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رامىزان ئېيىڭالر مۇبارەك بولسۇن!

Со священным месяцем Рамазан!

 Ассаламу алейкум дорогие наши
 читатели и соотечественники! 
 От всего сердца поздравляю 

Вас со священным месяцем Рамазан! 
 Весь мусульманский мир отмечает этот 

священный пост в исламе. Рамазан для каж-
дого мусульманина является месяцем очи-
щения души человека, духовности и благо-
творительности, всепрощения и согласия 
между людьми. Пусть этот священный для 
нас месяц даст нам силу, волю и вдохновение. 
  Пусть в этот священный месяц Всевышний на-

всегда избавит нас от чумы короновируса и даст 
нам крепкое здоровье. Дорогие наши читатели и 
соотечественники! Пусть этот священный ме-
сяц Рамазан принесет народу нашей республики, 
каждому дому и каждому из нас достаток, благо-
получие, мира и счастье! Пусть благословенный 
месяц Рамазан пройдет в соблюдении и соверше-
нии благих дел! Радости вам, счастья и удачи!

Председатель Общественного объединения
 уйгуров «Иттипак» Кыргызской Республики 

Аскар Касымов

    Мәтбуат мәсилиси              
                                 4-бәт

ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم ئەزىز ۋەتەنداشالر! 
چىن  بىلەن  كىرىشى  ئېيى  رامىزان  سىزلەرنى 

قەلبىمدىن تەبرىكلەيمەن!  
ئىسالم دىنىدىكى بۇ مۇقەددەس روزا ئېيىنى 
نىشانلىماقتا.  دۇنياسى  مۇسۇلمان  پۈتكۈل 
رامىزان ئېيى ھەر بىر مۇسۇلمان ئۈچۈن روھىي 
بولۇپ  ئېيى  مېھرىۋانلىقنىڭ  تازىلىنىشنىڭ، 
ھېساپلىنىدۇ. بىز ئۈچۈن بۇ مۇقەددەس رامىزان 
ئىرادە  كۈچ-قۇۋۋەت،  ھەممىمىزگە  ئېيى 
ئېيىدا  رامىزان  قىلسۇن!  ئاتا  ئىلھامالرنى  ۋە 
كوروناۋىرۇس  مۇدھىش  بىزنى  ئالال-تائاال 
بىزگە  ۋە  قۇتۇلدۇرسۇن  ئەبەدىي  ئاغرىغىدىن 

ساق-ساالمەتلىكلەرنى ئاتا قىلسۇن! 
بىزنىڭ  ئېيى  رامىزان  ئۇلۇق  موشۇ كىرگەن 
رېسپۇبلىكىمىزنىڭ خەلقىگە، ھەر بىر ئۆيگە، ھەر 
بىرىمىزگە مولچىلىق، خاتىرجەملىك، تىنىچلىق 
كەلسۇن!  ئېلىپ  بەخىت-سائادەتلىكلەرنى  ۋە 
رامىزان ئېيىڭالر قۇتلۇق بولسۇن، ۋەتەنداشالر!

قىرغىزستان ئۇيغۇرلىرى »ئىتتىپاق«  
   جەمىيىتىنىڭ رەئىسى ئەسقەر قاسىمى 

     ئەلىشىر نەۋائى 
                 8- بەت
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20-әсир, уйғур хәлқиниң тарихи-
да муһим вақиәләрниң дәври болди. 
Бу йүз жил давамида уйғур дияри 
азап-оқубәткә дучар болди. Уйғур 
дияри тарихидики 1945- жили апрель 
ейида йүз бәргән муһим вақиәләр 
Қирғизстан уйғурлири тәрипидин 
Бишкәк вә Җалал-Абад шәһәрлиридә 
хатириләнди. Бу шәһәрләрдә 1945-
жили 8-апрель күни қурулған сабиқ 
Миллий Армия күнини вә 1990-
жили 5-апрельдә йүз бәргән Ба-
рин вақиәсини хатириләш паалий-
ити уюштурулди. 8-апрель куни 
паалийәт Қирғизстан уйғурлири 
«Иттипақ» җәмийитиниң уюшту-
руши билән Бишкәк шәһириниң 
Аламедин-1 мәһәллисидики 
мәдәнийәт өйидә өткүзүлди. 

Мурасимға Чүй вилайитиди-
ки уйғур җамаәтчилиги қатнашти. 
Бу жиғинға Қирғизстан уйғурлири 
«Иттипақ» җәмийитиниң рәиси 
Әсқәр Қасимов риясәтчилик қилди. 
Алди билән қәһриманларға атап 
хәтмә-қуръан оқулди. Андин пәлсәпә 
пәнлириниң намзити Әкбәрҗан Ба-
вудунов Барин вақиәси тоғрисида 
тәпсилий доклад оқуди. Өз докла-
тида Әкбәрҗан әпәнди 1990-жили, 
5-апрель күни йүз бәргән Барин 
вақиәсини Барин инқилави дәп атиди.

Сәясий пәнләрниң магистри 
Абдурәхим Һапизи Миллий Армия 
җәңчилириниң җасарити, низам вә 
мукапатлири һәққидә тарихий до-
клад оқуп, Миллий Армия күниниң 
уйғур хәлқиниң миллий азатлиқ та-
рихидики шанлиқ сәһипилиридин 
бири болди дәп тәкитлиди. 

Мурасим давамида ихтиярий сөзгә 
чиққан Ново-Покровка йезисиниң 
жигитбеши Ғәйрәт Җаһанов уйғур 
хәлқиниң оғул-қизлири вәтән азатлиғи 
йолида тохтимай һәрикәт елип 

баридиғанлиғини тәкитлиди. 
Мәзкур паалийәткә мил-

лий инқилабқа қатнашқан, 
Шәрқий Түркистан армиясиниң 
җәңчиси, ғазилардин пәқәт Абли-
мит Бәкри әпәндила қатнишип, 

көзлири нәмләнгән һалда өз 
әслимилирини баян қилди. 

Аблимит Бәкри әпәнди 1946-
жили Шәрқий Түркистан Миллий 
Армияси сепидә Манас дәрияси 
бойида мудапиәдә турушқа 

қатнашқан. Бүгүнки күндә Мил-
лий Армия җәңчи-офицерлириниң 
һаят яшаватқанлири санақлиқла 
қалди. 1955-1962-жиллири Совет 
Иттипақиға көчүп чиққанлар арисида 
көп санда миллий армия офитсер вә 
җәңчилири бар болуп, уларниң хели 
көп қисми Өзбәкистан, Қирғизстан 
вә Қазақстанға маканлашқан. 
Қирғизстанға йәрләшкәнләрниң 
саниму көп болуп, уларниң 
мутләқ зор қисми вапат болди. 

Селиштурғинимизда үч жил ил-
гири бу хил паалийәтләргә яшлар 
қатнашмиған еди. Әмма һазир яшлар 
қатнишип, паалийәтни уюштурушлар-
да хизмәт көрсәтмәктә. Зияритимиз-
ни қобул қилған Иззәт Газиев өзиниң 
һес-туйғулирини баян қилди. 

8-апрель Шәрқий Түркистан 
миллий армияси күни вә Ба-
рин    инқилабини хатириләш 
паалийити йәнә Җалал-Абад 
шәһиридә паалийәтчи Әлишир 
Насирахуновниң тәшәббусида уюш-
турулди. Бүгүнки күнләрдә дунияға 
тариған коронавируси вабасиниң 
Қирғизстанда йеңидин күчийип кети-
ши мунасивити билән көрүлүватқан 
қаттиқ чариләр сәвәвидин 
Қирғизстанниң җәнубидики 
уйғурлар мәзкур хатириләш 
паалийәтлирини тар даиридә 
өткүзүшкә мәҗбур болди. 

Қирғизстан уйғурлириниң 
«Иттипақ» җәмийити уйғур та-
рихидики муһим вақиәләрни 
хатириләшни вә аммивий 
паалийәтләрни һәр жили өткүзүшкә 
тиришмақта. Мәзкур паалийәтләр 
Қирғизстан уйғурлириниң 
миллий роһини көтүрүшидә 
муһим рол ойнимақта. 

Ферузә.
А.Һапизиниң  фотолири

Қирғизстан уйғурлири Барин инқилаби вә Шәрқий Түркистан Миллий Армияси 
күнлирини  хатирилиди

Общественное объедине-
ние уйгуров КР «Иттипак» 
выражает сердечную благо-
дарность за оказанную по-
мощь фонду «Инсандык Жар-
дам» Hasene İnternational  в 
лице Озджан Кури, Абдулке-
рим Тутал, Мурат Алиоглу.

Полученная помощь в ко-
личестве 100 коробок была 
распределена среди социально 

незащищенных граждан сел: 
Чалдовар, Беловодское, Чат-
Куль, Маловодное, Комсомоль-
ское, Кен-Булун, Васильевка, 
ГЭС-5 и г. Кара-Балта.  Мы вы-
соко оцениваем вашу помощь 
и искренне  желаем вам реа-
лизации всех ваших добрых 
замыслов, надеемся на наше 
дальнейшее сотрудничество.

Спец.корр
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Новости 

Бу жил дунияниң һәр қайси 
мәмликәтлиридә яшаватқан уйғурлар 
қатарида Қазақстандики уйғурларму 
1990-жили йүз бәргән Барин 
инқилабиниң 31-йиллиғини вә 1945- 
жил 8-апрельда қурулған Шәрқий 
Түркистан җумһурийити Миллий 
армиясиниң 76 жиллиғини хатирили-
ди. Дунияға тариған корона вируси 
вабасиниң күчийип кетиши мунасивити 

билән икки һәптидин буян көрүлүватқан 
қаттиқ чариләр сәвәвидин Қазақстанлиқ 
уйғурлар Дуния уйғур қурултейиниң 
Қазақстандики вәкиллири тәрипидин 
уюштурулған бу паалийәтләрдә Ба-
рин инқилабида өзлириниң әркинлиги 
үчүн шеһит болғанларға һәмдә өткән 
әсирниң 40-жиллири елип берилған 
хитай мустәмликисигә қарши миллий 
азатлиқ һәрикәтлиридә мустәқиллиқ 
вә азатлиқ үчүн қурбан болғанларға 
атап қуръан тилавәт қилинди. 

Дуния уйғур қурултейиниң 
Қазақстандики вәкили     Наиләм   
Һәмраева   Қазақстандики уйғурларниң 
һәр жили уйғурларниң һәр қандақ 
тарихий вақиәлиригә беғишланған 
паалийәтләрниң өткүзүлүп 

келиватқанлиғини, әмма ахирқи икки 
жили давамида корона вируси мунасиви-
ти билән көрүлүватқан бехәтәрлик чари-
лири сәвәвидин    мундақ паалийәтләрниң 
кәскин қисқарғанлиғини оттуриға 
қойди. У мундақ деди: «...Миллий 
азатлиқ инқилабимиз тарихида чоң 
бурулуш болуп һесапланған Барин 
инқилабиға қатнашқан Зәйдин Йүсүп 
башчилиғидики яшлиримиз хитай 

басқунчилириниң хәлқимизгә қарита 
елип бериватқан зулумиға қарши 
қураллиқ күрәшкә атланған еди. 

Әмма Хитайниң заманивий 
қуралланған мунтизим армияси вә 
сақчи қисмилириға тәң келәлмигән 
қозғилаңчилар ахирида мәғлуп бол-
ди. Лекин бу қозғилаң мәғлуп болған 
болсиму, у хәлқимизниң азатлиқ 
үчүн елип бериватқан күрәшлиригә 
чоң учқун болди. Кейинки жиллар-
да йүз бәргән Ғулҗа вақиәси, Үрүмчи 
вақиәси вә хәлқимизниң башқиму 
наразилиқ һәрикәтлириниң йүз бери-
шида әнә шу Барин инқилаби муһим 
рол ойниди. Барин инқилаби болуп-
му яшлиримизда вәтәнгә, вәтининиң 
азатлиғиға, хәлқиниң әркинлигигә 

болған муһәббитини ойғатти. Барин 
инқилабиниң техи ечилмиған сирли-
ри йәнә көп. Әнә шу сирларни ечип, 
бу қозғилаңниң тарихий әһимийитини 
дунияға тонутидиған вақитларму ке-
лиду, әлвәттә. Бүгүн, 8-апрель Шәрқий 
Түркистан җумһурийити Миллий 
армиясиниң қурулған күни. Миллий ар-
мия җәңчилири хәлқимизниң азатлиғи 
үчүн җәң мәйданлирида қурбан бол-
ди. Биз бүгүн уларниму әслидуқ. 
Һазир униң сабиқ җәңчилири көп 
болмисиму, әмма ахирқи бир қисим 
шаһитлири аримизда техи һаят». 

Зияритимиз қобул қилған 

Җамалидин Насиров әпәнди 
мундақ деди: «..... Бүгүн биз 
үчүн чоң әсләш күни Нәччә 
күн Барин инқилаби тоғрилиқ 
учришишларни өткәздуқ 
Бүгүн Миллий армиямизниң 
қурулған күнини 
нишанлидуқ. Бу биз үчүн 
чоң тарих. Миллий армия 
сепида миңлиған хәлқимиз 
дүшмән билән күрәш қилған 
Шу урушларда қан кечип, 
санақлиқла қалған қәдирлик 

атилиримизни бүгүн издәп, йоқлап, 
көңлини елип қайттуқ. Алмутидин 63 
километр жирақтикиНурмуһәммет 
акимизни издәп барсақ, һаят екән. 
93 яшта екән. Бизгә урушта болған 
җәңләр тоғрилиқ сөзләп бәрди. У биз-
нима әсләп келидиған балилиримиз 
бар екән, дәп хошал болуп кәтти». 

Җамалидин Насиров йәнә Ал-
мута шәһиридә туридиған 96 яшлиқ 
Зиявудун һаҗим дегән кишиниму 
йоқлап, Миллий армия күни билән 
тәбриклиди. Һазир һаят әнә шундақ 
Миллий    армия җәңчилирини йәнә 
издәп тепип, уларниму йоқлаш 
ойиниң бар екәнлигини билдүрди.

Биз Миллий армия җәңчиси 
Нурмуһәммәт Садиқов акини те-
лефон арқилиқ зиярәт қилип, 
униң әслимилирини егилидуқ. 

Егилишимизчә, Шәрқий Түр-
кистан җумһурийити һөкүмитидә вә 
Миллий армия сепида хизмәт қилған 
көплигән уйғурлар, қазақлар, та-
тарлар Қазақстанға көчүп кәлгән. 
Уларниң ичидә Абдурәуп Мәхсум, 
Зунун Тейипов, Зия Сәмәди, Мәрғуп 
Исқақов қатарлиқ шәхсләр болған.

Ойған 

Қазақстан уйғурлири «Барин инқилаби» вә «Миллий армия күнлирини» хатирилиди

25 апреля  в кафе «Ават» Обществен-
ное объединение  уйгуров КР «Иттипак» 
организовал Ифтар для уйгурской обще-
ственности г. Бишкек и Чуйской области.  

Общественные ифтары в ме-
четях или на любых других пло-
щадках являются хорошим задат-
ком для продолжения и развития 
традиций празднования Рамазана.

В этом году, Ифтар  прошел, 
учитывая все требования в ча-
сти общественных мероприятий,  в 
период пандемии коронавируса.

На дан-
ный Иф-
тар были 
приглаше -
ны пред-
с т а в и т е л и 
уйгурских 
м а х а л л е й 
г.Бишкек и 
бл и з л е ж а -
щих горо-
дов и сел 
во главе 

с жигитбеши махаллей. 
Приглашенных гостей поздра-

вил со священным месяцем Рама-
зан жигитбеши с. Ново-Покровка, 
Гайрат Жаханов. Затем имам мечети 
с.Ново-Покровка Ихтияр Абдулин про-
читал Куръан, после этого все при-
ступили к торжественной трапезе.    

ООУ КР «Иттипак» благодарит 
администрацию кафе «Ават» за регу-
лярную поддержку нашего общества.

Спец.корр.
Фото А.Хапизова

Общество уйгуров «Иттипак» провел Ифтар в г. Бишкек
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«Иттипақ»  гезитимизниң 
новәттики санини чиқипту дәп 
аңлап, «Иттипақ» җәмийитимизгә 
алдирап маңдим. Кишниң ахирқи 
күнлири болғачқа, һава бузу-
луп, қар арилаш ямғур йеғишқа 
башлиди. Қилвидин чиқиватқан 
соғ шамал күчидин җаһан 
шувирғанға айлинип, үзлиримни 
жуятти. Көзлиримни ачалмай 
музлашқа башлидим. «Һаваниң 
ямини кетәр, көңулниң ямини 
кәтмәйду» дегәндәк, «Иттипақ» 
гезитимизниң сани азийип, йепи-
лип келиш алдида туруду – дегән 
хәвәрни аңлап, бузулған көңлүм 
янмас болуп, тәбиәтниң бу җудун-
чапқуниға бәрдашлик берип, кетип 
баримән. Көз алдимда «Иттипақ» 
гезитим.  Униң һәр бир санини 
қоймай оқуймән.  Ана тилимда 
чиқиватқан «Иттипақ» гезитим-
дин пәхирлинимән. «Иттипақ» ге-
зити 16 бәттин чиқиду. Раст, униң 
һәммә вариғини оқуп чиққидәк 
мениң вақтим чәклик. Бирақ, 
«таяқта икки пахтәкни урупту» 
дегәндәк, гезитимизниң өткәнки 
санида уйғурумниң тәңдиши йоқ 
әҗәйип адими, шаир, язғучи, 28 
йешидила Кенәш елидин алқип 
пүтүн дунияға тонулған алим, док-
тор, мәрһум Мурат Һәмраевниң 85 
яшлиғиға даир йезилған көплигән 
яхши мәлуматларни оқуп, билим, 
өз миллитим, уйғуримдин чәксиз 
пәхирлинип кәткән едим. Шундақла, 
мәндин хели жирақ җайда 
яшайдиған қәддинас ағинәмниң 
мәзгилсиз вапат болғанлиғини 
гезитимизниң тәзийәләр беридиған 
бетидин оқуп, сүритидин тонуп 
қалдим. Бир һалда әтиси йолға 
чиқип, гезиттин аңлидим дәп 
ағинәмниң өйигә пәтиләп кәлдим. 
Техи бәзиләр хитайға қарита 
вәтән давасиниң немә кериги-дәп 
яқтурмайдикән. Һазирқи заманда 
һәрқандақ милләт өз вәтининиң 
мустәқиллиғини арман қилип ейта-
лайду. Әнә қараң, қушларму өзиниң 
гөзәл бостанлиғини арман қилип, 
өз угусини кишнәп таң атқичә 
сайрап чиқидиғу. Бизму сайрисақ 
немә бопту? Биз мәйдимизни ке-
рип, яки йеңимизни түрүп, бирси 
билән соқушимиз дәвәтқинимиз 
йоқ, қәтъий йоқ. Биз байлиққа 
толған, бепаян кәң гөзәл вәтинимиз 
Шәрқий Түркистан, Уйғуристаниң 
мустәқиллиғини бир Алла-
дин сорап, тиләп, сайраватимиз, 
пүтүн дунияға аңлитиватимиз!

Мән кәлгүсидики әшу 
арманлиримизға чоқум ишинимән. 
Маңа қараң – өткәнки гезитимизниң 
12 – бетидики «Дуния Уйғур 
Қурултейиниң паалийәтлири» 
дегән мақалини оқуп чиқтим. 
Шу йәрдә Түркия демократ 

партиясиниң рәиси Гүлтекин Уй-
сал әпәнди 10-январь күни «ка-
нал 24 телевизийәси»дә уйғур 
мәсилиси тоғрисида баянат берип 
«Шәрқий Түркистан мәсилисидә 
Хитайни чәклик, раст дәп ойлиған 
кишиләрни түрк миллитиниң 
бир парчиси болмайдиғанлиғини 
тәкитләп келип, Түркия шәрқий 

түркистанлиқларни қоллиши вә 
уларға ярдәм қолини сунуп егә бо-
лиши керәк» дегән йәрлирини оқуп 
чиққанлиғимни есимға елип «бала 
жиғлимиса, ана әмчәк салмайду» 
дегән сөз көңлүмдин кәчкән еди. 
Мана бу «Иттипақ» гезитимизниң 
паалийәтлтри әмәсму. 

Шу күни бир дәстә гезит-

ни көтирип өйүмгә кәч кәлдим. 
Бу чағда балилирим мени күтүп 
олтиришқан екән. Улар мени көрүши 
билән дадам кәлди дейишип, 
қолумдики гезиттин бир бирдин 
елишип, варақлашқа башлиди.

- Мә, қозам, бу сениң 
гезитиң, қариғина қандақ чирайлиқ 
гезит. Қандақ чирайлиқ һәрипләр, 
бу сениң ата-бовилириң яритип, 
йезип өткән һәрипләр. Бу сениң 
ана тилиңда чиқиватқан гезит. 
Бу гезитниң тохтимай давамлиқ 
чиқишини давамлаштуридиған 
сән. Мә, мошу гезитни ой-
нап чоң бол – дәп нәврәмгә 
меһриванлиғим орғуп кәтти.

Әтиси Тоқмақ шәһириниң ба-
зири билән кочилирини айлинип, 
гезит муштирилириға тарқитишқа 
башлидим, уларниң һәр бириси 
хошал болуп, гезитни варақлап 
оқушқа башлиди. Әнә шуларниң 
ичидә гезит мухлислири болған 
Муһәмәтимин вә Аблимит ака-ука 
Салиевларни алаһидә тилға алсақ 
әрзийду. Бу мәрт инсанлар бәш-он 
гезитниң муштири болуп, қолида 
йоқларға йәткүзүп турушумни маңа 
илтимас қилип жүргән кишиләр. 
Уларға «Иттипақ» җәмийитимиз 
өзиниң чоң миннәтдарлиғини 
изһар қилиду.  Шундақла Тоқмақ 
Аялларниң уюшмисиниң рәиси 
Абитова Турсунай «Иттипақ» 
җәмийитимизниң паалийәтлиригә 
актив қатнишиштин ташқири, 
«Иттипақ» гезитимизгә муштири 
топлаш вә гезит тарқитиш ишлириға 
җандили билән ишләйдиған 
анилиримизниң биридур. Йәнә 
Турдиев Абдулқари, Розиев Абду-
шукур, Розиева Лилә вә башқилар. 
Шундақла, Тоқмақ шәһиригә хош-
на йеза Кәң-Булуңда «Иттипақ» 
гезитиниң җан - қөйәрлири аз 
әмәс. Улар гезитимизниң мушти-
рини көпәйтишкә актив иштирақ 
қиливатқан инсанлар: Ғәйрәт, 
Җүръәт ака-ука Абдуллаевлар-
ни алаһидә тилға алсақ болиду. 
Уларға «Иттипақ» җәмийитимиз 
чоң миннәтдарлиғини 
билдүриду. Кәң Булуң Аяллар 
уюшмисиниң рәиси вә Иттипақ 
җәмийитимизниң паалийәтлиригә 
актив қатнишип келиватқан Кәң 
Булуң уйғурлириниң жигитбеши 
Әйсаев Рахман башлиқ Әйсаев 
Ярмәмәт, Кунахунов Юсупҗан вә 
Абдурахманов Абдурешитларни 
алаһидә тилға алсақ әрзийду. 

«Тама-тама көл тола» 
дегәндәк, Әзиз қериндашлирим! 
«Иттипақ» гезитимизниң тохти-
май чиқип турушиға һәммимиз 
ярдәм қолимизни сунайли. 

