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 كۈي قاناتالنغان ئارا قىتئەلەر

 تۇرسۇن سەنۇبەر 
 

 ئەزىز ئەيسا ئەلكۈن
 
 

 بارلىقى خۇسۇسىيىتىدىكى بولۇش مىللەت مىللەتنىڭ بىر سەنئەت
 .تومۇرىدۇر ھايات بىر بولمايدىغان بولسا كەم ئەمما ئەمەس،



 

 www.uyghurensemble.co.uk/uy ئەزىز ئەيسا ئەلكۈن  ( 2,13,)" سەنۇبەر تۇرسۇن - قىتئەلەر ئارا قاناتالنغان كۈي"

 

2 
 

 
 (1) تۇرسۇن سەنۇبەر -كۈي  قاناتالنغان ئارا قىتئەلەر

 
 

 ئەزىز ئەيسا ئەلكۈن
 
 
 
 تۇرسۇن سەنۇبەر كومپوزىتور ۋە ناخشىچى ئاتاقلىق قىزى، سۆيۈملۈك ەلقىمىزنىڭخ 

 ئىتالىيە ئامېرىكا، پالستىنكىلىرى (DVD) سىن ۋە (audio CD) ئۇن  دانە 3 خانىمنىڭ
 ھۆرمەتلىك بىلەن مۇناسىۋەت بۇ ئاۋۋال مەن .چىقتى نەشردىن يېقىندا تۈركىيىدە ۋە

 .تەبرىكلەيمەن بىلەن ئۇتۇقلىرى خانىمنى تۇرسۇن سەنۇبەر
 

 كەم ئەمما ئەمەس بارلىقى خۇسۇسىيىتىدىكى بولۇش مىللەت مىللەتنىڭ بىر سەنئەت
 بىر باشقا بۇلۇپ، مىللەت يېتۈك مىللەتنىڭ بىر .تومۇرىدۇر ھايات بىر بولمايدىغان بولسا

 قىلدۇرۇشى تەرەققىي كىملىكىنى مىللىي ئۆز تۇرۇشى، پەرقلىنىپ تۈركۈملىرىدىن مىللەت
 مەدەنىيىتنىڭ ۋە تارىخ مىللىي تۇپرىقى، قىلىدىغان ئىگىدارچىلىق تىلى، ئانا ئۈچۈن
 مىللىي مىللەتنىڭ مۇزىكا -ناخشا  يەنى سەنئەت ئوخشاش، بولغىنىغا زۆرۈر بولۇشى

 ئويغىتىشتا تۇيغۇسىنى ئۆزلۈك مىللىي، كىشىلەرنىڭ گەۋدىلەندۈرۈشتە، ئاالھىدىلىكىنى
 شۇ سەنئىتىگە جۈملىدىن ئىلىمگە بارلىق ئىنساننىڭ .ئوينايدۇ رول مۇھىم ئوخشاشال

 ئۇيغۇر كەلگەن ياشاپ كىندىكىدە ئاسىيانىڭ ئوتتۇرا بولغان، ئەلمىساقتىن ماھىر قەدەر
 كەلدى ۋە تەرەققىي بېيىتىپ ئۆز سەنئىتىنى شايارى زامانغا ۋە دەۋر بىر ھەر مىللىتى

مىللەتنىڭ ئۆزىدە مەۋجۇت بولغان  مەدەنىيەتتىكى بۇ ئاالھىدىلىكنى ئوخشاشال. قىلدۇردى
بارلىق مەدەنىيەت ئۆرنەكلىر بىلەن بىرىكتۇرۇپ ۋە تاكاممۇالشتۇرۇپ ئۇيغۇر مىللى 
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كىملىك ئوبرازىنى  مىللىيخاس  پەرقلەندۈرىدىغان مەدەنىيەتلەردىن مەدەنىيىتىنى باشقا
  .شەكىللەندۇردى

 
 تىز ناھايىتى گەۋدىلىنىشى بىر مەدەنىيىتىنىڭ ۋە ئىقتىساد دۇنيا بولۇپمۇ قىسقىسى

 -ناخشا  لىرىكىلىق مۇڭلۇق، ئۇيغۇرنىڭ كۈندە بۈگۈنكى ئېشىۋاتقان ئەلەمگە
لىتىنىڭ مىل ئۇيغۇر تارقىتىلىشى ئارقىلىق قىلىنىپ نەشر خەلقئارادا مۇزىكىلىرىنىڭ

ئەھمىيەتكە  ناھايىتى چۈشەندۈرۈلىشى ۋە تونۇشتۇرۇلۇشى مىللەتلەرگە باشقا دۇنيادىكى
 بىلىدۇ، تونۇيدۇ، باشقىالر مىللىتىنى ئۇيغۇر ئارقىلىق بۇ ئەلۋەتتە. ئىگە بولىدۇ

 ئېلىپ ئوبرازىغا مىللىتىنىڭ ئۇيغۇر تونۇلۇشى دۇنياغا ئۇيغۇرالرنىڭ .چۈشىنىدۇ
 سىز ئەگەر .سۆيۈندۈرىدۇ ھەممىمىزنى بىز تەبىئىيكى چۈشەنچىلەر ئىجابىي كېلىدىغان

 ۋە سۆيۈنۈش خىل بۇ بولسىڭىز باققان ياشاپ مەھەل بىر سىرتىدا ۋەتىنىڭىزنىڭ ئانا ئۆز
 ئوخشىمىغان سەنئىتىنىڭ ئۇيغۇر چۈنكى .چۈشىنەلەيسىز ئاسان ھېسىياتنى ئىپتىخارلىق

 سەنئىتى ئۇيغۇر ئەگەر .چوڭقۇر ۋە خىل ۆپك مەنىسى ئىپادىلەيدىغان زاماندا ۋە ماكان
 ئىجتىمائىي ۋە سىياسىي مەنىۋى،  سەنئەتنىڭ چىقىلسا ئېلىپ سەھنىگە خەلقئارالىق

 .كۆتۇرلىدۇ ئورۇنغا يۈكسەك تېخىمۇ قىممىتى
 

 كەم نەرسە قانداق ئۆزىدە بىرى خۇسۇسىيەتلەرنىڭ تەبىئىي قېنىدىكى ئادەملەرنىڭ
 شارى يەر بۇ ياشاۋاتقان بىز .قىلىشتۇر كۈرەش يوللىرىدا ئېرىشىشنىڭ نەرسىگە شۇ بولسا

 - بۇلىقى ئەقىل ئىنسان ئەمما كۆرۈنسىمۇ چوڭ خېلى جەھەتتىن ھەجمى ئۆز قارىماققا
 .كېتىدۇ ئوخشاپ مەھەللىگە بىر كىچىك جەھەتتىن ئۇقۇم تېخنىكىلىق ۋە بىلىم  ئىلىم،
 ناخشىدۇر، بىر ناخشىمىز ئېيتىدىغان ئىنسانالرنىڭ بىز تەكتىدىن - تېگى چۈنكى

 ئىككى پەقەت ناخشىنى تارتىپ قەدىمدىن ئادەملەر !ئاھاڭدۇر بىر مۇزىكىمىز چالىدىغان
  .ئىبارەت قايغۇدىن ۋە خۇشاللىق بولسىمۇ ئۇ - كەلگەن ئېيتىپ مەقسەتتىال

 
 يىپەك مەشھۇر دۇنياغا ياشاپ، ۋادىلىرىدا ئاسىيا ئوتتۇرا بۇيان تارىختىن ئۇيغۇرالر

 ئەمما. ياراتقان مەدەنىيىتىنى خاس ئۆزگىچە ۋە كۆرسەتكەن تەسىر گۈللىنىشىگە يولىنىڭ
 دېڭىز يوللىرىدىن قورۇقلۇق ئاالقىسىنىڭ ئىقتىساد دۇنيا كەلگەندە مەزگىلگە كىيىنكى
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 خەلق بۇ كەلگەن ياشاپ مەركىزىدە ئاسىيانىڭ ئوتتۇرا نەتىجىسىدە كۆچىشى يوللىرىغا
 ئىقتىساد بىلەن خەلقلەر باشقا دۇنيادىكى  سەۋەبلىك بۇلىشى يىراق دېڭىزغا ماكانىنىڭ

 دىنىنىڭ ئىسالم ۋاقىتتا بىرال بىلەن بۇنىڭ .قالدى يىتىم ئاالقىلىرىدە مەدەنىيەت ۋە
 كىرىشى سىڭىپ دىيارىمىزغا ئىشانچىلىقلىقنىڭ -سوپى  چەتنىگەن پرىنسىپىدىن ئەسلىي

 ئېقىمىنى پىكىر يىڭى ئىبارەت تەركىدۇنياچىلىقتىن ئومۇملىشىشى ئارىسىدا خەلق ۋە
 جەھەتتىن روھىي خەلقىمىز قالغان يىتىم جەھەتتىن جۇغراپىيلىك نەتىجىدە .قوزغىدى

پەن  دۇنيا بىلەن شۇنىڭ .بولدى قۇل ئىللەتلەرگە تەپرىقىچىلىك ۋە نادانلىق بىخۇدلۇق،
 دۇنيانى باشقىالر .قالدى چەتتە ئاستا -ئاستا  يىڭىلىقلىرىدىن مەدەنىيەت -

 قەدەم يۇلىغا ئىتىش تەرك دۇنيانى ئۇيغۇرالر مەزگىلدە بۇلۇۋاتقان غەرزىدە بويسۇندۇرۇش
 بوسۇغىسىغا ئەسىرنىڭ -02يوقۇتۇپ  نەرسىللىرنى نۇرغۇن ئۇيغۇرالر قىسقىسى، .قويدى
 ...ئۇالشتى ئاران

 ناھايىتى دۇنياغا ئۇيغۇرالر تۇپەيلىدىن سەۋەپلەر تارىخىي تۇرلۇك بىر يۇقىرىقىدەك 
 .كەلدى تونۇلۇپ ئاز

 
 تەرەققىي (جااللىدىن.ئا)ئېيتقىنىدەك  پەيالسوپىمىزنىڭ ئۇيغۇر كۆرگەن چەتئەل بىر
 بەتلەپ نەچچە 10 ئۈچۈن چۆپلەر-ئوت ياۋا بىرەر قوڭغۇز، - قۇرت ئەللەردە قىلغان

 بار، ئاھالىسى ئارتۇق مىليوندىن 12 دۇنيادا ئەمما بولسا بېرىلگەن ئىزاھاتالر قامۇسلىرىدا
 بولغان بار يېزىقى - تىل  ئۆز كېلىدىغان، تەڭ بىلەن ياۋروپا غەربىي زېمىنى  - يەر
 يېزىقىدا ئىنگىلىز ئىسمىنىڭ مىللەت بۇ ھەتتا تونۇشتۇرۇلمىغانلىغىنى، مىللەتنىڭ بىر

 ,Chinese muslim مىللىتى ئۇيغۇر كەلمىگەنلىكىنى، بىرلىككە تېخى يېزىلىشىمۇ
Uyghur, Uighur, Uygur تونۇشتۇرۇشقا مىللەتنى بۇ ئاتىلىپ، بىلەن نامالر دېگەندەك 

 ئاچچىق ئويالندۇرىدىغان كىشىنى بېرىلمىگەنلىكى ئورۇن ئۈچۈنمۇ ئىزاھات بەتلىك يېرىم
 بۇقىسمەتلەرنى بىز ئەمما رەھىمسىز ۋە ئاچچىق ھەمىشە رېئاللىق ۋە سۆز ھەق .ھەقىقەت

 ئويلىنىشىمىز قايتىدىن ھەققىدە ئۈزىمىز ئاساسىدا قىلىش قوبۇل بىلەن سوغۇققانلىق
 .زۆرۈر
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 مەسىلىسىگە تونۇلۇش ئاز تونۇلسىمۇ تۇنۇاللماسلىقى، دۇنياغا ئۇيغۇرالرنىڭ
 ئۇيغۇر چەتئەلدە .ئەلۋەتتە چېتىشلىق ئامىلالرغا تارىخي سەۋەبلىرى بۇنىڭ كەلسەك،

" بولماس مۇسۇلمان بولمىغۇچە مۇساپىر" قىسمەت تۇپەيلى بولۇشىدىكى ئاجىز ئوبرازىنىڭ
 مۇھاجىرەتتە ئايرىلىپ ۋەتىنىدىن ئۆز بولۇپمۇ ئۇيغۇرنىڭ بىر ھەر ھالەت بۇ دېگەندەك

تونۇلمىغان "يۈرگىنى چەتئەل غېرىبچىلىق تۇيغۇللىرىغا مەھكۇم قىلىپ،  ياشىغانالرنىڭ
 كۈنلەرنىڭ سىز ئەگەر .تىلغايدۇ كىملىكى كىرزىسىدە يۇرەكلىرنى ئاچچىق" مىللەت
گاڭگىراپ،  تۇيغۇسىدا ئۇيغۇرلۇق ئىچىدە رېئاللىقلىرى ھاياتنىڭ مۇھاجىرەتلىك بىرىدە

 چۈشىڭىزدە ۋە ئوڭىڭىزدا ۋەتىنىڭىزنى بىلەن سۆيۈملۈك ھەسىرەتلىك ئاھلىرىڭىز
 ئاتاقلىق بىلەن ئىسمى دېگەن "ئۇيغۇر"بىرىدە  كۈنلىرىڭىزنىڭ يۈرگەن سېغىنىپ

 (DVD) سىن ۋە (audio CD) ئۇن دانە 3 خانىمنىڭ ۇرسۇنت سەنۇبەر ناخشىچمىز
 چۈشەندۈرۈشلەر بەتلىك ئون نەچچە ئۇيغۇرالرنى تىلىدا ئىنگلىز پالستىنكىلىرىنىڭ

 تەبىئىيكى چىقىشى نەشردىن دە( تىلىدا تۈرك) تۈركىيىدە ئىتالىيىە، ئامېرىكا، بىلەن
 ئىپتىخارلىنىش مىللىي خۇشاللىق، زور بىر قەلبىڭىزگە سۆيەر ئۇيغۇر سىزنىڭ

  .كېلىدۇ ئېلىپ تۇيغۇلىرىنى
 

 خاس ئۆزىگە روھىدىكى مىللىي مىللەتنىڭ بىر دېمەك مۇزىكا -ناخشا 
 - كۈچ مىللىي كەلگەندە نۆۋىتى ئۆز گەۋدىلەندۈرىدىغان، روشەن ئاالھىدىلىكىنى

 مۇڭلۇق ۋە كۇي يارقىن قايغۇسىنى ۋە شادلىقى زاماندىكى ئۆز ئويغىتىدىغان، قۇۋۋىتىنى
  .سەنئەتتۇر بىر قىلىدىغان ئىپادە بىلەن ئاۋازالر

 
 كىشى ھەممە جەمئىيىتىمىزدە سەۋەبتىن شۇ. تاالنتتۇر بىر ئاالھىدە سەنئەت

 ئۆز ئارىسىدىن ئىنسانالر مىڭالرچە يۈز ھەتتا مىڭ10 ئارىمىزدىن بواللمايدۇ، سەنئەتكار
ساناقلىقال  ناھايىتى سەنئەتكارالر ھەقىقىي چېكلەيدىغان تارىسىنى قەلب خەلقىنىڭ

 بىلەن مۇزىكانتالر قىلغان تەشكىل تەركىبىنى مۇھىم ئەڭ سەنئەتنىڭ . چىقىدۇ
 تاالنت تۇغما ئۇتۇقلىرى كەسپى  ئۇالرنىڭ بولۇپ، ئىگىلىرى قابىلىيەت تۇغما ناخشىچىالر

 بىزدە دېمەك .مىۋە بېرىدۇ تۈرتكىسىدە مۇجەسسەملىنىشى ئۆگىنىشنىڭ جاپالىق بىلەن
 نوقۇل جەمئىيىتىدە ئۇيغۇر كۈندە بۇگۈنكى .ئاز ناھايىتى سەنئەتكارالر ھەقىقىي
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 خەلقىمىز سەۋەبىدىن قىلىش نەشىر سىن -ئۇن  قوغلىشىپ مەنپەئەتنى ئىقتىسادىي
 تەربىيىۋى  ۋە ئىجتىمائىي بەدىئىي، مەھسۇالتلىرىنىڭ سەنئەت قىلىۋاتقان ئىستىمال
 كۆپلىگەن .ئالدى ئەۋج كاساتچىلىق سان كۆرە سۈپەتتىن تۆۋەنلەپ كەتتى، قىممىتى
 كەلدى، بارلىققا مۇزىكىلىرى -ناخشا  ئۇيغۇر رەسمى - غەيرى تۆۋەن، سۇپىتى پاخال،

 ھەقىقىي. قىلىنىدى مۇئامىلە قاتارىدا شاكالالر الرمۇ " مېغىز "بەزىدە  تۈپەيلى شاكالالر بۇ
 چېكىدىغان قەلبىنى خەلق بېرەلمىدۇق، ئېتىبارالر يېتەرلىك سەنئەتكارلىرىمىزغا تاالنتلىق

 مەقسەتلەردە بىر قانداقتۇر باشقىالر سەۋەپتىن شۇ ۋە بىلەلمىدۇق قىممىتىنى سەنئەتنىڭ
 ئىچىدە قالپاق دېگەن "خەلق ماھىر سەنئەتكە ئۇيغۇرالر"قىلىنغان  ھەدىيە بىزگە

 ھالەتتە تەرەپ بىر زىيادە، ھەددىدىن ئۆزگىنى. تەنقىدلىدۇق تەرەپلىمە بىر ئۆزىمىزنى
 ئورنىغا  جەمئىيىتىدىكى ئۇيغۇر سەنئىتىنىڭ ئۇيغۇر چۇشكۇنلەشتۇرۇش، تەنقىدلەش،

 سەنئىتىنىڭ ئۇيغۇر قوللىنىپ، ئۇسۇلىنى" تاشالش ئوتقا چاپاننى ئاچچىقىدا پىتنىڭ"
 ئۇنى ۋە قىاللمىدۇق مۇئامىلە بىلەن مەسئۇلىيەتچانلىق قىلىشىغا تەرەققىي ساغالم

 يۇقىرىقى. ئىزدەنمىدۇق قىلدۇرۇشقا تەرەققىي يارىشا مەنپەئەتىگە ھەقىقىي للىتىمىزنىڭمى
 ۋاقتىدا تېپىپ يول بىر توغرا بىزنىڭ قىاللمايدىغان، ساقىت نەزەردىن بىز مەسىلىلەر

 قىرغىز چۇشلۇق قالپاققا"ھالبۇكى   .مەسىلىدۇر تۇرۇۋاتقان كۈتۈپ قىلىشىمىزنى ھەل
 -ناخشا  ئۇيغۇرالر"شەرەپ   –بىرىلگەن بۇ ساخاۋەتلىك شان  بىزگە دىگەندەك" يوق

ئوقۇيدىغان،  خەلقى سۆيۇپ ئۇيغۇر ئەكسىچە نامنىڭ دېگەن "مىللەت ماھىر ئۇسۇلغا
قۇۋەت، جاسارەت ئۇرغۇتىدىغان، مېھنەتكەش  -مىللىي روھىنى تازاليدىغان، كۇچ 

ۇزىكىالر ۋە م -ناخشا  كەلەيدىغانېچ تارىسىنى يۇرەك دېھقانلىرىمىزنىڭ
 .باردى ئازىيىپ يىلغا -يىلدىن  سەنئەتكارلىرىمىزنىڭ سانى

 
ئىستەكلىرىنى ئۆز كەسپىدە  -ئارزۇ  مەنىۋىي سەنەتكارالر خەلقىنىڭ ئەگەر ئۇيغۇر

شۆھرەت  -ئۇالرنڭ خەلقىمىز قەلبىدىكى ئورنى قۇرۇق نام  ئەتتۇرۇلمىسە تولۇق ئەكىس
مىللي خاسلىق بىلەن . ئورۇنغا چۇشۇپ قالىدۇپەرقلەنمەس  تاماسىدىكى شۇئارچىالردىن

 ئستىتىك گۇزەللىك زوقى بېرەلمەيدىغان بىر مەيدان كونسېرت كىشىلەرگە بىر توپ
 كىيىن يىلالردىن دە مۇنداق ئەسەرلەر شوئارچىالرنىڭ سەھنىسى بولۇپ تۇيۇلىدۇ

 ىنىنىئارم- ئارزۇ  خەلقنىڭ .بولىدۇ غايىپ كاللىسىدىن كىشلەرنىڭ تىزال ناھايىتى
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 مۇزىكىلىرىنىڭ ناخشا ئۆز ئاھاڭالرنى كالسسىك ئىچىدىكى خەلق ئەتتۇرگەن، ئەكىس
 يېڭلىق نۆۋىتىدە ئۆز يەنە ئەتتۇرەلىگەن، ئەكىس بويىچە خاسلىق مىللىي رېتىمدە
 تەقدىم خەلقىگە ناخشىالرنى ۋە ئاھاڭ ئىگە خاسلىققا مىللىي بويىچە روھىيىتى يارىتىش
 ياقتۇرۇپ ھەر ۋاقىت خەلقىمىز ئەسەرلىرىنى كومپىزوتۇرالرنىڭ ۋە ناخشىچى قىاللىغان
 مەڭگۇلۇك خاتىرىسىگە ئەۋالدالرنىڭ كىيىنكى ئەسەرلەر ئېسىل مۇنداق ۋە ئاڭاليدۇ

 دېھقان، يەنىال سانلىقى كۆپ خەلقىمىزنىڭ .ئۆچمەيدۇ مەڭگۇ خاتىرە بۇ يېزىلىدۇ،
 بېيىتىش تەبىئي سەنئىتىنىڭ رئۇيغۇ دېھقانلىرى ئۇيغۇر ياشايدىغان بوستانلىقالردا

 ئاز تەسىرىگە غىدىقالشلىرىنىڭ مەدەنىيەت غەيرى ھالدا  -ھەر  ئۇالر چۈنكى بۆشىكىدۇر
. قىلىدۇ تەشكىل سالمىقىنى كۆپ مۇتلەق ئىستىمالنىڭ مەدەنىيەت ئۇيغۇر ئۇالر .ئۇچرايدۇ

 قوشۇپ ناخشىلىرىغا ئۆز خوشاللىقىنى ۋە ئەلەم - قايغۇ چۈشىنىدىغان، ھېسياتىنى ئۆز
 . كۆتۈرىدۇ ئېلىپ بېشىغا خەلقىمىز چولپانلىرىنى ئېيتااليدىغان

 
 ئۇيغۇر ناخشىالر ئېىسل مۇنداق بېيىتىدىغان روھىيىتىنى مەنىۋىي خەلقىمىزنىڭ
 تىزال ناھايىتى ۋە بولىدۇ بولغان ئىگە كۈچكە ھاياتىي سېھرى تازىاليدىغان روھىيىتىنى

 ئوقۇيدىغان، سۆيۈپ بالىلىرى يېزا. تارقىلىدۇ قىشالقلىرىغىچە -يېزا  ئىلىنىڭ ئۇيغۇر
 ھېس يېقىملىغىنى ۋە گۈزەل مىسلىسىز تىلنىڭ ئانا ئېيتىدىغان، دوراپ ۋە ياداليدىغان

 بولۇپ كۈيى مەڭگۈلۈك ئۇيغۇرنىڭ قەلىبلىرىدە ناتىۋان نۇالرنىڭ قىلدۇرىدىغان،
 نۆۋىتىدە ئۆز يەنە مۇزىكىسى ناخشا ئۇيغۇر .…قالىدۇ بولۇپ كۈچى قەلب ئورنايدىغان

 ۋە ۋەقە بىر ئاالھىدە ھەمىشە يادىغا خەلقىمىزنىڭ قىلىپ ۋەكىللىك ماكانغا ۋە زامان
  .ئۇنۇتۇلدۇرمايدۇ تارىخىنىڭ يىلتىزىنى ئۆز ئەتتۇرۇپ، ياد ئۆتمۇشلەرنى

 
 ئىزدەپ، ئۇالغ مىنگىلى
 .ئىزدەپ بۇالق ئىچكىلى

 يۈرۈيمىز، قاچانغىچە
 .ئىزدەپ قۇالق تۆت باغدىن
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 قۇالقىغا، گۈل قىزىل
 .پۇراقىغا خۇشتارمەن

 بولسۇن، گۈلى كىمنىڭ ھەر
 .…قۇالقىغا قىسماققا

 
  ( بولسۇن گۈلى كىمنىڭ ھەر  :ناخشا تېكىسى)
 

 يىغا، بىر ئاچچىق مېنىڭدە بار
 .باشقىالر دەيمەن كۆرمىسىكەن

 يىغالۋاتقاندا، ماڭا قايغۇ
 .…دۇنيا بەرسىكەن كۈلۈمسىرەپ

 
 (دۇنيا بەرسەڭچۇ بولۇپ ئانام: تېكىسى ناخشا)
 

 مەنىلىك تېكىستلەردىكى رېتىم، يىنىك ئوخشاش ناخشىالرغا يۇقىرىقى مانا
 تەڭ ھەممە ئاددىي بۇلىشى، مىللي خاسلىققا باي يېقىملىق ئاھاڭلالر جۈملىلەر، تىلىنىڭ

 لەرزان كەبى بۇلبۇل ناخشىالر كۈچلۈك بابلىقى ئاممىۋىي ھوزۇرلىنااليدىغان ئاسان ۋە
 كۆڭۈل خەلقىمىزنىڭ قىلىنىپ، ئىجرا بىلەن بىرلىشىشى مۇڭلۇق كۈۇيلەرنىڭ ۋە ئاۋاز

 سەنئەت ئۇيغۇر ئورۇنداشتا مۇڭلۇق كۈي ۋە ناخشىالرنى بۇ .باغاليدۇ ئۆزىگە رىشتىسنى
 خەلقنىڭ كەلگەن، ئورۇنالپ يەتكۈزۇپ ۋايىغا  بىلەن ئۇسلۇبى خاس ئۆزىگە ساھەسىدە

 سۆيۈملۈك ئۇيغۇرنىڭ مۇجەسسەملەشتۈرگەن، يۈكسەك ناخشىلىرىدا ئۆز ىنىمۇڭلىر
 خانىم تۇرسۇن سەنۇبەر كومپوزىتور ۋە مۇزىكانت ناخشىچى، ئاتاقلىق قىزى، سەنئەتكار

 !ئالىدۇ ئورۇن بىلەن شەرەپ
 

 ئۇيغۇر نادىر ياقتۇرىدىغان خەلق جۈملىدىن سەنئىتىنىڭ ئۇيغۇر يازمىدا بۇ مەن
 مىللىي قىممىتىنىڭ ئىجتىمائىي جەمئىيىتىدىكى ئۇيغۇر مۇزىكىسىنىڭ - ناخشا

 ئۇقۇمى مەدەنىيەت "ئۇيغۇرلۇق" ئەۋالدالرنى ياش ۋە جەمئىيەتنى بويىچە خۇسۇسىيەت
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 ئۆز ياشالرنى قىلدۇرۇشتا، ھېس گۈزەللىكىنى تىلىنىڭ ئانا ئۇيغۇر تەربىيىلەشتە، بىلەن
 ئوينايدىغانلىقىنى رولالر قىلىشتا كۆپ ئىجابىي دەۋەت بولۇشقا چوڭ سۆيۈپ مەدەنىيىتىنى

 .قۇيىمەن ئوتتۇرىغا
 

قىلىنىشى  نەشىر چەتئەللەردە مۇزىكىلىرىنىڭ ناخشا ئۇيغۇر بولۇپمۇ نادىر
 ياخشى تونۇتۇشنىڭ خەلقىگە دۇنيا پۈتۈن ئارقىلىق مەدەنىيەت ئۇيغۇرالرنى

 دوستۇمنىڭ بىر چەتئەللىك يېقىندا مەن مانا . ھېسابلىنىدۇ بۇلۇپ ۋاستىللىرىدىن بىرى
 قىلغان نەشىر چەتئەلدە خانىمنىڭ تۇرسۇن سەنۇبەر قىلغان ھەدىيە ماڭا

 ئوقۇرمەنلەر تۇيغۇلىرىمنى چۆمگەن خۇشاللىققا كىيىن ئالغاندىن قۇلۇمغا پالستىنكىلىرىنى
 .تۇرۇپتىمەن تەۋرىتىپ قەلەم ئۈچۈن ئورتاقلىشىش بىلەن

 
 بىر بۇ خانىمنىڭ تۇرسۇن سەنۇبەر ىمىزسەنەتكار تۆۋەندە مەن ئەل سۆيگەن

 audio) ئۇن دانە 3 قىلىنغان نەشىر تۈركىيىدە ۋە ئىتالىيە ئامېرىكا، ئىچىدە يىلنىڭ
CD) سىن ۋە (DVD) ئۆتىمەن تونۇشتۇرۇپ قىسقىچە پالستىنكىلىرىنى. 

