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-كۈي  قاناتالنغان ئارا قىتئهلهر  

)1تۇرسۇن ( سهنۇبهر  
 

 
 

 3 خانىمنىڭ تۇرسۇن سهنۇبهر كومپوزىتور ۋه ناخشىچى ئاتاقلىق قىزى، سۆيۈملۈك هلقىمىزنىڭخ
 تۈركىيىده ۋه ئىتالىيه ئامېرىكا، پالستىنكىلىرى (DVD) سىن ۋه (audio CD) ئۇن  دانه

 تۇرسۇن سهنۇبهر ھۆرمهتلىك بىلهن مۇناسىۋهت بۇ ئاۋۋال مهن. چىقتى نهشردىن يېقىندا
.تهبرىكلهيمهن بىلهن ئۇتۇقلىرى خانىمنى  

 
 بولسا كهم ئهمما ئهمهس بارلىقى خۇسۇسىيىتىدىكى بولۇش مىللهت مىللهتنىڭ بىر سهنئهت 

 مىللهت بىر باشقا بۇلۇپ، مىللهت يېتۈك مىللهتنىڭ بىر تومۇرىدۇر. ھايات بىر بولمايدىغان
 ئانا ئۈچۈن قىلدۇرۇشى تهرهققىي كىملىكىنى مىللىي ئۆز تۇرۇشى، پهرقلىنىپ تۈركۈملىرىدىن

 زۆرۈر بولۇشى مهدهنىيىتنىڭ ۋه تارىخ مىللىي تۇپرىقى، قىلىدىغان ئىگىدارچىلىق تىلى،
 ئاالھىدىلىكىنى مىللىي مىللهتنىڭ مۇزىكا -ناخشا  يهنى سهنئهت ئوخشاش، بولغىنىغا

 رول مۇھىم ئوخشاشال ئويغىتىشتا تۇيغۇسىنى ئۆزلۈك مىللىي، كىشىلهرنىڭ ۈرۈشته،گهۋدىلهند
بولغان،  ماھىر قهدهر شۇ سهنئىتىگه جۈملىدىن ئىلىمگه بارلىق ئىنساننىڭ. ئوينايدۇ

 ۋه دهۋر بىر ھهر مىللىتى ئۇيغۇر كهلگهن ياشاپ كىندىكىده ئاسىيانىڭ ئوتتۇرا ئهلمىساقتىن
قىلدۇردى. مهدهنىيهتتىكى بۇ  كهلدى ۋه تهرهققىي بېيىتىپ سهنئىتىنىئۆز  يارىشا زامانغا

مىللهتنىڭ ئۆزىده مهۋجۇت بولغان بارلىق مهدهنىيهت ئۆرنهكلىر بىلهن  ئاالھىدىلىكنى ئوخشاشال
 مهدهنىيهتلهردىن بىرىكتۇرۇپ ۋه تاكاممۇالشتۇرۇپ ئۇيغۇر مىللى مهدهنىيىتىنى باشقا

  كىملىك ئوبرازىنى شهكىللهندۇردى. خاس مىللىي پهرقلهندۈرىدىغان
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 ئهلهمگه تىز ناھايىتى گهۋدىلىنىشى بىر مهدهنىيىتىنىڭ ۋه ئىقتىساد دۇنيا بولۇپمۇ قىسقىسى
 خهلقئارادا مۇزىكىلىرىنىڭ -ناخشا  لىرىكىلىق مۇڭلۇق، ئۇيغۇرنىڭ كۈنده بۈگۈنكى ئېشىۋاتقان

 مىللهتلهرگه باشقا دۇنيادىكىمىللىتىنىڭ  ئۇيغۇر تارقىتىلىشى ئارقىلىق قىلىنىپ نهشر
 ئارقىلىق بۇ ئهھمىيهتكه ئىگه بولىدۇ. ئهلۋهتته ناھايىتى چۈشهندۈرۈلىشى ۋه تونۇشتۇرۇلۇشى

 ئۇيغۇر تونۇلۇشى دۇنياغا ئۇيغۇرالرنىڭ .چۈشىنىدۇ بىلىدۇ، تونۇيدۇ، باشقىالر مىللىتىنى ئۇيغۇر
 ھهممىمىزنى بىز تهبىئىيكى چۈشهنچىلهر ئىجابىي كېلىدىغان ئېلىپ ئوبرازىغا مىللىتىنىڭ

 بۇ بولسىڭىز باققان ياشاپ مهھهل بىر سىرتىدا ۋهتىنىڭىزنىڭ ئانا ئۆز سىز ئهگهر سۆيۈندۈرىدۇ.
 سهنئىتىنىڭ ئۇيغۇر چۈنكى .چۈشىنهلهيسىز ئاسان ھېسىياتنى ئىپتىخارلىق ۋه سۆيۈنۈش خىل

 ئۇيغۇر ئهگهر .چوڭقۇر ۋه خىل ۆپك مهنىسى ئىپادىلهيدىغان زاماندا ۋه ماكان ئوخشىمىغان
 ئىجتىمائىي ۋه سىياسىي مهنىۋى،  سهنئهتنىڭ چىقىلسا ئېلىپ سهھنىگه خهلقئارالىق سهنئىتى
.كۆتۇرلىدۇ ئورۇنغا يۈكسهك تېخىمۇ قىممىتى  

 
 شۇ بولسا كهم نهرسه قانداق ئۆزىده بىرى خۇسۇسىيهتلهرنىڭ تهبىئىي قېنىدىكى ئادهملهرنىڭ

 ئۆز قارىماققا شارى يهر بۇ ياشاۋاتقان بىز .قىلىشتۇر كۈرهش يوللىرىدا ئېرىشىشنىڭ نهرسىگه
 ۋه بىلىم  ئىلىم، - بۇلىقى ئهقىل ئىنسان ئهمما كۆرۈنسىمۇ چوڭ خېلى جهھهتتىن ھهجمى

 - تېگى چۈنكى .كېتىدۇ ئوخشاپ مهھهللىگه بىر كىچىك جهھهتتىن ئۇقۇم تېخنىكىلىق
 بىر مۇزىكىمىز چالىدىغان ناخشىدۇر، بىر ناخشىمىز ئېيتىدىغان ئىنسانالرنىڭ بىز تهكتىدىن
 ئۇ - كهلگهن ئېيتىپ مهقسهتتىال ئىككى پهقهت ناخشىنى تارتىپ قهدىمدىن ئادهملهر !ئاھاڭدۇر
  .ئىبارهت قايغۇدىن ۋه خۇشاللىق بولسىمۇ

 
 يولىنىڭ يىپهك مهشھۇر دۇنياغا ياشاپ، ۋادىلىرىدا ئاسىيا ئوتتۇرا بۇيان تارىختىن ئۇيغۇرالر

 كىيىنكى ياراتقان. ئهمما مهدهنىيىتىنى خاس ئۆزگىچه ۋه كۆرسهتكهن تهسىر گۈللىنىشىگه
 كۆچىشى يوللىرىغا دېڭىز يوللىرىدىن قورۇقلۇق ئاالقىسىنىڭ ئىقتىساد دۇنيا كهلگهنده مهزگىلگه

 يىراق دېڭىزغا ماكانىنىڭ خهلق بۇ كهلگهن ياشاپ مهركىزىده ئاسىيانىڭ ئوتتۇرا نهتىجىسىده
 يىتىم ئاالقىلىرىده مهدهنىيهت ۋه ئىقتىساد بىلهن خهلقلهر باشقا دۇنيادىكى  سهۋهبلىك بۇلىشى
 -سوپى  چهتنىگهن پرىنسىپىدىن ئهسلىي دىنىنىڭ ئىسالم ۋاقىتتا بىرال بىلهن بۇنىڭ. قالدى

 تهركى ئومۇملىشىشى ئارىسىدا خهلق ۋه كىرىشى سىڭىپ دىيارىمىزغا ئىشانچىلىقلىقنىڭ
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 يىتىم جهھهتتىن جۇغراپىيلىك نهتىجىده .قوزغىدى ئېقىمىنى پىكىر يىڭى ئىبارهت دۇنياچىلىقتىن
 قۇل ئىللهتلهرگه تهپرىقىچىلىك ۋه نادانلىق بىخۇدلۇق، جهھهتتىن روھىي خهلقىمىز قالغان
. قالدى چهتته ئاستا -ئاستا  يىڭىلىقلىرىدىن مهدهنىيهت -پهن  دۇنيا بىلهن شۇنىڭ .بولدى

 ئىتىش تهرك دۇنيانى ئۇيغۇرالر مهزگىلده بۇلۇۋاتقان غهرزىده بويسۇندۇرۇش دۇنيانى باشقىالر
20يوقۇتۇپ  نهرسىللىرنى نۇرغۇن ئۇيغۇرالر قىسقىسى،.  قويدى قهدهم يۇلىغا  ئهسىرنىڭ --

...ئۇالشتى ئاران بوسۇغىسىغا  
 

 تونۇلۇپ ئاز ناھايىتى دۇنياغا ئۇيغۇرالر تۇپهيلىدىن سهۋهپلهر تارىخىي تۇرلۇك بىر يۇقىرىقىدهك 
.كهلدى  

 
 قىلغان تهرهققىي جااللىدىن).ئېيتقىنىدهك (ئا پهيالسوپىمىزنىڭ ئۇيغۇر كۆرگهن چهتئهل بىر

 قامۇسلىرىدا بهتلهپ نهچچه 10 ئۈچۈن چۆپلهر-ئوت ياۋا بىرهر قوڭغۇز، - قۇرت ئهللهرده
 زېمىنى  - يهر بار، ئاھالىسى ئارتۇق مىليوندىن 12 دۇنيادا ئهمما بولسا بېرىلگهن ئىزاھاتالر
 مىللهتنىڭ بىر بولغان بار يېزىقى - تىل  ئۆز كېلىدىغان، تهڭ بىلهن ياۋروپا غهربىي

 تېخى يېزىلىشىمۇ يېزىقىدا ئىنگىلىز ئىسمىنىڭ مىللهت بۇ ھهتتا تونۇشتۇرۇلمىغانلىغىنى،
 Chinese muslim, Uyghur, Uighur, Uygur مىللىتى ئۇيغۇر كهلمىگهنلىكىنى، بىرلىككه

 ئۈچۈنمۇ ئىزاھات بهتلىك يېرىم تونۇشتۇرۇشقا مىللهتنى بۇ ئاتىلىپ، بىلهن نامالر دېگهندهك
 رېئاللىق ۋه سۆز ھهق .ھهقىقهت ئاچچىق ئويالندۇرىدىغان كىشىنى بېرىلمىگهنلىكى ئورۇن
 قىلىش قوبۇل بىلهن سوغۇققانلىق بۇقىسمهتلهرنى بىز ئهمما رهھىمسىز ۋه ئاچچىق ھهمىشه

.زۆرۈر ئويلىنىشىمىز قايتىدىن ھهققىده ئۈزىمىز ئاساسىدا  
 

 بۇنىڭ كهلسهك، مهسىلىسىگه تونۇلۇش ئاز تونۇلسىمۇ تۇنۇاللماسلىقى، دۇنياغا ئۇيغۇرالرنىڭ
 ئاجىز ئوبرازىنىڭ ئۇيغۇر چهتئهلده .ئهلۋهتته چېتىشلىق ئامىلالرغا تارىخي سهۋهبلىرى

 ھهر ھالهت بۇ بولماس" دېگهندهك مۇسۇلمان بولمىغۇچه تۇپهيلى "مۇساپىرقىسمهت  بولۇشىدىكى
يۈرگىنى چهتئهل  ياشىغانالرنىڭ مۇھاجىرهتته ئايرىلىپ ۋهتىنىدىن ئۆز بولۇپمۇ ئۇيغۇرنىڭ بىر

غېرىبچىلىق تۇيغۇللىرىغا مهھكۇم قىلىپ، "تونۇلمىغان مىللهت" كىملىكى كىرزىسىده يۇرهكلىرنى 
 ئىچىده رېئاللىقلىرى ھاياتنىڭ مۇھاجىرهتلىك بىرىده كۈنلهرنىڭ سىز ئهگهر. تىلغايدۇ ئاچچىق
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 ۋهتىنىڭىزنى بىلهن سۆيۈملۈك گاڭگىراپ، ھهسىرهتلىك ئاھلىرىڭىز تۇيغۇسىدا ئۇيغۇرلۇق
 ئىسمى دېگهن بىرىده "ئۇيغۇر" كۈنلىرىڭىزنىڭ يۈرگهن سېغىنىپ چۈشىڭىزده ۋه ئوڭىڭىزدا

 سىن ۋه (audio CD) ئۇن دانه 3 خانىمنىڭ تۇرسۇن سهنۇبهر ناخشىچمىز ئاتاقلىق بىلهن
(DVD) چۈشهندۈرۈشلهر بهتلىك ئون نهچچه ئۇيغۇرالرنى تىلىدا ئىنگلىز پالستىنكىلىرىنىڭ 

 سىزنىڭ تهبىئىيكى چىقىشى نهشردىن تىلىدا) ده (تۈرك تۈركىيىده ئىتالىيىه، ئامېرىكا، بىلهن
 ئېلىپ تۇيغۇلىرىنى ئىپتىخارلىنىش مىللىي خۇشاللىق، زور بىر قهلبىڭىزگه سۆيهر ئۇيغۇر

  كېلىدۇ.
 

 روشهن ئاالھىدىلىكىنى خاس ئۆزىگه روھىدىكى مىللىي مىللهتنىڭ بىر دېمهك مۇزىكا -ناخشا 
 ئۆز ئويغىتىدىغان، قۇۋۋىتىنى - كۈچ مىللىي كهلگهنده نۆۋىتى ئۆز گهۋدىلهندۈرىدىغان،

 بىر قىلىدىغان ئىپاده بىلهن ئاۋازالر مۇڭلۇق ۋه كۇي يارقىن قايغۇسىنى ۋه شادلىقى زاماندىكى
  .سهنئهتتۇر

 
 سهنئهتكار كىشى ھهممه جهمئىيىتىمىزده سهۋهبتىن تاالنتتۇر. شۇ بىر ئاالھىده سهنئهت

 قهلب خهلقىنىڭ ئۆز ئارىسىدىن ئىنسانالر مىڭالرچه يۈز ھهتتا مىڭ10 ئارىمىزدىن بواللمايدۇ،
 ئهڭ سهنئهتنىڭ ساناقلىقال چىقىدۇ.  ناھايىتى سهنئهتكارالر ھهقىقىي چېكلهيدىغان تارىسىنى

 ئىگىلىرى قابىلىيهت تۇغما ناخشىچىالر بىلهن مۇزىكانتالر قىلغان تهشكىل تهركىبىنى مۇھىم
 مۇجهسسهملىنىشى ئۆگىنىشنىڭ جاپالىق بىلهن تاالنت تۇغما ئۇتۇقلىرى كهسپى  ئۇالرنىڭ بولۇپ،

 كۈنده بۇگۈنكى ئاز. ناھايىتى سهنئهتكارالر ھهقىقىي بىزده دېمهك .مىۋه بېرىدۇ تۈرتكىسىده
 قىلىش نهشىر سىن -ئۇن  قوغلىشىپ مهنپهئهتنى ئىقتىسادىي نوقۇل جهمئىيىتىده ئۇيغۇر

 ۋه ئىجتىمائىي بهدىئىي، مهھسۇالتلىرىنىڭ سهنئهت قىلىۋاتقان ئىستىمال خهلقىمىز سهۋهبىدىن
 كۆپلىگهن .ئالدى ئهۋج كاساتچىلىق سان كۆره سۈپهتتىن كهتتى،تۆۋهنلهپ  قىممىتى تهربىيىۋى 

 بۇ كهلدى، بارلىققا مۇزىكىلىرى -ناخشا  ئۇيغۇر رهسمى - غهيرى تۆۋهن، سۇپىتى پاخال،
 تاالنتلىق قىلىنىدى. ھهقىقىي مۇئامىله قاتارىدا شاكالالر الرمۇ مېغىز " "بهزىده  تۈپهيلى شاكالالر

 سهنئهتنىڭ چېكىدىغان قهلبىنى خهلق بېرهلمىدۇق، ئېتىبارالر يېتهرلىك سهنئهتكارلىرىمىزغا
 ھهدىيه بىزگه مهقسهتلهرده بىر قانداقتۇر باشقىالر سهۋهپتىن شۇ ۋه بىلهلمىدۇق قىممىتىنى
 تهرهپلىمه بىر ئۆزىمىزنى ئىچىده قالپاق دېگهن "خهلق ماھىر سهنئهتكه ئۇيغۇرالر"قىلىنغان 
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 چۇشكۇنلهشتۇرۇش، تهنقىدلهش، ھالهتته تهرهپ بىر زىياده، هددىدىنھ تهنقىدلىدۇق. ئۆزگىنى
تاشالش"  ئوتقا چاپاننى ئاچچىقىدا "پىتنىڭ ئورنىغا  جهمئىيىتىدىكى ئۇيغۇر سهنئىتىنىڭ ئۇيغۇر

 بىلهن مهسئۇلىيهتچانلىق قىلىشىغا تهرهققىي ساغالم سهنئىتىنىڭ ئۇيغۇر قوللىنىپ، ئۇسۇلىنى
 قىلدۇرۇشقا تهرهققىي يارىشا مهنپهئهتىگه ھهقىقىي مىللىتىمىزنىڭ ئۇنى ۋه قىاللمىدۇق مۇئامىله

 يول بىر توغرا بىزنىڭ قىاللمايدىغان، ساقىت نهزهردىن بىز مهسىلىلهر ئىزدهنمىدۇق. يۇقىرىقى
 چۇشلۇق ھالبۇكى "قالپاققا  .مهسىلىدۇر تۇرۇۋاتقان كۈتۈپ قىلىشىمىزنى ھهل ۋاقتىدا تېپىپ
-بىرىلگهن بۇ ساخاۋهتلىك شان  بىزگه دىگهندهكيوق"  قىرغىز  -ناخشا  شهرهپ  "ئۇيغۇرالر –

ئوقۇيدىغان، مىللىي  خهلقى سۆيۇپ ئۇيغۇر ئهكسىچه نامنىڭ دېگهن "مىللهت ماھىر ئۇسۇلغا
 قۇۋهت، جاسارهت ئۇرغۇتىدىغان، مېھنهتكهش دېھقانلىرىمىزنىڭ -روھىنى تازاليدىغان، كۇچ 

 -يىلدىن  مۇزىكىالر ۋه سهنئهتكارلىرىمىزنىڭ سانى - ناخشا دىغانكهلهيچې تارىسىنى رهكۈي
.باردى ئازىيىپ يىلغا  

 
 ئارزۇ ئىستهكلىرىنى ئۆز كهسپىده تولۇق ئهكىس مهنىۋىي سهنهتكارالر خهلقىنىڭ ئهگهر ئۇيغۇر
ئۇالرنڭ خهلقىمىز قهلبىدىكى ئورنى قۇرۇق نام  ئهتتۇرۇلمىسه شۆھرهت تاماسىدىكى  -

پهرقلهنمهس ئورۇنغا چۇشۇپ قالىدۇ. مىللي خاسلىق بىلهن ئستىتىك گۇزهللىك  شۇئارچىالردىن
شوئارچىالرنىڭ سهھنىسى بولۇپ  زوقى بېرهلمهيدىغان بىر مهيدان كونسېرت كىشىلهرگه بىر توپ

 غايىپ كاللىسىدىن كىشلهرنىڭ تىزال ناھايىتى كىيىن يىلالردىن ده مۇنداق ئهسهرلهر تۇيۇلىدۇ
 ئاھاڭالرنى كالسسىك ئىچىدىكى خهلق ئهتتۇرگهن، ئهكىس ئارمىنىنى- ئارزۇ  خهلقنىڭ. ىدۇبول
 ئۆز يهنه ئهتتۇرهلىگهن، ئهكىس بويىچه خاسلىق مىللىي رېتىمده مۇزىكىلىرىنىڭ ناخشا ئۆز

 خهلقىگه ناخشىالرنى ۋه ئاھاڭ ئىگه خاسلىققا مىللىي بويىچه روھىيىتى يارىتىش يېڭلىق نۆۋىتىده
 ياقتۇرۇپ ھهر ۋاقىت خهلقىمىز ئهسهرلىرىنى كومپىزوتۇرالرنىڭ ۋه ناخشىچى قىاللىغان تهقدىم
 بۇ يېزىلىدۇ، مهڭگۇلۇك خاتىرىسىگه ئهۋالدالرنىڭ كىيىنكى ئهسهرلهر ئېسىل مۇنداق ۋه ئاڭاليدۇ
 ىغانياشايد بوستانلىقالردا دېھقان، يهنىال سانلىقى كۆپ خهلقىمىزنىڭ .ئۆچمهيدۇ مهڭگۇ خاتىره
 ھهر ھالدا ئۇالر چۈنكى بۆشىكىدۇر بېيىتىش تهبىئي سهنئىتىنىڭ ئۇيغۇر دېھقانلىرى ئۇيغۇر
 مهدهنىيهت ئۇيغۇر ئۇالر. ئۇچرايدۇ ئاز تهسىرىگه غىدىقالشلىرىنىڭ مهدهنىيهت غهيرى

- قايغۇ چۈشىنىدىغان، ھېسياتىنى قىلىدۇ. ئۆز تهشكىل سالمىقىنى كۆپ مۇتلهق ئىستىمالنىڭ
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 بېشىغا خهلقىمىز چولپانلىرىنى ئېيتااليدىغان قوشۇپ ناخشىلىرىغا ئۆز خوشاللىقىنى ۋه ئهلهم
كۆتۈرىدۇ.  ئېلىپ  

 
 روھىيىتىنى ئۇيغۇر ناخشىالر ئېىسل مۇنداق بېيىتىدىغان روھىيىتىنى مهنىۋىي خهلقىمىزنىڭ
يېزا  ئىلىنىڭ ئۇيغۇر تىزال ناھايىتى ۋه بولىدۇ بولغان ئىگه كۈچكه ھاياتىي سېھرى تازىاليدىغان

 دوراپ ۋه ياداليدىغان ئوقۇيدىغان، سۆيۈپ بالىلىرى تارقىلىدۇ. يېزا قىشالقلىرىغىچه -
 نۇالرنىڭ قىلدۇرىدىغان، ھېس يېقىملىغىنى ۋه گۈزهل مىسلىسىز تىلنىڭ ئانا ئېيتىدىغان،

 بولۇپ كۈچى قهلب ئورنايدىغان بولۇپ كۈيى مهڭگۈلۈك ئۇيغۇرنىڭ قهلىبلىرىده ناتىۋان
 قىلىپ ۋهكىللىك ماكانغا ۋه زامان نۆۋىتىده ئۆز يهنه مۇزىكىسى ناخشا ئۇيغۇر .…قالىدۇ

تارىخىنىڭ  ئۆز ئهتتۇرۇپ، ياد ئۆتمۇشلهرنى ۋه ۋهقه بىر ئاالھىده ھهمىشه يادىغا خهلقىمىزنىڭ
  .ئۇنۇتۇلدۇرمايدۇ يىلتىزىنى

 
 

ئىزدهپ، ئۇالغ مىنگىلى  
.ئىزدهپ بۇالق ئىچكىلى  

يۈرۈيمىز، قاچانغىچه  
.ئىزدهپ قۇالق تۆت باغدىن  

 
قۇالقىغا، گۈل قىزىل  

.پۇراقىغا خۇشتارمهن  
بولسۇن، گۈلى كىمنىڭ ھهر  

.…قۇالقىغا قىسماققا  
 

  بولسۇن)  گۈلى كىمنىڭ ھهر  :(ناخشا تېكىسى
 

يىغا، بىر ئاچچىق مېنىڭده بار  
.باشقىالر دهيمهن كۆرمىسىكهن  
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يىغالۋاتقاندا، ماڭا قايغۇ  
.…دۇنيا بهرسىكهن كۈلۈمسىرهپ  

 
دۇنيا) بهرسهڭچۇ بولۇپ تېكىسى: ئانام (ناخشا  

 
 جۈملىلهر، تىلىنىڭ مهنىلىك تېكىستلهردىكى رېتىم، يىنىك ئوخشاش ناخشىالرغا يۇقىرىقى مانا

 ھوزۇرلىنااليدىغان ئاسان ۋه تهڭ ھهممه ئاددىي بۇلىشى، مىللي خاسلىققا باي يېقىملىق ئاھاڭلالر
 بىرلىشىشى مۇڭلۇق كۈۇيلهرنىڭ ۋه ئاۋاز لهرزان كهبى بۇلبۇل ناخشىالر كۈچلۈك بابلىقى ئاممىۋىي
مۇڭلۇق كۈي ۋه  بۇ .باغاليدۇ ئۆزىگه رىشتىسنى كۆڭۈل خهلقىمىزنىڭ قىلىنىپ، ئىجرا بىلهن

 ۋايىغا  بىلهن ئۇسلۇبى خاس ئۆزىگه ساھهسىده سهنئهت ئۇيغۇر ئورۇنداشتا ناخشىالرنى
 يۈكسهك ناخشىلىرىدا ئۆز مۇڭلىرىنى خهلقنىڭ كهلگهن، ئورۇنالپ يهتكۈزۇپ

 مۇزىكانت ناخشىچى، ئاتاقلىق قىزى، سهنئهتكار سۆيۈملۈك ئۇيغۇرنىڭ مۇجهسسهملهشتۈرگهن،
ئالىدۇ! ئورۇن بىلهن شهرهپ خانىم تۇرسۇن سهنۇبهر كومپوزىتور ۋه  

 
 - ناخشا ئۇيغۇر نادىر ياقتۇرىدىغان خهلق جۈملىدىن سهنئىتىنىڭ ئۇيغۇر يازمىدا بۇ مهن

 بويىچه خۇسۇسىيهت مىللىي قىممىتىنىڭ ئىجتىمائىي جهمئىيىتىدىكى ئۇيغۇر مۇزىكىسىنىڭ
 ئۇيغۇر تهربىيىلهشته، بىلهن ئۇقۇمى مهدهنىيهت "ئۇيغۇرلۇق" ئهۋالدالرنى ياش ۋه جهمئىيهتنى

 بولۇشقا چوڭ سۆيۈپ مهدهنىيىتىنى ئۆز ياشالرنى قىلدۇرۇشتا، ھېس گۈزهللىكىنى تىلىنىڭ ئانا
قۇيىمهن. ئوتتۇرىغا ئوينايدىغانلىقىنى رولالر قىلىشتا كۆپ ئىجابىي دهۋهت  

 
 مهدهنىيهت قىلىنىشى ئۇيغۇرالرنى نهشىر چهتئهللهرده مۇزىكىلىرىنىڭ ناخشا ئۇيغۇر بولۇپمۇ نادىر

 ھېسابلىنىدۇ.  بۇلۇپ ۋاستىللىرىدىن بىرى ياخشى تونۇتۇشنىڭ خهلقىگه دۇنيا پۈتۈن ئارقىلىق
 خانىمنىڭ تۇرسۇن سهنۇبهر قىلغان ھهدىيه ماڭا دوستۇمنىڭ بىر چهتئهللىك يېقىندا مهن مانا

 چۆمگهن خۇشاللىققا كىيىن ئالغاندىن قۇلۇمغا پالستىنكىلىرىنى قىلغان نهشىر چهتئهلده
تۇرۇپتىمهن. تهۋرىتىپ قهلهم ئۈچۈن ئورتاقلىشىش بىلهن ئوقۇرمهنلهر تۇيغۇلىرىمنى  
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 ئىچىده يىلنىڭ بىر بۇ خانىمنىڭ تۇرسۇن سهنۇبهر سهنهتكارىمىز تۆۋهنده مهن ئهل سۆيگهن
 (DVD) سىن ۋه (audio CD) ئۇن دانه 3 قىلىنغان نهشىر تۈركىيىده ۋه ئىتالىيه ئامېرىكا،

.ئۆتىمهن تونۇشتۇرۇپ قىسقىچه پالستىنكىلىرىنى  
 

 مۇزىكا كهلگهن يولىدىن يىپهك رايون:  چېگرا
مان ۋۇ ۋه ئۇستازلىرى  

 
Music of Central Asia Vol.10:  

