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تًرجىهاىيىڭ ئىزاھاتٍ:

ۉاڭ مىظيَڭ ئاشاشٍن خىتاى وًٍپٍئٍتىٌُ كۆزمٍپ خىتايدىكُ وۇشتٍونىكٍ وىننٍتنٍر
تۇپراقنىرىدىي ئايرىنىپ قېنىظتىي ئًٍصىرەيدىغان ،ئٍوىا خىتايالر ئىچىدىكُ ئٍڭ وۆتىدىل
دېىَكراتچىالرًىڭ بىرو بَمۇپ كۆرۈًىٍكتٍ ياكُ واڭا طۇًداق بىنىٌىٍكتٍ .ئۇًىڭ ئۆز
دېيىظىدىي قارىغاًدا ،ھازىرقُ وۇشتٍبىت خىتاى ھاكىىىيىتُ دۆمٍت باطقۇرۇطٌُ ،بَمۇپىۇ
وۇشتٍونىكٍ قىنىۋامغان يات وىننٍتنٍرًُ باطقۇرۇش جٍرياًىدىكُ تۇتقان خاتا يَمُ
شٍۉەبىدىي خىتاى قَمىدىكُ كٍمگۈشُ ھاياتنىق واكاًُ دەپ تًَۇغان وۇشتٍونىكٍ
تۇپراقنىرىدىي ئايرىنىپ قېنىظتىي بٍكال ئًٍصىرەيدىغان بىر وىننٍتچُ خىتاى بايىۋەتچىصُ،
خىتاى كَوۇًىصتنىرىٌُ ئاگاھالًدۇرۇطقا پايدىنىق بىر تٍكظۈرۈش ۉە تٍتقىقات دهكالتُ
تٍييارالپ كٍمصٍڭ دەپ ۉاڭ مىظيَڭغا بٍدەمصىز خامىس ئىقتىصادو ئارقا تىرەك بَمۇپ
بېرىدىغاًنىقىٌُ ئېيتقان .طۇًداق قىنىپ ئۇ بىروۇًچٍ ئٍگرو-تَقاى يَمالرًُ بېصىپ ئۆتۈپ
ئاخىرو ”وۇختٍر“ تٍخٍمنۇشىدا بىر ئۇيغۇرًىىۇ ۉاشىتٍ قىنغان ھامدا بۇ دهكالت ئۈچۈن 01-8
يىندەك وٍخصۇس تٍكظۈرۈش يَمىغا ئاتالًغان ‹.›6112-0111

دەرۉەقٍ ،باطقا خىتايالرًىڭ قٍمىىىدىي چىققان ئۇيغۇر تٍتقىقاتىدىي خېنىال كۆپ پٍرق
قىنىدىغان بۇ تٍكظۈرۈش دهكالتىٌُ تٍييارالپ تٍيۋەًدە ًٍطرو قىندۇرغان .ئۇيغۇر
تٍغدىرىگٍ كۆڭۈل بَمىدىغان كىظىنىرىىىز ئۈچۈن پايدىنىٌىض قىىىىتُ بار دەپ قارىغاًنىقىه
ئۈچۈن ،ۉەتىٌىه تَر بېتىدە وۇھىه يٍرمىرىٌُ تٍرجىىٍ قىنىپ ئېالن قىنىظٌُ اليىق
كۆردۈم .بۇ ھٍقتٍ باطقىالرًىڭىۇ بۇ ئىظٌُ قَمىغا ئېنىض ئېھتىىامىٌُ كۆزدە تۇتۇپ ،ئاۉۉال
بۇ تٍكظۈرۈش دهكالتُ كىتاۉىٌىڭ ”وۇختٍر“ بىنٍن ئۆتكۈزگٍن شۆھبٍت خاتىرىصىٌُ
تٍرجىىٍ قىنىظتىي ئىظٌُ باطنىىاقچىىٍن.

 −ئا .بٌران
1000.21.10 _ 1000.20.12
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نۇىدەرىجً
وىرىع ضۆز
ِۇختەر بىٍەْ ئۇچرىػىػىُ ٍ-9999 −ىٍي غىٕجبڭذا لوٌغب ئېٍىٕىع جەرٍبٔىُ
غىٕجبڭ ِەضىٍىطىٕي تەتمىك لىٍىع پىالٔىُ
ئۇٍغۇرالر ئبرىطىغب وىرىع ئۇرۇٔۇغٍىرىُ
گۇِبٍٔىك بىر زىَبپەت ضورۇٔىذا
پىػمبدەَ بىڭتۋەْ ئەضىىرى
بىڭتۋەْ  −ئبضبضي لبٔۇٔغب خىالپ
ٍبزغۇچي ٔبِي بىٍەْ ِەخپىٌ ھۆججەت ئوغرىٍىػىُ
ِەخپىٌ ضبلچىالر پېَىّذە
بىرضىٕي ئۆٌتۈرۈپ لوٍّىغبٔذىّەْ؟
لۇِۇٌذا لوٌغب ئېٍىٕىػىُ
”جبضۇضٍۇلمب لبرغي ئەترەت“ تورى
وەضپي جبٌالتالر لۇغخبٔىطىذا
لورلۇۋاتىّەْ
بىر دوضتۇِغب ضبتمۇٍٔۇق لىٍىػىُ
ئۆزۈِٕي ئۆٌتۈرىۋېٍىػىّٕىڭ لىّّىتي
ببٌىٕىطتب
وۈرەغٕىڭ تەٌىپي ِ −ەضىٍەڭٕي توٌۇق تبپػۇر
بىخەتەرٌىه ٔبزارىتىٕىڭ ضواللخبٔىطىذا
تۈرِىذە
ِۇختەرٔىڭ گۇٔبھي
غىٕجبڭٕىڭ ”پەٌەضتىٍٕىػىع“ تەلذىرى
خىتبً ووِپبرتىَىطىٕىڭ خەتەرٌىه ضىھرىۋازٌىمي
«ٔ-7وِۇرٌۇق ھۆججەت» پەٍذا لىٍغبْ ِىٍٍىٌ دۈغّۀٍىػىع ۋەزىَىتي
تبلىتىّىس تۈگىذى
ِۇختەر بىٍەْ ”ضۆھبەتىە ئوٌتۇرۇظ“
غىٕجبڭ لبْ دېڭىسىغب ئبٍٍىٕىپ وېتەرِۇ؟
تۈرِىذىىي ”ِەخپىَەتٍىه ئوغرىطي“
وۈرەظ بىٍەْ ضودىٍىػىػىُ
ئبٌذىراپ-ضبٌذىراپ لوٍىۋېتىٍىػىُ
جبڭسېّىٕغب خەت
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ئبضّبٔذا چبلٕىغبْ ٍۇٌتۇزالر
”دوزاخ ئبزابىغب وۆٔىّەْ“
ِۇختەرٔي ِەخپىٌ زىَبرەت لىٍىػىُ -4 −لېتىٍّىك غىٕجبڭ زىَبرىتىُ
.9

ٍ-3002ىٍي ٍبز

غىٕجبڭغب بېرىپ بىۋاضىتە وۆزىتىع
بۇٌۇڭ-پۇچمىمىغىچە ِىٍٍىٌ ِەضىٍە لبٍٕىغبْ غەھەر
”خەٌمئبرا چوڭ ببزار“ دا
ئبٍرىۋېتىٍگەْ ئۇٍغۇر ِەھەٌٍىٍىرى
ضېىرېتبر ۋاڭ وۈٍوغٍىٕىڭ ”بۇالق ضۈٍي“
ئۇٍغۇرالر ٔېّىػمب خىتبٍالر بىٍەْ لوغٕب بوٌغۇضي ٍوق؟
بىڭتۋەْ غەھىرى  −غىخۀسە
وۆوەرِە ضبلچي
ٍبۋروپب پبضؤىذىىي پوٌه بىٕبضي
روتىالردىىي غوجىذارالر
بۈگۈٔىي ٍىٍٍىمچىالر
ۋەٍرأە فۇ ِبۋگې
-948پوٌىٕىڭ بەغَۈز ِىٍَوْ ٍۈەْ ئۈٔذۈرۈۋېٍىع ھىٍَىطي
چۆٌذىىي ”ببغچە غەھەر“
”بىڭتۋەْ تۈِەْ ِىڭ ٍىٍالر ٍبغىطۇْ“
-33وورپۇش خبتىرە ضبرىَي
خوتۇٔىٕي پبھىػىٍىىىە ضېٍىع
وۆٔچي دەرٍب بوٍىذىىي ٍەٌپۈگۈچ ئۇضطۇٌچىٍىرى
ۋاڭ ضېىرېتبر وۈٍوغٍىغب ِۀطۇپ تبوطي
ِۇختەر بىٍەْ ئۇچرىػىع
ِبروىصٌ-ېٕىٕالرٔىڭ بۇرىتي تبلبغّبٍذىىۀۇ …
ئۇٍغۇرالردىىي ضىَبضىٌ ٍۇِۇر
غىٕجبڭذا ٍۈِغۇر
ئۇٍغۇرچە ِەوتەپ تېّىذىىي پىالوبتالر
ئىىىي ئەۋالد ضبۋاتطىس لبٌذۇرۇظ
لەبرىطتبٍٔىمتىىي لبِالغّىغبْ بىسەوٍەر
ضببىك ضبلچىٕىڭ ِبڭب ئبغىبرىٍىغبْ ِەخپىَىتي
پوٍىسدا خىتبٍذىٓ بوزەن بوٌغبْ بىر ئۇٍغۇر ئوفىططېر
چوڭ ئىػالردا ببضتۇرۇظ ،ئۇغػبق ئىػالردا بوظ لوٍۇۋېتىع
لەغمەر وؤب ئۆٍٍىرىٕي بۇزۇپ چېمىع
گۈٌٕبر بىٍەْ ٍېسىغب ضبٍبھەت
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جىّجىت دەرد تۆوۈظ
خىتبً ٍۇرتٍىرىغب ئوخػبظ …
لەغمەرٔىڭ وەپتەرۋازى
ٍ-3002 .3ىٍي وۈز
لۇِۇي خبتىرىٍىرىُ
تۇرپبْ تبغ ئېتىىىذىىي ٔېفىتٍىه
”ئىىىىٕچي ِەوىە“  −تۇٍۇغۇجبَ
تۈرپبْ وەچٍىه ببزىرىذا ِەِەتٕي ٍوٌۇلتۇردۇَ
دۇَٔبٔىڭ ئىىىىٕچي چوڭمۇر ٍېرى  −ئبٍذىڭىۆي
”ھەغەِەتٍىه ٌەغّۀخبٔب“
ِۇختەر بىٍەْ ِەخپىٌ ئۇچرىػىع
ٍبِغۇردا تەوٍىّبوبٕٔي وېطىپ ئۆتۈظ
ٔىَىذىىي ِبۋ زەٍذوڭ ئۈزۈٔذى ِۇٔبرى
وېرىَە ھېَتىبر ِەضچىتىٕىڭ بوٍٕي لىطىك
لۇرببْ تۇٌۇَ رىۋاٍىتي
ئۆزگىچە خوتەْ دېھمبْ ببزىرى
لبرىمبظ ٍېسىطىذا ٍبڭرىغبْ وبٔبً
ِۇختەرٔىڭ ھبراق ئىچىع ھەلمىذە ئېَتمبٍٔىرى
گۇِب-لبرىمبظ دېھمبٔچىٍىك ِەٍذأىذىىي خېٕۀٍىه لىسچبق
لبغىٍىك ووچىطىذىىي ِەرىىە
ئوْ ئىىىي ِۇلبَ ِۇزىىب ئبۋازى ئبضتىذا دۇئب
ٍېڭىطب پىچىمي ۋە ئەٍطببەگ
ضبلچي لىَبپىتىگە وىرىۋېٍىپ ھەضەْ ِەخطۇِٕي ئېٍىپ لېچىع
ِۇختەرٔىڭ ترادىگىَىطي
ٍېڭىػەرٌىه ئىىىي ئۇٍغۇر غبئىر
ۋىَطبٔىڭ لوٌىٕي ھەرە چېمىۋاٌذى
ئۇٍغۇرالرٔىڭ خىتبً تىٍىذىٓ ِۇداپىئە وۆرۈظ ئۇضۇٌي
ھەربىٌ راٍوْ دەرۋازىطىذىىي ضوراق
لەبرىطتبٍٔىمٕىڭ ضۈرى
بىر ٍەر تەۋرەظ بىر لېتىُ لىسىٍٍىػىع
خىتبٍالر بوٌّىغبٔذا ئېػەوىە ئېتىمبد لىٍطىّۇ ِەٍٍىتي
ِۇختبرٔىڭ لىسىً ِىڭ ئۆٍىذىىي بۇتالرغب ھۆرِىتي
ٍېڭي پىػمبْ تبرىُ تؤۇر وبۋىپي
گوٍب ۋالىت لېتىپ لبٌغبْ
ئەڭ ئۇزۇْ خىع تبغَوٌي ۋە ئەڭ چوڭ تۈزٌۈن
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ئېػەن ِىٕگەْ بىڭتۋۀٍىه
ٍ-3006 .2ىٍي ئەتىَبز
وبرغب وەٌّىگەْ ھۆوۈِەت رەئىطي
جۀۇبمب توپب ٍبغذى
لىرغىس ئبٍبي ببٌىطىٕي ٔېّىػمب خىتبٍچە ئولۇتّىذى
ۋىٕجۇٌىمالر ئبلطۇدا
ضەۋىَە ئۆضتۈرۈپ ببراۋەرٌىىىە ئېرىػىىٍي بوالِذۇ؟
ِەجبۇرى بۇرۇت چۈغەرتىۈزۈظ
پبختب ئۆزبەوىطتبٔذىىىذىّٕۇ لىّّەت
خىتبٍالرٔىڭ ٍبٌغبْ ئىٍّي ِبلبٌىطي
ِەْ تەوػۈرگەْ ئۇٍغۇرالرٔىڭ جبۋابي
توپ ضېتىع ببھبضىذىىي پبھىػىٍەر
ٌۈوچەوٍىىٕىڭ پبٍذىطي
ئۇٍغۇر ِۇئبٌىٍّىرىٕىڭ ئبٌذىذىىي خىتبٍچە ئۆتىەي
”ئۇٍغۇر ئولۇغۇچىٕي ِبزاق لىٍغبْ خىتبً ِۇئەٌٍىّە ۋەلەضي“ ھەلمىذە
توڭگۇز ئېّىپ چوڭ بوٌغبْ لوً
تىٕچ دەۋردىىي ئۇرۇظ ِۀسىرىطي
تىّٕبً چىمىراٍذىغبْ ضبلچي ِبغىٕىطي
لىّبردا لەرزگە بوغۇٌغبْ ئىٕىطي
ِۇختەر وووبووال ئىچّەٍذۇ
ٍ-3006 .4ىٍي ٍبز
غىٕجبڭٍىك تبرتتۇرۇپ لوٍغبْ چوڭ ٔېفىتٍىه
ئبٌتۇٔتبغذىٓ -5ئۆتۈغۈَ
خىتبٍالر ئوتتۇرىطىذىىي راضت گەپٍەر
لېذىّمي غەھەردىىي ھبِىٍىذارٌىك غىپب ضۈٍي
ٍۈز ٍبغٍىك لۇۋإٔىڭ ھېىبٍىطي
پۈتۈْ وېچە ِبغىٕىالر گۈروىرەپ چىمتي
خىتبٍالر ئەِذى توڭگۇز بېمىػتىٓ لورلّبٍذۇ
رەضىّذىٓ لبٌغبْ تەضىرات
لىّّەتىە توختىغبْ لۇِتوضبلٍىرى
ئبدەِٕي غۈروۈٔذۈرىذىغبْ ئېالْ تبختىطي
ِۇختەر بىخەتەرٌىه جبضۇضٍىرىٕي ببٍمىۋاٌذى
ِېٕىڭ غبٍەَ تېرىغبٍٔىرىّٕي ضبتبٌىطبِال بوٌذى
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لبٔۇٔطىس دىٕي پبئبٌىَەتٍەرٔىڭ  32خىً ئىپبدىٍىرى
ئېػەن تبلىالظ ضۀئىتي تىَبتىردىّٕۇ لىسىمبرٌىك
ِۇختەر ئۆٍٍىٕەِطەْ؟
تبغ چولمىطىذا وبغىال
ئبضىَبٔىڭ وىٕذىىىذىىي لوٍچي ئبٍبي
ئۈرۈِچي ”غەھەر ببغچىطي“ خەٌمٕىڭ ٍبٔچۇلىغب وۆز تىىتي
لورلّبٍذىغبْ ئۇٍغۇر ٍبٔچۇلچي
دۆٌەتٕىڭ غىٕجبڭغب ئىمتىطبدى ٍبردەَ تېڭىػي
خىتبٍالر ئبرىّىس بەن ٍبخػي دەٍذۇ
تىرىىي ئەِەش ئۆٌۈوي وېرەن
پوٍىس بوٌّىطىّۇ تەرەلمىٌ لىالالٍذۇ
تەرەتخبٔىٕىڭ وىرىّىٕي تبٌىػىع
گۀطۇٌۇق لېرىٕىڭ غىٕجبڭٍىممب ئبٍٍىٕىع جەرٍبٔي
غىخۇ ووچىطىذىىي خىتبً وۆچىتي
ئۇٍغۇر ئۇلۇِۇغٍۇلٍىرىٕىڭ وۆزىتىػي
ِب جوڭَىذىٓ پەخرىٍىٕىذىغبْ تۇڭگبْ
لۇتۇبىذا ھىٍَە
ئۇٍغۇرالر رىػبتىىذىٓ وىرەٌّەٍذۇ
ِۇختەرٔىڭ جبۋابي  −ضۆھبەت خبتىرىطي
ِىٍٍىٌ ئۆچّۀٍىه ھەرلبٔذاق ۋالىتتىىىذىٓ ئېغىر
ۋەزىَەتتىٓ ٔبرازى ئۈچ خىً وىػىٍەر
ضبٔي ئەڭ بوٌغىٕي بىٍەْ ”بىرٌىىطەپ“ لۇرغىٍي بوٌّبضّۇ؟
ئۇٍغۇرالر خىتبٍالر ئبرىطىذا ھەرگىس تەرەلمىٌ لىالٌّبٍذۇ
ئولۇتمۇچىالر ئىطَبْ وۆتۈرۈغىٕي ٍېتەوٍەظ
ِىٍٍىٌ ِبئبرىپ ٍولىٍىع ئبٌذىذا
ضوۋېتٕىڭ ِەغٍۇبىَىتىذىٓ خىتبٍالر ضبۋاق ئبٌّىذى
لبٍطي خىً ئۇٍغۇر خىتبً پۇخراٌىمىٕي خبالٍذۇ؟
ضەٍپىذىٓ ئەزىسٔىڭ جوزىطىذىىي ٌېٕىٓ ھەٍىىٍي
ئبالٌىغىٕىّىس ئېٍىپ وېتەٍٍي
ھىٍَە بىٍەْ لەبىھٍىىىە تبٍىٕىپ غەٌىبە لبزىٕبٌّبٍذۇ
بوراْ-چبپمۇْ ئبٌذىذىىي جىّجىتٍىك
ِىٍٍىٌ ئۆچّۀٍىه ھەرلبٔذاق ۋالىتتىىىذىّٕۇ وۈچٍۈن
ئۇٍغۇرالر لەٌبىذە ضبلالٔغبْ تبرىخ
غىٕجبڭٕىڭ ِۇضتەلىً بوٌۇظ تبرىخي ئبضبضٍىرى
ئۈچ ۋىالٍەت رەھبەرٌىرىگە لىٍىٕغبْ لەضتٍەظ
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ٔېّىػمب ئۈچ ۋىالٍەت ئىٕمىالبي خبتىرٌۀّەٍذۇ؟
غىٕجبڭٕىڭ ”تىٕچ ئبزاد لىٍىٕىػي“
ئۈچ ۋىالٍەت گېٕېراٌٍىرىٕىڭ تبزىٍىٕىػي
ببٌىالرٔي لورلۇتۇظ ئۇضۇٌي ٍ −ىغٍىّب ۋاڭ جىٓ وېٍىۋاتىذۇ
لېذىّمي ئەضەرٌەر بىٍەْ ئەدەبىٌ ئەضەرٌەر پۈتۈٍٔەً وۆٍذۈرۈۋېتىٍذى
ۋاڭ ئىّٕبۋٔي لوغذاٍّەْ دەپ ٍبرىالٔغبْ ئۇٍغۇر
لۇرببٔتۇٌۇَ لوغۇٕٔىڭ ضېطىَذىغىٕىٕي بىٍّەِتي؟
ئۇٍغۇر لېرىٍىرى ئېَتمبْ چبڭچىٍە
ِەضچىتٍەر توڭگۇز لوتىٕي لىٍىٕغبْ
ئۇٍغۇرالردا ئولۇغۇچىالر ھەرىىىتي خىتبٍالردىٓ بۇرۇْ
ببرىٍٕىمالر ِەٍِىىەتٍىه دېھمبٔالر لوزغىٍىڭي پبرتالتّبلچي بوٌغبْ
گەپ توغۇٍذىغبْ ِۇٔبپىمالرٔي جبٍٍىۋېتىع
پەٌتۇٌىرىٕي ووچىذا ضېٍىۋېتىپ ٍبٌىڭبچ ٔبِبٍىع لىٍغبْ
ِىٍٍىٌ زىذدىَەتٍەر
غىٕجبڭذىىي خىتبٍالر ِۇضتەلىً بوٌۇغۇڭالرٔي لوٌالِذۇ؟
خىتبً ِبٍّۇٍٔىرى ئۇٍغۇر ِبٍّۇٍٔىرىغب ٍبڭبق چېمىػٕي ئۆگەتىەْ
خىتبً ِەِورالرٔىڭ وۆپىٕچىطي ھەربىٍىىتىٓ وەضىپ ئبٌّبغتۇرغبْ بىٍىّي ٍولالر
ئۇٍغۇرالر بىٍەْ خىتبٍالرٔىڭ بىرٌىىتە تۇراٌّبٍذىغبٍٔىمىٕىڭ ضەۋەبٍىرى
ئۇٍغۇرالر ٔېّىػمب خىتبٍالرٔي خبٌىّبٍذۇ؟
”تېرە غەپىە“ بىٍەْ ”چىغ لبٌپبق“ ٔىڭ پەرلي
غىٕجبڭذىىي خىتبٍالر ”چىذىّبش“
”ضبداَ“ ئېتىٕي لوٍغبْ بوۋالالر
ھۆوۈِەت ئبزضبٍٔىك ِىٍٍەتٍەرگە ئبالھىذە ئېتىببر بېرەِذۇ؟
لۇغالرٔىڭ غەرلي جۀوپمب ئۇچۇغىٕىڭ ِەضئۇٌىَىتي وىّذە؟
ئۇٍغۇردىٕال ھۇرۇْ چىمبِذۇ؟
ٍ5-4بغٍىك ئۇٍغۇر ببٌىطىّۇ خىتبٍالرٔي بوزەن لىالالِذۇ؟
ئۇٍغۇر ئوغرىٍىرىٕىڭ لبٔۇٔي ئورٔي خىتبً ئوغرىٍىرىذىٓ ٍۇلىرىّۇ؟
خىتبً ٍۇرتٍىرى راضتىٕىال گۈي-گۈٌىطتبٍٔىك بوٌۇپ وەتتىّۇ؟
ئۇٍغۇرالرٔىڭ خىتبدىٓ ببغمب ِىٍٍەتٍەر بىٍەْ ِۇٔبضىۋىتي
غىٕجبڭذىىي خىتبٍالرٔي ئىىىي تۈرگە ئبٍرىع
لبرغىٍىك وۆرضەتىۈچىٍەر بىٍەْ ئۇالرٔىڭ تەغىىالتٍىرى
خەٌىپە چولۇَ ِۇضۇٌّبْ بۆٌىػي وېرەن
ِەخپىٌ دىٕي تەغىىالتالرٔىڭ لبرغىٍىك وۆرضىتىػي
ئۇٍغۇر لبرغىٍىك وۆرضەتىۈچىٍىرىٕىڭ ئۆزئبرا ئىتتىپبلي لبٔذاق؟
چەتئەٌذە لبرغىٍىك وۆرضىتىع وۈچٍىرىٕىڭ ضبٔي لبٔچىٍىه؟
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ئۇٍغۇرالر بۈگۈْ ٔېّە لىالٌىػي ِۇِىىٓ؟
تۈرِىذىىي ئەروىٓ ئبضىَب رادىئوضي
ببزا تەغىىالتىذىىي ئۇٍغۇرالر
تېررورچىٍىك ۋە زوراۋأٍىك وۈرەظ
ھەِّە ٍەرگە ٍېَىٍغبْ ئۆزىٕي بوِبب لىٍىع ھبدىطىطي
جۀٕەتتىىي پەرى دېگۀٍىه ئەٍػي ئىػرەت دېگۀٍىه ئەِەش
ئۇٍغۇرالر تېررورٌۇلٕي لوٌٍىّبٍذۇ ،لبرغىّۇ تۇرِبٍذۇ
تېررورٌۇق بىٍەْ زوراۋأٍىك وۈرىػىٕي لبٔذاق ئبٍرىع ِۇِىىٓ
تىٕچ لبرغىٍىك وۆرضىتىع وۈرەظ ٍوٌي
زوراۋأٍىك ئبرلىٍىك ئۆزىگە جبِبئەت توپالظ
غەرلىٌ تۈروىطتبٔچىالرٔىڭ پبٍذىٍىٕىذىغبْ خەٌمئبرا غبرائىتي
خبتبٌىك ئىطالَ ھۆوۈِذارٌىرىذا
ئىطالَ ئىطالھبتمب ِوھتبج
ئىطالَ ئەٌٍىرىٕىڭ دېّووراتىَىٍىػىػي غەرلىٌ تۈروىطتبْ ِۇضتەلىٍٍىمىغب
پەٍذىٍىك
ئورتب ئبضىَب ئەٌٍىرىٕي خىتبٍذىٓ ئبٍرىپ تۇرىذىغبْ دۆٌەتٕىڭ بۆٌىػي
ئبِېرىىىٕىڭ غىٕجبڭ ِەضىٍىطىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ خىتبٍٕي پبرچىٍىػي
بىسدىٓ بىر-ئىىىي ِىٍَوْ ئبدەَ لۇرببْ بۆٌىػي ِۇِىىٓ
لۇددۇضٕي دۇَٔب پبٍتەختي لىٍىع
ئۇٍغۇرالر وبپىتبٌىسِٕي خبالٍذۇ
تۈروي ئەٌٍەر بىر دۆٌەت ھبٌىغب وېٍىػي ِۇِىىٓ ئەِەش
ضوۋېت پبرچىالّٔبً ئۇٍغۇرالر ِۇضتەلىً بوالٌّبٍتتي
ئۇٍغۇرالر لبٍطي ئبضبضتب دۆٌەت لۇراالٍذۇ؟
خىتبٍالرٔىڭّۇ ضبلٍىٕىپ لېٍىػىٕي لوبۇي لىٍىع
غەرلىٌ تۈروىطتبْ ضىَبضىٌ تۈزۈِي
ئۇٍغۇرالرٔىڭ وۆڭٍىذىىي دۆٌەت غەوٍي
دېّووراتىه تۈزۈِٕىڭ غەرلىٌ تۈروىطتبْ ِۇضتەلىٍٍىمىغب پبٍذىطي بوالرِۇ؟
زىَبْ تبرتىذىغىٕي ٍۀىال ٍەرٌىه خەٌك
بىرەر ”ئوتتۇر ٍوي“ ٍولّۇ
وەٌگۈضي
ئەضىەر لبٍتىپ وەتّەً زوراۋأٍىك تۈگىّەٍذۇ
بۈگۈٔىي بوضٕىَەدىىي ئىرلي لىرغىٕچىٍىك
ئۇٍغۇرالر ئبز تۇرۇپ وۈچٍۈوٍەرٔي ٍېڭەٌەرِۇ؟
ِۇضتەلىً بوٌغبٔذىٓ وېَىٓ ئبِېرىىب لوغۇٍٔىرىٕىڭ وىرىػىگە ٍوي لوٍۇظ
ٍۈوطەن ئبپتؤوِىَە دېگۀٍىه خوڭىوڭذىىىطىگە ئوخػبِذۇ؟
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وۆچّۀٍەرٔي توضبغتب پبضپورت تەٌەپ لىالِطىٍەر؟
ئۇرۇغتب ئۇٍغۇرالر تېخىّۇ وۆپ زىَبْ تبرتىذۇ
غەرلىٌ تۈروىطتبْ دېگەْ ئىطىُ توغرىطىذا
پبرالق ئەتە
خىتبٍالرٔىڭ لوبۇي لىٍىػي ئبٌذىٕمي غەرتّۇ؟
غىٕجبڭذىىي ِوڭغۇٌالرِۇ ِۇضتەلىٍٍىك تەٌەپ لىٍطىچۇ؟
ضىَبضىٌ غبٍىٕي بەن تۆۋەْ بەٌگىٍىّەڭ
داالٍغب لبراپ ئۇٍغۇرالر تىٕچٍىك ٍوٌىذىٓ ئۈِىذىٕي ٍولبتّبلتب
ئۇٍغۇرالر بىر داھي چىمىرىػي وېرەن
خىتبٍچە ببٍبٔبتچي دىٍػبتٕىڭ روٌي
ئىىىىال تەرەپ بىر-بىرىٕي ٍەرئبضتي ببٍٍىك دەپ لىسىپ تەوػۈرضۇْ
تىبەتٍىىٍەر ئىٕبۋىتىٕي ئەضٍىگە وەٌتۈرەٌىذى
ئبۋۋاي خىتبً دېّووراتچىٍىرى بىر الٍىھە ضۇٔطۇْ
ِۇختەرگە ٍېسىٍغبْ خەتٍەر
-9پبرچە خېتىُ :تېررورچىٍىك ۋە ِىٍٍىٌ ئۆچّۀٍىه
ئۇضبِىذىٓ بىٓ الدىٓ بىر بۇٌۇڭذا ئوٌتۇرۇپ وۈٌّەوتە
-99ضېٕتەبىر تېررورچىٍىمي بىر ئۇرۇظ دەپ ئېالْ لىٍىٕذى
ھبٍبت  −لورإٌىڭ جەۋھىرى
-99ضىٕتەبىردىٓ ضبلٍىٕىع ِۇِىىّٕىذى
-99ضېٕتەبىر ۋەلەضي چىمىرىػٕىڭ ئىىىي غەرتي
ِىٍٍىٌ ئۆچّۀٍىه ِ −ۀىۋى ئبتوَ بوِبب
تېررورچىٍىك ئۈچۈْ ِىٍٍىٌ ئبِّىۋى ئبضبش غەرت
خىتبٍذىىي -99ضېٕتەبىر ئۈچۈْ لبٔچە ۋالىت لبٌغبٔذۇ؟
ضۀػب ضۇ ئبِبىرىٕىڭ پبرتىٍىتىٍىػىٕي وۆزئبٌذىڭىسغب وەٌتۈرۈپ بېمىڭ
وۆچّۀٍەر راضتىٕىال ٍەرٌىىٍەرٔي وۆِۈپ تبغٍىَبالرِۇ؟
لوراي غەزەپٕي ٍولۇتبٌّبٍذۇ

-3پبرچە خېتىُ
خىتبٍالرٔىڭ دۆٌەت لبرىػي
خىتبٍالر ضوۋېتٕىڭ پبرچىٍىٕىػىذىٓ ئۈٌگە ئبالٌّبضّۇ؟
غىٕجبڭذىىي خىتبٍالرٔىڭ ِۇداپىئە ئۇرۇغي
ِىٍٍىٌ ِەضىٍە ئەڭ ِۇرەوىەپ ٍەر
غىٕجبڭٕىڭ ِۇضتەلىً بۆٌىػي خىتبٍٕىڭ داۋاٍِىك پبرچىٍىٕىػٕي وەٌتۈرەٌەرِۇ
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ئۇٍغۇرال ٍۇرتىٕي ببغمۇرۇپ وېتەٌّەٍذۇ
ئورتب ٍوي
چەوطىس وېڭەٍتىٍگەْ ِەٍذاْ
دېّووراتىَىگە ئۆتۈظ ِىٍٍىٌ تولۇٔۇغٕي لۇتۇرتىذۇ

-2پبرچە خېتىُ :دېّووراتىه تۈزۈَ

ئۇ ٔېّە دېگەْ گەپ؟
بۈگۈٔىي دېّووراتىه تۈزۈِٕىڭ وەَ-وۈضتىٍىرىٕي توٌۇلالظ
ِىٍٍەتچىٍىه ِ −ىٍٍەتٕىڭ لببىٍىَەتٍىىٍىرىٕىڭ ٍېتەوٍىػىذىٓ وېٍىذۇ
ِىٍٍەتٕىڭ ِۇضتەلىً ھەرىىەت وۈچىذىٓ ئبٍرىٍىػي
غىٕجبڭ خىتبً تەۋەضىذە …
تەڭرى وۈچي دېّووراتىه دېىتبتۇرٌۇلٕي تىسگىٍٕەٍذۇ
ئبددىٌ خەٌمٕىڭ ضبٍالَ لىٍىػىغب ِۇۋاپىك
وۆپ ِىٍٍەت ئورتبق ٍبغىَبالٍذىغبْ …
ِۇختەرٔىڭ جبۋابي
 −ضۆھبەت خبتىرىطي
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ِىٍٍىٌ ئۆچّۀٍىه ھەرلبٔذاق ۋالىتتىىىذىٓ ئېغىر
ۋەزىَەتىە ٔبرازى ئۈچ خىً وىػىٍەر

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضېٕىڭچە ”غىٕجبڭ ِەضىٍىطي“ ٔىڭ تۈپىي ٔېگىسى ٔېّە؟
ِۇختەرِ :ىٍٍىٌ ِەضىٍە.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :لبٔذاق ثىر ِىٍٍىٌ ِەضىٍە ئىىۀٍىىي توغرىٍىك ئېٕىمىراق چۈغۀذۈرۈپ
ثېرەٌەرضىسِۇ؟ ٍۀي ِۇ ِەضىٍىٕىڭ ِۀجەضي ٔەدە ،ئۇٍغۇرالر تەڭطىس ِۇئبِىٍىگە ئۇچراپ
وېٍىۋاتبِذۇ؟
ِۇختەر :ئۇٍغۇرالرٔىڭ لبرىػي ثوٍىچە ِىٍٍىٌ ِەضىٍىگە ِۇٔذاق ئۈچ ٔۇلتىذىٓ لبراٍذۇ:
ثىرىٕچىطيِ ،ىٍٍەتچىٍىه ٔولتىطىذى لبراپ ،ۋەتىٕىٕىڭ ِۇضتەلىٍٍىمىٕي تەٌەپ لىٍىذۇ؛
ئىىىىٕچىطي ،دىٕي زاتالر ٔۇلتىطىذىٓ لبراٍذۇ :ثۇ لبراغتىىىٍەر ٍبت دىٕغب ئېتىمبد لىٍىذىغبْ
ٍبوي دىٕطىس وىػىٍەرٔىڭ ھۆوّۈرأٍىمىٕي لوثۇي لىالٌّبٍذۇ؛ ئۈچىٕچىطي ،ضەْ دېگەْ تەڭطىس
ِۇئبِىٍىگە ئۇچرىذۇق دەٍذىغبْ ئىجتىّبئىٌ ئورٔي تۆۋەْ وىػىٍەرٔىڭ لبرىػي ثوٌۇپ ،ثۇ تۈردىىي
وىػىٍەر ئبدەتتە ِىٍٍىٌ ئبڭ ۋە دىٕي ئبڭ جەھەتتە ئبٔچە ِۇضتەھىەَ لبراغمب ئىگە ثوٌّىغبْ
وىػىٍەردىٓ ثوٌۇپ ،ئۇالر ٔۆۋەتتىىي ۋەزىَەتتىٓ رازى ئەِەش .غۇڭب ثۇ تۈردىىي وىػىٍەر ئبدەتتە
ئبٌذىٕمي ئىىىي تۈردىىي وىػىٍەرگە ئەگىػىپ ھەرىىەت لىٍىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثۇ ئۈچ خىً لبراغتىىي وىػىٍەرٔي ئبٍرىُ-ئبٍرىُ تؤۇغتۇرۇپ چىمطبڭ لبٔذاق؟
ِۇختەرِ :ىٍٍەتچىٍەرٔىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّي زىَبٌىٌ .ئۇالر ئۆز ِىٍٍىتىٕىڭ تبرىخىٕي ٍبخػي
ثىٍىذۇ ،ئۇالر ئۆز ِىٍٍىتىٕىڭ تبرىخي وېٍىپ چىمىػي ۋە تبرىخي تەرەلمىَبتي ٔۇلتىطىذىٓ
ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىمٕي لوٌالٍذۇ .غۇڭب ئۇالر ئۆز ِىٍٍىٌ دۆٌىتىٕىڭ لۇرۇٌۇغىٕي تەٌەپ لىٍىذۇ؛
ئىىىىٕچي لبراغتىىي وىػىٍەر ثوٌطب دىٕي ضبھەدىىي وىػىٍەر ثوٌۇپ ،ثۇ تۈردىىي وىػىٍەرٔىڭ
ٔەزىرىذە خىتبً ثىر ئبتېطت دۆٌەت ،ھۆوۈِەت دىٕٕي ثبضتۇرۇپ وېٍىۋاتّبلتب ،غۇٔىڭذەن ٍۀە
خىتبً تەۋەضي ئەضٍىذىٕال ثودىسىُ ثىٍەْ داۋىسىّغب ئېتىمبد لىٍىذىغبٔالردىٓ ثوٌغبچمب ،ئۇالر ئىطالَ
ثىٍەْ چىمىػبٌّبٍذىغبْ ،ئۇٔىڭغب ثەرداغٍىك ثېرەٌّەٍذىغبْ ثىر خەٌك ،غۇٔذاق ثوٌغبچمب ئۇالردىٓ
ئبٍرىُ ئۆزىّىسٔىڭ ِۇضتەلىً دۆٌىتىّىس ثۆٌىػي الزىُ ،غۇ چبغذىال دىٕىّىسٔي تېخىّۇ
ِۇضتەھىەَ تەرەلمىَبتالرغب ئېرىػتۈرەٌەٍّىس دەپ لبرىػىذۇ؛ ئۈچىٕچي خىٍىذىىىٍەر ثوٌطب ئبدەتتە
ئۆزىٕىڭ تىٕچ ٍبغىَبٌىػىٕي ،تۇرِۇظ ضەۋىَىطىٕىڭّۇ ئۈزٌۈوطىس ٍۇلىرى وۆتۈرىٍىػىٕىال
وۆزٌەٍذىغبْ وىػىٍەر ثوٌغبچمب ،ثبغمب ئبرتۇق تەٌەپّۇ لوٍۇغۇپ وەتّەٍذۇ .ثۇ خىً وىػىٍەر ئبدەتتە
ِەضىٍىٍەرٔي دىٕي ٔۇلتىذا تۇرۇپ ئوٍٍىٕىپّۇ وەتّەٍذۇ .ئۇالرٔىڭ ھبزىرلي ۋەزىَەتتىٓ ٔبرازى
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ثۆٌىػي ئبضبضٍىمي ئىػطىسٌىه ثىٍەْ ضىَبضىٌ ِەۋلەضىٕىڭ تۈۋۀٍىىىذىٕال ٔبرازى ثوٌغبچمب،
ثۇالرٔي ئىرلي ئبٍرىّىچىٍىك وەٌتۈرۈپ چىمبرِبلتب دەپ لبراٍذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثۇ ئۈچ تۈردىىي وىػىٍەردىٓ ثبغمب ھبزىرلي ۋەزىَەتتىٓ ِەِٕۇْ ثوٌىذىغبْ ،خىتبٍالر
ثىٍەْ ٍېمىٓ ئۆتىذىغبْ ،خىتبً پۇلراضي ثوٌۇپ ٍبغبغمب رازى ثوٌىذىغبْ ئۇٍغۇرالر ٍولّۇ؟
ِۇختەرِ :ەْ تؤۇٍذىغبْ وىػىٍەر ئبرىطىذا ھبزىرلي ۋەزىَەتتىٓ رازى ثوٌىذىغبْ وىػىٍەر ئبٔچە
وۆپ ئۇچرىّبٍذۇ .ثۇ تۈردىىي وىػىٍەرٔي ثبر دېَىػىە توغرا وەٌطىّۇ ،ثەن ثوٌۇپ وەتطە
ٔوپۇضىّىسٔىڭ  01-5پىرضىٕىذىٓ ئبغّبضٍىمي ِۇِىىٓ.
ئەڭ ٍۇلىرى ٔىطبەتتىىي وىػىٍەر بىٍەْ ”بىرٌىىطەپ“ لۇرغىٍي بوٌّبضّۇ؟
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثۇ دېگىٕىڭذىٓ لبرىغبٔذا ،ثبٍب ضەْ دېگۀذەن ۋەزىَەتتىٓ رازى ثوٌّبٍذىغبْ ئۈچ خىً
ئۇٍغۇرالر ئوِۇِىٌ ئۇٍغۇر ئىچىذە ٍۈزدە تولطەْ-تولطەْ ثەظ پىرضۀتٕي ئىگىٍەٍذىىەْ .ئۇٔذالتب،
ضېٕىڭچە ثۇ ئۈچ تۈر وىػىٍەرٔىڭ ھەرلبٍطي لبٔچە ٔىطجەتٕي ئىگىٍىػي ِۇِىىٓ؟
ِۇختەرِ :ىٍٍەتچىٍىه ئېڭىذىىي وىػىٍەر تەخّىٕەْ  01پىرضۀت ئەتراپىذا ،دىٕي ئبڭذىىي
وىػىٍەر  51پىرضۀتتىٓ ئبرتۇلىراق ثۆٌىػي ِۇِىىٓ دەپ پەرەز لىٍىّەْ .ثۇ خىٍىذىىىٍەرٔي
ثۇٔچە وۆپ ِۆٌچەرٌىػىّذىىي ضەۋەة ،ثىس ئۇٍغۇرالرٔىڭ ٍۈزدە ضەوطۀذىٓ ئبرتۇق لىطّي دېھمبْ
ثوٌغبچمب ،ئۇالرٔىڭ ئېڭىّۇ دىٕي ئبڭٕي ئبضبش لىٍىذۇ دەپ لبراٍّەْ .غەھەرٌىرىّىسدىىي
ئبدەتتىىي وىػىٍىرىّىسِۇ ئبضبضەْ ِۇغۇ خىٍغب ِۀطۇپ وىػىٍەردىٓ ھېطبثٍىٕىذۇ.

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضەْ دېگەْ بۇ دىٕي ئبڭذىىي وىػىٍەرٔىڭ لبراغٍىرى ئۆزگەرِەِذۇ؟
ِۇختەر :ئۇالرٔىڭ ئېڭي ِىٍٍەتچىٍىه ئېڭىغب لبراپ ئۆزگىرىع لىالٌىػي ِۇِىىٓ .چۈٔىي ئەگەر
ثىس ۋەتىٕىّىسٔي ِۇضتەلىً ثىر دۆٌەت ھبٌىتىگە وەٌتۈرىۋاالٌىغىٕىّىسدا ،تەثىئىٌ ھبٌذا
دىٕىّىسٔىڭّۇ لوغذىٍىٕىذىغبٍٔىمي ئېٕىك .غۇٔذاق ثوٌّبِتي؟ ضىٍەرٔىڭ ئبتىطت ثوٌۇپ
تۇرۇۋاتمبْ دۆٌىتىڭالرِۇ ئۆز ِىٍٍىتىڭالرٔىڭ ثودىسىُ ،داۋىسَ ئبرىالغّب ِەدۀىَىتىٕي ئبضراپ
تەتمىك لىٍىپ تۇرۇۋاتّبِذۇ ،ئۇٔي خىتبً ِىٍٍىٌ ِەدۀىَىتىٕىڭ ثىر لىطّي دەپ لبراپ
وەٌّىذىّۇ؟ ئۇ دېگەْ ضىٍەرٔىڭ خەٌمىڭالرٔىڭ تۇرِۇظ ،ئۆرپە-ئبدەتٍىرى ثىٍەْ زىچ ِۇٔبضىۋەتٍىه
ثوٌغبْ ثىر ِەضىٍە .ئەگەر ئۇٔي ئىٕىبر لىٍىػطب ئۆزىٕىڭ ِىٍٍىٌ ئبالھىذىٍىىىٕىّۇ ئىٕىبر
لىٍغبٍٔىك ثوٌىذۇ .غۇڭب ،ئۆزىٕىڭ ِىٍٍىٌ دۆٌىتىال ثوٌىذىىەْ ،ئۆز ِىٍٍىتىٕىڭ دىٕٕي ئېتىمبدى
ثىٍەْ دىٕي ئېڭي لوغذىٍىٕىذىغبٍٔىمي ِۇلەررەر .دىٕي ئبڭذىىي وىػىٍىرىّىس ئۀە غۇ ضەۋەثتىٓ
ِىٍٍەتچي ثوٌۇپ ئۆزگىرەٌىػي ِۇِىىٓ .ئەپطۇضىي ،ثىسٔىڭ ثۇ خىٍذىىي ئبدەٍِىرىّىسٔىڭ
ِۇتٍەق وۆپ لىطّىٕىڭ ِەدۀىَەت ضەۋىَىطي ثىر لەدەر تۆۋەْ ھبٌذا تۇرِبلتب.
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ۋاڭ ٌىػَوڭِ :ەْ ثۇ دېگۀٍىرىڭٕي ِۇٔذاق دەپ چۈغۀطەَ ثوالِذۇ :ثۇ تۈردىىي وىػىٍەر ئبضبضەْ
ٍېسىالردا ٍبغبٍذىغبْ ثوٌغبچمب ،ئىطالَ دىٕىذىٓ ثبغمب دىٕالر ثىٍەْ ئۇچرىػىپ تۇرۇظ پۇرضىتي
ٍوق ،غۇٔذاق ثوٌغبچمب ثۇ تۈردىىي وىػىٍەر ِەدۀىَەتٍەر تولۇٔۇغىٕىڭ ئبٌذىٕمي ضېپىذا
تۇرىذىغبْ وىػىٍەر ھېطبثالّٔبٍذۇ .ئۇالر ئۇچراتمبْ خىتبٍالرٔىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّي دىٕي
ئېتىمبدى ٍوق وىػىٍەر ثوٌغبچمب ،ئۇالرغب دىٕي ٔۇلتىذا ثىرەر تەھذىت ثوالٌّبٍذۇ ،غۇڭب ثۇ ٍۈزدە
ئەٌٍىىتىٓ ئبرتۇق دىٕي ئبڭذىىي وىػىٍەر دىٕي ٔۇلتىذا تۇرۇپ ئۆز ئېتىمبدىٕي لوغذاٍّىس دەپ
خىتبٍالرغب لبرغي تۇرىذىغبْ وىػىٍەر ئەِەش … …
ِۇختەر :ضېٕىڭ دېّەوچي ثوٌغىٕىڭ پەلەت ئوخػىّىغبْ دىٕذىىىٍەر ثىٍۀال ئۇچراغمىٕىذا ئبٔذىٓ
زىذدىَەت پەٍذا ثوٌىذۇ دېّەوچىّۇضەْ؟ ئەِّب ضەْ وۆرِەٍۋاتبِطەْ ،ھېچمبٔذاق دىٕغب ئېتىمبد
لىٍّبٍذىغبْ وىػىٍەرٔىڭ ئەڭ لورلۇٔچٍۇق وىػىٍەر ئىىۀٍىىىذىٓ خەۋىرىڭ ٍولّۇ! ئۇالردا دىٕي
ئبڭ ثوٌّىغىٕي ثىٍەْ ،ثبغمىالرٔىڭ دىٕغب ئېتىمبد لىٍىػىٕي ِەدۀىَەتطىسٌىه ٍبوي لباللٍىك،
ثىٍىُ تەرثىَىطي وۆرِىگۀٍىىٕىڭ ئىپبدىطي دەپ ھېطبپٍىػىپ ،ھېچمبٔذاق ئوٍالّٔبٍال لبرغي
تەرەپتىىىٍەرٔىڭ دىٕي لبراغٍىرىغب زەرثە ثېرىپ وەٌّەوتە .غۇڭب دىٕغب ئېتىمبد لىٍىذىغبٔالر
ئۇالردىٓ تېخىّۇ ئبضبْ ٔەپرەتٍىٕىذۇ .ئەوطىچە ،دىٕي ئېتىمبدى ثبر ثىرضي ئۆزىٕىڭ دىٕي
ئېتىمبدىغب ئوخػىّبٍذىغبْ ثىر دىٕغب ئېتىمبد لىٍىذىغبٔالرغب ئبز ثوٌطىّۇ ھۆرِەت لىٍىع
تۇٍغۇضىذا ثوٌىذۇ .چۈٔىي ثۇٔذاق ثىرضي دىٕي ئېتىمبدٔىڭ زۆرۈرٌۈوىٕي چۈغىٕەٌەٍذىغبْ ثىرضي
ھېطبثٍىٕىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٔذالتب ِەْ ثبٍب دېگىٕىّٕي ِۇٔذاق تۈزىتىۋاٌطبَ ثوالِذۇ :ضەْ ئېَتمبْ ٍۈزدە
ئەٌٍىىتىٓ ئبرتۇق دېىٕي ئبڭذىىي وىػىٍەر ٔۆۋەتتىىي ِىٍٍىٌ ِەضىٍىٍەردە ٔبرازىٍىك لىٍىػي
ٍبوي ئۆزگەرتىٍىػىٕي تەٌەپ لىٍىػىذا خىتبٍالرٔىڭ ئۀئۀىۋى ثۇدىسَ ۋە داۋىسَ ئېتىمبدىذىٓ
ٔبرازى ثۆٌىػي ئەِەش ،ثەٌىي ئبتىسىّذىٓ ٔبرازى ثوٌغبٍٔىك دەپ لبرىطبَ ثوالِذۇ؟ چۈٔىي ئۇ
وىػىٍىرىڭ ثودىسَ ثىٍەْ داۋىسِذىٓ زادىال خەۋىرى ٍوق وىػىٍەر… .
ِۇختەر :غۇٔذاق دېطەڭّۇ ثوٌىذۇ .ثىسٔىڭ ثۇ ٍەردىىي ئىطالَ دىٕي ثودىسَ ثىٍەْ داۋىسِٕىڭ چەتىە
لېمىػي ٍبوي زەرثە ثېرىػىگە دۇچ وېٍىپ ثبلّىذى .غۇڭب ثۇ تۈردىىي وىػىٍىرىّىسدە داۋىسَ ٍبوي
ثودىسِغب لبرغي تۇرىذىغبْ ٍبوي ئۇالردىٓ ٔبرازى ثوٌىذىغبْ ثىر لبرىػي ٍوق .ئۇالر ئبضبضٍىمي
ئبتىسِچىالرغىال ٔبرازىٍىمىٕي ئىپبدىٍەپ وەٌّەوتە.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثۈگۈٔ ىي وۈٔذە خىتبً ھۆوۈِىتي ئبتىسىُ تەغۋىمبتي ثىٍەْ وەڭ وۆٌەِذە
غۇغۇٌٍىٕىپ وەٌّەوتە ،غۇٔىڭذەن خىتبٍٍىرىّىسٔىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّي ئبتىسِٕي لوثۇي
لىٍغبْ ھبٌەتتە تۇرِبلتب .ئەگەر ھېمىمي دىٕي ئېتىمبدى ثوٌغىٕىذا ،ئېتىمبد لىٍىۋاتمبْ دىٍٕىرى
ئوخػىّىطىّۇ لبٌغبْ ٔۇرغۇْ جەھەتٍەردە ئورتبلٍىك ِەۋجۇت دېگەْ گەپ.
ِۇختەر :ھەئە ،غۇٔذاق دېَىػىە ثوٌىذۇِ .ەضىٍەْ ئبالٍٍيٍ ،ەھۇدىٌ دىٕىٕىڭ ِۇلەددەش وىتبثي
ثىٍەْ خرىطتىئبْ دىٕىٕىڭ ِۇلەددەش وىتبۋىٕىڭ ھەر ئىىىىطىال  −ئۇالر ثۇ وىتبثالرٔي ثەوال وۆپ
ئۆزگەرتىۋېتىپ ،ئەضٍي ثوٍىچە ئىع لىٍّبً وەٌگۀٍىىىٕي ھېطبثمب ئبٌّىغبٔذا  −خۇدا تەرىپىذىٓ
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چۈغۈرۈٌگەْ وىتبثالر ھېطبثٍىٕىذۇ .لۇرئبْ  −ئەڭ ِۇوەِّەي ضبلالٔغبْ .ئىطالَ دىٕي ئەٍطب
خىرىطتوش تەڭرىٕىڭ ئوغٍي ئەِەش ،ئۇِۇ خۇددى ِۇھەِّەد پەٍغەِجىرىّىسگە ئوخػبظ ئبٌالٔىڭ
ئەٌچىطي دەپ لبراٍذۇِ .ۇضەۋىٌ دىٕىّۇ ئىطالَ دىٕي ثىٍەْ ِۇٔبضىۋىتي ثبر ثىر دىٓ .ثوددا دىٕي
ثوٌطب ئىطالَ دىٕىذىٓ تۈپتىٓ پەرق لىٍىذىغبْ ثىر دىٓ .ئەِّب غىٕجبڭ ،ئبفغبٔىطتبْ تەۋەضىذە
غۇٔچە وۆپ تبرىخي ثۇدىسَ ٍەرٌىرىٕىڭ ضبلٍىٕىپ وېٍىۋاتمبٍٔىمي ،ھېچ ثوٌّىغبٔذا ثۇٔذىٓ ثىرەر
ٍۈز ئەٌٍىه ٍىٍالر ثۇرۇٔغىچە ئۇ ٔەرضىٍەرٔي ئبضراپ وەٌگۀٍىىىٕي وۆرضىتىذۇ .ئىطالَ دىٕىغب
وىرگۀذىٓ وېَىٓ ثۇ ٍەرٔىڭ خەٌمٍىرى ثۇدا دىٕىٕىڭ غەھەرٌىرىٕي ۋەٍراْ لىٍىۋەتّەً ئۇ
ٍەرٌەرٔي تبغالپال چىمىپ وېتىػىۀىىەْ .غۇڭب لېذىّي غەھەرٌەردىىي ثودىسَ ِەدۀىٌ
ِىراضٍىرى ثىر لەدەر ِۇوەِّەي ضبلٍىٕىپ لبٌغبْ… .
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەضٍىذە ثودىسَ ٔىطجەتەْ ئبٌغبٔذا ثىر لەدەر ِۆتىذىً ثىر دىٓ ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ھۇجۇَ
لىٍىع خبراوتېرى ئبز .تبرىخي پبوىتالرغب ئبضبضالٔغىٕىّىسدىّۇ ثودىسَ دىٕي ئۈچۈْ ٍۈز ثەرگەْ
ئۇرۇغالر ثەن وۆپ ئەِەش .چۈٔىي ثودىسىُ ئېتىمبدىذا جبٔغب زەخىُ لىٍىع ثىٍەْ زورٌۇق وۈچتىٓ
پبٍذىٍىٕىػمب لبرغي تۇرىذۇ .ئەڭ وۆپ تولۇٔۇظ چىمبرغبْ دىٓ ٍۀىال خرىطتَبٍٔىك ثىٍەْ ئىطالَ
دىٕي ھېطبثالٔطب وېرەن .گەرچە ئۇالرٔىڭ وېٍىع ِۀجەضي ئوخػبظ ثوٌطىّۇٔ ،ۇرغۇْ ٍەرٌىرىذە
ثىر-ثىرضىٕي لوثۇي لىٍىػبٌّبٍذۇ .تبرىختىٓ لبرىغبٔذا ،خرىطتىئبْ دىٕىذىىىٍەرٔىڭ
تبجبۋۇزچىٍىك خبراوتېرىٕي ئىطالِغب لبرىغبٔذا وۈچٍۈن دېَىػىە ثوٌىذۇ .ئىطالَ دىٕي ثۇرۇْ
خرىطتىئبْ دىٕىغب لبرىغبٔذا خېٍىال وەڭ-لوضبق ئىىۀذۇق… .
ِۇختەر :راضت ،ثەوال لورضىمىٕي وەڭ تۇتىذۇ! ئوضّبٍٔي ئىّپېرىَىطي ٍبۋروپبغب ھۆوۈِذارٌىك
لىٍىۋاتمبْ دەۋرٌەردە خرىطتىئبْ دىٕىغب ٍوي لوٍۇغمبٔىىەْ .ئۇالرٔىڭ پەرلي ٍىّەن-ئىچّىىىذىال
وۆرۈٌگۀىىەْ .غۇٔذالتىّۇ خرىطتىئبْ ِۆرتٍىرى ٔەگىال ثبرِىطۇْ ،ئۆز دىٕىٕي تەغۋىك لىٍىع
ٔىَىتىذىٓ ٍبّٔبٍذۇ ،دىٓ تەغۋىك لىٍىع ئۇالر ئۈچۈْ ثىر خىً پەرز ھبٌىغب وەٌگەْ .ئىطالَ
دىٕىّۇ غۇٔذاق لبرىغبٔذەن لىٍغىٕي ثىٍەْ ئۇالردەن چىڭ تۇرۇۋاٌّبٍذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭِ :ەْ گەپٕي ثۇ تەرەپىە ثۇراغتب تۆۋۀذىىىٍەرٔي ئبٍذىڭالغتۇرۇۋېٍىػٕي ِەلطەت
لىٍغبْ ئىذىُ :ضەْ ئېَتمبْ غۇ ٍۈزدە  51تىٓ ئبرتۇق دىٕي ئبڭذىىي وىػىٍەرٔىڭ ئىچىذىىي ثىر
ثۆٌۈَ دىٕي زاتالر ھەلىمەتۀّۇ دىٕي ئېتىمبدىٕي ِەلطەت لىٍغبْ ئبضبضتب ِۇضتەلىً دۆٌەت لۇرۇپ
ئۆز دىٕىٕي لوغذاظ ۋە ئۇٔي ِۇضتەھىەٍِەغٕي ِەلطەت لىٍىػىپ ِىٍٍەتچىٍەر ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەت
تىىٍەپ وەٌگەْ دېَىػىە ثوالِذۇ لبٔذاق؟ ئەِّب وەڭ خەٌك ئبِّىطي ئەضٍىذە ضەْ دېگەْ
ئۈچىٕچي خىٍذىىي وىػىٍەرگە ٍېمىٓ تۇراِذۇ لبٔذاق؟ ٍۀي ثۇ تۈردىىي وىػىٍەرٔىڭ ھبٍبتىذا دىٓ
ثەٌگىٍىه ثىر ئورۇْ تۇتۇپ وەٌگەْ ،ئەِّب ئۇالر ئبضبضەْ ئبٌغبٔذا تۇرِۇظ جەھەتتە تەڭ-ثبراۋەر
ِۇئبِىٍىگە ئېرىػەٌّەً ،ھەر تۈرٌۈن چەوٍىّە ۋە ِىٍٍىٌ وەِطىتىٍىػٍەرگە ئۇچراپ وەٌگەچىە
ۋەزىَەتتىٓ ٔبرازى ثوٌۇغىٕي وەٌتۈرۈپ چىمبردى دېَىع ِۇِىىّٕۇ؟ ئۇٔذاق ثوٌغىٕىذا ،ئەگەر ثۇ
تۈردىىي وىػىٍەرگىّۇ چىراٍٍىك ِۇئبِىٍە لىٍىپ ،تېگىػٍىه ھەلمىٕي ثەرگىٕىذە ،دىٕي
ئەروىٍٕىىىگە ٍوي لوٍۇٌغىٕىذاِ ،ىٍٍىٌ وەِطىتىٍىػٍەرٔىّۇ ئەِەٌذىٓ لبٌذۇرغبٔذا ئۇالرِۇ
خىتبٍالر ثىٍەْ ثىرگە ٍبغبغٕي خبالٍذىغبْ لىٍىػمب ثوٌىذۇ دېَىع ِۇِىىّٕۇ؟
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ِۇختەر :ضەْ ثبٍتىذىٓ ثۇ  51پىرضەْ وىػىٍەر ثىٍەْ خىتبٍالر ثىرٌىىطەپ لۇراٌّبضّۇ
دېّەوچىّىذىڭ؟ (ئۇ وۈٌۈپ وەتتي) ھەرلبٔذاق ثىر ِىٍٍەتىە ٔىطجەتەْ ئبٌغبٔذا ،ھەلىمىٌ
ِىٍٍەتچىٍەر ھەرلبٔذاق ثىر دەۋردە ئبز ضبٍٔىك وىػىٍەردىٓ تەغىىً تبپىذۇِ .ۇتٍەق وۆپ ضبٔذىىي
پۇلرا ھەرلبٔذاق ۋالىتتب ،ھەرلبٔذاق ثىر دۆٌەتتە ئبضبضەْ ۋەزىَەتتىٓ ٔبرازى ثوٌغبْ ھبٌەتتە تۇرىذۇ.
ئەگەر ۋەزىَەت ئۇالر ئۈچۈْ ثىرەر زىَبْ وەٌتۈرِەٍذىغبٔال ثوٌىذىىەْ ،ئۇالر ثىتەرەپٍىىىٕي ضبلالپ
ٍۈرۈۋېرىذۇ.

ئۇٍغۇرالر خىتبٍالر ئبرىطىذا ھەرگىس تەرەلمىَبت پۇرضىتىگە ئېرىػەٌّەٍذۇ

ۋاڭ ٌىػَوڭِ :ەْ دېّەوچي ثوٌغىٕىّّۇ ضېٕىڭ دېگىٕىڭ ثىٍەْ ئوخػبغال ثىر گەپ .ئۇٔذالتب ثۇ
ٍۈزدە ئەٌٍىه دىٕي ئبڭذىىي وىػىٍەرٔي ٍۀىّۇ ئىٕچىىە گۇرۇپپىغب ئبٍرىع ئىّىبٔىَىتي ٍولّۇ؟
ِەضىٍەْ ئۇالرٔىڭ ئىچىذىىي ثىر لىطىُ تبٍبٔچ دىٕي وۈچٍەر ٍبت دىٕذىىىٍەر ثىٍەْ ثبغمب
ِەدۀىَەتٍەرٔىڭ زەرثىطىٕي ثەوال ضەزگۈرٌۈن ثىٍەْ ھېص لىٍىذۇ ،غۇڭب ئۇٔذالالر خىتبً ثىٍەْ
ثىرگە تۇرۇغٕي لەتئىٌ خبٌىّبٍذۇ .ئەِّب وۆپ ضبٔذىىي وىػىٍەر ئەگەر ِبڭب ئبدىً ِۇئبِىٍە
لىٍطبڭِ ،ىٍٍەتٍەر ِۇٔبضىۋىتىٕىّۇ ٍبخػي ئبضرىطبڭ ،دىٕي ئېتىمبد ئەروىٍٕىىىُ ثىٍەْ ٍبخػي
تۇرِۇظ لبِذىػىّغب وبپبٌەتٍىه لىٍطبڭ ھېچمبٍطي تەرەپىە ثوٌۇغّبً ثىتەرەپ تۇراالٍّەْ
دېَەٌىػي ِۇِىىٕىەْ .ئۇٔذالتب ،ضېٕىڭچە ثۇ تۈردىىي وىػىٍەر لبٔچىٍىه پىرضۀٕي تەغىىً
لىالر؟
ِۇختەر :پەرىسىّچە ثۇ تۈردىىي وىػىٍەر ئۇالرٔىڭ  01پىرضۀت لىطّىٕي ئىگىٍىػي ِۇِىىٓ.
ثۇٔىڭ ضەۋەثي ،ثىسٔىڭ ِىٍٍىتىّىسٔىڭ دىٕي ئېڭي ٔىطجەتەْ زەئىپ ھبٌەتتە تۇرغبٍٔىمىذۇر.
ووِپبرتىَە ھولۇلٕي لوٌغب ئبٌغبْ وۈٔذىٓ تبرتىپ تب ثۈگۈٔگىچە دىٕي تەرەلمىَبت ثەوال ئبضتب ثوٌۇپ
وەٌذىِ .ەدۀىَەت ئىٕمىالثي دەۋرىذە ئبتىسىُ وەڭ وۆٌەِذە تەغۋىك لىٍىٕذى .دىٕي زاتالر ،دىٕي
لبراغالر لبتتىك زەرثە ٍېذىِ .ەدۀىَەت ئىٕمىالثىذىٓ وېَىٓ ٍ-01ىٍالردا دىٕي تەغۋىمبت
پبئبٌىَەتٍىرى ،دىٕي وۆزلبراغالر ئىٕتبٍىٓ جبٔالٔغبْ ئوْ ٍىً ئىذىٍ-01 .ىٍىغب وەٌگىٕىذە
ھۆوۈِەتٕىڭ دىٕغب لوٍغبْ چەوٍىّىٍىرى ثبرغبٔطېرى وۆپىَىپ وەتتي .ثىس ئۇٍغۇرالر ئۆزىّىسٔي
ِۇضۇٌّبْ دەپ ھېطبثٍىغىٕىّىس ثىٍەْ ،ضۀّۇ وۆرۈۋاتىطەْ ٔۇرغۇْ وىػىٍىرىّىس ھبراق ئىچىذۇ.
ثۇ لىٍغىٕي ئىطالَ دىٕىغب خىالپ ئىع .ھبراق ئىػىەْ وىػىٕي ئەضٍي ِۇضۇٌّبْ دېَىػىە
ثوٌّبٍتتي .ثۇٔذاق ئەھۋإٌىڭ ئوتتۇرىغب چىمىػىذىىي تۈپىي ضەۋەة ،ثۇ ثىر ئەۋالد وىػىٍەر ئېٕىك
ثىر دىٕي تەرثىَە وۆرۈظ پۇرضىتىگە ئېرىػەٌّىگۀٍىىىذىٓ ثوٌغبْ .ثۇٔىڭ ٔەتىجىطىذە ِىٍٍىٌ
ئېڭىّىسِۇ ثەوال زەئىپٍىػىپ وەتىەْ ئىذى .ئېچىۋېتىع-ئىطالھبت ھەرىىىتىذىٓ وېَىٍٓ ،ۀي
ٍ-0001ىٍىذىٓ ٍ-0005ىٍىغىچە ثوٌغبْ ئبرىٍىمتب وۆپ ضبٔذىىي ئۇٍغۇر زىَبٌىٍَىرى ئىٍىُ-پەْ
ضبھەضىذە تەرەلمىٌ لىالٌىطبق ،تىرىػىپ ئۆگىٕىپ ،لېتىرلىٕىپ تەتمىك لىٍطبق ،ھەر لبٍطي
ضبھەٌەر ثوٍىچە ثىسٔىڭّۇ ٔەتتىجىّىس وۆرۈٌطە ،ثىسٔىڭّۇ لبٔۇٔي ئورٔىّىس تىىٍىٕىپ،
ئىجتىّبئىٌ ئورٔىّىسِۇ خىتبٍالر ثىٍەْ تەڭ ئورۇٔغب وۆتۈرۈٌىذۇ ،غۇ چبغذا ثىس ئۆز تەٌىۋىّىسٔي
ئوتتۇرىغب لوٍۇظ پۇرضىتىگە ئېرىػەٌەٍّىس دەپ لبرىػبتتي .ثۇ ٍېمىٕالردا تۇرِۇظ ضەۋىَىطي
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ئۆضىەْ ثوٌطىّۇٍ ،ەرٌىىٍەرٔىڭ تۇرِۇظ ضەۋىَىطىٕىڭ ٍبخػىٍىٕىػي خىتبٍالرٔىڭىىگە زادىال
ضېٍىػتۇرغىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ٔبچبر ئەھۋاٌذا لېٍىپ ،ئۇالر ثىٍەْ ثەوال چوڭ پەرق ثبرٌىممب وەٌذى.
ھەتتب ثۇ پەرق ئىٕتبٍىٓ تېس ئبرتىپ ثبرِبلتب .ئبلىۋەت ئىٕتبٍىٓ ئېغىر ئىػطىسٌىك ِەضىٍىطي
ئوتتۇرىغب چىمتي .زور تۈروۈِذىىي وەٌگىٕذىٍەر غىٕجبڭغب وېٍىپ ٍەرٌىىٍەرٔىڭ ٍەرٌىرىٕي
ئىگىٍەپٍ ،ەرٌىىٍەرٔىڭ لوٌىذىىي ٍەرٌەر وۈٔطبٍىٓ ئبزىَىػمب ثبغٍىذى .ثۇ ِەضىٍىٍەر ٍۈز
ثەرگىٕىذىٓ وېَىٓ ،ثىسدىىي ِىٍٍىٌ ئبڭ لبٍتىذىٓ ئوتتۇرىغب چىمىػمب ثبغالٍذۇٍ-01 .ىٍالرٔىڭ
ئبخىرىغب وەٌگىٕىذە ،ثبٍىمىذەن ئوٍالٍذىغبْ زىَبٌىٍَىرىّىس ئۇٍغۇرالر ثىٍەْ خىتبٍالر ثىرٌىىتە
تۇرۇپ تەرەلمىٌ لىٍىع ئىّىبٔىَىتىٕىڭ ٍولٍۇلىٕي ،ثۇٔذاق ِەلطەت ھېچمبچبْ ئەِەٌگە
ئبغّبٍذىغبٍٔىمىٕي ،ئىطالھبت-ئېچىۋېتىع ضۈرئىتي لبٔچىىي تېس ثوٌىذىىەِْ ،ىٍٍىٌ ِەدۀىَەت،
ِىٍٍىٌ ِبئبرىپ پەرلىّۇ غۇٔچە چوڭىَىپ ثبرىذىغبٍٔىمي ،ثۇ جەرٍبٔذا تەڭ ثبراۋەر تەرەلمىٌ لىٍىع
ِۇھىتىگە ھەرگىسِۇ ئېرىػەٌّەٍذىغبٍٔىمىّىسٔي ،جەِئىَەتّۇ ثىس ئۈچۈْ ئۀە غۇٔذاق پبالوەت
ئبلىۋىتىّىس ئۈچۈْ غبرائىت ٍبرىتىع ئۈچۈْ ھەرىىەت لىٍىذىغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍىػمب ثبغالٍذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثۇ دېگۀٍىرىڭ ٍ-0001ىٍىذىىي «ٔ-0وِۇرٌۇق ھۆججەت» ثىٍەْ ثىرەر ِۇٔبضىۋىتي
ثبرِۇ؟
ِۇختەرٔ-0« :وِۇرٌۇق ھۆججەت» خىتبً رەھجىرى وبدىرٌىرىٕىڭ لوٌىذىىي ئەڭ وۈچٍۈن ثىر
وۆزۇرغب ئبٍالٔذى .ثۇرۇٔالردا دېَىػىە جۈرئەت لىالٌّبٍذىغبْ ئىػالرٔي دېَەٌەٍذىغبْ لىالالٍذىغبْ
جبضبرەتىە ئېرىػتي .ئۇالر ٍىغىٕالردىال لىٍچە تەپ تبرتّبضتىٓ چوڭ خىتبٍچىٍىمٕي تەرغىت
لىٍىػمب ثبغٍىذى .ھېچٕېّىذىٓ ھېچٕېّە ٍولال ثىس خىتبً ِىٍٍىتي ئۇٔذاق ِىٍٍەت ،ثۇٔذاق
ِىٍٍەت؛ ھەِّە خىتبً ِىٍٍىتىٕىڭ ِۀپەئەتىٕي چىمىع لىٍىع … ،دېَىػىپٍ ،ىغىٕالردا،
گېسىتٍەردە ثەش-ثەضتە لبٍٕبپ وېتىػتي .ھەتتب دۆٌەت رەھجەرٌىرىّۇ ئوتتۇرىغب چىمىپ ضېرىك
تۀٍىه چىڭ پبدىػبھ ئەۋالدىٕي تەرغىت لىٍىػمب وىرىػتي.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ھبزىرِۇ غۀػىگە ثېرىپ پبدىػبھىٕىڭ لەثرىطىگە تبۋاپ لىٍىپ وېٍىػّەوتە.
ِۇختەرٔ :ۇرغۇْ وىػىٍىرىّىس ثۇ تۈردىىي ئەھۋاٌالرٔي وۆرگىٕىذىٓ وېَىٓ ،ھە ِۇٔذالىۀذە ،ثۇ
دۆٌەت ئەضٍىذە تەدرىجىٌ ِىٍٍەتچي ثىر دۆٌەتىە ئبٍالّٔبلتب ئىىۀذە .ثۇ پبرتىَىّۇ ِىٍٍەتچىٍەرٔىڭ
ٍوٌىغب ۋاوبٌەتچىٍىه لىٍّبلتىىۀذە دېَىػىپ ضەگەغىە ثبغٍىذى .دەضٍىپىذە وىػىٍەر ثۇٔي
ضېسەٌّىگەْ ئىذى .ثۇ ھبدىطىٍەر ئوتتۇرىغب چىمىػي ثىٍەْ تەڭ ،وىػىٍىرىّىس ثۇ ھۆوۈِەتٕي
تېخىّۇ ئېٕىك تؤۇپ ،ئۆز ئەھۋاٌٍىرىذىٓ ،وېٍەچىىىذىٓ ئۀطىرەغىە ثبغالٍذۇ .ثىر ئبتىسٍِىك
پ برتىَە ئۆز غبٍىطىٕي چۆرۈپ تبغالپ ،ئۇٔىڭ ئورٔىغب ِىٍٍىٌ ئبڭٕي تىىٍەپ خىتبٍالرٔي ئۆز
ئېتىراپىغب ٍىغىػمب ،غۇ ئبرلىٍىك لوٌىذىىي ھولۇلىغب وبپبٌەتٍىه لىٍىػمب وىرىػىۀٍىىىٕي
وۆردى.
ۋاڭ ٌىػَوڭٍ :ۀي ،ھۆوۈِەت خىتبً ِىٍٍىتىٕىڭ ِىٍٍىٌ ئېڭي ثوٍىچە ئېتىراپىغب خىتبٍٍىرىٕي
ٍىغىػمب ثبغٍىػىذىٓ وېَىٓ ،تەثىئىٌ ھبٌذا ثبغمب ِىٍٍەتٍەرٔىّۇ غۇ ٍوٌغب لىسىمتۇرۇپ ،ئۆز
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ِىٍٍىتىٕىڭ ئبدەٍِىرى ثىٍەْ ئۆزىٕي لوغذاغمب ،دىٕي زاتالر ثوٌطب ِىٍٍىٌ ئبڭذىٓ پبٍذىٍىٕىپ
ئۆزىٕي لوغذاغمب وىرىػىپتىىۀذە .ثۇٔىڭ ئوتتۇرىطىذىىي ثبغٍىٕىػمب لبراڭ.
ِۇختەر :غۇٔذاق .ئۀە غۇ ضەۋەثتىٓ ،دىٕي زاتٍىرىّىسِۇ ِىٍٍەتچىٍەرٔي ھىّبٍە لىٍىذىغبْ
ثوٌۇغتي.

ئىطَبْ وۆتۈرۈغىە رەھبەرٌىه لىٍىذىغبْ ئولۇتمۇچىالر

ۋاڭ ٌىػَوڭِ :ۇتٍەق وۆپ ضبٔذىىي خەٌك ئبِّىطىغب ٔىطجەتەْ ئبٌغبٔذا ،ئۇالر ئۈچۈْ تبرىخٕىڭ ثۇ
ِەضىٍىذە ئۆز ئبٌذىغب ِەخطۇش ثىر ضەۋەة ثوٌغبٍٔىمي ِۇھىُ ئەِەشِ .ۇھىُ ثوٌغىٕي ئۇالر ئۈچۈْ
ٍۀىال وۆز ئبٌذىذىىي ۋەزىَەت .ئەِذى ثىس غۇ ئۈچىٕچي خىٍذىىي وىػىٍەرٔي تەھٍىً لىٍىپ
ثبلبٍٍي .ثۇ خىٍذىىي وىػىٍەر ئەِەٌىَەتتە ئبداٌەتٍىه ِۇئبِىٍىگە ئېرىػەٌّەًِ ،ىٍٍىٌ
وەِطىتىٍىػىە ئۇچراپ وېٍىۋاتمبٍٔىمي ئۈچۈْ خىتبٍالردىٓ لبچىذىغبْ ھبٌغب وېٍىپ لبٌغبْ.
ِۇختەر :ئۇالر تۇرِۇظ ضەۋىَىّىس ثبرغبٔطېرى ئۆضۈپ ثبرضب دېگۀذىٓ ثبغمب ئىػٕي ئوٍٍىّبٍذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثۇٔي ِۇٔذاق دەپ ٍەوۈٍٔىطەن ثوٌّبضّۇِ :ەٍٍي ضەْ دېگەْ غۇ ئبٌذىٕمي ئىىىي
تۈردىىي وىػىٍەر ثوٌّىطۇْ ِ −ىٍٍەتچىٍەر ثىٍەْ دىٕي ئبڭذىىىٍەر ِ −ۇتٍەق چوڭ ثىر
ئېھتىّبٌٍىك ثىٍەْ ،ئۇالرِۇ ثبٍىمىالردەن ئەِەٌىٌ پبئبٌىَەت جەرٍبٔىذا ٔبھەلچىٍىمالرغب ٍبوي
وەِطىت ىٍىػٍەرگە دۇچ وېٍىپ تۇرغبچمب ،ئبِبي ٍوق ِۇضتەلىٍٍىك تەٌىپىٕي ئوتتۇرىغب لوٍۇغمب
ِەججۇر ثوٌغبْ .غۇٔذالّۇ؟
[تەرجىّبٔذىٓ :ۋاڭ ٌىَػوڭ ثۇ وىتبۋىذا ۋە ثبغمب ِبلبٌىٍىرىذە ،ھەتتب ئۇٔىڭ تەضىرىگە ئۇچرىغبْ
ثبغمب خىتبٍالرٔىڭ لبراغٍىرىٕي لوغۇپ ھېطبثٍىغبٔذىّۇ ،ئۇ ئبضبضەْ ٍۇلىرىمىذەن وەٌتۈرۈپ
چىمىرىع فورِىالضىغب تبٍىٕىپ ئەضٍي ِۇھىُ ِەضىٍە ثوٌغبْ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىً ثوٌۇظ تەثىئىٌ
ھەلمىّىسٔي ،غورۇرىّىسٔي ،ئبثرۇٍىّىسٔي ،ئەڭ ِۇھىّي تۇغّب ھەٍذەوچي وۈچ ثوٌۇپ وېٍىۋاتمبْ ،ثۇ
وۈٍٔەردە دېگۀذەن جبٍٔىٕىپ وېتەٌّەٍۋاتمبْ ِىٍٍىٌ تەۋەٌىه ئىچىذىال ئبٔذىٓ ئۆزىٕىڭ
غەوىٍٍىٕىػىذىٓ ثوٍبٔمي ِەخطۇش ئبدەَ ثوٌۇپ ٍبغبغٕىڭ تۇغّب ،تەثىئىٌ ،تبرىخي جەٌپ لىٍىع
ضىھىرٌىك وۈچىگە تەٌپۈٔۈپ ٍبغبظ ئبرزۇضىذىٓ پەخرىٍىٕىع ئبرلىٍىمال ثىس ،ئۇٍغۇر ،غەرلىٌ
تۈروىطتبٍٔىك ثوٌۇظ ثەختىَبرٌىمىغب ئېرىػەٌەٍذىغبٍٔىمتەن تۈپىي ۋە ئەلەٌٍىٌ ئىٕطبٍٔىك
ئبرزۇٍىّىسٔي ئىٕتبٍىٓ ئۇضتىٍىك ثىٍەْ رەت لىٍىپ تبغالپ ،ثىسٔي لبٔذالتۇر خىتبً
گراجذأٍىرى لبتبرىذا ئەضٍي ئېرىػىػىە تېگىػٍىه ثوٌغبْ تەڭطىسٌىه ،وەِطىتىٍىع ،ثىھۇدە
ثېطىّغب ئۇچراظ … دېگۀذەن ئىىىىٍەِچي ھەتتب ئۇٔىڭذىّٕۇ تۆۋەْ ئبدىّىٍَىه ھەلٍىرىّىس
ئۈچۈٔال خىتبٍذىٓ ئبٍرىٍىعِ ،ۇضتەلىً ِىٍٍىٌ دۆٌەت لۇرۇغمب ِەججۇر ثوٌۇۋاتمبْ ثىر خىتبً
ِەخٍۇلي لىٍىپ تەضۋىرٌەغىە جبْ-جەھٍي ثىٍىپ تىرىػىپ وېٍىۋاتمبٍٔىمىٕي وۆرۈپ ئبالالٍّىس.
ِەٌۇَ جەھەتتە ثىچبرە ”ِۇختەرٔىّۇ غۇ لىٍتبلمب ضۆرەپ ِبڭغبٍٔىمي ئېٕىك .ثىسدىىي ِىٍٍىٌ
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ِەضىٍە دېگىٕىّىس ،ئەضٍىذە ثىر تبرىخي ِىٍٍىٌ روھِ ،ىٍٍىٌ تېررىتورىَەِ ،ىٍٍىٌ ئېتىمبد،
ِىٍٍىٌ ِۀپەئەتِ ،ىٍٍىٌ تەرەلمىَبت تەٌەپ لىٍىع … ،دېگۀذەن تۈپىي ۋە وەڭ ِۀىذىىي
ئىٕطبْ تۈرى ثوٌۇپ ٍبغبظ غبٍىّىسٔىڭ تبغمي وۆرۈٔۈغىذۇر .ثۇٔىڭ وؤىىرىتٕي ئىپبدىطي
غەرلىٌ تۈروىطتبْ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك تەٌىپي غەوٍىذە ئوتتۇرىغب چىمّبلتب .ثۇ تەٌەپ ئۇٍغۇر
ئۇلۇِي ،غەرلي تۈروىطتبٍٔىك ئۇلۇِي تبرىخ ثېتىذىٓ تەثىئىٌ ثىر غەوىٍذە ِەڭگۈ ضۈپۈرۈپ
تبغالّٔىغىچە ثبغمب غەوىٍٍەرگە ئۆزگىرىپ ثوٌطىّۇ ِەڭگۈ ضبلٍىٕىذۇ ۋە داۋاٍِىك ھەرىىەتىە
ئبٍٍىٕىپ تۇرىذۇ .ۋە لەتئىٌ ئىػىٕىّۀىي ،ثۇ غبٍىطىٕي ھەر لبٔچە ئېغىر ثەدەي تۆٌەغىە ِەججۇر
پەٌطەپىذىٓ ،تبرىختىٓ،
لبٌغىٕىذىّۇ چولۇَ پبت ٍېمىٕذا ئەِەٌگە ئبغۇراالٍذۇ! −
ضوتطَبٌوگىَىذىٓ ۋە ھەتتب ئبدەتتىىي ئەدەثىٌ ثبٍبْ ئۇضٍۇثىذىٓ توٌۇق خەۋىرى ثوٌّىغبْ ثىرضي
ثوٌۇظ ضۈپىتىُ ثىٍەْ ثۇ چۇۋاٌچبق جۈٍِىٍەر ئبرلىٍىك ئۇٍغۇرٌۇق ،غەرلىٌ تۈروىطتبٍٔىك
ثوٌۇظ ئۈچۈْ غەرت ثوٌغبْ تۇغّب ،تەثىئىٌ ئبرزۇٍىّىسٔي ئبزراق ثوٌطىّۇ ٍىغىٕچبلالپ ئىپبدىٍەپ
ثېرەٌىذىّّۇ؟ ”ِۇختەر“ تۇٔجي ضوئبٌغب ثەرگەْ وەضىىٓ جبۋاثي  −ثۇ ٍەردىىي ئبضبضٍىك ِەضىٍە
ِىٍٍىٌ ِەضىٍىذۇر دېگىٕي ئەضٍىذە ِبٔب غۇٔذاق ثىر غبٍە ِەضىٍىطي ثۆٌىػي وېرەن ئىذى.
ثۇٔذاق ثىر غبٍە ،تۈپىي ئىٕطبْ ثوٌۇظ ئبرزۇضي ضۇٌھي-ضبالغب ئورۇْ لبٌذۇراالرِۇ؟ ٍۀي ھبزىرچە
ثىر پۇتٍۇق ،ئۆپىىطي ،جىگىرى وەَ ٍبوي ثوٍٕي ٍوق ئبدەَ ثوٌۇپ ٍبغبغمب رازى ثوٌۇپ تۇرغىٓ ،ئەتە
ٍۀە لبراپ ثبلبرِىس دېگۀگە ِبلۇي دېَىع پۇرضىتىّىس ثبرِۇ؟!]
ِۇختەر :دىٕي ضبھەدىىي وۆپ ضبٍٔىك وىػىٍىرىّىس ثىٍەْ ِىٍٍەتچىٍىرىّىسٔىڭ تەڭ ٍېرىّي
ضىس دېگۀذەن ۋەزىَەتتىٕال ٔبرازى ثوٌۇۋاتمبْ وىػىٍەر ھېطبثٍىٕىذۇ .ثۇٔذاق ۋەزىَەتتىٓ
لۇتۇغٕىڭ ثىرەر ٍوٌي ثبرِۇ؟ ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ئۇالر ثىر ثوٌطب ِىٍٍەتچىٍىه ٍوٌىٕي تبٌٍىۋاٌغبْ ٍبوي
دىٕي ٍوٌٕي توغرا تبپمبْ .ئەگەر ثۇ تۈردىىي وىػىٍىرىّىس ئەِەٌىٌ تۇرِۇظ جەرٍبٔىذا ئېرىػىەْ
ِۀپەئەتي ثىٍەْ تۇرِۇظ ِۇھىتي خىتبٍالرٔىڭىي ثىٍەْ ئوپّۇ-ئوخػبظ ثوٌغىٕىذا ،ثەٌىىُ ثۇ
خىً وىػىٍىرىّىس ثىتەرەپ ٍوٌغب وىرەٌىػيٍ ،بوي ثبٍب دېَىػىىٕىّىسدەن ئۈچىٕچي خىٍذىىي
رىَبٌىسِچىالر تەرىپىذە تۇرۇپ ،پەلەت ئۆزىٕىال ئوٍالٍذىغبْ ،تېخىّۇ ٍبخػي وۈْ ئۆتىۈزۈغٕىال
ئوٍالٍذىغبْ وىػىٍەرگە ئبٍٍىٕىػي ِۇِىىٓ.
ئەِّب ثۇٔذاق ثىر ئېھتىّبٌٍىك وۈٔذىٓ-وۈٔگە ئبزىَىپ وېتىۋاتىذۇِ .ىٍٍىتىّىسٔىڭ دۆٌەت
ِەِۇرى خىسِەتچىٍىرى ئبرىطىذىىي ٔىطجىتي ٍۈزدە ٔ 51ىڭ ئبضتىغب چۈغۈپ وېتىۋاتىذۇِ .بئبرىپ
ضبھەضىذە ھبزىر لوغتىٍٍىك ِبئبرىپ تۈزۈِي ٍوٌغب لوٍۇٌّبلتب .ثبغالٔغۇچ ِەوتەپتىٓ تبرتىپ
ئۇٍغۇر تىٍي دەرضٍىىىذىٓ ثبغمب ثبرٌىك دەرضٍەر خىتبٍچە ثوٌۇپ وەتتي .ھبزىر ِەوتەپٍەر
رىمبثەتٍىه خىسِەتچي تبٌالظ ئۇضۇٌىٕي لوٌالّٔبلتب .ثۇ ئۇضۇٌٕىڭ ئبلىۋىتي ِىٍٍىٌ
ئولۇتمۇچىالرٔىڭ غبٌٍىٕىپ تبغٍىٕىػىٕي وەٌتۈرۈپ چىمىرىذىغبٍٔىمي ئېٕىك .گەرچە ِىٍٍىٌ
ئولۇتمۇچىالر ثىٍىٍّىىتەن وۆرۈٔگىٕي ثىٍەْ ،ضىٕىپتب ئۆز ئبٔب تىٍىذا ضۆزٌەظ ئىّىبٔىَىتي
ثوٌّىغىٕىذا ھەر لبٔچە دېگەْ ثىٍەْ ثەرىجىر خىتبٍالردەن راۋاْ خىتبٍچە ضۆزٌىَەٌّەٍذۇ-دە.
ِۇتٍەق وۆپ ضبٔذىىي ِىٍٍىٌ ئولۇتمۇچىالر ئۇٍغۇرچە ِەوتەپٍەردە ٍېتىػىپ چىممبٍْ ،ېػىّۇ ثىر
ٍەرگە ثېرىپ لبٌغبْ ،ضەْ ئۇالرغب ٍ 01-5ىً خىتبٍچە ئۆگىٕىع ۋالتي ثەرضەڭّۇ خىتبٍچە دەرش
ثېرىپ وېتەٌىػي ِۇِىىٓ ئەِەش .غۇڭب ثۇ تۈردىىي ئولۇتمۇچىالر چولۇَ خىسِىتىذىٓ ئبٍرىٍىپ
غبٌٍىٕىپ تبغٍىٕىذۇ .ئەگەر غبٌٍىۋېتىٍگەْ ھبِبْ ،ئۇالر ئۆزٌىرىٕىڭ ئىػتىٓ
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چىمىرىٍغبٍٔىمىٕي ثىر ئېرلچىٍىك ِەضىٍىطيِ ،ىٍٍىتىّىسٔي ئبضطىّالتطىَە لىٍىۋەتّەوچي
دېَىػي ِۇِىىٓ .ئۇالرٔىڭ جبٔىجبْ ِۀپەئەتٍىرى دەخٍي تەئەررۇزغب ئۇچرىغبْ ۋالتىذا ،ئۇالر
چىمىپ ثبغمىالرٔي وۈغىۈرتۈغي ِۇِىىٓ .ئۇالرٔي ثوظ چبغٍىّب ،ئۇالر دېگەْ زىَبٌىٌ ،لوي
ئبضتىذا ئولۇپ چىممبْ ٔۇرغۇٍٔىغبْ ئولۇغۇچىٍىرى ثبرِ .ەضىٍەْ ھېٍىمي ٍېسىذىىي 01-01
ئولۇتمۇچي جەِئىَەتتىٓ ٔبرازىٍىمىٕي ئىپبدىٍەغىۀٍىىىٕي ثىٍذىڭ .ئۇالرٔىڭ لوٌىذا ثىرِۇٔچە
ئولۇغۇچىٍىرى ثبر .ئۇ ئولۇغۇچىالر ِۇئبٌىّىٕي ئۇضتبز دەپ تؤۇٍذۇِ .ۇئەٌىّىگە ثەوال چولۇٔىذۇ،
گېپىذىٓ چىمّبٍذۇ .ئۇ وۈٔگە وەٌگۀذە ئۇ ئولۇغۇچىالرِۇ ئۆزگىرەپ ِىٍٍەتچي ئىذىَىٕي لوثۇي
لىٍىذۇ .لبراپ تۇر ثۇٔذاق ئەھۋاي ئوْ ٍىٍغب لبٌّبٍال ئوتتۇرىغب چىمىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەِّب ضەْ دېگەْ ثۇ ئولۇتمۇچىالر دەرش ئۆتۈغتىٓ ثبغمب ھېچٕېّىٕي ثىٍّەٍذىغبْ
تۇرضب …
ِۇختەر :غۇٔذاق ،ثبغمب ھۈٔىرى ٍوق .ضىرتتىٓ ئىػّۇ تبپبٌّبٍذۇ .ثۇٔذاق وىػىٍەرٔىڭ ضبٔي ئبزِۇ
ئەِەش .پەرىسىّچە ِ 011-011ىڭ ئەتراپىذا ثوٌطب وېرەن.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇالر ئولۇغۇچىٍىرىٕي وۈغىۈرتطە ،ئولۇغۇچىٍىرى ثېرىپ ئۆٍذىىىٍەرٔي وۈغىۈرتطە،
… ثۇ دېگىٕىڭ ھەلىمەتۀّۇ زور وۈچ ئىىەْ.

ِىٍٍىٌ ِبئبرىپ ۋەٍراْ بوٌۇظ بوضۇغىطىذا تۇرِبلتب

ِۇختەر :ثۈگۈْ ثىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ِبئبرىپىّىسٔي ۋەٍراْ ثوٌۇظ گىرداثىغب وېٍىپ لبٌذى دېَىع
ِۇِىىٓ .لوغتىٍٍىك ئولۇتۇغٕي ٍوٌغب لوٍىّىس دەپ رىمبثەتٍەغتۈرۈپ دەرش ئولۇتمۇچىطي
تبٌالغٕي ٍوٌغب لوٍۇغمىٕي ،ثىر ھېطبثتب ِىٍٍىٌ ئولۇتمۇچىالرغب ”ئەِذى ضىٍەر ئۆٍىڭالرغب لبٍتىپ
لېٍىڭالر“ دېگىٕىذىٓ ثبغمب ٔەرضە ئەِەش.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثۇ لوظ تىٍٍىك ئولۇتۇظ دېگىٕي لبچبْ ثبغالٔذى؟
ِۇختەرٍ-0000 :ىٍٍىرى ثبغالٔغبّٔىىىٓ .ئۇ ٍىٍٍىرى تېخي ضىٕبق ثبضمۇچىذا ئىذى.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :لبچبٔذىٓ ثبغالپ رەضّىٍَەغتۈرۈٌذى؟
ِۇختەرٍ-0110 :ىٍي ٍبوي ثوٌّىطب ٍ-0110ىٍٍىرىغۇ دەٍّۀْ .وختىٍىك ِەوتەپٍەر ثۇٌتۇردىٓ
ثبغالپ ِىٍٍىَچە تىٍذا ئولۇٍذىغبٔالرٔي لوثۇي لىٍىػٕي ثىىبر لىٍذى .ئولۇتمۇچىٍىرىٕىّۇ
خىتبٍچە دەرش ئۆتۈغٕي ئۆگىتىع ئۈچۈْ خىتبٍغب وورۇضمب ئىۋەرتىػتي .ئەِّب ٍېرىُ ٍىٍٍىك ثىر
وۇرش ثىٍۀال خىتبٍچە دەرش ئۆتەٌەٍذىغبْ ثوٌۇپ چىمبالرِۇ؟ تەٌەپپۇزىچۇ؟ ٍبق ،ھەرگىس ِۇِىىٓ
ثوٌّبٍذىغبْ ثىر ئىع! ئۇٔىڭغىّۇ ِەٍٍي دەپ تۇراٍٍي ،ئولۇغۇچىالر ٔبرازىٍىك ثىٍذۈرِەضّۇ؟
ئولۇغۇچىالر تېخي وىچىه ثوٌغبچمب ،ئۇالردا ئېٕىك ثىرەر ِىٍٍىٌ ئبڭ ٍېتىٍّىگەْ .غۇڭب ئۇالر
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ِىٍٍىٌ ئولۇتمۇچىالرٔىڭ دەرش ئۆتۈظ ضەۋىَىطىٕي ٍبراتّبٍذىغبْ ،خىتبٍچىغب ئېغسى تۈزۈن
وەٌّەٍذۇ دەپ لبراٍذىغبْ ثوٌّبضّۇ؟ ثەزى ئولۇغۇچىالر وىچىىىذىٓ تبرتىپال خىتبٍچە تىً
چىمىرىػمب ثبغٍىغبْ ثوٌغبچمب ،ئۇالرٔىڭ تەٌەپپۇزى ئولۇتمۇچىٍىرىذىٓ ِىڭ ھەضطە ٍبخػي .غۇڭب
ئۇالر لوپۇپٍ :بق ثىس ثۇ ئولۇتمۇچىّىسٔىڭ دېگىٕىٕي ئۇلبٌّبٍۋاتىّىس ،خىتبٍچە ِەوتەپىە ثېرىپ
ئولۇضب ق ثوٌغۇدەن دېّەضّۇ؟ ئولۇغۇچىالر ٔبرازى ثوٌغبٔىىەِْ ،ەوتەپ رەھجەرٌىرىّۇ ئەِىطە دەرش
ئۆتەٌەٍذىغغبٔالرٔي تبٌالپ ئولۇتمۇچىٍىممب تەوٍىپ لىالٍٍي ،ئولۇتمۇچىطىٕي ئولۇغۇچىالر ئۆزٌىرى
تبٌٍىۋاٌطۇْ دەپ لوٍۇپ ثېرىذۇِ .ۇٔذاق لبرىّبلمب ثۇ ئۇضۇي ثەوال ِۇۋاپىك ثىر ئۇضۇٌذەن ثىٍىٕىػي
ِۇِىىٓ .ئەِّب غۇٔىڭ ثىٍۀال ِىٍٍىٌ ئولۇتمۇچىالر غبٌٍىٕىػي ِۇِىىٓ .ھبزىر ئبٌىٌ
ِەوتەپٍەرٔىڭ ھېچمبٍطىذا ئۇٍغۇرچە دەرش ئۆتۈغىە ٍوي لوٍۇٌّبٍذۇ .ئۇالرٔىڭ ھەِّىطي خىتبٍچە
دەرضىە ئۆتۈپ وېتىػتي.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثۇرۇْ ئبٌىٌ ِەوتەپٍەردە ئۇٍغۇرچە دەرش ئۆتىٍەِتي؟
ِۇختەر :ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىگە ئۇٍغۇرچە دەرش ئۆتىٍەتتي .خىتبٍچە ضۆٌىّەٍتتي .ھبزىر ئبٌىٌ
ِەوتەپٍەردە ئۇٍغۇرچە ضۆزٌەظ ِۇِىىٓ ئەِەش .ھبزىر ضىٕبق لىٍىّٕبلتب .ئىىىي-ئۈچ ٍىٍٍىك
ضىٕبق لىٍىػتىٓ وېَىٓ ئبٌىٌ ِەوتەپ ئولۇتمۇچىٍىرىّۇ خىسِىتىذىٓ ئبٍرىٍىػمب ِەججۇر.
ئبڭٍىػىّچە ثۇٔذىٓ وېَىٓ ئولۇتمۇچىٍىك لىٍىػتىّۇ ثىر-ئىىىي ٍىٍٍىك وېٍىػىُ تۈزەپ
ئولۇتمۇچي ثوٌۇظ ٍوٌغب لوٍۇٌىذىىەْ .ئۇالرِۇ ِۇلىُ دۆٌەت وبدىرى ثوالٌّىغىذەن .وىٍىػّىطە
ئىػتىٓ چىمىرىٍىذىغبْ گەپ .ثەزى ٔەرضىٍەر دەضٍەپتە تىٍغب ئېٍىٕغبْ ۋالتىذا خېٍىال
ِۇۋاپىمتەن ثىٍىٕىػي ِۇِىىٓ .ثىر لېتىُ ،ئىىىي لېتىُ ،ثۇٔذاق گەپ لبٍتب لبٍتب دىَىٍىۋەرضىّۇ
راضال ِۇۋاپىك ،توغرا گەپ ثوٌۇپ تۇٍىٍىۋېرىذىىەْ .ئەِّب وېَىٓ ئوٌتۇرۇپ ئوٍٍىغبٔذا ،ھە ،ثۇالرٔىڭ
ئەضٍي ٔېّە دېّەوچي ثوٌۇۋاتمبٍٔىمىٕي ئبٔذىٓ ئۇلمىٍي ثوٌىذىىەْ( .ۋاڭ وۈٌۈپ وېتىذۇ)
ثۈگۈٔىي وۈٔذە ٔۇرغۇٍٔىغبْ زىَبٌىٍَىرىّىس ِۇٔذاق ئوٍذا :خىتبً ھۆوۈِىتي ئۇٍغۇرالرٔىڭ
ھەِّىطىٕي ئىػتىٓ چىمىرىپ تبغٍىطۇْ ،ھېچمبٍطىّىس لۇرضبق توٍغۇزاٌّبً ئبچ لبالٍٍي .ھبزىر
ئىػطىسٌىك ئۇٔچىٍىه ئېغىر دەرىجىگە ثېرىپ ٍەتّىذى .ئىػطىسالغتۇرۇظ ضىَبضىتي ثەوال ئبضتب
ئىجرا لىٍىٕىۋاتىذۇ .ھۆوۈِەت ثۇ ضىَبضەتٕي ٍۀە ثىر ئبز تىسٌىتىپ ثېرضە ثوالتتيِ .ىٍٍىَالر
ٍۈزدەٍ-ۈز ئىػطىس ،دۆٌەت تەِىٕبتىذىٓ ثەھرىّەْ ثوٌىذىغبْ ثىرِۇ ٍەرٌىه لبٌّىغبْ وۈٔىطي
ئبٔذىٓ ِىٍٍەتچىٍىه ثبظ وۆتۈرۈپ چىمىذىغبْ وۈْ وېٍىذۇ! ھبزىرچە ثېسىٍەر ٍبِبْ ئەِەش ئىع
ئورٔىغب ئىگە ،ئبٌىذىغىٕىّۇ ئبز ھېطبثالّٔبٍذۇ .غۇڭب ئۇالر ”ٔېّىگە غبۋغب لىٍىػبتتىڭ ،ثىر ئوثذاْ
وۈٔىّىس ئۆتۈۋاتطب!“ دېَىػّەوتە .ئۇالرٔىڭ جبٔىجبْ ِۀپەئىتي تېخي دەخٍىگە ئۇچرىّىذى .غۇڭب
ھۆوۈِەت ئىػتىٓ چىمىرىع لەدىّىٕي تېسٌەتطە ٍبخػي ثوالتتي ،ئۇٔذاق ضۆرەٌّىٍىك لىٍىپ
ٔېّە لىٍىذىىىٓ دېَىػّەوتە .ئۇالر پۈتۈْ ِىٍٍىتىّىس ئۆزىٕىڭ ثېػىغب وەٌگەْ ثۇ ثبالضي لبزأي
تېسىراق ھېص لىٍطب ،وېٍەچىىىٕىّۇ تېس وۆرەٌىگەْ ،تؤۇپ ٍىتەٌىگەْ ثوالتتي :راضت ،ثىسگە
ئەِذى ٍبغبظ پۇرضىتي لبٌّبپتۇ ،ثبغمب چىمىع ٍوٌىّىسِۇ ٍوق ئىىەْ ،ئەِذى ئىتتىپبلٍىػىپ ثىر
ئىع لىٍّىطبق ثوٌّىغۇدەن دەٍذىغبْ ثوٌىذۇ دېَىػّەوتە.
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غىٕجبڭ داغۆدىىي ثىر پروفىططورٔىڭ ِۇٔذاق دېگىٕىٕي ئبڭٍىغبْ ئىذىُ :ئەگەر ثبرٌىك ئۇٍغۇرالر
ووچىغب چىمىپ ثىرٌىىتە ٔبِبٍىع لىٍطب ،ثىر ئېغىسِۇ گەپ لىٍىػّبً جىُ ِېڭىپ ثەرضىّۇ
ثىسٔىڭ خەٌمئبرادىىي ئورٔىّىس ثىر دەرىجە ئۆرٌىگەْ ثوالتتي .ثوٌّىطب ئۇٍغۇرالرٔىڭ تەڭ ٍېرىّي
ووچىغب چىمىپ گەپّۇ لىٍّبً ،غۇئبرِۇ توۋٌىّبً ئۈچ وۈْ جىُ ئوٌتۇرۇظ لىٍغبْ ثوٌطىّۇ
غىٕجبڭ ِەضىٍىطىٕىڭ خەٌمبراٌىػىػىٕي ئىىىي لەدەَ ثوٌطىّۇ ئىٍگىرى ضۈرگىٍي ثوالتتي.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۈچ وۈْ دېگىٕي ٔېّىطي ،ئۇٍغۇرالرٔىڭ ٍېرىّي چىمىپ ثىر ضبئەتال جىُ ئوٌتۇرۇظ
لىٍطىّۇ ئۇٔىڭغب ثىر ٔېّە تەڭ وىٍەٌەِتىىي.
ِۇختەرٍ :بغبظ ئىّىبٔىَىتي لبٌّىطب تەرەلمىَبتٕىڭ ٔېّە ئىػي؟ ثىس ئبۋۋاي ھبٍبت لېٍىػىّىسٔي
ئوٍٍىػىّىس وېرەن .ئۆز ئبٔب تىٍىّىسٔيِ ،ەدۀىَىتىّىسٔي ،دىٕي ئېتىمبدىّىسٔي ضبلالپ
لبالالٍّىسِۇ؟ ِۇغۇالرٔي ئوٍٍىٕىػمب ِەججۇرِىس .تەرەلمىَبت دېگەْ ثۇٔىڭ ئبٌذىذا ئىىىىٕچي
ِەضىٍە .ھبٍبتىغب وبپبٌەتٍىه لىالٌّىغبْ ثىرضىگە تەرەلمىَبتٕىڭ ٔېّە وېرىىي؟ ٔېّىٕي تەرەلمىٌ
لىٍذۇرِبلچي؟ ِەضىٍەا ِبٔب ِۇغۇ ٍەردە.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :تەرەلمىَبت دېگۀٍىه ھەِّىٕي ھەي لىٍىع دېگۀٍىه ئەِەش .دېڭ ضبۋپىڭ
تەرەلمىَبت ھەِّىٕىڭ ئبٌذىذا تۇرىذۇ دەٍذۇ .ئەضٍي ئۇٔذاق ئەِەشٔ .ېّىٕي تەرەلمىٌ
لىٍذۇرِبلچي؟ ھەرلبٔچە دېطىّۇ ٍۀە غۇ ئىگىٍىىٕي تەرەلمىٌ لىٍذۇرىّەْ دىَذىغۇ ،پۇي تبپىّەْ
دېّەوچىغۇ؟ ئىٕطبٔىَەت ِەدۀىَىتي دېگەْ ھەِّىٕي ئۆز ئىچىگە ئبٌىذىغبْ ثىر پۈتۈٍٔۈن.
ئىمتىطبد ئۇٔىڭ ئىچىذىىي ثىر ئبِىٍذىٕال ئىجبرەت.

ضوۋېتٕىڭ ِەغٍۇبىَىتىذىٓ خىتبٍالر ضبۋاق ئبٌّىذى

ِۇختەر :ثۈگۈٔىي وۈٔذە خىتبً دائىرىٍىرى ئۆزٌىرىٕي ثەوال ئەلىٍٍىك ھېطبپالغّبلتب .ئەِّب ئۇالر
غۇٔچە ٔۇرغۇْ ئىػالرٔىڭ پەٍذا ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي وۆرەٌّىذى .ئۇالر ھبزىر ثۇرۇٔمي ضوۋېتٕىڭ تۇتمبْ
ٍوٌىذا وېتىۋاتىذۇ .ضوۋېت ثۇرۇْ لىٍىپ ثبلمبْ ئىػالرٔي ثۇ خىتبٍالر ئەِذى لىٍىػمب
وىرىػّەوتە .ضبثىك ضوۋېت ئىتتىپبلي ئەٍٕي ۋالتىذا ئورتب ئبضىَبلٍىمالرغب ِەججۇرى رۇضچە
ئۆگىتىع ٍوٌىٕي تۇتمبْ ثوٌطىّۇ ،ئۇالرٔىڭ ثۇ پىالٔىٕىڭ ِەغٍوثىَەتٍىه ثىر ٍوي ئىىۀٍىىىٕي
تبرىخ ئىطجبتالپ چىمتي .ئەِّب ثۈگۈْ خىتبٍالر ٍۀە غۇ ٍوٌٕي تبٌٍىۋېٍىپ تەجرىجە ضبۋاق لوثۇي
لىٍىػتىٓ ثبظ تبرتّبلتب .ضبثىك ضوۋېت ئىتتىپبلىٕىڭ ئورتب ئبضىَب تەۋەضي ِۇضۇٌّبْ راٍؤي
ثوٌطىّۇ ،ئۇالرٔي ھەتتب توڭگۇز گۆغىٕىّۇ ٍەٍذىغبْ لىٍىۋېتىػىەْ .ئۇ ٍەردىىىٍەرِۇ ئۆزىٕي
ئبلٍىػىپ ئېتىمبد ٍىگەْ-ئىچىىٕي ثىٍەْ ثبھبالّٔبضٍىمي وېرەن دېَىػىذىىەْ .ئۇ ٍەردىىي
ٔۇرغۇْ وىػىٍەر ِبڭب” :ثىس ئۆز ۋالتىذا توڭگۇز گۆغىٕىّۇ ٍەٍتتۇق ،ھەتتب لىٍچە ئىىىىٍۀّەٍال
ٍەٍذىغبْ ثوٌۇپ وەتىەْ ئىذۇق “.دەٍتتيِ .بٔب ئەِذى لبرىطبڭ ،راضتىٕىال ئۇالرٔىڭ ئېتىمبدى
ٍولبٌّىغبْ .ئۇالر ئۆز ِىٍٍىٌ ِۇھىتىغب ئېرىػىىٕىذىٓ وېَىٓ لبٍتىذىٓ ئۆز دىٕي ئېتىمبدىٕي
لوغذاغمب وىرىػىەْ ،ھۆوۈِىتىّۇ پۇي چىمىرىپ دىٕي خبدىُ ٍېتىػتۈرِەوتە ،ضەئۇدىِ ،ىطىر
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لبتبرٌىك ٍەرٌەردىىي دىٕي ئۇٔىۋېرضىتېتالرغب ئىۋەرتىپ ٍېتىػتۈرِەوتە ،تۈروىَىگە ئىۋەرتىپ
ٍېتىػتۈرِەوتەِ ،ەوىىگىّۇ ھبجي ثوٌۇظ ئۈچۈْ ٔۇرغۇْ ئبدەَ ئىۋەرتّەوتە .غۇڭب
ضوۋېتٕىڭىىذەن ئۇٔذاق ئبضىّىالتطىَە لىٍىع ئۇضۇٌي وبرغب وەٌّەٍذۇ ،ثەرىجىر ِەغٍوپ ثوٌىذۇ.
ثۈگۈٔىي ئىػتىٓ چىمىرىٍىع ِەضىٍىطي غەخطىٍەر ئۈچۈْ ثەوال لورلۇٔچٍۇق ئىع ثوٌۇپ
تۇٍۇٌۇغي ِۇِىىٓ .ئەِّب پۈتىۈي ِىٍٍىالر ٔۇلتىطىذىٓ ئبٌغبٔذا ثەٌىىُ ئىٕتبٍىٓ پبٍذىٍىك ثىر
ئىع ھېطبثٍىٕىػىّۇ ِۇِىىٓ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئىػتىٓ چىمىرىٍىپ ئىػطىس لبٌذۇرۇظ ِەضىٍىطي ثبٍب ضەْ دېگەْ ئولۇتمۇچىالر
لوغۇٔىذىٓ ثبغمب ٍۀە لبٍطي ضبھەٌەردە گەۋدىٍىه وۆرۈٌّەوتە؟
ِۇختەر :ثبغمب ٍەرٌەرٔي دېطەنِ ،ەضىٍەْ دۆٌەت ھبزىر ئۇٍغۇرالردىٓ ِەِۇرى خىسِەتچي ئبٌّبٍذۇ.
ثەٌىىُ ئبئىٍىطىذە ئەِەٌذار ثوٌغبٔالر ثبر ثوٌطب ئبرلب ئىػىه لىٍىپ خىسِەتچىٍىىىە
وىرەٌەٍذىغبٔالر ٍبوي ثبً ثوٌۇپ تۆت-ثەظ ِىڭذىٓ پۇي خەجٍەپ ِەِۇرى خىسِەتىە
وىرەٌەٍذىغبٔالردىٓ ثۆٌىػي ِۇِىىٓ .ثوٌّىطب ھېچىىُ ھۆوۈِەت خىسِىتي ثبر ٍەرگە
ٍېمىٍٕىػبٌّبٍذۇ .ضوت ِەھىىّىٍىرى ،تەپتىع ِەھىىّىٍىرى چولۇَ ئۇٍغۇرالردىٓ ئبدەَ ثۆٌىػي
وېرەن دەپ ئېٕىك ثەٌگىٍەغىەْ ثوٌغبچمب ،ئۇ ٍەرٌەرگە ئبز-توال وىرەٌەٍذىغبٔالر ثۆٌىػي ِۇِىىٓ.
ئەِّب لبتٕبظ ئىذارىطي ،ئبغٍىك ئىذارىطي ،ئورِبٔچىٍىك ئىذارىطي ،ثبٔىب ،پوچتب تېٍېگراف،
تۆِۈرٍوي دېگۀذەن ٔۇرغۇٍٔىغبْ ئىذارىٍەر ئۇٍغۇرالرٔي ھەرگىس لوثۇي لىٍّبٍذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭٔ :ېّە ضەۋەثتىٓ ئبٌّبٍذۇ؟ ئبدەتتە ئۇالرٔىڭ ھەِّىطي ئۇٍغۇرالر خىتبٍچىٕي ٍبخػي
ثىٍّەٍذۇ دەپ لوثۇي لىٍّبِذۇ ثوٌّىطب؟
ِۇختەر :ئۇالرٔىڭ ثەزىٍىرى ثىس ئۇٍغۇر ئبٌّبٍّىس دەپ ئوچۇلال ئېَتىػىذۇ .ھەر لبٍطي ئىذارىالرٔي
لوٍۇپ تۇراٍٍي ،ھۆوۈِەت ئورگبٍٔىرىّۇ خىسِەتچي لوثۇي لىٍىػالردا ،ثىرەر ِۇئبۋىٓ ثبغمبرِب
دەرىجىٍىه وبدىر تبٌالظ ئۈچۈْ ئىّتىھبْ ئېٍىع ئۈچۈْ تبرلبتمبْ ھۆججەتٍىرىذە ئۇٍغۇر ئبٌّبٍّىس
دەپ ئوچۇق ٍېسىػّبلتبِ .ەضىٍەْ ضبٍبھەت ئىذارىطي ثىرەر ِۇئبۋىٓ ثبغمبرِب ثبغٍىمىٕي ٍبوي
ِۇئبۋىٓ ئىذارە ثبغٍىمىٕي ئۆضتۈرِەوچي ثوٌطب ھۈججەتٕىڭ وەٍٕىگە ”ٍبٌغۇز خۀسۇ ثۆٌىػي
غەرت“ دەپ ئەضىەرتىپ لوٍغبْ؛ چەتئەي ثىٍەْ ئباللىٍىػىع ئىػخبٔىطي ئۈچۈْ ِۇئبۋىٓ ِۇدىر
تەوٍىپ لىٍىػتب ئېٕىك لىٍىپ خىتبً ثۆٌىػي وېرەن دەپ ٍېسىپ لوٍغبْ .ثۇ ثىر ئىرلچىٍىك
ئەِەضّۇ؟ ھەتتب ئبٌذىغب ثبرغبٔالر خىتبٍچە ئولۇغبٔالردىٓ ثوٌۇپ ،وىچىىىذىٓ تبرتىپال خىتبٍالر
ثىٍەْ ثىرگە ئۆضىەْ ،ثىر ئېغىسِۇ ئۇٍغۇرچە تىً ثىٍّىطىّۇ وىٍّىه وبرتۇغىىطىذا ئۇٍغۇر دەپ
ٍېسىٍغبٔال ثوٌطب ،ثىس ئۇٍغۇر ئبٌّبٍّىس ،ثىسگە خىتبً ثۆٌىػي وېرەن دەپ ئېٕىك ئېَتىذۇ! ثۇٔىڭغب
ئوخػبٍذىغبْ پبٌىٕي ِىٍٍەتتىٕال ئبدەَ ئبٌىّىس دەٍذىغبْ ئەھۋاي ٍبٌغۇز خىتبٍذىال ثبر ئىع ،ثبغمب
ھېچمبٔذاق دۆٌەتتە ثۇٔذاق ئىع ٍوق دەپ لبراٍّەْ .ئۇالر تېخي ثۇٔىڭغب ثبھبٔە وۆرضىتىػىذۇ :ھە،
ثىس دېھمبٔچىٍىك-چبرۋۇچىٍىك ئىذارىطىگە ثىر ِۇئبۋىٓ ثبغٍىك تەوٍىپ لىٍىّىس ،ثۇ ئورۇْ
ِەخطۇش ٍېسىالرٔىڭ دېھمبٔچىٍىك ئىػٍىرىٕي ثبغمۇرىذىغبْ ٍبوي داۋاٍِىك ٍېسىالرغب ثېرىپ
تۇرىذىغبْ ئىع ثوٌغبچمب ئۇٍغۇرچە ثىٍىذىغبْ ثىرضي ثۆٌىػي وېرەن ،غۇڭب ثىس ثۇٔذاق ئورۇٔغب
ئۇٍغۇر ئېٍىػمب ِەججۇرِىس دېَىػىذىىۀۇ ،ئەِّب ثۇ ئەِەي ثىر وەضىپىە ِەضئۇي ئىع ثوٌغبچمب
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خىتبٍچە ضەۋىَىطي ثوٌّىطب خىتبٍچە ھۆججەتٍەرٔي وۆرەٌّىطە لبٔذاق لىالر؟ ئەِّب ئۇالرٔىڭ
ثبھبٔىطي ثەوال وۆپ .ئۆزىٕىڭ ثبھبٔىطىٕىال ھەلٍىك لىٍىپ وۆرضىتىػىذۇ .ثۇ تەرەپٍەردە ِۇٔذاق
ثىر گەپ ثبر :خىتبٍالر ”ھەق گەپ لىٍىع“ دېگۀٕي ثەوال وۆپ ئىػٍىتىذۇ” .ھەق گەپ“ ٔي
تەرجىّە لىٍطبق ”ِېٕىڭ راضت“ دېگەْ ِۀىٕي ثېرىذۇ .غۇڭب خىتبٍالر ”ھەق گەپ لىٍىع“ لب
وىرىػىەْ ھبِبْ وىػىٍەر دەرھبي ئۇالردىٓ لبچىذۇِ :بٔبٍ ،ۀە ثبغٍىۋەتتي ئۆزىٕىڭ گېپىٕي!
دېَىػىذۇ خەٌمىّىس .ئۇالر ئۇٍبْ ئبٍالٔذۇرۇپ ،ثۇٍبْ ئبٍالٔذۇرۇپ ئبخىرى ئۆزىٕىڭىىٕي ھەلٍىك
لىٍىپ چىمىرىػمب ئۇرۇٔۇغىذۇ .ئۇالر ئېغىسىذا ھەق گەپ لىٍذىُ دېگىٕي ثىٍەْ ،ئەِەٌىَەتتە
دېگۀٍىرىٕىڭ ھېچجىر ھەلٍىك ٍېرى ٍوق.