Абдусалам Ғаппар, 
Тоқмақ шәһири

Мениң гезитим

Гезит оқуғучилиримизниң хәтлири
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ئىنتېرنېت خە ۋە رلىرى

جهنۋهده ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ۋه بېيجىڭ ئولىمپىك 
مۇسابىقىسىگه قارشى نامايىش ئېلىپ بېرىلدى

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئاياللىرىنى زور كۆلهمده 
تۇغماس قىلىۋاتقانلىغى خهلقئارا ئاخباراتالردا 

دىققهت قوزغىدى
خىتاي  ئاياللىرىنىڭ  ئۇيغۇر 
پالنلىق  تهرىپىدىن  ھۆكۈمىتى 
تۇغماس  ھالدا  سىستېمىلىق  ۋه 
ۋه  ياپونىيه  قىلىنىۋاتقانلىغى 
زور  مهتبۇئاتلىرىنىڭ  ئامېرىكا 
يېقىندا  قوزغىدى.  دىققىتىنى 
گېزىتلىرىدىن  نوپۇزلۇق  ياپونىيهنىڭ 
خهۋهر  شىمبون«  »سانكهي  بولغان 
بۆلۈمى  ئايالالر  ئېلىدا  ئۇيغۇر  تورى 
قىلغان  خىزمهت  بولۇپ  دوختۇرى 
بۇ  قىلىپ  زىيارهت  خانىمنى  گۈلگىنه 

تارقاتقان. خهۋهر  مهخسۇس  ھهقته 
گۈلگىنه خانىم ئۈرۈمچىده مهزگىلىده 
خىزمهت قىلغان دوختۇرخانىدا ئۆزىنىڭ 
ئوپېراتسىيهلىرىگه  قىلىش  تۇغماس 
ئېيتىپ  قاتناشقانلىغىنى  بىۋاسته 
بىر  دوختۇرخانىدا  ۋاقىتالردا  »بهزى 
قىلىش  تۇغماس  قېتىم   80 كۈندىال 

ئوپېراتسىيهسى قىلىناتتى« دېگهن.
يۈك  ئايالالرنىڭ  نۇرغۇن  يهنه  ئۇ 
سېلىنىپ  كهينىگه  ماشىنىسىنىڭ 
مىنۇت   5 ئهۋهتىلهتتى،  دوختۇرخانىغا 
ئايالالر  ئوپېراتسىيهده  بۇ  كېتىدىغان 
بولىدىغانلىغىنىمۇ  نېمه  ئۆزلىرىگه 
ئېيتقان.  بىلمهيدىغانلىغىنى 

خىتاينىڭ  يهنه،   خانىم  گۈلگىنه 
قىلىش  تۇغماس  ئاياللىرىنى  ئۇيغۇر 
1980-يىلالردىن  سىياسىتىنى 
بولسىمۇ،  قىلغان  ئىجرا  تارتىپال 
كېيىن  2014-يىلىدىن  بىراق 
كۆرۈلمىگهن  مىسلى  بۇنىڭ 

ئېيتقان. ئاشقانلىغىنى  دهرىجىده 
زېنز  ئادرىيان  تهتقىقاتچى 
قىلغان  ئېالن  6-ئايدا  2020-يىلى 
مۇھىم دوكالتىدا خىتاي ھۆكۈمىتى ۋه 
ئېالن  ئۆزى  ھۆكۈمهتلهر  يهرلىك  بهزى 
قىلغان ھۆججهت ۋه ئىستاتېستىكىالرغا 
ئاساسلىنىپ تۇرۇپ، 2019-يىلى ئۇيغۇر 
رايونىنىڭ جهنۇبىدىكى ئۈچ ۋىاليهت، بىر 
ئوبالستتا تۇغۇت يېشىدىكى ئايالالرنىڭ 
كهم دېگهنده %80 تىگه ئۈزۈك سېلىپ 
تهدبىرى  ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش 
ئاپتونوم  ئۇيغۇر  ئېلىنغانلىغىنى، 
رايونى 2017-يىلدىن بۇرۇن خىتايدىكى 
رايون  يۇقىرى  ئهڭ  نىسبىتى  تۇغۇش 
باشالپ  2017-يىلدىن  بولسىمۇ، 
خىتايدىكى تۇغۇش نىسبىتى ئهڭ تۆۋهن 

ئاشكارىلىغان. ئايالنغانلىغى  رايونغا 

راده

 12 بايدىن  جوۋ  پرېزىدېنتى  ئامېرىكا 
جىل  رەپىقىسى  ۋە  ئۆزى  كۈنى  -ئاپرېل 
دۇنيانىڭ  ۋە  ئامېرىكا  نامىدىن  خانىم 
مۇسۇلمانالرغا  جايلىرىدىكى  باشقا 
يوللىغان رامىزانلىق تىلىگىدە ئۇيغۇرالرنى 
»ئۇيغۇرالر  ھەمدە  ئالدى  تىلغا 
ھوقۇق  كىشىلىك  كېلىۋاتقان  دۇچ 
قارىشى  داۋاملىق  دەپسەندىچىلىگىگە 

بىلدۈردى. لىغىنى  تۇرىدىغان« 
ئاالھىدە  باياناتىدا  بايدىن  جوۋ 
ئۇيغۇرالر،  »خىتايدىكى  قىلىپ: 
مۇسۇلمانالر  باشقا  ۋە  روھىنگا  بېرمىدىكى 
ھوقۇق  كىشىلىك  كېلىۋاتقان  دۇچ 
قارىشى  داۋاملىق  دەپسەندىچىلىگىگە 

كۆرسەتتى. دەپ  تۇرىمەن« 

ئامېرىكا  بۇ  بولۇشىچە,  مەلۇم 
پرېزىدېنتىنىڭ تۇنجى قېتىم ئۇيغۇرالرنىڭ 
رامىزانلىق  تۇرۇپ  ئاتاپ  بىۋاسىتە  نامىنى 
ئۇنىڭ  بولۇپ،  يوللىشى  تەبرىك 
خىتايدا  باياناتى  تەبرىك  مەزكۇر 
مىللىي  دىنىي،  قارىتىلغان  ئۇيغۇرالرغا 
ھەسسىلەپ  باستۇرۇش  ئىرقىي  ۋە 

كەلدى. توغرا  مەزگىلگە  ئارتقان 
بايدىن  جوۋ  باياناتىدا  تەبرىك 
قارشى  ۋاباسىغا  ۋىرۇس  نۆۋەتتىكى 
مەزگىلىدە  رامىزان  تۈپەيلىدىن  تەدبىرلەر 
ئىلگىرىكىدەك  ئاممىسىنىڭ  مۇسۇلمانالر 
ئىبادەت  كوللېكتىپ  بولۇپ  جەم 
ئۇالرنىڭ  بۇ  چۈشسىمۇ،  قىيىنغا  قىلىشى 
ئىنسانىي  ۋە  سۆيگۈسى  بولغان  ئالالھقا 
مەجبۇرىيىتىگە بولغان تونۇشىنىڭ تېخىمۇ 
كۆرسەتمەيدۇ,  تەسىر  يۈكسىلىشىگە 
بىلدۈردى.  قارايدىغانلىغىنى  دەپ 
كۈرەش  قارشى  ۋاباغا  شۇنىڭدەك 
ئاممىسىنىڭ  مۇسۇلمانالر  مەزگىلىدە 
ساقالش  ساقلىقنى  جايالردىكى  ھەرقايسى 
ساھەسىدە  مۇالزىمەت  ئاممىۋى  ۋە 
بولغان  قىلغانلىغىغا  خىزمەت  بىجانىدىل 

ئىپادىلىدى. مىننەتدارلىغىنى  چەكسىز 

ئەزىز

ئامېرىكا پرېزىدېنتى جوۋ بايدىن تۇنجى 
رامىزانلىق تهبرىكىده ئۇيغۇرالرنى تىلغا ئالدى

جهنۋهدىن  9-ئاپرىل 
مهلۇماتلىرىمىزغا  ئىگىلىگهن 
شىۋېتسارىيه،  قارىغاندا، 
بىر  ياۋروپانىڭ  ۋه  فرانسىيه 
كىشىلىك  ئهللىرىدىكى  قىسىم 
ئۇيغۇر  تهشكىالتلىرى  ھوقۇق 
تهشكىالتلىرى بىلهن بىرلىشىپ 
قۇرۇپ چىققان »ئۇيغۇرالر ئۈچۈن 
بىرلهشمه  ناملىق  جهنۋه« 
ئۇيغۇرالر  خىتاينىڭ  مۇنبهر 

ئىرقىي  بېرىۋاتقان  ئېلىپ  ئۈستىدىن 
ھهمده  جىنايهتلىرىگه  قىرغىنچىلىق 
قىشلىق  بېيجىڭ  2022-يىللىق 
ئولىمپىك مۇسابىقىسىگه قارشى بۈگۈن 
جهنۋهدىكى ب د ت بىناسى الدىدا بىرلهشمه 

نامايىش ئېلىپ بارغان. 
تهشكىللىگهن  نامايىشنى 
ناملىق  جهنۋه«  ئۈچۈن  »ئۇيغۇرالر 
خهلقئارا  كامپاخ,  مۇنبهردىن  بىرلهشمه 
مهشھۇر  قاتارلىق  تهشكىالتى  كهچۈرۈم 
ھهمده  تهشكىالتالر  خهلقئارالىق 
ئۇيغۇر  ياۋروپا  تهشكىالتلىرىدىن  ئۇيغۇر 
شىۋېتسارىيهدىكى  ئىنىستىتۇتى، 
قاتارلىق  ئادالهت«  »ئۇيغۇرالرغا 

ئېكهن. ئالغان  ئورۇن  تهشكىالتالرمۇ 
 بىز ئالدى بىلهن مهزكۇر نامايىشنى 
ئۇيغۇر  ياۋروپا  قاتناشقان  تهشكىللهشكه 
دىلنۇر  رهئىسى  ئىنىستىتۇتىنىڭ 
نامايىشنىڭ  بۇ  خانىمنىڭ  رهيھان 
توغرىسىدىكى  ئورۇنالشتۇرۇلۇشى 
يىلالردىن  ئىگىلىدۇق.  قاراشلىرىنى 
بۇيان شىۋېتسارىيهده ئاكتىپ پائالىيهت 
ئۇيغۇر  شىۋېتسارىيه  بېرىۋاتقان  ئېلىپ 
ئاندىلى  رهئىسى  جهمئىيىتىنىڭ 
ئۇزۇندىن  نامايىشقا  بۇ  ئهپهندىمۇ 
قىلىنغانلىغىنى  تهييارلىق  بۇيان 

تىلغا ئېلىپ ئۆتتى. 
ئالدىدا  بىناسى  ت  د  ب  نامايىش 
سائات   2 باشالنغان.  دا   12:00 سائات 
ھهرقايسى  نامايىشتا  بۇ  داۋامالشقان 
تهشكىالتلىرىنىڭ  ھوقۇق  كىشىلىك 
خىتاينىڭ  قىلىپ،  سۆز  مهسئۇللىرى 
يۈرگۈزۈۋاتقان  ئۈستىدىن  ئۇيغۇرالر 

جىنايهتلىرىنى  قارشى  ئىنسانىيهتكه 
قىرغىنچىلىقلىرىنى  ئىرقىي  ۋه 
زالىم  بۇنداق  ئهيىبلىگهن.  قاتتىق 
مۆكۈمرانلىق  ھاكىمىيهت  بىر 
ئولىمپىك  دۆلهتنىڭ  قىلىۋاتقان 
ساالھىيىتى  ئۆتكۈزۈش  مۇسابىقىسى 

يوقلىغىنى بىلدۈرگهن. 
نامايىشنى  قېتىمقى  بۇ   
تهشكىالتالردىن  تهشكىللىگۈچى 
ئادالهت«  »ئۇيغۇرالرغا  بولغان  بىرى 
ئابدۇشۈكۈر  رهئىسى  تهشكىالتىنىڭ 
مهقسىدى  نامايىشنىڭ  بىزگه  ئهپهندى 
ھهققىده  ئهھۋالى  مهيدان  نهق  ھهم 
نامايىش  ئۆتتى.  بېرىپ  مهلۇمات 
مهيدانىدىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان 
زىيالىيسى  ئۇيغۇر  شىۋېتسارىيهدىكى 
ھېبىبۇلالھ ئهپهندى بولسا بۇ بىرلهشمه 
تهسىرلىك  ناھايىتى  نامايىشنىڭ 

قىلدى. بايان  ئۆتكۈزۈلگهنلىگىنى 
تارتىلغان  مهيدانىدىن  نامايىش 
ئاساسالنغاندا،  كۆرۈنۈشلىرىگه  سىن 
نامايىشچىالر  ئهللىك  چهت 
»ئىرقىي  تاقاپ  نىقاپالرنى  يۈزلىرىگه 
»تهكرارالنمايدۇ,  قىرغىنچىلىق«، 
»ئىنسانىيهتكه  يۈزبهردى«،  قايتا 
ھوقۇق  »كىشىلىك  جىنايهت«،  قارشى 
تۈرلۈك  دېگهندهك  دهپسهندىچىلىگى« 
كۆتۈرۈپ  ۋېۋىسكىالرنى  مهزمۇنالردىكى 
نامايىش  شهكىلده  ئۆتكهن  پاراتتىن 
مهيدانىغا كىرگهن. ئۇيغۇر نامايىشچىالر 
كۆكبايراقالرنى  ئاي-يۇلتۇزلۇق 

كۆتۈرۈپ ئۇالرغا ماسالشقان. 
ئهكرهم

پاالتاسى  ئاۋام  پارالمېنتى  ئهنگىلىيه 
قارىغاندا،  مهلۇماتىغا  بېتىنىڭ   تور 
22-ئاپرېل  پاالتاسى  ئاۋام  ئهنگىلىيه 
يۈرگۈزۈلۈپ  ئۇيغۇرالرغا  كۈنى(  )پهيشهنبه 
ۋه  ھوقۇق  كىشىلىك  كېلىۋاتقان 
جىنايهتنى  قارشى  ئىنسانىيهتكه 
يىغىنى  مۇھاكىمه  بېكىتىش 
ئاۋام  ئهنگىلىيه  نهتىجىده  ئۆتكۈزگهن. 
ئاساس  ئۇيغۇرالرنى  ئهزالىرى  پاالتاسى 
قىلغان رايوندىكى يهرلىك مىللهتلهرنىڭ 
ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋه ئىنسانىيهتكه 
زىيانكهشلىككه  جىنايهتنىڭ  قارشى 
ئېكهنلىگىنى  ئۇچرىغۇچىلىرى 
مهزكۇر  قىلغان.  ئېتىراپ  بىردهك 
جىنايهتلىرىنى  خىتاينىڭ  يىغىندا 
قىرغىنچىلىق«  »ئىرقىي  رهسمىي 
ئهنگىلىيه  بۇ  جاكارلىغان.  دهپ 
پارالمېنتىنىڭ تۇنجى قېتىم تولۇق ئاۋاز 
بىلهن خىتاينىڭ جىنايىتىنى »ئىرقىي 
قىرغىنچىلىق« دهپ جاكارلىشى بولۇپ، 
ئامېرىكا،  ئهنگىلىيه  بىلهن  بۇنىڭ 
كېيىن  گولالندىيهدىن  ۋه  كانادا 
قىرغىنچىلىققا  ئىرقىي  ئۇيغۇرالرنىڭ 
جاكارلىغان  رهسمىي  ئۇچراۋاتقانلىغىنى 

4-دۆلهت بولۇپ قالغان. 
خهۋهر  ئاگېنتلىغىنىڭ  رويترېس 
پارالمېنت  ئهنگىلىيه  قىلىشىچه, 
بولغان  كونسېرۋاتىپالردىن  ئهزالىرى 
غېنى  نۇسرهت  ئهزاسى  پارالمېنت 
تهكلىپ  بىر  قويغان  ئوتتۇرىغا 
بۇ  بولۇپ,  قوللىغان  اليىھهسىنى 
ئۇيغۇرالرنىڭ  اليىھهسىده  تهكلىپ 
ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ۋه ئىنسانىيهتكه 
زىيانكهشلىكىگه  جىنايهتنىڭ  قارشى 
ئېيتىلغان  ئوچۇق  ئۇچراۋاتقانلىغى 
ھۆكۈمىتىنىڭ  ئهنگىلىيه  ھهمده 
پايدىلىنىپ،  قانۇنالردىن  خهلقئارا 
ئاياغالشتۇرۇشى  جىنايهتنى  بۇ 
قىلىنغان.  چاقىرىق  كېرهكلىگى 
ھۆكۈمىتى  ئهنگىلىيه  شۇنداقتىمۇ 
»ئىرقىي  جىنايىتىنى  خىتاينىڭ 
جاكارالشتىن  دهپ  قىرغىنچىلىق« 

بولۇپ،  قاچۇرغان  يهنه  ئۆزىنى 
قىرغىنچىلىققا  »ئىرقىي  مىنىستىرالر 
چىقىرىشى  ھۆكۈم  مهھكىمىسى  سوت 
قىلىشقان. بايان  پىكىر  دهپ  كېرهك«، 
ئۇيغۇر  پاالتاسىنىڭ  ئاۋام  ئهنگىلىيه 
ھوقۇق  كىشىلىك  رايونىدىكى 
قىلىش  مۇزاكىره  مهسىلىسىنى 
ۋه  1-ئايدا  2019-يىل  يىغىنى 
قېتىم  ئىككى  3-ئايدا  2020-يىل 
قېتىمدا  ھهر  بولۇپ،  ئۆتكۈزۈلگهن 
قوغداشقا  ھوقۇقىنى  ئۇيغۇرالرنىڭ 
ساندىكى  مهلۇم  تهكلىپلهر  دائىر 
ئۆتمهي  تۈپهيلىدىن  ئاۋازالر  قارشى 
جىنايىتىنىڭ  خىتاينىڭ  ۋه  كهلگهن 
قارار  توغرىسىدا  بېكىتىش  خاراكتېرىنى 

بېرىش كېيىنگه سۈرۈلگهنىدى. 
ئاۋام  ئهنگىلىيه  ئىگىلىنىشىچه، 
قېتىم  تۇنجى  تارىختا  پاالتاسىنىڭ 
رايونىدىكى  ئۇيغۇر  خىتاينىڭ 
»ئىرقىي  جىنايهتلىرىنى  باستۇرۇش 
جاكارلىشى  دهپ  قىرغىنچىلىق« 
جهھهتتىن  ئىجرائىيهت  ۋه  سهياسهت 
ئېگه  كۈچىگه  چهكلهش  بىۋاسىته 
ھۆكۈمىتىنى  ئهنگىلىيه  بولمىسىمۇ، 
تۈزۈشته  سهياسهت  قارشى  خىتايغا 
ئوينايدىكهن.  رولىنى  قىلىش  بېسىم 
ئامېرىكا  ئهنگىلىيهنىڭ  مۇھىمى،  ئهڭ 
ئىتتىپاقداشلىرى  ئوخشاش  كاناداغا  ۋه 
ھهمكارلىشىپ،  زىچ  بىلهن 
قارشى  ئىنسانىيهتكه  خىتاينىڭ 
تۇرۇشىدا  تاقابىل  ئورتاق  جىنايىتىگه 

زور ئهھمىيىتى بار ئېكهن. 

RFA  2021-04-22

ئهنگىلىيه ئاۋام پاالتاسى خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا
 يۈرگۈزۈپ كېلىۋاتقان باستۇرۇش جىنايهتلىرىنى

 «ئىرقىي قىرغىنچىلىق« دهپ جاكارلىدى
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Помощь уйгурским беженцам в Турции

Ограничения на пост во вре-
мя священного исламского месяца 
Рамадан в Синьцзян-Уйгурском 
автономном районе Китая (СУАР) 
в последние годы были ослабле-
ны, но жители продолжают воз-
держиваться от этого, по словам 
местных властей, что свидетель-
ствует о сохраняющемся страхе 
быть заклейменным как «экстре-
мист» и отмечен для задержания.

В течение многих лет уйгурам 
и другим тюркским мусульманам 
в СУАР запрещалось полностью 
соблюдать Рамадан из-за религиоз-
ных преследований и ограничений, 
введенных китайским правитель-
ством, которое во многих случа-

ях запрещало государственным 
служащим, студентам и учителям 
поститься в священный месяц.

В некоторых районах регио-
на доступ к мечетям более жестко 

контролируется, а 
рестораны должны 
оставаться откры-
тыми, в то время 
как уйгурские пен-
сионеры часто вы
нуждены давать 
клятвы перед Рама
даном, что они 
не будут постить-
ся или молиться, 
чтобы показать 
пример для более 

широкого сообщества и взять на 
себя ответственность за то, что-
бы другие тоже воздерживались.

Наблюдатели отмечают, что ког-
да китайские власти оказываются 

под сильным давлением со сто-
роны мирового сообщества в связи 
со злоупотреблениями в СУАР, они 
часто пытаются избежать критики, 
временно отменяя и ослабляя неко
торые ограничения в регионе. 
Такие меры используются для 
создания искусственной сце-
ны, особенно перед прибыти-
ем в СУАР международных на-
блюдателей и следователей.

Об этом сообщает 
Шухрат Хошур для

 уйгурской службы РФА.
 Перевод уйгурской службы. 

Написано на английском языке 
Джошуа Липесом.

Базирующаяся в Великобрита-
нии Еврейская группа помощи вы-
ступила с призывом к сбору средств 
от имени уйгурских беженцев, ко-
торые бежали от угнетения в Синь-
цзян-Уйгурском автономном районе 
(СУАР) на северо-западе Китая и пе-
реехали в Турцию, где им требуется 
финансовая и медицинская помощь 
по мере их адаптации в новом доме .

Всемирная еврейская помощь 
(WJR) заявила в своем обращении, 
что будет использовать все собран-
ные средства для обеспечения продо-
вольствием, доступом к медицинско-
му обслуживанию и психиатрической 
помощи нуждающимся уйгурским 
семьям, которые избежали злоупотре-
блений в СУАР, которые правитель-
ство США и несколько других за-
падных парламентов назвали частью 
политики геноцида в регионе.

«В последние годы более 11 000 
уйгуров рискнули совершить опасное 
путешествие и сбежали в Турцию, 
чтобы избежать этого преследования», 
- говорится в обращении от 15 апреля.

«Поначалу Турция приветство-
вала их прибытие, но, к сожалению, 
многие сейчас застряли там без права 
на работу, без еды и средств к суще-
ствованию. Большинство из них не 
имеют доступа к работе или системе 
здравоохранения и не могут полу-
чить гражданство или статус бежен-
ца. Они рискуют оказаться интерни-
рованными, если вернутся в Китай 
и будут жить в постоянном страхе ».

В Турции проживает более 50 ты-
сяч из почти 12 миллионов уйгуров 
в мире, которые исторически рас-
сматривали родственную тюркскую 
нацию как убежище и выступали за 
свои религиозные и культурные права.

Но WJR сказал, что более 6000 
уйгурских беженцев в стране «сроч-
но нуждаются в нашей помощи», 
и призвали к пожертвованиям для 

поддержки «этого чрезвычайно уяз-
вимого сообщества   в изгнании».

Эфраим Мирвис, главный раввин 
Объединённых еврейских конгрега-
ций Содружества, выразил свою под-
держку кампании в слове поддержки, 
приложенном к онлайн-обращению, 
отметив, что даже при достижении 
целей финансирования WJR в конеч-
ном итоге не сможет помочь всем 
уйгурам. нуждающимся в помощи.

Считается, что с 2017 года власти 
задержали до 1,8 миллиона уйгуров и 
других мусульманских меньшинств, 
обвиненных в «сильных религиозных» 
и «политически некорректных» взгля-
дах, в обширной сети лагерей для ин-

тернированных в СУАР. Китай в 2019 
году изменил курс и начал называть 
эти учреждения «школами-интерна-
тами», которые обеспечивают про-
фессиональную подготовку уйгуров, 
препятствуют радикализации и помо-
гают защитить страну от терроризма.