Borderlands: Wu Man and Master Musicians 
from the Silk Route  

Smithsonian Folkways and the Aga Khan 
Music Initiative (SFW40529)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ئوتتۇرا ئامېرىكىدىكى بولۇپ، پالستىنكىسى (DVD) سىن ۋه (audio CD) ئۇن يورۇش بىر بۇ
 كېلىۋاتقان قىلىپ ۋهزىپىسى ئۆزىنىڭ قىلدۇرۇشنى تهرهققىي مائاىپىنى ۋه مهدهنىيهت ئاسىيانىڭ
 ئېلىپ ده  تۇرى" ئىش مۇزىكا ئاسىيا ئوتتۇرا ئاگاخان" ئاجرىتىشى مهبلهغ فوندىنىڭ ئاگاخان
 ئهنگلىيىلىك ۋه  Theodore Levin پروفېسسور ئامېرىكىلىق بۇلۇپ، پىالنى تهتقىقات بېرىلغان
 ئامېرىكىدىكى يېتهكچىلىگىده خانىمالرنىڭ   Rachel Harris دوكتۇر مۇزىكىشۇناس ئۇيغۇر

Smithsonian Folkway Recordings    4 يىلى - 2012 -تهپتىدىن نهشرىياتى سىن -ئۇن -
  .قىلىنغان نهشىر ئايدا
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 تاجىك، ئۇيغۇر، بىلهن مان ۋۇ مۇزىكانت پىپا داڭلىق ئامېرىكىلىق پالستىنكىسى سىن ۋه ئۇن بۇ
 ئورۇن مۇزىكىالردىن قىلغان ئىجرا بىرلىكته ئۇستازلىرى مۇزىكا مىللهتلهرنىڭ قاتارلىق تۇڭگان
 سىن ۋه ئۇن .گهۋدىلهندۈرۈلگهن مۇزىكىسى ئۇيغۇر ھالدا ئاساسلىق بولۇپ ئالغان

 ناخشا، پارچه 5 ئىجراسىدىكى تۇرسۇنالرنىڭ ھهسهنجان ۋه تۇرسۇن سهنۇبهر پالستىنكللىرىغا
 سىن ۋه ئۇن مهزكۇر .بىرىلگهن مۇزىكا -ناخشا  پارچه 3 ئىجىراسىدا مهجنۇن ئابدۇلال

 مىنۇت 73 ۋاقتى پالستىنكىسىنىڭ
 ناخشا ۋه مۇزىكا بولۇپ، ئۇزۇنلۇقتا

 بۇ شۇنداقال ئورۇنلىغۇچىالرنى،
 مىللهت بولغان تهۋه ناخشىچىالر

 رهڭلىك بهتلىك 48 تونۇشتۇرۇلغان
 ئالىدۇ. بۇ ئىچىگه ئۆز كىتابچىنى
 ئايدا - 7 يىلى -  2012 پالستىنكا

 كۆپ بازىرىدا ئهڭ مۇزىكىسى دۇنيا
 مۇزىكىسى دۇنيا  سېتىلغان،

 -- 3 باھاالشتا پالستىنكىلىرىنى
 بازاردا خهلقارا .ئىېرىشكهن ئورۇنغا

 $ باھاسى سېتىلىش ئارقىلىق تور
.دوللىرى ئامېرىكا 19.90  

 
 

 پالستىنكىسىدىكى سىن ۋه ئۇن بۇ
تىزىملىكى: ناخشىالر  

 
 

 
 

 



 

  www.azizisa.org ) ئهزىز ئهيسا ئهلكۈن 2,13," (سهنۇبهر تۇرسۇن - قىتئهلهر ئارا قاناتالنغان كۈي"

 

11	
	

توردىن سېتىۋېلىش ئادرېسى:  
 

silk-the-from-musicians-master-and-man-http://www.folkways.si.edu/wu  
 
 

 
  ئارزۇ

تۇرسۇن سهنۇبهر  
 

ناخشىلىرى ئۇيغۇر  
 

Song of the Uyghurs)(  
 
 

 پالستىنكىسى (audio CD) ئۇن بۇ
تۇرسۇن خانىمنىڭ  سهنۇبهر
 بولۇپ، سهنۇبهر ئالبومى خۇسۇس

تۇرسۇننىڭ مهرھۇم ئاكىسى  ئۇيغۇر 
خهلقىنىڭ مهشھۇر مۇزىكانتى 
نۇرمۇھهممهت تۇرسۇن ھايات 
ۋاقتىدا بىرگه ئورۇنلىغان بىر 

خشاقىسىم نا مۇزىكىالرمۇ - -
 ئىتالىيىنىڭ پالستىنكاكىرگۇزۇلگهن.
 شهھىرىگه تۇرىن شىمالىدىكى
 سىن- ئۇن   Felmayجايالشقان 

) Felmay recordingsنهشرىياتى (
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 2013 يېتهكچىلىكىده خانىمنىڭ  Rachel Harris دوكتۇر مۇزىكىشۇناس ئهنگلىيىلىك تهرىپىدىن
 تىلىدا ئىنگىلىز پالستىنكىسى ئۇن چىققان. بۇ نهشىردىن ئىتالىيىده ئايدا -- 3 ىيلى --

 ۋه كىتابچىنى بىر رهڭلىك بهتلىك 6 تونۇشتۇرۇلغان تۇرسۇن سهنۇبهر ۋه ئۇيغۇرالر يېزىلغان
.ياۋرو € 13.50 باھاسى:  .ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز ناخشىالرنى تۆۋهندىكى  
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توردىن سېتىۋېلىش ئادرېسى:  
 

http://www.felmay.it/shop/item.php?id=10208#.UXf8AZWTM5B  
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مۇزىكىسى مۇقام ئۇيغۇر - ئانسامبىلى تۇرسۇن سهنۇبهر  
 

Türkiye Konya uluslararası mistik müzik 2012  
 

 پالستىنكىسى DVD سىن بۇ 
 قىلىپ ئاساس تۇرسۇننى سهنۇبهر

  يېڭىدىن تهشكىللهنگهن
ئانسامبىلى"  تۇرسۇن "سهنۇبهر
 ھهسهنجان يۇنۇس، مىجىت

 ۋه تۇرسۇن ھۇسهنجان تۇرسۇن،
 ئىچگه ئۆز تۇرسۇنالرنى سهنۇبهر
 تۈركىيىنىڭ مۇزىكانتالر ئالغان

 كونىيا تۈركىيىنىڭ بىلهن تهكلىپى
 - 9 ئۆتكۈزۈلگهن شهھىرىده
 زىكامۇ دۇنيا ئىالھىي نۆۋهتلىك

(mistik müzik) فېستىۋالىغا 
 فېستىۋالىدا بۇ ۋه قاتناشقان
 مهيدان نهق ئورۇنالنغان سهھنىده
 كىرىشتۇرۇلۇپ ئاساسىدا كونسېرت

 سهنۇبهر بولۇپ، ئىشلهنگهن
 بۇ ئانسامبىلىنىڭ تۇرسۇن

 قاتنىشىشىمۇ كونسېرتقا
 دوكتۇر مۇزىكىشۇناس ئهنگلىيىلىك

  Rachel Harrisھاررىس رهيچېل
 يېتهكچىلىكىده خانىمنىڭ

   ئورۇنالشتۇرۇلغان.
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سۆز ئاخىرقى  
 

 
 تهبىئىتىنىڭ ئىنسان ئوخشاشال گۈزهللىكلهرگه باشقا گۈزهللىك ئېستېتىك مهنىۋىيهتتىكى

 لىرىك قهلبنىڭ ئىنسان ئۇ كۇي.  سۆزدۇر چىن چىققان ئۇرغۇپ يۇرهكتىن ئۇ ناخشا .تاجىسىدۇر
 مۇردا ئۇيغۇرالر تۇرالمايمىزكى قىلماي ئېتىراپ شۇنى .بايانىدۇر قىلغان نامايان ئارقىلىق ئاھاڭالر
 ئۇيغۇرنىڭ بار، يۇركى سهزگۈر سېزهلهيدىغان قولىقى، زىرهك ئاڭاليدىغان ئۇيغۇرنىڭ ئهمهس،

 .بار نهپرىتى ھهم قايغۇسى كۈلكىسى، ئوخشاشال تائىپهلهرگه بىر قانداق ھهر دۇنيادىكى باشقا
 ھېسىياتلىرىنى بۇ ئۇيغۇر . غهزهپلىنهلهيدۇ ۋه يىغلىيااليدۇ كۇلهلهيدۇ، ئۇيغۇر .بىر خهلق

 تهمسىللهرده -ماقال  رهسول" دېگهن بىلهن ئالالھ گاھىدا ئۇسۇل، بىلهن داپ گاھىدا"
ئىپادىلهيدۇ.  

 
 مهدهنىيهت ئۇيغۇر ۋه ئىسالم باشالپ، قىلغاندىن ئىتىقاد دىنىغا ئىسالم ئهسىرده -  10ئۇيغۇرالر  

.كهلدى قىلىپ تهرهپ بىر توغرا مۇناسىۋهتلهرنى ئوتتۇرسىدىكى ئادهتلىرى - ئورۇپ  
 

 ئارقىلىق سېغىنىش ئالالھقا بىلهن ئىبادهت بهزىده ھېسىياتلىرىنى شادلىق ۋه قايغۇ ئۇيغۇرالر
 قالدۇرغان قىلىپ مىراس بىزگه ئهجدادلىرىمىز بۇيان يىلالردىن مىڭالرچه بهزىده ئىپادىلىسه،

 ئهكىس ھاياتتا ئىجتىمائىي رهۋىشته مۇئهييهن ئىنكاسىنىڭ زاماننىڭ ۋه دهۋىر كۈيلهر، مۇڭلۇق
 بۇ. ئىپادىلهيدۇ ئارقىلىق مۇزىكىلىرى-ناخشا كېلىۋاتقان بېيىپ تهدىرىجىي بىلهن ئېتىشى

 بىلهن قاتتىقلىق ئۇيغۇرغا بهزىده . تاپىدۇ جاسارهت ۋه زوق روھ، مهنىۋىي ئۆزلىرىگه ئارقىلىق
 قانداق ئهمما باقىدۇ بىلهن ئۈمىدلىك بىلهن ياردىمى سهنئهتنىڭ ئۇمۇتسىزلىككه ھاياتقا، تولغان

 تامامهن ئىپادىلهشلهردىن باشقا ئىپادىلهش ئارقىلىق مۇزىكا كۆره ئىپادىلىنىشىدىن شهكىلده
 كىملىكىنىڭ مىللىي ئۇيغۇر كېرهككى ئويلىشىشىمىز بىلهن سالماقلىق شۇنى بىز .قېلىشمايدۇ

 روھىيىتىدىكى مىللىي مهدهنىيهت ئۇيغۇرنىڭ سهنئهتنىڭ بولغان بىر خۇسۇسىيهتلىرىدىن مۇھىم
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 ھه . كېرهك قىلماسلىقىمىز مۇئامىله بىلهن مهسئۇلىيهتسىزلىك تهرىپىگه سهزگۈر ۋه نازۇك بۇ
 بىر قانداقتۇر تهرىپىدىن باشقىالر دهپ "خهلق ماھىر ئۇسۇلغا- ناخشا  ئۇيغۇرالر بىز"دىسال 

 سهنئهت ئۇيغۇر قىلىپ، دهستهك قالپاقالنى بۇ كهيدۇرۇلگهن تۈرتكىسىده مۇددئىانىڭ
 سۇ ئىجادكارلىق كۇچىنىڭ ئۇرغۇشىغا سوغۇقراۋاجلىنىشىغا،  ساغالم ساھهسىنىڭ

تهركىۋلىرىنى  مۇھىم كىملىگىنىڭ مىللىي ئۇيغۇر جهمئىيىتىده ئۇيغۇر بۇگۈنكى سهپمهسلىگىمىز،
 مىللي جهمئىيىتىنىڭ ئۇيغۇر .زۆرۈرىيهتتۇر قوغدىشىمىز تهرهپلهرنى ئاساس قىلغان ھالدا ھهممه

 دهرىجىده كهلتۈرگىسىز ئهسلىگه ياكى ئاجىزالشسا، تهركىپ بىر قانداق ھهر خاسلىقىدىكى
 مهدهنىيهت مىللىي كۈچهيسه، ئامىلالر قىلىدىغان ئىنكار بىرىنى -بىر  ياكى ۋه بۇزۇلسا

 ئىچىده ئۆز ئۇچۇن ئۇيغۇر جهمئىيىتى بۇ ۋه بارىدۇ ئېلىپ كىرزىسىگه بۇزۇلۇش تهڭپۇڭلۇقىنى
تۇغدۇرىدۇ.  پىنىخهۋ كهلتۈرۈش مهسىلىلهرنى ئېغىر كۆپلىگهن باشقا  

 
 بىرلىرىدىن -بىر  ئىنسانالرنى ھهممه دۇنياغا بۇ ئالالھ ياراتقۇچى ئېيتقاندا نوقتىدىن ئىسالمىيهت

 .ياراتتى قىلىپ پهرىلىق مهدهنىيىتىنى ۋه زېمىنىنى ياشايدىغان تىلى، رهڭگى، قىلىپ ئايرىم
 مىللهتنىڭ  -قوۋم پهرقلىق ئاساسالنغىنىمىزدا پرىنسىپلىرىغا يارىتىش ئىنسانالرنى ئالالھنىڭ

مهدهنىيهت  ئىگه خاسلىققا مىللىي ئۆزىنىڭ بىرگه بىلهن قىلىش ئىجرا قائىدىلىرىنى دىنىي ئىسالم
 بىر مۇخالىپ ئهقىدىلىرىگه يارىتىش بهندىلهرنى ئالالھنىڭ راۋاجالندۇرۇش سهنئهتلىرىنى -

 سۆيۈش ۋهتهننى دېمهك ،”جۇملىسىدىندۇر ئىسالمنىڭ سۆيۈش ئهمهستۇر. "ۋهتهننى ئىش
 مىللهت - قوۋم خاس بىر قىلىش ئىگىدارلىق ۋهتهنگه شۇ بولسا، جۈملىسىدىن ئىسالمنىڭ
 ئامىل شهكىللهندۈرىدىغان قىلىپ مىللهت مىللهتنى نۆۋىتىده ئاشۇرۇلىدۇ، ئۆز ئهمهلگه تهرىپىدىن

 -سهنئىتى  ئۇيغۇر تۇپرىغىدۇر.  تهۋهلىك ياشايدىغان ۋه مهدهنىيىتى يېزىقى، -تىل  ئۆز
 ۋه تۇرۇشى بولۇپ مىللهت مىللىتىمىزنىڭ تهبىئىيكى ئىچىده كاتېگورىيىسى مهدهنىيهت

 ۋه ئهقىده، ئىسالمىي يهرده بۇ قىسقىسى .تهركىبتۇر بولمايدىغان بولسا كهم راۋاجلىنىشىدىكى
 ئاساس قىلىدىغان رهت بىرسىنى -بىر  بىر ھىچ ئوتتۇرىسىدا مهدهنىيهت خاسلىقتىكى مىللىي
 دىننىڭ ۋه ھاكىمىيهت مىللهت، بىلهن سهنئىتى مۇزىكا  -ناخشا دۇنياسىدا ئىسالم يوق.

 بۇنىڭ بولۇپ بولغان قىلىنىپ بىرتهرهپ توغرا باشلىرىدىال ئهسىرنىڭ ئۆتكهنكى مۇناسىۋهتلىرى
 ئهۋج ىنىڭھهرىكهتلىر مىللهتچىلىك كۆتۈرگهن باش دۇنياسىدا ئىسالم سۈپىتىده مىساللىرى

 پادىشاھى مىسىر - دۆلىتى ئهرهب مۇسۇلمان چوڭ ئهڭ دۇنياسىدىكى ئىسالم بىلهن ئېلىش
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3 يىلى   -- 1932 يېتهكچىلىكىده بىۋاسىته  فهئۇدنىڭ -  14  ئاينىڭ --  -- 4  كۈنىدىن -
- 3  ئاينىڭ  بۇ ۋه قۇرۇلتىيى" مۇزىكا ئهرهب "قاھىره ئۆتكۈزۈلگهن قاھىرهده كۈنىگىچه -

 سهنئىتىنى ۋه  مۇزىكا -ناخشا  ئىسالمدا دۇنياسىدا ئهرهب ئارقىلىق ئېچىلىشى قۇرۇلتاينىڭ
 بايرىقى ئىسالم شۇنىڭدهك بېرىلگهنلىكىنى، خاتىمه قېتىم تۇنجى خاھىشالرغا چهكلهيدىغان

 تۈركى دۇنيا ھۆكۇمىرانلىق قىلغان  يىل 500 كېڭهيتىپ قىتئهگه 3 تېررىتورىيىسىنى ئۆز بىلهن
 قىلىپ ۋارىسلىق ئىمپېرىيىسىگه ئوسمان دۆلهت چوڭ بىر  -بىردىن ئىچىدىكى دۆلهتلىرىنىڭ

 -- 1920 تۈركنىڭ ئاتا كامال مۇستاپا قۇرۇغۇچىسى جۇمھۇرىيىتىنىڭ تۈركىيه قۇرۇلغان
 ۋه قايتىش كىملىكىگه مىللهت تۈرك - ئهسلىگه ئۆز تۈركلىرىنىڭ تۈركىيه باشالپ يىللىرىدىن

 ئۆزىمىزگه ئارقىلىق كۆرسىتىش قىلىپ مىسال ھهرىكىتىنى قۇرۇش قايتا دۆلىتىنى تۈرك تۈركىيه
.ئوياليمهن دهپ تاپااليمىز جاۋابالر قانائهتلىنهرلىك  

 
 بىلهن خاھىشى ئىسالمچىلىق ئاشقان چېكىدىن دىسال ھه قېرىنداشلىرىمىزنىڭ بهزى ئارىمىزدىكى

 رامكىسى ئىسالمچىلىق تالمىشئا قانداقتۇر مۇزىكىسىنى -ناخشا  سهنئىتى، ئۇيغۇر
 سۈپتىده مىللهت مىللىتىنىڭ كېرهك. ئۇيغۇر ئۇرۇنماسلىقى بوغۇشقا ئىچىده"پهتىۋاالر" بىلهن

 نهزهرده گهۋدىسىنى مىللهت بىر ئومۇمىي ئۇيغۇرالرنىڭ بولۇپ، كۆڭۈل قىلىشىغا تهرهققىي ساغالم
 راۋاجلىنىشنى ساغالم يارىشا مهنپهئهتىگه مىللي سهنئىتىنىڭ ۋه مهدهنىيىتى ئۇيغۇر ھالدا تۇتقان

 ئهزالىرىنىڭ مىللهت بارلىق بولغان تهۋه بىز قوغداش ۋه بولۇش قىلىش، دهستهك ئىگه كاپالهتكه
بۇرچىدۇر.  

 
 مىللهت كهڭ ئۇنىڭ ۋه ئورنى جهمئىيىتىدىكى ئۇيغۇر سهنئىتىنىڭ -مهدهنىيهت  ئۇيغۇر

 كۇيلىرىگه، ئۇيغۇر مۇھىم. ناھايىتى ئهھمىيىتى تهربىيىلهشتىكى بويىچه ئاڭ مىللي ئهزالىرىنى
ناخشا  ئۇيغۇر  ھاياتىنى ئۇيغۇر قارىساق، ئورنىغا ئىستىمال ھاياتىدىكى ئۇيغۇر مۇزىكىسىنىڭ -

 سهنئىتى ئۇيغۇر – مۇزىكا ئۇيغۇر چۈنكى قىاللمايمىز تهسهۋۋۇر سهنىئتىسىز مۇزىكا ئۇيغۇرنىڭ
.ىتىگه ئايلىنىپ بولغانلىغىدۇرسۈپ بولمايدىغان بىر بولسا كهم بولۇشنىڭ  

 
 تۇرسۇن سهنۇبهر مۇزىكانتىمىز ناخشىچىمىز، سۆيگهن خهلقىمىز ئارقىلىق يازمام بۇ ئاخىردا

 بولۇشىنى، نهتىجىلىك ئوقۇشىنىڭ كونسورۋاتورىيىسىدىكى مۇزىكا شاڭخهي خانىمنىڭ
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 چولپىنى پارلىغان ئۇيغۇرنىڭ سهھنىسىده دۇنيا ئارقىلىق ئىجادىيهتلىرى ۋه تاالنتى كهلگۈسىده
 يۈرهكنى خهلقىگه قۇچۇشىنى، شهرهپلهر -شان  كۆپ تېخىمۇ خهلقىگه تونۇلىشىنى، بولۇپ
تىلهيمهن. قىلىشىنى تهقدىم كۆپلهپ مۇزىكىالرنى -ناخشا  نادىر قىلىدىغان مهھلىيا  

 
  

لوندون مارت، يىلى -  2013  
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2009 نهم ۇ.قويمايد قول قۇرۇق  ئالالھ ندىسىنىهب نهتىلىگ  رهبۇنهس بارغانداه نگهتۋه يىلى --
2008 نۇرسۇت  - يۈك قاناتالنغان" قىلىنغان شرهن رىپىدىنهت شرىياتىهن لقهخڭ شىنجا يىلى -
ناخشا ناملىق "نۇرسۇت رهبۇنهس  قدىمهت اڭما زىپېي ئىمزا نهبىل قولى زۆئ كىتابىنى نوتا زىكاۇم-

 اقىتۋ رهھڭ نىېم يچىسىۈك اتقانۋقاناتلىنىڭ لقىمىزنىهخ يىنېك دىنڭنىۇش. ئىدى قىلغان
2013. لدىهك تارتىپ دىققىتىمنى  ئاساسىدا ناخشىلىرىڭ ننىۇرسۇت رهبۇنهس ارداۋيان يىلى --

 يهتمۆئ نۇزۇئه ئانچ ئارىدىن قىلىنىپ شرهن پالستىنكىسى CD بىر ناملىق” ۇئارز“ه دهئىتالىي
 كونىياڭ نىهركىيۈت زىكانتلىرىۇم رۇيغۇئ پپاۇرۇگ ربى كچىلىكىدىكىهتېيڭ ننىۇرسۇت رهبۇنهس
 تكار،هنئهس نهيگۆس لقىمىزهخ نهم كىيىن دىنڭنىۇش .ئاتالندىه پىرىگهس تهنئهسه ھىرىگهش

 رهلهقىتئ" ئاساسىدا تلىرىهقىيهپپۇۋهم قازانغانه ردهللهتئهچ تىمېق نجىۇتڭ يچىنىۈك قاناتالنغان
يۈك قاناتالنغان ئارا  قىلغان قدىمهته رگهنلهرمۇئوق زىپېي ماقالىنى ناملىق "نۇرسۇت رهبۇنهس -

 ئارا رهلهقىتئ يچىۈك قاناتالنغان كهندهگېد "سهمېد ياق داۇخه تىلىس ردىهدابۇخ". ئىدىم
 يلىرىدىنۈك رۇيغۇئه رلىرىدهھهش كالسسىكڭ روپانىۋيا نۇرسۇت رهبۇنهس.... باشلىدى هزىشكېك

!قىلدى ازۋرهپ ياساپ قانات  
 

 يولى زۆئ رهنلۈك ئالدىراشۇ ب كهندهگېد قوغلىشىپ رنىهپتىلهھ رهنلۈك ،مىنوتالرنىه قىقهد
 "پىرىهس تهنئهس روپاۋيا ڭنىنۇرسۇت رهبۇنهس" ئىلگىرى ئايالر بىر نهم. ردىهۋۈۋتۆئه بويىچ
ئاز ردىنهپهس تلىكهھمىيهئۇ ب رنىهنلهرمۇئوق ،زىپېي يازمىنى ناملىق  قىلغان ردارهۋهخ توال-
 مانا.  قىلغانۇ دىمۋه توغرىسىدا رىدىغانلىقىمېب ماتۇلهم پسىلىيهته قتهھۇ به يىنچېك. ئىدىم

 ئوغرىسىنى اقىتۇ ۋب يوق، ناھۇگ چېھ اقىتتاۇ ۋغڭئالدىرا. ۇپتۈتۆئ ئاي بىر ئارىدىن نۈگۈب
ۇيدهلمهك قايتىپ الرۇس ئاققان ،الرڭتا ئاتقانۇ كمهيىبلىسهئ !هد -  

 
 جانه نلىرىدۈكۇ ب ئاي،ۇ ب الىدىغانۋلىېس ئالدىغا ھاياتنىڭ لوندوننى نهم قىلىپ نداقۇش
ه زىزانهئ چىقىرىپ اقتىمنىه ۋپتهھ بىر يتلىرىمدىنهپ اتقانۋتىرمىشىه كچىلىكىدهلهھ قىشېب
 تهققۇۋهم قىلىشقا خىزمىتىنىڭ تكارلىرىمىزنىهنئهس قاتارلىق نۇرسۇت رهبۇنهس نهلگهك ندىنهتۋه

 ،پۇبوله بىرگ نهبىل تكارلىرىمىزهنئهس نهيگۆس لقىمىزهخه ردهتلهرسۇپ سىزۇپىلغېتۇ ب. مۇبولد
ھال ه بىلل سارايلىرىنى خان تلىكهمهشهھ كوچىلىرىنى، تارڭ نىژپارۋه  لوندون ،داشتىمۇڭم-
 ئىنسان ،هللىكىگهزۈگڭ نئىتىنىهس رۇيغۇئه ھنىلىرىدهسڭ رنىهللهئ يات....  زدىمهك
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 اكلىرىغاۋچا ئالقىش لغانۇرۇئ پۇلۇئوقه دھىيهمه چىگۈك ھىرلىكېس قىالاليدىغان ھلىياهلبىنىمهق
 ئىشقىلىپ...... رمىدىمۈلدۈزۈئ اكلىرىمنىۋچاه چۇتالغ مۇقول پۇلۇقوشۇ نمهم. مۇبولد چىاھۇۋگ
ه مدهيارده پىرىدهس روپاۋيا تىمقىېقۇ بڭ تكارلىرىمىزنىهنئهسه تىشىچېيڭ چامىمنى زۆئ

  .مۇردۇئىلھامالند منىۈزۆئ بواللىغانلىقىمدىن
 

 ،چىپېك ازۋ تىشتىنېي نايلىنىپۇس ،تلىنىپهراھ پ،ۈرۆك ىزورېۋلېته چتهك پهتلهسائه چچهن
ڭ رنىۇيغۇئ نۈچۈئ رهيىنكىلېكه بىرىدڭ رنىهنلۈكۇ يازماممۇ ب اتقانۋزىېي تىپېئ رپهس اقتىمنىۋ
 ئىنسان توغرا،. سىۇقالغ پۇبول قۇشلۇئوقه پارچ بىر قاتارىدا چمىشلىرىهك ھاياتهڭ گارهڭر

 رهگهئ. رۇتتهقىقهھ بىر نهىلىنگك زىلىپېي رىپىدىنهت تقانالرۇت مهلهق تارتىپال ندىنۇرۇب تارىخى
ڭ لقنىهخۇ ش ن،هرالمايدىكۇقالد زىپېي تىنىېب بىر رهھڭ تارىخىنى زۆئ پۇتۇت مهلهق لقهخ بىر
 ساختىلىقۋه  چىنلىق نهرگهب زىپېي باشقىالر زامانالردا يىنكىېك الدلىرىهۋئ

 تارىخىيڭ جدادلىرىنىهئ زۆئ ئاددىيسى ،ۇگىنىدۆئ تارىخنى نۇئازغ نهتىلگۇۋېرۇئارىالشت
ه ئىزدىنىشىگ يىلالپ زۈيه چچهنۇ نمۈچۈئ پىشېت ئاللىقىنىېرڭ رنىهۋد بىر ينىهئ چىنلىقىنى،

 قۇرلۇبات شى،ۇبول كىچىك ياكىڭ چوڭ تارىخنى زىلىدىغانېي لىپېكه نهيۇ.... لىدېك توغرا
ئىشق ياكى  توغرىسىدا رهتلهئاپ يىباال شالر،ۇرۇئ قانلىق ياكى شىۇبول توغرىسىدا تهببهھۇم-
 ،ۇقىاللمايد كىللىكه ۋهزىگۈئڭ تارىخنى بولماسلىقى – شۇبول مولڭ نىنىۇزمهم ياكىۋه شىۇبول
 چىلمىغان،ېئ ،ۇلىدۇب ئاز ناھايتى قىسمى زىلغانېي رىپىدىنهت رهملهئادڭ تارىخنى نكىۈچ

