ئِرخۇن تِربېمىتىَىڭ قۇرعۇچىشّ تۇرسۇنجان ھەزىم ٓ -2009ىوّ «-5ئىٔۇل ۉەقىُسّ»
دىٌ لېٔىٌ ئاقشۇ ئِتتۇرا سِة يُھمىًىشّ تُرىپىدىٌ يُخپىْ سِتوىَىپ ٓ 7ىووىق تۈريُ
جازاسىغا ھۆلۈم قىوىَغان ۉە ئِرخۇن تِربېمىتّ تاقاهغان .بۇ يۇٍاسىۋەة بىوُن لُڭ تِرداضٖرٍىڭ
پآدىوىَىطّ ئۈچۈن ئَُّٓ ۉاقىتتا ئِرخۇن تِربېمىتىدە بېذىوگُن بىذ قىشىى قىًًُتوىك ئۇٓغۇر
.تارىخىغا ئائىت ئُسُرهُر هٍِدهن ئۇٓغۇر ئاٍشايبىوىَىڭ تِربېمىتىدە قآتا ئېٖن قىوىَىدۇ
http://www.uyghurensemble.co.uk

ضاٍوىق دەۉر >> ئۇٓغۇرٕرٍىڭ ھازىذقّ زايان تارىخّ >> باش بُة
تۇتقىلى كېلىپ تۇتۇلۇپ قېلىش
||يۇٍبُردە لۆرۈش|| لۆرۈش ِٓ 4088هٍٖغان ۉاقتّ ِٓ niyazdixan 20:18 10/2/2008هوىغۇچّ

تۇتقىلى كېلىپ تۇتۇلۇپ قېلىش
نانۇت غازى
) ئاپتٍِِم رآٍِوۇق ٓېرا ئىگىوىك باٍمىشىدىٌ (
پىچان بىوُن يِرو ئِتتۇرىشىدىمّ قُدىًىْ ِٓهَىڭ پىچان تُرەپمُ  72لىوِيې
تىذ لېوىدىغان بۆهىمىدە لُرچّ دەپ ئاتىوىدىغان بىذ قٍِاهغۇ بار .بۇ ُٓرگُ ئىممّ ئ
ەۉٕد ئىگىدارچىوىق قىوىپ لُهگُن تۆيۈرخان يېھًاٍدهست ،لۆلشّ  -قارٍّ لُڭ
ئادەم بِهۇپ ،بۇ ُٓردىٌ ئۆتمُن ِٓهۇچىٖرعا ئاۉۉال ٍان ،چاى بېذىپ ،ئاٍدىٌ گُپ
سِرآتتّ - 1949 .ىىوّ  - 9ئآَىڭ ئاخىذو ضىَجاڭ تىَچ ِٓل بىوُن ئازاد بِل
عان دەسوُپمّ چاعٖردا ،ئِسًان باٍدىت ۉە ئۇٍىڭ ئُگُضمۈچىوىذو ھُيدە گِيّ
ٍداڭَىڭ ئاز ساٍوىق قاچاق ئُسمُرهىذو تاعٖرعا قېچىپ بېذىۋېوىپ ،قِراهوىق ئىغۋا
گُرچىوىك قىوغان ۉاقتىدا ،تاص ِٓهوىذىَّ ۉە قازاق تىوىَّ پۇ ختا بىوىدىغان تۆيۈرخ
ان پىچاٍَىڭ چىقتىى رآٍِىدا تۇرۇضوۇق خُهق ئازادهىق ئاريىٔىشىَىڭ تاص باٍدو
توىذىَّ تازىٖش ھُرىمىتىگُ قاتَىطىپِٓ ،ل باضٖش ،تُرجىًاٍوىق قىوىص ۉە
تاياقٓ ،اتاقٖرٍّ ھُل قىوىطقا ئِخطاش جُھُتوُردە خىريُة لۆرسىتىپ ،بىذٍُچ

