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  :يۇقەددىًە

 

 ۋە طائىرى تارىخچىصى، يەطھۇر زايان ھازىرقى ئۇًغۇرٍىڭ

 ئەپەٍدىنىڭ ئاهًاس تۇرغۇن يەرھۇم جەڭچىصى لۈرەش

 ئۈرۈيچىدە ًىوى 1989- لىتابى تارىخىي 3 قاتارهىق " ئۇًغۇرالر"

 ٍەطر ەنبىن تەشتىقوىظى ئورۇٍوىرىنىڭ ٍەطرىيات خىتاي

 طىنجاڭ" ئاتاهًىض لېيىٌ تارقىتىوغاٍدىٌ قىوىنىپ

 پارتىيە لويًۇٍىصت خىتاي هوق " راًون ئاپتوٍوم ئۇًغۇر

 ۋە قىوىۋەتمەن ئاالقزادە قاتتىق ھۆلۈيىتىنى ۋە لويىتېتى

 قىوىض تەٍقىد ئاهًاشنى تۇرغۇن" داۋايالطقان ًىن قاٍچە بىر

 ئۈچىنچى لىتابنىڭ بۇ ٍايوىق "ًغۇرالرئۇ"  بوهغان شەۋەبچى قوزغاطقا ٍى  "لۆرۈطى

 :باطوىنىدۇ يۇٍداق قىصًى  "ئۇًغۇر ۋە ھوٍالر " بابىدىمى

 

 تۈرلىي ھەيًە باطقا ھوٍالر .ئەجدادى چاغدىمى قەدىًمى ئەڭ ئۇًغۇرالرٍىڭ - ھوٍالر" 

 تەخًىنەن ھوٍالر .ئوًنىغان رول ئاشاشوىق چىقىظىدىًۇ لېوىپ خەهقوەرٍىڭ

 5- يىالدى  (بۇرۇن ًىن 3500 لۈٍدىٌ ھازىرقى)   تارتىپ ًىودىٌ 1500 بۇرۇٍقى يىالدىيىدىٌ

 ئۇزۇن ٍاھاًىتى ئاهغان ئىچىگە ئوز ًىونى 2000 بوهغان ئاخىرهىرىغىچە ئەشىرٍىڭ

 يەڭگۈ ًادىدىٌ ئەۋالدىنىڭ ئىنصاٍىيەت شەھنىصىدە تارىخ ًاۋروپا ۋە ئاشىيا يەزگىودە،

".ئوًنىدى رول تارىخىي چوڭ ٍاھاًىتى چىقًاًدىغان
1

 

 

 بۇ لۆرشىتىۋاتقان ئەشىرىنى 21- شترېومىصى شائەت تارىخىنىڭ ئىنصاٍىيەت دېًەك

 ئاًرىوىپ قېرىنداطوىرىدىٌ ئېتنىك تۈرلى باطقا قاتارهىق ئۇًغۇر تارىختا دەقىقىوەردە

 لۈٍگە بۈگۈٍمى تالى قۇرۇپ ئىًپراتۇرهۇقالرٍى ئاهەيظۇيۇل قىتئەهىرىدە ًاۋروپا ۋە ئاشىيا

 دۇٍيا ۋە لېوىۋاتقان شاقالپ دۆهىتىنى يۇشتەقىن يەۋجۇتوۇقىنى، يىووىي ۆزٍىڭئ قەدەر

 يىووەت ئېتنىك ئۆزهىرىنىڭ توٍۇهغان، دەپ دۆهىتى ھوٍالرٍىڭ تارىختىمى تەرىپىدىٌ

 بۈگۈٍمى لېوىۋاتقان ئاتاپ دەپ ”ئوٍوگۇر“ ئۇًغۇر  ئون لۈٍگىچە بۈگۈٍمى ئىزچىن ٍايىنى

 گۈزەل ئەڭ ًاۋروپاٍىڭ بوًىدىمى دەرًاشى دوٍاي غۇرالرٍىڭئۇي بىوەن ھوٍوىرى ۋېنگىرىيە

 لۈٍىگىچە 24- لۈٍىدىٌ 21- ئاًنىڭ 2- ًىوى 2011- بۇداپېظتتا بوهغان بىرى طەھەرهىرىنىڭ

 ئۇًغۇرٍىڭ شىزٍى ئۇچرىظىظى تارىخىي قەهەيمەطوىرىنىڭ ھون ۋە ئۇًغۇر بارغان ئېوىپ

 ئاًرىوغاٍدىٌ بىزدىٌ ئىوگىرى ًىوالر 3500 تەخًىنەن ھوٍالرٍىڭ بوهغان ئەجدادى تارىخىي

 بىوىض ئەھۋاهىنى ًاۋروپادىمى بۈگۈٍمى ئۇالرٍىڭ ۋە ئۆتًۈطوىرى لېيىنمى

  !ئەهۋەتتە قوزغاًدۇ ئىصتىمىڭىزٍى
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 ھوٍالرٍىڭ خەرىتىدە .باطوىغان لۆچۈطمە غەربمە باطالپ ًىوالردىٌ 350- يىالدى تەخًىنەن ھوٍالر

  .لۆرشىتىوگەن ۋاقىتوىرى ۆچۈشك ۋە ًولوىرى لۆچۈش غەربمە

 

 ئۇًغۇر قەهەيمەطوەر خەهقئارا ئۆتمۈزۈهگەن ۋېنگىرىيىدە بىوەن يەقصەت بۇ ياٍا

 ئاۋۋال بۇرۇن توختىوىظتىٌ تەپصىوىي ھەققىدە قۇرۇهتىيى ٍۆۋەتوىك 2- يەرلىزىنىڭ

 قىصقىچە بىرهەطتۈرۈپ ئەھۋاهىغا بۈگۈٍمى ھوٍوىرىنى ۋېنگىرىيە ئوقۇريەٍوەرگە

 .ئۆتًەلچىًەن ۇرۇپتوٍۇطت

 

 توغرىصىدا ھوٍالر ئەجدادى تارىخىي ئۇًغۇرالرٍىڭ

 تورت تەخًىنەن بۇٍىڭدىٌ ھوٍالر .ئەجدادىدۇر تارىخىي قەدىًىمى ئەڭ ئۇًغۇرالرٍىڭ ھوٍالر

 تارتىپ زېًىنالردىٌ لەڭ جەٍۇبىدىمى ئۇٍىڭ ۋە شىبېرىيە ھازىرقى ئىوگىرى ًىوالر يىڭ

 لەڭ طەرقىدىمى لۆهىنىڭ باًقال هىرىغىچە،دېڭىز ۋە دەرًا شېرىق خىتاًنىڭ

 بوهغان دېڭىزىغىچە لاشپىي تاغوىرىدىٌ ئورال ۋە تەڭرىتاغ -ئاهتاي تارتىپ زېًىنالردىٌ

 ًىووىرى  350-  يىالدى تەخًىنەن ھوٍالر لېيىٌ بوهصا، لەهگەن ًاطاپ زېًىنالردا لەڭ
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 تەرىپىدىٌ (453-406) ھون ئاتىوال ًىوى 434 - يىالدى باطالپ لۆچۈطمە قاراپ غەربمە

 ئەشىرگە 5- قۇرۇپ ئىًپېرىيىصىنى ھون ًاۋروپا بوهغان بۈًۈك ۋە لۈچوۈك ٍاھاًىتى

 ھون ئاشىيادا بوهصا،  ًۈزهەٍدۈرگەن زاۋالوىققا ئىًپېرىيىصىنى رۇم غەربىي لەهگەٍدە

 ئۇًغۇر تۈرك، لەهگەن ًاطاپ بوهۇپ قېرىنداش زېًىنالردا لەڭ ًاطىغان ئەجدادهىرى

 ئەجدادهىرى ھون لۆتۈرۈپ، باش قاًتىدىٌ زېًىنالردا بۇ يىووەتوەر تۈرلى ىققاتارل

 ًاطىغان ھوٍالر قۇرۇپ ئىًپراتۇرهۇقالرٍى ۋە دۆهەتوەر توهدۇرۇپ بوطوۇقنى قاهدۇرغان

  .قىوغان ۋارىصوىق زېًىنالرغا

 

 قەبىوىوىرى ھون پۈتمۈل

 ھون ەشىردەئ3-  بۇرۇٍقى يىالدىيىدىٌ

 بۇرۇٍقى ىٌيىالدىيىد) تەڭرىقۇت

 تەرىپىدىٌ ( ًىوالر – 4209-17

 ھون ئاشىيا بىرهەطتۈرۈپ

 ھون .قۇرغان ئىًپېرىيىصىنى

 جەٍۇبىي ئىًپېرىيىصىنىڭ

 چىٌ خىتاًنىڭ بوهغان چېگرىصى

 ئەشىردىٌ - 2يىالدى شۇالهىصى

 شېپىوىنى شەددىچىٌ باطالپ

 دەل بۇ بوهۇپ باطوىغان شوقۇطىنى

 ئەڭ ئىًپېرىيىصىنىڭ ھون ئاشىيا

 توغرا يەزگىووىرىگە چوەٍگەنلۈ

 دەۋرهەردە بۇ خىتاي .لېوىدۇ

 ھۇجۇيىغا ھوٍالرٍىڭ تۈردە داۋايوىق

 شېپىن ئۈچۈن لەهگەٍوىمى ئۇچراپ

 بۇ ۋە قوغدىغان ئۆزىنى شوقۇپ

 ئاهًاس تۇرغۇن ئاهىًى تارىخ ئۇًغۇر يەرھۇم .قىوغان چېگرىصى ئۆزىنىڭ شېپىونى

  ًەلۈٍوەًدۇ قىوىپ ئىپادە بىوەن طېئىر ىوىكلەهىى ئىممى يۇٍداق تارىخنى بۇ ئەپەٍدى

 " !شوققاٍالر شەددىچىننى قورققاٍالر، بوۋايدىٌ ھون "

 

 ئەدەبىياتىدىمى ئېغىز  دەشوەپمى ئەڭ ئۇًغۇرالرٍىڭ تەڭرىقۇتنى باتۇر ھون تارىخچىالر بەزى

  .قاراًدۇ دەپ لىظى بىر بىوەن "ئوغۇزخان"

 

دەپ ئاتاًدۇ   Magyar دۆهىتىنى ۆزئ ) ًىوىموەرۋېنگرى) ھوٍالر ۋېنگىرىيەدىمى بۈگۈٍمى

ئۆزىنىڭ ئېتنىك لېوىپ چىقىض يەٍبەشىنى ًالى ( دەپ ئاتىوىدۇ Hungaryئىنگوىزچە )
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ئەشىرىدە  -7دۆهەت بوهۇپ طەلوىنىض ۋە يىووەت ٍايىنى (  Magyarország)ھوٍالرٍىڭ 

دىٌ لېوىپ ئىصًى( ئون ئۇًغۇر) onogurتەطمىن قىوىنغان قەبىوىوەر ئىتتىپاقى 

بۇهغارالريۇ ئوخظاطال ئۆزهىرىنىڭ ئېتنىك لېوىپ چىقىظىنى . چىققان دەپ قاراًدۇ

onogur (onoguria -uyghuria - utigur )قەبىوىوىرىدىٌ دەپ بىوىدۇ .

 

: بۈگۈٍمى ۋېنگىرىيە

 

تىن    (Finno-Ugric) ئۇگرىك -ۋېنگىرىيە ھوٍوىرى ئورال تىوى ئائىوىصىنىڭ فىننو

ۆزهىظىدۇ ًەٍى باهتىق دېڭىزى بوًىدىمى ئېصتوٍىيە ۋە فىنالٍدىيە گۇرۇپپىصىدا س

يىويون ئەتراپىدا بوهۇپ، بۇ  14دۇٍيا بوًىچە ھازىر ھوٍالرٍىڭ ٍوپۇشى . تىووىرىغا ًېقىٌ

يىويوٍى ھوٍالر  4يىويوٍدىٌ لۆپرەلى ۋېنگىرىيىدە ًاطاًدۇ، قاهغان  10ٍوپۇشنىڭ 

 . بىيە ۋە ئۇلرائىنىيەدە ًاطاًدۇۋېنگرىيىگە قوطنا بوهغان رۇيىنىيە، شېر

 

ۋېنگىرىيە ھوٍوىرى 

 -11ئورخۇن ًېزىقىنى تالى 

ئەشىرگىچە ًەٍى  

خرىصتىئان دىنىنى 

قوبۇل قىوغاٍغىچە 

 11قولالٍغان بوهۇپ، 

ئەشىردىٌ لېيىٌ التىٌ 

ًېزىقىنى قولوىنىظقا 

ۋېنگىرىيە بىوەن . باطالًدۇ

چېگرىداش بوهغان 

دۆهەتوەردىمى شزېمەهيس، 

ڭو، پاهوچ ۋە جاشصىچ چصا

قاتارهىق شاٍى بىرقەدەر 

 .ئاز بوهغان يىووەتوەريۇ ھازىرقى ھوٍالرٍىڭ ئېتنىك يىووەت تەرلىبىگە تەۋە دەپ قارىوىدۇ

 

ًىوى قۇرۇهغان بوهۇپ  -895بۈگۈٍمى لۈٍگە قەدەر داۋام قىوغان ۋېنگىرىيە دۆهىتى يىالدى 

ھىصاپوىندۇ ًەٍى ًاۋروپادا تۇٍجى ًاۋروپادىمى ئەڭ قەدىًمى دۆهەتوەرٍىڭ بىر بوهۇپ 

(Treaty of Verdun)گېريان ۋە فراٍصۇزالر تەرىپىدىٌ ۋەردۇن طەرتنايىصى  
2
ئاشاشىدا  

ًىن لېيىٌ قۇرۇهغان  60دۆهىتى قۇرۇهۇپ (Anglo-Saxon) شالصون -ئاٍگوو -843يىالدى 
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قىوغان بوهۇپ،  ًىووىرى ئىصتىال -1242ۋە  1241يوڭغۇلالر ۋېنگرىيىنى .  قەدىًى دۆهەتتۇر

ھون ئۇرۇطوىرىدا ۋېنگىرىيە ئاھاهىصىنىڭ تەڭ ًېرىًى ًەٍى -ئەًنى ۋاقىتتىمى يوڭغۇل

. يىويوٍدىٌ لۆپرەك ئاھاهىنىڭ ئۇرۇطتا ئۆهگەٍوىمىنى لۆرشىتىدۇ 2تەخًىنەن 

ًىوىغىچە ھۆلۈيراٍوىق  -1699ًىوىدىٌ  -1526ئوشًان ئىًپېرىيىصى ۋېنگرىيىگە 

ًىوى ئاۋشترىيە بىوەن بىرهىظىپ ًاۋروپادىمى ئىممىنچى چوڭ  -1526ۋېنگىرىيە . قىوىدۇ

ًىوى  -1918ۋېنگىرىيە ئىًپېرىيىصىنى قۇرىدۇ ۋە بۇ ئىًپېرىيە  -ئىًپېرىيە ئاۋشترىيە 

 -1گېرياٍىيە ۋە ئىتاهىيىنىڭ ۋېنگرىيىگە . دۇٍيا ئۇرۇطىغىچە داۋام قىوىدۇ -1پارتوىغان 