Но сообщения уйгурской служ-
бы РФА и других средств массовой 
информации предполагают, что те, 
кто находится в лагерях, задержива-
ются против их воли и подвергаются 
политической и идеологической об-
работке, регулярно сталкиваются с 
грубым обращением со стороны сво-

их надзирателей и терпят плохое пи-
тание и антисанитарные условия  в 
часто  переполненных учреждениях.

Сообщения также предполагают, 
что уйгуры подвергаются пыткам, при-
нудительному труду, принудительному 
контролю над рождаемостью, вклю-
чая принудительную стерилизацию и 
аборты, а также искоренению культур-
ного наследия. Эти действия равно-
сильны политике геноцида, как опре-
делил в январе Госдепартамент США.

Связи с местным сообществом
Энни Леви, координатор меропри-

ятий и директор по связям с обществен-
ностью WJR, рассказала RFA, что, 
установив отношения с группой, кото-

рая уже работает в Турции, ее органи-
зация смогла быстро установить связь 
с местным уйгурским сообществом.

Леви сказала, что WJR сде-
лает все возможное, чтобы по-
мочь каждому человеку, нужда-
ющемуся в поддержке, хотя она 
признала, что «всегда будут люди, 
с которыми невозможно связаться».

Тревожные параллели
Рахима Махмут, директор лондон-

ского офиса группы изгнанников Все-
мирного уйгурского конгресса (WUC), 
сказала уйгурской службе RFA, что 
WJR разыскал ее, и спросил, что орга-

низация может сделать, чтобы поддер-
жать уйгурское сообщество в изгнании.

Махмут отметила, что глобальные 
еврейские организации очень серьезно 
относятся к ситуации в СУАР, учиты-
вая параллели с тем, что их община 
пережила в преддверии убийства на-
цистской Германией около шести 
миллионов евреев, цыган и других лю-
дей во время Второй мировой войны.

«В то время, когда уйгуры пере-
живают одни из самых трудных дней, 
евреи стали одними из самых близ-
ких друзей уйгуров», - сказала она.

«Тот факт, что еврейский народ 
добавил свой голос [к нашему], яв-
ляется одной из основных причин 
того, что уйгурское дело накопи-
ло такую силу в Великобритании»

Еврейская поддержка
Все большее число еврей-

ских организаций и активистов за-
явили о своей поддержке уйгур-
ской общины за последний год.

В марте и апреле 2020 года на-
ходящийся в Вашингтоне Му-
зей Холокоста США назвал 
преследование уйгуров в СУАР «пре-
ступлениями против человечности» 
и добавил Китай в список примеров 
массового интернирования уйгуров.

В январе этого года, отмечая 
День памяти жертв Холокоста, Хелен 
Фриман, со-старший раввин Запад-
но-лондонской синагоги британских 
евреев, и несколько других еврейских 
лидеров призвали граждан лоббиро-
вать своих законодателей, чтобы до-
биться принятия решения о геноциде 
в отношении уйгуров СУАР Китая. 

Нуриман для уйгурской 
службы РФА. 

Перевод уйгурской службы. 
Написано на английском
 языке Джошуа Липесом.

Жители СУАР воздерживаются от поста во время Рамадана, 
несмотря на «снятие ограничений»



ئىتتىپاق7 ئىنتېرنېت خە ۋە رلىرى

بارىن قهتلىئامىنىڭ 31-يىلى مۇناسىۋىتى 
بىلهن ئىستانبۇلدا ئاخبارات ئېالن قىلىش يىغىنى

 ۋه رهسىم كۆرگهزمىسى ئېچىلدى
بارىن  5-ئاپرېل 
31-يىلى  قهتلىئامىنىڭ 
بىلهن  مۇناسىۋىتى 
خهلقئارا  ئىستانبۇلدىكى 
تۈركىستان  شهرقىي 
بىرلىگىنىڭ  تهشكىالتالر 
ئۇيۇشتۇرۇشىدا ئىستانبۇل 
مهيدانىدا  سۇلتان  ئهيۇپ 
قىلىش  ئېالن  ئاخبارات 
مهدهنىيهت  ۋه  يىغىنى 
ئېچىلدى. كۆرگهزمىسى 
ئاخبارات ئېالن قىلىش 
يىغىنىغا ئىستانبۇلدىكى, 
تۈركىستان  شهرقىي 
ھهمكارلىق  ۋه  مائارىپ 
جهمئىيىتى، شهرقىي 
ئۆلىماالر  تۈركىستان 
شهرقىي  بىرلىگى، 
ۋهخپى،  تۈركىستان 
ئاكادېمىيهسى  ئۇيغۇر 
يېقىن  كه   15 قاتارلىق 
تهشكىالتلىرىنىڭ  ئۇيغۇر 
مهسئۇللىرى ۋه ۋهكىللىرى 

قاتناشتى.   
ئاخبارات ئېالن قىلىش 
رويتېرىس  يهنه  يىغىنىغا 
ۋه  ئاگېنتلىغى  خهۋهر 
ئانادولىيه  تۈركىيهنىڭ 
مۇخبىرلىرىمۇ  ئاگېنتلىغىنىڭ 
ئاخبارات  قاتنىشىپ 
يىغىنى  قىلىش  ئېالن 
كۆرگهزمىسى  رهسىم  ۋه 

ئىگىلىدى. ئۇچۇرالرنى  ھهققىده 
يىغىنىدا  قىلىش  ئېالن  ئاخبارات 
خهلقئارا شهرقىي تۈركىستان تهشكىالتالر 
ھىدايهتۇلال  رهئىسى  بىرلىگى 
بۇنىڭدىن  قىلىپ,  سۆز  ئوغۇزخان 
1990-يىلى  يهنى  ئىلگىرى  يىل   31
رامزان ئېيىدا خىتاي ئهسكهرلىرىنىڭ 
ناھىيهسىنىڭ  ئاقتۇ  يېقىن  قهشقهرگه 
قهتلىئام  بىر  چوڭ  يېزىسىدا  بارىن 

تهكىتلىدى. بارغانلىغىنى  ئېلىپ 
قىلىش  ئېالن  ئاخبارات   
ھىدايهتۇلال  قىلغان  سۆز  يىغىنىدا 
مهقسىتى  يىغىننىڭ  بۇ  ئوغۇزخان 
دېدى:  مۇنداق  توختىلىپ  توغرىسىدا 
ئاسارىتىنىڭ  تۈركىستان  »شهرقىي 
خىتاي  ئۈچۈن  بېرىلىشى  خاتىمه 
ئېلىپ  قارشى  ئىشغالىيىتىگه 
مۇستهقىللىق  ۋه  ئازادلىق  بېرىلغان 
ئىرقىي  ۋه  خاتىرىلهش  كۈرىشىنى 
تۇرۇش  قارشى  قىرغىنچىلىققا 

بولدۇق«. جهم  يهرگه  بۇ  ئۈچۈن 
خىتاينىڭ  ئوغۇزخان  ھىدايهتۇلال 
ئۇيغۇرالر ئۈستىدىن ئېلىپ بېرىۋاتقان 
سىياسهتلىرىنى  قىرغىنچىلىق 
دېدى:   مۇنداق  قىلىپ  تهنقىد 
1949-يىلىدا  تۈركىستان  »شهرقىي 
خىتاينىڭ ئىشغال ئاستىدا قالغاندىن 
نوپۇس  خىتايالشتۇرۇش،  كېيىن, 
مهدهنىيهت,  مىللىي  قۇرۇلمىسى, 
ئېتىقادى  دىنىي  ئۆرپ-ئادهتلىرى، 
بارلىق  قاتارلىق  ئهركىنلىگى  ۋه 
يوقىتىش  قاراشلىرىمىزنى  قىممهت 
لده  بىر  سىستېمىلىق  ئۈچۈن 
كۆپ  بېرىۋاتىدۇ.  ئېلىپ  باستۇرۇش 
مهقسىتىده  قىرغىنچىلىق  قېتىم 
ھازىر  بهردى.  يۈز  قهتلىئامالر  وڭ 
قهتلىئامى،  بارىن  خاتىرىلىنىۋاتقان 
غۇلجا قهتلىئامى, ئۈرۈمچى قهتلىئامى 
ئوخشاش  قهتلىئامىغا  ئىلىشقۇ  ۋه 
بۇيان  ئهسىردىن  يېرىم  يېقىنقى 
ۋه  بهرگهن  يۈز  تۈركىستاندا  شهرقىي 
قوشقان  كۈچ  كۈرهشلهرگه  قارشىلىق 
بۇ قهتلىئامالرنى خاتىرىلهش كۈنلىرى 
كهلگۈسى ئهۋالدلىرىمىزنىڭ ۋه بىزنىڭ 

بۇ دهۋانىڭ ئالغا ئىلگىرىلىشى ئۈچۈن 
يۈز  بىز  ئېگه.  ئهھمىيهتكه  مۇھىم 
ئاتىرىلهش  قهتلىئامالرنى  بهرگهن 
ئارقىلىق بۇ مهشئهلنى ئهۋالدلىرىمىزغا 
قالدۇرىمىز.  قىلىپ  قىلىپ  ۋارىس 
21-ئهسىرده  تۈركىستان  رقىي 
باقمىغان  كۆرۈپ  ئىنسانىيهت 
مهدهنىيهت  ۋه  جىسمانىي  ئىرقىي، 
كهلمهكته. ئۇچراپ  قىرغىنچىلىقالرغا 
سابىق  تۈركىيهنىڭ  يهنه  يىغىندا 
جهالل  پروفېسسور  ئهزاسى  پارالمېنت 
ئۆلىماالر  تۈركىستان  شهرقىي  ئهرباي, 
مهخمۇتجان  ۋهكىلى  رهئىس  بىرلىگى 
قاتارلىق  دامولالم  مۇھهممهد 
قهتلىئامى  بارىن  قىلىپ,  سۆز 
شېھىتالرنى  ۋه  توختالدى  توغرىسىدا 

ئىپادىلهشتى. ئهسلهيدىغانلىغىنى 
قاتناشقان  ائالىيهتكه  بۇ  يهنه  بىز   
ئىداره  ئاكادېمىيهسىنىڭ  ئۇيغۇر 
شهۋكهت  دوكتور  ئهزاسى  ھهيئهت 
دوكتور  قاىرال.   - پىكىر  ناسىرنىڭ 
شهۋكهت ناسىر ئهپهندى 5-ئاپرېل بارىن 
ۋهقهسى توغرىسىدا توختىلىپ: »بارىن 
ياكى  ئىسيان  بىر  ئاددىي  ئىنقىالبى 
خهلقنىڭ توپىلىڭى بولماستىن بهلكى، 
ئۇيغۇرالر  تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ  خىتاي 
ئۈستىدىن ئۇزۇن يىلالردىن بۇيان ئېلىپ 
ئېكىسپاالتسىيهسىگه  بېرىۋاتقان 
نارازىلىق  بېرىلغان  ئېلىپ  قارشى 

دېدى. قوزغىلىڭى«،  قوراللىق 
قهتلىئامىنىڭ  بارىن  5-ئاپرېل 
بىلهن  مۇناسىۋىتى  31-يىللىغى 
ئىستانبۇلدىكى  خىتاينىڭ 
ئۇيغۇرالر  ئالدىدىمۇ  كونسۇلخانىسى 
يىغىنى  قىلىش  ئېالن  ئاخبارات 
ۋاقىتتا  ئوخشاش  ئۆتكۈزدى. 
كاستامانو,  كونيا,  ئهنقهره،  يهنه 
قهھرىمانماراش قاتارلىق تۆت شهھهرده 
ئىستانبۇلنىڭ  يهنه  باشقا  ئۇنىڭدىن 
ئهسهنلهر قاتارلىق تۆت رايوندا رهسىم ۋه 

ئېچىلدى. كۆرگهزمىسى  مهدهنىيهت 
  

ئارسالن

مهركىزى  كۈنى  پهيشهنبه  8-ئاپرېل 
شهھىرىگه  ئادېاليد  ئاۋسترالىيهنىڭ 
شهرقىي  ئاۋسترالىيه  جايالشقان 
جهمئىيىتىنىڭ  تۈركىستان 
خىتاينىڭ  بىلهن  ئۇيۇشتۇرۇشى 
كونسۇلخانىسى  شهھىرىدىكى  ئادېاليد 
نامايىش  نارازىلىق  ئالدىدا 
بېرىلدى. ئېلىپ  پائالىيىتى 
ئهر ئۇيغۇرالردىن  -نامايىشقا 

بولۇپ  ئۆسمۈرلهر  ۋه  -ئايال 
بولۇپ,  قاتناشقان  كىشى  يۈزلهرچه 
يۇلتۇزلۇق  ئاي  قوللىرىدا  نامايىشچىالر 
ھالدا  كۆتۈرگهن  بايراقالرنى  كۆك 
ۋه  بولدى  جهم  ئالدىغا  كونسۇلخانا 
توختات!«,  قىرغىنچىلىغنى  »خىتاي 
ئازادلىق«,  تۈركىستانغا  »شهرقىي 
توۋلىدى. شوئارالر  ئوخشاش  دېگهنگه 

تۈركىستان  شهرقىي  ئاۋسترالىيه 
تاش  رهئىسى  مۇئاۋىن  جهمئىيىتىنىڭ 
بىلدۈرۈشىچه,  ئهپهندىنىڭ  يارى  ھاجى 
خىتاينىڭ  مهقسىتى,  نامايىشنىڭ  بۇ 
يۈرگۈزۈۋاتقان  ئۈستىدىن  ئۇيغۇرالر 
سىياسىتى,  ئاسسىمىلياتسىيه  زۇلۇم, 
ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا قارشى تۇرۇش 
ۋه  ھۆكۈمىتى  ئاۋسترالىيه  شۇنداقال 
خهلقى ئارىسىدا ئۇيغۇرالر مهسىلىسىنى 
ئېكهن. كهلتۈرۈش  كۈنتهرتىپكه 

تاش ھاجى يارى ئهپهندى بۇ نامايىش 
ئادېاليد  بېرىپ,  مهلۇمات  توغرىسىدا 
ھهپتىده  ھهر  ئۇيغۇرالر  شهھىرىدىكى 
خىتاي  كۈنى  جۈمه  ھهر  قېتىم  بىر 

بولۇپ  جهم  ئالدىغا  كونسۇلخانىسىنىڭ 
ئېلىپ  نامايىش  قارشى  خىتايغا 
قېتىمقى  بۇ  پالنلىغانلىغى،  بېرىشنى 
پالنىنىڭ  نامايىش  شۇ  نامايىشنىڭ 
ئېكهنلىگىنى،بۇ  قېتىملىغى  تۇنجى 
ئاي  ئالته  شهكىلده  مۇشۇ  نامايىش 
بىلدۈردى. قىلىدىغانلىغىنى  داۋام 

تۈركىستان  شهرقىي  ئاۋسترالىيه 
ئۇيۇشتۇرۇشى  جهمئىيىتىنىڭ 
نامايىش  بۇ  ئۆتكۈزۈلگهن  بىلهن 
رهئىسى  جهمئىيهت  جهريانىدا 
قاتارلىق  تۈركىستانى  نۇرمۇھهممهت 
قىلغان. سۆز  كىشى  قانچه  بىر 

ئهپهندى  تۈركىستانى  نۇرمۇھهممهت 
خىتاينىڭ  قىلىپ،  سۆز  نامايىشتا  بۇ 
بېرىۋاتقان  ئېلىپ  ئۈستىدىن  ئۇيغۇرالر 
توختالغان  توغرىسىدا  قهتلىئاملىرى 
ۋه  ھۆكۈمىتى  ئاۋسترالىيه  ۋه 
دىققهت  مهسىلىسىگه  بۇ  خهلقىنى 

بېرىشكه چاقىرىق قىلغان. 
ئارسالن

5-ئاپرېل كۈنى بارىن ئىنقىالبىنىڭ 
بىلهن  مۇناسىۋىتى  يىللىغى   31
باكۇ  پايتهختى  ئهزهربهيجاننىڭ 
شهھىرىدىكى خىتاي ئهلچىخانىسىنىڭ 
ئۆتكۈزۈلدى.  نامايىش  ئالدىدا 
رهسىم  شهھىرىده  كونيا  تۈركىيهنىڭ 
ئهزهربهيجان  ئېچىلدى.  كۆرگهزمىسى 
مۇتهخهسسىسى،  ئاكادېمىيهسى  پهنلهر 
تهشكىالتىنىڭ  ھهرىكىتى  ئهزهربهيجان 
خانىم  مۇھاممهت  ياسهمىن  مهسئۇلى 
كىشى  گۇرۇپپا  بىر  باشچىلىغىدىكى 
ئالدىغا  ئهلچىخانىسىنىڭ  خىتاي 
خانىم  ياسهمىن  قويغان.  گۈل  قارا 
سىمۋولى  شېھىتلهرنىڭ  گۈلنىڭ  قارا 
6-ئاپرېل  تهكىتلىدى.  ئېكهنلىگىنى 
تارىخىي  تۈركىيهنىڭ  بولسا  كۈنى 
شهھىرىده  كونيا  بولغان  شهھىرى 
ئېچىلغان.  كۆرگهزمىسى  سۈرهتلهر 
ئهپهندىنىڭ  ئۇدۇن  ئابدۇلهخهت 
تۈرك  كۆرگهزمىگه  مهزكۇر  ئېيتىشىچه 

خهلقىنىڭ قىزىقىشى يۇقىرى بولغان.
خانىم  مۇھاممهت  ياسهمىن 
تۇرۇشلۇق  باكۇدا  خىتاينىڭ 
نارازىلىق  ئالدىدا  ئهلچىخانىسىنىڭ 
مهقسىتى  ئۆتكۈزۈشىدىكى  نامايىشى 
دېدى:  مۇنداق  توختىلىپ  ھهققىده 
»مهن ئهزهربهيجان پهنلهر ئاكادېمىيهسى 
ھهرىكىتى  ئهزهربهيجان  ۋه  ئهزاسى 
تهشكىالتىنىڭ رهئىسى بولۇش سۈپىتىم 
بىلهن  دوستلىرىم  گۇرۇپپا  بىر  بىلهن 
ئهلچىخانىسىنىڭ  خىتاي  بىرلىگته 
نامايىشى  نارازىلىق  ئالدىدا 
خىتاينىڭ  مهقسىتىمىز  ئۆتكۈزدۇق. 
ئېلىپ  تۈركىستانلىقالرغا  شهرقىي 
قىرغىنچىلىغىغا  ئىرقىي  بېرىۋاتقان 
ئهزهربهيجان  ۋه  بىلدۈرۈش  نارازىلىق 
شهرقىي  دىققىتىنى  ئاخباراتىنىڭ 
تارتىشتىن،  مهسىلىسىگه  تۈركىستان 
شۇ ئارقىلىق جامائهت پىكىرى توپالش 
ئېدى. بۇ پائالىيىتىمىزگه ئهزهربهيجان 

بېرىلدى«. ئورۇن  ئاخباراتلىرىدىمۇ 

ئۇيغۇرالرغا  ئهزهربهيجاندا  ئۇ،   
ھېسداشلىق قىلىدىغانالرنىڭ سانىنىڭ 
كۆپىيىۋاتقانلىغىنى  كۈنسايىن 

ئىلگىرى سۈردى. 
ئىنقىالبىنى  بارىن  كۈنى  6-ئاپرېل 
خاتىرىلهش خىتاينىڭ ھازىرقى بېسىم 
سىياسىتىگه نارازىلىق بىلدۈرۈش ئۈچۈن 
شهھهرلىرىدىن  تارىخىي  تۈركىيهنىڭ 
شهھىرىده  كونيا  بولغان  بىرى 

ئۆتكۈزۈلدى. كۆرگهزمىسى  سۈرهتلهر 
كۆرگهزمىنى  قېتىملىق  بۇ 
تهشكىالتالر  تۈركىستان  شهرقىي 
بىلهن  ئورۇنالشتۇرۇشى  بىرلىگىنىڭ 
ۋهخپىنىڭ  بۇغراخان  ساتۇق  سۇلتان 
ئابدۇلهخهت  مهسئۇلى  شۆبىسى  كونيا 
مهزكۇر  بولۇپ،  ئۇيۇشتۇرغان  ئۇدۇن   
ئاممىۋى  تۈرك  كونيادىكى  كۆرگهزمىنى 
بهزى  مهسئۇللىرى،  تهشكىالت 
مهسئۇللىرى  پارتىيهلهرنىڭ  سىياسىي 
ساندا  كۆپ  بولۇپ  خهلقتىن  ۋه 

قىلغان. ئېكسكۇرسىيه  كىشى 
ۋهقهسى  بارىن  5-ئاپرېل 
شېھىتلىرىنى ئهسلهش ۋه ئۇيغۇرالرنىڭ 
ئاڭلىتىش  ۋهزىيىتىنى  ئېغىر 
تۈركىيهنىڭ  كۈنى  دۈشهنبه  پائالىيىتى 
مهيدانى  بهيازىت  ئىستانبۇلدىكى 
خىتاي  ئىستانبۇلدىكى  بىلهن 
شۇنداقال  ئالدىدا،  كونسۇلخانىسى 
قاتارلىق  قاھرامانماراش  ۋه  كاستومۇنۇ 

شهھهرلىرىدىمۇ ئۆتكۈزۈلگهنىدى. 

ئهركىن تارىم

2021-يىل،سەۋىر، 4- سان

ئهزهربهيجاننىڭ پايتهختى باكۇ بىلهن تۈركىيهنىڭ 
كونيا شهھهرلىرىده 5-ئاپرېل بارىن شېھىتلىرىنى 

خاتىرىلهش پائالىيىتى ئۆتكۈزۈلدى

ئاۋسترالىيهنىڭ ئادېاليد شهھىرىدىكى ئۇيغۇرالر خىتايغا 
قارشى نارازىلىق نامايىشى ئېلىپ باردى
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)ئاخىرى.بېشى ئالدىڭكى سانالردا(
لۇتفى  بىلهن  سهككاكى  يهردىكى  بۇ 
تىلغا  ده  لوغهتهين«  »مۇھاكهمهتۇل 
تىلىنىڭ  تۈركىي  چاغاتاي  ئېلىنغان 
مهنسۇب  دهۋرىگه  ئاۋالقىكىالسسىك 
شائىرالردۇر. بۇنىڭ بىر قىسمى چاغاتاي 
كىالسسىك  ئاۋۋالقى  تىلىنىڭ  تۈركىي 
ئىلگىرىكى  بىلهن  شائىرلىرى  دهۋرى 
مۇناسىۋىتىنى  ئهنئهنىۋى  ئۇيغۇرالرنىڭ 
ئاشكارىاليدىغانلىقى بىلهن دىققىتىمىزنى 
»ئۇيغۇر،  يهردىكى  بۇ  بىراق  تارتماقتا. 
ئهسهرلىرىده  نهۋايى  ئىباره  دېگهن  تۈرك« 
ئۇچرايدۇ. توال  نىسبهتته   تهڭ 

فۇرس  ۋە  شۇئاراسى  ئەجەم   
فۇساھاسى )مىزانۇل ئەۋزان(. 

