
 
 
 

 
www.azizisa.org – باغلىق ئۆزىمىزگه ساقالش كىملىكىمىزنى ىللىيم: ‘ئهلكۈن ئهيسا زىزئه’  

 
 
 

 1 

 

 
 

 

:ئهلكۈن ئهیسا ئهزىز  

’باغلىق ئۆزىمىزگه ساقالش كىملىكىمىزنى مىللىي‘  

 
 

ئازانباقىیېۋ ئابدۇلجان  
 

 
 
 
 

 خاتىرىسى سۆھبهت ئۇشبۇ قىلىنغان تهقدىم ئوقۇشىغا قېرىنداشالرنىڭ ئهزىز: ئىالۋه
1 ىيىلـ  2018 گېزىتىنىڭ» ئاۋازى ئۇيغۇر« جۇمھۇرىيهتلىك قازاقىستان بولسا  مارتـ -

 ساقالش كىملىكىمىزنى مىللىي: ‘ئهلكۈن ئهيسا ئهزىز« قىلىنغان نهشىر نىدهكۈ
.نۇسخىسى تولۇق خاتىرىسىنىڭ سۆھبهت مهخسۇس ناملىق’» باغلىق ئۆزىمىزگه  

 
 

 
 
 
 

 
-2018نهشىرگه تهييارلىدى.  www.azizisa.orgتورى  ئهلكۈن ئهيسا زىزئه يىلى مارت، لوندون.  ـ   



 
 
 

 
www.azizisa.org – باغلىق ئۆزىمىزگه ساقالش كىملىكىمىزنى ىللىيم: ‘ئهلكۈن ئهيسا زىزئه’  

 
 
 

 2 

 



 
 
 

 
www.azizisa.org – باغلىق ئۆزىمىزگه ساقالش كىملىكىمىزنى ىللىيم: ‘ئهلكۈن ئهيسا زىزئه’  

 
 
 

 3 

 
 

 قۇرشىڭىزغا» مهكتىپى مۇزىكا ئۇيغۇر يهتتىسۇ« قازاقستاندا سىزنىڭ. 1
بولدى؟ سهۋهب نېمه  

  
 يېقىن يىلغا 20 ئهنگىلىيهده ئۇزاقتىكى ۋهتىنىدىن ئانا ئۆز لسوئا بۇ سورىغان سىز

 باغلىنىپ كهچمىشىگه ھاياتلىق بالىسىنىڭ ئۇيغۇر بىر كېلىۋاتقان ياشاپ بولۇپ مۇساپىر
 ۋه قىسقا سوئالىڭىزغا بۇ قهدهر ئىمكان مهن شۇنداقتىمۇ. ھېكايهدۇر ئۇزاق بىر كهتكهن

1999 مهن .تىرىشاي بېرىشكه جاۋاب قىلىپ چۈشنۇشلۇك  ۋهتىنىمدىن ئانا يىلىـ -
2001ئايرىلدىم،  2003. يهرلهشتىم بولۇپ كۆچمهن كېلىپ لوندنغا يىلىـ -  مهن يىلى ـ-

 شۇ. ئوقۇۋاتاتتىم ئۇنۋېرسىتېتتا بويىچه تېخنىكىسى ئۇچۇر كومپىيۇتېر لوندوندا
 چېلرهي) ئايالىم ھازىرقى( دوستۇم قىز ئوقۇغۇچۇم، كېيىنكى تىلى ئۇيغۇر ۋقىتتىكى

 فاكۇلتىتىدا مۇزىكا ئىنستىتۇتىنىڭ شهرىقشۇناسلىق ئۇنۋېرسىتىتى لوندون بولسا
 مۇزىكىسىنى ئۇيغۇر قېتىم كۆپۋهتهنگه  ئانا بۇرۇن ئۇ. ئىشلهيتتى بولۇپ ئوقۇتقۇچى

 ساھهده مۇشۇ بۇيان يىلالردىن قانچه بولۇپ، بىر بارغان ئۈچۈن قىلىش تهتقىقى
2003 يهنى يىلى شۇ مهن. للىناتتىشۇغۇ بىلهن تهتقىقات ۋه ئوقۇتۇش  ئىيۇلدا يىلى-
 مهقسىتىده قىلىش تهقىقات مۇزىكىسىنى ئۇيغۇر قېتىم تۇنجى بىلله بىلهن رهيچېل

 پهنلهر بىرتانىيه بولسا سهپرىمىز قېتىمقى شۇ بىزنىڭ. كهلدۇق زىيارهتكه قازاقىستانغا
 ئاسىيا ئوتتۇرا نىڭ» مۇقام 12 ئۇيغۇر« بىلهن بېرىشى ياردهم ئاكادېمىيىسىنىڭ

تهكشۇرۇپ ۋارىيانتىلىنى بولۇپ،  بېرىلغان ئېلىپ مهقسىتىده قىلىش قىقتته-
 توپلىشىپ ئۇيغۇرالر دۆلهتلهردىكى قاتارلىق ئۆزبېكىستا ۋه قازاقىستان، قىرغىزىستان

يۇرتالرنى، يېزا ۋه شهھهر ئولتۇراقالشقان  ئىچىدىكى قىلىش، ئهل زىيارهت قىشالقالرنى-
كۆرۈشۇش،  بىلهن باشلىرى نهغمىچىلهر، مهشرهپچىلهر، يېگىت ئهل ۋه سهنئهتكارالر

 مهدهنىي تهۋهرۈك خهلقىنىڭ ئۇيغۇر بېرىش، قىسقىسى ئېلىپ سۆھبهت بىلهن ئۇالر
 تهقىق ۋه ئۆگۇنىش ئىچىدىن خهلق ھايات مۇقامىنى 12 ئۇيغۇر بولغان بىر مىراسلىرىدىن

2003 بىز بىلهن ئارزۇلىرىمىز مۇشۇ مانا. ئىدى قىلىش  ئالمۇتىغا ئېيىدا ئىيۇل يىلى ـ-
 شهھرىگىچه تۈركىستان تاكى غهرىبىده ياركهندىن شهرىقدىكى قازاقىستاننىڭ ۋه كهلدۇق

.بولدۇق خىزمهتلىرىده قىلىش تهكشۇرۇش، تهتقىق  
  



 
 
 

 
www.azizisa.org – باغلىق ئۆزىمىزگه ساقالش كىملىكىمىزنى ىللىيم: ‘ئهلكۈن ئهيسا زىزئه’  

 
 
 

 4 

ناخشا ئۇيغۇر بىزنىڭ چاغدا شۇ  قىلىشقا تهتقىق مهدهنىيىتىنى ۋه مۇزىكا-
 مۇرات دىرىكتورى ۋاقىتتىكى نىيئه تياتېرىنىڭ ئۇيغۇر نبولغا مهمنۇن كهلگهنلىكىمىزدىن

 مهرھۇم تىياتېرىدىكى ئۇيغۇر كېيىن. ئالدى قارشى قىزغىن بىزنى ئهپهندى ئهھمهدى
 ئۇيغۇر قاتارلىق خانىم سائىتوۋا گۈلنارا تهتقىقاتچىسى بورھانوۋ، ئۇسۇل ئازات

 مۇرات بىز. تونۇشتۇق بىلهن مۇزىكانتالر ۋه مۇتىخهسىسرلىرى سهنئهت تىياتېرىدىكى
 ئۈچۈن قىلىش تهتقىق سهنئىتىنى مۇزىكا ئۇيغۇر قازاقىستاندىكى ئهپهندىگه ئاھمهدى
 بارلىقىنى ئارزۇيىمىزنىڭ بېرىش قىشالقالرغا يېزا ئولتۇراقالشقان توپلۇشۇپ ئۇيغۇرالر

 ىنىبولىدىغانلىق ياردهمده ئىشتا بۇ بىزگه نامىدىن تىياتېرى ئۇيغۇر ئېيتقىنىمىزدا، ئۇ
 بىزنى بىلهن ماشىنا ئهپهندى ئابدۇساتتار تىياتېرىدىن ئۇيغۇر بىلهن شۇنىڭ. بىلدۇردى

 ھهممىسىگه يۇرتالرنىڭ ئولتۇراقالشقان مهركهزلىشىپ ئۇيغۇرالر شهرقىدىكى قازاقىستاننىڭ
 ناھىيىسىدىكى قازاق ئهمگهچى جهريانىدا سهپرىمىز قېتىمقى شۇ بىز. باردى ئېلىپ
ئۆتۈپ، ياپ بازىرىدىن چېلهك  يۇرتىغا ئۇيغۇر بوستانلىق بىر پۇركهنگهن يېشىللىققا ـ-
 بۇ ۋه ئىكهنلىكىنى بايسېيىت نامىنىڭ يۇرتنىڭ بۇ بىزگه ئابدۇساتتار. قالدۇق كهلىپ
 مهكتىپىگه بايسېيىت بىزنى ئېيتىپ ياشايدىغالىقىنى ئۇيغۇرالرنىڭ پۈتۇنلهي يۇرتتا

 بىز. قىلدۇق زىيارهت مهكتىپىنى بايسېيىت ىزب قىلىپ شۇنداق. ماڭدى باشالپ زىيارهتكه
 تۇنجى بىلهن ئاكا تۇردىيېۋ ئهزىز ئوقۇتقۇچىسى مۇزىكا پىشقهدهم مهكتهپنىڭ چاغدا شۇ

 بولۇپ مهسئۇل ئوقۇتىشىغا مۇزىكا مهكتهپنىڭ چاغدا شۇ ئاكا ئهزىز. ئۇچۇراشتۇق قېتىم
. ئىكهن بىرى ئۇستازالردىن پىشقهدهم ئىشلهۋاتقان  

 
 ئوقۇغۇچىالر بار تاالنتى مۇزىكىدا بويىچه مهكتهپ ئۇ ئېيتىشىچه بىزگه كىنىڭئا ئهزىز

 قۇرۇپ، ئۇالرغا نى» ئۆمىكى ئوقۇغۇچىالر« تالالپ ئوقۇغۇچىنى نهچچه 30 ئارسىدىن
ناخشا ئۇيغۇر  مهكتهپ» ئۆمىكى ئوقۇغۇچىالر« بۇ. ئۆگۈتىۋېتىپتۇ مۇزىكىللىرىنى-

» تىڭگىرالڭ« ئاھاڭلىرىدىن مۇزىكا خهلق ۇرئۇيغ بىزگه ئالدىدا بىناسىنىڭ ئوقۇتۇش
 سىن پهدىسىنى دۇتار بۇ ئورۇنلىغان بىلهن ناخشا مهن. بهردى ئورۇنالپ پهدىنى دېگهن

 بىلهن ئىشتىياق زور مۇزىكىسىنى ئۇالرنىڭ ئايالىم ۋه مهن. ئىدىم ئالغان كۆرۇنىشكه
. ئىدۇق كۆرگهن  

  
 مۇزىكىلىرىنى ئۇيغۇر كۆيۇنۇپ ۇغۇچىالرغائوق ئاكىنىڭ ئهزىز ۋه مهكتىپىگه بايسېيىت بىز

 بىز. بىلدۇردۇق مىننهتدارلىغىمىزنى ۋه ھۆرمهت مېھنىتگه تۆككهن ئۈچۈن ئۆگىتىشى
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 بىزنىڭ ئاكىغا ئهزىز ۋه خوشاالشتۇقبىلهن  ئاياغالشتۇرۇپ، مهكتهپتىكىلهر زىيارىتىمىزنى
 مهكتهپتىكى ھهم قئېيتتۇ بارلىقىنى ئويۇمىزنىڭ ئېلىش سۆھبهت بىر ئايرىم ئۆزىدىن

 بىرىده كهلگۇسىده، كۈنلهرنىڭ بىز« كۆرۇپ شارائىتلىرىنى قىيىن ئوقۇغۇچىالرنىڭ
 بىلهن سهنئىتى مۇزىكا گۈزهل ئۆزىنىڭ پهرزهنتلىرىنى ئۇيغۇر كۆز قارا مۇشۇ چوقۇم
 يېتىشىچه ئىمكانىمزىنىڭ ئۈچۈن شۇنىڭ ۋه قىلىمىز ياردهم كۆرۈشىگه تهربىيه ياخشى

 ئۆيىگه كهچته بىزنى ئاكا ئهزىز. قىلدۇق ئىزھار كۆڭلىمىزنى ئۆز پده» تىرىشىمىز
 يهرلىك ۋه ئۆگىتشى مۇزىكا ئوقۇغۇچىالرغا ئاكىنىڭ ئهزىز كۈنى شۇ بىز. قىلدى تهكلىپ
 ئېلىپ سۆھبهت ھهققىده مۇقامىلىرى ئاھاڭلىرى، ئۇيغۇر ۋه پهده مۇزىكا خهلق ئۇيغۇر
 شهرپىگه مېھمانالر كېيىن سۆھبهتتىن ىزب. چاالتتى ياخشى دۇتارنى رهچېل. باردۇق