ن زېًىنوىرىنى قاًتۇرۇپ ئېوىظىنى قېتىًوىق دۇٍيا ئۇرۇطىدا قوهىدىٌ لەتمە

دۇٍيا ئۇرۇطىدا ئىتتىپاقداش دۆهەتوەرگە قارطى  -2لاپاهەتوىك قىوىظى بىوەن ًەٍە 

قېتىًوىق دۇٍيا ئۇرۇطىدىًۇ  -2ۋېنگىرىيە . لۈچوەر قاتارىدا ئۇرۇطقا قاتنىظىدۇ

 -1947فېۋرال شوۋېت ئىتتىپاقىغا طەرتصىز تەشوىى بوهىدۇ ۋە  -13ًىوى  -1945ًېڭىوىپ 

ًىوىدىٌ  -1918ئاقىۋەتتە ۋېنگىرىيە . ًىوى پارىژ تىنچوىق ئەھدىنايىصىگە ئىًزا قوًىدۇ

دىٌ،   72%قېتىًوىق دۇٍيا ئۇرۇطىدا زېًىنىنىڭ  2ًىوىغىچە بوهغان  -1945

 .دىٌ ئاًرىوىپ قاهىدۇ 66%ئاھاهىصىنىڭ 

 

يوىق شوۋېت لويًۇٍىصتوىرى ۋېنگرىيىنى ئىظغال قىوغاٍدىٌ لېيىٌ تۇٍجى قېتى

ئۆلتەبىر ۋېنگىرىيە ئىنقىالبى باطوىنىدۇ  -23ًىوى  -1956شوۋېت ئىظغاهىيىتىگە قارطى 

ٍوًابىر شوۋېت ئەشمەرهىرى ٍاياًىظچىالرٍى قاٍوىق  -10ًىوى  -1956ۋە بۇ ئىنقىالب 

 2500باشتۇرۇش بىوەن ئاًاغوىظىپ، باشتۇرۇهۇش داۋايىدا ًۈزبەرگەن قاٍوىق توقۇٍۇطتا 

ٍەتىجىدە بۇ ۋەقەدىٌ . شوۋېت ئەشمەرهىرى ئۆهىدۇ 700رىيىوىموەر ۋە دىٌ ئارتۇق ۋېنگ

دىٌ ئارتۇق ۋېنگرىيىوىموەر باطقا دۆهەتوەرگە يۇشاپىر   200 ،000 لېيىٌ تەخًىنەن 

.  بوهۇپ قېچىپ لېتىدۇ

 

دۇٍيا -2رۇيىنىيە لويًۇٍىصتوىرى تارىختىٌ تارتىپ ۋېنگىرىيە زېًىنى بوهۇپ لەهگەن ۋە 

ىيە ئۆز تەۋەهىمىگە قوطۇۋاهغان تراٍصيوۋاٍىيەٍىڭ ًېزا قىظالقوىرىنى ئۇرۇطىدا رۇيىٌ

يىڭدىٌ  30ئاًدا  -6ًىوى  -1988بۇزۇطقا ئۇرۇٍىدۇ ۋە بۇ ھەرىمەتمە ٍارازىوىق بىودۈرۈپ 

بۇ ۋاقىتتا يىخائىن گورباچېۋ ۋېنگرىيىنىڭ ئىچمى . ئارتۇق لىظى ٍاياًىض قىوىدۇ

ئاًدا  -5ۋە طۇ ًىوى . ٍى بىودۈرىدۇئىظوىرىغا ئارىالطًاشوىق پوزىتصىيىصى

 -1989. ۋېنگرىيىوىموەر ئاۋشترىيە بىوەن بوهغان چېگرا شىى توشۇقالرٍى ئېوىپ تاطالًدۇ

 -23ئاًنىڭ  -10ًىوى شېنتەبىردە بېرهىٌ تېًىنىڭ ئۆرۈهۈطمە باطوىنىظىدىٌ لېيىٌ 

قىنى قېتىًوىق ۋېنگىرىيە جۇيھۇرىيىتىنى قۇرغاٍوى -3لۈٍى ۋېنگىرىيە ئۆزٍىڭ 

 . جالارالًدۇ
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. ياي رەشًىي ًاۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا بوهۇپ لىرگەن-1ًىوى  -2004ۋېنگىرىيە 

لۆهىًى -بوهۇپ دۇٍيا بوًىچە دۆهەتوەر ًەر km2 , 03093ۋېنگرىيىنىڭ ھازىرقى ًەر لۆهىًى 

بوهۇپ  10،164،000ًىوىدىمى ٍوپۇشى   -2011ۋېنگرىيىنىڭ . ئورۇٍدا تۇرىدۇ -109بوًىچە 

ًىوىدىمى  -2009ۋېنگرىيىنىڭ  . ئورۇٍدا تۇرىدۇ -83ٍيادىمى دۆهەتوەر بوًىچە دۇ

 18،566شتاتىصتىمىصىغا ئاشاشالٍغاٍدا لىظى بېظىغا لېوىدىغان يىووىي دارايەت 

.پۇل بىرهىمىنى قولوىنىدۇ” فورېنت“ۋېنگىرىيە . دولالر
3
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قۇرۇهتىيى  ٍۆۋەتوىك-2خەهقئارا قەهەيمەطوەر ئۇًغۇر يەرلىزىنىڭ 

فېۋراهغىچە ۋېنگرىيىنىڭ پاًتەختى بۇداپېظت  -24فېۋراهدىٌ -21

طەھىرىدە ئېچىودى 

 

ئەيدى ئۆز گېپىًىزگە لەهصەك، ًۇقىرىدا باًان قىوىپ ئۆتمەٍدەك ئاشىيا ۋە ًاۋروپادا 

قىتئەهىرىدە ئاهەيظۇيۇل ئىًپراتۇرهۇقالرٍى قۇرۇپ دۇٍياٍىڭ شىياشىي ۋە تارىخ 

ئۆچًەًدىغان ئابىدىوەرٍى تىموىگەن ۋە بۈگۈٍمى لۈٍگە قەدەر  شەھنىوىرىدە يەڭگۈ

دەپ ئاتاپ لەهگەن ھون ” بىز ئون ئۇًغۇرالر“ئۆزهىرىنىڭ يىووىي لىًوىمىنى 

ئەجدادهىرىًىزٍىڭ ًاۋروپادىمى تارىخى ًۇرتى ۋېنگرىيىنىڭ پاًتەختى بۇداپېظتتا 

غۇچىالر جەيئىيىتى، ۋېنگىرىيە يەدەٍىيەت يىنىصتىرهىقى، ۋېنگىرىيە دۆهەتوىك ًاز

خەهقئارا قەهەيمەطوەر ۋېنگىرىيە يەرلىزى ۋە خەهقئارا قەهەيمەطوەر ئۇًغۇر يەرلىزى 

ۋە ئۇًغۇر ًازغۇچى، ( ۋېنگرىيىوىك)قاتارهىق ئورۇٍالر بىرهىمتە ئورۇٍالطتۇرۇهغان ھون 

-2هى ًى -2011ئارا يەدەٍىيەت ئاهًاطتۇرۇش پائاهىيىتى -طائىرالر ۋە شەٍئەتمارالرٍىڭ ئۆز

 . لۈٍىگىچە بوهۇپ ئۆتتى-24لۈٍىدىٌ -21ئاًنىڭ 

 

بۇ ئۇچرىظىض رەشًىي 

ئاهتاي -ئورال“طەلىودە 

قەهەيمەطوەر بىرهىمى 

ئۇًغۇر -ھون

قەهەيمەطوىرىنىڭ 

يەدەٍىيەت 

ئاهًاطتۇرۇش ۋە 

خەهقئارا قەهەيمەطوەر 

 -2ئۇًغۇر يەرلىزىنىڭ 

” ٍۆۋەتوىك قۇرۇهتىيى

ٍايىدا بىر تۈرهۈك 

ئېوىپ  پائاهىيەتوەر

. بېرىودى

 -بۇ ًىغىوىض ئۇًغۇر 

ئارا -ھون ًازغۇچىوىرى، طائىرهىرى ۋە شەٍئەتمارالرٍىڭ يەدەٍىيەت ئاهًاطتۇرۇطنى ۋە ئۆز

چۇطنظنى ئىوگىرى شۈرۈطنى يەقصەت قىوغان بىر تارىخىي ئۇچرىظىظى بوهۇپ، يەزلۇر 

ەٍگوىيە ۋە ًىغىنغا قازاقىصتان، قىرغىزىصتان، تۈرلىيە، ئاۋشتراهىيە، لاٍادا، ئ
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گېرياٍىيە قاتارهىق دۆهەتوەردىٌ لەهگەن خەهقئارا قەهەيمەطوەر ئۇًغۇر يەرلىزىنىڭ 

 50ئەزاهىرى ۋە ئاالھىدە تەلوىپ قىوىنغان يېھًاٍالر ۋە ۋېنگرىيىوىك ًازغۇچىالر بوهۇپ 

 .دىٌ ئارتۇق ًازغۇچى ۋە شەٍئەتمارالر ئىظتىراك قىودى

 

ن ئەٍگىوىيىدە ئالتىپ پائاهىيەت ئېوىپ بېرىپ ئۇًغۇر بۇ پائاهىيەتمە ًەٍە ًىوالردىٌ بۇًا

شەٍئىتىنى توٍۇطتۇرۇپ لېوىۋاتقان هوٍدون ئۇًغۇر ئاٍصايبىوى -ۋە ئۇًغۇر يەدەٍىيەت

ئاالھىدە تەلوىپ بىوەن قاتنىظىپ ۋېنگرىيىوىك ۋە ئۇًغۇر ًىغىٌ ئىظتىرالچىوىرىغا، 

تاياطىبىنالرغا بۇداپېظت  ھەم خاهىس لەهگەن ۋېنگرىيىوىك ئۇًغۇر ھەۋەشمارهىرىغا، 

پرېزىدېنت يېھًاٍخاٍىصىدا ئۇًغۇر يىووىي شەٍئىتىنىڭ ٍاياًەٍدىوىرىنى لۆرشىتىپ 

 . يەخصۇس لوٍصېرت بەردى

طۇٍى پەخىرهىنىض تۇًغۇشى ئىچىدە ئەشوەپ ئۆتۈش زۆرۈرلى خەهقئارا قەهەيمەطوەر 

قئارا قەهەيمەطوەر ئۇًغۇر يەرلىزى ًىوالردىٌ بۇًان جاپاهىق ئىزدىنىض ئارقىوىق خەل

ئاهتاي تىووىرىدا -ئورال“يەرلىزىنىڭ تەشتىقوىظى بىوەن قۇرۇهۇپ چىققان 

ٍىڭ تۇٍجى ٍۆۋەتوىك ” شۆزهىظىدىغان دۆهەت ۋە ئەلوەر ًازغۇچىوىرى بىرهىمى

 -25ًىوى  -2009قۇرۇهتىيىنى ئۇًغۇر قەهەيمەطوىرىنىڭ شاھىبخاٍىوىقى ۋە ئىجراشىدا 

ئەرلىٌ پىمىر “ە تۈرلىيىنىڭ ئىصتاٍبۇل طەھىرىدە ئاۋغۇشتقىچ -29ئاۋغۇشتتىٌ 

ئاهتاي قەهەيمەطوەر بىرهىمىنىڭ ًىغىنىنى غەهىبىوىك -تېًىصىدىمى ئورال” قىوىض

ئىصتاٍبۇهدا ئېچىوغان طۇ قېتىًقى ًىغىنغا ئەزەربەًجان، تۈرلىيە، . ئاچقان ئىدى

يەٍىصتان، ًاپوٍىيە، قازاقىصتان، قىرغىزىصتان، يوڭغۇهىيە، تاتارىصتان، تۈرك

. ۋەلىووەر قاتناطقان 59ئۆزبېمىصتان، طۋېتصىيە قاتارهىق دۆهەتوەردىٌ لەهگەن 

ئاهتاي -ئورال“دېًەك ۋېنگرىيىنىڭ بۇداپېظت طەھىرىدە ئېچىوىۋاتقان بۇ ًىغىٌ دەل 

قېتىًوىق ئىصتاٍبۇل ًىغىنىنىڭ داۋايى  بوهغاٍوىقى ئۈچۈن  -1” قەهەيمەطوەر بىرهىمى

ىننى تۆۋەٍدە قىصقىالطتۇرۇپ خەهقئارا قەهەيمەطوەر ئۇًغۇر بىز بۇ ٍۆۋەتوىك ًىغ

 .  قېتىًوىق قۇرۇهتىيى دەپ ئاتاپ ئۆتىًىز -2يەرلىزىنىڭ 

 

ئۈچۈن ٍاھاًىتىًۇ ئەھًىيەتوىك بوهغان ( ھوٍالر)ًىغىننىڭ تۇٍجى لۈٍى ۋېنگرىيىوىموەر 

رىيە دۆهەتوىك دا ۋېنگى 9ۋېنگىرىيە دۆهەتوىك ًازغۇچىالر جەيئىيىتىنىڭ زاهىدا شائەت 

ئەپەٍدىنىڭ قارطى ئېوىض شۆزى   jános szentmátoniًازغۇچىالر جەيئىيەتنىڭ رەئىصى 

ًىغىندا ئىممىنچى بوهۇپ شۆزگە چىققان خەهقئارا . قىوىظى بىوەن تەٍتەٍىوىك باطالٍدى

ەپەٍدى ًىغىٌ ئ zoltán sumonyi قەهەيمەطوەر ۋېنگىرىيە يەرلىزىنىڭ رەئىصى 

 . يۇھىى ٍۇتۇق شۆزهىدى ئىظتىرالچىوىرىغا
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ۆزٍى يۇٍداق س  jános szentmátoniۋېنگىرىيە دۆهەتوىك ًازغۇچىالر جەيئىيەتنىڭ رەئىصى 

:  باطالًدۇ

 

يەن يىڭ ًىودىٌ لېيىٌ ئۇًغۇر قېرىندىظىًنى تاپتىى، بىزٍىڭ بۇ قېتىًقى “

ڭ ھازىر دۇچ ئۇًغۇرالرٍى..... ئۇچرىظىظىًىز ئەيدى يەڭگۈ داۋام قىوىدۇ ئەيًا ئۈزۈهًەًدۇ

ًىوى -1955بىز يۇطۇ شورۇٍدا . لېوىۋاتقان يەشىوىصى بىزٍىڭ بېظىًىزغىًۇ لەهگەن

ۋېنگىرىيە قەهەيمەطوەر بىر ئارىغا لېوىپ خەهقىًىزٍى لۈرەش قىوىظقا چاقىرىپ ياقاهە 

ئېالن قىوغان ئىدۇق، خەهقىًىز بىزٍىڭ بۇ جەڭگىۋار چاقىرىقىًىزدىٌ ئىوھام ئىوىپ 

ۋېنگىرىيە “ئۆلتەبىر  -23ًىوىدىمى  -1956ى ۋە جاھاٍغا يەطھۇر بوهغان لۈرەطمە ئاتالٍد