 
 كەلگەن يولىدىن يىپەك : رايون چېگرا
 مان ۋۇ ۋە ئۇستازلىرى مۇزىكا

 
Music of Central Asia Vol.10: 

Borderlands: Wu Man and Master 
Musicians from the Silk Route 

Smithsonian Folkways and the Aga 
Khan Music Initiative (SFW40529) 
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 بولۇپ، پالستىنكىسى (DVD) سىن ۋە (audio CD) ئۇن يورۇش بىر بۇ
 ئۆزىنىڭ قىلدۇرۇشنى تەرەققىي مائاىپىنى ۋە مەدەنىيەت ئاسىيانىڭ ئوتتۇرا ئامېرىكىدىكى

 ئوتتۇرا ئاگاخان" ئاجرىتىشى مەبلەغ فوندىنىڭ ئاگاخان كېلىۋاتقان قىلىپ ۋەزىپىسى
 ئامېرىكىلىق بۇلۇپ، پىالنى تەتقىقات بېرىلغان ئېلىپ دە  "تۇرى ئىش مۇزىكا ئاسىيا

 Rachel دوكتۇر مۇزىكىشۇناس ئۇيغۇر ئەنگلىيىلىك ۋە  Theodore Levin پروفېسسور
Harris   ئامېرىكىدىكى يېتەكچىلىگىدە خانىمالرنىڭ Smithsonian Folkway 

Recordings   نەشىر ئايدا - 4 يىلى - 2012 تەپتىدىن نەشرىياتى سىن -ئۇن 
  .قىلىنغان

 
 بىلەن مان ۋۇ مۇزىكانت پىپا داڭلىق ئامېرىكىلىق پالستىنكىسى سىن ۋە ئۇن بۇ
 ئىجرا بىرلىكتە ئۇستازلىرى مۇزىكا مىللەتلەرنىڭ قاتارلىق تۇڭگان تاجىك، ئۇيغۇر،
 مۇزىكىسى ئۇيغۇر ھالدا ئاساسلىق بولۇپ ئالغان ئورۇن مۇزىكىالردىن قىلغان

 ھەسەنجان ۋە تۇرسۇن سەنۇبەر پالستىنكللىرىغا سىن ۋە ئۇن .گەۋدىلەندۈرۈلگەن
ناخشا  پارچە 3 ئىجىراسىدا مەجنۇن ئابدۇلال ناخشا، پارچە 5 ئىجراسىدىكى تۇرسۇنالرنىڭ

 ئۇزۇنلۇقتا مىنۇت 73 ۋاقتى پالستىنكىسىنىڭ سىن ۋە ئۇن مەزكۇر .بىرىلگەن مۇزىكا -
 مىللەت بولغان تەۋە ناخشىچىالر بۇ شۇنداقال ئورۇنلىغۇچىالرنى، ناخشا ۋە مۇزىكا بولۇپ،

  2012  پالستىنكا بۇ. ئالىدۇ ئىچىگە ئۆز كىتابچىنى رەڭلىك بەتلىك 48 تونۇشتۇرۇلغان
 مۇزىكىسى دۇنيا  سېتىلغان، كۆپ بازىرىدا ئەڭ مۇزىكىسى دۇنيا ئايدا - 7 يىلى -

 ئارقىلىق تور بازاردا خەلقارا .ئىېرىشكەن ئورۇنغا - 3 باھاالشتا پالستىنكىلىرىنى
 .دوللىرى ئامېرىكا 19.90 $ باھاسى سېتىلىش
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 سىن ۋە ئۇن بۇ

 پالستىنكىسىدىكى
 :تىزىملىكى ناخشىالر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :توردىن سېتىۋېلىش ئادرېسى
 
-the-from-musicians-master-and-man-http://www.folkways.si.edu/wu
-vol10-asia-central-of-route/music-silk

borderlands/world/album/smithsonian 

http://www.folkways.si.edu/wu-man-and-master-musicians-from-the-silk-route/music-of-central-asia-vol10-borderlands/world/album/smithsonian
http://www.folkways.si.edu/wu-man-and-master-musicians-from-the-silk-route/music-of-central-asia-vol10-borderlands/world/album/smithsonian
http://www.folkways.si.edu/wu-man-and-master-musicians-from-the-silk-route/music-of-central-asia-vol10-borderlands/world/album/smithsonian
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 سەنۇبەر - ئارزۇ
 تۇرسۇن

 
 ناخشىلىرى ئۇيغۇر

 
Song of the Uyghurs)) 

 
 

 (audio CD) ئۇن بۇ
 سەنۇبەر پالستىنكىسى

 خانىمنىڭ خۇسۇستۇرسۇن 
 بولۇپ، سەنۇبەر ئالبومى

تۇرسۇننىڭ مەرھۇم ئاكىسى 
ئۇيغۇر خەلقىنىڭ مەشھۇر  -

مۇزىكانتى نۇرمۇھەممەت 
تۇرسۇن ھايات ۋاقتىدا 

 ئىتالىيىنىڭ پالستىنكا.  مۇزىكىالرمۇ كىرگۇزۇلگەن -بىرگە ئورۇنلىغان بىر قىسىم ناخشا 
 Felmay)نەشرىياتى  سىن- ئۇن   Felmayجايالشقان  شەھىرىگە تۇرىن شىمالىدىكى
recordings )دوكتۇر مۇزىكىشۇناس ئەنگلىيىلىك تەرىپىدىن Rachel Harris  خانىمنىڭ 

 ئۇن بۇ. چىققان نەشىردىن ئىتالىيىدە ئايدا - 3 ىيلى - 2013 يېتەكچىلىكىدە
 6 تونۇشتۇرۇلغان تۇرسۇن سەنۇبەر ۋە ئۇيغۇرالر يېزىلغان تىلىدا ئىنگىلىز پالستىنكىسى

 : باھاسى .ئالىدۇ ئىچىگە ئۆز ناخشىالرنى تۆۋەندىكى ۋە كىتابچىنى بىر رەڭلىك بەتلىك
 .ياۋرو € 05.32
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 :توردىن سېتىۋېلىش ئادرېسى
 

http://www.felmay.it/shop/item.php?id=10208#.UXf8AZWTM5B 
 

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

 
Türkiye Konya uluslararası mistik müzik 2012  

 
 

 (DVD) سىن بۇ
 سەنۇبەر پالستىنكىسى

 قىلىپ ئاساس تۇرسۇننى
  يېڭىدىن تەشكىللەنگەن

 تۇرسۇن سەنۇبەر"
 يۇنۇس، مىجىت" ئانسامبىلى
 تۇرسۇن، ھەسەنجان
 ۋە تۇرسۇن ھۇسەنجان

 ئۆز تۇرسۇنالرنى سەنۇبەر
 مۇزىكانتالر ئالغان ئىچگە

 بىلەن تەكلىپى تۈركىيىنىڭ
 كونىيا تۈركىيىنىڭ
 - 9 ئۆتكۈزۈلگەن شەھىرىدە
 دۇنيا ئىالھىي نۆۋەتلىك

 (mistik müzik) زىكامۇ
 بۇ ۋە قاتناشقان فېستىۋالىغا
 سەھنىدە فېستىۋالىدا
 مەيدان نەق ئورۇنالنغان

 كونسېرت
 كىرىشتۇرۇلۇپ ئاساسىدا

  سەنۇبەر بولۇپ، ئىشلەنگەن
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 دوكتۇر مۇزىكىشۇناس ئەنگلىيىلىك قاتنىشىشىمۇ كونسېرتقا بۇ ئانسامبىلىنىڭ تۇرسۇن
   .ئورۇنالشتۇرۇلغان يېتەكچىلىكىدە خانىمنىڭ  Rachel Harrisھاررىس رەيچېل
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 سۆز ئاخىرقى
 
 

 ئىنسان ئوخشاشال گۈزەللىكلەرگە باشقا گۈزەللىك ئېستېتىك مەنىۋىيەتتىكى
 ئۇ كۇي .سۆزدۇر چىن چىققان ئۇرغۇپ يۇرەكتىن ئۇ ناخشا .تاجىسىدۇر تەبىئىتىنىڭ

 ئېتىراپ شۇنى .بايانىدۇر قىلغان نامايان ئارقىلىق ئاھاڭالر لىرىك قەلبنىڭ ئىنسان
 قولىقى، زىرەك ئاڭاليدىغان ئۇيغۇرنىڭ ئەمەس، مۇردا ئۇيغۇرالر تۇرالمايمىزكى قىلماي

 بىر قانداق ھەر دۇنيادىكى باشقا ئۇيغۇرنىڭ بار، يۇركى سەزگۈر سېزەلەيدىغان
 ئۇيغۇر .بىر خەلق  بار نەپرىتى ھەم قايغۇسى كۈلكىسى، ئوخشاشال تائىپەلەرگە
 داپ گاھىدا" ھېسىياتلىرىنى بۇ ئۇيغۇر .غەزەپلىنەلەيدۇ ۋە يىغلىيااليدۇ كۇلەلەيدۇ،

 .ئىپادىلەيدۇ تەمسىللەردە -ماقال  دېگەن" رەسول بىلەن ئالالھ گاھىدا ئۇسۇل، بىلەن
 

 ۋە ئىسالم باشالپ، قىلغاندىن ئىتىقاد دىنىغا ئىسالم ئەسىردە -  10ئۇيغۇرالر  
 تەرەپ بىر توغرا مۇناسىۋەتلەرنى ئوتتۇرسىدىكى ئادەتلىرى - ئورۇپ مەدەنىيەت ئۇيغۇر
 .كەلدى قىلىپ
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 سېغىنىش ئالالھقا بىلەن ئىبادەت بەزىدە ھېسىياتلىرىنى شادلىق ۋە قايغۇ ئۇيغۇرالر

 مىراس بىزگە ئەجدادلىرىمىز بۇيان يىلالردىن مىڭالرچە بەزىدە ئىپادىلىسە، ئارقىلىق
 رەۋىشتە مۇئەييەن ئىنكاسىنىڭ زاماننىڭ ۋە دەۋىر كۈيلەر، مۇڭلۇق قالدۇرغان قىلىپ

-ناخشا كېلىۋاتقان بېيىپ تەدىرىجىي بىلەن ئېتىشى ئەكىس ھاياتتا ئىجتىمائىي
 جاسارەت ۋە زوق روھ، مەنىۋىي ئۆزلىرىگە ئارقىلىق بۇ .ئىپادىلەيدۇ ئارقىلىق مۇزىكىلىرى

 سەنئەتنىڭ ئۇمۇتسىزلىككە ھاياتقا، تولغان بىلەن قاتتىقلىق ئۇيغۇرغا بەزىدە .تاپىدۇ
 كۆرە ئىپادىلىنىشىدىن شەكىلدە قانداق ئەمما .باقىدۇ بىلەن ئۈمىدلىك بىلەن ياردىمى
 شۇنى بىز .قېلىشمايدۇ تامامەن ئىپادىلەشلەردىن باشقا ئىپادىلەش ئارقىلىق مۇزىكا

 مۇھىم كىملىكىنىڭ مىللىي ئۇيغۇر كېرەككى ئويلىشىشىمىز بىلەن سالماقلىق
 روھىيىتىدىكى مىللىي مەدەنىيەت ئۇيغۇرنىڭ سەنئەتنىڭ بولغان بىر خۇسۇسىيەتلىرىدىن

 .كېرەك قىلماسلىقىمىز مۇئامىلە بىلەن مەسئۇلىيەتسىزلىك تەرىپىگە سەزگۈر ۋە نازۇك بۇ
 تەرىپىدىن باشقىالر دەپ "خەلق ماھىر ئۇسۇلغا- ناخشا  ئۇيغۇرالر بىز"دىسال  ھە 

 قىلىپ، دەستەك قالپاقالنى بۇ كەيدۇرۇلگەن تۈرتكىسىدە مۇددئىانىڭ بىر قانداقتۇر
راۋاجلىنىشىغا، ئىجادكارلىق كۇچىنىڭ ئۇرغۇشىغا  ساغالم ساھەسىنىڭ سەنئەت ئۇيغۇر
 كىملىگىنىڭ مىللىي ئۇيغۇر جەمئىيىتىدە ئۇيغۇر بۇگۈنكى سەپمەسلىگىمىز، سۇ سوغۇق
 .زۆرۈرىيەتتۇر قوغدىشىمىز تەرەپلەرنى تەركىۋلىرىنى ئاساس قىلغان ھالدا ھەممە مۇھىم
 ياكى ئاجىزالشسا، تەركىپ بىر قانداق ھەر خاسلىقىدىكى مىللي ىڭجەمئىيىتىن ئۇيغۇر

 ئامىلالر قىلىدىغان ئىنكار بىرىنى -بىر  ياكى ۋە بۇزۇلسا دەرىجىدە كەلتۈرگىسىز ئەسلىگە
 بۇ ۋە بارىدۇ ئېلىپ كىرزىسىگە بۇزۇلۇش تەڭپۇڭلۇقىنى مەدەنىيەت مىللىي كۈچەيسە،

 كەلتۈرۈش مەسىلىلەرنى ئېغىر كۆپلىگەن باشقا ئىچىدە ئۆز ئۇچۇن ئۇيغۇر جەمئىيىتى
 . تۇغدۇرىدۇ خەۋپىنى

 
بىر  ئىنسانالرنى ھەممە دۇنياغا بۇ ئالالھ ياراتقۇچى ئېيتقاندا نوقتىدىن ئىسالمىيەت

 مەدەنىيىتىنى ۋە زېمىنىنى ياشايدىغان تىلى، رەڭگى، قىلىپ ئايرىم بىرلىرىدىن -
 ئاساسالنغىنىمىزدا پرىنسىپلىرىغا يارىتىش ئىنسانالرنى ئالالھنىڭ .ياراتتى قىلىپ پەرىلىق
 بىرگە بىلەن قىلىش ئىجرا قائىدىلىرىنى دىنىي ئىسالم مىللەتنىڭ  -قوۋم پەرقلىق
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 ئالالھنىڭ راۋاجالندۇرۇش سەنئەتلىرىنى -مەدەنىيەت  ئىگە خاسلىققا مىللىي ئۆزىنىڭ
 سۆيۈش ۋەتەننى. "ەستۇرئەم ئىش بىر مۇخالىپ ئەقىدىلىرىگە يارىتىش بەندىلەرنى
 بولسا، جۈملىسىدىن ئىسالمنىڭ سۆيۈش ۋەتەننى دېمەك ،”جۇملىسىدىندۇر ئىسالمنىڭ

 ئەمەلگە تەرىپىدىن مىللەت - قوۋم خاس بىر قىلىش ئىگىدارلىق ۋەتەنگە شۇ
 -تىل  ئۆز ئامىل شەكىللەندۈرىدىغان قىلىپ مىللەت مىللەتنى نۆۋىتىدە ئاشۇرۇلىدۇ، ئۆز

 مەدەنىيەت -سەنئىتى  ئۇيغۇر . تۇپرىغىدۇر تەۋەلىك ياشايدىغان ۋە مەدەنىيىتى يېزىقى،
 ۋە تۇرۇشى بولۇپ مىللەت مىللىتىمىزنىڭ تەبىئىيكى ئىچىدە كاتېگورىيىسى

 ئىسالمىي يەردە بۇ قىسقىسى .تەركىبتۇر بولمايدىغان بولسا كەم راۋاجلىنىشىدىكى
 رەت بىرسىنى  -بىر  بىر ھىچ ئوتتۇرىسىدا مەدەنىيەت خاسلىقتىكى مىللىي ۋە ئەقىدە،

 مىللەت، بىلەن سەنئىتى مۇزىكا  -ناخشا دۇنياسىدا ئىسالم .يوق ئاساس قىلىدىغان
 بىرتەرەپ توغرا باشلىرىدىال ئەسىرنىڭ ئۆتكەنكى مۇناسىۋەتلىرى دىننىڭ ۋە ھاكىمىيەت

 كۆتۈرگەن باش دۇنياسىدا ئىسالم سۈپىتىدە مىساللىرى بۇنىڭ بولۇپ بولغان قىلىنىپ
 چوڭ ئەڭ دۇنياسىدىكى ئىسالم بىلەن ئېلىش ئەۋج ھەرىكەتلىرىنىڭ مىللەتچىلىك

 1932 يېتەكچىلىكىدە بىۋاسىتە  فەئۇدنىڭ پادىشاھى مىسىر - دۆلىتى ئەرەب مۇسۇلمان
 قاھىرەدە كۈنىگىچە - 5  ئاينىڭ - 4  كۈنىدىن -  14  ئاينىڭ -3 يىلى   -

 ئارقىلىق ئېچىلىشى قۇرۇلتاينىڭ بۇ ۋە "قۇرۇلتىيى مۇزىكا ئەرەب قاھىرە" ئۆتكۈزۈلگەن
 خاھىشالرغا چەكلەيدىغان سەنئىتىنى ۋە  مۇزىكا -ناخشا  ئىسالمدا دۇنياسىدا ئەرەب
 ئۆز بىلەن بايرىقى ئىسالم شۇنىڭدەك بېرىلگەنلىكىنى، خاتىمە قېتىم تۇنجى

 تۈركى دۇنيا ھۆكۇمىرانلىق قىلغان  يىل 500 كېڭەيتىپ قىتئەگە 3 تېررىتورىيىسىنى
 ۋارىسلىق ئىمپېرىيىسىگە ئوسمان دۆلەت چوڭ بىر  -بىردىن ئىچىدىكى دۆلەتلىرىنىڭ

 1920 تۈركنىڭ ئاتا كامال مۇستاپا قۇرۇغۇچىسى جۇمھۇرىيىتىنىڭ تۈركىيە قۇرۇلغان قىلىپ
 كىملىكىگە مىللەت تۈرك - ئەسلىگە ئۆز تۈركلىرىنىڭ تۈركىيە باشالپ يىللىرىدىن -

 كۆرسىتىش قىلىپ مىسال ھەرىكىتىنى قۇرۇش قايتا دۆلىتىنى تۈرك تۈركىيە ۋە قايتىش
 .ئوياليمەن دەپ تاپااليمىز جاۋابالر قانائەتلىنەرلىك ئۆزىمىزگە ئارقىلىق

 
 ئىسالمچىلىق ئاشقان چېكىدىن دىسال ھە قېرىنداشلىرىمىزنىڭ بەزى ئارىمىزدىكى

 ئىسالمچىلىق ئاتالمىش قانداقتۇر مۇزىكىسىنى -ناخشا  سەنئىتى، ئۇيغۇر بىلەن خاھىشى
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 مىللىتىنىڭ ئۇيغۇر. كېرەك ئۇرۇنماسلىقى بوغۇشقا بىلەن" پەتىۋاالر"ئىچىدە رامكىسى
 بىر ئومۇمىي ئۇيغۇرالرنىڭ بولۇپ، كۆڭۈل قىلىشىغا تەرەققىي ساغالم سۈپتىدە مىللەت
 مىللي سەنئىتىنىڭ ۋە مەدەنىيىتى غۇرئۇي ھالدا تۇتقان نەزەردە گەۋدىسىنى مىللەت

 ۋە بولۇش قىلىش، دەستەك ئىگە كاپالەتكە راۋاجلىنىشنى ساغالم يارىشا مەنپەئەتىگە
 .بۇرچىدۇر ئەزالىرىنىڭ مىللەت بارلىق بولغان تەۋە بىز قوغداش

 
 مىللەت كەڭ ئۇنىڭ ۋە ئورنى جەمئىيىتىدىكى ئۇيغۇر سەنئىتىنىڭ -مەدەنىيەت  ئۇيغۇر

 ئۇيغۇر .مۇھىم ناھايىتى ئەھمىيىتى تەربىيىلەشتىكى بويىچە ئاڭ مىللي ئەزالىرىنى
 ئورنىغا ئىستىمال ھاياتىدىكى ئۇيغۇر مۇزىكىسىنىڭ -ناخشا  ئۇيغۇر كۇيلىرىگە،

 چۈنكى قىاللمايمىز تەسەۋۋۇر سەنىئتىسىز مۇزىكا ئۇيغۇرنىڭ ھاياتىنى ئۇيغۇر قارىساق،
سۈپىتىگە  بولمايدىغان بىر بولسا كەم بولۇشنىڭ غۇرسەنئىتى ئۇي – مۇزىكا ئۇيغۇر

 .ئايلىنىپ بولغانلىغىدۇر
 

 سەنۇبەر مۇزىكانتىمىز ناخشىچىمىز، سۆيگەن خەلقىمىز ئارقىلىق يازمام بۇ ئاخىردا
 نەتىجىلىك ئوقۇشىنىڭ كونسورۋاتورىيىسىدىكى مۇزىكا شاڭخەي خانىمنىڭ تۇرسۇن

 ئۇيغۇرنىڭ سەھنىسىدە دۇنيا ئارقىلىق ئىجادىيەتلىرى ۋە تاالنتى كەلگۈسىدە بولۇشىنى،
 شەرەپلەر -شان  كۆپ تېخىمۇ خەلقىگە تونۇلىشىنى، بولۇپ چولپىنى پارلىغان

 كۆپلەپ مۇزىكىالرنى -ناخشا  نادىر قىلىدىغان مەھلىيا يۈرەكنى خەلقىگە قۇچۇشىنى،
 .تىلەيمەن قىلىشىنى تەقدىم

 
  

 لوندون مارت، يىلى -  2013
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ە نگەتۋە يىلى -9002 نەم.  ۇقويمايد قول قۇرۇق  ئالالھ ندىسىنىەب نەتىلىگ
 شرەن رىپىدىنەت شرىياتىەن لقەخڭ شىنجا يىلى -9000 نۇرسۇت رەبۇنەس بارغاندا

 كىتابىنى نوتا زىكاۇم-ناخشا ناملىق "نۇرسۇت رەبۇنەس – يۈك قاناتالنغان" قىلىنغان
 يىنېك دىنڭنىۇش. ئىدى قىلغان قدىمەت اڭما زىپېي ئىمزا نەبىل قولى زۆئ
. لدىەك تارتىپ دىققىتىمنى اقىتۋ رەھڭ نىېم يچىسىۈك اتقانۋقاناتلىنىڭ لقىمىزنىەخ

” ۇئارز“ە دەئىتالىي ئاساسىدا ناخشىلىرىڭ ننىۇرسۇت رەبۇنەس ارداۋيان يىلى -9002
 رەبۇنەس يەتمۆئ نۇزۇئە ئانچ ئارىدىن قىلىنىپ شرەن پالستىنكىسى CD بىر ناملىق

 كونىياڭ نىەركىيۈت زىكانتلىرىۇم رۇيغۇئ پپاۇرۇگ ربى كچىلىكىدىكىەتېيڭ ننىۇرسۇت
 نەيگۆس لقىمىزەخ نەم كىيىن دىنڭنىۇش .ئاتالندىە پىرىگەس تەنئەسە ھىرىگەش
 قازانغانە ردەللەتئەچ تىمېق نجىۇتڭ يچىنىۈك قاناتالنغان تكار،ەنئەس
 "نۇرسۇت رەبۇنەس -يۈك قاناتالنغان ئارا رەلەقىتئ" ئاساسىدا تلىرىەقىيەپپۇۋەم

ە تىلىس ردىەدابۇخ". ئىدىم قىلغان قدىمەتە رگەنلەرمۇئوق زىپېي ماقالىنى ناملىق
 ەزىشكېك ئارا رەلەقىتئ يچىۈك قاناتالنغان كەندەگېد "سەمېد ياق داۇخ

 رۇيغۇئە رلىرىدەھەش كالسسىكڭ روپانىۋيا نۇرسۇت رەبۇنەس.... باشلىدى
 !قىلدى ازۋرەپ ياساپ قانات يلىرىدىنۈك

 
 ئالدىراشۇ ب كەندەگېد قوغلىشىپ رنىەپتىلەھ رەنلۈك ،مىنوتالرنىە قىقەد

 ڭنىنۇرسۇت رەبۇنەس" ئىلگىرى ئايالر بىر نەم. ردىەۋۈۋتۆئە بويىچ يولى زۆئ رەنلۈك
 تلىكەھمىيەئۇ ب رنىەنلەرمۇئوق ،زىپېي يازمىنى ناملىق "پىرىەس تەنئەس روپاۋيا
 ماتۇلەم پسىلىيەتە قتەھۇ بە يىنچېك. ئىدىم قىلغان ردارەۋەخ توال-ئاز ردىنەپەس
. ۇپتۈتۆئ ئاي بىر ئارىدىن نۈگۈب مانا.  قىلغانۇ دىمۋە توغرىسىدا رىدىغانلىقىمېب

 ئاتقانۇ كمەيىبلىسەئ ئوغرىسىنى اقىتۇ ۋب يوق، ناھۇگ چېھ اقىتتاۇ ۋغڭئالدىرا
 !ەد -ۇيدەلمەك قايتىپ الرۇس ئاققان ،الرڭتا
 

ۇ ب ئاي،ۇ ب الىدىغانۋلىېس ئالدىغا ھاياتنىڭ لوندوننى نەم قىلىپ نداقۇش
ە پتەھ بىر يتلىرىمدىنەپ اتقانۋتىرمىشىە كچىلىكىدەلەھ قىشېب جانە نلىرىدۈك
 قاتارلىق نۇرسۇت رەبۇنەس نەلگەك ندىنەتە ۋەزىزانەئ چىقىرىپ اقتىمنىۋ

http://bbs.bagdax.cn/thread-20139-1-1.html
http://bbs.bagdax.cn/thread-24953-1-1.html
http://bbs.bagdax.cn/thread-24953-1-1.html
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 سىزۇپىلغېتۇ ب. مۇبولد تەققۇۋەم قىلىشقا خىزمىتىنىڭ تكارلىرىمىزنىەنئەس
-ھال ،پۇبولە بىرگ نەبىل تكارلىرىمىزەنئەس نەيگۆس لقىمىزەخە ردەتلەرسۇپ
 سارايلىرىنى خان تلىكەمەشەھ كوچىلىرىنى، تارڭ نىژپارۋە  لوندون ،داشتىمۇڭم

 ،ەللىكىگەزۈگڭ نئىتىنىەس رۇيغۇئە ھنىلىرىدەسڭ رنىەللەئ يات....  زدىمەكە بىلل
 لغانۇرۇئ پۇلۇئوقە دھىيەمە چىگۈك ھىرلىكېس قىالاليدىغان ھلىياەم لبىنىەق ئىنسان
 اكلىرىمنىۋچاە چۇتالغ مۇقول پۇلۇقوشۇ نمەم. مۇبولد چىاھۇۋگ اكلىرىغاۋچا ئالقىش

ۇ بڭ تكارلىرىمىزنىەنئەسە تىشىچېيڭ چامىمنى زۆئ ئىشقىلىپ...... رمىدىمۈلدۈزۈئ
  .مۇردۇئىلھامالند منىۈزۆئ بواللىغانلىقىمدىنە مدەياردە پىرىدەس روپاۋيا تىمقىېق

 
 نايلىنىپۇس ،تلىنىپەراھ پ،ۈرۆك ىزورېۋلېتە چتەك پەتلەسائە چچەن

ڭ رنىەنلۈكۇ يازماممۇ ب اتقانۋزىېي تىپېئ رپەس اقتىمنىۋ ،چىپېك ازۋ تىشتىنېي
 بىر قاتارىدا چمىشلىرىەك ھاياتەڭ گارەڭرڭ رنىۇيغۇئ نۈچۈئ رەيىنكىلېكە بىرىد
 مەلەق تارتىپال ندىنۇرۇب تارىخى ئىنسان توغرا،. سىۇقالغ پۇبول قۇشلۇئوقە پارچ

 مەلەق لقەخ بىر رەگەئ. رۇتتەقىقەھ بىر نەىلىنگك زىلىپېي رىپىدىنەت تقانالرۇت
ڭ لقنىەخۇ ش ن،ەرالمايدىكۇقالد زىپېي تىنىېب بىر رەھڭ تارىخىنى زۆئ پۇتۇت
 ساختىلىقۋە  چىنلىق نەرگەب زىپېي باشقىالر زامانالردا يىنكىېك الدلىرىەۋئ

ڭ جدادلىرىنىەئ زۆئ ئاددىيسى ،ۇگىنىدۆئ تارىخنى نۇئازغ نەتىلگۇۋېرۇئارىالشت
 زۈيە چچەنۇ نمۈچۈئ پىشېت ئاللىقىنىېرڭ رنىەۋد بىر ينىەئ چىنلىقىنى، تارىخىي
 ياكىڭ چوڭ تارىخنى زىلىدىغانېي لىپېكە نەي.... ۇلىدېك توغراە ئىزدىنىشىگ يىلالپ
 قانلىق ياكى شىۇبول توغرىسىدا تەببەھۇم-ئىشق ياكى قۇرلۇبات شى،ۇبول كىچىك

 – شۇبول مولڭ نىنىۇزمەم ياكىۋە شىۇبول توغرىسىدا رەتلەئاپ يىباال شالر،ۇرۇئ
 رەملەئادڭ تارىخنى نكىۈچ ،ۇقىاللمايد كىللىكە ۋەزىگۈئڭ تارىخنى بولماسلىقى

 پلىرىەرەت نەبىلىنمىگ چىلمىغان،ېئ ،ۇلىدۇب ئاز ناھايتى قىسمى زىلغانېي رىپىدىنەت
 سلىيەئ قىقىيەھڭ نىۇئ زىپېي نەبىل مەلەق تارىخنى كىلىپە نەي. ۇلىدۇب پۆك

 خالى سىردىنەتۋە  خاھىش كتىپېسوب – تارىخ. ۇبولمايد بىلگىلى قىياپىتىنى
 شارائىتتىكى بىر نەييەئۇمڭ لقنىەخ بىر رولىڭ نىۇئ ،زىلساېي ئاساسىدا چىنلىق

