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–2011 قهلهمكهشلهرىنىڭ تىللىق ئالتاي ئورال ۋه ھون خهلقئارالىق( -24 فېۋرالدىن_ 21 يىلى_ _ 
)خاتىره ئهدهبىي يېزىلغان توغرىسىدا ئۇچۇرىشىشى ئۆتكۈزگهن بويىدا دهرياسى دوناي فېۋرالغىچه  

 

:سۆز ئىككى تارىختىن  
 

 تۈركىي ھهممه باشقا ھونالر. ئهجدادى چاغدىكى قهدىمكى ئهڭ ئۇيغۇرالرنىڭ ھونالر"
 تارىخىنىڭ ئىنسانىيهت دېمهك. "ئوينىغان رول ئاساسلىق چىقىشىدىمۇ كېلىپ خهلقلهرنىڭ

 باشقا قاتارلىق ئۇيغۇر تارىختا دهقىقىلهرده بۇ كۆرسىتىۋاتقان ئهسىرىنى_ 21 سترېلكىسى سائهت
 ئالهمشۇمۇل قىتئهلىرىده ياۋروپا ۋه ئاسىيا ئايرىلىپ قېرىنداشلىرىدىن ئېتنىك تۈركى

 مهۋجۇتلۇقىنى، مۇستهقىل مىللىي ئۆزنىڭ قهدهر كۈنگه بۈگۈنكى تاكى قۇرۇپ ئىمپراتۇرلۇقالرنى
تونۇلغان،  دهپ دۆلىتى ھونالرنىڭ تارىختىكى تهرىپىدىن دۇنيا ۋه كېلىۋاتقان ساقالپ ىتىنىدۆل

 دهپ” ئونوگۇر“ ئۇيغۇر ئون كۈنگىچه بۈگۈنكى ئىزچىل نامىنى مىللهت ئېتنىك ئۆزلىرىنىڭ
 بويىدىكى دهرياسى دوناي ئۇيغۇرالرنىڭ بىلهن ھونلىرى ۋېنگىرىيه بۈگۈنكى كېلىۋاتقان ئاتاپ

- ئاينىڭ_ 2- يىلى_ 2011- بۇداپېشتتا بولغان بىرى شهھهرلىرىنىڭ گۈزهل ئهڭ نىڭياۋروپا
 قهلهمكهشلهرىنىڭ تىللىق ئالتاي ئورال ۋه ھون بارغان ئېلىپ كۈنىگىچه_ 24 كۈنىدىن_ 21

 1700 تهخمىنهن ھونالرنىڭ بولغان ئهجدادى تارىخىي ئۇيغۇرنىڭ سىزنى ئۇچرىشىشى تارىخىي
 ياۋروپادىكى بۈگۈنكى ئۇالرنىڭ ۋه ئۆتمۈشلىرى كېيىنكى ئايرىلغاندىن نبىزدى ئىلگىرى يىلالر

! ئهلۋهتته قوزغايدۇ ئىستىكىڭىزنى بىلىش ئهھۋالىنى  
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خهرىتىده ھونالرنىڭ غهرىبكه كۆچۈش يوللىرى ۋه ۋاقىتلىرى كۆرسىتىلگهن. ھونالر تهخمىنهن مىالدى 
يىلالردىن باشالپ غهرىبكه كۆچۈشكه باشلىغان. _  350  

 

 تىللىق ئالتاي ئورال ۋه ھون خهلقئارالىق ئۆتكۈزۈلگهن ۋېنگىرىيىده بىلهن مهقسهت بۇ مانا
 ئاۋۋال بۇرۇن يېزىشتىن ھهققىده قۇرۇلتىيى نۆۋهتلىك_ 2 مهركىزلىرىنىڭ قهلهمكهشلهر

 تونۇشتۇرۇپ قىسقىچه بىرلهشتۈرۈپ ئهھۋالىغا بۈگۈنكى ھونلىرىنى ۋېنگىرىيه ئوقۇرمهنلهرگه
.نئۆتمهكچىمه  

 

توغرىسىدا ھونالر ئهجدادى تارىخىي ئۇيغۇرالرنىڭ  

 

 تارىخىي قهدىمىكى ئهڭ ئۇيغۇرالرنىڭ ھونالر
 تهخمىنهن بۇنىڭدىن ھونالر. ئهجدادىدۇر

 سىبېرىيه ھازىرقى ئىلگىرى يىلالر مىڭ ئىككى
 زېمىنالردىن كهڭ جهنۇبىدىكى ئۇنىڭ ۋه

 ۋه دهريا سېرىق جۇڭگونىڭ تارتىپ
 شهرقىدىكى كۆلىنىڭ يقالدېڭىزلىرىغىچه، با

ئالتاي تارتىپ زېمىنالردىن كهڭ  ۋه تهڭرىتاغ -
 بولغان دېڭىزىغىچه كاسپىي تاغلىرىدىن ئورال
 بولسا، كېيىن كهلگهن ياشاپ زېمىنالردا كهڭ

 يىللىرى_  350 مىالدى تهخمىنهن ھونالر
 - مىالدى باشالپ كۆچۈشكه قاراپ غهربكه

) 453_406( ھون ئاتىلال يىلى_  434
 بولغان بۈيۈك ۋه كۈچلۈك ناھايىتى تهرىپىدىن

قۇرۇپ ئىمپېرىيىسىنى ھون ياۋروپا -5 _ 
 ئىمپېرىيىسىنى رۇم غهربىي كهلگهنده ئهسىرگه
 ھون بولسا، ئاسىيادا يۈزلهندۈرگهن زاۋاللىققا

 قاتارلىق تۈرك، ئۇيغۇر كهلگهن ياشاپ بولۇپ قېرىنداش زېمىنالردا كهڭ ياشىغان ئهجدادلىرى
 بوشلۇقنى قالدۇرغان ئهجدادلىرى كۆتۈرۈپ، ھون باش قايتىدىن زېمىنالردا بۇ للهتلهرمى تۈركى

. قىلغان ۋارىسلىق زېمىنالرغا ياشىغان ھونالر قۇرۇپ ئىمپراتۇرلۇقالرنى ۋه دۆلهتلهر تولدۇرۇپ  

 

 مىالدىيىدىن( تهڭرىقۇت ھون ئهسىرده_ 3 بۇرۇنقى مىالدىيىدىن قهبىلىلىرى ھون پۈتكۈل
 ھون. قۇرغان ئىمپېرىيىسىنى ھون ئاسىيا بىرلهشتۈرۈپ تهرىپىدىن)  يىلالر _209_ 174 بۇرۇنقى

 ئهسىردىن _ 2 مىالدى سۇاللىسى چىن جۇڭگونىڭ بولغان چېگرىسى جهنۇبىي ئىمپېرىيىسىنىڭ
 ئىمپېرىيىسىنىڭ ھون ئاسىيا دهل بۇ بولۇپ باشلىغان سوقۇشىنى سېپىلىنى سهددىچىن باشالپ
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 ھونالرنىڭ تۈرده داۋاملىق دهۋرلهرده بۇ جۇڭگو. كېلىدۇ توغرا گىللىرىگهمهز كۈچلهنگهن ئهڭ
 ئۆزىنىڭ سېپىلنى بۇ ۋه قوغدىغان ئۆزىنى سوقۇپ سېپىل ئۈچۈن كهلگهنلىكى ئۇچراپ ھۇجۇمىغا
 باتۇر ھون تارىخچىالر بهزى بارغان ئېلىپ تهتقىقات ھهقته بۇ. قىلغان چېگراىسى قوغدىنىش
 كىشى بىر بىلهن" ئوغۇزخان" ئهدهبىياتىدىكى ئېغىز دهسلهپكى ئهڭ ڭئۇيغۇرالرنى تهڭرىقۇتنى

.قارايدۇ دهپ  

 

:ۋېنگىرىيه بۈگۈنكى  

 

 ئاتايدۇ دهپ Magyar دۆلىتىنى ئۆز( ۋېنگرىيىلىكلهر( ھونالر ۋېنگىرىيهدىكى بۈگۈنكى
 ياكى مهنبهسىنى چىقىش كېلىپ ئېتنىك ئۆزىنىڭ) ئاتىلىدۇ دهپ Hungary ئىنگلىزچه(

 تهشكىل ئهسىرىده_ 7 نامىنى مىللهت ۋه شهكلىنىش بولۇپ دۆلهت) Magyarország( ىڭھونالرن
. قارايدۇ دهپ چىققان كېلىپ ئىسمىدىن) ئۇيغۇر ئون( onogur ئىتتىپاقى قهبىلىلهر قىلىنغان

 - onogur (onoguria -uyghuria چىقىشىنى كېلىپ ئېتنىك ئۆزلىرىنىڭ ئوخشاشال بۇلغارالرمۇ
utigur (بىلىدۇ دهپ لىرىدىنقهبىلى.  

