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 كىرىش سۆز ئورنىدا

ئۇيغۇرالر ژورنىلىنىڭ  مەسڭلۇىلىرم مەنڭدىن الىنىنڭدىيە ئۇيغڭۇرىىرم : ھۆرمەتلىك ئوقۇرمەن
ماقڭاىە مەزكڭۇر  مەن يازغڭانبوىڭۇپ ھەققىدە بىر ماقاىە يېزىپ بېرىشىمنى تەىەپ قىلغڭان 

تڭرركىيە باشڭلىلىقىدى ى ئاىدم كەينى بوىۇپ كۆپ قېڭتى   ژورناىدا ئېىن قىلىغان ئىدم،
بىڭر قىىڭى  قېرىنداشڭىرنى  الىنىنڭدىيەېە كېلىڭپ  ا تۇرۇۋاتقڭانئوتتۇرا شڭەر  رايۇنلىرىڭد

ئورۇنلىشىش ئىىڭتى ى بىڭلەن مەنڭدىن ئڭايرى  سڭۇئاىىرنى سورىشڭى مېنڭى بڭۇ ھەقتىمڭۇ 
ش يازمىىى يېزىشىمغا تڭررت ە بوىڭدم،ېەرچە مەن ئڭۇ ماقڭاىەمنى الەيىڭ ۇكتا چرشرندۈرۈ

الىنىندىيەېە مۇناسىۋەتلىك بۇ ئى  ڭى ماقڭاىىنى يەنە بىڭر قىىڭى  ئېىن قىلغان بوىىاممۇ 
قوىىڭىزدى ى بڭۇ كىتاپلىڭدا . ىدىەك اغىراراق ئېىن قىلىش وشۇپرەسى  ئاى ۇملىرم بىلەن ق

ھەققىڭڭدە قىىڭڭقىلە  اجڭڭىتلىئ ىسڭڭايىس،ياشڭڭاۋاتقان ئۇيغۇرالرالىنىنڭڭدىيە ۋە الىنىنڭڭدىيەدە 
 ەگمڭىقىەخ.رەسڭىملەرمۇ كىرېرزۈىڭدمياىداما سرپىتىدە بىڭر قىىڭى   مەىۇماتتىن سىرت يەنە

 .ىسۇغىاق پىتېي ىىىدياپ

 ھۆرمەت بىلەن

 ھېيتاخۇن مەمتىمىن 

 خېلىىنى ى–،ئاپرىل 22يىلى .2222

 heytahun@hotmail.fi:ەقالائ
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 ئۇيغۇرىىرمۋە الىنىندىيە الىنىندىيە 

قىڭش پەسڭلى ئڭۇزۇن،يېزم توىىمڭۇ قىىڭقا  قانشىماىى ياۋرۇپاغا جايىشڭالىنىندىيە شەرقى 
ھاۋاسى ۋە سريى ساپ،ئاساسەن ھەممىى  ۆپ ياغقاچقايامغۇر ك-كىلى  ىنە بىر دۆىەت،قار

تەرىپى ئورمان بىڭلەن قاپىنغڭان بوىغاچقڭا ياغڭاك ئې ىىڭپورتى دۆىەتنىڭ  مڭۇھى  كىڭرى  
ىڭلەن يوقڭۇرم مېتڭودم بئوقۇتڭۇش مائارىپ ساھەسىدى ى ئڭۆزېىلە .مەن ەسى ھېىاپلىندۇ

ىنىڭڭ  ھەۋىىڭڭىنى قوزغڭڭاپ ئاالھىڭڭدىلى ى بىڭڭلەن  دۇنيڭڭا ئەىلىر ،مۇشڭڭۇقازانغاچقائۆنڭڭر  
 . نوكىلڭا تېلىۇڭۇن ماركىىڭىمۇ مۇشڭۇ دۆىەتڭتە مەيڭدانغا كەىڭگەن.بىڭر دۆىەت كېلىۋاتقان

ئەزا بوىڭڭڭۇپ  يڭڭڭانۋاردا.2 يىلڭڭڭى.2991 ياۋرۇپڭڭڭا ئورتڭڭڭا  ېەۋدىىڭڭڭىگەالىنىنڭڭڭدىيە 
ۆىىمىگە سېلىشڭتۇرغاندا  نوپۇسڭى ئەئ ئڭاز دۆىەتلەرنىڭ  بىڭرم ،ياۋرۇپادى ى يەر ككىرېەن

شڭەرقتە ۋە  ،جەنۇپتا ئېىڭتونىيەقۇشنىلىرم غەرپتە شىۋىتىىيە،شىماىدا نورۋېگىيە.ھېىاپلىندۇ
 .بوىىا روسىيە

بەش )1372713 كۇۋادىرات كىلومېتىر،نوپۇسى   334332پايتەختى خېلىىن ى،يەركۆىىمى 
 .،پۇل بىرىى ى ياۋرو ( لركيەتتىيرز ئەىلى يرز يەتمىش بىرمى مىليۇن تۆت

يىلغڭڭڭڭڭڭڭڭا قەدەر شىۋىتىڭڭڭڭڭڭڭڭىيەنى  .2429يىلڭڭڭڭڭڭڭڭدىن  .2211الىنىنڭڭڭڭڭڭڭڭدىيە 
يىلغا قەدەر چارروسىيەنى  مۇستەملى ىىىدە قاىغان .2927يىلدىن .2429مۇستەملى ىىىدە،

دۆىەتنى  رەسمى تىلى .يىلى روسىيەدىن ئايرىلىپ مۇستەقىللىقىنى جاكارىىغان.2927بوىۇپ 
يوىڭڭدى ى قاتنڭڭااش كۆرسڭڭەت رچلىرىدىن تارتىڭڭپ دۆىەتنىڭڭ  ىڭڭنلە ۋە شڭڭىۋىتلە بوىڭڭۇپ ال

الىنىندىيەېە .ئىشلىتىلىدى ەنھەرقاندا  ئورۇنلىرىدى ى ماتىرياىىردا ئى  ى تىل ئوخشاش 
 قاراشلىق ئاھۋەنەنما دەپ ئاتىلىدىغان بىر ئاپتۇنۇ  رايۇنمۇ بڭار بوىڭۇپ ئۆزىنىڭ  بڭايرىقى

ئىىتمال  ىپەقەت شىۋىت تىلىنى ئاھاىىىى ئاساسەن شىۋىتىر بوىغاچقا باشقا يەنە بوىۇشتىن
 ،قىلىدى ەن