ٍى ئېوىپ بېرىپ شوۋېت لويًۇٍىصتوىرىنىڭ ئىظغاهىيىتىگە قارطى جەڭ ” ئىنقىالبى

بىز بەدەل توهىدۇق ئەيًا ئەڭ ئاخىرىدا خەهقىًىز شوۋېت لويًۇٍىصت ...ئېالن قىودى

ۈيراٍوىقىغا خاتىًە بەرگۈزۈپ بۈگۈٍمى دىمتاتورهىرىنىڭ ئۇزۇن ًىووىق يۇشتەبىت ھۆك

 ..... يۇشتەقىن ۋېنگىرىيە دۆهىتىنى قۇرۇپ چىقتى

 

ًازغاٍوىرى شىياشىيوٍالرٍىڭ ھەرىمەت قېوىپنايىصىدۇر،  -قەهەيمەطوەرٍىڭ چاقىرىقى

!  ھەرقاٍداق بىر شىياشىيون قەهەيمەطنىڭ ًازيىصىدىٌ ئاًرىالهًاًدۇ

 50غىٌ ئېچىۋاتقان يۇطۇ زاهدا دەل بۇٍىڭدىٌ بۈگۈن شىوەر، ئۇًغۇر قەهەيمەطوەر ًى

ٍەچچە ًىن بۇرۇن ۋېنگىرىيە قەهەيمەطوەر ۋېنگر خەهقىگە خىتابنايە ئېالن قىوىپ 

. يۇشتەقىن ۋېنگىرىيە دۆهىتىنى ئەشوىگە لەهتۈرۈش ئۈچۈن لۈرەش قىوغان زال

ا طۇٍىڭ يان. ۋېنگىرىيە يۇشتەقىووىق ئىنقىالبى يۇطۇ زاهدىٌ پۈتۈن دۆهەتمە لېڭەًگەن

”  !ئۈچۈن بىز شىوەرٍىًۇ يۇطۇ زاهدا ًىغىٌ چاقىرىظقا تەلوىپ قىودۇق

 

شۆزگە چىقىپ    zoltán sumonyiخەهقئارا قەهەيمەطوەر ۋېنگىرىيە يەرلىزىنىڭ رەئىصى 

:  يۇٍداق دەًدۇ

 

ًىن بۇرۇن ئۇًغۇر قەهەيمەطوەر بىوەن شووۋېنىيىدە ئۇچراطقاٍدا ئۇًغۇرالر بىوەن  2يەن “

ئەيًا ئۇًغۇر . ن توٍۇطۇش پۇرشىتىگە ئىگە بوهۇپ توهىًۇ خۇطال بوهغان ئىدىىقاًتىدى

ًىن ئۆتمەٍدىٌ لېيىٌ  2قەهەيمەطوىرىنىڭ تەرەققىياتىغا باطقىچە قاراطتا ئىدىى، 

ئاهتاي قەهەيمەطوەر  -ئورال "ئۇًغۇر قەهەيمەطوىرىنىڭ خەهقئارا تۇتقان ئورٍى بوهۇپًۇ 

رلىي تىووىق دۆهەتوەر بىوەن بىرهىمتە شەپ قۇرۇپ تەطمىالتىنى قۇرۇپ تۈ” بىرهىمى

پائاهىيەت ئېوىپ بېرىۋاتقاٍوىقىنى بىودىى ۋە طۇٍىڭدىٌ لېيىٌ ئۇًغۇر قەهەيمەطوەر 

بىز خەهقئارا قەهەيمەطوەر ۋېنگىرىيە … يەرلىزىگە بوهغان ئىظەٍچىى لۈچەًدى

طوەر يەرلىزىنىڭ يەرلىزىدىمى ًازغۇچىالر ئىًماٍىيىتىًىز دائىرىصىدە ئۇًغۇر قەهەيمە
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بىز … بىز ئەيدى تارىًغا قاراپ لارۋان تارتىًىز. پائاهىيەتوىرىنى ھەر جەھەتتىٌ قولالًًىز

…” بىز شىوەر بىوەن جاپا ۋە ھاالۋەتتە بىووە بوهىًىز. شىوەر بىوەن بىر شەپتە تۇرىًىز

 

ەرجىًە ٍايوىق ئەشىرىنى ۋېنگر تىوىغا ت" ًاۋا لەپتەر"ئاخىردا ٍۇريۇھەيًەت ًاشىننىڭ 

: ۆز قىوىپس   tibor weiner sennyeyقىوغان ۋېنگرىيىدە توٍۇهغان ًاش طائىر 

 

يەن بۈگۈن ئۇًغۇر قەهەيمەطوەر بىوەن تەلوىًالان قۇيوۇقىدا ًول تاپاهًاي، بوران “

چاپقۇٍدا قاهغاٍدەك ھېصصىياتتا بوهۇۋاتىًەن، بىزگە قوهۇڭالرٍى بىرىڭالر، بىز بۇ 

بىزيۇ يۇطۇ ًىغىٌ !  پىپ بىووە چىقىپ لېتەًوىقۇيوۇقتىٌ داغدام ًول تې

ئېچىوىۋاتقان ًەردىٌ ًول تېپىپ خەهقىًىزٍىڭ جەشۇراٍە لۈرەش قىوىظى بىوەن 

!بۈگۈٍمى باًاطات يۇشتەقىن ۋېنگىرىيە دۆهىتىنى قۇرۇپ چىقتۇق
4

”  

 

خەهقئارا قەهەيمەطوەر 

ئۇًغۇر يەرلىزىنىڭ 

رەئىصى قەًصەر 

 ئابدۇرۇشۇل ئۆزھۇن

 چىقىپ ۆزگەس ئەپەٍدى

 قەهەيمەطوەر ئۇًغۇر

 ئويۇيىي يەرلىزىنىڭ

 دولالت خىزيەتوىرىدىٌ

 دولالتىدا ئۇ .ئۆتتى بېرىپ

 قەهەيمەطوەر ئۇًغۇر

 بىر ئۆتمەٍمى يەرلىزىنىڭ

 قوهغا يابەًنىدە ًىن

 خىزيەت لەهتۈرگەن

 يەشىوىوەرٍىًۇ شاقوىنىۋاتقان بىرگە بىوەن يۇئەًيەٍوەطتۈرۈش ٍەتىنجىووىرىنى

 پىالٍوىرى خىزيەت لەهگۈشى يەرلىزىنىڭ قەهەيمەطوەر ئۇًغۇر ئۆتۈپ، لۆرشىتىپ

  .قوًدى ئوتتۇرىغا الًىھىوەرٍى -تەلوىپ ئۈشتىدە

 

 يەرلىزىنىڭ ئۇًغۇر قەهەيمەطوەر خەهقئارا ًەٍە ئەپەٍدى ئۆزھۇن ئابدۇرۇشۇل قەًصەر

 هىنىھۆ تۇٍجى يەرلىزىنىڭ قەهەيمەطوەر ئۇًغۇر ئۆتۈپ، ئەشوەپ تارىخىنى قۇرۇهۇش

 قەهەيمەطوەر ئۇًغۇر ۋاقىتتا ئەًنى ئەپەٍدىنىڭ لۈشەن لۈرەش يەرھۇم شاهغان

  .بەردى باھا ًۇقىرى تۆھپىوىرىگە قوطقان قۇرۇهۇطىغا يەرلىزىنىڭ
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 قىوغاٍدا قاٍداق يەرلىزى قەهەيمەطوەر ئۇًغۇر لېيىٌ بۇٍىڭدىٌ داۋايالطتۇرۇپ شۆزٍى ئۇ

 تەقىبى قاتتىق ھۆلۈيىتىنىڭ خىتاي بېرىپ ئېوىپ جاٍوىق تېخىًۇ خىزيەتوەرٍى

 ۋە ًېزىض ئەرلىٌ قەهەيمەطوىرىنىڭ ئۇًغۇر بوهۇۋاتقان يەھرۇم ھوقۇقى ًېزىض ئاشتىدا

 شۈرگىوى ئىوگىرى ئىًماٍىيەتوىرىنى قوغداش ئەرلىنوىمىنى قىودۇرۇش ٍەطر

  .قوًدى ئوتتۇرىغا پىمىرهەرٍى ۋە تەلوىپ يۇھىى ئۈشتىدە بوهىدىغاٍوىقى

 

 ٍەطر ۋە ًېزىض پەقەت لېيىٌ ۋە ئىوگىرى ۋەقەشىدىٌ ”ئۈرۈيچى ئىيۇل -5“ ئاخىرىدا

 زىياٍمەطوىممە تەرىپىدىٌ ھۆلۈيىتى خىتاي ئۈچۈن قولالٍغاٍوىقى ھوقۇقنى قىودۇرۇش

 ھازىرغىچە جۈيوىدىٌ چىقىظىنى ئەرلىنوىممە ًازارهىرىنىڭ ئۇًغۇر بارهىق ئۇچۇرغان

 توربەت ۋە قەهەيمەطوەر ئۇًغۇر رۇۋاتقانتۇ قايىوىپ تۈريىصىدە خىتاي بوهغان، يەهۇم

 يۇھەيًەتجان پەرھات، دىوظات ٍىياز، غەًرەت ئۆرلىظى، ًاشىٌ ٍۇريۇھەيًەت ًازارهىرىدىٌ

 تۈريىصىدىٌ خىتاي قاتارهىقالرٍىڭ قاشىى ئوبۇل ئېوى ٍۇر ۋە ئازاد ٍىجات ئابدۇلال،

 ئىگە ەتمەلاپال ھوقۇقىنىڭ ًېزىض ئۇالرٍىڭ چىقىظىنى، ئەرلىنوىممە تېزرەك

 .قىودى چاقىرىق قىوىنىظىنى

 

 ئىجرائىيە يەرلىزىنىڭ ئۇًغۇر قەهەيمەطوەر خەهقئارا لەهگەن قازاقىصتاٍدىٌ لېيىٌ

 قەهەيمەطوىرىنىڭ ئۇًغۇر قىوىپ شۆز ئەپەٍدى ئىصًائىن رابىك ئەزاشى لويىتېتى

 رىياتٍەش ۋە ًېزىض بارغان ئېوىپ قەهەيمەطوىرىنىڭ ئۇًغۇر قازاقىصتاٍدىمى بوهۇپًۇ

  .ئۆتتى توٍۇطتۇرۇپ خىزيەتوىرىنى

 ًازغۇچىالر دۆهەتوىك ۋېنگىرىيە ئېوىظتا ئارام چۈطوۈك ئەھوى ًىغىٌ پۈتۈن

 چۈطتىٌ ًىغىننىڭ لېيىٌ غىزاالٍغاٍدىٌ بىرهىمتە رېصتۇراٍدا جەيئىيىتىنىڭ

 .باطوىۋەتتى داۋايىنى لېيىنمى

 

  ئەپەٍدى بەهگۈهياش پېتىر پروفېصصور ۋېنگرىيىوىك پائاهىيەتتە لېيىنوىك چۈطتىٌ

 باغوىنىظوىق ئارىصىدىمى تىووىرى ئورال - ئاهتاي بىوەن تىووىرى ًاۋروپا ۋە ھىندى“

  .شۆزهىدى هېمصىيە تېًىدا دېگەن ”شۆزهەر

 

 تەتقىقات ئەدەبىيات ئالادېًىيىصى پەٍوەر ئىجتىًائىي ۋېنگىرىيە لېيىٌ

ى ۋېنگرىيىوىك يەطھۇر تارىخظۇٍاس ئەپەٍد  szorenyi lazlo پروفېصصورى ئىنصتىتۇتىنىڭ

aurel stein   ئۇًغۇر ۋە “ئەپەٍدىنىڭ طەرقظۇٍاشوىق تەتقىقاتىغا بىرهەطتۈرۈپ تەًيارهىغان

.  دېگەن تېًىدا هېمصىيە شۆزهىدى” ھوٍالرٍىڭ قەدىًمى زاياٍدىمى يۇٍاشىۋەتوىرى

ىنى ًىغىٌ طائىرالرٍىڭ قىصقا ئەشەرهىر -ئاخىردا ئۇًغۇر ۋە ۋېنگرىيىوىك ًازغۇچى 

ئارا تەرجىًە قىوىض ئەرلىٌ  -ۋېنگر تىووىرىغا ئۆز  -ئىظتىرالچىوىرىغا ئوقۇش ۋە ئۇًغۇر 
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بۇ پائاهىيەتمە قازاقىصتاٍدىٌ لەهگەن ئۇًغۇر . ئىجادىيەت لۆرلى بوهۇپ ئۆتتى

قەهەيمەطوەر يەرلىزىنىڭ پېظقەدەم ئەزاشى، قازاقىصتاٍدا توٍۇهغان طائىر ئابدۇغوپۇر 

دى ئۆزٍىڭ بۇداپېظتقا لەهگەن تۇٍجى لۈٍى لەچتە دوٍاي دەرًاشى بوًوىرىنى قۇتوۇق ئەپەن

زىيارەت قىوغاٍوىقىنى ۋە طۇ لۈٍى ھوٍالرٍىڭ ئاتىصى ئاتىوالٍىڭ شىًاشىنى لۆرگەٍدەك 

ئىوى  -بوهغاٍوىقىنى ۋە ًەٍە طۇ دەقىقىوەردە يۇشتەيوىمىدىمى ئۇًغۇر ۋەتىنىنىڭ تارىى 

پ دەردهىك دوهقۇٍالۋاتقاٍوىقوىرىنى طېئىرىي ھېصصىياتى دەرًاهىرى ئاچچىقتىٌ توهغىنى

 . بىوەن باًان قىوىدۇ

 

طائىر ئابدۇغوپۇر قۇتوۇق ئەپەٍدى طېئىرىصىنى ئوقۇطى بىوەن تەڭال ئىنگوىز تىوى 

طېئىرٍى ئاڭوىغان . ئارقىوىق ۋېنگر تىوىغا ئەًنەن تەرجىًە قىوىنىپ تۇرىدۇ

 ....ىوىرىنى چوڭقۇر ھاًاجاٍغا چۆيدۈرىدۇۋېنگرىيىوىك ۋە ئۇًغۇر ًىغىٌ قاتناطقۇچ

 

 

  5 دوٍاي دەرًاشى بوًىدا

 

دوٍاي،  -ئېغىناپ ئاققان ئەزىى دەرًا 

بوًۇڭغا لېوىپ قاهدىى توٍۇدۇڭًۇ؟ 

بىر چاغالر شېنى ئاتوىق لېچىپ 

- ئۆتمەن

! ئاتىوال باتۇرىڭدىٌ شورىدىڭًۇ؟

 