 
 

 
 
 

 گۇرۇپپىسىدا تىل) Finno-Ugric( ئۇگرىك_ فىننو ئائىلىسىنىڭ تىلى ئورال ھونلىرى ۋېنگىرىيه
 دۇنيا. يېقىن تىللىرىغا فىنالندىيه ۋه ئېستونىيه بويىدىكى دېڭىزى بالتىق يهنى سۆزلىشىدۇ
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 مىليوندىن 10 نوپۇسنىڭ بولۇپ، بۇ ئهتراپىدا مىليون 14 نوپۇسى ھونالرنىڭ ھازىر بويىچه
رۇمىنىيه،  بولغان قوشنا ۋېنگرىيىگه ھونالر مىليونى 4 ياشايدۇ، قالغان ۋېنگىرىيىده كۆپرهكى
. ياشايدۇ ئۇكرائىنىيهده ۋه سېربىيه  

 

11 تاكى يېزىقىنى ئورخۇن ھونلىرى ۋېنگىرىيه  قوبۇل دىنىنى خرىستىئان يهنى ئهسىرگىچه_-
. باشاليدۇ قوللىنىشقا يېزىقىنى التىن كېيىن ئهسىردىن_ 11بولۇپ،  قولالنغان قىلغانغىچه
 جاسسىچ ۋه سزېكهليس، چساڭو، پالوچ دۆلهتلهردىكى بولغان چېگرىداش بىلهن ۋېنگىرىيه
 تهركىبىگه مىللهت ئېتنىك ھونالرنىڭ ھازىرقى مىللهتلهرمۇ بولغان ئاز بىرقهدهر سانى قاتارلىق

.قارىلىدۇ دهپ تهۋه  

 

 بولۇپ قۇرۇلغان يىلى_  895 مىالدى دۆلىتى ۋېنگىرىيه قىلغان داۋام هرقهد كۈنگه بۈگۈنكى
 گېرمان تۇنجى ياۋروپادا يهنى ھىساپلىندۇ بولۇپ بىر دۆلهتلهرنىڭ قهدىمكى ئهڭ ياۋروپادىكى

_  843 مىالدى ئاساسىدا) Treaty of Verdun( شهرتنامىسى ۋهردۇن تهرىپىدىن فرانسۇزالر ۋه
ئانگلو يىلى  قهدىمى قۇرۇلغان كېيىن يىل 60 قۇرۇلۇپ دۆلىتى )Anglo-Saxon(  ساكسون_-

1242 ۋه 1241 ۋېنگرىيىنى موڭغۇلالر. دۆلهتتۇر  بولۇپ، ئهينى قىلغان ئىستىال يىللىرى _-
موڭغۇل ۋاقىتتىكى  2 تهخمىنهن يهنى يېرىمى تهڭ ئاھالىسىنىڭ ۋېنگىرىيه ئۇرۇشلىرىدا ھون-
.كۆرسىتىدۇ ئۆلگهنلىكىنى ئۇرۇشتا ئاھالىنىڭ كۆپرهك مىليوندىن  

 

1526 ۋېنگرىيىگه ئىمپېرىيىسى ئوسمان 1699 يىلىدىن_ - . قىلىدۇ ھۆكۈمرانلىق يىلىغىچه_ -
1526 ۋېنگىرىيه  ئىمپېرىيه چوڭ ئىككىنچى ياۋروپادىكى بىرلىشىپ بىلهن ئاۋسترىيه يىلى_ -
1918 ئىمپېرىيه بۇ ۋه قۇرىدۇ ئىمپېرىيىسىنى ۋېنگىرىيه _ ئاۋسترىيه _1 پارتلىغان لىيى_ - - 

1 ۋېنگرىيىگه ئىتالىيىنىڭ ۋه گېرمانىيه. قىلىدۇ داۋام ئۇرۇشىغىچه دۇنيا  دۇنيا قېتىملىق_-
 _ 2 يهنه بىلهن قىلىشى كاپالهتلىك ئېلىشىنى قايتۇرۇپ زېمىنلىرىنى كهتكهن قولىدىن ئۇرۇشىدا

 ۋېنگىرىيه. قاتنىشىدۇ ئۇرۇشقا قاتارىدا كۈچلهر قارشى دۆلهتلهرگه ئىتتىپاقداش ئۇرۇشىدا دۇنيا
2 1945 يېڭىلىپ ئۇرۇشىدىمۇ دۇنيا قېتىملىق_- 13 يىلى_ -  ئىتتىپاقىغا سوۋېت فېۋرال_-

1947 ۋه بولىدۇ تهسلىم شهرتسىز . قويىدۇ ئىمزا ئهھدىنامىسىگه تىنچلىق پارىژ يىلى_ -
1918 ۋېنگىرىيه ئاقىۋهتته 1945 يىلىدىن_ -  ئۇرۇشىدا دۇنيا قېتىملىق_  2 بولغان يىلىغىچه_ -

.قالىدۇ ئايرىلىپ دىن 66% دىن، ئاھالىسىنىڭ 72% زېمىنىنىڭ  

 

 سوۋېت قېتىملىق تۇنجى كېيىن قىلغاندىن ئىشغال ۋېنگرىيىنى كوممۇنىستلىرى سوۋېت
1956 قارشى ئىشغالىيىتىگه 23 يىلى_ -  بۇ ۋه باشلىنىدۇ ئىنقىالبى ۋېنگىرىيه ئۆكتهبىر_ -

1956 ئىنقىالب 10 يىلى_ -  باستۇرۇش قانلىق نامايىشچىالرنى ئهسكهرلىرى سوۋېت نويابىر_ -
 ئارتۇق دىن 2500 توقۇنۇشتا قانلىق يۈزبهرگهن داۋامىدا ئاياغلىشىپ، باستۇرۇلۇش بىلهن
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تهخمىنهن   كېيىن ۋهقهدىن بۇ نهتىجىده. ئۆلىدۇ ئهسكهرلىرى سوۋېت 700 ۋه ۋېنگرىيىلىكلهر
.كېتىدۇ قېچىپ بولۇپ مۇساپىر لهتلهرگهدۆ باشقا ۋېنگرىيىلىكلهر ئارتۇق دىن  000،200  

 

2 ۋه كهلگهن بولۇپ زېمىنى ۋېنگىرىيه تارتىپ تارىختىن كوممۇنىستلىرى رۇمىنىيه  دۇنيا_-
 بۇزۇشقا قىشالقلىرىنى يېزا ترانسيلۋانىيهنىڭ قوشۇۋالغان تهۋهلىكىگه ئۆز رۇمىنىيه ئۇرۇشىدا
1988 بىلدۈرۈپ نارازىلىق ھهرىكهتكه بۇ ۋه ئۇرۇنىدۇ 6 يىلى _-  ئارتۇق مىڭدىن 30 ئايدا_ -

 ئىشلىرىغا ئىچكى ۋېنگرىيىنىڭ گورباچېۋ مىخائىل ۋاقىتتا بۇ. قىلىدۇ نامايىش كىشى
5 يىلى شۇ ۋه. بىلدۈرىدۇ پوزىتسىيىسىنى ئارىالشماسلىق  ئاۋسترىيه ۋېنگرىيىلىكلهر ئايدا_ -

1989. تاشاليدۇ ئېلىپ توسۇقالرنى سىم چېگرا بولغان بىلهن  بېرلىن سېنتهبىرده يىلى_ -
10 كېيىن باشلىنىشىدىن ئۆرۈلۈشكه تېمىنىڭ 23 ئاينىڭ_ - _ 3 ئۆزنىڭ ۋېنگىرىيه كۈنى_- - 
. جاكاراليدۇ قۇرغانلىقىنى جۇمھۇرىيىتىنى ۋېنگىرىيه قېتىملىق  

 

2004 ۋېنگىرىيه  ۋېنگرىيىنىڭ. كىرگهن بولۇپ ئهزا ئىتتىپاقىغا ياۋروپا رهسمىي ماي_ 1 يىلى_ -
يهر دۆلهتلهر بويىچه دۇنيا بولۇپ 2km030،93 كۆلىمى هري ھازىرقى 109 بويىچه كۆلىمى- - 
2011 ۋېنگرىيىنىڭ. تۇرىدۇ ئورۇندا  دۇنيادىكى بولۇپ 10،164،000نوپۇسى  يىلىدىكى_ -
83 بويىچه دۆلهتلهر 2009 ۋېنگرىيىنىڭ. تۇرىدۇ ئورۇندا_-  ستاتىستىكىسىغا يىلىدىكى_ -

