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ئەجداتالرنى  ۋە  تارىخ  كۈنلىرى،  8-نويابر   ،-7 قىرغىزىستاندا  
ۋە   قوزغىلىڭى  ئازاتلىق  مىللىي  ھېساپلىنىدۇ.  كۈنلىرى  ئەسلەش 
فېۋرال،  يىلىدىكى     -1917 ۋەقەلەر،  ئېچىنىشلىق  1916-يىلدىكى 
دەۋرىدىكى  تەرەققىيات  ئىتتىپاقىنىڭ  سوۋېت  ئىنقىالبلىرى،  ئۆكتەبر 
بۇ  ئۈچۈن،  بېرىش  باھا  تارىخىي  ئوبيېكتىۋ  مىراسالرغا  ۋە  ساۋاقالر 
ۋاقىتالرنى تەسىس قىلىش پەرمانى 2017-يىلى، ئۆكتەبردە ئىمزاالندى.

سەياسىي  XX-ئەسىردىكى  خاتىرلەش   كۈنلىرىنى  ئەسلەش  بۇ 
باستۇرۇشالرنىڭ قۇربانلىرىغا، شۇنداقال ئەجداتلىرىمىزنىڭ خاتىرىسىگە 
ھۆرمەت بىلدۈرۈشتىن ئىبارەت. موشۇ مۇناسىىۋەت بىلەن دۆلىتىمىزنىڭ 
قىلدى.  مۇراجىئەت  خەلقىگە  قىرغىزىستان  جاپاروۋ  سادىر  باشلىغى 
ئۆتكەن  بېسىپ  دېدى:»خەلقىمىز  مۇنداق  سۆزىدە  ئۆز  پرېزىدېنت  
كەلتۈرگەن  قولغا  ئۆزىمىز  ھۆرمەتلەش،  ۋە  ئەسلەش  يولنى  شانلىق 
ئىشالرغا ھۆرمەت بىلدۈرۈش بىلەن بىللە ، توغرا ساۋاقالرنى ئۆگۈنۈشىمىز 
ۋە كەلگۈسى ئۈچۈن ئۇلۇغۋار نىشانالرنى ئوتتۇرىغا قويۇشىمىز كېرەك. 

شان مەجبۇرىيىتىمىز-ئاتا-بوۋىلىرىمىزنىڭ  مۇقەددەس  -بىزنىڭ 
-شەرەپلىك ئۇتۇقلىرىغا ھۆرمەت قىلىش، ئۇالر ئەركىنلىك ئىدىيەسىنى 
يۇقىرى كۆتەرگەن، ھەر خىل يولالر بىلەن ئېرىشكەن مۇستەقىل دۆلەتنى 
قوغداش ۋە ئەستايىدىللىق بىلەن ئۇنى كېيىنكى ئەۋالدالرغا يەتكۈزۈش.  
بىز چوقۇم ئىتتپاقلىق بايرىغىنى كۆتۈرۈشىمىز كېرەك. ئۆزىمىزنى ئەسىرسىز 
ھېكمەتكە چۆمدۈرەيلى، ئۆلمەس ھەقىقەتكە سىڭدۈرۈلگەن »تارىخسىز 
ئادەم يوق، يېلتىزسىز دەرەخ بولمىغىنىدەك«  ۋە ئۇلۇق ئەجداتالرنىڭ 

ئۇلۇقاليلى«. تارىخىمىزنى  بىلەن  سۈپىتىمىز  بولۇش  ۋارىسى 
دۆلەت  رېسپۇبلىكىسىنىڭ  قىرغىز  بىلەن  مۇناسىۋەت  موشۇ 
گۈل  بېرىپ  مازىرىغا  "ئاتا-بېيىت“  قاسمامبېتوۋ  سۈيۇنبېك   كاتىبى 
رەئىسىنىڭ  ھۆكۈمەت  بولۇپ  ھەمرا  ئۇنىڭغا  قويدى.  چەمبىرەكلەرنى 
ئورۇنباسارى ئېدىل بايسالوۋ، مەدەنىيەت، مالۇمات، سپورت ۋە ياشالر 
سەياسىتى بويىچە مىنىستىرى ئازامات جامانقۇلوۋ، دۆلەت باشلىغىنىڭ 
چۇي ۋىاليىتىدىكى ۋەكىلى ئېركىن تېنتىمىشېۋ ۋە كۆرۈنەرلىك دۆلەت 

ئەرباپلىرى مېدېتقان شېرېمكۇلوۋ ۋە ئاپاس جۇماگۇلوۋالر قاتناشتى.
كۈنلىرى ئەسلەش  ئەجداتالرنى  ۋە  تارىخ  قىرغىزىستاندا 
2018 -يىلدىن باشالپ خاتىرلەنمەكتە.  
 
»ئازاتتىق« رادىئو

Мәдәнийәт -
тарихниң алтун бөшүги

10-бәт

  7 и 8 ноября в Кыргызстане отмечают Дни истории и 
памяти предков. Указ об установлении этих дат был под-
писан в октябре 2017 года в целях объективной историче-
ской оценки национально-освободительного восстания и 
трагических событий 1916 года, Февральской и Октябрь-
ской революций 1917 года, уроков и наследия советского 
периода развития, последствий политических репрессий 
XX века, а также отдавая дань памяти предкам. В связи с 
этими днями глава государства нашей республики Садыр 
Жапаров выступил с обращением к народу Кыргызстана.

В своем обращении президент отметил: «Нам есть кем 
и чем гордиться в нашем прошлом и настоящем. С по-
чтением отдавая дань памяти и уважения славному пути, 
пройденному нашим народом, а также воздавая должное 
тому, что свершили мы сами, следует вынести верные 
уроки и наметить высокие цели на будущее. Доставшее-
ся нам от предков великое историческое наследие возла-
гает на нас огромную ответственность. Наш священный 
долг – со всем почтением к славным свершениям отцов 
и дедов, которые высоко несли идею свободы и завещали 
всемерно беречь завоеванную ими независимую государ-
ственность, сохранить нашу чудесную землю и, не поте-
ряв ни пяди, бережно передать ее следующим поколениям.

Нам приличествует стремление к подлинно высоким це-
лям - нравственности, глубоким знаниям и передовой науке, 
нам надлежит высоко нести знамя единства и сплочённости.

Давайте же проникнемся мудростью веков, зало-
женной в бессмертной истине «Не бывает народа без 
истории, как не бывает древа без корней», - и как на-
следники великих предков восславим нашу историю!»

Государственный секретарь Кыргызской Респу-
блики Суйунбек Касмамбетов в Дни истории и памяти 
предков посетил Национальный историко-мемориаль-
ный комплекс «Ата-Бейит» и возложил цветы. Государ-
ственного секретаря Суйунбека Касмамбетова сопро-
вождали - заместитель председателя кабмина КР Эдиль 
Байсалов, министр культуры, информации, спорта и 
молодежной политики Кыргызской Республики Аза-
мат Жаманкулов, Полномочный представитель Пре-
зидента КР в Чуйской области Эркин Тентимишев, вы-
дающиеся государственные и политические деятели 
- старейшины Медеткан Шеримкулов и Апас Жумагулов. 

Радио «Азаттык»

7-8- نويابر –تارىخ ۋە ئەجداتلىرىمىزنى ئەسلەش  كۈنى

Уйғур сот коллегиясиниң 
жиғини

7-8-ноября -Дни истории и памяти предков
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21-ноябрь күни Қирғизстан 
пайтәхти Бишкек шәһиридә Дуния 
Уйғур Қурултейиниң 7-нөвәтлик 
қурултейиниң роһини йәткүзүш 
бойичә  чоң жиғини ечилди.
(Қурултай  бу жил 12-14-ноябрь 
күнлири Чехия  пайтәхти Пра-
гада  өтти).  Бу  жиғинға   Дуния 
Уйғур Қурултейиниң 7-нөвәтлик 
қурултейиға Қирғизстандин   тор 
арқилиқ қатнашқан вәкилләр, Биш-
кек шәһири вә униң әтраплиридики 
йеза-қишлақлардики уйғур 
җамаәтчилигиниң вәкиллири бо-
луп, 200 дин артуқ киши қатнашти.

Мәзкур жиғин үч муһим 
күнтәртиптин тәшкил тапқан бо-
луп, Д У Қ рәһбәрлири билән 
син арқилиқ учришиш,  Д У Қ 
7-нөвәтлик қурултейиниң роһини 
Қирғизстандики уйғур җамаитигә 
йәткүзүш вә икки қетимлиқ Шәрқий 
Түркистан җумһурийәтлири бай-
римини хатирләштин ибарәт.

 Мәзкур жиғин 
Розимуһәммәт Абдулбақиев 
вә Әкбәрҗан Бавдуновларниң 
риясәтчиликлиридә елип берилди.

Жиғин алди билән Қирғизстан 
җумһурийитиниң дөләт марши 
билән Шәрқий Түркистанниң 
миллий маршини оқуш билән 
башланди, андин әркинлик 
йолида вапат болғанларға 
атап хәтмә-қуръан оқулди.

Жиғин давамида синлиқ экран 
арқилиқ Д У Қ рәһбәрлири билән 
учришиш вә сөһбәтлишиш елип 
берилди. Д У Қ рәһбәрлиридин 
Долқун Әйса, Әркин Әкрәм, 
Зубәйрә Шәмсидин, Пәрһат 
Муһәммиди, Өмәр Қанат, 
Турғунҗан Алавудун, Сәмәт 
Абла қатарлиқ кишиләр нәқ 
мәйдандикиләргә өз саламлирини  
йоллиди.  Андин  ДУ Қ ниң йеқинқи 
паалийәтлири вә 7-нөвәтлик 
қурултейиниң нәтиҗилири 
тоғрисида мәлумат бәрди. Д У Қ 
рәиси Долқун Әйса әпәнди өз сөзидә 
Қирғизстан уйғурлириниң миллий 
дава вә миллий кимлигини сақлаш 
йолидики тиришчанлиқлириға 
жуқури баһа бәрди. Қирғизстанда 
нәшир қилинидиған «Иттипақ» 
гезитиниң Д У Қ ниң паалийәтлирини 
Оттура Асияда кәң түрдә тәшвиқ 
қилип келиватқан бир мәтбуат 
екәнлигини тәкитләп өтти.

Шуни тәкитләп өтүш керәкки, 
Қирғизстандики уйғур җамаити ко-
рона вируси сәвәбидин Д У Қ ниң 
паалийәтлиригә толуқ қатнишалмиған 
болсиму, әмма өзлириниң 

и м к а н и й ә т л и р и 
яр бәргән даиридә 
түрлүк синлиқ уч-
ришишларни уюш-
туруп кәлмәктә. 
Бирничи қетимлиқ 
синлиқ учришишта 
«Иттипақ» җәмийити 
мәркизий кеңәшниң 
30 әзаси қатнашқан 
болса, бу қетим 300 
дин ошуқ киши 
ДУҚ рәһбәрлири 
билән өткүзүлгән 

синлиқ көрүшүшкә қатнашти.
Мәзкур жиғин давамида йәнә та-

рихтики икки җумһурийәт байрими 
хатирләнди. Риясәтчи Әкбәрҗан  Ба-
вудунов   икки җумһурийәт һәққидә 
мәхсус доклад бәрди. Ихтиярий 
сөзгә тәклип қилинған Ново-По-
кровка мәһәллисиниң жигитбеши 
Ғәйрәт Җаһанов 1940-жилларниң 
иккинчи йеримидики Шәрқий Тур-
кистан җумһурийити мәзгилини 
әсләп, өз тәсиратлирини жиғин 
әһли билән ортақлашти.

Мәзкур жиғинға сабиқ миллий ар-
мия җәңчиси Аблимит Бәкри әпәндиму 
қатнашқан болуп, у Д У Қ рәһбәрлири 
билән синлиқ көрүшкәнлигидин то-
лиму һаяҗанланғанлиғини, шундақла 
өзиниң үмүтлирини изһар қилди.

Бүгүнки күндә Қирғизстан 
пайтәхти Бишкек шәһири вә униң 
әтрапидики йеза-қишлақларда 
яшайдиған уйғур җамаити арисида 
1940-жиллардики миллий азатлиқ 
инқилабиға қатнашқан сабиқ миллий 
армия җәңчилиридин пәқәтла Абли-
мит Бәкри әпәнди һаят яшимақта. 
«Иттипақ» җәмийитиниң рәиси Әсқәр 
Қасими уйғур җамаити намидин сабиқ 

миллий армия җәңчиси Абли-
мит Бәкригә миллий уйғур доп-
писини вә тонини соға қилди.

Ново-Покровка мәһәллиси 
аяллар кеңишиниң рәиси 
Әсиям ханим радиомиз зи-
яритини қобул қилип, 
Қирғизстандин бу қетимлиқ 
Д У Қ ниң қурултейиға тор 
арқилиқ қатнашқан вәкилләргә, 
өз тәшәккүрлирини билдүрди. 
У «Иттипақ» җәмийити Аяллар 
комитети намидин совғатлар 
тапшурғанлиғини билдүрди.

Йеқинқи жиллардин буян, 
Қирғизстандики уйғур җамаити 
уюштурған паалийәтләргә вә 
һәр хил жиғин-мурасимлириға 
көп санда кишиләрниң келип 
қатнишиватқанлиғи мәлум. 

Бу дөләттә яшаватқан уйғурлар өз 
миллитиниң тәғдиригә, җүмлидин 
тарихий вәтини — Шәрқий 
Түркистанниң нөвәттики сәясий 
вәзийәткә йеқиндин диққәт қилмақта.

Қирғизстандики уйғурлар 
асасән дегүдәк пайтәхт Бишкәк 
шәһири вә униң әтрапидики йеза-
шәһәрләргә маканлашқан болуп, 
уларниң көп қисми 1955-1962-жил-
лири уйғур елидин көчүп кәлгәнләр 
вә уларниң бүгүнки әвлатлиридур.

Ферузә.
Абдурәһим Һапизи фотоси

ҚИРҒИЗСТАН УЙҒУРЛИРИ Д У Қ РӘҺБӘРЛИРИ БИЛӘН 
ТОР АРҚИЛИҚ КӨРҮШТИ ВӘ 

ИККИ ҖУМҺУРИЙӘТ БАЙРИМИНИ ХАТИРЛИДИ
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1933-يىلى،  12-كۈنى  11-ئاينىڭ 
ئىسالم  تۈركىستان  شەرقىي  قۇرۇلغان 
قۇرۇلغان  1944-يىلى،  ۋە  جۇمھۇرىيىتى 
خاتىرە  جۇمھۇرىيىتىنىڭ  تۈركىستان  شەرقىي 
7-نۆۋەتلىك  نىڭ  ق  ئۇ  د  بولۇپ،  كۈنى 
مۇشۇ  دەل  قۇرۇلتىيى  ۋەكىللەر  ئومۇمىي 
پىراگادا  پايتەختى  چېخىيە  كۈندە  خاتىرە 
يىغىنغا  باشالندى.  بىلەن  مارشى  ئىستىقالل 
د ئۇ ق ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ رەئىسى ئۆمەر 
قانات ئەپەندى رىياسەتچىلىك قىلدى. د ئۇ 
ق رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى باشلىنىش 
قۇرغۇچى  نىڭ  ق  ئۇ  د  سۆزلىدى.  نۇتۇقى 
ئەزاسى ۋە سابىق رەئىسى ئەركىن ئالىپتېكىن 
تەكلىپكە  كېيىن  ئەيسادىن  دولقۇن  ئەپەندى 
بىنائەن سۆزگە چىقىپ، د ئۇ ق نىڭ تارىخى 
مەسىلىسى  تۈركىستان  نۆۋەتتىكى شەرقىي  ۋە 

توغرىسىدا توختىلىپ ئۆتتى. 
ۋەكىلنىڭ   150 قۇرۇلتايغا  قېتىمقى  بۇ 
قالغان  قاتنىشىدىغانلىغى،  بىۋاستە 
ئىشتىراك  ئارقىلىق  تور  ۋەكىللەرنىڭ 
 25 بولسىمۇ،  بەلگىلەنگەن  قىلىدىغانلىغى 
پىراگاغا  ۋەكىل  ئارتۇق  دىن   200 دۆلەتتىن 
ئېدى.  قاتناشقان  يىغىنغا  كېلىپ،  يېتىپ 
تاشقىي  پاالتاسى  كېڭەش  چېخىيە  يىغىندا 
فىشىر،  پاۋېل  رەئىسى  كومىتېتىنىڭ  ئىشالر 
ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئىشالر كومىتېتىنىڭ 
باۋارىيە  تۈركەل،  نۇرى  رەئىسى  مۇئاۋىن 
ياۋروپا  ماركوس،  ئەزاسى  پارالمېنتىنىڭ 
گىرىگورىۋا،  ماركىتا  ئەزاسى  پارالمېنتىنىڭ 
فرانسىيە پارالمېنتىنىڭ ئەزاسى فرىدېرك دوما، 
كانادا پارالمېنتىنىڭ ئەزاسى سامىر زۇبەيرى، 
ياردىم  ئۈمىد  ئەزاسى  پارالمېنتىنىڭ  تۈركىيە 
نۇتۇقالر  ئەپەندىلەر  ۋە  خانىمالر  قاتارلىق 

قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  خىتاينىڭ  سۆزلەپ، 
قاتتىق  نۇقتىالردىن  ھەرخىل  سەياسەتلىرىنى 
تەنقىدلەپ ئۆتتى ھەمدە شەرقىي تۈركىستان 
ھېسداشلىقلىرىنى  بولغان  مەسىلىسىگە 
گۈلدىراس  ئىچىدە  زال  قىلىشتى.  ئىپادە 

ئالقىش سادالىرى ئۈزۈلمىدى. 
ئامېرىكا،  يەنە  قۇرۇلتايغا  قېتىمقى  بۇ 
ئىتتىپادىكى  ياۋروپا  ۋە  ئەنگىلىيە  كانادا، 
شەخسلەر  سەياسىي  داڭلىق  قىسىم  بىر 
ساالملىرىنى  ئارقىلىق  كۆرۈنۈشى  سىن 
نىڭ  ق  ئۇ  د  7-نۆۋەتلىك  ئەۋەتىپ، 
كەلتۈرۈشىگە  قولغا  مۇۋەپپەقىيەتلەرنى  زور 

تىلەكداشلىق بىلدۈرگەن ئېدى. 
د ئۇ ق 7-نۆۋەتلىك قۇرۇلتاينىڭ باشلىنىش 
خەلقئارالىق  12-نويابرنى  بولغان  كۈنى 
ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنىغا بېغىشلىغان ئېدى. 
بۈگۈن  ئاساسالنغاندا،  كۈنتەرتىپىگە  يىغىن 
ساداسى«،  قۇربانلىرىنىڭ  الگېرلىرى  »جازا 
»خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قارىتا ئېلىپ بېرىۋاتقان 
ئىرقىي قىرغىنچىلىغى: پاكىتالر، قېيىنچىلىقالر 
»خىتاينى  مەجبۇرىيەتلەر«،  ئەخالقىي  ۋە 
قانۇنىي جاۋابكارلىققا تارتىش«، »خىتاينىڭ 
دېكتاتورلۇق خىرىسلىرىغا قارشى سەياسەتلەر« 
دېگەندەك تېمىالردا دوكالتالر تەقدىم قىلىش، 
پائالىيەتلىرى  بېرىش  ئېلىپ  مۇھاكىمىلەر 
 4 پائالىيەتلەرگە  ئورۇنالشتۇرۇلغان ئېدى. بۇ 
نەپەر الگېر شاھىدلىرى قاتناشقاندىن سىرت، 
داڭلىق  نەپەر   22 ياۋروپادىكى  ۋە  ئامېرىكا 
تەتقىقاتچىالر، مۇتەخەسسىسلەر ۋە كىشىلىك 
مەسئۇللىرى  تەشكىالتلىرىنىڭ  ھوقۇق 
ئېدى. قىلىنغان  تەكلىپ  بېرىشكە  دوكالت 

ئەكرەم

نىڭ  ق  ئۇ  د  كۈنى  11-نويابر 
قۇرۇلتىيىغا  ۋەكىللەر  ئومۇمىي  7-نۆۋەتلىك 
ھەرقايسىي  دۇنيانىڭ  ئۈچۈن  قاتنىشىش 
ئۇيغۇر  كەلگەن  دۆلەتتىن   25 ئەللىرىدىكى 
ۋەكىللەر ۋە چەت ئەللىك شەرەپ مېھمانلىرى 
شەھىرىدىكى  پىراگا  پايتەختى  چېخىيە 
بولدى.  جەم  مېھمانخانىسىغا  گراندىئور 
باشالپ  دىن   18:00 سائەت  كېيىن  چۈشتىن 
»ئۇيغۇر  زالىدا  چوڭ  مېھمانخانىنىڭ 
»ئۇيغۇر  كۆرگەزمىسى«،  رەسىم  ئاۋازى 
پائالىيىتى  يەرمەنكىسى«  كىتاب  ئاۋازى 
ئۇيۇشتۇرۇلۇش بىلەن بىرگە، 7-قۇرۇلتاينىڭ 

ئېچىلىش مۇراسىمى ئۆتكۈزۈلدى. 
ئومۇمىي  7-نۆۋەتلىك  نىڭ  ق  ئۇ  د 
مۇراسىمىغا  ئېچىلىش  قۇرۇلتىيىنىڭ  ۋەكىللەر 
زۇمرەتئاي  يېتەكچىسى  پروگرامما  ق  ئۇ  د 
ق  ئۇ  د  مۇراسىمدا  قىلدى.  رىياسەتچىلىك 
پارالمېنتى  چېخىيە  ئەيسا،  دولقۇن  رەئىسى 
جىرى  رەئىسى  مۇئاۋىن  پاالتاسىنىڭ  كېڭەش 
ئەزاسى  پارالمېنت  گېرمانىيە  ئوبېرفالتسىر، 
روزىن مىلالر، تۈركىيەلىك ئادۋوكات ئىلياس 
نىڭ   »2000 دوغان، چېخىيەدىكى »مۇنبەر 
تۈركىيە  كىلېپال،  ياكوب  مۇدىرى  ئىجرائىيە 
قاتارلىقالر  كېسەر  مېتىن  ئەزاسى  پارالمېنت 
ئۇتۇقالر  7-قۇرۇلتايغا  سۆزلەپ،  نۇتۇق 
خەلقىنىڭ  تۈركىستان  شەرقىي  ۋە  تىلىدى 
الگېرلىرىدىن  جازا  ئاسارىتىدىن،  خىتاي 
ھۆرلۈكتىن  ئەركىنلىك،  قۇتۇلۇپ،  تېزراق 
قەدەم  بىر  ھەقلىرىگە  ئەقەللىي  ئىبارەت 
بولسىمۇ بالدۇرراق ئېرىشىشىگە تىلەكداشلىق 
بىلدۈردى. يەنە بىر قىسىم شەرەپ مېھمانلىرىمۇ 
مۇراسىمدا سۆز ئېلىپ، خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ 
»ئىرقىي  يۈرگۈزىۋاتقان  ئۈستىدىن  ئۇيغۇرالر 
قارشى  »ئىنسانىيەتكە  ۋە  قىرغىنچىلىق« 

جىنايەت« لىرىنى قاتتىق ئەيىبلىدى. 

ئەكرەم

بۈگۈنكى  بويىچە،  كۈنتەرتىپى  قۇرۇلتاي 
يىغىنغا د ئۇ ق نىڭ مۇئاۋىن رەئىسى دوكتور 
قىلغان.  رىياسەتچىلىك  ئەكرەم  ئەركىن 
ۋە  قۇرۇلۇشى  نىڭ  ق  ئۇ  د  بىلەن  ئالدى 
ئەركىن  ئوينىغان  رول  مۇھىم  تەرەققىياتىدا 
سادىقوف  فەرۇق  جان،  ئەسقەر  ئالپتېكىن، 
كۆرسەتكەن  پېشقەدەملەرنىڭ  قاتارلىق 
بىلدۈرۈلۈپ،  مىنەتدارلىق  خىزمەتلىرىگە 
ق  ئۇ  د  ئاندىن  بېرىلگەن.  تەقدىرنامە 
2017-يىلىدىن  ئەيسا  دولقۇن  رەئىسى 
يىللىق   4 قۇرۇلتاينىڭ  بۇيانقى 
بەرگەن. دوكالت  ئومۇمىي  خىزمەتلىرىدىن 
ئۇ  د  بويىچە  كۈنتەرتىپى  قۇرۇلتاينىڭ 
ئومۇمىي  ئەيسانىڭ  دولقۇن  رەئىسى  ق 
دوكالتىدىن كېيىن، د ئۇ ق نىڭ ئىجرائىيە 
ق  ئۇ  د  ئەپەندى  قانات  ئۆمەر  رەئىسى 
ئىجرائىيە كومىتېتى تەركىبىدىكى ھەرقايسىي 
خىزمەتلىرىدىن  يىللىق   4 كومىتېتالرنىڭ 
مۇئاۋىن  نىڭ  ق  ئۇ  د  بەرگەن.  دوكالت 

د  مۇھەممىدى  پەرھات  رەئىسى 
تەشكىالتالرنىڭ  تەركىبىدىكى  ق  ئۇ 
د  بەرگەن.  دوكالت  خىزمەتلىرىدىن 
مەسئۇل  مالىيەگە  فوندىنىڭ  ق  ئۇ 
خادىمى ئابدۇجېلىل ئەمەت ئەپەندى 
د ئۇ ق نىڭ 4 يىللىق كىرىم-چىقىم 
ئەھۋالىدىن دوكالت بەرگەن. د ئۇ ق 
نىڭ باش تەپتىشى ئابلىكىم ئىدرىس 
ئەپەندى د ئۇ ق نىڭ 4 يىللىق تەپتىش 
بەرگەن. دوكالت  خىزمەتلەرىدىن 
نىڭ  ق  ئۇ  د  ئىگىلىنىشىچە، 
7-نۆۋەتلىك قۇرۇلتىيىغا دۇنيانىڭ ھەرقايسىي 
ۋەكىل  ئارتۇق  نەپەردىن   200 ئەللىرىدىن 
بىۋاسىتە قاتناشقان. ئۇنىڭدىن باشقا قۇرۇلتايغا 
ياۋروپا  ئامېرىكا،  كېلەلمىگەن  بىۋاسىتە 
دۆلەتلىرىدىكى  ئاسىيا  ئوتتۇرا  ۋە  ئەللىرى 
قاتناشقان. ئارقىلىق  تور  ۋەكىللەر 
بۈگۈنكى  قۇرۇلتاينىڭ  7-نۆۋەتلىك 
ئىككىنچى كۈنىدە دوكالت بېرىش كۈنتەرتىپى 
بىۋاسىتە  قۇرۇلتايغا  كېيىن،  ئاخىرالشقاندىن 
ۋەكىللەر  قاتنىشىۋاتقان  ئارقىلىق  تور  ۋە 
رەھبەرلىك  نۆۋەتلىك  يېڭى  نىڭ  ق  ئۇ  د 
ئۈچۈن  چىقىش  سايالپ  گۇرۇپپىسىنى 
تاشلىغان.  بېلەت  ئۇسۇلدا  دېموكراتىك 
بۈگۈنكى  ئىگىلىشىمىزچە،  مەيداندىن  نەق 
سايالمنىڭ نەتىجىسى ئەتە، يەنى 11-ئاينىڭ 

14-كۈنى ئېالن قىلىنىدىكەن. 
قۇتالن

د ئۇ ق 7-نۆۋەتلىك ئومۇمىي قۇرۇلتىيىنىڭ ئىككىچى 
كۈنىدە 4 يىللىق خىزمەتلەردىن دوكالت بېرىلگەن

   د ئۇ ق 7-نۆۋەتلىك ئومۇمىي ۋەكىللەر قۇرۇلتىيىنىڭ 
ئېچىلىش مۇراسىمى پراگادا داغدۇغۇلۇق ئۆتكۈزۈلدى

