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مىرىص سۆز: 1
ئۇزاق ِٗزگىٍٍٗرٔي ثېطىپ ئوتىْٗ ووِپَۇتېر تېخٕىىىطىٕىڭ تٗرٖلمىَبتي ئوتىْٗ ئٗضىرٔىڭ ئبخىرٌىرىغب
وٌٗگٗٔذٖ پۈتۈْ دۇَٔب ِىمَبضىذا ووِپَۇتېرٔي ئوِۇَِۈزٌۈن لوٌٍىٕىع ئٌِٗٗگٗ ئبغۇرۇٌذى جۈٍِىذىٓ
ىذىٓ ئوز ئورٔىٕي تېپىػمب ھٗر ھبٌذا ئۈٌگۈرٌٖىذى .ووِپَۇتېر ئۇچۇر
ئۇٍغۇرالرِۇ ثۇ تېخٕىىب ئىٕمىالة
تېخٕىىىطي ئىٕطبْ ھبٍبتىٕىڭ ھٗر ضبھٌٗىرىذٖ وٗڭ لوٌٍىٕىػىغب ئٗگىػىپ ئوڭ تبٔبضىپ ھبٌذا ئىٕتېرٔېت -
تور ئۇچۇر -ئباللىطىٕىڭ وٗغىپ لىٍىٕىپ تىس ضۈرئٗتتٗ راۋاجٍىٕىػي ئىٕطبٔالرٔىڭ ئۇچۇر ئبٌّبغتۇرۇغىذىىي
زاِبْ ۋٖ ِبوبْ چٗ وٍىّىطىگٗ ئۇچراغتٗن وؤب لېٍىپٕي ثۇزۇپ تبغالپ ٍېڭي ثىر ئۇچۇر دٖۋرٔي ثبغٍىذى .
ئۇٔذالتب ئۇٍغۇر جِٗئىَىتي ئٗڭ ئبچچىك لىطّٗت ۋٖ تراگېذىَىٍٗرٔي ثېطىپ ئوتىْٗ ئۆتىٗٔىي ئٗضىرٔىڭ
ورى ئۇٍغۇر
ئبخىرلي ٍ 10ىٍي ثۇ ئٗضىرٔىڭ ثىرىٕچي ٍ 10ىٍىذا ٍېڭي ئۇچۇر-ئباللٗ تېخٕىىىطي ئىٕتېرٔېت ت
جِٗئىَىتىگٗ لبٔذاق ئۆزگىرىػٍٗرٔي ئېٍىپ وٌٗذى؟ ٍ -1949ىٍي خىتبً دۆٌٗت تٗروىجىگٗ لوغۇۋاٌغبْ ۋٖ
ٍ -1955ىٍي غىٕجبڭ ئۇٍغۇر ئبپتؤوَ راٍؤٕي دٖپ ٔبَ ثېرىٍگْٗ ئۇٍغۇر ۋٖتىٕي غٗرلىٌ تۈروىطتبْ
(ئۇٍغۇرىطتبْ) ۋٖ ثۇ ئٌٕٗىڭ ٍٗرٌىه ئېتٕىه ِىٍٍىتي ثوٌغبْ ئۇٍغۇرالر ئوز ٔبرازىٍىمٍىرىٕي خىتبً ھۆوۈِىتىگٗ
ثىٍذۈرۈغتٗ ،پىىرى ئٗروىٍٕىىي ھولۇلىٕي لوٌٍىٕىػتب زۆرۈر ۋاضىتٗ ثوٌغبْ ئىٕتېرٔېت تور ئباللىطىٕىڭ روٌي
لبٔذاق ثوٌذى؟ خىتبً دۆٌىتىٕىڭ ئىٕتېرٔېت تورى  -ئٗروىٓ ئۇچۇر ئباللىٍٗرٔي لبتتىك وؤتروي لىٍىع
ھٗرىىىتي ثىٍْٗ ئۇٍغۇرال رٔىڭ ئىٕتېرٔېت تور ئۇچۇر ۋاضىتىٍىرىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ئۆز جِٗئىَىتىذىىي ضىَبضىٌ
ۋٖ ئىجتىّبئىٌ ِٗضىٍىٍٗرٔي ئوتتۇرىغب ئېٍىپ چىمىػي ۋٖ ھٗي لىٍىػٕىڭ ٍوٌٍىرىٕي ئىسدىػي ئوتتۇرىطىذىىي
وۈرٖظ جٗرٍبٍٔىرى لبٔذاق راۋاجالٔذى ۋٖ لبٔذاق ئبلىۋٖتٍٗرٔي ئېٍىپ وٌٗذى؟ ئۇٍغۇرالر دۇَٔب ئىٕتېرٔېت تورىذا
ِٗۋجۇتّۇ؟ ئٗگٗردٖ ِٗۋجۇت ثوٌطب وۆٌىّي ۋٖ ئورٔي لبٔچىٍىه؟ ثۇ ِبلبٌٗ دٖي ٍۇلىرىذا ئېَتىپ ئۆتۈٌگْٗ
ِٗضىٍىٍٗرٔي ئبضبش لىٍغبْ ھبٌذا ئۇٍغۇرالردا ئىٕتېرٔېت تورىٕىڭ لوٌٍىٕىٍىػي ۋٖ ئۇٔىڭ ئٗروىٓ پىىىر ثبٍبْ
لىٍىػتىىي ئٗھّىَٗتٍىرى ِبھىَٗتٍىه تٗھٌىً لىٍىٕىذۇ .
ِٗزوۇر ِبلبٌىٕىڭ ِٗروٗزٌىه ئوثَېىتي 2ئۇٍغۇرالرٔىڭ (غٗرلىٌ تۈروىطتبٔذىىي) ثۇ دۇَٔبۋى ئۇچۇر-
ئباللىٍىػىع تېخٕىىىطي ئىٕتېرٔېت تورٔي لبٔذاق ئۆزٌىرىگٗ ئۆزٌٗغتۇرگٍٗٔىگىذىٓ تبرتىپ ثۈگۈٔىي
ئٗھۋاٌٍىرى ٍ -2009ىٍي ٍۈز ثٗرگْٗ “-5ئىَۇي ئۈرۈِچي ۋٖلٗضي” ٔيڭ ئبٌذى – وٍٕٗىذٖ ثوٌۇپ ئوتىْٗ
ئۇٍغۇر ۋٖ خْٗ (خىتبً) ِىٍٍىتي ئوتتۇرىطىذىىي ئېتٕىه تولۇٔۇغالرغب ثىرٌٗغتۈرۈٌۈپ ،ۋٖلٗدىٓ وېَىٓ
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خىتبً ھۆوۈِىتىٕىڭ راٍؤذىىي ئىٕتېرٔېت ۋٖ ئۇچۇر ئباللىٍىرىٕي ثىر ٍىٍغب لٗدٖر ئۈزۈۋٖتىٍٗٔىىي ،تبوي
ثۈگۈٔىي وۈٔگٗ لٗدٖر ووپ ضبٔذىىي ئۇًغۇر تورثېىٗتٍىرىٕىڭ تبلبلٍىك ھبٌٗتتٗ تۇرۇۋاتمبٍٔىمي ،خىتبً
ھۆوۈِىتىٕىڭ ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئوز ئبٌذىغب راۋاجالٔذۇرغبْ ئىٕتېرٔېت تور  -ئباللٗ ئۇچۇر ۋاضتىٍٍىرىغب لبرتب ئىجرا
لىٍىۋاتمبْ تٗلىجٍٗظ ضىَبضىتىٕىڭ ئۇٍغۇر جِٗئىَىتىگٗ وۆرضٗتىْٗ تٗضىرٌىرى ۋٖ خىتبً ھۆوۈِىتىٕيڭ ثۇ
خىٍذىىي ضىَبضىتىگٗ خٌٗمئبرأىڭ لبٔذاق ئىٕىبضتب ثوٌغبٍٔىمي ،غٗرلىٌ تۈروىطتبٕٔىڭ ئىچىذىىي
ئىٕتېرٔېت تور ئباللٗ ۋاضىتىٍىرىٕىڭ ِۇھبجىرٖتتىىي ئۇٍغۇرالر ثىٍْٗ ثوٌغبْ چٗوٍىه ثبغٍىٕىػٍىرى لبتبرٌىك ثىر
تۈرٌۈن ئبِىٍالر ئۇٍغۇر ۋٖتىٕىذٖ ۋٖ دۇَٔبدا ثوٌۇپ ئوتىْٗ ۋٖلٌٗىىٍٗرگٗ ثىرٌٗغتۈرۈٌۈپ ِۇالھىسٖ ئېٍىپ
ثبرىذۇ.

ئۇٍغۇر ئىْتېرّېت  -توربٔتچىيىل تٔرٓققىَبتىغب بىر ّٔزٓر
ئىٕطبٔىَٗت پِْٗٗ -دٖٔىَىتىٕىڭ ٍېڭي ثىر ئۇچۇر  -ئباللٗ دٖۋرى – ئىٕتېرٔېت
( )world wide web = wwwتور ئبرلىٍىك ئۇچۇر ئبٌّبغتۇرۇظ ٍ -1991ىٍي  -8ئبٍٕىڭ  -6وۈْى
ئٗٔگٍىَىٍىه ووِپَۇتېر ِۇتٗخٗضطىطي  Tim Berners-lee3تٗرىپىذىٓ ئېالْ لىٍغبْ تۇٔجي تور ثٗتتىٓ
ثبغالٔغبْ ثوٌۇپ ثۇ لىطمىغىٕٗ ٍ 20ىٍٍىك دۇَٔب ئىٕتېرٔېت تٗرٖلمىَبتٕىڭ ِۇضبپىطي ئىٕطبٔالرٔىڭ ئۇچۇر -
ئباللٗ ئىػٍىرىٕي پٗۋلۇٌئبددٖ ئبضبٔالغتۇردى ۋٖ ثۇ ٍېڭي ئباللىٍىػيظ تېخٕىىىطي تىس ضۈرئٗت ثىٍْٗ
دۇَٔبٔىڭ ثۇٌۇڭ – پۇچمبلٍىرىغىچٗ تبرلبٌذى .
جۈٍِىذىٓ ئۇٍغۇرالرِۇ ثۇ ٍېڭي ئۇچۇر تېخٕىىىطىٕي لوٌٍىٕىػتىٓ ضىرتتب لبٌّىذى ئٌٗۋٖتتٗ .ئۇٍغۇر ئېٍىذٖ
ووِپَۇتېر ۋٖ ئىٕتېرٔېت پروگراِّىٍىرىغب لىسىمىع ۋٖ دٖضٍٗپىي تۈردٖ ئۇٍغۇر تىٍىذىىي ٍۇِػبق دېتبٌٍىرىٕي
ئىػٍٗظ ئۇٍغۇر ئبٌىٌ ثىٍىُ ٍۇرتٍىرىذا ٍ -1990ىٍٍىرىٕىڭ ثبغٍىرىذىٓ ثبغالٔغبْ ثوٌۇپ ،ئبٌىٌ ِٗوتٗپٍٗردٖ
ِٗخطۇش ووِپَۇتېر دٖرضٍىىٍىرى تۈزۈٌۈپ چىمىٍغبْ ئىذى .ئىٕتېرٔېتٕىڭ ٍِٗذأغب وېٍىػىگٗ ئٗگىػىپ
ئىٕتېرٔېت ِۇالزىّٗتٍىرى تِٗىٍٍٕٗذىغبْ ئۇچۇر  -ئبالقٖ غىروٗتٍىرىّۇ لۇرۇٌۇغمب ثبغٍىذى ۋٖ ثۇٔىڭغب ئۇٌىٕىپال
ٔۇرغۇٍٔىغبْ ٍېڭي تېخٕىىىالرغب ھٗۋٖضّْٗ ئىمتىذارٌىك ئۇٍغۇر ٍبغٍىرى ثۇ ضبھٗدٖ ئىسدىٕىػٕي ثبغٍىۋٖتتي .
گٗرچٗ ئٍٕٗي ۋالىتتب ئۇٍغۇر ٍېسىمي وؤب ٍېسىمىٕي (ئٗرٖة ئېٍىپجٗضي ئبضبضىذىىي ئۇٍغۇر ٍېسىمي) ئىٕتېرٔېت
تور ثٗتٍىرىذٖ ئٍْٕٗٗ وۆرضىتىپ ثېرٌٍٖٗذىغبْ ئۇٍغۇر ٍۇِػبق دېتبٌٍىرى تېخي توٌۇق ٍبضبپ چىمىٍّىغبْ
غبرائىتتب ثۇ ٍېڭي تېخٕىىب ئىٕمىالثىٕىڭ ئبرلىذا لېٍىػٕي راۋا وۆرِىگْٗ ِېھٕٗتچبْ ئۇٍغۇر زىَبٌىٍَىرىّىس زور
تىرىػچبٍٔىمالرٔي وۆرضىتىپ تۇٔجي ئۇٍغۇر تورثېىٗتٍىرىٕي ٍبشاپ چىمتي  .ثۇٔىڭ ِىطبٌي ضۈپىتىذٖ ئۇٍغۇر
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ئىٕتېرٔېت تور تٗرٖلمىَبتىٕىڭ دٖضٍٗپىي ھۈٌىٕي ضبٌغبْ تۆھپىىبر ٍبغٍىرىّىسدىٓ ٔىجبت ،دىٍّۇرات،
تۇرضۇْ ئٗپٗٔذىٍٗرٔي ھۆرِٗت ثىٍْٗ ئېطىّىسگٗ ئبٌىّىس .4
ئٍٕٗي ۋالىتتب ئۇٍغۇر جِٗئىَىتي تېخي ووِپَۇتېر ۋٖ ئىٕتېرٔېتٕىڭ ٔېّىٍىىىٓى چۈغىٕىػىٗ ئۈٌگۈرۈپ
ٍېتٌّٗىگْٗ ثىر ۋالىتتب ئۇٍغۇر تورثېىٗتٍىرىٕىڭ روٍبپمب چىمىػي ۋٖ ٍېڭىٍىمٕي ئۆگىٕىػىٗ تٗغٕب ٍبغٍىرىّىس
ثىٍْٗ ئۇچرىػىػي ئۇٍغۇر ھبٍبتىغب ئبٌِٗػۇِۇي ئۆزگىرىػٍٗرٔي ئېٍىپ وٌٗذى .ثۇٔىڭ تىپىه ۋٖوىٍي
ضۈپىتىذٖ ٍ-1999ىٍي ٍبضبٌغبْ ۋٖ ئٍٕٗي ۋالىتتب ئۇٍغۇر جِٗئىَىتىگٗ ۋٖ ِۇھبجىرٖتتىىي ئۇٍغۇرالرغب وٗڭ
تؤۇغٍۇق ثوٌغبْ ِبوبٔىُ ،ئۇٍغۇرضوفت ۋٖ ئبٌّبضطوفت لبتبرٌىك تورثٗتٍىرىٕي ِىطبي لىٍىپ وۆرضىتٌٍّٗٗىس.
ثۇٔىڭ ئىچىذٖ ئۇٍغۇر تورثېىٗتٍىرىٕىڭ تۇٔجي ئبضبضىٕي ضبٌغبْ ِبوبٔىُ تور ثېىىتىٕىڭ تۆھپىٍىرى ئبالھىذٖ
گٗۋدىٌىٕىذۇ .
دۇَٔب تورثٗتٍٗر ئبرخىپي ٔ )Internet Archive(5ىڭ ضتبتىطتىىب لىٍىػىچٗ ٍ -1996ىٍىذىٓ ھبزىرغىچٗ
پۈتۈْ دۇَٔب ِىمَبضىذا ِ 150ىٍَبردتىٓ ئبرتۇق تورثېىٗتٍٗر ئبرخىپمب ئېٍىٕغبْ ثوٌۇپ “makanim.com”6
 “uyghursoft.com”7 ،لبتبرٌىك ئٗڭ ثبٌذۇر ٍبضبٌغبْ ثىر لبٔچٖ ئۇٍغۇر تورثېىٗتٍىرىٕىڭ ئبرخىپٍىرى
تٗپطىٍىٌ وۆرضىتىٍگْٗ .

گٗرچٗ ئۇٍغۇرضوفت ۋٖ ئبٌّبضطوفت لبتبرٌىك ثىرلبٔچٗ ئۇٍغۇر ٍۇِػبق دېتبٌالرٔي تٗرٖلمىٌ لىٍذۇرغبْ
وٗضپىٌ تورثېىٗتٍٗر ِبوبٔىُ تورثېىىتىذىٓ ثۇرۇْ خٌٗمىّىس ثىٍْٗ ٍۈز وۆرۈغۈپ ئۇٍغۇر تورثٗتچىٍىىىٕىڭ
دٖضٍٗپوي ئبضبضىٕي ضبٌغبْ ثوٌطىّۇ ئِّٗب ثۇ تورثېىٗتٍٗرٔىڭ ووِپَۇتېر ٍۇِػبق دېتبٌالرٔي
ئوِۇِالغتۇرۇظ ۋٖ ضېتىػتىٓ ئىجبرٖت وبضپىٌ تىجبرٖتٕي ئبضبش لىٍغبٍٔىمي ئۈچۈْ ئۇٍغۇر جِٗئىَىتىٕىڭ
ئبضبضىٌ لبتالٍِىرىغىچٗ وېڭىٌَّٗىگْٗ ٍبوي ئۇٍغۇر ٍبغٍىرىٕىڭ تٗغٕب ثوٌۇۋاتمبْ ھٗر ضبھٗدىىي ٍېڭىٍىممب
تٌٗپۈٔۈظ ئېھتىَبجىٕي لبِذىَبٌّىغبْ .
ِبٔب ثۇ ثوغٍۇلالرٔي ٍ -1999ىٍي ٔىجبت ئٗپٗٔذى تٗرىپىذىٓ ئېچىٍغبْ تۇٔجي ئۇٍغۇر ئبِّىۋى تورثېىىتي-
> <makanim.comچٗوٍىه دٖرىجىذٖ توٌذۇردى دٖپ جٗزَ لىالالٍّىس.
ِبوبٔىُ تورثېىىتي ئٍٕٗي ۋالىتتب ئۇٍغۇر جِٗئىٌىتىذٖ ٍبغالرٔىڭ ئبالھىذٖ لىسىمىػٕي لوزغىغبْ ۋٖ غۆھرىتي
زور ثوٌغبْ تورثېىٗت ثوٌۇپال لبٌّبضتىٓ ۋٖتْٗ ضىرتىذىّۇ ئبٌمىػمب ضبزاۋٖر ثوٌغبْ تورثېىٗتٍٗرٔىڭ ثىرى
ئىذى .ئۇٍغۇر تورثٗتچىٍىىىذٖ ِبوبٔىُ تورثېىىتي ئٍٕٗي ۋالىتتب تۇٔجي ثوٌۇپ ئۇٍغۇر ِىٍٍىتىٕىڭ تبرىخىغب ۋٖ
4

''ئۇيغۇر توربەتچىلىكىگە ئومۇمىي نەزەر'' | ماقالە ئاپتورى :ئەزىز ئەيسا |  -2011يىلى فېۋرال ،لوندون
َ ٖدٖٔىَىتىگٗ ئبئىت ئۇچۇرالر ثىٍْٗ تِٗىٍٕىگْٗٔ ،بخػب – ِۇزىىىالرىٕي تورغب ئېٍىپ چىممبْ تور ثېىٗتذۇر.
ِبوبٔىُ تورثېىىتىٕىڭ غۇ لٗدٖر ِٗغھۇر ثوٌۇپ وېتىػىڭ ٍٗٔٗ ثىر ئېتىراپ لىٍّبً تۇراٌّبٍذىغبْ
ئبرتۇلچىٍىمي ئۇٔىڭ “ِبوبٔىُ چبٍخبٔىطي” دۇر .ثۇ ٍٗردٖ تبرىخمب ئبٍالٔغبْ ِبوبٔىُ تورثېىىتىٕي تېخىّۇ
ٍبخػىراق ثىٍىع ئۈچۈْ لىطمىغىٕٗ لىٍىپ ئۆزۈِٕىڭ ٍبۋروپبغب ِۇضبپىر ثوٌۇپ وٌٗگْٗ تۇٔجي ٍىٍىذا
“ِبوبٔىُ چبٍخبٔىطي” دا ئۆتىۈزگْٗ وۈٍٔىرىّذىٓ ئولۇرٍِٗٔٗرٔي خٗۋٖردار لىٍىػٕي ِۇۋاپىك وۆردۈَ .غۇٔي
غٗرھٍٗپ ئۆتۈظ وېرٖوىي ئٍٕٗي ۋالىتتب خ ىتبً دۆٌىتىٕىڭ ئىٕتېرٔېت تورىغب ثوٌغبْ وؤتروٌٍۇلي تېخي
ِۇوِّٗٗي ثىر ضىطتېّىٍىك غٗوىٍذٖ تٗغىىً لىٍىّٕىغبْ ٍبوي ئىجرا لىٍىّٕىغبْ ثوٌۇپ ِبوبٔىُ
تورثېىىتىٕىڭ “چبٍخبٔىطي” ئٍٕٗي ۋالىتتب ۋٖتْٗ ضىرتىذىىي ئۇٍغۇرالر ثىٍْٗ ۋٖتْٗ ئىچىذىىي
ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئۇچرىػىذىغبْ ئورتبق ِبوبٔي ئىذى ۋٖ ثۇ تورثېىىتىذٖ وۆپىٕچٗ ۋالىتالردا خىتبً “ضٗزگۈر”
دٖپ لبراٍذىغبْ ِٗضىٍىٍٗر ئۈضتىذٖ پىىىرٌٗر ثوالتتي.
ئېطىّذٖ لېٍىػىچٗ ثىر وۈٍٔۈن ئىػىّٕي تبِبٍِىغبٔذىٓ وېَىٓ لىٍىذىغبْ تۇٔجي ئىػىُ ئىٕتېرٔېت وبفىطي
تېپىپ ِبوبٔىُ تورثېىىتىگٗ وىرىع ۋٖ “ِبوبٔىُ چبٍخبٔىطي” دا چبً ئىچىٗچ ۋٖتٗٔذىىي ٍبغالر ثىٍْٗ
پبراڭٍىػىع ثوالتتي …
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رٖضىُ ٍ-2000 :01ىٍي -7ئبٍٕىڭ  -1وۈٔىذىىي > <makanim.comتورثېىىتىٕىڭ وۆرۈٔۈغئِٗ .جٗ
><web.archive.orgدىٓ ئېٍىٕذى.
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ثۇ دٖي ٍ-2000ىٍي ثوٌۇپ ٍبۋروپبدا ِْٗ تۇرغبْ غٗھٗردىىي ٍبغالرٔىڭ وۆپىٕچىطي ثۇ ِبوبٔىُ
چبٍخبٔىطىذا پبراڭٍىػبتتي.
ثۇ چبٍخبٔىٕىڭ ئبرتۇلچىٍىمي ثىر ضۆھجٗت گۇرۇپپىطىذا ئبضبضْٗ دېگٗٔذٖن لبٔذاق پبراڭالرٔىڭ
ثوٌۇٔۇۋاتمبٍٔىمي ئېىرأذىٓ ئۆتۈپ تۇراتتي ۋٖ ثۇ گۇرۇپپىغب وىرگْٗ ھِّٗٗ وىػىٍٗر ٍېسىٍىپ ئۆتۈۋاتمبْ
خٗتٍٗرٔي ئوز ئبرا ئولۇٍبالٍتتي .چبٍخبٔىذىىي ضۆھجٗتٍٗر ثٗزىذٖ تىٕچ ،ضىٍىك ثوٌطب ثٗزىذٖ وٗضىىٓ
ثوالتتي“ .ضٗزگۈر” تېّىالر ئۈضتىذٖ ضۆھجٗت دائىُ ثوٌۇپ تۇراتتي ھٗتتب ثٗزىذٖ “ٍبغىطۇْ غٗرلىٌ
تۈروىطتبْ! ““ ،خىتبٍالر ٍولبٌطۇْ!” دېگٗٔذٖن غوئبرالرِۇ ٍېسىٍىپ تۇراتتي .ئِّٗب ئۇزالمب ثبرِبٍال ثۇ
ِبوبٔىُ تورثېىىتىٕىڭ ئېچىٍّبش ثوٌۇپ لبٌغبٍٔىمىذىٓ خٗۋٖر تبپتۇق .ئبخىرى ِبوبٔىُ تورثېىىتي ئۇٍغۇر
جِٗئىَىتىذىٓ ئۈْ-تىٕطىسال غبٍىت ثوٌذى.
ِبوبٔىُ تورثېىىتىٕىڭ تبلىٍىػي ئٍٕٗي ۋالىتتب ھېچ ثىر ئۇٍغۇر ٍبغٍىرى وۆرۈغٕي خبٌىّبٍذىغبْ ثىر رېئبٌٍىك
ئىذى .ئٗضٍىّىٍىرىِٕىڭ ئبخىرىذا ِبوبٔي تورثېىىتي توغرىطىذىىي ثۇ ثبٍبٔالرٔي ِبوبٔىُ تورثېىىتىٕىڭ
لۇرغۇچىطي ٔىجبت ئٗپٗٔذىٕىڭ ثىر دوضتىغب ئېَتمبْ ثۇ ضۆزٌىرى ثىٍْٗ ئبٍبغالغتۇرىّْٗ“ :پىچبق تۇرِۇغتب
وَٗ ثوٌطب ثوٌّبٍذىغبْ ٔٗرضٗ ئِّٗب ئۇ وۆزىگٗ لبْ توٌغبْ ئبدِٖٕىڭ لوٌىغب چۈغطٗ لبتيٌٍىك لوراٌىغب
ئبٍٍىٕىذۇ” .8