 قىقىيهھڭ نىۇئ زىپېي نهبىل مهلهق تارىخنى كىلىپه نهيۇ. لىدۇب پۆك پلىرىهرهت نهبىلىنمىگ
 چىنلىق خالى سىردىنهتۋه  خاھىش كتىپېسوب - تارىخ. ۇبولمايد بىلگىلى قىياپىتىنى سلىيهئ

 ئىجتىمائىي سىياسىي، شارائىتتىكى بىر نهييهئۇمڭ لقنىهخ بىر رولىڭ نىۇئ ،زىلساېي ئاساسىدا
ڭ نىنىۈگۈنۈتۇ...بولىد نهلىگهرېب رسىتىپۆك كهكتهينهئ ىزداڭئالدى زۆك شىنىۈنۈرۆك ھايات
. ئاتلىشى مىيۇئومڭ اقىتالرنىۋ بارلىق رغانۇقالد ىزداڭئارقى سىزۇ ئ تارىخ، ئاتىلىشى ئىلمىي

  .ئاتايمىزۇ پمهد "رهنلۈك نهتكۆئ" پۇرۇسىلىقالشت نوقتىسىدىن خسهش بىز ئىسىمنى ڭنىۇئ
 

 رهبۇنهس" كچىلىكىدىكىهتېي خانىم نۇرسۇت رهبۇنهس. باشاليلى زۆس پىمىزدىنېگ زۆئ نداقتاۇئ
2014 نۇرسۇت 2014 پائالىيىتى "پىرىهس تهنئهس روپاۋيا يىللىق -- 11 يىلى --  ماي --

19 نىستاۋې ھىرىهش ستىۇئۇ سڭ نىهلىيئىتا املىشىپ،ۋدا پارىژدا باشلىنىپ، لوندوندىن -- 
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 ئارا رهلهقىتئ ،مىزتكارىهنئهس كۈملۈيۆس.  ئاياغالشتى تلىكهقىيهپپۇۋهم نهبىل قالرۇتۇئ زور ماي
 رۇمبهت ئوسمان، رىمېكۇئابد ستازىۇئ كهجېغ خانىم، نۇرسۇت رهبۇنهس يچىۈك قاناتالنغان

 رۇيغۇئ توپى تهنئهس كىشىلىك چۈئۇ ب قىلىنغان شكىلهت ئاكىالردىن سۇنۇي مىجىت ستازىۇئ
ناخشاڭ لقىنىهخ  رتلىرىداۇي بىلىم ئالىيه ۋه ھنهسڭ روپانىۋيا ردانىلىرىنىۇد تهنئهس زىكاۇم-
شان هرىجىدهد زور هلقىگهخ رۇيغۇئ ،نالپۇئور نهبىل تهماھار قىرىۇي .ردىۈلتهك رهپلهرهش- 	

 
 

شۈتۈك ھمانالرنىېم ئايرودرومدا 	
 

 
 گراالردىنېچ قاتتىقكى، نداقۇش شۇرۇباشق گراالرنىېچ ئارىسىدىكى رهتلهلۆد نياداۇد نكىۈگۈب

ۇ تاقالرم– كۈي تتاهھ س،همهئ رالهملهئاد بولمىسا سمىيىتىهر ىزاۋه ۋ پاسپورت تلىكۋهئىنا
 بولساه بىچارهڭ ئ رهملهئاده ئىچىد لىقالرجان نيادىكىۇدۇ ب قارىغاندا غاڭنىۇشۇ. يدهلمهتۆئ
 گراسىغاېچ تهلۆدۇ ب گراسىدىنېچ تهلۆدۇ ئۇ غىدىمېچ تورغىيى لۆچ بىر نكىۈچ .كهرېك
!؟ۇسمهمهئۇ رىدۋېتىېك پۇچۇئ اسىزالۋرهپ  

 
 رۇيغۇئ چۈئ كچىلىكىدىكىهتېي خانىم نۇرسۇت رهبۇنهس ،امالشقانۋدا يانۇب يىلدىن بىر
2014 نۇرسۇت رهبۇنهس" تكارنىهنئهس  انامىد پائالىيىتى "پىرىهس تهنئهس روپاۋيا يىللىق --
 رىپىدىنهت رسىتىۋېنىۇئ نۇلوند نهبىل فوندى ئاگاخان خىزمىتى لىشېك لىپېئ روپاغاۋيا ربىيهغ

 يىشىمدىكىېد نداقۇم. ئاياغالشتى تلىكهاپىقىيۇۋم ئارقىلىق شهئىشل پۇقوش باشه بىرلىكت
 بىر قانداق رهھ نيادىكىۇد ىدىغان،قىل نامايان پۆكهڭ ئ تنىهنئهس انيۇد لوندون بهۋهس

 تلىكهنىيهدهم كوپ ،رسىتىدىغانۆك تهرمۆھۋه  تىبارېئه زگىچۆئ هگقىممىتى تهنئهس ڭنىتهمىلل
ڭ نىىقارېئاف. رۇبىرىدڭ رنىهرلهھهش رىدىغانۇت پارالپ اقىتۋ رهھ زلىرىۇلتۇيڭ نئىتىنىهس نياۇد

 نلىكهت قارا چىققان كىلىپ بىلىدىنهق ئىپتىدائىي ،يدىغانهزلۆسه زچۇفىرانس قىسمىدىكى راۇئوتت
 خىلدىكىۇ ب  شى،ۈزۈتكۆئ چىلىكىېك تهنئهس كىلىپ لوندونغا ڭنىتكارالرهنئهس توپ بىر
 ،ۇھىسابالنسىم ئىش بىر نورمال رىلىشىېب لىپېئ تىمېق ئىككى بىر يىلداڭ پائالىيتىنى تهنئهس
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 ئانچ تكارلىرىغاهنئهس رۇيغۇئ تلىرىهرسۇپ شۇقوي نۇئوي ھىسابالنغان نورمال لقئاراداهخ مماهئ
ۇ. بولمايد سىپېن ئاسان  

 
 تهسمىيهر ئاالھىدىلىكى، تهلۆدۋه  رايون بولسا بلىرىهۋهس كىهزۈي ن،ۇرغۇن بلىرىهۋهسڭ نىۇب
 نىهي چىۇرغۇنالشتۇئور سلىك،هبىلم تىل لقئارالىقهخ قىيىنلىقى،ۋه  مسىزلىكىهلچۆئڭ جىرىشنىېب
. باشقىالرۋه  قىيىنچىلىق ئىقتىسادىي ئاالقلىشالماسلىق،ه اسىتۋبى نهبىل نۇئور چىۇقىلغ كلىپهت
- 2003 تىمېق ئاخىرقىهڭ ئۋه  ئالدىنقى ،باركى نىقېئ نداقۇشه سىمدېئ  قامۇمڭ شىنجا" يىلى -

 بىر لىپېكه گهنگلىيهئ تچىلىرىهنئهس رۇيغۇئ كىشىلىك 15 نهنگهشكىللهت دىن "ئانسامبىلى
تهنىيهدهم رۇيغۇئه رلىرىدهھهشه چچهن ئونڭ نىهنگلىيهئ قىنېي ئايغا  نامايان نئىتىنىهس-

 ئىدى، نهتكهك پۇرۇقالد خاتىرىلىرىنى تهنىيهدهم بىر سىزۇلغۇنتۇئ تاماشىبىنالرغا ،قىلىپ
 نغاۇلوندڭ تكارلىرىنىهنئهس رۇيغۇئ تهرسۇپ تىمقىېقۇ ب. ۇبوپت يىل 11 لهد غاڭنىۇب

 تكارالرهنئهس باشلىچىلىقىدىكى نۇرسۇت رهبۇنهس .رۇتتهرسۇپ تىملىقېقى بىره نهي كىلىشىدىكى
2014 -  بولدى، رهسسهيۇمه رىپىگهش شۇيۇق نۇئويۋه  لدىهك نغاۇلوند كهندهدىگ ئاران يىلى-

!رهرلۈكۈشڭ مىه تكهرسۇپ ۇب نهلمىگهك قولغا ئاسانۇ لىمېھ  
 

 مماهئ ،ۇبولسىم پىالنالنغان پسىلىيهت ناھايىتى شىۇلۇرۇنالشتۇئورڭ رنىهپهس تىمقىېقۇ به رچهگ
 نهبىل خىرسىزلىكهت لىشىنىېك رهتهبىخه گهنگلىيهئڭ الرنىۇئه ئىچىد رهىشلۋشهت خىل بىر نىالهي
5 نىهي نۇرۇب خالشتىنۇئ نۈگۈب نهم بارىكالال،  ندىدراغاۇئ  القۇق يتانهشۇ ب. قۇتتۈك -- 

10ڭ ئاينى  ئايرودرومىدا مچىۈرۈئڭ الرنىۇئ ئارقىلىق ندىدارۇئ ردىنهبۇنهس چهك نۈك --
 تىملىقېقCZ679 -  چىدىغانۇئه ندهتكۆئ تۇمىن 22:50 اقىتۋ رلىكهي لغاۇئىستانب مچىدىنۈرۈئ

 شاللىقىمدىنۇخ! رراۇھ. لىدىمڭئا رنىهۋهخه ققىدهھ چىققانلىقى تهساالم ساق ئايروپىالنغا
 لۇئىستانب الرۇئ قىلسا سىپېن ئالالھ كهمېد. تتىمهك پهكرهس مدىنۇئورن االلمايۇۋتۇت منىۈزۆئ

ڭ ئايرودرومنىۇ ش يىنېك ندىنهلگهك تىپېيه د 00:20 اقىتۋ رلىكهي ئايرودرومىغا ركۈت ئاتا
TK1981 چىدىغانۇئه د 07:00 تهسائ اقىتۋ رلىكهي رهھهس لوندونغا لدىنۇئىستانب ئىچىدىال -

 لوندون 9:05 تهسائ اقتىۋ لوندون نهتىگهئه تهئۇ ۋه چىقىد يولغا نهبىل ئايروپىالن تىملىقېق
Gatwick ه تهئڭ نىېم مدىهئۇ. لىدېك تىپېي پىسىغاۇس شۇچۇئ شىمالىيڭ ئايرودرومىنى
 لوندون پهيدهھ ماشىنا نهبىل 6 تهسائ رهھهس اقتىۋ لوندون ئىشىم ھىمۇمهڭ ئ قىلىدىغان
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Gatwick رىپېب ئايرودرومغا نۇرۇب دىن 8:30 تهسائ نهتىگهئۋه  چىقىش يولغا ئايرودرومىغا 
 زاكاز ئالدىدىن ركىزىدىكىهم رهھهش لوندون تهساالم - ساق الرنىۇئۋه  لىشۈۋېتۈك ھمانالرنىېم

.ئىدى شۇرۇنالشتۇئور ئاپىرىپ ھمانخانىغاېم قىلىنغان  
 

نهپ زامان ھازىرقى دىمىيلىكى،هقڭ زنىۆئ ھىرىهش لوندون ڭ سانائىتىنىۋه  تهنىيهدهم-
 ،قالماستىن پۇلۇتون نالهبىل شىۇبول ركىزىهمڭ سىياسىتىنىۋه  ئىقتىسادى نياۇد شىكى،ۆب
 رىكاېئام بىيۇنهجۋه  شىمالىي لىرىنىهقىتئ ئافرىقاه ۋه ئوكيانىي روپا،ۋيا ،ئاسىياه نهيڭ نىۇئ

 كهشتۇرۇت پۇرۇتاشتۇت ئارقىلىق قاتنىشى يول اۋھاۇ ۋه س ئوكيان ئاتالنتىك نهبىل لىرىهقىتئ
 كۈيۈب للىكهزهۋئ غراپىيىلىكۇجۇ شۇم مانا. رۇردۇشھهمۇ نمهبىل للىكلىرىهزهۋئ غراپىيىلىكۇج

 ققىيهرهته ئاالھىدڭ سىپلىرىنىهك تهالزىمۇم ت،هسانائ قاتناش اۋھاۋه  ىزېڭدڭ نىهتانىيىبىر
  .بولغان بهۋهس قىلىشىغا

 
: الرۇئ. بار ئايرودروم 6 تراپىدىالهئ رايونى رهھهش لوندونۋه  ھىرىهش لوندون تهقهپ

Heathrow, Luton, Stansted, Southend, Gatwick ،City Airport .ه ئىچىدڭ الرنىۇب
ه بويىچ نياۇد ئايرودرومى Heathrow لوندونه بويىچ شۇتوش مهئادۋه  قىلىش لۇقوب ئايروپىالن

5 1946 ئايرودرومى  Heathrow نلوندوۇ. سابلىنىدېھ ئايرودروم ئالدىراشهڭ ئ ندىكىۇئور -- -
.بار) ىرمىنالېت( پىسىۇس شۇچۇئ 5ڭ ئايرودرومىنى Heathrow لوندون ،لغانۇرۇق يىلى -  

 
 25M تىدىغانۆئ ئايلىنىپ تراپىنىهئ رهھهش لوندونۇ بولغاچقىم رهھهس نىۈكه نبهكشهي نۈگۈب

 قراقۇئارت تتىنهسائ بىر نهم. ئىدى بوش لىالېخ يول تاش تلىكهرۈس قىرىۇي قۇرلۇنوم
 Gatwick ڭلوندوننى ئاخىر ىپېڭم پۇرۇئاش) mile80 )km128  زلىكىېت تهرۈس تلىكهسائ

  .لدىمهك تىپېي نۇرۇب تۇمىن 20 اقىتتىنۋ قىلغان پىالن ئايرودرومىغا
 

.... تتىهتۈك رنىۇيغۇئ چۈئ نهبىل ززالىقهقهت زلىرىمۈك غىزىداېئ لىشېك چىالرۇيولڭ ئايرودرومنى
 زىزهئۇ ب اتقانۈۋتۈك نهم مماهئ ،بولدى لىپېكۇ ئايروپىالنم نهتكۈك نهم. بولدى رىمېي 9 تهسائ
ڭ ھمانالرنىېم مماهئ.... بولدى رىمېي 11...بولدى رىمېي 10 تهسائ. چىقمىدى ھمانلىرىمېم

 رۇچۇئ ئايرودرومدىكىۋه  باشلىدىمه شكهنسىرهئ ھمانالردىنېم نهم .نمىدىۈرۆك قارىسى
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 ئورنىدىكى شۇرۇباشق ىچىالرنۇچىقق– كىرىپ گرادىنېچه نگلىيهئ ئارقىلىق ئورنى تهالزىمۇم
 پۇتۇت ئايرودرومدا رنىهملهئاد بىر نداقۇم الرۇئ ،ۇقىلسامم ئاالقىسى فونېلېت نهبىل خادىمالر

 پۇبول لۇسئهم تنىهپائالىيۇ بۋه  يدىهچۈك نسىرىشىمهئ يىنېك. يتتىېئ قالمىغانلىقىنى
 توغرىسىدا قىلىش قانداق پ،ۈرۈبىلد النىۋھهئ خانىمغا ھاررىس لېيچهر دوكتور چىۈشكىللىگهت
 دىققىتىمىزنى پ،ۈتۆئه تكهرىكهھ جىددىي بىز نهبىلڭ نىۇش. الشتىمڭپارا فونداېلېت

TK1981ڭ يوللىرىنى اۋھا ركۈت چىدىغانۇئ لوندونغا لدىنۇئىستانب  ئايروپىالنغا تىملىقېق-
 يىنېك ئاالقىلىشىشالردىن لىكهلىنىي قىزىق ئارقىلىق فونېلېته رچهتلهسائ بىر. قۇردۈشتهزلهركهم
  .ردىهب ابۋجا نىقېئ توغرىسىدا ھمانلىرىمىزېمه بىزگ يوللىرى اۋھا ركۈت

 
CZ679 چىدىغانۇئ لغاۇئىستانب مچىدىنۈرۈئ: نهئىك بولغان نداقۇم سلىهئ ئىشۇ ب  تىملىقېق -

 يىتىپه ندهتكۆئ تۇمىن 20 دىن 12ه چېك اقىتۋ رلىكهي ئايرودرومىغا ركۈت ئاتا ئايروپىالن
 لوندونغا ئالمىشىپ ئايروپىالنه د 7 تهسائ نهتىگهئ اقىتۋ رلىكهي تكارلىرىمىزهنئهس. نهلگهك
 .نهئىك نهلمىگهرۈلگۈئ پىالنغاۇئاير چىدىغانۇئ نغاۇلوند ئوالر مماهئ ،ۇبولسىم چىدىغانۇئ
 رىپىدىنهت شىركىتى ه ىئاتسىيۋئا بۇنهج گوۇڭجه مچىدۈرۈئ تاقلىرىنى – كۈيڭ الرنىۇئ نكىۈچ

 اۋھا ركۈت بىهۋهس .نهئىك لغانۇرۇدڭما لغاۇئىستانب ڭنىهركىيۈت لكىهب سهمهئ لوندونغا
كۈيه تكهلۆد بىر چىنچىۈئ ڭنىشىركىتىه  ىئاتسىيۋئا بۇنهج گوۇڭج نهبىل يوللىرى  تاق-

 لۇئىستانب تاقلىرى كۈيڭ ھمانالرنىېم ،نۈچۈئ بولمىغانلىقى لىشىمىېك رىشېب پۈزۈتكهي
...... نهئىك نهلمىگهكىر گراسىغاېچ ئالمىشىش ئايروپىالن ىدىغانڭما لوندونغا ئايرودرومىدا

 ئالمىشىدىغان ئايروپىالنه قسىتىدهم لىشۋېلىېئ تاقلىرىنى - كۈيه سلىكتهتڭ مى الرۇئ ئاخىر
 تاقلىرىنى كۈيۋه  چىققان گراسىدىنېچه ركىيۈت لىپېئ ىزىسىۋ كىرىشه گهركىيۈت نداۇئور
 الرۇئ اقىتتاۇ ۋئ مماهئ ،نهئىزدىگ ئايروپىالنىنى چىدىغانۇئ لوندونغا يىنېك الغاندىنۋپىېت

ه ستهت ناھايىتى قسىتىنىهمۋه  تىلىڭ الرنىۇئ رهئايرودرومدىكىل... قالغان چىكىپېك ئايروپىالنغا
 نىشلىكۇلۆيه ككهي چىدىغانۇئ لوندونغا لدىنۇئىستانب ىدىنېڭي قىلىپ مهيارد الرغاۇئ شىنىپ،ۈچ

TK 1997 لدىنۇئىستانب الرۇئ. نهئىك نهرگهب لىپېئ لىتىېب ئايروپىالن  ئايروپىالن تىملىقېق-
 .نهلىدىكېك ئايرودرومىغا Gatwick لوندونه ندهتكۆئ تۇمىن 16:05 تهسائ اقتىۋ لوندون نهبىل
 8 الرۇئ ھىمىۇمهڭ ئ نىالهيۇ. بولىده شىنىشكۈچ مماهئ.....شتىهپلهككهرۇم لىېخه كايېھۇ ب

  !ئىدى شاللىقۇخ زورهڭ ئ نۈچۈئ بىزۇ ب كهمېد. نهلىدىكېك رىبىرهبۇ چىكسىمېك تهسائ
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 ئىدىم، لىغانڭئا نلىكىنىهگېد "ئىش رىكىشلىكېزهڭ ئ شۈتۈك مهئاد"ڭ باشقىالرنى نۇرۇب نهم
 لهد شىۇبول كۈللۈڭۈك ياكى رىكىشلىكېز ڭشنىۈتۈك مهئاد. نهقارىمايم پهد اقندۇئ نهم مماهئ
 نىلىكهم اقتىنى. ۋباغلىق پايدىلىنىشىغا قانداق اقىتتىنۋ اتقانۈۋتۈك مهئادڭ كىشىنىۇ ش
 .رۇتلىكتهقىممۋه  تلىكهھمىيهئ اقىته ۋقىقهد بىر رهھ نۈچۈئ رهكىشىل يدىغانهلهزۈتكۆئ
 بولسا اقىتۋ بوش نۈچۈئ يدىغانالرهبىلم ىنىتلىكهقىممڭ ھاياتنى پايدىلىنىشنى، قۇتول اقىتتىنۋ
 خاھىشى زۆئ اقىتقاۋ نهتكۈۋهزۈتكۆئ بوش قولىدىن كىشى رهھ. رۇرىكىشلىكتېزۋه  تسىزهھمىيهئ

 يدىغانلىقىنىهلمهك قايتىپ قايتاڭ اقىتنىۇ ۋش نهتكهك قولدىن مماهئ ،ۇرسىمهبه نچهشۈچ نهبىل
.ۇمايدلقىال ئىنكار  

	
 ھمانلىرىمىزنىېم اۇڭش. نهنمهاپتىكۋلىېئه بىلل نهبىل مۈزۆئ نى) رىېتۇكومپي قول( iPad نهم
 - رهۋهخڭ نيانىۇد نۈتۈپ تىن iPad نهم. تمىدىهك پۇلۇيۇت رىكىشلىكېزه ئانچ اڭماۇ شمۈتۈك
 يىنېك... مۇبولد پۈرۈكشهتۇ تلىرىمنىمهلخېئ نهلگهك تتاهھ م،ۇبولد پۈرۆك ىلىقلىرىنىېڭي
 تلىنىپهراھه ئىچىدڭ ماشىنىنى امىنىۋداڭ سىرىمنىهئه رجىمهت بىر قويغان باشالپ نۇرۇب

ۇ ممۈزۆئ نلىكىنىهتكهك پۈتۆئ تىز قانداقڭ اقىتنى... ۋئىشلىدىم تهسائه قانچ بىر پۇرۇئولت
 نهم ئاخىر ماناۇ.  شىپتېئ پۇبول 3 يىنېك شتىنۇچ تهسائ قارىسام چاغالردا بىر. نهپتىمهبىلم

ۇ. قاپت قىنالپېي لىشۈۋېتۈك ھمانالرنىېم زىزهئۇ ب نهتكۈك  بويى نۈك تارتىپ ردىنهھهس نۈگۈب
.ئالدىم يول قاراپه ئىچىگ ئايرودروم يدانىدىنهم توختىتىش ماشىنا تاقاپ، ماشىنىنى نهم  

 
هڭ ر - گاهڭر دا 5:30 يىنېك شتىنۈچ اقتىۋ لوندون يىنېك ردىنهشلۈتۈك نهبىل ئىنتىزارلىق

تارۇد قوللىرىدا ئارىسىدىن رهملهئاد  ئاخىر قارىسىڭ رنىۇيغۇئ 3 الغانۈۋرۈتۆك رالرۇمبهت --
ساق الرۇئ. ندىۈرۆك  نهم الشقاچڭپارا بىز. قۇدىدارالشت قىزغىن بىز. ئىدى نهلگهك تهساالم-
  .تتىمهك باشالپ ئورنىغا توختاتقان ماشىنىنى الرنىۇئ
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چىقىش يولغا قاراپه ھىرىگهش لوندون  	

 
 

 يول قاراپه ھىرىگهش لوندون ئايرودرومىدىن Gatwick پۇرۇئولت ماشىنىغا نهيلهتۆت بىز 
گاھى. ئىدى ئىللىق لىالېخۇ ندىكىدىنمۈك باشقا اسىۋھاڭ لوندوننى نۈگۈب. قۇئالد  گاھىدا-

 قاسنىقى ئىككى.  كۆپكۆك ئاسمان ئالمىغاندا پقااسېھ تالرنىۇلۇب قالىدىغان پۇبول يداهپ
 ماشىنا.... چاپماقتا ماشىنا يولدا تاش تلىكهرۈس قىرىۇي قاپالنغان نهبىل ئورمان شىلېياپي

 لغانۇغۇت نىمىتىدىنهغ دىدار. تولدى لىق نهبىل لىرىڭپاراڭ لنىۇئىستانبڭ ۋه مچىنىۈرۈئ ئىچى
. قۇتوختىمىد پهزلۆس ممىمىزهھ بىز ن،هئوخشىمايدىك شاللىققاۇخ قانداق چېھ باشقا شاللىقۇخ

  ...تتىهلۈكۆت توختىماي ىلىرىۋجىل شاللىقۇخ چىرايلىرىمىزدىن
 

 بىدىكىۇنهجڭ لوندوننى ،يىنېك غاندىنڭما لىېخ ئايرىلىپ ئايرودرومىدىن Gatwick بىز 
Surry, Croydon, Mitcham, Brixton, Lambeth سىپېك كلىرىنىهلۆب رهھهش قاتارلىق 

 (Waterloo) رلوېوتڭ ۋرياسىنىهد تايمىس(River Thames) ه ركىزىگهم رهھهش لوندون پۈتۆئ
 ھمانالرېم بولغاندا رىمېي 7 تهسائ چهك اقتىۋ لوندون. قۇلدهك كىرىپ ئارقىلىق كىۈرۆۋك
 اتۋئاڭ رنىهھهش ھمانخاناېمۇ ب. قۇلدهك تىپېي ھمانخانىسىغاېم Bedford قىلىنغان زاكاز نۈچۈئ

يىراقلىقتا تىرېم 200ه پتهرهت شىمال پ،ۇبول اليلىقۇق ئورنى جايالشقان،ه بىرىگڭ كوچىلىرىنى  
)(Russell Square پۈنۈرۆك يولى رۇتوم ئاستى رهي لېسسهر نهبىل باغچىسى يدانىهم لېسسهر 
ۇ. رىدۇت ئايرىلىپ ئارىلىق باغچىسى لېسسهر تىېرسىتۋېنىۇئ لوندون رىپىهت ربهغۇ. رىدۇت
	 .ۇنىدۈرۆك رىزىدىنېد ھمانخانىغاېمۇ يىمېزۇمه بىرىتانىي تلىكۋهيهھ
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 ئىشىم قىلغان بىرىنچىڭ نىېمه بويىچ پهلهت يىنېك بولغاندىن پۇرۇنالشتۇئور ياتاققا ھمانالرنىېم
 الپۇئ تورىغا تېرنېئىنت Wi-Fiڭ ھمانخانىنىېم رلىرىنىېتۇكومپي قولۋه  يانفونڭ الرنىۇئ
ۋه  رهئائىلىل ندىكىهتۋه ئارقىلىق ندىدارۇئ تراپىداهئ تهسائ رىمېي ھمانالرېم. بولدى رىشېب

 بولغاندىن پۈرۈبىلد نلىكىنىهلگهك تىپېي تهساالم لوندونغاڭ زلىرىنىۆئه رلىرىگهرادۇب دوست
. قۇچىقت سىرتقا نۈچۈئ يىشېي تاماق چلىكهك ھمانخانىدىنېم ممىمىزهھ بىز ،يىنېك
 پ،ۇبول بار ستورانىېر ركۈت ئىسىملىك”  هئاناتولىي“  بىر قوشنا تام ھمانخانىغاېمه لىيىمىزگهت

 لوندون پ،ۈتۆئ سىپېك باغچىسىنى يدانىهم لېسسهر نۇرۇب تىشتىنېك پۈشۈچۇ غڭقارا بىز
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 ،(SOAS)  ىتۇئىنستىت تقىقاتهت ئافرىقاۋه  ناسلىقۇرقشهش تارمىقىدىكىڭ تىنىېرسىتۋېنىۇئ
ڭ يىنىېزۇمه بىرىتانىي ئاخىرىدا. قۇئايالند تلىرىنىۇئىنستىت كهكبرىېب تى،ۇئىنستىت مائارىپ
. قۇتاماقالند لىپېك قايتىپ ستورانىغاېر ركۈت لىقىېھ پۈتۆئ ئايلىنىپ رىپىدىنهت شىمالى

 قارىماي قىلغىنىغا رهپهس سوتكا بىر سىزۇيقۇئ تارتىپ رنىهارىچىلىكلۋئا رهدهقۇ ش ھمانالرېم
. ئىدى قۇروھل  

 
ه بويىچ پىالن ىپېڭي قىيىنچىلىقالرنى نهلگهك شىغاېب الرۇئ شاللىقۇخ زور ممىدىنهھه بىزگ

ساق لوندونغا  تنىهنىيهدهمۋه  ھىتۇم بىر ىېڭي.  ئىدى لىگىنىهلېك پۈرۈلگۈئ تهساالم-
 قۇروھل چىرايالردىكى قۇرلۇنۇ ب رۋۇيتاهئۇ قىمۇنلۇشقۇج بولغان يداهپ نلىكىدىنهرگۆك
ڭ تائاملىرىنى رۇيغۇئڭ بىزنى. ئىدى قالغان پۇرۇيوش قلىرىنىۇھارد رهپهسڭ الرنىۇئ يپىياتالرهك
 نهبىل اپالرۋكاۋه  سىۇپول ركۈت ئاشلىرى، قۇيۇس ركۈت تىدىغانېك ئوخشىشىپ توال ئازه مىگهت

