
مەشھۇر شەخسلەر77  

 

اتەقۋ:ېلكىتابالشتۇرغۇچىئ  

1 

77 

 مەشھۇر شەخىس 

 
 

 ئېلكىتاب تۈزگۈچى تەقۋا

 



مەشھۇر شەخسلەر77  

 

اتەقۋ:ېلكىتابالشتۇرغۇچىئ  

2 

 
 كىتابچە ھەققىدە

مەشھۇر شەخىسنىڭ قىسقىچە  77مەزكۇر كىتابچىگە   

بىرە داڭلىق.تۇنۇشتۇرۇلىشى كىرگۈزۈلگەن بۇلۇپ  

-ىملىكىنى بىلىۋېلىشىڭىزدىكى ياخشەخىسنىڭ ك  

مەزمۇن ئۇيغۇرجان . شى قۇرال بولغۇسى  

ئېلكىتابالشتۇرغۇچ.بىلۇگىدىن كۆچۈرۈپ ئېلىندى

بلوگ .ئۇيغۇرجان بىلوگىدىن تەقۋا: ى  

:ئادىرسى  

www.uyghurjan.com 

 

 

 

 
 

http://www.uyghurjan.com/


مەشھۇر شەخسلەر77  

 

اتەقۋ:ېلكىتابالشتۇرغۇچىئ  

3 

8801 -8001)  قهشقهرى مۇتهمه .1  ) 

«  دىۋانى تىلالر تۈركىي»  ئهسهر انههشا.  تىلشۇناس ، ئالىم بۈيۈك

 ئۆمۈر بىر ، كېلىپ دۇنياغا ئائىلىسىده جهمهتى خان ئۇ.  مۇئهللىپى نىڭ
 ئېچىپ مهدرىسه قهشقهرده ، سىرت شۇغۇللىنىشتىن بىلهن ئىجادىيهت

 بولسىمۇ مهلۇم بارلىقى ئهسهرلىرى باشقا يهنه ئۇنىڭ.  قىلغان مۇدهررىسلىك
 بولغان ۋاپات ۋه تۇغۇلغان ئالىمنىڭ.  كېلهلمىگهن يېتىپ زامانىمىزغىچه ،

 ئوپالغا كۆرۈپ ئۆمۈر يىل 79 ئهمما.  يوق مهلۇمات ئېنىق هققىدهه ۋاقتى

مهلۇم قىلىنغانلىقى دهپنه  . 
 

8011-8081)  اجىپه خاس يۈسۈپ .2  ) 

 ئۆزىنىڭ چىقىپ مهيدانغا(  8181-110)  دهۋرىده سۇاللىسى قاراخانىيالر
(  بىلىم ئېرىشتۈرگۈچى سائادهتكه – بهخت» ) «  قۇتادغۇبىلىك» 

 بىر بۈيۈك ئهدهبىياتىدا ئۇيغۇر ئارقىلىق داستانى هجىملىكه زور ناملىق

 ئالغان ئىچىگه ئۆز داستانى دېداكتىك بۇ ئۇنىڭ.  شائىر تىكلىگهن ئابىده
 تىللىرىغا خهلقلهرنىڭ كۆپلىگهن ئارقىلىق مهنبهسى بىلىم زور غايهت

 ئورۇن تېگىشلىك خهزىنىسىدىن مهدهنىيهت دۇنيا ، قىلىنىپ تهرجىمه
 . ئالغان

 
3. 710-190)  فارابى  ) 
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 ئهبۇ ئالىمى قارلۇق ئۇيغۇر تونۇلغان بىلهن نامى«  ئارستوتېلى شهرق »

 – ئىلىم قۇۋۋىتىنى – ىنهزې بارلىق ، اياتىنىه ۈلپۈتك فارابى نهسىر

 ئېچىش ۋه مول ، نادىر ئۆزىنىڭ ئۇ.  بېغىشلىغان ئىشلىرىغا پهن

 پهن – ئىلىم انهجا ئهسىر ئوتتورا بىلهن پىلىرىهتۆ خاراكتېرلىك

 تهلىماتلىرى ئۇنىڭ.  كهتكهن قالدۇرۇپ ئىز ئۆچمهس تارىخىدا مهدهنىيهت

 رول ىمهمۇ تهرهققىياتىدا پهن – ئىلىم دۇنياسىنىڭ شهرق ئهسىرده ئوتتورا

 تهرهققىياتىغىمۇ پهن – ئىلىم دۇنياسىنىڭ غهرب بهلكى ، قالماي ئويناپال
كۆرسهتكهن تهسىر سالماق  . 

 
8180-8448)  نهۋائى ئهلىشىر .4 ) 

 بىلهن ئىجادى ، بولغان گۈلتاجى جىلۋىدار ئاجايىپ شېئىرىيىتىنىڭ شهرق

 ئۇلۇغ ئىپتىخارى شانلىق تارىخىنىڭ ئهدهبىياتى ئۇيغۇر تونۇلغان انغاهجا

 يېشىدىن ۋهيهتته تۈغۇلغان ىراتتاه نهۋائى ئهلىشىر شائىر مۇتهپهككۇر

 ئهسهرلىرى نهۋائىنىڭ ئهلىشىر.  كىرىشكهن يېزىشقا شېئىر باشالپ

 ناملىق«  مهئانى خهزائىنۇل»  ئىچىده بۇالرنىڭ ، بولۇپ كۆپ ايىتىهنا

 ئورۇن ىدههئاال توپلىمى داستانالر ناملىق«  مىسهخه»  بىلهن دىۋانى

 . تۇتىدۇ
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8111 – 8470)  سهئىدخان سۇلتان .5  ) 
 سهئىدخان سۇلتان شائىر ، قۇرغۇچىسى خانلىقىنىڭ سهئىدىيه يهكهن

 خانلىقىدا يهكهن ، بولغانلىقتىن كىشى مهرىپهتپهرۋهر ، ئىستېداتلىق
 نهتىجىلهر زور راۋاجلىنىپ ئۇرۇپ جۇش ئىشلىرى سهنئهت ۋه ئهدهبىيات

 نۇرغۇن تىللىرىدا پارس ۋه ئۇيغۇر سهئىدخانمۇ سۇلتان.  كهلگهن قولغا
 سۇلتان. كېلهلمىگهن يېتىپ كۆپ دهۋرىمىزگه ئهمما.  يازغان شېئىرالرنى

 يېشىدا 41 يۈرۈشته هربىيه قېتىملىق بىر قىلىنغان تىبهتكه سهئىدخان

بولغان ۋاپات  . 
 

6. 8811 -8040) هييامه ئۆمهر ) 

 بارغان ئېلىپ پائالىيهت ردههماۋهرائۇننه ۋه خۇراسان ، تۇغۇلۇپ نىشاپۇردا

 لىرىدىنهشا تۈرك سالجۇق ئۇ.  ئىدى ئاسترونوم ۋه شائىر ، مۇتهپهككۇر

 هشا مالىك»  امىيلىقىداه نىزامىمۇلىك ۋهزىر ، ۇزۇرىداه هشا مالىك
 كالېندارىنى ىيالرسالجۇق ، ئىشلهپ نى«  جهدۋىلى ئاسترونومىيىلىك

« »  ئىسپاتى ۋه يېشىلىشى مهسىلىلىرىنىڭ ېسابه» ئۇ.  تۈزگهن

 كۆپلىگهن ۋه ئهسهرلىرىنى قاتارلىق«  مهسىلىلهر قىيىن ئارفىمېتىكىدىكى
 ئورۇن مۇناسىپ قهلبىدىن خهلق ، يېزىپ رۇبائىيالرنى پىكىرلىك ئۆتكۈر

 . ئالغان
 



مەشھۇر شەخسلەر77  

 

اتەقۋ:ېلكىتابالشتۇرغۇچىئ  

6 

7. 8171~  8101)  سهئىدى  ) 

 ۋه«  بوستان»  ئۇ.  شائىرى پارس ۇرهمهش ياشىغان ئهسىرده ئوتتۇرا

 جامائهتچىلىكىگه دۇنيا بىلهن ئهسهرلىرى ئۆلمهس ناملىق«  گۈلىستان» 
 قېلىپ يېتىم ئاتىسىدىن كىرگهنده ياشالرغا ئۈچ سهئىدى.  تونوشلۇق
 يىللىق يىگىرمه ، بولۇپ دهرۋىش ۋه بولغان چوڭ ئىچىده نامراتلىق

 ئۆمرىده ئاخىرقى سهئىدى.  كهچۈرگهن باشتىن اياتىنىه سهرگهندانلىق

 كهچۈرگهن تۇرمۇش كهپىده بىر ئاددىي ئهتراپىدىكى ىرىنىڭهشه شىراز

قىلىنغان دهپنه يهرگه شۇ كېيىن بولغاندىن ۋاپات همه  . 