ئىْتېرّېت ئۇٍغۇر جٍٔئىَىتىذىني ئىجتىَبئىٌ ۋٓ سىَبسىٌ ٍٔسىيىئرّي ئوتتۇرىغب قوٍىذىغبُ پىنىر
ئٔرمىْيىنىْي ئىپبدىئضْىڭ ۋاستىسىغب ئبٍالّغبُ دٓۋر



ئۇٍغۇر توربٔتچىيىنىْىڭ ئوٍۇٍىٌ راۋاجيىْىطي

ٗٔ -21ضرٔىڭ وىرىػي ثىٍْٗ ئۇٍغۇر جِٗئىَىتئىڭ تۈرٌۈن ضبھٌٗىرىذٖ ووِپَۇتېر ۋٖ ئىٕتېرٔېتٕىڭ لوٌٍىٕىع
ضبٌّىمىٕىڭ ئېػىػىغب ئٗگىػىپ ،ئۇٍغۇر ٍبغٍىرى ۋٖ ئوتتۇرا ٍبغتىىىٍٗرٔىڭ ئىٕتېرٔېتمب ثوٌغبْ لىسىمىػىٕىڭ
وېڭىَىػي ٔٗتىجىطىذٖ ئۇٍغۇر تورثېىٗتٍىرىٕىڭ ضبٔي ۋٖ وۆٌىّي وۈٔطبٍىٓ زورىَىػمب لبراپ ٍۈزٌٗٔذى .
دٖضٍٗ پتٗ ئۇٍغۇر تورثېىٗتٍىرى ئوِۇِىٌ ٍۈزٌۈن دېگٗٔذٖن ِٗزِۇْ جٗھٗتتىٓ ئبضبضْٗ ثىر خىً ئۇضۇٌۇپتب
راۋاجٍىٕىپ ئۇٍغۇر ِٗدٖٔىَىتىٕي تؤۇغتۇرۇظ ،ئۇٍغۇر تبرىخىٕي ثبٍبْ لىٍىع ،ئٗدٖثىٌ ئٗضٗرٌٗر ثٗتٍىرىٕي
ئېچىع ،زور ضبٌّبلتب ٔبخػب-ئۇضۇي ،ئبۋازٌىك ئٗضٗرٌٗر ،ضىٓ فىٍىٍّىرى (وىٕو لبٔبٌٍىرى ۋٖ  MTVۋىذىېوالر)
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لبتبرٌىك ووپخىً ۋاضىتىٍٗرٔي لوٍۇظ  ،چبٍخبٔب ۋٖ ٍٔٗ BBSي ِۇٔجٗر – پىىىر لىٍىع ضٗھىپىٍىرىٕي ئېچىع
لبتبرٌىك ِٗزِۇٔالرٔي ئوز ئىچىگٗ ئبٌغبْ ھبٌذا ئوخػبظ لېٍىپتب راۋاجٍىٕىع ۋٖ ٍېڭي ِٗزِۇٔالرٔي تٗورار ئوز
ئبرا وۆچۈپ ثېرىع ،تېخٕىىيٌىك جٗھٗتتىٓ ئوخػبظ ِودېٍالرٔي لوٌٍىٕىػتٗن ٍۈزٌىٕىع ثىٍْٗ راۋاجالٔغبْ
ثوٌطب ثوٌۇپّۇ ئۇٍغۇر ووِپَۇتېر ِۇتٗخٗضطىطي غٍٗرٖت وٗٔجي ئٗپٗٔذىٕىڭ زور تىرىػچبٍٔىمي
ٔٗتىجىطىذٖ ئۇٍغۇرچٗ خٗت تٗھرىرٌىگۈچي ٍۇِػبق دېتبٌٕي ئىجبد لىٍىػي ٍٗٔي ئۇٍغۇر وؤب ٍېسىك
ئېٍىپجٗضىٕي تورثٗتٍٗردٖ ثىۋاضىتٗ وۆرضىتىع ۋٖ ئۇٍغۇر ووِپَۇتېر ٍېسىمي (ٍٔٗ )UKYي ئۇٍغۇر ٍېسىمىٕىڭ
روِبْ (التىٓ) ئېٍىپجٗضىذٖ ٍېسىٍىػي (ئۇٍغۇر ٍېڭي ٍېسىمي) ثىٍْٗ ئۇٍغۇر وؤب ٍېسىمي (ئۇٍغۇر ئٗرٖة
ئېٍىپجٗضي ئبضبضىذىىي ٍېسىك) ئوز –ئبرا ثىر-ثىرىگٗ ئۇٍغۇر خٗت تٗھرىرٌىگۈچي (ئۇًغۇر ئېذىت) ئبرلىٍىك
ٍبوي ئٗڭ ٍېمىٕمي ئۇٍغۇر وؤب ٍېسىمىٕي ثىۋاضىتٗ
> <Windows officeضىطتېّىطىذا تٗھرىرٌٗظ لبتبرٌىك ئٗڭ لۇالٍٍىك ٍۇِػبق دېتبي تېخٕىىىٍىرىٕىڭ
ٖتٍٗر
ٍِٗذأغب وٌٗتۈرۈٌۈغي ثىٍْٗ ئۇٍغۇر تور دۇَٔبضىذا ئۇٍغۇر وؤب ٍېسىمي ئېٍىپجٗضي ثوٍىچٗ ئىػٍٗٔگْٗ تورة
ٔبھبٍىتي تىس ضۈرٖتتٗ وۆپىَىػىٗ ثبغٍىذى .
خۇددى پۈتۈْ دۇَٔبدا ئىٕتېرٔېت تورثېىٗتٍىرى تۇٔجي ٔٗغر لىٍىٕغبٔذىٓ ثۇٍبْ ھبزىرغب لٗدٖر لبٔچٗ ِىٍَبرد
تورثېىٗتٕىڭ ثبرٌىمىٕي ئېٕىك ضتبتىطتىىب لىٍىع تٗش ثوٌغبٔذٖن ئۇٍغۇر تورثېىٗتٍىرىٕىڭ ضبٔىٕىڭ لبٔچىٍىه
ئىىٍٗٔىىىٓى ھېطبثالپ چىمىػّۇ لىَىٓ ثىر ِٗضىٍٗ ئِّٗب ئوغالْ ئٗھّٗت ئىطىٍّىه ثىر ئۇٍغۇر تٗرىپىذىٓ
ٍ -2003ىٍي  -6ئبٍٕىڭ  -23وۈٔي “ Yahooئۇٍغۇرالر خٗت ئباللٗ گۇرۇپپىطي” غب ئېٍخٗت ئبرلىٍىك
ٍوٌالٔغبْ “ئۇٍغۇرالر ۋٖ ئىٕتېرٔېت” ٔبٍِىك ِبلبٌىذا ثۇ ھٗلتٗ ثىر ٍۈزٖوي ٍىپ ئۇچي ئوتتۇرىغب لوٍۇٌغبْ. 9
ثۇ ِبلبٌىذا وۆرضىتىٍىػىچٗ ٍ -2005ىٍىغب لٗدٖر ئۇٍغۇر تورثېىٗتٍىرىٕىڭ ضبٔي  4200گٗ ٍٗتىْٗ.
“ووِپَۇتېر ۋٖ تۇرِۇظ” ژۇرٔىٍىٕىڭ ٍ -2005ىٍٍىك -1ضبٔىذا خٗۋٖر لىٍىػىچٗ غىٕجبڭ ئۇٍغۇر ئبپتؤوَ
راٍؤي ِىمَبضىذا ٍېڭىذىٓ  1777تورثېىٗتٕىڭ ئېچىٍغبٍٔىمي ،ثۇالرٔىڭ ئىچىذٖ  800دىٓ ئبرتۇق
تورثېىٗتٍٗرٔىڭ راٍؤذىىي ئۇٍغۇر لبتبرٌىك ئبز ضبٍٔىك ِىٍٍٗتٍٗرٔىڭ ٍېسىمىذىىي تورثېىٗتٍٗر ئىىٍٗٔىىي
وۆرضىتىٍگْٗ .
ئۇٍغۇر تورثٗتچىٍىىىٕىڭ تىس تٗرٖلمىٌ لىٍىػي تورثېىٗتٍٗرٔىڭ وٗضىپٍىػىػي ٍٗٔي ِٗخطۇش تۈرٌٗرگٗ
ِٗروٗزٌىػىػتٗن ٍېڭي ثىر تٗرٖلمىَبت ٍۇٌۇٔۇغىٕي ٍِٗذأغب وٌٗتۈردىٍ -2002 .ىٍٕىڭ ثبغٍىرىذىٓ
ئۇٍغۇرالر ئوز ئبٌذىغب ئبچمبْ تورثېىٗتٍٗر ِبئبرىپ ،تبرىخ ،پْٗ ِٗ -دٖٔىَٗت ،ئىٍّي تٗتمىمبت ،ئٗدٖثىَبت،
تېججىٌ ئىٍىُ ،وبرخبٔىالرِ ،بٌىَٗ -تىجبرى وٗضىپٍٗر لبتبرٌىك ٔۇرغۇٍٔىغبْ ضبھٌٗٗردٖ وٗشىپٍٗغىْٗ ئۇٍغۇر
تورثېىٗتٍىرى ٍِٗذأغب وېٍىػىٗ ثبغٍىذى .ثۇ تورثېىٗتٍٗرٔىڭ ئىچىذٖ ئۇٍغۇر جِٗئىَىتىذىىي ئىجتىّبئىٌ ۋٖ
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ضىَبضىٌ ِٗضىٍىٍٗرٔي تٗغٗثجۇضىبرٌىك ثىٍْٗ ئوتتۇرىغب لوٍۇپ ،ئۇٍغۇر جِٗئىَىتىٕىڭ ۋٖ خىتبً ھۆوۈِٗت
دائىرىٍىرىٕىڭ دىممىتىٕي ئبالھىذٖ تبرتمبْ ئۇٍغۇرثىس ،دىَبرىُ ،غٗثَٕٗ ،ضبٌمىٓ لبتبرٌىك ثىر لبٔچٗ ئ ۇن ۋې ر سال
تورثېىٗتٍٗرٔي ِىطبي لىٍىپ وۆرضىتىػىٗ ثوٌىذۇ.



ئۇٍغۇرالرّىڭ ئىْتېرّېت تورى ئبرقىيىق ئوز جٍٔئىَىتىْي ئۆزگٔرتىص ئىستٔميىرى:

ئۇٍغۇر جٍٔئىَىتىذىني ئبجىسٍ ،ېتىٌ ٍ -ېسىرالرغب تور ئبرقىيىق ٍبردًٓ قىيىص سٔپٔرۋٓرىىنيىرى
ئىٕطبٔالر ئۆزٌىرىٕىڭ ھبٍبت پبئبٌىَىتىذٖ جۈٍِىذىٓ ئۆزٌىرى پٍٗذا لىٍغبْ ِۆجىسىٍىرىذٖ ِۇلٗررٖر ھبٌذا
ٍولٍۇلتىٓ ثبرٌىممب ،وىچىىٍىىتىٓ چوڭٍۇلمب ،ئبجىسٌىمتىٓ وۈچٍۈوٍۈوىٗ ٍۈزٌىٕىذۇ ٍٗٔٗ ئوز ٔۆۋىتىذٖ ثۇ
تٗرٖلمىَبتالرٔىڭ لبرغىطىغب ِېڭىپ زاۋاٌٍىمّۇ ٍۈزٌىٕىذۇ .ثۇ ھبزىرغىچٗ ثىسگٗ ٌِٗۇَ ثوٌۇپ وٌٗگْٗ
ئىٕطبٔالر جِٗئىَىتىٕىڭ تٗثىئىٌ تٗرٖلمىَبت جٗرٍبٔىذۇر .ئۇٍغۇرالرِۇ ثىر ِىٍٍٗت ضۈپىتىذٖ ثۇ ئىٕطبٔالر
تٗثىئىٌ لبٔۇٔذىٓ ِۇضتٗضٕب ئِٗٗش .ئۇٍغۇرالر تبرىختىٓ ثۇٍبْ ئۆزٌىرى ٍبغبۋاتمبْ دۆٌٗتتٗ ،تبر جٗھٗتتىٓ
ئبٌغبٔذا ئۆز ٌىرى ٍبغبۋاتمبْ چٗوٍىه جِٗئىَٗتتٗ ئۆزٔي ئۆزى دۆٌٗت لۇرۇپ ئىذارٖ لىٍغبْ دٖۋرٌٗردٖ ثوٌطۇْ
ٍبوي ثبغمب ِييٌٗت (دۆٌٗت) ٔىڭ ثبغمۇرۇغىذا ٍبغىغبْ دٖۋرٌٗردٖ ثوٌطۇْ ئوز لوۋِىغب ئىگٗ چىمىػٕي ،ثىر-
ثىرٌىرىگٗ ِېھىر  -غٗپمٗتِ ،ۇھٗثجٗت ٍٗتىۈزۈغٕي ھٗر ۋالىت ِىٍٍٗت ۋٖ ئٗخالقىٌ ثۇرچي دٖپ ثىٍىپ
وٌٗگْٗ ِىٍٍٗتتۇر .غۇڭب ثۇ ھٗلتٗ خٌٗمىّىس “ئىع ثىرٌىىتٗ ،وۈچ ئۆٍِۈوتٗ” دېگْٗ ئبتب ضۆزىٕي پۈتۈپ
ثىسگٗ ِىراش لبٌذۇرغبْ .
دېّٗن ٍۇلىرىذا ثبٍبْ لىٍىپ ئۆتىىٕىّذٖن ٍېڭي ئٗضىردىىي ٍېڭي تېخٕىىب  -ئۇٍغۇر تورثٗتچىٍىىىٕىڭ تىس
ضۈرٖتتٗ تٗرٖلمىٌ لىٍىعى ِۇئٍَْٗٗ ثبضمۇچتب ئۇٍغۇر جِٗئىَىتىگٗ ئوز تٗضىرىٕي وۆرضىتىػىٗ ثبغٍىذى.
خٌٗمىّىس ئوز ئٗٔئٗٔىطىگٗ ۋارىطٍىك لىٍىپ ئوز جِٗئىَىتىذىىي ٔبھبٍىتي چٗوٍىه ئىّىبٔىَٗت ئىٕتېرٔېت
تورى  -ئۇٍغۇر تورثېىٗتٍىرى ئبرلىٍىك ئۇٍغۇر جِٗئىَىتىٕىڭ ئىجتىّبئىٌ ۋٖ ضىَبضىٌ ِٗضىٍىٍىرىٓى ھٗي
لىٍىػىٕىڭ چبرٖ  -تٗدثىرٌىرى ئۈضتىذٖ ئىسدىٕىػٕي ثبغٍىۋٖتتي .ثۇ ٔٗزٖرىَٗ جٗھٗتتىٓ ئېَتمبٔذا ثىر
جِٗئىَٗتتىىي ٔبرازىٍىمٕىڭ ٍبوي پىىىر ئٗروىٍٕىىىٕىڭ ئىٕتېرٔېت تورثېىٗتٍىرىذٖ ئىپبدٖ لىٍىٕىػىذٖن ٍېڭي
ثىر غٗوٍىذۇر .
ئۇٍغۇر تورثېىٗتٍىرىذٖ ئوز خبھىػىٕي ئٗوص ئٖتتۈرگْٗ ثۇ ئىسدىٕىػٍٗر تۆۋٖٔذىىىذٖن ثىر لبٔچٗ تېّىالرغب
ِٗروٗزٌٗغىْٗ ثوٌۇپ ئبضبضٍىمي ئۇٍغۇر ٍبغالرٔي ٔىػبْ لىٍغبْ ھبٌذا ئۇٍغۇر ِىٍٍىٌ وىٍّىه ،ئٗدٖپ
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ئٗخالق ۋٖ ئىطالِي دىٕىٌ تٗرثىَىٍٗرٔي ثېرىػٕي ِٗلطٗت لىٍغبْ تېّىالرٔي وۆپٍٗپ ثېرىع ،ئۇٍغۇر تىٍىٕىڭ
ئۇٍغۇر را ٍؤىذا خىتبً دۆٌىتىٕىڭ ِىٍٍىٌ تېررىتورىَىٍىه ئبپتؤوِىَٗ لبٔۇٔي ثوٍىچٗ ھۆوۈِٗت ۋٖ ِبئبرىپتب
رٖضّىٌ غٗوىٍذٖ ٍبوي خىتبً تىٍي ثىٍْٗ تٗڭ دٖرىجىذٖ لوٌٍىٕىػىٕي تٗغٗثجۇش لىٍىع ،ئىٕطبْ ھٗلٍىرى
ثىٍىٍّىرى ثىٍْٗ تِٗىٍٕٗظِ ،ۇٔجٗر ضٗھىپىٍىرىذٖ ئۇٍغۇر جِٗئىَىتىذٖ ٍۈزثېرىۋاتمبْ ٍبِبْ ئىعٍ ،بِبْ
ھٗرىىٗتٍٗرگٗ ئوز ۋاتىذا تٗٔمىذىٌ پىىىر ثېرىع ،ئبضبضىٌ لبتالِالردىىي دېھمبٔالرٔىڭ دٖر-ئٌٍِٗٗىرىٕي
ئبڭٍىتىع ۋٖ پبرىخور ھۆوۈِٗت ئٌِٗٗذارٌىرىٕىڭ جىٕبٍٗتٍىرى ئۇضتىذىٓ غىىبٍٗت لىٍىپ ٍېسىٍغبْ خٗتٍٗرٔي
ئوچۇق ئېالْ لىٍىع ،خىتبٍچٗ تورثېىٗتٍٗردٖ ئېالْ لىٍىٕغبْ خٌٗمئبرا ۋٖ خىتبً دۆٌىتىٕىڭ ئىچىذٖ
ثوٌۇۋاتمبْ پۇلرا ۋٖ ھۆوۈِٗت ئوتتۇرىطىذىىي ھٗرخىً ضٗزگۈر ثوٌغبْ ضىَبضىٌ ۋٖ ئىجتىّبئىٌ خٗۋٖرٌٗرٔي
ئۇٍغۇر تىٍىغب ئوز ۋالتىذا تٗرجىّٗ لىٍىپ تورثٗتٍٗرگٗ لوٍۇظ لبتبرٌىك پبئبٌىَٗتٍٗرٔي ئبوتىپٍىك ثىٍْٗ لبٔبت
ٍب ٍذۇرغبْ ثوٌۇپ ثۇ ئبرلىٍىك ئۇٍغۇر جِٗئىَىتىذٖ ِٗۋجۇت ثوٌۇۋاتمبْ ضىَبضىٌ  -ئىجتىّبئىٌ ِٗضىٍىٍٗرٔي
ھٗي لىٍىػٕىڭ چبرىطىٕي ئىسدٖظ ،خٌٗمىّىسٔىڭ لبٔۇْ ئېڭىٕي ئۆضتۈرۈغىٗ وۆۋرۈن ثوٌۇظٔ ،بِراتٍىمتىٓ
ئولۇغطىس لبٌغبْ ئۇٍغۇر ئۆضّۈرٌٗرگٗ ،ئېغىر وېطٌٍٗٗرگٗ گىرىپتبر ثوٌۇپ داۋاٌىٕىػمب لۇرثي ٍٗتّىگْٗ ئبجىس
ثىّبرالرغب ۋٖ ٍېتىٍُ-ېطىرالرغب خبٌىص ٍبردَٖ لىٍىع دوٌمۇٍٔىرىٕي لوزغبظ لبتبرٌىك تۈرٌۈن ِٗزِۇٔالرغب
ِۇجٗضطٍِٗٗغتۈرۈغىّىس ِۇِىىٓ .
ثۇٔىڭ ِىطبٌي ضۈپىتىذٖ دۇَٔب تورثېىٗتٍٗر ئبرخىپي ( )internet archiveئبرلىٍىك تېپىپ چىمىٍغبْ
“شٖثىٍَٗر ) “ (sabilar.orgتورثېىىتىٕىڭ ثبظ ثېتىگٗ ثېرىٍگْٗ ثىر پبرچٗ خٗۋٖرٔي ئولۇرٍِٗٔٗرٔىڭ
10
دىممىتىگٗ ضۇّٔبلچىّْٗ:
ثۇ خٗۋٖر ضبثىالر تورثېىىتىٕىڭ ثبغجېتىگٗ ٍ -2002ىٍي -4ئبٍٕىڭ  10وۈٔي لوٍۇٌغبْ ثىر ِۇراجىئٗت
خبراوتېرىذىىي ثبٍبٔبت ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭذا ثېرىٍگْٖ ٌِٗۇِبت ٍ -2001ىٍي غىٕجبڭ ِٗدٖٔىَىتي ژۇرٔىٍىٕىڭ
 -5ضبٔىغب ثېطىٍغبْ "غبئىرغب وېطٗي تٗوىْٗ وۈٍٔٗردٖ" ٔبٍِىك ئٗضٗردىٓ ئېٍىٕغبٍٔىمي لٍٗت لىٍىٕغبْ .