 رسىتىپۆك كەكتەينەئ ىزداڭئالدى زۆك شىنىۈنۈرۆك ھايات ئىجتىمائىي سىياسىي،
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 ىزداڭئارقى سىزۇ ئ تارىخ، ئاتىلىشى ئىلمىيڭ نىنىۈگۈنۈت...ۇبولىد نەلىگەرېب
 خسەش بىز ئىسىمنى ڭنىۇئ. ئاتلىشى مىيۇئومڭ اقىتالرنىۋ بارلىق رغانۇقالد

  .ئاتايمىزۇ پمەد "رەنلۈك نەتكۆئ" پۇرۇسىلىقالشت نوقتىسىدىن
 

 خانىم نۇرسۇت رەبۇنەس. باشاليلى زۆس پىمىزدىنېگ زۆئ نداقتاۇئ
 "پىرىەس تەنئەس روپاۋيا يىللىق -9002 نۇرسۇت رەبۇنەس" كچىلىكىدىكىەتېي

 املىشىپ،ۋدا پارىژدا باشلىنىپ، لوندوندىن ماي -00 يىلى -9002 پائالىيىتى
 نەبىل قالرۇتۇئ زور ماي -02 نىستاۋې ھىرىەش ستىۇئۇ سڭ نىەلىيئىتا

 قاناتالنغان ئارا رەلەقىتئ ،مىزتكارىەنئەس كۈملۈيۆس.  ئاياغالشتى تلىكەقىيەپپۇۋەم
 رۇمبەت ئوسمان، رىمېكۇئابد ستازىۇئ كەجېغ خانىم، نۇرسۇت رەبۇنەس يچىۈك
 تەنئەس كىشىلىك چۈئۇ ب قىلىنغان شكىلەت ئاكىالردىن سۇنۇي مىجىت ستازىۇئ

ە ۋە ھنەسڭ روپانىۋيا ردانىلىرىنىۇد تەنئەس زىكاۇم-ناخشاڭ لقىنىەخ رۇيغۇئ توپى
 زور ەلقىگەخ رۇيغۇئ ،نالپۇئور نەبىل تەماھار قىرىۇي رتلىرىداۇي بىلىم ئالىي

 .ردىۈلتەك رەپلەرەش-شان ەرىجىدەد

 
 

 شۈتۈك ھمانالرنىېم ئايرودرومدا

 
 
 نداقۇش شۇرۇباشق گراالرنىېچ ئارىسىدىكى رەتلەلۆد نياداۇد نكىۈگۈب

 رالەملەئاد بولمىسا سمىيىتىەر ىزاۋە ۋ پاسپورت تلىكۋەئىنا گراالردىنېچ قاتتىقكى،
 لىقالرجان نيادىكىۇدۇ ب قارىغاندا غاڭنىۇش. ۇيدەلمەتۆئۇ تاقالرم– كۈي تتاەھ س،ەمەئ

ۇ ئۇ غىدىمېچ تورغىيى لۆچ بىر نكىۈچ .كەرېك بولساە بىچارەڭ ئ رەملەئادە ئىچىد
 !؟ۇسمەمەئۇ رىدۋېتىېك پۇچۇئ اسىزالۋرەپ گراسىغاېچ تەلۆدۇ ب گراسىدىنېچ تەلۆد

 
 كچىلىكىدىكىەتېي خانىم نۇرسۇت رەبۇنەس ،امالشقانۋدا يانۇب يىلدىن بىر

 "پىرىەس تەنئەس روپاۋيا يىللىق -9002 نۇرسۇت رەبۇنەس" تكارنىەنئەس رۇيغۇئ چۈئ
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 نەبىل فوندى ئاگاخان خىزمىتى لىشېك لىپېئ روپاغاۋيا ربىيەغ انامىد پائالىيىتى
 ئارقىلىق شەئىشل پۇقوش باشە بىرلىكت رىپىدىنەت رسىتىۋېنىۇئ نۇلوند

 تنىەنئەس انيۇد لوندون بەۋەس يىشىمدىكىېد نداقۇم. ئاياغالشتى تلىكەاپىقىيۇۋم
 تەنئەس ڭنىتەمىلل بىر قانداق رەھ نيادىكىۇد ىدىغان،قىل نامايان پۆكەڭ ئ

 نياۇد تلىكەنىيەدەم كوپ ،رسىتىدىغانۆك تەرمۆھۋە  تىبارېئە زگىچۆئ ەگقىممىتى
. رۇبىرىدڭ رنىەرلەھەش رىدىغانۇت پارالپ اقىتۋ رەھ زلىرىۇلتۇيڭ نئىتىنىەس
 بىلىدىنەق ئىپتىدائىي ،يدىغانەزلۆسە زچۇفىرانس قىسمىدىكى راۇئوتتڭ نىىقارېئاف

 تەنئەس كىلىپ لوندونغا ڭنىتكارالرەنئەس توپ بىر نلىكەت قارا چىققان كىلىپ
 تىمېق ئىككى بىر يىلداڭ پائالىيتىنى تەنئەس خىلدىكىۇ ب  شى،ۈزۈتكۆئ چىلىكىېك
 ھىسابالنغان نورمال لقئاراداەخ مماەئ ،ۇھىسابالنسىم ئىش بىر نورمال رىلىشىېب لىپېئ

 . ۇبولمايد سىپېن ئاسانە ئانچ تكارلىرىغاەنئەس رۇيغۇئ تلىرىەرسۇپ شۇقوي نۇئوي
 
 تەلۆدۋە  رايون بولسا بلىرىەۋەس كىەزۈي ن،ۇرغۇن بلىرىەۋەسڭ نىۇب

 لقئارالىقەخ قىيىنلىقى،ۋە  مسىزلىكىەلچۆئڭ جىرىشنىېب تەسمىيەر ئاالھىدىلىكى،
ە اسىتۋبى نەبىل نۇئور چىۇقىلغ كلىپەت نىەي چىۇرغۇنالشتۇئور سلىك،ەبىلم تىل

 نىقېئ نداقۇشە سىمدېئ. باشقىالرۋە  قىيىنچىلىق ئىقتىسادىي ئاالقلىشالماسلىق،
 "ئانسامبىلى قامۇمڭ شىنجا" يىلى-9002 تىمېق ئاخىرقىەڭ ئۋە  ئالدىنقى ،باركى
 ئايغا بىر لىپېكە گەنگلىيەئ تچىلىرىەنئەس رۇيغۇئ كىشىلىك 01 نەنگەشكىللەت دىن

 نامايان نئىتىنىەس-تەنىيەدەم رۇيغۇئە رلىرىدەھەشە چچەن ئونڭ نىەنگلىيەئ قىنېي
 نەتكەك پۇرۇقالد خاتىرىلىرىنى تەنىيەدەم بىر سىزۇلغۇنتۇئ تاماشىبىنالرغا ،قىلىپ
ڭ تكارلىرىنىەنئەس رۇيغۇئ تەرسۇپ تىمقىېقۇ ب. ۇبوپت يىل 00 لەد غاڭنىۇب ئىدى،

 نۇرسۇت رەبۇنەس .رۇتتەرسۇپ تىملىقېقى بىرە نەي كىلىشىدىكى نغاۇلوند
ۋە  لدىەك نغاۇلوند كەندەدىگ ئاران يىلى-9002 تكارالرەنئەس باشلىچىلىقىدىكى

 ۇب نەلمىگەك قولغا ئاسانۇ لىمېھ بولدى، رەسسەيۇمە رىپىگەش شۇيۇق نۇئوي
 !رەرلۈكۈشڭ مىە تكەرسۇپ
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 پسىلىيەت ناھايىتى شىۇلۇرۇنالشتۇئورڭ رنىەپەس تىمقىېقۇ بە رچەگ
ە گەنگلىيەئڭ الرنىۇئە ئىچىد رەىشلۋشەت خىل بىر نىالەي مماەئ ،ۇبولسىم پىالنالنغان

  ندىدراغاۇئ  القۇق يتانەشۇ ب. قۇتتۈك نەبىل خىرسىزلىكەت لىشىنىېك رەتەبىخ
 چەك نۈك-00ڭ ئاينى -1 نىەي نۇرۇب خالشتىنۇئ نۈگۈب نەم بارىكالال،

 مچىدىنۈرۈئ ئايرودرومىدا مچىۈرۈئڭ الرنىۇئ ئارقىلىق ندىدارۇئ ردىنەبۇنەس
 تىملىقېقCZ679 -  چىدىغانۇئە ندەتكۆئ تۇمىن 99:10 اقىتۋ رلىكەي لغاۇئىستانب

! رراۇھ. لىدىمڭئا رنىەۋەخە ققىدەھ چىققانلىقى تەساالم ساق ئايروپىالنغا
 ئالالھ كەمېد. تتىمەك پەكرەس مدىنۇئورن االلمايۇۋتۇت منىۈزۆئ شاللىقىمدىنۇخ
 تىپېيە د 00:90 اقىتۋ رلىكەي ئايرودرومىغا ركۈت ئاتا لۇئىستانب الرۇئ قىلسا سىپېن
 رلىكەي رەھەس لوندونغا لدىنۇئىستانب ئىچىدىالڭ ئايرودرومنىۇ ش يىنېك ندىنەلگەك
 يولغا نەبىل ئايروپىالن تىملىقېق -TK1981 چىدىغانۇئە د 00:00 تەسائ اقىتۋ

 Gatwick لوندون 2:01 تەسائ اقتىۋ لوندون نەتىگەئە تەئۇ ۋە چىقىد
ە تەئڭ نىېم مدىەئ. ۇلىدېك تىپېي پىسىغاۇس شۇچۇئ شىمالىيڭ ئايرودرومىنى
 پەيدەھ ماشىنا نەبىل 6 تەسائ رەھەس اقتىۋ لوندون ئىشىم ھىمۇمەڭ ئ قىلىدىغان

 نۇرۇب دىن 0:20 تەسائ نەتىگەئۋە  چىقىش يولغا ئايرودرومىغا Gatwick لوندون
 لوندون تەساالم – ساق الرنىۇئۋە  لىشۈۋېتۈك ھمانالرنىېم رىپېب ئايرودرومغا

 شۇرۇنالشتۇئور ئاپىرىپ ھمانخانىغاېم قىلىنغان زاكاز ئالدىدىن ركىزىدىكىەم رەھەش
 .ئىدى

 
ۋە  تەنىيەدەم-نەپ زامان ھازىرقى دىمىيلىكى،ەقڭ زنىۆئ ھىرىەش لوندون

 نالەبىل شىۇبول ركىزىەمڭ سىياسىتىنىۋە  ئىقتىسادى نياۇد شىكى،ۆبڭ سانائىتىنى
 لىرىنىەقىتئ ئافرىقاە ۋە ئوكيانىي روپا،ۋيا ،ئاسىياە نەيڭ نىۇئ ،قالماستىن پۇلۇتون

 يول اۋھاۇ ۋە س ئوكيان ئاتالنتىك نەبىل لىرىەقىتئ رىكاېئام بىيۇنەجۋە  شىمالىي
ۇ نمەبىل للىكلىرىەزەۋئ غراپىيىلىكۇج كەشتۇرۇت پۇرۇتاشتۇت ئارقىلىق قاتنىشى

 اۋھاۋە  ىزېڭدڭ نىەتانىيىبىر كۈيۈب للىكەزەۋئ غراپىيىلىكۇجۇ شۇم مانا. رۇردۇشھەم
 بەۋەس قىلىشىغا ققىيەرەتە ئاالھىدڭ سىپلىرىنىەك تەالزىمۇم ت،ەسانائ قاتناش
  .بولغان



 

 www.uyghurensemble.co.uk/uy ئەزىز ئەيسا ئەلكۈن  ( 2,13,)" سەنۇبەر تۇرسۇن - قىتئەلەر ئارا قاناتالنغان كۈي"

 

28 
 

 
 ئايرودروم 6 تراپىدىالەئ رايونى رەھەش لوندونۋە  ھىرىەش لوندون تەقەپ

. Heathrow, Luton, Stansted, Southend, Gatwick ،City Airport: الرۇئ. بار
 لوندونە بويىچ شۇتوش مەئادۋە  قىلىش لۇقوب ئايروپىالنە ئىچىدڭ الرنىۇب

Heathrow ئايرودروم ئالدىراشەڭ ئ ندىكىۇئور -1ە بويىچ نياۇد ئايرودرومى 
 لوندون ،لغانۇرۇق يىلى -0226 ئايرودرومى  Heathrow نلوندو. ۇسابلىنىدېھ

Heathrow بار( ىرمىنالېت) پىسىۇس شۇچۇئ 1ڭ ئايرودرومىنى. 
 
 ئايلىنىپ تراپىنىەئ رەھەش لوندونۇ بولغاچقىم رەھەس نىۈكە نبەكشەي نۈگۈب

 بىر نەم. ئىدى بوش لىالېخ يول تاش تلىكەرۈس قىرىۇي قۇرلۇنومM 91 تىدىغانۆئ
 ىپېڭم پۇرۇئاشmile00 (km090 )  زلىكىېت تەرۈس تلىكەسائ قراقۇئارت تتىنەسائ

 نۇرۇب تۇمىن 90 اقىتتىنۋ قىلغان پىالن ئايرودرومىغا Gatwick ڭلوندوننى ئاخىر
  .لدىمەك تىپېي

 
 چۈئ نەبىل ززالىقەقەت زلىرىمۈك غىزىداېئ لىشېك چىالرۇيولڭ ئايرودرومنى

 لىپېكۇ ئايروپىالنم نەتكۈك نەم. بولدى رىمېي 2 تەسائ.... تتىەتۈك رنىۇيغۇئ
 رىمېي 00 تەسائ. چىقمىدى ھمانلىرىمېم زىزەئۇ ب اتقانۈۋتۈك نەم مماەئ ،بولدى
 نەم .نمىدىۈرۆك قارىسىڭ ھمانالرنىېم مماەئ.... بولدى رىمېي 00...بولدى

 ئورنى تەالزىمۇم رۇچۇئ ئايرودرومدىكىۋە  باشلىدىمە شكەنسىرەئ ھمانالردىنېم
 خادىمالر ئورنىدىكى شۇرۇباشق ىچىالرنۇچىقق– كىرىپ گرادىنېچە نگلىيەئ ئارقىلىق

 پۇتۇت ئايرودرومدا رنىەملەئاد بىر نداقۇم الرۇئ ،ۇقىلسامم ئاالقىسى فونېلېت نەبىل
 لۇسئەم تنىەپائالىيۇ بۋە  يدىەچۈك نسىرىشىمەئ يىنېك. يتتىېئ قالمىغانلىقىنى

 قانداق پ،ۈرۈبىلد النىۋھەئ خانىمغا ھاررىس لېيچەر دوكتور چىۈشكىللىگەت پۇبول
ە تكەرىكەھ جىددىي بىز نەبىلڭ نىۇش. الشتىمڭپارا فونداېلېت توغرىسىدا قىلىش

ڭ يوللىرىنى اۋھا ركۈت چىدىغانۇئ لوندونغا لدىنۇئىستانب دىققىتىمىزنى پ،ۈتۆئ
TK1981- فونېلېتە رچەتلەسائ بىر. قۇردۈشتەزلەركەم ئايروپىالنغا تىملىقېق 
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ە بىزگ يوللىرى اۋھا ركۈت يىنېك ئاالقىلىشىشالردىن لىكەلىنىي قىزىق ئارقىلىق
  .ردىەب ابۋجا نىقېئ توغرىسىدا ھمانلىرىمىزېم

 
 چىدىغانۇئ لغاۇئىستانب مچىدىنۈرۈئ: نەئىك بولغان نداقۇم سلىەئ ئىشۇ ب
CZ679- دىن 09ە چېك اقىتۋ رلىكەي ئايرودرومىغا ركۈت ئاتا ئايروپىالن تىملىقېق 

 نەتىگەئ اقىتۋ رلىكەي تكارلىرىمىزەنئەس. نەلگەك يىتىپە ندەتكۆئ تۇمىن 90
 نغاۇلوند ئوالر مماەئ ،ۇبولسىم چىدىغانۇئ لوندونغا ئالمىشىپ ئايروپىالنە د 0 تەسائ

 تاقلىرىنى – كۈيڭ الرنىۇئ نكىۈچ .نەئىك نەلمىگەرۈلگۈئ پىالنغاۇئاير چىدىغانۇئ
 لكىەب سەمەئ لوندونغا رىپىدىنەت شىركىتى ە ىئاتسىيۋئا بۇنەج گوۇڭجە مچىدۈرۈئ
 نەبىل يوللىرى اۋھا ركۈت بىەۋەس .نەئىك لغانۇرۇدڭما لغاۇئىستانب ڭنىەركىيۈت
 پۈزۈتكەي تاق-كۈيە تكەلۆد بىر چىنچىۈئ ڭنىشىركىتىە  ىئاتسىيۋئا بۇنەج گوۇڭج
 لۇئىستانب تاقلىرى كۈيڭ ھمانالرنىېم ،نۈچۈئ بولمىغانلىقى لىشىمىېك رىشېب

 نەلمىگەكىر گراسىغاېچ ئالمىشىش ئايروپىالن ىدىغانڭما لوندونغا ئايرودرومىدا
ە قسىتىدەم لىشۋېلىېئ تاقلىرىنى – كۈيە سلىكتەتڭ مى الرۇئ ئاخىر...... نەئىك

ە ركىيۈت لىپېئ ىزىسىۋ كىرىشە گەركىيۈت نداۇئور ئالمىشىدىغان ئايروپىالن
 چىدىغانۇئ لوندونغا يىنېك الغاندىنۋپىېت تاقلىرىنى كۈيۋە  چىققان گراسىدىنېچ

... قالغان چىكىپېك ئايروپىالنغا الرۇئ اقىتتاۇ ۋئ مماەئ ،نەئىزدىگ ئايروپىالنىنى
 الرغاۇئ شىنىپ،ۈچە ستەت ناھايىتى قسىتىنىەمۋە  تىلىڭ الرنىۇئ رەئايرودرومدىكىل

 نىشلىكۇلۆيە ككەي چىدىغانۇئ لوندونغا لدىنۇئىستانب ىدىنېڭي قىلىپ مەيارد
 تىملىقېق -TK 1997 لدىنۇئىستانب الرۇئ. نەئىك نەرگەب لىپېئ لىتىېب ئايروپىالن
 Gatwick لوندونە ندەتكۆئ تۇمىن 06:01 تەسائ اقتىۋ لوندون نەبىل ئايروپىالن

ە شىنىشكۈچ مماەئ.....شتىەپلەككەرۇم لىېخە كايېھۇ ب  .نەلىدىكېك ئايرودرومىغا
 كەمېد. نەلىدىكېك رىبىرەبۇ چىكسىمېك تەسائ 0 الرۇئ ھىمىۇمەڭ ئ نىالەي. ۇبولىد

  !ئىدى شاللىقۇخ زورەڭ ئ نۈچۈئ بىزۇ ب
 
 نلىكىنىەگېد "ئىش رىكىشلىكېزەڭ ئ شۈتۈك مەئاد"ڭ باشقىالرنى نۇرۇب نەم

 رىكىشلىكېز ڭشنىۈتۈك مەئاد. نەقارىمايم پەد اقندۇئ نەم مماەئ ئىدىم، لىغانڭئا
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 قانداق اقىتتىنۋ اتقانۈۋتۈك مەئادڭ كىشىنىۇ ش لەد شىۇبول كۈللۈڭۈك ياكى
 بىر رەھ نۈچۈئ رەكىشىل يدىغانەلەزۈتكۆئ نىلىكەم اقتىنىۋ. باغلىق پايدىلىنىشىغا

 پايدىلىنىشنى، قۇتول اقىتتىنۋ  .رۇتلىكتەقىممۋە  تلىكەھمىيەئ اقىتە ۋقىقەد
ۋە  تسىزەھمىيەئ بولسا اقىتۋ بوش نۈچۈئ يدىغانالرەبىلم ىنىتلىكەقىممڭ ھاياتنى

 نەبىل خاھىشى زۆئ اقىتقاۋ نەتكۈۋەزۈتكۆئ بوش قولىدىن كىشى رەھ. رۇرىكىشلىكتېز
 قايتىپ قايتاڭ اقىتنىۇ ۋش نەتكەك قولدىن مماەئ ،ۇرسىمەبە نچەشۈچ
 .ۇمايدلقىال ئىنكار يدىغانلىقىنىەلمەك

 
 اۇڭش. نەنمەاپتىكۋلىېئە بىلل نەبىل مۈزۆئ نى( رىېتۇكومپي قول) iPad نەم

 تىن iPad نەم. تمىدىەك پۇلۇيۇت رىكىشلىكېزە ئانچ اڭماۇ شمۈتۈك ھمانلىرىمىزنىېم
 نەلگەك تتاەھ م،ۇبولد پۈرۆك ىلىقلىرىنىېڭي - رەۋەخڭ نيانىۇد نۈتۈپ
ە رجىمەت بىر قويغان باشالپ نۇرۇب يىنېك... مۇبولد پۈرۈكشەتۇ تلىرىمنىمەلخېئ
 تەسائە قانچ بىر پۇرۇئولت تلىنىپەراھە ئىچىدڭ ماشىنىنى امىنىۋداڭ سىرىمنىەئ

 بىر. نەپتىمەبىلمۇ ممۈزۆئ نلىكىنىەتكەك پۈتۆئ تىز قانداقڭ اقىتنىۋ... ئىشلىدىم
 نۈگۈب نەم ئاخىر مانا.  ۇشىپتېئ پۇبول 2 يىنېك شتىنۇچ تەسائ قارىسام چاغالردا

 قىنالپېي لىشۈۋېتۈك ھمانالرنىېم زىزەئۇ ب نەتكۈك  بويى نۈك تارتىپ ردىنەھەس
 قاراپە ئىچىگ ئايرودروم يدانىدىنەم توختىتىش ماشىنا تاقاپ، ماشىنىنى نەم. ۇقاپت
 .ئالدىم يول

 
 دا 1:20 يىنېك شتىنۈچ اقتىۋ لوندون يىنېك ردىنەشلۈتۈك نەبىل ئىنتىزارلىق

 2 الغانۈۋرۈتۆك رالرۇمبەت -تارۇد قوللىرىدا ئارىسىدىن رەملەئادەڭ ر گاەڭر
 قىزغىن بىز. ئىدى نەلگەك تەساالم-ساق الرۇئ. ندىۈرۆك ئاخىر قارىسىڭ رنىۇيغۇئ

 باشالپ ئورنىغا توختاتقان ماشىنىنى الرنىۇئ نەم الشقاچڭپارا بىز. قۇدىدارالشت
  .تتىمەك
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 چىقىش يولغا قاراپە ھىرىگەش لوندون

 
 

ە ھىرىگەش لوندون ئايرودرومىدىن Gatwick پۇرۇئولت ماشىنىغا نەيلەتۆت بىز
 ئىللىق لىالېخۇ ندىكىدىنمۈك باشقا اسىۋھاڭ لوندوننى نۈگۈب. قۇئالد يول قاراپ
 ئاسمان ئالمىغاندا پقااسېھ تالرنىۇلۇب قالىدىغان پۇبول يداەپ گاھىدا-گاھى. ئىدى

 تاش تلىكەرۈس قىرىۇي قاپالنغان نەبىل ئورمان شىلېياپي قاسنىقى ئىككى.  كۆپكۆك
 لىرىڭپاراڭ لنىۇئىستانبڭ ۋە مچىنىۈرۈئ ئىچى ماشىنا.... چاپماقتا ماشىنا يولدا

 قانداق  چېھ باشقا شاللىقۇخ لغانۇغۇت نىمىتىدىنەغ دىدار. تولدى لىق نەبىل
 چىرايلىرىمىزدىن. قۇتوختىمىد پەزلۆس ممىمىزەھ بىز ن،ەئوخشىمايدىك شاللىققاۇخ
  ...تتىەلۈكۆت توختىماي ىلىرىۋجىل شاللىقۇخ

 
ڭ لوندوننى ،يىنېك غاندىنڭما لىېخ ئايرىلىپ ئايرودرومىدىن Gatwick بىز

 رەھەش قاتارلىق Surry, Croydon, Mitcham, Brixton, Lambeth بىدىكىۇنەج
 تايمىس(River Thames) ە ركىزىگەم رەھەش لوندون پۈتۆئ سىپېك كلىرىنىەلۆب
 اقتىۋ لوندون. قۇلدەك كىرىپ ئارقىلىق كىۈرۆۋك (Waterloo) رلوېوتڭ ۋرياسىنىەد
 Bedford قىلىنغان زاكاز نۈچۈئ ھمانالرېم بولغاندا رىمېي 0 تەسائ چەك
ە بىرىگڭ كوچىلىرىنى اتۋئاڭ رنىەھەش ھمانخاناېمۇ ب. قۇلدەك تىپېي ھمانخانىسىغاېم

 يىراقلىقتا تىرېم 900ە پتەرەت شىمال پ،ۇبول اليلىقۇق ئورنى جايالشقان،
((Russell Square يولى رۇتوم ئاستى رەي لېسسەر نەبىل باغچىسى يدانىەم لېسسەر 
 ئارىلىق باغچىسى لېسسەر تىېرسىتۋېنىۇئ لوندون رىپىەت ربەغ. ۇرىدۇت پۈنۈرۆك

  .ۇنىدۈرۆك رىزىدىنېد ھمانخانىغاېمۇ يىمېزۇمە بىرىتانىي تلىكۋەيەھ. ۇرىدۇت ئايرىلىپ
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ڭ نىېمە بويىچ پەلەت يىنېك بولغاندىن پۇرۇنالشتۇئور ياتاققا ھمانالرنىېم
ڭ ھمانخانىنىېم رلىرىنىېتۇكومپي قولۋە  يانفونڭ الرنىۇئ ئىشىم قىلغان بىرىنچى
Wi-Fi تراپىداەئ تەسائ رىمېي ھمانالرېم. بولدى رىشېب الپۇئ تورىغا تېرنېئىنت 

 لوندونغاڭ زلىرىنىۆئە رلىرىگەرادۇب دوستۋە  رەئائىلىل ندىكىەتۋە ئارقىلىق ندىدارۇئ
 ممىمىزەھ بىز ،يىنېك بولغاندىن پۈرۈبىلد نلىكىنىەلگەك تىپېي تەساالم

ە لىيىمىزگەت. قۇچىقت سىرتقا نۈچۈئ يىشېي تاماق چلىكەك ھمانخانىدىنېم
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 بىز پ،ۇبول بار ستورانىېر ركۈت ئىسىملىك”  ەئاناتولىي“  بىر قوشنا تام ھمانخانىغاېم
 پ،ۈتۆئ سىپېك باغچىسىنى يدانىەم لېسسەر نۇرۇب تىشتىنېك پۈشۈچۇ غڭقارا

 تقىقاتەت ئافرىقاۋە  ناسلىقۇرقشەش تارمىقىدىكىڭ تىنىېرسىتۋېنىۇئ لوندون
. قۇئايالند تلىرىنىۇئىنستىت كەكبرىېب تى،ۇئىنستىت مائارىپ ،(SOAS)  ىتۇئىنستىت

 ركۈت لىقىېھ پۈتۆئ ئايلىنىپ رىپىدىنەت شىمالىڭ يىنىېزۇمە بىرىتانىي ئاخىرىدا
 تارتىپ رنىەارىچىلىكلۋئا رەدەقۇ ش ھمانالرېم. قۇتاماقالند لىپېك قايتىپ ستورانىغاېر
 . ئىدى قۇروھل قارىماي قىلغىنىغا رەپەس سوتكا بىر سىزۇيقۇئ

 
 ىپېڭي قىيىنچىلىقالرنى نەلگەك شىغاېب الرۇئ شاللىقۇخ زور ممىدىنەھە بىزگ

 بىر ىېڭي.  ئىدى لىگىنىەلېك پۈرۈلگۈئ تەساالم-ساق لوندونغاە بويىچ پىالن
ۇ ب رۋۇيتاەئۇ قىمۇنلۇشقۇج بولغان يداەپ نلىكىدىنەرگۆك تنىەنىيەدەمۋە  ھىتۇم
 پۇرۇيوش قلىرىنىۇھارد رەپەسڭ الرنىۇئ يپىياتالرەك قۇروھل چىرايالردىكى قۇرلۇن

 تىدىغانېك ئوخشىشىپ توال ئازە مىگەتڭ تائاملىرىنى رۇيغۇئڭ بىزنى. ئىدى قالغان
 بىر غىزاالنغاچ تلىنىپەراھ نەبىل اپالرۋكاۋە  سىۇپول ركۈت ئاشلىرى، قۇيۇس ركۈت
 لوندون  اقىتتاۋ نەلگەك قايتىپ ھمانخانىغاېم بىز. قۇپاتت الرغاڭپارا قىزغىن لەھەم
 ئارام ياخشى نۈگۈبڭ ھمانالرنىېم نەم. ئىدى ئاشقان ردىنەل 00 تەسائ چەك اقتىۋ
 خوشلىشىپە خانىسىد لىشۈۋېتۈكڭ ھمانخانىنىېم نەبىل الرۇئ پ،ەتىل لىشىنىېئ

  .قايتتىم
 

 
 ناسلىقۇرشۇيغۇئ ىداتۇئىنستىت تقىقاتەت ئافرىقاۋە  ناسلىقۇرقشەش

 
 