 بىلهن دۇتار رهچېل بىلهن ئاكا ئهزىز. بولدۇق داخىل سورۇنىغا مهشرهپ قۇرۇلغان
…. قىزىتىۋهتتتى مهشرهپنى چېلىپ ئاھاڭلىرىنى خهلق ئۇيغۇر  

 
چۆل يولىنىڭ غۇلجا داڭلىق يهتتىسۇغا بايسېيىت  بازىرى ئۈستىگه، چېلهك جهزىرى-

ـ ئىسمى جايالشقان، ھهقىقهتهنمۇ ئارلىقىغا ياركهندنىڭ بىلهن باغۇ اليىق جىسمىغا- -
بوستانلىق، ئهل  ۋه قېتىم شۇ. ئىكهن يۇرت ئاۋات بىر ئىچىدىكى باياشادچىلىق يۇرت-

 بىر ئۈنتۇلغۇسىز بىزگه زىيارىتىمىز قىلغان يېزىسىغا بايسېيىت بىزنىڭ قېتىم تۇنجى
 توغۇلۇپ ئۆزۈم خۇددىي ئۈچۈن مهن بولۇپمۇ. ئىدى كهتكهن قالدۇرۇپ خاتىرىلهرنى

 شىمالىي دهرياسىنىڭ تارىم بولغان يىلالر ئۇزۇن باقمىغىلى بېرىپ ئهمما ئۆسكهن
 قايتقاندهك بولۇپ مېھمان بېرىپ، قانغۇچه يۇرتۇمغا بوستانلىق ئېتهكلىرىدىكى

. ئىدىم چۆمهگهن تۇيغۇالرغا  
 

 قىلىپ، قازاقىستانغا قوبۇل ىزىيارىتىن گېزىتىنىڭ» ئاۋازى ئۇيغۇر« ۋاقىتتا شۇ بىز
 سۆھبهت بۇ ۋه ئىدۇق بهرگهن سۆھبهت ھهققىده مهقسهتلىرى كېلىشىمىزنىڭ زىيارهتكه
 بىلهن تېمىسى» خۇمار چايغا ئهتكهن ئادهم، ئهلۋهتته سۆزلىگهن ئۇيغۇرچه« خاتىرىسى

2003 گېزىتىنىڭ ئۇشبۇ 7 يىلى ـ- 18 ئاينىڭـ - قىلىنىپ،  نهشر سانىدا كۈنىدىكىـ -
 ياترىلىپ ئىمكانالر ئۈچۈن ئۈچرىشىشىمىز بىلهن خهلقىمىز قازاقىستاندىكى زنىڭبى

.ئىدى بېرىلگهن  
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 ھهققىده بارغانلىقىم زىيارهتكه قېتىم تۇنجى بۇرۇن يىل 15 بۈگۈندىن بايسېيىتقا مېنىڭ 
 ئۆتكهن يىل 12 ئاردىن ۋاقىتتا شۇ گهرچه بولسا سهۋهبى سۆزلىشىمنىڭ ئهتراپلىق
 بىر ھىچ بىلهن ئۆتۈشى يىلالرنىڭ مۇھهببىتىمىز بولغان بايسېيىتقا بىزنىڭ ئهمما بولسىمۇ
 بايسېيىتقا يۇرت كىچىك ئىسسىق مېھرى بۇ كېيىن شۇنىڭدىن. ئىدى قالمىغان كونىراپ

2015 ئائىله پۈتۈن بىز كهلگهنده،  ۋاقىتتا بۇ بىز كهلدۇق، ئهمما قايتا يازدا يىلىـ -
. ئىدى ئانىسى قىزمنىڭ ئىككى ئوماق مېنىڭ رهيچېل  
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2016 دېمهك  مۇزىكا ئۇيغۇر يهتتىسۇ« بولۇپ تۇنجى بايسېيىتته بىز سېنتهبىرده يىلىـ -
 مېھرى دوستلۇق ئىگه تارىخقا ئۇزاق مۇشۇنداق ئارقىسىغا قۇرۇشىمىزنىڭ نى» مهكتىپى

. يوشۇرۇنغان ھېكايىلىرى مۇھهببهت ۋه  
  

 بېشىغا گېپىمىزنىڭ يهنه مهن ۈچۈنئ چۈشهندۇرۇش ئېنى تېخىمۇ ھېكايىلهرنى بۇ
2003 بىز. كېرهك قايتىشىم  مهن جهريانىدا سهپرىمىزده قىلغان بايسېيىتكه بىز يىلىـ -
 ناملىق» تىڭگىرالڭ« كۆرسهتكهن بىزگه نىڭ» ئۆمىكى ئوقۇغۇچىالر« مهكتىپى بايسېيىت

 دۇرۇشلهرچۇشهن ئۇيغۇرچه ۋه چهزگلىنئې كۆرۇنىشىنى ۋىدىو ئهينهن پهدىسىنىڭ دۇتتار
2013 بېرىپ  يۇتۇب ۋه بۇك فهيىس( قايتا سهھىپىلىرىده ئىنتېرنېت ئهتيازدا يىلىـ -
) https://www.youtube.com/watch?v=HiEiJUnVqLQ( ئىدىم قىلغان ئېالن) قانىلى

 ئاكىنى ئهزىز ئۇستازى مۇزىكا كتىپىدىكىمه بايسېيىت« قاتارىدا ئىنكاس مهن ۋه
 سوراپ، قازاقىستاندىكى سوئالدهپ » ھاياتمۇ؟ ھازىر ئاكىمىز ئۇ ۋه بارمۇ تونۇيدىغانالر

. ئىدىم چاقىرغان بېرىشكه جاۋاپ سوئالغا بۇ ياشالرنى قانچه بىر تونۇيدىغان مهن  
 

 بىر مۇنداق ئاستىغا سوئالنىڭ سورىغان مهن تېمىدا مۇشۇ ئوتمهي ئۇزاق ئانچه ئارىدىن
 سورىغان سىز تۇردىيېۋ، مهن كالرا ئىسمىم مېنىڭ« كۆردۇم يېزىلغانلىقىنى جاۋاپنىڭ

 بايسېيىت شۇ مهنمۇ بولىمهن، ھهم كېلىنى تۇردىيېۋنىڭ ئهزىز ئۇستازى مۇزىكا
 چىقتى، ياشىنىپ پېنسىيهگه ھازىر ئاتام قېيىن. ئىشلهيمهن بولۇپ ئوقۇتقۇچى مهكتىپىده

 بۈگۈن دهرۋهقه. قالدىم ئىشهنمهي زادىال كۆرۈپ، كۆزۈمگه خهۋهرنى بۇ مهن ….»قالدى
ـ بىر ئارقىلىق تورى ئىنتېرنېت ھهقىقهتهنمۇ دۇنيا بۇ ياشاۋاتقان بىز  مهھكهم بىرىگه-

بىر بولۇپ، ئادهملهر كهتكهن باغلىنىپ  كىچىك بىر تونۇيدىغان ياخشى بىرلىرىنىـ -
 ياردىمىده سىڭلىمىزنىڭ كالرا كهچته كۈنى شۇ نمه. ئىدى قالغان ئوخشاپ مهھهللىگه

 ئاكىنىڭ ئهزىز ئېكراندىكى. دىدارالشتىم بىلهن ئاكا ئهزىز ئارقىلىق تېلېفون ۋىدىئو
…  ئىدى مۈكچهيگهن ئاقارغان، گهۋدىسى چاچلىرى  

 
2003 ئاكىدىن ئهزىز بىز  ئابدۇرېھىم سىز« سورىغان ئالغاندا سۆھبهت يىلىـ -

 بىلهن ئاھاڭالر مۇڭلۇق ناخشىسىنى بۇ ئاساسىدىكى شېئرى مىلىقنا’ ئىز’ ئۆتكۈرنىڭ
 ناخشىنى بۇ بىزگه ئهمدى سىز! رهھمهت سىزگه ئۈچۈن بهردىڭىز، بۇنىڭ ئېيتىپ

 دېگهن» بهرسىڭىز؟ قىلىپ گهپ ھهققىده ئۆگهنگهنلىكىڭىز قايهردىن ئېيتىشنى
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 جاۋاپ مۇنداق تۇرۇپبىرلهش تارىخىغا ھاياتىغا، ئائىله سهنئهت ئۆزىنىڭ سوئالىمىزغا
 .كهپتىكهن ياقالرغا بۇ كۆچۇپ دىيارىدىن قومۇل بوۋىلىرىم ئاتا مېنىڭ« ئىدى بهرگهن

 خۇددى كهچمىشلىرى قانلىق ئۆتكهن تارىخى، بېشىدىن ئۇيغۇرالرنىڭ يهتتىسۇدىكى
 ئۆزىمۇ ئۇنىڭ. ئوخشايدۇ شېئرىگه’ ئىز’ يازغان ئهپهندى ئۆتكۈر ئابدۇرهھىم ئهشۇ

 ئۆزۈم ئاڭالپ كاسېتتالردىن ناخشىالرنى بۇ مهن يۇرتۇمدىن، شۇڭا نىڭقومۇللۇق، مې
 بولسىمۇ ئورۇق ئاتالر توغرا، گهرچه. كهچتى ئېسىمگه دېگهنلىرى…» ئۆگۈنىۋالغان
 ئۆز تاكى كهلگۈسىدىمۇ ۋه كۆمۈلمىگهن يولى كارۋان ئۇلۇغ بۇ باشلىغان ئۇيغۇرنىڭ
 بىر ئهلنىڭ، بۈيۈك بىر بۈيۈك ۇئ چۈنكى كۆمۈلمهيدۇ بارمىغۇچه يېتىپ نىشانىغا

 ئاكا ئهزىز مهنمۇ بهلكىم. مىراسلىرىدۇر قالدۇرغان بالىلىرىغا ئاتىلىرى قنىڭىخهل
 چۆگۇلهپ بايسېيىتنى ئۈچۈن كۆمۈلمهسلىكى ئىزلىرىنىڭ كارۋان شۇ ئېيتقاندهك
. كېرهك، ئېھتىمالىم بولسام كېتهلمىگهن  

  
 ئۆتكهندىن ئاي 4 كۆرۈشۇپ، ئارىدىن نىداتېلېفو ۋىدىئو قېتىم شۇ بىز قىلىپ شۇنداق

2015 كېيىن، يهنى  ئىككى بولغان چوڭ تۇغۇلۇپ لوندوندا بىز ئىيۇلدا يىلى ـ-
 ئۇدۇل ۋه كهلدۇق قازاقىستانغا بويىچه ئائىلىمىز پۇتۇن قېتىم تۇنجى ئېلىپ قىزىمىزنى
. دىدارالشتۇق قايتا بىلهن ئاكا ئهزىز بېرىپ بايسېيىتكه  

 
 بولسا، مېنى قويغان قىلىپ بوۋاي ئاكىنى ئهزىز ئىدى، ئۇ رهھىمسىز هنمۇھهقىقهت ۋاقىت
بىر بىز. ئىدى قويغان قىلىپ ئهر ياشلىق ئوتتۇرا بىر ئالغان قارىسىنى ياشنىڭ ئهللىك -
ئاتا بىلهن بىرىمىز  ياز 12 ئارىدىن مانا، بىز. كۆرۈشتۇق قۇچاقلىشىپ بالىدهك-

 خوشاللىق كۆزىدىن ئهزىزنىڭ ئىككى بۇ. لدۇقبو جهم قايتا يازدا كېيىنكى ئۆتكهندىن
 ھهم خوشاللىقى دىدارلشقىنىمىزنىڭ ئاكا ئهزىز كهچه كۈنى شۇ. سىرغىيتتى ياشلىرى
ئهل تونۇلغان ئهتراپىدىكى ئۇنىڭ ۋه بايسېيىت ئاتاپ شهرىپىمىزگه بىزنىڭ -

 اكىنىڭئ ئهزىز كهچ كۈنى ئۇ. بهردى قىلىپ مهشرهپ كاتتا يىغىپ، ئۆيىده نهغمىچىلهرنى
 بولسىمۇ ئىدى، ئۇ ئۆتكهن بولۇپ تهنتهنه بىر ئسىمىزده قالغۇدهك ھهقىقهتهنمۇ ئۆيىده

. ئىدى مېھرى قېرىنداشلىق ۋه دوستلۇق ربى ئۆتكهن، ئۈنتۇلمىغان سىنىقىدىن يىلالرنىڭ
 ۋه پۈتتۇرۇپ، ساتار مهكتىپىنى مۇزىكا ئالمۇتىدا دىليارمۇ نهۋرىسى چوڭ ئاكىنىڭ ئهزىز