بوًۇڭغا لېوىپ قاهدىى پاٍاھ تارتىپ، 

. تىپ لېچەهًەشتىٌبىر شاڭ ئۈيۇت ئار

يەن چاڭقاپ ًۈرىًەٍغۇ تېخىچىال، 

. ئازادهىق طەربىتىنى ئىچەهًەشتىٌ

 

دوپپايغا قاراپ يېنى توٍۇدۇڭًۇ؟ 

!  دا باًرىقىى ًوق” بدت“ئۇًغۇر يەن 

ۋەتىنىى بوهغان بىوەن دۆهىتىى ًوق، 

! طۇڭالطقا ئەل قاتارى شۆهىتىى ًوق

 

ھوٍالرٍىڭ ئۇًغۇرالرغا ًاتوىقى ًوق، 

. ىڭ ئەرلىنوىمتەك تاتوىقى ًوقھاًاتٌ
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قاٍخورغا قارام بوهۇپ قاهدۇق ئەجەب، 

! ئۇًغۇرٍىڭ ئۇزۇن بوهدى طادهىقى ًوق

 

دوپپايغا قاراپ يېنى توٍۇدۇڭًۇ؟ 

… ھون، ئۇًغۇر بىر ئاتىدىٌ تاراهغاٍغۇ

- بىر چاغالر ئاهەم گۇۋاھ، ئاغىًىزغا

! ئورخۇٍدىٌ تارىًغىچە قارىغاٍغۇ

 

شورىًاشتىٌ، ئوچۇيالپ شوًۇڭ ئىچتىى 

… ئىممىًىز خۇدا قوطقان قېرىنداطقۇ

شېنىڭ لۆلۈچ لۆزۈڭ لۈهگەن بىوەن، 

 …     يېنىڭ لۆڭوۈم ًېرىى، لۆزۈم ًاطقۇ

         

 

ۋېنگىرىيە دۆهەتوىك 

ًازغۇچىالر 

جەيئىيىتىدە 

 -2011ئۆتمۈزۈهگەن 

فېۋراهدىمى  -21ًىوى 

قەهبوەرٍى چوڭقۇر 

ھاًاجاٍغا شاهىدىغان 

ۋە لېوەچەلمە 

ئۈيىدهىك باققان بۇ 

 -قېرىنداش ئۇًغۇر 

ھون 

قەهەيمەطوىرىنىڭ 

بۇ بىر لۈٍوۈك 

پائاهىيىتى ٍاھاًىتى 

دە بۇداپېظت پرېزىدېنت  7قىزغىٌ لەًپىيات ئىچىدە ئاًاغوىظىپ طۇ لۈٍى لەچ شائەت 

يېھًاٍخاٍىصىنىڭ زاهىدا بۇ قېتىًقى پائاهىيەتمە ئاالھىدە تەلوىپ قىوىنغان هوٍدون 

يۇزىمىوىرىدىٌ ئۆرٍەلوەر لۆرشىتىدىغان -ايبىوىنىڭ ئۇًغۇر خەهق ٍاخظائۇًغۇر ئاٍس

 . شاداالر ئىچىدە باطالٍدى -يەخصۇس شەٍئەتنى لېچىوىمى ئاهقىض 
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شەھنىدە ئىممى ئىنگوىز، 

بىر ئۇًغۇر يۇزىماٍت ۋە بىر 

ئۇًغۇر ٍاخظىچىدىٌ 

لىظىدىٌ  5ئىبارەت 

تەرلىب تاپقان هوٍدون 

ئۇًغۇر ئاٍصايبىوىنىڭ
6
  

يۇزىماٍت ۋە ٍاخظىچىصى 

يۇقايىدىٌ راك  12ئۇًغۇر 

يۇقايىنى جاراڭوىق 

ئىجرا قىوىۋاتقاٍدا بۇ 

يۇزىمىنىڭ جەهپ 

قىوىض لۈچىدىٌ 

زوقوىنىپ ئۆز قۇهىقى ۋە 

لۆزهىرىگە ئىظەًٍەي ئوهتۇرۇپ ئاڭالۋاتقان ۋېنگرىيىوىك تاياطىبىنالر تېخىًۇ زور 

تۈگىگەٍدە ئاهقىظوىرىنى توختىتاهًاي قىزىقىض ۋە زوقوىنىض ئىچىدە ھەر بىر ٍويۇر 

 …قاهدى

 

يىنۇتوۇق ئارام ئېوىض ئېالن قىوىندى  20لوٍصېرت باطوىنىپ دەل ًېرىًىغا لەهگەٍدە 

ۋە دەل طۇ پەًتتە شەھنىگە چىققان ئۇًغۇر قەهەيمەطوەر يەرلىزىنىڭ ئىجرائىيە 

وهۇپ لەهگەن لويىتېتى ئەزاشى رابىت ئىصًائىن ئەپەٍدى ئوتتۇرا ئاشىيادىٌ ۋەلىن ب

ئۇًغۇر قەهەيمەطوىرىنىڭ بارهىق ئەزاهىرىغا ۋالاهىتەن خەهقئارا قەهەيمەطوەر ئۇًغۇر 

يەرلىزىنىڭ رەئىصى قەًصەر ئابدۇرۇشۇل ئۆزھۇن ئەپەٍدى بىوەن خەهقئارا قەهەيمەطوەر 

ئەپەٍدىوەرگە ئۇًغۇرٍىڭ توٍى ۋە   zoltán sumonyiۋېنگىرىيە يەرلىزىنىڭ رەئىصى 

ًدۈرۈپ، ئىممى رەئىصنىڭ ئوتتۇرىصىدا ئۇالرٍىڭ قوهىنى يەھمەم تۇتۇپ دوپپىصىنى لى

:  تۇرۇپ يۇٍداق دېدى

 

ئۇًغۇرالرٍىڭ ئەٍئەٍىۋى شازى بوهغان دۇتارٍىڭ ئىممى تارىصى بار، ئىممى تار بوهغاٍدا “

دۇتاردىٌ يۇطۇٍداق يۇڭوۇق ئاۋاز چىقىدۇ، لىتابنىڭًۇ بىرىنچى بىتى بىوەن ئاخىرقى 

بۇ ئىممى رەئىس بىرگە . طتۈرگەٍدە لىتابنىڭ ئاخىرقى خۇالشىصى چىقىدۇبېتىنى بىرهە

بىرىڭالرغا ياشوىظىپ ئۇًغۇر ۋە ۋېنگر خەهقوىرىنىڭ  -بوهۇپ، بىوە خىزيەت قىوىپ، بىر 

شىوەر ئىممىڭالر بۇ . ئارا چۈطىنىض ۋە دوشتوۇقىنى ئىوگىرى شۈردۈڭالر -بۈگۈٍمى ئۆز 

هەتنىڭ يەڭگۈهۈك دوشتوۇقىنىڭ شىًۋوهى قېرىنداش ئۇًغۇر ۋە ھون ئىممى يىن

”  ...شىوەر
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ئارقىدىنال ًەٍە ۋېنگرىيىوىك 

باطقا بىر قاٍچە ئەزىز 

يېھًاٍالرغىًۇ ئۇًغۇر دوپپىصى 

لىيدۈردى ۋە يىننەتدارهىقالر 

 ......بىودۈرۈهدى

 

هوٍدون ئۇًغۇر ئاٍصايبىوىنىڭ 

ئىجراشىدىمى ئۇًغۇر شەٍئەت 

لوٍصېرتنىڭ داۋايى هوٍدون 

غۇر ئاٍصايبىوىنىڭ ئۇي

رەھىًە يەخًۇت  -بۇهبۇهى 

بىزٍىڭ “خاٍىى ئىجراشىدا 

دېگەن ٍاخظىنى ” ٍاخظىًىز

:   ئەًنەن تېمىصتى بوًىچە ئورۇٍداش بىوەن باطالٍدى

 

 

بىزٍىڭ ٍاخظىًىز 

 

ھەيًە ئىظتا خوش دىدار خەهقىى، ًاراتتى ٍاخظىدىٌ داشتان، 

. يانشاداشى ًاڭرىصا لۆلتە، شۆًۈٍدى ًەر بىوەن ئاس

 

ًاطاًدۇ ئەل بىوەن، ئەل بىوەن بىووە قەدىًدىٌ ًادىمار ٍاخظام، 

. ھاًاتنىڭ لۈزىگە زىننەت، ًۈرەلتە ئىنتىزار ٍاخظام

 

يەطئەل، ًۈرەلتە ٍاخظىًىز ۋوهقان،  -بوهۇپ جەڭوەردە چوغ 

. ًورۇتقان ئاطۇ تۈٍوەرٍى، قىوىپ ھەًران زىًىصتاٍنى جىًى گۈهخان

 

ىوەن بىووە قەدىًدىٌ ًادىمار ٍاخظام، ًاطاًدۇ ئەل بىوەن، ئەل ب

. ھاًاتنىڭ لۆزىگە زىننەت، ًۈرەلتە ئىنتىزار ٍاخظام

 

يۇھەببەت شۆًگۈ ٍەپرەتنى، ... ئۆگەتتى ٍاخظىًىز ئەهگە، ھەي... ھەي

. تۈيەٍوەپ ًېڭى ئەۋالدٍى... ًېتەلوەپ ياڭىدۇ يۇطۇ لۈٍدە، ھەي... ھەي
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ىٌ ًادىمار ٍاخظام، ًاطاًدۇ ئەل بىوەن، ئەل بىوە بىووە قەدىًد

… ھاًاتنىڭ لۆزىگە زىننەت، ًۈرەلتە ئىنتىزار ٍاخظام

پەدىصىگە چېوىنغان ئۇًغۇرٍىڭ طوخ ئۇشصۇلوۇق ” ئاتۇش“لوٍصېرتنىڭ ئاخىرىدا 

يۇزىمىصى ًاڭراق خەهق قوطاقوىرى بىوەن بىووە جاراڭوىغاٍدا ئۇًغۇر ۋە ۋېنگرىيىوىك 

بۇ شەٍئەت لېچىوىمى ئەڭ … طوىۋەتتىدوشتالر شەھنىگە چىقىپ ئۇًغۇر ئۇشۇهىنى با

.  تاطقىنوىق ئىچىدە ئاًاغالطتى -ئاخىرىدا ئۇًغۇر يەطرىپى بىوەن قاًنام 

 

 

  لۈٍى ئىممىنچى ئۇًغۇر قەهەيمەطوەر ًىغىنىنىڭ

 

 پرېزىدېنت بۇداپېظت لۈٍى -22 ئاًنىڭ -2 ًىغىنى قەهەيمەطوىرىنىڭ ئۇًغۇر

 بۇرۇن چۈطتىٌ لۈٍى بۇ .قوًدى قەدەم گەلۈن ئىممىنچى زاهىدا ًىغىٌ يېھًاٍخاٍىصى

 ئەپەٍدى ئۆزھۇن ئابدۇرۇشۇل قەًصەر رەئىصى يەرلىزىنىڭ ئۇًغۇر قەهەيمەطوەر خەهقئارا

 ھەققىدە پىالٍوىرى خىزيەت لوٍمرېتنى لەهگۈشىدىمى قەهەيمەطوىرىنىڭ ئۇًغۇر

 ربەتتو ۋە ئەزاشى يەرلىزىنىڭ ئۇًغۇر قەهەيمەطوەر خەهقئارا ئارقىدىٌ .توختاهدى

 ئۇًغۇرالردا :ٍەزەر ئويۇيىي توربەتچىوىمىگە ئۇًغۇر" ئەپەٍدى ئەًصا ئەزىز باطقۇرغۇچىصى

 دېگەن  "ۋاشىتىصى قىوىظنىڭ باًان پىمىر ئەرلىٌ قولوىنىوىظى ئىنتېرٍېتنىڭ

  .ئۆتتى ئوقۇپ ياقاهىصىنى ئىوًىي تېًىدىمى

 

 ئاشاشوىق ياقاهىدا بۇ

 ئەڭ جەيئىيىتى ئۇًغۇر

 ۋە قىصًەت ئاچچىق

 بېصىپ تراگېدىيىوەرٍى

 ئۆتمەٍمى ئۆتمەن

 10 ئاخىرقى ئەشىرٍىڭ

 ئەشىرٍىڭ بۇ ًىوى

 ًېڭى ًىوىدا 10 بىرىنچى

 تېخنىمىصى ئاالقە-ئۇچۇر

 ئۇًغۇر تورى ئىنتېرٍېت

 قاٍداق جەيئىيىتىگە

 ئېوىپ ئۆزگىرىظوەرٍى



مارت-2011ئًزىس ئًٍسا : ماقالً ئاپتورى.ھون قًلًمكًشلىرىىىڭ دوواً ديرٍاسي بوٍىذا ٍاڭراتقان دوستلۇق ساداسي-ئۇٍغۇر :ئۈزۈلمًش تارىخىٌ رىشتً  

                                             http://www.uyghurpen.org/uy/uzulmes_tarixiy_rishte_ar.pdf  
18 

 ىظىضئاالقىن - ئۇچۇر دۇٍياۋى بۇ تۈرلىصتاٍدا طەرقىي ئۇًغۇرالرٍىڭ ۋە لەهگەٍوىمى

 بۈگۈٍمى تارتىپ ئۆزهەطتۇرگەهىگىدىٌ ئۆزهىرىگە قاٍداق تورٍى ئىنتېرٍېت تېخنىمىصى

 لەًنىدە - ئاهدى ٍىڭ " ۋەقەشى ئۈرۈيچى ئىيۇل”5-   نەبەرگ ًۈز ًىوى 2009- ئەھۋالوىرى

 توقۇٍۇطالرغا ئېتنىك ئوتتۇرىصىدىمى يىووىتى خىتاي خەن ۋە ئۇًغۇر ئۆتمەن بوهۇپ

 ئۇچۇر ۋە ئىنتېرٍېت راًوٍدىمى ھۆلۈيىتىنىڭ خىتاي لېيىٌ ەدىٌۋەق بىرهەطتۈرۈهۈپ،

 شاٍدىمى لوپ قەدەر لۈٍگە بۈگۈٍمى تالى ئۈزۈۋەتمەٍوىمى، قەدەر ًىوغا بىر ئاالقىوىرىنى

 ۋەقە دائىرىوىرى خىتاي تۇرۇۋاتقاٍوىقى، ھاهەتتە تاقاقوىق توربېمەتوىرىنىڭ ئۇًغۇر

 قوهغا ئۇًغۇرالرٍى شاٍدىمى لوپ بوهغان شىزئېنىق شاٍى ٍاھاًىتى ھازىرغىچە ًۈزبېرىپ

 بوهۇپًۇ ئىچىدە بۇالرٍىڭ ۋە قىوىنغاٍوىقىنى ھۆلۈم ئۆهۈيگە ًالى ئاهغاٍوىقى

 توربېمەتوىرىنىڭ ئۇًغۇر باغوىنىپ توربېمەتوىرىگە ئۇًغۇر ۋە ئىنتېرٍېت

 ئوز ڭئۇًغۇرالرٍى ئاهغاٍوىقىنى، قوهغا تەرجىًاٍالرٍىڭ ۋە ًازغۇچىالر باطقۇرغۇچىوىرى،