ئهجهم شائىرلىرى ۋه فارس ناتىقلىرى
-فارس سېھر-سازالر ۋه پهھلهۋى ئهپسانه

لوغهتهين( )مۇھاكهمهتۇل  -پهردازالر 
پهھلهۋى  ۋه  سېھىرگهرلىرى  پارس 
تىلىدا… تۈرك  قىسسهچىلىرى 

موڭغۇل ئۇسلۇبى بىلله.  
نهقىللهردىن  يۇقىرىقى  ۋاھالهنكى،   
ئۇيغۇرنىڭ  قهدىمكى  بىلهن  ئۇيغۇر 
بۇنى  نهۋايىنىڭ  ياكى  مۇناسىۋىتىنى 
قهدىمكى ئۇيغۇر بىلهن باغالش مهقسىتىده 
قولالنغانلىغىنى بىلىش ناھايىتى تهس. 
يهنه بىر تهرهپتىن »مهجالىسۇننهفائىس« 
سهككاكى  شائىر  ئېلىنغان  تىلغا  دا 
مۇناسىۋهتلىك  لۇتفىغا  بىلهن 
ئۇيغۇرالرنىڭ  بىلهن  ئۇالر  بايانالردىن 
خاتىرىلهر  ئىپادىلهيدىغان  مۇناسىۋىتىنى 
شۇكى،  نهتىجه  بولمايدۇ.  كۆرگىلى 
نهۋايى  ياكى  مىسالالردىن  بېرىلگهن 
دهۋر  كىالسسىك  ئاۋۋالقى  قهلىمىدىن 
بىلهن  شائىرلىرى  تۈرك  چاغاتاي 
قانداقتۇر  ئهنئهنىسىده  ئۇيغۇرالرنىڭ 
ئىپادىلهيدىغان  مۇناسىۋهتنى  بىرهر 
بولمايدۇ. ئۇچراتقىلى  خاتىرلهرنى 

قوشۇمچە بىر قىسىم سەر خىل مەزمۇنالر:

1 . ئەلىشىر نەۋائى ۋە ئانا تىل ھەققىدە

قهترىلهر ھهققىده  تىل  ئانا   
ئاتىنىڭ، ئادهم  خىتابىدا  تۇنجى 
تىلىمىز. بىزنىڭ  بولۇپ  ئهلهم  يانغان 
چاغدا، پۈتۈلگهن  قىسسىسى  يارالمىش 
تهۋرىگهن قهلهم بولۇپ بىزنىڭ تىلىمىز.
قاتارىدا  قهترىلهر  ئوخشاش  شۇنىڭغا 
تۇراتتى. جۇاللىنىپ  مىسراالرمۇ  بۇ 
تىلغا، پۈتۈلگهن  ھېكمىتى  ئالهمنىڭ 
يانداش. قويىمهن  تىلىمنى  ئۇيغۇر  مهن 
مۇسا، قىلغاندا  مۇراجىئهت  سىنادا 

بوۋام نهپهسلىرىبولغان زامانداش. 

2. ئەلىشىر نەۋائى ۋە غايىۋى ئاشىقلىق

غايىۋى  پهقهت  دهردىنى  ئىشىقنىڭ 
قىالاليدۇ.  ھېس  بواللىغانالرال  ئاشىق 
بولۇپمۇ  باققانالر،  بولۇپ  ئاشىق  غايىۋى 
كۈچلۈكلهرال  غۇرۇرى  ئىچىدىكى  شۇالر 
ھهزرىتى مىر ئهلىشىر نهۋائىنىڭ نېمىشقا 
كهچكهنلىكىنى  ۋاز  گۈلىدىن  سهۋرىناز 
بىلىشىمچه،  مېنىڭ  چۈشىنهلهيدۇ. 
پادىشاھ  قىزغا  بولغان  ئاشىق  نهۋائى 
ھۈسهيىن بايقارامۇ ئاشىق بولۇپ قالغان. 
بۇ ئهھۋال نهۋائىنى قاتتىق تهڭقىسلىقتا 
ئۆزىنىڭ  بىرسى  چۈنكى  قالدۇرغان. 
بىرى  يهنه  مهشۇقى،  ۋه  سۆيگىنى  چىن 
كىچىكىدىن بىلله ئويناپ، بىلله ئوقۇپ، 
بۇرادىرى  قهدىناس  بولغان  چوڭ  بىلله 
ھۈسهيىن بايقارا ئىدى. ھالقىلىق پهيتته، 
قىز نهۋائىغا ئۈمۈد باغالپ تۇرغان پهيتته، 
قالغان  ئارىسىدا  تهرهپنىڭ  ئىككى  ھهر 
ياخشى  قىزنى  بايقاراغا  ھۈسهيىن  نهۋائى 
ئاقىۋهت  ئېيتالمىغان.  كۆرىدىغانلىقىنى 
بىر  تهرىقىسىده  نهۋائىغا »ھاقارهت«  قىز 

ئېغىز گهپ قىلغان. غۇرۇرلۇق نهۋائى بۇ 
ھېچكىمگه  بويى  ئۆمۈر  ئاڭالپ،  گهپنى 
بىلهن  ھېچكىم  ۋه  بولمىغان  ئاشىق 
بولغان  قىزغا  ئهكسىچه  نىكاھالنمىغان. 
قىلىپ  داۋام  غايىۋانه  سۆيگۈسىنى 
ئۇنىڭ  تۇرۇپمۇ،  ئۆتۈپ كهتكهن. شۇنداق 
ھۈسهيىن بايقارا بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى 

زادىال يىرىكلىشىپ قالمىغان. 
ئىجتىمائىي  نۇقتا  يۇقىرىقى 
ئېچىپ  سىرنى  ھهققىدىكى  مۇناسىۋهت 
بهرسه، نهۋائىنىڭ بىرال ۋاقىتتا »دۇنيادىكى 
چوڭ  ئهڭ  ۋه  ئاشىق  كۈچلۈك  ئهڭ 
ئهقىده  ئېكهنلىگىنى  مۆتىۋهر«  بويتاق 
چۈشهنگهنده،  نۇقتىسىدىن  ئېتىقاد   –
ئادهم ئادهتته ئۆزىگه ئوخشاش ئادهملهردىن 
زهربه يهپ كۆڭلى سۇۋۇپ كهتكهنده، ياكى 

ناتوغرا  باشقىالرنىڭ 
مۇئامىلىسىدىن  

كۆڭلى زهخمه يېگهنده 
راھهت  بىردىنبىر 
خۇداغا  ئارامنى  ۋه 
ۋه  بولۇش  ئاشىق 
داۋاملىق  خۇدانى 
بىلهنال  ئهسلهش 
بولۇپمۇ  تاپااليدۇ. 
ئهسىردىكى  ئوتتۇرا 
سوپىزىمى  ئىسالم 
تېخىمۇ  مۇھىتىدا 
نهۋائىنىڭ  شۇنداق. 
ئاشىقلىقى  غايىۋى 
بويى  ئۆمۈر  ۋه 
كى    ى ل ن ه گ ى م ن ه ل ي ۆ ئ

يهنىمۇ  ھهققىده  
توغرا كېلىدۇ.  ئىزدىنىشكه  

   
3. ئەلىشىر نەۋائىنىڭ غەزەللىرىدىن 

ئارىيە
بهال دهشتى ئارا مهجنۇن مېنىڭدهك 
                كۆرمهمىش دهۋران،

قۇيۇندهك ھهر زهمان بىر كۆرمهگهن 
                 ۋادىدا سهرگهردان.

نى ئهندۇھ مهاللىمغا بهلىيهت 
                دهشتىدهك غايهت،

نه سهۋداۋۇ جۇنۇنۇمغا مهالمهت 
                 بهھرىدهك بايان.

* * *
تۈنۈم دهيجۇر، ئۈزۈم رهنجۇر، ئىچىم  
            غهمناكۇ، باغرىم چاك،

تىلىم اللۇ، تېنىم بىھال، ئىشىم  
         ئهفغان، سىرىشكىم قان.

زهئىپۇ دهردۇ غهم پىشه نهھىپۇ 
                 مېھنهت ئهندىشه،

زهلىلۇ بىسهرۇ سامان قهتىلى، 
                خهنجهرى ھىجران.

* * *
پىغانىمدىن پهلهك غهمكىن 

   سىرىشكىمدىن جهھان رهنگىن،
نه دهردىم ئوتىغا تهسكىن، نه 

           ھهجرىم دهردىغه دهرمان.
باشىم غهم تاشىدىن پاره، تهنىم  
             ھهجىر ئوقىدىن ياره،

كۆڭۈل بۇ پارهغه چاره تاپارغا 
                تاپمايىن ئىمكان.

* * *
كۆزۈم نهملىك، بويۇم خهملىك  

         ئىچىم ئهندۇھى ماتهملىك،
نى ھهمدهملىك، نى مهھرهملىك،  
        تاپىپ بۇ مېھنهتى پىنھان.

ھهم ئهھۋالى تهباھىمدىن، ھهم 
             ئاھى سۈبھىگاھىمدىن،

ھهم ئوتلۇغ دۇدى ئاھىمدىن قارارىپ 
                   كۈلبهئى ئهھران.

سايرام ئوغالنى

 (Ахири. Беши алдиңки санларда)
  Бу йәрдики Сәккаки билән Лутфи 
«Муһакәмәтул луғәтәйн» дә тилға 
елинған чағатай түркий тилиниң авалқи 
классик дәвригә мәнсуб шаирлардур. 
Буниң бир қисми чағатай түркий тилиниң 
аввалқи классик дәври шаирлири билән 
илгирики уйғурларниң әнъәнивий 
мунасивитини ашкарилайдиғанлиғи 
билән диққитимизни тартмақта. 
Бирақ, бу йәрдики   «уйғур,  түрк»  
дегән  ибарә Наваий  әсәрлиридә  
тәң нисбәттә тола учрайду. 
   Әҗәм шуараси вә фарс фусаһаси 
(мизанул әвзан). Әҗәм шаирли-
ри вә фарс натиқлири. Фарс сеһр-
сазлар вә пәһләви әпсанә-пәрдазлар 
(муһакәмәтул лоғәтәйн)
 Фарс сеһиргәрлири вә пәһләви 
қиссәчилири түрк тили-
да...  моңғул услуби биллә 
   Ваһаләнки, жуқириқи нәқилләрдин 
уйғур билән қәдимки уйғурниң му-
насивитини яки Наваийниң буни 
қәдимки уйғур билән бағлаш мәқситидә 
қолланғанлиғини билиш наһайити 
тәс. Йәнә бир тәрәптин «Мәҗалисун 
нәфаис»да тилға елинған шаир Сәккаки 
билән Лутфиға мунасивәтлик баян-
лардин, улар билән уйғурларниң му-
насивитини ипадиләйдиған хатириләр 
көргили болмайду. Нәтиҗә шуки, 
берилгән мисаллардин яки На-
ваий қәлимидин аввалқи классик 
дәвр чағатай түрк шаирлири билән 
уйғурларниң әнъәнисидә қандақтур 
бирәр мунасивәтни ипадиләйдиған 
хатириләрни учратқили болмайду. 

Қошумчә бир қисим сәр хил мәз-
мунлар: 

1 . Әлишир Наваий вә ана тил 
һәққидә

Ана тил һәққидә қәтриләр
Тунҗи хитабида адәм атиниң,
Янған әләм болуп бизниң тилимиз.
Яралмиш қиссиси пүтүлгән чағда,
Тәвригән қәләм болуп бизниң  тилимиз.

Шуниңға охшаш қәтриләр қатарида 
бу мисраларму җулалинип туратти.
Аләмниң һекмити пүтүлгән тилға,
мән уйғур тилимни қойимән яндаш.
Синада мураҗиәт қилғанда Муса,
бовам нәпәслири болған замандаш.

2. Әлишир Наваий вә ғайивий 
ашиқлиқ

Ишиқниң дәрдини пәқәт ғайивий ашиқ 
болалиғандила һес қилалайду. Ғайивий 
ашиқ болуп баққанлар, болупму шулар 
ичидики ғурурий күчлүкләрла һәзрити 
мир Әлишир Наваийниң немишқа 
сәвриназ гүлидин ваз кәчкәнлигини 
чүшинәләйду. Мениң билишимчә, 
Наваий ашиқ болған қизға падишаһ 
Һүсәйин Байқараму ашиқ болуп қалған. 
Бу әһвал Наваийни қаттиқ тәңқислиқта 
қалдурған. Чүнки, бирси өзиниң чин 
сөйгини вә мәшуқи, йәнә бири кичи-
кидин биллә ойнап, биллә оқуп, биллә 
чоң болған қәдинас бурадири Һүсәйин 
Байқара еди. Һалқилиқ пәйттә, қиз 
Наваийға үмүт бағлап турған пәйттә, 
һәр икки тәрәпниң арисида қалған На-
ваий Һүсәйин Байқараға қизни яхши 
көридиғанлиғини ейталмиған. Ақивәт 
қиз Наваийға «һақарәт» тәриқисидә 

бир еғиз гәп қилған. Ғурурлуқ Наваий 
бу гәпни аңлап, өмүр бойи һечкимгә 
ашиқ болмиған вә һечким билән 
никаһланмиған. Әксичә, қизға болған 
сөйгүсини ғайиванә давам қилип 
өтүп кәткән. Шундақ турупму, униң 
Һүсәйин Байқара билән болған муна-
сивити задила жириклишип қалмиған.

Жуқириқи нуқта иҗтимаий 
мунасивәт һәққидики сирни ечип 
бәрсә, Наваийниң бирла вақитта «Ду-
ниядики әң күчлүк ашиқ вә әң чоң 
бойтақ мөтивәр» екәнлигини әқидә 
– етиқад нуқтисидин чүшәнгәндә, 
адәм адәттә өзигә охшаш адәмләрдин 
зәрбә йәп көңли совуп кәткәндә, яки 
б а ш қ и л а р н и ң 
натоғра муами-
лисидин көңли 
зәхмә йегәндә 
бирдин-бир раһәт 
вә арамни Худаға 
ашиқ болуш вә 
Худани давамлиқ 
әсләш биләнла та-
палайду. Болупму 
оттура әсирдики 
ислам сопизи-
ми муһитида те-
химу шундақ. 
Наваийниң  
ғайивий ашиқлиғи 
вә өмүр бойи 
өйләнмигәнлиги  
һәққидә   
йәниму издинишкә тоғра келиду. 

3. Әлишир Наваийниң ғәзәллиридин 
арийә

Бәла дәшти ара мәҗнун мениңдәк  
                            көрмәмиш дәвран,
Қуюндәк һәр зәман бир көрмәгән 
                             вадида сәргәрдан.
Ни әндуһ мәлалимға бәлийәт  
                               дәштидәк ғайәт,
Нә сәвдаву җунунумға мәламәт  
                                бәһридәк баян.

* * *
Түнүм дәйҗур, үзүм рәнҗур,  
              ичим ғәмнаку, бағрим чак,
Тилим лалу, теним биһал, ишим 
                     әфған, сиришким қан.
Зәипу дәрду ғәм пишә нәһипу  
                                меһнәт әндишә,
Зәлилу бисәру саман қәтили, 
                             хәнҗәри һиҗран.

* * *
Пиғанимдин пәләк ғәмкин сириш  
                    кимдин җәһан рәнгин,
Нә дәрдим отиға тәскин, нә   
                 һәҗрим дәрдиғә дәрман.
Башим ғәм ташидин парә, тәним 
                          һәҗир оқидин ярә,
Көңүл бу парәғә чарә тапарға 
                            тапмайин имкан.

* * *
Көзүм нәмлик, боюм хәмлик 
                 ичим әндуһи матәмлик,
Ни һәмдәмлик, ни мәһрәмлик, 
              тапип бу меһнәти пинһан.
Һәм әһвали тәбаһимдин, һәм аһи  
                              сүбһигаһимдин,
Һәм отлуғ дуди аһимдин қарарип 
                                  күлбәи әһран.

Сайран Оғлани

Әлишир Наваий һәққидә әсләтмәئەلىشىر نەۋائى ھەققىدە ئەسلەتمە

ئەلىشىر نەۋايىنىڭ 
تەشكەندىكى ھەيكىلى
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ئەخمەتجان قاسىمى:  شەرقىي تۈركىستان ئۇيغۇر ئېلىنىڭ بېسۋېلىنغان  
زېمىن ياكى ئەمەسلىگىگە چېتىشلىق مەسىلە

نەبىجان تۇرسۇن،
تارىخ پەنلىرىنىڭ دوكتورى

قاتارلىقالر  قاسىمى   ئەخمەتجان  
ئۆلمەي،  ئەگەر   1949-يىلى  9- ئايدا 
بېيجىڭغا بېرىپ، خىتاينىڭ يېڭى دۆلەت 
بېكىتىدىغان   قىلىپ  مۇزاكىرە  قۇرۇشنى 
كېڭىشى  سەياسىي   مەملىكەتلىك  
يىغىنىدا : »بىز  جۇڭگو  كومپارتىيەسىنىڭ 
ئېالن  دەپ  بويسۇنىمىز«  رەھبەرلىگىگە 
تارىخى  سەياسىي  ئۇيغۇر  بولسا  قىلغان 
باشقىچە يېزىلغان  بوالر  ئېدى. ئۇ چاغدا  
ئەخمەتجان  قاسىمىغا بۈگۈنكى ئۇيغۇرالر  
ۋاقىتتىكى  ئاشۇ  ئۇنىڭ   ئەمەس،  
جۇمھۇرىيەتنى  يەنى   - سەپداشلىرى 
قۇرۇشقا قاتناشقان ئابدۇرەئۇپ مەخسۇم، 
سەمەدى،  زىيا   سابىرھاجى،  رەھىمجان 
ئونلىغان  باشقا  ۋە  تېيىپوۋ   زۇنۇن  
شۇنىڭدەك  پىكىرداشلىرى،  دوستلىرى، 
قىلغان  كۈرەش  رەھبەرلىگىدە   ئۇنىڭ 
جۇمھۇرىيىتىنىڭ  تۈركىستان  شەرقىي 
جەڭچى-ئوفىتسېرلىرى،  مىڭلىغان 
جۈملىدىن  خەلقى،  ۋە  كادىرلىرى 
ئۇنى  باشقىالر  ۋە  خەلقى  ئۇيغۇر  پۈتۈن 
بىلەن  ھۆرمەت  ۋە  مۇھەببەت   يۈكسەك 
ئۆز   ئەكسىچە  سېغىنماي،  ھەم  سۆيمەي 
مۇھەببەتلىرىگە  پۇشايمان قىلغان  بوالر 
ئېدى ھەم ئەخمەتجان قاسىمى ئاللىبۇرۇن 
ئابدۇرەئۇپ  كېتىلەتتى.  ئۇنتۇلۇپ 
مەخسۇم، زىيا  سەمەدى، زۇنۇن  تېيىپوۋ  
شۇنىڭدەك  كىشىلەر  يۈزلىگەن  ۋە  
كەلگەن  دۇچ  ھايات-ماماتقا  بۈگۈنكى 
ئېدى.  ئەسلىمىگەن بوالر  ئۇنى  ئۇيغۇرالر 
ئۇيغۇرالرنى  قاسىمى  ئەخمەتجان  
مۇستەقىل   ئاخىرقى   قىلغان   يادرو  
 12 يىلى   -1944 ھاكىمىيەت، 
تۈركىستان  شەرقىي  قۇرۇلغان  -نويەبردە 
ئازادلىق   مىللىي   ۋە  جۇمھۇرىيىتىنىڭ 
ئىنقىالبنىڭ ئاخىرقى  ئالىي  رەھبىرىدۇر. 
»داھىيمىز«،  تەرىپىدىن   خەلق   ئۇ،  
ئېتىراپ  دەپ  رەھبىرىمىز«  »سۆيۈملۈك 
تېخى  ئەربابتۇر،  ئاتالغان  ۋە  قىلىنغان 
ئەخمەتجان  ئۇيغۇرالر  ھازىرغىچە  
قاسىمىدىن  باشقا ھېچكىمنى »سۆيۈملۈك 
رەھبىرىمىز« دەپ ئاتاپ  ئېتىراپ قىلىپ 
باققىنى يوق. ئامما، 1947-يىلى  25- 
مىڭ    10 ئۈرۈمچىدىكى  كۈنى  فېۋرال 
»ئەخمەتجاننى   نامايىشچىسى   خىتاي  
ئەخمەتجان«  يوقالسۇن  ئۆلتۈرەيلى، 
قىلىپ  نامايىش  توۋالپ  شوئار  دەپ 
ئۆچمەنلىگىنى  چەكسىز  بولغان  ئۇنىڭغا 
كۈندىكى  بۈگۈنكى   قىلغانىدى.  ئىپادە 
قىسمەن ئۇيغۇر ۋە باشقىالردىكى ئۇنىڭغا 
ياكى  ئۆچمەنلىك  قىسمەن  بولغان 
ھەربىي  خىتاي   ئاشۇ  بىلەن  ئەيىبلەش 
-سەياسىي  ۋە پۇقرالىرىنىڭ ئۆچمەنلىگى 
ئارىسىدا قانچىلىك پەرق  باركىن تاڭ؟

مىللەت  ھەر  باشقا  ۋە  ئۇيغۇر   
ھىمايىسىدە  ۋە  قوزغىلىڭى  خەلقىنىڭ 

قۇرۇلغان ھەم  مەۋجۇت بولغان شۇنىڭدەك 
سوۋېت  ئىتتىپاقى بىلەن زىچ  ھەمكارلىق 
ئورنىتىپ ئۇنىڭ ھەر  جەھەتتىن ياردىمى 
ۋە  قوللىشىغا ئېرىشكەن شەرقىي تۈركىستان 
دۆلەت  ئۆز  ئىبارەت  جۇمھۇرىيىتىدىن 
ئارمىيەسى،  ئاپپاراتى،  دۆلەت  بايرىغى، 
دىنىي   ۋە  مىللىي  سىستېمىسى،  ئەدلىيە 
مەدەنىيەت  ۋە  مائارىپ  سەياسىتى، 
سەياسىي سىستېمىسى، سودا-ئىقتىسادىي 
مۇستەقىل  بارلىق  قاتارلىق  سىستېمىسى 
مۇستەقىل  ئېگە  قۇرۇلمىسىغا  دۆلەتچىلىك 
1946-يىلى   ھەرگىز   ھۆكۈمەت  مىللىي 
خىتاي  گومىنداڭچى  6-ئايدا 
يوقىتىلمىدى.  تەرىپىدىن  ھاكىمىيىتى 

بەلكى  ھاكىمىيەت   بۇ  
ئاخىرلىرىدا  1949-يىلىنىڭ 
خەلق تەرىپىدىن »سۆيۈملۈك 
ئاتالغان  دەپ  رەھبىرىمىز« 
ئالىي  قاسىمى،  ئەخمەتجان 
ھەربىي قوماندان ئىسھاقبېك 
شەرقىي  قاتارلىق  مۇنۇنوۋ  
جۇمھۇرىيىتىنىڭ  تۈركىستان 
يادروسىنىڭ  رەھبىرىي 
قازاسى«  »ئايروپىالن 
دۇنيانى  ھازىرغىچە  ناملىق 
سىرلىق  قىاللمىغان  قايىل 
كوللېكتىپ ئۆلۈمىدىن كېيىن 
جۇمھۇرىيىتى  خەلق   خىتاي 
خەلق  »يەنى  قوشۇنلىرى، 
ئارمىيەسى«  ئازادلىق 
شىنجاڭ«نى  »پۈتۈن  نىڭ 
بىلەن  قىلىشى  ئىشغال 
بارلىق  ۋە  ئاخىرالشتۇرۇلدى 
دۆلەتچىلىك  مۇستەقىل 
دۆلەت  قۇرۇلمىسى،  
قىلىندى،  بىكار  ئاپپاراتلىرى 
دۆلەت  يۇلتۇزلۇق  ئاي 