سڭانى  ىپ ماكانلىشىپ قاىغڭان تاتارالرنىڭ كېلتىجارەت ئرچرن ئەسىردە .29الىنىندىيەېە 
ئانڭڭاۋەتەن تاتارىىڭڭتان بىڭڭلەن بوىغڭڭان رىشتىىڭڭىنى  ئەتراپىڭڭدا بوىىڭڭىمۇ 2222ئڭڭاران 

ىگەچ ە ئەھمىيەت بېرىپ كە ناھايىتى زور دەرىجىدەائارىپقا م داۋامىشتۇرۇپ كەىگەن،ئۇالر
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دۆىەتنىڭڭ  ھەرخىڭڭل  ،خىڭڭزمەت قىلىڭڭدىغان ئوقۇتقڭڭۇچىلىرم ئۇالرنىڭڭ  ئڭڭاىى مەكڭڭتەپلەردە
ئادۋۇكڭڭاتلىرم،داىلىق كارخڭڭانىلىلىرم خىزمەتلىلىرم،-ئورۇنلىرىڭڭدا ئىشڭڭلەۋاتقان ئىشڭڭلى

ىنڭى ،ھە  ئىىڭى  دىنۇپ كەپتڭۇشى تەسىر قاىدۇرالىنىندىيەېە ياخئىشقىلىپ .كۆپ ئى ەن
يللىرىدم قۇرئان كەرىمنى تۇنجى بوىڭۇپ بىڭر تاتڭار .2912ھەمدە ئانا تىلىنى ئۇنۇتماپتۇ،

الىنىنڭڭڭدىيەدى ى تڭڭڭۇنجى مۇسڭڭڭۇىمان ئۆىىمڭڭڭا الىڭڭڭن تىلىغڭڭڭا تەرجىڭڭڭمە قىلغڭڭڭان ئى ەن،
تڭامپەرە ۋە  ،ھڭېلىھە  خېلىڭىن ىبوىڭۇپ ئۇيۇشمىىىنى،مەسلىتلەرنى تاتارالر سڭاىدۇرغان 

ركو قاتارىىق شەھەرىەردى ى تاتڭار مەسڭلىتلىرىدە جامڭائەت مەيلڭى چرشەنىڭۇن،مەيلى تۇ
چرشەنمىىۇن تاتارچە خۇت ە ئوقۇىىدىغان بوىڭۇپ خېلىڭىن ىدى ى تاتڭار مەسڭلىتىگە بىڭر 

ئىىڭڭى  ئەىلىرىنىڭڭ  بريڭڭركلەىلىلىرم جڭڭرمە ۋە ھېيڭڭت نامڭڭازىىرىنى ئڭڭادا قىلغىلڭڭى قىىڭڭى  
  .كېلىدى ەن

بوىڭۇپ، ئڭۇ خڭانى   1تۇنجى كەىگەن ئۇيغۇر دىل ەر يۇنۇس الىنىندىيىگە مەىۇ  بوىۇشىلە  
-2شڭڭڭەھىرىدە ئۆت ڭڭڭرزۈىگەن  الىنىنڭڭڭدىيىنى  پڭڭڭايتەختى خېلىڭڭڭىن ى يىلڭڭڭى -2943

خەىقلاراىىق ناخشا مۇسابىقىىىگە قاتنىشڭىپ، （Mirjam Helin）خېلىن مىريا  نۆۋەتلىك
ك ئوپېراسڭىغا يڭاىغۇز كىشڭىلىك يىلى ئۇ الىنىنڭدىيە دۆىەتلىڭ-2944. مۇكاپاتقا ئېرىشىدۇ

كېڭڭڭڭڭڭڭيىن الىنىنڭڭڭڭڭڭڭدىيە . ناخشڭڭڭڭڭڭڭىلى بوىۇشڭڭڭڭڭڭڭقا تەكلىڭڭڭڭڭڭڭپ قىلىنىڭڭڭڭڭڭڭدۇ
ناخشىلىىڭڭڭى بوىڭڭڭۇپ پىنىڭڭڭىيىگە  ئوپېراسڭڭڭىنى  ئۆمررىڭڭڭر  دۆىەتلىڭڭڭك شۋېتىڭڭڭىيە ھە 

ئۇنىڭدىن كېيىنمۇ بىر قىىڭى  ئۇنىۋېرسڭىتېتىردا دوكتورىڭۇ  ئوقۇشڭىنى تامڭامىپ .چىققان
ئۇنىۋېرسىتېتتا تەتقىقڭاتلى سڭرپىتىدە ئىشڭلەپ تڭۇرۇپ مۇشڭۇ ئۇيغۇر دىيارىغا قايتقانىرمۇ،

يېقىنقى يىلىردا تۇققان يوقىش ئرچرن ئررۈملىگە بارغىنىدا خىتاي ساقلىلىرم تەرىپىڭدىن 
 . تۇتۇپ قېلىنغانىرمۇ بوىغان

تەىەپ قىلىپ يەرىىشىش ە باشڭلىغان  ئى  ىدىن ئۇيغۇرالر سىياسى پاناىىق–كېينلە بىردىن
 ياشڭاۋاتقانلىقىئەتراپىدا ئۇيغۇرنىڭ   322كىلىك بوىۇپ -چە تەخمىنەن چوئھازىر بوىۇپ

-تىرىشلانلىقى بىلەن ھاالىدىن مېھڭنەت قىلىڭپ ئڭادەتلەنگەن ئۇيغڭۇرالر.مۆىلەرىەنمەكتە
دوختڭڭڭڭڭڭۇر بوىڭڭڭڭڭڭۇپ ئىشڭڭڭڭڭڭلەۋاتقانىر،دۇكاندارچىلىق قىلىۋاتقانىر،تاكىڭڭڭڭڭڭىلىلىق 

بوىڭۇپ ئۇيغۇرالرمڭۇ  اردا خىڭزمەت قىلىۋاتقڭانىر،ئام قىلىۋاتقانىر،يەسلىلەردە ئىشلەۋاتقانىر
الىن جەملىيىتىنىڭ  مڭۇھى  بىڭر تەركىڭۋم قىىڭمىغا ئڭايلىنىش يوىىڭدا تاتارالرغا ئوخشاش 

                            

1 . https://ug.wikipedia.org/wiki/يۇنۇس_دىلبهر 
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دېىڭە « ئۇيغڭۇر»الىنىنڭدىيە خەىقڭى ۋە ھۆكڭرمىتى  قىىقىىڭى.كرنىېرم ئىلگىرىلەۋاتىڭدۇ
ىلىڭدىغان ھاىغڭڭا ئىڭرەۋاتقڭان خەىڭڭق دەپ ب ئاساسڭەن خىتاينىڭ  تۆمڭڭرر تڭاپىنى ئاسڭڭتىدا

