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كىرىش سۆز  

 
بىر مىللهتنىڭ يېمهك ـ ئىچمىكى مىللىي خاسلىققا ۋه مىللىي ئاالھىدىلىككه ۋهكىللىك قىلىدىغان 

ئىچمهكلىرى ئاساسىدا تهدرىجىي شهكىللهنگهن ئۇيغۇر تائام  ـول ئۇيغۇر يېمهك بولۇپ، جۈملىدىن م
 ـمهدهنىيىتى پۈتكۈل ئۇيغۇر مهدهنىيهت خهزىنىسىنىڭ مۇھىم بىر تهركىبىدۇر. ئۇيغۇر يېمهك 

ئىچمهكلىرىگه ئۇيغۇر خهلقىنىڭ تارىختىكى ۋه بۈگۈنكى بارلىق ھايات پائالىيهتلىرى 
مۇجهسسهملهنگهن بولۇپ، ئۇ ئۇيغۇرالرنىڭ ئېتنوگرافىك ھايات كهچمىشىنى، ھايات كۆچۈرۈشتىكى 
تۇرمۇش ئۇسۇللىرىنى ۋه بارلىققا كهلتۈرگهن مهدهنىيهت ئهنئهنىلىرىنى جانلىق بايان قىلىپ 

ئىچمهك مهدهنىيىتىنى تهتقىق قىلىش، ئۇنىڭ تهسىر كۆرسهتكهن  ـۇيغۇر يېمهك تۇرىدۇ. ئ
ئىجتىمائىي ساھهلىرىنى ئۆگىنىش، ئهنئهنىۋىي ساغالم ئۇزۇقلىنىش ئادهتلىرىنى داۋامالشتۇرۇش 
بىلهن تهڭ ئۇنى زامانغا يارىشا كهسىپلهشتۈرۈش، تېخىمۇ تهرهققىي قىلدۇرۇش يوللىرى ئۈستىده 

رۈر بولغىنىدهك بۇ مهدهنىيهتكه ئىلمىي ۋه جانلىق ئۇسۇلدا ۋارىسلىق قىلىشمۇ ئىزدىنىشلهر زۆ
ئوخشاشال مۇھىمدۇر. ئۇيغۇرالر ئۆز تائاملىرىنىڭ ساھىبى بولۇش ساالھىيىتى بىلهن يېمهك  ـ-

ئىچمهكلىرىنى قوشنا مىللهتلهرگه تونۇشتۇرۇش، جۈملىدىن قىتئه ھالقىپ چىقىپ، بىر 
سۈپىتىده دۇنياغا ئۆز مهۋجۇتلۇقىنى ھهر ۋاقىت ئهسلىتىپ تۇرۇش  مهدهنىيهتنىڭ يۇمشاق كۈچى

ئوخشىمىغان مهدهنىيهتلهرنىڭ بىر قۇتۇپلىشىشى تېزلىشىۋاتقان بۈگۈنكى كۈنده ئوخشاشال مۇھىم 
ئهھمىيهتلهرگه ئىگىدۇر.   

 
يىمىرىلگهندىن مانا شۇ مهقسهتلهر بىلهن مهزكۇر ماقاله كېڭهشلهر ئىتتىپاقى (سوۋېت ئىتتىپاقى) 

كېيىن ئۇيغۇر تائاملىرىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىن ھالقىپ چىقىپ قوشنا ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلهرگه 
تىزدىن يامراپ، ئومۇملىشىشقا يۈزلىنىشى، ھهتتا رۇسىيه فېدېراتسىيىسىدىكى خهلقلهرنىڭ تائام 

ىڭ پهيدا ) دېگهن بىر تائامنУйгуриский лагман» (ئۇيغۇر لهغمىنى«تىزىملىكىدىمۇ 
) قىزغىنلىقى بىلهن تهڭ ئوتتۇرىغا Лагман» (لهغمهن «بولۇۋاتقانلىقى، بۇ يېڭى ئهسىردىكى 

چىققان ئوتتۇرا ئاسىيا تۈركى مىللهتلىرىنىڭ ئۇيغۇرالرنى لهغمهنگه باغالپ تونۇشى، بىلىشى ۋه بۇ 
نىڭ ئوتتۇرا ئىچمهك مهدهنىيىتى ـھهقتىكى قاراشلىرىنى چىقىش قىلغان ھالدا، ئۇيغۇر يېمهك 

ئاسىياغا كۆرسهتكهن ئىجتىمائىي تهسىرلىرى، ئۇيغۇرالر ۋه قوشنا تۈركى خهلقلهرنىڭ ھاياتىدىكى 
بۈگۈنكى تۇرمۇش رېئاللىقلىرى ھهققىده مۇالھىزىلهر ئېلىپ بېرىلىدۇ.      
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هۋى، ئهسىردىكى دۇنيا ئوتتۇرا ئاسىيا تۈركى مىللهتلىرىنىڭ ئارىسىدىكى تارىخىي، جۇغراپىي ـ 21
ئېتنىك باغلىنىشالرغا ئاساسهن دېڭىزدىن ئهڭ يىراق بولغان ياۋرو ـ ئاسىيانىڭ مهركىزىگه 
جايالشقان بۇ تېررىتورىيهلىرىنى ئۇيغۇرالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ھالدا بارلىق تۈركى مىللهتلهرنىڭ 

غان ۋهتىنى دهپ ئېتىراپ قىلىنىدۇ. گهرچه ئۆتكهنكى ئهسىردىكى ئهڭ چوڭ ئىمپېرىيه بول
يىلى يىمىرىلىپ ئۇنىڭ باشقۇرۇشىدىكى نۇرغۇنلىغان ئۇيغۇرالرغا  ـ 1991كېڭهشلهر ئىتتىپاقى 

قېرىنداش تۈركى مىللهتلهر ئۆزلىرىنىڭ مىللىي مۇستهقىللىقىغا ئېرىشىپ، تارىختا مىسلى 
ك كۆرۈلمىگهن ئوتتۇرا ئاسىيا مىللىي دۆلهتچىلىك ۋه ھازىرقى زامان ئوتتۇرا ئاسىيا مىللهتچىلى

ھهرىكهتلىرىنىڭ ئهڭ يۇقىرى سهھىپىسىنى ياراتقان بولۇپ، بىر مىللهتنىڭ نامى بىلهن ئاتىلىپ ۋه 
شۇ مىللهتنىڭ تۈپ مىللىي مهنپهئهتىنى چىقىش قىلىپ يۈرگۈزۈلۈۋاتقان مهزكۇر دۆلهتلهرنىڭ ئىچكى 

ارتىپ ۋه تاشقى سىياسهتلىرى تهبىئىيكى بۇ رايونغا قىزىققۇچىالرنىڭ ئىزچىل دىققىتىنى ت
كهلمهكته.   

 
دهپ تونۇلۇۋاتقان ئوتتۇرا ئاسىيا (سابىق سوۋېت » سىتان«بۈگۈنكى كۈنده غهرب دۇنياسىغا 

رېسپۇبلىكىلىرى) ھاياتىدا يۈز بېرىۋاتقان مىسلىسىز سىياسىي ۋه ئىجتىمائىي ئۆزگىرىشلهر، ئۇالرنىڭ 
ىي كىملىك ۋه تارىخىنى يىللىق مۇستهقىل مىللىي دۆلهتچىلىك مۇساپىسىده ئۆزلىرىنىڭ مىلل 25

قايتىدىن يېزىپ چىقىش، ئۆز ۋه ئۆزگىلهرنى تونۇش ئېڭىنى يېتىلدۈرۈشتىكى مىللىي مائارىپ 
تهربىيهسىنى ئېلىپ بېرىش، ئۆزلىرىنىڭ رهسمىي دۆلهت تىلى ۋه سىمۋولىنى يارىتىش، ئۆز 

بىلهن بولغان  جهمئىيهتلىرىدىكى مىللهتلهر مۇناسىۋهتلىرىنى بىر تهرهپ قىلىش، تاشقى دۇنيا
دىپلوماتىك ئاالقىلىرى ۋه شۇنداقال ئۇالرغا مۇستهملىكىچى بولغان دۆلهتنىڭ مىراسخورى بولغان 
رۇسىيه بىلهن مۇناسىۋهتلىرىنى قانداق ئېلىپ بېرىش قاتارلىق بىر تۈرلۈك دۆلهتچىلىكتىكى زۆرۈر 

يىلىنى ئالدىراش  10بولغان مهسىلىلهرنى ھهل قىلىش بىلهن ئۆتكهنكى ئهسىرنىڭ ئهڭ ئاخىرقى 
ئۆتكۈزدى. ھهم ئهنه شۇ يىلالردا بۇ ياش مۇستهقىل دۆلهتلهر شهرق ۋه غهربتىكى ئىككى گىگانت 

قوشنىسى بىلهن قانداق بىر مۇناسىۋهتلهرنى ئورنىتىشتهك دىپلوماتىك سىناققا دۇچ كهلگهن ئىدى.  
 

ىلهن بولۇپمۇ ئۆزلىرى بىلهن ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىرى ئۇچۇن شهرقتىكى مۇھىم قوشنىسى خىتاي ب 
قېرىنداش بولغان شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى بىلهن بولغان ئىقتىسادى ۋه سىياسىي ھهمكارلىق 
مۇناسىۋهتلىرىنى بهرپا قىلىش بىلهن تهڭ بۇ مۇناسىۋهتلهرنىڭ رۇسىيه بىلهن مهۋجۇت بولغان 

ق بىلهن ئېلىپ بېرىشتهك بىر ئۇستىلىئاالھىده مۇناسىۋهتلىرىگه تهسىر يهتمىگهن ئاساستا 
زۆرۈرىيهت تۇغۇلغان ئىدى. ئهلۋهتته دۆلهتلهر ئوتتۇرىسىدا بولىدىغان ھهر قانداق بىر ھهمكارلىق 



 

www.azizisa.orgئهزىز ئهيسا ئهلكۈن    ئوتتۇرا ئاسىياغا لهغمهن بىلهن تونۇلىۋاتقان ئۇيغۇرالر"  "  

 

5	
	

، ئارا ئېرىشىدىغان مهنپهئهتنى چىقىش قىلغان بولىدۇ. مانا مۇشۇنداق بىر تارىخىي شارائىتتاـ ئۆز 
ئۇيغۇر مۇستهققىللىق ھهركهتلىرىنىڭ ئوتتۇرا تۇپ، ۆئتهشهببۇسكارلىققا بولۇپمۇ خىتاي دۆلىتى 

دهسلهپتىكى بىر سىياسىي ۋه قىلغان ھالدا هت مهقس نىلىشىنى تىزگىنلهشېئۋىج هئئاسىيادا تېزدىن 
روسىيهنىڭ ماسلىشىشى  نى »شاڭخهي ھهمكارلىق تهشكىالتى«ھهربىي ئىتتىپاق گهۋدىسى بولغان 

بۇ تهشكىالتقا قاتناشقان دۆلهتلهر مهزكۇر . ـ يىلى شاڭخهيده قۇرۇپ چىقىدۇ 2001بىلهن 
تهشكىالتنىڭ رامكىسى ئىچىده ئۆزلىرىنىڭ تۇپراق پۈتۈنلۈكىنى قوغداش، ھهربىي ۋه ئىقتىسادىي 
ھهمكارلىقنى كۈچهيتىش، تۈرلۈك كۈچلهرنىڭ بۇ ياش دۆلهتلهرگه تهسىر كۆرسىتىشى قاتارلىق 

ۋه رۇسىيه باشالمچىلىقىدا ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا ئىچكى ۋه تاشقى ئامىلالرغا تاقابىل تۇرۇشنى خىتاي 
ئۆتىدۇ.  

 
ـ 11«ئۇستى قىلىۋهتكهن  ـئهمما دۇنيانىڭ سىياسىي كۈن تهرتىپلىرىنى پۈتۈنلهي ئاستىن  - 

تېررور ۋهقهسىدىن كېيىن ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى غهرب ھهربىي كۈچلىرىنىڭ » سېنتهبىر
غا قارشى ھهربىي ھهرىكهتلىرى سهۋهبلىك » رتېررو«ئافغانىستاندا ئېلىپ بېرىشقا باشلىغان 

ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىرى يهنىمۇ ئىلگىرىلىگهن ھالدا دۇنيانىڭ دىققىتىنى تارتىشقا باشاليدۇ. 
شۇنىڭدىن ئېتىبارهن بۇ دۆلهتلهرنىڭ سىياسىي ۋه ئىجتىمائىي ساھهلىرىدىكى تۈرلۈك 

ىنلىقى ئهۋج ئالىدۇ. ئۆزگىرىشلهرنى يېقىندىن كۆزىتىش ۋه تهتقىق قىلىش قىزغ  
 
جۈملىدىن ئوتتۇرا ئاسىيا تۈركىي جۇمھۇرىيهتلىرى ۋه خهلقلىرىنى ئۆزلىرىنىڭ ئهڭ يېقىن 
قېرىنداشلىرى دهپ بىلىدىغان ئهمما تارىختا رۇس ۋه خىتايدىن ئىبارهت ئىككى ئىمپېرىيهلهر 

لهتچىلىك ئىمتىيازدىن مهنپهئهتىنىڭ قۇربانى بولغانلىقى سهۋهبلىك ئۆزلىرىنىڭ بۈگۈنكى مىللىي دۆ
مهھرۇم بولۇپ ياشاۋاتقان دۆلهتسىز ئۇيغۇرالر ئۇچۈنمۇ ئهھمىيىتى ئاالھىدىدۇر.     

 
ياشقا كىرگهن  25دېمهك مۇستهقىل ھايات كهچۈرۈۋاتقان ئوتتۇرا ئاسىيا تۈركىي جۇمھۇرىيهتلىرى 
بى بولغان قازاق، بۈگۈنكى كۈنده ئۇيغۇرالر بىلهن ئېتنىك قېرىنداش بولغان بىر دۆلهتنىڭ ساھى

قىرغىز ۋه ئۆزبېك قاتارلىق تۈركىي خهلقلهر ئۇيغۇرالرنى زادى قانچىلىك بىلىدۇ؟ قانچىلىك 
چۈشىنىدۇ؟ ئۇالر ئۇيغۇرالرنىڭ بۈگۈنكى دۆلهتسىزلىكىگه، كىملىك ۋه مهدهنىيهت ئهنئهنىلىرىگه 

قانداق قارايدۇ؟    
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ۈمنىڭ ئۇيغۇر كىملىكىگه بىرلهشتۈرۈپ، ئوتتۇرا ئۇنداقتا ئۇشبۇ سوئالالرغا جاۋاب تېپىشنى ئاۋال ئۆز
ئاسىيادا بېشىمدىن ئۆتكۈزگهن كهچمىشلىرىمدىن باشالپ، ئهشۇ يىلالردا مهن مۇئامىله قىلغان 
ئىنسانالرنىڭ ئىنكاسلىرىدىن، ھهم يېقىنقى يىلالردىن بۇيانقى بۇ دۆلهتلهرده  ئېلىپ بارغان بىر 

ىرى ئاساسىدا ئىزدىنىپ كۆرهي. قانچه قېتىملىق ئىلمىي تهكشۇرۇش مهنبهل  
 

مۇستهقىل » ئوتتۇرا ئاسىيا«بالىلىقىمدىن تارتىپ مهن ئۈچۈن ناھايىتى سىرلىق تۇيۇلۇپ كهلگهن 
ـ يىلىنىڭ باشلىرىدا  1999دۆلهتلىرىگه قهدىمىم تۇنجى قېتىم بىر مۇساپىر ساالھىيىتى بىلهن 

يىلدا نهچچه نۆۋهت ئوتتۇرا  15كهنكى قىرغىزىستاننىڭ پايتهختى بىشكهككه باسقاندىن بۇيان ئۆت
ئاسىيا دۆلهتلىرىنى ئىلمىي تهتقىقات ۋه ئارام ئېلىش مهقسهتلىرى بىلهن بىر قانچه قېتىمالپ 

ـ يىللىرى قازاق، قىرغىز ۋه  2016ۋه  2015زىيارهت قىلىش پۇرسهتلىرىگه ئىگه بولدۇم. بولۇپمۇ 
كۇر دۆلهتلهرده ئۇيغۇر ئاھالىلىرىنى مهركهز قىلغان ئۆزبېكىستانالرغا قىلغان سهپهرلىرىم داۋامىدا مهز

ھالدا بۇ دۆلهتلهرنىڭ تۈرلۈك ئىجتىمائىي ۋه سىياسىي ساھهلىرىنى ئۆگهندىم، جهمئىيهتتىكى ھهر 
تۈرلۈك ئادهملهر بىلهن مۇئامىله قىلىش جهريانلىرىدا قازاق، قىرغىز ۋه ئۆزبېكلهرنىڭ كهمىنىنىڭ 

نى بىلگهندىن كېيىنكى ئىنكاسلىرى، بولۇپمۇ ئۇيغۇرالرنى لهغمهن مىللىتىدىن ئىكهنلىكى» ئۇيغۇر«
ئارقىلىق تونۇيدىغانلىقلىرىنى ئېيتىشى ھهمىشه بولۇنۇپ تۇرىدىغان غهيرى رهسمىي پاراڭالر  ـ-

داۋامىدا دىققىتىمنى ئاالھىده تارتىشقا باشلىدى.   
 

مهركىزىي ئاسىيادا ئهڭ بالدۇر ئهجهبا تارىختا كهڭ زېمىنالردا ئىمپېرىيه ۋه خانلىقالر قۇرغان، 
شهھهرلهشكهن، ئهڭ بالدۇر ئۆزىنىڭ يېزىقىنى ئىجاد قىلغان، دېھقانچىلىق ۋه سودا بىلهن 
شۇغۇللىنىپ يىپهك يولىنىڭ تۈگۈنىده يېتۈك ئۇيغۇر تۈركىي مهدهنىيىتىنى يارىتىش ھېسابىغا 

تونۇلغان، ئىسالمنى قوبۇل  قالدۇرغان ھهر ساھهدىكى پهن ـ مهدهنىيهت مىراسلىرى بىلهن دۇنياغا
قىلغان قاراخانىيالر دۆلىتى دهۋرلىرىده پۈتكۈل ئوتتۇرا ئاسىيا زېمىنلىرىنى بىرلىككه كهلتۈرۈپ 
باشقۇرۇپ، مهھمۇد قهشقهرى، يۇسۇپ خاس ھاجىپ قاتارلىق ئالىملىرى بىلهن جاھانغا تونۇلغان، 

بىرلىشىش، «لىرىنىڭ ئۆز ـ ئارا نىڭ مهنىسى تۈركى قهبىلى» ئۇيغۇر«ئۆزلىرىنىڭ مىللهت نامى 
نى چاقىرىق قىلغان ئۇقۇمنى بىلدۈرىدىغان بۇ پاساھهتلىك خهلق تارىختا  »ئۇيۇشۇش

قېرىنداشلىرىنىڭ تىل ۋه مهدهنىيهت ئورتاقلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈشته قوشقان تۆھپىلىرى بىلهن 
ـ  21ئارقىسىدا قالدۇرۇپ مهدهنىيهتنىڭ ئوبرازى بولۇپ تونۇلۇپ كهلگهن بولسا، زامان ئهسىرلهرنى 

ئهسىرگه كهلگهن بۈگۈنكى كۈنده شانلىق مهدهنىيهت ساھىبى ئۇيغۇرالرنىڭ مهدهنىيهت تۆھپىلىرى 
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بىلهن تهڭرىتېغىنىڭ » لهغمهن«بىلهن ئهمهس بهلكى قورساققا يهيدىغان بىر ۋاق تائامنىڭ نامى 
ى ئويالندۇرماي قالمايدۇ، ئهلۋهتته!ئۇ تهرىپىدىكى قېرىنداشلىرىغا تونۇلۇۋاتقانلىقى تهبئىيكى كىشىن  

 
ئۇنداقتا بۈگۈنكى كۈنده ئۇيغۇرالرنى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۆز قېرىنداشلىرىغا خالىس 

دېگهن سېھىرلىك تائام ئۈستىده توختىاليلى. » لهغمهن«تونۇشتۇرۇۋاتقان بۇ   
 

 
لهغمهن ـ ئۇيغۇر كىملىكىگه باغالنغان تائام مهدهنىيىتىدۇر  

 
يېمهك ئىچمهك مهدهنىيىتى دېگىنىمىز شهھهر سۈپىتىگه ئىگه بولغان مىللهتنىڭ ھهر بىر ئائىلىده  ـ-

ئىچمهكلهر ۋه ئۇنى ئىستېمال قىلىشتىكى  ـپاكىزلىق ۋه قائىدىلىك بىلهن تهييار قىلىنىدىغان يېمهك 
مهدهنىي ئادهتلهرنىڭ يىغىندىسىنى كۆرسىتىدۇ. ئۇيغۇر تائاملىرى يېمهك تىمىزنىڭ ئىچمهك مهدهنىيى-

مۇھىم تهركىبى قىسمى. ئۇ يالغۇز تائام تۈرلىرىنى ۋه ئۇنى تهييارالش ئۇسۇللىرىنى كۆرسىتىپال 
1قالماي، بهلكى تهييارالش ۋه ئىستېمال قىلىشتىكى ئىنسانىي پهزىلهتلهرگه مۇجهسسهملهشكهن.   

 
نهتىجىلىرىدىن  يىلدىن بېرى ئېرىشكهن 20يېمهكلىك ئىنسانشۇناسلىقى تهتقىقاتلىرىنىڭ يېقىنقى 

خام ماتېرىياللىق تۇرمۇش ۋاسىتىلىرى » كۈندىلىك تۇرمۇشقا يوشۇرۇنغان«شۇنى كۆرۈۋاالاليمىزكى 
بىر جهمئىيهتنىڭ داۋالغۇشلىرىنى ۋه ئۇالرنىڭ ئهتراپىدىكى مۇھىت بىلهن بولغان مۇناسىۋهت 

2 قىلىشتا بىۋاسىته رول ئوينايدۇ. باغلىنىشلىرىنى تهتقىق  
 

																																																													
	 1، ئاپتور توختى باقى، »ئۇيغۇر تائاملىرى«  2005بهت، شىنجاڭ سهھىيه نهشرىياتى، - ـ يىلى.     - .	1 

ISBN  7 -5372 -3856 -1  
	

(ئوتتۇرا ئاسىيا ئاشپهزلىك ھۈنىرى ھهققىده تهپهككۇرالر)  ئاپتورى » ئۇيغۇر لهغمىنى ۋه باشقا چۆپ تاماقالر« 2.  
2014ژۇرنىلىنىڭ » ئۇيغۇرالرغا نهزهر«نىكول روددا. فرانسىيىده نهشىر قىلىنغان  4ـ يىل قىش - 5ـ سانى. - 6ـ- ـ -

بهتلهر.  	

La technique de fabrication des layman ouïghours au Kirghizstan, Nicole Rodda.  
Regard sur les Ouïghour-e-s N°4:  http://www.oghouz.org/revus.html 
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بۇ تائام ئۇيغۇرالرنىڭ ھاياتىغا ناھايىتى چوڭقۇر سىڭىپ كهتكهن بولۇپ، ئۇنىڭ  لهغمهن ناملىق
رولى ھهتتا ئهر ۋه ئايال مۇناسىۋهتلىرىدىن تارتىپ تۇرمۇشنىڭ بارلىق ساھهلىرىگىچه ئۆزىنىڭ 

تهسىرىنى كۆرسهتكهن. ئۇيغۇر يېزا قىشالقلىرىدا ئادهتته ئائىلىنىڭ كۈندىلىك خىزمهتلىرى ئهر ۋه -
بويىچه ئايرىلغان بولۇپ، ئهرلهر ئاساسهن ئائىله سىرتىدا دېھقانچىلىق قاتارلىق ئىشالرنى ئايال 

قىلسا، ئايالالر ئۆي ئىچىدىكى تاماق ئېتىش، باال بېقىش قاتارلىق ئىشالرنى قىلىدۇ. مانا مۇشۇنداق 
ر ئائىلىده ئهر ۋه ئايالالرنىڭ جىنس پهرقى بويىچه بېكىتىلگهن ئىش ئايرىمىسى سهۋهبىدىن ئايالال

تاماق ئېتىدۇ، ئهرلهر سىرتتا دېھقانچىلىق قىلىدۇ دهپ قاراش ئۇيغۇر يېزىلىرىدا ئهنئهنىۋىي 
تۇرمۇشنىڭ ئادهتلىرى بولۇپ ئومۇملۇققا ئايالنغان.    

  
ئۇيغۇرالر ھاياتىدىكى ئهسىرلهر داۋام قىلغان ئىسالم دىنىنى ئهقىدىلىرى بىلهن ئۇيغۇر مىللىي 

پئهنئهنىلىرى ۋه ئۆرۈ ئادهتلىرى زىچ بىرلىشىپ كهتكهن بولۇپ، ئۇيغۇر ئائىلىرىده يېمهك- -
ئىچمهكنى ئايالالر تهيياراليدۇ، جۈملىدىن لهغمهننى ئائىلىده ئايالالر ئېتىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ 
ئۇيغۇر ئائىلىرىده لهغمهن ئېتهلمهيدىغان ئايالالر بولمىغىنىغا ئوخشاش، لهغمهن يېمهيدىغان ئهرلهر 

ۇ دهپ قارىلىدۇ. ئادهتته بىر قىز تۇرمۇشلۇق بولغاندىن كېيىن ئېرىگه لهغمهن ئېتىپ ھهم بولمايد
بېرهلمىسه ئۇ ئۆزىنىڭ ئائىلىدىكى بۇرچىنى ئادا قىاللمىغان كېلىن بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. بىز 
كۈندىلىك ھاياتىمىزدا يهنه تۆۋهندىكىدهك سۆزلهرنىمۇ ئاڭالپ تۇرىمىز، مهسىلهن: ئهگهر بىر ئوغۇل 

ھهي لهقۋا، ئاپاڭ سېنى «ال بىرهر ئىشنى جايىدا ئوڭلۇق قىاللمىغان بولسا ئۇنىڭغا تهنقىد ئورنىدا با
دېگهندهك سوئالالر بېرىلىدۇ. » لهغمهن بېرىپ باقمىدىمۇ؟  

 
بىر ـ دېمهك ئۇيغۇرالرنىڭ لهغمهن ناملىق بۇ تائامى ئۇيغۇر ئىجتىمائىي ھاياتىنىڭ ھهر 

كهن بولۇپ، ئۇيغۇر تائام مهدهنىيىتى بىلهن ئۇيغۇر كىملىكىنىڭ ھۆجهيرىلىرىگىچه سىڭىشىپ كهت
مۇھىم تهركىبلىرىگه ئايلىنىپ قالغان. بۈگۈنكى ئۇيغۇر تۇرمۇشىدا لهغمهنسىز بىر ھاياتنى تهسهۋۋۇر 
قىلغىلى بولمىغىنىغا ئوخشاش لهغمهن ئېتىلمهيدىغان ئۇيغۇر ئاياللىرىنىمۇ تهسهۋۋۇر قىلغىلى 

ۇملۇققا ئىگه قاراش شهكىللىنىپ كهتكهن. دهرۋهقه، ئۇيغۇر تۇرمۇش ئۆرۈپ بولمايدىغان بىر ئوم - 
ئادهتلىرى بويىچه ئائىلىده ئايالالر قازان بېشىنىڭ ئىگىسى بولغىنى ئۇچۇن ئۇيغۇر خانىم -

ئىچمهكته تۇتقان ئورنى ناھايىتى مۇھىم. ـقىزلىرىنىڭ يېمهك   
 

لهغمهن ئۇيغۇر جهمئىيىتىدىكى ئهڭ كۆپ ئىستېمال قىلىنىدىغان تائام بولغىنى ئۇچۇن ئادهتته 
ئۇيغۇر قىزلىرى بويىغا يېتىپ تۇرمۇشلۇق بولۇشتىن ئاۋۋال ئائىلىده ئاپىسى ياكى قىز قېرىنداشلىرى 
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لهغمهننى تهرىپىدىن لهغمهن قاتارلىق ئۇيغۇر تائاملىرىنى ئېتىش ئۇسۇللىرى ئۆگىتىلىدۇ. دېمهك 
ئۇيغۇر ئائىلىلىرىده ئايالالر ئهتسه، ئۆينىڭ سىرتىدا يهنى رېستوران، ئاشپۇزۇلالردا ئاساسهن 

دېگۈدهك ئهرلهر ئېتىدۇ. ئۇيغۇر خانىم قىزلىرى ئائىلىده لهغمهن ئېتىشنى ئۆگهنسه، ئۇيغۇر -
بولۇپ » هزشاگىرت ئاشپ«يىگىتلىرى لهغمهن ئېتىش ئۇسۇللىرىنى ئاشپۇزۇل ياكى رېستورانالردا 

لهغمهن ئۇستازلىرىدىن ئۆگىنىدۇ.   
 
قىسقىسى لهغمهن ئۇيغۇر تۇرمۇشىنىڭ ھهممه ساھهلىرىگه چوڭقۇر سىڭىپ كهتكهن بولۇپ گهرچه 

دۇنيادا نۇرغۇنلىغان جهمئىيهتشۇناس ۋه يېمهك ئىچمهك مۇتهخهسسىسلىرى لهغمهننىڭ كېلىپ -
لسىمۇ ئهمما لهغمهن ناملىق بۇ تائامنىڭ چىقىش ھهققىده تۈرلۈك ئىزدىنىشلهرنى ئېلىپ بارغان بو

تارىختا تۇنجى قېتىم قاچان، قهيهرده، قايسى خهلقلهر توپلىمى تهرىپىدىن ئېتىپ يېيىلگهنلىكى 
ھهققىده ھهممىنى قايىل قىالرلىق بولغان مهلۇماتالر يوق. لهغمهن ھهققىده تۈرلۈك قىياسالر، تاالش 

لگهن ئىزدىنىشلهر ۋه مۇنازىرىلهرنىڭ ھهممىسىده تارتىشالر مهۋجۇت بولسىمۇ، بۇ يۈرگۈزۈ ـ
قانداقتۇر بىر مۇئهييهن ئاساسالر ئوتتۇرىغا قويۇلسىمۇ، ئهمما سوئالنىڭ نېگىزىگه ھهممه كىشىنى 
قايىل قىاللىغۇدهك جاۋاب بېرهلمىگهنلىكى ئۇچۇن لهغمهنگه باغالنغان جهمئىيهتشۇناسلىق تهتقىقاتى 

ئىزچىل داۋاملىشىپ كهلمهكته.  
 

وش، ئۇنداقتا لهغمهننى ئۇيغۇر يېمهكخ ئىچمهك مهدهنىيىتى كاتېگورىيهسىدىن تهھلىل قىلىپ -
ئىچمهكلىرىده لهغمهننىڭ تۇتقان ئورنى ئاالھىده ئىمتىيازغا ئىگه بولۇپ،  ـچىقايلى. ئۇيغۇر يېمهك 

3دهپ تهرىپلهيدۇ.» لهغمهننى مۇھهببهت ئېشى«دهپ ئاتىسا، » مېھمان ئېشى«پولونى   
 

																																																													
ئۇيغۇر خهلقى ئۆز تائاملىرىنى ئۇنىڭ ئاالھىده خۇسۇسىيهتلىرىگه قاراپ مۇنداق دهپ ئاتايدۇ: پولو مېھمان ئېشى،  3 .