” فورېنت“ ۋېنگىرىيه. دولالر 18،566دارامهت  مىللىي لىدىغانكې بېشىغا كىشى ئاساسالنغاندا
.قوللىنىدۇ بىرلىكىنى پۇل  
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 قۇرۇلتىيى نۆۋهتلىك_  2 مهركىزلىرىنىڭ قهلهمكهشلهر تىللىق ئالتاي ئورال ۋه ھون خهلقئارالىق
21 24 فېۋرالدىن_ - ئېچىلدى شهھىرىده بۇداپېشت پايتهختى ۋېنگرىيىنىڭ فېۋرالغىچه_ -  

 

 ياۋروپادا ۋه ئاسىيا ئۆتكهندهك قىلىپ بايان كهلسهك، يۇقىرىدا گېپىمىزگه ئۆز ئهمدى
 سهھنىلىرىده تارىخ ۋه سىياسىي دۇنيانىڭ قۇرۇپ ئىمپراتۇرلۇقالرنى ئالهمشۇمۇل قىتئهلىرىده

 مىللىي ئۆزلىرىنىڭ قهدهر كۈنگه بۈگۈنكى ۋه تىكلىگهن ئابىدىلهرنى ئۆچمهيدىغان مهڭگۈ
 ياۋروپادىكى ئهجدادلىرىمىزنىڭ ھون كهلگهن ئاتاپ دهپ” ئۇيغۇرالر نئو بىز“ كىملىكىنى

 مىنىستىرلىقى، ۋېنگىرىيه مهدهنىيهت ۋېنگىرىيه بۇداپېشتتا پايتهختى ۋېنگرىيىنىڭ يۇرتى تارىخى
 خهلقئارا ۋه مهركىزى ۋېنگىرىيه قهلهمكهشلهر جهمئىيىتى، خهلقئارا يازغۇچىالر دۆلهتلىك

 ۋه) ۋېنگرىيىلىك( ھون ئورۇنالشتۇرۇلغان بىرلىكته ئورۇنالر تارلىققا مهركىزى قهلهمكهشلهر
ئورال ئۆز سهنئهتكارالرنىڭ ۋه يازغۇچى، شائىرالر تىللىق ئالتاي_–  ئالماشتۇرۇش مهدهنىيهت ئارا-

2011 پائالىيىتى 2 يىلى_ - 21 ئاينىڭ_ - _  24 كۈنىدىن_- . ئۆتتى بولۇپ كۈنىگىچه-  

 

 مهدهنىيهت سهنئهتكارالرنىڭ ۋه يازغۇچى، شائىر تىللىق تايئال_ ئورال ۋه ھون يىغىلىش بۇ
ئۆز ۋه ئالماشتۇرۇشنى  تارىخىي بىر قىلغان مهقسهت سۈرۈشنى ئىلگىرى چۇشنشنى ئارا-

قازاقىستان، قىرغىزىستان، تۈركىيه، ئاۋسترالىيه، كانادا،  يىغىنغا بولۇپ، مهزكۇر ئۇچرىشىش
 قهلهمكهشلهر خهلقئارا كهلگهن دۆلهتلهردىن ققاتارلى گېرمانىيه ۋه ئامېرىكا، ئهنگلىيه

 بولۇپ يازغۇچىالر ۋېنگرىيىلىك ۋه مېھمانالر قىلىنغان تهكلىپ ئاالھىده ۋه ئهزالىرى مهركىزىنىڭ
.قىلدى ئىشتىراك سهنئهتكارالر ۋه يازغۇچى ئارتۇق دىن 50  

 

 ۋه ئۇيغۇر بېرىپ پئېلى پائالىيهت ئاكتىپ ئهنگىلىيىده بۇيان يىلالردىن يهنه پائالىيهتكه بۇ
مهدهنىيهت ئۇيغۇر  ئاالھىده ئانسامبىلى ئۇيغۇر لوندون كېلىۋاتقان تونۇشتۇرۇپ سهنئىتىنى-
 ئۇيغۇر ۋېنگرىيىلىك كهلگهن خالىس ھهم ئىشتىراكچىلىرىغا يىغىن قاتنىشىپ بىلهن تهكلىپ

 للىيمى ئۇيغۇر مېھمانخانىسىدا پرېزىدېنت بۇداپېشت ھهۋهسكارلىرىغا، تاماشىبىنالرغا
.بهردى كونسېرت مهخسۇس كۆرسىتىپ نامايهندىلىرىنى سهنئىتىنىڭ  

 

 بولغان ئهھمىيهتلىك ناھايىتىمۇ ئۈچۈن) ھونالر( ۋېنگرىيىلىكلهر كۈنى تۇنجى يىغىننىڭ
 دۆلهتلىك ۋېنگىرىيه دا 9 سائهت زالىدا جهمئىيىتىنىڭ يازغۇچىالر دۆلهتلىك ۋېنگىرىيه
 سۆزى ئېلىش قارشى ئهپهندىنىڭ  jános szentmátoni رهئىسى جهمئىيهتنىڭ يازغۇچىالر

 خهلقئارا چىققان سۆزگه بولۇپ ئىككىنچى يىغىندا. باشالندى تهنتهنىلىك بىلهن قىلىشى
 ئىشتىراكچىلىرىغا يىغىن ئهپهندى zoltán sumonyi رهئىسى مهركىزىنىڭ ۋېنگىرىيه قهلهمكهشلهر

. سۆزلىدى نۇتۇق مۇھىم  
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 مۇنداق سۆزنى  jános szentmátoni رهئىسى جهمئىيهتنىڭ ۇچىالريازغ دۆلهتلىك ۋېنگىرىيه
: باشاليدۇ  

 

 قېرىندىشىمنى ئۇيغۇر  قېرىنداشلىرىمنى، جۈملىدىن ئالتايلىق ئورال كېيىن يىلدىن مىڭ مهن“
………”ئۈزۈلمهيدۇ ئهمما قىلىدۇ داۋام مهڭگۈ ئهمدى ئۇچرىشىشىمىز قېتىمقى بۇ تاپتىم، بىزنىڭ  

 

 جهمئىيىتىنىڭ يازغۇچىالر دۆلهتلىك ۋېنگىرىيه ئېلىشتا ئارام چۈشلۈك لىئهھ يىغىن پۈتۈن
.باشلىۋهتتى داۋامىنى كېيىنكى چۈشتىن يىغىننىڭ كېيىن غىزاالنغاندىن بىرلىكته رېستۇراندا  

 

 ۋه ھىندى“  ئهپهندى بهلگۈلياش پېتىر پروفېسسور ۋېنگرىيىلىك پائالىيهتته كېيىنلىك چۈشتىن
 تېمىدا دېگهن” سۆزلهر باغلىنىشلىق ئارىسىدىكى تىللىرى ئورال - ئالتاي لهنبى تىللىرى ياۋروپا
. سۆزلىدى لېكسىيه  

 

 ئىنستىتۇتىنىڭ تهتقىقات ئهدهبىيات ئاكادېمىيىسى پهنلهر ئىجتىمائىي ۋېنگىرىيه كېيىن
  aurel steinتارىخشۇناس مهشھۇر ۋېنگرىيىلىك ئهپهندى szorenyi lazlo پروفېسسورى
 ھونالرنىڭ ۋه ئۇيغۇر“ تهييارلىغان بىرلهشتۈرۈپ تهتقىقاتىغا شهرقشۇناسلىق ئهپهندىنىڭ

.سۆزلىدى لېكسىيه تېمىدا دېگهن” مۇناسىۋهتلىرى زاماندىكى قهدىمكى  

 

 شائىرالرنىڭ - يازغۇچى ۋېنگرىيىلىك ۋه ئۇيغۇر تىللىق، جۈملىدىن ئالتاي_ ئورال ئاخىردا
 ئارا - ئۆز تىللىرىغا ۋېنگر - ئۇيغۇر ۋه ئوقۇش غائىشتىراكچىلىرى يىغىن ئهسهرلىرىنى قىسقا

 تونۇلغان قازاقىستاندا پائالىيهتكه بۇ. ئۆتتى بولۇپ كۆركى ئىجادىيهت ئهركىن قىلىش تهرجىمه
 دوناي كهچته كۈنى تۇنجى كهلگهن بۇداپېشتقا ئۆزنىڭ ئهپهندى قۇتلۇق ئابدۇغوپۇر شائىر