. چىقىپتۇ يېتىشىپ بولۇپ مۇزىكانتالردىن چالىدىغان يهتكۈزۈپ ۋايىغا تامبۇرنى  
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«مهقسهت ـ ئۇيغۇرنى دۇنياغا تونۇتۇش» ـ قازاقىستان جۇمھۇرىيهتلىك «ئۇيغۇر ئاۋازى» 
ـ كۈنىدىكى خهۋرى. ئاينىڭ 13- يىلى 8 ـ-  گېزىتىنىڭ 2015 ـ-

 
http://uyguravazi.kazgazeta.kz/?p=19810 
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 ئائىلىسىنىڭ پۈتۈن ۋه ئۆزىنىڭ سهنئىتىگه ۋه مائارىپ خهلقىنىڭ ئۇيغۇر بايسېيىتتىكى

 ئۇيغۇر ئۆيىده ئائىلىنىڭ ئوقۇمۇشلۇق بۇ سىڭدۇرگهن مېھنهتلىرىنى كئۆمۈرلۇ
بىر ئاكا ئهزىز بىلهن رهيچېل ئايالىم… جاراڭاليتتى كۈيلىرى مۇڭلۇق سهنئىتىنىڭ -

 تارىنى قهلىب كىشىنىڭ ئاھاڭلىرى خهلق ئۇيغۇر چېلىۋاتقان بهسلىشىپ بىلهن بىرلىرى
. چېكهتتى  

  
 زۇفهرجانىڭ مۇزىكانت يېزىسىدىكى بايسېيىت زىيارىتىمىزده قېتىمقى بۇ بىز

ـ 5 بولۇپ بالىلىرىدىن قوشنىالرنىڭ ۋه تۇققانلىرىنىڭ  ئۆزى يىغىپ ئۆسمۈرلهرنى 6-
 بايسېيىتكه. ئاڭلىدۇق ئۆگىتىۋاتقانلىغىنى چېلىشنى ئىسكرىپكا ۋه دۇتار بالىالرغا ئۆيىده

 زۇفهرجاننىڭ رېستۇراندا بىر بايسېيىتتىكى كۈنى ئىككىنچى كهلگىنىمىزنىڭ
 بىز. كۆرسهتتى نۇمۇرلىرىنى مۇزىكا ۋه ناخشا ئۆگهنگهن ئۆزلىرى بىزگه ئوقۇغۇچىلىرى
 بىر بىردىن ئاكىنىڭ ئهزىز ئۆيىده ئاكىنىڭ ئهزىز كېيىن چىققاندىن قايتىپ رېستۇراندىن

 خانىم، چوڭ كالرا كېلىنى يالغۇز تهۋهرۈك ئۆينىڭ بۇ ۋه دىلمۇرات بولغان ئوغلى
ئىچكهچ،  ئىسسىقىدا چاينى ئهتكهن بىلهن زۇفهرجانالر مۇزىكانت ھهم ياردىل نهۋرىسى
 بېرىش ياردهم ئىشلىرىغا تهربىيىلهش بىلهن مۇزىكا بالىالرنى بۇ بايسېيىتتىكى بىزنىڭ

 يوللىرىنى ئاشۇرۇشنىڭ ئهمهلگه قىلغاندا قانداق ئويۇمىزنى بۇ ۋه بارلىقىنى ئويۇمىزنىڭ
. سۆھبهتلهشتۇق هھهققىد بولىدىغانلىقى تاپقىلى  

 
 ۋه ئۇستازلىرى، زۇفهرجان مۇزىكا پىشقهدهم ئاكىدهك ئهزىز يېزىسىدا بايسېيىت دىمىسىمۇ
 بالىلىرىغا بايسېيىتنىڭ ھهممىسى تۇرۇپتۇ، ئۇالرنىڭ مۇزىكانتالر تاالنتلىق دىلياردهك

 زنىڭبى ئۇالر. ئۇستازلىرىدىندۇر مۇزىكا ئۈگىتهلهيدىغان چېلىشنى چالغۇللىرىنى ئۇيغۇر
 ئاڭلىغاندىن تهكلىپىمىزنى قۇرۇش سىنىپى مۇزىكا خۇسۇسىي يېزىسىدا بايسېيىت

 ئاشۇرالىساق، جان ئهمهلگه ئىشنى مۇشۇ بىز بىلهن، ئهگهر كېيىن، مهمنۇنىيهتلىك
 كىشلىك بىر ئۆزلىرىنىڭ تهربىيهلهشكه بىلهن مۇزىكا مۇنتىزىم بالىالرنى بىلهن پىدالىق

 ئاكىنىڭ ئهزىز بىز قىلىپ شۇنداق. بىلدۇرۇشتى ىنىقوشىدىغانلىقىلىر ھهسىسىنى
 مۇزىكىلىرى خهلقىمىزنىڭ ئۆسمۇرلىرىنى ئۇيغۇر يېزىسىدا بايسېيىت يىتهكچىلىكىده

 ئۆيدىكى« تهبئىيكى ئهمما كېلىشتۇق ئېچىشقا سىنىپ بىر تهربىيهلهيدىغان بىلهن
 ئاشۇرۇش هلگهئهم پالنىمىزنى بۇ بىز. ئىدى شهرت» كېلىشى ماس تاالغا ئۆلچهمنىڭ
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 قولاليدىغان ئىشلىرىمىزنى بۇ بىزنىڭ ئېيتقاندا تېپىشىمىز، مۇنداقچه پۇل ئاۋال ئۈچۈن
 ساخاۋهتچى بىرهر چىقىرااليدىغان پۇل بولمىغاندا ھىچ ياكى تهشكىالتالر چوڭ خهلقارالىق
 قولغا ياردىمىنى ئىقتىسادىي قىلىش، ئۇالرنىڭ ئىلتىماس تېپىشىمىز، ئۇالرغا بايالرنى

 مۇناسىۋهتلىك تۈردىكى مۇشۇ رېسپۇبلىكىسىنىڭ قازاقىستان شۇنىڭدهك كهلتۇرۇش، ۋه
 ئېلىپ ئىش بىلهن ساالھىيهت قانۇنىي ھالدا قىلغان رىئايه بهلگىللىمىلىرىگه ۋه قانۇن

. ئىدى زۆرۇر بېرىشىمىز  
 

ېزاي ئهتراپىدىكى ياركهنتنىڭ ۋه رايونى، يهركهنت ئۇيغۇر قازاقىستاننىڭ يىلى شۇ بىز -
 بارغان ئېلىپ بويىچه سهنئىتى ۋه مهدهنىيهت قىلىپ، ئۇيغۇر زىيارهت قىشالقلىرىنى
ئاياقالشتۇرۇپ،  مۇۋاپىقىيهتلىك خىزمهتلىرىمىزنى قىلىش تهتقىق ۋه تهكشۈرۈش

 قايتىپ لوندونغا كېيىن ئالغاندىن ئارام ھهپته بىر كۆلده ئىسسىق قىرغىزىستاننىڭ
. كهتتۇق  
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 ۋه مۇرهككهپ ناھايىتى ئېچىشنىڭ مهكتىپى مۇزىكا كېيىن اندىنقايتق لوندونغا بىز
جايالشقان،  جهنۋهگه شىتابى باش ئۆتۈپ، ئاخىرى بېسىپ جهريانالرنى بىر جاپالىق
مهدهنىيهت ئاسىيانىڭ ئوتتۇرا بۇيان يىلالردىن ئۇزۇن  ياردهم تهرهقىياتىغا سهنئهت-
 ياردىمىگه ئىقتىسادىي ۋه ىشىغاقولل فوندىنىڭ مهدهنىيهت ئاگاخان كېلىۋاتقان بېرىپ

 رهسمىيهتلىرىنى قانۇنىي مهكتهپنىڭ قازاقىستاندىكى كېيىن شۇنىڭدىن بىز. ئېرىشتۇق
 ھهمكارلىغىنى ۋه ياردىمى مهركىزىنىڭ مهدهنىيهت ئۇيغۇر قازاقىستان بېجىرىشته
. بولمىدى كۈتكهندهك بىز نهتىجىسى بولساقمۇ ئىستىگهن  

 
 رهئىسى فوندىنىڭ مائارىپ» ئىنايهت« ئارقىلىق ئۆمهروۋا هنادىر سىڭلىمىز مهن كېيىن
 بۇ ئاساسىدا ئاالقىلىشىپ، ھهمكارلىشىش بىلهن ئاكا ئىمىنوۋىچ تۇرغان مهرھۇم

 تهقدىرنىڭ ئهمما كېلىشتۇق بېرىشقا ئېلىپ بىرلىكته خىزمهتلىرىنى مهكتهپنىڭ
 سۆھبهتلىرىمىز قويدى، شۇ قىلىپ قىسقا ئۆمىرىنى ئاكىمىزنىڭ تۇرغان قىسمهتلىرى

 مۆھتهرهم ئهلسۆيهر، مهرىپهتۋهر بۇ ئۆتمهي، بىزنىڭ ۋاقىت ئۇزاق ئانچه بولۇپ، ئارىدىن
 ئاخىرىدا. قالدى كېتىپ ۋاقىتسىز ئارىمىزدىن قالدۇرۇپ مۇسىبهتكه ھهممىمىزنى ئاكىمىز

 نهتىجىسىده، بولۇپمۇ تىرىشچانلىقالر كۆپ ئارقىلىق تايىنىپ، ئادۋۇكات ئۆزىمىگه بىز
ھارماي كالرانىڭ ۋه ىلمۇراتد  رهسمىيهتلىرىنى قازاقىستاندىكى مهكتهنىڭ تالماي-

پۈتۇپ،  رهسمىيهتلهر بارلىق قىلىنغان تهلهپ بىلهن مېڭىشلىرى يول ئۈچۈن بېجىرىشى
2016  بېرىلگهن نام دهپ» مهكتىپى مۇزىكا ئۇيغۇر يهتتىسۇ« رهسمى ئېيىدا ماي يىلى ـ-
 ئېيىدا ئاۋغۇست يىلى شۇ بىلهن شۇنىڭ. چىقتۇق ۇرۇپق بايسېيىتتا مهكتىپىنى مۇزىكا

 مهكتهپنىڭ يىگىتلىرىنى بايسېيىتتىنىڭ گۈرۈپ بىر قاتارلىق دىلمۇرات، زۇفهجان، دىليار
 ۋه ئهسۋاپ چالغۇ يۇرۇش بىر بولغان كېرهكلىك ئۈرۈمچىدىن ئۈچۈن ئوقۇغۇچىسى 30

كېيىم  نهرسىلهرنى ھهممه چىدىنئۈرۈم ئۇالر. ئهۋهتتۇق كېلىشكه ئېلىپ كېچهكلهرنى ـ-
2016 يهنى يىلى كېيىن، شۇ كهلگهندىن قايتىپ ئېلىپ  سېنتهبىرده يىلىـ -

 مۇۋهققهت باشالشقا ئوقۇشنى رهسمىي مهكتهپنىڭ ده» كافىسى ئهزىز« بايسېيىتتىكى
خوش بۇ. بولدۇق  ئهركن كېيىن، ۋاشىڭگتوندىكى تارقالغاندىن ۋاقىتتا شۇ خهۋهرـ -
2016 رادئىوسى ئاسىيا 4 يلىـ -  مۇزىكا ئۇيغۇر يهتتىسۇ’ قازاقىستاندا« كۈنى  نويابىرـ -

: تارقىتىدۇ خهۋهر مهخسۇس ناملىق» قۇرۇلدى’ مهكتىپى  
 

https://www.rfa.org/uyghur/xewerler/medeniyet-tarix/yettesu-mektipi-
11042016224205.html 
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 كۇرسىغا بۇ ئېچىلغان قېتىم بولۇپ، تۇنجى ھهقسىز پۈتۈنلهي ئوقۇتىشى مهكتىپىمىزنىڭ

ئاز ئىچىدىن ئۇالرنىڭ ۋه قىلغان ئىلتىماس ئوقۇشقا ئوقۇغۇچىالر ئارتۇق دىن 100  توال-
 قوبۇل تهربىلهشكه پهرزهنتى ۇرئۇيغ نهپهر 50 قارالغان دهپ بار تاالنتى سهنئهت
 تاماملىغاندىن ئوقۇشىنى نورمال كۈندىلىك مهكتىپىدىكى دهرىسكه ئوقۇغۇچىالر. قىلىنىدۇ
 ئورۇنالشتۇرۇلغان قىلىپ سائهت 4 ھهپتىگه ھهر دهرسىنى مهكتهپنىڭ. كېلهتتى كېيىن

تامبۇر، دۇتار،  ئوقۇغۇچىالر. بېرىلهتتى دهرىس سائهتتىن 2 كۈنده ئىككى بولۇپ، ھهر
 مۇزىكا ئۇيغۇر بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئايرىلغان گۈرۇپىلىرىغا قاتارلىق ئۇسسۇل ۋه ساتار، داپ