ن ئېشى، سۇيۇقئاش ھاردۇق ئېشى، چۆپ ئاش چوقان گۆش نان دېھقالهڭمهن مۇھهببهت ئېشى، مانتا يىگىت ئېشى، 
قئاش) ئاغرىق ئېشى، كۆمهچ قويچى ئېشى، كاۋاپ بازار ئېشى، بۇلماق بوۋاق ئېشى، ھالۋا بالىالر ئېشى، سۈتئاش (ئا

شويال بېخىلنىڭ ئېشى (يامغۇر ئېشى)، قۇيماق مازار ئېشى (نهزىر ئېشى). دېمهك بۇ  ئېشى،ئېشى، نارىن مهرتنىڭ 
ىسىدىمۇ تائامالرنىڭ ئىچىده لهغمهننىڭ ئورنى ئاالھىده خاراكتېرگه ئىگه. بۇ تائام ھازىرقى ۋاقىتتا باشقا مىللهتلهر ئار

كوللېكتىپ ئاپتور: مهسۇمجان زۇلپىقار، ئابدۇكېرىم راخمان، رهۋهيدۇلال » ئۇيغۇر ئۆرۈپ ـ ئادهتلىرى«كهڭ تارقالغان. 
2010ھهمدۇلال، شىرىپجان خۇشتار، قازاقىستان مىر نهشرىياتى نهشرى، ئالمۇتا  138ـ  يىلى، - 139ـ- ـ بهتلهر. -

ISBN 978 -601 -7013 -47 -9  
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ـ ئىچمهك مهدهنىيىتى ئىنسانالر مهدهنىيىتىدىكى ئهڭ مۇھىم مهدهنىيهتلهرنىڭ بىرىدۇر. يېمهك 
ئىچمهك مهدهنىيىتى بىلهن زىچ  ـكىشىلهرنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇش ۋه ھايات پائالىيهتلىرى يېمهك 

 باغالنغان بولىدۇ. بىر تائامنىڭ ئومۇمىيلىققا ئايلىنىشى كۆپ كىشىلهرنىڭ ئىستېمال قىلىشى بىلهن
ئهمهلگه ئاشىدۇ. بىر مىللهتنىڭ يېمهك ئىچمىكى ۋه ئۇنىڭغا باغالنغان تائام مهدهنىيىتى بولسا ئۆز -

نۆۋىتىده شۇ تائامغا ساھىب مىللهتنىڭ يۇمشاق كۈچى سۈپىتىده دۇنياغا نامايان بولۇپ، ئۆز مىللىي 
ا ھهممه ئهھمىيهت كىملىكى بىلهن تونۇلغان بولىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ تائام مهدهنىيىتى زامانىمىزد

بېرىدىغان بىر ئاممىباب ئۇقۇمغا ئايالنغان. بۇنىڭ مىسالى سۈپىتىده دۇنيادا سىمۋوللۇق خاراكتېرگه 
ئايلىنىپ كهتكهن ۋه ھهممه ئادهملهرگه تونۇشلۇق بولغان تائام تۈرلىرىدىن ئامېرىكىنىڭ ماك 

)، غهرب ئهللىرىده Italian pizza) تىز تائاملىرىنى، ئىتالىيه پىساسى (McDonald’sدونالدس (
)، تۈركلهرنىڭ Chinese Takeawayئومۇملىشىپ كهتكهن خىتاينىڭ ئۆيگه توشۇش تاماقلىرىنى (

 Indian)، ھىندىالرنىڭ كهررىي قورۇمىلىرىنى (Turkish kebab, dinerكاۋاپ ۋه دۆنهرلىرىنى (
curry .مىسال قىالاليمىز (  

 
قىلىدىغان تائاملىرىدىن پولۇ، كاۋاب، مانتا، سامسا گهرچه ئۇيغۇرالرنىڭ ئاساسلىق ئىستېمال 

قاتارلىق تائامالر ئوتتۇرا ئاسىياغا ھهتتا ئوتتۇرا شهرق، تۈركىيه، پاكىستان، ئىران، ھىندىستان 
قاتارلىق ئهللهرده ئورتاق بىر تائام بولسىمۇ ئهمما بۇ تائامالرنى تهييارالپ يهيدىغان خهلقلهر ۋه 

نلىقى ئۇچۇن ئۆزىگه خاس بىر تهۋهلىك خۇسۇسىيىتىنى ساقالپ قااللماي دۆلهتلهر سانى كۆپ بولغا
ئومۇملۇققا ئىگه بولغان بىر مىللىي تهۋهلىكسىز تائامغا ئايلىنىپ قالغان. بۇنىڭ مىسالى شۇكى 

خىلدىن  60يۇقىرىدا قهيت قىلىنغان دۆلهتلهرنى بىرلهشتۈرگهنده ھازىر پولۇ ناملىق بۇ تائامنىڭ 
ۈرلىرى مهۋجۇت ئىكهن. بىراق ئۆزگىچه خاس تهم ۋه خۇسۇسىيهتلهرگه ئىگه ئارتۇق يهرلىك ت

ئۇيغۇر لهغمىنى بولسا ئۇيغۇر تۇرمۇش ئاالھىدىلىكىگه بىرلهشتۈرۈپ مۇكهممهللهشكهن تائام بولغىنى 
ئۇيغۇر «ئۇچۇن گهرچه پولۇ ۋه سامسىالردهك دۇنياغا كهڭ تونۇلمىسىمۇ ئهمما ئوتتۇرا ئاسىيادا 

هن بىر نام بىلهن ئاتىلىپ ۋه تونۇلۇپ، ئۆزىنىڭ بهلگىلىك رايون خاراكتېرلىك دېگ» لهغمىنى
نىڭ سىموۋىلىنى يارتىشقا باشلىغان.  » يۇمشاق كۈچ«  

 
يۇقىرىدا بايان قىلغىنىمىزدهك ئۇيغۇر خهلقى لهغمهننى ئهڭ كۆپ ئېتىپ يهيدىغانلىغى ئۇچۇن ئۆز 

پ ئاتايدۇ. لهغمهننىڭ مېھرى مۇھهببىتى ده» مۇھهببهت ئېشى«تائاملىرى ئارىسىدا لهغمهننى 
خهلقنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشىغا چهمبهرچاس باغلىنىپ كهتكهن بولۇپ، ئۇيغۇر دىيارىدىكى 

نۇرغۇنلىغان ئاتا ئانىالر، دوست بۇرادهرلهر بىلهن بولغان ئۇچرىشىشالردىكى لهغمهن ھهققىده  ـ-
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غۇر دىيارىنىڭ سىرتىغا سهپهرگه دائىم بولۇنۇپ تۇرىدىغان سۆھبهتلهرده، ئۇيغۇرالرنىڭ ئۇي
چىققاندا لهغمهن يېيهلمهي ھهسرهتته ئۆتۈپ كهتكهن كۈنلهر ياكى ئۇيغۇر لهغمىنىنى ئىزدهپ تېپىپ 
يېيىش ئۈچۈن چهككهن رىيازهتلهر توغرىسىدا ئاڭلىغان تىلالردا داستان بولغۇدهك ھېكايىلهر بىزگه 

زىلى كۆكلىگهن ئۇيغۇرالر ئۈچۈن لهغمهن شۇنى ئېنىق سۆزلهپ بېرىدۇكى بۇ دىياردا ھايات مهن
يېمهي ئۆتكهن ھاياتنىڭ ھهر بىر كۈنى مهنىسىزلىككه مهھكۇم دهپ قارىلىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ 

ئىچمىكىنى يېيىشكه ئاالھىده ئېتىبار بېرىدىغان ئادهت ئومۇمىي يۈزلۈك  ـئۇيغۇرالردا ئۆزىنىڭ يېمهك 
ڭ پاكىز ۋه ھاالل بولۇشىنى ئهڭ ئالدىنقى ئۆلچهم شهكىللهنگهن. ئۇيغۇر خهلقى يېمهك ـ ئىچمهكنى

قىلىدىغان كۈندىلىك ھاياتىدا لهغمهننىڭ ئىستېمال قىلىنىشتا تۇتقان ئورنى ئهڭ مۇھىم ۋه ئهڭ 
دهپ » لهغمهنخانا«ئاالھىده بولغان تائام ھېسابلىنىدۇ. شۇڭا نۇرغۇنلىغان ئاشپۇزۇلالرنىڭ 

غمىنى يېيىشلىك، ئىسسىق باسىدىغان، قۇۋۋهت ئاتىلىشىمۇ سهۋهبسىز ئهمهستۇر. ئۇيغۇر له
مهن لهغمهنگه ئهڭ ئامراق، مهن كۈنده ئۇچ «تائامدۇر. مېزلىك بېرىدىغان ۋه ئىشتىھانى ئاچىدىغان 

كىشىلهرنىڭ لهغمهن يېيىشنى قانچىلىك ياخشى …». ۋاق لهغمهن يېسهممۇ قهتئىي زېرىكمهيمهن
هر ھۇزۇر ئالىدىغانلىقى ھهققىده مۇشۇنداق كۆرىدىغانلىقى، بۇ تائامنى يېيىش بىلهن نهقهد

پۇچقاقلىرىدا ھهمىشه ئاڭالپ تۇرىمىز.  ـئىنكاسالرنى بىز ئۇيغۇر جهمئىيىتىنىڭ ھهر بىر بۇلۇڭ   
 
ئۇيغۇر لهغمىنىنىڭ سېھرى شۇكى ئۇنىڭ كۈچى ئۇيغۇر ھاياتىنىڭ ھهر ساھهلىرىگه ئۆز تهسىرىنى 

مېھرى مۇھهببىتى شۇ قهدهر كۈچلۈك، شۇ قهدهر كۆرسهتكهن. ئۇيغۇرالرنىڭ لهغمهنگه بولغان 
چوڭقۇر بولغانكى ھهتتا ئاتاغلىق شائىرالردىن مهرھۇم تېيىپجان ئېلىيوف ئهپهندى لهغمهن ھهققىده 
ئۆزىنىڭ لهغمهنگه بولغان چهكسىز مۇھهببىتىنى ۋهتهنپهرۋهرلىك ۋه جهددىزملىق مهۋقهسىده تۇرۇپ 

تۆۋهندىكىدهك نهزمه توقۇغان ئىدى:  
 

ئهگهر مهن ئۆلسهم ئېڭىكىمنى  
لهغمهن بىلهن تېڭىڭال،  

مهنتىڭىده يۇيۇڭال.  
يهرلىكىمنى سادىر سوققان ئهسۋاپتا،  

ئېگىز دۆڭدىن ئويۇڭال.  
يۈزۈمنى خانتهڭرىگه قارىتىپ ياتاي،  

پىلۋه دېگهنلهرنى قويۇڭال.ـ  قىلبه  
 

ممهدجان راشىدىن ئاكىمىز ئۇيغۇر تائاملىرى ھهققىده ئهلگه تونۇلغان ئاتاقلىق شائىرىمىز مۇھه
ئۆزىنىڭ لهغمهنگه بولغان ئىشتىياقىنى ئىپادىلهپ مۇنداق شېئىر يازىدۇ:  
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لهغمهن، مانتا خۇمار بولدى بىر يېگهنلهر،  
دېگهنلهر.» پولۇ پىرى بىز!«چىقتى خېلى   

ئاش مانتىغا قالدى ئاشىق مهشۇق بولۇپ،-  
4تائامالردىن كۆڭلى لهززهت ئىزدىگهنلهر.  

 
لهغمهنگه باغالنغان مۇھهببهت ھهققىده جاھان كۆرگهن پېشقهدهم شائىرلىرىمىزدىن ئابلهت يهنه 

ئابدۇلال ئاكا تۆۋهندىكىدهك نهزمه توقۇيدۇ:  
 

جاھاننى ئايلىنىپ كۆردۈم، تاالي ئهللهر، شهھهرلهرنى،   
بۈيۈك لوندون، نىيۇيورك، كاراچى، ئهنقهرهلهرنى،  

گدا ئېكرانى، يېدىم تاشكهنتته ماشخوردا، پېتىربور  
قازاقىستاندا ئهبجهش ئاش، قازاندا قاق بهلشىلهرنى،   

5 لېكىن، ئوخشاتمىدىم، دوستالر، ئاڭا بىر تهخسه لهڭمهننى.  

 
 

ئۇيغۇر لهغمىنى قازاقىستاندا دۇنيا جىنس رېكورتى ياراتتى  
 

دېگهن » يهتتىسۇ«بۈگۈنكى مۇستهقىل قازاق ئېلىنىڭ شهرقىنى ئۇيغۇرالر ئۇزاق زامانالردىن بېرى 
نام بىلهن ئاتاپ كهلگهن بولۇپ، زامانىمىزدىكى ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىرى بىر كېچىدىال دۆلهت 

تىن بولۇپ تۇغۇلۇشتىن، جۈملىدىن قازاقىستان ۋه خىتاي دۆلهت چېگرالىرى رهسمىي شهكىللىنىش
بۇرۇنقى زامانالردا قازاق ئېلى ۋه ئۇنىڭ ئاساسلىق ئاھالىسى بولغان قازاقالر بىلهن ئۇيغۇرالر 
ئهلمىساقتىن بۇيان بىر دهريا، بىر كۆلنىڭ سۈيىنى تهڭ ئىچىپ كهلگهن قېرىنداش خهلقلهر ئىدى. 

لىرىگه ھهمدهم بىر ـمانا شۇ قېرىنداشلىق مېھىرلىرى بىلهن بۇ ئىككى مىللهت تارىختىن بۇيان بىر 
																																																													

	 2004توختى باقى، شىنجاڭ سهھىيه نهشرىياتى،  ـ» ىرىئۇيغۇر تائامل« ـ 133يىلى ئۈرۈمچى.  ـ-  4	.	 بهت. -
ISBN  7 -5372 -3856 -1 		

  

ـ مۇخهممهس،  ئاپتورى ئابلهت ئابدۇلال. » ئۇيغۇر تائامى«  5.  
4ـ يىل قىش  2014ژۇرنىلىنىڭ » ئۇيغۇرالرغا نهزهر«فرانسىيىده نهشىر قىلىنغان  ـ سانى.-  

La technique de fabrication des layman ouïghours au Kirghizstan, Nicole Rodda.  
Regard sur les Ouïghour-e-s N°4:  http://www.oghouz.org/revus.html 
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بولۇپ كهلگهن. ئالتاي تاغلىرى بىلهن تهڭرى تاغلىرى ئېتهكلىرى قىرغىزالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان 
شلىق ۋه aھالدا بۇ مىللهتلهرنىڭ ئاساسلىق ھايات ماكانلىرىغا ئايالنغان. مانا بۇ قېرىندا

اغلىرىنىڭ غهربىي جۇغراپىيهلىك باغلىنىشالر سهۋهبلىك ئۇيغۇرالر ئهسىرلهردىن بۇيان تهڭرى ت
شىمالى بۆلهكلىرىدىن باشلىنىدىغان سۈيى ئهلۋهك ئىلى دهرياسىنىڭ ئېقىنلىرىنى بويالپ يهتته 

تۇپراقلىرىدا غهربته ئهھمهت يهسهۋىينىڭ يۇرتى » يهتتىسۇ«ئېقىننىڭ ناملىرى بىلهن ئاتالغان 
كهڭ زېمىنالردا ھايات تۈركىستان شهھىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ھالدا ئارال دېڭىزىغىچه بولغان 

كهچۈرگهن.   
 
بۈگۈنكى قازاقىستاندا ئۇيغۇر ئاھالىسى ئاساسهن دېگۈدهك ئالمۇتا شهھىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان 
ھالدا قازاقىستاننىڭ ئۇيغۇر دىيارى بىلهن چېگرالىنىدىغان شهرقىي تۇپراقلىرىنى ئاساس قىلىپ 

ئۇيغۇر شهھهرلىرى بىلهن باغلىنىپ  ياشايدىغان بولۇپ غۇلجا، قورغاس ۋه چۆچهك قاتارلىق
تۇرىدۇ. بۇ رايونالر مهمۇرىي جهھهتتىن تاللىققورغان (تالديقورغان) ۋه ئالمۇتا ئوبالستلىرىغا 

يىلى ئېالن قىلغان ئىستاتىستىكىسىغا  ـ 2009قارايدۇ. قازاقىستان ھۆكۈمهت تهرهپنىڭ 
ى ياشايدىكهن. ئهمما باشقا مۇستهقىل مىڭ ئۇيغۇر ئاھالىس 249ئاساسالنغاندا ھازىر قازاقىستاندا 

ھۆكۈمهتسىز مهنبهلهرنىڭ كۆرسىتىشىچه قازاقىستاندىكى ئۇيغۇر ئاھالىسىنىڭ ئهڭ ئاز بولغاندىمۇ بۇ 
رهسمىي ئىستاتىستىكىدىن بىر ھهسسىدىن ئارتۇق ئىكهنلىكىنى، يهنى قازاقىستاندا كهم بولغاندىمۇ 

6يدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ. مىڭدىن ئارتۇق ئۇيغۇر ئاھالىسىنىڭ ياشا 600  

																																																													
 

قازاقىستان كۆپ مىللهتلىك دۆلهت بولۇپ بۇ دۆلهتته  - ازاقىستاندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ھازىرقى ئهھۋالى ھهققىدهق 6.
ئۇيغۇرالرمۇ خېلى كۆپ ساننى تهشكىل قىلىدۇ. قازاقىستاندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ سانى رهسمىي ھۆكۈمهت ئېنىقلىمىسىدا 

ن.مىڭدىن ئارتۇق ئۇيغۇرالر ياشايدىكه 600مىڭ، ئهمما تولۇق بولمىغان مهنبهلهرنىڭ كۆرسىتىشىچه قازاقىستاندا  300  
http://www.rfa.org/uyghur/xewerler/medeniyet-tarix/qazaqistan-uyghur-04122013210721.html 
Uyghurs in Kazakhstan (Forced migration online)  
http://www.forcedmigration.org/podcasts-videos-photos/video/across-the-border/ 
SOVIET ETHNIC GROUPS SENT TO KAZAKHSTAN 
http://factsanddetails.com/central-asia/Kazakhstan/sub8_4b/entry-4643.html 
Miniature Empires: A Historical Dictionary of the Newly Independent States 
by James B. Minahan Publisher: Greenwood (October 23, 1998) ISBN-10: 0313306109 
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مهھهللىسىدىكى ئۇيغۇر ) боралтай(. رهسىم: ئالمۇتا شهھرىنىڭ شىمالى قىسمىغا جايالشقان بورالتاي 1
جامائىتى بىلهن بىرگه.   

 

ـ يىلى تۇنجى قېتىم بارغاندىن بۇيان بىر قانچه قېتىمالپ بۇ ئهلده زىيارهت  2003مهن قازاقىستانغا 
يىلى ئالمۇتىنىڭ جهنۇبىدىكى تهڭرىتاغ  ـ 2003ۋه خىزمهت سهپهرلىرىده قىسقا ۋاقىت بولدۇم. مهن 

ېلىش ئورنىغا ئارام ئ» چىمبۇالق«ئېتىكىگه جايالشقان، كېڭهشلهر ئىتتىپاقى ۋاقتىدا قۇرۇلغان 
بارغىنىمدا، بىر كۈنى شۇ يهردىكى بىر رېستورانغا چۈشلۈك تاماق ئۇچۇن كىردىم، تائام 

) دېگهن خهتنى كۆرۈپ، شۇ تائامنى Уйгуриский лагман» (ئۇيغۇر لهغمىنى«تىزىملىكىدىن 
نى يېگىنىمده ئۇنىڭ چۆپى نهچچه كۈنلهپ مۇزالتقۇدا ساقلىنىپ » ئۇيغۇر لهغمىنى«بۇ  بۇيرۇتتۇم.

تۇرۇلغىنى ئۇچۇن يۇمشاپ خېمىرغا ئايلىنىپ كېتهي دهپ قالغانلىقىنى، ئۇنىڭ قورۇپ ئېتىلگهن 
سۇيۇقئاشتىن ئانچه پهرقلهنمهيدىغان بىر تائام ئىكهنلىكىنى بىلگىنىمده، قىسقىسى مۇشۇنداق 

دهپ ئاتالغىنىنى ئۆزۈمچه قوبۇل قىاللماي بۇ رېستوراندىن » ئۇيغۇر لهغمىنى«ىڭ نامىنىڭمۇ تائامالرن
زارلىنىپ، تۆلىگهن پۇلۇمغا رازى بولماي چىقىپ كهتكىنىم ھېلىمۇ ئېسىمده ئىدى. شۇنىڭدىن بۇيان 
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ۈپمۇ نى يېيىشكه كۆن» ئۇيغۇر لهغمىنى«قازاقىستاندا يوقتىن ياخشى دهپ مۇشۇنداق قازاقىستانچه 
قالغان ئىدىم. چۈنكى مهركىزى ئۇيغۇر ھايات توپلىمىنىڭ سىرتىدا ئۆزىمىزنىڭ ئهڭ ياقتۇرۇپ 
ئىستېمال قىلىدىغان تائامى بولغان بۇ لهغمهننى تېپىپ يېيىشمۇ ئۇيغۇرلۇققا سېغىنىش بىلهن 

تۇغۇلغان مۇھهببهت نۇقتىسىدىن ئهلۋهتته يوقتىن مىڭ ئهال ئىدى.   
 

يىلى نويابىردا قازاقىستانغا بارغىنىمدا قازاق ۋه ئۇيغۇر خهلقلىرى  ـ 2016م مهن ئهڭ ئاخىرقى قېتى
تۇرمۇشىنىڭ كۆپ ساھهلىرى بۇرۇنقىغا سېلىشتۇرغاندا بىر قهدهر يېقىنالشقانلىقىنى، بولۇپمۇ قازاق 
خهلقىده شهھهرلىشىش سۈرئىتىنىڭ ناھايىتى تېز بولۇۋاتقانلىقىنى، قازاقالر ھاياتىدىكى بۇ 

تهبىئىي ھالدا ئۇيغۇر شهھهر مهدهنىيىتىنىڭ تهسىرىگه ئۇچراۋاتقانلىقىنى، كۆپ  تېزلىشىش
ساھهلهرده ئۇيغۇر يېمهك ئىچمهك ۋه تۇرمۇش ئادهتلىرىنى قوبۇل قىلىشقا باشلىغانلىقىنى ھېس  ـ-

نهچچه  20قىلغان ئىدىم. بۇنداق بولۇشىنى ئهلۋهتته قازاقىستان مۇستهقىل بولغاندىن كېيىنكى 
يان ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئۇيغۇر تىجارهتچىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ھالدا خىتاي دۆلىتىنىڭ يىلدىن بۇ

قازاقىستان بىلهن بولغان ئىقتىسادىي ۋه سودا ھهمكارلىقلىرىدىن، بولۇپمۇ كۈندىن كۈنگه ھهجىمى 
ۋه سوممىسى كۆپىيىۋاتقان بۇ ئىككى دۆلهت ئارىسىدىكى چېگرا سودىسىدىن، خىتاينىڭ 

نغا سېلىۋاتقان تۈرلۈك سېلىنمىلىرىدىن ئايرىپ قارىغىلى بولمايتتى.قازاقىستا  
 

يىللىق مۇستهقىل دۆلهت  25قازاق ئېلىدىكى قازاق خهلقىنىڭ تۇرمۇشىدا يۈز بېرىۋاتقان 
ھاياتىدىكى زور ئۆزگىرىشلهر ئۇالرنى ئۈزلۈكسىز ئهسلى ئۆزلۈكىگه، شهرققه، مۇسۇلمانلىق ھاياتقا ۋه 

كېلىشكه يېتهكلهۋاتاتتى. بولۇپمۇ بۇ خىل ئىجابىي يېتهكلهشلهرگه قازاق  تۈركىيلىككه قايتىپ
ئىچمهك، سودا ـ تىجارهت، يېزا ئىگىلىكى ۋه باغۋهنچىلىك  ـئېلىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ يېمهك 

قاتارلىق ساھهلىرىده ئهڭ ئاساسلىق ئىشلهپچىقارغۇچىلىق ئورنىنى ئىزچىل ساقالپ كېلىشى بىلهن 
ى تىجارهتچىلهرنىڭ ۋه قازاقالرنىڭ قازاقىستانغا كۆپلهپ كېلىشى ۋه تىجارىي تهڭ ئۇيغۇر ئېلىدىك

7پائالىيهتلىرىنىڭ كۈچىيىشلىرى ئىچكى ۋه تاشقى ئامىلالر سۈپىتىده ئاالھىده رول ئوينىغان ئىدى.  

																																																													
ـ يىلىدىكى  2015خوڭكوڭ سودا تهرهققىيات ئىدارىسى خىتاي سودا تهتقىقات دوكالتىدا كۆرسىتىشىچه   7 .

قازاقىستاننىڭ يىللىق ئىمپورت ۋه ئېكسپورت سودا سوممىسى بويىچه خىتاي بىرىنچى ئورۇندا تۇرغان بولۇپ، 
. نى ئىگىلىگهن 20قازاقىستاننىڭ چهتئهللهر بىلهن بولغان سودا سوممىسىنىڭ %  

Kazakhstan: Market Profile 30 April 2016، Hong Kong Trade Development Council 
China is currently the largest trading partner of Kazakhstan (accounting for some 20% of Kazakh’s total 
trade), and Kazakhstan is China's second largest trading partner in the CIS region after Russia. 
http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/The-Belt-and-Road-
Initiative/Kazakhstan-Market-Profile/obor/en/1/1X000000/1X0A374B.htm 
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لهغمهن ئۇيغۇرالرنىڭ ئهڭ يېيىشلىك ۋه ئاساسلىق تامىقى، شۇنىڭ ئۇچۇنمۇ ئۇيغۇرالردا لهغمهن 

غان ئادهم بولمىغىنىدهك لهغمهن ئېتىپ يېمهيدىغان ئۇيغۇر ئائىلىسىمۇ ھهم بولمايدۇ دهپ يېمهيدى
ئېيتساق بهلكىم مۇبالىغه بولماس. ئېسىمده قېلىشىچه ئۇيغۇر دىيارىنىڭ جهنۇبىدا نۇرغۇن ئۇيغۇر 

ىپ ئاھالىلىرى لهغمهننى ناشتىلىقتا، چۈشته ياكى خالىسا كهچته، ئىشقىلىپ خالىغان ۋاقتىدا ئېت
يهيدۇ، بهزى ئائىلىلهرده بهزى كۈنلىرى پۈتۈن بىر كۈن ئۇچ ۋاقلىق تامىقى ئۇچۇن لهغمهن يهيدۇ. 
ھهتتا يهنه بهزى ئائىلىلهرده ھهر كۈنى بىر ۋاق لهغمهن ئېتىپ يېيىلمهي كۈن ئۆتمهيدۇ. گهرچه 

ارتقان جاپاغا لهغمهن تائامىنى ئېتىپ يېيىش ئاالھىده ئىقتىدار، ھۈنهر تهلهپ قىلسىمۇ ئهمما شۇ ت
چۇشلۇق باشقا تائامالرغا سېلىشتۇرغاندا لهغمهن ھهقىقهتهنمۇ يېيىشلىك، تهملىك، كىشىگه راھهت 

ۋه كۈچ بېرىدىغان بىر تائامدۇر.   
 
جۈملىدىن بۈگۈنكى كۈندىمۇ ئالمۇتا شهھىرى تهۋهلىكىده قازاق ياكى باشقا مىللهتلهر تهرىپىدىن 

 Уйгуриский«پىنچىسىدىكى تائامالر تىزىملىكىده يېزىلغان ئېچىلغان كهسپىي رېستورانالرنىڭ كۆ
лагман « (ئۇيغۇر لهغمىنى) دېگهن تائام نامىنى ئۇچرىتىسىز. بۇ لهغمهنلهرنىڭ تهمى سۇيۇقئاش

ياكى قۇرۇلۇپ تهييارالنغان خولۇپ ئاشالرغا ئوخشاپ كېتىدىغان بولۇپ تهييارلىنىش قائىدىلىرى 
ىچه لهغمهن چۆپلىرى ۋه قورۇمىسى ئالدىدىن تهييارلىنىپ، غهرب تائاملىرىنىڭ ئۇسلۇبى بوي

مۇزالتقۇالردا بىر قانچه كۈنلهپ ساقالپ، خېرىدارالر تائام بۇيرۇتقان ھامان ئالدىغا تېزلىك بىلهن 
ماركىسى بىلهن ئاتالغان بولسىمۇ، » ئۇيغۇر لهغمىنى«كهلتۈرگىنى ئۇچۇن گهرچه بۇ تائامنىڭ نامى 

تائامنىڭ تهمى بولۇپ تېتىيدۇ. ئهمما ئۇيغۇرالر ئاچقان ۋه باشقۇرغان ئۇيغۇر  ئهمهلىيهتته باشقا بىر
رېستورانالر ئالمۇتا شهھرىنىڭ نۇرغۇن خىلۋهت كوچىلىرىدا كۆزىڭىزگه چېلىقىپ تۇرىدىغان بولۇپ، 
ئهگهر شۇ رېستورانالرنىڭ بىرىده لهغمهن بۇيرۇتۇپ يېسىڭىز تهبىئىيكى سىز ئۆزىڭىزنى غۇلجىدا 

ۇيغۇرنىڭ لهغمىنىنى ھۇزۇر ۋه ئىشتىھا بىلهن يهۋاتقاندهك تۇيغۇالردا بولىسىز. تۇرۇپ ئ  
 

بۇ رېستوران ۋه ئاشپۇزۇلالرنىڭ تائام تىزىملىكىدىن سىز ئۇيغۇرنىڭ ھهممه تائاملىرىنى كۆرۈپال 
 Уйгуриский«قالماي يهنه بۇ تائامالرنىڭ رۇسچه ئاتلىشلىرىمۇ دىققىتىڭىزنى تارتىدۇ، مهسىلهن: 

лагман ـ гавру«  ئۇيغۇر لهغمىنى ـ گويورۇ ـ)过油肉过油肉  ـган пан  ـ گۇرۇچ ئاش干饭 .(
قازاقىستاندىكى قازاقالر لهغمهن، پولۇ ۋه چۆچۈره قاتارلىق ئۇيغۇر تائاملىرىنى ئۆزلىرىگه ئهڭ تىز 

ن ئۆزلهشتۈرگهن خهلق بولۇپ، بهزى قازاقالر لهغمهن، پولۇ، مانتا قاتارلىق تائامالرنى ئهسلىدى
تارتىپ ئۆزلىرىنىڭ يهپ كهلگهن ئهنئهنىۋىي تائاملىرى دهپ قارايدۇ.    
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:1دىئالوگ   

 
ئالمۇتا شهھىرىده مهن مۇئامىلىده بولغان بىر قانچه قېتىملىق تاكسى سهپىرىمده تاكسى شوپۇرلىرى 
بىلهن بولغان قىسقا ئهمما كىشىنى ئويغا سالىدىغان سۆھبهتلهرگه دۇچ كېلىپ تۇردۇم. بىر كۈنى 

كېتىپ  چۈشتىن كېيىن مهن ئالمۇتىنىڭ دوستلۇق ئۇيغۇر مهھهللىسىدىن شهھهر مهركىزىگه تاكسىدا
ياشالردىكى بىر قازاق يىگىتى بولۇپ، بېشىغا ئاق گۈللۈك دوپپا،  25باراتتىم. تاكسى شوپۇرى 

ئۇچىسىغا ئهرهبلهرگه ئوخشاش ئاق رهختتىن ئۇزۇن خاالت كىيىۋالغان، قويۇۋالغان كهكه ساقىلى بۇ 
نىڭ تهقۋادار يىگىتنىڭ ياشلىقىغا قارىماي كىيگهن كىيىمى بىلهن تاشقى كۆرۈنۈش ئارقىلىق ئۆزى

بىر مۇسۇلمان ئىكهنلىكىنى بىلدۈرۈشكه تىرىشىۋاتقان بىرسى ئىكهنلىكى بىلىنىپ يۇراتتى. مهن بۇ 
دهپ » ـ ئاكه، سىز ئۇيغۇرمۇ؟«يىگىتكه قهيهرگه بارىدىغىنىمنى ئېيتقىنىمدىن كېيىن ئۇ مهندىن 

ـ ئۇيغۇرالر «رىدى: دهپ جاۋاب قايتۇردۇم. يىگىت يهنه سو» ـ ھهئه، مهن ئۇيغۇر«سورىدى. مهن 
ـ رهھمهت «مهن بۇ يىگىتكه ». تاماققا بهك ئۇستا، ئۇالرنىڭ لهغمىنى بار، بۇ تاماق بهك تهملىك!

ـ ئۇيغۇرالرنىڭ لهغمىنى بار، بۇ «دېدىم جاۋابهن. شۇ ئهسنادا بۇ تاكسىچى يىگىتنىڭ » ئۇكه!
بۇ «ىم ـ ده، ئىچىمده دېگهن گېپىدىن ئۆزۈمده ھېچ بىر راھهت تۇيالمىد» تاماق بهك تهملىك!

يىگىت ئۇيغۇرالرنى بىر مىللهت سۈپىتىده ئۇنىڭ باشقا بار بولغان گۈزهل بار نهرسىلىرىنىمۇ 
دېگهنلهرنى ئويلىدىم ۋه ئۈمىدلىك ھالدا ئۇنىڭدىن …» بىلهمدىغاندۇ، بىر سىناپ باقايچۇ

جاغدايالر بار، سهن ـ ئۇكه، بىز ئۇيغۇرالردا لهغمهن ئهمهس، لهغمهندىنمۇ كۆپ جاقشى «سورىدىم 
ـ جوق ئاكه، «دېدىم. ئۇ ماڭا » بىزدىكى شۇ جاقشى نهرسىلهردىن بىرهرىنى ئېتىپ بېره؟

دهپ تېزال جاۋاب قايتۇردى بېشىنى چايقاپ.  » بىلمېيمهن!  
 
ئهسلى بۇ قازاق يىگىتىنىڭ ئېيتقانلىرى دۇرۇس، ئۇيغۇرالر دېمىسىمۇ قازاق ئېلىگه قازاقىستان 

يىلدىن بۇيان لهغمىنى بىلهن كهڭ تونۇلۇپ كهتكهن ئىدى! جۈملىدىن  25مۇستهقىل بولغان 
ى ئۇيغۇرالرنىڭ قازاقىستاندا لهغمهن بىلهن تونۇلۇشى يېقىنقى يىلالردىن بۇيان ئهڭ يۇقىرى پهللىن

ـ 2015ياراتقان. بۇ بايانىمىزنىڭ دهلىلى سۈپىتىده تۆۋهندىكى بىر ۋهقهنى مىسال قىلىپ ئۆتهي  - 
ماي قازاقىستان مۇستهقىللىق كۈنى قازاقىستان، دۇنيا ۋه ئۇيغۇر تاراتقۇلىرىدا مۇنداق  ـ 1يىلى 

نىپ، دۇنيا جىنس ئالمۇتىدا دۇنيا بويىچه ئهڭ زور لهغمهن تهييارلى« ـكاتتا بىر خهۋهر تارقىلىدۇ 
».رېكورتى يارىتىلدى  
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خهۋهرده ئېيتىلىشىچه بۇ زور كۆلهمدىكى لهغمهن ئېتىش پائالىيىتىنى ئالمۇتىدىكى ئۇيغۇر 
تىياتىرىنىڭ ئالدىدا قازاقىستان مۇستهقىللىق كۈنىده قازاقىستان جۇغراپىيه جهمئىيىتى 

ناھايىتى زور بىر داشقازاندا ئېتىلگهن  قۇرۇلغانلىقىنىڭ بهش يىللىقىغا ئاتاپ ئورۇنالشتۇرۇلغان. بۇ
دىن ئارتۇق ئاشپهز تائامنى  30كىلوگرامدىن ئارتۇق بولۇپ،  687لهغمهننىڭ ئومۇمىي ئېغىرلىقى 

تهييارلىغان. لهغمهن ئېتىلىۋاتقان يهرگه دۇنيادىكى ئهڭ زور لهغمهننى كۆرۈش ئۇچۇن كهلگهن 
شۇنداقال بۇ غايهت زور ئېغىرلىقتىكى بىر قازان كىشىلهرگه بۇ بىر قازان لهغمهن بۆلۈپ بېرىلگهن. 

رېكورتى قامۇسىغا كىرگۈزۈلگهن. لهغمهن دۇنيا جېننىس   
 

8 ! دېمهك ئۇيغۇرالر قازاق ئېلىده لهغمىنى بىلهن تونۇلغان  

																																																													
دۇنيادىكى ئهڭ زور لهغمهن ئالمۇتىدا ھازىرالندى.   8.   