د ئۇ ق نىڭ 7-نۆۋەتلىك ئومۇمىي ۋەكىللەر 
قۇرۇلتىيى ئىككى جۇمھۇرىيەتنىڭ خاتىرە كۈنىدە باشالندى

نىڭ  ق  ئۇ  د  كۈنى  14-نويابر 
دېموكراتىك  قۇرۇلتىيى  7-نۆۋەتلىك 
سايالم  بارغان.  ئېلىپ  سايالم  ئۇسۇلدا 
يېڭى  نىڭ  ق  ئۇ  د  نەتىجىسىدە 
گۇرۇپپسى  رەھبەرلىك  نۆۋەتلىك  بىر 

سايالپ چىقىلغان. 
د ئۇ ق نىڭ ئالدىنقى نۆۋەتلىك رەئىسى 
يوقىرى  مۇتلەق  ئەپەندى  ئەيسا  دولقۇن 
د  بىلەن  ئاۋاز   198 جەمئىي  يەنى  ئاۋاز، 
ئۇ ق نىڭ يەنە بىر نۆۋەتلىك رەئىسلىگىگە 
دوكتور  سايالمدا  قېتىمقى  بۇ  سايالنغان. 
ئەركىن ئەكرەم 156 ئاۋاز بىلەن، زۇبەيرە 
شەمسىدىن خانىم 135 ئاۋاز بىلەن، پەرھات 
مۇھەممىدى 101 ئاۋاز بىلەن د ئۇ ق نىڭ 

مۇئاۋىن رەئىسلىگىگە سايالنغان. 
نىڭ  ق  ئۇ  د  سايالمدا  قېتىمقى  بۇ 
ئىجرائىيە كومىتېتى ساقالپ قېلىنغان. ئۆمەر 
قانات ئەپەندى 172 ئاۋاز بىلەن ئىجرائىيە 
سايالنغان.  رەئىسلىگىگە  كومىتېتىنىڭ 
سەمەت ئابال، ئىلشات ھەسەن، تۇرغۇنجان 
ئاالۋۇدۇن، ئەركىن ئەخمەتوف قاتارلىق 4 
كومىتېتىنىڭ  ئىجرائىيە  ق  ئۇ  د  كىشى 
سايالنغان.  رەئىسلىگىگە  مۇئاۋىن 
تەپتىشلىكگە  باش  ياقۇپ  پەرھات 

قېتىملىق  بۇ  باشقا  ئۇنىڭدىن  سايالنغان. 
نىڭ  ق  ئۇ  د  يەنە  جەريانىدا  سايالم 
كومىتېتالرنىڭ  ھەرقايسىي  تەركىبىدىكى 
چىقىلغان. سايالپ  خادىملىرىمۇ  مەسئۇل 

د ئۇ ق نىڭ 7-نۆۋەتلىك قۇرۇلتىيى، 
ئۇيغۇرالرغا  دائىرىلىرىنىڭ  خىتاي 
يەنىمۇ  زۇلۇملىرى  ۋە  باستۇرۇش  قاراتقان 
ھەرقايسىي  دۇنيانىڭ  كۈچەيگەن، 
ھېسداشلىق  بولغان  ئۇيغۇرالرغا  ئەللىرىدە 
ۋە قولالشالر ئەۋجىگە چىقىۋاتقان، شۇنداقال 
ئۇيغۇرالرغا  خىتاينىڭ  جامائىتى  دۇنيا 
قىرغىنچىلىغى«  »ئىرقىي  يۈرگۈزىۋاتقان 
جىنايەت«  قارشى  »ئىنسانىيەتكە  ۋە 
بىر  ئەيىبلەۋاتقان  كەسكىن  لىرىنى 

پەۋقۇلئاددە مەزگىلدە ئۆتكۈزۈلدى. 
سايالنغان  يېڭىدىن  نىڭ  ق  ئۇ  د 
سايالم  گۇرۇپپسى  رەھبەرلىك 
قوبۇل  زىيارىتىنى  كېيىن  ئاخىرالشقاندىن 
 4 كەلگۈسىدىكى  ئۆزلىرىنىڭ  قىلىپ، 
تىرەپ،  مۈرىگە  مۈرىنى  جەريانىدا  يىل 
ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ھۆرلۈك ئىرادىسى ئۈچۈن 
بىلدۈردى. قىلىدىغانلىغىنى  كۈرەش 

قۇتالن

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ يېڭى نۆۋەتلىك 
رەھبەرلىك گۇرۇپپىسى سايالپ چىقىلدى

ئىتتىپاق
2021-يىل، ئوغالق، 11 -سان ئىنتېرنېت خە ۋە رلىرى
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Успешно завершился VII отчёт-
но-выборный курултай Всемирно-
го Уйгурского Конгресса в г. Прага. 
Очередной, VII курултай Всемирно-
го Уйгурского конгресса (ВУК) со-
стоялся 12 ноября этого года в сто-
лице Чешской Республики Праге. 
По составу и по географическому охва-
ту нынешний состав делегатов курултая 
должно бы быть рекордным за всю исто-
рию проведения курултаев Конгресса. 
К нашему глубокому сожалению этого 
не случилось из-за причины пандемии 
коронавируса. Заявленные делегаты и 
кандидаты на участие VII курултая кон-
гресса из республик Центральной Азии, 
России, Австралии и Японии из-за за-
крытости границ не смогли участвовать 
на курултае данного Конгресса. Но, не-
смотря на это, не поехавшие на данный 
Конгресс делегаты и кандидаты выше-
названных стран смогли участвовать в 
работе Конгресса в онлайн-режиме. В 
ноябре 2017 года, на VI Курултае ВУК, 
состоявшийся в г.Мюнхен (Германия) 
председателем был избран Долкун Айса. 

На прошедшем VII курултае ВУК, он 
вновь был избран председателем ВУК 
на второй срок. Председателем Испол-
нительного комитета ВУК также вновь 
избран Омар Канат. Были избраны за-
местители председателя ВУК, замести-
тели председателя Исполнительного 
комитета ВУК, Ревизионная комиссия 
и избраны составы комитетов структур 
ВУК. Как известно, ВУК был создан в 
2004 году по инициативе уйгурских па-
триотов, живущих за рубежом. Главной 
целью и задачами в деятельности ВУК 
являются на конкретных фактах инфор-
мировать международную обществен-
ность о грубых нарушениях националь-
ных, культурных и религиозных прав 
уйгуров и других национальных мень-
шинств Синьцзян-Уйгурского автоном-
ного района (СУАР) со стороны властей 
Китая и разоблачение на фактах ассими-
ляторскую политику Китая в отношении 
народов этого автономного края. ВУК в 
своей деятельности на международной 
арене строгое опирается на методы и 
принципы дипломатической борьбы 

путем решения вопросов и проблем 
мирными способами, согласно осново-
полагающим принципам Декларации 
прав человека провозглашённая ООН 10 
декабря 1948 года и Уставу ООН. У ВУК 
нет своих вооруженных боевиков, рели-
гиозных экстремистов и убийц - смер-
тников, которые совершали бы теракты 
в отношении дипломатических пред-
ставительств и иных представительств 
и учреждений Китая за рубежом. Всего 
этого нет в арсенале деятельности ВУК. 
ВУК - это международная организа-
ция уйгуров, официально признанная 
международным демократическим со-
обществом, международными органи-
зациями по правам человека и ведущи-
ми демократическими государствами 
мира. И всё это не дает покоя офици-
альным властям Китая, так как они хо-
тели бы видеть в лице уйгуров терро-
ристов, религиозных экстремистов и 
экстремистов всех мастей. Но все эти 
потуги и действия Китая на междуна-
родной арене представить уйгуров в 
отрицательном свете встречает реши-

тельный отпор и обречены на провал. 
На сегодняшний день Уйгурский во-
прос перестал быть «внутренним 
делом» Китая, и этот вопрос стал 
широко обсуждаемым в мировой де-
мократической общественности. 
В заключение хочется подчеркнуть то, 
что рейтинг деятельности ВУК на меж-
дународной арене неуклонно растёт, и 
мы это воочию увидели в дни проведе-
ния курултая ВУК, где с приветственны-
ми и поздравительными речами в адрес 
ВУК выступили видные государствен-
ные и общественные деятели, сенаторы 
и конгрессмены США, члены Европар-
ламента, члены парламентов Англии, 
Германии, Турции, Чехии, Канады, 
Франции, Бельгии, видные адвокаты, 
политологии, юристы, журналисты, 
правозащитники, мэр г. Праги и другие 
видные государственные и обществен-
ные деятели зарубежных стран. 

 
Абдурахим Хапизов, 

магистр политических наук

Успешно завершился vii отчётно-выборный КУрУлтай 
всемирного УйгУрсКого Конгресса в праге

Дуния уйғур қурултейиниң қазақстанДики вәкиллири 
йеңи хизмәт планлирини түзДи

Дуния уйғур қурултейиниң 
Қазақстандики вәкиллири 
нөвәттә беҗиридиған иш-
планлирини муһакимә қилди. 
Мәлумки, бу жил 12-14-ноябрь 
күнлири Чехия  пайтәхти Пра-
гада Дуния уйғур қурултейиниң 
7-нөвәтлик   вәкилләр 
қурултейи болуп өткән еди. 
Униңға 25 мәмликәттин 200 
дин ошуқ вәкил беваситә 
қатнашқан болуп, қалғанлири, 
шу җүмлидин қазақстанлиқ 
вәкилләрдин 39 адәм тор 
арқилиқ иштирак қилған. 
14-ноябрьда демократик усул-
да сайлам елип берилип, Д У Қ 
ниң йеңи нөвәтлик рәһбәрлик 
групписи сайлап чиқилди.

Хәвәрләргә қариғанда, 
Дуния уйғур қурултейиниң 
рәһбәрлик групписи тәркивидә 
қазақстанлиқларму бар.  
 Җүмлидин, Әркин Әхмәтов 
Дуния уйғур қурултейи Иҗраийә 
комитети рәисиниң орунбаса-
ри, Абдурәһим Қурбанов баш 
тәптишниң орунбасари, Дилнара 
Қасимова Маарип комитетиниң му-
дири болуп сайланди. Шуниңдәк, 
Дуния уйғур қурултейиниң иккин-
чи мәртә  сайланған рәиси Долқун 
Әйса Қәһриман Ғоҗамбәрдини алий 
мәслиһәтчи қилип тәйинлиди.

Егилишимизчә, йеқинда Дуния 
уйғур қурултейиниң Қазақстандики 
вәкиллири бир йәргә җәм болуп, жиғин 
өткәзгән. Биз Дуния уйғур қурултейи 
маарип комитетиниң мудири, тил-
шунас доктор Дилнара Қасимова 
ханимни зиярәт қилдуқ. У миллий 
маарипниң уйғурлар үчүн биринчи 
орунда турған муһим мәсилиләрниң 

бири екәнлигини оттуриға қоюп,   
мундақ деди: «Әлвәттә, вәтәндин 
сирт маарип Қазақстандила 
сақлинип қалған. 63 уйғур вә ари-
лаш мәктәпләрдә уйғур синиплири 
ечилмақта. Шу мәктәпләрни сақлап 
қелиш керәк. Мумкин қәдәр уларниң 
саниниму көпәйтиш қолимиздин 
келиду, дәп ойлаймән. Бу мошу 
йәрдә яшаватқан хәлиқниң бирин-
чи вәзиписи дәп чүшәндүрүватимиз. 
Униңға Җумһурийәтлик уйғур 
мәдәнийәт мәркизи, Маарип фон-
ди вә Евроазия уйғур академияси 
билән һәмкарлиқта ишларни елип 
баримиз. Қурултай алдида болған 
Маарип комитети жиғинида ана тил 
мәктәплири үчүн оқуш китаплири-
ни ишләп чиқиш тәләплири болған. 
Шу тәләпләргә бинаән йеқинда план-
ларни муһакимә қилмақчимиз».

Дилнара Қасимова йәнә башқиму 
мәмликәтләрдә ечиливатқан уйғур 
синиплири үчүн оқуш қураллирини, 

методикилиқ қолланмиларни, 
луғәтләрни вә башқиларни ишләп 
чиқишниң        муһимлиғини  
көрсәтти. 

У Қазақстанға хошна Қирғизстан 
вә Өзбәкистан уйғурлириниң мил-
лий маарип мәсилисигә тохталди.

Зияритимиз қобул қилған 
ДУҚ баш тәптишиниң орунбасари 
Абдурәһим қурбанов әпәнди Алмути-
да өткән Дуния уйғур қурултейиниң 
Қазақстандики вәкиллири жиғининиң 
мәзмуни һәққидә мундақ деди: «7-Ду-
ния уйғур қурултейиниң пакиз, сүзүк, 
демократик йолда өткәнлигини, 
сайланған рәислиримизни йәнә 
бир қетим тәбриклидуқ. 2022-жили 
қилинидиған ишларни Қәһриман 
Ғоҗамбәрди вә Әркин Әхмәтов бизгә 
бөлүп бәрди. Дилнара Қасимова 
өзиниң тегишлик ишлирини бәлгиләп, 
ишләйдиғанлиғини билдүрди. Биз 
болсақ хәлиқара ишта бирлишип 
иш қилиш, урп-адәтлиримизни, 

мәдәнийитимизни, маа-
рипимизни, тарихимизни 
сақлап қелиш, Қазақстан 
асасий қанунидин сиртқа 
чиқмаслиқ охшаш 
мәслиһәтләргә кәлдуқ.»

Дуния уйғур 
қурултейиниң 7-нөвәтлик 
вәкилләр қурултейиға 
Қазақстандин қатнашқанлар 
ичидә Алмута вилайитиниң 
Талғир, Әмгәкчиқазақ, 
Уйғур, Панфилов вә башқиму 
наһийә вә шәһәрлиридинму 
вәкилләрниңму болғанлиғи 
ениқ. Шуларниң бири 
уйғур наһийәсиниң турғуни 
Сәйдалим Амутов әпәнди 
Чехиягә бериш үчүн виза 
һөҗҗәтлириниң тегишлик 

органлар тәрипидин қобул қилинмай, 
барлиқ қазақстанлиқларниң беваситә 
қурултайға қатнишиш имканий-
итидин мәһрум болғанлиғидин 
қаттиқ әпсусләнди вә шундақла 
Қазақстандики уйғурларниң ғәпләт 
уйқисидин ойғиниш вақтиниң 
кәлгәнлигини билдүрди. 

Мәлуматлардин егилишимизчә, 
Қазақстан Оттура Асия бойичә 
уйғурлар әң көп олтурақлашқан 
җумһурийәт. Рәсмий мәлуматларға 
қариғанда, 300 миңға йеқин уйғур 
яшайдиған Қазақстанда миллий 
мәктәпләр, уйғур тилида гезит-
журналлар, академия дәриҗилик 
уйғур театри, көплигән уйғур 
тәшкилатлири вә башқилар мәвҗут. 
Һазир қазақстанлиқ уйғурлар 
өзлириниң миллий қәдрийәтлирини 
сақлап қелиш үчүн һәр хил иш-
паалийәтләрни жүргүзмәктә.

Ойған
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12-نويابر كۈنى گېرمانىيەدىكى مەشھۇر 
گېزىتلەردىن بىرى بولغان »سۈرەتلەر« گېزىتى 
ئىزدەۋاتقىنىغا  ھەدىسىنى  ئايالنىڭ  »بۇ 
ئېالن  ماقالە  بىر  ناملىق  بولدى«  يىل   3
باستۇرۇشقا  »خىتايدا  ماقالىگە  قىلدى. 
قوشۇمچە  دېگەن  ئۇيغۇرالر«  ئۇچراۋاتقان 
ئامېرىكادىكى  بولۇپ،  قىلىنغان  ئىالۋە  ماۋزۇ 
رەئىسى  تەشكىالتىنىڭ  ھەرىكىتى«  »ئۇيغۇر 
زىيارەت  ماقالىنىڭ  بۇ  خانىم  ئابباس  رۇشەن 

ئوبيېكتى بولۇپ تالالنغان ئېدى. 
ماقالە مۇنداق باشلىنىدۇ: »2018-يىلى 
رايونىدا  ئايال خىتاينىڭ شىنجاڭ  بۇ دوختۇر 
سىڭلىسى  ئۇنىڭ  بۇنىڭغا  بولغان.  غايىپ 
ئۇيغۇرالرنى  خىتاينىڭ  ئابباسنىڭ  روشەن 
ئاتالمىش  قىلىپ،  تۇتقۇن  كۆلەمدە  كەڭ 
›قايتا تەربىيىلەش مەركىزى‹ گە تۈركۈملەپ 
سەۋەب  ئاغدۇرغانلىغى  دىققىتىنى  قامىشىغا 
سۈكۈتكە  مېنى  »›ھېچكىم  ئېدى«.  بولغان 
قېنى؟  ھەدەم  مېنىڭ  مەجبۇرلىيالمايدۇ. 
كوممۇنىست  خىتاي  ھاياتمۇ؟  ھازىرمۇ  ئۇ 
ئىرقىي  تۈركىستاندا  شەرقىي  ھاكىمىيىتى 
قىرغىنچىلىق جىنايەتلىرى بىلەن شۇغۇلالنماقتا‹ 
بايان  گېزىتىگە  ›سۈرەتلەر‹  دېگەنلەرنى 

خانىم«. ئابباس  رۇشەن  قىلدى، 
ئىزدەۋاتقىنىغا  ھەدىسىنى  ئايالنىڭ  »بۇ 
روشەن  ماقالىدە  ناملىق  بولدى«  يىل   3
»ھەدەمنى  ئالغان  رول  باش  خانىم  ئابباس 
فىلىمنىڭ  ھۆججەتلىك  ناملىق  ئىزدەپ« 
باشلىغانلىغى،  قويۇلۇشقا  گېرمانىيەدە 
12-ئايغا  2020-يىلى  ئابباسنىڭ  روشەن 
ئابباسنىڭ  گۈلشەن  ھەدىسى  كەلگەندىال 
قاماق   يىللىق   20 3-ئايدا  2019-يىلى 
خەۋەر  قىلىنغانلىغىدىن  مەھكۇم  جازاسىغا 
ئابباسقا  گۈلشەن  نۆۋەتتە  تاپقانلىقى، 
ئوخشاش مىليونلىغان گۇناھسىز ئۇيغۇرالرنىڭ 
ئەسەبىيلىك«  بۆلگۈنچىلىك،  »تېررورلۇق، 
ياكى  تۈرمىلەرگە  بىلەن  قالپاقلىرى 
قىلىنىۋاتقانلىغى  بەنت  الگېرلىرىغا  جازا 

ئەسكەرتىپ ئۆتۈلگەن ئېدى. 
7-نۆۋەتلىك  پراگادا  پايتەختى  چېخىيە 
د ئۇ ق يىغىنىغا قاتنىشىۋاتقان روشەن ئابباس 
قىلىنىشى  نەشىر  ماقالىنىڭ  مەزكۇر  خانىم 
قوبۇل  زىيارىتىمىزنى  بىلەن  مۇناسىۋىتى 
ئورگانلىرىنىڭ  ئاخبارات  ئۆزىنىڭ  قىلغاندا، 
زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا »پۈتۈن دۇنيانىڭ 
ھەم  چىقىشىنى  ئىگە  تۈركىستانغا  شەرقىي 
دېگەن  تەكرارالنمايدۇ‹  ›قايتا  دۇنيانىڭ 
تەلەپ  ئىزچىل  نى  تۇرۇشى«  ۋەدىسىدە 

تەكىتلىدى. كەلىۋاتقانلىغىنى  قىلىپ 
ھاكىمىيىتىنىڭ  خىتاي  ماقالىدە،   
تۈركىستاننى  شەرقىي  1949-يىلى 
سىياسىي  تۈرلۈك  ھەر  بۇيان  بېسىۋالغاندىن 
زەربە  ئۇيغۇرالرغا  قوزغاپ،  ھەرىكەتلەرنى 

ئابباس  روشەن  كەلگەنلىكى،  بېرىپ 
1966-يىلىدىن  ئاتا-ئانىسىنىڭ  خانىمنىڭ 
1976-يىلىغا قەدەر داۋام قىلغان »مەدەنىيەت 
»ئەكسىلئىنقىالپچى«  مەزگىلىدە  ئىنقىالبى« 
ئېلىشقا  تەربىيە«  »قايتا  يىل   3 ئاتىلىپ 
ھاكىمىيىتىنىڭ  خىتاي  مەجبۇرالنغانلىقى، 
مەزگىلىدىكى  ئۇرۇشى  2-دۇنيا  خۇددى 
ناتسىستالرغا ئوخشاش ئۇسۇلالرنى قوللىنىپ، 
بۈگۈنكى كۈندە مىليونلىغان ئۇيغۇرالرنى جازا 
تەجرىبە  تىببىي  ئۇالرنى  قاماپ،  الگېرلىرىغا 
ئايالالرغا  ئايالندۇرىۋاتقانلىغى،  بويۇمىغا 
خالىغانچە جىنسىي زوراۋانلىق قىلىۋاتقانلىغى، 
ئىنسانىيەتسىز  تۈرلۈك  ھەر  تۇتقۇنالرغا 

مۇئامىلىلەردە بولىۋاتقانلىغى بايان قىلىنغان.
ھەقتە  بۇ  خانىم  ئابباس  رۇشەن 
نۆۋەتتە  ئۇيغۇرالر مەسىلىسىنىڭ  توختالغاندا، 
ئايالنغانلىغىغا  مەسىلىگە  بىر  خەلقئارالىق 
داۋام  يەنىال  زۇلۇمىنىڭ  خىتاي  قارىماي 
»ئىرقىي  ئەسكەرتىپ:  قىلىۋاتقانلىغىنى 
قىلىۋاتىدۇ.  داۋام  ھېلىمۇ  قىرغىنچىلىق 
مەسىلىمىزنى  بىزنىڭ  ۋەزىيەتتە،  بىر  بۇنداق 
تېخىمۇ  قىلىشقا،  تەشۋىق  كۈچەپ  تېخىمۇ 
زور خەلقئارالىق تەسىر يارىتىشقا ئىھتىياجىمىز 

بار« دېگەنلەرنى تىلغا ئالدى. 
ئۇيغۇرالرنىڭ  خاتىمىسىدە،  ماقالىنىڭ 
ياردەمگە  قولالشقا،  خەلقئارالىق  زور  يەنىمۇ 
قويغان  ئوتتۇرىغا  بولىۋاتقانلىغىنى  مۇھتاج 
روشەن ئابباس خانىمنىڭ »قېنى، ئۇ ئايالالر 
ھوقۇقىنى ئىزدىگۈچىلەر؟ قېنى، ئۇ كىشىلىك 
ھوقۇقنى قوغدىغۇچىالر؟« دېگەن خىتاپلىرىغا 
ئورۇن بېرىلگەن ئىدى. روشەن ئابباس خانىم 
»ھەدەم  قىلغاندا:  بايان  پىكىر  خۇسۇستا  بۇ 
گۈلشەن ئابباس شەرقىي تۈركىستاندا ھەقسىز 
ھالدا زۇلۇمغا، زىيانكەشلىككە دۇچار بولغان 
بىرسى.  پەقەت  ئىنسانالرنىڭ  مىليونلىغان 
مەن بۇ دەلىلنى چۆرىدەپ تۇرۇپ، ئاخبارات 
تۈركىستاندىكى  شەرقىي  پۈتكۈل  ۋاستىلىرىغا 
ئېچىنىشلىق ۋەزىيەتنى تونۇشتۇرىۋاتىمەن ھەم 
بۇ كۈرىشىمنى تاكى بىر خۇالسىگە ئېرىشكەنگە 

قەدەر داۋامالشتۇرىمەن « دېدى. 

ئەكرەم

روشەن ئابباس: »قېنى، ئۇ كىشىلىك 
ھوقۇقنى قوغدىغۇچىالر؟«

ئۇيغۇرالرنىڭ  كۈنى  30-نويابر 
دەۋاسىنى  ئۇيغۇر  ۋە  ھوقۇقى  كىشىلىك 
كەلگەن  قولالپ  بېرى  يىلالردىن  ئۇزۇن 
ئىلگىرى  دېموكراتىيەنى  دۆلەتلىك  ئامېرىكا 
كارل  رەئىسى  سابىق  فوندىنىڭ  سۈرۈش 
دەۋاسىغا  ئۇيغۇر  ئەپەندىنىڭ  گېرشمان 
مىننەتدارلىق  تۆھپىسىگە  قوشقان 

ئۆتكۈزۈلدى. پائالىيىتى  بىلدۈرۈش 

ئۇيغۇر  قۇرۇلتېيى،  ئۇيغۇر  دۇنيا 
ئۇيغۇر  ۋە  قۇرۇلۇشى  ھوقۇق  كىشىلىك 
ھەمكارلىقىدا  تەشكىالتىنىڭ  ھەرىكىتى 
كارل  پائالىيەتتە  بۇ  ئورۇنالشتۇرۇلغان 
گېرشمان ئەپەندىنىڭ قىلغان خىزمەتلىرىگە 
قوشقان  دەۋاسىغا  ئۇيغۇر  ئۇنىڭ  ۋە 

بېرىلدى. باھا  يۇقىرى  تۆھپىسىگە 
كارل گېرشمان ئەپەندى 1984-يىلى، 
دېموكراتىيەنى  دۆلەتلىك  ئامېرىكا 
رەئىسلىك  فوندىنىڭ  سۈرۈش  ئىلگىرى 
يېقىندا  ئۇ  بولۇپ،  باشلىغان  ۋەزىپىسىنى 
پۈتكۈل  بولغان  چىققۇچە  پېنسىيەگە 
ۋە  ھوقۇق  كىشىلىك  ھاياتىنى  خىزمەت 
كارل  بېغىشلىغان.  ئىشلىرىغا  دېموكراتىيە 
دەۋاسىنىڭ  ئۇيغۇر  ئەپەندى  گېرشمان 
خەلقئارالىشىشى، سىستېمىلىشىشىدىمۇ ھەل 
ئۇيغۇر  ئامېرىكا  ئۇ  ئوينىغان.  رول  قىلغۇچ 
قۇرۇلتېيى،  ئۇيغۇر  دۇنيا  بىرلەشمىسى، 
ۋە  قۇرۇلۇشى  ھوقۇق  كىشىلىك  ئۇيغۇر 
تۇنجى  تەشكىالتىغا  ھەرىكىتى  ئۇيغۇر 
ئۇيغۇر  ئاجرىتىپ،  مەبلەغ  بولۇپ 
دەۋاسىنىڭ كۈچلىنىپ خەلقئارا مۇنبەرلەردە 
ھالەتتە  چۆچۈتكىدەك  ھۆكۈمىتىنى  خىتاي 

ياراتقان. ئاساس  كۆتۈرۈشىگە  باش 
پائالىيەتتە كىشىلىك ھوقۇقنى ئىلگىرى 
ھازىرقى  جەمئىيىتىنىڭ  فوندى  سۈرۈش 
رەئىسى دەيمىن ۋىلسون، مۇئاۋىن رەئىسى 

باربارا خېيگ، ئامېرىكانىڭ ئايالالر ھوقۇقى 
تۇرۇشلۇق  دا  ت  د  ب  بويىچە  مەسىلىلىرى 
خانىم،  كۇررىي  كەللىي  ئەلچىسى  سابىق 
فوندى  خاتىرە  قۇربانلىرى  كوممۇنىزم 
بىرمبېرگ،  ئاندرۇ  باشلىقى  جەمئىيىتى 
كومىتېتى  ئەركىنلىك  دىنىي  ئامېرىكا 
تەيۋەن  تۈركەل،  نۇرىي  رەئىسى  مۇئاۋىن 
كومىتېتى  ھوقۇق  كىشىلىك  پارالمېنتى 