 نهلگهك قايتىپ ھمانخانىغاېم بىز. قۇپاتت الرغاڭپارا قىزغىن لهھهم بىر غىزاالنغاچ تلىنىپهراھ
 ياخشى نۈگۈبڭ ھمانالرنىېم نهم. ئىدى ئاشقان ردىنهل 11 تهسائ چهك اقتىۋ لوندون  اقىتتاۋ

  .قايتتىم خوشلىشىپه خانىسىد لىشۈۋېتۈكڭ ھمانخانىنىېم نهبىل الرۇئ پ،هتىل لىشىنىېئ ئارام
 
 
 

ناسلىقۇرشۇيغۇئ ىداتۇئىنستىت تقىقاتهت ئافرىقاۋه  ناسلىقۇرقشهش  	
 

 
19 نۈگۈب   رۇيغۇئ كىشىلىك چۈئۇ ب كچىلىكىدىكىهتېي خانىم نۇرسۇت رهبۇنهس. ماي --

. ئىدى لغانۇرۇنالشتۇئور كهندىكىدۆۋهت تلىرىهپائالىي نكىۈگۈبڭ پپىسىنىۇرۇگ تهنئهس
. لىشېئ ئارام نۇرۇب شتىنۈچ پۇتۇته ردهزهن چارچىغالىغىنى كوپه ردهپهسڭ ھمانالرنىېم
 كۈشلۈچۋه  چرىشىشۇئ نهبىل خانىم ھاررىس لېيچهر دوكتور ھمانخانىداېم قىنېيه شكۈچ
 خانىسىنى تىياتىر يېنۇبىر بولىدىغان رتېكونسه چتهك يىنېك ئاندىن يىش،ېيه بىرگ اقنىتام
2014 نۇرسۇت رهبۇنهس"ه ردهتلهسائ يىنكىېك ش،ۈرۆك ڭ نى "پىرىهس روپاۋيا يىللىق --
 تۇئىنستىت تقىقاتهت ئافرىقاۋه  ناسلىقۇرقشهش تىېرسىتۋېنىۇئ لوندون بولغان كىتىېب نجىۇت
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 قانداق پروگراممىلىرىنىڭ رنىهتلهپائالىي كۈنلۈك تۆت قىلىدىغان امۋدا تىداېلتۇفاك زىكاۇم
 تهسائ چهك باشالپ تىن 5 تهسائ يىنېك شتىنۈچ تلىشىش،هسلىھهم توغرىسىدا رىشېب لىپېئ
 نۈچۈئڭ نىۇب قىلىش، ييارلىقهته چلىكىگهك تهنئهس نۇرسۇت رهبۇنهس باشلىنىدىغانه د 7
 ئىشالر قاتارلىق قىلىش شىقهمۋه  شهشهڭت ازۋئا ش،ۇشۇتون نهبىل ھىتىۇمه ھنهس

  .ئىدى لغانۇرۇنالشتۇئور
 

2014 نۇرسۇت رهبۇنهس تىمقىېقۇ ب  ڭ فوندىنى ئاگاخان پىرىهس تهنئهس روپاۋيا يىللىق --
 پارىس لوندون، پ،ۇبول لغانۇرۇئاشه لگهمهئ نهبىل شىۇلۇرۇنالشتۇئورۋه  ياردىمى ئىقتىسادىي

 ئارقىلىق شۈزۈتكۆئ چىلىكىېك تهنئهس نۇرسۇت رهبۇنهسه ردهرلهھهش قاتارلىق نىسۋه ۋې
ناخشا رۇيغۇئ  ردىكىهرلهھهشۇ به بىرگ نهبىل شۇرۇشتۇتون  نئىتىنىهس زىكاۇم-
ناخشا رۇيغۇئ چىالرغاۇغۇئوق تىياتىرخانىالردا تالردا،ېرسىتۋېنىۇئ  رۇيغۇئۋه  لىرىۇچالغ زىكا،ۇم-
 نىيىتىنىهدهم رۇيغۇئ ئارقىلىق رىشېب رسهد رسىتىپۆك رهشىقلهم جانلىق قامىدىنۇم

  .ئىدى قىلغان تهقسهم شنىۇرۇشتۇتون
 

ۋه  ناسلىقۇرقشهش تىېرسىتۋېنىۇئ لوندون نۈگۈب پروگراممىسى نجىۇتڭ رنىهتلهقسهمۇ ب مانا 
 دوكتور ناسۇزىكىشۇم رۇيغۇئ ساھىبخانىلىقىداڭ تىنىېلتۇفاك زىكاۇم ىتۇئىنستىت تقىقاتهت ئافرىقا

.اتاتتىۋقىلىنى ئىجرا رىپىدىنهت لېيچهر  
 

ئاز نۇرۇب بىز نداقتاۇئ   كۈيۈب يانۇب يىلدىنه چچهن 10 قىنقىېيۇ پمۇبول لىغان،ڭئا توال-
 تىېرسىتۋېنىۇئ لوندون اتقانۋچىېئ ھىپىسىنىهس ىېڭيڭ تقىقاتىنىهت رۇيغۇئه دهتانىيىبىر

ن؟ۇئور قانداق ىتۇئىنستىت تقىقاتهت ئافرىقاۋه  ناسلىقۇرقشهش كۈتېيۇ ب تارمىقىدىكى 	
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 رىپېب ماتۇلهمه قىسقىچ توغرىسىدا تىېرسىتۋېنىۇئ لوندون ئىلگىرى رىشتىنېب ابۋجا سوئالغاۇ ب 
 تېرسىتۋېنىۇئۇ ب. جايالشقانه ركىزىگهمڭ ھىرىنىهش لوندون تىېرسىتۋېنىۇئ لوندون: يهتۆئ

1836  تقىقاتهت 10 ت،ۇئىنستىت  18 تارمىقىداڭ نىۇئ ھازىر پ،ۇبول لغانۇرۇق يىلى --
 تالرۇئىنستىت قاراشلىق تىغاېرسىتۋېنىۇئ لوندون. بار زلىرىهركهم تقىقاتهتۋه  تىۇئىنستىت
 King's( تۇئىنىستىت پادىشاھلىق :الرۇئ پۇبول رۇشھهمڭ ۋه چوهڭ ئ تۇئىنستىت زۇتوققه ئىچىد

College London(، تىۇئىنىستىت تالرېرسىتۋېنىۇئ لوندون )University College London(، 
 ىتۇئىنستىت نچىالرۇئالت ،(SOAS) تىۇئىنستىت تقىقاتهت قاىئافرۋه  ناسلىقۇرقشهش
)Goldsmiths(، ىتۇئىنستىت كهرىكبېب )Birkbeck(، سودا لوندون  ىتۇئىنستىت تهتىجار-
)London Business School(، ىتۇئىنستىت مهرىيهم پادىشا ئايال )Queen Mary(، خان 
 تهسىياسۋه  ئىقتىساد لوندون ،)Royal Holloway( ىتۇئىنستىت يۋهھوللو تىهمهج

.  )London School of Economics and Political Science( ىتۇئىنستىت  
	

 - 2005ه رسىتىلىشىچۆك http://www.lon.ac.ukه ھىپىسىدهس تورڭ تىنىېرسىتۋېنىۇئ لوندون 
 135،090 سانىڭ چىالرنىۇغۇئوق اتقانۇۋئوق ئىچىدىن تهلۆده مىدۇسهۋم شۇئوق يىللىق 2006

 قۇئارت دىن 000،50 سانىڭ چىالرنىۇغۇئوق لقئارالىقهخ اتقانۇۋئوق لىپېك سىرتىدىن تهلۆد ،
  .قىلىنغان بايان پهد
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“SOAS” -- هئىنگلىزچ زۆسۇ ب “African Studies	and	Oriental	of	School ”ڭ زنىۆس نهگېد
ۋه  ناسلىقۇرقشهش: رجىمىسىهت قۇتول تىلىدىكى رۇيغۇئ پۇبول قىسقارتىلمىسى رىپهھ باش

1916 تۇئىنستىتۇ بۇ. رىدۈبىلد ننىهگېد تىۇئىنستىت تقىقاتهت ئافرىقا ۇ ئ. لغانۇرۇق يىلى --
 ت،هنىيهدهمڭ الرنىۇئۋه  للىرىهئ رقهش راۇئوتت ئافرىقا، ئاسىيا، بىر بىردىن روپادىكىۋيا

 رهلهساھۇ بۋه  قىلىدىغان تقىقهت رسالۋېنىۇئ رنىهلهساھ قاتارلىق ئىقتىسادىي سىياسىي،
 قۇئارت تىن 60 تارمىقىداڭ نىۇئ پ،ۇبول تۇئىنستىت رىدىغانېب ربىيىسىهت مائارىپ ئالىيه بويىچ
. بار زلىرىهركهم تقىقاتهت ت،ېلتۇفاك  

 
 قىزغىنلىقى شۈرۈكشهت درىپېق لىنىېئ رۇيغۇئۋه  تقىقاتىهت رۇيغۇئه دهتانىيىبىر كۈيۈبه رچهگ 

1860  مىنېز ئاسىيادىكى راۇئوتتڭ رىيىلىرىنىېئىمپه سىيۇره ۋه بىرىتانىي يىللىرىدىكى --
 نى" نىۇئوي كاتتا ئاسىيا راۇئوتت" هقسىتىدهم يتىشېڭهك دائىرىلىرىنى سىرهتۋه  قىلىش ئىشغال
ه للىگهپ قىرىۇي قىزىقىشالرۇ به رىدهۋد گهب پۇياق ،ۇبولسىم باشالنغان قىلىپ شۈنۈرۆك ئارقا

1949 تاكى پۈلۈرۈتۆك  تقىقاتالرداهت دىكىهساھۇ ب. ئىدى قىلغان امۋداه يىللىرىغىچ --
1862 بولغان، ندىشىهته ۋهبىرىتانىي -ه نگىرىيۋې ه ئائىلىسىد دىيۇھهي بىر شتتاېداپۇب يىلى --
ڭ ندىنىهپهئ) Sir Marc Aurel Stein( نيىېست لېرۇئا كمار سىر ئولوگېئارخ رۇشھهم لغانۇغۇت

 ىينېست لېرۇئا ئولوگېئارخ اقىتتاۋ ينىهئ. رۇرلىكتېخاراكت كىلۋه تقىقاتىهت ئولوگىيىلىكېئارخ
 ئارقىلىق شۇرۇت زاقۇئ رىپېب تىمېق چۈئ پۇبول يىنېك ئىلگىرىه لىگېئ رۇيغۇئڭ ندىنىهپهئ

 يازمىالر، قول دىمىيهق نهرىشكېئ ريانىداهج رىشېب لىپېئ شۈرۈكشهت ئولوگىيىلىكېئارخ
هئاسار قاتارلىق مالرۇيۇب تارىخىي  پخانىسىداۇتۇكه بىرىتانىيۋه  يىېزۇمه بىرىتانىيڭ رنىهتىقىلهئ-

ڭ ئالىمالرنى چىۇقىزىقق تقىقاتىغاهت رۇيغۇئۋه  رالرۇيغۇئ نهبىل رسىتىلىشىۆك قۇئوچه تكهمئىيهج
 لىپېئ رهكلهمگهئ ئىلمى نلىغانۇرغۇن تلىكۋهناسىۇم رالرغاۇيغۇئه ردهلهساھۇ بۇ. پىيىدۆك سانى

  .ۇقىلىنىد شرهن زىلىپېي كىتابالر ئولوگىيىلىكېئارخ تارىخىي، ،ۇرىلىدېب
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ۋه  تقىقاتىهت رۇيغۇئ يانۇب يىلالردىنه چچهن ئون قىنقىېيه دهتانىيىبىر كۈيۈب كهمېد 
ه للىگهپ بىر ىېڭيه  رىمىزدهۋد نهبىل كلىرىهمگهئ ئىلمىي يىرىكڭ زلىرىنىۆئ قىزغىنلىقىنى

 دىللون لېمايك دوكتور ناسۇتارىخش تىدىنېرسىتۋېنىۇئ رھامۇد ئالىمالردىن نهرگۈتۆك
)Michael Dillon, Durham University(، تىدىنۇئىنستىت تقىقاتهت ئافرىقاۋه  ناسلىقۇرقشهش 

 Rachel( ھاررىس لېيچهر دوكتور تقىقاتچىسىهت زىكاۇم رۇيغۇئۋه  ناسلىقۇزىكىشۇم مىللىي
Harris, SOAS(، تىدىنېرسىتۋېنىۇئ  كاسىلۋنى )Joanne Smith Finley, Newcastle 

University( قاتارلىق  يهفىنل سىمىسې جوئانن دوكتور ئىلمى لىقناسۇتشهمئىيهجۋه  تىل 
.يمىزهلهرسىتۆك قىلىپ مىسال مىكالرنىېئاكاد  
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 تقىقاتهت ئافرىقاۋه  ناسلىقۇرقشهش قارمىقىدىكى تىېرسىتۋېنىۇئ لوندون ملىدىنۈج
1990 تقىقاتىهت رۇيغۇئڭ تىنىۇئىنستىت  مىللىيۇ پمۇبول. باشالنغان يىللىرىدىن --

 خانىم ھاررىس لېيچهر دوكتورى تقىقاتىهت رۇيغۇئۋه  ناسلىقۇزىكاسۇم رۇيغۇئ ناسلىق،ۇزىكىشۇم
 يانۇب يىلدىنه چچهن ئون قىلغان تهخىزم تىداۇئىنستىت تقىقاتهت ئافرىقاۋه  ناسلىقۇرقشهش
ناخشاۋه  تهنىيهدهم رۇيغۇئڭ نىۇئ  بولغان زىكىسىغاۇم قامۇم رۇيغۇئ ،هنئىتىگهس زىكاۇم-

ۋه  تهخىزم ئىلمىي نهپلىگۆك نۈچۈئ تقىقاتىهت رۇيغۇئه ردهلهساھۇ به تىجىسىدهن قىزغىنلىقى
 خانىم ھاررىس لېيچهر دوكتوره پتىدۇس لىلىهدڭ بايانلىرىمنىۇ ب. بارغان لىپېئ رهتلهپائالىي

 بولغان مۇلهمه بىزگ ئائىت تقىقاتىغاهتۋه  تهنىيهدهم رۇيغۇئ رىلغانېب لىپېئ رىپىدىنهت
  .نهتىمۆئ قىلىپ مىسال قانچىسىنى بىر كلىرىدىنهمگهئ

 
2000ئورۇنالشتۇرۇشى بىلهن دوكتور رهيچېل ھاررىسنىڭ  ئىشان يىلى پاشا  --

شىنجاڭ ناخشا"يېتهكچىلىكىدىكى  مۇساجان روزى، غىياسىدىن كهلگهن  نامىدا "ئۇسۇل ئۆمىكى-
بارات، ھوسهنجان جامى، ياسىن مۇخپىل، تۇرسۇن ئىسمايىل، ئېزىز نىياز قاتارلىق پىشقهدىم 

. بۇ ىده ئۇيغۇر سهنئىتىدىن كونسېرت بهردىئهنگلىيهنىڭ بىر قانچه شهھهرلىرسهنئهتكارلىرىمىز 
رادىئو  BBCڭ مهخسۇس ئۇيغۇر سهنئهتكارالرن ئۇيغۇر قىلغان  تېلېۋىزىيىسىده ئىجىرا --

ناخشا 2000مۇزىكىللىرى ئاۋازغا ئېلىنىپ، - "دۇنيا ئوسۇلۇبى"  ئهنگىلىيهنىڭ يىلى  -
)Globestyle (ئۇن - - شىركىتىده ىياتىسىن نهشىر-  
"ئۇيغۇر مۇزىكانتالر: ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ بوستانلىق شهھهر مۇزىكىسى (شىنجاڭ)"   
 "Uyghr musicians: Music from the Oasisi Towns of Central Asia Xinjiang"  

  .پىالستىنكىسى نهشىر قىلىندى CD ناملىق 
 

2003 نهبىل شىۇرۇنالشتۇئورڭ  ھاررىسنى لېيچهر دوكتور ” ئانسامبىلى قامۇمڭ شىنجا“ يىلى --
  .ردىهب رتېكونس نئىتىدىنهس رۇيغۇئ ئاي بىره دهنگلىيهئ تچىلىرىهنئهس رهپهن 15ڭ نى

 
 ئىلمىي لقارالىقهخ ناملىق "رالرۇيغۇئ قالغان ئارسىدا گوۇڭجۋه  ئاسىيا راۇئوتت" يىلى 2004 - 

ۇ ب. چىلدىېئ زالىدا يىغىن يېنۇبرڭ تىنىۇئىنستىت تقىقاتهت ئافرىقاۋه  ناسلىقۇرىقشهش يىغىن
 ياش سىدىكىهساھ نهپ ىئئىجتىما چىققان يىتىلىپ لىدىنېئ رۇيغۇئ تىمېق نجىۇت يىغىنغا
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 يىغىندا رۇزكهم. قاتناشتى اليمانالرۇس تهسهئ دوكتورۋه  تۋۇداه راھىل دوكتور مىكالردىنېئاكاد
ڭ ھاررىسنى لېيچهر دوكتور كىتاب توپالنغان ردىنهماقالىله پارچه چچهن 10 لغانۇئوق
تىلىدا ئىنگلىزه ھرىرلىكىدهت  
 “Situating the Uyghurs Between China and Central Asia”  
  .چىقتى شردىنهن) رالرۇيغۇئ قالغان ئارىسىدا گوۇڭجۋه  ئاسىيا راۇئوتت( 

 
2008ڭ ھاررىسنى لېيچهر دوكتور  The Making of a Musical Canon in Chinese“ يىلى --

Central Asia: The Uyghur Twelve Muqam) ”12 رۇيغۇئ ئاسىيادىكى راۇئوتتڭ گونىۇڭج 
.قىلىندى شرهن تىلىدا ئىنگلىز كىتاب ناملىق) لىپلىشىشىېقڭ قامىنىۇم  

 
10 يىل - 2014   Islamic Soundscapes of” (رهزهن ازغاۋئا يئىسالمى گودىكىۇڭج“ ارداۋيان --

China (ڭ تىنىۇئىنستىت تقىقاتهت ئافرىقاۋه  ناسلىقۇرقشهش يىغىنىه ھاكىمۇم– ئىلمىي ناملىق
ۇ ب. لدىۈزۈتكۆئ نهبىل شىۇرۇنالشتۇئورڭ ھاررىسنى لېيچهر دوكتور تىياتىرخانىسىدا يېنۇبىر
  .قاتناشتى تقىقاتچىلىرىهت رۇيغۇئ ياش رهپهن تۆت يىغىنغا تىمقىېق

	
 

 
	 زمىسىهرگۆك سىمهر مازارلىرى رۇيغۇئ 

 
 

ۋه  ناسلىقۇرقشهش بولغانهۋه ت تىغاېرسىتۋېنىۇئ لوندون چىققان پۇشۇتون قىرىداۇي ممىمىزهھ 
ه تىجىسىدهن تىرىشچانلىقلىرىڭ خانىمنى ھاررىس لېيچهر دوكتور تىۇئىنستىت تقىقاتهت ئافرىقا

12 نۈگۈب  ھاياتىغا رۇيغۇئ تىياتىرخانىسىدا ىېنۇبرڭ تىنىۇئىنستىت رۇزكهم ماي --
 لغانۇتون ركىلىقېئام بىرىڭ تنىهپائالىيۇ بۇ. قىلىد امۋدا تهپائالىيڭ چو ئىككى تلىكۋهناسىۇم
فوتوڭ خانىمنى )Lisa Ross( روسس لىسا سسامهر  لغانۇرۇشتۇتون رلىرىهسهئ تهرۈس-
- جايلىرى سهددهقۇمڭ رالرنىۇيغۇئ  رۇيغۇئ ئىككىنچىسى. زمىسىهرگۆك سىمهر مازار رۇيغۇئ –
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ڭ خانىمنى نۇرسۇت رهبۇنهس كومپوزىتورى ناخشىچى، تكارىهنئهس تاالنتلىق نهيگۆسڭ لقىنىهخ
  .رۇچىلىكىدېك تهنئهس سۇخسهم

 
 باشلىنىدىغانه د 5 تهسائ چهك گىتىپۈت رۇبالد خىزمىتىمنى قىلىپ ئامالالرنى بىر نۈگۈب نهم 

 نهم. ئالدىرىدىم نۈچۈئ رىشېب پۈرۈلگۈئ اقتىداه ۋزمىسىگهرگۆك سىمهرڭ خانىمنى روسس لىسا
 توك نۈچۈئ شهجېت اقىتنىۋ چىقىشتاه ستىگۈئ رهي يولىدىن رۇتوم ئاستى رهي يدانىهم لېسسهر
 ئاران پسىمنىهن كهندهگېد پۈرۈي پهكرهس تاقالپ، رنىهيلهمپهلهپ رمايالۇت پۈتۈك مپىيىنىهلهپ
ۋه لهتڭ لوندوننى مغاۇشۇرۇت چىقىپ كىتىدىنېب پويىز ئاستى رهيۇ ب. چىقتىم قىرىغاۇي لىپېئ

 ريانىداهج ياشاش يىله چچهن ئون لوندوندا. باشلىدى شقاۇلۇيۇق شىمغاېب – ستىۇئ رلىرىۇيامغ
. ئىدى نهتكهگۆئ قىلىپ ئايرىمايدىغان كنىۈنلۈك نىمدىنېي نىېم اسىۋھا قۇرلۇيامغڭ لوندوننى

 قاراپه پكهرهت تىياتىرى يېنۇبىره د – قىلدىم دالدا منىۈزۆئ لىپېئ كنىۈنلۈك سومكامدىن نهم
  .ئالدىم يول تىز

 
ڭ بىناسىنى شۇتۇئوق ىتۇئىنستىت تقىقاتهت ئافرىقاۋه  ناسلىقۇرقشهش تىياتىرى يېنۇبىر 

 نهم. لىقاتتىېچه زگۆكه ئاالھىد نهبىل زگىچىلىكىۆئ شۇلۇرۇق ،پۇبول جايالشقان قارشىسىغا
ه ككۈرۋۆت ئىككى ئالدىدىكىڭ تىياتىرخانىنىه ندهلگهك ئالدىغاڭ تىياتىرخانىسىنى يېنۇبىر

ه تكهرۈس الرنىۇئ نۈچۈئه خاتىرۋه  تارتتى دىققىتىمنى النېئ تلىكهخڭ چو چاپالنغان
 كىرىپه ئىچىگ زالىه زمهرگۆك چهرگۈشۈچ لىرىنىۇس رۇيامغ ستىدىكىۇئ مۈكۈنلۈكه د الدىمۋتارتى

 لهدۇ ئ. راتتىۇت پهمسىرۈلۈك اڭما خانىم بىر يدىغانۇتون نهمه ئىچىد زالىه زمهرگۆك. لدىمهك
 لىسا نهم. ئىدى خانىم روسس لىسا ساھىبىڭ زمىسىنىهرگۆك سىمهر مازارلىرى رۇيغۇئ نكىۈگۈب

2009 نهبىل خانىم روسس   يىنېك دىنڭنىۇشۋه  نهشكۈرۆك تىمېق نجىۇته مچىدۈرۈئ يىلى --
زۆئ   .قۇئىد اتقانۋلىېك قىلىشىپه ئاالق تهخ ئارا-
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. قىلدى كلىپهت قىلىشقا تهزىيار زمىنىهرگۆك نىېم لىسا ،يىنېك ساالملىشىشتىن قىزغىن بىز
 ،هپارچه چچهن 20 نهنگهىرلۋسهت مازارلىرىۇ پمۇبول ھاياتىڭ رالرنىۇيغۇئه ئىچىگ زالىه زمهرگۆك
 بىره ئاالھىد تامالردا رهسىملهر فوتو قتىكىۇلڭچوه تىرچېم ادراتۋك 2 نهخمىنهت لىكىهڭك
لهزۈگ  رهتلهرۈس فوتو.  راتتىۇت سىقلىقېئ ئارقىلىق رامكىالر كهينهئ نهبىل راقلىرىۇپ تهنئهس-

 قىلىپ تلىكهخڭ چوه ستىگۈئ تهرۈس بىرىنچى پ،ۇبول سىلغانېئ تلىكهر قاراپ غاڭئو سولدىن
 Living Shrines: Uyghur Manifestations of Faith, Saints and Islam: “زىلغانېي نداقۇم

in Western China) ”تىقادىنىېئ دىنىيڭ رالرنىۇيغۇئ:  جايالر سهددهقۇم اتقانۋقىلى امۋدا 
)لىيالىرىهۋئ ئىسالم ربىدىكىهغڭ گونىۇڭج ؛ىقىلىش نامايان  
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سىن فلىمىنى كۆرهلهيسىز: لنىشتىنۇئتۆۋهندىكى   
 

http://youtu.be/uee5WBFjR34 
 

 
رپۆئۋه  تهمئىيهج ش،ۇرمۇت الى،ۋھهئ مىيۇئومڭ رالرنىۇيغۇئ ئاستىغاڭ مىنىېت باشۇ ب  -

:نهرىلگېب رجىمىھالىهتڭ خانىمنى روسس لىسا ئاخىرىدا پ،ۇلۇرۇشتۇتون تلىرىهئاد  
 

 تهچهڭ ئ ربىدىكىهغهڭ ئڭ گونىۇڭج يانۇب يىلدىن 10 نكىهتكۆئ روسس لىسا فوتوگراف“
 رۇيغۇئ - جايلىرى اپۋتاه زگىچۆئ قىلىنغان رپاهب رىپىدىنهت رالرۇيغۇئ ياشايدىغان رايونىدا

 يوركۇ نىي قىنداېي.  قىلدى رهپهس تىمالپېق پۆك نۈچۈئ لىشېئه تكهرۈس مازارلىرىنى
 شرهن قىلىپ كىتاب بىر رلىرىنىهسهئڭ نىۇئ ئورنى شرىياتهن تهنئهس لهزۈگ بىر ھىرىدىكىهش

 سهددهقۇمڭ رالرنىۇيغۇئ گودىكىۇڭج“ڭ خانىمنى روسس لىسا فوتوگراف تىمېقۇ ب. قىلدى
 تقىقاتهت ئافرىقاۋه  ناسلىقۇرقشهش لوندوندىكى زمىسىهرگۆك تهرۈس فوتو نامدىكى”  جايلىرى
2014 زمىخانىسىداهرگۆك تىياتىرخانا يېنۇبىرڭ تىنىۇئىنستىت 21 لدىنېئاپر -4  يىلى -- —-

“ ۇلىدۈزۈتكۆئ هنغىچۇئىي  
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ۇ ب نامدىكى” مازارلىرى رۇيغۇئ“ نهم. ئىدى تولغان لىق نهبىل رهملهئاد زمىخاناهرگۆك 
ه مگىكىگهئ تلىكهھمىيهئۇ بڭ خانىمنى روسس لىسا يىنېك بولغاندىن پۈرۆك زمىنىهرگۆك
ه خاتىرۋه  قۇالشتڭپارا ئاز بىره تتهرسۇپۇ ب بىز. لدىمهك ئالدىغاڭ نىۇئ نۈچۈئ يتىشېئ تهھمهر
 يانڭ زمىخانىنىهرگۆك خوشلىشىپ، نهبىل لىسا ئاخىردا. قۇالدۋشىۈچۇ تكىمهرۈسه بىلل نۈچۈئ

.كىردىم زالىغا يىغىن بىرڭ چو ئىشىكىدىن 	
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 رۇيغۇئ خانىم ھاررىس لېيچهر دوكتوره رگهملهئاده رچهزلۈي نهلگهكه زمىگهرگۆكه ردهيۇ ب 
 داستانچىالرۋه  قامۇم رۇيغۇئ ئورنى، تقانۇته نىيىتىدهدهم رۇيغۇئڭ نىۇئ ،هققىدهھ مازارلىرى
نۇئ رىپ،ېبه نچهشۈچ مىالرداېت قاتارلىق . اتاتتىۋرسىتىۆك رهكلهرنۆئ ئارقىلىق فىلىملىرى سىن-

ڭ ئانسامبىلىنى رۇيغۇئ لوندونه تتهسائ رىمېي نقىۇرۇب ئاخىرلىشىشتىن هزمهرگۆك
 پىرايس ئىئان ردا،ۇمبهتۋ توهمهس نىزامىدىن تاردا،ۇد زىۆئ ھاررىس لېيچهر زىكانتلىرىدىنۇم
)Ian Price (ه قانچ بىر زىكىسىدىنۇم قامۇم رۇيغۇئ ناخشىدا تۇخمهمه ھىمهر ن،هبىل داپ

  .رىشتىېئ ئالقىشىغا قىزغىنڭ ھلىنىهئ هزمهرگۆك نداپۇئور رهئارىيىل
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چىلىكىېك تهنئهس نۇرسۇت رهبۇنهس لوندون 	
 

 
ۋه  چىسىۇچقۇئڭ ئالىمىنى رهۋۋۇسهتۇ ئۇ. قىلىد ئاتا قانات شامالالرغا لب،هق كائىناتقا زىكاۇم“
”رۇيولباشچىسىدڭ ھاياتلىقنى لۈتكۈپ  

 
)يالسوپهپۋه  ناسۇماتىكاشېمات كېگىر( پالتو -   

 
 

 يېنۇبىرڭ تىنىۇئىنستىت تقىقاتهت ئافرىقاۋه  ناسلىقۇرقشهش تىېرسىتۋېنىۇئ لوندون نۈگۈب 
 قىزى تكارهنئهس كۈملۈيۆسڭ رنىۇيغۇئه د 7 تهسائ چهك اقتىۋ لوندون تىياتىرخانىسىدا

  .ۇباشلىنىد چىلىكىېك تهنئهس سۇخسهمڭ خانىمنى نۇرسۇت رهبۇنهس
 

ڭ نىېم. مۇبولد ئالدىراش لىالېخ نۈگۈب نهم. لدىهك يىتىپ رهنلۈك نهتكۈك زاقۇئ بىز 
 خاتىرىسىنى سىنۋه  تهرۈسڭ تنىهرسۇپ لىدىغانېك مهك مدىنهكۇ ب مهزىپۋه خالىس نكىۈگۈب
 بارلىق لوندوندىكىۋه  اڭما تىياتىرخانىسى يېنۇبىر. ئىدى لىشېئ قۇتول يداندىنهم قهن
 تىمالپېق تاالي تىياتىرخانىداۇ ب. ئىدى نۇئور بىر قۇشلۇتون ناھايىتىه جامائىتىگ رۇيغۇئ

 يىلالردىنه تلىرىدهپائالىي تهنئهس باشقاۋه  زۇنور نئىتىنىهس رۇيغۇئ ئانسامبىلى رۇيغۇئ لوندون
 تقىقاتهت ئىلمىي تلىكۋهناسىۇم رالرۇيغۇئ قئارالىقلهخ بولسا، نهلگهك رسىتىپۆك يانۇب

ۇ ب تىياتىرخانىغاۇ ب تىمېق ئالدىنقى نهم. نهلگهك پۈلۈزۈتكۆئ تىياتىرخانىداۇ شۇمۇ يىغىنلىرىم
10 يىل  Islamic” (رهزهن ازغاۋئا يئىسالمى گودىكىۇڭج“ نهلگۈزۈتكۆئ ارداۋيان --

Soundscapes of China (ئىدىم نهلگهك نۈچۈئ قاتنىشىش يىغىنىغا ناملىق.  
 