چُ قېتىى تُقدىذهىَىپ مۇلاپاتوىَىدۇ  .بۇ خُۉەرٍّ يِرو تاعوىذىدا تۇرۇپ ئاڭٖپ تۇ
رعان ئِسًاٍَىڭ قىرو باضچىوىقىدىمّ قِراهوىق باٍدىتٖر گُرچُ ئِسًاٍغا 1951
 ٓىوّ  - 4ئآدا ئۈرۈيچىدە ئۆهۈم جازاسّ بېذىوگُن بِهشىًۇ ،ئۆزهىذىَىڭ ھإلُتنىك تُقدىذىگُ تُن بُريُى ،تۆيۈرخاٍَّ تۇتۇپ لېوىپ ،ئۇٍىڭدىٌ ئىَتىقام ئاهًاقچ
و بِهىدۇٓ - 1951 .ىوّ  - 7ئآَىڭ  - 18لۈٍّ ئِسًاٍَىڭ قىرو ئىممّ قِراهوّ
ق ئُر( قازاق ) لىطىَىڭ ھُيذاھوىقىدا لُرچىگُ ٓېتىپ لېوىدۇ .بۇ چاعدا تۆيۈرخ
ان يِرىغا ئۆرۈك ئېوىپ ياڭغان ئۈچ ئادەيَىڭ ئېطُلوىذىَّ تاقىٖۉاتاتتّ .ئآال
باٍدىت ئېتىَّ دېۋەٓوىتىپ لېوىپ ،قايچىَىڭ دەستىشّ بىوُن ئۇٍىڭ پىطاٍّ
سىگُ ٍِقۇپ تۇرۇپ ،تۆيۈرخان دېگُن ُٓلچُضًُسًٍُۇ؟ ،ئِسًان باتۇرٍىڭ 36
ٓاضوىق قىرىَىڭ قِهىغا چۈضىدىغاٍوىقىڭَّ ئِٓوىًىغان بِهغىٔتتىڭ ،ئُيدو قان
داق قىوىشُن؟  −دەٓدۇ .تۆيۈرخان بِهقىَّ تاضٖپ ،ئىممّ قِهىَّ لۆلزىگُ قِ
ٓۇپ تۇرۇپ قازاق تىوىدآِ －:قشۇ ،ئۇقۇضًاسوىق بِپتۇ ،ياڭا خُۉەر بُرگُن بِهز
اڭٖر ئۆزۈم بېذىپ سىوُرٍّ باضٖپ لُهًُيتىى ،قېَّ ئاتتىٌ چۈضۈپ ئۆٓگُ لىذو
ڭٖر  −دەٓدۇ .ئآال − :ئۆٓۈڭدە ٍېًُ قىوىًىر  −دېشُ ،ئۇ − :سىوُر دېگُن ئېرو
ز يېھًان ،ئاۉۉال ئۆٓگُ لىذىپ چا ى ئىچىپ ،تاياق ُٓڭٖر ،ئاٍدىٌ قاٍداق بۇٓذۇقىڭ
ئۇٕرٍّ ئۆٓگُ باضٖپ ك ٕر بِهشا ياٍا يُن قِبۇل قىوىًُن  −دەپ تازىى قىوىدۇ
ىذىپ ٍان ،چاى ،ئۆرۈك بىوُن لۈتىدۇ ،ئۇٕر سۇٓۇقئاش ئىچىًىر دېگُچمُ ،ئآاهّ ئ
اضقا تۇتۇش قىوىۋاتقاٍدا تۆيۈرخان − :ئاتٖرعا بِعۇز بېذىپ قِٓۇپ لىذەى ،دەپ تإص
ا چىقىپ ،ھېوىقّ يِرىغا بارىدىغان ئۈچ لىطىگُ − :بۈگۈن بىر بۇ ئۈچ باٍدىتَّ تۇة
ۇپ باعوىۋاهًىشاق ،ئۇٕر ھُيًىًىرٍّ تۇتۇپ لېتىپ قىَٔاپ ئۆهتۈرىدۇ .ئاش پىطق
اٍدا سىوُريۇ ئۆٓگُ لىذىپ تُٓٔارهىَىپ تۇرۇڭٖر ،ئۇٕر بىذ چىَُ ئاضَّ ئىچىپ بِ