يىلى يڭاز ئايلىرىڭدا خىتاينىڭ  ئۇيغۇرالرغڭا قاراتقڭان بېىڭىمىنى .2229شۇىىشقا .كەىگەن
 22تڭا چاقىرىقئڭېىن قىلىغڭان بىرىەش ەن مىللەتڭلەر تەشڭ ىىتىدا  ھەققىدى ى توختىتىش 

 .ياۋرۇپا دۆىىتى تىزىملى ىدە الىنىندىيەمۇ بار

 لرمالىنىندىيەدى ى ئۇيغۇر ئاممىۋم تەش ىىت

يىلى رەسڭمى ئەنڭگە ئېلىنغڭان تاپاۋەتىڭىز .2222الىنىندىيە شەرقى ترركىىتان جەملىيىتى 
ئاممىۋم تەشڭ ىىت بوىۇپ،الىنىنڭدىيەنى  مۇناسڭىۋەتلىك ئورېانلىرىغڭا ئۇيغڭۇر ۋەزىيىتڭى 

،كۆرېەزمىلەرېە ، نامڭڭايىش ئۇيۇشڭڭتۇرۇشبىرۋاقىتتڭڭا ھەققىڭڭدە دوكڭڭىت سڭڭۇنۇش بىڭڭلەن
يتىنڭڭى يەرىىڭڭك خەىقڭڭ ە تونۇشڭڭتۇرۇش ۋە الىنىنڭڭدىيەدى ى قاتنىشڭڭىپ ئۇيغڭڭۇر مەدەنى

ژورناىىىتىرغا،كىشىلىك ھوقۇ  پائاىىيەتلىلىرىگە ئۇيغۇر ۋەزىيىتى ھەققىڭدى ى ئەئ يېڭڭى 
ئۇچڭڭڭۇرالرنى يەت ڭڭڭرزۈش قاتڭڭڭارىىق خىزمەتلەرنڭڭڭى پىڭڭڭدائىيلىق ئاساسڭڭڭىدا ئورۇنڭڭڭداپ 

) يڭڭاردە لىيىتى،ئۇيغۇرئۇنىڭڭڭدىن باشڭڭقا الىنىنڭڭدىيە ئۇيغڭڭۇر مەدەنىڭڭيەت جەم.كەىمەكڭڭتە
(uyghur aid قاتارىىقىرمۇ ئۆز سىاھەسىدە مۇھى  خىزمەتلەرنى قىلىپ كەىمەكتە. 

 ئۇيغۇر ئانا تىل كۇرسى الىنىندىيەدى ى

خېلىڭىنى ى مائارىڭپ  يىللىرم بىرقىىى  قېرىنداشىرنى  ئۇرۇنۇشڭلىرم نەتىجىىڭىدە.2222
ىىنى  سڭائەتلىك مائاشڭىنى كۆتىرىشڭى ئۇيغۇر ئانا تىل ئوقۇتقۇچىى ئىدارىىى تەستىقىپ،

سڭائەتلىك كڭۇرس ئوقۇتقۇچىنىڭ  ئۇيغڭۇر دىيارىغڭا  2بىلەن باشلىغان ئۇيغۇرچە ھەپتىدە 
رنەچلە پىڭدائىيلىق ئاساسڭىدى ى بىڭ توختاپ قاىغان بوىىىمۇ يەنە قايتىپ كېتىشى بىلەن

ۇيغڭۇرچە ئاناتىڭل ئئۇيغۇر مەدەنىيەت ئۆيىدە داۋامىشتۇرغان  ئۇيغۇر تىل ئوقۇتقۇچىلىرىنى 
 .توختاپ قاىغان ئىدمۋاقىتلىق   دەرىىلىرم

يول مېڭىشى  يە ئۇيغۇر مەدەنىيەت جەملىيىتى مەسلۇىلىرم ۋە پىدائىيىرنى الىنىندىكېينلە 
سڭائەتلىك ئۇيغڭۇر ئاناتىڭل  2يىلى خېلىىن ى مائارىپ ئىدارىىڭى ھەپتىڭدە .2229بىلەن 

بوىۇپ،خېلىڭىن ى  ئەتراپىڭدى ى بىرقىىڭى  كۇرسىنى  ئوقۇتقۇچى مائاشىنى تەسڭتىقلىغان 
  بىر ھەمشىرىمىزنى  دەرىس ئۆترشىدە كەسپى ئۇيغۇر تىلى ئوقۇتقۇچىىىئۇيغۇر پەرزەنتلىرم 

 .ئۇيغۇر تىلى دەرسى ھېلىھە  داۋا  قىلماقتا
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ئوقۇغڭۇچى چەتلەىلىڭك   3ئەسلىدە الىنىندىيەنى  قانۇنى بويىلە بىر مەكتەپڭتە ئەئ ئڭاز 
ئۇالرغا ر تەىەپ قىلىا ۋە مەزكۇر چەتلەل تىلى ئوقۇتقۇچىىڭىمۇ تېپىلىڭا،بوىۇپ،ئەېەر ئۇال

كڭۇرس  ئانڭا تىلىنڭى ئرېرنڭرش ئرچڭرن ھەپتىڭدە ئەئ ئڭاز ئى  ڭى سڭائەتلىك ئۆزىىرىنى 
ئورۇنىشڭڭتۇرۇپ بېرىلىدى ەن،قانڭڭدا  دىنغڭڭا ئېتىقڭڭات قىلىڭڭدىغان ئوقۇغڭڭۇچى بوىۇشڭڭىدىن 

دىغان دىننى    ى سائەتلىك ئۆزم ئېتىقات قىلىھەپتىدە ئىئەېەر ئۆزم خاىىىا،  قەتلىنەزەر
 .بار ئى ەن مۇدەرس ئېلىش ھوقۇقى كەسپى ئوقۇتقۇچىىىدىن

 ئۇيغۇرچە ىوغەت-الىىنلە

 

يىلڭڭى ئڭڭابلىز ئڭڭايۇپ ئىىڭڭىملىك بىڭڭر زىيڭڭاىى .2222
ئوتتۇرا  ھەجىملىك بىڭر  ئۇيغۇرچە-تەرىپىدىن الىنلە