لبٍطي خىٍذىىي ئۇٍغۇرالر خىتبً پۇلراضي بوٌۇغٕي خبالٍذۇ؟

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٔذالتب لبٍطي تۈردىىي ئۇٍغۇرالر ۋەزىَەتتي رازى؟ خىتبٍٕىڭ ِۇھىُ وىػىٍىرى
ئبرىطىغب وىرەٌىگەْ ،ئەِەي تۇتبٌىغبٍٔىرى خبالِذۇ ثوٌّىطب؟
ِۇختەر :توغرا دەٍطەْ ،ئەِەي تۇتبٌىغبٍٔىرى ،تىجبرەت ئىػٍىرىذا ئىػىٕي ٍۈرۈغتۈرىۋاٌغبْ ثىر
لىطىُ وىػىٍەر ،غۇٔىڭذەن ٍۀە ثىر لىطىُ ٌىجراي وىػىٍەر ٍ −ۀي ھېچمبٔذاق ثىر دىٓ ٍبوي
ِىٍٍىٌ لبراغالرٔىڭ چەوٍىّىطىگە ئۇچراغٕي خبٌىّبٍذىغبٔالرِ ،ۇغۇ ھبٌىتىّىس ٍبخػي دەپ
لبرىػي ِۇِىىٓ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ھېچمبٔذاق دىٓ ۋە ِىٍٍىٌ لبراغالرغب ثېمىّٕبٍذىغبْ وىػىٍەر لبٔذاق وىػىٍەردۇ؟
ِەْ ھبزىرغىچە ثۇٔذاق ثىرەر ئۇٍغۇرٔي وۆرِىذىُ.
ِۇختەر :ثۇٔذاق وىػىٍەر ئبدەَ دېەەْ ھېچمبٔذاق چەوٍىّىگە ئۇچرىّبضٍىمي وېرەن دەپ
ھېطبپٍىػىذۇ .ئۇالر ثۇٔذاق ٍبغبظ ثىر لەدەر راھەت ،وۆڭۈٌٍۈن دەپ لبرىػىذۇ .ئۇٔذالالر ثىرەر
چەوٍىّىگە ئۇچرىطىال ئۆزىٕي ئەروىٓ ھېص لىالٌّبٍذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭِ :ۇٔذاق دەٍ ،ۀي ئۇٔذالالر پەلەتال ئۆزىٕىال ئوٍالٍذىغبْ وىػىٍەردىٓ ئىىۀذە .ثۇ
تۈردىىي وىػىٍەر ثۇ ٍېمىٕذا پەٍذا ثوٌغبّٔۇ ٍبوي ثۇرۇٔذىٓ تبرتىپال ثبرِىذى؟ ئۇٔذالالر
وۆپىَىۋاتبِذۇ ٍبوي غۇ پىتي تۇراِذۇ؟
ِۇختەر :ثۇرۇٔذىٓ ثبر .تبرىختىٓ ثۇٍبْ ثۇٔذاق ئبدەٍِەر ھەر دائىُ پەٍذا ثوٌۇپ تۇرىذىىەْ .ثەٌىىُ
ثۈگۈٔىي وۈٔذە ئۇٔذالالر ثۇرۇٔمىذىٓ وۆپرەن ،ضەي وۆپىَىۋاتمبْ ثۆٌىػىّۇ ِۇِىىٓ.
ۋاڭ ٌىػَوڭٍ :ۀي ٔۇرغۇْ وىػىٍەر ئۀە غۇ تۈردىىي ئبدەٍِەرگە ئبٍٍىٕىپ وېتىۋاتبِذۇ
دېّەوچىّەْ .ثۇ ثىر ٍۈزٌىٕىػىە ئبٍٍىٕىۋاتبِذۇ؟
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ِۇختەرٍ :بق ،ئۇٔذاق ئىع ٍوق! ئبدەَ ضبٔىذا وۆپەٍگۀذەن وۆرۈٔگىٕي ثىٍەْ ئۇٔذالالر جەِئىَەتتە
ثىر ئېمىُ ثوٌۇپ غەوىٍٍىٕەٌّەٍذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثۇٔذاق ئبدەٍِەر جەِئىَەتتىىي لبٍطي خىً وىػىٍەردىٓ تەروىت تبپىذۇ ،ئۇالرٔىڭ
ھەِّىطىٕىڭال ئىػي ،وەضپي ثبر وىػىٍەرِۇ؟ ئۇٔذالالر دىٕغب ئېتىمبد لىالِذۇ؟
ِۇختەر :ثۇٔذالالرٔىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّي وەضپي ،ئىػي ثبر وىػىٍەر ثوٌۇپ ،ئبضبضٍىمي
غەھەرٌەردە ٍبغبٍذۇ .ئۇٔذالالر ئبغسىذا دىٕغب ئىػىٕىّەْ دېگۀذەن لىٍغىٕي ثىٍەْ ،ئەِەٌىَەتتە
دىٕغب ئىػىٕىػٕي ثەن خبالپ وەتّەٍذۇ .ھەتتب ھېچٕىّىگىال ئىػۀّەٍذىغبٔالر دېطىّۇ ثوٌىذۇ.
ئۇالرٔىڭ لبرىػىذا ئبدەَ ثەرىجىر ئۆٌىذۇ ،غۇٔذاق ثوٌغبٔىىەْ ثىر وۈْ ثوٌطىّۇ خۇغبي ٍبغبظ
وېرەن ،ثۈگۈْ خبغبي ئۆتىەزضەِال رازىّەْ دېَىػىذۇ .ئۇالر ئۀە غۇٔذاق ٍبغبٍذىغبْ وىػىٍەر.
ۋاڭ ٌىػَوڭٍ :ۀي وۈٔي وۆڭۈٌٍۈن ئۆتطىال رازى ثوٌىذىغبْ تىپالردىٓ ئىىۀذە .ثۇ تۈردىىي
وىػىٍەر ٍبغالر ئبرىطىذا وۆپّۇ ٍبوي ھەِّە ٍبغتىىىٍەردىٓ ثبرِۇ؟ ئۇالر لبٍطي ضەۋىَىذىىي
وىػىٍەرگە ِۀطۇپ؟
[دىممەت ،ۋاڭ ٌىػَوڭ ثۇ ٍەردە ٍۀە ِىٍٍىٌ ِەضىٍىگە ٍبوي دىٕغب لىسىمّبٍذىغبْ وىػىٍەرٔي
تېپىۋېٍىػمب لىسىمىپ وېتىۋاتىذۇ – .ت]
ِۇختەر :ثەٌىىُ ٍبغالر ئبرىطىذا ضەي وۆپرەن ثۆٌىػىّۇ ِۇِىىٓ .ئوِۇِىٍَىمتىٓ ئبٌغبٔذا
ئۇٔذالالرٔي ِىٍٍىالر ئبرىطىذا ِەدۀىَەت ضەۋىَىطي ضەي ٍولۇرىراق وىػىٍەر دەپ لبراغمىّۇ ثوالر.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :خىتبٍچە ئولۇغبْ ٍبوي ئۇٍغۇرچە ئولۇغبٔالرغب ِۇٔبضىۋەتٍىىّۇ؟
ِۇختەرٍ :بق ،ثۇٔىڭ ثىٍەْ ِۇٔبضىۋىتي ٍوق.

ضەٍپىذىٓ ۋە ٌېٕىٓ ھەٍىىٍي

ِۇختەر :غۇٔىطي ثىر ھەلىمەتىي ،ئۇٍغۇرال ثوٌىذىىەْ ،ئۇ وىػي خىتبً ووِپبرتىَىطىگە ھەرلبٔچە
ضبدىك ثىرضي ثۆٌىػىذىٓ ،ھەرلبٔچە ضبدالەت ثىٍەْ ئىػٍىگەْ ثۆٌىػىذىٓ لەتئىٌ ٔەزەرٍ ،ۀي
ضەٍپىذىٓ ئەزىسگە ئوخػبظ ثىرضي ثوٌغىٕىذىّۇ خىتبٍالر ثەرىجىر ئۇٔىڭغب ئىػۀّەٍذۇ .ضەٍپىذىٓ
ئەزىسٔىڭ ئۈضتىٍىذە ثىر ٌېٕىٓ ھەٍىىٍي لۇٍۇغٍۇق ئىىۀذۇقِ .ېٕىڭچە ثۇٔذاق لىٍىذىغبْ ثىرِۇ
خىتبً ثوٌّىطب وېرەن ثەٌىىُ .دېّەن ئۇٔىڭ ثىر ”ضوٌچىً“ ئىذىَىٍىه ثىرضي ئىىۀٍىىىٕي
وۆرضىتىذۇ .غۇٔىڭغب لبرىّبً ئۇِۇ ئۆٍىذە ضۆزٌىػىػتىٓ لورلۇپ وۆڭٍىذىىي گەپٍەرٔي لىٍىػمب
توغرا وەٌگۀذە گۈٌٍۈوىە چىمىپ ضۆزٌىػەٍٍي دەپ ثبغچىطىغب چىمىۋاٌىذىىەْ .ئۇٔىڭ ثبغچىطىذا
ثىر توزى ثوٌۇپ ،ئۇ لۇظ چىػمىطي وەٌطە دائىُ دېگۈدەن تبَ لوغٕىطي ٌىپىڭٕىڭ لورۇضىغب
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وىرىپ چىچبروۀذۇقٌ .ىپىڭ ثۇٔىڭغب ثەوال خبپب ثوالتتىىەْ .ئبِبي ٍوق ،ھبٍۋإٔي دەپ رۀجىگىٍي
ثوٌّبٍذۇ-دە .گەپ لىالٌّبٍذىىۀذۇق( .وۈٌۈپ وەتتي)

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضەٍپىذىٕٕىڭ ئىذىَىطي وېَىٕچە ئۆزگەردىّۇ؟ …
ِۇختەر :ئۇ چولۇَ پۇغبٍّبْ لىٍىػي وېرەن .ئۇ ٍېسىمچىٍىك ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕبتتي .ئىطالَ
دىٕىٕىڭ غىٕجبڭغب لبٔذاق تبرلبٌغبٍٔىمىٕي ٍبزغبْ ئىذى .تبرىختب لبراخبْ ضۇالٌىطىٕىڭ ثىر
غبھسادىطي تۇٔجي ثوٌۇپ ِۇضۇٌّبْ ثوٌغبْ .ئۇ تەختىە ۋارىطٍىك لىٍغبٔذىٓ وېَىٓ ئىطالَ
دىٕىٕي دۆٌەت دىٕي لىٍىپ ئۆزگەرتىۀىىەْ .لبراخبٔىَالر ضۇالٌىطي ٔەچچە ئوْ ٍىً جەڭ لىٍىپ
ٍۈرۈپ ثودا دىٕىٕي ئەِەٌذىٓ لبٌذۇرۇپ ،پۈتۈْ ِەٍِىىەت خەٌمىٕي ثىردەن ئىطالَ دىٕىغب
وىرگۈزگۀىىەْ .ضەٍپىذىٓ ئۀە غۇ وىػىٕىڭ تبرىخىٕي ٍېسىپ چىممبْ ثوٌۇپ ،ئۇ وىتبثٕىڭ
ئىطّي «ثۇغراخبْ» ئىذى .ئۇ ٍۀە ئۈچ ۋىالٍەت ئىٕمىالثي ھەلمىذىّۇ وىتبة ٍبزدى .ئوْ ئىىىي
ِۇلبَ تەتمىمبتي ثىٍۀّۇ غۇغۇٌالٔغبْ .ئۇٍغۇر تۈروي تىٍي ِەدۀىَىتي تەتمىمبتي جەھەتتىّۇ
ٔۇرغۇْ خىسِەتٍەرٔي ئىػٍىگەْ .ئۇ ئۆزىٕىڭ ٍبِبْ تەضىرىٕي ئۆزگەرتّەوچي ثوٌۇپِ ،ىٍٍىٌ
ِەدۀىَەت ئۈچۈْ لىٍىػمب تېگىػٍىه ئىػالرٔي لىٍىپ ثبلمبْ ثوٌطىّۇ ،ثەرىجىر ٍبِبْ تەضىرىٕي
تۈزىتەٌّىگۀْ .ۇرغۇْ وىػىٍەر ئۇٔىڭغب ئىچىٕي ئبغرىتمىٕي ثىٍەْ ئۇٔي ھەرگىسِۇ لوثۇي
لىٍّبٍذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭٍ :ۀي ئۇٔي وەچۈرِەٍذۇ ،غۇٔذالّۇ؟
ِۇختەر :غۇٔذاق.
ۋاڭ ٌىػَوڭِ :ېٕىڭچە ئۇ جوزىطىغب ثىر ٌېٕىٓ ھەٍىىٍىٕي تىىٍىۋاٌغبٍٔىمي چولۇَ ثىر ٔەرضىٕي
ِەلطەت لىٍغبْ ثڭوٌىػي ِۇِىىٓ .ووِپبرتىَە ئەزاٌىرى ئبرىطىذىىي ِىٍٍىٌ خبدىّالر ٌېٕىٕٕي
ثىر لەدەر لەدىرٌىػەتتيٌ .ېٕىٓ ِىٍٍىٌ ِەضىٍە ھەلمىذە ٔۇرغۇْ ثبٍبٔالرٔي لىٍغبْ ثوٌۇپ ،ثۇ
ضۆٌەر ووِىٕىطتالرٔىڭ ِىٍٍىٌ وبدىرٌىرىغب ثەوال ٍبلبتتي .ثۇٔىڭ ئىچىذە ئەٍٕي ۋالتىذا چبرۇضىَە
ثېطىۋاٌغبْ خىتبً تەرٌىرىٕي لبٍتۇرۇپ ثېرىّىس دېگەْ ٍەرٌىرىِ ،ىٍٍەتٍەرٔي ِۇضتەلىً
لىٍىّىس دەٍذىغبْ ٍەرٌىرى ئۇالرٔي ثەوال لىسىمتۇراتتيِ .ىٍٍىالر ٌېٕىٕٕىڭ ثۇ ضىَبضەتٍىرىٕي
ضتبٌىٓ ئۆزگەرتىۋېتىپ ِىٍٍىٌ ثبضتۇرۇظ ضىَبضىتىٕي ٍۈرگۈزدى دەپ چۈغىٕەتتي .ئەضٍىذە
ٌېٕىٕٕىڭ وېَىٕىي ِىٍٍىٌ ِەضىٍە ھەلمىذە ئېَتمبٍٔىرى ثىٍەْ ضتبٌىٕٕىڭ لىٍغبٍٔىرىذىٓ
لىٍچە پەرلي ٍوق ئىذىِ .بۋزېذوڭّۇ جىڭگبڭطۀذىىي ۋالتىذا ِۇضتەلىً ثوٌۇغىغب ِبلۇي دەٍّىس
دېّىگۀّىذى؟ وېَىٓ ئۇِۇ ئوخػبغال ثبضتۇرۇظ ٍوٌىٕي تبٌٍىۋاٌغبِْ .ېٕىڭچە ضەٍپىذىٕٕىڭ
ئبٌذىغب ٌېٕىٓ ھەٍىىٍىٕي تىىٍىۋاٌغبٍٔىمىٕىڭ ِۀىطي ،ثۈگۈٔىي ِىٍٍىٌ ضىَبضەتىە ٔبرازىٍىك
ثىٍذۈرگۀٍىىىٕىڭ ثىر ئىپبدىطي ثۆٌىػي ِۇِىىٓ .ئۇ ثۇ ھەٍىەٌٕي وۆرضىتىع ئبرلىٍىك
ِىٍٍىٌ ضىَبضەتٍەردە ٌېٕىٕٕىڭ دېگىٕىذەن ِىٍٍەتٍەرٔي ِۇضتەلىً ثوٌۇغىغب ،ئۆزىگە ئۆزى غوجب
ثوٌۇغىغب ئىػبرەت لىٍغىٕي ثوٌۇپ ،ھەرگىس ضوٌچىٍٍىك لىٍّبضٍىمٕي تەوىتٍىػي ئىذىٍ .ۀە ثىر
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تەرەپتىٓ ئۆزىٕىڭ ِبروطىسِغب ئېتىمبد لىٍىذىغبٍٔىمىٕىّۇ ئىپبدىٍىگىٕي ثۆٌىػي ِۇِىىٓ.
لېرىغبٔذا ئۆزىٕىڭ ئۆِرىٕي ئىٕىبر لىٍىػٕي خبٌىّبٍذۇ-دە… .
ِۇختەر :غۇٔذاق .ئەگەر ضەٍپىذىٓ ئېسىس ِبروطىسِٕي ئىٕىبر لىٍغبْ ثوٌطب راضت ئۆزىٕىڭ ثىر
ئۆِۈر لىٍغبْ ئەتىۀٍىرىٕىّۇ ئىٕىبر لىٍغبٍٔىك ثوٌىذۇ .ئۇ ئۆزىٕىڭ ھبٍبتىٕي وىتبة لىٍىپ
ئىىىي توَ چىمبرغبْ ،ئىىىىٕچي لىطّىذا ئۈچ ۋىالٍەت ئىٕمىالثىٕىڭ پبرتالظ جەرٍبٔىٕي
تؤۇغتۇرغبْ ئىذى .ئۈچىٕچي لىطّي ئۈچ ۋىالٍەت ئىٕمىالثي ثىٍەْ تىٕچٍىك ثىٍەْ ئبزاد ثوٌۇظ
دەۋرىذىىي ئىػالر ثوٌۇپٔ ،ەغرى لىٍىّٕىذى.
ئۇ ئۇٍغۇر تبرىخىٕىّۇ خۇددى خىتبٍالر خۋاڭَۀذىذىٓ ثبغالپ ٍبزغىٕىغب ئوخػبظ ثبغتىٓ تبرتىپ
ٍېسىپ چىممبْ ئىذىٔ .ۇرغۇْ ئۇٍغۇرالر ٍبزغبْ تبرىخ وىتبثٍىرى ھۆوۈِەتٕىڭ توضبٌغۇٌۇق لىٍىػي
ٍبوي ِبتېرىَبي لىطٍىمي ۋە ثىٍىُ لبتبرٌىك ضەۋەثٍەردىٓ توٌۇق ثوٌّبً لبٌغبْ دەپ ھېطبثٍىغبْ.
ئۇٔىڭ غبرائىتي توٌۇق ئىذىٔ .ەچچە تەرەپتىٓ وبتىپٍىرىٕي ئىػمب ضېٍىپ (ٔ 0ەپەر وبتىپي ثبروەْ)
تەرەپ-تەرەپتىٓ ثىرال ۋالىتتب ٔەچچە خىً ِەزِۇٕٔي ٍبزدۇرغبْ .غۇٔذاق لىٍىپ ثەوال تېس ٍېسىپ
ثوالٌىغبْ .ضەٍپىذىٓ ئېسىس تېٍېۋىسور وۆرِەً ھەروۈٔي وىتبة ئولۇٍذىىەْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٔىڭ غۇ  0وبتىپي ئبرىطىذا ئۇٍغۇرالردىٓ ثبرِىذى؟
ِۇختەرٍ :وق ،ثەرضىّۇ ٍوق.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ھەِّىطي خىتبً ثوٌطب ،ئۇ ئۇٍغۇرچە ٍبزاِذۇ ٍبوي خىتبٍچە؟
ِۇختەر :ئۇٍغۇرچە ٍبزىذۇ .ئۇٔىڭ وبتىپٍىرىال ئەِەش ،ثەٌىي ئۇٔىڭ غوپۇرٌىرىّۇ ئۇٍغۇرچىٕي
ضۇدەن ثىٍەتتىىەْ.

ۋاڭ ٌىػَوڭ :دېّەن ئۇٔي ٔبزارەت لىٍىع ئۈچۈْ ئىىۀذە.
ِۇختەرِ :ېٕىڭچە چولۇَ غۇٔذاق .ئۇ دېگەْ ئۈچ ۋىالٍەت ئىٕمىالثي ثىٍەْ غىٕجبڭٕي تىٕچٍىك
ثىٍەْ ئبزاد لىٍىػٕىڭ جبٍٔىك پبوىتي-دە .ثۇ جەھەتتىىي ئەڭ ِەخپىٌ ئىػالرٔي پەت ضەٍپىذىٕال
ثىٍەتتي .ئۇ دېگەْ ِبۋ زەٍذوڭ ثىٍەْ ٍبٌغۇز ضۆزٌەغىەْ ،ضوۋېت ثىٍۀّۇ ٍبٌغۇز ضۆزٌەغىەْ وىػي.
ئۇ ضوۋېتىىّۇ ئۆزىال ثبرغبٍْ .ېٕىذا ثەزى ئبدەٍِىرى ثوٌطىّۇ ،ئۇالرٔىڭ ھەِّىطي ئۇٔىڭغب خىسِەت
لىٍىذىغبٔالر ئىىۀذۇق.
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توغۇپ وىتەٌىگىٕىّىسٔي توغۇپ ِېڭىػىّىس وېرەن

ٔېّىٕي ئبالٌىطبق غۇٔي توغۇپ ِېڭىػىّىس وېرەن
ۋاڭ ٌػَوڭ :ئەِّب ضبٍٔىك ِەٌۇِبتالرغب ئبضبضەْ غىٕجبڭٕىڭ ئىمتىطبدى تەرەلمىَبتىٕي ثۇ
ٍېمىٕمي ٍىٍالردا ٍۀىال ٔبھبٍىتي تېس ثوٌذى دېَىع ِۇِىىٓ ئەِەضّۇ؟
ِۇختەر :ئەِّب ئبضبضٍىمي ثبٍٍىمالرٔي ثۇالڭ-تبالڭ لىٍىػال ثوٌۇپ وەٌذى .ثۈگۈٔىي وۈٔذە
غىٕجبڭٕىڭ ٔېفىتىٕي ،تەثىئىٌ گبزىٕي پۈتۈْ وۈچي ثىٍەْ ئېچىػمب وىرىػتي .ئېٍىپ
وېتەٌىگىذەوال ٔەرضە ثوٌطب توغۇپ وېتىع ،تىسگىٍٕەپ ثوالٌّىغبْ لىطّىٕي غۇ ٍەردە
وۆٍذۈرۈۋېتىع ٍوٌىٕي تۇتّبلتب .ئەضٍىذە ثۈگۈْ ئىػٍىتەٌّەٍذىغبْ ثبٍٍىمالرٔي وەٌگۈضىذە
ئبچطىّۇ ثوالتتىغۇ؟ ئەِّب ئۇالر پىالٔطىس لېسىػمب وىرىػىپ وەتتي .گوٍب ئۇالر ھبزىر ئېٍىۋاٌّىطب
وېَىٓ ئۈٌگۈرەٌّەً لبٌىذىغبٔذەن دەرھبي توغۇپ وېتىع ئۈچۈْ ھەرىىەت لىٍىػّبلتب .ضەْ وورال
ثىٍەْ وۇچب ئبرىطىذىىي ٔېفىتٍىىٍەرٔي وۆردۈڭ .ئۇ ٍەردە توختىّبً ٔېفىت گبزى وۆٍذۈرۈٌۈۋاتمبْ
ِۀسىرىٕي وۆرەٌەٍطەْ .ئۇ گبزالرٔي ئىػٍىتىػىە ثوالتتىغۇ؟ ٍۀە ٔېّىػمب وۆٍذۈرىػىذۇ؟ چۈٔىي
ئۇالر ثۇ گبزالرٔي توغۇپ ئىػٍەتىىذەن ئەضٍىھەٌەرٔي لۇرۇپ چىمػمب ئۈٌگۈرۈپ ثوالٌّىغبْ .ثۇٔىڭ
ئۈچۈْ پۇٌىّۇ ٍوق .غۇڭب ئۇ گبزالرٔي وۆٍذۈرىۋېتىپال لۇتۇٌۇپٔ ،ېفىت توغۇظ ثىٍۀال ثوٌۇپ
وېتىۋاتىذۇ .ئۇ وۆٍذۈرۈٌگەْ گبزالر ثىر ثبٍٍىك ئەِەضّىذى؟ ئۇرۇضالر ئىػٍىتىپ وېٍىۋاتمبْ
دېپٍوِبتىَىٍىه لوراٌالردىٓ ثىرضي ئۀە غۇ تۈردىىي تەثىئىٌ گبز ثوٌّىذىّۇ؟ ثۇ ٍىً لىػتب ثۇ
ھەلتىىي ٔۇرغۇٍٔىغبْ خەۋەرٌەرٔي ضىٍەرِۇ ئبڭٍىغبٔطىٍەر ،ئۇالر ئىىطپورت لىٍىٕغبْ غۇ تەثىئىٌ
گبزىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ئۇورائىٕبغب ،گروزىَىگە دېپٍوِبتىَىٍىه ھۇجۇَ لوزغىذىٔ .ۇرغۇْ ئەٌٍەردە
ثۇٔذاق تەثىئىٌ گبز ِۀجەضي ٍوق ،ئەِّب ثۇ ٍەردە وۆٍذۈرۈپ تبغالّٔبلتب .ثۇ ثىر خبَ ئەغَب
ئىطراپچىٍىمي! ثۇ تۈردىىي ئىػالرٔي ئبٌذىراپ-ضبٌذىراپ توغۇپ تۈگىتىۋېتىػىە ئۇرۇٔغبٍٔىك
دېَىػتىٓ ثبغمب ٍۀە لبٔذاق چۈغۀذۈرگىٍي ثوالر؟ ئۇالر ٍۀە ثەظ-ئوْ ٍىٍذىٓ وېَىٓ ثۇ
ثبٍٍىمالردىٓ ئبٍرىٍىپ لبٌىذىغبٔذەن ھەرىىەت لىٍىػّبلتب.
ٍېمىٕذا ۋاڭ ٌېچۋەْ ثىٍەْ خىتبً ٔېفىت غىروىتىٕىڭ ثبظ ِۇدىرى وەٌگەْ ئىذى .خىتبً ٔېفىت
غىروىتي غىٕجبڭذا تېخىّۇ وۆپ ٔېفىتٍىىٕي تبپمبٍٔىمىٕي ئېالْ لىٍىػتي .ئەِّب ضەْ ھبزىر
لوٌۇڭذا ثبر ثوٌغبْ تەثىئىٌ گبزٔي تىسگىٍٕىَەٌّەً ھەَ ئىػٍىتەٌّەً تۇرۇپ ٍۀە ٔېفىتٍىه
ئبختۇرۇپ ٔېّە لىالتتىڭ؟ ئبالٌّىطبڭ تبغالپ لوً ،وېَىٓ ئبٌذىرىّبً ئېچىۋاٌطبڭ ثوٌّىذىّۇ؟
ئۇٔىڭ ئۈضتىگە ھبزىرچە ئىّپورت لىٍىپ تۇرضبڭّۇ ثوٌىذىغۇ؟ چەتئەٌذىىي ٔېفىت زاپىطىّۇ
چەوٍىه .ئۇِۇ ئوٍْ-ىگىرِە ٍىٍغب لبٌّبً ٍبوي ئوتتۇز ٍىٍذىٓ وېَىٓ تۈگەٍذۇ .غۇ چبغذا
ئبٌذىرىّبً ئېچىۋاٌطبڭّۇ ثوالتتىغۇ؟ ضەْ ثۈگۈْ ئىػٍىتىپ ثوالٌّىطبڭ ،تىسگىٍٕىَەٌّىطەڭ ،ثىر
لۇدۇلتىٓ چىمىۋاتمبْ گبزٔي ثىىبردىٓ-ثىىبرغىال وۆٍذۈرىۋەتطەڭ لبٔذاق ثوٌغىٕي ،ثۇ دېگەْ ھېچ
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ثوٌّىغبٔذا ثىر ٔبھىَىگە ٍېتىذىغبْ گبز ئەِەضّىذى؟ ٍەر ئبضتىذىىي تەثىئىٌ گبز دېگەْ ثۇ ٔەرضە
تۈگىّەش ٔەرضە ئەِەش .ھبزىر ضەْ ئۇٔي ئىػٍىتەٌّەً ثىىبردىٓ-ثىىبر وۆٍذۈرۈپ تۈگىتىۋەتطەڭ
وېَىٓ ٔەدىٓ تبپىطەْ؟ ئۇالرٔىڭ ثۇ لىٍىمىغب لبرىطبڭ ،ئۇالر ثۇ ٍەرٌەرٔىڭ ھەِّىطي چۆٌٍىػىپ
وەتطىّۇ چبتىمي ٍوق ،لوٌغب چۈغىۀٕي توغۇپ تۈگىتىػتىٓ ثبغمىٕي خىَبٌىغىّۇ
وەٌتۈرۈغّەٍذۇ.
ئۆز ۋالتىذىىي غىڭ غىطەً ،جىڭ غۇرېٍٓ ،بڭ زىػىٕالرٔىڭ ھەِّىطي غۇٔذاق لىٍّىذىّۇ؟
خىتبٍذىٓ وېٍىپ ئەِەٌذار ثوٌۇۋاتمبْ ثۇ ثبغٍىمالرٔىڭ ثىردىٓ ثىر ِەلطىتي پۇي تېپىع ،ثبٍٍىك
توپالظ ثوٌۇپ ثبغمب ھېچمبٔذاق ئىع ثىٍەْ وبرى ٍوق .ثۈگۈّٔۇ غۇ ثۇرۇٔمىذىىىذەن ئىع
لىٍىػّبلتب .ثۇ ئەِەٌذارالرٔىڭ ھەِّىطي وېَىٓ خىتبٍغب لبٍتىپ وېتىػىە ِەججۇر .پېٕطىَىگە
چىممبْ ھبِبْ خىتبٍغب لبراپ لېچىػّبلتب .ثۇٔذالالردىٓ ثبغمبرِب ثبغٍىمىذىٓ ٍۇلىرى وبدىرالرٔىڭ
ثەرضىّۇ ثۇ ٍەردە لېٍىػٕي خبٌىّبٍذۇ .ھەِّىطي ئىچىىرضىذە ئۆِرىٕىڭ ئبخىرىٕي ئۆتىۈزۈظ
ووٍىذا.
دۆٌەت پۇي ئبجرىتىپ غىٕجبڭذا ٍوي ٍبضىّبلتب ،لۇرۇٌۇظ ضبٌّبلتب ٍبوي لبٔذالتۇر ثىر
لۇرۇٌۇغالرٔي ضېٍىػّبلتبٍ .ەرٌىه ئەِەٌذارالر ھەرگىسِۇ ٍەرٌىه لۇرۇٌۇظ غىروەتٍىرىذىٓ
پبٍذىٍىٕىػٕي خبٌىّبٍذۇ .ئۇالر ضبپال خىتبٍذىٓ لۇرۇٌۇظ غىروىتي تەوٍىپ لىٍىػّبلتب .ئۇ
غىروەتٍىرىّۇ ئىػچىٍىرىٕي ثىرگە ئېٍىپ وېٍىپ لۇرۇٌۇظ لىٍىػّبلتب .غۇڭب دۆٌەت ئبٍرىغبْ
ِەثٍەغ پۈتۈٍٔەً خىتبٍذىٓ وەٌگەْ غىروەتٍەرٔىڭ چۆٔتىىىگە وىرىپ وەتتي .ثۇ پۇٌالر غىٕجبڭذا
ئوثروتمب وىرەٌّىذى ،ھېچمبٔذاق ئىػمب وبر وەٌّىذى .ئۇالر ئبدەتتە ثۇ ٍەرگە وېٍىپ پۇي خەجٍەغٕي
خبٌىّبٍذۇ .ئۇالر ئېٍىپ وەٌگەْ ئىػچىالر ھەر وۈٔي ثىر داضتىٓ چۆپ ٍبوي ٍەضۈٍٍەن لبٍٕىتىپال
ٍىَىػىذىىەٍْ .وغبْ ثىر غېذىر ئبلئبغٕىّۇ ثىر ٔەچچە تبي چىٍىغبْ وۆن ثىٍۀال غبالپ-غۇٌۇپ
لىٍىپ ٍەۋېتىذىىەْ .تىجىگەْ پۇٌىٕي ثوٌطذا ثىر تىَىٕٕي لوٍّبً ٍۇرتىغب ئىۋەرتىۋېتىذىىەْ.
ٍەرٌىىتە لۇرۇٌۇظ ضبالٌىغىذەن ثىرەر غىروەت ٍولّىذى؟ ثۇرۇْ خېٍي وۆپ ثبر ئىذى .ئۇالرغب
ھېچىىُ ئىع ثەرِىگەچىە ھبزىر ئۇالرِۇ تبرلىتىۋېتىٍذى ٍبوي ۋەٍراْ ثوٌۇپ وېتىػتي .ئۇالرغب
ٔېّىػمب ئىع ثەرِەٍذۇ؟ ثۇٔىڭ ئبضبضٍىك ضەۋەثي ئەِەٌذارالر ثۇ ئىػالردىٓ تبپبْ ھەلمي
ئۈٔذۈرىۋېٍىػي وېرەنٍ .ەرٌىىٍەردىٓ تبپبْ ھەلمي ئبٌطب ئبضبٔال پبظ ثوٌۇپ لبٌىذۇ .غۇڭب ئۇالر
وېَىٓ غبٍىت ثوٌىذىغبْ غۇ خىتبٍذىىي غىروەتٍەرگە ئىع ھۆددىگە ثېرىػىە ئبِراق .ئۇالرٔي
وېَىٓ ضۈرۈغتە لىٍىّەْ دەپّۇ تبپمىٍي ثوٌّبٍذىغبٍٔىمي ئۈچۈٔال غۇالرغب ئىع وۆتۈرە لىٍىػّبلتب.

غۇٔذاق ثوٌغبچمب ،ھۆوۈِەتٕىڭ غىٕجبڭذا غەرثٕي گۈٌٍۀذۈرىّىس دېگىٕي پۈتۈٍٔەً لۇرۇق گەپٍەر،
ئۇٔىڭذىٓ ٍەرٌىىٍەرگە لىٍچىّۇ ٔېطىۋە ٍۇلّبٍذۇٍ .ۇلىرى ضۈرئەتٍىه تبغَوي ٍبضبظ دېگىٕىّۇ
غەٌىتە ثىر ئىعٍ 5-0 .ىً ئىٍگىرىال ٍبضبٌغبْ ٍوٌالر ثبر تۇرۇلٍۇق ٍۀە ثىر ٍۇلىرى ضۈرئەتٍىه ٍوي
ٍبضبٍّەْ دېگىٕي ٔېّىطي؟ ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ٍۀە ٔۇرغۇْ ِىمذاردا تېرىٍغۇ ٍەرٌەر ۋەٍراْ
لىٍىۋېتىٍذى .ثۇ ٍوٌالر غىٕجبڭٕي ئېچىع ،غىٕجبڭ ئىگىٍىىىٕي تەرەلمىٌ لىٍذۇرۇظ ئۈچۈْ
ٍبضىٍىۋاتىذۇ دەپ ئوٍالپ لبٌّب .ثۇ ٍوٌالر دۆٌەت ِۇداپىئەضىٕىّۇ ِەلطەت لىٍغبْ ئەِەش .غۇٔچە
تېس توغۇپ ئبپبرِىطب ثوٌّبٍذىغبْ ٔېّىطي ثبر ئىذىٔ ،ېّە ِەلطەتتە ثۇ ٍوٌالر ٍبضبٌذى؟ ثىر ٍۇلىرى
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ضۈرئەتٍىه ٍوي پۈتىۈزۈظ ئۈچۈْ ھېچ ثوٌّىغبٔذا ٔەچچە ِىٍَوْ ِو ئېتىسٌىمٕي ثۇزۇغمب توغرا
وېٍىذۇ .چەتئەٌٍەردە غۇٔچە تبر ٍوٌالردا غۇٔچە ٔۇرغۇْ ِبغىٕىالر ِبڭبالٍذىىۀۇ ،خىتبٍالر ئۇٔچە وەڭ
ٍوٌالرٔي ٍبضبپ ِبڭغۇزغىذەن ِبغىٕىطي ثبرِىذى؟ ٍۀە وېٍىپ ٍەتىۈدەن ٍوي ثبر تۇرۇلٍۇق
ٍېڭىطىگە ٔېّە ھبجەت؟ لبٍطي دۆٌەتٕىڭ ٍوٌي ثۇ ٍەردىىىذىٓ وەڭ؟ ثەٌىىُ ئبِېرىىىٕىڭ
ٍوٌٍىرى غۇٔذاق وەڭ ثۆٌىػي ِۇِىىٕذۇ ثەٌىىُ .ئۇ دېگەْ ٍېڭىذىٓ گۈٌٍۀگەْ ثىر دۆٌەت ،ئەِّب
ٍبۋروپبٔىڭ ثۇرۇٔمي ٍوٌٍىرى ثەوال تبر .ثۇ ٍەردە ثىر ٔبھىَىذە ثبر غۇٔچە وەڭ ٍوٌالر ثەٌىىُ ٍبۋروپبدا
ئىٕتبٍىٓ چوڭ غەھەرٌىرىذىّۇ ٍولتۇ ،ثۇٔذاق وەڭ ٍوٌالرٔىڭ ٔېّىگە غۇٔچە ئېھتىَبجي ثبر ئىذى؟
ثىر ٍەرگە ئۇٔچە وەڭ ثىر ٍوي ٍبضىذىڭّۇ ثوٌذى ،ئۇ ٍەرٔي ثبغمب ئىػمب ئىػٍىتەٌّەٍطەْ ،ئۇ ٍەرٔي
ٍ 0-0ۈز ٍىً ئىػٍەتىىٍي ثوٌّبٍذۇ.

ھىٍَە بىٍەْ بېطىّغب تبٍىٕىػٕىڭ ئبلىۋىتي ٔەتىجىٍىه بوالرِۇ؟

ۋاڭ ٌىػوڭ :ثۈگۈٔىي وۈٔذە خىتبً دائىرىٍىرىٕىڭ ِىٍٍىٌ ِەضىٍىٕي ھەي لىٍىع تەدثىرٌىرى
ئبضبضەْ ِۇلىٍّىػىپ لبٌغبْ ثوٌۇپ ،ثىر تەرەپتىٓ ھىٍَە ئىػٍەتطە ٍۀە ثىر تەرەپتىٓ لبتتىك
لوٌٍۇق لىٍىع ئۇالرٔىڭ ِىٍٍىٌ ِەضىٍىٕي ھەي لىٍىع ئۇضۇٌىغب ئبٍالٔذى .ھۆوۈِەت ثىر
تەرەپتىٓ ئىگىٍىىٕي ئىّىبْ ثبر تەرەلمىٌ لىٍذۇرۇپ ،وىػىٍەرٔي پۈتۈْ زېھٕي ثىٍەْ پبٍذا
لوغٍىػىذىغبْ ھبٌغب وەٌتۈرۈپ ،ئۇالرغب ِەثٍەغ ضېٍىعِ ،ەثٍەغ ئبجرىتىع لبتبرىذىىي ثەزى
ِۀپەئەتٍەرٔىّۇ ثېرىع چبرىطىٕي ئىػمب ضبٌطبٍ ،ۀە ثىر تەرەپتىٓ ضىَبضىٌ جەھەتتە لبتتىك
ثبضتۇرۇپ ،ثبظ وۆتەرگىٕىٕىال ٍولىتىع ،لەتئىٌ رەھىُ لىٍّبضٍىمتب لەتئىٌ چىڭ تۇرۇغّبلتب.
خىتبٍالرٔىڭ ثۇٔذاق ضىَبضەتٕي ٍوٌغب لوٍغبْ ۋالتي ئبضبضەْ ٔ-0وِۇرٌۇق ھۆججەت
چۈغۈرۈٌگۀذىٓ وېَىٓ روغەْ گەۋدىٍىٕىػىە ثبغٍىذى .ثۇ ٍىٍالردا ئۇالر ئۆزٌىرىچە ئىٕتبٍىٓ
ٔەتىجىٍىه ،ئىمتىطبدى تەرەلمىَبت توختىّبً ٍۇلىرى وۆتۈرۈٌۈۋاتمبْ ثىر ۋالىتتب ،ضەْ ثبٍب دەپ
ئۆتىەْ ضىَبضىٌ جەھەتتىىي لبرغىٍىك وۆرضىتىػٍەر ٍبوي تېررورٌۇق ھەرىىەتٍەرٔىڭ
ھەِّىطي توٌۇق ثبضتۇرۇۋېتىٍذى .ثۇ ثىر لبٔچە ٍىً ِبثەٍٕىذە ئۇٔذاق ھەرىىەتٍەرٔي ثبر دېَىػىە
ثوٌطىّۇ ِ −ەْ ئبضبضەْ ئبڭٍىّىذىُ  −وۈٔطبٍىٓ ئبزىَىپ ،جەِئىَەتّۇ وۈٔذىٓ-وۈٔگە
ِۇلىٍّىػىػمب لبراپ ٍۈزٌۀّەوتە .غۇٔذاق ثوٌغبچمب ،ھۆوۈِەت دائىرىٍىرىّۇ ثۇٔذاق تەدثىرٔي ٍۀە
ثىر ِەزگىً داۋاِالغتۇرغىٕىذا ،لبرغىٍىك وۆرضىتىذىغبْ وىػىٍەرِۇ ئبضتب-ئبضتب لېرىپ ٍبوي
وۈرەظ لىٍىع جبضبرىتي ثىٍەْ غەٍرىتىٕي ٍولىتىپ ثوٌىذۇٍ ،ېڭي ئەۋالدالر ثۇٔذاق ثىر ِۇھىت
ئىچىذە ئۆضۈپ ٍېتىٍگۀٍىىي ئۈچۈْ ،ئۇالرٔىڭ ھەِّىطي ئۀە غۇ ِۀپەئەت غېّىذە لېٍىپ
غىٕجبڭ ِەضىٍىطي ٍولبپ وېتىػي ِۇِىىٓ ئەِەضّۇ؟

ِۇختەر :ئۇالر ئىگىٍىه تەرەلمىٌ لىٍذى ،ئىمتىطبدى ئەھۋاٌالر وۈٔذىٓ-وۈٔگە ٍبخػىالّٔبلتب دەپ
لبراغمىٕي ثىٍەْ ،ئۇٍغۇر ثىٍەْ خىتبٍالرٔىڭ ئىمتىطبدى پەرلىّۇ وۈٔطبٍىٓ وۈچىَىپ
وېتىۋاتىذۇ .غىٕجبڭذا ئىگىٍىه تەرەلمىَبتىغب ھەلىمەتەْ وۆز ٍۇِغىٍي ثوٌّبٍذۇ .ئەِّب وىػىٍەر
خىتبٍالر ثىٍەْ ثبغمب ِىٍٍەتٍەر ئوتتۇرىطىذىىي ئىمتىطبدى پەرلٕىڭ وۈچىَىپ
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وېتىۋاتمبٍٔىمىٕىّۇ ھېص لىٍىػّبلتب .ضەْ ثبٍب ٔ-0وِۇرٌۇق ھۆججەت چۈغۈرىٍگۀذىٓ وېَىٓ
غىٕجبڭذا زور وۆٌەٍِىه لبرغىٍىك وۆرضىتىع ٍۈز ثەرِىذى دېذىڭ … .ثۇٔىڭذىىي ئەڭ ِۇھىُ
ضەۋەة ،لبرغىٍىك وۆرضىتىذىغبْ وىػىٍەر تېخي وبرغب وەٌگىذەن ثىرەر ھەرىىەت ئۇضۇٌىٕي
تبپبٌّبً ٍۈرىذۇ.

خىتبً دائىرىٍىرى وىػىٍەرٔىڭ دىممىتىٕي ئىمتىطبدى ئىػالرغب ثورىۋەتىۀذىٓ وېَىٓ
ھەلىمەتۀّۇ ثەٌگىٍىه ئۈٔۈِگە ئېرىػىەْ ثوٌذى .ثىسٔىڭ ثىر لىطىُ وىػىٍىرىّىسِۇ ثۇٔي تؤۇپ
ٍەتّەوتە ،ثۇٔذاق لىٍىػتىىي ئەضٍي غەرىسىٕىّۇ ثىٍىپ لبٌذى .ئەِّب خىتبٍالر ثىٍەْ ٍەرٌىه
ِىٍٍەتٍەرٔىڭ ئىگىٍىه تەرەلمىَبتىذىىي ئىٍگىرىٍەظ لەدىّي ئوخػبظ ئەِەش .پەرق وۈٔطبٍىٓ
ئبرتىپ وېتىۋاتىذۇ ،غۇٔذاق لىٍىپ ٍېڭىچە ثىر ٔبرازىٍىك غەوىٍٍىٕىػىە ثبغٍىّبلتب .ثۈگۈْ
ئۆضۈپ ٍېتىٍىۋاتمبْ ئەۋالد ئىػطىسالر ئەۋالدى ھېطبثٍىٕىذۇ .ئۇالر ِەوتەپ پۈتتۈرگۀذىٓ وېَىٓ
دۇچ وېٍىۋاتمبْ ثىرىٕچي لىَىٕچىٍىمي ئىػطىسٌىك ثوٌۇپ ئبٌذىغب چىمّبلتب .ثۇ ئەۋالد ئىمتىطبدى
جەِئىَەت ئىچىذە ئۆضۈپ چوڭ ثوٌذى .ئۇالر ضىَبضىٌ ِەضىٍىگە تېخي دۇچ وەٌگىٕي ٍوق .ئەِّب
ئۇالر ئىع تېپىع ِەضىٍىطىذە دۇچ وېٍىۋاتمبْ تەڭطىس ِۇئبِىٍىٍەردىٓ ئىرلچىٍىك
خبھىػٍىرىٕي وۆرۈپ ٍەتّەوتە ،ثۇٔذاق ئىرلي ئبٍرىّىچىٍىمالرٔي ئىٕتبٍىٓ ئوچۇق وۆرِەوتە .ھەر
خىً ِىٍٍەتٍەرٔىڭ ئىػمب ئورۇٍٔىػىع پۇرضەتٍىرىّۇ ثىر-ثىرضىگە ئوخػىّبً لبٌذى ،ھەرلبٍطي
ئىذارىٍەر ھبزىر ئۇٍغۇرالرٔي ئىػمب ئبٌّبٍذۇِ .ەضىٍەْ غىٕجبڭذا ھبزىر غۇٔچە وۆپ وبرخبٔىالر ثبر
ثوٌطىّۇ ئۇالرٔىڭ وۆپ لىطّىٕي خىتبٍذىٓ وەٌگۀٍەر ئبچمبْ وبرخبٔىالر ثوٌغبچمب ،ئۇالر
ٍەرٌىىٍەردىٓ ئبدەَ ئېٍىػٕي ھەرگىس خبٌىّبٍذۇ .ئۇالر خىتبٍذىٓ ئبدەَ ئېٍىپ وېٍىذۇ ٍبوي
ثوٌّىطب غۇ ٍەردە ثبر خىتبٍالر ئبرىطىذىٓ ئبدەَ تبٌالپ ئىػٍىتىذۇ .غۇٔذاق ثوٌغبچمبٍ ،ېڭي
ئەۋالدٌىرىّىسٔىڭ دىٕي ئېتىمبد لبراغٍىرى دېگۀذەن ٍۇلىرى ثوٌۇپ وەتّىگەْ ثوٌطىّۇ ،ئۇالر
ِەضىٍىٍىرىٕي ضىَبضىٌ ٍبوي ِىٍٍىٌ ِەضىٍە ٔۇلتىطىذا تۇرۇپ ئوٍالغّبٍذۇ دەپ ئېَتبٌّبٍّىس.
غۇڭب ثۇ ئەۋالدالر ضىَبضىٌ جەھەتتىىي ِىٍٍەتچىٍەرگە ئبٍٍىٕبالٍذۇ .ثۇٔىڭ ثىر ٍبخػي تەرىپىّۇ ثبر
ثوٌۇپ ،ئەِذى ثۇٔذىٓ وېَىٓ ٍەرٌىىٍەر ئبرىطىذىىي ئىچىي زىذدىَەتٍەرگە ثبرغبٔطېرى ئورۇْ
لبٌّبٍذىغبْ ئبلىۋەتىە ئېٍىپ ثبرىذىغبٍٔىمىّۇ ئېٕىك.

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضەْ دېگەْ ثۇ ئىچىي زىذدىَەتٍەر ئبدەتتىىي وىػىٍەر ثىٍەْ دىٕي ئبڭذىىي
وىػىٍەر ئوتتۇرىطىذىىي زىذىَەتّىذى؟ ٔىّىذى ئۇ ئىچىي زىذدىَەتٍەر ئبزىَىػمب ثبغالٍذۇ
دېگىٕىڭ؟

ِۇختەر :دىٕي ئەلىذىذىىىٍەر ثىٍەْ ِىٍٍەتچىٍەر ئوتتۇرىطىذا ِۇلەررەر تۈردە ثەزى زىذدىَەتٍەر
وۆرۈٌۈغي ِۇِىىِٓ .ەضىٍەْ دۆٌەت لۇرۇظ جەھەتتىىي ِەٍذأي ،لبراغٍىرى ،تۇتمبْ ٍوٌٍىرى ثىر-
ثىرضىذىٓ پەرلٍىٕىپ تۇرۇغي ِۇِىىٓ .ئەِّب ئىرلي ئبٍرىّىچىٍىك ھۆوۈَ ضۈرۈۋاتمبْ ثىر
ِۇھىتتب ئۆضۈپ ٍېتىٍىۋاتمبْ ٍېڭي ثىر ئەۋالدالردا ثۇٔذاق ثىر زىذدىَەتىە ئورۇْ چىمّبٍذۇ .چۈٔىي
ثۇٔذاق ثىر ِۇھىتتب ئۇالرٔىڭ ھەِّىطي دېگۈدەن ضبپ ِىٍٍەتچىٍەردىٓ ثوٌۇپ ٍېتىػىپ چىمىذۇ.

http://www.wetinim.org/

«نېيىڭ غًربىَ دىيارىم –

31

سېيىڭ شًرقىَ تۈركىستاىىڭ

ئەِّب ھبزىر ٍېسىالردا ٍوٌغب لوٍۇٌۇۋاتمبْ ِەججورى ِبئبرىپ دېگىٕي ئەضٍىذە ثبٌىٍىرىّىسٔي ٍ 0ىً
ِەوتەپتە تۇتۇپ تۇرضىال وۇپبٍە لىٍىذىغبْ ثىر غەوىٍۋازٌىك تۈزۈِىذىٓ ثبغمب ٔەرضە ئەِەش.
ئولۇغۇچىالر ِەوتەپتە ثىرٔېّە ثىٍطۇْ-ثىٍّىطۇْ ،ئولۇغي الٍبلەتٍىه ثوٌطۇْ-ثوٌّىطۇْ
ھېچىىّٕىڭ چبتىمي ٍوق ،تىّٕبً ئولۇٍذۇ 0 ،دەرضٕىڭ ھېچجىرىذىٓ ئۆتەٌّىطىّۇ ضىٕىپتىٓ
وۆچۈۋېرىذۇ .وۆرۈۋاتىطەْ ،ھەرلبٔذاق ٍېسا ٍبوي ٔبھىَىٕىڭ ِەججورى ِبئبراىپ ئىػٍىرىٕي
ئىٕتبٍىٓ ٍبخػي ئورۇٔذاپ وېٍىۋاتىذۇ دەپ ھەر ٍىٍي تەغذىرٌىٕىپ وېٍىۋاتمبٍٔىمىٕي
وۆرِىذىڭّۇ؟
ئەِەٌىَەتتە ثوٌطب ئولۇغۇچىالرٔىڭ ھەِّىطىٕي ضىٕىپتىٓ وۆچۈرِىطە ثوٌّبٍذۇ .ئەگەر ثىرەر
ئولۇغۇچي ضىٕىپتىٓ لبٌغبٔال ثوٌىذىىەِْ ،ەججورى ِبئبرىپ ۋەزىپىطي ٍبخػي ئورۇٔذاٌّىغبْ
دېَىػىپِ ،ەوتەپتىىي ئولۇتمۇچىالر ٍىً ئبخىردا الٍبلەتطىس دەپ ثبھبٌىٕىذۇ ،ئۇدا ئىىىي ٍىً
الٍبلەتٍىه ثوالٌّىطىال ئىػتىٓ چىمىرىٍىذىغبْ گەپ! غۇڭب ئۇالر ھەر ٍىٍي الٍبلەتٍىه ثوٌۇغٕي
وۆزٌەپ ثىر ئولۇغۇچىٕي ئۇدا ٍ 0ىً ِەوتەپتە تۇتۇغمب ِەججۇرٍ 0 .ىٍذىٓ وېَىٓ ثۇ ئولۇغۇچي
ئۈضتىذىىي ۋەزىپىّۇ ئبخىرالغمبْ ثوٌىذۇ .ئۇ چبغذا لبرىطبڭ ٍۈزدە  01-01پىرضەْ ئولۇغۇچي ٍۀىال
ضبۋاتطىس .ئەِّب ثۇٔذاق ئولۇغۇچىالردا ئىػطىسٌىك دەٍذىغبْ ثىر لورلۇٔچىطي ٍوق .چۈٔىي ئۇ
ثبٌىالر دېھمبٕٔىڭ ثبٌىطي دېھمبْ ثوٌىذۇ دېگەْ لبٔۇٕٔي ثەن ٍبخػي ثىٍىذۇ .ثۇٔذاق ثبٌىٕىڭ
ئبٌغبْ ثىٍىّي ٍۇلىرى ثوٌّىغبچمب ،ئۇالر ئبئىٍىطىگە لبٍتىپ تېرىمچىٍىك ئىػٍىرى ثىٍەْ
غۇغۇٌٍىٕىع جەرٍبٔىذا ثەوال ئبضبْ دىٕي لبراغالرغب لىسىمىپ وېتەٌەٍذۇ.

بۈگۈٔىي جىّجىتٍىك بورإٔىڭ ئبٌذىذىىي بۇرۇختۇرِىچىٍىمتۇر

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ھېچ ثوٌّىغبٔذا ،ھبزىرچە لبرىغبٔذا لبرغىٍىك وۆرضىتىع ھەرىىەتٍىرىٕىڭ وۈٔذىٓ
وۈٔگە ئبزىَىپ وېتىۋاتمبٍٔىمىٕي ٍېڭي ٍوي تبپبٌّبً ٍۈرۈۋاتمبٍٔىمىذىٓ وۆرەِطەْ ٍبوي ئەضٍىذە
ئۇٔذاق ثىر ٍوي ٍولّىذى؟
ِۇختەر :ئۇٔذاق ٍوي چولۇَ ثبر.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٔذالتب پۇرضەت وۈتۈۋاتىذۇ دېَىع وېرەوّۇ؟
ِۇختەر :غۇٔذاقِ ،ۇھىّي پۇرضەتِ .ەٍِىىىتىّىس ئىچىذىىي ۋەزىَەتٕي دېّەٍال تۇراٍٍي-00 ،
ضېٕتەثىر ۋەلەضىذىٓ وېَىٓ خەٌمئبرا ۋەزىَەت ئىطالَ دۇَٔبضي ئۈچۈْ ثەوال پبٍذىطىس ثوٌۇپ
لبٌذىِ .ۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ھەِّىطىال ضبۋاتطىس ئەِەش .ئۇالر ثىرەر ئىع لىٍىػتب ئىٕتبٍىٓ
ئىٕچىىىٍىه ثىٍەْ ئوٍٍىٕىذۇ .ئىمتىطبدى تەرەلمىَبت ھەلىمەتۀّۇ وىػىٍەر وۆڭٍىٕي
چېچىۋېتىذىغبْ ثىر ئبِىً .ئەِّب ٍۀىال وۆپٍىگەْ ِىٍٍەتچىٍەرٔىڭ ٍېتىٍىپ چىمىػىغب ضەۋەة
ثوٌۇپّۇ ثەردىِ .ەضىٍەْ ثبٍبَ دەپ ئېَتمبْ غۇ ٍەپ-ئىچىپ وۆڭٍىٕي خوظ لىٍىپ ئۆتىذىغبْ،
ضىَبضەتىە ئبرىالغّبٍذىغبْ وىػىٍەرِۇ ئبضتب-ئبضتب ِىٍٍەتچي ثوٌۇپ ئۆزگىرىػىە ثبغٍىذى.
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ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضەْ دېّەوچي ثوٌغىٕىڭ ،وىػىٍەر جەِئىَەتتىٓ ٔبرازى ثوٌۇپ ،لەٌجىذىىي ِىٍٍىٌ
ھېططىَبتالر ئۈزٌۈوطىس وۈچەٍّەوتە دېّەوچىّۇ؟
ِۇختەر :غۇٔذاق.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەِّب ِېٕىڭ ثىۋاضىتە ثېػىّذىٓ ئۆتىەزگەْ ثىر تەجرىجەَ ثبرٍ .ۀي ثۇٔذىٓ ئوْ
ٍىً ثۇرۇٔمىطىغب ضېٍىػتۇرغبٔذاِ ،ەْ غىٕجبڭذا ٍبٌغۇز ئۇٍغۇرالر ٍبغبٍذىغبْ ٍەرٌەرگە ثېرىػتىٓ
ثۈگۈٔىىگە ضېٍىػتۇرغبٔذا ثەوال ئۀطىرەٍتتىُ …
ِۇختەر :ئۇ دېگەْ ضېٕىڭ وۆزلبرىػىڭذىىي ِەضىٍە .ضەْ ئۇ چبغالردا وەٌگىٕىڭذە ثېسىٍەر ضبڭب:
ھۆً ،لورلّبِطەْ ئۇالردىٓ ،ئۇٍغۇرالرٔىڭ ھەِّىطىال ٍېٕىغب پىچبق ئېطىپ ٍۈرىذىغبْ ٔەرضىٍەر
تۇرضب ،ئبضبٔال ثىرضىگە پىچبق ضېٍىپ ئۆٌتۈرىۋىتەٌەٍذۇ ،دېَىػىەْ ثۆٌىػي ِۇِىىٓ .لۇرۇق گەپ!
ٍ 00بوي ٍ-01ىٍالردا خىتبٍالر ثۇٔذاق ثىر ئىػمب دۇچ وەٌّەً ٍۈرەٌىگەْ ئەِەضّىذى؟
ۋاڭ ٌىػَوڭ :راضت دەٍطەْ ،ثۇرۇْ ئۇٔذاق ئىع ٍوق ئىذىِ .ەْ  -01ۋە ٍ-00ىٍٍىرى غىٕجبڭغب
وەٌگىٕىّذە راضت پەلەتال غەَ لىٍىپ ثبلّىغبْ ئىذىُ .ھەِّە ٍەرگە خبٌىغبٔچە ثبراٌىغبْ ئىذىُ.
ئەِّب ٍ-01ىٍالردىٓ وېَىٓ ثوٌطب وېرەنٍ ،ۀي  -00-01ۋە ٍ-00ىٍالردا راضتىٕىال جىذدىٍەغىەْ
ئىذىُ.
ِۇختەر 01 :ۋە ٍ-00ىٍالر دېگەْ ھەلىمەتۀّۇ غىٕجبڭذا ِەضىٍە وۆپ چىممبْ ٍىٍالر ئىذى.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :غۇٔذاق ئىذى .ھبزىر ئۇٔذاق لورلۇٔچٍۇق تۇٍغۇالر ٍولبپ وەتىۀّۇ لبٔذاق ،ثەن
ئۀطىرىّەش ثوٌۇپ لبٌذىُٔ .ۇرغۇٍٔىغبْ خىتبٍالرِۇ ثۇرۇْ پېٕطىَىگە چىمبر-چىمّبً دەرھبي ثۇ
ٍەردىٓ ئبٍرىٍىػٕي ئوٍالٍتىىەْ .ھبزىر ئۇالرِۇ خبتىرجەَ ثوٌغبّٔۇ لبٔذاق ،غىٕجبڭذا لېٍىپ
لبٌغبْ ئۆِرىٕي ئۆتىۈزۈظ ووٍىغب چۈغۈپتۇ .ضېٕىڭ دېَىػىڭچە ثۇ تۈردىىي خبتىرجەٍِىه
وۆرۈٔۈغتىىي خبتىرجەٍِىه ،غۇٔذالّۇ؟ ٍبوي ئەضٍىذىٕال ئۀطىرىگىذەن ئىع ٍولّىذى ثوٌّىطب؟
ِۇختەر :ئەضٍىذىٕال ئۇٔچىۋاال لورلۇپ وېتىػٕىڭ ھبجىتىّۇ ٍوق ئىذى .ئبدەتتىىي پۇلراالر
ئبرىطىذا ثىر-ثىرضىگە ئۇٔچىۋاال ئىػۀّىگىذەن ئىػّۇ ٍوق ئىذى .ئەِّبٍ-0001 ،ىٍي ثبرىٓ
ٍېسىطىذا ۋەلە چىممىٕىذىٓ وېَىٓ ھۆوۈِەت ِىٍٍەتٍەر ئبرىطىذا ئۆزئبرا ئىػۀّەضٍىه ئۇرۇغىٕي
وۈچەپ تەرغىت لىٍغىٕىذىٓ وېَىٓ ئۀە غۇٔذاق ۋەزىَەت غەوىٍٍۀگەْ ئىذى .ئەضٍىذە ئۇٔىڭ
ئبٌذىذا ثىسٔىڭ ئبدەتتىىي پۇخراٌىرىّىس ثەوال ِۇالٍىُ خەق ئىذى .ئۇالرِۇ ئبدەَ-دە! ئەِذى ھبزىر
ئەھۋاي ئۆزگەردى .ۋەزىَەتٕىڭ ثۇٔذاق تىٕچ ئىىۀٍىىىگە لبراپ ھېچ ئىع ٍوق ئوخػبٍذۇ دەپ
ئوٍٍىّب .ئەگەر ثىرەر ۋەلە ٍۈز ثېرىپ لبٌغىذەوال ثوٌىذىىەٍْ ،ۈز ثېرىذىغبْ ِبٌىّبٔچىٍىك ۋەزىَىتي
ھەرلبٔذاق ۋالىتتىىىذىّٕۇ ئېغىر ثۆٌىػي چولۇَ .ھبزىرچە ھېچ ئىع ٍولتەن تۇرغىٕىغب لبرىّب،
ھبزىر ھەِّە ئبدەِگە ۋەزىَەت ئەپ وەٌّەٍۋاتىذۇ.
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ۋاڭ ٌىػَوڭٍ :ۀي ضەْ دېّەوچىطۀىي ،ئەگەر ثىرەر توپىالڭ چىمىپ لبٌغۇدەن ثوٌطب ثۇرۇٔمىذىّٕۇ
ئېغىر ٍۈز ثېرىذۇ ،غۇٔذالّۇ؟
ِۇختەر :ثۇرۇْ دېگەْ وىچىىىىٕە ئىع ٍۈز ثەرضىال تۇتۇپ لبِبپ وەٌگەْ ئىذى .ئۇالر ھبزىر
ئبضبضەْ لوٍۇۋېتىٍذى .ئەِّب ئۇالر تۈرِىذىٓ چىممىٕي ثىٍەْ ئىػٍەً دېطە ئىع ثېرىذىغبْ ٍەر
ٍوق .ھۆوۈِەتّۇ ئۇالرٔي ٔبزارەت ئبضتىذا تۇتّبلتبِ .بٔب ِېٕي ٔبزارەت لىٍغىٕىذەنِ .ۀّۇ تۈرِىذىٓ
چىممىٕىّغب ٍ 1ىً ثوٌۇپ لبٌذى .غۇٔىڭغب لبرىّبً ھەر ئبً ثېرىپ ضبلچىغب ئۀگە ئبٌذۇرۇپ
تۇرىّۀْ .ەٌەرگە ثبردىڭ ،وىٍّەر ثىٍەْ وۆرۈغتىڭٔ ،ېّە ئىػىڭ ثبر ئىذى دېگۀذەن ضورالالر
ثىٍەْ وۈِىۋېتىذۇ .ئۆزۈڭ ئوٍالپ ثبق ،ثىسدەوٍەرٔىڭ وۈٔي تەضّىىەْ؟ جەِئىَەت ضبڭب
ئىػۀّەٍۋاتمبْ تۇرضبِ ،ېٕىڭذەوٍەر ثۇ جەِئىَەتىە لبٔذاق ئىػىٕىّىسوەْ؟ غۇٔذاق ثوٌغبچمب،
ئەگەر ثىرەر ۋەلە ٍۈز ثەردىّۇ ثوٌذى ،ثىسدەوٍەر دەرھبي ئۇ ۋەلەگە لبتٕىػىپ وېتەٌەٍذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثۇ ئبدەٍِەرٔىڭ ھەِّىطىال تبٍبٔچ وۈچ ثوالالٍذۇ دېگىٕە .ئەِّب ئبدەتتىىي جەِئىَەت
ھېطَبتٍىرى ئۇالرٔىڭىىگە ئوخػىػبِذۇ؟
ِۇختەرٔ :ېّىػمب ئوخػىّبٍذىىەْ؟! جەِئىَەتتە ٔۇرغۇْ وىػىٍەر ئۇالرغب ھېططىذاغٍىك لىٍىذۇ،
ئۇالرغب ئىػىٕىذۇ .ئەگەر ثۈگۈٔىىذەن ثۇٔذاق ضىَبضەت داۋاٍِىػىذىغبٔال ثوٌىذىىەِْ ،ىٍٍەتٍەر
ئوتتۇرىطىذىىي ثۇٔذاق ئىػۀّەضٍىهِ ،ىٍٍىٌ ئۆچّۀٍىه تۇٍغىطي تېخىّۇ وۈچىَىذۇ.

ھبزىرلي ِىٍٍىٌ ئۆچّۀٍىه ھەرلبٔذاق ۋالىتتىىىذىٓ ئۈضتۈْ

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضېٕىڭچە ثۈگۈٔىي وۈٔذىىي ِىٍٍىٌ ئۆچّۀٍىىٕي ثۇرۇٔمىطىگە ضېٍىػتۇرضبڭ …

ِۇختەر :ھەرلبٔذاق ۋالىتتىىىذىّٕۇ وۈچٍۈنٍ .ىٍذىٍٓ-ىٍغب وۈچىَىپ وېتىۋاتىذۇ!
ۋاڭ ٌىػَوڭٍ-00-01 :ىٍالردىىىذىّٕۇ وۈچٍۈوّۇ؟
ِۇختەر :ئۇ چبغذىىي ئۆچّۀٍىىٍەر ثۈگۈٔىىطىٕىڭ لوٌىغب ضۇِۇ لوٍۇپ ثېرەٌّەٍذۇٍ-00 .ىٍالردا
ٔېّىال دېگەْ ثىٍەْ ٍۀىال خېٍي وۆپ دۆٌەت ئىػچىطيِ ،ەِۇرى وبدىرٌىرى ثىتەرەپ تۇرۇۋاٌغبْ
ئىذى .ئۇالر ثۇٔذاق پبرتٍىتىع ثىٍەْ ئىػٕي تۈزىگىٍي ثوٌّبٍذۇ ،ضىَبضەت تۈزۈٌۈپ تۇرِۇغىّىس
ٍبخػىالٔطىال ِەٍٍي ئەِەضّۇ دېَىػەتتيِ .بٔب ئەِذى ،ئۇالرِۇ ٔۇرغۇْ ٔبھەلچىٍىىٍەرٔي ثىۋاضىتە
تېتىذى ،ثبال-چبلىطىٕىڭ لبپمبراڭغۇ تەغذىرٌەرگە لبٌىذىغبٍٔىمىٕي ئوچۇق وۆرۈپ ٍەتتي .ئەگەر
ھۆوۈِەت ِۇغۇ پىتي وېتىۋېرىذىغبْ ثوٌطب ،ھبٍبتٍىك ضبھەِىس ثۇٔچە تبراٍتىۋېتىٍطە ،وەٌگۈضىذە
ثبال-چبلىّىس ٔەدە ٍبغبٍذۇ دەپ ثېػي لبتىذىغبْ ثوٌذىٍ-01 .ىٍالردا ،خىتبٍالر ثىٍەْ ِىٍٍىَالر
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ھېتالردا ئۆزئبرا ھېتٍىػىذىغبْ ئىػالر ئوِۇِي ٍۈزٌۈن ئەھۋاي ئىذىٍ-01 .ىٍالرغب وەٌگىٕىذە
دۆٌەت خىسِەتچىٍىرى ثىٍەْ وبدىرالرال ھېتٍىػىذىغبْ ثوٌۇپ ،ئبدەتتىىي پۇلراالر ھېَتالغّبش
ثوٌۇپ ئۆزگەردىِ .بٔب ثۈگۈْ رەھجەرى وبدىرالرال ئۆزئبرا ھېَتٍىػىپ ،ئبدەتتىىي خىسِەتچىٍەر
ئبرىطىذا ثۇٔذاق ئىػالر لبٌّىذى.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئېطىّذە لېٍىػىچە ،ضەْ وىچىه ۋالىتٍىرىڭذا ئبئىٍىٍىه ثىٕب لوراٌىرىذا خىتبً
ثبٌىٍىرى ثىٍەْ ئۇٍغۇر ثبٌىٍىرى ثىرگە ئوٍٕبٍتتۇق دېگۀذەن لىٍىۋىذىڭ .ھبزىر ضەْ غۇ ثبٌىٍىك
ۋالتىڭذا ثىرگە ئوٍٕبٍذىغبْ خىتبٍالر ثىٍەْ دولۇرۇغۇپ لبٌطبڭ ضبالٍِىػبِطەْ؟
ِۇختەر :ئبرىطىذىىي ئىىىىال خىتبً ِېٕىڭذىٓ ئەھۋاي ضوراپ لوٍىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :لبٌغبٍٔىرىٕي وۆرضەڭ ٍۀىال تؤۇٍذىغبٔطەْ؟
ِۇختەر :وىچىىىّىسدە ثىرگە ئوٍٕبپ چوڭ ثوٌغبْ تۇرضبق تؤۇِبِذىُ؟
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ھبزىر ئۇالر ثىٍەْ ِۇٔبضىۋىتىڭ ٍولّۇ؟
ِۇختەر :ھبزىر ئۇالر ِبڭب لبراپّۇ لوٍّبٍذۇ .ثوٌّىطب ثىس غۇ وىچىه لورادا ثىرگە ئۆضىەْ ئىذۇق.
وۆرۈۋاتىطەْ ،ثۇ وىچىه لورادا ثىرگە تۇرغىٕىّىسغب ٍ 01ىً ثوٌۇپ لبٌذى ثوٌّىطب.
ثۈگۈٔىي وۈٔذە ئۇٍغۇر ثبٌىٍىرى ثىٍەْ خىتبً ثبٌىٍىرى ثىرگە ئوٍٕبٍذىغبْ ئىػالر تۈگەپ وەتتي.
خۇددى لوً ثىٍەْ ئۆچىە ئبٍرىُ تۇرغبٔذەن ئبٍرىٍىپ ئوٍٕبٍذۇ .ثىسدە ِۇٔذاق ثىر گەپ ثبر .ثىر لوتبْ
لوٍٕىڭ ئبرىطىغب ٔەچچە ئۆچىىٕي لوغۇپ لوٍطىّۇ لوٍالر ثىر تەرەپتە ،ئۆچىىٍەر ثىر تەرەپتە ئبٍرىُ
ٍۈرىػىذىىەْ .ثۇٔىڭ تەرۈرضىچە ثوٌطىّۇ ئوخػبظ ،ثىر توپ ئۆچىىذىٓ ئبٍرىٍغبْ ثىر ٔەچچە لوً
ئبٍرىُ تۇرىذىىەْ .ثۈگۈٔىي ئەھۋاٌىّىس دەي غۇٔىڭغب ئوخػبٍذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثۈگۈٔىي ثۇ تېٕچتەن وۆرۈٔگەْ ۋەزىَەتٕىڭ غەوىٍٍىٕىػىٕي ٍۀىال غۇ لبتتىك
ثبضتۇرغبٍٔىمٕىڭ ٔەتىجىطي دېَىػىە ثوٌّبضّۇ؟
ِۇختەر :لبتتىك ثبضتۇرۇغٕىڭ تەضىرى ثوٌغبٍٔىمىٕىّۇ ئىٕىبر لىٍّبٍّەْ .ثەٌىىٓ غۇ ضەۋەثتىٓ
ۋەلە چىمىػالر ئبزاٍغبْ ثۆٌىػي ِۇِىىٓ .ئەِّب ثۇ دېگۀٍىه ئەِذى ھەرگىس چىمّبٍذىغبْ ثوٌذى
دېگۀٍىىّۇ ئەِەش .ثۈگۈٔىي وۈٔذە ٔۇرغۇْ وىػىٍەر ئىچىي-تبغمي ۋەزىَەت ٍبخػي ثوٌّبٍۋاتمبْ
ثۇٔذاق ثىر ئەھۋاٌذا ثىىبردىٓ لۇرثبْ ثوٌۇپ ثېرىػٕىڭ لىٍچە لىّّىتي ٍوق ،غۇڭب ھبزىرچە
ھەرىىەتٕي توختىتىپ تۇرغىٕىّىس تۈزۈن دەپ لبراغّبلتب .ئەگەر وۈٍٔەرٔىڭ ثىرىذە خەٌمئبراٌىك
ۋەزىَەتّۇ ٍبخػىٍىٕىپ ئىچىي-تبغمي ھەِىبرٌىك غبرائىتٍىرى تۇغۇٌغبٔذا ثىرٌىػىپ ھەرىىەت
لىٍطبق ئبٔذىٓ ئۈٔۈٍِۈن ھەرىىەت لىالالٍّىس دەپ لبراغّبلتب .ثۇ وىػىٍەر ھەرلبٔذاق ثىر
ِىٍٍەتٕىڭ ِۇضتەلىٍٍىميٍ ،ۀي ِەٍٍي ئىراق ثوٌطۇْ ،چىچۀٍەر ثوٌطۇْ ،ثوغٕبلالر ثوٌطۇْ،
ضىرىجىَە ثوٌطۇْ ھەِّىطىٕىڭال ئىچىي-تبغمي وۈچٍەرٔىڭ ھەِىبرٌىمي ثوٌّبً تۇرۇپ
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ھېچمبٔذاق ئىػٕي ثبغمب ئېٍىپ چىمبٌّىغبٍٔىمىٕي تؤۇپ ٍېتىػتي .ثۈگۈٔىي خەٌمئبراٌىك
جەِئىَەتتە ٍبٌغۇز ثېػىغب ھېچ ئىػٕي ثبغمب ئېٍىپ چىممىٍي ثوٌّبٍذۇٍ .بٌغۇز ھەرىىەت لىٍطب
ثەدەي ثەوال ئېغىر ثوٌىذۇ.
ھبزىرچە خىتبٍٕىڭ ئىچىي ۋەزىَىتىّۇ ٔىطجەتەْ ِۇلىُ ھبٌەتتە تۇرِبلتب .ئەِّب ئۇالر ثۇ ۋەزىَەتٕي
ئوْ ٍىٍالپٍ ،ىگىرِە ٍىٍالپ ،ئوتتۇز ٍىٍالپ ضبلٍىَبٌىػي ِۇِىىٓ ئەِەش .خىتبٍٕىڭ ئىچىي
ۋەزىَىتي چولۇَ ثىر وۈٔي ئۆزگىرىذۇ.

ئۇٍغۇرالر لەٌبىذىىي تبرىخ

غىٕجبڭ ِۇضتەلىٍٍىمىٕىڭ تبرىخىٌ ئبضبضي
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضەْ ئۇٍغۇر زىَبٌىٍَىرى ئبضبضەْ ئبٌغبٔذا ِىٍٍەتچي ،ئۇالر ِۇضتەلىٍٍىك تەٌەپ
لىٍىذۇ دەپ ئۆتتۈڭ .تەپطىٍىَرەن دەپ ثېرەٌەِطەْ ،ئۇالر ٔېّىگە ئبضبضٍىٕىپ ِۇضتەلىٍٍىك
تەٌەپ لىٍىػّبلچي؟ ئۇٍغۇرالر تبرىختب لبٔذاق ٍبغىغبْ؟ ئۇالر ٔېّە ئۈچۈْ ثىس ِۇضتەلىً دۆٌەت
ثوٌۇپ ٍبغىغبْ دېَىػىذۇ؟ ثۈگۈٔىي ۋەزىَەتتىٓ لبٔذاق لۇتۇٌّبلچي؟
ِۇختەر :غىٕجبڭ ئەزەٌذىٓ تۈروىٌ ِىٍٍەتٍەرٔىڭ زېّىٕي ثوٌۇپ وەٌگەْ .ئۇٍغۇرالر ھؤالرٔىڭ
ئەۋالدٌىرىذىٓ ھېطبثٍىٕىذۇ .ئەضٍىذە ھؤالر ٔۇرغۇٍٔىغبْ لەثىٍىٍەرٔىڭ ثىرٌەغّىطىذىٓ تەغىىً
تبپمبْ ثىر خەٌك ثوٌۇپ ،تۈروىَىٍەر ئۀەغۇ لەثىٍىٍەردىٓ ثىرى ھېطبثٍىٕىذۇ .ئەٍٕي ۋالتىذا جبڭ
چَەْ دەٍذىغبْ ثىرضي ٍېٕىغب  01-01دەن ئبدەِٕي ئېٍىپ ثۇ ٍەرٌەرٔي ئبٍٍىٕىپ چىممبْ ئىىەْ.
ئۇچبغذا ئەجذادٌىرىّىس ئۇٔي جبضۇضٍۇق لىٍىػمب وەٌگەْ دەپ تۇتۇۋېٍىپ ٍ 01ىً لبِبپ لوٍغبْ
ئىىەْ .وېَىٓ ئۇ ٔەچچە ئبدىّي ثىٍەْ ثىرگە دۆٌىتىگە لېچىپ وەتىەْ .ثۇٔىڭغب لبراپال غىٕجبڭٕي
ثىسٔىڭ ٍېرىّىس دېَىع ئەلىٍگە ضىغبِذۇ؟ (ۋاڭ وۆٌۈپ وەتتي) وېَىٓ جبڭ چَەْ ٍۈز ٔەچچە ئبدەَ
ثىٍەْ ئىىىىٕچي لېتىُ ثۇ تەرەپٍەرگە وەٌگۀىىەْ .ئۇٔىڭ ئبدەٍِىرىٕىڭ ھېچمبٍطىذا لوراي ٍوق
ثوٌۇپ ،ئۇالر ثبغمىالرٔىڭ ٍېرىذە ضبٍبھەت لىٍىۋاتمبٍٔىمىٕي ثىٍگەچىە ،پەلەتال ضودىگەر لىَبپىتىذە
ٍبوي چەتئەٌٍىه ئەٌچي ضۈپىتىذىال ثۇ تەرەپٍەرگە وىٍەٌەٍتتي .ثۇ تبرىخ ئۇ چبغذىىي غىٕجبڭ ثىٍەْ
خىتبً ئوتتۇرىطىذا ئىمتىطبدى ،ضىَبضىٌ جەھەتٍەردە ثېرىع-وېٍىػٍەرٔىڭ ِەۋجۇتٍۇلىٕىال
وۆرضىتىپ ثېرەٌىػي ِۇِىىٓ .ئەِّب جبڭ چَەْ غىٕجبڭغب ثبرغبْ دەپال ثۇ ٍەرٔي خىتبً زېّىٕي
دېَىػٕىڭ لىٍچىّۇ ئبضبضي ٍوق.
ِىالدىَە -5ئەضىرٌىرىذىٓ -1ئەضىرٌىرىگىچە ثوٌغبْ دەۋرٌەردە ھبزىرلي ِوڭغۇٌالر ٍبغبۋاتمبْ
ٍەرٌەر تۈرن خبٔىذأٍىمىغب تەۋە ٍەرٌەر ھېطبثٍىٕبتتي .تۈرن خبٔىذأٍىمىٕىڭ ئىگىٍىگەْ
زېّىٍٕىرى ئىٕتبٍىٓ وەڭىرى ئىذى .وېَىٓ غەرلي تۈرن ئىّپېرىَىطي ۋە غەرثي تۈرن
ئىّپېرىَىطي دەپ ئىىىىگە ثۆٌۈٔۈپ وېتىذۇ .تبڭ خبٔىذأٍىمي ۋالىتٍىرىذا خىتبٍذا ئىچىي ئۇرۇظ

http://www.wetinim.org/

36

«نېيىڭ غًربىَ دىيارىم –
سېيىڭ شًرقىَ تۈركىستاىىڭ

پبرتٍىغبْ ثوٌۇپ ،تبڭ پبدىػبھي ٌوٍبڭ تەرەپٍەرگە لېچىپ وەتىەْ .ئۇ چبغذىىي ئەْ ٌۇضەْ دېگىٕي
ثىر تۈرن ئىذى .تبڭ خبٔىذأٍىمي غەرثي تۈرن خبٔىذأٍىمىذىٓ ٍبردەَ تەٌەپ لىٍغبْ .ئەِّب
ثۇٔىڭٍىك ثىٍۀال ئۇ چبغذىىي تبڭ خبٔىذأٍىمي ثىٍەْ تۈروٍەر ئوتتۇرىطىذا ثېمىٕذىٍىك
ِۇٔبضىۋەت ثبر دېَىع ئەضال ِۇِىىٓ ئەِەش .تبڭ ضېڭ ثودا ٔوٍِىرىٕي ئىطتەپ ضەپەرگە چىممبْ
ۋالىتٍىرىذا تبڭ خبٔىذأٍىمي پۇخراٌىرىٕي ضىرتمب چىمىػتىٓ لبتتىك چەوٍەپ تۇرۇۋاتمبٍْ ،ۀي
ھېچىىّٕىڭ ضەددىچىٓ ضېپىٍىٕىڭ ضىرتىغب چىمىػىغب ٍوي لوٍّبٍذىغبْ ثىر ۋالىتالر ئىذى.
غۇڭىالغمب تبڭ ضېڭ چېگرادىٓ ئوغرىٍىمچە ئبٍٍىٕىپ ئۆتىۋاٌغبْ .ھبزىر دەپ ٍۈرگىٕىذەن تبڭ
خبٔىذأٍىمىٕىڭ پبدىػبھي ئۇٔي ئۇزىتىپ لوٍغبْ دېگۀذەن گەپٍەر ٍبٌغبْ… .
ھېمىمي تبرىخٕي ضۈرۈغتە لىٍطبق ،تبڭ ضېڭ دۆٌىتىٕىڭ چېگرىطىذىٓ لېچىپ چىممبْ ثىرضي.
ئۇٔىڭ ئبق ئېتىّۇ لۇِۇٌغب وەٌگۀذىٓ وېَىٓ ثىر دېھمبْ ئۇٔىڭغب ثەرگەْ ئبت ئىذى .تبڭ
خبٔىذأٍىمي دەۋرىٍىرىذە ثىسٔىڭ ثۇ ٍەرٌەر ثەگٍىىٍەر غەوٍىذىىي ئۇغػبق دۆٌەتٍەردىٓ تەغىىً
تبپّبلتب ئىذى .ئۇالرٔىڭ ھەِّىطي ثودا دىٕىغب ئېتىمبد لىٍىػبتتىىەْ .وىػىٍەرٔىڭ ھەِّىطىال
ھىٕذىطتبٔغب ثىر ثېرىپ وېٍىػٕي ئبرزۇ لىٍىػبتتىىۀذۇق .غۇڭب ھەِّە وىػي تبڭ ضېڭغب ئىچ
ئبغرىتىپ ٍبردەَ لىٍىػمبْ ئىىەْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثۇ دېگۀٍىرىڭ لبٍطي وىتبثتب ٍېسىٍغبْ گەپٍەر؟
ِۇختەر :ثىسٔىڭ تبرىخچىّىس تۇرغۇْ ئبٌّبضٕىڭ وىتبۋىذا .تۇرغۇْ ئبٌّبش ئۈرۈِچىٍىه ثىرضي.
غىٕجبڭذا ٍ-0000ىٍي «ئۈچ وىتبثٕي تۀمىذ لىٍىع» ھەرىىىتي ئېٍىپ ثېرىٍغبْ ثوٌۇپ ،ئۇ
وىتبثالرٔىڭ ھەِّىطىٕىال تۇرغۇْ ئبٌّبش ٍ-01ىٍٍىرى ٍېسىپ چىممبْ ئىذى.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇ دەۋرٌەردىىي تۈروٍەرٔىڭ ھەِّىطىال ثودا دىٕىغب ئېتىمبد لىالتتىّىىەْ؟
ِۇختەر :غۇٔذاق ،تۈروٍەر ئۇ چبغالردا ثودا دىٕىغب ئېتىمبد لىالتتىىەْ .تبڭ ضوالٌىطي ثبر ۋالىتالردا
ثۈگۈْ غىٕجبڭ دەپ ئبتىٍىۋاتمبْ ثۇ ٍەرٌەر تبڭ خبٔىذأٍىمي ثىٍەْ ھېچمبٔذاق ثبغمۇرۇظ ٍبوي
ثبغمۇرۇٌۇظ ِۇٔبضىۋىتىگە ئىگە ئەِەش ئبٍرىُ ثىر ٍەر ئىذى .تبڭ خبٔىذأٍىمىٕىڭ تەضىر
دائىرىطىّۇ ھېچمبچبْ ضەددىچىٓ ضېپىٍي دائىرىطىذىٓ ھبٌمىپ چىمىپ ثبلمبْ ئەِەش .ثبغمب
دەۋرٌەردىّۇ خىتبٍالر ثىسٔىڭ ثۇ زېّىٕىّىسٔي ثبغمۇرۇپ ثبلمبْ ئەِەشِ .ەضىٍەٍْ ،ۈەْ ضوالٌىطي
دەۋرىٍىرىذە غىٕجبڭ ِوڭغۇٌالرغب تەۋە ثوٌۇپ ٍبغىغبٍٔىمىغب ھېچىىُ ثىر ٔېّە دېگىٕي ٍوق.
چىڭگىسخبْ دېگەْ تبغمي ِوڭغۇٌىَىٍىه ثىرضيٍ ،ۀي ثىر چەتئەٌٍىه ثوٌۇپ ،ئۇ ھەرگىس خىتبً
ئەِەش .ئۇٔىڭ تۇغۇٌغبْ ٍېرى تبغمي ِوڭغۇٌىَە ثوٌغبچمب ،ئۇٔىڭ لۇرغبْ دۆٌىتىّۇ تبغمي
ِوڭغۇٌىَىذە ئىذى .ھبزىر تبغمي ِوڭغۇٌىَە خىتبً خەٌك رېطپوپٍىىىطي ئېتىراپ لىٍغبْ
ِۇضتەلىً ثىر دۆٌەت تۇرضب ،لبٔذاق لىٍىپ چىڭگىسخبٕٔي خىتبً دېَىػىە ثوٌىذۇ؟ ٍۀە ثىر
جەھەتتىٍٓ ،ۈەْ ضوالٌىطىٕي چىڭگىسخبْ لۇرغبْ دۆٌەت ئەِەش .ئۇ خبٔىذأٍىمٕي ئۇٔىڭ ئوغٍي
لۇثالً لۇرۇپ چىممبْ .ئەِّب لۇثالً ٍۈەْ خبٔىذأٍىمىٕي لۇرغبْ ۋالىتالردا چىڭگىسخبْ غىٕجبڭ
تەۋەٌىىىٕي ئۈچىٕچي ئوغٍي چبغبتبٍغب تەلطىُ لىٍىپ ثەرگەْ .چبغبتبً ثىٍەْ لۇثالً ثىر-ثىرضىگە
ثېمىّٕبضتىٓ ِۇضتەلىً خبٍٔىك لۇرۇپ ٍبغىغبْ .چىڭگىسخبْ ئۆٌگىٕىذىٓ وېَىٓ ھەِّىٕي
ثىر تۇتبظ ثبغمۇرىذىغبْ ِەروىسى ھبوىّىَەتّۇ ٍولبٌغبْ ثوٌغبچمب ،ثبٌىٍىرىٕىڭ ھەِّىطي
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دۆٌىتىٕي ِۇضتەلىً تۇتۇپ ھبوىّىَەت ضورىغبْ .ئۇالر ئبوب-ئۇوىالر ثوٌغبچمب ،ھېچمبچبْ ثىر-
ثىرضىگە تبجبۋۇز لىٍىع غەرىسىذە ثوٌۇپ ثبلّىغبْ .غۇٔذاق ثوٌغبچمبٍ ،ۈەْ ضوالٌىطىٕىڭ غىٕجبڭ
تەۋەضىٕي ثبغمۇرۇظ ئىّىبٔىَىتىّۇ ٍوق ثىر ئىع .ئەگەر ثۇٔذاق ثىر ثبغمۇرۇغٕي ثبر
دېگىٕىّىسدىّۇ ثەرىجىر ٍۈەْ خبٔىذأٍىمي خىتبً خبٔىذأٍىمي ئەِەش ثىر ِوڭغۇي خبٔىذأٍىمي
ھېطبثالٔغىٕي ئۈچۈْ ،ثۇ زېّىٕالرٔي ٍۀىال غۇ ِوڭغۇٌالر ضوراپ وەٌگەْ دېَىع وېرەن.
چىڭگىسخبْ غىٕجبڭ تەۋەضىگە وىرىػتىٓ ثۇرۇْ ثۇ ٍەردە ئىىىي دۆٌەت ثبر ئىذى .ئۇٔىڭ ثىرضي
ثودا دىٕىٕي ئبضبش لىٍغبْ ئىذىمۇت خبٍٔىمي ثوٌۇپ ٍۀە ثىرضي ثوٌطب لبراخبٔىَالر ضوالٌىطي
ئىذى .لبراخبٔىَالر ضوالٌىطي ِىالدىَە ٍ-001ىٍٍىرى ِۇضۇٌّبٍٔىمٕي لوثۇي لىٍغبْ.
خىتبً تەۋەضىذە ٍۈەْ خبٔىذأٍىمىذىٓ وېَىٓ ِىڭ خبٔىذأٍىمي لۇرۇٌغبِْ .ىڭ خىتبٍغب ھۆوۈَ
ضۈرگەْ ۋالىتالردا غىٕجبڭٕىڭ غىّبٌي ِوڭغۇٌالرٔىڭ تەضىردائىرىطىگە ِۀطۇپ ثوٌۇپ ،جۀوپ
تەرىپىٕي ٍبروۀت خبٍٔىمي ضوراٍتتي .ئبخىرلي ثىرەر ئىىىي ٍۈز ٍىً جەرٍبٔىذا پۈتىۈي غىٕجبڭ
تەۋەضي دىٕي ِەزھەپ تولۇٔۇغٍىرى ئىچىگە پېتىپ لبٌغبْ ثوٌۇپ ،ثۇ ۋالىت خىتبٍذا چۀٍوڭ ھۆوۈَ
ضۈرۈۋاتمبْ دەۋرٌەر ئىذى .ئۇ چبغالردا جۇڭغبرالر ِبٔجۇ خبٔىذأٍىمىغب ثوٍطۇٔىذۇٍ .ۀيِ ،ۀچىڭ
خبٔىذأٍىمي دەۋرىگە وەٌگۀذە غىٕجبڭ تەۋەضي ِبٔجۇ خبٔىذأٍىمىٕىڭ ثبغمۇرۇغي ئبضتىغب ئۆتۈغىە
ثبغٍىغبْ .ثۇ ثىر تبرىخ .ثۇ تبرىخٕي ثىسِۇ ئېتىراپ لىٍىّىس .ثۇ ئبرىذا ھەرتۈردىىي لوزغىالڭالر
پبرتالپ ٍ 5-0ىٍٍىكٍ 1-5 ،ىٍٍىمتىٓ ِۇضتەلىً ثوٌۇظ ۋەزىَىتىّۇ غەوىٍٍىٕىپ تۇرغبْ-0011 .
ٍىٍالردا ٍبلۇپجەگ ئۆز دۆٌىتىٕي لۇرۇپ چىممبٍْ-0000 .ىٍالرِىذى ثىر ۋالىتالردا زو زۇڭتبڭ
غىٕجبڭغب ثېطىپ وىرىپ غىٕجبڭ غۇ چبغذىٓ ثبغالپ لبٍتىذىٓ ِۀچىڭٕىڭ لوٌىغب وىرىپ
لبٌىذۇ.
غۇٔذالتىّۇ ِۀچىڭ خبٔذأٍىمىّۇ خىتبٍالرٔىڭ دۆٌىتي ئەِەضتە .ئۇ دېگەْ ِبٔجۇرالر تبجبۋۇز
لىٍىپ خىتبٍٕي ثېطىۋاٌغبْ ثىر دەۋرِ .بٔجۇالرِۇ تبرىختىٓ ثۇٍبْ خىتبٍغب تەۋە ثوٌّىغبْ ثىر
خەٌك.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :غۇٔذاق ثوٌغبچمب ثۈگۈٔىي ھۆوۈِەت دائىرىٍىرى خىتبً دېگەْ ھەرلبٍطي ِىٍٍەتٍەر
ئورتبق لۇرۇپ چىممبْ ثىرٌىىىە وەٌتۈرۈٌگەْ وۆپ ِىٍٍەتٍىه دۆٌەت دەپ چىڭ تۇرۇۋاٌّبلتب.
ئۇالرٔىڭ ثۇ دېگۀٍىرى ثبٍب ضەْ دېگەْ تبرىخالرٔىڭ ھەِّىطىٕي ثىر ٍەرگە ٍىغىٕچبلٍىۋېٍىػي.

ِۇختەر :ئەِّب ثۇ دېگەْ ثەوال ٍېمىٕذىىي ثىر تبرىخ تۇرضب ،ئۇ ئىػالر ثوٌغىٕىغىّۇ ئۀذىال ئىىىي-
ئۈچ ٍۈز ٍىً ثوٌذىّىىىٓ .ثۇ دېگەْ ھەِّە وىػي ثىٍىذىغبْ ،ھېچىىُ ئۇٔتۇٍبٌّبٍذىغبْ ثىر تبرىخ
تۇرضبِ .ۀچىڭ پبدىػبھٍىرى ھېچ ثوٌّىغبٔذا خىتبٍذىٓ خوتۇْ ئبٌّبٍذىغبْ ،پەلەتال ِبٔجۇ ٍبوي
ِوڭغۇٌذىٕال لىس ئېٍىپ وەٌگەْ ثىر پبدىػبھٍىك تۇرضبِ ،بٔب ثۇِۇ ئۇالر ئۆزٌىرىٕي خىتبٍذىٓ
پەرلٍۀذۈرۈپ وەٌگۀٍىىىٕىڭ ثىر ئىطپبتي ئەِەضّۇ؟ خىتبٍٕىڭ غىٕجبڭٕي ثېطىۋېٍىع ئىػىغب
وەٌطەنِ ،ۀچىڭ خبٔىذأٍىمي ٍىّىرىٍگۀذىٓ وېَىٓ ئبٔذىٓ ئوتتۇرىغب چىممبْ ثىر ھبدىطە.
غىٕجبڭذىىي ِىٍىتبرىطتالر وۆرۈٔۈغتە ِەروىسى خىتبً ھۆوۈِىتىگە ثوٍطۇٔبتتيٍ-0000 .ىٍي
لەغمەردە غەرلىٌ تۈروىطتبْ جۇِھۇرىَىتي لۇرۇٌغبْ ثوٌۇپ 0 ،ئبٍذىٓ وېَىٓ ضوۋېت ئىتتىپبلي
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ثىٍەْ غىڭ غىطەً ثىرٌىػىپ ئۇ جۇِھۇرىَىتىّىسٔي ئبغذۇرۇپ تبغٍىغبٍْ-0005 .ىٍي غۇٌجىذا
غەرلىٌ تۈروىطتبْ جۇِھۇرىَىتي لۇرۇٌغبْ ئىذىٍ-0000 .ىٍي ضوۋېتالر ثىٍەْ خىتبٍالر وىػىُ
تۈزۈپ خىتبً ووِپبرتىَە ئبرِىَىطىٕىڭ جۇِھۇرىَىتىّىس تۇپرالٍىرىغب ثېطىپ وىرىػىگە ٍوي
ئبچمبْ ئىذى.
ِبٔب ثۇ ،ثىسٔىڭ تبرىخىّىس .ثۇ تبرىختىّٕۇ ھەِّە وىػي خەۋەردار .غۇ ضەۋەثٍەر تۈپەٍٍىذىٓ ،ثىس ئۆز
تبرىخىّىسٔي خىتبً تبرىخي ثىٍەْ لىٍچە ِۇٔبضىۋىتي ثوٌّىغبْ ِۇضتەلىً ثىر تبرىخ دەپ
لبرىّبلتىّىس .ثىس ئەزەٌذىٓ ِۇضتەلىً ِىٍٍىٌ دۆٌەت ثوٌۇپ ٍبغبپ وەٌگەْ ثىر خەٌك ئىذۇق.
ثەٌىىُ لىطّۀٍىىتە خىتبً تەۋەضىگە لبراَ ثوٌۇپ لبٌغبْ ۋالىتٍىرىّىس ثوٌغىٕىذەن لىٍغىٕي
ثىٍەْ ،ئۇ ۋالىتالردىّۇ خىتبٍالرٔىڭ لۇرۇپ چىممبْ خىتبً دۆٌىتىگە لبراَ ثوٌّىغبْ ئىذۇق.
تبرىختب ثىرەر دۆٌەتٕىڭ ثبغمب ثىر دۆٌەتىە ثىرەر ئىىىي ٍۈز ٍىٍذىٓ ثېمىٕذى ثوٌۇپ لبٌىذىغبْ
ھبدىطىالر ئبدەتتە وۆپ وۆرۈٌگەْ ھبدىطىٍەردۇرِ .ەضىٍەْ وورىَىّۇ خىتبٍغب لبراَ ثوٌۇپ ثبلمبْ،
ئەِّب ئۇ ۋالىتالرِۇ ئوخػبغال خىتبً ِىٍٍىتىٕىڭ پبدىػبھٍىمي ئەِەش ،ثەٌىي ِۀچىڭ
خبٔىذأٍىمي ئىذىٍ .ۈەْ خبٔىذأٍىمي دەۋرىذە فىٍىپىّٕۇ ئۇالرٔىڭ ثبغمۇرۇغي ئبضتىذا ٍبغىغبْ
ثوٌۇپ ،ھەتتب فىٍىپىٓ پبدىػبھىٕىڭ ثېػىٕي ثىر ئۇٍغۇر گېٕېراي وېطىپ وېٍىپ لۇثالٍغب
تبپػۇرغبْ ئىىەْ .غۇٔىڭغب لبرىّبً فىٍىپىٕٕىّۇ ھېچىىُ خىتبً ِىٍٍىتىٕىڭ ثىر لىطّي
دېّەٍذىىۀغۇ .غۇڭب وورىَىٍىىٍەرٔىّۇ ھېچىىُ خىتبً ِىٍٍىتىٕىڭ ثىر لىطّي دېَەٌّەٍذۇ.
ئوضّبٍٔي ئىّپېرىَىطي ٍبۋروپبٔىڭ غەرلي جۀوپ لىطّىغب ٍ 511ىً ھۆوّۈرأٍىك لىٍغبْ
ثوٌطىّۇ ،ثۈگۈْ ئۇ ٍەرٌەرٔي ھېچىىُ تۈروىَىٕىڭ ثىر لىطّي دېَىػّەٍذىىۀغۇ؟ پۈتىۈي ئەرەة
دۇَٔبضىغىّۇ ئوضّبٍٔي ئىّپېرىَىطي ٍ 511ىً ھۆوّۈرأٍىك لىٍغبْ ئىذى .غۇٔىڭغب لبراپال
ئەرەة دۇَٔبضىٕىّۇ ئوضّبٍٔي ئىّپېرىَىطىٕىڭ ٍبوي تۈروىَىٕىڭ ثىر لىطّي دېَىع ِۇِىىّٕۇ؟
ئەِّب ھەر لبٔچە دېگەْ ثىٍەْ خىتبٍال ۋەتىٕىّىسٔي ثىرەر ٍۈز ٍىٍذەوال ثبغمۇرغبْ ثۆٌىػي ِۇِىىٓ.
غۇٔىڭٍىك ثىٍۀال ۋەتىٕىّىسٔي خىتبٍٕىڭ ٍېرى ئىذى دېَىع وېرەوّۇ؟ غۇٔذاق ثوٌغبچمب ،ثىسٔىڭ
زىَبٌىٍَىرىّىس ثۇرۇٔذىٓ تبرتىپال ثىس تبرىختىٓ ثۇٍبْ ِۇضتەلىً دۆٌەت ثوٌۇپ ٍبغبپ وەٌگەْ دەپ
لبراٍذۇ.