 كىشىلىك چۈئۇ ب كچىلىكىدىكىەتېي خانىم نۇرسۇت رەبۇنەس. ماي -02 نۈگۈب

 كەندىكىدۆۋەت تلىرىەپائالىي نكىۈگۈبڭ پپىسىنىۇرۇگ تەنئەس رۇيغۇئ
 پۇتۇتە ردەزەن چارچىغالىغىنى كوپە ردەپەسڭ ھمانالرنىېم. ئىدى لغانۇرۇنالشتۇئور
 ھاررىس لېيچەر دوكتور ھمانخانىداېم قىنېيە شكۈچ. لىشېئ ئارام نۇرۇب شتىنۈچ
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ە چتەك يىنېك ئاندىن يىش،ېيە بىرگ اقنىتام كۈشلۈچۋە  چرىشىشۇئ نەبىل خانىم
ە ردەتلەسائ يىنكىېك ش،ۈرۆك خانىسىنى تىياتىر يېنۇبىر بولىدىغان رتېكونس

 بولغان كىتىېب نجىۇتڭ نى "پىرىەس روپاۋيا يىللىق -9002 نۇرسۇت رەبۇنەس"
 زىكاۇم تۇئىنستىت تقىقاتەت ئافرىقاۋە  ناسلىقۇرقشەش تىېرسىتۋېنىۇئ لوندون

 قانداق پروگراممىلىرىنىڭ رنىەتلەپائالىي كۈنلۈك تۆت قىلىدىغان امۋدا تىداېلتۇفاك
 باشالپ تىن 1 تەسائ يىنېك شتىنۈچ تلىشىش،ەسلىھەم توغرىسىدا رىشېب لىپېئ
 ييارلىقەتە چلىكىگەك تەنئەس نۇرسۇت رەبۇنەس باشلىنىدىغانە د 0 تەسائ چەك

 شىقەمۋە  شەشەڭت ازۋئا ش،ۇشۇتون نەبىل ھىتىۇمە ھنەس نۈچۈئڭ نىۇب قىلىش،
  .ئىدى لغانۇرۇنالشتۇئور ئىشالر قاتارلىق قىلىش

 
 ئاگاخان پىرىەس تەنئەس روپاۋيا يىللىق -9002 نۇرسۇت رەبۇنەس تىمقىېقۇ ب
 لغانۇرۇئاشە لگەمەئ نەبىل شىۇلۇرۇنالشتۇئورۋە  ياردىمى ئىقتىسادىيڭ فوندىنى

 تەنئەس نۇرسۇت رەبۇنەسە ردەرلەھەش قاتارلىق نىسۋە ۋې پارىس لوندون، پ،ۇبول
 نەبىل شۇرۇشتۇتون  نئىتىنىەس زىكاۇم-ناخشا رۇيغۇئ ئارقىلىق شۈزۈتكۆئ چىلىكىېك

 رۇيغۇئ چىالرغاۇغۇئوق تىياتىرخانىالردا تالردا،ېرسىتۋېنىۇئ ردىكىەرلەھەشۇ بە بىرگ
 رسەد رسىتىپۆك رەشىقلەم جانلىق قامىدىنۇم رۇيغۇئۋە  لىرىۇچالغ زىكا،ۇم-ناخشا

  .ئىدى قىلغان تەقسەم شنىۇرۇشتۇتون نىيىتىنىەدەم رۇيغۇئ ئارقىلىق رىشېب
 

 تىېرسىتۋېنىۇئ لوندون نۈگۈب پروگراممىسى نجىۇتڭ رنىەتلەقسەمۇ ب مانا
 ساھىبخانىلىقىداڭ تىنىېلتۇفاك زىكاۇم ىتۇئىنستىت تقىقاتەت ئافرىقاۋە  ناسلىقۇرقشەش
 .اتاتتىۋقىلىنى ئىجرا رىپىدىنەت لېيچەر دوكتور ناسۇزىكىشۇم رۇيغۇئ

 
 يىلدىنە چچەن 00 قىنقىېيۇ پمۇبول لىغان،ڭئا توال-ئاز نۇرۇب بىز نداقتاۇئ

 اتقانۋچىېئ ھىپىسىنىەس ىېڭيڭ تقىقاتىنىەت رۇيغۇئە دەتانىيىبىر كۈيۈب يانۇب
 تقىقاتەت ئافرىقاۋە  ناسلىقۇرقشەش كۈتېيۇ ب تارمىقىدىكى تىېرسىتۋېنىۇئ لوندون
 ن؟ۇئور قانداق ىتۇئىنستىت
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 توغرىسىدا تىېرسىتۋېنىۇئ لوندون ئىلگىرى رىشتىنېب ابۋجا سوئالغاۇ ب
ڭ ھىرىنىەش لوندون تىېرسىتۋېنىۇئ لوندون: يەتۆئ رىپېب ماتۇلەمە قىسقىچ

ڭ نىۇئ ھازىر پ،ۇبول لغانۇرۇق يىلى -0026 تېرسىتۋېنىۇئۇ ب. جايالشقانە ركىزىگەم
. بار زلىرىەركەم تقىقاتەتۋە  تىۇئىنستىت تقىقاتەت 00 ت،ۇئىنستىت  00 تارمىقىدا
ڭ چوەڭ ئ تۇئىنستىت زۇتوققە ئىچىد تالرۇئىنستىت قاراشلىق تىغاېرسىتۋېنىۇئ لوندون

 ،(King's College London) تۇئىنىستىت پادىشاھلىق :الرۇئ پۇبول رۇشھەمۋە 
 ،(University College London) تىۇئىنىستىت تالرېرسىتۋېنىۇئ لوندون

 ىتۇئىنستىت نچىالرۇئالت ،(SOAS) تىۇئىنستىت تقىقاتەت قاىئافرۋە  ناسلىقۇرقشەش
(Goldsmiths)، ىتۇئىنستىت كەرىكبېب (Birkbeck)، تەتىجار-سودا لوندون 

 ىتۇئىنستىت مەرىيەم پادىشا ئايال ،(London Business School) ىتۇئىنستىت
(Queen Mary)، ىتۇئىنستىت يۋەھوللو تىەمەج خان (Royal Holloway)، لوندون 

 London School of Economics and Political) ىتۇئىنستىت تەسىياسۋە  ئىقتىساد
Science)  . 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/King%27s_College_London
http://en.wikipedia.org/wiki/University_College_London
http://en.wikipedia.org/wiki/Goldsmiths,_University_of_London
http://en.wikipedia.org/wiki/Birkbeck,_University_of_London
http://en.wikipedia.org/wiki/London_Business_School
http://en.wikipedia.org/wiki/Queen_Mary,_University_of_London
http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Holloway,_University_of_London
http://en.wikipedia.org/wiki/London_School_of_Economics_and_Political_Science
http://en.wikipedia.org/wiki/London_School_of_Economics_and_Political_Science
http://en.wikipedia.org/wiki/London_School_of_Economics_and_Political_Science
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 http://www.lon.ac.ukە ھىپىسىدەس تورڭ تىنىېرسىتۋېنىۇئ لوندون 
 ئىچىدىن تەلۆدە مىدۇسەۋم شۇئوق يىللىق 9006 - 9001ە رسىتىلىشىچۆك

 اتقانۇۋئوق لىپېك سىرتىدىن تەلۆد  ، 021،020 سانىڭ چىالرنىۇغۇئوق اتقانۇۋئوق
  .قىلىنغان بايان پەد قۇئارت دىن 000،10 سانىڭ چىالرنىۇغۇئوق لقئارالىقەخ

 
“SOAS” - ە ئىنگلىزچ زۆسۇ ب“African Studies and Oriental of School ”

 قۇتول تىلىدىكى رۇيغۇئ پۇبول قىسقارتىلمىسى رىپەھ باشڭ زنىۆس نەگېد
ۇ ب. ۇرىدۈبىلد ننىەگېد تىۇئىنستىت تقىقاتەت ئافرىقاۋە  ناسلىقۇرقشەش: رجىمىسىەت

 ئافرىقا، ئاسىيا، بىر بىردىن روپادىكىۋياۇ ئ. لغانۇرۇق يىلى -0206 تۇئىنستىت
 قاتارلىق ئىقتىسادىي سىياسىي، ت،ەنىيەدەمڭ الرنىۇئۋە  للىرىەئ رقەش راۇئوتت
 مائارىپ ئالىيە بويىچ رەلەساھۇ بۋە  قىلىدىغان تقىقەت رسالۋېنىۇئ رنىەلەساھ

 ت،ېلتۇفاك قۇئارت تىن 60 تارمىقىداڭ نىۇئ پ،ۇبول تۇئىنستىت رىدىغانېب ربىيىسىەت
 . بار زلىرىەركەم تقىقاتەت

 
 درىپېق لىنىېئ رۇيغۇئۋە  تقىقاتىەت رۇيغۇئە دەتانىيىبىر كۈيۈبە رچەگ

ڭ رىيىلىرىنىېئىمپە سىيۇرە ۋە بىرىتانىي يىللىرىدىكى -0060 قىزغىنلىقى شۈرۈكشەت
 يتىشېڭەك دائىرىلىرىنى سىرەتۋە  قىلىش ئىشغال مىنېز ئاسىيادىكى راۇئوتت

 باشالنغان قىلىپ شۈنۈرۆك ئارقا نى" نىۇئوي كاتتا ئاسىيا راۇئوتت" ەقسىتىدەم
 تاكى پۈلۈرۈتۆكە للىگەپ قىرىۇي قىزىقىشالرۇ بە رىدەۋد گەب پۇياق ،ۇبولسىم
 –ە نگىرىيۋې تقىقاتالرداەت دىكىەساھۇ ب.  ئىدى قىلغان امۋداە يىللىرىغىچ -0222

ە ئائىلىسىد دىيۇھەي بىر شتتاېداپۇب يىلى -0069 بولغان، ندىشىەتە ۋەبىرىتانىي
( Sir Marc Aurel Stein) نيىېست لېرۇئا كمار سىر ئولوگېئارخ رۇشھەم لغانۇغۇت
 اقىتتاۋ ينىەئ. رۇرلىكتېخاراكت كىلۋە تقىقاتىەت ئولوگىيىلىكېئارخڭ ندىنىەپەئ

 چۈئ پۇبول يىنېك ئىلگىرىە لىگېئ رۇيغۇئڭ ندىنىەپەئ ىينېست لېرۇئا ئولوگېئارخ
 رىشېب لىپېئ شۈرۈكشەت ئولوگىيىلىكېئارخ ئارقىلىق شۇرۇت زاقۇئ رىپېب تىمېق
-ەئاسار قاتارلىق مالرۇيۇب تارىخىي يازمىالر، قول دىمىيەق نەرىشكېئ ريانىداەج
 قۇئوچە تكەمئىيەج پخانىسىداۇتۇكە بىرىتانىيۋە  يىېزۇمە بىرىتانىيڭ رنىەتىقىلەئ

http://www.lon.ac.uk/
http://www.soas.ac.uk/
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 سانىڭ ئالىمالرنى چىۇقىزىقق تقىقاتىغاەت رۇيغۇئۋە  رالرۇيغۇئ نەبىل رسىتىلىشىۆك
 رەكلەمگەئ ئىلمى نلىغانۇرغۇن تلىكۋەناسىۇم رالرغاۇيغۇئە ردەلەساھۇ ب. ۇپىيىدۆك
  .ۇقىلىنىد شرەن زىلىپېي كىتابالر ئولوگىيىلىكېئارخ تارىخىي، ،ۇرىلىدېب لىپېئ

 
 رۇيغۇئ يانۇب يىلالردىنە چچەن ئون قىنقىېيە دەتانىيىبىر كۈيۈب كەمېد

ە  رىمىزدەۋد نەبىل كلىرىەمگەئ ئىلمىي يىرىكڭ زلىرىنىۆئ قىزغىنلىقىنىۋە  تقىقاتىەت
 ناسۇتارىخش تىدىنېرسىتۋېنىۇئ رھامۇد ئالىمالردىن نەرگۈتۆكە للىگەپ بىر ىېڭي

 ناسلىقۇرقشەش ،(Michael Dillon, Durham University) دىللون لېمايك دوكتور
 زىكاۇم رۇيغۇئۋە  ناسلىقۇزىكىشۇم مىللىي تىدىنۇئىنستىت تقىقاتەت ئافرىقاۋە 

  كاسىلۋنى ،(Rachel Harris, SOAS) ھاررىس لېيچەر دوكتور تقىقاتچىسىەت
ۋە  تىل (Joanne Smith Finley, Newcastle University) تىدىنېرسىتۋېنىۇئ
 مىكالرنىېئاكاد قاتارلىق  يەفىنل سىمىسې جوئانن دوكتور ئىلمى لىقناسۇتشەمئىيەج

 .يمىزەلەرسىتۆك قىلىپ مىسال
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 ئافرىقاۋە  ناسلىقۇرقشەش قارمىقىدىكى تىېرسىتۋېنىۇئ لوندون ملىدىنۈج

ۇ پمۇبول. باشالنغان يىللىرىدىن -0220 تقىقاتىەت رۇيغۇئڭ تىنىۇئىنستىت تقىقاتەت
 دوكتورى تقىقاتىەت رۇيغۇئۋە  ناسلىقۇزىكاسۇم رۇيغۇئ ناسلىق،ۇزىكىشۇم مىللىي

 تەخىزم تىداۇئىنستىت تقىقاتەت ئافرىقاۋە  ناسلىقۇرقشەش خانىم ھاررىس لېيچەر
 زىكاۇم-ناخشاۋە  تەنىيەدەم رۇيغۇئڭ نىۇئ يانۇب يىلدىنە چچەن ئون قىلغان

ە ردەلەساھۇ بە تىجىسىدەن قىزغىنلىقى بولغان زىكىسىغاۇم قامۇم رۇيغۇئ ،ەنئىتىگەس
ۇ ب. بارغان لىپېئ رەتلەپائالىيۋە  تەخىزم ئىلمىي نەپلىگۆك نۈچۈئ تقىقاتىەت رۇيغۇئ

 لىپېئ رىپىدىنەت خانىم ھاررىس لېيچەر دوكتورە پتىدۇس لىلىەدڭ بايانلىرىمنى
 كلىرىدىنەمگەئ بولغان مۇلەمە بىزگ ئائىت تقىقاتىغاەتۋە  تەنىيەدەم رۇيغۇئ رىلغانېب

  .نەتىمۆئ قىلىپ مىسال قانچىسىنى بىر
 
يىلى پاشا  -0222دوكتور رەيچېل ھاررىسنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بىلەن  -

مۇساجان كەلگەن  نامىدا "ئۇسۇل ئۆمىكى-شىنجاڭ ناخشا"ئىشان يېتەكچىلىكىدىكى 
روزى، غىياسىدىن بارات، ھوسەنجان جامى، ياسىن مۇخپىل، تۇرسۇن ئىسمايىل، 

ئەنگلىيەنىڭ بىر قانچە شەھەرلىرىدە سەنئەتكارلىرىمىز ئېزىز نىياز قاتارلىق پىشقەدىم 
  BBCڭ مەخسۇس ئۇيغۇر سەنئەتكارالرنبۇ . ئۇيغۇر سەنئىتىدىن كونسېرت بەردى

مۇزىكىللىرى ئاۋازغا ئېلىنىپ، -ئۇيغۇر ناخشاقىلغان  تېلېۋىزىيىسىدە ئىجىرا -رادىئو
 ىياتىسىن نەشىر-ئۇن( Globestyle" )دۇنيا ئوسۇلۇبى" ئەنگىلىيەنىڭ يىلى  -0222

ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ بوستانلىق شەھەر مۇزىكىسى : ئۇيغۇر مۇزىكانتالر" شىركىتىدە
 ("شىنجاڭ)
 "Uyghr musicians: Music from the Oasisi Towns of Central Asia Xinjiang" 

  .پىالستىنكىسى نەشىر قىلىندى CD ناملىق 
 

ڭ شىنجا“ يىلى -9002 نەبىل شىۇرۇنالشتۇئورڭ  ھاررىسنى لېيچەر دوكتور
 رۇيغۇئ ئاي بىرە دەنگلىيەئ تچىلىرىەنئەس رەپەن 01ڭ نى” ئانسامبىلى قامۇم
  .ردىەب رتېكونس نئىتىدىنەس
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 ناملىق "رالرۇيغۇئ قالغان ئارسىدا گوۇڭجۋە  ئاسىيا راۇئوتت" يىلى 2004-

 يېنۇبرڭ تىنىۇئىنستىت تقىقاتەت ئافرىقاۋە  ناسلىقۇرىقشەش يىغىن ئىلمىي لقارالىقەخ
 چىققان يىتىلىپ لىدىنېئ رۇيغۇئ تىمېق نجىۇت يىغىنغاۇ ب. چىلدىېئ زالىدا يىغىن

 دوكتورۋە  تۋۇداە راھىل دوكتور مىكالردىنېئاكاد ياش سىدىكىەساھ نەپ ىئئىجتىما
ە پارچە چچەن 00 لغانۇئوق يىغىندا رۇزكەم. قاتناشتى اليمانالرۇس تەسەئ

 ئىنگلىزە ھرىرلىكىدەتڭ ھاررىسنى لېيچەر دوكتور كىتاب توپالنغان ردىنەماقالىل
 تىلىدا

 “Situating the Uyghurs Between China and Central Asia ”(ۋە  ئاسىيا راۇئوتت
  .چىقتى شردىنەن( رالرۇيغۇئ قالغان ئارىسىدا گوۇڭج

 
 The Making of a Musical“ يىلى -9000ڭ ھاررىسنى لېيچەر دوكتور

Canon in Chinese Central Asia: The Uyghur Twelve Muqam ”(ڭ گونىۇڭج
 تىلىدا ئىنگلىز كىتاب ناملىق( لىپلىشىشىېقڭ قامىنىۇم 09 رۇيغۇئ ئاسىيادىكى راۇئوتت

 .قىلىندى شرەن
 

 Islamic)” رەزەن ازغاۋئا يئىسالمى گودىكىۇڭج“ ارداۋيان -00 يىل 2014
Soundscapes of China )ۋە  ناسلىقۇرقشەش يىغىنىە ھاكىمۇم– ئىلمىي ناملىق

ڭ ھاررىسنى لېيچەر دوكتور تىياتىرخانىسىدا يېنۇبىرڭ تىنىۇئىنستىت تقىقاتەت ئافرىقا
 رۇيغۇئ ياش رەپەن تۆت يىغىنغا تىمقىېقۇ ب. لدىۈزۈتكۆئ نەبىل شىۇرۇنالشتۇئور

  .قاتناشتى تقىقاتچىلىرىەت
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amazon.co.uk/Situating-Uyghurs-Anthropology-Cultural-Indo-Pacific/dp/0754670414
http://www.amazon.co.uk/Making-Musical-Canon-Chinese-Central/dp/0754663825
http://www.amazon.co.uk/Making-Musical-Canon-Chinese-Central/dp/0754663825
http://www.amazon.co.uk/Making-Musical-Canon-Chinese-Central/dp/0754663825
https://www.soas.ac.uk/music/events/islamic-soundscapes-of-china/
https://www.soas.ac.uk/music/events/islamic-soundscapes-of-china/
https://www.soas.ac.uk/music/events/islamic-soundscapes-of-china/
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 زمىسىەرگۆك سىمەر مازارلىرى رۇيغۇئ

 
 
 بولغانەۋە ت تىغاېرسىتۋېنىۇئ لوندون چىققان پۇشۇتون قىرىداۇي ممىمىزەھ

ڭ خانىمنى ھاررىس لېيچەر دوكتور تىۇئىنستىت تقىقاتەت ئافرىقاۋە  ناسلىقۇرقشەش
 ىېنۇبرڭ تىنىۇئىنستىت رۇزكەم ماي -09 نۈگۈبە تىجىسىدەن تىرىشچانلىقلىرى
. ۇقىلىد امۋدا تەپائالىيڭ چو ئىككى تلىكۋەناسىۇم ھاياتىغا رۇيغۇئ تىياتىرخانىسىدا

 (Lisa Ross) روسس لىسا سسامەر لغانۇتون ركىلىقېئام بىرىڭ تنىەپائالىيۇ ب
 سەددەقۇمڭ رالرنىۇيغۇئ لغانۇرۇشتۇتون رلىرىەسەئ تەرۈس-فوتوڭ خانىمنى
 نەيگۆسڭ لقىنىەخ رۇيغۇئ ئىككىنچىسى. زمىسىەرگۆك سىمەر مازار رۇيغۇئ – جايلىرى
 سۇخسەمڭ خانىمنى نۇرسۇت رەبۇنەس كومپوزىتورى ناخشىچى، تكارىەنئەس تاالنتلىق

  .رۇچىلىكىدېك تەنئەس
 
 1 تەسائ چەك گىتىپۈت رۇبالد خىزمىتىمنى قىلىپ ئامالالرنى بىر نۈگۈب نەم

 پۈرۈلگۈئ اقتىداە ۋزمىسىگەرگۆك سىمەرڭ خانىمنى روسس لىسا باشلىنىدىغانە د
 رەي يولىدىن رۇتوم ئاستى رەي يدانىەم لېسسەر نەم. ئالدىرىدىم نۈچۈئ رىشېب
 رمايالۇت پۈتۈك مپىيىنىەلەپ توك نۈچۈئ شەجېت اقىتنىۋ چىقىشتاە ستىگۈئ
 قىرىغاۇي لىپېئ ئاران پسىمنىەن كەندەگېد پۈرۈي پەكرەس تاقالپ، رنىەيلەمپەلەپ

ۋە لەتڭ لوندوننى مغاۇشۇرۇت چىقىپ كىتىدىنېب پويىز ئاستى رەيۇ ب. چىقتىم
 ياشاش يىلە چچەن ئون لوندوندا. باشلىدى شقاۇلۇيۇق شىمغاېب – ستىۇئ رلىرىۇيامغ

 ئايرىمايدىغان كنىۈنلۈك نىمدىنېي نىېم اسىۋھا قۇرلۇيامغڭ لوندوننى ريانىداەج
 – قىلدىم دالدا منىۈزۆئ لىپېئ كنىۈنلۈك سومكامدىن نەم. ئىدى نەتكەگۆئ قىلىپ

  .ئالدىم يول تىز قاراپە پكەرەت تىياتىرى يېنۇبىرە د
 

 شۇتۇئوق ىتۇئىنستىت تقىقاتەت ئافرىقاۋە  ناسلىقۇرقشەش تىياتىرى يېنۇبىر
ە ئاالھىد نەبىل زگىچىلىكىۆئ شۇلۇرۇق ،پۇبول جايالشقان قارشىسىغاڭ بىناسىنى

ڭ تىياتىرخانىنىە ندەلگەك ئالدىغاڭ تىياتىرخانىسىنى يېنۇبىر نەم. لىقاتتىېچە زگۆك

http://www.studiolisaross.com/
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ۋە  تارتتى دىققىتىمنى النېئ تلىكەخڭ چو چاپالنغانە ككۈرۋۆت ئىككى ئالدىدىكى
 رۇيامغ ستىدىكىۇئ مۈكۈنلۈكە د - الدىمۋتارتىە تكەرۈس الرنىۇئ نۈچۈئە خاتىر

ە ئىچىد زالىە زمەرگۆك. لدىمەك كىرىپە ئىچىگ زالىە زمەرگۆك چەرگۈشۈچ لىرىنىۇس
 رۇيغۇئ نكىۈگۈب لەدۇ ئ. راتتىۇت پەمسىرۈلۈك اڭما خانىم بىر يدىغانۇتون نەم

 روسس لىسا نەم. ئىدى خانىم روسس لىسا ساھىبىڭ زمىسىنىەرگۆك سىمەر مازارلىرى
  يىنېك دىنڭنىۇشۋە  نەشكۈرۆك تىمېق نجىۇتە مچىدۈرۈئ يىلى -9002 نەبىل خانىم

  .قۇئىد اتقانۋلىېك قىلىشىپە ئاالق تەخ ئارا-زۆئ
 
 

 
 

 
 قىلىشقا تەزىيار زمىنىەرگۆك نىېم لىسا ،يىنېك ساالملىشىشتىن قىزغىن بىز

 مازارلىرىۇ پمۇبول ھاياتىڭ رالرنىۇيغۇئە ئىچىگ زالىە زمەرگۆك. قىلدى كلىپەت
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ە تىرچېم ادراتۋك 9 نەخمىنەت لىكىەڭك ،ەپارچە چچەن 90 نەنگەىرلۋسەت
 نەبىل راقلىرىۇپ تەنئەس-لەزۈگ بىرە ئاالھىد تامالردا رەسىملەر فوتو قتىكىۇلڭچو

 قاراپ غاڭئو سولدىن رەتلەرۈس فوتو.  راتتىۇت سىقلىقېئ ئارقىلىق رامكىالر كەينەئ
 نداقۇم قىلىپ تلىكەخڭ چوە ستىگۈئ تەرۈس بىرىنچى پ،ۇبول سىلغانېئ تلىكەر
Shrines: Uyghur Manifestations of Faith, Saints and  Living“: زىلغانېي

Islam in Western China ”(ڭ رالرنىۇيغۇئ:  جايالر سەددەقۇم اتقانۋقىلى امۋدا
 (لىيالىرىەۋئ ئىسالم ربىدىكىەغڭ گونىۇڭج ؛ىقىلىش نامايان تىقادىنىېئ دىنىي

 
 :تۆۋەندىكى ئۇلنىشالردىن سىن فلىمىنى كۆرەلەيسىز

 
http://youtu.be/uee5WBFjR34 

 
http://v.youku.com/v_show/id_XNzI4ODg5MTk2.html 

 
 

 تەمئىيەج ش،ۇرمۇت الى،ۋھەئ مىيۇئومڭ رالرنىۇيغۇئ ئاستىغاڭ مىنىېت باشۇ ب
 رجىمىھالىەتڭ خانىمنى روسس لىسا ئاخىرىدا پ،ۇلۇرۇشتۇتون تلىرىەئاد-رپۆئۋە 

 :نەرىلگېب
 
ەڭ ئڭ گونىۇڭج يانۇب يىلدىن 00 نكىەتكۆئ روسس لىسا فوتوگراف“

 قىلىنغان رپاەب رىپىدىنەت رالرۇيغۇئ ياشايدىغان رايونىدا تەچەڭ ئ ربىدىكىەغ
 تىمالپېق پۆك نۈچۈئ لىشېئە تكەرۈس مازارلىرىنى رۇيغۇئ - جايلىرى اپۋتاە زگىچۆئ
 ئورنى شرىياتەن تەنئەس لەزۈگ بىر ھىرىدىكىەش يوركۇ نىي قىنداېي.  قىلدى رەپەس
 روسس لىسا فوتوگراف تىمېقۇ ب. قىلدى شرەن قىلىپ كىتاب بىر رلىرىنىەسەئڭ نىۇئ

 تەرۈس فوتو نامدىكى”  جايلىرى سەددەقۇمڭ رالرنىۇيغۇئ گودىكىۇڭج“ڭ خانىمنى
 يېنۇبىرڭ تىنىۇئىنستىت تقىقاتەت ئافرىقاۋە  ناسلىقۇرقشەش لوندوندىكى زمىسىەرگۆك

ە نغىچۇئىي -90 لدىنېئاپر -2 يىلى -9002 زمىخانىسىداەرگۆك تىياتىرخانا

http://www.soas.ac.uk/gallery/living-shrines/
http://www.soas.ac.uk/gallery/living-shrines/
http://www.soas.ac.uk/gallery/living-shrines/
http://youtu.be/uee5WBFjR34
http://v.youku.com/v_show/id_XNzI4ODg5MTk2.html
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 “ ۇلىدۈزۈتكۆئ
 

 
 
 

 
 

 
” مازارلىرى رۇيغۇئ“ نەم. ئىدى تولغان لىق نەبىل رەملەئاد زمىخاناەرگۆك
ۇ بڭ خانىمنى روسس لىسا يىنېك بولغاندىن پۈرۆك زمىنىەرگۆكۇ ب نامدىكى

ۇ ب بىز. لدىمەك ئالدىغاڭ نىۇئ نۈچۈئ يتىشېئ تەھمەرە مگىكىگەئ تلىكەھمىيەئ
. قۇالدۋشىۈچۇ تكىمەرۈسە بىلل نۈچۈئە خاتىرۋە  قۇالشتڭپارا ئاز بىرە تتەرسۇپ

 يىغىن بىرڭ چو ئىشىكىدىن يانڭ زمىخانىنىەرگۆك خوشلىشىپ، نەبىل لىسا ئاخىردا
 .كىردىم زالىغا
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 ھاررىس لېيچەر دوكتورە رگەملەئادە رچەزلۈي نەلگەكە زمىگەرگۆكە ردەيۇ ب 
 رۇيغۇئ ئورنى، تقانۇتە نىيىتىدەدەم رۇيغۇئڭ نىۇئ ،ەققىدەھ مازارلىرى رۇيغۇئ خانىم

 فىلىملىرى سىن-نۇئ رىپ،ېبە نچەشۈچ مىالرداېت قاتارلىق داستانچىالرۋە  قامۇم
ە تتەسائ رىمېي نقىۇرۇب ئاخىرلىشىشتىن ەزمەرگۆك. اتاتتىۋرسىتىۆك رەكلەرنۆئ ئارقىلىق
 تاردا،ۇد زىۆئ ھاررىس لېيچەر زىكانتلىرىدىنۇمڭ ئانسامبىلىنى رۇيغۇئ لوندون
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ە ھىمەر ن،ەبىل داپ( Ian Price) پىرايس ئىئان ردا،ۇمبەتۋ توەمەس نىزامىدىن
 ەزمەرگۆك نداپۇئور رەئارىيىلە قانچ بىر زىكىسىدىنۇم قامۇم رۇيغۇئ ناخشىدا تۇخمەم
   .رىشتىېئ ئالقىشىغا قىزغىنڭ ھلىنىەئ
 

 
 چىلىكىېك تەنئەس نۇرسۇت رەبۇنەس لوندون

 
 
ڭ ئالىمىنى رەۋۋۇسەتۇ ئ. ۇقىلىد ئاتا قانات شامالالرغا لب،ەق كائىناتقا زىكاۇم“

 ”رۇيولباشچىسىدڭ ھاياتلىقنى لۈتكۈپۋە  چىسىۇچقۇئ
 

 )يالسوپەپۋە  ناسۇماتىكاشېمات كېگىر) پالتو - 
 
 
 تقىقاتەت ئافرىقاۋە  ناسلىقۇرقشەش تىېرسىتۋېنىۇئ لوندون نۈگۈب
ڭ رنىۇيغۇئە د 0 تەسائ چەك اقتىۋ لوندون تىياتىرخانىسىدا يېنۇبىرڭ تىنىۇئىنستىت

 چىلىكىېك تەنئەس سۇخسەمڭ خانىمنى نۇرسۇت رەبۇنەس قىزى تكارەنئەس كۈملۈيۆس
  .ۇباشلىنىد
 

 ئالدىراش لىالېخ نۈگۈب نەم. لدىەك يىتىپ رەنلۈك نەتكۈك زاقۇئ بىز
ڭ تنىەرسۇپ لىدىغانېك مەك مدىنەكۇ ب مەزىپۋە خالىس نكىۈگۈبڭ نىېم. مۇبولد

 يېنۇبىر. ئىدى لىشېئ قۇتول يداندىنەم قەن خاتىرىسىنى سىنۋە  تەرۈس
 بىر قۇشلۇتون ناھايىتىە جامائىتىگ رۇيغۇئ بارلىق لوندوندىكىۋە  اڭما تىياتىرخانىسى

 رۇيغۇئ ئانسامبىلى رۇيغۇئ لوندون تىمالپېق تاالي تىياتىرخانىداۇ ب. ئىدى نۇئور
 رسىتىپۆك يانۇب يىلالردىنە تلىرىدەپائالىي تەنئەس باشقاۋە  زۇنور نئىتىنىەس
ۇ يىغىنلىرىم تقىقاتەت ئىلمىي تلىكۋەناسىۇم رالرۇيغۇئ قئارالىقلەخ بولسا، نەلگەك
ۇ ب تىياتىرخانىغاۇ ب تىمېق ئالدىنقى نەم. نەلگەك پۈلۈزۈتكۆئ تىياتىرخانىداۇ شۇم
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 Islamic)” رەزەن ازغاۋئا يئىسالمى گودىكىۇڭج“ نەلگۈزۈتكۆئ ارداۋيان -00 يىل
Soundscapes of China )ئىدىم نەلگەك نۈچۈئ قاتنىشىش يىغىنىغا ناملىق.  