ئۇيغۇر  دۇنيا  دۆلەت،  ئۆركەش  رەئىسى 
ئۇيغۇر  ئەيسا،  دولقۇن  رەئىسى  قۇرۇلتېيى 
ئۆمەر  باشلىغى  قۇرۇلۇشى  ھوقۇق  كىشىلىك 
روشەن  باشلىغى  ھەرىكىتى  ئۇيغۇر  قانات، 
ئۇنىڭ  ۋە  قىلدى  سۆز  قاتارلىقالر  ئابباس 
شۇنىڭدەك  بەردى  باھا  يۇقىرى  خىزمىتىگە 

بىلدۈردى. تەشەككۈرىنى  ئۇنىڭغا 
شەرىپىگە  ئەپەندىنىڭ  گېرشمان  كارل 
يەنە  پائالىيەتكە  بۇ  ئۆتكۈزۈلگەن 
بولغان  تونۇشلۇق  يېقىندىن  ئۇيغۇرالرغا 
نۇسرەت  ئەزاسى  پارالمېنت  ئەنگلىيە 

قىلدى. تەشرىپ  قەدەم  خانىممۇ  غەنى 
ئەپەندىگە  گېرشمان  كارل  پائالىيەتتە 
ئۇيغۇرالرنىڭ  كىيدۈرۈلۈپ  تون 
كارل  يەتكۈزۈلدى.  مىننەتدارلىقى 
مىننەتدارلىغىنى  ئەپەندىمۇ  گېرشمان 
دەۋاسىنىڭ  ئۇيغۇر  قىلىپ،  سۆز  ئىپادىلەپ 
خىتاي  ئېكەنلىگىنى،  دەۋا  بىر  ھەقلىق 
ئىرقىي  ئۇيغۇرالرغا  بۈگۈن  ھۆكۈمىتىنىڭ 
بۇنىڭ  ۋە  يۈرگۈزۈۋاتقانلىغىنى  قىرغىنچىلىق 
ئۇيغۇرالر  ئۆزىنىڭ  ئۈچۈن  توختىتىلىشى 
دەۋاسىنى  ئۇيغۇر  تۇرۇپ،  سەپتە  بىر  بىلەن 

بىلدۈردى. قولاليدىغانلىغىنى  داۋاملىق 

ئالىم سېيىتوف

ئۇيغۇر رەھبەرلەر كارل گېرشماننىڭ ئۇيغۇر 
دەۋاسىغا قوشقان تۆھپىسى ئۈچۈن تون كىيدۇردى

3-نويابر كۈنى شىۋېتسارىيەدە نەشىردىن 
چىقىدىغان »RSI« خەۋەرلەر قانىلى »ئۇيغۇر 
ۋەكىللەر ئۆمىكى لوگانودا« ناملىق بىر خەۋەر 
رەئىسى  ق  ئۇ  د  خەۋەردە  قىلدى.  ئېالن 
باشچىلىغىدىكى  ئەپەندى  ئەيسا  دولقۇن 
شەھىرىنىڭ  لوگانو  ۋەكىللىرىنىڭ  ئۇيغۇر 
ئەپەندى  لومباردى  فىلىپپو  باشلىغى  شەھەر 
بېيجىڭنىڭ  بىلەن  لوگانو  كۆرۈشۈپ،  بىلەن 
ئەمەلدىن  نى  مۇناسىۋىتى«  »دوستلۇق 
بېشى  سۆز  قىلغانلىغى  تەلەپ  قالدۇرۇشنى 
دېيىلگەن:  مۇنداق  ئىدى.خەۋەردە  قىلىنغان 
ئۇيغۇر  كۈنى،  )چارشەنبە(  »3-نويابر 
ھۆكۈمەتنى  شەھەرلىك  لوگانو  ۋەكىللىرى 
داۋام  ئەتراپىدا  سائات  بىر  قىلدى.  زىيارەت 
ئۇيغۇر  سۆھبەتتە،  رەسمىي  غەيرى  قىلغان 
بىلەن  بېيجىڭ  شەھرىنىڭ  لوگانو  ۋەكىللىرى 
بولغان مۇناسىۋىتىنى ئۈزۈشنى تەلەپ قىلدى. 
ئەپەندى  ئەيسا  دولقۇن  رەئىسى  ق  ئۇ  د 
سۆھبەت ئەسناسىدا ›لوگانونىڭ خىتاي بىلەن 
تەسىر  يامان  كىشىلەرگە  مۇناسىۋىتى  بولغان 
بېرىدۇ. چۈنكى بېيجىڭ ھۆكۈمىتى بىزنىڭ 
قىرغىنچىلىق  ئىرقىي  ئۈستىدىن  مىللىتىمىز 

سىلەرگە  بۈگۈن  بىز  بارماقتا.  ئېلىپ 
توغرىسىدا  زوراۋانلىقالر  ئۇچراۋاتقان  خەلقىمىز 
مەلۇمات بەردۇق. بېيجىڭنىڭ جىنايەتلىرىگە 
ھۆرمەت  خىتاينىڭ  دەلىللەر،  دائىر 
ئەمەسلىكىنى  اليىق  قاراشقا  بىلەن  كۆزى 
ئالدى.« تىلغا  دېگەنلەرنى  ئىسپاتاليدۇ‹ 
1-ۋە 2-نويابر كۈنلىرى شىۋېتسارىيەنىڭ 
جەنۋە شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن »جەنۋە مۇنبىرى 

يىغىنىغا   »2021
قاتنىشىۋاتقان د ئۇ ق 
ئەيسا  دولقۇن  رەئىسى 
3-نويابر  ئەپەندى، 
شىۋېتسارىيە  كۈنى 
جەمئىيىتىنىڭ  ئۇيغۇر 
ئاندېلى  رەئىسى 
بىرگە  بىلەن  ئەپەندى 
شىۋېتسارىيەنىڭ لوگانو 
بېرىپ،  شەھرىگە 
باشلىغى  شەھەر 
لومباردى  فىلىپپو 
بىلەن  ئەپەندى 
ئىدى.  كۆرۈشكەن 
بۈگۈن لوگانودىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان 
بۇ  بىلەن  ئالدى  ئەپەندى،  ئەيسا  دولقۇن 
قېتىمقى لوگانو زىيارىتىنىڭ جەريانى ھەققىدە 
توختىلىپ ئۆتتى. دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بۇ 
مەسىلىسىدىن  ئۇيغۇرالر  زىيارىتىدە  قېتىمقى 
باشلىقى  شەھەر  بولمىغان  خەۋىرى  يېتەرلىك 
شەرقىي  نۆۋەتتە  ئەپەندىگە  لومباردى  فىلىپپو 
»ئىنسانىيەتكە  قىلىۋاتقان  داۋام  تۈركىستاندا 

قىرغىنچىلىق«  قارشى جىنايەت« ۋە »ئىرقىي 
بەرگەن. چۈشەنچە  تەپسىلىي  توغرىسىدا 
شىۋېتسارىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى 
توختالغاندا،  ھەقتە  بۇ  ئەپەندى  ئاندېلى 
ئەپەندى  لومباردى  فىلىپپو  باشلىغى  شەھەر 
ناھايىتى  سۆھبەتنىڭ  بۇ  بولغان  بىلەن 
ئالدى. تىلغا  ئۆتكۈزۈلگەنلىگىنى  ياخشى 

شىۋېتسارىيەنىڭ  سۆھبەت  قېتىمقى  بۇ 
بىرى  شەھەرلىرىدىن  مەدەنىيەت  قەدىمىي 
چىقىدىغان  نەشىردىن  لوگانودا  بولغان 
ۋاستىلىرىدا  ئاخبارات  تىلىدىكى  ئىتالىيان 
پوچتا  »تىچىنو  قىلىنغان.  تەشۋىق  كەڭ 
»لوگانو  قىلغان  ئېالن  4-نويابر  گېزىتى« 
ئۇيغۇرالرغا ياردەم قىاللمىغۇدەك دەرىجىدىكى 
خەۋەرمۇ  ناملىق  ئەمەس«  شەھەر  كىچىك 
شەھەر  لوگانونىڭ  ۋەكىللىرىنىڭ  ئۇيغۇر 
ئېلىپ  بىلەن  لومباردى  فىلىپپو  باشلىغى 
ئېدى. بېغىشالنغان  سۆھبىتىگە  بارغان 

ئەكرەم

د ئۇ ق رهئىسى دولقۇن ئهيسا لوگانو شهھهر باشلىقىدىن بېيجىڭ بىلهن بولغان 
»دوستلۇق مۇناسىۋىتى« نى ئۈزۈشنى تهلهپ قىلغان
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12-ноябрь - «Шәрқий Түркистан 
җумһурийәт күни» дә дуниядики 

мәшһур қурулушлар уйғурлар үчүн көк 
рәңдә йорутулди

Чехиядики Америка баш әлчисиниң 
туралғусида «Уйғур мәдәнийити дипломатияси» 

паалийити өткүзүлди

Дуния Уйғур Қурултейиниң 
7-нөвәтлик қурултейиға 
қатнишидиған вәкилләр Чехия 
пайтәхти Прагиға топланған.

12-ноябрь күни башлинидиған 
бу қетимлиқ қурултайға 25 дөләттин 
кәлгән 200 дин артуқ вәкил 
қатнишидиған болуп, улар Д У Қ 
ниң кәлгүси хизмәт планлирини 
музакирә қилиду һәмдә Д У Қ ниң 
йеңи нөвәтлик рәһбәрлик 
групписини сайлап чиқиду.

Қурултайниң һарписида 
Прагида илмий муһакимә 
жиғини, китап сетиш паа-
лийити, көргәзмә, аммивий 
жиғин вә мәдәнийәт диплома-
тиясини өз ичигә алған түрлүк 
паалийәтләр орунлаштурулған.

10-ноябрь күни 
Америкиниң Прагида 
турушлуқ баш әлчисиниң бе-
насида өткүзүлгән «Уйғур 
мәдәнийити дипломатияси» 
намлиқ паалийәт бу қетимлиқ 

қурултай һарписидики әнә шу хил 
паалийәтләрниң биридур. Шу күни 
Чехиядә турушлуқ Америка баш 
әлчисиниң бенасидаөткүзүлгән 
бу паалийәткә Д У Қ рәһбәрлири, 
һәр қайси  дөләтләрдин кәлгән 
уйғур паалийәтчилири вә сәясий 
активлири қатнашқан.

Әкрәм

Йеқинқи бир қанчә жилдин буян 
Франциядә уйғурларни қоллаш 
үчүн елип берилған һәрикәтләр 
изчил давам қилип кәлмәктә.

Париж шәһириниң башлиғи 
Ан Һедалго 2-өктәбрь күни өзинң 
Твиттер суписида уйғурларни 
қоллайдиғанлиғини билдүрүп 
мундақ дәп язған: «Нурғун кишиләр 
бу шәнбә күни уйғурларни қоллап 
жүрүш қилиду, Париж шәһири 
зиянкәшликкә учриған уйғурлар 
билән бир сәптә туриду. Пат йеқинда 
Парижда бир уйғур өйи ечилиду.

12-ноябрь күни, йәни пүтүн ду-
ниядики уйғурлар һәрхил шәкилдә 
җумһурийәт байримини қутлаватқан 
бү күндә Париж шәһәрлик һөкүмәт 
бинаси һәқиқәтәнму көк рәңдә 
йорутулған вә һөкүмәт бинасиниң 
темидики чоң экранға «Уйғурларға 
әркинлик» дегән хәтләр йезилған.

Европа уйғур институтиниң 
мәсули, Францияәдики уйғурларни 

қоллаш паалийәтлирини 
тәшкиллигүчиләрниң бири 
Дилнур Рәйһан ханимниң 
билдүрүшичә, Париж шәһәрлик 
һөкүмәт Дилнур Рәйһан ханим, 
Европа парламентиниң әзаси, 
Францияәлик Рафаил Гилукисмән 
вә униң ярдәмчиси Пийех Бүссийәх 
қатарлиқларниң тәшәббуси билән 
Париж шәһәрлик һөкүмәт би-
насини Шәрқий Түркистан 
байриғиниң рәңги болған көк 
рәңдә бояшни қарар қилған.

Ахирида Дилнур ханим мундақ 
деди: «Пүтүн дуниядики уйғурлар 
кейинки қетимлиқ җумһурийәт 
байримимизни вәтинимиз 
тупрақлирида тәбриклийәлишимиз 
үчүн қолни-қолға тутушуп, 
давамлиқ тиришишимиз керәк.»

Нуриман

2009-жили Түркия, 
Әзәрбәйҗан, Қазақстан, 
Өзбәкистан вә Қирғизстан 
қатарлиқ түрк дөләтләр қурған 
«Түрк дөләтлири кеңиши» 
яки «түркий тиллиқ дөләтләр 
һәмкарлиқ кеңиши», бу жил 
11-айниң 12-күни Түркияниң 
Станбул шәһиридә жиғин ечип, 
рәсмий намини «Түрк дөләтлири 
тәшкилати» дәп өзгәрткән.

Хитайниң «Йәр шари вақти 
гезити» дәрһал бу һәқтә бир обзор 
мақалисини елан қилип, «Түрк 
дөләтлири тәшкилати» ни район 
муқимлиғи үчүн тәһдит, дегән.

Мәзкур мақалида 
ейтилишичә, әслидики «Түрк 
дөләтлири кеңиши» ниң наминиң 
өзгәртилиши вә униңға әза 
дөләтләр саниниң артиши, бу 
бирликниң сәясий иттипақлиқ 
дәриҗисигә көтүрүлгәнлигидин 
дәрәк бериду. 

Мақалида мундақ дейилгән: 

«Бу тәшкилатниң өз намини 
«Түрк дөләтлири тәшкилати» 
ға өзгәртиши пан-түркчилик 
идеологиясиниң қайтидин қәд 
көтүрүшини гәвдиләндүрмәктә. 
«Түрк» дегән бу нам әмәлийәттә 
бир тарихий уқум. Тарихтики 
«түрк» дегән бу уқум һазирқи 
Түркия вә бүгүнки түркий тили-
да сөзлишидиған дөләтләрдики 
хәлиқләрдин пәрқлиниду. 
Әнқәрәниң бу чүшәнчини 
базарға селишида сәясий нийәт 
вә сәясий арзуси бар. «Түрк» лүк 
уқумини тәшвиқ қилиш арқилиқ 
Әнқәрә хошна дөләтләр билән 
болған мунасивәтлирини йәниму 
күчәйтишни ойлайду. Әнқәрә 
йәнә өзиниң район вә хәлқарадики 
тәсири һәм орнини кеңәйтишкә 
тиришиду, әгәр мумкинчилик 
болса, Әнқәрә Түркияни ядро 
қилған сәясий вә һәрбий иттипақ 
түзүшни мәқсәт қилиду».

«Йәр шари вақти гезити» 

ниң обзор мақалисидә, «Түрк 
дөләтлири тәшкилати» ниң рай-
ондики миллий зиддийәтләрни 
күчәйтип, районниң муқимлиғи 
вә хәвпсизлигигә тәһдит 
пәйда қилидиған ашқун түрк 
милләтчиликни пәйда қилиши 
мумкинлигини, техиму муһими, 
бу тәшкилатниң Русийә билән 
Түркия оттурисидики риқабәт вә 
зиддийәтни күчәйтидиғанлиғини 
илгири сүргән. 

«Йәр шари вақти гезити» ниң 
мақалисида йәнә уйғурларниң 
«түрк әмәслиги» ни қайта-қайта 
тәкитләп, мундақ дейилгән:

«Шинҗаң Уйғур автоном рай-
онидики уйғурларниң түркләр 
билән охшаш бир милләт екәнлиги 
тоғрисида асассиз сөзләрму бар. Бу 
пүтүнләй хата. Шинҗаң қәдимки 
дәвирләрдин буян көп милләтлик 
район болуп кәлгән. Уйғур хәлқи 
түркий тиллири аилисигә тәвә бир 
тилда сөзлишиду. Әмма уларниң 

Түркия билән һечқандақ баш-
линиши йоқ. Хитай һәрвақит 
«Түрк дөләтлири тәшкилати» 
елип келидиған пантүркизм вә 
панисламизмлиқ мәпкуриләргә 
қарши һошиярлиқни сақлиши 
керәк. Бу хил пикир еқимлириниң 
тарқилиши Хитайни парчилашқа 
урунған бир қисим ашқун 
вә бөлгүнчи күчләрни 
илһамландуруши мумкин.»

Мәзкур мақалида Хи-
тай иҗтимаий пәнләр акаде-
мияси қаримиғидики Россия, 
Шәрқий Европа вә Оттура Асия 
тәтқиқат орниниң дотсенти Яң 
Җинниң сөзлиридин нәқилләр 
кәлтүрүлгән. Хитайниң «Түрк 
дөләтлири тәшкилати» ға қарита 
бундақ сәзгүр муамилидә бо-
луши диққәт қозғайду.

 Ирадә

«ТҮРК ДӨЛӘТЛИРИ ТӘШКИЛАТИ» НИҢ ҚУРУЛУШИ 
ХИТАЙНИ ӘНДИШИГӘ СЕЛИВАТИДУ

Хәвәрләр
№ 11, оғлақ, 2021 -жил
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27-ноябрь күни уйғур сот 
коллегиясиниң 3-нөвәтлик испат аңлаш 
жиғинида доктор Адриян Зенз йеңидин 
ашкариланған «Шинҗаң һөҗҗәтлири» 
һәққидә муһим доклад бәрди. Мәзкур 
«Шинҗаң һөҗҗәтлири» бу жил 9-айда 
кимлигини ашкарилашни халимиған бир 
киши тәрипидин «Уйғур сот коллегияси» 
гә әвәтип берилгән. Нәтиҗидә коллегия 
әзалири бу һөҗҗәтниң раст-ялғанлиғи 
вә униңдики мәзмунларни тәкшүрүш 
үчүн уни тонулған тәтқиқатчи алимлар-
дин доктор Адриян Зенз, Җеймис Мил-
вард Вәдавид Тобинларға әвәткән.

Доктор Адриян Зензниң Уйғур сот 
коллегиясиниң 3-нөвәтлик испат аңлаш 
жиғинида көрситишичә, бу һөҗҗәтләр 
Хитайниң мутләқ мәхпий һөкүмәт 
һөҗҗәтлириниң бир қисми Екән. У 
шундақла 2019-жили намсиз бир һөкүмәт 
әзаси тәрипидин «Нью-Йорк вақти» 
гезитигә әвәтип берилгән вә гезиттә 
«Шинҗаң һөҗҗәтлири» дегән намда 
елан қилинған һөҗҗәтләрниң әйниси 
болуп, илгири «Нью-Йорк вақти»  ге-
зити бу һөҗҗәтләрниң аз бир қисмини 
елан қилған болсиму, әсли нусхисини 
вә толуқ мәзмунини елан қилмиған.

Адриян Зензниң ейтишичә, бу 
һөҗҗәтләр Ши Җинпиң вә башқа мәркизи 
һөкүмәт рәһбәрлириниң бир қанчә 
муһим сөзини, Чен Чүәнго вә Уйғур 
районлуқ һөкүмәтниң йол йоруқлирини, 
мәркизий һөкүмәтниң тарих, дин вә 
биңтүәнниң тәрәққиятиға мунасивәтлик 
3 парчә һөҗҗитини өз ичигә алиду. 
2014-жилиға аит һөҗҗәтләрниң ичи-
дики бири «мәхпийәтлик дәриҗиси әң 
жуқири» дәп дәриҗиләнгән болуп, бу 
адәттә Хитайниң дөләт мәхпийәтлиги 
дәриҗилик һөҗҗәтлиригә беридиған 
дәриҗиси икән вә ашкариланған 
тәғдирдә «дөләтниң бехәтәрлиги вә 
мәнпәәтигә алаһидә еғир зиян салиду» 
дәп йезилған. Жиғип ейтқанда, бу Хитай 
дөләт рәһбәрлириниң «әң мәхпий» баян-
лири асасидики һөҗҗәтләрниң аммиға 
ашкариланған тунҗи өрниги. Адриян 
Зенз бу һөҗҗәтләр арқилиқ Ши Җинпиң 
вә башқа һөкүмәт әмәлдарлириниң 
буйруқлири вә йәрликтә жүргүзүлгән 
сәясәтләр арисидики зич бағлинишни 
көрүвалғили болидиғанлиғини ейтти. 

Адриян Зензниң ейтишичә, 
һөҗҗәтләрниң биридә 2014-жили Ши 
Җинпиң өзи Уйғур районлуқ һөкүмәткә 
диний ашқунлуқ вә зораванлиққа қарши 
туруш мәсилисини һәл қилиш үчүн 
йәрлик қанун низами түзүшкә һоқуқ 
бәргән болуп, нәтиҗидә «ашқунлуққа 
қарши туруш низами» 2017-жили 4-айда 
йолға қоюлған вә бу кәң көләмлик 
лагерға қамашқа асас яритип бәргән.

Адриян Зензниң ейтишичә, 2017-жи-
лидики һөҗҗәттә Ши Җинпиң диний 
ашқунлуқни «күчлүк мәст қилиш дори-
си» ға охшатқан вә «әгәр ашқунлуқ идея-
си йоқитилмиса, террорлуқ һәрикәтлири 
рак һүҗәйрисигә охшаш көпийиду» 
дегән. Дәл мошу пәйтләрдә уйғур елида 
лагерлар йолға қоюлушқа башлиған.

Бу һөҗҗәтләрдә уйғурларниң туғут нис-
битини чәкләш һәққидә Ши Җинпиңниң 
биваситә тәлимлири орун алған болуп, Ши 
Җинпиң мәхпий нутқида «нопус нисби-
ти вә нопус бихәтәрлики узун муддәтлик 
тиничлиқ вә муқимлиқниң муһим аса-

си» дәп оттуриға қойған. Һөҗҗәтләрдә 
йәнә, уйғур елида хитай нопусиниң ин-
тайин азлиғи, уйғур нопусиниң еғир 
монополлуқ һалитигә хатимә берип, 
нопусни тәңпуңлаштуруш лазимлиғи 
һәққидики сөзләрму орун алған.

Адриян Зенз жиғиндики гуваһлиқ 
сөзидә мундақ деди: «биз бу һөҗҗәтләр 
арқилиқ Шинҗаңда жүргүзүлгән 
нопусниң көпийишини чәкләш, нопус-
ни әлалаштуруш сәясәтлириниң беваситә 
һалда Ши Җинпиңниң йолйоруқлириға 
бағлинишлиқ екәнлигини йәниму 
зор ишәнч билән дейәләймиз».

Адриян Зенз жиғиндики гуваһлиқ 

сөзидә һөҗҗәттики қайта тәрбийә лагер-
лири, ичкири өлкиләргә әмгәкчиләрни 
мәҗбурий йөткәш, хитай тили маарипи 
вә ятақлиқ мәктәпләрни омумлаштуруш 
һәққидики йол-йоруқларниму тонушту-
руп өтти. У хуласә сөзидә «йеңи испат-
лар бизни хитай һөкүмитиниң нишани 
һәққидә наһайити муһим мәлуматлар 
билән тәминләйду. У районда йолға 
қоюлған сәясәтләрниң һәргизму йәрлик 
сәясәт вә вақитлиқ сәясәтләр болма-
стин бәлки мәркизи һөкүмәтниң бивастә 
орунлаштурушидики узун муддәтлик 
истратегийә екәнлигини, бу сәясәтләрниң 
планлиғучилириниң Ши Җинпиңниму өз 
ичигә алған мәркизи һөкүмәт рәһбәрлири 
екәнлигини көрситип бериду. . .» деди.

Адриян Зенз сипат аңлаш жиғинидики 
сөзини «Хитай һөкүмити уйғурларға 
қаритиватқан жуқиридикидәк 
сәясәтлирини хитай чүши, бир бәлвағ-
бир йол қурулуши қатарлиқ Хитайни 
қудрәтлик дөләт һалитигә әпкелиштәк 
ғаилирини ишқа ашурушниң капалити, 
дәп қариғанлиқтин қачан шу ғаилири 
ишқа ашмиғучә бу вәһшийликлириниму 
тохтатмай давам қилидиғанлиғини» 
ни әскәртиш билән аяғлаштурди.

3-Нөвәтлик испат аңлаш жиғини ахири-
да доктор Адриян Зенз, Җәймис Милвард 
вә Давид Тобинлар жуқиридики бу һөҗҗәт 
һәққидики соалларға җаваб бәрди.

Мәзкур һөҗҗәтләрниң әсли нусхи-
си вә тәрҗимиси асасидики толуқ до-
клад 29-ноябрь дүшәнбә күни Адриян 
Зенз тәрипидин елан қилинди вә уйғур 
сот коллегияси тор бетигә қоюлди. 
Бу йеңи испатлар хәлқаралиқ ахба-
ратлардиму кәң орун елип, Хитай 
һөкүмитиниң уйғурларға қаритиватқан 
планлиқ вә системилиқ зиянкәшлигини 
йәнә бир қетим испатлап бәрди.

Ирадә

2021-يىل، ئوغالق، 11 -سان

Уйғур сот коллегияси 3-испат аңлаш жиғинида 
доктор Адриян Зенз «Шинҗаң һөҗҗәтлири» дики 

йеңи мәзмунларни ашкарилиди

سوت  ئۇيغۇر  كۈنى  27-نويابىر 
ئىسپات  3-نۆۋەتلىك  كوللېگىيەسىنىڭ 
ئادرىيان  دوكتور  يىغىنىدا  ئاڭالش 
»شىنجاڭ  ئاشكارىالنغان  يېڭىدىن  زېنز 
دوكالت  مۇھىم  ھەققىدە  ھۆججەتلىرى« 
ھۆججەتلىرى«  »شىنجاڭ  مەزكۇر  بەردى. 
ئاشكارىالشنى  كىملىكىنى  9-ئايدا  يىل  بۇ 
»ئۇيغۇر  تەرىپىدىن  كىشى  بىر  خالىمىغان 
ئەۋەتىپ  گە  كوللېگىيەسى«  سوت 
ئەزالىرى  كوللېگىيە  نەتىجىدە  بېرىلگەن. 
ۋە  راست-يالغانلىغى  ھۆججەتنىڭ  بۇ 
تەكشۈرۈش  مەزمۇنالرنى  ئۇنىڭدىكى 
تەتقىقاتچى  تونۇلغان  ئۇنى  ئۈچۈن 
ئالىمالردىن دوكتور ئادرىيان زېنز، جەيمىس 

ئەۋەتكەن. توبىنالرغا  ۋەداۋىد  مىلۋارد 
سوت  ئۇيغۇر  زېنزنىڭ  ئادرىيان  دوكتور 
ئىسپات  3-نۆۋەتلىك  كوللېگىيەسىنىڭ 
بۇ  كۆرسىتىشىچە،  يىغىنىدا  ئاڭالش 
مەخپىي  مۇتلەق  خىتاينىڭ  ھۆججەتلەر 
قىسمى  بىر  ھۆججەتلىرىنىڭ  ھۆكۈمەت 
نامسىز  2019-يىلى  شۇنداقال  ئۇ  ئېكەن. 