  قسىزهھ تاماشىبىنالر نۇرۇب كىرىشتىن تىياتىرخانىغا مماهئ ،ئىدى قسىزهھ رتېكونس نكىۈگۈب 
 كىرىشڭ تىياتىرخانىنى لىپ،ېئ زنىكىدىنۆك تهالزىمۇم تىياتىرخانا رنىهتلهلېب تارقىتىلغان
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 كىشىلىك 300ۇ ب. ئىدى كهرېك كىرىشى رسىتىپۆكه خادىمگ تچىهزۆك رغانۇته ئىشىكىد
بوال رىمېي 6 تهسائ پ،ۇبول تىياتىرخانا تىپتىكى راۇئوتت  تاماشىبىنالر تىياتىرخانا بولمايال -
ڭ رنىهنلهلمىگهلېك پۈرۈلگۈئ نۇرۇب باشلىنىشتىن رتېكونس بتىنهۋهسۇ ش. تتىهك پۇتول نهبىل

 قىلىش ئىجرا تىجىلىكهنۋه  قۇتول منىهزىپۋه نكىۈگۈب نهم. قىلىندى تهر كىرىشى ئىشتىكتىن
ڭ چو اتارلىققPropeller ، BBC، EBC نۈچۈئ  دىياېمۋه  ئىستانسىسىه ىزىيېۋلېت كىچىك–

 سىنۋه  سىمهر پىپېت منىۇئورن زۆئ ردىنهي نهرىلگېب رسىتىپۆك هگخبىرلىرىۇمڭ نلىرىنىۇئور
  ...تتىمهك كىرىشىپ شقاۇرۇنالشتۇئور ئاپاراتلىرىمنى نۈچۈئ لىشېئ
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 ئاساسلىقىڭ تاماشىبىنالرنى نهلگهك پ،ۇبول قۇئوچه تكهمئىيهج چىلىكىېك تهنئهس نكىۈگۈب

 ياشايدىغان لوندوندا باشقا چىالردىنۇغۇئوقۋه  چىۇتقۇئوق لىكىدىكىهۋهت تىېرسىتۋېنىۇئ لوندون
يىراق باشقاڭ نىهتانىيىبىر كۈيۈب رالر،ۇيغۇئ ساندىكى كوپ ۋه  اتقانۋياشاه رلىرىدهھهش قىنېي-
 نهلگهك رالرۇيغۇئ قىسىم بىرۇ ردىنمهلهگولالندىي ،هلگىيېب تتاهھ چىالر،ۇغۇئوق رۇيغۇئ اتقانۇۋئوق
 سهتلهئ دارهڭر دوپپىلىرىدىن، رۇيغۇئ يارىشىملىق نهكىيگ شىغاېب قاراپال بىر سىز پ،ۇبول
. ئىدى سهمهئ سهته ئانچ ىزڭتىشىېئ رقهپ نلىكىنىهئىك رۇيغۇئڭ الرنىۇئ كلىرىدىنهينۆك
 رۇيغۇئ زىهب پ،ۇبول شقانۇرۇئولت يىغىلىپه رگهي بىره  پتهرهت قىنېيه ھنىگهس رالرۇيغۇئ

 ،نهلگهك لىپېئه بىلل تارتىپ بالىلىرىدىن چىقىدىكىۇقه  بويىچ ئائىلىسى نۈتۈپ ئائىلىلىرى
گاھى  رۇيغۇئ اتقانۋيىغال قىلىپ چىرماشلىق اتقان،هۋزلۆس كۈنلۈئ تىلىدا رۇيغۇئ كۈچۈچ گاھىدا-

 اتقانۈۋتۈك باشلىنىشىنىڭ رتنىېكونس پۇرۇئولت جىمجىت تراپتاهئ ازىۋئاڭ بالىلىرىنى
  ...راتتىۇت تارتىپ دىققىتىنىڭ تاماشىبىنالرنى

 
 ھاررىس لېيچهر دوكتوره ھنىگهس الشقانداۇئه گ 7 لهد اقتىۋ لوندون لكىسىېئىستر تهسائ

ڭ رتنىېكونس نكىۈگۈب نهبىل مكىنلىكهت لىپېئ قولىغا مىكروفوننىۇ ئ. لدىهك چىقىپ خانىم
:قىلدى زنىۆس باشلىنىش  
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ۋه  ناخشىچىسى زىكانتى،ۇمه ئىگه رمىتىگۆھ پۆكهڭ ئ لغان،ۇتونهڭ ئڭ رالرنىۇيغۇئ نۈگۈب"
 رهپهن چۈئ نهلگهك لىدىنېئ رۇيغۇئ باشچىلىقىدىكى خانىم نۇرسۇت رهبۇنهس كومپوزىتورى

 رتالرداۇي بوستانلىق دىمىيهقۇ ب يولىدىكى كهيىپۇ ۋه شىدۈرۆك زۈي نهبىل رهسىزل زىكانتالرۇم
ۇ. تىدېئ قدىمهته رگهسىل ناخشىلىرىنى لقهخ ھازىرقىۋه  قاملىرىۇمڭ رالرنىۇيغۇئ ياشايدىغان

 قولغا ئاسان چىقىشىه ھنىگهس نۈگۈب لىپېكه رگهيۇ بڭ خانىمنى نۇرسۇت رهبۇنهسه تتۋهلهئ
 خاسه زىگۆئه نئىتىدهس زىكاۇم ھازىرقى رۇيغۇئ ناخشىلىرىڭ ننىۇرسۇت رهبۇنهس. لمىدىهك

 بىر نهبىل رهبۇنهس يانۇب يىلالردىنه چچهن 10 نهمۇ. رىدۇت نداۇئوره ئاالھىد نهبىل بىۇلۇئوس
 ھلىياهمه زىگۆئ اقىتۋ رهھ نىېم ناخشىسىڭ رنىهبۇنهس. مۈشتۈرۆكه مچىدۈرۈئ تىمېقه قانچ
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 نهبىل تارۇد ئارقىلىق پالستىنكىلىرى VCD ناخشىلىرىنىه بىرقانچڭ  نىۇئ نهم. ۇقىلىد
 ئالغانه ئىچىگ زۆئ رالرنىۇيغۇئ ئاسىيادىكى راۇئوتت ناخشىلىرىڭ رنىهبۇنهس. ندىمهگۆئ لىشنىېچ
ڭ نىيىتىنىهدهم تهنئهس بوستانلىق يولىدىكى كهيىپ زامان ھازىرقىڭ تلىرىنىهمىلل ركىيۈت

 ربهغ ننىۇرسۇت رهبۇنهس يانۇب يىلدىن نۇزۇئڭ نىېم. نهملىگهسسهجۇمه زىگۆئ ئاالھىدىلىكىنى
 بىر لوندوندا تىمېقۇ بڭ الرنىۇئ. ئاشتىه لگهمهئ نۈگۈب مۇيۇئارز چىقىش لىپېئه ھنىلىرىگهس

 نۇرسۇت رهبۇنهس نهمۇ. بارىده رلىرىگهھهش نىسۋه ۋې پارىس يىنېك رغاندىنۇت نۈكه قانچ
 تهنئهس روپاۋيا تلىك،هھمىيهئڭ نلىرىنىۈك لوندوندىكىڭ زىكانتلىرىمىزنىۇم كچىلىكىدىكىهتېي
ڭ ننىۇرسۇت رهبۇنهس بىز نداقتاۇئ نىېق. نهيمهتىل لىشىنىوب تلىكهقىيهپپۇۋهمڭ پىرىنىهس
"!ئااليلى رۇزۇھه بىرلىكت چىلىكىدىنېك تهنئهس نكىۈگۈب  

 
رۈلدۈگ سالغانه زىگهۋل تىياتىرخانىنى  تقان،ۇت تارۇد قولىداهڭ ت نهبىل اكالرۋچا ئالقىش قاراس-

 اۋزىل ن،هكىيگ كهلۆڭك سهتلهئ شۈكۆك يارىشىملىقه ستىگۈئ دوپپا، نهچىم چىرايلىق شىغاېب
 قىزۇ ئ. لدىهك كىرىپه ھنىگهس مرالىغىداهھڭ زىكانتنىۇم رۇيغۇئ ئىككى قىزى رۇيغۇئ بىر بوي

 ئوخشاشه بىرلىرىگ - بىر. ئىدى خانىم نۇرسۇت رهبۇنهس تكارىهنئهس كۈملۈيۆسڭ رنىۇيغۇئ
 نهكىيگ ئىشتانۋه  كهكوين ايۋكانى لىكهڭر ئاق نهبىل دوپپىلىرى رۇيغۇئ يارىشىملىق قىلىپ
 تهنئهسڭ شىنجا تقىنىۇت رۈمبهت قولىدا زىكانتالردىنۇم رۇيغۇئ ئىككى ياشالردىكى راۇئوتت

 ،قىنىتۇت كهجېغ قولىدا نىداېيڭ نىۇئ ئاكا، سۇيون مىجىت ستازۇئ مهدهشقېپ تىدىنۇئىنستىت
 تهنئهسڭ شىنجا بولسا كىشى ملىقاراقۇي زىۈي نىدىغان،ۈرۆك كهگىزرېئ لهس بويى

  .ئىدى ئاكا ئوسمان رىمېكۇئابد چىسىۇتقۇئوق زىكاۇمڭ تىنىۇئىنستىت
 

سىن فلىمىنى كۆرهلهيسىز: لنىشتىنۇئتۆۋهندىكى   
 

http://youtu.be/CKkGHlfZLyo 
 

 رھالهد دىققىتىنىڭ تاماشىبىنالرنى رتېكونس باشالنغان نهبىل ددىمىسىهقۇمڭ قامىنىۇم بىياتهچ
 ھلىياهم رىېلىغانسڭئا كىشىنى. ردىۈمدۆچ تىمتاسلىققا ئىچىنى تىياتىرخانا تارتىپ،ه زىگۆئ

 سىمغاڭ كنىهخمهز قىلىنىپ شهكهڭت ازىغاۋئا شۇخ قىملىق،ېيڭ رنىهبۇنهس قىلىدىغان
 تاغ يىنېك ردىنۇيامغ ددىۇخ ازىۋئا رۇمبهت اتقانۋچىقى راقڭيا نهبىل رلىشىۇئ نىكېي ،رىتىملىق
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ۋه  تارۇد قوشقانۇڭ مه زگىچۆئ كهالردۇس شوخ چىققان تىلىپېئ سىزۋتوختا ردىنىالقلۇب
 قۇقويڭ رىنىۇن ياشۇق نهلگۈرۈتۆك ستىدىنۇئ ىزېڭده ردهھهس ،پۇلۇقوش ازىغاۋئاڭ كنىهجېغ

ئاستا پۈلۈكۆته ستىگۈئ ئورمانالر  الشڭئاڭ تاماشىبىنالرنى ،ئوخشاشه تكىنىگهك ىپڭسى ئاستا-
 ھرىيېس قاملىرىۇم رۇيغۇئ اتقانۋتىېك بىرلىشىپ ئاستا نهبىل لىرىۇيغۇت لبهق زىملىرى،ېس
  ... ئىدىه كتهتمهرسۆك خاسىيىتىنى زۆئ  نى،چىۈك

 
 

 
 

 يرانلىقهھ ردىنىزلۆك ولغانت غاۇڭمڭ تاماشىبىنالرنى لىغانڭئا نجىۇت رنىهيلۈك نداقۇم ھاياتىدا
 كوپڭ رنىهنلهلگهك رتقاېكونسۇ ب نكىۈگۈب لكىمهب. راتتىۇت پۈلۈرۆك نهروش تلىرىهئاالم

ڭ الرنىۇئۋه  رالرۇيغۇئڭ تالرنىۇئىنستىت قايسى رهھ تىدىكىېرسىتۋېنىۇئ لوندون ساندىكىسى
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چىۇتقۇئوق قىزىقىدىغانه نىيىتىگهدهم ڭ گونىۇڭج رالرنىۇيغۇئ ياكىۋه ر،ۇچىلىرىدۇغۇئوق -
 الپ،ڭئا ئارقىلىق رهلهقۋه نهرگهب زۈي يانۇب يىلالردىن قىنقىېي دا” ڭشىنجا“ رايونى ربىهغ
 نهبىل ئويالر نهگېد“ ۇ.... باقايلىچ پۈرۆك بىر ت؟همىلل قانداق زادى رالرۇيغۇئ“ تىمېق نجىۇت
 لالرخىيا خىل رهھ كاللىدا رهھ ،ۇبىلىد كىمۇ. ندهلگهك نۈچۈئ قىشېب پۈرۆكه ئىچىد يرانلىقهھ

ڭ ئىنسانالرنى بىز يپىياتىدىنهك ئويچان پاتقان،ه تكۈكۈسۇ بڭ تاماشىبىنالرنى مماهئۇ بارد
 بولساۇ يغۇتۇ ئ. سهمهئ سهت بايقىشىمىز سىنىۇيغۇت ئورتاق بولىدىغانهۋه تهڭ ته ممىسىگهھ
 ىۋنىهمڭ لبىنىهق ئىنسان شىنىلىدىغانۈچ رجىمانسىزهت الهڭت دىلالرداه ممهھ تىل،ه ممهھ

  .رۇزىكىدۇم - روھىيىتى
 

 بارلىق نيادىكىۇد. سىهنبهم چىقىش لىپېكڭ نىۇئ تهرىكهھ. رۇدڭئاھا تىلسىز زىكاۇم
 رهملهئاد رىتىملىرىدىن زىكاۇمۇ بۇ. بولىد بولغانه ئىگ رىتىمىغا زىكاۇم زۆئۈ گهڭم داتالرۇجهۋم
 زىكىدىنۇم ..ۇ.يدهلهشىنۈچۇ ۋه لىيااليدڭئا ،ۇيدهلهزېس الرنىالڭئاھا بىر ئاز ناھايىتى تهقهپ

 زىكاۇم نكىۈچ .ۇشىنىدۈچ مهئاد بىر رقانداقهھ نيادىكىۇد تىلىنىه ئىگ ققاۇملۇئومۇ ب تهئىبار
ڭ قلىنىهئ ئىنسان باشاليدىغان،ه ئالىمىگ رۇككهپهت ئىنسانلىق قلىنىهئ ساپلىققا، لبىنىهق ئىنسان

 پهلهت قىلهئ بولغان ساپ بىرۇ شىنىشكىمۈچ الپڭئا زىكىنىۇم. رۇھىرىدهۋج  بىر كۈتېي
 باشقىالر نلىكهگېد تكارهنئهس كهمېد .سهمهئ ئىش ئاساس بولماق زىكانتۇم مماهئ ۇقىلىنىد

.رۇنلىكتهگېد ئىگىسى تاالنت قىالاليدىغان ئىشالرنى قىاللمايدىغان  
 

ۋه  چىسىۇچقۇئڭ ئالىمىنى رهۋۋۇسهتۇ ئۇ. قىلىد ئاتا قانات شامالالرغا لب،هق كائىناتقا زىكاۇم"
 چىسىۇغۇئوقڭ راتنىقسو يالسوپىهپ كېگىر ق،هرھهب . " رۇيولباشچىسىدڭ ھاياتلىقنى لۈتكۈپ

3 نقىۇرۇب مىالدىدىن زنىۆس قىلهئ قىرىدىكىۇي پالتو يالسوپهپۋه  ئالىمى ماتىكاېمات -- 
 قىقىيهھ تنىهنئهس زىۆسۇ بڭ پالتونىه ئالىمىد ئىنسانالر نكىۈگۈب. نهيتىپتىكېئه سىردهئ
....بولدى سىرهئه قانچ بىر تكىلىهك ئايلىنىپه زىگۆس لبهقڭ رنىهملهئاد شىنىدىغانۈچ  
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 رهبۇنهس چتىكىهك نۈگۈب....لىماقتاڭئا نهبىل ئىشتىياق زىكىسىنىۇم قامۇم رۇيغۇئ تاماشىبىنالر
 12 رۇيغۇئ بولغان بىرى رلىرىدىنهھهۋجڭ نىيىتىنىهدهم رۇيغۇئ چىلىكىېك تهنئهس نۇرسۇت
 داستان م،هنهس ال،ۇج ز،هت باشلىنىپ نهبىل ددىمىسىهقۇمڭ قامىنىۇم بىياتهچ قامىدىنۇم

 قىرىۇي ناھايىتى تۇمىن 40 يهلمۈزۈئ نلىنىپۇئور رهكلهرنۆئه بويىچ رتىپىهت تهر قىسىملىرىدىن
. بىرىلدى اقتىۋ لىشېئ ئارام قۇتلۇمىن شهب ئون ئارىدا. قىلدى امۋداه ئىچىد يپىياتالرهك

 لوندوندا نهكىيگ رهكلهلۆڭك سهتلهئۋه  دوپپىسى رۇيغۇئ شىغاېب لىنىپالۇئ سادالىرىغا ئالقىش
خانىم رۇيغۇئه قانچ بىر ياشايدىغان  ئالغانھالداه ئىچىگ زۆئۇ بالىالرنىم كىچىكۋه  ياش قىزلىرى،-
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 نهبىل نۇرسۇت رهبۇنهسه د – بولدى يداهپه ھنىدهس پۈشۈرۈتۆك رنىهللۈگه ستهد -ه ستهد
  ...زدىۇتقۇت رنىهللۈگ قولىغاڭ نىۇئ يىنېك دىدارالشقاندىن چاقلىشىپۇق

 
 رۈمبهت زۇيالغ ئاكىمىز سۇيون مىجىت. باشالندى رىمىېيڭ رتنىېكونس يىنېك لىشتىنېئ ئارام
 نهبىل كهجېغ ئاكىمىز ئوسمان رىمېكۇئابد ،يىنېك نلىغاندىنۇئور ساز قامدىنۇم ششاقۇئ نهبىل
 سازالر قانچه بىر قامىدىنۇم چارگاھ نهبىل ساتار ئاندىن ،هپارچ بىر قامىدىنۇم كهىرۋشاۇم

  ....ئىدىڭ رنىهبۇنهس تۆۋهن مدىكىهئ. نلىدىۇئور
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ئاتىم، بوز ئاق ئاتىم، بوز ئاق"  

.زاتۇئ نىڭيالى  
،هقاشىگ ياره چېك نۈگۈب  
.تىزىراق زگىن،ۈتكهي  

 
  هقاشىگ ياره چېك نۈگۈب
.ئات بوز ،هڭزسۈتكهي  

دىنڭگنىۇي دىكىڭباشى  
.ئازاد نهرمۇقىل  

 
مهسېد باغدا ئاتنى بوز ئاق  
.سايداۇ پتۈرۈي  

نهشكهدىلۋه ئايرىلماسقا  
"..... قايدا قايسىمىز 	

 
كۆرهلهيسىز:سىن فلىمىنى نسېرت نهق مهيدان كۆ لنىشتىنۇئتۆۋهندىكى   

 
http://youtu.be/CKkGHlfZLyo  

	
	

ڭ تاماشىبىنالرنى هندهگىگۈت ناخشا بىر رهھه.... كتهرلىمۆئه للىگهپ قىرىۇي يپىياتالهك
ه ئاياغالشقىچ رتېكونس تاكى رهبۇنهس. قتالىنماېچ توختىماي نغاۇزۇئ – ندىنۇزۇئ اكلىرىۋچا
 ،"يامانڭ ردىهد"  ،"ۇيار" پۈزۈتكهي ايىغاۋ نهبىل بىۇسلۇئ ئىلى ناخشىلىرىنى لقهخ رۇيغۇئ
 ناخشىالرنى قاتارلىق "مۇبولد رهتېك نهم" ،"ۇيدهد تالى" ،"لىقېب ئاق" ،"نخانهدۇم"

 ر،ۈمبهته زىدهب يتساېئ لىپېچ تارۇد زۇيالغ زىۆئه زىدهب ناخشىالرنى رهبۇنهس. ندىدىۇئور
	 ..... يتتىېئه كىشىدهڭتڭ كنىهجېغ
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 پهگۈت ناخشا بىر يىن،ېك قىلغاندىن امۋدا قىنېيه تكهسائ ئىككى رتېكونسه رىقىدهتۇ ش 
 دوكتور زىكانتالرغاۇم قاتارلىق رهبۇنهسه ھنىدهس قسىزالۇيۇت شىغاۇرۇت لىنىپېچ اكالرۋچا
ه  بىلل نهبىل ناخشىچىالرۋه  زىكانتۇمه قانچ بىر ھالدا تقانۇت تارۇد قولىدا ھاررىس لېيچهر

 شۇرۇشتۇتون نىيىتىنىهدهمۋه  كىملىكى رۇيغۇئ ئالدىداڭ يىلنى 10 لوندوندا الرۇئ.  لدىۇقوش
ڭ خانىمنى ھاررىس لېيچهر دوكتور ن،هبىل شكىللىشىهتڭ ندىنىهپهئ يساهئ زىزهئه قسىتىدهم
 رالرنىۇيغۇئه كىلدهش ئاكتىپ يىنېك دىنڭنىۇشۋه  لغانۇرۇقه كلىشىدهتېي سپىيهك

ه ۋه دهنگلىيهئ ،رىپېب لىپېئ تلىرىنىهپائالىي تهنىيهدهمه قسىتىدهم شۇرۇشتۇتون
 ئانسامبىلى رۇيغۇئ لوندون قالغان پۇبول قۇشلۇتون لىېخ ئارىسىدا رالرۇيغۇئ تتىكىهھاجىرۇم
 دىسىنىهپ "شۇئات" ناخشىسى قۇللۇسسۇئ رۇشھهمڭ رنىۇيغۇئ زىكانتالرۇم. ئىدى زالىرىهئڭ نى

. تتىۋهباشلى 	
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چىسى رهھىمه ناخشى ) http://uyghurensemble.co.uk(  لوندون ئۇيغۇر ئانسامبىلىنىڭ  
 بىردىن،ه ھنىگهس...اناخشىلىرىنى ياڭراتماقتسهنۇبهرگه جور بولۇپ ئاتۇش پهدىسىنىڭ 

ه ھنىگهس ئارىسىدىن تاماشىبىنالر رالرۇيغۇئ نهكىيگ دوپپىسى رۇيغۇئ شىغاېب پۇبول ئىككىدىن
ڭ تاماشىبىنالرنى .باشلىدى پىرقىراشقا ئويناپ لۇسۇئه دىسىگهپ شۇئاته د – چىتى

ئىسقىرتىش  قىلىنىپ شهكهڭت رىتىمىغاڭ لىنىۇسۇئ شۇئاته بىرگ نهبىل يتىشلىرىۇقۇھ -
 نهبىل يپىياتالرهك قىرىۇي نداقۇشه.... كتهتمهتىتر تىياتىرخانىنى اكالرۋچا اتقانۇۋلۇرۇئ
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 سادالىرى ئالقىشالر اكالر،ۋچا سىزۋتوختا رتىېكونس لوندون نكىۈگۈبڭ ننىۇرسۇت رهبۇنهس
  .ئاياغالشتىه د 21 تهسائ اقىتۋ رلىكهي نهبىل رهتىجىلهن قىرىۇيۇ ندىنمهتكۈك بىزه ئىچىد

 
 

سىن فلىمىنى كۆرهلهيسىز:كۆنسېرت نهق مهيدان  ىنتتۆۋهندىكى ئۇلنىش   
 

http://youtu.be/hhU70wZp-vg 
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رسهد زىكىسىدىنۇم رۇيغۇئ تىداۇئىنستىت ناسلىقۇرقشهش  

 
 

13 نۈگۈب   رهيۇ ب. رۇبىرىدڭ سىللىرىنىهپ لهزۈگهڭ ئڭ لوندوننى ئايلىرى ماي. نىۈك ماي --
 ئىلگىرى رهسىرلهئ قاپلىغان، شىللىقېي – ياپ رنىهيه ممهھ قارىماي شىغاۇبول ركىزىهم رهھهش

 ياسالغان نۈچۈئ ئوردىسىڭ پادىشاھنى ئايال نهبىل كوچىالر تار ياسىغان نۈچۈئ ىسىۋھار ئات
ئوز يولالر داغدام رىهڭك  كالسسىكڭ بنىۇسلۇئ روپاۋياه زگىچۆئ. نهتكهك لىشىپهگىر ئارا-

 ناھايىتى بىناالر كلىكهينهئ رىدىغانۇت چاقنىتىپ زنىۆك ىۋزامانى نكىۈگۈب نهبىل بىنالىرى
 باراقسان - كۈب ياقىلىرىدىكى يولۇ. رىدۇت لىپېسه ىزگڭسىېئ تارىخىنىڭ رنىهھهشۇ ب ئاسانال

ڭ رنىهھهشۇ ب سايراشلىرى ىتىلداپڭ ۋشالرنىۇق اتقانۋلىنىڭئا ئارىسىدىنڭ رنىهخلهرهد
 بىر لوندون. غىشاليتتىېب سىنىۇيغۇت تهراھه زگىچۆئه سىزگ ىزداڭتلىرىۇمىن ردىكىهھهس
 اتۋئاۋه  ركىزىهمهڭ ئڭ زلىرىنىهركهم رهھهش لوندوندىكى مماهئ ،رهھهش لقئارالىقهخ
بىر ئالغان، نۇئور رلىرىدىنهي  ،(Hyde park) باغچىسى يدهھ نهتكهك پۇشۇتۇته بىرلىرىگ-
 قاتارلىق  (Regent Park) ىباغچىس نتېجېر ، (St James Park)باغچىسى سمىهج اينتس

