۆيلىنىشكهئاچىسىغا) ئ

 .ۇقىلىنىد هقسهتياتسىراپ قالماسلىقى م هرزەنتلىرىنىڭڭپ

 

 ېشىي نىكاھلىنىش

 

 ېشىداي 18 ـ 16 ەتتهئاد ۇلالرئوغ ۇڭا. شەتلهنگهنئاد ۇلۇپئوچاقلىق ب - ۆيئ ۇربالد ئۇيغۇرالر

 ه> بويىچۇنى<نىكاھ قان ۆزگهردى،ئ ەتئاد ۇ. ھازىر بۇياشتا ياتلىق بولىد 17 - 15. قىزالر ۆيلىنىدۇئ

 .بولدى ېرىلمهيدىغانب ېتىتوشمىسا توي خ هگ 18 ېشىي هرەپنىڭئىككى ت هرھ
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 ەتلىرىئاد تويلىشىش

 

 ۇراسىمى،توي ئىشى، توي م ۇڭا. شېساباليدۇھ ەپسودىسى> د ۆمۈرتوي ئىشىنى <ئ ئۇيغۇرالر

 ۆددىگهرلىكھ ېوئداللىقف همئىيىتىدەج ۇيغۇرالر. ئۇقىلىد هتدىقق ەاليىق تالالشقا ئاالھىد ۇپمۇ،بول

 هزىب ۇناسىپم ىڭغاۇنش ۇتويلىشىشتىم هلگهچكه،ك ۈرۈپس ۆكۈمھ ۈزۈمىئاساسىدىكى نىكاھ ت

 ېگهنقىز ئال> د ۆرۈپل، ئانا كبوز ئا ۆرۈپ. <قىرغاق كهكىللهنگهنقاراشالر ش هخالقىيوئداللىق ئېف

 هريانىتويلىشىش ج ۇيغۇرالردا. ئهنگهنقاراش ئىپادىل هخالقىئ ېوئداللىقف ۇنداقش هنهئ ەماقالىد

  :ۆتىدۇئ ۇچالردىنباسق ۆۋەندىكىچهت

  :ۇقوللىنىد الرۇسۇلئ تۆۋەندىكىدەك ۇنداقم ەتتهاليىق تالالش: اليىق تالالشتا ئاد بىرىنچى،

 ۇغقانالرت - ۇرۇقئ ۇرادەرلهر،ب - ۇقوشنا، يار - ۇمقول هھهلله،م - هلئ هنئانا بىل -ئاتا  .1

. ۆزىتىدۇاليىق ك ۈچۈن(ئوغلى) ئ هرزەنتىپ ۆزقىشالقالردىن ئ - ېزائىچىدىن، ئاندىن قالسا يات ي

ت ېشارەباشقىالر ئارقىلىق ئوغلىغا ب ېيىنك هلگهندىنك هرگهپىكرى بىر ي ڭئانىنى -ئاتا 

 ۆزىتىپئانا ك -باشقا ئىنكاس بولمىسا ئاتا  ۇلدا. ئوغڭلىنىدۇرايى ئا ڭياكى ئوغلىنى ېرىلىدۇب

اليىقى بولغان  ۈرگهني ۆزلىشىپس ۇرۇپياقت ڭئوغلىنى هگهر. ئۇتاللىغان اليىق نىشانلىنىد

. ىدۇاليىق نىشانلىن ۇش ېسابتائاخىرقى ھ ۆرۈلسه،ك ۇناسىپم ۇئانىغىم -اليىق ئاتا  ۇب هقدىردەت

بىرىنى  -قىز بىر  هنبىل ۇل. ئوغۇرول ئوينايد ۇچقىلغ هلپىكرى ھ ڭئانىنى -ئاتا  ەتتهئاد

 ەخاتىر ۆزئاراقىلىپ ئ ۋولىسىم ۇرۇشنىڭئاش همهلگهئ ۇلىرىنىئارز ۆزقالغان بولسا ئ ۇرۇپياقت

)، ۈزۈكئ ۇنئالت هر(ھاللىق ئائىلىدىكىل ۈزۈكئ ۈمۈشك ەتتهئاد ۇلالر. ئوغۇرۇشىدۇقالد

 .ۇقىلىد هقدىمقول ياغلىق ت هنئىشلىگ ېكىپچ ۈلگ ۆزىقىزالر ئ ۇنتۇمار،بوي

بولسا،  هلگهنك ۆرۈپئوغلىنى (قىزىنى) كىچىكىدىن ياخشى ك ڭبىرىنى هلۇمم هرئائىلىل هزىب .2

>، <ئوبدان باال بولدى> ۋالىمهنپايدىلىنىپ <باال قىلى ۇرسهتلهردىنپ ۇنسور هرخىلھ

ئانىسىغا  -ئاتا  ڭ(قىز) نى ۇلئوغ ۈملىدىن(قىزغا) ج ۇلغائوغ هنبىل هرئىبارىل - ۆزس ېگهندەكد

 ېشارەتكهب ۇئانىسىدا ب -ئاتا  ڭ(قىز) نى ۇل(قىز) دا، ئوغ ۇلئوغ هگهر. ئۇرىدۇت ېرىپب ېشارەتب

 ېشارەتكهب ۇئانىسىغا ب -ئاتا  ڭ(قىز) نى ۇل(قىز)دا، ئوغ ۇلئوغ ۆرۈلسه،ك ەئىپاد ەربىر ۇناسىپم

 ۆزئ قئارقىلى ۇرادەرلىرىب - ۇيار ۇغقان،ت هرەپ(قىز) ت ۇلئوغ ۆرۈلسه،ك ەئىپاد ەربىر ۇناسىپم
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 ۇدىلىشىشئاندىن ق ۆرۈشسه،ك ۇناسىپم ەسمىير هرەپ. ئىككى تۈرىشىدۇبىلد هكلىرىنىئىست

  .ۆرىدۇك هدبىرلىرىنىت

تىرىشچان ئاتىسىز ياكى  ۋاش،يا ۋاستهبى ۆزلىرىئ هرقىزلىق ئائىلىل ۆپك ۇپمۇبول هر،ئائىلىل هزىب .3

 ۇش ۇ. ئۇقويىد ېتىپچ ۇنىڭغائانىسىز ياكى قارا يىتىم بالىالرنى تالالپ قىزلىرىدىن بىرىنى ئ

 .اتىلىدۇئ ەپ(كىرىش)> د هكىرىشئ ۇلچىالپ<ئوغ ەتتهئاد ۇ. بۇبولىد ېسابىدائوغلى ھ ۆينىڭئ

 ۈملىدىنقىزالرغا، ج - ۇلياش ئوغ همئىيىتىدەج ۇيغۇرالرئارقىلىق تالالش: ئ ەمئاد هخسۇسم .4

قىلغان  هسىپك ۇشتۇرۇشنىئايال) الرغا اليىق تون ۇلياشلىق يويتاق ياكى سويتاق (ت ۇرائوتت