نيۇ تەرىپىدىن  ئەزاسى  ھۆكۈمەت  -بىر 
بېرىلگەن  ئەۋەتىپ  گېزىتىگە  ۋاقتى  -يورك 
ۋە گېزىتتە »شىنجاڭ ھۆججەتلىرى« دېگەن 
ھۆججەتلەرنىڭ  قىلىنغان  ئېالن  نامدا 
ۋاقتى  نيۇ-يورك  ئىلگىرى  بولۇپ،  ئەينىسى 
گېزىتى بۇ ھۆججەتلەرنىڭ ئاز بىر قىسمىنى 
نۇسخىسىنى  ئەسلى  بولسىمۇ،  قىلغان  ئېالن 

قىلمىغان. ئېالن  مەزمۇنىنى  تولۇق  ۋە 
بۇ  ئېيتىشىچە،  زېنزنىڭ  ئادرىيان 
ھۆججەتلەر شى جىنپىڭ ۋە باشقا مەركىزى 
قانچە  بىر  رەھبەرلىرىنىڭ  ھۆكۈمەت 
ئۇيغۇر  ۋە  چۈەنگو  چېن  سۆزىنى،  مۇھىم 
يوليورۇقلىرىنى،  ھۆكۈمەتنىڭ  رايونلۇق 
ۋە  دىن  تارىخ،  ھۆكۈمەتنىڭ  مەركىزى 
 3 مۇناسىۋەتلىك  تەرەققىياتىغا  بىڭتۈەننىڭ 
ئالىدىكەن.  ئىچىگە  ئۆز  ھۆججىتىنى  پارچە 
ھۆججەتلەرنىڭ  ئائىت  2014-يىلىغا 
ئىچىدىكى بىرى »مەخپىيەتلىك دەرىجىسى 
بولۇپ،  دەرىجىلەنگەن  دەپ  يۇقىرى«  ئەڭ 
ئادەتتە خىتاينىڭ دۆلەت مەخپىيەتلىگى  بۇ 
بېرىدىغان  ھۆججەتلىرىگە  دەرىجىلىك 
ئاشكارىالنغان  ۋە  ئېكەن  دەرىجىسى 
بىخەتەرلىگى  »دۆلەتنىڭ  تەقدىردە 
زىيان  ئېغىر  ئاالھىدە  مەنپەئەتىگە  ۋە 
يىغىپ  ئېكەن.  يېزىلغان  دەپ  سالىدۇ« 
رەھبەرلىرىنىڭ  دۆلەت  خىتاي  بۇ  ئېيتقاندا 
ئاساسىدىكى  بايانلىرى  مەخپىي«  »ئەڭ 
ئاشكارىالنغان  ئاممىغا  ھۆججەتلەرنىڭ 
بۇ  زېنز  ئادرىيان  ئېكەن.  ئۆرنىكى  تۇنجى 
ھۆججەتلەر ئارقىلىق شى جىنپىڭ ۋە باشقا 
بۇيرۇقلىرى  ئەمەلدارلىرىنىڭ  ھۆكۈمەت 
سەياسەتلەر  يۈرگۈزۈلگەن  يەرلىكتە  ۋە 
كۆرۈۋالغىلى  باغلىنىشنى  زىچ  ئارىسىدىكى 

بولىدىغانلىقىنى ئېيتتى.  
ئېيتىشىچە،  زېنزنىڭ  ئادرىيان 
شى  2014-يىلى  بىرىدە  ھۆججەتلەرنىڭ 
ھۆكۈمەتكە  رايونلۇق  ئۇيغۇر  ئۆزى  جىنپىڭ 
قارشى  زوراۋانلىققا  ۋە  ئاشقۇنلۇق  دىنىي 
ئۈچۈن  قىلىش  ھەل  مەسىلىسىنى  تۇرۇش 
ھوقۇق  تۈزۈشكە  نىزامى  قانۇن  يەرلىك 
»ئاشقۇنلۇققا  نەتىجىدە  بولۇپ،  بەرگەن 
2017-يىلى  نىزامى«  تۇرۇش  قارشى 
4-ئايدا يولغا قويۇلغان ۋە بۇ كەڭ كۆلەملىك 

الگېرغا قاماشقا ئاساس يارىتىپ بەرگەن.
ئېيتىشىچە،  زېنزنىڭ  ئادرىيان 
جىنپىڭ  شى  ھۆججەتتە  2017-يىلىدىكى 
مەست  »كۈچلۈك  ئاشقۇنلۇقنى  دىنىي 
ۋە  ئوخشاتقان  غا  دورىسى«  قىلىش 
يوقىتىلمىسا،  ئىدىيەسى  ئاشقۇنلۇق  »ئەگەر 
ھۈجەيرىسىگە  راك  ھەرىكەتلىرى  تېررورلۇق 
مۇشۇ  دەل  دېگەن.  كۆپىيىدۇ«  ئوخشاش 
يولغا  الگېرالر  ئېلىدا  ئۇيغۇر  پەيتلەردە 

ئېكەن. ۋاقىت  باشلىغان  قويۇلۇشقا 
ئۇيغۇرالرنىڭ  ھۆججەتلەردە  بۇ 
شى  ھەققىدە  چەكلەش  نىسبىتىنى  تۇغۇت 
جىنپىڭنىڭ بىۋاسىتە تەلىملىرى ئورۇن ئالغان 
نۇتقىدا  مەخپىي  جىنپىڭ  شى  بولۇپ، 
بىخەتەرلىكى  نوپۇس  ۋە  نىسبىتى  »نوپۇس 
ئۇزۇن مۇددەتلىك تىنچلىق ۋە مۇقىملىقنىڭ 

قويغان.  ئوتتۇرىغا  دەپ  ئاساسى«  مۇھىم 
خىتاي  ئېلىدا  ئۇيغۇر  يەنە،  ھۆججەتلەردە 
ئۇيغۇر  ئازلىغى،  ئىنتايىن  نوپۇسىنىڭ 
نوپۇسىنىڭ ئېغىر مونوپوللۇق ھالىتىگە خاتىمە 
بېرىپ، نوپۇسنى تەڭپۇڭالشتۇرۇش الزىملىغى 

ئالغان. ئورۇن  سۆزلەرمۇ  ھەققىدىكى 
گۇۋاھلىق  يىغىندىكى  زېنز  ئادرىيان 
بۇ  »بىز  دېدى:  مۇنداق  سۆزىدە 
ھۆججەتلەر ئارقىلىق شىنجاڭدا يۈرگۈزۈلگەن 
نوپۇسنى  چەكلەش،  كۆپىيىشىنى  نوپۇسنىڭ 
بىۋاسىتە  سەياسەتلىرىنىڭ  ئەالالشتۇرۇش 
يوليورۇقلىرىغا  جىنپىڭنىڭ  شى  ھالدا 
يەنىمۇ  ئېكەنلىگىنى  باغلىنىشلىق 

دېيەلەيمىز«. بىلەن  ئىشەنچ  زور 
گۇۋاھلىق  يىغىندىكى  زېنز  ئادرىيان 
سۆزىدە ھۆججەتتىكى قايتا تەربىيە الگېرلىرى، 
ئەمگەكچىلەرنى  ئۆلكىلەرگە  ئىچكىرى 
مائارىپى  تىلى  خىتاي  يۆتكەش،  مەجبۇرىي 
ئومۇمالشتۇرۇش  مەكتەپلەرنى  ياتاقلىق  ۋە 
تونۇشتۇرۇپ  يول-يورۇقالرنىمۇ  ھەققىدىكى 
ئۆتتى. ئۇ خۇالسە سۆزىدە »يېڭى ئىسپاتالر 
بىزنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نىشانى ھەققىدە 
ناھايىتى مۇھىم مەلۇماتالر بىلەن تەمىنلەيدۇ. 
سەياسەتلەرنىڭ  قويۇلغان  يولغا  رايوندا  ئۇ 
ۋاقىتلىق  ۋە  سەياسەت  يەرلىك  ھەرگىزمۇ 
مەركىزى  بەلكى  بولماستىن  سەياسەتلەر 
ئورۇنالشتۇرۇشىدىكى  بىۋاستە  ھۆكۈمەتنىڭ 
ئۇزۇن مۇددەتلىك ئىستراتېگىيە ئېكەنلىگىنى، 
شى  پالنلىغۇچىلىرىنىڭ  سەياسەتلەرنىڭ  بۇ 
مەركىزى  ئالغان  ئىچىگە  ئۆز  جىنپىڭنىمۇ 
ئېكەنلىگىنى  رەھبەرلىرى  ھۆكۈمەت 

كۆرسىتىپ بېرىدۇ. . .« دېدى. 
ئاڭالش  ئسىپات  زېنز  ئادرىيان 
ھۆكۈمىتى  »خىتاي  سۆزىنى  يىغىنىدىكى 
يۇقىرىدىكىدەك  قارىتىۋاتقان  ئۇيغۇرالرغا 

-سەياسەتلىرىنى خىتاي چۈشى، بىر بەلۋاغ
خىتاينى  قاتارلىق  قۇرۇلۇشى  يول  -بىر 
كېلىشتەك  ئەپ  ھالىغا  دۆلەت  قۇدرەتلىك 
كاپالىتى،  ئاشۇرۇشنىڭ  ئىشقا  غايىلىرىنى 
غايىلىرى  شۇ  قاچان  قارىغانلىقتىن  دەپ 
ۋەھشىيلىكلىرىنىمۇ  بۇ  ئاشمىغۇچە  ئىشقا 
نى  قىلىدىغانلىغىنى«  داۋام  توختاتماي 

ئەسكەرتىش بىلەن ئاياغالشتۇردى. 
يىغىنى  ئاڭالش  ئىسپات  3-نۆۋەتلىك 
ئاخىرىدا دوكتور ئادرىيان زېنز، جەيمىس مىلۋارد 
ۋە داۋىد توبىنالر يۇقىرىدىكى بۇ ھۆججەت 

بەردى. جاۋاب  سوئالالرغا  ھەققىدىكى 
ئەسلى  ھۆججەتلەرنىڭ  مەزكۇر 
ئاساسىدىكى  تەرجىمىسى  ۋە  نۇسخىسى 
كۈنى  دۈشەنبە  29-نويابر  دوكالت  تولۇق 
قىلىندى  ئېالن  تەرىپىدىن  زېنز  ئادرىيان 
بېتىگە  تور  كوللېگىيەسى  سوت  ئۇيغۇر  ۋە 
خەلقئارالىق  ئىسپاتالر  يېڭى  بۇ  قويۇلدى. 
خىتاي  ئېلىپ،  ئورۇن  كەڭ  ئاخباراتالردىمۇ 
قارىتىۋاتقان  ئۇيغۇرالرغا  ھۆكۈمىتىنىڭ 
زىيانكەشلىگىنى  سىستېمىلىق  ۋە  پىالنلىق 

يەنە بىر قېتىم ئىسپاتالپ بەردى. 
ئىرادە

ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسى 3-ئىسپات 
ئاڭالش يىغىنىدا دوكتور ئادرىيان زېنز »شىنجاڭ 

ھۆججەتلىرى« دىكى يېڭى مەزمۇنالرنى 
ئاشكارىلىدى
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Поэт. Просветитель. Учитель.
(К 120-летию Мамтили Тавпика)

В прошлом месяце мы знакомили 
читателей с ярким представителем 
уйгурской литературы – Абдухали-
ком Уйгуром, а в этом номере хотим 
отдать дань не менее значимому поэ-
ту Мамтили Тавпику, которому в этом 
году также исполнилось бы 120 лет.

К сожалению, мало, кто из со-
временных читателей знаком с 
творчеством Мамтили Тавпика, в 
то время как имя Абдухалика Уй-
гура всегда на слуху. Не скрою, что 
и я познакомилась с творчеством 
Тавпика, лишь приступив к напи-
санию кандидатской диссертации. 
Изучив много материалов о его 
жизни, проанализировав его про-
изведения, я с уверенностью могу 
сказать, что наследие этого поэта 
стоит в одном ряду с именитыми 
классиками уйгурской литературы. 

Полное имя поэта – Тавпик Мам-
тили Апанди Тохтажи, и родился он 
в 1901 году в селе Буямат Артуш-
ского района. Его отец был лекарем, 
который всегда хотел дать достой-
ное образование своим сыновьям – 
Мамтили и Низамидину. Изначаль-
но мальчики учились в религиозной 
школе в родном селе, что было свой-
ственно многим семьям того вре-
мени. Однако позже отец отдал 
детей в светскую частную школу. 

Мамтили и Низамидин недол-
го проучились в этой школе, так 
как вскоре она была закрыта го-
миньдановской администрацией. 
Мамтили был вынужден вернуть-
ся в родное село и помогать отцу, 
но время, проведенное в светской 
школе, навсегда запечатлелось в 
памяти будущего поэта и стало ос-
новополагающим фактором для раз-
вития и формирования его личности. 

Тавпик, как и многие другие дея-
тели, активно поддерживал просве-
щение уйгурского народа, более того 
он был основателем школ нового 
типа. Именно поэтому поэта называ-
ли достаточно смелым сторонником 
развития демократической культуры. 

Юноша с детства был увлечен 
фольклором и классической уйгур-
ской литературой. Этим круг его 
интересов ни в коем случае не за-
канчивался. Мамтили был разно-
сторонним ребенком и благодаря 
своему усердию основательно  из-
учал культуру среднеазиатских на-
родов. Он с большим интересом  
читал произведения выдающихся 
представителей арабской и персид-
ской литератур. Кроме этого Тавпик 
отличился хорошим музыкальным 
слухом, он умел играть на многих 
национальных инструментах, ис-
полнял уйгурские народные песни. 

В 1920 году вместе с отцом 
Мамтили отправился в отдаленные 

северные районы Восточного Тур-
кестана, где с ужасом увидел не-
справедливое отношение к народу, 
беззаконие, безжалостную эксплу-
атацию и нищету тружеников. Всё 
это, конечно же, повергло его в шок. 
Однако такая жизнь не отпугнула 
будущего поэта, напротив, он хотел 
быть ближе к своему народу. Тав-
пик обосновался в городе Чугучак 
и освоил профессию парикмахера. 

Спустя несколько лет в 1924 году 
в Кашгаре в результате заговора был 
убит известный ученый и просвети-
тель Абдукадир Дамулла. Уйгуры 
тяжело переживали эту утрату, Тав-
пик, в свою очередь, следую приме-
ру поэта Кут-
лука Шавки, 
откликнулся 
на смерть 
просветите-
ля и написал 
стихотворе-
ние «Учились 
– превзош-
ли», которое 
повесил над 
входом своей 
парикмахер-
ской. В сти-
хотворении 
со жгучей 
ненавистью 
осуждались 
крепостниче-
ские порядки 
и жестокая 
расправа с 
неугодными 
властям общественными деятелями.

Естественно, что такой смелый 
поступок не остался незамечен-
ным. Тавпик оказался в немилости 
местных властей. Друзья поддер-
жали поэта и посоветовали немед-
ленно покинуть страну. Так, Мам-
тили оказался в Советском союзе. 

Благодаря своему рвению к зна-
ниям, уйгурский просветитель ста-
рательно изучает русскую культу-
ру, впервые знакомится не только 
с творчеством русских классиков, 
но и с произведениями многона-
циональной советской культуры. 
Вскоре Тавпик уехал в Москву, где 
с легкостью поступил в университет 
народов Востока. Проучившись два 
года, поэт отправился в Турцию и 
устроился работать в стамбульскую 
школу по подготовке учителей. Це-
леустремленность и жажда знаний 
не позволяла поэту сидеть на месте, 
вскоре он стал учеником и с отли-
чием окончил школу. Еще какое-то 
время Тавпик трудился в Турции 
сельским учителем, однако он ни-
когда не забывал о своей родине. 

В 1932 году Мамтили вернулся в 

родные края для благой цели. С по-
мощью прогрессивной обществен-
ности просветитель начал работу по 
созданию школ европейского типа, 
благо он набрался хорошего опыта в 
СССР и Турции. Было очевидно, что 
властям не нравилась такая полити-
ка, и Тавпику пришлось прибегнуть 
к материальной помощи народа. Со-
брав необходимые средства, поэт 
открыл двухмесячные курсы по под-
готовке учителей. Окончив данные 
курсы, учителя пропагандировали 
светское образование среди народа. 
Почти в каждом селе Артушского 
района были открыты школы ново-
го типа, в которых обучалось более 

десяти тысяч чело-
век. Просвещение 
не прошло и мимо 
взрослых, которые 
с удовольствием 
записывались в 
вечерние школы. 

Так, с 1933 г. по 
1936 г. более 70% 
населения Артуш-
ского района овла-
дело грамотой. На-
ряду с мальчиками 
учились и девочки, 
многие женщины 
стали учительни-
цами. И это было 
н е с о м н е н н ы м 
успехом, особен-
но в тех условиях, 
когда ислам играл 
доминирующую 
роль в обществен-

ной жизни народа. 
Такие просветительские дви-

жения и новые начинания в на-
родном образовании встречали 
ожесточенное противодействие 
местных властей и феодалов, ведь 
они понимали, что светское обра-
зование повысит политическое со-
знание народа, что, естественно, 
было не выгодно гоминьдановцам. 

В противовес всему этому Тав-
пик пытался распространить свет-
ское образование по всему Вос-
точному Туркестану. В 1935 году 
просветитель с сорока своими сто-
ронниками посетил многие села 
и города Кашгарского округа, где 
проводил беседы с местными жи-
телями, рассказывая об успехах 
новых школ в Артушском районе. 

Всё это сильно обеспокоило го-
миньдановскую администрацию, и 
именно поэтому в июне 1936 года 
Тавпик был арестован, посажен в 
Кашгарскую тюрьму и после же-
стоких пыток расстрелян. Тело его 
было сожжено, а прах – тайно по-
хоронен друзьями рядом с могилой 
его родителей в родном селе Буямат.

 Прожил поэт достаточно ко-
роткую жизнь, но сделал для уй-
гурского народа очень многое. 
Мамтили был близок к людям, по 
возможности помогал малоиму-
щим семьям, внимательно прислу-
шивался к мнению народа. Его 
поэзии были присуще гуманизм, 
любовь и уважением к труженикам. 

Тавпик полагал, что, когда на-
род получит образование, он смо-
жет завоевать свои права, и тог-
да в обществе наступит согласие 
между людьми. Конечно, он осоз-
навал, что свободу предстоит за-
воевать в упорной борьбе, именно 
поэтому своими стихами поэт хотел 
подготовить будущее поколение. 

В ряде стихотворений выраже-
на твердая уверенность, что в бу-
дущем народ выдвинет патриотов, 
готовых принести себя в жертву 
во имя родины. Тавпик стремил-
ся воспитать молодежь в духе без-
заветной любви к отечеству: «Не 
будьте рабами суеверий и пред-
рассудков, с гордо поднятой голо-
вой готовьтесь к грядущим боям!»

В 1981 году в Урумчи вышел 
сборник стихотворений Мамтили 
Тавпика «Булак», в котором были 
собраны такие стихотворения, как 
«Родина, пробудись!», «Мы - учите-
ля», «Путь к свободе», «Отечество», 
«Дни науки», «Тюремные воспоми-
нания» и многие другие. Каждое из 
его стихотворений было пронизано 
любовью не только к Родине, но и 
к простому народу. Он так жаждал 
увидеть прогресс в общественной 
жизни людей и неустанно призывал 
к борьбе за свое лучшее будущее.

А все потому что, во время по-
ездки в Советский союз поэт стал 
свидетелем успехов ранее отста-
лых народов Востока в экономи-
ке, науке и культуре. Его сильно 
огорчала безграмотность уйгуров, 
причину которой он видел в же-
стоком национальном и социаль-
ном гнете. Именно поэтому мыс-
литель горел просветительскими 
идеями и принципами, которые 
так старался претворить в жизнь. 

И сегодня, спустя столько лет, 
вопросы нравственности, культу-
ры,  образования, борьбы за свобо-
ду, затронутые в творчестве Мам-
тили Тавпика, остаются весьма 
актуальными для нас. А значит, 
не зря его называют одним из са-
мых ярких представителей уйгур-
ского просвещения и литературы!

Наргиз Баудинова,

кандидат филологических наук,
доцент КРСУ им. Б.Н. Ельцина
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ئۇيغۇر »ئىرقىي قىرغىنچىلىقى« نى 
ئېتىراپ قىلغان لىتۋا جۇمھۇرىيىتى بېيجىڭ 

ئولىمپىك مۇسابىقىسىنى بايقۇت قىلماقتا

مىليونلۇق   3 بويىدىكى  دېڭىزى  بالتىق 
ياۋروپا  جۇمھۇرىيىتى  لىتۋا  ئىگە  نوپۇسقا 
ئەڭ  ئىچىدىكى  دۆلەتلەر  ئەزا  ئىتتىپاقىغا 
شۇنداق  ھېسابلىنىدۇ.  دۆلەت  كىچىك 
 400 مىليارد   1 لىتۋا  قارىماي،  بولۇشىغا 
بىلەن  خىتاي  ئېگە  نوپۇسقا  مىليونلۇق 
خىتاينى  ھەم  تېركىشىپ،  داۋاملىق 
قالدۇرماقتا. ھەيران  ياۋروپانى  ھەم 
ئايلىرىدا  مارت  2021-يىلىنىڭ  لىتۋا 

پارچىالش  ياۋروپانى  تەرىپىدىن  خىتاي 
 1+17 چىقىلغان  قۇرۇپ  مەقسىتىدە 
چېكىنىپ  بولۇپ  تۇنجى  ئىتتىپاقىدىن 
خىتاينىڭ  يەنە  دۆلەت  بۇ  ئىدى.  چىققان 
تۈرلۈك تەھدىتلىرىگە پەرۋا قىلماي، بۇ يىل 
ئۈستىدىن  ئۇيغۇرالر  خىتاينىڭ  19-ماي 
سىياسەتلىرىنى  باستۇرۇش  يۈرگۈزۈۋاتقان 
»ئىنسانىيەتكە  ۋە  قىرغىنچىلىق«  »ئىرقىي 
قىلىپ،  ئېتىراپ  دەپ  جىنايەت«  قارشى 
لىتۋا  تەگكەن.  جېنىغا  قاتتىق  خىتاينىڭ 
تەيۋەننىڭ  بولۇپ  تۇنجى  9-ئايدا  يەنە 
بىلەن  نام  دېگەن  »تەيۋەن«  لىتۋادا 
بەرگەن  ئىجازەت  قۇرۇشىغا  ۋاكالەتخانا 
ۋەكىللەر  تەيۋەنگە  11-ئايدا  ھەمدە 
كېلىشىملەر  يۈرۈش  بىر  ئەۋەتىپ،  ئۆمىكى 
بولغان  بىلەن  خىتاي  نەتىجىدە  تۈزگەن. 
ئىككى  بۇزۇلۇپ،  مۇناسىۋىتى  دېپلوماتىك 
چېكىندۈرۈپ  ئەلچىلىرىنى  ئۆز  تەرەپ 
چىققان. ئالدىنقى ھەپتە خىتاي لىتۋادىكى 
»ۋاكالەتخانا«  ئورنىنى  ئەلچىخانىسىنىڭ 
دەرىجىسىگە تۆۋەنلەتكەنلىگىنى ئېالن قىلغان 
تۆلەيدۇ«  بەدەل  »ئېغىر  لىتۋانى  ھەمدە 
مۇشۇنداق  مانا  ئاگاھالندۇرغان.  دەپ 
خىتاي  پارالمېنتىدا  لىتۋا  ۋەزىيەتتە،  بىر 
قىلىش  بايقۇت  مۇسابىقىسىنى  ئولىمپىك 

چاقىرىقى تەكرار ئوتتۇرىغا قويۇلغان. 
رادىيوسىنىڭ  ئاۋازى«  »فرانسىيە 
تەنتەربىيە  »لىتۋا  25-نويابىردىكى 
ئولىمپىك  قىشلىق  بېيجىڭ  مىنىستېرى 
قاتناشمايدىغانلىغىنى  مۇسابىقىسىغا 
بىلدۈردى« ناملىق خەۋىرىگە ئاساسالنغاندا، 
تەنتەربىيە  ئىلىم-پەن،  مائارىپ،  لىتۋانىڭ 
25-نويابر  شۇرگىزنىنې  يۇرگىتا  مىنىستېرى 
2022-يىللىق  قىلىپ،  ئېالن  بايانات 
مۇسابىقىسىغا  ئولىمپىك  قىشلىق  بېيجىڭ 

قاتناشمايدىغانلىغىنى بىلدۈرگەن.  
ئالدىنقى ھەپتە بولسا لىتۋا تاشقىي   
جىگىمانتىس  رەئىسى  كومىتېتىنىڭ  ئىشالر 
پاۋىلىيونىس باشچىلىقىدا لىتۋا پارالمېنتىنىڭ 
ئېالن  بايانات  بىرلەشمە  ئەزاسى  نەپەر   17
قىشلىق  بېيجىڭ  2022-يىللىق  قىلىپ، 
ئولىمپىك مۇسابىقىسىنى دېپلوماتىك بايقۇت 
قىلىشنى تەشەببۇس قىلغان. ئۇالر باياناتىدا 
ئەمەلدارلىرى  ھۆكۈمەت  رەئىسى،  دۆلەت 
ۋە دېپلوماتالرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بارلىق 
قىشلىق  بېيجىڭ  ئەربابالرنىڭ  سىياسىي 
قاتناشماسلىغىنى،  مۇسابىقىسىغا  ئولىمپىك 
ئەۋەتمەسلىگىنى  ئۆمىگى  ۋەكىللەر 
پىكرىچە  ئۇالرنىڭ  قىلغان.  تەلەپ 
ھوقۇق  كىشىلىك  »بېيجىڭنىڭ  بولغاندا، 

پۇرسەت  ئاقلىشىغا  دەپسەندىچىلىكلىرىنى 
ئۇالر  كېرەككەن.  بەرمەسلىك«  يارىتىپ 
باياناتىدا: »مۇھىم خەلقئارالىق تەنھەرىكەت 
دۆلەتلەردە  مۇستەبىت  پائالىيەتلىرى 
مۇستەبىت  ئۇالرنىڭ  ئۆتكۈزۈلمەسلىگى، 
ئۇالرنىڭ  ياپماسلىغى،  چاپان  تۈزۈلمىسىگە 
ئايلىنىپ  قورالىغا  تەشۋىقات  سىياسىي 
قالماسلىغى كېرەك« دېگەنلەرنى بايان قىلغان.

ھۆكۈمەتلىرى  ئەنگىلىيە  ۋە  ئامېرىكا 

قىشلىق  بېيجىڭ  2022-يىللىق 
دېپلوماتىك  مۇسابىقىسىنى  ئولىمپىك 
ئويلىشىۋاتقانلىغىنى  قىلىشنى  بايقۇت 
تېخى  ھەقتە  بۇ  بولسىمۇ،  بىلدۈرگەن 
قىلمىغان.  ئېالن  بايانات  بىر  رەسمىي 
يولغا  بايقۇتنى  دېپلوماتىك  ئاۋىسترالىيە 
تەنھەركەتچىلەرگە  بىراق  قويۇدىغانلىغىنى، 
بىلدۈرگەن.  كۆرسەتمەيدىغانلىغىنى  تەسىر 
7-ئايدا  يىل  بۇ  ئىتتىپاقىمۇ  ياۋروپا 
ئاۋاز  تاشالپ  بىلەت  ئازالىرىنىڭ  پارالمېنت 
ئولىمپىك  قىشلىق  بېيجىڭ  بىلەن  بېرىشى 
قىلىش  بايقۇت  دېپلوماتىك  مۇسابىقىسىنى 
ھۆكۈمىتى  »خىتاي  ئالغان،  قارارى 
ئۇيغۇرالرنىڭ ۋە خوڭكوڭلۇقالرنىڭ ۋەزىيىتىنى 
دۆلەت  مۇسابىقىگە  بۇ  ئۆزگەرتمىگۈچە، 
تەشەببۇس  نى  قاتناشماسلىق«  ئەربابلىرى 
خەلقئارالىق  ئارتۇق  دىن   180 قىلغان. 
ئوخشاش  تەشكىالتلىرىمۇ  ھوقۇق  كىشىلىك 
خەلقئارا  ۋە  قويغان  ئوتتۇرىغا  تەشەببۇسنى 
ئىشلىتىپ  بېسىم  كومىتېتىغا  ئولىمپىك 
كەلگەن. بىراق يەنە ئىككى ئايدىن كېيىن 
ئولىمپىك  قىشلىق  باشلىنىدىغان  بېيجىڭدا 
قانچىلىك  زادى  قارىتا  مۇسابىقىسىغا 
نى  بايقۇت«  »دېپلوماتىك  دۆلەتنىڭ 
قولاليدىغانلىغى ھەم قوللىنىدىغانلىغىنى پەرەز 

قىلىش يەنىال قېيىن بولماقتىكەن. 
بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىك مۇسابىقىسىنى 
تەشەببۇسىنىڭ  قىلىش  بايقۇت  دېپلوماتىك 
ئۇچراۋاتقان  ئۇيغۇرالر  قويۇلۇشىغا  ئوتتۇرىغا 
»ئىرقىي قىرغىنچىلىق« نىڭ ئاساسلىق سەۋەب 
زىيالىسى  ئۇيغۇر  ئالغان  تىلغا  بولغانلىغىنى 
بىلدۈرىشىچە،  ئەپەندىنىڭ  قۇربان  غەيۇر 
يۈرگۈزۈش  ھاكىمىيەت  يېڭىدىن  نۆۋەتتە 
ھۆكۈمىتىنىڭ  گېرمانىيە  تۇرىۋاتقان  ئالدىدا 
بايقۇت«  »دېپلوماتىك  قىسمىدىمۇ  ئىچكىي 
ئېكەن. قىلماقتا  داۋام  مۇنازىرىسى  نىڭ 
نى  قىرغىنچىلىغى«  ئىرقىي  »ئۇيغۇر 
جۇمھۇرىيىتىنىڭ  لىتۋا  قىلغان  ئىتىراپ 
بايقۇت  مۇسابىقىسىنى  ئولىمپىك  بېيجىڭ 
ياۋروپاغا  پۈتكۈل  چاقىرىغىنىڭ  قىلىش 
قىلىدىغانلىغىنى  ئۈمىد  كېڭىيىشىنى 
زىيالىسى  ئۇيغۇر  نورۋېگىيەدىكى  بىلدۈرگەن 
بەھتىيار ئۆمەر ئەپەندىنىڭ تىلغا ئېلىشىچە، 
دەرىجىدە  كۈتكەن  خىتاي  مۇسابىقە  بۇ 
بولمايدىكەن ۋە خىتاينى خەلقارادا يەنە بىر 

قېتىم رەسۋا قىلىشى مۈمكىن ئېكەن. 