غا يڭېقىن سڭۆزىر    22،222ىوغەت ترزۈىگەن بوىۇپ  
ە سڭڭڭۆز بىرى مىلىڭڭڭرم ،الىڭڭڭن تىلڭڭڭى ېىرامماتى ڭڭڭا ۋ

ېە يڭېقىن كرنڭدىلىك تۇرمۇشڭتا  922ۋە قائىدىلىرم 
ئىشڭڭڭڭڭڭلىتىلىدىغان قېلىپىشڭڭڭڭڭڭقان جڭڭڭڭڭڭرملىلەر 

بىڭر  خېلىڭىن ىدى ىمەزكڭۇر ىڭوغەت  .كىرېرزۈىگەن
سېتىشڭقا قۇيۇىۇشڭتىن  چوئ كىتاپ سېتىش ماەزىنىڭدا

ېلىڭڭڭىن ى ئۇنىۋېرسڭڭڭىتېتى ت كىتاپخانىلىرىغڭڭڭا ۋە خباشڭڭڭقا يەنە دۆىەتنىڭڭڭ  خېلمېڭڭڭ
 .كۇتۇپخانىىىدى ى ئۇيغۇرچە كىتاپىر بۆىرمىگە  قويۇىغان

جاۋاپ سڭاقىۋاتقان الىنىندىيە تەۋەسىدە مەيلى ئوىتۇرۇ  رۇخىىتى بوىىۇن مەيلى كامپىردا
 كىشى بوىىۇن خېلمېت كۇتۇپخانىىىى تور ئام ىرىغا تىزىمىنغان كىتاپىرنى ئارىيەت ئېلىپ

بىر ئايغىلە پايدىلىنااليدۇ،ئەېەر ئڭۆزم تۇرۇشڭلۇ  شڭەھەرنى  خېلمېڭت  ھەقىىز رەۋىشتە
ھەپتە ئىلىدە ئڭۆزم  2كۇتۇپخانىىىدا تېپىلمىىا،كۇتۇپخانىغا ئىلتىماس سۇنغان تەقدىردە 

ئۇنڭدىن باشڭقا يەنە .ھەقىڭىز ئەۋەتىلىڭدۇتۇرۇشلۇ  مەھەىلىڭدى ى مەزكڭۇر كۇتۇپخانىغڭا 
ا ئۇيغڭڭۇرچە كونڭڭا يېزىق،ئۇيغڭڭۇرچە سڭڭىىۋيان خېلىڭڭىن ى ئۇنىۋېرسڭڭىتېتى كۇتۇپخانىىڭڭىد

مېنى  تەكشررۈشرملە  ،يېزىقلىرىدا يېزىلغان بىر قىىى  ئۇيغۇرچە كىتاپىر قويۇىغان بوىۇپ
ھەتتا بىر مەزېىل شڭەرقى ترركىىڭتاندا .،يىلىدىن تارتىپ قويۇىۇشقا باشلىغان ئى ەن2942

 .نەشىر قىلىنىۋاتقان ئۇيغۇرچە ژورناىىرمۇ كەىگەن ئى ەن
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ئۇيغڭڭۇر تىلىنىڭڭ  ىوپنڭڭۇر "ۋەتەنڭڭدىن كېلىڭڭپ خېلىڭڭىنى ى ئۇنىۋېرسڭڭىتېتىدا يىلڭڭى .2222
نڭاملىق دېىىىرتاتىىيىىڭى بىڭلەن  دوكتورىڭۇ  ئۇنڭۋانىنى ئاىغڭان  دوكتڭۇر " دېلاىې تى

خېلىڭىن ى  ىنى  رەقەملىك بېىڭىلغان نۇسخىىڭىئىىمائىلجاننى  مەزكۇر دىىىرتاتىىيەس
 . ئۇيغۇرچە كىتاپىر بۆىرمىدىن ئورۇن ئاىغانىنى  كۇتۇپخانىى ىئۇنىۋېرسىتېت

 

 الىنىندىيەدى ى ياش سىياسەتلى پەزىلەت ئىىمائىل

 

 7ئانىىى بىلەن -شەرقى ترركىىتاننى  ئاتۇشتا تۇغۇىۇپ  ئاتا
يېشڭڭىىدا الىنىنڭڭدىيەېە كەىڭڭگەن يڭڭاش سىياسڭڭەتلى پەزىڭڭلەت 

تتۇرا مەكتەپتە ئوقۇۋاقان ۋاختىڭدىى الىڭنلە ئىىمائىل توىۇ  ئو
نۇتڭڭۇ  سڭڭۆزىەش ماھڭڭارىتى بىڭڭلەن ساۋاقداشڭڭلىرم ئارىىڭڭىدا 
تونۇىۇشقا باشلىغان بوىۇپ،تېىخى توىۇ  ئوتتۇرىنى پرت رزمەي 

الېمىنىىڭت »ە اشقا يەرىىك الىن دوستلىرم بىلەن بىلڭلتۇرۇپ ب
پارالمېنتقڭڭا كىرېڭڭردە  ئاۋازغڭڭا  ىيە تېخڭڭىمەزكۇر پڭڭارتنڭڭى قڭڭۇرۇپ چىققڭڭان،«پارتىيىڭڭى

يەرىىك سايىمغا قاتناشقاندا پەزىلەت ئىىمائىل، پارتىيىىى بويىلە  ،ئېرىشەىمىگەن بوىىىمۇ
پەزىلەت ئىىمائىل مىللى ۋە دىنى كىملى ىگە ئىنتايىن .ئورۇننى ئاىغان.2ئاۋازغا ئېرىشىشتە 

ئانىىڭىنى  زور تىرىشڭلانلىقى نەتىجىىڭىدە  الىنىنڭدىيەدە  -ئەھمىيەت بېرىڭدىغان ئاتڭا
مىللى ئىپتىخار تۇيغۇسى كرچلر ،كەىگرسىدە ۋەتەن لى ەتتە مۇسۇىمانىر توىىمۇ ئاز بىر مەم

ئۇ قانۇن .مىللەت ئرچرن ياراملىق ئىشىرغا بەل باغىۋاتقان بىر ئەۋالت بوىۇپ يېتىش ەن–
  .پاكوىتېتىغا كىرىپ ئوقۇش ئرچرن تەييارىىق قىلماقتا ئى ەن
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 شەرقى تۇركىىتانغا بارغان الىن دۆىەت رەئىىى ماننېرخېلى 

 (مەت رېھى مە)

 