ئۈچ ۋىالٍەت رەھبەرٌىرى لبٔذاق ئۆٌگەْ؟

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضېٕىڭ لبرىػىڭذا ٍبوي ئۇٍغۇرالرٔىڭ لبرىػي ثوٍىچە ئبٌغبٔذا ،ضىٍەر خىتبً
ووِپبرتىَىطي غىٕجبڭغب ھۆوّۈرأٍىك لىٍغبْ ھبزىرلي زاِبْ غىٕجبڭ تبرىخىغب لبٔذاق
لبراٍطىٍەر؟ ثۇ ئبرىٍىمتىىي تبرىخٕي ِۇضبپىردىىي ئۇٍغۇرالر ئبضبضەْ لوثۇي لىٍىػّبٍذىىەْ.
ئەِّب ثەزى لېرىالرٔىڭ دېگىٕىذىٓ ثىٍىػىّچە ئۇالر ھەِّىٕي ثىرالال رەت لىٍىپّۇ
وەتّەٍذىغبٔذەن وۆرۈٔىذۇِ .ەضىٍەْ دەضٍىپىذە غىٕجبڭغب وىرگەْ خىتبٍالر ھەلمىذە گەپ ثوٌغبٔذا
ئۇالر خىتبٍالر ثىٍەْ ئۇٍغۇرالرٔىڭ ِۇٔبضىۋىتي ئۇ چبغالردا خېٍي ٍبِبْ ئەِەش دەپ لبرىػىذىىەْ.
ئۇٔذالتب ،ئوِۇِىٌ ٍۈزٌۈن رەت لىٍىٕىۋاتمبْ ثىر تبرىخ ئىچىذە ئۇ تۈردىىي ِۇٔبضىۋەت لبٔذاق
غەوىٍٍۀگەْ؟
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ِۇختەر :ئبتبٌّىع ”ئبزادٌىك“ دېگىٕىذىٓ وېَىٍٓ ،ۀي ٍ-0000ىٍىذىٓ وېَىٓ ،ئۇ چبغذىىي
خىتبً ھۆوۈِىتي ئۈچ ۋىالٍەت ئىٕمىالثىٕىڭ رەھجەرٌىرىٕي ِەروەزگە ثېرىپ دۆٌەت لۇرۇظ
ِەضىٍىطىٕي ِۇزاوىرى لىٍىػمب تەوٍىپ لىٍىػمبٔذەن لىٍغىٕي ثىٍەْ ،ئۇ چبغذا ثىسدىىي
ئىػالرٔي تىسگىٍٕەپ تۇرغبٔالر ٍۀىال ضبثىك ضوۋېتالر ئىتتىپبلي ئىذى .ئەٍٕي ۋالتىذا ئۈچ ۋىالٍەت
ئىٕمىالثىٕىڭ رەھجەرٌىرى غىٕجبڭذىٓ ئۇدۇي ثېَجىڭغب لبراپ ئۇچىّەْ دېطە چولۇَ ئۇچبٌىغبْ
ثوالتتي .چۈٔىي ٍ-0000ىٍي ضوڭ ِىٍَىڭ غىٕجبڭغب وەٌگىٕىذە چوڭچىڭذىٓ ٌۀجۇغب ،ئۇ ٍەردىٓ
ئۈرۈِچىگە ئبٍروپىالْ ثىٍەْ ئۇچۇپ وېٍەٌىگەْ تۇرضب ئۇالر ٔېّىػمب ثۇ ٌېَٕە ثوٍىچە
ئۇچبٌّىغىذەن؟ ئەِّب ئۈچ ۋىالٍەت ئىٕمىالثىٕىڭ رەھجەرٌىرى ٔېّىػمب ئبۋۋاي ئبٌّوتىغب ئۇچۇپ،
ئبٔذىٓ ضبثىك ضوۋېت ئىتتىپبلي تەۋەضىذىٓ ِوڭغوٌىَە ئبرلىٍىك ثېَجىڭغب ثېرىع ٍوٌىٕي
تبٌٍىۋاٌىذۇ؟ ثۇ ثەوال ِۀتىمطىس ثىر ئىع ئەِەضّۇ؟ ئەِّب ئۆز ۋالتىذىىي ئۈچ ۋىالٍەت ئىٕمىالثي
رەھجەرٌىرى ئۇ چبغذا خىتبً ثىٍەْ لوغۇٌۇپ وېتىػىە ھەرگىسِۇ رازى ئەِەش ئىذى .غۇٔذاق
ثوٌغبچمب ئۇالر ثېَجىڭغب ثېرىػتىٓ ئبۋۋاي ضوۋېت ئىتتىپبلي رەھجەرٌىرى ثىٍەْ ،ثوٌۇپّۇ ضتبٌىٓ
ثىٍەْ ِەضٍىھەتٍىػىػٕي ئوٍٍىغبْ .ئەگەر ئۇالر ثۇرۇٔذىٓ تبرتىپال خىتبً ثىٍەْ ثىرٌىػىپ
وېتىػىب لوغۇٌىذىغبْ ثوٌۇپ دۆٌەت لۇرۇظ ِەضىٍىٍىرىٕي ِەضٍىھەتٍەغّەوچي ثوٌطب ئىذى،
ضبثىك ضوۋېتالر ئىتتىپبلىٕي ئبٍٍىٕىپ ثېَجىڭغب ثېرىع ٌېَٕەضىٕي تبٌٍىۋاٌّىغبْ ثوالتتي.
غۇٔذاق لىٍىپ ئۇالر ئبۋۋاي ضوۋېتمب ثبرغبٍْ-0000 ،ىٍي -00ئبۋغۇضت وۈٔي ئبٍروپىالْ ھبدىطىگە
ئۇچراپ ھەِّىطي ھبٍبتىذىٓ ئبٍرىٍغبْ .ئەِّب ثۇ ھبدىطىگە ئۇچرىذى دېگەْ گەپٍەرگە 01
پىرضۀتتىٓ ئبرتۇق وىػىٍىرىّىس ئىػۀّەٍذۇ .ئەٍٕي ۋالتىذا ئەخّەتجبْ لبضىّٕىڭ وبتىپي
ثوٌغبْ ثىرضيٍ-0000 ،ىٍي لبزالىطتبٔذا ثىر پبرچە ِبلبٌە ٍېسىپِ ،ۇضتەلىً ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ
ٔەغرى لىٍىٕغبْ لبزالىطتبٔذىىي «ٍېڭي ھبٍبت» گېسىتىذە ئېالْ لىٍىذۇ .ثۇ ِبلبٌىذا ،ئۈچ ۋىالٍەت
ئىٕمىالثىٕىڭ رەھجەرٌىرى ِوضىۋاغب ٍېتىپ ثبرغىٕىذىٓ وېَىٓ ضتبٌىٓ ئۇالرغب :خىتبً
ووِپبرتىَىطىٕىڭ تەٌىپىٕي لەتئىٌ لوثۇي لىٍىػىڭالر وېرەن ،ئۈچ ۋىالٍەت ئىٕمىالثىٕىڭ
ِەٍذأىذىٓ ۋاز وېچىڭالر دەپ ئېَتمبْ ثوٌطىّۇ ،ئۇالر ضتبٌىٕٕىڭ دېگىٕىگە لەتئىٌ
لوغۇٌّبٍذىغبٍٔىمىٕي ثىٍذۈرگەْ دەپ ٍبزىذۇ.
ئۈچ ۋىالٍەت ئىٕمىالثي ٍېڭي پبرتٍىغبْ ۋالىتالردا دېھمبٔالر لوزغىٍىڭىٕىڭ تۇٔجي ئولىٕي ئبتمبْ
غېٕي ثبتۇر دەٍذىغبْ ثىر ئۇٍغۇر وىػي ئىذى .ئۇ وىػي ثىر پوٌىوۋٔىه ثوٌغىٕي ثىٍەْ جەڭ
لىٍىػتىٓ ثبغمىٕي ثىٍّەٍذىغبْ ضبۋاتي ٍوق دېَەرٌىه ثىرضي ئىذى .ثېسىٍەر ئۀە غۇ غېٕي ثبتۇر
دېگۀگە ضەْ ثىرىٕچي پبً ئولٕي ئېتىپ ئۈچ ۋىالٍەت ئىٕمىالثىٕي ثبغالتمبْ وىػي ثوٌغىٕىڭ
ئۈچۈْ ثېَجىڭذا ئۆتىۈزۈٌىذىغبْ دۆٌەت لۇرۇظ ِەضٍىھەت ٍىغىٕىغب ضۀّۇ ثېرىپ لبتٕبظ دەپ
ِەضٍىھەت لىٍىػمبْ .ئەِّب ئۇ ،ئەگەر ِەْ ثېَجىڭغب ثبرِبلچي ثوٌطبَ ھەرگىسِۇ ئبٍروپىالٔغب
ئوٌتۇرۇپ ثبرِبضتىٓ ئىػەوٍىه ثبرغبْ ثوالتتىُ ،ئۇٔىڭ ئۈضتىگە ھەرگىسِۇ ضوۋېت تەرەپ ثىٍەْ
ثبرِبٍتتىُ ،ھەرگىسِۇ ضوۋېتٍەرٔىڭ ئبٍروپالٔىغب چىمّبٍتتىُ دېگۀىىەْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇ وىػي ضوۋېت ئبٍروپالٔىغب ئىػۀّەِذىىۀذۇق؟
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ِۇختەر :غۇٔذاق ،ئۇالرغب ئىػۀّەٍذىىۀذۇق.
ۋاڭ ٌىػَوڭٔ :ەق ثىر دېھمبْ ضەزگۈرٌۈوي!
ِۇختەر :غېٕي ثبتۇر ثىس ٔېّىػمب ئبۋۋاي ضوۋېتٍەرٔىڭ ٍېٕىغب ثبرىذىىۀّىس دەپ ئوٍٍىغبْ ئىىەْ.
دېگۀذەن ئۇ چبغذا ثبرغبْ ثەظ وىػىٕىڭ ھەِّىطىال لۇرثبْ ثوٌىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭٍ :وٌغب چىممبْ ئۇ ثەغۈٍٍەْ ثەوال ِۇھىُ رەھجىرى وىػىٍەرِىذى؟
ِۇختەر :ئۇالرٔىڭ ئىچىذىىي ضۆھجەتىە لبتٕىػىذىغبْ ئبضبضٍىك وىػي ئەخّەتجبْ لبضىُ ئىذى.
ئەخّەتجبْ لبضىُ ضوۋېتٍەرگە ٍېمىٓ ثىرضيٍ .ۀە ثىرضي ئبثذۇوېرىُ ئبثجبضوپ ثوٌۇپ ،ئۇ وىػي
ضەٍپىذىٓ ئەزىس ثىٍەْ تۇلمبٔچىٍىمي ثبر ،خىتبً ووِپبرتىَىطىگە ٍېمىٓ ثىرضي ئىذى .ئبثجبضوپ
ئىىىي لېتىُ خىتبً خوتۇْ ئبٌغبْ ،غۇٔىڭذەن خىتبً ووِپبرتىَىطىٕىڭ ئەزاضي ئىىۀذۇقٍ .ۀە
ثىرضي ئىطبلجەگ ِؤؤوپ دېگەْ وىػي ثوٌۇپِ ،ىٍٍىٌ ئبرِىَىٕىڭ ئبڭ ئبٌىٌ لوِبٔذأي ئىذى.
لبٌغبٔالرٔىڭ ئىطّي ئېطىّذە لبٌّبپتۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇالرٔىڭ دەرىجىطي ضەٍپىذىٕذىٓ ٍولۇرىّىذى؟
ِۇختەرٍ :ۇلىرى .ضەٍپىذىٓ دېگەْ ئۇ چبغالردا ئبرأال ٔبزىر دەرىجىٍىه ثىر وبدىر تۇرضب .ئۈچ ۋىالٍەت
ئىمىالۋى ھۆوۈِىتىذە ِىٕىطتىرٌىك ٍوق .ئۇٔىڭ ئورٔىغب ٍبپؤىَىذىىىذەن ٔبزارەت ثبر ئىذى.
ٍ-0000ىٍي ئەخّەتجبْ لبضىّٕىڭ وبتىپي ثوٌغبْ وىػي ٍبزغبْ ئۇ ِبلبٌىذا ،ضوۋېت ئىتتىپبلي
پبرچىالٔغبٔذىٓ وېَىٓ ئىٕتبٍىٓ ِەخپىٌ ثوٌغبْ ثەزى ِبتېرىَبٌالرٔي لوٌغب چۈغۈرگۀٍىىىٕي ،ئۇ
ِبتېرىَبٌالرٔي پۇٌغب ضېتىۋاٌغبٍٔىمىٕي ئېَتىپ وېٍىپ ،لوٌغب چۈغۈرگەْ ِبتېرىَبٌذا ئۈچ ۋىالٍەت
ئىٕمىالثىٕىڭ ِوضىۋاغب ثبرغبْ رەھجەرٌىرى ضتبٌىٕٕىڭ پىىرىگە لوغۇٌّىغبچمب ئۇالرٔي تبغبرغب
ضوالپ توخّبلالپ ئۇرۇپ ئۆٌتۈرۈۋەتىۀٍىىيٍ ،ۀي ئۇالر ِۇضىۋادىال ئۆٌۈپ ثوٌغبٍٔىمي ،ئبٍروپىالْ
لبزاضي دېگەْ ئىػٕىڭ ٍولٍۇلي ،غۇٔذاق ثىر ۋەلە ئۇٍذۇرۇپ چىمىرىٍغبٍٔىمي ٍېسىٍغبْ دەپ
وۆرضىتىذۇٍ-0000 .ىٍىّۇ ٍبوي ٍ-0111ىٍىّۇ لبٔذاق ئېطىّذە لبٌّبپتۇ ،ئەخّەتجبْ لبضىّغب
وبتىپ ثوٌغبْ ثۇ وىػىٕي ئبٌّوتىذا ثىرضىٍىرى لەضتٍەپ ئۆٌتۈرۈۋېتىذۇ.
ئەخّەتجبْ لبضىُ ئۆٌگۀذىٓ وېَىٓ ،خىتبً ووِپبرتىَىطي ضەٍپىذىٕٕي ثېَجىڭغب تەوٍىپ
لىٍىػىذۇ .ضەٍپىذىٓ دېگەْ ثۇ وىػي ئىسچىً تۈردە ئبثجبضوپ ثىٍەْ ثىرگە خىتبً
ووِپبرتىَىطىگە ٍېمىٓ تۇرىذىغبْ وىػىٍەردىٓ ئىىۀذۇقٍ .ۀي ئۈچ ۋىالٍەت ئىٕمىالثي تەروىجىذە
ئۈچ خىً تەرەپ ثبر ئىىەْ .ئۇالرٔىڭ ثىرضي ضوۋېتپەرەضٍەرٍ ،ۀە ثىرضي خىتبً ووِپبرتىَە
پەرەضٍەر ئىىەْ .ضوۋېتپەرەضتىىىٍەر وۈچٍۈن ثوٌۇپ ،خىتبً ووِپبرتىَىطىٕي ھىّبٍە لىٍىذىغبْ
ئبثجبضوپٕىڭ ئبثرۇٍي ئبۋۇالرٔىڭىىذەن ٍۇلىرى ئەِەش ئىىۀذۇق.
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ئۈچ ۋىالٍەت ئىٕمىالبىٕي خبتىرىٍەظ وۈٔي ببرِۇ؟

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۈچ تەرەپٕىڭ لبٌغبْ ثىرضي لبٔذاق تەرەپتىىي وىػىٍەر ئىذى؟
ِۇختەر :ئۈچىٕچە تەرەپ ثوٌغبْ وىػىٍەر ثوٌطب ثىتەرەپ وىػىٍەر ثوٌۇپ ،ئۇالر ِىٍٍەتچىٍەر ئىذى.
ئۇالر ھېچىىّگە ٍبٌۋۇرِبٍّىس دېَىػىپ ،ضوۋېت ئىتتىپبلي ثىٍەْ خىتبٍٕىڭ ھەر ئىىىىطي
ثىٍۀّۇ ئباللە لىٍىػّبٍذىغبْ وىػىٍەر ئىذى .ثۇ تەرەپىە تەۋە وىػىٍەر ئوتتۇرا ۋە تۆۋەْ دەرىجىٍىه
وىػىٍەردىٓ تەغىىً تبپمبٔىىەْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثۇ تەرەپىە تەۋە وىػىٍەرٔىڭ ٍۇلىرى لبتالِذا ئورٔي ثبرِىذى؟
ِۇختەر :ثبر .جبڭ جىجوڭ ،ئۈچ ۋىالٍەت ئىٕمىالثي تەرەپ ثىٍەْ ضۆھجەتىە ئوٌتۇرغىٕىذا ثۇ تەرەپٕىڭ
ئبدەٍِىرى ثەوال ِۇھىُ روي ئوٍٕىغبْ .ئۇ چبغذا ئۈچ ۋىالٍەت ئىٕمىالثي ئبرِىَىطىٕىڭ ئەڭ ئبٌىٌ
لوِبٔذأي ِەضئوت ضبثىرىٕىڭ ئىٕىطي ئىذى.
ۋاڭ ٌىػَوڭِ :ەضئود دېگىٕىڭ جبڭ وەٍػي تەرەپتە تۇرىذىغبْ خىتبً گوِىٕذاڭ ھۆوۈِىتىٕىڭ
ئبدىّي ئەِەضّىذى؟
ِۇختەر :ئۇٔذاق ئەِەشِ .ەضئۇد ،گوِىٕذاڭ ھۆوۈِىتي ثىٍەْ چىمىػبالٍذىغبْ ثىرضي ئىذى.
ئۇٔىڭ ئىٕىطي رەھىّجبْ ضبثىرى گوِىٕذاڭ ھۆوۈِىتي ثىٍەْ ضۆھجەت ئۆتىۈزگۀذە ئىٕتبٍىٓ
ِۇھىُ ئورۇٔذىىي ثىرضي ئىذىٍ-0000 .ىٍي تىٕچٍىك ثىتوِغب لوي لوٍغبْ وىػىٍەرٔىڭ ئەڭ
ئبٌذىذىىي ثىرضي ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ئەخّەتجبْ لبضىُ لوي لوٍغبْ ،ئۇالردىٓ وېَىٓ
ئۇثۇٌخەٍر تۆرە لوي لوٍغبْ .ثۈگۈٔىي وۈٔذە ئبضبضٍىك ضۆھجەت ۋەوىٍي ئەخّەتجبْ لبضىُ ئىذى
دەپ تەغۋىك لىٍىّٕبلتب .ئەِّب ئەٍٕي ۋالتىذا ئېالْ لىٍىٕغبْ ھۈججەتتە ثىرىٕچي ثوٌۇپ لوي
لوٍغبْ وىػي دەي غۇ رەھىّجبْ ضبثىرى ئىذى .ئۇ چبغذىىي تىٕچٍىك ثىتوِي ِۇۋەپپەلىَەتىە
ئېرىػەٌّەً لبٌىذۇ .چۈٔىي ئۇالر ِۇضتەلىٍٍىمتب چىڭ تۇرغبْ ثوٌطىّۇ ،ثۇٔىڭغب جبڭ جىجوڭ
لوغۇٌّبً تۇرۇۋاٌغبْ.
ثۇ ھەلتە جبڭ جىجوڭ ثىر پبرچە وىتبة ٍبزغبْ ثوٌۇپ ،ئۇ وىتبثٕي ئولۇغبْ ئىذىُ .جبڭ جىجوڭ ئۇ
وىتبۋىذا ثىتوِغب لوي لوٍغبٔذىٓ وېَىٓ لەغمەردە ثىر لېتىٍّىك ئبِّىۋى ٍىغىٕذا ِۇٔذاق دەپ
ٔۇتۇق ضۆزٌىگۀٍىىىٕي ٍبزىذۇ :ھبزىرچە ضىٍەر ِۇضتەلىً ثوٌىّىس دېگىٕىڭالر ثىٍەْ ،ثۇٔىڭ
ئۈچۈْ غبرائىتىڭالر تېخي پىػىپ ٍېتىػّىذى .ئەگەر ضىٍەر ثۈگۈْ ِۇضتەلىً ثوٌۇۋاٌطبڭالر ،ئۇ
چبغذا ضىٍەرٔي ضوۋېت ئىتتىپبلي ھبپال لىٍىپ ٍۇتۇۋېتىذۇ .ئۇٔذاق ثوٌغىٕىذا ،ثىسٔىڭ خىتبٍٕىڭ
چېگراضي ضوۋېتالر ئىتتىپبلىٕىڭ ئېغىر تەھذىتي ئبضتىذا لبٌغبْ ثوٌىذۇ .ثىسٔىڭ چېگراٍىّىس
ضوۋېتمب تېخىّۇ ٍېمىٓ ثوٌۇپ لبٌىذۇ .ثۇٔذاق ئەھۋاي ثىس لوثۇي لىالالٍذىغبْ ئەھۋاي ئەِەش.
ئىىىىٕچىذىٓ ،ئەگەر ضىٍەر ھبزىر ِۇضتەلىً ثوٌىّىس دېطەڭالر ضىٍەرگە ھىٕذىطتبّٔۇ تەھذىت
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لىٍىػي ِۇِىىٓ .چۈٔىي ثۇ دۆٌەت ثىٍەْ ثوٌغبْ چېگرا ِەضىٍىطىذىّۇ ٔۇرغۇْ ئىختىالپالر
ِەۋجۇت .ضىٍەر ھىٕذىطتبٕٔىڭ تبجبۋۇزىغىّۇ تبلبثىً تۇراٌىغىذەن وۈچۈڭالر ٍوق .غۇڭب ضىٍەر
ھبزىرچە خىتبٍٕىڭ لوٍٕىذا تۇرۇپ تۇرضبڭالر ،ثىس ضىٍەرگە ئەروىٍٕىه ثېرىّىسٍ ،ۈوطەن
ئبپتؤوِىَە ھولۇلىٕي ثېرىّىس .ثىس ضىٍەرگە ثېرىػىە تېگىػٍىه ثوٌغبْ ثبرٌىك تەِىٕبتالرٔي
توٌۇق ثېرىّىس .غۇڭب ضىٍەرٔىڭ ِۇضتەلىً ثوٌىّىس دەٍذىغبْ تەٌىۋىڭالرٔي وېَىٓ ئوٍٍىػىّىس.
ِبٔب ثۇ جبڭ جىجوڭٕىڭ ٍ-0000ىٍي ثبغٍىرىذا لەغمەردە ضۆزٌىگەْ ٔۇتمي ئىذى.
وېَىٓ تىٕچٍىك غەرتٕبِىطي ِەضىٍىطىذە ئىختىالپ پەٍذا ثوٌىذۇٍ .بٌتب ٍىغىٕىذا تبغمي
ِوڭغۇٌىَىٕىڭ ِۇضتەلىٍٍىمي ئۈچۈْ غىٕجبڭ ِەضىٍىطىٕي ضودىٍىػىػمب لوٍۇپ ،ضوۋېت
ئىتتىپبلي ئۈچ ۋىالٍەت ئىٕمىالثي ِەضىٍىطىگە لوي تىمىػمب ثبغالٍذۇ .غۇٔذاق لىٍىپ -0001
ٍىٍىٕىڭ ئبخىرٌىرىذا ضتبٌىٓ ئۈچ ۋىالٍەت ئىٕمىالثىٕىڭ داھىَطي ئەٌىخبْ تۆرۀي ثۇ ھەلتە
ضۆھجەت ئۆتىۈزەٍٍي دەپ تەوٍىپ لىٍىپ ،ئۇٔي ئبٌّوتىغب ئبپىرىۋېٍىپ ٔبزارەت ئبضتىغب ئېٍىۋاٌىذۇ.
ئۇ ۋالىتالردا ئەخّەتجبْ لبضىُ تېخي تەغۋىمبت ثۆٌۈِىٕىڭ ثىر خبدىّي ئىذى ،غۇٔذىٓ وېَىٓ
ثىرالال ئۈچ ۋىالٍەت ئىٕمىالثىٕىڭ داھىطىغب ئبٍٍىٕىپ لبٌىذۇ .ثۇ ئىع ضوۋېتٕىڭ ثىر لوٌٍۇق
ئورۇٔالغتۇرۇغي ئىذى .ضەٍپىذىٓ ئەزىس ٍبزغبْ ئۆزىٕىڭ تەرجىّەھبي وىتبۋىٕىڭ ئىىىىٕچي
لىطّىٕىڭ ئبخىرىغب ِۇٔذاق ثىر جۈٍِە ضۆزٔي لوغۇپ لوٍغبْ” :ضتبٌىٓ ئۈچ ۋىالٍەت ئىٕمىالثي
پبرتالغٕىڭ ئبٌذىذا ئەخّەتجبْ لبتبرٌىك ٔ 00ەپەر وىػىٕي غىٕجبڭذا ٍەرئبضتي پبئبٌىَەتٍەر ثىٍەْ
غۇغۇٌٍىٕىػي ئۈچۈْ ئىۋەرتىەْ “.ضەٍپىذىٓ ئىطّىٕي ئېَتمبْ ئۇ وىػي چولۇَ ئەخّەتجبْ
لبضىُ ثۆٌىػي ِۇِىىٓ .ئەخّەتجبْ لبضىُ ضوۋېتتىىي ۋالتىذا غىڭ غىطەٍٕىڭ ِۇضتەثىتٍىه
ھبوىّىَىتىگە لبرغي تۇرىذىغبْ ثىرضي ثوٌۇپ ،ثۇ ھەلتە ضتبٌىٕغب لبرىتىپ خەتّۇ ٍبزغبْ ئىىەْ.
ئۇ چبغذا غىڭ غىطەً دېگەْ ضوۋېت ثوٌػېۋىه پبرتىَىطىٕىڭ ئەزاضي ثوٌغبچمب ،ئەخّەتجبٕٔي
ووِپبرتىَىگە لبرغي ئۇٔطۇر دەپ لبراپ ،ئۇٔي لوٌغب ئېٍىپ تۈرِىگە تبغٍىغبْ ئىىەْ .وېَىٓ
ئۇٔىڭغب :ضېٕي ضىٕبٍذىغبْ ۋالىت وەٌذى دەپ ،ثىر ِۇٔچە وىػىٍەر ثىٍەْ ثىرگە غىٕجبڭغب
ِەخپىٌ پبئبٌىَەت لىٍىع ئۈچۈْ وىرگۈزۈٌگۀىىەْ .ئۈچ ۋىالٍەت ئىٕمىالثي پبرتٍىغبْ وۈٍٔەردە
ئەخّەتجبْ لبضىُ ئەٍٕەوچىٍىه لىٍىپ ٍۈرەتتىىەْ .وېَىٓ ئەٌىخبْ تۆرە ٔبزارەت ئبضتىغب
ئېٍىٕغبٔذىٓ وېَىٓ ،ثىر وېچىذىال ،ئۇرۇغتب ثىر پبٍّۇ ئوق ئېتىػمب لبتٕبغّىغبْ ئەخّەتجبْ
لبضىُ ئۈچ ۋىالٍەت ئىٕمىالثىٕىڭ داھىَطي ثوٌۇپ ئوتتۇرىغب چىمىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۈچ ۋىالٍەت ئىٕمىالثىذا ئۆٌتۈرۈٌگەْ خىتبً ثەن وۆپ ثوٌغبّٔىذى؟
ِۇختەر :ئەضىەرٌەر ئبرىطىذا ثېسىٍەر غۇٔذاق ئىػالرٔىّۇ لىٍغبْ .دېھمبٔالر لوزغىٍىڭىذىٓ
تەغىىٍٍۀگەْ ثىر لوغۇْ ٍېڭي لۇرۇٌغبْ ۋالتىذا ثۇٔىڭذەن خبتبٌىمالردىٓ ضبلٍىٕبٌىػي تەش.
ئەِّب ئۇٔذاق ئىػالر ھەرگىسِۇ ئۈچ ۋىالٍەت ئىٕمىالثىٕىڭ ضىَبضىتي ئەِەش .ئەٍٕي ۋالتىذا ھەتتب
خىتبٍالرٔي ئۆٌتەرگەْ ْ ْ ْ دېگەْ ثىرضىگە ئۆٌۈَ جبزاضىّۇ ثەرگۀىىەْ .ئۈچ ۋىالٍەت ئىٕمىالثىذا
خىتبٍالرٔي لىرغبْ دېَىػٍەر ثۈگۈٔىي ھۆوۈِەتٕىڭ ئۈچ ۋىالٍەت ئىٕمىالثىٕىڭ ئبثرۇٍىٕي تۆوۈظ
ئۈچۈْ لىٍىۋاتمبْ تەتۈر تەغۋىمبتي .ئەضٍىذە ِبۋ زەٍذوڭّۇ ئۈچ ۋىالٍەت ئىٕمىالثي خىتبً
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ئىٕمىالثىٕىڭ ثىر لىطّي دەپ ئېَتمبْ تۇرۇلٍۇق ،ھبزىرغىچە ثۇ ئىٕمىالة خبتىرىٍىٕىپ ثبلّىذى.
ٔېّىػمب؟
ۋاڭ ٌىػَوڭ :لبچبٔذىٓ ثېرى خبتىرٌۀّىذى؟
ِۇختەرِ :ەْ تۇغۇٌغىٕىّذىٓ ثېرى ئۇٔذاق ثىر خبتىرىٍەغٕىڭ ثوٌۇپ ثبلمبٍٔىمىٕي ئبڭٍىّىذىُ.

غىٕجبڭٕىڭ ”تىٕچٍىك بىٍەْ ئبزاد لىٍىٕىػي“

ِۇختەر :ئەخّەتجبْ لبضىُ ئىٕمىالة غەٌىجە لبزىٕىذىغبٍٔىمىٕي ِۆٌچەرٌىگىٕىذىٓ وېَىٓ
تؤۇغىٕي ئۆزگەرتىپ ضتبٌىٕٕىڭ پىىىرٌىرىگە ئۇٔىّبش ثۆٌىۋاٌىذۇ .غۇ ضەۋەثتىٓ ئۇٔي لەضتٍەپ
ئۆٌتۈرۈۋېتىػتيٍ-0000 .ىٍي ضوۋېتمب ثېرىپ ضتبٌىٓ ثىٍەْ ِەضٍىھەتٍەغىىٕىذە ِۇضتەلىً
ثوٌۇظ ِەٍذأىغب وەٌگەْ ئىذى .ئۇٔىڭ ئۈضتىگە ضتبٌىّٕۇ ثۇرۇْ غىٕجبڭٕىڭ ِۇضتەلىً ثۆٌىػي
ئۈچۈْ ٍبردەَ لىٍىذىغبٍٔىمىٕي دېگەْ ثوٌطىّۇ ،وېَىٓ گېپىذىٓ ٍېٕىۋېٍىپ ضوۋېت تەرەپ
ثەرگەْ ثبرٌىك ئوق-دورىالر ئۈچۈْ ھەق تەٌەپ لىٍىػمبْ .ئۇالر ثىر تبي ِىٍتىك ئۈچۈْ ٔەچچە
لوً ،ثىر تبي ئبپتوِبت ئۈچۈْ ٔەچچە وبال تەٌەپ لىٍىػمبْ .ئەخّەتجبْ ئۇالردىٓ ثۇرۇْ ثىسگە لبٔذاق
ۋەدە ثەرگەْ ئىذىڭالر ،ثىس غۇٔچە وۆپ لۇرثبْ ثېرىػىّىسٔىڭ ٔەتىجىطي ِۇغۇٔىڭ ئۈچۈّٔىذى،
ضىٍەرٔىڭ دېپىڭالرغب ئۇضۇي ئوٍٕبپ ثېرىع ئۈچۈْ غۇٔچە لۇرثبْ ثەردۇلّۇ دەپ چىڭ تۇرۇۋاٌغبْ.
غۇڭب ئۇٔي ئۆٌتۈرۈۋېتىػتي.
ضەٍپىذىٓ ئەزىس ثېَجىڭغب ثېرىػتىٓ ئبۋۋاي ضوۋېت ئىتتىپبلي ھۆوۈِىتي ۋە خىتبً
ووِپبرتىَىطي ثىٍەْ لبٔذاق ِەخپىٌ وىٍىػىٍّەر تۈزەغىۀٍىىي ھەلمىذە ھېچمبٔذاق ِەٌۇِبتمب
ئىگە ئەِەضّىس .ھەتتب تب ھبزىرغىچە ثۇ ھەلتىىي ِەٌۇِبتالر ئبغىبرىٍىٕىپ ثبلّىذى .ضەٍپىذىٓ ثۇ
ھەلتىىي ئىػالرٔي خبتىرىٍەپ لوٍغبٔذۇ ثەٌىىُ .ئەٍٕي ۋالتىذىىي گوِىٕذاڭٕىڭ غىٕجبڭ ھەرثىٌ
راٍوْ لوِبٔذأي ثوٌغبْ تبۋ ضىَۆ ھەرگىس تەضٍىُ ثوٌّبٍّىس دەپ چىڭ تۇرغبٔىىۀذۇق .چۈٔىي
ئۇٔىڭ لوي ئبضتىذا ٍۈز ِىڭ وىػىٍىه ئبرِىَىطي ثبر ئىذى .تبۋ ضىَۆ غىٕجبڭٕي خىتبٍذىٓ
ئبٍرىُ لوٌذا تۇتۇپ تۇرىّىس دەپ پىالْ لىٍغبْ ئىىەْ .ئەِّب ثورھبْ غەھىذى خىتبً ووِپبرتىَە
ِەروىسىگە خەت ٍېسىپ تىٕچٍىك ثىٍەْ تەضٍىُ ثوٌۇغمب تەٍَبر ئىىۀٍىىىٕي ئۇلتۇرغبْ .تبۋ ضىَۆ
ھۆوۈِەت رەئىطىٕىڭ ئۆزىذىٓ ثبٌذۇر ھەرىىەتىە ئۆتىۋاٌغبٍٔىمىٕي وۆرۈپ ،ئەِذى ِۀّۇ غۇٔذاق
لىٍّىطبَ ثوٌّبٍذىغبْ ثوٌذى دەپ ئوٍٍىغبْ .ثۇ تبرىختىٓ ھەِّي وىػي خەۋەردار .ثورھبْ
غىٕجبڭٕي تىٕچٍىك ثىٍەْ ئبزاد لىٍىع ھەلمىذىىي تېٍېگراِّىطىٕي ٍوٌٍىغبْ وۈٔىٕىڭ
ئەتىطي تبۋ ضىَۆ ئبٔذىٓ خەۋەر ئىۋەرتىەْ .ئەگەر ثورھبْ ثۇٔذاق خەۋەرٔي ثەرِىگەْ ثوٌطب ،تبۋ
ضىَۆِۇ ھەرگىس ثۇٔذاق تەضٍىّٕبِە خەۋىرىٕي ئىۋەرتّەضىۀذۇق .چۈٔىي تب ضىَۆ گوِىٕذاڭغب ثەوال
ضبدىك ،ثوٌۇپّۇ جبڭ وەٍػىٕىّۇ ثەوال ھۆرِەت لىٍىذىغبْ ئبدەَ ئىىۀذۇق .ھېچمبٔذاق ئبِبي
لىالٌّبپتۇ.
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ثورھبْ غەھىذى ئەضٍىذە ئۇٍغۇر ئەِەش ثىر تبتبر .ھەَ غىٕجبڭٍىمّۇ ئەِەش .ئۇ دېگەْ رۇضىَە
تەۋەضىذىىي تبتبرىطتبٍٔىك ثىرضي .ئۇ تبتبرىطتبٕٔىڭ لبزأذىىي ئبلطۇ دەٍذىغبْ ثىر وىچىه
ثبزىرىذا تۇغۇٌغبْ .وېچىه ۋالتىذا دادىطي دائىُ :ثىسٔىڭ ئەضٍي ٍۇرتىّىس ئبغۇ ٍىرالتىىي ئبلطۇ
دېگەْ ٍەر ئىذى دەٍذىىۀذۇق .ثورھبْ ٍ-0000ىٍي «تۇغۇٌغبْ ٍۇرتۇَ» دېگەْ ثىر پبرچە ِبلبٌىطىذە
ئۀە غۇ ئبلطۇ ِەھەٌٍىطىٕي وۆزدە تۇتمبْ ئىىۀذۇق .ئۇ ِبلبٌىطىذە ئۆزىٕي ئۇٍغۇر دەپ ٍبزىذىىەْ.
ثۇرھبْ غەھىذى ضوۋېتالر ثىٍەْ ثەوال ٍېمىٓ ِۇئبِىٍە لىٍىػبتتىىەْ .غۇٔذاق لىٍىپ ،ئۈچ
ۋىالٍەت ئىٕمىالثي رەھجەرٌىرىٕىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّي ئۆٌۈپ وەتىۀٍىىي ئۈچۈْ ضەٍپىذىٓ،
ثورھبْ ۋە تبۋ ضىَۆٌەرٔىڭ ھەِّىطىال خىتبً ووِپبرتىَىطىٕىڭ ”غىٕجبڭ ِەضىٍىطىٕي
تىٕچٍىك ثىٍەْ ھەي لىٍىع“ دەٍذىغبْ لبرىػىغب ِبلۇي ثوٌۇغمبْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثۇ ئۈچ ۋىالٍەت ئىٕمىالثي دېگىٕىڭالر زادى ئۇٍغۇرالرٔي ئبضبش لىٍغبْ ثىر ئىٕمىالثّۇ
ٍبوي لبزالالرٔي ئبضبش لىٍغبْ؟
ِۇختەر :دەضٍىپىذە ئۇٍغۇرالرٔي ئبضبش لىٍغبْ ثوٌۇپ وېَىٓ لبزاق-ئۇٍغۇرالر ثىرٌىػىپ ھەرىىەت
لىٍىػمبْ .ثۇالرغب تۇڭگبٔالرِۇ لوغۇٌۇپ وەتىەِْ .ىٍٍىٌ ئبرِىَە تەروىجىذە ِەخطۇش ثىر تۇڭگبْ
ثبتبٌىَؤىّۇ ثبر ئىذى.

ئۇچ ۋىالٍەت ئبرِىَە لوِبٔذأٍىرىٕي تبزىالظ

ِۇختەر :ثۇرۇْ لېرىالر ثىسگە ِۇٔذاق دەپ ضۆزٌەپ ثېرەتتي :ۋاڭ جىٓ لوغۇْ ثبغالپ وەٌگەْ
ۋالتىذا ،ئۈرۈِچىٕىڭ داغىسا دولّۇغىذا خەٌممە ٔۇتۇق ضۆزٌەپ ”تبرىختىٓ ثۇٍبْ ،ثوٌۇپّۇ
ِۀچىڭذىٓ ثۈگۈٔگىچە ِبٔجۇالر ثىٍەْ خىتبٍالر غىٕجبڭ خەٌمىگە ھەرگىسِۇ ٍۈز وىٍەٌّەٍذۇ.
ثىسٔىڭ غىٕجبڭغب وىرگۀٍىىىّىسٔي ھەرگىسِۇ تبجبۋۇزچىٍىك دەپ لبٌّبڭالر .ثىس غىٕجبڭذا
ضوتطَبٌىسىُ لۇرۇپ ثېرىپال چىمىپ وېتىّىس“ دېگەْ ئىذى .ئۇ ۋالىتالردا تەغۋىمبت
ٌوزۇٔىىٍىرىٕىڭ ھەِّىطىذە ثىس چولۇَ لبٍتىپ وېتىّىس ،غىٕجبڭٕي چولۇَ ضىٍەرگە تبغالپ
ثېرىّىس ،ثىسٔىڭ ِەلطىتىّىس ثۇ ٍەردە ضوتطَبٌىسىُ لۇرۇپ ثېرىع ،ضوتطَبٌىسىُ لۇرۇغٕي
تبِبٍِىغبْ ھبِبْ ئەضىەرٌىرىّىسٔي چېىىٕذۈرۈپ لبٍتىپ وېتىّىس دەپ ٍېسىػبتتيِ .بٔب ثۇالر
ئۇالرٔىڭ دەضٍەپىي وۈٍٔەردىىي تەغۋىمبتٍىرىٍ-0050 .ىٍىغب وەٌگىٕىذە ،ئۈچ ۋىالٍەتٕىڭ پوٌه
دەرىجىٍىه ۋە ئۇٔىڭذىٓ ٍۇلىرى وبدىرٌىرى خىتبٍالرٔىڭ ئىػٍەپچىمىرىع لۇرۇٌۇظ ثىڭتۋۀي
لۇرۇغمب وىرىػىۀٍىىىٕي وۆرگۀذىٓ وېَىٓ ،ئبپال ،لبٍتىپ وېتىّىس دېَىػىۋاتمبْ ثۇ وىػىٍەر
تۇرۇپ لبٌىذىغبْ ثىڭتۋەْ لۇرۇغمب وىرىػىىٕي ٔېّىطي؟ لبرىغبٔذا ئۇالر ثۇ ٍەردىٓ چىمّبٍذىغبٕٔي
پىالٍٔىػىۋاتبِذۇ لبٔذاق دېَىػىپ ،پوٌىوۋٔىه دەرىجىطىذىٓ ٍۇلىرى ٔ 50ەپەر ئۈچ ۋىالٍەت
لوِبٔذأٍىرى ثىرٌىػىپ ِەخپىٌ ٍىغىٓ ئېچىپ ِۇزاوىرە لىٍىػىذۇ؟ لبٔذاق لىٍىػىّىس وېرەن،
ثۇالر ئەضٍىذە ثۇرۇْ دېگىٕىذەن لبٍتىپ وېتىّىس دېگىٕىذەن ئىع لىٍّبٍۋاتىذۇ .لىٍغبْ
ئىػٍىرىّۇ ثىس ئوٍٍىغبٔذەن ئىػالردىٓ ئەِەش .ثۇٔىڭغب ثىر ئبِبي لىٍّىطبق ثوٌّىذى ،لبٔذاق
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لىٍىػىّىس وېرەن دەپ ِۇھبوىّە لىٍىػىذۇ .وېَىٓ ثۇ ئىع پبظ ثوٌۇپ لېٍىپ ٍىغىٕغب
لبتٕبغمبْ  50وىػىٕىڭ ھەِّىطىٕي ھەر تۈرٌۈن ثبھبٔىالرٔي ئۇٍذۇرۇغۇپ لوٌغب ئېٍىپ
تۈگىتىػىذۇِ .ەضىٍەْ ٍىغىٕغب چبلىرىعِ ،ەٌۇَ ٍەرٌەرٔي تەوػۈرۈپ وېٍىػىە ٍوٌغب ضېٍىع
دېگۀذەن چبرىالر ثىٍەْ تبرلبلالغتۇرۇپ ٍولىتىپ ثوٌىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇ ۋالىتالردا ِىٍٍىٌ ئبرِىَە ئبزادٌىك ئبرِىَىگە لوغىۋېتىٍّىگۀّىذى؟
ِۇختەر :غۇٔذاق ،وىَىُ فورِىطىٕي ئۆزگەرتّەً ثىر تۇتبظ ثبغمۇرىذىغبْ لىٍىپ غىٕجبڭ
ھەرثىٌ راٍوْ -5وورپۇضمب ئۆزگەرتىپ تەغىىٍٍەٍذۇ .ووِّۇٔىطتالر وېٍەر وەٌّەٍال ضوتطَبٌىسىُ
ٍبخػيٍ ،ەر ئىطالھبتي دېگۀذەن تەغۋىمبتالرٔي وۈچەٍتىػىە ثبغالپ ،ثبٍالرٔىڭ ٍەرٌىرىٕي
وەِجەغەٌٍەرگە ئۆٌەغتۈرۈغىە وىرىػىذۇٔ .ۇرغۇٍٔىغب ٍېرى ٍوق وەِجەغەٌٍەر ۋاھ ،ثۇ پبرتىَە ثەوال
ئبدىً پبرىَە ئىىەْ ،دېَىػىپ ئۇالرغب لبٍىً ثۆٌىػىذۇ .ثبٍالرٔىڭ لوٌىذىىي ٍەرٌەرٔي تبرتىۋېٍىپ
ثىسگە تەلطىُ لىٍىپ ثېرىذىغبْ ثۇٔذاق ھۆوۈِەتتىّٕۇ ٍبخػي ھۆوۈِەت ثبرِۇ دېَىػىە ثبغالٍذۇ
ٔبداْ خەٌمىّىس .ئبدەتتىىي پۇلراالر ئۆز ِۀپەتىذىٓ ثبغمىٕي خىَبٌىغب وەٌتۈرِەٍذىغبْ ثوٌغبچمب،
ووِپبرتىَىٕي تېسال لوثۇي لىٍىذۇ .غۇڭب ووِپبرتىَە پۇلرأىڭ لەٌجىٕي ثەوال ئبضبْ
ئوغرىٍىَبالٍذىغبْ ثىر پبرتىَە .ثبٍىمىذەن ئەضىەر ثبغٍىمٍىرىّىسٔي لوٌغب ئېٍىپ ثوٌغبٔذىٓ
وېَىٓ ئۇالرٔي ئەوطىً ئىٕمىالثچىالر ،جبھبٔگىرالرٔىڭ غبٌچىٍىرى ،ضوتطَبٌىسىُ تۈزۈِىٕي
ئبغذۇرِبلچي ثوٌۇغتي ،ووِپبرتىَىگە لبرغي تۇردى دەپ ھەدەپ تەغۋىك لىٍىػمب وىرىػىذۇ.
ٔۇرغۇٍٔىغبْ پۇلرا ،ووِپبرتىَە ثىسگە ٍەر تەلطىُ لىٍىپ ثەردى ،ثۇٔذاق ثىر پبرتىَىگە لبرغي
تۇرۇظ ِۇِىىّٕۇ ،دېّەن لبرغي تۇرغبٔالر راضال ٍبِبْ ئبدەٍِەر ئىىەْ دېَىػىە ثبغالٍذۇ .ثىر
لىطىُ گېٕېراٌالر ئبِبي لىالٌّبً ضوۋېت تەرەپىە لېچىپ وېتىػىە ِەججۇر ثوٌىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضوۋېت تەرەپ ئۇالرٔي لوثۇي لىٍذىّۇ؟
ِۇختەر :ئەٌۋەتتە لوثۇي لىٍىذۇ .ئۇالرٔىڭ ٔۇرغۇٍٔىرى ثۇرۇْ ضوۋېتتب تەرثىَىٍۀگەْ وىػىٍەر
تۇرضب .ئۇٔذالالرغب ٍۀە وېٍىپ خىتبً ووِپبرتىَىطىّۇ ئبضبٍٔىمچە چېمىالٌّبٍذۇ .ئۇ ۋالىتالردا
غىٕجبڭذا ضوۋېت تەضىرى ثەوال وۈچٍۈن ئىذى .ئۈرۈِچىذىىي وؤب ثىٕبالرغب لبرىطبڭال وۆرگىٍي
ثوٌىذۇ ،وؤب ثىٕبالرٔىڭ ھەِّىطىال ضوۋېت پبضؤىذا ضېٍىٕغبْ .غۇٔذاق لىٍىپ ھەرثىٌ
ئەِەٌذارالرٔىڭ ٍېرىّىذەن لىطّي ضوۋېتمب چىمىپ وېتىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇالر ئۆزٌىرى لېچىپ وەتتىّۇ ٍبوي ثۇ تەرەپ ئۇالرٔىڭ وېتىػىگە رۇخطەت لىٍذىّۇ؟
ِۇختەر :ھەر ئىىىىال خىٍىذىٓ ثبر .لوٌغب ئېٍىٕىذىغبٍٔىمىذىٓ خەۋەر تېپىپ لبٌغبٔالردىٓ ئۆزى
لېچىپ چىمىذىغبٔالر ثوٌغبٍْ-0050 .ىٍي غەرلىٌ تۈروىطتبْ ئبزادٌىك ئىتتىپبلي دەٍذىغبْ ثىر
تەغىىالت لۇرۇٌغبْ ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ئبضبضٍىك پبئبٌىَەتچىٍىرى غىٕجبڭذىىي ٍۇلىرى دەرىجىٍىه
ئەِەٌذارالر ئبرىطىذىىي وىػىٍەردىٓ تەغىىً تبپبتتي .وېَىٓ ثۇ تەغىىالت پبظ ثوٌۇپ لبٌىذۇ .ثۇ
ئىػالردا ئەڭ چوڭ خىسِەت وۆرضەتىۀذىٓ ثىرضي ٍۀە غۇ ضەٍپىذىٓ ئەزىس .ضەٍپىذىٓ ئۇ چبغالردا
غىٕجبڭ رەئىطي ،ھەرثىٌ راٍوْ لوِبٔذأي ،ئەڭ چوڭ ئەِەٌذار غۇ ئىذى .خىتبً ووِپبرتىَىطي
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ئۇٔىڭغب ثەوال لوي لوٍىذۇ .ئۇ ھەلىمەتۀّۇ ووِّۇٔىطتالرغب ضبدالەت ثىٍەْ ئىػٍەپ ثېرىذۇ .ئۈچ
ۋىالٍەت ئىٕمىالثي ثىٍەْ غىٕجبڭٕىڭ تەغذىرىٕي ئۀە غۇ ضەٍپىذىٓ دېگەْ ئبدەَ ضېتىۋېتىذۇ.
ثىسدە  01پىرضۀتتىٓ ئبرتۇق ئبدەَ غۇٔذاق لبراٍذۇ .ھەِّە وىػي ئۇٔي تىٍالٍذۇ.

ببٌىالر گەپ ئبڭٍىّىطب ،ۋاڭ دېگەْ جىٓ وېٍىۋاتىذۇ دەپ لۇرلۇتبتتي

ِۇختەرٍ-0055 :ىٍىغب وەٌگۀذە غىٕجبڭذا ئبپتؤوِىَە لۇرۇٌذى .غۇ ۋالىتتب ضەٍپىذىٓ ثىر ٍبخػي
ئىع لىٍغبِْ :ەروەز غىٕجبڭ ئبپتؤوَ راٍؤي دەپ ئبتبغٕي پىالٔالغمبٔىىەْ .ئەِّب ضەٍپىذىٓ
ئۇٍغۇر دېگەْ ضۆزٔي لەتئىٌ لوغۇظ وېرەن دەپ چىڭ تۇرۇۋاٌغبْ .ثۇ ئىػتب ضەٍپىذىٕٕىڭ ِەٍذأي
ِۇضتەھىەَ ئىذى دېَىػىە ثوٌىذۇِ .ەروەزِۇ ئوٍٍىػىپ وۆرۈپ ثۇ گەپىە لوغۇٌغبْ .ئبپتؤوِىَە
لۇرۇٌۇظ جەرٍبٔىذا ئۈچ ۋىالٍەتتىىي ثىر لىطىُ لوِبٔذأالر ثىٍەْ ثەزى زىَبٌىَالر ثەوال ٔبرازى
ثوٌۇغمبْ .غۇڭب ِەروەز ٔۇرغۇٍٔىغبْ زىَبٌىٍَىرىّىسٔي لوٌغب ئبٌىذۇ .ئۇالرٔي غەرلىٌ
تۈروىطتبٔچىالر پبٍذىٍىٕىپ وەتتي دەپ لوٌغب ئبٌغبْ ئىىەْ .ۋاڭ جىّٕۇ ضوتطَبٌىسىُ لۇرىّىس،
خۇراپبتٍىممب ل برغي تۇرىّىس دېگۀٕي ثبھبٔە لىٍىپ ٔۇرغۇٍٔىغبْ دىٕي زاتالرٔي تۇتۇپ وەتىەْ.
ئبڭالغالردىٓ لبرىغبٔذا ،ۋاڭ جىٓ ھەر تۈرٌۈن ثبھبٔىٍەر ثىٍەْ غىٕجبڭذا ِ 11ىڭذىٓ ئبرتۇق
زىَبٌىٌ ثىٍەْ دىٕي زاتالرٔي ئۆٌتۈرۈپ ثوٌغبْ .غۇڭبٍ-01 ،ىٍالرغب وەٌگۈچە ئەگەر ئۇغػبق ثبٌىالر
گەپ ئ بڭٍىّبً تۇرۇۋاٌطب ۋاڭ جىٓ وېٍىۋاتىذۇ دېگەْ ھبِبت ٍىغىطىذىٓ توختبپ لبالتتي دەٍذىغبْ
گەپٍەر ئېمىپ ٍۈرگەْ” .ۋاڭ دېگەْ جىٓ وېٍىۋاتىذۇ“  −ثۇ گەپ ئبدەتتىىي ثىر لورلۇتۇظ گېپىگە
ئبٍٍىٕىپ لبٌغبْ ثوٌۇپ ،جىٓ وېٍىۋاتىذۇ دېگەْ گەپىە ئوخػبظ لورلىذىغبْ ثوٌۇپ وېتىػىەْ.
ثبٌىالر ۋاڭ جىٓ دېگۀٕىڭ ٔېّىٍىىىٕي ثىٍّىطىّۇ ،چوڭالرٔىڭ چىراٍىغب لبراپال ئۇٔىڭ
لورلۇٔچٍۇق ثىر ِەخٍۇق ئىىۀٍىىىٕي ثىٍەتتىىەْ .ئۇ ،زىَبٌىَالر ثىٍەْ دىٕي زاتالرٔي تۇتۇپ
ضوالپ جبٍٍىۋەتطىال ثۇ ِىٍٍەت ئۈچۈْ گېپىٕي لىٍىذىغبْ ئبدەَ لبٌّبٍذۇ دەپ ئوٍالپ ثۇ چبرىٕي
ئوٍالپ تبپمبْ.
ٍ-01ىٍالرغب وەٌگىٕىذە ،غىٕجبڭذا ِبلبٌە-وىتبپ ٍبزاالٍذىغبْ وىػىٍەر ثىٍەْ غىٕجبڭ
ئۇٔىۋېرضىتېتىذىىي پروفىططورالرٔىڭ ھەِّىطىال ئۆز ۋالتىذا تۈرِىگە لبِبٌغبْ وىػىٍەر ثوٌۇپ،
ٍ-0000 ،0000ىٍٍىرى تۈرِىذىٓ چىممبْ زىَبٌىَالردىٓ ئىذىٍ-0050 .ىٍمي ئوڭچىالرغب لبرغي
تۇرۇظ ھەرىىىتىذىّۇ ٔۇرغۇٍٔىغبْ زىَبٌىَالرٔي تۇتۇپ لبِىۋەتىەْ .ئۇالرٔىڭ ئىچىذە ٍ-0000ىٍي
تىرىه تۈرِىذىٓ چىممبٔالرٔىڭ ضبٔي ئۈچتە ثىرىگىّۇ ٍەتّەٍتتي .ئۇالر تۈرِىذە ئوٍْ-ىگىرِە
ٍىٍالپ ،ھەتتب ثەزىٍىرى ٍ 01-05ىٍذەن ئۇزۇْ ۋالىت لبِبٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ ،ئۇالرٔىڭ ثەزىٍىرى
تۈرِىذىال ئۆٌۈپ تۈگىگەْ ثوٌۇپ ،ضبق چىمبٌىغبٍٔىرىّۇ ئبٔچە ئۇزۇْ ئۆِۈر وۆرِەٍال ئۆٌۈپ تۈگىذى.
ٍ-0010 ،-0010ىٍٍىرى غَۇجېڭجۇٍىچىالرغب لبرغي تۇرىّىس دەپ ،ضوۋېتتب ئولۇپ وەٌگەْ ٍبوي ئۈچ
ۋىالٍەت ئىٕمىالثىغب لبتٕبغمبٔالرٔىڭ ھەِّىٕي ضوۋېت ثىٍەْ ئباللەڭٍەر ثبر دەپ ٍىغىپ لوٌغب
ئېٍىػىذۇ .ئۇالرغب ضوۋېت ثىٍەْ خەت ئباللىطي ثبر دېگەْ گۇٔبھٕي ئبرتىػمبْ .ئۈچ ۋىالٍەت
ئىٕمىالثي تەروىجىذە ٔۇرغۇٍٔىغبْ ئۇرۇضالرِۇ ثبر ئىذى .ئۇالر ِەضٍىھەتچىٍەر ثوٌۇپ ،ضتبٌىٓ
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ئىۋەرتىەْ وىػىٍەر ئىذى .ئۇٔىڭ ئۈضتىگە ثۇ تەرەپتىىي لبزالالرٔىڭ وۆپىٕچىطي لبزالىطتبٔذىىي
لبزالالر ثىٍەْ ئۇرۇق-تۇغمبْ وېٍىذۇ .ئۇالر ضوۋېت ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍەر ٍبخػي ۋالىتالردا ثېرىع-
وىٍىع لىٍىپ تۇراتتىىەِْ .ۇٔبضىۋەت ثۇزۇٌۇغي ثىٍەْ تەڭ ،ضوۋېت غَۇجېڭجۇٍىچىٍىرىغب
لبرغي تۇرىّىس دېَىػىپ ثۇ وىػىٍەرٔىڭ ھەِّىطىٕي ٍىغىپ لبِىۋېتىػىذۇٔ .ۇرغۇٍٔىغبْ
زىَبٌىَالرِۇ لوٌغب ئېٍىٕغبْ .چۈٔىي غىٕجبڭذىىي زىَبٌىَالرٔىڭ ٍېرىّىذىٓ وۆپ لىطّي
ضوۋېتتب ئولۇپ وەٌگەْ وىػىٍەر ئىذى .ئۇالرٔي ضىٍەر ضوۋېتتب ئولۇۋاتمىٕىڭالردا ن گ ة غب
لېتىٍغبٔطىٍەر دەپ لوٌغب ئېٍىػمبٍْ .ۀي دېّەوچىّۀىي ،خىتبً ووِپبرتىَىطي وەٌگۀذىٓ
وېَىٓ ئۆزٌىرى ٍېتىػتۈرگەْ زىَبٌىَالردىٓ ثبغمىالرٔىڭ ھەِّىطىٕي ئبال لوٍّبً لوٌغب ئبٌىذۇ.
ئوڭچىالرغب لبرغي تۇرۇظ ،غَۇجىڭجۇٍىچىالرغب لبرغي تۇرۇظ ھەرىىەتٍىرىذە دىٕي زاتالرِۇ لوٌغب
ئېٍىٕغبْ ثوٌۇپ ،ئۇالرٔىڭ دىٕي پبئبٌىَەتٍىرىگە ٍوي لوٍۇغّىغبْ.

وؤب وىتبپِ-بتېرىَبٌالرر بىٍەْ ئەدەبىٌ ئەضەرٌەر پۈتۈٍٔەً وۆٍذۈرۈۋېتىٍذى

ِۇختەرٍ-0011 :ىٍي ِەدۀىَەت ئىٕمىالثىذا ئۇالر غىٕجبڭٕىڭ ثبرٌىك دەرضٍىه وىتبثٍىرىٕي
وۆٍذۈرۈپ تبغالٍذۇ .چۈٔىي ،خىتبً ووِپبرتىَىطي غىٕجبڭغب وەٌگەْ ۋالتىذىٓ تبرتىپ تب -0010
ٍىٍىغب وەٌگۈچە ثىس ئۆزثەوىطتبٔذا ٔەغرى لىٍىٕغبْ دەرضٍىه وىتبثالرٔي ئولۇٍتتۇق.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۆزثەوىطتبٔذىّۇ ئۇٍغۇر تىٍي ئىػٍىتەِذۇ؟
ِۇختەر :ثىس ئۆزثېىٍەر ثىٍەْ ثەٌىىُ ٍۈزٔىڭ ئىچىذە ثىرەر ئبتبٌغۇٔي ثىٍىػەٌّەً لېٍىػىّىس
ِۇِىىٓ .ھەتتب ثىٍەٌّەٍذىغىٕىّىسٔي ٍوق دېطەوّۇ ثوٌىذۇ .ثىسٔىڭ تۇرِۇظ ئبدەتٍىرىّىس ثىٍەْ
ِىٍٍىٌ ئبدەتٍىرىّىس ،وۆرۈٔۈغٍىرىّىس ،گەپ لىٍىػٍىرىّىس ئوپ-ئوخػبظ .غۇڭب ئۇالرٔىڭ
دەرضٍىه وىتبثٍىرىٕي ئەوېٍىپ ئىػٍىتەتتۇقٍ-0010 .ىٍٍىرىذىىي تبتبرىطتبْ (ٍۀي غۇ ثورھبْ
غەھىذىٕىڭ ٍۇرتي) دا ئىػٍىتىٍگەْ ِبتېّبتىىب وىتبثٍىرىٕي ِۀّۇ ئولۇپ چۈغىٕەٌىگەْ ئىذىُ.
ثىس تبتبرچە ثوٌطىّۇ ئۇالرٔىڭ ئبتبٌغۇٌىرىذىٓ  01پىرضۀتتىٓ ئبرتۇلىٕي چۈغىٕەٌەٍّىسوەْ.
ٍ-0010ىٍي ٍېسىمىّىسٔي ٍېڭي ٍېسىممب ئۆزگەرتىۀذىٓ وېَىٓ وؤب وىتبثالر ،لەدىّىي ئەدەثىَبت
ئەضەرٌىرىٕىڭ ھەِّىطىٕي وۆٍذۈرۈۋېتىػتي.
ۋاڭ ٌىػَوڭِ :ەدۀىَەت ئىٕمىالثىذا وۆٍذۈرگۀذۇ؟
ِۇختەر :ثىسدە ٍ-0010ىٍىطىال ثبغالٔغبْ ،غۇجۇڭجۇٍىغب لبرغي تۇرۇظ ،غۇجۇڭجۇٍىچىالرٔىڭ
تەضىرىذىٓ لۇتۇٌۇظ دەپ وۆٍذۈرگەِْ .ەدۀىَەت ئىٕمىالثىذا ثۇ ئىع تبزا ئەۋجىگە چىممبْ .ئۇالر
ھەتتب لۇرئبْ وەرىّٕىّۇ وۆٍذۈرۈغتي! ئۇ ۋالىتالردا ثىر لىطىُ ٍبظ ئۇٍغۇر ثبٌىٍىرىّۇ ثۇ ئىػالرغب
لېتىٍىپ ثەرگەْ ،خبالپ لبتٕبغمبٔالرِۇ ثوٌغبْ .ثۇٔذاق ٍبغالر ِبۋزەٍذوڭغب چىٓ لەٌجىذىٓ ئېتىمبد
لىٍىذىغبْ ئىىۀذۇقٍ .بغالرٔىڭ ٍېرىّىذەوي ،ھېچ ثوٌّىغبٔذا ٍۈزدە لىرىمي ِبۋزەٍذوڭغب چىٓ
لەٌجىذىٓ چولۇٔبتتىىەْ .ئۇالر ِەدۀىَەت ئىٕمىالثىغب خبالپ تۇرۇپ لبتٕبغمبٔىىەْ .غۇڭب ئۇالر
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لۇرئبٕٔىّۇ وۆٍذۈرۈغىەِْ .ەدۀىَەت ئىٕمىالثي ثوٌغبْ ئۇ ئوْ ٍىً ئىچىذە ھېچىىُ ئۇٔىڭذىٓ
چەتتە لبالٌّبٍتتي .ئۇ چبغالردا ھېچ وىُ دىٓ توغرىٍىك ثىر ٔېّە دېَىػەٌّەٍتتي ،غۇڭب ئۇٔذاق
وىتبثالرٔىّۇ زادىال وۆرِەٍتتي .ئۇٔذاق وىتبثالر ئۇچرىغبْ ھبِبت وۆٍذۈرىػەتتىىەْ .غۇٔىڭذەن
ٍۀە لېذىّذىٓ ضبلٍىٕىپ وېٍىۋاتمبْ ثىر لىطىُ ئەدەثىٌِ ،بتېّبتىه ٍبوي تبرىخ ھەلمىذىىي
وىتبثالرٔىّۇ چبتىمي ٍوڭ لبراپّۇ لوٍۇغّبً وۆٍذۈرۈغىەْ .ئۇالر ٍېڭي ٍېسىمتب ضبۋات چىمبرغبْ
ٍبغالردە .غۇڭب وؤب ٔەرضىٍەرٔىڭ ھەِّىٕي فَوداٌىسىّٕىڭ لبٌذۇرغبْ ٔەرضىٍىرى ،ثىسگە وېرىىي
ٍوق دېَىػىپ وۆٍذۈرەتتىىەْ .ثۈگۈٔىي وۈٔذە لېذىّي ئەضەرِ-بتېرىَبٌالرٔىڭ لىطٍىمىٕىڭ
ضەۋەثي غۇٔىڭذىٓ وەٌگەْ .ھەِّىٕي ٍىغىپ وۆٍذۈرۈپ ثوٌغبٔىىەْ.
ٍ-0050ىٍي غىٕجبڭذا ئبپتؤوِىَە لۇرۇٌۇغٕىڭ ئبٌذىذا ۋاڭ جىٓ تۇتمبْ ٍوٌي ٍبخػي ثوٌّىغبٔچمب
ِەروەز ئۇٔي غىٕجبڭذىٓ ٍۆتىىۋەتىەِْ .ەدۀىَەت ئىٕمىالثي دەۋرىذە غىٕجبڭذا ئىىىي تەرەپ
ئوتتۇرىغب چىممبْ ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ثىرضي ۋاڭ ئىّٕبۋٔي لوغذاٍذىغبْ تەرەپ ثوٌطبٍ ،ۀە ثىرضي
ئىّىٕوپٕي لوغذاٍذىغبْ تەرەپ ئىىەْ .ئىّىٕوپ دېگەْ ئۈچ ۋىالٍەت ئىٕمىالثىٕىڭ گېٕېراي
ٌېٕتٕبتٍىرىذىٓ ثىرى ثوٌۇپٍ-0055 ،ىٍي گېٕېراٌٍىممب ئۆضتۈرۈٌگەْ ،ئۇٔىڭغب ثۇ ئۈٔۋإٔي ِبۋ
زەٍذوڭ ثەرگۀىىەْ .ئىّىٕوپ جۀوثي غىٕجبڭ ھەرثىٌ راٍوْ لوِبٔذأي ئىذى .ئۇٔىڭ ئبضبضٍىك
ثبزىطي ِەدۀىَەت ئىٕمىالثىذىىي غىٕجبڭ ئۇٔىۋېرضىتېتي ئىىەْ .ئۇٔي لوغذاٍذىغبٔالرٔىڭ
ھەِّىطي زىَبٌىَالر ثوٌۇپ ،ۋاڭ ئىّٕبۋٔي لوغذاٍذىغبٔالر ثوٌطب دېھمبٔالر ثىٍەْ ئىػچىالر ضىٕىپي
ئىىۀذۇق.

ۋاڭ ئىّٕبۋٔي لوغذاٍّەْ دەپ ٍبردارالٔغبْ ئۇٍغۇر

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇ ۋالىتالردا ۋاڭ ئىّٕبۋٔي لوغذاٍّەْ دەٍذىغبْ ئۇٍغۇرالرِۇ ثبرِىذى؟
ِۇختەر :ثوٌّبِذىغبِْ ،ېٕىڭ تۇغۇٌغبْ ٍېرىّذىال ِەدۀىَەت ئىٕمىالثىذا ۋاڭ ئىّٕبۋٔي لوغذاٍّەْ
دەٍذىغبْ تەرەپتە تۇرغبْ ثىر تؤۇغۇَ ثبر .ئۇ تېخي ۋاڭ ئىّٕبۋٔي لوغذاٍّەْ دەپ ئەٌەَ وۈرىػىگە
لبتٕىػىپ ئوق تېگىپ ٍبرىذار ثوٌغبْ ثىرضي .ئۇ ھبزىر خىتبً ووِپبرتىَىطىگە جبْ-جەھٍي
ثىٍەْ ئۆچّۀٍىه لىٍىپ ٍۈرىذۇ .ئبغسىذىٓ غبٌۋالٍىرى ئبلمىچە تىّٕبً ۋاتىٍذاپ توختىّبٍذۇ.
ثەوال لبتتىك ۋارلىراپ ضۆزٌەٍذۇ ،ثىرەر وىٍوِېتىر ٍىرالتىّٕۇ ئۇٔىڭ ئبۋازىٕي ئبڭٍىغىٍي ثوٌىذۇ.
ِەْ ئۇٔىڭغب ثۈگۈٔگە وەٌگۀذە ٔېّبٔچە توال ۋااللػىَطەْ ،ئۆز ۋالتىذا ۋاڭ ئىّٕبۋٔي لوغذاٍّەْ دەپ
ثىس تەرەپٕىڭ ئبتمبْ ئولىٕي ثەدىٕىڭ ثىٍەْ توضۇۋاٌغبْ ثىرضي ضەْ ئەِەضّىذىڭ ،غۇڭب چىذا
ئەِذى .ثۇ وۈٍٔەرٔي وەٌتۈرۈپ چىمبرغبٔالردىٓ ثىرضي ضەْ ثوٌىطەْ دەٍتتىُ .ئۇ ِبڭب ،ضىٍەر ٍبغالر
ئۇ وۈٍٔەرٔي ثېػىڭالردىٓ ئۆتىۈزِىذىڭالر ،ثىٍّەٍطىٍەر ،ئۇ ۋالىتتب ۋاڭ ئىّٕبۋٔي لوغذاٍذىغبْ
تەرەپٕىڭ ئبدەٍِىرى ئىّىٕوپٕي لوغذاٍذىغبٔالرٔىڭىىذىٓ ثەوال وۈچٍۈن ،ئۇٔي لوغذاٍذىغبْ
تەرەپٕىڭ ئبدەٍِىرى ئىػچي-دېھمبٔالرٍ ،ۀە ثىڭتۋۀٍىىٍەرِۇ ثبر .خىتبٍالرٔىڭ وۆپي ئۇٔي
لوغذاٍذىغبْ تەرەپتە تۇرضب دەٍتتي.
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غىٕجبڭذا ِەدۀىَەت ئىٕمىالثىذا ئبضبضٍىمي غۇٔذاق ئىىىي تەرەپ ثوٌغبٔىىەْ .ئۇٍغۇر
زىَبٌىٍَىرى ئىّىٕوپٕي لوغذاٍذىغبْ تەرەپ ثۆٌىۋاٌغبْ ثوٌطب ،خىتبً زىَبٌىٍَىرى ثىٍەْ ثىر
لىطىُ ئىػچي-دېھمبٔالر ۋاڭ ئىّٕبۋٔي لوٌالٍذىغبْ تەرەپتە ئىىۀذۇق .ۋاڭ ئىّٕبۋٔىڭ
ثىڭتۋۀذىىي ئىٕبۋىتي ثىر لەدەر ٍۇلىرى ئىىەْ .چۈٔىي ئۇ ۋاڭ جىٓ ثىر لوٌٍۇق ٍېتىػتۈرگەْ
ئبدەَ ئىىۀذۇق .ثىڭتۋۀٍىىٍەر ۋاڭ جىٕٕي ثەوال ضېغىٕىػىذۇ .ۋاڭ جىٓ ثبر ۋالتىذا
ثىڭتۋۀٍىىٍەر خبٌىغبٔچە ثېرىپ ثىرەر ئبخۇٕٔي ٍبوي ثىرەر ئبدەِٕي تۇتۇپ ئۆٌتۈرىۋىتەٌەروۀذۇق.
ثۇٔىڭغب ۋاڭ جىٓ غىڭ لىٍّبضىەْ .ھەتتب ئۇالرٔي ِبختبٍذىىۀذۇق .ئەِّب ۋاڭ جىٓ وېتىػي
ثىٍەْ ئۇالر ئوٌتۇراٌّبٍال لىٍىػمبْ.
غىٕجبڭذىىي ِەدۀىَەت ئىٕمىالثي دەۋرىذە ِىٍٍىالردا ٍۀىال ِىٍٍىٌ ھېططىَبتالر ثبر ئىىۀذۇق.
غۇٔذالتىّۇ غىٕجبڭذا ِەدۀىَەت ئىٕمىالثي دەۋرىذىّۇ خىتبً ئۆٌىىٍىرىذىٓ ئەھۋاٌي ٍبخػي
ئىذى .وۈرەظ لىٍىػالرِۇ خىتبً ئۆٌىىٍىرىذىىىذەن ثەن لبتتىك ئەِەضىۀذۇق .غىٕجبڭذا
ِەدۀىَەت ئىٕمىالثىغب لبتٕبغمبٔالر ئىچىذە ثىڭتۋۀٍىىٍەر ثەوال وۆپ ضبٌّبلتب ئىىۀذۇق.
ٍەرٌىىٍەرٔىڭ ٍۈزدە ضەوطۀذەن لىطّىٕي تەغىىً لىٍىذىغبْ دېھمبٔالر ثىٍەْ ئىػچىالر ،تەڭ
ٍېرىُ ِەِۇرى خىسِەتچىٍەر ئبضبضەْ ثىتەرەپ تۇرۇۋېٍىپ ِەدۀىَەت ئىٕمىالثىغب لبتٕىػىپ
وەتّىگەْ .ئەِّب ٍبغالر ٍۀىال ِبۋزەٍذوڭغب ثەوىرەن چولۇٔبروەْ .غۇڭب ئۇالر پىَبدە ثېرىپ
ِبۋزەٍذوڭٕي وۆرىّىس دەپ ئۇزۇْ ضەپەرگە لبتٕبغمبْ .ثېسىٍەر ٍوٌغب چىمىپ ثىرەر ٍۈز وىٍوِېتىر
ِبڭّبٍال ٍەرٌىىٍەر ثېرىپ ئۇالرٔي لبٍتۇرۇپ وېٍىػىۀىىەْ .ثېَجىڭ دېگەْ ثەوال ٍىراق ٍەر،
ِېڭىپ ٍېتىپ ثبراٌّبٍطىٍەر ،غۇڭب ثۇ ٍەردە ٍبخػي ئىػٍىطەڭالر ،تۀمىتٍەظ-وۈرەظ لىٍىع
ھەرىىىتىگە ئبوتىپ لبتٕبغطبڭالر ،ضىٍەرٔي ۋەوىً لىٍىپ ثېَجىڭغب ئىۋەرتىّىس دېَىػىەْ.
غۇٔذاق لىٍىپ ثۇ ٍبغالر تېخىّۇ ئبوتىپٍىػىپ وەتىەِْ .بۋ زەٍذوڭٕي وۆرۈظ ئۈچۈْ ِەدۀىَەت
ئىٕمىالثىٕي ٍبخػي لبٔبت ٍبٍذۇرضبق ثوٌىذىىەْ ،تۀمىتٍەظ-وۈرەظ لىٍىع ھەرىىىتىگە ئبوتىپ
لبتٕبغطبق ثوٌىذىىەْ دېَىػىپ ،لبٔچىىي وۆپ ئبدەِٕي تبرتىپ چىمىراٌىطب غۇٔچە ئبوتىپ
ئىػٍىگەْ ثوٌىّىس دەپ ئوٍالغمبْ .ئۇالر غۇٔذىٓ وېَىٓ لبرىغۇالرچە ھەرىىەتىە لبتٕىػىپ
وەتىەْ .غۇ ٍبغالر ھبزىر ٍ 11-51بغٍىك وىػىٍەر ثوٌۇپ لبٌذى .ئۇالر ھبزىر ئۆز تۇرِۇغي ئۈچۈٔال
ئىػٍىّەوتە.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :دېّەوچي ثوٌغىٕىڭ ،ئۇ وىػىٍەرٔىڭ دىٕي ئېڭي تۆۋەْ دېّەوچىّۇ؟
ِۇختەر :ثەوال تۆۋەْ .ثۈگۈٔىي وۈٔذە غىٕجبڭذا ئەِەي تۇتۇۋاتمبٔالر ئبضبضەْ ئۀە غۇ تۈروۈِذىىي
وىػىٍەر ھېطبثٍىٕىذۇ .ئۇالردىىي چىرىىٍىػىع ثەوال ئېغىرٍ .بغٍىك دەۋرىذە ھېچٕېّىٕي
وۆرِىگەْ ثۇ وىػىٍەر ئېچىۋېتىع-ئىطالھبت دەۋرىذە ھەِّىٕي وۆردى .ھەِّىذىٓ ثەھرىّەْ
ثوٌذى .ئۇالر ثبٍٍىك لبٔچىىي وۆپ ثوٌطب ھەِّىگە وۈچۈَ ٍېتىذۇ ،پۇي ثوٌّىطب لوٌذىٓ ھېچ ئىع
وەٌّەٍذىىەْ دېَىػىپ ثبٍٍىك ٍىغّبلتب .ئۇ دەۋرٔىڭ ئبٍبٌٍىرىّۇ ھبزىر ثبٌىٍىرىٕي ئەخاللي ۋە
دىٕي جەھەتٍەردە پەلەتال ٍبخػي تەرثىَىٍىّەٍذۇ .ئۇالرٔىڭ ئبٌغبْ دىٕي تەرثىَىطىّۇ ثەوال زەىپ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇ چبغالردا ٍبغالردىٓ ثبغمب چوڭالردا ِبۋغب ئىػىٕىذىغبٔالردىٓ ٍولّىذى؟
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ِۇختەر :چوڭالردىّٕۇ ثبر .ثوٌۇپّۇ دېھمبٔالر ئبرىطىذا ثۇٔذالالر خېٍي ثبر .ئەِّب ئۇالر ٍ-50ىٍذىٓ
وېَىٓ ووِۇٔبدا ٔوِۇرغب ئىػٍەٍتتىىەْ .غۇٔچە ئىػٍىطىّۇ ئبٌىذىغبْ ٔوِۇرىٕىڭ تبٍىٕي ٍوق،
لۇرضىمىٕىّۇ توٍغۇزاٌّىغبْ ،ئۇ چبغالردا ٍۀىال غۇ ٍېسا ثبغٍىمٍىرىٔ ،بھىَە ھبوىٍّىرىٕىڭ
تۇرِۇغي ٍبخػي ئىىۀذۇق .ئۇالر ئەتىگەْ لبلطەھەردە :ئىػمب چىمىڭالر ،چبلمبْ ِېڭىڭالر دەپ
ۋارلىرىػبتتىىەْ .ثىچبرە دېھمبٔالر لبراڭغۇ چۈغىىچە ئىػٍەٍذىغبْ ثوٌغبچمب ِبۋدىٓ ئۈِىذىٕي
ئۈزۈغىۀىىەْ.

لۇرببْ تۇٌۇَ لوغۇٕٔىڭ ضېطىَذىغبٍٔىمىٕي بىٍّەضّىذى؟

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئو ۋالىتالردا راضتىٕىال لۇرثبْ تۇٌۇَ دەٍذىغبْ ثىرضي ئۆتىۀّۇ؟
ِۇختەر :راضت غۇٔذاق ثىرضي ثوٌغبٔىىەْ .لۇرثبْ تۇٌۇَ وېرىَىٍىه ثىرضي ثوٌۇپِ ،بۋ زەٍذوڭٕي
وۆرۈپ وېٍىّەْ دەپ ئىػىىىٕي ِىٕىپ خوتۀگە لبراپ ِبڭغبْ ثوٌطب وېرەن .ثېَجىڭغب ثېرىع
ئۈچۈْ ئۇ ۋالىتالردا چولۇَ خوتەْ ،لەغمەر ،ئبلطۇ ،ئۈرۈِچي دېگۀذەن غەھەرٌەر ئبرلىٍىك ِېڭىػمب
توغرا وېٍەتتي-دە .ئەِّب ئۇٔىڭ خوتۀگىچە وېٍىپ-وەٌّىگۀٍىىىٕىّۇ ھېچىىُ ئېٕىك ثىٍّەٍذۇ.
ثەن ثوٌۇپ وەتطە ثۈگۈٔىي خوتەْ غەھىرىگە لەدەر وەٌگۀذۇ ھەرلبچبْ .ثۇ ٍوٌّۇ ئبز ئەِەش001 ،
وىٍوِېتردەن ثبرغۇ دەٍّەْ .ثەٌىىُ ٍوي ثۇٍي ِەْ ِبۋ زەٍذوڭٕي وۆرگىٍي ِبڭذىُ دەپ ضۆزٌەپ
ِبڭطب وېرەن ،غۇ ئەضٕبدا خوتەْ ۋىالٍىتىٕىڭ ۋاٌىطىغب ئۇچراغمبّٔىعٔ .ەگە ِبڭذىڭ دەپ ضورىطب
ِبۋجۇغىٕي وۆرگىٍي دېگۀّىىىٓ .ۋاٌىٌ ئۇٔىڭغب ثېَجىڭ دېگەْ ٔەچچە ِىڭ وىٍوِېتىر
وېٍىذىغبْ ثەن ٍىراق ٍەر ،ضەْ ثۇ ثىرال ئېػەن ثىٍەْ ٍېتىپ ثبراٌّبضطۀّىىىِٓ ،ېٕىڭچە
ٍېٕىڭغب ٍۀە ثىر ٔەچچە زاپبش ئېػەن ئېٍىۋاٌغىٓ ،ثەٌىىُ ٍوٌذا ٔەچچىطي ئۆٌۈپ وېتىػىّۇ
ِۇِىىٓ ،ھەًِ ،ېٕىڭچە ضەْ ثبراٌّبضطۀّىىىٓ ،ئەگەر ضەْ ٍبخػي ئىػٍەپ ٔەِؤىچي ثوٌطبڭ،
ثىس ضېٕي خەٌك ۋەوىٍي ضبٍالپ ئبوتىپالر لبتبرىذا ثېَجىڭغب ئىۋەرتەٍٍي ،غۇٔذاق لىٍطبڭ چولۇَ
ِبۋ جۇغىٕي وۆرەٌەٍطەْ دېگۀّىع .ئۇ لېرى ثۇ گەپٍەرٔي ئبڭالپ چىػىٕي چىػٍەپ ٔەچچە ٍىً
ئىػٍىطە وېرەن … ،ئەضٍىذە ئەٍٕي ۋالتىذا ضىَبضىٌ ِۇھىت ٍبرىتىع ئۈچۈّٔۇ ئەضٍىذىال ثىرەر
ئۈٌگە تىىٍەظ الزىُ ئىذىٍ-50 .ىٍىّۇ ٍبوي ٍ-50ىٍي ،ئۇٔي خەٌك ۋەوىٍي لىٍىپّۇ ٍبوي ئەِگەن
ٔەِؤىچىطي لىٍىپّۇ ئەٍتەۋىر ثېَجىڭغب ئىۋەرتىػىەْ .غۇٔذاق ،ئۇ راضال ثوٌغبْ ثىر ئىع .ئەِّب
ئۇٔىڭ ئىػەوٍىه ٍېٕىغب لوغۇْ ئېٍىپ ثېَجىڭغب ِبڭغبٍٔىمي ھەلمىذىىي گەپٍەر چولۇَ ٍبٌغبْ.
ٔەدىّۇ ثېَجىڭغب ئىػىتە لوغۇْ ئبپبرغىٍي ثوٌىذىغبْ ئىع ثبرىىەْ؟ ٍوٌذا ئۇضطىطبَ ٍەرِەْ دەپ
لوغۇْ ئېٍىۋاٌغبٔذۇ ھەرلبچبْ .ثۇ لوغۇٕٔي ٔېّە لىٍىطەْ دەپ ضورىغبٔالرغب ثەٌىىُ چبلچبق
لىٍىپ ِبۋغب ئبپىرىّەْ دېگەْ ثوٌغىَذى .ثوٌّىطب لوغۇْ دېگەْ ثىرەر ئبٍغب لبٌّبً ثۇزۇٌۇپ
وېتىذىغبٍٔىمىٕي ئۇ ثىٍّەضّىذىِ .ېٕىڭچە ثۇ ثىر چبلچبق .وېَىٓ ئۇٔىڭ رەضىٍّىرىذە راضت
لوغۇٔىّۇ ثبر ئىذى .ئەضٍىذە ئۇِۇ ثىر ٍبٌغبٔچىٍىك .ثېَجىڭذا ِبۋ ئۇٔي لوثۇي لىٍغبْ ،ثىٍٍە
رەضىّگىّۇ چۈغىەِْ .بۋ ئۇٔىڭذىٓ ٔېّە تەٌىۋىڭ ثبر دەپ ضورىغبٔذا” ،وۀتىّىسگە ثىر تەرەوتور،
ئبزراق رەخت الزىُ“ دېگۀّىعِ .بۋ زەٍذوڭ ئۇٔىڭغب راضتىٕىال ثىر تەرەوتور ثىٍەْ ثىر ِبغىٕب رەخ
تەضتىمالپ ثەرگۀىىەْ .غۇٔذاق لىٍىپ ئۇٔىڭ داڭمي چىمىپ وەتىەْ.
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ثەزى لېرى وىػىٍەرٔىڭ ثۇرۇْ ثەوال ٔبِرات ،لۇرضىمىٕىّۇ توٍغۇزاٌّىغبٍٔىمي ئەضٍىذە ئۇالرٔىڭ
ھۇرۇٍٔۇلىذىٓ ثوٌغبْ .غۇڭب ئۇٔذالالر ھەلىمەتۀّۇ ِبۋغب چولۇٔىذۇ .ئەِّب ِەدۀىَەت ئىٕمىالثي
ئبخرالغمىٕىذا ٍۀە غۇ ئۆز ۋالتىذا ثبً -پوِىػچىه ،دەپ لبٌپبق وەٍگۈزۈٌگۀٍەر ،تۈرِىذە ٍبتمبٔالر،
ئۇٔذالالرٔىڭ ثبال-چبلىٍىرى ثىر ئبِبٌالرٔي لىٍىپ تىرىػىپ ٍۈرۈپ ئەڭ ئبۋۋاي وۆتۈرۈٌۈپ ثېَىپ
وېتىػتي .ئۇ چبغذىىي ٔبِراتالر ثبٍالرٔىڭ ٍېرىگە ئېرىػىەْ ثوٌطىّۇ تب ھبزىرغىچە ٔبِراتٍىمتىٓ
ثبظ وۆتۈرەٌّەً ٍۈرىذۇ.
ئۇ ۋالىتالردا ئۇٍغۇرالر ثىٍەْ خىتبٍالرٔىڭ ِۇٔبضىۋىتي ٍبخػي ثوٌغىٕىّۇ راضت .چۈٔىي ئۇ
ۋالىتالردا خىتبٍالر ئبز ثوٌغبچمب ثىسگە ثىر ٔىّىّۇ دېَەٌّەٍذىغبْ ۋالىتالر ئىذىٍ-0051 .ىٍي
غىٕجبڭذىىي خىتبً ضبٔي ِ 051ىڭذەوال ئىذى .ثۇ ضبٕٔىڭ ِ 011ىڭذەن لىطّي ئەضىەر ئىذى.
لبٌغبْ ِ 51ىڭذەن خىتبٍالر ئبضبضٍىمي تىجبرەتچيٍ ،بوي ثوٌّىطب ھەرثىٍەر ئبئىٍىطيٍ ،ەرٌىىتە
ئەِەٌذار دېگۀذەوٍەر ئىذى .ئۇالر ئۆز ۋالتىذا ئۇٍغۇرچىٕىّۇ ئۆگىٕىػىە ِەججۇر ئىذىِ .بۋ زەٍذوڭ
ثۇٔىڭغب ِەججۇرٌىغبْ ئىذى .تۈرِىذە ثىرگە ٍبتمبْ چىٓ ثىسگە دېّىگۀّىذىٍ-0050 ،ىٍي
غبڭخەٍذىٓ وەٌگەْ ۋالتىذا وورٌىذا خىتبً ِەوتىپي ثوٌغىٕي ثىٍەْ ئۇٍغۇرچە دەرش
ئۆتىٍەتتىىەْ .ئۇ چبغالردا خىتبً ثبٌىٍىرى چولۇَ ئۇٍغۇرچە ئۆگىٕىػىە ِەججۇر ئىىۀذۇق.
ئۇٍغۇرچە ِەوتەپٍەردىّۇ خىتبٍچىغب زورٌىّبضىۀذۇق .ئۇ ٍىٍٍىرى ِبۋ زەٍذوڭّۇ چوڭ خىتبٍچىٍىمال
ثوٌّىطب ِىٍٍىٌ ثۆٌگۈٔچىٍىىّۇ ثوٌّبٍذۇ دەپتىىەْ.
غۇڭب ئۇ چبغالردا ٍەرٌىه ِىٍٍەتٍەرگە ھۆرِەت لىٍىذىغبْ ٔۇرغۇْ تۈزۈٍِەرٔي چىمىرىػمبٔىىەْ .ئۇ
ۋالىتالردىىي وبدىرالر ثىٍەْ خىتبٍالر ٍەرٌىه ِىٍٍەتٍەرگە ئبز-توال ھۆرِەت لىالروۀذۇق .ئەِّب
خىتبً ضبٔىٕىڭ وۆپىَىػىگە ،وەٌگىٕذىٍەرٔىڭ ئبرتىپ ثېرىػىغب ئەگىػىپٍ-0050 ،ىٍىذىٓ
ٍ-0050ىٍي ثىر لېتىُِ ،ەدۀىَەت ئىٕمىالثي ِەزگىٍىذەٍ ،ۀي ٍ-0010ىٍىذىٓ ٍ 0000ىٍىغىچە ٍۀە
ثىر لېتىُ وۆچّۀٍەر ئېمىٕي دوٌمۇٔي پەٍذا ثوٌغبْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭٍ-0050-0050 :ىٍالر ئبرىطىذا ئبضبضٍىمي ھەرثىٍەر ثىٍەْ وبدىرالر وۆپ وەٌگۀغۇ
دەٍّەْ؟
ِۇختەرٍ :ۀە ثىڭتۋۀّۇ ثبر .ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ غبڭخەٍٍىه زىَبٌىٌ ٍبغالر وەٌگىٍي تۇرغبْ.
ھېٍىمي تۈرِىذىػىّىس چىٕٕىڭ دادىطىّۇ غبڭخەٍذىٓ ِەوتەپتە ئولۇۋېتىپال زىَبٌىٌ ٍبظ ثوٌۇپ
وەٌگۀٍەردىٓ .ثەوال وۆپ وەٌگەْ .دېھمبٔالر ،ئىػچىالر ،ھەِّە تۈردىىي ئبدەٍِەر ثوٌغبْ وەٌگۀٍەر
ئىچىذە .ئۇٔذىٓ ثبغمب ٍۀە خىتبً ووِپبرتىَىطىٕىڭ زىَبٌىٍَىرىٕىّۇ ئېٍىپ وېٍىػىەْ.
ثىڭتۋۀٕىڭ دائىرىطىٕي تىّٕبً وېڭەٍتىػىەْ .ئۇ چبغذىىي ئەضىەرٌەرٔىڭ ھەِّىطي خوتۇْ
ئبٌّىغبْ ثوٍتبلالر ثوٌغبچمب ،ھەِّىطي ھېجىمىسٌىػىپ وېتەٍال دەپ لبٌغبْ .ئۇ ٍىٍٍىرى
خىتبٍذىىي ثبرٌىك پبھىػىخبٔىالر تبلىۋېتىٍگەْ ثوٌغبچمب ،ئۇ ٍەردىٓ چىممبْ پبھىػىٍەرٔي
ِەوتەپتىىي زىَبٌىٌ ٍبغالر دەپ ٔبَ ثېرىپ ثۇ ٍبلمب توغۇپ وېٍىپ ھەرثىٍەرگە چېتىپ ثەرگەْ.
ھبزىر ثۇ تەرەپٍەردە تېٕىٕي ضېتىپ ٍۈرىذىغبْ ئبٍبٌالرٔىڭ وۆپىٕچىطي ثىڭتۋۀٍىه .ثىڭتۋۀٍىه
ئبٍبٌالر ئىػطىس لبٌغىٕىذىٓ وېَىٓ تېٕىٕي ضېتىػمب وىرىػتي .ئۇالرٔىڭ ئبٔىٍىرى پبھىػە ثوٌۇپ

http://www.wetinim.org/

«نېيىڭ غًربىَ دىيارىم –

52

سېيىڭ شًرقىَ تۈركىستاىىڭ

وۈْ ئبٌغبٔالردىٓ ثوٌغبچمبٔ ” ،ېّە ثوالتتي ،ئبٔبِّۇ ئۆز ۋالتىذا ثىر پبھىػە ئىىۀذۇلمۇٔ ،وِۇش
لىٍّبٍٍي ،ثۇِۇ ثىر خىً وەضىپ!“ دېَىػىپ ئىػمب وىرىػىپ وەتّەوتە.

ٍبغبٔغبْ ئۇٍغۇرالر دوراٍذىغبْ چبڭچىٍە

ِۇختەرِ 10 :ۇ ٍبوي ٍ-10ىٍي ثوٌغبّٔۇ لبٔذاق ئېٕىك ئېطىّذە لبٌّبپتۇ ،غۇ ”تەثىئىٌ
ئبپەت“ دېگەْ ھبدىطە ھېچمبچبْ تەثىئىٌ ئبپەت ئەِەش ئىذى ،ئۇٔذاق دېگىٕي پۈتۈٍٔەً
ٍبٌغبٔچىٍىك .ئۇالر ئۇ چبغذا ضوۋېتمب لەرز تۆٌەٍّىس دەپ غىٕجبڭذىٓ ثەوال وۆپ ٔەرضىٍەرٔي ئېٍىپ
وېتىػىەْ ئىذى .گۀطۇ ،چىڭخەٍٍەردە ثىر لەدەر ئېغىر تەثىئىٌ ئبپەت ٍۈزثەرگەْ ثۆٌىػىّۇ
ِۇِىىٕذۇ ،ئەِّب غىٕجبڭذا ئۇٔذاق ئىع ٍوق ئىذى.
ئۇ ۋالىتالردا غىٕجبڭٕىڭ ئبغٍىك ئىػٍەپچىمىرىع ئەھۋاٌي ثەوال ٍبخػي ئىذى .غۇڭب زور
تۈروۈٍِەپ گۀطۇ-چىڭخەٍٍىه ئبپەتىە ئۇچرىغبْ خەٌك غىٕجبڭغب لېچىپ وېٍىۋاٌغبْ ئىذى .ئۇ
ۋالىتالردا خەي ئبِّىطي ئبرىطىذا ِۇٔذاق ثىر چبڭچىٍە ٔبخػىطىٕي دورىػىپ ٍۈرەتتىىەْ-11 :
ٍىٍالردا گۀطۇ-چىڭخەً تەثىئىٌ ئبپىتىذىٓ لېچىپ ثۇ ٍەرگە وەٌّىذىڭالرِۇ ،ھبڭ-ھبڭ-ھبڭ… ،
ئۇ چبغالردا ئۇٍغۇر ثوۋاٍٍىرى ثىرەر خىتبٍٕي وۆرضىال ضوراٍذىىەْ :ضەْ ٔەدىٓ وەٌذىڭ؟ گۀطۇدىٓ
وەٌذىُ دەٍذىىەْ جبۋاثەْ خىتبً .غۇٔذاقٍ-11 .ىٍالردا گۀطۇ-چىڭخەٍذىىي ئبچبرچىٍىك
ئبپىتىذىٓ لېچىپ ثۇ ٍەرگە وېٍىػّىذىڭّۇ ھبڭ-ھبڭ-ھبڭ … ،غۇٔذالىراق ثىر ٔوتىذىىي
چبڭچىٍۀي دوراپ ئېَتىػبتتىىەْ.
ِەدۀىَەت ئىٕمىالثي دەۋرىذە خىتبٍذىٓ زىَبٌىٌ ٍبغالر وېٍىػىە ثبغالٍذۇ .ئۇ چبغالردا
غىٕجبڭذىىي ھەرثىٍەرٔىڭ ثبغٍىمي -0توپچىالر لوِبٔذأي ثوٌۇپ ،غىٕجبڭغب وېٍىپ ھەرثىٌ راٍوْ
لوِبٔذأيٍ ،ۀە ئىٕمىالثي ووِۇتىت رەئىطي ثۆٌىۋاٌغبْ .ئۇِۇ گۀطۇ ،ضۀػي ئېتىراپىذىٓ ثىرِۇٔچە
ئبدەَ وەٌتۈرۈپ ٍېسا ٔوپۇضىذىٓ غەھەر ٔوپۇضىغب ئۆزگەرتىپ ثەرگەْ .ئۇٔىڭ ئۈضتىگە خىتبً
ئۆٌىىٍىرىذىىي ِەدۀىَەت ئىٕمىالثي ھەرىىىتىّۇ لبتتىك ئېٍىپ ثېرىٍغبِْ ،ەدۀىَەت ئىٕمىالثي
ئبخىرالغمبْ ۋالىتالردا غىٕجبڭٕىڭ ٔوپۇضىّۇ ئۆزگىرىپ خىتبً ٔوپۇضي ٍۈزدە ئوتتۇزالرغب
وۆپىَىۋاٌذى.
ِەضچىتٍەرٔي توڭگۇز لوتىٕىغب ئبٍالٔذۇرغبْ

ِۇختەرِ :ەْ ثبٍبَ دېگىٕىّذەن ،ئۇٍغۇر لېرىٍىرىٕىڭ خىتبٍالر ثىٍەْ ٍبخػي ئۆتەٌىگۀٍىىىذىىي
ضەۋەة ،ئۇ چبغالردا خىتبٍالرٔي ئۇٍغۇرچە ئۆگىٕىػىەٍ ،ەرٌىىٍەرٔي ھۆرِەت لىٍىػمب
رىغجەتٍۀذۈرەتتىىەْ .ئۇ ۋالىتٕىڭ خىتبٍٍىرىّۇ ثۇٔىڭغب ثەوال دىممەت لىالروەْ .ئۇ ۋالىتالردا
ثىرەر ئۇٍغۇر ثېرىپ رەھجەرٌىىىە پبالٔي خىتبً ثىسٔىڭ ئۆرپە-ئبدەتٍىرىّىسگە ھۆرِەت لىٍّبٍۋاتىذۇ
دېطەِ ،ەضىٍەْ لوغٕىّىس ثىر توڭگۇز ثېمىػمب وىرىػتي ،ئۇٔىڭ پۇرىمىغب وۆٔەٌّەٍۋاتىّىس دېطە،
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رەھجەرٌىىّۇ دەرھبي ئۇ خىتبٍغب توڭگۇز ثېمىػٕي توختبت دەپ ثۇٍرۇق لىالتتىىەْ .ئەِّب
ِەدۀىَەت ئىٕمىالثىغب وەٌگۀذە ئۇالر ثىسٌەرٔىّۇ ِەججۇرىالپ توڭگۇز ثبلتۇرۇغمب ثوٍرۇٍذىغبْ ثوٌۇپ
ئۆزگەردى.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :چۈٔىي ِبۋ زېذوڭ توڭگۇز ثېمىڭالر دەپ چبلىرىك لىٍغبْ-دە.
ِۇختەر :ئۇ ٍىٍٍىرىذىىي زىَبٌىَالر ثوالِذۇ ،ھولۇلذارالر ثوالِذۇ ھەِّىطىٕي توڭگۇز ثېمىػمب
زورٌىغبْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٍغۇرالرٔىّۇ زورٌىغبّٔىذى؟
ِۇختەر :زورٌىّبً لبالِذۇ .ئۇ چبغالردا توڭگۇز ثېمىع ھەر ثىر ئبدەِٕىڭ ئىذىَىطىٕي ئۆٌچەٍذىغبْ
ثىر ئۆٌچەَ ثوٌۇپ لبٌغبْ .ثۇٔىڭغب ثەوال ئبز ئبدەَ ٔبرازىٍىك وۆرضىتەٌىگەْ .ئۇ ۋالىتتىىي
وىػىٍەرٔىڭ ئېڭىذا ِبۋغب چولۇٔۇظ ھېططىَبتي خېٍىال ئېغىر ئىذىٍ .بوي وىػىٍەرٔىڭ وۆڭٍي
چېچىٍىپ وەتىۀٍىىىذىّٕۇ ثىٍّىذىُ ،ھەِّە وىػي لورلبتتىىەْ .خبٌىغىٕىچە ثىرەر ئىع
لىٍىػمب جۈرئەت لىالٌّبش ئىىۀذۇقِ .ەضىٍەْ ِەدۀىَەت ئىٕمىالثي ِەزگىٍٍىرىذە ضەٍپىذىٓ
ئەزىس ئىطىىالتتىىي لوراٌالرٔي چىمىرىپ ئۇٍغۇر ِىٕجىڭٍىرىغب تبرلبتمۇزىۋەتىۀىىەْ .ئەگەر ئۇ
ٍىٍٍىرى ٍۈزدە ٍىگىرِە ئۇٍغۇرالردا ِىٍٍىٌ ئبڭ دېگەْ ئۇلۇَ ثوٌغبْ ثوٌطب ،غۇ ۋالىتتىىي
لبالٍّبلبٔچىٍىك پۇرضەتتىٓ پبٍذىٍىٕىپ لوزغىالڭ وۆتۈرىّەْ دېگەْ ثوٌطىّۇ غبرائىتي ثبر
ئىىۀذۇق .ئەِّب ئۇالر ثۇٔىّۇ لىٍّىغبْ ،ئەوطىچە لبرالۇٍۇلال ثېرىپ ِەدۀىَەت ئىٕمىالثىٕىڭ
ئىچىگە وىرىپ وېتىػىەْ .وېَىٓ ثىرضي ضەٍپىذىٕٕىڭ ٍېٕىغب ثېرىپ ،ئۇٍغۇرالر ضېٕىڭذىٓ
ثەوال ٔبرازى دېگەٍْ .ۀي ضەْ ثىسٔي ضېتىۋەتتىڭ دېّەوچي .ضەٍپىذىٓ ئۇ وىػىگەِ :ەْ
ئىطىىالتتىىي ِىٍتىك-ئوق-دورىالرٔي چىمىرىپ ئۇالرغب تبرلىتىپ ثەردىُ ،ثۇٔىڭذىٓ ثبغمب ٍۀە
لبٔذاق لىٍّبلچىىۀّەْ دەپ جبۋاة ثەرگەْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٔىڭ دېّەوچي ثوٌغىٕي ئۇ ۋالىتتب لوزغىالڭ وۆتەرضەڭالر ثوالتتي دېگىٕىّۇ؟
ِۇختەر :ئەِّب ئۇ چبغذا لوزغۇالڭ وۆتۈرۈڭالر دېّىگۀىىەْ .ئۇ وۈٍٔەردىىي ِىٕجىڭالرٔىڭ
ھەِّىطىال دېگۈدەن ئىذىَە جەھەتتە ِەدۀىَەت ئىٕمىالثىغب ثېرىٍىپ وەتىەْ ٍبغالر تۇرضب ،خىتبً
ئبرِىَىطىگە لوراي تەڭٍىَەٌىػىٕي تەضەۋۋۇر لىٍغىٍي ثوالتتىّۇ؟ دەي ئەوطىچە ئۇالر لۇراٌىٕي ئۆز
پۇخراضىغب لبرىتىپ ٍۈرگەْ!
ۋاڭ ٌىػَوڭِ :ەدۀىَەت ئىٕمىالثي ِەزگىٍىذە ِەضچىتٍەر چېمىۋېتىٍگۀّۇ ٍبوي ئىطىىالت
دېگۀذەن ئىػالرغب ئىػٍىتىٍگۀّۇ؟
ِۇختەر :ئىطىىالت لىٍىٕغبٍٔىرىّۇ ،توڭگۇز لوتىٕىغب ئبٍالٔذۇرۇٌغبٍٔىرىّۇ ثوٌغبْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇ ٍەرٌەر ِەدۀىَەت ئىٕمىالثىذىٓ وېَىٓ لبٍتب ئەضٍىگە وەٌتۈرٌذىّۇ؟
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ِۇختەر :ئەضٍىگە لبٍتۇرۇٌذى .ئبخۇٔالرِۇ تبٌىپ ٍېتىػتۈرۈغىە ،لۇرئبْ ئۆگىتىػىە وىرىػىەْ.

ئۇٍغۇر ئولۇغۇچىالر ھەرىىىتي خىتبٍذىىىذىٓ ببٌذۇر لوزغبٌغبْ

ِۇختەر :ضەوطۀىٕچي ٍىٍالرغب وەٌگۀذە تۈرِىٍەردە ضبق لبٌغبْ زىَبٌىَالر لبِبلتىٓ
ثوغىتىٍىػمب ثبغٍىٕىذۇ .ئۇالر لبِبلتىٓ چىمبر-چىمّبً تىٍىّىسٔىڭ ئبضطىّالتطىَە ثوٌۇظ
ضۈرئىتي ثەوال تېسٌىػىپ وېتىپتۇ دېَىػتيٍ-10 .ىٍمي ٍېڭي ٍېسىك خىتبً تىسِب ھەرپٍىرىٕي
ئۆزگەرتىپ تۈزۈپ چىمىرىٍغبْ ثىر خىً ٍېسىك ثوٌغبچمبٔ ،ۇرغۇٍٔىغبْ ئبتبٌغۇالرٔي خىتبٍچىذىٓ
ثىۋاضىتە لۇراغتۇرۇپ لوثۇي لىٍىٕبتتي.
ِەضىٍەْ ”گوۋۇٍۋەْ“” ،زۇڭٍي“ٌ” ،ۇغَەْ“ دېگۀذەنِ .بٔب ثۇالر ٍېڭي ٍېسىمٕىڭ تەضىرىذىٓ
ثوٌغبْ .ئۇ ۋالىتالردا ثىرەر ٍېڭي ِەھطۇالت ئوتتۇرىغب چىمىػي ثىٍەْ تەڭ خىتبٍچە ئولۇٌۇغي
ثوٍىچە لوثۇي لىٍىٕبتتي .غۇٔذاق لىٍىپ خىتبٍچە ئبتبٌغۇالر وۈٔطبٍىٓ وۆپىَىػىە ثبغالپ،
تىٍىّىسٔىڭ ئبضطىّىٍَبتطىَىطي ئىػمب ئبغۇرۇٌّبلتب ئىذى .تۈرِىذىٓ لوٍۇۋېتىٍگەْ ئۇ وؤب
زىَبٌىٍَىرىّىس تۈرِىذىٓ چىممبْ ۋالىتٍىرى خىتبٍالر ِەدۀىَەت ئىٕمىالثىٕي توختبتمبْ ،ھەِّە
ثەش-ثەضتە ضبٍراظ ٍوٌغب لوٍۇٌغبْ ۋالىتالر ئىذى .ئۇ پېػمەدەَ زىَبٌىٍَىرىّىس ئەڭ ئبۋۋاي وؤب
ٍېسىمٕي ئەضٍىگە وەٌتۈرۈظ وېرەن دېگەْ تەٌەپٕي ئوتتۇرىغب لوٍۇغتىٓ ئىع ثبغالٍذۇ .ئۇالرٔىڭ
ِەلطىتي ِىٍٍىٌ تىٍىّىس ثىٍەْ ِىٍٍىٌ ِەدۀىَەت ئۀئۀىٍىرىّىسٔي لوغذاپ لېٍىع ئىذى.
ثۈگۈٔىي وۈٔذە ثىر لىطىُ ٍبغالر ٍۀىال غۇ ٍېڭي ٍېسىك ٍبخػي ئىىۀذۇق ،ووِپَۇتېرغىّۇ ثەوال
ِبش وېٍەروۀذۇق ،ئىٕگٍىسچە ئۆگىٕىػىىّۇ ثەوال لۇالً ئىىۀذۇق دېَىػّەوتە .ئەِّب ضەْ ٍېڭي
ٍېسىمٕي ثىٍّىطەڭّۇ ئوخػبغال ئۀگىٍىسچە گۈٔەٌەٍطۀغۇ ،غۇٔذاق ئەِەضّۇ؟ ئۇ تۈپتىٓ
ئوخػىّبٍذىغبْ ثبغمب ثىر ئىع تۇرضبٍ-01 .ىٍىذىٓ ثبغالپ ،لبِبلتىٓ چىممبْ ئۇ پېػمەدەَ
زىَبٌىٍَىرىّى س ،ئەدەثىَبتچىٍىرىّىس تبرىخ ٍبوي تبرىخي روِبْ وىتبثالرٔي ٍېسىػمب وىرىػىذۇ .ئۇالر
تبرىختب ٍۈز ثەرگەْ ۋەلەٌەرٔي ئبضبش لىٍىپ روِبْ ٍېسىػمب وىرىػىذۇٔ .ەتىجىذە ِىٍٍىالر ئىچىذە
ِىٍٍىٌ ئبڭ-تۇٍغىالرٔي ٍېتىٍىػىە ثبغالٍذۇ .غۇٔذاق لىٍىپ ِىٍٍىٌ ھېططىَبتالرِۇ ئوتتۇرىغب
چىمىػمب ثبغٍىذى.
پۈتىۈي خىتبً تەۋەضي ثوٍىچە تۇٔجي لېتىٍّىك ئولۇغۇچىالر ھەرىىىتي غىٕجبڭذا پبرتالپ
چىمىذۇ .ئۇ وۈٔي ،وبٌېٕذار ٍ-0005ىٍي -00دېىبثىرٔي وۆرضەتّەوتە ئىذى .ئولۇغۇچىٍىرىّىسٔىڭ
ئۇ چبغذا توۋالپ چىممبْ غوئبرى ٍبدرو لوراٌٍىرى ضىٕىمي توختۇتۇٌطۇْ ،وۆچّەْ ئېمىٕي
توختۇتۇٌطۇْ ،ئبزضبٍٔىك ِىٍٍەتٍەرٔىڭ ئورٔي ئۆضتۈرۈٌطۇْ دېگۀذەن ِەزِۇٔالردىٓ تەغىىً
تبپمبْ ئىذى .ئۇ ۋالىتتىىي ِبئبرىپ ووِىتېتىٕىڭ ثىرىٕچي ثبغٍىمي ثىر لبزاق وىػي ثوٌۇپ،
غىٕجبڭذا غبِبي غەرثتىٓ غەرلمە لبراپ چىمىذۇ .غۇڭب ٍبدرو لوراٌٍىرىٕىڭ تەضىرى خوتەْ،
لەغمەر ،ئبلطۇ ،وورال لبتبرٌىمالرغب ثبرِبً ،خىتبً ئۆٌىىٍىرىگە وېتىپ لبٌىذۇ دەپ ضۆزٌىگەْ ئىذى.
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وىػىٍەر غۇ چبغذا ،ئۇ دېگەْ لبزالٕىڭ ِېٍىّىذى غبِبي لبٍبلمب چىمطب غۇ تەرەپىە لبراپ
ئۇچىذىغبْ ،ئۇ دېگەْ ئبتوَ ثوِجىطي ،ئۇٔىڭ تەضىرى ھەِّە ٍەرگە تبرلىٍىذۇ دېَىػىۀىذى.
ئۇ ٍىٍىطي ِىٍٍىٌ ئبڭ ضەۋىَە ئىٕتبٍىٓ ٍۇلىرى پەٌٍىگە وۆتۈرۈٌگۀىذى .غۇٔذالتىّۇ ئۇ لېتىّمي
ھەرىىەت ئولۇغۇچىالر ھەرىىىتي ثىٍۀال چەوٍىٕىپ لېٍىپ ،ثبغمب ضبھۀىڭ ئبدەٍِىرى
لېتىٍّىغبْ ئىذى .ئۇ ٍىٍمي ضتۇدېٕتالر ھەر جەھەتتىٓ ِۇٔەۋۋەر ئولۇغۇچىالر ئىذىٍ-0000 .ىٍىغب
وەٌگىٕىذەٍ ،ۀي -05ئىَۇْ وۈٔىطي ،غىٕجبڭ ئۇٔىۋېرضىتېتىٕىڭ ثىر ثىٕب ئىػىىىذە ثىر غوئبر
پەٍذا ثوٌۇپ لبٌىذۇ .ئۇ غۇئبردا ئۇٍغۇرالرٔي لۇي لىالٍٍي ،ئۇٍغۇر لىسٌىرىٕي پبھىػە لىٍىپ ئوٍٕبٍٍي
دېگۀذەن ٔەرضىٍەر ٍېسىٍغبٔىىەْ .ھۆوۈِەت غۇ چبغذا ثۇ غوئبرالرٔي ئۇٍغۇرالر ئۆزٌىرى ٍېسىپ
چبپالپ لوٍغبْ دەٍذۇ .ئبِّب ثۇ غوئبرالر ئىچىذىىي ثىر ضۆز تبڭ ضۇالٌىطي دەۋرىذىىي ثىر غبئىرٔىڭ
ضۆزى ثوٌۇپ ،ئۇٍغۇرالردا ئۇ ضۆزٔي ئىػٍەتىىذەن خىتبٍچە ضەۋىَىطي ثبرالر ٍوق ئىذى.
غوئبر ٍېسىع ۋەلەضي ٍۈز ثەرگۀذىٓ وېَىِٓ ،بئبرىپ ووِىتېتىٕىڭ ِۇدىرىٍ ،ۀي ثبٍىمي لبزاق
وىػي ٔبرازىٍىك ثىٍذۈرگەْ ئولۇغۇچىالرٔي لورلۇتۇپ ،ضىٍەر ِبڭب ٔېّە دېّەوچىذىڭالرٔ ،وچي
ثوٌطبڭالر ووچىغب چىمىپ ٔبِبٍىع لىٍىپ ثبلّبِطىٍەر ثوٌّىطب! دەٍذۇ .ئولۇغۇچىالر ئۇٔىڭ ثۇ
دېگىٕىگە ھەٍراْ ثوٌىذۇ :ۋوً ثۇ ثىسٔي ٔبِبٍىػمب وۈغىۈرتىۋاتبِذۇ ٔېّەٍ ،ۈرۈڭالرٔ ،بِبٍىع لىالٍٍي
دېَىػىپ ئولۇغۇچىالر ووچىغب ئېمىٓ لىٍىػمب ثبغالٍذۇ .غۇٔذاق لىٍىپ ثۇ ٔبِبٍىػمب غىٕجبڭ
پېذاگوگىىب ئۇٔىۋېرضىتېتي ،ضبٔبئەت ئىٕطتىتۇتيِ ،ېذىتطىٕب ئىٕطتىتۇتيٍ ،ېسائىگىٍىه
ئىٕطتىتۇتيِ ،بٌىَە-ضودا ئىٕطتىتۇتي دېگۀذەوٍەرٔىڭ ھەِّىطي ٔبِبٍىع لىٍىپ ووچىغب
چىمىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :لبٔچە ئبدەَ ثۇ ٔبٍىػمب لبتٕبغمبٔالر؟
ِۇختەر :پەرىسىّچە ئوٍْ-ىگىرِە ِىڭذەن ثبرِىىىٓ دەٍّەْ .ئۇالر ”ئىرلچىٍىممب لبرغي تۇراٍٍي،
ِىٍٍىٌ ثبراۋەرٌىه تەٌەپ لىٍىّىس!“ دېگۀذەن غوئبرالرٔي توۋٌىػىپ چىممبْ ئىذى.