 ۆزئ هرئائىلىل هزى. بۇئاتىلىد ەپ> دەلاللئايال <د ۇنداق. بهلگهنك ۇپئايالالر بول

 ۈچۈنئ ۆزلىرىسويتاقالر ئ -ياشلىق بويتاق  ۇرائوتت ۈملىدىنج ۈچۈنئوغلى، )قىز(لىرى ئ

 ۇشتۇرۇشئايالالر ھازىرقى <اليىق تون ۇنداقب ۇ،ئايالالر ئارقىلىق اليىق تالاليد ۇنداقش

 .هلگهنرولىنى ئويناپ ك ڭئورنى>نى

 :ېلىنگهنقوللىنىپ ك ۇسۇلمۇئ ەئاالھىد ۇنداقاليىق تالالشتا م ۇيغۇرلىرىدائ ۇرلوپن

 - ېلىپئويناپ، ك ه: بالىالر بىللۆزىتىشباشالپ ك ۋاقتىدىن ۆسمۈرلۈكقىزنى ئ هنبىل ئوغۇل .5

چاققانلىقى،  هرىكىتىنىڭھ ۆزس ۇالرنىئانىالر ئ -چاغلىرىدىن باشالپ، ئاتا  ۈرگهني ېتىپك

 ۇل. ئوغۇنىشاناليد ەرىنىبىر ۇالردىنش ۆزىتىپ،ك هھهتلهردىنقاتارلىق ج ۇشقۇنلۇقىج ۈرگۈن،ت

 ۇرسىتىدىنپ ۈرگهنئويناپ ي ېتىپك - ېلىپك ڭنىشانلىغان قىزنى ۇئانىسى ش ڭنىهرەپت

. قىز ۇقىيىپ قويىد ېرىنىبىر ي ېتىكىنىڭئ ۆڭلىكىنىڭك ۇنىڭئ ۇيدۇرمايپايدىلىنىپ، قىزغا ت

. ۇقويىد ۈرۈپئاق يىپنى يىپىشت هبىر كالت ۈرىسىگهياكى م ېشىغاب ۇلنىڭئانىسى ئوغ هرەپنىڭت

 ۇقىزىمىزغا(ئوغلىمىزغا) اليىق چىقىپت هئانا ھ -ئاتا  ۆرگهنك ۇنىقايتقاندا ب ۆيلىرىگهبالىالر ئ

 ېرىشتاب هلچى. ئۇبولىد هرەددۇتىدات هۋەتىشئ هلچىئ هرەپت ۇل. ئوغۈتىدۇك هلچى)ئۇچۇر(ئ ەپد

 ۆرمىسه،ك ۇناسىپم هرەپت ۇل. ئوغۇداستىخان قىلىپ بارىد ۇرۇپپىش ېشىنىب ېلىقب هدان ۇزتوقق

 .ۇرىدۇداستىخاننى ياند ۇرۇپپىش ېشىنىب ېلىقب هدان ۇزتوقق ايرىمئ هرەپقىز ت

 هلگۈسىدەئىككى دوست ئاياللىرى ھامىلدار چاغدىال ك هتلىكقىيام ۇيغۇرالرداچاغالردا ئ بۇرۇنقى .6

 ۇالرنىڭئاياللىرى ئ هگهربولغان. ئ ەتمۇئاد ۋەدىلىشىدىغان ۇشنىقوي ېتىپچ هرزەنتلىرىنىپ

 هتكهني هتكهباالغ ۇپبول ڭساغالم چو ۇالربولسا، ئ ۇغقانبىرى قىز ت ۇل،بىرى ئوغ ۈتكىنىدەكك

 .قوياتتى ېتىپچ ۇالرنىھامان ئ
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 ڭئانىنى -ئاتا  ۇن،قوللىنىلمىس ۇسۇلقانداق ئ هيلىاليىق تالالشتا م ېيتقاندا،قىلىپ ئ ئومۇمهن

 ۋاستهبى هنقاراش بىل هخالقىئ ېوئداللىقف ۇ. بهلگهنرول ئويناپ ك ۇچقىلغ هلئىرادىسى ھ

 : هلگهنك ۇپبول هۋجۇتم ۇخاھىشالرم - ەتئاد ۇنداقم هنهي ۇرۇنبولغاچقا، ب ۇناسىۋەتلىكم

 هريىگىتل ۇپمۇبول ېرىشتىن،ب ېقىنالرغاي -يىراق  ۇزيالغ ۆزىقالغان قىزالر ئ ېتىپي باالغهتكه①

 ېگىشلىكت ۇشقاقىزالردا بول ۇاقلىناتتى. بتىكىلىپ قاراشتىن س هرگهيىگىتل ۇچرىشىشتىن،ئ هنبىل

 قارىالتتى.  ەپد هخالقئ

 ۇرىسىدائوتت ىزق - ۇلتويلىشىدىغان ئوغ ېكىتكهچكه،ئانا تالالپ ب -ئاتا  اليىقنى②

 ۆچۈرۈپقىز ك ۇپتا توي بول ۇچىالرتويالشق ېزىالردىني هھهلله،باشقا م ۇپمۇبولمايتتى. بول ۇچرىشىشئ

 . ۆرۈشهتتىك ۈزبولغاندا ئاندىن ي ۇسىئاچق ۈزي هچكىك ېلىنىپك

ناھايىتى  هممائ ۇ،خاھىشلىرى بولسىم ۇھهببهتلىشىشم ۆزئارقىزالردا ئ - ۇلئوغ ياش③

 قارىالتتى.  ەپد هخالقسىزقىزالر داپشاق، ئ ۇپمۇبول ۇالرقالسا، ئ ېزىلىپس هگهر. ئتىبوالت ۇپىيانهخ

 -قىزالر ئاتا  - ۇلاش ئوغي ۋەدىلهشكهنباغلىشىپ تويلىشىشقا  ۇھهببهتئارا م ئۆز④

 هقدىردە،بولغان ت هجبۇرم ه) كۆيلىنىش(ئ ۇشباشقىالرغا ياتلىق بول هئىرادىسى بويىچ ڭئانىسىنى

 ۆتىدىغانئ هئاخىر ئىككىسى تويلىشىپ بىرگ ېتىپ،ئاجرىشىپ ك هنبىل هۋەبلهرس - انهباھ هرھ ېيىنك

 -ئاتا  ېتىپك ېچىپق هبىلل ۈنئىككى ك -بىر  ۇنمايبويس هئىرادىسىگ ڭئانىسىنى -ياكى ئاتا 

 .هلگهنك ۇپبول هۋجۇتم هھۋالالرمۇقىلىدىغان ئ هجبۇرتويلىشىشىغا م ۆزلىرىنىڭئانىسىنى ئ

بولغان  هركىنلىكىگهنىكاھ ئ ۋە ۇھهببهتم هركىنئ ڭقوشاقلىرىدىن ياشالرنى هلقخ ۆۋەندىكىت

  :همهسئ هست ۆرۈۋېلىشك ۈچلۈكلۈكىنىك هقهدەرن هشنالىقىنىڭت

 ېگهرىمنى،ئ ۇشباشق ۇندۇردى،ئويناپ س ئېتىم

 .يارىمنى ۆيگهنس هرمهيدۇ،ب ېپئ ڭاما ئاتام

× × × ×  

  ۇن،ئىلمىس هنلهركىيىپسىز، ئاق تىك ۆڭلهكك ئاققىنا

 .نۇيالغان بولمىس ۋەدە ۇن،ئىلسا ئىلس هنلهرتىك ئاق

× × × ×  

  ۇمار،خ ۆزىچىرايلىقىم ك ېلىسهن،قاياقتىن ك سهن
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 .ۇمارئاسقىن تىلت ۇڭغابوين هگمىسۇن،تىلىم ت ساڭا

