
  

دۆۋّٓدىن٘ مۇپيىخ مىَْىڭ قبٛس٘ ئٔسىرىدىِ ئېيىْغبُ ؟: سٖئبه .1  

 جبُ ّېَٔ ، جبّبُ ّېَٔ  ، ۋٓدُٔ ّېَٔ  ؟

    ھٔر مىطىْ٘ ئبدىَ٘ ئٔدنُٔ ّېَٔ  ؟

  ٛبَّىسب مۆڭۈه ئۆٛىدٓ ثىر چىراغ ،

 گۆش ثىئُ سۆڭٔك ھٍٔدٓ ثۇ دُٔ  ّېَٔ  ؟

.دىِ ئېيىْغبُ " ئبثدۇرېھىٌ ئۆدنۈرّىڭ ؛ئۇىۇغ ئبّب  ھٔققىدٓ چۆچٔك : جبۋاث٘   

 

: سٖئبه .2  

 ٛىيٞر دېڭىسٗ دٕىقۇّيۇق ثٖىسبڭَۇ،

.ئۇپقۇّيىرىڭْ٘ ٛبرىدۇ ثىسّىڭ مبراپ  

 ٛىيْىڭ ئۆدۈض٘ ثىئُ قٖرقىذىپ ثبقسبڭَۇ،

 ئىجبد ٛىيٞرّ٘ قېرىذىدۇ دٓپ ثېرىَىس جبۋاة

ٍٔزمۇر  مۇپيىخ ئېيىْغبُ ضېئىرّىڭ ئٔڭ ثېطىدىن٘ ثىرىْچ٘  مۇپيىذىْ٘ ٛبدقب  ئٖقۇپ ثېرٓىًٔ

 سىس 

 ؟

ۋاقىخ ئبىدىراڭغۇ، سبقٞپ دۇرٍبٛدۇ :جبۋاث٘   

 .ٛىيٞر ضۇ ۋاقىذْىڭ ئٔڭ چٖڭ ئٖغرىس٘

 ئبدقبُ دبڭٞر، ئبققبُ سۇٝر قبٛذَّٞبٛدۇ،

 .ٖٛرغب ٛىيٞر ئۆٍۈرّىڭ ٛبٍبُ ئٖغرىس٘

 



2 

ّبٍيىق ثۇ ضېئىرّىڭ ئبپذٖرٗ ، ئبدبقيىق ضبئىرىَىس رٕزٗ سبٛىخ" دېھقبُ ثٖىَبق دٔش:سٖئبه .3

  قبچبُ   ۋاپبح ثٖىغبُ ؟

مۈّ٘ مېسٔه سٔۋٓث٘ ثىئُ -8ئبْٛىڭ -9ٛىي٘ -2001خٔىىق ضبئىرٗ رٕزٗ سبٛىخ  :جبۋاث٘ 

ٍٔرھۇً ھبٛبح ۋاقذىدا ٍٍٔيىنٔديىل ئبز سبّيىق ٍىيئح ٛبزغۇچ٘.خٖدُٔ ضٔھرىدٓ ۋاپبح ثٖىدٗ 

ىيىرٗ ئىيَىٚ جٍٔئٜذىْىڭ جٖڭگٖ ئۇٛغۇر ٍٔدىْىٜٔح دبرىخ ئىيَىٚ دٔدقىقبح جٍٔئىٜذىْىڭ ٍۇد

ىرٛٔح ئٔزاس٘ ، ئبپذّٖۇً راٛۇّيۇق دىو ٛېسىقْ٘ قېيىپٞضذۇرۇش ئىيَىٚ جٍٔئىٜذىْىڭ ،ئبپذّٖۇً ر

خيىق ضبئىرٗ رزٗ سبٛىذْىڭ.  ٍۇقبً دٔدقىقبح ئىيَىٚ جٍٔئىٜذىْىڭ ئٔزاس٘ ئىدٗ 12اٛۇّيۇق 

ضبئېر ٍۇّٔۋۋٓر ئٔسٔرىىرٗ ثىئُ ئٔه .  ۋاپبد٘ ئۇٛغۇر ئٔدٓثىٜبح سّٔئىذ٘ ئۈچۈُ زٕر ٖٛقذۇش 