ببرىٓ ٍېسىطي پۈتۈْ غىٕجبڭ بوٍىچە دېھمبٔالر لوزغىٍىڭي پبرتالتّبلچي بوٌغبْ

ِۇختەرٍ-0001 :ىٍىغب وەٌگۀذە ،ثبرىٓ ٍېسىطىذا ھۆوۈِەت توپىالڭ دەپ ئبتىغبْ ،ئەِّب ٍەرٌىه
وىػىٍەر دېھمبٔالر لوزغىٍىڭي دەپ ئبتىغبْ لوزغىالڭ پبرتالٍذۇ .ھۆوۈِەت ثۇ لوزغىالڭٕي ثبضتۇرۇظ
ئۈچۈْ ئۇ ٍېسىغب تبٔىىالرٔي ،تىه ئۇچبرالرٔي ئىۋەرتىەْ ثوٌۇپ ،وىچىىىىٕە ثىر ٍېسىغب ئۇالر 11-51
ِىڭ وىػىٍىىتەن لوغۇْ ئىۋەرتىػىۀىذى .ئۇ چبغذا پۈتۈْ غىٕجبڭ جىذدىٌ ئۇرۇظ ھبٌىتىگە
ئۆتىۀىذى .ئۇالر ثۇ ٍېسىٕي ئبضبضەْ تۈپ-تۈز لىٍىۋەتتي دېطىّۇ ثوٌىذۇ .ئۇ ٍەردە ثەوال ئبز دېھمبْ
تىرىه لبٌغبْ .غۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ِىٍٍىٌ ثۆٌگۈٔچىٍىىىە لبرغي تۇراٍٍي دەپ وۈچەپ تەغۋىمبت
لىٍىػمب وىرىػتي.
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ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثبرىٓ ٍېسىطىذا زادى ٔېّە ئىع ٍۈز ثەرگەْ ،تەپطىٍىَرەن دەپ ثېرەٌەرضۀّۇ؟
ِۇختەر :ئەضٍي ثۇ ئىػٕىڭ ِۀجەضي پىالٍٔىك تۇغۇت ِەضىٍىطىذىٓ وېٍىپ چىممبْ .ئبٍبي وىػي
ھبِىٍىذار ثوٌۇپ ئۈچ ئبً ئۆتىۀذىٓ وېَىٓ ثبال تەۋرەغىە ثبغالٍذۇ .غۇٔذىٓ ئىتىۋارەْ ئۇ تۆرەٌّىٕي
ثىر پۈتۈْ جبْ دەپ لبراٍّىس .ئەگەر ضەْ ئۇٔي ِەججورى ئېٍىپ تبغالٍّەْ دېطەڭ لبتىٍٍىك لىٍىع
ثىٍەْ ھېچمبٔذاق پەرلىڭ ٍوق دېّەوتۇر .ثۇٔذاق ثىر ئىػمب ئىطالَ دىٕي ھەرگىس ٍوي لوٍّبٍذۇ.
ئەِّب ھۆوۈِەت ئۇالرٔي ِەججۇرالپ ضۇٔئي ئۇضۇٌالردا ئووۇي ئۇرۇپ دېگۀذەن ثبال تبغالتمۇزِبلتب
ئىذى .چوڭ خىتبٍچىٍىك ئىذىَىطي دېگەْ ِىٍٍىٌ ئۆرپە ئبدەتٍەرگە لىٍچە ھۆرِەت لىٍّبٍذىغبْ
ثىر ئەلىذە ثوٌۇپ ،ئۇالر ِىٍٍىٌ ئۆرپە ئبدەتٍەرٔي ٍىغىپٍ-ۆگەپ فَوداي خۇراپبتٍىك دەپ ِۇئبِىٍە
لىٍىػىذۇ .خىتبً ووِپبرتىَىطي لبرغي تۇرۇۋاتمبْ ئبتبٌّىع فَوداي خۇراپىٍىمالر دېگىٕي
ئەضٍىذە ثىسٔىڭ ِىٍٍىٌ ئۆرپە ئبدەتٍىرىّىسغب وىرىذىغبْ ئىػالر ئىذى .ئەگەر ثىرەر ِىٍٍەت ثىرەر
دىٕغب ئېتىمبد لىٍغبْ ثوٌىذىىۀْ ،ەچچە ِىڭ ٍىٍٍىك دىٕي ِۇھىت ثىٍەْ ِىٍٍىٌ ِۇھىت ثىر-
ثىرضىگە ئبرىٍىػىپ وېتىپٔ ،ۇرغۇٍٔىغبْ دىٕي لبراغالر ِىٍٍىٌ ئبدەتٍەرگە ئبٍٍىٕىپ ،لبٍطىٍىرى
دىٕي لبراظ ،لبٍطىٍىرى ِىٍٍىٌ ئبدەتٍەر ئىىۀٍىىىٕىّۇ پەرق لىٍغىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ھبٌەتىە
ئبٍٍىٕىپ وېتىػي ِۇِىىٓ .غۇڭب ضەْ ِەٌۇَ ثىر دىٕي لبراغمب لبرغي تۇراٍٍي دېگىٕىڭذە،
ئەِەٌىَەتتە ثىر ِىٍٍىٌ ئۆرپە ئبدەتىە لبرغي چىممبْ ثوٌۇپ لبٌىطەْ .غۇٔذاق ثوٌغبچمب ،ئۇ
وىػىٍەر پىالٍٔىك تۇغۇت دېگۀٕي لوثۇي لىالٌّىغبْ .ثبرىٓ دېھمبٔالر لوزغىٍىڭي دىٕي زاتالرٔي
ئبضبش لىٍغبْ ثىر ھەرىىەت ثوٌۇپ ،ئۇالرغب ئبضبضٍىمي دىٕي وىػىٍەر ٍېتەوچىٍىه لىٍىػمبْ
ئىذى.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇ دىٕي زاتالر ٔېّە لىٍغبْ ئىذى؟
ِۇختەر :ئۇالر ئەضٍىذە پۈتىۈي غىٕجبڭ ثوٍىچە ثىر لېتىٍّىك دېھمبٔالر لوزغىٍىڭي پبرتالتّبلچي
ئىىۀذۇقٍ .ۀي ئبلطۇ ،خوتەْ ،لەغمەر ،ئۈرۈِچي لبتبرٌىك جبٍالردا ثىرال ۋالىتتب لوزغىٍىػٕي
پىالغمبٔىىەْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇالر ئباللە ئورٔىتىػمبّٔىىەْ ،ئبۋاز لوغىذىغبٔالر چىممبّٔىىەْ؟
ِۇختەر :غۇٔذاق ،ئۇالر جبٍالرغب ثېرىپ ئباللىٍىػىپ ثوٌغبٔىىەْ .تەٍَبرٌىك ئىػٍىرىٕىّۇ ئبضبضەْ
پۈتتۈرگۀىىەْ .ئۇالر ئەضٍىذە ٍ-0001ىٍي راِسإٔىڭ ئوْ ٍەتتىطيٍ ،ۀي ئۇ وۈْ ِۇضۇٌّبٔالردا
ئېٍي ئۆٌتۈرۈٌگەْ وۈٔي ثوٌۇپِ ،ۇضۇٌّبٔالر ئۈچۈْ ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ ثىر وۈْ ھېطبثٍىٕىذۇ ،ئۀە
غۇ وۈٔذە پۈتۈْ غىٕجبڭٕىڭ ھەر لبٍطي جبٍٍىرى ثىرالال لوزغبٌّبلچي ثوٌغبٔىىەْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇالر ثۇ لوزغىالڭ ئبرلىٍىك ٔېّە ِەلطەتىە ٍەتّەوچىىۀذۇق؟
ِۇختەرِ :ۇضتەلىٍٍىك.
ۋاڭ ٌىػَوڭِ :ۇضتەلىً ثىر دۆٌەت لۇرِبلچىّىىەْ؟
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ِۇختەر :غۇٔذاق ،ئۇالر ِۇضتەلىً ثىر دۆٌەت لۇرِبلچي ثوٌغبٔىىەْ .ئۇالرٔىڭ غۇ ۋالتىذىىي ثبظ
ٍېتەوچىطي ئۇ ٍېسىٕىڭ ِۇئبۋىٓ ضېىرېتبرى ثوٌغبْ ثىر ووِپبرتىَە ئەزاضي ئىىۀذۇق.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇالر ثۇ ئىػٕي ثبغمب ئېٍىپ چىمبالٍذىغبٍٔىمىغب ئىػىٕەتتىّىىەْ؟ ئۇالر ۋەزىَەتتىٓ
دېگۀذەن خەۋىرى ٍوق وىػىٍەرِۇ ٍبوي …
ِۇختەر :ئۇ چبغذىىي پىالٔي ٍبٌغۇز ثبرىٕذىال ئەِەش پۈتىۈي غىٕجبڭ ثوٍىچە ثىر تۇتبظ لوزغىٍىع
ئىىۀذۇق.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇالر ئۇٔچە ثەن چوڭمۇر ئوٍالپ وەتّىگۀذۇ ھەرلبچبْ ،ثىرەر لېتىٍّىك لبرغىٍىك
وۆرضىتىع ھەرىىىتي لوزغبغٕىال ئوٍالغمبٔذۇ دەٍّىٕب؟
ِۇختەر :ئۇالر ھەر ۋىالٍەت ،ھەر ٔبھىَە ،ھەر ٍېسا ثىرال ۋالىتتب غوزغىٍىػٕي پىالٔالغمبْ .ثەٌىىُ
ثىرال لېتىٍّىك لوزغىالڭ ثىٍەْ ئبزاد ثوالٌّبٍّىس دېَىػىەْ ثوٌطب وېرەن ،وېَىٓ خۇددى ِب
زېذوڭ لىٍغبٔذەن ئۇزۇْ ِۇددەتٍىه پبرتىسأٍىك ئۇرۇغي ثىٍەْ غۇغۇٌالّٔبلچي ثوٌۇغمبْ .ئۇالر
لىرغىسىطتبْ ،تبجىىىطتبْ چېگراٌىرىذىىي تبغٍىك راٍؤالرغب جبٍٍىػىپ ھەَ ھۇجۇَ لىٍغىٍي
ھەَ چېىىٕگىٍي ثوٌىذىغبْ ۋەزىَەتٕي غەوىٍٍۀذۈرِەوچي ثوٌۇغمبْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇ چبغذا ضوۋېتالر پبرچىالّٔىغبْ تۇرضب .ئەگەر ئۇالر ئۇزۇٕٔي ِۆٌچەرٌەپ ئىع
لىٍّبلچي ثوٌغىٕىذا -0ئىَؤذىٓ وېَىٕىي خەٌمئبراٌىك وۈچٍەرٔىڭ خىتبٍغب ئبِجبرگو ٍبوي
چەوٍىّە ٍۈرگىسىۋاتمبٍٔىمىذىٓ پبٍذىٍىٕبٌىػي ِۇِىىٓ ثوالرىذى.
ِۇختەر :ثەٌىىُ ئۇالر غۇ ۋالىتتب دېگىٕىڭذەن ئوٍٍىغبْ ثوٌغىَتتي ثەٌىىُ .ئۇ ھەرىىەتىە
لبتٕبغمبْ ٍبوي ئۇ تەغىىالتمب لبتٕىػىپ ثۇ ھەلتىىي ِۇالھىسىٍەرگە لېتىٍغبْ وىػىٍەرٔي وۆرۈپ
ثبلّىذىُ .غۇڭب خبٌىغبٔچە پەرەز لىٍطبِّۇ توغرا ثوٌّبش ھەرلبچبْٔ .ىّىال ثوٌطب ثوٌطۇْ ،ئۇالرٔىڭ
ِەلطىتي پۈتۈْ غىٕجبڭ ثوٍىچە ثىر تۇتبظ لوزغىٍىع ئىىۀذۇق .ئەِّب پبظ ثوٌۇپ لېٍىپ ثبٌذۇر
ھەرىىەت لىٍىػمب ِەججۇر لبٌغبٔىىەْ… .
ۋاڭ ٌىػَوڭٔ :ېّە ضەۋەثتىٓ پبظ ثوٌۇپ لبٌغبْ؟
ِۇختەر :ثىر ئبتٕي دەپ .ئۇالر ثىر ئبت ضېتىۋاٌّبلچي ثوٌغبْ .ئۇالر ئبٌّبلچي ثوٌغبْ ئۇ ئبت
ِۇضبثىمىالردا ئەڭ ٍۈگىرەن ئبتتىٓ ثىرى ئىىۀذۇق .ئۇالر غۇ ئبتٕي ضېتىۋاٌّبلچي ثوٌغبْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثىر-ثىرضىگە خەۋەر ٍەتىۈزۈغتە ئىػٍىتىّىس دەپّۇ ٍبوي …
ِۇختەر :ئۇالرٔىڭ ٔىّىٕي ئوٍالپ ئۇ ئبتٕي ضېتىۋاٌّبلچي ثوٌغبٍٔىمي ٔبِەٌۇَ .ئەِّب ئۇالر ئبت
ضېتىۋاٌغىٕىذا ئبت ئىگىطي ثىر ثبھب لوٍغبْ .ئوْ ثەغّىڭ دەِذۇ ئىع لىٍىپ ،ثەوال لىّّەت ثىر
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ثبھب لوٍغبّٔىع .غۇٔىڭغب لبرىّبً ئۇالر لىٍچە ثبھب تبالغّبٍال پۇٌٕي ٔەق تۆٌەپ ئبتٕي ئېٍىپ
وېتىػىەْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثۇ لىٍغىٕي ثەوال گۇِبْ لوزغبٍذىغبْ ئىع ثوٌغبٔىىەْ.
ِۇختەر :غۇٔذاق ،ئبت ضبتمبْ ثوۋاً ھەٍراْ لبپتۇ ،ثۇ لبٔذاق گەپ ثوٌۇپ وەتتي؟ ئۇالر غۇٔچە ثبً
خەلّىذى؟ ئۇ ئبدەَ … ئۇ لېرى ثەن ثىرٔېّە ثىٍىذىغبْ ثەرضىّۇ ثوٌّىطب وېرەن ،ثۇ ئىػمب ھەٍراْ
لىٍىپ ثبغمىالرغب دەپ لوٍغبْ .غۇ ۋالىتالردا ثبرىٓ ٍېسىذا ثىر ِەضچىتىە ئوت وەتىەْ ثوٌۇپ،
وىّٕىڭ ئوت لوٍۇۋەتىۀٍىىىٕي ھېچ وىُ تبپبٌّبپتۇ .غۇڭب دېھمبٔالر ئوت لوٍغبْ ئبدەِٕي تۇتۇپ
ثېرىڭالردەپ ثېرىپ ٍېسىٍىك ھۆوۈِەتٕي لورغىۋاٌغبٔىىەْ .ئۀە غۇ ئىع لوزغۈالڭٕي ثبٌذۇر
ثبغٍىتىػٕىڭ پۇرضىتي ثوٌۇپ لبٌغبْ .ئۇ ۋەلۀي ثىر ھەپتىذىّۇ ٍبوي ئىىىي ھەپتىذىّۇ لبٔذاق،
ثېطىمتۇرۇپ ثوٌۇغىذۇ .ئەضىەرٌەردىّٕۇ ثىرەر ئىىىي ٍۈزدەن ئبدەَ ئۆٌگەْ .لوزغىالڭچىالر ثەزى
تېخٕىىىالردىٓ پبٍذىالٔغبٍْ .ۀي جەپبڭجۈْ لوٌىذىٓ ثىر خەۋەرٌىػىع تېٍېپؤىٕي تبرتىۋېٍىػمبْ
ثوٌۇپ ،ئۇالر جەپبڭجۈٔچە وىَىٕىپ ثىر تەرەپتىٓ جەڭ لىٍىپ ثىر تەرەپتىٓ چېىىٕىپ ٍۈرۈپ
ئبخىرى جەپبڭجۈٍٔەرٔىڭ ثىر-ثىرضىٕي ئۇرۇغمب ضېٍىپ لوٍۇظ ٍوٌىٕي تبپمبْ .ئبخىرىذا توپ-
زەِجىرەوٍەر ثىٍەْ ئۇرۇظ ئبٍروپىالٍٔىرىٕىّۇ ئىػمب ضېٍىپ ٍۈرۈپ ئبراْ تىٕجىتمبْ .غۇٔىڭذىٓ
وېَىٓ ھەر لبٍطي جبٍالردا لبٔۇٔطىس دىٕي پبئبٌىَەتٍەر ثىٍەْ غۇغۇٌالٔغبْ دېگەْ ٔبَ ثىٍەْ وەڭ
وۆٌەٍِىه دىٕي زاتالرٔي تۇتۇظ ھەرىىىتىٕي لوزغبغتي.

ئۇٍغۇر ئىػپىَؤٍىرىٕي ئۆٌتۈرۈپ ”ٍىپ ئۇچىٕي ئۈزۈۋېتىع ھەرىىىتي“

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٔىڭ ئبٌذىذا دىٕي پبئبٌىَەتٍەر ٍۇلىرى پەٌٍىگە وۆتۈرۈٌگەْ ِەزگىٍٍەرِىذى؟
ِۇختەر :توغراٍ-0001-0005 ،ىٍالر ئبرىطىذا دىٕي پبئبٌىَەتٍەر ئەڭ جبٔالٔغبْ ٍىٍالر ثوٌۇپ ،دىٕي
پبئبٌىَەتٍەر ئىٕتبٍىٓ تېس ئەضٍىگە وېٍىػىە ثبغٍىغبْ ئىذى .ثبرىٓ ۋەلەضىذىٓ وېَىٍٓ ،ۀي
ٍ-0001ىٍىذىٓ ثبغالپ ثبضتۇرۇغالر ئۈزٌۈوطىس داۋاٍِىػىپ تۇردى .ئەِّب ثۇٔذاق زوِىٍىمالرغب
لبرغي ھەرىىەتٍەرِۇ تۇختىّبً داۋاِالغتي .ئۇ ٍىٍٍىرى ھېچ ثوٌّىغبٔذا ٍىٍذا  0-0لېتىّذەن
لبرغي ھەرىىەتٍەر ثوٌۇپ تۇراتتي .خوتەْ تەرەپتە لبٍطي ثىر ٍېسا ثبغٍىمي ھۆوۈِەت ثىٍەْ ٍېمىٓ
ئۆتەتتىىەْ ئۇٔي لەضتٍەپ ئۆٌتۈرۈۋەتتي؛ لبٍطي ثىر ِەضچىت ئىّبِي لۇرئبٔذا پىالٍٔىك تۇغۇت
ھەلمىذە گەپ ثبر دېگەْ ئىىەْ ،خەٌك ثۇٔىڭغب ٔبرازىٍىك ثىٍذۈرگەْ .ئەِّب ھېٍىمي ئىّبْ جبِبئەت
ثىٍەْ چبتىمي ٍوق غۇٔذاق گەپٍەرٔي دەۋەرگەچىە ،ئۇٔىّۇ ئۆٌتۈرۈۋەتىەْ .ثۇٔذاق ئىػالر ثەوال وۆپ
ٍۈز ثېرىپ وەتتي.
ٍ-0005ىٍي خوتۀذە غەرلىٌ تۈروىطتبْ ئىطالَ پبرتىَىطي لۇرۇٌۇپ ،ثىرىٕچي لۇرۇٌتىَىٕي
خوتۀذە چبلىرغبْ .غۇ چبغذا خىتبً ھۆوۈِىتي ثەوال جىذدىٍَىػىپ وەتىەْ ئىذىِ .بۋۇ خەلٕي
لبرا ،ثىس ووِپبرتىَىٕىڭ ثىرىٕچي لۇرۇٌتىَىٕي وىچىه ثىر لوٌۋالٕىڭ ئىچىذە ئبچبٌىغبْ
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تۇرضبق ،ثۇالر خوتەْ غەھەر ئىچىذىال ئبچمىٕىٕي لبرىّبِذىغبْ! دېَىػتي ھەرلبچبْ .ئەضٍي ئۇالر
لۇرۇٌتبٍٕي لەغمەردە پۈتۈْ ٍۇرتالردىىي ۋەوىٍٍەرٔي چبلىرىپ ئېچىػٕي پىالٔالغمبْ ثوٌطىّۇ،
ھۆوۈِەت ضېسىپ لبٌغبٍٔىمىٕي پەرق لىٍىپ دەرھبي تۇتۇغۇپ غۇ وېچىذىال خوتۀگە ٍۆتىىٍىپ
ٍىغىٕٕي غۇ ٍەردە ئېچىػمبْ.
ثوٌۇپّۇ  05 ،00ۋە ٍ-01ىٍالر ئبرىطىذا ھەر ئۈچ ئبٍذا دېگۈدەن ثىر ٍەرٌەردە پبرتالظِ ،ەخپىٌ
ئۆٌتۈرۈظ ۋەلەٌىرى ٍۈز ثېرىپ تۇرغبْ .خوتەْ لۇرۇٌتىَىذا ثىرىٕچي لىٍىذىغبْ ئىع خىتبً
ھۆوۈِىتىگە خەۋەر توغۇٍذىغبْ ٍىپالرٔي ئۈزۈپ تبغالظ ئىىۀٍىىىٕي لبرار لىٍىػمبٔىىەْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭٍ :ۀي ئۇٍغۇر جبضۇضٍىرى دېگۀٍەرٔي ئۆٌتۈرۈظ دېگەْ گەپىۀذە.
ِۇختەر :توغرا ،غۇٔذاق دېگىٕي .ئۇ چبغالردا غىٕجبڭذا ئۇ ٍەردە ثىر ،ثۇ ٍەردە ثىرضىٕي ئۆٌتۈرۈپ،
ثەوال وۆپ ِەخپىٌ ئۆٌتۈرۈظ ھەرىىىتي ٍۈز ثەرگەْ ئىذى .ثۇ ھەرىىەتٍەر پىالٍٔىك ،تەغىىٍٍىه
ئېٍىپ ثېرىٍغبْ ھەرىىەتٍەر ثوٌۇپ ،ھۆوۈِەتىە خەٌك ئىچىذىىي ِەٌۇِبتالرٔي ٍەتىۈزۈپ تۇرىذىغبْ
ئىػپىَؤالرٔي تبزىٍىۋېتىع ِەلطەت لىٍىٕغبْ ئىىەْ.

غۇٌجىذا پەٌتوٌىرىٕي ضېٍىپ ٍبٌىڭبچ ٔبِبٍىع لىٍىع

ِۇختەرٍ-0000 :ىٍىغب وەٌگۀذە ،غۇٌجىذا -0فېۋراي ۋەلەضي ٍۈز ثەردى .ئۇالر ئەضٍىذە ئىىىي
تۈرٌۈن لبرغىٍىك وۆرضىتىع ئۇضۇٌىٕي تبالظ-تبرتىع لىٍىػمبٔىىەْ .ثىر تەرەپتىىىٍىرى
لوراٌٍىك لبرغىٍىك وۆرضىتىػتە چىڭ تۇرغبْ ثوٌطبٍ ،ۀە ثىر تەرەپتىىىٍەر تىٕچ تەٌەپ لوٍۇظ
ئۇضۇٌىذا چىڭ تۇرۇۋاپتۇ .تىٕچ تەٌەپ لىٍىػمب لبرغي چىممبٔالر ثىس تەٌەپ لوٍطبق ھۆوۈِەت ثۇ
تەٌىۋىّىسٔي لوثۇي لىٍّبٍذۇ دەپ تۇرۇۋاٌغبْ .ئەِّب دىٕي زاتالر ئىطالِذا تېٕچٍىمٕي تەرغىت
لىٍىذۇ ،ثىس چولۇَ تىٕچٍىك ئۇضۇٌي ئبرلىٍىك ھۆوۈِەتىە تەٌىۋىّىسٔي ثىٍذۈرۈغتە چىڭ تۇراٍٍي،
تىٕچٍىك ثىٍەْ تىروىػەٍٍي دەپ تۇرۇۋاٌغبْ .ووپ ضبٔذىىي وىػىٍەر لۇرئبٔذا تېٕچٍىمٕي تەرغىت
لىٍىذىغبْ ثوٌغبچمب ثۇ تەوٍىپٕي ِبلۇي وۆرۈغىەْ.
ئۇالر ووچىغب چىمىپ ٔبِبٍىع لىٍىع ۋالتىذا ئۇالرٔىڭ ھەِّىطي پەٌتوٌىرىٕي ضېٍىۋېتىػىەْ.
فېۋراي ئبٍٍىرىذا غۇٌجب ٍۀىال ئىٕتبٍىٓ ضوغۇق ثوٌىذۇ .ئۇالر ٔېّە ئۈچۈْ پەٌتوٌىرىٕي
ضېٍىۋېتىذۇ؟ ٔېّىػمب پەٌتو ،وبضتوٍِىرىٕي ضېٍىۋېتىپ ئبضّب ِبٍىىٍىك ٔبِبٍىع لىٍّبلچي
ثۆٌىػىذۇ؟ ئۇالر ھۆوۈِەت دائىرىٍىرىگە ،ثىسدە ھېچمبٔذاق لوراي ٍوق ،دېگۀٕي ثىٍذۈرۈظ ئۈچۈْ
غۇٔذاق لىٍىػمبْ .ئەگەر لېٍىٓ لىػٍىك وېَىٍّىرى ثىٍەْ ٔبِبٍىع لىٍىػطب پەٌتوٌىرىٕىڭ
ئىچىگە ثىرەر لوراي تىمىۋاٌغبْ ثوٌّىطۇْ دەپ گۇِبْ پەٍذا لىٍىپ لوٍۇغتىٓ ئۀطىرەغىەْ.
وېَىّىٕي ضېٍىۋەتطە ئبضّب ِبٍىىٍىكٍ ،بٌىڭبچ وېتىۋاتمبٍٔىمىٕي ئوچۇق وۆرەٌەٍذۇ-دە! ئۇالر
لۇرئبْ ئولۇپ ووچىالرٔي ئبٍالٔغبْ ،ئبخىرى ھۆوۈِەت ثىٕبضىٕىڭ ئبٌذىغب ٍېتىپ ثبرغبْ .ئۇالر
ھۆوۈِەت ثىٕبضىذا ثىس ئۇرۇپ چبلّبٍّىس ،خىتبٍالرٔي ئۇرِبٍّىس .ئۇ ثىسٔىڭ تۇتمبْ ٍوٌىّىس ئەِەش.
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ئۇٔذاق لىٍغبٔالر ھۆوۈِەت ئۆزى ئبرىّىسغب ضۇلۇٔذۇرۇپ وىرگۈزگەْ وىػىٍەرٔىڭ لىٍغبْ ئىػي،
ثىس دېگەْ تىٕچٍىك ئۇضۇٌي ثوٍىچە تەٌىۋىّىسٔي لوٍّبلتىّىس ،ثىس ٔبِبٍىع ۋالتىذا ئبدەَ ٍوٌىذا
ِېڭىپ ٍوٌٕىڭ ئوتتۇرضىغىّۇ چىمّىذۇق دېَىػىەْ .ئۇالر ِ 5ىڭ ضوٍِۇق خۇرۇَ چبپبٍٔىرىٕي
ٍوٌذىال ضېٍىپ تبغٍىۋېتىپ ئىىىي ثبرِىمىٕي لۇٌىمىٕىڭ ئبرلىغب لوٍۇپ ئبٍەت ئولۇغبْ پىتي
ٔبِبٍىع لىٍىػمبْ .ئەِّب ئىىىىٕچي وۈٔىطي ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىٕي لوراٌٍىك ثبضتۇرىۋېتىػىتي.
غۇٔذاق لىٍىپ ۋەزىَەت ثەوال لبالٍّبلبٍٔىػىپ وەتىەْ ثوٌۇپِ ،بغىٕىالرٔي ثۇزۇپ چبلىذىغبْ،
خىتبً وۆرضىال ئۇرىذىغبْ ئەھۋاٌالر وۆرۈٌۈغىە ثبغٍىغبْ .ثۇٔذاق ئىػالرٔي پۇلراچە وېَىٕذۈرۈپ
ئبِّب ئبرىطىغب وىرگۈزۈۋەتىەْ ضبلچىٍىرى لىٍغبْ ئىػالر ئىىەْ .ھۆوۈِەت غۇ ئبرلىٍىك ثۇٔي
ثبھبٔە لىٍىپ خەٌك ئبِّىطىٕي ثبضتۇرۇغٕي ِەلطەت لىٍىػمبْ .پۇلراچە ٍبضبٔغبْ ضبلچىالرٔىڭ
ثۇٔذاق لىٍىپ ثېرىػي ثىٍەْ ھېططىَبتي لبٍٕبپ وەتىەْ ٍبوي ئۆزىٕي تۇتۇۋاالٌّبٍذىغبْ ٍبغالر،
جېذەي تېرىػمب ئبِىرالالرٌ ،ۈوچەوٍەرٍ ،ۀە ثەزى ئبدەَ ئۇرۇپ پۇخبدىٓ چىمىذىغبْ ثىٕورِبٌالرغب
ثوٌۇپ ثەرگەْ .غۇٔذاق لىٍىپ ئوتتۇرٌۇق لبالٍّبلبٍٔىػىپ وەتىەْ.
ھۆوۈِەت ئۇالرٔي ثبضتۇرۇپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ ،ھېٍىمي تىٕچٍىك ئۇضۇٌىغب لوغۇٌّبٍذىغبٔالر
ئوتتۇرىغب چىمىپ توپىالڭ پىالٔالغمب وىرىػىەْ .ئۇالر ھۆوۈِەتىە تەڭ وېٍەٌّەٍذىغبٍٔىمىٕي
ثىٍگەچىە ئبضبضەْ ٔىػبٔىٕي وەٌگىٕذىٍەرگە لبراتمبْ ثوٌۇپ ،ئۇالرٔىڭ ئۆٍٍىرىٕي پبرتٍىتىع،
ٍوغۇرۇْ ئۆٌتۈرۈغٍەر ثىٍەْ غۇغۇٌالٔغبْ … .ئۇالر لوراٌٍىك لبرغىٍىك وۆرضىتىػىە وىرىػىپ،
وەٍٕي-وەٍٕىذىٓ ھەرخىً ۋەلەٌەرٔي پەٍذا لىٍىػمبْ .ثۇ ئىػالر تب ٍ-0000ىٍىغىچە داۋاٍِىػىذۇ.
ٔ-0وِۇرٌۇق ھۆججەت چىممبٔذىٓ وېَىٓ ،ھۆوۈِەت غىٕجبڭذىىي ئبضبضٍىك خەۋپ ِىٍٍىٌ
ثۆٌگۈٔچىٍەردىٓ ،لبٔۇٔطىس دىٕي پبئبٌىَەت ثىٍەْ غۇغۇٌالٔغۇچىالردىٓ وېٍىذۇ دەپ رەضّىٌ ئېالْ
لىٍىػىذۇ .غىٕجبڭذىىي گېسىتٍەردە لبرغىٍىك وۆرضەتىۈچىٍەرٔىڭ ِەلطىتي خىتبٍالرٔي
ٍوغۇرۇْ ئۆٌتۈرۈظ ،پۈتۈْ غىٕجبڭذىىي خىتبٍالرٔي لوغالپ چىمىرىپ غەرلي تۈروىطتبْ ئىطالَ
جۇِھۇرىَىتي لۇرِبلچي دەپ تەغۋىك لىٍىػمب وىرىػىذۇٔ .ۇرغۇٍٔىغبْ خىتبٍالر ھە ،ثۇالرٔىڭ
ھەرىىىتي ثىسٔىڭ ِىٍٍىتىّىسگە لبرىتىٍغبْ ئىىەْ ئەِەضّۇ دەپ ئوٍالغمب ثبغالٍذۇ .غۇٔذاق
لىٍىپ ِىٍٍىٌ زىذدىَەتٍەر وۈٔطبٍىٓ وۈچىَىپِ ،ىٍٍەتٍەر ثىر-ثىرىگە ئىػۀّەضٍىىٍەرِۇ
ثبرغبٔطېرى ئبرتىپ وېتىذۇِ .بٔب ثۈگۈْ ئۇالر ئبضبضەْ ثىر-ثىرضىگە ئىػۀّەش ھبٌغب وەٌتۈرۈٌذى.

ِىٍٍەتٍەر ئوتتۇرىطىذىىي زىذدىَەتٍەر

غىٕجبڭذىىي خىتبٍالر غىٕجبڭ ِۇضتەلىٍٍىمىغب ِبلۇي دەِذۇ؟
ِۇختەر :ئەگەر غىٕجبڭ ِۇضتەلىً ثوٌطب ،غىٕجبڭذا تۇرۇۋاتمبْ خىتبٍالرٔىڭ ٍۈزدە  01لىطّي ثۇٔي
لوٌالٍذۇ .چۈٔىي ئۇالر ضىَبضىٌ جەھەتتىٓ ِۇضتەلىً ثوٌۇۋاٌطب تۇرِۇغىٕىڭّۇ ثۈگۈٔىىذىٓ
ٍبخػىراق ئۆتىذىغبٍٔىمىغب ئىػىٕىذۇ .ئۇالر وۈٔذىٍىه گەپ-ضۆزٌىرىذە دائىُ دېگۈدەن :خىتبً
ئۆٌىىٍىرىذىٓ وېٍىذىغبٔالرٔىڭ ضبٔي ثەوال وۆپىَىپ وېتىۋاتىذۇ ،غۇڭب ثىسٔىڭ ثۇ ٍەردە ئىػمب
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ئورۇٍٔىػىػىّىس لىَىٍٕىػىپ وەتتي دېَىػىذۇٍ-01-01 .ىٍٍىرى غىٕجبڭذىىي تۇرِۇظ ضەۋىَە
خىتبً ئۆٌىىٍىرىٕىڭىىذىٓ ٍبخػي ئىذى .ھبزىر ئبدەَ وۆپىَىپ وېتىپ تۇرِۇظ ضۈپىتي تۆۋۀٍەپ
وەتتي .غۇڭب ،غىٕجبڭذىىي خىتبٍالر ِۇضتەلىً ثوٌۇغٕي لوٌالٍذۇ دەپ پەرەز لىٍىّەْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :خىتبٍالرٔىڭ ِۇضتەلىٍٍىمٕي لوٌٍىػي ضىٍەرٔىڭىىذىٓ پەرق لىٍىذىغبٔذۇ؟ ئۇالر
خىتبٍالرٔىڭ ھۆوّۈراْ ثۆٌىػىٕي ئبٌذىٕمي غەرت لىٍغبْ ئبضبضتب ثىر لەدەر ِۇضتەلىً ثىر
ضىَبضەت تۇرغۇزۇٌۇغىٕي ھىّبٍە لىٍطب وېرەن ،ئەگەر ئۇٍغۇرالرٔي ئبضبش لىٍىذىغبْ ضىَبضىٌ
تۈزۈٌّە ثوٍىچە ِۇضتەلىً ثوٌىذىغبْ ثوٌطب ئۇ خىتبٍالر چولۇَ ئۇٔىّبٍذۇ… .
ِۇختەر :ئبدەتتىىي پۇلرا خىتبٍالر ِبلۇي دەۋېرىذۇ .ئۇالرٔىڭ وبٌٍىطىذا لبٔذاق لىٍطبق
تۇرِۇغىّىس ٍبخػىراق ئۆتەروىٓ دېگۀال ئوً ثبر .ئەگەر غۇٔذالال ثىر ضېٍىػتۇرىذىغبْ ثوٌطب ،ئۇالر
ضىَبضىٌ جەھەتتىٓ ِۇضتەلىً ثوٌغبٕٔىڭ ٍبخػىراق ئىىۀٍىىىٕي وۆرۈپ ئبالالٍذۇ .ضىَبضىٌ
ِۇضتەلىٍٍىمتىٓ وېَىٓ تۇرِۇظ ضەۋىَىطي چولۇَ ثۇرۇٔمىذىٓ ئۆضىذۇ .ثۈگۈْ ثىر ئىذىع
گبزٔىڭ ثبھبضي  10ضوَ .ثۇ ھەلتە ِېٕىڭ ثىر ٔېّە دېَىػىّٕىڭ ھبجىتي ٍوق .خىتبٍالرٔىڭ ئۆزىال
ٔېفىت گبزى دېگەْ ثىسٔىڭ غىٕجبڭذا (ئۇالر ھبزىر ثىسٔىڭ غىٕجبڭ دېَىػىذۇ) چىمىذىغبْ تۇرۇپ
ٔېّىػمب غۇٔچە لىّّەت ،ھۇ پبالٕٔي! دەپ لبخػىّبلتب .ئۇالر تېخي ثىسدىّٕۇ ثەتتەر لبخػبٍذىىەْ.
ثىسدە ثوٌۇپّۇ دېھمبٍٔىرىّىس پەلەتال تەثىئىٌ گبز ئىػٍەتّەٍذۇ .لبٌغبْ تەثىئىٌ گبز
ئىػٍىتەٌەٍذىغبٔالرِۇ ئۇٔچە وۆپ ثوٌّىغبچمب خىتبٍالردەن ئۇٔچە ثەن لبخػىّبٍذۇ تېخي.
غىٕجبڭذىىي خىتبٍالرٔىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّي غەھەرٌىرىّىسدە تۇرىذىغبْ ثوٌغبچمب ،ئۇالرٔىڭ
ھەِّىطىال گبز ئىػٍىتىذۇ .ئەگەر ئۇالرٔىڭ ِۇھىُ ِۀپەئەتٍىرى دەخٍىگە ئۇچرىذىّۇ ثوٌذى ،ئۇالر
چولۇَ ٔبرازى ثۆٌىػىذۇ.

خىتبً ِبٍّۇٔي ئۇٍغۇر ِبٍّۇٔىغب ٍبڭبق چېمىػٕىّۇ ئۆگۈتۈپتىىەْ دېطەڭٍەرچۇ!

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەِّب ھەرلبٔذاق ثىر دۆٌەتتە ،چولۇَ دۆٌەت ِۀپەئەتىٕي ئبٌذىٕمي ئورۇٔغب لوٍۇپ
تۇرۇپ ِەضىٍىٍەرگە لبراٍذىغبْ گەپ .خىتبً دۆٌىتي دۆٌەت ثىخەتەرٌىىىٕي وۆزدە تۇتۇپ ٔىّىال
ثوٌطب ثوٌطۇْ غىٕجبڭ ،تىججەت ۋە ئىچىي ِوڭغوٌذىٓ ئىجبرەت ئۇ ثىپبٍبْ زېّىٕالردىٓ ئبٍرىٍىپ
لېٍىػٕي ھەرگىسِۇ خبٌىّبٍذۇ .ئەگەر ثۇ ٍەرٌەردىٓ ئبٍرىٍىپ لبٌغۇدەن ثوٌطب 00 ،پىرضۀتٍىه
خىتبٍالرغب  01پىرضۀتٍىه زېّىٓ لبٌىذۇ دېگەْ گەپ .غۇڭب ھەرلبٔذاق ثىر دۆٌەت ثىخەتەرٌىه
ٔۇلتىطىذا ثۇ توپرالالرٔىڭ لوٌذىٓ چىمىػىغب ٍوي لوٍّبٍذۇ.
ِۇختەر :ئەگەر ئۇٔذاق ثوٌطبٍ ،بپؤالرٔىڭ خىتبٍغب تبجبۋۇز لىٍىپ وىرگىٕىّۇ ئەضٍىذە ٍوٌٍۇق
ھېطبپٍىٕىذىىۀذە ،چۈٔىي ٍبپوْ زېّىٕي ئۇالرٔىڭ ٔوپۇضىغب ٔىطجەتەْ ثەوال ئبزٌىك لىٍىذۇ-دە! …
ۋاڭ ٌىػَوڭ :دېگىٕىڭ ٍوٌٍۇق .ئەِّب ِەضىٍە غۇ ٍەردىىي ،ضەْ خىتبً پۇلراٌىرىغب غۇٔذاق
ئوٍٍىٕىڭالر دېَەٌّەٍطۀذە .ثۇ دېگۀٍىه ئەگەر ثبغمىالر ِبڭب وۈچي ٍەتّىطىال ِەْ ثبغمىالرٔي
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ثوزەن لىالالٍّەْ دېگەْ گەپ .غۇٔذاق ثوٌغبچمب ،دېّووراتىَىال ثوٌطب ِىٍٍىٌ ِەضىٍىٍەر چولۇَ
ھەي ثوٌۇپ وېتىذۇ دەپ ئېَتبٌّبٍّىس .ضەْ ھەر لبٔچە دېگىٕىڭ ثىٍەْ ئوْ ِىٍَوْ ٔوپۇضٍۇق
ئۇٍغۇرالرٔي ثىر ِىٍَبرد ئۈچ ٍۈز ِىٍَؤٍۇق ٔوپۇضمب ئىگە خىتبٍالرغب تبلبثىً تۇرۇغتب دۇچ
وېٍىذىغبْ غۇٔچە زور پەرلٕي ئىٕبۋەتىە ئبٌّبً تۇراٌّبٍطۀذە .ضەْ خىتبً خەٌمي ئبدىّىس وۆپ دەپ
ِبختىٕىذىىەْ دەٍطەْ ،راضت ئەِەضّۇ؟ ھەلىمەتۀّۇ ئبدىّي وۆپ .دېگىٕە لېٕي ،چىچۀٍەر
رۇضىَىٕي غۇٔچە ئۇزۇْ ٍىً ئبۋەرە لىٍىپ وەٌذى .ئەِّب ئبرأال ئبۋارە لىالٌىذى خبالشٍ .ۀە ٔېّە
لىالالٍتتىىي ،ئەڭ وۆپ ثوٌطب ثىر ٔەچچە ٍەرٔي پبرتٍىتىپ ثىر ٔەچچە ئبدىّىٕىال ئۆٌتۈرەٌىذى ،ئۇالر
ٔىّىال لىٍطب لىٍطۇْ ،رۇضىَە ئۇٔىڭغب ثەرداغٍىك ثېرىپ وىتەٌىگىچىٍىىي ثبر …
ِۇختەرٍ :بق ئۇٔذاق ئىع ٍوق .رۇضىَە ضىَبضىَؤٍىرى ثىٍەْ ئىمتىطبدغۇٔبضٍىرى ثۇٔىڭ
ھېطبۋىٕي لىٍىپ وۆرگەْ .رۇضىَىٕىڭ ھبزلي خىَبٌي ئورتب ئبضىَب دۆٌەتٍىرىٕىڭ ٔېفىتي .ئۇ
ٍەرٔىڭ ٔېفىتي رۇضىَىٕىڭ چەت ٍبلب ٍەرٌىرىذىٓ ئۆتىذىغبْ تۇرۇثب ٍوٌٍىرى ئبرلىٍىمال ٍبۋروپبغب
ٍەتىۈزۈٌىذۇٍ .ۀي چولۇَ چىچۀىَىذىٓ ئۆتىػي وېرەن ،چىچۀىَىذىٓ ثبغمب ئۆتىذىغبْ تۇرۇثب ٍوٌي
ٍوق .غۇڭب رۇضىَە چېچۀٍەرٔىڭ ِۇضتەلىٍٍىمىغب ٍوي لوٍّىغبْ .ئەِّب وېَىٓ غۇٔذاق ثىر
ھېطبۋىٕي لىٍىپ ثبلطب ِ 111ىٍَوْ دوٌالر چىمىّذار ثوٌغبٍٔىمىٕي ثىٍگەْ .ئەگەر پۈتىۈي
چىچۀىَىٕي خەٌمئبرا ثبزارغب لوٍۇپ ضبتىّەْ دېطىّۇ ئۇٔچە ثوٌغب ھېچىىُ ئبٌّبٍتتي… .
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەِّب ضەْ ثۇٔذاق گەپٍەر ثىٍەْ خىتبٍالرٔي لبٍىً لىالٌّبٍطەْ .خىتبٍالر ضبڭبٍ :بق،
چىچۀىَە دېگەْ لبٔچىٍىه ثىر ٍەرتي ،چىٕبِچىٍىىّۇ ھېطبثالّٔبٍذۇ .ئەِّب غىٕجبڭ دېگەْ
ئۇٔىڭذىٓ ثەوال چوڭ ثىر ٍەر دەپ تۇرۇۋاٌطىچۇ؟ (ئىىىىطىال وۈٌۈغۈپ وەتتي).
ِۇختەر :ئەگەر ئۇٔذاق ئىع ثوٌطب ،خىتبٍالرٔىڭ ٍبپؤالرغب گۇٔبھ ئبرتىػمىّۇ ھەلمي ٍوق ثۆٌىػي
وېرەن ئەِەضّۇ؟ ئۇالرِۇ وورىَە ثىٍەْ ِبٔجۇرىَىگە ئىگە ثوٌۇۋېٍىػي وېرەن ئىذى-دە.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثۇ دۇَٔبٔىڭ لبٔذاق ثىر دۇَٔب ئىىۀٍىىىٕي ثىٍّەِتىڭ ،وىُ غبٌىپ وەٌطە غۇ خبْ
ثۆٌىۋاٌىذۇ .ئبِېرىىىّۇ غۇٔذاق لىٍىۋاتّبِذۇ؟ ھىٕذىئبٔالرٔي غۇ ئبِېرىىىٍىمالر ٍولىتىپ
ثوٌّىذىّۇ؟ وبٔبدا ،التىٓ ئبِېرىىىطي لبتبرٌىك جبٍالرٔىڭ ھەِّىطىال ئبق تۀٍىىٍەر ثېرىپ
ٍەرٌىىٍەرٔي ٍولۇتىۋېتىپ ئىگىٍىگەْ ٍەرٌەرغۇ؟
ِۇختەر :غەرپٍىىٍەر ئۆزٌىرىٕىڭ ثۇ ئىػالرٔي لىٍغبٍٔىمىٕي تؤۇٍذىىەْ .ئۇالر تبجبۋۇز لىٍىپ
ثبغمىالرٔىڭ ٍۇرتىٕي ،تۇپرالٍىرىٕي ثېطىۋاٌغبٍٔىمىٕي ئېتىراپ لىٍىذىىەْ .ئېتىراپ لىٍطب
ضۀّۇ ثىر ٔېّە دېَەٌّەٍذىىۀطەْ .ئۇ ئىػالر دېگەْ ئۆتّۈغتە لبٌغبْ ئىػالر .ئۇالر ٔىّىال دېگەْ
ثىٍەْ غۇ ٍەرٌەردە ئىىىي ٍۈز ٍىً ٍبغىذى .لبٍتىپ وېتەٌّەٍذۇ .لبٍتىّەْ دېطىّۇ ٔەگە لبٍتبالٍذۇ؟
ئۀگٍىَە ئبرىٍىغب لبٍتىپ وېتىػي وېرەوّۇ؟ ئەِّب خىتبٍالر ئۇٔىڭغب ئوخػىّبٍذۇ .خىتبٍالر ثىس ثۇ
ٍەرٔي ثېطىۋاٌّىذۇق ،ثۇ ٍەر دېگەْ ئىىىي ِىڭ ثەظ ٍۈز ٍىٍذىٓ ثۇرۇْ ھەتتب ئۈچ ِىڭ ٍىٍذىٓ
ثۇرۇٔال خىتبٍٕىڭ ثىر پبرچىطي ئىذى ،ۋاھبوىبزا دېَىػىپ ئبدەِٕي ٍىرگۀذۈرىذىغبْ ثىر ِۇٔچە
ئەخاللطىس ضۆزٌەرٔي لىٍىػىذۇ .غىٕجبڭ ئۇٔىۋېرضىتىتىذە ٍىغىٓ ثوٌطىال ِۇغۇٔذاق گەپٍەرٔي
لىٍىػىذۇ .ثۇ ٍەتّىگۀذەن ٍىغىٕغب لبتٕبغمبْ پروفىططورالرٔي ئىپبدە ثىٍذۈرۈغىە ِەججۇرٌىػىذۇ.
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ثىر لېتىُ ثىر دوتطېٕتىّىسغب ئىپبدەڭٕي ثىٍذۈر دەپ تۇرۇۋاٌغبٔذا ،ئۇ وىػىّىس ِۇٔذاق دەپ ئىپبدە
ثىٍذۈرگەْ ” :ھەً ،ضىٍەر ٔىّبٔچىۋاال لۇرۇق گەپ لىٍىػىطىٍەر ،ضىٍەر دېگەْ ئۇ ئىػالر تېخي
ٔەچچە ِىڭ ٍىٍٕىڭ ئبٌذىذىىىال ئىػالروۀغۇٔ ،ەچچە ئوْ ِىڭ ٍىٍٕىڭ ئبٌذىذىىي ِۇٔۇ
ئىػالردىّٕۇ خەۋىرىڭالر ثبرِۇ؟ ٍۀي ئۇ ۋالىتالردا ِبٍّۇْ تېخي ئبدەِگە ئبٍٍىٕىپ ثوالٌّىغبْ
ۋالىتالر ئىىۀذۇق ،غۇ ۋالىتالردىّۇ ئۇٍغۇر ِبٍّۇٍٔىرى ھەَ خىتبً ِبٍّۇٍٔىرى ثبر ئىىۀذۇق ،غۇ
ۋالىتالردا خىتبً ِبٍّۇٍٔىرى غىٕجبڭغب وېٍىپ ئۇٍغۇر ِبٍّۇٍٔىرىغب ٍبڭبلٕي چېمىپ ٍېَىػٕىڭ
ئۇضۇٌٍىرىٕي ،دەرەخىە چىمىپ ئۈجّە ٍوپۇرِىمىٕي ٍېَىػٕىڭ ئۇضۇٌٍىرىٕي ئۆگەتىۀىىەْ.
ثۇٔىڭذىٓ خەۋىرىڭالر ٍولّىذى؟“ ئەِّب ضەْ غەرپٍىىٍەرٔىڭ ئۆز ۋالتىذا ٍەرٌىىٍەرٔي لبٔذاق
ثبضتۇرغبٍٔىمي ھەلمىذە ئىػٍىگەْ وىٕوٌىرىٕي وۆرگۀطەْ ،ئۇالر ئۆز خبتبٌىمىٕي لوثۇي
لىٍىذىىەْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٔذاق دېگىٕىڭ ثىٍەْ ئۇالرِۇ وەتّەً تۇرىۋاٌىذىىۀغۇ؟
ِۇختەر :ھېچ ثوٌّىغبٔذا ئۇالر خبتبٌىمىٕي ئېتىراپ لىٍىػٕي ثىٍىذىىەْ .ئەِّب خىتبٍالرچۇ؟
تىٕىۋېٍىپال ئوٌتۇرىذۇ .ئىىىىٕچي دۇَٔب ئۇرۇغىذا ٍبپؤالر ئبِېرىىىٍىمالرٔىڭ پَېر خبرثور پورتىٕي
ثوِجبردىّبْ لىٍغبْ ئىذى .ئەِّب ئۇرۇظ تۈگىگۀذىٓ وېَىٓ لبرىطبڭ ئۇالر ئىىىىطىٕىڭ
ِۇٔبضىۋىتي خېٍي ٍبِبْ ئەِەش ئىىۀٍىىىٕي وۆرىطەْ .ئبِېرىىىٍىمالر ٍبپؤالرٔي ئىسچىً تۈردە
ٍۈٌەپ ،ئەِەٌىَەتىە ئەھّىَەت ثېرىپ وەٌّەوتە .غەرثي گېرِبٔىَە ثىٍەْ غەرلي گېرِبٔىَىٕىڭ
ثىرٌىػىع ِەضىٍىطىذىّۇ غەرة ئەٌٍىرى گېرِبٔىَىگە ٍبردەَ لىٍىپ تۇردى .ئەِّب جۀوثي وورىَە
ثىٍەْ غىّبٌىٌ وورىَە ِەضىٍىطىذە ،ئەتراپىّىسدىىي ئبضىَب ئەٌٍىرىذىىي ِەضىٍىٍەردە خىتبً
دۆٌىتي ٍبردەَ لىٍغبٍٔىمىٕي وۆردۈڭّۇ؟ ٍبقٍ ،بق .خىتبٍالر ثىٍەْ ٍبۋروپبٌىمالرٔىڭ ِىجەزى
پەلەتال ئوخػىّبٍذىىەٍْ .بۋروپبٌىمالر خبتب لىٍىپ ضبٌغبْ ثوٌطب دەرھبي وەچۈرۈَ ضوراٍذىىەْ.
خىتبٍالر وەچۈرۈَ ضوراغٕي ثىٍّەٍذۇ .تبرىختىٓ ثۇٍبْ غۇٔذاق.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :دېگىٕىڭگە ِۀّۇ لوغۇٌىّەْ .خىتبً زىَبٌىٍَىرى گەرچە خىتبً ِەدۀىَىتىٕي
تۀمىذ لىالٌىغىٕي ثىٍەْ ِىٍٍىٌ ِەضىٍىگە وەٌگۀذە ثەرىجىر چوڭ خىتبٍچىٍىمىٕي لىٍىػىذۇ.
ئۇالردىىي ثۈٍۈن ثىرٌىه ئېڭي ثەوال ئېغىرِ .ەٍٍي دېّووراتچىٍىرى ثوٌطۇِْ ،ەٍٍي
ِۇضتەثىتچىٍىرى ثوٌطۇْ ھەِّىطىال ثىر-ثىرىگە ئوخػىػىپ وېتىذۇ.
ِۇختەر :ثۇٔذاق ئىػالرٔي خىتبٍٕىڭ وىٕو ٍبوي ئەدەثىَبتٍىرىذىّٕۇ وۆرۈۋاٌغىٍي ثوٌىذۇ .ھەِّىال
ٍەردە دۇَٔبدا ثىسدەن ٔوچىطي ٍوق دېگۀذەن گەپٍەرٔي لىٍىػىذۇ .خىتبٍالر ئىطالَ ھەلمىذە
ثىٍىذىغبٍٔىرى ثەوال ئبز ،ثىٍىػٕىّۇ خبٌىّبٍذۇ .ھبزىر ئۇالردا غەرثٕىڭ ٔەرضىٍىرى ثەوال
ئوِۇٍِىػىپ وەتتيِ .ەٍٍي خىتبً ئۆٌىىٍىرىذە ثوٌّىطۇِْ ،ەٍٍي غىٕذاڭذا ثوٌّىطۇْ ،پۈتۈٍٔەً
لبرىغۇالرچە ئەگەغّەوتە .ثۇٔىڭذىىي ثىردىٓ ثىر ضەۋەة غۇوي ،خىتبٍالردا ئېتىمبد دېگەْ ٔەرضە
ٍوق .ئەگەر ثىرەر ئېتىمبدى ثوٌّبٍذىىەِْ ،ىٍٍىٌ ِەدۀىَەتّۇ چولۇَ ثىر وۈٔىطي گۈِراْ ثوٌىذۇ.
خىتبٍالر غەرپٍىىٍەرگە لبراپ :ۋاھ ،غەرپٍىىٍەر غۇٔچە تەرەلمىٌ لىٍغبٍٔىمىذىٓ لبرىغبٔذا ئۇالرٔىڭ
تۇرِۇظ ئبدەتٍىرىّۇ ئەڭ ئىٍغبر ثوٌطب وېرەن ھە! دېَىػىپ وېتىذۇ .ئەضٍىذە ٔەدىّۇ ئۇٔذاق ئىع
ثوٌطۇْ .غوتالٔذىَىٍىىٍەرٔىڭ ئەرٌىرى ئۇزۇْ وۆڭٍەن وىَىپ ٍۈرِەِذۇ ،ئۇ دېگەْ ئبٍبٌالر
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وىَىذىغبْ وىَىُ تۇرضب ،ئەگەر ثىسدە ئۇزۇْ وۆڭٍەن وىَگەْ ثىرەر ئەرٔي وۆرضە خەق وۈٌۈپ
تېٍىمىپ لبالر .ئەِّب غۇ دېگەْ غوتالٔذىَىٍىىٍەرِۇ ثۇٔىڭغب ثىر ضەۋەة وۆرضىتەٌەٍذىغبٔذۇ
ھەرلبچبْ .ئۇالر ئۇزۇْ وۆڭٍەن دېگۀٕي ئبٍبٌالر وېَىذىغبْ وىَىُ ئىىۀٍىىىٕي ثىٍەٌّىگىذەن
وىػىٍەر ئەِەضتۇ؟ دۇَٔبٔىڭ ھەِّە ٍېرىذە ئۇزۇْ وۆڭٍەوٕي ئبٍبٌالر وىَىذىغبْ وىَىُ دەپ
تؤۇٍذۇ .غۇٔذاق ئەِەضّۇ؟ ئەِّب غوتالٔذىَىٍىىٍەر ئۆزٌىرىٕىڭ ِىٍٍىٌ ئۆرپە-ئبدەت
ئبالھىذىٍىىىٕي ٔبِبٍبْ لىٍىع ئۈچۈْ وىَىذۇ .خىتبٍالر تبغمي دۇَٔبٔي ثەوال ئبز ھېص لىالالٍذۇ.
غۇڭب ثىرەر ِەضىٍىٕي ئوٍٍىغبٔذا ھەر دائىُ خبَ ئوٍالٍذۇ .ئۇالر پەلەتال ئۆز ِەدۀىَەت دائىرىطىذىال
ِەضىٍىٍەرگە ثبھب ثەرِەوچي ثۆٌىػىذۇ .ثىر ٔېّە ثوٌطىال وۇڭسى ئۇٔذاق دەپتىىەْ ،تبڭ دەۋرىذىىي
غبئىر ِۇٔذاق دەپتىىەْ دەپال چۈغىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭٍ :ۀي پەلەت ئۆزىٕىڭال دۇَٔب لبرىػي ثوٍىچە ِەضىٍىٍەرگە لبراٍذۇ .ثبغمب ِىٍٍەتٍەرٔىڭ
تبرىخيِ ،ەدۀىَىتىٕي پەلەتال ئىطىگە وەٌتۈرۈپ لوٍۇغّبٍذۇ.
ِۇختەر :ئەگەر ثىس ثۇ ھەلتىىي گەپٍەردىٓ غۇٔذالال ئېغىس ئبچتۇلّۇ ثوٌذى ،دەرھبي ثىسگە
ِىٍٍىتچي ٍبوي ثۆٌگۈٔچي دەپ ثبھب ثېرىػىذۇِ .ىٍٍەتچي دېَىػطىغۇ ِەٍٍىتي ،ئەِّب ئۇالر ضېٕي
ثۆٌگۈٔچىٍىه لىٍىۋاتىطەْ دەپ چىڭ تۇرىۋاٌىذىمي ٍبِبْ-دە! ئەضٍىٕي ضۈرۈغتە لىٍطبق ،ئۇالرٔىڭ
ئۆزٌىرىّۇ ثۇ ئىػٕي خىَبٌىغب وەٌتۈرۈپ ثبلّىغبْ .ئۇالر دۆٌەتٕىڭ تەغۋىمبتىذىٓ ثبغمىطىٕي
ھەرگىس ثىٍّەٍذۇ .غىٕجبڭ تبرىخي ھەلمىذىّۇ ھۆوۈِەت چىمبرغبْ تبرىخ دەرضٍىىٍىرىذىٓ ثبغمب
ثىرەر ِبتېرىَبي وۆرۈپ ثبلمبّٔۇ ئەِەش .خىتبٍالرٔي ثبغمىالرٔىڭ ئىػىذىٓ ثەوال خەۋىرى ٍون
وىػىٍەر دېَىػىە ثوٌىذۇ .ئۆزٌىرىگە تەۋەال ٔەرضە ثوٌىذىىەْ ،ئۇ ٔەرضىٕي ِبختبپ ئۇچۇرىۋېتىػىذۇ.
ثبغمىالرٔىڭ ضېٕىڭىىذىٓ ٍبخػىراق ٔەرضىٍىرى ٍولّىذۇ؟ ضېٕىڭىىذىّٕۇ چىراٍٍىمىراق
ٔەرضىٍىرى ٍولّىذۇ؟ خىتبٍالر ثۇٔذاق ئىػالرٔي خىَبٌىغىّۇ وەٌتۈرۈغّەٍذۇ .ئۇٍغۇر زىَبٌىٍَىرى
خەٌمئبرا ۋەزىَەت ثىٍەْ دۆٌەت ئەھۋاٌىٕي ،ھەر لبٍطي ِىٍٍەتٍەر ئەھۋاٌىٕي خىتبً زىَبٌىٍَىرىغب
لبرىغبٔذا خېٍي تەپطىٍىٌ ثىٍىذۇ.
خىتبً ِەِۇرى خبدىٍّىرىٕىڭ وۆپىٕچىطي ھەربىٌ ضەپتىٓ
وەضىپ ئبٌّبغتۇرغبْ وىػىٍەر

ِۇختەر :غىٕجبڭذىىي خىتبٍالر ھەر دائىُ ئبزضبٍٔىك ِىٍٍەتٍەرٔىڭ ِەدۀىَەت ضبپبضىٕي تۆۋەْ
دەپ لبرىػىذۇ .ئەضٍىذە ئۇالرٔىڭ ئۆزٌىرىٕىڭ ِەدۀىَەت ضبپبضي ثىسٔىڭىىذىٓ وۆپ تۆۋەْ .دۆٌەت
ئورگبٍٔىرىٕىڭ ِەِۇرى ئورگبٍٔىرىٕي ئبٌىذىغبْ ثوٌطبق ،غىٕجبڭذىىي دۆٌەت خىسِەتچىٍىرىٕىڭ
ٍۈزدە  51تىٓ ئبرتۇق لىطّي ثۇرۇْ ھەرثىٌ ثوٌغبْ وىػىٍەر ثوٌۇپ ،ھەرثىٍىىتىٓ لبٍتىپال دۆٌەت
خىسِەتچىٍىه ۋەزىپىطىگە ئورۇٍٔىػىۋاٌغبْ وىػىٍەر ھېطبثٍىٕىذۇ .غىٕجبڭذا ھەرثىٌ ضەپتىٓ
وەضىپ ئبٌّبغتۇرغبٔالرٔىڭ ئىػمب ئورۇٍٔىػىع ٔىطجىتي ثەوال ٍۇلىرى .ھېچ ثوٌّىطب تېخٕىىوَ
ٍبوي توٌۇق ئوتتۇرا ِەوتەپٍەرٔي پۈتتۈرۈپ وېٍىپال خىسِەتىە وىرگۀٍەر ثوٌۇپ ،ئۇالر ئىػٍەپ
تۇرۇپ ئبٌىٌ تېخٕىىوَ ٍبوي ِەخطۇش وەضىپ پبووٌتٍىرىٕىڭ دېپٍوِىغب ئېرىػىذۇ.
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غىٕجبڭ ِبئبرىپ ووِۇتىتي ٔۇرغۇٍٔىغبْ خىتبً ئولۇغۇچىٍىرىٕىڭ ئولۇغىغب ِەثٍەغ ئبجرىتىپ
تۇرىذۇ .ثۇ خىتبٍالر ئولۇظ ئۈچۈْ خىتبٍغب ثېرىۋېٍىپال وەٌگىٍي ئۇٔىّبٍذۇ .غىٕجبڭذىٓ خىتبً
ئۆٌىىٍىرىگە ثېرىپ ئبٌىٌ ِەوتەپٍەردە ئولۇظ پۇرضىتىگە ئېرىػىەْ خىتبٍالرٔىڭ  01پىرضۀتتىٓ
ئبرتۇق لىطّي لبٍتىپ وېٍىػٕي خبٌىّبٍذۇ .ثەٌىىُ غىٕجبڭ تەۋەضىذىىي ئبٌىٌ ِەوتەپٍەردە
ئولۇغبٔالرٔىڭ ٍېرىّىذەن لىطّي غىٕجبڭذا لېٍىػىّۇ ِۇِىىٓ .ئەِّب لبٌغبْ ٍېرىّي خىتبً
ئۆٌىىٍىرىگە وېتىۋاٌىذۇ .غۇٔىڭغب لبرىّبً ٍەرٌىه ھۆوۈِەت دائىرىٍىرى غىٕجبڭ ِبئبرىپىغب
ئۇٔچىٍىه ِەثٍەغ ضبٌذۇقِ ،ۇٔچىٍىه ِەثٍەغ ضبٌذۇق ،دۆٌەت لبٔچە ِىٍَبرد پۇي ئبجراتتي
دېَىػىىٕي ثىٍەْ ،ئولۇغمب ئىۋەرتىۀٍەرٔىڭ وۆپي لبٍتىپ وەٌّەٍذۇ .ئۇٔذالتب ئبٍرىٍغبْ ثۇ پۇٌالر
غىٕجبڭ ِبئبرىپىغب ضېٍىٕغبْ ِەثٍەغ ھېطبثٍىٕبِذۇ؟ ئەگەر ثۇ پۇٌالرٔي ِىٍٍىٌ ئولۇغۇچىالر
ئۈچۈْ ئىػٍەتىەْ ثوٌطب ئىذى ،ئۇالرٔىڭ  05پىرضۀت لىطّي ،ھەتتب  00پىرضۀت لىطّي لبٍتىپ
وەٌگەْ ثوالتتيِ .ىٍٍىٌ ئولۇغۇچىالر ئبٌىٌ ِەوتەپ پۈتتۈرگۀذىٓ وېَىٓ غبڭخەٍذىىي غۇٔچە
ٍۇلىرى ِبئبغمب لبرىّبً ِىڭ ٔەچچە ٍۈز ووٍٍۇق ِبئبغمب رازى ثوٌۇپ غىٕجبڭغب لبٍتىپ وېٍىػىذۇ.
دۆٌەتٕىڭ غىٕجبڭ ِبئبرىپىغب ئبٍرىغبْ پۇٌىٕىڭ  11پىرضۀت لىطّي خىتبً ئولۇغۇچىٍىرىغب
ثېرىٍّەوتە .ئۇالر ثۇ پۇٌٕىڭ وۈچي ثىٍەْ ئبٌىٌ ِەوتەپ پۈتتۈرىۋېٍىپال خىتبً غەھەرٌىرىذىٓ
لبٍتىپ وەٌّەٍذۇ .ثەٌىىُ ئۇالرٔىڭ ئؤذىٓ ثىرەرضي لبٍتىپ وىٍەٌىػىّۇ ِۇِىىٕذۇ ،ئەِّب لبٌغبْ
تولمۇزى ،ھەتتب ئؤىٕىڭ ھەِّىطىال لبٍتىپ وەٌّەٍذۇٍ .ۀي ئبٌىٌ ِەوتەپتە ئولۇغمب ئىۋەرتىٍگەْ
خىتبٍالرٔىڭ ھەِّىطي دېگۈدەن خىتبً ئۆٌىىٍىرىذىٓ ئىع تېپىپ لبٍتىپ وەٌّەٍذۇ.
ئىۋەرتىەْ ئبٌىٌ ِەوتەپتە ئولۇٍذىغبْ ئولۇغۇچىٍىرى لبٍتىپ وەٌّىگۀذىٓ وېَىٓ ،ھۆوۈِەتّۇ
خىتبً ئۆٌىىٍىرىذىٓ تېخٕىىوَ پۈتتۈرگەْ ئولۇغۇچىالرٔي ٍىغىپ غەرىپٕي ئېچىعٍ ،بردەِگە
وەٌگەْ ٍبغالر دېگۀذەن ٔبِالر ثىٍەْ غىٕجبڭغب تۆوۈۋېتىذۇ .غەرثٕي ئېچىع ثىٍەْ
غۇغۇٌٍىٕىذىغبٔالر ئەضٍىذە ئۀە غۇٔذالالر ثوٌۇپ ،ئۇالرِۇ خۇددى ئەٍٕي ۋالتىذا ’چېگرا راٍؤغب
ٍبردەَ ثېرىّىس‘ دەپ وەٌگەْ غبڭخەٍٍىه زىَبٌىَالرغب ٔبَ ثېرىٍگۀذەن ثۇالرغىّۇ ’غەرثٕي ئېچىع
ئۈچۈْ تۆھپە لوغىذىغبٔالر‘ دەِذۇ ئىع لىٍىپ ،ئۆزىچە ثىر خىً ٔبَ ثېرىػىپ غىٕجبڭذا ئىػمب
ئورۇٔالغتۇرۇغّبلتب .ئەضٍىذە ئۇالر ٍېسىذا چوڭ ثوٌغبْ دېھمبْ ثبٌىٍىرى ثوٌغبچمب ٍۇرتىغب ثېرىپ
دادىطىذەن دېھمبْ ثوٌۇغٕي خبٌىّبٍذۇ .غۇڭب ئۇٔذالالر تېخٕىىوَ دېپٍوِىغب ئېرىػەر-ئېرىػّەش
ٍبوي ثىرەر ئبدەتتىىىچىال ِەخطۇش پبووٌتىت دېپٍوِىٕي لوٌغب وىرگۈزگەْ ھبِبْ ،غىٕجبڭغب
ثبرضبق دۆٌەت ئورگبٍٔىرىذا خىسِەتىە ئورۇٍٔىػىع ثەوال ئبضبٔغب توختبٍذىىەْ ،ثبراِذۇق ئەِىطە؟
دېَىػىپ ،ثۇ تەرەپىە تەٌپۈٔۈغىە ثبغالٍذىىەْ .ئۇالرٔىڭ ٍۇرتي ضەھردا ،ئبتب-ئبٔىطىّۇ لوٌىذىٓ
ئىع وەٌّەٍذىغبْ دېھمبْ ،ثىرەر ئبرلب تىرىىىّۇ ٍوق ،ئولۇغبْ ثىٍىّىٕىڭّۇ تبٍىٕي ٍوق ،ئىع
تبپّبلّۇ غۇٔچە تەش ،لبٔذاق لىٍىع وېرەن؟ ثۇ تەرەپىە وەٌگەْ ھبِبتال دۆٌەت وبدىرى ثوٌىذىغبْ
گەپ ،ھەِّىطي ثۇ تەرەپىە ئېمىٓ لىٍىػمب ثبغٍىغبْ .ئەِّب غىٕجبڭ ئۇٔىۋېرضىتېتىٕي پۈتتۈرگەْ
ِىٍٍىٌ ضتۇدېٕتالر ثوٌطب ھەِّە ٍەردە ئىػمب ئورۇٍٔىػبٌّبً ئىػطىس ٍۈرگىٕي ٍۈرگەْ.
ثۈگۈٔىي وۈٔذە ثۇ تەرەپتىىي ھەرلبٍطي ِەِۇرى ئورگبٔالردا ِبئبرىپ ضەۋىَىطي ثىٍەْ ِەدۀىَەت
ضەۋىَىطي ٍۇلىرى ثوٌغبْ خىتبٍالر ثەوال وەَ .غىٕجبڭذىىي خىتبٍالرٔىڭ ئوِۇِي ِەدۀىَەت،
ثىٍىُ ضۈپىتي ئبزضبٍٔىك ِىٍٍەتٍەرٔىڭىىگە ٍەتّەٍذۇ .ئبزضبٍٔىك ِىٍٍەتٍەرٔىڭ ِەدىٕي ،ثىٍىُ
ضەۋىَىطي ثۇ ٍەردىىي خىتبٍالرٔىڭىىذىٓ ٔەچچە ھەضطە ٍۇلىرى .دۆٌەت وبدىرٌىرى ئبرىطىذىىي
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ئۇٍغۇرالرٔىڭ  01پىرضۀتتىٓ ئبرتۇلي ِەخطۇش پبووٌتىتالرٔي پۈتتۈرگۀٍەر ثوٌۇپ ،خىتبٍالردىىي
ثۇ ٔىطجەت  01-01پىرضۀت ئېتىراپىذىٓ ئبغّبٍذۇ .لبٌغبٍٔىرىٕىڭ ٍۈزدە  51لىطّي ھەرثىٌ
ضەپتىٓ وەٌگۀٍەر ،لبٌغبْ  01پىرضىٕي تېخٕىىوَ پۈتتۈرگەْ ٍبوي ثوٌّىطب ئبتب-ئبٔىطىغب
ئەگىػىپ وېٍىپ خىسِەتىە ئورۇٍٔىػىۋاٌغبٔالردۇر .ئۇالرٔىڭ ثىٍىّي ئبضبضەْ دېگۈدەن
ئۆزٌۈوىذىٓ ئۆگىٕىع ئبرلىٍىك ئېرىػىٍگەْ ثوٌۇپ ،وۆرۈٔۈغتە ئبٌىٌ تېخٕىىوِذىٓ ٍۇلىرى
دېپٍوِي ثبردەن لىٍغىٕي ثىٍەْ ،ئۇالر لبٍطي ِەوتەپٕي پۈتتۈردۈڭ دەپ ضورىطبڭال تېٍېۋىسور
ئۇٔىۋېرضىتېتىٕي دەِذۇ ٍبوي پبرتىَە ِەوتەپٕي دەِذۇ ثىر ٍەرٌەرٔىڭ ئىطّىٕي دېَىػىذۇ .ھەتتب
ثىر لىطىٍّىرى دېپٍوِٕي پۇٌغب ضېتىۋېٍىػمبْ .خىتبٍالر ِەدۀىَەت ضۈپىتىٕىڭ ٍولۇرى-
تۆۋۀٍىىي ئۇٔىڭ تىً ثىٍىػىگە لبراپ ثەٌگىٍىٕىذۇ دېَىػىذۇٍ-ۇ ،ھېچمبٍطي ثىر ئېغىسِۇ
ئۇٍغۇرچە ثىٍّەٍذۇ.

ئۇٍغۇرالر بىٍەْ خىتبٍالرٔىڭ بىرگە تۇراٌّبضٍىمىذىىي رېجىُ ضەۋەبٍىرى

ۋاڭ ٌىػَوڭِ :ەٍٍي ضېٕىڭ وۆزلبرىػىڭ ثوٍىچە ثوالِذۇ ٍبوي ئۇٍغۇرالرٔىڭ وۆزلبرىػي ثوالِذۇ،
خىتبٍالرغب لبٔذاق لبراٍذىغبٍٔىمىڭالرٔي ھەَ ئۇالرغب لبٔذاق ثبھب ثېرىذىغبٍٔىمىڭالرٔي ثبٍبْ
لىالالِطەْ؟ ئۇٍغۇرالر ثىٍەْ خىتبٍالرٔىڭ ِۇٔبضىۋىتىٕىڭ غۇٔچە ٍىرىگٍىػىپ وەتىۀٍىىىٕىڭ
ضەۋەثي ئىجتىّبئىٌ تۈزۈَ ِەضىٍىطىّۇ ٍبوي ثۇ ئىىىي ِىٍٍەتٕىڭ ِىٍٍىٌ خبراوتېرىذىٕال ثىرگە
ٍبغىَبٌّبٍذىغبٍٔىمىذىٓ وەٌگۀّۇ؟ خىتبٍالرٔىڭ ِىٍٍىٌ ئبالھىذىٍىىي ضىٍەرچە لبٔذاق؟
ِۇختەر :ئۇٍغۇرالر ثىٍەْ خىتبٍالرٔىڭ ثىرگە ٍبغىػي ِۇِىەْ ئەِەش دېَىػىىّۇ ثوٌّبش .ثۈگۈٔىي
وۈٔذىىي ثىر-ثىرىگە ئىػۀّەٍذىغبْ ئەھۋاٌغب چۈغۈپ لېٍىػىغب ئىجتىّبئىٌ تۈزۈَ ضەۋەة
ثوٌّبلتب .چۈٔىي ثۈگۈٔىي تۈزۈَ ئبتىسىّٕي تەرغىت لىٍىذىغبْ ثىر تۈزۈَ .ھېچمبٔذاق ثىر دىٕغب
ئېتىمبد لىٍّبٍذىغبْ ،ھېچمبٔذاق ثىر ئەلىذە چەوٍەپ تۇرِىغبْ ثىر ِىٍٍەت ثىٍەْ دىٕغب ئېتىمبد
لىٍىذىغبْ ئۇٍغۇرالرٔىڭ ثىرگە تۇراٌىػي ثەوال لىَىٓ ثىر ئىعِ .بٔب ثۇ ضەۋەة ثۇ ئىىىي
ِىٍٍەتٕىڭ ثىرگە تۇراٌّبضٍىمىٕي وەٌتۈرۈپ چىمبرِبلتب.
ٍ-01ىٍالردا ،خىتبً ووِپبرتىَىطي ِىٍٍەتچىٍىه روھىٕي تەرغىت لىٍىپِ ،ىٍٍىٌ پەخرىٍىٕىع
ئىذىَىطىٕي تەرغىت لىٍىع ئبرلىٍىك ئۆزٌىرىٕي ضبلالپ لېٍىػمب ئۇرۇّٔبلتبِ .ۇتٍەق وۆپ
ضبٔذىىي خىتبٍالرِۇ ئۇالرغب ئەگىػىپ جوڭخۋا ِىٍٍىتي دېگەْ ٔەرضىٕي وۆتۈرۈپ چىمىػّبلتب.
ئۇالردا خىتبً ِۀپەئەتىٕي ِەروەز لىٍىع دەٍذىغبْ ئەلىذە ثەوال چوڭمۇر .غۇڭب ٔۇرغۇٍٔىغبْ
زىَبٌىٍَىرىٕىّۇ ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ خىتبٍالر ثۇ ِۀپەئەت ِەضىٍىطىٕي ثەوال ِۇھىُ ئورۇٔغب
وۆتۈرۈپ لبراغّبلتب .ئۇالر ثبغمب ِىٍٍەتٍەرٔىڭ ِەدۀىَىتىٕي ثەن ثىٍەپ وەتّىگەچىە ،ثۈگۈٔىي
وۈٔذە ئۇالر ثىٍەْ ثىرگە تۇرۇغٕي تېخىّۇ لىَىٕالغتۇرۇۋەتتي.
ثىس ثۈگۈْ ثىرەر خىتبً ئبِېرىىىذا پبرالِېٕت ئەزاضي ثوٌغبٍٔىمي ٍبوي ثىرەر ٍۇلىرى دەرىجىٍىه
ئەِەٌگە تەٍىٍٕۀگۀٍىىىگە ئوخػبٍذىغبْ ئىػالردا ،ئۇ خىتبٍٕىڭ ئبِېرىىىذا ٍبغبٍذىغبْ ئىىىىٕچي
ئەۋالد خىتبً ثوٌۇغىغب ،ئۇٔىڭ ئبتب-ئبٔىطىٕىڭ ئبٌٍىّۇلبچبْ ئبِېرىىب گراژدأٍىمىغب ئۆتۈپ
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وەتىۀٍىىىگە لبرىّبً خىتبٍالر ثۇ ئىػٕي پۈتۈْ تەغۋىمبت ۋاضىتىٍىرىٕي ضەپەرۋەر لىٍىپ ِبختبپ
وۆوىە وۆتۈرۈغىە تىرىػىذىغبٍٔىمىٕي وۆپ چېٍىمتۇرىّىس .ثۇٔذاق ئىػالر ثبغمب ئەٌٍەردە ثبرِىذۇ؟
ِېٕىڭچە ثبغمب ئەٌٍەر ثۇٔذاق ئىػالر ثىٍەْ ئبٔچە ثەن چبتىمي ثوٌّىطب وېرەن؟
خىتبً ھۆوۈِىتىٕىڭ تەغۋىمبت ھۇجۇٍِىرىذا دەي ئۀە غۇٔذاق ِىٍٍىٌ روھٕي تەغۋىك لىٍىػٕي
ئبضبش لىٍىذىغبْ ثوٌۇپ ،ئۇالرٔىڭ ئوتتۇرىغب لوٍغبْ ثبھبٔىطي لېذىّمي لبٍطي ثىر
ئىّپېرىَىطىٕىڭ ثىرٌىىىە وەٌتۈرۈظ ئىذىَىطي ثىٍەْ ثىردەوٍىىٕي ضبلالظ .ئۇالر ئۀە
غۇٔىڭذەن تبرىخي ٔۇلتىذىٓ چىمىپ ئوٌتۇرۇپ ِىٍٍەتچىٍىه روھىٕي تەرغىت لىٍىػمب
ئۇرۇٔىػىذۇ .ثۇٔىڭذىٓ ئىرلچىٍىك چۈغۀچىٍەر ،ثىرگە تۇرۇغٕي ِۇِىىٓ لىالٌّبٍذىغبْ ۋەزىَەت
ثەوال ئبضبْ پەٍذا ثوٌىذۇ .ثۇ ئىػالرِۇ تۈزۈِگە ِۇٔبضىۋەتٍىه ئىػالر .ئەگەر خىتبً ووِپبرتىَىطي
ِەۋجۇتال ثوٌى ذىىەْ ،ثۇٔذاق ثىر ۋەزىَەتٕي ئۆزگەرتىػٕي پەرەز لىٍىػمب ثوٌّبٍذۇ .ئۇالر ھبزىر
ضوتطَبٌىسىُ ٍوٌي دېگۀٕي ثىر چەتىە چۆرىۋەتىۀٍىىي ئۈچۈْ ،پەلەت ئۀە غۇٔذاق ثىر
ِىٍٍەتچىٍىىىە تبٍىٕىپال ئۆزىٕي ضبلالپ وەٌّەوتە .ئۇالر ئۆز ئورٔىٕي ،پبرتىَىطىٕىڭ
ِەۋجۇتٍۇلىٕي ضبلالپ لېٍىػٕي ِەلطەت لىٍىپ پبرتىَە ٔبِي ثىٍەْ ِىٍٍەت ٔبِىٕي
ثىرٌەغتۈرۈۋاٌذى .ثۇٔذاق ثىر تەغۋىمبتٕىڭ ئبلىۋىتي چولۇَ ئىىىىٕچي دۇَٔب ئۇرۇغي
ِەزگىٍىذىىي گېرِبٔىَىذە وۆرۈٌگىٕىذەن ِىٍٍىٌ ضوتطَبٌىسىُ پبرتىَىطي غەوٍىٕي وەٌتۈرۈپ
چىمىرىذۇ .ئەٍٕي ۋالتىذىىي ٔېّىطالر ٍبۋروپبٌىمالر ثىٍەْ ثىرگە تۇراٌّىغبچمبٍ ،ب ئۇالرٔي
ثوٍطۇٔذۇرۇغي وېرەن ٍب ثوٌّىطب ئۇالرٔي ٍولۇتىۋېتىع دەٍذىغبْ ،ئۇالرغب ھبٍبتٍىك ھەلمىٕي
ثەرِەضٍىه ٍوٌىٕي تۇتۇغمبْ ئىذى .غۇڭب ئۇالرٔىڭ ھبٍبتٍىك ِۇھىتىّۇ وۈٔطبٍىٓ تبرىَىپ
وەتىەْ ئىذى.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضېٕىڭچە ثوٌغبٔذا ،ثۇ تۈردىىي ئبتىسىّچىٍىك ،ھۆوۈِەتٕىڭ تەغۋىمبتي ٔەتىجىطىذە
پەٍذا ثوٌۇۋاتمبْ ثىر ئەھۋاٌّۇ ٍبوي ثوٌّىطب …؟
ِۇختەر :ھۆوۈِەت تەغۋىمبتىٕىڭ ٔەتىجىطي .خىتبٍالر ئەضٍىذە ثىر ِىٍٍىٌ دىٕي ثبر ثىر ِىٍٍەت
ئىذىِ .ەضىٍەْ داۋىسَ دېگىٕي خىتبٍالرغب ِۀطۇپ ثوٌغبْ ثىر خىً دىٓ ھېطبثٍىٕبتتي .خىتبٍالر
ثۇرۇْ ئۀە غۇ ئېتىمبدلب ئىگە ثوٌغبْ ئىذى .ثۈگۈْ ئۇِۇ ٍوق ،ھېچمبٔذاق ثىر ئېتىمبدى ثوٌّىغبْ
ثىر ِىٍٍەتىە ئبٍالٔذى .ثۇٔي غۇ ھۆوۈِەت وەٌتۈرۈپ چىمبرغبْ.

ئۇٍغۇرالر ٔېّىػمب خىتبٍالرٔي خبٌىّبٍذۇ؟

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەگەر ثىرەر ئۇٍغۇردىٓ ضەْ خىتبٍالرغب ئىػىٕەِطەْ دەپ ضورىغىذەن ثوٌطبڭ،
وۆپىٕچە ئۇٍغۇرٔىڭ ثېرىذىغبْ جبۋاثي ئوخػبظٍ :بق ،ئىػۀّەٍّەْ! ثۇٔذاق ئىػۀّەضٍىىٕي پەلەت
ھۆوۈِەتٕىڭ تىسگىٍٕەپ تۇرۇغي ثىٍەْ ٍوٌغب لوٍۇۋاتمبْ تۈزۈِىال پەٍذا لىٍغبْ ئەِەضتۇ؟
خىتبٍالرٔىڭ ِىٍٍىٌ ئبالھىذىٍىىي ٍبوي خىتبً ِەدۀىَىتىٕىڭ ئۆزىذىّۇ ثىرگە تۇراٌّبضٍىممب
ضەۋەثچي ثوٌىذىغبْ ٍەرٌەر ٍولّۇ؟
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ِۇختەرِ :ېٕىڭ دىممىتىّٕي چەوىەْ ثىر ٔۇلتب ،خىتبٍالرٔىڭ ِۇھىُ ئبالھىذىٍىىي
ثبغمۇرغۇچىٍىرىغب لبرىغۇالرچە ثوٍطۇٔۇظ ئبالھىذىٍىىي ثوٌۇپ ،ئۆزىٕىڭ غەخطي ِەٍذأىٕي
ئىپبدىٍىَەٌەٍذىغبْ وىػىٍىرى ثەوال ئبز ئىىەْ .وۈٔذىٍىه تۇرِۇغىذىّۇ ھەِّە ٔەرضىگە وىتبثتب
ٍېسىٍغبْ ئۆٌچەٍِەر ثوٍىچە ثبھب ثېرىػىذىىەْ .پبالٔي وىتبثتب ِۇٔذاق دېگەْ ،پۇضتبٔي وىتبثتب
ئۇٔذاق ثبٍبْ لىٍىٕغبْ دېَىػىپِ ،ەضىٍىٍەرٔي ئۆزىٕىڭ ئوً-پىىرى ،ئۆزىٕىڭ چۈغۀچىطي
ثوٍىچە ثبھبالغّبٍذىىەْ .ضەْ ئۇالر ثىٍەْ ثىرەر ِەضىٍىذە تبالظ-تبرتىع لىٍذىڭّۇ ثوٌذى ،وۆپ
ضبٔذىىي خىتبٍالر لوپۇپ ِىالدىذىٓ ثۇرۇْ وۇڭسى دەِذۇ ،الۋزى دەِذۇ پبالٔي ئبدىّىّىس ِۇٔذاق
دېگەْ ،ئۇٔذاق لىٍغبْ دەپ ئىذٍوِغب ئبٍالٔذۇرۇۋېٍىپ ضۆزٌەغىە وىرىػىذىىەْ .ھۆوۈِەتّۇ ھبزىر
ئۀە غۇٔذاق ٔەرضىٍەرگە ئېطىٍىۋاٌغبْ .ئۇالر ثۇٔي ٍۀە دۇَٔب ِىمَبضىذا تەرغىت لىٍىػّبلتب.
خىتبٍالر داڭٍىك ،ئبثرۇٍٍۇق ئبدەٍِەرٔىڭ ٔەزەرىَىطىٕي ٍبوي ِىطبٌٍىرىٕي ئىػٍىتىػىە ئبِراق.
ئۇالر ئۆز ِىٍٍىتىٕىڭ ٔەرضىٍىرىٕي ثەوال چوڭ ثىٍىػىپ ،ثبغمىالرٔىڭ ٔەرضىٍىرىٕي ثەوال ٔبچبر،
ئبجىس دەپ لبراٍذۇ .ئۇالرٔىڭ ٔۇرغۇْ ئەدىپٍىرى خىتبً ِىٍٍىتىٕىڭ ئەدەثىَبتىٕيِ ،ەدۀىَىتىٕي،
تبرىخىٕي تىّٕبً ضۆزٌەپ ،ئۆزٌىرىٕي دۇَٔبٔىڭ ِەروىسى دەپ لبرىػىذۇ.
خىتبٍالر ثبغمىالرغب ھەرگىس ئىػۀّەٍذۇِ .ەضىٍەْ ئبالٍٍي ،ئەگەر ِېٕىڭذەن ثىرضي ئىػخبٔىذا ثىر
ٔەرضە ئبختۇرۇۋاتمبْ ثوٌطب ،ئۇالردىٓ ثىرضي دەرھبي ئوتتۇرىغب چىمىپ لبالٍّبلبْ لىٍّب ،ثۇزۇپ
لوٍىطەْ دېَىػىذۇ .ئۇالر ِېٕىڭذەن ثىرضىٕىڭ ئۇالرٔىڭ ٔەرضىٍىرىگە تېگىپال لوٍطب ثۇزۇپ
لبالٍّبلبٔالغتۇرىۋېتىذۇ دەپ ھېطبثالٍذۇ .ئۇالر لىٍغبٔال ئىع ئىىەْ ،ئۇٔىڭغب ثبغمىالرٔي
ثۇزغۇٔچىٍىك لىٍىذۇ دەپ ھەرگىس ٍېمىٓ ٍوالتّبٍذۇ .چۈٔىي خىتبٍالر ثبغمىالرغب ئىػۀّەٍذىغبْ
ثىر خەٌكٍ .ۀە ثىر ئىع ،خىتبٍالرٔىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّي ئىچىگە لبپٍىٕىۋېٍىپ ئۆزىٕىڭ
وۆڭٍىذىىىٕي ٍوغۇرۇپال ٍۈرىذۇ .خىتبٍالر وۆڭٍىذە لبٔذاق ئوٍالٍذۇٔ ،ىّىٕي ئوٍالۋاتىذۇٔ ،ېّە
دېّەوچي؟ ثىٍگىٍي ثوٌّبٍذۇ .ئۇٍغۇرالر ئۇٔذاق ئەِەش .ئۇٍغۇرالر ثبغمىالر ثىٍەْ ثىر ٔەچچە لېتىُ
وۆرۈغىۀذىٓ وېَىٓ ثىر-ثىرضىٕي ئبضبضەْ چۈغىٕەٌەٍذۇ .خىتبٍالر ھەرخىً ضورۇٔالردا ھەر
تۈرٌۈن ِىجەزدە ئوتتۇرىغب چىمىػمب ثەوال ئۇضتب .ئۇالر دەۋرٔىڭ ئۆزگىرىػىگە ئەگىػىپ لبٍطي
دەۋردە ،لبٔذاق ِۇھىتتب لبٔذاق ئوٍٍىٕىع ،لبٔذاق ِۇئبِىٍە لىٍىػٕي ثەوال پىػػىك
ئۆزٌەغتۈرۈۋاٌغبْ .خىتبٍالرٔىڭ ثۇ تەرىپي ئۇٍغۇرالرغب ئوخػىّبٍذىغبْ ٍېرى .توغرا ،ئۇٍغۇرالردىّۇ
ثۇٔذالالر ٍوق ئەِەش .ئەِّب ئۇٔذالالر ئۇٍغۇرالر ئبرىطىذا ثەوال ئبز .خىتبٍالرٔىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّي
ھەر خىً ضورۇٔالردا ھەرخىً چىراٍذا ٍبوي ھەرخىً لىٍىمتب ئوتتۇرىغب چىمىۋاٌىذىىەْ.
ٍۀە ثىر ئبالھىذىٍىه ،خىتبٍالر ثىرەر ئىػمب ِەضئۇي ثوٌغبْ ھبِبت ئبِبي لىٍىپ ئۆزىٕي
گەۋدىٍۀذۈرۈغىە تىرىػىذىىەْ… .
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۆزىٕي وۆرضىتىۋېٍىع دېگىٕىڭ …؟
ِۇختەرٍ :ۀي ثبغمىالرٔىڭ ئۇٔىڭغب ٍبٌۋۇرۇغىٕي تەٌەپ لىٍىذىىەْ دېّەوچىّەْ .ئۇالر ھولۇلىٕي
ئۆزىٕىڭ ثىر ِۈٌىي لىٍىۋېٍىػىذىىەْ ،ئۇالردا ھولۇق ثەوال ئەتىۋارٌىك ھېطبثٍىٕىذىىەْ .ئەِّب
وەضپي ئېڭي ثەوال ٔبچبر وېٍىذىىەِْ .ەضىٍەْ ئبالٍٍي ،ئەضٍىذە ثىس ھەِّىّىسال ئوخػبظ
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ِەدىىبرٌىك لىٍىۋاتمبْ ثوٌطبلّۇ ،خىتبً ثوٌغىٕي ئۆزىٕىڭ لىٍىۋاتمبْ ئىػىٕي ثبغمىالردىٓ
ِۇھىُ ثىر ئەِەي تۇتمبٍٔىك ،لبٌتىص ثىرى دەپ ھېطبثالٍذىىەْ .ئەِّب ئۇ ثىر ِەدىىبر
ئىىۀٍىىىٕي خىَبٌىغىّۇ وەٌتۈرۈپ لوٍّبٍذۇ .غۇٔذاق لىٍىپ ٍۈرۈپ رەھجەرٌىىىە ئەڭ ٍبخػي
ئىػٍەۋاتمبْ ،ئەڭ لبثىٍىَەتٍىه وىػىٕىڭ ئۆزى ئىىۀٍىىىٕي وۆرضىتىػٕىڭال پىَىذا
ثۆٌىػىذىىەْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثبٍبَ ضەْ ،خىتبٍالرٔىڭ ٔەرضىطىگە تېگىپال وەتطەڭ ئۇٔي ثۇزىطەْ دەپ ۋارلىراپ،
ضبڭب ئىػۀّەٍذۇ دېگەْ ئىذىڭٍ .ۀي ئۇالر ضېٕىڭ ئۇٍغۇر ئىىۀٍىىىڭگە لبراپ غۇٔذاق ِۇئبِىٍە
لىالِذۇ ٍبوي ھەِّىال وىػىگە غۇٔذاق لىالِذۇ؟
ِۇختەرِ :ېٕىڭچە ئۇالر ھەِّىال ئبدەِذىٓ گۇِبْ لىالِذىىىٓ دەپ ئوٍالٍّەْ .خىتبٍالر ئبرىطىذا
ٍېمىٓ ِۇٔبضىۋەت لىٍىػىذىغبٔالر ثەوال ئبز .غۇڭب ئۇالر ئىّىبْ ثبر ئۆز ئۆٍىذە ٍبوي ثەوال تبر
دائىرىطىذە ٍبغبغٕي خبالٍذۇ .ئەِّب ئۇٍغۇرالر ئۇٔذاق لىطىٍغبْ ِۇھىتمب ھەرگىسِۇ وۆٔەٌّەٍذۇ.
ئۇالر وەڭ دائىرىٍىك لوٍۇق ئىجتىّبئىٌ ِۇٔبضىۋەت لىٍىپ ٍبغبغمب ئبِراق.
ٍۀە ثىر ئەھۋايِ ،ەْ ئۇچراتمبْ خىتبٍالرٔىڭ وۆپ لىطّي ثىرەر ئىػٕي خبتب لىٍىپ لوٍطب ٍبوي
لىٍغبْ ئىػي ئەخالق ئۆٌچەٍِىرىگە توغرا وەٌّىگۈدەن لىٍطىّۇ لىٍچە ٔوِۇش لىٍّبً ثىسىرىپ
ٍۈرۈۋېرىذىىەْ .ھەتتب ثىرەر ثبھبٔە تېپىپ ئۇ لىٍغىٕىٕىڭ ھېچمبٔچە ئىع ئەِەضٍىىىٕي ئبلالغمب
ئۇرۇٔىذىىەْ.

ٍۀە ثىر ئىع ،خىتبٍالر ضېٕىڭ دەرىجەڭگە ثەوال ئەھّىَەت لىٍىذىىەْ .ضەْ لبٍطي دەرىجىذىىي
ثىرى ثوٌطبڭ ،ضبڭب غۇ دەرىجىگە ِبش ِۇئبِىٍە لىٍىذىىەْ .ئەگەر ضېٕىڭ ئورٔۇڭ ٍۇلىرى ثوٌطىال
ضبڭب ضىٍىك-ضىپبٍە ِۇئبِىٍە لىٍىذىىەْ .ئەگەر ئبٌذىذىىي ئبدەَ ئبدەتتىىي ثىرى ،ئۆزىگە لىٍچە
لىّّىتي ثوٌّبٍذىغبْ ثىرى ثوٌغىٕىذا ،ثبٍىمي ِىجەزى تۈپتىٓ ئۆزگىرەٍذىىەْ .لىطمىطي ،ئۇالر
ثبغمىالرٔي ئۇچىغب چىممبْ ئەخّەق ،وبٌٍىطي ئۆتّەٍذىغبْ دۆت ضبٔبٍذىىەْ .ثىرەرضىگە غۇٔذالال
ئېغىس ئېچىع ثىٍەْ تەڭ ،تەرثىَە ثېرىػىە ،ضبڭب ٍوي وۆرضىتىػىىال ئۇرۇٔىػىذىىەْ.
ثبغمىالرٔىڭ ئەٍىۋىٕي وۆرضىتىػىە ،ثبغمىالرٔي تۀمىذٌەغىە ،ئۇٔذاق لىٍطبڭ ثوٌّبٍذۇ ،ثۇٔذاق
لىٍغىٕىڭ توغرا ئەِەش دەپال ٍۈرۈغىە ئبِراق ئىىەْ .ئەِّب ئۇٔىڭ ئۆزى ھېچمبچبْ خبتبٌىػىپ
ثبلّىغبّٔىذۇ؟ گەپٕىڭ لىطمىطي ،ئۇٔىڭ ئۆتىەزگەْ خبتبٌىمي ضېٕىڭ ئۆتىەزگەْ خبتبٌىمىڭ
ئبٌذىذا ھېچٕېّىگە ئەرزىّەش ئىع ھېطبثٍىٕىذىىەْ.
ئبدەتتە ،ئۇٍغۇرالر ثىٍەْ خىتبٍالر جېذەٌٍىػىپ لبٌطب ،ئۇرۇغۇپ لبٌطب ،خىتبٍالر دۇَٔبدىىي ئەڭ
پبضىىٕب تىٍالر ثىٍەْ ھبلبرەت لىٍىع ،ۋارلىراپ جبرلىراغتىٓ ،ئبدەِٕي جىٍي لىٍىپ
ٍېرىۋەتىىذەن گەپٕىڭ ھەِّىٕي لىٍىػتىٓ ثبظ تبرتّبٍذىىۀۇ ،لوي ضېٍىپ ئۇرِبٍذىىەْ .ئەِّب
ثىس ئۇٍغۇرالردا ئۇٔذاق ٍوي ثوٍىذا ئىىىىطي ئىىىي تبِغب ٍۈٌىٕىپ تۇرۇپ ثىر-ثىرضىٕي ٔەچچە
ضبئەتٍەپ تىٍٍىػىذىغبْ ئەھۋإٌي زادىال ئۇچرىتبٌّبٍطەْ .ئۇٍغۇرالر ثىر ٔەچچە ئېغىس تىٍالغتىّۇ
ثوٌذى ،ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ِۇغت ثىٍەْ ضۆزٌىػىػىە وىرىػىذۇٍ .ب ضەْ ِېٕي ٍېڭىپ چىمىػىڭ
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وېرەن ٍب ِەْ ضېٕي .ئەِّب خىتبٍالر غۇٔذالال لوي تەوىۈزدىّۇ ثوٌذى ،دەرھبي ئۇٔي چوڭبٍتىۋېتىذۇ.
ئەِّب ٔېّىػمب لوي تەوىۈزگىٕىٕي ھېچىىُ ضۈرۈغتە لىٍىػّبٍذىىەْ.

”تۇِبق“ بىٍەْ ”ضبِبْ لبٌپبق“ ٔىڭ پەرلي

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٔذاق ثوٌطب ،ضېٕىڭچە ثۇ تۈردىىي زىذدىَەتٍەرٔىڭ ضەۋەثي ِىٍٍەتٕىڭ
ئوخػىّبضٍىمىذىٓ ئوتتۇرىغب چىمىۋاتمبْ ثىر-ثىرضىگە ئىػۀّەضٍىه تۇٍغىطىٕىڭ ٔەتىجىطىّۇ
لبٔذاق؟

ِۇختەرٍ :بقِ ،ېٕىڭچە ِەضىٍىٕىڭ تۈگۈٔي ئۇٔذالّۇ ئەِەش .ثۈگۈْ ھەلىمەتۀّۇ ثۇ ئىىىي ِىٍٍەت
ثىر-ثىرىگە ئىػۀّەٍذىغبْ ۋەزىَەت غەوىٍٍۀذى .ئەِّب ثۇٔذاق ئىػۀّەضٍىه ثۇ ٍەردە ٍۀە
ئبضبضٍىمي غىٕجبڭذىىي خىتبٍالرٔىڭ ئېڭي ئۇٍغۇرالرٔي ثىس ِۇضتەٍِىىە لىٍىۋاٌغبْ ثىر ِىٍٍەت،
ثىسدىٓ تۆۋەْ ِىٍٍەت دەپ تؤۇغىذىٓ وەٌّەوتە .ئۇالر ئېغىسىذا دېّىگىٕي ثىٍەْ ،ئۇالرٔىڭ ثىسٔي
ئۀە غۇٔذاق ھېطبثالٍذىغبٍٔىمي پۈتۈْ ھەرىىەتٍىرىذە ئېٕىك ئىپبدىٍىٕىپ تۇرِبلتبٔ .ۇرغۇٍٔىغبْ
خىتبٍالر ئۆز ئبرا ضۆزٌەغىىٕىذە ثىسٔي ’ئۇٍغۇر‘ دېّەضتىٓ ’تۇِبق‘ دېَىػىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :غۇٔذاق دېگىٕىٕي ضەْ ئبڭٍىغبّٔىذىڭ؟
ِۇختەر :ثىر وۈٔىطي ِەْ ئىػخبٔىغب وىرىػىّذە ئۇالر تۇِبلالر ئۇٔذاق ،تۇِبلالر ِۇٔذاق دەپ
ضۆزٌىػىۋاتمبْ ئىىەِْ .ەْ ئۇالرغب :ھەً ضبِبْ لبٌپبلالر ثىسٔي ٍۀە ٔېّىٍەر دېَىػىۋاتىطىٍەر،
ضىٍەر غۇٔچە دۆتّۇ ،تىرە لبٌپبق ثىٍەْ چىغ لبٌپبق ئوتتۇرىطىذا ثەوال چوڭ پەرق ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي
ثىٍّەِتىڭالر؟ ضبِبْ لبٌپبلٕي ھەِّىال ئبدەَ تولىَبٌىغىٕي ثىٍەْ تىرە لبٌپبق ئۈچۈْ ئبالھىذە
تېخٕىىبڭ ثوٌّىطب ٍبضىَبٌّبٍطەْ .لوً تېرىطىٕي ٍۆگەپال ثبظ وىَىُ لىٍىپ وىَىۋاٌغىٍي
ثوٌّبٍذۇ .ئۇٔي خېٍي لىَىٓ تېخٕىىب ثىٍەْ ئبٔذىٓ تۇِبلمب ئبٍالٔذۇراالٍطەْ .ضەْ وۆرِىذىڭّۇ
لبٍطي ثىر ثبٍىۋەتچي لىػتب تۇِبق وىَّەً ٍۈرىذۇ؟ غەرلي غىّبي ئۆٌىىٍەردە غىّبٌٍىك چوڭ
ثبٍىۋەتچىٍەرِۇ تۇِبق وىَىذىغبٔذۇ؟ ضەددىچىٓ ثوٍٍىرىذىىىٍەر تۈٌىە تۇِىمي وىَىذىغۇ دەٍّەْ،
غۇٔذالّۇ؟ ضىٍەر تېخي تىرە تۇِبلٕي ضىٍەر وۆزگە ئىٍغىڭالر وەٌّەٍذۇ تېخي دېذىُ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :غۇٔذاق دىۋىذىڭ ئۇالر ٔېّە دېذى؟ چبلچبق دەپ لوٍغبٔتۇق دېگۀذۇ ھەرلبچبْ؟
ِۇختەر :ئەٌۋەتتە غۇٔذاق دەٍذىذە .ثۇ دېگەْ ئۇالرٔىڭ ئبغسىغب رەَ ثوٌۇپ وەتىەْ .ئۇالر ھەر دائىُ
غۇٔذاق ،ئۆزىٕي ئبلالظ ئۈچۈْ چبلچبق لىٍغبٔتىُِ ،ۇٔذالال دەپ لوٍغبٔتىُ دەپ لۇتۇٌىذۇ .ئەگەر
ضەْ ئۇالرٔىڭ ئەضٍي غەرىسىٕي ئېَتىپ ثەرضەڭ ئۇالر دەرھبي ضېٕي ِىٍٍىٌ ھېططىَبتمب دائىر
گەپ لىٍىػمب ثبغٍىذىڭ دەپ لورلۇتّبلچي ثۆٌىػىذۇ.
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خىتبً خەق دېگەْ ئۀە غۇٔذاق ئبدەٍِەر ،وۆرضىتىذىغبْ ثبھبٔىطي وۈرِىڭِ .ەضىٍەْ لبتٕبظ
ۋەلەضىٕي ئبٌطبقِ ،بغىٕب ٍەڭگىً ضۈروىٍىپال ئۆتىۀذەن لىٍطىّۇ ھېچ ٍېرى ثىرٔېّە
ثوٌّىغىٕىغب لبرىّبً دوختۇرغب ثېرىپ ش ت غب چۈغۈظ دېگۀذەن ئىػالر ثىٍەْ چبپٍىػىپال
لبٌىذۇ .ئەِّب ئۇٍغۇرالر ٍېمىٍىپ چۈغىەْ ثوٌطىّۇ ئورٔىذىٓ تۇرۇپ ئۇ ٍەر-ثۇ ٍېرىٕي تۇتۇپ ثېمىپ
ِبغىٕىغب لبراپ لوٍۇپ ٍوٌىغب راۋاْ ثوٌىذۇ .ثەن ثوٌۇپ وەتطە لبراۋىراق ھەٍذىطەڭ ثوٌّبِذۇ! دەپ
ۋارلىراپ لوٍىذۇ غۇ .خىتبٍالر ثۇٔذاق ثبھبٔىٕي تېپىۋاٌطب دەرھبي دوختۇرغب ئبپبر دەپ ٍېتىۋاٌىذۇ.
دوختۇرالرِۇ ھېچٕېّە ثوٌّبپتۇ دېطە ۋاً-جبْ ،ۋاٍَەً ،ثەن ئبغرىپ وېتىۋاتىذۇ دەپ ۋارلىراٍذۇ.
ھېچٕىّەڭ ٍوق ٔېّىگە ئبغرىَذىىەْ ،ضەْ ھەرلبچبْ ش ت غب چۈغۈرۈغٕي ئوٍٍىذىڭغۇ دەٍّەْ،
ثوٌذى ،تەوػۈرۈپ لوٍذۇَ دېذىّۇ ثوٌذى ،ئۇ خىتبً دوختۇرغب ئېطىٍىپال لبٌىذۇ .ئۇالر ئۀە غۇٔذاق
ثۇدۇغمبْ ثىر خەق.
ثەزى ئۇغػبڭ-چۈغػەن ئىػالردىّۇ ئبدەِٕي ئبۋارە لىٍىپ چبپٍىػىۋاٌىذۇ .ثىرەر ِەضىٍە
چىمىرىػٕىڭال پېَىذا ٍۈرىذۇِ .ېٕىڭ دوضتۇِٕىڭ تبوطىطي ثىر لورۇٔىڭ دەرۋازىطي ئبٌذىذا
توختىغبْ ئىذى ،ثىر خىتبً ثبٌىطي لورادىٓ ٍۈگۈرۈپ چىمىۋېتىپ ِبغىٕىغب ئۇرۇٌۇپ وېتىذۇ.
وەٍٕىذىٕال ثبٌىٕىڭ ئبتب-ئبٔىطي چىمىپ ِبغىٕىٕي ضەْ ٔېّىػمب ثۇ ٍەرگە توختبتمبْ ئىذىڭ دەپ
جېذەي لىٍغىٍي تۇردى .ھېٍىمي دوضتۇَ ئۇٔىڭغب ثۇ ٍەردە ِبغىٕب توختىتىػمب ثوٌّبِتي ئەِىطە
دېطە ،ئۇالر ضەْ ِبغىٕىٕي ثۇٍەرگە توختىتىپ ِۇغۇ ئىع چىمتي ،ضەْ ثۇ ئىػمب ِەضئۇي ثۆٌىػىڭ
وېرەن ،لبتٕبظ ضبلچىطىغب ثبرىّىس دەپ تۇرۇۋاٌىذۇ .ضبلچىغب ثبرغبٔذىٓ وېَىٓ ضبلچىالر ثبٌىغب
لبراپ ھېچٕېّە ثوٌّبپتىغۇ دېطە ،ئبٍبي خىتبً ”ثبالَ چولۇَ ثىر ٔېّە ثوٌذى“ ،دەپ تۇرۇۋاٌىذۇ.
ضبلچىالر ”ثىر ٔېّە ثوٌغىٕىٕي ضەْ لبٔذاق ثىٍىطەْ؟“ دېطە ،ئۇ ئبٍبي دوختۇرخبٔىغب ثېرىپ لوي-
پۇتٍىرىٕي تەوػۈرتىّىس دەپ تۇرۇۋاٌىذۇ .ضبلچىالر ئبِبي لىالٌّبً دوضتۇِغب” :ئەگەر وېَىٓ ثۇ ثبال
ثىر ٔېّە ثوٌۇپ لبٌطب ضبڭب ئبرتىپ داۋا لىٍىػتىّٕۇ ٍبّٔىغىذەن ،ئۇ چبغذا ثبالغب لبٌغبٔذىٓ ھبزىر
ثېرىپ تەوػۈرتۈپ وەٌگىٕىڭ تۈزۈوتەن لىٍىذۇ“ دېَىػىذۇ .دوضتۇَ دوختۇرخبٔىغب ئبپبرغىٕىذا،
دوختۇرالر ئبپپبراتمب ضېٍىپ ثبٌىٕىڭ پۇت-لوٌٍىرىٕي تەوػۈرۈپ ھېچ ئىع ٍوق دەٍذۇ .غۇٔذىال ئۇ
خىتبً ثبٌىطىٕي ئېٍىپ وەتتي .ئەِّب پۈتۈْ چىمىُ دوضتۇِغب ئبرتىٍذى 511 .ووٍذىٓ ئبرتۇق پۇي
تۆٌىذى .ئۇٍغۇرالر خىتبٍالرٔىڭ ثۇٔذاق ئىػىغب ئۇچراپال لبٌطب ثبالدا لبٌغىٕي غۇ .خىتبٍالر ثوٌذى
لىٍّبً ضېٕي ثىر ئبِبٌالپ ئەدەپٍەغٕىڭال ووٍىذا ثوٌىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ھېص لىٍىػىڭچە غىٕجبڭذىىي خىتبٍالر ئۆزٌىرىٕي ٍەرٌىه ِىٍٍەتٍەردىٓ ئۈضتۈْ
چبغالپٍ ،ەرٌىه ِىٍٍەتٍەرٔي وۆزگە ئىٍّبٍذىغبْ ئەھۋاٌالر ثەوال ئېغىرِۇ؟
ِۇختەر :ثەوال ئېغىر .ھەِّە ِبڭٍۇرالر دېگۈدەن ثىرەر جېذەي ثوٌۇپ لبٌطىال دەرھبي  001غب تىٍپۇْ
لىٍىػمب ئبِراق .ئۇالر ھۆوۈِەت ئۇالرٔي ئۇٍغۇرالردىٓ لوغذاٍذىغبٍٔىمىٕي ثىٍىذۇ .ثۇٔذاق تؤۇظ
ٍ-00ىٍىذىٓ وېَىٓ تېخىّۇ وۈچىَىپ وەتتي .ثۇرۇْ ئۇٔچىٍىه ئەِەش ئىذى .ثۇ وۈٍٔەردە
وىچىىىىٕە ثىر ضۈروىٍىع ثوٌذىّۇ ،دەرھبي ضبلچىغب تېٍپوْ ثېرىػىذۇٍ .ۀي ثىسٔىڭ
ھەرثىٍىرىّىس ،ثىسٔىڭ ضبلچىٍىرىّىس ثىسٔي لوغذاٍذۇ دەپ غۇٔذاق لىٍىذۇ .ضبلچىغب ِەٌۇَ
لىٍىع ضتبتىطتىىىٍىرىذىٕال ثۇٔذاق ِەٌۇَ لىٍىػالردا ئۇٍغۇرالر ثەوال ئبز ضبٌّبلٕي تەغىىً
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لىٍىپ وەٌگۀٍىىىٕي ،خىتبٍالرٔىڭ  01-01پىرضۀتتىٓ ئبتۇلىٕي تەغىىً لىٍىذىغبٍٔىمىٕي
وۆرۈۋېٍىػمب ثوٌىذۇ.