. ئىدى يۈكسهك قىزغىنلىقى ئۆگىنىش سهنئىتىنى ۋه  
 

2016 يهنى يىلى شۇ مهن 11 نويابىرنىڭ يىلىـ - كېلىپ،  قازاقىستانغا كۈنىـ -
 ھه مهسىلىلهرنى تۇرغان بولۇپ مهۋجۇت  ۋه تهكشۇرۇش خىزمهتلىرىنى مهكتهپنىڭ

 قېتىملىق تۇنجى مهكتهپنىڭ مهن. كهلدىم يېزىسىغا بايسېيىت ئۈچۈن قىلىش
 مۇقام مۇڭلۇق بىلهن كىيىملىرى سهنئهت مىللىي گۈزهل ئۇيغۇرنىڭ كۇرسانتلىرىنى
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 پهرزهنتلىرىمىزنى كۆز قارا چېلىۋاتقان بىلهن ئىشتىياق سهھنىده مۇزىكىلرىنى
 مېھنىتىگه، ئوقۇغۇچىالرنىڭ سىڭدۇرگهن ئۇستازالرنىڭ كۆرگىنىمده، ئوقۇتقۇچى

ئهلبهتته،  بۇ. تۇرالمىدىم ئوقۇماي ئاپرىن ئۆگهنگنلىكىگه قىزىقىپ بىلهن تىرىشچانلىق
 ئهجىرىمىزنىڭ سىڭدۇرگهن بۇيان يىلدىن ئىككى ئۆتكهنكى ھهممىمىزنىڭ بىز

 ئۇيغۇرلۇق ئهمدى ىزبالىلىرىم بۇ دهقىقىلهرده شۇ. ئىدى مىۋىسى ئېرىشكهن كوللېكتىپ
 ئويلىسام، بىز بولىدىغانلىقىنى چوڭ سۆيۈپ مهدهنىيىتىنى گۈزهل بىلهن، ئۇيغۇرنىڭ

. كېتىۋاتاتتىم سۆيۈنۈپ ئىچىمدىنـ  ئىچ ئۈچۈن ئىشىمىز بۇ ئاشۇرغان ئهمهلگه  
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 يېزىغا، بولۇپمۇ پۈتكۈل مهكتىپىمىز بۇ قۇرۇلغان يېزىسىغا بايسېيىت قىسقىسى
 بىر يېڭىچه ۋه  روھ مىللىي بىر كهيپىيات، يېڭچه بىر يېڭىچه قهلىبلىرىگه ڭسهبىيلهرنى

2016 رادئىوسى ئاسىيا ئهركن ھهقته بۇ. ئىدى قىلغان ئاتا كۈچلهرنى ھاياتى مهنىۋىي ـ -
15 يلى  ئوقۇغۇچىلىرى مهكتىپى مۇزىكا ئۇيغۇر يهتتىسۇ قازاقىستان« كۈنى نويابىرـ -

: ئىشلهيدۇ خهۋهر مهخسۇس تېمىدا ېگهند» ئۆتكۈزدى كونسېرتىنى تۇنجى  
 

-mektep-uyghur-https://www.rfa.org/uyghur/xewerler/maarip/qazaqistan
11152016163351.html  

 

 
بارىسىز؟  ئېلىپ خىزمهت ققاندا ئۆزىڭىز لوندوندا. 2  

  
2001 لوندونغا مهن  بويىچه كهسىپ ۋه تىلى ئېنگلىز يىل 8 كېيىن كهلگهندىن يىلى ـ-

 الھىيلهش تور ۋه تېخنىكىسى ئۇچۇر كومپىيتېر ئوقۇشۇمنى ئاخىرقى ئهڭ. ئوقۇدۇم
 بۇيان پۈتتۈرگهندىن ئىنستىتۇتىنى Birkbeck ئۇنۋېرسىتىتى لوندون بويىچه كهسپى
2012. كهلدىم قىلىپ خىزمهت ساھهسىده تېخنىكا ئۇچۇر كومپىيتېر دالوندون  يىلىدىنـ -
 قۇرۇلغان تارمىقىدا ئىنستىتۇتى شهرىقشۇناسلىق ئۇنىۋرسىتىتى لوندون بۇيان

 تۇرىده قىقاتتهت ناملىق) www.soundislamchina.org» (ئاۋاز ئىسالمىي خىتايدىكى«
 بۇ مهن. كېلىۋاتىمهن قىلىپ خىزمهت بولۇپ تهتقىقاتچى ياردهمچى ۋه باشقۇرغۇچى تور

 ئانسامبىلى ئۇيغۇر لوندون ھالدا خالىس يهنه باشقا خىزمىتىمدىن
)www.uyghurensemble.co.uk (ئۇيغۇر همىيىتىج قهلهمكهشلهر خهلقارا بىلهن 

. كېلىۋاتىمهن ئىشلهپ خىزمهتلىرىنى) www.uyghurpen.org( مهركىزىنىڭ  
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تونۇيمىز؟ قانداق سۈپىتىده يازغۇچى بىر سىزنى بىز. 3  

  
 لوندوندا يهنى سۈپىتىده پائالىيهتچى سۆيهر سهنئهت بىر بۇرۇن مېنى توغرا، خهلقىمىز

 قۇرغۇچىسى نىڭ» ئانسامبىلى ئۇيغۇر لوندون« گۈرۇپپىسى مۇزىكا ئۇيغۇر قۇرۇلغان
 بىر ياكى پائالىيهتچى سۆيهر سهنئهت بىر مېنى ئهمدىلىكته. ئىدى كهلگهن تونۇپ دهپال

» ئهلكۈن« سۈپىتىده تهتقىقاتچى ۋه يازغۇچى بىر ئهمهس، بهلكى سۈپىتىدىال ئىجاتكار
)www.azizisa.org (غهرىب بۇيان يىلدىن 10 يېقىنقى بىلهن ئىسمىم قهلهم دېگهن 

 خهلقىمىزگه ۋهتهندىكى ۋه ئاسىيا توپلۇقلىرىغا، ئوتتۇرا مۇھاجىرهت ئۇيغۇر ئهللىرىدىكى
 ۋه ئىجتىمايى، مهدهنىي جهمىيىتىنىڭ ئۇيغۇر كېلىۋاتقان قىلىپ تهقدىم ئۆزۈم مهن

 شۇنڭدهك ۋه بىلهن ماقالىلىرىم تهتقىقات ئىلمىي يازغان بويىچه ساھهلىرى تارىخىي
 ئهمگهك قاتارلىق شىېئرلىرىم ھهم لىرىكىلىرىم، ھېكايىلىرىم يازغان سېغنىپ ۋهتهننى
 نهشر تۇنجى مۇھاجىرهتته مېنىڭ بولۇپمۇ. كېلىۋاتىدۇ تونۇپ ئارقىلىق مىۋىلىرىم
 ئورخۇن دهرياسىدىن دوناي« بولغان بىرى نىڭئهمگىكلىرىم ئهدهبىي قىلىنغان

2011 كىتابىم ناملىق» بويلىرىغىچه  قهلهمكهشلهر خهلقارا شىۋىتسىيىده يىلى ــ-
. بولدۇم تونۇشلۇق خهلقىمىزگه قىلىنغاندىن نهشىر نامىدىن مهركىزى ئۇيغۇر جهمىيىتى  

  
 ئوقۇۋاتقان مهكتهپته ئوتتۇرا توختالسام، مهن ھهققىده ھاياتى ئىجادىيهت ئۆزۈمنىڭ مهن

1985 يهنى ۋاقتىمدا  ده» گېزىتى ئاقسۇ« ۋهتىنىمىزدىكى ئانا قېتىم تۇنجى يىلى ـ-
 مهن بولماي، مهيلى قهيهرده مهن مهيلى قهدهر ھازىرغا بۇيان قىلغىنىمدىن ئېالن خهۋهر

ياشىماي،  ئهللهرده يىراق تۇردىغان ئايرىلىپ ئارقىلىق ئوكيانالر ۋهتىنىمدىن
 ئۇزاق ۋهتهندىن. تاشلىمىدىم زامان بىر ھىچ نىقهلىم قىلغان ئاتا ماڭا ىڭتهڭرىمىزن

 مهن مهيلى پهقهت ۋه پهقهت بۇيان ۋاقىتتىن يېقىن يىلغا 20 بۇ ئۆتكهن مۇساپىرلىقتا
 قهلىبداش، سىرداش، سهبدش ماڭا ۋاقىت ھهر يىغالي، قهلىمىم مهن كۈلهي، مهيلى

 مۇشۇ سېغنىشلىرى قىلغان سوۋغا ىجىراننىڭھهسىرهتلىرى، ھ يىلالرنىڭ. كهلدى بولۇپ
 توختاتمىدىم ۋه زىشنىېي مهن ئۈچۈنمۇ شۇنىڭ! تۆكتى دهردىنى ئۆز بىلهن ىمقهلىم
.  كېلهلىدىم ئۇلىشىپ كۈنگه بۈگۈنكى مهن ئۈچۈن تۇرغىنىم يېزىپ  
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قىلىندى؟ نهشر ئهسهرلىرىڭىز ۋه كىتاپ قانداق ھازىرغىچه سىزنىڭ. 4  
  

 كىتابىمنىڭ قىلىنغان نهشر قېتىم تۇنجى ئۆتكىنىمدهك، مېنىڭ هپد يوقۇرىدا مهن
2011 كىتابىم بۇ». بويلىرىغىچه ئورخۇن دهرياسىدىن دوناي: «ئىسمى  يىلى ـ-

 ئىنتېرنېت تۆۋهندىكى نۇسخىسىنى ئېلكىتاپ كىتاپنىڭ. قىلىنغان نهشىر شىۋىتسىيهده
.  بولىدۇ ئوقۇغىلى ىدىنرتو  

  
www.uyghurensemble.co.uk/shop/Books/Donay_Deryasidin_Orxun_Boylirighi

che_Aziz_Isa.pdf  
  

 تهتقىقات ئىملىمي ۋه كىتاپ ساندىكى كۆپ بۇيانقى يىلدىن 10 يېقىنقى مېنىڭ
 قىلىنىپ نهشىر شهكلىده ئېلكىتاپ ئىنتېرنېتتتا دېگۈدهك ئاساسهن ئهسهرلىرىم
.كهلمهكته  

  
 تۆت  تۆۋهندىكى ئهسهرلىرىمنى ئهدهبىي ۋه يمىئىل بارلىق يازغان ھازىرغىچه مهن

: بولىدۇ، ئۇالر ئايرىشقا ساھهگه  
 

 ساھالىرى تارىخىي ۋه ئىجتىمائى، مهدهنىي، سىياسىي، دىنىي جهمىيىتىنىڭ ئۇيغۇر •
.مىلىرىتې تهتقىقات ئىلمىي يازغان ىچهبوي  

 

 ۋه خاتىرىلهر، نهسرىي ھېكايه، ئوچېرىك، ئوبزور، ئهدهبىي ـ ئىجادىيهت ئهدهبىي •
.ئهسهرلهر شېئىرى  

 

 تهرجىمه ئېنگلىزچىغا ئۇيغۇرچىغا، ئۇيغۇرچىدىن گلىزچىدىننئې ـ ئهسهرلهر تهرجىمه •
.شېئىرالر ۋه ئهرسهرلهر دىكىالرژىئانېر تۈرلۈك قىلغان  

 

. شېئىرالر ۋه ماقالىالر ئىلمىي يېزىلغان ئېنگلىزچه •  
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 ۋه ئىجتىمايى، مهدهنىي، دىنىي جهمىيىتىنىڭ ئۇيغۇر بولغان خارهكتېرلىق ۋهكىل مېنىڭ

 ئىسىملىرى ماقالىلىرىمنىڭ ۋه كىتاپ قىسىم بىر يازغان بويىچه ساھالىرى تارىخىي
 شۇ چهكسىڭىز ئۇلنىشنى. دىبىرىل قىلىپ ئۇلنىشى تور ئىسمى ئهسهر( تۆۋهندىكىچه

  ):ئوقۇيااليسىز توردىن ئهسهرلهرنى ياكى ماقاله
  

1 ) 2018( ناۋايخانا داخاودىكىـ -  
http://www.uyghurensemble.co.uk/uy/?p=4623  

2 )2018( كوچىدا ياشىغان ئىنگىلىزـ -  
http://www.uyghurensemble.co.uk/uy/?p=4600  

)2017ـ بىر بوتۇلكا سۇ (  3  
http://www.azizisa.org/bir_botulka_su  

4 )2017( ۇيغۇرالرئ تونۇلۇۋاتقان بىلهن لهغمهن ئاسىياغا ئوتتۇراـ -  
http://www.uyghurensemble.co.uk/Uyghur_Leghmen_Ottura_Asiya.pdf  

5 )2014( تورى ئاالقه ئىجتىمايى ئۇيغۇر: ئىسالملىشىش ئارقىلىق ئهقىلفونـ -  
http://www.uyghurensemble.co.uk/Eqilfon_Islam.pdf  