.قٔىجىدٓ ٍٔڭگۈ ٛبضبٛدۇ    ز 

 

ئٔق٘»:ئۇئۆزىْىڭ دۈرمىٚ دىيىغب ثٖىغبُ دٓسئپن٘ دٔسىرادىْ٘ ٍۇّداق ثبٛبُ قىيدٗ :  سٖئبه .4

ه ٛېطىغب قٔدًٓ قٖٛغىْىَدىِ مېٜىِ ھٔق سۇثھبّٔھۇ ۋٓدبئبٝ دٔثىذىَگٔ ثٔخطّٔدٓ قىيغبُ غبرا

ٛىپچبّيىق ، ئٔسذبٛىدىييىق ۋٓ ٍۈضنۈٝدچىيىق رٕھىْىڭ دۈردنىس٘ ثىئُ دۈرمىٚ دىو ئۈسذىدٓ 

. ٍۇٝھىسٓ ٛۈرگۈزۈضْ٘ ٝزىٌ دبپذىٌ   

 ٍىڭ ئبىٍٔدىِ ئبردۇق ثىر ئبىًٔ 18ٍُۇٝھىسٓ قىيىپ مۆرگىْىَدىِ مېٜىِ ، ٍېْىڭ مۆز ئبىدىَدا 

اٍبٛبُ ثٖىدٗ ، ٍُٔ ئۇ ٛٔردٓ دٖققۇز پٔىٔمذىِ ئېطىپ چۈضنُٔ ثىر زىجۇ زىْْٔح ئبسَىْىْ٘ مۆ

دۇرىىرٗ ٛۇىذۇزٝردىَْۇ جۇٝىىق ثىر ٛۈمسٔميىل ۋٓ ثۈٛۈميۈك خٔزىْىسىْ٘ ئۇچرادذىٌ ، ئ. ردۈً 

ئۇّىڭ ھٔرىَ٘ ئٔدراپ. ۇّىڭ ٛۇىذۇزٝردىَْۇ گۈزٓه گۈىئر ثىئُ پۈرمٔىگُٔ گۈىطىْىگٔ ٖٛىۇقذۇً 

ئٍَٔب خٔزىْىْ٘. ىغب ئبدًٓ ئبٛىغ٘ ٛٔدَىگُٔ ، غبراٛىجبديىرىغب ھېچنىَْىڭ قٖى٘ دٔگَىگّٔىدٗ 

. ڭ ٛىّٞيىرٗ دٓھطٔديىل ، گۈىطّْٔىڭ دىنّٔيىرٗ سبّسىس ئىدٗ   

ٍُٔ سّٔٔح ئٔھيىْىڭ داّبىىرٗ ٍۇضۇ ٛىّٞٞرّىڭ ّٔضذىرىدىِ قٖرقۇپ ، ثۇ خٔزىْىئردىِ ثٔھر



ىَُٔ ثٖٝىَبٙ ئۆدۈپذۇ ، ّٔزً قٖضۇّىْىڭ گۈىدٓسذىچىيىرٗ ٍۇضۇ دىنّٔئردىِ ئېھذىٜبح قىيىپ

.  ، ثٔزٍىگٔ ٝٛىق گۈه ئۈزٓىَٔٙ مېذىپذۇ ، دٓپ ئٖٛيىدىٌ   

ٍېْىڭ ٛۈمسٔك ئىرادًٓ ، قٖرقۇش ۋٓ ثىپٔرۋاىىقذىِ خبىىٚ دٔثىذىٌ ثۇ ٛٔردىِ ئۆدۈپ مېذىطىَگ

دبّٝذىٌ ىٔضنٔر ثٖىۇپ ، ثۇ ئبىًٔ ٍٔٙ. ٓ ٖٛه قَٖٛىدٗ ، ٍُٔ ثۇ ٛٔرّ٘ دبٍبضب قىيىپ دَٖٛىدىٌ 

. داّىدا ئبح ئْٖٛبدذ٘ ، خىٜبىىٌ قۇش ثٖىۇپ ، ثۇ ئبىًٔ ئبسَىْىدا ئېگىس پٔرۋاز قىيدٗ   