ِىٍٍىٌ تولۇٔۇظ بوٌۇپ لبٌطب لبٍطي تەرەپ ئۈضتۈْ وېٍەر؟

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضېٕىڭچە ،ئەگەر ثۇ وۈٍٔەردە ثىرەر ِىٍٍىٌ تولۇٔۇظ چىمىپ لبٌغۇدەن لىٍطب ،لبٍطي
تەرەپ وۈچٍۈن چىمبر؟
ِۇختەر :پەرىسىّچە ثۇٔذاق ثىرەر ۋەلە ئۈرۈِچي ثىٍەْ غىخۀسىٍەردە ٍۈز ثېرىپ لبٌغۇدەن لىٍطب
خىتبٍتالر ئۈضتۈٍٔۈوىە ئېرىػىۋېٍىػي ِۇِىىٓ .ئبلطۇ ثىٍەْ وورٌىذا ئىىىي تەرەپ تەڭ وېٍىپ
لبالرِىىىٓ .لبٌغبْ ٍەرٌەردە ٍۀىال ئۇٍغۇرالر ثېطىپ چۈغىذۇ .خىتبٍالر غەھەر ئىچىذە وۆپ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :خىتبٍالر ثۇرۇْ ئۇٔچىٍىه ثىرٌىه ثوالٌّبٍذىغبْ ،ئىتتىپبلطىس ثىر خەٌك ئىذى.
ثىر-ثىرضىگە ٍبردەَ لىٍىپّۇ وەتّەٍتتي .ئۇالر ھبزىرِۇ غۇٔذالّۇ؟ ِىٍٍىالر ثىر-ثىرضىگە
ٍبردەٍِىػىپ تۇرىذىىەْ .غۇڭب ئبدىّي ئبز وېٍىپ لبٌطىّۇ ئۆزىذىٓ وۆپ خىتبٍالرغب لبرغي
تىروىػەٌەٍذىىەْ .ثۈگۈْ ثۇ ئەھۋاي ئۆزگەردىّۇ لبٔذاق؟
ِۇختەر :ئۆزگەردىٍ .ەرئبضتي گۇروھالرغب ِۇٔبضىۋەتٍىه وىٕوالردىٓ ،خوڭىوڭ وىٕوٌىرىذىٓ ئۇرۇپ
ثوزەن لىٍىذىغبْ ،ئۆٌتۈرىذىغبْ توپٍىػىپ گۇرۇھٍىػىپ جېذەي چىمىرىع ئۇضۇٌٍىرىٕي
خىتبٍالر ئۆگىٕىػىە ثبغٍىذى .خىتبً ثبٌىٍىرىّۇ ھبزىر توپٍىػىپ ئوٍٕبٍذىغبْ ثوٌذى .تبوطي
غوپۇرٌىرى ٍبوي ٌۈوچەن خىتبٍالر ئبرىطىذا ٍېٕىغب پىچبق ضېٍىپ ٍۈرىذىغبٍٔىرى وۆپىَىپ
وەتتي.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئوخػىّىغبْ ِىٍٍەتٍەر ئوتتۇرىطىذىىي ٍبغالر ئۇرۇظ-جىذىٍي وۆپّۇ؟
ِۇختەر :ثۇ تۈردىىي ئىػالرٍ ،وق دېگىٍي ثوٌّبٍذۇ .ئەِّب وۆپ ئەِەش .چۈٔىي ئۇالر ثىر-ثىرضي
ثىٍەْ ثېرىع-وىٍىػي ثوٌّىغبچمب ،ئۇالرٔىڭ پبئبٌىَەت لىٍىذىغبْ ٍەرٌىرىّۇ ئبٍرىُ ٍەرٌەردە
ثوٌىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :لبٍطي ثىر ِىٍٍەت ئىچىذىىىٍەردىٓ ثىر گۇرۇھ ثوٌۇۋېٍىپ ثبغمب لبٍطي ثىر ِىٍٍەت
ئبدەٍِىرىٕي ئۇرىذىغبْ ئىػالر ثبرِۇ؟ ٍۀي ِەخطۇش ،پىالٍٔىك ئۇرىذىغبٔالرٔي دەٍّەٍْ ،ۀي غۇ
ٔېّىطالردىىي تبلىرثبغالر گۇروھىذىىىٍەردەن دېّەوچي.
ِۇختەرٍ :وق .ئۇٔذاق ئىع ِەٍٍي خىتبٍالردا ثوٌطۇْ ٍبوي ئۇٍغۇرالردا ثوٌطۇْ ٍوق.
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ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضەْ ثبٍب ھۆوۈِەت ئوتتۇرىغب چىمىپ خىتبٍالرٔي لوغذاپٍ ،ەرٌىىٍەرٔي ثېطىپ
ثېرىذىغبْ ئەھۋاٌالر ثبرٌىمىٕي دېگەْ ئىذىڭ ،ثۇٔذاق ئىػالرٔىڭ لبٍطي جەھەتٍەردە
وۆرۈٌىذىغبٍٔىمىٕي دېَەٌەِطەْ؟
ِۇختەر :ثۈگۈٔىي وۈٔذە ،ووپ ضبٍٔىك ئۇٍغۇرالر ضبلچىغب وىرىپ لبٌطبڭ ثەرىجىر زىَبْ تبرتىطەْ
دەپ لبرىػىذۇ .غۇڭب ثىس ئۇٍغۇرالردا ِۇٔذاق ثىر لبراظ ثبر :ئەڭ ٍبخػىطي ھەق تبٌىػىّەْ دېّەً
خىتبٍالردىٓ ٍىراق تۇرۇڭالر .دەرد تۆوىّەْ دەپ ضبلچىغب ثېرىپ ٍۈرِەڭالر .ئەگەر خىتبٍالر ثىٍەْ
ئۇرۇغۇپ لبٌطبڭالر ئۇالرٔي لوپبٌّىغىذەن لىٍىپ ئۇرۇپ ٍۇِىٍىتىۋېتىپ لېچىپ وىتىڭالر.
جېذەٌٍىػىپ ضبلچىغب ثېرىپ لبٌطبڭالر ثەرىجىر خىتبٍٕىڭ راضمب چىمىپ زىَبْ تبرتىذىٕي
ئۆزۈڭالر ثوٌىطىٍەر دەپ ثىر-ثىرىگە ٔەضىھەت لىٍىػىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثۇٔىڭ ضەۋەثي ٔېّە ،تىً ئۇلتۇراٌّبضٍىمتىّٕۇ؟ لبرغي تەرەپ گېپىٕي ئبضبْ
ئۇلتۇراٌىغبچمب غۇٔذالّۇ ٍبوي ضبلچىالر ثىر تەرەپىە ٍبْ ثبضىذىغبٍٔىمي ئۈچۈّٔۇ؟
ِۇختەر :ئۇٍغۇرالر ئىىىي ئېغىس گەپٕي ئەپٍەپ ضۆزٌىَەٌّەً تۇرۇپ خىتبً دەپ ضبٌطىال ِىٍٍىٌ
ھېططىَبتمب ثېرىٍگۀٍىه ِەضىٍىطي دەپ لبرىٍىذۇ .ثۇرۇٔمي ۋالىتالردا ئۇٍغۇرالر خىتبٍالرٔي
خىتبً دەپ وېٍىۋاتمبْ ئىذى .ھبزىرلي ٍېسىالردىّۇ ٍۀە غۇٔذاق ئبتىػىذۇ .ئبدەتتىىي ضورۇٔالردا،
ٍۀي ثىس دوضتٍىرىّىس ثىٍەْ ھبراق ئىچىپ ئوٌتۇرۇپ پبراڭالغمىٕىّىسدىّۇ خۀطو دېّەً خىتبً
دەٍّىس .خۀطو دېگەْ ثۇ ئبتبٌغۇ غىٕجبڭغب وىرگىٕىگە ٍۈز ٍىٍّۇ ثوٌّىذى.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٍغۇر تىٍىذا خۀطوالرٔي ”خىتبً“ دەپ ئبتبِذۇ؟ ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ِۇۋاپىمىراق ضۆز
ٍولّۇ؟
ِۇختەرٍ :وق .لېذىّذىٓ تبرتىپ غۇٔذاق ئبتبپ وەٌگەْ ئىىۀّىس .ثۈگۈٔىي وۈٔذە خۀطو دەٍذىغبٔالر
ئبضبضەْ ِەِۇرى خىسِەتچىٍەر ٍبوي غۇٔذالالرٔىڭ ئبئىٍىطىذىىىٍەر .ھبزىر خەٌمبرادىّۇ
خۀطؤي ”خىتبً“ دەپ لوثۇي لىٍغبْ« .ئبِېرىىب ئبۋازى» ِۇ ’خىتبً‘ دەپ ضۆزٌەٍذۇ .ئەِّب خىتبٍالر
ثۇ ئبتبٌغۇ ھبلبرەت ضۆزى دەپ چىڭ تۇرۇۋېٍىػىذۇ .ئۇٍغۇردىٓ ثىرضي خىتبً دەپال لوٍطب
ضبلچىالر ”ٔېّە دېذىڭ؟ خىتبً دېذىڭّۇ؟“ دەپ تىٍٍىغبْ ثوٌۇپ ئبڭٍىٕىپ جېٕي چىمىذۇ .غۇٔذىٓ
وېَىٓ خىتبٍغب ٍبْ ثبضىذىغبِْ ،ۇئبِىٍىطىّۇ ۋەھػىٍىػىذىغبْ ثوٌىذۇ .خۀطو دېگۀٍىه خىتبً
ِىٍٍىتي دېگۀٍىه ئەِەش .خىتبً ِىٍٍەت ِىٍٍىتي دەپ ئبتبٌغۇ ٍولتە .ھېچىىُ ئۇٔذاق
دېّەٍذىغۇ؟ ئۇٔىڭ ئۈضتىگە خىتبٍچىذىىي خۀطو دېگۀذىىي ِىٍٍەت ضۆزىٕي ئۇٍغۇرچىذا دېگىٍي
ثوٌّبٍذىغبْ تۇرضب’ .خىتبً‘ ضۆزى ئۇرۇضچىذىّۇ غۇ پىتي ئىػٍىتىٍىذۇ .غۇڭب
ئۇٍغۇرالرٔىڭ ’خىتبً‘ دېَىػي ثىر ئبدەتٍۀگەْ ئبتبٌغۇ ِەضىٍىطي .تبالظ-تبرتىػالردا ھەر دائىُ
دىَىٍىذىغبْ ثىر گەپ .ئەِّب ئۇالرٔىڭ ئبٌذىذا ئۇ گەپ ئبغسىڭذىٓ چىمطىال ئىػٍىرىڭ ثۇزۇٌۇغمب
ثبغالٍذۇ.
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غىٕجبڭذىىي خىتبٍالر ’چىذىّبش‘

”ضبداَ“ ئىطّي لۇٍۇٌغبْ بوۋاق

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٍغۇرالر ئۆز ئورٔىٕىڭ تۈۋۀٍىىىٕي ،خىتبٍالرٔىڭ ثوزەن لىٍىػىغب ئۇچراپ
تۇرۇۋاتمبٍٔىمىٕي دېگىٕي ثىٍەْ ،غىٕجبڭذا ٍبغبۋاتمبْ خىتبٍالرِۇ ئۆزٌىرىٕىڭ غىٕجبڭذا
ئىىىىٕچي ئورۇٔذىىي گراجذاْ دەرىجىطي ثوٍىچە ِۇئبِىٍىگە ئۇچراپ تۇرغبٍٔىمىٕي ئېَتىپ
ھۆوۈِەتٕي تىٍالٍذىىەْ .ثۇ ٍەردە ثىر پبرچب ِبلبٌە ثبر .ئۇ ِبلبٌە تور ثەتٍىرىذە ثەوال وەڭ تبرلىٍىپ
ٍۈرِەوتە .ثۇ ِبلبٌىٕىڭ ئبپتورى ئۆزىگە ’چىذىّبش‘ دەپ ٌەلەَ لوٍۇۋاٌغبٔىىەْ .ئۇ وىػي ِەْ
غىٕجبڭذا ٍبغىغبٍٔىمىُ ئۈچۈْ غىٕجبڭ ِەضىٍىطي ئۈضتىذە ثىر ٔەرضىٍەر ٍبزدىُ دەپتذۇ .ثۇ
ِبلبٌىٕي ضۀّۇ ئولۇپ ثبق ،ئبٔذىٓ ثۇ ِبلبٌىٕي ئبثساضالر ثوٍىچە لىطمىچە ثبھبالپ ثبلطبڭ لبٔذاق؟
ِۇختەر( :ئۇ ِبلبٌىذىٓ ثىر ئبثساش ئولۇٍذۇ) غىٕجبڭذىىي تېررورىسىّچىالر ثبغتىٓ ئبخىرى
ِىٍٍىٌ ِەضىٍىٍەر ثىٍەِْ ،ۇضتەلىٍچىالر ھەرىىىتي ثىٍەْ چەِجەرچەش ثبغالٔغبْ ،ئۆتىەْ
ئەضىرٔىڭ ٍ-01ىٍٍىرىذا ٍۈز ثەرگەْ ”ئۈچ ۋىالٍەت ئىٕمىالثي“ٍ-51 ،ىٍالردا ٍۈز ثەرگەْ
غىٕجبڭ ”ثبٔذىتالر ۋەلەضي“ (ِۇضتەلىٍچىٍىك)ٍ-11 ،ىٍالردا ٍۈز ثەرگەْ ”غۇٌجب-چۆچەن ۋەلەضي“،
ٍ-01ىٍالردا ٍۈز ثەرگەْ لەغمەر ”ئۆوتەثىر ۋەلەضي“ٍ-01 ،ىٍالرٔىڭ ئبخىرىذا ٍۈز ثەرگەْ ”پەٍساۋات
ۋەلەضي“” ،ثبرىٓ ۋەلەضي“ٍ-01 ،ىٍالردا ٍۈز ثەرگەْ ئۈرۈِچي -05فېۋراي ۋەلەضي“ (-5فىۋرإٌي
دېطە وېرەن  −ت)” ،غۇٌجب ۋەلەضي“ دېگۀذەن ۋەلەٌەرٔىڭ ھەر لبٔذىمي ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك،
زۇٌۇِغب لبرغي تۇرۇظ دېگۀذەن تۇغالرٔي وۆتۈرۈغۈپ چىممبْ ثوٌۇپِ ،ىٍٍىٌ ثۆٌگۈٔچىٍىه،
تېررورچىٍىك غىٕجبڭذا ٍېتىٍىع غبرائىتىغب ۋە ِۇٔجەت تۇپرىمىغب ئىگە .غۇٔذاق ثوٌغبچمب ،ثۇٔذاق
ئىػالرٔي ھەرگىسِۇ ”ئىٕتبٍىٓ ئبز ضبٔذىىي ثىر ئۇچۇَ دىٕي ئەضەثىٍەرٔىڭ لىسىمىػىذىٕال
ئوتتۇرىغب چىمىۋاتمبْ ئىػالر“ دەپ لبرىّبضٍىمىّىس وېرەن .پبرش لوٌتۇلي ئۇرۇغي پبرتٍىػي
ثىٍەْ تەڭ ،غىٕجبڭذىىي ٔۇرغۇٍٔىغبْ ئۇٍغۇر ٍبغٍىرى ئىرالمب ثېرىپ جەڭگە لبتٕبغّبلچي
ثوٌۇغمبْ .غۇ ِەزگىٍٍەردە’ ،ضبداَ‘ ئېتىٕي لوٍغبْ ثۇۋالالر ھەِّىال ٍەرٔي لبپالپ وەتىەْ ثوٌۇپ،
ئۇالر ضبدإِي ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ لەھرىّبٔي دەپ ھىطبپٍىػىذىىەْ .ثۇٔذاق ئىػالر غىٕجبڭذىىي
ئبٌىٌ ِەوتەپٍەردىىي ٍۇلىرى ِەٌۇِبتٍىك وىػىٍەر ئبرىطىذىّۇ ثۇٔذاق تەضىرٔي ٍۇلتۇرۇۋاٌغبٔالر
ثەوال وۆپ ئىىەْ.
وېطىپ ئېَتبالٍّۀىي ،ئۇ چبغالردا ئۇٍغۇرالردىٓ ثىرِۇ وىػي ئىرالتىىي ئۇرۇغمب ثبرغبْ ئەِەش .ئۇ
ٍەر دېگەْ ٍۈگۈرۈپ چىمطىال ثبرغىٍي ثوٌىذىغبْ داغذاَ ئوچۇق ثىر ٍەر ئەِەش-تەٍ .وٌذا چېگراالر
ثبر .ئۇٍغۇرالر ثبرىّەْ دەپّۇ ثبراٌّبٍذۇ .غۇٔذالمۇ؟ ئەگەر ئۇالر تەوٍىّبوبْ چۆٌىگە ثبرىّەْ دېطە
ثەٌىىُ خبٌىغبْ ۋالتىذا ثبراٌىػي ِۇِىىٕذۇ ،ئەِّب ئۇالر خبٌىغبٔچە ئىرالمب ثبراٌّبٍذۇ-دە! ئەگەر
غۇٔذاق ئبضبْ چېگرادىٓ چىممىٍي ثوٌطب ئىذى ،خىتبٍالرٔىڭ دۆٌەت ِۇداپىئەضي ٔېّە ئىع
لىٍىذۇ؟ چېگرا ثوٍٍىرى ئۇالرٔي چىراٍٍىك وۈتۈۋېٍىپ ئىرالمب ئۇزىتىپ لوٍىذىغبْ ثىر
چېگراِىذى؟ ٔەدىّۇ ئۇٔذاق ئىع ثوٌطۇْ! راضت ،ئۇ چبغالردا ٍېڭي تۇغۇٌغبْ ثۇۋالالرغب ضبداَ
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ئېتىٕي لوٍغبٔالرِۇ ٍوق ئەِەش ئىذى .ئۇٔذاق ثوٌغىٕي ثىٍەْ ،ئۇ ۋالىتالردا خىتبً ھۆوۈِىتىّۇ
ضبدإِي لوٌالپ لۇۋۋەتٍەپ ثەرِىگۀّىذى؟ ئۇ چبغذىىي ئۇٍغۇرالرٔي تېخي ھۆوۈِەت ثىٍەْ ثىر
ضەپتە تۇرغبْ ،ھەِذە ثىرٌىىتە ئبِېرىىىٕىڭ ئىرالمب لبرغي تۇرۇغىغب ٔبرازىٍىك ثىٍذۈرگۀٍەر دەپ
ھېطبثٍىٕىػي وېرەن ئىذى .ھەٍرأّەْ ،ثۇٔذاق ثىر ِىطبٌٕي لبٔذاق لىٍىپ ِىٍٍىٌ
ثۆٌگۈٔچىٍىه ئۈچۈْ ِىطبي لىٍىۋاٌذىىىٓ؟ ئۇٔذالتب ئۇٍغۇرالر ثىٍەْ ئوخػبظ ثىر ِەٍذأذا تۇرغبْ
خىتبً ووِپبرتىَىطىٕىّۇ ِىٍٍىٌ ثۆٌگۈٔچىٍەرگە ئبٍالٔذى دېَىػىە توغرا وەٌگىذەن .ئۇٔىڭ
ثۇٔذاق ثىر ِىطبٌٕي ِىٍٍىٌ ثۆٌگۈٔچىٍىه ئۈچۈْ ئۆرٔەن لىٍىپ وۆرضەتىۀٍىىي پەلەتال ِۇۋاپىك
ثوٌّبً لبپتۇ .ئەِّب ئۇٔىڭ دېگەْ ”ثۇٔذاق لبراغتىىىٍەر غىٕجبڭذىىي ئبٌىٌ ِەوتەپٍەردە
ضەۋىَىٍىه وىػىٍەر ئبرىطىذىّۇ ثەوال وۆپ ئىىەْ“ دېگىٕي پۈتۈٍٔەً ٍبٌغبْ .دېھمبٔالر ئبرىطىذا
ثبٌىطىغب ضبدَ ئىطّىٕي لوٍغبٔالرٔي ِۀّۇ ئبڭٍىغبْ .ئەِّب ثبٌىطىغب ضبداَ ئىطىُ لوٍغبْ ئبٌىٌ
ِەوتەپ ضەۋىَىطىذىىىٍەردىٓ ،ثوٌۇپّۇ ٍۇلىرى ِەٌۇِبتٍىمالردىٓ ثىرٔىّۇ تبپبٌّبٍطەْ!
زىَبٌىٍَىرىّىس ضبدإِي ھەرگىس ٍبخػي دېّەٍذۇ .ئۇٔي ثىر ِۇضتەثىت دەپ تؤۇٍذۇ .ثىر تەرەپتىٓ
ِۇضتەثىتچىٍەرٔي ِبختبپٍ ،ۀە ثىر تەرەپتىٓ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك غوئبرىٕي توۋالٍذىغبْ
ھبِبلەت ثۇ دۇَٔبدا ٍولتۇ؟ ثۇٔي ٍبزغبْ ثىر ئەخّەق ئىىەْ!
(ِبلبٌىذىٓ ٍۀە ثىر ئبثساش ئولۇٍذۇ) ئەِەٌىَەتتەٍ ،ۇلىرى لبتالِذىىىٍەردىٓ تبرتىپ تۆۋەْ
لبتالِذىىىٍەرگىچە ثوٌغبْ ئۇٍغۇرالر ئبرىطىذا ”غەرلي تۈروىطتبْ“ ئىذىَىطي ئىٕتبٍٕىٓ وەڭ
ثبزار تبپبالٍذۇ ،ئىٕتبٍىٓ وۈچٍۈن چبلىرىك وۈچىٕي وۆرضىتەٌەٍذۇ” .خىتبٍالرٔي لوغالپ
چىمىراٍٍي“ دېگەْ پرىٕطىپٕي ئۇالرٔىڭ ھەِّىطي لىسغىٓ لبرغي ئبٌىذۇ .غىٕجبڭ ئبپتؤوَ راٍوْ
رەئىطي ئورٔىذا ئوٌتۇرغبٔالر ئبرىطىذىٓ ٔېّە ئۈچۈْ ِەٍِىىەتٍىه ِىٍٍىٌ ئىػالر ووِىتېتىٕىڭ
ِۇدىرى ،خەٌك لۇرۇٌتىَي ِۇئبۋىٓ ثبغٍىمي دەٍذىغبٔالر غۇٔچە وۆپ چىمىذۇ؟ ضەٍپىذىٓ،
ئىطّبٍىٍالردىٓ تبرتىپ تۆِۈر لبتبرٌىك وىػىٍەرٔىڭ ھەِّىطىال ھولۇلىٕي ئبجىسالغتۇرۇظ
ِەلطىتىذە دۆڭگە ٍېمىتىٍغبْ وىػىٍەر ھېطبثٍىٕىذۇ .ھەتتب ضەٍپىذىٓ دېگىٕي «غەرلي
تۈروىطتبْ» ٔىڭ دۆٌەت تبِغىطىٕىّۇ ئوٍذۇرۇپ تەٍَبرالپ ثوپتىىەْ .غىٕجبڭذىىي ئبٌىٌ ِەوتەپ
ضىٕىپٍىرىٕىڭ دوضىىٍىرىذىّۇ پبت-پبتال ثۇٔىڭغب ِۇٔبضىۋەتٍىه غوئبرالر ٍېسىٍىپ تۇرِبلتب .ثۇ
ھەلتە تەغۋىمبت ۋارىمي تبرلىتىپ ٍۈرگۀٍىىىّۇ ضىر ئەِەش .دەي ثۇ تبٌالٔغبْ ئبۋأگبرتالر
ئبرىطىذا ”غەرلي تۈروىطتبْ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىمي“ ئىذىَىطي وەڭ تەضىر وۈچىگە ئىگە
ھبٌەتتە تۇرِبلتب… .
”ضەٍپىذىٓ ،ئىطّبٍىٍالردىٓ تبرتىپ تۆِۈرگىچە ثوٌغبْ وىػىٍەرٔىڭ ھەِّىطي ئەِىٍي
ھولۇلىذىٓ ئبجىسالغتۇرۇظ ِەلطىتىذە ِەروەزگە ٍۆتىەپ وېتىٍىپ دۆڭگە ٍېمىتىٍغبْ
وىػىٍەردۇر“ دەپ راضت گەپٕي لىٍىپتۇ .ئەِّب ئۇٔىڭ وەٍٕىذە دېگىٕيٍ ،ۀي ”ضەٍپىذىٓ ’غەرلي
تۈروىطتبْ‘ تبِغىٍىرىذىٓ تبرتىپ ئوٍذۇرۇپ تەٍَبرالپ لوٍغبْ“ دېگىٕي لىسىك گەپ .ضەٍپىذىٓ
تبِغىالردىٓ تبرتىپ تەٍَبرالپ ثوٌغىٕي ئۈچۈْ ثۇ ھۆوۈِەت ئۇٔي ئۆضتۈرۈپ ِەروەزگە ئبپىرىپ
ئەِەي ثەرگۀّىىەْ؟ ئۇٔي ٔېّىػمب لوٌغب ئبٌّبپتۇ؟ ثۇ گەپٕي ئۇ ٔەدىٓ تبپمبٔذۇ؟ ثۇِۇ ثىر جۆٍٍۈظ-
تە! غەرلي تۈروىطتبٕٔىڭ تبِغىطىٕىّۇ ئوٍذۇرۇپ تەٍَبرالپ لوٍغبْ ثىرضىٕي ھۆوۈِەت ھەجەپ
ئەِەٌذىٓ ئېٍىۋەتّەپتۇ-ھە؟ ئەگەر ضەٍپىذىٕٕىڭ ئۇ ئىػٍىرىذىٓ ھۆوۈِەت خەۋەر تبپّبً لبٌغبْ
ثوٌطب ثۇ ئبدەَ ٔەدىٓ ثىٍىذىىەْ؟
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ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضىٍەر ثۇرۇْ ثۇٔىڭذەن ثىر ئىػتىٓ پەلەتال خەۋەر تبپّىغبّٔىذىڭالر؟
ِۇختەرٍ :بق ،ثۇٔذاق گەپٕي ِبٔب ثۈگۈْ ثىرىٕچي لېتىُ ئبڭٍىػىُ ،ثۇرۇْ زادىال ئبڭالپ ثبلّىغبْ
ئىىۀّەْ .راضت غۇٔذاق ثىر ئىع ٍۈز ثەرگەْ ثوٌطب ِەروەزدىىىٍەر ٔېّە لىٍىذىغبْ ئبدەٍِەروەْ؟
تېخي ثۇٔذاق ثىرضىٕي ئۆزٌىرىٕىڭ خەٌك لۇرۇٌتىَىٕىڭ ِۇئبۋىٓ ثبغٍىمي لىٍىۋېٍىػمىٕىچۇ
تېخي! ئۇ دېگەْ غىٕجبڭ خەٌمىٕىڭ وۆزىذە پەلەتال لەھرىّبْ ثوٌۇغمب الٍبلىتي ٍوق ثىرضي
ھېطبثٍىٕىذۇ .ثۇٔي ِەروەزدىىىٍەر ثىسدىّٕۇ ٍبخػي ثىٍىذۇ .ثوٌّىطب ئۇٔي ٔېّىال لىٍىۋېتىّەْ
دېطە وۈچي ٍەتّەِتي؟

ھۆوۈِەت ئبزضبٍٔىك ِىٍٍەتٍەرگە راضتىٕىال ئەتىۋار بېرىع
ضىَبضىتي ئىجرا لىٍغبّٔۇ؟

ِۇختەر( :ئۇ ِبلبٌىٕىڭ داۋاِىٕي ئولۇٍذۇ) ھۆوۈِەت ثۇرۇْ ثۇٔذاق ئىػالر ئۈضتىذە ٔۇرغۇٍٔىغبْ
ضىَبضەت-لبرارالرٔي چىمىرىػمبْ ئىذى .ئەِذى ئۆرۈٌۈپ ئۇ لىٍغبٍٔىرىغب لبراٍذىغبْ ثوٌطبق،
ھۆوۈِەت دېگۀذەن ِۇۋەپپەلىَەتٍىه ئىع لىٍّىغبٍٔىمىٕي وۆرۈپ ئبالالٍّىس .ئوثَېىتىپ
جەھەتتىٓ ئېٍىپ ئېَتطبق ،دەي غۇ ضىَبضەت-تۈزۈٍِەر ِىٍٍىٌ زىذٍەتٍەرٔي وۈچەٍتىۋېتىػىە
ضەۋەة ثوٌغبٍْ .ۀي :ثۇ ئىػالر ’تېررورچىالر‘ غب خىتبٍٕىڭ غىٕجبڭىذا ئۆضۈپ ٍېتىٍىع پۇرضىتي
ٍبرىتىپ ثېرىپ ،ئىذىَىۋى ھەِذە ِبددىٌ جەھەتٍەردە ھۈي ھبزىرالظ ِۇھىتىٕي ٍبرىتىپ
ثەرگۀٍىىي ئوتتۇرىغب چىمتي .غۇڭب خىتبً ھۆوۈِىتي ثۈگۈٔگە وەٌگۀذىال -00ضېٕتەثىر َٔوٍورن
تېررورٌۇق ھۇجۇَ لىٍىع ۋەلەضىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ غىٕجبڭ ِۇضتەلىٍچىٍىرى ِەضىٍىطىٕي
دۇَٔبغب ئبغىبرىالغمب ِەججۇر ثوٌغبْ .غۇ ئبرلىٍىك خەٌمئبرا جبِبئەتچىٍىىي ئبرىطىذا غىٕجبڭ
ِۇضتەلىٍچىالر وۈچىگە زەرثە ثېرىع ئىػٍىرىذىىي ھىّبٍىطىٕي لوٌغب وەٌتۈرەٌىذى.
دېّەن ،ثۇ وىػىّۇ ِىٍٍىٌ ِەضىٍىٕىڭ ھۆوۈِەت پەٍذا لىٍغبْ ِەضىٍە ئىىۀٍىىىٕي لوثۇي
لىٍىپتۇ-دە .دېّەن ثۇ ئىػالر ھەرگىسِۇ ثىس ئۇٍغۇرالرٔىڭ خبتبٌىمي ئەِەضىەٍْ .بوي ثوٌّىطب
خىتبٍالر ثىٍەْ ئۇٍغۇرالرٔىڭ خبتبٌىمي دېَىػىە ثوٌّبٍذىغبٍٔىمىٕي ،ثۇ ئىػمب ھۆوۈِەتٕىڭ ئۆزى
ِەضئۇي ئىىۀٍىىىٕي تؤۇغبْ .دېّەن ئۇ ئبدەَ ھېچ ثوٌّىغبٔذا ثۇ گەپٕي ثوٌطىّۇ ئېتىراپ لىپتۇ.
(ِبلبٌىٕىڭ داۋاِىٕي ئولۇٍذۇ) غىٕجبڭ ٍ-0000ىٍي تىٕچٍىك ثىٍەْ ئبزاد لىٍىٕغبٔذىٓ ثۇٍبْ
ِىٍٍىٌ زىذدىَەتٍەر ئىسچىً ِەۋجۇت ثوٌۇپ وەٌّەوتە ،ۋاڭ جىٓ ووِپبرتىَىٕىڭ ِىٍٍىٌ
ضىَبضىتىٕي ئىجرا لىٍغبْ ۋالتىذا ئېغىر خبتبٌىك ضبدىر لىٍغىٕىذىٓ ثبغمب ،غىٕجبڭذىىي
جەِئىَەت ِۇلىٍّىمي ئىسچىً ضبلالٔغبِْ ،ىٍٍىٌ زىذٍەتٍەر ئەڭ ضىٍىك ھەي لىٍىٕغبْ دەۋرٌەر
ھەلىمەتۀّۇ ِبۋ زەٍذوڭ دەۋرىگە ِۀطۇپ ،غىٕجبڭذا تۇرۇۋاتمبْ ثبرٌىك وىػىٍەر دېگۈدەن غۇٔذاق
لبراٍذۇِ .بۋ زەٍذوڭ دەۋرىذىٓ وېَىٓ ،غىٕجبڭ ۋەزىَىتي وۈٔطبٍىٓ لبالٍّبلبٍٔىػىػمبِ ،ىٍٍىٌ
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زىذٍەتٍەر ثبرغبٔطېرى وۈچىَىػىە ثبغالپِ ،ەروەزٔىڭ غىٕجبڭذا ٍۈرگىسىپ وېٍىۋاتمبْ ئەِىر-
پەرِبٍٔىرى ھەتتب ئۇٍغۇرالرٔىّۇ ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ ِۇضۇٌّبْ خەٌمىٕىڭ ھىّبٍىطىذىٓ ِەھرۇَ
لېٍىع ثىٍۀال لبٌّبً ،غىٕجبڭ ٔوپۇضىٕىڭ ٍۈزدە لىرىك لىطّىٕي تەغىىً لىٍىذىغبْ
خىتبٍالرٔىڭّۇ ھىّبٍىطىگە ئېرىػەٌّەً وەٌذىٔ .ۇرغۇٍٔىغبْ ضىَبضەتٍەر ِبھىَەتتە پۈتىۈي
غىٕجبڭ خەٌمىٕىڭ ئورتبق ِۀپەئەتىٕي زىَبٔغب ئۇچرىتىػمب ثبغٍىذى.
ثۇ دېگىٕي راضت.
(ِبلبٌىٕىڭ داۋاِىٕي ئولۇٍذۇ) ٍ-01ىٍالردىٓ وېَىٓ غىٕجبڭذا ئۈچتە  11پىرضۀتىە وبپبٌەتٍىه
لىٍىع دېگەْ ضىَبضەتٕي ِەججۇرى ٍوٌغب لوٍۇغمب ثبغٍىذىٍ .ۀي ئولۇغۇچي ئېٍىػتب ئبزضبٍٔىك
ِىٍٍەتٍەر ٍۈزدە ئبتّىػٕي ئىگىٍىػي ،ئىػچي لوثۇي لىٍىػتب ئبزضبٍٔىك ِىٍٍەتٍەر ٍۈزدە
ئبتّىػٕي ئىگىٍىػي ،ئەضىەر ئېٍىػتب ئبزضبٍٔىك ِىٍٍەتٍەر ٍۈزدە ئبتّىػٕي ئىگىٍىػي وېرەن
(پىالٍٔىك ئىگىٍىه ٍوٌغب لوٍۇٌغبْ ٍىٍالردا ئەضىەرٌەر ھەرثىٍىىتىٓ چېىىٕىپ دەرھبي تۆِۈر
تبۋاق ئىع ئورٔىغب ئورۇٔالغتۇرىالتتي) دېگەْ ضىَبضەت ِەججۇرى ئىجرا لىٍىٕذى .وېَىٓ ثۇ ئىع
ئۆزگىرىپ ھەرلبٔذاق ثىر ئىػتب ئبزضبٍٔىك ِىٍٍەتٍەر ئبتّىع پىرضۀتٕي ئىگىٍىػي وېرەن
دەٍذىغبْ ھبٌغب وەٌذى .غۇٔذىٓ ثبغالپ ثۇرۇٔمي ضىَبضەت-پەرِبٔالر ِىمذار ئۆٌچىّي ثوٍىچە
لبرىٍىذىغبْ ثوٌۇپِ ،ىٍٍەتٍەر ئوتتۇرىطىذىىي زىذٍەت ،ئىرلي وەِطىتىػٍەر ضۇٔئي غەوىٍذە
ئوتتۇرىغب چىمىپِ ،ىٍٍىٌ زىذدىَەتٍەر وۈٔذىٓ-وۈٔگە جىذدىٍىػىػمب لبراپ ٍۈزٌۀذى.
خىتبٍالرٔىڭ ِۇضۇٌّبْ ِىٍٍەتٍەرگە ٔىطجەتەْ تەڭطىسٌىه ِۇئبِىٍىگە ئۇچرىػي تەرەلمىٌ لىٍىپ
وەِطىتىٍىذىغبْٔ ،برازىٍىك ھېططَبتٍىرى تەرەلمىٌ لىٍىپ ئۆچّۀٍىه لىٍىٕىذىغبْ ھبٌغب
وەٌذىِ .ەضىٍەْ ئبٌىٌ ِەوتەپىە ئىّتىھبْ ثېرىذىغبٔالرٔي ئېٍىپ ئېَتطبق ،غىٕجبڭذىىي خىتبً
ئولۇغۇچىالر غىٕجبڭذىىي ئولۇغۇچي تبٌالظ چېىىٕىڭ ثبغمب ئۆٌىىٍەرٔىڭىىذىٓ ٍۇلىرى
ثۆٌىػىذەن ٔبھەلچىٍىمالرغب چىذاغٍىك ثېرىػتىٓ ثبغمبٍ ،ۀە ئوِۇِي لوثۇي لىٍىٕىذىغبْ
ئولۇغۇچي ضبٔي ئىچىذە ٍۈزدە لىرىمتىٓ ئېػىپ وەتّىطۇْ دەٍذىغبْ وەِطىتىٍىػٍەرگىّۇ
چىذاغمب ِەججۇر لىٍىٕذى!
ثۇ دېگۀٍىرىٕىڭ ھەِّىطي لۇرۇق جۆٍٍۈغٍەروەْ .ئولۇغۇچي ئېٍىػتبٍ-0001 ،ىٍي پۈتۈْ
غىٕجبڭ ثوٍىچە ئبراْ ِ 1ىڭ ِىٍٍىٌ ئولۇغۇچي لوثۇي لىٍىٕغبْ .غۇ ٍىٍٍي ئولۇتمۇچىّىس ثىسگە
ئېٍىٕىذىغبْ ئولۇغۇچي ضبٔىٕي چولۇَ ِ 1ىڭذىٓ ئبغۇرۇۋەتّەضٍىه تەٌەپ لىٍىّٕبلتب دېگەْ
ئىذى.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضەْ غۇ ٍىٍي ئبٌىٌ ِەوتەپ ئىّتىھبٔغب لبتٕبغمبّٔىذىڭ؟
ِۇختەر :غۇٔذاق .ئۇ چبغذا پۈتۈْ غىٕجبڭ ثوٍىچە ئبٌىٌ ِەوتەپىە لوثۇي لىٍىٕغبْ ئولۇغۇچىالر
ضبٔىٕىڭ لبٔچە ئىىۀٍىىىٕي ثىٍّەٍذىىۀّەْ .ئەِّب ِۇتٍەق تۈردە ئوْ ِىڭذىٓ ئبرتۇق ئىىۀٍىىي
ئېٕىك.
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ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەگەر ئولۇغۇچي ئېٍىػتب ِىٍٍىالر ٍۈزدە ئبتّىػتىٓ وەَ ثوٌّىطۇْ دېَىٍگەْ ثوٌطب
ثۇٔىڭذىٓ چولۇَ خەۋىرىڭ ثوالتتىغۇ دەٍّەْ.
ِۇختەر :ئەٌۋەتتە خەۋەر تېپىػىُ وېرەوتي-دە .ثىسٔىڭ ئولۇتمۇچىّىس غۇ چبغذا ثىسگە دېگىٕىٕي
ھەرگىس ئۇٔتۇِبٍّەْ :پۈتۈْ غىٕجبڭ ثوٍىچە ِىٍٍىٌ ئولۇغۇچىالردىٓ ِ 1ىڭ وىػي لوثۇي
لىٍىٕىذىىەْ ،ضىٍەر چولۇَ غۇ ِ 1ىڭٕىڭ ئىچىگە وىرەٌىػىڭالر وېرەن .ئەگەر ثۇ ضبْ ئىچىگە
وىرەٌّەً لبٌطبڭالر ،ضىٍەرٔىڭ ثۇٔذىٓ وېَىٓ ئبٌىٌ ِەوتەپ ٍبوي تېخٕىىوِالردا ئولۇظ
ھەلمىڭالر تۈگەٍذۇ ،ئبٌىذىغبْ ضبْ ِ 1ىڭ ،ئۇٔتۇِبڭالر ،ئېٕىك ِ 1ىڭ دەپ ثەٌگىٍۀگەْ! دەپ
ئېَتمبْ ئىذى.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇ ٍىٍي راضت ئوْ ِىڭ ٔەپەر ئولۇغۇچي لوثۇي لىٍىٕغبٔذۇ ھەرلبچبْ ،ئۇٔىڭ 11
پىرضىٕي راضال ِ 1ىڭ ثوٌىذۇ ئەِەضّۇ؟ ئەگەر ضىٍەرٔي ِ 1ىڭذا چەوٍەپ تۇتمبْ ثوٌطب ،ثۇ ئوتتۇرىذا
ثىر ٔىطجەتٕىڭ ثبرٌىمىٕي وۆرضىتىذۇ.
ِۇختەر :ئۇٔذاق دېگىٕىڭ ثىٍەْ خىتبً ئولۇغۇچىالر خىتبً ئۆٌىىٍىرىگە لوثۇي لىٍىذىغبْ
ِەوتەپٍەرگىّۇ تبٌٍىٕىع پۇرضىتي ثبر تۇرضب؟ ئۇٔذاق پۇرضەت ثىسدە ٍوق.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضىٍەر خىتبٍذىىي ِەوتەپٍەرگە تبٌالّٔبِتىڭالر؟
ِۇختەرٍ :بق ِۇِىىٓ ئەِەش .ثىس ئىچىىرىذىىي ِەوتەپٍەرگە لوثۇي لىٍىٕىػىّىس ئۈچۈْ لەتئىٌ
تۈردە تەٍَبرٌىك ضىٕىپالرغب لوثۇي لىٍىٕغبْ ثۆٌىػىّىس وېرەن .ئۇ دېگەْ ئىٕتبٍىٓ چەوٍىه ثىر
ضبْ .خىتبً ئولۇغۇچىالر غىٕجبڭذىىي ِەوتەپٍەرگە لوثۇي لىٍىٕىػتب ثەٌىىُ غۇٔذاق ثىرەر
ٔىطجەت ثۆٌىػىّۇ ِۇِىىٓ .ئەِّب ئۇالر غىٕجبڭذىٓ ثبغمب ھەرلبٔذاق ئۆٌىىٍەرٔىڭ ئبٌىٌ
ِەوتەپٍىرىگە وىرەٌەٍذۇ-دە! ثىسچۇ؟ ثىس  0دەرضٕىڭ ھەِّىطىذە توٌۇق ٔوِۇر ئبالٌىغبْ ثوٌطبلّۇ
ثىسٔي چىڭخۋا ،ثېَجىڭ ئۇٔىۋېرضىتېتٍىرىغب لوثۇي لىٍىػّبٍذۇ-دە .ثىسدىٓ ئولۇغۇچي تبٌالغتب
خىتبٍذىىي ِەوتەپٍەرگە ئورۇْ ٍوق .ثىس پەلەتال غىٕجبڭذىىي ِەوتەپٍەرٔىڭال تبٌٍىػىغب
لبتٕىػبالٍّىس .ئەگەر غىٕجبڭٕىڭ ضىرتىذىىي ئبٌىٌ ِەوتەپٍەرگە ئىّتىھبْ ثېرىّىس دېطەن
ئبۋۋاي غىٕجبڭ ئۇٔىۋېرضىتېتي ٍبوي غىٕجبڭ پېذاگوگىىب ئۇٔىۋېرضىتېتىٕىڭ ئبچمبْ تەٍَبرٌىك
ضىٕىپٍىرىغب لوثۇي لىٍىٕىػىّىس غەرت .ئۇ ٍەردە ثىر-ئىىىي ٍىً تەٍَبرٌىك لىٍغبٔذىٓ وېَىٕال
ئبٔذىٓ رەضّىٌ ئبٌىٌ ِەوتەپ ئىّتىھبٔغب لبتٕىػبالٍّىس.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەضىەرٌىىىە ئېٍىػتب ٍۈزدە ئبتّىع ئبز ضبٍٔىك ِىٍٍەت ثۆٌىػي وېرەن دېگىٕي
ٍوق گەپ .ئۇٔي لوً .ئىػچي ئېٍىػتىچۇ؟
ِۇختەر :ئەضىەر ئبٌغىذەوّىع ،ئەضىەرٌىه دېگەْ ثەوال ِۇھىُ ثىر ئىع .ئەضىەر تبٌالغتب ٍۈزدە
ئبتّىع دەٍطەٍْ ،ۈزە ئؤّۇ ثوالٌّبٍّىس .ضەْ ئوٍالپ ثبق ،لوراي ثىٍەْ ئوق-دورىٕي ئۇٍغۇرالرٔىڭ
لوٌىغب تۇتمۇزۇپ لوٍبالرِۇ ئۇالر؟ ئۇٍغۇر ضبلچىٍىرىغىّۇ لوراي ثەرِەٍۋاتمبْ ٍەردە ،ثىسدىٓ
ھەرثىٍىىىە ئبٌىذۇ دەِطەْ؟
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ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئىػچي ئېٍىػچۇ؟
ِۇختەر :ثۇٔي تەوػۈرۈظ ثەوال ئبضبِْ .ەضىٍەْ ٍ-01ىٍالردا لبٔچە ئىػچي ثبر ئىذى ،ئۇالرٔىڭ
ِىٍٍىٌ ٔىطجىتي لبٔچىٍىه ئىىۀٍىىىٕي ئبضبٔال ضۈرۈغتە لىٍغىٍي ثوٌىذۇ .ثەٌىىُ ئىػچىالر
ئبرىطىذا ئۇٍغۇرالر وۆپرەن ٍبوي تەڭ ثۆٌىػىّۇ ِۇِىىٓ (ئۈرۈِچي تَبٔػبْ ٍېّەوٍىىٍەر زاۋۇتىذا
ثىرِىڭ ئىىىي ٍۈزدەن ئىػچي-خىسِەتچىذىٓ ٔ 1ەپەر رەضّىٌ ئۇٍغۇر ئىػچئ 5 ،ەپەر ۋالىتٍىك
ئىػچي ثبر ثوٌۇپ ،ئۇالرٔىڭ ٔ 0ەپىرى وبتوٌذا وۆِۈر توغۇٍذىىۀذۇق ،لبٌغبٔالرٔىڭ ھەِّىطي
وەِپۈت ئوراٍذىغبٔالر .وبدىردىٓ ثىر ٔەپىرى ثبر ثوٌۇپ ،ئۇِۇ ئىػخبٔىذىٓ ئورۇٔغب ئېرىػەٌّەً ضېختب
رېّؤتچىٍىك لىالتتىىەْ .0001 ،تَبٔػبْ خىّىَە زاۋۇتىذا ِ 01ىڭذىٓ ئبرتۇق ئىػچي-خىسِەتچي
ثبر ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ئىچىذە ئوْ ٔەچچە لوً ثبلىذىغبْ ئىػچي 5-0 ،ئەخٍەت توغۇٍذىغبْ ئىػچي ثبر
ئىىۀذۇق .ھە راضت ،ثىر ئۇٍغۇر ئۀجىٕىرىّۇ ثبر ثوٌۇپ ،غۇ ٍىٍىطي ئۇٔي ٍېسىغب
چۈغىرىۋەتىۀّىع 0001 .ئۈرۈِچي تَبٔػبْ پىىبپ چوڭ رېّؤت زاۋۇتىذا  011گە ٍېمىٓ ئىػچي-
وبدىر ثبر ثوٌۇپ ،ثۇٔىڭ ئىچىذە تۆت ٔەپەر ثبزغبٔچي ۋە ٔ 0ەپەر رېّؤتچي ئۇٍغۇر-تبتبرالر ثبر ئىىۀذۇق.
ثبزغبٔچىٍىممب تبٌٍىٕبٌىغبٔذىىىٓ ثىس ھەلىمەتەْ وۈچٍۈن خەق جۇِۇ! پۀٍەر ئبوبدېّىَىطي
فىسىىب ،خىّىَە تەتمىمبت ٍۇرتٍىرىذا  011دىٓ ئبرتۇق خىسِەتچي ثبر ثوٌۇپ ،ئۇالرٔىڭ ئىچىذە
ٔەچچىطي ضوۋېتتب ئولۇغبْ ٔ 00ەپەر ِىٍٍىٌ خىسِەتچىطي ثبر ئىىۀذۇق .ئبخجبرات تەتمىمبت
ٍۇرتىٕىڭّۇ  11تەن وبدىرى ثوٌۇپ ،ئبرىطىذا ثىر ٔەپەر ئۇٍغۇر ۋە ٍۀە ثىر ٔەپەر خىتبٍذىٓ ثوٌغبْ
ئۇٍغۇرچە تەرجىّبْ ،ثىر ٔەپەر داغۇردىٓ ثوٌغبْ ئۇٍغۇرچە تەرجىّبٔي ثبر ئىىەْ … .دېپرىٕطَبي-
ئېٕتېگراي تەڭٍىّىٍىرىٕي ٍېػىػٕي ئۇٔتۇپ لبٌغبٍٔىمىُ ئۈچۈْ ثۇالرٔىڭ ٔىطپىتىٕي ھېطبثالپ
چىمىػمب ئبجىس وېٍىپ لبٌذىُ .ھە ،توغرا ،ثۇٔىڭ ئىچىذە خىّىَە تەتمىمبت ٍۇرتىٕىڭ ثىر ئۇٍغۇر
ِۇئبۋىٓ ثبغٍىمي ثبر ثوٌۇپ ،خىتبٍچە لەتئىٌ ضبۋاتي ٍوق ،ئۇٍغۇرچە وؤب ٍېسىك گېسىتىذىٓ
ِوخوروب ٍۆگەپ چەوىىذەوال ضبۋاتي ثبر ئىذى .ثىس ٔېّە دېگەْ لبثىٍىَەتٍىه ِىٍٍەتّىس-ھە!
ضبۋاتطىسٌىرىّىسِۇ ئبوبدېّىىالرٔي ثبغمۇراالٍذۇ .ثۇ وىػي ،وىچىىىذە ثىر ضودىگەرٔىڭ
ٍبٌٍىۋېٍىػي ثىٍەْ ٌۀجۇغب ئېٍىپ وېتىٍگۀىىەْ .ئۇ ٍەردە گوڭطۀذاڭ وېٍىپ لبٌغبچمب ئۇ
ضودىىەر ثىٍٍە ئېٍىپ وەٌگەْ لبدىر ئىطىٍّىه ثۇ ثبٌىٕي تبغٍىۋېتىپ لېچىپ وېتىپتۇ .وېَىٓ
ثۇ ثبال گوڭطۀذاڭ ئبرِىَىطىٕىڭ غىٕجبڭغب تۇٔجي وىرىع پىَبدە لىطىٍّىرىغب ٍوي ثبغچىٍىك،
تەرجىّبٍٔىك ئۈچۈْ تبٌٍىٕىپ ئۈرۈِچىگە لبٍتىپ وەٌگۀذىٓ وېَىٓ ،ئبخىرى ئۇٔي
ئبوبدېّىَىٕىڭ خىّىَە تەتمىمبت ٍۇرتىٕىڭ ِۇئبۋىٓ ثبغٍىمي ۋەزىپىطي ثىٍەْ ِۇوبپبتالغمبْ.
غەخطي ئبالھىذىٍىىي ،پەلەتال رۀجىػٕي ثىٍّەٍذىغبْ ،ضبپ گۀطۇ تىٍىذا ضۆزٌىَەٌەٍذىغبْ ۋە
ثىٕب-لوراالرٔىڭ تبزىٍىك ئىػٍىرىٕي ئورۇٔالغتۇرۇغمب ِبھىر ثىرضي ئىذى − .0000 .ت› ،ئەِّب
ِەِۇرى وبدىرالر ئىچىذە خىتبٍالر  01پىرضۀتتىٓ ئبرتۇلىٕي ئىگىٍەٍذۇِ .ەْ ثۇرۇْ ئىػٍىگەْ
ئىذارىذە ٔ 00ەپەر ئبدەَ ثبر ئىذى .ئۇالردىٓ ٔ 0ەپىرىّىس ئۇٍغۇر ئىذۇق .لبتٕبظ ثبغمبرِىطىذا 01
ٔەچچىّىىىٓ ٍبوي  01غۇ دەٍّەْ ئبدىّي ثبر ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ ٔ 5ەپىرى ئۇٍغۇر ،لبٌغبٍٔىرىٕىڭ
ھەِّىطي خىتبً ئىذى .ضەْ ھبزىر خبٌىغبْ ثىر ئىذارىگە وىرىپ ثبق ،ئۇ ٍەرٌەردە ئبضبضەْ ئۇٍغۇر
ٍولٍۇلىٕي وۆرۈۋاالالٍطەْ ئەِّب ِىٍٍىٌ ِەوتەپٍەردە ثۇ ٔىطجەت خېٍي ٍبِبْ ئەِەش .چۈٔىي ئۇٍغۇر
تىٍي ثىٍەْ دەرش ثېرەٌەٍذىغبْ خىتبً ثوٌّىغبچمب ،ئۇ ٍەرٌەردە ئۇٍغۇرالر خېٍي ٍۇلىرى ٔىطجەتتە
ئىىەْ.
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”لۇغمبچالرٔىڭّۇ غەرلي جۀوپمب ئۇچۇغي“ غب وىُ ضەۋەبچي؟

ِۇختەرِ( :بلبٌىٕىڭ داۋاِىٕي ئولۇٍذۇ) غىٕجبڭذىىي ئبٌىٌ ِەوتەپٍەردىىي ھەرخىً ِىٍٍەتٍەر
ئەٍٕي ضىٕىپتب ،ئەٍٕىٌ پبووٌتىتتب ۋە ئەٍٕي وەضىپتە ئولۇپ تۇرۇلٍۇق ثىر تۇتبظ ئولۇتۇٌّبٍذۇ.
ئۇالرٔىڭ ئولۇتمۇچىطي ئبٍرىُ ،دەرش پروگراِّىٍىرى ئبٍرىُ ،دەرضٍىه وىتبثٍىرىّۇ پۈتۈٍٔەً
ثبغمىچە.
غۇٔذاق ،دەرضٍىىٍەر ئوخػبظ ئەِەش .ثىس ئۇ چبغذا ئۇٍغۇرچە دەرش ئبالتتۇق .ئەِّب دەرضٍىه
ِەزِۇٔي ھەِّىطىذىال ئوخػبغمۇ؟ ِبتېّبتىىب ،فىسىىب دېگۀذەن دەرضٍەرٔي ئىىىي خىً ئۆتۈظ
ئىّىبٔىَىتي ثوٌّىطب وېرەن؟ ئىطّىٕىڭ ئبتىٍىػي ئوخػىّىغبٔذەن لىٍغىٕي ثىٍەْ
ھەِّىطىٕىڭال ِەزِۇٔي ئوخػبظِ .ەضىٍەْ ئېھتىّبٌٍىك ٔەزەرىَىطىٕىڭ ٔەزەرىَىطي دۇَٔبٔىڭ
ٔەرىگىال ثبرضب ئوخػبغمۇ؟ ئېھتىّبٌٍىك دېگەْ ٔېّە دېگەْ ضوئبٌغب ثېرىٍىذىغبْ جبۋاة ھەِّە ٍەردە
ئوخػبغتۇ؟ ٍبوي ثوٌّىطب ئۇٍغۇرچە ئېھتىّبٌٍىك چۈغۀچىطي ثىٍەْ خىتبٍچە ئېھتىّبٌٍىك
چۈغۀچىطي پەرلٍىك ئىساھٍىٕبِذۇ؟ ئۇ ثۇ ٍەردە ثۇ ئىىىي تىٍذا ٔەزەرىَىٍەرٔىڭ ئىپبدىٍىٕىػىّۇ
ئوخػبظ ثوٌّبٍذۇ دېّەوچي ثوٌۇپتۇ.
(داۋاِىٕي ئولۇٍذۇ) ِەروىسى ھۆوۈِەتٕىڭ ثۇ تۈردىىي ضىَبضەتٍىرى غىٕجبڭ ِۇضۇٌّبٍٔىرى
ئبرىطىذا وۆزٌۀگەْ ٔەتىجىگە ئېرىػەٌّىگۀال ثوٌّبًٍ ،ۀە خىتبٍالر (غىٕجبڭذىىي ھېمىمي
ئبزضبٍٔىك ِىٍٍەت ئەضٍي خىتبً ِىٍٍىتىذۇر) غب پەلەتال تەڭ ِۇئبِىٍە لىٍىّٕبً وەٌّەوتە-01 .
ٍىٍالرٔىڭ دەضٍىپىذە ،خۇ ٍبۋثبڭ غىٕجبڭغب وېٍىپ خىسِەتٍەرٔي وۆزدىٓ وۆچۈرۈغىذىٓ وېَىٓ،
غىٕجبڭذا ثوزٍەر ئۆزٌەغتۈرۈظ ثىٍەْ ٔەچچە ئوْ ٍىً غۇغۇٌٍىٕىپ وەٌگەْ خىتبً وبدىرٌىرى
ثېَجىڭغب ئېمىٓ لىٍىپ ئەرز لىٍىػمب وىرىػىذۇ :ثىس ثۇ ٍەر ئۈچۈْ ٍبغٍىك ثبھىرىّىس ثىٍەْ
پۈتۈْ ھبٍبتىّىسٔي ،پۈتۈْ ئەۋالدىّىسٔي ثېغىػٍىذۇق! غۇٔي ثىٍىػىّىس وېرەوىي ،ئبٌىٌ ِەوتەپىە
ئىّتىھبْ ثېرىپ ئولۇظ ،ئىػچىٍىممب لوثۇي لىٍىٕىع ،ھەرثىٍىىىە لوثۇي لىٍىٕىع دېگۀٍەر ئۆز
ۋالتىذىىي ثۇ ثىچبرە خەٌك پەرزۀتٍىرىٕىڭ ثىردىٓ-ثىر چىمىع ٍوٌي ھېطبثٍىٕبتتي! ِەروەز
ٍوٌغب لوٍۇۋاتمبْ ثۇ ضىَبضەتٍەر تۈپەٍٍىذىٓ زور وۆٌەِذىىي خىتبٍالرٔىڭ غىٕجبڭذا ٍىٍتىس تبرتىع
ئىرادىطىٕي ثوغبغتۇرۇۋەتتي ،ئبلىۋەتتە ٍ-01ىٍالرٔىڭ ئبخىرىذىٓ ثبغالپ ئبٔب ٍۇرتىغب لبٍتىپ
وېتىع دوٌمۇٔىٕىڭ پەٍذا ثۆٌىػىٕي وەٌتۈرۈپ چىمبردى .ئۇالر ئۆزٌىرىٕي خىتبً ئۆٌىىٍىرىذىىي
خىتبٍالرغب ضېٍىػتۇرۇپ ئۇالردىٓ تۆۋەْ تۇرىذىغبٍٔىمىٕىال ھېص لىٍىپ لبٌّبً ،ھەتتب
غىٕجبڭذىىي ِۇضۇٌّبٔالرغب ضېٍىػتۇرغبٔذىّۇ ئۆزٌىرىٕىڭ تۆۋەْ تۇرىذىغبٍٔىمىٕي تؤۇپ
ٍېتىػىەْ ئىذى! گەرچە ِەروەز ثىٍەْ ٍەرٌىه ھۆوۈِەتٍەر وەٍٕي-وەٍٕىذىٓ ”پرىٕطىپ جەھەتتە
غىٕجبڭٍىك ِەوتەپ پۈتتەرگۀٍەر چولۇَ غىٕجبڭغب لبٍتىپ وېتىػي وېرەن“” ،جۀوپتىىي ئۈچ
ۋىالٍەت-ئوثالضتىٓ وېٍىپ ئبٌىٌ ِەوتەپ پۈتتۈرگۀٍەر لەتئىٌ وەٌگەْ ٍېرىغب لبٍتۇرۇٌىذۇ،
ئۈرۈِچىگە ئېٍىپ لېٍىػمب لەتئىٌ ثوٌّبٍذۇ“” ،تەرەلمىٌ لىٍغبْ راٍؤالر غىٕجبڭٍىمالر
ئبرىطىذىٓ ئبدەَ تبٌالغمب لەتئىٌ ٍوي لوٍۇٌّبٍذۇ“ دېگۀذەن ثىر لبتبر وىػىٍەر لەٌجىٕي
زەدىٍەٍذىغبْ ،وىػىٍىه ھولۇلمب زىت ضىَبضەتٍەرٔي ثبزارغب ضېٍىپ ٍۈرگىٕىگە لبرىّبً،
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غىٕجبڭذىىي ئىجتىّبئىٌ داۋاٌغۇغالر وۈٔذىٓ-وۈٔگە وۈچىَىپ ثبرِبلتب .ثۇرۇٔمي ”توز لۇغٍىرى
غەرلي جۀوپمب ئۇچۇپ وېتىۋاتىذۇ“ دەٍذىغبٔذىٓ ثۈگۈٔىي ”لۇغمبچالرِۇ غەرلي جۀوپمب ئۇچۇپ
وېتىذىغبْ“ ۋەزىَەتىە ضەۋەثچي ثوٌّبلتب .ئۇٔذالتب ثۇ ھۆوۈِەت ٔېّىػمب ثۇرۇٔمي ضىَبضەتٍىرىٕي
لبٍتىذىٓ ئوتتۇرىغب لوٍۇپ ِۇھبوىّە لىٍىپ ثبلّبٍذىىەْ؟ ٍبوي ثوٌّىطب خەٌمئبراٌىك
تېررورچىٍىممب لبرغي تۇرۇظ غبِىٍىٕي پۇرضەت ثىٍىپ غىٕجبڭ ِەضىٍىطىٕي ۋالىتٍىك
ثبضتۇرىۋاٌذۇق دەپ ئوٍالۋاتبِذۇ؟ ٍبق ،ثۇ ضىَبضەت ئۆزگەرتىٍّەٍذىىەِْ ،ەضىٍىٕي ھەرگىسِۇ تۈپ
ٍىٍتىسىذىٓ ھەي لىالٌّبٍطىٍەر!
ثۇ ئبدەِٕىڭ لبراغٍىرى پۈتۈٍٔەً تبجبۋۇزچىالر ضىَبضىتىٕي ھىّبٍە لىٍىذىغبْ لبراغالر ئىىۀغۇ!
ثۇ ئبدەَ تېخىّۇ وۆپ خىتبٍٕي غىٕجبڭغب ٍۆتىەغٕي خىَبي لىٍىپ ٍۈرگۀىىۀذە ،ئۇٔىڭ ثۇ ئبرزۇضي
ٔەق ِىٍٍەتچىٍىىٕي چىمىع ٔۇلتىطي لىٍغبٔىىەْ .ئۇ ھۆوۈِەت تېخىّۇ ٍبخػي ثىر ضىَبضەت
تۈزۈپ تېخىّۇ وۆپ خىتبٍٕىڭ غىٕجبڭذا ٍىٍتىس تبرتىػىغب ٍبر ٍۆٌەن ثۆٌىػىٕي تەٌەپ لىٍىذىغبْ
ثىرضي ئىىۀذە .ضەْ ثبغمىالرٔىڭ ٍېرىغب ئۇٔچە وۆپ ئبدىّىڭٕي ئەوېٍىپ ٍىٍتىس تبرتمۇزىّەْ
دېَىػتىىي غەرىسىڭ ٔېّە؟ ئۇٔىڭ غەرىسى ئىّپېرىَىطي ئۈچۈْ چبپبرِۀٍىه لىٍىػتىٓ ثبغمب
ٔەرضە ئەِەش .ئۇٔىڭ ثۇ ۋەتۀپەرۋەرٌىه ئىذىَىطي ثوٍىچە ثوٌغبٔذا ،ضىچۋۀٍىىٍەرٔىڭ ھەِّىٕي
غىٕجبڭغب ٍۆتىەپ وېٍىۋاٌطىال ئبٔذىٓ ئبراَ تبپىذىغبٔذەن لىٍىذۇ.
(ِبلبٌىٕىڭ داۋاِىٕي ئولۇٍذۇ) ثۈگۈٔىي وۈٔذە ،ھۆوۈِەت ٍوٌغب لوٍۇۋاتمبْ ضوتطىَبٌىطتىه ثبزار
ئىگىٍىىي ھەرىىىتي جەرٍبٔىذا غىٕجبڭذا  11پىرضەْ دەٍذىغبْ ثۇٔذاق ثىر ضىَبضەت
ٍۈرگۈزىذىىەْ ،ئبزضبٍٔىك ِىٍٍەتٍەرٔىڭ ھۆوۈِەتىە ئۆچّۀٍىه لىٍىذىغبْ ،خىتبٍالرٔي ٍبِبْ
وۆرۈپ پەش وۆرىذىغبْ ھېططىَبتٍىرىٕي وۈچەٍتىۋېتىذۇ” .غەرلي تۈروىطتبٔچىالر“ تېخىّۇ وەڭ
ئبِّىٕىڭ ھىّبٍە لىٍىػىٕي لوٌغب وەٌتۈرىذىغبْ ِۇھىتمب ئېرىػىۋاٌىذۇ .ثۇرۇٔمي پىالٍٔىك
ئىگىٍىه ِەزگىٍٍىرىذە ھۆوۈِەت ئبتّىع پىرضۀٍەغتۈرۈظ ضىَبضىتىٕي ِەججۇرى ٍوٌغب لوٍۇپ
ئبزضبٍٔىك ِىٍٍەتٍەرٔي ِەِۇرى ئورۇٔالرغب ،زاۋۇتالرغب ،ھەرثىٌ لىطىّالرغب ئورۇٔالغتۇرۇپ تۇراتتي.
ئبزضبٍٔىك ِىٍٍەت ضتۇدېٕتٍىرىٕىّۇ دۆٌەت ثىر تۇتبظ خىسِەتىە تەلطىُ لىٍىپ تۇراتتي.
ئۇالرٔىڭ ثۇ ئىع ئورۇٍٔىرىغب ِۇۋاپىك وىٍىذىغبْ-وەٌّەٍذىغبٍٔىمىغىّۇ ئەھّىَەت ئېٍىپ
وەتّەٍتتي .ئەِّب غۇ ۋالىتالردا ئبزضبٍٔىك ِىٍٍەت ضتۇدېٕتٍىرى ھەلىمەتۀّۇ ٔۇرغۇْ ئېتىجبر
ثېرىٍىػٍەردىٓ ثەھرىّەْ ثوٌۇپ وەٌگەْ ئىذى .ئەِّب ،دۆٌەت ئىگىٍىىىذىىي زاۋۇت-وبرخبٔىالر
لىَىٕچىٍىممب دۇچ وېٍىۋېذىٔ ،ۇرغۇٍٔىغبْ ئىػچي-خىسِەتچىٍەرٔي تۆۋۀگە چۈغۈرۈغىە ثبغٍىذى.
غېرىىٍىػىپ ِەثٍەغ ضبٌغبْ وبرخبٔىالر ثىٍەْ خۇضۇضي ئىگىٍىه وبرخبٔىٍىرى ٍبرىتىپ ثەرگەْ
ئىع ئورٔي پۇرضەتٍىرى ئەِگەن وۈچي ثبزىرىٕىڭ ئبضبضٍىك خېرىذارٌىرى ھبٌىغب وەٌگۀذىٓ
وېَىٓ ،ئۇالر ئىمتىطبدى ِۀپەئەتىٕي وۆزدە تۇتۇپ تېخٕىىىٍىك ئىػچىالر ثىٍەْ ضەۋىَىٍىه
ٍېتىٍذۈرۈٌگەْ ئىختىطبش ئىگىٍىرىٕي ئبۋۋاي تبٌالپ ئىػمب ئېٍىع ٍوٌىٕي تۇتۇغمب ثبغٍىػي
ثىٍەْ ،ھۆوۈِەت ھەرلبٔچە خىسِەت ئىػٍەپ ئبز ضبٍٔىك ِىٍٍەت ئىع ئورٔىغب وبپبٌەتٍىه لىٍىع
تەٌىپىٕي ئوتتۇرىغب لۇٍۇپ تۇرغبْ ثوٌطىّۇِ ،ەِۇرى ئبرىٍىػىػٕىڭ ئورٔىٕي تەدرىجىٌ ٍوضۇٔذا
ثبزار ئىگىٍىىي لبٔۇٔىَەتٍىرىٕىڭ تەضىرى ئىگىٍەغىە ثبغٍىذى .غۇٔذاق لىٍىپ ،وەڭ وۆٌەِذىىي
ئىع ئورۇٍٔىرى خىتبٍالر تەرىپىذىٓ ئىگەٌٍىٕىػىە ثبغالٔذى .ئبٌىٌ ِەوتەپ پۈتتۈرگۀٍەر دۆٌەت
تەلطىُ لىٍىػٕي ھۆددىگە ئېٍىع ئىػي ئەِەٌذىٓ لبٌذۇرۇٌۇغمب ثبغٍىػي ثىٍەْ ،ثىٍىُ
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ضەۋىَىطىذىىي پەرق ضەۋەثىذىٓ ئبزضبٍٔىك ِىٍٍەت ِەوتەپ پۈتتۈرگەْ ئولۇغۇچىٍىرى خىتبٍالرغب
تەڭ وىٍەٌّەٍذىغبٍٔىمي روغەْ ئوتتۇرىغب چىمىػمب ثبغالٍذۇ .ئەضىەرٌىىىە ئېٍىػتىّۇ ِەججۇرى
ئەضىەر ثوٌۇظ تۈزۈِي ٍوٌغب لوٍۇٌغىٕىذىٓ وېَىٓ ئەضىەرٌەرٔي ثىۋاضىتە وبدىر لىٍىع
ئىػٍىرىّۇ ئەِەٌذىٓ لېٍىػمب ثبغالپ ،ھەرثىٌ ضەپتىٓ وەضىپ ئبٌّبغتۇرغبٔالرغب دۆٌەت ِەضئۇي
ثوٌۇپ خىسِەت تېپىپ ثېرىع ئىػٍىرىّۇ ثىىبر لىٍىٕذى .ثۈگۈٔىي وۈٔذە دۆٌەت ھۆددىگەرٌىىي
ثىٍەْ خىسِەتىە ئورۇٔالغتۇرۇٌىذىغبْ جبٍالردىٓ پەلەتال ِەِۇرى ئورگبٔالرال لبٌذى .ئۇ ٍەرٌەرِۇ
ٍىٍذىٍٓ-ىٍغب ئىخچبِالغتۇرۇٌىۋاتمبٍٔىمي ئۈچۈْ ،ئۇ ٍەردىّۇ ثوظ ئورۇْ لبٌّىذى .ثۇٔىڭذەن
ٔۇرغۇٍٔىغبْ ئۆزگىرىػٍەر ٔەتىجىطىذە ھۆوۈِەت ثۇرۇٔذىٓ تبرتىپ ٍوٌغب لوٍۇپ وېٍىۋاتمبْ ئبتّىع
پىرضەتٕي وبپبٌەتٍۀذۈرۈظ پرىٕطىپي ِەِۇرى ئورگبٔالر ثىٍەْ ِەوتەپٍەردىال چەوٍىٕىپ لبٌغبچمب
رىَبي ئەھّىَىتىٕىّۇ ٍولبتمبْ ھېطبثالٔذى.
ثۇ ئبدەَ ،خىتبٍالرٔىڭ ِەدۀىَەت ضەۋىَىطي ئبزضبٍٔىك ِىٍٍەتٍەرٔىڭىىذىٓ ٍۇلىرى دېّەوچي
ئىىەْ .ئەضٍىٕي ضۈرۈغتە لىٍىذىغبْ ثوٌطبق ،خىتبً ئۆٌىىٍىرىذىىي زىَبٌىَالرِ ،ەدۀىَەت
ضەۋىَىطي ،وەضىپي-تېخٕىىب ئىمتىذارى ٍۇلىرى ثوٌغبْ وىػىٍەردىٓ ثەرضىّۇ غىٕجبڭغب
وېٍىػٕي خبٌىّبٍذۇِ .ېٕىڭ ثىر دوضتۇَ ئۈرۈِچىذىىي ثىر زاۋۇتتب ئىػٍەٍتتي .ئۇ ثىر
ئۇٔىۋېرضىتېتٕىڭ ِەخطۇش وەضىپىٕي پۈتتۈرگەْ ضتۇدېٕت ثوٌۇپ ،ئىػٍەۋاتمىٕىغىّۇ ئوْ
ٍىٍذەن ثوٌغبْ ئىذى .ثۇ ئوْ ٍىً جەرٍبٔىذا زاۋۇت ثبغٍىمي ئۇٔىڭغب ئۈچ ٔەپەر غبگىرت ثەرگەْ
ثوٌۇپ ،ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىال ضىچۋۀذىٓ وەٌگەْ توٌۇلطىس ٍبوي توٌۇق ئوتتۇرىٕي پۈتتۈرگەْ
ثبٌىالر ئىىەْ .ئۇ دوضتۇَ ثۇ غبگىرتالرٔي ٍ 0-0ىٍذىٓ وەٍٕىگە ضېٍىپ ٍۈرگەْ ثوٌۇپ ،ئۇ
غبگىرتٍىرىٕىڭ ھەِّىطىال وېَىٓ زاۋۇتٕىڭ تېخٕىه دەرىجىطىگە ئېرىػىەْ .ئەِّب ِېٕىڭ ئۇ
دوضتۇَ لبٔذاق ثوٌذى دېّەٍطىٍەر .ئۇ دوضتۇَ ٍۀىال تۆۋۀذە ضېختب ئىػٍەپ ٍۈرۈۋەرگەْ .ئۇ ثىر وۈٔي
زاۋۇت ثبغٍىمىٕىڭ ٍېٕىغب ثېرىپ ”ِەْ ٍېتىػتۈرگەْ  0وىػي تېخٕىه ثوٌۇپ ئىػخبٔىذا ثىردىٓ
جوزا ئىگىٍەپ ئوٌتۇرىذۇ .ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىٕىال ِەْ ٍېتىػتۈرگەْ تۇرۇلٍۇق ٔېّە ئۈچۈْ ِېٕي
تېخٕىه لىٍىپ ئىػٍەتّەٍطىٍەر؟ دەپ تەٌەپ لىٍغبٔذا ،زاۋۇت ِەضئوٌي ئۇٔىڭغب” :ضىٍەر ئۇٍغۇرالر
ھبزىرچە ثۇٔذاق ئىػالرٔي خىَبي لىٍّبضٍىمىڭالر وېرەن“ دەپ جبۋاة ثەرگەْ .ئبخىرى ئۇ دوضتۇَ
ئىػٕي تبغالپ ئۆز ئبٌذىغب ثىرەر ئىع لىٍىع ئۈچۈْ زاۋۇتتىٓ چىمىپ وەتتي .ئۇ ھبزىر ثىر ئبغخبٔب
ئېچىپ ٍۈرىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇ ثبغٍىك ضىٍەر ئۇٍغۇرالر ھبزىرچە ثۇٔذاق ئىػالرٔي ئوٍالغّىغىٕىڭالر ٍبخػي
دېگۀذە ،ثىرەر ثبھبٔە وۆرضىتەٌىگۀّىىەْ؟
ِۇختەر :تىً لىَىٕچىٍىمىڭ ثبر دېگۀّىع .ئەِّب ئۇ ھېٍىمي غبگىرتالرٔي ٍېتىػتۈرگەْ ۋالتىذا
تىً توضبٌغۇٌۇق لىٍّىغبْ ئىىۀذۇلمۇ؟ وېَىٓ تېخٕىه دەرىجىطىگە وۆتۈرۈٌگۀٍەرٔىڭ
ھەِّىطي ئۇ دوضتۇَ ٍېتىػتۈرگۀٍەر ،ئۇالرٔىڭ ھەِّىطي وېَىٓ تېخٕىه دەرىجىگە
ئۆضتۈرۈٌگەْ.
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ئۇٍغۇرالرٔىڭ ھەِّىطىال ھۇرۇْ خەلّۇ؟

ِۇختەرِ( :بلبٌىٕىڭ داۋاِىٕي ئولۇٍذۇ) غىٕجبڭذىىي ٔۇرغۇٍٔىغبْ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ تۇرِۇغي
ھەلىمەتۀّۇ لىَىٓ ئەھۋاٌذا (راضت ،غىٕجبڭذىىي ثىڭتۋۀٍىه ٍېسائىگىٍىه ئىػچىطي
خىتبٍالرٔىڭّۇ تۇرِۇغي جبپبٌىك) .ثۇ ئىػالر ِىٍٍىٌ ئۆچّۀٍىه لىٍىػٕىڭ” ،غەرلي
تۈروىطتبٔچىالر“ ِەضىٍىٍىرىٕي ٍېتىػتۈرۈپ چىمىػٕىڭ ِۇٔجەت تۇپرىمىغب ئبٍالّٔبلتبِ .ەْ
ٔۇرغۇٍٔىغبْ ئۇٍغۇرالرٔي ئۇچراتتىُ .ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىال :خىتبٍالر غىٕجبڭٕىڭ ثبٍٍىمىٕي ثۇالظ
ئۈچۈْ وەٌگەْ ،ئەگەر خىتبٍالر وەٌّىگەْ ثوٌطب ،غىٕجبڭذىىي ٔېفىت زاپىطىغب تبٍىٕىپال ضەئۇدى
ئەرەثىطتبٔالردەن ٍبغىَبٌىغبْ ثوالتتۇق ،ئۇ ٔېفىتٍىىٍەرٔي چەتئەٌٍىىٍەرگە ئبچتۇراتتۇق ،ئۇالر
ثىسگە پۇي تېپىپ ثېرەتتي ،ثىسِۇ ئەِگەوّۇ لىٍّبً ئوڭذا ٍېتىپ ثبٍبغبت ٍبغىغبْ ثوالتتۇق
دېَىػىذىىەْ .ئەگەر ضەْ ئەِگەن لىٍّبً ئوڭذىطىغب ٍېتىپ ٍېَىع ٔوِۇش ئىع دەپ
تۀمىتٍىطەڭ ،ئۇالر لوپۇپٔ :ېفىت دېگەْ ثۇ ٔەرضە ثىسٔي ٍېطۇْ دەپ خۇدا ئبتب لىٍغبْ ثىر ثبٍٍىك
دەپ جبۋاة ثېرىػىذۇ.
ئۇ ٔېّىّىسٔي تۀمىذٌىّەوچي ،ئۇ ٔېّە ضەۋەثتىٓ ثىسٔي تۀمىتٍىَەٌەٍذىىەْ؟  −ئىػٍىّەً
چىػٍەظ ٔوِۇش ئىع دەٍذۇ تېخي! ئەِّب ئۇٔىڭ ثىٍەْ ثىر ئىذارىذە ئىػٍەپ تۇرۇپّۇ ئۇٔىڭذىٓ
ٍبخػي ۋە وۆپ ئىػٍەٍذىغبٔالر ئۇٔىڭ ئبٌغبْ ِبئبغىذىٓ ئبز ھەق ئبٌطب ،ثۇ ئبدەَ ئۇٔىڭغب ئىچ
ئبغ رىتىػٕي ثىٍىذىغبّٔىذۇ؟ ِبئبغىذىٓ ئۇ وىػىگە ثىرەرِۇ دەٍطىٍەر؟ ثۇٔذاق ثىر ئىػتىٓ ثۇ
وىػي ٍۀە ئۆزىٕي غەرەپٍىه ثىرضي ھېطبپٍىَبالرِۇ؟ لبٍطي ثىر دۆٌەت ئۆزىٕىڭ تەثىئىٌ
ثبٍٍىمىذىٓ ِەغرۇرالّٔبٍذىىەْ؟ ئۇٔىڭ دېگىٕي ضەْ ثۇ ٔەرضىٍەرٔي پەلەت ئەِگەن لىٍىع
ئبرلىٍىمال لوٌغب وەٌتۈرۈغۈڭ وېرەن دېّەوچي .ئەِگەن دېگەْ ٔېّە؟
خىتبٍذىىىٍەرِۇ چەتئەٌٍىىٍەرٔىڭ تېخٕىىىطىٕي ئۆگۈٔىۋاتّبِذىىەْ؟ ٔېّىػمب ئۆزٌىرى تېخٕىىب
چىمبرِبً چەتئەٌٕىڭ تېخٕىىىطىٕي لوثۇي لىٍىػىذىىەْ؟ ثۇٔىڭذىٓ غورۇرٌىٕبالِذىىەْ؟ ثۇٔذاق
گەپ توغرا ئەِەش ئىذىغۇ؟ ضەْ ئۆز ئەِگىىىڭگە تبٍىٕىپ ٍبرتمبْ تېخٕىىبڭ ثوٌغىٕىذىال ئبٔذىٓ
ِەغرۇرٌىٕبٌىػىڭ الزىُ ئىذىغۇ؟
(ِبلبٌىٕىڭ داۋاِىٕي ئولۇٍذۇ) خىتبً ھۆوۈِىتي ھەلىمەتۀّۇ غىٕجبڭذىىي ئبزضبٍٔىك
ِىٍٍەتٍەرگە ثىر لىطىُ ئەِەٌىٌ ئىػالرٔي لىٍىپ ثېرىۋاتىذۇ (ِەضىٍەْ ھەر ٍىٍي لىع وىرىػي
ثىٍەْ تەڭ غىٕجبڭٕىڭ خوتەْ دېگەْ ٍېرىگە ٔۇرغۇٍٔىغبْ پبختىٍىك چبپبٔالرٔي ثېرىپ ئۇٍغۇرالرغب
لۇتمۇزۇظ ٍبردىّي لىٍىپ تۇرِبلتب .ئەِّب ئىىىىٕچي ٍىٍي ثبھبر وىرىػي ثىٍەْ تەڭ ثۇ چبپبٔالرٔي
ئبٌغبْ ئۇٍغۇرالر ثبزارغب ئبپىرىپ ضېتىۋېتىپ ،پۇٌىغب ٔەچچە زىخ وبۋاپ ئېٍىپ ٍەۋېتىپ
ئوٌتۇرىػىذىىەْ .وېٍەر لىػتب ٍۀە چبپىٕي ٍوق ھۆوۈِەت ثەرضۇْ دەپ لبراپ ئوٌتۇرىػىذىىەْ)،
ئەِّب ھۆوۈِەتٕىڭ ثۇ لىٍغبْ ئىػٍىرى ئبزضبٍٔىك ِىٍٍەتٍەرٔىڭ ووِپبرتىَىگە ثوٌغبْ
لبراغٍىرىٕي لىٍچىّۇ ئۆزگەرتەٌّىگەْ .ھەتتب ئۇالر ووِپبرتىَىگە ثوٌغبْ غەزىۋىٕي غىٕجبڭذىىي
خىتبً پۇخراٌىرىٕي ثوزەن لىٍىع ئبرلىٍىك چىمىرىذىىەْ.
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ثۇٔذاق ثىر ئەھۋإٌي وىُ وۆرۈپتۇ؟ ئەگەر ھۆوۈِەت ھەِّە ٍەردە ئۇٍغۇرالرغب پبختىٍىك چبپبْ،
ٍېّەن ئىچّەن ۋە تۇراٌغۇ ئۆً ثېرىپ ثېمىػمب ِەججۇر لبٌغبْ ثوٌطب ،ثۇ ھۆوۈِەت ثۇ ٍەرٔي
تبٌىػىپ ٔېّە لىالتتىىەْ؟ ثۇ وىػي گوٍب خىتبٍالرٍ ،بوي ِەروىسى ھۆوۈِەت ثۇ ٍەرٔىڭ خەٌمىٕي
ثېمىػتىٓ ثبغمب ھېچمبٔذاق ثىر ِۀپەئەت ئبٌّىغبٔذەن ضۆزٌەٍذىىەْ .ئۆز ھۆوۈِىتىٕىڭ ثىىبردىٓ
ثبغمىالرغب وۆڭۈي ثۆٌىّەْ دەپ ٍۈرگەْ ثۇٔچىٍىه ئەخّەق ثۆٌىػىذىٓ ثەوال ٔوِۇش لىٍىپ
وەتىەْ ئوخػىّبِذۇ؟ ثۇٔذاق ثىر دۆٌەتٕىڭ ِىٍٍىتىّۇ ثەوال ئەخّەق ثىر ِىٍٍەت ھېطبثٍىٕىػي
وېرەن ئەِەضّۇ؟ ثىىبردىٓ ثبغمىالرغب ٍبردەَ لىٍىّەْ دەپ ٔېّە لىٍىذىىەْ؟ ئۆزۈڭالرٔىڭ غىّبٌي
غۀػىذىىي جىٍغىالردا ٍبغبۋاتمبْ ٔۇرغۇْ ئبدەٍِىرىڭالرٔىڭ تۇرِۇظ ئەھۋاٌىّۇ غۇٔچە ٔبچبر،
ئۇالرغب ٍېتىػىپ ثوالٌّبً تۇرۇپ ،وېٍىپ ثىسگە ٍبردەَ لىٍىّەْ دەپ ٍۈرگىٕىڭالر غەٌىتىٍىه
ئەِەضّۇ؟ دۇَٔبدا ثۇٔذالّۇ ئبق وۆڭۈي ئبدەٍِەر ثبروىٕە؟ ئۆزىٕىڭ لورضىمي توٍّبً تۇرۇپ ،ئۆزىٕىڭ
ثبرٌىك ئۇرۇغ-تۇلمبٍٔىرى ئبچ تۇرۇلٍۇق ثبغمىالرغب ٍبردەَ لىٍىپ ٍۈرگىٕىٕي ثۇ خىتبٍالر-ھە!
ئەضٍي ئۇٔىڭ ثۇٔذاق دېَىػتىىي غەرىسى ،غىٕجبڭٍىمالر ھۆوۈِەتٕىڭ ٍبردىّىگە تبٍىٕىپال
ٍبغىَبالٍذۇ ،ئەگەر ھۆوۈِەت ٍبردەَ ثەرِىطە ئۇالرٔىڭ تۇرِۇظ ئەھۋاٌي تېخىّۇ ٔبچبر ثوٌۇپ
وېتەتتي دېّەوچي .ئۇٔذاق ثوٌطب خىتبٍٕىڭ ئىچىي ئۆٌىىٍىرىذە غۇٔچە وۆپ خەٌمٕي ثېمىپ
وېتەٌّەٍۋاتمبْ ،تۇرِۇظ ئەھۋاٌىٕي ٍبخػىالپ وېتەٌّەٍۋاتمبْ ثۇ ھۆوۈِەت ،ثۇ چۆي-جەزىرىٍىه
ثىر ٍەرگە وېٍىپ غۇٔچە ٔۇرغۇْ وىػىٍەرٔي ثېمىػتىىي ِەلطىتي ٔېّە ئەِىطە؟ ئەِەٌىَەتتە ،ثۇ
وىػي ھۆوۈِەتٕىڭ ثۇ ٍەردىٓ لبٔچىٍىغبْ ثبٍٍىمالرٔي توغۇپ وېتىۋاتمبٍٔىمىٕي ھەرگىسِۇ
ھېطبپٍىغىطي وەٌّەپتۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٔذالتب ضەْ ،خىتبٍالر ثۇ ٍەردىٓ ٔېّىٍەرٔي ئېٍىپ وېتىۋاتمبٍٔىمىٕي ،ئۇٔي لبٔذاق
ھېطبثٍىغىٍي ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ئېَتىپ ثېرەٌەِطەْ؟
ِۇختەر :ئەٌۋەتتە ئېَتىپ ثېرەٌەٍّەِْ .ەضىٍەْ وبْ ثبٍٍىمٍىرى دۆٌەتٕىڭ لوٌىذا .ئۇٔىڭغب
ٍەرٌىىٍەر ئبرىٍىػبٌّبٍذۇ .ئەگەر ثۇ ٔەرضىٍەرٔىّۇ ٍەرٌىه ِبٌىَىطي ئىچىگە لوغۇپ ھېطبثالغمب
توغرا وەٌطە ،ضبٔبپ تۈگەتىىٍي ثوٌّىغۇدەن زور ثىر رەلەَ ئوتتۇرىغب چىمىذۇٔ .ېفىت ،تەثىئىٌ گبز،
ِىص رۇدىطي ،ئبٌتبٍٕىڭ ئبٌتۇٔي … ،غىٕجبڭ وۆِۈرىٕىال ھەر ٍىٍي ِ 5ىٍَوْ تؤٕىذىٓ توغۇپ
وېتىۋاتّبلتب.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثبٍب ضەْ دېگۀذەن ،تبرلبتمبْ پبختىٍىك چبپبٔالرٔي ضېتىپ خەجٍىۋاٌىذىغبْ ئىػّۇ
ٍوق دېگىٕە! …
ِۇختەر :ئۇٔذاق ٔەرضىٍەرٔي ھەِّىال ئۇٍغۇرغب ثەرِەٍذۇ .چبغبْ ٍبوي لىع وىرىػتە ثەزى ٔبِراتالرغب
ثەزى ٔەرضىٍەرٔي ثېرىپ لۇٍىذۇ .ثۇ دېگەْ وۆرضەتّىٍىه لىٍىپ ھەر ٍىٍي لىٍىپ تۇرىذىغبْ
ئىػٍىرى .ئۇٔذاق ئىػالر خىتبً ئۆٌىىٍىرىذىّۇ دائىُ ثبر ئىػالرغۇ .ثۇ خىتبً پۈتۈْ خوتەْ خەٌمي
ٍبز وۈٔي چبپبٍٔىرىٕي ضېتىپ وبۋاپ ٍەپ تۈگىتىۋېتىپ لىع وىرگۀذە ٍۀە لۇتمۇزۇغٕي وۈتۈپ
ٍبتىذىغبٔذەوال ضۆزٌەٍذىىۀْ .ەدە ئۇٔذاق ئىع ثبر؟
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ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثەٌىىُ ئبز ثىر لىطىُ ھۇرۇٔالر …
ِۇختەر :ئۇٔذاق ھۇرۇٔالرٔي ٍوق دېَىػىىّۇ ثوٌّبٍذۇ .ئۇٔذاق ھۇرۇٔالر دۇَٔبٔىڭ ھەرلبٔذاق ٍېرىذە
ثبر .ھېچىىُ ٍوق دېَەٌّەٍذۇ .ھەر لبٔذاق ِىٍٍەتتە ئۇٔذاق ٍبوي ثۇٔذاق ئبدەٍِەر چىمىپ
تۇرىذىغبٍٔىمىٕي ھېچىىُ ئىٕىبر لىالٌّبٍذۇ .ثۇٔذاق ئىمتىطبدى لۇتمۇزۇظ ئبٌىذىغبْ خىتبٍالرِۇ
وۆپمۇ؟ ٍبپؤالر خىتبٍغب تبجبۋۇز لىٍغبْ ۋالتىذا ٍبپؤىَىٍىىٍەرگە ئەضىەر ثوٌغبْ وىػىٍەرِۇ
ثوٌغبٔتىغۇ؟ غۇٔىڭغب لبراپال خىتبٍالرٔىڭ ھەِّىطىال خىتبٍٕي ٍبپؤالرٔىڭ ِۇضتەٍِىىىطي
لىٍىػمب لوغۇٌىذىىەْ دېَىػىە ثوالِذۇ؟ ثۇٔذاق ئەھۋاي ئەڭ تەرەلمىٌ لىٍغبْ ِىٍٍەتٍەر ئبرىطىذا،
ٍۀي ِەٍٍي ئۀگىٍىسالر ئىچىذە ثوٌطۇْ ،فرأطۇزالر ئىچىذە ثوٌطۇْٔ ،ېّىطالر ئىچىذە ثوٌطۇْ
ھەِّىطىذىال ثبر .ئۇالرٔىڭ ئبرىطىذا ھۇرۇْ ٍوق دەپ وىُ ئېَتبالٍذۇ؟ گېرِبٔىَە غۇٔچە تەرەلمىٌ
لىٍغبِْ ،ىٍٍەت ثوٍىچىّۇ غۇٔچە تەرەلمىٌ لىٍغبْ تۇرۇلٍۇق ،ھەر وۈٔي ئبخػىّي ضبلچىالر
ٔۇرغۇْ ِەضىٍەرٔي تۇتۇۋېٍىپ ئۆٍىگە ئبپىرىپ تۇرىذىىەْ .ثۇ ِەضٍەر ھبراق ئىچىپ ِەضت ثوٌۇپ
غۇ ووچىذىال ٍېتىپ لېٍىػىذىىەْ .غۇڭب ضۈپىتي ٍولالر ھەِّە خەٌمتە ثبر ،ثىس ئۇٍغۇردىال ثبر ئىع
ئەِەش.
ٍ 5-4بغٍىك ئۇٍغۇر ببٌىٍىرىّۇ خىتبً ئۇراِذۇ؟

ِۇختەرِ( :بلبٌىٕىڭ داۋاِىٕي ئولۇٍذۇ) غىٕجبڭذا وۆپٍىگەْ ئۇٍغۇرالر ثبٌىٍىرىٕي وىچىىىذىٓ
تبرتىپال خىتبٍغب ئۆچ ،خىتبٍذىٓ ٔەپرەتٍىٕىذىغبْ لىٍىپ ٍېتىػتۈرىذۇ .غۇٔذالّۇ؟ وىّّۇ ثبٌٍىرىغب
ثۇٔذاق گەپٍەرٔي دەٍذىغبٔذۇ؟ وىّّۇ ثبٌىطىٕي ثىرەر ِىٍٍەتىە لبرغي لىٍىع ئۈچۈْ
ضى طتېّىٍىك تەرثىَىٍەپ چىمبالٍذىغبٔذۇ؟ ِەضىٍەْ ٍبپؤالر خىتبٍغب تبجبۋۇز لىٍغبْ ئىذى .ئەِّب
ثۈگۈْ ھېچىىُ ٍبپوْ خەٌمي تبجبۋۇز لىٍذى دېّەً ٍبپؤىَە ھۆوۈِىتي تبجبۋۇز لىٍذى دەپ
ضۆزٌىػىذۇ .ئەٍٕي ۋالتىذا ھەتتب ٔۇرغۇٍٔىغبْ خىتبٍالر ٍبپوْ ثبٌىٍىرىٕي ثېمىۋاٌغبٔىىەْ .غۇٔذاق
ئەِەضّۇ؟ غۇٔىڭذەن ٍۀە ٔۇرغۇٍٔىغبْ ٍبپؤالرِۇ خىتبٍالرٔي لۇتمبزغبٔىىەْ.
(ِبلبٌىٕىڭ داۋاِىٕي ٍۀە ئولۇٍذۇ) ئەگەر ضەْ لەغمەرٔىڭ ووچىٍىرىذا وېتىۋاتمبْ ثوٌطبڭ،
وۈپىۈٔذۈزدىال ٍ 5-0بغٍىك ئۇٍغۇر ثبٌىٍىرى وېٍىپ ٍب ضبڭب تبظ ئېتىپ لېچىپ وېتىذۇ ٍب
ثوٌّىطب وېٍىپ پۇتۇڭٕي ثوٌطىّۇ دەضطىۋېتىپ لبچىذۇ .ثۇٔذاق ئىػالرغب ھەرگىسِۇ ھەٍراْ
لبٌّبضٍىمىڭ وېرەن… .
ضۀّۇ لەغمەرگە ثېرىپ ثبلمبْ خىتبٍالردىٓ ثېرىطەْ .لەغمەردە ئۇغػبق ثبٌىالر ضبڭىّۇ غۇٔذاق
لىٍغبّٔىذى؟ ھەر ٍىٍي غۇٔچە خىتبٍالر لەغمەرگە ثېرىپ ضبٍبھەت لىٍىپ تۇرىذۇ .ئەجەثب ئۇالرٔىڭ
ھەِّىطىال ثۇ خىتبً دېگۀذەن ۋەلەٌەرگە دۇچ وېٍىپ ثبلمبّٔىذۇ؟ ئەگەر پەۋلۇٌئبددە ثىرەر لېتىُ
ثۇٔذاق ئىػالر ٍۈز ثېرىپ لبٌطىّۇ ھەٍراْ لبٌغىچىٍىه ثىر ئىع ھېطبثالّٔىطب وېرەن .ثەٌىىُ
ثۇٔىڭ دېگىٕىذەن تبظ ئبتىذىغبْ ،پۇتىٕي دەضطەپ لبچىذىغبْ ثىرەر ثبال راضتىٕىال ثبر
دېَىٍگىٕىذىّۇ ،ئۇ ثبال لوٌىذىىي تېػىٕي ئۇٍغۇرغىّۇ ئېتىػي ِۇِىىٕغۇ .ثىرەر ئىىىي ٔبرەضىذە
ثبٌىٕىڭ لىٍّىػىٕي ثبرٌىك ئۇٍغۇرٔىڭ لىٍّىػىغب ۋەوىٍٍىه لىٍىذۇ دېَىع توغرىّىذۇ؟ ثۇ
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ِبلبٌىٕي ٍبزغبْ وىػىٕىڭ دېَىػىذىٓ لبرىغبٔذا ھەرلبٔذاق ٍ 5-0بغتىىي ئۇٍغۇر ثبٌىطي ثىرەر
خىتبٍٕي وۆرگەْ ھبِبت ئۇٔىڭغب لبرىتىپ تبظ ئېتىػمب ثبغالٍذۇ ،دەپتۇ .دەپ ثبلمىٕە ،ثۇٔذاق
ثبٌىالرٔي ضەْ ئۇچراتتىڭّۇ؟ ٍبوي ثوٌّىطب ضەْ تؤۇٍذىغبْ ثىرەرضي لەغمەرگە ثبرغىٕىذا ثۇ
تۈردىىي ثىرەر ۋەلەگە ٍوٌۇلمبٍٔىمىذىٓ خەۋىرىڭ ثبرِۇ؟ ثۇٔذاق ئىػمب ٍ-01ىٍٍىرى دۇچ وېٍىپ
ثبلمبّٔىذىڭ؟ ٍ-01ىٍالردا ٍوٌۇلتۇرغبّٔىذىڭ؟ ثۇ وۈٍٔەردىچۇ؟
(ِبلبٌىٕىڭ وېَىٕىي ئبثساش لىطّىٕي ئولۇٍذۇ) … ثۇٔذاق ئىػمب ٍوٌۇلطبڭّۇ چىذاپ ئۆتۈپ
وەتىىٕىي ،ھەرگىسِۇ ئۇالرغب ٔبرازىٍىك لىٍىپ ٍۈرِە .ئەگەر ضەْ ثۇ ئۇغػبق ثبٌىالرٔي تۇتۇۋېٍىپ
ثىرەر غبپىالق ئۇرۇپ لوٍذۇڭّۇ ثوٌذى ،ئەتراپتب تۇرغبْ ئۇٍغۇرالر وېٍىپ ضېٕي ئۇرۇپ دەضطەپ ضبق
ٍېرىڭٕي لوٍّبٍذۇ .ئەگەر ضەْ تەٌىَىڭ ئوڭذىٓ وېٍىپ لېچىپ لۇتۇٌۇپ ثېرىپ ضبلچىغب ثۇ دېٍؤي
ِەٌۇَ لىٍطبڭّۇ ثەرىجىر ئۇ ٍەردىىي ضبلچىالر ضېٕىڭ گېپىڭٕي ئبڭٍىّبٍذۇ :وىُ ضېٕي لبالٍّبلبْ
ئىػالرغ ب ئبرىالغمىٓ دەپتىىەْ؟ ٔېّىػمب ئۇ ٍەردىٓ ئىتتىه لېچىپ وەتّەً تۇردۇڭ؟ ثوٌذى لىً،
ئبضتب ئۆٍۈڭگە وېتىپ ٍبراڭٕي داۋاالت! دېَىػىذۇ .ثۇٔذاق ئىػالر ھەتتب ئۈرۈِچي غەھىرىذىّۇ
ثوٌۇپ تۇرىذىغبْ ئىػالر ثوٌۇپٍ ،ۀە وېٍىپ غىٕجبڭذىىي ئبٌىٌ ِەوتەپٍەردە ٍۈز ثېرىذۇ.
ٔبرەضىذ ە ثىر ثبال ضبڭب تبظ ئېتىپ لوٍطىال ضەْ ثېرىپ ئۇ ثبٌىٕىڭ ٍۈزىگە ثىر غبپالڭ ئۇراِتىڭ؟
ئۇٔذاق لىٍطبڭ ھەرلبٔذاق ثىرضي وۆرضە رۀجىّەِذۇ؟ ھەً ضەْ ٔېّىػمب وىچىه ثبٌىٕي
ئۇرىطەْ ،وىچىىىىٕە ثۇ ثبٌىغب تەڭ وەٌّەوچىّۇضەْ دېّەِذۇ خەق .خىتبٍالرِۇ غۇٔذاق
لىٍىذىغبٔذۇ؟ ئەگەر وىچىه ثىر خىتبً ثبٌىطي ِبڭب تبظ ئېتىپ لوٍۇغي ثىٍۀال ِەْ ثېرىپ
ئۇٔىڭغب ثىر غبپالق ضبٌطبَ ،ئۇ ثبٌىٕىڭ ئبتب-ئبٔىطي ،ئەتراپتىىي ٍېػي چوڭىراق خىتبٍالر ثوالِذۇ،
ئىع لىٍىپ وىّال وۆرضە ھەً توختب ،ئۇ ثبٌىٕىڭ تبظ ئېتىػي ھەلىمەتۀّۇ توغرا ثوٌّبپتۇ ،ئەِّب
ئۇ دېگەْ ٍ 5-0بغٍىك ثىر ثبال تۇرضب ،ضەْ غۇ ثەضتىڭ ثىٍەْ ٔوِۇش لىٍّبً ئۇ ثبٌىٕي لبٔذاڭّۇ
ئۇراالٍطەْ ،دېّەضّۇ؟

ئۇٍغۇر ٍبٔچۇلچىٍىرىٕىڭ لبٔۇٔي ئورٔي
خىتبً ٍبٔچۇلچىٍىرىٕىڭىىذىٓ ٍولۇرىّىىەْ؟

ِۇختەرِ( :بلبٌىٕىڭ داۋاِىٕي ئولۇٍذۇ) لبٍٕبَ ثبزاردا وېتىۋاتمىٕىڭذا ئۇٍغۇر ثبٌىٍىرىٕىڭ
وەٍٕىڭگە ئەگىػىۋېٍىپ ھەِّە لبراپ تۇرضىّۇ لورلّبً وېٍىپ ضېٕىڭ ضوِىبڭٕي ئېچىپ
پورتّىٍىڭٕي چىمىرىپ ئىچىذىىي پۇٌالرٔىڭ ھەِّىطىٕي ئېٍىۋاٌىذۇ …
ضېٕىڭچە ثۇٔذاق ئوغرىٍىك لىٍىذىغبٔالر ثبغمب ٍەرٌەردە ٍولّىذى؟ لبٍطي ثىر ٍبٔچۇلچي غۇٔذاق
ئوغرىٍىك لىٍّبٍذىىەْ؟ ئۇٍغۇر ٍبٔچۇلچىٍىرى ضوِىبڭذىىي پۇٌالرٔي ئوغرىالٍذىىەْ ،ئۇٔذالتب
خىتبً ٍبٔچۇلچىٍىرى پۇٌۇڭغب چېمىٍّبً ضېٕي ئبٍبپ لوٍبِذىىەْ؟ ئوغرى دېگەْ ئوغرى ،ئۇٔىڭ
ثىرەر پەرلي ثبرِۇ؟ ثۇٔىڭذىٓ لبٔذالّۇ ِىٍٍىٌ ِەضىٍىٕي چىمىراالٍطەْ؟
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(ِبلبٌىٕىڭ داۋاِىٕي ئولۇٍذۇ) غىٕجبڭ ئبپتؤوَ راٍؤٍۇق پرووراتور ئەِەٌذارٌىرى ”ئەگەر جبزا
لبٔۇٔىذا ثەٌگىٍۀگەْ ِبددىالرغب ئبضبضەْ ثىر تەرەپ لىٍىػمب توغرا وەٌطە 511 ،ووً ئوغرىٍىغبْ
ثوٌطىال لبٔۇٔي جبزاغب تبرتىع غەرتىگە توغمبْ ھېطبثٍىٕبتتي .ئۇٔذاق جبزاٌىغىٍي تۇرضبڭ،
غىٕجبڭذا ٍۀە ثىر ِۇٔچە تۈرِە ضبٌطبڭّۇ ٍەتّەضٍىىي ِۇِىىٓ ،غۇڭب ئبزضبٍٔىك ِىٍٍەتٍەرٔىڭ
ئوغرىٍىك لىٍىع جىٕبٍىتىٕي جبزاالغتب ئوغرىٍىغبْ پۇٌىٕىڭ تۆۋەْ چېىي خىتبً ئوغرىٍىرىٕىڭ
ئوغرىٍىغبْ پۇٌىٕىڭ تۆۋەْ چېىىذىٓ ثەوال ئۈضتۈْ!“ دەٍذۇ.
ثۇ وىػي ئۇٍغۇر ٍبٔچۇلچىٍىرى ھەددىذىٓ زىَبدە وۆپ دېّەوچىىۀذە! ٍبٔچۇلچي وۆپ ثوٌطب ثېرىپ
تۇت .ثۇٔىڭ دېَىػىذىٓ لبرىغبٔذا ئۇٍغۇرالر ثبٌىٍىرىٕي ٍبٔچۇلچىٍىممب ضېٍىپ لۇٍۇغٕي ٍبخػي
وۆرىذىغبْ ئبدەٍِەر ئىىۀذە! ثۇٔىڭذىٓ ئۇٍغۇرالر ِەغرۇرٌىٕىذىىۀذە! ئۇٔىڭ دېّەوچي ثوٌۇۋاتمىٕي
خىتبٍالر  511ووً ئوغرىٍىطىال ضوالپ لوٍىػىذىىەْ ،ئەِّب ئۇٍغۇرالر ِىڭ ووً ئوغرىٍىغبْ
ثوٌطىّۇ ضوٌىّبٍذىىۀذە! ثۇٔذاق ئىع ٔەدە ثبروەْ؟ ثۇٔذاق ثىر ئۆٌچەِٕىڭ ثبرٌىمىغب وىُ
ئىػىٕەر؟
ئەگەر خىتبً ٍۇرتٍىرىذا ثۇٔذاق ثىرەر دېٍو ضبدىر ثوٌطب ثەٌىىُ ئۇٔىڭ ئېَتمىٕىذەن ثىر تەرەپ
لىٍىذىغبْ ئىػالر ثبرِۇ ثىر ٔېّە دېَەٌّەٍّەْ .ثەٌىىُ ئۇ ٍەرٌەردە ثىرەر ئۇٍغۇرٔي لبِبغمب توغرا
وەٌگىٕىذە تۈرِىذە ِۇضۇٌّبْ ئبغخبٔىطي ثوٌّىغبچمب ئۇالرٔىڭ لورضىمىغب ثېرىذىغبْ ٔەرضە
تبپبٌّبً لىَٕىٍىػي ِۇِىىٓ دەٍٍي ،ضبلچىالر ثۇٔذاق ئبۋارە ثوٌغبٔذىٓ ،ثوٌذىال ،چىمىرىۋېتىپال
لۇتۇٌّبٍّىسِۇ دېَىػي ِۇِىىٕذۇ .ئەِّب غۇٔىڭٍىك ثىٍۀال ئۇٍغۇر ئوغرىٍىرىٕىڭ ئورٔي خىتبً
ئوغرىٍىرىذىٓ ٍۇلىرى دېَىػىە ثوٌّبٍذۇ-دە! ھېٍىغۇ ئۇ ثىر ٍبٔچۇلچي ئىىەْ ،ھەرلبٔذاق ثىر
ئۇٍغۇرِۇ ئبدەتتىىي ثىر خىتبً پۇخراضىچىٍىه لبٔۇٔي ئورۇٔغب ئېرىػەٌّەٍذىغبْ تۇرضب ،ئوغرىٍىك
لىٍغبْ ثىر ئۇٍغۇرٔىڭ ھبٌي ٔېّە ثوٌّبلچي!
(داۋاِىٕي ئولۇٍذۇ) ٍ-0000ىٍي لەغمەر غەھىرىذە ٍۈز ثەرگەْ ثىر لبتىٍٍىك دېٍوضىٕي ثۈگۈْ
ئەضٍىطەِّۇ ،غىٕجبڭذا ٍبغبٍذىغبْ خىتبً پۇخراٌىرىٕىڭ جېٕي چىۋىٕچىٍىىّۇ ئەِەضٍىىىٕي
ئوٍالپ چبچٍىرىُ ھۈرپىَىپ وېتىذۇ .لەغمەر غەھىرىذە تۆۋۀگە چۈغۈرۈٌگەْ ثىر خىتبً ئبٍبي
ئىػچي ثبغچىٕىڭ ئبٌذىذا ثېرٌىَبت ئوٍٕىتىپ وۈْ ئۆتىىسەروۀذۇق .چۈظ ثوٌغبٔذا ٍبزٌىك تەتىً
لىٍىپ وەٌگەْ ضتۇدېٕت لىسى ٍ 00بغٍىك لىسى ثىٍەْ ثىرگە ئبٔىطي ئۆٍىگە ثېرىپ تبِبق ٍەپ
وەٌگۈچە ثىٍَبرتمب لبراپ تۇرِبلچي ثوٌۇغمبْ .غۇ ثبھبٔە ثىٍۀال ثۇ ئبٔب ،ئۆزىٕىڭ ٍېڭي
ئۇٔىۋېرضىتېتمب وىرگەْ لىسىذىٓ ِەڭگۈ ئبٍرىٍىپ لبٌغبْ .ثۇ ِۇٔذاق ئىع :ئبٔب ئۆٍىگە وەتىۀذىٓ
وېَىٓ ،ثىر ٔەچچە ئۇٍغۇر ٍبظ ثبٌىٍىرى وېٍىپ ثىٍَبرت ئوٍٕىغبْ .ئۇالر ثىٍَبرت ئوٍٕبۋاتمبٔذا
ئىچىذىىي ثىرضي وىچىه لىسغب پوخۇرٌۇق لىٍىػمب ثبغٍىغبْ .ھەدىطي ثوٌغبْ ضتۇدېٕت لىس
وۆورەن وىرىپ چىمىپ ضىڭٍىطىٕي لوغذىّبلچي ثوٌۇپ لبتتىك غەزەپ ثىٍەْ ئۇ ثبٌىٕي ھبلبرەت
لىٍىػي ثىٍەْ تەڭ ،ئۇ ثبال پىچىمىٕي چىمىرىپ ثۇ ضتۇدېٕتٕىڭ ٍۈرىىىگە ئۇرغبْ .ضتۇدېٕت لىس
غۇ ھبِبٔال جبْ ئۈزگەْ .ثۇ لبتىً ئۇٍغۇر ٍ 00بغٍىك وىچىه لىسٔىڭ ئېچىٕىػٍىك ٍىغىطىغب
پەرۋا لىٍّبً ثىر خىَبٌىذا ٍوق وېتىپ لبٌغبْ .ئەتراپتب ئۆٌۈغۈپ تۇرغبٔالرٔىڭ ھەِّىطي ئۇٍغۇر
ثوٌغبچمب ،ئۇالردىٓ ثەرضىّۇ وېٍىپ ثۇ ئىػٕي توضىّىغبْ ،ھەتتب ئۇالرٔىڭ ئىچىذىٓ ثۇ دېٍؤي
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ِەٌۇَ لىٍغىذەوّۇ ثىرضي چىمّىغبْ .ئبٔىطي ثوٌغۇچي وېٍىپ ثۇ ئۇغتۇِتۇت ٍۈز ثەرگەْ
ھبدىطىٕي وۆرۈپ ئۆزى ثېرىپ ضبلچىغب ِەٌۇَ لىٍغبْ .ضبلچىالر وېٍىپ ئۆٌۈغۈپ تۇرغبْ
وىػىٍەردىٓ لبتىمٍٕىڭ وىٍّىىىٕي ضورىغبْ ثوٌطىّۇ ،ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىال ثىر ئېغىسدىٓ :ثىس
لبتىٍٕي وۆرِىذۇق دەپ جبۋاة ثېرىػىەْ .ھەتتب لبتىً ثىٍەْ ثىرگە وېٍىپ ثىٍَبرت ئوٍٕىغبٔالرِۇ
ئوخػبغال وۆرِىذۇق دەپ تېٕىۋېٍىػمبْ! ئىع ئۆتۈپ ئىىىىٕچي وۈٔىطي ،ضبلچىالر ئۆٍىذە ھبراق
ئىچىپ ئوٌتۇرغبْ ٍېرىذە لبتىٍٕي تۇتۇۋېٍىػمبْ .ثۇ چبغذا لبتىً لىٍچە تەپ تبرتّبضتىٓ ِەْ
تۈٔىگۈْ ِەضت ثوٌۇپ لبپتىىۀّۀْ ،ېّە لىٍغبٍٔىمىّٕي ثىٍّەٍّەْ دەپ تۇرۇۋاٌغبْ! لبتىً ضوتمب
تبپػۇرۇٌغبٔذىٓ وېَىٓ ،ضوت ِەھىىّىطي ھبراق ئىچىپ ضەۋۀٍىىتىٓ ئبدەِگە زىَبْ ضبٌغبْ دەپ
لبتىٍغب ئىىىي ٍىٍٍىك لبِبق جبزاضي ثېرىپ ئىػٕي تۈگەتىەْ .ثۇ ئىػتىٓ وېَىٓ جەِئىَەت
دەرھبي لبٍٕبَ ئىچىذە لېٍىپ ،ئۆٌگۈچىٕىڭ ئبئىٍىطىذىىىٍەر جەضەتٕي وۆتۈرۈپ ووچىغب چىمىپ
ٔبِبٍىع لىٍىػمبْ .ثۇ چبغذا ھۆوۈِەت دائىرىٍي وەٍٕي وەٍٕىذىٓ وېٍىپ ثۇ ئبئىٍىگە خىسِەت
ئىػٍەپ ،ئۇالرغب چولۇَ تۆٌەَ ئېٍىپ ثېرىذىغبٍٔىمىٕي ،خىسِەتىە ئورۇٔالغتۇرۇٌىذىغبٍٔىمىٕي ۋەدە
لىٍىػىپ ضىٍىك ئۇضۇٌذا ثۇ ئىػٕي ضۆرەپ ٍۈرۈپ ئبخىرى ثبضتۇرىۋېتىػىەِْ .ەْ ،لبتىٍٕىڭ
وەٍٕىذە وىُ ثبردۇ دەپ تەوػۈرۈغىە وىرىػتىُ .وېَىٓ ئۇختۇِىي ،لبتىٍٕىڭ ئبتب-ئبٔىطي ثبزاردا
وبۋاپچىٍىك لىٍىذىغبْ ئبدەتتىىىال ثىرضىٍىرى ئىىەْ .لبتىٍّۇ ئىع لىٍّبٍذىغبْ الغبٍالپ
ٍۈرىذىغبْ ثىرضي ئىىەْ.
ثىر ئبدەِٕي ئۆٌتۈرۈپ لوٍغبٔغب ئىىىي ٍىً لبِبق جبزاضي ثېرىذىغبْ ئىع ٔەدە ثبروەْ؟ لبٔۇٔذا
ھبراق ئىچىپ ِەضچىٍىىتە لبتىٍٍىك لىٍغبْ وىػىگە ٍبوي جىٕبٍەت ئىػٍىگۀگە جبزا ثېرىٍّەٍذۇ
دېەٍذىغبْ ئىع ثبرِىىەْ؟ ثۇٔذاق ئىع ضېٕىڭچە ِۇِىىّٕۇ؟ ِەضت ثوٌۇپ لبٌغىٕي ٔىّىٕي
ئىپبدىٍەٍذۇ؟ ثۇ ِبلبٌىٕىڭ ئبپتورىّۇ ئېٕىك ٍېسىپتۇ ،لىسٔي ئۆٌتۈرگەْ لبتىٍٕىڭ ئبتب-ئبٔىطىّۇ
ئبرأال ووچىذا وبۋاپچىٍىك لىٍىپ وۈٔىٕي ئبٌىذىغبٔال ثىرضي ئىىەْ .لبتىٍّۇ ئىػطىسوەْ.
غىٕجبڭذا ئبزضبٍٔىك ِىٍٍەتٍەرگە غۇٔچە ئەتىۋار لىٍىپ وەڭچىٍىه لىٍىذىغبْ لبٔۇْ-پەرِبٔالر
ثبرِىىەْ ،ھەجەپ ِەْ ثىٍّەً لبپتىّۀغۇ؟ ئەگەر راضت غۇٔذاق ئىع ثوٌىذىغبْ ثوٌطب ،ثۇٔذاق
لبٔۇٕٔىڭ ٔېّە ئىٕبۋىتي لبٌىذۇ؟
(ِبلبٌىٕىڭ داۋاِىٕي ئولۇٍذۇ) ٍ-0000ىٍي ئبۋغۇضت وۈٍٔىرىذىٓ ثىرىذەٍ ،ۀە غۇ غىٕجبڭٕىڭ
لەغمەر غەھىرىذە ،ثىر خىتبً ئبٍبي ئىػتىٓ چۈغۈپ ثبزارغب لوً گۆغي ئبٌغىٍي ثېرىپتۇ .ثىر
لبضطبپٕىڭ ئبٌذىغب ثېرىپ گۆغىە لبراپتۇ .ثۇ ئبرىذا ئبٍبٌٕىڭ ثىرضي ھەِراٍىغب ٔېرىطىذىىي ثىر
لبضطبپٕىڭ گۆغىٕي وۆرضىتىپ ”ئۇٔىڭ ٍبخػىرالّۇ لبٔذاق ،ثېرىپ غۇٔىڭىىٕي ئبٌّبٍٍىّۇ“ دەپ
تۇرۇغىغب ثۇ لبضطبپ لبتتىك ئبچچىمٍىٕىپ ۋارلىراپ تىٍالغمب ثبغالپتۇ” :ضىٍەر خىتبٍالر
(خۀطوالرٔي وەِطىتىذىغبْ ِۀىگە ئىگە ثىر ضۆز) ِېٕىڭ گۆغۈِٕي ٍبراتّبٍۋاتبِطىٍەر تېخيِ ،ەْ
ضىٍەر ئىىىىڭالرٔىڭ جېٕىڭالرٔي ئبٌّىطبَ“ دېگىٕىچە وبٌىٕىڭ لۇٌىمىذەن ٍۇغبْ ثىر ئۆتىۈر
پىچىمىٕي وۆتۈرۈپ لوٌىذا تۆِۈرٔىڭ ضۇٔىمىّۇ ثوٌّىغبْ ثبٍىمي ئىىىي خىتبً ئبٍبٌىغب
تبغٍىٕىپتۇ .ثۇ ئىىىي ئبٍبي ثىر-ثىرضىگە ٍوي ثەرِەً دېگۈدەن لېچىپتۇ .ثبٍىمي ئۇٍغۇر لبضطبپ
لوٌىذا ئۆتىۈر پىچبق ،ئۇالرٔي لوغالپ ٍۈگىرگىٕىچە ئۇدۇي وەٌگەْ خىتبٍالرغب پىچىمىٕي غىٍتىپ
ِېڭىپتۇٍ .وي ثۇٍي  1-5خىتبً پىچبق ٍەپ لبٔغب ِىٍىٕىپ ٍېتىپ لبپتۇ .ثىرضي ثېرىپ ضبلچىغب
ِەٌۇَ لىٍّبلچي ثوٌۇپ ثبزار ئىچىذىىي ثىرضي لبراۋاتمبْ ئبِّىۋى تېٍپوْ ثبر ٍەرگە ثبرضب تېٍپؤغب
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لبراۋاتمبْ ئۇٍغۇر ئۇٔىڭ تېٍېفوْ ئۇرۇغىغب ٍوي لوٍّبپتۇ .ئبِبي ٍوق ،ئۇ وىػي ثبزاردىٓ چىمىپ
ٍۈگىرىگىٕىچە ثىر ٍەردىىي تېٍېفوْ ثبر ٍەرگە ثېرىپ ئەھۋإٌي ضبلچىغب ِەٌۇَ لىپتۇ001 .
تىٍپؤىذىىىٍەر ثۇ خەۋەرٔي ئبڭالپ دەرھبي ۋەلە ٍۈز ثەرگەْ ٍەرگە وېٍىػىپتۇ .ثۇ چبغذا ثبٍىمي
لبتىً ئۇٍغۇر ئبدىّىٍىىىٕي ٍولىتىپ رەضّىٌ تەٌۋىٍەغىەْ ثوٌۇپ ،ضبلچىالرغىّۇ پىچبق ثىٍەْ
ھۇجۇَ لىٍىػمب ثبغالپتۇ .لبتبردا ئىػمب ئورۇٔالغمىٕىغب ئۀذىال ثىر ٍېرىُ ٍىً ثوٌغبْ ثىر خىتبً
ضبلچي لبتىٍٍىمم ب وىرىػىەْ ثبٍىمي ئۇٍغۇرٔي توضبٍّەْ دەپ ئبٌذىغب چىممبْ ئىىەْ ،ئۇٔىڭّۇ
لەٌجىگە ثىر پىچبق ئۇرۇٌۇپ ٔەق ِەٍذأذا جبْ ئۈزۈپتۇٍ .ۀە ثىر ضبلچىّۇ ٍبرىٍىٕىپتۇ .غۇٔىڭذىٓ
وېَىٓ ٍۀە  0-0ئبدەَ ٍبرىٍىٕىپتۇ .ضبلچىالر لۇرۇق لوي ثۇ لبتىٍغب تەڭ وېٍەٌّىگەچىە ،ئبِبي ٍوق
خەٌك ئبِّىطىٕي ئۇٔىڭذىٓ ٍىرالالغتۇرۇغمب تىرىػىپتۇٍ .ۀە ثىر تەرەپتىٓ ثۇ ئىػٕي ٍۇلىرىغب
ِەٌۇَ لىٍىػمب وىرىػىپتۇٍ .ۇلىرى تەضتىمٍىغبٔذىٓ وېَىٓ ئبٔذىٓ لۇراٌىٕي چىمىرىػىپ
لبتىٍٕي ٔەق ِەٍذأذا ئېتىپ ئۇجۇلتىراالپتۇ .ئەگەر ٔ 001ىڭ چىمبرغبْ ضبلچىالر تۈزۈِىذە
ضبلچىالر ثۇٔذاق ئەھۋاٌغب دۇچ وەٌگىٕىذە ئەضٍىذە دەرھبي تەدثىر لوٌٍىٕىػمب ثوالتتىىۀذۇق .ئەِّب
ثۇ دېگەْ غىٕجبڭ .ثۇ ٍەردە ِۇضۇٌّبٔالرغب لبرىتب ضبلچىالر تەدثىر لوٌٍىٕىع ھولۇلىغب ئىگە ئەِەش
ئىىەْ! لبٔۇْ ئىجرا لىٍىۋاتمبٔالر لبٔۇْ ئىجرا لىٍىػتب ثۇٔچە تەڭطىسٌىىىە دۇچ وېٍىۋاتمبْ ٍەردە،
ئبدەتتىىي پۇلرا خىتبٍالرٔىڭ ھبٌىغب ۋاً!
ثۇٔذاق ثىر ۋەلەدىٓ ِېٕىڭّۇ خەۋىرىُ ثبر .ئەِّب ثۇ خىتبً ٍبٌغبٕٔي ثوٌۇغىچە تولۇپ چىمىپتۇ.
ئەضٍىذە ئىع ئۇٔذاق ثوٌغبْ ئەِەشٍ-0000 .ىٍي ئبۋغۇضت ئبٍٍىرىذا ئىىىي ئبٍبي ثىرگە ثبزارغب
گۆظ ئبٌغىٍي ثبرغبْ .ئبٍبٌذىٓ ثىرضي ِەْ ثۇ ٍەرٔي ئبٌىّەْ دەپ وەضتۈرۈپتۇ .گۆغٕي وەضتۈرۈپ
ثوٌۇپ ئېٍىػتىٓ ٍېٕىۋېٍىپ ئۇ ٍەرٔي ئەِەش ثۇ ٍەرٔي ئبٌىتتىُ دەپ تۇرۇۋاٌغبْ .لبضطبپّۇ ئۇٔىڭ
دېگىٕي ثوٍىچە ٍۀە ثبغمىذىٓ گۆغٕي پبرچىالپ تبرتىپ تەٍَبر لىپتۇ .ھېٍىمي ئبٍبي ٍۀە ئبٌّبٍّەْ
دەپ تۇرۇۋاپتۇ .لبضطبپ ئۇٔىڭذىٓ ٔېّىػمب ئبٌّبٍذىغبْ ثوٌۇۋاٌذىڭ دەپ ضورىطب ،ئۇ ئبٍبي ”چبتىمىڭ
ٔېّە ،ئبٌّبٍّەْ دېگۀذىٓ وېَىٓ ئبٌّبٍّەْ! لبٔذاق لىالالٍتتىڭ!“ دەپ ۋارلىراپتۇ .ثبٍىمي
لبضطبپ ئبچچىمٍىغىٕىچە ” ِەْ دېگىٕىڭ ثوٍىچە گۆغٕي پبرچىالرپ تبرتىپ ثەردىُ ،ئەِذى ثۇ
گۆغٕي وىُ ئبٌىذۇ؟ ٍبوي ضەْ ِېٕي ِەخطۇش ثوزەن لىٍىّەْ دەپال وەٌگۀّىتىڭ ثوٌّىطب؟“ دەپ
لىسىرىػىپتۇ .غۇٔذاق لىٍىپ جېذەي چوڭىَىػمب ثبغالپتۇ .جېذەٌٍەغىۀذىٓ وېَىٓ ئۇ ئبٍبي
لبضطبپٕي ئېغسىٕي ثۇزۇپ تىٍٍىغبْ ثوٌطب وېرەن ،غەزىپىگە ھبً ثېرەٌّىگەْ لبضطبپ ئۇ ئبٍبٌٕي
پىچبق ثىٍەْ ئۆٌتۈرۈپ لوٍۇپتۇ .ئبٔذىٓ ضبلچىالر وەپتۇ .ئۇ ٍۀە ضبلچىالردىّٕۇ ثىرضىٕي پىچبق
ضېٍىپ ئۆٌتۈرۈپ ٍۀە ثىرضىٕي ٍبرىذار لىٍىپ لوٍىذۇ .لبضطبپ ،ثوٌغىٍىك ثوٌذىِ ،ېٕي ثەرىجىر
ئېتىۋېتىذۇ ،غۇڭب ِۀّۇ ٔەچچىطىٕي ئۆٌتۈرۈپ ئبٔذىٓ ئۆٌەً دەپ ئۇالرٔي ئۆٌتۈرگۀىىەْ .ثۇ
ِبلبٌىٕىڭ ٍبزغۇچىطي غىٕجبڭذا ضبلچىالرٔىڭ ِۇضۇٌّبٔالرغب دەرھبي تەدثىر لوٌٍىٕىع ھولۇلي
ٍوق ،چولۇَ ٍۇلىرىٕىڭ تەضتىمىٕي ئېٍىػي وېرەن دەپ ٍېسىپتۇ .ئۇٔذاق گەپ ٍوق! ئۇ ٍبٌغبْ گەپ
لىٍىذۇ! غىٕجبڭذىىي ھېچمبٔذاق خىتبً ثۇٔىڭ دېگۀٍىرىگە لوغۇٌّبٍذۇ.
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خىتبٍالرٔىڭ ئۆز ٍۇرتٍىرى جۀٕەت ِبوبٔغب ئبٍٍىٕىپ بوٌغبّٔۇ؟