كڭڭڭارل ېۇسڭڭڭتال ئېمىڭڭڭل  مارشڭڭڭال  
رۇسڭڭىردىن مڭڭاننېرخېلى  الىنىنڭڭدىيەنى  

مۇستەقىللىقىنى قوىغا كەىتررۈشڭتە مڭۇھى  
يىلڭڭڭى .2467 ،ئڭڭڭۇبوىۇپ رول ئوينىغڭڭڭان

كڭڭڭڭڭڭرنى دۇنيڭڭڭڭڭڭا .3ئاينىڭڭڭڭڭڭ  .6
كرنى .27ئاينى  .2يىلى .2912كەىگەن،

الىنىندىيە چارروسڭىيەېە قاراشڭلىق بىڭر ئڭاپتونۇ  رايڭۇن ئەينى چاغدا  .ئاىەمدىن ئۆت ەن
 ىر بوىڭۇپ ۋەزىپەئۆتەشڭ ە باشڭلىغان،ىدە ئوالىتيىلى چارروسىيە ئارمىيىى.2449بوىۇپ  ئۇ 
 . 2ياپۇن ئۇرۇشىدا ېېنىراىلىق ئۇنۋانىغا ئېرىش ەن-كېيىن روس

 ركىىڭتان،غەربڭى تر چارروسىيە ھەربى باش شىتابى ماننېرھېلىمنىيىللىرم .2926-2924
ئىىڭتىخ ارات تڭوپىش ئرچڭرن   بېرىڭپبېيجىڭغڭا قەدەر تەكشڭررۈپ نى شەرقى ترركىىتان

چارروسڭىيەېە يىللىق ئاتلىق سەپىرم جەريانىدا ئۇيغۇرالر بىلەنمڭۇ ئۇچراشقان، 2ئەۋەت ەن،
سۇنغان ئىىتىخ ارات قىممىتىگە ئىگە دوكىتنىڭ  مەزمڭۇنى تڭا ھازىرغڭا قەدەر سڭىر پېتڭى 

الىن تىلىڭدا  ىبەتلىك ھەربى ئىىتىخ ارات دوكىت 273ئاش ارىىنغان ىىمۇ ،ساقىنغان بوى
 «C.G.MANNERHEIM MATKA  KIINAAN TIEDUSTELURAPORTTI 

ئڭۆكتەبىر ئىنقىىۋىڭدىن كېڭيىن  يىلدى ى .2927.نغاننەشىر قىلى نامىدا «  1906-1908
 ارمىيىىڭىنى تەشڭ ىللەپ يىلى الىنىنڭدىيە ئ.2924ئاناۋەتىنى الىنىندىيەېە قايتىپ كەىگەن،

ئايلىق جاپاىىق ئۇرۇشڭتىن  3قارشى مۇستەقىللىق ئۇرۇشىغا يېتەكلىلىك قىلغان ۋە  رۇسىرغا
يىلى .2932كېيىن  .الىنىندىيەنى  مۇستەقىللقىنى قوىغا كەىتررېەن كېيىن رۇسىرنى يېڭىپ

                            

2 . https://fi.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustaf_Emil_Mannerheim 
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ىنى باشقۇرۇپ ياشقا كىرىپ قاىغان بوىىىمۇ الىن ئارمىيەس 72رۇس ئۇرۇشىدا -پارتلىغان الىن
 3.رۇسىرنى يەىگەن

    

نڭدىيەنى قوغداشڭتا الىنىدۇنيا ئۇرۇشىدا سابىق سوۋېت ئتىتىپاقىغا قارشى .2يىلى  .2449 
يىلغىڭلە جۇمھڭۇر رەئىىڭلىك .2936يىلىدىن . 2933رسەت ەن بوىۇپ ئۇمۇھى  خىزمەت كۆ
قى ترركىىىڭتانغا ھېلىھە  خېلىىن ىدا ماننېرخېلى  مۇزىيى بوىۇپ شڭەر.ۋەزىپىىىنى ئۆتىگەن

 . ېلىپ كەىگەن خاتىرە بويۇملىرم كۆرېەزمىگە قويۇىغانۋە خىتايغا  بارغاندا ئ

 

 

 ئۇيغۇرالر ھەققىدى ى الىنلە كىتاپ

 

الىنىنڭڭدىيەىىك مڭڭاركۇس نڭڭۇممى ئىىڭڭىملىك بىڭڭر يڭڭازغۇچى 
بۇندىن ئون نەچڭلە يىلڭىر بڭۇرۇن شڭەرقى ترركىىڭتاننى  

گە بېرىڭپ سڭاياھەتتە شەھەرىىرى قەشقەر،ئررۈملى قاتارىىق 
كەىگەندىن بوىغان بوىۇپ،ئۇ شەرقى ترركىىىتاندىن قايتىپ 

كېيىن الىنىندىيە شەرقى ترركىىتان جەمليىتى رەئىىى ئوبۇىقاسى  ئەپەندى  بىلەن نۇرغڭۇن 
ناملىق بىر   « خىتاينى  باغلىىى kinalainen ptarha »قېتى  سۆھ ەت ئېلىپ بېرىپ 

ھەتتڭا نى تونۇشڭتۇرۇپى قاىمڭاي ئۇيغۇرالرنى  مەدەنىيىتى ۋىدا،ئۇ كىتائى ەن كىتاپ يازغان
تونۇشڭتۇۇرپ كىتاپنىڭ  كڭۆپلىگەن  مڭۇ،يىللىرم قۇرغڭان مۇسڭتەقىل دۆىىتىنى2933-2933

 .جايلىرىدا ترركىىتان دېگەن تارىخى نامنى ئۆز پېتى قوىىنغان

مەىڭۇ  بىڭرالىن  يەنە شەرقى ترركىىتاندى ى ئېلىنىشلىق ئەھۋاىىرنى يېقىندىن بىلىڭدىغان
قىلىڭپ بىڭر رومڭان يازماقتڭا  تېمايازغۇچى بىرقىىى  ئۇيغۇرالرنى  ھايات سەرېرزەشتىىىنى 

 . ئى ەن
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 فىنالندىيەگە كېلىپ ئىلتىجا قىلىش ھەققىدە

 
 

مەنڭڭدىن  الىنىنڭڭدىيەېە كېلىڭڭپ يەرىىشڭڭىش ئرچڭڭرن كېيىن ڭڭى بىرقڭڭانلە يىلڭڭدىن بۇيڭڭان 
قويمىلىىرغڭڭڭا ئڭڭڭارتۇقلە پڭڭڭۇل  مەن كۆپىيىڭڭڭپ قاىڭڭڭدم، مەسڭڭڭلىھەت سڭڭڭوراياىغانىر