ئەكرەم

كانادادىكى »ئۇيغۇر ھوقۇقىنى تەشەببۇس 
شەرقىي  »كانادا  ۋە  قۇرۇلۇشى«  قىلىش 
ئۇيغۇر  قاتارلىق  جەمئىيىتى«  تۈركىستان 
نەتىجىسىدە  ھەمكارلىغى  تەشكىالتلىرىنىڭ 
تەشەببۇس  ھوقۇقىنى  ئۇيغۇرالرنىڭ  كانادادا 
پائالىيەت  كۈنلۈك   3 بويىچە  قىلىش 
كانادا  پائالىيەتتە  بۇ  ئۇيۇشتۇرۇلغان. 
خىتاينىڭ  پارالمېنتىنىڭ  ۋە  ھۆكۈمىتى 
»ئىرقىي  يۈرگۈزىۋاتقان  ئۇيغۇرالرغا 
ۋە  قىلىشى  ئېتىراپ  نى  قىرغىنچىلىغى« 

ھەرىكەتكە ئۆتۈشى تەلەپ قىلىىنغان. 
11-ئاينىڭ  پائالىيەت  كۈنلۈك   3
ئالدىدا  پارالمېنتى  كانادا  23-كۈنى 

ھوقۇقىنى  »ئۇيغۇر  باشالنغان. 
باشلىغى  قۇرۇلۇشى«  قىلىش  تەشەببۇس 
رادىيومىزغا  ئەپەندىنىڭ  توختى  مەمەت 
بىناسى  پارالمېنتى  كانادا  بىلدۈرۈشىچە، 
ئۇيغۇرالرنىڭ  مۇنبەردە  قۇرۇلغان  ئالدىدا 
ئۇيغۇرالرنىڭ  كانادادىكى  ئەھۋالى، 
ئۇرۇق-تۇققانلىرىنىڭ  يۇرتلىرىدىكى 
مەلۇماتلىرى  ۋە  ئەھۋالى ھەققىدىكى سۈرەت 

ئورۇن ئالغان مۇنبەر تەييارالنغان. 
پارالمېنت  كانادا  پائالىيەتكە  مەزكۇر 
قىلغان  ئىشتىراك  قىزغىن  ئەزالىرى 
نەپەر   12 مۇراسىمىدا  ئېچىلىش  بولۇپ، 

پارالمېنت ئەزاسى سۆز قىلغان. 
يېقىندا  تېخى  پائالىيەتكە  مەزكۇر 
خەۋپسىزلىك  خالىفەكس  »خەلقئارالىق 
يىغىنغا  مۇھىم  ئىبارەت  دىن  كېڭىشى« 
قاتنىشىپ قايتقان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ 
رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندىمۇ قاتناشقان. 
زىيارىتىمىزنى  مەيدانىدىن  پائالىىيەت  ئۇ 
سوغۇق  كانادانىڭ  قىلغاندا،  قوبۇل 
بۇ  قولالپ  ئۆزلىرىنى  قارىماي  ھاۋاسىغا 
ئەزالىرىغا  پارالمېنت  كانادا  كەلگەن  يەرگە 
ئۆزلىرىنىڭ  ئۇ  ئېيتتى.  رەھمەت  ئاالھىدە 
ئوتتۇرىغا  پائالىيەتلىرىدە  قېتىملىق  بۇ 
تونۇشتۇردى. تەلەپلىرىنى  كونكىرېت  قويغان 

پائالىيەت  كۈنلۈك   3 بۇ  ئەيسا  دولقۇن 
ھۆكۈمىتىدىن  كانادا  ئۆزلىرىنىڭ  جەريانىدا 
ئېتىراپ  نى  قىرغىنچىلىغى«  ئىرقىي  »ئۇيغۇر 
ئەمگىكىگە  مەجبۇرىي  ئۇيغۇر  قىلىشنى، 
بازىرىغا  كانادا  مەھسۇالتالرنىڭ  چېتىشلىق 
پېنسىيە  كانادانىڭ  چەكلەشنى،  كىرىشىنى 
يۆتكەشنى  شىركەتلىرىدىن  خىتاي  مەبلىغىنى 
ھۈسەيىن  پۇقراسى  كانادا  شۇنداقال  ۋە 
شۇنداقال  كېلىش،  قايتۇرۇپ  جېلىلنى 

بولۇپ  مۇساپىر  دۆلەتلەردە  خەتەرلىك 
يۈرىۋاتقان ئۇيغۇرالرنى كاناداغا يەرلەشتۈرۈش 
تەلەپلەرنى  مۇھىم  قاتار  بىر  قاتارلىق 
بىلدۈردى. قويىدىغانلىغىنى  ئوتتۇرىغا 
كۈنى  23-نويابر  بولۇشىچە،  مەلۇم 
نەزەرىدىكى  »ئۇيغۇرالرنىڭ  يەنە  كەچتە 
كانادا-خىتاي مۇناسىۋەتلىرى« تېمىسىدا بىر 
ئۇيۇشتۇرۇلغان.  يىغىنىمۇ  مۇھاكىمە  ئىلمىي 
ئېيتىشىچە،  ئەپەندىنىڭ  توختى  مەمەت 
كانادا  يىغىنىدىمۇ  مۇھاكىمە  مەزكۇر 
مۇتەخەسسسىلەر  ۋە  ئەزالىرى  پارالمېنت 

سۆز قىلىشقا ئورۇنالشتۇرۇلغان. 
چوڭ،  مايكىل  يىغىنىدا  مۇھاكىمە 

دۇسەپپى  برۇنېل  ئالېكس  ۋە  زۇبېرى  سامىر 
ئوتتوۋا  ئەزالىرى،  پارالمېنت  قاتارلىق 
ۋە  پەكىر  فرېدرىك  جون  ئۇنىۋېرسىتېتىدىن 
قىلغان. سۆز  قاتارلىقالر  جونستون  مارگارېت 

ئاخشىمى  كۈنى  شۇ  بولۇشىچە،  مەلۇم 
يەنە كانادا پارالمېنتىدىكى »ئۇيغۇر دوستلۇق 
پارالمېنت  دەك   30 دىكى  گۇرۇپپىسى« 
ئەزاسى بىرلىشىپ، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ 
كاناداغا  ئەپەندىنىڭ  ئەيسا  دولقۇن  رەئىسى 
مۇناسىۋىتى  كۈتۈۋېلىش  كەلگەنلىگىنى 
ئورۇنالشتۇرغان. زىياپەت  بىر  بىلەن 
كانادا  جامائىتى  ئۇيغۇر  كانادادىكى 
چىقارغۇچىالرنى  قانۇن  بىلەن  ھۆكۈمىتى 
قانۇنىي  ئىچىدىكى  دۆلەت  ۋە  خەلقئارا 
ھەمدە  قىلىشقا  ئادا  مەجبۇرىيەتلەرنى 
»ئۇيغۇر  داۋاملىشىۋاتقان  رايونىدا  ئۇيغۇر 
قىرغىنچىلىقى« غا تېزلىكتە ئەمەلىي ھەرىكەتلەر 

بىلەن جاۋاب قايتۇرۇشقا چاقىرغان. 
قىلىش  تەشەببۇس  ھوقۇقىنى  »ئۇيغۇر 
قۇرۇلۇشى« نىڭ ئورۇنالشتۇرۇشىدا ئۆتكۈزۈلگەن 
مەتبۇئاتالردىمۇ  كانادادىكى  پائالىيەتلەر  بۇ 
نوپۇزلۇق  كانادانىڭ  ئالغان.  ئورۇن  كەڭ 
مەكتۇبالر«  ۋە  شارى  »يەر  ئاخباراتلىرىدىن 
كانادادىن  قۇرۇلتىيى  ئۇيغۇر  »دۇنيا  گېزىتى 
ۋە  قىلىشنى  قوبۇل  مۇساپىرالرنى  ئۇيغۇر 
تەلەپ  چەكلەشنى  مەھسۇالتلىرىنى  خىتاي 
قىلدى« ماۋزۇسىدا خەۋەر بەرگەن. »تورونتو 
ئىشقا  »پارالمېنت  بولسا  گېزىتى  قۇياشى« 
چۈشكەندە كانادادىكى ئۇيغۇرالر ھۆكۈمەتنى 
چاقىردى«  قىلىشقا  بويقۇت  خىتاينى 

دېگەن تېمىدا خەۋەر بەرگەن. 

ئىرادە

ئىنتېرنېت خە ۋە رلىرى
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Қасим Масими, 
тарихчи 

( Ахири. Беши өткәнки санда)   
 Уйғурлар қедимдин балиларни кичиги-
дин соғ һавада чиниқтурушқа 
адәтләнгән. Миладимизниң II–чи 
әсирдин бурун уйғур елигә кәлгән хи-
тай саяһәтчилири уйғурларниң қишниң 
күни кичик балилирини соғ суға таш-
лап, андин кейин жугиларға орғинини 
көрүп, һәйран болған. Йәнә бир 
сақлинип келиватқан әнъәниләрниң 
бири, “Тиләп елиш”. Қиз чиқарған аилә 
қизиниң һамилдар болуп қалғинини 
билгәндин кейин уруқ-туққанлардин 
аяллар бир болуп, күйоғулниң өйигә 
соғатлар билән берип, қизини бошу-
нуштин қириқ күн бурун вә кейин өз 
һимайисигә алидиғанлиғини 
билдүриду. Бу хил әнъәнә тунҗа бала 
туғулғандила әмәлгә ашурулиду, чүнки, 
биринчи бала көргән яш ана роһий вә 
җисманий җәһәттин өз анисиниң 
һимайисидә болуши керәклигини 
уйғурлар медицина яқтин чүшәнгән. 
Бовақ туғулуп, қириқ күндин кейин, 
балиниң атиси уруқ-туққанлар билән 
келип, мәрасим өткүзиду. Елип 
келингән соғилар билән қизниң ата-
анисини тәбрикләп, андин кейинла ая-
лини балиси билән елип кетиду. Шуни 
тәкитләш керәкки, “тиләш” адити 
жәриянида әр-аял арисидики йеқин 
мунасивәтләр медицинилиқ көз қараш  
бойичә  вақитлиқ  тохтитилиду. 
    Уйғурлар йеңи 
туғулған бовақни 
бөшүккә бөләйду. 
Бөшүкниң жабдуқлири 
юмшақ вә қолайлиқ бо-
лиду. Бөшүктә ятқан 
балини ястуқчилар 
билән үстидин кәң 
бәлбағ арқилиқ орап, 
бөшүккә теңиветиду. 
Шу арқилиқ 
жиқилиштин сақлайду. 
Балиниң тәрити 
алаһидә бөшүккә 
бәкитилгән күлтүк арқилиқ кетиду. 
Сүйдүк маңғузуш үчүнму, алаһидә 
яғачтин вә сүйәктин ясалған шүмәкләр 
бәкитилиду. Бөшүкни тәврәткәндиму 
күлтүк чайқилип кәтмәйду. Бөшүкниң 
қурулуш алаһидилиги балиниң 
тазилиғини вә бехәтәрлигини 
тәминләйду.  
Уйғур ақсүйәклириниң өйлиниш 
жәриянлириму өзгичә. Уйғур 
дөлитиниң асасчиси Оғузханниң 
(мил.б. ІІІ әсир) пәрмани бойичә 
шаһзадиләр биринчи аялини хан 
әвладидин елиши шәрт еди. Биринчи 
аяли “байбичә-ханиш” дәп атилатти. 
Шуларниң әвлатлири уйғур далалирида 
биринчи уйғур дөлитиниң қурғучилири 
еди. Ақсүйәк, ханишлардин туғулған 
балилири тәхткә егә болалатти. Улар 
хан әвлади  болғанликтин жуқури 
мәнсәпкә сайлинатти.   Шу сәвәптин 
ханларниң, бәг вә байларниң әвлатлири 

вә уруқ-туққанлири һөкүмранлиққа егә 
болалатти. Шундақла, мәнсәпдарларға 
Оғузхан вә униң атиси Қараханниң 
әвлатлири кирәтти. Хитайлар бу сула-
лини иероглифлар арқилиқ “Сиолинь” 
яки “Бу” дәп язатти. (Н.Я.Бичурин, 
Н.В.Кюнер)  
   Әнъәниләр бойичә сулалини давам-
лаштуруп, йоқатмаслиқ үчүн иниси ва-
пат болған акисиниң аялиға өйлинәтти 
яки өзиниң анисидин башқа атисиниң 
аялилириға өйлинишкә мәҗбур 
қилинатти. Мундақ әнъәнә Хитай вә 
европилиқлар үчүн көрүнмигән адәт 
еди. Бу әнъәниләр бойичә өйләнгән 
кишиниң тул қалған аял билән йеқин 
мунасивәттә болуши шәрт әмәс еди. 
Әслидә, туққанлириниң аяллириға 
өйләнгән киши, аилә башқурғучи 
сүпитидә уларни һимайә қилип, маддий 
җәһәттин тәминләп, уларниң 
бехәтәрлигини сақлатти. Шу сәвәптин 
һазирқи күнләрдиму шу әнъәниләргә 
реайә қилинип, инисиниң балилири 
дадисиниң акисини чоң-дада, инисини 
кичик-дада дәп атайду. Шундақла, 
аписиниң һәдисини чоң-апа, сиңлисини 
кичик-апа дәп атишиду. Бу әнъәниләргә 
реайә қилмаслиқ һимайигә елинған 
аялниңла әмәс, туққанлириниңму 
наразилиғини қозғайду. Шундақ, Оғуз 
ханниң йәттинчи әвлади Шулай Канкуй 
миладидин 68 жил бурун өзиниң 
мәжбурийитидин баш тартқанда, акиси 
Гояндийниң аяли, Шабу қәбилисиниң 
мәликиси ( йолдиши 68 йешида қаза 
болған) наразилиғини билдүрүп, 
нәтиҗидә қураллиқ қозғилаңға 
айландурған. Уйғур һөкүмрани Тоба 
Гуй миладимизниң 409-жили пәрман 
чиқирип, ханишниң биринчи оғлиниң 
тәхт вариси болуши билән ханишниң 
балисиға сәлбий тәсир көрсәтмәслиги 
үчүн,кимки уни қаза қилатти. Бирақ, бу 

п ә р м а н 
чиқирилғандин 
кейин Тоба Гуй-
ни өз  оғли қәтил 
қиливәткән екән. 
( Қ . М а с и м и  
«История уйгу-
ров и  факты о 
крепости  Пот-
Б а ж ы н » , 
Алматы,2011г.)     
 
          Уйғур урп-
ә д ә т л и р и н и ң 

йәни бир алаһидилиги, у киз балини ки-
чигидинла һөрмәтләш. Уйғурлар қизиға 
сиз дәп сөзләйду, уни нокуш, тиллаш 
әсли болмайду. Сиз дәгән сөзни аңлап 
өскән киз  задила ата-анисиға сөз 
қайтурмайду, әмәлиятта бир ишлар бо-
луп қалса, қиз ата-анисиға: «Сили 
шундақ дегәнғу» - дәп өзиниң 
бегуналиғини етиду. Қиз-жуғанлар, 
аяллар әркәкләрдин алдидин өтидиған 
ишләр болса, улар оң қоли билән 
көксини тутуп сәл егилип «Әссәламу 
әләйкум, алдинлардин өтүп кәттим, 
кәчүрветиңлар» - дәйду.    
Оғул балинима уйғурлар наһайити 
һөрмәтләйду. У өйниң қути, бәрикити, 
түрүги дәп өстирип, шоқлиқ қилса хо-
шал болуп «Оғул болсаң шох бол, шох 
болмисаң йоқ бол» - дәп әркилитиду. 
Бала чоң болғанда униң келиватқан йо-
лини ханум-кизлар кәсмәйду.  
 Бизгә мәлум әнъәниләрдин йәнә бири 

бемәзгил яки пажиәлик һалак болған 
уруқ-туққанлириға һаза тутуп жиғлаш 
адити. Уйғурларниң жиға-зарә 
қилишлири һәққидә өз вақтида Рим та-
рихчиси Иордан төвәндики фактларни 
кәлтургән. 453 жили Европа китъәсида 
һөкумдарлиқ қиливатқан, күнгә етиқат 
қилидиған Уйғур-һунн империясиниң 
падишаси Адил (Европа мәнбәлиридә 
гун падишаси Атилла) сатқун 
хотининиң қолидин оға ичип, туюқсиз 
вапат болиду. Адилниң җанкөйәрлири   
түрлүк йосунда ечинишини билдүрүп, 
бирлири кийимлирини жиртип, чачли-
рини жулуп, үзлирини тирнап, 
сөйүмлик падишасини қорғап 
алмиғинини көрсәткән. Мундақ   иш-
ларни VII әсирниң ахирида  халиф  
Әлининиң тәрәпдарлирима қолланған. 
Кербела вадисида Әлиниң оғли 
Һөсәйин қошунлирини  сириялиқ 
«омейяд» қабилә тәрипидин сатқунлуқ 
билән өлтирилгәндә, Әлиниң 
тәрәпдарлири узлирини тирнап, 
қоллирини җәрәһәтләп, бәдинини 
зәнҗирлар билән уруп, биз «шеһит» 
болдуқ десә,  ханум-қизлар  қара кийим 
кийип, қарлуқ тутқан. Бу әнъәнә гайбир   
мусулман қәбилириниң  «сунна» еки-
мидин VII әсирниң   70 жиллири 
бөлүнүп «шеһит» еқиминиң асасини 
қурғанға сәвәпкәр болған.    Шеһит еки-
мидики қәбилиләр һазир Иран, Ирак, 
Ливан дөләтлиридә, Кавказ вә  Авгани-
стан  диярида яшайду ( Қ. Масими 
«История уйгурской державы, голубые 
тюрки» Алматы, 2000г.)    
    Уйғур әждәтлириниң бәзибир йетәкчи 
қәбилилири көчмәнликтин, 
олтирақчилиққа өтүп, чегараларда, 
шәһәрләрдә «тур» - наблюдательная 
башня  турғузуп, чарвучиликтин башқа 
деханчилиик, бағвәнчилик, очилик  иш-
лири билән мәшғул болған. Бу 
қәбилиләр турған жайларни парслар  
«Туран» өлкиси дәп атап, улар билән  
болған жәңләрни «Авеста»,  «Шахнамә» 
китаплирида көрсәткән. Туранлиқлар 
өз диярини улуқлап,  балилириниң ис-
мини Туран, Туралим, Турахмәт, Тур-
сун, Турахан, Турниса дейишкән.   
  Уйғурла парслар билән бирдә тати-
шип, бирдә қуда  болғанда, парслар 
етиқат қиливатқан зороастризм (от 
билән тазилиниш яки  шаман) динигә 
кирсә, бәзи бир қәбилиләр  парс шаһи 
Шапур I қобул қилған Мани динигә IV 
әсирдә етиқат қилишни башлиған. VI 
әсирдә Мани дини парсларда қоғланди 
тәрипигә өткәндә, дин  мәркизи  парс  
диаридин  Сәмәркәнткә   йөткәлгән. 
 Шәриктики уйғурларниң  көпчилиги  
«Тәңри-худаға» ишинип, асмандики 
күнгә (һун), айға етиқат қилип, 
балилириниң исимлириға «һун» 
қошумчисини қошуп Тохтахун, 
Бәхтахун, Палтахун вә башқиларни 
десә, қизлириниң исимигә «ай» дегәнни 
қошуп Турсунай, Пучинай, Айтурған, 
Айбуви дәп атиған. Хошна дөләтләр 
уйғурларниң  етиқат орунлирини 
алаһидигини көрүп шаманлиқлар десә, 
руслар «язычники» дәп атап кетишкән. 
Балилириниң исимлирини дингә 
бағлашлиқ аташ, башқа хәлиқләрдима 
бар. Мәсилән, христиан милләтлири: 
Христиан, Христос, Христианин десә, 
мусулман дөләтлиридә: Ислам, Ислам-
бек, Муслим, Муһәммәт  вә башқилар 
кәң орун алған.  

  IV әсирдә һазирки Тибәт,Турпан, Ку-
мул  вә Ички Монголияниң ғәрбий дия-
ридики уйғурлар шаман динидин будда 
динигә кирип, хан Мэнсунниң вақтида 
чон тарәққият, мәдәнийәт вә айрим ил-
мий ишләргә йәткәндә, хитай зимини-
ни башқуруп турған, чашлирини бөлүп 
өридиған, Хитайниң Конфуций, дао-
сизм еқимидики «тобғач-тобсач» сула-
лалиси Мэнсуннуң дөлитигә  «шима-
лий  әллириниң  гөһәри»  дегән  баһа  
бәргән.   
 Падиша буйруқлирини, дин қаидиларни 
үгүништә уйғурлар ІІ әсирдә қәғәзни 
иҗат қилип, Индия һәриплирини, хитай 
тамғилирини (иероглифини) қолланған. 
Парслар билән алақә бағлиған ғәрбий 
өлкиниң уйғурлири, атап етқанда  
тағлиқ-соғлуқ зиминда яшайдиған 
қәбилиләр, пайтәхтиси Сәмәркәнт  Си-
рия әлипбәсигә асаслинип уйғур 
әлипбәсини түзүп,  оңдун солға қарап 
йази-дуғанни үгәнгән. Бу йезиқ илимдә 
«соғда» йезиғи дегән намға егә болиду. 
Соғда:  хитайчә-«согэ», парсчә - «сугу-
да», грекчә - «согдиана» сөзиниң 
мәнасини хитай, парс, грек вә башқа 
алимлар чушәндүрәлмәйду. Уйғур, 
парс мәнбәлиридә «соғда» диарида 
1-чи миң жиллиқта  деңиз бетидин 1800 
метр егизликтин башлап муз 
қатламлири башлинип, бәзи-бир 
йәрләрдә, қатламниң қелинлиғи 1000 
метр,  узунлиғи 180 километрғичә  
барған. Соғда  диариға яққан қар, 
тоңлиған музлар язда ерип, Амудәрия, 
Сирдариялирини су билән тәминләп, 
улар Арал көлигә қуятти. Уйғурлар бу 
диарни «Соғ дияр» дәп атап кәткән. Ик-
кинчи миң жиллиқниң ахирқи 
әсирлиридә  һава райи өзгүрүп, муз 
қатлиминиң қелинлиғи  500 м. узунлиғи 
77км.  болуп Амудәрия, Сирдәрияларниң 
суйи тартилип Арал көли қурушқа ай-
линип, көлниң әтрапидики  қумниң ди-
яри жилдин жилға  кеңәймәктә. Соғда 
йезиғида йезилған зороастризм, мани-
хей, будда, христиан (несториан екими-

дики) диний қаидиләр, падиша 
бүйруқлири вә башқа мәнбәләрниң 
көпчилиги Турпан, Безәклик, Кочо, 
Дунхуан, өлкилиридә, Қирғизстанда, 
Монголияда, айрим материаллар 
Таҗикстанниң Муг қорғанида,  
Хитайниң Гәньсу өлкисидә Парс вә Си-
рия диярида тепилған.  Соғда йезиғини 
тәкшургән Таң сулалисиниң сәяһәтчиси 
Сюань-цзан, шәркшунас алимлар: 
С.Е.Малов, Л.Ю.Тугушова, Г. Рамстедт  
вә Чингисхан   бу йезиқни уйғур йезиғи 
дегән хуласигә қәлгән. Кәлтурилгән 
фактлар «соғда» йезиғиниң вә  «Соғда»  
дияриниң уйғурларға тәвәллуқ 
екәнлигини вә уйғурларниң қедимдин 
башлап өз йезиғиға егә болған хәлиқ 
екәллигини, уларниң  руслардин бурун 
христиан динигә киргәнлигини  
көрситиду.  
 