 

 هرەپكهقىز ت هرەپت ۇلئوغ ېيىنك ۇقىمالنغاندىن: اليىق مۇش) قويهلچى(ئ ەمئاد ئىككىنچى،

 هلچىلهرنىبارغان ئ هرەپ. قىز تۇتاپىد هركىبكىشىدىن ت ۈچئ -ئىككى  ەتتهئاد هلچى. ئۇقويىد هلچىئ

 هىگهلچ<ئ هلچىلهرئ ۈستىدە. داستىخان ئۈتىدۇچىرايلىق ك پېلىداستىخان س ېلىپ،قىزغىن قارشى ئ

 ۇناسىپم هرەپت ۇل. ئوغۇئىزھار قىلىد ۇددىائسىنىم هلگهنك ۆزلىرىنىڭباشالپ ئ ۆزس ەپيوق> د ۆلۈمئ

كىچىك>  ېخى<قىزىمىزنى تۆرمىسهك ۇناسىپقايسىلىرىدىن قىزىمىزنى ئايىمايمىز>؛ م هر<ھ ۆرسهك

 ۋابجا ەپقويغان> د ېلىپداستىخىنىنى ئ ڭباغالقلىق> ياكى <باشقىالرنى ېشىب ڭياكى <قىزىمىزنى

  .ېرىدۇب

. ۇئاتىلىد ەپمۇ> دېيىچ ەھمهت<كىچىك چاي> ياكى <ر ۇداستىخان تاشالش: ب ئۈچىنچى،

 هبويىچ ەسمىيهتلهرر ېقىۋاتقانئ ەئىچىد ۇرتقاراپ ي هھۋالىغائىقتىسادىي ئ ۆزئ هرەپت ۇلئوغ ۇچتاباسق ۇب

 هرنىرسىلهبىر تاختا چاي قاتارلىق ن ېزەك،گ - هنتساندا نان، ق هلۇمم ەخت،كىيىملىك ر ۈچئ -ئىككى 

 ڭئايالنى هشب - ۆتقوشنىلىرىدىن ت - ۇمقول ۇغقان،ت - ۇرۇقئانىسى ئ ۇلنىڭھازىرالپ ئوغ

 ۈزي ەسمىيئانىسى ر هرەپنىڭئىككى ت هنبىل ۇناسىۋەتم ۇ. بۇبارىد هرەپكهقىز ت همراھلىقىداھ

 ۇليىن ئوغې. داستىخان يىغىلغاندىن كۈتۈۋالىدۇقىزغىن ك ېھمانالرنىم هلگهنك هرەپ. قىز تۆرۈشىدۇك

 ۇچۇرتوغرىسىدا ئ ۇقتويل ۇپ،قوي ۇرىغائوتت ۋغاتلىرىنىسو هكهلگهنئ ۈزسىدىني ېيتىشئ ەھمهتر هرەپت

 .ۇسوراپ خوشلىشىپ قايتىد ېرىشنىب

خاس  ۇق،تويل ۇيغۇرالردا. ئهلگهنك ىدىنۆز> توي سۇق: <تويلهسلىھهتم ۇقتويل تۆتىنچى،

قىزغا  هخسۇسم ۇق. خاس تويلۇئالىد هئىچىگ ۆزئ ۈرنىت ۈچئ ەتئىبار ۈيىدىنئاش س ۇمچا،قوي ۇقتويل

ا ۇمچقوي ۇيۇملىرىنى؛ب هتزىنن ۋە ەختر هنكىيىملىك ئ ۈچئ -ئىككى  ۈستىباش،ئ ۈرۈشئاتالغان بىر ي

 هن(ئاساس ېھمانم ۇلىدىغانقوي ۇغقانلىرىغات ېقىني ۋە ۇغقانت ۋاستهئانىسى، بى -ئاتا  ڭقىزنى

ياكى  ۇنياغ، ئ - ۆشگ ېرەكلىكك ۇزىتىشقائ ېھمانم ۈنىك هرىكهم ۈيى)؛ ئاش سەختكىيىملىك ر

 .ۇئالىد هئىچىگ ۆزئ هرسىلهرنىقاتارلىق ن ۇنئوت ېزەك،گ - هنتق ۇز،ت -چاي  هۋزە،س ۈرۈچ،گ

 ۋەكىلى هرەپئىككى ت ېرىدۇ،تىزىملىك ب هبويىچ ۈرت ۈچئ ۇقىرىقىي هرەپكهت ۇلئوغ هرەپقىز ت

 ۇرىسىدىكىھازىرلىقى ئوتت هرەپنىڭت ۇلئوغ هنبىل هلهپتىزىملىكتىكى ت ۇپ،بول همج ۆيىگهئ هرەپقىز ت

 استىخان. دۈتىدۇچىرايلىق ك ۋەكىللهرنى هنئالدى بىل هرەپ. قىز تهسلىھهتلىشىدۇم ۈستىدەئ هرقپ

 ۆلچهمئ ېقىۋاتقانئ همئىيهتتهئارقىلىق ج هسلىھهت. مۇباشلىنىد هسلىھهتم ەسمىير ېيىنيىغىلغاندىن ك
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قىز  هريانىداج هسلىھهت. مۇتارقىشىد ېلىشىپبىر قارارغا ك ۇدەكرازى بولغ هرەپئاساسىدا ئىككى ت

 ېتىمق ۇشۇم شۇنىڭدەك. ۈرىدۇبىلد هئاخىرىدا پوزىتسىي هڭئ ۇرۇپئاچماي ئولت ۆزدادىسى س هرەپت

 ۈستىدىمۇسانى ئ ەمدائىرىسى، ئاد ۇلىدىغانالرنىڭقوي ۇمچاقوي ۇرۇقياند ۋە ۇمچاقوي هرەپنىڭئىككى ت

ئانىسىدىن باشقىالرغا  -ئاتا  هرەپئىككى ت هرئائىلىل هزىئارقىلىق ب هسلىھهت. مۇبولىد هسلىھهتم

 هزىلهر. بۇقارار قىلىشىد ۇشنىچچىسىگىال قويهبىر ن ۇغقانلىرىدىنت ۋاسىتهقويماسلىقنى ياكى بى ۇمچاقوي

 ۇپسادىر بول ۆڭۈلسىزلىكلهرنىڭك هزىب هنبىل ۇشىتارتىش بول -تاالش  ۇدەبىھ ۈستىدەئ ۇقتويل

 ېلىشىپك ۇرانهت ۈزي ۆزلىرىئ هخسهنئانىسى ش -ئاتا  هرەپئىككى ت ۈچۈنساقلىنىش ئ ېلىشىدىنق

دىدا توي ئال ۇشئارقىسىدا بول ۆڭۈلسىزلىكلهرك ۇنداقش ۈستىدىكىئ ۇقتويل ۈنكى. چۇقىلىد هلھ