Самый большой в мире лагман приготовили в Алматы 
http://rus.azattyq.org/a/26988849.html 

https://www.youtube.com/watch?v=neys7K2WJGs 
https://tengrinews.kz/strange_news/samyiy-bolshoy-v-mire-lagman-prigotovili-v-almatyi-274121/ 

دۇنيادىكى ئهڭ زور لهغمهن قازاقىستاندا بارلىققا كهلدى  
http://www.nur.cn/news/2016/04/286538.shtml 
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. رهسىم: ئالمۇتا ئۇيغۇر تىياتىرىنىڭ ئالدىدا تهييارالنغان دۇنيادىكى ئهڭ چوڭ لهغمهن.2   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شهرق لهغمهن «ئالمۇتا  رهسىم:. 3
تائام تىزملىكى.نىڭ » مهركىزى  
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قىرغىزىستاندا لهغمهن بىلهن تونۇلۇۋاتقان ئۇيغۇرالر  

 
گهرچه تىل ۋه مهدهنىيهت جهھهتلهردىن قىرغىزالر ئۆزبېكلهرگه ئوخشاش ئۇيغۇرالرغا يېقىن 
بولمىسىمۇ ئهمما ئورتاق شېرىك بولىدىغان تۈركىي مىللهتلهر مهدهنىيهت مهنبهسى نۇقتىسىدىن 

ىقى بار ئېيتقاندا ئۇالر تارىختىن بۇيان ئۇيغۇرالرغا يېقىن بولغان، ئۇيغۇرالر بىلهن ئېتنىك باغلىنىشل
بىر قېرىنداش مىللهتتۇر. بولۇپمۇ تۈركىي مىللهتلىرىنىڭ ئىچىده ئۇيغۇرالر بىلهن قىرغىزالرنىڭ 
تارىخىي ۋه بۈگۈنكى ھهر ساھهلهردىكى باغلىنىشلىرى بىر قهدهر قويۇقتۇر. بۇ ئهلۋهتته 

ۇپ، تارىخىي قىرغىزالرنىڭ ھازىر ياشاۋاتقان جۇغراپىيهلىك تېررىتورىيهسى بىلهن مۇناسىۋهتلىك بول
ـ ئهسىرلهرنىڭ ئاخىرىدا تهڭرى تاغلىرىنىڭ جهنۇبىي  13مهنبهلهرده كۆرسىتىلىشىچه قىرغىزالر 

ئېتهكلىرىگه كۆچۈپ كېلىپ چارۋىچىلىق بىلهن ھايات كهچۈرۈشكه باشلىغاندىن بۇيان ئۇالر 
سىق كۆل ئاساسلىقى تهڭرى تاغلىرىنىڭ غهربىي جهنۇبى، ئوتتۇرا ۋه غهربىي قىسىملىرى ھهم ئىس

9چۆپ ۋه سۇلىرى مول يهرلهرگه ماكانلىشىشقا باشلىغان. ـئهتراپلىرىدىكى ئوت   
 
تهڭرى تاغلىرى ۋه تارىم ئويمانلىقىنى مهركهز قىلىپ ئهڭ ئاۋۋال كۆچمهن چارۋىچىلىق ھاياتتىن 
مۇقىم ئولتۇراقلىشىپ ھايات كهچۈرۈش بىلهن شهھهر مهدهنىيىتىنى بهرپا قىلغان، ئاساسلىق 

چىلىق، قول ھۈنهر ۋه سودا تىجارهتلهر بىلهن شۇغۇللىنىدىغان ئۇيغۇرالر بىلهن تهڭرى دېھقان
تاغلىرىنىڭ غهربى جهنۇب ئېتهكلىرىدىكى پهرغانه ۋادىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان زېمىنالردا ياشاپ 

14كهلگهن،  دهپ » ئۆزبېك«ئهسىردىن باشالپ ئۆزىنىڭ مىللهت ئۆزبېك خاننىڭ نامى بىلهن  ـ-
ا باشلىغان، ئۇيغۇرالرغا ئېتنىك جهھهتتىن ئهڭ يېقىن بولغان بۇ قېرىنداش خهلىق بىلهن ئاتاشق

																																																													
  

. قىرغىز خهلقىنىڭ كېلىپ چىقىش تارىخى9 13قىرغىزالر  - ئهسىرده مۇڭغۇل ئىمپېرىيىسىنىڭ كۈچىيىشىگه ئهگىشىپ،  -
سايان ۋه ئالتاي تاغلىرى ئهتراپىدىن جهنۇبقا قاراپ كۆچۈشكه باشلىغان.    

Origins of the Kyrgyz people - with the rise of the Mongol Empire in the 13th century, the Kyrgyz 
migrated south. Plano Carpin, an envoy of the Papal states, and William Rubruck, an envoy of 
France, all wrote about their life under the Mongols. Various Turkic peoples ruled them until 1685, 
when they came under the control of the Oirats (Dzungars). 
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-16185772 
https://www.britannica.com/place/Kyrgyzstan#ref599002 

.9		
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بىرلىرىدىن ئايرىاللماس ھايات كهچۈرۈشنىڭ ئىجتىمائىي ئاالقه ـ  ئهسىرلهردىن بۇيان بىر
قۇرۇلمىسىنى شهكىللهندۈرگهن ئىدى. مانا يۇقىرىدا بايان قىلغان ئوتتۇرا ئاسىينىڭ مهركىزىدىكى 

ۇر، قازاق، قىرغىز ۋه ئۆزبېكلهرنىڭ ئېتنىك، تىل، تارىخىي، دىنى ۋه جۇغراپىيهلىك ئۇيغ
باغلىنىشلىرى بۈگۈنكى مۇستهقىل تۈركىي دۆلهتلىرىنىڭ مهيدانغا چىقىشىدىن يهنى سىياسىي چېگرا 
سىزىقلىرىنىڭ كېڭهشلهر ئىتتىپاقى ۋه خىتاي دۆلهتلىرى تهرىپىدىن سۈنئىي ھالدا سېزىپ 

بۇرۇن ئۇشبۇ دۆلهتلهر ئوتتۇرىسىدا ئوتتۇرا ئهسىرلهردىن بۇيان گۈللهنگهن يىپهك  بېرىلىشىدىن
يولىنىڭ ئىگىسى ۋه ئاكتىپ ئىشتىراكچىلىرى بولۇش ساالھىيىتى بىلهن ئهسلىدىن بار بولغان 
مهدهنىيهت ئورتاقلىقلىرىغا قايتىدىن ۋارىسلىق قىلىش، ئۆزئارا سودا ـ تىجارهت ئاالقىلىرىنى 

ش، ئهركىن كۆچۈپ، ئارىلىشىپ ئولتۇراقلىشىپ ياشاش قاتارلىق ھايات كۈچلهندۈرۈ
دىن ئىبارهت بۇ كهڭ تۇپراقالرنى ئۆزلىرىگه تهۋه » تۈركىستان«پائالىيهتلهرنىڭ تۈرتكىسىده 

ئورتاق ئانا ماكان دهپ بىلىشتهك بىر سىياسىي جۇغراپىيهلىك ئۇقۇمالر ئۆتكهنكى ئهسىرنىڭ 
10لىغان ئىدى. باشلىرىدا شهكىللىنىشكه باش  

 
جۈملىدىن دىنىي ئېتىقادى ئىسالم بولغان بۇ تۈركىي تىللىق ۋه مهدهنىيهتتىكى مىللهتلهرنىڭ 
قاراخانىيالر دۆلىتى ۋه ئۇنىڭدىن كېيىنكى تۆمۈرلهر، سهئىدىيه خانلىقلىرىدىن تارتىپ تاكى 

ىرلهردىن بۇيان رۇسىيهنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيانى پۈتۈنلهي بېسىۋېلىشىغا قهدهر بولغان ئۇزاق ئهس
يۆلهكته بولۇپ ئىناق  ـبىرلىرىگه يار  ـئۆزلىرىنى مۇسۇلمان ۋه تۈركلۈك ئۆزلۈك تونۇشى بىلهن بىر 

ياشاپ كهلگهن. ئۇيغۇرالرمۇ تارىختىن بۇيان يهتتىسۇ، ئىسسىق كۆل ۋه پهرغانه ۋادىلىرىنى ئۆز 
دهپ تونۇلغان بۇ كهڭ » اسىيائوتتۇرا ئ«ئىچىگه ئالغان، دۇنياغا جۇغراپىيهۋى ئاتالغۇسى بويىچه 

زېمىننى ئۆزلىرىنىڭ ئانا ۋهتىنى دهپ بىلىپ ياشاپ كهلگهن.  
 

																																																													
ۈركىستان دېگهنده يېقىنغىچه خهلقىمىز يهسسهۋى شهھىرىنى، (بۈگۈنكى قازاقىستاننىڭ غهربىدىكى بىر ت  10.

شهھهرنىڭ نامى) تۈركىستان ناھىيىسىنى چۈشۈنۈپ كهلدىلهر. تۇپرىقى ئالته مىليون كۋادرات كىلومېتىرغىچه سوزۇلغان 
ئىگه، دۇنيانىڭ ئهڭ قهدىمقى مهدهنىيهت مهركىزى بىر يۇرت تۈركىستان ئىكهنلىكىنى، ئون بىر مىڭ يىللىق تارىخقا 

تهڭرىتاغ ۋه تۈركىستان ئىكهنلىكىنى، تارىختا يۈز يىگىرمىگىچه يېقىن دۆلهت ۋه سهلتهنهتلهر قۇرغان پۈتۈن تۈرك 
خهلىقلىرىنىڭ تارقالغان جايى، ئاتا يۇرتى ئىكهنلىكىنى، ھهممه تۈرك ئهللىرى قانداش، قىسمهتتداش، پاجىئهداش 

ناملىق كىتابتىن ئېلىندى. كىتاپ ئاپتورى: تاھىر قاھار، » ھۆر تۈركىستان ئۈچۈن«لىكىنى ئۈنۈتتۇالر. ئىكهن
ISBN 5ـ يىلى.  1994ئۆزبېكىستان تاشكهنت چولپان نهشرىياتى  -8250 -0393 -2  
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دهپ نام بېرىپ » ئوردۇ كهنت«ـ ئهسىرده بۈگۈنكى قهشقهرنى  9ئهگهر بىز تارىخقا نهزهر سالساق، 
  ـ 13پايتهخت قىلىپ قۇرغان، تۇنجى قېتىم ئىسالم دىنىنى ئۆز ئىختىيارلىقى بىلهن قوبۇل قىلغان، 

يىلدىن ئارتۇق ھاكىمىيهت يۈرگۈزۈپ، ئاسىيا ۋه ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئهڭ  300ئهسىرگه قهدهر 
كۈچلۈك دۆلهت بولغان قاراخانىيالر دۆلىتىنىڭ پۈتۈن ئوتتۇرا ئاسىيا تۈركى خهلقلىرىنىڭ سىياسىي 

مىيهت بىرلىكىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇپ، قهشقهر ۋه باالساغۇننى ئۆزىنىڭ پايتهختلىرى قىلىپ ھاكى
11مىزنى تولۇق دهلىللهپ تۇرۇپتۇ. يۈرگۈزگهن تارىخلىرى يۇقىرىدا ئېيتقان بايانلىرى  

 
ياشا كىرگهن مۇستهقىل قىرغىز  25دېمهك بۇ يهنه بۈگۈن قىرغىزىستان دهپ ئاتىلىۋاتقان ۋه 

دۆلىتىده ئۇيغۇرالر ھايات ئىزلىرىنىڭ قىرغىزالرنىڭ تهڭرىتاغلىرىغا چىڭگىزخان موڭغۇل 
چارۋىلىرىنى ھهيدهپ كېلىپ ئولتۇراقلىشىشقا باشلىغان تارىخىدىن  ـسىدىن كېيىن مال ئىستىال

12نهچچه ئهسىرلهر بۇرۇن ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ.   
 

مىڭ  50مانا شۇ ۋهجىدىن گهرچه بۈگۈنكى قىرغىزىستان دۆلىتى ئۇيغۇرالرنىڭ رهسمىي نوپۇسىنى 
رهسمىي مهنبهلهرده ئۇيغۇرالر نوپۇسىنىڭ كهم  ـدهپ بىلدۈرۈلۈپ كېلىۋاتقان بولسىمۇ ئهمما غهيرى 

مىڭدىن ئارتۇق ئىكهنلىكىنى تهخمىن قىلىدۇ. ئىسسىق كۆلنىڭ شهرقىدىكى  200بولغاندىمۇ 
، 13قاراقول، غهربىدىكى توقماق شهھهرلىرى ھهم پهرغانه ۋادىلىرىغا تۇتاشقان ئۈزگهن، ئوش

																																																													
دېيىلىدۇ. بۇنىڭ » ئوردۇكهنت«راخانىيالرنىڭ پايتهختى ئىككى بولۇپ، قهشقهر ۋه باالساغۇن ئىدى. قهشقهر قا 11.

مهنىسى، خان شاھالر تۇرىدىغان مهركهز دېگهن بولىدۇ. چۈنكى بۇ شهھهرنىڭ ھاۋاسى ياخشى بولغانلىقتىن، 
1»ىتۈركىي تىلالر دىۋان«ئاپراسىياپ شۇ يهرده تۇرغان.(مهھمۇد قهشقىرىي  ـ توم). قهشقهر ئهڭ قهدىمىي شهھهر -

ئوردۇكهنتته تۇراتتى. باالساغۇن قاراخانىيالرنىڭ يهنه بىر پايتهختى  ـبولۇپ، قاراخانىيالرنىڭ چوڭ خاقانى قهشقهر 
خهلقى كۆپ، چوڭ ۋه باي «ـ ئهسىردىكى جۇغراپىيشونالردىن مۇقدهسى باالساغۇن ھهققىده توختىلىپ:  10ئىدى. 
قۇز ئوردۇ باالساغۇنغا يېقىن بىر شهھهر. باالساغۇن «ۇمات بهرگهن. مهھمۇد قهشقىرىنىڭ تهبىرىچه دهپ مهل»شهھهر

ناملىق كىتابتىن » قهدىمكى ئۇيغۇرالر ۋه قاراخانىيالر«ـ ھاجى نۇرھاجى تۈزگهن   ».شهھىرىمۇ قۇز ئوردۇ دېيىلىدۇ 
ئېلىندى.  

 

ـ ئىزاھاتقا قارالسۇن. 9ماقالىدىكى  12.   
	

قۇتادغۇ «، »تۈركىي تىلالر دىۋانى«، »تاڭنامه. جۇغراپىيه تهزكىرىسى«ـ قهدىمكى يۇرتالرنىڭ بىرى. » ئۇچ«  13.
تارىخىي رهشىدى «، »تارىخىي رهشىدى«، شۇنداقال »بىلىك  قاتارلىق ئهسهرلهرده » تارىخى ھهمىدى«، »زهيلى -

ئونسۇنىڭ غهربىي شىمالىدىكى جايالر  كه دائىر مهلۇماتالر قالدۇرۇلغان. ھازىرقى ئۇچتۇرپان، ئاقچى ۋه» ئۇچ«
ـ ئهسىرده ياشاپ  11دهپ ئاتالغانلىقى توغرىسىدا، » ئۇچ«دهپ ئاتىالتتى. بۇ جايالرنىڭ قهدىمده » ئۇچ«قهدىمده 
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ئىجادىيهت بىلهن شۇغۇلالنغان ئۇيغۇر خهلقىنىڭ مهشھۇر ئالىمى، جاھان تۈركشۇناسلىق ئىلمىنىڭ ئاساسچىسى مهھمۇد 

ناملىق ئهسىرىده مهنبهلهر بېرىلگهن.» كى تىلالر دىۋانىتۈر«قهشقهرنىڭ   
 

دهپ ئاتىلىپ، يېقىنقى زاماندىكى تارىخي ۋهقهلهر سهۋهپلىك يهنى ئۇچ خهلقى مانجۇ» ئۇچ«(تارىختا   چىڭ -
1765ئىستىالچىلىرىنىڭ زۇلىمىغا قارشى مىالدى  ـ يىلى رهھمىتۇلال بهگ ۋه ئهسمىتۇلال بهگ باشچىلىقىدىكى خهلق -

ىلىپ، نۇرغۇن ئاھالىلهر بۇ يېغىلىقتا ئۆلۈپ كېتىدۇ. دهپ ئات» جىگده يېغىلىقى«قوزغىلىڭى پارتاليدۇ. بۇ قوزغىالڭ 
قوزغىالڭ مهغلۇپ بولغاندىن كېيىن مانجۇ چىڭ ھۆكۈمرانلىرى تۇرپان، پىچان ۋه قومۇل قاتارلىق يهرلهردىكى ئۇچ -

يۇرتتىن ئۇچ شهھىرىگه مهجبۇرى ئاھاله يۆتكهپ، نوپۇسى شاالڭلىشىپ كهتكهن يېزا قىشالقالرنىڭ تولدۇرىدۇ. -
ىن كېيىن بۇ يۇرتنىڭ نامى ـ ئاھالىسى تۇرپاننىڭ ئۇچ يېرىدىن كۆچۈپ كهلگهن دېگهن مهنىنى ئىپادىلهپ شۇنىڭد

غا ئۆزگهرگهن بۇ » ئۇچتۇرپان«دهپ ئاتالغان، كېيىن نامى » ئۇچ«دهپ ئاتايدۇ. دېمهك تارىختا » ئۇچتۇرپان«
زىسى دهپ ئاتىلىدىغان يهنه بىر يۇرتمۇ ئوخشاشال كىلو مېتىرچه يىراقتا پهرغانه ۋادىسىنىڭ دهرۋا 300يۇرتنىڭ غهربىده 

ھازىر قىرغىز تهلهپپۇزىدا » ئۇچ«شهھرى دهپ ئاتىالتتى. بۈگۈنكى قىرغىزىستانغا تهۋه بۇ شهھهر » ئۇچ«بىر نامدا 
دهپ ئاتىلىپ كهلمهكته.» ئوش«  

 

http://gumadiyari.com/bbs/archiver/tid-9434.html 
http://bbs.weiwuer.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7 

 

ىسمى ده يهر ئ» تارىخى ھهمىدىي«ئالىم مۇسا سايرامىي ئۆزىنىڭ بۇ ئۈچيۈز توقسانبهش بهتلىك سهرخىل ئهسىرى 
بولۇپ قېلىش جهريانىنى مۇنداق بايان قىلىدۇ: » ئۇشتۇرپان«نىڭ تهلهپپۇز قىلىنىشى ئۆزگىرىپ » ئۈچتۇرپان«
ئىكهن. مهنسۇرخان زهمانهلهرىده، ئادهملهرى بىئهدهبلىك › ئۇچ‹ئۇشتۇرپان قهدىم، كونا شهھردۇر. ئىلگىرىكى ئاتى «

ئۇمهرا ئهمىرى جهببار بهردى بهگ دوختۇينى لهشكهرلهرى بىرله  قىلىپ، ئىتائهتتىن چىققان توغرادىن كايىب، ئهمىرۇل
ـ يۇرتقا تارقاتىپ ئهتىپ، تۇرپاندىن ئادهم كۆچۈرۈپ ئىبهرتىپ، ئۇچ ئهھلىنى قهتلىئام قىلىپ، باقىمهندهسىنى يۇرت 

رى تۇرپاننىڭ ئالىپ كهلىپ ئولتۇرغۇزۇپ، ئاباد قىلغان ئهكهن. بۇ ۋهجھدىن ، كهنت ـ ئايماقالرىنىڭ ئىسم ـ نامال
› ئۈچتۇرپان‹لهفزىنى مۇنهززهم ئهتىپ، › تۇرپان‹لهفزىغا › ئۇچ‹كهنت ـ ئايماقالرى ئىسمى بىرله مۇسهممادۇر : 

342قوليازما، › تارىخى ھهمىدىي‹(قاراڭ: » ئاتاپتۇر› ئۇشتۇرپان‹دهپدۇر. بهلكى ئهغالتى ئاممه بىلهن  ـ  7ـ بهت، -
ـ قۇرالر) 13  

 

يېشىمى: ئۇشتۇرپان ـ ئىكهن. مهنسۇرخان زامانىسىدا، خهلقى › ئۇچ‹هدىمى بىر شهھهر بولۇپ، بۇرۇنقى نامى ق-
خاننىڭ ئهمىر ـ ئىتائېتىدىن چىققانلىقى سهۋهبلىك، خان باش قوماندان، زالىم سهركهرده، بهردى بهگ دوختۇينى 

لىرىنى يۇرت ـ يۇرتقا قوشۇنى بىلهن ئهۋهتىپ، ئۇچ خهلقىنى ئومۇمىي قىرغىن قىلغان. قىلىچتىن ئېشىپ قالغان
تارقىتىۋهتكهن. كېيىن، تۇرپاندىن ئادهم كۆچۈرۈپ كېلىپ، ئاۋاتالشتۇرغانىكهن. شۇڭا، بۇ شهھهرنىڭ نامى تۇرپاننىڭ 

دهپ ئاتىلىدىغان › ئۇچتۇرپان‹سۆزى قوشۇلۇپ، › تۇرپان‹سۆزىگه › ئۇچ‹نامى بىلهن قوشۇلۇپ ئاتىلىدىغان، يهنى 
بولۇپ قالغان). ئالىم مۇسا › ئۇشتۇرپان‹ئاۋامالرنىڭ خاتا تهلهپپۇز قىلىشى نهتىجىسىده بولغان. ھهر ھالدا، كېيىنچه، 

» ش«تاۋۇشىنىڭ ئاۋام خهلق تىلىدا » چ«دىكى » ئۇچتۇرپان«سايرامىي بۇ يهرده، بىرىنچىدىن، ئهسلىدىكى 
چىدىن، بۇخىل ئاۋام خهلق تهلهپپۇز قىلىنىشىنى ئاۋامالرچه خاتا تهلهپپۇز (ئهغالتى ئاممه) دهپ ئاتايدۇ؛ ئىككىن

نىڭ » ئۇچتۇرپان«تىلىدىكى خاتا تهلهپپۇز قىلىش ئادىتىنىڭ كېيىنچه، يېزىق تىلىغىمۇ كۆچۈپ، ئهسلىدىكى 
قىلىپ يېزىلىدىغان بولۇپ قالغانلىقىنى ئۆز ئهمهلىيىتى ئارقىلىق كۆرسهتكهن. مېنىڭچه، بۇ يهرده بايان » ئۇشتۇرپان«



 

www.azizisa.orgئهزىز ئهيسا ئهلكۈن    ئوتتۇرا ئاسىياغا لهغمهن بىلهن تونۇلىۋاتقان ئۇيغۇرالر"  "  

 

24	
	

ده ئۆزلىرىنى ئۇيغۇر دهپ ئاتايدىغان ياكى ئۆزبېكىستان تهۋهلىكىدىكى ئهنجان قاتارلىق شهھهرلهرى
ئۇيغۇر نهسلىدىن بولغان، كېيىن كېڭهشلهر ئىتتىپاقى دهۋرلىرىدىكى سىياسىي بوران ـ چاپقۇن 

دهپ يازدۇرغان ئاھالىلهرنىڭ كۆپ » ئۆزبېك«سهۋهبلىرى بىلهن ئۆزلىرىنىڭ كىملىكلىرىنى 
14سالماقنى ئىگىلهيدىغانلىقىنى كۆرۈۋاالاليمىز.   

																																																																																																																																																																																																				
ئۆزگىرىشى مهسىلىسىنى بۈگۈنكى تىل ئهمهلىيىتىمىزگه تهدبىقالپ، » ش ← چ«نقى قىلىنغان ئاشۇ بىر ئهسىر بۇرۇ

ئۇنىڭدىن ئهھمىيهتلىك دهرس ۋه پايدىلىق ساۋاق چىقىرىشىمىزنىڭ زۆرۈرىيىتى بار.  
 http://ijtihat.blogspot.co.uk/2009/03/blog-post_19.htmlـ

 

	

ناملىق » ئۇيغۇرالر ـپهرغانه ۋادىسىدىكى يوقىلىپ كهتكهن خهلق «ارىخ پهنلىرى دوكتورى نهبىجان تۇرسۇننىڭ ت  14.
1923 ماقالىسىدا تۆۋهندىكىدهك بايان قىلىنىدۇ: رۇسىيه بولشېۋىكالر پارتىيىسى ئوتتۇرا ئاسىيا بيۇروسىغا  ـ يىلى-

ئۇيغۇر مهسىلىسى ھهققىده يوللىغان دوكالتىدا، پۈتۈن تۈركىستان ئاپتونوم جۇمھۇرىيىتى تهۋهسىده ياشايدىغان 
مىڭ،  30مىڭ، سىر دهريا رايونىدا  265ئۇيغۇرالرنىڭ سانلىق مهلۇماتى ھهققىده مهلۇمات بېرىپ، يهتتىسۇ رايونىدا 

مىڭ ئۇيغۇر بارلىقىنى  600بولۇپ، جهمئىي  2500، سهمهرقهنتته 2500مىڭ، تۈركمهنىستاندا  300پهرغانه ئوبالستىدا 
1924كۆرسىتىدۇ.  ـ يىلىدا، قهشقهرىيىلىك ئۇيغۇرالر ئارىسىدا تونۇلغان جامائهت ۋه سىياسىي ئهربابالردىن بىرى -

ىك بار دهپ يازغان. تونۇلغان ئۇيغۇر زىيالىيسى بۇرھان قاسىموف، مىڭ ئالتىشهھهرل 435قادىر ھاجى تۈركىستاندا 
1924 ـ يىلى سوۋېت ئىتتىپاقىدىكى ھهممه ئۇيغۇرالرنى قوشساق بىر مىليوندىن ئاشىدۇ، دهپ يازغان. شۇ يىلى، يهنه -

پ، ئۇالرنىڭ مهلۇماتىدا مىڭ ئۇيغۇر بارلىقىنى مهلۇم قىلغان بولۇ 600تاشكهنتتىكى ئۇيغۇر زىيالىيلىرى ئوتتۇرا ئاسىيادا 
مىڭ  15مىڭ، تاجىكىستاندا  115مىڭ، قازاقىستاندا  70مىڭ، قىرغىزىستاندا  300ئۇيغۇرالرنىڭ سانى ئۆزبېكىستاندا 

دهپ كۆرسىتىلگهن. بۇ ۋاقىتتا ئوتتۇرا ئاسىيادا پهقهت ئۆزبېكىستان ۋه تۈركمهنىستانالر ئىتتىپاقداش جۇمھۇرىيهت 
ىستان ئاپتونوم جۇمھۇرىيىتى ئۆزبېكىستان، قازاقىستان بىلهن قىرغىز ئاپتونوم ئوبالستى دهرىجىسىده بولۇپ، تاجىك

رۇسىيه فېدېراتىپ جۇمھۇرىيىتى تهركىبىده بولۇپ، ئۇالر تېخى ئىتتىپاقداش جۇمھۇرىيهت ساالھىيىتىگه ئىگه بولمىغان 
كى قهدهمده سىزىلغان ئىدى. بولسىمۇ، ئهمما ئوتتۇرا ئاسىيا تۇپراقلىرىنىڭ سىياسىي خهرىتىسى دهسلهپ  

 

1925ئابدۇلال روزىباقىيېۋ، ئارىلىقتىن ئىككى يىل ئۆتۈپ، يهنى  گېزىتىده » كهمبهغهللهر ئاۋازى«ـ يىلى، ئۆزىنىڭ -
 700مىڭدىن  500ئېالن قىلغان ماقالىسىده ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ھهر قايسى جۇمھۇرىيهتلهرده ياشىغان ئۇيغۇرالرنى 

يدۇ.  ئابدۇلال روزىباقىيېۋنىڭ يۇقىرىقى سانلىق مهلۇماتالرنى قانداق توپلىغانلىقى ۋه قايسى مىڭغىچه دهپ ھېسابال
مهنبهلهردىن ئىگىلىگهنلىكى نامهلۇم، ئهمما ئۇنىڭ ئهينى ۋاقىتتا تۈركىستان ئاپتونوم جۇمھۇرىيىتى ۋه كېيىنكى 

ىپىلىرى ھهمده ئۆزىنىڭ بىۋاسىته ئاز سانلىق قازاقىستان ئاپتونوم جۇمھۇرىيىتىده ئاتقۇرغان يۇقىرى رهھبهرلىك ۋهز
1924مىللهتلهرنىڭ خىزمهتلىرىنى باشقۇرۇشى ۋه  ـ يىلىدىن كېيىن مىللهتلهرنىڭ ئېتنىك ۋه تېررىتورىيه چېگرىلىرىنى -

ئايرىش بويىچه ھۆكۈمهت كومىسسىيىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى بولۇشتهك بىر قاتار يۇقىرى ساالھىيىتىگه قارىغاندا، 
ڭ كۆرسهتكهن سانلىق مهلۇماتلىرى ئهينى ۋاقىتتا ئوتتۇرا ئاسىيادا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالرنىڭ ھهقىقىي سانىغا بىر ئۇنى

قهدهر ئۇيغۇن ئىكهنلىكىده شهك يوق. چۈنكى ئۇنىڭ ھۆكۈمهتنىڭ ئالىي ئورگانلىرىنىڭ قولىدىكى سانلىق ئۇچۇرالر ۋه 
نلىرىدىن تولۇق خهۋهردار بولۇشى مۇمكىن ئىدى.تهكشۈرۈش ماتېرىياللىرى ھهم ئېتنىك سىياسىي پىال  

ye.org/ug/?p=705http://www.akademi مهنبه: ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى تورى  
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يىللىرى ئىسسىق كۆلنىڭ ئهڭ شهرقىدىكى  ـ 2016ۋه  2015بۇنىڭ مىسالى سۈپىتىده مهن 

تهڭرىتاغلىرى ئېتىكىگه جايالشقان، شهرقته ئۇيغۇر دىيارىنىڭ توققۇزتارا ناھىيهسى بىلهن 
كىلومېتىرلىق مۇساپه ئارقىلىق ئايرىلىپ تۇرىدىغان قاراقول شهھىرىگه  150چېگرالىنىدىغان، 

بۇ شهھهردىكى كۆزگه كۆرۈنهرلىك ئۇيغۇر جامائىتى بىلهن ئۇچرىشىشالردا بولدۇم. شۇ بارغىنىمدا 
قېتىملىق سهپهرده قاراقولدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ھاياتى ۋه ئۇالرنىڭ كهچمىشلىرىنى يۈزهكى بولسىمۇ 

يىلىدىكى نوپۇس تهكشۈرۈش نهتىجىسىگه  ـ 2009ئۆگىنىش ئىمكانىيهتلىرىگه ئېرىشتىم. 
ئاھاله ياشايدىكهن. قاراقول شهھىرىده ئۇيغۇر  67،100قاراقول شهھىرىده  ئاساسالنغاندا

جامائىتىنىڭ خىزمىتىده بولۇپ كېلىۋاتقان يىگىت بېشى خاملىد ئاكىنىڭ ئېيتىشىچه بۈگۈنكى كۈنده 
مىڭدىن ئارتۇق ئۇيغۇرالر ياشايدىكهن. خالمىد ئاكا قاراقولدىكى  20قاراقولدا ئهڭ ئاز بولغاندىنمۇ 

قاراقول «الر ۋه ئۆز ئائىلىسىنىڭ كۆچۈپ كېلىشى ھهققىده توختىلىپ مۇنداق دهيدۇ: ئۇيغۇر
شهھىرى ۋه ئهتراپىدىكى ئاقسۇ قاتارلىق يېزىالرنى قوشۇپ ھېسابلىساق ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسى كۆپ. 

يىللىرىدا نۇرغۇن ئۇيغۇرالر سوۋېتىنىڭ سىياسىي تهقىبلىرى سهۋهبلىك  ـ 1950ۋه  1940ئهمما 
 ـ 1950ىنىڭ مىللىتىنى ئۆزبېك دهپ يازدۇرۇۋهتكهنلهرمۇ كۆپ. مهسىلهن مېنىڭ دادام ئۆزلىر

يىللىرىنىڭ بېشىدا توققۇزتارادا بولغان پومېشچىك بايالرنى ئېتىش ھهرىكىتىده ھاياتىنى قۇتقۇزۇپ 
قېلىش ئۇچۇن بىر كېچىده بىزنى ئېلىپ ئات ـ ئۇالغلىرى بىلهن يوشۇرۇن چېگرادىن ئۆتۈپ 

ا كهلگهن ئىكهن. كېيىن ئۆزلىرىنىڭ سوۋېت ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن خىتايغا قايتۇرۇلۇشىدىن قاراقولغ
ئهنسىرهپ مىللىتىنى ئۆزبېك دهپ يازدۇرۇپتىكهن. شۇڭا گهرچه مېنىڭ ئهسلى مىللىتىم ئۇيغۇر 
بولسىمۇ ئهمما پاسپورتۇمغا ئۆزبېك دهپ يېزىلىپ كهتكهن. مانا ئىشهنمىسىڭىز مېنىڭ پاسسپورتۇمنى 

». ۆرۈپ بېقىڭ!ك  
 

مهن شۇ قېتىمقى سۆھبىتىمىزده خالمىد ئاكىنىڭ پاسپورتىنى كۆردۇم. ئۇنىڭ پاسپورتىغا ئۆزى 
دهپ يېزىلغان ئىدى.      » مىللىتى ئۆزبېك«ئېيتقىنىدهك   
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(رهسىمده ئتى يېگىت باشلىرى بىلهن بىرگه. ئۇيغۇر جاما. رهسىم: قىرغىزىستاننىڭ قاراقول شهھرىدىكى 4
ئاكا بولىدۇ)ئوڭدىن بىرىنچى كىشى خالمىد   

   

يىلى بىر يىلغا يېقىن ياشىدىم ۋه بۇ  ـ 1999مهن قىرغىزىستاننىڭ پايتهختى بىشكهك شهھىرىده 
جهرياندا مهنده ھازىرقى زاماندىكى قىرغىز ۋه قىرغىزىستان چۈشهنچىسى دهسلهپتىكى قهدهمده 
پهيدا بولغان ئىدى. مهن شۇنىڭدىن كېيىن نهچچه رهتلهپ قىرغىزىستانغا سهپهر قىلدىم. 

بىر قانچه قېتىمالپ خهلق ئىنقىالب  يىل ئىچىده 25قىرغىزىستان مۇستهقىل بولغاندىن بۇيانقى 
قوزغاپ ھاكىمىيهتنى غۇالتقان، جهمئىي تۆت پىرېزىدېنتىنى رۇسىيهگه سۈرگۈنگه ھهيدىۋېتىش 
ئارقىلىق ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئهڭ دېموكراتىك دۆلهت نامىغا ئېرىشكهن بۇ دۆلهتنىڭ سىياسىي ۋه 

ىشىنى قىزىقتۇراتتى. قىرغىزىستان ئوتتۇرا ئىجتىمائىي ساھهلىرىنى ئۆگىنىش ئۇيغۇر مهنتىقىسىدىن ك
ئاسىيادىكى ئهڭ نامرات دۆلهت بولۇپ، ئۆزىده تهبىئىي بايلىق ۋه ئىقتىساد ئىگىلىرىنىڭ 
كهملىكىدىن دۆلهت ئىشلهپچىقىرىشى ۋه سودا ـ سانائىتى رۇسىيه، خىتاي ۋه تۈركىيه قاتارلىق 
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ه تايىناتتى. يېقىنقى يىلالردىن بۇيان دۇچ دۆلهتلهرنىڭ مهبلهغ سېلىشىغا ۋه ئىقتىسادىي ياردىمىگ
كېلىۋاتقان ئىقتىسادىي قىيىنچىلىقالرنى ھهل قىلىش مۇددىئالىرىدا تهڭرى تاغلىرىنىڭ ئوتتۇرا 
قىسىملىرىدىكى ئاقسۇ ۋه ئۇچتۇرپان بىلهن چېگرالىنىپ تۇرىدىغان بۆلهكلىرىدىكى كان 

دۆلهتلهرنىڭ بىۋاسىته ئېچىش ۋه شۇنىڭغا  بايلىقلىرىنى ئېچىش بويىچه كانادا ۋه خىتاي قاتارلىق
مۇناسىۋهتلىك مهبلهغلهرنى قوبۇل قىلغان. يهنه شۇنىڭ بىلهن بىرگه قىرغىزىستان ئۆزىنىڭ تهبئىي 
جۇغراپىيهلىك ئهۋزهللىكلىردىن پايدىلىنىپ، كهسپىي ساياھهتچىلىك ساھهلىرىنىمۇ تىز تهرهققىي 

قىلدۇرغان.   
 