رٖضىُ  02دٖ ِۇٔذاق ٍېسىٍغبْ( :رٖضىُ  02گٗ لبراٌطۇْ)

[ئبوب-ضىڭىً ئىىىىطي ٍ 20ۈٖٔذىٓ جِٗئىٌ ٍ 40ۈْٖ ئولۇغٍۇق پۇٌي توٌىػي وېرٖن ئىىْٗ 360 .وۈْ،
تبڭذىٓ غبِغىچٗ ئىػٍىگْٗ جبپبوٗظ ئبتب  -ئبٔب تۈگّٗش ضېٍىك ۋٖ جٗرىّبٔىٍٗردىٓ ئبغۇرۇپ ئبراْ 20
ٍۈْٖ ثېرٌٖٗپتۇ .ثۇ ٍ 20ۈٖٕٔي ٍ 13بغٍىك ئبوب ٍ 10بغٍىك ضىڭٍىطىغب ئۆتۈٔۈپتۇ" :ثۇ پۇٌٕي ضىس تۆٌٗپ
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وىتبة ئېٍىڭٍ ،بخػي ئولۇڭ" دٖپتۇ ضىڭًىطىغب ِٗ .ضۇَ ئوغۇي ضىڭٍىطىٕي ِٗوتٗپىٗ ئۇزىتىپ ،ئۆزى
ِٗھٌٍٗىٕىڭ ضىرتىغب وېتىپتۇ .وٗچتٗ ئۇٔىڭ جٗضىتىٕي دوڭغبق جىگذىگٗ ئېطىٍىۋاٌغبْ ٍېرىذىٓ تېپىػىپتۇ...
"-غبئىرغب وېطٗي تٗوىْٗ وۈٍٔٗردٖ" .غىٕجبڭ ِٗدٖٔىَىتي" ٍ -2001ىٍي  -5ضبٔي

ثۇ پبجىئٗ خوتْٗ ۋىالٍىتي وېرىَٗ ٔبھىَىطىذٖ ٍۈز ثٗرگْٗ ٍٗٔٗ لبٔچىٍىغبْ ضٗثىٍَىرىّىسٔي ِۇغۇٔىڭغب
ئوخػبظ پبجىئٌٗٗر وۈتۈۋاتىذۇ؟ ثۇ تور ثېىىتىّىسدٖ غىٕجبڭذىىي ئىمتىطبدى لىَىٕچىٍىك تۈپٍٍٗي ئولۇغتىٓ
لېٍىع خٗۋپىگٗ دۇچ وېٍىۋاتمبْ ضٗثىٍَٗر توغرىطىذىىي ئۇچۇرالرٔي وۆرٌٍٖٗطىس .ئۇالرٔي ِٗوتٗپ لوٍٕىغب
لبٍتۇرۇپ وېٍىع ئۈچۈْ تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتىۋاتمبْ خبٌىطالر ضٗپىگٗ لوغۇٌۇغىڭىسٔي چىٓ دىٍىّىسدىٓ
ئۈِىذ لىٍىّىس].
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رٖضىُ  :02ضٗثىٍَٗر تورثېىىتي ٍ-2002ىٍي -4ئبٍٕىڭ -10وۈٔىذىىي وۆرۈٔۈغئِٗ :جٗ
> <web.archive.orgدىٓ ئېٍىٕذى.
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دىَبرىٌ توربېنىتىْىڭ ئۇٍغۇر جٍٓئىَىتىگٔ ٍٔتنۈزگُٔ خٍٔرى  -سبخبۋٓتيىل ئىطيىرى

ئۇٍغۇر جِٗئىَىتىذٖ ئۆضّۈرٌٗرگٍٗ ،ېتىٍُ-ېطىرالرغب ،دوختۇرخبٔىالردا داۋاٌىٕىػمب لۇرثي ٍٗتّىگْٗ
ثىّبرالرغب ٍبردَٖ لىٍىع ئۈچۈْ تورثېىٗتٍٗردٖ ئىئبٔٗ توپالظ پبئبٌىَىتي ئېٍىپ ثېرىپ ٔۇرغۇْ وىػىٍٗرگٗ
ثوٌۇپّۇ ئۆضّۈريٖرگٗ ِېھىر  -غٗپمٗت ٍٗتىۈزگْٗ ۋٖوىً خبراوتېردىىي ئۇٍغۇر تورثېىٗتٍىرىٕىڭ ثىرى
دىَبرىُ تورثېىىتىذۇر .
ِْٗ دىَبرىُ تورثېىىتي ۋٖ ئۇٔىڭ لۇرغۇچىطي دىٍػبت پٗرھبت 11ئٗپٗٔذىٕي ٍ -2005ىٍي تؤۇغمب
لىسىممبٍٔىمي ۋٖ ۋٖتْٗ ئىچىذٖ ثۇ
َ
ثبغٍىغبْ .غٗخطْٗ ِْٗ ئۆزۈَ ئۇٍغۇر تورثٗتچىٍىىىگٗ ئبالھىذٖ
ضبھٗدىىي ٍبغالر ثىٍْٗ پىىىر ئبٌّبغتۇرۇظ ئىطتىىىذٖ ثوٌغبٍٔىمىُ ئۈچۈْ ثىر لبٔچٗ لېتىُ دىٍػبت پٗرھبت
ئٗپٗٔذى ثىٍْٗ ئۇٍغۇر تورثٗتچيٌىه تېخٕىىىٍىرى ئۈضتىذٖ تېٍېفوْ ئبرلىٍىك پبراڭالغمبْ ئىذىُ .
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ثوٌۇپّۇ ٍ -2009ىٍي ٍۈز ثٗرگْٗ “ -5ئىَۇي ئۈرۈِچي ۋٖلٗضي” دىٓ وېَىٓ دىَبرىُ ،ضبٌمىٓ ،غٗثَٕٗ
لبتبرٌىك ئبضبضٍىك ئۇٍغۇر تورثېىٗتٍىرىٕىڭ لۇرغۇچىٍىرى ،تورثېىٗت ثبغمۇرغۇچىٍىرى ۋٖ تور ٍبزارٌىرىٕي
خىتبٍٕىڭ ئۈرۈِچي دائىرىٍىرى لوٌغب ئبٌغبٔذىٓ وېَىٓ ِٗٔذٖ خىتبً ھۆوۈِىتىٕي غۇ لٗدٖر چۆچۈتىْٗ ۋٖ
ٔۇرغۇٍٔىغبْ ئۇٍغۇر ًاغٍىرىٕىڭ تۈرِىگٗ لبِىٍىػىٕي وٌٗتۈرۈپ چىمبرغبْ ثۇ ئۇٍغۇر تورثٗتچىٍىىي ئۈضتىذٖ
ثىر تٗتمىمبت ئېٍىپ ثېرىػٕي ثوٌۇپّۇ ئۇٍغۇرالر ئىٕتېرٔېت  -تورثېىٗتٍٗر ئبرلىٍىك ئۆزٔىڭ ئبرزۇ-ئبرِبٍٔىرىٕي
لبٔذاق ئٗوص ئٗتتۈردى ۋٍٖبوي ئوز ٔۆۋىتىذٖ ئۇٍغۇر تورثېىٗتٍىرى ئوز جِٗئىَىتيگٗ لبٔذاق پبٍذىٍىك ئىػالرٔي
ئىطتينٌىرى پٍٗذٖ ثوٌغبْ ئىذىِ .بٔب ئٍْٕٗٗ غۇ ِٗلطٗتتٗ ئٍٕٗي ۋالىتتب دىَبرىُ
ٖ
لىٍغبٍٔىمىٕي ثىٍىع
تورثېىىتىٕىڭ لۇرۇٌۇغىغب تٗڭ غېرىه ثوٌغبْ چٗتئٌٗذىىي تور ثبغمۇرغۇچىطي دىٍػبد پٗرھبتٕىڭ ئبوىطي
دىٍّۇرات پٗرھبت ئٗپٗٔذى ثىٍْٗ ثۇ ھٗلتٗ تٗپطىٍىٌ ضۆھجٗتٍىػىع پۇرضىتىگٗ ئىگٗ ثوٌذۇَ .
ِبڭ ئېَتىػىچٗ دىَبرىُ تورثېىىتي ٍ -2005ىٍىذىٓ ثبغالپ ئۇٍغۇر ئېٍىذىىي
دىٍّۇرات پٗرھبت ئٗپٗٔذىٕىڭ ا
ٔبِرات ،وېطٗي ۋٖ ئولۇغطىس لبٌغبْ ئۆضّۈرٌٗرگٗ ٍبردَٖ لىٍىع ،ئبجىسٍ ،بغبٔغبْ ۋٖ داۋاٌىٕىػمب لۇرثي
ٍٗتّىگْٗ ثىّبرالرغ ا ِېھرى غٗپمٗت ٍٗتىۈزۈظ پبئبٌىَٗتٍىرىٕي ئۈزۈٌذۈرًِٗ ئېٍىپ ثبرغبْ .دىٍّۇرات
ئٗپٗٔذى ِبڭب ئېطىذٖ ئېٕىك ثوٌغبْ ٍ -2007ىٍىذىٓ ثۇٍبٔمي دىَبرىُ تورثېىىتىذٖ ئېٍىپ ثېرىٍغبْ ثىر لىطىُ
ىذٖ لبٔبت
خٍٗر-ضبخبۋٖت پبئبٌىَٗتٍىرىٕي تؤۇغتۇردىٍ -2007“ :ىٍي ئبپرېٍغىچٗ دىَبرىُ تورثېىىت
ٍبٍذۇرۇٌغبْ ئۈرۈِچي ٍېتىُ ثبٌىالر ِٗوتىپىگٗ ئىئبٔٗ لىٍىع ضٗپٗرۋٖرٌىه ھٗرىىىتىگٗ جِٗئىَٗتتىٓ ،75
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ٍ 000ۈْٖ پۇي ٍىغذى ۋٖ دىَبرىُ تور ثېىىتي غٗخطْٗ ئوز ٔبِىذىٓ ثۇ ِٗوتٗپىٗ  5،000پۇي ئىئبٔٗ لىٍذى.
ۋٖ ثۇ ٍىٍي  -5ئبٍذىٓ ٍ -12بغىچٗ ثوٌغبْ ئبرىٍىمتب دىَبرىُ تورثېىىتىذٖ ضٗپٗرۋٖرٌىه لىٍىٕغبْ خوتٍٗٔىه
وېطىً لىس رىسۋأگۈي ئبثذۇراخّبٕٔىڭ داۋاٌىٕىع خىراجىتي ئۈچۈْ ٍ 000 ،45ۈْٖ ئىئبٔٗ ٍىغٍىغبْ”.
دىٍّۇرات ئٗپٗٔذى ٍٗٔٗ تؤۇغتۇرۇپ ِۇٔذاق دٍٖذۇٍ -2008“ :ىٍي  -3ئبٍذا دىَبرىُ تورثېىىتىذٖ ٍٗوٍٗٔىه
ثىر ئۇٍغۇر ئۆضّۈرٔىڭ ةۆرٖن ئبٌّبغتۇرۇغمب ِوھتبج ثوٌغبٍٔىمي ۋٖ وېَىٓ ثىر خىتبً لىسٔىڭ ئوز ثۆرىىىٕي ثۇ
ئيٌىرىٕي تؤۇغتۇرۇپ جِٗئىَٗتتٗ وۈچٍۈن ئىٕىبش پٍٗذا لىٍغبْ“ .
ئۇٍغۇر ةاٌىغب تٗلذىُ لىٍغبٍٔىك ئىع  -ز
“دىَبرىُ تورثېىىتي ٍ -2008ىٍي  -8ئبٍذىٓ ٍ -2009ىٍي  -2ئبٍغىچٗ تۇغّب ٍۈرٖن وېطيٌىگٗ گىرىپتبر
ثوٌغبْ غۇٌجىٍىك ثىر ئۇٍغۇر ئۆضّۈرٔىڭ داۋاٌىٕىػىغب ئىئبٔٗ توپالظ پبئبٌىَىتىٕي لبٔبت ٍبٍذۇرغبْ ۋٖ
ٍ 85،000ۈْٖ ئىئبٔٗ ٍىغمبْ ثىراق ثۇ ثبال داۋاالظ ئۇٔۇَ ثٗرًِٗ ثٗختىگٗ لبرغي ئۆٌۈپ وٗتىْٗ…”.
دىَبرىُ تورثېىىتيٍ 2003 13ىٍي دىٍػبت پٗرھبت ئٗپٗٔذى( 14ھبزىر تۈرِىذٖ ٍ 5ىٍٍىك جبزا ِۇددىتىٕي
ئۆتٗۋاتىذۇ) غىٕجبڭ ئۇٔىۋېرضىتېتىٕىڭ ئبخجبرات وٗضپىذٖ ئولۇۋاتمبْ ۋالتىذا ئبِّىۋى تورخبٔىالردا
وېچىىٍىرى ئۇخٍىّبً جبپبٌىك تٗر ئبلتۇرۇغي ثٗدىٍىگٗ لۇرۇپ چىممبْ ئۇٔىۋېرضبي ئۇٍغۇر تورثېىىتي ثوٌۇپ
ثۇ تورثېىٗت تبوي ٍ -2009ىٍي ٍۇز ثٗرگْٗ “ -5ئىَۇي ئۈرۈِچي ۋٖلٗضي” ثبھبٔىطىذٖ خىتبً ھۆوۈِىتي
تٗرىپىذىٓ تبلىۋېتىٍگٗٔگٗ لٗدٖر ئۇٍغۇر غۇرثٗتچىٍىىىذٖ ئٗڭ ووپ ٔٗتىجٗ لبزأغبْ ِبوبٔىُ تورثېىىتىذىٓ
وېَىٕىي ٍِٗذأغب وٌٗگْٗ تٗضىرى زور ثوٌغبْ ئۇٍغۇر تورثېىىتىذۇر .
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رٖضىُ  :03دىَبرىُ تورثېىىتئىڭ دۇَٔب تور ئبرخىپي ( )web archiveدا ضبلالٔغبْ ٍ-2003ىٍي-10
ئبٍٕىڭ -13وۈٔىذىىي وۆرۈٔۈغئِٗ :جٗ > <web.archive.orgدىٓ ئېٍىٕذى.

15

''ئۇيغۇر توربەتچىلىكىگە ئومۇمىي نەزەر'' | ماقالە ئاپتورى :ئەزىز ئەيسا |  -2011يىلى فېۋرال ،لوندون

 ئۇٍغۇر توربېنٔتيىرىذٓ ئۇٍغۇر جٍٔئىَىتىذٓ ٍۈز بېرىيىۋاتقبُ ئىجتىَبئىٌ ۋٓ سىَبسىٌ
ٍٔسىيىئرّىڭ ئوتتۇرىغب قوٍۇىۇضي
خىتبٍذا ئۇزۇْ ٍىٍالردىٓ ثۇٍبْ ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئٗروىٓ پىىىر لىٍىع ھولۇلىٕي چٗوٍٗظٔ ،برازىٍىك پىىىرٌٗرگٗ
ٍوي لوٍّبضٍىك ئوِۇِىٌ ِٗضىٍٗ ثوٌطب ثوٌۇپّۇ ٍ -1990ىٍالردىٓ ثبغالپ ئۈزۈٌذۈرًِٗ ئېٍىپ ثېرىٍىۋاتمبْ
تۈرٌۈن ٔبِالردىىي “لبتتىك زٖرثٗ ثېرىع” ضىَبضىٌ ھٗرىىٗتٍىرىٕىڭ ٔٗتىجىطيدٖ ثۇ خىً ۋٖزىَٗت تېخىّۇ
ٍبِبٔالغتي .غٗرلىٌ تۈروىطتبٔذا ٍېمىٕمىٕي ٍ 20ىً ئىچىذىىي ٍۈز ثٗرگْٗ ثىرلبٔچٗ لېتىٍّىك زور ٔبرازىٍىك
ثىٍذۈرۈظ ھٗرىىٗتٍىرىگٗ لبرىطبق ھِّٗىطي دېگٗٔذٖن ئوخػبغال خىتبً ھۆوۈِىتىٕىڭ ئۇٍغۇرالرٔىڭ
ھٗلمبٔىٌ تٌٗٗپٍىرىٕي ئبڭٍىّبضٍىمي ۋٖ ثىر ئبِبٌالر ثىٍْٗ تىٕچٍىك ثىٍْٗ ثبغالٔغبْ ٔبرازىٍىك ٔبِبٍىع
ھٗرىىٗتٍىرىٕي ضۈٔئىٌ ھبٌذا “لبالٍّىمبٔچىٍىك” ئبٍالٔذۇرۇغيٗٔ ،تىجىذٖ خىتبً ھۆوۈِىتي ثۇ
ھٗرىىٗتٍٗرٔي ئۇٍغۇرالرٔي تېخىّۇ لبتتىك جبزاالغٕىڭ ضٗۋٖثي لىٍىػىذٖن ئوخػبظ تراگېذىَٗ ثىٍْٗ
ئبٍبغالغمبْ ثوٌۇپ ئٗڭ ئبخ ىرىذا ٍۇز ثٗرگْٗ ،ئبلىۋىتي ئٗڭ ئېچىٕىػٍىك ثوٌغبْ ٍ -2009ىٍىذىىي “-5ئىَۇي
ئۈرۈِچي ۋٖلٗضي” دۇر .
دېّٗن ئۇٍغۇر جِٗئىَىتىذٖ خىتبً ھۆوۈِىتىٕىڭ ضىَبضىتىگٗ ٔبرازىٍىك ثىٍذۈرۈظ ٍوٌٍىرى ئبدٖتتٗ خىتبً
ھۆوۈِٗت دائىرىٍىرىگٗ ٔبرازىٍىك خٗتٍىرىٕي ضۇٔۇظ ٍبوي توپٍىٕىپ ٔبرازىٍىك ثىٍذۈرۈغتٗن ٔبھبٍىتي چٗوٍىه
ئۇضۇٌالر ئبرلىٍىك ثىٍذۈرۈٌۈپ وٌٗگْٗ ثوٌطب ئۇٍغۇرالر دۇَٔبۋى ٍېڭي ئۇچۇر تېخٕىىىطي ئىٕتېرٔېت – تور
ئۇچۇر ئباللىٍىرىٕي لوٌالٔغبٔذىٓ وېَىٓ ثۇ تبر دائىرىٍىه ٔبرازىٍىك ثىٍذۈرۈظ ئۇضۇٌىذىٓ تور ئباللىطىٕي
لوٌالٔغبْ ئۇٍغۇر جبِبئٗتچىًىىىٕىڭ ۋٖ خىتبً ھۆوۈِٗت دائىرىٍىرىٕىڭ ثىرال ۋالىتتب ئوِۇِىٌ دىممىتىٕي
تبرتىذىغبْ تور ئبرلىٍىك ٔبرازىٍىك ثىٍذۈرۈغتٗن ئۈٔۈِي تىس ،تبرلىٍىػي وٗڭ ٍۆٌىٕىػىٗ لبراپ ٍۈزٌٗٔذى.
ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئۇٍغۇر تورثېىٗتٍىرىذٖ ئوز جِٗئىَىتىذٖ ٍۇزثېرىٍىۋاتمبْ ئىجتىّبئىٌ ۋٖ ضىَبضيً ِٗضىٍىٍٗرٔىڭ
ئوتتۇرىغب لوٍۇٌۇغىٕي ئىىىي تۈرگٗ ئبٍرىع ِۇِىىٓ:
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 .1ئۇٍغۇر زىَبىىَيىرىْىڭ خىتبٍْىڭ قبّۇُ راٍنىسي ئىچىذٓ تۇرۇپ خىتبً ھۆمۈٍىتىْي ئوز
قبّۇّىْي توىۇق ئىجرا قىيىطقب دٓۋٓت قىيىص ھٔرىنٔتيىرى
خىتبً ھبزىرلي ثبرٌىك ِِٗۇرى ئۆٌىٗ ۋٖ ئبتبٌّىع ئبپتوْوَ راٍؤالرٔي ٍ -1949ىٍي خىتبً ووِّۇٔىطتٍىرى
خىتبً خٌٗك جۇِھۇرىَىتىٕي لۇرۇپ چىممبٔذىٓ ثبغالپ ضۈٔئىٌ ھبٌذا غٗوىٍٍٗٔذۈرگْٗ ۋٖ غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ
ھولۇلٕي چبڭگىٍىغب ِٗروٗزٌٗغتۈرگْٗ “ِٗروٗزٌىه ثبغمۇرۇظ” ِېخبٔىسِي ثوٍىچٗ دۆٌٗت ثبغمۇرۇٌۇپ
وٌٗگْٗ ۋٖ وېٍىۋاتىذۇ .غۇ ضٗۋ ٖثتىٓ گٗرچٗ خىتبٍذا پۇلراالرٔىڭ پۇلراٌىك ھولۇق ِٗٔپٗئٗتٕي لوغذاغتىٓ
تبرتىپ “ِىٍٍىٌ تېررىتورىَىٍىه ئبپتؤوِىَٗ لبٔۇٔي” غىچٗ ھٗرتۇرٌۇن لبٔۇٔالرٔىڭ ھِّٗىطي تٗضتىمٍىٕىپ،
لبٔۇٔىٌ جٗھٗتتىٓ ئىجرا لىٍىع وۈچىگٗ ئىگٗ ثوٌطىّۇ ئِّٗب ئىجرا لىٍىٕىع ٔىطجىتي ٔبھبٍىتي تۆۋْٖ
ثوٌۇپّۇ ثۇ خىً ئٗھۋاٌالر ئۇٍغۇر ۋٖ تىجٗت ئبپتؤوَ راٍؤٍىرىذا ئبالھىذٖ ئېغىر .
ِبٔب ثۇ ِٗضىٍىٍٗرٔي ئبضبضىٌ ٔىػبْ لىٍىپ ٍ -2006ىٍىذىٓ ثبغالپ تبوي خىتبً ھۆوۈِىتي تٗرىپىذىٓ
تبلىۋېتىٍگٗٔگٗ لٗدٖر ثېَجىڭذا تۇرۇپ ئۇٍغۇرٔىڭ لبٔۇٔىٌ ھولۇق ِٔٗ -پٗئٗتٕي لوغذاغتب ئبوتىپ پبئبٌىَٗت
وۆرضٗتىْٗ ئۇٍغۇر تورثېىٗتٍىرىذىٓ ثىرى ئۇٍغۇرثىس ()uyghuronline we uyghur net
تورثېىٗتٍىرىذۇر .
ئۇٍغۇرثىس ( )uyghuronline we uyghur netتورثېىٗتٍىرىٕىڭ لۇرغۇچىطي ثېَجىڭ ِٗروىسى
ِىٍٍٗتٍٗر ئۇٔىۋېرضىتېتىٕىڭ دوتطېٕتيِ ،ۇضتٗلىً تٗتمىمبتچي ،ئۇٍغۇر قأۇْ ۋٖ ئىمتىطبد ِۇتٗخٗضطىطي
ئىٍھبَ توختي ئٗپٗٔذىذۇر uyghur online ،uyghurbiz 15.ۋٖ  uyghur netتورثېىٗتٍىرى خىتبٍذا
ئۇٍغۇرالر تٗرىپىذىٓ ئېچىٍغبْ تٗضىر دائىرىطي چٗتئٗي ھۆوۈِٗت ۋٖ ھۆوۈِٗتطىس تٗغىىالتالرغىچٗ
وېڭٍٗگْٗ ئبضبضٍىمي خىتبً تىٍذا ،لوغۇِچٗ ئۇٍغۇر تىٍيدا ٔٗغر لىٍىٕىذىغبْ تورثېىٗت ثوٌۇپ “-5ئىَۇي
ئۈرۈِچي ۋٖلٗضي“ دىٓ وېَىٓ خىتبً ھۆوۈِىتي تٗرىپىذىٓ تٗخّىْٕٗ  200دىٓ ئبرتۇق تبلىۋېتىٍگْٗ ئۇٍغۇر
تورثېىٗتٍىرى لبتبرىذا تبلىۋېتىٍذى .
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تورثېىىتىذىٓ وۆچۈرۈپ ئېٍىٕذى.
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 -2ئۇٍغۇر دېھقبّيىرى خىتبٍْىڭ قبّۇّىْي ًېڭذىِ ببٍقىطي ۋٓ بۇ قبّۇّالر ئبرقىيىق ئوز
ٍّٔپٔئىتىْي قوغذاضقب ئۇرۇّۇضي
ئىٕتېرٔېت ۋٖ ئۇٍغۇر تورثېىٗتٍىرىٕىڭ ٍېسا لىػاللالرغىچٗ ٍىتىپ ثېرىػي  -دېھمبٔالرٔىڭ خىتبً ھۆنۈِىتىگٗ
ثوٌغبْ ٔبرازىٍىمىٕي ئۇٍغۇر تورثېىٗتٍىرى ۋٖ  You Tube16ۋىذىېو لبٔبٌٍىرى ئبرلىٍىك دۇَٔبغب ئبڭٍىتىػىذٖن
ٍېڭي ثىر ضٗھىپىٕي ئبچمبْ ئىذىٍٔٗ .ي ٍ - 2007ىٍي ٍېڭىطبر ٔبھىَىطىذٖ دېھمبٔالر ئۇزۇْ پۇرچبق
(جبڭذۇ) تېرىػمب ِٗججۇرالٔغبْ ثوٌۇپ ،ثۇ ئىع ئبلىۋىتىذٖ ٔبھىَىذىىي دېھمبٍٔىرىٕىڭ ِ 50ىٍَوْ ٍۈْٖ زىَبْ
تبرتىػي ثىٍْٗ ئبٍبغالغمبْ .ثۇ ٔبھٗلچىٍىىٍٗرگٗ چىذاپ تۇرۇٌّىغبْ دېھمبٔالردىٓ ھېىىُ ضېَىت
ثبغچىٍىمىذىىي دېھمبٔالر ٔبھىَىٍىه پبرتىوَ ضېىرېتبرى ٍي غَبۋٌَبڭ ئۈضتىذىٓ ٍ 2ىٍذىٓ ثۇٍبْ ئٗرز لىٍىپ
لٗغمٗر ،ئۈرۈِچي ۋٖ ثېَجىڭغا ٔٗچچٗ ٔۆۋٖت ثبرغبْ ئِّٗب ئٗرزىٕي ئبڭٍىتبٌّىغبٔذىٓ وېَىٓ ِٗرھۇَ ئۇٍغۇر
غبئىرى روزى ضبٍىت ٍبزغبْ “دېھمبْ ثوٌّبق تٗش” ٔبٍِىك ضبتىرىه غېئىر ئبضبضىذا ِ 62ىٕۇتٍۇق
“ٍېڭىطبردا دېھمبْ ثوٌّبق تٗش” دېگْٗ ٔبِذىىي ۋىذىېو فىٍىّي ئىػٍٗپ  You Tubeۋىذىېو تورثېىىتىذٖ
ئېالْ لىٍغبْ. 17