 قىوىۋاتقان ئىجرا قارتا ۋاشتىووىرىغا ئۇچۇر ئاالقە-تور ئىنتېرٍېت راۋاجالٍدۇرغان ئاهدىغا

 خىتاي ۋە تەشىرهىرى لۆرشەتمەن جەيئىيىتىگە ئۇًغۇر شىياشىتىنىڭ تەقىبوەش

 بوهغاٍوىقى، ئىنماشتا قاٍداق خەهقئاراٍىڭ شىياشىتىگە خىودىمى بۇ ھۆلۈيىتىنىڭ

 يۇھاجىرەتتمى ۋاشىتىوىرىنىڭ ئاالقە تور ئىنتېرٍېت ىچىدىمىئ تۈرلىصتاٍنىڭ طەرقىي

 ئەتراپوىق ئايىوالر تۈرهۈك بىر قاتارهىق باغوىنىظوىرى چەلوىك بوهغان بىوەن ئۇًغۇرالر

 يۇالھىزە بىرهەطتۈرۈهۈپ ۋەقەهىموەرگە ئۆتمەن بوهۇپ دۇٍيادا ۋە ۋەتىنىدە ئۇًغۇر ھاهدا

  .بېرىوغان ئېوىپ

 

  توربېمىتى يەرلىزىنىڭ قەهەيمەطوەر ئۇًغۇر  ًەٍە ئاخىرىدا ئەپەٍدى ئەًصا ئەزىز

www.uyghurpen.org   شەھىپىصىنى قاٍداق قىوغاٍدا ئۇًغۇر قەهەيمەطوەر

يەرلىزىنىڭ بارهىق ئەزاهىرى ئۈٍۈيوۈك قولوىناالًدىغاٍوىقى ھەققىدە تېخنىمىوىق 

.   چۈطەٍچىوەر بېرىپ ئۆتتى

 

اۋايىدا قازاقىصتاٍدىٌ لەهگەن ئۇًغۇر ًىغىننىڭ چۈطتىٌ لېيىنمى د

گېزىتىنىڭ  ” ئۇًغۇر ئاۋازى“قەهەيمەطوىرىنىڭ ئەزاشى ۋە قازاقىصتان رېصپۇبوىمىوىق 

باش يۇھەررىرى ئازياتوۋ ًوهداش ئابدۇقدىروۋىچ ئەپەٍدى قازاقىصتان ئۇًغۇرهىرىنىڭ 

ئېوىپ بارغان گېزىتىنىڭ ًىوالردىٌ بۇًان  ” ئۇًغۇر ئاۋازى“دۆهەتوىك ٍەطر ئەپمار  

 . خىزيەتوىرىنى توٍۇطتۇرۇپ ئۆتتى
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ئاخىرىدا ئازياتوۋ ًوهداش 

ئابدۇقدىروۋىچ ئەپەٍدى 

قازاقىصتاٍدىٌ ٍەطر 

قىوىنغان ئۇًغۇر 

ًازغۇچىوىرى، 

شەٍئەتمارهىرى ۋە ھەر 

شاھەهەردىمى يەطھۇر 

لىظىوەرٍىڭ ھاًات تارىخى 

يۇجەشصەيوەٍگەن 

قازاقىصتان “

ئۇًغۇرهىرىنىڭ 

ٍى ” لووپېدىيەسئىنس

خەهقئارا قەهەيمەطوەر 

  .ئۇًغۇر يەرلىزىنىڭ رەئىصى قەًصەر ئابدۇرۇشۇل ئۆزھۇن ئەپەٍدىگە تەقدىى قىودى

 

لېيىٌ تۈرلىيىدىٌ ۋەلىن بوهۇپ لەهگەن ئۇًغۇر قەهەيمەطوەر يەرلىزىنىڭ ئەزاشى 

پروفېصصور دولتور شۇهتان يەخًۇت قەطقىرى ئەپەٍدى شۆز قىوىپ ئۇًغۇر 

طوىرىنىڭ دۇچ لېوىۋاتقان ًېزىض ھوقۇقى قاتارهىق يەشىوىوەرٍى باًان قىوىپ قەهەيمە

.    ئۆتتى

 

شورۇٍى ( طېئىر ئوقۇش)ئۇًغۇرالر بىوەن ھوٍالرٍىڭ يۇطائىرە 

 

ئارا چۈطىنىض، يەدەٍىيەت ئاهًاطتۇرۇطنى  -بۇ يۇطائىرە شورۇٍى ئۇًغۇر ۋە ھوٍالرٍىڭ ئوز 

 22ئاًنىڭ   -2الرٍىڭ بىرى بوهۇپ، بۇ پائاهىيەت يەقصەت قىوغان ئەڭ ئاخىرقى پروگرايًى

ًېرىًىغىچە ۋېنگىرىيە پاًتەختى  8دە باطوىنىپ شائەت  6لۈٍى لەچ شائەت  -

 .بۇداپېظتتىمى پرېزىدېنت يېھًاٍخاٍىصىدا بوهۇپ ئۆتتى

   

بۇ شورۇٍغا ۋېنگرىيىوىك ئەزىز يېھًاٍالردىٌ ۋېنگىرىيە يەدەٍىيەت يىنىصتىرهىقىدىٌ 

 ، ۋېنگىرىيە دۆهەتوىك ًازغۇچىالر جەيئىيىتىنىڭ رەئىصىkatalin budaiدولتور 

 janos szentmartoni  ۋە خەهقئارا قەهەيمەطوەر ۋېنگىرىيە يەرلىزىنىڭ رەئىصى 

 zoltan sumonyi   قاتارهىق لىظىوەر بارهىق ئۇًغۇر قەهەيمەطوەر ۋەلىووىرى بىوەن بىووە

 .بۇ پائاهىيەتمە قاتناطتى
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شورۇٍىدا  يۇطائىرە

ۋېنگرىيىوىك يەطھۇر 

  aléxsandérطائىرالردىٌ 

 ، tibor weiner sennyey  ۋە

elizabeth   قاتارهىقالر

بىوەن بىرگە، ئۇًغۇر 

طائىرالردىٌ 

قازاقىصتاٍدىٌ لەهگەن 

ئاتاقوىق طائىر 

ئابدۇغوپۇر قۇتوۇق 

ئەپەٍدى، تۈرلىيىدىٌ 

دولتور شۇهتان يەخًۇت 

قەطقىرى ئەپەٍدى، 

تۇًغۇن ئابدۇۋەهى ئەپەٍدى، ئەٍگوىيىوىك ئەزىز ئەًصا ئەپەٍدى قاتارهىقالر ئۆز  لاٍادادىٌ

ئوقۇهغان طېئىرالر ئۇًغۇر تىوى ۋە ئېنگوىس تىووىرىغا ٍەق . طېئىرهىرىنى ئوقۇپ ئۆتتى

يەًداٍدا تەرجىًە قىوىنىپ، ئىممى قېرىنداش يىووەت لىظىوىرىنىڭ لۈچوۈك 

 .ھاًاجاٍوىرىنى قوزغىدى

   

ىرە بەزيىصىنى قازاقىصتاٍدا توٍۇهغان پېظقەدەم طائىر ئابدۇغوپۇر قۇتوۇق بۇ يۇطائ

:  ٍايوىق تارىخىي داشتاٍى بىوەن باطالٍدى” ئۇًغۇرىصتان“ئەپەٍدىنىڭ 

 

 

ئۇًغۇرىصتان   

 

(  تارىخىي داشتان)

ئابدۇغوپۇر قۇتوۇق 

 

يۇقەددىًە 

 

ئۇًغۇرىصتان، ئون يىڭ ًاطوىق ئاقۋاش ئاٍايصەن، 

ن، گەر بوهًىصا دىودا ًاٍايصەن؟ شەن ئاٍايصە
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لىندىك قېنىى تۆلۈهگەن تۇپراق،  -ئۇًغۇرىصتان 

. شەٍدىٌ لېچىپ ًاطىغاٍدىٌ ئۆهگەن ًاخظىراق

ئۇًغۇرىصتان پەرزەٍتىڭًەن، طوخ بەڭۋاطوىقىى، 

. چاچوىرىڭنى ئاقارتقاٍغۇ، ئاٍا، ًاطوىقىى

ئاشاهًىدىى تىن تەگًەشچۇن تۇيار بوًنۇڭغا، 

. تىپ تۇردۇڭ ئىصصىق قوًنۇڭغاقاٍچە قىوصا تار

 ……………

 

خاتىًە 

 

ئۇًغۇرىصتان بۇ ئەشىردە بوهًاًدۇ ئەشىر، 

. ئۇ قەطقەرٍى ئاشتاٍە قىوىپ قۇرىدۇ قەشىر

ئۇًغۇرىصتان بۇ ئەشىردە بوهًاًدۇ بىتاب، 

. بۇ ۋەتەٍنى ٍۇرغا قاپالپ چىقىدۇ ئاپتاپ

ئۇًغۇرىصتان ئەيدى ئەيەس ھېچ قۇرۇق ئەيچەك، 

” !قارا چېچەك“ازادهىققا ئۇ ئەيدى چىقًاس ئ

! ئازادهىقتىٌ ئارتۇق بەخت باريۇ جاھاٍدا؟

. ئاهتۇن قەپەس ئىچرە شاًرار قۇطًۇ پۇخادا

تىوىگەٍگە لۆلتىٌ چۈطًەس ھەرگىز ئازادهىق، 

! ئاھ، ئازادهىق قاٍچە طېرىٌ، قاٍچىوىك تاتوىق

تەختىڭنى،  -شورىغاٍغا بەريەس ًاۋالر تاجۇ 

شېنىڭ بەختىڭنى؟ لىًوەر ئىدى ئوغرىوىغان 

تىوىگەٍگە بەخت لەهًەس، لەهًەس شائادەت، 

. رەقىبوەرٍى لۆرۈپ ًۈريەك قاٍچىوىك چوڭ دەرد

 

ئۇًغۇرىصتان ئۆز قوهۇڭدا تۇرار تەقدىرىڭ، 

. پالالًٍاًدۇ قاٍدا ًۇياي تەقدىرىڭ

ھەر لىًگە ھەم لىندىك قېنى تايغان ًەر تاتوىق، 

ىق؟ ئۆز ئەهىڭچۇن لۈرەش قىوصاڭ بوهًاس خاتال

ئەيەس، ” تېررورىصت“ئازاتوىقچۇن لۈرەطمەٍوەر 

… دەر ئەيًا ئەل دېًەس” تېررورىصت“تېررورىصتالر 

ئېرىك ئۈچۈن، تەڭوىك ئۈچۈن لېرەك زىرىپ ئاهًاس، 

! ئەجدادالردىٌ بىزگە قاهغان لۈرەطًەك يىراس

جاٍدىٌ لەچًەي ًېتىپ بوهًاس دەًدۇ جاٍاٍغا، 
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. ال جاھاٍغائازادهىق ئۈچۈن ئەهەم تۇتۇپ، جار س

طۇ چاغ جاھان جور بوهىدۇ ئىزگۇ ًوهۇڭغا، 

. طۇ چاغ بەخت قۇطى قوٍار شېنىڭ قوهۇڭغا

 ……………

 

تۈرلىيىدىٌ لەهگەن پېظقەدەم طائىر، ًازغۇچى دولتور شۇهتان يەخًۇت قەطقىرى 

 :ئەپەٍدى طېئىرىصىنى يۇٍداق باطالًدۇ

 

طېئىرىى 

 

شۇهتان يەھًۇد قەطقىرى 

 

ەن طېئىرىى، طېئىرىى، س

يېنىڭمى تىغى ئۆتمۈر، 

قوراهىى شەن جەڭگە لىرشەم 

. شاًراًدىغان

طېئىرىى، طېئىرىى، شەن 

يىنىڭ چوڭ بەًگىوەردە، 

دۇهدۇهۇم شەن ئوقتەك ئۇچۇپ 

. ھارياًدىغان

 

 

طېئىرىى، طېئىرىى، شەن يېنىڭمى زۇهپىقارىى، 

. ۋەھظىي ًاۋٍىڭ ًۈرگىنى تىوغاًدىغان

زاٍى شەن، طېئىرىى، طېئىرىى، شەن ھەقىقەت يى

. قارىنى ھۆلۈم بىوەن ئىوغاًدىغان -ئاق 

 

طېئىرىى، طېئىرىى، شەن ًۈرگۈم تەرجىًاٍى، 

. زىمرىى بوهۇپ لۆلتە چاقناًدىغان -پىمرىى 

ًاهًاۋۇزالر چاۋىصىنى چىتقا ًېيىپ، 

. زارىغا باقًاًدىغان -تەھدىت بىوەن ئاھ 

 

طېئىرىى، طېئىرىى، شەن يېنىڭ جان ًوهدىظىى شەن، 
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. ىًغا لۆڭوى ًاطناپ ًاًراًدىغانطادهىق

طېئىرىى، طېئىرىى، يۈطمۈلوەردە قوهدىظىى شەن، 

. خېيىًخەتەر تەھوىمىدىٌ ئاشراًدىغان

 

طېئىرىى، طېئىرىى، ًاهقۇٍجىغان ًاهقۇٍۇم شەن، 

. يۇزهىغاٍدا لۆلرىمىًنى قاقالًدىغان

ھەقصىزهىقنى لۆًدۈرگۈچى بويبا بوهۇپ، 

. ىغانئاداهەتنى لۆلرەك لېرىپ ًاقالًد

 

طېئىرىى، طېئىرىى، شەن خەهقىًنىڭ چالىرى شەن، 

. ئۈيىدىنى ئاق ًۈز بىوەن ئاقالًدىغان

شەن جەشۇر شەن ئەجدادالرٍىڭ غاًىصىنى، 

. ًۈرىمىگە قاتتىق پۈلۈپ شاقالًدىغان

 

تۆۋەٍدە لاٍادادىٌ ۋەلىن بوهۇپ لەهگەن ًاش، تاالٍتوىق طائىر تۇًغۇن ئابدۇۋەهى ئەپەٍدى 

:  دىٌ ھۇزۇر ئاالًوىئوقۇغان طېئىر

 

 

لۆزهىرىًدە يۈگدەًدۇ 

  قۇًاش

 

تۇًغۇن ئابدۇۋەهى 

 

يەن طەھەرهىك ئاددىي بىر ئادەم، 

. شەھراهىققا ئوخظاًًەن بىراق

ًۈرىمىًًۇ شوقىدۇ ھاهصىز، 

. لۆزهىرىًدە يۈگدەًدۇ قۇًاش

لۈٍدۈزهىرى لۈهۈپ ًۈرىًەن، 

غېرىبوىقتا لېچىصى، ئەيًا، 

. اشچاٍىقىًدىٌ قورقًاًدۇ قۇي

                   