ھهت رايونلىرى ئىسسىق كۆل بىلهن قاراقول ۋه نارىن قىرغىزىستاننىڭ ئاساسلىق سايا
ئهتراپلىرىدىكى تهڭرى تاغ ئېتهكلىرىنى مهركهز قىلغان. يهنه شۇ مهقسهتلهر بىلهن قىرغىزىستان 
يېقىنقى يىلالردىن بۇيان ئوتتۇرا ئاسىيا بويىچه تۇنجى بولۇپ غهرب دۆلهتلىرى پۇقرالىرى ئۈچۈن 

هت قىلىش تۈزۈمىنى يولغا قويغان ۋه بۇ تهدبىرلهر ئهمهلىيهتته بىردهك بىر ئايلىق ۋىزىسىز ساياھ
قىرغىزىستان سايهھهتچىلىكنىڭ گۈللىنىشى ئۈچۈن پايدىلىق بولغان.    

 
مهن ئهنه شۇ غهرب ئهللىرى ئۈچۈن بېرىلگهن بىر ئاي ۋىزا رهسمىيهتسىز قىرغىزىستانغا كېلىش 

ـ يىلى خىزمهت ۋه ساياھهت مهقسهتلىرىده قىرغىزىستانغا كهلدىم.  2015ئىمتىيازلىرى بىلهن 
ساياھهت ئۈچۈن ئىسسىق كۆلنىڭ جهنۇبىدىكى روس ساياھهتچىلىرى ئانچه بېرىپ كهتمهيدىغان، 

رايونىغا قاراشلىق كۆل بويىغا جايالشقان، بىر قىرغىز ئائىلىسى تهرىپىدىن ئېچىلغان خىلۋهت  تامغا
ئارامگاھىغا بېرىپ ئائىلهم بىلهن بىرگه بىر ھهپته ئارام ئالدىم.   

 
تۆت ئهتراپى ئاق باش تهڭرىتاغلىرىنىڭ ھهيۋهتلىك چوققىلىرى بىلهن توسۇلغان، بۇ سېھىرلىك 

نزىرىسىنىڭ گۈزهللىكىنى تهسۋىرلهشكه ئهڭ ناتىق تىلمۇ كهملىك قىالتتى. ئىسسىق كۆل تهبىئىي مه
بىز تۇرىدىغان بۇ ئارامگاھ بىر كىچىك قىرغىز كهنتى بولۇپ بۇ يهردىكى ئاھالىلهر چارۋىچىلىقتىن 
باشقا ئاز ـ توال دېھقانچىلىق ۋه باغۋهنچىلىك بىلهنمۇ شۇغۇللىنىدىكهن. بۇ كهنتته ئۆرۈك بىلهن 

ن ھهر كۈنى ئۇچ ۋاقلىق تاماق ۇچۇناھايىتى ياخشى مېۋه بېرىدىكهن. ئارامگاھ بىز ئئالمىالر 
ھازىراليتتى. ئارامگاھ خوجايىنى ئۇيغۇرالرنى ياخشى بىلىدىغان، سوۋېت ۋاقتىدا ھاۋا ئارمىيه 

لهرگه يېقىنالشقان ئهمما ھالىتىدىن تېتىكلىكى،  70ئۇچقۇچىسى بولۇپ خىزمهت قىلغان يېشى 
ىقى كۆرۈنۈپ تۇرىدىغان بىر قىرغىز كىشى ئىدى. خۇش پېئىلل  
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مهن دهسلهپته بۇ ئاكىمىز بىلهن قىرغىزچه، بهزىده ئىنگلىزچه پاراڭلىشاتتىم. ئاكىمىزنىڭ تۆت 
پهرزهنتى بار بولۇپ، ئۇالردىن ئۇچى قىز، بىرسى ئوغۇل ئىكهن. ئۇالرنىڭ ھهممىسى بىشكهكته 

 ـرىنىڭ ھهممىسى مۇشۇ ئائىلىۋى ئارامگاھىغا كېلىپ، ئاتا ياشايدىغان بولۇپ، ياز ۋاقىتلىرى بالىلى
ئانىسىغا ياردهملىشىدىكهن. بىر كۈنى كهچلىك تاماق ۋاقتىدا خوجايىننىڭ چوڭ قىزى راۋان 

بولۇپ، بىشكهكتىكى مهلۇم  15ئىنگلىزچه سۆزلهپ بىزنى قىزغىن كۈتۈۋالدى. ئۇنىڭ ئىسمى چىنارا 
تقۇچىسى بولۇپ خىزمهت قىلىدىكهن. بىر كۈنى كهچلىك ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئىنگلىز تىلى ئوقۇ

تاماق ۋاقتىدا چىنارا قىرغىزچه ئۇسلۇبتا تهييارالنغان سۇلۇق لهغمهن بىلهن نان، مېۋه ـ چېۋىلهر ۋه 
چاي قاتارلىق يېمهك ـ ئىچمهكلهرنى پهتنۇستا ئالدىمىزدىكى شىرهگه كهلتۈرۈشكه باشلىدى. بىزمۇ 

رۇنقىغا ئوخشاشال تاغدىن ـ باغدىن پاراڭلىرىمىزنى باشلىۋهتتۇق. تاماقالرغا ئېغىز تهككهچ بۇ  
 

 

5. كۆزى ـ ئىسسىق كۆل مهنزىرىسى تهڭرىتېغىنىڭامگاھتىن بىر كۆرۇنۇش، ئارتامغا بازىرىدىكى رهسىم: -  

																																																													
	 		15. هخسىيىتىنى نهزهرده تۇتۇپ، ئهسلى ئىسمى چىنارغا ئۆزگهرتىپ بېرىلدى.ش 
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:2دىئالوگ   

 
چىنارا كۆپىنچه ۋاقىتالردا ماڭا ئىنگلىزچه گهپ قىالتتى. شۇنداقتىمۇ بهزىده ئارىمىزدا بولۇپ 
تۇرىدىغان پاراڭالردا ئاددىي سۆزلهرگه مهن ئۇيغۇرچه جاۋاب قايتۇراتتىم. ئۇ بۈگۈنكى پارىڭىمىز 

ـ مهن «ن دهپ سورىدى. مهن جاۋابه» ـ سىزنىڭ مىللىتىڭىز نېمه؟«داۋامىدا مهندىن تۇيۇقسىزال: 
دېدىم ئىنگلىزچه. بىراق … » ئۇيغۇر، مېنىڭ ئۆيۈم ئاۋۇ كۆرۈنۈۋاتقان ئاق باش تاغنىڭ كهينىده 

مهن شۇ دهقىقىده بىزگه ھهمىشه كۈلۈمسىرهپ تۇرىدىغان بۇ خانىمنىڭ چىرايىنىڭ تىزدىن 
ىياپهتته ئۆزگهرگهنلىكىنى سهزدىم. چىنارا شۇ تاپتا خۇددى سۆزۈمگه ئىشهنمىگهندهك بىر جىددىي ق

ـ شۇنداق «دېدى. مهن » ـ ھه سىز ئهسلى ئۇيغۇر دهڭ ئهمما سىز ئهنگلىيهدىن كهلدىڭىزغۇ؟«
خانىم، مهن بىرىتانىيهلىك ئۇيغۇر، لوندوندىن كهلدىم. ئۇيغۇرالرغا قىرغىزالردهك بىر كېچىدىال 

رك ئېتىشكه تۇيۇقسىز دۆلهت تهلىيى كهلمىگهچكه، ۋهتىنىم يوق. بۈگۈنكى كۈنده ئۆز ۋهتىنىنى ته
مهجبۇرالنغان نۇرغۇن ئۇيغۇرالر غهربته ياشايدۇ، مهنمۇ شۇالرنىڭ جۈملىسىدىن. لوندوندا مهندهك 

دېدىم. چىنارا » كۆچمهنلهر كۆپ. سىز مېنى بىرىتانىيهلىك ئۇيغۇر دهپ چۈشهنسىڭىز بولۇۋېرىدۇ
م مۇنداق دهڭ، سىز ـ ھه«خانىم بۇ سۆزۈمگه قانداقتۇر ئىشهنمىگهندهك سهل تۇرۇۋالغاندىن كېيىن 

ـ ياق، مهن سىز «دهپ سورىدى. مهن ئاۋالقى جاۋابىمنى يهنه تهكرارالپ » ئۇنداقتا خىتايدىنمۇ؟
دېگهن ئۇ خىتايدىن ئهمهس، ئۇيغۇرىستان دېگهن ۋهتهنده تۇغۇلغانمهن. ھازىر بۇ ۋهتهن خىتاي 

دىن چىنارا ناھايىتى دېدىم. ئهمما مېنىڭ بۇ گهپلىرىم» دېگهن دۆلهتنىڭ سىياسىي باشقۇرۇشىدا
ـ سىلهر ئۇيغۇرالر ھهممه يهرگه تارالغان ۋهتىنى يوق خهلق، سىلهر «نارازى بولغان بىر قىياپهتته 

دېدى جىددىي بىر كهيپىياتتا. مېنىڭ بۇ » ئۇيغۇرالرنىڭ لهغمهندىن باشقا نېمىسى بار؟
ندۇرماسلىققا تىرىشىپ، كۈتۈلمىگهن جاۋابنى ئاڭالپ كهيپىياتىم تىزال ئۆڭگهن بولسىمۇ ئهمما چا

ـ سىز بىلهمسىز، بىز ئۇيغۇر ۋه قىرغىزالر ئهلمىساقتىن تارتىپ بىلله ياشاپ «تهمكىنلىك بىلهن 
كهلگهن قېرىنداش تۈركىي مىللهتلهرمىز، بۇ جهرياندا ئۇيغۇر ۋه قىرغىز خهلقلىرى نۇرغۇن 

تۇرا ئاسىيادىكى تۈركىي مهدهنىيهتلهرنى تهڭ ياراتتى. سىز ئېيتقاندهك بولۇپمۇ ئۇيغۇرالر ئوت
مىللهتلهر ئىچىده ئهڭ بالدۇر شهھهرلهشكهن ۋه شهھهر مهدهنىيىتىنى بهرپا قىلغان مىللهت بولغىنى 
ئۇچۇن سىز ۋه بىز يهۋاتقان مۇشۇ لهغمهننى ئۇالرنىڭ ياراتقىنى راست، ئهمما ئۇيغۇرالر سىز 

تۈركىي مىللهتلىرىنىڭ بۈگۈنكى بىلگهندهك بىر ۋاق قورساققا يهيدىغان تاماقنى ئهمهس، پۈتكۈل 
مهنىۋىي بايلىقىنى ياراتتى. سىز مهھمۇت قهشقىرى، يۈسۈپ خاس ھاجىپ قاتارلىق ئالىملىرىمىز 

ـ سىز يۈسۈپ باالساغۇنى دهمسىز. ئۇ بىز «دېدىم. چىنارا جاۋابهن » ھهققىده ئاڭالپ باققانمۇ؟
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… اغۇن دېگهن يهرده تۇغۇلغان قىرغىزالرنىڭ ئالىمى، مۇشۇ ئىسسىق كۆلنىڭ غهربىدىكى باالس
سىلهر ئۇيغۇرالر بهك يامان ئۇرۇشقاق خهق، بىز قىرغىزالر بىلهن تارىختا كۆپ ئۇرۇشقان سىلهر 

ئهمدى مۇشنىڭغىمۇ تهن بهرمهي بوۋىمىز يۈسۈپ …. بىلهن، بىز سىلهرنى مهغلۇپ قىلغان
پ كهتتى. مهن بۇ دهپ بىر ھازا ماڭا سۆزله….» باالساغۇنى بىزنىڭ دهپ تالىشىۋاتىسىلهر

سۆھبىتىمىزنىڭ ياخشى نهتىجه چىقمايدىغانلىقىنى، ئاخىرىنىڭ ناھايىتى كۆڭۈلسىزلىك بىلهن 
«ئاياغلىشىدىغانلىقىنى پهرهز قىلىپ يهتتىم. يېنىمىزدا بۇ پاراڭالرنى ئاڭالپ ئولتۇرغان ئايالىممۇ  -

مىزنى توستى. مهن شۇ دهپ سۆھبىتى» بولدى قىلىڭالر، بۇ ھهقته تاالشماڭالر! پايدىسى يوق!
ـ سىز بىر ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ مۇئهللىمهسى ئىكهنسىز. سىزنى ھۆرمهتلهيمهن ئهمما «ئهسنادا چىناراغا 

ئۆزىڭىزنىڭ ۋه باشقا تۈركى مىللهتلهرنىڭ تارىخىنى ياخشى بىلمهسلىكىڭىز مېنى ئهپسۇسالندۇردى. 
ىڭىزنى تهۋسىيه قىلىمهن. سىزگه بۇ ھهقته بولۇپمۇ ئۇيغۇر تارىخى ھهققىده كىتاب ئوقۇش

كهچۈرۈڭ، بۇ سۆھبهتنىڭ سوغۇق ئاياغلىشىشىنى خالىمايمهن، شۇڭا سۆھبىتىمىزنى مۇشۇ يهرده 
دهپ گېپىمنى ئاياغالشتۇردۇم. » توختىتايلى!  

 
» سىلهر ئۇيغۇرالرنىڭ لهغمهندىن باشقا نېمىسى بار؟«شۇ قېتىملىق كۆڭۈلسىز سۆھبهتتىن كېيىن 

بۇ سورالغان سوئال مهن ئوتتۇرا …. دېگهن بۇ كهلىمه قۇلىقىمدا نهچچه قېتىمالپ تهكرارالندى
ئاسىيا تۇپراقلىرىغا قهدهم باسقاندىن بۇيان تۇنجى قېتىم ئۇيغۇرلۇق كىملىكىنىڭ لهغمهنگه 

اغلىنىپ شهرھىلىنىشىنى ئاڭلىشىم ئىدى. شۇ سهۋهبتىنمىكىن بۇ سۆھبهت مېنىڭ خاتىرهمدىن ب
بىز ئۇيغۇرالر ئوتتۇرا ئاسىيادىكى «خېلى ۋاقىتالرغىچه كۆتۈرۈلمىدى. مهن شۇنىڭدىن كېيىن 

قىرغىز، قازاق ۋه ئۆزبېك قاتارلىق قېرىنداشلىرىمىزغا لهغمىنىمىز بىلهن شۇ قهدهر تونۇلۇپ 
دېگهن قارارغا كهلگهن ئىدىم. » مۇ زادى؟ مهن بۇ ھهقته ئىزدىنىشىم كېرهك ئىكهن!كهتتۇق  

 
گه باغالنغان ئوتتۇرا » لهغمهن«مانا شۇ مهقسهتلهر بىلهن مهزكۇر تېمىمىزنىڭ نېگىزى بولغان 

ئاسىيادىكى ئۇيغۇر كىملىكى ھهققىده ئىزدىنىشلىرىمنى داۋام قىلدىم. مهن بۇ ئۇچ دۆلهتته ئېلىپ 
ى قېتىملىق سهپىرىم جهريانىدا ئۈچۇراشقانلىكى يهرلىك كىشىلهر بىلهن پاراڭلىشىشقا ۋه ئىكك

ئۇالرنىڭ ئۇيغۇرالر ۋه لهغمهن ھهققىدىكى ئىنكاسلىرىنى مهنبه سۈپىتىده پايدىلىنىشقا تىرىشتىم.   
 

تىكى باشقا قىرغىزىستاندا بۇغداي ئۇنى ئاساس قىلىنغان ئۇيغۇر تائاملىرىدا پهقهت لهغمهنال بۇ دۆلهت
مىللهتلهر تهرىپىدىن كهڭ دائىرىده قوبۇل قىلىنغان. گهرچه ھازىرقى تاماقالرغا قارىغاندا كۆپ ئاز 
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ئىستېمال قىلىنىدىغان بولسىمۇ بۇ تاماقنىڭ داڭقى كېڭهشلهر ئىتتىپاقى ۋاقتىدىال چىقىشقا 
16باشلىغان.   

 
ئىككى ھهپته تۇردۇق. بۇ بىز شۇ قېتىم ئىسسىق كۆل سهپىرىدىن قايتىپ كېلىپ بىشكهكته 

جهريانالردا بىشكهك شهھىرىدىكى ھهر ساھه ئۇيغۇر جامائهتلىرى بىلهن ئۇچراشتۇق ۋه ئۇالر 
ئارقىلىق بۇ شهھهر بىلهن قايتىدىن تونۇشۇش پۇرسهتلىرىگه ئېرىشتۇق.   

 
دى. راست، ئۇيغۇرالر قىرغىزىستاندا لهغمىنى بىلهن قازاقىستاندىنمۇ بهكرهك تونۇلۇپ كهتكهن ئى

بىر مىليونغا يېقىن ئاھاله ياشايدىغان تاغ باغرىدىكى بىشكهك شهھهرنىڭ كىچىكلىكىگه باقماي، 
ئۇيغۇرالر بۇ شهھهرده ئهڭ كاتتا، ئهڭ ئېسىل ئۇيغۇر رېستورانالرنى بهرپا قىلىۋېتىپتۇ. بىشكهك 

مۇت مهھ«، »فايئىزا«، »ئاركادا«، »دىيار«، »ئارزۇ«شهھىرىنىڭ ئهڭ ئاۋات رهستىلىرىده 
قاتارلىق يۈزگه يېقىن چوڭ ـ كىچىك ئۇيغۇر » ئۈرۈمچى«، »ئهنجۈر«، »ئاتۇش«، »قهشقهرى

رېستورانلىرى بار ئىكهن. بىشكهكتىكى ئهڭ ئېگىز بىناالرنىمۇ ئۇيغۇر سودىگهرلىرى سېلىۋېتىپتۇ. 
ئۈرۈمچى، ئاتۇش، قهشقهر ۋه غۇلجىالردىن كهلگهن نهچچه مىڭلىغان ئۇيغۇر تىجارهتچىلىرى 

كهكته سودا ـ سانائهت، قۇرۇلۇش، يېمهك ـ ئىچمهك ساھهلىرىده تۈرلۈك ھهمكارلىق بىش
كارخانىلىرىنى قۇرۇپتۇ. ئاساسلىق ئاتۇش ۋه قهشقهردىن كهلگهن سودىگهرلهردىن تهشكىللهنگهن، 

نامىدىكى » مادىنا«قىرغىزىستانلىق يهرلىك ئۇيغۇر تىجارهتچى تۇرسۇن تاي ئهپهندى تهرىپىدىن 
17سودا بازىرى قۇرۇلۇپتۇ. كاتتا بىر   

																																																													
زاھاتقا قارالسۇن.ئىـ  5ـ ۋه  2ـ ماقالىدىكى » ئۇيغۇر لهغمىنى ۋه باشقا چۆپ تاماقالر«  16.  

	

شكهك شهھىرىدىكى ئۇيغۇر ئىلىدىن كهلگهن ىبازىرى ـ قىرغىزىستاننىڭ ب» مهدىنه«شكهكتىكى گۈللىنىۋاتقان بى  17.
ىۋېرسال بازارالرنىڭ بىرى، شۇنداقال بازىرى قىرغىزىستاندىكى ئهڭ چوڭ ئۇن» مهدىنه«تىجارهتچىلهرنى ئاساس قىلغان 

يالغۇز ئوتتۇرا ئاسىيادىال ئهمهس، بهلكى چهتئهللهرده مهخسۇس ئۇيغۇرالر ئۈچۈن قۇرۇلغان بىردىن ـ بىر بازار بولۇپ 
ـ يىلى قىرغىزىستاندىكى مىللهتپهرۋهر كارخانىچى تۇرسۇنتاي سهلىمۇفنىڭ  2002بازىرى » مهدىنه«ھېسابلىنىدۇ. 
يىل داۋامىدا كىچىكلىكتىن زورىيىپ، سودا  14مهبلهغ سېلىشى بىلهن قۇرۇلغان بولۇپ، بازار قۇرۇلغان  تهشهببۇسى ۋه

ـ سېتىق، تاۋار يۆتكهش، تىككۈچىلىك، يېمهك ـ ئىچمهك مۇالزىمىتى، بانكا مۇالزىمىتى قاتارلىقالر بىر گهۋدىلهشكهن 
سودا مهركىزىگه ئايالندى.  
02262016185201.html-baziri-medine-http://www.rfa.org/uyghur/xewerler/iqtisad/bishkek  

http://uyghur.people.com.cn/157570/15408997.html بازىرى »مهدىنه«قىرغىزىستاندىكى   
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خىتاي ۋه قىرغىزىستان ئوتتۇرسىدىكى سودا ـ تىجارهت ئاالقىلىرى ناھايىتى قويۇق بولۇپ، ئىككى 
دۆلهت ئوتتۇرسىدىكى ئاتۇشنىڭ تورغات ئېغىزى ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلىۋاتقان چېگرا سودىسى 

هشقهر ۋه ئاتۇشتىن كېلىپ تىجارهت قاتارلىق تىجارىي مۇناسىۋهتلهرده ئۇيغۇر دىيارىنىڭ، بولۇپمۇ ق
قىلىۋاتقان خۇسۇسىي ئۇيغۇر تىجارهتچىلىرىنىڭ ئويناۋاتقان رولى مۇھىم سالماقنى ئىگىلهيدىكهن. 

ئهسلىھه قۇرۇلۇشلىرىدىن تارتىپ  ـخىتاينىڭ چوڭ شىركهتلىرى قىرغىزىستاننىڭ ئاساسلىق ئۇل 
ق ساھهلىرىگه كۆپلهپ مهبلهغلهر سېلىپتۇ تىرانسپورت، كان بايلىقلىرىنى ئېچىش قاتارلى ـقاتناش 

ۋه بىرلهشمه كارخانىالرنى ئېچىپتۇ.   
 
 

 
 

 6   .ئاتۇش رېستۇرانى دىكىمهدىنه بازىرىبىشكهك رهسىم:  ـ-
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:3دىئالوگ   
 

يىلى ئاۋغۇست ئايلىرىنىڭ مهلۇم بىر كۈنى بىر ئۇيغۇر ئاقساقال ئاكىمىزنى ئائىلىسى بىلهن  ـ 2016
ئۇيغۇر رېستورانىغا » ئارزۇ«نىڭ يېنىغا جايالشقان » ئاق ئۆي«بىشكهكتىكى ھۆكۈمهت بىناسى 

چۈشلۈك تاماقنى بىلله يېيىشكه تهكلىپ قىلغان ئىدىم. شۇ كۈنى رېستورانغا كېلىش ئۈچۈن بىر 
ياشالرنىڭ قارىسىنى ئالغان، بېشىغا  50كسىنى ئالدىراش يولدىن توستۇم. تاكسى شوپۇرى تا

قىرغىزالرنىڭ قىزىل گۈللۈك دوپپىسىنى كىيىۋالغان، ئۇزۇن ساقال ئۆستۈرۈۋالغان بىر كىشى ئىدى. 
 يېرىم دولالر ئهتراپىدا) 1قىرغىز سومىغا ( 100مهن تاكسىدا ئولتۇرۇشتىن بۇرۇن كىرا ھهققىنى 

كېلىشىۋالغاندىن كېيىن يورۇپ كهتتۇق.   
 

ـ ساالمۇئهلهيكۇم ئاكا! سىزنىڭ بۇ تۇرقىڭىزدىن ياخشى مۇسۇلمان ئىكهنلىكىڭىز چىقىپ تۇرىدۇ. «
سىز سوۋېت ۋاقتىدىمۇ مۇشۇنداق  ـمهنمۇ سىزدهك بىر مۇسۇلمان. سىزدىن سوراپ باقاي 

ـ جوك ئۇكه، مهن رهسمىي مۇسۇلمان «دېدىم. تاكسى شوپۇرى ماڭا جاۋابهن » مۇسۇلمانمىدىڭىز؟
دهپ مهندىن سورىدى. ئېھتىمالىم ئۇ » سىز ئۆزبهكمۇ؟… يىل بولدى. ئهلھهمدۇلىلال  3بولغىلى 

مېنىڭ تهلهپپۇزىمدىن شۇنداق دهپ ئويلىغاندۇ، دېمىسىمۇ بىر ئاڭالشتا ئۇ مېنىڭ گېپىمنى 
ـ ياق ئاكا، مهن «اق سورىغاندۇ. چۈشىنىدۇ ئهمما تهلهپپۇزۇم قىرغىزچىغا ئوخشىمىغاندىكىن شۇند

دېدىم. بۇ تاكسى شوپۇرى بىر قولىدا ئهبجىقى چىقىپ كهتكهن، ئهگهر قاتتىقراق بىر » ئۇيغۇر!
قاقمىغا چۈشسه چاقى چۈشۈپ قالىدىغانلىقى بىلىنىپ تۇرىدىغان سوۋېتىنىڭ داڭلىق الدا ماركىلىق 

دا گهرچه ئۇزۇن ئۆستۈرۈشكه تىرىشقان پىكاپنىڭ رولىنى يېنىككىنه ئايالندۇرۇپ، يهنه بىر قولى
ـ «بولسىمۇ ئهمما بۇلۇق ئۆسمىگهچكه شاالڭلىقى كۆرۈنۈپ تۇرىدىغان كهكه ساقىلىنى سىالپ تۇرۇپ 

بىز قىرغىزالر ئۇلۇغ خهلقمىز. ئالالھ بىز قىرغىزالرنى ياراتقاندىن كېيىن، قىرغىزنىڭ ئوڭ تهرهپتىكى 
ول تهرهپتىكى بىر تال قوۋۇرغىسىدىن ئۇيغۇرنى بىر تال قوۋۇرغىسىدىن ئاۋۋال قازاقنى، س

يارىتىپتىكهن. شۇڭا بىز ھهممىمىز مۇسۇلمان، شۇڭا بىز بىر ـ بىرلىرىمىزنىڭ تىلىنى ياخشى 
ئۇ گېپىنى قىلىپ شۇ يهرگه كهلگهنده تهلىيىمگه يارىشا …».  چۈشىنىشىدىغان تۇغقان خهلقمىز 

غان ئىدى. ئۇ ماشىنىنى توختىتىشىغىال، مهن رېستورانىنىڭ ئالدىغا كېلىپ بول» ئارزۇ«تاكسى 
دېدىم ۋه ئالدىراش قانداقتۇر » ـ ئامان بولۇڭ ئاكه!«تاكسى ھهققىنى ئۇنىڭ قولىغا بېرىپ، 

خىيالالرنى ئېسىمگه كهلتۈرگهچ رېستوران ئىچىگه كىرىپ كهتتىم.  
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ئۆزبېكىستاندا لهغمهن بىلهن تونۇلۇۋاتقان ئۇيغۇرالر  

 
لىلىق ۋاقىتلىرىمدىن تارتىپ ئهڭ تونۇشلۇق ۋه ئهڭ سىرلىق بىر يهر ئىدى. ئۆزبېكىستان ماڭا با

قاتارلىق رومانلىرىنى ئوقۇش » مېھراپتىن چايان«، »ئۆتكهن كۈنلهر«مهن ئابدۇلال قادىرىينىڭ 
ئارقىلىق ئۇيغۇرالرغا قېرىنداش بولغان ئۆزبېك خهلقى ۋه سوۋېت ئۆزبېكىستانى ھهققىده يۈزهكى 

قاتارلىق كىتابالرنى » بابۇرنامه«، »ئۇلۇغ بهگ«الرغا ئىگه بولغان ئىدىم. كېيىن كىتابىي مهلۇمات
ئوقۇغاندىن كېيىن ئۆزبېك خهلقى ۋه پهرغانه تارىخى ھهققىده كۆپلىگهن نهرسىلهرنى ئۆگىنىشكه 

باشلىدىم.   
 

ك ۋه ئۆزبېكلهرنىڭ ئۇيغۇرالر بىلهن بولغان ئىرقىي، تىل ۋه مهدهنىيهتتىكى ئورتاقلىقى، ئېتنى
تارىخىي باغلىنىشلىرى مېنى ئۇزۇن يىلالردىن بۇيان ئۆزبېكىستاننى زىيارهت قىلىشقا ئۈندهيتتى. 

يىلى ئاۋغۇستتا ئۆزبېكىستانغا تۇنجى قېتىم زىيارهتكه  ـ 2003مهن شۇ قىزىقىشالرنىڭ تۈرتكىسىده 
كىلومېتىر ئۇزاقلىقتىكى ئوش شهھىرىگه ماشىنا  1000كهلدىم. شۇ قېتىمقى سهپهرده بىشكهكتىن 

بىلهن يول ئالغان ئىدۇق. بىز سهپهر داۋامىدا تهڭرى تاغلىرىنىڭ ئهڭ گۈزهل بولغان ئوتتۇرا -
تۈپ، ئۈزگهن ۋه ئوش شهھىرىده بىر قانچه كۈن جهنۇبىي قىسىملىرىنى ئۇدۇل كېسىپ ئۆ

تۇرغاندىن كېيىن ئوش قىرغىزىستان ئۆزبېكىستان چېگرسى ئارقىلىق ئهنجانغا كېلىپ  -
يىل  13ئۆزبېكىستاننىڭ پهرغانه ۋادىسىغا زىيارىتىمىزنى باشلىغان. مانا شۇ قېتىملىق زىيارهتتىن 

ئاخىرىدا ئىككى ھهپته ئۆزۈم يالغۇز يىلى ئاۋغۇست ئايلىرىنىڭ  ـ 2016ئۆتكهندىن كېيىن 
ئۆزبېكىستاننى زىيارهت قىلدىم. بۇ ۋاقىتتا ئۆزبېكىستان ۋه قىرغىزىستان ئوتتۇرسىدىكى چېگرا 
تالىشىشالردىن كېلىپ چىققان توقۇنۇشالر سهۋهبلىك ئوشتىكى ئۆزبېكىستانغا كىرىش چېگرا ئېغىرى 

نتكه كهلگهن ئىدىم. تاقالغاچقا مهن بىشكېكتىن ئايروپىالن بىلهن تاشكه  
 
ئۆزۈمنىڭ بىرىتانىيه پۇقرالىقىدىكى ئۇيغۇر بولغانلىقىم سهۋهبلىك ئورۇنسىز ۋه كۈتۈلمىگهن 
ئاۋارىچىلىقالردىن ساقلىنىش ئۈچۈن، بولۇپمۇ ئوتتۇرا ئاسىيا ھاكىمىيهتلىرنىڭ سىياسىي 

، ئۆزۈمنىڭ قانۇنىي تۈزۈلمىسىنى بولۇپمۇ بىيۇروكرات ساقچى سىستېمىسىنى ياخشى بىلگىنىم ئۇچۇن
ساالھىيىتىم بىلهن كۆپىنچه ھالالردا چېگرا ياكى يول ئۈستىدىكى كۈتۈلمىگهن تهكشۈرۈشلهرده 
ساقچى ياكى بىخهتهرلىك خادىملىرى بىلهن بولىدىغان قىسقا پاراڭالردا سورالغان سوئاللىرىغا 

تهلهپ قىالتتىم. مېنىڭ قارىتا ئىنگلىزچه جاۋاب قايتۇرۇپ، ماڭا ئىنگلىز تىلىدا گهپ قىلىشىنى 
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يىلى مهن  ـ 2003مۇنداق ئېھتىيات بىلهن مۇئامىله قىلىشىم ئهلۋهتته سهۋهبسىز ئهمهس ئىدى. 
ئايالىم بىلهن ئالمۇتىدىن قۇرۇقلۇق يولى ئارقىلىق بىشكهككه قىلغان سهپهر داۋامىدا مۇنداق 

موسكۋا ـ  ـمىز تاشكهنت ئاۋارىچىلىك يۈز بهرگهن ئىدىم. شۇ قېتىم بىزنىڭ قايتىپ كېتىش يولى
لوندون بولغاچقا ئالمۇتا ئۇيغۇر تىياتىرىنىڭ يېنىدىكى بىر ئۇيغۇر كىتابخانىسىدىن خېلى كۆپ 
كىتابالر سېتىپ ئالغان ئىدىم ھهم بۇ كىتابالرنى ئۆزۈم بىلهن بىلله لوندونغا ئېلىپ كېتىشىم زۆرۈر 

بولغان ئىدى.   
 