خهۋهر تاتارىيهدىنـ  6 )2015( سهپهر كهشمىرگه پېكىندىن ـ–  
http://www.uyghurensemble.co.uk/uy/?p=3701  

)2015ئويالر ( ھهققىده» شائىرلىرى انزام«ـ  7  
http://www.uyghurensemble.co.uk/uy/?p=4418  

8 كۈي ـ قاناتالنغان ئارا قىتهلهرـ - )2014( تۇرسۇن سهنۇبهر-  
http://www.uyghurensemble.co.uk/Qanatlanghan_kuy.pdf  

9 1960 توغرىسىدا ئۆزگهرتىش يېزىقـ - )2013( كىتاپ قىلىنغان نهشر يىلىـ -  
http://www.uyghurensemble.co.uk/uy/?p=980  

10 )2011( نهزهر ئومۇمىي توربهتچىلىكىگه ئۇيغۇرـ -  
http://www.uyghurpen.org/uy/Uyghur_torbetchilikige_omumiy_nezer.pdf  

11 )، ئېنگىلىزچه2011( نهزهر تورىغا ئىنتېرنېت ئۇيغۇر: چاقىرىق نهزىرگهـ -  
page_scan_tab_contents -https://www.jstor.org/stable/24572134?seq=1  

12 )2011( بويلىرىغىچه ئورخۇن دهرياسىدىن دونايـ -  
http://www.uyghurensemble.co.uk/shop/eBooks/Donay_Deryasidin_Orxun_Boylirigh

iche_Aziz_Isa.pdf  
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13 )2011( رىشته تارىخىي ئۈزۈلمهسـ -  
html/uzulmes_tarixiy_rishte.pdf-http://www.uyghurensemble.co.uk/en  

14 )2008( كوچىسى قهشقهر لوندوندىكىـ -  
http://www.azizisa.org/london_qeshqer_kochisi/  

 

 500 ھازىرغىچه بولۇپ باغلىغان ئىشتىياق باشالپا بالىلىقىمدىن شېئىرىيهتكه مهن
  قىسىم بىر. قىلنىدى نهشرتالردا ئاتۈرلۈك مهتبۇ شېئىرلىرىم ئارتۇق پارچىدىن
 شېئىر. يېزىلدى ئېنگىلىزچه ياكى قىلىندى تهجىمه تىلىغا ئېنگلىز شېئىرلىرىم

:بولىدۇ ئوقۇغىلى ئۈلنىشىدىن ئىنتېرنېت  ئهسهرلىرىمنى  
  

sheirliri/-http://www.azizisa.org/category/elkun  
 

 تۆۋهندىكى ئهسهرلىرىمنى ژىئانېردىكى تۈرلۈك باشقا ۋه ھېكايه، نهسىر مېنىڭ
: ئوقۇيااليسىز دىنرىىلئۇلنىش ئېنتېرنېت  

 
yazmilliri/-http://www.azizisa.org/category/elkun  

hekayiliri/-http://www.azizisa.org/category/elkun  

maqaliliri/-ww.azizisa.org/category/elkunhttp://w  

7http://www.uyghurensemble.co.uk/uy/?cat=9  

https://elkitab.org/tag/aziz_isa_elkun/ 
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 خىزمهتلىرى تهييارلىق كۆچۈشنىڭ يېزىقىغا التىن انداقازاقست. 5

 قانداق ئىشلىرىغا كۆچۈش يېزىق بۇ سىز. قىلىۋاتىدۇ داۋام جىددىي
 ياشاۋاتقان ئهنگىلىيهده ئۇيغۇرلىرى، جۈملىدىن دۇنىيا قارايسىز؟ ھازىر

قوللىنىۋاتىدۇ؟  الھىيىسىنى قايسى يېزىقىنىڭ التىن ئۇيغۇرالر  
  

 ئاساس ئېلىببهسىنى يېزىقى ئېنگىلىز رهسمىي ئېلىدا قازاق ىيىتىنىڭجۇمھۇر قازاقىستان
 ئهگهر چۈنكى. بولدۇق خوش بىز ئاڭالپ قارارىنى كۆچۈش يېزىقىغا التىن قىلغان

 ئىشىدا كۆچۈش يېزىقىغا التىن مۇشۇ ئۇيغۇرلىرى قازاقىستان ياشاۋاتقان قازاقىستاندا
 يېزىق كهلگهن بىرلىككه خهلقىنىڭ يغۇرئۇ پۈتۇن ئۆگىنپ، بىر ۋه ئىزدىنىپ ئهتراپلىق

 بارلىق ئېشىشىغا ئهمهلگه قېتىم بۇ ئارزۇسىنىڭ يىللىق ئۇزۇن ئىبارهت ئىشلىتىشتىن
. ىمىزئۈمدت دېگهن چىقىرىدۇ كۈچىنى ۋه زېھنىنى  

 
 ساھهلىرىگه ھهممه ھاياتىمىزنىڭ تېخنىكىسىنىڭ ئۇچۇر كومپيۇتېر زامانىمىزدىكى

 كېلىۋاتقان قوللۇنۇپ مابهينىده ئهسىرلهردىن خهلقىمىز نبۇيا باشلىغاندىن كىرىشگه
 بىرگه، ئىلمىي بىلهن راۋانجالندۇرۇش ۋه قېلىش ساقالپ يېزىقىنى ئهرهب ئۇيغۇر

 يېزىقىنى ئهرهب ئۇيغۇر يارتىش، ھهم قواليلىق تېخنىكىلىرىدا ئۇچۇر ۋه تهتقىقات
 بىلهن ىنداشلىرىمىزقېر ئهللىرىدىكى قايسى ھهر دنىڭادۇني بىلمهيدىغان يېزىشنى

 تهلهپپۇزىدىكى تىلى خىتاي ياكى ئېنگىلىز شۇنداقال ۋه يارتىش قواليلىق ئالقىلىشىشقا
ئېلىپ،  ئالدىنى ئىشلىتىلىشىنىڭ قااليماققان ئارىسىدا ياشلىرىمىز يېزىقىنىڭ التىن

 ئوتتۇرغا يېزىقىنى التىن ئۇيغۇر ئاساسىدىكى يېزىقى ئېنگىلىز كهلتۇرۇلگهن بىرلىككه
 ھهم قۇرۇلمىسى فونتىكىلىق تىلىنىڭ ئۇيغۇر ۋه تېخنىكىسى كومپىيۇتېر قويۇش، ئۇنى

 ئۈرۈمچىدىكى خىزمهتلهرنى قاتارلى چىقىش تۇزۇپ ھالدا ئۇيغۇن قائىدىسىگه ئىمال
1990 مۇتىخهسىسلىرى كومپىيۇتېر ۋه تىلشۇناس ئۇنىۋېرسىتىتىنىڭ شنجاڭ  ـ-

 جهريانالردا بۇ. ئىدى كىرىشكهن قىلىشقا تهتقىق باشالپال ئاخىرلىرىدىن يىللىرىنىڭ
2006ئۆتۈپ،  بۆسۈپ توسقۇنلۇقالرنى باشقا ۋه نىكىلىقختې تۈرلۈك  يىلى شىنجاڭـ -
تىل رايونلۇق ئاپتونۇم ئۇيغۇر  ئۇيغۇر بىلهن تهستىقلىشى رهسمى كومېتىتىنىڭ يېزىق-
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 ۋه هنكهلتۇرۇلگ بىرلىككه ۋهتىنىمىزده ئانا قېتىم تۇنجى) ULY( يېزىقى التىن
 نهچچه ياشاۋاتقان مهمىلكهتلىرىده غهرب ۋه خهلقى ئۇيغۇر مىلليۇن 12 بۇيان شۇنىڭدىن

كهلگهن، ئالدى بىرلىككه بۇ قېرىنداشلىرىمىز مىڭلىغان ئون  يىللىق 20 بولۇپ كهينى-
. كېلىۋاتىدۇ قوللۇنۇپ نى» يېزىقى التىن ئۇيغۇر« بولغان ئىگه تارىخقا  

 
 مهدهنىيه ئۇيغۇر جۈمھۇرىيهتلىك قازاقىستان شهخسهن مهن ۋهجىدىن شۇ مانا

 ئاكتىپ ئىشلىرىغا كۆچۈش يېزىقىغا التىن رېسپۇبلىكىسىنىڭ قازاقىستان مهركىزىنىڭ
 قازاقىستاندىكى. قىلىمهن تهۋىسىيه تاللىشىنى يېزىقىنى التىن قوشۇپ، ئۇيغۇر ئاۋاز

تۇتۇپ،  چىڭ سهتنىپۇر قىممهتلىك بۇ كېلىدىغان كهم كهمدىن ئۆزلىرىگه خهلقى ئۇيغۇر
 تارىختا ئېشىشىغا ئهمهلگه بىرلىكىنىڭ يېزىق سۈپىتىدىكى مىللهت بىر خهلقىنىڭ ئۇيغۇر
. تىلهكداشمهن يۈركىمدىن چىن قوشۇشىغا توھپه بىر ئۆچمهيدىغان ئىزى مهڭگۇ  

  
 ئانا ئۇيغۇرالر دۇنياسىدىكى غهرب پۈتكۇل ئالغان ئىچىگه ئۆز ئهنگىلىيهنى، دېمهك

2006 ۋهتىنىمىزده - يېزىقى التىن ئۇيغۇر« كهلگهن بىرلىككه يۈزلۇك ئومۇمىي يىلىـ -
ULY «تېنىمدۇر،  بولسا، يېزىقى جېنىم مېنىڭ تىلى ئۇيغۇر ئۈچۈن مهن. قوللۇنىدۇ نى

 بىماالر يهرگه ھهر مېنىڭ بولسا ئىشلىتىش يېزىق كهلگهن بىرلىككه دۇنياۋىي
 يېزىقىغا التىن رېسپۇبلىكىسىنىڭ قازاقىستان مهن. پۇتۇمدۇر ئىككى يۇرهلهيدىغان

 خهلقى قازاق قېرىنداشلىرىمىزنىڭ بۇيان، قازاقىستاندىكى ئاڭلىغاندىن قارارىنى كۆچۈش
كېلىۋاتىمهن،  قىلىپ دىققهت ئاالھىده ئىشلىرىغا كۆچۈش يېزىقىغا التىن تهڭ بىلهن

. يهتكۈزۈشدۇر مهقسهت، ياردىمىمىزنى  
  

2017 نىڭ» ىپىمهكت مۇزىكا ئۇيغۇر يهتتىسۇ« مهن  كۆزدىن خىزمهتلىرىنى يىللىق ـ-
. ئىدىم بارغان قازاقىستانغا ئاخىرلىرىدا نويابىرنىڭ يىلى ئۆتكهن ئۈچۈن كهچۈرۈش
 قايتىپ تۈگۈتۇپ، ئالمۇتىغا خىزمهتلىرىنى مهكتهپنىڭ يېزىلىرىدا غهيرهت ۋه بايسېيىت

 يىغىندا شۇ مهن. اتناشتىمق بىلهن تهكلىپ يىغىنىغا مهركىزىنىڭ مهدهنىيه ئۇيغۇر كېلىپال
 مۇتىخهسىسلهر كۆچۈش يېزىقىغا التىن ئۇيغۇرلىرىنىڭ قازاقىستان« كىشلىك 30

 سهپهرگه قېتىم بۇ قازاقىستانغا مهن. بولدۇم شاھىت قۇرۇلغانلىقىغا» سىىكومىسسىي
 زىيالىيلىرىمىزغا مهدهنىيهشۇناس ۋه تىلشۇناس قازاقىستاندىكى بۇرۇنال چىقىشتىن
 قازاقىستان ئارقىلىق قىلىش ھهل بىرلىكته مهسىلىلهرنى كهلگهن ولۇش، دۇچب ياردهمده
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 مۇۋاپىقىيهتلىك يېزىقىغا التىن ئۇيغۇر دۇنياۋىي كهلگهن بىرلىككه ئۇيغۇرلىرىنىڭ
يار كۆچۈشىگه . ئىدىم ئىستىگهن يوللىرىنى ئاالقىلىشىش ئۇنۇملۇك بولۇشنىڭ يۆلهك-

» تهتقىقات تىلى ئۇيغۇر« ئارقىلىق تورى قهئاال ئىجتىمائى Whatsup مهن بىلهن شۇنىڭ
 ئۇيغۇر ئهللىرىدىكى قايسى ھهر دۇنيانىڭ ئارقىلىق توپ بۇ مهن. چىقتىم قۇرۇپ توپىنى

يىغدىم،  يهرگه بىر زىيالىالرىنى ۋه مۇتىخهسىسلهنى، ئهدىب ۋه ئالىم تىلشۇناس
 التىن ئۇيغۇر« قانچه بىر ئۈچۈن كۆچشى يېزىقىغا التىن ئۇيغۇرلىرىنىڭ قازاقىستان

