
ئۇٍغۇر تىيي ۋٓ دۇچ مٔىگُٔ خرىطالر

ببتۇر قبراخبّيې: تٍَٔبرىىغۇچي

ئۇٍغۇر تىيي ٍٔۋجۇد بوىغبّذىِ تبرتىپ بۈگۈّگىچٔ، بىسگٔ ٍٔىۇً بوىغبُ تبرىخي 
. ٍبتېرىَبىالرغب قبرىغبّذا، ئۈچ قېتىٌ خرىطقب دۇچ مٔىگُٔ

ٍىيي ٍۇڭغۇىىَذىني ئۆتۈمُٔ تبغيىرى ۋادىطىْي ٍٔرمٔز قىيىغبُ –740ٍىالدى 
ٍىيىغب مٔىگّٔذٓ، –841ھبىذا، قبرا ببىغبضۇّذا قۇرۇىغبُ ئۇٍغۇر دۆىىتىْىڭ ٍىالدى 

تٔبىئىٌ ئبپٔت، تٔخت تبىىػىع مۆرٓغيىرى ۋٓ ضبّغۇُ مۇىۇگ ببغبّىڭ قىرغىسالرغب 
بېرىپ ضبتقۇّيۇق قىيىػي بىئُ ئۇٍغۇر دۆىىتي ٍىقىيىپ، ئۇٍغۇرالر ئۈچ قوىغب بۆىۈّۈپ 

.بۇ ھٍٍَٔٔئّگٔ ٍٔىۇً. مۆچۈغىنٔ ٍٔجبۇر بوىغبُ



قبراخبّىَالر دٓۋرى
تۈرمي تىيالر دىۋاّىْىڭ ٍېسىيىع ئبرقب مۆرّۈغي

ضۇىتبُ ضېتۇقْىڭ ئٔبۇّبضىر . قٔغقٔرگٔ مٔىگُٔ ئۇٍغۇرالر، قٔغقٔردىني قېرىْذاغيىرى بىئُ قبراخبّىَالر دۆىىتي قۇرۇپ چىقتي
بۇ . ضبٍبّىَْىڭ تٔضىرى بىئُ ئىطالً دىْىغب مىرىػي ّٔتىجىطىذٓ، ئۇٍغۇرالر ئوٍۇٍىََۈزىۈك ھبىذا ئىطالٍْي قوبۇه قىيىػقب ببغيىذى

.جٔرٍبّذا بٔزى ئىچني ئۇرۇغالرّىڭ بوىغبّيىقي ٍٔىۇً

ئۇٍغۇرالر ئىطالً دىْىْي قوبۇه قىيغبّذىِ مېَىِ، دىْىٌ ئىھتىَبجْي قبّذۇرۇظ ئۈچۈُ دۆىٔت مۆپئپ ٍٔدرٓضٔ ئېچىپ، ئىيىٌ ئٔھيي 
تبرىخىٌ ٍٔىۇٍبتالردىِ ٍٔىۇً بوىىػىچٔ، بۇ ٍٔدرٓضٔىٔردٓ ئىطالً دىْي ئىيىَيىرىذىِ ببغقب . ٍېتىػتۈرۈغنٔ ئٔھَىَٔت بٔرگُٔ

قبتبرىىق ... ئٔدٓبىَبت، گراٍبتىنب، ىوگىنب، پٔىطٔپٔ، قبّۇّػۇّبضيىق، ٍبتېَبتىنب، گىئوٍېتىر، ئىيَىٌ ّۇجۇً، تىبببٔتچىيىل
. ئىيىَئر بېرىيگُٔ

قبراخبّىَالر دٓۋرىذٓ، ئوتتۇرا ئبضَب ۋٓ ئوتتۇرا غٔرقْىڭ ٍۇتئق مۆپ قىطٌ جبٍيىرى ئٔرٓة ئىطالً ھبمىَىَتي ئبضتىذا بوىغبُ 
.  بوىطىَۇ، ئٍَٔب ئٍٔٔىىٌ مۈچ تۈرمئرّىڭ قوىىذا بوىۇپ، خٔىىپٔ تۈرمئرگٔ تبٍىْىپ ھبمىَىَىتىْي ضبقالغقبُ ٍٔجبۇر بوىغبُ ئىذى

قبراخبّىَالر دۆىىتىذٓ تٔرٓققىٌ قىيغبُ ئۇٍغۇر تىو ئٔدٓبىَبتي گۈىيىْىپ تۈرمىٌ ٍىيئتئر ئبرىطىذا ئۇٍغۇر تىيي ئوٍۇٍيىػىػقب  
ٍبّب ٍۇغۇّذاق ضىَبضىٌ، ئىقتىطبدىٌ ۋٓ ٍٔدّٓىٌ ئبرقب مۆرّۈغتٔ،   ئٔرٓة ھۆمۈٍراّالر، ضىَبضىٌ، ٍٔدّٓىَٔت . ببغيىغبُ