 .سادىر بوالتتى هھۋالالرمۇئ ېتىدىغانك ۇزۇلۇپب

 هتتهي ۇردىنق هشب ېگهندەئاز د ۇر،ق ۇزتوقق ېگهندە،د ۆپك هڭئ ۈچۈنقىز ئ هبويىچ ەتئاد كونا

 هتزىنن ۆتۈك،ئ ۈپكىيىملىك، بىردىن دوپپا، ياغلىق، بىر ج ۈچئ ېگهندەئاز د هڭئ ۇرغىچه،ق

 هرباي ئائىلىل هبىقهت ۇقىرىي همما. ئېلىناتتىھالقا س ۈمۈشياكى ك ۇنئالت ۈپبىر ج ۇيۇملىرىدىنب

 ۇماق،ياغلىق، دوپپا، قاما ت ۈپلهپكىيىملىك، ج ۇرق هچچهئون ن ۇپقىشلىق بول -يازلىق  ۇرىسىدائوتت

تاج،  ۇنئالت ۋە هيزۈكبىل ۇنئالت ۈزۈك،ئ ۇنھالقا، ئالت ۇنئالت ۈپبىر ج ۈستىباش،قاتارلىق ئ ۆتۈكئ

قوي،  هيىگىرم -ئون  ۈچۈنئ هرىكه. مېلىناتتىس ۇيۇملىرىب هتداقلىق دوپپا قاتارلىق زىننقا ۇنئالت

 .هتتىئىشلىت ۈرۈچگ ۇن،ئ ڭالپجى ۈزي هچچهكاال، ن ۈچئ -ئىككى 

 هنەئنىمىزدەئ هدىمكىق ڭ>نى9< هلسهك،ك ۇشىغا> بول9< ېكىنىڭچ ۇقىرىي هڭئ تويلۇقنىڭ

 .ۇناسىۋەتلىكم ۋاستهبى هنبىل هلگهنلىكىقارىلىپ ك ەپسان> د ۇقهددەس<م

 ئىككى خىل: هنئاساس ۇسۇلىئ ۇرۇشتاپش ۇق: تويلۇرۇشتاپش ۇقتويل بهشىنچى،

 ۇلپ ۇندۇرۇپس ۇلغاپ هبازار باھاسى بويىچ ۇقنىتويل ېيىنپىشقاندىن ك هسلىھهتىم تويلۇق①

 . ېلىشئ هخاھىشىچ ۆزئ هرەپقىز ت ۇقنىتويل ۇرۇپتاپش

 ۈنىچاي ك ڭھازىرالپ چو ۇقتويل هبويىچ هلىپىت هرەپنىڭقىز ت هرەپت ئوغۇل②

 ۇسۇلئىككىنچى خىل ئ ەتته. ئادۇشئالدىغا قوي ڭئانىسىنى -ئاتا  ڭئالدىدا قىزنى ۆپچىلىكنىڭك

 .ېلىنگهنقوللىنىپ ك ۇميۈزلۈكئوم هدەربىرق

 -ئاتا  هرەپقىز ت ۋە ۇرۇلىدۇتاپش ۇققىزغا ھازىرالنغان تويل ۇچتا،باسق ۇچاي: ب ڭچو ئالتىنچى،

 ۇب ۇڭا. شېكىتىلىدۇب ەسمىير ۈنىك هرىكه. مۇلىدۇقوي ۇمچىالرقوي ۇلىدىغانئانىسى قاتارلىقالرغا قوي
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 ۇ. باتالغانئ ەپچاي> د ڭ<چو ۇب ۇڭا. شېكىتىلىدۇب ەسمىير ۈنىك ۇئاتالغان. ب ەپچاي> د ڭ<چو

 ۇل. ئوغۇھازىر بولىد ۇرادەرلىرىمۇب - ۇقوشنا، يار - ۇمقول ۇغقان،ت - ۇرۇقئ هرەپنىڭقىز ت ۈنىك

 15 - 10 ۇپبول ۇرادەرلىرىب - ۇقوشنا، يار - ۇمقول ۇغقان،ت - ۇرۇقئانىسى، ئ -ئاتا  هرەپنىڭت

ىلىك مىقداردا ھازىرلىغان هلگقاتارلىقالرغا ب ۇمچاقوي ۇق،ھازىرلىغان تويل همراھلىقىداھ ڭكىشىنى

 ەربىر ېزەك،گ - هنتق ۇز،ت هۋزە،س ۈرۈچ،، گماي ۆش،مىقداردا گ هلگىلىكقاتارلىقالرغا ب ۇمچاقوي ۇق،تويل

 ېھمانچىرايلىق م ېھمانالرنىم هرەپ. قىز تېلىدۇداستىخان قىلىپ ك هرەپكهقىز ت ۇپتاختا چاي قوش

 ېھمانالرداستىخاننى م هكهلگهن(ئايال) ئ ۋەكىلى هرەپت ۇلئوغ ېيىن،. داستىخان يىغىلغاندىن كۇقىلىد

 ېيىنك ۈگىگهندىنت ەسمىيهتر ۇ. بۇقىلىد ېالنئ هپبىرل -بىر  هبويىچ هرتىپىت ۆزئ ېچى،ئالدىدا ئ

بىر  هسلىھهتلىشىپم ۈستىدەئ هرسىلهرن همك ۋە ۈيىئاش س ڭ) توينىهرلهر(ئ ۋەكىلى هرەپئىككى ت

 .ۇخوشلىشىپ قايتىد هلگىلهپب ۈنىنىك هرىكهم هنبىل ۋاقىتان هكىلىدىغئ ۇس ـئاش  ېلىپ،قارارغا ك

 هرسىلهرنىقاتارلىق ن ۈلكهت ۇرقا،ت - ېگهقوراللىرى، چ ۇتۇشت ېلىقب ېلىق،ب ۇيغۇرلىرىدائ لوپنۇر

ئارالالردا  ۋە ۆلك ەريا،د ۇيانزامانالردىن ب ۇزۇنناھايىتى ئ ۇالرنىڭئ ۇئادىتى بولغان، ب ېلىشس ۇقتويل

 كى،هن. روش ۇناسىۋەتلىكم ۋاسىتهبى هنبىل هلگهنلىرىياشاپ ك هتتهھال ېگۈدەكئاالقىسىز د هنسىرت بىل

 ەتلىرىنىڭئىپتىدائىي ئاد ەۋرىدىكىد ۋىچىلىقچار ۆچمهنك ۋچىلىق،ئو هجدادلىرىمىزنىڭئ ەتلهرئاد ۇب

 هدەمق همئىيهتكهسىنپىي ج ڭئىنسانالرنى ۈملىدىنج هجدادلىرىمىزنىڭ،ئ ۇ. بەتئىزنالىرىدىن ئىبار

 هنبىل ۇچىيىپ ئ ۇھىمبىزنى م ىلىشتاق هتقىقت ەتلىرىنىتويلىشىش ئاد ۇچلىرىدىكىقويغان باسق

 .همىنلهيدۇت

 ۆلىمىك هرىكىسىنىڭباي، توي م ڭمىقدارى چو ۇقتويل ۇيغۇرالردائ ېيتقانداقىلىپ ئ ئومۇمهن