هۇپ ،ئىممىَچّسىَّ قِهىغا ئاهغاٍدا ،يُن چۆيۈچَّ قازاٍغا ئۈچ قېتىى ئۇرۇپ بُهگ
ە بېذىًُن ،ئۇٕر تُٓٔارهىقشىر تۇرعان پۇرسُتتىٌ پآدىوىَىپ سىوُر ئىممىڭٖر ئ
ىممّ ئُرٍّ تۇتۇپ باعٖٓشىوُر ،يُن ئآاهَّ تۇتۇپ باعًٖٓان ،دەٓدۇ .ضۇ پىٖن ب
هٓىچُ قِراهوىق باٍدىتٖر بىوُن خېوّ ئۇزۇن ئېوىطىپ ،ئىممّ ئُرٍّ قِراهشىرٍٕد
ۇرۇپ ،باعوىۋاهىدۇ ،بىذاق تۆيۈرخان ئآال بىوُن ئېوىطىپ لۈچّ ُٓتًُى ٓاردەم تُ
.هُپ قىوىدۇ .بىذەٓوُن لېوىپ ٓاردەيوىطىپ ئآاهَىًۇ قِراهشىرٍٕدۇرۇپ باعٖٓدۇ
ئۇٕرٍّ تإعا ئېوىپ چىقىپ ،ئاتقا يىَدۈرۈپ ئېوىپ ياڭًاقچّ بِهغاٍدا ئآال− :
بىر سېَّ تۇتقىوّ لېوىپ تۇتۇهۇپ قاهدۇق ،ئُيدو بىرٍّ ٍُگُ ئاپىذىشُن ،دەپ س
هرآدۇ .تۆيۈرخان − :سىوُرٍّ خُهق ئازادهىق ئاريىٔىشىگُ تاپطۇرۇپ بېذىًُن ،ى
ۇۉاش بِهۇش ،دەپ جاۉاپ بېذىدۇ .ضۇٍىڭ بىوُن ئۇٕرٍّ قِرال ٓ -اراق ،ئاتوىذو بّ
هُن قِضۇپ ،بۇ ُٓرگُ بُش لىوِيېتىذ لېوىدىغان تۆۉەن لُرچىدە تۇرۇضوۇق خُ
يُن ٓ - 1978ىوّ  - 7ئآدا پىچان هق ئازادهىق ئاريىٔىشىگُ تاپطۇرۇپ بېذىدۇ

ٍاھىٔىشىَىڭ لۆلٔار سۇ ئايبىذو قۇرۇهۇضىغا ٓېتُلچىوىك قىوىص ئِرٍىدىٌ
خىريُة يۇٍاسىۋىتّ بىوُن لُرچىگُ لېوىپ تۇرعان چېغىًدا ،يُرھۇم تۆيۈرخاٍَّ
ڭ ياڭا ئَُّٓ چاعدىمّ ٍُق يُٓداٍَّ لۆرسىتىپ تۇرۇپ سۆزهُپ بُرگٍُوىذىدىٌ
 .ئِسًاٍَىڭ قىرىغا ئائىت قىشًىَّ رەتوُپ چىقتىى
يٍُبُ  :ضىَجاڭ تُزلىذىشّ ٓ – 2004ىوّ  – 2سان
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!!! 2008/2/ئُجُپ ۉەتٍُپُرۉەر تۆيۈرخان ئىمُن بۇ
10 22:06
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يېَىڭ ئاڭوىطىًچُ ئِسًان باتۇرٍىڭ قىرىَّ
ئۇٓغۇر قىرىن ئاريىُٔ قىشىًوېذو بىذ تاص
جىوغىشىدا قِرضىۋېوىپ  ،بىذ يُٓدان جُڭدىٌ
لىٔىٌ ئاٍدىٌ تۇتىۋاهغان دەپ ئاڭوىغان ئىدىى .