دىيىٌ سٔرراپ ثٖىۇپ ، ثۇ جٔۋھٔرىٔر خٔزىْىسىدىِ ھېسبثسىس قىََٔديىل ٛبقۇح ۋٓ دۇرٝرّ٘ ئ

مۆڭيۈً گۈه دٔرگۈچ٘ ثٖىۇپ ، ثۇ گۈىطُٔ رٓٛھبّسارىدىِ چٔمسىس خۇضپۇراق گۈىئرّ٘ . اىدٗ 

.ٛىغدىٌ   

مىٌ ؟ ئۇّىڭ قبچبُ دۇغۇىۇپ قبچبُ ئبىٍٔدىِ ئۆدنىْىْ٘ ثىئٍسىس " ئۇ " ثۇ ٛٔردٓ دېٜىيىۋادقبُ 

 ؟ 

مۈّ٘ -9ئبْٛىڭ -2ٛىي٘ -1441ثۈٛۈك ضبئىر، ٍۇدٔپٔمنۇر ّىساٍىدىِ ئٔىىطىر ّبۋاٛ٘ ٍىٞدٗ 

ضٔھىرىدٓ دۇّٜبغب مٔىگُٔ (ھبزىرق٘ ئبفغبّىسذبّْىڭ غٔرثىدىن٘ ثىر ضٔھٔر)ھېراح  . 

ئٔىىطىر ّبۋاٛ٘ ئۇٛغۇر مٞسسىل ئٔدٓثىٜبدىدىن٘ ئٔڭ ٍۇھىٌ ضبئىرٝرّىڭ ثىرٗ ثٖىۇپٞ قبىَبٙ، 

ئۇّىڭ ئىجبدىٜىذ٘ ۋٓ ئٔسٔرىىرٗ چبغبدبٙ . زاٍبّىدىن٘ دۆىٔح ۋٓ جبٍبئٔح ئٔرثبثىدۇر

 ئۇٛغۇرچىس٘ ۋٓ چبغبدبٙ ئٔدٓثىٜبدىْىڭ دٔرٓقق٘ قىيىطىدا ئىْذبٛىِ ٍۇھىٌ رٕه ئْٖٛىغبُ

 .. ٛېطىدا ھېرادذب ۋاپبح ثٖىغب60ُمۈّ٘ -3ئبْٛىڭ -1ٛىي٘  -1501 .

 

دبجىل ٍۇدٔپٔمنۇرٗ– ّٔۋاٛىْىڭ زاٍبّدىط٘ ، ثۈٛۈك پبرش : سٖئبه .5 •   

ّبٍيىق داسذبّىدا ھٔققىد (ئىسنّٔدٓر ئٔقىيْبٍىس٘  )«خىرٓدّبٍٔئ٘ ئىسنّٔدٓر»ئۆزىْىڭ   :ُ ٍۇ

 : داق دٓپ ٛبزىدۇ

 دۈرمىٚ دىيىدا داغ٘ ّٔقىص مٔىدٗ ئٔجٔة ،

  ھٔدذب سېھىرگٔرىٔرٍۇ ثبغيىدٗ ىٔة .



 ئۇّداق گۈزٓه ّٔقىص چۈضۈرگُٔ قٔىًٔ ،

   ثېطىغب ئبفىرىْٞر ٛبغدۇرسۇُ ئبىًٔ  . 

 مٔچۈرسۇُ فبرسىٜدا گۆھٔر دٔرگّٔئر ،

  دارٗ دىيىدا دۇر ، خٔزىْٔ ثٔرگّٔئر .

 ثۇّىڭ دىي٘ ھًٔ گٔر ثٖىسب دارٗ ،

 ٍبجبىسىس قبٝدذ٘ ئۇٝرّىڭ ثٔرٗ . 