. قىز ۇئاساسىدا بولىد ۆلچهمئ ېقىۋاتقانئ همئىيهتتهج ۋە هھۋالىئىقتىسادىي ئ هرەپنىڭئىككى ت هرھ

 هڭت ارئىالجى ب ۇيغۇرالر. ئۇچرايدۇئ هپرىتىگهن هتچىلىكنىڭقويسا، جامائ هلهپت ۇقچهئارت هرەپت

 .ۇتويلىشىد هنبىل ۇندىكىلهرئور

 

 ۇشبول پهرزەنتلىك

 

قىلغان،  ەتئاد ۇشنىبول هرزەنتلىكپ ۆپك ۋە ۇربالد ۇيغۇرالرقارشى: ئ ۇغۇتت ۇيغۇرالرنىڭئ (1

 ۇرمۇشقاتارلىق ت ېلىشق ۆلهكسىزئايرىلغاندا ي ۇرىدىنياشىنىپ ماغد هجدادلىرىمىزنىڭئ ەتئاد ۇب
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 ەنتلىرىنىڭزهرپ ۇتۇپت هزەردەن هھۋالنىئ ۇب ۇيغۇرالرمۇئ ۇڭا. شهكىللهنگهنئاساسىدا ش همهلىيهتلىرىئ

 ېلىۋاتقانتارقىلىپ ك ەئىچىد هلققىلغان. خ ەتقىلىشنى ئاد هرزەنتلىكپ ۆپك ۋە ۇرمۇشلۇقت ۇربالد

 هكىللهنگهناساسىدا شقاراش ئ ۇش هنهئ همسىلت ېگهنمازار> د ۆيبازار، بالىسىز ئ ۆي<بالىلىق ئ

 .هنگهنناھايىتى ئوبرازلىق ئىپادىل ۈمىدىئ - ۇبولغان ئارز هرزەنتكهپ ۇيغۇرالرنىڭئ ۇنىڭدائ ۇپ،بول

 -قىز بالىنى ئاتا  ۋە همسىتمهيدۇك ۇقىز بالىنىم هممائ ېلىدۇك ېرىسراقئوغول بالىغا ھ ئۇيغۇرالرمۇ

 ۇڭاش ۇقارايد ەپد ېلىدۇ،ك هرىكهتب ۇرۇمايدۇ،ق هۋالدبولسىال ئ هرزەنتپ ېلىدۇ،ك ۆيۈمچانئانىغا ك

 .ېلىدۇك هرزەنتلىكپ ۆپك هممىسىھ ڭئىقتىدارى بولغانالرنى ۇرمۇشت

 :ەتلهرقارىشىغا ئائىت ئاد ۇغۇتت (2

 ەپئازابلىق ئىشالردىن د هڭكىشىلىك ھاياتىدىكى ئ هرزەنتسىزلىكپ همئىيىتىدەج ئۇيغۇر①

 هۋەبس ېپىپچ هرەپكهت هرھ ۆرمىگهنلهرك هرزەنتپ چهۇزۇنغىتويلىشىپ ئ ۈچۈنئ ۇنىڭش ۇئقارىلىد

 -. مازار ۆرىدۇغانال ئامالالرنى قىلىپ كڭلى. باشقىالردىن ئاۋالىنىدۇدا ېۋىپلهرگهت ۇئقىلىشقا تىرىشىد

 ڭقارالغان جايالرنى ەپد هتلىكخاسىي - ۇلۇغئ هتتاھ ۇ،قىلىد ۇزرەتن - هرىزن ېرىپماشايىقالرغا ب

 ۇغۇتلۇقت ۆپك هزىلهر. بهيدۇقىلىپ ي ېرىمئ هرسىلهرنىتوپىسىنى، كامارلىرىنى كوالپ قولىغا چىققان ن

 . ۇرىدۇ) ئولتھهمراھى( ېشىگهئىسسىق ئ ڭبولغان ئايالالرنى

 هكسىزچ هممىسىكىچىك ھ - ڭئائىلىدىكى چو ۇكىشى ھامىلدار بولغان ھامان ش ئايال②

 ۆيدەئ ۇزيالغ ېچىلىرى. كهكلهيدۇئىشالرنى قىلىشتىن چ ېغىر. ئۇئاسرايد هھهتتىنج هرھ ۇنىئ ۆيۈنۈپس

 ېرىپب ۈزي سىلىرىھادى ېتىشك ۇپقاتتىق قورق ۈپهيلىت هۋەبلهرس هرخىلھ ۇنىڭغا. بۇزمايدۇياتق

 قىلىنغان.  هقسهتساقلىنىش م ېتىشتىنبويىدىن ئاجراپ ك

 -غىزا  هڭت هنبىل ېتىشك ۆتۈپئ ۇددىتىم ېلىشك ەتھامىلدار بولغانلىقى ئاد ئايالالرنىڭ③

 هتھال ۇنداق. مۇقىلىنىد ۆكۈمقاراپ ھ ۇشىغابول هيداپ هتنىڭھال ۇتۇشتهكت ۆھ ۇرۇقتاماق خالىماي ق

 هرسىلهرنىن هرخىلھ هزىلهرنىڭ. بۇبولىد هيداپ ېيىنك ۈندىنك 40 هخمىنهنت ۇپبول رئايالالر ھامىلدا

 ۇقتاتلىق، سوغ هزىلهرنىڭب سه،هلك ېگۈسىي ۈچۈكچ -تاتلىق  هزىلهرنىڭ. بېلىدۇك ېگۈسىي

 ېگۈسىي ۈچۈكچ -تاتلىق  هزىلهرنىڭ. بېلىدۇك ېگۈسىي هرسىلهرنىن هرخىلھ هزىلهرنىڭب هرسىلهرنى،ن

 ۇ. بېلىدۇك ېگۈسىي هرسىلهرنىن هرخىلھ هزىلهرنىڭب هرسىلهرنى،ن ۇقتاتلىق، سوغ هرنىڭلهزىب هلسه،ك

 هرەپچهئ هنىدىكىم ېگهن> دۈكلۈكي ۈك،. <ھامىلدار>، <يۇئاتىلىد ەپ> دۇشبول ېزىكس ېزىك،<س

 ۇپ،ياسالغان بول ۇلۇشىدىنقوش ۇمچىسىنىڭ<دار> قوش ۇچىياسىغ ۆزس هپارىسچ ۆرىگه<ھامىل> س
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. جانلىق ۇتىلدا قوللىنىلىد هدەبىيئ هنئاساس ۆزس ۇب ۇ،بولىد ېگهن> دۆتۈرگهنك ۈكي ،بار ۈكى<ي

قورساق  ېلىش،)، قورساقتا قۇش)، ئىككى قات (بولۇشياق (بولئا ېغىر)، ئۇشبوي (بول ېغىرتىلدا <ئ

 .ۇخىل ئاتىلىد هچچهقاتارلىق بىرن ۆتۈرۈشك

جىنسىي  ڭبالىسىنى ۇغۇلغۇسىقاراپ ت هرسىگهبولغان ن ېزىكس ۇچىنىڭبولغ ھامىلدار④

 ۈچۈكچ -بولساقىز، ئاچچىق  ېزىكس هرسىگهن ۈچۈكچ -تاتلىق  هگه. ئۇقىلىنىد ۆكۈمھ هرقىگهپ