 
8044~  791)  برۇنى .8 ) 

 كۆچۈپ غهزىنىگه كېيىن ، تۇغۇلغان خارازهمده برۇنى ئهل انهرهي ئهبۇ

» .  تۇرغان بولۇپ اجىرهمۇ ىندىستانداه يىل كۆپ همدهه بارغان

 مهسئۇدى« »  يادىكارلىقالر قهدىمىكى« »  تهزكىرىسى ىندىستانه

 قاتارلىقق« …  قائىدىلىرى مۇنهججىمىشۇناسلىقى ۋه ئاسترونومىيىسى
 ۋه مېرىدىئان شارىنىڭ يهر ئهسىرده ئوتتورا ئۇ.  يازغان ئهسهرلهرنى

 ئالىم چىققان ئۆلچهپ توغرا ئاۋۋال هممىدىنه گرادۇسلىرىنى پاراللېل

قالغان بولۇپ  . 
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8941~ 8791)  زهلىلى .9  ) 
 ئوخشىتىشلىرىنىڭ ، چوڭقۇرلۇقى پىكىرلىرىنىڭ ، گۈزهللىكى تىلىنىڭ

 شائىر ياراتقان ئۇسلۇپ ىدههئاال خاس ئۆزىگه بىلهن چىرايلىقلىقى

 نامايهندىلىرىدىن تونۇلغان ئهدهبىياتىنىڭ ئۇيغۇر زهلىلى سىدىق هممهدهمۇ

 ئهسىرنىڭ 89 تهخمىنهن ئۇنى مىسرالىرىدىن بهزى شائىرنىڭ.  بىرى
 شائىرنىڭ ئهمما ، بولىدۇ ئېيتىشىقا دهپ تۇغۇلغان يهكهنده يىللىرى -90

 مهلۇمات ئېنىق هققىدهه بولغانلىقى ۋاپات قاچان ، كۆرۈپ ئۆمۈر قانچىلىك

 ئىگه خاراكتېرىگه ۋهكىللىك شائىرنىڭ داستانى«  سهپهرنامه»  يوق
 . ئهسىرىدۇر

 
8910~8711)  خاراباتى . 10 ) 

 اياتىنىڭه ۋه ياشىغان ئاجسۇدا خاراباتى ئابدۇلال بىننى هممهتهمۇ شائىر

 ئاشىق ، بېرىپ بۆلۈپ كهمبهغهللهرگه مۇلكىنى – مال بارلىق ئاخىرىدا

 قارشى دهۋرانغا الهتلىكهجا ئۆزىنىڭ همدهه ئۆتكۈزگهن كۈن سۈپهت

 توپلىمىنى ناملىق«  مهسنهۋىخاراباتى كوللىيات»  بولغان شىكايهتنامىسى

 ۆرمهتلهپه ئۇنى خهلق كېيىن بولغاندىن ۋاپات شائىر.  چىققان ئىشلهپ

 داۋاملىق ئۇنى ، قىلىپ بىنا نى«  خانىقاسى خاراباتى اجىه»  هيۋهتلىكه

كهلگهن ئهسلهپ  . 
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11. 8107~ 8848)  نىزامى  ) 

 تهرهققىي داستانلىرىنىڭ ئېپىك ئاسىيا ئوتتورا دهۋرلهردىكى كېيىنكى
 ئوتتورا گهنجىۋى نىزامى شائىر كۆرسهتكهن تهسىر چوڭقۇر قىلىشىغا

 بىر مهدرىسسىده ئىسالم ئۇ.  تۇغۇلغان ىرىدههشه گهنچ ئاسىيانىڭ

 ئىجادىيهتكه ۋاقتىنى كۆپ ، سىرت قىلغاندىن مۇدهررىسلىك يىل نهچچه
 قىممهتلىك ئهڭ شهرقنىڭ«  خهمسه»  چىققان يېزىپ ئۇ.  قىلغان سهرپ

 كۈچلۈك ئۇنىڭ نهۋائىمۇ ئهلىشىر شائىر ، بولۇپ بىرى داستانلىرىنىڭ
ئۇچرىغان تهسىرىگه  . 

 
12. 8010~ 714)  فىردهۋسى ) 

 ئىران رهمهشۇ ، مۇئهللىپى ئهسهرنىڭ هنههشا ناملىق«  نامههشا »

 ئىران بۈگۈنكى ئۇ.  فىردۋسى ئوبۇلقاسىم ئىسمى تولۇق ، شائىرى
 فىردهۋسىنى.  كهلگهن دۇنياغا ئوبالستىدا خۇراسان ئىچىدىكى چېگرىسى

 قهلبىدىن خهلق ئۇ ، بولسىمۇ پاتقۇزمىغان يېرىده ئۆز سىنىپى ۆكۈمرانالره

 نامههشه» .  ئېرىشكهن قهدىرلىشىگه خهلقنىڭ.  ئالغان ئورۇن چوڭقۇر

 مۇسۇلمان قايسى هره پارچىلىرى ۋه نۇسخىلىرى هرخىله نى« 

قىلىنغان تهرجىمه تىلىرىغا مىللهتلىرىنىڭ ۋه مهملىكهتلىرى  . c 
> 
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13. 8710~  8110) تهجهللى ) 
 كالسسىك ئۇيغۇر يهنى ، دهۋرنى ئىككى تارىخىمىزدىكى ئهدهبىيات

 باغالپ بىرىگه – بىر ئهدهبىياتىنى زامان ازىرقىه بىلهن ئهدهبىياتى

 قاغىلىق هززهته تهجهللى ۈسهيىنخانه شائىر مهرىپهتپهرۋهر تۇرغۇچى

 تهجهللى.  بولغان ۋاپات يېشىدا 10 يهرده شۇ ۋه تۇغۇلغان ىيىسىدههنا

 چوڭقۇر ئارىسىدا خهلق بىلهن سۈپىتى بولۇش تېۋىپ ۋه شائىر يېتىلگهن

 ئۇيغۇر ، بولۇپ شائىر تىللىق كۆپ ئۇ.  بولغان ئىگه ئىناۋهتكه ۋه ۆرمهته

 يېزىپ شېئىر تىللىرىدىمۇ ىندىه ئهرهب ، پارس ، ئهمهس تىلىدىال

تونۇلغان ئاسىياغا ئوتتورا پۈتكۈل  . 
 

14. 8771~ 8711)  ئۆتكۈر ىمهئابدۇرې  ) 

 بىلهن ئهسهرلىرى ئۆلمهس قاتارلىق«  زېمىن ئويغانغان»  ، «ئىز »

 ، ئالىم ۇرهمهش ياراتقان پهللىسىنى يۈكسهك ئهدهبىياتىنىڭ ئۇيغۇر

 خهلق ئهپهندى ئۆتكۈر ىمهئابدۇرې تىلشۇناس ۋه تارىخچى ، يازغۇچى

بىرىدۇر ئهدىبلهرنىڭ  . 

 ، بولسىمۇ بولغان دۇچار دىشۋارچىلىقالرغا كۆپ ايىتىهنا اياتىداه ئۇ

 غالىب ئۈستىدىن ئوڭۈشسىزلىقالر بىلهن ىهرو سۇنماس – ئېگىلمهس
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كهتتى قالدۇرۇپ مىراسالرنى ئېسىل ايىتىهنا ، كېلىپ . 

 
دامولالم ئابدۇقادىر .15  

 ئىجتىمائىي تونۇلغان ، زات تهرهققىيپهرۋهر ، ئالىم مهرىپهتپهرۋهر
 تهخهللۇسى)  قهشىقىرى ئابدۇۋارىس بىننى ئابدۇقادىر شائىر، پائالىيهتچى

 ئىلىم يېڭى ئۇ.  كهلگهن دۇنياغا يېزىسىدا هدهمهش ئاتۇشنىڭ(  غازى

 ئۆمۈر يولىدا قۇتقۇزۇش الهتتىنهجا ، نادانلىق خهلقنى ئارقىلىق پهن –

 كۆپ ايىتىهنا ئاساسهن تىياجىغاهئې دهۋرىنىڭ شۇ.  قىلغان كۈرهش بويى

 دۈشمهنلىكى كۈچلهرنىڭ مۇتهئهسسىپ نهتىجىده.  تۈزگهن دهرسلىكلهرنى
 ئېچىنىشلىق كۈتۈپخانىسىدا ئۆز بىلهن سېلىشى ققول ساتقىنالرنىڭ ،

ئۆلتۈرۈلگهن الداه  . 

 

16. 8771~8711)  هممهتئىمىنهمۇ ئابدۇشۈكۈر ) 

«  ئاسىيا مهركىزى قهدىمكى »،«  سهنئىتى اشكېمىرت يۇرت غهربىي »

 هممهتئىمىنهمۇ ئابدۇشۈكۈر ئالىم مۇئهللىپى ئهسهرلهرنىڭ ئىلمىي قاتارلىق

 كۆپ ايىتىهنا ئۆمرىده ئۆز ئۇ.  تۇغۇلغان يېزىسىدا هدهمهش ئاتۇشنىڭ

 تۇرغان كۈتۈپ قىلىشنى ئېلىن همهېلىه ، بولۇپ يازغان ئهسهرلهرنى
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 تونۇشلۇق خهلقئاراغا هممهتئىمىنهمۇ ئابدۇشۈكۈر.  ئهمهس ئاز ئهسهرلىرى

يادلىنىدۇ مهڭگۈ قهلبىده ئهۋالدلىرى بىلىمخۇمار ، بولۇپ ئالىم  . 
 

17. 8719~8708)  ئهپهندى مهمتىلى  ) 

 ئهدهبىياتىنىڭ زامان ازىرقىه ، بايراقدارى مائارىپىنىڭ يېڭى ئۇيغۇر

 تهخهللۇسى)  توختاجى مهمتىلى شائىر يۈرهك ئوت ، ۋهكىلى تونۇلغان
 17 قىسقىغىنا ئۇ.  كهلگهن دۇنياغا يېزىسىدا بويامهت ئاتۇشنىڭ(  تهۋپىق

 ئۈۈن ئهدهبىياتى ، ئۈچۈن مائارىپى خهلقىنىڭ ئۆز اياتىداه يىللىقى

 بېشىغا زىيالىيالرنىڭ بىلىملىك كۆپ ايىتىهنا.  قالدۇرغان ئىز ئۆچمهس

 ئىلغار پهندىنىڭئه مهمتىلى شىسهي شېڭ جالالت قانخور چىققان
ئۆلتۈرۈۋهتكهن كۆپدۈرۈپ ئۇنى، ئهنسىرهپ ئىدىيىسىدىن  . 

 
18. 8741~ 8711)  مۇتهللىپ لۇتبۇلال ) 

»  ،«  جاۋاپ يىلالرغا»  ، جهڭچى ئىنقىالبىي ، شائىر يۈرهك ئوت
 ئۇيغۇر ، مۇئهللىپى شېئىرالرنىڭ ئۆلمهس قاتارلىق«  تىلهك خىيالچان

 قاينام تهخهللۇسى)  مۇتهللىپ لۇتپۇلال ئوغالنى رىمانهقه خهلقىنىڭ

 يىل توققۇز پهقهت اياتىداه يىللىق 11 قىسقىغىنا ئۆزىنىڭ(  ئۆركىشى

 قىممهتلىك بولمىغان ئاز ، بولسىمۇ شۇغۇلالنغان بىلهن ئىجادىيهت ئهدهبىي
 ئاشۇ ئۇ.  كهتتى قالدۇرپ خهلقىگه ، ۋهتىنى ، يېزىپ ئهسهرلهرنى
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 ئاساسچىلىرىدىن ئدهبىياتىنىڭ زامان ازىرقىه ئۇيغۇر بىلهن مىراسلىرى

ېسابلىنىدۇه بىرى  . 