زاٍبُ ۋٓ ٍبمبّْىڭ چٔميىَىسىس ئبالقٔ :ۋٓتُٔ ئىچي ۋٓ سىرتىذىني ئۇٍغۇرالرّىڭ توربېنٔتئر
ئبرقىيىق ببغيىْىطي
گٗرچٗ خىتبً ئىٕتېرٔېت 18ۋٖ تور ئباللىٍىرىگٗ ئٗزٌٖذىٓ چٗوٍىّىٍٗر لوٍۇپ وېٍىۋاتمبْ ثوٌطىّۇ ِٗروٗزٌىه
ھبٌذا غٗرة دۆٌٗتٍىرىذٖ ٍبغبۋاتمبْ ِۇھاجىرٖتتىىي ئۇٍغۇرالرٔىڭ غٗرلىٌ تۈروىطتبٔذىىي (غىٕجبڭ ئۇٍغۇر
ئبپتؤوَ راٍؤي) ئۇٍغۇرالر ثىٍْٗ ثوٌغبْ تور ئباللىٍىرى ٍ -2000ىٍالردىٓ ثبغالپ ثىر ثىرلٗدٖر لوٍۇلالغمبْ .
خىتبٍٕىڭ ئىٕتېرٔېتمب ثوٌغبْ لبِبٌٍىغي ٍ -2008ىٍىذىىي ثېَجىڭ ئوٌىّپىه ِۇضبثىمىطىٕىڭ ھبرپىصىذىٓ
ثبغالپ ھٗضطىٍٗپ وۈچٍٗذى ئِّٗب ئىٕتېرٔېت تېخٕىىىطىٕىڭ ئۆٌۈوطىس راۋاجٍىٕىػي ٔٗتىجىطىذٖ
وىػىٍٗرٔىڭ ئىٕتېرٔېت ئبرلىٍىك ئباللىٍىػىع وؤب ئۇضۇٌذىىي پٗلٗت تورثېىٗتٍٗرگٗ ٍبوي ئېٍخٗتٍٗرگٗ
تبٍىٕىپ ئباللىٍىػىػتىٓ ووپ ۋاضىتىٍىه ئباللىٍىػىػىٗ لبراپ ٍۈزٌٗٔذىٍٔٗ .ي skype, msn,
 youtube, facebook, twiter, mysaspaceلبتبرٌىك ووپ خىً ئىمتىذارغب ئىگٗ ئىجتىّبئىٌ ئباللٗ
وٗضپىٌ تورثېىٗتٍىرىٕىڭِ ،ىىرو ثٍوگالرٔىڭ ۋٖ ٍبٔفوْ ئبرلىٍىك وۆرگىٍي ثوٌىذىغبْ تورثېىٗتٍىرىٕىڭ
ئۈزٌۈوطىس تٗرٖلمىٌ لىٍىػي ھَٗ ٍېمىٕذىٓ ثۇٍبْ ئىٕتېرٔېت ِؤوپويى ٔ Googleىڭ تېٍېفوْ ئبرلىٍىك
19
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ضۆزٌٗغىْٗ ئبۋازٔي تېىىطتىٗ ئبٍالٔذۇرۇپ توردا ٔٗغر لىٍغىٍي ثوٌىذىغبْ ٍېڭي ثىر تېخٕىىىٕي ثبرٌىممب
وٌٗتۈرۈغي پىىىر ئٗروىٍٕىىىگٗ ٍوي لوٍّبٍذىغبْ خىتبٍذٖن ھۆوۈِٗتٍٗرٔىڭ ئىٕتېرٔېت ئباللىٍىرىٕي توضۇپ
ثي ۋٖزىَٗت غٗوىٍٍٗٔذۈردى .خىتبً دۇَٔب ثوٍىچٗ ئىٕتېرٔېت ئٗڭ ووپ
ئۇٌگۇرٌّٖٗضٍىىىذٖن وبتىطتروپىه ر
لوٌٍىٕىٍىذىغبْ دۆٌٗت ثوٌۇپ ،دۇَٔب ئىٕتېرٔېت ضتبتىطتىىىطي تورثېىىتىٕىڭ ٍ -2010ىٍي -6ئبٍٕىڭ -30
وۈٔي ئېالْ لىٍغبْ ثىر ضتبتىطتىىب جٗدۋىٍىذٖ وۆرضىتىٍىػىچٗ خىتبٍذا ئىٕتېرٔېت لوٌالٔغۇچىالرٔىڭ ضبْ
19
ِ 420ىٍَوْ دٖپ وۆرضىتىٍگْٗ .
رٖضىُ  :05دۇَٔب ئىٕتېرٔېت لوٌالٔغۇچىالر ضتبتىطتىىىطي  30ئىَۇْ  .2010ثۇ ِٗٔجٗ
 http://www.internetworldstats.comئېٍىٕذى .
دۇَٔب ثوٍىچٗ ئىٕتېرٔېتٕي ئٗڭ ووپ لوٌٍىٕىذىغبْ  10دۆٌٗت (ٍ -2010ىٍي(

ئۇٔىڭ ئۈضتىگٗ ئۈزٌۈوطىس تۈردٖ ٍېڭىٍىٕىپ تۇرىذىغبْ دۆٌٗتٍٗرٔىڭ ئىٕتېرٔېت توضمۇٍٔۇلٍىرىٕي ثۇزۇپ
ئۆتٌٍٗٗذىغبْ  proxy20ثېىٗتٍٗر تور ئباللٗ لىٍغۇچىالرغب ئبز ثوٌّىغبْ ئبضبٍٔىمالرٔي ٍبراتتي .خىتبً ٍٗٔٗ
دۇَٔب ثوٍىچٗ ئىٕتېرٔېتمب ئٗڭ لبتتىك چٗوٍىّٗ لوٍىذىغبْ  10دۆٌٗتٕىڭ ئىچىذٖ  -1ئورۇٔذا تۇرىذۇٍ .ېلىٕذا
 Foxخٗۋٖر ئبگېٕتٍىمىٕىڭ ئبغىبرىٍىػىچٗ ئبِېرىىب لوغّب غتبتي ھۆوۈِىتي ئوتىْٗ ٍىٍذىٓ ثۇٍبْ خىتبٍغب
20
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ئوخػبظ دۆٌٗتٍٗرٔىڭ ئىٕتېرٔېت لبِبٌٍىغىٕي ثۇزۇپ ئۆتۈپ پۇلراالرٔىڭ ئٗروىٓ ئۇچۇر ئباللىٍىرىگٗ
وبپبٌٗتٍىه لىٍىع ِٗلطىتىذٖ ٍېڭي ثىر تېخٕىىب ٍبضبپ چىممبٍٔىمىٕي خٗۋٖر لىٍذى .خٗۋٖردٖ ئېَتىٍىػىچٗ
خىتبً دائىرىٍىرى تٗرىپىذىٓ چٗوٍىٕىپ ئۆتىۈزٍِٗذىغبْ ئۇچۇرالر ئىٕتېرٔېت توضۇلٍىرىٕي ثۆضۈپ ئۆتۈپ
وىػىٍٗرٔىڭ ئېٍخٗت ۋٖ ثبغمب ئۇچۇر ضبلالظ ثوغٍۇلٍىرىذا ثىۋاضىتٗ پٍٗذا ثوٌىذىىْٗ. 21
دېّٗن ِۇھبجىرٖتتىىي ئۇٍغۇرالر ثىٍْٗ ئۇٍغۇر ئېٍىذىىي ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئىٕتېرٔېت ۋٖ تورالر ئبرلىٍىك
ئباللىٍىػىػي ٍۇلىرىذا ثبٍبْ لىٍىپ ئۆتۈٌگْٗ دۇَٔب ئىٕتېرٔېت ئباللىٍىرىذىىي ٍېڭي تېخٕىىب ۋٖ
پروگراِّىالرٔي ئۈزٌۈوطىس لوٌٍىٕىپ تۇرۇغي ٔٗتىجىطىذٖ ثۈگۈٔگٗ لٗدٖر داۋاَ لىٍىپ وٌٗذى .
تۆۋٖٔذٖ ۋٖتْٗ ئىچي ۋٖ ضىرتىذىىي ئۇ ٍغۇرالرٔىڭ تور ئباللىٍىرىذٖ وۆۋرۈوٍۈن روي ئوٍٕىغبْ ثىرلبٔچٗ
تورثېىٗتٍٗرٔي ِىطبي لىٍىپ ئوتىّْٗ:

 Yahoo ئۇٍغۇر خٔت ئبالقٔ گۇرۇپپىسي
ثۇ  Yahooئۇٍغۇر خٗت ئباللٗ گۇرۇپپىطيٍ -2000 22ىٍي ِِٗٗتتۇرضۇْ زۇٔۇْ (ئولَب) تٗرىپىذىٓ لۇرۇٌغبْ
ئېٍخٗت ئىجتىّبئىٌ ئباللٗ گۇرۇپپيضي ثوٌۇپ yahoo ،ئېٍخٗت ِۇالزىّىتىٕىڭ تِٗىٍٕىگْٗ ثوغٍۇلي
ئبضبضىذا لۇرۇٌغبْ ۋٖتْٗ ئىچي ۋٖ ضىرتىذىىي ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئباللىٍىػىػىذٖ ِۇھىُ روي ئوٍٕىغبْ ئىٕتېرٔېت
ضٗھىپىٍٗرٔىڭ ثىرىذۇر .
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رٖضىُ  yahoo :06ئۇٍغۇر خٗت ئباللٗ گۇرۇپپىطىغب ٍ -2009ىٍي -7ئبٍٕىڭ  -5وۈٔي ٍوٌالٔغبْ “-5
ئىَۇي ئۈرۈِچي ۋٖلٗضي” گٗ ِۇٔبضىۋٖتٍىه رٖضىُِٔٗ .جٗ ئۇٍغۇر خٗت ئباللٗ گۇرۇپپىطىذىٓ ئېٍىٕذى .
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 دىَبرىٌ توربېنىتي
ئٍٕٗي ۋالىتتب دىَبرىُ تورثېىىتىٕىڭ ( ثۇ ِبلبٌىٕىڭ ئبٌذىٕمي لىطّىذا ثبٍبْ لىٍىپ ئۆتىٗٔذٖن) ئۇٍغۇر
جِٗئىَىتىگٗ وۆرضٗتوْٗ تٗضىرى ھٗر ضبھٌٗٗردٖ ئوز ئىپبدىطىٕي تبپمبْ ئىذى ِٗ .ضىٍْٗ ثۇ ئبضبضٍىمي
خىتبً ھۆوۈِىتي تٗرىپىذىٓ لبتتىك توضمۇٍٔۇق لىٍىپ وېٍىٕىۋاتمبْ ئٗروىٓ ئبضىَب رادىئوضىٕىڭ ثٗزى
ىىي ئۇٍغۇر
خٗۋٖرٌىرىٕي دادىٍٍىك ثىٍْٗ دىَبرىُ تورثېىىتىٕىڭ ِۇٔجٗر ضٗھىپىٍىرىذٖ ثېرىٍىػي ۋٖ ِۇھبجىرٖتت
ھبٍبتىٕي ئۇٍغۇر جِٗئىَىتىگٗ ثىٍذۈرۈغي لبتبرٌىك پبئبٌىَٗتٍىرىذٖ گٗۋدىٍىٕىذۇ .
ثۇٔىڭ تٗپطىٍىٌ ِىطبٌىٕىڭ ثىرى غۇوي ٍ -2007ىٍي ئٗروىٓ ئبضىَب رادىئوضي تٗرىپىذىٓ ثېرىٍگْٗ ٌؤذوْ
ئۇٍغۇر ئبٔطبِجىٍي توغرىطىذىىي خٗۋٖر تۇٔجي ثوٌۇپ دىَبرىُ تورثېىىتىذٖ ثېرىًگْٗ وېَىٓ ثبغمب ئۇٍغۇر
تورثېىٗتٍىرىگٗ وۆچۈرۈپ تٗورار ثېرىٍىپ ئۇٍغۇر جِٗئىَىتىذٖ ِۇھبجىرٖتتىىي ئۇٍغۇرالرٔي ثىٍىع
لىسغىٍٕىمىٕي لوزغىغبْ .
ثوٌۇپّۇ دىَبرىُ تورثېىىتىٕىڭ لۇرغۇچىطي دىٍػبد پٗرھبت ئٗپٗٔذىٕىڭ ئٗٔگٍىَٗدٖ ئولۇۋاتمبْ ئبوىطي
دىٍّۇرات پٗرھبت ئٗپٗٔذى تٗرىپىذىٓ ٍېسىٍغبْ “ئۇٍغۇر وۈٍي ٌؤذؤذا ٍبڭرىذى” ٔبٍِىك ٌؤذوْ ئۇٍغۇر
ئبٔطبِجىٍىٕىڭ ٌؤذؤذا وۆرضٗتىْٗ ٔٗق ٍِٗذاْ وؤطېرتي ئېٍىٕغبْ ۋىذىېو خٗۋىرى دىَبرىُ تورثېىىتىذٖ
دىَبرى تورثېىىتىذٖ ٍ -2009ىٍي -2ئبٍٕىڭ  -27وۈٔي ثېرىٍگْٗ ۋٖ خٗۋٖر
َ
ئېالْ لىٍىٕغبِْٗ .زوۇر خٗۋٖر
ثېرىٍىپ ثىر ئبٍغب ٍٗتّىگْٗ ۋالىت ئىچىذٖ  40،000لېتىّذىٓ ئبرتۇق وۆرۈٌگْٗ ثوٌۇپ وېَىٓ ئۇٍغۇر
جِٗئىَىتىذٖ وۈچٍۈن تٗضىر لوزغىغبْ .23ثۇ ھٗلتٗ دىٍّۇرات ئٗپٗٔذى ِبڭب ِۇٔذاق دٍٖذۇ ِْٗ“ :ثۈگۈْ
ئىٕىّغب تېًېفوْ لىٍطبَ ئۇ ئۈرۈِچىٕىڭ ھِّٗٗ ٍېرىذٖ ٌؤذوْ ئۇٍغۇر ئبٔطبِجىٍي توغرىطىذا 24پبراڭ
ثوٌۇۋاتىذۇ دٍٖذۇ .ئۇٍغۇر چوڭٍىرىذىٓ ثىرى ئىٕىّغب ِۇٔذاق دٖپتۇ‘ -ثىس ئۇالرٔىڭ ِۇلبِٕي ۋاٍىغب ٍٗتىۈزۈپ
ۇالر ئبغۇٔذاق دۇَٔبدىىي
ضٗھٕىٍٗردٖ ئورۇٍٔىػىٕي تٌٗٗپ لىٍّبٍّىس ئِّٗب ثىسٔىڭ ثىر ئبرزۇٍىّىس غۇوي ئ
ٌؤذؤذٖن چوڭ غٗھٗرٌٗردٖ ئۇٍغۇرٔىڭ ِٗۋجۇتٍۇلىٕي ثىٍذۈرۈپ تۇرضىال ثىسگٗ ٍېتٗرٌىه…”
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رٖضىُ “ :07ئۇٍغۇر وۈٍي ٌؤذؤذا ٍبڭرىذى” ٔبٍِىك خٗۋٖر دىَبرىُ تورثېىىتىذٖ ٍ -2009ىٍي -2ئبٍٕىڭ
 -27وۈٔي ثېرىٍگْٗ .تۆۋٖٔذىىي رٖضىُ دىَبرىُ تورثېىىتىذىٓ ٍ-2009ىٍي -3ئبٍٕىڭ -9وۈٔي وۆچۈرۈپ
ئېٍىٕغبْ .
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ئۇٍغۇر توربٔتچىيىنىذىني دٓۋر بۆىگۈچ تراگېذىَٔ-5“ :ئىَۇه ئۈرۈٍچي ۋٓقٔسي” ۋٓ ئۇّىڭذىِ
دىِ مېَىْني ئۇٍغۇر توربٔتيىرىْىڭ تبقىيىص ،پىنىر ئٔرمىْيىنىْىڭ تېخىَۇ قبتتىق بوغۇىۇضي

ٍ -2009ىٍي  -6ئبٍٕىڭ  -26وۈٔي خىتإٍىڭ جٗٔۇثىذىىي گۇاڭذۇڭ ئۆٌىىطىٕىڭ غبۋگۇٖٔذىىي غۇرى
ئوٍۇٔچۇق زاۋۇتىذا ئۇٍغۇر وۆچّْٗ ئىػچىالرٔي ئۇرۇظ ۋٖلٗضيٍ 25ۈز ثېرىپ خىتبً تٗرٖپٕىڭ رٖضّىٌ
ٌِٗۇِبتي  -غىٕخۇا خٗۋٖر ئبگېٕتٍىمي خٗۋٖر لىٍىػىچٗ ئىىىي ئۇٍغۇر ئۆٌگْٗ ۋٖ  118وىػي ئېغىر
زٖخىٍّٗٔگْٗ .ئِّٗب ئٗٔگًىَٗدٖ چىمىذىغبْ “ِۇھبپىسٖتچىٍٗر” ( )Guardianگېسىتىٕىڭ خٗۋىرىذٖ
وۆرضىتىٍىػىچٗ ثۇ ۋٖلٗدٖ ئبز دېگٗٔذٖ  30دىٓ ئبرتۇق ئبدِٖٕىڭ ئۆٌگٍٗٔىىي ٌِٗۇَ . 26ئۈرۈِچىذىىي
غۇر
ئۇٍغۇرالر خىتبً دائىرىٍىرىٕىڭ ۋٖلٗٔي ثىٍىپ تۇرۇپّۇ ئوز ۋالتىذا ئبٌذىٕي ئېٍىع تٗدثىرٌىرى لوٌٍىٕىپ ،ئۇً
ئىػچىالرٔىڭ ھبٍبتىٕي لوغذاظ ئۈچۈْ ھېچمبٔذاق تٗدثىر لوٌالّٔىغبٍٔىمىغب ٍٗٔٗ ،ۋٖلٗ ٍۇز ثٗرگْٗ وىَىٓ
تبوي  10وۈٔگٗ لٗدٖر ثۇ ئىػمب خىتبٍٕىڭ غىٕجبڭ ئۇٍغۇر ئبپتؤوَ راٍؤٍۇق ھۆوۈِىتي ھېچ ثىر رٖضّىٌ
غٗوىٍذٖ ئىٕىبش ثىٍذۇرِىگٍٗٔىىىگٗ ئوز ٔبرازىٍىمىٕي ثىٍذۈرۈپ -7ئبٍٕىڭ  -5وۈٔي ئۇٍغۇر ٍبغٍىرى
تىٕچٍىك غٗوٍىذٖ ئۈرۈِچىذىىي غىٕجبڭ ئۇٍغۇر ئبپتؤوَ راٍؤٍۇق ھۆوۈِٗت ثىٕبضىٕىڭ ئبٌذىذىىي خٌٗك
ٍِٗذأىذا ٔبِبٍىع لىٍذى ئِّٗب ثۇ ٔبِبٍىع خىتبٍٕىڭ ضبلچي ۋٖ لوراٌٍىك لىطىٍّىرى تٗرىپىذىٓ لوپبٌٍىك
ثىٍْٗ وۈچ ئىػٍىتىپ ھٗتتب ٔبِبٍىػچىالرغب لبرتب ئوق ئٗتىپ ثبضتۇرۇغمب ئۇرۇٔغبٔذىٓ وېَىٓ دٖرھبي خىتبً
ثىخٗتٗرٌىه وۈچٍىرى تٗرىپىذىٓ ضۇً ئىطتېّبي لىٍىٕىپ ضۈٔئىٌ ھبٌذا خىتبً ھۆوۈِىتي تٗرغىت لىٍىپ
27
وېٍىۋاتمبْ ئبتبٌّىع “-5ئىَۇي ئۇرۇظ ،چېمىع ،ثۇالظ-ئوت لوٍۇظ” ۋٖلٗضىگٗ ئبٍالٔذۇرۇٌذى.
ِبٔب ثۇ ۋٖلٗدٖ ٍۈز ثېرىپ  5ضبئٗتّۇ ئۆتّىگْٗ ۋالىت ئىچىذٖ غٗرلىٌ تۈروىطتبٔذىىي (غىٕجبڭ) ثبرٌىك
ئىٕتېرٔېت  -تور ئباللىٍىرىٕي تبلىۋېتىٍذىٍ ،بٔفوْ تېٍېفوْ ئۇچۇر ٍوٌالظ ۋٖ خٌٗمئبراٌىك تېٍېفوْ
ِۇالزىّٗتٍىرى پۈتۈًٍٔٗ ئۈزۈۋېتىٍذى .
دېّٗن ثۇ ۋٖلٗدىٓ وېَىٓ ئۇٍغۇر جِٗئىَىتي تۇٔجي لېتىُ دۇَٔب تورىذىٓ ثىر ٍىٍغب ٍېمىٓ ۋالىت (تٗخّىْٕٗ 10
ئبٍذىٓ ئبرتۇق) ئبٍرىۋېتىٍگْٗ ھبٌٗتتٗ لبراڭغۇٌۇلمب ِٗھىۇَ ثوٌۇپ ٍبغىذى .خىتبً دۆٌىتي ثۇ ھٗرىىٗتٍىرى
ثىٍْٗ ئىٕطبٔالر ئىٕتېرٔېت  -ئۇچۇر دٖۋرىگٗ لٗدَٖ لوٍغبٔذىٓ وېَىٓ دۇَٔبدا ثىرىٕچي ثوٌۇپ ئىٕتېرٔېت -
ئۇچۇر ئااللىٍىرىٕي ئٗڭ ئۇزاق ۋالىت ئۈزۈپ تبغالغتب دۇَٔب رېىورتىٕي ٍبرىتىػتٗن غٗرىپىگٗ ئىگٗ ثوٌذى.
ٍ -2010ىٍي  -1ئبٍذا خ ارۋارد ئۇٔىۋېرضىتېتىغب ثبغٍىٕىػٍىك ثوٌغبْ دۇَٔب ئىٕتېرٔېت تور ئباللىٍىرىٕي
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تٗوػۈرۈظ تٗتمىمبت ئورٔىٕي “ ”Open Net Initiativeثىر دووالت ئېالْ ليٌغبْ ثوٌۇپ ئۇٔىڭذا
ھبزىرغىچٗ دۇَٔبدا خىتبٍذىٓ دۆٌىتىذىٓ ثبغمب ھېچ ثىر دۆٌٗت ئىٕتېرٔېت ئباللىٍىرىٕي ثۇ لٗدٖر ئۇزاق ۋالىت
ئۈزۇۋٖتّىگٍٗٔىىىٕي وۆرضٗتىْٗ 28.خىتبً ھۆوۈِىتي ٍ -2010ىٍي  -5ئبٍٕىڭ  -14وۈٔي ئبخجبرات
ئورۇٍٔىرىغب ثٗرگْٗ ثىر ثبٍبٔبتىذا ئېَتىػىچٗ “راٍؤٕىڭ ئىٕتېرٔېت ۋٖ تور ئباللىٍىرى توٌۇق ئٗضٍىگٗ
وٌٗتۈرۈٌگْٗ” گٗرچٗ ٍٗٔىال ووپ ضبٔذىىي ئۇٍغۇر تورثېىٗتٍىرى ۋٖ ثٍوگالر تبلبلٍىك ھبٌٗتتٗ تۇرۇۋاتمبْ
ثوٌطىّۇ. 29
خىتبً ھۆوۈِٗت تٗرٖپٕىڭ رٖضّىٌ ٌِٗۇِبتىغب ئبضبضالٔغبٔذا  -5ئىَۇي وۈٔي ٍۇز ثٗرگْٗ “زوراۋأٍىك
ھٗرىىٗتًىرى ” داۋاِىذا  197ئبدَٖ ئۆٌگْٗ ثوٌۇپ ثۇ ضبٔىٕىڭ ِۇتٍٗق وۆپچىٍىىىٕي خْٗ خىتبً ِىٍٍىتي
تٗغىىً لىٍىذۇ ( 156وىػي) ،ئۇٍغۇرالردىٓ  10وىػي ،تۇڭگبٔالردىٓ  11وىػي ئۆٌگْٗ (راٍؤذىىي
تۇڭگبْ ِىٍٍىتىٕىڭ ضبٔىٕىڭ ئبزٌىمىغب لبرىّبً ،ضىَبضىٌ ِٗلطٗتتٗ ئۇالردىٓ ئۆٌگٍٗٔٗرٔىڭ ضبٔي ٔبِۇۋاپىك
ھبٌذا ٍۇلىرى لىٍىپ وۆرضىتىٍگْٗ) .ثىر لىطىُ غٍٗرىٌ  -رٖضّىٌ ِٗٔجٌٗٗر ۋٖ دۇَٔب ئۇٍغۇر لۇرۇٌتىَىٕىڭ
رٖئىطي راثىَٗ لبدىر خبٔىّٕىڭ ئبخجبرات ۋاضتىٍٍىرىغب “ -5ئىَۇي ئۈرۈِچي ۋٖلٗضي” 30دٖ ٔۇرغۇٍٔىغبْ
ئۇٍغۇرالر ئۆٌتۈرۈٌگٍٗٔىىىٕي ۋٖ ئبز دېگٗٔذٖ  10،000ئۇٍغۇرٔىڭ ۋٖلٗگٗ چېتىٍىپ ئىٍگىرى  -وېَىٓ ثوٌۇپ
لوٌغب ئېٍىٕغبٍٔىمىٕي ثىٍذۈرگْٗ 31.ئِّٗب ۋٖلٗدٖ زادى لبٔچىٍىه ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئۆٌتۈرۈٌگٍٗٔىىي ۋٖ تۇتمۇْ
لىٍىٕغبٍٔىمي ھٗلمىذٖ خىتبً تٗرٖپ ئوچۇق  -ئبغىبرا ،ثىتٗرٖپ ۋٖ ئىػٗٔچٍىه ئۇچۇرالر ثىٍْٗ
تِٗىٍٕىّىگٗچىٗ ٍبوي تِٖىٍٕىگْٗ ٔبھبٍىتي ئبز ضبٔذىىي ضبٍٔىك ٌِٗۇِبتالر ِۈجّٗي ثوٌغبچمب ثىر ئبخىرلي
ئوِۇِىٌ ٍٗوۈٕٔي چىمىرىع لىَىٓ .ۋٖلٗگٗ چېتىٍىپ لوٌغب ئېٍىٕغبٔالرٔىڭ ضبٔي توغرىطىذا ٍ -2009ىٍي -7
ئبٍٕىڭ  -19وۈٔي ) (kathrin hilleنٖضيرىٓ ھىٍٍٗ خبٔىُ ثۇ ھٗلتٗ خىتبً پبرتىَٗ ثبغٍىكٌىرىذىٓ ئىگىٍىگْٗ
ثىر ٍىپ ئۇچىٕي ”ۋالىت ۋٖ ئىمتىطبد” ( )the financial timesگېسىتىذٖ ئبغىبرىالٍذۇ .ئۇ خٗۋٖردٖ
ئېَتىٍىػىچٗ ۋٖلٗ ٍۈزثېرىپ ئىىىي ھٗپتىّۇ ئۆتّىگْٗ ثىر لىطمب ۋالىت ئىچىذٖ “ئٗڭ ئبز ثوٌغبٔذا 4000
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دىٓ ئبرتۇق ئۇٍغۇرالر لوٌغب ئېٍىٕغبْ” .
ۋٖلٗدٖ توغ رىطىذا تېخىّۇ ئىٍگىرىٍٗپ ِۇالھىسٖ لىٍطبق ثىرىٕچي ثوٌۇپ وىػىٕي توٌىّۇ ئېچىٕذۇرىذىغبْ
ٍېرى غۇوي دۇَٔبدا ئۆزىٕي ِٗدٖٔىَٗتٍىه ،ئىمتىطبدىٌ ۋٖ ھٗرثىٌ وۈچتٗ ئٗڭ چوڭ دۆٌٗت دٖپ جبر
ضېٍىۋاتمبْ خىتبٍذٖن ثىر ھۆوۈِٗتٕىڭ ئۇٍغۇرالر ئوز ٔبرازىٍىمىٕي ئىپبدىٍٗپ ئېٍىپ ثبرغبْ “-5ئىَۇي ئۈرۈِچي
تىٕچٍىك ٔبِبٍىػي” ٔي رٖضّىٌ غٗوىٍذٖ ئېتىراپ لىٍىػٕي رٖت لىٍغبٍٔىمىذۇر .تېخىّۇ ئېٕىك لىٍىپ ئېَتطبق
خىتبً ھۆوۈِىتىٕىڭ “ -5ئىَۇي ئۈرۈِچي ۋٖلٗضي” گٗ ثوٌغبْ رٖضّىٌ پوزىتطىَىطي ٍٗٔي ٍىٍالردىٓ ثۇٍبْ
راٍؤذا لوٌٍىٕىپ وٌٗگْٗ وؤب ئبدىتي ثوٍىچٗ “ -5ئىَۇي ئۈرۈِچي ۋٖلٗضي“ٔي ئبدٖتتىىي ثىر “ئۇرۇظ،
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چېمىع ۋٖ ثۇالظ  -وۆٍذۈرۈظ” تۈضىذىىي جىٕبٍي ھٗرىىٗت لبتبرىذا وۆرضىتىػىٗ ئۇرۇٔۇپ
“ثۆٌگۈٔچي ،ئېىىطتېرِىسىُ ۋٖ تېررورچي” لبٌپبلالرٔي ئۇٍغۇر خٌٗمىگٗ ٍٗٔٗ ثىر ٔۆۋٖت وىَذۈرۈظ ثىٍْٗ
ٍٗوۈٍٔىػىذۇر .
گٗرچٗ ئۇٍغۇر ٍبغٍيرى  -5ئىَۇي وۈٔي خىتبٍٕىڭ لىس رٖڭٍىه دۆٌٗت ثبٍرىمىٕي وۆتۈرۈپ ئۈرۈِچي خٌٗك
ٍِٗذأىذا ئۆزٌىرىٕىڭ ھٗق تٌٗٗپٍىرىٕي ثىٍذۈرۈپ تىٕچٍىك غٗوىٍذٖٔ 33برازىٍىك ٔبِبٍىػي ئېٍىپ ثبرغبْ
ثوٌطىّۇ ئِّٗب ثۇ ھٗرىىٗتٕىڭ پۈتۈًٍٔٗ دېگٗٔذٖن خىتبً ئبخجبراتٍىرى تٗرىپىذىٓ خٗۋٖر لىٍئّبضٍىمي
ۋٍٖبوي ئۇٍغۇرالرٔىڭ ثۇ ھٗلمبٔىٌ ھٗرىىٗتٍىرىٕي ئبتبٌّىع غىٕجبڭ ھۆوۈِىتي رٖضّىٌ ئېتىراپ لىٍىػٕي
رٖت لىٍىػي ۋٖ ۋٖلٗٔىڭ ثبغٍىٕىػي ثوٌغبْ ثۇ ئبچمۇچٍۇق تٗرىپىٕي دۇَٔب ِٗتجۇئبتٍىرىذىٓ پۈتۈًٍٔٗ ٍورۇغمب
ئۇرۇٔۇغي خىتبٍٕىڭ ِٗزوۇر ۋٖلٗگٗ تۇتمبْ ضىَبضىٌ ِٗۋلٗشىٕي ئوچۇق وۆرضىتىپ ثېرىذۇ .
خىتبً ووِّۇٔىطت پبرتىَىطىٕىڭ لبتتىك وؤتروٌٍۇلىذىىي خىتبً ئبخجبرات ۋاضىتىٍىرىٕىڭ ثىرتٗرٖپٍىّىٍىه
ثىٍْٗ ئبخجبراتچىٍىك پرىٕطىپىغب زىت ھبٌذا ٔولۇي چوڭ خىتبٍچىٍىك ئېمىّىذا خىتبً خْٗ ِىٍٍىتي
ِٗٔپٗئىتىگٗ خىسِٗت لىٍىػي ٍٗٔي “ئۇٍغۇرالرْىڭ خْٗ خىتبً ِىٍٍىتىٕي ئۆٌتۈرگٍٗٔىىي ٍبوي ِۈٌۈوٍٗرٔي
ئوت لوٍۇپ وۆٍذۈرگٍٗٔىىي” ٔي لبٍتب -لبٍتب وۆرضىتىپ خٗۋٖر ثېرىع ئبرلىٍىك دۇَٔب جبِبئٗتچىٍىىىٕىڭ
ۋٖلٗگٗ ثوٌغبْ تؤۇغىٕي ثۇرِىالغمب ئۇرۇٔغبْ ثوٌطب دٖي ثۇ ٍٗردٖ خىتبً ھۆوۈِىتي “گۆظ وۆرضىتىپ ئۆپىٗ
ضېتىع” ئوٍۇْىٕي ئوٍٕبپ  -5ئىَۇي وۈٔي پۈتۈْ وېچٗ ئۈرۈِچىذٖ خىتبً ئٗضىٗرٌىرى ضبٔي ئېٕىمطىس
ثوٌغبْ ٔۇرغۇٍٔىغبْ ئۇٍغۇرالرٔي ئېتىپ ئوٌتۇرىذۇ ۋٖ تۇتمۇْ لىٍىذۇ 34.ۋٖ ثۇِۇ ئبزٌىك لىٍغبٔذٖن خىتبً
ھۆوۈِىتي ۋٖلٗٔي ئۈرۈِچي ۋٖ پۈتۈْ خىتبٍذىىي خىتبً تىٍىذا ضۆزٌىػىذىغبْ خىتبً پۇلرايىرىغب خىتبً
ِىٍٍٗتچىٍىىي ثىٍْٗ تٗغۋىمبت ئېٍىپ ثېرىپ ،ۋٖلٗٔي راثىَٗ لبدىر ثبغچىٍىمىذىىي دۇَٔب ئۇٍغۇر لۇرۇٌتىَىغب
ئبرتىپ -7 ،ئبٍٕىڭ  -7وۈٔىذىىي ئۈرۈِچي خْٗ خىتبً ئبھبٌىطىٕىڭ ئۇٍغۇرالردىٓ ئۆچ ئېٍىع ھٗرىىىتىگٗ
ٍوي ئېچ ىپ ثېرىذۇ ۋٖ ٔٗتىجىذٖ ٍٗٔٗ ٔۇرغۇٍٔىغبْ ثىگۇ ٔبھ ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئۆٌتۈرۈٌۈغىذٖن ئىرلىٌ ھۇجۇِالرٔي
وٌٗتۈرۈپ چىمىرىذۇ .
خىتبً ھۆوۈِٗت رٖضّىٌ ئبخجبراتي  -غىٕخۇا ئبگېٕتٍىمىٕىڭ ِۇخجىرى غئىب ئىٍي ثىر لېتىُ ئىچىي
جٗھٗتتىٓ ثٗرگْٗ ٌېىطىَىطي تورثٗتٍٗردٖ ئبغىبرىالٔغبْ ،ثۇ ٌېىطىَىذٖ ئېَتىٍىػىچٗ ٍ -2009ىٍي ئىَۇي
ئۈ رۈِچىذٖ ٍۇز ثٗرگْٗ ۋٖلٗدىىي ئىرلىٌ تولۇٔۇغٕىڭ جٗرٍبٍٔىرىٕي خىتبً رٖھجٗرٌىرىگٗ غىٕخۇا ئبگېٕتٍىمي
تٗرىپىذىٓ ٌِٗۇَ لىٍىٕغبْ ثوٌطىّۇ ئِّٗب خىتبً ئبخجبرات ئورۇٍٔىرى تٗرىپىذىٓ خىتبً جِٗئىَىتىگٗ ۋٖ
چٗتئٗي ئبخجبرات ئورۇٍٔىرىغب توٌۇق خٗۋٖر لىٍىّٕىغبْ .غئىب ئىٍي ٔىڭ خبتىرىطىذٖ ٍېسىٍىػىچٗ غىٕخۇا
ئبگېٕتٍىمي ثۇ ٔبرازىٍىك ھٗرىىٗتٍٗرٔىڭ ئۈرۈِچىٕىڭ ضىرتىذىىي جبٍالرغب وېڭىَىپ وېتىػىذىٓ ضبلٍىٕىع
27