 سىماسىنى ئاتىلالنىڭ ئاتىسى ھونالرنىڭ كۈنى شۇ ۋه قىلغانلىقىنى زىيارهت بويلىرىنى دهرياسى
 درياسىغا دوناي دهريالىرىنى ئىلى_ تارىم دهقىقىلهرده شۇ يهنه ۋه بولغانلىقىنى كۆرگهندهك
.قىلىدۇ دىكلىماتسىيه شېئىرىسىنى يازغان قىلىپ سېلىشتۇرما  

 

 ئارقىلىق تىلى زئىنگلى تهڭال بىلهن ئوقۇشى شېئىرىسىنى ئهپهندى قۇتلۇق ئابدۇغوپۇر شائىر
 ئۇيغۇر ۋه ۋېنگرىيىلىك ئاڭلىغان شېئىرنى. تۇرىدۇ قىلىنىپ تهرجىمه ئهينهن تىلىغا ۋېنگر
....چۆمدۈرىدۇ ھاياجانغا چوڭقۇر قاتناشقۇچىلىرىنى يىغىن  
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دوناي، - دهريا ئهزىم ئاققان ئېغىناپ  

تونۇدۇڭمۇ؟ قالدىم كېلىپ بويۇڭغا  

ئۆتكهن كېچىپ ئاتلىق سېنى چاغالر بىر -  

سورىدىڭمۇ؟! باتۇرىڭدىن ئاتىلال  

تونۇدۇڭمۇ؟ مېنى قاراپ دوپپامغا  

..........      

 

2011 ئۆتكۈزۈلگهن جهمئىيىتىده يازغۇچىالر دۆلهتلىك ۋېنگىرىيه 21 يىلى_ -  فېۋرالدىكى_ -
 ۋه ھون قېرىنداش بۇ باققان ئۈمىدلىك كېلهچهككه ۋه سالىدىغان ھاياجانغا چوڭقۇر قهلبلهرنى

 كهيپىيات قىزغىن ناھايىتى پائالىيىتى كۈنلۈك بىر بۇ قهلهمكهشلىرىنىڭ تىللىق ئالتاي رالئو
 زالىدا مېھمانخانىسىنىڭ پرېزىدېنت بۇداپېشت ده 7 سائهت كهچ كۈنى شۇ ئاياغلىشىپ ئىچىده

 خهلق ئۇيغۇر ئانسامبىلىنىڭ ئۇيغۇر لوندون قىلىنغان تهكلىپ ئاالھىده پائالىيهتكه قېتىمقى بۇ
اخشان  _ ئالقىش كېچىلىكى سهنئهتنى مهخسۇس كۆرسىتىدىغان ئۆرنهكلهر مۇزىكىلىرىدىن-

 ئۇيغۇر بىر ۋه مۇزىكانت ئۇيغۇر ئىنگلىز، بىر ئىككى سهھنىده. باشالندى ئىچىده ساداالر
 ۋه مۇزىكانت  ئانسامبىلىنىڭ ئۇيغۇر لوندون تاپقان تهركىب كىشىدىن 5 ئىبارهت ناخشىچىدىن
 مۇزىكىنىڭ بۇ قىلىۋاتقاندا ئىجرا جاراڭلىق مۇقامىنى راك مۇقامىدىن 12 ۇرئۇيغ ناخشىچىسى

 ئاڭالۋاتقان ئولتۇرۇپ ئىشهنمهي كۆزلىرىگه ۋه قۇلىقى ئۆز زوقلىنىپ كۈچىدىن قىلىش جهلپ
 تۈگىگهنده نومۇر بىر ھهر ئىچىده زوقلىنىش ۋه قىزىقىش زور تېخىمۇ تاماشىبىنالر ۋېنگرىيىلىك
…قالدى ىتالمايتوخت ئالقىشلىرىنى  

 

 دهل ۋه قىلىندى ئېالن ئېلىش ئارام مىنۇتلۇق 20 كهلگهنده يېرىمىغا دهل باشلىنىپ كونسېرت
 ئىسمائىل رابىت  يازغۇچى ئۇيغۇر تونۇلغان كهلگهن قازاقىستاندىن چىققان سهھنىگه پهيتته شۇ

 ئهزالىرىغا رلىقبا قهلهمكهشلىرىنىڭ ئۇيغۇر كهلگهن بولۇپ لۋهكى ئاسىيادىن ئوتتۇرا ئهپهندى
 ئهپهندىگه zoltán sumonyiرهئىسى مهركىزىنىڭ ۋېنگىرىيه قهلهمكهشلهر خهلقئارا ۋاكالىتهن
 قانچه بىر باشقا ۋېنگرىيىلىك يهنه ئارقىدىنال. قىلدى تهقدىم دوپپىسىنى ۋه تونى ئۇيغۇرنىڭ

......دىبىلدۈرۈل مىننهتدارلىقالر ۋه كىيدۈردى دوپپىسى ئۇيغۇر مېھمانالرغىمۇ ئهزىز  

 

 بىزنىڭ“ داۋامى كونسېرتنىڭ سهنئهت ئۇيغۇر ئىجراسىدىكى ئانسامبىلىنىڭ ئۇيغۇر لوندون
:  باشالندى بىلهن ئورۇنداش ناخشىنى دېگهن” ناخشىمىز  
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ناخشىمىز بىزنىڭ  

 

داستان، ناخشىدىن خهلقىم، ياراتتى دىدار خوش ئىشتا ھهممه  

.ئاسمان نبىله يهر كۆكته، سۆيۈندى ياڭرىسا ساداسى  

 

ناخشام، يادىكار قهدىمدىن بىلله بىلهن بىلهن، ئهل ئهل ياشايدۇ  

.ناخشام ئىنتىزار زىننهت، يۈرهكته كۈزىگه ھاياتنىڭ  

 

ۋولقان، ناخشىمىز مهشئهل، يۈرهكته - چوغ جهڭلهرده بولۇپ  

.گۈلخان جىمى زىمىستاننى ھهيران تۈنلهرنى، قىلىپ ئاشۇ يورۇتقان  

 

ناخشام، يادىكار قهدىمدىن بىلله بىلهن ئهلبىلهن،  ئهل ياشايدۇ  

.ناخشام ئىنتىزار زىننهت، يۈرهكته كۆزىگه ھاياتنىڭ  

 

نهپرهتنى، سۆيگۈ مۇھهببهت... ئهلگه، ھهي ناخشىمىز ئۆگهتتى... ھهي  

.ئهۋالدنى يېڭى تۈمهنلهپ... كۈنده، ھهي مۇشۇ ماڭىدۇ يېتهكلهپ... ھهي  

 

ناخشام، يادىكار هدىمدىنق بىلله بىله بىلهن، ئهل ئهل ياشايدۇ  

…ناخشام ئىنتىزار زىننهت، يۈرهكته كۆزىگه ھاياتنىڭ  
 

 مۇزىكىسى ئۇسسۇللۇق شوخ ئۇيغۇرنىڭ چېلىنغان پهدىسىگه” ئاتۇش“ ئاخىرىدا كونسېرتنىڭ
 سهھنىگه دوستالر ۋېنگرىيىلىك ۋه ئۇيغۇر جاراڭلىغاندا بىلله بىلهن قوشاقلىرى خهلق ياڭراق
 مهشرىپى ئۇيغۇر ئاخىرىدا ئهڭ كېچىلىكى سهنئهت بۇ… باشلىۋهتتى ىنىئۇسۇل ئۇيغۇر چىقىپ
. ئاياغالشتى ئىچىده تاشقىنلىق - قاينام بىلهن  

 

كۈنى ئىككىنچى يىغىنىنىڭ  

 

2 يىغىن 22 ئاينىڭ_ -  ئىككىنچى زالىدا يىغىن مېھمانخانىسى پرېزىدېنت بۇداپېشت كۈنى_ -
 ۋه ئهزاسى قهلهمكهشلىرىنىڭ ئۇيغۇر كهلگهن قازاقىستاندىن يىغىندا. قويدى قهدهم كۈنگه

 يولداش ئازماتوۋ مۇھهررىرى باش گېزىتىنىڭ” ئاۋازى ئۇيغۇر“ رېسپۇبلىكىلىق قازاقىستان
”  ئاۋازى ئۇيغۇر“ ئهپكار نهشر دۆلهتلىك ئۇيغۇرلىرىنىڭ قازاقىستان ئهپهندى ئابدۇقدىروۋىچ