ئۇٍغۇرالرّي دۇَّبغب توّۇتقبُ ئۆىَٔش . ئٔربببيىرى ھٔتتب ئبھبىىْىڭ بٔزى قبتيىَىَۇ تۈرمىٌ تىيْي ئۈگۈّۈغنٔ ٍٔجبۇر بوىغبُ
ٍبّب بۇ تبرىخىٌ ئبرقب مۆرۈّۈغْي ٍۇئٔىيىپ ٍٔھَۇد قٔغقىرى مىتببىْىڭ مىرىع . ٍېسىپ چىقىيغبُ« تۈرمىٌ تىيالر دىۋاّي » ئٔضٔر 

:قىطَىذا ئوچۇق قىيىپ ٍۇّذاق ببٍبُ قىيغبُ

.ئۆز دٓردىْي ئېَتىع ۋٓ تۈرمئرگٔ ٍېقىع ئۈچۈُ، ئۇالرغب تۈرك تىيىذا  ضۆزىىػىػتىِ ٍبخػىراق ٍوه ٍوق... » 

.«تۈرمىٌ تىيْىڭ ئٔرٓة تىيي بىئُ بٍٔگىگٔ چىۈغنُٔ ئىنني ئبتقب ئوخػبظ تٔڭ چېپىپ مېتىۋاتبتتي 

تۈگىَٔش بىر ببٍيىق بوىۇپ قبىطۇُ دٓپ، ئۇىۇغ تٔڭرىگٔ ضېغىْىپ بۇ مىتبپبْي تۈزۈپ  -ئٔبٔدىٌ ٍبدىنبرىىق ۋٓ پۈتَٔش» 
.بىر ببٍيىق بوىۇپ قبىذىتۈگىَٔش –دېگىْىذٓك بۇ ئۆىَٔش ئٔضٔر بىس ئۇٍغۇرالر ئۈچۈُ پۈتَٔش « چىقتىٌ 



تۈرمىٌ تىيالر دىۋاّي



ئۇٍغۇر تىيي دۇچ مٔىگُٔ بىرىْجي خرىص

 .بىرىْجي قېتىَيىق خرىص ئٔىىػىر ّبۋائي ٍبغىغبُ دٓۋردٓ ٍٍٔذاّغب مٔىگُٔ

ئٔىىػىر ّبۋائي ئۇٍغۇرچٔ ضۆزىٔرّي ئىػيىتىپ ئٔضٔر ٍېسىپ، ئۇٍغۇر تىيىْىڭَۇ 

پبرش تىييىرىذىِ قېيىػَبٍذىغبّيىقىْي مۆرضۈتۈپ –بٔدىئي جٔھٔتتىِ ئٔرٓة 

بۇ ضٔۋٓپتىِ ئٔىىػىر ّبۋائي ئۇٍغۇر تىيىْىڭ قۇتقبزغۇچىطي دٓپ . قوٍغبُ

 .قبراىَبقتب

بۇ دٓۋردٓ ٍٍٔذاّغب مٔىگُٔ خرىص پٔقٔت زىَبىىالر ئبرىطىذا بوىغبّيىقتىِ، 

.تٔضىرى چٔميىل بوىغبُ، ئبۋاً خٔىققٔ چوڭ تٔضىر مۆرضٔتَىگُٔ



ئٔىىػىر ّٔۋائي ئٔضٔرىىذىِ ئۆرّٔك



ئۇٍغۇر تىيىْىڭ ٍېقىْقي زاٍبُ تبرىخَىسدا خرىطالرغب دۇچ 

مېيىع ئٔھۋاىي

ٍىيىذىِ ببغالّغبُ ٍېڭي –1961:  ئىننىْجي قېتىَيىق خرىص

بۇ ٍٔزگىيذٓ ئۇٍغۇر تىيي، ٍٔدّٓىَىتي، . ٍېسىققب مۆچۈظ ضىَبضىتي

تبرىخي ۋٓ دىْىٌ ئىتقبدى ضوىچىو ضىَبضٔتْىڭ تٔضىرى بىئُ 

.ئېغىر دٓرىجىذٓ بۇزغۇّچىيىققب ئۇچرىغبُ



ٍىيىذىني ٍېسىق ئىطالھبتي–1961

ژورّبىالر –ٍىيىذىني ٍېسىق ئىطالھبتي ّٔتىجىطىذٓ، پۈتۈُ گېسىت –1961

ژورّبىالردا ضۆزىٔر خّٔچٔ، –ٍېڭي ٍېسىقتب ّٔغىر قىيىْىػقب ببغالپ، گېسىت 

. قوغۇٍچىيىرى ئۇٍغۇرچٔ بوىغبُ ئۇٍغۇر تىيي غٔمىييىْىػنٔ ببغيىغبُ

بۇ ضىَبضٔت غۇ دٓۋرىئردٓ ئىػئّگُٔ مىْوالردىَۇ ئۆزىْي ئٔمص ئٔتتۈرۈغنٔ 

بوگو دۈٍجبڭ، . ) ٍۇز تبغذىِ مٔىگُٔ ٍېھَبُ فىيىَي: ٍٔضىئُ. ببغيىغبُ

(. ٍُٔ جٔفبڭ جۈُ جٔڭچىطي ئبٍىر 

ٍبّب بۇ ئبٍىيالر ئۇٍغۇر تىيىْىڭ غبىغۇتيىػىػقب قبراپ بېطىيغبُ تۇّجي قٔدٍٓي 

.بوىغبُ



ٍىيىذىني ٍېسىق ئىطالھبتي ّٔتىجىطي–1961



موّب ئۇٍغۇر ٍېسىقىغب قبٍتىع

مۈّي ئۇٍغۇر ئبپتۇّۇً راٍوّيۇق ھۆمۈٍٔت قبّۇُ –13ئبٍْىڭ –9ٍىيي –1982
چىقىرىپ ئۇٍغۇر موّب ٍېسىقىْي ئىػيىتىػْي ئٔضيىگٔ مٔىتۈرۈپ، ٍبرّىڭ ىىۋىگٔ مېيىپ 