تاقلىرىمىزنى تهكشۈرۈپ، چېگرا ساقچىسى لىق كىتاب شۇ چاغدا قىرغىزىستان تهرهپ بىزنىڭ يۈك 
قاچىالنغان بىر چامادانى ئېچىپ كۆردى. ئۇ ئۇيغۇر كونا يېزىقىدا نهشر قىلىنغان كىتابالرنى 
كۆرگهندىن كېيىن مهندىن رۇسچه بىر نېمىلهرنى دهپ سوئال سورىدى. مهن ئۆزۈمنىڭ رۇسچه 

ـ«رچه گهپ قىلدىم. ئۇ قىرغىز ئهسكهر ماڭا ياخشى گهپ قىاللمايدىغانلىقىمنى ئېيتىپ ئۇيغۇ سهن -
بۇ ئهرهبچه كىتابالرنى قهيهردىن ئهكهلدىڭ؟ بۇالرنىڭ ھهممىسى ئىسالم ئېكىستىرمىزمىنى تهشۋىق 
قىلىدىغان كىتابالر. بىز بۇ كىتابالرنى مۇسادىره قىلىمىز. سېنىڭ بۇالرنى قىرغىزىستانغا ئېلىپ 

ـ «ئۇنىڭغا سهۋرچانلىق بىلهن چۈشهندۈرۈشكه تىرىشىپ  دېدى. مهن» كىرىشىڭگه ئىجازهت يوق!
ياق، بۇ ئهرهبچه كىتابالر ئهمهس. بۇ ئۇيغۇر يېزىقىدىكى كىتابالر. سهن بۇ كىتابتىكى خهتلهرنى 
ئوقۇيالمىغاچقا، خهتلىرى ئهرهبچىگه ئوخشىغاچقىال مۇشۇنداق خاتا يهكۈن چىقىرىۋاتىسهن. بۇ 

ىياتىدا قانۇنلۇق نهشر قىلىنغان كىتابالر. بۇ يېزىقنىمۇ سوۋېتالر كىتابالر ئالمۇتىدىكى ئۇيغۇر نهشر
مىليون  20سېنى باشقۇرۇشتىن بۇرۇن ئهجدادلىرىڭ قولالنغان يېزىق. ھازىر بۇ يېزىقنى دۇنيا 

مىڭ قىرغىز ھهم بۇ يېزىقنى قوللىنىدۇ. بۇ  140ئۇيغۇرالرنىڭ ۋهتىنىدىكى … ئۇيغۇر قوللىنىدۇ
دېدىم. ئهمما ئۇ مېنىڭ ئۇيغۇرلۇقۇمنى بىلگهندىن …» ئىلمىي كىتابالردىنىي كىتابالر ئهمهس، 

دهپ سوراشقا » ـ سهن ئهنگلىيهنىڭ پاسپورتىنى قانداق ئالدىڭ؟«كېيىن دهرھال ئۆزگىرىپ 
ـ مهن بىرىتانىيهگه كۆچمهن بولۇپ كهلگهن، كېيىن ئۇ يهرده ئوقۇدۇم، «باشلىدى. مهن جاۋابهن 

رتىنى ئالدىم. شۇ پاسپورتقا سېنىڭ دۆلىتىڭ ۋىزىسىنى ئېلىپ توي قىلدىم، ئۇالرنىڭ پاسپو
تارتىشالر بىلهن  ـدېدىم كىنايه قىلىپ. شۇ تاالش ….» كهلدىم، مانا ھازىر ئالدىڭدا تۇرۇپتىمهن

دولالر  30ئىككى سائهت ۋاقتىمىزنى ئىسراپ قىلىپ، ئاخىرىدا شۇ يهردىكى چېگرا باشلىقى بىزنىڭ 
ىلغاندىن كېيىن، بىز پۇلنى بېرىپ، كىتابلىرىمىزنى ئېلىپ بىشكهككه پۇل بېرىشىمىزنى تهلهپ ق

يول ئالغان ئىدۇق.   
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بۇ قېتىم تاشكهنت ئايرودۇرۇمىغا كهلگهندىن كېيىن ئۇ يهردىكى قاتمۇ ـ قات تۇرۇپ كهتكهن چېگرا 
توال  ـساقچىلىرىنىڭمۇ مهن كۆتۈرۈۋالغان بىرىتانىيه پاسپورتى بىلهن مېنىڭ ئۆزبېكلهرگىمۇ ئاز 

ئوخشاپ قالىدىغان چىراي تۇرقۇم ۋه مۇسۇلمانچه ئىسمىم ئۇالرنىڭ دىققىتىدىن قېچىپ قۇتۇاللمىغان 
ئىدى. شۇڭا مهن بۇرۇنقىدهكال تهجرىبهم بويىچه ئۆزۈمگه پايدىسىز بىر ئىشالرنىڭ بولۇپ 

قېلىشىدىن ئېھتىيات قىلىش ئۇچۇن ئۇالر بىلهن پهقهت ئېنگلىزچىال سۆزلهشتىم.   
 

ـ«ر چېگرا ساقچىسى مېنىڭ پاسپورتۇمنى كۆرگهندىن كېيىن ياش بى دهپ » سىز ئۆزبېكمۇ؟-
(كهچۈرۈڭ، سىز » Sorry, can you speak English? Please!«ئۆزبېكچه گهپ قىلدى. مهن 

ئىنگلىزچه گهپ قىالمسىز؟) دهپ ئىنگلىزچه جاۋاب قايتۇردۇم. شۇنىڭ بىلهن بۇ يىگىت 
پسىلىي كۆرۈپ چىققاندىن كېيىن ناھايىتى تهس بىر تهلهپپۇزدا پاسپورتنىڭ ھهممه بهتلىرىنى ته

?»Waht’s your nationality « دهپ سورىدى. مهن»I am British « (بىرىتانىيهلىك) دهپ جاۋاب
دهپ ئوخشاش سوئالنى تهكرار » No, I mean what’s your nationality?«بهردىم. ئۇ دهرھال 

. ئۇ بهرگهن جاۋابىمدىن رازى »I am British«رارلىدىم سورىدى. مهن يهنه شۇ بىر سۆزنى تهك
دهپ سورىدى. مهن » But you have a muslim name, are you muslim?«بولمىغاندهك يهنه 

»Yes,in Britain,there are 3 million muslims population « 3(توغرا دېدىڭىز، بىرتانىيهده 
دېدىم. ئۇ ھهر قانچه تىرىشىپمۇ مېنىڭدىن ئۆزى كۈتكهن مىللىتىمنىڭ مىليۇن مۇسۇلمان ياشايدۇ) 

كىم ئىكهنلىكى ھهققىده ئېنىق جاۋاب ئااللمىغاندىن كېيىن ئاخىرى پاسپورتۇمغا ئۆزبېكىستانغا 
كىرىش تامغىسىنى بېسىپ مېنىڭ چېگرادىن كىرىشىمگه رۇخسهت بهرگهن ئىدى.   

 
نمۇ، ئىشقىلىپ تاشكهنت شهھىرى ۇچۇهنده كهلگىنىم ئيىل ئۆتك 13مهن ئۆزبېكىستانغا ئارىدىن 

ـ 1مهن تونۇغۇسىز دهرىجىده ئۆزگىرىپ كهتكهن ئىدى. مېنىڭ تاشكهنتكه كهلگهن ۋاقتىم  - 
يىللىق بايرام كۈنىگه بىر ھهپته قالغان ۋاقىت بولغىنى  25سېنتهبىر ئۆزبېكىستان مۇستهقىللىقىنىڭ 

نىڭ رهڭگىگه ئوخشاش كۆك ۋه يېشىل رهڭلىك تۇغالر نمۇ كوچىالرغا ئۆزبېكىستان بايرىقىۇچۇئ
ئېسىلغان، رهستىلهر ئۆزبېك بايرىقى بىلهن، ۋهتهنپهرۋهرلىك، مىللهتپهرۋهرلىك شوئارلىرى بىلهن 

رهڭدارلىققا تولغان ئىدى.  
 

يىللىقىنى  25ئۆزبېكىستان مۇستهقىللىقىنىڭ «تاشكهنت كوچىلىرىنىڭ دوقمۇش ـ دوقمۇشلىرىغا 
ۋهتهن سهجدىگاھ كهبى «، »ئۆزبېكىستاننىڭ كېلهچىكى بۈيۈك بىر دۆلهتتۇر«، »زقۇتلۇقاليمى
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دېگهندهك خهتلهر يېزىلغان، بايرام تهنتهنىسى قىلىۋاتقان ئۆزبېكلهرنىڭ رهسىملىرى » مۇقهددهستۇر
18سىزىلغان تاختايالر دىققىتىمنى ئاالھىده تارتتى.   

 
ھهر مهركىزىنىڭ مىڭ ئۆرۈك مېتروسىغا يېقىن مهن شۇ كۈنى كهچته بىر دوستۇم بىلهن تاشكهنت شه

غا تاماققا باردىم. تائام » ئهفسونا رېستورانى«يهردىكى شهھرىباز كوچىسىغا جايالشقان 
) Уйгурский Лагман» (ئۇيغۇر لهغمىنى«تىزىملىكىنى كۆرۈۋېتىپ، سىالۋىيان يېزىقىدا يېزىلغان 
بىز «ويدۇم. دوستۇممۇ ماڭا كۈلۈپ تۇرۇپ دېگهن خهتنى كۆردۈم ده تائام تىزىملىكىنى يېپىپ ق

دهپ قوشۇپ قويدى. …» ئۇيغۇرالرغا لهغمهندىن باشقىسىنىڭ نېمه كېرىكى ھه   
 
ئهلۋهتته بىز ئۇيغۇرالر ئۇيغۇر تۇپراقلىرىدىن ئايرىلىپ قهيهرگه بارمايلى، نهده ياشىمايلى، بىزنىڭ 

تهمىگه ئۇيغۇرلۇقنىڭ ھهممه نهرسىسى سىڭىپ ئۆز تائاملىرىمىزنى يېگىمىز كهلسه كېلىدۇكى، ئۇنىڭ 
كهتكهن بولىدۇ. ئۇيغۇر بولغان بىر كىشى ئۇيغۇر تائامىسىز تائامالرنىڭ لهززىتىنى سۈرهلمهيدۇ. 
ئۇيغۇر ھاياتى ئۇنىڭسىز غۇربهت، ئۇنىڭسىز تهمسىزدۇر. ئۇيغۇر تائاملىرىمىز بىزنىڭ كىملىك 

تكهن بولۇپ بۇنىڭ ئىچىده ھهممىدىن يېيىشلىك مهۋجۇدىيىتىمىز بىلهن چهمبهرچاس باغلىنىپ كه
نمۇ بۇ تائام ۇچۇۋه تهملىك بولغان تائام لهغمهن ئاالھىده يۇقىرى ئورۇننى تۇتىدۇ ۋه شۇنىڭ ئ

بۈگۈنكى كۈنده ئوتتۇرا ئاسىيانى مهركهز قىلغان ھالدا پۈتكۈل رۇسىيه ۋه غهرب ئهللىرىده 
ونمىڭلىغان رېستورانالرنىڭ تائام تىزىملىكىگه ئۇيغۇرنىڭ نامى بىلهن تونۇلماقتا. مىڭلىغان، ئ

دېگهن يېڭى بىر تائامنىڭ نامى تۈرلۈك يېزىقالردا يېزىلماقتا. بۇ » ئۇيغۇر لهغمىنى«بىلهن 
ـلهززهتلىك ئۇيغۇر لهغمىنى ئۇيغۇر تۇپراقلىرىدىن يىراق  يىراق ئهللهردىمۇ ئۇيغۇر نامىنىمۇ قوشۇپ -

لهززهت بىلهن ئىستېمال قىلىنماقتا.   
 
مهن بۇ قېتىمقى سهپىرىمده تاشكهنتتىن خىۋاغىچه، ئاندىن بۇخارا ـ سهمهرقهنتلهرنى ئايلىنىپ 
پهرغانه ۋادىلىرىغىچه بولغان ئۆزبېكىستاننىڭ غهرب ۋه شهرقىدىكى ئاساسلىق شهھهرلىرىنى ئىككى 

ئۇيغۇر «ردا ھهپته ماشىنا بىلهن ئايالندىم. بۇ سهپهر داۋامىدا نۇرغۇن رېستورانالردا، ئاشپۇزۇلال
دېگهن بۇ تائامنى يېيىش ماڭا نېسىپ بولدى. سهپىرىم جهريانىدا مهن مۇئامىلىده بولغان » لهغمىنى

كۆپلىگهن ئۆزبېك قېرىنداشالرنىڭ خۇددى قازاق ۋه قىرغىزىستاندىكىگه ئوخشاش مېنىڭ 
غۇر ئۇي«مىللهت كىملىكىمنى ئۆزلىرى بىلىدىغان » ئۇيغۇر«ھهققىمدىكى چۈشهنچىسىنى يهنى 

																																																													
 18.	 ئېلىخان تۆره كوچىسىغا زىيارهت:

http://www.azizisa.org/elixan_tore_saguni_kochisida 
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گه باغالپ چۈشهندۈرۈشلىرى ئاساسهن ئوخشاش ئىدى ۋه مهنمۇ بۇنىڭغا كۆنۈپ قالغان »لهغمىنى
ئىدىم. ئهمما ئوخشىمايدىغان يېرى بولسا ئۆزبېك زىيالىيلىرىنىڭ بۈگۈنكى كۈندىكى ئۇيغۇر 

قىسمهتلىرىگه بولغان كۈچلۈك ھېسداشلىقلىرى ئىدى.   
 
ئهلۋهتته، تاشكهنتتىكى بىر قانچه كۈنلۈك زىيارهت داۋامىدا داڭلىق چارسو بازىرىغا يېقىن بىر 

ئۇيغۇر رېستورانىغا » بىنكهنت«كوچىدا ئابدۇمىجىت ئهپهندى ئائىلىسى تهرىپىدىن ئېچىلغان 
بېرىپ ھهقىقىي ئۇيغۇر لهغمىنىنى يېيىش ۋه قېرىنداشالر بىلهن دىدارلىشىش پۇرسهتلىرىگىمۇ 

يىلى تۇنجى تاشكهنتكه كهلگهن ۋاقتىمدىمۇ مۇشۇ رېستوراندا  ـ 2003اخىل بولدۇم. مهن د
ئۇيغۇرنىڭ لهغمىنى بىلهن غىزاالنغان ئىدىم.   

 

 
 

  .لىرىرهسىم:  تاشكهنت ئۇيغۇر جامائىتى يىگىت باشلىرى مهشرهپ ئهھلى .7 
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قىزغىنلىقى يۇقىرى » لهغمىنىئۇيغۇر «ئۇزبېكىستاندىمۇ يېقىنقى ئون نهچچه يىلالردىن بۇيان 

پهللىنى ساقالپ كېلىۋاتقان بولۇپ، باش شهھهر تاشكهنتنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئۆزبېكىستاننىڭ 
ئۇالرنىڭ تائام » ئۇيغۇر لهغمىنى«پۈتكۈل چوڭ شهھهرلىرىدىكى مىڭلىغان رېستورانالردا 

» غمىنىنى ئېتىشنى ئۆگىتىشئۇيغۇر له«تىزىملىكىگه ئايلىنىپ كېتىپتۇ. ئۆزبېكىستان مېدىياسىدا 
هتلهر قاتارلىق تېلېۋىزىيه پىروگراممىلىرىنى كۆرسىتىش ۋه شۇنىڭغا مۇناسىۋهتلىك ئىجتىمائىي پائالىي

19دائىملىق بولۇپ تۇرىدىكهن.   
 

شۇنداق قىلىپ تاشكهنتته بىر قانچه كۈن ئۇيغۇر ئاقساقاللىرىنى يوقالش، ئۇيغۇر مهدهنىيهت 
شالر قاتارلىق پائالىيهتلهر بىلهن ئالدىراش ئۆتكهندىن كېيىن ماشىنا مهركهزلىرى بىلهن ئۇچرىشى

بىلهن بىر كۈنى سهھهرده تاشكهنتتىن ماڭا رىۋايهت كهبى بىلىنىدىغان خارهزىمدىكى قهدىمىي 
شهھهر خىۋاغا تهك بېشىم بىلهن يول ئالدىم. بۇ كىرا ماشىنىسىنىڭ شوپۇرى ئوچۇق يورۇق -

، مهن بىلهن تهڭ دېمهتلىك ئىدى. ئۇ ئۆزىنىڭ ئىسمىنى خىۋالىق تۈركمهن يىگىت بولۇپ
دهپ تونۇشتۇردى. مهن ئۆزۈمنىڭ ئۇيغۇر ئىكهنلىكىمنى ۋه » قاسساپ«، كهسپىنى »شادلىق«

لوندوندا ياشايدىغانلىقىمنى ئېيتىپ ئۇالر بىلهن راھهت ئۇيغۇرچه پاراڭلىشىۋهردىم. مهن ۋه 
اقىستاندا يايالقتا مهدىكار بولۇپ ئىشلهپ ئۆيىگه شوپۇردىن باشقا بۇ كىرا ماشىنىسىدا يهنه قاز

قايتىپ كېتىۋاتقان ئىككى ياش بىلهن ئۆزىنى خىۋادا يېمهك ئىچمهك تىجارىتى قىلىمهن دهپ  -
تونۇشتۇرغان ئاتاخان ئىسىملىك يهنه بىر ياش بار ئىدى.   

 
كىلومېتىرلىق چۆل 998تاشكهنت بىلهن خىۋانىڭ ئارىلىقى  خىۋاغا  جهزىرىلىك يول بولۇپ،-

سائهتلهر ئهتراپىدا يول يۈرۈشىمىز كېرهك ئىكهن.  13بارىدىغان يولالر ياخشى بولمىغاچقا 
ئاۋغۇستتىكى كىشىنى ئاسانال راھهتسىز قىلىدىغان تومۇز ئىسسىق بىلهن گاھى گاھىدا ئۇچراپ -

ېگۈدهك تۇرىدىغان بوستانلىق مهھهللىلهرنى ھېسابقا ئالمىغاندا بۇ سهپهرنىڭ يوللىرى ئاساسهن د

																																																													
21ئۆزبىكىستانلىق ئاشپهز دۇنيا جېنىس رېكورتى ياراتتى. شىنخۇا ئاگېنتلىقى خهۋىرى؛ تاشكهنىت  ـ ئۆكتهبىر - 	.19	

كىلوگرام خېمىردىن لهغمهن تارتىپ جېنىس  351.1تېلېگراممىسى، ئۆزبىكىستانلىق ئاشپهز ھاجىم جانىيىف تۈنۈگۈن 
ۆپنىڭ ئۇمۇمىي ئۇزۇنلۇقى بىر كىلومېتىردىن ئاشقان بۇلۇپ، دۇنيا رېكورتىنى ياراتقان .ئىگىلىنىشچه، تارتىلغان چ

ىشىلهر بۇ لهغمهنگه ئېغىز تهگكهن. مهنبه:ئاخىرىدا ك  
http://kshawar.cn/korux.asp?id=1072 

  )كتهبىرۆـئـ   6ـ يىلى  2016ئهڭ ئاخىرقى قېتىم زىيارهت قىلغان ۋاقىت  (بۇ تور سهھىپىسىنى
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چۆللۈك بولۇپ، ھاۋا ئىسسىق بولغاچقا بۇ مهنزىللهر كىشىنى سهپهردىن ئاسانال زېرىكتۈرهتتى. ئهمما 
بۇ كىرا ماشىنىسىدىكى بىز بهش يىگىت سهپهر ئۈستىده ئورتاق تىل تېپىشىپ، ھهممىمىز بىر  - 

دېگهندهك بىرلىرىمىزنىڭ ئۆز بېشىمىزدىن ئۆتكۈزگهن ھايات ھېكايىلىرىنى ئېيتىپ بېرىشىپ 
شوپۇرىمىز شادلىق قاسساپ مهنزىلگه يېتىپ بارغاندا …  سهپىرىمىزنى قىزىقارلىق قىلىپ ماڭدۇق

$ دولالر ئهتراپىدا). 50مىڭ سوم بېرىشىم كېرهكلىكىنى ئېيتتى ( 175كىرا ھهققى ئۇچۇن 
ئۆزبېكىستاندا ئۆزبېك سومىنىڭ خهلقئارا پۇل چقا مۇئامىله بازىرىدىكى قىممىتى تۆۋهن بولغا-

غهربلىكلهر ئۇچۇن بۇ يهرنىڭ تۇرمۇش چىقىملىرى ناھايىتى ئهرزان تۇراتتى.    
 

 
 

خىۋا يولى  ـتاشكهنت   :رهسىم .8  
 

مهن ئۇچۇن بۇ سهپهر ئهلۋهتته بىر تهۋهككۈلچىلىك ئىدى ئهمما سهمهرقهنت ۋه بۇخاراالرنى كېسىپ 
ئۆتۈپ ئاخىرى ئارال دېڭىزنىڭ جهنۇبىي گىرۋىكىدىكى خارهزىمنىڭ پايتهختى خىۋادا 
توختايدىغان، قهدىمكى يىپهك يولىنىڭ بۇ كارۋان يوللىرىدىكى مهنزىرىلهرنى ئۆز كۆزۈم بىلهن 
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هپهر قىلىش، ئهجدادالرنىڭ تارىختا قالدۇرغان كارۋان ئىزلىرىنى تاۋاپ قىلىپ يول كۆرۈپ س
يورۇش مېنىڭ ئۇزاق يىلالردىن بۇيانقى ئارزۇيۇم بولغاچقا مۇنچىلىك سهپهر مۇشهققهتلىرى ماڭا 

  ھېچ بىر كار قىلغاندهك تۇيۇلمىغان ئىدى.
 

سائهتتىن ئارتۇق يول يورۇپ، يول ئۈستىده ئون نهچچه  4بىز شۇ كۈنى تاشكهنتتىن ئايرىلىپ 
يهرلهرده قوراللىق ئهسكهرلهرنىڭ تهكشۈرۈش قاراۋۇللىرىدىن ئۆتكهندىن كېيىن چۈشلۈك تاماق 
يېيىش ئۇچۇن سهمهرقهنت شهھىرىنىڭ سىرتىدا يول ئۈستىده ئېچىلغان بىر ئاشپۇزۇلنىڭ ئالدىغا 

پ توختىدۇق. كېلى  
 

بۇ ئاشپۇزۇلدا ئادهم خېلىال كۆپ بولۇپ، قارىماققا تىجارىتىنىڭ ناھايىتى ياخشى ئېقىۋاتقانلىقى 
بىر ياش كۈتكۈچى قىز  اندىن كېيىنئورۇن ئالغىچىگه كىرىپ، ئ ئاشپۇزۇلبىز  كۆرۈنۈپ تۇراتتى.

خوش «كۈلۈمسىرىگهن ھالدا ئالدىمىزغا كېلىپ، تائام تىزىملىكىنى شىره ئۈستىگه قويغاچ 
مهن ئادهتتىكىگه ئوخشاش تائام تىزىملىكلىرى ئارىسىدىن ناھايىتى تىزال  دېدى.» كهپسىلهر!

(ئۇيغۇر لهغمىنى) كۆردۈم ۋه ئۇشبۇ مۇبارهك » Уйгуриский лагман«سىالۋىيان يېزىقىدا يېزىلغان 
تائامنى بۇيرۇتتۇم.   

 
ئارىدىن ئانچه ئۆتمهي بىر يىگىت ئالدىمغا يېڭىال تونۇردىن چىققانلىقى بىلىنىپ تۇرىدىغان بىر 

ن ئىسسىق نان بىلهن بىر چىنه لهغمهننى پهتنۇستا كهلتۈرۈلدى. مهن سۇيۇقئاشقا ئوخشاپ كېتىدىغا
بۇ لهغمهنگه نان چىالپ مهزه قىلىپ يېدىم، بۇ لهغمهننىڭ چۆپى تولىمۇ  يۇمشاق ئىدى، ئىشقىلىپ 
لهغمهننىڭ چۆپىنى ھېسابقا ئالمىغاندا سهۋزه، پىياز ۋه ۋه سۆڭهكلىك قوي گۆشلىرى بىلهن 

هننى تهييارالنغان قۇرما لهغمهن چۆپىگه خېلىال  ئوبدان تهم بېرىپتۇ. نېمىال بولمىسۇن بۇ لهغم
دېگهندهك » چۆپ شورپىسى«، ياكى »قۇرۇلغان سۇيۇقئاش«دېگهندىن كۆره » ئۇيغۇر لهغمىنى«

نامالر بىلهن ئاتىغان بولسا بهلكىم توغرا نام بېرىلگهن بوالر ئىدى دېگهنلهرنى ئويلىدۇم.   
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. رهسىم:  سهمهرقهند يولىدا لهغمهن9  

 
 

دهپ ئاتالغان ۋه ئۆزىگه پۈتكۈل ئۇيغۇر » ئۇيغۇر لهغمىنى«خوش، ئۇنداقتا ئوتتۇرا ئاسىيادا 
» لهغمهن«مىللىتىنىمۇ قوشۇپ تونۇشتۇرۇۋاتقان بۇ سېھىرلىك تائام زادى قهيهردىن كهلدى؟ 

ى بۇ ئۇيغۇرچه ئاتالغۇمۇ ياك» لهغمهن«دېگهن بۇ تائامنى ئۇيغۇرالر ئهڭ دهسلهپته ئېتىپ يېگهنمۇ؟ 
ھهققىده » لهغمهن«خىتاي تىلىدىكى ئاتالغۇمۇ؟ قېنى ئۇنداقتا تېمىمىزنىڭ نېگىزى بولغان 

مۇنازىرىلهرنى ئېلىپ بارايلى.    
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نامىنىڭ كېلىپ چىقىشى ھهققىده مۇنازىرىلهر» لهغمهن«  
 

ئىنسانىيهت ناملىق بۇ تائامنىڭ كېلىپ چىقىش تارىخىنى چۈشىنىشىمىز ئۈچۈن ئاۋۋال » لهغمهن«
تارىخىدىكى قايسى جۇغراپىيهلىك توپلۇقالردا لهغمهننى تهييارالش ئۈچۈن ئهڭ زۆرۈر بولغان خام 
ئهشيا بۇغداينىڭ تېرىلغانلىقى ئويلىنىشىمىزغا توغرا كېلىدۇ. ئىنسانالرنىڭ يېمهك ـ ئىچمهك تارىخى 

ى كۆرسىتىدۇكى ئىنسانالر ئۈستىده ئېلىپ بېرىلغان قېدرىپ تهكشۈرۈش ۋه ئىلمىي تهتقىقاتالر شۇن
يىلالر ئىلگىرىال قهدىمكى مىسىرلىقالر ياشىغان نىل دهرياسى بىلهن مېسوپوتامىيه  12000بۇغداينى 

دهرياسى بويلىرىدا ئۆستۈرۈلۈشكه باشلىغان بولۇپ، تاش دهۋرىدىن باشالپال بۇغداي تهدرىجىي 
ۇنىڭ مىسالى سۈپىتىده لوندوندىكى ھالدا ئىنسانالرنىڭ ئهڭ ئاساسلىق ئوزۇقلۇقىغا ئايالنغان. ب

يىل ئىلگىرى پىشۇرغان  5000بىرىتانىيه مۇزېيدا كۆرگهزمىگه قويۇلغان قهدىمكى مىسىرلىقالرنىڭ 
20واللاليدۇ. نانلىرى دهلىل ب  

 
ئىنسانالر دۇنياسىدىكى ھهممه مىللهتلهر ئۆزلىرى ياشىغان ئىقلىم ۋه تۇپراق مۇھىتىغا يارىشا 
تهدرىجىي ھالدا ئۆزلىرىنىڭ تۇرمۇش ئۇسۇلى ۋه خاس يېمهك ـ ئىچمهك ئۆرۈپ ـ ئادهتلىرىنى 
شهكىللهندۈرگهن. ئىشلهپچىقىرىش كۈچلىرىنىڭ تهرهققىياتىدىكى ئوخشىماسلىق بىلهن ياشىغان 

ت قاتارلىق سهۋهبلهر ئىنسانالرنىڭ ياشاش ئۇسۇلىدا بولۇپمۇ يېمهك ـ ئىچمهك مهدهنىيىتىده مۇھى
روشهن پهرقلهرنى شهكىللهندۈرگهن. ياۋرو ئاسىيانىڭ مهركىزىدىكى دېڭىزدىن ئهڭ يىراق بولغان -

ش ئىچكى ئاسىيا قۇرۇقلۇق ھاۋا كىلىماتىدا چارۋىچىلىق ۋه دېھقانچىلىقنى ئاساسىي ئىشلهپچىقىرى
كهسپى قىلىپ نهچچه مىڭ يىلالردىن بۇيان بۇ كهڭ تۇپراقالردا ياشاپ كهلگهن ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆز 

ئىچمهك مهدهنىيهتلىرىمۇ ئۆزىگه خاس ـ ھايات پائالىيهتلىرى داۋامىدا ياراتقان يېمهك 

																																																													
  

مىڭ يىللىق تارىخنىڭ دهۋىرلهر بويىچه كۆرسىتىلىشى 12بۇغداينىڭ  20.   
- Wheat: Twelve thousand year timeline: http://www.bbc.co.uk/food/0/24037899 
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ئاالھىدىلىكلهرگه ئىگىدۇر. ئهجدادلىرىمىزنىڭ ئاساسلىق يېمهكلىكى نان بولۇپ، ئۇ ناھايىتى 
21زۇن تارىخقا ئىگه. ئۇ  

 
ئهجدادلىرىمىز تارىختا چارۋىچىلىقنى ئاساس قىلغان كۆچمهن يايالق ھاياتىدىن تهدرىجىي ھالدا 

چارۋىچىلىق ۋه دېھقانچىلىقنى ئۆز   5000ئارا بىرلهشتۈرگهن تۇراقلىق ھايات مۇھىتىغا تهخمىنهن  -
رائهتلىرىنى تېرىپ ئاشلىق ئورنىدا يىلالر ئهتراپىدا كۆچكهنلىكىنى ۋه شۇنىڭدىن باشالپ بۇغداي زى

ئىشلهتكهنلىكى، نان ۋه چۆپ قاتارلىق خېمىر بىلهن ھازىرلىنىدىغان تاماقالر بىلهن 
ئوزۇقالنغانلىقىنى ھازىرغا قهدهر ئۇيغۇرالر ياشاپ كهلگهن كهڭ زېمىنالردىن تېپىلغان يادىكارلىقالر 

22ئىسپاتالپ تۇرۇپتۇ.   
 
لهغمهن ـ كهڭ ئوتتۇرا ئاسىيا تۇپراقلىرىنى ئۆزلىرىنىڭ ھاياتلىق ماكانى قىلىپ ياشاپ كهلگهن 
ئۇيغۇرالرنىڭ تۇرمۇشىدا ئهڭ كۆپ ھازىرلىنىپ يېيىلىدىغان تائام. زامانىمىزدا بىز ئهڭ كۆپ 

ىپ ئىستېمال قىلىدىغان بۇ تائام ـ لهغمهننى بۇغداي ئۇنىسىز ھازىرلىغىلى بولمايدۇ، يهنه كېل
توال گۆش ۋه كۆكتاتالر ئارالشتۇرمىسا ھهم بولمايدۇ. دېمهك ئالدى بىلهن  ـئۇنىڭ قورۇمىسىغا ئاز 

لهغمهن ئېتىشنىڭ ئهڭ ئاساسلىق خام ئهشياسى ھېسابلىنىدىغان بۇغداي تارىم ئويمانلىقىنىڭ 
بوستانلىقلىرىدا قاچاندىن باشالپ تېرىلىشقا باشلىغان؟   

 
 
 

																																																													
 

مىڭ يىل بۇرۇنقى دهۋىرگه  3چهرچهننىڭ زاغۇنلۇق، قومۇلنىڭ الپچۇق، قارا دوۋىدىن بۇنىڭدىن « 21 .
ئائىت قهبرىلهردىن تېپىلغان توقاچ نانالر ئۆز دهۋرىدىال ئهجدادلىرىمىزنىڭ ئاساسلىق يېمهكلىكى 

»ئۇيغۇر ئېتنوگرافىيىسى«ئابدۇرهھىم ھهبىبۇلال،  ـ» ئىكهنلىكىنى ئىسپاتاليدۇ.  
 )Uyghur Ethnography ،1993)، شىنجاڭ خهلق نهشىرياتى 112يىلى، ئۈرۈمچى؛  ـ- بهتلهر.  ـ-  

	

يىل بۇرۇن يهر تهۋرىگهن يهردىن بىر قاچا چۆپ تېپىلپ كىشىنى ھهيران قالدۇردى. خىتاي  4000چىڭخهيده   22.  
2015سودا سهھهر گېزىتىنىڭ  9ـ يىلى - ـ ئاۋغۇست خهۋرى. -  

⻘青海海 4000年年前地震现场：惊现〝⼀一碗⾯面条〞【新唐⼈人 2015年年 08⽉月 09⽇日电】2015年年 8⽉月 8⽇日，⼤大陆

媒体报导披露露，在⻬齐家⽂文化⻘青海海喇喇家遗址博物馆，距今约 4000年年的⼀一场突发地震现场发掘后完整保留留下

来，灾害场⾯面惨烈烈，但⺟母亲守护孩⼦子、返身救助亲⼈人的遗存更更是穿越历史时空令⼈人动容. 华商晨报. 
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يىل بۇرۇنقى لهغمهن. 4000ن تېپىلغان . رهسىم:  چىڭخهيدى10  

 
لهغمهننىڭ كېلىپ چىقىش تارىخى ھهققىده ئىزدىنىشته ئاۋۋال ئارپا ۋه بۇغداي قاتارلىق دانلىق 
زىرائهتلهرنى ئهجدادلىرىمىزنىڭ قاچاندىن باشالپ پايدىلىنىپ، ئوزۇقلۇق سۈپىتىده قوللىنىشقا 

 ـ 11ئاينىڭ  ـ 3يىلى  ـ 2013ىتاغ تورىنىڭ باشلىغانلىقىنى بىلىشىمىزگه توغرا كېلىدۇ. تهڭر
ـ ئايدا، ئارخېئولوگىيه خادىملىرى پىچان  3ـ يىل  1992كۈنىدىكى بىر خهۋىرىده ئېيتىشىچه 

ناھىيىسىنىڭ تۇيۇق يېزىسى سۇ بېشى كهنتىدىكى سۇ بېشى قهدىمكى قهبرىستانلىقىنى قازغاندا، 
 ـ نومۇرلۇق قهبرىدىن ساپال ھېجىرىغا ئۇسۇپ قويۇلغان قۇرۇپ كهتكهن سۇيۇقئاشنى بايقىغان. 11

سانتىمېتىر ئهتراپىدا  8.5بۇ سۇيۇقئاش تېرىق ئۇنىدا قىلىنغان بولۇپ، چۆپىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 
23ئىكهن.   

																																																													
ـ ئايدا، ئارخېئولوگىيه خادىملىرى  3ـ يىل  1992يىل ئىلگىرىكى سۇيۇقئاش ـ ئابلىز مۇھهممهت سايرامى.  2400 23. 

ـ نومۇرلۇق  11پىچان ناھىيهسىنىڭ تۇيۇق يېزىسى سۇ بېشى كهنتىدىكى سۇ بېشى قهدىمكى قهبرىستانلىقىنى قازغاندا، 
ن سۇيۇقاشنى بايقىغان. سۇيۇقاش تېرىق ئۇنىدا قىلىنغان قهبرىدىن ساپال ھېجىرىغا ئۇسۇپ قويۇلغان قۇرۇپ كهتكه
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لهغمهننىڭ كېلىپ چىقىشى ھهققىده خهلقئارادا، خىتاي ۋه ئۇيغۇر دىيارىدىمۇ بىر تۈرلۈك 
يىللىق  2400تهتقىقاتالر ئېلىپ بېرىلغان بولۇپ، بولۇپمۇ پىچان ناھىيهسىنىڭ تۇيۇق يېزىسىدىن 

تارىخقا ئىگه سۇيۇقئاش تېپىلغاندىن كېيىن بۇ ھهققىده كورېيه تېلېۋىزىيه ئىستانسىسى خىتاي 
تىلىدا ئىشلهنگهن بىر سائهتلىك بىر ھۆججهتلىك فىلىمىده دۇنياغا لهغمهننىڭ تۇنجى بولۇپ 

ېمال قىلىنىپ ئۇيغۇر دىيارىدا پهيدا بولغانلىقى ۋه بۇ جۇغراپىيهلىك تۇپراقالردىكى خهلقلهرده ئىست
24كهلگهنلىكىنى بايان قىلغان.   