. ئۆتتى تونۇشتۇرۇپ ىخىزمهتلىرىن بارغان ئېلىپ بۇيان يىلالردىن گېزىتىنىڭ  
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 ئۇيغۇر قىلىنغان نهشر قازاقىستاندىن ئهپهندى ئابدۇقدىروۋىچ يولداش ئازماتوۋ ئاخىرىدا
 تارىخى ھايات كىشىلهرنىڭ مهشھۇر ساھهلهردىكى ھهر ۋه يازغۇچىلىرى، سهنئهتكارلىرى

 نيىغى قىسىم بىر نى” ئىنسكلوپېدىيهس ئۇيغۇرلىرىنىڭ قازاقىستان“ مۇجهسسهملهنگهن
  . قىلدى تهقدىم ئىشتىراكچىلىرىغا

 

سورۇنى مۇشائىره ھونالرنىڭ بىلهن ئۇيغۇرالر  

 

 ئالماشتۇرۇشنى چۈشىنىش، مهدهنىيهت ئارا _ ئۆز ھونالرنىڭ ۋه ئۇيغۇر سورۇنى مۇشائىره بۇ
 _ 22 ئاينىڭ _ 2 پائالىيهت بولۇپ، بۇ بىرى پروگراممىالرنىڭ ئاخىرقى ئهڭ قىلغان مهقسهت

 بۇداپېشتتىكى پايتهختى ۋېنگىرىيه يېرىمىغىچه 8 سائهت باشلىنىپ ده 6 ئهتسا كهچ كۈنى
.ئۆتتى بولۇپ مېھمانخانىسىدا پرېزىدېنت  

   

 دوكتور مىنىستىرلىقىدىن مهدهنىيهت ۋېنگىرىيه مېھمانالردىن ئهزىز ۋېنگرىيىلىك سورۇنغا بۇ
katalin budaiىسىرهئ جهمئىيىتىنىڭ يازغۇچىالر دۆلهتلىك ، ۋېنگىرىيه janos szentmartoni  

 كىشىلهر قاتارلىق  zoltan sumonyi رهئىسى مهركىزىنىڭ ۋېنگىرىيه قهلهمكهشلهر خهلقئارا ۋه
 بۇ بىلله بىلهن ۋهكىللىرى قهلهمكهشلهر ئۇيغۇر جۈملىدىن تىللىق ئالتاي_ ئورال بارلىق

.قاتناشتى پائالىيهتكه  
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  tibor weiner sennyey ۋه  aléxsandér شائىرالردىن ۇرمهشھ ۋېنگرىيىلىك سورۇنىدا مۇشائىره
  elizabeth, ئاتاقلىق كهلگهن قازاقىستاندىن شائىرالردىن بىرگه، ئۇيغۇر بىلهن قاتارلىقالر 

ئهپهندى،  قهشقىرى مهخمۇت سۇلتان دوكتور ئهپهندى، تۈركىيىدىن قۇتلۇق ئابدۇغوپۇر شائىر
 قاتارلىق ئهپهندى ئهلكۈن ئهيسا ئهزىز ئهنگلىيىلىك ئهپهندى، ئابدۇۋهلى تۇيغۇن كانادادىن
 تىللىرىغا ئېنگلىس ۋه تىلى ئۇيغۇر شېئىرالر ئوقۇلغان. ئۆتتى ئوقۇپ شېئىرلىرىنى ئۆز شائىرالر

 ھاياجانلىرىنى كۈچلۈك كىشىلىرىنىڭ مىللهت قىلىنىپ، قېرىنداش تهرجىمه مهيداندا نهق
.قوزغىدى  

   

 ئهپهندىنىڭ قۇتلۇق ئابدۇغوپۇر شائىر پېشقهدهم تونۇلغان ىستانداقازاق بهزمىسىنى مۇشائىره بۇ
.باشالندى بىلهن داستانى بىر  

……………  

 ئهپهندى قهشقىرى مهخمۇت سۇلتان دوكتور شائىر، يازغۇچى پېشقهدهم كهلگهن تۈركىيىدىن
:باشاليدۇ مۇنداق شېئىرىسىنى  

 

تهرجىمانى، يۈرگۈم شېئىرىم، شېئىرىم، سهن  

.چاقنايدىغان كۆكته بولۇپ ىمزىكر - پىكرىم  

 

سهن، يولدىشىم جان مېنىڭ شېئىرىم، شېئىرىم، سهن  

.يايرايدىغان ياشناپ كۆڭلى شادلىقىمغا  

سهن، قولدىشىم شېئىرىم، شېئىرىم، مۈشكۈللهرده  

.ئاسرايدىغان تهھلىكىدىن خېيىمخهتهر  

 

سهن، يالقۇنۇم شېئىرىم، شېئىرىم، يالقۇنجىغان  

.قاقاليدىغان ىكۆكرىكىمن مۇزلىغاندا  

.......  

 

 ئهپهندى ئابدۇۋهلى تۇيغۇن شائىر ياش، تاالنتلىق كهلگهن بولۇپ ۋهكىل كانادادىن تۆۋهنده
: ئااليلى ھۇزۇر شېئىردىن ئوقۇغان  

 

قۇياش، مۈگدهيدۇ كۆزلىرىمده  

.خىره يوللىرىم قاالر بولۇپ  

قالسام، ماڭالماي مهن پۇتلىشىپ  

يىقىلغىنىمنى، قېلىپ كۆرۈپ  

مېنى؟ كېلىپ كىم قويار يۆلهپ  
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قىزنىڭ، ئايرىلغان ئاشىقىدىن  

كۈزىدهك، تولغان لىق - لىقمۇ ياش  

مۇڭلىنىپ، قالسا خىيالىممۇ  

يېشىمنى، قويار سۈرتۈپ كىممۇ  

قاسساپنىڭ، سېمىز رهستىدىكى  

 

.قويدهك باغالنغان ئالدىدىكى  

ئۈمىدلىرىممۇ، تېپىچهكلىسه  

قهلبىمنى؟ قويار بهزلهپ كىممۇ  

ئېچىرقاپ، كهتسهم تاتهنھالىق  

يهپ، ناننى بهرگهن دوست ناتونۇش  

ئاۋازىممۇ، قالسا پۈتۈپ  

تىلىمنى؟! ئۈندهر ساداغا كىم  

مېنى؟ ھهم كېلهر يوقالپ كىممۇ  

.قۇياش مۈگدهيدۇ كۆزلىرىمده  

 

ياشلىرىمنى، كۆز تېمىم - تېمىم  

.ئىدى سۈرتكۈزگهن بۇلۇتالرغا  

شهپهقمۇ، كېتهر بولۇپ خىجىل  

ھهسرهتلىرىمنى، متېمى - تېمىم  

قوشۇپ، قۇياشقا كهتسه ئېلىپ  

تهنھالىقىمنى، كهتسه ئېلىپ  

چوققىسىدا، تاغ زىمىستان  

لهيلىسىدهك، قار ئاچقان چېچهك  

كۆڭلۈممۇ؟ غهرب كېتهر ئېچىلىپ  

 

 تىللىرىدا ئۇيغۇر ۋه ئىنگلىز ئهپهندى ئهلكۈن ئهيسا ئهزىز كهلگهن ئهنگىلىيىدىن ئارقىدىن
. ئوقۇيدۇ شېئىرىسىنى پارچه ئىككى يازغان  

 

چۈشۈمده _ ئوڭۇم  

.ئويغاق مهن  

تۇغۇلغان تهڭ بىلهن مهن  

…تولغاق ماڭا ھېجىران  

بىراق  



ابىرنوي_ 10  يىلى_  2014. مۇنبىرى تورى باغداش.  مهنبه ئهلكۈن ئهيسا ئهزىز» _  تارىخىي رىشته لمهسۇۈزئ«  
___________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________  

 
www.azizisa.org   تورى ئهلكۈن ئهيسا ئهزىز                                                                     14 

.يىراق مهن مهجنۇنلۇقتىن  

       - تىلسىم كۈنۇم بۇ ئهمهس

قاتقان قارچۇقۇمدا ئۇيقۇسىز  

مهنزىلى ئاخشام  

!ئۇزاق مهندىن كۆرۇنسىمۇ  

 

  - دۇنيا ھهي سهن رهھىمسىز

.بىۋاپا ائاشىقالرغ  

چۇقان مىسلىسىز دۇنيايىمدا  

.ئىسيان بۈيۈك قارشى ساڭا  

–  ۋۇجۇدۇمدا  

   ئوتىدا مۇھهببهتنىڭ يېنىۋاتقان

- كۆيۇۋاتىدۇ  

.... سهۋدا بىر  دهپ مهشۇق  

 

 2 سورۇنى مۇشائىره شائىرلىرىنىڭ ھون بىلهن بىلهن شائىرلىرى ئۇيغۇرالر كۈنىدىكى بۇ
. ئاياغالشتى ئىچىده كهيپىياتالر غىنقىز قىلىپ داۋام ئارتۇق سائهتتىن  