قبىغبُ ئۇٍغۇر تىيي خٔتٔردىِ قۇتۇىۇپ قېيىع بىئُ بىرگٔ، ّۇرغۇّيىغبُ غبھ ئٔضٔرىٔر 
ئوتتۇرىغب چىقىپ، ئۇٍغۇر تىو ئٔدٓبىَبتي تٔرٓققىٌ قىيذى، تىيذىني غبىغۇتيىػىع ئبزىَىپ 

.ئٔضيىگٔ مېيىػنٔ ببغيىذى

بۇ ٍٔزگىيئردٓ، تۈرمىٌ تىيالر دىۋاّي، قۇتبدغۇبىيىل، ئٔتٔبٔتۇىھٔقٍٔىق،  خوجب ئٔرغي، 
قبتبرىىق ئۇٍغۇرالرّىڭ ئىپتىخبرى بوىغبُ ... بببۇرّبٍٔ، تبرىخىٌ رٓغىذى، تبرىخىٌ ھٍٔىذىٌ

.ٍېسىقىذىني ّٔغرى چىقتي–غبھ ئٔضٔرىٔرّىڭ ھبزىرقي زاٍبُ ئۇٍغۇر تىيي 



ٍىيالردا ّٔغىردىِ چىققبُ ئٔضٔرىٔر–1980



ٍىيالردا ّٔغىردىِ چىققبُ ئٔضٔرىٔر–1980



ئۇٍغۇر تىيىْىڭ ئۈچىْجي قېتىٌ خرىطقب دۇچ 

مېيىػي

ٍىيىذىِ ببغالپ ئۈچىْچي قېتىَيىق خرضقب دۇچ –2000ئۇٍغۇر تىيي 

بۇ قېتىَيىق خرىص ئبىذىْقي ئىنني قېتىَيىق خرىطقب . مٔىذى

ة د ت ٍبئبرىپ، ئىيىٌ، . قبرىغبّذا، ّبھبٍىتي جىذدىٌ بوىىۋاتىذۇ

.ٍٔدّٓىَٔت تٔغنىالتْىڭ دومالتىَۇ بۇ رىئبىيىقىْي مۆرضٔتَٔمتٔ



ٍٔدّٓىَٔت تٔغنىالتي ٍوقۇىۇظ خٔۋپي ئبضتىذىني تىيالر دومالتي -ة د ت ٍبئبرىپ، پُٔ 

مۈّي - 22ئبٍْىڭ –5ٍىيي –2012



تىيْىڭ خرىطقب دۇچ مېيىػىذىني ئبٍىيالر

تىيْىڭ ئىپبدىئظ مۈچىْىڭ ئبجىس بوىىػي–ئىچني ئبٍىو 

مىػىئرّىڭ ٍىييىٌ مىَيىل چۈغّٔچىطىْىڭ ٍبمي ٍىيئت 

ئۇقۇٍىغب بوىغبُ چۈغّٔچىطىْىڭ ٍېتٔرىىل بوىَبضيىقي





پوجبڭ ئبتطبڭ ئبت ئبىىٌ ،

.ضبىَوت ئبتطبڭ ئبت ئبىي

مبۋاپخبّىغب ئۇٍغۇرچٔ ،

ۋىۋىطنبڭْي ئبش ئبىىٌ.

دۇمبُ ضبپطُٔ ئۆزگىچٔ،

.ٍىيَوّىر بوه مۈزگىچٔ

دۈمبّيىرىڭ ھٍٔۋٓتيىل ،

ّېَٔ دٍٓذۇ ئۇٍغۇرچٔ.

تۆٍۈرچي ھًٔ مۆٍۈرچي،

.ئۈرۈٍچي  ئۇٍۇرچي ھًٔ

بوضۇغبڭْي ضۆٍٍَٔذۇ،

ٍېسىپ قوٍطبڭ ئۇٍغۇرچي.

ئبّب تىيذىِ تبّذىڭَۇ،

ٍوضۇّۇڭذىِ چبّذىڭَۇ.