2008/2/
سُۉەبو ئۇ قىرٍىڭ ئِقّ تۈگُپ لُتمُن ئىمُن .
12 17:39
ئۇٍىڭ ئىشًىَىًۇ بىوُتتىى ئۇٍتۇپ قاپتىًُن  .بۇ
ئىطَّ ٍُۉرە ئالايغا بىذ پىطقُدەپ قىرىن ئاريىُٔ
جُڭچىشّ سۆزهُپ بُرگُن ئىمُن  .تۇتىۋاهغىَّ
 .بُهمىى ئِسًان باتۇر بِهۇضّ يِيمىٌ
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ئطٍُچىوىك بِهۇش ئۇچۇن قِضۇهغان ----لۇچّ
ُٓ 2008/2/تًُى قېوىص -----ئَتآىٌ چِڭ تُسۋىذ ئىمُن،
 12 22:24ئشتىوىشتىمىَىڭ قآشّ تۇرىگُ تُۉە
ئىمٍُوىگىَّ لىى دەپ بېذەهُٓدۇ ؟
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 :دە ِٓهوىغان ٍّ ٍُقىن لُهتۈرۈش
ئطٍُچىوىك بِهۇش ئۇچۇن قِضۇهغان ----لۇچ
و ُٓتًُى قېوىص -----ئَتآىٌ چِڭ تُسۋىذ ئ
ىمُن ،ئشتىوىشتىمىَىڭ قآشّ تۇرىگُ تُۉە ئ
ىمٍُوىگىَّ لىى دەپ بېذەهُٓدۇ ؟
 .بُهمىى لۇچُٓتًُ بِهىطّ يۇيمىٌ
ئِسًاٍَىڭ قىرو ئارقىدىٌ قاٍداق بِپتۇ؟ دىگُن
سۇئاهَّ قِٓۇپ گېپىَّ تىڭطآدىغان
ِٓهداضكەٍتۇق بۇ  .خۇددو ......هېْ خۇهُن
جادهٍىڭ ئاهدىغا لُهگٍُدە يُڭشىتًُستىٌ
بېطىَّ بىذٕ ئىذعىتىپ چېچىَّ تۇزهُپ قِٓدو....
.دىگٍُدەك تُسۋىذلُن
 2008/12تۆيۈرخان پارتىٔاعا سادىق پۇقذا هقطآدۇ
 ،ۇسًان ۇرۇضتا ٓاردار بِپ تۇتۇهغان ،ىممّ
/20
 00:32ۇعوّٓ 1954ىن تۇتىوغُن
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 2008/12تۆيۆۆۆۆۆۆۆخاٍَىڭ ئُۉٕدهىذو ٍىًىص قىوىۋاتقاٍدۇ ؟
ئُجُپ ۉەتٍُپُرۉەر  ،ئُجُپ يُرتمُن ھُ .
aqhun
/20
16:38
 .لۈچتۈڭگۈرهۈگَّ لۆريُدىغان تېخّ

6

يٍُىڭچُ ياۉۇ بىذ تِقۇهًا قُۉەست .يىڭداعان
 2008/12ئادەيوىذٍّ باضٖپ ئۇرۇش قىوغان ئِسىًاٍَىڭ
پُرزەٍىتوىذو يۇضۇٍداق ئاسان قِهغا چۇضىدىغان
/20
 22:19ئاخىًاق بِهًىشا ،قاٍداق بىذ ۇش دٓخاٍغا ةەڭ لُهُ
ئاهًاى ئُسىذگُ چۇضىپ قاهغاٍدۇ؟
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 hazebay . 2008/12تِقۇهًا بِهشا راستىَّ ٓېرىڭٖ
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 :ساڭا قاٍداق پالىت لاراك قارىَدىطىى
هسًان
 : http://www.ulkum.com/berka/seh/m/osmتِعىذهۇق
an_batur/
ۉاهٔجان
 : http://www.ulkum.com/kahramanlar/esarتِعىذهۇق
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