 

كۈن بىر ئاخىرقى ئهڭ بۇداپېشتتىكى  

 

2 مهركىزىنىڭ قهلهمكهشلهرى تىللىق ئالتاي_ ئورال ۋه ھون خهلقئارالىق  نۆۋهتلىك_-
 پرېزىدېنت بۇداپېشت كۈنى_ 23 ئاينىڭ_ 2 پائالىيىتى كۈنلۈك ئاخىرقى ئهڭ قۇرۇلتىيىنىڭ
. باشالندى دا 9 ئهتسا زالىدا يىغىن مېھمانخانىسى  

 

 داۋام بۇيان كۈندىن 3 بۇ قىلىنپ سۆزى خۇالسه ئاياغلىشىش ئۇچرۇشىشنىڭ قېتىمقى بۇ يىغىندا
 بولغانلىقىنى يىغىن بىر ئاشۇرۇلغان ئهمهلگه تولۇق مهقسىتى كۆزلىگهن يىغىننىڭ قىلغان
 ئارقىلىق ئۇچۇرۇشۇش ئارا _ ئۆز يازغۇچىالرنىڭ)ۋېنگرىيىلىك( ھون ۋه ئۇيغۇر بولۇپمۇ

 ۋهجىدىن شۇ ۋه بولغانلىقىنى ئىش ئهھمىيهتلىك تارىخىي بىر بولسا ئالماشتۇرۇشى مهدهنىيهت
 يىغىنغا بۇ دۆلهتلهردىن قايسى ھهر ئاتالپ قىتئهلهر ھهتتا بېسىپ يولالرنى يىراق ناھايىتى
.ئۆتتى ئىپادىلهپ بىلدۇردىغانلىغىنى مىننهتدارلىقىنى ئۆزىنىڭ ۋهكىللهرگه بارلىق كهلگهن  

 

ئهپهندى،  ھهمرايېۋ،  ۋهققاس خهمىت كهلگهن قازاقىستاندىن مۇراسىمىدا يېپىلىش يىغىننىڭ
 ئىسالم تۇرسۇن ئهپهندى، قىرغىزىستاندىن ئهلىشىر ئهپهندى، خالىلوۋ قۇتلۇق ئابدۇغوپۇر
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 يىغىن ئىشتىراكچىلىرى يىغىن قاتارلىق خانىم سۇيۇنگۇل كهلگهن ئهپهندى، ئاۋسترالىيىدىن
.دىدارالشتى بىلهن ئهھلى قىلىپ، يىغىن بايا تهسىراتلىرىنى ئۆز رىسىداتوغ  

 

 - ئۆز بولۇپ جهم يهرگه بىر يازارلىرىنىڭ ئۇيغۇر ياشاۋاتقان تارقىلىپ جايلىرىغا ھهر دۇنيانىڭ
بولۇشى، ئوز سۆھبهتلهرده ئارا  ئېلىپ مۇھاكىمىلهر ئۈستىده مهسىلىلهر بولىدىغان كۆڭۈل ئارا -

 ئىزھار مۇھهببهتلىرىنى ئۆز ئىچىده ئوتلىرى سېغىنىش چوڭقۇر ۋهتىنىنى ئوز مۇبولۇپ بېرىشى
. تۇرماقتا دهقىقىلىرىده ئاخىرلىشىش مانا ئهمدى ھايات كۈنلۈك قانچه بىر بۇ ئۆتكهن قىلىشىپ  

 

 ۋهتهن ئهلۋهتته ياشاش قىلىپ پاناھلىق ۋاقىتلىق ئهللهرنى يات ۋه ئايرىلىش يهنه ئايرىلىش
 ئىشتىراكچىلىرىدىن يىغىن… قالمايدۇ قىلماي غهش كۆڭلىنى ئۇيغۇرنىڭ بىر داقھهرقان سۆيهر

 ئىختىيارسىز كۆزلىرىدىن ئايرىلغاندا سهھنىدىن تۈگىتىپ سۆزلىرىنى ئۆز يازغۇچىالر پېشقهدهم
… قااللمىدى يوشۇرۇپ ياشلىرىنى ئايرىلىش ئاققان  
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 ئۇيغۇر قالغان ياشىنىپ ساندىكى كوپ شئى بىر بولغان ئهھمىيهتلىك ناھايىتىمۇ يىغىندا بۇ
 يازارلىرىنىڭ ياش ئۇيغۇر قىلىۋاتقان ئىستىقامهت ئهللىرىده غهرب ئاساسلىق بىلهن يازغۇچىلىرى
 ۋه كهسپىنى ئۆز ئاتىنىڭ سىزگه ئۇچرىشىش تارىخىي بىر بولۇپ، مۇنداق ئۇچرىشىشى
 بالىلىرىغا قىلىپ ۋهسىيهت ئىشلىرىنى تۈگىتهلمىگهن قالغان قىلىپ چاال ھاياتىدىن

 بۈگۈنكى ئۇيغۇرنىڭ بۇ ئهمما تهبىئىي ئهسلىتىدىغانلىغى كۆرۈنۈشىنى بىر ئهينهن قالدۇرۇۋاتقان
 ئهجدادالر ئۈچۈن قېلىشى ساقالپ خۇسۇسىيهتلىرىنى مىللىي ئۆز مىللهتنىڭ بىر. رېئاللىقى
 قىلىشى ئادا لىپقى ۋارىسلىق ئىشلىرىغا تۈگىتهلمىگهن قىلىپ ۋه بېسىشى  ياشالرنىڭ ئىزىنى

 يىلتىزى مىللهت ۋه ياشنايدۇ بولۇپ مىللهت مىللهت بولغاندىال شۇنداق ۋه مهجبۇرىيهتتۇر بىر
. قىلىدۇ داۋام ئهۋالدالرغىچه كېيىنكى  

 

سىياسهتچىللىرى،  مهيلى ساھهلىرى كۆپ مىللىتىنىڭ ئۇيغۇر بىلهن كىرىشى ئهسىرنىڭ بۇ
 ھهممه بولسۇن سهنئهتكارلىرى ياكى چىلىرىبولسۇن، ئالىملىرى، تىجارهت يازغۇچىلىرى

.  تۇرماقتا ئۆتكهلده قىلغۇچىلىق ھهل تارىخىي بىر مۇشۇنداق مانا دېگهندهك ساھهلىرى  

 

  خهلقئارا يېتهكچىلىكىدىكى خانىم elizabeth  ۋېنگرىيىلىك كېيىن چۈشتىن كۈنى بۇ

 دوناي قاتناشقۇچىلىرىغا ىنيىغ بارلىق بىلهن ئورۇنالشتۇرۇشى مهركىزىنىڭ ۋېنگر قهلهمكهشلهر
. قىلدۇردى زىيارهت ئىزلىرىنى تارىخىي شهھىرىنىڭ بۇداپېشت ۋه دهرياسى  

 

زىيارهت بويىغا دهرياسى دوناي  

 

 مهركىزىگه بۇداپېشتىنىڭ پايتهختى ۋېنگىرىيه دهسلهپته ئىشتىراكچىلىرى يىغىن بارلىق بىز
 تارىختا ئابىدىلىرى قهھرىمانالر بۇ. قىلدۇق زىيارهت مۇنارىنى قهھرىمانالر ۋېنگىرىيه جايالشقان

 14 ۋه باشلىقىنىڭ قهبىله 7 باسقان قهدهم تۇپرىقىغا ۋېنگىرىيه ھازىرقى ھونالر قېتىم تۇنجى
 ئاالھىدىلىكى يهرلىك ئۆزىنىڭ باشلىقى قهبىله 7 بۇ بولۇپ قاتۇرغان ھهيكىلىنى پادىشاھنىڭ

. ئىكهن ياشىغان سوراپ يۇرت ئالدىغا ۆزكىرىپ، ئ تۇپرىقىغا ھون بۇ بىلهن ئاھالىسى ھهم
. ئىكهن سورىغان پادىشاھ 14 مهشھۇر زېمىنىنى كېلىپ، ھون بىرلىككه دۆلهت كېيىن

. ئىكهن" ئاتىلال" ئىسمى ئىككىسىنىڭ ئهرنىڭ ئۈچ ھهر ۋېنگىرىيهدىكى يېرى، ھازىر قىزىقارلىق“
 قوشنا ۋه بولمىغاچ ياخشى دېگهندهك مۇناسىۋىتى بىلهن دۆلهتلهر ئهتراپتىكى ۋېنگرالرنىڭ