لۆزهىرىًدە يۈگدەًدۇ قۇًاش، 

. بوهۇپ قاالر ًولوىرىى خىرە
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پۇتوىظىپ يەن ياڭاهًاي قاهصام، 

لۆرۈپ قېوىپ ًىقىوغىنىًنى، 

ًۆهەپ قوًار لىى لېوىپ يېنى؟ 

ئاطىقىدىٌ ئاًرىوغان قىزٍىڭ، 

هىق توهغان لۈزىدەك،  -ًاش هىقًۇ 

خىياهىًًۇ قاهصا يۇڭوىنىپ، 

تۈپ قوًار ًېظىًنى، لىًًۇ شۈر

رەشتىدىمى شېًىز قاشصاپنىڭ، 

 

. ئاهدىدىمى باغالٍغان قوًدەك

تېپىچەلوىصە ئۈيىدهىرىًًۇ، 

لىًًۇ بەزهەپ قوًار قەهبىًنى؟ 

تەٍھاهىقتا لەتصەم ئېچىرقاپ، 

ٍاتوٍۇش دوشت بەرگەن ٍاٍنى ًەپ، 

پۈتۈپ قاهصا ئاۋازىًًۇ، 

! لىى شاداغا ئۈٍدەر تىوىًنى؟

ەر ھەم يېنى؟ لىًًۇ ًوقالپ لېن

. لۆزهىرىًدە يۈگدەًدۇ قۇًاش

تېًىى لۆز ًاطوىرىًنى،  -تېًىى 

. بۇهۇتالرغا شۈرتمۈزگەن ئىدى

خىجىن بوهۇپ لېتەر طەپەقًۇ، 

تېًىى ھەشرەتوىرىًنى،  -تېًىى 

ئېوىپ لەتصە قۇًاطقا قوطۇپ، 

ئېوىپ لەتصە تەٍھاهىقىًنى، 

زىًىصتان تاغ چوققىصىدا، 

ەك، چېچەك ئاچقان قار هەًوىصىد

ئېچىوىپ لېتەر غەرب لۆڭوۈيًۇ؟ 
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ئارقىدىٌ ئەٍگىوىيىدىٌ لەهگەن ئەزىز ئەًصا ئەپەٍدى ئىنگوىز ۋە ئۇًغۇر تىووىرىدا ًازغان 

تۆۋەٍدە ئەزىز ئەًصا ئەپەٍدىنىڭ ئۇًغۇرچە ًازغان بىر . ئىممى پارچە طېئىرىصىنى ئوقۇًدۇ

  :ھۇزۇرهىناًوى تەڭ طىئېرىصىدىٌ

 

 داۋا شىزيۇرەس غۇرۇرۇيدا

 

 ئەًصا ئەزىز

 

 -ئۇًغۇرۇم

 -يىووىتىى ئىپتىخار

  …غۇرۇرۇم يېنىڭ

 

 بار، ئىًاٍىًىز - ئەقىدە

 .ًۈلصەك تايان ئىرادىًىز

 -ھۆرهۈلىنىڭ

 -ئۇًغۇرۇينىڭ

 -شۆًگۈ تەشەددۇق ئۇ ۋەتەٍگە

 -پۈتًەس تىن ئىپادىگە

 -ئۇٍىڭ ھەتتا بۈًۈلوۈلى

  .يۇقەددەس تەڭرىدەك خان

 

 -چۈطۈيدە - ئوڭۇم

 .ئوًغاق ەنم

 …توهغاق ياڭا دەردى ۋەتەٍصىزهىك

 -ًىراق دىدار يەن يەجنۇٍوۇقتىٌ

 -تىوصىى بىر بىزگە ئەيەس لۈن بۇ

  .ئۇزاق يەٍزىوى لۆرۈٍصىًۇ

 

 -دۇٍيا ھەي شەن رەھىًصىز

 .بىۋاپا شەن ئۇًغۇرغا

 .چۇقان يىصوىصىز دۇٍيارىًدا
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 -ئىصيان بۈًۈك قارطى شاڭا

 -ۋۇجۇدۇيدا…تىوىى ...دىوىى

  ... داۋا يۇرەشصىز ۇرۇيداغۇر

 

 شۆًگۈشى، ۋەتەن ئاتەطتۇر

 -لۈن بىر ۋەتەٍصىز ًاطىًاق

 -تۈن ئۇ قاراڭغۇ زىيا زىندان

 .ًايان يىڭ ئۆتەر دوزاختىٌ دەردى

 -لۆًگەن ۋۇجۇدۇم طۇٍداق بەٍدە يەن

 -شۆًگەن ۋەتەٍنى بوهۇپ پەرۋاٍەڭ

 -پەقەت ٍۆۋەت بىر قوًغىٌ شېوىپ

  !!!ئىنصان دۇٍياۋى ئۇًغۇرٍىڭ دەردىگە

 

 !ئۇًغۇرۇم ًاطا

 .غۇرۇرۇم يېنىڭ شەٍال

 .يەدەتمار شاڭا روھى ئەجداد

 -شېيًاشى باتۇر ٍىڭ "شادىر"

 -يىراشى ”ًىوالر لۈرەطچان“

 ... لەچًىظى ٍوزۇگۇينىڭ

 ...يارطى "لەپتەر ًاۋا"

 ...ھايان ئۈٍدەًدۇ

 .داۋام لۈرەطمە شېنى ھايان

 -قان بىر ئاققىنى تويۇردا ھەر

  .تايان روھىدا ئەۋالد ئاققۇشى

 

 -ئۇًغۇرۇم

 -يىووىتىى ئىپتىخار

  .غۇرۇرۇم يېنىڭ شەن

 

 2 شورۇٍى يۇطائىرە طائىرهىرىنىڭ ھون بىوەن بىوەن طائىرهىرى ئۇًغۇرالر لۈٍىدىمى بۇ

  .ئاًاغالطتى ئىچىدە لەًپىياتالر قىزغىٌ قىوىپ داۋام ئارتۇق شائەتتىٌ
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 لۈن بىر ئاخىرقى ئەڭ بۇداپېظتتىمى

 

 ئاخىرقى ئەڭ قۇرۇهتىيىنىڭ ٍۆۋەتوىك -2 يەرلىزىنىڭ ئۇًغۇر قەهەيمەطوەر ەهقئاراخ

 ًىغىٌ يېھًاٍخاٍىصى پرېزىدېنت بۇداپېظت لۈٍى -  23 ئاًنىڭ 2- پائاهىيىتى لۈٍوۈك

  .باطالٍدى دا 9 شائەت زاهىدا

 

 بۇ ەٍدىئەپ ئۆزھۇن ئابدۇرۇشۇل قەًصەر رەئىصى يەرلىزىنىڭ ئۇًغۇر قەهەيمەطوەر خەهقئارا

 داۋام بۇًان لۈٍدىٌ 3 بۇ قىوىپ شۆزى خۇالشە ئاًاغوىظىض قۇرۇهتاًنىڭ قېتىًقى

 ًىغىٌ بىر ئاطۇرۇهغان ئەيەهگە توهۇق يەقصىتى لۆزهىگەن ًىغىننىڭ قىوغان

 ئۇچۇرۇطۇش ئارا - ئۆز ًازغۇچىالرٍىڭ  (ۋېنگرىيىوىك (ھون ۋە ئۇًغۇر بوهۇپًۇ بوهغاٍوىقىنى

 بوهغاٍوىقىنى ئىض ئەھًىيەتوىك تارىخىي بىر بوهصا ياطتۇرۇطىئال يەدەٍىيەت ئارقىوىق

 قاًصى ھەر ئاتالپ قىتئەهەر ھەتتا بېصىپ ًولالرٍى ًىراق ٍاھاًىتى ۋەجىدىٌ طۇ ۋە

 يىننەتدارهىقىنى ئۆزىنىڭ ۋەلىووەرگە بارهىق لەهگەن ًىغىنغا بۇ دۆهەتوەردىٌ

 .ئۆتتى ئىپادىوەپ بىودۇردىغاٍوىغىنى

 

 دۇچ قەهەيمەطوەر ئۇًغۇر بۈگۈٍمى ئاخىرىدا شۆزىنىڭ ئەپەٍدى ئۆزھۇن ۇلئابدۇرۇس قەًصەر

 يەھرۇم ھوقۇقىدىٌ ًېزىض ۋەتەٍدىمى بوهۇپًۇ قىوىض ھەل يەشىوىوەرٍى لېوىۋاتقان

 ھەرىمەت بىرهىمتە ئۈچۈن قوغداش ھوقۇقىنى - ھەق ًازغۇچىوىرىنىڭ ئۇًغۇر بوهۇۋاتقان

 بوهۇطىنى ًول ئاق شەپىرىنىڭ قاًتىض ٍىڭۋەلىووىرى ًىغىٌ ۋە قىودى دەۋەت قىوىظقا

 .خوطالطتى تىوەپ

 

 ھاجى ئابدۇرېظىت تەپتىظى باش يەرلىزىنىڭ ئۇًغۇر قەهەيمەطوەر خەهقئارا قاتاردا بۇ ۋە

 قازاقىصتاٍدىٌ ئەزاالردىٌ ھەيراًېۋ، خەيىت لاتىپى باش قەهەيمەطوەر ئۇًغۇر لېرىًى،

 ئەپەٍدى، ئەهىظىر خاهىووۋ ئەپەٍدى، قۇتوۇق ئابدۇغوپۇر ئەپەٍدى، ۋەققاس لەهگەن

 خاٍىى شۇًۇٍگۇل لەهگەن ئاۋشتراهىيىدىٌ ئەپەٍدى، ئىصالم تۇرشۇن قىرغىزىصتاٍدىٌ

 قىوىپ، باًا تەشىراتوىرىنى ئۆز توغرىصىدا ًىغىٌ ئىظتىرالچىوىرى ًىغىٌ قاتارهىق

 .دىدارالطتى بىوەن ئەھوى ًىغىٌ

 

 ئۇًغۇر ًاطاۋاتقان تارقىوىپ اًوىرىغاج ھەر دۇٍياٍىڭ قىصًەتوىرىدىٌ ۋەتەٍصىزهىك

 لۆڭۈل ئارا -ئوز بوهۇطى، شۆھبەتوەردە ئارا - ئۆز بوهۇپ جەم ًەرگە بىر ًازارهىرىنىڭ

 ۋەتىنىنى ئوز بوهۇپًۇ بېرىظى ئېوىپ يۇھالىًىوەر ئۈشتىدە يەشىوىوەر بوهىدىغان
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 بىر بۇ تمەنئۆ قىوىظىپ ئىزھار يۇھەببەتوىرىنى ئۆز ئىچىدە ئوتوىرى شېغىنىض چوڭقۇر

  .تۇرياقتا دەقىقىوىرىدە ئاخىرهىظىض ياٍا ئەيدى ھاًات لۈٍوۈك قاٍچە

 

 ئەهۋەتتە ًاطاش قىوىپ پاٍاھوىق ۋاقىتوىق ئەلوەرٍى ًات ۋە ئاًرىوىض ًەٍە ئاًرىوىض

 ًىغىٌ …قاهًاًدۇ قىوًاي غەش لۆڭوىنى ئۇًغۇرٍىڭ بىر ھەرقاٍداق شۆًەر ۋەتەن

 شەھنىدىٌ تۈگىتىپ شۆزهىرىنى ئۆز ازغۇچىالري پېظقەدەم ئىظتىرالچىوىرىدىٌ

  …قاالهًىدى ًوطۇرۇپ ًاطوىرىنى ئاًرىوىض ئاققان ئىختىيارشىز لۆزهىرىدىٌ ئاًرىوغاٍدا

 قاهغان ًاطىنىپ شاٍدىمى لوپ ئىض بىر بوهغان ئەھًىيەتوىك ٍاھاًىتىًۇ ًىغىندا بۇ

 ئۇًغۇر قىوىۋاتقان تئىصتىقايە ئەلوىرىدە غەرب ئاشاشوىق بىوەن ًازغۇچىوىرى ئۇًغۇر

 ئاتىنىڭ شىزگە ئۇچرىظىض تارىخىي بىر يۇٍداق بوهۇپ، ئۇچرىظىظى ًازارهىرىنىڭ ًاش

 ۋەشىيەت ئىظوىرىنى تۈگىتەهًىگەن قاهغان قىوىپ چاال ھاًاتىدىٌ ۋە لەشپىنى ئۆز

 تەبىئىي ئەشوىتىدىغاٍوىغى لۆرۈٍۈطىنى بىر ئەًنەن قاهدۇرۇۋاتقان باهىوىرىغا قىوىپ

 خۇشۇشىيەتوىرىنى يىووىي ئۆز يىووەتنىڭ بىر .رېئالوىقى بۈگۈٍمى ئۇًغۇرٍىڭ بۇ ئەيًا

 تۈگىتەهًىگەن قىوىپ ۋە بېصىظى  ًاطالرٍىڭ ئىزىنى ئەجدادالر ئۈچۈن قېوىظى شاقالپ

 بوهغاٍدىال طۇٍداق ۋە يەجبۇرىيەتتۇر بىر قىوىظى ئادا قىوىپ ۋارىصوىق ئىظوىرىغا
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 داۋام ئەۋالدالرغىچە لېيىنمى ًىوتىزى يىووەت ۋە ًاطناًدۇ بوهۇپ يىووەت يىووەت

  .قىوىدۇ

 يەًوى شاھەهىرى لۆپ يىووىتىنىڭ ئۇًغۇر بىوەن لىرىظى ئەشىرٍىڭ بۇ

 ًالى تىجارەتچىوىرى ئاهىًوىرى، بوهصۇن، ًازغۇچىوىرى شىياشەتچىووىرى،

 ھەل تارىخىي بىر يۇطۇٍداق ياٍا دېگەٍدەك شاھەهىرى ھەيًە بوهصۇن شەٍئەتمارهىرى

   .تۇرياقتا ئۆتمەهدە ىوغۇچىوىقق

 

 

 

 خاٍىى ًېتەلچىوىمىدىمى خەهقئارا  elizabeth  ۋېنگرىيىوىك لېيىٌ چۈطتىٌ لۈٍى بۇ

قەهەيمەطوەر ۋېنگر يەرلىزىنىڭ ئورۇٍالطتۇرۇطى بىوەن بارهىق ًىغىٌ 

قاتناطقۇچىوىرىغا دوٍاي دەرًاشى ۋە بۇداپېظت طەھىرىنىڭ تارىخىي ئىزهىرىنى زىيارەت 

.  دۇردىقىن
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 دوٍاي دەرًاشى بوًىغا زىيارەت

 

 

بىز بارهىق ًىغىٌ ئىظتىرالچىوىرى دەشوەپتە ۋېنگىرىيە پاًتەختى بۇداپېظتىنىڭ 

بۇ قەھرىًاٍالر . يەرلىزىگە جاًالطقان ۋېنگىرىيە قەھرىًاٍالر يۇٍارىنى زىيارەت قىودۇق