 
8118~ 8181)  زهيدىن مولال .19 ) 

 ئۇنىڭ.  تۇغۇلغان لۇكچۈنده زهيدىن مولال قىزىقچىسى خهلق ۇرهمهش

 ئوردىن ، بولغاچقا قارىتىلغان غوجىالرغا ، ۋاڭ ئۇچى تىغ چاقچاقلىرىنىڭ

 ، قوشاق هجۋىيه ئۇ ، ئهپسۇسكى.  قوغالنغان قېتىم سهككىز

 ئالدامچى ، غوجىالرغىچه – ۋاڭ قازىكاالنالردىن ئارقىلىق چاقچاقلىرى
 چوڭقۇر خهلقنىڭ ئهمگهكچى قىلىپ پاش موللىالرغىچه چاال سوپىالردىن

 همهېلىه چاقچاقلىرى مولالزهيدىن.  ئېرىشكهن كۆرۈشىگه ياخشى

ئىگه تهسىرگه چوڭقۇر ئارىسىدا خهلقىمىز  . 
 

8771~ 8719)  سابىر زوردۇن .20  ) 
 ئاۋرال« »  گۈلساره ئۇنتالمايمهن»  ،«  ئىزدىنىش» . «  يۈرت ئانا »

 قاتارلىق«  ياشلىرى دوالن« »  دېرىزه خىره« »  ئاتا« »  شاماللىرى
 خاس ئۆزىگه ئۇيغۇرالرنىڭ سابىر زوردۇن ، مۇئهللىپى ئهسهرلهرنىڭ

 پۇرىقىنى تۇرمۇش مىللىي قويۇق ، قېزىشقا پىسخىكىسىنى مىللىي

 ئۇيغۇر دهۋر بۈگۈنكى بىلهن سۈپىتى بولۇش ىرهما چىقىرىشقا

تۇتىدۇ ئورۇن ىدههئاال پروزىچىلىقىدا  . 
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8774~ 8711)  نازىرى ئابلىز .21 ) 

«  گېزىتى شىنجاڭ»  يىلى – 8741.  تۇغۇلغان ىرىدههشه تۇرپان

 ئىجادىيهتكه بىلهن شېئىرى ناملىق«  سىڭلمغا»  قىلىنغان ئېالن ده
 ئالتاي« »  سهندىدۇر كۆڭلۈم»  كېيىن شۇنىڭدىن.  شكهنكىرى

 ئالچۇق مۇڭلۇق« »  يۈرهكلهر مۇجۇلغان« »  خاتىرىسى پارتىزانلىرى
 قىلغان ئېالن ئهسهرلهرنى كۆپىلىگهن قاتارلىق«  پهسلى چېچهك»  ،« 
 ، تهربىيىلهش ، تهشكىللهش قۇشۇلنىنى سهنئهت – ئهدهبىيات ئۇ

 خىزمهتلهرنى ئۇنتۇلماس هتلهردههجه قاتارلىق ئىتتىپاقالشتۇرۇش

 . ئىشلىگهن
 

8719~ 8788)  اجىه ئابلىز .22  ) 

 بېغىشلىغان ئىشلىرىغا سهنئهت ئۆمرىنى كۆپرهك ئهسىردىن يېرىم

 تۇغۇلغان ىرىدههشه قهشقهر اجىه ئابلىز رېژىسسور ۋه ئارتىس پېشقهدهم

 داغ قانلىق»  ،«  قاينايدۇ ئاكاڭ سامساق»  يىلى -8741 ، بولۇپ

 قىلىپ رېژىسسورلۇق ئهسهرلىرىگه نههسه قاتارلىق«  سهنهم- غېرىپ« » 

قازانغان رتهشۆ زور ئېلىپ رول ئۆزى ۋه  . 

 قازانغان ۋه ىهرو بېغىشالش ئۆزىنى ئۈچۈن سهنئهت ئۆمۈر بىر ئۇنىڭ



مەشھۇر شەخسلەر77  

 

اتەقۋ:ېلكىتابالشتۇرغۇچىئ  

14 

ئهسلىنىدۇ مهڭگۈ قهلبىده سهنئهتخۇمارالر نهتىجىلىرى  . 
 

8789~ 8170)  خانىم رائىله .23 ) 
»  ئاتۇش – مۇئهللىمه تۇنجى تارىخىدىكى مائرىپ يېڭىچه ئۇيغۇر

»  ئاچا مولال – خانىم رائىله مهئهللىمهسى مهكتىپىنىڭ«  ۈسهينىيهه

 تۈرده ئىزچىل قىلىپ ئوقۇتقۇچىلىق يىل 1 ده«  مهكتىپى ۈسهينىيهه

 تۇنجى بىردىنبىر مائارىپىدا مهكتهپ يېڭى بىلهن تهربىيلهش قىزالرنى

 ئايالالرغا كهڭ مائارىپنى.  قىلغان مهزمۇنى اياتىنىڭه پىنىمائارى ئايال

 ئهجىر ئۆمۈر بىر ، قىلىپ غايىسى ئالىي ئۆزىنىڭ يۈزلهندۈرۈشنى
 . سىڭدۈرگهن

 
24. 8711~ 8170)  ئهبراباي ) 

 دارىلئېتام سىنىپلىق 81 ىرىدههشه قهشقهر بېشىدا يىلالرنىڭ -1930

 ، قىلىپ قوبۇل رنىقىزال يېتىم سىنىپقا سهككىز ، سېلىپ مهكتىپى
 غهمگۈزارى يېتىمالرنىڭ ئالغان ئۈستىگه ئۆز چىقىمىنى بارلىق بالىالرنىڭ

»  ئهبراباي زات مهرىپهتپهرۋهر تارالغان نامى شىنجاڭغا پۈتۈن ،
 قولغا بىلهن بهتنام دېگهن«  قىلماقچى قوزغىالڭ يىغىپ يوقسۇالرنى
ئۆلتۈرۈۋېتىلدى مهخپىي تهرىپىدىن شىسهي شېڭ ، ئېلىنىپ  . 

 
25. 8747~ 8784)  قاسىمى ئهخمهتجان ) 
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«  زۇلۇمغا.  بىرىهره ئاتاقلىق نىڭ«  ئىنقىالبى مىللىي ۋىاليهت ئۈچ

 ئوغالن ئهزىمهت چىققان مهيدانغا كېرىپ كۆكرهك قارشى ئېزىلىشكه ،
 قورقماس ئۆتكهن تارىخىدا زامان يېقىنقى شىنجاڭنىڭ قاسىمى ئهخماتجان

 – بهخت خهلقنىڭ اياتىنىه پۈتۈن ئۇ.  سهركىسىدۇر جهڭچىلهرنىڭ

 ئهۋالدالرنىڭ كېيىنكى ، بولۇپ ئاتىۋهتكهن ئۈچۈن مائارىپى ، سائادىتى
يادلىنىدۇ مهڭگۈ قهلبىده  . 

 
26. 8771~ 8711) ئهختهم ئهلقهم ) 

 ئهدهبىياتىنىڭ زامان ازىرقىه ئۇيغۇر ئهختهم ئهلقهم شائىر

 كۈرهش « » دولقۇنلىرى ئۈمىد»  ئۇنىڭ.  بىرى ئاساسچىلىرىدىن
 ، بولۇپ قىلىنغان ئېالن توپالملىرى شېئىرالر قاتارلىق«  دولقۇنلىرى

 ئىشهنچ قهلبلهرهه بىلهن جۇشقۇنلۇقى رىتىمىنىڭ ، يېنىكلىكى تىلىنىڭ
ئۈندهيدۇ بېسىشقا ئالغا يۈرهكلىك بىزنى بېغىشالپ  . 

 
27. 8111~ 8810)  خوتهنى ئهالئىددىن  ) 

 بارلىقىنى قاتارىدا ئالىمالر تېببىي بۈيۈك دهۋرىدىكى خانلىقى قاراخانىيالر
 ئۇستاز تهېببىي بېغىشلىغان تهرهققىياتىغا ئۇنىڭ ۋه تېبابىتىگه ئۇيغۇر

 ۋادىسىدىن تارىم نامى دهۋرىده ئۆز خوتهنى هممهتهمۇ ئهالئىددىن ئهلالمه

 كۆپ ايىتىهنا ، بولۇپ شهخس تارقالغان قهدهر ئهللهرگه چهت القىپه
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 كۈچلۈك خانى موڭغۇل ئۇ.  قالدۇرغان يېزىپ ئهسهرلهرنى تېببىي

 تهرىپىدىن ئهۋالدلىرى ازىرغىچهه ، بولۇپ قىلىنغان قهتل تهرىپىدىن

ئېتىلمهكته ياد چوڭقۇر  . 
 

28. 8719~ 8787)  ئۆمهر ئهمهت  ) 
 كۆيدۈرۈپ جان ئۆمۈر بىر ئۈچۈن تهرهققىياتى سهنئىتىنىڭ تىياتىر ئۇيغۇر

 سهنئهتكارى خهلق ئاتاقلىق انياراتق پههتۆ كۆرۈنهرلىك كۆزگه ، ئىشلهپ

 نادىر تىياتىرچىلىقىدىكى ئۇيغۇر اياتىداه قىسقىغىنا ئۆزىنىڭ ئۆمهر ئهمهت

 خهلق ، ئېلىپ رول ئۆزى ۋه قىلىپ رېژىسسورلۇق تىياتىرالرغا

 ئۇيغۇر دهۋر بۈگۈنكى ، قاندۇرۇپ تىياجىنىهئې بۇجهتتىكى ئاممىسىنىڭ

بهرگهن سېلىپ ئاساس كهمهمۇسته تىياتىرچىلىقىدا  . 