 .ۇچىقىپ قالىد ۇتوغرىم هرەزلهرپ ۇنداقش هزىدە. بۇقارىلىد ەپد ۇغىدۇ،ت ۇلبولسا ئوغ ېزىكس هرسىگهن

 ۆشىتوشقان گ ۆشى،گ ۆگهت الرغاھامىلدار بولغان ئايال ېڭىي ۇپمۇئايالالرغا، بول ئادەتته⑤

 ۆگهت ا،ۇغقاچقت ەئىچىد ۋاقىت ۇقئايدىن ئارت 10 ۆگهت ەئىچىد ۋاناتھاي ۈنكى. چهكلىنىدۇچ ېيىشي

 ۈستىئ ڭبالىنى ېسهي ۆشى. توشقان گۇقارىلىد ەپد ېتىدۇ،ك ۇزىراپئ ۋاقتى ۇغۇتت ېسهي ۆشىگ

 .ىلىدۇقار ەپد ۇ،قالىد ۇغۇلۇپت ېرىقي ۇكىدەكتوشقان كالپ ۇكىكالپ

دادىسىغا توال قارىغانلىقتىن:  ۋاقتىدائانىسى ھامىلدار  ۇغۇلسا،دادىسىغا ئوخشاپ ت باال⑥

 . ۇقارىلىد ەپتوال قارىغانلىقتىن د هينهككهئ ۋاقتىدائانىسى ھامىلدار  ۇغۇلسا،ئانىسىغا ئوخشاش ت

 ەپد ۇ،دۇغۇلىت ەقىقىدەد ۇزتوقق هت،سائ ۇزتوقق ۈن،ك ۇزئاي توقق ۇزباال توقق ئۇيغۇرالر⑦

 .ېساباليدۇھ

 - ۋقتى ڭ. ھامىلدار ئايالنىۇرۇلىدۇتوغد ۇرغۇزۇپئايالالر ئولت ۇيغۇرالردا: ئۇسۇلىئ ۇغۇتت (3

) ۇئاتىلىد ەپمۇئانىسى د ۇغۇتكىندىك ئانىسى (ت ۆرۈلگهندە،تولغاق ئاالمىتى ك ېقىنلىشىپسائىتى ي

.ھامىلدار زىرلىنىدۇخامپا پارچىسى ھا ېغىزپاكىز س ۇستۇرا،ئ ېڭىزاكىلىق التا، ي ېڭى. يۇقىلىنىد هكلىپت

 ۆتۈپئارقىسىغا ئ ۇنىڭئ ۆزىئ ۇرغۇزۇپئولت ۇنىكىندىك ئانىسى ئ ۇتقاندا،تولغاق ت ەسمىيئايالنى ر

 ۈيىباش س ڭ. بالىنىېرىدۇئىنجىقلىشىپ ب هڭت ېرىپب هدەتم ۇرغۇزۇپئولت ۇچاقالپق هيدىسىدىنم

 همراھىھ ڭ. بالىنىۈشۈرىدۇبالىنى قولىغا چ ۆتۈپئالدىغا ئ ۆزىئ ۇزۇپياتق ۇنىئ هڭت هنبىل ۈشۈشچ

 ۇشۇ. مېغىزالندۇرىدۇئ هنبىل ۇلماقزاكىالپ ب ېسىپ،كىندىكىنى ك ڭبالىنى ېيىنك ۈشكهندىنچ

 ۈچۈنكىندىك ئانىسى ئ ەتتهئاتالغان. ئاد ەپئايال <كىندىك ئانىسى> د ۇندىغۇچىئور هشغۇالتنىم

ئايال  ېشقهدەمپ هجرىبىلىك. تلغانبو ۇغۇتلۇقت ۆپك ېنىك،قولى ي ۇمشاق،ئاغزى ي - ۆزس ۋاش،يا ۆزىئ

كىندىك  ەۋرىدەد ۆسمۈرلۈك. باال ئهئىگ ۈرمهتكهھ ڭكىندىك ئانىسى چو ۇيغۇرالردا. ئۇتاللىنىد

كىندىك ئانىسىنى  هنبىل ۋغاتالرسو هرگهنئانىسى ھازىرالپ ب -ئاتا  ۋە. ۇئاتايد ەپئانىسىنى <ئانا> د

 ېچكىمئانىسىدىن باشقا ھ ۇغقۇچىنىڭت هنبىل نىسىكىندىك ئا ۆيگهئ ۋاقتىدا ۇغۇت. تۇرىدۇيوقالپ ت
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ساقالپ  ېشىدايولدىشى ئىشىك ق ۇغقۇچىنىڭئالمىغاندا ت ېسابقاھ هھۋالالرنى. ئايرىم ئۈزۈلمهيدۇكىرگ

. ۇتلۇقاليدۇق ەپ> دۇنبولس ۇبارەك<م هنبىل ڭلىنىشئا ۋازىنيىغا ئا ۇغۇلۇپت هت. باال ساالمۇرىدۇت

 .ۇئالىد ۆيۈنچهس هتكۈزۈپي هۋەرخ ۇشخ ڭالرغاچو ۋەقوشنا  -م ۇلۇق ۇغقان،ت - ۇرۇقبالىالر ئ

قىزىل  ۇچهياكى ئون ئىككى ئىدىرى توشق هتتهي ېشىغائىشىك ب ۆينىڭئايال ياتقان ئ تۇغۇتلۇق

 هلگۈچىلهرمۇيوقالپ ك ېلىپ. ئىسسىقلىق ئهكلىنىدۇكىرىشى چ هرنىڭيات كىشىل ۇلۇپ،قوي ېسىپالتا ئ

 - ۇرۇقدادىسى، ئ ۇچهتوشق ېشىغاي ۋاق. بوۇيوقاليد ېلىپك ېيىنئون ئىككى ئىدىرى توشقاندىن ك

 ەرھالبالىنى د ۇرۇمىغىچهق هرىت ېلىپئ ېمىنىد هلگهندە،ك هتتهھال ىگهنهرلت ۈرۈپيول ي ۇغقانلىرىت

  .قىلىنغان هقسهتساقلىنىش م ېلىشىدىنق ۇچۇقدىنىپئ ۋاقنىڭبو ۇنىڭدا. بۇقولىغا ئالمايد

. بىر ۇقالندۇرۇلىدۇئوز هنشورپا بىل ۈت،س ۇخۇم،ت ەئايال ئىدىرى (قىرقى) ئىچىد تۇغۇتلۇق

 -قول  ۆتۈرۈش،ك ۇچقوم -قازان  ە. ئىدىرى ئىچىدېگۈزۈلىدۇپاقالچاق ي -كالال  هخسۇسم ېتىمق هچچهن

. ۇساقلىنىد ېيىشتىني هرسىلهرنىن هللىكي ۇق،سوغ ۋە ۇيۇنۇشي هگكۈزۈش،ت ۇغاس ۇقسوغ ۇتىنىپ