 
 نۇرۇب كىرىشتىن تىياتىرخانىغا مماەئ ،ئىدى قسىزەھ رتېكونس نكىۈگۈب

 زنىكىدىنۆك تەالزىمۇم تىياتىرخانا رنىەتلەلېب تارقىتىلغان قسىزەھ تاماشىبىنالر
 رسىتىپۆكە خادىمگ تچىەزۆك رغانۇتە ئىشىكىد كىرىشڭ تىياتىرخانىنى لىپ،ېئ

 تەسائ پ،ۇبول تىياتىرخانا تىپتىكى راۇئوتت كىشىلىك 200ۇ ب. ئىدى كەرېك كىرىشى
 بتىنەۋەسۇ ش. تتىەك پۇتول نەبىل تاماشىبىنالر تىياتىرخانا بولمايال -بوال رىمېي 6

 تەر كىرىشى ئىشتىكتىنڭ رنىەنلەلمىگەلېك پۈرۈلگۈئ نۇرۇب باشلىنىشتىن رتېكونس
 نۈچۈئ قىلىش ئىجرا تىجىلىكەنۋە  قۇتول منىەزىپۋە نكىۈگۈب نەم. قىلىندى

Propeller ، BBC، EBC دىياېمۋە  ئىستانسىسىە ىزىيېۋلېت كىچىك–ڭ چو اتارلىقق 
 سىمەر پىپېت منىۇئورن زۆئ ردىنەي نەرىلگېب رسىتىپۆك ەگخبىرلىرىۇمڭ نلىرىنىۇئور
  ...تتىمەك كىرىشىپ شقاۇرۇنالشتۇئور ئاپاراتلىرىمنى نۈچۈئ لىشېئ سىنۋە 
 
 

http://www.soundislamchina.org/
http://www.soundislamchina.org/
http://www.soundislamchina.org/
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 نەلگەك پ،ۇبول قۇئوچە تكەمئىيەج چىلىكىېك تەنئەس نكىۈگۈب
ۋە  چىۇتقۇئوق لىكىدىكىەۋەت تىېرسىتۋېنىۇئ لوندون ئاساسلىقىڭ تاماشىبىنالرنى

 كۈيۈب رالر،ۇيغۇئ ساندىكى كوپ ياشايدىغان لوندوندا باشقا چىالردىنۇغۇئوق
 رۇيغۇئ اتقانۇۋئوقۋە  اتقانۋياشاە رلىرىدەھەش قىنېي-يىراق باشقاڭ نىەتانىيىبىر
 نەلگەك رالرۇيغۇئ قىسىم بىرۇ ردىنمەلەگولالندىي ،ەلگىيېب تتاەھ چىالر،ۇغۇئوق
 دارەڭر دوپپىلىرىدىن، رۇيغۇئ يارىشىملىق نەكىيگ شىغاېب قاراپال بىر سىز پ،ۇبول

 سەتە ئانچ ىزڭتىشىېئ رقەپ نلىكىنىەئىك رۇيغۇئڭ الرنىۇئ كلىرىدىنەينۆك سەتلەئ
 شقانۇرۇئولت يىغىلىپە رگەي بىرە  پتەرەت قىنېيە ھنىگەس رالرۇيغۇئ. ئىدى سەمەئ

 بالىلىرىدىن چىقىدىكىۇقە  بويىچ ئائىلىسى نۈتۈپ ئائىلىلىرى رۇيغۇئ زىەب پ،ۇبول
 كۈنلۈئ تىلىدا رۇيغۇئ كۈچۈچ گاھىدا-گاھى ،نەلگەك لىپېئە بىلل تارتىپ

 تراپتاەئ ازىۋئاڭ بالىلىرىنى رۇيغۇئ اتقانۋيىغال قىلىپ چىرماشلىق اتقان،ەۋزلۆس
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 دىققىتىنىڭ تاماشىبىنالرنى اتقانۈۋتۈك باشلىنىشىنىڭ رتنىېكونس پۇرۇئولت جىمجىت
  ...راتتىۇت تارتىپ

 
 دوكتورە ھنىگەس الشقانداۇئە گ 0 لەد اقتىۋ لوندون لكىسىېئىستر تەسائ

 مكىنلىكەت لىپېئ قولىغا مىكروفوننىۇ ئ. لدىەك چىقىپ خانىم ھاررىس لېيچەر
 :قىلدى زنىۆس باشلىنىشڭ رتنىېكونس نكىۈگۈب نەبىل

 

 
 
 
 زىكانتى،ۇمە ئىگە رمىتىگۆھ پۆكەڭ ئ لغان،ۇتونەڭ ئڭ رالرنىۇيغۇئ نۈگۈب"

 لىدىنېئ رۇيغۇئ باشچىلىقىدىكى خانىم نۇرسۇت رەبۇنەس كومپوزىتورىۋە  ناخشىچىسى
ۇ ب يولىدىكى كەيىپۇ ۋە شىدۈرۆك زۈي نەبىل رەسىزل زىكانتالرۇم رەپەن چۈئ نەلگەك
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 لقەخ ھازىرقىۋە  قاملىرىۇمڭ رالرنىۇيغۇئ ياشايدىغان رتالرداۇي بوستانلىق دىمىيەق
ە رگەيۇ بڭ خانىمنى نۇرسۇت رەبۇنەسە تتۋەلەئ. ۇتىدېئ قدىمەتە رگەسىل ناخشىلىرىنى

ڭ ننىۇرسۇت رەبۇنەس. لمىدىەك قولغا ئاسان چىقىشىە ھنىگەس نۈگۈب لىپېك
ە ئاالھىد نەبىل بىۇلۇئوس خاسە زىگۆئە نئىتىدەس زىكاۇم ھازىرقى رۇيغۇئ ناخشىلىرى

 تىمېقە قانچ بىر نەبىل رەبۇنەس يانۇب يىلالردىنە چچەن 00 نەم. ۇرىدۇت نداۇئور
 ھلىياەمە زىگۆئ اقىتۋ رەھ نىېم ناخشىسىڭ رنىەبۇنەس. مۈشتۈرۆكە مچىدۈرۈئ

 تارۇد ئارقىلىق پالستىنكىلىرى VCD ناخشىلىرىنىە بىرقانچڭ  نىۇئ نەم. ۇقىلىد
 رالرنىۇيغۇئ ئاسىيادىكى راۇئوتت ناخشىلىرىڭ رنىەبۇنەس. ندىمەگۆئ لىشنىېچ نەبىل
 بوستانلىق يولىدىكى كەيىپ زامان ھازىرقىڭ تلىرىنىەمىلل ركىيۈت ئالغانە ئىچىگ زۆئ
 نۇزۇئڭ نىېم. نەملىگەسسەجۇمە زىگۆئ ئاالھىدىلىكىنىڭ نىيىتىنىەدەم تەنئەس

 نۈگۈب مۇيۇئارز چىقىش لىپېئە ھنىلىرىگەس ربەغ ننىۇرسۇت رەبۇنەس يانۇب يىلدىن
 پارىس يىنېك رغاندىنۇت نۈكە قانچ بىر لوندوندا تىمېقۇ بڭ الرنىۇئ. ئاشتىە لگەمەئ

 كچىلىكىدىكىەتېي نۇرسۇت رەبۇنەس نەم. ۇبارىدە رلىرىگەھەش نىسۋە ۋې
 تەنئەس روپاۋيا تلىك،ەھمىيەئڭ نلىرىنىۈك لوندوندىكىڭ زىكانتلىرىمىزنىۇم
 رەبۇنەس بىز نداقتاۇئ نىېق. نەيمەتىل لىشىنىوب تلىكەقىيەپپۇۋەمڭ پىرىنىەس
 "!ئااليلى رۇزۇھە بىرلىكت چىلىكىدىنېك تەنئەس نكىۈگۈبڭ ننىۇرسۇت

 
ەڭ ت نەبىل اكالرۋچا ئالقىش قاراس-رۈلدۈگ سالغانە زىگەۋل تىياتىرخانىنى

 شۈكۆك يارىشىملىقە ستىگۈئ دوپپا، نەچىم چىرايلىق شىغاېب تقان،ۇت تارۇد قولىدا
ڭ زىكانتنىۇم رۇيغۇئ ئىككى قىزى رۇيغۇئ بىر بوي اۋزىل ن،ەكىيگ كەلۆڭك سەتلەئ
 تكارىەنئەس كۈملۈيۆسڭ رنىۇيغۇئ قىزۇ ئ. لدىەك كىرىپە ھنىگەس مرالىغىداەھ
 رۇيغۇئ يارىشىملىق قىلىپ ئوخشاشە بىرلىرىگ – بىر. ئىدى خانىم نۇرسۇت رەبۇنەس

 راۇئوتت نەكىيگ ئىشتانۋە  كەكوين ايۋكانى لىكەڭر ئاق نەبىل دوپپىلىرى
 تەنئەسڭ شىنجا تقىنىۇت رۈمبەت قولىدا زىكانتالردىنۇم رۇيغۇئ ئىككى ياشالردىكى

 كەجېغ قولىدا نىداېيڭ نىۇئ ئاكا، سۇيون مىجىت ستازۇئ مەدەشقېپ تىدىنۇئىنستىت
ڭ شىنجا بولسا كىشى ملىقاراقۇي زىۈي نىدىغان،ۈرۆك كەگىزرېئ لەس بويى ،قىنىتۇت
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  .ئىدى ئاكا ئوسمان رىمېكۇئابد چىسىۇتقۇئوق زىكاۇمڭ تىنىۇئىنستىت تەنئەس
 

 :تۆۋەندىكى ئۇلنىشالردىن سىن فلىمىنى كۆرەلەيسىز
 

http://youtu.be/CKkGHlfZLyo 
 

http://v.youku.com/v_show/id_XNzI4ODY5MzI4.html 
 
 
ڭ تاماشىبىنالرنى رتېكونس باشالنغان نەبىل ددىمىسىەقۇمڭ قامىنىۇم بىياتەچ

. ردىۈمدۆچ تىمتاسلىققا ئىچىنى تىياتىرخانا تارتىپ،ە زىگۆئ رھالەد دىققىتىنى
 ازىغاۋئا شۇخ قىملىق،ېيڭ رنىەبۇنەس قىلىدىغان ھلىياەم رىېلىغانسڭئا كىشىنى

 راقڭيا نەبىل رلىشىۇئ نىكېي ،رىتىملىق سىمغاڭ كنىەخمەز قىلىنىپ شەكەڭت
 سىزۋتوختا ردىنىالقلۇب تاغ يىنېك ردىنۇيامغ ددىۇخ ازىۋئا رۇمبەت اتقانۋچىقى

 ازىغاۋئاڭ كنىەجېغۋە  تارۇد قوشقانۇڭ مە زگىچۆئ كەالردۇس شوخ چىققان تىلىپېئ
 ئورمانالر قۇقويڭ رىنىۇن ياشۇق نەلگۈرۈتۆك ستىدىنۇئ ىزېڭدە ردەھەس ،پۇلۇقوش

ڭ تاماشىبىنالرنى ،ئوخشاشە تكىنىگەك ىپڭسى ئاستا-ئاستا پۈلۈكۆتە ستىگۈئ
 رۇيغۇئ اتقانۋتىېك بىرلىشىپ ئاستا نەبىل لىرىۇيغۇت لبەق زىملىرى،ېس الشڭئا
  ... ئىدىە كتەتمەرسۆك خاسىيىتىنى زۆئ  نى،چىۈك ھرىيېس قاملىرىۇم

 
 

http://youtu.be/CKkGHlfZLyo
http://v.youku.com/v_show/id_XNzI4ODY5MzI4.html
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 ولغانت غاۇڭمڭ تاماشىبىنالرنى لىغانڭئا نجىۇت رنىەيلۈك نداقۇم ھاياتىدا
ۇ ب نكىۈگۈب لكىمەب. راتتىۇت پۈلۈرۆك نەروش تلىرىەئاالم يرانلىقەھ ردىنىزلۆك

 قايسى رەھ تىدىكىېرسىتۋېنىۇئ لوندون ساندىكىسى كوپڭ رنىەنلەلگەك رتقاېكونس
 -چىۇتقۇئوق قىزىقىدىغانە نىيىتىگەدەمڭ الرنىۇئۋە  رالرۇيغۇئڭ تالرنىۇئىنستىت

 دا” ڭشىنجا“ رايونى ربىەغڭ گونىۇڭج رالرنىۇيغۇئ ياكىۋە ر،ۇچىلىرىدۇغۇئوق
 تىمېق نجىۇت الپ،ڭئا ئارقىلىق رەلەقۋە نەرگەب زۈي يانۇب يىلالردىن قىنقىېي
 نەبىل ئويالر نەگېد“ .... ۇباقايلىچ پۈرۆك بىر ت؟ەمىلل قانداق زادى رالرۇيغۇئ“
 رەھ كاللىدا رەھ ،ۇبىلىد كىم. ۇندەلگەك نۈچۈئ قىشېب پۈرۆكە ئىچىد يرانلىقەھ

 يپىياتىدىنەك ئويچان پاتقان،ە تكۈكۈسۇ بڭ تاماشىبىنالرنى مماەئۇ بارد لالرخىيا خىل
 بايقىشىمىز سىنىۇيغۇت ئورتاق بولىدىغانەۋە تەڭ تە ممىسىگەھڭ ئىنسانالرنى بىز
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 رجىمانسىزەت الەڭت دىلالرداە ممەھ تىل،ە ممەھ بولساۇ يغۇتۇ ئ. سەمەئ سەت
  .رۇزىكىدۇم - روھىيىتى ىۋنىەمڭ لبىنىەق ئىنسان شىنىلىدىغانۈچ

 
. سىەنبەم چىقىش لىپېكڭ نىۇئ تەرىكەھ. رۇدڭئاھا تىلسىز زىكاۇم

ۇ ب. ۇبولىد بولغانە ئىگ رىتىمىغا زىكاۇم زۆئۈ گەڭم داتالرۇجەۋم بارلىق نيادىكىۇد
 ،ۇيدەلەزېس الرنىالڭئاھا بىر ئاز ناھايىتى تەقەپ رەملەئاد رىتىملىرىدىن زىكاۇم
 تىلىنىە ئىگ ققاۇملۇئومۇ ب تەئىبار زىكىدىنۇم ...ۇيدەلەشىنۈچۇ ۋە لىيااليدڭئا
 ساپلىققا، لبىنىەق ئىنسان زىكاۇم نكىۈچ .ۇشىنىدۈچ مەئاد بىر رقانداقەھ نيادىكىۇد
  بىر كۈتېيڭ قلىنىەئ ئىنسان باشاليدىغان،ە ئالىمىگ رۇككەپەت ئىنسانلىق قلىنىەئ
 پەلەت قىلەئ بولغان ساپ بىرۇ شىنىشكىمۈچ الپڭئا زىكىنىۇم. رۇھىرىدەۋج

 نلىكەگېد تكارەنئەس كەمېد .سەمەئ ئىش ئاساس بولماق زىكانتۇم مماەئ ۇقىلىنىد
 .رۇنلىكتەگېد ئىگىسى تاالنت قىالاليدىغان ئىشالرنى قىاللمايدىغان باشقىالر
 
ڭ ئالىمىنى رەۋۋۇسەتۇ ئ. ۇقىلىد ئاتا قانات شامالالرغا لب،ەق كائىناتقا زىكاۇم"

 يالسوپىەپ كېگىر ق،ەرھەب  -" رۇيولباشچىسىدڭ ھاياتلىقنى لۈتكۈپۋە  چىسىۇچقۇئ
 قىلەئ قىرىدىكىۇي پالتو يالسوپەپۋە  ئالىمى ماتىكاېمات چىسىۇغۇئوقڭ راتنىقسو
ە ئالىمىد ئىنسانالر نكىۈگۈب. نەيتىپتىكېئە سىردەئ -2 نقىۇرۇب مىالدىدىن زنىۆس

ە زىگۆس لبەقڭ رنىەملەئاد شىنىدىغانۈچ قىقىيەھ تنىەنئەس زىۆسۇ بڭ پالتونى
 ....بولدى سىرەئە قانچ بىر تكىلىەك ئايلىنىپ
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 نۈگۈب....لىماقتاڭئا نەبىل ئىشتىياق زىكىسىنىۇم قامۇم رۇيغۇئ تاماشىبىنالر
ڭ نىيىتىنىەدەم رۇيغۇئ چىلىكىېك تەنئەس نۇرسۇت رەبۇنەس چتىكىەك
ڭ قامىنىۇم بىياتەچ قامىدىنۇم 09 رۇيغۇئ بولغان بىرى رلىرىدىنەھەۋج
 تەر قىسىملىرىدىن داستان م،ەنەس ال،ۇج ز،ەت باشلىنىپ نەبىل ددىمىسىەقۇم
 قىرىۇي ناھايىتى تۇمىن 20 يەلمۈزۈئ نلىنىپۇئور رەكلەرنۆئە بويىچ رتىپىەت
 اقتىۋ لىشېئ ئارام قۇتلۇمىن شەب ئون ئارىدا. قىلدى امۋداە ئىچىد يپىياتالرەك

 رەكلەلۆڭك سەتلەئۋە  دوپپىسى رۇيغۇئ شىغاېب لىنىپالۇئ سادالىرىغا ئالقىش. بىرىلدى
 كىچىكۋە  ياش قىزلىرى،-خانىم رۇيغۇئە قانچ بىر ياشايدىغان لوندوندا نەكىيگ

ە ھنىدەس پۈشۈرۈتۆك رنىەللۈگە ستەد –ە ستەد ھالدا ئالغانە ئىچىگ زۆئۇ بالىالرنىم
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 يىنېك دىدارالشقاندىن چاقلىشىپۇق نەبىل نۇرسۇت رەبۇنەسە د – بولدى يداەپ
  ...زدىۇتقۇت رنىەللۈگ قولىغاڭ نىۇئ

 
 ئاكىمىز سۇيون مىجىت. باشالندى رىمىېيڭ رتنىېكونس يىنېك لىشتىنېئ ئارام

 رىمېكۇئابد ،يىنېك نلىغاندىنۇئور ساز قامدىنۇم ششاقۇئ نەبىل رۈمبەت زۇيالغ
 نەبىل ساتار ئاندىن ،ەپارچ بىر قامىدىنۇم كەىرۋشاۇم نەبىل كەجېغ ئاكىمىز ئوسمان
ڭ رنىەبۇنەس تۆۋەن مدىكىەئ. نلىدىۇئور سازالرە پارچ بىر قامىدىنۇم چارگاھ
  ....ئىدى
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 ئاتىم، بوز ئاق ئاتىم، بوز ئاق"
 .زاتۇئ نىڭيالى

 ،ەقاشىگ يارە چېك نۈگۈب
 .تىزىراق زگىن،ۈتكەي
 
  ەقاشىگ يارە چېك نۈگۈب
 .ئات بوز ،ەڭزسۈتكەي

 دىنڭگنىۇي دىكىڭباشى
 .ئازاد نەرمۇقىل
 

 مەسېد باغدا ئاتنى بوز ئاق
 .سايداۇ پتۈرۈي

 نەشكەدىلۋە ئايرىلماسقا
 "..... قايدا قايسىمىز

 
 :سىن فلىمىنى كۆرەلەيسىزكۆنسېرت نەق مەيدان ن تىتۆۋەندىكى ئۇلنىش

 
http://youtu.be/CKkGHlfZLyo 

 

http://v.youku.com/v_show/id_XNzI4ODk0NDI0.html 
 

 
 ەندەگىگۈت ناخشا بىر رەھ.... ەكتەرلىمۆئە للىگەپ قىرىۇي يپىياتالەك 

 رەبۇنەس. قتالىنماېچ توختىماي نغاۇزۇئ – ندىنۇزۇئ اكلىرىۋچاڭ تاماشىبىنالرنى
 ايىغاۋ نەبىل بىۇسلۇئ ئىلى ناخشىلىرىنى لقەخ رۇيغۇئە ئاياغالشقىچ رتېكونس تاكى

 ،"ۇيدەد تالى" ،"لىقېب ئاق" ،"نخانەدۇم" ،"يامانڭ ردىەد"  ،"ۇيار" پۈزۈتكەي
ە زىدەب ناخشىالرنى رەبۇنەس. ندىدىۇئور ناخشىالرنى قاتارلىق "مۇبولد رەتېك نەم"
  ..... يتتىېئە كىشىدەڭتڭ كنىەجېغ ر،ۈمبەتە زىدەب يتساېئ لىپېچ تارۇد زۇيالغ زىۆئ

http://youtu.be/CKkGHlfZLyo
http://v.youku.com/v_show/id_XNzI4ODk0NDI0.html
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 بىر يىن،ېك قىلغاندىن امۋدا قىنېيە تكەسائ ئىككى رتېكونسە رىقىدەتۇ ش 
 قاتارلىق رەبۇنەسە ھنىدەس قسىزالۇيۇت شىغاۇرۇت لىنىپېچ اكالرۋچا پەگۈت ناخشا

 زىكانتۇمە قانچ بىر ھالدا تقانۇت تارۇد قولىدا ھاررىس لېيچەر دوكتور زىكانتالرغاۇم
 رۇيغۇئ ئالدىداڭ يىلنى 00 لوندوندا الرۇئ.  لدىۇقوشە  بىلل نەبىل ناخشىچىالرۋە 

ڭ ندىنىەپەئ يساەئ زىزەئە قسىتىدەم شۇرۇشتۇتون نىيىتىنىەدەمۋە  كىملىكى
ە كلىشىدەتېي سپىيەكڭ خانىمنى ھاررىس لېيچەر دوكتور ن،ەبىل شكىللىشىەت
  شۇرۇشتۇتون رالرنىۇيغۇئە كىلدەش ئاكتىپ يىنېك دىنڭنىۇشۋە  لغانۇرۇق
 تتىكىەھاجىرۇمە ۋە دەنگلىيەئ ،رىپېب لىپېئ تلىرىنىەپائالىي تەنىيەدەمە قسىتىدەم
ڭ نى ئانسامبىلى رۇيغۇئ لوندون قالغان پۇبول قۇشلۇتون لىېخ ئارىسىدا رالرۇيغۇئ
 "شۇئات" ناخشىسى قۇللۇسسۇئ رۇشھەمڭ رنىۇيغۇئ زىكانتالرۇم. ئىدى زالىرىەئ
 . تتىۋەباشلى دىسىنىەپ

 

http://uyghurensemble.co.uk/
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 http://uyghurensemble.co.uk/uy)  لوندون ئۇيغۇر ئانسامبىلىنىڭ  

http://uyghurensemble.co.uk ) ۇپ چىسى رەھىمە سەنۇبەرگە جور بولناخشى
 پۇبول ئىككىدىن بىردىن،ە ھنىگەس...ائاتۇش پەدىسىنىڭ ناخشىلىرىنى ياڭراتماقت

 – چىتىە ھنىگەس ئارىسىدىن تاماشىبىنالر رالرۇيغۇئ نەكىيگ دوپپىسى رۇيغۇئ شىغاېب
ڭ تاماشىبىنالرنى .باشلىدى پىرقىراشقا ئويناپ لۇسۇئە دىسىگەپ شۇئاتە د

 شەكەڭت رىتىمىغاڭ لىنىۇسۇئ شۇئاتە بىرگ نەبىل يتىشلىرىۇقۇھ -ئىسقىرتىش
 قىرىۇي نداقۇش.... ەكتەتمەتىتر تىياتىرخانىنى اكالرۋچا اتقانۇۋلۇرۇئ قىلىنىپ

 سىزۋتوختا رتىېكونس لوندون نكىۈگۈبڭ ننىۇرسۇت رەبۇنەس نەبىل يپىياتالرەك

http://uyghurensemble.co.uk/uy
http://uyghurensemble.co.uk/uy
http://uyghurensemble.co.uk/uy؛
http://uyghurensemble.co.uk/
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 نەبىل رەتىجىلەن قىرىۇيۇ ندىنمەتكۈك بىزە ئىچىد سادالىرى ئالقىشالر اكالر،ۋچا
  .ئاياغالشتىە د 90 تەسائ اقىتۋ رلىكەي

 
 :سىن فلىمىنى كۆرەلەيسىزكۆنسېرت نەق مەيدان  تۆۋەندىكى ئۇلنىشالردىن

 
http://youtu.be/hhU70wZp-vg 

 
http://v.youku.com/v_show/id_XNzI4ODc2NDg4.html 

 
 
 

 
 

http://youtu.be/hhU70wZp-vg
http://v.youku.com/v_show/id_XNzI4ODc2NDg4.html
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 رسەد زىكىسىدىنۇم رۇيغۇئ تىداۇئىنستىت ناسلىقۇرقشەش

 
 
ڭ سىللىرىنىەپ لەزۈگەڭ ئڭ لوندوننى ئايلىرى ماي. نىۈك ماي -02 نۈگۈب

 شىللىقېي – ياپ رنىەيە ممەھ قارىماي شىغاۇبول ركىزىەم رەھەش رەيۇ ب. رۇبىرىد
 ئايال نەبىل كوچىالر تار ياسىغان نۈچۈئ ىسىۋھار ئات ئىلگىرى رەسىرلەئ قاپلىغان،
 لىشىپەگىر ئارا-ئوز يولالر داغدام رىەڭك ياسالغان نۈچۈئ ئوردىسىڭ پادىشاھنى

 ىۋزامانى نكىۈگۈب نەبىل بىنالىرى كالسسىكڭ بنىۇسلۇئ روپاۋياە زگىچۆئ. نەتكەك
ڭ رنىەھەشۇ ب ئاسانال ناھايىتى بىناالر كلىكەينەئ رىدىغانۇت چاقنىتىپ زنىۆك