 
بۇنىڭدىن باشقا يهنه يىپهك يولى سودا ۋه تىجارهتلىرىنىڭ گۈللىنىشىگه ئهگىشىپ ئوتتۇرا ئاسىيا 
تۇپراقلىرىدىكى خهلقلهر يېمهك ـ ئىچمهك مهدهنىيهتلىرىنىڭ خىتاي ئوتتۇرا تۈزلهڭلىكىده 

نلىكى، بولۇپمۇ بۇغداي زىرائىتىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا ياشايدىغان خهلقلهرگه قانداق تهسىر كۆرسهتكه

																																																																																																																																																																																																				
سانتىمېتىر ئهتراپىدا ئىكهن. ئىنسانىيهت يېمهك ـ ئىچمهك مهدهنىيىتى تارىخىدىكى بۇ  8.5بولۇپ، چۆپىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 

بېشى  ـ يىللىق دۇنيا ئارخېئولىگىيهسىدىكى ئون چوڭ بايقاشنىڭ بىرى بولۇپ باھاالنغان. سۇ 2011زور بايقىلىش 
قهدىمكى قهبرىستانلىقىنى قېزىشقا يېتهكچىلىك قىلغان شىنجاڭ مهدهنىيهت يادىكارلىقى ـ ئارخېئولوگىيه تهتقىقات 

ياشالر ئهتراپىدىكى بىر ئهر،  40ئورنىنىڭ تهتقىقاتچىسى لۈ ئېڭونىڭ دوكالتىغا ئاساسالنغاندا، بۇ قهدىمكى قهبرىگه 
ىرىدىن ساپال قاچا، ياغاچ، تۆمۈر، تاشتىن ياسالغان ئىشلهپ چىقىرىش ۋه بىر ئايال دهپنه قىلىنغان، دهپنه بۇيۇمل

ئايالغا قوي  ـتۇرمۇش بۇيۇملىرى، ھهر خىل يېمهكلىكلهر بىلهن ئۆسۈملۈك ئۇرۇقلىرى تېپىلغان. قهبرىدىكى ئهر 
ان ساپال قاچىالرغا تېرىسىدىن تىكىلگهن چاپان ـ ئىشتان، باشلىرىغا ئۇچلۇق تۇماق كىيدۈرۈلگهن. بۇ قهبرىگه قويۇلغ

ـ يىلى كورېيهدىكى بىر تېلېۋىزىيه ئىستانسىسى تۇرپاندىن  2008تېرىق، پىشالق قاتارلىق يېمهكلىكلهر قويۇلغان. 
يىل ئىلگىرىكى دهۋرگه خاس سۇيۇقئاشتىن خهۋهر تېپىپ مهخسۇس فىلىم ئىشلىگهن. كورېيهلىكلهر  2400تېپىلغان 

ھهققىده توختىلىپ مۇنداق يازغان: »› لهڭمهن«تچى لۈ ئېڭۇ بۇ قهدىمكى دهپ ئاتىغان. تهتقىقا» لهڭمهن«ئۇنى 
يىلالر ئىلگىرى سۇ بېشى ئهتراپىدا ياشىغان يهرلىك خهلقنىڭ  2500ـ  2400لهڭمهن (سۇيۇقئاش) نىڭ بايقىلىشى «

يهنه بىر قاچىغا  يېمهك ـ ئىچمهك ئادىتىنى تهتقىق قىلىشتا زور ئهھمىيهتكه ئىگه. سۇيۇقئاش بايقالغان بۇ قهبرىدىن
».قويۇپ قويۇلغان نان بايقالدى. بۇمۇ ئۇيغۇرالرنىڭ نان مهدهنىيىتىنى تهتقىق قىلىشتا مۇھىم ئىلمىي قىممهتكه ئىگه  

.تهييارلىغۇچى: توخنىياز ئىسمائىل نىدائىي  
	

بۇ فىلىم كورىيه تېلىۋىزىيه ئىستانىسى سۈرهتكه ئالغان  ـ  شىنجاڭدا پهيدا بولغان (سۈرهتلىك فىلىم) لهغمهن24.  
بۇلۇپ، ئۇن يىمهكىلىكنىڭ دۇنياغا تارقىلىشى، پهيدا بۇلۇشى جانلىق كۈرنۈش ئارقىلىق تهسۋىرلهنگهن (جهمىي ئالته 

 قىسىم). بۇ قىسىمدا دۇنيادىكى ئهڭ دهسلهپكى لهغمهن تاش قاتلىمىسى ئېلىمىزنىڭ شىنجاڭ رايونىدىكى تۇرپان
ۋىاليىتىنىڭ يالقۇنتاغ ئهتراپىدا تېپىلغان بۇلۇپ، شىنجاڭ رايونى دۇنيادىكى ئهڭ بالدۇر لهغمهن يىمهكلىكىنى ئىستىمال 

قىلغان رايون ھېساپلىنىدۇ. مهنبه باغداش تورى:   
 ml1.ht-1-8414-http://bbs.bagdax.cn/thread  

  )ـ ئـۆكتهبىر  6ـ يىلى  2016(بۇ تور سهھىپىسىنى ئهڭ ئاخىرقى قېتىم زىيارهت قىلغان ۋاقىت 
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ئارقىلىق ئىچكىرى خىتايغا يېتىپ كېلىشى بىلهن ئۇالرنىڭ يېمهك ـ ئىچمىكىگه ئېلىپ كهلگهن زور 
25ئۆزگىرىشلهر ھهققىده مهلۇماتالر بېرىلگهن.  

 

بۇرۇنقى  تارىخىي مهنبهلهرنىڭ كۆرسىتىشىچه ئوتتۇرا ئاسىيادىكى قهدىمكى خهلقلهر مىالدىدىن
يىلدىن باشالپال ئارپا دانلىرىدىن پايدىلىنىپ خېمىرلىق تائامالرنى ئېتىپ يېيىشنى  8000

ئۆگهنگهن. كهڭ ئوتتۇرا ئاسىيا تۇپراقلىرىدا ئهڭ دهسلهپته تهبىئىي ئۆسىدىغان ئارپا، تېرىق 
ىنى تېرىپ دانلىرىنى يىغىپ، ئۇنى يېمهكلىك ئورنىدا ئىستېمال قىلىش، كېيىن بۇغداي زىرائهتلىر

ئۆستۈرۈش ۋه ھوسۇل ئېلىش، زىرائهت دانلىرىنى ساقالش، بۇغداي دانلىرىنى ئاساسلىق ئوزۇقلۇق 
26اشالنغان دهپ تهخمىن قىالاليمىز. يىلالر ئىلگىرى ب 5000ئورنىدا ئىستېمال قىلىش تهخمىنهن   

 
خام لهغمهننى ھازىرالش ئۈچۈن كېرهكلىك بولغان ئۇن، كۆكتات ۋه گۆش ياغ قاتارلىق 

ئهشيالىرىنى تهييارلىغاندىن باشقا يهنه ئۇندىن لهغمهننىڭ خېمىرىنى ھازىرلىغاندىن كېيىن ئۇنى 
پىلتا قىلىپ تهييارالش، ئاخىرىدا  ئىنچىكه ئىشىشىپ پىشۇرۇش جهريانلىرىنى بېسىپ ئۆتىدۇ.   

 
پىششىقالپ  لهغمهننىڭ خېمىرىنى تۇز بىلهن تېتىتىپ، مۇۋاپىق چىڭلىقتا يۇغۇرۇش ۋه خېمىر چۆپنى

ئىشلهش جهريانى ئهلۋهتته مۇكهممهل بولغان بىر سهۋىيهدىكى يېمهك ئىچمهك ھۈنهر ـ سهنئىتىنى -

																																																													
ئاپتورى خې  ـ» خهن ۋه تاڭ دهۋىرلىرىدىكى غهرىبىي يۇرت يىمهك ـ ئىچمهك مهدهنىيىتى ھهققىده مۇالھىزه 25 . 

جۇلئهن، گۈيجو مالىيه ئۇنۋېرسىتىتى  

“汉唐⻄西域饮⻝⾷食⽂文化论⽂文” 作者：贺菊莲 单位：贵州财经⼤大学 - 东⻄西⽅方⽂文化的交流当然不不⽌止于新疆，⽽而是通

过新疆这个纽带向两端极⼒力力延伸。从⻄西域以⻄西传⼊入⻄西域乃⾄至中国的动植物及⻝⾷食物制作技术、⻝⾷食品等很多。

下⾯面略略举⼏几例例。⼩小⻨麦。⼩小⻨麦起源于⻄西亚，⽽而早在⻘青铜时代的孔雀河古墓沟就曾发现⼩小⻨麦籽粒。葡萄。众所

周知，葡萄是外来品。考古发现葡萄是汉唐时期塔⾥里里⽊木盆地及吐鲁番地区种植最⼴广的⽔水果，在⻄西域⼈人们⽣生

com/lunwen/whls/yswhlw/74914.htmlhttp://www.zhazhi.. 活中占有重要地位  
 

	

 Dr.Karen Carr from Portland Stateمېركا پورتالند دۆلهت ئۇنۋېرسىتىتىنىڭ دوكتۇرى كهرېن كار (ائ 26.  
University» .(ناملىق ماقالىسىدا مۇنداق دهيدۇ: خىتاينىڭ شىمالىدا » قهدىمكى خىتايدىكى يېمهك ـ ئىچمهكلهر

يىلالردىن باشالپ تېرىق ئۆستۇرۇلگهن ۋه ياۋا كۆممىقوناق دانلىرىنى يىغىشقا باشلىغان.  8000مىالدىدىن بۇرۇنقى 
ينىڭ شىمالىدىكى خهلىقلهر تېرىقنى ئاساسلىق ئۇزۇقلۇق ئورنىدا يىلالردىن باشالپ خىتا 5000مىالدىدىن بۇرۇنقى 

ئىشلهتكهن. ئۇالر تېرىقنى سۇدا قاينىتىپ پۇشۇرۇپ،بىر خىل ئۇماچ  قىلىپ يىگهن.       
 “Food in Ancient China “- By Karen Carr from Portland State University, US.  People in northern 
China grew millet instead, starting about 8000 BC, and they gathered wild sorghum. By 5000 BC, 
many people in northern China ate mainly millet. They ate it boiled into a kind of porridge.		
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تهلهپ قىلىدۇ. بىز ئۇيغۇرالر لهغمهن ئېتىپ يېيىشنى بىر كېچىدىال باشقا بىر خهلقلهردىن كۆچۈرۈپ 
رنىڭ تارىخىي ۋه ئۆگىنىۋالغان ئهمهسمىز. بۇ قاراشنى دهلىللهش ئۈچۈن ئهڭ ئاۋۋال ئۇيغۇرال

ئهنئهنىۋىي يېمهك ـ ئىچمهك ئادهتلىرىدىكى ئومۇمالشقان خېمىردىن ياسىلىدىغان چۆپلۈك تائامالرغا 
نهزهر سااليلى. بۇغداي ئۇنىدىن خېمىر قىلىپ ۋه خېمىرنى ئىنچىكه يېيىپ، ئىنچىكه كېسىپ چۆپ 

مهك ـ نان چۆپ، ئۇماچ ھازىرالش ئارقىلىق ياسىلىدىغان تائام سۇيۇقئاش ـ ئۇيغۇرالرنىڭ ئهت
قاتارلىقالرغا ئوخشاش قهدىمكى ئهنئهنىۋىي تاماقلىرىدىن بىرى بولۇپ، تارىخىي يادىكارلىقالردىن 

يىلالر بۇرۇنقى دهۋرلهردىال سۇيۇقئاش، ئۈگره، قۇشقاچ تىلى  1000مهلۇم بولۇشىچه بۇنىڭدىن 
تۈركى تىلالر «. بۇ ھهقته كهسمه، كهسمه قاتارلىق تائام تۈرلىرىنىڭ ئومۇمالشقانلىقى مهلۇم

ئۈگره «دهپ خاتىرىلىنىپ، » ئۈگره«ھازىرقى نامى ئوخشاش تهلهپپۇزدا » ئۈگره«دا » دىۋانى
27دهپ ئىزاھلىغان. » سۇيۇقئاشنىڭ بىر تۈرى، ئۇ چۆپتىن سۇلۇق، لهززهتلىكرهك بولىدۇ  

 
ىش ئومۇملۇققا ئىگه ئهسلىدىن ئۇيغۇرالرنىڭ تۇرمۇش ئادهتلىرىده قۇرما تائامالرنى ھازىرالپ يېي

بولمىغان، بۇ تهبىئىيكى ئهجدادلىرىمىزنىڭ ئوۋچىلىق ۋه چارۋىچىلىق بىلهن سۇ ۋه يايالق ئىزدهپ 
ئىچمهك  ـھايات كهچۈرۈشىدهك تهبىئىي مۇھىتقا ماسلىشىش داۋامىدا شهكىللهندۈرگهن يېمهك 

ۋهتته شۇ مىللهتنىڭ ھهر مهدهنىيىتىگه باغلىقتۇر. بىر مىللهتنىڭ يېمهك ـ ئىچمهك ئادهتلىرى ئهل
ساھهلهردىكى ئىجتىمائىي تهرهققىياتى بىلهن باغلىنىشلىق بولىدۇ. ئۇيغۇرالر كۆچمه چارۋىچىلىقتىن 
توپلىنىپ مۇقىم ئولتۇراقلىشىپ ياشاش، شهھهر مهدهنىيىتى بهرپا قىلىش بىلهن تهڭ بۇغداي 

ى پائال راۋاجالندۇرۇپ، ئۆزىنى قاتارلىق ئاشلىق ئىشلهپچىقىرىشتهك يېڭى دېھقانچىلىق كهسىپلىرىن
تهمىنلهش ۋه تۇراقلىق ھايات كهچۈرۈش مۇھىتلىرىنى يارىتىش ئۇچۇن ئۈزلۈكسىز تىرىشىپ 
كهلگهن. تهشهببۇسكارلىق بىلهن تاشقى دۇنيا ۋه باشقا ھاياتلىق توپلۇقلىرى بىلهن ئۇچرىشىش 

ئارقىلىق ئۆز ئارا مهدهنىيهت، سودا يۈكسهلدۈرگهن. تهدرىجىي ھالدا تىجارهت ئاالقىلىرىنى ئىزچىل -
تىجارهت ئاالقىلىرىنىڭ راۋاجلىنىشىغا ئهگىشىپ، يىپهك يولىنىڭ مهركىزى  ـيىپهك يولى سودا 

تۈگۈنلىرىگه خوجايىن بولۇپ ياشىغان ئۇيغۇرالر ئۇچۇن شهرق ۋه غهربنىڭ ئىشلهپچىقىرىش، 
هن. شۇنىڭ بىلهن تهڭ  مهدهنىيهت ئهۋزهللىكلىرىنى قوبۇل قىلىشى قواليالشقان ۋه تېزلهشك

ئۆزلىرىدىكى ئىلغار ئىشلهپچىقىرىش ھۈنهرلىرى، مهدهنىيهت ئىلغارلىقلىرى ئارقىلىق قوشنا ئهللهرگه 
ئۆز تهسىرىنى كۆرسهتكهن. ئۇيغۇرالر ئهڭ ئاۋۋال موڭغۇل يۈهن سۇاللىسىدىن باشالپ تۇرمۇش 

																																																													
1، »ۈركى تىلالر دىۋانىت« 27.   171ـ توم، ئۇيغۇرچه نهشىرى، - ئۇيغۇر «ـ بهت. ئابدۇرهھىم ھهبىبۇلال، -

1993، شىنجاڭ خهلق نهشىرياتى، »ئېتنوگرافىيىسى 119ـ يىلى، ئۈرۈمچى، - ـ بهتلهر.-  
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شايدىغان شهرقنىڭ خهن قاتارلىق ئادهتلىرىده قۇرما تائامالرنى يېيىشنى ئاساسلىق ئادهت قىلىپ يا
ئارا ئۇچرىشىشقا  ـمىللهتلىرى بىلهن دهسلهپكى قهدهمده تىجارىي ۋه ئىجتىمائىي ساھهلىرىده ئۆز 

تىجارهت مۇناسىۋهتلىرى بىلهن  ـباشاليدۇ. مانا بۇ خىل ئۇچرىشىش ۋه كېيىنكى مهزگىللهرده سودا 
رهت كهسىپلىرى سهۋهبلىك بىر يهرده مهلۇم تىجا ـئۆز ئارا بېرىپ كېلىش قىلىش، ۋاقىتلىق سودا 

مهزگىل تۇرۇپ ياشاش قاتارلىق خهلقلهر ئارىسىدىكى سودا مۇناسىۋهتلهر تهدرىجىي ھالدا شهرق 
خهلقلىرىنىڭ ھاياتىدىكى يېمهك ـ ئىچمهك مهدهنىيهتلىرى بىلهن يايالق ۋه دېھقانچىلىقنى 

ئارا   ـرمۇش ئۆرۈپ ئادهتلىرى ئۆز بىرلهشتۈرگهن ئۇيغۇر قاتارلىق تۈركى مىللهتلهرنىڭ تۇ
بىرلىرىنى  ـئۇچرىشىدۇ، شۇنىڭ بىلهن خهلقلهر توپلىرىدا تهدرىجىي شهكىللهنگهن ئۆزئارا بىر 

بىرلىرىدىكى ئارتۇقچىلىقالرنى قوبۇل قىلىپ تولۇقالشتهك تهبىئىي ئىنسانالر  ـچۈشىنىش، بىر 
ئارىسىدىكى مهدهنىيهت ئالماشتۇرۇشنىڭ يېڭى بىر سهھىپىسىنى ئاچىدۇ.   

 
دېگهن بۇ تائامنىڭ دهۋرىمىزده ئۇيغۇرالر تهرىپىدىن ناھايىتى كۆپ » لهغمهن«گهرچه بۇ يهرده 

تائامنى پهقهت ئۇيغۇرالرغا خاس ئاالھىدىلىك ۋه تهم بىلهن ئهڭ  ئىستېمال قىلىنىدىغانلىقىغا ۋه بۇ
ئهمما ئهجدادلىرى ئوۋچىلىق،  ـئوخشىتىپ تهيياراليدىغانلىقىغا ھېچ كىم كۆز يۇمالمىسىمۇ 

چارۋىچىلىقنى ئاساس قىلىپ ھايات كهچۈرىدىغان، مانا شۇ سهۋهبلىك قۇرما تائامالرنى يېمهيدىغان 
مهن قاتارلىق قۇرما تائامالرنى كۆپ يهيدىغان بىر خهلققه ئايلىنىپ قېلىشى ئۇيغۇرالرنىڭ بىراقال لهغ

بىزگه يهنه نۇرغۇن سوئالالرنى قالدۇرىدۇ.    
 
ئېتنوگرافىك ۋه ئىنسانشۇناسلىق ئىلىملىرىنىڭ پىرىنسىپلىرى بويىچه ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تائام 

ىبارهت بۇ تائامنىڭ ئهڭ مۇھىم مهدهنىيىتىنى كهڭ دائىرىدىن تهتقىق قىلساق، لهغمهندىن ئ
ئاالھىدىلىكى ئۇنىڭ خېمىردىن چۆپ ياساپ تهييارلىنىدىغان تائام بولغىنى ئۈچۈن دۇنيا 
مىقياسىدىكى چۆپ تائاملىرى بىلهن سېلىشتۇرۇش ئارقىلىق تۆۋهندىكىدهك خۇالسىگه كېلىمىز: 

لهغمهنال ئهمهس يهنه باشقا  خېمىر بىلهن ھازىرلىنىدىغان ئۇيغۇر چۆپ تائاملىرىنىڭ ئىچىده يالغۇز
تۈرلۈك چۆپ تائاملىرىنىڭ تۈرلىرى بار. بۇالرنىڭ ئىچىده ھهممىسىنىڭ ھازىرلىنىش ئۇسۇلى 
لهغمهندهك سوزۇپ ئهتمىسىمۇ ياكى سۇزۇش ئۇسۇلى ئوخشىمىسىمۇ ئهمما ئومۇمهن چۆپنى 

چۆپلىرىنى سوزۇشتهك تهييارالش جهريانى ھهممىسىده بار. سۇيۇقئاش ۋه ئۈگره تاملىرىنىڭ 
تهييارالشتىمۇ لهغمهن چۆپىنى تهييارالشقا ئوخشاش جهريانالر قوللىنىلىدۇ. ئۇيغۇرالردىكى بۇ خىل 
چۆپ تهييارالش ئۇسۇللىرىنىڭ بولۇشى بىلهن تهڭ ئىتالىيىلىكلهرنىڭ چۆپ تهييارالش ئۇسۇلى 
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ۆپ تهييارالش بىلهن خىتايالرنىڭ چۆپ تهييارالش ئۇسۇللىرىدهك ئايرىم چوڭ بىر دائىرىدىكى چ
28كاتېگورىيهسىنىڭ مهۋجۇت بولۇشلىرى كىشىنى ئويلىنىشقا ئېلىپ بارىدۇ.   

 
ناملىق بۇ تائام ئاتالغۇسىنىڭ دهۋرىمىزگىچه قانداق كهلگهنلىكى ۋه ئۆزلهشكهنلىكى » لهغمهن«

ھهققىدىكى ئىزدىنىشلىرىمنى يهنه تىلشۇناسلىق ۋه جهمئىيهتشۇناسلىق ئىلمى نېگىزلىك بولغان 
هلهر بىلهن تهمىنلهيدۇ. بىز تىلشۇناسلىق تهتقىقاتى ئارقىلىق ئوخشىمايدىغان جۇغراپىيهلىك مهنب

رايونالردىكى خهلق توپلۇقلىرىنىڭ تىل ۋه ئېتنىك باغلىنىشلىرىنى، ئهسىرلهر مابهينىده ياشاپ 
يېزىق جهھهتتىن بىر ـكهلگهن قوشنىدارچىلىق مۇناسىۋهتلىرىده تىل  بىرلىرىگه كۆرسهتكهن -

سىرلىرىنى، ئورتاق ۋه پهرقلىق بولغان مهدهنىيهت قۇرۇلمىلىرىنى بايقاپ چىقااليمىز. قهدىمكى ته
زامانالردا ھايات توپلۇقلىرىنىڭ ئۈزلۈكسىز كۆچۈپ تۇرۇشى بىلهن تهڭ ئۇالر بىلهن بىلله تىل، 

ئادهتلىرىمۇ كۆچۈپ تۇرغان. شۇ سهۋهبتىن دۇنيادىكى  ـمهدهنىيهت ۋه تۇرمۇش ئۆرۈپ 
سىۋىلىزاتسىيوننى بىر ـالرنىڭ مهدهنىيهت قۇرۇلمىسى ئىنسان بىرلىرىگه باغالنغان بولىدۇ. -  

 
مهن بۇ ماقالىنى يېزىش ئۈچۈن ئىزدىنىپ يۈرگهن كۈنلهرده لهغمهننىڭ ئۇيغۇرالر ھاياتىدا پهيدا 

دېگهن بۇ ئاتالغۇنىڭ لۇغهت مهنىسىنى تېپىپ چىقىش » لهغمهن ياكى لهڭمهن«بولۇشى ۋه 
يىنچىلىققا دۇچ كهلگهن ئىدىم. گهرچه بۇ ھهقته ئۆزۈمده لهغمهن ھهققىده مهلۇم ھهققىده قى

قاراشالر بولغان بولسىمۇ ئهمما بۇ قاراشلىرىمنىڭ توغرا ياكى خاتالىقنى جهزملهشتۈرۈش 
ئىمكانىيىتىم بولمىغاچقا، بۇ تېمىنى ئۇيغۇر جامائىتىنىڭ دىققىتىگه تاشالش ۋه بۇ ئارقىلىق مهزكۇر 

ىده مۇالھىزه قىلىش، ھهم بۇ ئارقىلىق پىكىر ئورتاقلىقىنى تېپىپ چىقىش مهقسىتىده تېما ھهقق
ئىجتىمائىي ئاالقه سهھىپىسىگه لهغمهن  Face Bookئۆكتهبىر كۈنى ئۆزۈمنىڭ  ـ 29يىلى  ـ 2016

ئهمدى لهغمهن توغرىسىدا بىر ئاز مۇنازىرىلىشهيلى: «ھهققىده تۆۋهندىكى سوئالنى سورىغان ئىدىم: 

 -拉面ساندىكى كىشىلهر لهغمهن دېگهن بۇ ئاتالغۇنىڭ ئۇيغۇرالرغا خىتاي تىلىدىكى ( كۆپ
Lāmiàn دېگهن سۆزدىن سىڭىپ كىرگهن دهپ قارايدۇ. سىزچه بۇ قاراش توغرىمۇ؟ ئهگهر توغرا (

» .دهپ قارىمىسىڭىز، سىز بۇنى قانداق چۈشهندۈرىسىز؟   
 

ھهققىدىكى بۇ تېمىغا دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىدىن ھهر » لهغمهن«مهن ئوتتۇرىغا قويغان 
ساھهلهردىكى ئۇيغۇرالر ئاكتىپلىق بىلهن ئاۋاز قوشقان بولۇپ، ئۆزلىرىنىڭ بۇ ھهقته 

																																																													
زاھاتالرغا قارالسۇن.ئىـ  5ـ ۋه  2ـ مهزكۇر ماقالىدىكى » ئۇيغۇر لهغمىنى ۋه باشقا چۆپ تاماقالر« 28.   
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بىلىدىغانلىرىنى كۆپچىلىكتىن ئايىماي ئورتاقالشقان ئىدى. بۇ تېما ھهققىده مۇنازىرىلهر كهسكىن 
پارچه پىكىر يېزىلغان. مانا بۇ سوئالغا كۆرسىتىلگهن قىزغىن  124م قىلىپ، تېمىغا جهمئىي داۋا

ناملىق بۇ تائامنىڭ ئۇيغۇر ھاياتىدا قانچىلىك مۇھىم ئورۇن » لهغمهن«كهيپىياتنىڭ ئۆزىال 
29ئىگهللهپ تۇرىدىغانلىقىنى شهرھىلهپ تۇراتتى.   

																																																													
  

2016هغمهن ھهققىدىكى ئىزدىنىشلىرىم سهۋهپلىك ل 29. 29ـ يىلى - بېتىگه  Face Bookـ ئۆكتهبىر كۈنى ئۆزۈمنىڭ -
ئاتالغۇسىنىڭ كېلىپ چىقىشى ھهققىده كۆپچىلىكتىن سۇئال سورىغان ئىدىم. بۇ سۇئالغا قارتا دۇنيانىڭ » لهغمهن«

ىلهن ئاۋاز قوشقان بولۇپ، بىر قانچه كۈن ئىچىدىال ھهر قايسى جايلىرىدىن ھهر ساھهلهردىكى ئۇيغۇرالر ئاكتىپلىق ب
پارچىدىن ئارتۇق ئىنكاس يېزىلغان. مهن تۆۋهنده ئوقۇرمهنلهرنىڭ پايدىلىنىشىنى نهزهرده تۇتۇپ ئهشۇ يېزىلغان  124

ئىنكاسالر ئىچىدىن تېمىمىزغا ماس كېلىدىغان بىر قانچه پىكىرالرنى تالالپ ئېلىپ، شۇ پىكىر يازغۇچىالرنىڭ 
قۇللىقىنى ئالغاندىن كېيىن ئهينئهن ئۇشبۇ ماقالنىڭ ئىزاھات قىسمىغا پايدىلىنىش مهنبهسى سۈپىتىده كىرگۈزدۇم. ما

     يېزىلغان بىر قىسىم پىكىرلهر تۆۋهندىكىچه:
 

(ئهنقهره ئۇنىۋېرسىتىتى تىل، تارىخ ۋه جوغراپىيه فاكۈلتتى):  ئۇيغۇر تاماقلىرىنىڭ كۆپىنىڭ ئىسمى  ئهركىن ئهمهت
تۈركىي تىلالر دىۋانىدا بار، ئهمما لهغمهن سۆزى يوق، قېرىنداش تىلالردىمۇ يوق. شۇڭا خىتايچه بولسا كېرهك دهپ 

ئىلمى مهنتىقىلىق مهنبهلهر بىلهن ئىزاھلىشىمىز كېرهك. مهن لهغمهن سۆزىنىڭ ئېتمولوگىيىسىنى ئۇزۇن …. ئوياليمهن
ىي ئىزاھات الزىم. بهلكىم لهغمهننى بىز ئىجات قىلىپ، ئىسمىنى يىلالردىن بېرى ئىزدهۋاتىمهن. ھىسسىي ئهمهس ئىلم

تۇڭگانالر قويغان بولۇشىمۇ مۈمكىن چۈنكى لهغمهن سۆزى ئۇيغۇر تىلىنىڭ فونېتىك ئاالھىدىلىكىگه مۇۋاپىق ئهمهس. 
لهگ« دېگهن » خېمىر«دېگهن سۆز قهدىمكى ئۇيغۇرچىغا خىتايچىدىن كىرگهن سۆز » مهن«بولسا ئهگهر » مهن-

نىڭ مهنىسى يوق... مهن كۆپ لوغهتلهرگه قارىدىم... » لهگ«گهپ.   
 

(مااليا ئۇنىۋېرسىتىتى، مااليسىيا): تۈركىي تىلالر دىۋانى مىڭ يىل بۇرۇنقى كىتاپ، كېيىنكى  فۇرقهت مهھمۇد غازى 
مىڭ يىللىق تىل تهرهققىياتى ئهكىس ئېتىلمىگهن. كونا كىتاپتا يوق بولغانلىقى ئۈچۈنالم خهنسۇچه بولۇپ قاالمدۇ؟ 

دهيدىغان سۆز بار، لهغمهننى چۆپنى لهڭ » ىشلهڭ سېل«زىيالىالر قۇالقنى دىڭ تۇتۇپ ئاڭالپ قويۇڭالر: تىلىمىزدا 
دهپ ئاتايدۇ. خهلقمىز تېخى ئۆزى يېۋاتقان نهرسىگه ئىسىم » لهڭمهن«سېلىپ تهييار قىلىمىز، شۇڭا نۇرغۇن كىشىلهر 

قوياممىغۇدهك ئهھۋالغا چۇشۇپ قالغىنى يوق. شۇنداق بىر گهپنى تهقدىم قىالي: كالال ئهسقاتىدىغان ياخشى نهرسه 
ائىم بىلله ئېلىپ يۈرگۈلۇك!ئهمما د  

 

(ھال يورك تىببىي ئىنستىتۇتى، ئهنگىلىيه): مېنىڭ بىلىشىمچىمۇ ئهسلىده لهڭمهن، لهڭ سېلىپ،  مېھرئاي ھهبىبۇلال
سوزۇپ تاشالش مهنىسىده دهپ بىلىمهن.  

 

» ۋه تهرجىمه تىل«سۆزى توغرىسىدا بىر ماقاله ئېالن قىلىنغان. » لهڭمهن«(فىلالندىيه): بۇرۇن  پهرھات قېيۇم
، »ئاشتاختا«دېگهن » لهڭ«دېگهن ژۇرنالدىغۇ دهيمهن، ئېنىق ئېسىمده يوق. ئۇنى ئۇيغۇرچه سۆز دېگىنى ئېسىمده. 

دهپمۇ ئاتايدۇ. » لهيمهن«لهڭمهننى ئاشتاختىغا ئۇرپ، سوزۇپ تهيياراليدۇ دېگىنى ئېسىمده. تۇرپاندا   
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خىل  3دهپ » لهگمهن«، »لهغمهن«، »لهڭمهن«رالر بۇ تاماقنى (ئانتۋېرپ، بېلگىيه): ھازىر ئۇيغۇ دولقۇن تاشبېك

توغرىسى بولسا كېرهك. » لهگمهن«ئاتاپ كېلىۋاتىدۇ، مېنڭچه تۇرپان، قۇمۇل شىۋىسىدىكى   
 

» لهڭ سېلىش، لهڭ ئۇرۇش«، »لهڭ«ئهمهس » لهگ«(مااليا ئۇنىۋېرسىتىتى، مااليسىيا):  فۇرقهت مهھمۇد غازى
دېگهن سۆزلهر بار. لهغمهننى سوزۇپ ئىككى تهرهپكه كۈچهپ تارتىپ تۇرۇپ لهڭ ئۇرىمىز يهنى ئهنبهلگه تاس تاس -

تهۋرىتىپ تهككۇزسهك ئاندىن چۆپ سوزۇلۇپ تهييار بولىدۇ.  
 