 

29. 8744~ 8111)  اجىه ئهمهت ) 

 شىپالىق ، بىلىمى مول هتتىكىهجه داۋاالش ۋه تونۇش كېسهللهرنى

 ئىشهنچىسىگه ۋه ۆرمهتىگهه چوڭقۇر خهلقنىڭ بىلهن رېتسىپلىرى

 ئۆز ، بولۇپ كهلگهن دۇنياغا ىيىسىدههنا كېرىيه اجىه ئهمهت ئېرىشكهن

 تېبابهت ئۇيغۇر» .  بولغان تېۋىپ ارهتلىكهما يۇقىرى زامانىسىدىكى
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 خهلقپهرۋهر ئۇنىڭ.  قاتناشقان تۈزۈشكه تومىنى – 8 نىڭ«  قامۇسى

ئهسلىنىدۇ مهڭگۈ قهلبىده ئهۋالدالرنىڭ كېيىنكى بىلىمخۇمارلىقى ، ىهرو  . 

 

8779~ 8718)  مىدىهئه ئهمهتجان .30  ) 

 قاتارلىق«  توغرىسىدا مۇقاملىرى ئۇيغۇر»  ،( 8-7)«  مهدىيه ارغاهبا »

 مىدىهئه ئهمهتجان تهتقىقاتچىسى مۇقام تونۇلغان مۇئهللىپى كىتابالرنىڭ

 شۇغۇللىنىپ بىلهن تهتقىقاتى مۇقام ئۇيغۇر باشالپ يىلىدىن – 8791
 مۇقام ئىككى ئون ئۇيغۇر، كهلتۈرۈپ قولغا نهتىجىلهرنى تېگىشلىك

ئايالندى شهخسىكه يادلىنىدىغان مهڭگۈ پىسىهتۆ هسىدههسا  . 

 
31. 8777~ 8710)  ئارسىالن ) 

«  قېنىم كىندىك»  ،«  يۇرتى يۇلتۇزالر»  ،«  خهلقىم مېنىڭ ، هئا

 ئهدهبىياتىمىزنىڭ بىلهن شېئىرلىرى ، داستان قاتارلىق« …  ماكان تامغان
 ئهسهرلىرىده ئۆز ئارسىالن شائىر ئىقتىدارلىق ئالغان ئورۇن تۆرىدىن

 بولوپ قويغان ئورۇندا مىهمۇ تېمىسىنى ۋهتهنپهرۋهرلىك ئاخىر – باشتىن

 يۈكسهكلىككه بهدىئىي تېخىمۇ تېمىنى ئهنئهنىۋى بۇ ئهدهبىياتىمىزدىكى ،
ئالغان ئورۇن چوڭقۇر قهلبىدىن ئهۋالدلىرى كۆتۈرۈپ  . 
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32. 8771~ 8718)  كېرهم ئايشهم ) 

 ىرىدههشه كورال ئۇ ، چولپىنى مۇقام ، تىياتىر – كىنو تاالنلىق

«  مهۋالن قادىر»  بىلهن تاالنتى سهنئهت ىدههئاال ئۆزىنىڭ.  تۇغۇلغان

 تاالنتىنى ئورۇنداپ ناخشىالرنى قاتارلىق«  يارىم مېنىڭ قىسقان گۈل» 
 مال ئارشىن« »  سهنهم – غېرىپ»  ،«  غۇنچهم» .  قىلغان نامايان
 ئېچىلغان ئۈستىده تاش« »  تويى رهنانىڭ»  ، ئوپىرالىرى«  ئاالن
 رول تىياتىرلىرىدا تېلېۋىزىيه قاتارلىق«  ئهپهندى نهسىردىن« »  گۈل

قالدۇرغان تهسىراتالرنى ئۇنتۇلماس قهلبىده خهلقىمىز ئېلىپ  . 
 

33. 8717~ 8119)  هززىتىمه ئېلىخان  ) 

 تهكرار ئۆتكهن ئالدىمىزدىن»  ،«  ئاناتومىيىسى تېبابهت ئۇيغۇر »
«  ئاساسى نهزهرىيىۋى تېبابهتچىلىكنىڭ»  ،«  دورىسى كېسهللىك
 ئېلىخان تېۋىپ ئۇستاز يېتىلگهن ، مۇئهللىپى رلهرنىڭئهسه قاتارلىق

 ئۈچۈن ساغالملىقى خهلقنىڭ اياتىنىه پۈتۈن ئۆزىنىڭ هززىتىمه

 ۋه تىللىرى تۈرك ، ئهرهب ، پارس ، ئوردو ، بولۇپ بېغىشلىغان
 801.  ئايالنغان ئىگىسىگه بىلىم يۈكسهك ، ئىگىلهپ پۇختا يېزىقلىرىنى

 بىلهن ۆرمهته ئهۋالدالر كېيىنكى پېشۋانى بۇ كۆرگهن ئۆمۈر يىل

 . ئهسلهيدۇ
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8774~ 8714)  قاسىم ئهزىروف .34 ) 
«  ئىشتىراكچىلىرىدىن ئاكتىپ نىڭ«  ئىنقىالبى مىللىي ۋىاليهت ئۈچ

 قاسىم ئهزىزوف گېنېرال ىدىهشا جهڭلهرنىڭ كۆپ ايىتىهنا ، بىرى

 هربىيه بهلكى ، قالماستىن بولۇپال جهڭچى قىلىدىغان جهڭ ئېلىپ قورال

« » : ىتىهنهسى مارشالنىڭ»  يازغان ئۇ ، بولۇپ تهتقىقاتچىسى ئىلىم

«  خهنجىرى قىساس« »  شهمشىرى جهڭ« »  قوماندان ۋه ئۇرۇش
 ئېسىل قالدۇرۇلغان پايدىلىنىشىغا ئهۋالدلىرىنىڭ كېيىنكى ئهسهرلهر قاتارلىق

يادلىنىدۇ مهڭگۈ قهلبىده خهلق قاسىم ئهزىزوف گېنىرال.  مىراستۇر  . 
 

35. 8790~  8781)  ئىمىنوف هممهتئىمىنهمۇ ) 

 ىمهمۇ ئىنقىالبىدا ۋىاليهت ئۈچ ئىمىنوف هممهتئىمىنهمۇ مايور گېنىرال

 يېشىدىال يىگىرمه ئۇ ، بولۇپ بىرى شهخسلهرنىڭ ۇرهمهش ئوينىغان رول

 ئۇنىڭ ، تونۇلغان سۈپىتىده تهشكىالتچى قابىل جهڭچىسى كۈرهش
 بهخت خهلقنىڭ ، باتۇرلۇقىنى جېڭىدىكىى قوغالش شىخودىن گومىنداڭنى

 قهيسىرانه قىلماسلىقتهك پهرۋا ئوقالرغا شىددهتلىك ئۈچۈن سائادىتى –
چىقارمايدۇ ئهستىن مهڭگۈ ئهۋالدلىرى روسىنى  . 

 

36. 8774 – 8787)  اجىه جامالىدىن باۋۇدۇن غوجا ) 
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 ئىشلىرىغا تېبابهتچىلىك ۋاقىتنى ئاتۇق يىلدىن ئهللىك ئۆمرىده پۈتۈن
 ، ساقالش ساقلىقىنى ئاممىسىنىڭ خهلق كهڭ ، قىلىپ سهرپ

 غوجا قوشقان پههتۆ ىمهمۇ ئۈچۈن ئېلىش ئالدىنى كېسهللىكلهرنىڭ

 داۋاالشتا كېسهللىكلهرنى قىيىن قاتارلىق راك اجىه جامالىدىن باۋۇدۇن

 ئۇنىڭ ، بولۇپ قىلغان اسىله ئۈنۈم يۇقىرى ، ئىزدىنىپ كۆپ

قالغۇسى بولۇپ ئۇدۇم ئهۋالدالرغا كېيىنكى تىرشىچانلىقى  . 
 

8744~ 8714)  يۈسۈف ىمىتهئابدۇل .37  ) 

 ئهخالق دهرىجىدىكى يۈكسهك ، ئالىم پىكىرلىك چوڭقۇر ، بىلىملىك مول
 ئهسهرلهرنىڭ تېببىي ، تارىخىي نۇرغۇن ، ئىگىسى پهزىلهت –

 بىلهن بىلىمى قىرلىق كۆپ ئۆزىنىڭ اجىه يۈسۈف ىمىتهئابدۇل مۇئهللىپى

 ئۇيغۇر ئۇ بولۇپمۇ.  ئېرىشكهن ئىناۋهتكه ۋه رهتهشۆ يۇقىرى

 ئىشقا ئۇلۇغۋار ئىبارهت گۈللهردۈرۈشتىن ئىشىلىرىنى تېبابهتچىلىك

قىلدى سهرپ قېنىنى يۈرهك ئۆمۈر بىر هگههسا بۇ بېغىشىالپ ئۆزىنى  . 

 

8711~  8710)  اجىه بهگ همدهمه .38  ) 

 قوزغىلىڭىنىڭ قانالرهدې شىنجاڭ جهنۇبىي قوزغالغان يىلى -1933
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 ئهرباب ئىستېداتلىق يېتىلگهن ئىلىمده هربىيه ، بىرى بهرلىرىدىنهره

 اجىه بهگ همدهمه ئوغلى ئهل ئۆتكهن ئىچىده جهڭ ئۆمرى پۈتۈن ،

 چوڭقۇر ئىچىده خهلق بىلهن بولماسلىقى مهغلۇپ جهڭده قانداق هره

 يشىسه شېڭ جالالت ئهپسۇسكى.  بولغانىدى نائىل ئىناۋهتكه ۋه ۆرمهته

 قولغا قاتارىدا قوماندانلىرى اجىنىڭه خوجىنىياز اجىنىه بهگ همدهمه

نامهلۇم ازىرغىچهه قهبرىسى ئۇنىڭ.  ئۆلتۈرۈۋهتكهن ئېلىپ  . 