 7پرىقىغا قەدەم باشقان ئابىدىوىرى تارىختا تۇٍجى قېتىى ھوٍالر ھازىرقى ۋېنگىرىيە تۇ

قەبىوە باطوىقى  7پادىظاھنىڭ ھەًمىوىنى قاتۇرغان بوهۇپ بۇ  14قەبىوە باطوىقىنىڭ ۋە 

ئۆزىنىڭ ًەرهىك ئاالھىدىوىمى ھەم ئاھاهىصى بىوەن بۇ ھون تۇپرىقىغا لىرىپ، ئۆز ئاهدىغا 

 14ھۇر لېيىٌ دۆهەت بىرهىممە لېوىپ، ھون زېًىنىنى يەش. ًۇرت شوراپ ًاطىغان ئىمەن

قىزىقارهىق ًېرى، ھازىر ۋېنگىرىيەدىمى ھەر ئۈچ ئەرٍىڭ “. پادىظاھ شورىغان ئىمەن

ۋېنگرالرٍىڭ ئەتراپتىمى دۆهەتوەر بىوەن . ئىمەن" ئاتىوال"ئىممىصىنىڭ ئىصًى 

يۇٍاشىۋىتى دېگەٍدەك ًاخظى بوهًىغاچ ۋە قوطنا دۆهەتوەر بىوەن چېگرا ياجىراهىرى 

هىمىنى، يەۋجۇتوۇقىنى لۈچوۈك ھون روھى ۋە ئىتتىپاقوىق بوهغاچ، ئۆز دۆهىتىنىڭ بىر

.”بىوەن قوغداپ ًاطاًدىمەن
7
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بۇداپېظت طەھىرى دوٍاي دەرًاشىنى چېگرا قىوغان ھاهدا پەس ۋە بۇدا دەپ ئىممىگە 

بۇ ئىممى طەھەرٍىڭ قوطۇهغان ئىصًى ھازىرقى بۇداپېظت طەھىرىنى . بۆهۈٍىدىمەن

ا بىر بۇ ئىممى طەھەر ٍەچچە ًۈز ًىوالر شىياشىي طەلىووەٍدۈرگەن ئەيًا تارىخت

 . بىرىدىٌ ئاًرىوىپ تۇرغان -جەھەتوەردىٌ بىر 

 

بىز بۇداپېظت قەھرىًاٍالر يۇٍارىنى زىيارەت قىوىپ تۈگەتمەٍدىٌ لېيىٌ ۋېنگرىيىوىك 

خاٍىى ًېتەلچىوىمىدە دوٍاي دەرًاشى بوًىنى بوًالپ بۇدا طەھىرى  elizabethًوهباطچىًىز 

لە قاراپ ياڭدۇق ۋە ٍاھاًىتىًۇ ھەًۋەتوىك شېوىنغان دوٍاي دەرًاشىنىڭ لۆۋرۈلى تەرەپ

ئارقىوىق دۇٍياغا داڭوىق دوٍاي دەرًاشىنى لېصىپ ئۆتۈپ بۇدا طەھىرىگە جاًالطقان 

 . پادىظاھ شارىيىنى زىيارەت قىودۇق

 

ڭ گەرچە بۇ لۈٍى ھاۋا طۇٍچە شوغۇق بوهغان بوهصىًۇ ئەيًا ئارىًىزدىمى ًېظى چو

ھەدىووىرىًىز ٍاھاًىتى روھوۇق لەًپىياتوىرى بىوەن بۇ زىيارەت  -يوًصىپىت ئالا 

ئۇالر ئۆزهىرى ۋېنگىرىيە ۋە بۇداپېظت . شەپىرىًىزگە تېخىًۇ لوپ ئىوھايالر بېغىظوىدى

 . توغرىصىدا لىتابالردا ئوقۇغان بىوىًوىرىنى بىزگە ئاًىًاي ئېيتىپ بەردى

 

. ت طەھەر تارىخى توغرىصىدا لەڭ لۇطادە پاراڭالر قىوىظتۇقئارا بۇداپېض -ًوهدا بىز ئۆز 

 : خاٍىًدىٌ ئىنگوىزچە يۇٍداق بىر شوئاهنى شورۇدۇم elizabethيەن ًول باطوىغۇچىًىز 

ئەشىرهەردە ئوشًان ئىًپېرىيىصىنىڭ ھۆلۈيراٍوىقىدا  -15يەن ۋېنگرىيىنىڭ “

بوهغاٍوىقىنى 

لىتابالردىٌ ئوقۇغان 

ئىدىى، شىز ئېيتىپ 

ەرشىڭىز، طۇ چاغدا ب

ئوشًان ئىًپېرىيىصى 

بۇداپېظت طەھىرىنى 

قاٍداق بوًصۇٍدۇرغان؟ 

ئوشًان ئىًپېرىيىصى 

ئەشمەرهىرى بىوەن 

ھوٍالر ئوتتۇرىصىدا 

” ئۇرۇطالر بوهغاًٍۇ؟

دەپ شورىغان 

شوئاهىًغا يۇٍداق 

ئۇ چاغدا “: جاۋاب بەردى
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 بوهصا ٍالر، ئوشًاٍوى تۈرۇلوىرىبىز ھوٍالر تەقۋادار خرىصتىئا. بەك ۋەھظىي ئۇرۇش بوهغان

 داۋام ًىوالپ ًىگىريە - ئون ٍەچچە ئۇرۇش .قىوغان ھۇجۇم بىزگە ئاشتىدا باًرىقى ئىصالم

 چىقاردۇق قوغالپ ۋېنگرىيىدىٌ ئىًپېرىيىصىنى ئوشًان بىز ئاخىردا ئەڭ .قىوغان

 يىڭوىغانًۈز ٍەچچە ۋە لەتمەن ۋاقىت ئارتۇق ًىودىٌ 150 بوهغاٍدا ئاز بۇٍىڭغا ئەيًە

" …ئاًرىوغان ھاًاتىدىٌ ئىنصاٍالر

 

elizabeth بىز ھوٍالر گەرچە تارىختا ئاتىوال باطچىوىقىدا “: خاٍىى ياڭا چۈطەٍدۈرۈپ

ٍاھاًىتى لۈچوۈك ًاۋروپا ھون ئىًپېرىيىصىنى قۇرۇپ ئاهەيظۇيۇل تارىخالرٍى قاهدۇرغان 

. ەدەل تۆهىگەن خەهقًىزخەهق بوهصاقًۇ بىز ًەٍە ئۆز ٍۆۋىتىدە ًاۋروپادا ئەڭ لوپ ب

. بۈگۈٍمى يۇشتەقىن ۋېنگىرىيە دۆهىتىنىًۇ قوهدىٌ بېرىپ قوًغىوى تاشال قاهدۇق

يوڭغۇلالر بىزگە ھۇجۇم قىوغاٍدا بىز ئۇالرغا قارطى قاتتىق جەڭ قىوغان، ئاخىردا 

يوڭغۇلالر بىوەن بوهغان ئۇرۇطتا پۈتۈن ھوٍالر ئاھاهىصىنىڭ تەڭ ًېرىًى دېگەٍدەك ھاالك 

 دۇٍيا قېتىًوىق2-   دېيەرهىك ًوق لۈچوەر قىوًىغان ھۇجۇم دۇٍيادا بىز ھوٍالرغا. غانبول

 توهۇق ۋېنگرىيىنى قىوىپ بويباردىًان گېرياٍىيصىنىڭ گىتوېر ئاخىرىدا ئۇرۇطىنىڭ

 تالى ھۇجۇيوىرىدىٌ ھاۋا ئەٍگىوىيىنىڭ ۋە ئايېرىما تارىتىپ قىوغىنىدىٌ ئىظغال

   …ىظغاهىيىتىگىچەئ ئاريىيىصىنىڭ قىزىن شتاهىٌ

   

 بوزەك بىزٍى باطقىالر .خەهق توًغان لاٍىيىًىزغىچە ئۇرۇطقا ۋېنگرىيىوىموەر بىز

 شىڭگەن قېنىًىزغا بىزدە ئەيًا دەًدۇ قىوىًىز ئىظغال زېًىنىًىزٍى قىوىًىز،

 ًىوالردا ًېقىنقى ۋېنگرىيىوىموەر بىز .ئەگًەًًىز باش بىز .بار ھازىريۇ روھى ئاتىوالٍىڭ

 دۆهىتىدە ۋېنگىرىيە يۇشتەقىن ۋە ئەرلىٌ بوهۇپ ئازاد ئىظغاهىيىتىدىٌ شوۋېت ىئاخىر

"    …بوهدى ًىوال ٍەچچە 20 پەقەت ًاطاۋاتقىنىًىزغا

 

 تارىخنىڭ ئۆتمەن لېچىپ ئاتوىرى ئاتىوالٍىڭ باتۇرى ھون ئەجدادى تارىخىي ئۇًغۇرٍىڭ

خاٍىًنىڭ بۇ باًاٍوىرىنى  Elizabeth  بوًىدا دەرًاشى دوٍاي ئەزىى بوهغان طاھىتى ًەلمە

ئاڭالپ تۈگىتىپ بوالهًاًال ۋۇجۇدۇينى بىر خىن ئاچچىق شۈلۈت، ئۆز ھاهىًغا ئۆلۈٍۈش 

 ... تۇًغۇهىرى چىريىۋاهدى

 

ئۆزۈينى دۇٍيادىمى ئەڭ يەطھۇر باتۇرهۇق ھەققىدە ًېزىوغان ھېچ بىر ئىنصان ئوقۇپ 

دۇ، بۇ خاٍىًنىڭ ئېيتقاٍوىرى راشت دەي …باقًىغان لىتابتىٌ دەرس ئاهغاٍدەك بوهدۇم

.  ھوٍالرٍىڭ ئۆتمەٍمى لەچًىظى ۋە بۈگۈٍمى ھاًاتى  توغرا، بۇ

 

تارىخ ًارىتاهًىغان يىووەتنىڭ ئەتىصى بوهًاًدۇ، ئەتىصى بوهًىغان يىووەتنىڭ 

 !لېوەچەلنى تەشەۋۋۇر قىوىض يۇيمىٌ ئەيەس



مارت-2011ئًزىس ئًٍسا : ماقالً ئاپتورى.ھون قًلًمكًشلىرىىىڭ دوواً ديرٍاسي بوٍىذا ٍاڭراتقان دوستلۇق ساداسي-ئۇٍغۇر :ئۈزۈلمًش تارىخىٌ رىشتً  

                                             http://www.uyghurpen.org/uy/uzulmes_tarixiy_rishte_ar.pdf  
33 

 

ئېگىزهىممە 

جاًالطقان بۇدا 

پادىظاھوىق 

شارىيىنىڭ 

 قەهئەهىرى

لۆزٍەلوىرىدىٌ لۆزۈم 

خۇددى ئۆًگە 

ئېصىوغان ئەڭ 

ئېصىن يەٍزىرىوىك 

رەشىًوەردىنًۇ گۈزەل 

لۆرۈٍۈۋاتقان 

ًاۋروپاٍىڭ ئوتتۇرا 

ئەشىردىمى ئەڭ گۈزەل 

بىنالارهىقىنىڭ 

جەۋھەرهىرى يۇجەشصەيوەٍگەن دوٍاي دەرًاشىنىڭ ئىممى ًاقىصىدىمى ھوٍالر پۈتمۈل 

ٍىيىتىنىڭ ٍاياًەٍدىصى بوهغان بۇ گۈزەل طەھەرگە تارىخىدا بەرپا قىوغان طەھەر يەدە

تىمىوًەلتە ئەيًا ئەقىن لۆزۈم تارىى دەرًاشىنىڭ قىرغاقوىرىدا توپا رەڭ لۆرۈٍىدىغان، 

چاڭ لوتۇرهۇپ تۇرىدىغان تار چىغىر ًولالرغا ۋە  -يۈلچەًگەن پالار لېصەك ئۆًوەرگە، توپ 

يىٌ ئۇًغۇرۇينىڭ ئىپتىدائىي ئۇ ئۆًوەردە ًاطاًدىغان تەقۋادار، ئاقمۆڭۇل،  يۆ

بۇ دەقىقىوەردە ًۈرىمىًدە پەًدا بوهغان ٍادايەتوىك پىغاٍالر … يەھەلوىرىگە قاداهًاقتا

قىياشىًچە يېنىڭدە پەًدا بوهغان يۇٍداق تۇًغۇالر بەهمىى … ۋۇجۇدۇينى تىوغىًاقتا

ادهىرى شىزدىًۇ پەًدا بوهۇطى يۇيمىٌ چۈٍمى تارىختىمى ھون بوۋىًىزٍىڭ بۈگۈٍمى ئەجد

بىز ئۇًغۇرالرغا بۇ دۇٍيادا قاٍداق قىوغاٍدا ۋە قاٍداق بەدەلوەرٍى تۆهىگەٍدە بىر يۇشتەقىن 

ھۆريەت بىوەن ًاطىغىوى بوهىدىغاٍوىقىدىٌ ئىبارەت بىر قىًًەتوىك  -ۋەتەٍدە ئىززەت 

 ...تەهىًاتنى شۆزهەپ بەريەلتە

 

ەردە ئاًاغالطتۇرۇپ ھەيًىًىز ل 5بىز قىزغىٌ پاراڭالر ئىچىدە شاًاھىتىًىزٍى لەچ شائەت 

 ٍىڭ  alexanderئاًرىى بىر قاٍچە تالصىغا بوهۇٍۇپ ۋېنگرىيىوىك ئاتاقوىق طائىر  -ئاًرىى 

  .لەتتۇق ًۈرۈپ بوهۇطقا زىياپەتتە ئۆًىدە ئۇٍىڭ بىنائەن تەلوىپىگە

 

 10 ٍەچچە ئۇًغۇرٍى ۋە 30ٍىڭ ئوًى ٍاھاًىتى چوڭ بوهۇپ ئاز دېگەٍدىًۇ  alexander  طائىر

بىز ئاًرىى خاٍە ئۆًدە ًاطالر بىر ًەرگە . ٍەچچە ھون دوشتوىرىًىزٍى لەڭ لۇطادە لۈتۈۋاهدى

جەم بوهۇپ ھون ًاطوىرى ئېوىپ لەهگەن چاهغۇ ئەشۋابالر بىوەن هوٍدون ئۇًغۇر 
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ئاٍصايبىوىنىڭ ٍاخظىچىصى رەھىًە خاٍىى باطچىوىقىدا ھون ۋە ئۇًغۇر خەهق 

اتىًىزٍى ًۇقىرى لۆتۈرشەك، چوڭالر يېھًاٍخاٍا ئوًنىڭ ٍاخظىوىرىغا جور بوهۇپ لەًپىي

لەچمەن پاراڭوىرىنى  -ًەٍە بىر تەرىپىدە بىر دەشتىخاٍغا جەم بوهۇپ جاھاٍنىڭ ئۆتمەن 

 . قىوىظىپ يۇڭدىظىظنى باطوىۋەتتى

 

الردا ۋېنگىرىيە خەهق  9تەلوىپى بوًىچە بىز لەچ شائەت  ٍىڭ  alexanderشاھىبخان 

ئۇ ًەردە . ۈچۈن بىر قىصىى ًاطالر بىر ئايًىۋى تياتېرخاٍىغا باردۇقئۇشۇهىنى لۆرۈش ئ

قوهغا تۇتۇطۇپ، پىرقىرىظىپ  -ھون ًاطوىرى بىوەن بىرگە ھون خەهق ئۇشۇهىنى قوهنى 

… ئۇشۇل ئوًنىدۇق
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خۇالشە  

 

قېتىًوىق -2ھون قەهەيمەطوىرىنىڭ ئۇچرىظىظى بوهغان  -طۇٍداق، بۇ قېتىًقى ئۇًغۇر 

بىر ًىغىٌ   -ا قەهەيمەطوەر ئۇًغۇر يەرلىزىنىڭ قۇرۇهتىيى ھەر خەهقئار

ئىظتىرالچىوىرىنىڭ قەهبىدە يەڭگۈ ئۇٍتۇهغۇشىز ئەشوىًىوەرٍى قاهدۇردى چۈٍمى بۇ 

 بىرىدىٌ - بىر بۇ ئىبارەت ھوٍدىٌ -ئاددىي بىر ئۇچرىظىض بوهًاشتىٌ بەهمى ئۇًغۇر 

 ئاًرىوغان

 قېرىنداطالرٍىڭ

 ًىودىٌ 1500

 دىدار لېيىنمى

 لورۇطىظوىرى

  !ئىدى

 تەبىئىيمى بۇ طۇڭا

 شىياشىي تارىخقا

 بىر ئۆچًەًدىغان

 بوهۇپ بەت

 ۋە ھون !ًېزىوغۇشى

 ئۇًغۇرالرٍىڭ

 - قېرىنداطوىق

 دوشتوۇق

 بىر ًېڭى رىظتىصى

! تاپقۇشى راۋاج ئۈزۈهًەي يەڭگۈ شەۋىيىدە بىر ًېڭى دەۋردە

.  