ِۇختەر( :ئولۇغمب وىرىػىذۇ) ھۆوۈِەت غىٕجبڭذا ئەِەٌىَەتىە ئۇٍغۇْ وەٌّەٍذىغبْ ٍۇلىرىذا
ِىطبي لىٍىٕغبٔذەن ثىر لبتبر ِىٍٍىٌ ضىَبضەتٍەرٔي ٍوٌغب لوٍۇپ وېٍىۋاتمبْ ثوٌغبچمب،
ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئىػۀچىگىّۇ ئېرىػەٌّىذىٍ ،ۀە ثىر تەرەپتىٓ چېگرا راٍؤغب ٍبردەَ لىٍىّىس،
غىٕجبڭٕي گۈٌٍۀذۈرىّىس دەپ لبْ-تەر ئبلمۇزۇپ وېٍىۋاتمبْ خىتبً ئبِّىطىٕىّۇ رۀجىتتي.
غىٕجبڭذىىي ثۇ تۈرٌۈن ضىَبضەتٍەرٔىڭ ثېطىّىغب ثەرداغٍىك ثېرەٌّىگەْ ٔۇرغۇٍٔىغبْ
ئىمتىذارٌىك خىتبٍالر خىتبً ئۆٌىىٍىرىگە لبراپ ئېمىٓ لىٍّبلتب .غىٕجبڭذىىي ٔۇرغۇٍٔىغبْ
ئورگبٔالر خىتبً خبدىّالرٔىڭ وېتىپ لېٍىػي تۈپەٍٍىذىٓ ٔورىّبي خىسِەتٍىرىٕىّۇ
داۋاِالغتۇراٌّىغىذەن ئەھۋاٌغب چۈغۈپ لبٌّبلتب.
چېگرا راٍؤغب ٍبردەَ دېگۀٕىڭ ئەضٍي ِۀىطي ٔېّە؟ غىٕجبڭٕي گۈٌٍۀذۈرۈظ دېگىٕىٕىڭچۇ؟ ئۇالر
راضتىٕىال ثىىبرغب ٍبردەَ لىٍىۋاتمبّٔىذۇ؟ ئۇالر راضتىٕىال غىٕجبڭذىىي ئبزضبٍٔىك ِىٍٍەتٍەرگىال
ٍبردەَ لىٍىػٕي ،ئۇالرٔي لوٌالپ لۇۋەتٍەظ ،گۈٌٍۀذۈرۈغٕىال وۆزٌەپ غىٕجبڭغب وەٌگۀّىىەْ؟
ئەجەثب ئۆزٌىرىٕىڭ ٍۇرتي غۇٔچە گۈٌٍىٕىپ وېتىپ ،گۈٌٍۀذۈرگىذەن ئىع تبپبٌّبً غۇٔچە ئبق
ٔىَەتٍىه ثوٌ ۇپ وېتىپ ثۇ تەرەپٍەرگە وېٍىپ ثىىبرغب ئىػٍەپ ثېرىپ ٍۈرگۀّىىەْ؟ ثۇٔذاق
ٍبخػي ٔىَەتٍىه ئبدەِذىٓ خىتبٍذا لبٔچىٕي تبپمىٍي ثوالر؟ لۇرۇق گەپ لىٍىػّىطۇْ .ئۇالر دېگەْ
ثۇ ٍەرگە ئىػٍەپ پۇي تبپىّىس دەپال وەٌگەْ وىػىٍەر!
ثۇ ِبلبٌىٕي ٍبزغبْ ئبدەَ غىٕجبڭذا خىتبٍالر ثوٌّىطب ثۇ ٍەرٔىڭ ئبدەٍِىرى ھېچمبٔذاق ثىر ئىػٕي
ئەپٍەغتۈرەٌّەٍذۇ دېّەوچي ثوٌغبْ .خىتبٍالر ئۆز ٍۇرتٍىرىغب لبٍتىپ وەتطە ھەرلبٔذاق ضىَبضىٌ
ِەضىٍىٍەر خىتبٍالر ئۈچۈْ پبٍذىطىس ئەِەش .چۈٔىي ئۇالر خىتبٍذىىي تۇرِۇظ ضەۋىَە ،خىسِەت
غبرائىتىٕي غىٕجبڭذىىىذىٓ ٍبخػي ،دەپ لبرىػىذۇ .ئۇ ٍەردىىىٍەر ثۇ تەرەپٍەرگە ِىٍٍىٌ
ِەضىٍىذىٓ ٍبوي ثۇ ٍەردىىي وەضپي جەھەتتىىي ئىػالر ئۇٍغۇرالرٔىڭىىذىٓ تەش ثوٌغبٍٔىمي
ئۈچۈْ ثۇ تەرەپٍەرگە وەٌّەٍذۇ ئەِەش .ئۇالر ئەضٍىذىٕال ثۇ ٍەرگە وېٍىػٕي خبٌىّبٍذۇ! چۈٔىي
خىتبٍالر ثۇ ٍەرٔىڭ ھبۋاضىٕي پەلەتال ٍبخػي وۆرِەٍذۇ .ثۇ وىػي ٍبزغبٍٔىرىذا ئەگەر غىٕجبڭذا
خىتبٍالر ثوٌّىطب ثۇ ٍەرٔىڭ ٔورىّبي ئىع پرىٕطىپٍىرىّۇ ٍوق ثوٌىذۇ دېّەوچي .ئۇٔذالتب خىتبٍذىٓ
ثبغمب دۇَٔبٔىڭ ھەِّە ٍەرٌىرىذىىي ئىع پرىٕطىپٍىرى ئۇ ٍەرٌەردە خىتبً خبدىٍّىرى
ثوٌّىغبٍٔىمي ئۈچۈٔال خىتبٍذىٓ ٔبچبر ثوالِذۇ؟ ئۇٔذالتب دۇَٔبٔىڭ ھەرلبٔذاق ٍېرىذىىي ِەِۇرى ۋە
خىسِەتچي خبدىّالرٔىڭ ھەِّىطىال خىتبً ثوٌغىٕىذىال ئبٔذىٓ ئىػٍىرى ٍۈرۈغۈپ تۇرغبْ
ثوالِذىىەْ؟ ثوٌّىطب ئۇ ٍەرٌەرٔىڭ تەرتىپي پۈتۈٍٔەً لبالٍّبلبٍٔىػىپ وەتىىذەوّۇ؟ ئۇٔىڭ
دېگىٕىذىٓ ِۇغۇٔذاق ثىر ٔەتىجە چىمىذۇ.
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ئۇٍغۇرالر بىٍەْ غىٕجبڭذىىي ببغمب ِىٍٍەتٍەر ِۇٔبضىۋىتي

ِۇختەرِ( :بلبٌىٕىڭ داۋاِىٕي ئولۇٍذۇ) غىٕجبڭذىىي ِىٍٍىٌ زىذدىَەتٍەر ثىٍەْ ِىٍٍىٌ
ئۆچّۀٍىىٍەر ئبضبضەْ ئۇٍغۇرالرٔىڭ پبْ ئىطالِچىٍىمىٕي ئبضبش لىٍغبْ رادىىبي ِىٍٍەتچىٍىه
وۈچٍىرىٕىڭ غىٕجبڭذىىي ثبغمب ِىٍٍەتٍەرگە ثوٌغبْ دۈغّۀٍىه لبرىػىٕي ئبضبش لىٍىپ
ئوتتۇرىغب چىمّبلتب .ھەِّىگە ِەٌۇَ ثوٌغىٕىذەن ،غىٕجبڭذا ئبضبضٍىمي ِ 00ىٍٍەت خەٌك
ثوٌغىٕي ثىٍەْ ،پبْ ئىطالِىسَ ئەزەٌذىٓ ئۇٍغۇرالر غىٕجبڭذا تەڭذاغطىس ھولۇلمب ئىگە ثۆٌىػي
وېرەن دەپ ھېطبثالپ ،ثبغمب ئبزضبٍٔىك ِىٍٍەتٍەرٔي ئوِۇَِۈزٌۈن وەِطىتىذۇ ،ھەتتب ئۇالرغب
ئۆچّۀٍىه لىٍىذۇ… .
ثىس ئۇٍغۇرالر غىٕجبڭذىىي لبزاق ،لىرغىس ،ئۆزثېه ،تبتبر لبتبرىذىىي ثبغمب ئبزضبٍٔىك ِىٍٍەتٍەرٔي
ھەرگىسِۇ ٍبت وىػىٍەر دەپ تؤۇِبٍّىس .ئۇالرٔىڭ ھەِّىطي ثىسٔىڭ لېرىٕذاغٍىرىّىس .ثىس
ھەِّىّىس ئوخػبظ تۈروىٍەرِىس .ثىس ھەِّىّىس ئوخػبغال ثىرال دىٕغب ئېتىمبد لىٍىّىس .ثۇ ئبدەَ
ثۇٔذاق ٍبٌغبْ گەپٍەرٔي ٔەدىّٕۇ تېپىپ وەٌگۀذۇ؟ ِەضىٍەْ ،ئۈچ ۋىالٍەت ئىٕمىالثي دەۋرىذە
تۇڭگبٔالر ،لبزالالر ،لىرغىسالرٔىڭ ھەِّىطي ئوخػبظ ثىر ضەپتە تۇرغبْ ئىذى .ئەٍٕي ۋالتىذا
ئوضّبّٔۇ غىٕجبڭٕي ِۇضتەلىً لىٍىّەْ دەپ ووِپبرتىَە ثىٍەْ ئۇرۇغۇپ ئۇرۇغٕي ئبخىرغىچە
داۋاِالغتۇرغبْ ئىذى .ئوضّبْ ،ثىر لبزاق وىػي ئىذى .غۇٔذاق ئەِەضّۇ؟ ھەتتب ئۈچ ۋىالٍەت
ئىٕمىالثي ھۆوۈِىتي خىتبٍالر ثىٍەْ ئۇرۇغٕي توختىتىپ ووِپبرتىَە ثىٍەْ ثىرٌىػىپ
وەتىىٕىذىّۇ ئوضّبْ لۇراٌىٕي تبغٍىّبً وۈرەغٕي داۋاَ لىٍغبْ ئىذىٔ .ېّە ئۈچۈْ؟ غىٕجبڭٕىڭ
ِۇضتەلىٍٍىمي ئۈچۈْ .ئەِّب ثۇ ئبپتور ثبرٌىك ِىٍٍەتٍەرٔي ئۇٍغۇرالر دۈغّەْ دەپ لبراٍذۇ دېّەوچي
ثوٌغبْ .ثۇٔذالّۇ ئەخّەق ئىع ثۆٌىػي ِۇِىىّٕۇ؟
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٍغۇرالردا لبزالالرٔي ٍبراتّبٍذىغبْ تەرەپٍەر ثبرِۇ …؟
ِۇختەر :ئبدەتتىىي وىػىٍەر ئبرىطىذا ئۇٔذالالرٔي ٍوق دېَىػىىّۇ ثوٌّبٍذۇ .ئىىىي ِىٍٍەتٕي
لوٍۇپ تۇراٍٍي ،ثىر ِىٍٍەت ئىچىذىّۇ غەھەرٌىىٍەر ٍېسىٍىمالرٔي ٍبراتّبٍذىغبْ ئەھۋاٌالر ٍولّۇ؟
ئۇالر ضەراٌىمالرٔي پبضىىٕبٍ ،بوي ِەدۀىَەت ضەۋىَىطي ثەوال تۆۋەْ دەپ وۆزگە ئىٍّبٍذۇٍ .بوي
ثوٌّىطب ثەدىٕي پۇراٍذۇ دېَىػىۀذەن ٍبراتّبٍذىغبْ ٔۇرغۇْ گەپٍىرى ثبر .ئوخػبظ تۈردىىي
ئبدەٍِەر ئىچىذىّٕۇ غۇٔچە ٔۇرغۇْ زىذدىَەتٍەر ،ئوخػىّىغبْ لبراغتىىىٍەر ،ثىر ٔەرضىٕي
ٍبراتّبٍذىغبٔالر چىمىپ تۇرىذۇ .ثۇٔىڭذىٓ ِەڭگۈ لۇتۇٌۇپ وېتەٌّەٍّىس .ثۇٔذاق ٍبراتّبضٍىمالر
ھەرلبٔذاق ِىٍٍەت ئىچىذە ثبر .ئەِّب ثۇ ھەرگىسِۇ ئوِۇِي ئەھۋاي ئەِەش .ئوِۇِي ئەھۋاي ھەرگىس
ئۇٔذاق ئەِەش .غۇٔذاق ئەِەضّۇ؟
(ِبلبٌىٕىڭ داۋاِىٕي ئولۇٍذۇ) ٍ-01ىٍالردىىي غىٕجبڭ «ئۈچ ۋىالٍەت ئىٕمىالثي» (خىتبً
ووِپبرتىَىطي ئۇٔىڭغب ئىٕمىالثي ھەرىىەت دەپ ثبھب ثەرگىٕي ثىٍەْ ،ئەضٍىذە ثۇ ھەرىىەتٕىڭ
ھېمىمي ِبھىَىتي غىٕجبڭ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىٕىڭ لوراٌٍىك ھەرىىىتي ئىذى .ئۇالر
ھەرىىەت ئوثىىتىۋى لىٍىپ ئەٍٕي ۋالتىذىىي غىٕجبڭغب ھۈوّىرأٍىك لىٍىۋاتمبْ گوِىٕذاڭ
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ھۆوۈِىتىگە لبرغي تۇرغبٍٔىمي ئۈچۈٔال غۇٔذاق دەپ ئبتبغمبْ .غۇڭب ،غىٕجبڭ تىٕچٍىك ثىٍەْ
ئبزاد ثوٌغبْ ۋالتىذا ئۇٔي خىتبً ئىٕمىالثىٕىڭ ثىر لىطّي لبتبرىغب لوغۇۋېٍىع ئبرلىٍىك ئۇالرٔي
پەپىٍەپ ئبٌذاپ تۇرغبْ .ھبزىر غىٕجبڭغب خىتبً ووِپبرتىَىطي ھۆوّۈرأٍىك لىٍّبلتب .غۇٔذاق
ئىىەْ ،تەثىئىٌ ھبٌذا پبْ ئىطالِىسِٕىڭ «ئىٕمىالة» تىغ ئۇچي ھبزىرلي ھۆوۈِەت دائىرىٍىرىگە
لبرىتىٍىذىغبْ گەپٔ ).ىڭ ئەڭ ِۇھىُ غوئبرى «تۇڭگبْ-خىتبٍالرٔي لىرىپ ٍولىتىع» ثوٌغبْ.
غۇڭب ئىطالَ دىٕىغب ئېتىمبد لىٍىذىغبْ تۇڭگبٔالرِۇ ئۇالرٔىڭ لىرغىٓ لىٍىػىغب ئۇچرىغبْ .ئۇالر
ھەتتب تب ثۈگۈٔگىچىّۇ تۇڭگبْ ،لبزاقِ ،وڭغۇي لبتبرىذىىي ئبٌال ثۇرۇٔال ئۇ ٍەرگە ٍەرٌىػىپ ثوٌغبْ
ثبغمب ِىٍٍەتٍەرٔي وەِطىتىػىذۇ.
ثۇ خىتبٍٕىڭ ئبٌذىذا ئېَتمىٕي راضت توغرا گەپ ثوپتۇ .ئەٍٕي ۋالتىذىىي ئۈچ ۋىالٍەت ئىٕمىالثي
ھەرگىسِۇ خىتبً ئىٕمىالثي ئۈچۈْ لوزغبٌغبْ ھەرىىەت ئەِەش ئىذى .ئەِّب ئۇ «تۇڭگبْ-
خىتبٍالرٔي لىرىپ تۈگىتىع» دېگەْ گەپٕي ٔەدىٓ تبپمبٔذۇ؟ ئۇ ۋالىتالردا وۆچّۀٍەرٔي غىٕجبڭذىٓ
لوغالپ چىمىرىع غوئبرىٕي ئوتتۇرىغب لوٍغبٍٔىمي راضت .ئەِّب ئۇ دېَىٍگەْ وۆچّۀٍەر ئىچىگە
ثبرٌىك خىتبٍالر وىرِەٍذۇ-دە .ئۇالرٔىڭ دېگىٕي ھۆوۈِەت ِەججۇرى وۆچۈرۈپ وەٌگەْ
وۆچّۀٍەرٔي لوغالپ چىمىراٍٍي دېگەْ گەپ .ئەِّب «تۇڭگبٔالرٔي لىرىپ تۈگىتىع» دەٍذىغبْ
ثۇٔذاق ثىر غوئبرٔي ثىس ئۇٍغۇرالر زادىال ئبڭالپ ثبلّىغبْ ئىىۀّىس .ئۇٔذاق ثىر غوئبرٔي ئوتتۇرىغب
لوٍۇغٕىڭ ئۆزىال ئەلىٍگە ضىغّبٍذۇ .ثۇ ثەٌىىُ ھۆوۈِەت دائىرىٍىرىٕىڭ ِىٍٍىٌ زىذدىَەت پەٍذا
لىٍىػٕي ِەلطەت لىٍىپ تولۇپ چىمىرىۋاٌغبْ گەپ ثوٌطب وېرەن.
غىٕجبڭٕىڭ ٍېمىٕمي زاِبْ تبرىخىذىىي ئەڭ چوڭ ۋەلە ئۀە غۇ ئۈچ ۋىالٍەت ئىٕمىالثىذۇر .ثۇ
ئىٕمىالثمب ئۆز ۋالتىذا تۇڭگبٔالرِۇ ئبوتىپ لبتٕبغمبْ .ثۇٔي ھېچىىُ ئىٕىبر لىالٌّبٍذۇ .ثىسٔىڭ
ٍېمىٕمي زاِبْ تبرىخىّىسدا ثىر تۇڭگبْ ،دىٕٕي ضۈٍىئىطتىّبي لىٍىپ دېھمبٔالر لوزغىٍىڭىٕي
ئىٕتبٍىٓ خەتەرٌىه ٍبرغب لىطتبپ لوٍغبٍٔىمىذەن ثىر ۋەلە ثوٌۇپ ئۆتىەْ ئىذى .ئۇ دېگەْ -0000
ٍىٍمي لۇِۇي دېھمبٔالر لوزغىٍىڭىذىىي ۋەلە ئىذى (ٍ-0000ىٍي ثۆٌىػي وېرەن؟  −ت) .غۇ لېتىُ
ثىر تۇڭگبْ ٍبڭ زېڭػىٕغب ۋەوىً ثوٌۇپ وەٌذىُ دەپّۇ ئەٍتبۋۇر لوزغىالڭچىالرٔىڭ ئبٌذىغب وېٍىپ،
ِۀّۇ ضىٍەرگە ئوخػبظ لۇرئبٔغب ئىػىٕىّەْ ،غۇڭب ِەْ ضىٍەرٔىڭ ثىخەتەرٌىىىڭالرغب توٌۇق
وبپبٌەتٍىه لىالالٍذىغبٍٔىمىّغب لەضەَ لىٍىپ ثېرىّەِْ .ېٕىڭ ثىٍەْ ئۈرۈِچىگە ثىرگە ثېرىڭالر،
ٍبڭ ضىٍەرگە ئەِەي ثېرىذۇ ،دېھمبٔالرٔي ٔبرازى لىٍغبْ ئىػالرٔي ٍەرٌىه ئەِەٌذارالر پەٍذا لىٍغبْ.
ئۇٔذاق ئىػالرٔي ٍبڭ غوجبَ ھەرگىس لىٍّبٍذۇ دېگۀذەن ثىر ٔېّىٍەرٔي دېگەْ .ثۇ تۇڭگبْ ،ئىطالَ
دىٕىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ لوزغىالڭچىالرٔي ئبٌذاپ وەتىەْ .غۇڭب ،ثەزى وىػىٍەر ثۇ جەھەتتە ثبغمىچە
لبراغالردىّۇ ثوٌۇپ لېٍىػي ِۇِىىِٓ .ەضىٍەْ ،تۇڭگبْ دېگەْ ثۇ خەق خىتبٍٕي وۆرضە ‘لبرا ثىس
ضىٍەرگە ئوخػبظ پىخەً وىَىذىغبْ ثىر خەق ئەِەضّۇ’ دېطە ،ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئبٌذىغب وېٍىپ ‘لبرا
ثىسِۇ ضىٍەردەن ضەٌٍە ٍۆگەٍّىس ئەِەضّۇ’ دەۋاٌىذىغبْ ،لبٍطي تەرەپ وۈچىَىپ وەتطە غۇ تەرەپىە
دوِىالپ تۇرىذىغبْ ،ئىػۀگىٍي ثوٌّبٍذىغبْ تۇتبِي ٍوق ثىر خەق دەٍذىغبٔالرٔي ٍوق دېَەٌّەٍّەْ.
ئەِّب ٍۀىال «تۇڭگبٕٔي لىرىپ تۈگىتىع» دەٍذىغبْ غوئبر ھەرگىس وۆرۈٌگەْ ئەِەش.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٔذالتب ئۇٍغۇرالر ثىٍەْ تۇڭگبٔالر ئوتتۇرىطىذا زىذدىَەت ٍولّۇ؟
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ِۇختەر :ئبڭالغالردىٓ لبرىغبٔذا-00 ،ئەضىرٌەردە ثىر زىذدىَەت پەٍذا ثوٌغبٔىىەْ.
تۇڭگبْ خەق ئبدەتتە ھېططىَبت جەھەتتە خىتبٍالرغب ثەن ٍېمىٓ ثىر خەق .تبرىختب خىتبً تەرەپ
ثىٍەْ غىٕجبڭ ئوتتۇرىطىذا تولۇٔۇظ ٍۈز ثەرِىگەْ ۋالىتالردا غىٕجبڭٕىڭ ئىچىي
لبالٍّبلبٔچىٍىمىٕىڭ ئبضبضٍىك ئۇٔطۇرى تۇڭگبٔالر ثوٌغبْ ئەھۋاي ثبر .ئەِّب ئۆزئبرا لىرغىٕچىٍىك
لىٍىع ۋەلەضي وۆرۈٌۈغي ثىٍەِْ ،ىٍٍىٌ ِەضىٍە ئوتتۇرىغب چىمىذۇ .غۇٔىڭ ثىٍەْ تۇڭگبٔالر ئبق
دوپپىٍىرىٕي وىَىػىپ ئوتتۇرىغب چىمىػىذۇ .ثۇٔذاق ۋالىتالردا خىتبٍالرِۇ تۇڭگبْ دېگەْ ئۇٍغۇر
ئەِەش دەپ ئۇالرغب ھېطذاغٍىك لىٍىػمب ثبغالٍذۇ .ئۇٍغۇرالرِۇ ئۇالرٔي ِۇضۇٌّبْ دەپ لېرىٕذاظ
لبتبرىذا وۆرىذۇ .غۇٔذاق لىٍىپ ئۇالر ھەر ئىىىىال تەرەپتىٓ پبٍذا ئېٍىپ ٍۈرەٌەٍذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :غەرلي تۈروىطتبٔچىالردىٓ تۇڭگبٔالر ثىٍەْ ئىتتىپبلٍىػىپ ھەرىىەت لىٍىػٕي
ئوٍالٍذىغبٔالر ثبرِۇ؟ ِەضىٍەْ ٔىڭػب ،گۀطۇ ،چىڭخەً ئەتراپىذىىي تۇڭگبٔالر ثىٍەْ ثىرٌىىتە
توپىالڭ چىمىراٌىطب خېٍي ئبراَ تبپبٌىغبْ ثوٌّبضّىذى؟
ِۇختەر :ثۇٔذاق ئىػالر تبرىختب ثوٌغبِْ .ەضىٍەْ ِب جوڭَىڭ ثىٍەْ ئۀە غۇٔذاق ثىرٌىػىپ
ھەرىىەت لىٍىػمبْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭِ :ب جوڭَىڭ دېگىٕىڭ ئۇٍغۇرالر ثىٍەْ ئۇرۇظ لىٍّىغبّٔىذى؟
ِۇختەرٍ :بق ،لۇِۇي دېھمبٔالر لوزغىٍىڭي ٍېڭي ثبغالٔغبْ ۋالىتالردا ئۇالر ِب جوڭَىڭٕي ٍبردەِگە
تەوٍىپ لىٍىپ وەٌتۈرۈغىەِْ .ب جوڭَىڭ ھەلىمەتۀّۇ لبثىٍىَەتٍىه ثىرضي ئىذى .ئۇ وېٍىپ
لبراپ ثبلطب ئەضىەرٌىرىّۇ وۆپىَىپ وەتىەْ ،غۇٔىڭ ثىٍەْ ٔىَىتىٕي ثۇزۇپ ھولۇلٕي تبرتىۋاٌىذۇ.
غۇٔذالتىّۇ دەضٍىپىذە تۇرپبٍٔىمالر ثىٍەْ لۇِۇٌٍۇلالر ئۇٔي تەوٍىپ لىٍىپ ثىرٌىػىپ ئۇرۇظ
لىٍغبْ ئىذى .ثۇ ثىر تبرىخي پبوىت.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضېٕىڭچە تۇڭگبٔالر وەٌگۈضىذە وىّٕىڭ تەرىپىذە تۇرار؟ ئۇالر غەرلي تۈروىطتبٔچىالر
ثىٍەْ ثىرٌىػەرِۇ ٍبوي خىتبٍالر تەرەپتە تۇرارِۇ؟
ِۇختەر :ئۈچ ۋىالٍەت ئىٕمىالثي دەۋرىذە ئۇالر ثىس ثىٍەْ ثىرٌەغىۀىذىِ .ېٕىڭچە ثوٌغبٔذا ،ئۇالر
وەٌگۈضىذە ثىتەرەپ پوزىتطىَە تۈتىػي ِۇِىىّٕىىىٓ دەپ ئوٍالٍّەْ .تۇڭگبٔالرٔىڭ تبرىختىٓ
ثۇٍبْ ثىرەر دۆٌىتي ثوٌۇپ ثبلمبْ ئەِەش .غۇڭب ئۇالر ثىتەرەپ تۇرضب ئۇالر ئۈچۈْ پبٍذىٍىك ،ئۇالر
ھېچٕەرضىٕي لوٌذىٓ چىمىرىپ لوٍبٌّبٍذۇ.
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خىتبٍٕىڭ ئىىىي تەرىپي

ِۇختەرِ( :بلبٌىٕىڭ داۋاِىٕي ئولۇٍذۇ) جەِئىَەتٕىڭ ئوِۇِي ئېمىّىذىٓ لبرىغىٕىّىسدا ،چوڭ
ِىٍٍەت ھبِبْ ئبجىس ِىٍٍەتٍەرٔي ئېسىپ وېٍىذىغبْ ثوٌغبچمب ،ئبدەتتە ئۇغػبق ِىٍٍەتٍەر ھەر
دائىُ ھېطذاغٍىممب ئېرىػىذىغبْ تەرەپ ثوٌۇپ وەٌّەوتە .ئەِّب ثىر لىطىُ ئبالھىذە ئەھۋاٌالردا
چوڭ ِىٍٍەتّۇ ئبجىس ِىٍٍەتٍەرٔىڭ ھەضطىٍەپ ثوزەن لىٍىٕىػىغب ئۇچراپ تۇرۇغي ِۇِىىٓ.
غىٕجبڭذا ٍبغبٍذىغبْ خىتبً پۇلراٌىرى ثۈگۈٔىي وۈٔذە ثەئەٍٕي ووضوۋادا ٍبغبٍذىغبْ
ضىرثىَىٍىىٍەرٔىڭ وۈٔىگە چۈغۈپ لبٌغبٔذەن تۇٍغىذا ٍبغىّبلتب.
ثۇ خىتبٍٕىڭ دېّەوچي ثوٌغىٕي ،خىتبٍالر غىٕجبڭذا ثېطىُ ئبضتىذا لبٌذى دېّەوچيِ .ېٕىڭچە
ثوٌغبٔذا ،ئۇٔىڭ ثۇ دېگىٕىگە غىٕجبڭذا ٍبغبٍذىغبْ خىتبٍالرٔىڭ ٍۈزدە تولطەْ ثەغي لوغۇٌّبضٍىمي
ِۇِىىٓ .ثەٌىىُ ثۇ ٍەردىىي خىتبٍالر ثىسٔي ثەن دوضتبٔە خەٌك ئەِەش ،ثىسٔي ٍبِبْ وۆرىذۇ دەپ
ئوٍٍىػي ِۇِىىٓ .ئەِّب ئۇالر ھەرگىسِۇ ئۆزٌىرىٕي ٍەرٌىىٍەر ثوزەن لىٍىپ وېتىۋاتىذۇ دەپ
لبرىّبٍذۇ .ثەٌىىُ ئېمىپ وېٍىۋاتمبْ ۋالىتٍىك ئىػچي وەٌگىٕذىٍەر ئۇٔذاق لبرىّبضٍىمي
ِۇِىىٓ.
ۋاڭ ٌىػَوڭِ :ەدىىبر وەٌگىٕذىٍەر ٔېّىػمب ئۇٔذاق لبرىّبٍذۇ دەٍطەْ؟
ِۇختەر :چۈٔىي ،ثۇ تۈردىىي ۋالىتٍىك ئېمىپ وېٍىۋاتمبْ ِەدىىبرالرٔي ئۇٍغۇرالرال ٍبِبْ وۆرۈپ
لبٌّبً ،غىٕجبڭذا ٍەرٌىػىپ وەتىەْ ٍبوي ثۇ ٍەردە ٍ 01-01ىٍذىٓ ثېرى تۇرۇۋاتمبْ خىتبٍالرِۇ ثۇ
وېٍىپ وېتىۋاتمبْ خىتبً ِەدىىبرٌىرىٕي خبٌىّبٍذۇ .چۈٔىي ثۇٔذاق وەٌگىٕذى ِەدىىبرالرٔىڭ
وېٍىػي ثىٍەْ تەڭ ثۇ ٍەرٔىڭ جەِئىَەت ئبِبٍٔىمي ثۇزۇٌۇپ وەتتيِ .ەضىٍەْ ثۇ وەٌگۀٍەر ھەر
ٍىٍي لىع پەضٍىذە چبغبٔالپ ٍۇرتىغب لبٍتىػىذۇ .غۇ چبغذا پۇي تبپبٌىغبٍٔىرىغۇ ٍېٕىغب پۇٌىٕي
ئېٍىپ ٍۇرتىغب لبٍتبر .پۇي تبپبٌّىغبٍٔىرى لبٔذاق لىالر؟ ئوغرىالپ ۋە ثۇالپ-تبالٍذۇ غۇ .غۇڭب چبغبْ
وېٍىػتىٓ ثىرەر ئبً ثۇرۇٔذىٓ ثبغالپ جەِئىَەت ئبِبٍٔىمي ئىٕتبٍىٓ ٔبچبرٌىػىپ ثەوال
لبالٍّبلبٍٔىػىپ ،ئوغرىالغالر ،ثۇالڭچىٍىمالر وۆپىَىپ وېتىذۇ .ثۇٔذاق ئىػالرٔي ئبضبضەْ ئۀە غۇ
وەٌگىٕذى ِەدىىبرالر لىٍغبْ ئىػالر.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضەْ ثۇ ٍەردە وەٌگىٕذى ِەدىىبرالرٔي جەِئىَەت ئبِبٍٔىمىٕي لبالٍّبلبْ
لىٍىذىغبٔالر دېذىڭ .ئەِّب ثبٍب ضەْ ئۇالر ئۆزٌىرىٕي ثوزەن لىٍىٕغبٔالر دەپ ھېص لىٍىذۇ دېگەْ
ئىذىڭ .ضەْ ئۇالرٔىڭ لبٍطي تەرىپىٕي وۆزدە تۇتۇپ ثۇٔذاق دېّەوچىذىڭ؟ ئۇالرٔي ھەِّە وىػي
خبٌىّىغبٍٔىمي ئۈچۈْ غۇٔذاق دەِطەْ ٍبوي …
ِۇختەر :ئۇالرٔي غىٕجبڭذىىي خىتبٍالردىٓ تبرتىپ ھەِّە ٍەرٌىه وىػي راضتىٕىال خبٌىّبٍذۇ.
غۇڭب ئۇالرٔي ھېچىىُ وۆزگە ئىٍّبٍذۇ ،ھبلبرەتىە ئۇچراپ تۇرىذۇٍ .ېسىالردىٓ غەھەرگە وېٍىپ
ِەدىىبرٌىك لىٍىذىغبٔالرٔىڭ ھەِّىطي ثۇٔذاق ھبلبرەتٍەرگە ئۇچراپ تۇرىذۇ.
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ۋاڭ ٌىػَوڭ :دېگىٕىڭ ئورۇٍٔۇق .ثۇٔذاق ئىػالر ھەِّىال ٍەردە ئوخػبظ.
ِۇختەر :ثۇ ِبلبٌىٕي ئولۇپ ِەْ ِۇٔذاق خۇالضىغب وەٌذىُ :ثۇ ئبپتور ھۆوۈِەت ٔۇلتىطىذا تۇرۇپ
ضۆزٌەٍذىغبْ ثىرضي ئىىەْ .چۈٔىي ٔۇرغۇٍٔىغبْ وىػىٍەر چىمىپ غىٕجبڭ ِەضىٍىطىذە ِىٍٍىٌ
تەڭطىسٌىىٍەر ضبلالّٔبلتب دەپ ٍېسىػمب وىرىػىۀٍىىتىٓ ،ھۆوۈِەتّۇ ئوتتۇرىغب چىمىپ ِۀّۇ ثۇ
ھەلتە ٍبزىذىغبْ ئبدەِذىٓ ثىرٔي ئوتتۇرىغب چىمىرىپ ثبلبً ئەِىطە دەپ ،ثىر لىطىُ خىتبٍالرٔىڭ
وۈٔي ئۇٔذاق لىَىِٓ ،ۇٔذاق لىَىٓ ،دەپ ئوتتۇرٌۇلٕي ثۇٌغبغمب ئۇرۇٔغبٔذەن لىٍىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضېٕىڭ ثۇ پەرىسىڭذىىىذەن ئىػالرٔىّۇ ِۇتٍەق ٍوق دېَىػىە ثوٌّبٍذۇ .غۇٔذالتىّۇ،
ِېٕىڭچە غىٕجبڭذا ثىر ِەزگىً تۇرۇپ ثبلمبْ ثىر خىتبٍٕىڭ ِۇٔذاق ثىر ِبلبٌىٕي ٍېسىػىغىّۇ
ھەٍراْ لبٌّبضٍىك وېرەن .دېّىطىّۇ ھەلىمەتەْ غۇٔذاق لبراٍذىغبْ وىػىٍەر ثبر.
ِۇختەر :ئەگەر ثۇ ئبپتور غىٕجبڭذا ئۇزۇْ ٍىً تۇرۇپ ثبلمبٍْ ،ۀي ٍ 01ىٍذىٓ ئبرتۇق تۇرغبْ ثىرضي
ثوٌغىٕىذا ،ثۇ وىػىٕي چولۇَ ھۆوۈِەت ئبدىّي دەپ پەرەز لىٍىػمب ثوٌىذۇ .چۈٔىي ثۇٔذاق ثىرضىٕي
ھەرلبٔچە ثوٌطىّۇ ئەِەٌىٌ ئەھۋاٌذىٓ خەۋىرى ٍوق ثىرضي دېَەٌّەٍّىس .غىٕجبڭذا ٍ 5-0ىٍال
تۇرۇپ ثبلمبْ ثىرضي ثوٌغىٕىذا ،ثەٌىىُ ثۇٔذاق لبراغتب ثوٌۇغىٕىّۇ ٍوق دېگىٍي ثوٌّبش.

لبرغىٍىك وۆرضەتىۈچىٍەر ۋە لبرغىٍىك وۆرضىتىع تەغىىالتٍىرى

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضەْ ثۇرۇْ ِىٍٍەتچي ئىذىَىطىذىىي وىػىٍەرٔىڭ غىٕجبڭ ِەضىٍىطىذىىي
لبراغٍىرىٕي تؤۇغتۇرۇپ ئۆتىەْ ئىذىڭ .ئەِذى ضەْ دىٕي لبراغتىىي وىػىٍەرٔىڭ ٔىّىٕي ئبرزۇ
لىٍىذىغبٍٔىمي ھەلمىذە توختىٍىپ ثبلمبْ ثوٌطبڭ.
ِۇختەر :ئۇٔذاق وىػىٍەرٔىڭ ئبرزۇالٍذىغىٕي ئبضبضەْ ئبٌغبٔذا ِىٍٍەتچي ئبڭذىىي وىػىٍەرٔىڭ
ئبرزۇالٍذىغبٍٔىرىذىٓ وۆپ پەرق لىٍىپ وېتەٌّەٍذۇ .ئۇالر پەلەت ِۇٔۇ جەھەتتىال پەرلٍىٕىذۇ:
ئىطالِذا خەٌىپە چولۇَ ِۇضۇٌّبْ ثۆٌىػي وېرەن دەٍذىغبْ ثىر پرىٕطىپ ثبر .غۇڭب ئىطالِذا ثبغمب
دىٕذىىي ثىرضىٕىڭ ِۇضۇٌّبٔالرغب ھۆوّۈرأٍىك لىٍىػىٕي لوثۇي لىٍّبٍذۇ .غۇٔذاق ثوٌغبچمب،
دىٕي لبراغتىىي وىػىٍەرٔىڭ ثىر لىطّي لىسلمبْ وىػىٍەر ثوٌۇپ ،ثۇ تۈردىىي وىػىٍەر ئىطالَ
دۆٌىتي لۇرۇٌۇغىٕي ئبرزۇ لىٍىػىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضەْ دېگەْ ثۇٔذاق ثىر دۆٌەت ،دىٓ ثىٍەْ ضىَبضەتٕي ثىرٌەغتۈرۈۋەتىەْ تۈزۈِذىىي
دۆٌەتّۇ؟
ِۇختەر :غۇٔذاق .غۇٔذالتىّۇ ثۇ تۈردىىي وىػىٍەر ثەٌىىُ ٍۈزدە  01-01ئەتراپىذا ثۆٌىػي ِۇِىىٓ.
ثۇ تۈردىىي وىػىٍەرٔىڭ ِەدۀىَەت ضەۋىَىطي ئوِۇِەْ ئبٌغبٔذا ٔىطجەتەْ تۆۋەْ ،دىٕي تەرثىَە
وۆرۈغىّۇ ٍېتەرٌىه ثوٌّىغبْ ،دىٕي ثىٍىّي ئبز وىػىٍەر ثوٌۇپ ،ئۇالرٔىڭ ِىجەزٌىرى ٔىطجەتەْ
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جبھىً وېٍىذۇ .غۇڭب ئۇالر ئبضبٔال تىرىىىذىغبْ وىػىٍەر ثوٌغبچمب گەپ ثىٍەْ لبٍىً لىٍّبلّۇ
تەش.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضېٕىڭ دېَىػىڭ ثوٍىچەِ ،ىٍٍەتچي ئبڭذىىي وىػىٍەرٔىڭ ِۇضتەلىً دۆٌەت
لۇرۇظ تەٌىپىٕي ئوتتۇرىغب لوٍۇغىذىىي ئبضبش  −تبرىخي پبوىتالر ثوٌۇپ ھېطبثٍىٕىذىىەْ.
ئۇٔذالتب دىٕي لبراغتىىي وىػىٍەرٔىڭ ِۇضتەلىً دۆٌەت لۇرۇغتىىي ئبضبضىٕي دىٓ دەپ
لبرىطبق ،ضەْ ثۇ دىٕي لبراظ ھەلمىذە توختىٍىپ ثبلمبْ ثوٌطبڭ لبٔذاق؟
ِۇختەر :دىٕي زاتالرِۇ تبرىخٕي ثىٍىذىغبْ وىػىٍەر .ئۇالرِۇ ثۇ ٍەرٌەر تبرىختىٓ ثۇٍبْ ثىسگە تەۋە
ٍەرٌەر دەپ لبراٍذۇ .غۇڭب ئۇالرِۇ ِۇضتەلىٍٍىك تەٌەپ لىٍىػىذا تبرىخٕي ئبضبش لىٍىػمبْ .ئەِّب
ئۇالرٔىڭ ضىَبضىٌ تەغەثجۇضٍىرى ثىٍەْ غوئبرٌىرى دىٕي تۈضىە ئىگە .ثۇ تۈردىىي وىػىٍەر ٍبت
دىٕذىىىٍەرٔىڭ ئۆزٌىرىٕي ثبغمۇرۇغىٕي خبٌىّبٍذۇ .ئۇالرغب ھۆوّۈرأٍىك لىٍىذىغبْ ثىرضي
چولۇَ ِۇضۇٌّبْ ثۆٌىػي غەرت دەپ لبراٍذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثۇ تۈردىىي دىٕي وىػىٍەرگە ۋەوىٍٍىه لىٍىذىغبْ ئبدەٍِەر لبٔذاق ثىرضي ثۆٌىػي
ِۇِىىٓ؟
ِۇختەر :ثۇ تۈر وىػىٍەرٔىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّي ثۈگۈْ تۈرِىٍەردە لبِبغٍىك .ھۆوۈِەت ئۇالرٔي
لبِبق جبزاضىغب ھۆوۈَ لىٍىۋەتىەْ .ئۇالرٔىڭ وۈچىّۇ ثەوال تبرلبق ثوٌۇپ ،خەٌمبرادىّۇ ثەن تەضىر
پەٍذا لىٍىپ وېتەٌّىگەْ .ئۇالر ئىچىذىىي ئەڭ داڭٍىك ثوٌغىٕي ھەضەْ ِەخطۇَ ثوٌۇپ ،خىتبً
ھۆوۈِىتي ئېالْ لىٍغبْ ٔ 00ەپەر غەرلي تۈروىطتبْ تېررورچىالر تىسىٍّىىىذە ئۇ ثىرىٕچي
ٔوِۇرٌۇق ئورۇٔذا تۇرىذۇ .ئۇ ھبزىر ٍوق ،غېھىت ثوٌغبْ .ئۇ وىػي دىٕي وۈچٍەرٔىڭ ۋەوىٍي
ھېطبثٍىٕىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇ ثۇرۇْ ٔېّە ئىع لىٍىذىغبْ وىػي ئىذى؟ ئۇ ئبدەَ لبٔذاق لىٍىپ دىٕي
وۈچٍەرٔىڭ ۋەوىٍي ثوٌۇپ لبٌغبْ؟
ِۇختەر :ئۇ ثۇرۇْ ثىر دىٕي زات ئىذىٍ .ېسىطىذا دىٕي ثىٍىُ ئبٌغبٔىىەْ .ئۇٔي تؤۇٍذىغبْ ،ئۇٔي
وۆرگۀٍەر ٍوق ثوٌغىٕي ثىٍەْ ،ئۇٔىڭ تەضىرى ثەوال چوڭ .ئۇ وىػي ئبفغبٔىطتبٔذا ٔۇرغۇْ
وىػىٍەرٔي ٍېتىػتۈرۈپ چىممبْ ثوٌغبچمب ،وىػىٍەر ئبرىطىذا ئۇٔىڭ داڭمي چىمىپ وەتىەْ،
ئۇٔىڭغب چولۇٔىذىغبْ وىػىٍەر ثەوال وۆپ .غۇڭب دىٕي ضبھەدىىي وىػىٍەر ئۇٔي ئۆزٌىرىٕىڭ
ۋەوىٍي دەپ تؤۇٍذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٔي ٔېّىػمب ِىٍٍەتچىٍەرٔىڭ ئەِەش ثەٌىي دىٕي ضبھەدىىىٍەرٔىڭ ۋەوىٍي دەپ
لبراٍطىٍەر؟
ِۇختەر :چۈٔىي ئۇٔىڭ غوئبرى ئىطالَ دۆٌىتىٕي لۇرۇپ چىمىع ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ غۇٔذاق دەٍّىس.
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ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ِۇھبجىرەتتىىي غەرلي تۈروىطتبٔچىالرٔىڭ ھەِّىطي
ِىٍٍەتچىٍەر ھېطبثٍىٕبِذۇ؟ ئۇالرٔىڭ پەرلي ِۇضتەلىً ِەدىٕي دۆٌەت لۇرۇپ چىمىع جەھەتتىٕال
پەرق لىالِتي؟
ِۇختەر :غۇٔذاق .ئۇالرٔىڭ پەرلي غۇ ئىذى.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ھەضەْ ِەخطۇَ ۋاپبت ثوٌغىٕىذىٓ وېَىٓ ئۇٔىڭ وۈچٍىرىّۇ تبرلىٍىپ وەتىۀذۇ؟
ِۇختەر :غۇٔذاق ثوٌذى .ھبزىرچە دىٕي ئبڭذىىي وىػىٍەرٔىڭ تۈزۈوىرەن ثىر ٍېتەوچىطي ٍوق .ثۇ
تۈردىىي وىػىٍەرٔىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّي ۋەتەْ ئىچىذە تۇرىذۇ .ئۇالر ھبزىر ئبٍرىُ-ئبٍرىُ
گۇروھالرغب ئۇٍۇغۇپ ،ثىرٌىػەٌّەً ثەوال تبرلبلٍىػىپ وەتتي .غۇڭب ثۇ وىػىٍەر ثەوال ئبضبْ
ھبٍبجبٍٔىك پبئبٌىَەتٍەرگە وىرىػىپ تۇرىذۇ.

ِەخپىٌ دىٕي تەغىىالتالرٔىڭ لبرغىٍىك وۆرضىتىػٍىرى

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضەْ ثبٍب تەضىرگە ئىگە ضبالھىَەتٍىه دىٕي رەھجەرٌەر لبِبلتب ٍبتّبلتب دېذىڭ.
ضېٕىڭچە خەٌك ئبرىطىذىٓ دىٕي تۈش ئبٌىذىغبْ ئۇٍۇغۇغالرٔي ٍبوي خەٌمٕي لوزغبظ ئىمتىذارغب
ئىگە ئىطتىخىَىٍىه ھبٌذا ٍۀە ثىر تۈروۈَ دىٕي ٍېتەوچىٍەرٔىڭ ئوتتۇرىغب چىمىع ئېھتىّبٌي
ثبرِۇ؟
ِۇختەر :ئۇٔذالالر ھبزىرِۇ ٍوق ئەِەش .ئەِّب ثۇ تۈردىىي وىػىٍەر ئۆزٌىرىٕي ئبغىىبرىٍىّبً
ٍوغۇرۇْ پبئبٌىَەت لىٍىػّبلتب .غۇڭب ئۇالر ھبزىرچە ثىر-ثىرىٕي ثىٍىپ وېتىػّىذى.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇالر
غوغۇٌالّٔبٍۋاتبِذۇ؟

تەغىىٍٍەظ

ٍبوي

ئۆزئبرا

ئباللىٍىػىع

پبئبٌىَەتٍىرى

ثىٍەْ

ِۇختەر :ئۇالر ھبزىر ھەرىىەت ئۇضٍۇثىٕي ئۆزگەرتىػتي .ئۇالر ثۇرۇْ ِەضچىتٍەرٔي ،چوڭ
غەھەرٌەرٔي پبئبٌىَەت ضورۇٔي لىٍىػىپ خەٌممە ۋەز ئېَتىپ دېّەوچي ثوٌغبٍٔىرىٕي ئبغىبرا
ضۆزٌەٍتتي .غۇڭب ئۇٔذالالرٔي ھۆوۈِەت ثەوال ئبضبْ لبرا تىسىٍّىىىە ئېٍىپ ثىر تۇتبظ ثبغمۇراتتي
ٍبوي ثوٌّىطب لبِبلمب ئېٍىپ تۇتۇۋاالتتي .ثۈگۈٔىي وۈٔذە ئۇالرٔىڭّۇ ثۇرٔىغب ضۇ وىرىپ،
ھەرىىىتىٕي ِەخپىٌ لبٔبت ٍبٍذۇرۇظ ٍوٌىٕي تبٌٍىۋېٍىػتي .غۇٔذاق لىٍىپ ئۇالر ئېتىمبدى
وۈچٍۈوىرەن ثوٌغبْ وىػىٍەرٔي تېپىپ ثىردىٓ–ئىىىىذىٓ ثوٌۇپ ئۆزئبرا پىىىر ئبٌّبغتۇرۇظ
ٍوٌىٕي تۇتۇپ ،جبِبئەت ضورۇٍٔىرىذىٓ ئۆزىٕي داٌذىغب ئبٌىذىغبْ ثوٌۇپ ئۆزگەرِەوتە .ئۆتىۀذە
ھۆوۈِەت ثىر دىٕي تەغىىالتٕي پبظ لىٍىپ چىممبْ ثوٌۇپ ،ثۇ تەغىىالتٕىڭ ِەخپىٌ ئەزاٌىرى
تۈِۀگە ٍېمىٕالغمبّٔىع.
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ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇالر ثىر ِەزھەپ تەغىىً لىٍغبّٔىىەْ؟
ِۇختەر :غۇٔذاق ،ئۇالر ئىرإٔىڭ تەضىرىٕي لوثۇي لىٍغبٔالر ئىىۀّىع.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇالرٔىڭ ِۇدداضي غۇ خىً ِەزھەپٕي وىڭەٍتىػٍىّىىەْ ٍبوي ئۇٔىڭذىٓ
پبٍذىٍىٕىپ ِۇضتەلىً دۆٌەت لۇرۇپ چىمىػٕي غبٍە لىٍىػبِذىىەْ؟
ِۇختەر :ئۇالرٔىڭ ِەلطىتي ثۇ تۈردىىي دىٕي ئېمىّذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ھۆوۈِەتٕىڭ دىٕي
پبئبٌىَەتٍەرٔي چەوٍىػىذىٓ ٔبرازى ثوٌغبْ وىػىٍەرٔي ٍىغىپ لبرغىٍىك وۆرضىتىع ئىىەْ.
غۇٔذالتىّۇ ئۇالرٔىڭ ئىچىذىىي ثىر لىطىّالر ھەلىمەتۀّۇ چىٓ دىٍي ثىٍەْ ثۇ ِەزھەپٕي تەغۋىك
لىٍىػٕي ِەلطەت لىٍىػىذىىەْ .ئۇالر دىٕي ِەزھەپ تەغۋىمبتىغىال وۆڭۈي ثۆٌۈپ ،ھۆوۈِەتىە،
دۆٌەتىە لبرغي پبئبٌىَەت لىٍىػّبٍذىىەْ .ئەِّب ثۇٔذاق وىػىٍەر خەٌك ئبرىطىذا ھېچمبٔذاق
ئورۇٔغب ئېرىػەٌّەٍذۇ .ئەگەر ئۇالر دىٕي جەھەتتە ئەروىٍٕىىىە ئېرىػىػٕي ٔىػبْ لىٍغبٔال
ثوٌىذىىەْ ،ثۇ ھۆوۈِەتٕي ئبغذۇرۇپ تبغٍىّبلتىٓ ثبغمب چىمىع ٍوٌي ثوٌّبٍذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضېٕىڭچە ثۇ تۈردىىي وىػىٍەر رىَبي ضىَبضىٌ تۈزۈِگە چېمىٍّبً دىٓ تبرلىتىع
ثىٍۀال غۇغۇٌٍىٕىپ وېٍىۋاتمبّٔىذۇ ٍبوي ئۇالرِۇ ھۆوۈِەتٕي ئبغذۇرۇپ تبغالظ ٍوٌىغب
ئبتالٔغبّٔىذۇ؟
ِۇختەر :ثۇ تۈردىىي وىػىٍەر ھبزىر پۈتۈٍٔەً ئۈِىذضىس ئەھۋاٌغب غۈغۈپ لبٌغبْ .ئۇالرٔىڭ ٍۈزدە 00
پىرضىٕي ئۈِىذضىسٍ-01 .ىٍالردا ،ثبرىٓ ۋەلەضي ٍىٍٍىرىذا ئۈِىذۋار ئىذى .ئۇالرِۇ ھبزىر ئۇٔذاق ثىر
ِۇھىتٕىڭ لبٌّىغبٍٔىمىٕي ثىٍىپ لېٍىػتيٍ-0000 .ىٍمي غۇٌجب ۋەلەضىذىٓ وېَىٓ ،ئۇالردا
ثۇٔذاق ٔولۇي دىٓ تەغۋىمبتىذىٓ ئۈِىذٌىرى لبٌّىذى دېَىػىە ثوٌىذۇ .غۇڭب ،پۈتۈْ لەٌجي ثىٍەْ
ٔولۇي دىٓ تەغۋىك لىٍىػمىال ثېرىٍىذىغبْ ثىر دىٕي تەغۋىمبتچي ئەگەر ثۇ جەھەتتە وۆزٌىگەْ
ِەلطىتىگە ٍىتەٌّىگىٕىذە ،ئۇضۇٌىٕي ئۆزگەرتىپ لبرغىٍىك وۆرضىتىع ٍوٌىٕي تبٌٍىۋېٍىػمب
ِەججۇر ثوٌىذۇ .ثۈگۈٔىىذەن ھبوىّىَەت تۈزۈِي ٍولبٌغىٕىذىال ئبٔذىٓ ئۆز ِەلطىتىگە
ٍىتەٌەٍذىغبٍٔىمىٕي تؤۇپ ٍەتّەوتە .ئۇالرٔىڭ ِەلطىتي پەلەتال دىٓ تبرلىتىع ئىذى .ئەِّب ثۇٔذاق
ثىر پۇرضەتىە ئېرىػەٌّىگىٕىذە ،ئۇٔذالالرِۇ ثبغمىالر ثىٍەْ ھەِىبرٌىػىپ ئورتبق لبرغىٍىك
وۆرضىتىع ٍوٌىٕي تبٌٍىۋاٌىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٔذالتب ،ثۈگۈٔىي وۈٔذە ٔولۇي دىٓ ئۈچۈٔال دىٕي زات ثوٌىذىغبْ ئىع لبٌّىذى
دېَىع ِۇِىىّٕۇٍ ،ۀي ثۇ وىػىٍەرٔىڭ ھەِّىطي ثىرٌىػىپ ثوٌذىّۇ؟
ِۇختەر :ئۇالرٔىڭ ثبغمب چىمىع ٍوٌي ٍوق .ئۇالر ثۇ ھبوىّىَەتىە لبرغي تۇرِبً ،ثۇ ھۆوۈِەت
لوٌىذىٓ لۇتۇٌۇپ چىمّبً تۇرۇپٍ ،بوي ثۇ ھۆوۈِەتٕي ئبغذۇرۇپ تبغٍىّبً تۇرۇپ ئۆز غبٍىطىٕي
ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ ٍوٌىغب وىرەٌّەٍذۇ .ئۇالرٔىڭ ثۇٔىڭذىٓ ثبغمب ِبڭىذىغبْ ٍوٌي ٍوق .ئەضٍىذى ئۇالر
دىٓ تبرلىتىػتىٓ ثبغمب ھېچمبٔذاق خىَبٌي ٍوق وىػىٍەر ئىذى .ئۇالر ثىر لبٔچە ثبٌىٕي ٍىغىپ
ئۇالرغب دىٕي دەرش ثېرىػٕىال ئوٍٍىغبْ ثوٌطىّۇ ،ئۇالرٔىڭ ثۇ ئىػٍىرىّۇ لبٔۇٔطىس دىٕي پبئبٌىَەت
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ثىٍەْ غۇغۇٌالٔغبٍٔىك دەپ لبراٌذى .ثۈگۈٔىي وۈٔذىىي ِەضچىٍەرٔىڭ ئىّبٍِىرىٕىڭ لبٔذاق
وىػىٍەر ئىىۀٍىىىٕي ثىٍەِطەْ؟ ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىٕي ھۆوۈِەت تبٌالپ ثېىىتىەْ .ئۇالر
ھۆوۈِەتتىٓ ئبٍٍىك ِبئبظ ئبٌىذىغبِْ ،ەضچىتٍەردە لۇرثبْ ھېَت ،روزى ھېَت ٍبوي جۇِب
وۈٍٔىرى زاوبت ثېرىذىغبْ ِۇضۇٌّبٔالرٔي تىسىّالپ ھۆۈِەتىە تبپػۇرىذىغبْ وىػىٍەر .پۇي الزىُ
ثوٌغىٕىذاِ ،ەضىٍەْ رېّؤت لىٍىع ٍبوي ثىرەر ٔەرضە ضېتىۋاٌىذىغبْ ئىػالر ثوٌۇپ لبٌغىٕىذا
خەجٍەٍذىغبْ پۇٌٕي ٔېّىگە ئىػٍىتىذىغبٍٔىمىٕي ِىٍٍىٌ ئىػالر ئىذارىطىگە دووالت لىٍىپ
تەضتىمىٕي ئبٌغبٔذىٓ وېَىٓ ئبٔذىٓ خەجٍىَەٌەٍذۇ .ھەتتب ِېطچىتٍەر ئۆزٌىرىگە لىٍىٕغبْ
ئىٕئبٔىالرٔىّۇ ھۆوۈِەتٕىڭ رۇخطىتىطىس ئىػٍىتەٌّەٍذۇ .غۇٔذاق ئىىەْ ،ثىسدە دىٕي ئەروىٍٕىه
دېگۀذىٓ ئېغىس ئبچمىٍي ثوالِذۇ؟
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضېٕىڭچە ،ثۈگۈٔىي وۈٔذە ثبرٌىك دىٕي پبئبٌىَەتٍەر ،ھەتتب وۀتٍەردىىي
ِەضچىتٍەرِۇ ٔبزارەت ئبضتىغب ئېٍىٕغبّٔىذۇ؟
ِۇختەر :ئەٌۋەتتە ٔبزارەت ئبضتىذا .ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ِەخطۇش ٍۇلىرىذىٓ ئبدەَ ئىۋەرتىػٕىڭّۇ
ھبجىتي ٍوق .غۇ وۀتتىٕال ثىرضىٕي ثۇ ئىػمب تەٍىٍٕەپ لوٍطىال وۇپبٍە.
ۋاڭ ٌىػَوڭٍ :ۀي پۇٌغب ئىػٍەٍذىغبْ ،پۇي ئۈچۈْ خەٌمتىٓ ئبخجبرات توپالپ ھۆوۈِەتىە ٍەتىۈزۈپ
تۇرىذىغبْ ئبٍغبلچىالرٔي دەِطەْ ،ئۇٔذالالر ھەِّىال ٍەردە ثبرِىذۇ؟
ِۇختەر :ثوٌّبً لبالِتىىي .ثۇ وۈٍٔەردە ِەضچىتىە چىمىذىغبٔالر ئبٔچە وۆپ ئەِەش .چۈٔىي
ِەضچىتىە وىرىػٕىڭ ِەلطىتي ٔبِبز ئولۇٌۇپ ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ ئىّبِٕىڭ ئوٍْ-ىگىرِە
ِىٕۇتٍۇق دىٕي ضبۋات ھەلمىذە ،ئەخاللي پەزىٍەتٍەر ھەلمىذە ٍبوي دىٕىّىسغب زىَبٍٔىك ئىػالر
ھەلمىذە ئېَتمبْ ۋەزٌىرىٕي ئبڭالظ ،لۇرئبْ لىرائىتىٕي ئبڭالظ ئىذى .ئەِّب ثۇٔذاق ئىػالر
ٍولبٌذى .ھەتتب ھۆوۈِەت ثەٌگىٍىگەْ ئىّبِالرِۇ جۈرئەت لىالٌّبش ھبٌغب وەٌتۈرۈٌذى .غۇڭب،
ٍبغالر ِېطچىتتە ٔېّە ئىع لبٌذىٔ ،بِبزٔي ئۆٍذە ئۆتىطەِّۇ ثوٌىۋېرىذىغۇ دەپ ِەضچىتىە چىمّبش
ثۆٌىۋاٌذىِ .ەضچىتىە لېرىالرال وىرىذىغبْ ثوٌذى.
ۋاڭ ٌىػَوڭٍ :بغالر ئبرىطىذا راضتىٕىال ٔبِبز ئۆتەٍذىغبٔالرِۇ ئبٔچە وۆپ ثوٌّىطب وېرەن؟
ِۇختەر :وۆپ! ھبزىر ٔبِبز ئولۇٍذىغبٔالر ٍ-01ىٍالرغب ضېٍىػتۇرغبٔذا خېٍىال وۆپ .ثۇرۇْ ِەضچىتىە
وىرىع ئۈچۈْ دوپپب وىَىع ،ثۇرۇت-ضبلبي لۇٍۇظ دەٍذىغبْ گەپٍەر ثوٌىذىغبْ .ھبزىر دېگەْ ثۇرۇت-
ضبلبٌٍىرىٕي پبوىس لىرىپ ،دوپپب وىَّەً چبچٍىرىٕي رەتٍىه تبراپ ،گبٌۇضتۇن تبلبپ خۇددى
زىَبٌىَالردەن لىَبپەت ثىٍەْ ِەضچىتىە وىرگىٍي ثوٌىذىغبْ ثوٌۇپ وەتتي.
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ئۇٍغۇر لبرغىٍىك وۆرضەتىۈچىٍىرىٕىڭ ئىتتىپبلٍىك ِەضىٍىطي

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضېٕىڭچە ثوٌغبٔذا ،وەٌگۈضىذە دىٕي وۈچٍەر ثىٍەْ ِىٍٍەتچي وۈچٍەر
زىذىَەتٍىػىپال ،ثىر-ثىرى ثىٍەْ ئېَتىػىپال ٍۈرەرِۇ ٍبوي ئىتتىپبلٍىػىپ وېتەرِۇ؟
ِۇختەر :ئىتتىپبلٍىػىپ وېتىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضېٕىڭچە لەٍطي جەھەتٍەردە لبٔذاق تۈردە ئىتتىپبلٍىػبٌىػي ِۇِىىٓ؟ ئەگەر
زوراۋأٍىك وۈرەغٕي دىٕي زاتالر لىٍىّىس دەپِ ،ىٍٍەتچي ئبڭذىىىٍەر لىٍّبٍّىس دەپ
تۇرىۋاٌغىٕىذا ،دىٕي زات وىػىٍىرى ضىٍەر ِىٍٍەتچىٍەر لۇرۇق گەپ لىٍىپ ھەرىىىتىڭالر ٍوق،
لۇرثبْ ثوٌۇغتىٓ لورلىطىٍەر دېّەضّۇ؟ ٍبوي ثوٌّىطب ِىٍٍەتچىٍەر تېررورچىٍىممب لبرغي
تۇرىذىغبٍٔىمي ئۈچۈْ ئۇالر ٍىغىٓ ئېچىػتىٓ ثبغمب ھېچمبٔذاق ئىع لوٌىذىٓ وەٌّەٍذۇ دېّەضّۇ؟
ِۇختەرِ :ىٍٍەتچي وۈچٍەر ئبدەتتە ئىّىبٔىَەتٕىڭ ثبرىچە تىٕچ غەوىٍذە پبئبٌىَەت لىٍىػٕي،
ِەضىٍەْ ٔبِبٍىع لىٍىع ٍبوي ِبلبٌە ٍېسىع لبتبرىذىىي ئۇضۇٌالر ثىٍەْ پبئبٌىَەت لىٍىػٕي
خبالٍذۇ .ئۇالر ھېچمبچبْ دىٕي زاتتىىىٍەر ثىٍەْ تبٌىػىذىغبْ ئىػٕي لىٍّبٍذۇ .چۈٔىي ئۇالرٔىڭ
ھەِّىطىال ئىتتىپبلالغمبْ ،ثىرٌىىىە وەٌگۀذىال ئبٔذىٓ ِەلطەتىە ٍېتەٌەٍذىغبٍٔىمىٕي،
دۆٌىتىٕي لۇرۇپ چىمبٌىغبٔذىال دىٕي ئەروىٍٕىىىٕىڭ ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍىذۇ .ئۇٔتۇِبڭ،
ِىٍٍەتچي ئېمىّذىىىٍەرِۇ ِۇضۇٌّبْ!
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضېٕىڭ ثۇ دېگۀٍىرىڭ غبٍىۋىٍەغتۈرۈٌگەْ ثىر تەضۋىرال ثوٌطب وېرەنِ .ەْ
ثىٍىذىغبْ ئەِەٌىَەت ئۇٔذاق ئەِەضتەن لىالتتيِ .ەضىٍەْ ٍبٌغۇز ِىٍٍەتچي ئبڭذىىي ئۇٍغۇرالرِۇ
چەتئەٌذە ثىر-ثىرى ثىٍەْ زىتٍىػىپ ٔۇرغۇْ تەغىىالتالرغب ئبٍرىٍىپ وېتىػىەْ …
ِۇختەرِ :ىٍٍەتچىٍەرٔي زوراۋأٍىك ھەرىىىتي ثىٍەْ غۇغۇٌالّٔبٍذىىەْ دەپ لبٌّب .ئۇالرِۇ
غۇغۇٌٍىٕبالٍذۇ .پەلەت ثىرال ٍېرى ،ئۇالر ئۆزىٕىّۇ لوغۇپ پبرتٍىتىػتەن زوراۋأٍىمالرٔي لىٍّبٍذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭِ :ۇٔذاق لىالٍٍي ،ثۇ ئىىىي ئىػٕي ئبٍرىُ-ئبٍرىُ ضۆزٌىػەٍٍي ئەِىطە .ئبۋۋاي غۇٔي
ضوراً :وەٌگۈضىذە ئۇٍغۇرالرٔىڭ لبرغىٍىك وۆرضىتىع وۈچٍىرى ئوِۇِي ۋەزىَەتٕي وۆزدە تۇتۇپ
ئىتتىپبلٍىػىپ وېتىػي ِۇِىىّٕىذۇ؟ ِېٕىڭذەن ئۇٔذاق ئىػالردىٓ خەۋىرى ثوٌّىغبْ،
ضى رتتىىي ئبدەٍِەرگە ٔىطجەتەْ ئبٌغبٔذا ،ثەٌىىُ ِۀّۇ خبتب وۆرۈۋاٌغبْ ثۆٌىػىُ ِۇِىىٕذۇ،
ئىطالَ دۇَٔبضىذىىي ثىر ئبالھىذىٍىه غۇوي ،ئۇالر ثىر-ثىرى ثىٍەْ ئۇرۇغۇپال ٍۈرگەْ ،وەچىىچە
ئبٍرىُ ِەزھەپ ئۇٍۇغتۇرۇپ ،تىّٕبً ئىچىي جېذەي ثىٍۀال ئۆتىەْ خەٌمتەن لىٍىذۇ.
ِۇختەر :غىٕجبڭذا ئۇٔذاق ِەزھەپٍەر ٍوقِ .بالٍػىَب ،ھىٕذؤېسىَە ،تۈروىَە ،پبوىطتبْ لبتبرٌىك
ئەٌٍەردە دىٕي ِەزھەپ تولۇٔۇغٍىرى ٍوق .ثۇ ئىع ئەرەة دۇَٔبضي ئىچىذىال ثبر ثىر ئىع .ثبغمب
ِۇضۇٌّبْ دۆٌەتٍەردە ثۇٔذاق ِەزھەپ جېذىٍي چىمّبٍذۇ.
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ۋاڭ ٌىػَوڭ :لبٌغبٔالرٔىڭ لبٔذالٍىمىذىٓ خەۋىرىُ ٍوق .ئەِّب تۇڭگبٔالرغب لبراٍذىغبْ ثوٌطبق،
ئۇالرٔىڭ ئىچىي ِەزھەپ وۈرىػىٕىڭ ثەوال لبتتىك ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ھېص لىٍذىُ.
ِۇختەر :توغرا ،تۇڭگبٔالردا ثۇٔذاق ثىر ئىع ثبر .تۇڭگبٕٔىڭ ئوتتۇرىغب چىممىٕىغب ِىڭ ئۈچ ٍۈز
ٍىٍذىٓ ئبغتي .ئۇالر ثۇ جەرٍبٔذا ثىرەر لېتىّّۇ ِۇضتەلىً ثوٌۇپ ثبلمبْ ئەِەش .ئۇالر ثەوال
تبرلىٍىپ وەتىەْ ثىر ِىٍٍەت .ثۇٔىڭ ثىر ضەۋەثىّۇ ئۀە غۇٔذاق ئىچىي زىذدىَەتٍەرٔىڭ
تۈپەٍٍىذىٓ ثۆٌىػي ِۇِىىٓ.
ئۇٍغۇرالردا ھبزىر ثۇٔذاق ِەزھەپچىٍىه دەٍذىغبْ ٔەرضە ٍوق .ئەِّب ئبپبلغوجب ٍىٍٍىرىذا لبراتبغٍىك،
ئبلتبغٍىك دېَىػىپ ٍ 011ىً تبالغمبٔىىەْ .ثىس ھبزىر ئۇٔذاق ۋەزىَەتتىٓ لۇتۇٌۇپ وەتتۇق.
ثىسدىىي ھەرلبٔذاق ثىر وىػىذە ِەزھەپ دەٍذىغبْ ثىر ئۇلۇَ ٍوقِ .ېٕىڭ ٍ-01ىٍالردىىي
ئولۇتمۇچىُ تبرىخٕىڭ ثۇ لىطّىٕي ثىرِۇ-ثىر ئىساھالپ ئبٍرىُ-ئبٍرىُ ِبلبٌە لىٍىپ «غىٕجبڭ
ِەدۀىَىتي» ژۇرٔىٍىذا ئېالْ لىٍذى .ئۇ ،ئبپبلغوجب ھەلمىذە توختىّبً ٍېسىپ ٍ-0001ىٍىغب
وەٌگىٕىذە ھۆوۈِەت ئۇٔىڭ ِبلبٌىٍىرىٕي ئېالْ لىٍغۇزِبش ثوٌذى .ئۇٔىڭ ثۇ ھەلتىىي تەتمىمبت
ٔەتىجىٍىرىٕىڭ ٍېرىّي ئېالْ لىٍىّٕبً لبٌذى.
ِېٕىڭ ئۇ ِۇئبٌىّىُ ِبلبٌىطىذە غوجىالر ئەۋالدىٕي تۀمىذٌەپ ٍبزغبْ ئىذى .ئەضٍىذە غوجب دېگەْ
گەپ داھيٍ ،ېتەوچي دېگەْ ِۀىگە ئىگە ضۆز ئىذى .غوجىالرٔىڭ ھولۇلي ئەۋالدٌىرىغب ِىراش
لېٍىپ ٍ 051ىٍذەن داۋاِالغمبْ .ئۇالر ئۆزٌىرىٕي ِۇھەِّەدٔىڭ لېٕىذىٓ وەٌگەْ ئەۋالدىّىس
دېَىػەتتي .ئەِّب ثۇ وىػي ئۆز ِەزھىپىٕىڭ ِۀپەتي ئۈچۈْ ھەر دائىُ تبغمي وۈچٍەردىٓ
پبٍذىٍىٕىپ وەٌگەِْ .ەضىٍەْ ِۀچىڭ خبٔىذأٍىمي ثىٍەْ ثىرٌىػىپ ئۆزىٕىڭ ھۈوّىرأٍىمىٕي
ِۇضتەھىەٍِىگەْ .غۇڭب ،ھبزىر ھۆوۈِەت ئۇٔي خىتبٍٕي ثىرٌىىىە وەٌتۈرۈغتە چوڭ تۆھپىطي ثبر
دەپ لبراٍذۇ .تۇرپبٔذىىي ئىّىٓ ۋاڭٍ ،ۀە ثىرضي لۇِۇي ۋاڭ دېگەْ ۋاڭالرٔىڭ ھەِّىطىال ئۀە غۇ
ئبپبلغوجىٕىڭ ئەۋالدٌىرىذىٓ .غۇڭب ھۆوۈِەتِ ،ېٕىڭ ِۇئبٌىّىّٕىڭ دۆٌەتٕي ثىرٌىىىە
وەٌتۈرگەْ ثىرضىٕي ضۆوۈغىە ثبغٍىغىٕىٕي وۆرۈپ دەرھبي ئۇٔىڭ ِبلبٌىٍىرىٕي چەوٍىۋەتىەْ
ئىذى.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەٍٕي ۋالتىذىىي ضوۋېتمب لبرغي ئبفغبٔىطتبْ تەغىىالتٍىرىّۇ ئۆزئبٌذىغب ثىردىٓ
ثەگ ثوٌىۋېٍىػبٔذەن.
ِۇختەر :ئۇٔىڭغب ئوخػىّبٍذۇ .ئبفغبٔىطتبْ ثىرال ِىٍٍەتتىٓ غەوىٍٍۀگەْ دۆٌەت ئەِەش .ئۇالردا
ٔەچچە ئوْ لەثىٍە ثبر .ئۇالر تېخي ثىر ِىٍٍەت ھبٌىغب وېٍەٌىگەْ خەٌك ئەِەش .تىٍٍىرىّۇ ثىر-
ثىرىگە ئوخػىّبٍذۇ .ئۇالردا ھەر ثىر لەثىٍىٕىڭ ثىردىٓ ئبلطبلىٍي ثوٌىذىىەْ .ثىسدە ئۇٔذاق ئىع
ٍوق .ئەرەة دۇَٔبضىذىّۇ لەثىٍە ئبضبش ئىىەْ .ثىر-ئىىىي ِىڭ ٍىٍذىٓ ثېرى ئۇ لەثىٍىٍەر
ضبلٍىٕىپ وەٌگەْ ثوٌۇپ ،لەثىٍە ئبلطبلىٍىغب خۇددى دىٕغب ئىػۀگۀذەن چولۇٔىػىذىغبٔالر
ھېٍىّۇ ثبر ئىىەْ .ئەِّب غىٕجبڭذا ئۇٔذاق لەثىٍىۋازٌىك ِەۋجۇت ئەِەش.
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ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضېٕىڭچە ،چەتئەٌذىىي ِۇضبپىر ئۇٍغۇرالر ئۆزئبرا ئىتتىپبلّۇ؟
ِۇختەرٍ :بغالر ئىتتىپبلٍىػىپ وېتەٌىگەْ .ئەِّب لېرىالر ثىس ثۇرۇْ ٔۇرغۇْ ئىػالرٔي لىٍغبْ،
غۇڭب ثىسٔىڭ گېپىّىس گەپ ،ضىٍەر ثىسٔىڭ ئبغسىّىسغب لبرىػىڭالر وېرەن دېَىػىذىىەْ .ئۇالر
ئۀە غۇٔذاق وىػىٍەر .ئەِّب لېرىالر ِەڭگۈ ٍبغىَبٌّبٍذۇ-دە ،ھبزىرِۇ ئۇالرٔىڭ ٍېرىّىال ھبٍبتتب.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇ وۈٔگە وەٌگۀذە ثۈگۈٔىي ٍبغالرِۇ لېرىپ غۇالردەن دەٍذىغبْ ثوٌّبِذۇ؟
ِۇختەر :ئۇٔذاق ثۆٌىػي ٔبتبٍىٓ .ثۇرۇْ چىمىپ وەتىۀٍەرِ ،ەضىٍەْ ٍ-0001ىٍىذىٓ ثۇرۇْ چىمىپ
وەتىۀٍەرٍ ،بوي غۇ ۋالىتالردا ئبتب-ئبٔىطىغب ئەگىػىپ چىمىپ وەتىۀٍەر ۋەتۀذىٓ ئبٍرىٍغىٕىغب
ٔەچچە ئوْ ٍىً ثوٌغبْ ،ئۇالر غىٕجبڭٕىڭ ئەِىٍي ِۇھىتىذىٓ خەۋىرى ثوٌّىغبْ ،ثۇ
ٍەردىىىٍەرٔىڭ تبرتىۋاتمبْ زۇٌۇَ ئبزاثىٕي ثىٍّەٍذىغبْ وىػىٍەر .ئۇالرٔىڭ ثۇٔذاق پبئبٌىَەتٍەر
ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕىپ وېٍىۋاتمبٍٔىمي ،ئبثرۇً ئۈچۈٔال دېَىع ِۇِىىٍٓ .ۀە ثىر لىطىّالر ئۆزىٕىڭ
ئىمتىطبدى ئەھۋاٌىٕىال ئوٍالپ ،غۇٔذاق پبئبٌىَەتٍەر ثىٍەْ غۇغۇٌالٔطبَ ٍبردەِگە ئېرىػەٌەٍّەْ
دەپ ئوٍالٍذىغبٔالر .ئۇالر ٍىغىٍغبْ ٍبردەَ پۇٌىٕىڭ ثىر لىطّىٕي تۇرِۇغىغب ئىػٍىتىذۇ .لېرىالر
ئبرىطىذا ثۇٔذالالر خېٍىال ثبر .ئەِّب ٍ-01ىٍالردىٓ وېَىٓ چىممبٔالردا ئۇٔذاق ئىع ٍوق .ئۇالر
ئۆزىٕي پىذا لىٍىػٕي ثىٍىذىغبْ وىػىٍەر .ئۇالرٔىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّي زىَبٌىٌ ،ئۇالر
تۇرِۇغىٕي لبِذىَبٌّبً ٍبوي پۇي تبپبٌّبً ،ئىػطىس لېٍىپ چىمىپ وەتىەْ وىػىٍەردىٓ ئەِەش.
ئۇالر ھەِّىذىٓ ٍبخػي ئىػمب ئورۇٍٔىػبالٍذىغبْ وىػىٍەر ثوٌۇپ ،ئۇالرٔىڭ تۇرِۇظ لبثىٍىَىتي
ثىسدىٓ وۈچٍۈن وىػىٍەر ئىذى .ئەِّب ئۇالر ثۇ پۇرضەتٍەرٔىڭ ھەِّىطىذىٓ ۋاز وەچىەْ ،ئۇالر
ئبئىٍىطىٕي ،ئۇرۇق-تۇغمبٍٔىرىٕيٍ ،ېمىٓ دوضتٍىرىٕي ،تۇغۇٌۇپ ئۆضىەْ ٍۇرتىٕي تبغالپ چىمىپ
وېتىػىۀْ .ېّىػمب چىمىپ وېتىػتي؟ ئۆز غبٍىطىٕي دەپ چىمىپ وېتىػىەْ .ئۇالرٔي ثۇرۇٔمي
لېرىالرغب ضېٍىػتۇرغىٍي ثوٌّبٍذۇ .لېرىالرِۇ ئۇٔچە وۆپ ئەِەش .ئۇالرٔىڭ ثەزىطي ٍ 01بغتىٓ
ئېػىپ وەتتي .ھبزىرلي چەتئەٌذە پبئبٌىَەت وۆرضىتىۋاتمبْ تەغىىالتالرٔىڭ ِۇھىُ ئبدەٍِىرى
ٍبوي تبٍبٔچ وۈچٍىرىٕىڭ ھەِّىطىال دېگۈدەن ٍ 05-01بغتىٓ وىچىه.

چەتئەٌذىىي لبرغىٍىك وۆرضەتىۈچىٍەرٔىڭ ضبٔي لبٔچە

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضېٕىڭچە ثۇ دېگۀٍىرىڭذىٓ لبٔچە وىػي ثبردۇ؟ ئؤذەوّۇٔ ،ەچچە ئؤّۇ ٍبوي
ِىڭالرچىطي ثبرِۇ؟
ِۇختەر :ضىرتمب چىمىپ وەتىۀٍەرٔىڭ ٍبپؤىَىگە ثبرغبٍٔىرىذىٓ ثبغمىٍىرىٕىڭ  01پىرضۀتتەن
لىطّي ضىرتتب تۇرۇپ لبٌغبْ .ثېسىٍەر لبٍتىپ وېٍىپ ثۇرۇٔمي ئىع ئورٔىذا ثىر ِەزگىً ئىػٍەپ
ثېمىپ ِۇھىتمب وۆٔەٌّەً لبٍتب ۋىسا ھەي لىٍىپ تىجبرەت لىٍىّەْ دېگۀذەن ثبھبٔىٍەر ثىٍەْ
ِىٍٍىٌ پبئبٌىَەت لىٍىع ئۈچۈْ ضىرتمب لېچىپ وېتىػىەٍْ .بٌغۇز گېرِبٔىَىٕىڭ ئۆزىذىال
ثۇٔذالالردىٓ ثىرەر ِىڭ ئبئىٍە ثبر .ئۇالرٔىڭ ھەرثىرضىٕىڭ ئبئىٍىطىذە ٔەچچىذىٓ ئبدەَ ثبر.
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تۈروىَىگە وەتىۀٍەر ٔىطجەتەْ وۆپرەن .تۈروىَىٕىڭ ئوتتۇرىطىذىىي ثىر غەھەردىال ِ 51ىڭذەن
وىػي ثبر ئىىەْ .ئۇالر ٍ-0050ىٍي چىمىپ وەتىۀىىەْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :غۇٌجب-چۆچەن ۋەلەضىذە لبزالىطتبٔغب لېچىپ وەتىۀٍەرِۇ ثبر دېگىٕە.
ِۇختەر :غۇٔذاق ،ئۇ ۋالىتالر ٍ-0010ىٍمي ئبچبرچىٍىك ٍىٍٍىرى ئىذى .غۇ چبغذا لبزالىطتبٔغب
لېچىپ وەتىۀٍەرٔىڭ ضبٔي ِ 111ىڭذەن وىػي ئىىۀذۇق .ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ٔ 0001ەچچىٕچي
ٍىٍٍىرى رۇضىَىٍىىٍەر ئىٍىغب ھۇجۇَ لىٍىپ وىرگىٕىذىّۇ ثىرەر ٍۈز ِىڭ ئبئىٍە لېچىپ
چىمىپ وەتىۀىىەْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇ ۋالىتتب چىمىپ وەتىۀٍەر ثۇٔذاق ھەرىىەتٍەرگە لېتىٍّبٍذىغبٔذۇ ھەرلبچبْ؟
ِۇختەر :ئۇالردىّٕۇ لبتٕىػىذىغبٔالر ثبر ئىىەْ .چۈٔىي ئۇالرٔىڭ ئۇرۇغ-تۇغمبٍٔىرىٕىڭ ھەِّىطي ثۇ
تەرەپتە ثوٌغبچمب ،ئۇالرِۇ ٍ-01ىٍالردىٓ ثبغالٔغبْ ئېچىۋېتىػتىٓ پبٍذىٍىٕىپ ثېرىع-وىٍىػٕي
ثبغٍىۋاٌغبٍْ-0000 .ىٍىذىٓ تبرتىپ ٍ-0005ىٍىغب وەٌگۈچە ئوتتۇرا ئبضىَبدىىي ٔۇرغۇٍٔىغبْ
ٍبغالر ثۇ ھەرىىەتٍەر ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕىػمب ثبغٍىغبْ ثوٌۇپ ،ئىٕتبٍىٓ جبٍٔىٕىپ وەتىەْ ئىذى.
غۇٔذىٓ ثبغالپ خىتبً ھۆوۈِىتي ئورتب ئبضىَب دۆٌەتٍىرى ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەتٍىرىٕي چىڭىتىػمب
وىرىػىذۇ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ دۆٌەتٍەرٔىڭ ھۆوۈِەتٍىرى ثۇ تۈر ھەرىىەتٍەرگە چەوٍىّە لوٍۇغمب
وىرىػىذۇ .ئبِبي لىالٌّىغبٔالر ٍبۋروپبغب وېتىۋېٍىپ ھەرىىىتىٕي داۋاِالغتۇرِبلتب.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثۈگۈٔىي وۈٔذىّۇ خەٌمئبرا جبِبئەتچىٍىىي ئۇٍغۇرالر ھەرىىىتىٕي ثەن ثىٍىپ
وەتّەٍذىىەْ.
ِۇختەرٍ-0000 :ىٍمي غۇٌجب ۋەلەضىذىٓ وېَىٍٓ ،بۋروپب پبرالِېٕتي ثىٍەْ ئبِېرىىب پبرالِېٕتي
تۇٔجي لېتىُ غىٕجبڭ ِەضىٍىطىگە ئىپبدە ثىٍذۈرۈغۈپ ،خىتبً ھۆوۈِىتىذىٓ ِەضىٍىٕي
تىٕچٍىك ثىٍەْ ھەي لىٍىػىٕي ئۈِىذ لىٍىػىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍذۈرۈپ ثىر لبرار لوثۇي لىٍىػىذۇ.
ثۇٔذاق ئىع ثۇرۇْ ثوٌۇپ ثبلّىغبْ ئىذى .غۇٔىڭذىٓ ئېتىجبرەْ ،ئۇالر غىٕجبڭ ِەضىٍىطي
ئۈضتىذەِ ،ەضىٍەْ راثىَە لبدىر ِەضىٍىطي ھەلمىذە ،گۋأتبٔبِۇدىىي ئۇٍغۇر ِەھجۇضالر ھەلمىذە
ئىپبدە ثىٍذۈرۈغتيٍ-0000 .ىٍىذىٓ وېَىٕىي غىٕجبڭ ِەضىٍىطي خەٌمئبرا تۈضىە وىرىػىە
ثبغالٍذۇ .دەرۋەلە ثۇ ئىػتب خىتبً ھۆوۈِىتىّۇ خېٍي وۆپ ٍبردەِچي ثوٌۇپ ثەردى .ثوٌۇپّۇ -00
ضېٕتەثىر ۋەلەضىذىٓ وېَىٓ ،خىتبً ھۆوۈِىتىٕىڭ تېٍېۋىسورالردا غەرلي تۈروىطتبْ ۋەلەضىٕي
ئبغىبرا ئېالْ لىٍىػيِ ،ۇخجىرالرٔي وۈتۈۋېٍىع ٍىغىٍٕىرىٕي ئۇٍۇغتۇرۇغي ،دۇَٔبدىىي ھەرلبٍطي
جبٍالر ِۇخجىرٌىرى ئبٌذىغب چىمىپ غەرلي تۈروىطتبٔچىالرٔي لبرىالپ داۋراڭ لىٍىػٍىرى00 ،
ٔەپەر تېررورچىٕي تۇتۇظ ثۇٍرۇلىٕي ئېالْ لىٍىػي لبتبرٌىمٍىرى ثىٍەْ غىٕجبڭ ِەضىٍىطىٕي
خەٌمئبرا ضەھٕىگە وۆتۈرۈپ چىمىع ئىػىذا ئۇٍغۇر ِۇضبپىرٌىرىغب ثەوال وۆپ خىسِەت لىٍىپ
ثېرىػىەْ ئىذى .ئەگەر غۇ ِۇضبپىردىىٍىٍەرگىال تبٍىٕىٍغبْ ثوٌطب ،ئۇالرٔىڭ ثۇٔچە زور تەغۋىمبت
لىٍىع وۈچي ثوٌّىغبچمب ھېچٕېّە لىالٌّبش ئىذى .غۇڭب ،خىتبٍالر ثۇ جەھەتتە ِۇضبپىرٌىرىّىسغب
ھەلىمەتۀّۇ ٍبردەَ لىٍغبْ ثوٌذى.
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ۋاڭ ٌىػَوڭ :تىججەتٍىىٍەرٔىڭ داالً الِبضىغب ضېٍىػتۇرغىٕىّىسدا ئۇٍغۇرالرٔىڭ خەٌمئبرا
جبِبئەتچىٍىه ئبرىطىذا داڭ چىمبرغبْ غۇٔذاق ثىر داھىَطي ٍوق ثوٌۇپ لبٌذى .ضېٕىڭچە ثۇٔذاق
ثىرەر داھي پەٍذا ثوالرِۇ؟
ِۇختەرِ :ېٕىڭچە چولۇَ ئوتتۇرىغب چىمىذۇ .غۇٔذاق پەرەز لىٍىّۀىي ،ئەڭ وۆپ ثوٌطب ٍۀە ثەظ
ٍىً ئىچىذە چولۇَ غۇٔذاق ثىر داھىّىس ثبرٌىممب وېٍىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :دۇَٔب ئۇٍغۇر لۇرۇٌتىَي ثۈگۈٔىي وۈٔذىىي چەتئەٌذە تۇرۇۋاتمبْ ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئورتبق
تەغىىالتي ھېطبثٍىٕبِذۇ؟
ِۇختەر :غۇٔذاق دېَىػىە ثوٌىذۇ .ئۇٔي ھەِّە ئېتىراپ لىٍذى .وىػىٍەر ھەرلبٔذاق ثىر پبئبٌىَەت
تەغىىٍٍىّەوچي ثوٌطب ٍبوي ثىرەر پىىىرٔي ئوتتۇرىغب لوٍّبلچي ثوٌطب ئبۋۋاي ثۇ لۇرۇٌتبٍغب خەۋەر
لىٍىػىذىىەْ.

ئۇٍغۇرالر بۈگۈْ ٔېّىٍەر لىالٌىػي ِۇِىىٓ؟

ۋاڭ ٌىػَوڭ :غەرلي تۈروىطتبْ دۆٌىتىٕي لۇرۇظ ٔۇلتىطىذىٓ ئېٍىپ ئېَتمبٔذا ،ھبزىرغب
وەٌگۈچە ضبپال تبغمي غبرائىتالر ئۈضتىذىال توختىٍىپ وەٌذۇقِ .ەضىٍەْ خەٌمئبرا وۈچٍەر
خىتبٍٕي پبرچىٍىۋىتەٌىطە ٍبوي خىتبٍذا ثىرەر لبالٍّبلبٔچىٍىك پەٍذا ثوٌطب دېگۀذەوٍەر ئۈضتىذىال
توختبٌذۇق .ئەِّب ئەضٍي ھەي لىٍغۇچ ئبِىً ٍۀىال ئىچىي ئبِىً ھېطبثٍىٕىػي وېرەن ئىذى.
ٍۀي ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئۆزٌىرى لبٔذاق لىٍىػئ ،ېّىٍەرٔي لىٍىػي وېرەن دېگۀٍەر ئەڭ ِۇھىُ
ِەضىٍە ئەِەضّىذى؟ ٍبوي ثوٌّىطب ٍبٌغۇز تبغمىرىذىىي ۋەزىَەتٕىڭ ئۆزگىرىػىٕي وۈتۈظ ٍبوي
خىتبدا ثىرەر ئۆزگىرىع ثۆٌىػىٕي وۈتۈظ ثىٍۀال ئۆتەِطىٍەرٍ-ب؟ ئەگەر ضىرتمي ئبِىٍالردا ثىرەر
ئۆزگىرىع ثوٌّىغبْ ئەھۋاٌذا ٍبوي ضىرتمي ئبِىٍالرٔي لوغۇِچە ثىر پۇرضەت دەپ لبرىغىٕىڭالردا،
ئۆزۈڭالرٔي ئېٍىپ ئېَتطبق ،ضىٍەر لبٔذاق لىٍطبڭالر ئۆز غبٍەڭٍەرگە لەدەِّۇ-لەدەَ
ٍېمىٍٕىػبٌىػىڭالر ِۇِىىٓ ،ثۇٔي ئوٍالغّىذىڭالرِۇ؟
ِۇختەر :ئىچىي لىطىّذا ھبزىرچە ِىٍٍىٌ ئبڭ ضەۋىَىٕي ئۆضتۈرۈظ تەغۋىمبتي ثىٍەْ
غوغۇٌٍىٕىٍىػىّىسدىٓ ثبغمب ئبِبٌىّىس ٍوق .ھەرخىً چبرىالرٔي ئىػمب ضېٍىپ ھەرلبٍطي
گۇروھالر ثوٍىچە خەٌك ئبِّىطىٕىڭ ِىٍٍىٌ ئبڭ ضەۋىَىطىٕي ئۆضتۈرۈغىّىس ،ئەگەر خەٌمئبرا
ۋەزىَەتتە ثىرەر پبٍذىٍىك غبرائىت ئوتتۇرىغب چىمىپ لبٌغىٕىذا ٍبوي خىتبٍٕىڭ ئىچىي لىطّىذا
لبالٍّبلبْ ۋەزىَەت پەٍذا ثوٌغىٕىذا ئىذىَىۋى پراگراِّىالر ثوٍىچە پىىىرٔي ثىرٌىىىە وەٌتۈرۈظ،
ئىچىي لىطىّذا ثۆٌۈٔۈظ ٍبوي گۇروھۋازٌىمٕىڭ پەٍذا ثۆٌىػىٕىڭ ئبٌذىٕي ئېٍىع ئۈچۈْ تەٍَبر
تۇرۇظ وېرەن .ئىچىي جەھەتتىىي لىٍىذىغبْ خىسِەتٍەر خىتبً ئۆٌىىٍىرىذە ضىَبضىٌ ٍبوي
ئىمتىطبدى ورىسىص پەٍذا ثوٌغبْ ۋالىتالردىال ئەِەٌىٌ ئەھّىَىتىٕي جبرى لىٍذۇراالٍذۇ .ثۈگۈْ
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ئىػطىسٌىك ئەھۋاٌٍىرى ئىٕتبٍىٓ ئېغىرٌىػىپ وېتىۋاتىذۇ .وىػىٍەر ئىع تبپبٌّبً ثەوال لىَىٓ
ئەھۋاٌذا لبٌّبلتب .ئولۇغۇچىالر ِەوتەپ پۈتتۈرگىٕىذىٓ وېَىٓ ئىػمب ئورۇٍٔىػىع پۇرضىتىگە
ئېرىػەٌّەٍۋاتىذۇ .ثۇالرٔىڭ ھەِّىطي ِىٍٍىٌ ھېططىَبتالرٔىڭ وۈچىَىػىٕي ئىٍگىرى
ضۈرەٌەٍذۇ .تۇرِۇظ ضەۋىَىطىّۇ ٍۇلىرى وۆتۈرۈٌۈظ ئۇٍبلتب تۇرضۇْ ،ئەوطىچە وۈٔطبٍىٓ
ٔبچبرٌىػىپ ثبرِبلتب .ثۇٔىڭ ئبضبضٍىك ضەۋەثي ضىرتتىٓ وەٌگەْ ِىٍٍەت وىػىٍىرى
ٍەرٌىىٍەرٔىڭ تېرىٍغۇ ۋە ثبغمب ٍەرٌىرىٕي ،تۇرِۇظ ضبھەٌىرىٕي ئىگىٍىۋېٍىػتىٓ پەٍذا ثوٌّبلتب.
تىٕچ ۋەزىَەت ئبضتىذا خىتبٍذا ئىمتىطبدى ٍبوي ضىَبضىٌ داۋاٌغۇغالر ،چوڭ ۋەلەٌەر ئبضبٍٔىمچە ٍۈز
ثەرِەٍذۇ .ئەگەر ثىرەر داۋاٌغۇظ وۆرۈٌىذىغبٔال ثوٌىذىىەْ ،خەٌمىّىس ثۇ پۇرضەتٕي لوٌذىٓ
ثەرِەضٍىىىە تەٍَبر تۇرۇغي الزىُ .دەضٍىپىذە تىٕچ ئۇضۇٌالر ثىٍەْ ٔبرازىٍىمىٕي ئىپبدىٍىگىٕىذە
ثىرەر ۋەلە پەٍذا ثۆٌىػي ٔبتبٍىٓ .ئەِّب ھۆوۈِەتٕىڭ ثبضتۇرۇغىغب ئەگىػىپ تەدرىجىٌ ھبٌذا
لبرغىٍىك وۆرضىتىذىغبْ زوراۋأٍىك ھەرىىەتٍەرِۇ ثبرٌىممب وېٍىػي ِۇِىىٓ .وېَىٓ ٍۀە
لبٔذاق ئىػالر ٍۈز ثېرىذىغبٍٔىمي ۋە لبٔذاق لىٍىع ئىّىبٔىَىتي تۇغۇٌىذىغبٍٔىمي ھەلمىذە ھبزىر
ثىر ٔېّە دېّەن تەش.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضەْ ثبٍب ئىچىي ثۆٌۈٔۈظ ثىٍەْ گۇروھۋازٌىمالردىٓ ضبلٍىٕىع ھەلمىذە ضۆزٌىذىڭ.
ِېٕىڭچەِ ،ىٍٍەتچىٍىه ثۇٔىڭ ھۆددىطىذىٓ چىمبٌّبً لبالرِىىىٓ دەٍّەْ .چۈٔىي ِىٍٍەتچىٍىه
دېگەْ ثىر وۆزلبراظ ،ئبدەت ِەضىٍىطي ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭذا ِۇتٍەق ٔوپۇز دېگەْ ٔەرضە ِەۋجۇت ئەِەش.
ثۇ ھەلتە ھەر وىػي ئۆز ثىٍگىٕي ثوٍىچە ئوٍالٍذىغبْ ئىع تۇرضب .ئۇٔىڭ ئۈضتىگە ٌوگىىىٍىه
وەٌتۈرۈپ چىمىرىع جەرٍبٔىذا وىّٕىڭ دېگىٕي توغرا ،وىّٕىڭ دېگىٕي خبتب ثوٌىذىغبٍٔىمىٕىّۇ
ئۀە غۇٔذاق ِۀتىمٍىك تەھٍىً لىٍىع ئبرلىٍىمال ثبھبالغمب ،غۇ ئبرلىٍىك ھەِّە لوثۇي
لىالالٍذىغبْ ھبٌغب وەٌتۈرۈغىە توغرا وېٍىذۇ .ئەِّب ثۇ دۇَٔبٔىڭ ئىػٍىرى ثەوال ِۇرەوىەپ ثوٌغىٕي
ئۈچۈْ ،ھەر وىُ ئۆزىٕىڭ گېپىٕي ٍورغۇٌۇتۇپ ِېٕىڭ دېگىٕىُ توغرا ،ضېٕىڭىىذە ِۀتەلە ٍوق
دەپ تۇرۇۋېٍىػي ِۇِىىٓ .ئەِەٌىَەتتە ٔېّىػمب غۇٔچە وۆپ تەرەپپبزٌىك وۆرۈٌىذۇ؟ چۈٔىي ِۇٔبزىرە
لىٍىپ ثىرٌىىىە وىٍەٌّىگۀذىٓ وېَىٓ ،ھەر وىُ ئۆزى ثىٍگىٕىٕي لىٍىذىغبْ ،غۇٔذاق لىٍىپ
ٔۇرغۇْ گۇروھالر ئوتتۇرىغب چىمىذىغبْ گەپ .ئەِّب دىٕي چبلىرىمالردا ئىٕتبٍىٓ ٍۈوطەي ثىرٌىىٕي
ضبلالظ ِۇِىىٍٓ ،ۀي ِۇٔبزىرە لىٍىػّبضتىٕال دىٕي داھىٕىڭ دېگىٕىگە ھەِّە ئەِەي لىٍىپ
وېتەٌىػي ِۇِىىِٓ .ىٍٍەتچىٍىه ٔۇلتىطىذىٓ ئېٍىپ ئېَتمىٕىّىسدا ،تىجەتٍىىٍەر ثۇ ھەلتە
ثەوال وۆپ تبالظ-تبرتىع لىٍىػمبْ ثوٌۇپ ،ئۇالر خىتبً ھۆوۈِىتي ثىٍەْ ھەِىبرٌىػىع
وېرەوّۇ-وېرەن ئەِەش ،ضۆھجەت لىٍىػىع وېرەوّۇ-وېرەن ئەِەشِ ،ۇضتەلىٍٍىك تەٌەپ
لىٍىع وېرەوّۇ ٍبوي ٍۈوطەن ئبپتؤوِىَە تەٌەپ لىالِذۇق دەپ ثەوال وۆپ تبالظ-تبرتىع
لىٍىػمبٔىذى .ثۇ جەھەتتە ثەوال وۆپ لبراغالر ئوتتۇرىغب چىمىپ وەتىەْ ئىذى .ئەِّب ئبخىرىذا
ھەِّە وىػي ثىرٌىىتە داالً الِبٔىڭ گېپىٕي ئبڭالٍٍي ،ئۇ ٔېّە دېطە غۇٔذاق لىالٍٍي دېگەْ ٍەرگە
وېٍىػىەْ ئىذى .غۇڭب تىجەتٍىىٍەر داالً ھبٍبتال ثوٌىذىىەْ ئۇٔىڭ گېپىذىٓ چىمّبٍذىغبْ
ثوٌۇغتي .ئەگەر ئۇ ئۆٌطە لبٔذاق لىالر؟ ِېٕىڭچە ٍۀە ھەر وىػي ئۆزىٕىڭ ٍوٌىغب لبراپ وېتىپ
لبالرِىىىٓ دەٍّەْ .غۇڭب ِېٕىڭچە ثوٌغبٔذا ئەگەر ئۇٍغۇرالرِۇ ثىر پۈتۈْ لبراظ ئېتىراپىغب
ٍىغىالٌىغىٕىذا ،دىٕٕىڭ وۈچي ِىٍٍەتچىٍىىٕىڭ وۈچىذىٓ وۈچٍۈن ثۆٌىػي ِۇِىىٓ .دىٕي
داھىٕىڭ ثىر ئەۋزەٌٍىىي ،ھەرخىً لبراغتىىىٍەرٔي ثىر ٔۇلتىغب ٍىغبالٍذىغبٍٔىمىذۇر .ھەِّە
وىػي ئۇٔىڭ دېگىٕىگە ِبلۇي وېٍىػىذۇ .ئەِّب ثۇٔذاق دىٕي داھىغب لبراٍذىغبْ ئىع ئوتتۇرىغب
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چىمىػي ثىٍەْ تەڭ ٍۀە ِۇٔذالّۇ ثىر ِەضىٍە پەٍذا ثۆٌىػي ِۇِىىٓ :ثۇٔىڭ ئبلىۋىتىذە خۇددى
ئىرأٍىمالرٔىڭىىذەن ثىر ئىٕمىالة پەٍذا ثۆٌىػي ،روھبٔىَەتچىٍىه ٔوپۇزى ئۈضۈٍٔۈوىە
چىمىۋېٍىػي …
ِۇختەرِ :بڭب لبرا ،ضەْ ئىطالَ دىٕىٕي تبزا ثىٍىپ وەتّەٍذىىۀطەْ .ئىراْ دېگەْ ثبغمىچە ثىر
دۆٌەت .ئۇ ٍەردىىي ئىطالَ دىٕي غىَە ِەزھىپىذىىي ثىر دىٓ .ضۇٕٔي ِەزھىپي ثىٍەْ غىَە
ِەزھىپي تۈپتىٓ ئوخػىّبٍذىغبْ ئىىىي خىً ِەزھەپ .گەرچە ھەر ئىىىىطىٕىڭال ئولۇٍذىغبْ
لۇرئبٔي ثىر ثوٌغىٕي ثىٍەْ ،دىٕي ثبغمۇرۇظ غەوٍي تۈپتىٓ پەرق لىٍىذۇ .ھبزىرلي ئىراْ
ئبرِىَىطي ،ئۆزىٕي لوغذاظ ئەترەتٍىرى پۈتۈٍٔەً ِۇٔتىسىُ ثىر لوغۇْ .ئەگەر ثىرەر ئۇرۇظ پبرتالپ
لبٌذىّۇ ،ئۇ ھبٌذا ھەر ثىر ِەضچىت ثىر ٔەچچە ھەرثىٌ لىطىُ تەغىىٍٍەپ چىمبالٍذۇ .ئۇالرٔىڭ
ئبرِىَىطي ٍۀىال ِەضچىتٍەرٔي ئبضبش لىٍىپ غەوىٍٍۀگەْ .ئۇالردىىي ئبخۇٔالرٔىڭ
ھەِّىطىٕىڭ دەرىجىطي ثبر .ئۇالر ثبٌذالّۇ-ثبٌذاق ٍۇلىرىالپ ِۇتٍەق ئىتبئەت لىٍىػىذۇ .ئۇالر
ئۆزٌىرىٕي ئېٍي ھەزىرەتٕىڭ ئەۋالدى دەپ لبرىػىذۇ .ئېٍي ھەزىرىتىُ ِۇھەِّەد
پەٍغەِجىرىّىسٔىڭ وۈٍئوغٍي ئىذى .غۇڭب ئۇالر ئۆزٌىرىٕي ئىطالَ دۇَٔبضىذا ئەڭ ھولۇلٍۇق
ئورۇٔذا تۇرىذىغبٔالر دەپ ھېطبپٍىػىذۇ .ئۇالرٔىڭ دىٕي ئېتىمبد ٍوٌي ئېٍي ھەزىرەتٕىڭ ٍوٌي ثوٌۇپ،
ئەڭ توغرا ٍوي ھېطبپٍىػىذۇ .غۇڭب ثبرٌىك ِۇضۇٌّبٔالرغب ثىس ھۆوّۈرأٍىك لىٍىػىّىس وېرەن
دەپ لبرىػىذۇٍ .ۀي ئىطالَ خەٌىپىطي ئۇالردىٓ چىمىػي وېرەن دەپ لبرىػىذۇ .ئىرأذىىي
ھۈِەٍٕىٕىڭ لوزغىغبْ ئىطالَ ئىٕمىالثي ھەر لبٔچە دېگەْ ثىٍەْ ئبفغبٔىطتبٕٔىڭىىذىٓ تۈپتىٓ
پەرق لىٍىذىغبْ ثىر ئىٕمىالة .ثۇٔذاق ثىر ئىٕمىالة پەلەت ئىرأذىال وۆرۈٌۈغي ِۇِىىٓ .ثبغمب
ِۇضۇٌّبٔالر ئبرىطىذا ھەرگىس پەٍذا ثوٌّبٍذۇ .غۇڭب غىَە ِەزھىپي ثىٍەْ ضۇٕٔي ِەزھىپي تۈپتىٓ
ئوخػىّبٍذىغبْ ِەزھەپٍەر ھېطبثٍىٕىذۇ .غىٕجبڭذا ئۇٔذاق ثىر ِەزھەپ ٍوق .غىٕجبڭذىىي
ِۇضۇٌّبٔالردىٓ ثىرەرضىّۇ چىمىپ ِەْ غىَە ِەزھىپىذىٓ دەٍذىغىٕي ٍوق .ھەِّە وىػي ئۆزىٕي
ضۇٕٔي ِەزھىجىذىٓ دەپ ھېطبپٍىػىذۇ .تبرىختىٓ ثۇٍبْ ئىراْ دىٕي ئبغّىچىٍىمالر ئەڭ وۆپ پەٍذا
ثوٌۇپ تۇرغبْ ثىر ٍەر .ضۇٕٔي ِەزھىپىٕىڭ ئېمىٍّىرىّۇ ئۇٔچىۋاال وۆپ ئەِەش .ئەِّب غىَە
ِەزھىجىذىىىٍەر ئبرىطىذا ھېمىمي ِۇضۇٌّبٍٔىك لبرىػي جەھەتتىىي ئوخػىّبضٍىمالر
تۈپەٍٍىذىٓ ئۇالردىىي ئېمىّالرِۇ ثەوال ٔۇرغۇْ .غۇٔىڭغب لبرىّبً ،ئۇالردىىي دىٓ ئۈچۈْ جبْ
تىىىذىغبٔالر ٍۀىال ضۇٕٔي ِەزھىجىذىىىٍەردىٓ وۆپ .غۇٔذاق ثوٌغبچمب ،غىٕجبڭذا ئىرأذىىىذەن
ئبخۇْ ھەِّىٕي ثبغمۇرىذىغبْ ثىر ۋەزىَەتٕىڭ ئوتتۇرىغب چىمىػىٕي تەضەۋۋۇر لىالٌّبٍّىس.
ۋاڭ ٌىػَوڭِ :ەٍٍي ئەِىطە ،ثىس ٍۀىال ثبٍىمي گېپىّىسگە وېٍەٍٍي .ضېٕىڭ دېگۀٍىرىڭذىٓ
ِىٍٍىتىڭالرٔىڭ ئىچىذە لىٍغىٍي ثوٌىذىغبْ ئىػالر ئۇٔچە وۆپ ثوٌّبٍذىغبٔذەن وۆرۈٔىذۇ.
ثۇٔىڭذىٓ ِۇٔذاق ثىر خۇالضىٕي چىمىرىػمب ثوٌّبضّۇ :ئۆزگىرىػٕي وۈتۈظ دېگۀذە پەلەتال تبغمي
ۋەزىَەت ئۆزگىرىػٕىال ئبضبش لىٍىػي وېرەن.
ِۇختەر :تبغمي پۇرضەتٍەرٔي وۈتۈظ وېرەن .ئەِّب غۇٔذالتىّۇ ئىچىي جەھەتتىّۇ لىٍىػمب
تېگىػٍىه ٔۇرغۇْ ئىػالر ثبر .ثۇٔىڭ ئۈچۈْ تەغۋىمبتٕي وۈچەٍتىػىە توغرا وېٍىذۇ .ئبڭ
پىىىرٌەرٔي ثىرٌىىىە وەٌتۈرۈظ ِەضىٍىطي ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ ثىر ۋەزىپە .ئەگەر ِۇۋاپىك ثىر
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ۋەزىَەت ،پبٍذىٍىك ثىرەر غبرائىت ثبرٌىممب وەٌگەْ ھبِبت ،ئىچىي جەھەتتە زىذدىَەت
چىمّبضٍىمي ،گۇروھۋازٌىك پەٍذا ثوٌّبضٍىمي الزىُ.