 ئىلمىيپايدىلىق بولغان  ھهقته بۇ ۋه ھاىزرلىنىشىغا ڭنى» الھىيىسى يېزىقى
. بولدۇم تۈرۈتكه بېرىشغا ئېلىپ مۇنازىرلهرنى  

  
 يېزىقىغا التىن ئۇيغۇرلىرىنىڭ قازاقىستان كېيىن كهلگهندىن ئالمۇتىغا نۆۋهت بۇ مهن

 كۈچلۇك قوللۇنۇشنىڭ نىيېزىقى التىن ئۇيغۇر كهلگهن كهكبىرلى ئىشىده كۆچۈش
رازىىيۋ،  ئارسىالن ئالىملىرىمىزدىن تىلشۇناس بىلهن سۈپىتىم بولۇش تهشهببۇسكارى

 ۋه يازغۇچى قاتاردا شۇ بىلهن، ھهم قاسىموۋا دىلنۇر ۋه تۇردىيېۋ ئالىمجان
 پهن ئۇيغۇر ۋه ھهمرايېۋ خهمىد پرېزىدېنتى كلۇبنىڭ پهن ئۇيغۇر ئهدىپىمىزدىن

غېنىيېۋ،  ھاكىمجان رهسسام ئاتاغلىق ئهزالىرىدىن كۆپلىگهن ىكىئالمۇتىد كلۇبنىڭ
 ۋهتهنپهرۋهر نهشىرىياتىنىڭ خانىم، مىر زۇلپىقاروۋ، ھهدىيه قۇربان، كۈرهش ھاشىمجان

 مولوتوۋ، ئابدۇلجان ۋىليام قاتاردىن شائىرلىرىمىز ئهپهندى، ياش ئهلشىر ساھىبى
 قازاقىستان ھالدا كوللىكتىپ ۋه ئايرىم بىلهن قېرىنداشلىرمىز قاتارلىق ئازانباقىيېۋ

 كىالبنىڭ پهن ۋه قولالش الھىيهسىنى يېزىقى التىن كهلگهن بىرلىككه ئۇيغۇرلىرىنىڭ
 ھهممىمه ۋه بولدۇم سۆھبهتلهرده ئهھمىيهتلىك ھهققىده خىزمهتلىرى مۇناسىۋهتلىك

. كهلدۇق تونۇشقا بىر ئورتاق بىلهن قېرىنداشلىرىمىز  
 

 تهشكىللهنگهن بىلهن بېرىشى ئاۋاز كۆپچىلىكنىڭ يىغىنىدا هركىزىنىڭم مهدهنىيه ئۇيغۇر
 مهمنۇن قۇرۇلۇشىدىن نىڭ» سىكومىسسىيى مۇتىخهسىسلهر كۆچۈش يېزىقىغا التىن«

 ۋه زىيالى سانلىق كۆپ ئالغان ئورۇن دىنكومىسسىيى بۇ چۈنكى بولدۇم
 ھازىرغىچه تېمىدا بۇ بىز قىلىپ شۇندا. تونۇيتتۇم ياخشى مهن ئوقۇتقۇچىللىرىمىزنى

 دۇنيا پۈتۈن مهقسىتىمىز بىزنىڭ قىسقىسى. بېرىۋاتىمىز ئېلىپ مۇزاكىره ئاكتىپ داۋاملىق
 ئارزۇلىرىمىز بۇ. ئاشۇرۇشدۇر ئهمهلگه يېزىقىنى التىن ئۇيغۇر كهلگهن بىرلىككه مىقياسىدا
 دۇنيانىڭ خهلقىمىز بولغان ئىگه مهدهنىيهتكه بىر ۋه دىل تىل، بىر ئاشسا، بىر ئهمهلگه
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 ئاالقىلىشااليدۇ، بولۇپمۇ يىزىپ خهت يېزىقتا بىر بولغان ياشىسۇن، ئوخشاش قهيىرىده
مهنىۋى خهلقىمىزنىڭ مۇھىمى ئهڭ  نهشرياتچىلىق ۋه مهدهنىيهت، ئاخباراتچىلىق-

 ئېلىش بىلىم پهرزهنتلىرىنىڭ ئۇيغۇر. ئېرىشهلهيدۇ مۇۋاپىقىيهتلهرگه زور ئىشلىرى
كىملىكى، مهدهنىيىتى،  ئۇيغۇر كهلگۈسىدىكى بۇ .بولىدۇ ۇرچوڭق تېخىمۇ مهنبهلىرى

 زور ناھايىتى بېسىلىدىغان ئۈچۈن قېلىش ساقالپ مائارىپىمىزنى مىللىي ۋه تىلى
. قهدهمدۇر ئىگه ئهھمىيهتكه  

  
 ىنىڭ» مهركىزى ئۇيغۇر جهمىيىتى قهلهمكهشلهر خهلقئارا« سىز. 6

 دۇنىياغا هدهبىياتىنىئ ئۇيغۇر سىزچه. رهئىسى كۆمىتېت ئىجىرائىيه
بېرىلىۋاتامدۇ؟ ئېلىپ ئۈنۈملۇك خىزمهتلىرى تونۇشتۇرۇش  

  
 ئۈچۈن بولسۇن ئاسان چۈشىنشكه ئاۋال بېرىشتىن جاۋاپ ئۇدۇل سوئالىڭىزغا بۇ مهن

 پهن ئۇيغۇر( مهركىزىگه ئۇيغۇر جهمىيىتى قهلهمكهشلهر خهلقئارا ئۆزۈمنىڭ گېپىمنى

ـ 2010 مهن. باشالي بىلهن ۋاقتىم كىرگهن بولۇپ )كلۇب  ئهزا كلۇبقا پهن ئۇيغۇر يىلى-
2011. كىردم بولۇپ  هۋ چىقتىم قۇرۇپ تورىنى ئىنتېرنېت كلۇبنىڭ پهن ئۇيغۇر يىلى ـ-
  .كېلىۋاتىمهن باشقۇرۇپ ئۆزۈم كۈنگىچه بۈگۈنكى تاكى ئۇنى

 (http://www.uyghurpen.org) 
 

2012 مهن  مهركىزىنىڭ ئۇيغۇر جهمىيىتى قهلهمكهشلهر خهلقئارا باشالپ يىلىدىنـ -
 قوغداش وقوقىنىھ يازغچىالرنىڭ ۋه ئهزاسى ھهيئهت ئىدراره كومېتىت ئىمىيدا

 داۋمىدا خىزمهتلىرىمىز ئهلبهتته، بۇ. كهلىدم قىلىپ خىزمهت بولۇپ مهسئۇلى بۆلۇمىنىڭ
 بىز. سىڭدۇردۇق مېھنهتلهر كۆپ ئۈچۈن تونۇشتۇرۇش دۇنياغا ئهدهبىياتىنىڭ ئۇيغۇر بىز

 ناملىق» كهپتهر ياۋا« ياسىننىڭ نۇرمۇھاممهد يازغۇچىسى ئۇيغۇر ئاتاغلىق ھازىرغىچه
 ھازىرغىچه ھېكايه بۇ ۋه قىلدۇق تهرجىمه تىللىرىغا دۇنيا ئارتۇق دىن 20 يىسىنىھېكا

 بولۇپ كۆچمهن ئاۋىسترالىيهده يهنه باشقا ئۇنىڭدىن. قىلىنىۋاتىدۇ تهرجىمه داۋاملىق
 بىئوگرافىك ناملىق» زېمىن نهملهنگه يېشىدا كۆز« ھهدىمىزنىڭ سۆيۈنگۈل ياشۋاتقان
 مهسئۇلى بۆلۇمىنىڭ قوغداش ھوقوقىنى يازغۇچالرنى قىھازىر كلۇبنىڭ پهن رومانىنى
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 كلۇبنىڭ پهن ئېنگىلىز ۋه ئۇتتۇردى قىلىپ تهرجىمه ئېنگىلىزچىغا خانىم رهھىمه
»2017  يېقىندا پات كىتاپ ئېرىشتى، بۇ غا» مۇكاپات نهشر تهرجىمه نادىر يىللىقـ -

 بېشىدىن ىمىزنىڭئائىل يىلى ئۆتكهن ملىدىن، مېنىڭۈج. چىقىدۇ نهشردىن لوندوندا
 ناملىق» تېلېفون قالغان جاۋابسىز« يازغان ئاساسهن خاتىرىسىگه ئىشالر راست ئۆتكهن
 ئېرىشىپال ئوقۇشىغا ياقتۇرۇپ ئاالھىده ئۇيغۇرالرنىڭ مۇھاجىرهتتىكى پۈتكۈل ھېكايه

 رئىالىزىم قىلىنغان، دهۋىر تهسۋۇر ھاياتى ۋه ۋهزىيىتى ئۇيغۇر بۈگۈنكى قالماستىن
 كىرىپ ئهدهبىياتىغا تور ئىنتېرنېت دۇنيا سۈپىتىده نامايهندىسى لىقىنىڭپروزىچى
ئېنگىلىزچه، روسچه، گېرمناچه، ياپونچه، خىتايچه،  بۈگۈنگىچه ھېكايه بۇ. كهلدى

 قىلىنىپ، تور تهرجىمه تىللىرىغا دۇنيا ئارتۇق تىن 30 قاتارلىق ئهرهبچه، ھىندى
 قوزغاپ، ئۇيغۇر قىزىقىشنى نىڭرىلهۇرمهنئوق دۆلهت كۆپلىگهن دۇنياسىدىكى
. كۆرسىتىۋاتىدۇ رولىنى تېگىشلىك ئۆزنىڭ تونۇلۇشىدا خهلىقلىرىگه دۇنيا ئهدهبىياتىنىڭ  

  
:ئۇيغۇرچه  

http://www.uyghurensemble.co.uk/uy/?p=4501  
:ئىنگىلىزچه  

http://www.uyghurensemble.co.uk/en/?p=642  
:خىتايچه  

http://www.uyghurensemble.co.uk/en/?p=688  
:روسچه  

tp://www.uyghurensemble.co.uk/en/?p=696ht  
  

2006 كلۇبى پهن ئۇيغۇر  جايالشقان، دۇنيا لوندونغا شىتابى باش ۋه قۇرۇلغان يىلىـ -
 خهلقئارالىق بىر قاتناشقان بولۇپ ئهزا مىللهتلهر ۋه دۆلهت ئارتۇق تىن 140 بويىچه

 رايون ئوخشاش ىدهلئائى خهلقئارالىق بۇ بىز. ئهزاسىدۇر ئائىلىسىنىڭ يازغۇچىالر
 مۇناسىۋهتلىرىنى ھهمكارلىق يېقىندىن بىلهن مهركهزلىرى كلۇب پهن جۇغراپىيىسىدىكى

 كلۇبنىڭ پهن ئۇيغۇر يهنى بويىچه نهتىجىسى خىزمهتلىرىمىز شۇ. كېلىۋاتىمىز ئورنۇتۇپ
 يازغۇچىلىرى ئهللهر ۋه دۆلهت سۆزلىشىدىغان تىللىرىدا ئالتايـ  ئۇرال« يىتهكچىلىكىده

 تىل بىر ۋه چىقىپ، قېرىنداش قۇرۇپ نىبىرلىكى پهن رايونلۇق ناملىق» ىرلىكىب
 ھهل مهسىلىلهنىمىللىي  مهۋجۇت باشقا ۋه ئهدهبىيات، تىل ئارا دۆلهتلهر ئائىلىسىدىكى
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ـ 2011 پائالىيهتلىرىمىزنى مهزمۇنالردىكى ئورنۇتۇپ، تۈرلۈك ھهمكالىق بويىچه قىلىش -
 ئۇيغۇر ئهلبهتته خزمهتلىرىمىزمۇ بۇ. كېلىۋاتىمىز ۇپيايدۇر قانات بۇيان يىلىدىن

. ئويناۋاتىدۇ رول ئىجابىي تونۇلۇشىدا ئهدهبىياتىنىڭ  
 

 دۇنياۋىي بىز بولسىمۇ يىتهرلىك قىيىنچىلىقلىرىمىز بىزنىڭ كۈنده بۈگۈنكى گهرچه
 قىلىش خىزمهت خهلقىمىزگه بىلهن ساالھىتىمىز بولۇش كلۇبى بىر لىنىڭيازغۇچى ئۇيغۇر

 خهمىد پرېزىدېنتىمىز. ۋاتىمىزقىلىداۋام  خىزمهتلىرىمىزنى تىرىشىپ بىرلىكته ۈچۈنئ
 كۇچ ئورتاق ئهزلىرىنىڭ بارلىق قازاقىستاندىكى كلۇبنىڭ پهن ئۇيغۇر ۋه ھهمرايېۋ
 ھهممىمىزنىڭ. ئىلگىرلهۋاتىدۇ ئالغا كۈنسايىن ىلىرخىزمهت كلۇبىمىزنىڭ بىلهن چىقىرىش