ۇ مۇب. تىسىزېك پۇنتۇئ يهنلۈتۈپ نلىكىنىهئىكه ردهھهشڭ ىزنىڭزىۆئ ىزڭكىرسى چارىباغالرغا
ه زىگۆئ رىدىكىېي بىر رقانداقهھ باشقا ڭنىنياۇد ،پۇبول قچىلىقىۇئارت بىره نهيڭ لوندوننى
 سىزه ردهگهئۇ. رىدۇت رقلىنىپهپ نهبىل للىكلىرىهزهۋئۇ ب رلىرىدىنهھهشڭ چو ئوخشاش

 ىز،ڭسىڭما ىزغاڭئىشى چهزگهك لهھهم بىر باغچىالرنى لهزۈگۇ به ردهرلهھهس ىزڭبولسى يلىكهلهت
.ۇقىلىد امۋدا نهبىل يپىياتهك قۇروھل بىره باشقىچ ىزڭنىۈك بىر نۈتۈپ  

 
 يىنېك قىلغاندىن ناشتىلىق ستورانىداېر ھمانخاناېم تكارلىرىمىزهنئهس قاتارلىق نۇرسۇت رهبۇنهس

ۇ ب نهبىل الرڭپارا قىزغىن نىشانالپ تىنىېرسىتۋېنىۇئ لوندون ،ئايرىلىپ ھمانخانىدىنېمه پىياد
 الرۇئ نۈگۈب. لدىهك باغچىسىغا لېسسهر جايالشقانه گستىۇئ يول بارىدىغان اقىتېرسىتۋېنىۇئ

ياغمىدى رۇيامغ لوندوندا نۈگۈب نكىۈچ يلىكهلهتۇ تولىم ۇ ماللىقماش ياكى قۇتلۇلۇب اۋھاه! د-
 لىمىۆكڭ باغچىنىۇ به. كتهكمۆت نهبىل خىيلىقېس ردىالهھهس رلىرىنىۇن ئىللىق ياشۇق س،همهئ

 خلىرىهرهد ئوك ايغانڭچو سىزۈتكهي الچقاۇغ ھازىر ن،هتىكىلگ تلىكهر ،ۇبولمىسىمڭ چوه ئانچ
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ۋه  فونتان رىسىغاۇئوتته باغچ. ئىدى قويغان ئوخشىتىپ ئورمانلىققا باراقسان باغچىنى نۈتۈپ
ه رجىكىدۇب شىمالىيڭ باغچىنى. لغانۇقوي قالرۇندۇئور كۈكلۈنچهلۆي خشهئارامب تراپىغاهئڭ نىۇئ

 رقىهش ن،هبىل تىېرسىتۋېنىۇئ لوندون بىۇنهجڭ باغچىنى. جايالشقان خاناۋهھهق اتۋئا بىر
بىر كرىشىپهس قىدىنۇشوخل باغچىنى. شاتتىۇتۇت نهبىل يىېزۇمه بىرىتانىي  بىرلىرىنى-

 باراقسان رلىرى،هپتهك رهھهش اتقانۋئىچىۇ س تراپىداهئڭ فونتاننى تىيىنالر، نهرگۈي قوغلىشىپ
ڭ لجانىۇغه سىزگ ىلىرازۋئا سايرىغانڭ للىرىنىۇلبۇب رهھهس اتقانۋلىنىڭئا ئارىسىدىن رهخلهرهد
 نزىرىلىرىنىهم ئورمانلىق بىئىيهتڭ ساينىهڭ ك ياكى باغالرنى ئالمىلىق باراقسان زىدىكىۈرپانيۇت
   ...تتىهسلىتهئ

 
 نكىۈگۈنۈت نكىۈچ .بولدى نۈك بىر تلىكهھمىيهئۋه  ھىمۇمۇ ناھايىتىم نۈچۈئ رهبۇنهس نۈگۈنۈت

ڭ نىۇئ. ئىدى چىقىشىه ھنىگهس تىمېق نجىۇت لىپېك روپاغاۋياڭ رنىهبۇنهس رتېكونس
 رهتلهرسۇپۇ ب  ۇمىسىمېد. چاقنايتتى رلىرىۇن تۇمئوۋه  نچهئىش بولغانه سىگۈلگهك زلىرىدىنۆك
 ئاكىسى تلىكهھمهر نهتكهك ئارماندا ھازىر ماناۇ ئ. ئىدى نهلمىگهك قولغاه ئاسانلىقچه رگهبۇنهس

ۇئارزڭ ننىۇرسۇت تهممهھۇرمۇن ستازىۇئۋه    ....اتاتتىۇۋرۇئاشه لگهمهئ مدىهئ ئارمانلىرىنى-
 

 رۈمبهت مۇرھهم نهرىلگېب نام پهد "شاھى رۈمبهت" زامان ھازىرقى رۇيغۇئ رىپىدىنهت لقىمىزهخ
ناخشاڭ شىنجا اقىتتىكىۋ ينىهئ ستازى،ۇئ  مۇرھهم تكارىهنئهس ئاتاقلىقڭ مىكىنىۆئ لۇسۇئ-
11 نۇرسۇت تهممهھۇرمۇن ڭ رىكىنىېئام يىنېك يىلدىن بىر لهد رىپېب زۈي سىهقۋه بىرهنتېس --

26 اشىنگتونداۋ ختىهپايت 7 ندىنۇئىي -- 2002 لىدىغانۈزۈتكۆئه لغىچۇئىي --  يىللىق --
 تارمىقىدىكىڭ نى) Smithsonian Folklife Festival( "الىۋستىېف زىكاۇم لقهخ سمىتىسونىئان"
بىر رنىهتلهنىيهدهم: يولى كهيىپ"  The Silk( "شۇزۇرغۇت نچهئىشه سىگۈلگهك الش،ۇئه بىرگ-

Road: Connecting Cultures, Creating Trust (نهاكالىتۋ رالرۇيغۇئه ركىگۆك تهنئهس ناملىق 
 گرادىنېچ ئايرودرومىداڭ يجىېب يلىدىنهپۈت رهبلهۋهس مۇلهم ،ۇبولسىم قىلىنغان كلىپهت
 ئىككى ئارىدىن رىپېب زۈي شسىزلىقڭۇئوۇ ب. ئىدى قاتنىشالمىغان الغاۋستىېفۇ ب يهلمۈزۈتكۆئ

2004 نىهي يىنېك يىلدىن 19 يىلى -- ه ختكهب تكارمىزهنئهس نهيگۆس لهئۇ ب كابىرېد --
ۇئارز لۈتكۈپڭ زىنىۆئه مچىدۈرۈئ قارشى  رنىهبۇنهس لىسىڭسى ملىدىنۈج ،هلقىگهخ ئارمانلىرىنى-

 بارلىق ئائىلىسىدىكى تكارالرهنئهس تهممهھۇرمۇن نۇرسۇت مۇرھهم ئالغانه ئىچىگ زۆئ
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 ئالالھ. (ئىدى ىداالشقانۋ اقىتسىزۋ نهبىل نياۇد مهك اپاسىۇ ۋب ،پۇرۇقالد رىنداشلىرىغاېق
)!نۇقىلس تهننهج نيالىقىنىۇدۇ ئڭ منىۇرھهم  

 
 قامۇم پهتلهسائ رتتاېكونس. قىلدى ييارلىقهت رتقاېكونس ئالدىراش نداقۇش نۈگۈنۈت رهبۇنهس
 يپىياتىهكڭ نىۇئ. يتتىهنمۈرۆك ھارغىن نۈگۈبۇ ئ مماهئ ،چالدى تارۇد...يتتىېئ ناخشا...يتتىېئ
ۇ ئ نكىۈچ .راتتىۇت پۇبول نامايان مكىنلىكهتۋه  مۇسسهبهت چىرايىدىن ق،ۇروھل نداقۇش
 رهبۇنهسۇ! ئىشىنىد بولىدىغانلىقىغا پارالقۇ دىنمڭنىۇبڭ سىنىۈلگهكۇ. ئىشىنىده سىگۈلگهك

 لىنىپۇڭم خىداېش خهرهد بىر ستىدىكىۇئ شىېب لهد تىپۋېتىېك يانداش ئاكىغا مىجىت
 نۇياشىمىسه ردهقاي شۇقۇ ب مىشقاېن ئاكا، مىجىت“ سورىدى رسىتىپۆك شنىۇق بىر اتقانۋسايرا
 شقاۇقۇ شۇمۇ كونىيادىمڭ نىهركىيۈت يىلى نهتكۆئ نهم ؟ۇسايرايدىغاند داڭئاھا خىل بىر

 ئوخشاش شقاچۇقۇ بۇ لوندوندىم نۈگۈب. ئىدىم نهرگۆك اتقىنىنىۋسايراڭ  شنىۇق بىر ئوخشاش
 نالهم بىلمىدىم،ۇ... سايرايد نداقۇشۇم شالرۇقۇ بۇ لجىدىمۇغڭ بىزنى. سايرىدى داڭئاھا بىر
ۇ ب“ دىېد نداقۇم نهابۋجا ئاكا مىجىت چىرايه لكۇك”  ؟ۇنمهاتىمۋقىلى سېھ نداقۇش
يمىزهد لۇلبۇب اۇڭش... يامان سايراشقا مماهئ ،ۇئوخشايد كهب شقاچقاۇق زىۆئ. نهلكۇلبۇب ه د-
 سىز ددىۇخۇ. سايرايد داڭئاھا بىر ئوخشاش  ،ۇبوالمد باغدا ،ۇبوالمد تاغدا لۇلبۇب! نىۇئ
 نهينهئۇ لوندوندىم چهك نۈگۈنۈت يىتىپ،ېئ بازىرىدا ئاقساقمارال نى’ ئات بوز ئاق‘ يىل نهتكۆئ
 قىزىقۇ بڭ الرنىۇئ نهبىل لكىسىۈك ئاكا رىمېكۇئابد...”. ئوخشاش ىزغاڭيتقىنىېئ ناخشىنىۇ ش

 ،لۇلبۇب سىز ر،هبۇنهسه رغىچۇئايالند پنىهگ سىز للىم،هئۇم مىجىت“ قوشتى ازۋئا لىرىغاڭپارا
. قىلىپ چاقچاق دىېد!... “ ؟هھ مسىزهرمۋهماختا القۇئوچ پهد ئوخشايدىغان شقاچقاۇقۇ شهئ
ۇ بڭ رنىهھهس لىپ،ېئ ئاستا ملىرىنىهدهق الرۇئه رىقىدهتۇ ش. شتىۈلۈك ممىسىهھ الرۇئ

 دوكتور دا 10 تهسائ نهتىگهئ نۈگۈب الرۇئ.  دىڭما رالنغاچۇزۇھ للىكىدىنهزۈگ باغچىدىكى
ڭ بىناسىنى شۇتۇئوق تىۇئىنستىت تقىقاتىهت ئافرىقاۋه  ناسلىقۇرقشهش نهبىل ھاررىس لېيچهر

  .ئىدى قويغان لىشىپېكه شكۈشۈرۆك ئالدىدا
 

2014 نۇرسۇت رهبۇنهس تىمقىېقۇ ب  كىتىېب نجىۇتڭ پىرىنىهس تهنئهس روپاۋيا يىللىق --
11 پ،ۇبول لوندون 15 مايدىن -- 12 پ،ۇرۇت لوندوندا الرۇئه مايغىچ --  ماي --

 ندىنهرگهب رتېكونس ىۋئاممى يدانهم بىر تىداۇئىنستىت تقىقاتهت ئافرىقاۋه  ناسلىقۇرقشهش
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14ۋه  13 يىنېك ناخشا رۇيغۇئ تىداېلتۇفاك زىكاۇمڭ تنىۇئىنستىت رۇزكهم نلىرىۈك ماي -- -
  .ئىدى لغانۇرۇنالشتۇئور رىشىېب رسىهد نهبىل مىسالالر لىيهمهئ زىكىسىدىنۇم

 
ناخشا رۇيغۇئ ه كچىلىكىدهتېيڭ خانىمنى ھاررىس لېيچهر دوكتور رىشېب رسهد زىكىسىدىنۇم --
67Lڭ تىنىۇئىنستىت تقىقاتهت ئافرىقاۋه  ناسلىقۇرقشهش. بولدى نالرداۇزمهم كهندىكىدۆۋهت -- 

 بىره گىچ 12 دىن 11 تهسائ ئاكىمىز ئوسمان رىمېكۇئابد سىنىپىدا شىقهم زىكاۇم قۇرلۇنوم
 جىكىنىېغ رۇيغۇئ چىالرغاۇغۇئوق رسۇك قۇتول رهپهنه چچهن 10 تىدىكىېلتۇفاك زىكاۇم تهسائ

.تتىهگۆئ تلىرىنىهماھار لىشېچ قانداق  
 

 ناخشاڭ ئاسىيانى راۇئوتت" خانىم نۇرسۇت رهبۇنهس رهدهق هك 13 دىن 12 تهسائه نهي نىۈكۇ ش
 ئارقىلىق مىسالالر لىيهمهئ يتىشنىېئ قانداق ناخشىلىرىنى رۇيغۇئه بويىچ "بىۇلۇئوس ازۋئا يتىشېئ

ه مدۈيۆئ ھمانالرغاېمه بويىچ رهقدىملهتۋه  پهلهته چتهك نىۈكۇ ش . تتىهگۆئ چىالرغاۇغۇئوق
.مۇبولده ئىگۇ رسىتىگىمۇپ رىشېب تهزىياپ  
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14 نىهيۇ نىمۈك ئىككىنچى ناخشا رۇيغۇئ ماي --  وخشاشئ رىشېب رسهد زىكىلىرىدىنۇم -
 ئاسىيا راۇئوتت بولسا شىقىهم رسهد نكىۈگۈب. قىلدى امۋداه چكى 13 دىن 11 تهسائ نداۇئور

 ناۇل ئارىسىدىن چىالرۇغۇئوق قاتناشقانه شىقكهم. ئىدى گىتىشۆئ ماھارىتىنى لىشېچ داپلىرىنى
 تهسائ ئىككى پ،ۇبول نهنگهگۆئ لىشنىېچ پىنىېد ئىران نۇرۇب چىۇغۇئوق قىز بىر ئىسىملىك

 تاالنتىنى زۆئ لىپېچ گىشىپهئ زىكانتالرغاۇم رۇيغۇئ بىماالل پىنىېد رۇيغۇئ يىنېك شىقتىنهم
 يتىمىزكىېئ نىۇش نهبىل تدارلىقهمىننه تتۋهلهئ.  رىشتىېئ ئالقىشىغاڭ ممىنىهھ قىلىپ، نامايان

 تلىكهقىيهپپۇۋهمڭ شىقلىرىنىهم گىنىشۆئ زىكىسىنىۇم رۇيغۇئ قىلغان امۋدا نۈك ئىككىۇ ب
 رۇيغۇئڭ نىخانىم تۇخمهمه ھىمهر كلىشى،هيىتڭ خانىمنى ھاررىس لېيچهر دوكتور شىۇبول
  .ئاشتىه لگهمهئ نهبىل قىلىشلىرى رجىمانلىقهت زىكانتالرغاۇم
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سىن فلىمىنى كۆرهلهيسىز: ىنتتۆۋهندىكى ئۇلنىش  
 

 
http://youtu.be/GGJr0gwDvv4 
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 رىشېب رسهد چىالرغاۇغۇئوق زىكىلىرىدىنۇم رۇيغۇئ نكىۈگۈبۋه  نۈگۈنۈت قىلىپ نداقۇش  
 رۇيغۇئ ئارقىلىق مىسالالر پراكتىكا لىيهمهئڭ چىالرنىۇغۇئوق. تتىۆئه ئىچىد يپىياتالرهك نۇشقۇج

 پ،ۇبول رلىكهنۈرۆك مىۈنۈئ قىرى،ۇي قىزغىنلىقى گىنىشۆئ ناخشىلىرىنىۋه  لىرىۇچالغ
  .لدىۇرۇئاشه لگهمهئ قۇتول رهتلهقسهم نهلگۈتۈك
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تهساياھ لوندونغا  	

 
 

14 رهتلهپائالىي قىسمىدىكى لوندونڭ پىرىنىهس تهنئهس روپاۋاي نۇرسۇت رهبۇنهس   ماي --
15 تهكېب يىنكىېك يىن،ېك ياغالشقاندىنه د 13 تهسائ  رهپهس پارىژغا يىنېك شتىنۈچ ماي --

 رۇيغۇئ اقىتالرۋ نقىۇرۇب شتىنۈچه تهئۋه  يىنېك شتىنۈچ نۈگۈب كهمېد. ئىدى قىلىش
ۇ بولسىمۇ ئ  ،يارىتىلدى ئىمكان ئىشقا بىر ھىمۇم قىلىدىغان لوندوندا نۈچۈئ تكارلىرىمىزهنئهس

.ئىدى قىلىش تهساياھ لوندوننى  
 

 زىزهئۇ بڭ رالرنىۇيغۇئ قىسىم بىر ياشايدىغان لوندونداه نهي رسىتىۇپ تهساياھ تىملىقېقۇ ب
 پۈرۈلگۈئه ك 13 تهسائ نىۈكۇ ش نهم. ياراتتى ئىمكانىيىتىنىڭ لىشنىۈۋېتۈك ھمانالرنىېم
 نهبىل كلىپىهتڭ نىمۇيېق دوستىمىزۋه  مۈشتۈرۆك پىداسىنى شىقهم نهبىل تكارلىرىمىزهنئهس
 نهبىل تائاملىرى رۇيغۇئ ززىلىكېمه ردهيۇ ئ . قۇبارده يىگۆئڭ نىۇئ لىپېئ ھمانالرنىېم

- 3 يىنېك شتىنۈچ. قۇغىزاالند  قۇقلۇندۇئور 8ڭ تنىهغمېن دوستىمىز نهبىل رهل 4-
 بىز. قۇتتۋهباشلى شنىۇرۇقىلد تهساياھ لوندوننى ھمانالرغاېم چىقىپ، يولغا نهبىل ئاپتوموبىلى

 Buckingham)  ھامنىڭباكى -ئوردىسى پادىشاھلىقڭ نى 2 تېلىزابېئ پادىشاھ ئاياله پتهسلهد
Palace) تايمىس تىدىغانۆئ سىپېك ھىرىنىهش لوندون لۇدۇئ يىن،ېك قىلغاندىن تهزىيار 

 كى،ۈرۆۋك ستمىنىستىرۋې پ،ۈتۆئ كىدىنۈرۆۋك رسىىېباتت بىدىكىۇنهجڭ رياسىنىهد
 لهھهم بىر قتىلىرىنىۇن تهساياھ قاتارلىق زىۆكڭ لوندوننى بىناسى، نتېپارالم ستمىنىستىرۋې

 لوندون ركىزىنى،هم رهھهش لوندون يىنېك. قۇشتۈچه رگهسىملهر نۈچۈئه خاتىر. قۇئايالند
لۇپ  رچىسىنىهھهش ئولىمپىك ىپېڭم قاراپ شىمالغا پۈتۆئ سىپېك زلىرىنىهركهمه ئامىلۇم-

 رقىلىقئا (Blackwall  Tunnel)  تونىلى ولۋكهبىل قايتىپ ئارقىمىزغا  قىلىپ، تهزىيار
 جايالشقان باغچىسىغا (Greenwich)  چۋېگىرىنى پۈتۆئه رىپىگهت رقهشڭ رياسىنىهد تايمىس

 لوندون (London Greenwich Mean Time) قتىسىۇن لۆن باشلىنىشڭ اقتىنىۋ نياۇد
  .قۇقىلد تهزىيار نارىنىۇم اقىتۋ  چۋېگىرىنى
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ۋه  شىمالى رقىيهش ب،ۇنهجڭ لوندوننى ھالدا قىلغان زهركهم ركىزىنىهم رهھهش لوندون بىز 
 ئالدىدىنه يىگۆئڭ منىۇيېق الردا 9 تهسائ چهك ئايلىنىپ، كلىرىنىهلۆب رقىهش

  .قۇتتهك پۈرۈي شىمىزغاۇرۇئولت چلىكهك لغانۇرۇنالشتۇئور
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Eurostar رهپهس پارىژغا نهبىل 	

 

 
15 نىهي نۈگۈب نهمه بويىچ شالرۇرۇنالشتۇئور نهلىشىلگېك ئالدىدىن   لوندون نىۈك ماي --

 نهم. لدىمهك ھمانخانىسىغاېم Badford ئالغىلى ھمانالرنىېمه ت 3 تهسائ يىنېك شتىنۈچ اقتىۋ
 باشچىلىقىدىكى نۇرسۇت رهبۇنهسه بىلل نهبىله) راھىل: ئىسمىه رچۇيغۇئ( لېيچهر تىمېقۇ ب
 شۇبوله مدهيارده لىرىگتهپائالىيڭ الرنىۇئۋه  رىشېب پارىژغا لىپېئ نىتكارلىرىمىزهنئهس رۇيغۇئ
 ئارىلىقىڭ پارىژنى نهبىل لوندون. ئىدىم شالۇخه تتۋهلهئ بولغانلىقىمدىن پهررهشۇمه رسىتىگۇپ

 2 لوندوندىن ئارقىلىق پويىزى زىۇلدۇي روپاۋيا  Eurostar ۇپمۇبول ،ۇبولمىسىم يىراقه ئانچ
 پارىژغا نهبىل ئالدىراشچىلىقلىرى تهخىزمۋه  ھاياتۇ بولسىم بارغىلى پارىژغاه تتهسائ رىمېي

 لىدىغانېك مهك مدىنهك نداقۇم بىئىيكىهتۇ. قاپت پۇبول قۇئارت يىلدىن 5ۇ بارمىغىنىمغىم
 ش،ۇبوله بىرگ نهبىل تكارلىرىمىزهنئهس رۇيغۇئۇ بولسىم نۈك بىر ھاياتتا تتىكىهھاجىرۇم
 شناهته نىيىتىگهدهمڭ لقىنىهخ ئوزه ردهللهئ يىراقتىكى ندىنهتۋه شۇبوله خىزمىتىدڭ الرنىۇئ

 رهۋۋۇسهت نۈچۈئ رهكلهرۈي النغانۇڭم رىبسىنغان،ېغ ھاياتتا ساپىرلىقۇم قىغان،ڭچا پۇبول
  !هتتۋهلهئ ،ۇغىشاليدېب رهللىلهسهت سىزۇقىلغ

 
كۈي زالىدا لىشۈۋېتۈك ھمانخاناېم نهم   نهبىل ھمانالرېم رغانۇت قىلىپ ھازىر تاقلىرىنى-

ڭ لوندوننى. چاقىرتتىم تاكسى بىر ئارقىلىق خادىم تچىهالزىمۇم يىن،ېك ندىنهشكۈرۆك
 تاكسى بىز. لدىمهك ئالغىلى بىزنى بولمايال ھاياله ئانچ تاكسىسى بىر لىكهڭر قارا كالسسىك

 لقئاراهخ  King's Cross St. Pancrasلوندون يىنېك ندىنهرگۈي يوله تالرچۇمىن 15 نهبىل
ه ندهتكۆئ 5:30 تهسائ يىنېك شتىنۈچ نۈگۈب ردىنهيۇ ب بىز. قۇلدهك ئىستانسىسىغا پويىز

ه ئانچ كىرىپه ئىچىگ وگزالۋ بىز. مىزىبار پارىژغا پۇرۇئولت پويىزىغا روستارۋيى ىدىغانڭما
 شلىرىدىنۈرۈكشهت رلىكهتهبىخ تاقلىرىمىزنى– كۈيۋه  قۇچراشتۇئ نهبىل لېيچهر يهتمۆئ زاقۇئ
.قۇردۇئولت پىپېت نلىرىمىزنىۇئور زۆئ چىقىپ پويىزىغا  پ،ۈزۈتكۆئ  
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 رىدىغانۇت ئايرىپ نىهفىرانسىي نهبىله بىرىتانىي كۈيۈب - Eurostar) زىۇلتۇي روپاۋيا(
ڭ لىنىيىسىنى پويىز قاتنايدىغان تونىلىدا روپاۋيا ئاستىدىكىڭ قانىلىنى ىزېڭد نگىلىسېئ

 لغانۇسوز نغاۇزۇئه يىلالرچ 100 رىسىداۇئوتته فىرانسىيه ۋه بىرىتانىي كۈيۈب تارىختا. رۇنامد
 ئىقتىسادىي، نىي،هدهم تهلۆد ئىككىۇ ب مماهئ ،ۇبولسىم بولغان شالرۇرۇئ تىملىقېق نۇرغۇن
بىر ،ئايرىاللمايدىغانه ئاسانلىقچ بىرلىرىدىن - بىر ردىنهتلهھهج سىياسىيۋه  ربىيهھ -

1974 تهلۆد ئىككىۇ ب. رۇردهقىبلهر مهھ دوست تلىكهقىيام  ئامراقه بىرلىرىگ  يىلىدىن --
 توغرىسىدا قىزىش تونىلى ئاستى رهي زىداۇبوغ قانىلى نگىلىسېئ تىمېق نۇرغۇن باشالپ

 پلىكى،هككهرۇمڭ كلىنىهش رهي قى،ۇرلۇقڭچوڭ ئاستىنى ىزېڭد مماهئ ،ۇبولسىم نهشكېڭهك
 قاتارلىق رسىزلىكىهتېيڭ رنىهتلهئىمكانىي خنىكىلىقېتۋه  غهبلهم زور تهغاي قىلىنىدىغان رپهس
ڭ ماشىنىلىرىنىۋه  خنىكاېت شۇلۇرۇق ئىلغار. نهلگهك ئاشمايه لگهمهئ نهبىل رهبلهۋهس كۈرلۈت
1986 گىشىپهئ ققىياتىغاهرهت كسىزۈزلۈئ  ىزېڭد ىئاخىر تهلۆد ئىككىۇ به ندهلگهك يىلىغا --

بىر ئارقىلىق يولى رۈمۆت ئاستى شىۇلۇرۇق شۇرۇتاشتۇت بىرلىرىنى-  زىشېق ىنىتونىل روپاۋيا --
 قىيىنلىقى خنىكىلىقېتۋه  پهككهرۇمهڭ ئ نيادىكىۇد اقىتتاۋ ينىهئ. باشلىغان ئورتاق ئىشىنى

1993 ئىنشائاتى شۇلۇرۇقۇ ب سابلىنىدىغانېھ قىرىۇي  تاماملىنىپ، تلىكهقىيهپپۇۋهم يىلى --
1994  قانىلى نگىلىسېئه بىرىتانىي كۈيۈبۇ. كىرىشىد شقاۇتوش چىالرۇيول سمىيهر يىلى --

 ئارقىلىق ىزېڭد ئارىلىق km35 دىنهفىرانسىي قوشنىسىه رقتهش ئارقىلىق زىۇبوغ ىزېڭد
 قوش ئاستى ىزېڭد تونىلى روپاۋيا لىنىيىسى پويىز روستارۋيى ئارىلىقتاۇ ب مماهئۇ رىدۇت ئايرىلىپ

 قاتناپ، نهبىل تهرۈس km300 زلىكېت تلىكهسائ قىرىۇيهڭ ئ ئارقىلىق يولى رۇتوم لىكهلىنىي
  ۇ.يدهلهزۈتكهيه نزىلىگهم تاتۇمىن 15 تهسائ 2 چىالرنىۇيول ئارىلىقىدىكى پارىژ نهبىل لوندون

 
 قىلىپ تهدىقق ئاكا مىجىت“: ئاكىغا مىجىت يىنېك تتىنهسائ رىمېي قوزغىلىپ پويىز نهم 

 رىزىسىدىنېد پويىز. مىزىكىر ئاستىغا ىزېڭد كىيىن تتىنۇمىن 10ه نهي بىز ،ۇڭرۇئولت
.دىدىم ” ....رىمىزۆك جانلىقلىرىنى ىزېڭد قاتارلىق لىقېب كىت، ىزدىكىېڭد  