ئارمىيە  چەكلەندى،  بايرىغى 
قىلىندى.  ئۆزگەرتىلدى ۋە ئاخىرى بىكار 
)جەنلىڭ(  »ئىشغالىيەت«  باشتا 
خىتاي  ئىشلەتكەن  سۆزلەرنى  دېگەن 
كوممۇنىستلىرى كېيىن بىردىنال بۇ جاينى 
دەپ  قىلىش«  ئازاد  بىلەن  »تىنچلىق 
قاسىمى  ئەخمەتجان  ھەمدە  ئاتىدى 
قاتارلىق شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى 
ئازاد  بىلەن  »تىنچلىق  رەھبەرلىرىنى 
»يېڭى  بولغان«،  قۇربان  يولىدا  قىلىش 
جۇڭگو قۇرۇش  يولىدا قۇربان بولغان« ، 
»جۇڭگو  كومپارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىگىنى 
قىلىشقا  تەشۋىق  دەپ  قىلغان«  قوبۇل 
كومپارتىيەسى   خىتاي  كىرىشتى. 
تۈركىستان   شەرقىي   مۇستەقىل  يەنە: 
جۇمھۇرىيىتى  قۇرۇپ، خىتايدىن  مۇستەقىل 
دۆلەت  خىتاي  ھېچقانداق  ياشىغان، 
ئارمىيەسىنى   ۋە  سىستېمىسىنى  باشقۇرۇش 
كىرگۈزمىگەن بۇ ھۆكۈمەت ۋە ئىنقىالبنى 
»جۇڭگو ئىنقىالبىنىڭ بىرقىسمى«، »ئۈچ 
ۋىاليەت ئىنقىالبى«، ئەخمەتجان قاسىمى 
قاتارلىقالرنى ھېچقانداق مۇستەقىللىق ۋە 
ئازادلىق كۈرىشى  قىلمىغان، »شىنجاڭنى 
ئۈچۈن  قىلىش  بىرقىسمى  جۇڭگونىڭ 
قارشى  بۆلگۈنچىلەرگە   قىلغان،  كۈرەش 
يېڭى   ئاخىرىدا«  ۋە  قىلغان«  كۈرەش 
قاتنىشىش  يىغىنىغا  قۇرۇش  جۇڭگو 
»كوممۇنىزم  بولغان«،  قۇربان  يولىدا 
پۈتۈن  ئۆلۈمى  »ئۇنىڭ  جەڭچىسى«، 
خەلقىگە  مەملىكەت  پۈتۈن   ۋە  شىنجاڭ 
تىنچلىق  »شىنجاڭ  يوقىتىش«،  چوڭ 
بىلەن ئازاد قىلىنىپ ئەخمەتجان  قاسىمى 
قاتارلىق ئىنقىالبىي قۇربانالرنىڭ ئارزۇسى 
تۈرلۈك   دېگەندەك  ئاشتى«  ئەمەلگە 

ئۆلچەملىك باھاالرنى بېرىشتى. بۇ خىل 
شەكلى  تەشۋىقات  ۋە  قىلىش«  »ئېتىراپ 
سەياسىي  تۈپ  كومپارتىيەسىنىڭ  خىتاي  
ئىستراتېگىيەسىدىن چىقىش قىلىنغانىدى. 
دۆلەتلىرى  دۇنيا  بۇرۇنقى  ئۆزلىرىنىڭ 
جۇمھۇرىيىتىنى  خىتاي  قىلغان  ئېتىراپ 
يېڭىدىن  ئورنىدا   ئۇنىڭ  ئاغدۇرۇپ، 
دۆلىتىنى قۇرغان ۋە پۈتۈن دۇنيادا تېخى 
ئېتىراپ قىلىشقا ئېرىشەلمىگەن پەيتلىرىدە 
كوممۇنىست  باشچىلىغىدىكى  ماۋزېدوڭ 
رەھبەرلىك قاتلىمى مەزكۇر ئىنسانىيەتنىڭ  
19-20-ئەسىر تارىخىدىكى بىر قېتىملىق 
ھاكىمىيەت  ۋە  مىللەتلەر  باشقا  زور  ئەڭ 
ئۇالرنىڭ  جايالرنى  بولغان  مەۋجۇت 

ئۆلۈمىدىن  كوللېكتىپ  رەھبەرلىرىنىڭ 
ۋە  كۈچلەر  ھەربىي  بىر  باشقا  كېيىن 
ھاكىمىيەتنىڭ قوراللىق، ھەربىي ئىشغال 
بولغان  بىرى  ۋەقەلىرىنىڭ  قىلىۋېلىش 
»شىنجاڭنى  ئىشغال قىلىش« ھەرىكىتىنى 
ئازاد   بىلەن  «تىنچلىق  پۈتۈنلەي 
قىلىش« دېگەندەك باش لوزۇنكا ئاستىدا  
بىلەن   تەبىرلەر   قاتار   بىر  يۇقىرىقى  
ئۆزگەرتىپ چۈشەندۈرۈپ، ئۆزلىرىنىڭ بۇ 
جاينى ئىشغال قىلمىغانلىغى، بۇ جاينىڭ 
ئەمەسلىگىنى  زېمىن  قىلىنغان  ئىشغال 
قانۇنالشتۇرۇشغا  جەھەتتىن  خەلقئارالىق 
»شىنجاڭ  خىتاينىڭ  ھەم  بۇ  تىرىشتى. 
قىسمى«،  بىر  جۇڭگونىڭ  ئەزەلدىن 
دەۋرىدىن  خەن   غەربىي   »شىنجاڭ 
بولۇپ  باشقۇرۇشىدا  جۇڭگونىڭ  تارتىپ 
بىرقىسمى  دەۋاسىنىڭ  دېگەن  كەلگەن« 
سەياسىيونلىرىنىڭ  كومپارتىيە  ئېدى. 
خۇددى   كومپارتىيە  ئەگەر  قارىشىچە، 
قاسىمى  ئەخمەتجان   گومىنداڭچىالردەك 
»بۆلگۈنچى«،  باشتىال  قاتارلىقالرنى 
ۋە  قاتناشقان  قىرىشقا  »خەنزۇالرنى  
ۋىاليەت  »ئۈچ  قىلغان«،  يېتەكچىلىك  
ھەرىكىتى«،  بۆلگۈنچىلىك  ئىنقىالبى 
چاغدا  ئۇ  ئاتىسا  دەپ  »توپىالڭ« 
بۇ  ئالدىدا  خەلقئارانىڭ  كومپارتىيە 
كۈچ  ھەربىي  ۋە  بىلەن  زورلۇق  زېمىننى 
ئېدى.  قاالر  بولۇپ  بېسىۋالغان  بىلەن 
قاتتىق  خەلقلەرنىڭمۇ  يەرلىك  يەنە 
قارشىلىغىغا ئۇچرىشى، بۇ جاي زىددىيەت 

ئوچىغى بولۇشى مۇمكىن ئېدى. 
يەنى  ئەمەس،  ئۇيغۇن  مەنتىقىگە 
ماس  تەشۋىقاتىغا  تەرەپنىڭ  خىتاي 
ئۇالر  ئەگەر  شۇكى،  نۇقتا   كەلمىگەن 

»شىنجاڭنى تىنچلىق بىلەن ئازاد قىلسا« 
زور ساندىكى ھەربىي قوشۇن ئەۋەتمەسلىگى 
كېرەك ئېدى. مۇنداق غايەت زور ھەربىي 
بېسىپ   قوشۇن  ھەربىي  بىلەن  كۈچ 
»تىنچلىق  جاينىڭ  بۇ  ئۆزى  كىرىشىنىڭ 
كۈچ  ھەربىي  بەلكى  ئەمەس  بىلەن« 
بىلەن ئىشغال قىلىنغانلىغىنى كۆرسىتىدۇ.
ئارىسىدا  1949-1950-يىلى    
مىڭمۇ   90(120-100 تەخمىنەن 
كوممۇنىستالر  كىشىلىك  مىڭ  دېيىلىدۇ( 
 80 بولغان  تەسلىم  ئۇنىڭغا  ۋە  قوشۇنى 
مىڭ )نامدا 100مىڭ دېيىلىدۇ( كىشىلىك 
پۈتۈن  بىرلىشىپ  قوشۇنلىرى  گومىنداڭ 
مىللىتىدىن  خىتاي  دىيارىدىكى  ئۇيغۇرالر 
تۈزۈلگەن ۋە بۇ جاينى كونترول قىلغۇچى 
)پېڭ  بولدى  ئەتراپىدا  200مىڭ  ئارمىيە 
دەيدۇ(. ئارتۇق  190مىڭدىن  دېخۇئەي 

قاسىمى   ئەخمەتجان   دېمەك، 
تۈركىستاننىڭ   شەرقىي   مەسىلىسى  
ياكى  ۋە  دىيارىنىڭ  ئۇيغۇرالر  ياكى 
»يېڭى  بويىچە  ئاتىشى  خىتاينىڭ 
شىنجاڭنىڭ    - زېمىن«  ئىگىلەنگەن 
زېمىن«،»مۇستەملىكە  بېسىۋېلىنغان  
قىلىنغان كولونىيەلىك  ۋە  كولونىيەلىك  
ياكى  زېمىن  يۈرگۈزۈلگەن  سەياسەت 
مەسىلىدۇر. چېتىشلىق  ئەمەسلىگى«گە  

ھەققىدە  قاسىمى   ئەخمەتجان    
تەشۋىقاتلىرى  كومپارتىيەسىنىڭ  خىتاي 
ئۆلچەمنى  شۇ  ۋە  بېرىش  باھا  بويىچە 
خىتاي  زېمىن  »بۇ  دەل  قوللىنىش 
ئارمىيەسى  ۋە  ھاكىمىيىتى  كومپارتىيەسى 
ئۆز  خىتاي  بېسىۋېلىنمىغان،  تەرىپىدىن 
زېمىنىنى تىنچلىق بىلەن ئازاد قىلدى«، 
دېگەن خىتاينىڭ بۈگۈنكى دۆلەت زېمىن 
پۈتۈنلۈگى نەزەرىيەسى، يەنى ئۆزىنىڭ بۇ 
قىلمىغانلىغى«،  »مۇستەملىكە   جاينى 
، »مۇستەملىكە«  زېمىنى«  »ئۆز  بۇنىڭ 
ئەمەسلىگى  نەزەرىيەسى بىلەن پىكىرداشلىق 
مۇمكىن.  قاراش  دەپ  ھېسابلىنىدۇ 
باھاسى   قاسىمى   ئەخمەتجان 
مەسىلىسى  خىتاينىڭ  ئۆزىدىال  باشتىن  
ھۆكۈمەت  بولۇپ،  زىددىيەتلىك  ئاخىرى 
باھا  يۇقىرىقى  ئارقىلىق  ئويلىشىش  كۆپ 
ئەمەلىيەتتە  بېكىتكەن.  ئەندىزىسىنى 
ئەخمەتجان  قاسىمىغا  يەنە ئايرىم باھا بار 
ۋە بۇ باھاالر  بۈگۈنكى ئاشكارا ئوتتۇرىغا 
ئىشلەپ.  يېقىندا  خىتاي  چىقماقتا. 
تېررورىزم   زىيالىيلىرىنى  ئۇيغۇر  تارقاتقان 
فىلىمىدە  تەشۋىقات   قارىالش   بىلەن  
تىلغا  ئېلىنغان  ئەخمەتجان  قاسىمى  ۋە  
مۇستەقىللىقنىڭ  مەيدىسىدىكى  ئۇنىڭ 
ئوردېنى«  »ئازادلىق  بولغان  سىمۋولى 

ھەممىگە جاۋاب بەرمەكتە.   
سۆز   قاسىمى   ئەخمەتجان  
باشتىن   ماقاللىرىدە  ۋە   نۇتۇقلىرى  
تۈركىستاننى   شەرقىي   ئاخىرى  
زېمىن«،   قىلىنغان   »مۇستەملىكە  
»مۇستەملىگىچى«،  بولسا     خىتاينى  
»مۇستەملىكە  سىياسەت يۈرگۈزگۈچى«، 
خىتاي ھۆكۈمرانلىرىنى  بولسا  »خىتاي  
يەنە  ئۇ  ئاتىغان.  دەپ  مۇستەبىتلىرى« 
مۇستەملىكە  دۇنيادىكى  ئۇيغۇرالرنىڭ 
ئەڭ   ئىچىدىكى   خەلقلەر  قىلىنغان  
ئۇچرىغان   مۇستەملىگىگە   ئېغىر 
مۇستەملىكىچىلىرى«  »خىتاي  خەلق، 
ئىچىدىكى  مۇستەملىكىچىلەر  بولسا 
مۇستەملىكىچى   ئەشەددىي  ئەڭ 

تەرىقىسىدە چۈشەندۈرگەن. 
 

)ئاخىرى 11 -بەتتە(   
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Он был патриотом своего Отечества

Иссик-Ата райониға қарашлиқ Кәң-
Булуң йезисиға көчүп келип яшап қалдим. 
Бу йәрниң адәмлири мени яхши қарши әлди. 
Той-төкүн, нәзир-чирақлириға арлишимән. 
Чоң-кичик, ақ көңүл инсанлар билән көп 
жилдин буян яшап келиватқан Қадиров 
Осман мениң йеқин достум еди. Биз униң 
билән Ғулжида бир мәһәллидә туғулуп 
чоң болған. Шуңа биз пат-пат учурушуп, 
ана жутимиз Ғулжини көз алдимизға 
кәлтүрүп, балилиқ чағлиримизни әсләп 
узақ параңлишимиз. У бүгүн мениң билән 
учуршуп бирдәм параңлишқандин кейин:

- Биздә Абдукерим һажим дегән бир 
киши бар, сени тонуштуруп қояй, у киши 
һәққидә «Иттипақ» гезитимизгә қанчилик 
язсаң әрзийду - дәп, мени башлап маңди.

- Қандақ адәм у?- дәп соридим.
- Бу йәрдә, у кишини Шәрқий 

Түркистан миллий инқилавиниң җәнчиси, 
дәпму атайду. У 1944 - 1946 - жиллири 
Ғулжида болған урушларда Һәрәмбағ, 
Ләңшәңләрда болған қанлиқ җәңләрдә 
Гоминдан басқунчилириға қарши ту-
руп, йәкму-йәк соқушқан вә ғәлибә 
қазанған пәйтлириниң гувачиси болған 
адәм  Әшу үч вилайәт урушлирида 
вәтиним, хәлқим дәп гөзәл зиминимиз-
ни басимән дегән Гоминдаңға қарши 
туруп, еғир җәңләргә қатнишип, көпни 
көргән бу меһриван адәмни өмрүмниң 
ахириғичә һөрмәт қилимән. Һәм униң маңа 
қилған яхшилиғини унтумаймән – дегән 
Һосманниң ойлири жирақларға кәткәндәк 
болуп бир дәқиқә ойлунуп қалдим. Бу йәрдә 
бир сир барлиғини сәзгәндәк болдимдә, 
униңға соал нәзиридә қарап қалдим.

- Буниңдин көп жиллар илгири мән 
бу йезиға йеңи кәлгән пәйтлирим еди – 
дәп, сөзини башлиди Осман сәл ойлунуп:

- Паләкниң гәрдиши шу жиллири 
ушшақ белиқлирим билән өйсиз талада 
қалған күнлирим болған, һәтта 
йәйдиған нанму болмай қалған 
күнлиримниң биридә мошу 
Абдукерим Һаҗим маңа ярдәм 
қолини сунуп, һазир туруватқан 
өйүмизгә һәқсиз орунлаш-
туруп, путумға турувалғичә 
ярдәм қилған адәм мошу. Мән 
у кишини өмрүмниң ахириғичә 
һөрмәт қилимән. – дәп, гепи-
ни түгәтти Осман. Османниң 
гәплирини аңлап: «Яхшиларни 
әзизлә қучақ ечип, яманлардин 
қутилғин нери қечип» дегән сөз көңлүмдин 
қечип, әшу меһриван адәмни көрүшкә 
интизарлиғим улғайған еди. Биз әшундақ 
параңлар ара Абдукерим һаҗимниң өйгә 
қелип һойлисиға кирдуқ. Һойлисидики 
үзүм бариңиниң астидин бүглүктә бир рус 
момай билән параңлишип олтарған екән. 
У бизни көрүш билән орнидин туруп: 

- Келиңнлар балилирим, келинлар 
– дәп, бизни хуш қарши алди. Биз һал-
әһвал сорашқандин кейин сәзгүр мо-
май, мән қайтай – дәп, орнидин турди.

Абдукерим Һаҗи болса ал-
дин ала тәйярлап қойған сумкиди-
ки ун , май-нан вә көктатларни бе-
рип момайни узитип қойди. Андин 
кирип биз сориғичә өзи сөзини башлиди.

- Бу аял мошу йезиниң турғуни, 
мошу йәрдә туғулған. Бурун биз мошу со-
вхозда биллә ишлигән. Һазир униң ери 
өлүп кәтти. Оғул-қизлири Россиягә ке-
тишти. Бу момай болса туғулған йерини 
әзизләп, өлсәм еримниң йенида ятимән 
дәп, Россиягә кәтмиди. Мана балилирим 
туғулған йәрниң әзизлиги қандақ. Мана 

вападарлиқ. Һазир у ялғуз яшайду. Арилап 
бизниң өйгә келип туруду. Қуруқ чиқармас 

үчүн, қолдин келишичә ярдәм 
қилип турумән,  деди. 
Параң билән болуп қериғанда 
силәрни соримаптимән 
Һосман, бу яқ ким боли-
ду? – дәп маңа қариди.

- Бу мениң ағинәм. 
Йеқинда мошу бизниң йезиға 
көчүп кәлдди. Өзи «Иттипақ» 
гезитимизниң хадими. Сиз 
билән тонуштурай дәп баш-
лап кәлдим. Сиз миллий 
инқилапта қатнашқан уруш-

ларни мана ағинәмгә сөзләп бериң, сиз 
гезитқа йезишқа әрзийдиға адәм сиз.- деди. 
Һосман, һосманниң гепини аңлап йеши 
90 гә тақап қалған һаҗикам сәл ойлунуп:

- Һә, яхши. У тәрәплирини 
сөзләп кәлсәм, ичим ечишиду. Шунчи-
лик әткән-тәгинимиз әмәлгә ашмай, әзиз 
вәтинимизни қолдин чиқирип қойдуқ 
хәп- дәп һарсин һакикам йән сәл ойлунуп:

- 1945–жили мән Сопахун 
әтриди тәркивидә Аксу вилайитидә 
Гоминданға қарши қанлиқ жәңгә 
қатнаштим. Биз акопта батлинип яттуқ. 
Гоминдан басқунчилири йеқинлашти.

Шу мәһәл урушта танкиси бар отряд 
командиримиз Сопахун, алға! – дәп буйруқ 
аһаңда вақириди. Бизниң кошунлиримиз, 
Һуррәй! – дәп вақирап, қурал-ярақлирини 
сайритип Гоминдаң басқунчилириға 
қаттиқ зәрбә бәргән едуқ. Шу чағда 
чекингән басқунчиларни әсиргә чүшүрүп, 
қураллирини мусадирә қилғанлиримиз 
һелиму есимдин чиқмайду. Кейин Җиң, 
Шихо, Йәнсихәй урушлириға қатнаштим. 
Андин кейин Манас дәрияси бойида ик-

кинчи азат нишанлиқ полк тәркивидә 
мудапийәдә болғанда... –дегән гепиниң 
мошу йеригә кәлгәнди дегән һаҗикам не-
миду һарсинип гепини тохтатти. Шу пәйттә 
мән Үч вилайәт миллий инқилавиниң 
тарихини оқуп билгәнлигим үчүн Абду-
керим һаҗим гепиниң ахирини ейтмай 
немигә хурсинип қалғанлиғиниң сәвәвини 
чүшәнгән едим. Шуңлашқа һаҗимкамға 
башқа соал берип аварә қилмидим.

Мән ахирқи –үч жил ичидә Кәң-Булуң 
йезисидә хәтирҗәм яшап, Абдукерим 
һаҗимни пат-пат йохлап турдум, у дайимла 
әшу қанлиқ җәңләргә кирип ғәлибә қазанған 
пәйтлирини әсләп параң қип кетиду. Ан-
дин Иттипақ җәмийитимизниң һалини со-
рап, өзиниң яхши тиләклирини изһарлап, 
«Иттипақ» гезитимизниң сүпәтлик вә 
тохтимай чиқип туришиға дуа бәргән 
пәйитлириниң гувачиси болған едим.

Әпсус: «Сайрамниң көли дәйду, йә 
ақмайду-ташмайду, өлүмниң дәриги кәлсә, 
яш-қериға бақмайду», шу жиллар ара 
қәддинәс ағинәм Қадиров һосман дуния-
дин өтүп кәтти. Әнди Шәрқий Түркистан 
үч вилайәт миллий инқилавимизниң сабик 
җәнчиси Абдурахманов Абдукерим һаҗим 
2020-жили июнда 93 йешида вапат болди.

Абдукерим һаҗим ана вәтинимизниң 
мустәқиллиғини арман қилип өткән әшу 
сәргүзәштилирини өмриниң ахириғичә 
дилида сақлап кәлгән болса, униң билән 
өткүзүп, аңлиған сәргүзәштилирим 
мениңму қөңлүмдә өмрүмниң ахириғичә 
унтулмайдиңға ишәнчим камил!

Илаһим, униң ятқан 
җайи җәннәттә болсун. Амин! 

Абдусалам Ғаппар
Тоқмақ шәһири

   Рахимов Аблиз родился 10 февраля 
1926 года в городе Кульджа Нилкинского 
района Синьцзян-Уйгурского автоном-
ного района КНР в простой рабочей се-
мье. Отец – Рахимов Исмаил, 1903 года 
рождения, являлся домоправителем в 
одном из районов г. Кульджа, в 1949 году 
заболел натуральной оспой, и в резуль-
тате тяжелой болезни скончался. Мать – 
Халилова Аимхан 1909 года рождения, 
занималась домашним хозяйством и 
воспитанием детей, после смерти мужа 
взяла на себя его обязанности и до са-
мой смерти была домоправительницей.  

В браке у них родилось 5 детей: 
Аблиз (1926), Сара (1930), Гупур (1932), 
Турсун (1937) и Абдыкерим (1939).

Сара вышла замуж в 20 лет, была 
домохозяйкой и воспитывала одного ре-
бенка. Гупур, закончив школу, работал 
на разных работах, позднее стал владель-
цем лавки и был торговцем, воспитывал 
3 детей. Турсун и Абдыкерим вместе с 
отцом перенесли заражение натураль-
ной оспой, и в связи с постинфекцион-
ными осложнениями в последующем яв-
лялись инвалидами детства по зрению.

 С 1933 по 1940 год Аблиз учил-
ся в средней школе №4 г. Кульджа.

С 1940 по 1944 год работал разнора-
бочим в типографии, на рынках,  в лавках.

 В 1944 году был призван на во-

енную службу в Уйгурскую Нацио-
нальную Армию. Принимал участие 
по защите своей Родины от гоминда-
новских захватчиков. После окончания 
войны продолжил службу в Уйгурской 
Национальной Армии. Дослужил-
ся до звания старшего лейтенанта.

В 1950 году, в связи с присоедине-
нием Синьцзян-Уйгурского автономно-
го района к Китайской Народной Респу-
блики, перешёл на службу в Китайскую 
народную освободительную Армию.

В том же году познакомился со 
своей будущей женой, Ивашиной Ни-
ной Григорьевной 1930 года рожде-

ния, из семьи простого рабочего и до-
мохозяйки. В 1951 году они сыграли 
свадьбу. В браке родились 5 детей: 
Рахимов Шухрат (1951г.р.), Рахимо-
ва Дылдар (1957 г.р.), Рахимов Джу-
рат (1958 г.р.), Рахимова Дильнура 
(1961 г.р.), Рахимов Пыркат (1963 г.р.).

 В 1952 году был призван на уче-
бу в Высшую партийную школу г. 
Пекин Китайской Народной Респу-
блики, где проучился 3 года. И в 1954 
году был направлен на прежнее место 
службы в должности командира роты 
в звании капитана. Прослужил на дан-
ной должности до февраля 1961 года. 

В апреле месяце в связи с тяжелой 
политической обстановкой на террито-
рии Синьцзян-Уйгурского автономного 
района был вынужден иммигрировать 
с семьёй в СССР. Месяц находился в 
санитарной обсервации и в мае 1962 
года направлен с семьей на постоянное 

место жительства в Киргизскую 
ССР, Сокулукский район, совхоз 
Фрунзе. По прибытию устроился 
на работу поливщиком и прора-
ботал около 10 лет. Затем в 1973 
году был направлен на учебу на 
квалификацию шофера автома-
шин. После окончания учебы был 
переведен водителем в автопарк.