تۈرِىذىىي ئەروىٓ ئبضىَب رادىئوضي

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضېٕىڭچە ثوٌغبٔذا ،ئۇ چبغذا رەھجەرٌىه تبٍبٔچ وۈچي وىّذە ثوالٌىػي ِۇِىىٓ؟
چەتئەٌذىىي ئۇٍغۇر لۇرۇٌتىَي ثوالالرِۇ؟ ئەِّب رەھجەر ثوٌىذىغبْ ئبدەِٕىڭ ئوتتۇرىغب چىمبٌىػي
ئۈچۈْ چولۇَ چوڭىراق ھەرىىەت پەٍذا لىٍىػتەن ثىرەر ۋەلەٌەر پەٍذا لىٍىٕغبْ ثۆٌىػي غەرت.
لۇرۇٌتبٍذىىي وٍىػىٍەرٔىڭ ھېچمبٍطىطي ثۇ جەھەتتە تېخي ئۆزىٕي وۆرضىتىپ ثوالٌّىذى .ۋەتەْ
ئىچىذىىىٍەر ثىٍەْ ضىرتتىىىٍەرٔىڭ ئباللىٍىػىػىّۇ ثەوال زەئىپ ئەھۋاٌذا ثوٌۇپ ،پۈتّەش-
تۈگىّەش توضبٌغۇالر ِەۋجۇت ،ۋەتۀذىىي ٔۇرغۇْ وىػىٍەر چەتئەٌذىىي تەغىىالتالرٔىڭ
ئەھۋاٌىذىٓ ثەن خەۋەر تېپىپّۇ وېتەٌّەٍذۇ .ثۇٔذاق ثىر ئەھۋاي ئبضتىذا …
ِۇختەر :ئەِّب دىممەت لىٍىپ وۆزىتىذىغبْ ثوٌطبڭ ،پەرىسىّچە ۋەتۀذىىي  51پىرضۀتتىٓ ئبرتۇق
وىػي ئەروىٓ ئبضىَب رادىئوضىٕىڭ ئۇٍغۇرچە ئبڭٍىتىػىٕي ئبڭالپ تۇرىذىغبٍٔىمىٕي ثىٍەٌەٍطەْ.
راضت ،دوٌمۇْ وبغىٍىطي ھەلىمەتۀّۇ ئېغىر ،ئەِّب ئۇ وىػىٍەر ٍۀىال ئبٌذى-وەٍٕىگە ثۇراپ
دوٌمۇْ ٍۆتىەپ ٍۈرۈپ ٍۀىال ئوچۇق ئبڭٍىَبالٍذۇ .ھېچ ثوٌّىغبٔذا ٍۈزدە  01پىرضۀت گەپٍەرٔي
ئوچۇق ئبڭٍىَبالٍذۇ .ثۇ دوٌمۇْ دائىرىطىذە چبڭچىٍىىەغٍەرٔىڭ جبڭ-جبڭ-چىػٍىرى لوغۇٌۇپ
وەتىۀذەن لىٍطىّۇ ثىس ٍۀىال ثۇ ئىىىي خىً ئبۋازٔىڭ ئىچىذىٓ ثىرضىٕي ئبڭالغٕي ثىٍەٌەٍّىس
(وۈٌۈپ لوٍذى) .ثۇٔىڭذا ِەضىٍە ٍوق .غۇڭب چەتئەٌذە ثوٌۇۋاتمبْ ئىػالردىٓ ٍۀىال خەۋەر تېپىپ
تۇراالٍذىىۀّىسِ .ەْ ثۇرۇْ ئەروىٓ ئبضىَب رادىئوضىٕىڭ ئۇٍغۇرچە ئبڭٍىتىػىٕي ثىٍّەٍتتىُ.
ئۇٔي تۈرِىگە وىرگۀذىٓ وېَىٓ ئۇ دوٌمۇٕٔي تۇٔجي لېتىُ ئبڭٍىغبْ ئىذىُ.
ۋاڭ ٌىػَوڭٔ :ەدىىي رادىئودىٓ ئبڭٍىغبْ ئىذىڭ؟
ِۇختەر :تۈرِىذىىىٍەرٔىڭ رادىئوضىذىٓ ،لىطمب دوٌمۇٔذىٓ ئبڭٍىغبْ ئىذىُ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ھەِّەٍٍەْ ثىر ٍەردە ٍىغىٍىپ ۋاراڭ-چۇرۇڭ لىٍىػىپ لبراپ تۇرضب لبٔذاق
ئبڭٍىغبْ ثوٌغىَذىڭ؟
ِۇختەر :لۇاللٍىك ثىٍەْ ئبڭٍىذىُ .رادىئو ئبڭالۋاتمبْ وىػي ضبڭب ئىػۀطە لۇاللٍىمىٕي ضبڭىّۇ
ثېرىپ ئبڭٍىتىذۇِ .ەْ ثۇٔذاق ثىر رادىئو ئىطتبٔطىٕىڭ ثبرٌىمىٕي ئۀە غۇ تۈرِىذە ثىٍذىُ .خىتبً
ئۆٌىىٍىرىذە ئىىىي ٍىً ٍۈرۈپّۇ ثۇ ئىػتىٓ خەۋىرىُ ثوٌّىغبْ ئىىەْ .ئۆتىۀذە ِەْ ٍېسىغب
ثبرغىٕىّذا ثىر چبرۋۇچىّۇ ئۆٍىذە غۇ دوٌمۇٕٔي ئبڭالۋاتمبْ ئىىەِْ .ەْ ئبۋازىٕي ئبڭالپال غۇ رادىئو
ئىطتبٔطىطي ئىىۀٍىىىٕي ثىٍذىُ.

http://www.wetinim.org/

108

«نېيىڭ غًربىَ دىيارىم –
سېيىڭ شًرقىَ تۈركىستاىىڭ

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇ چبرۋۇچي ھەروۈٔي ئبڭالپ تۇراتتىّىىەْ؟
ِۇختەرٍ :ېسىذا لىٍىذېىغبْ ثبغمب ئىع ثوٌّىغبچمب ،ئۇالر ھەر وۈٔي ثۇ رادىئؤي ئبڭٍىػىذىىەْ.
ئبٔذىٓ ئۆزئبرا تبالظ-تبرتىػّۇ لىٍىپ وېتىػىذىىەْ .دۆٌەت وبدىرٌىرى ئبرىطىذىّۇ ثۇ دوٌمۇٕٔي
ئبڭالٍذىغبٔالر ثبر .ئۇٔذالالر چەتئەٌذىىىٍەرٔىڭ ئىػٍىرىذىٓ خېٍي توٌۇق خەۋەردار ثوٌۇپ
تۇرىذىىەْ .راضتىٕي دېطەَ ِەْ ئۇ رادىئؤي ثەن ئبڭالپ وەتّەٍّەْ .ئۇالرٔىڭ ضۆزٌىگۀٍىرى
ِېٕىڭ ئۈچۈْ ئۇٔچە ِۇھىُ گەپٍەر ئەِەشِ .ەْ ثبغمىالردىٓ ئبڭالپ لبٌىّەْ :تۈٔۈگۈْ ئەروىٓ
ئبضىَب رادىئوضي ئۇٔذاق دېذى ،ثۈگۈْ ِۇٔذاق دېذى دېَىػىپ خەۋەر ٍەتىۈزۈپ تۇرىذىغبٔالر ثبر.
ۋەتەْ ئىچىذە ٍۈز ثەرگەْ ئىػالردىٓ ثىسٔىڭ خەۋىرىّىس ثوٌّبٍذىىەِْ .ەضىٍەْ ئۈرۈِچىذە ثۈگۈْ
چۈغتە ٔېّە ئىػالر ثوٌغبٍٔىمىٕي ھېچىىُ ثىٍّەً تۇرۇپال لەغمەردىىىٍەر خەۋەر تېپىپ
ثوٌىذىىەْ .ئۇالر ثۇٔچە تېس ٔەدىٓ خەۋەر تبپمبْ دەٍطەْ؟ چەتئەٌذىىي ئۇ رادىئو ئىطتبٔطٍىرى
تېٍېفوْ ٔوِۇرٌىرىٕي ئوچۇق ئېالْ لىٍىپ ھەلطىس تېٍېفوْ لىالالٍطىٍەر دەپ تۇرغبچمب ،ثۇ
تەرەپتىىىٍەرِۇ ٔىّىٕي وۆرضە دەرھبي تېٍپوْ لىٍىپ ثىسدە ئۇٔذاق ئىػالر ثوٌذىِ ،ۇٔذاق ۋەلە ٍۈز
ثەردى دەپ خەۋەر ثېرىپ تۇرىذىىەْ .ثۇٔذاق تېٍپؤذا خەۋەر ثېرىپ تۇرىذىغبٔالر ثەوال وۆپ .غۇڭب
رادىئو ئىطتبٔطىّۇ ثۇٔذاق خەۋەرٌەرٔي غۇ ھبِبْ خەۋەر لىٍىپ تۇرىذىىەْ.

ببزا تەغىىالتىذىىي ئۇٍغۇرالر

ِۇختەر :ضەْ دىممەت لىٍذىڭّۇ ،ئبِېرىىب ئبفغبٔىطتبٔذا ئەضىرگە ئبٌغبْ ئۇٍغۇرالرٔي خىتبٍغب
تبپػۇرۇپ ثەرِىذى .ھەتتب ثىرىٕچي ثوٌۇپ لوٍىۋەتىۀٍەرِۇ ٍۀە غۇ ئۇٍغۇرالر .لبٌغبْ ئەرەثٍەردىٓ
لوٍۇۋەتىۀٍەر ئبٔچە وۆپ ئەِەش .چۈٔىي ئبِېرىىىٍىمالر ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئبفغبٔىطتبٔغب ثېرىػىذىىي
ِەلطىذىٕىڭ ھۈضبِىذىٓ ثىٓ الدىٕغب ئەگىػىع ئەِەضٍىىىٕي ،ئۇٍغۇرالر ثىٓ الدىٕٕىڭ ٍېٕىغب
چېٕىمىع ئۈچۈْ ثبرغبٍٔىمىٕي ،چېٕىمىپ ثوٌۇپ غىٕجبڭغب لبٍتىپ وېتىپ پبئبٌىَەت
لىٍىػّبلچي ثوٌغبٍٔىمىٕي ثىٍىپ لبٌغبْ .ثۇٔي ئبِېرىىىٍىمالر ضوراق جەرٍبٔىذا ثىٍىپ لبٌغبچمب
ئۇالرٔي لوٍۇۋەتىەْ .ئۇالرٔي لوٍۇۋەتىۀذىٓ وېَىٓ خىتبً ھۆوۈِىتي ئۇالرٔي ثىسگە تبپػۇرۇپ
ثېرىڭالر دېگۀذە ،ئبِېرىىىٍىمالر ئۇالرٔي خىتبٍغب تبپػۇرۇپ ثەرضەن ئۇ ٍەردە ئۇالرغب ئبدىً ِۇئبِىٍە
لىٍّبٍذۇ دەپ لبراغمبْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضېٕىڭچە ،ئبفغبٔىطتبٔغب ثېرىۋاٌغبْ ثۇ ئۇٍغۇرالر ِەضىٍىطي ئەضٍي لبٔذاق ئىع؟
ِۇختەر :ئۇالرٔىڭ ِەلطىتي ثىٓ الدىٕٕىڭ ِبددىٌ ٍبردىّىگە ئېرىػىع ئىذى .غۇ ئبرلىٍىك ئۇالر
ثىٓ الدىٓ ٍېٕىذا ئۆزٌىرىٕي چېٕىمتۇرۇپ ثوٌۇپ غىٕجبڭغب وېٍىپ پبئبٌىَەت لىٍّبلچي ثوٌۇغمبْ.
ئۇالرٔىڭ ِەلطىتي چېٕىمىپ ثوٌۇپ پەٌەضتىٕگە ثېرىع ٍبوي چىچۀىَە ئۇرۇغىغب لبتٕىػىع
ئەِەش .ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىال چېٕىمىپ ثوٌۇپ غىٕجبڭغب لبٍتىپ وېتىػٕي ِەلطەت لىٍىػمبْ.
ثەٌىىُ زۆرۈر تېپىٍطب ئۇالرٔي پەٌەضتىٓ ٍبوي چىچۀىَىگىّۇ ئىۋەرتىػي ِۇِىىٓ .ئەِّب
ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئەضٍي ِەلطىتي ۋەتۀگە لبٍتىپ ھەرىىەت پەٍذا لىٍىع.
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ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضەْ ئۇالردىٓ ثىرەرضىٕي ثىٍەِطەْ؟ ٍۀي ِەْ دېّەوچي ثوٌغىٕىُ ،ضىٍەر ئبدەتتە
ئۀە غۇ ِەلطەت ئۈچۈْ ثىر لىطىُ ئۇٍغۇرالر ثىٓ الدىٕٕىڭ ٍېٕىغب ثېرىۋاپتۇ دەپال ئبڭالپ ٍۈرۈپ،
ئۇالرٔىڭ ئەضٍي ٔېّە ِەلطەتتە ئۇ ٍەردە ٍۈرگۀٍىىىٕي ئېٕىك ثىٍّەً لېٍىػىڭالر ِۇِىىّٕىذۇ
دېّەوچىّەْ.
ِۇختەر :تۈرِىذىىي ۋالتىّذا غۇٔذاق ثىرضىٕي ثىٍەتتىُ .ئۇ ٍىگىت پبوىطتبْ ثىٍەْ ھىٕذىطتبْ
ئوتتۇرىطىذا تبالغتب لبٌغبْ وەغّىرگە ثبرغبٔىىەْ .ئۇٔي ئەضٍىذە لىرغىسىطتبٔذىىي ئۇٍغۇرالر ٍبر
ٍۈٌەن ثوٌۇپ چېٕىمىع ئۈچۈْ وەغّىرگە ٍوٌغب ضبٌغبٔىىەْ .وېَىٓ ئۇ ٍەردە تۇتۇٌۇپ ۋەتۀگە
تبپػۇرۇپ ثېرىٍگۀذىٓ وېَىٓ لبِبلمب ئېٍىٕغبٔىىەْ .ئۇٔىڭ دېَىػىچىّۇ چېٕىمىع ئۈچۈٔال
ثبرغبْ ثوٌۇپ ،ئۇ ثبرغبْ چېٕىمىع ثبزىطىٕىڭ چىمىّٕي ثىٓ الدىٓ تەرەپ ئۈضتىگە ئبٌغبّٔىع.
ۋاڭ ٌىػَوڭِ :ىچۋەْ تۈرِىطىذە ‘دۆٌەت ِۇداپىئە ِىٕىطتىرى’ ٌەلەٍِىه ثىرضي ثبر ئىىۀّىع.
ئۇِۇ چىچۀىَىگە ثبرغبٔالردىٕىۀغۇ؟
ِۇختەر :ئۇ لبٔذاق لىٍىپ ئۇ ٍەرگە ثېرىپ لبٌغبٍٔىمىذىٓ خەۋىرىڭ ثبرِۇ؟ ِوضىۋاٌىمالر ئۇٔي ثوزەن
لىٍىپ تىجبرەتتە زىَبْ تبرتىپ وەتىەِْ .وضىۋاٌىمالر ئۇٔي راضب ئەدەپٍەۋاتمىٕىذا ثىر ٔەچچە
چىچۀىَىٍىه وېٍىپ لبٌغبِْ .وضىۋادا چىچۀٍەر ثەوال وۆپ .تبٍبق ٍېگۀذىٓ ضەْ ٔېّە ئبدەَ دەپ
ضورىغبٔذا ِەْ ئۇٍغۇر دەپ جبۋاة ثەرگەْ .ثۇٔي ئبڭالپ چىچۀٍەر ثبٍىمي ئۇرۇضالرٔي ئۇرۇپ
لوغٍىۋەتىەْ .ثوٌّىطب ئۇرۇضالر ئۇٔي ئۇرۇپ ٍېرىّجبْ لىٍىپ لوٍۇغي ،ھەتتب ٍېٕىذىىىٕي ثۇالپ-
تبالپ ئۆزىٕي ئېتىپ ئۆٌتۈرۈۋېتىػىّۇ ِۇِىىٓ ئىىۀذۇق .چىچۀٍەر ئۇٔىڭذىٓ ثۇ ٍەرگە ٔېّە
لىٍغىٍي وەٌذىڭ دەپ ضورىغبٔذا تىجبرەت لىٍىػمب وەٌگۀتىُ ،زىَبْ تبرتىپ وەتتىُ دەپ جبۋاة
ثەرگەْ .چىچۀٍەر ئۇٔىڭذىٓ جەڭگە لبتٕىػىػٕي خبالِطەْ دەپ ضورىغىٕىذا ِبلۇي دەپ
چىچۀىَىگە ٍوٌغب ضېٍىٕغبٔىىەْ-00 .ضېٕتەثىر ۋەلەضي ٍۈز ثەرگۀذىٓ وېَىٓ ِەروىسى
تېٍېۋىسىَە ئىطتبٔطىذىىىٍەر  0وىػي ثىٍەْ ضۆھجەت لىٍغبْ .غۇ چبغذا ثۇ ‘دۆٌەت ِۇداپىئە
ِىٕىطتىرى’ دېگىٕىّۇ چىمىپ لبٌغبْ .تېٍېۋىسىَىذىىىٍەر ئۇٔىڭذىٓ ٔەدە تۇرۇۋاتىطەْ دەپ
ضورىغىٕىذا ،ئبفغبٔىطتبٔذا ِەغىك لىٍىۋاتىّەْ ،ثىسٔىڭ چىمىٍّىرىّىسٔي ثىٓ الدىٓ تەِىٍٕەٍذۇ
دەپ جبۋاة ثەرگەْ .ئەضٍىذە ئۇ ثىٓ الدىٕٕىڭ لبرىطىٕىّۇ وۆرِىگەْ ثىرضي ئىىەْ .ثەٌىىُ
ِەغىك ٍېرىذىىي چىمىّالرٔي راضتىٕىال ثىٓ الدىٓ ئۈضتىگە ئبٌغبْ ثۆٌىػىّۇ ِۇوىٕذۇ .ثۇ ئىػالر
ٍوغۇرىذىغبْ ٍېرى لبٌّىغبْ ،ھەِّىگە ئبٍبْ ثوٌۇپ وەتىەْ ثىر ئىػمۇ؟
ۋاڭ ٌىػَوڭ :لوٌغب چۈغىۀذە ئۇٔي ٔېّە گۇٔبھ ثىٍەْ وېطىپتىىەْ؟
ِۇختەر :ئۇ چىچۀىَەدە ثىر ِەزگىً ِەغىك لىٍغبٔذىٓ وېَىٍٓ ،ېٕىغب ثىر لىطىُ خەرىتە دەِذۇ،
لوراي ٍبضبظ چېر تَۇجي دەِذۇ ئىع لىٍىپ ثىر ٔېّىٍەرٔي ئېٍىپ پەٌەضتىٕگە ثبرِبلچي ثوٌغبْ.
غۇ چبغذا ئۇٔي ن گ ة ٔىڭ تۈتىۋاٌغبْ .ن گ ة دىىىٍەر ئۇٔىڭ غىٕجبڭٍىك ئىىۀٍىىىٕي ثىٍىپ
ثېَجىڭ ثىخەتەرٌىه ِىٕىطتىرىذىىىٍەرگە ئۆتىۈزۈپ ثەرگەْ.
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ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٔي وىُ پەٌەضتىٕگە ٍوٌغب ضبٌغبٔىىەْ؟
ِۇختەر :چېچۀٍەر ثوٌّبِذۇ .ئۇ چبغذا پەٌەضتىٕذىّۇ ثىر ٔەرضىٍەرٔي ئۆگۀّەوچي ثوٌغبّٔۇ ٍبوي
ثبغمب ثىرەر ئىػي ثبرِۇ لبٔذاق ثىٍّىذىُ .ئەِّب خىتبً ھۆوۈِىتي ئۇٔي غىٕجبڭغب وېٍىپ ۋەلە
چىمبرِبلچي ثوٌغبْ دەپ ،دۆٌەت ثىخەتەرٌىىىگە خەۋپ وەٌتۈرۈظ جىٕبٍىتىٕىڭ ِ-010بددىطىغب
ئبضبضەْ ئۇٔىڭغب ٍ 0ىٍٍىك لبِبق جبزاضي ھۆوۈَ لىٍغبْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضېٕىڭذىٓ ضوراٍذىغبْ ٍۀە ثىر گەپ ،ثۇ ٍەردە ضىَبضەت ثىٍەْ لىٍچە ِۇٔبضىۋىتي
ثوٌّىغبْ ئۇغػبق-چۈغػەن جىٕبٍەتٍەرٔي ئۆتىۈزۈپ لوٍغبْ ثوٌطىّۇ ئۇٔىڭغب ثۆٌگۈٔچي ٍبوي
تېررورچي لبٌپىمىٕي وەٍگۈزۈغي ِۇِىىٓ ثوٌغبچمب ،لورلۇپ چەتىە چىمىپ وېتىپ ئۀە غۇٔذاق
ئىػالرغب وىرىپ لبٌغبٔالردىٓ ثبرِۇ؟
ِۇختەر :دەي تبپتىڭ .ئۇالرٔىڭ وۆپىٕچىطي ئۀە غۇٔذاق وىػىٍەر .ئۇالرٔىڭ ئىچىذىىي 01-11
پىرضەْ وىػي ئۀە غۇ تۈردىىي وىػىٍەردىٓ ھېطبثٍىٕىذۇ .ئۇالر چەتىە چىمىپ وەتىۀذىٓ
و ېَىٓ ثەزى ھەرىىەتٍەرگە لبتٕىػىپ ضبٌغبْ ٍبوي ثوٌّىطب چەتئەٌذە پبئبٌىَەت لىٍىۋاتمبٔالر ئبز-
توال ٍبردەَ لىٍىپ ضبٌغبْ .ۋەتۀذە ثوٌطب ئۀچۀتىڭذىىىٍەر ئۇٔىڭ ئبئىٍىطىٕي تېپىپ “ئبڭٍىطبق
تۇغمىٕىڭالر ضىرتتب ثەزى ئىػالرٔي لىٍىپ ٍۈرۈپتىذەن .ئۇ زادى ٔېّە ئىػالرٔي لىٍىپ ٍۈرىذۇ”
دەپ ضورىطب ئبئىٍىطىذىىىٍەرِۇ ئبِبي ٍوق ثەزى گەپٍەرٔي لىٍىذۇ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇ وىػي لبٍتىپ
وەتطەِّۇ ثبالدىٓ لۇتۇالٌّبٍذىىۀّۀغۇ ،ئەِذى لبٔذاق لىٍطبَ ثۇالر دەپ ثېػي لېتىػمب ثبغالٍذۇ-دە،
ئبخىرى ثىٓ الدىٓ ٍېٕىغب ثېرىػتەن ِۇغۇٔذاق ئىػالرٔىڭ ئىچىگە وىرىپ لبٌىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ-00 :ضېٕتەثىر ۋەلەضىذىٓ ثۇرۇْ ،ئۇٍغۇرالر ئبرىطىذا ثىٓ الدىٕٕي ثىٍىذىغبْ
وىػىٍەر وۆپّىذى؟
ِۇختەر :ثىٓ الدىٓ تەرثىَىٍىگەْ ٔۇرغۇْ وىػىٍەر چىچۀىَە ثىٍەْ ثوضىٕىَە ،ضىرثىَە
ووضوۋوضىغب ٍبوي پبوىطتبٕٔىڭ وەغّىر راٍؤىغب جەڭ لىٍىػمب ئىۋەرتىٍگۀٍىىي ئۈچۈْ ،ئۇٔي
ثىٍىذىغبٔالر راضتىٕىال وۆپ ئىذى .غۇٔذالتىّۇ ،ئۇٔىڭ ئبِېرىىىذىىي لوظ وىسەن ثىىٕبٔي
تىتىۋىتىذىغبٍٔىمىذەن ثىر ئىع پىالٔالٍذىغبٍٔىمىٕي ھېچىىُ ئەلٍىگە وەٌتۈرۈپ ثبلّىغبْ ئىذى.
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تېررورچىٍىك بىٍەْ زوراۋأٍىك وۈرەغٕىڭ پەرلي
– ھەِّە ٍەرٔي لبپٍىغبْ تىرىه بوِبب ۋەلەٌىرى

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضېٕىڭچە ئۇٍغۇرالر ئىچىذە وەٌگۈضىذە تېررورٌۇق ئۇضۇٌىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ
لبرغىٍىك وۆرضىتىع ھەرىىىتي ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕىذىغبٔالر ِىٍٍەتچىٍەردىٓ چىمبرِۇ ٍبوي
دىٕچىالردىٓ چىمبرِۇ؟
ِۇختەر :ثبٍب ِەْ دېگىٕىّذەن ،دەضٍىپىذە ٔبِبٍىع لىٍىع ،تەغۋىمبت لىٍىع ،جبِبئەت پىىرى
توپالظ ،تەغۋىمبت ۋارىمي تبرلىتىع دېگۀذەن تىٕچٍىك ئۇضۇٌٍىرىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ھەرىىەت
لىٍىػي ِۇِىىٓ .ئەگەر ثۇ جەرٍبٔذا تولۇٔۇظ ٍۈز ثېرىپ لبٌغۇدەن لىٍطب ٍبوي ھۆوۈِەت ئوتتۇرىغب
چىمىپ ثبضتۇرۇغمب وىرىػطە ،ۋەٍبوي خىتبٍالر ئۇٍغۇرالرٔىڭ ِۇضتەلىً ثوٌۇغىٕي ئۆز
ِۀپەئەتٍىرىگە زىَبٍٔىك دەپ لبراپ ھۆوۈِەتىە ٍبردەَ لىٍىػمىذەن ثوٌطب ،ئوتتۇرٌۇلتب زوراۋأٍىك
وۈرەغىە ئبتٍىٕىذىغبْ ئىػالر ٍۈز ثېرىػي ِۇِىىٓ .غۇٔىڭذەن ،ثۇٔذاق زورٌۇق وۈچتىٓ
پبٍذىٍىٕىپ لبرغىٍىك وۆرضىتىذىغبْ وىػىٍەرٔىڭ ئبضبضي لىطّي ٍۀىال غۇ دىٕي لبراغتىىي
وىػىٍەردىٓ چىمىػي ِۇِىىِٓ .ەضىٍەْ ئۇالرٔىڭ لىٍىػي ِۇِىىٓ ثوٌغبْ تىرىه ثوِجب ثوٌۇظ
دېگۀذەن ھەرىىەتٍەر ِىٍٍەتچىٍەر لىٍىذىغبْ ئىػالر ئەِەش .ئبدەتتىىي وىػىٍەر ئۇٔذاق ثىر
ھەرىىەتٕي لىالٌّبٍذۇ .ثۇٔذاق ئىػالرٔىّۇ ٍۀە غۇ دىٕي لبراغتىىىٍەر لىالٌىػي ِۇِىىٓ .ئەگەر
ۋەزىَەت ثۈگۈٔىىذەن داۋاَ لىٍىۋېرىذىغبْ ثوٌطبٍ ،ۀي ھۆوۈِەتٕىڭ دىٕٕي چەوٍىػي تېخىّۇ
وۈچەٍتىٍىذىغبْ ثوٌطب ،ئۇ ھبٌذا ،دىٕي لبراغتىىي وىػىٍەرٔىڭ ثۇٔذاق ثىر ٍوٌغب ِۇراجىئەت
لىٍىػتىٓ ثبغمب چبرىطي لبٌّبضٍىمي ِۇِىىٓ .چۈٔىي ئۇالرٔىڭ ثۇٔىڭذىٓ ثبغمب چبرىالردىٓ
پبٍذىٍىٕىپ لبرغىٍىك وۆرضىتىػٍىرىٕىڭ ٔەتىجىطي ثەن ئبز ثوٌّبلتب ،ئەِّب ئۀە غۇ تىٍغب
ئبٌغۇچىٍىمىّۇ ثوٌّىغبْ ٔەتىجە ئۈچۈْ تۆٌىگەْ ثەدىٍىّۇ ثەوال ئېغىر ثوٌۇپ وېتىۋاتىذۇ .ثۇٔذاق
ثىر ۋەزىَەت ئبضتىذا ،ئۇالر ئۀە غۇٔذاق چېىىذىٓ ئبغمبْ لبراٍِىك ٍوٌٍىرىغب ِۇراجىئەت لىٍىػمب
ِەججۇر ثۆٌىػي ِۇلەررەر .ئۇالر ئىرالتىىىٍەر ثىٍەْ پەٌەضتىٕذىىىٍەرٔىڭ تىرىه ثوِجب ثوٌۇپ
پبرتٍىتىع پبئبٌىَەت لىٍىػٍىرىٕىڭ تەضىرى وۆرۈٔەرٌىه ٔەتىجىٍەرگە ئېرىػتۈرۈۋاتمبٍٔىمىٕي
ئوٍٍىّبً لبٌّبٍذۇِ .ېٕىڭ دېگىٕىّذەن ،ئەڭ خەۋپٍىه ثوٌغىٕي ئۇالرٔىڭ چەتئەٌذە ثوٌۇۋاتمبْ
ئىػالردىٓ ئۈٌگە ئېٍىػمب ئۇرۇٔۇغي ثوٌۇپ ،ثۇٔذاق ئۈٌگە ئېٍىع چولۇَ تىرىه ثوِجب ثوٌۇظ
ۋەلەٌىرىٕىڭ ئوتتۇرىغب چىمىػٍىرىٕىّۇ وەٌتۈرۈپ چىمىرىػي ِۇِىىٓ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٔذاق دېگىٕىڭ ثىٍەِْ ،ەٍٍي ئىرالتىىىٍەر ثوٌطۇِْ ،ەٍٍي ئبفغبٔىطتبٔذىىىٍەر
ثوٌطۇٍْ ،بوي تبٌىجبٔالر ،ثبزا تەغىىالتىذىىىٍەر ثوٌطۇْ ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىٕي ئىٕتبٍىٓ وۈچٍۈن
تەغىىالتالر وەٍٕىذىٓ لوٌالپ لۇۋۋەتٍەپ ثەرگەچىىال ثۇٔذاق داغذۇغىٍىك تېررورچىٍىك
پبئبٌىَەتٍىرى ئوتتۇرىغب چىممبْ .ئەِّب خىتبً تەۋەضىذە ،ثبٍبَ ضۀّۇ ئېَتمىٕىڭذەن ئۇالر ثەوال
تبرلىٍىپ وەتىەْ ،تۈزۈوىرەن ِەروىسىٕىڭّۇ تبٍىٕي ٍوق ھبٌەتتە تۇرۇۋاتمبچمب ،ئۇالرٔىڭ ثۇٔذاق
چېىىذىٓ ئبغمبْ پبئبٌىَەتٍەر ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕىػي ئۇٔچە ئبضبْ ئەِەضتۇ؟

http://www.wetinim.org/

112

«نېيىڭ غًربىَ دىيارىم –
سېيىڭ شًرقىَ تۈركىستاىىڭ

ِۇختەرٔ :بتبٍىِٓ .ېٕىڭ ثىٍىػىّچە ئىرالتب ئۇٔذاق وۈچٍۈن ثىرەر تەغىىالتٕىڭ ثبرٌىمىّۇ
ٔبتبٍىٕذەن لىٍىذۇ .ئەضٍىذە ئۇالر ئبضبضەْ تەغىىٍٍىه پبئبٌىَەت لىٍغبٔذەوّۇ لىٍّبٍذۇ.
ٔۇرغۇٍٔىرى ئۆز ئبٌذىغب ھەرىىەت لىٍىپ ٍۈرگۀٍىىي ِەٌۇَ .ثبٍب دېگۀذەن ئۇٔذاق پبرتٍىتىع
ۋەلەٌىرىٕي ثىرال ئبدەَ لىٍىپ وېتەٌەٍذىغبْ ئىػالر ثوٌۇپ 5-0 ،وىٍو پبرتالتمۇچ دورىطي تبپطىال
ثوٌىذىغبْ ئىػالر .ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ِەخطۇش ثىرەر تەغىىالت وەٍٕىذە تۇرۇپ لوٌالپ-لۇۋەتٍەپ
ثېرىػىٕىڭ ٍبوي ٍبردەَ لىٍىػىٕىڭ ھبجىتي ٍوق .ئەِّب خەٌمئبراٌىك تەغۋىمبت ئورۇٍٔىرى ثۇ
تۈردىىي ھەرىىەتٍەرٔي خۇددى وۈچٍۈن ثىر تەغىىالت پىالٔالپ لبٔبت ٍبٍذۇرىۋاتمبٔذەن تەضۋىرٌەپ
تەغۋىك لىٍىػّبلتب.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :راضت ،ثۇٔذاق ئىػالر ئۈچۈْ ثىرال ئبدەَ ثوٌطب ثوٌىذىغبْ ئىػالر .ئەِّب ثۇٔذاق ثىر
ئبدەِٕىڭ پبئبٌىَىتي وەٍٕي ئۈزۈٌّەً داۋاَ لىٍىپ تۇرىذىغبْ زۀجىرضىّبْ ۋەلە چىمىرىع
ۋەزىَىتىگە ئبٍٍىٕبٌىػي ،ھەِّە ٍەرٔي لبپٍىغبْ پبرتالظ ۋەلەٌىرىٕي وەٌتۈرۈپ چىمىرىذىغبْ
ِۇھىتٕي پەٍذا لىالٌىػي ِۇِىىٓ ثوالرِۇ؟
ِۇختەرِ :بڭب لبراٍ ،وي تبپبٌّبً ٍۈرگەْ دىٕي لبراغتىىي ثىرضي ٔېّە لىالالٍذىغبٍٔىمىٕي ئوٍالپال
ٍۈرگەْ ثوٌىذۇ .ئەگەر ثۇٔذاق ۋەلەٌەردىٓ ثىرەر-ئىىىىطىال پەٍذا ثوٌذىّۇ ،ئۇالر ثۇٔىڭ ٔەتىجىطىٕي
وۆرىذۇ-دە  ،ثەوال ئبضبْ ضەْ دېگۀذەن ھەِّىال ٍەردە پبرتالغالر ثوٌۇپ تۇرىذىغبْ ۋەزىَەتٕي
غەوىٍٍۀذۈرەٌەٍذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەگەر دىٕي لبراغتىىي وىػىٍەر ئۆزىٕي تؤۇتۇغٕىڭ ثۇٔذاق ثىر ئۇضۇٌىٕي ئىػمب
ضبٌّبلچي ثوٌطب ،ئۇالرٔىڭ ثۇ ھەرىىىتي لبٍطي دىٕي ئبضبضالرغب تبٍبٔغبْ ثۆٌىػي ِۇِىىٓ ثوالر؟
ِۇختەر :ئەگەر ثۇٔذاق ثىرضي ئىطالَ دىٕىٕي رؤبق تبپتۇرۇغٕي ئوٍالپ ئىطالَ دۈغّۀٍىرىٕي
ئۆٌتۈرۈغىە ئبتالّٔبلچىال ثوٌىذىىەْ ،ئۇ وىػي ئۆزىٕىڭ جۀٕەتىە وىرىذىغبٍٔىمىٕي ٍبخػي ثىٍىذۇ.
ٍۀە ثىر جەھەتتە ،ثۇٔذاق ثىرضي غىھىتٍىه ِەرتىۋىطىگە ٍۈوطەٌگەْ ئەۋٌىَبالرغب ئبٍالٔغبْ
ثوٌىذۇٍ .ۀي غۇ ٔەچچە ٍۈز ٍىٍالپ ِىَىتي ضبپّۇ-ضبغالَ لەثرىذە ٍبتمبٔالردەن ئەھۋاٌغب
ئېرىػىذىغبٍٔىمىغب ئىػىٕىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەِّب ئۇٔىڭ ۋۇجۇدى پبرتالغتب تىتّب-تىتّب ثوٌۇپ وېتىػي ِۇِىىٓ ئىذىغۇ ،غۇٔذاق
تۇرۇلٍۇق ئۇٔىڭ جەضىتي ٍۀە ضبپّۇ-ضبغالَ ضبلٍىٕىپ لبالالٍذۇ دەپ ئىػىٕىع …
ِۇختەر :ئەِّب ئۇٔىڭ داۋاتمىٕي جەضىتي ئەِەش ئۇٔىڭ روھي ،پبرتالغتب ئۇٔىڭ روھي تىتىٍىپ
وېتەٌّەٍذۇ-دە ،ئۇٔىڭ غبٍىطي روھىٕىڭ جۀٕەتىە وىرىػىٕي تىٍەظ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :لۇرئبٔذا غۇٔذاق گەپٍەرِۇ ثبرِۇ؟
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ِۇختەر :لۇرئبٔذا ئۆزىٕي ئۆٌتۈرۈۋېٍىػٕي لوثۇي لىٍّبٍذۇ .ثۇٔذاق ئىػٕي گۇٔبھ ھېطبثالٍذۇ .ئەِّب
ئىطالَ دىٕي لبٔۇٍٔىرى ئۆٌۈن لېتىپ لبٌغبْ ئەلىذە ئەِەضتە .ئبالھىذە تبرىخي غبرائىتالردا ئىطالَ
ئبخۇٍٔىرىِ ،وٌٍىٍىرى ۋالىتٍىك ٔىساِالرٔي تۈزۈپ چىمبالٍذۇِ .ەضىٍەْ ئەگەر ثىرەر ٍۇلۇٍِۇق ۋاثب
تبرلىٍىپ وەتىۀذە ھەر ثىر وىػي وۈٔذە ئۈچ روِىب ھبراق ئىچىپ ثەرضىال ثۇ ۋاثب ٍۇلّبٍذۇ دەپ
پەتىۋا ثەرگەْ ثوٌطۇْ دەٍٍي ،ثىسٔىڭ ئبخۇٍٔىرىّىس تب ثۇ ۋاثب ٍولبٌغبْ وۈٔگىچە ھەر وىػي وۈٔذە
ئۈچ روِىب ھبراق ئىچطە گۇٔبھ ثوٌّبٍذۇ دەپ ئېالْ لىالالٍذۇ .ئۇالردا ثۇٔذاق ثىر ھولۇق ثبر .ئۇالر
ثۇٔي لىٍىػمب وۈچي ٍېتىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :دېگىٕىڭذەنِ ،ۀّۇ ثىر لېتىُ ئبلپ ثىٍەْ ٔىڭػبدىىي ثىر ٔبِبزغب وىرگىٕىّذە
ئبخۇٔۇِٕىڭ چۆٌذە لېٍىپ ئبچتىٓ ئۆٌۈظ خەۋپىگە دۇچ وەٌگىٕىڭذە ،ئەگەر ئبٌذىڭغب ثىرەر پبرچە
توڭگۇز گۆغي ئۇچراپ لبٌطب ٍېطەڭ ثوٌىذۇ دېگىٕىٕي ئبڭٍىغبٔذەن لىٍىۋېذىُ.
ِۇختەر :غۇٔذاق ،ئۇٔىڭ دېگىٕىذەن ئەگەر ٍەٍذىغبٔغب ثبغمب ھېچٕېّە لبٌّىغىٕىذا ئۆٌّەضٍىه
ئۈچۈْ ٍېطە ثوٌىذۇ .غۇٔذالتىّۇ لورضىمي توٍغبٔذىٓ وېَىٓ داۋاٍِىك ٍىَىػىگە ثوٌّبٍذۇ .ثۇ
چبغذا لبٍتىذىٓ ئۆٌّەضٍىه ئۈچۈْ ٍەٍذىغبٔغب ثبغمب ٔەرضە تبپبٌىطىال توڭگۇز گۆغىٕي داۋاٍِىك
ٍېَىػي ھبراَ .خۇددى غۇٔىڭغب ئوخػبظ ،ئەگەر ئۇالر دىٕىّىسٔي ضبلالپ لېٍىػىّىسغبٍ ،ۇرتىّىسدا
ٍبغىَبٌىػىّىسغب غبرائىت ٍوي لوٍّبٍۋاتىذۇ ،غۇڭب ثىس دىٕىّىس ثىٍەْ ٍۇرتىّىسٔي لوغذاظ ئۈچۈْ
تىرىه ثوِجب ثوٌۇظ ٍوٌىذىٓ ثبغمب چبرىّىس لبٌّىذى دېطە ھەِّە ئۇٔىڭ دېگىٕىٕي لىٍىػمب تەٍَبر
ثوالالٍذۇ .ئۇ چبغذىىي ئۆزىٕي لوغۇپ ئۆٌتۈرۈۋېٍىع ئىػي ئۆزىٕي ئۆٌتۈرۈۋېٍىع ھېطبثالّٔبضتىٓ
ثەٌىي دۈغّۀٕي ئۆٌتۈرۈظ دەپ لبرىٍىذۇ .ثۈگۈٔىي وۈٔذە ،پەٌەضتىٓ ،ئىراق دېگۀذەن ئىطالَ
دۇَٔبضىٕىڭ ِۇضۇٌّبْ ئبٌىٍّىرىّۇ ئۀە غۇ تۈردىىي تىرىه ثوِجب ثوٌۇظ ٍوٌىٕي توغرا تېپىػمبْ.
ئۇالرِۇ چبرىطىسٌىمتىٓ ثۇ ٍوٌٕي تبٌٍىۋېٍىػمبٍٔىمي ئېٕىك.

جۀٕەتتىىي ِەٌەوٍەر غەھۋأىٍىك ئۈچۈْ تەٍَبرالّٔىغبْ

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثەٌىىُ ِبزاق لىٍىع ِەلطىتىذە ئوتتۇرىغب چىممبْ ثۆٌىػىّۇ ِۇِىىٕذۇ،
غەرپتىىىٍەر ثۇ ئىػٕي ثبغمىچە تەرىپٍەغّەوتەٍ .ۀي فرأطىَىٍىه ثىر ئبٍبي ِۇخجىر ِبڭب
“ ثۇٔذاق وىػىٍەرٔىڭ تىرىه ثوِجب ثوالٌىػىغب ئۇالرٔىڭ ِوٌٍىٍىرى ِۇغۇٔذاق لىٍطبڭالر ضىٍەرٔي
جۀٕەتتە پېچەت لىسالر وۈتۈۋاٌىذۇ دېَىػي ضەۋەة ثوٌغبْ” دېگەْ ئىذىٍ .ۀي ئۇٔىڭ دېّەوچي
ثوٌغىٕي ئۇٔذاق جبْ پىذا لىٍىذىغبْ ئبدەٍِەر دىٓ ئۈچۈْ ئەِەش ثەٌىي ئۇ دۇَٔبدا ئەٍػي-
ئىػىرەتٍىه ثبٍبغبت ئوٍٕبپ ٍبغبغٕي ِەلطەت لىٍىپ ئۆزىٕي ئۆٌۈِگە تۇتۇپ ثېرىذۇ دېّەوچي.
ثۇٔذاق لبراظ ،دأىَىذىىي ھەجۋىٌ رەضىُ داۋرىڭىذىىي ثىر پبرچە رەضىّذىّۇ ِۇھەِّەد پەٍغەِجەر
تىرىه ثوِجب ثوٌغۇچىالرغب “جۀٕەتتە پېچەت لىسالر تۈگەً دەپ لبٌذى” دەۋاتمبٍٔىمىٕي
ھەجۋىٍەغتۈرگۀٍىىىذىّۇ ئىپبدىٍۀگەْ.
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ِۇختەر :ئىع ھەرگىسِۇ ئۇالرٔىڭ دېگىٕىذەن ئەِەشٍ .ۀي ئبٍبٌىڭٕىڭ ضېٕي وۈتۈۋېٍىػي
ئەتىذىٓ-وەچىىچىال غەھۋأىٍىك ئۈچۈٔال ثوالِتي؟ ِەضىٍەْ تبِبق ۋالتىذا ئبٍبٌىڭٕىڭ تبِبلٕي
ئبٌذىڭغب ئېٍىپ وېٍىػي جىٕىطي ئبرزۇ ئۈچۈْ ئەِەش ثەٌىي ئۇٔىڭ ثىر ۋەزىپىطي ئىىۀٍىىي
ٔورىّبي ئەھۋاٌغۇ؟ جۀٕەتىە وىرگۀٍەرٔي وۈتۈۋاٌىذىغبْ پەرىٍەرِ ،ەٌەوٍەر ھەرگىسِۇ پېچەت لىس
دېگۀٍىه ئەِەش .جۀٕەتتىىي ئۇٔذاق گۈزەٌٍەرٔي ضىٍەردە ٔېّە دەٍذۇ؟
ۋاڭ ٌىػَوڭ :پەرىٍەر
[ِېٕىڭچە خىتبٍالردا ثۇٔذاق ثىر ئۇلۇِّۇ ثوٌّىطب وېرەن ،ئۇالر چىراٍٍىك جىٕالر دەپال
ثىٍەِذىىىٓ دەٍّەْ .ھبزىرچە پەرىٍەر دەپ تەرجىّە لىٍىٕذى– .ت]
ِۇختەر :ئۇ ٍەردە ٔۇرغۇٍٔىغبْ پەرىٍەر ضېٕىڭ خىسِىتىڭٕي لىٍىػمب ئىۋەرتىٍىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضېٕىڭچە ثۇ تۈر وىػىٍەر ئۇ دۇَٔبدىىي ھبٍبتي ئۈچۈٔال ئۆزىٕي پىذا لىٍىػبِذۇ ٍبوي
ثبغمب غەرەزٌىرى …
ِۇختەر :ئۇالر ثۇ دۇَٔب دېگەْ ۋالىتٍىك ثىر دۇَٔب ،ئۇ دۇَٔبال ِەڭگۈ ثەختٍىه ٍبغبغمب ثوٌىذىغبْ
دۇَٔب دەپ لبرىػىذۇ .ئۇالر ئۀە غۇ دۇَٔب ئۈچۈْ ئۆزىٕي پىذا لىٍىػمبْ .ثوٌۇپّۇ دىٕىغب ھەددىذىٓ
ئبرتۇق ثېرىٍىپ وەتىەْ رادىىبي لبراغتىىي وىػىٍەر پۈتۈٍٔەً ئۇ دۇَٔبٌىمي ئۈچۈٔال ٍبغبٍذىغبْ
وىػىٍەر ھېطبثٍىٕىذۇ .ئۇالر جىطّبٔىٌ ثەدەْ ثىٍەْ ٍبغبٍذىغبْ ثۇ دۇَٔبٔىڭ ۋالتي ئەڭ وۆپ ثوٌطب
ٍ 01-01بغمىچىال داۋاٍِىػبالٍذىغبْ ثىر دۇَٔب .ئەِّب روھ دۇَٔبضي ثوٌغبْ ئۇ دۇَٔب دېگەْ ِەڭگۈٌۈن
ثىر دۇَٔب دەپ لبرىػىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضېٕىڭچە ئۇٍغۇرالردىٓ چىمىذىغبْ تىرىه ثوِجب ثوٌۇغٕي خبالٍذىغبٔالر لۇرئبٔذا
ثەٌگىٍۀگەْ لبئىذىالرغب ئبضبضٍىٕىپ ثۇ ٍوٌٕي تبٌٍىػبِذۇ ٍبوي پەٌەضتىٓ ،ئىرالٍىمالرٔي دوراپ ثۇ
ٍوٌغب ئۆزىٕي ثېغىػالرِۇ؟ ضەْ دېگەْ ٍۀە ثىر ٍوي ثوٌغبْ دىٕي ِوٌٍىالرٔىڭ چبلىرىمىغب ئەِەي
لىٍىع ئىػي ِېٕىڭچە ثۈگۈٔىي ئۇٍغۇرالردا ئەِەٌگە ئبغّبٍذىغبْ ثىر ٍوٌذەوال لىٍىذۇ.
ِۇختەر :ثۇٔذالالرٔي ٍوق دېَەٌّەٍطەْ .ئۇٍغۇرالردىّٕۇ ثۇٔذاق چبلىرىك لىٍىذىغبٔالرغب ئەِەي
لىٍىذىغبٔالر چولۇَ چىمىذۇ .گەرچە ثىسدىىي ِەزھەپ ثۇٔذاق ثىر ٍوٌٕي تبٌٍىۋېٍىػٕي توغرا
وۆرِىگۀذەن لىٍطىّۇ ،ۋەزىَەت ِەججۇرٌىغىٕىذا ثىس ھەر تۈرٌۈن ٍوٌالرٔي تبٌالپ ثبلمبْ ئىذۇق.
ئەِّب ھەِّىطىذىال ِەغٍوپ ثوٌذۇق .ئەِذى دىٕي لبراغتىىي وىػىٍىرىّىس ،ئىرالتب غۇٔچە
وۈچٍۈن ئورۇٔذىىي ئبِېرىىىٕىّۇ غۇٔچە لىَىٓ ئەھۋاٌغب دۇچ وەٌتۈرۈٌگۀٍىىىٕي ،پەٌەضتىٕذىّۇ
ِۆتىذىً ئىطرائىٍالرٔي پەٌەضتىٍٕىىٍەرٔىڭ تەٌىپىٕي لوثۇي لىٍىػمب ِەججۇرٌىَبٌىغبْ ،ئۇالرغب
ٍوي لۇٍۇغمب ِەججۇرٌىَبٌىغبْ ثىر ئۇضۇٌٕي ثىس ٔېّىػمب ئىػٍەتّەٍذىىۀّىس ،ثىسِۇ ئۇالردىٓ
ئۆگىٕىػىّىس وېرەن دېَىػّەوتەِ .ېٕىڭ غەخطي ِۆٌچەرىّچە ،ثۇٔذاق ئۇضۇٌذىٓ
پبٍذىٍىٕىذىغبٔالر چولۇَ چىمىذۇ .ثۇ ئىػتب ئەڭ ِۇھىُ ثوٌغىٕي دىٕي لبراغتىىي وىػىٍەر ثوٌۇپ،
ئۇالر ئۆزٌىرىٕىڭ ضورۇٔىٕي لوغذاغمب ِەججۇر.
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ھۆوۈِەت ھبزىر دىٕٕي ثەوال لبتتىك چەوٍىّەوتە .ضبلبٌٍىرىذىٓ تبرتىپ چۈغەرتىۈزۈپال لبٌّبً
ٍۀە  01ضوِذىٓ جىرىّبٔىّۇ ئېٍىػّبلتبٍ .ېتىٍگەْ ضبدىك ثىر ِۇضۇٌّبْ ثۀذىطي ئۈچۈْ
ئېَتمبٔذا ثۇٔذاق ھبلبرەتىە لېٍىع ثەوال ئېغىر ثىر ئىع .ئۇالر ثۇٔىڭذىٓ لۇتۇٌۇغٕي ئوٍٍىّبضّۇ؟
لبٔذاق لىٍطبق ثۇ لبرغىٍىك وۆرضىتىػٕىڭ ٔەتىجىطىگە ئېرىػەٌەرِىس دەپ ثبظ لبتۇرِبضّۇ؟
ئۇالر ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ئۆزىٕي پىذا لىٍىػمب ئەرزىَذىغبٍٔىمىٕي ثىٍىذۇ .ھەرلبٔچە ئوٍٍىطىّۇ خىتبً
ئۈچۈْ ،خەٌمئبرا جبِبئەتچىٍىه ئۈچۈْ تەضىر لوزغىَبالٍذىغبْ ٍوٌٕىڭ پەلەتال تىرىه ثوِجب ثوٌۇظ
ٍوٌىال لبٌغبٍٔىمىٕي ئوٍٍىٕىذۇ .ئەگەر تەضىرى وۈچٍۈن ثىرەر ِوٌال چىمىپ ثۇ ھەلتە پەتىۋا
ثېرىذىغبٔال ثوٌىذىىەْ ،وىػىٍەر چولۇَ ثۇٔذاق ٍوٌٕي تبٌالغمب تەٍَبر ثوالالٍذۇ .دىٕي ئېتىمبد ئېڭي
ِەٌۇَ ثىر دەرىجىگە ٍەتىىٕىذىٓ وېَىٓ ئۇٔذاق ثىرضىٕي ثبغمب ھېچمبٔذاق ئىع
تەضىرٌۀذۈرەٌّەٍذىغبْ ثەوال تەِىىٓ ثىرضىگە ئبٍٍىٕىپ لبٌىذىىەْ .ثىسدىىي وۆپ ضبٍٔىك دىٕي
داھي ٍبوي ِوٌٍىالرٔىڭ وۆڭٍي ثەوال ٍۇِػبق .چۈٔىي ئبدەَ دىٕي ئېتىمبدىذا لبٔچىىي
ِۇوەِّەٌٍەغىۀىىەْ ،ئۇٔذاق ثەرضىّۇ غۇٔچە رەھىّذىً ،غۇٔچە ئبق وۆڭۈي ثوٌۇپ وېتىذىىەْ.
غۇڭب ئۇٔذاق وىػىٍەر ثىر ثوٌطب ثېػىٕي چۆوۈرۈپ جىُ تۇرۇۋېٍىع ٍب ثوٌّىطب تۈرِىذە ٍېتىػمب
رازى ثۆٌىػىذىىەْ .ئەِّب ِەدۀىَەت ضەۋىَىطي ئۇٔچە ٍۇلىرى ثوٌّىغبْ ،دىٕي ثىٍىٍّىرىّۇ ئۇٔچە
ٍۇلىرى ثوٌّىغبْ ثىرضىٕىڭ ِىجەزى چۇرش ثوٌۇپ ،ثەوال ئبضبْ ھبٍبجبٍٔىٕبالٍذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەِّب ِەْ جۀوپتب ئۇچراتمبْ ضەھراٌىك پۇلراالر ثەوال ِۇالٍىُ ،ثەوال ضەِىّىٌ ،ثەوال
ٍبۋاظ وۆرۈٔذى.
ِۇختەر :غۇٔذاق .ئۇالر ھەلىمەتۀّۇ غۇٔذاق ِۇالٍىُ .ئەِّب دىٕي ضەۋىَىطي تۆۋەْ ثوٌغبْ دىٕي
لبراغتىىىٍەر ئۇالردەن ِۇالٍىُ ئەِەش .ئۇالرِۇ ئبدەتتە ئىٕتبٍىٓ ِۇالٍىُ ،ضىٍىك وۆرۈىٕىػي
ِۇِىىٓ ثوٌغىٕي ثىٍەْ ،ئۇٔذاق وىػىٍەر ثىرەرضي ثىٍەْ ئېَتىػىپ لبٌغبٍٔىرىذا ثەوال ئبضبْ
ھبٍبجبٍٔىٕىپ ضەپراٌىٕىپ لبٍٕبپ وېتىذۇ.

ئۇٍغۇر خەٌمي تېررورچىٍىمٕي خبٌىّىغىٕي بىٍەْ
لبرغي تۇرۇپّۇ وەتّەٍذۇ

ۋاڭ ٌىػَوڭ :تېررورچىٍىك دېگەْ ثۇ ئۇلۇَ ثىر لبرىّبلمب لۇاللمب ثەوال ضەت ئبڭالٔغبٔذەن لىٍغىٕي
ثىٍەْ ،ثەزىذە ئۇٔىڭغىّۇ ِەججۇر ثوٌۇپ لبٌىذىغبْ ،توغرا ثوٌۇپ لبٌىذىغبْ ۋالىتٍىرىّۇ ثوٌىذۇ.
ٍۀي ئۇٍغۇرالر ثۈگۈْ ئۀە غۇٔذاق ثىر لبراغمب وېٍىپ لبٌذىّۇ لبٔذاق؟ ثۇٔي ضورىػىّذىىي
ِەلطىتىُ ،ثۈگۈٔىي ئۇٍغۇرالرٔىڭ ثۇ ھەلتىىي لبراغٍىرىٕي ثىٍىپ ثېمىػٕي ئبرزۇ لىٍىػال ئىذى.
ِۇختەر :دېگىٕىڭذەن ،تېررورچىٍىك دېگەْ ثۇ ئىع ھەلىمەتۀّۇ ئبجىس ئورۇٔذا تۇرۇۋاتمبٔالر
پبٍذىٍىٕىذىغبْ ثىر تۈرٌۈن لبرغىٍىك وۆرضىتىع ٍوٌىذىٓ ثبغمب ٔەرضە ئەِەش .وۈچ تەڭپۇڭٍۇلي
پەرلي ئېػىپ وەتىەْ ئەھۋاٌذا ،ئىىىي تەرەپٕىڭ وۈچ پەرلي ئبضّبْ-زېّىٓ پەرق لىٍىپ
وەتىىٕى ذە ،ئبدەتتىىي لبٔۇْ ٔىساِالرِۇ ئۆز وۈچىٕي ٍولىتىپ ئىػٍىّەش ثوٌۇپ ئۆزگىرىذۇ.
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ثۇٔذاق ئەھۋاٌذا ئۆزىٕي لوغۇپ پبرتٍىتىػتەن خەۋپ ئوتتۇرىغب چىمىػي تەثىئىٌِ .ۇتٍەق وۆپ
ضبٔذىىي ئۇٍغۇرالر ثۇٔذاق ثىر ٍوٌٕي ِبلۇي وۆرِەٍذۇ .غۇ ضەۋەثتىٓ غىٕجبڭذا تېررورچىٍىك تېخي
ثىر ئېمىُ ھبٌىغب وېٍەٌّىذى دېَىػىە ثوٌىذۇ .ئەگەر زىَبٌىَالر تەثىمىطىذىىىٍەر زوراۋأٍىك
وۈچتىٓ پبٍذىٍىٕىپ لبرغىٍىك وۆرضىتىع ٍوٌىٕي تبٌٍىۋاالٌىغىٕىذىّۇ ئۇالر ھۆوۈِەت
ئەضٍىھەٌىرىگە ثۇزغۇٔچىٍىك لىٍىع ٍوٌىٕىال تبٌٍىۋېٍىػي ِۇِىىِٓ .ەضىٍەْ ئباللىٍىػىع
ئەضٍىھەٌىرىٕي ،تۆِۈر ٍوي لبتٕبظ ٌىٕىَىٍىرىٕي ٍبوي ٔېفىت تۇرۇثب ٍوٌٍىرىٕي ۋەٍراْ
لىٍىۋېتىػتەن ئىػالرٔىال تبٌٍىۋېٍىػٍىرى ِۇِىىٓ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضېٕىڭ ِۆٌچەرىڭچە ،زىَبٌىٌ تەثىمىطىذىىىٍەر لبٔذاق ئەھۋاٌالردا تېررورچىٍىك
پبئبٌىَەتٍىرىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ھەرىىەت لىٍىذىغبْ ثوٌۇپ ئۆزگىرىػي ِۇِىىٓ؟
ِۇختەرِ :ېٕىڭچە ثوٌغبٔذا ،ثۇٔذاق ئىػالر ئىػطىس زىَبٌىَالر لوغۇٔىذا وۆرۈٌۈغي ِۇِىىٓ .ئۇٔذاق
وىػىٍەر وەٌگىٕذىٍەرگە ٍبوي ھۆوۈِەت ئەضٍەھەٌىرىگە زەرثە ثېرىع ئبرلىٍىك تەٌىپىٕي
ئوتتۇرىغب لوٍۇغي ِۇِىىٓ .ئەِّب پۇلراغب زىَبْ ضبٌّبضٍىمي ِۇِىىٓ .ئەِّب دىٕي لبراغتىىىٍەرِۇ
جبِبئەت ئەضٍىھەٌىرىگە ثۇزغۇٔچىٍىك لىٍىع ٍوٌىٕىّۇ تبٌٍىۋاالٌىػي ِۇِىىٕذۇ ،ئەِّب ئۇالر
ئبضبضٍىك تىغ ئۇچىٕي وۆچّۀٍەرگە لبرىتىذىغبٍٔىمي ئېٕىك.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثبٍب ضەْ ِۇتٍەق وۆپ ضبٔذىىي ئۇٍغۇرالر تېررورچىٍىمٕي خبٌىّبٍذۇ دەپ
ئېَتمبٔىذىڭ .ضېٕىڭچە ئۇالر ئىٕطبٍٔىك پەزىٍىتي ٔۇلتىطىذىٓ خبٌىّبِذۇ ٍبوي ثۇٔذاق
ئۇضۇٌٕىڭ ئەِىٍي روٌي ثوٌّبٍذۇ دەپ لبرىغبٍٔىمىذىٓ خبٌىّبِذۇ؟
ِۇختەر :ئىٕطبٔپەرۋەرٌىه ٔۇلتىطىذىٓ خبٌىّبٍذۇ .غۇڭب ئۇٍغۇرالرٔىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّي ثۇ
ئۇضۇٌٕي خبالپ وەتّەٍذۇ .ئەِّب ثۇٔذاق ثىر ٍوٌٕىڭ تەضىرىٕىّۇ ئىٕىبر لىٍّبٍذۇ .غۇڭب ثەن لبرغي
تۇرۇپ وېتىػىّۇ ٔبتبٍىٓ.
ۋاڭ ٌىػَوڭٍ :ۀي ثۇٔذاق ثىر تەدثىرٔىّۇ وبرغب وېٍىذىغبْ ثىر تەدثىر دەپ چۈغىٕىذۇ دېگىٓ.
ِۇختەر :غۇٔذاق ،ثۇ تەدثىرٔىڭ ئۆزٌىرى ئۈچۈْ پبٍذىٍىك
ثېرەٌەٍذىغبٍٔىمىغب ئىػىٕىذۇ.

ۋەزىَەتٕي پەٍذا

لىٍىپ

ۋاڭ ٌىػَوڭ :لبٍطي جەھەتٍەردە وبرغب وېٍىذۇ ،لبٔذاق پبٍذىطي ثبر دەپ لبرىػىذۇ؟ ثۇ ھەلتە
تەپطىٍىَرەن توختبٌغبْ ثوٌطبڭ.
ِۇختەرِ :ەضىٍەْ ئبالٍٍي ،جەِئىَەت ثەوال تەرتىپٍىه ،ثەوال ِۇلىُ ئەھۋاي ئبضتىذا ثىرەر
پبئبٌىَەت ثىٍەْ غۇغۇٌالّٔبق ثەوال تەش .ئەگەر ثىر وۈٔي خوتۀذە ثىر پبرتالظ ثوٌۇپٍ ،ۀە ثىر
وۈٔىطي غۇٌجىذا ثىرەر تېررورٌۇق ۋەلەضي چىمىپ تۇرغىٕىذا ھۆوۈِەتٕىڭ دىممىتي چېچىٍىپ
ئىػٍىرى لبالٍّبلبٍٔىػىپ وېىتىػي ِۇِىىٓ .غۇٔذاق ئەِەضّۇ؟ ثۇٔذاق ثىر ئەھۋاٌذا ثىرەر
پبئبٌىَەتٕي لبٔبت ٍبٍذۇرۇغّۇ ئبضبٔىراق ثوٌىذۇ.
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ۋاڭ ٌىػَوڭٍ :ۀي دېّەوچي ثوٌغىٕىڭ ،تېررورٌۇلٕي خبٌىّىغىٕي ثىٍەْ ِۇضتەلىٍٍىك ئۈچۈْ
پبئبٌىَەت لىٍىػٕي ئوٍالپ ٍۈرىذىغبْ وىػىٍەر ئۈچۈْ ئېَتمبٔذا ،ئەگەر جەِئىَەتتە تېررورٌۇق
ۋەلەٌىرى وۆرۈٌۈپ تۇرغىٕىذا ھۆوۈِەت تەرەپتىٓ ئۇالرٔىڭ لىٍىۋاتمبْ ئىػٍىرىغب دىممەت
لىٍىذىغبٔالر وۆپ ثوٌّبٍذۇ ،ئۇالرٔىڭ پبئبٌىَەتٍىرى ئۈچۈْ ثىر ثوغٍۇق پەٍذا ثوٌىذۇ دەپ لبرىػىذۇ
دېّەوچىّۇضەْ؟
ِۇختەر :ھۆوۈِەتٕىڭ دىممىتي چېچىٍىپ وەتىىٕىذە ،ئۇالر پۈتۈْ وۈچىٕي تېررورچىالرٔي لوٌغب
چۈغۈرۈغىىال ِەروەزٌەغتۈرۈپ ،لبٌغبْ ئىػالرغب ثەن چوٌىطي تەگّەً لېٍىػي ِۇِىىٓ دەپ
لبرىػىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضېٕىڭ ثۇ دېگۀٍىرىڭ ٍۀىال غۇ ِۇضتەلىٍٍىمٕي خىَبي لىٍىذىغبٔالرٔىڭ
ئوٍٍىغىٕىىەِْ .ەْ ضورىغىٕىُ ،ئبدەتتىىي پۇلراالر لبٔذاق لبراٍذۇ دەپ ضورىّبلچىذىٍُ .ۀي
ئبدەتتىىي پۇلراالر تېررورٌۇق ھەرىىەتٍەر ثىسٔىڭ ِۀپەئەتىّىسگە پبٍذىٍىكٍ ،بوي ئىػٍىرىّىسٔي
ٍبخػىالپ ثېرىذۇ دەپ لبراِذىغبٔذۇ؟
ِۇختەر :ثبٍب دېگىٕىّذەن ،ئبدەتتىىي پۇلراالر تېررورٌۇق ھەرىىەتٍەرٔي خبالپ وەتّەٍذۇ ،ئەِّب
ئۇٔذاق ھەرىىەتٍەرٔىڭ ثوٌۇپ تۇرۇغىغب لبرغىّۇ ئەِەش.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەگەر ثىرەر تېررورٌۇق ھەرىىىتي ئبِّىۋى ضورۇٔالرٔىڭ ثىرەرضىذە ٍۈز ثەرگىٕىذە،
ئۇ ٍەردە ھەرلبٔذاق ِىٍٍەت وىػىطىٕي ئبٍرىّبً ٍبرىذار لىٍىػي تۇرغبْ گەپٍ .ۀە وېٍىپ ثۇ
تۈردىىي تېررورٌۇق ھەرىىەتٍەر ٍبٌغۇز خىتبً وۆچّۀٍىرىگە لبرىتىٍغبْ تەدىردىّۇ ئۇ وۆچّۀٍەرِۇ
ثەرىجىر ئبدەتتىىي پۇلرا ھېطبثالّٔبِذۇ؟ غۇٔذاق ثوٌغىٕىذا ،ئۇٍغۇرالر ثۇٔذاق ۋەلەٌەرٔي تېررورٌۇق
دەپ ھېطبثالِذۇ ٍبوي ئبدەتتىىي ٔورىّبي لبرغىٍىك وۆرضىتىع ھەرىىىتي دەپ لبرىػبِذۇ؟
ِۇختەر :ئۇالر ثەرىجىر ثۇٔذاق ۋەلەٌەرٔي تېررورٌۇق ھەرىىەت دەپ لبرىػىذۇ … .ئەِّب ثبٍبَ دەپ
ئۆتىىٕىّذەن ،ئۇالر ثۇ تۈردىىي ئىػالرٔي ھەَ خبٌىّبٍذۇ ،ھەَ لبرغي تۇرۇپّۇ وەتّەٍذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭٍ :ب ثوٌّىطب ،ئبدەتتىىي ئۇٍغۇر پۇلراٌىرى ثۇ تۈردىىي تېررورٌۇق ھەرىىەتٍەر ثوٌۇپ
تۇرغىٕىذا وۆچّەْ خىتبٍالرٔىڭ ثىر لىطّي غىٕجبڭغب وېٍىع ٔىَىتىذىٓ ۋاز وېچىػي ِۇِىىٓ
دەپ لبرىػبِذۇٍ-ب؟
ِۇختەر :غۇٔذاق ئوٍالٍذىغبْ ثۆٌىػىّۇ ِۇِىىٍٓ .ۀە ثىر تەرەپتىٓ ثۇٔذاق ۋەلەٌەرٔىڭ وۆرۈٌۈپ
تۇرۇغي ثىٍەْ ھۆوۈِەتّۇ ثېطىُ ھېص لىٍىپ ثەزى ضىَبضەتٍىرىٕي ٍبخػىالغمب ِەججۇرٌىٕىػي
ِۇِىىٓ دەپّۇ ئوٍٍىػي ِۇِىىٓ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەجەثب ثۇٔذاق ۋالىتتب ئۇالر ئوٍٍىغبٕٔىڭ دەي ئەوطىچە ھۆوۈِەتٕىڭ ثېطىّٕي
تېخىّۇ ئبرتتۇرىۋېتىػي ِۇِىىٍٕىىىٕي ئوٍٍىّبضّۇ؟
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ِۇختەر :ئەٌۋەتتە ئۇٔذاق ئەھۋاٌّۇ ئوتتۇرىغب چىمىػي ِۇِىىٓ .ثۇ تۈردىىي ئىػالرٔي
ثبضتۇرِبٍذىغبْ ھېچمبٔذاق ثىر ھۆوۈِەت ٍوق .چولۇَ ئۇٍغۇرالرٔي ثبضتۇرىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٔذالتب ،ثۇٔذاق ثېطىّٕىڭ ئبرتىپ وېتىػىگە ئبدەتتىىي ئۇٍغۇرالر ِبلۇي دەرِۇ؟
ٍبوي ئۇٍغۇرالر ئبِّىطي ثۇٔذاق ثىر ثەدەي تۆٌەغىە رازى ثوٌىػبرِۇ ضېٕىڭچە؟
ِۇختەر :ثۇٔي لوثۇي لىٍىػي ِۇلەررەر .چۈٔىي ٔۇرغۇْ وىػىٍىرىّىس ثۈگۈٔىي ثېطىّالر،
ثبضتۇرۇٌۇغالر تېخي ٍېتەرٌىه ئەِەش ،ھۆوۈِەت ثۇ خەلٕي تېخىّۇ لبتتىك ثوزەن لىٍطب،
ثېطىّ ٕي تېخىّۇ ئبرتتۇرضب ،ئبٔذىٓ خەٌمىّىس ئبرىطىذا ئۆز تەغذىرىٕىڭ غېّىٕي لىٍىذىغبٔالر
وۆپىَىذۇ ،ئبٔذىٓ ثىرەر ئىع لىٍىع ٔىَىتىگە وېٍىذۇ دەپ ئوٍالٍذۇ .ثوٌۇپّۇ زىَبٌىَالر ئۀە
غۇٔذاق ئوٍالٍذۇ .زىَبٌىٍَىرىّىس ھۆوۈِەت ضىَبضەتٍىرىٕىڭ وۈٔطبٍىٓ ٍبخػىٍىٕىپ ثېرىػىٕي
خبٌىّبٍذۇ .ئەگەر ضىَبضەتٍەر وۈٔذىٓ-وۈٔگە ٔبچبرٌىػىپ ،وىػىٍەرٔىڭ ھبٍبتٍىك ِۇھىتي
ثبرغبٔطېرى ٔبچبرٌىػىپ ثبرغىٕىذا ،ثىر لىطىُ ئۆز تەغذىرىٕىڭ ٔېّە ثوٌۇپ وېتىػىٕي خىَبٌىغب
وەٌتۈرِەً ٍۈرىذىغبْ وىػىٍىرىّىسٔي ئۇٍغۇتىذىغبْ ،ئۇالرٔي لوزغىتىذىغبْ ثىر دەرش ثوٌۇپ
لېٍىػي ِۇِىىٓ.
ۋاڭ ٌىػَوڭٍ :ۀي خەٌمٕي ئوٍغۇتۇغٕىڭ ثىر چبرىطي دېگىٕە.
ِۇختەر :زىَبٌىٍَىرىّىس غۇٔذاق دەپ لبرىػىذۇِ .ەْ ثىٍىذىغبْ زىَبٌىَالرٔىڭ ھەِّىطىال
دېگۈدەن غۇٔذاق لبراٍذۇ .ئۇالر ،ثىسٔىڭ ٔۇرغۇْ وىػىٍىرىّىس خىتبٍٕىڭ ئەپتي ثەغىرىطىٕي تېخي
توٌۇق تؤۇپ وەتّىذى ،ئۆزٌىرىٕي وەٌگۈضىذە ٍۀە لبٔذاق ئبپەتٍەر وۈتۈۋاتمبٍٔىمىٕي ئوٍٍىّبٍۋاتىذۇ
دەپ لبرىػىذۇِ .ەْ ضبڭب دېگىٕىّذەن ،ثۇرۇٔالردا دۆٌەت وبدىرى ثوٌغبْ زىَبٌىٍَىرىّىسٔىڭ
ھەِّىطي دېگۈدەن زوراۋأٍىك ھەرىىەتٍەردىٓ پبٍذىٍىٕىع ٍوٌىغب ثەن ِبلۇي ثوٌّبٍتتي .ئۇالر
تىٕچ ٍوٌالردا ِەضىٍە ھەي لىٍىع وېرەن دەپال لبرىػبتتي .ئەِّب ثۇ تۈردىىي وىػىٍەرِۇ ثۈگۈٔىي
وۈٔذە تىٕچٍىك پبئبٌىَەتٍىرىگە لوغۇٌۇپ ثىر لىطىُ زوراۋأٍىك ھەرىىەتٍىرىٕىڭّۇ ثوٌۇپ تۇرۇغي
ئۇالرٔىڭ ضىَبضىٌ پبئبٌىَەتٍىرى ئۈچۈْ ٍبردەِچي روي ئوٍٕىَبالٍذىغبٍٔىمىغب ئىػىٕىذىغبْ ثوٌۇپ
ئۆزگەرِەوتە.

تېررورچىٍىك ھەرىىەتٍىرى بىٍەْ زوراۋأٍىك ھەرىىەتٍىرىٕىڭ پەرلي

ۋاڭ ٌىػَوڭٍ :ۀي ،چېىىذىٓ ئبغمبٔالر ٍۇِػبق ئۇضۇي لوٌٍىٕىذىغبٔالر ئۈچۈْ پبئبٌىَەت ضورۇٔي
ٍبرىتىپ ثېرەٌەٍذۇ دېگىٓ .چېىىذىٓ ئبغمبٔالر لبٔچىىي وۆپ ۋەلە چىمىرىپ تۇرضب ،ضىٍىك ٍوي
تۇتىذىغ بٔالر ئۈچۈّٔۇ غۇٔچە وەڭىرى ِۇھىت ٍبرىتىٍىپ ،ھۆوۈِەتّۇ ثۇ ٍۇِػبق ٍوي تۇتىذىغبٔالر
ثىٍەْ وىٍىػىػىە غۇٔچە رازى ثوٌىذۇ دېگەْ گەپىۀذەٍ .ۀە ثىر تەرەپتىٓ ئبٌغبٔذا ،ھەددىذىٓ
ئبغمبٔالر ئوتتۇرىغب چىمىذىغبٔال ئىع ثوٌطب ،چولۇَ ضىٍىك ٍوي تۇتىذىغبٔالرٔىڭّۇ تىٕچٍىك
تەٌەپٍىرى ثبزار تبپبالٍذۇ دېگەْ گەپ .ئەگەر چېىىذىٓ ئبغمبٔالرٔىڭ ھەرىىىتي ثوٌّبٍذىىەْ ،ئۇ
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ھبٌذا ضىٍىك ٍوي تۇتىذىغبٔالرِۇ ھەددىذىٓ ئبغمبٔالر دەپ لبرىٍىذىغبْ گەپ .ثۇالر
ضىَبضەتچىٍەرٔىڭ ثىر لبٔۇٔىذەوّۇ لىٍىذۇ .ئۇٔذالتب ئۇٍغۇرالر تېررورچىٍىك ثىٍەْ زوراۋأٍىك
وۈچىگە تبٍىٕىپ لبرغىٍىك وۆرضىتىػٕي ثىر-ثىرضىذىٓ پەرلٍۀذۈرەٌەِذىغبٔذۇ؟
ِۇختەر :پەرلٍۀذۈرەٌّەِذىغبْ ،ئۇالر تېررورچىٍىك ھەرىىەتٍىرىٕي لوٌٍىّبضتىٓ زورٌۇق
وۈچتىٓ پبٍذىٍىٕىپ لبرغىٍىك وۆرضىتىػٍەرٔي لوٌالپ لۇۋۋەتٍەٍذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇالر زورٌۇق وۈچتىٓ پبٍذىٍىٕىپ لبرغىٍىك وۆرضىتىع دەپ لبٔذاق ھەرىىەتٍەرٔي
وۆزدە تۈتىػي ِۇِىىٓ؟ تېررورٌۇق ثىٍەْ زورٌۇق وۈچتىٓ پبٍذىٍىٕىپ لبرغىٍىك وۆرضىتىع
ھەرىىىتىٕي ثىر-ثىرضىذىٓ پەرلٍۀذۈرەٌەٍذىىەْ ،ئۇٔذالتب ضەْ دەپ ئۆتىىٕىڭذەن تېررورچىٍىك
دېگەْ ئبدەتتىىي پۇخراالرٔي زەرثە ثېرىع ئوثىىتىۋى لىٍىپ تبٌالٍذىغبْ ثىر ھەرىىەت ھېطبثالٔغبْ
ئىىەْ ،زورٌۇق وۈچىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ لبرغىٍىك وۆرضىتىع ھەرىىىتىذىّۇ ٔۇرغۇٍٔىغبْ ثىگۇٔبھ
خەٌك زەرثە ٍېَىػي ،ھەتتب ئۆز ِىٍٍىتىٕىڭ ئبدەٍِىرىگىّۇ زىَبْ وەٌتۈرۈغي ِۇِىىٓ ثوٌىذىغبْ
ثىر ھەرىىەت ھېطبثالّٔبضّۇ؟
ِۇختەر :ثۇٔذاق ۋالىتتب ئۆز ِىٍٍىتىڭٕىڭ ئبدەٍِىرىٕي وۆزدە تۇتبٌّبٍطەْ .چۈٔىي ضەْ غەھەر
ئىچىذە لبٍطي ثىر ِەٍذأذا پبرتٍىتىع ئېٍىپ ثبرغىٕىڭذا ئۆز ِىٍٍەت وىػىٍىرىڭٕىڭّۇ زىَبٔغب
ئۇچرىّبضٍىمىغب وبپبٌەتٍىه لىٍىپ وىتەٌّەٍطۀذە! ِەضىٍەْ ئۈرۈِچي ئبپتوثۇش پبرتٍىتىع
ۋەلەضي (ٍ-0000ىٍي -05فېۋراي وۈٔىطي ئۈرۈِچىذە ٍ-0ويٍ-01 ،ويٍ-00 ،وي ئبپتوثۇضٍىرى
پبرتٍىتىٍىپ  0ئبدەَ ئۆٌۈپ  10وىػي ٍبرىذار ثوٌغبْ – .ۋاڭ) ثوٌغبٔذا ئۇٍغۇرالرِۇ ئوخػبغال زىَبٔغب
ئۇچرىغبٔغۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :غۇڭب ثۇٔذاق زورٌۇق وۈچىذىٓ پبٍذىٍىٕىع ھەرىىەتٍىرىٕىّۇ تېررورٌۇق ھەرىىەت
دەپ لبراٍّىس-دە!
ِۇختەر :ئەِّب ثۇٔذاق زورٌۇق وۈچىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ لبرغىٍىك وۆرضىتىع ھەرىىەتٍىرىٕي
خەٌمىّىس تېررورٌۇق ھەرىىەت دەپ لبرىّبٍذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثۇ دېگىٕىڭذىٓ ھېچٕېّە ثىٍەٌّىذىُ .ئۇٔذالتب ضىٍەر لبٍطي تۈردىىي ھەرىىەتٍەرٔي
تېررورچىٍىك ھەرىىەت دەپ لبراٍطىٍەر؟
ِۇختەر :تېررورٌۇق ھەرىىەت دېگىٕىّىس ،ثىر ِىٍٍەتٕىڭ ٍۀە ثىر ِىٍٍەتىە ئۆچّۀٍىه لىٍىپ
ئىرلي لىرغىٕچىٍىك لىٍىع ھەرىىىتىگە ئېَتىٍىذۇِ .ەضىٍەْ تبٌالپ ئوٌتۇرِبً ثىرالال
خىتبٍالرٔي ئۆٌتۈرىذىغبْ ٍبوي پۇلراالر ئبئىٍىٍىه راٍؤٍىرىذىىي ئبِّىغب زەرثە ثېرىع
ھەرىىەتٍىرىٕي ِەلطەت لىٍىذىغبْ ۋەلەٌەر تېررورٌۇق ھېطبثٍىٕىػي وېرەن .ھبزىر غىٕجبڭذا
ٍبغبٍذىغبْ خىتبٍالر ئبرىطىذىىي ٍېرىّىذىٓ ئبرتۇق وىػىٍەر ثىسٔىڭ ھبٍبتٍىك ِبوبٔىّىس
ئۈضتىذە ٍبغبۋاتمبٍٔىمىٕي لوثۇي لىٍىػىڭ وېرەن .ھۆوۈِەت تەغىىٍٍەپ وۆوتبت تېرىع ٍبوي
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ِەدىىبرٌىك ئۈچۈْ تۈروۈَ-تۈروۈٍِەپ وەٌتۈرىۋاتمبٔالرغب لبرغي ھەرىىەت لوٌٍىٕىػٕي تېررورٌۇق
لىٍغبٍٔىك دەپ ھېطبثالّٔبٍذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەگەر ضېٕىڭ ثۇ دېگەْ گەپٍىرىڭٕي ضىرتتب تۇرۇپ ئبڭالۋاتمبْ ثىرضي ثوٌطب ئىذىُ،
ضېٕىڭ دېگۀٍىرىڭذىٓ زورٌۇق وۈچتىٓ پبٍذىٍىٕىع ثىٍەْ تېررورٌۇلٕىڭ لىٍچە پەرلي ٍوق
ئىػالروەْ دەپ ئوٍٍىػىُ ِۇِىىٍٓ .ۀي ٔەزەرىَە جەھەتتىٓ تېررورٌۇلمب لبرغي تۇرىذىىۀطۀۇ
ئەِّب ئەِەٌىَەتتە ثبرٌىك تېررورٌۇق ھەرىىەتٍەرٔي زورٌۇق وۈچتىٓ پبٍذىٍىٕىپ لبرغىٍىك
وۆرضىتىع لبتبرىذا وۆرىذىىۀطەْ .ضېٕىڭ دېگىٕىڭذەن ئىرلي لىرغىٕچىٍىك ئىػٍىرى ثۇ
وۈٍٔەردە ھەرگىس ِۇِىىٓ ثوٌىذىغبْ ئىػالردىٓ ئەِەش .ثىٍّىذىُ ،جبھبْ ھەلىمەتۀّۇ ئوڭ-تەتۈر
ثوٌۇپ وېتىپ ھەرثىٌ لىطىّالر ئوتتۇرىغب چىمىپ ِىٍٍىٌ لىرغىٕچىٍىك ئېٍىپ ثبرىذىغبْ ۋەلە
وۆرۈٌطە لبٔذاق ثوالروىٓ.
ِۇختەر :دىٕي لبراغتىىي وىػىٍەرٔىڭ زورٌۇق وۈچتىٓ پبٍذىٍىٕىپ لبرغىٍىك وۆرضىتىع
ئىمتىذارى ثىٍەْ تېخٕىىىطي ثەوال تۆۋەِْ ،ەضىٍەْ ئۇالر ثىرەر پبرتالتمۇچٕي الٍىھىٍىگىٕىذە
ئۇٔىڭ پبرتٍىػىغب ۋە زەرثە ثېرىع وۈچىگىّۇ وبپبٌەتٍىه لىالٌّبٍذۇ .غۇڭب ئۇٔذالالرٔىڭ ھەرىىىتي
پەلەتال ئبدەتتىىي وىػىٍەرگىال لبرىتبٌىػي ِۇِىىٓ .ئۇالردا ھۆوۈِەت وۈچٍىرىگە زەرثە
ثېرەٌىگىذەن وۈچ ٍوق .ئۇالرٔىڭ زەرثە ثېرەٌەٍذىغبْ ئوثىىتىپٍىرى ثىرەر ٍېسىٕىڭ پبرتىوَ
ضېىرېتبرىٍ ،ېسا ثبغٍىمي ٍبوي ھۆوۈِەتٕىڭ لبٌغبْ لوغۇِچە ئبدەٍِىرىال ثۆٌىػي ِۇِىىٓ .ۋەٍبوي
ٍېڭىذىٓ وېٍىۋاتمبْ وەٌگۈٔذىٍەرگە زەرثە ثېرىپ ئۇالرٔي ثىر ئبِبٌالرٔي لىٍىپ لوغالپ
وەتىۈزىۋېتىػٕىال ئوٍٍىػي ِۇِىىٓ .ثۇٔذاق ئىػالرٔي ئەٌۋەتتە تېررورٌۇق دەپ لبرىَبٌّبٍطەْ .ھە،
ئەگەر ئۇالر ِەخطۇش ئبٍبٌالرغب ،ثبٌىالرغب ٍبوي لېرىالرغب ھۇجۇَ لىٍىػٕىال ِەلطەت لىٍىپ
ھەرىىەت لىٍغىٕىذاٍ ،بوي ثوٌّىطب ثۇ ٍەرٌەردە ٍ 01-01ىٍالپ ٍبغبپ وېٍىۋاتمبْ خىتبً پۇخراضىغب
ِەخطۇش ھۇجۇَ لىٍغىٕىذا ،ثۇٔذاق ھەرىىەتٍەرٔي تېررورٌۇق ھەرىىەت دەپ لبرىػىڭ ِۇِىىٓ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضەْ دەپ ثبلە ،غۇ ئۈرۈِچي ئبپتوثۇش پبرتٍىتىع ۋەلەضىٕي ئۇالر تېررورٌۇق
ھەرىىىتي دەپ لبراِذۇ ٍبوي زورٌۇق وۈچي ثىٍەْ لبرغىٍىك وۆرضىتىع ھەرىىىتي دەپ
لبراِذىىەْ؟
ِۇختەر :ئۇ لېتىّمي ۋەلۀي ضەْ پەلەتال ئبپتوثۇش پبرتٍىتىع ۋەلەضي دەپال ئېَتبٌّبٍطەْ .ئۇ
وۈٔىطي -05فېۋراي ثوٌۇپ ،دەي دېڭ غبۋپىڭٕىڭ دەپٕە ِۇراضىّي ثوٌۇۋاتمبْ وۈٔي ئىذى .پبرتالظ
ۋالتىّۇ ثېَجىڭ ۋالتي ثىٍەْ ضبئەت  01ثوٌۇپ ،دېڭ غبۋپېڭٕىڭ ئۈٌىىىٕي ثبثبۋضەْ
لەثرىطتبٍٔىمىغب ئېٍىپ ِبڭغبْ پەٍتىە توغۈرىالٔغبْ .ئۇ ٍىٍٍىرى دېڭ غبۋپېڭ ئۆٌطە خىتبٍذا زور
ئۆزگىرىػٍەر ٍۈز ثېرىذۇ دەپ لبرىػبتتي .ثەٌىىُ خىتبً ئۆٌىىٍىرىذىّۇ ٔۇرغۇْ خىتبٍالر غۇٔذاق
ئوٍالٍذىغبْ ثوٌغىَتتي .غىٕجبڭذىّۇ ٍۈزدە  01-11وىػي ئۀە غۇٔذاق ئوٍٍىػبتتي :دېڭ غبۋپېڭ
ٌۆٌطە چولۇَ خىتبً ِبٌىّبتبڭچىٍىك ئىچىگە پېتىپ وېتىذۇ دەپ ئوٍٍىػبتتي! پەرىسىّچە ئۇالرِۇ
ئۀە غۇٔذاق جبھبٕٔىڭ ِبٌىّبتبڭ ثۆٌىػىٕي وۆزٌەپ ثۇ ھەرىىەتٕي لىٍغبْ ثۆٌىػي ِۇِىىٓ.
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ۋاڭ ٌىػَوڭٍ :ۀي ضەْ ،ئۇالر پبرتٍىتىع ۋەلەضي ئبرلىٍىك ثۇٔذاق ثىر لبالٍّبلبٔچىٍىك ئۈچۈْ
ضىگٕبي ثەرگەْ ،ئوت تۇتبغتۇرغۇچىٍىك روٌىٕي ئوٍٕىغبْ دېّەوچىطەْ ،غۇٔذالّۇ؟ دېّەن،
ضېٕىڭچە ثۇ ھەرىىەت تېررورٌۇق ھەرىىەت ئەِەش ثىر ضىَبضىٌ ھەرىىەت ئىىۀذە؟
ِۇختەر :غۇٔذاق ،ئۇ ثىر ضىَبضىٌ ِەلطەتٍىه ھەرىىەت ئىذى.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەٌۋەتتە دېگىٕىڭ ٍوٌٍۇق ،ھەرلبٔذاق ثىر تېررورٌۇق ھەرىىىتي ،ھەرلبٔذاق ٍەردە
ٍۈز ثېرىذىغبْ پبرتٍىتىع ۋەلەضىٕىڭ ھەِّىطي چولۇَ ثىرەر ضىَبضىٌ غەرەزٔي ِەلطەت
لىٍىذىغبٍٔىمي راضت .ئەگەر ضەْ غۇ لېتىٍّىك ۋەلۀي تېررورٌۇق ھەرىىەت ئەِەش ئىذى
دېّەوچي ثوٌطبڭ ،ئۇٔذالتب ھەرلبٔذاق ثىر تېررورٌۇق ھەرىىىتىٕىّۇ تېررورٌۇق دېَىػىە
ثوٌّبٍذىىەْ-دە!
ِۇختەر :ثۇ دېگۀٍىرىُ ِېٕىڭ ئۆزەِٕىڭال پىىرى ئەِەشٔ .ۇرغۇْ وىػىٍەر ئۀە غۇٔذاق
ئوٍالٍذىغبٍٔىمي راضت.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٔذالتب ثىس ِۇٔذاق خۇالضىٍىطەن ثوالِذۇ؟ ئۇٍغۇرالر ضىَبضىٌ ِەلطەت ثىٍۀال پەٍذا
لىٍغبْ زورٌۇق وۈچىذىٓ پبٍذىالٔغبْ ھەرىىەتٍەرٔىڭ ھەِّىطىٕي تېررورٌۇق ئەِەش ثەٌىي
زورٌۇق وۈچىذىٓ پبٍذىالٔغبْ لبرغىٍىك وۆرضىتىع ھەرىىىتي دەپ تؤۇٍذۇ دېَىع ِۇِىىّٕۇ؟
ِۇختەر :غۇٔذالتىّۇ ثۇٔذاق ۋەلەٌەر ضىَبضىٌ غبٍىٕي ِەلطەت لىٍغبْ ثۆٌىػي ،ثەٌگىٍىه ثىر
ئىٕتىساِچبٍٔىممب ئىگە ثۆٌىػي ،ئۇزۇٕٔي وۆزٌىگەْ تەغىىٍٍىه ھەرىىەت ثۆٌىػي ،ھەرگىسِۇ
لبراٍِىك ثىٍەْ لىٍىٕغبْ ھەرىىەت ثوٌّبضٍىمي الزىُ .غۇڭب ئۇالرٔي تېررورچىالر دەپ
لبرىَبٌّبٍّىس.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەِّب ثۇٔذاق دېَىػىڭ ثىٍەْ ثبٍب ئۆزۈڭ دېگەْ گەپٍەرگە لبرغي گەپ لىٍغبْ ثوٌۇپ
لبٌّبِطەْ؟ ٍۀي ئبپتوثۇش پبرتٍىتىع ۋەلەضىذە چولۇَ ئبٍبٌالر ،لېرىالر ۋە ثبٌىالرِۇ زىَبٔغب
ئۇچراٍذۇ .ضەْ ثبٍب لېرىالرغب ،ثبٌىالرغب زىَبْ ضېٍىع تېررورٌۇق ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ئېَتمبْ ئىذىڭ.
ئەِّب ضېٕىڭ ٍۀە ثىر دېَىػىڭذە ثۇالر ضبلالٔغىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ثەدەي ھېطبثٍىٕىذىىەْ… .
ِۇختەر :ثۇٔذاق ۋەلۀي پەٍذا لىٍىذىغبٔالر ئۇٔچە وۆپ ئىػالرٔي ئوٍالغمب ٍېتىػىپ ثوالٌّبٍذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۆز ِىٍٍىتىٕىڭ ئبدەٍِىرىٕىڭ زىَبْ تبرتىػىغىّۇ وبرى ٍوق دېّەوچىّۇضەْ؟
ِۇختەر :ئۇالر ثۇٔذاق ثىر داۋاٌغۇظ پەٍذا ثوٌۇغٕىڭ تۇٔجي ئوت ٍبلمۇچىٍىرىذىٓ ثوٌۇغٕي ئوٍٍىغبْ
ئىىەْ ،ئۇالر پەلەتال غۇ پەٍتٕي تبٌالغمب ِەججۇر.
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زورٌۇق وۈچتىٓ پبٍذىٍىٕىپ وۈرەظ لىٍىع ٍوٌٍىرى

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٔذالتب ،تىٕچ ئۇضۇٌالر ثىٍەْ ،زورٌۇق وۈچتىٓ پبٍذىالّٔبً تۇرۇپ ِىٍٍىٌ
ِۇضتەلىٍٍىك ئۈچۈْ وۈرەظ لىٍىػٕي ِەلطەت لىٍىذىغبْ ئۇٍغۇرالر ثبرِۇ ئبراڭالردا؟
ِۇختەر :ئۇٔذالالرِۇ ثبر .ئەِّب ضبٔي ثەوال ئبز .چۈٔىي ثۇٔذاق ثىر ھەرىىەتتىٓ پبٍذىٍىٕىپ
پبئبٌىَەت لىٍىع ئۈچۈْ غبرائىتِ ،ۇھىت ٍوقٍ-0000 .ىٍي -5فېۋراي ۋەلەضي غۇٔي
ئىطپبتٍىذىىي ،تىٕچٍىك ٍوٌي ثىٍەْ ئېٍىپ ثېرىٍىذىغبْ ٔبِبٍىػالر ثبضتۇرۇٌۇغمب دۇچ وېٍىپ
تۇرىذىىەْ ،ئۇٔذاق ھەرىىەتىە لبتٕبغمبٔالرٔىڭ ِۇتٍەق وۆپ لىطّي لوٌغب ئېٍىٕىپ لبِىٍىپ
وېتىذىىەْ .غۇڭب ،تىٕچٍىك ٍوٌي ثىٍەْ ،زورٌۇق ئىػٍەتّەً ھەرىىەت لىٍىػٕي ئبرزۇ لىٍىذىغبْ
وىػىٍەر ثۇ جەِئىَەتتە ثۇٔذاق تىٕچ لبرغىٍىك وۆرضىتىع ٍوٌٍىرى ئبلّبٍذىىەْ دەپ
ھېطبپالغّبلتب.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٔذاق دېگىٕىڭ ثىٍەْ ،زورٌۇق وۈچ ئىػٍەتّەً تۇرۇپ لبرغىٍىك وۆرضىتىع
وۈرىػي دېگۀٍىه ھۆوۈِەت ثبضتۇرِىغبْ ،زورٌۇق ئىػٍەتّەً لبرغىٍىك وۆرضىتىع
پبئبٌىَەتٍىرىگە ٍوي لوٍغىٕىذىال ئبٔذىٓ لبٔبت ٍبٍذۇرۇٌىذىغبْ ثىر ھەرىىەت ئەِەضتە .ثۇٔذاق
لبراغٕىڭ ئۆزىال زورٌۇق وۈچ ئىػٍەتّەً تۇرۇپ لبرغىٍىك وۆرضىتىع ھەرىىەت ٔەزەرىَىطىگە
ئۇٍغۇْ وەٌّەٍذۇ .لبرغىٍىك وۆرضەتىەْ ئىىۀطەْ چولۇَ ثبضتۇرىٍىطەْ .غۇٔذالتىّۇ ،ئۇالر ثىسٔي
زورٌۇق وۈچتىٓ پبٍذىٍىٕىپ ثبضتۇرۇپ تۇرضىّۇ ثىس ٍۀىال زورٌۇق وۈچ ئىػٍەتّەضتىٓ ئۇالرغب
جبۋاثىّىسٔي ثېرىپ تۇرۇغىّىسغب توغرا وېٍىذۇِ .بٔب ثۇ زورٌۇق وۈچىە ِۇراجىئەت لىٍّبً
لبرغىٍىك وۆرضىتىع وۆرۈغي دەپ ئبتىٍىذۇ.
ِۇختەر :راضت دەٍطەْ .ثۇٔذاق ثىر ٍوٌذىٓ ئۆز ۋالتىذا گۀذى پبٍذىالٔغبْ ئىذى .ئەِّب ئۇ چبغذىىي
ھىٕذىطتبٕٔىڭ ئەھۋاٌي ثىٍەْ غىٕجبڭٕىڭ ئەھۋاٌي تۈپتىٓ ئوخػىّبٍذۇ .ئۇ ۋالىتالردا
ھىٕذىطتبٔذا ئەڭ وۆپ ثوٌطب ٍېرىُ ِىٍَؤذەوال ئۀگٍىَىٍىه ثبرغۇ دەٍّەٍْ .ۀي ئۇچبغذىىي
ئۀگٍىَىٍىه پۇلراالر ثىٍەْ ھەرثىٌ لوغۇٔىٕىڭ ئوِۇِي ضبٔي ئبراْ غۇٔچىٍىه ئىذىٍ .ۀە ثىر
تەرەپتىٓ ئبٌغبٔذاٍ-0000 ،ىٍمي غۇ لېتىٍّىك غۇٌجب ھەرىىىتىذە پەرىسىّچە ٔەچچە ِىڭذەن ئبدەَ
لبِبلمب ئېٍىٕذى .ئۇالردىٓ ئۇٔچىۋاال لورلۇپ وەتىۈدەن ھېچمبٔذاق ثىر ٍبِبْ ئىػّۇ لىٍّىغبْ
ئىذى .ئەِّب لوٌغب ئېٍىٕغبٔالرٔي وبِىذا ٍ 0ىٍذىٓ ،ثەزىٍىرىٕي ھەتتب ئوْ ٔەچچە ٍىٍذىٓ لبِبق
جبزاضىغب ھۆوۈَ لىٍىۋېتىػتي .لبِبٌغبٔالرٔىڭ ئبئىٍىطىٕي ھۆوۈِەت ثېطىُ لىٍىپ ھەر دائىُ
لورلۇتۇپ وەٌّەوتە .ثىرضي غۇ ۋالىتتىىي ۋەلەٌەرٔي ضىٓ ٌېٕتىطىغب ئېٍىۋېٍىپ ة ة ش
ِۇخجىرٌىرىغب ثېرىۋەتىەْ ثوٌۇپ ،ئۇ ِۇخجىرالر چېگرىذىٓ چىمىع ۋالتىذا خىتبً ھۆوۈِىتي
ئۇالرٔىڭ لوٌىذىىي ٌېٕتىالرٔىڭ ھەِّىطىٕي تبرتىۋاٌغبْ .ثۇٔي ٌېٕتىغب ئبٌغبْ وىػىٕىّۇ غۇ
ئىػٕي دەپ ٍ 05ىٍٍىك لبِبق جبزاضىغب وېطىۋەتىەْ .ئۇ وىػي ثۇ ئىػٕي پۇي ئۈچۈْ لىٍّىغبْ
ئىىەْ .ئۇٔىڭ ئۆزى ئەضٍىذىٕال ھېچ ثوٌّىغبٔذا ِ 01-01ىٍَؤٍۇق دەضّبٍىطي ثبر ثىر تىجبرەتچي
ئىىۀذۇق .ئەگەر ثىس ضەْ دېگۀذەن ئۇٔذاق زورٌۇق وۈچىگە تبٍبّٔبً ھەرىىەت لىٍىّىس دېطەن،
تۆٌىگەْ ثەدىٍىّىس ثىٍەْ لوٌغب وەٌتۈرگەْ ٔەتىجىّىسٔي ٔېّە ئبرلىٍىك ئۆٌچىطەن ثوٌىذۇ؟
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ثەٌىىُ خىتبً ئۆٌىىٍىرىذە تىٕچٍىك ئۇضۇٌي ثىٍەْ دېّووراتىه ضىَبضىٌ ئۆزگىرىػٕي ئىػمب
ئبغۇراٌىغىٕىذا ثەٌىىُ ثىسدىىىٍەرِۇ زورٌۇق وۈچىگە تبٍبّٔبً پبئبٌىَەت لىٍىع ئىّىبٔي ثۆٌىػي
ِۇِىىٓ ثوالر .ئۇٔذاق ثوٌّبٍذىىەْ ،زورٌۇق وۈچىگە ِۇراجىئەت لىٍّبً ئېٍىپ ثېرىٍىذىغبْ
ھېچجىر ھەرىىەتٕىڭ ٔەتىجىطي ثوٌّبٍذۇ.
زورٌۇق وۈچىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ لبرغىٍىك وۆرضىتىع ئبرلىٍىك
ٔۇرغۇْ وىػىٍەرٔي ضەپىە لوغمىٍي بوٌىذۇ

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەگەر زورٌۇق وۈچىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ لبرغىٍىك وۆرضەتّەوچە ثوٌطبڭالر ،ضەْ
دېگۀذەن ،ئىىىي تەرەپٕىڭ وۈچ ضېٍىػتۇرِىطىذىىي پەرق ثەوال چوڭ ،ئۇٔىڭ ئۈضتىگە
ئۇٍغۇرالردىّۇ زورٌۇق وۈچىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ پبئبٌىَەت لىٍىع تەدثىرٌىرى ثەوال ٍىتەرضىس،
تېخٕىىىطىّۇ ثەوال تۆۋەْ ثوٌغبچمبِ ،ىٍَؤذىٓ ئبرتۇق ئبرِىَىطي ثبر ،ثبرٌىك لوراٌالرٔي لوٌىذا
تۇتۇپ تۇرۇۋاتمبْ ثىر ھۆوۈِەتىە لبٔذاق لىٍىپ تەڭ وىٍەٌەٍطىٍەر؟
ِۇختەرِ :ەٍٍي زورٌۇق وۈچ ئىػٍىتىػٕي ئبضبش لىٍغبٔالر ثوٌطۇْ ٍبوي تىٕچ ئۇضۇي ثىٍەْ
لبرغىٍىك وۆرضىتىػٕي ئبضبش لىٍىذىغبٔالر ثوٌطۇٍْ ،بوي ثوٌّىطب دېّووراتىَىٕي ئبضبش
لىٍىذىغبٔالر ثوٌّىطۇْ ،ثۇٔذا پبئبٌىَەت ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕىذىغبٔالر ئۇٍغۇرالر ئبرىطىذا ثەوال ئبز
ضبٕٔي ئىگىٍىّەوتە .ثەٌىىُ ٍۈزٔىڭ ئىچىذە ثىرەر-ئىىىىطي ،ثەن ثوٌۇپ وەتطە ئۈچ-تۆرتي چىمبر.
ثۇٔذاق ئىػالرغب ثبرٌىك ِىٍٍەت ئەزاٌىرىٕىڭ ثىرالال لبتٕىػىپ ثىرال وۈٔذە ھەرىىەت لىٍىػىذىٓ
ئۈِىذ وۈتەٌّەٍطەْ .غۇڭب ،ثۇٔچە ئبز وۈچىە تبٍىٕىپ ئەٌۋەتتە ھۆوۈِەتىە تەڭ وىٍەٌّەٍطەْ .ئەِّب،
ٔۇرغۇْ وىػىٍەر ئوٍٍىّبضّۇ :ئەگەر ھۆوۈِەت ثىٍەْ ِىٍٍەت ئوتتۇرىطىذىىي ِۇٔبضىۋەتٍەر ،خەٌك
ئبِّىطي ئوتتۇرىطىذىىي ِۇٔبضىۋەتٍەردە ضۈروىٍىع لبٔچىىي وۆپىَىپ ثبرىذىىەْ ،ئبدەتتىىي
خەٌك ئبِّىطىٕىّۇ ضىَبضىٌ پبئبٌىَەتٍەرگە غۇٔچە جەٌپ لىٍىػي ِۇِىىٓ ثوٌّبضّۇ؟ ئەگەر
غۇٔذاق دەپ لبرىغىٕىّىسدا ،ئىّىبٔىَەتٕىڭ ثبرىچە وۆپ وىػىٍەرٔي ثۇ ضىَبضىٌ ھەرىىەتىە جەٌپ
لىٍىػمب توغرا وېٍىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭٍ :ۀي ضەْ دېّەوچىطۀىي ،زورٌۇق وۈچىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ لبرغىٍىك وۆرضىتىع
ھەرىىىتي ثبغمب ٔۇرغۇْ وىػىٍەرٔي ثۇ وۈرەغىە جەٌپ لىٍىػٕىڭ ثىر ۋاضىتىطي ثوٌىذۇ،
غۇٔذالّۇ؟
ِۇختەر :چۈٔىي ثۇ وىػىٍەر زورٌۇق ئۇضۇٌىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ لبرغىٍىك وۆرضەتىۀٍىىي ئۈچۈْ
ھۆوۈِەتٕىڭ ثبضتۇرۇغىغب دۇچ وېٍىذۇ .ثۇٔذاق ثبضتۇرۇٌۇظ جەرٍبٔىذا ثبضتۇرۇٌۇغمب تېگىػٍىه
ثوٌّىغبْ ثىرِۇٔچە وىػىٍەرِۇ ثبضتۇرۇۋېتىٍىذۇ .ثبضتۇرۇٌۇظ دائىرىطي وېڭىَىپ وەتىەچىە،
ٍۀي ثىگۇٔبھ وىػىٍەرِۇ وۆپٍەپ ثبضتۇرۇٌغبچمب ،تېخىّۇ وۆپ وىػىٍەرٔىڭ ھۆوۈِەتتىٓ ٔبرازى
ثوٌۇغىٕي وەٌتۈرۈپ چىمىرىذۇٍ-0001 .ىٍذىٓ وېَىٓ ٍۈز ثەرگەْ ٔۇرغۇٍٔىغبْ زورٌۇق وۈچىذىٓ
پبٍذىٍىٕىپ لبرغىٍىك وۆرضىتىع ۋەلەٌىرىذە خەٌك ئبِّىطىٕىڭ ھۆوۈِەتىە ثوٌغبْ ئىػۀچي
زور دەرىجىذە وبِىَىپ وەتتي .غۇڭب ،ئۇالر ثىر تەرەپتىٓ ضىَبضىٌ پبئبٌىَەتٍەر ثىٍەْ غۇغۇٌالٔطب،
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ٍۀە ثىر تەرەپتىٓ ھۆوۈِەت ثىٍەْ خەٌك ئبِّىطي ئوتتۇرىطىذىىيِ ،ىٍٍەتٍەر ئوتتۇرىطىذىىي
زىذدىَەتٍەرٔىّۇ وۈچەٍتىۋەتتي.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٔذالتب ٍېڭىذىٓ جەٌپ لىٍىٕغبْ ثۇ وىػىٍەر زورٌۇق وۈچىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ
ھەرىىەت لىٍىذىغبٔالر تەرىپىگە لوغۇالرِۇ ٍبوي تىٕچٍىك ٍوٌي ثىٍەْ لبرغىٍىك وۆرضىتىذىغبٔالر
ٍوٌىذىٓ ِبڭبرِۇ؟
ِۇختەر :ئۇالرٔىڭ لبٍطي تەرەپتە تۇرۇغىٕي ئۇالرٔىڭ ھۆوۈِەتتىٓ لبٔچىٍىه ٔبرازى ئىىۀٍىىي
ثەٌگىٍەٍذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثۇ ِەضىٍىذە ِەْ ضۀذىٓ دەضٍىپىذە ِۇٔذاق ضورىغبْ ئىذىُ :ئبجىس زورٌۇق وۈچ
ئۇضۇٌٍىرىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ دۆٌەت ئورگبٍٔىرىٕىڭ زوراۋأٍىمىغب لبٔذاق تبلبثىً تۇرۇپ غبٌىپ
وىٍەٌەٍذۇ دەپ ضورىغىٕىّذا ،ضەْ ِبڭب زورٌۇق ھەرىىەتٍىرىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ تېخىّۇ وۆپ
وىػىٍەرٔي ثۇ ھەرىىەتىە جەٌپ لىٍىػمب ثوٌىذۇ دەپ جبۋاة ثەردىڭ .ئۇٔذالتب ٍېڭىذىٓ جەٌپ
لىٍىٕغبْ ثۇ وىػىٍەرٔىڭ ھەِّىطىال زورٌۇق وۈچىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ لبرغىٍىك وۆرضىتىذىغبٔالر
ضېپىغب لېتىٍّبضّىذى؟
ِۇختەر :ثەٌىىُ ئۇ وۈٍٔەردە جەِئىَەتتىىي ِۇتٍەق وۆپ وىػىٍەر تىٕچٍىك ٍوٌىذا ٔبِبٍىع
لىٍىع غەوٍىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ئۆزٌىرىٕىڭ ھۆوۈِەتىە ثوٌغبْ ٔبرازىٍىمىٕي ئىپبدىٍەغطەٍ ،ۀە ثىر
لىطىّالر داۋاٍِىك زورٌۇق وۈچىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ پبئبٌىَەت لىٍىپ تۇرۇغي ِۇِىىٓ .غۇٔذاق
ثوٌغبٔذأ ،ۇرغۇٍٔىغبْ خىتبٍالر ھۆوۈِەتتىٓ ٔبرازى ثوٌۇغي ،ھۆوۈِەت ثبضتۇرۇغتب ٍېتەرٌىه
ثوالٌّىذى ،ئۆز ِىٍٍىتىٕىڭ ِۀپەئەتىٕي ٍېتەرٌىه دەرىجىذە لوغذىَبٌّىذى دېَىػي چولۇَ .ئەگەر
ھۆوۈِەت ثبضتۇرۇغٕي وۈچەٍتطە خەٌمئبرا جەِئىَەتٕىڭ ِۇداخىٍىَەضىٕي وەٌتۈرۈپ چىمىػي
ِۇِىىٓ .ئەگەر غىٕجبڭذىّۇ ئوتتۇرا غەرىمتىىىذەن ۋەزىَەت غەوىٍٍىٕىپ لبٌغۇدەن ثوٌطب،
خەٌمئبرا جبِبئەتچىٍىىّۇ ثۇ ئىػالرغب ئبرىٍىػىپ غىٕجبڭ ِەضىٍىطىٕي خەٌمبراالغتۇرىۋېتىػي
ِۇِىىٓ .ئۇ چبلمىچە ثىسِۇ ھەلىمەتەْ ثەوال وۆپ زىَبٔالرغب ئۈچرىػىّىس ،ثەوال وۆپ لۇرثبْ
ثېرىػىّىس ِۇِىىٓ .ئەِّب ئۇٔىڭ ثەدىٍىگە لوٌغب وەٌتۈرىذىغبٍٔىرىّىسِۇ وۆپ ثۆٌىػىٕي ئۈِىذ
لىٍىّىس .غۇڭب ،ثۈگۈْ ثىس ثەدەي تۆٌەغتىٓ لبچىذىغبْ ثوٌطبق ،وېَىٓ تېخىّۇ پبجىئەٌىه،
تېخىّۇ ئېغىر ثەدەي تۆٌەغىە ِەججۇر ثۆٌىػىّىس چولۇَ .غۇڭب خەٌمىّىس ثۇٔذاق ثەدەي تۆٌەغىە
تەٍَبر .زورٌۇق وۈرەظ ٍوٌىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ پۈتۈْ ِىٍٍەتٕي ،پۈتۈْ جەِئىَەتٕي ثۇ ضىَبضىٌ
ِۇھىت ئىچىگە جەٌپ لىالٌىغىٕىذاٍ ،ۇِػبق لوٌٍۇق وىػىٍەرٔىڭ ھەرىىەت ِۇھىتىّۇ
وېڭىَىػي ِۇِىىٍٓ .بوي ثوٌّىطب ،ھۆوۈِەتّۇ غۇ چبغذا تىٕچ ئۇضۇي ثىٍەْ لبرغىٍىك
وۆرضىتىذىغبْ ھەرىىەتٍەرگە ٍوي لوٍۇغمب ِەججۇر ثۆٌىػي ،ۋەزىَەتٕي ضىٍىمىراق تەرەپىە ثۇراغمب
ِبلۇي وېٍىػىّۇ ِۇِىىٓ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضېٕىڭ دېگۀٍىرىڭ ثوٍىچە خۇالضىٍىگىٕىّىسدەِ ،ۇٔذاق دېَىع ِۇِىىّٕىذۇ:
زورٌۇق وۈچتىٓ پبٍذىٍىٕىپ لبرغىٍىك وۆرضىتىػٕي ئۈٔۈٍِۈن ثوٌغبْ ،ثۇ ِىٍٍەتٕي
ِۇضتەلىٍٍىمٕي لوٌغب وەٌتۈرۈظ ھەرىىىتىٕي ثبغالغمب لوزغىَبالٍذىغبْ ثىر ئبِىً دەپ لبراغمب
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ثوالرِۇ؟ ٍۀي زورٌۇق وۈچىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ھەرىىەت لىٍىع ئبرلىٍىك خەٌمئبرا
جبِبئەتچىٍىىٕىڭ دىممىتىٕي تبرتىپ ،ئىچىي لىطىّذىىي خەٌك ئبِّىطىٕي ئوٍغىتىپ،
لبرغىٍىك وۆرضىتىع ِۇھىتىٕي وېڭەٍتىػٕي لوٌغب وەٌتۈرۈظ ،ئوِۇِي خەٌك ھەرىىىتي
لوزغبٌغبٔذىٓ وېَىٓ ،ئۇ وۈٍٔەر وەٌگۀذە ھەرىىەتٕي ئوِۇِىٌ ٍۈزٌۈن تىٕچ ٍوٌغب ثۇراظ
پۇرضىتىٕي ٍبراتمىٍي ثوٌىذۇ دېَىػىە ثوالِذۇ؟
ِۇختەر :غۇٔذاق دېَىػىە ثوٌىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەِّب ثۇ چبغذىّۇ ثىر لىطىُ لىَىٕچىٍىمالر ئوتتۇرىغب چىمىػي ِۇِىىٓ ثوٌّبضّۇ؟
ِەضىٍەْ ئبراپبتّۇ تېررورچىٍىك ثىٍەْ ئىع ثبغٍىغبْ ثوٌۇپ ،خېٍي ِۇۋەپپەلىَەتٍەرٔي لوٌغب
وەٌتۈرەٌىگەْ ئىذى .ئۇٔىڭ تېررورٌۇق ھەرىىىتي ضەۋەثىذىٓ دۇَٔب جبِبئەتچىٍىىىٕىڭ دىممىتىّۇ
ئۇٔىڭغب تىىىٍگەْ ئىذى .ئبراپبتٕىڭ ئۆزىّۇ پەٌەضتىٍٕىىٍەرٔىڭ ۋەوىٍٍىه ئبدىّىذىٓ ثىرضىگە
ئبٍٍىٕبٌىغبْ ئىذى .ئەِّب وېَىٓ ھۆوۈِەت ضەھٕىطىگە چىمىپ ضىَبضەت ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕىػمب
ثبغٍىػي ثىٍەْ ،خەٌمئبرا جبِبئەتچىٍىه ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەت لىٍىػمب ثبغٍىذى .غۇٔذىٓ ثبغالپ ئۇ
ئۆزىگە تېٕچٍىمپەرۋەرٌىه تۈضىٕي ثېرىػىە توغرا وېٍىپ ھەرىىىتىٕي تىٕچ ٍوي ثىٍەْ لبٔبت
ٍبٍذۇرۇغمب ِەججۇر ثوٌذى .ئەِّب ئۇٔىڭ ئۆزى ٍېتىػتۈرگەْ تېررورٌۇق ثىٍەْ زورٌۇق وۈچىگە
تبٍىٕىپ ھەرىىەت لىٍىذىغبٔالرٔي ئبراپبت تېسگىٍٕىَەٌّەش ھبٌغب وېٍىپٍ ،ېڭىذىٓ تېررورٌۇق
ھەرىىەتٍەر وەٍٕي-وەٍٕىذىٓ ٍۈز ثېرىػىە ثبغٍىغبْ ئىذى… .
ِۇختەرٍ :بق ئۇٔذاق ئىع ٍوق! ئبراپبت ھېچمبچبْ پۈتۈْ تېررورٌۇق ھەرىىەتٍىرىٕي ثىرالال
توختىتىپ لوٍۇغٕي خبٌىّبٍتتي .خبِبضٕىڭ ِەۋجۇت ثوٌۇپ تۇرۇغي تىٕچٍىك ضۆھجەتٍىرىٕىڭ
داۋاَ لىٍىػىغب پبٍذىطي ثبر ئىذى .ئۇِۇ ثۇٔذاق ثىر ۋەزىَەتٕي ئۆز تىسگىٕىذە تۇتۇغٕىّۇ
خبٌىّبٍتتي .ئەگەر ثۇٔذاق پبئبٌىَەتٍەرٔىّۇ ئۇ تىسگىٍٕەغىە ِەججۇر ثوٌغىٕىذا ،ئۇٔىڭ ئىٕبۋىتي،
ئۇٔىڭ ئبِېرىىىٍىمالر ثىٍەْ ئىطرائىٍىَىٍىىٍەر ئبٌذىذىىي لىّّىتىّۇ لبٌّىغبْ ثوالتتي.
خبِبضٕىڭ ضبلٍىٕىپ لبٌغبْ وۈچٍىرىٕي ئبِېرىىب ثىٍەْ ئىطرائىٍىَە ئۆز وۈچٍىرىگە تبٍىٕىپ
ثېطىمتۇرۇغٕىّۇ خبٌىّبً ،ئۇٔي ئبراپبتٕىڭ وۈچىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ثېطىمتۇرِبلچي ثوٌۇغمبْ
ئىذى .ئبراپبتٕىڭ ئۇٌۇغٍىغىّۇ غۇ ٍەردە ئىذى .ئۇٔىڭ ئورٔي ،ئۇٔىڭ خەٌمئبرادىىي ئبثرۇٍي وۈٔذىٓ
وۈٔگە وۈچىَىپ ،تەدرىجىٌ ھبٌذا ثۇ ِىٍٍەتٕىڭ لەھرىّبٔي ،داھىَطي ھبٌىغب وىٍەٌىذى.
ضېٕىڭچە ئبراپبت خبِبضٕي ٍولۇتبٌىغىذەن وۈچىە ئىگە ئەِەضّىذى؟ ثىرال لېتىُ ٍىغىٓ دەپ خەۋەر
ثەرضىال خبِبش ئۇٔىڭ ئبٌذىغب ئۆزىال وېٍىپ ثېرەتتيٍ .بق ،ئۇ خبِبضٕي پۈتۈٍٔەً ٍولۇتبالٍتتي .ئەِّب
ئۇ خۇددى خبِبضٕي ٍولىتىع ئۈچۈْ ھەرىىەت لىٍىۋاتمبٔذەن ،ھەر وۈٔي تېررورچىٍىمٕي لبرىالپ
ٍۈرگۀذەن وۆرۈٔگىٕي ثىٍەْ ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ِىذىراپّۇ لوٍّىغبْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٔذالتب ضەْ ِۇٔذاق دېّەوچىّۇ لبٔذاق :وەٌگۈضىذە زور وۆٌەٍِىه تىٕچٍىك
ھەرىىىتي ئوتتۇرىغب چىممىٕىذىّۇ ،زورٌۇق وۈچتىٓ پبٍذىٍىٕىپ لبرغىٍىك وۆرضىتىغبْ
ھەرىىەتٍەر ٍۀىال داۋاٍِىك ِەۋجۇت ثوٌۇپ تۇرىذۇ ،ئىىىي لوٌٍۇق تەٍَبرٌىك لىٍىپ لوٍۇظ
وېرەن ،غۇ چبغذىال ئبخىرلي ِەلطەتىە ٍەتىىٍي ثوٌىذۇ دېّەوچىّىذىڭ؟
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ِۇختەر :ئۇِۇ وېَىٕىي ئوِۇِىٌ ۋەزىَەتٕىڭ ِۇلىٍّىػىػىغب ثبغٍىك ثىر ئىع .ثۇ ئىػّۇ خۇددى
ٍ-0000ىٍي ئبراپبت ثىٍەْ راثىٓ ئىىىىطي پەٌەضتىٕٕىڭ ئورٔي ِەضىٍىطىذە تىٕچٍىك
وېٍىػىّي ئىّساٌىغىٕىغب ئوخػبٍذىغبْ ثىر ثىر ئىع .ئەگەر غۇٔىڭغب ئوخػبپ وېتىذىغبْ ثىرەر
وېٍىػىّٕبِە ئوتتۇرىغب چىمّىغىٕىذا ،ضەْ ئېَتمبٔذەن تىٕچ ھەرىىەتٍەر ثىٍەْ لوراٌٍىك
لبرغىٍىه وۆرضىتىع ھەرىىەتٍىرى ثىرٌىىتە ِەۋجۇت ثوٌۇپ داۋاٍِىػىۋېرىذۇ.