 
39. ئهسىرلهر 4 -1 ئىلگىركى مىالدىدىن)  غازىبار  ) 

 قهدىمكى قارىلىۋاتقان دهپ ئۆتكهن بولۇپ مۇناسىۋهتته قويۇق بىلهن ئهپالتۇن
»  ئۇنىڭ ، بولۇپ ئۆتكهن خوتهنده غازىباي تېۋىپى ئۇيغۇر داڭلىق

 كىتابنى ۇرهمهش ناملىق«  قامۇسى دورىالر چۆپ -ئوت غازىباينىڭ

 شاگىرتلىرى ئۇنىڭ ۋه ئهپالتۇن ۋاقىتتا ئهينى.  مهلۇمدۇر يازغانلىقى

 بۇ.  ئالغان مهنپهئهتلهر زور ايىتىهنا قامۇسىدىن دورىالر بۇ غازىباينىڭ

 ئىنسانىيهتنىڭ ئىلهىرىال ئهسىر 4 -1 مىالدىيىدىن ئهجدادلىرىمىزنىڭ

ئىسپاتاليدۇ قوشقانلىقىنى پههتۆ زور غايهت ئىلمىگه تېبابهت  . 

 
40. 8771~ 8711)  تۆمۈر خېۋىر  ) 
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 قىسسه هققىدهه دامولالم ئابدۇقادىر« » قىسه هققىدهه زهيدىن مولال »

 هسئۆلم قاتارلىق« …  ئالدىدا تاڭ« » ئادهم ئويغانغان بالدۇر« » 
 يازغۇچى ، تىرىشچان ، كهمتهر پهزىلهتلىك مۇئهللىپى ئهسهرلهرنىڭ

 ۋهكىللىك ئهدهبىياتىدىكى ئۇيغۇر زامان ازىرقىه تۆمۈر خېرىر
 ئېسىل قالدۇرغان ئهۋالدالرغا كېيىنكى ئۇنىڭ ، بولۇپ بىرى ئهدىبلهرنىڭ

چاچىدۇ پارالق مهڭگۈلۈك غهزىنىسىده ئهدهنىياتى ئۇيغۇر مىراسلىرى  . 
 

باتۇر غېنى .41  
 ئۇرۇشتىكى ، هققانىيهتپهرۋهرلىكىه كۈچتۈڭگۈرلۈكى چهكسىز ئۆزىنىڭ
 ئهپسانىلهرنىڭ خىل هره ئارىسىدا خهلق بىلهن رىمانلىقىهقه ، باتۇرلۇقى

 كهينىده – ئالدى يىلالرنىڭ -40 باتۇر غېنى بولغان چىقىشىغا كېلىپ
 شىنجاڭ يىلى – 8711 ئۇ.  ئايالنغان شهخسكه ۇرهمهش ايىتىهنا

بولغان ئهزاسى كېڭهش هتهمهسلى سىياسىي ئۆلكىلىك  . 
 -70 ۋه كهتكهن چىقىپ ئىتتىپاقىغا سوۋېت ئاخىرىدا يىلىنىڭ -1956

بولغان ۋاپات ئالمۇتادا يىلالردا  . 
 

42. 8711~  8117)  اجىه خوجىنىياز  ) 
 بىرىهره قوزغىالڭنىڭ تارىخىدىكى زامان يېقىنقى شىنجاڭنىڭ
 قوزغىغان ئۇ.  قىلغان ئىشالرنى چوڭ تۇلغۇسىزئۇن اجىه خوجىنىياز
 اهبىبا ئۆزىنىڭ ئۇنىڭغا تارىخ همدهه قهدىرلهيدۇ دهۋرىمىز قوزغىالڭنى

 اجىدىنه خوجىنىياز خهلقىمىز.  بېرىدۇ ئورۇن بهتلىرىدىن ئالتۇن
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 بىرلىكىنى ۋهتهن ، قىلغان كۈرهش ئۈچۈن ۆرلۈكه ، ئازاتلىق ئىبارهت
پهخىرلىنىدۇ مهڭگۈ رىماندىنهقه مىللىي قوغدىغۇچى  . 

 
8171~  8910)  نىيازى .43 ) 

 ىيىسىدههنا چىرىيه خوتهننىڭ ئابدۇلغهفۇر بىننى نىياز هممهتهمۇ مولال
 ئىگىلهپ بىلىم بىلهن تىرىشچانلىق تارتىپ كىچىكىدىن ، بولۇپ تۇغۇلغان

 نۇرغۇنلىغان اياتلىقىداه ، ازىرالپه ئىقتىدارنى تهرهپلىمه كۆپ ،
 نىيازى دىۋانى« »  غهرايىب قىسسهسۇل»  ، قىلغان ئىجاد لهرنىئهسهر
 تهرجىمه يهنه ئۇ.  ئهسهرلىرىدۇر خاراكتېرلىك ۋهكىل ئۇنىڭ« 
 تارىخى»  ، بولۇپ قىلغان اسىله نهتىجىلهرنى خېلى هسىدىمۇهسا

مىسالى تىپلىك بۇنىڭ تهرجىمىسى نىڭ«  رهشىدىي  . 
 

44. مهشرهپ ىمهره بايا  
 ئۆتكهن ئىزدىنىپ ئازابلىق ئۆمۈر بىر ئۈستىده تهقدىرى ئۇنىڭ ۋه ئىنسان
 كالسسىك ئۇيغۇر ، ئۆزبېك ، مۇتهپهككۇر ئىسيانكار ، شائىر ئهلهملىك

 10 مهشرهپ ىمهره بايا نامايهنده بۈيۈك كهلگهن بارلىققا ئهدهبىياتىدا
 ئېسىل ئاجايىپ باشالپ اياتىنىه سهرگهردانلىق داۋامالشقان يىلغىچه

 چىڭ ئېيتىقادىدا ، ئهقىده ئۆزىنىڭ ئۇ.  كهلتۈرگهن ۋۇجۇدقا شېئىرالرنى
 ئۈچۈن قىلغىنى پاش شهپقهتسىز ئادالهتسىزلىكنى ۋه الهتهجا ، تۇرۇپ
ئۆلتۈرۈلگهن ئېسىپ دارغا تهرىپىدىن مۇدخانهمه اكىمىه بهلخ  . 

 
8711~  8141)  ناقىس .45 ) 
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 ئىلمىي ۋه ىيبهدىئ قاتار بىر تارىخىمىزدىكى ئهدهبىيات زامان يېقىنقى
 بولغان ئىگه كۈچىگه قىلىش جهلپ بهكمۇ تاشقىرى ئهمگهكلىرىدىن

 شهرپكه ۋه ۆرمهته يۈكسهك بىلهنمۇ هزىللىرىه كۈلكىلىك همه قىزقارلىق
»  ، مۇئهللىپى نىڭ«  ناقىس دىۋانى»  ، ئهدىب تاالنتلىق ئېرىشكهن

 ئۆزلهشتۈرگۈچىسى ئىجادىي روماننىڭ شېئىرىي ناملىق«  بىنىش گۈلزار
 يادالنغان ئهدهبىي كۆچۈپ تىلغا – تىلدىن شهرىپى – نام ناقىسنىڭ

 ئورۇن چوڭقۇر قاتارىدىن ئهدىبلهر مۆتىۋهر تارىخىمىزدىكى ئهدهبىيات الداه
 . ئالىدۇ

 
46. 8718~ 8119)  خوجا نهزهر ) 

 ، يازغۇچى ، تارىخچى ، زات مهرىپهتپهرۋهر ئۆسكهن تۇغۇلۇپ ئىلىدا
 خوجا نهزهر تهتقىقاتچىسى ئهدهبىيات زامان قهدىمكى ۋه شائىر

 ، مهرىپهتكه – ئىلىم ئۆمرىنى پۈتۈن(  بالىسى ئۇيغۇر تهخهللۇسى) 
 ئۇنىڭ.  بىرىدۇر زاتلىرىمىزنىڭ سازاۋهر ۆرمهتكهه ، ئاتىغان مائارىپقا
 ىلالرهسا يورۇق»  شېئىرلىرى ۋه ئهسهرلىرى ئهدهبىي ، ماقاله يازغان

 مىراسقا قىممهتلىك ، بولۇپ قىلىنغان نهشىر قىلىپ توپالم نامدا دېگهن« 
قالدى ئايلىنىپ  . 

 
47. 8711~ 8117)  سىجاڭ تۆمۈر ) 

 كۇچاردا ماسلىشىپ ئىنقىالبقا بۇ بىلهن امىهئىل قوزغىلىڭىنىڭ قۇمۇل
 ئىشهنچىسىگه اجىنىڭه خوجىنىياز ئېلى تۆمۈر كۆتۈرگهن قوزغىالڭ

هيىنلهنگهنت مهنسىپىگه لىق«  سىجاڭ»  ، ئېرىشىپ  . 
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 ئىش تايىنىپال كۈچىگه قارا ئهمما ، بولسىمۇ قورقماس گهرچه سىجاڭ تۆمۈر

.  قويىدۇ كهتكۈزۈپ ئىشالردا كۆپ ايىتىهنا ، بولغاچقا كۆرمهكچى
 ايىتىهنا رولى ئوينىغان ئىنقىالبىدا خهلق سىجاڭنىڭ تۆمۈر شۇنداقتىمۇ
بولغان چوڭ  . 

 
48. 8744~ 8710)  قاسىم ئوسمان ) 

 رىۋايهتلهرنى – ئهپسانه كۆپ ايىتىهنا.  تۇغۇلغان بهشكېرهمده قهشقهر
 خوجا ئافاق ، بۇغراخان سۇتۇق ، قاراخان ، ئافراسىياپ ، ئېلىپ يادقا
 مهتبهئهگه بىلهن بېرىشى سۆزلهپ ئۇنىڭ.  بهرگهن سۆزلهپ هققىدهه

 تهسىر چوڭ رىۋايهت ناملىق«  قىز توققۇز ۋه خاقان ئافرات»  ئېلىنغان
 رىۋايهتلهر بهرگهن سۆزلهپ ئۇ توپالملىرىغا رىۋايهت خىل هره.  قوزغىغان

قىلغان ئېالن يېزىپ ماقالىلهرنى كۆپ خېلى يهنه ئۇ.  كىرگۈزۈلگهن  . 
 