2017 مهن. قىلىشدۇر خىزمىتىنى ىقىنىڭئۇيغۇرخهل مهقسىدى ئورتاق  يىلى ـ-
 پهن ئۇيغۇر يىغىندا ئۆتكۇزۇلگهن مالمودا شهھهر پورت جهنۇبىدىكى شىۋىتسىيهنىڭ

 پهن ئۇيغۇر بۇيان شۇنىڭدىن ۋه سايالندىم بولۇپ رهئىسى كوممېتىت ئىجرائىيه كلۇبنىڭ
  شلهپئ بىلله بىلهن ھهمرايېۋ خهمىد ئۈچۈن جالالندۇرۇش خىزمهتلىرىنى كلۇبنىڭ

.كېلىۋاتىمىز  

 
  

بهرسىڭىز؟ ئېيتىپ ھهققىده ئائىلىڭىز ۋه ئۆزىڭىز. 7  
  

 تىلسىم ئۆزىنىڭ تارىم ىمىيقهد چۈنكى بولىدۇ دىسهممۇ ئوغلى تارىم ئۆزۈمنى مهن
 ئۆلمهس كۆمۈلگهن تهكلىماكانغا بولسا، ئهجدادلىرىمىزنىڭ ئهتكهن ئهللهي مېنى قوينىدا
 چوڭ مېنى بىرىپ ئېيتىپ رىۋايهتلهر كهچمىشلىرىدىن شانلىق ئۆزىنىڭ ماڭا روھلىرى
 ىتويبولد ناھىيىسىنىڭ شاھيار يۇرت شاھلىق بويىدىكى تارىم ئهشۇ مهن. ئىدى قىلغان
1970 كهنتىده يېڭىچىمهن يېزىسى  بۇ كىرگىچه ياشقا 18 تاكى مهن. توغۇلغان يىلى-

1991. بولدۇ چوڭ تهربىيهلىنىپ يۇرتىدا ئۇيغۇر ساپ  شىنجاڭ« ئۈرۈمچىدىكى يىلى ـ-
 ھۆكۈمهت كېين. پۈتتۇردۇم كهسپىنى تىللىرى خىتاي ۋه رۇس نىڭ» ئۇنۋېرسىتىتى

 سىياسىي كېيىن قىلغاندىن خىزمهت يىل يېرىم دهيهر ئۇ ۋه قىلىندىم تهقسىم خىزمىتگه
. بوشتۇلدۇم خىزمىتىمدىن سهۋهبلىك مهسىلىلهر  
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1999. بولدۇم مهجبۇر ئايرىلىشقا ۋهتىنىمدىن ئۆز يىلالردا كېيىنكى  بىشكهكته يىلى ـ-
 شهھرىگه مىيۇنخىن گېرمانىيىنىڭ ئاخىرىدا يىلىنىڭ شۇ كېيىن تۇرغاندىن يىل بىر

ـ 2001 .لدىمكه بولۇپ كۆچمهن  ئهنگلىيهنىڭ مهقسىتىده ئۆگىنش ئېنگىلىزچه يىلى-
 قىلىپ توي شهھهرده بۇ كېيىن يىلدىن قانچه بىر ۋه كهلدىم شهھرىگه لوندون

2004 مهن. قالدىم يهرلىشىپ  ئۇيغۇرچه قويغان قويۇپ رهيچېل، (ئاپام ئايالىم يىلى ـ-
 شهرىقشۇناسلىق ېرسىتىتىئۇنۋ لوندون ئايالىم. قىلدىم توي بىلهن) راھىله ئىسمى

 نورمال ئائىلىمىزنىڭ پۈتۈن بىزنىڭ. قىلىدۇ خىزمهت بولۇپ پروففېسسور ئىنستىتۇتىدا
 خىزمهت خهلقىگه ئۇيغۇر كۈچىمىز ۋه ۋاقتىمىز، زېھنىمىز بارلىق سىرىتقى خىزمهتتىن

 ۇمۇش بىز. قىلىنغان تهقدىم قىلىشقا تهقىق سهنئىتىنى ۋه مهدهنىيىتى قىلىشقا، ئۇيغۇر
. كېلىۋاتىمىز ياشاپ بىرگه يىلدىن 15 ئۆتكهنكى بىلهن نىشانىمىز ۋه ئىراده  

 
 ياشىمىسۇن، ئۆزنىڭ قهيىرىده دۇنيانىڭ بار، ئۇالر پهرزهنتىمىز قىز ئۇچ بىزنىڭ

 ئۇچ تارىخىدىكى ئۇيغۇر دهپ، ئۇالرغا ياشىسۇن ئېلىپ ئېسىگه ۋاقىت ھهر ئۇيغۇرلۇقۇنى
 ھازىر نهفىسه، ئۇ ئىسمى قىزىمىزنىڭ چوڭ. ققويدۇ قويۇپ ئىسمىنى مهلىكىنىڭ

 مهكتهپته ئوتتۇرا لهيلىگۈل، ئۇ ئىسمى قىزىمىزنىڭ ئوتتۇانچى. ئوقۇۋاتىدۇ ئۇنۋېرسىتېتتا
 باشالنغۇچنى يىل كېلهر سهنهمجان، ئۇ ئىسمى قىزىمىزنىڭ كىچىك ئوقۇيدۇ، ئهڭ

 توغۇلۇپ لوندوندا قىزىلىرىم ئىككى توغۇلغان، قالغان ۋهتهنده قىزىم چوڭ. پۈتتۈرىدۇ
.بولدى چوڭ  

 
  

 ئۇيغۇر يهتتىسۇ« ـ يۆتكىسهك سهنئهتكه قايتىدىن سۆھبىتىمىزنى. 8
ئىبارهت؟ نېمىلهردىن مهقسىتى كۆزلىگهن نىڭ» مهكتىپى مۇزىكا  

  
 شهرقىدىكى قازاقىستاننىڭ مهقسىتى كۆزلىگهن نىڭ» مهكتىپى مۇزىكا ئۇيغۇر يهتتىسۇ«

ـ چهت ۋه ناھىيه، مهھهلله راقالشقانئولتۇ مهركهزلىشىپ ئۇيغۇرالر  يۇرتالردىكى ياقا-
ـ شهرت  ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر سهۋهبىدىن نامراتلىق ياكى بولمىغان يىتهرلىك شارائىتلىرى-
ـ چالغۇ  پهرزهنتلىرىگه ئۇيغۇر قېلىۋاتقان مهھرۇم ئۆگنىشتىن چېلىپ ئهسۋابلىرىنى-

 يۇرتالردىكى شۇ ئارقىلىقىز خىزمىتىم بۇ دۇر.رىشىب يارتىپ پۇرسهتلهرنى ئۆگىنش
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 ئۇيغۇر قهدىرلهيدىغان، كېلىجهكته كىملىكىنى مىللى ئۆزىنىڭ ئۆسمۇرلىرىنىڭ ئۇيغۇر
مهدهنىيه  يېتىشىپ ئهۋالتالرنىىڭ تانالتلىق قىالاليدىغان ۋارىسلىق سهنئىتىگهـ -
. قوششدۇر ھهسسىمىزنى ئۆز چىقىشىغا  

 
2016 بىز كېيىن،  ئاچقاندىن بايسېيىتتا كۇرسىنى ققارارلى تۇنجى مهكتپىمىزنىڭ يىلىـ -
ئاتا ۋه ئوقۇغۇچىالرنىڭ يۇرتتىكى شۇ قولالپ قىزغىن ئانىالرنىڭ-  قۇۋتلىشىگه-

 ئهتراپىدىكى 50 بويىچه ئۇسۇل ۋه مۇزىكا مهۋسۇم بىر بايسېيىتتا بىز. ئېرىشتۇق
2017. تهربىيلىدۇق ئوقۇغۇچىالرنى  مهكتهپنىڭ باشالپ نتهبىردىنسې يىلىـ -

 غهيرهت بىلهن، شۇنداقال تىرىشچانلىقى دىيېۋنىڭۇرت دىلمۇرات مهسئۇلى ىستاندىكىقازاق
 قوللىشى قىزغىن ھهم تهكلىپى ھاكىمالرنىڭ ھهزىمجان ۋه مۇدىرى مهكىپىنىڭ ئوتتۇرا
2 مهكتىپىنىڭ» مۇزىكا ئۇيغۇر يهتتىسۇ« يېزىسىدا غهيرهت بىلهن  كۇرسىنى قارارلىق ـ-

2018 ھازىر تامامالپ، مانا نهتىجىلىك ئۇنى ۋه باشلىدۇق مۇۋاپىقىيهتلىك  يىللىقـ -
 كۇرسىدا مۇزىكا مهكتىپىدىكى غهيرهت. ىپتىمىزۇتۇر قىلىپ تهييارلىق باشالشقا ئوقۇشىنى

 بۇ. ئوقۇيدۇ ئۆسمۈرلىرى مىللهت باشقا ۋه قازاق نهپهر 10ئۇيغۇر،  نهپهر 30 ھازىر
 نىڭ» ئانسامبىلى نۇر« دىكىئالمۇتى ئۈچۈن بېرىش دهرىس ئوقۇغۇچىالرغا كۇرستىكى
 تهكلىپ ئوقۇتقۇچىسىنى مۇزىكا قازاق بىر يهرلىك ئوقۇتقۇچىسىنى، ۋه نهپهر 2 تاالنتلىق
 4 قاتارلىق دۇمبۇرا ۋه راتاتهمبۇر، دۇتار، س ئوقۇغۇچىالر كۇرستىكى ھازىر. قىلدۇق

 ئۆتكهن نمه. يوقۇرى قىزغىنلىقى ئۆگىنىش مۇزىكا بولۇپ، ئۇالرنىڭ بۆلۇنگهن گۇرۇپپىغا
 كۆزدىن ئهھۋاللىرىنى ئۆگىنىش بېرىپ، ئوقۇغۇچىالرنىڭ يېزىسىغا غهيرهت نويابىردا يىل

چهت يېزىسى غهيرهت. كهچۇردۇم  سهنئهت ئوقۇغۇچىالرنىڭ قارىماي بولىشىغا يېزا ياقا-
 ئېلىپ يېزىسىغا غهيرهت قېتىم شۇ مېنىڭ. ئىكهن كۈچلۇك ئىشتىياقى بولغان ئۆگىنىشكه

2017 رادئىوسى ئاسىيا ئهركن ھهققىده ىتىمزىيار بارغان  كۈنى نويابىرـ - 20 يلىـ -
 بىلهن مهدهنىيىتى مۇزىكا ئۆز ئهۋالدلىرىنىڭ ئۇيغۇر’ مهكتىپى مۇزىكا ئۇيغۇر يهتتىسۇ«’

.بېرىدۇ خهۋهر تېمىدا دېگهن» سالماقتا ئاساس تهربىيىلىنىشىگه  
 
https://www.rfa.org/uyghur/xewerler/maarip/yettisu-muzika-mektipi-
11202017202150.html 
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 قۇرغۇچىلىرىدىن ۋه مهسئۇلى نىڭ» مهكتىپى مۇزىكا ئۇيغۇر يهتتىسۇ« ئهلبهتته، مهن

 بىلهن ئىمكانىمىز بارلىق ئېيتااليمهنكى، بىز شۇنداق بىلهن ساالھىيىتىم بولۇش بىرى
 يىلغىچه قانچه بىر كۇرسىنى سهنئهت بۇ مهكتىپىدىكى يېزا غهيرت

 ياردىمىمىزگه بىزنىڭ ئۆسمۇرلهر يېزىسىدىكى غهيرهت .تىرىشىمىزداۋامالشتۇرۇشقا
. يهتتىم تونۇپ سهپرىمده قېتىمقى شۇ مهن ئىكهنلىكىنى ئېھتىياجلىق كۆپ ھهممىدىن

 بىلهن كۈتۇۋالغان، بىز قىزغىن غهيرهتته مېنى يىل ئۆتكهن ئارقىلىق سۆھبهت بۇ مهن
 مهكتىپىنىڭ ئوتتۇرا غهيرهت بهرگهن قولالپ ھهمكارلىشىپ، خىزمهتلىرىمىزنى ئۈنۇملۇك
 جانلئابدۇ( سىزگه ئىنىمىز بارغان ئېلىپ سۆھبهتنى بۇ بىلهن ھهزىمجانغا، مهن مۇدىرى

. بىلدۇرىمهن مىننهتدارلىغىمنى ئۇستاسالرغا بارلىق مهكتهپتىكى ۋه) ئازانبقىيېۋ  
  

 ئۇستازالرنىڭ ۋه ئوقۇتقۇچى مهكتهپتىكى تىرىشچانلىقىدىن، ھهم ئوقۇغۇچىالرنڭ مهن
 مهكتىپىده يېزا غهيرهت. بولدۇم مهمنۇن كۆپ مېھنهتلىرىدىن سىڭدۇرگهن