ئۇنىۋېرسىتىتى، يېڭى زىلالندىيه): بۇنى بىزمۇ خېلى تهھلىل قىلىپ باققان، ياپونىيهدىمۇ  د(ئائوكلهن ئورخۇن ئېليار
ئاتالغۇسى بار ئىكهن، ھهم بۇ تاماق چۆكىدا يىيىلىدۇ. ھهمده خهنزۇالردىمۇ » ramian ـرامىئهن «مۇشۇنىڭغا ئوخشاش 

مۇشۇ ئاتالغۇ بار ھهم ئۇالرمۇ چۆكىدا ئىستىمال قىلىدۇ. بىزدىن باشقا تۈركى مىللهتلىرىنىڭ چۆكا ئىشلهتمهسلىكى 
رگهن بولۇشى مۈمكىن. بىز مومكىن، شۇڭا مىنىڭچه بىرقانچه تاماقالر ۋه چۆكا ئىشلىتىش ئاسىيا مهدىنىيىتىدىن كى

خېلى كۆپ مهدهنىيهتلهرنى قۇبول قىلغان، ئهمما بىزده ئېنىق بولغان پاكىت ياكى ئارخېلوگىيىلىك پاكىتالر يوق ۋه 
مهن ھهم كۆرۇپ ۋه ئاڭالپ باقمىدىم، ئهگهر بار بولسا بهك خوشال بولۇپ كۆرهتتىم. ھازىرمۇ تاماق مهدهنىيىتىمىزده 

رىنىڭ شهكلى كۆپ بولۇۋاتىدۇ. ئهرهپچه ۋه تۈركچه تاماقالرمۇ خېلى مودا بولۇۋاتىدۇ. كۆپىنچه خىتاي تاماقلى  
 

(تۈركىيه): مېنىڭ يۇرتۇم ياركهنتتىن. ياركهنت دهرياسىنىڭ قارشى ياقىسىدىكى بهشكهنت ھامىت كۆكتۇرك 
ك چېغىمدا ئۇ يهرگه بېرىپ (ئۇيغۇرلىرىمىز بهشكهن دهپمۇ ئاتايدۇ) دېگهن جايدا تۇققانلىرىمىز بار ئىدى. مهن كىچى

دهپ ئاتىغانلىقىنى ئاڭلىغان ئىدىم. پولونى » ئۇزۇن ئاش، سوزۇپ ئاش«بىر مۇددهت تۇرغان ئىدىم. ئۇالر لهغمهننى 
دهپ ئاتىشاتتى. بۇ مېنىڭ ئاڭلىغان ۋه كۆرگهنلىرىم. بۇ يۇرتالردا ياشايدىغان ئىنسانالردا » قويۇق ئاش«

ئۇيغۇرلىرىمىزدىكى ئۇرۇق چىلىق مۇھهببهتلىرى ۋه بىر ـ بىرلىرىگه بولغان مېھرتۇققان- شهپقىتى ناھايىتى قويۇق ئىدى. -
مهن بىر تويدا مهشرهپنى ھهم كۆرگهن. چوڭ ئايۋان ساراي زالدا بىر تهرهپته ئايالالر، يهنه بىر تهرهپته ئهرلهر بىرلىكته 

دهپ ئاتىغىنىغا » ئۇزۇن ئاش، سوزۇپ ئاش«مهشرهپ ئويناشقان ئىدى. دېمهك بهشكهنتتىكى ئۇيغۇرلىرىمىز لهغمهننى 
قارىغاندا بۇ ئۇيغۇر تامىغىنىڭ خىتايالر بىلهن بىر ئاالقىسى بولماسلىغى قۇۋهتلىك بىر ئېھتىمالدۇر. چۈنكى خىتاي 

مىللىتى تۆگه ۋه ئېشهكنى بىلمهيدۇ، ئېشهك ۋه تۆگه مىنىپ بۇ ئۇچى تهكلىماكان چۆلىگه كېلىپ بىزنىڭ ئاتىللىرىمىزغا 
مهن تائامىنى ئۈگۈتىشى ئهقىلگه سىغمايدىغان بىر سهپسهته بولۇپ قېلىشى تهبئى. بىزمۇ ئاتىللىرىمىزدهك لهغمهن لهغ

دېگهن دهل ئۇيغۇرچه ئاتالغۇالرنى ئىشلهتسهك، بۇ مهسىله » ئۇزۇن ئاش، سوزۇپ ئاش«ئورنىغا ئاتاپ كهلگهن 
ئۆزلىكىدىن ھهل بولىدۇ دهپ ئوياليمهن.   

 

ادا): لهغمهن ۋه كۆپلىگهن قورۇما (سهي) تۈرلىرى بىزگه خىتايالردىن ئهمهس بهلكى تۇڭگانالردىن (كان مهھمهت توختى
دهپ ئاتايدىغانالر بار. لهغمهنگه مۇناسىۋهتلىك يانداش ئىسىمالردىن سهي (قورۇما) » لهڭمهن«كىرگهن. لهغمهننىمۇ 

ىلته) بهيمىيهن.... قاتارلىق ئىسىمالرمۇ بىزگه مهنتهڭ ( ئاش سۇيى، خېمىر سۇيى)، بازىمهن، سۇيرو، گۇيرو، جىزا (پ
تۇڭگانالردىن كىرگهن. ئۇيغۇرچه تائامالرنىڭ ئىسىملىرى ۋه شۇ تائامغا مۇناسىۋهتلىك يانداش ئىسىمالرنىڭ ھهممىسى 

 ئۇيغۇرچه سۆز بىلهن ئاتىلىپ كېلىنىۋاتىدۇ. بىز تارىختىن بۇيان خىتايالر بىلهن يېمهك ئىچمهكته بىلله بولمىدۇق.
لىكىن تۇڭگانالردىن يېمهك ئىچمهك جهھهتتىن خېلى كۆپ تاماقالرنى قوبۇل قىلدۇق. ئهڭ يېقىنقىسى بولسا داپهنجى 

(چڭ تهخسىلىك توخۇ قورۇمىسى)، جۇۋاۋا (تۈگره) دېگهن سۆزنى خىتايالر ئىشلهتمهيدۇ لىكىن تۇڭگانالر ئىشلىتىدۇ. 
1759لهغمهن،  تىالسى بىلهن ۋهتىنىمىزگه كىرگهن بولسىمۇ ئۇيغۇرالر ئارىسىدا يىلىدىكى تۇنجى قېتىملىق مانجۇ ئىسـ -
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ئومۇملىشىشى تۇڭگانالر ۋاستىسى بىلهن بولدى. خىتاينىڭ شهرقىي شىمالىدىكى خىتايالر ۋه شىئهندىكى خىتايالر 

ۈرك لهغمهن ۋه بازىمىيهننى ھازىرمۇ قىلىدۇ. ئهگهر بۇ تاماق ئۇيغۇر تائاملىرى بولسا چوقۇم بىزدىن باشقا ت
قهۋملىرىدىمۇ شۇنىڭغا يېقىن بىر تائام شهكلى بولىشى كىرهك. بۈگۈن ئۇيغۇرالرنىڭ تائاملىرى ئۇنداق ياكى مۇنداق بىر 

شهكىلده، يېقىن ياكى ئهينهن ئىسىمالر بىلهن باشقا تۈرك قهۋملىرىده ئۇچرايدۇ. مهسىلهن پولو، كاۋاپ، مانتا... 
هرچه لهغمهن بىزنىڭ ئهنهنىۋى تامىقىمىز بولمىسۇمۇ لهغمهننى ئۇيغۇرالر دىگهندهك. پهقهت لهغمهن بۇنىڭ سىرتىدا. گ

يىل جهريانىدا لهغمهن بىزنىڭ موھىم تاماق تۈرلىرىمىزنىڭ بىرىگه ئايالندى،  100ئهڭ ياخشى قىلىدۇ. قىسقىغىنه 
ا ( كۇئهيىزىلىكىن لهغمهنگه مۇناسىۋهتلىك يان ئاتالغۇالر، مهسىلهن مهنتهڭ (مىيهن تاڭ، ئاش سۇيى)، كويز ـ -

)، سۇيرو.... دېگهندهك ئىسىمالر 过油肉چوكا)، جىزا (پىلته)، سهي ـ قورۇما)، سومهن (سائومىئهن)، گويرو (
لهغمهن بىلهن بىلله تىلىمىزغا كىرگهن بولغاچقا گهرچه بۇ ئاتالغۇالرنىڭ ئۇيغۇرچىسىنى ئاندا ـ مۇندا ئىشلهتسهكمۇ 

ر تاكى ۋهتىنىمىزنىڭ خىتاي كۆرمىگهن بۇلۇڭلىرىغىچه (گهرچه ھازىر ھهممه يهنىال تۇڭگانچىدىن كىرگهن بۇ ئاتالغۇال
يهرده خىتاي بار بولسىمۇ) كهڭ كۆلهمده ئىشلىتىلمهكته. مهسىلىگه ھىس تۇيغۇ بىلهن ئهمهس پاكىت ۋه رىياللىق بىلهن 

مۇئامىله قىلغان تۇزۇك.  
 

جوغراپىيه فاكۈلتتى): مهمهت ئهپهندى، تۇڭگانالرنىڭ ئايرىم (ئهنقهره ئۇنىۋېرسىتىتى تىل، تارىخ  ۋه  ئهركىن ئهمهت
تىلى يوق، خىتايچهنىڭ بىر شىۋىسىنى ئىشلىتىدۇ، تۇڭگان / خۇيزۇ دهپ بىر تىل بولمىغاچقا خىتايچه دهيمىز.  

 

ىرىنىڭ (كانادا): تۇڭگانالرنىڭ ئايرىم تىلى يوق ئهلۋهتته. مهن تىلىمىزغا كىرگهن يىمهكلىك ئاتالغۇل مهھمهت توختى
بۇۋاسته خىتايالر ئاقىلىق خىتايچىدىن ئهمهس بهلكى تۇڭگانالرنىڭ ۋاستىسى بىلهن كىرگهنلىكىنى تهكىتلهۋاتىمهن.  

 

(مااليا ئۇنىۋېرسىتىتى، مااليسىيا): مهن كىچىك ۋاختىمدا تۇڭگانالر لهغمهننى قولىدا يهيتى. شۇڭا  فۇرقهت مهھمۇد غازى
ىش بهكمۇ گۈدهكلىك بولۇپ قالىدۇ.چوكىغا باغالپ خهنچىدىن كىرگهن دېي  

 

(كالىفورنىيه، ئامېرىكا): مهن بۇ تاماقنىڭ تارىخى ھهققىده بىر نهرسه بىلمهيمهن، لىكىن لهغمهن  ئادىلجان ئىبراھىم
» المىيهن«ئۇيغۇرچه سۆز ۋه ئۇيغۇرالر دېھقانچىلىق بىلهن شۇغۇلالنغىنىدىن تارتىپ يهپ كېلىۋاتقان تامىقىدۇر. ئهگهر 

ئۇنى مۇرهككهپلهشتۇرۇپ لهغمهنگه ئۆزگهرتىۋىتىشى ئهقىلگه مۇۋاپىق ئهمهس. ئۇنىڭ ئۇستىگه بۇ تاماق بولسا 
ئهتراپتىكى مىللهتلهرگه قارىغاندا ئۇيغۇرالردا بهك ئومۇمالشقان. بۇنداق تاماقنىڭ خهلق ئارىسىدا ئىسمى بولىشى 

لىش بىھاجهت. گهرچه خىتاي تىلىدا ئاھاڭدىن مهنىسى تهبىئى، بۇ قهدهر ئومۇمالشقان نهرسىگه باشقا مىللهتتىن سۆز ئې
روشهن كۆرىنىپ تۇرسىمۇ بۇ سۆز ئۇيغۇرچىدىن خىتايچىغا تهرجىمه قىلىنغاندا، خىتايالر ئاھاڭداش مهنالىق خهتلهرنى 

ئىشلىتىپ ئۇستىلىق بىلهن لهغمهننى ئۆز تىلىغا يېقىنالشتۇرغان. بۇنىڭ مىسالى سۈپىتىده تۆۋهندىكى ئۇيغۇر 
الغۇللىرىنى خىتايالرنىڭ ئۇستىلىق بىلهن تهرجىمه قىلىپ ئۆزلىرىگه ئۆزلهشۇرۋالغانلىقىنى ئويالشساق يېتهرلىك. ئات

، 土萝⼘卜⼟، تۇرۇپ =博士، باخشى = 坎⼟土镘مهسىلهن: كهتمهن=   
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ورىدا كۆپچىلىك بىلهن ئوچۇق ئېلىپ بېرىلغان ئىجتىمائىي ئاالقه ت Face bookئاخىرىدا مهن 
ئاتالغۇسى ھهققىدىكى مۇنازىرىلهرنى ئاساس قىلغان ھالدا ئۇنىڭ نېگىزلىك مهزمۇنىنى » لهغمهن«

تۆۋهندىكى تۆت نۇقتىغا يىغىنچاقاليمهن:   
   

دېگهن تائامنى بۇرۇن ئۇيغۇرالر شهرق » لهغمهن«. ئۇيغۇرالر ئهڭ كۆپ ئىستېمال قىلىدىغان 1
ىللهتلىرىگه ئوخشاش چوكىدا يېمهي قۇلى بىلهن يهيتتى. لهغمهن ئاتالغۇسىنىڭ ئاتىلىشىمۇ م

لهگمهن، «ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ھهر جايلىرىدا ئۆزگىچه بولۇپ تۇرپان، قۇمۇل قاتارلىق يۇرتالردا 
دهپ ئاتالسا، كۇچا، يهكهن، خوتهن قاتارلىق يۇرتالرنىڭ كۆپ قىسىم يېزا ـ » لهغمهن، لهيمهن

دهپ ئاتىسا، پولونى » يېيىپ ئاش«، »سوزۇپ ئاش«، »ئېشىپ ئاش«شالقلىرىدا لهغمهننى قى
ناملىق بۇ تائامنىڭ نامى كۆپ سانلىق » لهغمهن«دهپ ئاتايدىغانلىقى، قىسقىسى » قويۇق ئاش«

دهپ ئاتايدىغانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلىدۇ. » لهگمهن«ياكى » لهغمهن«يۇرتالردا بۇرۇندىن تارتىپ   
 

رچه تۈركى تىلالر دىۋانىدا ئۇيغۇر ۋه تۈركى خهلقلهر تائاملىرىنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ نامى . گه2
ناملىق بۇ ئاتالغۇنىڭ يوقلىقى، ھهم بۇ ئاتالغۇ » لهغمهن«يېزىلغان ۋه شهرھلهنگهن بولسىمۇ ئهمما 

خىتاي  باشقا ھېچ قانداق بىر تۈركى خهلقلهر تىللىرىدىمۇ تېپىلمايدىغانلىقى، قىسقىسى بۇ ئاتالغۇ

دېگهن ئاتالغۇنىڭ ئۇيغۇرالرغا تۇڭگانالر ئارقىلىق سىڭىپ كىرگهنلىكى  Lāmiàn - 拉面تىلىدىكى 
ئىلگىرى سۈرۈلىدۇ.   

 
ئۇرۇش، لهڭ «سۆزى ھهرىكهت ئورنىدا قوللىنىلىپ » لهڭ«ئاتالغۇسىدىكى » لهغمهن. «3

ۇن بۇ ھهقته دېگهندهك مهنىلهرنى بىلدۈرىدۇ دهپ قارىلىدۇ. بۇر» سېلىش، سوزۇپ تاشالش
» لهڭ«ژۇرنىلىدا بىر ماقاله ئېالن قىلىنغان بولۇپ، ئۇنىڭدا » تىل ۋه تهرجىمه«ئۈرۈمچىدىكى 

يهنى لهغمهننى ئاشتاختىغا ئۇرۇپ، سوزۇپ تهييارالشنى ئىپادىلهيدۇ » ئاشتاختا«دېگهن سۆزنىڭ 
دهپ كۆرسىتىلگهن.  

 
تارتىشالر، قىزغىن مۇالھىزىلهر ئېلىپ  ـئاتالغۇسى ھهققىده كۆپ تاالش » لهغمهن«. گهرچه 4

يىلى مانجۇ ـ 1759كهلىمىسىنىڭ » لهغمهن«ياكى » لهڭمهن«بېرىلغان بولغان بولسىمۇ ھهم  - 
چىن ئىمپېرىيهسىنىڭ تۇنجى قېتىم ئۇيغۇر دىيارىنى رهسمىي ئىشغال قىلغان يىلالردىن باشالپ 
خىتاي تىلىدىن مانجۇ ۋه تۇڭگانالر ئارقىلىق ئۇيغۇر تىلىغا سىڭىپ كىرىشكه باشلىغانلىقىنى كۆپ 

چان ۋه قانداق بىر ساندىكى پىكىر قاتناشتۇرغۇچىالر ئېتىراپ قىلىدۇ ئهمما بۇ سۆزنىڭ زادى قا
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ئىجتىمائىي ۋه تارىخىي شارائىتالردا ئۇيغۇر تىلىدا ئومۇمالشقانلىقى ھهققىده ھهممىنى قايىل قىالرلىق 
جاۋاب ئوتتۇرىغا قويۇلمىدى.    

 

 
دولقۇنى » لهغمهن«ئوتتۇرا ئاسىيا ۋه رۇسىيهدىكى   

 
ىۋاتقان ئىقتىسادى ۋه سودا خىتاي بىلهن ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىرى ئوتتۇرىسىدا كۈنسايىن كۈچىي

تىجارهت ئاالقىلىرىنىڭ قويۇقلىشىشىغا ئهگىشىپ، تىل ۋه مهدهنىيهتلهرده يېقىنلىققا ئىگه ئۇيغۇر 
دىيارىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ يېمهك ـ ئىچمهك ۋه ئىجتىمائىي تۇرمۇش ساھهلىرىمۇ روشهن ھالدا ئۆز 

نهچچه يىلدىن بۇيان بۇ  20كى تهسىرىنى كۆرسىتىشكه باشلىدى، ئهلۋهتته. بولۇپمۇ ئۆتكهن
مۇناسىۋهتلهر راۋاجىنىڭ تېزلىشىشى بىلهن تهڭ ئالمۇتا، بىشكهك ۋه تاشكهنتلهرده بىزنىڭ 

تهدرىجىي ھالدا ئوتتۇرا ئاسىيا خهلقلىرىنىڭ » ئۇيغۇر لهغمىنى«كۆزىمىزگه روشهن كۆرۈنۈۋاتقان 
بۇ تائامنى ئاالھىده ياقتۇرۇپ  كۈندىلىك تائاملىرى تىزىملىكلىرىگه كىرىپ كېلىشى، كىشىلهرنىڭ

قىزغىنلىقىنى شهكىللهندۈردى. » ئۇيغۇر لهغمىنى«يېيىشى، تهبىئىي بۈگۈنكى ئوتتۇرا ئاسىيا   
 

قىزغىنلىقىغا » ئۇيغۇر لهغمىنى«بىز يهنه ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىرىده كۈنسايىن ئهۋج ئېلىۋاتقان 
چېگراسىدىن يىراقالرغا نهزهر سالساق، بۇ  ئوتتۇرا ئاسىيا جۇغراپىيهسىدىن ھالقىپ تۇرۇپ، ئۇنىڭ

قىزغىنلىقنىڭ كهڭ رۇسىيه تېررىتورىيهسىنى ئۆز ئىچىگه ئالغاندىن تاشقىرى مىيۇنخېندىن 
نيۇيورككىچه، ۋاشىنگتوندىن لوس ئانجىلىسقىچه، لوندون، پارىژ، ئىستانبۇلدىن دۇبهي ۋه 

خوڭكوڭغىچه، توكيودىن بېيجىڭ ئۇيغۇر «يانى قاپلىغان شاڭخهيلهرگىچه بولغان دۇن ـ-
، جۈملىدىن ئۇيغۇر تائاملىرى رېستورانلىرى چهمبىرىكىنىڭ تهدرىجىي ھالدا »لهغمىنى

شهكىللىنىۋاتقانلىقىنى كۆرهلهيمىز.   
 

) قىزغىنلىقى Уйгуриский лагман،лагман» (ئۇيغۇر لهغمىنى«بولۇپمۇ رۇسىيه فېدېراتسىيهسىده 
يىن يۇقىرى بىر پهللىنى ياراتقان. رۇسىيه ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيهتلىرىدىن كې

قىزغىنلىقى ھهققىده دۇنيا ئىنتېرنېت تورى ئارقىلىق » ئۇيغۇر لهغمىنى«فېدېراتسىيهسىدىكى 
ئېرىشكهن مهلۇماتالر بىزگه تۆۋهندىكى سانلىق مهلۇماتالر ئارقىلىق بۇ قاراشلىرىمىزنى دهلىللهپ 

بېرىدۇ:  
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لهغمهننى قانداق ھازىرالش «ئىزدهش تورىدىن روس تىلىدا ئىشلهن  Googleبىز   ▪ 
 Готовим» (ئۇيغۇر لهغمىنى ئېتىش ھهققىدىكى نهق مهيدان سىن كۆرۈنۈش«ياكى » كېرهك

лагман по уйгурски دهپ يېزىپ ئىزدىگىنىمىزده، ھازىرغا قهدهر توردا ئوچۇق ئېالن قىلىنغان (
قېتىم بار  10,200اسىۋهتلىك سىن كۆرۈنۈشلهر سانىنىڭ ئۇيغۇر لهغمىنى ياكى لهغمهنگه مۇن

30ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ.   
 

دىن  Googleدهپ يېزىپ ئىزدىگىنىمىزده » leghmen«ئېنگلىزچه ياكى التىن يېزىقىدا   ▪ 
31قېتىم.  5630چىققان نهتىجىسى   

 
 1،110،000دهپ يېزىپ ئىزدىگهندىكى نهتىجىسى بولسا » лагман«روس يېزىقىدا   ▪ 

هنبهلهرنىڭ ئىزدهش تورىدا تۈرلۈك تېمىالردا لهغمهن ھهققىده رۇس تىلىدا م Googleقېتىم 
32بارلىقىنى كۆرسهتتى.   

  
 

																																																													
ئۇيغۇر لهغمىنى «ياكى » لهغمهننى قانداق ھازىرالش كېرهك«ئىزدهش تورىدىن روس تىلىدا ئىشلهن  Googleىز ب  30.

) دهپ يېزىپ ئىزدىگىنىمىزده، Готовим лагман по уйгурски» (ئېتىش ھهققىدىكى نهق مهيدان سىن كۆرۇنۈش
اسىۋهتلىك سىن كۆرۇنىشلهر سانىنىڭ ھازىرغا قهدهر توردا ئوچۇق ئېالن قىلىنغان ئۇيغۇر لهغمىنى ياكى لهغمهنگه مۇن

2016تورىدىن ئهڭ ئاخىرقى قېتىم تهكشۇرۇلگهن ۋاقتى:  Googleقېتىم بار ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. ( 10،200 ـ -
18يىلى  ـ دېكابىر)  -  

https://www.google.nl/search?q=Готовим+лагман+по+уйгурски 
	  

 2120دىن چىققان نهتىجىسى  Googleدهپ يېزىپ ئىزدىگىنىمىزده » leghmen«ئېنگلىزچه ياكى التىن يېزىقىدا   31. 
16ـ يىلى  2017تورىدىن ئهڭ ئاخىرقى قېتىم تهكشۇرۇلگهن ۋاقتى:  Googleمىڭ قېتىم. ( ـ سېنتهبىر)-  

https://www.google.co.uk/search?q=leghmen 
	  

ئىزدهش  Googleقېتىم  1،120،000 دهپ يېزىپ ئىزدىگهندىكى نهتىجىسى بولسا » лагман«وس يېزىقىدا ر 32.
تورىدىن ئهڭ  Googleتورىدا تۈرلۇك تېمىالردا لهغمهن ھهققىده رۇس تىلىدا مهنبهلهرنىڭ بارلىغىنى كۆرسهتتى. (

14ـ يىلى  2017ئاخىرقى قېتىم تهكشۇرۇلگهن ۋاقتى:  ـ سېنتهبىر) -  

нлагмаhttps://www.google.co.uk/search?biw=1325&bih=898&q=  
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ئىزدهش تورىدىن ئىزدىگهندىن  Googleدهپ يېزىپ » لهغمهن«ئۇيغۇر ئهرهب يېزىقىدا   ▪ 
33قېتىم.  79،000كېيىن كۆرسهتكۈچلهر نهتىجىسى بولسا   

 

 

دهپ ئىزدىگهنده تېپىلغان نهتىجىسىنىڭ ئېكران  »лагман«دىن  Google. رهسىم:  ئىزدهش تورى 11
كۆرۈنىشى.   

 

																																																													
ئىزدهش تورىدىن ئىزدىگهندىن كېيىن كۆرسهتكهر  Googleدهپ يېزىپ » لهغمهن«ئۇيغۇر ئهرهب يېزىقىدا   33. 

2017تورىدىن ئهڭ ئاخىرقى قېتىم تهكشۇرۇلگهن ۋاقتى:  Googleقېتىم. ( 78400نهتجىسى بولسا  16ـ يىلى - ـ -
سېنتهبىر)   

https://www.google.co.uk/search?biw=1325&bih=898&q=نەغمەل 
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» لهغمهن«نىڭ  Googleمانا يۇقىرىدا دۇنيا تورىدىكى ئهڭ چوڭ ئىزدهش مۇالزىمىتى بولغان 

ھهققىده ئىزدهپ تېپىپ بهرگهن سانلىق رهقهملىرى ئارقىلىق روس تىلى قوللىنىدىغان پۈتكۈل 
ئوتتۇرا ئاسىيا ۋه رۇسىيهده ئۇيغۇر لهغمىنى قىزغىنلىقىنىڭ قانچىلىك دهرىجىده 

ئومۇملىشىۋاتقانلىقىنى پهرهز قىالاليمىز.    
 

مال قىلىنىشقا يۈزلىنىشى ۋه بازار تېپىشىنى ئهمدى رۇسىيهده ئۇيغۇر لهغمىنىنىڭ كهڭ ئىستې
تۆۋهندىكى بىر قانچه تۈرلۈك ئامىلالرغا باغالپ چۈشىنىشىمىز مۇمكىن:  

 
ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىرىدىكى رۇسالر ۋه روس تىلىدا سۆزلىشىدىغان تۈركى خهلقلهرنىڭ    ▪ 

ۆرسهتكهن تهسىرى؛ئىچمهك ئادهتلىرىگه ك ـرۇسىيه فېدېراتسىيهسىدىكى رۇسالرنىڭ يېمهك   
 

خىتاي ـ رۇسىيه سودا ـ ئاالقىلىرىنىڭ كۈچلىنىشى، بولۇپمۇ غهرب ئهللىرى رۇسىيهنىڭ   ▪ 
مارت ئۇكرائىنانىڭ قىرىم يېرىم ئارىلىنى بېسىۋېلىشىدىن كېيىن ئىزچىل  ـ 18يىلى  ـ 2014

هرققه يۈزلىنىشى يۈرگۈزۈپ كېلىۋاتقان ئىقتىسادى ئېمبارگوسىدىن كېيىنكى رۇسىيه ئىقتىسادىنىڭ ش
تۈرتكىسىده تېخىمۇ تىز راۋاجلىنىۋاتقان رۇسىيه ۋه خىتاي ئىقتىسادىي ھهمكارلىق مۇناسىۋهتلىرىنىڭ 

تهسىرى؛  
 

خىتاي ئۇيغۇر دىيارىنىڭ مهركىزى شهھىرى ئۈرۈمچىنى نۇقتا قىلغان خىتاي غهربىي   ▪ 
شىمال چېگرا سودىسىنىڭ گۈللىنىشى، بولۇپمۇ ئۈرۈمچى بىلهن بولغان سودىنى ئىلگىرى 
سۈرۈشنىڭ تهقهززاسىدا يېڭى سىبىرىيه، ئاستانا، موسكۋا قاتارلىق شهھهرلهر بىلهن باغالنغان 

ـش لىنىيهلىرىنىڭ ئېچىلىشى بىلهن تىز راۋاجلىنىۋاتقان رۇسىيه بىۋاسىته ھاۋا قاتنا خىتاي -
مۇناسىۋهتلىرىدىكى جهمئىيهتنىڭ ھهر ساھهلىرى بويىچه ئۆز ئارا تهسىر كۆرسىتىشى؛ ـ -  

 
زبېكلهرنىڭ ئاكتىپ رول ئويناپ موسكۋا قاتارلىق رۇسىيهنىڭ چوڭ شهھهرلىرىده ئۆ  ▪ 

تائامنى تونۇشتۇرۇشقا قىسمهن ۋاسىتىچى بولۇشى؛دېگهن » لهغمهن«رېستورانالر ئېچىپ   
 

ئاتالغۇسىنىڭ لهغمهننى ئىستېمال قىلىدىغان ھهر قايسى مىللهت » لهغمهن«بۇ يهرده   ▪ 
تىللىرىدىكى يېزىلىشى ۋه تهلهپپۇز قىلىنىشىدا قىسمهن پهرقلهر مهۋجۇت بولسىمۇ ئهمما ئۇيغۇر 
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ئۇيغۇر «ىقى ھهم كۆپىنچه رېستورانالردا تهلهپپۇزىنى ئاساس قىلغانل» لهغمهن«تىلىدىكى 
دېگهن بىلهن بۇ تائام نامىنىڭ تهدرىجىي ئومۇملىشىشقا يۈزلىنىشى؛   » لهغمىنى  

 
دهپ » لهغمهن، لهڭمهن، لهگمهن«گهرچه لهغمهن ئۇيغۇر جانلىق ۋه يېزىق تىللىرىدا   ▪ 

الگمهن ياكى «ىدا بىردهك ئاتالسىمۇ ئهمما قازاق، قىرغىز، ئۆزبېك ۋه رۇس تىللىرى ۋه يېزىقلىر
دهپ ئاتىلىشى سهۋهبلىك بۇ تائام ئىسمىنىڭ   Лагман - Уйгуриский лагман» ئۇيغۇر لهگمىنى

ئومۇمىي بىر ئۇقۇمغا ئايلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشى؛   
 
شۇنى ئىزاھالپ ئۆتىشىمىز كېرهككى ئوتتۇرا ئاسىيا ۋه رۇسىيهدىكى رېستورانالرنىڭ تائام 

» лапша«دهپ ئاتالغان تائامدىن باشقا يهنه » الگمهن«ياكى » ئۇيغۇر لهگمىنى«تىزىملىكىده 
(الپشا ـ چۆپ) دهپ ئاتىلىدىغان، چۆپى سۇيۇقئاشنىڭ چۆپىدهك ھازىرلىنىدىغان، خۇرۇچلىرى 
ئاددىي بولۇپ مۇنداقچه ئېيتقاندا لهغمهندىن كۆره سۇيۇقئاشقا يېقىنراق كېلىدىغان بىر خىل 

ئوتتۇرا «نىڭ » لهغمهن«چۆپ تامىقىنى » الپشا«ى بولىدۇ. كىشىلهر بهزىده تائامنى ئۇچراتقىل
يهرلىك ئۇسلۇبىدىكى بىر ھازىرلىنىش شهكلى دهپمۇ قارايدۇ. » ئاسىياچه  
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دۇنيانىڭ ھهر قايسى جۇغراپىيهلىك رايون ۋه ئهللهردىكى لهغمهننىڭ كۆرۈنۈشلىرى:  

 
 

 
رهسىم: ئۈرۈمچى لهغمىنى .12.1  
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رهسىم:  غۇلجا لهغمىنى .12.2  
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Photo by Skipper)( بۇخارا لهغمىنى . رهسىم:  12.4  

 
 
 
 
 
 
 



 

www.azizisa.orgئهزىز ئهيسا ئهلكۈن    ئوتتۇرا ئاسىياغا لهغمهن بىلهن تونۇلىۋاتقان ئۇيغۇرالر"  "  

 

63	
	

 
 

 
 

موسكۋا لهغمىنى. رهسىم:  12.5  
  

 
بۇ يهرده ئوتتۇرا ئاسىيادىن تاشقىرى جاھانغا تونۇلۇۋاتقان ئۇيغۇر لهغمىنى ھهققىده تولۇقالپ 

ناملىق بۇ » لهغمهن«ئۆتۈش زۆرۈر بولغىنى ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆزلىرى ئهڭ كۆپ ئىستېمال قىلىدىغان 
يىلالردىن  تامىقىنى ئوتتۇرا ئاسىياغا تونۇشتۇرۇش بىلهنال چهكلىنىپ قالماستىن يېقىنقى ئون نهچچه

بۇيان ياۋروپا، ئامېرىكا ۋه ئوتتۇرا شهرق ئهللىرىگىمۇ تونۇتۇشقا باشلىغان. ئوتتۇرا ئاسىيا بىلهن 
رۇسىيهنىڭ سىرتىدا ئۇيغۇر لهغمىنىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئۇيغۇر تائاملىرىنىڭ تونۇلۇشىدا 

تهرهققىي قىلىپ ئۇيغۇر ئۈرۈمچىده يېمهك ـ ئىچمهك تىجارىتى ساھهسىده مۇۋهپپهقىيهت قازانغان ۋه 
قاتارلىق ئۇيغۇرالر » ھهرهمباغ«ئاپتونوم رايونىنىڭ سىرتىدا دادىل تىجارهت قىلىشنى باشلىغان 

ئىگىلىكىدىكى مۇۋهپپهقىيهت قازانغان چوڭ تىجارىي كارخانىالر ئاساسلىق رول ئوينىغان بولسا، 
انىڭ ھهر قايسى ئهللىرىگه كېلىپ يهنه بىرى ئۇيغۇرالرنىڭ يېقىنقى يىگىرمه نهچچه يىلالردىن دۇني

تىجارهت قىلىشى، كۆچمهن بولۇپ ئولتۇراقلىشىشى قاتارلىق تۈرلۈك ئامىلالر مۇھىم رول ئوينىغان.   
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دۇنيادىكى لهغمهنخانىالر   
 

ئۇيغۇر دىيارىنىڭ قايناق شهھهرلىرىده بولسۇن ياكى چهت ياقا يېزا- قىشالق بازارلىرىدا بولسۇن -
لهغمهننى ئۆزلىرىنىڭ ئهڭ ئاساسلىق تهيياراليدىغان تامىقى قىلغان ئاشپۇزۇلالر، مۇنداقچه ئېيتقاندا 

گۈدهك ئۇچراپ ھهر قهدهمده دې» لهغمهنخانىالر«ئىشىكى ئۈستىگه رهسمىي نام شهرىپى يېزىلمىغان 
كويلهرنىڭ دوقمۇشلىرىدا، قايناق  ـتۇرىدۇ. ئۇيغۇر يۇرتلىرىدا لهغمهنخانىالر ئادهتته مهھهلله 

كوچىالردا كىشىلهر ئۆزلىرىنىڭ ئۆيىنى ياكى باشقىالرنىڭ ئۆيىنى ئىجارىگه ئېلىپ ئاشپۇزۇل قىلىپ 
دهپ ئاتىشىدۇ. » ي لهغمىنىئۆ«ئاچقان بولىدۇ. بۇ لهغمهنخانىالرنىڭ لهغمىنىنى كىشىلهر ئادهتته 

لهغمهنخانىالرنىڭ تامىقى يېيىشلىك بولۇپ باھاسى ئاالھىده ئىمتىيازغا ئىگه شهھهر مهركهزلىرىدىكى 
رېستورانالردىن ئهرزان بولىدۇ. ئۇيغۇر دىيارىدىكى بهزى لهغمهنخانىالر يهنه كىشىلهر توپلىشىپ 

لهغمهن يېگهچ پاراڭلىشىدىغان، چاي ئىچىشىپ ئۆز مۇڭدىشىدىغان مهھهلله ـ كوي ئارا -
دهپمۇ ئاتىلىدۇ. » چايخانا«كىشىلىرىنىڭ بىر ئاممىۋىي سورۇنىدۇر ۋه بۇ سورۇنالر بهزىده 

لهغمهنخانىالر بىلهن چايخانىالرنىڭ ئاالھىدىلىكىده ئوخشاشلىق ۋه پهرقلهر بولسىمۇ ئهمما ئۇالر 
تۈپتىن پهرقلىنىپ كهتمهيدۇ.   