بەرېەنلەرنى،باشقا دۆىەتلەرنى  ۋىزىىى بىلەن الىنىندىيەېە كېلىپ نەچلە ئاي تۇرغاندىن 
كېيىن مەزكۇر دۆىەت ە قايتۇرۇۋېتىلىش ئەھۋاىلىرم ترپەيلى ئاۋارىلىلىقىرغڭا ئۇچرىغڭانىرنى 
 .چىقىڭڭڭڭڭڭڭڭش قىلىڭڭڭڭڭڭڭڭپ بڭڭڭڭڭڭڭڭۇ يڭڭڭڭڭڭڭڭازمىنى يېزىڭڭڭڭڭڭڭڭپ ئوىتڭڭڭڭڭڭڭڭۇرۇپتىمەن

يېڭڭرى  مىليۇنلڭڭۇ  كىلى  ىڭڭنە بىڭڭر دۆىەت  1اىى ياۋرۇپڭڭادى ى نوپۇسڭڭى الىنىنڭڭدىيە شڭڭىم
شىماىى قۇتۇپقا يېقىن بەزم رايۇنلىرىڭدا . بوىۇپ،قىش ئۇزۇن ،ياز توىىمۇ قىىقا بوىىدى ەن

قىشتا نەچلە ئڭايىپ كرنڭدۈز بوىمايڭدىغان،يازدا نەچڭلە ئڭايغىلە كڭېلە بوىمايڭدىغان 
ۆچمەنلەر نىى ەتەن ئاز،جرملىدىن بۇ دۆىەتڭ ە ك. ئۆزېىلىلى ى بىلەن ھاۋا سوغۇ  ئى ەن

ئىلتىجا يوىى بىلەن كۆچمەن بوىۇپ كەىگەن ئۇيغۇرالرنىڭ  سڭانىمۇ مېنىڭ  ئېنىقلىشڭىملە 
  .دىڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭن ئاشڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭمايدۇ 322
 الىنىنڭڭڭڭڭڭڭڭڭدىيە دۆىىتڭڭڭڭڭڭڭڭڭى ئۇيغۇرالرغڭڭڭڭڭڭڭڭڭا قانڭڭڭڭڭڭڭڭڭدا  قارايڭڭڭڭڭڭڭڭڭدۇ :س
ۇ دىيىشڭ ە الىنىندىيە دۆىىتى ئۇيغڭۇرالرنى ۋە ئۇيغۇرالرنىڭ  ئەھڭۋاىىنى ياخشڭى بىلىڭد:ج

بوىىدۇ،الىنىنڭڭدىيە مۇسڭڭتەقىل بوىغانڭڭدا تڭڭۇنجى پىرېزىڭڭدېنتلىق ۋەزىپىىڭڭىنى ئڭڭۆتىگەن 
ماننېرھېيمنى  چارروسىيە نامىدىن قەشقەرېە بارغانلىقى سەۋەپلى مۇ ئىشقىلىپ الىنىر ئۇيغۇر 

بوىۇپمڭۇ ېۇئانتڭانومۇدى ى ئۇيغڭۇرالر مەسىلىىڭى خەىقڭارادا .رايۇنىنى ئاساسەن بىلىدى ەن
ېۇئانتانومىڭدى ى ئۇيغڭۇرالرنى ئاالمدۇ ،ئاىمامڭدۇ   "نوقتىغا ئايىنغان كڭرنلەردە قىزىق

تۇمۇزدا مەيڭدانغا .1يىلى .2229،ئى ەن تېمىىى چوئ تېلىۋىزۇردا تاالش تارتىش قىلىنغان
چاقمڭا  خەۋەر كەىگەن ئڭررۈملى ئىرقڭى قىرغىنلىلىقڭى الىڭن تاراتقۇىىرىڭدا كڭۆپ قېڭتى  

،ھېلىھە  دېگردە  شەرقى ترركىىتاندى ى خىتاينىڭ  ەن بوىۇپسرپىتىدە قۆپ قېتى  بېرىلگ
پڭات الىڭن تاراتقۇىىرىڭدا -جازا الېىر مەسىلىىى،ئۇيغۇرالرنى  ئېلىنىشلىق ئەھڭۋاىى پڭات

 .ئورۇن ئېلىپ تۇرىدۇ

 الىنىندىيە ئۇيغۇرالرنى ئاسان قوبۇل قىىمدۇ :س

ۇرم دەرىجىڭڭدە الىنىنڭڭدىيە غەرپتى ڭڭى كىشڭڭىلىك ھوقڭڭۇ  ۋە دېمڭڭوكراتىيە ئەئ يوقڭڭ:ج
-قوغدىلىدىغان،دىنى ئەركىنلىك قانۇن بڭويىلە كاپڭاىەت ە ئىگە،ئايڭاىىر ۋە بڭاىىىرھە 

ھوقۇقى يوقۇرم دەپ قاراىغان دۆىەت بوىۇش سرپىتى بىلەن ھەريىلى ئوتتۇرا ھېىاپ بىلەن 
غڭڭڭا يڭڭڭېقىن چەتلەىلى نڭڭڭى قوبڭڭڭۇل قىلىڭڭڭدى ەن،ئۇيغۇرالرغا ئاالھىڭڭڭدە قڭڭڭانۇن  1222

غا قەدەر ئىلتىجا قىلغان ھېلقاندا  بىر ئۇيغۇرنى خىتايغا قايتۇرغىنى ياكى بوىمىىىمۇ،ھازىر
ۋەھڭڭاىەن ى باشڭڭقا دۆىەتلەردىڭڭن ئىلتىجڭڭا قىلىڭڭپ . رەت قىلغىنڭڭى كۆرۈىڭڭرپ باقمىڭڭدم
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كەىگەنلەرنى  كۆپ ساندى ىىى رەت جڭاۋابى ئېلىڭپ ئڭۆز دۆىىڭتىگە قايتۇرۇىماقتڭا يڭاكى 
  .پ ياشڭڭڭىماقتا ئىڭڭڭ ەنچىقىڭڭڭپ كېڭڭڭتىش خېتڭڭڭى تاپشڭڭڭۇرۇپ ئېلىڭڭڭپ مركرنڭڭڭر

 