   Алмута шәһири

Мәдәнийәт - тарихниң алтун бөшүги                                                                                                                                                                                                                                                                                (мәдәнийәт, турмуш  вә  әнъәниләр  һәққидә)  
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رەڭگىدە  ئالتۇن  بويىدىكى  ساھىل 
-يېشىل  ياپ  دەل-دەرەخلەر،  رەڭلەنگەن 
ئۆت چۆپلەر، كۆز يەتكۈسىز كۆپكۆك دېڭىز، 
ئادەمنىڭ  شامال  لەرزان  چىقىۋاتقان   ئاستا 
كۆڭلىگە باشقىچە  مىھىرلىك تەسىر بېرەتتى. 
ئارلىقتا  مېتىر  سەكىز  يەتتە  قىرغاقتىن 

بەش سېلىپ،  داستىخانلىرىنى  -چىرايلىق 
ئولتۇرغان  بولۇپ  توپ-توپ  -ئوندىن 
يەرلىك ئىنسانالرنى قەدەمدە بىر ئۇچىراتقىلى 
بوالتتى. ھەتتا ھەپتە ئاخىرلىرى ئادەملەرنى 
چىقارغاندەك  قوغالپ  ئۆيلىرىدىن  بىرلىرى 
ئەتىگىنى  بويىدا  دېڭىز  بۇ  ئادەم  ھەممە 
كەچ  ئولتۇرۇشسا،  بىر  سېلىپ  داستىخىنىنى 
چېقىشىپ،  گازىر-پۇرچاقلىرىنى  كىرگۈچە 
قىلىشىپ  پاراڭلىرىنى  ئۇرۇم-قۇرۇمنىڭ 
ئەگىشىپ  پېتىشىغا  كۈننىڭ  ئولتۇرىشاتتى. 
توپلىشىپ  ئوغۇلالنىڭ  ياش  بويى  دېڭىز 
تاماكىلىرىنى  ئاچچىق  ياكى  ئوينايدىغان 

تۇتاشتۇرۇپ مۇڭدىشىدىغان ماكانى ئېدى.
دەسسەپ  يىنىك  چۆپلەرگە  ئۆت  يېشىل 
كىلىۋاتقان  قىلىپ  خىيال  نىمىنىدۇر 
ئۈستىگە  كۆڭلەك  ئاق  سۈبھىئاينىڭ 
ئۇزۇن  چىچەكلىك  ھالرەڭ  چۈشۈرۈلگەن 
ئارتىۋالغان  كۆينىكى، ئۇنىڭغا ماسالشتۇرۇپ 
ھالرەڭ شارپىسى ئۇنى شۇنچىلىك ئوماق ۋە 
كۆرسىتىپ  قىلىپ  نازاكەتلىك  شۇنچىلىك 
تۇراتتى. ئۇزۇن ۋە قاپقارا قاش-كىرپىكلىرى 
بۇ  كۆرىنىدىغان  چىرايلىق  باشقىچە  بىلەن 
مانا  ياشاۋاتقىنىغا  ئەللەردە  يات  بۇ  قىزنىڭ 
ساق ئالتە يىل بولۇپ قالغان ئىدى. بۈگۈن 
ئۇنچىلىك  ساھىلدا  بولغاچقا  ئىچى  ھەپتە 

ئوڭ سۈبھىئاي  بولۇپ،  يوق  ئادەم  -جىق 
قويۇپ،  قاراپ  پات-پات  تەرەپكە  -سول 
قورام  يوغان  قىرغىقىدىكى  دېڭىز  ئۇدۇل 
ئولتۇرۋالدى.  ئەپلىككىنە  كىلىپ  تاشقا 
ئاۋازىنى  تىڭشىغۇچنىڭ  سېلىنغان  قۇلىقىغا 
نەزەر  يىراقالرغا  كۆتۈرۈپ،  ئۈنلۈكرەك  سەل 
تېلېپۇندا  بىلەن  دىققىتى  پۈتۈن  تاشلىغاچ 
ئاڭالشقا  ناخشىنى  ئۇيغۇرچە  قويۇلىۋاتقان 
باشلىدى. رېتىم بىلەن ئالمىشىپ چىقىۋاتقان 
»كۈتۈش«  تۈگەپ،  ناخشا  نۆۋەتتىكى 
بىلەن  باشلىنىش  ناخشا  لەرزان  ناملىق 

ئۇنىڭ كەيپىياتى بۇزۇلدى. بولۇپمۇ: 

مۇڭ باسقان كۆزلىرىڭنى ئەسلىيەلەيمەن، 
سەن چوقۇم يىراقتا باقتىڭ الۋۇلداپ. 
مانا يەنە بىر كۈن ئۆتتى مىڭ تەستە، 
قاراپ.  يولۇڭغا  قوشۇلدۇم  يۇلتۇزالرغا 

ئۇنىڭ  كەلگىنىدە  كۇبلىتىغا  دىگەن 
تامچە  ئىككى  كۆزلىرىدىن  چىرايلىق 

چۈشتى. سىرغىپ  ئىختىيارسىز  ياش 
كۈنلەردىن  تەس  بۇنداق  شۇنداق، 
ئۆتمىدى دەيسىز . كېچىلىرى  نەچچىىسىنى 
سېغىنىش،  ئانىسىنى  ئاتا  دەردى،  ۋەتەن 
بىلەن   ئازاپ  بولۇشتەك  زار  قېرىنداشلىرىغا 
بولمىغاندەك  ئىش  ھېچ  كۈندۈزى  يىغالپ، 
ياشاپ  تەسلىگىنى  قانچىلىك  يۈرۈشنىڭ 
چۈشەنمەيتتى.  ئەلۋەتتە  بىرسى  باقمىغان 
ئەتىۋارلىنىدىغان،  شۇنچىلىك  ئۆيىدە 
مەلىكىلەردەك ئەركە مىجەزگە ئىگە بۇ قىزغا 
ئۆتكۈزمەك  ۋاقىتنى  يىل  ئالتە  ئەللەردە  يات 
يىراقالرغا  ئۇ  بىلىنەتتى.  مۆجىزىدەك  بىر 
نەزەر سالدى، ئۇ يەنە شۇ سۆيۈملۈك، مىھرى 
كەڭرى  بولۇپ،  سېغىنغان  ۋەتىنىنى  ئىللىق 
كەتكەن ھويال ئارامالر، ھەشەمەتلىك قىلىپ 
سېلىنغان ئۈچ قەۋەتلىك كۆركەم قورو، قورو 
كىلىدىغان  يېقىن  موغا  بىرەر  ئارقىسىدىكى 
مەلۇم  ئۇنىڭ  يېرىدە  ھەممە  باغالرنىڭ 
ئاي  سۈبھى  ئېدى.  بار  ئەسلىمىلىرى  بىر 
ۋاقتىدا  ياش   16 ۋە  يۇمدى  كۆزىنى  ئاستا 

ۋەتەندىن ئايرىلغان دەملىرىنى ئەسلىدى.
باش باھار مەزگىلى ئېدى. سۈبھى ئاينىڭ 
دادىسى توختى ھاجىم چۈشلۈك تاماققا ئۆيىگە 
كۆرگەن  كەلگىنىنى  دادىسىنىڭ  كەلدى. 
ئالدىغا  دادىسىنىڭ  دەرھال  ئاي  سۈبھى 
يۈگۈرۈپ كەلگىنىچە ئۇنىڭ چاپىنىنى ئېلىپ 
ئىشىك كەينىدىكى ئىلغۇچقا ئاستى ۋە  چاي 
ھازىرالپ ئېلىپ كەلدى. قىزىنى قائىدىلىك 
سۆيۈنگەن  بولغىنىدىن  چوڭ  ئىشچان  ۋە 
ئىللىق  بېرىپ،  باغرىغا  قىزىنى  توختىھاجىم 
بوپسىز — ھە  تۇرۇپ: »چوڭ  كۈلۈمسىرەپ 
سۈبھى  قويدى.  ئەركىلىتىپ  دەپ  قىزىم« 
ياردەملىشىپ  خېنىمغا  تىلال  ئانىسى  ئاي 

ئۈستەلگە  قىلىپ  تەييار  بىردەمدە  تاماقنىمۇ 
ياشقا   40 ئەمدىال  بوي،  غونچە  تىزدى. 
كىچىك  خېلىال  يېشىدىن  تىلالخان  كىرگەن 
كۆرۈنىدىغان بولۇپ، بىلمەيدىغانالر »سۈبھى 
ئاينىڭ ئاچىسىمىكى« دەپمۇ قاالتتى. ھەتتا 
تىلال  ئايالى  توختىھاجىم  قېتىم  نەچچە  بىر 
باشقىالر  چىققىنىدا  بازارغا  بىلەن  خان 
ئىدى.  سوراشقان  دەپ  بۇ«  »قىزىڭىزمۇ 
تىلالخانغا  ئويلىغىندا  بۇالرنى  توختىھاجىم 
قوياتتى.  قاراپ  بىلەن  سۆيۈنۈش  ۋە  پەخىر 
توختىھاجىم ئەمدى 45 ياشالرنىڭ قارىسىنى 
ئالغان بولسىمۇ، تۇرمۇش غېمى ۋە يىلالردىن 
»نوختىلىق  تەرەپتىن  ھۆكۈمەت  بىرى 
نوپۇس« دەپ قارىلىپ تەقىپلەشلەر، نۇرغۇن 
قېتىم تۇتقۇن قىلىنىشالر ئۇنى ئۆز يېشىېدىن 

تۇراتتى.  كۆرسىتىپ  قېرى  خوپ  خېلى 
تاماقتىن كىيىن توختىھاجىم ئايالىغا 

قاراپ:
يۇيۇڭالر،  كىيىن  قاچا-قۇچىالرنى   -
ھازىر سىلەرگە بىر ئىشنى مەسلىھەت سالىمەن. 
ئىچكىسى  چايدىن  ئالدىدىكى  دېدى.   —
كەلمىگەندەك تەرىزدە بىرنى ئوتالپ قويدى. 
سۈبھىئايمۇ  ئولتۇرغان  ئوينىتىپ  ئۇكىسىنى 
ئۇدۇلىدىكى  دادىسىنىڭ  ئاڭالپ  گەپنى  بۇ 

ئولتۇردى. كىلىپ  سافاغا  خۇرۇم 
سىياسەت  يېڭى  يېقىندا  ئاڭلىسام   -
چىققۇدەكمىش، بۇ خىتايالر ئەمدى تېخىمۇ 
ھەدىدىن ئېشىپ قىز ئايالالرنىڭ بېشىدىكى 
دىگۈدەك.  سال  يوپكىنى  ئال،  ياغلىقنى 
بىرى  يىلدىن  ئىككى  بىلىسىلەر، مانا  سىلەر 
تۇتقۇن  ئايالالرنى  ئورىغان  يۈزىنى  خوتەندە 
كۆرسىتىپ  كۈنلەرنى  كۆرمىگەن  قىلىپ، 
يۈزىنى ئورىغان بىرمۇ ئايال زاتىنى قويمىدى. 
بۇ يېڭى سىياسەتنىڭ ئەلپازى بەك ياماندەك 
ئىچىدە»ئاشقۇن،  يىل  بىر  بۇ  قىلىدۇ. 
دىگەندەك  بۆلگۈنچى«  مىللىي  تېرورست، 
ئۇزۇن  ئارتقان،  ياغلىق  بىلەن  قالپاقالر 
كىيىم كەيگەن بىرمۇ قىز-ئايال قويماسلىقنى 

مىش بەزى  ئاشۇرغۇدەك.  -ئەمەلگە 
ئاقسۇ  غولجا،  قارىغاندا  گەپلەرگە  -مىش 

-تەرەپلەردە دىنى ساۋادى بولغان ياشالر قىز
-ئوغۇل دەپ ئايرىلماستىن تۇتقۇن قىلىنىپ، 
كىم  ئىكەن.  يوق  دېرىكى  ئىز  ھېچقانداق 
ئۇالرمۇ  قىلسا  سۈرۈشتىسىنى  ئۇالرنىڭ 
توختىھاجىم  كېتىۋېتىپتۇ.  بولۇپ  غايىپ 
مېھىر بالقىپ تۇرغان ئىللىق كۆزلىرى بىلەن 
ۋاقىت  قىسقا  سۆزىدىن  قاراپ  سۈبھىئايغا 

قىلدى. داۋام  يەنە  كىيىن  توختىغاندىن 
سىز مىنىڭ ئۈمۈدۈم ۋە غورورۇم، ئۇكىڭىز 
ھىلى  ئوتتۇرىنىمۇ  تۇلۇقسىز  كىچىك،  تېخى 
ياغلىقى چىگىدىكەنسەن«،  »ئۆيۈڭدە باش 

بولۇپ  ئۇزۇن  ئۆلچەمدىن  »كىيىمىڭ  ھىلى 
ۋە  تىل  بىلەن  گەپلەر  دېگەندەك  كىتىپتۇ« 
پۈتتۈردىڭىز.  تەستە  بەك  ئىچىدە  تەنقىدلەر 
مەن يېقىندىن بىرى تۈركىيەدىكى تونۇشلىرىم 
ئۇقۇشتۇم.  مەكتەپ  يەردە  ئۇ  ئارقىلىق 
ئوقۇشقا  تۈركىيەگە  بۇرۇنراق  بىزدىن  سىزنى 
ئانىڭىز  ئارقىڭىزدىن  سېلىشنى،  يولغا 
ئويالشتۇق.  بېرىشنى  ئىككىمىز  بىلەن 
دېدى.  قاالي  پۈتۈپ  ئىشىڭىز  سىزنىڭ 
شۇڭا  چىقىسىز.  يولغا  چىقسىال  پاسپورتىڭىز 

قىزىم.  بولسۇن  تەييارلىق  ئىدىيەڭىزدە 
ئىنكاس  ھېچقانداق  سۈبھىئاي 
سېلىپ جىمجىت  تۈۋەن  بېشىنى  بىلدۈرمەي 

سۈكۈتنى  قىسقا  ئارىدىكى  ئولتۇردى. 
بۇزدى. ئاۋازى  ئارالش  يىغا  تىلالخاننىڭ 

-دادىسى، بىزمۇ بۇ قورو، باغ-ۋارانالرنى 
سېتىپ قىزىمىز بىلەن بىرگە چىقىپ كەتسەك 
يالغۇز  چەتئەلگە  بالىنى  قىز  بولماسمۇ؟ 

كىشى. ئەنسىرەيدىكەن  ئەۋەتىشتىن 
قورقىمەن  يالغۇز  دادا، مەن  - شۇنداق 
گېپىنى  ئانىسىنىڭ  سۈبھىئايمۇ  دېدى   -
يىغالشقا  مىشىلداپ  تىلالخان  قولالپ. 
كىيىن  سۈكۈتتىن  بىردەملىك  باشلىدى. 

قويۇپ:  تىنىپ  بىرنى  ئېغىر  توختىھاجىم 
- توغرا، قىز بالىنى يالغۇز ئەۋەتىشنىڭ 
بىلىمەن،  مەنمۇ  بولمايدىغانلىغىنى  توغرا 
ئون  ئايرىلىپ  بىزدىن  قىزىمدەك  بۇ  بولۇپمۇ 
كىلومېتىر يەرگىمۇ يالغۇز بېرىپ باقمىغان بىرى 
ياشىنىپ  مىنىڭ  شۇنداق.  تېخىمۇ  ئۈچۈن 
ئاغرىقچان بولۇپ قالغان ئانام بار. سىلىنىڭ 
ئاناڭلىنىڭ ئەھۋالىمۇ ياخشى ئەمەس. ئۇنىڭ 
ئۈچۈنمۇ  پاسپورتى  قىزىمىزنىڭ  بۇ  ئۈستىگە 
ماڭا  كەتتى.  پۇل  ئەتراپىدا  مىڭ   100
تېخىمۇ  قا  نوپۇس«  »نوختىلىق  ئوخشاش 
يېقىندىن  ئاڭلىغانسىلەر،  سىلىمۇ  تەس. 
بىرى چەتئەلگە چىقىپ كەتكەنلەرنىڭ قېرى 
ئاتا-ئانىلىرىنى تۇتۇپ كىتىۋاتىدۇ، ئۇالرنى 
قويايلى.  ئارامىدا  بولسىمۇ  قالغاندا  قېرىپ 
يىلدا  بىرەر  كىتىۋەرمەس،  بۇنداقمۇ  جاھان 

دېدى.  — كىتەر  ئۆتۈپ  شامالمۇ  بۇ 
ۋاقىتتىن  ئايدەك  بىرەر  قىىلىپ  شۇنداق 
چىقتى.  پاسپورتىمۇ  سۈبھىئاينىڭ  كىيىن 
بېلىتىنى  ئايرۇپىالن  تۈركىيەنىڭ  توختھاجىم 
ۋە  پۈتتۈردى  تەييارلىقالرنى  ھەممە  ئېلپ، 

قىزىنىڭ يېرىم بولىۋاتقان كۆڭلىنى ياساپ:
كۆپ  كىچىك.  تېخى  سىز  —قىزىم، 
مۈمكىن،  ھازىر چۈشەنمەسلىكىڭىز  ئىشالرنى 
قالىسىز.  چۈشۈنۈپ  چوقۇم  كىيىنچە  ئامما 
بىزدەك خورالنماي، دەرتنى  بولسىمۇ  سىزنى 
ئىچىگە يۈتۈپ يۈرمەي ئەركىن دۆلەتتە راھەت 
ھۆرولۈكنىڭ  ئەركىنلىكنىڭ،  ياشىسۇن، 
كۆرۈپ  بىلەن  كۆزى  ئۆز  ئىكەنلىكىنى  نېمە 

دېدى. دېدىم.—  بولسۇن  چوڭ 
سۈبھىئاي بۇ گەپلەرنى دەمال چۈشىنىپ 
ئۆزىنى  دادىسىنىڭ  ئەمما  كىتەلمىسىمۇ، 
تېخىمۇ  قەدىرلەيدىغانلىقىنى  قانچىلىك 
يېقىندىن  بولدى.  چۈشەنگەندەك   چوڭقۇر 
بىر  تۇيغۇلىرىنىڭ  ئىچكى  ئۇنىڭ  بىرى 
كىرىپ  پات-پاتال  خىيالىغا  يەرلىرىنىڭ 
بالىغا  دىگەن  ئۆركەش  ھېلىقى  قالىدىغان 
قىلىپ  ھىس  ئۆزى  تارتىشىۋاتقىنىنىمۇ 
تۇراتتى. ئېگىز بويلۇق، بۇرۇتلىرى ئەمىدىال 
ئۆركەش  ياشالردىكى   20 تارتقان،  خەت 
بىلەن بىر نەچچە ئاي ئىلگىرى كىتابخانىدا 

تونۇشۇپ قالغان بولۇپ، قانداقتۇ بىر ئىللىق 
سىزىم شۇ ۋاقىتتىن بىرى ئۇنى بىئارام قىلىپ 
ئۇچرىشىپ  قېتىم  نەچچە  بىر  كىلىۋاتاتتى. 
ئۈندىداردىمۇ  قىلىشتى،  پاراڭالرنى  قىزغىن 
ئامما  تۇردى،  كۆرۈشۈپ  دېگۈدەك  دائىم 
كىتاپ،  ئوقۇش،  تېمىسى  پاراڭ  ئۇالرنىڭ 
نېرىسىغا  ۋەزىيەتنىڭ  سىياسىي  ھازىرقى 
كىتاپخۇمار  بەكمۇ  ئۆركەش  ئۆتمىدى. 
قايسى  قىلسا  گەپال  ئېدى.  بىرى 
كىتاپالرنى  قايسى  قانداقلىغى،  كىتاپنىڭ 
قىالتتى.  گەپ  ھەققىىدە  سېتىۋالغانلىغى… 
ئايرىلىش  ئۇنىدىن  سۈبھىئاي  ئەمدى  مانا 
قانچىلىك  ئايرىلىشنىڭ  بۇ  ئېدى.  ئالدىدا 
بىلمەيتتى.  ئۆزىمۇ  قىلىدىغانلىغىنى  داۋام 
تۇيغۇ كۈنلەر  ئاچچىق  ئازاپالۋاتقان  ئىچىنى 
يېقىنالشقانسىرى تېخىمۇ كۈچەيمەكتە ئېدى. 
ھەممىدىن  ئازاپالنماسلىغى،  ئۆركەشنىڭ  ئۇ 
دىگەن  جېنىم«  »كەتمە  ئۇنىڭ  موھىمى 
سۆزىگە قانداق جاۋاپ بىرىشنى بىلمىگەنلىگى 
توغرا  بىلدۈرمەسلىگنى  ئۇنىڭغا  ئۈچۈن 
كۈنى  چىقىدىغان  يولغا  ۋە  تاپتى 

يۇيىۋەتتى.  تېلېپۇندىن  ئۈندىداردىن 
ئاتا-ئانا،  سۈبھىئاي  قىلىپ  شۇنداق 
خوشلىشىپ  بىلەن  تۇققانلىرى  ئۇرۇق 
تۈركىيەگە كەلدى. ئۇنى دادىسىنىڭ يېقىن 
ساۋاقدىشى مۇرات كۈتىۋالدى ۋە ئۇنىڭ بىلەن 
ئورۇنالشتۇردى.  ئۆيگە  بىر  قىزىنى  تەڭتۇش 
پۈتۈنلەي  سىما،  يات  موھىت،  ناتونۇش 
يالغۇز  تېخىمۇ  ئۇنى  ھاياتلىق  بىر  باشقىچە 
كېچە-كۈندۈز  ئۇنىڭغا  سېغىنىش  قالدۇرسا، 
بىلەن  ئاتا-ئانىسى  بەرمىدى.  ئارام 
تۇردى.  كۆرۈشۈپ  ئۈندىدارىدا  مۇراتنىڭ 
سۈبھىئاي  كىيىن  ئۆتكەندىن  ئاي  بىر  ساق 
ئۆركەشنىڭ  ئۈندىدار  ئاچىتى.  ئۈندىدارنى 
ئۇ  بولۇپ،  تولغان  بىلەن  ئۇچۇرى  يازغان 
شۇ  كەتكەنلىكىنى  تۈركىيەگە  سۈبھىئاينىڭ 
ئۈچۈن  نېمە  ئۆزىگە  بىلگەنلىكىنى،  كۈنىال 
خەۋەر بەرمىگەنلىكىنى، رەنجىپ قالغان بولسا 
ئەپۇ سورايدىغانلىغىنى ئىپادىلەپ ھەر كۈنى 
دىگۈدەك يازغان ئىدى. ئۆركەشنىڭ بىر كۈن 
بۇرۇنقى يازغان خېتىدە ئۆزىنىڭمۇ تۈركىيەگە 
قىلىۋاتقانلىغىنى،  تەييارلىق  چىقىشىقا 
دادىسىنى قايىل قىلغانلىغىنى ئېيتقان ئېدى. 

سۈبھىئاي ھاياجاندىن بىردەم يىغلىۋالدى.
شۇ تەرىقىدە كۈنلەر ئۆتتى. بىر ھەپتىدىن 
يوق  جاۋاپ  ھېچقانداق  ئۆركەشتىن  بىرى 
ئاچمايۋاتاتتى.  ئۈندىدارنىمۇ  بولۇپ، 
قالغانمىدۇ«  بولۇپ  ئىش  بىرەر  »ئۇنىڭغا 
بىلەن  كىلىش  كاللىسىغا  خىيال  دىگەن 
كەتتى.  سېلىپ  ئەنىسىز  يۈرىكى  ئۇنىڭ 
ئاخىرى ئۇ يۈزىنى قېلىن قېلىپ، ئۈندىدارىدا 

ساالم قىلدى.  تېلېپۇن  -ئانىسىغا 
تىلالخاننىڭ  باشالنغان  بىلەن  -سائەتلەر 
كىيىن  بېسىلغاندىن  ئاز  بىر  يىغىسى 

سوردى. ئۆركەشنىڭ  تەستە،  ناھايتى 
ئىشىدىن  ئىككىڭالرنىڭ  قىزىم،  ۋاي   —
خەۋىرىمىز بار. ئۇ بالىمۇ يېقىندا تۈركىيەگە 
مېڭىۋاتقان  يول  پاسپورتقا  ئۈچۈن  چىقىش 
كېچىدە  كۈنى  سەيشەنبە  ئۆتكەن  ئىدى، 
قىلغان«  ئاالقە  بىلەن  »چەتئەل  ساقچىالر 
دەپ تۇتۇپ كىتىپتۇ. ئاتا-ئانىسى ھازىرغىچە 
 — ئااللمايۋاتىدۇ.  خەۋىرىنى  ھېچيەردىن 
سۈبھىئاي  ۋە  ئانىسى  بەردى  جاۋاپ  دەپ 
ھەر  ساقچىالرنىڭ  بىرى  كەتكەندىن 
»قىزىڭ  كىلىۋېلىپ،  دىگۈدەك  كۈنى 
بىلەن  بىز  قىلىۋاتىدۇ؟  ئىش  نېمە  نەدە، 
پاراكەندە  توختىماي  دەپ  كۆرۈشسۇن« 

ئۆتتى. سۆزلەپ  قىلىۋاتقانلىقىنىمۇ 

16-بەتتە( )داۋامى 
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В эти дни уйгурские общины 
стран Центральной Азии отмечают 
60-летие известного казахстанско-
го историка, доктора исторических 
наук, профессора Камалов Аблета 
Каюмовича. А.К. Камалов является 
признанным мировым научным со-
обществом исследователем-уйгуро-
ведом, внесшим большой вклад в 
изучение истории и культуры уйгур-
ского народа. Его труды известны 
не только в Казахстане, но и далеко 
за его пределами. Как отметила ру-

ководитель Центра уйгуроведения 
при Институте востоковедения им. 
Р.Сулейменова Министерства об-
разования и науки Республики Ка-
захстан доктор исторических наук 
Рисалят Каримова, А.К. Камалов 
«вывел казахстанское уйгуроведе-
ние на международный уровень». 

Его наставником по истории стал 
уйгурский историк и этнограф Ге-
гель Исхаков. Через год молодой 
востоковед получил направление в 
очную целевую аспирантуру в Ле-
нинградское отделение Институ-
та востоковедения Академии наук 
СССР. Во время обучения в аспиран-
туре в 1985-1989 гг. А. Камалов ра-
ботал над диссертацией по истории 
кочевых уйгуров под руководством 
известного тюрколога Сергея Гри-
горьевича Кляшторного (1927-2014 
гг.). А. Камалов успешно защитил 
кандидатскую диссертацию на 
тему «Уйгурский каганат в Мон-
голии (744-840 гг.)» в Ленинград-
ском отделении Института вос-
токоведения АН СССР. Спустя 
многие годы диссертация стала 
основой монографии «Древние 
уйгуры. VIII-IX вв.» (2001 г.), ко-
торая до сих пор остается самым 
полным исследованием по исто-
рии Уйгурского каганата. Историю 
древних уйгуров А.Камалов не 
прекращал заниматься все после-
дующие годы, в связи с чем пере-
издание дополненного варианта кни-
ги ученого является актуальным. 

В 2003-2005 гг. А.Камалов про-
шел докторантуру при Институте 
востоковедения в г. Алматы. В 2008 
г. им была защищена докторская 
диссертация на тему «Тюрки и иран-
цы в Танской империи (618-907 гг.)», 
которая легла в основу другой книги 
ученого (2017 г.). В исследовании 
была раскрыта роль тюркских и ира-
ноязычных народов, живших на тер-
ритории собственно Китая с центром 
в междуречье Хуанхэ и Янцзы, в по-
литической, экономической и куль-

турной жизни в Танской империи.
А.К. Камалов относится к плеяде 

ученых, чья научная деятельность 
формировалась в Институте уйгуро-
ведения, уникальном исследователь-
ском учреждении, существовавшем 
в 1986-1995 гг. в АН Казахской ССР. 
После реорганизации Института в 
Центр уйгуроведения при Инсти-
туте востоковедения с января 1996 
г. он продолжил работать в центре, 
занимая должности ведущего на-
учного сотрудника, заведующего 

отделом и главного научного со-
трудника. В настоящее время А. 
Камалов является профессором 
Университета «Туран» в г. Алма-
ты. Он стажировался в ведущих 
научных центрах США, Велико-
британии и Франции: в разные 
годы он являлся исследователем 
в Университете Вашингтона в 
Сиэтле (программ Фулбрайт), 
приглашенным ученым в Ок-
сфордском университете в Вели-
кобритании (программа Чивнинг), 
исследователем в Центре Клуге 
в Библиотеке Конгресса США 
в Вашингтоне (грант Рокфелле-
ра), Джорджтаунском университете 
(программа CARI), стажером в Ин-
дианском университете (Блуминг-
тон, США), а также в Доме науки 
о человеке в Париже (Франция).  

Своей научный потенциал А.К. 

Камалов реализовал в большом ко-
личестве опубликованных трудов. 
Им издано более 350 публикаций 
в странах СНГ, Великобритании, 
Германии, Италии, Японии, Индии, 
Польше, Венгрии, Канаде. В это 
число входит шесть монографий, 
несколько учебных пособий, и бо-
лее 40 статей, опубликованных на 
английском языке в ведущих жур-
налах и сборниках мира. Некоторые 
статьи ученого изданы на уйгур-
ском языке в журналах, издающих-
ся в Урумчи, Турфане, Стамбуле. 

А.К. Камалов является исследо-
вателем не только древнеуйгурской 
эпохи, но и более поздних перио-
дов истории уйгуров и Восточного 
Туркестана, в том числе новая, но-
вейшая история. При этом многие 
вопросы социальной истории из-
учаются ученым на основе староуй-
гурских (чагатайских) текстов. Им 
освещены многие страницы исто-
рии уйгуров Семиречья. Так, его 
перу принадлежат исследования по 
истории переселения уйгуров в Се-

миречье и Ферганскую долину, уча-
стия уйгуров Семиречья в восста-
нии 1916 г., трагическому событию 
периода гражданской войны – мас-
совому расстрелу уйгуров Красной 

Армией в 1918 г., истории 
уйгурских сел Семире-
чья. Эти и другие иссле-
дования были обобщены 
в его монографии «Уйгу-
ры Казахстана», издан-
ной Академией государ-
ственного управления при 
Президенте РК в 2016 г. 