49. 8797~ 8178)  بهگ ناسىر  ) 
 خهلقنىڭ ، تونۇلۇپ بىلهن تهرجىمانلىق باشلىرىدا ئهسىرنىڭ يىگىرمىچى
 شىنجاڭنىڭ بهگ ناسىر شقانقو پههتۆ مۇناسىپ هرىكهتلىرىگهه ئىنقىالبىي
.  بىرىدۇر كىشىلىرىمىزنىڭ قابىلىيهتلىك ياشىغان تارىخىدا زامان يېقىنقى
 خىل تۆت ئىبارهت گومىنداڭدىن ۋه ، شېڭ ، جىن ، ياڭ ئۇ گهرچه

 تهرهپته ئادالهت ۋه خهلق ئهمما ، بولسىمۇ ئىشلىگهن قولىدا ۆكۈمهتنىڭه
قىلغان بۇرچى ئۆزىنىڭ مهڭگۈ تۇرۇشنى  . 
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50. 8740~  8171)  دامولال ئابدۇلال ) 
 ئىشغال قهشقهرنى سىلىڭ تۆمۈر يىلى -8711.  تۇغۇلغان توقسۇندا
 بىلهن اجىه خوجىنىياز كېيىن.  ئىشلىگهن ئاستىدا قول ئۇنىڭ ، قىلغاندا
 شېڭ ۋه بولغان مهسئۇلى تهمىنات هربىيه قوشۇننىڭ ، بولۇپ بىلله

 نازىرى مائارىپ ئۆلكىلىك كېلىپ ئۈرۈمچىگه بىلهن چاقىرتىشى شىسهينىڭ
 ئۆلكىلىك ، رهئىسى ئۇيۇشمىسىنىڭ ئۇيغۇر مهركىزىي ئۆلكىلىك ،

 بىلهن اجىالره خوجىنىياز ، ئىشلهپ بولۇپ نازىرى نازارىتىنىڭ تهمىنات
ئۆلتۈرۈلگهن تۈرمىسىده شىسهي شېڭ بىلله  . 

 
8717~ 8711)  ادىه تىيىپجان .51 ) 

 »،«  ېكىمه چورۇق»  ،«  كهلدى پالۋان»  ، تارىخچى ۋه يازغۇچى
 گۇڭ ئىلى»  ، ېكايىلهرنىڭه نالىق«  مهشئهللهر الۋۇلدايدىغان ئۆچكهدۆڭده

 مۇئهللىپى ماقالىلهرنىڭ تارىخى ناملىق«  ئهۋالدلىرى ئۇالرنىڭ ۋه بهگلىرى
 يېزىقچىلىق ئۇ.  ئۆسكهن تۇغۇلۇپ ىرىدههشه غۇلجا ادىه تىيىپجان
»  ، ئهپسۇسكى ، قوشقان پههتۆ مۇناسىپ ئۈچۈنمۇ ئىنقىالبى قىلىشتىن

 تاماملىيالماي ئهسىرىنى هجىملىكه چوڭ ناملىق«  ئىزالر تارىخىدىن ئىلى
ئۆتكهن دۇنيادىن  . 

 
8770~ 8784)  قۇربانى ئىمىن هممهتهمۇ .52  ) 

»  ، تهزكىرىشۇناس ۋه تاىخشۇناس ئىگه بىلىمگه تارىخىي مول
 ئابدۇقادىر« »  ۋاراقلىغاندا بېتىنى تارىخ« »  يادىكارلىقالر قهشقهردىكى

 ۋه تهتقىقات يۈرۈش بىر قاتارلىق«  كېچه پاجىئهلىك ئۆلتۈرۈلگهن دامولال
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 ئىزالرنى ئۆچمهس بىلهن ماقالىلىرى ئېسىل ئىگه خاراكتېرىگه ئهسلىهم
 ئهۋالدالر بىلىمخۇمار(  ئىشقى)  قۇربانى ئىمىن هممهتهمۇ قالدۇرغان

يادلىنىدۇ مهڭگۈ قهلبىدىن  . 
 

8771~  8170)  اجىمه روزى .53 ) 
 ئۈرۈمچىده اجىمه روزى زات مهرىپهتپهرۋهر ، مىللهتپهرۋه ، ۋهتهنپهرۋه
 قاتناشقاندىن قوزغىالڭلىرىغا خهلق هرخىله ئۇ ، بولۇپ ئۆسكهن تۇغۇلۇپ
(  ئىدى«  تۇرانى«  دهسلهپته)  ، ئهختهرىيه»  ئۈرۈمچىده ، سىرت

 شىنجاڭنىڭ يهنه ئۇ.  چىقارغان كۈچ تهربىيلهشكه ئهۋالد ئېچىپ مهكتىپىنى
 تارىخ ، بولۇپ ئوينىغان رول تۈرتكىلىك هتتههجه خىزمهتلىرى ههسا هره

ئالغان ئورۇن مۇناسىپ ىپىسىدىنهسه  . 
 

8719~ 8770)  ئۇيغۇر شاتگۈل .54 ) 
 ئارتىس»  ، سوفىيهنىڭ قىز ياسانچۇق فىلىمىده«  تويى رهنانىڭ »

 سىرلىق»  ۆرىيهتنىڭه قىز شوپۇر چاقچاقچى فىلىمىده«  قىز بواللمىغان
 ئوخشاشمىغان تۈپهيلىدىن تهقدىر كهلگهن بېشىغا فىلىمىده«  كارۋان
 خاراكتېردىكى خىل ئىككى ، بولغان چوڭ شارائىتتا خىل ئىككى

 ئوبرازىنى ىنۇرنىڭهما بىلهن ئاينۇر – سىڭىلالر – ئاچا قوشكېزهك
 قالدۇرغان ئىز ئۆچمهس بىدهقهل تاماشىبىنالر يارىتىپ يهتكۈزۈپ ۋايىغا

قىلغان قازا ئۇچراپ بهختسىزلىككه شاتگۈل ئارتىس  . 
 

1001~ 8749)  ئايۇپ تۇرسۇن .55 ) 
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 تۇركولوگىيىنىڭ ، ئهربابى ۇرهمهش هسىنىڭهسا تۈركولۇگىيه جۇڭگودىكى
 قهدىمكى»  ،« ئوغۇزنامه»  ، پروفېسسور ، ئالىمى تونۇلغان دۇنياغا
 ئهسهرلهرنى ىمهمۇ تاالي بىر قاتارلىق«  تالالنما يادىكارلىقلىرىدىن ئۇيغۇر

 ئايۇپ تۇرسۇن زات تارىخشۇناس.  بىرى تهييارلىغۇچىالرنىڭ نهشىرگه
.  قىلغان سهرپ قېنىنى يۈرهك ئۆمۈر بىر ئۈچۈن مهدهنىيىتى تارىخ ئۇيغۇر

ئهيسلهيدۇ قهلبىدىن چىن پهرزهنتىنى سۆيۈملۈك بۇ خهلقىمىز  . 
 

56. 8700~ 8111)  بىالل مولال ) 
ⅩⅨ ئاساسچىلىرىدىن رېئالىزىم تهنقىدىي ئهدهبىياتىدىكى ئۇيغۇر ئهسىر 

«  چىن دهرمۈلكى غازات»  ، دىۋاننىڭ ناملىق«  غهزهليات»  ، بىرى
 – داستان قاتارلىق«  نۇزۇگۈم»  ،«  يۈسۈپجان چاڭموزا»  ،

 غۇلجا نازىمى يۈسۈپ مولال بىننى بىالل مولال مۇئهللىپى قىسسهلهرنىڭ
 ئىچىده نامراتچىلىق اياتىه پۈتۈن شائىرنىڭ.  تۇغۇلغان ىرىدههشه

 ىرىدههشه ياركهنت ، قېلىپ بولۇپ ئهما ئاخىرىدا ئۆمرىنىڭ همدهه ئۆتكهن
 ئورۇندا مۆتىۋهر مهڭگۈ قهلبىده خهلقىمىز بىالل مولال.  ئۆتكهن دۇنيادىن

 . ياشايدۇ
 

57. 8741__ 8718)  ئهزىزى بىالل ) 
 شېئىر ئىگه قىممهتكه بهدىئىي مۇئهييهن ۋه جهڭگىۋارلىققا ئۆزىنىڭ

 ئۆز نىسىگههسه ئهدهبىياتى زامان ازىرقىه ئۇيغۇر بىلهن ئىجادىيىتى
 ئهزىزى بىالل شائىر ئىنقىالبىي ۋهتهنپهرۋهر.  كهتكهن قالدۇرۇپ نامىنى

 خوجا مۇنىرىدىن ، مۇتهللىپ لۇتپۇلال ئۇ.  بولغان چوڭ تۇغۇلۇپ خوتهنده
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 قۇرغان نى«  ئىتتىپاقى ئۈچقۇنالر ياش»  ، بىرلىكته بىلهن قاتارلىقالر
 لۇتبۇلال دوستلىرى ، ئهپسۇسكى.  بولغان مهسئۇللىرىدىن ئالدىنقى ۋه

 سېنتهبىرده -81 يىلى_  8741 بىلله بىلهن قاتارلىقالر مۇتهللىپ
ئىدى ياشتا 14 ئاران ئۇ چاغدا بۇ.  ئۆلتۈرۈلگهن شىيلهرچههۋه  . 