 ئۇيغۇرالر ئىلتىجا قىلىمەن دېىە قاندا  كېلەىەيدۇ 

الىنىنڭڭدىيە ئەىلىخانىىڭڭىنى  ۋىڭڭزا بۆىڭڭرمىگە ئىلتىمڭڭاس سڭڭۇبۇپ،ۋىزا ئېلىڭڭپ كېلىڭڭپ .2
. الىنىندىيەېە ئايا  باسقاندا ساقلىغا ئۆزىنى تاپشۇرۇش ئارقىلىق ئىلتىجڭا تەىەپ قىلىڭش

،بان ىدا خېلى كۆپ پۇىىڭىز،مۇقى  خىزمىتىڭىڭز يڭاكى ۋىزا ئېلىش ئەىۋەتتە ئاسان ئەمەس
  .شڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭىركىتىڭىز بوىۇشڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭى كېڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭرە 

سىز ياشاۋاتقان دۆىەتتىن الىنىنڭدىيەدە توختڭاپ ماىىڭدىغان ئى  ىنجڭى بىڭر دۆىەتڭ ە .2
ئۇچۇپ،الىنىندىيەدە توختىغاندا ئايرىدورومڭدا سڭاقلىغا ئڭرزىڭىزنى تاپشڭۇرۇش ئڭارقىلىق 

  .ئىلتىجڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭا تەىەپ قىلىڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭش
ل روسىيە چېگرىىڭىدىن خڭۇددم مې ىڭى ىلىقىر ئامېرى ىغڭا كىرىۋاىغانڭدە  تامڭدىن يو.3

ئاتىپ ئۆترش ياكى قاچاقىرغا مۇراجەت قىلىش بوىۇپ بۇ يول ناھڭايىتىمۇ خەتەرىىڭك ۋە 
  .قانۇنغا ئېغىر خىىپ بوىغاچقا ،ئۇيغۇرالر بۇندا  يوىنى تاىلىمىغىنى ياخشى

  نى مۇم ىشجاۋاپ قانلىلىك ۋاقىتتا چىقى:س

يىلغىڭلە  2ئايڭدىن  3بۇ ھەركىمنى  ئىندىۋىدۇئال قىىىىىىگە بڭاغلىق ئىڭش بوىڭۇپ،:ج
  .ۋاقىت ئىلىدە بىر تەرەپ بوىىدۇ

سىا ،جاۋابى  چىقىپ بوىغۇچە ياكى بىرەر ئىشقا ئۇرۇنلۇشڭۇپ رمەن الىنىندىيەېە ئايا  با
 بوىغۇچە نەدە تۇرۇپ،قاندا  جان باقىمەن 

ن ۋاقىتڭتىن كېڭيىن بىڭرنەچلە سڭائەت ئىلىڭدە سڭىزنى سىز ساقلىغا ئرزىڭىزنى تاپشڭۇرغا
ۋاقىتلىق تۇرۇش ئورنى بوىغان،ئرك ۋا  تامىقى،سريى ۋە مۇنلىىڭى بوىغڭان ياتاقخانىغڭا 

ئڭۇ يەر يېڭڭى كەىڭگەن كۆچمەنلەرنىڭ  ۋاقىتلىڭق تڭۇرۇش ئڭورنى . ئورۇنىشتۇرۇپ قويىدۇ
ئرېرنرش قىىاليىىز،الىنلە  بوىۇپ،سىز سىرتىرغا خاىىغانلە چىقااليىىز،كۇتۇپخانىغا بېرىپ

كۇرسڭڭڭقا قاتنىشڭڭڭىپ تىڭڭڭل ئرېرنرشڭڭڭنى باشلىيااليىىز،مەسڭڭڭلىتلەرېە بېرىڭڭڭپ نامڭڭڭاز 
ئۆتىيەىەيىىز،ئەېەر يانلۇقتا پۇل ترېىگەن بوىىا ھەتتا ئايدا سىزېە بىرنەچلە يڭرز يڭاۋرو 

  .ياردە  پۇىمۇ بېرىدۇ
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 ئۇيغۇر تىلىدىن باشقا تىل بىلمەيمەن،قاندا  قىىرمەن 

خىتڭڭايلە تەرجىمڭڭانىرنى الىڭڭن ھڭڭۆكىمىتى ئڭڭۆزم -ئۇيغڭڭۇرچە،الىنلە-رىمەئ،الىنلەئەنىڭڭى
 .ئورۇنىشتۇرىدۇ

 ئىلتىجا قىلغاندا نېمە دەيمەن 

سىز ساقلىغا ئڭرزىڭىزنى تاپشڭۇرغاندا ئەىڭۋەتتە مەن ئۇيغۇر،شڭەرقى ترركىىڭتاندا خىتڭاي 
ھىمايەىىرغڭا مەن قڭاچتى  ۋە سڭىلەرنى  ....مۇندا  مۇندا  ئەس ىلى لەرنى قىلىۋاتىڭدۇ

مۇھتڭڭڭاجمەن دەيىڭڭڭىز،ىې ىن كڭڭڭون ىرت ھاىڭڭڭدا سڭڭڭەن ئەېەر خىتايغڭڭڭا تاپشڭڭڭۇرۇپ 
بېرىلىەئ،بېشىڭغا نېمە كڭرنلەر كېلىشڭى مڭۇم ىن دېڭگەن سڭوئاىغا مەنتىقىلىڭق ئىخلڭا  

سىزدىن تۇغۇىغان ۋاقىتتىن ھازىرغڭا قەدەر نڭېمە ئىشڭىر بىڭلەن . جاۋابىڭىز بوىۇشى كېرە 
پلەردە ئوقۇدۇئ دېگەنڭڭدە  سڭڭۇئاىىر تەپىڭڭىلى سڭڭورۇىۇپ شۇغۇىىندى ،قايىڭڭى مەكڭڭتە

رەت جاۋابى ياكى ئۇزۇندارا  جاۋاپ ئاالي دېىىڭىز سڭررىيەېە يڭاكى .)ئارخىپىشتۇرۇىىدۇ
 (ئوتتۇرا شەرقنى  پۇستانى دۆىىتىگە بېرىپ كەىگەن ئىدى  دەئ،چاخلا 

 لەرېە ئېرىشىىىز سىز الىنىندىيەنى  ئوىتۇرۇمىنى ئاىغاندىن كېيىن،قاندا  ئىم انىيەت

سىز تىل ۋە بىڭرەر كەسڭنى ئۆېرنڭرپ بوىغڭۇچە دۆىەت سڭىزنى  ئڭۆي ئىجڭارە ۋە ئوقڭۇش 
باشقا دۆىەتتى ڭى ئائىلىڭىزنىڭ  .چىقىمىڭىزنى كۆتررىدۇ،ئىشىىزىىق كاپاىەت پۇىى بېرىدۇ