А.К. Камалов участ-
ник большинства уйгуро-
ведческих конференций и 
симпозиумов в Казахста-
не и за его пределами. В 

1990 г. он был секретарем Второй 
Республиканской уйгуроведческой 
конференции в Алма-Ате, в после-
дующем участвовал в организации 
многих из них. Он был единствен-
ным центрально-азиатским участ-
ником трех последних крупных 
уйгуроведческих форумов, состо-
явшихся в Вашингтоне, Париже и 
Москве соответственно в 2014. 2015 
и 2016 гг. Он также участвовал во 
многих уйгуроведческих конферен-
циях в Японии, Великобритании, 
Франции, Австралии и Турции. 

А.Камалов принимает активное 

участие в работе международных 
профессиональных организаций, 
изучающих Центральную Азию. В 
2003-2006 гг. он избирался членом 
Правления североамериканской ор-
ганизации «Общество по изучению 
Центральной Евразии», в 2018 г. 
был избран членом Правления, а с 
2020 г. – Президентом «Европей-
ского общества по изучению Цен-
тральной Азии» (Нидерланды). 

За заслуги в сфере науки и об-
разования А.К. Камалов награжден 

медалью «За заслуги в разви-
тии науки РК» (2011 г.), званием 
«Лучший преподаватель вуза» 
(2016 г.) и похвальными грамота-
ми Министерства образования и 
науки Республики Казахстан. Он 
является лауреатом премии клу-
ба меценатов «Ильхам» (2008 г.), 
награжден медалью «Сахават» 
республиканского этнокультур-
ного цента уйгуров Казахстана, 
Почетной грамотой Ассамблеи 
народа Казахстана за активную 
гражданскую позицию. А.К. Ка-
малов принимает участие в жизни 
уйгурской общины Казахстана.
Труженик науки и образования 

Аблет Каюмович Камалов в день 
своего юбилея находился в науч-
ной командировке в Ташкенте, где 
прошли его студенческие годы. 
Здесь с юбилеем его поздравили 
Уйгурский культурный центр Уз-
бекистана и уйгурский культурный 
центр г. Ташкента. По возвращении 
домой, Республиканский этнокуль-
турный центр уйгуров Казахстана 
организовал онлайн встречу, посвя-
щенную его юбилею. Выступавшие 
на встрече ученые из Казахстана, 
Кыргызстана, России, Германии, 
США и Турции говорили о разных 
гранях деятельности ученого, от-
мечали его вклад в науку, образова-
ние, говорили о его человеческих 
качествах, о поддержки со стороны 
его семьи – супруги Асии, детей 
Азизы и Алмаса. Мы присоединя-
емся к поздравлениям ведущего 
уйгуроведа Казахстана и хотим по-
желать ему творческого долголе-
тия и семейного благополучия!

Алимжан Хамраев, 
доктор филологических наук, 

президент Евразийской
 уйгурской академии 

Видный ученый - уйгуровед международного уровня
 (к 60-летию профессора Аблета Камалова)

На конференции.Висконсин(США)

 Камалов Аблет Каюмович
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ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەت

ساندا( ئۆتكەنكى  بېشى  )ئاخىرى. 

3. ھازىرقى زامان ئۇيغۇر شېئيتى  دەۋرى
 

ئەدەبىياتى–  زامان  ھازىرقى  ئۇيغۇر 
باشلىرىدىن  -ئەسىرنىڭ   20 خەلقى  ئۇيغۇر 
ئىجاد  ئارىلىقتا  بولغان  80-يىلالرغىچە 
كالسسىك  ئۇيغۇر  بولۇپ،  ئەدەبىيات  قىلغان 
ئېگە  باغلىنىشقا  زىچ  بىلەن   ئەدەبىياتى 
بولسىمۇ، ئامما ئۆزىگە خاس يېڭىچە  قىياپەت 

دەۋرىنىڭ  بۇ  كەلدى.  مەيدانغا  بىلەن  
ئەدىبلىرى كۆپرەك رۇس ۋە غەرب ئەدەبىياتى 
تەسىرىگە  ئۇالرنىڭ  ۋە  ئۇچراشتى  بىلەن  
ئاساسلىق  ئەدەبىياتىنىڭ  دەۋر  بۇ  ئۇچۇردى. 
ۋەكىللىرى ئەھمەت زىيائى ئۆمەر مۇھەممىدى   
شەۋقى،،  قۇتلۇق  ئۇيغۇر،  ئابدۇخالىق 
ئارمىيە  نىمشېھىت  ئەپەندى،  مەمتىلى 
ئۆتكۈر  ئابدۇرېھىم  لۇتپۇلال مۇتەللىپ،  ئېلى، 
قاتارلىقالر بولۇپ، يەنىال ئۇيغۇر ئەدەبىياتىدا 
بۇ  ئىگىلىگەن.  سالماقنى  ئاسالىق  شېئىرىيەت 
ئۇيغۇرنىڭ   ئابدۇخالىق  ئەدەبىياتىدا  دەۋر 
»يىلالرغا  مۇتەللىپنىڭ  لۇتپۇلال  »ئويغان«، 
»ئىز«،  ئۆتكۈرنىڭ  ئابدۇرېھىم  جاۋاپ«، 
ئۆلدى«   ئۆمەر   « مۇھەممىدىنىڭ  ئۆمەر 
مەشھۇردۇر. ئاالھىدە  شېئىرلىرى  قاتارلىق 
شېئرىيتىنىڭ  ئۇيغۇر  دەۋىردىكى  بۇ 
شېئىرالردىن  ۋەزىندىكى  ئارۇز  ئاالھىدىلىگى 
شېئىرالرغا  ۋەزىنلىك  بارماق  ئەسلىدىكى 
تاتار  ۋە  رۇس  تەرەپتىن  بىر  يەنە  كۆچۈش، 
ئەدەبىياتىنىڭ تەسىرىنى قوبۇل قىلىش بولدى. 
بىلەن  ئالدى  تەسىرىنى  شېئىريتىنىڭ  رۇس 
تاتار ۋە ئۆزبېك قاتارلىق رۇس ئاسارىتىدىكى 
بىر قىسىم تۈركى مىللەتنىڭ شائىرلىرى قوبۇل 
قىلغان بولۇپ، بۇ تەسىر ئاستا-ئاستا ئۇيغۇر 
بولۇپمۇ  كۆرسەتكەن.  تەسىر  شېئرىيتىگىمۇ  
لېرمونوۋ،  تەۋە  ئىتتىپاقىغا  سوۋېت  ۋە  رۇسىيە 
ماياكىۋىسكى،  يېسىنىن  پاسترناك،  پوشكىن، 
ئۆمەر  ۋاھىدوۋ،  ئەركىن  توقاي،  ئابدۇلال 
ئالىمجان،  خەمىت  چولپان،  مۇھەممىدى  
شائىرالرنىڭ   قاتارلىق  ھەمزاتوۋ   رەسۇل 
دەۋىردىكى  مۇشۇ  ئىجادىيەتلىرى  شېئىريى 
ئاالھىدە  شېئىرلىرىغا  شائىرلىرىنىڭ  ئۇيغۇر 
تەسىر كۆرسەتكەن. ھەتتا بۇالرنىڭ تەسىرىنى 
80 –يىلالردا ئالىي مەكتەپتە ئوقۇغان بىزدەك 
ئوقۇغۇچىلىرىغىمۇ  كەسپىنىڭ  ئەدەبىيات 
ئەينى چاغدا  بىزنىڭ  بولۇپ،  بارغان  يىتىپ 
يوقۇردا  ئەسەرلىرىمىز  ئاساسلىق  ئوقۇيدىغان 
شېئىرلىرى  شائىرالرنىڭ  ئالغان  تىلغا  ئىسىمنى 
تەسىرى  توقاينىڭ  ئابدۇلال  بولۇپمۇ  ئېدى. 
ئىجادىيەت  يېرىمدا  ئالدىنقى  20-ئەسىرنىڭ 
شائىرلىرىمىزدا  ئۇيغۇر  شۇغۇلالنغان  بىلەن 

ئاالھىدە زور ئېدى. بۇنى ئابدۇخالىق ئۇيغۇر، 
مۇھەممىدى،  ئۆمەر  مۇتەللىپ،  لۇتپۇلال 
دەۋىرنىڭ  شۇ  قاتارلىق  ئۆتكۈر   ئابدۇرېھىم 
ئىجادىيەتلىرىدىن  شائىرالرنىڭ  ئاۋانگارت 

كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ. 
  

ئەدەبىياتى  ئۇيغۇر  زامان  بۈگۈنكى   .4
دەۋرى

ئۇيغۇر بۈگۈنكى زامان ئەدەبىياتى دەۋرى 
2017-يىلالرغىچە   تاكى  80-يىلالردىن 
ئالىدۇ. ئىچىگە  ئۆز  ئارىلىقنى  بولغان 

ئۇيغۇر  ئەدەبىياتى   ئۇيغۇر  دەۋر  بۇ 
ھېسابلىنىدۇ.  دەۋرى  جەڭگىۋار  شېرىيتىنىڭ  
تىز  قوشۇنى  شائىرالر  ئۇيغۇر   دەۋردە   بۇ 
سۈرەتتە زورىيىپ، تارىختىكى ئەڭ زور شائىرالر  
ئىجادىيەت  ئەدەبىي  ئايالندى.  قوشۇنىغا 

گۈللىنىپ،  دەرىجىدە  كۆرۈلمىگەن   مىسلى 
كەلدى.  بارلىققا  ئەسەرلەر  نادىر  كۆپلىگەن  
بىر  شائىرلىرى  ياش  ئۇيغۇر  دەۋىردىكى  بۇ 
تەسىرىگە  ئەدەبىياتىنىڭ  غەرىپ  تەرەپتىن 
بىر قەدەر بالدۇر ئۇچرىغان بىيداۋ، شۈتىڭ، 
گۇچىڭ قاتالىق بىر قىسىم خىتاي شائىرالرنىڭ 
شېئىرلىرى بىلەن تونۇشسا، يەنە بىر تەرەپتىن 
تەرجىمە ئەسەرلەر ئارقىلىق غەرىپ ئەدەبىياتى 
بولدى.  ئېگە  پۇرسىتىگە  تونۇشۇش  بىلەن 
دەل مۇشۇنداق شارائىتتا، يەنى 1986-يىلى  
تاغالر«  »خايىن  ئوسماننىڭ  ئەخمەتجان 
تەڭرىتاغ  شېئىرلىرىنىڭ  تۈركۈم  بىر  قاتارلىق 
شېئرىيەت  ئۇيغۇر  قىلىنىشى  ئىالن  ژورنىلىدا 
پەيدا  سىلكىنىش  زور  غايەت  دۇنياسىدا 
قىلدى. تەڭرىتاغ ژورنىلىدا پىشقەدەم شائىرالر 

بەس ئوتتۇرسىدا  شائىرالرنىڭ  ياش  -بىلەن 
ئەمىلىيەتتە  -مۇنازىرىلەر قايناپ كەتتى.  
شېئىرىيىتىگە  ئۇيغۇر  ئوسماننىڭ  ئەخمەتجان 
ئېلىپ كىرگىنى  غەرىپ يېڭى زامان شېىريتىنىڭ 
دۇنياسىدا  غەرىپ  ئېدى.  ۋارايانتى  ئەرەپچە 
شېئرىيەتتە  كېيىن،  ئۇرۇشىدىن  2-دۇنياي 
بارماق  بولۇپ،  كەلگەن  بارلىققا  يېڭىلىنىش 
پىكىر  شېئىرالردىن  قاپىيداش  ۋەزىنىدىكى 
تىل  ۋە  ئىپادىلىنىدىغان  ئەركىن  تۇيغۇالر  ۋە 
بىر  بولمىغان  توسالغۇ  ھېچقانداق  جەھەتتە 
خىل يېڭىچە شەكىلگە كۆچكەن ئېدى. ئەينى 
شەرىقتىكى  ئوتتۇرا  سۈرىيە  ۋە  ئىران  چاغدا  
ئاكتىپ  قەدەر  بىر  بىلەن  دۇنياسى  غەرىپ 
غەرىپ  بولۇپ،  دۆلەتلەر  بولغان  مۇناسىۋەتتە 
يېڭىلىقالر  بولغان  شېرىيەتتە  دۇنياسىدىكى 
تىز  ناھايتى  شائىرالردا  دۆلەتلەردىكى  بۇ 
ئوسماننىڭ  ئەخمەتجان  ئېدى.  ئومۇمالشقان 
شۇ  دەل  كىرگىنى  ئېلىپ  شېئرىيتىگە  ئۇيغۇر 
ئىپادىسى  تىلىدىكى  ئۇيغۇر  يېڭىلىقالرنىڭ  
ئېدى.  بۇ دەۋردىكى ئۇيغۇر شېئرىيتىگە  تەۋە 
ياشالردىن  ۋەكىللىك خاراكتېرگە ئىگىلىرىدىن  
جااللىدىن،  ئابدۇقادىر  ئېلىياس،  پەرھات 
ئەخمەتجان  ئوسمان،  ۋاھىتجان  رۇزى،  باتۇر 
ئوسمان، ئەركىن نۇر، باتۇر رۇزى، ئىلغارجان 
تۇرسۇن   پەرھات  ھامۇت،  ،تاھىر  سادىق 
قاتارلىقالرنى ساناشقا بولىدۇ. ئامما بۇالرنىڭ 

يېزىپ  بىر قىسمى بىر مەزگىل يېڭىچە شېئىر 
باققان بولسىمۇ، ئامما نەتىجىلىرى كۆرىنەرلىك 
تاپالىغانلىرى  يول  ئۆزلىرىگە خاس  بولمىدى. 
شېئىريتىنىڭ  ئۇيغۇر  بولدى.  ئاز  ناھايتى 
كەچۈرگەن  باشتىن  باسقۇچىنى  ئۆزگۈرۈش 
ئىزىدىن  شائىرالرنىڭ  ياش  ئەۋالت  بىرىنچى 
ئەۋالت  ئىككىنچى  تاپقان  يول  خاس  ئۆزىگە 
قازانغىنى  مۇۋاپقىيەت  ئىچىدە  شائىرالرنىڭ 
ئادىل تۇنىياز غوجا مۇھەممەت مۇھەممەت ۋە 
كېيىن  بۇالردىن  بولدى.  ئاۋۇتالر  چىمەنگۈل 
چىققان  يېتىشىپ  بىلەن  قىياپەت  ئۆزگىچە 
ياشالردىن ئابدۇرېشىت ئېلى، ئاسىمجان ئوبۇل 
قاسىم، ئاتىكەم سىدىق ئايقۇت، ئابدۇرېشىت 
بوزالن،  ئەرشىدىن  ئابدۇۋەلىي  سۇاليمان، 
قاينامى،  ياسىن  توختى،رەخم  ئابابەكرى 
مەنسۇر،  مۇتەللىپ  ئابدۇساالم،  شاھىپ 
ئوسمانجان مۇھەممەت پاسئان گۈلنىسا ئىمىن 

يارغۇل  ئابدۇساالم  گۈلخان،ئابدۇۋەلىي 
قاتارلىقالرنى ساناش مۈمكىن. 

 
زۇلمەتلىك  ئەدەبىياتىنىڭ  ئۇيغۇر   .5

دەۋىرى

ئۇيغۇر تىلى خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن 
2003-يىلىدىن باشالپ رەسمىي چەكلەنگەن 
بولسىمۇ، ئامما  ئۇيغۇر تىلىنى ئاساس قىلغان 
يەنىال   قىسىم گېزىت-ژۇرنال ۋە كىتابالر  بىر 
2017-يىلدىن  ئېدى.  قىلىنىۋاتقان   نەشىر 
بىراقال  ژۇرنالالر،  كىتاب،  ئۇيغۇرچە  باشالپ 
نەشىر قىلىنىشتىن توختىدى. كىتابخانالردىن 
ئۇيغۇرچە كىتابالر ئېلىپ تاشالندى. شەخسىي 
كىتابخانالر تاقالدى.  8 مىڭ تۈردىن ئارتۇق 
ئۇيغۇرچە كىتاب بىراقال چەكلىنىپ، كۆيدۈرۈپ 
يېزىقچىلىق  تىلىدا  ئۇيغۇر  تاشالندى. 
تۈرمىلەرگە  شائىرالر    يازغۇچى،  قىلىدىغان 
بەزىلىرى  سوالندى.   الگېرلىرىغا  جازا  ۋە 
مەڭگۈلۈك  قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىندى.

چاچما  ۋەزىن،   ئارۇز  ۋەزىن،  بارماق 
پەرقى شېئىرالرنىڭ  گۇڭگا  ۋە   شېئىر 

بارماق ۋەزىنلىك شېئىرالر بىلەن ئارۇز ۋەزىنلىك 
ھازىرقى  كەلسەك،  پەرىقىگە  شېئىرالرنىڭ 
شەكىلدىكى  تۆتلىك  بويىچە،  چۈشەنچىمىز 
شېئىرالرنى  تۈزۈلگەن  مىسرادىن   4 يەنى   ،
ئاتاشقا  دەپ  شېئىرالر  ۋەزىندىكى  بارماق 
ئادەتلەنگەن. ئەمىلىيەتتە بارماق ۋەزىندىكى 
شېئىرالرنىڭ  ۋەزىندىكى  ئارۇز  بىلەن  شېئىر 
پەرقى بۇ ئەمەس. ئارزۇ ۋەزىندىكى شېئىرالردا 
قېلىپالشقان  ناھايتى  ئۇدارالر  ۋە  رېتىم  
ئۇرغۇالرغا  چۈشۈدىغان  بۇغۇمالرغا  بولۇپ، 
ئاالھىدە ئېتىبار بېرىلىدۇ. ھەربىر بۆلەكتىكى  
بولىشىغا  ئوخشاش  سانىڭ  بۇغۇمالرنىڭ 
ۋەزىن  تاۋۇشالر  سوزۇق  بېرىلىدۇ.   ئىتىبار 
ياكى  سوزۇلۇپ  بەزىدە  بىلەن  ئېھتىياجى 
بۇغۇملىرى   شېئىر  ئوقۇلىدۇ.   قىسقارتىلىپ 
بارماق  بىز  ئايرىلىدۇ.  بويىچە  بەھرىلەر 
شېئىرالردا  ئاتاۋاتقان  دەپ  شېئىر  ۋەزىنلىك 
بېرىلىپ  ئىتىبار  ئانچە  قانۇنىيەتلەرگە  بۇ 
بولىدۇ.   ئەركىن  قەدەر  بىر  كەتمەيدۇ. 
چاچما شېئىر ئەركىن شېئىر دەپ ئاتىلىدۇ، 

رېتىم،  قىسقىلى،  ئۇزۇن  مىسراالرنىڭ 
ئانچە  تەلەپلەرگە  باشقا  ۋە  ،قاپىيە  تۇراق 

نەزىرىۋىي  شېئىرنىڭ  بېرلمەيدۇ.  ئېتىبار 
19-ئەسىردە  شېئىرنى  چاشما  تەتقىقاتچىلىرى 
قارايدۇ.  دەپ  كەلگەن  بارلىققا  بېلگىيەدە 
شائىر  ئامېرىكىلىق  دۇنياسىدا  غەرىپ  ئامما 
دەپ  پىشۋاسى  شېئىرنىڭ  چاشما  ۋېتمان 
ئەڭ  ماياكىۋىسكى  قارىلىدۇ.رۇسالردا 
چاشما  بۇرۇن  ئەڭ  ئۇيغۇرالردىن  داڭلىقىدۇر. 
بولسا  مۇھەممىدى  ئۆمەر  يازغىنى  شېئىر 
ناملىق  ئۆلدى«  »ئۆمەر  ئۇنىڭ  كېرەك. 
شېئىرى ئەڭ داڭلىق. ئامما بىز ئىسالمىيەتتىن 
بۇرۇنقى بۇددا ۋە ماننىي دېنىغا دائىر  شېئىر 
چاشما  بىزدە  سالساق  نەزەر  ئەسەرلەرگە 
ھېس  مەۋجۇتلىغىنى  بۇرۇنال  شېئىرنىڭ 
نەشىر  بېشىدا  80-يىلالرنىڭ  ئەگەر  قىلىمىز، 
يادىكارلىقلىرىدىن  يازما  ئۇيغۇر  قىلىنغان» 

باقساڭالر  قاراپ  كىتابقا  ناملىق  تالالنما« 
چاشما  تەۋە  ئەدەبىياتىمىزغا  كالسسىك 
تاپااليسىلەر.  ئۆرنەكلىرىنى  شېئىرالرنىڭ 
يېڭى  ئاتاۋاتقان  دەپ  شېئىر  گۇڭگا  بىز 
شېئىريتىمىزگە  بىزنىڭ  شېئىريتى  زامان 
ئالدىنقى يېرىمىدىكى  ،يەنى 20-ئەسىرىنىڭ 
كىردى  ئېلىپ  نەرسىنى  ئىككى  شېئىريتىمىزگە 
قېلىپدىكى  شېئىر  بىرى  قارايمەن.  دەپ 
ئەركىنلىك، يەنى ئۇيغۇر شېئىرىيتى قېلىپالشقان 
ئىككىنچىسى  بولدى.  ئازات  قۇرۇلمىدىن 
ئەخمەتجان  بىز  ئەركىنلىك.  تىلدىكى  شېئىر 
ئوسماندىن باشالنغان يېڭىچە شېئىرلىرىمىزنىڭ 
تەركىۋىگە  شېئىر  بولسا،  قارايدىغان  تىلىغا 
مۇتلەق  ئەسلىدىكى  سۆزلەرنىڭ  كىرگەن 
مەنىسىگە  سۆز  ئۆتۈپ،  ھالقىپ  مەنىسىدىن 
يېقىن –يىراق بولغان مەنلەردىن ۋە ھەر خىل 
ۋە  پايدىالنغانلىغىنى  باغالمىلىرىدىن  مەنە 
بايقايمىز.  كېڭەيتكەنلىگىنى  مەنىلىرىنى  سۆز 
ھازىرقى شېئىرالردا شائىرالر  سۆزلەرنىڭ مەنە 
مۇناسىۋەتلىرىدىن يېڭىدىن –يېڭى ھالقىالرنى 
ئويلىمىغان  ئوقۇرمەنلەرنى  شەكىللەندۈرپ، 

ئىستىىتك بوشلۇققا باشالپ كىرىدۇ.  
ئەركىن  تىل  شېئىرىيەتتە  ئەمىلىيەتتە 
شېئىردا  كېرەك.  ئېرىشىش  ئىپادىلەشكە 
سۆز  تىل  ئېرىشكەندە  ئەركىنلىككە  تىل 
پاسسىپ  لوگىكىلىق  مۇناسىۋەتلىرىدىكى  
ئامىلالرنىڭ بويۇنتۇرىقىدىن قۇتۇلۇپ، تۇيغۇنى 
ئېرىشىدۇ.  مۇھىتىغا  ئىپادىلەش  ئەركىن 
ھاىزرقى شېئىرالردا سۆزلىنىشكە تىگىشلىك 
بوشلۇق«    « ئوقۇم  بىر   يەنە  بولغان 
مەنە  شېئىرالردىكى  ئوقۇم   بۇ  ئوقۇمىدۇر. 
باغلىنىشىدىكى  سۆزلەرنىڭ    ، بوشلىقى 
ئوقۇرمەنلەرگە  شائىرنىڭ  بوشلىقى،   مۇھىت 
قالدۇرغان بوشلىقى قاتارلىق بوشلۇقالرنى ئۆز 
ئىچىگە ئالدۇ. ھازىرقى شېئىرالردىكى  شېئىر 
قاپلىغان  تۇمان  سۇس  شېئىرنى   بوشلۇق 
.ئامما  تىنىق  گۈزەللىككە،  سەھەردەك 
سىرلىقلىققا  سۇدەك  كۆرۈنمەيدىغان   تېگى 
ئامىلدۇر.  مۇھىم  بىر  يەنە  قىلىدىغان  ئېگە 
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ئۇيغۇر شېئىرىيىتى ھهققىده

پىكىر ۋە مۇالھىزە

لۇتپۇلال مىتهللىپ
چىمهنگۈل ئاۋۇت

 ئابدۇقادىر جااللدىن
ئهخمهتجان ئوسمان
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Состаялась встреча с юбиляром

№11, оғлақ, 2021 -жил

 Йеқинда Чүй вилайити, Иссик-Ата 
наһийәси, Ново-Покровка йезисиниң турғуни 
уста сәнъәтчи, нахшичи вә чевәр дапчи  

   Ғопур һаҗим Турдахун оғли Турдиев 
 90 йешида дуниядин қайтти. Ғопур һаҗи Турда
 хун оғли Қирғизстан уйғурлири ичидә тонулған,   
   талантлиқ     сәнъәтчилиримизниң бири болған.        Ғопур    
һаҗим 1931-жили Ғулҗа шәһиридә туғулған. У  
яшлиқ чағлирида Или сәнъәтчилиригә 
әгишип, саз-нахшиларға қизиққан, дап 
челишниң сирлирини үгүнүшкә башлиған.  
1951-1953-жиллири Үрүмчи кадрлар мәктивини 

пүтүрүп, қатнаш идарисида ишлигән. 1955-жили вәтәнни тәрк етип Со-
вет Иттипақиға көчүп чиқип Қазақстанниң Женгижар совхозиға орунли-
шиду. 1956-жили болса Қирғизстанниң Тоқмақ шәһиригә көчүп кәлгән. 

Шу жиллири училищеда оқуп жүрүп, һәр хил милләтләрдин 
тәркип тапқан яшлар билән сәнъәт өмигини қуруп, концертлар-
ни қоюшқа башлиған. Униң сәнъәтчи вә чевәр дапчи екәнлигини 
байқиған хәлиқ Қирғизстан мәдәнийәт министри тәстиғидин 
өткүзүп, 1957-жили Москвада өткүзүлгән VI-Дуния яшлири вә сту-
дентлири фестивалиға Ғопур һаҗим аз санлиқ милләтләр қатарида 
Қирғизстанниң вәкили болуп қатнашқан. Ғопур һаҗим VI –Ду-
ния фестивалиниң медали билән мукапатланған. 1965-жили Қейим 
Сабирһаҗиев рәһбәрлигидә қурулған сәнъәт өмигигә қатнашқан. 
У 1966-жили Тоқмақтин Ново-Покровка йезисиға көчүп кәлгән.  
Ғопур һаҗим Турдахун оғлиниң вапат болуши мунасивити 
билән мәрһумниң аилисигә, уруқ-туққанлириға чоңқур қайғуруп 
тәзийә изһар қилимиз. Мәрһумниң ятқан йери җәннәттә болсун. 

 
Қирғизстан уйғурлириниң «Иттипақ» җәмийити

Республиканский этнокультурный 
центр уйгуров Казахстана (РЭЦУ РК) 
совместно с Центром уйгуроведения 
Института востоковедения Мини-
стерства образования и науки РК и 
Университетом «Туран» провел онлайн 
встречу, посвященную 60-летнему юби-
лею видного казахстанского уйгуроведа 
доктора исторических наук, профес-
сора Аблета Каюмовича Камалова. Во 
встрече приняли участие ученые и об-
щественные деятели Казахстана, Кыр-
гызстана, России, США, Германии и 
Турции. Встреча началась приветствен-
ными словами, с которыми к участни-
кам мероприятия обратились предсе-
датель РЭЦУ РК, депутат Мажилиса 
(Парламента) РК 6-го созыва Шаймар-
дан Усенович Нурумов, председатель 
Городского этно-культурного центра 
уйгуров Алматы Убайдулла Жаппаров, 
главный редактор газеты «Уйгур ава-
зи» Ершат Асматов, председатель Мо-
лодежной организации уйгуров РК Ру-
стам Кайрыев. Модератором встречи 
выступил доктор биологических наук, 
профессор Масимжан Вилямов. 