 هسلىگهئ ېزراقھاسىل بولغان بوشىشىش ھالىتىنى ت ۆڭهكلىرىدەقازان س هل،ب ۋاقتىداھامىلدار 

 -. قاينىتىلغان ئىسسىقلىق دورا ېڭىلىدۇت ېلىب هنبىل ۇخۇمت ېتىمق ۈچئ -ئىككى  ۈچۈنئ هلتۈرۈشك

 سۇدا ۇنداقش هنه. ئىدىرى توشقاندا يۈرتۈلىدۇس هدەنلىرىب ۆڭگىدەچىالنغان ل ۈيىگهس ەرمهكد

 -تاال  ۈرۈلۈپتارىلىپ، چىرايلىق كىيىند ۇيۇپي ۆزىك -باش  ۇيۇندۇرۇلۇپ،. پاكىز يۇرۇلىدۇھورداند

 .ۇئىشىغا كىرىشىد ۆيئ ېيىنك ۇنىڭدىن. شۇچىقىرىلىد هۈزىگت

 ۇغۇت: ئايالالر تهلگهنك ۇپبول هۋجۇتم ەتلهرمۇئاد ۆزگىچهئ ۇنداقم ۇناسىۋەتلىكم ۇغۇتقات (4

ھوشسىز  ۈشمهيچ همراھىياكى ھ هتسهھوشىدىن ك ۈچهپتولغاققا ك ۈشمهيچ ۋاقتىداباال  ۈستىدەئ

. هلگهنقارىلىپ ك ەپ) دۋالدىچاپلىشى ۇنالرشايات ->ھال باستى< (جىن  هتسهك ۆلۈپئ هتتهھال

 ۇپئىت قوي ۆرەبولمىغاندا قارچىغا) ياكى ب ۇش(ق ۇشقارا ق هئىچىگ ۆيئ هرگهندەب ۈزي هھۋالنداق ئۇم

 هگهر. ئۋلىنىدۇتو هرزانئ ېنىداي ۇڭلۈكچىقىپ ت ۆگزىگه. ئۇمىلتىق ئاتىد ۈۋىدەياكى ئىشىك ت ېرىلىدۇب

 هتسهك ۆلۈپئ هگهرقاچتى، ئ ۇنالرغاشايات -بوشانسا >جىن  هتساالم ېلىپدار ئايال ھوشىغا كھامىل

 ېلهلمىدى،ك هڭت ۇنالرغاشايات -جىن  ۆپكىسىنىئ ۇنىڭئ هلمىدى،كىل هڭت ۇنالرغاشايات -جىن  ۇشق

 هنت هخىتسىزلىككهب ۇنداقئ ەپ< دهتتىك ېلىپئ ۇغۇرۇپس ۇنالرشايات -جىن  ۆپكىسىنىئ ۇنىڭئ

 ۇراپىيىلىقخ ۋەتلىكاسىۇنم هنتوتىم ئىتىقادى بىل هجدادلىرىمىزنىڭئ ۇب هنكى. روشهلگهنك ېرىلىپب

 ۋەھىمىيىلىك ۇلۇغالپ،ئ ۈپىتىدەس ۋولىسىم ۇرلۇقنىڭبات ۇشنىق هجدادلىرىمىز. ئەتئالغان ئاد ۈسىنىت

 ۇئاش هجدادلىرىمىزنىڭئ ەتئاد ۇب هلگهن؛ك ېسابالپھ ۈشهندىسىك هشهددىيئ ەقىبلىرىنىڭر
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. ەتن ئىزنالىرىدىن ئىبارهلگهك ۋاملىشىپئىسالم دىنىغا ماسلىشىپ دا ېتىقادىنىڭئىپتىدائىي ئ

 هگىشىپئ ۇملىشىشىغائوم ۋادىنىڭسا هنپ -ئىلىم  ۋىزامانى ەئىچىد ۇيغۇرالرئ ېيىنئازادلىقتىن ك

 ڭقاراشنى ۇنداققىشالقالردا ش - ېزاي هتچ همماقالدى. ئ ۈچىدىنك ەتئاد هنئاساس ەتلهرئاد ۇنداقئ

 .يوق هتكىنىك ۈگهپت ۈتۈنلهيپ ېخىت هسىرىت

 

 ېنىشىشي -ئاجرىشىش  نىكاھتىن

 

 ۇچرايدىغانئ ۆپك همئىيىتىدەج ۇيغۇرنىكاھتىن ئاجرىشىش: نىكاھتىن ئاجرىشىش ئ (1

 : ۇھىملىرىم ۆپك هۋەبلىرىس ۇنىڭ. ئهبىرخىل ئىجتىمائىي ھادىس

 بولماسلىق؛  هرزەنتپ ئوتتۇرىدا①

  ۈشمهسلىك؛چ ۆڭلىك هرگهئ ڭئايالغا ياكى ئايالنى ئهرنىڭ②

 ەسلهپكىئارقىسىدا د ۆزگىرىشلهربولغان ئ هيداپ هدرىجىيت هزىدەمىج ڭئايالنى - ئهر③

  ۇزۇلۇشى؛ب ڭئاساسىنى ۇھهببهتم

  هتسىزلىك؛ئارا ساداق ئۆز④

 ئارىلىشىش؛  هرەپبىر ت ئۈچىنچى⑤

  ۇچراش؛ئ ۇققاخورل ەزىياد هددىدىنھ هرەپت ئايال⑥

 ماجرالىرى قاتارلىق. هئائىل ئادەتتىكى⑦

 ېلىشتۈرۈشى،ك ەملهرنىڭئاد ۋەتلىكسىۇنام ۇنىڭدەكش ۆرۈلگهندە،ك ەرىبىر هۋەبلهرنىڭس ۇشۇم

 هرەپت هرئ هنبىل ۇنىڭ. بۇلىدۇقوي هلىپىنىكاھتىن ئاجرىشىش ت هرمىگهندەب ۈنۈمئ هسىھهتلىرىن

 - هرئ هكىللىنىپ،ش ۋەزىيىتىجرىشىش قىلسا، نىكاھتىن ئا هۋزىل ەپ> ياكى <تاالق> دۇم<قويد

 ۇنىيباشقا قان هلگهندەتوغرا ك ئاجرىشىشنىكاھتىن  ۇنداقم ۇرۇن. بۇبولمايد ۆتۈشكهئ هئايال بىرگ

 هنبىل ېلىشىبىلىپ ق ڭجامائىتىنى هھهللهم ۋەقوشنا  - ۇمقول ۆتهلمهيتتى،ئ ەسمىيهتلهرر

 ېچىدىغانك ۋاز ۈتۈنلهيپ ۈلكىدىنم ۆي. (ئۆلۈنهتتىب هڭت ۇرىدائوتت ۈلكىم - ۆي. ئۇپايىلىنهتتىك

 هرەپبالىنى ئىختىيار قىلغان ت هقدىردەبولغان ت البا ۇرىدائوتت هگهر). ئۇچرايدۇئ ۇئايالالرم هرلهر،ئ