بىز “دېگەٍدەك   zoltán sumonyi ەئىصىر يەرلىزىنىڭ ۋېنگىرىيە قەهەيمەطوەر خەهقئارا

 .”ئەيدى تارىًغا قاراپ لارۋان تارتىًىز

  

 تارىى ۋە دوٍاي لېيىٌ بۇٍىڭدىٌ لايىومى ئىظەٍچىًىز دېًەك بىز ھەيًىًىزٍىڭ طۇٍڭغا

 !قاتناًدۇ ئۈزۈهًەي يەڭگە لارۋاٍالر ئارىصىدىمى دەرًاهىرى

 

 !ئۈزۈهًەًدۇ يەڭگۈ ىظتىصىر دوشتوۇق يىووەتوىرىنىڭ قېرىنداش ئۇًغۇر - ھون
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 ئۇًغۇر - ھون قېتىًقى بۇ ٍايىدىٌ ئىظتىرالچىوىرى ًىغىٌ پۈتۈن ئاخىردا ئەڭ

 قەهەيمەطوەر ئۇًغۇر ٍۆۋەتوىك-2 ًەٍى ئۇچۇرۇطنى تارىخىي قەهەيمەطوىرىنىڭ

 جەھەتوەردىٌ يەٍىۋى ۋە ياددىي ئورۇٍالطتۇرۇطقا پائاهىيەتوىرىنى قۇرۇهتىيىنىڭ

 دۆهەتوىك ۋېنگىرىيە يىنىصتىرهىمىگە، يەدەٍىيەت ۋېنگىرىيە بوهغان ەًاردەيد ًېقىندىٌ

 ۋە يەرلىزىگە ۋېنگىرىيە جەيئىيىتى قەهەيمەطوەر خەهقئارا ۋە جەيئىيىتىگە ًازغۇچىالر

 ئۇًغۇر جەيئىيىتى قەهەيمەطوەر خەهقئارا بوهغان شاھىبخاٍى پائاهىيەتنىڭ بۇ طۇٍداقال

 !بىودۈرىًىز يىننەتدارهىق ئاالھىدە پىدالارهىرىغا بارهىق يەرلىزىنىڭ

 

 

 

 ئۆزەينىڭ بۇرۇن ئاخىرالطتۇرۇطتىٌ ًازياينى بۇ يەن ئوقۇريەٍوەر، يۆھتەرەم

 تۆۋەٍدىمىدەك  قىوغاٍوىرىًنى ھېس داۋايىدا شەپەر لۈٍوۈك قاٍچە بىر بۇداپېظتتىمى

  :قىودىى ئارزۇ ئورتاقوىظىظىنى بىوەن شىزهەر ئارقىوىق شۆزهەر طېئىرىي
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 باًاٍى چۈطنىڭ ۇڭگاگ

 

 -قىصصىصى بوۋام

 …ئاًان چۈطۈيدەك

 :باًان ئىچىدە چۈطوەر گۇڭگا

 

 ئۇًغۇر - ھون“

 ئۇًغۇر ئون ھەيًىًىز بىز

 …لېچەهًەًدىغان بىز قۇۋۇم بىر

 -ئەشىر 15 بىزٍى ۋاقىت

 -قىتئەهەر بىز ئارىوىق

 ”.ئاًرىياهًاًدىغان توشۇپًۇ

 

 -بۈگۈن

 -ئاۋازى ئۇًغۇر ًاڭراًدۇ

 -بوًىدا ەرًاشىد دوٍاي

 -بۇداپېظتتا

 -شاداشى دوشتوۇق ئۇًغۇر-ھون

 !ًوهىدا ئەرك ئۇًغۇرٍىڭ

 

 -ٍەشوى ئوغۇز بىز

 …لەچمەن ئىزىدىٌ بورىنىڭ لۆك

 -ًىوتىزىًىز ئاهتاًدا

 .لۆيۈهگەن تەلوىًالاٍغا

 

 -ئوغوى تەبىئەت تەبىئىي بىز

 .تارىًغا پۈتمۈل رىزقىًىز چېچىوغان

 -يەطئەلوىرى ھاًاتنىڭ ًاٍغان

 .بوًوىرىدا ًېنىصەي ۋە ئورخۇن

 .پۈتۈهگەن تاطقا شۆزى ئاتا تىوصىًات

 -پەًتى ئاًرىوىض قىصًەت لەهگەٍدە

 -باطالپ تارىًدىٌ لارۋان تارتقان شەپ
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 -ھىجران

 .تۆلۈهگەن باًقاهغىچە بوهۇپ ًاش

 

 -قىصەشى بوۋاينىڭ ھون

 -شېيًاشى تەڭرىقۇت باتۇر

 …ئىزٍاشى باهىوىقىًنىڭ

 :زايان بىر چًىضلە ئۇزاق ئىدى ئۇ

 

 قوطقان زەپەر

 -ًىوالر ئۇ غاهىپ

 قاهقىنى،-قىوىچ بوۋاينىڭ ھون

 .هەطمىرى باتۇر تۈيەن جەڭگاھ

 .قۇتقۇزغان ًاۋدىٌ ئەهنى

 .ًاتقۇزغان ًەرگە ًاۋٍى

 -خىتاًغا شېوىپ قورقۇش

 …شوققۇزغان شەددىچىننى

 

 -چېغىى لەچمەن باهىوىقىًدىٌ

 -ئوًغىنىپ يەن ئۇًقۇدىٌ شۈت

 -شەپەرگە ئۇزاق بوۋام ھون اپتۇق لېتىپ

 .قاهدۇرۇپ ًاهغۇز ئۆًدە يېنى

 -باتۇر ئۇ ئاتىوال

 …يىندۈرۈپ ئاتقا ئوغوىنى

 

 - ئاًرىوىظتىٌ

 زارهىدى، تارىى

 توهغاٍدى، ًېنىصەي

 …ئىرغاٍدى ئېرىتىض

 …بۇزۇهۇپ لۆڭوى ئاٍا باش ئاق تەڭرىتاغ

 

 -ھىجراٍىغا ئۇًغۇرٍىڭ ئون

 …ًولوىدى ئۇًغۇرٍى توققۇز

 -ًېظىى ھەشرەتوىك لەتتى ڭىپشى

 ...بوهۇپ قۇم ًەٍە تەلوىًالاٍدا
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 …لۈن ٍەچچە ئۆتًەي بوۋايصىز

 تۈن بىر پارهىغان لۆلتە ئاي توهۇن

 -رەت بىر ًەٍە ئۆزۈينى ًوقاتتىى

 .تېغىدا ئاهتۇن ئاًنىڭ ئاهتە

 -بېغىدا شەۋدا ئاطوىقنىڭ

 …ئىزدەپ ٍىجات بىر شۆًگۈٍۈيگە

 

 -قەتپە ًاًٍىدىى ھېچ ًوهۇيدىٌ

 .ًاۋۇزهىرىدىٌ ئەهنىڭ ًات

 -”ئوغۇز“ يەن ئاتاهدىى

 ”!قۇتقۇز ًاۋدىٌ ئېوىڭنى ئۆز“

 …لۈهپەت بېظىغا ئېوىى لەهگەٍدە

 

 …ئاًان چۈطۈيدەك ًەٍە

 :باًان ئىچىدە چۈطوەر گۇڭگا

 

 -ئاٍا تەڭرى ئاهتاًدا

 -ئوًناتقان ئورٍىدا بوۋام ھون

 -دەپ باالم ئەرلىوىتىپ

 .ًاًالتقان لۆلصىدە لەڭ

 -قىوىپ ئاطىق بۆرىگە لۆك

 …ًاراتقان ئوغۇزخاٍنى

 

 -ئوغۇزخان ئوغوى ئەهنىڭ

 -ئۇًغۇرغا ئون

 -ئۇًغۇرغا توققۇز

 -قاغان ئۇ ئورخۇٍدا

 -ئىزدەپ بوۋىصىنى ھون

 -بوًالپ بوًىنى ًېنىصەي

 .تاًالپ تەڭرىتېغىدا

 …ئۇزىغان ئوراهغىچە

 …توزۇغان دوٍاًغىچە

 



مارت-2011ئًزىس ئًٍسا : ماقالً ئاپتورى.ھون قًلًمكًشلىرىىىڭ دوواً ديرٍاسي بوٍىذا ٍاڭراتقان دوستلۇق ساداسي-ئۇٍغۇر :ئۈزۈلمًش تارىخىٌ رىشتً  

                                             http://www.uyghurpen.org/uy/uzulmes_tarixiy_rishte_ar.pdf  
40 

 -ئۆتًۈش

 ئۆلۈٍۈش؟

 …ىخېت ًول بۈگۈٍنىڭ

 -لۈٍى بىر ئەهنىڭ بىر

 .بېتى بىر پۈتۈك تارىخنىڭ

 - ئەيًا

 …ھىجران ًىووىق1500 

 …ئاًرىوىظى ئۇًغۇر-ھون

 -قىوغان بىزگە تەڭرىنىڭ

 !شوۋغىتى ھەشرەتوىك

 

 !!!ئەًيۇھەٍناس

 -بۈگۈن ئەهنى بۇ پۈتۈهگەن تارىختىٌ

 -ئۇًغۇرٍى

 !ئاڭوىًاس دۇٍيا

 -ًەلصان ًاۋغا ئېوىڭدە ئوز

 !تەتۈر چوگوىگەچ تارىخنىڭ چاقى

 

 -بىوەن ئاچچىق بوۋام ئوغۇز

 :دەًدۇ ھەم باتۇر ھون ئاتىوال

 -ئۇًغۇرۇم گۇڭگا قىصًىتىڭ“

 !ئۆهۈم ًوقًۇ ًا ئېصىڭدە

 -ئۆزۈڭنى ئەيدى قۇتقۇز

 -خىتاب ۋىجداٍىڭغا قىوىپ

 ”!!!دەشتۇر شەن لۈرەطمە

 

 

   ئەًصا ئەزىز

لوندون -بۇداپېشت    .مارت-فېۋرال   2011-يىلى 
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 :پاًدىالٍغان يەٍبەهەر

                                                             
طىنجاڭ خەهق ٍەطرىياتى. ًىوى -1989. بەتوەر-89. تۇرغۇن ئاهًاس "-ئۇًغۇرالر"    1  

    http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Verdun: ۋەردۇن طەرتنايىصى(Treaty of Verdun) 
2  

ەٍىڭ خەرىتىصى ۋېنگرىي:     3 http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/europe/hu.htm 

4           ٍۆۋەتوىك قۇرۇهتىيى ۋېنگرىيىنىڭ پاًتەختى بۇداپېظتتا-2يەرلىزىنىڭ خەهقئارا قەهەيمەطوەر ئۇًغۇر  

:ئابدۇرېظىت ھاجى لېرىًى خەۋىرى. ئېچىودى     

http://www.uyghurpen.org/uy-event-id3.html  

http://www.uyghurpen.org/event-id4.html 

ٍايوىق بۇ طېئىرىصى ئىنگىوىز تىوىغا تەرجىًە " دوٍاي دەرًاشى بوًىدا"طائىر ئابدۇغوپۇر قۇتوۇق ئەپەٍدىنىڭ   5

:  تۆۋەٍدىمى ئۇهىنىظتىٌ لۆرۈڭ طېئىرٍى . قىوىندى

http://www.uyghurpen.org/On_the_bank_of_the_Danube_River.html  

هوٍدون ئۇًغۇر ئاٍصايبىوى توربېمىتى :  6  http://www.uyghurensemble.co.uk 

 http://www.wetinim.org/forum/viewthread.php?tid=10882 بۇداپېظتتىمى قەھرىًاٍالر يۇٍارى :   7

     

 

 

 

 

ئەسكەت ى :    

!    مًزكۇر ماقالىىىڭ وًشر ھوقۇقي قوغذىلىذ . ئاپتوروىڭ ئًم ىكى ً ھ رمًت قىلىڭ
 . بۇ ماقالىىي  ًلق ارا قًلًمكًشلًر  ًم ىَىتي ئۇٍغۇر مًركىسى  ي لووذون ئۇٍغۇر ئاوسام ىلىىىڭ تورب كًتلىرىذىه ك ريلًٍسىس

       .ئً ًر ك  ۈرۈ  باشقا تورب كًتلًردي ئىشلًتسى ىس ماقالً ئاپتورىىي  ي ك لى  مًو ًسىىي تولۇق ئًسكًرتىڭ

http://www.uyghurpen.org/uy/uzulmes_tarixiy_rishte.html 

http://www.uyghurpen.org/uy/uzulmes_tarixiy_rishte_ar.pdf 

http://www.uyghurensemble.co.uk/en-html/uzulmes_tarixiy_rishte.html 

http://www.uyghurensemble.co.uk/en-html/uzulmes_tarixiy_rishte_ar.pdf 
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