Работал в данной должности 
до 1993 года, тогда же и ушел на 
пенсию, где занимался воспитани-
ем внуков, домашним хозяйством.    

18 июля 1998 года скончался 
после продолжительной болезни.

Родственники и коллеги по 
сей день вспоминают его только 

добрыми и теплыми словами, как светло-
го, честного и бескорыстного человека.    

Нина Ивашина,
супруга Аблиза Рахимова, 

совхоз им. Фрунзе,
Сокулукский район

Биздә шундақ адәмләр яшиған.
(Әслимә)

Они сражались за свою Родину

Аблиз Рахимов в Советское время

Аблиз Рахимов (стоит на заднем плане)  с однополчанами  



ئىتتىپاق11

Парламент Великобритании единогласно назвал нарушения в 
Синьцзяне геноцидом историческим голосованием

2021-يىل،سەۋىر، 4- سان

)ئاخىرى. بېشى 9-بەتتە(
سۆز  قاسىمىنىڭ   ئەخمەتجان   لېكىن   
كېيىنكى   ئاتالغۇالر  بۇ  نۇتۇقلىرىدىكى 
ۋاقىتالردىكى كومپارتىيە دەۋرىدىكى  نەشرلىرىدە 
قىلىنغانىدى. ئېالن   تەھرىرلەپ  چىقىرىلىپ 
شەرقىي  كومپارتىيەسىنىڭ  خىتاي 
ئاخىرالشتۇرۇشى  جۇمھۇرىيىتىنى  تۈركىستان 
دىيارى-شىنجاڭنى  ئۇيغۇرالر  پۈتۈن   ۋە 
ئىگىلىشى بۇ پۈتۈنلەي  خەلقئارا مۇناسىۋەت 
توقۇنۇشى ھازىرلىغان خەلقئارالىق ئاتموسفېرا 
ھۆكۈمىتىنىڭ  ستالىن  باغلىنىشلىق  بىلەن 
تەدبىرىنىڭ  بېرىۋېتىش  قويۇش،  يول 
بىلەن  ئىتتىپاقى  سوۋېت  ئېدى.  نەتىجىسى 
غەرب ئارىسىدىكى توقۇنۇش ۋە  رەقىبلىكنىڭ 
ئىتتىپاق  قارشى  غەربكە  كۈچىيىشى 
ستالىن   ئېگە   ئېھتىياجىغا  قىلىش  ھاسىل 
ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي سەياسىتى، »شىنجاڭ«، 
سەياسىتى«نى  تۈركىستان  شەرقىي   يەنى» 
ئۇرۇشتا  كېلىپ،ئىچكى  ئېلىپ  ئۆزگەرتىشكە 
كومپارتىيەسىنىڭ  خىتاي   قىلىۋاتقان  غەلىبە 
بۇ جاينى ئىشغال قىلىشى ۋە ئۇنىڭغا ياردەم 
غەرب  رايوندا  بۇ   ئارقىلىق  بۇ  كۆرسىتىش، 
قۇدرەتلىك دۆلەتلىرىنىڭ قوللىشى ۋە ئېتىراپ 
دۆلەتنىڭ  مۇستەقىل   بىرەر  قىلىشىدىكى 
قۇرۇلۇشىنى  توسۇپ، ئۆزىنىڭ ئارقا سېپىنى 
خاتىرجەم قىلىش، بۇ زېمىنىڭ  خەلقئارالىق 
توقۇنۇش  خەلقئارالىق  ياكى   ئۇرۇش، 
غەربنىڭ   قىسقىسى  بولۇشىدىن،  بازىسى 
تەسىرى ئاستىدىكى مۇستەقىل دۆلەت بولۇپ 

ئېدى.  قاتارلىقالر  ساقلىنىش  قېلىشىدىن 
شۇ   ئەنە  تەقدىرى  سەياسىي  ئۇيغۇرالرنىڭ 
خەلقئارا مۇناسىۋەتلەر، جۈملىدىن  ستالىننىڭ  
ئۆزگىرىشلەر  ئىستراتېگىيەسىدىكى  سەياسىي  
جەريانلىرى بىلەن باغلىنىپ قالدى. ئەگەردە  
قىاللمىسا،  غەلىبە  كومپارتىيەسى  خىتاي 
ئىچكى ئۇرۇش يەنە داۋامالشسا، غەربپەرەس 
ھەرىكەت  داۋاملىق  ھاكىمىيىتى  خىتاي  
تۈركىستان  شەرقىي  ستالىن   قىلسا،  
ئۆزگەرتمەي،  سەياسىتىنى  جۇمھۇرىيىتى 
ئۆز  رايوننى  پۈتۈن  يەنىال  ئاخىرىدا  بەلكى 
تەسىرى ئاستىدىكى،  يەنى سوۋېت  تەسىرى 
ئاستىدىكى خۇددى  موڭغۇلىيەدەك  مۇستەقىل 
مۇمكىن   تۇتۇشى  يولىنى  قىلىش  دۆلەت 
ئېدى. ئامما خىتاينىڭ ئىچكى ۋەزىيىتىدىكى 
جەھەتتىكى  خەلقئارا  ئۆزگىرىشلەر،  بۇ 
سوغۇق  مۇناسىۋەتلەر ئۇرۇشىنىڭ شىددەتلىك 
ئەخمەتجان  ستالىننىڭ  ئاخىرى   كۈچىيىشى 
شەرقىي  مۇستەقىل  باشچىلىغىدىكى  قاسىمى 
ماۋزېدوڭ   بەلكى   ئەمەس،  تۈركىستاننى 
كوممۇنىستىك  زور  غايەت  باشچىلىغىدىكى  
كوممۇنىستىك  زور  بۇ  تاللىشى،  كۈچنى 
غەربكە،  ئامېرىكىغا،  ئۆزىنىڭ  دۆلەتنى 
ئىتتىپاقچىسى  قارشى  دۇنياغا  دېموكراتىك 
ستالىن  ئەلۋەتتە   كەلدى.  ئېلىپ  قىلىشقا 
مۇستەقىللىغى  ئۇيغۇرالرنىڭ  ئاجىز  ئۈچۈن 
كۈچلەر  چوڭ  خاالس.  ئېدى  پايدىسىز 
ئۇيغۇر  ۋە  تەقدىرى  ئۇيغۇر  ئارىسىدىكى 
بولسىمۇ،  كۈچلۈك  قانچە  ھەر  رەھبەرلىرى 

ئەنە شۇنداق1949-يىلى8-10-ئايالردىكى 
تامام.  خۇالسىالندى،  بىلەن  تىراگېدىيەلەر 
ۋە  ئۇيغۇرالر  مەسىلىسى  ئۇيغۇرالر 
ئۇالرنىڭ ۋەتىنى ۋە مۇستەملىكە قىلىنغاندىن 
خەلقئاراالشمىغان،  بۈگۈنكىدەك   بۇيان  
بۈگۈنكىدەك دۇنيانىڭ قۇدرەتلىك دۆلەتلىرى 
خەلقئارا سەھنىگە ئېلىپ چىقمىغان ۋە بىۋاسىتە 
مەخسۇس  ھۆكۈمىتىنى  مەركىزىي  خىتاي 
تۇرۇپ  نۇقتىسىدىن  قىرغىنچىلىغى«  »ئۇيغۇر 
خەلقى  ئۇيغۇر  ئەيىبلىمىگەنىدى.  قاتتىق 
ئەڭ ھالقىلىق، ھايات-ماماتلىق باسقۇچىغا 
مەسىلىگە  دۇنياۋى  مەسىلە  بۇ  كىرگەندە 
مەسىلە  بۇ  ئايالندى.ئۇنداقتا  رەسمىي 
پەقەتال »مىللىي قىرغىنچىلىق»،«مەدەنىيەت 
قارشى  ياكى«ئىنسانىيەتكە  قىرغىنچىلىغى« 
جىنايەت مەسىلىسى »مۇ؟ ئەلۋەتتە خەلقئارا 
سەياسەت، خەلقئارالىق ئەھدىنامىلەر، دۇنيا 
تەرتىپ  دۇنياۋى  قىلىدىغان  ئېتىراپ  ئورتاق 
ئەنە  مەسىلىسى  ئۇيغۇرالر  نۇقتىلىرىدىن 
شۇنداق رامكا ئاستىدا ئوتتۇرىغا قويۇلىدۇ ۋە 
خەلقئارالىق نۇقتىدىن ھەل قىلىنىدۇ. بۇنىڭ 
يەنى   ، يانداشمىسى  بۇنىڭ   بىرگە  بىلەن 
مەسىلىنىڭ  تۆگۈنىمۇ ھەل قىلىنىش  باسقۇچىغا 
كىرىدۇ ئۇنداقتا مەزكۇر »قىرغىنچىلىق« ۋە 
تۈپ  نىڭ  جىنايەت«  قارشى  »ئىنسانىيەتكە 
يىلتىزى نېمە؟ دېگەن مەسىلە ھەل قىلىنىشى 
ۋەتىنى،   ئۇيغۇرالر  دەل  ئۇ  بولىدۇ.  كېرەك 
شىنجاڭنىڭ   ياكى  تۈركىستان  شەرقىي  يەنى 
بېسىۋېلىنغان، مۇستەملىكە قىلىنغانلىغى، بۇ 

مىللەت-ئۇيغۇرالرنىڭ  ئاساسلىق  زېمىندىكى 
قەدىمى  زېمىننىڭ  بۇ  جەھەتتىن  تارىخىي 
يەنى  ئېگىلىرى،  داۋامالشقان  دەۋرلەردىن 
«ئىندېجىنىئۇس(  ئېگە   تۇپراقلىرىغا   ئۆز  
ئۇالرنىڭ   )ئېكەنلىگى،   »يەرلىكخەلق  
ئەمەس،   يوقىتىلىش   جەھەتتىن  ئېتنىك 
ئاخىرقى  ئۆزلىرىنىڭ  ئۇالرنىڭ  بەلكى  
كەلتۈرۈش  ئەسلىگە  ھاكىمىيەتلىرىنى 
ئەگەر  مەسىلىسىدۇر.   بارلىغى  ھوقۇقلىرى 
ئەخمەتجان  قاسىمىدىن ئىبارەت ئاشۇ ئالىي 
رەھبەر ۋە ئۇنىڭ كابىنېتى بېيجىڭغا  ۋەكىل 
بولۇپ بېرىپ،  خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنى 
رەھبەرلىگىنى   ئۇنىڭ  قاتنىشىپ  قۇرۇشقا 
شەرتسىز،  تەلەپسىز  ئېتىراپ قىلغان بولسا،  
قىلىپ  ۋەدە  كوممۇنىستلىرى  خىتاي  ھەتتا 
تەقدىرىنى   ئۆز   مىللەتلەرنىڭ   كەلگەن 
بويىچە  پىرىنسىپى  قىلىش   ھەل   ئۆزلىرى 
ئاستىدا  رامكىسى  ھوقۇق  فېدېراتسىيەلىك  
قويماي   تەلىپىنىمۇ  قىلىش  ھەل  مەسىلىنى 
ئايالنغان  ئەمەلدارىغا  يەرلىك  بىر   ئۇنىڭ 
سەياسىي  ئۇيغۇرالرنىڭ  ھازىر   بۇ  بولسا، 
خىل،   بۇ  بوالتتى.  تاناسى  تەتۈر  دەۋاسىغا 
بىر ھۆكۈمەتنىڭ ئالىي رەھبەرلىرىنىڭ بىراقال  
ئۆلۈشىدىن  كېيىن  بۇ ھۆكۈمەتنىڭ ئەمەلدىن 
قالدۇرۇلۇشى ھەم ئۇنىڭ  تېررىتورىيەلىرىنىڭ  
ھەربىي كۈچ بىلەن ئىگىلىۋېلىنىشى تارىختا 
بولغان ھەم كەم ئۇچرايدىغان ھادىسە ئېدى.

ۋاشىنگتون، 2021-يىل، 4-ئاپرېل

ئەخمەتجان قاسىمى:  شەرقىي تۈركىستان ئۇيغۇر ئېلىنىڭ بېسۋېلىنغان  
زېمىن ياكى ئەمەسلىگىگە چېتىشلىق مەسىلە

Нижняя палата парламента Велико-
британии 22 апреля единогласно про-
голосовала за то, чтобы заклеймить зло-
употребления в отношении уйгуров и 
других тюркских мусульман в Синьцзян-
Уйгурском автономном районе (СУАР) 
на северо-западе Китая как часть поли-
тики геноцида и преступлений против 
человечности, став третьим мировым за-
конодательным органом, сделавшим это.

Историческое голосование стало 
первым случаем, когда предложение 
об объявлении геноцида было при-
нято без сопротивления в британском 
парламенте и последовало за анало-
гичными обозначениями геноцида со 
стороны правительства США, а также 
законодателей в Канаде и Нидерландах.

Считается, что с начала 2017 года вла-
сти СУАР удерживали до 1,8 миллиона 
уйгуров и других мусульманских мень-
шинств в обширной сети лагерей для 
интернированных. В то время как Пекин 
первоначально отрицал существование 
лагерей, Китай в 2019 году изменил курс 
и начал описывать объекты как «шко-
лы-интернаты», которые обеспечивают 
профессиональную подготовку уйгу-
ров, препятствуют радикализации и по-
могают защитить страну от терроризма.

Но сообщения RFA и других средств 
массовой информации показывают, 
что те, кто находится в лагерях, задер-
живаются против их воли и подверга-
ются политической идеологической 
обработке, регулярно сталкиваются с 
грубым обращением со стороны сво-
их надзирателей и терпят плохое пита-
ние и антисанитарные условия в часто 
переполненных учреждениях. Бывшие 
задержанные также рассказали, что 
подвергались пыткам, изнасилованиям, 

стерилизации и другим злоупотребле-
ниям во время содержания под стражей.

В заявлении IPAC говорится, что 
обсуждение 22 апреля было иници-
ировано депута-
том-консерватором 
Нусратом Гани, 
членом Межпарла-
ментского альянса 
по Китаю (IPAC), и 
было поддержано 
всеми основными 
оппозиционными 
партиями. Движе-
ние призывает пра-
вительство Великобритании выполнить 
свои обязательства по Конвенции ООН 
о геноциде и использовать «все соответ-
ствующие инструменты международно-
го права», чтобы положить конец зло-
употреблениям в отношении уйгуров.

«Сегодня парламент выступил в 
один голос и назвал зверское угне-
тение уйгуров Коммунистической 
партией Китая тем, чем оно явля-
ется: геноцидом», - сказал Гани.

«Работа на этом не заканчивается. В 
соответствии с Конвенцией о геноциде 
у нас есть торжественное обязательство 
действовать для предотвращения но-
вых злодеяний. История не осудит нас 
по-доброму, если мы этого не сделаем».

Гани сказал, что Великобрита-
ния больше не может вести «обыч-
ные дела» с Китаем из-за нарушений 
прав в СУАР, добавив, что правитель-
ство должно провести комплексную 
проверку цепочек поставок, чтобы 
убедиться, что они не привязаны к 
принудительному труду в регионе.

По мере усиления международного 
контроля над ситуацией в СУАР Пекин 

все чаще «переводит» заключенных 
на работу в основном в условиях при-
нудительного труда, часто в ключевом 
секторе производства хлопка в регионе. 

В последние дни 
и недели извест-
ные бренды, такие 
как Nike, H&M и 
Adidas, публично 
взяли на себя обя-
зательства прекра-
тить закупку хлопка 
из СУАР, после чего 
китайское прави-
тельство открыто 

угрожало им, и они стали объектами 
гражданского бойкота по всему Китаю.

«Британское правительство долж-
но гарантировать, что оно не бу-
дет развивать более тесные торго-
вые или инвестиционные связи с 
Китаем, пока его правительство не 
прекратит преследование уйгуров и не 
отменит санкции в отношении своих 
собственных депутатов», - сказал Гани.

Следуйте словам «осмысленным 
действием»

Голосование в четверг также привет-
ствовали сенаторы США Боб Менендес, 
который является председателем сенат-
ского комитета по международным от-
ношениям, и Марко Рубио, вице-пред-
седатель Специального комитета сената 
США по разведке. Оба законодателя так-
же являются сопредседателями IPAC.

«Сегодня британский парламент 
пролил свет на вопиющие злоупо-
требления, которые китайское го-
сударство совершает против уйгур-
ского народа», - сказал Менендес.

«Мы обязаны жертвам этого геноци-
да заявить о жестоком преследовании 

уйгуров Коммунистической партией 
Китая. Свободный мир должен объеди-
ниться и призвать китайское правитель-
ство к ответу за эти злоупотребления ».

Предстоящие дебаты
Президент WUC Долкун Иса сказал 

уйгурской службе RFA, что единогласное 
решение ознаменовало «еще один исто-
рический день для уйгурского народа», 
и выразил благодарность за поддержку.

«Сегодняшнее признание помогает 
проложить путь к свободе миллионов 
уйгуров, томящихся в китайских кон-
цлагерях», - сказал он. «Это признание 
не только дает надежду уйгурскому 
народу, но и побуждает другие прави-
тельства признать геноцид 21 века».

В своем заявлении WUC призвал 
другие правительства «последовать 
их примеру» и предпринять конкрет-
ные усилия для юридического опре-
деления преступлений против уй-
гуров и других мусульман в СУАР.

На следующей неделе комитет по ино-
странным делам итальянского парла-
мента планирует обсудить резолюцию, 
предложенную членом IPAC Дельма-
стро делле Ведове, осуждающую злоу-
потребления в отношении уйгуров, в то 
время как движение под руководством 
члена IPAC Самуэля Коголати, квали-
фицирующее действия правительства 
Китая в СУАР как геноцид, было внесе-
но бельгийский парламент, заявил IPAC.

Члены IPAC Маргарет Баузе и Гайд 
Йенсен возглавят публичные слушания 
по заявлениям СУАР о геноциде в не-
мецком бундестаге в следующем месяце.

Уйгурская служба РФА. Перевод 
Алима Сейтоффа. Написано на
 англ.языке Джошуа Липесом.

تارىخ سەھىپىلىرىدىن   
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Иттипақ Шеирийәт гүлзари

Болмиғин сән бепәрва

Чин дилиңдин миллитиңгә сөйүнсәң,
Тәғдиригә сән хәлқиңниң көйүнсәң.
Пурсәт кәлди ярдәм қолин сунушқа,
Төлидиңму бәдәл пулин бүгүн сән.

Һәтта ятлар ярдәм қолин сунмақта, 
Қоңғириғин тәшвишләрни  урмақта. 
Өз хәлқигә көйүнмигән бәзиләр, 
Бу ишларға чәттин қарап турмақта. 

Мәнзил қарап һармай чапсун боз етиң,
Бепәрвадин болмиғин сән бу қетим.
Ай-юлтузиң парлиғанда асманда, 
Қизармастин ақ болиду, бил! бетиң!

Сеғиниш
(Тәғдир тәққазаси билән 

чәт жутларда яшаватқан 
қериндашлиримға)

Жуттин жирақта жүрсәмму өзәм, 
Көңлүм сән билән кечә һәм күндүз. 
Жутниң салимин берип турғандәк,
Парлар асманда ай билән юлтуз.

Балилиқ чағлар  өткәч қойнуңда,
Иссиқтур маңа һәр бир гияриң.

Мәдһийә язсам қәләмни елип, 
Түгүмәс һәргиз мениң сиярим.

Сеғинип сениң иссиқ қойнуңни,
Болса қанитим учуп бараттим.
Киндик қеним төкүлгән жутта,
Болса амалим мәңгү қалаттим.

Хәлқим бар

Хәлқим бар махтансам махтанғидәк, 
Зиминим бар байлиққиму һәм толған.
Тәклимакан қумлириға көмүлгән, 
Излирим бар әсирләргә тәң болған. 

Деханчилиқ ата кәспи хәлқимниң,
Ашлиқ терип мол һосулдин тағ қилған.
Йәр астидин су йәткүзүп чөлләргә,
Кәтмән чепип чөл далани бағ қилған.

Кәшип қилған дәсләп болуп қәғәзни
Шу қәғәздә талай мәктүп йолланған.
Мәктүптики йезиқларму хәлқимниң,
Өзгә ханму шу йезиқни қолланған. 

Илим-пәнгә һәссә қошуп салмақлиқ, 
«Қутадғу» һәм «Луғитини» қалдурған.
Нахша-уссул,саз-нәғмиси, муқами,
Чаңқиғанда усулуқни қандурған.

Қириқ һүнәр темип турғач бармақтин,
Мәшһур униң гиләмлири тоқулған.
Мәғрур турар кона қорған тамлири,
Әждатлирим  қоллирида соқулған.

Ат үстидә оқ-я тутуп қолиға,
Артқа- алға бирдәк оқни яғдурған.
Көрүп сәйяһ чевәрлигин хәлқимниң,
Китавиға «Уйғур» намин яздурған.

Немишкиду мана шундақ хәлиқтин,
Үзин өрүп тәләй қечип жүриду.
Көзлиридин ериқ болуп еқип яш,
Еғир күнләр хәлқим кечип жүриду.

Елип келәр қечип жүргән тәләйни,
Тарих чеқи техи талай айлинип.
Һәссә қошмай қайтурушқа тәләйни,
Қалмай дәймән мәнму чәттә айрилип

Амәт қуши қайта қонуп бешиға,
Йетәр хәлқим шу күн күткән бәхтигә, 
Ай-юлтузи орун елип төридин,
Егә болар шу күн тажу-тәхтигә.

Мана шуңа махтинимән һәр дайим, 
Томуримда әзиз хәлқим қени бар. 
Хәлқим билән хошаллиғин тәң бөлүп,
Тойин тойлар күнләр алда һели бар.

Ач көзүңни, һәй дуния
(ВВСниң партилатқуч хәвирини 

оқуғандин кейин.... )

Аңлап бүгүн қандашларниң 
                                             хорланғинин,
Түрмиләрдә дәпсәндә боп зорланғинин.
Ичим көйди пәрвасиз бу дунияға,
Көрүп униң  көзлириниң корланғинин.

Немә гуна барди шунчә жуюлмиған, 
Көз қалмиди аччиқ яшлар қуюлмиған.
Бәзи өзин зорлап күлсә, күлкисидә, 
Хошаллиқниң изнасиму туюлмиған.

Өз йеридә өзгә болуп саналғини,
Териқтәк дуния бойлап таралғини.
Қалғанлири қәпәзләрдә азап чекип, 
Гунаһи шу- Уйғур болуп яралғини. 

Ач көзүңни, һәй дуния көргин уни.
Ярдәм сорап қолин созған, көргин  
                                                     Һунни.
Бир чағларда жаһан кәзгән шу 
                                                әждатниң,
Бүгүн болса қалмиғандәк һәжәп хуни...

Һасил Абдримов

Һасил Абдримов 1959-жили, 
20-апрель күни Қазақстан Ре-
спубликиси, Алмута вилайи-
ти, Уйғур наһийәсиниң Ават 
йезисида дунияға кәлгән. Йе-
зидики оттура мәктәпни 
1976-жили әла баһалар билән 
пүтүрүп, Алмута шәһиридики 
Абай намидики педагогикилиқ 
институтиға оқушқа чүшиду. 

Мәзкүр оқуш орнини 1980-жили 
қизил диплом билән пүтүрүп, 
өзи оқуған мәктәптә 35 жил 
«тәсвирий сәнъәт вә сизиш» пәни 
муәллими болуп ишләп кәлмәктә. 

     Һасил Абдримов мәктәптә 
оқуп жүргән чағлирида уйғур 
әдәбиятиға қизиққан. У дәсләп 
һекайә йезип жүргән бол-
са, кейинки жилларда шеир 

йезишқа башлиған. Униң 
шеир-һекайилири наһийәлик 
вә республикилиқ гезитлар-
да давамлиқ бесилип кәлмәктә.