قوظ تىييىق دٓپ خېرىذارّي ،

راٍىساّذا  چبىذىڭَۇ؟

ضبقبه،دوپپب ،مۆٍْٔمتٔ،

‹‹ مۆٍَٔمتٔ»ئبىىٌ مبۋاپ    

ئۇىۇغ ئبٍْىڭ ھۆرٍىتىْي ،

...تۆمىۋٓتتىڭ چٍْٔٔمتٔ

دۇمبُ ئبچقىِ جٍْٔٔمتٔ،

.ٍٔردٓ،ئبضَبُ پٔىٔمتٔ

مىَيىنىڭْي ئۇّتۇپ قبىَب ،

ئٍْٔٔمنٔ؟  قبراپ ببققىِ

2012- ئبۋغۇضت-8ٍىيي





تبغقىٌ ئبٍىو

دۆىٔتْىڭ ضىَبضىتي

ٍبت ٍٔدّٓىَٔتْىڭ تٔضىرى

تېخْىنب ئبتبىغۇىىرى –پُٔ 



ضىَبضىٌ ئبٍىو

ٍىييىق تبرىخىَىسدا  60ئىننىْجي ۋٓ ئۈچىْچي قېتىَيىق خرىص ٍېقىْقي 

. ٍٍٔذاّغب مٔىذى

ٍّٔي . ٍىيىذىِ ببغالّغبُ ٍېڭي ٍېسىققب مۆچۈظ ضىَبضىتي–1961

.پىِ ٍىِ ئبضبضىذا ئىجبد قىيىْغبُ، التىِ ئېيىپبٔىىل ئۇٍغۇر ٍېسىقي



• ٍىيالردا ببغالّغبُ –90)ئۇٍغۇر ٍىييىٌ ٍبئبرىپىغب ٍٔبئغ ضبىَبضيىق 

(خٔىقْىڭ ٍٔمتىپىْي خٔىق قۇرۇظ ضىَبضىتي 

• ئىػقب ئورۇّيىػىػتب خُٔ تىيىْي ئبضبضيىق ئۆىچًٔ قىيىع–خىسٍٔت 

• ٍبئبرىپ ضىَبضىتي« قوظ تىييىق ٍبئبرىپ » 

• ئۇٍغۇر تىيي ۋٓ ٍېسىقىْىڭ ھبزىرقي زاٍبُ تٔرققىَبتىغب ٍبضيىػبىَبٍۋاتقبّيىق 

(ۋاڭ ىوچۈُٓ ) ضٔپطٔتىطىْىڭ ببزارغب ضېيىْىع 

• ئبخببراتچىيىقْىڭ تٔرجىَٔ ئبخببراتچىيىقغب ٍۈزىىْىػي

• ئىببرىئرگٔ قبرىتب چٔميىَٔ قوٍۇظ –ئٔدٓبىٌ ئٔضٔرىٔردٓ ئىػيىتىيىذىغبُ ضۆز  

ئبرقىيىق، ئٔضٔر ضۈپىتىْي چۈغۈرۈپ جٔىىپنبرىىقىْي ٍوقۇتۇظ، ٍۇغتىرى 

ئبزىىقي ببھبّىطي بىئُ ّٔغىردىِ قبىذۇرۇظ



دېگُٔ ّېَٔ؟« قوظ تىييىق ٍبئبرىپ » 

 ٍبئبرىپ تىو قوظ ھۆمۈٍىتي، ٍٔرمىسى جوڭگو

 ئبز ۋٓ تىيىْىَۇ خىتبً بٔرگّٔذٓ، ئىساھبت ضىَبضىتىگٔ

 قوىيىْىذىغبُ ئورتبق تىيىْىَۇ ٍىيئت ضبّيىق

.دېگُٔ ٍبئبرىپ



ئۇٍغۇر زىَبىىَطي دومتور ئٔرمىِ ضىذىق ئٔپّٔذى، 

جوڭگو ھۆمۈٍىتي ھبزىر ٍوىغب قوٍۇۋاتقبُ قوظ تىو 

ٍبئبرىپ ضىَبضىتىْي ٍبئبرىپ ئىيَىگٔ، قوظ تىو 

ٍبئبرىپ ئىيَىگٔ، ببىىالرّىڭ ئۈضۈپ ٍېتىيىع 

تٔبىئىتىگىَۇ خىالپ ئېيىپ بېرىيىۋاتقبُ ضىَبضىٌ 

ٍٔقطٔتْىال چىقىع قىيغبُ خبتب ٍبئبرىپ ضىَبضىتي، 

.دٓپ تّٔقىذ قىيذى



ضىَبضىتىْىڭ ئۇٍغۇر تىيي ۋٓ ٍىييىٌ مىَيىنىگٔ « قوظ تىييىق ٍبئبرىپ » 