 هرەپئىككى ت هسىلىسىدەم ۈلۈكم ۋە. باال ۆلۈشۈۋاالتتىب ېلىشىپك هرەپياكى ئىككى ت ۇقالىد ېلىپئ
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دىنىي  ۋەئىلتىماس قىلىناتتى  ېرىشىگهقىلىپ ب هرەپر تبى هھكىمىنىڭدىنىي م ېلىشهلمىسهك

  .ناتتىۇبويس ۆكۈمىگهچىقارغان ھ هھكىمىسىنىڭم

توغرا  ۇتۇشقات ەتئىد ۈنئاي ئون ك ۈچئاجراشقان ئايال ياتلىق بولماقچى بولسا، ئ نىكاھتىن

ھامىلدارلىقى  هگهر. ئېنىقلىنىدۇئ همهسلىكىھامىلدار ياكى ئ ڭئايالنى هريانداج ۇب ۈنكى. چېلىدۇك

 هرقىسمىنى ئ ۇملهم ڭراسخوتىنى ڭ. بالىنىۇبولىد هۋەت هرەپكهت هرئ ەتتهباال، ئاد ۇغۇلغانت ېنىقالنسا،ئ

ئىختىيارىي  ۇقىدىندادىلىق ھوق ڭبالىنى ۇغۇلغۇسىئاستىدا ت هھۋالئ ۇنداق. مۇئالىد هئىچىگ ۆزئ هرەپت

 .ۇچرايدۇئ نالرمۇېرىۋېتىدىغاب ېرىگهئ ۇسىبولغ ڭئايالنى ېچىپ،ك ۋاز

 ۇسۇلىمۇئ ېنىشىشئوخشىماسلىقىغا قاراپ ي ڭ: نىكاھتىن ئاجرىشىش شارائىتىنىېنىشىشي (2

 . ۇئوخشىمايد

 ېنىكلىكئاچچىق ئارقىسىدا ي هسلىكبىر پ هرەپت هرئ ۈستىدەماجراسى ئ هئائىل ئادەتتىكى①

بىلىدىغان  ۇشنىياكى نىكاھ ئوق هزىنقىلىپ تاشلىغان بولسا، م هۋزىل ەپ> دۇمقىلىپ <قويد

  هلتۈرۈلىدۇ؛ك هسلىگهئ ۇناسىۋىتىم ۇنلۇقخوت - هرئ ۇتۇپقايتا نىكاھ ئوق هكىشىگ ەربىر هھهللىدىكىم

ياكى  هئىستىس ېنىشىشنىي هرەپئاجراشقان ئىككى ت ۈپهيلىدىنت هۋەبس ەربىر يۇقىرىقى②

 قايتىدىن ېلىپئ ۇقتويل ۇرق ەربىر هرەپت رهبولسا ئ ۇرغانئارىغا كىرىپ رايىالشت هتئانا، جامائ -ئاتا 

  ۆتكۈزۈلىدۇ؛ئاددىي يارىشىش تويى ئ

> ياكى <تاالق> ۇم<قويد ېتىمق ۈچئاغزىدىن ئ هرنىڭئ ۈپهيلىدىنت هۋەبس ەربىر يۇقىرىقى③

 هرئ هلسه،توغرا ك ېنىشىشقاي ۈنكى. چۇبولمايد ۇمكىنم ېنىشىشقابولسا، قايتا ي هتكهنچىقىپ ك ۆزىس

 ۋاقىتلىق هرگهباشقا بىر ئ هنىي ۆتهشكهئ هتسمىيەبولمىغان ر ۇمكىنچىلىكىقىلىش م ۇلقوب هرەپت

ئاندىن  ۆتهلسه،ئ ەسمىيهتر ۇنداقش هگهر. ئېلىدۇتوغرا ك ېنىشىشقائاجراشقاندا ي ۇپياتلىق بول

 .ۇبولىد ېنىشىشقاي

 ۇنداقم هنهي ئالغاندا ۇقتىسىدىنن هرئاالھىدىلىكل هھهتتىكىج ۇرۇلمىسىق هئائىل ئۇيغۇرالرنىڭ

 : هۋجۇتم هرمۇئاالھىدىلىكل

 . هئىگ ۇقىغاھوق ۋارىسلىق ۈلۈكم هنىالقىلىنغان قىزالر ي ياتلىق①

ر هگهئ ۇن،بولغان ياكى بولمىغان بولس هرزەنتلىكپ هيلىم ېيىنياتلىق قىلىنغاندىن ك قىزالر②

 . هئىگ ۇقىغاھوق ۇشياكى ياتلىق بول ېتىشك ۆيىگهئ ۆزئ هتسهك ۆلۈپئ ېرىئ
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ئىككى  -ياكى ياتلىق بولماقچى بولسا، بىر  ۆيلهنمهكچىئ هتكهنلهرك ۆلۈپ) ئېرى(ئ ئايالى③

. (ياتلىق ۆيلىنىدۇئاندىن ئ ېيىنيىلى توشقاندىن ك ۆلگۈچىنىڭئ ېگهندەياكى ئاز د ېيىنيىلدىن ك

 ۇلبويتاق ياكى ت هگهر. ئۇقىلىد هرىائي ەتكهئاد ۇب هرساندىكى كىشىل ۆپك ەتته). ئادۇبولىد

ياكى ياتلىق بولماقچى  ۆيلهنمهكچىئ هقدىردە،بولغان ت هرزەنتلىرىقالغان پ ۇپبول ڭچو ۇچىنىڭالغق

 ڭئانىسىنى -ئاتا  ۆزئ ڭ،ئانىسىنى ېيىنق -ئاتا  ېيىنق ۈملىدىنج هرزەنتلىرىنىڭ،پ هنبولسا، ئالدى بىل

خىالپلىق  هرگهقائىدىل - ەتئاد ۇقىرىقى). يۇ(ياتلىق بولىد ۆيلىنىدۇئ هلتۈرۈپسداشلىقىنى قولغا كېھ

 هرلىكئ همئىيىتىدەج ۇيغۇرئ ېيتقاندا. يىغىپ ئۇچرايدۇئ هپرىتىگهن هتچىلىكنىڭجامائ ۇچىالرقىلغ

 همئىيهتتهج ڭرنىۇالئ ۇپ،بول هرمىكىبىرخىل ئ هرلهرنىڭ. ئايالالر ئهلگهنقارىلىپ ك ۇقهددەسم ۇقىھوق

<ئايال  هلگهنك ۈرۈپس ۆكۈمھ مئىيىتىدەهج ۇيغۇرئ ڭئايالالرنى ۇئورنى يوق ئىدى. ب ېچقانداقھ

 هر<ئ ۋە> هكالت هقلىئ ۇزۇنئ ېچى<چ ۇڭابولغان> ش ەئاپىرىد ۋرىغىسىدىنسول قو ەمنىڭجىنىس ئاد

قىلىپ  ۇربانىق ڭقائىدىنى - هدەبئ ېوئدالف ېگهنقولى> د هرنىڭ>، <ئۇداسىخ هتك ڭئايالنى

 .ۇتىپىك ئىپادىلىنىد ېلىنگهندەك

 

>  ەتلىرىنىكاھ ئاد - هئائىل ۇيغۇرالرنىڭ<ئ ڭكىتابالر> نى ۈرۈش: <ئاتام يازغان بىر ي مهنبه

 . قىسمى