 
 (ئهسىر ⅩⅧ ) مۆجىزى.58

 رىسالىسى ناملىق(  تارىخى مۇزىكىچىالر) «  مۇسىقىيۇن تهۋارىخى »
 خوتهنده(  مۆجىزه)  ئىسمهتۈلال مولال ئوغلى نېمهتۇلال مولال تونۇلغان بىلهن

 تارىخىي»  ئهمما.  يوق مهلۇمات يېتهرلىك هققىدهه اياتىه ، بولۇپ ئۆتكهن
 يهركهندى قېدىرخان ناملىق ، يهركهندى قېدىرخان ناملىق«  مۇسقىيۇن

 مۇجهسسهم ئۆزىگه مهلۇماتالرنى ىمهمۇ توغرىسىدىكى ئاماننىساخان ،
 كۆتۈرۈپ رىتىهشۆ تارقىتىپ كهڭرى نامىنى مۆجىزىنىڭ ئهسهر بۇ قىلغان

 . كهلمهكته
 

59. ئاقسارايى جامالىدىن  ( ⅩⅨ ئۆتكهن ئهسىرده  ) 
 تهتقىق ، توپالش تهجرىبىلىرىنى ئهسىرلىك كۆپ تېبابىتىنىڭ ئۇيغۇر
 قىلغان اسىله ئهمهلىيىتىدىن داۋاالش بىۋاسىته ئۆزىنىڭ ۋه قىلىش

 بىلهن ئهسىرى ناملىق«  ئاقسارايى تىپ كىتابى»  ئاساسىدا بىلىملىرى
 ئالىم مۆتىۋهر يۈزلهنگهن خهلقئاراغا هسىدههسا ئىلمى تېبابهتچىلىك تونۇلۇپ

 مهدهنىيهت.  ئۆسكهن تۇغۇلۇپ ىيىسىدههنا قاراقاش ئاقسارايى جامالىدىن
 ىندىستانداه ئهسىرى ئالىمنىڭ بۇ تۇتىدىغان ئورۇن ىمهمۇ تارىخىمىزدا

ئۆتۈلگهن قىلىپ دهرسلىك ۋاقىت ئارتۇق يىلدىن 10  . 
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60. 8774~ 8711)  قهمبهرخانىم ) 

 قهشقهر قهمبهرخانىم ئۇسسۇلچىسى ۇرهمهش خهلقىنىڭ ئۇيغۇر
 موسكۋا ، ئۆزبېكىستان.  تۇغۇلغان يېزىسىدا ئاۋات هرنىڭهكونىشه
»  ئۇسۇلى كالسسىك ئۇيغۇر موسكۋادا.  ئالغان بىلىم جايالردا قاتارلىق

 -8749.  قالدۇرغان تاڭ تاماشىبىنالرنى ، ئورۇنداپ نى«  پهده نىم
 قاسى ئهخمهتجان رهئىسى ۆكۈمهتنىڭه ئۆلكىلىك شىنجاڭ يىلى

 ئۇسسۇل ئۇنىڭ ازىره.  مۇكاپاتالنغان بىلهن مېدال ئالتۇن تهرىپىدىن
قىلىنماقتا تهتقىق ئۇسلۇبى  . 

يادلىنىدۇ قهلبىده خهلقىمىز قهمبهرخانىم ياشىغان بىلهن ئۇسسۇل ئۆمۈر بىر  . 
 

8190~ 8101)  شاكىر مولال .61 ) 
 ناملىق«  زهفهرنامه»  شاكىر مولال ، تارىخچىسى ۋه شائىرى ئۇيغۇر
.  ئالغان ئورۇن چوڭقۇر نىسىدىنهسه ئهدهبىياتى ئۇيغۇر بىلهن داستانى
 هققىدهه اياتىه ، بولۇپ ئۆتكهن ئۇچتۇرپاندا ۋه ئاقسۇ اياتىه ئۇنىڭ

 بهدىئىي ئۆزىنىڭ داستانى«  زهفهرنا»  ، ئهمما.  يوق مهلۇمات يېتهرلىك
اياته مهڭگۈ ئۇ قهلبىده ئهۋالدىلىرى بىلهن قىممىتى تارىخىي ۋه  . 

 
8770~ 8170( )  شاڭزۇڭ)  ئىسالم مولال .62 ) 

 پارتىزان تۈزۈلگهن ياشتىن ئۇيغۇر نهپهر 89 دهسلهپته يىلى -1943
 مولال ئاتالنغان كۈزۈشكه قارشى گومىنداڭغا ، قىلىپ تهشكىل ئهترىتى
 ئارمىيىسىگه ۋىاليهت ئۈچ ، قىلىشتا ئازاد تارباغاتاينى ، ئالتاي ئىسالم
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 ئهخمهتجان همه ياراتقان نهتىجه پارالق ، قىلىپ جهڭ ماسلىشىپ يېقىندىن
 ئۇچلۇق ئالتۇن بىر ، خهنجهر هربىيه بىر بىلهن قولى ئۆز ڭغائۇنى قاسىمى
 هرىكىتىدهه ئازادلىق خهلق ئىسالمنىڭ مولال.  قىلغان تهقدىم قهلهم

ئېتىدۇ ياد مهڭگۈ خهلق پىلىرىنىهتۆ ئۇلۇغ كۆرسهتكهن  . 
 

63. 8711~ 8177)  اجىه اشىمه ) 
 ۋه رايون قاتارلىق ئارىلى يېرىم ئهرهب هتتاه ئاسىيا ئوتتورا ، شىنجاڭ

 ، اجىه ئايىمخان.  قازانغان نام بىلهن سهنئىتى دارۋازلىق دۆلهتلهرده
 ۋايىغا دارۋازلىقتا ۋه مۇقامچىلىق پهرزهنتلىرىنى قاتارلىق…  ئاخۇن سىدىق

 تۇغۇلۇپ قاراقاشتا خوتهن ئۇ.  سهنئهتكار ۇرهمهش تهربىيلىگهن يهتكۈزۈپ
 ، باغالپ ئىشتىياق سهنئىتىگه دارۋازلىق كىچىكىدىن ، بولۇپ ئۆسكهن
 دارۋازلىقىنىڭ ئۇيغۇر نهتىجىسىده.  قىلغان كهسىپ ئۆمۈرلۈك بىر ئۇنى

ئوينىغان رول كۆۋرۈكلۈك كېلىشىده يېتىپ بۈگۈنگه  . 
 

64. 8471~ 8177)  لۇتفى ) 
ئهدهبىياتىنىڭ كالسسىك ئۇيغۇر  ⅩⅤ نامايهندىسى يېتهكچى ئهسىردىكى 

 ئهسىرلىك بىر كهم يىل بىر ، بولۇپ كهلگهن دۇنيغا ىراتتاه لۇتفى مهۋالنا
 گۈل»  ئۇنىڭ.  بېغىشلىغان ئىجادىيهتكه قىسمىنى ئاساسىي اياتىنىڭه
 نهۋائى لۇتفىغا.  خاراكتېرلىكتۇر ىدههئاال داستانى ناملىق«  نهۋرۇز ۋه
.  بهرگهن نام دپه(  ىهپادىشا سۆز) «  كهالمى مهلىكۇل دهۋرىنىڭ ئۆز» 

نامهلۇم ئىسمى ئهسلى ، بولۇپ تهخهللۇسى ئۇنىڭ لۇتفى  . 
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65. 8711~ 8789)  اجىيوفه ئابلىمىت  ) 
 ۋىاليهت ئۈچ ئايدا -7 يىلى -8744.  تۇغۇلغان ىيىسىدههنا ئاتۇش

 ، كاتىپى باش كىمىسىنىڭهمه ۋالىي تارباغاتاي ، قاتنىشىپ ئىنقىالبىغا
 ، شۇجسىى تهشكىالتىنىڭ ياشالر ئىنقىالبىي ۋىاليهتلىك تارباغاتاي
 ، باشلىقى ئىدارىسىنىڭ مائارىپ – مهدهنىيهت ۋىاليهتلىك تارباغاتاي

 قىلىشى غهلىبه ئىنقىالبىنىڭ دېموكراتىك يېڭى جۇڭگونىڭ ، بولۇپ
 ئىشلهپ خىزمهتلهرنى ىمهمۇ هرخىله كېيىنمۇ ئۇ.  قوشقان پههتۆ ئۈچۈن
بولغان ۋاپات يېشىدا 97  . 

 
66. 8797~ 8781)  اقوۋهئىس ئهسئهت ) 

 ئىنقىالبى ۋىاليهت ئۈچ افوۋهئىس ئهسئهت بهرهره ، يالىيزى پېشقهدهم
 ئىتتىپاقى قىلىش ىمايهه دېموكراتىيىنى ، تىنچلىق شىنجاڭدا»  مهزگىلىده

 ئهزاسى هيئهته تهشكىلىي نىڭ«  ئهزاسى هيئهته تهشكىلىي نىڭ« 
 كېيىن.  ئىشلىگهن خىزمهتلهرنى ىمهمۇ قاتارلىق مهسئۇلى ۋاقىتلىق ،

 رايونلۇق ئاپتونوم كىرىپ ، بولۇپ ئهزا پارتىيىسىگه كوممۇنىستىك جۇڭگو
 مائارىپ – مهدهنىيهت ،پ بولۇ رهئىسى مۇئاۋىن ۆكۈمىتىنىڭه خهلق

 هگۇرۇ كىشىلىك تۆت»  ئۇ ، ئهپسۇسكى.  بولدى مهسئۇل ئىشلىرىغا
بولدى ۋاپات ئۇچراپ زىيانكهشلىككه تهرىپىدىن«   . 

 
67. 8747~ 8711)  كېرىموف غېنى ) 

 ئىنقىالبىغا ۋىاليهت ئۈچ يىلى – 8744.  تۇغۇلغان ىرىدههشه غۇلجا
 8747 ، قاتنىشىپ ئىنقىالبىغا ۋىاليهت ئۈچ يىلى – 8744 ، قاتنىشىپ
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 ، بولۇپ اپىزهتچىسىهمۇ ئابباسوفنىڭ ئابدۇكېرىم ئايدا – 1 يىلى –
 يروپىالنئا كېتىۋېتىپ بېيجىڭغا بىرلىكته بىلهن بهرلىرىهره ۋىاليهت ئۈچ
 ئوقۇپ مهكتىپىده ئۈمىد دهسلهپته ئۇ.  بولغان ۋاپات ئۇچراپ ادىسىسىگهه

قىلغانىدى ئوقۇتقۇچىلىق مهكتهپته شۇ يهنه ،  . 
 

68. 8714~ 8177)  ۈسهيىنبهگه ) 
 مهتبهئهسى ئۆز ۈسهيىنبهگه سىياسىيون ۋه ئهربابى جامائهت ئىقتىدارلىق

 ئىلى» .  چىقارغان گېزىتىنى«  سۆز ۆره»  كۈزده يىلى -8787 بىلهن
كهلتۈرگهن الغاه ازىرقىه رهتلهپ نى«  سهنىمى  . 