''ئۇيغۇر توربەتچىلىكىگە ئومۇمىي نەزەر'' | ماقالە ئاپتورى :ئەزىز ئەيسا |  -2011يىلى فېۋرال ،لوندون
ِٗلطىتىذٖ ئۇٍغۇرالر ثىٍْٗ ۋٖ خْٗ خىتبٍالرٔىڭ ثىر  -ثىرٌىرىگٗ لبرتب ئېٍىپ ثبرغبْ ثۇ زوراۋأٍىك ئىرلىٌ
تولۇٔۇغٕىڭ ھٗلىمىٌ جٗرٍبٍٔىرىٓى ۋٖ وۆٌىّىٕي ِۇِىىٓ ثبر جِٗئىَٗتىٗ وىچىىٍىتىپ خٗۋٖر لىٍىػمب
تىرىػمبْ 35.ئٍٕٗي ۋالىتتب خىتبً ووِّۇٔىطتىه پبرتىَىطي گۇاڭذۇڭ ئۆٌىىطىٕىڭ پبرتىَٗ ضېىرېتبرى ۋاڭ
ٍبڭ چٗتئٗي ِۇخجىرٌىرىغب ثٗرگْٗ ثىر ضۆھجٗتتٗ ِۇٔذاق دېگْٗ “ :خىتبٍذا ھبزىر ئىجرا لىٍىٕىۋاتمبْ ِىٍٍٗتٍٗر
36
ضىَبضىتىٕي لبٍتب ئوٍٍىٕىع وېرٖن” .
رٖضىُ  :08ئۇٍغۇر خٗت ئباللٗ گۇرۇپپىطىغب ٍ -2009ىٍي -7ئبٍٕىڭ  -5وۈٔي ٍوٌالٔغبْ “-5ئىَۇي ئۈرۈِچي
ۋٖلٗضي” گٗ ِۇٔبضىۋٖتٍىه رٖضىُ .رٖضىّذٖ ئۇٍغۇر ٔبِبٍىػچىالر خىتبً ثبٍرىمىٕي وۆتۈرۈپ ٍۈرۈظ لىٍّبلتب.
ِٗٔجٗ ئۇٍغۇر خٗت ئباللٗ گۇرۇپپىطىذىٓ ئېٍىٕذى .
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 ئىْتېرّېت – ئۇٍغۇرالر ئۈچۈُ ّبرازىيىقْي ئىپبدىئضْىڭ ٍېڭي بىر ٍوىي:
ئۇٍغۇر توربېنٔتيىرىْىڭ  -5ئىَۇه ۋٓقٔسىذٓ ئوٍْىغبُ ئٔھَىَٔتيىل روىي
ئۇٍغۇر جِٗئىَىتىذٖ تۇٔجي ثوٌۇپ ثوٌۇپّۇ ئۇٍغۇر ِىٍٍىتىٕىڭ ِىٍٍىٌ ِٗٔپٗئىتىگٗ تبلىٍىذىغبْ زور ۋٖلٌٗٗردٖ
ئىٕتېرٔېت ۋٖ تور ئباللىٍىرىٕىڭ روٌي ٔبھبٍىتي ئٗھّىَٗتٍىه ثوٌذى -26“ .ئىَۇْ غبۋگۇْٖ ۋٖلٗضي” ٍۇز
ثٗرگْٗ وېَىٓ ئۇٍغۇر تورثېىٗتٍىرى ۋٖلٗدٖ فىٍىّگٗ ئېٍىٕغبْ ٔٗق ٍِٗذاْ ۋىذىېو وۆرۈٔۈغٍٗرٔي ئۇٍغۇر
تورثېىٗتٍىرىگٗ لوٍۇپ ئۇٍغۇر جِٗئىَىتىگٗ وۆرضىتىػىٗ ثبغٍىذى ۋٖ ئبرلىذىٕال ئۇٍغۇرثىس ،دىَبرىُ ،غٗثَٕٗ،
ضبٌىىٓ لبتبرٌىك ئبضبضٍىك ئۇٍغۇر تورثېىٗتٍىرى ثىردٖن غبۋگۇٖٔذىىي ئۆٌگْٗ ئۇٍغۇر ئىػچىالرغب ِبتَٗ
ثىٍذۈرۈپ تورثېىٗتٍىرىٕىڭ رېڭىٕي ِبتِٕٗىڭ ضىّۋوٌي ثوٌغبْ لبرا رٖڭگٗ ئۆزگٗرتتي .تٗثىئىَىي ۋٖلٗگٗ لبرتب
ئۇٍغۇر جَٗ ئىَىتىٕىڭ ثۇ خىً ضٗزگۈرٌۈن ۋٖ وۈچٍۈن ئىٕىبضي راٍؤذىىي ھۆوۈِٗت ۋٖ ثىخٗتٗرٌىه
وۈچٍىرىٕي تِٗتىرىتىػىگٗ ثبغٍىذى ئِّٗب ئۇٍغۇر خٌٗمىٕىڭ ثۇ ۋٖلٗگٗ لبرتب غٗزٖپٗٔ-پرىتي ٔبھبٍىتي
وٗضىىٓ ئىذى .
غبۋگۇْٖ ۋٖلٗضي ٍۈزثېرىپ ثىرلبٔچٗ وۈْ ئۆتىىچٗ ھۆوۈِٗت تٗرٖپتىٓ ھېچ ثىر ضبدا ثوٌّىغبٔذىٓ وېَىٓ
ئۇٍغۇر تورثېىٗتٍىرى ئبرلب  -ئبرلىذىٓ تورثېىٗتٍٗردٖ ٔبرازىٍىك ٔبِبٍىػي ئېٍىپ ثېرىع ھٗلمىذٖ ئېالٔالر
چىمىرىػمب ثبغٍىذى .
تۆۋٖٔذٖ ئٍٕٗي ۋالىتتب ٍٗٔي “-5ئىَۇي ئۈرۈِچي ۋٖلٗضي” ٍۈزثېرىپ ئىٕتېرٔېت ئۈزۇۋېتىٍىػىىچٗ ثوٌغبْ 5
ضبئٗت ئىچىذٖ ضبلٍىۋېٌىٕغبْ ضبٌمىٓ تورثېىىتىگٗ ٍېسىٍغبْ ۋٖلٗ ۋٖ ٔبِبٍىع توغرىطىذىىي ٍبزِىالرٔي
وۆرۈپ ئوتىّىس.
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رٖضىُ  :09ضبٌمىٓ تورثېىىتي ِۇٔجٗردىٓ ئېٍىٕغبٍْ -2009 .ىٍي-7-ئبٍٕىڭ  -5وۈٔي وٗچ ضبئٗت 8:20

30

''ئۇيغۇر توربەتچىلىكىگە ئومۇمىي نەزەر'' | ماقالە ئاپتورى :ئەزىز ئەيسا |  -2011يىلى فېۋرال ،لوندون
رٖضىُ ِٔٗ :10جٗ ضبٌمىٓ تورثېىىتي ِۇٔجىرىذىٓ ئېٍىٕغبْ.
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-5“ ئىَۇه ئۈرۈٍچي ۋٓقٔسي” دىِ مېَىِ ئۇٍغۇر توربېنٔتيىرىْىڭ تبقىيىطي
تىٕچٍىك ثىٍْٗ ثبغالٔغبْ “ -5ئىَۇي ئۈرۈِچي ٔبِبٍىػي” خىتبً ھۆوۈِىتىٕىڭ لوراٌٍىك وۈچٍىرى
تٗرىپىذىٓ زوراۋأٍىك ثىٍْٗ ثبضتۇرۇٌۇپ “لبالٍّىمبٔچىٍىك” لب ئۆزگٗرتىٍگٗٔذىٓ وېَىٓ غۇ وۈٔي وٗچ ئۈرۈِچي
ۋالتي ضبئٗت ٍ 8ېرىٍّٗردىٓ ثبغالپ ئىٕتېرٔېت ۋٖ تېٍېفوْ ئباللىٍىرى ئۈزۈۋېتىٍذى .
ٔۇرغۇٍٔىغبْ ئۇٍغۇر تورثېىٗتٍىرى غۇٔىڭذىٓ ئېتىجبرْٖ تبلىۋېتىٍذى .ۋٖلٗ ٍۈزثېرىپ ثىر ٍىٍغب ٍېمىٓ ۋالىت
ئۆتىٗٔذىٓ وېَىٓ ئبز ضبٔذىىي ثىرلىطىُ ئۇٍغۇر جِٗئىَىتىگٗ ئبٔچٗ تؤۇغٍۇق ثوٌّىغبْ ئۇٍغۇر
تورثېىٗتٍىرىٕىڭ لبٍتب ئېچىٍىػىغب ٍوي لوٍۇٌغبٔذىٓ ثبغمب ووپ ضبٔذىىي ثوٌۇپّۇ جِٗئىَٗتىٗ تؤۇٌغبْ
ٔوپۇزٌۇق ئۇٍغۇر تورثېىٗتٍىرى پۈتۈًٍٔٗ تبلىۋېتىٍذى.
ثۇ ھٗلتٗ ثبظ غتبثي پبرىژدىىي چېگراضىس ِۇخجىرالر تٗغىىالتي ٍ -2009ىٍي  -29ئۆوتٗثىر ِٗخطۇش
ئۇٍغۇر تورثېىٗتٍىرىٕىڭ ھبزىرلي دۇَٔب تورىذىىي ئٗھۋاٌي ھٗلمىذٖ تٗوػۈرۈظ ئېٍىپ ثبرغبْ ثوٌۇپ،
تٗوػۈرۈظ ٔٗتىجىطىذىٓ ٌِٗۇَ ثوٌۇغىچٗ ٍ -2009ىٍي  -10ئبٍغب لٗدٖر  % 85تىٓ ئبرتۇق ئۇٍغۇر
تورثېىٗتٍىرى خىتبً دائىرىٍىرى تٗرىپىذىٓ داۋاٍِىك تبلبلٍىك ھبٌٗتتٗ تۇرۇۋاتمبًٔىمىٕي ئېٕىمالپ چىممبْ. 37
خىتبٍٕىڭ غىٕجبڭ ئۇٍغۇر ئبپتؤوَ راٍؤٍۇق خٌٗك ۋٖوىٍٍٗر لۇرۇٌتىَي ٍ -2009ىٍي  -27ضېٕتٗثىر ٍىغىٓ
ئېچىپ ئىٕتېرٔېت ۋٖ تور ئۇچۇر ئباللىٍىرىٕي تېخىّۇ لبتتىك چٗوٍٍٗذىغبْ ٍېڭي ثىر ثٌٗگىٍىّٗ ِبلۇٌٍىذى. 38
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رٖضىُ  :10دۆٌٗتٍٗرٔىڭ ئىٕتېرْېتمب ثوٌغبْ توضمۇٍٔۇلٍىرىِٔٗ .جٗ  http://www.menassat.comدىٓ
ئېٍىٕذى.

-5“ ئىَۇه ئۈرۈٍچي ۋٓقٔسي” دىِ مېَىِ قوىغب ئېيىْغبُ ئۇٍغۇر توربېنٔتيىرىْىڭ
ببضقۇرغۇچىيىرىٍ ،بزغۇچىالر ،تٔرجىَبُ ۋٓ ٍۇخبىرالر
خىتبً دائىرىٍىرى ۋٖلٗ ٍۈزثېرىپ ھبزىرغىچٗ ئبز ضبٔذىىي ئۇٍغۇرالرٔىڭ لوٌغب ئېٍىٕغبٍٔىمي ٍبوي ئۆٌۈِگٗ
ھۆوۈَ لىٍىٕغبٍٔىمىٕي رٖضىُ غٗوىٍذٖ خٌٗمئبراغب ئبغىبرا ئېالْ لىٍغبٔذىٓ ثبغمب ووپ ضبٔذىىي “ -5ئىَۇي
ئۈرۈِچي ۋٖلٗضي” گٗ ثبغٍىٕىپ لوٌغب ئېٍىٕغبْ ئۇٍغۇرالرٔىڭ تٗلذىرى لبراڭغۇ ھبٌٗتتٗ تۇرِبلتب .
ئىػٗٔچٍىه ئۇٍغۇر ِٗٔجٌٗىرىٕيڭ وۆرضىتىػىچٗ پٗلٗت دىَبرىُ ،ضبٌمىٓ ۋٖ غٗثَٕٗ لبتبرٌىك ٔوپۇزٌۇق ئۇٍغۇر
تورثېىٗتٍىرىٕىڭ ِۇٔجٗر ضٗھىپىٍىرىذٖ تىسىٍّىتىپ ِبلبٌٗ ٍبزىذىغبْ ئۇٍغۇر تورثٗت ٍبزارٌىرىٕىڭ ئبز دېگٗٔذٖ
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ھٗر ثىر تورثېىٗتتىٓ  100دىٓ ئبرتۇق وىػىٕىڭ ۋٖلٗ ٍۈزثٗرگٗٔذىٓ وېَىٓ ضبلچىالر تٗرىپيدىٓ تۇتۇپ
وېتىٍگٍٗٔىىىٕي ئىٍگىرى ضۈرِٗوتٗ. 39
تۆۋٖٔذٖ ھبزىرغىچٗ ٌِٗۇَ ثوٌغبْ ئىٕتېرٔېت ۋٖ ئۇٍغۇر تورثېىٗتٍىرىگٗ ثبغٍىٕىپ لوٌغب ئېٍىٕىپ ھۆوۈَ
چىمىرىٍغبْ ثىرلىطىُ ئۇٍغۇر تورثېىٗتٍىرىٕىڭ ثبغمۇرغۇچىٍىرىٍ ،بزغۇچىالر ،تٗرجىّبْ ۋٖ ِۇخجىرالرٔي
تؤۇغتۇرۇپ ئوتىّْٗ:

گۈىَىرٓ ئىَىِ
گۈٌّىرٖ ئىّىٓ ضبٌمىٓ تورثېىىتىٕىڭ تورضٗھىپٗ
ٍبزغۇچىطي .ئۈرۈِچي غٗھٗر تٗڭرىتبغ
راٍؤٍۇق ھۆوۈِٗت غٗرلىٌ لوۋۇق (تَبٔػبْ
دوڭّىٓ) ئىع ثبغمبرِىطىٕىڭ ِٗضئۇي
خىسِٗتچىطي .ئۇ ٍ -2000ىٍي غىٕجبڭ
ئۇٔىۋېرضىتېتٕىڭ تٗرجىّبٍٔىك وٗضپىٕي
پۈتتۈرگْٗ .گۈٌّىرٖ ئىّىٓ ٍ -2010ىٍي -4
ئبٍٕىڭ  -1وۈٔي خىتبٍٕىڭ ئۈرۈِچي ئوتتۇرا
ضوت ِٗھىىّىطي تٗرىپىذىٓ ِۇددٖتطىس تۈرِٗ
جبزاضىغب ھۆوۈَ لىٍىٕذى.
رٖضىُ  :11گۈٌّىرٖ ئىّىٓ .ضۈرٖت خىتبً ِٗروىسى چچتۋ لبٔىٍىذا ثېرىٍگْٗ “ -5ئىَۇي
لبالٍّبلمبٔچىٍىغىٕىڭ ثېػىذىٓ ئبخىرىغىچٗ” ٔبٍِىك خٗۋٖردىٓ وۆچۈرۈپ ئېٍىٕذى.
ېغىذىٓ ئبخىرىغىچٗ ” ٔبٍِىك
خىتبً  CCTVتېٍېۋىسىَىطىٕىڭ 40ثٗرگْٗ “ -5ئىَۇي لبالٍّبلمبٔچىٍىغىٕىڭ ة
خٗۋٖردٖ ئېَتىػىچٗ گۈٌّىرٖ ۋٖلٗدىٓ ثۇرۇْ ئٗھّٗت تۇرضۇْ ٍېتٗوچىٍىىىذىىي  6وىػىذىٓ تٗروىت تبپمبْ
 -5ئىَۇي وۈٔي ئۈرۈِچىذٖ ٔبِبٍىع لىٍىػٕي پىالٔالظ رٖھجٗرٌىه گۇرۇپپىطىغب ِۇختٗرِِٗٗ ،تجبْ
ئبثذۇٌال ،تۇرضۇْ ِۇھِّٗٗت ،گۈٌٕىطب ِِٗٗتٍٗر ثىٍْٗ ثىرٌىىتٗ لبتٕبغمبْ.
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“ گۈٌّىرٖٔىڭ ضوتي ئېچىٍغبْ ۋالىتتب ئۇ ضوتتب ئۆزىٕىڭ ضبلچىالرٔىڭ ٍىغىۋېٍىع ئورۇٍٔىرىذا تۇتۇپ تۇرۇٌغبْ
ۋالىتتب ثۇ تۇتۇپ تۇرۇظ ئورٔي ئبدٍِٖٗر ثىٍْٗ ٌىك توٌۇپ وٗتىٍٗٔىىي ،ئۇ ٍٗردٖ ٍۇٍۇٔۇظ غبرائىتٍىرىٕىڭ
ٍولٍۇلي ،ئۇٔىڭغب ئۇضۇزٌىغي ئۈچۈْ تۇزٌۇق ضۇ ثېرىٍگٍٗٔىىي ،ھبجٗتخبٔىغب ثېرىػمب ٍوي لوٍّىغبٍٔىمي،
ئۇرۇٌغبٍٔىمي ۋٖ ثۇ ضٗۋٖثتىٓ ثٗدىٕىذٖ لبٌغبْ جبراھٗتٍٗرٔىڭ داۋاالغطىس لبٌذۇرۇٌغبٍٔىمي لبتبرٌىك تْٗ
جبزاضىغب ۋٖ خورٌىٕىػمب ئۇچۇرغبٍٔىمىٕي ئېَتىػمب ئۇرۇٔغبْ .ئٗڭ ئبخىرىذا گۈٌّىرٖ ئۆزىّۇ ثىٍٍّٗذىغبْ ٔېّٗ
ِٗزِۇٔذا ٍېسىٍغبٍٔىمي ٔبٌِٗۇَ ثىر ھۆججٗتىٗ ئىّسا لوٍۇغمب ِٗججۇر لىٍىٕغبْ“. 41

دىيطبت پٔرھبت
دىٍػبت پٗرھبت ئۇٍغۇر تورثٗتچىٍىىىگٗ
ووپ ٔٗتىجٗ لوغمبْ ،ئۇٍغۇر جِٗئىَيتىذٖ زور
تٗضىر لوزغىغبْ ><diyarim.com
تورثېىىتىٕىڭ لۇرغۇچىطي .ئۇ ٍ -2003ىٍي
غىٕجبڭ ئۇٔىۋېرضىتېتىٕىڭ ئبخجبرات وٗضپىذٖ
ئولۇۋاتمبْ ۋالتىذا دىَبرىُ تورثېىىتىٕي لۇرۇپ
چىممبْ .دىٍػبت پٗرھبت “ -5ئىَۇي
ئۈرۈِچي ۋٖلٗضي” ٍۈزثېرىپ ئۇزاق ئۆتٍّٗال
تۇتۇپ وېتىٍگْٗ ۋٖ تبنى ٍ - 2010ىٍي
ئۈرۈِچىذٖ ٍېپىك ضوت ئېچىٍىػمب لٗدٖر
42
ثوٌغبْ ثىر ٍىٍغب ٍېمىٓ ۋالىت ِٗخپىٌ تۇتۇپ تۇرۇپ ضوراق لىًىٓغبْ .
رٖضىُ  :12دىٍػبت پٗرھبت .ضۈرٖت > <diyarim.comتورثېىىتىذىٓ وۆچۈرۈپ ئېٍىٕغبْ.
خىتبٍٕىڭ ئۈرۈِچي غٗھٗرٌىه ئوتتۇرا ضوت ِٗھىىّىطي ٍ -2010ىٍي  -7ئبٍذا ِٗخپىٌ ضوت ئېچىپ
43
دىٍػبت پٗرھبتٕي ٍ -5ىٍٍىك تۈرِٗ جبزاضىغب ھۆوۈَ لىٍغبْ .
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غٍٔرٓت ّىَبز
غٍٗرٖت ٔىَبز ٍ -2009ىٍي -1ئۆوتٗثىر “ -5ئىَۇي
ئۈرۈِچي ۋٖلٗضي” گٗ ثبغٍىٕىپ لوٌغب ئېٍىٕىػتىٓ
ثۇرۇْ غىٕجبڭ ئىمتىطبد گېسىتىٕىڭ وٗضپيى ِۇخجىر،
لوغۇِچٗ > <Uyghur onlineتورثېىىتىٕىڭ
تورثٗت ٍبزغۇچىطي ئىذى  44.غٍٗرٖت ٔىَبز
ٍ -1982ىٍي ِٗروىسى ِىٍٍٗتٍٗر ئىٕطتىتۇتىٕىڭ
خىتبً ئٗدٖثىَبتي فبوۇٌتېتىٕي پۈتتۈرگْٗ .ئۇ
خىتبٍذا تؤۇٌغبْ ژۇرٔبٌىطتالرٔىڭ ثىرى .
رٖضىُ  :13غٍٗرٖت ٔىَبز .ضۈرٖت > <uyghurbiz.netتورثېىىتىذىٓ وۆچۈرۈپ ئېٍىٕغبْ.
غٍٗرٖت ٔىَبز ئىٍگىرى  -وېَىٓ ثوٌۇپ ،غىٕجبڭ لبٔۇٔچىٍىك گېسىتىٕىڭ ِۇئبۋىٓ ثبظ ِۇھٗررىرى ،ئىػخبٔب
ِۇدىرى" ،لبٔۇْ ِٗجّۇئٗضي" ژۇرٔىٍىٕىڭ ِۇئبۋىٓ ثبغٍىمي ،غىٕجبڭ ئىمتىطبد گېسىتىٕىڭ ِۇخجىرى لبتبرٌىك
ۋٖزىپىٍٗرٔي ئۆتىگْٗ. 45
ضبلچىالر غٍٗرٖت ٔىَبزٔىڭ لوٌغب ئېٍىٕىع ضٗۋٖثي ھٗلمىذٖ ئبئىٍىطىذىىىٍٗرگٗ ثىٍذۈرۈغىچٗ ئۇٔىڭ " - 5
ئىَۇي ئۈرۈِچي ۋٖلٗضي" ھَٗ " - 3ضېٕتٗثىر خىتبٍالر ٔبِبٍىػي" دا خىتبٍالرٔىڭ ئۇٍغۇرالرٔي ئۇرۇظ
ۋٖلٗضي ھٗلمىذٖ چٗتئٗي ِۇخجىرٌىرىٕىڭ زىَبرىتىٕي لوثۇي لىٍغبٍٔىمي ضٗۋٖة ثوٌغبْ .خىتبً ئۈرۈِچي
ئوتتۇرا ضوتي ٍ -2010ىٍي -7ئبٍٕىڭ  -23وۈٔي ِٗخپىٌ ضوت ئېچىپ غٍٗرٖت ٔىَبزٔي "دۆٌٗت
46
ثىخٗتٗرٌىىىگٗ زىَبْ ٍٗتىۈزگْٗ" دېگْٗ جىٕبٍٗت ثىٍْٗ ٍ 15ىٍٍىك لبِبق جبزاضىغب ھۆوۈَ لىٍذى.
ٍۇلىرىمىالردىٓ ثبغمب ٍٗٔٗ “ -5ئىَۇي ئۈرۈِچي ۋٖلٗضي” گٗ ثبغٍىٕىپ ِۇددٖتطىس لبِبق جبزاضىغب ھۆوۈَ
قىٍىٕغبْ خىتبً ثېَجىڭ ِٗروىسى رادىئو ئىطتبٔطىطي ئۇٍغۇر تىٍىذا ئبڭٍىتىع ثۆٌۈِىٕىڭ ِۇخجىرى،
47

لوغۇِچٗ تٗرجىّبْ ۋٖ ضبٌمىٓ تورثېىىتىٕىڭ تورثٗت ٍبزارى ٍۇھٍَٔٔتجبُ ئببذۇىال
ٍىٍٍىك لبِبق جبزاضىغب ھۆوۈَ لىٍىٕغبْ غٗثَٕٗ تورثېىىتىٕىڭ لۇرغۇچىطي ّىجبت ئبزاد ئٗپٗٔذىگٗ ۋٖ 3
ٍىٍٍىك لبِبق جبزاضىغب ھۆوۈَ لىٍىٕغبْ ضبٌمىٓ تورثېىىتىٕىڭ لۇرغۇچىطي ّۇرئٔىي ئوبۇه 48ئٗپٗٔذىگٗ ؛
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ھَٗ ثۇ ٍٗردٖ ئىطّي ٍېسىٍّىغبْ ٍبوي ھبزىرغىچٗ خىتبً ھۆوۈِىتي تٗرىپىذىٓ تۈرِىٍٗردٖ ِٗخپىٌ تۇتۇٌۇپ
تۇرۇٌۇۋاتمبْ ٍۈزٌىگْٗ ھٗتتب ِىڭٍىغبْ ئۇٍغۇر خٌٗمئىڭ پىىىر ئٗروىٍٕىىي ،ھۆرٌۈوي ،ئىٕطبٔىٌ ھٗق-
ھولۇلي ئۈچۈْ وۈرٖظ لىٍىع ثٗدىٍىگٗ تۈرِىٍٗردٖ ئبزاة چېىىۋاتمبْ ئٗروىٍٕىه جٗڭچىٍىرىگٗ ،ئۇٍغۇرٔىڭ
وۈرٖغچبْ ،ضۆٍۈٍِۈن پٗرزٖٔتٍىرىگٗ ئبالھىذٖ ھۆرِىتىّٕي ثىٍذۈرىّْٗ .ئۇٍغۇرٔىڭ ثۇ ضوٍۇٍِۇن پٗرزٖٔتٍىرٔي
پٗخىرٌىٕىع ثىٍْٗ ٍبد ئېتىّْٗ ۋٖ ئۇالرٔىڭ ئبئىٍٗ تبۋاثبتٍىرىغب ضٗثرٖ تبلٗت تىٍٍّْٗٗ .

خۇالسٔ
" ھٔربىر ئىْسبُ تۇغۇىۇضىذىْال ئٔرمىِ سۆزىٔش ۋٓ پىنىر ببٍبُ قىيىص ھوقۇقىغب ئىگٔ .ئىْسبّالرّىڭ پىنىر
قىيىص ،ھٔرخىو ّٔضرىَبت ۋاسىتىيىرىذٓ ّٔضر قىيذۇرۇش ،ئۇچۇر بىئُ تٍٔىْئش ئٔرمىْيىلى توسقۇّيۇققب
49
ئۇچرىَبسيىقي مېرٓك ".
“ -دۇَٔب وىػىٍىه ھولۇق خىتبثٕبِىطي” دىٓ

ثۈگۈٔىي دۇَٔب تېخي “تېرور ئۇرۇغي” ٔىڭ ئىص  -تۈتٗوٍىرى لبٌذۇرغبْ ئبچچىك ئىسالرٔي ٍۈز-وۆزٌىرىذىٓ
تبزىالغمب ئۈٌگۈرًٌّٖٗ تۇرۇۋاتمبٔذا دۇَٔب ٍٗٔٗ “ئىمتىطبدىٌ ورىسىص” پبتمىمىغب پېتىپ لېٍىپ ٔېّٗ لىالرىٕي
ثىًٌٍّٗٗ ھٗر تٗرٖپىٗ لبراپ پىتىراغمب ثبغٍىذى… ِبٔب ِۇغۇٔذاق ئبجبٍىجبتالر ثىٍْٗ تبِبِالٔغبْ ثۇ -21
ئٗضىرٔىڭ ثىرىٕچي ئوْ ٍىٍىٕي تبرىخ ثېتىگٗ پۇتىْٗ لٌِٕٗٗىڭ ضىَبھٍىرى لۇرۇِبً تۇرۇپال تۇٍۇلطىسال
ئوتتۇرا غٗرلٕي ئوز ئىچىگٗ ئبٌغبْ پۈتىۈي ئٗرٖة دۇَٔبضىذا دېّووراتىَٗ ۋٖ ئٗروىٍٕىه وۈرٖغٍىرىٕىڭ ٍبٔغىٕي
الۋۇٌذاپ ٍېٕىػمب ثبغٍىذى .
تۇٔىطىَٗ ۋٖ ِىطىردٖن دىىتبتور تۇزۇَ ۋٖ دىىتبتورالرٔىڭ ئبغذۇرۇپ تبغٍىٕىػي خٌٗك وۈچىٕىڭ ،خٌٗك
ئبرزۇضىٕىڭ ٔٗلٗدٖر وۈچٍۈوٍۈوىٕي ،ثىر دۆٌٗتتٗ خٌٗك ئىرادىطي ئٗوص ئٗتّىگْٗ ھٗرلبٔذاق ثىر ضىَبضىٌ
ھبوىّىَٗت تۈزۈِىٕىڭ ۋٖ جِٗئىَٗتٕىڭ ھبِبْ گۇِراْ ثوٌىذىغبٍٔىمىذٖن ثىر ھٗلىمٗتٕي “ئىٕطبٔىٌ ھٗق-
ھولۇق” الرغب ،دېّووراتىَىگٗ “زِٖسَٖ ضۈٍي” گٗ تٗغٕب ثوٌغبٔذٖن ئۇضطۇزٌۇلتىٓ چبڭمبپ ھبٌىذىٓ
وٗتىْٗ ئۇٍغۇر خٌٗمىگٗ ئبجبٍىپ لىّّٗتٍىه ثىر دٖرضٕي ئۆگٗتتي .غۇٔي لٗتئىٌ لىٍىپ ئېَتبالٍّىسوي ِبٔب
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ثۇ دېّووراتىَٗ ۋٖ ئٗروىٓ پىىىر ئٗروىٍٕىىىٕىڭ تۇٔىطىَٗ ۋٖ ِىطىر خٌٗمىگٗ ثٗرگْٗ غىپبٌىك ئىٕمىالة
دورىطىذۇر .
ِْٗ ثۇ ِبلبٌىٕىڭ خۇالضىطىٕي ٍېسىپ ئوٌتۇرغبْ ثۇ پٍٗتٍٗردٖ  18وۈٔذىٓ ثۇٍبْ ِىطىردا داۋاَ لىٍىۋاتمبْ
خٌٗمٕىڭ د ېّووراتىَىٕي تٌٗٗپ لىٍىپ ئېٍىپ ثبرغبْ غىذدٖتٍىه ٔبِبٍىػي ئبخىرى غٌٗىجٗ لبزىٕىپٍ 30ىً
ھبوىّىَٗت ضۈرگْٗ ِىطىرٔىڭ دىىتبتورى ِۇثبرٖوٕي تٗختتىٓ غۇالتتي… ِْٗ ئىختىَبرضىس ھبٍبجبٔالٔذىُ
چۈٔىي ثۇ ھَٗ ِېٕىڭ خۇغبٌٍىمىُ ئىذىٔ .ېّىػمب دېگٗٔذٖ ،ضٗۋٖثي “ -ثبغمىالرٔىڭ لبٍغۇ ۋٖ
خۇغبٌٍىمىغب تٗڭ غېرىه ثوٌۇظ” ئبدَٖ ۋٖ ھبۋا ئبٔىّىسدىٓ ثىس ثٗٔذىٍٗرگٗ لبٌغبْ ئٗڭ ئبددىٌ ثىر ئبدىّىٍَىه
خۇضۇضىَٗتتۇر .
ثۈگۈْ ئٗٔگٍىَىٍىه ثىر دوضتۇَ ثىٍْٗ ِىطىر ھٗلمىذٖ پبراڭٍىػىپ لېٍىپ ئۇ ِٗٔذىٓ ِۇٔذاق ثىر ضوئبٌٕي
ضورىذى“ :خىتبً ھۆوۈِىتي ٍ -1989ىٍىذىهى تىَٗٔئّٗٔىٓ ئولۇغۇچىالر ھٗرىىىتىٕي لبٍٔىك ثبضتۇردى.
ٍ -2008ىٍي تىجٗتتٗ ثوٌغبْ ٔبِبٍىػٕي ۋٖ ضىٍٗرٔىڭ ۋٖتىٕىڭالر ئۈرۈِچىذٖ ثوٌغبْ ٍ -2009ىٍىذىىي
ٔبرازىٍىك ٔبِبٍىػالرٔىڭ ھِّٗىطىٕي لوراي وۈچي ئىػٍىتىپ لبٍٔىك ثبضتۇردى ِْٗ .غۇٔىڭغب ھٍٗرأّْٗ،
ٔېّىػمب ِىطىر ئوز خٌٗمىٕي لبٍٔىك ثبضتۇرِىذى ئِّٗب خىتبً ھۆوۈِىتي ھٗر لېتىُ ٔبِبٍىع ثوٌطب لبٍٔىك
ثبضتۇرۇپ ئبدَٖ ئوٌتۇرىذۇ؟ “.
ثۇ دوضتۇِغب ثٗرگْٗ جبۋاثىُ ِۇٔذاق ثوٌذى ِْٗ“ :راضتتىٓ ئېَتطبَ ضىسٔىڭ ثۇ ضوئبٌىڭىس ئبددىٌ ثىر ضوئبي
ئِٗٗشِ .ېٕىڭچٗ ِىطىر ثىٍْٗ خىتبً دۆٌٗتٍىرىٕي ضېًىػتۇرضبق ثۇ ٍٗردٖ ھٗر ئىىىي دۆٌٗتٕىڭ ثىر-ثىرىگٗ
ئوخػبٍذىغبْ ۋٖ ئوخػىّبٍذىغبْ تٗرٖپٍىرى ثبر .ئوخػبٍذىغبْ تٗرٖپٍىرى ئۇالرٔىڭ ھِّٗىطي ھولۇلمب
ئبِراق .ئوز خٌٗمىٕىڭ ئىرادىطىٕي ئٗوص ئٗتتۈرِىگْٗ ،ئىٕطبٔي ھٗلٍىرىٕي دٖپطٗٔذٖ لىٍىپ وٌٗگْٗ ،ئوز
لبٔۇٍٔىرىٕي توغرا ئىجرا لىٍّىغبْ دىىتبتور تۇزۇِذىىي دۆٌٗتٍٗردۇر .ئوخػىّبٍذىغبْ تٗرىپي ثوٌطب خىتبً
دۆٌىتي ئۇٍغۇر ۋٖ تىجٗتٍٗرٔىڭ زېّىٕىٕي لوراي وۈچي ثىٍْٗ ثېطىۋېٍىپ ئۆزىٕىڭ دۆٌىتىگٗ لوغۇۋاٌغبْ .غۇڭب ثۇ
تبرىخىٌ ٔۇلتىٕي ِۇٔذاق ئبٔبٌىس لىٍطبلّۇ ثوٌىذۇ ٍٗٔي ئٗگٗردٖ ٍ -1967ىٍىذىىي ِيضىر  -ئىطرائىً ئۇرۇغىذا
ئىطرائىٍىَٗ ئۇرۇغتب ٍېڭىپ ضىٕبً ٍېرىُ ئبرىٍىٕي ثېطىۋاٌغبْ ئىذى ئٗگٗردٖ ثۇ ِٗضىٍىٕي چۈغىٕىػىٗ ئبضبْ
ثوٌطۇْ ئۈچۈْ ٍٗٔٗ ثىر ئېھتىّبٌٍىمٕي پٗرٖز لىٍىپ ثبلطبق ِٗضىٍْٗ غۇ ۋالىتتىىي ئۇرۇغتب ئٗگٗر ئىطرائىً
پۈتۈْ ِىطىرٔي پٌٗٗضتىٕگٗ ئوخػبظ ةېطىۋاٌغبْ ثوٌطب ،ئۇ چبغذا ِىطىرٌىمالرِۇ ئۇٍغۇر ۋٖ تىجٗتٍىىٍٗردٖن
ئىطرائىٍىَٗٔىڭ ئىػغبي لىٍغۇچي ِۇضتٍِٗىىٗ ھبوىّىَىتىگٗ لبرغي ٔبِبٍىع لىٍطب خىتبً ھۆوۈِىتىذٖن
ئبدٍِٖٗرٔي ئېتىپٔ ،بِبٍىػٕي لوراي وۈچي ثىٍْٗ ثبضتۇرۇغي ِۇِىىٓ ئىذى “ .
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“ لوراي وۈچىگٗ تبٍىٕىپ خٌٗمٍٗرٔىڭ ٔبرازىٍىمىٕي ثبضتۇرۇظ دۇَٔبدىىي ھٗرلبٔذاق ثىر ِۇضتٍِٗىىىچي
وۈچٕىڭ ئوخػبظ ثوٌغبْ خبراوتېرىذۇر .دېّٗوچي ثوٌغىٕىُ خىتبٍذىىي ِٗضىٍٗ تىَٗٔئّٗٔىٓ ۋٖلٗضىذىٓ
ثبغمب ۋٖلٌٗٗرٔىڭ ھِّٗىطي ثۇ ٍٗردىىي ٍٗرٌىه ئېتٕىه ِىٍٍٗتٍٗرٔىڭ ئوز ھولۇلىٕي ،تٗلذىرىٕي ئۆزى
ثٌٗگىٍٗظ ،زېّىٓ ھولۇلىٕي تٌٗٗپ لىٍىػتٗن ِىٍٍىٌ ِٗضىٍىذۇرِ .ىطىردا ٍۇز ثٗرگْٗ ثۇ لېتىّمي ِۇثبرٖن
ھبوىّىَىتىٕي ئبغذۇرۇظ ِٗضىٍىطي ثوٌطب ِىطىر خٌٗمىٕىڭ ئوز جِٗئىَىتىٕي لبٔذاق لۇرۇظِ ،ۇضتٗثىت
تۇزۇِٕي لبٔذاق ئۆزگٗرتىػتٗن ئىچىي ِٗضىٍٗدۇر .ثۇ ٍٗردىىي ٔېگىسٌىه پٗرق ئۇٍغۇر ۋٖ تىجٗتٍىىٍٗرٔىڭ
خىتبٍغب لبرغي ٔبرازىٍىك ھٗرىىٗتٍىرى ِۇضتٍِٗىىٗ لىٍغۇچي دۆٌٗتىٗ وۆرضٗتىْٗ ٔبرازىٍىك ھٗرىىىتىذۇر.
ِىطىر ھۆوۈِىتي ِىطىر خٌٗمي ئۈچۈْ پٗلٗت ثىر ِۇضتٗثىت ھبوىّىَٗت خبالش ٍٗٔٗ ،وېٍىپ ِىطىردىىي
ثۇ ھٗرىىٗتتٗ ِۇضتٍِٗىىٗ لىٍىٕغۇچي ِىٍٍٗت ثىٍْٗ ِۇضتَٗ ٌىىٗ لىٍغۇچي ِىٍٍٗت ئوتتۇرىطىذىىي وۈرٖظ
ِۇٔبضىۋىتي غٗوىٍٍّٗٔىگْٗ .غۇڭب ثۇ تٗرٖپتىٓ خىتبً ِىطىردىٓ تۈپتىٓ پٗرلٍىٕىذۇ ”.
ِىطىر خٌٗمىٕىڭ ٍ 30ىً ھۆوۈَ ضۈرگْٗ دىىتبتورٔي ئبغذۇراٌىػىذا ٔٗزٖردىٓ ضبلىت لىٍغىٍي ثوٌّبٍذىغبْ
ِۇھىُ ثىر ئبِىً خٌٗمئبرا جِٗئىَٗتٕىڭ ۋٖ ئاخجبرات ۋاضىتىٍىرىٕىڭ ِىطىردىىي ۋٖلٗٔىڭ تٗرٖلمىَبتىغب
ثبغتىٓ ئبٍبق ٍېمىٕذىٓ وۆزىتىپ تۇرۇغي ،ھېطذاغٍىك لىٍىػي ۋٖ ِٗدٖت ثېرىػىذۇر .ھٗتتب ِىطىردىىي
ٔبِبٍىع ثبغالٔغبْ دٖضٍٗپىي  5وۈْ داۋاِىذا ِۇثبرٖن ھووۇِىتي ِىطىرٔىڭ خٌٗمئبرا ثىٍْٗ ثوٌغبْ ئىٕتېرٔېت
ۋٖ تور ئبال لىٍىرىٕي لىطّْٗ ئۈزۈۋٖتىْٗ ثوٌطىّۇ ئِّٗب دٖي ثۇ ۋالىتتب دۇَٔب تورىٕىڭ ئٗڭ چوڭ گىگبٔىتي
ثوٌغبْ  Googleدٖن غىروٗتٍٗرٔىڭ ِىطىر خٌٗمىٕىڭ ھۆوۈِٗتىٗ لبرغي دېّووراتىَٗ تٌٗٗپ لىٍىع
ٔبِبٍىػىٕي لوٌالپٔ ،بِبٍىػچىالرٔىڭ دۇَٔب ثىٍْٗ ثوٌغبْ ثبغٍىٕىػىغب وبپبٌٗتٍىه لىٍىع ئۈچۈْ ٍېڭي
تېخٕىىب ثىٍْٗ تِٗىٍٍىػىذۇرٍٔٗ .ي  Googleغىروىتي ِىطىردا ئىٕتېرٔېت چٗوٍٗٔگْٗ وۈٍٔٗردٖ
ٔبِبٍىػچىالرٔىڭ لوٌٍىٕىػي ئۈچۈْ ِٗخطۇش تېٍېفوْ ٔوِۇرٌىرى تبرلىتىپ ئىٕتېرٔېتمب وىرٌّٖىگْٗ
ٔبِبٍىػچىالر ثىرٖر ئٗھۋإٌي ٌِٗۇَ لىٍىع ئۈچۈْ ثېىىتىٍگْٗ تېٍېفوْ ٔوِۇرغا تېٍېفوْ لىٍطب ،تېٍېفؤذا
ضۆزٌٗغىْٗ ِٗزِۇٔالرٔي  Googleغىروىتي تېىىطتىٗ ئبٍالٔذۇرۇپ  Tweeterئىجتىّبئىٌ ئباللٗ تۆرىذٖ
ئٍْٕٗٗ ٔٗغر لىٍىپ دۇَٔب ِٗتجۇئبتٍىرىغب ۋالتىذا ثىٍذۈرۈپ تۇردىِ .ىطىردىىي ٔبِبٍىع جٗرٍبٍٔىرىٕي
تٗپطىالتي ثوٍىچٗ دۇَٔبدىىي ئبخجبرات ئورۇٍٔىرى وٗڭ-وۆٌِٗذٖ خٗۋٖر لىٍذى جۈٍِىذىٓ دۇَٔبدىىي ئٗڭ
چوڭ خٗۋٖر ئبگېٕتٍىمىٕىڭ ثىرى ثوٌغبْ ئٗٔگٍىَٗ  BBCثۇ لېتىّمي ِىطىر ٔبِبٍىػىٕي ئۇدا  18وۈْ
تٗخّىْٕٗ وۈٔىگٗ ئٗڭ ئبز ثوٌغبٔذا  5ضبئٗتتىٓ ئبرتۇق خٗۋٖر ثٗردى .
دېّٗن ِىطىر دىىتبتورى ِۇثبرٖن ھٗرثىٌ ۋٖ ئىمتىطبدىٌ جٗھٗتٍٗردىٓ ئبِېرىىبٔىڭ ٍبردىّىٕي ئېٍىپ،
لوٍۇق ثىر دوضتبٔٗ ِۇٔبضىۋٖتٍٗردٖ ثوٌۇپ وېٍىۋاتمبْ دۆٌٗت ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ گٗرچٗ ِۇثبرٖن ئىٕتېرٔېت ۋٖ
39