 باراقسان – كۈب ياقىلىرىدىكى يول. ۇرىدۇت لىپېسە ىزگڭسىېئ تارىخىنى
ۇ ب سايراشلىرى ىتىلداپڭ ۋشالرنىۇق اتقانۋلىنىڭئا ئارىسىدىنڭ رنىەخلەرەد
 سىنىۇيغۇت تەراھە زگىچۆئە سىزگ ىزداڭتلىرىۇمىن ردىكىەھەسڭ رنىەھەش
 رەھەش لوندوندىكى مماەئ ،رەھەش لقئارالىقەخ بىر لوندون. غىشاليتتىېب
ە بىرلىرىگ-بىر ئالغان، نۇئور رلىرىدىنەي اتۋئاۋە  ركىزىەمەڭ ئڭ زلىرىنىەركەم
 St)باغچىسى سمىەج اينتس ،(Hyde park) باغچىسى يدەھ نەتكەك پۇشۇتۇت

James Park) ، ىباغچىس نتېجېر (Regent Park)  ىزڭكىرسى چارىباغالرغا قاتارلىق 
ە نەيڭ لوندوننىۇ مۇب. تىسىزېك پۇنتۇئ يەنلۈتۈپ نلىكىنىەئىكە ردەھەشڭ ىزنىڭزىۆئ

 ئوخشاشە زىگۆئ رىدىكىېي بىر رقانداقەھ باشقا ڭنىنياۇد ،پۇبول قچىلىقىۇئارت بىر
 سىزە ردەگەئ. ۇرىدۇت رقلىنىپەپ نەبىل للىكلىرىەزەۋئۇ ب رلىرىدىنەھەشڭ چو
 ىزغاڭئىشى چەزگەك لەھەم بىر باغچىالرنى لەزۈگۇ بە ردەرلەھەس ىزڭبولسى يلىكەلەت
 .ۇقىلىد امۋدا نەبىل يپىياتەك قۇروھل بىرە باشقىچ ىزڭنىۈك بىر نۈتۈپ ىز،ڭسىڭما

 
 ناشتىلىق ستورانىداېر ھمانخاناېم تكارلىرىمىزەنئەس قاتارلىق نۇرسۇت رەبۇنەس

 تىنىېرسىتۋېنىۇئ لوندون ،ئايرىلىپ ھمانخانىدىنېمە پىياد يىنېك قىلغاندىن
ە گستىۇئ يول بارىدىغان اقىتېرسىتۋېنىۇئۇ ب نەبىل الرڭپارا قىزغىن نىشانالپ

 نۈگۈب نكىۈچ يلىكەلەتۇ تولىم الرۇئ نۈگۈب. لدىەك باغچىسىغا لېسسەر جايالشقان
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 ئىللىق ياشۇق س،ەمەئۇ ماللىقماش ياكى قۇتلۇلۇب اۋھا! ەد-ياغمىدى رۇيامغ لوندوندا
ڭ چوە ئانچ لىمىۆكڭ باغچىنىۇ ب. ەكتەكمۆت نەبىل خىيلىقېس ردىالەھەس رلىرىنىۇن

 خلىرىەرەد ئوك ايغانڭچو سىزۈتكەي الچقاۇغ ھازىر ن،ەتىكىلگ تلىكەر ،ۇبولمىسىم
 رىسىغاۇئوتتە باغچ. ئىدى قويغان ئوخشىتىپ ئورمانلىققا باراقسان باغچىنى نۈتۈپ

. لغانۇقوي قالرۇندۇئور كۈكلۈنچەلۆي خشەئارامب تراپىغاەئڭ نىۇئۋە  فونتان
 بىۇنەجڭ باغچىنى. جايالشقان خاناۋەھەق اتۋئا بىرە رجىكىدۇب شىمالىيڭ باغچىنى
 باغچىنى. شاتتىۇتۇت نەبىل يىېزۇمە بىرىتانىي رقىەش ن،ەبىل تىېرسىتۋېنىۇئ لوندون
ڭ فونتاننى تىيىنالر، نەرگۈي قوغلىشىپ بىرلىرىنى-بىر كرىشىپەس قىدىنۇشوخل

 ئارىسىدىن رەخلەرەد باراقسان رلىرى،ەپتەك رەھەش اتقانۋئىچىۇ س تراپىداەئ
ڭ لجانىۇغە سىزگ ىلىرازۋئا سايرىغانڭ للىرىنىۇلبۇب رەھەس اتقانۋلىنىڭئا
 ئورمانلىق بىئىيەتڭ ساينىەڭ ك ياكى باغالرنى ئالمىلىق باراقسان زىدىكىۈرپانيۇت
   ...تتىەسلىتەئ نزىرىلىرىنىەم

 
 .بولدى نۈك بىر تلىكەھمىيەئۋە  ھىمۇمۇ ناھايىتىم نۈچۈئ رەبۇنەس نۈگۈنۈت

ە ھنىگەس تىمېق نجىۇت لىپېك روپاغاۋياڭ رنىەبۇنەس رتېكونس نكىۈگۈنۈت نكىۈچ
 رلىرىۇن تۇمئوۋە  نچەئىش بولغانە سىگۈلگەك زلىرىدىنۆكڭ نىۇئ. ئىدى چىقىشى

. ئىدى نەلمىگەك قولغاە ئاسانلىقچە رگەبۇنەس رەتلەرسۇپۇ ب  ۇمىسىمېد. چاقنايتتى
 تەممەھۇرمۇن ستازىۇئۋە  ئاكىسى تلىكەھمەر نەتكەك ئارماندا ھازىر ماناۇ ئ
  ....اتاتتىۇۋرۇئاشە لگەمەئ مدىەئ ئارمانلىرىنى-ۇئارزڭ ننىۇرسۇت

 
 نەرىلگېب نام پەد "شاھى رۈمبەت" زامان ھازىرقى رۇيغۇئ رىپىدىنەت لقىمىزەخ

ڭ مىكىنىۆئ لۇسۇئ-ناخشاڭ شىنجا اقىتتىكىۋ ينىەئ ستازى،ۇئ رۈمبەت مۇرھەم
 زۈي سىەقۋە بىرەنتېس -00 نۇرسۇت تەممەھۇرمۇن مۇرھەم تكارىەنئەس ئاتاقلىق

 ندىنۇئىي -96 اشىنگتونداۋ ختىەپايتڭ رىكىنىېئام يىنېك يىلدىن بىر لەد رىپېب
 زىكاۇم لقەخ سمىتىسونىئان" يىللىق -9009 لىدىغانۈزۈتكۆئە لغىچۇئىي -0
: يولى كەيىپ" تارمىقىدىكىڭ نى( Smithsonian Folklife Festival) "الىۋستىېف
 The Silk) "شۇزۇرغۇت نچەئىشە سىگۈلگەك الش،ۇئە بىرگ-بىر رنىەتلەنىيەدەم

http://www.festival.si.edu/past_festivals/silk_road/
http://www.festival.si.edu/past_festivals/silk_road/
http://www.festival.si.edu/past_festivals/silk_road/
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Road: Connecting Cultures, Creating Trust )رالرۇيغۇئە ركىگۆك تەنئەس ناملىق 
ڭ يجىېب يلىدىنەپۈت رەبلەۋەس مۇلەم ،ۇبولسىم قىلىنغان كلىپەت نەاكالىتۋ

ۇ ب. ئىدى قاتنىشالمىغان الغاۋستىېفۇ ب يەلمۈزۈتكۆئ گرادىنېچ ئايرودرومىدا
 -02 يىلى -9002 نىەي يىنېك يىلدىن ئىككى ئارىدىن رىپېب زۈي شسىزلىقڭۇئو
 لۈتكۈپڭ زىنىۆئە مچىدۈرۈئ قارشىە ختكەب تكارمىزەنئەس نەيگۆس لەئۇ ب كابىرېد

 ئالغانە ئىچىگ زۆئ رنىەبۇنەس لىسىڭسى ملىدىنۈج ،ەلقىگەخ ئارمانلىرىنى-ۇئارز
 رىنداشلىرىغاېق بارلىق ئائىلىسىدىكى تكارالرەنئەس تەممەھۇرمۇن نۇرسۇت مۇرھەم

 ئالالھ. )ئىدى ىداالشقانۋ اقىتسىزۋ نەبىل نياۇد مەك اپاسىۇ ۋب ،پۇرۇقالد
 (!نۇقىلس تەننەج نيالىقىنىۇدۇ ئڭ منىۇرھەم

 
 رتتاېكونس. قىلدى ييارلىقەت رتقاېكونس ئالدىراش نداقۇش نۈگۈنۈت رەبۇنەس

 ھارغىن نۈگۈبۇ ئ مماەئ ،چالدى تارۇد...يتتىېئ ناخشا...يتتىېئ قامۇم پەتلەسائ
ۋە  مۇسسەبەت چىرايىدىن ق،ۇروھل نداقۇش يپىياتىەكڭ نىۇئ. يتتىەنمۈرۆك
ڭ سىنىۈلگەك. ۇئىشىنىدە سىگۈلگەكۇ ئ نكىۈچ .راتتىۇت پۇبول نامايان مكىنلىكەت
 يانداش ئاكىغا مىجىت رەبۇنەس! ۇئىشىنىد بولىدىغانلىقىغا پارالقۇ دىنمڭنىۇب
 بىر اتقانۋسايرا لىنىپۇڭم خىداېش خەرەد بىر ستىدىكىۇئ شىېب لەد تىپۋېتىېك
 بىر نۇياشىمىسە ردەقاي شۇقۇ ب مىشقاېن ئاكا، مىجىت“ سورىدى رسىتىپۆك شنىۇق

 شقاۇقۇ شۇمۇ كونىيادىمڭ نىەركىيۈت يىلى نەتكۆئ نەم ؟ۇسايرايدىغاند داڭئاھا خىل
 شقاچۇقۇ بۇ لوندوندىم نۈگۈب. ئىدىم نەرگۆك اتقىنىنىۋسايراڭ  شنىۇق بىر ئوخشاش
... ۇسايرايد نداقۇشۇم شالرۇقۇ بۇ لجىدىمۇغڭ بىزنى. سايرىدى داڭئاھا بىر ئوخشاش

 نەابۋجا ئاكا مىجىت چىرايە لكۇك”  ؟ۇنمەاتىمۋقىلى سېھ نداقۇش نالەم بىلمىدىم،
 سايراشقا مماەئ ،ۇئوخشايد كەب شقاچقاۇق زىۆئ. نەلكۇلبۇبۇ ب“ دىېد نداقۇم

  ،ۇبوالمد باغدا ،ۇبوالمد تاغدا لۇلبۇب! نىۇئە د -يمىزەد لۇلبۇب اۇڭش... يامان
 نى’ ئات بوز ئاق‘ يىل نەتكۆئ سىز ددىۇخ. ۇسايرايد داڭئاھا بىر ئوخشاش

 ناخشىنىۇ ش نەينەئۇ لوندوندىم چەك نۈگۈنۈت يىتىپ،ېئ بازىرىدا ئاقساقمارال
 قىزىقۇ بڭ الرنىۇئ نەبىل لكىسىۈك ئاكا رىمېكۇئابد. ”...ئوخشاش ىزغاڭيتقىنىېئ

 سىز ر،ەبۇنەسە رغىچۇئايالند پنىەگ سىز للىم،ەئۇم مىجىت“ قوشتى ازۋئا لىرىغاڭپارا
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 دىېد“ !... ؟ەھ مسىزەرمۋەماختا القۇئوچ پەد ئوخشايدىغان شقاچقاۇقۇ شەئ ،لۇلبۇب
 ئاستا ملىرىنىەدەق الرۇئە رىقىدەتۇ ش. شتىۈلۈك ممىسىەھ الرۇئ. قىلىپ چاقچاق

 نۈگۈب الرۇئ.  دىڭما رالنغاچۇزۇھ للىكىدىنەزۈگ باغچىدىكىۇ بڭ رنىەھەس لىپ،ېئ
 ئافرىقاۋە  ناسلىقۇرقشەش نەبىل ھاررىس لېيچەر دوكتور  دا 00 تەسائ نەتىگەئ
 قويغان لىشىپېكە شكۈشۈرۆك ئالدىداڭ بىناسىنى شۇتۇئوق تىۇئىنستىت تقىقاتىەت

  .ئىدى
 
ڭ پىرىنىەس تەنئەس روپاۋيا يىللىق -9002 نۇرسۇت رەبۇنەس تىمقىېقۇ ب

 پ،ۇرۇت لوندوندا الرۇئە مايغىچ -01 مايدىن -00 پ،ۇبول لوندون كىتىېب نجىۇت
 ىۋئاممى يدانەم بىر تىداۇئىنستىت تقىقاتەت ئافرىقاۋە  ناسلىقۇرقشەش ماي -09

 زىكاۇمڭ تنىۇئىنستىت رۇزكەم نلىرىۈك ماي -02ۋە  02 يىنېك ندىنەرگەب رتېكونس
 رىشىېب رسىەد نەبىل مىسالالر لىيەمەئ زىكىسىدىنۇم-ناخشا رۇيغۇئ تىداېلتۇفاك
  .ئىدى لغانۇرۇنالشتۇئور

 
 ھاررىس لېيچەر دوكتور رىشېب رسەد زىكىسىدىنۇم -ناخشا رۇيغۇئ
ۋە  ناسلىقۇرقشەش. بولدى نالرداۇزمەم كەندىكىدۆۋەتە كچىلىكىدەتېيڭ خانىمنى
 رىمېكۇئابد سىنىپىدا شىقەم زىكاۇم قۇرلۇنوم -60Lڭ تىنىۇئىنستىت تقىقاتەت ئافرىقا

 00 تىدىكىېلتۇفاك زىكاۇم تەسائ بىرە گىچ 09 دىن 00 تەسائ ئاكىمىز ئوسمان
 لىشېچ قانداق جىكىنىېغ رۇيغۇئ چىالرغاۇغۇئوق رسۇك قۇتول رەپەنە چچەن

 .تتىەگۆئ تلىرىنىەماھار
 
 راۇئوتت" خانىم نۇرسۇت رەبۇنەس رەدەق ەك 02 دىن 09 تەسائە نەي نىۈكۇ ش
 قانداق ناخشىلىرىنى رۇيغۇئە بويىچ "بىۇلۇئوس ازۋئا يتىشېئ ناخشاڭ ئاسىيانى

 پەلەتە چتەك نىۈكۇ ش . تتىەگۆئ چىالرغاۇغۇئوق ئارقىلىق مىسالالر لىيەمەئ يتىشنىېئ
  .مۇبولدە ئىگۇ رسىتىگىمۇپ رىشېب تەزىياپە مدۈيۆئ ھمانالرغاېمە بويىچ رەقدىملەتۋە 
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 رسەد زىكىلىرىدىنۇم -ناخشا رۇيغۇئ ماي -02 نىەيۇ نىمۈك ئىككىنچى
 رسەد نكىۈگۈب.  قىلدى امۋداە چكى 02 دىن 00 تەسائ نداۇئور وخشاشئ رىشېب
ە شىقكەم. ئىدى گىتىشۆئ ماھارىتىنى لىشېچ داپلىرىنى ئاسىيا راۇئوتت بولسا شىقىەم

 ئىران نۇرۇب چىۇغۇئوق قىز بىر ئىسىملىك ناۇل ئارىسىدىن چىالرۇغۇئوق قاتناشقان
 پىنىېد رۇيغۇئ يىنېك شىقتىنەم تەسائ ئىككى پ،ۇبول نەنگەگۆئ لىشنىېچ پىنىېد

 قىلىپ، نامايان تاالنتىنى زۆئ لىپېچ گىشىپەئ زىكانتالرغاۇم رۇيغۇئ بىماالل
ۇ ب يتىمىزكىېئ نىۇش نەبىل تدارلىقەمىننە تتۋەلەئ.  رىشتىېئ ئالقىشىغاڭ ممىنىەھ

ڭ شىقلىرىنىەم گىنىشۆئ زىكىسىنىۇم رۇيغۇئ قىلغان امۋدا نۈك ئىككى
ە ھىمەر كلىشى،ەيىتڭ خانىمنى ھاررىس لېيچەر دوكتور شىۇبول تلىكەقىيەپپۇۋەم
ە لگەمەئ نەبىل قىلىشلىرى رجىمانلىقەت زىكانتالرغاۇم رۇيغۇئڭ نىخانىم تۇخمەم

  .ئاشتى
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 :سىن فلىمىنى كۆرەلەيسىز تۆۋەندىكى ئۇلنىشالردىن
 
 

http://youtu.be/GGJr0gwDvv4 
 

http://v.youku.com/v_show/id_XNzI4OTA3Nzky.html 

http://youtu.be/GGJr0gwDvv4
http://v.youku.com/v_show/id_XNzI4OTA3Nzky.html
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 چىالرغاۇغۇئوق زىكىلىرىدىنۇم رۇيغۇئ نكىۈگۈبۋە  نۈگۈنۈت قىلىپ نداقۇش 
 پراكتىكا لىيەمەئڭ چىالرنىۇغۇئوق. تتىۆئە ئىچىد يپىياتالرەك نۇشقۇج رىشېب رسەد

 قىرى،ۇي قىزغىنلىقى گىنىشۆئ ناخشىلىرىنىۋە  لىرىۇچالغ رۇيغۇئ ئارقىلىق مىسالالر
  .لدىۇرۇئاشە لگەمەئ قۇتول رەتلەقسەم نەلگۈتۈك پ،ۇبول رلىكەنۈرۆك مىۈنۈئ
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 تەساياھ لوندونغا

 
 
 رەتلەپائالىي قىسمىدىكى لوندونڭ پىرىنىەس تەنئەس روپاۋاي نۇرسۇت رەبۇنەس

 شتىنۈچ ماي -01 تەكېب يىنكىېك يىن،ېك ياغالشقاندىنە د 02 تەسائ ماي -02
 شتىنۈچە تەئۋە  يىنېك شتىنۈچ نۈگۈب كەمېد. ئىدى قىلىش رەپەس پارىژغا يىنېك
 بىر ھىمۇم قىلىدىغان لوندوندا نۈچۈئ تكارلىرىمىزەنئەس رۇيغۇئ اقىتالرۋ نقىۇرۇب

 .ئىدى قىلىش تەساياھ لوندوننىۇ بولسىمۇ ئ  ،يارىتىلدى ئىمكان ئىشقا
 
 قىسىم بىر ياشايدىغان لوندونداە نەي رسىتىۇپ تەساياھ تىملىقېقۇ ب

ۇ ش نەم. ياراتتى ئىمكانىيىتىنىڭ لىشنىۈۋېتۈك ھمانالرنىېم زىزەئۇ بڭ رالرنىۇيغۇئ
ۋە  مۈشتۈرۆك پىداسىنى شىقەم نەبىل تكارلىرىمىزەنئەس پۈرۈلگۈئە ك 02 تەسائ نىۈك

ۇ ئ . قۇباردە يىگۆئڭ نىۇئ لىپېئ ھمانالرنىېم نەبىل كلىپىەتڭ نىمۇيېق دوستىمىز
 نەبىل رەل 2-2 يىنېك شتىنۈچ. قۇغىزاالند نەبىل تائاملىرى رۇيغۇئ ززىلىكېمە ردەي

 ھمانالرغاېم چىقىپ، يولغا نەبىل ئاپتوموبىلى  قۇقلۇندۇئور 0ڭ تنىەغمېن دوستىمىز
 تېلىزابېئ پادىشاھ ئايالە پتەسلەد بىز. قۇتتۋەباشلى شنىۇرۇقىلد تەساياھ لوندوننى

 تەزىيار (Buckingham Palace)  ھامنىڭباكى -ئوردىسى پادىشاھلىقڭ نى 9
ڭ رياسىنىەد تايمىس تىدىغانۆئ سىپېك ھىرىنىەش لوندون لۇدۇئ يىن،ېك قىلغاندىن

 ستمىنىستىرۋې كى،ۈرۆۋك ستمىنىستىرۋې پ،ۈتۆئ كىدىنۈرۆۋك رسىىېباتت بىدىكىۇنەج
 لەھەم بىر قتىلىرىنىۇن تەساياھ قاتارلىق زىۆكڭ لوندوننى بىناسى، نتېپارالم

 ركىزىنى،ەم رەھەش لوندون يىنېك. قۇشتۈچە رگەسىملەر نۈچۈئە خاتىر. قۇئايالند
 ئولىمپىك ىپېڭم قاراپ شىمالغا پۈتۆئ سىپېك زلىرىنىەركەمە ئامىلۇم-لۇپ لوندون

  Blackwall)  تونىلى ولۋكەبىل قايتىپ ئارقىمىزغا  قىلىپ، تەزىيار رچىسىنىەھەش
Tunnel) چۋېگىرىنى پۈتۆئە رىپىگەت رقەشڭ رياسىنىەد تايمىس رقىلىقئا  

(Greenwich) قتىسىۇن لۆن باشلىنىشڭ اقتىنىۋ نياۇد جايالشقان باغچىسىغا 
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 (London Greenwich Mean Time) – نارىنىۇم اقىتۋ  چۋېگىرىنى لوندون 
  .قۇقىلد تەزىيار
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 ب،ۇنەجڭ لوندوننى ھالدا قىلغان زەركەم ركىزىنىەم رەھەش لوندون بىز
ڭ منىۇيېق الردا 2 تەسائ چەك ئايلىنىپ، كلىرىنىەلۆب رقىەشۋە  شىمالى رقىيەش
  .قۇتتەك پۈرۈي شىمىزغاۇرۇئولت چلىكەك لغانۇرۇنالشتۇئور ئالدىدىنە يىگۆئ
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Eurostar رەپەس پارىژغا نەبىل 

 
 

 ماي -01 نىەي نۈگۈب نەمە بويىچ شالرۇرۇنالشتۇئور نەلىشىلگېك ئالدىدىن
 Badford ئالغىلى ھمانالرنىېمە ت 2 تەسائ يىنېك شتىنۈچ اقتىۋ لوندون نىۈك
 نەبىل( ەراھىل: ئىسمىە رچۇيغۇئ) لېيچەر تىمېقۇ ب نەم. لدىمەك ھمانخانىسىغاېم

 پارىژغا لىپېئ نىتكارلىرىمىزەنئەس رۇيغۇئ باشچىلىقىدىكى نۇرسۇت رەبۇنەسە بىلل
 پەررەشۇمە رسىتىگۇپ شۇبولە مدەياردە لىرىگتەپائالىيڭ الرنىۇئۋە  رىشېب

ە ئانچ ئارىلىقىڭ پارىژنى نەبىل لوندون. ئىدىم شالۇخە تتۋەلەئ بولغانلىقىمدىن
 لوندوندىن ئارقىلىق پويىزى زىۇلدۇي روپاۋيا - Eurostar ۇپمۇبول ،ۇبولمىسىم يىراق

 نەبىل ئالدىراشچىلىقلىرى تەخىزمۋە  ھاياتۇ بولسىم بارغىلى پارىژغاە تتەسائ رىمېي 9
 مدىنەك نداقۇم بىئىيكىەت. ۇقاپت پۇبول قۇئارت يىلدىن 1ۇ بارمىغىنىمغىم پارىژغا

 تكارلىرىمىزەنئەس رۇيغۇئۇ بولسىم نۈك بىر ھاياتتا تتىكىەھاجىرۇم لىدىغانېك مەك
 ئوزە ردەللەئ يىراقتىكى ندىنەتۋە شۇبولە خىزمىتىدڭ الرنىۇئ ش،ۇبولە بىرگ نەبىل
 رىبسىنغان،ېغ ھاياتتا ساپىرلىقۇم قىغان،ڭچا پۇبول شناەتە نىيىتىگەدەمڭ لقىنىەخ
  !ەتتۋەلەئ ،ۇغىشاليدېب رەللىلەسەت سىزۇقىلغ رەۋۋۇسەت نۈچۈئ رەكلەرۈي النغانۇڭم

 
 رغانۇت قىلىپ ھازىر تاقلىرىنى-كۈي زالىدا لىشۈۋېتۈك ھمانخاناېم نەم

 تاكسى بىر ئارقىلىق خادىم تچىەالزىمۇم يىن،ېك ندىنەشكۈرۆك نەبىل ھمانالرېم
 بولمايال ھايالە ئانچ تاكسىسى بىر لىكەڭر قارا كالسسىكڭ لوندوننى. چاقىرتتىم

 يىنېك ندىنەرگۈي يولە تالرچۇمىن 01 نەبىل تاكسى بىز. لدىمەك ئالغىلى بىزنى
ۇ ب بىز. قۇلدەك ئىستانسىسىغا پويىز لقئاراەخ  King's Cross St. Pancrasلوندون

 پويىزىغا روستارۋيى ىدىغانڭماە ندەتكۆئ 1:20 تەسائ يىنېك شتىنۈچ نۈگۈب ردىنەي
 لېيچەر يەتمۆئ زاقۇئە ئانچ كىرىپە ئىچىگ وگزالۋ بىز. مىزىبار پارىژغا پۇرۇئولت
  پ،ۈزۈتكۆئ شلىرىدىنۈرۈكشەت رلىكەتەبىخ تاقلىرىمىزنى– كۈيۋە  قۇچراشتۇئ نەبىل

 .قۇردۇئولت پىپېت نلىرىمىزنىۇئور زۆئ چىقىپ پويىزىغا
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Eurostar (زىۇلتۇي روپاۋيا )ئايرىپ نىەفىرانسىي نەبىلە بىرىتانىي كۈيۈب 

 قاتنايدىغان تونىلىدا روپاۋيا ئاستىدىكىڭ قانىلىنى ىزېڭد نگىلىسېئ رىدىغانۇت
 000 رىسىداۇئوتتە فىرانسىيە ۋە بىرىتانىي كۈيۈب تارىختا. رۇنامدڭ لىنىيىسىنى پويىز

ۇ ب مماەئ ،ۇبولسىم بولغان شالرۇرۇئ تىملىقېق نۇرغۇن لغانۇسوز نغاۇزۇئە يىلالرچ
 – بىر ردىنەتلەھەج سىياسىيۋە  ربىيەھ ئىقتىسادىي، نىي،ەدەم تەلۆد ئىككى

 دوست تلىكەقىيام  ئامراقە بىرلىرىگ-بىر ،ئايرىاللمايدىغانە ئاسانلىقچ بىرلىرىدىن
 نگىلىسېئ تىمېق نۇرغۇن باشالپ يىلىدىن-0202 تەلۆد ئىككىۇ ب. رۇردەقىبلەر مەھ

 مماەئ ،ۇبولسىم نەشكېڭەك توغرىسىدا قىزىش تونىلى ئاستى رەي زىداۇبوغ قانىلى
 قىلىنىدىغان رپەس پلىكى،ەككەرۇمڭ كلىنىەش رەي  قى،ۇرلۇقڭچوڭ ئاستىنى ىزېڭد

 كۈرلۈت قاتارلىق رسىزلىكىەتېيڭ رنىەتلەئىمكانىي خنىكىلىقېتۋە  غەبلەم زور تەغاي
ۋە  خنىكاېت شۇلۇرۇق ئىلغار. نەلگەك ئاشمايە لگەمەئ نەبىل رەبلەۋەس

 ئىككىۇ بە ندەلگەك يىلىغا -0206 گىشىپەئ ققىياتىغاەرەت كسىزۈزلۈئڭ ماشىنىلىرىنى
 شۇرۇتاشتۇت بىرلىرىنى-بىر ئارقىلىق يولى رۈمۆت ئاستى ىزېڭد ىئاخىر تەلۆد
 اقىتتاۋ ينىەئ. باشلىغان ئورتاق ئىشىنى زىشېق ىنىتونىل روپاۋيا -شىۇلۇرۇق
ۇ ب سابلىنىدىغانېھ قىرىۇي قىيىنلىقى خنىكىلىقېتۋە  پەككەرۇمەڭ ئ نيادىكىۇد
 سمىيەر يىلى -0222 تاماملىنىپ، تلىكەقىيەپپۇۋەم يىلى -0222 ئىنشائاتى شۇلۇرۇق

 زىۇبوغ ىزېڭد قانىلى نگىلىسېئە بىرىتانىي كۈيۈب. ۇكىرىشىد شقاۇتوش چىالرۇيول
 ئايرىلىپ ئارقىلىق ىزېڭد ئارىلىق km21 دىنەفىرانسىي قوشنىسىە رقتەش ئارقىلىق

 ئاستى ىزېڭد تونىلى روپاۋيا لىنىيىسى پويىز روستارۋيى ئارىلىقتاۇ ب مماەئۇ رىدۇت
 تەرۈس km200 زلىكېت تلىكەسائ قىرىۇيەڭ ئ ئارقىلىق يولى رۇتوم لىكەلىنىي قوش

 تاتۇمىن 01 تەسائ 9 چىالرنىۇيول ئارىلىقىدىكى پارىژ نەبىل لوندون قاتناپ، نەبىل
  .ۇيدەلەزۈتكەيە نزىلىگەم

 
 ئاكا مىجىت: ئاكىغا مىجىت يىنېك تتىنەسائ رىمېي قوزغىلىپ پويىز نەم

 پويىز. مىزىكىر ئاستىغا ىزېڭد كىيىن تتىنۇمىن 00ە نەي بىز ،ۇڭرۇئولت قىلىپ تەدىقق
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  ....رىمىزۆك جانلىقلىرىنى ىزېڭد قاتارلىق لىقېب كىت، ىزدىكىېڭد رىزىسىدىنېد
 .دىدىم