تٔھذىت ضېيىپال قبىَبً، ئٔۋالدالرّىڭ تىو ۋٓ ئىيىٌ ئىگىيىػىگٔ، ّورٍبه 

ئۈضۈپ ٍېتىيىػىگىَۇ ئبز بوىَىغبُ ضٔىبىٌ تٔضىرىٔرّي ئېيىپ مېيىۋاتقبّيىقي 

.ٍٔىۇً

ٍٔضيىئردىِ تبرتىپ ئوتتۇرا ٍٔمتٔپئرگىچٔ ٍوىغب قوٍۇىۇۋاتقبُ پٔقٔت تىو  

ئٔدٓبىَبت دٓرضتىِ ببغقب دٓرضْىڭ ھٍَٔىطىْي خىتبً تىيىذا ئېيىپ بېرىػتٔك 

دېگُٔ ٍبئبرىپ ئّٔذىسىطىگىَۇ « قوظ تىييىق ٍبئبرىپ » ّبتوغرا ضىَبضٔت، 

توغرا مٔىٍَٔۋاتقبُ ئوقۇتۇظ ئۇضۇىي ئۇٍغۇر پٔرزّٓتيىرىْي ئۆز ئبّب تىيىغىَۇ 

بۇ . پىػػىق ئٍٔٔش، خُٔ تىيىغىَۇ پىػػىق ئٍٔٔش قىيىپ ٍېتىيذۈرٍٔمتٔ

ئبتب، ئبّىالرّي ۋٓ ئوقۇتقۇچىالرّي بىردٓك ئّٔذىػىگٔ ضېيىۋاتقبُ ٍۇھىٌ 

.ٍٔضىئ بوىۇپ، ئۇٍغۇرالرّىڭ قبتتىق ّبرازىىقىْي قوزغىَبقتب



چۈغَّٔىذىٌ: ئېتوت 



بىر ٍىيئتْي تٔغنىو قىيغۇچي ئبٍىيالر ئبرىطىذا، تىو، دىِ ۋٓ ٍٔدّٓىَٔتتىِ ئىببرٓت ئۈچ 

.ئبٍىو ئبضبضيىق ئورۇّذا تۇرىذۇ

مۈّىَىسدٓ ئۇٍغۇرالر ٍىييىٌ مىَيىنىْي تٔغنىو قىيغۇچي تىو، دىِ ۋٓ ٍٔدّٓىَٔت  

.جٔھٔتتىِ ھۇجۇٍغب ئۇچراۋاتىذۇ

ٍبئبرىپتب خُٔ تىيغب ) ٍېسىقي ٍبئبرىپ ضبھٔضىذىِ ضىقىپ چىقىرىيىۋاتىذۇ –ئۇٍغۇر تىو 

(.مۆچۈظ ٍٔضيىگىچٔ ئوٍوٍالغتي 

ئۇٍغۇر ٍىييىٌ مىَيىنىْي ضبقالپ قبىغۇچي ئبضبضيىق ئبٍىو بوىغبُ ئىطالً دىْي 

چٔميىْىپ، ئۇٍغۇرالرّىڭ ئىطالً دىْي ئىتقبدى ضۇضالغتۇرۇىۇپ، خّٔئر بىئُ توً قىيىع 

.تٔرغىپ قىيىْىۋاتىذۇ 

ٍٔدّٓىَٔت جٔھٔتتىِ ئۇٍغۇرالر خُٔ ۋٓ غٔرة ٍٔدّٓىَىتىْىڭ تٔضىرىگٔ قبتتىق ئۇچراۋاتىذۇ 

... (.ئبدٓت–بۇرۇت، ئۆرپ –ئىچَٔك، چبچ، ضبقبه –مىَىْىع، ٍېَٔك ) 