 كۈچلۈك بىرلىكىنى، مهۋجۇتلۇقىنى دۆلىتىنىڭ بولغاچ، ئۆز ماجىرالىرى چېگرا بىلهن دۆلهتلهر
”.  ياشايدىكهن قوغداپ بىلهن ئىتتىپاقلىق ۋه روھى ھون  
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 ئىككىگه دهپ بۇدا ۋه پهس ھالدا قىلغان چېگرا دهرياسىنى دوناي شهھىرى بۇداپېشت
 شهھىرىنى بۇداپېشت ھازىرقى ئىسمى قوشۇلغان شهھهرنىڭ ككىئى بۇ. بۆلۈنىدىكهن

 جهھهتلهردىن سىياسىي يىلالر يۈز نهچچه شهھهر ئىككى بۇ بىر تارىختا ئهمما شهكىللهندۈرگهن
. تۇرغان ئايرىلىپ بىرىدىن - بىر  

 

 ۋېنگرىيىلىك كېيىن تۈگهتكهندىن قىلىپ زىيارهت مۇنارىنى قهھرىمانالر بۇداپېشت بىز
 شهھىرى بۇدا بويالپ بويىنى دهرياسى دوناي يېتهكچىلىكىده خانىم elizabeth چىمىزيولباش

 كۆۋرۈكى دهرياسىنىڭ دوناي سېلىنغان ھهيۋهتلىك ناھايىتىمۇ ۋه ماڭدۇق قاراپ تهرهپكه
 پادىشاھ جايالشقان شهھىرىگه بۇدا ئۆتۈپ كېسىپ دهرياسىنى دوناي داڭلىق دۇنياغا ئارقىلىق
. قىلدۇق زىيارهت سارىيىنى  

 

 مويسىپىت چوڭ يېشى ئارىمىزدىكى ئهمما بولسىمۇ بولغان سوغۇق شۇنچه ھاۋا كۈنى بۇ گهرچه
 تېخىمۇ سهپىرىمىزگه زىيارهت بۇ بىلهن كهيپىياتلىرى روھلۇق ناھايىتى ھهدىللىرىمىز _ ئاكا
 ئوقۇغان داكىتابالر توغرىسىدا بۇداپېشت ۋه ۋېنگىرىيه ئۆزلىرى ئۇالر. بېغىشلىدى ئىلھامالر كوپ

. بهردى ئېيتىپ ئايىماي بىزگه بىلىملىرىنى  
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 مهن. قىلىشتۇق پاراڭالر كۇشاده كهڭ توغرىسىدا تارىخى شهھهر بۇداپېشت ئارا _ ئۆز بىز يولدا
: سورۇدۇم سوئالنى بىر مۇنداق ئىنگلىزچه خانىمدىن elizabeth باشلىغۇچىمىز يول  

 

15 ۋېنگرىيىنىڭ مهن“  بولغانلىقىنى ھۆكۈمرانلىقىدا ىمپېرىيىسىنىڭئ ئوسمان ئهسىرلهرده_-
 بۇداپېشت ئىمپېرىيىسى ئوسمان چاغدا بهرسىڭىز، شۇ ئېيتىپ ئىدىم، سىز ئوقۇغان كىتابالردىن
 ئوتتۇرىسىدا ھونالر بىلهن ئهسكهرلىرى ئىمپېرىيىسى بويسۇندۇرغان؟ ئوسمان قانداق شهھىرىنى
سوئالىمغا سورىغان دهپ” بولغانمۇ؟ ئۇرۇشالر  

 

 

 تهقۋادار ھونالر بىز. بولغان ئۇرۇش ۋهھشىي بهك چاغدا ئۇ: “بهردى جاۋاب مۇنداق
 ئۇرۇش. قىلغان ھۇجۇم بىزگه ئاستىدا بايرىقى ئىسالم بولسا تۈرۇكلىرى خرىستىئانالر، ئوسمانلى

 ئىمپېرىيىسىنى ئوسمان بىز ئاخىردا ئهڭ. قىلغان داۋام يىلالپ يىگىرمه _ ئون نهچچه
 كهتكهن ۋاقىت ئارتۇق يىلدىن 150 بولغاندا ئاز بۇنىڭغا ئهممه چىقاردۇق غالپقو ۋېنگرىيىدىن

…"ئايرىلغان ھاياتىدىن ئىنسانالر يۈزمىڭلىغان نهچچه ۋه  
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elizabeth ناھايىتى باشچىلىقىدا ئاتىلال تارىختا گهرچه ھونالر بىز: “چۈشهندۈرۈپ ماڭا خانىم 
 بولساقمۇ خهلق قالدۇرغان تارىخالرنى همشۇمۇلئال قۇرۇپ ئىمپېرىيىسىنى ھون ياۋروپا كۈچلۈك

 مۇستهقىل بۈگۈنكى. خهلقمىز تۆلىگهن بهدهل كوپ ئهڭ ياۋروپادا نۆۋىتىده ئۆز يهنه بىز
 قىلغاندا ھۇجۇم بىزگه موڭغۇلالر. قالدۇق تاسال قويغىلى بېرىپ قولدىن دۆلىتىنىمۇ ۋېنگىرىيه

 ھونالر پۈتۈن ئۇرۇشتا بولغان بىلهن وڭغۇلالرم قىلغان، ئاخىردا جهڭ قاتتىق قارشى ئۇالرغا بىز
 قىلمىغان ھۇجۇم ھونالرغا بىز دۇنيادا. بولغان ھاالك دېگهندهك يېرىمى تهڭ ئاھالىسىنىڭ

 گېرمانىيسىنىڭ گىتلېر ئاخىرىدا ئۇرۇشىنىڭ دۇنيا قېتىملىق_ 2 ...دېيهرلىك يوق كۈچلهر
 ئهنگىلىيىنىڭ ۋه ئامېرىكا تارىتىپ ىنقىلغىنىد ئىشغال تولۇق ۋېنگرىيىنى قىلىپ بومباردىمان

…  ئىشغالىيىتىگىچه ئارمىيىسىنىڭ قىزىل ستالىن تاكى ھۇجۇملىرىدىن ھاۋا  

   

قىلىمىز،  بوزهك بىزنى باشقىالر. خهلق تويغان كانىيىمىزغىچه ئۇرۇشقا ۋېنگرىيىلىكلهر بىز
 ھازىرمۇ روھى ىلالنىڭئات سىڭگهن قېنىمىزغا بىزده ئهمما دهيدۇ قىلىمىز ئىشغال زېمىنىمىزنى

 ئىشغالىيىتىدىن سوۋېت ئاخىرى يىلالردا يېقىنقى ۋېنگرىيىلىكلهر بىز. ئهگمهيمىز باش بىز. بار
 يىلال نهچچه_ 20 پهقهت ياشاۋاتقىنىمىزغا دۆلىتىده ۋېنگىرىيه مۇستهقىل ۋه ئهركىن بولۇپ ئازاد

…   "بولدى  

 

 يهككه تارىخنىڭ ئۆتكهن كېچىپ ئاتلىرى ڭئاتىلالنى باتۇرى ھون ئهجدادى تارىخىي ئۇيغۇرنىڭ
 ئاڭالپ بايانلىرىنى بۇ خانىمنىڭ Elizabeth بويىدا دهرياسى دوناي ئهزىم بولغان شاھىتى
 تۇيغۇلىرى ئۆكۈنۈش سۈكۈت، ئۆزلۇك ئاچچىق خىل بىر ۋۇجۇدۇمنى بواللمايال تۈگىتىپ

... چىرمىۋالدى  

 

 باقمىغان ئوقۇپ ئىنسان بىر ھېچ يېزىلغان هھهققىد باتۇرلۇق مهشھۇر ئهڭ دۇنيادىكى ئۆزۈمنى
  توغرا، بۇ ئېيتقانلىرى خانىمنىڭ دهيدۇ، بۇ راست… بولدۇم ئالغاندهك دهرس كىتابتىن

 ئهتىسى مىللهتنىڭ يارىتالمىغان تارىخ. ھاياتى بۈگۈنكى ۋه كهچمىشى ئۆتكهنكى ھونالرنىڭ
!ئهمهس مۇمكىن قىلىش تهسهۋۋۇر كېلهچهكنى مىللهتنىڭ بولمىغان بولمايدۇ، ئهتىسى  
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 خۇددى كۆزۈم كۆزنهكلىرىدىن قهلئهلىرى سارىيىنىڭ پادىشاھلىق بۇدا جايالشقان ئېگىزلىككه
 ئوتتۇرا ياۋروپانىڭ كۆرۈنۈۋاتقان گۈزهل رهسىملهردىنمۇ مهنزىرىلىك ئېسىل ئهڭ ئېسىلغان ئۆيگه