 
ۋه چايخانا مهدهنىيىتىنىڭ ئهڭ مۇھىم بىر ئاالھىدىلىكى ئۇ بىر غهيرى ئهلۋهتته ئۇيغۇر لهغمهنخانا 

رهسمىي جهمئىيهت مهكتىپى بولۇپ سىزگه ئۆزىڭىز ياشاۋاتقان يۇرت ھهققىده ئهتراپلىق جهمئىيهت 
بىلىملىرىنى بېرىدۇ. مهھهلله كويالردىكى چايخانا ۋه لهغمهنخانىالردا بولۇپ ئۆتكهن 

نىڭ يهنه قانداقتۇر تاالي كىشىلهرنىڭ ئۆزى، ئۆز جهمئىيىتى ۋه دۇنيا چاقچاقچىالرنىڭ، مهدداھالر
ھهققىده ئېيتقان تۈرلۈك تېمىالردىكى پاراڭلىرى سىزنىڭ ھايات خاتىرىڭىزگه ئۇنتۇلغۇسىز 
ئهسلىمىلهرنى قالدۇرغان بولىدۇ. مېنىڭ ۋهتهن دىيارىدىكى ۋاقىتلىرىمدا تاالي چايالرنى ئىچكهن، 

زىر جىسمانىي مهۋجۇتلۇقى ئالالبۇرۇن ئهسلىمىگه ئايلىنىپ كهتكهن، لهغمىنىنى يېگهن، ھا
خاتىرىسى قهلبىمىزده ھهر ۋاقىت ياد ئېتىلىپ تۇرىدىغان ئۈرۈمچى دۆڭ كۆۋرۈكتىكى لهغمهنخانا ۋه 
چايخانىالر بولسۇن، مهيلى قهشقهر ھېيتگاھ جامهسىنىڭ ئارقا كوچىلىرىدا تۇرخۇنىدىن قويۇق ئىس 

اشپۇزۇلالر، چايخانىالر بولسۇن، مهيلى ئاقسۇ شهھرىنىڭ بىر زامانالردىكى چىقىپ تۇرىدىغان ئ
ۋاڭسهن ۋه تۆمۈرچى كوچىلىرىدىكى لهغمهنخانىالر بولسۇن، ياكى بالىلىقىمدا شايار ئىگهچى 

غا تونۇردىن » بوالق چىنه چاي«كوچىسىدا قارا خىش چاي ۋه ناۋات سېلىنىپ ھازىرلىنىدىغان 
ننى چىالپ يېگهچ ھېكايىلهر ئاڭلىغان ئۆسمۈرلۈك چاغلىرىمنىڭ گۈزهل ھازىر چىققان گىرده نا
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ئهسلىمىلىرى بولسۇن ھهممىسى تهبىئىيكى ئۇيغۇر يېمهك ـ ئىچمهك مهدهنىيىتىده ئهڭ مۇھىم 
ئورۇننى تۇتىدىغان چايخانا، لهغمهنخانىالرغا باغالنغان ئىدى. ۋهھالهنكى بۈگۈنكى كۈنگه 

ۇيغۇر لهغمهنخانىلىرى ئاساسهن دېگۈدهك كهسپىي يېمهك كهلگهنده ئهنه شۇ ئهنئهنىۋى ئ ئىچمهك  -
نامىدا ئۈزلۈكسىز » لهغمهنخانا«مۇالزىمهتلىرى بىلهن شۇغۇللىنىشقا ئۆزگىرىپ كهتكهن بولۇپ، 

ئېچىلىۋاتقان ئاشپۇزۇلالر ھهتتا قوشنا ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىرىدىن ھالقىپ ئۆتۈپ غهرب 
غان. دۇنياسىغىچه تارقىلىشقا باشلى  

 

 
دۇنيانىڭ ھهر قايسى رايون ۋه ئهللىرىدىكى لهغمهنخانىالرنىڭ كۆرۈنۈشلىرى:  

 

 
رهسىم:  ئالمۇتىدىكى بىر لهغمهنخانىغا زىيارهت.  .13.1  
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نىڭ كۆرۈنىشى.» نومۇرلۇق لهغمهنخانا ـ 1«. رهسىم: موسكۋادىكى 13.2  

 
ىنىڭ كۆرۈنىشى. » ئارزۇ كهفىسى«رهسىم: نىيۇيوركتىكى  .13.3  
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كۆرۇنىشى هتراپىدىكى بىر چايخانىنىڭئىگهچى كوچىسى ئشايار ناھىيه بازىرى . رهسىم: 13.4  
. اۋغۇست)ئـ  2012(   

 

 
لهغمهننىڭ تۈرلىرى ۋه تهييارلىنىش ئۇسۇللىرى   

 
ئۇيغۇر لهغمىنى ئادهتته تهييارلىنىش ئۇسۇللىرىغا ئاساسهن پىلتا لهغمهن (سوزۇپ ئاش)، باغالم 
لهغمهن (بازىمهن)، كهسكهن لهغمهن، ياپىالق لهغمهن، توم لهغمهن (قامچا لهغمهن)، قۇرما 

لهغمهن (بوسو) دېگهندهك تۈرلهرگه ئايرىلىدۇ.   
 

ان كۆكتاتالر تۆت پهسىل بويىچه تۈر ـ تۈرلهرگه ئۇيغۇرالر لهغمهننىڭ قورۇمىسىغا ئىشلىتىدىغ
ئايرىلىپ ھازىرلىنىدۇ. ئۇيغۇر لهغمىنى قېرىالر، ياشالر ۋه ئاغرىق كىشىلهرنىڭ تهبىئىتىگه ماس 
كهلتۈرۈپمۇ تهييارلىنىدۇ. لهغمهن تۈرلىرىنىڭ نۇرغۇن بولۇشىمۇ بىرىنچىدىن نۆۋهتته بۇ مېززىلىك 
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هتىجىده ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشى مابهينىده شهكىل جهھهتتىنمۇ تاماقنى كۆپچىلىك ياخشى كۆرگهن، ن
ياكى ئۇنىڭ قورۇمىسىنى ھازىرالش جهھهتتىنمۇ كۆپ ئۆزگىرىشلهر يۈز بېرىپ، مۇكهممهللىشىپ 

دېگهن بىر نامى بار بولغىنى بىلهن ئهمما ئۇنىڭ تۈرلىرى، » لهغمهن«كهلگهن. مۇشۇ كۈنلهردىمۇ 
. تهييارالش ئۇسۇللىرى ئىنتايىن كۆپتۇر  

 
لهغمهن بۈگۈنكى ئۇيغۇر خهلقى كۈنده ئهڭ كۈپ ياقتۇرۇپ يهيدىغان تائامالرنىڭ بىرىدۇر، شۇنىڭ 

لهغمهننىڭ خېمىرى «دهپ ئاتالغان. شۇڭا ئۇيغۇرالر » مۇھهببهت ئېشى«ئۈچۈنمۇ ئۇنىڭ نامى 
دهتته دهپ لهغمهن خېمىرنىڭ تهييارلىنىشىغا ئاالھىده كۆڭۈل بولىدۇ. ئا» ئوخشىسا ئېشى ئوخشايدۇ

لهغمهن خېمىرىنى يۇغۇرۇشنىڭ ئۇسۇللىرىنى پهسىلگه قاراپ ئۆزگهرتىپ تۇرىدۇ. لهغمهننىڭ 
خېمىرى يۇغۇرۇلۇپ، زوۋۇلىسى ئۈزۈلۈپ تهييار بولغاندىن كېيىن لهغمهننىڭ سوزۇلۇش ئۇسۇلى 

تۆۋهندىكىدهك تۈرلهرگه بۆلۈنىدۇ.   
 

1 ۋۇلىسىنى ئهمبهل ئۈستىگه ئۇرۇپ ۋه قىلدهك سوزۇش ـ بۇنى ئاساسهن ھازىرالنغان خېمىر زو ـ-
سىلكىپ تۇرۇپ تهيياراليدۇ ياكى باشقا ئۇسۇل بىلهنمۇ ئىنچىكه قىلىپ سوزغىلى بولىدۇ.  

 
2 ئىنچىكه سوزۇش ـ بۇ خىل لهغمهن خېمىرىنى ھهر تۈرلۈك ئۇسۇلدا چىغدهك قىلىپ، ئىنچىكه  ـ-

سوزىدۇ.  
 

3 ىللىمېتىرغىچه بولىدۇ، چۆپ ئىككى م 4 ـ 3ئوتتۇرىچه سوزۇش ـ بۇنىڭ توغرا كهسمىسى  ـ-
قايناقتىال پىشىدۇ.  

 
4 مىللىمېتىرغىچه بولىدۇ. ئۇچ قېتىم  6 ـ 5ئارا سوزۇش ـ لهغمهن خېمىرىنىڭ توغرا كېسىمى  ـ-

34تولۇق قايناپ چىققاندىن كېيىن پىشىدۇ.  
 

 

																																																													
  

ئۇيغۇر ئۆرۈپ«  34. 2010مهسۇمجان زۇلپىقاروف، قازاقىستان مىر نهشىرياتى، » ـ ئادهتلىرى- ـ يىلى ئالمۇتا. ئۇيغۇر -
139ۋه  138سىالۋىيان ۋه روس يېزىقلىرىدا،  ـ بهتلهر.-  
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 ن ئومۇملۇققا ئايالنغان لهغمهنبۈگۈنكى كۈنده ئۇيغۇر جهمئىيىتىده ئاساسىي جهھهتتى
تهييارالش ئۇسۇللىرى تۆۋهندىكىچه:   

 
لهغمهن خام ماتېرىياللىرى:  

ئۇن، گۆش، سۇ يېغى، يېسسىۋېلهك، كۆك  قىزىلمۇچ، سامساق، غول پىياز، پهمىدۇر، -
يۇمشىتىلغان قىزىلمۇچ (پهمىدۇر قىيامى)، سامساق؛  

 
كېرهكلىك تهم خۇرۇچلىرى:  
تۇز، كاۋاۋىچىن، ئاچچىقسۇ  

 
تهييارالش ئۇسۇلى:لهغمهن خېمىرىنى   

 15پهسىلگه قاراپ ئۇنغا تۇز ۋه سۇ قۇيۇپ خېمىر يۇغۇرۇپ، خېمىرنى پورهك چىققىچه ئىشلهپ، 
مىنۇتتىن تۇرغاندىن مۇۋاپىق چوڭلۇقتا زوۋۇال ئۈزۈپ، زوۋۇلنى ياغالپ تۇرۇپ بىگىز قولدهك 

ىتىنىڭ ئۈستىنى ياغالپ توملۇقتا ئۇزۇنچاق پىلتا قىلىمىز. پىلتىلهرنى دهستىلهپ تىزغاندا، ھهر قهۋ
مىنۇت تىندۇرىمىز. 10 ـ 15تۇرۇش كېرهك. پىلتىلهر تهييار بولغاندا يهنه   

 
لهغمهننىڭ قورۇمىسىنى تهييارالش ئۇسۇلى:  

گۆش ۋه كۆكتاتالرنى ئۇششاق دان ـ دان قىلىپ بىر خىل شهكىلده توغراپ تهييارلىۋالىمىز (ئادهتته 
گىرام گۆش ئىشلىتىمىز). 170ۇچۇن بىر كىلوگىرام لهغمهن ئۇنىنىڭ چۆپى ئ  

 
كۆكتاتالرنى قورۇش ئۇسۇلى:   

گىرام سۇ يېغى  140قازانغا ئازراق ياغ قۇيۇپ (بىر كىلوگىرام لهغمهن ئۇنىنى ئۆلچىمى بويىچه 
ئىشلىتىمىز)، گۆشنى سېلىپ ئاندىن غولپىياز، يۇمشىتىلغان قىزىلمۇچ سېلىپ قورۇپ ئازراق تۇز 

لهك (ياكى چوكا پۇرچاق، سامساق غولى، بهرهڭگى، پىدىگهن) سېلىپ، سالىمىز. ئاندىن يېسسىۋې
ئاندىن كۆك قىزىلمۇچ، پهمىدۇر سېلىپ قورۇپ، ئازراق كاۋاۋىچىن ئۇنى سېلىپ مۇۋاپىق سۇ -

قۇيۇپ قاينىتىپ، تۇز تهمىنى تېتىيمىز، ئاچچىقسۇ ۋه سامساق سېلىپ بولغاندىن كېيىن بىر قاچىغا 
ئېلىۋالىمىز.  
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پىلتىسىنى پىشۇرۇش ئۇسۇلى:خېمىر   
قازانغا چۆپ لهيلهپ پىشقۇدهك سۇ قۇيۇپ، سۇنىڭ ئۆرلهپ قاينىشىغا ئۈلگۈرتۈپ تىنغان پىلتىنى 

بىر بىرىدىن ئېلىپ ئاشتاختىدا ئىككى ئالىقان بىلهن دومىلىتىپ تهكشىلىۋېلىپ، ئاندىن ئىككى -
بېشىدىن تۇتۇپ سوزۇپ ئاشتاختا ئۈستىگه قاتار ئاندىن ئىككى ئۇچىدىن تۇتۇپ قاتار تىزىمىز، -

ئىككى بىلىكىمىزنى كېرىپ ئاستا ۋه دادىللىق بىلهن سوزۇپ، ئوتتۇرىسىنى ئاشتاختىغا بوش بوش -
ئۇرۇپ، بىر غۇالچ بولغاندا قاتالپ يهنه سوزىمىز. ئىنچىكه سوزۇلغاندا، بىر ئالقىنىمىزغا يىغىلغان 

ازانغا تاشالپ بهش مىنۇت قاينىتىمىز. چۆپ پىلتا بېشىنى ئۈزۈۋېتىپ، ئىنچىكه سوزۇلغان خېمىرنى ق
پىشقاندىن كېيىن سوزۇپ ئېلىپ، سوغۇق سۇدا چايقاپ، ئاندىن ئاشنى ئىسسىتىپ ياكى شۇ پېتىچه 

35چىنىلهرگه ئېلىپ ئۈستىگه تهييارالنغان قورۇمىسىنى قويۇپ ئىستېمال قىلىمىز.   
 
 
 

																																																													
 

غۇلجىنىڭ لهڭمىنىنى تهييارالش ئۇسۇلى: 35.   
 http://axpaz.cn/munbar/read.php?tid=884  

روسچه ئۇيغۇر لهغمىنىنىڭ ھازىرلىنىشى ھهققىدىكى مالۇماتالر روسىيه: Talerka TVـ -  

  Lamian، Lāmiàn, Lag'mon, 拉面) لهڭمهن (  
http://talerka.tv/ru/recept/uyghur/laghman  

Уйгуриский лагман  ـ  روسچه ئۇيغۇر لهغمىنىنى تهييارالشنىڭ ئۇسۇللىرى  
http://cookingman.ru/cooking-book/myaso/lagman-uygurskiy.html 

زبېك لهغمهنلىرىنى تهييارالشنىڭ ئۇسۇللىرىۆروسچه ئۇيغۇر، ئ  

Лагман. Как приготовить Уйгурский, Узбекский лагман 
travel.uz/uzbekistan/cuisine/lagman/-http://www.asia  

روسچه ئۇيغۇر لهغمىنىنى تهييارالشنىڭ ئۇسۇللىرى   

Готовим лагман по уйгурски 2.0 Настоящий Уйгурский Лагман 
https://youtu.be/AkheDoN5NQE  

سىن كۆرۇنىشى ـ روسىيه ئۇيغۇر لهغمىنىنىڭ تهييارلىنىشى ھهققىدىكى  

Лагман (Lāmiàn, Laghman, 拉⾯, لهڭمهن  ) 
https://youtu.be/-HGWyiZk0fo 

 
2017تورىدىن بۇ تور بهتلهرنى ئهڭ ئاخىرقى قېتىم تهكشۇرۇلگهن ۋاقتى:  ئىنتېرنېت( 28ـ يىلى - ـ سېنتهبىر) -  
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رهسىم: لهغمهن قورۇمىسىنىڭ كېرهكلىك خام ماتېرىياللىرى .14.1  
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رهسىم: ئالمۇتىنىڭ سۇلتان قورغاندىكى بىر ئۇيغۇر ئائىلىسىده ئايالالر لهغمهن چۆپىنى ئهشمهكته. .14.2
يىلى، ئىيۇل) ـ 2016(  
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خۇالسه   

 
ئىنسانالرنىڭ يېمهك ئىچمهك مهدهنىيىتىمۇ باشقا مهدهنىيهتلهرگه ئوخشاش مهلۇم بىر جۇغراپىيهلىك -

بىرىنى ئۈزلۈكسىز تولۇقاليدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ  ـبهلباغدا ئۆز ئهتراپىغا تهسىر كۆرسىتىدۇ، بىر 
نى، تهۋهلىك ھهرقانداق بىر مىللهتنىڭ ئۆز مىللىي خاسلىققا ئىگه تائامنىڭ ئهسلى كېلىش مهنبهسى

خهلقلهر توپىنى ئېنىق ۋه توغرا تېپىپ چىقىش قىيىن بولغان بىر مهسىلىدۇر. بۇنىڭ دهلىلى 
سۈپىتىده ئۇيغۇرالر ئۆزلىرىنىڭ ئهنئهنىۋىي مىللىي تائاملىرى دهپ بىلىدىغان لهغمهن، پولۇ، 

سامسا، نان قاتارلىق يېمهك ئۆزىمىزنىڭ دهپ ئىچمهكلىرىنى مىسال قىالاليمىز. چۇنكى ئۇيغۇرالر  ـ-
بىلىپ كېلىۋاتقان بۇ تائامالر ئىچىده لهغمهندىن باشقا تهييارلىنىش ئۇسۇلى ۋه تهمى پهرقلىق 
بولسىمۇ ئهمما نامى پولۇ، سامسا، نان دهپ ئاتىلىدىغان تائامالر ئوتتۇرا، جهنۇبىي ۋه غهربىي 

لىنىپ كهتكهن يېمهك ـ ئاسىيادىكى نۇرغۇنلىغان خهلقلهرنىڭ كۈندىلىك ھاياتىدا ئومۇملۇققا ئاي
ئىچمهكلهردۇر.   

 
ئهگهر تهييارلىنىش ئۇسۇللىرى ۋه تهمى ئوخشاش بىر خىل تاماق توپلىشىپ ياشايدىغان بىر 
خهلقلهر توپى ئارىسىدا تهدرىجىي ھالدا ئومۇمنىڭ بىردهك ئىستېمال قىلىدىغان تائامغا ئايالنسا، 

ئايلىنىپ كېتىدۇ چۈنكى ئۇ تائامدا بىر  دېمهك ئۇ ئۆز نۆۋىتىده شۇ خهلقنىڭ مىللىي تائامىغا
مهدهنىيهتتىكى خهلقلهرنىڭ ئورتاق بهھرىلىنىش لهززىتى بىلهن بىرگه ئۆزلىرىنى باشقىالردىن 
ئايرىم مىللىي تهۋهلىك بويىچه سېزىش ئاالھىدىلىكلىرىمۇ سىڭىپ كهتكهن بولىدۇ. بۇ خىل 

يېمهك ائامنى ئىستېمال قىلىدىغان خهلقنىڭ ئاز ـ ئىچمهكنىڭ ئومۇمىيلىققا ئايلىنىشى ئهلۋهتته شۇ ت-
كۆپلۈكى ئارقىلىق بهلگىلهنسه يهنه ئۆز نۆۋىتىده ئوخشاش بىر خىل تاماقنى ئىستېمال قىلىدىغان 
خهلق شۇ تائامنىڭ ئۆزلىرىگه تهۋه ئىكهنلىكىنى، مهزكۇر تائامنى ئۆزلىرىنىڭ ئهڭ ئوخشىتىپ 

ۇ.ئېتىدىغانلىقىغا ئىشىنىشى بىلهنمۇ ئىپادىلىنىد  
 

شۇڭا ئوخشاش بىر تائامدىن تهڭ ھۇزۇرلىنىدىغان خهلقلهر شۇ تائامغا ئاالھىده ئېتىبار بېرىدۇ، 
تهمىنى ياخشى بىلىدۇ ۋه قانداق بولۇشى كېرهكلىكىنى بهلگىلهيدۇ. ئهلۋهتته ھهقىقىي بىر يهرلىك 

يېمهك ـ تهمگه ئىگه تائامنىڭ مۇئهييهن ئىجتىمائىي كېلىپ چىقىش مهنبهسى بولغان بولىدۇ. 
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ئىچمهك مهدهنىيىتى بىر خهلقنىڭ سىمۋولى بولۇپ، ئۇ ئوخشاش بىر تائام مهدهنىيىتىنى 
36ئورتاقلىشىدىغان خهلقلهر ئۇچۇن تهبىئىي ھالدا ئۆزلۈكلۈك ئېڭىنى ئۇرغۇتىدۇ.   

 
گهرچه بۇ تائام ئۇيغۇرالر ياشىغان مۇھىتنىڭ ئاالھىدىلىكىگه يارىشا ئۇزاق بىر تارىخىي  ـلهغمهن 

ھايات پائالىيهتلىرى داۋامىدا يوقتىن بهرپا قىلىنىپ يارىتىلغان، ئۇيغۇر تۇرمۇش ئۆرۈپ ـ 
ئادهتلىرىگه ماس ھالدا ئۆزلهشتۈرۈلگهن ۋه بۈگۈن ئهڭ كهڭ ئومۇمالشقان تائام بولسىمۇ ئهمما 

ىڭ ياسىلىش ئۇسۇللىرىنىڭ بولۇپمۇ كۆكتات قۇرما تهييارالش ئۇسۇللىرىنىڭ شهرق خهلقلىرى ئۇن
يېمهك ـ ئىچمهك مهدهنىيىتى تهسىرى ئارقىلىق يېتىپ كهلگهنلىكىنى رهت قىاللمايمىز. بهلكىم 
بۈگۈنكى كۈنده ئۇيغۇرالرنىڭ خىتاي خهلقلىرى بىلهن بولغان ئىجتىمائىي ئاالقىلىرىنىڭ 

ه ئهگىشىپ خىتاي تائاملىرىنىڭ ئۇيغۇر تائام مهدهنىيىتىگه كۆرسهتكهن تهسىرى ئهڭ كۈچىيىشىگ
كۈچلۈك بولۇۋاتقان بولۇشى مۇمكىن.   

 
بۈگۈنكى ئۇيغۇر تائاملىرىدىن بىز ئوخشاشال ئوتتۇرا ئاسىيا بىلهن خىتاي تائاملىرىنىڭ روشهن 

شنا مىللهتلهر تائاملىرىدىن پهرقلىق ۋه ئېلېمېنتلىرىنى بايقىيااليمىز. ئۇيغۇر تائاملىرىنىڭ باشقا قو
ئۆزگىچه بولۇشى ئهلۋهتته ئۇنىڭ قوبۇل قىلىش ۋه ئۆزلهشتۈرۈشتىكى ئاالھىدىلىك ۋه خاسلىقى 
قاتارلىق ئىقتىدارىغا مۇناسىۋهتلىكتۇر. ئۇيغۇر تائاملىرى ۋه ئۇنىڭ تهييارلىنىش ئۇسۇللىرى خىتاي 

هلسىمۇ ئهمما بهزى خىتاي تائاملىرىنىڭ ياسىلىش تائاملىرىغا بىلهن ئوخشىمايدۇ دهپ قارىلىپ ك
ئۇسۇللىرى ئۇيغۇرالرنى ئاساس قىلغان ئۇيغۇر دىيارىدا ۋه قوشنا ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تۈركى 
خهلقلهر تۇرمۇش ئادهتلىرىده ھهم ئافغانىستاندا كهڭ قوللىنىلىدۇ. ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇر، 

ئارا بىر ـ  ـىڭ كۆپلىگهن تائام ئېتىش ئۇسۇللىرى ئۆز ئۆزبېك، قازاق قاتارلىق تۈركى خهلقلهرن

																																																													
ـ  »سۇ سهي: ئوتتۇرا ئاسىيا ۋه خىتاي ئوتتۇرسىدىكى ئۇيغۇرالرپولو، لهغمهن، «  36.  
 Ildiko Beller-Hann, M.Cristina Cesaro, Rachel Harris, Joanne Smith Finley   تهرپىدىن نهشىرگه

2007تهييارالنغان. نهشىرياتىدا نهشىر قىلىنغان.   Ashgateـ يىلى ئهنگىلىيه -  
M. Cristina Cesaro, “Polo, laghman, so say: Situating Uyghur food between 

Central Asia and China” ـ Chapter 10, page 200-201; Book “Situating the Uyghurs 
between China and Central Asia”, Edited by Ildiko Beller-Hann, M.Cristina 

Cesaro, Rachel Harris, Joanne Smith Finley, published by Ashgate 2007; ISBN 978 
0 7546 70414) 

www.amazon.co.uk/Situating-Uyghurs-Anthropology-Cultural-Indo-Pacific	
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بىرلىرىدىن ئۆگىنىش ئاساسىدا ئۆزلهشتۈرۈلگهن بولۇپ، ئورتاقلىققا ئىگه بولغان بىر تائام 
تهييارالش ئهنئهنىسىنى ياراتقان.   

 
ۇ بىراق يهنه بىر نۇقتىدىن ئېيتقاندا گهرچه ئۇالر ئارىسىدىكى تائامالردا قىسمهن پهرقلهر بار بولسىم

بۇ پهرقلهر ئومۇمىي تۈركى مىللهتلهر تائام مهدهنىيهت ئهنئهنىسى رامكىسى ئىچىدىن تۈپتىن ھالقىپ 
چىقىپ كهتمىگهن. بۈگۈنكى كۈنده ئۇيغۇر لهغمىنى ئۇيغۇر دىيارىدا، ئىچكىرى خىتاي ئۆلكىلىرىده 

الرنىڭ تائامى دهپ ۋه ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىرىده بولسۇن بىردهك ياكى پهرقلىق ھالدا ئۇيغۇر
ئۇيغۇر «قارىلىپ كهلمهكته. بولۇپمۇ ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىرىده، ھهتتا رۇسىيهده بۇ تائامنى 

نامى بىلهن ئاتاش خاس بىر تائام ئىسىمغا ئايالنغان بولۇپ، بۇ ئارقىلىق لهغمهن » لهغمىنى
ئىگىسىنىڭ ئۇيغۇر خهلقى ئىكهنلىكى ئېنىق شهرھلهنگهن.      

 
 
 
 

———————————————————— 
 

قوشۇمچه مهنبه:  
 

دۇنيانىڭ ھهر قايسى ئهللىرىدىكى ئۇيغۇر تائاملىرىنى تهيياراليدىغان رېستورانالر تىزىملىكى ۋه ئادرېسى:   
 

ئالمۇتا:  ـقازاقىستان   

  Оргилай” Resturant“  رېستۇرانى» ئۆرگىلهي«

“Оргилай” Resturant, Yл. жамакаева 142, Amaty 
 

بىشكېك: ـقىرغىزىستان   
Arzu resturant  »ئارزۇ رېستۇرانى«  

7 Togolok Moldo, Bishkek 720000, Kyrgyzstan. Tel: +996 312 6966 97 
 

Cafe Faiza » فهيزا رېستۇرانى«  
Cafe Faiza, Jibek Jolu, Bishkek, Kyrgyzstan. Tel: +996 312 65 2378 
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تاشكهنت: ـئۆزبېكىستان   
 

Silk Road Chef  
https://silkroadchef.com/2015/07/ 

 

روسىيه:  
http://in-posad.ru/organizations/lagmannaya-sk/ 

 

مىيۇنخېن: ـرمانىيه ېگ  
Taklamakan Resturant» تهكلىماكان رېستۇرانى«  

Taklamakan Resturant, Bayerstraße 27, 80335 Munchen, Tel: +49 89 8906 8468. 
http://www.taklamakan-resturant.de 

 

Tangritagh Resturant» تهڭرىتاغ رېستۇرانى«  
Tangritagh Resturant, Haeberlstr. 1, 80337 Munich, Bavaria, Tel: +49 89 5527 1643 

 

فىرانكفۇرت: ـرمانىيه ېگ  
UI Uyghur Resturant » ئۇيغۇر رېستۇرانى«  

UI Uyghur Resturant, Kleyerstr.99, Frankfurt, Germany. Tel: +49 69 54806910 
http://www.ui-resturant.de 

 

پارىژ: ـفىرانسىيه   
Muqam Resturant »مۇقام رېستۇرانى«  

Muqam Resturant, 36 Rue de Trevise,75009 Paris, France. Tel; +33 1 4770 4325 
 

   Ouigour Resturant »ئۇيغۇر رېستۇرانى«
Ouigour Resturant, 74 Rue Jean-Pierre Timbaud,75011 Paris, France. Tel: +33 1 4355 0473 

 

Dolan Ouigour Resturant  »دوالن ئۇيغۇر رېستۇرانى«  
Dolan Ouigour Resturant, 5 ru de Poissy,75005 Paris, France  

 
لوندون: ـئهنگىلىيه   

 

Uyghur Resturant  »ئۇيغۇر رېستۇرانى«  
London Finsbury Park. 27 Blackstock Road, London, N4 2JF Tel: 02072262446 

http://www.uyghurrestaurant.co.uk 
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ETLES Uyghur Resturant  »ئهتلهس ئۇيغۇر رېستۇرانى«  

Hoe Street Walthamstow, London, UK E17 9PP. Tel: 0203-620-6978, Email: 
Reservation@etles.co.uk  http://www.etles.co.uk 

 

Pasha Central Asian Resturant »پاشا ئوتتۇرا ئاسىيا رېسرتۇرانى«  
158 Camberwell  Road, London SE5 0EE, UK. Tel: +44 (0) 20 7871 9963 

http://www.pasharesturants.co.uk 
 

: Leicesterلېيستېر ئهنگىلىيه   
Karamay Western China Cusine  »قارماي تائاملىرى«  

109 London Road, Leicester LE2 0PF, Tel: +44 (0)116 319 6691 
 

ئىستانبۇل: ـتۈركىيه   
 

Yuksel Uyghur Resturant  »ئۇيغۇر رېستۇرانىيۈكسهل «  
Abdullatif Pasa Sokak 6, 34096, Aksaray, Fatih/Istanbul, Turkey. Tel: +90 212 586 2622 

 

»تۈركىستان ئۇيغۇر رېستۇرانى لهززهتلىك ئۇيغۇر يېمهكلىرى«  
Turkistan Uygur Lokantasi - Lezzetli Uygur Yemekleri  

 Abdullatif Past Sokak No 13, Aksaray, Istanbul. Tel: +90 212 588 7712 
 

كانادا:  
 

The Charcoal Kebab House  
3256 Lawrence Ave E, Scarborough, 0N M1H 3C2, Canada. Tel: +1 647 352 4450  

 

ـئامېرىكا  نىيو يورك:-  
 

Cafee Kashgar  »قهشقهر كهفىسى«  
1141 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY 11235 .  tel:  +1 (718) 743-3832 

http://kashkarcafe.com 
 

Cafe Arzu  »ئارزۇ كهفىسى«  
101-05 Queens Road, Queens, NY 11375 at 67th Road. Tel: 718 830 3335 

sietsema-food-jewish-sephardic-http://ny.eater.com/2016/10/25/13403926/nyc  
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ـئامېرىكا  ۋاشىڭتون:-  
 

»خانىش ئاماننىساخان رېستۇرانى« - Queen Amannisa Resturant   
320 23rd Street South, Suit 150, Arlington,VA 22202. Tel: +1 703 414-7888 

 

Dolan Uyghur Resturant» دوالن ئۇيغۇر رېستۇرانى«  
3518 Connecticut Ave NW Washington DC, 20008. http://www.dolanuyghur.com 

 

مېلبورن: ـ ئاۋىسترالىيه  
 

Dolan Uyghur Food Heaven  »دوالن ئۇيغۇر رېستۇرانى«  
 166 Little Lonsdale Street, CBD, Melbourne. Tel: +61 3 9041 8802 

 

سېدنىي: ـ ئاۋىسترالىيه   
 

Tarim Uyghur Resturant  »تارىم ئۇيغۇر رېستۇرانى«  
105 Rawson St, Auburn NSW 2144, Sydney, Australia, Tel: +61 2 9649 9085 

 

توكىيو: ياپونىيه ـ  
 

Silk Road Tarim Uyghur Resturant  »يىپهك يولى تارىم رېستۇرانى«  

3 Chome 15 -8 Nishishinjuku, 新宿区 Tokyo, 160-0023, Japan. Tel: +81 3 6276 7799 
 

دۇبهي: ـئهرهب بىرلهشمه خهلىپىلىگى   
 

Xinjiang Kiroran Resturant  »شىنجاڭ كىرورهن رېستۇرانى«  
23-34th Street, Dubai, United Arab Emirates. Tel: +971 4297 2130 

 

Xinjiang Afandim Resturant »شىنجاڭ ئهپهندىم رېستۇرانى«  
Xinjiang Afandim Resturant , Tel: +971 4 422 7595 

 

بېيجىڭ: ـخىتاي   
 

Turpan Resturant »تۇرپان رېستۇرانى«  
No 6, Niujie Beikou, Xicheng District, Beijing 

  

A Fun Ti Hometown Music Resturant  »ئهپهندى يۇرتى مۇزىكىلىق رېستۇرانى«  
No.2 A, Houguaibang Hutong, Chaoyangmen Nei Street, Dongcheng District, Beijing 
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Silk Road Xinjiang Resturant » يىپهك يولى شىنجاڭ رېستۇرانى«  
No 6, Fangyuan West Road, Chaoyang District, Beijing  

 

  »شىنجاڭ ھىالئاي ئۇيغۇر مۇسۇلمانالر رېستۇرانى«
Xinjiang Crescent Moon Uighur Muslim Resturant  

16 Dongsi 6th Alley, Dongsi, Dongcheng District, Beijing, 100007.Tel: +86 10-64005281 
 

شاڭخهي:  ـخىتاي   
 

Uyghur Resturant »ئۇيغۇر رېستۇرانى«  
Uyghur Resturant, No.280 Yi Shan Road, Shanghai, China 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

    :ئادرېسىتور  مۇقىمـ » ئۇيغۇرالر تونۇلىۋاتقان بىلهن لهغمهن ئاسىياغا ئۇتتۇرا«
   »	www.uyghurensemble.co.uk/uy/?p=4523	

:  ئادرېسىهلكىتاب مۇقىم ئـ » ئۇيغۇرالر تونۇلىۋاتقان بىلهن لهغمهن ئاسىياغا ئۇتتۇرا« 
   »	

 

www.uyghurensemble.co.uk/Uyghur_Leghmen_Ottura_Asiya  .pdf  	

	

 
1 يىلىلىقـ  2017 ژۇرنىلىنىڭ» يۇرت ئانا«مهزكۇر ماقاله  9ئومۇمى( سانـ - ـ سان) -

.دىىنقىل نهشىر قايتاسهھىپىسىده  تورى ئهلكۈن ئهيسا ئهزىز ئاساسهن نهشىرىگه  

www.anayurtjurnili.net/?p=7679 
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