.ٍبّب بۇ ئبٍىيالردا مۆرۈرىگُٔ تٔۋرىْىع ئبضَىالتطىَگٔ ٍۈزىىْىػْىڭ ئبالٍٔتيىرى



بىر تىيْىڭ ئورّىْي بٔىگىئٍذىغبُ ئبٍىو غۇ تىيْىڭ 

ٍبئبرىپ ۋٓ ھبمىَىَٔتتٔ قوىيىْىيىػي

• . ٍبئبرىپىذىِ ئبٍرىيغبُ تىو، ٍىيتىسى قىرقىيغبُ دٓرٓخنٔ ئوخػبٍذۇ

ٍبئبرىپتب ٍٔغيۇپ . ئۇرۇغتب ٍٔغيۇپ بوىغبُ ٍىيئت، ھبٍبُ ببظ مۆتۈرىذۇ

.بوىغبُ ٍىيئت، ٍٔڭگۈ ببظ مۆتۈرٓىٍَٔذۇ

• ٍېسىقي ۋٓ  ئۇٍغۇر –ٍېقىْقي زاٍبُ تبرىخىَىسدا، ئٔجذادىىرىَىس ئۇٍغۇر تىو 

ٍبئبرىپىْي مېيىػىٌ ۋٓ قبّۇُ ئبرقىيىق مبپبىٔتنٔ ئىگٔ قىيىػقب، خٔىقْي بۇ 

. ٍٔضيىيذٓ ھۇغَبر بوىۇغقب ئبگبھالّذۇرۇغقب تىرىػقبُ



ٍبددىيىق بېتىٌ 11



دٓرضيىل ٍبتېرىَبىالر

• ئٔڭ ئبخىرقي بىر ضبئٔتيىل دٓرش

• ٍۆٍىْْىڭ ٍوٍىغب چىقىػي

• بٔظ تبه ئوق

• رىسۋاّگۇه



ٍېسىقْىڭ ئٔھَىَىتي

تىو ٍېسىق بىئُ خبتىرىىْىذۇ ۋٓ ٍېسىق ئبرقىيىق ئٔۋالتتىِ 

خُٔ ٍېسىقي بوىَىغبُ : ٍىطبه) ئٔۋالتقب ضبغالً ھبىذا ئۆتىذۇ 

بوىطب، غىَبىذا ٍبغبٍذىغبُ خّٔئر بىئُ جّٔۇپتب ٍبغبٍذىغبُ خّٔئر 

مۈّذىيىل ئبالقىذٓ ئۇچۇر ئبىَبغتۇرۇغتب چوڭ قىَىْچىيىققب ئۇچرىػي 

جوڭگو ھۆمۈٍىتي پۈتۈُ مۈچي خُٔ تىيي |غۇ ضٔۋٓپتىِ . ٍۇٍنىِ

(.  ٍٔرمىسى دىئبىىنىتىْي ئوٍۇٍالغتۇرۇغقب تىرىػَبقتب



ٍېسىقي ۋٓ ضبغالً دىْىٌ ئىتقبدى بوىَىغبُ 

ٍىيئت ٍبت ٍىيئت ۋٓ ٍٔدّٓىَٔتْىڭ 

ھبزىر جوڭگوّىڭ ) تٔضىرى ئبضتىذا ٍوقۇىىذۇ 

گۇاڭذوڭ ۋٓ ٍۈُّْٔ ئۆىنىطىذٓ ٍبغبٍذىغبُ ئبز ضبّيىق 

.(ٍىيئتئر ئىطَي ببر جىطَي ٍوق ٍىيئتنٔ ئبٍالّذى 



.ھٔر بىر خرىص ئۇٍغۇرالر ئۈچۈُ تېپىيغۇضىس ّېَٔت بوىغبُ

• تبرىخقب ّٔزٓر ضبىىذىغبُ بوىطبق،  ھٔر بىر خرىص ئۇٍغۇرالر ئۈچۈُ تېپىيغۇضىس ّېَٔت 
ٍٔضىئُ، ئۇٍغۇر تىيي ئٔرٓة تىيي بىئُ بٍٔگىگٔ چۈغنّٔذٓ، ئۇٍغۇرالرّىڭ . بوىغبُ

.ٍٍٔذاّغب مٔىگُٔ« تۈرمىٌ تىيالر دىۋاّي » ئىپتىخبرى بوىغبُ  

• « ٍۇھبمىَٔتۇه ىۇغٔتٍٔىِ » ئٔىىػىر ّبۋائي زاٍبّىذىني خرىطتب ئٔىىػىر ّبۋائىْىڭ 
. روٍبپقب چىققبُّبٍيىق ئٔضىرى 

• ئىننىْجي قېتىَيىق خرىطتب، تۈرمىٌ تىيالر دىۋاّي، قۇتبدغۇبىيىل، ئٔتٔبٔتۇىھٔقبٍىق، 
قبتبرىىق ئۇٍغۇرالرّىڭ ئىپتىخبرى بوىغبُ غبھ ئٔضٔرىٔرّىڭ ھبزىرقي زاٍبُ ... ئوغۇزّبٍٔ

ئۇّىڭذىِ ببغقب ئۇٍغۇر ٍېقىْقي زاٍبُ . ٍېسىقىذىني ّٔغرى چىقتي–ئۇٍغۇر تىيي 
تبرىخىٌ ئبرقب مۆرۈّۈظ قىيىْغبُ ئٔدٓبىٌ ئٔضٔرىٔر ۋٓ ئۇٍغۇر تبرىخىغب ٍۇّبضىۋٓتيىل 

ببىذۇر ئوٍغبّغبُ ئبدًٓ، ئىس، ئوٍغبّغبُ : ٍٔضىئُ. تبرىخ ئٔضٔرىٔر روٍبپقب چىقتي
...زېَىِ، ئېيي دوىقۇّيىرى، چبال تٔگنُٔ ئوق، ئۇٍغۇرالر