 Һасил Абдримовниң бир топ 
шеирлирини гезит оқурмәнлиригә 
һавалә қиливатимиз .

Редакция 

3 апреля 2021 года в Арт Ре-
сторане «Ала Тоо» прошёл «День 
уйгурской молодежи». Организа-
торы данного мероприятия - Коми-
тет молодежи ООУ КР «Иттипак». 

Вечер начался с уйгурского танца 
в исполнение ансамбля «Юлтуз» .  За-
тем ведущие вечера Фархад Салиев и 
Кураш-Али Айсаев поприветствовали 
присутсвующих гостей и предостави-
ли слово педседателю ООУ КР «Итти-
пак»  Аскару Касымову. В своей речи 
Аскар Тумурчинович подчеркнул важ-
ность и значимость данного меропри-
ятия, а также кратко рассказал о про-
деланной работе Комитета молодёжи 
за прошедший год. После этого Аскар 
Касымов вручил благодарственные 
письма за проделанную работу: пред-
седателю Комитета молодёжи Риша-
ту Аипову и зампредседателя Коми-
тета молодежи Гульбахре Ниязовой. 

Затем председатель Комитета мо-
лодёжи и зампредседателя вручили 
благодарственные письма членам Ко-
митета молодежи: Айсаеву Кураш-
Али, Садыкову Ришату, Турдиевой Са-
бине, Хасановой Шахназ, Имамову 
Шерзату а также тем кто вносит свой 

вклад в развитие не только комитету 
молодёжи но и ООУ КР «Иттипак» в 
целом: ансамблю «Юлтуз», магазину 
«Восточная лавка» и певцу Салиму 
Хасану. 

После окончания официальной 
части начался концерт, в котором при-
няли участие любимые музыканты: 
Шухрат Якубов, гр. «Атуш». Молодые 
исполнители: Надигум, Ришат Сады-
ков, Самина Абдулаева, Ришат Аипов, 
Алим Батабаев, Dj Дъяков, Дуэт LL 22 
11, Ильхам Ушуров, Велибеков Кем-
ран . Звезды кыргызской эстрады - Иса 
Омуркулов и битбоксер Аман Токто-
баев. Гость из Казахстана Мухит Тох-

тахунов. Каждый выступающий по-
радовал гостей своими прекрасными 
голосами и зажигательными песнями. 
Также никого не оставили в стороне 
завораживающие танцы в исполнении: 
ансамбля «Юлтуз», ансамбля «Кав-
каз», танцевальной группы «Диль Са-
даси», танцевальной студии «Ritmix». 
А также сольные выступления Руфины 

Насыровой и Анархан Бабаджановой. 
Отличное настроение гостей весь ве-
чер поддерживали ведущие, развлекая 
их различными интересными конкур-
сами. Вечер прошёл на позитиве и ор-

ганизаторы и гости и участники вечера 
получили заряд позитивных эмоций. 

Также стоит отметить, что 50 
сом с каждого билета пошли на бла-
готворительность, а именно 5 апреля 
председатель Комитета молодёжи 
Ришат Аипов и зампредседателя Гуль-
бахра Ниязова встретились с Бакаем 
Ташматовым отцом Аруузат Ташма-

товой (у девочки атрофия спин-
ного мозга) и передали на лечение 
девочки на сумму 10 тысяч сомов. 

Комитет Молодежи ООУ КР 
«Иттипак» выражает благодар-
ность председателю ООУ КР 
«Иттипак» Касымову Аскару Ту-
мурчиновичу за оказанную под-
держку в проведении данного 
мероприятия. А также выражает 
благодарность всем участникам 
данного концерта, и особую бла-
годарность нашим прекрасным 
ведущим, а также Батыру Даутову 
молодому человеку, который от-

вечал в этот вечер за технику озвучи-
вания. Мы надеемся увидеться с вами 
и со всеми на других мероприятиях!

     
          Гульбахрам   Ниязова

Состоялся благотворительный концерт



ئىتتىپاق13

شائىرە راھىلە كامال ۋە ئۇنىڭ شېئىرلىرى

شېرىيەت گۈلزارى

ئالىمجان مەتقاسىم
 

ئالىمجان مەتقاسىم )غەمناكى(   
خوتەن  20-ئېيۇل  1992-يىلى 
توغۇلغان.باشالنغۇچ  ناھىيەسىدە 
يېزىسىدا  ئۆز  ئوقۇشىنى  تولۇقسىز  ۋە 
خوتەن  2008-يىلى  تامامالپ، 
مەكتەپكە  1-ئوتتۇرا  ۋىاليەتلىك 
تولۇق  بۇ  ۋە  كىرگەن  ئوقۇشقا 
شېئىر  كۆپلىگەن  ھاياتىدا  ئوتتۇرا 
تونۇشۇپ، بىلەن  ھەۋەسكارلىرى 
باغلىغان.  ئىشتىياق  ئەدەبىياتقا 
بىلىم  ئۈرۈمچىدە  2012-يىلى 
2013-ۋۇخەندىكى  ئاشۇرغان. 

يېنىپ  تاشالپ  ئوقۇشىنى  تەييارلىق 
چىققان. ئۆزلۈگىدىن تىرىشىپ تۈركىيە 
دۆلەتلىك ئوقۇش مۇكاپاتىغا ئىمتېھان 
2013-يىلى  ۋە  قازانغان  بىرىپ 
ئوقۇشىنى  كىلىپ  تۈركىيەگە  نويابردا 
تۈركىيەدىكى  ھازىرغىچە  باشلىغان. 
ئۇنىڭ  قىلىۋاتىدۇ.  داۋام  ئوقۇشىنى 
تۈركىيەدىكى ھەر قايسى مەتبۇئاتالردا 
شېئىرلىرى  يازغان  تۈركچە  بىۋاستە 
شېئىرلىرى  تەرجىمە  قىسىم  بىر  ۋە 
»ئىزدىنىش«  قېلىنغان.  ئېالن 
ژورنىلى  »مەرىپەت«  ۋە  ژورنىلى 

مەتبۇئاتالردا  قىسىم  بىر  قاتارلىق 
شېئىرلىرى  تەرجىمە  ۋە  شېئىرلىرى 

دۇنيا  يېقىندا  پات  قىلىنغان.  ئېالن 
ئۇيۇشمىسى  يازغۇچىالر  ئۇيغۇر 
ئورۇنالشتۇرۇلغان  تەرىپىدىن 
توپلىمى«  ئۇيغۇر شېئىرالر  »چاغداش 
شېئىرلىرى  ئۇيغۇر  »چاغداش  ۋە 
ئىككى  ناملىق  گۈلدەستەسى« 
تەرجىمە  تۈركچىگە  ئۇنىڭ  كىتاب 
قېلىنماقچى. نەشىر  بىلەن  قېلىشى 

 
            تەھرىرات ھەيئىتى 

مەن ئۆزۈمنىڭ زۇلمەت كېچىسى

ئايسىز بىر كېچە، 
يولىدىن ئاداشقان بىر زىندىق بەندە.
قوچىالپ ماڭىدۇ ئۆزىدىكى چەكسىز  

تەنھالىقنى،  
ھەم قورقۇپ ئۆزىنىڭ  كۆلەڭگۈسىدىن.

 سەنسىز بىر كېچە،
 يۇلتۇزغا ھەمراھ بىر ئاسىي بەندە.

 ئېغىر تاشالپ قەدەملىرىنى، 
 يىغالپ يۈرەر قولىدا تەقدىر.

جىمجىت بىر كېچە،
ساماالرغا مەھكۇم بىر بەندە.
ئىزدەپ غۇۋا مەۋجۇتلۇقىنى،
ئۇچۇپ يۈرەر قاناتلىرى قان.

 زۇلمەت بىر كېچە،
 قارچۇقالردا قاتقان بىر بەندە.

 چۇقۇپ ئۆزىنىڭ مەۋھۇم تېنىنى،
 قۇربان قىلماقچى غېرىب ۋەتەنگە. 

         قارا ۋەتەن

پۈتۈن تەنلەر ئارا،
يالغۇزلۇقنىڭ ھىجرانىنى قەلبىم ياشار.

ئىككى كۆز ئارىسىدا،
مەنزىلسىز قارچۇقۇم كېزەر.
پەقەت يىغلىماسلىق ئۈچۈن،

يۈرۈكۈم بۇقۇلدار.
ئاخىرقى نەپەسنىڭ قېيىنلىقى،

سەنسىز كېچىدە ياشنار.
مەڭزىمگە قىسىلغان شۇ ئاق گۈل،

ئۆلۈمىمدىن كېيىنكى بىردىبىر دوستۇم.
مېنى تاشالپ كەتكەنلەر ئەمەس،

مېنى باغرىغا ئالغان تۇپراقتۇر يۇرتۇم.
 

    بۇلبۇلنى ئۆلتۈرۈش

گۈلنىڭ ئەجىلىگە باق،
ھاياتنىڭ مەسۇملىقىدا.
ئۆلۈمنىڭ يۈزىگە باق،

غەمكىنلىك دارى ئالدىدا.

كۆڭۈلنىڭ ساپلىقىغا باق،
ھىجراننىڭ تۇزلۇق كۆلىدە.

تەننىڭ زارلىقىغا باق،
مەھكۇم بەلكى يىغالڭغۇ بەندە.

بۇلبۇلنىڭ ئاھىنى ئاڭال،
زىنداننىڭ زەيلىكى ئارا.

قەپەسنىڭ ھەللىرىگە باق،
ھاياتقا ئوخشايدۇ گۇيا.

 يامغۇرنىڭ چۈشلىرىگە باق،
 تۇپراقنىڭ كۆكسىدە يىغا.

 كىيىكنىڭ يۈرىكى يارا،
 خۇشالدۇر پۈتۈن دۇنيا.

سەن ئەمدى بىر بۇلبۇلغا باق،
دەرتلىرىنى ئاڭال جىمجىت.

گۈلدىن سورىغىن ھەم ھالىنى،
يىراقالردىن پىچىرالر ئۈمىد.

 
       ئۆزۈمنى ئىزدەش

مەن ئۆزۈمگە مۇھتاج ئېدىم ،
تاپالمىدىم ئىزدەپ بۇ ئاخشام. 

خىيالىمغا سايەم كەلمەكتە، 
قولىغا ئېلىپ غۇۋا بىر تال شام. 

 مەن ئۆزۈمنى تاپاي دېگەندە ، 
 يۈرۈكۈمنى يۈتتۈرۈپ قويدۇم.

 مەن ئۆزۈمگە شۇنچە مۇھتاجكەن،
 سەن جانانغا نىچۈن قۇل بولدۇم.

 ئۈمىدلەرگە پۈرگەنگۈم بار ئېدى،
 چۈشلىرىمدە تۇتۇپ گۈلدەستە.
 مەن ئۆزۈمنى ئىزدىگەنسىرى،

 پايخان بولدۇم دىلىم شىكەستە.
 

       بىۋاپا ياش

بىۋاپا بىر تامچە ياشقا قاپتۇ ئىش،
بۇ كۆڭۈلنىڭ دەرتلىرىنى ئاڭلىتىش.
نە كېرەك بار يارىدار بىر كىيىككە، 

تۈگىمەس ئىشىق چۆلىدىن سۆز ئېچىش.

 قالدى تەنھا،قالدى ھەممە يىراقتا، 
 ھېچ كىرەك يوق تەبىرىگە چۈشۈمنىڭ.

 قارچۇقۇمغا قونغان قارغا باقساڭال،
 چۈشىنىسەن مەناسىنى ئۆلۈمنىڭ.

 ساالم ئۆلۈم مەن كەلدىم،مېنى قۇچاقال،
 زۇلـمەتلەرگە قۇربان قىلغىن تېنىمنى.

 خارالنغانالر دىيارىغا كۆمۈۋەت،
 ياش ئورنىغا چاچقىن قاڭسىق قېنىمنى.

 
          كۆك يول

بىتاپ قۇش ئۇچقاندا، 
نەزەردىن بىر ئۇچۇم ئۇپۇق كۆتۈرۈلدى. 

تۇمان قاپلىدى سامايىمنى، 
خىيالىمدىن پىغان ئۆرلىدى.

نىچۈن بۇ قەھرى دەۋران بۇنچە زالىم، 
نىچۈن بۇ قەلبىم قىينار ئۆزىنى ؟

مەۋھۇم بوشلۇقتا ئېسىلغان تېنىم. 
توختىماي يامغۇرغا ئۇرۇلماقچى، 

ۋە ئۆلىۋالماقچى ئۈسۈپ ئۆزىگە.  

قاچاندىن بىرى بىر شىۋاققا ئاشىنا  
                           بولدۇم،

بىر تىكەن كۆرسەم گۈلدىن ئەزىز بىلدىم، 
قاچاندىن بىرى بىر ئاھۇ كۆڭلۈمنى          

                            ئالدى، 
ئاھ،شۇ بۇلبۇلغا نىچۈن قەست قىلدىم ؟ 

كۆمۈلگەن ئېدى كەپەمگە توزغاقالر، 
ئۇچۇشاتتى ئەزم بىلەن تۇرنىالر.

ماڭا پەرۋاسىز سۆيىشىۋاتقان ئاققۇالر، 
ۋاپا يادىكارى بولۇپ بىرەتتى ھىجران.

ئاھ،شۇ ئەركىن ئۇچقان ھەر زەررە كەبى، 
مەنمۇ تاقالپ باقسامچۇ بۇ تۇپراقالردا.
كۆمۈلۈپ ياتساممۇ تەنھا مىڭ يىلالپ، 
خۇشال ئېدىم ئۇچقىنىمغا دار ئالدىدا.

مەن ئۇزاقتىن كۆرۈنگەن بىر يولغا   
                            كەتتىم،

ئىچىمگە كۆمدۈم بارچە ئەلەمنى.
ئۆلۈك ۋەدىلەرگە تىمسال قىلىڭالر، 
ئېچىلماي سولغان غېرىب اللەمنى. 

       بۇ دۇنيا

ھەيرانمەن،
كۆڭۈلنىڭ تەنھالىق بارخانلىرىدىكى 

                     ئۇھسىنىشلىرىغا.
غېرىب قەبرىستاندىكى مەجھۇل تاشالرغا،
ۋە كۈن-كۈن قېرىپ كېتىۋاتقان شۇ             

                               چىنار.
تۆكۈلىۋاتقان سېرىق ياپراقالر،
خازان بولغان ھەر بىر باھار.

كۆزلەرنى ئېچىشتۇرغان ئازابالر،
ھېچ كۈلگۈسى بولمىسىمۇ،

ئۆزىنى ئالداش ئۈچۈن.
كۈلىۋاتقان ھەزىل ئىنسانالر،

ۋە بىر نان ئۈچۈن يىغالۋاتقان ناتىۋان 
                          قىزچاق.

قولىدا گۈل تۇتقان بويتاق،
ئانىسى ئۈچۈن يىغالۋاتقان يىگىت.

ئاسمانغا تۆكۈرۋاتقان قەيسەر يانتاق،
ھەممىگە ھەيرانمەن...

ھەي،كۈلكىلىك ۋە ئازابلىق دۇنيا،
قولۇمدا پىچاق،مەن دار ئالدىدا.

نە مەنا،نە غەم قالسۇن ئاخىر،
پاك تۇپراقتا ئۆسىمەن بولۇپ شۇمبۇيا.

 
       قان چىچەك

بۇ ئاخىرقى مەرتە،
قەلب تەشۋىشلىرىمدە پورەكلىگەن چىچەك.
قىز خىجىل بولۇپ ئۇزۇتالمىغان قولىنى،

بىر ئەسەبىي چوڭقۇرلۇق 
كىرىپ كەتكەن ئۆزۈم يوق تەنگە.

بىچارە چىچەك ۋەسلىدىن قانسىرىغان           
                            مەنگە،
مۇدھىش سەدەپلەر ئىچىدە ئۆلۈمنىڭ  

                   ھىجرانى بىلەن.  
سېنى سۆيىدىغان يەتتە قات ئاسمان،  

جەننەت ۋە دوزاخ.
قۇشالر تىلىدا سۆزلىسەڭ ئەگەر

سۇاليمان كەلمەس، مەن غېرىب قونداق.

ئاداققى يالقۇنلىرىمدىن چاچارمەن پىراق.
پىژىلداپ ئېچىشقان پۇژغۇنالر 

يۈرۈكۈمنىڭ سەمەرىيسى 
ئۆتنە بەرگەن ئاشىق دېگەن   

                       يالغانچىالرغا.
مۇھەببىتىمنى،غېرىبلىقىمنى تەختىڭگە 
                        تاج قىالي،

پەقەت شۇ چىچەك ۋە ئاسمىنىمدا قالسۇن  
                           تولۇنئاي.

  
    مەن سەن، سەن مەن

مەن سەندە زاھىرمەن، نىم بولدى ساڭا،
ئۆزۈمگە زۇلمەتتىن ياقتىممۇ ئاتەش.

كۆرۈندىممۇ نامەرد بىر قۇياش،
يا كۆزۈڭدە مىسكىن ھارۋىكەش.

سەن مېنى كۆرەتتىڭ چۈشلىرىڭدە ھەم،
نىم بولدى قورقىسەن ئۇخالپ  قېلىشتىن.

شەپەقتەك قىزىرىپ گۈلگە رەڭ بەرسەم،
ئەنسىرەپ قالدىڭمۇ سۆيۈپ قېلىشتىن.

مەن سەندە مەۋجۇتمەن، نىم بولدى ساڭا،
كۆزۈڭنى يۇمساڭال بوالتتىم پەيدا.

كىرەكمۇ ئەمەستى،چۆللەردىن ئىزدەش، 
جەسىتىم چاڭقىغان قەبرەڭ ئالدىدا.

مەن سەندە يۇشۇرۇن،نىم بولدى ساڭا،
ئاقىمەن ھەر لەھزە تومۇرلىرىڭدا.

پۇرايمەن سۈبھىدىن قىيامەتكىچە، 
بېشىڭدا كۆكلىگەن شۇ گۈلنى تەنھا

        تەقۋا

ئاشىققا قالغان كىپەن،
ساڭا قالغان ئۈمىد.
كۆزگە قالغان ياش،
ئاقار ماڭا جىمجىت.

ئۆلۈمگە بىر ئىنتىلىش،
قۇببىلىك تەندە مازار.
روھنىڭ ماڭا بەخشى،
سەندە ساڭا ئىنتىزار.

چۈرۈگەن مەجنۇنلۇق،
بەدەخشان بىر چىچەك.
رەببىمدە سېنى كۆردۈم،
سېنى رەببىمدە يۈرەك.

2021-يىل، سەۋىر، 4- سان



14

сәнъәтшунаслиқ пәнлириниң 
доктори, Өзбәкстан компо-
зиторлири вә  бәстикарлири 
үйүшмисиниң әъзаси, композитор

  Уйғурлар 10- әсирдин ислам ди-
нини қобул қилишқа башлиған тур-
кий хәлиқләрниң биридур. Тарих-
чи Турғун Алмасниң йезишичә, 
Оттура Азиядин Қәшқәргә кәлгән Абу 
Насир Саманийниң дәвәт қилишичә, 
Қараханийлар хақани Султан Сутуқ 
Буғрахан биринчи болуп 920-жили  
ислам динини қобул  қилған вә өз ис-
мини Абдукерим Сутуқ Буғрахан дәп 
өзгәрткән. Шуниңдин кейин ислам 
дини икки әсиргә йеқин вақт ичидә 
пүткүл уйғурлар дияриға тарқилип 
болди. (Т.Алмас. Қәдимий  уйғур 
әдәбияти. Қәшқәр, 221 б. 1991.)  
Имами Әғъзәм мәзһибини асас қилған 
ислам дини уйғурларға сиңиши билән 
өзигә хас ислам мәдәнийити, жумли-
дин, дин, урп-адәтләр, рәсим-қаидиләр 
шәкиллинип риважлинишқа башлиди. 
Әнә шулар арисида улуқ Рамизан ейида 
болидиған «Рамизан ейтиш» мураси-
ми өз алдиға алаһидә орун егәлләйду.
  Мәълумки, ислам динида Рами-
зан ейи он икки ай ичидә әң улуқ вә 
саһавәтлик ай болуп һесаплиниду, бу 
айда бәрикәт вә меһир-мурувәт иши-
клири кәң ечилиду, меһир-ақивәт вә 
саһавәт күчийиду. Қилинған хәйри 
ехсанлар аҗизләр вә житим мусапир 
мухтаҗларниң қоллириға йетип бариду.
      Бир ай давам етидиған роза ейида ба-
лилар иптарлиқ вақти  болған лиғидин  
хәвәр  бәргучи   «Әъзән қичқириш», ип-
тардин кейин «Рамизан етиш» вә роза 
тутқучиларни сәһәр вақтида «зоолиққа 
охитиш» қатарлиқ әнъәниләр можут 
болуп, булар арисида иптардин кей-
инки рамизан әйтишлири, сәһәрлик 
вақтидики сәһәрлик әйтимлири өзигә 
хас музикавий аһаңлар билән иҗра 
қилинип, роза ейиниң мунтәзәм 
әнъәнилиридин биригә айланған.
       Һәр күни сәһәр вақтида адәмләрни 
зоолуққа охитиш үчүн бир қанча  ки-
шидин ибарәт роза ихласмәнлири ко-
чиму-коча жүрүп «Аллийәй әйтими»ни 
иҗра қилиду. Қисқа аһаң жумлиси-
дин ибарәт болған бу әйтимниң рит-
мик өлчими 7/8 болуп, аста сәрәттә 
саз әсвапсиз көпчилик билән уни-
сон шәклдә иҗра қилиниду. Униң 
шеир текстлири һәр хил тематики-
дики, бармақ вәзнлик қошақлардин 
ибарәттур. Ушбу әйтимләрни иҗра 
қилғучиларни хәлиқ ичидә «Ал-
личи» дәп атайду. Җанлиқ тилда 
сәһәр вақтида адәмләр бир-бирини 

сәһәрликкә охитиш үчүн: - «Туруңлар 
алличилар меңипту» - дәп охитиду. Бу 
хилдики әнъәнә көпинчә нағра авази 
йәтмәйдиған жирақ җайларда вә йези-
ларда кәң тарқалған. Шәһәрләрдә бол-

са сәһәрлик вақтида нағраханиларда 
нағра муқамлири иҗра қилиниду. 
               Роза ейи башлинип биринчи 
күнидин тартип һәр бир мәһәллиниң 
яшлири намаз шәм вақтидин ал-
дин мәһәллә мечити алдида топ бо-
луп жиғилиду вә муәззин ахунум 
намаз шәмгә әъзән ейтқандин кей-
ин, балилар әъзән қичқирип, 
төвәндики қурларни ейтиду вә һәр 
бир бала өз өйигичә жүгрәп кетиду.