 بالىالرغا ىدىكىيېز مهزكۇر كۇرسىنىڭ مۇزىكا بۇ ئېچىلغان بهدىلىگه تىرىشچانلىقىمىز
 مىللىي گۈزهل ۋه باي قىلىشىنى، ئۆزىنىڭ ئاتا ئۈمىد كهلگۈسىگه خوشاللىق، ئۇالرنىڭ

مهدهنىيهت مېھرى بولغان سهنئىتىگهـ -  يىلتىز قهلبىده ئۇرۇقلىرىنىڭ مۇھهببهتـ -
.تىلهيمهن ئۆسىشىنى تارتىپ  

 
 

 ىتىدهسۈپ مىللهت بىر نىئۆزى كهلگۈسىده ئۇيغۇرالر دۇنيادىكى پۈتۈن. 9
 سىز ھهقته كېرهك؟ بۇ قىلىشىمىز نېمىلهرنى ئۈچۈن قېلىشى ساقالپ
بېرىسىز؟ پىكىرلهرنى قانداق  

  
پهن بۈگۈن  دۇنيانىڭ بىلهن قىلىشى تهرهققىي تىز ئاالقلىلىرىنىڭ ئۈچۈر ۋه تېخنىكا-
كۈندىن ئارلىقى  دۇنيادا. قېلىۋاتىدۇ ئوخشاپ مهھهللىگه بىر خۇددى كىچىكلهپ كۈنگه-
كۈچىيىپ،  ئۆزلۈكسىز ئاالقىلهر ئىقتىسادىي ۋه مهدهنىيه ئارسىدكى دۆلهتلهر ۋه مىللهت
ئهلبهتته، . كىرىۋاتىدۇ دهۋرىگه) Globolization( بىرگهۋدىلىشىش بىر يېڭىدىن دۇنيا

 پايدىسىز كۆپلىگهن ئۈچۈن مىللهتلهر يوق دۆلىتى مۇستهقىل دهۋىر بىر مۇنداق
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پهن يۇقۇرى ھازىر. قويىدۇ ارتىپي مۇھىتالرنى سىياسىي ۋه ئىجتىمائىي تېخنىكا، -
 ساپاسى دۆلهتنىڭ بىر بىلهن كۈچلىرى ئهقىل ۋه مائارىپ ئۈنۈملىك يوقۇرى

. ئۆلچىلىنىدۇ  
 

 بىر دهۋرىده رهقهم بۇ يوقۇلۇۋاتقان تىزدىن پهرىقلهر ئارسىدا مىللهتلهر دۇنيادىكى
 قاتارلىق مىراسلىرى يهتمهدهنى ۋه كىملىكى، تارىخ تىلى، مىللىي ئانا ئۆزنىڭ مىللهت
 ئىرقىي ۋه مىللىي بولغان تهۋه ئهزهلدىن گهئۆزلىرىياراتقان ۋه  ئۆزلىرى

شۇڭا، . قاالاليدۇ ساقالپ مهۋجۇتلىقىنى ئۆز بىلهن گه ۋارىسلىق قىلىشئاالھىدىلىكلىرى
 توپلۇقى مىللهت ئۇچىرسا، ئۇ تهھدىتكه قېلىشتا ساقالپ ئۆزىنى مىللهت بىر ئهگهر
 ماس ماكانغا ۋه زامان ۋاقىت ھهر ،ھالدا قىلغان شهرت ساقالشنى لىقىنىمهۋجۇت چوقۇم

 رىقابىتىگه شاشتۇرۇشى، يا قىلىپ ئىسالھ ئۆزلۇكسىز ئۆزىنىيول يۇتۇپ،  كېلىدىغا
 كۈچلهندۇرۇپ، ھاياتلىقىنىڭ ئۆزنى ئارقىلىق بۇ ۋه چۈشىشى بىلهن دادىللىق

 رىقابىتىدىن دهۋىر مىللهت ئاجىز ئۈچۈن شۇنىڭ .زۆرۇر ئېچىشى يوللىرىن مۇستهھكهم
 مىللىي مهۋجۇت ئۆزىنىنىڭ ھامان سهزگهن ئېھتىماللىقىنى يۈزلىنىش خهۋپىگه شاللىنىش

 ئىملىي ۋه توغرا ئهندىزىلىرىگه ئهنئهنه كهتكهن قېلىپلىشىپ ىنىڭمىراسلىرىغا، ھايات
 لىشى، بولۇپمۇىب قىالىشنى ۋارىسلىق يارىشا قويىشى، زامانغا دئاگىنوز ئۇسۇلدا

 بىلهن كۈچ زور ئهڭ مائارىپىنى ىيلمىل بولغان تهركىۋى نېگىزلىك ئهڭ مهۋجۇتلىقىنىڭ
  .شهرتتدۇر بېرىشى ئېلىپ

 
 خهلقلىرىنى مىللهت ئۇ رىقابهتلىرى شهپقهتسىز كهلگۇسىنىڭ ىساقىالم ئۇنداق ئهگهر

 بىر سۆزلىشىگه، باشقا تىلىدا مىللهتنڭ بىر خالىمىسۇن، باشقا ياكى خالىسۇن ئۆزلىرى
 بولۇپ، ئۆز ئاسىمىالتسىيه ياشاشىغا، قىسقىسى كىملىكىده مهدهنىيهت مىللهتنىڭ

 يىسىنىكومېدى تىراگىدىيهلىك ىڭئۆلتۇرۇشن تىرىك ئۆزىنى يوقۇتىشتهك مهۋجۇتلىقىنى
 سهھنىسىده تارىخ ۋه سىياسىي دۇنياسىنىڭ الرئىنسان. لىنىدۇقى مهجبۇر ناشقائوي

 مىسالالر ھهققىده ئوينالغانلىقى كۆپ ئويۇنالرنىڭ ىيهلىكتىراگېد ئوخشاش مۇشۇنىڭغا
 بۇرۇن ۋه ئېلىش ئىبرهت ئۆتمۇشتىن مهقسهت ئۆگىنىشتىكى تارىخ شۇڭا. باردۇر

. ئۈچۈندۇر ئۆتكۈزمهسلىك قايتا خاتالىقنى ئۆتكۈزگهن  
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 بولۇپ مهۋجۇت مىللهتلهر كۈچلۇك بىلدۇرىدىكى، مهدهنىيىتى شۇنى بىزگه تارىخ
ئاستا رىقابهتلىرىدىن دهۋىرنىڭ بولسا مىللهتلهر ئاجىز ۇ، مهدهنىيىتىياشىيااليد  ئاستاـ -
 بۈيۈك يېزىلىدىغان كهلگۈسىنىڭ نامى ئۇالرنىڭ ۋه قالىدۇ چۈشۈپ شاللىنىپ

. ئىزاھلىنىدۇ بىلهن ئېلىش ئورۇن قاتارىدىن لهر» خهلق كهتكهن يوقاپ« قامۇسلىرىدا  
  

 مهھرۇم بولۇشتىن ساھىبى دۆلهت سهۋهبلىك شاپائىتى ئادالهتسىز تارىخنىڭ شۇڭا
 تۇرىشى بولۇپ مهۋجۇت سۈپىتىده مىللهت بىر كېلىجهكته ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇرالر بولغان
 دېمهك پهرزهنت. كېرهك بۆلۇشى كۆڭۇل ئاالھىده تهربىيهسىگه بالىلىرىنىڭ ئۈچۈن

. دېمهكدۇر كىشىلىرى ياشايدىغان ئهته مىللهتنىڭ  
 

 بىر قوشىدىغان مىللهتكه ئاندىن قىاللىساق چوڭ تهربىيهلهپ خشىيا بالىلىرىمىزنى بىز
 چوقۇم بالىلىرىمىز ئۈچۈن بۇنىڭ. بولىمىز قىاللىغان ئادا ھهسسىمىزنى ئۆز كىشلىك
 ئاۋال ئهڭ ئارقىلىق شى، بۇئوقۇ مهكتهپته بېرىدىغان دهرىس بىلهن تىلى ئۇيغۇر

 نهتىجىلىك قهدهمنى بىرىنچى ارهتئىنىب قېلىشتىن ساقالپ تىلىنى ئانا پهرزهنتلهرىنىڭ
ئاتا بولسا قهدهمد كېيىنكى ئاندىن. الزىم قىلىش كاپالهتلىك بېسىشىقا  ئانىالرـ -

 چىقىرىشى كۈچ ئوقۇتۇشقا كهسىپلهرده نېگىزلىك يۇرتلىرىدا بىلىم يوقۇرى بالىلىرىنى
ۈن، ئۈچ پايدىسى ئۈزىنىڭ ئاۋال كهلگۈسىده پهرزهنتلىرىمىزنى ئارقىلىق بۇ. رهككې

ئاتا ئاندىن  ئۇيغۇر پۈتۈن بىر ۋه دۆلهت ياشىغان شۇ كېيىن ئانىسى، ئاندىنـ -
. چىقىدۇ بولۇپ ئادهم ياراملىق ئۈچۈن پايدىسى خهلقىنىڭ  

  
 ياشىغان شۇ ياشىمايلى، بىز ردههقهي خهلقى ئۇيغۇر سۆيهر تېنىچلىق قىسقىسى، بىز
 سېستىمىسغا دۆلهت ز، شۇياشاشىمى قىلىپ رىئايه ئاڭلىق قانۇنىغا دۆلىتىمىزنىڭ

 ۋهتهنداشلىق ئۆزىمىزنىڭ ئارقىلىق بۇ ۋه كىرىشىمىز سىڭىپ بىلهن ئاكتىپلىق
 كۆرسىتىلگهن قانۇندالىساق، بىز شۇنداق قىال رۇر.ۆقىلىشىمىز ز ئادا بۇرچىمىزنى

ىگه بولاليمىز. ئىقتىدارىغا ئ  قوغداش ھوقوقلىرىمىزنى  
 

ىز بىرب ئوم بىلهن بىرلىرىمىزـ -  ۋه تهشكىالت، مهكتهپ ياشىساق، مهۋجۇت ئىناقـ -
 بولمىغاندا ھىچ قوغدىساق، بىز ئىتتىپاقلىغىنى ۋه بىرلىك سورۇنلىرىمىزنىڭ جامائهت

 دۇنيا ۋه ھوقوقلىرىمىزنى گراژدانلىق بېرىلگهن تهرپىدىن قانۇنى دۆلهت شۇ ئۆزىمىزنىڭ
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 قاتارلىق سىياسىي ۋه تىل، مهدهنىيهت، مائارىپ، ئىقتىسادىي ئانا قىلىدىغان ئېتىراپ
 بۇمۇ. پايدىلىنااليمىز ئۈنۈملۇك ئۇنىڭدىن ۋه قوغدىيااليمىز ھوقوقلىرىمىزنى بارلىق

 توپلۇقلىرىنىڭ ئۇيغۇر ياشيدىغان توپلۇشۇپ بۆلگىده ربى جهمىيهتته مهدهنىي بۈگۈنكى
 ھېساپلىنىدۇ بولۇپ بىرلىرى چارىللىرىدىن پايدىلىق قېلىشنىڭ قوغداپ مهۋجۇتلىغىنى

.قارايمهن دهپ  
  

 جايلىرىغا ھهرقايسى ئىالھىم، دۇنىيانىڭ! تهشهككۇر ئۈچۈن سۆھبىتىڭىز مهزمۇنلۇق بۇ
بهخىت ىمىزغائۇيغۇرلىر چېچىلغان دانلىرىدهك تېرىق سائادهت، ئامان-  ۋه ئېسهنلىك-
ئۇتۇق بولغاي، جۈملىدىن، سىزگىمۇ يار ئامهت !رهھمهت. تىلهيمىز مۇۋاپپىقىيهتلهر-  

  
 

2018: ۋاقىت بېرىلگهن سۆھبهت( 26 يىلىـ - )يانۋارـ -  
 

 
 
 
 
 
 

—-  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-  

 
2018 گېزىتى» ئاۋازى ئۇيغۇر« جۇمھۇرىيهتلىك اقىستانقاز 1 يىللىـ - :  نهشىرى مارتـ -

http://uyguravazi.kazgazeta.kz/?p=33726  
 

:  نهشىرى يېزىقىدا ئۇيغۇر تورى» ئهلكۈن ئهيسا ئهزىز« نۇسخۇسى ـ تولۇق سۆھبهتنىڭ
http://www.azizisa.org/uyghur_milliy_kimlikini_saqlash  

 
نهشىرى:  يېزىقىدا سىالۋيان ئۇيغۇر تورىدا» ئىزلىرىمىز« نۇسخۇسى تولۇق سۆھبهتنىڭ  

  Əзиз Əйса Əлкүн: “Миллий кимликимизни сақлаш өзимизгə бағлиқ ”  
http://izlirimiz.org/?p=1111 
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ئادرېسى: ئوقۇش مۇقىم توردىن   

www.azizisa.org/elkun_uyghur_milliy_kimlikini_saqlash.pdf 
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