تۈُ مېچٔ قبّچٔ قبراڭغۇ بوىطب، ٍۇىتۇزالر غۇّچٔ 

رۇغُٔ مۆرۈّىذۇ

  بوىغبّطېرى، مٔضنىِ ّبھبٍىتي خرىص قېتىَيىق ئۈچىْچي

 ئېڭي مىَيىل ٍىييىٌ ئبرىطىذا ئۇٍغۇرالر ھبىذا، ٍبش بۇّىڭغب

 دىْىْي ئىطالً ٍٔدّٓىَىتىْي، تىيىْي، ئۇٍغۇر ببغالپ، مۈچىَىىػنٔ

 .ببغيىذى جبّيىْىػقب ھٔرىنىتىَۇ قوغذاظ ئۇّي ضۆٍۈظ،



ئبپب بىس قبّذاق ئۇٍغۇر بوالالٍَىس؟











ئٔپ ٍبگسېْىذىني ئۇٍغۇرچٔ پروگراٍَىالر



ٍبّب بۇالرّىڭ ھٍَٔىطي ۋٓتُٔ ٍىيئت ئىػقىذا تىْىَطىس خىسٍٔت قىيىۋاتقبُ، 

قىسىىرىْىڭ ئۆزىذىني چٔميىل ئىَنبّىَٔتئردىِ –ئٔىطۆٍٔر ئۇٍغۇر ئوغۇه 

ٍىيئت ئۈچۈُ –ھٔر ۋاقىت ۋٓتُٔ . پبٍذىيىْىپ ۋۇجۇدقب چىقبرغبُ ّٔتىجىيىرى

خىسٍٔت قىيىذىغبُ ّبٍىطس قٔھرىَبّالرّىڭ چىقىذىغبّيىقىْي ئۇّۇتَبضيىقىَىس 

قبچبُ، قٍٔٔردٓ ٍىيئت ئۈچۈُ خىسٍٔت قىيىۋاتقبّالر بوىىذىنُٔ، . مېرٓك

.  ئۇالرّي قٔدىرىٔظ، ھۆرٍٔتئظ ھٔر بىر ئۇٍغۇرّىڭ ٍۇقٔددٓش بۇرچي

.ئۇٍغۇر تىيي ئۇٍغۇرالرّىڭ ٍٔۋجۇتيۇق ئبضبضيىرىذىِ بىرى 



ئبّب تىيىَىس ئۇٍغۇرچىْي قوغذاظ ھٔققىذٓ تٔميىپئر

• بۈگۈّني مۈّىَىسدٓ خٔىقئبراالغقبُ مىػيىل ھوقوق، ببراۋٓرىىل 

ۋٓ دېَومراتىَٔدىِ ئىببرٓت ٍٔرغبرىۋى قىََٔت قبرىػىذىِ 

ئۈّۈٍيۈك پبٍذىيىْىپ،  قبّۇّىٌ ٍوىالر بىئُ ئۇٍغۇر تىيىْي، ئۇٍغۇر 

ٍبئبرىپىْي ضبقالپ قېيىع



• ٍبددا ٍىييىٌ  - 121: جۇڭخۇا خٔىق جۇٍھۇرىَىتي ئبضبضي قبّۇّي
ئۆز ۋٓزىپىيىرىْي ئىجرا  ئبپتوّوٍىَىيىل جبٍالرّىڭ ئبپتوّوٍىَٔ ئورگبّيىرى

قىيىػتب، غۇ ٍىييىٌ ئبپتوّوٍىَىيىل جبٍالرّىڭ ئبپتوّوٍىَٔ ّىساٍىذىني 
بٔىگىيىَٔ بوٍىچٔ، غۇ جبٍذا مٔڭ قوىيىْىيىذىغبُ بىر خىو ٍبمي بىرّٔچچٔ 

.ٍېسىقْي ئىػيىتىذۇ–خىو تىو 

• جۇڭخۇا خٔىق جۇٍھۇرىَىتىْىڭ ٍىييىٌ تېررىتورىَىيىل ئبپتوّوٍىَٔ        
ٍىييىٌ ئبپتوّوٍىَىيىل جبٍالرّىڭ ئبپتوّوٍىَٔ    ٍبددا  - 10: قبّۇّي

ٍېسىقىْي قوىيىْىع ۋٓ -ئورگبّيىرى غۇ جبٍذىني ٍىيئتئرّىڭ ئۆز تىو
ئبدٓتيىرىْي ضبقالپ -تٔرٓققىٌ قىيذۇرۇظ ئٔرمىْيىنىگٔ، ئۆزىىرىْىڭ ئۆرپ

.قېيىع ٍبمي ئىطالھ قىيىع ئٔرمىْيىنىگٔ مبپبىٔتيىل قىيىذۇ

• جوڭگو ھۆمۈٍىتي ئۆزى قوه قوٍغبُ ة د ت ٍٔرىىل ٍىيئتئرّىڭ      
ئبدٓت ۋٓ ٍٔدّٓىَٔتيىرىْي قوغذاظ ھٔققىذىني خٔىقئبراىىق -ئۆرپ

مېيىػىٌ



• ئېيېنتروّيۇق تور مۇتۇپخبّىطي قۇرۇظ

• ضىِ ئبٍبىرى قۇرۇپ چىقىع –ئېيېنتروّيۇق ئۈُ 

• ھٔر قبٍطي مٔضىپئر ئۈچۈُ ئۇٍغۇر تىيىذا ٍېسىيغبُ ٍۇمبپبتيىق 

ئٔضٔرىٔر پبئبىىَىتي ئۇٍۇغتۇرۇظ

• ئبٍيىق ٍبمي پٔضىييىل ئېيېنتروّيۇق ژورّبه تٔضىص قىيىع 

• ئۇٍغۇر تىيي تور دٓرضخبّىطي قۇرۇپ چىقىع

• تور بٔتئر ئبرقىيىق ٍۇضتٔقىو ئۇٍغۇر ئبخببراتچىيىقىْي 

غٔمىيئّذۈرۈظ 

• پبت ئۇٍغۇر تىيىذا ئىيىَىٌ ٍۇھبمىَٔ ضورۇّيىرىْي ئۇٍۇغتۇرۇظ–پبت 



• مۆپئپ ئۇٍغۇر تىيىذا تور بٔت ئېچىع ۋٓ ئۇٍغۇر تور بٔتچىيىنىْي تٔرٓققىٌ  

قىيذۇرۇظ ئبرقىيىق ئۇٍغۇر تىيىْىڭ ٍٔتبۇئبتتىني ئورّىْي ضبقالپ قېيىع

• ھبزىر ) ئىَنبُ ٍبر بٔرضٔ، ئۇٍغۇر تىيي ٍٔضيىطي قۇرۇپ چىقىع  

ٍۇھبجىرٓتتٔ ٍبغبۋاتقبُ ئۇٍغۇرالر بۇ ٍٔضىيىگٔ ئبالھىذٓ مۆڭۈه بۆىىۋاتىذۇ 

)