 
. ئىدى بولغان چىقىپ قىغاۇقلۇرۇق روپاۋيا ،پۈتۆئ ئاستىدىن ىزېڭد پويىز

 – قوي تىزالر،ېئۇ رىلغېت ساالالشقان داالالر، تولغان شىللىققاېيە رىزىلىرىدېد پويىز
 غايىب تىزال پۈنۈرۆكە زىمىزگۆك كەاتقاندۇۋچۇئ ئاسمانغا ردىنەي ددىۇخ كالىالر
ە تتۋەلەئ رىمىېي قالغان بولساە ردەھەش رىمىېيڭ للىكىنىەزۈگ روپاۋيا. بوالتتى

 الرۇئاقق گاھىدا ،ەنسۈرۆك دىرلىقالرېئ قاپالنغان نەبىل ئورمان گاھىالردا. زىالرداېي
 رەللۆك ياتقان تالىشىپەڭ ر نەبىل ئاسمان كۆپكۆك اتقانۋقىلى ازۋرەپە ستىدۈئ
 ئىش لۈشكۈمۇ تولىم تاپماق پراقۇت گىياھسىز كەئالىقاند مىنداېزۇ ب. تتىەنۈرۆك

  .ئىدى
 
. تتىۇۋەزۇب دىققىتىمنى پىېگ قىلغان پۇنوق نىېمڭ ئاكىنى مىجىت قسىزۇيۇت

 كىت، ىزداېڭد يىنېك تتىنۇمىن 00 ئىلگىرى تەسائ بىر سىز كام،ۇئ زىزجانەئ“
 نەم. ”؟ۇققۇرمىدۆك رنىەرسىلەن نداقۇئ بىز نىېق ىز،ڭنتىەدىگ رىمىزۆك لىقالرنىېب

 تارىم دادامڭ چو. ئىدىە ردەي قىنېي رياسىغاەد تارىم يۆئڭ بىزنى: نەابۋجا
ە زىدەب ن،ەبىل تىۈركۈبە زىدەب نىۋئوۇ ئ. ئامراقتى قىلىشقا چىلىقۋئو گاللىقىداڭجا
 بىرڭ نىۇئۋە  دادامڭ چو نەمە تىلدەت قىشتا يىلى بىر. اليتتىۋئو نەبىل مىلتىقىۋ ئو

 ىئاخىر دادامڭ چو. الدىمۇۋرۇت گىشىپەئ پەد نەبارىم چىلىققاۋئوە بىللە ئاغىنىسىگ
 ،ئاپىرايۇ ئاپارسامم چىلىققاۋئو نۈگۈب نىېس م،ۇئوغلۇ بولىد: دىېد نداقۇم اڭما
 نىۇش نەس مەسېدە مېن نەمە ندەتكۆئ پەسسەد زۇم ريادىنەد نۈگۈب بىز مماەئ

 رياغاەد بىز. ردىمەبە دۋە پەد لۇماق نەم ،؟ۇقمۇلىشتېك رت،ەشڭ قىلىشى
ۇ ب:  اڭما پۇقوي قاراپ بىر پەمسىرۈلۈكە ئاغىنىسىگ دادامڭ چو قىنالشقانداېي
 قارشىڭ ريانىەد تاكىە ندەتكۆئ تىمېق نجىۇت مەئاد باقمىغان پۈتۆئ نۇرۇب ريادىنەد

 بولمىسا ،كەرېك تىشىۆئ پەچىشل زىقىۋقو توغراق غىزىداېئە چۇچىقق قىرغىقىغا
 رقەغ غاۇسە د -ۇ تىدېك رىلىپېي ئاستىدىن ئايىغىڭ منىەئادۇ ش زىۇمڭ ريانىەد

. مۇقورقت لەس الپڭئا پلىرىنىەگۇ بڭ دادامنىڭ چو نەم. دىدى...ۇبولىد
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 زىقىنىۋقو  توغراقە پارچ بىرە بويىچ پىېگڭ دادامنىڭ چو رمايۇچاندۇ نداقتىمۇش
 ريادىنەد پۇتۇت مەھكەم قولىنىڭ دادامنىڭ چوە د - چىشلىدىمڭ چى لىپېك پىپېت

 ".تتىمەك پۈتۆئ نەسېئ-ئامان
 
 ئاكا مىجىت. شتىۈلۈكە پاراققىد رغانالرۇئولت الپڭئا منىەكايېھۇ بڭ نىېم 

 زاقۋقوۇ ىملېھ اڭما سىز ك،ەدۇبولغ مەسېد تەھمەرە سىزگ زىزجان،ەئ بارىكالال“
ڭ سىزنى نەم مماەئ " دىدىم نداقۇم نەابۋجا نەم .دىدى! قويماپسىز چىشلىتىپ

ە رىقىدەتۇ ش "...مۈردۆك ىزنىڭچىققىنى پەچىشل ىزداڭغىزىېئ ىزنىڭلىتىېب پويىزغا
 پارىژ پۈرۈي چاقچاقلىشىپ ئويناپ نىۇئوي زۆس لەھەم بىر نەبىل ئاكا مىجىت

 يەزمەسۇ نلىكىمىزنىمەلگەك تىپېي( Paris Gare du Nord) وگزالىغاۋ شىمالىي
 .قۇقاپت

 
 .قۇلدەك تىپېي ھمانخانىغاېمە ندەگېد بوالي زۇتوقق تەسائ چەك اقتىۋ پارىژ

 بىرىڭ كلىرىنىەلۆب اتۋئا ناھايىتىڭ ھىرىنىەش پارىژ ھمانخاناېم ردىغانۇت بىز
 غا( Av.Rachel) كوچىسى لېيچەر دىكى( Montmartre)ە مونتمارتر بولغان

 دەق يىراقلىقتاە رچەتىرلېم 900 رىزىسىدىنېدڭ ياتىقىمىزنى ،پۇبول جايالشقان
 بولغان ولىۋسىمڭ قالرنىۇشەم - ئاشىق رومانتىك نيادىكىۇد رغانۇت پۈرۈتۆك
“Moulin Rouge  ”(نەگمۈت قىزىل -  The red wind mill )راتتىۇت پۈنۈرۆك.  
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 رسەد نئىتىدىنەس رۇيغۇئ پارىژدا

 
 

 تراپىداەئ تەسائ ئىككى نۇرۇب شتىنۈچ نۈگۈب بىز. ماي -06 نۈگۈب
 ركۈت بىر ردىنەي بىر قىنېي ھمانخانىغاېم پۈرۈلگۈئە شكۈچۋە  قۇئايالند رنىەھەش
 ئىككى قىلىدىغان نۈچۈئ تكارلىرىمىزەنئەس  نۈگۈب. قۇتاماقالند پىپېت ستورانىنىېر

 Théâtre de la Ville پارىژدىكى :بىرىنچىسى. ئىدى لغانۇرۇنالشتۇئور ئىش
 سىنڭ فوندىنى ئاگاخان ،رىپېبە د 9 تەسائ يىنېك شتىنۈچ تىياتىرخانىسىغا

 :ئىككىنچىسى. نداشۇئور زىكىسىنىۇم- ناخشا رۇيغۇئ تلىكەسائ بىر نۈچۈئ فىلىمى
 رتېكونسڭ ىياتىرخانىسىنىت  Théâtre de la Villeە د 2 تەسائ يىنېك شتىنۈچ

  .ئىدى رىشېب رسەد ئارقىلىق رەشىقلەم لىيەمەئ زىكىسىدىنۇم-ناخشا رۇيغۇئ زالىدا
 

Théâtre de la Ville رىمداېي 0 تەسائ بىزنى ماشىنا نەتىلگەۋەئ دىن 
 ،يىنېك تامامالنغاندىن لىشېئ سىن تلىكەسائ بىر. لدىەك ئالغىلى ھمانخانىغاېم
 تراپىداەئ 000ە تكەپائالىيۇ ب. باشالندى اقىتتاۋ نەكىتىلگېب شىقىەم زىكاۇم رۇيغۇئ
ۋە  چىالرۇغۇئوق تقىقاتچىالر،ەت قىزىقىدىغان زىكىسىغاۇم-ناخشاۋە  تەنىيەدەم رۇيغۇئ

  لىكەفىرانسىي ەنەي يىغىنغا. ئىدى نەلگەك رەلىكلەفىرانسىي ردىكىەلەساھ باشقا
 Dr Jean) ۇ ندىمەپەئڭ رىۇد جىئان دوكتور ناسى،ۇزىكىشۇم ئاسىيا راۇئوتت ئاتاقلىق
During) ارداۋيان يىلۇ ب  پ،ۇبول نەلمىگەك قول قۇرۇقە رگەيۇ بۇ ئ. ئىدى نەلگەك 
 شرىياتىداەن سىن-نۇئ  ( Radio France" )رادئىوسىە فىرانسىي"ڭ نىەفىرانسىي

 زىكىسىنىۇم قامۇم رۇيغۇئ ناملىق "اۋنا: زىكىسىۇم رۇيغۇئ" قىلىنغان شرەن
 نەبىلل زىۆئ نۈچۈئ قىلىش قدىمەت ھمانالرغاېم پالستىنكىسىنى CD رغانۇشتۇتون
  .ئىدى نەلگەك لىپېئ قانچىنى بىرە بىلل
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 خانىم ھاررىس لېيچەر دوكتور باشلىنىشىداڭ تنىەپائالىيۇ ب نكىۈگۈب
 قىزى رۇيغۇئ اتقانۇۋئوق قۇدوكتورل پارىژدا ،يىنېك قىلغاندىن زىۆس باشلىنىش

  ردى،ۈندەشۈچ نىيىتىنىەدەمۋە  زىكىسىۇم رۇيغۇئە زچۇفىرانس مىجىت سەددەقۇم
 ئاخىردا. باشلىدىە رسىتىلىشكۆك رەكلەرنۆئ زىكىسىدىنۇم-ناخشا رۇيغۇئ ئارقىدىنال

 ابالرنىۋجا نەرىلگېبۋە  سوئاللىرىنى سورىغانڭ ھمانالرنىېم قاتناشقانە تكەپائالىي
 تەسائ بىرە ئىچىد يپىياتالرەك قىزغىن تەپائالىيۇ ب ...قىلدىە رجىمەت سەددەقۇم
 نەبىل رالرۇيغۇئ اتقانۇۋئوقۋە  ياشايدىغان پارىژدا قىسىم بىرە چتەك. قىلدى امۋدا

 نەبىل تائاملىرى رۇيغۇئ ،يىغىلىپ ستورانىغاېر تارىم پارىژدىكىە بىرلىكت
 :كۆرەلەيسىزسىن فلىمىنى  تۆۋەندىكى ئۇلنىشالردىن .قۇتاماقالند

 
http://youtu.be/FQo-IS9823A 

 

http://v.youku.com/v_show/id_XNzI4ODc4NDg4.html 
 

 
 

 رتىېكونس نۇرسۇت رەبۇنەس دىكىپارىژ
 

 
ە تتەئاد زىكىالرنىۇم قىلىدىغان سىرەت كۈچلۈكەڭ ئە لبىگەقڭ ئىنسانالرنى“
 انلىقالر،ۋزورا نامراتلىق، ،ەرگەتلەتاالپ غىرېئە چمىشىدەك ھايات نۈتۈپۋە  تارىخى

 نەزىلگېئ غانىچرۇئ پۆك قىلىنىشالرغا قىرغىن ئىرقىي تتاەھ قىلىنىشە ملىكەستۇم
ۋە   سىياسىي ئاتالمىشڭ نيانىۇد نكىۈگۈب رەلقلەخۇ ب مماەئ ،ۇيارىتىد رەلقلەخ

 ” ۇقارىلىد پەد” رەچسىزلۈك“ە ھنىسىدەس ئىقتىسادىي

 
 زىكانتۇم ركىلىقېئام)  Michael K. Hendersonرسئانېندېھ ك لېمايك   -

  (ناسۇتشەمئىيەجۋە 
 

http://youtu.be/FQo-IS9823A
http://v.youku.com/v_show/id_XNzI4ODc4NDg4.html
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 ھىمۇم بىرە نەيڭ پىرىنىەس روپاۋيا نۇرسۇت رەبۇنەس. ماي -00 نۈگۈب
 Théâtreە د 00 تەسائ اقتىۋ پارىژ يىنېك نشتىۈچ نۈگۈب بىرى تلىرىدىنەپائالىي

des Abbesses  رتىېكونس نۇرسۇت رەبۇنەس لغانۇرۇنالشتۇئور تىياتىرخانىغا سپىيەك 
ڭ خادىمنى چىۇرغۇنالشتۇئور تىياتىرخانىسىدىكى  Théâtre des Abbesses  .ئىدى
( نۈەي 060) دىن €02 لىتىېبڭ رتىنىېكونس نۇرسۇت رەبۇنەس ،ەيتىشىچېئە بىزگ
   .ۇپتۇبول پەگۈت تىلىپېس توردا نۇرۇبئاللى

 
 

 
 
 
 



 

 www.uyghurensemble.co.uk/uy ئەزىز ئەيسا ئەلكۈن  ( 2,13,)" سەنۇبەر تۇرسۇن - قىتئەلەر ئارا قاناتالنغان كۈي"

 

90 
 

ەڭ ئ سانىڭ چىالرنىۇغۇئوق رۇيغۇئ يدىغانۇئوقە دەفىرانسىيە بويىچ روپاۋيا
 ،ەقىلىنىشىچ خمىنەت. ۇيدۇئوق پارىژدا ساندىكىلىرى قەتلۇمڭ الرنىۇئ پ،ۇبول كوپ
 نكىۈگۈب. نەيدىكۇئوق چىالرۇغۇئوق رۇيغۇئ تراپىداەئ 0100ە دەفىرانسىي ھازىر
 رۇيغۇئ سالمىقىنى رلىكەنۈرۆكڭ تاماشىبىنالرنى لىدىغانېك رتقاېكونس
  .ەتتۋەلەئ ،يوق پەگ قىلىشىدا شكىلەت ڭ چىالرنىۇغۇئوق

 
ە كىشىگ شىۇلۇرۇنالشتۇئورە ھنەسۋە  بىۇلۇئوس شىۇلۇرۇقڭ تىياتىرخانىنى

 پۇبول تلىكەۋەق ئىككى تىياتىرخانا. تتىەسلىتەئ تىياتىرخانىلىرىنى پارىس كالسسىك
 دوپپىسى نەچىم رۇيغۇئ يارىشىملىقە ھنىگەس  .ئىدى تولغان لىق نەبىل تاماشىبىنالر

 اتقانۇۋرۇقاماشت زۆك اللىنىپۇج ئاجايىپ رىداۇنڭ چىراغلىرىنىە ھنەس كۈچلۈك ۋە
 بىرە نەي تقاچ،ۇت تارۇد قولىدا بىر رەبۇنەس قىزى رۇيغۇئ نەكىيگ كەلۆڭك سەتلەئ

 نغاۇزۇئ-ندىنۇزۇئ. لدىەك چىقىپە ھنىگەس چەرگەب ساالم پۇرۇت گىلىپېئ قولىدا
   .تىنچىدى ئىچى تىياتىرخانا يىنېك اكلىرىدىنۋچا لىشېئ قارشى سوزلىغان

ڭ ساتارنىۋە  رۈمبەت. رىماقتاڭيا نەبىل ازىۋئا زىلڭ رنىەبۇنەس قامىۇم بىياتەچ
 ھلىياەمە زىگۆئ پۇرۇالندۇڭم تاماشىبىنالرنى ازىۋئا زىكاۇم اتقانۋلىنىڭئا كىشىدىنەڭت

  ...قىلماقتا
 

 تنىەنئەسۋە  ماھىر يارىتىشتا تەنئەسە زگىچۆئ روپاداۋيا رەلىكلەفىرانسىي
 سپىەك رتېكونس نكىۈگۈب. ۇقارىلىد پەد ،لقەخ بىر شىنىدىغانۈچ يىدىغان،ۆس

 رتقاېكونس نۈگۈب ياكىۇ ۋەقاتتىقلىقىدىنمڭ شنىۇرۇباشق ياكىۇ نمۈچۈئ بولغانلىقى
ۇ نمۈچۈئ بولغانلىقى رەملەئاد يىدىغانۆس تەنئەس ممىسىەھڭ رنىەنلەلگەك

 لوندوندىكى. تتىەرۈس مۈكۆھ جىمجىتلىق كەيوقت مەئاد ددىۇخە ئىچىد تىياتىرخانا
ۇ غڭيىغال ياكى رلىرىۇن چاقنىغانڭ ئاپپاراتلىرىنى سىمەر ئوخشاش رتقاېكونس

  ...النمايتتىڭئا ازلىرىۋئا يىغلىغانڭ بالىالرنى
 

 نىلىكەنتەت نەبىل قالرۇتۇئ زور ناھايىتى دا 02 تەسائ اقتىۋ پارىژ رتېكونس
ڭ تىياتىرخانىنى ،ۇبولساقم چىققان چىكىپېك لىېخ تىياتىرخانىدىن بىز. ئاياغالشتى
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 نەم. نەئىك رغانۇت پۈتۈك بىزنى چىالرۇغۇئوق رۇيغۇئ تراپىداەئ 20-10 ھويلىسىدا
 .ساالمالشتىم قىزغىن نەبىل رىنداشلىرىمىزېقۇ ب

 
 

 
 
 

 خانىم رواسس لىسا فوتوگراف دوستىمىز ئىككى كىلىقىرېئام لوندوندىن پارىژغا
 ھمانخانىغاېم بىز چەك نىۈكۇ ش. ئىدى نەلگەكۇ پىرايسم ئىئان  زىكانتۇم نەبىل
 زاقۇئ لىېخ لىشىپڭپارا تاماقالنغاچ، ستورانىداېر ھااللڭ ھىندىستانلىقنى بىر قىنېي

ەڭ ئڭ پارىژنى نۈچۈئ بىز ئاخشام نۈگۈب .قۇقايتت ھمانخانىغاېم يىنېك رغاندىنۇئولت
. ئالىمىز يولە پكەرەت-پەرەت ئايرىلىپ ممىمىزەھە تەئ بىز. ئىدى ئاخشىمى ئاخىرقى

 روپاۋيا ىداقمرالىەھڭ ھاررىسنى لېيچەر تكارىمىزەنئەس چۈئ قاتارلىق نۇرسۇت رەبۇنەس
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 ەكنىسۋې ھىرىەش ستىۇئۇ سڭ نىەئىتالىي بولغان كىتىېب ئاخىرقىەڭ ئڭ پىرىنىەس
 ئايروپىالن چىدىغانۇئە د 0 پ،ۇرۇت ئورنىدىن رىمداېي 2 تەسائ نەتىگەئە تەئ

 لوندونغا نەبىل پويىزى روستارۋيىە پتەرەت چەكە تەئ نەم...  ۇچىقىد يولغا نەبىل
 تىكىەئ ھالدا جىددىي ھمانلىرىمىزېم يىنېك قايتقاندىن ياتاققا بىز. نەقايتىم

ە ئىتالىيڭ رنىەبۇنەس الۋۋئا تىنئايرىلىش نەم. تتىۋەباشلى ييارلىغىنىەتڭ رنىەپەس
 رىمېكۇئابدۋە  سۇيون مىجىت ئاندىن ،خوشالشتىم پەتىل يول ئاقە پىرىگەس

  .قۇشتۈرۈبىلد كلىرىمىزنىەلتى ياخشى نەبىل ئاكىالر ئوسمان
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 شىدىغىنىمزنىۇرۆك قايتا قاچان ،ەردەيەق يىنېك ەچۇقىلغ سىپېن قدىرەت
 بىر نەتكۆئە بىلل نەبىل تكارلىرىمىزەنئەس زىزەئۇ ب تالرداۇمىنۇ شۇم نەم. يمىزەبىلم

 رەگەئ. ئىدىم قىلماقتا سېھ نلىكىنىەتكەك پۈتۆئ زلىكېت قانچىلىكڭ پتىنىەھ
 پۇچۇئە بىلل نەبىل تكارلىرىمىزەنئەسۇ ب بولسا بولغان ئىمكانىم ھازىرالۇ مڭنىېم

.... ەھ بولسام قايتقانە بىللە تىنىمگۋە غۇلۇئە زىزانەئۇ ش ئاندىن رىپ،ېبە گەئىتالىي
 ردىكىەيۇ ئ... "..خورام-خوشال مەئادە ممەھ ،رۇيغۇئ مەئادە ممەھ"ە ردەيۇ ئ
 قىلىپە پار -ەپار ىزنىڭكلىرىەرۇي ئازاپاليدىغان،ە مىشەھ سىزنى رىنداشلىرىمىزداېق
 يوق ياكى ئاز ناھايىتى بولغانالر گىرىپتارە گ" سىلىېك غنىشېس نەتۋە" ردىغانۇت
ۇ پمۇبولە ارۋئا پەسوزل تىلالرداە زچۇفىرانس ياكىە نگىلىزچېئ خىېت رلىك،ەيېد
 "...ەد -ۇيدەزلۆسە رچۇيغۇئ مەئادە ممەھ"ە ندەدىگ نىېتڭ ۋەرنىۇيغۇئ  يسىز،ەرمۇي
ڭ تىنىمنىۋە پ،ەئىشلۋە  پەزلۆس تىلىمدا ئانا زۆئ ئارىسىداڭ لقىمنىەخ زۆئۇ نمەم

 نگىلىز،ېئ پىشماق ئاق ز،ۆك كۆك ردىغانۆكە ندۇك نەمۇ شۇم نىپېق ،نىپېق باغرىغا
 نداقۇش ھاياتىمدا اڭما رەگەئ! ؟ەھ مدىمامياشى مەبىغ نيادىنۇد كەزالردۇفىرانس

 رەملەئاد ختلىكەبەڭ ئ نيادىكىۇدۇ ب منىۈزۆئ بولسام بولسا نەلگەك رەخىتلەب
 تىنىدىنۋە رت،ۇي نەسكۆئ پۇلۇتوغ زىۆئ.... بوالتتىم ھىساپلىغان پەد قاتارىدىن

ە يسەچۈك قوغلىشىپ يىلالرنى ئاي، ن،ۈك ببىتىەھۇم بولغانە نگەتڭ ۋەئايرىلغانالرنى
 نجاپۇيالق نىۈك رەھ يەچمۆئ ئوتۇ ب  ن،ەئاجىزلىمايدىكۇ رگىزمەھ نەچىيىدىكۈك
 ...نەيىدىكۆك
 
 ھارارىتىدىنڭ ئوتىنى غىنىشېس ننىەتۋە اتقانۈۋيۆك تىنمايە كتەرۈي كىۇش نۇكەي
ۇ شۇم. ۇئوخشايدە لگۈكۆۋە د بىر ددىۇخ ختەبۋە  شاللىقۇخ تاپقانە تتەھاجىرۇم

 يىلالردىنە چچەن 00ە رىكىمدۈي مەتسۇۋەقويە ركىگەئ سىياتىمىنىېھ ئىچكى تاپتا
 ن،ەئوخشايم تىدىغانۈۋېكۆت ردلىرىمنىەد اتقانۋلىېك ساقلىنىپ نۇرۇيوش يانۇب
 قىلىپ رماۇقتۇرۇبە لبىمگەق ركىنلىكىمنىەئ سسىيېھ ياخشىسىەڭ ئ اۇڭش

 تلىرىنىەقىسم ئاچچىقڭ قدىرنىەت نداقۇشۇم ئوخشاش اڭما نى،ېق.... رايۇپتياشا
 نىۈك بىر چىققان ئاپتاپ قدىرىەت ڭ نى" شالرۇق نسىزەتۋە" اتقانۋزۇتكۆئ شىدىنېب
 تىنىدىنۋە نقىالر،ۇرۇب بىزدىنۇ ىمۇڭش!..... سايرامدىن چىقار يا بايدىن، چىقار يا
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 قى،ۇغلۇلۇئڭ ننىەتۋە باققانالر تىپېت ردىنىەد ئاچچىقڭ نسىزلىكنىەتۋە ئايرىلىپ،
 قىلىپ رۇستەدە رگەبىزل زىپېي داستانالرنى تاالي-تاالي توغرىسىدا كىۈكلۈيۈب

 !؟ۇسمەمەئ نەئىك رغانۇقالد

 
 

 
 
 
 1 تەسائ چەك تارتىپ ندىنەتىگەئ نۈگۈبڭ نىېم. ەنبەكشەي ماي، -00 نۈگۈب

ڭ ئىنىلىرىمىزنى چىۇغۇئوق اتقانۇۋئوق پارىژدا اۇڭش. ئىدى بار اقتىمۋ بوشە چىك
 لغانۇرۇنالشتۇئور بويىغا لۆك لەزۈگ بىر سىرتىدىكىڭ پارىژنى نەبىل كلىپىەت
 پويىزىداڭ نى 1 تەسائ يىنېك شتىنۈچ نىۈكۇ ش. قاتناشتىمە گ "شرىپىەم رۇيغۇئ"

 .قايتتىم لوندونغا
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 لدىنېيچەر يىنېك ندىنەتكۆئ نۈكە قانچ بىر لىپېك قايتىپ لوندونغا نەم

 نىسڭ ۋېنىەئىتالىيڭ تكارلىرىنىەنئەس رۇيغۇئ باشچىلىقىدىكى نۇرسۇت رەبۇنەس
ۋە  لوندونۇ مڭرتنىېكونس بولغانلىقى، كۈللۆڭۈك ئىنتايىنڭ پىرىنىەس ھىرىدىكىەش

 نلىكىنىەتكۆئ نەبىل رەتلەقىيەپپۇۋەم زور ئوخشاشە رلىرىدىكىگەھەش ژپارى
  .لىدىمڭئا

 
ڭ نىەئىتالىي ماي -90 تكارالرەنئەس رۇيغۇئ باشچىلىقىدىكى نۇرسۇت رەبۇنەس

 تىملىقېق -TK1890 ە ندەتكۆئ تۇمىن 90 :02 اقىتۋ رلىكەي ھىرىدىنەش نىسۋې
 تۇمىن 0:21ە ىدچېك ماي -90 نىەيە چېكۇ شۋە  چقانۇئ لغاۇئىستانب ئايروپىالندا

ۇ ش نەبىل ئايروپىالن چقانۇئە مچىگۈرۈئ لدىنۇئىستانب تىملىقېق -CZ680ە ندەتكۆئ
 . بارغان تىپېي تەساالم-ساق درومىغائايرو مچىۈرۈئە د 09:21 اقىتۋ رلىكەي نىۈك

 
 

 
 ەخاتىم

 
 
 ”رۇخاتاد ھايات زىكىسىزۇم“
 
(Friedrich Nietzsche 02-يالسوپىەپ رمانېگ ياشىغانە ردەسەئ) 

 
 

 قىلىدىغان، سەۋەھە تكەرىپەم ئىلىم تارتىپ تارىختىن رالرۇيغۇئ بىز
 قىلىچ، يدانىداەمەڭ ج ن،ەگمىگەئ باش الرغاۋيا بىز. لقمىزەخ رۇبات قىللىق،ەئ

 تەلۆد ئوينىتىپ قىلىچە ستىدۈئ ئات قوغداپ، ننىەتۋە-لەئ پۇتۇت قالقان
 تار،ۇد م،ەلەق قولالرغا تقانۇت قىلىچۇ ش بولسا يىلالردا ئاسايىشلىق رغان،ۇباشق
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 مىراسالرنى سەچمۆئە سىگەساھ تەنىيەدەم ئىلىم، نياۇدۋە  ركۈت لىپېئ ساتارالرنى
 رۈرۆز م،ەلەئ بولسا رۈرۆز يانۇب ردىنەسىرلەئە چچەن لقىمىزەخ. لقمىزەخ رغانۇقالد

 تەلۆد سوراپ نىىزۆئ-زۆئ رىپ،ېب لىپېئ يولىدا ئوز شلىرىنىەرۈك مەلەق بولسا
 . رۇتلقەخ نەلگەك پۇرۇباشق

 
 ئىدىراكلىق،-قىلەئ ن،ەنگەشۈچ نيانىۇدۋە  ئىنسان رالرۇيغۇئ ،كەمېد
 دىنىي ددىيەشەئ يانۇب دىنسىرەئ چۈئ نكىەتكۆئ لقمىزەخ .رۇلقتەخ بىر بار تارىخى

 م،ۇلۇز تاشقىۋە  ئىچكى بىدىنەۋەس ئىشانلىق-پىۇس نادانلىق، پچىلىك،ەزھەم
ۋە  تچىلىكەلۆد يلىەپۈت ئىتتىپاقسىزلىقالر ئارا-زۆئ نامراتلىق، يرانچىلىقى،ۋە شۇرۇئ

 رەۋد نەنگەزلۈي قااللىقۋزا كۈزلۈي مىيۇئوم ،كىنىپېچ ئارقىغا قاتتىقە سىدەساھ ئىلىم
  ،يىلالردا چىققانە للىگەپ قىرىۇي باشلىنىپ ئىنقىالبى تەسانائ روپاۋيا. بولدى

 يولىدا كەيىپ قالغان پەرەلدۆچ نۇرۇلىبئال ركىزىدىكىەمڭ ئاسىيانى راۇئوتت رالرۇيغۇئ
 نورمال رەكىشىل زىەب تتاەھ. ئىدى قالغان تىپېپ پاتقىقىغا ھايات رماۇقتۇرۇب

 نكىەتكۆئە رچەگ. ئىدى قالغان مۇھرەمۇ ردىنمەتلەئىمكانىي ياشاش كەئىنساند
ۋە  مائارىپ ىۋزامانى نىەي ددىچىلىكەج رۇيغۇئ باشالپ باشلىرىدىنڭ سىرىنىەئ