 
ه رىزىلىرىدېد پويىز. ئىدى بولغان چىقىپ قىغاۇقلۇرۇق روپاۋيا ،پۈتۆئ ئاستىدىن ىزېڭد پويىز 
 ردىنهي ددىۇخ كالىالر – قوي تىزالر،ېئۇ رىلغېت ساالالشقان داالالر، تولغان شىللىققاېي

 رىمىېيڭ للىكىنىهزۈگ روپاۋيا. بوالتتى غايىب تىزال پۈنۈرۆكه زىمىزگۆك كهاتقاندۇۋچۇئ ئاسمانغا
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 دىرلىقالرېئ قاپالنغان نهبىل ئورمان گاھىالردا. زىالرداېيه تتۋهلهئ رىمىېي قالغان بولساه ردهھهش
 تالىشىپهڭ ر نهبىل ئاسمان كۆپكۆك اتقانۋقىلى ازۋرهپه ستىدۈئ الرۇئاقق گاھىدا ،هنسۈرۆك

 ئىش لۈشكۈمۇ تولىم تاپماق پراقۇت گىياھسىز كهئالىقاند مىنداېزۇ ب. تتىهنۈرۆك رهللۆك ياتقان
  .ئىدى

 
 كام،ۇئ زىزجانهئ. “تتىۇۋهزۇب دىققىتىمنى پىېگ قىلغان پۇنوق نىېمڭ ئاكىنى مىجىت قسىزۇيۇت 

 ىز،ڭنتىهدىگ رىمىزۆك لىقالرنىېب كىت، ىزداېڭد يىنېك تتىنۇمىن 10 ئىلگىرى تهسائ بىر سىز
 قىنېي رياسىغاهد تارىم يۆئڭ بىزنى: نهابۋجا نهم”. ؟ۇققۇرمىدۆك رنىهرسىلهن نداقۇئ بىز نىېق
ه زىدهب نىۋئوۇ ئ. ئامراقتى قىلىشقا چىلىقۋئو گاللىقىداڭجا تارىم دادامڭ چو. ئىدىه ردهي
 دادامڭ چو نهمه تىلدهت قىشتا يىلى بىر. اليتتىۋئو نهبىل مىلتىقىۋ ئوه زىدهب ن،هبىل تىۈركۈب

 دادامڭ چو. الدىمۇۋرۇت گىشىپهئ پهد نهبارىم چىلىققاۋئوه بىلله ئاغىنىسىگ بىرڭ نىۇئۋه 
 مماهئ ،ئاپىرايۇ ئاپارسامم چىلىققاۋئو نۈگۈب نىېس م،ۇئوغلۇ بولىد: دىېد نداقۇم اڭما ىئاخىر
 رت،هشڭ قىلىشى نىۇش نهس مهسېده مېن نهمه ندهتكۆئ پهسسهد زۇم ريادىنهد نۈگۈب بىز
ه ئاغىنىسىگ دادامڭ چو قىنالشقانداېي رياغاهد بىز. ردىمهبه دۋه پهد لۇماق نهم ،؟ۇقمۇلىشتېك
 تىمېق نجىۇت مهئاد باقمىغان پۈتۆئ نۇرۇب ريادىنهدۇ ب:  اڭما پۇقوي قاراپ بىر پهمسىرۈلۈك
 تىشىۆئ پهچىشل زىقىۋقو توغراق غىزىداېئه چۇچىقق قىرغىقىغا قارشىڭ ريانىهد تاكىه ندهتكۆئ
ۇ تىدېك رىلىپېي ئاستىدىن ئايىغىڭ منىهئادۇ ش زىۇمڭ ريانىهد بولمىسا ،كهرېك  غاۇسه د -
ۇ نداقتىمۇش. مۇقورقت لهس الپڭئا پلىرىنىهگۇ بڭ دادامنىڭ چو نهم. دىدىۇ...بولىد رقهغ

ڭ چى لىپېك پىپېت زىقىنىۋقو توغراقه پارچ بىره بويىچ پىېگڭ دادامنىڭ چو رمايۇچاند
- ئامان ريادىنهد پۇتۇت مهھكهم قولىنىڭ دادامنىڭ چوه د  چىشلىدىم  پۈتۆئ نهسېئ-

".تتىمهك  
 

 زىزجان،هئ بارىكالال“ ئاكا مىجىت. شتىۈلۈكه پاراققىد رغانالرۇئولت الپڭئا منىهكايېھۇ بڭ نىېم  
 نهم .دىدى! قويماپسىز چىشلىتىپ زاقۋقوۇ ىملېھ اڭما سىز ك،هدۇبولغ مهسېد تهھمهره سىزگ

 پهچىشل ىزداڭغىزىېئ ىزنىڭلىتىېب پويىزغاڭ سىزنى نهم مماهئ " دىدىم نداقۇم نهابۋجا
 ئويناپ نىۇئوي زۆس لهھهم بىر نهبىل ئاكا مىجىته رىقىدهتۇ ش "...مۈردۆك ىزنىڭچىققىنى
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 تىپېي) Paris Gare du Nord( وگزالىغاۋ شىمالىي پارىژ پۈرۈي چاقچاقلىشىپ
.قۇقاپت يهزمهسۇ نلىكىمىزنىمهلگهك  

 
 ردىغانۇت بىز .قۇلدهك تىپېي ھمانخانىغاېمه ندهگېد بوالي زۇتوقق تهسائ چهك اقتىۋ پارىژ 
ه مونتمارتر بولغان بىرىڭ كلىرىنىهلۆب اتۋئا ناھايىتىڭ ھىرىنىهش پارىژ ھمانخاناېم
)Montmartre (كوچىسى لېيچهر دىكى )Av.Rachel (ڭ ياتىقىمىزنى ،پۇبول جايالشقان غا
 - ئاشىق رومانتىك نيادىكىۇد رغانۇت پۈرۈتۆك دهق يىراقلىقتاه رچهتىرلېم 200 رىزىسىدىنېد
) The red wind mill  - نهگمۈت قىزىل”  (Moulin Rouge“ بولغان ولىۋسىمڭ قالرنىۇشهم
  .راتتىۇت پۈنۈرۆك
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رسهد نئىتىدىنهس رۇيغۇئ پارىژدا  	
	
 

16 نۈگۈب  ۋه  قۇئايالند رنىهھهش تراپىداهئ تهسائ ئىككى نۇرۇب شتىنۈچ نۈگۈب بىز. ماي --
. قۇتاماقالند پىپېت ستورانىنىېر ركۈت بىر ردىنهي بىر قىنېي ھمانخانىغاېم پۈرۈلگۈئه شكۈچ
 :بىرىنچىسى. ئىدى لغانۇرۇنالشتۇئور ئىش ئىككى قىلىدىغان نۈچۈئ تكارلىرىمىزهنئهس  نۈگۈب

 ،رىپېبه د 2 تهسائ يىنېك شتىنۈچ تىياتىرخانىسىغا Théâtre de la Ville پارىژدىكى
. نداشۇئور زىكىسىنىۇم- ناخشا رۇيغۇئ تلىكهسائ بىر نۈچۈئ فىلىمى سىنڭ فوندىنى ئاگاخان

 رتېكونسڭ ىياتىرخانىسىنىت	 Théâtre de la Villeه د 4 تهسائ يىنېك شتىنۈچ :ئىككىنچىسى
ناخشا رۇيغۇئ زالىدا   .ئىدى رىشېب رسهد ئارقىلىق رهشىقلهم لىيهمهئ زىكىسىدىنۇم-

 
 Théâtre de la Ville ئالغىلى ھمانخانىغاېم رىمداېي 1 تهسائ بىزنى ماشىنا نهتىلگهۋهئ دىن 

 نهكىتىلگېب شىقىهم زىكاۇم رۇيغۇئ ،يىنېك تامامالنغاندىن لىشېئ سىن تلىكهسائ بىر. لدىهك
ناخشاۋه  تهنىيهدهم رۇيغۇئ تراپىداهئ 100ه تكهپائالىيۇ ب. باشالندى اقىتتاۋ  زىكىسىغاۇم-

. ئىدى نهلگهك رهلىكلهفىرانسىي ردىكىهلهساھ باشقاۋه  چىالرۇغۇئوق تقىقاتچىالر،هت قىزىقىدىغان
ڭ رىۇد جىئان دوكتور ناسى،ۇزىكىشۇم ئاسىيا راۇئوتت ئاتاقلىق  لىكهفىرانسىي هنهي يىغىنغا

ۇ ب  پ،ۇبول نهلمىگهك قول قۇرۇقه رگهيۇ بۇ ئ. ئىدى نهلگهك (Dr Jean During) ۇ ندىمهپهئ
نۇئ )	Radio France" (رادئىوسىه فىرانسىي"ڭ نىهفىرانسىي ارداۋيان يىل  شرىياتىداهن سىن-

 CD رغانۇشتۇتون زىكىسىنىۇم قامۇم رۇيغۇئ ناملىق "اۋنا: زىكىسىۇم رۇيغۇئ" قىلىنغان شرهن
 لىپېئ قانچىنى بىره بىلل نهبىلل زىۆئ نۈچۈئ قىلىش قدىمهت ھمانالرغاېم پالستىنكىسىنى

  .ئىدى نهلگهك
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 زىۆس باشلىنىش خانىم ھاررىس لېيچهر دوكتور باشلىنىشىداڭ تنىهپائالىيۇ ب نكىۈگۈب 
ه زچۇفىرانس مىجىت سهددهقۇم قىزى رۇيغۇئ اتقانۇۋئوق قۇدوكتورل پارىژدا ،يىنېك قىلغاندىن

ناخشا رۇيغۇئ ئارقىدىنال  ردى،ۈندهشۈچ نىيىتىنىهدهمۋه  زىكىسىۇم رۇيغۇئ  زىكىسىدىنۇم-
 سورىغانڭ ھمانالرنىېم قاتناشقانه تكهپائالىي ئاخىردا. باشلىدىه رسىتىلىشكۆك رهكلهرنۆئ

 قىزغىن تهپائالىيۇ ب ...قىلدىه رجىمهت سهددهقۇم ابالرنىۋجا نهرىلگېبۋه  سوئاللىرىنى
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ۋه  ياشايدىغان پارىژدا قىسىم بىره چتهك. قىلدى امۋدا تهسائ بىره ئىچىد يپىياتالرهك
 تائاملىرى رۇيغۇئ ،يىغىلىپ ستورانىغاېر تارىم پارىژدىكىه بىرلىكت نهبىل رالرۇيغۇئ اتقانۇۋئوق
سىن فلىمىنى كۆرهلهيسىز: ىنتۆۋهندىكى ئۇلنىشت .قۇتاماقالند نهبىل  

 
http://youtu.be/FQo-IS9823A 

 

 
 
 

رتىېكونس نۇرسۇت رهبۇنهس دىكىپارىژ  	
 

 
 نۈتۈپۋه  تارىخىه تتهئاد زىكىالرنىۇم قىلىدىغان سىرهت كۈچلۈكهڭ ئه لبىگهقڭ ئىنسانالرنى“

 تتاهھ قىلىنىشه ملىكهستۇم انلىقالر،ۋزورا نامراتلىق، ،هرگهتلهتاالپ غىرېئه چمىشىدهك ھايات
 رهلقلهخۇ ب مماهئ ،ۇيارىتىد رهلقلهخ نهزىلگېئ غانىچرۇئ پۆك قىلىنىشالرغا قىرغىن ئىرقىي

 پهد” رهچسىزلۈك“ه ھنىسىدهس ئىقتىسادىيۋه   سىياسىي ئاتالمىشڭ نيانىۇد نكىۈگۈب
” ۇقارىلىد 	

 
  )ناسۇتشهمئىيهجۋه  زىكانتۇم ركىلىقېئام(  Michael K. Hendersonرسئانېندېھ ك لېمايك-

 

 
17 نۈگۈب   بىرى تلىرىدىنهپائالىي ھىمۇم بىره نهيڭ پىرىنىهس روپاۋيا نۇرسۇت رهبۇنهس. ماي --
 سپىيهك  Théâtre des Abbessesه د 17 تهسائ اقتىۋ پارىژ يىنېك نشتىۈچ نۈگۈب

  Théâtre des Abbesses .ئىدى رتىېكونس نۇرسۇت رهبۇنهس لغانۇرۇنالشتۇئور تىياتىرخانىغا
 نۇرسۇت رهبۇنهس ،هيتىشىچېئه بىزگڭ خادىمنى چىۇرغۇنالشتۇئور تىياتىرخانىسىدىكى

  .ۇپتۇبول پهگۈت تىلىپېس توردا نۇرۇبئاللى) نۈهي 160( دىن €19 لىتىېبڭ رتىنىېكونس
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 پ،ۇبول كوپهڭ ئ سانىڭ چىالرنىۇغۇئوق رۇيغۇئ يدىغانۇئوقه دهفىرانسىيه بويىچ روپاۋيا
 1500ه دهفىرانسىي ھازىر ،هقىلىنىشىچ خمىنهتۇ. يدۇئوق پارىژدا ساندىكىلىرى قهتلۇمڭ الرنىۇئ
ڭ تاماشىبىنالرنى لىدىغانېك رتقاېكونس نكىۈگۈب. نهيدىكۇئوق چىالرۇغۇئوق رۇيغۇئ تراپىداهئ
  .هتتۋهلهئ ،يوق پهگ قىلىشىدا شكىلهت ڭ چىالرنىۇغۇئوق رۇيغۇئ سالمىقىنى رلىكهنۈرۆك
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 پارىس كالسسىكه كىشىگ شىۇلۇرۇنالشتۇئوره ھنهسۋه  بىۇلۇئوس شىۇلۇرۇقڭ تىياتىرخانىنى
 لىق نهبىل تاماشىبىنالر پۇبول تلىكهۋهق ئىككى تىياتىرخانا. تتىهسلىتهئ تىياتىرخانىلىرىنى

ڭ چىراغلىرىنىه ھنهس كۈچلۈك ۋه دوپپىسى نهچىم رۇيغۇئ يارىشىملىقه ھنىگهس  .ئىدى تولغان
 رهبۇنهس قىزى رۇيغۇئ نهكىيگ كهلۆڭك سهتلهئ اتقانۇۋرۇقاماشت زۆك اللىنىپۇج ئاجايىپ رىداۇن

 چىقىپه ھنىگهس چهرگهب ساالم پۇرۇت گىلىپېئ قولىدا بىره نهي تقاچ،ۇت تارۇد قولىدا بىر
ندىنۇزۇئ. لدىهك  ئىچى تىياتىرخانا يىنېك اكلىرىدىنۋچا لىشېئ قارشى سوزلىغان نغاۇزۇئ-

ڭ ساتارنىۋه  رۈمبهت. رىماقتاڭيا نهبىل ازىۋئا زىلڭ رنىهبۇنهس قامىۇم بىياتهچ   .تىنچىدى
  ...قىلماقتا ھلىياهمه زىگۆئ پۇرۇالندۇڭم تاماشىبىنالرنى ازىۋئا زىكاۇم اتقانۋلىنىڭئا كىشىدىنهڭت

 
 يىدىغان،ۆس تنىهنئهسۋه  ماھىر يارىتىشتا تهنئهسه زگىچۆئ روپاداۋيا رهلىكلهفىرانسىي

 ياكىۇ نمۈچۈئ بولغانلىقى سپىهك رتېكونس نكىۈگۈبۇ. قارىلىد پهد ،لقهخ بىر شىنىدىغانۈچ
 تهنئهس ممىسىهھڭ رنىهنلهلگهك رتقاېكونس نۈگۈب ياكىۇ ۋهقاتتىقلىقىدىنمڭ شنىۇرۇباشق

 جىمجىتلىق كهيوقت مهئاد ددىۇخه ئىچىد تىياتىرخاناۇ نمۈچۈئ بولغانلىقى رهملهئاد يىدىغانۆس
 رلىرىۇن چاقنىغانڭ ئاپپاراتلىرىنى سىمهر ئوخشاش رتقاېكونس لوندوندىكى. تتىهرۈس مۈكۆھ

  ...النمايتتىڭئا ازلىرىۋئا يىغلىغانڭ بالىالرنىۇ غڭيىغال ياكى
 

 بىز. ئاياغالشتى نىلىكهنتهت نهبىل قالرۇتۇئ زور ناھايىتى دا 19 تهسائ اقتىۋ پارىژ رتېكونس
- 50 ھويلىسىداڭ تىياتىرخانىنى ،ۇبولساقم چىققان چىكىپېك لىېخ تىياتىرخانىدىن -40 

 نهبىل رىنداشلىرىمىزېقۇ ب نهم. نهئىك رغانۇت پۈتۈك بىزنى چىالرۇغۇئوق رۇيغۇئ تراپىداهئ
.ساالمالشتىم قىزغىن  
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  زىكانتۇم نهبىل خانىم رواسس لىسا فوتوگراف دوستىمىز ئىككى كىلىقىرېئام لوندوندىن پارىژغا
ڭ ھىندىستانلىقنى بىر قىنېي ھمانخانىغاېم بىز چهك نىۈكۇ ش. ئىدى نهلگهكۇ پىرايسم ئىئان
 ھمانخانىغاېم يىنېك رغاندىنۇئولت زاقۇئ لىېخ لىشىپڭپارا تاماقالنغاچ، ستورانىداېر ھاالل
 ممىمىزهھه تهئ بىز. ئىدى ئاخشىمى ئاخىرقىهڭ ئڭ پارىژنى نۈچۈئ بىز ئاخشام نۈگۈب .قۇقايتت

پهرهت ئايرىلىپ  لېيچهر تكارىمىزهنئهس چۈئ قاتارلىق نۇرسۇت رهبۇنهس. ئالىمىز يوله پكهرهت-
 ستىۇئۇ سڭ نىهئىتالىي بولغان كىتىېب ئاخىرقىهڭ ئڭ پىرىنىهس روپاۋيا ىداقمرالىهھڭ ھاررىسنى

 ئايروپىالن چىدىغانۇئه د 7 پ،ۇرۇت ئورنىدىن رىمداېي 4 تهسائ نهتىگهئه تهئ هكنىسۋې ھىرىهش
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 بىز. نهقايتىم لوندونغا نهبىل پويىزى روستارۋيىه پتهرهت چهكه تهئ نهمۇ...  چىقىد يولغا نهبىل
 ييارلىغىنىهتڭ رنىهپهس تىكىهئ ھالدا جىددىي ھمانلىرىمىزېم يىنېك قايتقاندىن ياتاققا
 پهتىل يول ئاقه پىرىگهسه ئىتالىيڭ رنىهبۇنهس الۋۋئا تىنئايرىلىش نهم. تتىۋهباشلى

 ياخشى نهبىل ئاكىالر ئوسمان رىمېكۇئابدۋه  سۇيون مىجىت ئاندىن ،خوشالشتىم
  .قۇشتۈرۈبىلد كلىرىمىزنىهلتى
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ۇ شۇم نهم. يمىزهبىلم شىدىغىنىمزنىۇرۆك قايتا قاچان ،هردهيهق يىنېك هچۇقىلغ سىپېن قدىرهت 
 زلىكېت قانچىلىكڭ پتىنىهھ بىر نهتكۆئه بىلل نهبىل تكارلىرىمىزهنئهس زىزهئۇ ب تالرداۇمىن
ۇ ب بولسا بولغان ئىمكانىم ھازىرالۇ مڭنىېم رهگهئ. ئىدىم قىلماقتا سېھ نلىكىنىهتكهك پۈتۆئ
ه تىنىمگۋه غۇلۇئه زىزانهئۇ ش ئاندىن رىپ،ېبه گهئىتالىي پۇچۇئه بىلل نهبىل تكارلىرىمىزهنئهس

خوشال مهئاده ممهھ ،رۇيغۇئ مهئاده ممهھ"ه ردهيۇ ئه.... ھ بولسام قايتقانه بىلل ... "..خورام-
هپار ىزنىڭكلىرىهرۇي ئازاپاليدىغان،ه مىشهھ سىزنى رىنداشلىرىمىزداېق ردىكىهيۇ ئ ه پار -

 يوق ياكى ئاز ناھايىتى بولغانالر گىرىپتاره گ" سىلىېك غنىشېس نهت"ۋه ردىغانۇت قىلىپ
  يسىز،هرمۇيۇ پمۇبوله ارۋئا پهسوزل تىلالرداه زچۇفىرانس ياكىه نگىلىزچېئ خىېت رلىك،هيېد
ۇيدهزلۆسه رچۇيغۇئ مهئاده ممهھه "ندهدىگ نىېتڭ ۋهرنىۇيغۇئ ڭ لقىمنىهخ زۆئۇ نمهم "...هد -

 نهمۇ شۇم نىپېق ،نىپېق باغرىغاڭ تىنىمنىۋه پ،هئىشلۋه  پهزلۆس تىلىمدا ئانا زۆئ ئارىسىدا
 مدىمامياشى مهبىغ نيادىنۇد كهزالردۇفىرانس نگىلىز،ېئ پىشماق ئاق ز،ۆك كۆك ردىغانۆكه ندۇك
هڭ ئ نيادىكىۇدۇ ب منىۈزۆئ بولسام بولسا نهلگهك رهخىتلهب نداقۇش ھاياتىمدا اڭما رهگهئ! ؟هھ
 رت،ۇي نهسكۆئ پۇلۇتوغ زىۆئ.... بوالتتىم ھىساپلىغان پهد قاتارىدىن رهملهئاد ختلىكهب
 قوغلىشىپ يىلالرنى ئاي، ن،ۈك ببىتىهھۇم بولغانه نگهتڭ ۋهئايرىلغانالرنى تىنىدىنۋه
 نجاپۇيالق نىۈك رهھ يهچمۆئ ئوتۇ ب  ن،هئاجىزلىمايدىكۇ رگىزمهھ نهچىيىدىكۈكه يسهچۈك
...نهيىدىكۆك  

 
ه تتهھاجىرۇم ھارارىتىدىنڭ ئوتىنى غىنىشېس ننىهتۋه اتقانۈۋيۆك تىنمايه كتهرۈي كىۇش نۇكهي

 ئىچكى تاپتاۇ شۇمۇ. ئوخشايده لگۈكۆۋه د بىر ددىۇخ ختهبۋه  شاللىقۇخ تاپقان
 ساقلىنىپ نۇرۇيوش يانۇب يىلالردىنه چچهن 10ه رىكىمدۈي مهتسۇۋهقويه ركىگهئ سىياتىمىنىېھ
 سسىيېھ ياخشىسىهڭ ئ اۇڭش ن،هئوخشايم تىدىغانۈۋېكۆت ردلىرىمنىهد اتقانۋلىېك
 نداقۇشۇم ئوخشاش اڭما نى،ېق.... رايۇپتياشا قىلىپ رماۇقتۇرۇبه لبىمگهق ركىنلىكىمنىهئ
 قدىرىهت ڭ نى" شالرۇق نسىزهت"ۋه اتقانۋزۇتكۆئ شىدىنېب تلىرىنىهقىسم ئاچچىقڭ قدىرنىهت

 بىزدىنۇ ىمۇڭش!..... سايرامدىن چىقار يا بايدىن، چىقار يا نىۈك بىر چىققان ئاپتاپ
ڭ ننىهتۋه باققانالر تىپېت ردىنىهد ئاچچىقڭ نسىزلىكنىهتۋه ئايرىلىپ، تىنىدىنۋه نقىالر،ۇرۇب
تاالي توغرىسىدا كىۈكلۈيۈب قى،ۇغلۇلۇئ  قىلىپ رۇستهده رگهبىزل زىپېي داستانالرنى تاالي-

!؟ۇسمهمهئ نهئىك رغانۇقالد  
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18 نۈگۈب   بوشه چىك 5 تهسائ چهك تارتىپ ندىنهتىگهئ نۈگۈبڭ نىېمه. نبهكشهي ماي، --
ڭ پارىژنى نهبىل كلىپىهتڭ ئىنىلىرىمىزنى چىۇغۇئوق اتقانۇۋئوق پارىژدا اۇڭش. ئىدى بار اقتىمۋ

ۇ ش. قاتناشتىمه گ "شرىپىهم رۇيغۇئ" لغانۇرۇنالشتۇئور بويىغا لۆك لهزۈگ بىر سىرتىدىكى
.قايتتىم لوندونغا پويىزىداڭ نى 5 تهسائ يىنېك شتىنۈچ نىۈك  
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 نۇرسۇت رهبۇنهس لدىنېيچهر يىنېك ندىنهتكۆئ نۈكه قانچ بىر لىپېك قايتىپ لوندونغا نهم 
ڭ پىرىنىهس ھىرىدىكىهش نىسڭ ۋېنىهئىتالىيڭ تكارلىرىنىهنئهس رۇيغۇئ باشچىلىقىدىكى

 زور ئوخشاشه رلىرىدىكىگهھهش ژپارىۋه  لوندونۇ مڭرتنىېكونس بولغانلىقى، كۈللۆڭۈك ئىنتايىن
  .لىدىمڭئا نلىكىنىهتكۆئ نهبىل رهتلهقىيهپپۇۋهم

 
20 تكارالرهنئهس رۇيغۇئ باشچىلىقىدىكى نۇرسۇت رهبۇنهس   نىسڭ ۋېنىهئىتالىي ماي --

 لغاۇئىستانب ئايروپىالندا تىملىقېق TK1890ه ندهتكۆئ تۇمىن 20 :19 اقىتۋ رلىكهي ھىرىدىنهش
21 نىهيه چېكۇ شۋه  چقانۇئ  تىملىقېق CZ680ه ندهتكۆئ تۇمىن 1:45ه ىدچېك ماي --

 مچىۈرۈئه د 12:45 اقىتۋ رلىكهي نىۈكۇ ش نهبىل ئايروپىالن چقانۇئه مچىگۈرۈئ لدىنۇئىستانب
. بارغان تىپېي تهساالم درومىغائايرو 	
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هخاتىم  	

 
 

”رۇخاتاد ھايات زىكىسىزۇم“  
 

 )Friedrich Nietzsche 19 )پهيالسوپى رمانېگئهسهرده ياشىغان  --  
 
 

. لقمىزهخ رۇبات قىللىق،هئ قىلىدىغان، سهۋهھه تكهرىپهم ئىلىم تارتىپ تارىختىن رالرۇيغۇئ بىز
لهئ پۇتۇت قالقان قىلىچ، يدانىداهمهڭ ج ن،هگمىگهئ باش الرغاۋيا بىز  ئات قوغداپ، ننىهتۋه-
 تقانۇت قىلىچۇ ش بولسا يىلالردا ئاسايىشلىق رغان،ۇباشق تهلۆد ئوينىتىپ قىلىچه ستىدۈئ

 سهچمۆئه سىگهساھ تهنىيهدهم ئىلىم، نياۇدۋه  ركۈت لىپېئ ساتارالرنى تار،ۇد م،هلهق قولالرغا
 رۈرۆز م،هلهئ بولسا رۈرۆز يانۇب ردىنهسىرلهئه چچهن لقىمىزهخ. لقمىزهخ رغانۇقالد مىراسالرنى

زۆئ رىپ،ېب لىپېئ يولىدا ئوز شلىرىنىهرۈك مهلهق بولسا  پۇرۇباشق تهلۆد سوراپ نىىزۆئ-
. رۇتلقهخ نهلگهك  

 
قىلهئ ن،هنگهشۈچ نيانىۇدۋه  ئىنسان رالرۇيغۇئ ،كهمېد   بىر بار تارىخى ئىدىراكلىق،-

 نادانلىق، پچىلىك،هزھهم دىنىي ددىيهشهئ يانۇب دىنسىرهئ چۈئ نكىهتكۆئ لقمىزهخ .رۇلقتهخ
پىۇس زۆئ نامراتلىق، يرانچىلىقى،ۋه شۇرۇئ م،ۇلۇز تاشقىۋه  ئىچكى بىدىنهۋهس ئىشانلىق- -

 ،كىنىپېچ ئارقىغا قاتتىقه سىدهساھ ئىلىمۋه  تچىلىكهلۆد يلىهپۈت ئىتتىپاقسىزلىقالر ئارا
 قىرىۇي باشلىنىپ ئىنقىالبى تهسانائ روپاۋيا. بولدى رهۋد نهنگهزلۈي قااللىقۋزا كۈزلۈي مىيۇئوم
 پهرهلدۆچ نۇرۇلىبئال ركىزىدىكىهمڭ ئاسىيانى راۇئوتت رالرۇيغۇئ  ،يىلالردا چىققانه للىگهپ