• پٔرزّٓتيىرىَىسگٔ ئبّب تىيىَىس ئۇٍغۇرچىْي ئۆگۈتۈظ، ئۇٍغۇر ئېيىپٔضىْي  

ئۆگۈتۈپ ئۇٍغۇرچٔ ضبۋادىْي چىقىرىع

• ئبئىيىذٓ، مۈّذىيىل تۇرٍۇغتب، ئىجتىَبئٌ ئبالقىذٓ ئبّب تىيىَىس ئۇٍغۇرچىْي 

مۆپئپ  ئىػيىتىع ۋٓ ٍبت ضۆزىٔرّي ئىػيىتىػتىِ ئۆزىَىسّي قبچۇرۇظ



• ئبتبىَىع قوظ تىييىق ٍبئبرىپ ضىَبضىتي ّبٍىذا ئېيىپ بېرىيىۋاتقبُ، 

تىيْي خُٔ تىيىغب مۆچۈرۈظ ضىَبضىتي ئېيىپ مېيىۋاتقبُ ضٔىبىٌ تٔضىر  

ھٔققىذٓ مۆپئپ ٍبقبىٔ ٍېسىپ، جبٍبئٔت پىنرى پٍٔذا قىيىع، بۇ 

ئبرقىيىق جوڭگو ھۆمۈٍىتىْي بۇ خبتب ضىَبضٔتتىِ ۋاز مېچىػنٔ چبقىرىع

• ئبتبىَىع قوظ تىييىق ٍبئبرىپ ضىَبضىتي ّبٍىذا ئېيىپ بېرىيىۋاتقبُ، 

تىيْي خُٔ تىيىغب ئبضَىالتطىَٔ قىيىع ضىَبضىتىْىڭ، بۇّىڭذىِ مېَىْني 

ٍىو ئىچىذٓ ٍبرىتىذىغبُ ئىجتىَبئىٌ ٍٔضيىئر ھٔققىذٓ ئىيَىٌ  20–10

تٔتقىقبتالر ئېيىپ بېرىع ئبرقىيىق ھٔر ٍىيئت خٔىقىْي ئبگبھالّذۇرۇظ 

ۋٓ مېيىپ چىقىع ئېھتىَبىي بوىغبُ پبجىئٔىٔردىِ ضبقيىْىع



ئبخىرقي ضۆز

مۆڭۈه غٔزىْىطىْىڭ قۇىىپي تىيذۇر،

.ۋٓ ئۇه قۇىۇپْىڭ ئبچقۇچي تىيذۇر

دۇرداّىئر دېگُٔ ضۆزّي ئٔپطبّٔ بىو،

.جبھبُ دېڭىسىذا ضۆزّي دۇردأّ بىو

ئىْطبّْي ضۆز ئٍٔيىذى جۇدا ھبٍۋاّذىِ،

.بىينىٌ گۆھىرى غٔرفىراق ٍوق ئبّذىِ

»ئٔىػىر ّبۋائي«

.تىو ئٔقىيْىڭ مۆرمي ھًٔ تىيَبچىذۇر

»ٍۈضۈپ خبش ھبجىپ«



ٍودا بوىذى ئۇٍغۇرچٔ ضۆزىٔظ،

.ئبّب تىيىٌ قبىغبّذا ٍىتىٌ

ئۇٍۇغتي قبُ، روھ ۋٓ دىيىَىس،

.ٍېڭي ئېرادا ئبخىرقي قېتىٌ

ضۆزىٔ ئۇٍغۇر، ئۇٍغۇر تىيىذا،

.ئۇ ئىْطبّىٌ ھوقۇقۇڭ ٍٔڭگۈ

ئۆگَّٔىطٔڭ ئبّب تىيىڭْي،

ئۆزگٔ تىيالر بېرٓىَٔش ضۆٍگۈ،



مۆپ خىو تىيْي بىيىع غٔرٓپتۇر،

.ئبّب تىيْي ئۇّتۇظ جىْبٍٔت

ئۇّتۇپ مېتٔر تىيطىسّي دۇَّب،

.ٍېسىقطىس خبراپتۇر ٍىيئت-تىو

قېْىٌ دٓ تىو، جېْىٌ دٓپ تىيْي،

.زۇىَىتىڭذٓ پبرىىغبُ قۇٍبظ

ئبضَبّذا ئبً، مۆمتٔ ئۇ ٍۇىتۇز،

.ئۇ ئٔجذاتتىِ قبىغبُ ٍٔڭگۈ تبظ

ٍودا بوپتۇ ئۇٍغۇرچٔ ضۆزىٔظ،

.ٍودا بوىطۇُ ئۇٍغۇرچٔ ٍبغبظ

!پٔخىرىّٔگىِ ئىطَىڭذىِ ئۇٍغۇر

.ئۇٍغۇرغب بوه ئۇٍغۇرچٔ قبٍبظ



ٍّٔبٔىٔر

• http://www.akademiye.org/ug/

• http://www.birhon.com/?p=2033#more-2033

• http://www.alimahat.com/?p=2273

• http://bbs.bagdax.cn/read.php?tid=13466

• http://www.997788.com/pr/detail_auction_115_
122547.html

• http://bbs.almizar.com/forum.php?mod=viewthread&ti
d=1515
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ئبڭيىغىْىڭالر ئۈچۈُ مۆپ رٓھَٔت