Первое слово на встрече было пред-
ставлено самому юбиляру, который 
вкратце рассказал о своей научно-иссле-
довательской деятельности, основных 
ее направдениях и результатах работы 
в области уйгуроведения. С творческой 
биографией А.К. Камалова познакоми-
ла участников встречи руководитель 
Центра уйгуроведения Института вос-
токоведения им. Р.Б. Сулейменова док-
тор исторических наук Р.У. Каримова. 
В своем докладе «Слово о коллеге» она 
рассказала об основных этапах научной 
деятельности юбиляра – ташкентском, 
ленинградском и алматинском. Выходец 
из г. Кульджи, А.К. Камалов учился в од-
ной из лучших алматинских школ, окон-
чил Восточный факультет Ташкент-
ского государственного университета, 
прошел аспирантуру в Ленинградском 
Отделении Института востоковеде-
ния Академи наук СССР. Всю свою про-
фессиональную деятельность он по-
святил уйгуроведческой науке. На этом 
поприще он достиг больших высот, 
стал известным всему миру благодаря 

своим трудам: он вывел казахстанское 
уйгуроведение на международный уро-
вень. Его книга «Древние уйгуры. 8-9 
вв.» (2001 г.) стала классической рабо-
той, на которую ссылаются все ученые, 
изучающие историю и культуру древних 
уйгуров. На уровне мировой науки напи-
сана его другая книга «Тюрки и иранцы 
в Танской империи» (2017 г.). А.К. Ка-
малов также считается известным 
специалистом по истории уйгуров Се-
миречья, истории Восточного Турке-
стана ХХ в. Кроме этого он занимает-
ся современными вопросами развития 
уйгурской общины Казахстана и дру-
гих республик Центральной Азии.

Выступавшие ученые разных стран 
дали всестороннюю характеристику 
вклада А.К. Камалова в историческую 
науку и уйгуроведение. Действитель-
ный член Национальной Академии наук 
Казахстана, известный специалист 
по истории кимаков и кипчаков Булат 
Ешмухамедович Кумеков отметил боль-
шую роль в становлении А.К. Камалова 
как ученого ленинградской школы восто-
коведения. Б.Е. Кумеков и А.К. Камалов 
являются учениками советского и рос-
сийского тюрколога Сергея Григорьеви-
ча Кляшторного (1927-2014 гг.), специ-
алиста по древнетюркской рунической 
письменности и памятников. Вместе с 
тем, они оба являются выпускниками 
Восточного факультета Ташкентского 
государственного университета. Дру-
гая выпускница этого же факультета 
профессор Клара Шайсултановна Ха-
физова в своем выступлении подчер-
кнула китаеведческую составляющую 
научного творчества А.К. Камалова, 
который является редким специали-
стом китайских источников танского 
времении по истории древних тюрков. 
Древнекитайскому языку он обучался 
у профессоров Л.Н. Меньшикова и С.Е. 
Яхонтова в Ленинграде. К.Ш. Хафизова 
также подчеркнула роль в становлении 
ученого его преподавателей из Таш-
кентского университета – О.А. Вагина, 
Н.Е. Хохлова, М.Х. Мухмутходжаева, 
С.К. Розыбакиева, О. Маматахунова, 
А.Ходжаева и др. Казахский историк 
А.Ш. Кадырбаев, специалис т по исто-

рии юаньского Китая (монгольский пе-
риод), ныне живущий и работающий в 
Институте востоковедения РАН в Мо-
скве, отметив высокий уровень научных 
работ юбиляра, подчеркнул, что в на-
стоящее время А.К. Камалов является 
одним из трех ведущих китаеведов Ка-
захстана. Профессор Казахского уни-
верситета международных отношений 
и мировых языков им. Абылай-хана Ану-
ар Абитаевич Галиев поделился воспро-
минаниями о летних школах по истории 
Центральной Азии, которые много лет 
проводил А.К. Камалов, и отметил боль-
шой вклад ученого в переподготовку мо-
лодых ученых и преподавателей универ-
ситетов региона. Известный арабист 
и исламовед, специалист по мусульман-
ским источникам Центральной Азии 
проф. Аширбек Курбанович Муминов, 
ныне работающий в Стамбуле, поде-
лился воспоминаниями о совместной с 
А.К. Камаловым аспирантской жизни 
в Ленинграде в 1980-е годы, которые 
подружили их, об их совместной рабо-
те в Алматы. Он отметил, что А.К. 
Камалов в последнее время занима-
ется и письменными источниками на 
чагатайском языке. Научный сотруд-
ник Института востоковедения РАН 
(Москва) кандидат исторических наук 
А.Д. Васильев зачитал письмо благо-
дарности ученого от имени директора 
Института А.К. Аликберова за мастер-
класс, проведенный А.К. Камаловым 
на Всероссийской конференции моло-
дых востоковедов в Уфе в 2019 г. 

Высокую оценку научной деятель-
ности А.К. Камалова дали уйгурские 
ученые Казахстана. Многие годы ра-
ботавшие вместе с ним в Отделе, а за-
тем Институте уйгуроведения профес-
сор языковед В.У. Махпиров и доцент 
Р.У. Арзиев поставили деятельность 
ученого в контекст развития уйгуро-
ведческой науки Казахстана. Ведущие 
специалисты по истории, языку, лите-
ратуре и искусству уйгуров Г.С. Сад-
вакасов, Т.Т. Талипов, М.Н. Кабиров, 
С. Моллаудов, М. Ерзин, Г.М. Исхаков, 
Ш.Баратов, К.Т. Талипов, Д.Исиев,  и 
др. не могли не оказать влияния на ака-
демические интересы юбиляра. Многие 

из них были его наставниками. На обще-
ственной деятельности А.К. Камалова 
остановился доктор юридических наук, 
академик Ш.М. Шарипов. Чрезвычай-
но значимыми для общины стало его 
участие в работе Штаба по подписке 
на газету «Уйгур авази» и Штаба по 
оказанию содействия уйгурским шко-
лам Казахстана, которые были созда-
ны в ЭКЦУ РК. Эти штабы, работой 
которых руководил Карлин Махпиров, 
в последние годы дали большие пло-
ды в соответствующих областях. 

Международную значимость науч-
ной деятельности уйгуроведа показали 
выступавшие ученые из Кыргызстана, 
США, Германии и Турции. Редактор 
газеты «Иттипак» из Бишкека Акбар-
жан Баудунов поздравил юбиляра от 
имени кыргызстанских уйгуров. Уйгур-
ский историк из Вашингтона доктор 
наук Набиджан Турсун отметил, что 
труды А.К. Камалова по уйгуроведению 
печатаются на английском языке в за-
падных изданиях, и зарубежные ученые 
хорошо знакомы с научными работа-
ми ученого. Он отметил, что недавно 
его статья «Уйгурская историогра-
фия» издана в Исследовательской Ок-
сфордской энциклопедии, а несколько 
других статей опубликованы в одном 
из ведущих научных журналов Англии. 
С поздравительными речами в адрес 
юбиляра на встрече также выступили 
представители уйгурской обществен-
ности Германии и Турции – директор 
Института «Кутадгу билик» Аблет 
Самат и профессор Университета 
Бейкент (Стамбул) Магфират Камал 
Юнусоглу. В заключительной части 
«Встречи с ученым» юбиляр поблаго-
дарил организатов этого мероприя-
тия и участников за высокую оценку 
его вклада в науку и образование. 

Рахметжан Юсупов, 
кандидат филологических наук, 

ведущий научный сотрудник 
Института востоковедения им. Р.Б. 

Сулейменова КН МОН РК 

ВСТРЕЧА, ПОСВЯЩЕННАЯ ЮБИЛЕЮ УЙГУРОВЕДА

ТӘЗИЙӘ
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Қәлбимиздә мәңгү яшайду

     25- ноябрь күни Алмута шәһири, Айродром 
мәһәллисиниң турғуни, Қазақстан уйғурлири 
миллий ассоциацияси җәмийәтлик 
бирләшмисиниң һәйъәт әзаси, «Әхбарат» 
журнилиниң тәһрират һәйъәт әзаси, 
мухбири, Дуния Уйғур Қурултейиниң   

6-7-нөвәтлик қурултай вәкили, «Иттипақ» 
гезитиниң җанкөйәри, милләтпәрвәр, вәтәнпәрвәр 

инсанНаиләм Турсунмуһәммәт қизи Һәмраева вапат болди. 
   Наиләм Турсунмуһәммәт қизи 1950- жили, 5- январь күни Ғулҗа 
шәһириниң Һәрәмбағ мәһәллисидә, зиялий аилисдә дунияға кәлгән. 
Атиси - Турсунмуһәммәт Һәсән оғли Баширов Шәрқий Түркистан 
миллий Армиясиниң офицери болған. Аниси-Реһанбүви  башланғуч 
мәктәптә муәллим болуп ишлигән. Хитай коммунист һакимийитиниң 
Шәрқий Түркистан Миллий армиясидин өч елиш үчүн жүргүзгән 
сәясәтлирини чүшәнгән  Турсунмуһәммәт ака 1962- жили, вәтини 
Уйғуристанни тәрк етип, Қирғизстанниң Чүй вилайити, Соқулуқ 
наһийәсиниң Фрунзе совхозиға көчүп келиду. Наиләм у чағда Ғулҗа 
шәһиридики 16- башланғуч мәктәптә оқувататти. Наиләм совхоз-
дики рус мәктивидә оқуйду. 1970- жили, оттура мәктәпни тамам-
лап, өзи яшиған совхоз мәмурийитиниң йолланмиси билән Фрунзе 
шәһиридики финанс-ихтисат техникумида оқуйду вә  1974- жили, 
оқушни тамамлап, Фрунзе совхозиниң мәһкимисидә бухгалтер 
вә экономист болуп ишләйду. 1982- жили, алмутилиқ  Реһимҗан 
Һәмраев билән турмуш қуруп, Алмута шәһириниң 
Айродром мәһәллисидә яшайду.     
    Наиләм 2004- жили, «Азия бүгүн» гезитигә ишқа кирип бир нәччә 
жил ишлиди. 2008- жили, Алмутидики Уйғурларниң миллий ассоци-
ацияси җәмийәтлик бирләшмисиниң органи «Әхбарат» журнилиға 
ишқа кирип, дәсләп корректор, кейин тәһрират һәйъәт әзаси, мухби-
ри болуп, өмириниң ахириғичә хизмәт қилди. «Әхбарат» журнилида 
ишләш җәриянида Наиләм Һәмраеваниң уйғур тарихиға, тилиға, урп-
адәтлиригә, мәдәнийитигә аит мақалилири үзүлмәй бесилип турди. 
Наиләм 2009- жили, Алмутида нәшир қилинған Турсун Қаһһариниң 
«Өчмәс учқунлар» намлиқ китавиға корректорлуқ қилған. Наиләм 
Һәмраева Уйғурларниң миллий ассоциацияси җәмийәтлик 
бирләшмисиниң рәиси Тамара Маметованиң авторлиғида  рус вә 
инглис тиллирида,  2011- жили Алмутида нәширдин чиққан «Өчмәс 
юлтузлар», уйғурчә «Изи өчмәс гәвһәрләр» намлиқ китапларниң 
түзгүчиси болған. Һазирқи заман уйғур әдәбиятида көзгә көрүнгән 
шаирә Чимәнгүл Авутниң шеирлирини таллап, кирил һәрипи билән, өзи 
муһәррир болуп, өзиниң ихтисади билән 2020- жили «Уйғур деңизи» 
намида китапни нәширдин чиқарған. Язғучи Гүлшән Абдуқадирниң 
1997- жили, Ғулҗа шәһиридә йүз бәргән яшлар һәрикитигә беғишлап 
йезилған «5- февраль инқилави» китавини уйғур йезиғидин ки-
рил йезиғида нәширгә тәйярлап чиқарған.Наиләм Һәмраева ахирқи 
бирнәччә жил уйғур жилнамиларни тәйярлап чиқарди. Наиләм Ду-
ния Уйғур Қурултейиниң 6-,7- нөвәтлик қурултейиниң вәкили бо-
луп, қурултай жиғинлириға қатнашқан. 2018- жили, 6-ноябрьда Ду-
ния Уйғур Қурултейиниң уюштуруши билән Жәнәвәдә өткүзүлгән 
5000 кишилиқ намайишқа иштирақ қилди. Наиләм Қирғизстанда 
чиқидиған «Иттипақ» гезитиниң җанкөйәри еди. У узун жиллар-
дин бери өзи яшиған Айродром мәһәллисидә  «Иттипақ» гезитигә 
муштири топлаш вә уни тарқитиш хизмәтлирини атқурған. 
Наиләм ақ көңүл, кичик пейил, меһрибан, көйүмчан ана, 
милләтпәрвәр, вәтәнпәрвәр инсан еди. Биз әнә шундақ улуқ 
 инсандин айрилип қалдуқ.  
Наиләм Турсунмуһәммәт қизи Һәмраеваниң 
вапат болуши мунасивити билән мәрһумәниң аилисигә, 
уруқ-туққанлириға чоңқур қайғуруп тәзийә билдүримиз. 
Мәрһумниң ятқан йери жәннәттә болсун. Аминь.   

 
Қирғизстан уйғурлириниң «Иттипақ» җәмийити.

Йеқинда Чуй вилайити, Иссиқ-Ата наһийәси, 
Ново-Покровка йезисиниң турғуни 

Аблимит Исмаил оғли вапат болди. Мошу 
қайғулуқ мунасивәт билән мәрһумниң  аилисигә, 
уруқ-туққанлириға қайғуруп тәзийә билдүримиз.

Ново-Покровка йезисиниң уйғур җамаәтчилиғи

Қирғизстанниң Чүй вилайити, Аламедин 
наһийәси, Лебединовка йезисиниң турғуни

Хумақиз һаҗим Турдиева 79 йешида вапат болди. 
Мошу қайғулуқ мунасивәт билән мәрһумәниң аилисигә, 
уруқ-туққанлириға қайғуруп тәзийә билдүримиз.

Лебединовка йезисиниң уйғур җамаити

№11, оғлақ, 2021 -жил

Бишкәк шәһиридики Тиливалди һаҗим Иминов 
башчилиғидики бир группа мәшрәп әһли, Алмута 

шәһиридә яшиған дости: 
Турсунтай Әхмәт оғлиниң

вапат болуши мунасивити билән
 мәрһумниң аилисигә, уруқ-туққанлириға чоңқур 

қайғуруп тәзийә билдүриду.
------------------------------------

Бишкәк шәһиридики Тиливалди һаҗим Иминов 
башчилиғидики бир группа мәшрәп әһли, Алмута 

шәһиридә яшиған дости:
Исһақ Абдиримахун оғлиниң

вапат болуши мунасивити билән мәрһумниң 
аилисигә, уруқ-туққанлириға чоңқур қайғуруп тәзийә 

билдүриду.

Әлвида, устаз  
Уйғуристандила әмәс, чәт мәмликәтләрдиму 

тонулған шаир
  Муһәммәтҗан  Рашидин 

2021- жили, 13- ноябрь күни Үрүмчи 
шәһиридә 81 йешида вапат болди.

 Муһәммәтҗан  Рашидин 1940- жили, 19- 
июнь күни Ғулҗа наһийәсиниң  Анарйүзи 
йезисида, деһқан аилисдә дунияға кәлгән. 
1968- жили, 7- айғичә Чапчал наһийәси вә өзи 

туғулуп өскән Ғулҗа наһийәси вә Анарйүзи йезилиқ оттура мәктәптә 
оқутқучи болған. 1968- жили, аталмиш «мәдәнийәт зор инқилаби» 
ниң зиянкәшлигигә учрап, 1982- жилиға қәдәр түрмидә ятқан. 1982- 
жилиниң ахири түрмидин чиқип, Ғулжа наһийәлик 1- оттура мәктәптә 
тил- әдәбият оқутқучи вә илмий мудир болуп ишлигән. У 2003- жили, 
3- айда дәм елишқа чиққан болсиму, һаятиниң ахирқи күнлиригичә 
қәлимини тохтатмиған от жүрәк шаир еди. Муһәммәтҗан  Рашидинниң 
әдәбий ижадийити 1958- жилидин тартип  башланған.  Муһәммәтҗан  
Рашидинниң ижадийәтлири «Каккук гүли»,«Жиллар изи», «Күнләр 
альбоми»٫«Ана йәр қәсидиси»,«Өмүр илһамлири»,«Һаят дегән мана 
шу»,«Ана тағлар» намлиқ топламлири нәшир қилинған. Уйғуристанда 
нәшир қилинған һәр қайси гезит-журналларда шаирниң 1000 парчидин 
артуқ шеири, 30 парчидин артуқ һекайиси, 15 парчә илмий мақалиси 

елан қилинған.
 Муһәммәтҗан  Рашидинниң 

вапат болуши мунасивити билән мәрһумниң аилисигә, уруқ-
туққанлириға чоңқур қайғуруп тәзийә билдүримиз.

Қирғизстан уйғурлириниң «Иттипақ» җәмийити

Қазақстан, Талғир наһийәси, Тузбастав(Калинин) йезисиниң 
турғуни, йезилиқ вә наһийәлик Ақсақаллар кеңишиниң рәиси, 

«Иттипақ» гезитиниң җанкөйәри 
Алмасхан Мухпул оғли Йолдашевниң

вапат болуши мунасивити билән мәрһумниң аилисигә вә уруқ- 
туққанлириға чоңқур қайғуруп тәзийә билдүримиз.

Қирғизстан уйғүрлириниң «Иттипақ» җәмийити.

Йеқинда Чуй вилайити, Иссиқ-Ата наһийәси, 
Ново-Покровка йезисиниң турғуни 

Қурбанова Нурқиз 76 йешида дуниядин 
қайтти.  Мошу қайғулуқ мунасивәт 

билән мәрһумәниң  аилисигә, уруқ-туққанлириға 
қайғуруп тәзийә билдүримиз.

 Тоқмақ шәһири, Аяллар кеңишиниң рәиси 
                    Турсунай Абитова вә уруқ-туққанлири
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Уйғур радиоаңлитиши өз  
паалийитини башлиди.
Бу аңлитишни һәр      

сейшәнбә күни саат 20:40та   
«Кырғыз радиосиниң»     
 FM 106.9 долқунида 
 аңлисаңлар болиду:     
Бишкәк – Чуй - FM 106.9
Талас – FM 107.6
Қара-Буура – FM 103.5

Қара-Кол – FM 103.8
Җалал-Абад – FM 105.9
Каныш-Кыя – FM 104.7
Сулукту – FM 102.5
Иссиқ-Көл – FM 106.0
Нарын – FM 105.0
Алай – FM 101.7
Чоң Алай – FM 102.5

تىللىرىدا   رۇس   ۋە  ئۇيغۇر   گېزىتخان   ھۆرمە تلىك 
2022-يىلىغا   گېزىتىڭىزغا  »ئىتتىپاق«   چىقىۋاتقان  
ئۆزىڭىز   گېزىتكە   داۋاملىشىۋاتىدۇ.   ئىشى  توپالش   مۇشتىرى  
گېزىتىمىزنىڭ   ۋە  باشلىرى  ژىگىت  جايالردىكى  تۇرۇۋاتقان 
بولىدۇ. يېزىلىشىڭىزغا    ئارقىلىق    جانكۆيەرلىرى   

گېزىتىمىزنىڭ   يىللىق باھاسى 400 سوم. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
«ИТТИПАК»  на 2022-й год. 

Стоимость годовой подписки  –   400 сом. 
Желающие подписаться обращаться к 

жигитбеши своего района или в 
редакцию газеты «Иттипак».

 «ТӘҢРИ ТАҒ САДАЛИРИ»  

Проведено собрание в честь образования ВТР 
12 ноября 2021 года в горо-

де Джалал-Абаде актив филиала 
ООУ «Иттипак» КР жамияти» про-
вёл собрание в честь Дня образо-
вания Восточный Туркестанской 
Республики (ВТР) просущество-
вавшего в 1944-1949 годах XX 
в. В собрании приняли участие 
представители общественности 
Джалал-Абада, Узгена, Ноокен, 
Базар-Коргона. Данное мероприя-
тие открыл председатель филиала 
«Иттипак» КР Джалал-Абадской 
области автор этих строк. Затем 
прочитан Коран. По онлайн связи с 
приветственным словом выступил 
председатель «Иттипак» КР Аскар 
Касымов, члены Центрального со-
вета Акбаржан Баудунов, Музап-
пар Курбанов. Также выступили на 
собрании председатель аксакалов 
г. Узгена Салижан Муллахунов из 
Джалал-Абада Хуршида Курбано-

ва, активистка комитета молодёжи 
Шамсия Ибрагимова прочитала 
стихи про ВТР. После данного ме-
роприятия был проведён «Назир». 

Каждый год уйгурская обще-

ственность юга республики прово-
дит собрания памяти жертв куль-
джинских и урумчинских событий 
1997 и 2009-х годов и в честь об-
разования двух восточно – Турке-

станских республик 1932-1933 и 
1944-1949 годов XX столетия. 

Алишер Насырахунов,
 г.Джалал-Абад

11-بەتتە( )بېشى 
كۈن  نەچچە  تېخى  سۈبھىئاي   
سۆزلىرىنى  ئاڭلىغان  مۇراتتىن  ئىلگىرى 
بېشىدىمۇ  ئائىلىسىدىكىلەرنىڭ  ئەسلەپ، 
تۇرىۋاتقانلىغىنى  ئەگىپ  شۇملۇقنىڭ  بىر 
مۇراتنىڭ  بولدى.  چۈشەنگەندەك 
دىيىشىچە: 80 ياشتىن ئاشقان دادىسىنى 
چەتئەلدىن  »ئوغلۇڭ  ساقچىلىرى  خىتاي 
تۇرىمىز«  تۇتۇپ  سىنى  كەلگۈچە  قايتىپ 
بىر  كەتكىلى  ئېلىپ  الگېرىغا  جازا  دەپ 
ئايدىن ئېشىپتۇ. ئىنىسىدىنمۇ ھېچقانداق 
خەۋەر يوق ئىكەن. يېقىن تونۇش-بىلىش 
»قىيامەتلىك  ھەتتا  ساۋاقداشلىرى  ۋە 
دوست« دىيىشىدىغان جانجېگەر ئاغىنىسى 
پەرھاتمۇ ئۇنى ئۈندىداردىن يۇيىۋىتىپتۇ. 

چىقىش  يولغا  تۈركىيەگە  سۈبھىئاي 
دولالر   2000 بەرگەن  دادىسى  ئالدىدا 
پۇلنى خەجلەپ بوالي دەپ قالغان ئىدى. 
قايتىپ  كۇرسى«دىن  تىلى  »تۈرك  ئۇ 
مۇرات  كەلدى.  ئۆيگە  يېقىن  پىشىنگە 
3مىڭ دولالر«  ئۇنىڭغا »توختىھاجىمنىڭ 
پۇل ئەۋەتكەنلىگىنى« دەپ، قاچان پۇل 
الزىم بولسا سوراۋىرىشىنى تاپىلىدى. مانا، 
ئانىسى  ئۆتمەيال  سائەت  نەچچە  تېخى 

قىلىپ: تېلېفۇن  ئۈندىداردا  ئۇنىڭغا 
ساقچىالر  ئەتىگەن  قىزىم،  —جېنىم 
ئەۋەتىپسەن«  پۇل  »چەتئەلگە  كىلىپ 
دەپ دادىڭىزنى تۇتۇپ كەتتى. ئۇالرنىڭ 
كەلمىگىچە  قايتىپ  سىز  دىيىشىچە 
شۇڭا  بەرمەيدىكەن.  قويۇپ  دادىڭىزنى 
ئىكەن.  كىرەك  كىلىشىڭىز  قايتىپ  سىز 

كەتتتى. يىغالپ  ھۆڭرەپ  دەپ   —
بىلمەيتتى.  قىلىشىنى  نېمە  سۈبھىئاي 
نەچچە  بىر  تونۇشقان  كىلىپ  تۈركىيەگە 
يېقىنلىرى خىتاي ساقچىالرنىڭ موشۇنداق 
قايتىپ  نەتىجىسىدە  قىلىشى  تەھدىت 
كەتكەندىن كىيىن، ئۇالرنىڭ ئايرۇپورتتىال 
تۇتقۇن  كەيدۈرۈلۈپ  خالتا  قارا  بېشىغا 
كۇرستا  ئېدى.  ئاڭلىغان  قىلىنغانلىغىنى 

ئىسىملىك  رەيھان  ئوقۇيدىغان  بىللە 
قىزنىڭمۇ دادىسىنى ساقچىالر تۇتۇپ كىتىپ 
بەرمەيمىز«  قويۇپ  كەلمىسە  »قىزىڭ 
كەتكەن  قايتىپ  ئۈچۈن  دىگەنلىكى 
ھېچقانداق  ئۇنىڭ  ھازىرغىچە  بولۇپ، 
بۇالرنى  ئۇ  ئىدى.  يوق  خەۋىرى 
سالدى.  مەسلىھەت  مۇراتقا  ئويالپ 

—قايتىپ كىتىشكە ھەرگىز بولمايدۇ. 
توزىقى.  سىياسى  پەقەت خىتايالرنىڭ  بۇ 
ئەگەر سىز قايتىپ كەتسىڭىز ئۇالر دادىڭىزنى 
قويۇپ بىرىش ئەمەس، سىزنىمۇ تۇتىدۇ. 
ۋاستىلىرىنىڭ  ۋە  مەخسىدى  ئۇالرنىڭ 
سىز  ئېكەنلىگىنى  ۋەھشىي  قانچىلىك 
تۇتۇپ  دادىڭىزنى  بىلمەيسىز.  تېخى 
كەتكەندىن كىيىن ئانىڭىز نېمە قىلىشىنى 
خالىمىغان  ئۆزىمۇ  سىزگە  بىلەمەي، 
گەپلەرنى دىگەن گەپ. — دېدى مۇرات 

ئېلىپ. مىسالالرنى  ئەمەلىي  نۇرغۇن 
ئانىسىنىڭ  سۈبھىئاي  كۈنى  ئەتىسى 
گەپلىرىمنى  تۈنۈگۈنكى  قىزىم،  »جېنىم 
ئىش  قالىدىغان  ئۆلۈپ  كىتىڭ،  ئۇنتۇپ 
قىلىپ  خىيالىنى  كىلىش  قايتىپ  بولسىمۇ 
ئۇچۇرىنى  جۈملە  بىر  دېمەك  سالماڭ« 
ھېچقانداق  بىرى  تاپشۇرىۋالغاندىن 
قىلىپ ئاالقە قىاللماي كىلىۋاتاتتى. مانا 

بۇ ئىشالرغىمۇ بەش يىل بولۇپ قاپتۇ.
سۈبھىئاي چوڭقۇر بىر نەپەس ئالغاندىن 
چۈشىۋاتقان  سىرغىپ  كۆزىدىن  كىيىن، 
ئاستا  سۈرتكەچ،  بىلەن  قولى  ياشنى 
بېشىنى كۆتۈرۈپ ئاسمانغا قارىدى. پاتاي 
ئوتقاشتەك  نۇرىدا  قوياش  قالغان  دەپ 
بىر  ئۇنىڭغا  ئاسمان  تولغان  قىزىللىققا 
قاباھەتنى ئەسلىتىپ تۇراتتى. دېڭىزنىڭ 
تەسىر  ھېچقاندا  ئۇنىڭغا  گۈزەللىكىمۇ 
بىرەلمەيتتى. ئۇ يېڭى تونۇشقان ۋاقىتالردا 
»ناتىۋانالر«  قىلغان  سوغا  ئۆركەش 
ئېلىپ،  سومكىسىدىن  كىتاپنى  ناملىق 
موقاۋىسىنى ئاستا سىالپ قويدى ۋە باغرىغا 

يىغلىۋەتتى. ھۆكۈرەپ  باسقىنىچە 

ئهسلىمه
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