 
 ازىرقىه)  مهكتىپى ۈسهينىيهه»  بىلهن خىراجىتى ئۆز يىلى -1927

 مهرىپهتۋر بۇ…  سالدۇرغان نى(  مهكتهپ ئوتتورا -1 هرلىكهشه غۇلجا
 بىلهن رولى زور غايهت ئوينىغان يۈكسىلىشىده مائارىپىنىڭ ئۇيغۇر زات

يادالنماقتا چوڭقۇر قهلبىده ئهۋالدلىرى  . 
 

69. 8747~ 8784)  ناسىرى ئهنۋهر ) 
 شهكىللىنىشى ئهدهبىياتىنىڭ زامان ازىرقىه ئۇيغۇر ناسىرى ئهنۋر شائىر

 بهلگىلىك تارىخىدا ئهدهبىياتىمىز بىلهن رولى ئوينىغان تهرهققىياتىدا ۋه
 كۆپ هتتىنهجه سان گهرچه ئهسهرلىرى شائىرالرنىڭ.  تۇتىدۇ ئورۇن

 شائىر ئىدىيىلىك ئىلغار ئۇ.  قىممهتلىكتۇر ايىتىهنا ئهمما ، بولمىسىمۇ
 ئۇستازىم دهسلهپكى مېنىڭ»  مۇتهللىپنىڭ.  ل بىلهن سۈپىتى بولۇش

ئېرىشكهنىدى تهرىپلىشىگه دهپ«  ئىدى ناسىرى ئهنۋهر  . 
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70. 8744~ 8714)  ئولبۇلخهيرى  ) 

 ناخشىسى بهخت»  ،«  ئهپهندى نهسىردىن»  ،«  ئاماننىساخان »
 غېرىپ»  ،«  باشلىغۇچى يول»  ،«  مانهمې كهلگهن تاغقا مۇز»  ،« 
 ئېلىپ رول كىنوالردا قاتارلىق. « … تويى رهنانىڭ»  ،«  سهنهم –

 ئارتىسى تىياتىر ، كىنو.  ئېرىشكهن ۆرمىتىگهه چوڭقۇر خهلقنىڭ
 بىلهن ئىشلىرى سهنئىتى كىنو ۋه تىياتىر بويى ئۆمۈر ئوبۇلخهيرى
 ئۇ.  قالدۇرغان ئىز ئۆچمهس قهلبىده تاماشىبىنالر ، شۇغۇللىنىپ

ئهسلىنىدۇ مهڭگۈ قهلبىده ئهۋالدلىرىنىڭ  . 
 

71. 8771~ 8711)  اۋازه ئابدۇراخمان ) 
 يېشىل قۇملۇقتىكى»  ،«  بۈركۈت يايالقتىكى»  ،«  ئانارخان »

 تارلىققا«  سهنهم – غېرىپ»  ،«  باشلىغۇچى يول»  ،«  دولقۇن
 ، رول باش فىلىملىرىده تېلېۋىزىيه مۇنچه بىر ۋه فىلىملىرىده كىنو

 قالدۇرغان ئىز چوڭقۇر قهلبىده خهلق ، ئويناپ رولالرنى ئاساسلىق
 كىنوچىلىرى جۇڭگو»  قىلىنغان نهشىر يىلى – 8710 اۋازه ئابدۇراخمان

 ئارتىسى كىنو ئۇيغۇر بىردىنبىر لۇغىتىده كىنو تىپلىق چوڭ ناملىق« 
تونۇشتۇرۇلغان سۈپىتىده  . 

 
72. 8791~  8707)  ىتهنېمشې ) 

 جامائهت ۋه شائىر داڭلىق ، بىرى ئاساسچىلىرىدىن زمان ازىرقىه ئۇيغۇر
 سۆزى يۈرهك»  ،«  شېئىرالر« »  هببىتىهمۇ ۋهتهن»  ، ئهربابى
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 شېئىرالر ۋه داستان قاتارلىق«  شېرىن – ادهپهر ۋه ئۆي مىڭ»  ،« 
 ، ۋهتهنپهرۋهر هققىقىيه سايرامى ئېلى ئهرمىيا مۇئهللىپى توپالملىرىنىڭ

 قولىغا بىر ۋاقتىدا ئۆز ، بولۇپ كۈيچىسى دهۋرنىڭ يېڭى ، خهلقپهرۋهر
 ئۈچۈن ئىشلىرى ئازادلىق خهلقىمىزنىڭ ئېلىپ ئهلهم قولىغا بىر ، قهلهم

يادلىنىدۇ مهڭگۈ تۆرىمىزده قهلب ئهمگىكى جاپالىق سىڭدۈرگهن  . 
 

73. 8717~ 8781)  زىيائى مهتهئه  ) 
 ، بىرى ۋهكىللىرىدىن ئالدىنقى ئهدهبىياتىنىڭ زامان ازىرقىه ئۇيغۇر

 زىيائى مهدهئه ئهدهبىياتشۇناس ۋه درامماتورگ تاالنتلىق ، شائىر پېشقهدهم
« »  كارۋان يولىدا الداخ« »  چېچهكلهر توزىماس»  يىلىال -49 87

 رهتهشۆ زور قىلدۇرۇپ نهشىر كىتابالرنى قاتارلىق«  اكىمههمۇ ۋه ۋىجدان
 شانلىق ايىتىهنا اياتىداه ئىجادىيهت يىللىق ئۇزۇن ئۆزىنىڭ ئۇ.  قازانغان

 باي ، ېسسىياته جۇشقۇن ئهسهرلىرى ئۇنىڭ.  كهتتى قالدۇرۇپ ئىز
 ئۇيغۇر ، بولۇپ تولغان بىلهن كهيپىياتى اكىمههمۇ چوڭقۇر ۋه تهسهۋۋۇر

نۇرچاچىدۇ پارالق خهزىنىسىده ئهدهبىياتى  . 
 

74. 1001~ 8781)  ئهزىزى سهيپىدىن ) 
 ، رومان قاتارلىق«  داستانى ئۆمهر»  ،«  بۇغراخان سۇتۇق »

 سهيپىدىن ئهربابى جامائهت كۆرۈنگهن كۆزگه مۇئهللىپى ئهسلىمىلهرنىڭ
 مهسئۇلىيهتچان بىردىنبىر ماڭالىغان ئېلىپ تهڭ ئهلهمنى بىلهن قهلهم ئهزىزى

 مهزمۇن ئهسهرلىرى ئۇنىڭ ، بولۇپ يازغۇچى شچانتېرى ، بهرهره
 ئۇنىڭ.  ئىگه مۇكهممهللىككه هتتههجه بهدىئىيلىك ، روشهنلىككه هتتىنهجه
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 خىسلىتى ئېسىل تاشلىمىغان قهلهمنى تۇرۇپمۇ خىزمىتىده بهرنىڭهره
قالغۇسى بولۇپ ئۆرنهك ئهۋالدالرغا كېيىنكى  . 

 
75. 8717~ 8781)  قادىرى زۇنۇن  ) 

 شهپقهت« »  كهتكهنده ماغدۇر« »  گۇلنىسا»  ،«  غۇنچهم »
 ئۇيغۇر ، ئىجادچىسى ئهسهرلهرنىڭ ئوپېرا قاتارلىق«  همشىرىه
 تاالنتلىق ، بىرى ۋهكىللىرىدىن داڭلىق ئهدهبىياتىنىڭ زامان ازىرقىه

 همه ئىدىيه ئهدهبىياتىنى ئۇيغۇر قادىرى زۇنۇن دارامماتورگ ۋه يازغۇچى
 ئۇ ئۈچۈن شۇنىڭ.  كۆتۈرگهن يۈكسهكلىككه يېڭى هتتههجه بهدىئىيلىك

 ئهڭ سۈپىتىده باشالمچىسى رېئالىزمنىڭ ئىنقىالبىي تارىخىدا ئهدهبىياتىمىز
ئالغان ئورۇن تۆرىدىن قهلب خهلقمىزنىڭ ، بولۇپ ئىگه ئورۇنغا ۆرمهتلىكه  . 
 

8771~ 8784)  ئىمىن قۇربان .76 ) 
«  ناخشام مېنىڭ»  ،«  ئاۋازى قهشقهر»  ،«  غهزهللىرى تارىم »

 يىللىق ئۇزۇن ئىمىن قۇربان مۇئهللىپى توپالملىرىنىڭ شېئىر قاتارلىق
 ئۇسلۇپ خاس ئۆزىگه ئىزدىنىپ تالماي – ارمايه اياتىداه ئىجادىيهت
 هرخىله ۋهزىنىنىڭ ئارزۇ ئۇ.  بىرىدۇر شائىرالرنىڭ ياراتقان

 شېئىرىيىتىنىڭ ئۇيغۇر ، يېزىپ داستانالرنى ، شېئىر شهكىللىرىده
.  قوشقان هسسهه راۋاجلىنىشىغا قاراپ خىللىقىغا كۆپ هتتههجه شهكىل
 قويۇق پۇرىقى مىللىي ، ئاممىباب ، چۈشىنىشلىك شېئىرلىرى ئۇنىڭ

كهتكهن ئۆزلىشىپ تېزال ئىچىگه خهلق ، بولغاچقا  . . 
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8771~ 8711)  سامساق تۇردى .77 ) 
 يۇلتۇزالر ئۆچمهس« »  ئوق تال بهش»  ،«  كهلگهنلهر ئاخىرهتتىن »

 كۆزگه ئهدهبىياتىمىزدىكى ، مۇئهللىپى ئهسهرلهرنىڭ ئېسل قاتارلىق« 
 تۆرىدىن قهلب خهلقىمىزنىڭ سامساق تۇردى بىرى ئهدىبلهرنىڭ كۆرۈنگهن
يازغۇچىدۇر ئالغان ئورۇن  . 

 يازمىسىغا جۈمله بىر هره ، بولۇپ تونۇغان دهپ كۇرهش ئىجادىيهتنى ئۇ
 ئهسهرلىرى ئۇنىڭ شۇڭا.  قىلغان مۇئامىله بىلهن ۇلىيهتچىلىقمهسئ ايىتىهنا

بولغان ئىگه ئورۇنغا خاس ئۆزىگه ، تارتىپ يىلتىز چوڭقۇر ئىچىگه خهلق  . 