 مىيۇئومڭ تنىەمىلل گىشىپەئ لىشىغاېئ جىەۋئڭ تلىرىنىەرىكەھ ئاقارتىش مىللىي
 رلىكەنۈرۆك تلىرىەرىكەھ ياشاش شىنىپۈچ كىملىكىنى زۆئۋە  نيانىۇدە پىتىدۈس
 رۇيغۇئ يانۇب سىردىنەئ رىمېي يىنكىېك مماەئ ،ۇبولسىم نەرىشكېئە رگەتىجىلەن

 ماھىر لغاۇسۇئ-ناخشا رالرۇيغۇئ“ پۇلۇرۇشتەھنىلىلەس ىيئنۇس قايتىدىن كىملىكى
ە چچەن 20 نكىەتكۆئ مئىيىتىەج گوۇڭجۋە  نياۇد. قالدى ئاتاققا-نامە دىگ” لقەخ

ە زگىرىشىگۆئۋە  قىلىشى ققىيەرەت تىز خنىكىداېت نەپۋە  ئىقتىساد يانۇب يىلالردىن
 سىياسىيۋە  ئىجتىمائىي نەمۈت – كۈرلۈت تەمىلل ماھىر لغاۇسۇئ ناخشاۇ ب گىشىپەئ

 ئاستى رەي مولە د -لمىدىەتېيە رئىتىگۈسڭ ققىياتالرنىەرەت بلىكەۋەس كرىزىسالر
 رەسىلىلەم بىئىيەتۋە  ئىجتىمائىي تااليلىغان نداۇرايە ئىگ بايلىقالرغا بىئىيەت
 لىنىۇسۇئ” شۈرۈستۆئ تارتىپ مايسىنى“ ئارىمىزدىكى ....باشلىدىە شكۈلۈرۆك

ە مئىيىتىدەجۋە  لقىەخ رۇيغۇئ دىبلىرىمىزەئ قىسىم بىر نەنگەگۆئ ياخشى
” تەمىلل ئامراق لغاۇسۇئ ناخشا“ ماسلىشالماسلىقنىە رگەۋد اتقانۈۋلۈرۆك
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 بىرڭ كىملىكىنى مىللىي رۇيغۇئ. ندىۇرۇئە شكۈرۈندەشۈچ باغالپ غابولغانلىقىمىز
ۇ ب. باشلىدىە شكەيىبلەئە پىتىدۈس ناھكارۇگ نئىتىنىەس رۇيغۇئ بولغان كىۈرۈۋت
 پىكىر لەھەم بىرە لقىمىزدەخ زىلىپېي رالرۇئوبزۋە  ماقالىالر يەلمۈزۈئ ئايىغىە قتەھ

  .چىقاردى پۈرۈلتەك قااليمىقانچىلىقىنى
 

ۇ پمۇبول نئىتىەس رۇيغۇئ كەاتقاندۋيتىېئ ئوبزورچىلىرىمىزۇ ئاش نداقتاۇئ خوش،
 تالۇپ ققىياتىغاەرەت نكىۈگۈبڭ رالرنىۇيغۇئ راستىنىال نئىتىەس زىكاۇم-ناخشا رۇيغۇئ
 ككىەرېك يتىشېئ قىلىپ قۇئوچە ردەيۇ ب ياق، ؟ۇئامىلم اتقانۇۋبولڭ كاشا–
ە چڭنىېم شۈرۆك زىكىدىنۇم-ناخشا ختسىزلىكلىرىنىەب نكىۈگۈبڭ رنىۇيغۇئ

 مىزىزۆئۋە  زىمىزنىۆئ نىالەيە سىلەم ساقالنغان ردىكىەيۇ ب. ۇبولمايد ئاقىالنىلىك
 كتىپېبيۇس چىققان لىپېك سلىكتىنەنمەشۈچ قۇتول ھىتىنىۇم اتقانۋياشا

  .رۇسىلىسىدەم خاتالىق نچىدىكىەشۈچ
 

-ناخشا ت،ەنئەس لى،ۇسۇئ شۇرمۇت تىقادى،ېئ دىنىيڭ تنىەمىلل بىر
 اقىتالرۋ سىرەئە بىرقانچ ياكىە سىردەئ بىر نىيتىەدەم ئالغانە ئىچىگ زۆئ زىكىالرنىۇم

 رىغاۇئوتتە كىلدەش لىپالشقانېق ھاياتىدا لقەخ مىيۇئوم  لىپېك بارلىققا ئىچىدىال
 ئاساسىدا لمىسىۇرۇق تەئىرسىيۋە  تەمئىيەج تلىكەددۇم نۇزۇئ لكىەب .ۇچىقمايد

 ققىيەرەت درىجىيەت نەبىل بىلىملىرى نەنگەگۆئ ھىتىدىنۇم تەبىئەت ياشىغان زىۆئ
ڭ تنىەمىلل بىر رقانداقەھ . ۇقىلىد ققىيەرەتۋە  ۇلىدېك بارلىققا ،ۇتوپلىنىد قىلىپ

 باشقاۋە  شىۇرۇت پۇبول تۇجەۋم ڭكىملىكىنى مىللىي زۆئڭ تنىەمىللۇ ش نىيتىەدەم
  .رۇكاپالىتىد پۈتڭ ياشىشىنى ھالدا رقلىقەپ ردىنەتلەمىلل

 
 مىللىي رۇيغۇئ بىئىيكىەت زىكىسىۇم ناخشا رۇيغۇئ ئىچىدىكى رەتلەنىيەدەمۇ ب

ۋە  ناسلىقۇتشەمئىيەج. رۇبىرىدڭ رنىەركىبلەت ھىمۇم رىدىغانۈندەدىلەۋگ كىملىكىنى
 رەلقلەخە گئى مىنغاېز ياشايدىغان قىمۇمۋە  ىتىل زۆئ ،يتقانداېئە بويىچ ئىلمى تەمىلل

 مىللىي ،ەكىملىكىگڭ تنىەمىللۇ ش زىكاۇم– ناخشا نىيتىدىكىەدەمڭ الرنىۇئ نۈچۈئ
 ،ۇئوينايد رولىنى شۇرۇروھالند ش،ۇرۇئىلھامالند ىۋنىەم مائارىپىغا ققىياتلىرىغا،ەرەت
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. كوپ ناھايىتى مىسالالر ردىكىۇتۇ ب  .سەمەئ نەتكەرسۆك سىرەت لبىيەس چقاچانېھ
 ناخشا بولغان ھىرىەۋج بىرڭ ئىجادىيىتىنى ىرۋسەتۋە  قلىيەئ ئىنسان قىسقىسى

 ڭتنىەمىيەج مىيۇئوم بىر ياكىڭ منىەئاد بىر الشڭئا لىش،ېچ زىكاۇم ،يتىشېئ
  .ۇيدەزمۈتكەي زىيانە للىنىشىگۈگە ۋە كىگەچەكىل

 
 زور ققىياتىغاەرەت تەنىيەدەم-نەپ زامان ھازىرقى نياسىدىكىۇد ربەغ

 ئالغانە ئىچىگ زۆئ زىكىنىۇم – ناخشا للىرىەئ تەلۆدۋە  تەمىلل قوشقان رنىەھپىلۆت
ە ردەللەئۇ ب. ۇرىدېب تەھمىيەئە ئاالھىدە گتىنەس - تەنىيەدەم رسالۋېنىۇئ
 ،ۇبولىد قىرىۇي ئورنى مالىدىكىېئىست ىۋنىەم ڭنىتەمئىيەجڭ تنىەنئەس
ە للىرىدەئ ربەغ. ۇدىرلىنىدەقۇ ئورنىم تتىكىەمئىيەجۋە  رمىتىۆھڭ تكارالرنىەنئەس
. مالشقانۇئوم قاراش نەگېد ،رۇتكارالردەنئەس ئىگىلىرى تاالنت ئىقتىدارلىقەڭ ئ
 قاتارلىق زىكانتۇم ناخشىچى، لغانۇتونۇ قىلىدىغانالرم تۋەتاپا قىرىۇيە رىپتەغ
 مايكىل چولپانالردىن لقئارالىقەخ نۈچۈئڭ نىۇب: نەسىلەم .رۇتكارالردەنئەس

( Madonna) مادوننا ،(Lady Gaga) گاگا خانىش ،(Michael Jackson) جاكسون
 ئالدىنقىڭ سىرنىەئ نكىەتكۆئ نياسىدىنۇد بەرەئ. يمىزەلەرۈلتەك مىسال الرقاتارلىق

 لغانۇتون نياغاۇد نۈتۈپە رىدەۋد ئويغىنىش مىللىيۋە  تچىلىكىەمىلل بەرەئ رىمىداېي
 بولغان نەئىكە تكەرمۆھ قىرىۇيەڭ ئە لبىدەقڭ رنىەبلەرەئ چولپان، ئايال مىسىرلىق
  خانىمنى مۇلتھۇك ممۇئ ناخشىچىسى اچىسى،ۋشېپڭ زىكىسىنىۇم بەرەئ كالسسىك

(Umm Kulthum )قىالاليمىز مىسال.  
 
 پەلەت تاالنت رلىكېخاراكت تەئىرسىيۋە  غماۇت بىرە ئاالھىد تەنئەس

 ،ۇبوالاليد زەئاشپ ياكى زۇموزدە نسەگۆئ نۈك تۆت مەئاد بىر. سىپەك قىلىدىغان
 بولمىسا قىزغىنلىقى گىنىشۆئ تاالنت، تلىكەئىرسىيۋە  غماۇتە كىشىدۇ ئ مماەئ
 كەيتقاندېئ پالتو يالسوپىەپ كېگىر. ۇبواللمايد ناخشىچى ياكى زىكانتۇم
 ئاشكاراڭ پاراسىتىنى-قىلەئ ئىنسانۇ ئ زىكاۇم بولغان رىۇتوم جانڭ تنىەنئەس"

  ".رۇندىسىدەناماي رىجىدىكىەد كەكسۈيەڭ ئ ھالدا
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 زىكاۇم يىنېك ردىنەجرىبىلەتۋە  تقىقاتەت ئىلمىي نۇرغۇن ئالىملىرى ربەغ
 ئىلگىرى ئىقتىدارلىرىنى ئىنكاسۋە  شەخاتىرىل ر،ۇككەپەتڭ ىسىنىېڭم مەدئا
 بىمارالرنى رخانىالرداۇدوخت قىسىم بىر جىدىنۇ ۋەشۋە  ئىسپاتلىدى رىدىغانلىقىنىۈس
ڭ رنىەملەئاد تەنئەس ،كەمېد  .قويدى يولغا سىپلىرىنىەك االشۋدا نەبىل زىكاۇم

 سىز رەگەئ ملىدىنۈج. باغالنغان زىچ نەبىل رلىرىۇككەپەتەۋە ت نياسىغاۇد ئىچكى
 نيانىۇدڭ سىزنى بىئىيكىەتۇ ئ ىز،ڭبىلسى الشنىڭئا زىكاۇم ىز،ڭنسىەشۈچ زىكىنىۇم
  .ۇبوالاليد مچىەياردە ىزگڭشىنىشىۈچ باغالپ ىزغاڭرىۇككەپەت

 
 قىلغان ققىيەرەت باشقا رالرۇيغۇئ: باشاليلى زىمىزدىنۆئ پنىەگ مدىەئ نداقتاۇئ

 للىنىش،ۈگ ئارقىلىق نەپ ئىلىم موھتاج، ققىياتقاەرەت كەردەتلەمىللۋە  تەلۆد
 مىللىي رۇيغۇئ ،رىشىشېئ ققىياتالرغاەرەت ىېڭي ىۋنىەمۋە  ئىقتىسادىي

 ئالىي سىردىكىەئۇ بڭ ممىمىزنىەھ شەملەھكەستۇم لىنىۇھڭ قىنىۇتلۇجەۋم
 قاراش لەسە تكەنئەس - بىياتەدەئۇ رگىزمەھ ئىنتىلىشۇ ب ،مماەئ .رۇئىنتىلىشىد

 ركىۈرۆز شىمىزۇتۇتە سىمىزدېئ نىۇش. كەرېك ئاشماسلىقىە لگەمەئە دىلىگەب
ە بويىچ چۈكڭ چو ئىككى ققىياتىنىەرەت زۆئ رەللەئ قىلغان ققىيەرەت ربتىكىەغ
 خنىكىلىقېت قىرىۇي ئاساسىدىكى خنىكاېت نەپ) چۈك قاتتىق بىرڭ نىۇئ ،ۇيدەلچۆئ

 ئىجتىمائىي،ۇ ب) چۈك مشاقۇي ئىككىنچىسى ،(چىۈك ققىياتەرەت تەسانائ يىرىك
ە تتەسانائۋە  خنىكاېت-نەپ تەلۆد بىرە ردەگەئ(. چۈك نىيەدەمۋە  ئىقتىسادىي

ە ردەلەساھ ئىجتىمائىيۋە  نىيەدەم مماەئ ،ۇبولسىم قىلغان ققىيەرەتە لئاددۇقەۋپ
  يرانۋە درىجىيەت ققىياتلىرىنىەرەت ياراتقان نۇرۇب  تەلۆد نداقۇب قىلمىسا، ققىەرەت

 اللىققاۋزا ،تىپېپ گادايلىقىغا تەروھىيۋە  تەىيۋنىەم ئاخىر تەلۆد نداقۇب. ۇقىلىد
   .ۇتىدۇت زۈي

 
 بولغان كىۈرۈۋتڭ نىيىتىنىەدەم رۇيغۇئ سىالېدە ھ يانۇب يىلالردىن قىنقىېي

 رەگەئ. ەكتەيمەچۈك شامىلى قاراش لبىيەسە نئىتىگەس زىكاۇم-ناخشا قام،ۇم رۇيغۇئ
 ئاجىز، ئاساسىي سلىدىنالەئ ،ەيسەچۈك املىقۋدا ھالدا پلىكەرەبىت شامالۇ ب
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 لىشىېك لىپېئ زىيانالرنى كوپ ناھايىتىە كىملىكىگ مىللىي رۇيغۇئ رغانۇت رىنىپەۋت
  .مكىنۇم

 
ە ئاالق ئىجتىمائىي رۇيغۇئ كۈرلۈتە بىلىشىمچ ردىنەلەنبەم نچلىكەئىش

 تەجامائ دىياالردا،ېمۇ ۋە تاراتق قاتارلىق ندىدارۇئ تلىرى،ەب تور رۇيغۇئ اسىتىلىرى،ۋ
-ناخشا“ ،"ھارام بايرىمى زۇنور"ڭ رىنداشلىرىمىزنىېق زىەب نلىرىداۇسور ئىجتىمائىي

 ن،ەخوتڭ تىنىمىزنىە ۋەتىجىسىدەن رىشىېب االرنىۋتىەپ كەندەگېد” ھارام زىكاۇم
 قىلىشە غمەنە ردەنلۇتوك-توي" بازارلىرىدا-زاېي قىسىم بىرڭ نىىلجۇغۋە  رەقشەق

ە رىدىكىگەۋد تالىبانالرڭ ئافغانىستاننى تويلىرى رۇيغۇئ قارىلىپ، پەد "ھارام
  .ۇتىپتېك پۇبول لىدىغانۈزۈتكۆئ تىنسىز-نۈئ ،سازسىز – ناخشا ئوخشاش
 

 قارا، ئاق، رنىەندىلەب بىز ئالالھ چىۇياراتق ،ۇيتساقمېئ قتىدىنۇن ئىسالمى
ڭ ئالالنى جانابى. ياراتتى نەبىل تىلالرەڭ ۋە ر كۈرلۈت قىلىپ رڭۇقو رىق،ېس
 زلىرىۆئە نەي ئالالھە رگەندىلەب يارىتىلغان رقلىقەپ بىرلىرىدىن-بىر نەبىل درىتىۇق

 ئىمكانلىرىنى بىيەتۋە  قىلەئڭ يارىتىشنى تەنىيەدەمۋە  مىنېزەۋە ت ياشايدىغان
 قانداق ياراتتىم، نەم يارىتىشنى“ بولغان زىۆسڭ ئالالنى ممىمىزەھ بىز اۇڭش. ردىەب

 ياراتقان ئالالھ كەدىم. بىلىمىز ياخشى زىنىۆسە دىگ” زىدىنۆئڭ ندىنىەب يارىلىش
 تەمىلل ئاساسىدا ىقئورتاقلى تەنىيەدەم تىل، مىن،ېز ياشىغان زلىرىۆئڭ رنىەدىللەب

 ئىسالمىي نۇچۇئ انلىقىبولغ ئاساسىدا ئىرادىسىڭ ئالالھنى ياشىشى پۇشۇئوي پۇبول
 ىنئتەس -تەنىيەدەم زۆئ نورمالڭ منىۋقوۋە  تەمىللۇ ش ،بولمىغان زىتە تكەقىمم
 ئىش بىر خالىپۇمۇ لىشىمېچ زىكاۇم يتىشى،ېئ ناخشا للىنىشى،ۇغۇش نەبىل
   .رۇستەمەئ

 
 ،ەتكەپۈس كەپرۆك ساندىن بىز ققىياتىداەرەتڭ نئىتىنىەس بىياتەدەئ رۇيغۇئ

 روھىي ڭنىلقىمىزەخ شىمىز،ۈرۈشتەزلەركەم دىققىتىمىزنىە تىجىگەن ئارقىلىق تەپۈس
 رىپىنىەتۇ ب توغرا،. كەرېك شىمىزۇتۇتە سىمىزدېئ اقىتۋ رەھ ھتىياجىنىېئ ىۋنىەمۋە 
 مماەئ پۆك ناھايىتى رەتچىلەنئەسە بىزد ،رالمايمىزكىۇت قىاللماي تىراپېئ بىز
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 زۆئ قانچىسى ئارىسىدىن الرۇئ بواللىغان؟ تكارەنئەس قىقىيەھ قانچىسى الردىنۇئ
 تەنئەسە بىزد ئااللىغان؟ نۇئورە رىدۆت ڭلقىنىەخ قازىنىپە تىجەنە سپىدەك تەنئەس
 ھىمەرۇئابد ك،ەندۇرسۇت رەبۇنەس ك،ەھىمدېرۇئابد لالۇئابد قازانغانە تىجەنە سپىدەك
 ردىغانۇياقت لقەخە ردەركىنلەئ ياكىە رۆكبۆك رەسقەئ ك،ەيتتېھ
 قىسقىسى. ئاز ناھايىتى ساناقلىقال، سانى بار؟ قانچىسىە نەي تكارلىرىمىزدىنەنئەس
  .كەرېكە تىجەن ت،ەپۈس س،ەمەئ سانە بىزگە نئىتىدەس رۇيغۇئ

 
 گاگا خانىش ياكى مادونا جاكسون، لېمايكۇ رالردىنمۇيغۇئ ىزبە سىدۈلگەك

 لغانۇتون غانياۇدۋە  ئاسىيا راۇئوتت بولمىسا ياكى ؟ۇچىقارم چولپانالر ىۋنياۇد كەد
 اۋئوسمانو زۇلدۇي ،ېۋجوراي لىەرئېش نازىرخان، اراەۋسڭ كىستاننىېزبۆئ قوشنىمىز

  ؟ۇچىقارم چولپانلىرى كەد
 

 ،قۇئوچ بىئىتىمىزەت چاقچاق، شۇخ مار،ۇتخەنئەس رالرۇيغۇئ بىزە قۋەرەد
 بىز اۇڭش. ۇيدەمېد قارا رگىزەھ كى "ۇيدەد ئاق بالىسىنى زۆئ قاغا". لقەخ لۆڭۇئاقك

 دىنڭنىۇئ ،ككىەرېك خىرلىنىشىمىزەپ اقىتۋ رەھ نئىتىمىزدىنەس زۆئ رالرۇيغۇئ
 ئىزدىنىشىمىز، نۇچۇئ اتىققىيەرەت ىيۋنياۇدە لنىشتۆي توغراڭ نىۇئ چانماسلىقىمىز،

 الۋۋئا بىز. كەرېك ساقلىنىشىمىز پىشتىنېچ پالتا زىمىزۆئ تىغاۇپڭ زىمىزنىۆئ
 ىۋنياۇد ئاندىن ،قوشنىللىرىمىزغا دىلداشۋە  تىل ت،ەئنەس ت،ەنىيەدەم زىمىزنىۆئ
 نلكىمىزنىەئىك ئارقىدا قانچىلىكڭ مىزنىۇزۆئ بىز رساقۇلىشتېس ەسىگەساھ تەنئەس

 ركىنەئ كلىمىسىزەچ چى،ۈك قىلىش لپەج بىئىيەتڭ نئىتىنىەس رۇيغۇئ. بايقايمىز
ۇ پمۇبول نئىتىەس رۇيغۇئ.  ئاجىز ئىقتىدارلىرى نالشۇئورۋە  يارىتىش تەئىجادىي

 ققىيەرەتۇ خىمېت ئاساستا ساقلىغان ىلىكىنىۋنىەنئەئ زىكىسىۇم-ناخشا قام،ۇم رۇيغۇئ
  .رۇموھتاجد شقاۇرۇقىلد
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 نەبىل تلىرىەنئەس تەمىلل باشقا يانۇب يىلالردىنە چچەن ئون نئىتىەس رۇيغۇئ

 زۆئ ياكى كىنىشېچ يارىتىشتىن ىلىقېڭي ش،ۇبول مۇھرەم ىدىنېڭئ تلىشىشەرىقاب
 زىكاۇم-ناخشاڭ لقىمىزنىەخ بلىكەۋەس رەتلەھال رماۇقتۇرۇب كەلىشتېق توختاپ ئىزىدا
ڭ روپالىقالرنىۋيا ب،ەرەئ رك،ۈت ھىندى، ن،ەخ ك،ېزبۆئ سىالېدە ھ مالىداېئىست

 جەۋئ الالرۋھەئ قىلىدىغان شلىكەرمىكۈچۆك لىرىدىنەنبەمۋە  بىۇلۇئوس تەنئەس
 بولغىلى يداەپۇ نئىتىمەس زىكاۇم– ناخشا رۇيغۇئ تۇشالغ رلىكەنۈرۆكە زگۆك لىپېئ
 زىكاۇم-ناخشا رۇيغۇئ بىئىيكىەت شىۇبول نداقۇم. قالدى پۇبول اقىتالرۋ لىېخ
 رالمىغانلىقىدىنۇقاند ھتىياجىنىېئڭ ياشلىرىمىزنىۇ پمۇبول ،ڭلقىمىزنىەخڭ نئىتىنىەس

 بار ئىمكان يىنېك ندىنۇب تكارلىرىمىزەنئەس. خاتاالشمايمىز قارىساق پەد بولغان
 رۇيغۇئ. كەرېك شىۈرۈلتەك قولغا تلىرىنىەرسۇپ چىقىشە رگەھنىلەس لقئاراەخ
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 ققىيەرەت ماسلىشىپە ىرگەۋد ھالدا ساقلىغان نىسىسىنىەنئەئ زۆئڭ نئىتىنىەس
 ئىمپورت دائىمە نئىتىدەس زىكاۇم-ناخشا رالرۇيغۇئ. رۇرۆز رشىمىزۇئاش چىنىۈك

 كسپورتېئ ئاكتىپ -چىۇچىقارغ ورنىدىنئ ئىستىمالچىلىق پاسسىپ كەچىلىقتۇقىلغ
ە نئىتىمىزدەس تەقىيەپپۇۋەم بىر نداقۇش رەگەئ. كەرېك شىۈتۆئ نغاۇئور چىلىقۇقىلغ

 مشاقۇيڭ زىنىۆئ ،ۇبولسىمە مدەدەق پكىەسلەد بولمىسا چېھ رالرۇيغۇئە نسەكىللەش
 .ۇبولىد نەلىگەرۈبىلد نياغاۇد نىيەدەم قىنىۇتلۇجەۋمڭ زلىرىنىۆئ بارلىقىنى، چىۈك
  

 اۇڭش ،ەكتەزلىمېت دىلىشىشىەۋگ بىرڭ نيانىۇد نكىۈگۈب ،ەرىدەۋد رۇچۇئ
 مەھكەم رسىتىنىۇپ زلىنىشۈيە دىلىشىشكەۋگە بىرگ نەبىل نياۇد بار ئىمكان رالرۇيغۇئ
 رەھ شىۇرۇت پۈرۈبىلد جاھانغا قىنىۇتلۇجەۋمڭ زلىرىنىۆئ ئاددىيسىەڭ ئ  تىشى،ۇت
 لغانۇتون پۆكۇ خىمېت كەندۇرسۇت رەبۇنەسە تتۋەلەئ. رۇتتەرىيۈرۆز ردىنەپلەرەت

 زىكاۇم-ناخشا رۇيغۇئ چىقىپە رگەھنىلەس لقئارالىقەخڭ نىناخشىچىلىرىمىز تاالنتلىق
 نياۇد شىدا،ۇرۇشتۇتونە ھلىگەئ نياۇد رالرنىۇيغۇئ ،شىدانلىۇئور نئىتىنىەس

 رولى ئوينايدىغان نىتەنئەسە شتۇرۈشتەزلەركەم رالرغاۇيغۇئ دىققىتىنىڭ جامائىتىنى
-ناخشا ملىدىنۈج نئىتىەس رۇيغۇئ نداقالۇش. ۇبولىد تلىكەھمىيەئ ئىنتايىن

 ،تەئىزز نچ،ەئىش ت،ەھرۆش ىۋنىەمە لقىمىزگەخ چىقساە ھنىسىگەس نياۇد ىسىزىكۇم
 لىپېئ زىيان رگىزەھ ،كىۇلىدېكە لسەك لىپېئ سىۇيغۇت قۇتلۇجەۋمۋە  كۈزلۆئ
 كەركەبۇ اقىتتىكىدىنمۋ رقانداقەھ كىتارىختىە ندۈك نكىۈگۈب رالرۇيغۇئ. ۇيدەلمەك
  .موھتاجە شىنىشىگۈچ توغرا زنىۆئڭ ھلىنىەئ نياۇد

 
 رۇيغۇئ پپاۇرۇگ بىرە كچىلىكىدەتېي نۇرسۇت رەبۇنەسە نەي قىنداېي نەم

ڭ زىنىەنېكە شوتالندىيە بىرىتانىي كۈيۈب ستۇغۋئا –01 يىلۇ بڭ زىكانتلىرىنىۇم
 "الىۋستىېف زىكاۇم يىللىق -9002 غۇدىنبورېئ" غداۇدىنبورېئ ختىەپايت

  (2014 Edinburgh International Festival )كلىپەت سمىيەر قاتنىشىشقا غا 
  .نەبارماقچىم الغاۋستىېفۇ ب قىلسا سىپېن ئالالھ. مۈندۈيۆس الپڭئا قىلىنغالىغىنى

 

http://www.eif.co.uk/2014/wuman#.U59U45SwLpo
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 ل،ۇلبۇب نەسكۆئ پۇلۇغۇت دىيارىدا لجاۇغ رتىۇي ئىپتىخارلىقڭ زامانىمىزنى
 ھنىسىەس نياۇدە سىزگ ن،ۇرسۇت رەبۇنەس تكارىەنئەس كۈملۈيۆسڭ لقىمىزنىەخ
ڭ زاماننى ھازىرقى. ۇاتىدۈۋتۈك سىزنى ھنىسىەس نياۇد ،ڭلىېك!  چىلدىېئ مدىەئ
 ىزڭازىۋئا شۇخ بىەك لۇلبۇب سىز رنىۇيغۇئ نەشمىگۈچ ئىسمى سالرغاۇقام كۈيۈب

 سىز. ىزڭقاناتالندى راستىنىال مدىەئ سىز! ۇڭتۇتون نەبىل ىزڭتارىۇد قۇلۇڭم ن،ەبىل
 ،ۇڭچۇئ سىز. سىز يچىسىۈك بىر بىردىن قاناتالنغان ئارا رەلەقىتئڭ رنىۇيغۇئ

 !ڭرىتىڭيا جاھانغا ناخشىسىنى ھاياتڭ رنىۇيغۇئ پۇچۇئ ئارا رەلەقىتئ
 
 

 لوندون ن،ۇئىي -91 يىلى 2014 -
 
 (تۇگىدى(
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

: ئۇلنىشى  PDF   ماقالىنىڭ توردىكى مۇقىم

www.uyghurensemble.co.uk/Qanatlanghan_kuy.pdf 

http://www.uyghurensemble.co.uk/Qanatlanghan_kuy.pdf
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:ماقالىنىڭ توردا ئېالن قىلىنغان نۇسخىسىنى تۆۋەندىكى ئۇلنىشالردىن ئوقۇيااليسىز  
 

:لوندون ئۇيغۇر ئانسامبىل توربېكىتى  

 
 قىسم -1

http://uyghurensemble.co.uk/uy/?p=1644 
 

 قىسم -2
http://uyghurensemble.co.uk/uy/?p=3003 

 
 قىسم -3

http://uyghurensemble.co.uk/uy/?p=3030 

 

:توربېكىتىباغداش   
 

 قىسم -1
http://bbs.bagdax.cn/thread-20139-1-1.html 

 
 قىسم -2

http://bbs.bagdax.cn/thread-25657-1-1.html 
 

 قىسم -3
http://bbs.bagdax.cn/thread-25677-1-1.html 
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