 دهرياسىنىڭ دوناي هنمۇجهسسهملهنگ جهۋھهرلىرى بىناكارلىقىنىڭ گۈزهل ئهڭ ئهسىردىكى
 نامايهندىسى مهدهنىيىتىنىڭ شهھهر قىلغان بهرپا تارىخىدا پۈتكۈل ھونالر ياقىسىدىكى ئىككى
 توپا قىرغاقلىرىدا دهرياسىنىڭ تارىم كۆزۈم ئهقىل ئهمما تىكىلمهكته شهھهرگه گۈزهل بۇ بولغان

 چىغىر تار ۇرىدىغانت كوتۇرلۇپ چاڭ _ ئۆيلهرگه، توپ پاكار كۆرۈنىدىغان، مۈكچهيگهن رهڭ
 ئىپتىدائىي ئۇيغۇرۇمنىڭ تهقۋادار، ئاقكۆڭۇل، مۆمىن ياشايدىغان ئۆيلهرده ئۇ ۋه يولالرغا

… قادالماقتا مهھهللىرىگه  

 

 قىياسىمچه… تىلغىماقتا ۋۇجۇدۇمنى پىغانلىرى نادامهت بولغان پهيدا يۈرىكىمده دهقىقىلهرده بۇ
 چۈنكى مۇمكىن بولۇشى پهيدا سىزدىمۇ لكىمبه تۇيغۇالر مۇنداق بولغان پهيدا مېنىڭده

 قىلغاندا قانداق دۇنيادا بۇ ئۇيغۇرالرغا بىز ئهجدادلىرى بۈگۈنكى بوۋىمىزنىڭ ھون تارىختىكى
 ئىبارهت بولىدىغانلىقىدىن ياشىغىلى بىلهن ھۆرمهت _ ئىززهت تۆلىگهنده بهدهللهرنى قانداق ۋه
...بهرمهكته سۆزلهپ تهلىماتنى قىممهتلىك بىر  
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 ئايرىم ھهممىمىز ئاياغالشتۇرۇپ لهرده 5 سائهت كهچ ساياھىتىمىزنى ئىچىده پاراڭالر قىزغىن بىز
 تهكلىپىگه نىڭ  alexander شائىر ئاتاقلىق ۋېنگرىيىلىك بولۇنۇپ تاكسىغا قانچه بىر ئايرىم _-

. كهتتۇق يۈرۈپ بولۇشقا زىياپهتته ئۆيىده ئۇنىڭ بىنائهن  

 

 10 ۋه ئۇيغۇرنى نهچچه 30 دېگهندىمۇ ئاز بولۇپ چوڭ ناھايىتى ىئوي نىڭ alexander شائىر
 يهرگه بىر ياشالر ئۆيده خانه ئايرىم بىز. كۈتۈۋالدى كۇشاده كهڭ دوستلىرىمىزنى ھون نهچچه
 ئانسامبىلىنىڭ ئۇيغۇر لوندون بىلهن ئهسۋابالر چالغۇ كهلگهن ئېلىپ ياشلىرى ھون بولۇپ جهم

 بولۇپ جور ناخشىلىرىغا خهلق ئۇيغۇر ۋه ھون ىلىقىداباشچ خانىم رهھىمه ناخشىچىسى
 بىر تهرىپىده بىر يهنه ئوينىڭ مېھمانخانا كۆتۈرسهك، چوڭالر يۇقىرى كهيپىياتىمىزنى

 مۇڭدىشىشنى قىلىشىپ پاراڭلىرىنى كهچكهن _ ئۆتكهن جاھاننىڭ بولۇپ جهم دهستىخانغا
 ۋېنگىرىيه الردا 9 سائهت كهچ بىز بويىچه تهكلىپى نىڭ  alexander ساھىبخان. باشلىۋهتتى

 يهرده ئۇ. باردۇق تياتېرخانىغا ئاممىۋى بىر ياشالر قىسىم بىر ئۈچۈن كۆرۈش ئۇسۇلىنى خهلق
 ئۇسۇل تۇتۇشۇپ، پىرقىرىشىپ قولغا _ قولنى ئۇسۇلىنى خهلق ھون بىرگه بىلهن ياشلىرى ھون

…ئوينىدۇق  
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  خۇالسه

 

2 بولغان ئۇچرىشىشى قهلهمكهشلىرىنىڭ ھون _ ئۇيغۇر قېتىمقى شۇنداق، بۇ  قېتىملىق_-
 يىغىن بىر _ ھهر قۇرۇلتىيى مهركىزىنىڭ قهلهمكهشلىرى ئالتاي_ ئورال خهلقئارا

 بىر ئاددىي بۇ چۈنكى قالدۇردى ئهسلىمىلهرنى ئۇنتۇلغۇسىز مهڭگۈ قهلبىده ئىشتىراكچىلىرىنىڭ
 ئايرىلغان بىرىدىن _ بىر بۇ ئىبارهت ھوندىن _ ئۇيغۇر بهلكى بولماستىن ئۇچرىشىش

! ئىدى كۆرۇشىشلىرى دىدار كېيىنكى يىلدىن 1700 قېرىنداشالرنىڭ  

 

!  يېزىلغۇسى بولۇپ بهت بىر ئۆچمهيدىغان سىياسىي تارىخقا تهبىئىيكى ئۇچۇرۇشىشى بۇ شۇڭا
 سهۋىيىده بىر يېڭى دهۋرده بىر يېڭى رىشتىسى دوستلۇق _ قېرىنداشلىق ئۇيغۇرالرنىڭ ۋه ھون
!تاپقۇسى راۋاج ئۈزۈلمهي گۈمهڭ  

 

 ئهمدى بىز“  دېگهندهك zoltán sumonyi رهئىسى مهركىزىنىڭ ۋېنگىرىيه قهلهمكهشلهر خهلقئارا
”.تارتىمىز كارۋان قاراپ تارىمغا يولىدىكى يىپهك  

 

 تارىم ۋه دوناي كېيىن بۇنىڭدىن كامىلكى ئىشهنچىمىز شۇنڭغا ھهممىمىزنىڭ بىز دېمهك
 قېرىنداش ئۇيغۇر _ ھون! قاتنايدۇ ئۈزۈلمهي مهڭگه كارۋانالر ىكىئارىسىد دهريالىرى

!ياشنايدۇ ئۈزۈلمهي مهڭگۈ رىشته ئۈزۈلمهس ئارسىدىكى مىللهتلىرىنىڭ  

 

 ئالتاي ئورال خهلقئارا قېتىمقى بۇ نامىدىن ئىشتىراكچىلىرى يىغىن پۈتۈن ئاخىردا ئهڭ
 جهھهتلهردىن مهنىۋى ۋه ماددىي رۇشقائورۇنالشتۇ پائالىيهتلىرىنى مهركىزىنىڭ قهلهمكهشلىرى

 دۆلهتلىك مىنىستىرلىكىگه، ۋېنگىرىيه مهدهنىيهت ۋېنگىرىيه بولغان ياردهمده يېقىندىن
 بۇ ھهم مهركىزىگه ۋېنگىرىيه جهمئىيىتى قهلهمكهشلهر خهلقئارا ۋه جهمئىيىتىگه يازغۇچىالر

!بىلدۈرىمىز مىننهتدارلىق ئاالھىده پىداكارلىرىغا بارلىق مهركهزلهردىكى  

 
 

لوندون _ يىلى، فېۋرال، بۇداپېشىت _ 2011  
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لىرىمهنبه كېلىش ماقالىنىڭ  

  
 

● :مۇنبىرى بېكىتى تور باغداش   

1.html-1-28622-http://bbs.bagdax.cn/thread  
 

●  ئهينهن سهھىپىسىگه تور ئهلكۈن ئهيسا ئهزىز مۇنبىرىدىنتورى  باغداشئهسهر مهزكۇر  
:قىلىندى نهشىر كۆچۈرلۈپ  

http://www.azizisa.org/index.php/2015/11/08/uzulmes_tarixiy_rishte/  
 

 ئهزىز ئاساسىدا مۇنبىرى تورى باغداش رسهئهبۇ ناملىق  »تارىخىي رىشته ئۈزۇلمهس« ●
 مۇقىم ئوقۇشۋه  چۈشۈرۈش. نهشىر قىلىندى قىلىپ بئېلكىتا  تورىدا ئهلكۈن ئهيسا

:ئادىرېسى  
es_tarixiy_rishte.pdfhttp://www.azizisa.org/elkun_kitap/Uzulm  

 