''ئۇيغۇر توربەتچىلىكىگە ئومۇمىي نەزەر'' | ماقالە ئاپتورى :ئەزىز ئەيسا |  -2011يىلى فېۋرال ،لوندون
تور ئباللىٍىرىٕي لىطّْٗ چٗوٍىٌَٗىگْٗ ثوٌطىّۇ ئِّٗب خٌٗمئبراٌىك تېٍېفوْ ٌىٕىَىطىٕي ئۈزۈپ تبغالغمب
جۈرئٗت لىالٌّىذى ئَٗ ِب ثۇ ئٗھۋاٌالرٔي “ -5ئىَۇي ئۈرۈِچي ۋٖلٗضي” ٔي لبٍٔىك ثبضتۇرغبْ خىتبً
ھۆوۈِىتىٕىڭ دىىتبتور ھبوىّىَىتىگٗ ضېٍىػتۇرۇغمب پٗلٗتال ِبش وٌٍّٗٗذۇ.
خىتبً غٗرلىٌ تۈروىطتبٔذا (غىٕجبڭ) ئىٕتېرٔېت ۋٖ تور ئباللىٍىرىٕي ئۈزۈۋېتىع ئِٗٗش ھٗتتب خٌٗمئبراٌىك
تېٍېفوْ ئباللىٍىرىٓىّۇ ٍېرىُ ٍىٍذىٓ وۆپرٖن ۋالىت ئۈزۈپ تبغٍىذى ئِّٗٗ ٔبھبٍىتىّۇ ئېچىٕبرٌىك ٍېرى غۇوي
دۇَٔب ثۇ ئىػمب ووزىٕي ٍۇِۇپ ضۈوۈتتٗ تۇردى .
توٌىّۇ ئٗپطۇش ِْٗ ثۇ لۇرالرٔي ٍېسىۋاتمبْ ۋالتىّذا ِىطىر خٌٗمىٕىڭ ٔبِبٍىػىٕي لوٌالپ وبٔىَي ٍېرىٍىپ
ى ( دۇَٔب رٖھجٗرٌىرى ۋٖ خٌٗمئبراٌىك ئبخجبرات ۋاضىتىٍىرى) ئۇٍغۇر
وېتىػىٗ ئبز لبٌغبْ دۇَٔب جبِبئىت
خٌٗمىٕىڭ ئبداٌٗت ،ھٗلمبٔىَٗت تٌٗٗپ لىٍىپ ئېٍىپ ثبرغبْ ٍ -2009ىٍىذىىي “ -5ئىَۇي ئۈرۈِچي
ٔبِبٍىػي” گٗ ِىطىر خٌٗمىگٗ وۆرضٗتىٗٔذٖن ثۇ لوٌالغالرٔىڭ  10،000دٖ ٔ 1ىّۇ ئۇٍغۇرغب
وۆرضٗتّىذى .
ثۇ ٍٗردٖ ِۇ ئٍٍَٗٗٔٗغتۈرۈپ ئېَتىػمب ثوٌىذىغبْ ثىر ئوخػبغٍىك ثبر ئۇ ثوٌطىّۇ ٍٗٔي ئۇٍغۇر خٌٗمىٕىڭ
ئبداٌٗت تٌٗٗپ لىٍىپ ئېٍىپ ثبرغبْ “ -5ئىَۇي ئۈرۈِچي ٔبِبٍىػي” ثىٍْٗ ِىطىر خٌٗمىٕىڭ دىىتبتور
تۇزۇِٕي ئبغذۇرۇظ ئۈچۈْ ئېٍىپ ثبرغبْ وۈرٖغٍىرىذٖ ئىٕتېرٔېت ۋٖ تور ئباللىٍىرىٕىڭ ئوٍٕىغبْ ٔبھبٍىتىّۇ
ئٗھّىَٗتٍىه روٌىذۇر .
خىتبٍٕىڭ ھبزىر ئىمتىطبدىٌ وۈچي ئۆتىٗٔىي ٗٔ 10چچٗ ٍىٍالرغب ضېٍىػتۇرغبٔذا زور دٖرىجىذٖ ئېػىپ
تۈٔۈگۈْ ٍبپؤىَٗدىٓ ئۆتۈپ وٗتىٍٗٔىىىٕي  BBCخٗۋٖر لىٍذى ( 14فېۋراي  BBCخٗۋىرى) .خىتبً
ئبِېرىىب لوغّب غتبتٍىرىذىٓ لبٌطىال دۇَٔبدا ئىىىىٕچي ئورۇٔذىىي ئىمتىطبدىٌ وۈچٍۈن دۆٌٗتىٗ ئبٍالٔذى
ۋٖ غۇٔىڭغب ِۇٔبضىپ ھبٌذا خىتبً ووِّۇٔىطتىه پبرتىَىطىٕىڭ ھبوىُ ِۇتٍٗق وؤتروٌٍۇلىذىىي خىتبً
دۆٌىتي دۇَٔبٔىڭ ئوز وۈچىٕي ضىَبضىٌ ضٗھٕىٍٗرٔىڭ ھِّٗٗ تٗرٖپٍىرىذٖ ئېتىراپ لىٍىػٕي ئبرزۇ لىٍىپ
وٌٗذى ئِّٗب ثۇ خىتبٍٕىڭ ئوز دۆٌٗت پۇلراٌىرىٕىڭ ئٗڭ ئٗلٌٍٗىٌ ثوٌغبْ ئىٕطبْ ھولۇلىٕي وبپبٌٗتىٗ ئىگٗ
لىٍّبً وٌٗگٍٗٔىىي ئۈچۈْ ٍېمىٕمي ٍىٍالردىٓ ثۇٍبْ ئۇٍغۇر ۋٖ تىجٗت ئٌٍٗىرىذٖ ثوٌۇپ ئوتىْٗ ٔبرازىٍىك
ٔبِبٍىػالرٔىڭ لبتتىك ثبضتۇرۇٌۇغي دۇَٔبٔىڭ خىتبٍغب ثوٌغبْ چۈغٗٔچىطىذٖ ضٌٗجىٌ لبراغالرٔي ئېٍىپ
وٌٗذى ثوٌۇپّۇ ثۇ خىً لبراغالر ٍ 2010ىٍٍىك ٔوثېً تىٕچٍىك ِۇوبپبتىٕيڭ ضبھىجي ثوٌغبْ خىتبً ئۆوتىچي
50
يىٌۇ ظىاًۋ ثو ٔىڭ داۋاٍِىك تۈرِىگٗ لبِىٍىپ تۇرۇغي ثىٍْٗ ئبالھىذٖ گٗۋدىٍٗٔذى .
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گٗرچٗ خٌٗمئبراٌىك لبٔۇٔىٌ پرىٕطىپ جٗھٗتتىٓ ھبزىرلي خىتبً دۆٌىتي “دۇَٔب ئىٕطبْ ھٗلٍىرى
خىتبثٕبِىطي” گٗ ئىّسا لوٍغبْ دۆٌٗت دٖپ لبرىٍىذۇ چۈٔىي ثىرٌٗغىْٗ دۆٌٗتٍٗر تٗغىىالتي ئوِۇِىٌ
وېڭىػي تٗرىپىذىٓ ٍ -1948ىٍي  -12ئبٍٕىڭ  -10وۈٔي پبرىژدا  51تٗضتىمالٔغبْ “دۇَٔب ئىٕطبْ ھٗلٍىرى
خىتبثٕبِىطي” 52گٗ ئٍٕٗي ۋالىتتب خىتبً دۆٌىتىگٗ ۋٖوىً ثوٌۇپ خىتبً ِىٍٍٗتچي پبرتىَىطىٕىڭ (تٍٗۋْٖ
گوِىٕذاڭ) ۋٖوىٍي پْٗ-چۇْ چۇاڭ ئٗپٗٔذى ئىّسا لوٍغبْ  53 .ثۇٔىڭذىٓ ثبغمب خىتبً دۆٌىتي ٍٗٔٗ
ٔۇرغۇٍٔىغبْ خٌٗمئبراٌىك ئٗھذىٕبِىٍٗرگٗ ئىّسا لوٍغبْ ثوٌۇپ ثۇالرٔىڭ ئىچىذىٓ ئوز پۇلراٌىرىٕىڭ ھٗر تۈرٌۈن
ھولۇق ِٔٗ -پٗئٗتٍيرىٕي وبپبٌٗتىٗ ئىگٗ لىٍىػٕي تٌٗٗپ لىٍىذىغبْ ٍ -1966ىٍي -12ئبٍٕىڭ -16وۈٔي
ثىرٌٗغىْٗ دۆٌٗتٍٗر تٗغىىالتي ئوِۇِىٌ وېڭىػي تٗرىپىذىٓ لوثۇي لىٍىٕغبْ ”خٌٗمئبراٌىك ئىجتىّبئىٌ ۋٖ
ضىَبضىٌ ھولۇق ئٗھذىٕبِىطي” گٗ ئىّسا لوٍغبْ ۋٖ ئىجرا لىٍىع ِٗججۇرىَىتىٕي ئوز ئۈضتىگٗ ئبٌغبْ
دۆٌٗتتۇر 54.ھبٌجۇوي خىتبً پۈتۈْ دۇَٔب تٗرىپىذىٓ ھىّبٍٗ لىٍىٕىذىغبْ ٍۇلىرىمي خٌٗمئبراٌىك ئٗڭ ٔېگىسٌىه
ئٗھذىٕبِىٍٗرٔىڭ ھېچ ثىرىگٗ ئِٗٗي لىٍغىٕي ٍوق .
ېِىّىس ئۇٍغۇر تورثٗتچىٍىىىٕىڭ وٌٗگۈضي تٗرٖلمىَبتي لبٔذاق ثوٌىذۇ؟ ثۇ ضوئبٌغب
ئۇٔذالتب ٔېگىسٌىه ت
ِېٕىڭچ ٖ ھېچ ثىر وىػي توغرا جبۋاة ثېرٌّٖٗضٍىىي ِۇِىىٓ چۈٔىي ئۇٍغۇرالرٔي ئوز ئىچىگٗ ئبٌغبْ پۈتۈْ
ثىر خىتبً جِٗئىَىتي داۋاٌغۇظ ،وېٍٗچىىي ئېٕىك ثوٌّىغبْ ثىر ٍۆٌىٕىػتٗ تولۇٔۇظ ۋٖ زىذدىَٗتٍٗر ئىچىذٖ
ھبٌطىرىّبلتب .
غۇٔي ھٗر ۋالىت ٔٗزىرىّىسدىٓ ضبلىت لىٍّبضٍىمىّىس وېرٖوهى ثىر دۆٌٗت ثىر ِىٍٍٗتٕىڭ لوغذىٕىع لوراٌي
ۋٖ وۈچ لۇدرىتىذۇر .ثىر ِىٍٍٗتٕىڭ ئوز ئىرادىطىٕي ئىپبدىٍٍٗذىغبْ ۋٖ ِىٍٍىٌ ِٗٔپٗئٗتٕي وبپبٌٗتىٗ ئىگٗ
لىٍىذىغبْ ِۇضتٗلىً ثىر دۆٌىتي ثوٌّىطب ئۇٔىڭ ھېچٕېّىطي ثوٌّبٍذۇ؛ ئٗگٗردٖ غۇ ٍبغىغبْ دۆٌٗتتٗ ئۆزىگٗ
خبش پٗرلٍىك تبرىخىِٗ ،دٖٔىَىتي ۋٖ ئوز تىً ٍ -ېسىمي ثبر ثوٌغبْ تٗلذىردىّۇ ثۇ ِٗدٖٔىَٗت ۋٖ تبرىخ
ِىراضٍىرىغب ضبھىت چىمبٌّبٍذۇ ۋٖ ئۆزىگٗ تٗۋٖ لىٍىپ لوغذاپ وېَىٕىي ئٗۋالدٌىرىغب ٍٗتىۈزٌٍّٖٗذۇ .ثۇ
ٍېمىٕمي زاِبْ دۇَٔب تبرىخىذا ئبٌٍىمبچبْ ئىطپبتٍىٕىپ چىممبْ ئوِۇِىٌ ثىر ٍٗوۈٔذۇر .
دېّٗن خىتبً دائىرىٍىرىٕىڭ ۋٖتىٕىّىسدٖ ٍ -2000ىٍىذىٓ ثبغالپ ئبوتىپٍىك ٍوٌغب لوٍۇۋاتمبْ ئۇٍغۇر تىٍىٕىڭ
ئۇٍغۇر ِبئبرىپىذا لوٌٍىٕىػىٕي چٗوٍٍٗذىغبْ ئبتبٌّىع “لوظ تىٍٍىك ِبئبرىپ” ضىَبضىتي دٖي ٍۇلىرىذا
غٗرھٍٗپ ئوتىْٗ ِىٍٍٗت ۋٖ دۆٌٗت ِۇٔبضىۋٖتٍىرىگٗ ِۇۋاپىك وېٍيدىغبْ ِۇضتٍِٗىىىچي دۆٌٗتٕىڭ
ِۇضتٍِٗىىٗ ئبضتىذىىي ِىٍٍٗتٕي ئبضطىّىٍَبتطىَٗ لىٍىع ئۈچۈْ لوٌالٔغبْ ھىٍَٗ ِ -ىىرىٍٍىرىٕىڭ ٍېپىك
غٗوىٍذٖ ئىپبدىٍىٕىػي ۋٖ ئىجرا لىٍىٕىػىذۇر .
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ثۇ ثبٍبٍٔىرىّٕىڭ ئىطپبتي لبتبرىذا ھبزىرلي ِۇضتٗلىً ئىرېالٔذىَٗ جۇِھۇرىَىتىٕي ۋٖ ثۈٍۈن ثيرىتبٔىَٗ ۋٖ
ئىرېالٔذىَٗ ثىرٌٗغّٗ پبدىػبھٍىمىٕي ٍٗٔي ثۈٍۈن ثىرىتبٔىَٗگٗ (ئٗٔگٍىَٗٔىڭ رٖضّىٌ دۆٌٗت ئبتىٍىػي) تٗۋٖ
ثوٌغبْ ٍۈوطٗن ئبپتؤوِىَىٍىه ھولۇلىغب ئىگٗ ئِّٗب ئٗٔگٍىَٗ ئىٕگٍىسالرٔىڭ تبرىختب لۇرغبْ “وۈْ
ئوٌتۇرِبش ئىّپېرىَىطي” ٔىڭ تٗخّىْٕٗ  5ئٗضىرٌىه ِۇضتٍِٗىىىطي داۋاِىذا ئبخىرى ئوز ئبٔب تىٍٍىرىٕي
تبِبِْٗ ٍولىتىپ ٍبوي ئىٕگٍىس تىٍىغب ئبضطىّىٍَبتطىَٗ ثوٌۇپ پۈتۈًٍٔٗ دېگٗٔذٖن ئىٕگٍىس تىٍىذا
ضۆزٌىػىذىغبْ ِىٍٍٗتٍٗرگٗ ئبٍالٔغبْ غىّبٌىٌ ئىرېالٔذىَٗ ،ۋېٍع ،غوتالٔذىَٗ لبتبرٌىك ثىرىتبٔىَٗىٕىڭ
55
(ئٗٔگٍىَٗ) ئبپتؤوَ جۇِھۇرىَٗتٍىرىٕي ِىطبي لىٍىػمب ثوٌىذۇ .
دېّٗن ئۇٍغۇرالرغب ئوخػبظ ئۆزىٕىڭ ِىٍٍىٌ ِۇضتٗلىً دۆٌىتىٕي لۇراٌّىغبْ ثۇ ِىٍٍٗتٕىڭ ۋٖ ثۇ ِىٍٍٗت
ٍبغبۋاتمبْ جِٗئىَٗتٕىڭ ھٗر ضبھٌٗٗردىىي ھٗرلبٔذاق ثىر تٗرٖلمىَبتي ٍبوي ئىٕتىٍىػٍىرىٕي ۋالتي -ضبئىتي
وٌٗگٗٔذٖ خوجبٍىٓ ِ -ۇضتٗ ٍِىىىچي ِىٍٍٗتٕىڭ دۆٌٗت ضىَبضىتي تٗرىپىذىٓ ثٌٗگىٍىٕىذۇ چۈٔىي خىتبً
دۆٌىتي لۇرۇٌغبٔذىٓ ثبغالپ ھبزىرغب لٗدٖر ئوز لبٔۇٕٔي توٌۇق ۋٖ توغرا ئىجرا لىٍغبْ دۆٌٗت ئِٗٗش.
لىطمىطي خىتبً لبٔۇْ دۆٌىتي ئِٗٗش .ثۇ ٔۇلتىٕي “ -5ئىَۇي ئۈرۈِچي ۋٖلٗضي” دىٓ وېَىٓ ضبْ-ضبٔبلطىس
ئۇ ٍغۇرالرٔىڭ غبٍىت ثۆٌىػي ٍبوي لوٌغب ئېٍىٕىػي ۋٖ پۈتۈْ ئۇٍغۇر خٌٗمىٕىڭ دۇَٔب ثىٍْٗ ثوٌغبْ ئباللىطىٕي
ثىر ٍىٍغب لٗدٖر ئۈزۈپ تبغٍىػي ۋٖ ئۇٍغۇر تورثېىٗتٍىرىٕي تبلىۋېتىػي ھٗتتبوي ھبزىرغب لٗدٖر توٌۇق ئٗضٍىگٗ
وٌٗتۈرۈٌّٗضٍىىي لبتبرٌىك ثوٌۇپ ئوتىْٗ ۋٖلٌٗٗر ٍېتٗرٌىه ھبٌذا ئىطپبتالپ ثېرٌٍٖٗذۇ .
ئٗڭ ئبخىرلي ٍٗوۈْ جۇِىٍىطي غۇوي ثۇ ئېٕىك جبۋاثطىس لبٌغبْ ضوئبٌىّىسغب توغرا جبۋاة تېپىػىّىس ئۈچۈْ
خىتبٍٕىڭ ضىَبضىٌ ۋٖزىَىتىٕي ٍېمىٕذىٓ وۆزىتىػىّىس ۋٖ ٍٗٔٗ ثىر تٗرٖپتىٓ ئۈٔۈٍِۈن تٗدثىرٌٗرٔي تېپىپ
چىمىپ دۇَٔبغب تېخىّۇ ئىٍگىرىٍىگْٗ ھبٌذا ئۇٍغۇرالرٔىڭ دٖرد-ئٌٍِٗٗىرىٕي وۈچٍۈن ئبڭٍىتىػىّىس زۆرۈردۇر.
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ئىساھبتالر:
ِٗ 1زوۇر ِبلبٌٗ ٍ -2011ىٍي ٔوٍبثىر وِٗجرىج ئۇٔىۋېرضىتېتىٕىڭ ئىچىي ئبضىَب تٗتمىمبتي ژۇرٔىٍىذا دووتور رٍٖچېً ھبررىص ثىٍْٗ ثىرٌىىتٗ
“ٔٗزىرگٗ تٗوٍىپ :ئۇٍغۇر تورثٗتچىٍىىىگٗ ثىر ٔٗزٖر” دېگْٗ ٔبَ ثىٍْٗ ٔٗغردىٓ چىمتي:
'Invitation to a Mourning Ceremony': Perspectives on the Uyghur Internet. Authors: Rachel Harris
& Aziz Isa. Published by Inner Asia Studies of Cambridge University. Inner Asia, Volume 13,
Number 1, 2011 , pp. 27-49(23) Publisher: BRILL
http://www.ingentaconnect.com/content/brill/inas/2011/00000013/00000001/art00003
ِ 2بلبٌىذا ئېٍىپ ثبرىذىغبْ ٔېگىسٌىه ِۇالھىسٖ غٗرلىٌ تۈروىطتبْ (غىٕجبڭ) دىىي ئۇٍغۇر جِٗئىَىتىٕىڭ ئىٕتېرٔېت لوٌٍىٕىػي ،ئۇٍغۇر
تورثٗتچىٍىه تٗرٖلمىَبتي ۋٖ خىتبً ھۆوۈِىتىٕىڭ ٍۈرگۈزۈۋاتمبْ ئىٕتېرٔېت ئۇچۇر-ئباللىٍىرىٕي تٗلىجٍٗظ ضىَبضٗتٍىرى لبتبرٌىك ئٗھۋاٌالر
ٍ -2009ىٍي ٍۇز ثٗرگْٗ “-5ئىَۇي ئۈرۈِچي ۋٖلٗضي” گٗ ثبغٍىٕىپ ِۇالھىسٖ ئېٍىپ ثېرىٍىذىغٍىغي ئۈچۈْ ِۇھبجىرٖتتىىي ئۇٍغۇر
تورثېىٗتٍىرى ِٗزوۇر ِبلبٌىٕىڭ ئبضبضٍىك تٗتمىمبت ئوثَېىتي لىٍىّٕىذى-ئبپتوردىٓ.
 Berners-Lee3ثرىتبٔىٌَٗىه ووِپَۇتېر ئبٌىّي ۋٖ ئىٕژېٕېر .ئۇ ٍ -1955ىٍي ٍ -8بٔۋار ئٗٔگٍىَٗدٖ تۇغۇٌغبْ.
Berners-Lee was born in London, England, on 8 June 1955. he first web site built was at CERN,
and was first put on line on 6 August 1991 http://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
 4ئۇٍغۇرالر ۋٖ ئىٕتېرٔېت .ئوغالْ ئٗھّٗت تٗرىپىذىٓ ٍبھوو “ئۇٍغۇرالر خٗت ئباللٗ گۇرۇپپىطي” غب ئېٍخٗت ئبرلىٍىك ٍ -2003ىٍي -6
ئبٍٕىڭ  -23وۈٔي ٍوٌالٔغبِْٔٗ .جٗضي:
http://groups.yahoo.com/group/uygurlar/message/3384
 5ئىٕتېرٔېت تور ئبرخىپيٍ -1996 -ىٍىذىٓ ھبزىرغب لٗدٖر پۈتۈْ دۇَٔب ِىمَبضىذا
ئىسدىٌٍَٗٗطىس .