    Бир – бири  билән бәсләшкән һалда 
жүгрәп әъзән қичқирип барған бали-
ларни «әъзәнчиләр» дәп атайду. Бу 
болса шу дәвр шараитида иптарлиқ 
вақти болғанлиғидин хәвәр бәргучи 
һадисәдур, чүнки өтмишта Или 
округида муәззин ахунум мечит-
та әъзән ейтқанда, әъзән авази үзақ 
жайларға аңланмиғанлиқдин яш ба-
лилар әъзән қичқирип мәһәллиниң 
жирақ җайлириға йәткүзгән. 
    Уйғур хәлқиниң диний музика ми-
расида өзигә хас орун егәллигән рами-
зан әйтимлири өзиниң фольклорлиқ 
вә кәспийлиқ хусусийәтлири билән 
үзақ өтмүштин тартип еғиздин-еғизға, 
әвлаттин-әвлатқа өтүп, хәлқимиз 
тәрипидин көз қаричиғидәк авай-
лап сақлинип, бизниң дәвримизгә 
йетип кәлди вә һазирдиму өзиниң 
һаятийлиғини йоқатмиған һалда һәр 
жили роза ейида иҗра қилинип кәлмәктә. 
Рамизан әйтимлири хәлқимизниң ди-
ний фольклорлиқ тәпәккуриниң муһим 
бир қисми болуп, пәқәт рамзан ейиғила 
мөлҗәлләнгән шеир-қошақлар асасида 
иҗра қилиниду. Униң иҗрасиға яш ба-
лилар яки бир топ чоң яштики мәхсус 
әйтимчиләр қатнишиду, уларни хәлиқ 
ичидә «рамизанчилар» дәп атайду. 
Рамизан әйтимлириниң шеир қисми 
қошақ шәклидә, бармақ вәзнидин 
ибарәт болуп, уларниң асасий мәзмуни  
вә ғайиси адәмләрни яхшилиққа, 
адаләткә, инсапқа чақириш билән биллә, 
рамизанға болған муһәббәткә үндәп өз 
ара тинич вә хатиржәм һаят кәчуруш 
тоғрисидадур. Рамизан әйтимлири 
хәлиқ ағзәки җанлиқ тилида умумий 
йүзлүк қилип «рамизан қошақлири», 
яки «рамизан нахшилири» дәп атилиду. 
   Жуқүрида ейтқинимиздәк, «Рамизан 
әйтимлири» адәттә аддий иҗрачилар, 
асасән яш балилардин тартип кәспий 
иҗрачиләрғичә ейтиш адәтгә айланған. 
Әгәр яш балилар өймә-өй жүрүп, ра-
мизан ейтса, чоң яштики кәспий рами-
занчилар рәсмий таярланған һалда па-
нусларни көтирип, дәрвазилар алдиға 
келип рамзан ейтиду. Улар ейтқан ра-
мизан шеирий текстлири көп вә толуқ 

болиши билән пәриқлинип туриду.

Әссәламу әләйкум ятқан байлар,
Худаниң пәрманиға патқан байлар.
 
      Қайтармиси: Рамизан Алла 
                                    мушәри рамизан,
      Хуш мубарәк кәлдиләр  
                                           шул рамизан.

Бу роза өттуз екән меһман екән,
Розини тутмиғанлар һайван екән.
 
      Қайтармиси: Рамизан Алла 
                                    мушәри рамизан,
     Хуш мубарәк кәлдиләр 
                                          шул рамизан.

Ишигиңниң алдида ай көринур,
Һәммидин ушбу өй бай көринур.
 
      Қайтармиси: Рамизан Алла 
                                    мушәри рамизан,
      Хуш мубарәк кәлдиләр 
                                          шул рамизан.

Роза тут, намаз оқи җаниң үчүн,
Хәйри қил, закат бәр малиң үчүн.
  
      Қайтармиси: Рамизан Алла 
                                    мушәри рамизан,
      Хуш мубарәк кәлдиләр 
                                           шул рамизан.

Бу роза кәтсә йәнә роза келур,
Ким өлүп ким қалиду Алла билур.
 
      Қайтармиси: Рамизан Алла                           
                                    мушәри рамизан,
      Хуш мубарәк кәлдиләр 
                                          шул рамизан.

Розаниң они күни, қәдри күни,
Розаниң закатини айриң қени.
 
      Қайтармиси: Рамизан Алла 
                                    мушәри рамизан,
      Хуш мубарәк кәлдиләр 
                                          шул рамизан.

Рамизан ейтип кәлдуқ ешигиңизгә,
Худайим оғул бәрсун бөшүгиңизгә.
     
Қайтармиси: Рамизан Алла 
                                   мушәри рамизан,
     Хуш мубарәк кәлдиләр 
                                        шул рамизан.

Розини он күн тутуп кәлдуқ бүгүн,
Розиниң закатини айриң бүгүн. 
 
      Қайтармиси: Рамизан Алла 
                                    мушәри рамизан,
      Хуш мубарәк кәлдиләр 
                                           шул рамизан.

Мәккидә бир яғач бар таши қара,
Худайим оғул бәрсун қаши қара.
 
      Қайтармиси: Рамизан Алла 
                                   мушәри рамизан,

      Хуш мубарәк кәлдиләр 
                                          шул рамизан.

Өйиниң арқисида тайниң изи,
Кәштә яғлиқ бериду байниң қизи.
 
      Қайтармиси: Рамизан Алла 
                                   мушәри рамизан,
      Хуш мубарәк кәлдиләр 
                                        шул рамизан.

Рамизан ейтқан екән Һәзрити Әли,
Униңдин қалған екән биз етили.
 
      Қайтармиси: Рамизан Алла 
                                  мушәри рамизан,
      Хуш мубарәк кәлдиләр 
                                        шул рамизан.

Ақ тоху, аппақ тоху өңгәкмисән,
Орниңдин туралмайдиған  
                                       дөңгәкмисән.
 
     Қайтармиси: Рамизан Алла 
                                 мушәри рамизан,
     Хуш мубарәк кәлдиләр 
                                         шул рамизан.

Әлбәттә, яш балилар иҗра 
қилғанда жуқуридики текстниң 
толуқ ейтилиши қийин болуп, улар 
адәттә чәкләнгән һалда мәълум 
қисмила ейтилиду. Шуниңдин кейин 
өй егиси балиларға түрлүк хилдики 
татлиқ –турум вә қол яғлиқ қатарлиқ 
бүйүмләрни соға қилиду. Чоң 
яштики кәспий рамизанчилар рәсмий 
таярланған һалда панусларни көтирип 
рамизан ейтиду, бәъзән һалларда чоң 
жүт мөтивәрлириниң қоралирида 
рамизан ейи үчүн мәхсус аталған 
«Кема гүлдәстә» оюни иҗра қилиниду, 
бу мәхсус театрлашқан оюн болуп, 
мәълум бир вақиәликни намайиш 
қилиду. Или округиниң мәркизи Ғулжа 
шәһиридә мәшһур рамизанчилардин 
Абдурешит Әзиз, Махмутжан 
Қаряғди, Насирҗан Мәсумләр мәшһур 
«Кема гүлдәстә» иҗрачилири болған. 
«Кема гүлдәстә» ойналған өйниң 
егилири иҗрачиларға өзлириниң 
атиғанлирини соға қилиштин ташқири 
розиниң закати һесавида йәнә башқа 
соғиларниму бериду. «Кема гүлдәстә» 
оюни давамида «Рамизан әйтимлири» 
қатарида сәһәрлик әйтим «Аллийәй 
әйтимлири» урма саз әсваби тевилбаз 
вә дап җорлигидә иҗра қилиниду. 
     Рамизан ейтиш әнъәниси худди 
башқа музикавий әнъәниләргә охшаш 
йәрлик хусусийәтләргә егә болуп, 
һәр бир округ өз алдиға мәълум 
дәриҗидә пәриққә егә һалдики 
рамизан етиш әнъәнилиригә егә.
  Ушбу әһвал, мәзкур мақалә 
муәллипиниң яшлиғида Ғулжа 
шәһиридә өзи қатнашқан вә кейинирәк 
чоңлардин аңлиғанлири асасида 
йезилған болуп, рамзан әйтимлирини 
йәниму кәңрәк үгиништә, шуниң билән 
биллә үмүмий түркий хәлиқләр диний 
мурасим музика мираслирини тикләп 
тәтқиқ қилишта өзиниң мунасип 
һәссисни қошиду дегән үмүтдимиз.

№ 4, сәвир, 2021 -жил
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9 – апрель күни Қазақстандила әмәс, бәлки 
Оттура Асияда тонулған сәнъәткар 

Рабиям Исмайил Дамоллам қизи   
                 Мәмәтова аләмдин өтти. 
Рабийә Исмайил Дамоллам қизи 1942 – жили  
Уйғуристанниң Чөчәк шәһиридә туғулған. 
1961 – жили Үрүмчи шәһиридә сәнъәт институ
тида музика кәспиниң равап синипини пүтәргән.
1962 – жили Хитай һакимийитиниң 

жүргүзгән сәясәтигә бола вәтәнни тәрқ етип чиқип кетишкә мәҗбур 
болуп, Алмута шәһиригә келип уйғур театриға ишқа орунлашқан.

Театрда бир нәччә жил ишлигәндин кейин турмушқа 
чиқип Қазақстанниң Җамбул шәһиридә яшиған. 
Мәктәпләрдә оқуғучиларға музыка дәрисидин савақ бәргән. 

Рабийәм наһайити талантлиқ сәнъәткар болуп өз программилирида 
ялғуз уйғурчә нахша әмәс, йәнә өзбәкчә, қазақчә нахшиларни маһарәт 
билән орунлатти. Шуниң  үчүнму Җамбул шәһиридики өзбәкләрниң, 
қазақларниң той-токунлириниң әң  қизитқучи Рабийә болуп қалған.

Рабийәм бир өмүр раваб билән өзиниң иҗадий нахшиси «Диярим» билән 
вәтәнниң тағу-ташлирини, дәриялирини, меһнәткәш хәлқини күйләп өтти. 
У нурғунлиған нахшиларни иҗад қилғанниң сиртида, өмүриниң ахирида 
«Һаят долқунлири» намлиқ китавини йезип, өз хәлқигә тәғдим  қилди.

Рабийә Исмаил Дамоллам қизиниң вапат болу-
ши мунасивити билән мәрһүмәниң аилисигә, уруқ-
туққанлириға чоңқур қайғуруп тәзийә билдүримиз. 

Қирғизстан уйғурлириниң «Иттипақ» җәмийити.

Йеқинда тонулған уйғур язғучиси 
Турсун Юнус Туркиядә 79 йеши
да вапат болди. Турсун Юнус вәтинимиз   
Уйғуристанниң Йәркәнт наһийәсидә  
дохтур аилисидә туғулған. 1958-
жили Йәркәнт наһийәлик биринчи от
тура мәктәпни түгәткәндин кейин, 
Бейҗин мәркизий театр институтиға  
чүшкән вә 1964-жилғичә бу институтниң 

актерлуқ факультетида оқуған. Турсун Юнусниң «Аңлиқ жил-
лар», «Муқам әҗдатлири», «Күтүлмигән той», «Қоғун пишқанда», 
«Гүлдәстә», «Мәликә Аманнисахан», «Ана арзуси» қатарлиқ вә башқа 
повесть вә романлири нәширдин чиққан. Хитайниң сәясий бесими 
түпәйли Турсун Юнус 2015-жили Түркиягә келип олтурақлашқан. 

Турсун Юнусниң вапат болуши мунасиви-
ти билән мәрһумниң  аилисигә, қому-қериндашлириға 
сәмимий тәзийәмизни изһар қилимиз. 

Қирғизстан уйғурлириниң «Иттипақ» җәмийити

Турпан хәлқиниң сөйүмлүк 
оғлани, тонулған язғучи Өмәр 
Абдулла Әрқут 2021 - жили 
4 - айниң 24 - күни кәчтә кесәл 
сәвәви билән 49 йешида бу ду-
ниядин мәңгүлүк видалашти.

Язғучи Өмәр Абдулла Әрқут 
1972 - жили, 11 - айниң 26 - күни 
Пичан наһийәсиниң Туюқ йезиси 
,Йеңи Мәһәллә кәнтидә туғулған.

 Язғучи Өмәр Абдулла Әрқут 
1989 - жили «Шинҗаң өсмүрлири» 
гезитидә елан қилинған «Мән 
достлуққа яримаптимәнму?» 
намлиқ һекайиси билән әдәбий 
иҗадийәт сепигә қәдәм қойған бо-
луп, «Ява җигдә», «Ишқим қайта 
қозғалди», қатарлиқ һекайилири, 
«Әтиргүлгә хуштар қиз», «Ана, 
мени туққан күниңгә мубарәк» 
қатарлиқ әсирлири, «Булбулдин 
гуманлинимән», «Муһәббәтниң 

хәтниси йерим» қатарлиқ ше-
ир-дастанлири елан қилинған.

Язғучи Өмәр Абдулла Әрқутниң 
йәнә «Өлүм вәһимиси» намлиқ 
һекайиләр топлими (2000 ж.), «Чаң 
басқан алтун» намлиқ повестьлар 
топлими (2000 ж.), «Ташқа айланған 
көз йеши» намлиқ романи (2003 ж.), 
«Инақ достлар» намлиқ һекайиләр 
топлими (2005ж.), «Балилиқта 
соал көп» (2006 ж.), «Көз йеши-
да ечилған гүл» (2009 ж.), «Азған 
көңүл» (2011ж.), «Гүлниң ечилмиғи 
қийин» (2012ж.) қатарлиқ 

романлири нәшир қилинған.
Өмәр Абдулла Әрқут Җуңго 

язғучилар җәмийитиниң, Шин-
җаң язғучилар җәмийитиниң 
әзаси, Турпан вилайәтлик 
язғучилар җәмийитиниң муа-
вин рәиси, Шинҗаң язғучилар 
җәмийитиниң тохтамлиқ язғучиси.
  Язғучи  Өмәр Абдулла Әрқутниң 
вапати   мунасивити    билән    
мәрһумниң аилисигә, уруқ-
туққанлириға чоңқур қай-
ғурун тәзийә билдүрүмиз.  

Қирғизстан уйғурлириниң 
«Иттипақ» җәмийити. 

 Қазақстанлик      уйғуршунас   
алим,     филология пәнлириниң нам
зити, педагог вә пүтүн өмрини уйғур 
тилшунаслиғиға беғишлиған Өктәбрь 
Җамалидинов 91 йешида вапат болди.
Өктәбр Җамалидинов  1930-жили Ал
мута вилайити, Уйғур наһийәсиниң Чоң 
Ақсу йезисисида дунияға кәлгән. У 1956-
жили Тәшкәнт шәһиридики Оттура Асия 

дөләт университетиниң Шәрқ факультетини тамамлиғандин    
кейин   туғулған  журтудики   оттура мәктәптә  муәллим болуп    
ишләйду.  Өктәбр  Җамалидинов 1960-жили Қазақстан пәнләр 
академиясиниң аспирантурисиға  уйғур тили мутәхәссислиги 
бойичә оқушқа чүшиду. У тилшунаслиқ институтиниң 
уйғуршунаслиқ бөлүмидә ишләп жүргән чағлирида, йәни 1965-
жили өз тәтқиқати асасида илмий унваниға муйәссәр болиду. Алим 
1980-жиллиридин башлап узун жиллар мабайнида педагокилиқ 
паалийәт билән шуғуллинип, һөрмәтлик пенсияға чиққан. Тил-
шунас алим Өктәбр Җамалидиновниң вапат болуши мунасивити 
аилисигә, уруқ-туққанлириға чоңқур қайғуруп тәзийә билдүримиз.

Қирғизстан уйғурлириниң «Иттипақ» җәмийити.

Йеқинда сабиқ Совет Иттипақи вә   
Қазақстан җумһурийитиниң 
Рәссамлар Иттипақиниң әзаси, 
Қазақстанниң Алмута шәһириниң 
турғуни, тонулған рәссам Рус
лан Йүсупов 71 йешида аләмдин 
өтти. Униң рәссамлиқниң мой 
қәләм саһәсидә иҗад қилип кәлгән 
әсәрлири Қазақстан мәдәнийәт 

министирлиғи рәссамлар көргәзмилириниң башқармисида, Герма-
ния, Франция, Америка, Япония, Хитай, Җәнубий Корея, Түркия 
қатарлиқ дөләтләрниң шәхсий топламлирида орун алған. Униң 
әмгәклири шундақла Қазақстанниң тәсвирий сәнъәт тарихи-
ни әкс әттүридиған көплигән китап вә альбомларға киргүзүлгән.

Руслан Зәйнидин оғли Йүсупов 1950-жили уйғур елиниң Ғулҗа 
шәһиридә  дунияға кәлгән. Униң аилиси 1955-жили  Қазақстанға    
көчүп чиққан   болуп,    дадиси  Зәйнидин  Йүсупов Қазақстанда 
атақлиқ рәссамларниң бири болған. Униң икки оғли ата йоли-
ни бесип, Руслан рәссамлиқ, Шөһрәт мемарчилиқ  кәспини  тал-
лап алған. Руслан Йүсупов 1970-жили Гоголь намидики Алму-
та рәссамлар мәктивини, андин 1979-жили Островский намидики  
Ташкәнт  Дөләт театр-рәссамлиқ  институтини  тамамлиған.  Андин у 
Жүргенов  намидики  сәнъәт  академиясидә оқутқучи  болуп ишлигән.

Руслан Йүсуповниң әсәрлири 2012-жили Қазақстан мәдәнийәт 
министирлиғиниң қоллап-қуввәтлиши билән айрим альбом бо-
луп йоруқ көргән. Униң әмгиги жуқири баһалинип, Қазақстан 
рәссамлар иттипақиниң медали, Җумһурийәтлик уйғур этно-
мәдәнийәт мәркизиниң «Сахавәт» медали билән тәқдирләнгән.

Руслан Зәйнидин оғли Йүсуповниң вапат болу-
ши мунасивити билән мәрһумниң аилисигә, қому-
қериндашлириға чонқур қайғуруп тәзийә билдүримиз. 

 Қирғизтан уйғурлириниң «Иттипақ» җәмийити

№ 4, сәвир, 2021 -жил
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В наш век технического про-
гресса, компьютеризации каждый 
родитель желает занять досуг сво-
его ребенка более полезным заня-
тием, чем чтобы он часами сидел 
бы за компьютером или за игра-
ми на сотовом телефоне. Поэтому 
большинство родителей приво-
дят своих детей в спортивные сек-
ции, разные кружки и т.д.  

Расул Даутов с детства очень хо-
тел заниматься боксом. В 10 лет он 
пошел в бойцовский зал спортивного 
клуба «Strong» и записался в секцию 
классического бокса. Его первый 
тренер Михаил Гашлам, знающий 
толк в передаче знаний, навыков и 
умений по боксу. Расул занимался 
у него полтора года и получил свои 
первые спортивные навыки.   

Затем в 2019 году Расул перешел 
в боксерский клуб «Борец», где тре-
нируется по настоящее время у тре-
нера Мирбека Шамуратова, масте-
ра спорта КР по боксу, победителя 
международного турнира им. Дуй-
шонкула Шопокова, двукратного 
чемпиона Алтайского края (Россия).  

14 февраля 2021 года прошли со-
ревнования в Открытом первенстве 
г.Токмок среди юношей по боксу. У 
Расула это было боевое крещение 

первые соревнования, где он занял 
3-место в весовой категории 70 кг.

4 марта 2021 года прошли со-
ревнования в г.Кара-Балта в Пер-
венстве по боксу по Чуйской 
области среди юношей 2005-
2006 гг., где он занял первое ме-
сто в весовой категории 70 кг.

Расул Даутов родился 5 мая 
2005 года в г. Бишкек, учится в 9 
классе СШ № 52 г.Бишкек. 

Его цель в жизни – достичь зва-
ния чемпиона мира по боксу. В 
данное время он готовится к со-
ревнованиям по боксу, которые 
пройдут в Республике Казахстан.

В занятиях спортом поддерж-
ка семьи играет огромную роль. 
Проявление интереса родителей 
Расула к занятию спортом – папы 
Руслана Даутова, мамы Сабирам Да-
утовой и брата Насыржана поддер-
живает его и подталкивает к даль-
нейшему улучшению результатов. 

Поздравляем Расула Дауто-
ва с первой победой. Желаем ему 
здоровья, успехов в учебе и вы-
соких спортивных достижений.

 
 Мавлюдаханум

 Ахметова 

Его заветная мечта - 
стать чемпионом мира

   16 апреля сего 
года в Государ-
ственном нацио-
нальном русском 
театре драмы имени 
Чингиза Айтматова 
состоялась премье-
ра спектакля «Лю-
бовь, замурованная 
в янтаре». Данная 
премьера спектакля 
была приурочена 
к 80-летию со дня 
рождения Анатолия 
Курбановича Адали 
- ведущего масте-
ра сцены Государ-
ственного нацио-
нального русского театра драмы 
имени Чингиза Айтматова, На-
родного артиста Кыргызской ре-

спублики. Родился Анатолий Кур-
банович в 1941 году в г. Маргилан 
Узбекской Республики. Окончил 
Ташкентский театральный инсти-
тут в 1968 году. Работал в театрах 
Казахстана, России. 1981 году 
был приглашен  в Русский дра-
матический театр г.Фрунзе. Ар-
тист с яркой индивидуальностью, 
способный решать разнообразные 
творческие задачи. Артистом сы-
граны огромное количество ролей, 
как классической, современной и 
национальной драматургии. Одна 
из значительных ролей Анатолия 
Адали в последние годы - роль 
Короля Лира в одноименной пье-
се Уильяма Шекспира. Анатолием 
Курбановичем поставлено около 
10 спектаклей в качестве режиссе-
ра-постановщика. Вот уже 40 лет 
с 1981 года Анатолий Курбанович 
работает в данном театре, созда-
вая запоминающиеся образы сво-
их героев в спектаклях. Он, как на-
ставник молодёжи, передает свой 
богатый профессиональный опыт 

молодым актёрам 
театра. После 
окончания пре-
мъеры спектакля 
состоялся весе-
лый театраль-
ный капустник, 
п о с в я щ ё н н ы й 
80-летию юби-
ляра, где благо-
дарные зрители 
и поклонники 
юбиляра, гости и 
артисты театра от 
души поздравили 
юбиляра и устро-

или бурную ова-
цию. Было зачи-

тано поздравление от Президента 
Кыргызской республики Садыра 
Жапарова. В числе поздравляю-

щих были представители Мини-
стерства культуры, правительства, 
депутатского корпуса Жогорку 
кенеша, руководители узбекского 
и русского культурных центров 
Ассамблеи народа Кыргызстана, 
в том числе с тёплыми поздра-
вительными словами выступили 
председатель Совета Ассамблеи 
народа Кыргызстана Абдугани 
Эркебаев, популярная телеведу-
щая и шоумен Ассоль Молдокма-
това и другие участники и гости 
этого незабываемого юбилейного 
торжества. Анатолий Курбано-
вич неоднократно участвовал в 
мероприятиях Общества уйгуров 
«Иттипак» и мы от всей души по-
здравляем его с 80-летним юбиле-
ем, желаем ему больших творче-
ских успехов и крепкого здоровья! 

Абдурахим Хапизов. 
Фото автора

Более полувека на театральной сцене
№ 4, апрель, 2021 -год

Анатолий Адали в роли Мориса Ходжера в мелодраме 
«Любовь, замурованная в янтаре»

Народный артист КР 
Анатолий Адали

Мы пре-
клоняем наши 
головы перед 
теми, кто лик-
в и д и р о в а л 
п о с л е д с т в и я 
аварии Черно-
быльской АЭС. 
Благодаря му-
жеству и само-
отверженности тысячи людей, ценою 
жизни и здоровья которых  удалось лока-
лизовать и остановить утечку радиации. 
В ликвидации последствий этой страш-
ной аварии наряду с представителями 
других национальностей принимали 
участие и представители уйгурской 
национальности нашей республики: 
Иминов Махмуд Саитович, 1950 года 
рождения, Рахимжан Салижанов, 1954 
года рождения (ныне покойный),  Ай-
саров Абдували Усманович, 1958 года 
рождения, Алимжан Тухтаахунов, 

1960 года рождения. 
27 апреля 2021 года 

в связи с 35-летием го-
довщины катастрофы 
на Чернобыльской АЭС 
Алимжан Тухтаахунов 
был награжден почетной 
грамотой Ысык-Атинско-
го комиссариата за само-
отверженные действия по 

ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС, за выполнение патриотическо-
го долга перед Родиной и за активное 
участие в Чернобыльском движении.

Мы, поздравляем Алимжана Тухта-
ахунова с Почетной грамотой и желаем 
ему и тем героям, участникам  по ликви-
дации последствий аварии Чернобыль-
ской АЭС, крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и семейного благополучия.

Общество уйгуров КР «Иттипак»

Поздравляем с юбилейной Почетной грамотой