  .قوىىدا ئىناۋەتلىك بىرەر دۆىەتنى  پاسپورتى بوىىا،ئەكىلىپ بېرىدۇ

دۆىىتىنىڭڭ  ۋىزىىڭڭىنى ئېلىپ،الىنىنڭڭدىيەدە ئىلتىجڭڭا قىلىڭڭا   ئەېەر باشڭڭقا بىڭڭر شڭڭەنگەن
 بۇالمدۇ 

مەىڭڭۇ  مڭڭۇددەتتىن كېڭڭيىن ېەرچە سڭڭىز ياىغڭڭانلىقىنى يۇشڭڭۇرۇپ پاسڭڭپورتنى كۆرسڭڭەتمىگەن 
تەقدىردىمۇ،قايىى دۆىەتىنى  ۋىزىىى بىلەن كەىگەن بوىىىڭىز،شۇ دۆىەت ە قايتۇرۇۋېتىڭدۇ 

  .ۋە شۇ دۆىەتتە ئىلتىجا قىلىىڭىز بوىىدۇ

ياۋرۇپانى  مەىڭۇ  بىڭر دۆىىڭتىگە ئىلتىجڭا قىلىڭپ بوىڭۇپ،ئىلى  سڭىقىلىپ الىنىنڭدىيە ېە 
 كېلىۋاىىڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭا  بۇالمڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭدۇ  ئىلتىجڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭا قىڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭىرمەن 
يڭڭا  سڭڭىز شڭڭەنگەن دۆىىتىڭڭدىن تڭڭۇنجى بوىڭڭۇپ قايىڭڭى دۆىەتڭڭ ە ئىلتىجڭڭا قىلغڭڭان 

ۋاقىڭت  بڭۇ بىرمڭۇنلە. بوىىىڭىز،بارما  ئىزىڭىز سەۋەپلىك ئەشڭۇ دۆىەتڭ ە قايتۇرۇىىىڭىز
  .ئىىڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭڭراپلىلىقى

 الىنىنڭدىيە ۋىزىىڭىنى ئېلىشڭتا بىڭڭرەر كىمنىڭ  يڭاردىمى يڭڭاكى ئارقڭا ئىشڭىك ئۆتەمڭڭدۇ 
يا ،الىنىندىيە دۇنيادا پارىخورىۇ  ئەئ يو  دىيەرىىك دۆىەت بوىڭۇپ،مەيلى ۋىڭزا ئىشڭى 
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مەيلڭى باشڭقا ئىقامەت،ۋىزا،ۋەتەنداشڭلىق،ئەدىىيە ئىشڭلىرم بوىىڭۇن،قانۇندا نڭڭېمە دەپ 
 .سڭڭڭىتىلگەن بوىىا،شڭڭڭۇ بڭڭڭويىلە ېۇيڭڭڭا سڭڭڭائەتنى  ئىىتىروى ىىڭڭڭىدە  ئىشڭڭڭلەيدۇكۆر

ھازىرغا قەدەر الىنىندىيەنى  نورمال ۋىزىىىنى قويدۇرۇپ كېلىپ ئىلتىجا بىلەن :ئەس ەرتىش
. يول بىلەن كېلىپ يېشىل كارت ئاىغانىر بار(ترركلە دەۋېتەي)ئوتۇرۇ  ئاىغان،ئاقتارمىلىق
تان ۋە قىرغىزىىڭتان پاسڭپورتى بىڭلەن ئىلتىجڭا قىلىڭش كويىڭدا ترركىيە پاسپورتى،قازاقىىڭ

بوىمڭڭاىىر،رەت جاۋابىغڭڭا ئېرىشڭڭىپ بىرمڭڭۇنلە ئىقتىىڭڭادم ۋە ۋاقىڭڭت ئىىڭڭراپلىلىقىغا 
 .رئۇچرايىىلە
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 قىستۇرما رەسىملەر ئالبۇمى

 

 

 

 

 

 

 

 

تومۇز .1يىلىدى ى .2224الىنىندىيە شەرقى ترركىىتان جەملىيىتى ئورۇنىشتۇرغان 
 نامايىشىدىن بىر كۆرۈنرش

 
تومۇز .1يىلىدى ى .2229الىنىندىيە شەرقى ترركىىتان جەملىيىتى ئورۇنىشتۇرغان 
 نامايىشىدىن بىر كۆرۈنرش
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كرنى  ياۋرۇپا ساياھىتى .22ئاينى  .9يىلى .2226 ر ئەركىن سىىدىق ئەپەندى .د

 .شقان كۆرۈنرشجەريانىدا خېلىىن ىدى ى بىر قىىى  ئۇيغۇرالر بىلەن ئۇچرا
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يىلى الىنىندىيەدى ى .2224ئەركىن سىدىق ئەپەندى  ۋە ئۆمەر ئەپەندى  .ئۇيغۇر ئاىىمى در

 .خېلىىن ى ئايرۇدورو ) ئۇيغۇرالرغا ىې ىىيە سۆزىەپ بوىۇپ قايتىش ھارپىىىدا
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مائارىپ جەملىيىتى  ،ئابلەتھاجى  ئۇچقۇن ۋە ئابلەت ئابدىراخمان قاتارىىقمەرھۇ  ئابلى ى  مەخىۇمھاجى 
خېلىىن ى تاتار مەسلىدىنى  شىۋىتىىيە مائارىپ جەملىيىتىنى  مەسلۇىى ئابدۇىى كۆيار،مەسلۇىلىرم،

 ئىمامى رامىل ئەپەندم ۋە خېلىىن ى ترر  دىيانەت جەمەسىنى  ئىمامى ئادە  ئرنىال
 .4غا ئىشتىرا  قىلماقتالىشىخېلىىن ىدى ى ئۇيغۇر ئۆيى ئېلى  ،شۇنداقى بىرقىىى  مېھمانىرئەپەندىملەر

 (كرنى-ئاينى  -22يىلى -2222) 

                            
 ھېيتاخۇن مەمتىمىن الوتوسى،. 4
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شەرقى ترركىىتان تەش ىىتىر بىرىى ى مەسلۇىى ھىدايىتۇىى ئوغۇزغان خېلىىن ىدى ى 
 كرنى.22ئاينى  .2229.22.ئۇيغۇر جامائىتى بىلەن ئۇچرىشىشتىن بىر كۆرۈنرش

 