ِ 150ىٍَبردتىٓ ئبرتۇق تورثېىٗتٍٗرٔىڭ ئبرخىپي

Web Archive Browse through over 150 billion web pages archived from 1996 to a few months ago:
http://www.archive.org/web/web.php
6تورثېىىتىٕىڭ ٍ-2000ىٍي-7ئبٍٕىڭ -1وۈٔىذىىي دۇَٔب ئىٕتېرٔېت تور ئبرخىپىذىٓ وۆرۈٔۈغي:
http://web.archive.org/web/20001018132112/makanim.com/uighur/indexuy.html
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 7ئۇٍغۇرضوفت تورثېىىتىٕىڭ ٍ -2000ىٍىذىىي دۇَٔب تورثېىٗتٍٗر ئبرخىپىذىىي وۆرۈٔۈغي :
http://web.archive.org/web/20001010112105/www.uighursoft.com/
 8ئۇٍغۇرالر ۋٖ ئىٕتېرٔېت .ئوغالْ ئٗھّٗت تٗرىپىذىٓ ٍبھوو ئۇٍغۇرالر خٗت ئباللٗ گۇرۇپپىطىغب ئېٍخٗت ئبرلىٍىكٍ -2003ىٍي  -6ئبٍٕىڭ
 -23وۈٔي ٍوٌالٔغبِْٔٗ .جٗضي http://groups.yahoo.com/group/uygurlar/message/3384
 9ئۇٍغۇرالر ۋٖ ئىٕتېرٔېت .ئوغالْ ئٗھّٗت تٗرىپىذىٓ ٍبھوو “ئۇٍغۇرالر خٗت ئباللٗ گۇرۇپپىطي” غب ئېٍخٗت ئبرلىٍىك ٍ -2003ىٍي -6
ئبٍٕىڭ  -23وۈٔي ٍوٌالٔغبِْٔٗ .جٗضي http://groups.yahoo.com/group/uygurlar/message/3384
10ضٗثىٍَٗر تورثېىىتي ٍ-2002ىٍي-10ئبٍٕىڭ  -4وۈٔىذىىي وۆرۈٔۈغي :
http://web.archive.org/web/20020204091015/http://www.sabilar.org/
 11غىٕجبڭ تېٍېۋىسىَٗ لبٔىٍىٕىڭ ئۇٍغۇرچٗ ئبڭٍىتىػي“ -چىٓ ٍۈرٖوتىٓ چىٓ ضۆزٌٗر “ پروگراِّىطىذا ئېٍىپ ثېرىٍغبْ “ئۇٍغۇر تورثېىٗتٍىرى
ھٗلمىذٖ ضۆھجٗت” .ثۇ پروگراِّىذا ئۇٍغۇر تورثٗتٍىرىٕىڭ ثبرٌىممب وېٍىػئ ،ۆۋٖتتىىي تٗرٖلمىَبتي ۋٖ لبٔذاق لىٍغبٔذا ئۇٍغۇر
تورثېىٗتٍىرىذىٓ ئۈٔۈٍِۈن پبٍذىالٔغىٍي ثوٌىذىغبٍٔىمي توغرىطىذا دىَبرىُ تورثېىىتىٕىڭ لۇرغۇچىطي دىٍػبت پٗرھبت ۋٖ ٍِٗىٕػبِبي
تورثېىٗتٕىڭ لۇرغۇچىطي ٔۇرئٌٗي ئوثۇي ثىٍْٗ ئېٍىپ ثبرغبْ ضۆھجٗت :
http://www.youtube.com/watch?v=JQLcDD3NBH4
 12پْٗ ئبِېرىىب خٗۋىرى-5“ :ئىَۇي ۋٖلٗضي” دىٓ وېَىٓ ٍ -2009ىٍي ئبۋغۇضتتب لوٌغب ئېٍىٕغبْ  3ئۇٍغۇر تورثېىٗت ثبغمۇرغۇچىطىغب
ھۆوۈَ ئېالْ لىٍىٕذى .ئبٍرىُ-ئبٍرىُ ھبيدا دىَبرىُ تورثېىىتىٕىڭ لۇرغۇچىطي دىٍػبت پٗرھبت ٍ 5ىٍٍىك ،ضبٌمىٓ تورثېىىتىٕىڭ لۇرغۇچىطي
ٔۇرئٌٗي ٍ 3ىٍٍىك ۋٖ غٗثَٕٗ تورثېىىتىٕىڭ لۇرغۇچىطي ٔىجبت ئبزاد ٍ 10ىٍٍىك لبِبق جبزاضىغب ھۆوۈَ لىٍىٕذى .ثۇ  3ئۇٍغۇر تورثېىٗتٍىرى
غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ پۈتۈًٍٔٗ تبلبٌذى:
http://www.pen.org/viewmedia.php/prmMID/5236/prmID/1610
 13دىَبرىُ تورثېىىتىٕىڭ دۇَٔب تور ئبرخىپي (ۋٖة ئبرچىۋٖ) دا ضبلالٔغبْ ٍ-2003ىٍي-10ئبٍٕىڭ -13وۈٔىذىىي وۆرۈٔۈغي :
http://web.archive.org/web/20031013132315/http://www.diyarim.com/
 14خٌٗمئبرا وٗچۈرۈَ تٗغىىالتي :ئۇٍغۇر تورثېىٗت ثبغمۇرغۇچي تْٗ جبزاضىغب ئۇچراظ خٗۋپي ئبضتىذا:
UA: 262/09 Index: ASA 17/056/09 China Date: 30 September 2009. URGENT ACTION. Uighur
Website editor at risk of torture: Dilixiati Paerhati :
http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA17/056/2009/en/c4679695-04f7-49c5-a067f33346e7458e/asa170562009en.html
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Ilham_Tohti 15
 BBC16خٗۋىرى :خىتبً  Youtubeۋىذٍو تورثېىىتىٕي تبلىۋٖتتي
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China 'blocks YouTube video site' : http://news.bbc.co.uk/1/hi/7961069.stm

) ثۆٌٗن8 ٌثۆٌٗن (جِٗئى-1 ٍٗ ٍېڭىطبر پٗوپ- ” ًېڭطبردا دېھمبْ ثوٌّبق تٗش17
http://www.youtube.com/watch?v=wklYvnVXb78&NR=1
:  ئٗرزدار ھېىىُ ضېَىت ثىٍْٗ ضۆھجٗت- ٍېڭىطبر دېھمبٍٔىرىٕىڭ ئبۋازى
http://www.rfa.org/uyghur/programmilar/insan_heqliri/erizdar-hekim-siyit-sohbet01242009051100.html/story_main?encoding=latin
 خىتبً خٌٗك جۇِھۇرىَىتىذٖ ئىٕتېرٔېتٕىڭ چٗوٍىٕىػي18
Internet censorship in the People's Republic of China:
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_censorship_in_the_People's_Republic_of_China
.2010 ْ ئىَۇ30  دۇَٔب ئىٕتېرٔېت لوٌالٔغۇچىالر ضتبتىطتىىىطي19
World Internet User Statistics were updated for June 30, 2010:
http://www.internetworldstats.com/top20.htm
:ٗ" ِۇالزىّىتي ھٗلمىذٖ چۈغٗٔچProxy20
Proxy server: http://en.wikipedia.org/wiki/Proxy_server
ئۆتّٗوچي
:
 ئبِېرىىب ھۆوۈِىتي ٍېڭي تېخٕىىب ئبرلىٍىك خىتبٍٕىڭ ئىٕتېرٔېت توضمۇٍٔۇلىٕي ثۆضۈپ21
U.S. Government Slips Through China Internet Censors With New Technology:
Read more: http://www.foxnews.com/politics/2011/02/05/government-slips-china-internetcensors-new-technology/#ixzz1DNJo00SL
2 ٍىٍي-2000(ٍْٗ ئۇٍغۇر خٗت ئباللٗ گۇرۇپپىطي لۇرۇٌغبٍٔىمىٕىڭ ٍٗتتٗ ٍىٍٍىمي ِۇٔبضىۋىتي ثى: ئۇٍغۇر خٗت ئباللٗ گۇرۇپپىطيYahoo22
: وۈٔي16 ئبٍٕىڭ-2  ٍىٍي2007-  وۈٔي16 ئبٍٕىڭ
http://dir.groups.yahoo.com/group/uygurlar/message/6131
ٌ خٗۋٖر ھبزىرغىچٗ جِٗئى.ْٗ وۈٔي ثېرىٍگ-27  ئبٍٕىڭ-2 ٍىٍي-2009 ٖ ثۇ خٗۋٖر دىَبرىُ تورثېىىتىذ. ئۇٍغۇر وۈٍي ٌؤذؤذا ٍبڭرىذى23
:  نۈٔي وۆچۈرۈٌذى-17 ئبٍٕىڭ-5 ٍىٍي-2009 ٗ ِٗزوۇر خٗۋٖر دىَبرىُ تورىذىٓ ضٗھىپىّىسگ.ْٗ لېتىّذىٓ ئبرتۇق وۆرۈٌگ45،000
http://www.uyghurensemble.co.uk/en-html/u-uyghur-kuyi-londonda.html; ٍبوي
http://www.uyghurensemble.co.uk
:ٖ ئۇٍغۇر ضٗٔئىتي ٌؤذوْ ضٗھٕىٍىرىذ-ٗلوغۇِچ24
http://www.uyghurensemble.co.uk/en-html/u-uyghur-ansambili2006.html
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ئٍٗىجٍٍٗذۇ
:
 ئۇٍغۇر ئبِېرىىب جِٗئىَىتي گۇاڭذۇڭذىىي زاۋۇتتب ٍۇز ثٗرگْٗ ئۇٍغۇر ئىػچىالرٔىڭ ئۆٌۈظ ۋٖلٗضىٕي25
Uyghur workers at Guangdong factory: UAA condemns killing of
http://www.uhrp.org/articles/2353/1/UAA-condemns-killing-of-Uyghur-workers-at-Guangdongfactory-/index.html
:ْ) گېسىتىذٖ ۋٖ تورثېىىتىذٖ ثېرىٍگْٗ خٗۋٖرگٗ لبراٌطۇGuardian( ” ئٗٔگٍىَٗدٖ چىمىذىغبْ “ِۇھبپىسٖتچىٍٗر26
[…ئوز ئىطّىٕي ثېرىػٕي خبٌيِىغبْ ثىر خْٗ (خىتبً) ٔىڭ ِبڭب ئېَتىػىچٗ – ‘ثۇ ھۆوۈِٗت (ۋٖلٗدٖ) ئۆٌگٍٗٔٗرٔىڭ ضبٔي توغرىطىذا
 ئۇٍغۇرالرٔي تبوي ۋارلىرىغبْ ئبۋازى، ئۇٍغۇرٔي ئۆٌتۈرۈغىٗ ٍبردٍِٖٗغىٍٗٔىىىٕي8 ٖ’ ثۇ خْٗ (خىتبً) ئبز دېگٗٔذ.ٍبٌغبْ ئېَتىۋاتىذۇ
ٓ دى30 ئۇٔىڭ پٖرىسىچٗ ثۇ ۋٖلٗدٖ ئٗڭ ئبز ثوٌغبٔذىّۇ ئبز ضبٔذىىي خىتبٍالرٔىّۇ لوغۇپ ھېطبثٍىغبٔذا.توختىغۇچٗ ئۇرغبٍٔىمىٕي ئېَتتي
 ئۇ خ ٖ ْ (خىتبً) ٍٗٔٗ ِۇٔذاق دٍٖذۇ “ ھۆوۈِٗتٕىڭ خٗۋىرىذٖ ئىىىي ئۇٍغۇر ئۆٌگٍٗٔىىىٕي ئبڭالپ غۇٔذاق.ْٗئبرتۇق ئبدٍِٖٗر ئۆٌگ
 ئٗضٍي. ]” لبٔذىمىطىغب ئۇالر ئۆٌّىطۇْ؟،َ ِْٗ ئۇالرٔىڭ ثبغٍىرىذىٓ لبْ چېچ ىراپ چىمىۋاتمبٍٔىمىٕي وۆرگْٗ تۇرضب.ئبچچىمىُ وٌٗذى
:ئېٕگىٍىسچٗ خٗۋٖر
“…the Han man – who gave no name – said the government was lying about the death toll. He
claims he helped to kill seven or eight Uighurs, battering them until they stopped screaming. He
thinks the death toll is more than 30, including a few Han. "When I see the news and they say only
two people died, I am so angry. That must be wrong. How can they not be dead? I saw their heads
bleeding." http://www.guardian.co.uk/world/2009/jul/10/china-riots-uighurs-han-urumqi
 زوراۋأٍىك ۋٖلٗضي7.5 ئۈرۈِچي27
Ürümqi 7·5 Violent Incident: http://en.wikipedia.org/wiki/July_2009_%C3%9Cr%C3%BCmqi_riots
 ئبً ئىٕتېرٔېتٕىڭ ئۈزۈۋېتىٍىػي دۇَٔب ثوٍىچٗ وۆٌىّي ئٗڭ زور ۋٖ ۋالتي ئٗڭ ئۇزاق ثوٌغبْ ئىٕتېرٔېتٕي چٗوٍٗظ ثوٌۇپ6 خىتبٍذا28
:ھېطبثٍىٕىذۇ
“6 Months Without Internet in China Considered World’s Largest, Longest Blackout“:
http://cnsnews.com/news/article/60068
-2010 ً ِب14 ثوٌذى
.
 ئۇزاق ۋالىت چٗوٍٗٔگٗٔذىٓ وېَىٓ ئىٕتېرٔېت خىتبٍٕىڭ غٗرثىٌ غىّبٌىذا لبٍتب پٍٗذا:ٍورن ۋالتي گېسىتي-ٔىَو29
:ٍىٍي
The New York Times: “After Long Ban, Western China Is Back Online” . May14, 2010
http://www.nytimes.com/2010/05/15/world/asia/15china.html
: خٌٗمئبرا وٗچۈرۈَ تٗغىىالتي. ٍىٍي ئىَۇي خىتبٍٕىڭ غىٕجبڭذا ٍۈز ثٗرگْٗ ٔبرازىٍىك ھٗرىىٗتٍٗر-2009 -” ئبداٌٗت،"ئبداٌٗت30
China: "Justice, justice": The July 2009 protests in Xinjiang, China:
http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA17/027/2010/en/6d1f0a1a-f04e-49ee-9c8b7559c080ca93/asa170272010ug.pdf
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: ئوتتۇرا ئبضىَبٔي وۆزىتىع31
Central Asian Survey online publication (30 March 2010). Introduction: Does the 2009 Urumchi
violence mark a turning point?– by James A. Millward
:” “ثىس ھٗتتب ئۇالرغب لبراغمىّۇ جۈرئٗت لىالٌّىذۇق- ئىٕطبْ ھٗلٍىرىٕي وۆزىتىع تٗغىىالتي32
Human Rights Watch -[We Are Afraid to Even Look for Them:
http://www.hrw.org/en/reports/2009/10/22/we-are-afraid-even-look-them
: وۈٔي-11ئبٍٕىڭ-12  ٍىٍي-2009 .ٖ ئىَۇي ۋٖلٗضىٕىڭ ٍٗٔٗ ثىر ٍېڭي ضىٓ خبتىرىطي ھٗلمىذ- 5 : ئٗروىٓ ئبضىَب رادىئوضي33
http://www.rfa.org/uyghur/xewerler/tepsili_xewer/Urumqi-weqesi-vidiosi12112009195356.html?encoding=latin
: ئىَۇي وېچىطىذىىي لىرغىٕچىٍىك- 5 : وۈٔي-14 ئبٍٕىڭ7- ٍىٍي-2009 . ئٗروىٓ ئبضىَب رادىئوضي34
http://www.rfa.org/uyghur/xewerler/tepsili_xewer/5-iyul-qirghinchiliq07142009220020.html/story_main?encoding=latin
: خٌٗمئبرا وٗچۈرۈَ تٗغىىالتي35
http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA17/027/2010/en/6d1f0a1a-f04e-49ee-9c8b7559c080ca93/asa170272010ug.pdf
 ئوتتۇرا ئبضىَبٔي وۆزىتىع36
Central Asian Survey online publication (30 March 2010). Introduction: Does the 2009 Urumchi
violence mark a turning point?– by James A. Millward
 ئۆوتٗثىر ِٗخطۇش ئۇٍغۇر تورثېىٗتٍىرىٕىڭ ھبزىرلي دۇَٔب تورىذىىي ئٗھۋاٌي-29  ٍىٍي-2009  چېگراضىس ِۇخجىرالر تٗغىىالتي37
:ٗ ئٗضٍي ِٗٔج.ْھٗلمىذٖ تٗوػۈرۈظ ئېٍىپ ثبرغب
Reporters Without Borders has surveyed access to websites dedicated to the Uyghur community,
including sites in the Uyghur language, in Mandarin and sometimes in English. These sites,
operated by Uyghurs for Uyghurs, are for the most part inaccessible both to Internet users based in
Xinjiang and those abroad. More than 85 per cent of the surveyed sites were blocked, censored or
otherwise unreachable: http://en.rsf.org/china-survey-of-blocked-uyghur-websites-29-102009,34859

47

 لوندون، يىلى فېۋرال-2011 |  ئەزىز ئەيسا:''ئۇيغۇر توربەتچىلىكىگە ئومۇمىي نەزەر'' | ماقالە ئاپتورى
: خٌٗمئبرا وٗچۈرۈَ تٗغىىالتي. ٍىٍي ئىَۇي خىتبٍٕىڭ غىٕجبڭذا ٍۈز ثٗرگْٗ ٔبرازىٍىك ھٗرىىٗتٍٗر-2009 -" ئبداٌٗت،"ئبداٌٗت38
China: "Justice, justice": The July 2009 protests in Xinjiang, China
http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA17/027/2010/en/6d1f0a1a-f04e-49ee-9c8b7559c080ca93/asa170272010ug.pdf
 ثٗتٍٗر-30
:ئٗروىٓ ئبضىَب رادىئوضي خٗۋىرى39
RFA news: Uyghur Web Moderators Get Life 2010-08-08: “ Salkin were arrested over July 5. We
can estimate that if we add in the moderators of the other two major Uyghur websites, Diyarim
and Shebnem, at least 300 Web moderators [must be] detained and jailed in the Uyghur region
now." http://www.rfa.org/english/news/uyghur/sentence-08082010190802.html
: ئٗروىٓ ئبضىَب رادىئوضي خٗۋىرى40
RFA news: Uyghur Web Moderators Get Life 2010-08-08:
http://www.rfa.org/english/news/uyghur/sentence-08082010190802.html
: خٌٗمئبرا وٗچۈرۈَ تٗغىىالتي. ٍىٍي ئىَۇي خىتبٍٕىڭ غىٕجبڭذا ٍۈز ثٗرگْٗ ٔبرازىٍىك ھٗرىىٗتٍٗر-2009 -" ئبداٌٗت، ئبداٌٗت41
China: "Justice, justice": The July 2009 protests in Xinjiang, China
http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA17/027/2010/en/6d1f0a1a-f04e-49ee-9c8b7559c080ca93/asa170272010ug.pdf
: ئبِېرىىب لٌِٗٗىٗغٍٗر ِٗروىسىٕىڭ چبلىرىمي42
PEN American Center: “Appeal : Gheyret Niyaz, Dilshat Perhat, Nureli, and Nijat Azat” August11,
2010 http://www.pen.org/viewmedia.php/prmMID/5236/prmID/1610
: دىَبرىُ' تورىٕىڭ لۇرغۇچىطي دىٍػبت پٗرھبتٕىڭ ضوتٍىٕىع ئٗھۋاٌي: ئٗروىٓ ئبضىَب رادىئوضي خٗۋىرى43
2010-09 - http://www.rfa.org/uyghur/programmilar/insan_heqliri/diyarim-dilshat-perhat09152010192217.html?encoding=latin
:  ئٗروىٓ ئبضىَب رادىئوضي خٖۋىرى44
1/11/2009 - http://www.rfa.org/english/news/uyghur/journalist-11012010101314.html
: ئۇٍغۇر ئبپتؤوَ راٍؤٍۇق ھۆوۈِٗت دائىرىٍىرى غٍٗرٖت ٔىَبزٔي ضوتٍىّبلچي: ئٗروىٓ ئبضىَب رادىئوضي خٗۋىرى45
http://www.rfa.org/uyghur/xewerler/tepsili_xewer/gheyret-niyaz07192010224429.html/story_main?encoding=latin
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: غٍٗرٖت ٔىَبز ئۈضتىذىٓ ٍېپىك ضوت ئېچىٍذى: ئٗروىٓ ئبضىَب رادىئوضي خٗۋىرى46
2010-07-23 - http://www.rfa.org/uyghur/xewerler/tepsili_xewer/gheyret-niyaz07232010193117.html?encoding=latin
: ئۇٍغۇر ژۇرٔبٌىطتمب ِۇددٖتطىس لبِبق جبزاضي ثېرىٍذى47
Uyghur Journalist Handed Life term http://www.uyghurpen.org/news-id11.html
:ئبِېرىىب لٌِٗٗىٗغٍٗر ِٗروىسىٕىڭ چبلىرىمي48
:PEN American Apeal: Gheyret Niyaz, Dilshat Perhat, Nureli, and Nijatzat
http://www.pen.org/viewmedia.php/prmMID/5236/prmID/1610

 ٍبويhttp://www.uyghurpen.org/uyghurche.html : خٌٗمئبرا لٌِٗٗىٗظٌٗر ئۇٍغۇر ِٗروىسى49
”:  “دۇَٔب وىػىٍىه ھولۇق خىتبثٕبِىطي:ٗ ئۇٍغۇرچhttp://www.uyghurpen.org.
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/uig.pdf
:  ٍىٍٍىك ٔوثېً تىٕچٍىك ِۇوبپبتىٕىڭ ضبھىجي خىتبً ئۆوتىچي ٌىۇ غٌىب ۋثو-201050
http://en.wikipedia.org/wiki/Liu_Xiaobo

:"" دۇَٔب ئىٕطبْ ھٗلٍىرى خىتبثٕبِىطي51
– The Universal Declaration of Human Rights was presented to the United Nations General
Assembly at the Palais de Chaillot in Paris, and was adopted on the 10th of December 1948 by 48
Member States: http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml

:ٗ دۇَٔب ئىٕطبْ ھٗلٍىرى خىتبثٕبِىطي” ئۇٍغۇرچ52
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/uig.pdf

:"دۇَٔب ئىٕصاْ ھٗلٍىرى خىتبثٕبِىطي " غب ئىّسا لوٍغبْ دۆٌٗتٍٗرٔىڭ ۋٖوىٍٍىرى53
Eleanor Roosevelt (United States of America), René Cassin (France), Charles Malik (Lebanon), Peng
Chun Chang (China), Hernan Santa Cruz (Chile), Alexandre Bogomolov/Alexei Pavlov (Soviet
Union), Lord Dukeston/Geoffrey Wilson (United Kingdom) William Hodgson (Australia) and John
Humphrey (Canada). See: http://www.un.org/rights/50/game.htm#2 ;
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights
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: خٌٗمئبراٌىك ئىجتىّبئىٌ ۋٖ ضىَبضىٌ ھولۇق ئٗھذىٕبِىطي54
International Covenant on Civil and Political Rights:
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Covenant_on_Civil_and_Political_Rights

: ئٗضىردىٓ ثبغالپ ئبجىسالغمب لبراپ ٍۈزٌٗٔذى-17  ئىرېالٔذىَٗ تىٍي ثىرىتبٔىَٗىٕىڭ ثبغمۇرۇغي ئبضتىذا55
Irish language began to decline under British rule after the seventeenth century:
http://en.wikipedia.org/wiki/Irish_language. http://en.wikipedia.org/wiki/Scottish_Gaelic

:بۇ ٍبقبىىْىڭ توربٔتنٔ قوٍۇىغبُ ّۇسخىسىْي تۆۋّٓذىني ئۇىىْىطالردىِ مۆرٓىٍٔسىس
www.uyghurpen.org/uy/Uyghur-torbetchilikige-nezer.html
www.uyghurpen.org/uy/Uyghur-torbetchilikige-nezer.pdf
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