ثۇ ضېئىرّ٘ ٛبزغبُ ٍۇثبرٓك زادْىڭ ئىسَ٘ ّېَٔ  ؟ ئۇ ٛبق ّٔۋائىْىڭ زاٍبّدېط٘ ثٖپٞ  قبىَبٙ ٛٔ

 ّٔ  ّېَىس٘ ثٖىغبُ ؟

: جبۋاث٘   

 ئبثدۇراخَبُ جبٍ٘

(1414 - 1492) 

ٍٔضھۇر قبثىو ئبىىٌ، پٔٛٞسٖپ، ٛبزغۇق٘ ٍٔۋّٝب ّۇرىدىِ ئبثدۇراھَبُ جبٍ٘ ھٔراح ضٔھىرىدٓ 

قبدبرىىق ٍٔضھۇر ئٔدٓثىٚ ئٔسٔرىٔ" ىٔٛي٘ ۋٓ ٍٔجْۇُ"، "زۇٝٛھب- ٛۇسۇف "دۇّٜبغب مٔىگُٔ ۋٓ 

گٔرچٔ ئۇ دبجىل ثٖىسىَۇ ئٔىىطىر ّٔۋاىْ٘. دا داڭ قبزاّغبُصرّ٘ ٛېسىپ ضٔرق خٔىقيىرٗ ئبرش

سّٔئىذ٘ ئۈچۈ-ڭ ثىرىْج٘ ئۇسذبزٗ ثٖىغبُ ھًٔ ئۇٛغۇر ۋٓ ثبضقب دۈرم٘ ٍىيئدئرّىڭ ئٔدٓثىٜبح

 .ُ ئۆچَٔش دۆھپٔ قٖضقبُ

 

: سٖئبه .6  

ٍېھَبّْ٘ . مۆرمًٔ ، چىراٛيىق دّٖۇڭْ٘ ئۆزۈڭ مىٚ  ، دبديىق ئېطىڭْ٘  ثبضقىٞرغب ثٔر  •

 ئىسزٓدئپ مۈح ، 

!ئۇ ضۆھرىذىڭْ٘ ھٍَٔىگٔ ٛبٛسۇُ   

ٛۇقىرىق٘ پبرچٔ مىَْىڭ قبٛس٘ ئٔسىرىدىِ ئېيىْغبُ ؟ ئبپذٖر ھٔققىدٓ ّٛٔٔ  ّېَىئرّ٘ ثىيىسىس



   ؟ 

ئۇٛغۇر ئبىىَ٘  ،ثۈٛۈك  ئىْسىنىپىيۇدىل ٍٔھَۇد قٔضقٔرىْىڭ دۇّٜبغب ٍٔضھۇر ثٖىغبُ   

ٍٔھَۇد مبضغٔرىٚ . .دىِ ئېيىْغبّدۇر  (دۈرمىٚ دىيٞر دىۋاّ٘)« دىۋاّۇ ىۇغٔدخ دۈرك»ئٔسٜرٗ

ئۇٛغۇرٝر ئىچىدىِ .خبُ جٍٔٔد٘ ئٔۋٝدىدۇر  قٔضقٔرضٔھىرٗ قبرا خبّىٞر ٓ دۇغۇىغبُ ثٖىۇپ،

دٔقرىجُٔ . چىققبُ ثۈٛۈك ئبىىٌ ، ئٔدىت  دۇّٜب سېيىطذۇرٍب دىيطۇّبسيىقىْىڭ ئبسبسچىسىدۇر 

ھبٛبدىدا ّۇرغۇُ دبىىپ ۋٓ .  ٛېطىدا ۋافبح قىيغب97ُٛىي٘ -1105ٛىي٘ دٖغۇىۇپ -1008ٍىٞدٗ 

ٛىيٞر ئبرىسىدا ثبغداد ضٔھىرىدٓ - 1074-1072ٍىٞدٗ . ضبگىرح ٛېذىطذۈرۈپ چىققبُ

ٛىي٘ ثٖىسب  -2008. دبٍبٍٞپ چىققبُ  " دۈرمىٚ دىيٞر دىۋاّىْ٘ "دۇّٜبۋىٚ ثۈٛۈك ئٔسىرٗ 

قىيىپ ثېنىذىيىپ " دۇّٜب ٍٔھَۇد قٔضقىرٗ مۈّ٘ "ثىرىٔضنُٔ دۆىٔدئر دٔضنىٞد٘ دٔرىپىدىِ 

. چىققبُ     

 

 

 

 

 