 رهكىشىل زىهب تتاهھ. ئىدى قالغان تىپېپ پاتقىقىغا ھايات رماۇقتۇرۇب يولىدا كهيىپ قالغان
 نكىهتكۆئه رچهگ. ئىدى قالغان مۇھرهمۇ ردىنمهتلهئىمكانىي ياشاش كهئىنساند نورمال

 مىللىيۋه  مائارىپ ىۋزامانى نىهي ددىچىلىكهج رۇيغۇئ باشالپ باشلىرىدىنڭ سىرىنىهئ
ۋه  نيانىۇده پىتىدۈس مىيۇئومڭ تنىهمىلل گىشىپهئ لىشىغاېئ جىهۋئڭ تلىرىنىهرىكهھ ئاقارتىش
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 ،ۇبولسىم نهرىشكېئه رگهتىجىلهن رلىكهنۈرۆك تلىرىهرىكهھ ياشاش شىنىپۈچ كىملىكىنى زۆئ
 پۇلۇرۇشتهھنىلىلهس ىيئنۇس قايتىدىن كىملىكى رۇيغۇئ يانۇب سىردىنهئ رىمېي يىنكىېك مماهئ
ناخشا رالرۇيغۇئ“ نامه دىگ” لقهخ ماھىر لغاۇسۇئ-  مئىيىتىهج گوۇڭجۋه  نياۇد. قالدى ئاتاققا-
ۋه  قىلىشى ققىيهرهت تىز خنىكىداېت نهپۋه  ئىقتىساد يانۇب يىلالردىنه چچهن 30 نكىهتكۆئ
ۋه  ئىجتىمائىي نهمۈت – كۈرلۈت تهمىلل ماھىر لغاۇسۇئ ناخشاۇ ب گىشىپهئه زگىرىشىگۆئ

لمىدىهتېيه رئىتىگۈسڭ ققىياتالرنىهرهت بلىكهۋهس كرىزىسالر سىياسىي  ئاستى رهي موله د -
ه شكۈلۈرۆك رهسىلىلهم بىئىيهتۋه  ئىجتىمائىي تااليلىغان نداۇرايه ئىگ بايلىقالرغا بىئىيهت

 بىر نهنگهگۆئ ياخشى لىنىۇسۇئ” شۈرۈستۆئ تارتىپ مايسىنى“ ئارىمىزدىكى ....باشلىدى
 ماسلىشالماسلىقنىه رگهۋد اتقانۈۋلۈرۆكه مئىيىتىدهجۋه  لقىهخ رۇيغۇئ دىبلىرىمىزهئ قىسىم

 رۇيغۇئ. ندىۇرۇئه شكۈرۈندهشۈچ باغالپ غابولغانلىقىمىز” تهمىلل ئامراق لغاۇسۇئ ناخشا“
ه شكهيىبلهئه پىتىدۈس ناھكارۇگ نئىتىنىهس رۇيغۇئ بولغان كىۈرۈۋت بىرڭ كىملىكىنى مىللىي

 لهھهم بىره لقىمىزدهخ زىلىپېي رالرۇئوبزۋه  ماقالىالر يهلمۈزۈئ ئايىغىه قتهھۇ ب. باشلىدى
  .چىقاردى پۈرۈلتهك قااليمىقانچىلىقىنى پىكىر

 
ناخشا رۇيغۇئۇ پمۇبول نئىتىهس رۇيغۇئ كهاتقاندۋيتىېئ ئوبزورچىلىرىمىزۇ ئاش نداقتاۇئ خوش،  -
 اتقانۇۋبولڭ كاشا– تالۇپ ققىياتىغاهرهت نكىۈگۈبڭ رالرنىۇيغۇئ راستىنىال نئىتىهس زىكاۇم

 نكىۈگۈبڭ رنىۇيغۇئ ككىهرېك يتىشېئ قىلىپ قۇئوچه ردهيۇ ب ياق، ؟ۇئامىلم
ناخشا ختسىزلىكلىرىنىهب  ردىكىهيۇ بۇ. بولمايد ئاقىالنىلىكه چڭنىېم شۈرۆك زىكىدىنۇم-

 سلىكتىنهنمهشۈچ قۇتول ھىتىنىۇم اتقانۋياشا مىزىزۆئۋه  زىمىزنىۆئ نىالهيه سىلهم ساقالنغان
  .رۇسىلىسىدهم خاتالىق نچىدىكىهشۈچ كتىپېبيۇس چىققان لىپېك

 
ناخشا ت،هنئهس لى،ۇسۇئ شۇرمۇت تىقادى،ېئ دىنىيڭ تنىهمىلل بىر  ه ئىچىگ زۆئ زىكىالرنىۇم-

 مىيۇئوم  لىپېك بارلىققا ئىچىدىال اقىتالرۋ سىرهئه بىرقانچ ياكىه سىردهئ بىر نىيتىهدهم ئالغان
 تهمئىيهج تلىكهددۇم نۇزۇئ لكىهب ۇ.چىقمايد رىغاۇئوتته كىلدهش لىپالشقانېق ھاياتىدا لقهخ

 بىلىملىرى نهنگهگۆئ ھىتىدىنۇم تهبىئهت ياشىغان زىۆئ ئاساسىدا لمىسىۇرۇق تهئىرسىيۋه 
 رقانداقهھ ۇ. قىلىد ققىيهرهتۋه  ۇلىدېك بارلىققا ،ۇتوپلىنىد قىلىپ ققىيهرهت درىجىيهت نهبىل
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ۋه  شىۇرۇت پۇبول تۇجهۋم ڭكىملىكىنى مىللىي زۆئڭ تنىهمىللۇ ش نىيتىهدهمڭ تنىهمىلل بىر
  .رۇكاپالىتىد پۈتڭ ياشىشىنى ھالدا رقلىقهپ ردىنهتلهمىلل باشقا

 
 كىملىكىنى مىللىي رۇيغۇئ بىئىيكىهت زىكىسىۇم ناخشا رۇيغۇئ ئىچىدىكى رهتلهنىيهدهمۇ ب 

ه بويىچ ئىلمى تهمىللۋه  ناسلىقۇتشهمئىيهج. رۇبىرىدڭ رنىهركىبلهت ھىمۇم رىدىغانۈندهدىلهۋگ
ڭ الرنىۇئ نۈچۈئ رهلقلهخه گئى مىنغاېز ياشايدىغان قىمۇمۋه  ىتىل زۆئ ،يتقانداېئ
 مائارىپىغا ققىياتلىرىغا،هرهت مىللىي ،هكىملىكىگڭ تنىهمىللۇ ش زىكاۇم– ناخشا نىيتىدىكىهدهم
 سىرهت لبىيهس چقاچانېھ ،ۇئوينايد رولىنى شۇرۇروھالند ش،ۇرۇئىلھامالند ىۋنىهم
 ىرۋسهتۋه  قلىيهئ ئىنسان قىسقىسى. كوپ ناھايىتى مىسالالر ردىكىۇتۇ ب  .سهمهئ نهتكهرسۆك

ڭ منىهئاد بىر الشڭئا لىش،ېچ زىكاۇم ،يتىشېئ ناخشا بولغان ھىرىهۋج بىرڭ ئىجادىيىتىنى
  .ۇيدهزمۈتكهي زىيانه للىنىشىگۈگه ۋه كىگهچهكىل ڭتنىهمىيهج مىيۇئوم بىر ياكى

 
نهپ زامان ھازىرقى نياسىدىكىۇد ربهغ   قوشقان رنىهھپىلۆت زور ققىياتىغاهرهت تهنىيهدهم-

 - تهنىيهدهم رسالۋېنىۇئ ئالغانه ئىچىگ زۆئ زىكىنىۇم – ناخشا للىرىهئ تهلۆدۋه  تهمىلل
 ىۋنىهم ڭنىتهمئىيهجڭ تنىهنئهسه ردهللهئۇ بۇ. رىدېب تهھمىيهئه ئاالھىده گتىنهس

ۇ ئورنىم تتىكىهمئىيهجۋه  رمىتىۆھڭ تكارالرنىهنئهس ،ۇبولىد قىرىۇي ئورنى مالىدىكىېئىست
 نهگېد ،رۇتكارالردهنئهس ئىگىلىرى تاالنت ئىقتىدارلىقهڭ ئه للىرىدهئ ربهغۇ. دىرلىنىدهق

 زىكانتۇم ناخشىچى، لغانۇتونۇ قىلىدىغانالرم تۋهتاپا قىرىۇيه رىپتهغ. مالشقانۇئوم قاراش
 جاكسون مايكىل چولپانالردىن لقئارالىقهخ نۈچۈئڭ نىۇب: نهسىلهم .رۇتكارالردهنئهس قاتارلىق

)Michael Jackson(، گاگا خانىش )Lady Gaga(، مادوننا )Madonna (مىسال الرقاتارلىق 
 تچىلىكىهمىلل بهرهئ رىمىداېي ئالدىنقىڭ سىرنىهئ نكىهتكۆئ نياسىدىنۇد بهرهئ. يمىزهلهرۈلتهك

ڭ رنىهبلهرهئ چولپان، ئايال مىسىرلىق لغانۇتون نياغاۇد نۈتۈپه رىدهۋد ئويغىنىش مىللىيۋه 
 اچىسى،ۋشېپڭ زىكىسىنىۇم بهرهئ كالسسىك بولغان نهئىكه تكهرمۆھ قىرىۇيهڭ ئه لبىدهق

  .قىالاليمىز مىسال) Umm Kulthum(  خانىمنى مۇلتھۇك ممۇئ ناخشىچىسى
 

 بىر. سىپهك قىلىدىغان پهلهت تاالنت رلىكېخاراكت تهئىرسىيۋه  غماۇت بىره ئاالھىد تهنئهس 
ۋه  غماۇته كىشىدۇ ئ مماهئ ،ۇبوالاليد زهئاشپ ياكى زۇموزده نسهگۆئ نۈك تۆت مهئاد
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ۇ. بواللمايد ناخشىچى ياكى زىكانتۇم بولمىسا قىزغىنلىقى گىنىشۆئ تاالنت، تلىكهئىرسىي
 ئىنسانۇ ئ زىكاۇم بولغان رىۇتوم جانڭ تنىهنئهس" كهيتقاندېئ پالتو يالسوپىهپ كېگىر

قىلهئ   ".رۇندىسىدهناماي رىجىدىكىهد كهكسۈيهڭ ئ ھالدا ئاشكاراڭ پاراسىتىنى-
 

ڭ ىسىنىېڭم مهدئا زىكاۇم يىنېك ردىنهجرىبىلهتۋه  تقىقاتهت ئىلمىي نۇرغۇن ئالىملىرى ربهغ 
ۇ شۋه  ئىسپاتلىدى رىدىغانلىقىنىۈس ئىلگىرى ئىقتىدارلىرىنى ئىنكاسۋه  شهخاتىرىل ر،ۇككهپهت
 يولغا سىپلىرىنىهك االشۋدا نهبىل زىكاۇم بىمارالرنى رخانىالرداۇدوخت قىسىم بىر جىدىنۋه

 زىچ نهبىل رلىرىۇككهپهتهۋه ت نياسىغاۇد ئىچكىڭ رنىهملهئاد تهنئهس ،كهمېد  .قويدى
ۇ ئ ىز،ڭبىلسى الشنىڭئا زىكاۇم ىز،ڭنسىهشۈچ زىكىنىۇم سىز رهگهئ ملىدىنۈج. باغالنغان

  .ۇبوالاليد مچىهيارده ىزگڭشىنىشىۈچ باغالپ ىزغاڭرىۇككهپهت نيانىۇدڭ سىزنى بىئىيكىهت
 

ۋه  تهلۆد قىلغان ققىيهرهت باشقا رالرۇيغۇئ: باشاليلى زىمىزدىنۆئ پنىهگ مدىهئ نداقتاۇئ 
 ىۋنىهمۋه  ئىقتىسادىي للىنىش،ۈگ ئارقىلىق نهپ ئىلىم موھتاج، ققىياتقاهرهت كهردهتلهمىلل

 شهملهھكهستۇم لىنىۇھڭ قىنىۇتلۇجهۋم مىللىي رۇيغۇئ ،رىشىشېئ ققىياتالرغاهرهت ىېڭي
 - بىياتهدهئۇ رگىزمهھ ئىنتىلىشۇ ب ،مماهئ .رۇئىنتىلىشىد ئالىي سىردىكىهئۇ بڭ ممىمىزنىهھ
 شىمىزۇتۇته سىمىزدېئ نىۇش. كهرېك ئاشماسلىقىه لگهمهئه دىلىگهب قاراش لهسه تكهنئهس
ه بويىچ چۈكڭ چو ئىككى ققىياتىنىهرهت زۆئ رهللهئ قىلغان ققىيهرهت ربتىكىهغ ركىۈرۆز
 يىرىك خنىكىلىقېت قىرىۇي ئاساسىدىكى خنىكاېت نهپ( چۈك قاتتىق بىرڭ نىۇئ ،ۇيدهلچۆئ

ۋه  ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي،ۇ ب( چۈك مشاقۇي ئىككىنچىسى ،)چىۈك ققىياتهرهت تهسانائ
نهپ تهلۆد بىره ردهگهئ). چۈك نىيهدهم  قىلغان ققىيهرهته لئاددۇقهۋپه تتهسانائۋه  خنىكاېت-

 نۇرۇب  تهلۆد نداقۇب قىلمىسا، ققىهرهته ردهلهساھ ئىجتىمائىيۋه  نىيهدهم مماهئ ،ۇبولسىم
ۋه  تهىيۋنىهم ئاخىر تهلۆد نداقۇبۇ. قىلىد  يرانۋه درىجىيهت ققىياتلىرىنىهرهت ياراتقان
  .ۇتىدۇت زۈي اللىققاۋزا ،تىپېپ گادايلىقىغا تهروھىي

 
 قام،ۇم رۇيغۇئ بولغان كىۈرۈۋتڭ نىيىتىنىهدهم رۇيغۇئ سىالېده ھ يانۇب يىلالردىن قىنقىېي 

ناخشا  پلىكهرهبىت شامالۇ ب رهگهئه. كتهيمهچۈك شامىلى قاراش لبىيهسه نئىتىگهس زىكاۇم-
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 مىللىي رۇيغۇئ رغانۇت رىنىپهۋت ئاجىز، ئاساسىي سلىدىنالهئ ،هيسهچۈك املىقۋدا ھالدا
  .مكىنۇم لىشىېك لىپېئ زىيانالرنى كوپ ناھايىتىه كىملىكىگ

 
 تور رۇيغۇئ اسىتىلىرى،ه ۋئاالق ئىجتىمائىي رۇيغۇئ كۈرلۈته بىلىشىمچ ردىنهلهنبهم نچلىكهئىش
 زىهب نلىرىداۇسور ئىجتىمائىي تهجامائ دىياالردا،ېمۇ ۋه تاراتق قاتارلىق ندىدارۇئ تلىرى،هب
ناخشا“ ،"ھارام بايرىمى زۇنور"ڭ رىنداشلىرىمىزنىېق  االرنىۋتىهپ كهندهگېد” ھارام زىكاۇم-
زاېي قىسىم بىر غۇلجىنىڭۋه  رهقشهق ن،هخوتڭ تىنىمىزنىه ۋهتىجىسىدهن رىشىېب  بازارلىرىدا-
توي" ڭ ئافغانىستاننى تويلىرى رۇيغۇئ قارىلىپ، پهد "ھارام قىلىشه غمهنه ردهنلۇتوك-

نۈئ ،سازسىز – ناخشا ئوخشاشه رىدىكىگهۋد تالىبانالر  پۇبول لىدىغانۈزۈتكۆئ تىنسىز-
  .ۇتىپتېك

 
 رڭۇقو رىق،ېس قارا، ئاق، رنىهندىلهب بىز ئالالھ چىۇياراتق ،ۇيتساقمېئ قتىدىنۇن ئىسالمى 

بىر نهبىل درىتىۇقڭ ئالالنى جانابى. ياراتتى نهبىل تىلالرهڭ ۋه ر كۈرلۈت قىلىپ  بىرلىرىدىن-
 تهنىيهدهمۋه  مىنېزهۋه ت ياشايدىغان زلىرىۆئه نهي ئالالھه رگهندىلهب يارىتىلغان رقلىقهپ

 بولغان زىۆسڭ ئالالنى ممىمىزهھ بىز اۇڭش. ردىهب ئىمكانلىرىنى بىيهتۋه  قىلهئڭ يارىتىشنى
. بىلىمىز ياخشى زىنىۆسه دىگ” زىدىنۆئڭ ندىنىهب يارىلىش قانداق ياراتتىم، نهم يارىتىشنى“

 ىقئورتاقلى تهنىيهدهم تىل، مىن،ېز ياشىغان زلىرىۆئڭ رنىهدىللهب ياراتقان ئالالھ كهدىم
 نۇچۇئ انلىقىبولغ ئاساسىدا ئىرادىسىڭ ئالالھنى ياشىشى پۇشۇئوي پۇبول تهمىلل ئاساسىدا
تهنىيهدهم زۆئ نورمالڭ منىۋقوۋه  تهمىللۇ ش ،بولمىغان زىته تكهقىمم ئىسالمىي  ىنئتهس -

   .رۇستهمهئ ئىش بىر خالىپۇمۇ لىشىمېچ زىكاۇم يتىشى،ېئ ناخشا للىنىشى،ۇغۇش نهبىل
 

 ئارقىلىق تهپۈس ،هتكهپۈس كهپرۆك ساندىن بىز ققىياتىداهرهتڭ نئىتىنىهس بىياتهدهئ رۇيغۇئ 
 رهھ ھتىياجىنىېئ ىۋنىهمۋه  روھىي ڭنىلقىمىزهخ شىمىز،ۈرۈشتهزلهركهم دىققىتىمىزنىه تىجىگهن
 ،رالمايمىزكىۇت قىاللماي تىراپېئ بىز رىپىنىهتۇ ب توغرا،. كهرېك شىمىزۇتۇته سىمىزدېئ اقىتۋ

 الرۇئ بواللىغان؟ تكارهنئهس قىقىيهھ قانچىسى الردىنۇئ مماهئ پۆك ناھايىتى رهتچىلهنئهسه بىزد
 ئااللىغان؟ نۇئوره رىدۆت ڭلقىنىهخ قازىنىپه تىجهنه سپىدهك تهنئهس زۆئ قانچىسى ئارىسىدىن

 ك،هندۇرسۇت رهبۇنهس ك،هھىمدېرۇئابد لالۇئابد قازانغانه تىجهنه سپىدهك تهنئهسه بىزد
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 ردىغانۇياقت لقهخه ردهركىنلهئ ياكىه رۆكبۆك رهسقهئ ك،هيتتېھ ھىمهرۇئابد
 رۇيغۇئ قىسقىسى. ئاز ناھايىتى ساناقلىقال، سانى بار؟ قانچىسىه نهي تكارلىرىمىزدىنهنئهس
  .كهرېكه تىجهن ت،هپۈس س،همهئ سانه بىزگه نئىتىدهس

 
 ىۋنياۇد كهد گاگا خانىش ياكى مادونا جاكسون، لېمايكۇ رالردىنمۇيغۇئ ىزبه سىدۈلگهك 

ڭ كىستاننىېزبۆئ قوشنىمىز لغانۇتون غانياۇدۋه  ئاسىيا راۇئوتت بولمىسا ياكى ؟ۇچىقارم چولپانالر
  ؟ۇچىقارم چولپانلىرى كهد اۋئوسمانو زۇلدۇي ،ېۋجوراي لىهرئېش نازىرخان، اراهۋس

 
. لقهخ لۆڭۇئاقك ،قۇئوچ بىئىتىمىزهت چاقچاق، شۇخ مار،ۇتخهنئهس رالرۇيغۇئ بىزه قۋهرهد 

 زۆئ رالرۇيغۇئ بىز اۇڭشۇ. يدهمېد قارا رگىزهھ كى "ۇيدهد ئاق بالىسىنى زۆئ قاغا"
 توغراڭ نىۇئ چانماسلىقىمىز، دىنڭنىۇئ ،ككىهرېك خىرلىنىشىمىزهپ اقىتۋ رهھ نئىتىمىزدىنهس
 پالتا زىمىزۆئ تىغاۇپڭ زىمىزنىۆئ ئىزدىنىشىمىز، نۇچۇئ اتىققىيهرهت ىيۋنياۇده لنىشتۆي
 دىلداشۋه  تىل ت،هئنهس ت،هنىيهدهم زىمىزنىۆئ الۋۋئا بىز. كهرېك ساقلىنىشىمىز پىشتىنېچ

 قانچىلىكڭ مىزنىۇزۆئ بىز رساقۇلىشتېس هسىگهساھ تهنئهس ىۋنياۇد ئاندىن ،قوشنىللىرىمىزغا
 چى،ۈك قىلىش لپهج بىئىيهتڭ نئىتىنىهس رۇيغۇئ. بايقايمىز نلكىمىزنىهئىك ئارقىدا

 نئىتىهس رۇيغۇئ.  ئاجىز ئىقتىدارلىرى نالشۇئورۋه  يارىتىش تهئىجادىي ركىنهئ كلىمىسىزهچ
ناخشا قام،ۇم رۇيغۇئۇ پمۇبول  ققىيهرهتۇ خىمېت ئاساستا ساقلىغان ىلىكىنىۋنىهنئهئ زىكىسىۇم-

  .رۇموھتاجد شقاۇرۇقىلد
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 تلىشىشهرىقاب نهبىل تلىرىهنئهس تهمىلل باشقا يانۇب يىلالردىنه چچهن ئون نئىتىهس رۇيغۇئ 
 كهلىشتېق توختاپ ئىزىدا زۆئ ياكى كىنىشېچ يارىتىشتىن ىلىقېڭي ش،ۇبول مۇھرهم ىدىنېڭئ
ناخشاڭ لقىمىزنىهخ بلىكهۋهس رهتلهھال رماۇقتۇرۇب  ك،ېزبۆئ سىالېده ھ مالىداېئىست زىكاۇم-
 لىرىدىنهنبهمۋه  بىۇلۇئوس تهنئهسڭ روپالىقالرنىۋيا ب،هرهئ رك،ۈت ھىندى، ن،هخ
– ناخشا رۇيغۇئ تۇشالغ رلىكهنۈرۆكه زگۆك لىپېئ جهۋئ الالرۋھهئ قىلىدىغان شلىكهرمىكۈچۆك
 بىئىيكىهت شىۇبول نداقۇم. قالدى پۇبول اقىتالرۋ لىېخ بولغىلى يداهپۇ نئىتىمهس زىكاۇم
ناخشا رۇيغۇئ  ھتىياجىنىېئڭ ياشلىرىمىزنىۇ پمۇبول ،ڭلقىمىزنىهخڭ نئىتىنىهس زىكاۇم-

 يىنېك ندىنۇب تكارلىرىمىزهنئهس. خاتاالشمايمىز قارىساق پهد بولغان رالمىغانلىقىدىنۇقاند
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 رۇيغۇئ. كهرېك شىۈرۈلتهك قولغا تلىرىنىهرسۇپ چىقىشه رگهھنىلهس لقئاراهخ بار ئىمكان
 چىنىۈك ققىيهرهت ماسلىشىپه ىرگهۋد ھالدا ساقلىغان نىسىسىنىهنئهئ زۆئڭ نئىتىنىهس

ناخشا رالرۇيغۇئ. رۇرۆز رشىمىزۇئاش  پاسسىپ كهچىلىقتۇقىلغ ئىمپورت دائىمه نئىتىدهس زىكاۇم-
چىۇچىقارغ ورنىدىنئ ئىستىمالچىلىق . كهرېك شىۈتۆئ نغاۇئور چىلىقۇقىلغ كسپورتېئ ئاكتىپ -

 پكىهسلهد بولمىسا چېھ رالرۇيغۇئه نسهكىللهشه نئىتىمىزدهس تهقىيهپپۇۋهم بىر نداقۇش رهگهئ
 نىيهدهم قىنىۇتلۇجهۋمڭ زلىرىنىۆئ بارلىقىنى، چىۈك مشاقۇيڭ زىنىۆئ ،ۇبولسىمه مدهدهق
  .ۇبولىد نهلىگهرۈبىلد نياغاۇد

 
 بار ئىمكان رالرۇيغۇئ اۇڭش ،هكتهزلىمېت دىلىشىشىهۋگ بىرڭ نيانىۇد نكىۈگۈب ،هرىدهۋد رۇچۇئ 

 ئاددىيسىهڭ ئ  تىشى،ۇت مهھكهم رسىتىنىۇپ زلىنىشۈيه دىلىشىشكهۋگه بىرگ نهبىل نياۇد
ه تتۋهلهئ. رۇتتهرىيۈرۆز ردىنهپلهرهت رهھ شىۇرۇت پۈرۈبىلد جاھانغا قىنىۇتلۇجهۋمڭ زلىرىنىۆئ
 لقئارالىقهخڭ نىناخشىچىلىرىمىز تاالنتلىق لغانۇتون پۆكۇ خىمېت كهندۇرسۇت رهبۇنهس
ناخشا رۇيغۇئ چىقىپه رگهھنىلهس ه ھلىگهئ نياۇد رالرنىۇيغۇئ ،شىدانلىۇئور نئىتىنىهس زىكاۇم-

 نىتهنئهسه شتۇرۈشتهزلهركهم رالرغاۇيغۇئ دىققىتىنىڭ جامائىتىنى نياۇد شىدا،ۇرۇشتۇتون
ناخشا ملىدىنۈج نئىتىهس رۇيغۇئ نداقالۇش. ۇبولىد تلىكهھمىيهئ ئىنتايىن رولى ئوينايدىغان -

ۋه  كۈزلۆئ ،تهئىزز نچ،هئىش ت،هھرۆش ىۋنىهمه لقىمىزگهخ چىقساه ھنىسىگهس نياۇد ىسىزىكۇم
 رالرۇيغۇئۇ. يدهلمهك لىپېئ زىيان رگىزهھ ،كىۇلىدېكه لسهك لىپېئ سىۇيغۇت قۇتلۇجهۋم
 توغرا زنىۆئڭ ھلىنىهئ نياۇد كهركهبۇ اقىتتىكىدىنمۋ رقانداقهھ كىتارىختىه ندۈك نكىۈگۈب
  .موھتاجه شىنىشىگۈچ

 
 يىلۇ بڭ زىكانتلىرىنىۇم رۇيغۇئ پپاۇرۇگ بىره كچىلىكىدهتېي نۇرسۇت رهبۇنهسه نهي قىنداېي نهم 

15  غۇدىنبورېئ" غداۇدىنبورېئ ختىهپايتڭ زىنىهنېكه شوتالندىيه بىرىتانىي كۈيۈب ستۇغۋئا -–
2014 "الىۋستىېف زىكاۇم يىللىق --  

  )2014 Edinburgh International Festival (قىلىنغالىغىنى كلىپهت سمىيهر قاتنىشىشقا غا 
.نهبارماقچىم الغاۋستىېفۇ ب قىلسا سىپېن ئالالھ. مۈندۈيۆس الپڭئا  
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ڭ لقىمىزنىهخ ل،ۇلبۇب نهسكۆئ پۇلۇغۇت دىيارىدا لجاۇغ رتىۇي ئىپتىخارلىقڭ زامانىمىزنى 
 ،ڭلىېك!  چىلدىېئ مدىهئ ھنىسىهس نياۇده سىزگ ن،ۇرسۇت رهبۇنهس تكارىهنئهس كۈملۈيۆس
 نهشمىگۈچ ئىسمى سالرغاۇقام كۈيۈبڭ زاماننى ھازىرقىۇ. اتىدۈۋتۈك سىزنى ھنىسىهس نياۇد
 سىزۇڭ! تۇتون نهبىل ىزڭتارىۇد قۇلۇڭم ن،هبىل ىزڭازىۋئا شۇخ بىهك لۇلبۇب سىز رنىۇيغۇئ
 يچىسىۈك بىر بىردىن قاناتالنغان ئارا رهلهقىتئڭ رنىۇيغۇئ سىز. ىزڭقاناتالندى راستىنىال مدىهئ

!ڭرىتىڭيا جاھانغا ناخشىسىنى ھاياتڭ رنىۇيغۇئ پۇچۇئ ئارا رهلهقىتئ ،ۇڭچۇئ سىز. سىز  
 
 

25 يىلى 2014 - لوندون ن،ۇئىي --  
 

تۇگىدى)(  
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