غەرلي تۈروىطتبْ وۈچٍىرى خەٌمئبرا غبرائىتالردىٓ پبٍذىٍىٕىػي الزىُ
ئىطالَ ھۆوۈِذارٌىرى خبتب لىٍّبلتب

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثۈگۈْ لبراٍذىغبْ ثوٌطبق ،ئبِېرىىب ثبغچىٍىمىذىىي خرىطتىئبٔالر دۇَٔبضي ثىٍەْ
ئىطالَ ئبٌىّي ثىر-ثىرضي ثىٍەْ زىتٍىػىع ۋەزىَىتىٕي غەوىٍٍۀذۈرگەْ ھبٌەتتە تۇرِبلتب.
ثۇٔذاق زىتٍىك ِەدۀىَەتٍەرٔىڭ تولۇٔۇغي دەپ ئبتىٍىذۇ .ئبِېرىىىٍىك ضىَبضەتػۇٔبش
خبٔتىڭتوْ ِۇٔذاق ثىر ٍۈرۈظ ٔەزەرىَىٕي ئوتتۇرىغب لوٍغبْ ئىذى :ثۇٔذىٓ وېَىىي ثىر ِەزگىً
ئىچىذە ئبضبضٍىك تولۇٔۇظ ئىطالَ ثىٍەْ خىرىطتَبٍٔىك ئوتتۇرىطىذىىي تولۇٔۇظ ثوٌۇپ
لېٍىػي ِۇِىىٓ دېگەْ ئىذى-00 .ضېٕتەثىر ۋەلەضىذىٓ وېَىٓ ثۇ لبراظ ئىطپبتالٔغبٔذەوّۇ
لىٍىذۇ .غۇڭبثۈگۈٔىي غەرة دۇَٔبرضي ثۇ ئبضبضمب تبٍىٕىپ ئۆزىٕىڭ ٔۇرغۇٍٔىغبْ
ضتراتىگىَىٍىرىٕي تۈزۈپ وەٌّەوتە .ئۇٔذالتبِ ،ەْ ضېٕىڭذىٓ ضورىّبلچي ثوٌغىٕىُ ،ئۇٍغۇرالرِۇ
ثىر تەرەپتىٓ ئىطالَ دىٕي ثىٍەْ ئىطالَ ِەدۀىَىتي ضىطتېّىطىغب تەۋە ثوٌغبٍٔىميٍ ،ۀە ثىر
تەرەپتىٓ ئۆز ھولۇلي ثىٍەْ وەٌگۈضي تەغذىرىٕي لوٌغب ئېٍىع ئۈچۈْ تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتىپ
وېٍىۋاتمبٍٔىمي ،ثۇٔىڭ ئۈچۈْ دۇچ وېٍىۋاتمبْ ئبضبضٍىك رەلىجي خىتبً ھۆوۈِىتي ثوٌۇپ ،خىتبً
ھۆوۈِىتي ثىٍەْ لبرغىٍىػىع وۈرىػي جەرٍبٔىذا غەرلي تۈروىطتبْ ِۇضتەلىٍچىٍىرى
ئبِېرىىىٕي ئۆزىٕىڭ ئىتتىپبلذىػي دەپ لبراٍذىغبٍٔىمي ،غۇٔىڭذەن ئۆزٌىرىٕىڭ وېٍەچەوتىىي
ضىَبضىٌ تۈزۈِىٕىّۇ ئبِېرىىىٕىڭىىذەن ثۆٌىػىٕي ئبرزۇ لىٍىذىغبٍٔىمي ِەٌۇَ .ئۇٍغۇرالر ثىٍەْ
ِۇٔذالال ضۆزٌىػىپ ثبلمىٕىّذىٓ لبرىغبٔذأ ،ۇرغۇٍٔىغبْ ئۇٍغۇرالر ئبِېرىىىٕي ثەوال ھىّبٍە
لىٍىػىذىغبٍٔىمىٕي ،ئۇالرغب تەٌپۈٔىذىغبٍٔىمىٕي ۋە ئۇالرغب ھەۋەش لىٍىذىغبٍٔىمىٕي ھېص
لىٍذىُ .ئەِّب ئۀە غۇ ئبِېرىىىٕي ئىطالَ ئبٌىّي ئوِۇِي ٍۈزٌۈن ھبٌذا ثىر ئبٌۋاضتي دەپ
لبرىػىذۇ .ئۇٔذالتب ئۇٍغۇرالر ثۇ ِەضىٍىگە زادى لبٔذاق لبراٍذۇ ھەِذە ثۇ ئوتتۇرٌۇلتىىي
تەڭپۇڭطىسٌىمٕي لبٔذاق تەڭػىۋېٍىػٕي ئوٍالٍذۇ؟ ئۇٍغۇرالر وەٌگۈضىذە ئىطالَ ئبٌىّىٕىڭ لوٌالپ
لۇۋەتٍىػىٕي ھەِذە ئۇالر ثىٍەْ ھەِىبرٌىػىػٕي ئبرزۇ لىالِذۇ ٍبوي ئبِېرىىب ثىٍەْ غەرة
دۇَٔبضي ثىٍەْ ھەتّىبرٌىػىپ ئۇالرٔىڭ ٍبردىّىٕي لوٌغب وەٌتۈرۈغٕي ئبرزۇ لىالِذۇ؟ ئەِّب ثۇ
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ئىىىي ئبرزۇ ثىر ثىرضىگە زىت ئبرزۇالر ثوٌغبچمب ،ضىٍەرٔىڭ دېّووراتچىٍىرىڭالر ثىٍەْ دىٕي
لبراغتىىي ئبدەٍِىرىڭالرٔىڭ ثۇ ِەضىٍىذە تۇتمبْ ٍوٌٍىرى ثىر-ثىرضىگە ئوخػىّبٍذىغبٔذۇ؟
ِۇختەر :ثۈگۈٔىي وۈٔذە ئىطالَ دىٕي ثىٍەْ خرىطتَبٍٔىك ئوتتۇرىطىذا تولۇٔۇظ ثبر دەٍذىغبْ ثىر
گەپ ِەۋجۇت ئەِەش .چۈٔىي ،ئىطالَ ئبٌىّىٕىڭ ِۇتٍەق وۆپ دۆٌەتٍىرى خىتبٍذىىىذىٓ وۆپ پەرق
لىٍىپ وەتّەٍذىغبْ ِۇضتەثىت ھۆوۈِەتٍەر ثوٌۇپ ،ئۇالرٔىڭ ٍوٌغب لوٍۇۋاتمىٕي ئىطالَ
ضوتطىَبٌىسِيٍ ،ۀي ٔبضىرچىٍىك ٍوٌىٕي تۇتۇپ وەٌّەوتە دېَىع ِۇِىىٓٔ .بضىرچىٍىك ٍوٌي
دېگىٕىّىس ضوتطَبٌىسىُ ثىٍەْ ئىطالِٕىڭ ئوتتۇرىطىذىىي ثىر ٍوي ثوٌۇپ ،ثبغمىچە لىٍىپ
ئېَتمبٔذا وبپىتبٌىسَ ثىٍەْ ضوتطىَبٌىسَ ٍوٌىٕىڭ ئبرىطىذىىي ثىر ٍوي دېَىػىە ثوٌىذۇ .غۇٔذاق
ئىىەْ ،ثۈگۈْ ئىطالَ ئبٌىّي دۇچ وېٍىۋاتمبْ ِەضىٍە ئىطالَ ِەدۀىَىتي وەٌتۈرۈپ چىمىرىۋاتمبْ
ِەضىٍە ئەِەش ،ثەٌىي ئىطالَ ضوتطَبٌىطتالر پبرتىَىطىٕىڭ ثۇ ِەضىٍىٍەرٔي ٍبخػي ثىر تەرەپ
لىٍىع-لىالٌّبضٍىمىغب ِۇٔبضىۋەتٍىه ثىر ِەضىٍىذۇر.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٔذالتب ،ثۈگۈٔىي ۋەزىَەتٕي وۆزىتىػىڭ ثوٍىچە خبتبالغمبْ تەرەپ ئبِېرىىب ئەِەش
ثەٌىي ئىطالَ تەرەپ دەپ لبرىطبق ثوالِذۇ؟
ِۇختەرٍ :بق ،خبتبٌىك ئىطالِذا ئەِەش ،ثەٌىي ئىطالَ ئەٌٍىرىذىىي ھۈوّىرأالردا دېَىع وېرەن.
چۈٔىي خبتبٌىمٕي ثۇ ھۈوّىرأالرٔىڭ خبتب ضىَبضەتٍىرى ثىٍەْ خبتب ھۆوۈَ چىمىرىػٍىرى
وەٌتۈرۈپ چىمبرغبْ .ئەگەر ئىطالَ ئبٌىّي ثۇٔذىٓ ٍىگىرِە ٍىً ٍبوي ئۇٔىڭذىّٕۇ وۆپ ٍىٍالر ئبۋۋاي
دېّووراتىَە ٍوٌىغب وىرەٌىگەْ ثوٌطب ئىذى ،ثەٌىىُ ثۈگۈٔىىذەن ئەھۋاٌغب چۈغۈپ لبٌّىغبْ ثوالر
ئىذى .ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىال ئىطالَ ئبٌەِىٕىڭ داھىٍىمىٕي تبٌىػىپ وەٌّەوتەِ .ەضىٍەْ ٔبضىر،
ِۇثبرەن  ،وبزافي ،ضبداَ ،ضۈرىَىٕىڭ ئەضەت لبتبرىذىىي ثبغٍىمالر ئۀە غۇٔذاق داھىٍىك تبٌىػىع
ٍوٌىغب وىرىپ لبٌغبْ وىػىٍەر ئىذى .ئۇالرٔىڭ ضىَبضىٌ غبٍىٍىرى وۆپىٕچە ھبٌالردا ئەرەة
ِىٍٍەتچىٍىىي ٔبِىذا ٍبوي ئىطالَ ٔبِىذا ئوتتۇرىغب لوٍۇٌۇپ تۇرغىٕي ثىٍەْ ،ئۇالرٔىڭ ھېچمبٍطي
ِىٍٍەتچي ٍبوي دىٕٕي ھىّبٍە لىٍغۇچىالر ئەِەش .ثۈگۈٔىي ئەرەة ئەٌٍىرىٕىڭ ھېچمبٍطي
دېّووراتىه دۆٌەت ئەِەش .ئۇالرٔىڭ تۈزۈِي ئەضٍىذە ثىرخىً لەثىٍە ھبوىّىَەت تۈزۈِي ثوٌۇپ،
ئەرەة ئەٌٍىرىٕىڭ ھەِّىطىذىال ثىرەر لەثىٍە غۇ دۆٌەتىە ھۆوّۈرأٍىك لىٍىپ وەٌّەوتە.
ضىَبضىٌ پبرتىَىطي ثوٌغبْ ئىطالَ ئەٌٍىرىٕىڭ وۆپ لىطّىذا ئەرەة ضوتطَبٌىسىّچىالر
گۈٌٍىٕىع پبرتىَىطي ثبر ثوٌۇپ ،ثۇ پبرتىَىٕىڭ ئىچىي لىطّىذا ثەرىجىر ثىر لەثىٍە ھولۇق تۇتۇپ
وەٌگەِْ .ەضىٍەْ ئىرالتىىي ضبداَ لەثىٍىطي ،ضۈرىَىذىىي ئەضەت لەثىٍىطيِ ،ىطىردىىي
ِۇثبرەن لەثىٍىطي لبتبرٌىمالرٔىڭ ھەِّىطي ثىرەر لەثىٍىگە ِۀطۇپ.
ِەضىٍەْ ثۇالردىٓ ِۇثبرەوٕي ئېٍىپ ئېَتطبق ،ئۇٍ 05 ،ىٍذىٓ ثېرى ھولۇلٕي لوٌذىٓ ثەرِەً
ضوراپ وەٌگەْ؛ ئەضەتّۇ ھولۇلىٕي ئوغٍىغب ئۆتىۈزۈپ ثەردى؛ ضبداِّۇ ھولۇلىٕي ئوغٍىغب
تبپػۇرِبلچي ثوٌغبْ ئىذى .غۇٔىڭ ئۈچۈْ ،ئەرەة ئەٌٍىرىٕىڭ تبٌٍىۋاٌغبْ ٍوٌي زاِبٕٔىڭ تەٌىپىگە،
دېّووراتىَە ثىٍەْ لبٔۇْ ثوٍىچە ھبوىّىَەت ٍۈرگۈزۈظ پرىٕطىپٍىرىغب پەلەتال ِۇۋاپىك
وەٌّەٍذىغبْ خبتب ٍوي ھېطبثٍىٕىذۇ .ئۇ ئەٌٍەردىىي خەٌك ئبِّىطىّۇ ئۇالرٔي ھىّبٍە لىٍىػّبٍذۇ.
ِەْ ضۈرىَىٕي وۆرگەْ ئىذىُ .ئۇ ۋالىتالردا ضۈرىَىٍىىٍەرٔىڭ ھەِّىطىال ئەضەتٕىڭ ئۆٌۈِىٕي
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وۈتۈپ تۇرغبْ ئىىەْ .ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىال ئەضەت ئۆٌگۀذىٓ وېَىٓ دۆٌەت تۈزۈِىذە چولۇَ ثىر
ثۇرۇٌۇظ وۆرۈٌىذۇ دەپ لبرىػبتتىىۀذۇق .ئەِّب ئۇٔىڭ ئوغٍي ھبوىّىَەت ئۈضتىگە چىمىپال
ھولۇلٕي لوٌىذا چىڭ چبڭگبٌالپ تۇرۇۋاٌذى .غۇٔذاق ئىىەْ ،ثۇ ئەٌٍەرٔىڭ ھۆوّۈرأٍىرى خەٌك
ئبِّىطىٕىڭ ئبرزۇضىغب ۋەوىٍٍىه لىالٌّبٍذۇ-00 .ضېٕتەثىر ۋەلەضىذىٓ وېَىٓ خرىطتَبٔالر
دۇَٔبضي ثىٍەْ ئىطالَ ئبٌىّىٕىڭ زىتٍىػىػىٕي وەٌتۈرۈپ چىمبردى .ئەِّب ثۇٔذاق زىتٍىػىػٕي
وەٌتۈرۈپ چىمبرغبٔالر ھەرگىس ئەرەة ِىٍٍىتي ٍبوي ئىطالَ ئبٌىّي ثوٌّبضتىٓ ٍۀىال ئەرەة
ئەٌٍىرىذىىي ھۆوّۈرأالر ثۇٔذاق زىتٍىػىػٕي وەٌتۈرۈپ چىمبردى دېَىع وېرەن.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇالرٔىڭ ھۈوۈِذارٌىرى ئىطالَ غەرىئىتىگە توغرا وەٌّىگەْ ،ئەرەة ٍبوي ئىطالَ
دۆٌەت خەٌمٍىرىٕىڭ وۆڭٍىگىّۇ ٍبلّبٍذىغبْ تۇرۇلٍۇق ،ثۇٔذاق ثىر تۈزۈَ ،ثۇٔذاق ِۇضتەثىتٍەر
ئىطالَ ئەٌٍىرىٕىڭ ئوِۇِي ئېمىّي ھبٌىغب وېٍىپ لېٍىػي زادى لبٔذاق ثىر ئىع؟ ٔېّىػمب ئەرەة
ئەٌٍىرى ئۆزٌىرىٕىڭ دېّووراتىه ٍوٌىذا ئىٍگىرىٍەظ ِۀتىمىطىگە ئىگە ئەِەش …؟
ِۇختەر :ئۇالردىّۇ ِۇضتەثىتٍىىىە لبرغي ھەرىىەتٍەر ٍۈز ثېرىپ تۇردىِ .ەضىٍەْ ٍ-0001ىٍي
ضۈرىَىذە وەڭ وۆٌەٍِىه دېّوورتبتىه ھەرىىەت پبرتٍىغبْ ئىذى .ئەِّب ئۇ ۋالىتتب ئەضەت ھبۋا
ئبرِىَىطىٕىّۇ ئۆز ئىچىگە ئبٌغبْ پۈتۈْ لوراٌٍىك لىطىٍّىرىٕي ھەرىىەتىە وەٌتۈرۈپ لبتتىك
ثبضتۇرۇۋەتىەْ .دېّووراتچىالر ِۇضبپىر ثوٌۇپ ضىرتمب لېچىپ ئبِېرىىبٍ ،بۋروپب ،ثرازىٍىَىٍەرگە
ثېرىۋېٍىػمبْ ئىذى .ھبزىرِۇ ثرازىٍىَىذە ضۈرىَىٍىىٍەر وۆپ .ئىرالتىّۇ ثۇٔىڭذەن دېّووراتىه
ھەرىىەت ٍۈز ثەرگەْ ثوٌطىّۇ ،ئۇالرِۇ ثبضتۇرۇۋېتىٍگەْ.
ٍۀە ثىر تەرەپتىٓ ،ئەرەثٍەردە ثوٌغبْ ثىر ِىٍٍىٌ ئبالھىذىٍىه غۇوي ،ئۇالردا لەثىٍىۋازٌىك
وۆزلبرىػي ثەوال ئېغىر ثوٌۇپ ،ئۇالر لەثىٍىٍەرٔىڭ ئبثرۇٍىٕي لوثۇي لىٍىػمبِْ .ەضىٍەْ ،لبٍطي
لەثىٍىٕىڭ ئبثرۇٍي ٍۇلىرى ثوٌىذىىەْ ،ئەرەثٍەرِۇ غۇ لەثىٍىذىىىٍەرٔىڭ وەٍٕىذىٓ لبرىغۇالرچە
ئەگىػىپ وېتىۋېرىذۇ .ئەرەثٍەردىىي ئىجتىّبئىٌ ئورۇْ ،ئىجتىّبئىٌ ِۇٔبضىۋەتٍەر وەضىىٓ
ئبٍ رىٍغبْ ثوٌۇغىغب لبرىّبً ،ئۇالر ثەوال ئىتتىپبلطىسٍ ،ىرالٕي وۆرۈغچبٍٔىمي ٍوق دېَەرٌىه ثىر
ِىٍٍەت.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضەْ ٍبٌغۇز ئەرەة دۇَٔبضىٕىال وۆزدە تۇتۇۋاتبِطەْ ٍبوي تۈروي ِىٍٍەتٍەرٔىّۇ ئۆز
ئىچىگە ئبٌغبْ پۈتۈْ ئىطالَ دۇَٔبضىٕي غۇٔذاق دېّەوچىّۇ؟
ِۇختەرٍ :بٌغۇز ئەرەثٍەرال غۇٔذاقِ .ەضىٍەْ ئوضّبٔىَە ئىّپېرىَىطي دەۋرىذە ئەرەة دۇَٔبضي
ئوضّبٍٔي ئىّپېرىَىطىٕىڭ ھۆوّۈرأٍىمىذىٓ لۇتۇٌۇظ ئۈچۈْ ئىطالَ دىٕي ِۀپەتىٕي وۆزدە
تۇتّبً ئەرەة ِىٍٍەتچىٍىىىٕىڭ ِۀپەتىٕي وۆزٌەپ ھەرىىەت لىٍىػمبْ ئىذى .ثۇٔي دەپ ئۇالر
ئۀگٍىَە ،رۇضىَە ٍبوي فرأطىَە دېگۀذەن دۆٌەتٍەرگە ٍبردەَ لىٍىػمبْ ئىذى .ئەضٍىذە ئەٍٕي
ۋالتىذىىي ئوضّبٍٔي ئىّپېرىَىطي دۇَٔبدىىي ثىر لەدەر دېّووراتىه ثوٌغبْ ثىر ئىّپېرىَە
ھېطبثٍىٕبتتي .ثۇٔي غەرة ئەٌٍىرىّۇ ئېتىراپ لىٍىػىذۇ .ئوضّبٍٔي ئىّپېرىَىطي ضەْ ئۆز
ئۆزۈڭٕي ثبغمۇرىّەْ دېطەڭ ِەٍٍي دەٍّەِْ ،ەْ ئبرِىَىٕىال لوٌذا تۇتۇپ تۇرضبِال وۇپبٍە دەٍذىغبْ
ثىر تۈرٌۈن ھۆوّۈرأٍىك تۈزۈِىٕي ٍوٌغب لوٍۇغمبٔىىەٍْ … .ۀي ئوضّبٍٔي ئىّپېرىَىطي ئەٍٕي
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ۋالتىذا ٍەرٌىىٍەرگە ئىٕتبٍٓ وەڭىرى ئبپتؤوِىَە ثەرگەْ ئىىەْ .ئەِّب ئەرەثٍەر ئۆز ِىٍٍىٌ
دۆٌىتىٕي لۇرۇپ چىمىّىس دەپ ئوضّبٍٔي ئىّپېرىَىطىذىٓ ئبٍرىٍىپ ئۀگىٍىَىٍىىٍەر ثىٍەْ
فرأطىَىٍىىٍەرٔىڭ وەٍٕىذىٓ وېتىپ لبٌغبْ .ئەِّب ئوضّبٍٔي ئىّپېرىَىطىٕىڭ خەٌمئبرادىىي
ئورٔي ئبجىسالپ وېتىػي ثىٍەْ تەڭ ،ئىطالَ دۇَٔبضىٕىڭ ھەِّىطىال خرىطتىئبْ دۇَٔبضىٕىڭ
ِۇضتەٍِىىىطىگە ئبٍٍىٕىپ لېٍىػتي .پەٌەضتىٓ ِەضىٍىطىّۇ ئۀە غۇٔذاق پەٍذا ثوٌغبْ .ئەگەر
ئەرەثٍەر ھەلىمەتۀّۇ ئىطالَ ٍوٌىذا چىڭ تۇرغبْ ثوٌطب ئىذى ،ھەرگىسِۇ ئۇٔذاق ٍوي تۇتّىغبْ
ثوالتتي .ثىرەر دىٕٕىڭ ئىچىي لىطّىذىىي ِەضىٍىٍەرٔي ھەي لىٍىػتب ھەرگىسِۇ ثبغمب
دىٕذىىىٍەرٔىڭ وۈچىذىٓ پبٍذىٍىٕىع ٍوٌىغب وىرىپ لبٌّبضٍىك وېرەن .ئەِّب ئەرەثٍەر ٍبت
دىٕذىىىٍەرٔىڭ وۈچىذىٓ پبٍذىٍىٕىػمب ئۇرۇٔغبْ ِەٍذأي ئېٕىك ثوٌّىغبْ ثىر ِىٍٍەت.

ئىطالَ دىٕىذا ئىطالھبت غەرت

ِۇختەر :ئبِېرىىىٍىمالرٔىڭ ثۈگۈٔىي تۇتمبْ ٍوٌي ئىطالَ دۇَٔبضي ئۈچۈْ ھەلىمەتۀّۇ پبٍذىطىس.
ئەِّب ٍۀە ثىر ٔۇلتىذىٓ ئوٍٍىغىٕىّىسدا ئبِېرىىىٍىمالرٔىڭ ثۇٔذاق پوزىتطىَىذە ثۆٌىػىٕي
ٍبخػي ثوٌذى دېَىػىىّۇ ثوٌىذۇ .ئەگەر ئبِېرىىب ئەرەثٍەردىىي ثبرٌىك ِۇضتەثىتٍەرٔي توٌۇق
ٍولىتبٌىغىٕىذا ،ئەرەة خەٌمىّۇ ئۆزٌىرىگە ئۆزٌىرى ئىگىذارچىٍىك لىٍىع ٍوٌىغب وىرگەْ
ثوالتتيِ .ەضىٍەْ ئبالٍٍۇق ،ضبداَ ھبوىّىَىتىٕي ئېٍىپ ئېَتطبق ،ئىراق خەٌمي ئۆز وۈچىگە
تبٍىٕىپ ضبداَ ھبوىّىَىتىٕي ئبغذۇرىۋىتەٌىػي ھەرگىس ِۇِىىٓ ئەِەش ئىذى .ئەرەثٍەردىىي
ضوتطَبٌىطت پبرتىَە ِىٍٍەتچىٍىه ثبٍرىمىٕي وۆتۈرۈۋاٌغبٔذەن لىٍغىٕي ثىٍەْ ئۇالرٔي ھەرگىسِۇ
ِىٍٍەتچي دېَىػىە ثوٌّبٍذۇ .ثۇرۇْ ئۇالر ِىٍٍەتچي ھېطبثالٔغىٕي ثىٍەْ ،خۇددى خىتبً
ووِپبرتىَىطىٕىڭ ئۆزگىرىپ وەتىىٕىگە ئوخػبظ ئۇالرِۇ ئۆزگىرىپ وەتىەْ .ثۇ پبرتىَە ئۆز
لەثىٍىطىٕىڭال ضىَبضىٌ ،ئىمتىطبدى ئىػٍىرىغب وۆڭۈي ثۆٌىذىغبْ ثوٌۇپ ئۆزگىرىپ وەتىەْ.
ئەِّب ئەرەثٍەرٔىڭ ٍۈزدە  01دەن لىطّي ئۇ پبرتىَىٕىڭ غبٍىطىغب لىسىمّبٍذۇ .غۇٔذاق ثوٌغبچمب
ئۇالرٔىڭ وېٍەچىىي لبراڭغۇ ثوٌۇپ ،ئەرەة دۇَٔبضىذىٓ توال ثەن ئۈِىذ وۈتىىٍي ثوٌّبٍذۇ .ئەرەثٍەر
خرىطتَبٍٔىك ثىٍەْ ِۇضۇٌّبٍٔىك ئوتتۇرىطىذىىي زىتٍىػىع جەرٍبٔىذا ثەوال وۆپ ٔەرضىٍەردىٓ
ِەھرۇَ ثوٌۇپ لېٍىػي ،ئبلىۋىتي ِەغٍۇثىَەت ثىٍەْ ٔەتىجىٍىٕىػي چولۇَ!
ۋاڭ ٌىػَوڭٍ :ۀي ،ضەْ ثۇ ِۇضتەثىتٍەرٔي چولۇَ ِەغٍوپ ثوٌىذۇ دېّەوچىّۇ؟
ِۇختەر :ئۇالر چولۇَ ِەغٍوپ ثوٌىذۇِ .ېٕىڭچە ئىرأّۇ غەٌىجە لىالٌّبٍذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٔذالتب ،وېَىٓ ئىطالَ ئبٌىّىٕي غەرپٍىىٍەر ٍۀە ثىر لېتىُ ثوٍطۇٔذىرىۋاٌىذۇ
دېّەوچىّۇضەْ؟
ِۇختەر :چولۇَ غۇٔذاق ثوٌىذۇ.
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ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٔذالتب ئىطالَ ئبٌىّي تېخىّۇ ٔبرازى ثوٌۇپ ئۆچّۀٍىه ضبلالٍذىغبْ ثوٌىذىىۀذە،
ٍۀي ئۇالر رادىىبي ئىطالِٕي تېخىّۇ توٌۇق لوثۇي لىٍىذىغبْ ثوٌىذىىۀذە.
ِۇختەر :ئەِّب ئۇالر ثۇٔىڭ ئۈچۈّٔۇ ئۆزٌىرى ھەلمىذە ئوٍٍىٕىذۇ-دە .ئۇالر لبٍتب ئوٍٍىٕىذۇ ،ئۇالر ٔېّە
ئۈچۈْ ثۇٔذاق ئەھۋاٌذا لبٌىّىس دەپ چولۇَ لبٍتب ئوٍٍىٕىػي ِۇِىىٓ .ثۇٔىڭ وەٍٕىذىٓ ئۇالر
ئۆزٌىرى ضبدىر لىٍغبْ وەِچىٍىه-خبتبٌىمالرٔىّۇ تېپىپ چىمبٌىػي ِۇِىىٓ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :راضتىٕىال ئۇالر لبٍتب ئوٍٍىٕىع ئبرلىٍىك وەِچىٍىه-خبتبٌىمٍىرىٕي تېپىپ
چىمبالرِۇ؟ ِېٕىڭچە ،ھەر لېتىُ ثوزەن لىٍىٕىػمب دۇچ وەٌگىٕىذە چولۇَ تېخىّۇ وۆپ وىػي
ئۀئۀىۋى تەرەپىە لبراپ لىَىػمب ثبغٍىػي ِۇِىىٓ .رادىىبي دىٕي ئەلىذىٍەرِۇ ئۀە غۇٔذاق
ئوتتۇرىغب چىمىذۇ .ئۇالر ثۈگۈٔىي خبتبالغمبٍٔىمىّىسٔىڭ ضەۋەثي ئۀئۀىۋى لبراغالرغب خىالپٍىك
لىٍغبٍٔىمىّىسٔىڭ ٔەتىجىطي ،غۇڭب ثىس ئەضٍىّىسگە لبٍتىػىّىس وېرەن دەپ ئوٍالٍذىغبٍٔىمي
ئېٕىك… .
ِۇختەر :ئۇٔذاق دېگىٕىڭ ثىٍەْ ،ئۆتّۈغتىىي ئۇ ئۀئۀىٍەرٔي ئۆز پىتي پبٍذىالّٔبلچي ثوٌطب ،ئۇالر
ھبزىرلي ۋەزىَەتىە ِۇۋاپىك وەٌّەً لبٌىذۇ-دە .ثىس ئبغىٕىٍەر ثىرٌىىتە ثۇ ھەلتە وۆپ تبالظ-
تبرتىع لىٍىػمبْ ئىذۇقٍ .ۀي ثىس ئىطالِذا ثىر ئىطالھبت ثۆٌىػي غەرت دەپ لبراغمبْ ئىذۇق.
ٍۀي ثۇ دېگۀٍىه لۇرئبْ وەرىّىٕي ئۆزگەرتىع دېگەْ گەپ ئەِەش .ثەٌىي ئىطالَ ئبٌىّىٕىڭ
پەٌطەپەٌىه لبراغٍىرى ئۈضتىذە ثىر ئىطالھبت ئېٍىپ ثېرىع وېرەوٍىىىٕي ھېص لىٍىػمبْ
ئىذۇق.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضەْ وۆزدە تۇتمبْ ئۇ پەٌطەپەٌىه لبراظ دېگىٕىڭ ٔېّىٕي وۆزدە تۇتمبْ؟
ِۇختەرِ :ەضىٍەْ ئبالٍٍي ،خرىطتىئبْ دىٕي ئىسچىً تۈردە ئۆزى ئۈضتىذە ئىطالھبت لىٍىپ
وەٌگەْ ثىر دىِٓ .ەضىٍەْ وبتوٌىه دىٕىٕىڭ ئوتتۇرىغب چىمىػي لبتبرٌىمالر ئۀە غۇٔذاق
ئىطالھبتٕىڭ ٔەتىجىطي ئىذى .ضبٔبئەت ئىٕمىالثي ثبغالٔغىٕىذىٓ وېَىٓ ،خرىطتىئبْ دىٕىّۇ
ٔۇرغۇْ جەھەتٍەردە ئۇٔىڭغب ٍوي لوٍۇغمبْ ئىذى .ئىطالَ ئبٌىّىٕىّۇ فَوداٌٍىك ھبٌەتتىٓ
زاِبٔىۋى دۇَٔبغب وىرىپ وەٌگەْ دەپ لبراغمب ثوٌىذۇ .ئەِّب ئۇالردا ضبٔبئەت ئىٕمىالثي دەِذۇ،
ِەدۀىَەت ئىٕمىالثي دەِذۇ ھېچمبٔذاق ثىر ھەرىىەت وۆرۈٌۈپ ثبلّىذى .غۇڭب ،ئىطالَ ئبٌىّي
زاِبٔىۋى تۇرِۇظ لېٍىپٍىرى ثوٍىچە لۇرئبْ چۈغۀچىٍىرىٕي چۈغۀذۈرۈغي الزىُ ثوٌّبلتب .ئەِّب
ھەرگىسِۇ لۇرئبٔغب چېمىٍىػمب ثوٌّبٍذۇ .ثۇٔي لىٍىع پۈتۈٍٔەً ِۇِىىٓ ثوٌىذىغبْ ئىػالر ئىذى.
ِەھەِّەت پەٍغەِجىرىّىسِۇ ِېٕىڭ لبراغٍىرىّٕي ثەن ِۇرەوىەپٍەغتۈرىۋەتّەڭالر ،لبئىذە-
ٔىساِالرٔي ثەن چىڭىتىۋاٌّبڭالر ،ئۇٔذاق لىٍطبڭالر ثۀذىٍىرىُ زېرىىىپ لېٍىػي ِۇِىىٓ.
ئىّىبْ ث بر ئبضبٔالغتۇرۇپ ثېرىڭالرٍ ،بغبۋاتمبْ ِۇھىتىغب ئۇٍغۇْ وېٍىذىغبْ ثوٌطۇْ .ئەٍٕي
ۋالتىذىىي جەِئىَەت ئەھۋاٌي ثىٍەْ ثىرٌەغتۈرىػىڭالر وېرەن دېگەْ ئىىەْ (لبرىغبٔذا ثۇ ثىر
ھەدىطتەن لىٍىذۇ .ثىٍىذىغبٔالر ئەضٍي ٔۇضخىطىٕي وۆچۈرۈپ لوٍبر – .ت) .ئەِّب ئەرەثٍەر
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ئۆزٌىرىٕي ئىطالَ ئبٌىّىٕىڭ داھىَطي ،ئەرەثٍەر ئىطالِغب ۋاوبٌەتٍىه لىٍىذۇ دەپ ھېطبپالغطب
وېرەن .ئەِّب ثبغمب ِۇضۇٌّبْ خەٌك ئۇٔذاق لبرىّبٍذۇ.
ھەر لبٔذاق ثىر ِىٍٍەت ِۇوەِّەي ثوٌۇپ وېتەٌىػي ٔبتبٍىٓ .غۇٔذالتىّۇ ئەرەثٍەرٔىڭ
ئىتتىپبلٍىك چۈغۀچىطي ثەوال ٍىتەرضىس .ئۇالر ھەر دائىُ لەثىٍىطىٕي دەپ زىذٍەت تېرىپال
ٍۈرىػىذۇ .ھەزرىتي ئېٍي ۋاپبت ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ ِۇضۇٌّبٔالر دۇَٔبضي تب ثۈگۈٔگىچە ثۇ تۈردىىي
لەثىٍىٍەر جېذىٍىٕي ٍبغبپ ،ئۆزٌىرىٕىّۇ تۈزۈوىرەن ثبغمۇراٌّبً وەٌّەوتە-01 ،-0 ،-0 .
ئەضىرٌەردە ئەرەثٍەر دۇَٔبدا ثەٌگىٍىه تەضىر وۈچىگە ئىگە ئىذى .ئەِّب ئۇ ٍىٍالر ھبزىرلىذەن ٍىٍالر
ئەِەضتە .ئەگەر ئەرەة دۇَٔبضي پەْ-تېخٕىىب جەھەتتە ٍبۋروپبغب ،ئبِېرىىىغب ۋە ثبغمب غەرة
خرىطتىئبْ دۇَٔبضىغب ٍېتىػىپ ِبڭبٌّبٍذىىەْ ،ئەرەثٍەر ئۇالر ثىٍەْ تەڭ ئوٌتۇرۇپ تەڭ لوپۇغٕي
ھەرگىس خىَبي لىٍّبضٍىمي وېرەن .ئۇالر ھبزىر ٔېفىتتىٓ ئىجبرەت ثۇ لوراٌغىال تبٍىٕىپ
ٍبغبۋاتىذۇ .خۇداٍىُ ئۇالرغب ثۇ ٔېفىتٕي ھېٍىّۇ ثېرىپتىىەْ .ئەِّب ئۇِۇ تۈگەٍذىغبْ ٔەرضىذە!
ئەرەة دۇَٔبضىذا ئىىىي خىً ۋەزىَەت غەوىٍٍىٕىپ لبٌغبْ ثوٌۇپ ،ثىرضي ثەوال ثبًٍ ،ۀە ثىرضي
ثوٌطب ثەوال ٔبِرات .وەِجەغەي ثوٌطبڭ ئەلىٍىڭٕىّۇ ئىػٍىتەٌّەٍذىىۀطۀْ .بِرات ثىرضي ٔىّىٕي
ئوٍٍىَبٌىػي ِۇِىىٓ دەٍطەْ .ثىس ئۇٍغۇرالردا ِۇٔذاق ثىر گەپ ثوٌىذىغبْ :لورضىمي تولٕىڭ
ئوٍٍىّبٍذىغىٕي ٍوق ،ئبچٕىڭ ٍېّەٍذىغىٕي .ئەِّب ئبدەَ ثەوال ثېَىپ وېتىپ لبٌطىّۇ ھېص-
تۇٍغۇٌىرىّۇ ٍولبپ وەتطە وېرەن .ئۇٍغۇرالرٔىڭ دېَىػي ثوٍىچە ئبٌغبٔذا ،ئەرەثٍەرٔىڭ وۆزىگە ٍبغ
توغۇپ لبپتۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇ ٔېّە دېگىٕىڭ؟
ِۇختەر :ئبدەتتە وۆزگە ٍبغ ثبغٍىّبٍذۇ .ئەِّب ئبدەَ ثەن ثېَىپ وېتىپ لبٌطب ،وۆزىگە ٍبغ توغۇپ
لبٌغبٔذەن ھېچٕېّىٕي وۆرەٌّەش ثوٌۇپ لبٌىذۇ .ئەرەثٍەرِۇ وۆزىگە ٍبغ توغۇپ لېٍىپ ثبغمىالرٔي
وۆرەٌّەً ٍۈرِەوتە .ثەزى ئەٌٍەر ثەوال ثېَىپ وەتىەْ ثوٌغبچمب ئۇالرٔىڭ وۆزىگىّۇ ٍبغ توغۇپ
لبٌغبْ .ثەزى دۆٌەتٍەر ثەوال ٔبِرات ثوٌغبچمب ،ثۇرٔىٕىڭ ئۇچىذىٓ ٔېرىطىٕي وۆرەٌّەش ثوٌۇپ
لبٌغبْ .ثۈگۈٔىي وۈٔذە ئەرەة دۇَٔبضي ثىٍەْ ئبِېرىىب زىتٍىػىپ لېٍىۋېذى ،لبٌغبْ ئىطالَ
دۇَٔبضىذىىىٍەرېّۇ ئبِېرىىب ثىٍەْ زىتٍىػىپ ٍۈرىذۇ .ئەِّب ثۇٔذاق زىتٍىػىػٕي ئەضٍىذە
ئەرەثٍەر پەٍذا لىٍغبْ .ھىٕذؤېسىَەِ ،بالٍػىَب ،پبوىطتبْ لبتبرٌىك ئەٌٍەردە وۆرۈٌگەْ ئبِېرىىىغب
لبرغي ھېططىَبتٕىڭ وۈغىۈرتىۈچىطي ٍۀىال غۇ ئەرەثٍەرٔىڭ ئۆزى.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٔذالتب ،ئىطالَ دىٕىٕىڭ لبٔۇٍٔىرى ھەلمىذىىي ئىساھالظ ئىػٍىرىٕىڭ ئەڭ
ٍۇلىرى ئورۇٔذا تۇرىذىغىٕي ئەرەثتىّۇ لبٔذاق؟
ِۇختەرٔ :بتبٍىٓ .ثۇ ئىع ئۇٔذاق ثېىىتىۋېتىٍگەْ ئىػّۇ ئەِەش .ئەضٍىذە ئەرەثٍەردە ثۇٔذاق ثىر
ھولۇق ثوٌّىطىّۇ ،ئۇالر ئۆزٌىرىٕي ثىردىٓ ثىر ھۆوۈَ چىمبرغۇچي دەپ لبرىۋېٍىػىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭٍ :بوي ئۇالر ثبً ثوٌغبچمب ،ئبۋازىّۇ ثەوىرەن چىمىپ ،ثبغمب ِۇضۇٌّبْ ثىٍىُ
دۇَٔبضىذىىىٍەر ثىٍەْ خەٌك ئبِّىطىٕي ثبغمۇرۇپ ٍۈرەٌەِذۇ لبٔذاق؟
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ِۇختەر :غۇٔذاق دېَىػىىّۇ ثوٌىذۇِ .ەضىٍەْ ضەئۇدى ئەرەثىطتبْ ثىر لەدەر ثبً ثوٌغبچمب غۇٔذاق
ئىػالرِۇ ٍوق ئەِەش.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثبٍب ضەْ ثۇٔذاق ۋەزىَەتٕي ئۆزگەرتىػتە ئەرەثٍەردىٓ ئۈِىذ ٍوق دەپ لبرىغبْ ئىذىڭ.
ئۇٔذالتب ثۇٔذاق ۋەزىَەتٕي ئۆزگەرتىع ئۈچۈْ وىّگە تبٍىٕىع ِۇِىىٓ ثوالر؟
ِۇختەر :ھبزىرٔي ئبٌىذىغبْ ثوٌطبق ،خرىطتىئبْ دۇَٔبضي ثىٍەْ ئىطالَ ئبٌىّي ئوتتۇرىطىذا
لبرغىٍىػىع ۋەزىَىتي وۆرۈٌّەوتۀ .ۇرغۇْ وىػىٍەر ھەر تۈرٌۈن لبرغىٍىك وۆرضىتىع
ئۇضۇٌٍىرىٕي ئىػمب ضېٍىػّبلتب .ئەِّب ھېچ ثىرى ٔەتىجىگە ئېرىػەٌىگىٕي ٍوق .ئۇالر ئەضٍىذە ئۆز
داھىٍىرىذىٓ ،دىٕي ئۆٌىّبٌىرىذىٓ ضورىػي وېرەن :ضىٍەر وۆرضەتىەْ ثۇ ٍوٌالرٔىڭ
ھېچمبٍطىطىذىٓ ٔەتىجە وۆرۈٌّىذى .ثۇٔىڭ ضەۋەثي ٔېّە؟ ٍبوي ثىس ضىٍەر دېگىٕىڭالردەن
لىالٌّبٍۋاتىّىسِۇ ٍبوي ضىٍەرٔىڭ وۆرضەتىەْ ثۇ ٍوٌۇڭالر ئەضٍىذە خبتب ثىر ٍوٌّىذى؟ دەپ ضوئبي
لوٍۇغي وېرەن ئىذى .ثىر لىطىُ ئەرەثٍەر ثۇ ھەلتىّۇ ثبظ لبتۇرۇغمب ثبغٍىذىِ .ېٕىڭچە ثۇ ھەلتە
ثبظ لبتۇرىذىغبٔالر ثەوال وۆپ ثوٌطب وېرەن؟
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثبٍب ضەْ ئىطالَ دىٕىٕىڭ غەرىئىتي ٍبوي پەٌطەپىطي ئۆزگەرتىٍىػي وېرەن دېگەْ
ئىذىڭ .ثۇ ئىطالھبتٕي وىُ لىالالٍذۇ؟ ٍبوي ٍېڭي ثىر پەٍغەِجەر وېٍىػي ِۇِىىّٕۇ؟ ثۇٔذاق
ئىطالھبت لىٍىع ھولۇلي وىّٕىڭ لوٌىذا؟
ِۇختەرِ :ۇھەِّەد پەٍغەِجىرىّىس ئېَتمبٔذەن ،ثبغمب پەٍغەِجەر وەٌّەٍذۇٍ .ېڭي ھولۇلّۇ لبٍطي
ثىر ِىٍٍەتىە تەۋە ثوالٌّبٍذۇِ .برتىٓ ٌوتىر ٍبۋروپبدا ئوتتۇرىغب چىمىپ وبتوٌىىٍىه ئۈچۈْ ئبضبش
تىىٍەپ ثەرگەْ .ئىطالَ ثىٍەْ خرىطتىئبْ دىٕىٕىڭ تولۇٔۇغي جەرٍبٔىذا چولۇَ ثۇٔذاق ثىرضي
ئوتتۇرىغب چىمىذىغبٍٔىمىغب ئىػىٕىّەْ .ئەِّب ثۇٔذاق ثىرضي ٔەدە چىمىػي ،لبٍطي ِىٍٍەت
ئىچىذىٓ چىمىػي ِۇِىىٓ؟ ثۇٔىڭغب ثىر ٔېّە دېّەن تەش.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٔذاق ثىرضي چولۇَ ھەِّە ئېتىراپ لىٍىذىغبْ ،ھەِّە لوثۇي لىٍغبْ ثىرضي
ثۆٌىػي وېرەن .خۇددى خىسىردەن.
ِۇختەر :ئىطالِذا ھېچمبٔذاق ثىر خىسىرٔي لوثۇي لىٍّبٍذۇ .ثىرەر چوڭ ِەضچىتتىىي ئبخۇْ ٔبِبز
ۋالتىذىال ئبخۇْ ثوٌۇپ ۋەزىپە ئۆتىَەٌەٍذۇ .ثبغمب ۋالىتالردا ئۇٔىڭ ئورٔي ثبغمب پۇخراالردىٓ لىٍچە
پەرلي ٍوق ،ئۆزى ئىػٍەپ وۈٔىٕي ئبٌىذىغبْ ثىرضي ھېطبثٍىٕىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭٍ :بوي ئۀە غۇٔذاق ثوٌغىٕي ئۈچۈٔال ئىطالَ دۇَٔبضىذا ٔۇرغۇْ ِەزھەپٍەرٔىڭ ئوتتۇرىغب
چىمىػىغب ضەۋەة ثوٌۇۋاتمبّٔىذۇ؟
ِۇختەر :تىٕچ ۋەزىَەت ھۆوۈَ ضۈرگەْ دەۋرٌەردە داھي چىمىػي ثەوال تەش ثىر ئىع .ثۈگۈٔىي وۈٔذە
ئەرەة دۇَٔبضي ئۇرۇظ دەۋرىگە وىرىپ لبٌغبْ دېَىػىە ثوٌىذۇ .غۇٔذاق ئەِەضّۇ؟ ئۇرۇظ پەٍتىذە
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ثەوال وۆپ داھي ،ثەوال وۆپ ضىَبضىَوْ ،ثەوال وۆپ پەٍالضوپ پەٍذا ثوٌىذۇ .غۇٔذاق لىٍىپ ثۇٔذاق
ثىر ِۇھىتتب ٔۇرغۇٍٔىغبْ پەٌطەپەٌىه لبراغالرِۇ ئوتتۇرىغب چىمىػي ِۇِىىٓ.

ئىطالَ دۇَٔبضىٕىڭ دېّووراتٍىػىػي غەرلي تۈروىطتبْ
ِۇضتەلىٍٍىمىغب پبٍذىٍىك

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٍغۇرالر ِۇضتەلىً دۆٌەت لۇرۇپ چىمىػٕي ِەلطەت لىٍىذىىەْ .ضېٕىڭچە ثۇٔىڭ
ئىّىبٔىَەتٍىرى ثبرِۇ؟
ِۇختەر :ثبر .ثۇ پەلەت ۋالىت ِەضىٍىطىذىٕال ئىجبرەت ثىر ئىعٍ-01 .ىٍالردىٓ وېَىٓ دۇَٔب
ِىمَبضىذا ِىٍٍىٌ دۆٌەتٍەرٔىڭ غەوىٍٍىٕىع ضۈرئىتي تېسٌىتىٍذى .دۇَٔبٔىڭ ھەر لبٍطي
جبٍٍىرىذا ثۇرۇْ وۆرۈٌۈپ ثبلّىغبْ ٔۇرغۇٍٔىغبْ ِىٍٍىٌ دۆٌەتٍەر ئوتتۇرىغب چىمىػمب ثبغٍىذى .ثۇ
ئەھۋاٌالرِۇ ئۇٍغۇرالرٔىڭ ِىٍٍەتچىٍىه ئېڭىٕي لوزغىتىپِ ،ىٍٍىتىّىس ثۇ تۇپرالالردا ِۇضتەلىً
ثۆٌىػي ِۇِىىٓ ئىىەْ دېگەْ ئىػۀچىٕي تۇرغۇزۇپ ثەردىٔ .ۆۋەتتىىي خەٌمئبراٌىك ۋەزىَەت دۇَٔب
ِىمَبضىذا تېررورٌۇلمب لبرغي دوٌمۇْ لوزغىتىٍغبْ ثىر ۋەزىَەت ثوٌۇپ ،ثىسٔىڭ ئىػٍىرىّىس
ئۈچۈْ ھبزىرچە ۋەزىَەت پبٍذىٍىك ئەِەضتەن وۆرۈّٔەوتە .ئەِّب ثۇِۇ ثىر ۋالىتٍىك ھبدىطە.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضېٕىڭچە ضىٍەر ئۈچۈْ پبٍذىطىس ثوٌۇۋاتمبْ ثۇ خەٌمئبراٌىك ۋەزىَەت لبٔذاق
لىٍغبٔذا ئۇٍغۇرالرٔىڭ ِۇضتەلىً دۆٌەت لۇرۇغي ئۈچۈْ پبٍذىٍىك ۋەزىَەتىە ئۆزگىرىػي ِۇِىىٓ؟
ِۇختەر :ئىراق ،ئىراْ ٍبوي ئوتتۇرا غەرق ،ئىطالَ ئەٌٍىرى لبتبرٌىك جبٍالردا ئبِېرىىىٍىمالر
ئۇالرٔىڭ لىَبپىتىٕي ئۆزگەرتىپ دېّووراتىه دۆٌەت ھبٌىغب وېٍىػىٕي ئبرزۇٌىّبلتب .ئۇالرٔىڭ
ثۇٔذاق دېّووراتىَىٕي ئىٍگىرى ضۈرۈغىە ئۇرۇٔۇغي ثىسٔىڭ ئىػٍىرىّىس ئۈچۈْ ئبٌغبٔذا ئۇزۇٕٔي
ِۆٌچەرٌىگىٕىّىسدە ثىسگە پبٍذىٍىك .چۈٔىي ،ثۇ ئەٌٍەر دېّووراتىَىٍەغىىٕىذە ئۇالرٔىڭ ِىٍٍىٌ
ئېڭىّۇ وۈچىَىپ ،دېّووراتىَە ثىٍەْ ئەروىٍٕىه وەڭ ٍېَىٍىػمب ثبغٍىغبٔذىٓ وېَىٓ ،ثىسِۇ ئۇ
ئەي خەٌمٍىرىٕىڭ ھېطذاغٍىمىٕي تېخىّۇ ئبضبْ لوٌغب وەٌتۈرەٌىػىّىس ِۇِىىٓ .ھەتتب ئۇالرٔىڭ
ِبددىٌ ٍبردىّىگىّۇ ئېرىػەٌىػىّىس ِۇِىىٓ.
ۋاڭ ٌىػَوڭٍ :ۀي ضېٕىڭ لبرىػىڭ ثوٍىچە ثوٌغبٔذا ثۇ ئەٌٍەر دېّووراتالغمىٕىذا ضىٍەرٔي
لوٌالٍذىغبْ ثوالِذۇ؟ …
ِۇختەر :ثىس ئۇالرٔىڭ دۆٌىتي ئىچىذە ئەروىٓ پبئبٌىَەت لىالالٍذىغبْ ثوٌىّىس .ئۇالرِۇ ثىسٔي
توضىّبٍذىغبْ ثوٌىذۇ دېگەْ گەپ .چۈٔىي دېّووراتىىٍەغىۀذىٓ وېَىٓ ،ھېچ وىّٕىڭ ضۆز
ئەروىٍٕىىىٕي چەوٍەٍذىغبْ ئىع ثوٌّبٍذۇ .ثىسِۇ دىٕي ئورتبلٍىمىّىسدىٓ پبٍذىٍىٕىپ ئۇالرغب
تەغۋىك لىٍىپ تۇرضبق ،ضىَبضىٌ پبئبٌىَەتٍىرىّىسٔي لبٔبت ٍبٍذۇرۇپ تۇرضبق ،ئۇالرٔىڭ ثىسگە
ثوٌغبْ ھېطذاغٍىمىٕي لوزغبپ ،ئۇالرٔىڭ ھەر جەھەتتىٓ ٍبردىّىگىّۇ ئېرىػەٌىػىّىس ِۇِىىٓ.
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ئەِّب ثۈگۈٔىي وۈٔذە ئۇٔذاق لىٍىع پۇرضىتىگە ئىگە ئەِەضّىس .چۈٔىي ئىطالَ ئەٌٍىرىٕىڭ
ِۇتٍەق وۆپ لىطّي خىتبً ثىٍەْ ٍبخػي ِۇٔبضىۋەت تىىٍەپ وەٌگەْ ،خىتبً ثىٍەْ ئوخػبظ
ِۇضتەثىت ھبوىّىَەت تۈزۈِىٕي ٍوٌغب لوٍۇپ وېٍىۋاتمبْ ثوٌغبچمب ثىس تەرەپتە تۇرۇپ وېتىػي
ِۇِىىٓ ئەِەش .ھۈوّۈرأالر ئبدەتتە ئۆزِۀپەتىٕىال ئوٍالٍذىغبْ ثوٌغبچمب ،خىتبٍذىٓ ئىجبرەت
ثۇٔذاق ثىر چوڭ دۆٌەتٕىڭ وۈچىگە تبٍبٔغىٕىذىال ئبٔذىٓ ئبِېرىىىٕىڭ پەٍذا لىٍىۋاتمبْ ثېطىّىغب
لبرغي چىمبالٍذىغبْ ثۆٌىػي ِۇِىىٓ .چۈٔىي ثىرٌەغىەْ دۆٌەتٍەر تەغىىالتىٕىڭ دائىّىٌ
ھەٍئىتي ھېطبثٍىٕىذىغبْ دۆٌەتٍەر ئىچىذە خىتبٍالر رەت لىٍىع ئبۋازىٕي ثېرەٌىػي ِۇِىىٓ-دە.
ئەگەر دېّووراتىَىٍىػىع ئەِەٌگە ئېػىپال لبٌىذىىەْ ،ئۇ ئەٌٍەر خىتبٍٕىڭ لوٌٍىػىغب ھبجىتي
چۈغّەٍذۇ .غۇٔذاق لىٍىپ ئۇالر ئۇٍغۇرالرغب ھېطذاغٍىك لىٍىػمب ۋە ئۇٍغۇرالرٔي ٍېٕىغب ئېٍىػمب
ثبغالٍذۇ .چۈٔىي ثىس ئۇالر ثىٍەْ ئورتبق ِەدۀىَەتىە ئىگە خەٌك .ئەِّب خىتبً ثىٍەْ ئۇالرٔىڭ
ِەدۀىَىتي ثىر ئەِەش .غۇڭب ئوتتۇرا غەرلٕىڭ دېّووراتىَىٍىػىػي ٍىرالٕي وۆزٌىگىٕىّىسدە
ثىسگە پبٍذىٍىك.
ضەْ ٍۀە ِۇٔذاق ثىر ئىػمىّۇ دىممەت لىٍىپ ثبلمبّٔىذىڭ :دۇَٔبدا خىتبٍالر ثىٍەْ ئەڭ ٍبخػي
ئۆتەٌەٍذىغبْ ِىٍٍەتٍەردىٓ ثىرى ٍۀە غۇ ئەرەثٍەر .چۈٔىي ئەرەثٍەر ثىٍەْ خىتبٍالرٔىڭ ِىجەز-
خبراوتىرى ٔۇرغۇْ تەرەپٍەردە ثىر-ثىرىگە ئوخػىػىپ وېتىذۇ .ئەگەر ئوتتۇرا غەرلتە ھبزىرچە
ثۇٔذاق ثىر ئەھۋاي ٍۈز ثەرِىگىٕىذەِ ،ەضىٍەْ ئىطالَ دىٕي ثىٍەْ خرىطتىئبْ دىٕىٕىڭ تولۇٔۇغي
ئوتتۇرىغب چىمّىغىٕىذا ئەرەة دۇَٔبضىذىىي ِۇضتەثىت ھبوىّىَەتٍەر داۋاٍِىػىۋېرىذۇ .ئەگەر
ٍبٌغۇز -00ضېٕتەثىر ۋەلەضىال وۆرۈٌۈپ لېٍىپ ،ئبِېرىىىٍىمالر ٍبٌغۇز ئبفغبٔىطتبٔغىال ھۇجۇَ
لىٍىپ لوٍۇپ ،ثىٓ الدىٕٕي تۇتۇپ وەتىەْ ،ئبفغبٔىطتبْ ئۆِەر ھۆوۈِىتىٕي ئبغذۇرۇپ تبغٍىغبٔذىٓ
وېَىٓ ئىرا لمب ھۇجۇَ لىٍّبً وېتىپ لبٌغبْ ثوٌطب ،ثبغمب ھېچ ٍەردە ثىرەر تەۋرىٕىع ثوٌّبٍتتي.
ئەگەر غۇٔذاق ثوٌغبْ ثوٌطب ئەرەة دۇَٔبضىٕىڭ ثىسگە لىٍچە پبٍذىطي تەگّەٍذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٔذاق ثىر ئەھۋاي ئبضتىذا ئۇٍغۇرالرغب پبٍذىطي ٍوق دېذىڭّۇ؟
ِۇختەر :لىٍچە پبٍذىطي ثوٌّبٍتتي .ئەِّب ثۇگۈٔىىذەن ثوٌغىٕىال ثىسگە پبٍذىٍىك .ئەگەر توغرا ثىر
ھۆوۈِەت ئەرەة دۇَٔبضىذا ثبرٌىممب وېٍەٌىطە ،ثىسِۇ ئەرەة دۇَٔبضىذىٓ وېٍىذىغبْ ٍبردەٍِەرگە
ئېرىػەٌىگەْ ثوٌىّىس .ثۇرۇٔمي ئەرەة ھۆوۈِەتٍىرى ثىسٔي لوٌالپ ثبلّىغبْ ئىذى .ئەِذى
لوٌالٍذىغبٔالر چىمىػي ِۇِىىٓ .ثۈگۈٔىي وۈٔذە ئۇٍغۇر ِۇضبپىرٌىرى ٔېّە ئۈچۈْ ئەرەة دۇَٔبضىغب
ثبرِبً غەرة ئەٌٍىرىگىال ٍوغٍىػىذۇ؟
ۋاڭ ٌىػَوڭِ :ۇضۇٌّبْ دۇَٔبضي ئۇٍغۇر ِۇضبپىرٌىرىغب لبتتىك لوي ثوٌغىٕي ئۈچۈٔذۇ؟
ِۇختەرٍ :بقِ ،ۇضۇٌّبْ ئبٌىّي ثىسگە لبتتىك لوٌٍۇق لىٍغىٕي ٍوق .ئەِّب ئۇالر ضىَبضىٌ
ِۀپەئەت جەھەتتە خىتبً ثىٍەْ ئوخػبظ ِەٍذأذا تۇرغبْ ثوٌۇپ ،ئۇالرٔىڭ خەٌمئبرا ضەھٕىذىىي
لبراغٍىرىِ ،ەلطەتٍىرى پۈتۈٍٔەً ئوخػبظ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇالر ئۇٍغۇرالرٔي لوٌالِذۇ ٍبوي ئۇالرٔي ثبضتۇراِذۇ؟
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ِۇختەر :ئبِّىۋى تەغىىالتالر ،غەخطىٍەر ،خەٌك لوٌالپ لۇۋەتٍىػىذۇ .ئەِّب ھۆوۈِەتٍىرى
لوٌٍىّبٍذۇ .غۇٔذالتىّۇ ثبغمب ِۇضۇٌّبْ ئەٌٍىرى ٍۀىال ئەرەثٍەردىٓ پەرلٍىٕىذۇِ .ەضىٍەْ
تۈروىَىٕي ئبٌطبق ،ھۆوۈِىتي وۆرۈٔۈغتە لوٌٍىّبٍذىغبٔذەن وۆرۈٔىذۇ .تەختىە چىممبْ ھەرلبٔذاق
ثىر ھۆوۈِەت لوٌٍىّبٍّىس دېَىػىىٕي ثىٍەْ ،ئبِّىۋى تەغىىالتالر ،ئۆوتىچي پبرتىَىٍەر
لىٍىۋاتمبْ ٍبردەٍِەرٔي ھۆوۈِەت ثۇ ثىسٔىڭ ئىػىّىس ئەِەش ،ئۇ ئىػالر ئبِّىۋى تەغىىالتالر
تەرىپىذىٓ لىٍىّٕبلتب دېَىػىذۇ .ثىسٔىڭ ئبدەٍِىرىّىس تۈروىَىگە وىرىپال ئبٌطب ،ئۇالرٔىڭ تۇرۇظ
ِۇددىتي توغۇپ وەتىەْ ثوٌطىّۇ ھەرگىس چېگرادىٓ چىمىرىۋەتّەٍذۇ .ئەِّب ئەرەة ئەٌٍىرى ئۇٔذاق
ئەِەش .ئۇالر ۋىسا ۋالتي توغمبْ ھبِبت ثبغمب دۆٌەتىە چىمىپ وەت دەپ لىطتبٍذۇ .تۈروٍەر ئۇٔذاق
لىٍّبٍذۇ .ئۇالر ٍۀە ضېٕىڭ ۋىساڭٕىّۇ ئۇزارتىپ تۇرىذۇ ،تب ئۆزۈڭ چىمىپ وېتىّەْ دېّىگىچە ضبڭب
ثىر ٔېّە دېّەٍذۇ .تۈروىَىذە ئەٍطب ثەگٕىڭ خبتىرە ِۇٔبرى ثبر .ئىطتبٔجۇٌذىىي ئبٍبضوپىَە
چىروبۋضىٕىڭ وەٍٕي تەرىپىذە (ثۇ توغرا ئەِەش .ئبٍبضوپىَە چېروبۋ ئەِەش ثەٌىي جبِىٌ .ھبزىر
ِۇزېٌ لىٍىٕغبْ .ئەٍطب ثەگٕىڭ خبتىرە ٍېرىّۇ ئبٍبضوپىَىٕىڭ ئبٌذىذىىي ھەٍۋەتٍىه ضۇٌتبْ
ئەخّەت جبِىَطىٕىڭ ضوي تەرىپىذىىي وىچىه ثبغچىذا– .تەرجىّبٔذىٓ) .ئۇ خبتىرە ِۇٔبرىطىذا
تۈروىَە ثىٍەْ غەرلي تۈروىطتبْ ثبٍرىمي لبداغٍىك .ئۇ ثبٍرالالر لەٌەٍذىٓ ٍبضبٌغبْ .خىتبً تبغمي
ئىػالر ِىٕىطتىرٌىمي ثۇٔىڭغب ٔبرازىٍىك ثىٍذۈرۈپ تۈروىَە تبغمي ئىػالر ِىٕىطتىرٌىمىذىٓ ثۇ
ثبٍرالٕي ئېٍىپ تبغالغٕي تەٌەپ لىٍغبْ .تۈروىَە تبغمي ئىػالر ِىٕىطتىرٌىمىّۇ ثبٍرالالرٔي
ئېٍىپ تبغالپ ِۇٔبرىٕي ضبلالپ لېٍىػمب ِبلۇي وېٍىپ ضۆوىىٍي ئبدەَ ئىۋەرتىەْ .ثىر لبٔچە ئبدەَ
وېٍىپ ثبٍرالالرٔي لۇِۇرِبلچي ثوٌۇۋاتمبٔذا ثىر ِەضت وېٍىپ :ضىٍەر ٔېّە لىٍّبلچي؟  -دەپ
ضورىغبْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇ ِەضت ئۇٍغۇرِىىۀذۇق؟
ِۇختەرٍ :بق ،ثىر تۈرن ئىىەْ .ثبٍراق ضۆوّەوچي ثوٌۇۋاتمبٔالر :ثۇ دېگەْ تبغمي ئىػالر
ِىٕىطتىرٌىمىٕىڭ ئىػي .ضېٕىڭ چبتىمىڭ ٔېّە!  -دېگۀذە ،ھېٍىمي ِەضتٔ :ېّە دېذىڭ ضەْ،
تبغمي ئىػالر ِىٕىطتىرٌىمىٕىڭ ئىػي دېگەْ ٔېّە گەپ! ثۇ دېگەْ تبغمي ئىػالرٔىڭ ئەِەش
پۈتۈْ تۈروٍەرٔىڭ دۆٌەت ثبٍرىمي! دەپ توضۇۋاٌغبْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :پۈتۈْ تۈرن ثبٍرىمي دېگىٕي لبٔذاق ثبٍراق؟ دۇَٔب تۈروٍىرىٕىڭ ئورتبق ثبٍرىمىّۇ
ثبرِىذى؟
ِۇختەر :ئۇٔذاق ئەِەش .ثىس دېگەْ ھەِّىّىس تۈرن .غۇڭب ثىسٔىڭ ثبٍرىمىّىسٔىّۇ ئۇالر ئۆز ثبٍرىمي
لبتبرىذا وۆرىػىذۇ .ئۇٔىڭ ئۈضتىگە ئۇالرٔىڭ ثبٍرىمي ثىٍەْ ثىسٔىڭ ثبٍرىمىّىس ئوپ-ئوخػبظ .غۇڭب
ثىسِۇ ئۇالرٔىڭ ثبٍرىمىٕي ئۆز ثبٍرىمىّىس ھېطبثالٍّىس .ثبٍىمي ِەضت :تۈرن ثبٍرىمي جەۋالْ
لىٍىپال تۇراالٍذىىي ،ھەرگىس ٍېمىٍّبضتۇر! ضىٍەر ٔېّە لىٍىّەْ دەٍطىٍەر! خبالٍىك وېٍىڭالر!
ثۇٍبلمب وېٍىڭالر! دەپ وىػىٍەرٔي ثىر دەِذىال ئوالغتۇرۇۋاٌغبْ .ثىردەِذىال ٔەچچە تۈِەْ ئبدەَ
ٍىغىٍىپ ٔبِبٍىع لوزغبپ ھۆوۈِەتىە ٔبرازىٍىك ثىٍذۈرگەْ.
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غۇ چبغذا ِۀّۇ تۈروىَىگە ثبرغبْ ئىذىُ .تبِوژٔب خبدىٍّىرى ِۀذىٓ ٔەٌىه دەپ ئىٕگٍىسچە
ضورىۋېذىِ ،ەْ ئۇالرغب غەرلىٌ تۈروىطتبٍٔىمّەْ دەپ جبۋاة ثەردىُ .غۇٔىڭ ثىٍەْ ئۇالر ِبڭب
وۆڭۈي ثۆٌۈپ :ضىٍەر خىتبٍالرٔىڭ لوٌىذا لبٌغبْ غۇٔذالّۇ؟ ھبزىر ئۇ تەرەپتىىي ئەھۋاٌالر
لبٔذالىراق دەپ ھېططىذاغٍىك لىٍىپ ،تۈروىَىذە دىممەت لىٍىػىّىسغب تېگىػٍىه ئىػالرٔي
ضۆزٌەپ وېتىػىەْ ئىذى .غۇڭب ثىس ِۇضۇٌّبٔالر ئبٌىّىذە ،ئەرەة دۇَٔبضىذا ،ثۇرۇْ ھۆوۈِەت
تەرەپٕىڭ ِبددىٌ ۋە ِۀىۋى ٍبردىّىگە ئېرىػەٌّەً ،پەلەت خەٌمىٕىڭال ٍبردىّىگە ئېرىػىپ
وەٌگۀّىس .ئەگەر ئۇ ئەٌٍەرِۇ دېّووراتٍىػىع ٍوٌىغب لەدەَ لوٍبٌىطب ،ثىسِۇ ثەٌىىُ ئۇ
ھۆوۈِەتٍەرٔىڭ ھېطذاغٍىمىغب ئېرىػەٌىػىّىس ِۇِىىٓ .ئىطالَ ثىٍەْ غەرثٕىڭ تولۇٔۇغۇغي
ھبزىرچە ثىسگە دەخٍىطي ثبردەن لىٍغىٕي ثىٍەْ ،ئۇزۇٕٔي ئوٍٍىغىٕىّىسدا ثىسگە پبٍذىطي
تېگىذىغبْ ثىر ئىع.

ئوتتۇرىذا بىرەر دۆٌەت بوٌۇپ لبٌطب ئورتب ئبضىَب تېخىّۇ بىخەتەر بوٌىذۇ

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثۈگۈٔىي وۈٔذە ثبرٌىك تۈروي ِىٍٍەتٍەردىٓ ثوٌغبْ ئورتب ئبضىَب ئەٌٍىرى
ئۇرۇضالرٔىڭ تەضىرىٕي ئبزاٍتىع ئۈچۈْ ثوٌطىّۇ خىتبً ثىٍەْ ٍېمىٕالغّبلتب .ثۇ تەرىپىّۇ غەرلي
تۈروىطتبْ ِۇضتەلىٍٍىمىغب پبٍذىٍىك ئەھۋاي ئەِەضتۇ ھەرلبچبْ؟
ِۇختەر :ئۇالرٔىڭ خىتبً ثىٍەْ ٍېمىٍٕىػىػىذىىي ِەلطەت ،رۇضىَە ثىٍەْ خىتبً ئوتتۇرىطىذا
ثىر تەڭپوڭٍۇلٕي ضبلالظ ،رۇضىَىٕىڭ تەضىر دائىرىطىذىٓ لۇتۇٌۇپ چىمىػٕي ِەلطەت
لىٍىػتۇر .ئۇالر ثىرەر ٍۈز ٍىٍذەن ۋالىتتىٓ ثېرى رۇضىَىٕىڭ تەضىر دائىرىطي ئىچىذە ٍبغبپ
وەٌگەْ ثوٌغبچمب ،ئۇالردىٓ ثىرالال ئبٍرىٍىپ وېتەٌىػي ِۇِىىٓ ئەِەش .ثۇٔذاق ثوٌۇغٕي
رۇضىَىّۇ خبٌىّبٍذۇ .ثۇٔذاق ثىر ئەھۋاٌذا ئورتب ئبضىَب ئەٌٍىرى ئۆز ِۀپەئەتٍىرىٕي وۆزٌەپ ثۇ
ئىىىي دۆٌەت ئوتتۇرىطىذا ثىر تۈرٌۈن ِۇۋازىٕەتٕي ضبلالپ تۇرۇغمب ،غۇ ئبرلىٍىك ئۆزٌىرىٕىڭ
ِۇلىٍّىمىغب وبپبٌەتٍىه لىٍىػمب تىرىػّبلتب .غبڭخەً ھەِىبرٌىك تەغىىالتي غەرلي
ت ۈروىطتبٍٔىمالرٔىڭ ئورتب ئبضىَبدىىي پبئبٌىَەتٍىرىٕي ئەڭ ٍۇلىرى دەرىجىذە چەوٍەظ روٌىٕي
ئوٍٕىّبلتب .ئەِّب ئورتب ئبضىَب ئەٌٍىرىّۇ چولۇَ ئۆزگىرىػي ِۇِىىٓ .ھبزىر ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىذىال
ِۇضتەثىت ھۆوۈِذارالر ھۆوۈِەت ئۈضتىذە تۇرِبلتب .ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىذىال ضوۋېت ئىتتىپبلي
ٍىّىرىٍگۀذىٓ وېَىٓ ،ئەٍٕي ۋالتىذىىي ووِپبرتىَە ضېىرېتبرٌىرى پىرىسدىٓ ثوٌۇۋېٍىػمبْ
ثوٌۇپ ،ئۇالر تب ھبزىرغىچە ھولۇلتىٓ چۈغىىٍي ئۇٔىّبٍۋاتىذۇ – لبزالىطتبْ ،ئۆزثەوىطتبْ،
تبجىىىطتبْ ،تۈروّۀىطتبْ ،ثۇالرٔىڭ ھەِّىطىال تۈروي ئەٌٍەر .لىرغىسىطتبٔذا رەڭٍىه ئىٕمىالة
پبرتالپ ئبلبٍىۋٔي لوغٍىۋېتىػتي .ئەِّب ئۇالرٔىڭ جوغراپىَىٍىه ئورٔي ،ئىمتىطبدى ئەھۋاٌي ٍۀىال
غۇ ئىىىي چوڭ دۆٌەت ئبرىطىذا لبٌغبْ ثوٌغبچمب ،ئوتتۇرا ٍوي تۇتۇغتىٓ ثبغمب ئبِبٌي ٍوق .ئۇزۇٕٔي
ئوٍٍىغبٔذا ئۇالر خىتبٍذەن ثۇٔذاق ٍەر وۆٌىّي چوڭ ،ئبدىّي وۆپ ثىر دۆٌەت ثىٍەْ چېگرىٍىٕىپ
لېٍىػٕي خبٌىّبٍذۇ .ثۇٔذاق ئەھۋاي ئۇالرغب خەۋپٍىه .ئەگەر ئۇالر خىتبٍٕىڭ چېگرىطىذىٓ ٍىرالتب
تۇراٌىغىٕىذاٍ ،ۀي ئوتتۇرٌۇلتب ثىرەر دۆٌەت ئبٍرىپ تۇرغىٕىذا ئۇالر دۆٌىتىٕي تېخىّۇ ثىخەتەر
ھېطبپٍىػىذۇ.
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ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەِىطە ئۇالرِۇ غىٕجبڭٕىڭ ِۇضتەلىٍٍىمىٕي خبالِذۇ؟
ِۇختەر :غۇٔذاق ،ئۇالرِۇ خبالٍذۇ .ئۇالر ِۇضبپىر ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئۇٍغۇرچە رادىئو ئىطتبٔطىطي
لۇرۇغىغب ،ئۇٍغۇرچە گېسىت چىمىرىػىغب ئىسچىً ٍوي لوٍۇپ وەٌّەوتە .ئەِّب ٍبٌغۇز
ھېططىَبتمىال تبٍىٕىع ٍېتەرٌىه ھېطبثالّٔبٍذۇ .ھبزىر ئۇالرٔىڭ دۆٌەت ئىگىٍىه ئبضبضي ٔبچبر،
خەٌمئبراٌىك ئبثرۇٍىّۇ ٍۇلىرى ئەِەش ثوٌغبچمب ،خىتبً ثىٍەْ ٍېمىٓ ِۇٔبضىۋەتتە ثۆٌىػي ئۇالرغب
پبٍذىٍىك .غۇڭب ئۇالر غەرلي تۈروىطتبْ ِۇضتەلىٍٍىمي ھەرىىىتىٕي لوٌالغٕي توختىتىپ
لوٍۇغمبْ .ئەِّب ئۇالرٔىڭ ئىگىٍىىي ٍۈوطىٍىپ ،دېّووراتٍىػىػٕي ئىػمب ئبغۇرۇپ ثوٌغىٕىذىٓ
وېَىٓ ،ئۇ ٍەردىىي خەٌمٍەرٔىڭ ھېططىَبتي ٍۀىال ثىس تەرەپتە ثوٌىذۇ.

ئبِېرىىب غىٕجبڭ ِەضىٍىطىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ خىتبٍٕي پبرچىٍىػي ِۇِىىٓ

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەِّب غەرلي تۈروىطتبْ ِۇضتەلىٍچىٍىرى ئۈچۈْ ئبٌغبٔذا ئبضبضٍىك ِەضىٍە
خىتبً ِەضىٍىطي ثوٌۇپ ،ئۇ ئەٌٍەر ھېططىٌ جەھەتتىٓ ضىٍەر تەرەپتە تۇراٌىغىٕي ثىٍەْ ثۇٔذاق
ھېططىٌ وۈچىە تبٍىٕىپ خىتبً ثىٍەْ تىروىػەٌّەٍذۇ-دە.
ِۇختەر :دېگىٕىڭ توغرا .غۇٔىڭٍىك ثىٍۀال خىتبً ثىٍەْ تىروەغىىٍي ثوٌّبٍذۇ .ئۇالرِۇ ئەضىەر
چىمىرىع ٍوٌي ثىٍەْ ثىسگە ٍبردەَ لىالٌّبٍذۇ .ئەِّب ئۇالر دۆٌىتىذىىي ئۇٍغۇرالرٔىڭ غەرلي
تۈروىطتبْ ِۇضتەلىٍٍىمي ئۈچۈْ ئەروىٓ پبئبٌىَەت ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕىػىغب ٍوي لۇٍبٌىػي
ِۇِىىٓ.
ۋاڭ ٌىػَوڭٍ :بٌغۇز وۆزلبراغٍىرىٕي ئەروىٓ ثبٍبْ لىٍىع ،ضىرتتب تۇرۇپ پبئبٌىَەت لىٍىػمىال
تبٍىٕىپ خىتبٍٕي ٍەڭگىٍي ثوٌّبٍذۇ-دە.
ِۇختەر :ئەِ ّب ثىس خەٌمبرادا ھەر جەھەتتىٓ ھەِىبرٌىك تىىٍىَەٌىػىّىس ِۇِىىٕغۇ .ھبزىرچە
خىتبٍالر ئبِېرىىىغىال ثىر تەھذىت ثوٌۇپ تۇرغبٔذەن لىٍغىٕي ثىٍەْ ٍبپؤىَىگىّۇ ،رۇضىَىگىّۇ
ثىر تەھذىتتە.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضېٕىڭچە ثۇ دۆٌەتٍەرٔىڭ ھەِّىطىال خىتبٍٕىڭ پبرچىٍىٕىػىٕي خبالٍذىغبّٔىذۇ؟
ِۇختەر :ئەٌۋەتتە خبالٍذۇ .ثۇ جەرٍبٔذاِ ،ەضىٍەْ ٍۇگطالۋىَىٕي ثوضٕىَە تولۇٔۇغىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ
پبرچىٍىۋەتىىٕىگە ئوخػبظ ،خىتبٍٕىڭ پبرچىالغتب پبٍذىٍىٕبالٍذىغبْ ثىردىٓ ثىر ئبِبي
غىٕجبڭذىٓ پبٍذىٍىٕىػتۇر .ئبِېرىىب لبتبرىذىىي ئەٌٍەر ضبڭب چىٓ دىٍىذىٓ ٍبردەَ لىٍىػّىغبْ
ثىٍەْ ضۀذىٓ پبٍذىٍىٕىػي ِۇِىىٓ .ئۇالر پبٍذىٍىٕبالٍذىغبْ ووزۇرِۇ ئۇٍغۇر .ثۇ ئىػتب خىتبٍذىىي
ثبرٌىك ِىٍٍىٌ ِەضىٍىٍەر ئىچىذە ئەڭ ئبضبْ پبٍذىٍىٕىػمب ثوٌىذىغبْ ٍەر ٍۀىال غىٕجبڭ.
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ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەِّب ثۇ دېگۀٍىرىڭٕىڭ ھەِّىطىال ثىر پەرەز .وىػىٍەر ئبِېرىىب خىتبٍٕي
پبرچىالظ غەرىسىذە ٍۈرىَذۇ دېگىٕي ثىٍەْ ،ئبِېرىىب راضتىٕىال ثۇٔذاق ثىر پىالْ تۈزگۀٍىىىٕي
ھېچىىُ ثىٍّەٍذۇ.
ِۇختەر :ئۇالرٔىڭ خىتبٍٕي پبرچىالٍذىغبٍٔىمي ئېٕىك!
ۋاڭ ٌىػَوڭ :چولۇَ دەِطەْ؟ ثۇٔذاق دەپ وېطىپ ئېَتبٌّبٍطەْ .ئۇٔذاق ثىر پىالٔي ثبر
دېَىٍگىٕىذىّۇ ِۇتٍەق ِەخپىٌ ثىر پىالْ ثۆٌىػي ِۇِىىٓ.
ِۇختەر :ثۈگۈْ خىتبٍٕي ثىرال ِىٍٍەتٍىه دۆٌەت دەپ ئېٍىع ِۇِىىٓ .غۇٔچە وۆپ ٔوپۇضٍۇق ثىر
دۆٌەت ،ئىگىٍىىي تەرەلمىٌ لىٍىپ ثەٌگىٍىه ثىر دەرىجىگە ٍەتىىٕىذىٓ وېَىٓ چولۇَ ئەتراپمب
لبراپ وېڭىَىػىە ئۇرۇٔىذۇ .ئۇالرٔىڭ وېڭىَەٌەٍذىغبْ ثىردىٓ ثىر ثوغٍۇلي ئورتب ئبضىَب ثىٍەْ
رۇضىَە ثوٌۇپ ،ثبغمب ھەرلبٔذاق ثىر دۆٌەتىە وېڭىَىع ئىّىبٔىَىتي ٍوق .خەٌمئبرا ضەھٕىذە
خىتبً ثىٍەْ ئبِېرىىىٕىڭ ٍبرىػىپ ئۆتەٌىػي ئەضال ِۇِىىٓ ئەِەش .ئەگەر خىتبً
ووِپبرتىَىطي داۋاٍِىك ضبلٍىٕىپ لبٌىذىغبٔال ثوٌىذىىەْ ،ھبزىرلي ۋەزىَەتتە چىڭ تۇرغبٔال
ثوٌىذىىەْ ،ئۇٔذالتب ثۇ پبرتىَە ِىٍٍىٌ ضوتطىَبٌىسَ پبرتىَىطىگە ئبٍٍىٕىذۇ .ووِپبرتىَە ثۇٔذاق
ثىر پبرتىَىگە ئبٍالٔغبْ وۈٔىطي چەتىە لبراپ وېڭىَىػىە ثبغالٍذۇ .ئۇٔىڭذىٓ ثبغمب ِبڭغۇدەن ٍوٌي
ٍوق.
خىتبٍٕىڭ ھبزىرلي ئەھۋاٌىذىٓ لبرىغبٔذا ،وۆپ پبرتىَىٍىه تۈزۈِٕي ئىػمب ئبغۇراٌىػي ِۇِىىٓ
ئەِەضتەن لىٍىذۇ .ثىر پبرتىَە تۈزۈِي ئۇٔذاق وۆپ پبرتىَىٍىه تۈزۈَ پەٍذا لىٍغىٍي ثوٌىذىغبْ
ثىرەر ِۇھىت ٍبرىتبٌّىذى .ئەِّب ئىمتىطبدى تەرەلمىَبت دېگەْ لبٔۇٔىَەتٍىه تەرەلمىٌ لىٍىذىغبْ
ثىر ھبدىطە .ھەر لبٔذاق ثىر دۆٌەتٕىڭ ئىگىٍىىي ثىر تۈز ضىسىك ثوٍىچە تەرەلمىٌ لىالٌّبٍذۇ.
ثۈگۈٔىىذەن ئۇٔذاق ئىگىٍىه تەرەلمىَبتىٕىڭ  0-0پىرضۀٍىه ئۆضۈغىگە ھەر دائىُ وبپبٌەتٍىه
لىٍغىٍي ثوٌىذىغبْ ئىع ئەِەش .تەرەلمىَبت ثەٌگىٍىه ثىر ٍەرگە وەٌگىٕىذە ،ثەٌىىُ 01-5
ٍىٍذىٓ وېَىٓ ثۇ تەرەلمىَبت ضۈرئىتي ئبضتىالغمب ٍبوي توختبغمب ثبغٍىغىٕىذىٓ وېَىٓ
جەِئىَەتتە دەرھبي ٔبرازىٍىك لوزغىٍىػمب ثبغالٍذۇ .ثۇ ھۆوۈِەت ٔېّىگە تبٍىٕىپ ثۇ ٔبرازىٍىمالرٔي
ثېطىمتۇراٌىػي ِۇِىىٓ؟ پەلەتال ِىٍٍىٌ ضوتطىَبٌىسَ پبرتىَىطىٕىڭ ٍوٌىال ثۇٔي
ثېطىمتۇراٌىػي ِۇِىىٓ.
ۋاڭ ٌىػَوڭِ :ىٍٍىٌ ضوتطىَبٌىسَ دېگىٕىڭ ٔېّە؟ ثۇ گەپٕي ٔەدىٓ چىمبردىڭ؟
ِۇختەر :ضوتطَبٌىطتالر پبرتىَىطىٕىغۇ ثىٍەرضەْ؟ ھىتٍېرٔىڭ پبرتىَىطي غۇٔذاق ثىر پبرتىَە
ئەِەضّىذى؟
ۋاڭ ٌىػَوڭ :دۆٌەت ضوتطىَبٌىسَ پبرتىَىطي دېگىٕىّۇ؟
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ِۇختەر :غۇٔذاق ،دۆٌەت ضوتطىَبٌىسَ پبرتىَىطي .ئەِّب ئۇالر ثۇٔي دۆٌەت ٔبِىذا ئەِەش ثەٌىي
ِىٍٍەت ٔبِىذا ئىػٍەتىەْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭٍ :ۀي ضەْ خىتبً چولۇَ فبغىسىُ ٍوٌىغب لبراپ ئىٍگىرىٍەٍذۇ دېّەوچىّۇ؟ ئىع غۇ
ٔۇلتىغب ثبرغىچە ئبِېرىىىٍىمالر ثىٍەْ غەرپٍىىٍەر ثۇٔىڭغب لبرغي چىمىپ خىتبٍٕي پبرچىالغمب
وىرىػىذۇ دېّەوچىّىذىڭ؟
ِۇختەر :غۇٔذاق .خىتبٍٕىڭ دۇَٔب ِىمَبضىذىىي ضىَبضىٌ ئىمتىطبدى ِۀپەئەتي ئبِېرىىىٕىڭ،
ٍبپؤىَىٕىڭ ،غۇٔىڭذەن ٍۀە رۇضىَىٕىڭ ِۀپەئەتٍىرى ثىٍەْ تولۇٔۇظ پەٍذا لىٍىذۇ.
ِەروىسىٍەغىەْ ھۆوۈِەت ِۇلىُ ثوٌۇپ ثىرەٌىگىٕىذە ثۇٔذاق ئېھتىّبٌٍىك وۆرۈٌّەضٍىىي
ِۇِىىٓ .ئەِّب ٍەرٌىه ثىٍەْ ِەروىسى ھۆوۈِەت ئوتتۇرىطىذا تولۇٔۇظ وۆرۈٌۈغي ھبِبْ
خىتبٍذىىي ِەروىسى ھبوىّىَەتّۇ ٌىڭػىػمب ثبغالٍذۇ .ئۇ چبغذا غەرة ئەٌٍىرى ،ئبِېرىىب ٍبوي
رۇضىَە ِىٍٍىٌ ِۀپەئەت دېگۀٕي وۆتۈرۈپ چىمىپ خىتبٍٕي پبرچىٍىػي ِۇِىىٓ.

بىسدىٓ بىرەر-ئىىىي ِىٍَوْ ئبدەَ لۇرببْ بۆٌىػي ِۇِىىٓ

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضەْ پبرچىٍىٕىع ئەھۋاٌي چولۇَ ٍۈز ثېرىذۇ دېگەْ ثۇ پەرىسىڭٕي ثبغمىالر
ئبٌٍىّۇلبچبْ ئوتتۇرىغب لوٍۇٌۇپ ثوٌۇٔغبْ .ئۇٔىڭ ئۈضتىگە پبرچىالٔغبٔذىٓ وېَىّٕۇ غىٕجبڭذا
ٍۀىال ئۇٍغۇرالر ضبٔىذىٓ وۆپ پەرق لىٍّبٍذىغبْ ِ 0ىٍَوْ خىتبً ٍبغبۋاتمبْ ثىر غىٕجبڭ
ئوتتۇرىغب چىمىذۇ .ثۇ خىتبٍالر غىٕجبڭذىىي ئبرِىَىٕيِ ،بٌىَىٕي ،ئىمتىطبدٔئ ،ېفىت
لبتبرىذىىي ئبضبضٍىك ِۀجەٌەرٔي لوٌىذا تۇتۇپ تۇرغبْ ثوٌىذۇ .غىٕجبڭٕىڭ ئەھۋاٌي غىساڭغب
ئوخػىّبٍذۇ .تىجەتتىىي خىتبٍالر ئۇ ٍەردە جەڭ لىٍىّەْ دەٍذىىەْ ،خىتبً ئۆٌىىٍىرىذىٓ
ٍېمىٍغۇٔ ،ېفىت ،ئبغٍىك لبتبرىذىىي ئۇرۇظ ِبتېرىَبٌٍىرىٕي توغۇپ وېٍىػىە ِەججۇر .ئەِّب
غىٕجبڭذا خىتبٍالر ثۇٔذاق ثۇٍۇِالرٔىڭ ھەِّىطىٕي غۇ ٍەردىال ھەي لىٍىع ئىّىبٔىغب ئىگە.
ِۇختەر :ئەگەر غىٕجبڭذا ئۇرۇظ پبرتالپ لبٌغىذەوال ثوٌىذىىەْ ،ثۇ ٍەردىىي خىتبٍالرٔىڭ ئەڭ
وبِىذا  11پىرضۀت لىطّي ثىر ٍىٍغب لبٌّبٍال ئۆزٌۈوىذىٓ خىتبٍغب لېچىپ وېتىذۇ .ھېچ
ثوٌّىغبٔذا پېٕطىَىگە چىممبٔالر ،ئىمتىطبدى ئەھۋاٌي ٍبخػىراق ثوٌغبٍٔىرىٕىڭ ھەِّىطي
دېگۈدەن ٍۇرتىغب وېتىپ لبٌىذۇ .ثۈگۈٔىي وۈٔذىّۇ خىتبٍالر لېرىغىٕىذا ،پېٕطىَىگە چىممىٕىذا
ھەِّىطىال ٍۇرتىغب وېتىػّەوتە .ثۇ دېگەْ ثىر ئوِۇِي ٍۈزٌىٕىع .خىتبً ثبٌىٍىرىذىٓ
خىتبٍذىىي ئبٌىٌ ِەوتەپٍەرگە وىرەٌىگۀٍىرىٕىڭ  01پىرضۀتي لبٍتىپ وەٌّەٍذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٔذاق دېگىٕىڭ ثىٍەْ ،غىٕجبڭذىىي خىتبٍالر ھبزىر ئۈچىٕچي ۋە تۆتىٕچي ئەۋالد
خىتبٍالرغب ئبٍالّٔبلتب… .
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ِۇختەر :ئۇٔذاق لبرىغىٍي ثوٌّبٍذۇ ،ثىسٔىڭ لېچىپ ثبرىذىغبٔغب ثبغمب ٍېرىّىس ٍوق .غۇڭب ثىس
ئۇٍغۇرالر ثۇ ٍەردىٓ ئبٍرىالٌّبٍّىس .ئەِّب خىتبٍالرٔىڭ وېتىذىغبْ ٍۇرتٍىرى ثبر ،دائىُ ٍۇرتىغب
لبٍتىع ووٍىذىال ٍۈرىػىذۇ .غۇڭب ئۇالر ثىر تەرەپتىٓ ئېتىػىپ ثىر تەرەپتىٓ غەرلمە لبراپ
چېىىٕىػي ِۇِىىٓ .ئۇالرٔىڭ ِىٍتىمي ثوٌغىٕي ثىٍەْ ئبتىذىغبْ ئولي چەوٍىه .ثەن ثوٌطب ثىرەر
ٍۈز پبٍذىٓ ،ئىىىي ٍۈز پبٍذىٓ ئولي ثبر دەٍٍي ،ثۇ ئولي تۈگىگۀذە لبٔذاق لىٍىذۇ؟ ٍۀە ٍۇرتىّىسغب
وەتىىٕىّىس تۈزۈن ،ئۇ ٍەردە ئۇرۇغ-تۇلمبٍٔىرىّىس ثبر ،غۇڭب ٍۇرتىّىسغب وېتىپ لبٌغىٕىّىس تۈزۈن
دېَىػىذۇٍ .ۀە ثىر جەھەتتىٓ غىٕجبڭذىىي خىتبٍالرٔىڭ ِەدۀىَەت ضەۋىَىطي تۆۋەْ .ھبزىر
ووِپبرتىَە خىتبٍٕىڭ دۆٌەت وۈچي ثۇرۇٔمىذىٓ وۈچٍۈن دەپ تەرغىت لىٍىپ وېٍىۋاتمبچمب،
ِىٍٍىتىٕي وۈچٍۈن دەپ ثىٍگەْ خىتبٍالر تېرىطىغب پبتّبً لېٍىػّبلتب .ثۇٔذاق ثىر ئەھۋاٌذا
ووِپبرتىَىّۇ ِىٍٍىتچىٍىه تۇٍغۇالردىٓ پبٍذىٍىٕىپ خىتبً جەِئىَىتىٕي تىسگىٍٕەغىە
ئۇرۇٔىػىذۇ .ئەِّب وۈٍٔەرٔىڭ ثىرىذە خىتبً پۇلراٌىرى ثۇ ِىٍٍەتٕىڭ ئۇٔچە وۈچٍۈن ثىر ِىٍٍەت
ئەِەضٍىىىٕي تؤۇپ ٍەتىىٕىذە ،ئۇالردىىي ئۈِىذضىسٌىه ثەوال تېس ئوتتۇرىغب چىمىػمب ثبغالٍذۇ.
خىتبٍالرٔىڭ ئبرِىَىطي ثبر ،غىٕجبڭذىىي ثىڭتۋۀٍىىٍەردىّۇ لوراي ثبر ثوٌغبچمب ،دەضٍىپىذە ثىس
ھەلىمەتۀّۇ زور چىمىُ تبرتىػىّىس ِۇِىىٓ .ثەٌىىُ ثۇ جەرٍبٔذا ثىس ثىرەر-ئىىىي ِىٍَوْ
وىػىذىٓ ئبٍرىٍىپ لېٍىػىّىسِۇ ِۇِىىٓ .ئۇٔذاق ثوٌغىٕي ثىٍەْ ،تبٌىجبّٔۇ ٍبٌغۇز ئۆز وۈچىگە
تبٍىٕىپ تىروىػىپ وەٌّىگەْ .ئىطالَ پىذائىٍَىرى تبرىختىٓ ثېرى ثبر ثوٌۇپ وەٌگەْ .چىچۀٍەر
ھېچمبچبْ پۇي تۆٌەپ ثبغمىالرٔي ٍۇرتىغب تەوٍىپ لىٍغىٕي ٍوق .ئەوطىچە ٔۇرغۇْ وىػىٍەر
پىذائىٌ ثوٌۇپ چېچەْ ئۇرۇغىغب لبتٕبغمىٍي ئۆزٌىرى خبالپ ثبرغبْ .پۈتۈْ تۈروي خەٌمٍەرٔىڭ
ٔوپۇضي ٍۈز ئەٌٍىه ِىٍَؤغب ٍېتىذۇ – تۈروىَە تۈروٍىرى ِ 01ىٍَؤذەن ،ئۆزثېىٍەر 05
ِىٍَؤذەن ،لبزالىطتبٔذىىي تۈروىٍەرِۇ ِ 01ىٍَؤذىٓ ئبرتۇق ،لىرغىسىطتبٔذىّۇ تۆت ٍېرىُ
ِىٍَوْ تۈروي ٍبغبٍذۇ .ئۇٔذىٓ لبٌطب تۈروّۀٍەر ،ئەزەرىٍەر ،رۇضىَىذىىي تبتبرالرٔىّۇ ھېطبثمب
لوتىػىّىس ِۇِىىٓ .چىچۀٍەرِۇ تۈروىٍەردىٓ .رۇضىَە تەۋەضىذە  0-0دەن تۈروي رىطپوپٍىىب ثبر.
ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىال ثىسٔي لوٌالٍذۇ.

ئېرۇضبٌىّٕي دۇَٔب پبٍتەختىگە ئبٍالٔذۇرۇظ

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضەْ ثىر تەرەپتىٓ ئىطالَ دۇَٔبضىٕىڭ ٍبردىّىگە ئېرىػەٌەٍّىس دەٍطەٍْ ،ۀە ثىر
تەرەپتىٓ غەرة ثىٍەْ ئبِېرىىىغب تبٍىٕىّىس دەٍذىىۀطەْ .ثۇ ئىىىىطي ثىر-ثىرضىگە زىت گەپٍەر
ئەِەضّۇ؟ ثوٌۇپّۇ ئىطالَ دۇَٔبضي ثىٍەْ غەرپٍىىٍەر ،ثوٌۇپّۇ ئبِېرىىب تولۇٔۇظ ھبٌەتتە
تۇرغبٍٔىمىٕي لبٔذاق دەٍطەْ؟
ِۇختەرٔ :ۇرغۇٍٔىغبْ خىتبٍالر ئىطالَ دۇَٔبضي دېطىال ئەرەثٍەرٔي وۆز ئبٌذىغب وەٌتۈرىػىذىىەْ.
ئۇالر ئىطالَ دىٕىٕي تەتمىك لىٍىػتىّۇ ئبضبضەْ ئەرەة دۇَٔبضىٕي تەتمىك لىٍىع ثىٍۀال
چەوٍىٕىذىىەْ .ثۇٔذاق لبراظ توغرا ئەِەش .ئەضٍىذە ئەرەثٍەر دۇَٔب ِۇضۇٌّبٔالر ٔوپۇضي ئىچىذە
ثەٌىىُ ئوْ پىرضۀتٕىال ئىگىٍىػي ِۇِىىٓ .دۇَٔبدىىي ئەرەثٍەر ِ 001ىٍَؤّۇ ٍبوي ِ 001ىٍَوْ
ئەتراپىذىال ٔوپۇضمب ئىگە.
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ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەِّب غەرپٍىىٍەر ثىٍەْ زىتٍىػىپ ٍۈرىذىغبٔالر ئەرەة دۇَٔبضي ثىٍۀال چەوٍۀگەْ
ئەِەضتە .پبوىطتبْ ،ھىٕذؤېسىَە لبتبرٌىمالر ثىٍۀّۇ زىذدىَەت ِەۋجۇت .گەرچە ثىر لىطىُ
ِۇضۇٌّبْ ئەٌٍىرىٕىڭ رەھجەرٌىرى ئبِېرىىب تەرەپتە تۇرغىٕي ثىٍەْ ،ئۇالرٔىڭ خەٌمي ئبرىطىذىىي
ٔۇرغۇْ وىػىٍەر ئبِېرىىب ثىٍەْ غەرة ئەٌٍىرىگە لبرغي.
ِۇختەر :خەي ئبضبضٍىمي پەٌەضتىٓ ئىػٍىرىغب ھېططىذاغٍىك لىٍىػىذۇ .ثىٓ الدىٓ ثىٍەْ
غەرپٍىىٍەرٔىڭ جەڭ لىٍىػىٕىڭ ئبضبضٍىك ضەۋەثىّۇ پەٌەضتىٓ ئۈچۈٔذۇرٍ .ەھۇدىَالرٔىڭ
ئبِېرىىىذىىي ئىمتىطبدى ۋە ضىَبضىٌ وۈچي ثىر لەدەر وۈچٍۈن ثوٌغبچمب ،ئۇالرٔىڭ ئبِېرىىىغب
وۆرضىتىذىغبْ تەضىرىّۇ ثىر لەدەر زور .غۇڭب ئبِېرىىىٍىمالرٔىڭ ِەٍذأي ئىطرائىً
ٍەھۇدىٍَىرىٕي لوغذاظ تەرىپىذە تۇرىذۇ .ثىٓ الدىّٕۇ تېررورٌۇق ٍوٌىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ئوتتۇرا
غەرق ئىػٍىرى ثىٍەْ ئوتتۇرا غەرق تىٕچٍىمىٕي ئىٍگىرى ضۈرۈغتە ئبِېرىىىغب زەرثە ثېرىع
ئبرلىٍىك ئۇٔي ئىطرائىٍغب ثېطىُ پەٍذا لىٍىػىٕي لوٌغب وەٌتۈرۈغٕي ِەلطەت لىٍغبْ .پەرىسىّچە
ثىٓ الدىٕٕىڭ ئەضٍي ٔىَىتي غۇ ثۆٌىػي ِۇِىىٓ .ئەِّب ئۇٔىڭ ِۆٌچىرى توغرا چىمّىذى.
پۈتۈْ دۇَٔب ِۇضۇٌّبٍٔىرىٕىڭ پەٌەضتىٍٕىىٍەرگە ھېططىذاغٍىك لىٍىػىٕىڭ ئبضبضي ضەۋەثي
ٍېرۇضبٌېُ – لۇددۇش ِەضىٍىطي ئۈچۈْ ئىذى .غىٕجبڭٍىمالرٔىڭ وۆپ لىطّي پەٌەضتىٍٕىىٍەرگە
ثىر لەدەر ھېطىذاغٍىك لىٍىػىٕىڭ ئبضبضي ضەۋەثىّۇ لۇددۇش ئۈچۈْ ثوٌغبْ .لۇددۇش –
ئىطالِٕىڭ ئىىىىٕچي ِۇلەددەش ٍېرى .ثۈگۈٔىي ۋەزىَەتتە ِۇضۇٌّبٔالر پەٌەضتىٍٕىىٍەر
ۋاضتىطىغب تبٍىٕىپال لۇددۇضٕىڭ ئىگىٍىه ھولۇلىٕي تەٌەپ لىٍىع ئىّىبٔىَىتي ثبر .لبٌغبْ
ئەرەة دۇَٔبضي ٍبوي ثبغمب ِۇضۇٌّبْ دۆٌەتٍىرى لۇددۇضٕىڭ ئىگىٍىه ھولۇلىٕي تەٌەپ لىالٌّبٍذۇ.
غۇڭب ئەرەثٍەر ئىطالَ ٔبِىذا لبٌغبْ ِۇضۇٌّبٔالرٔي پەٌەضتىٓ ئىػي ئۈچۈْ تۆھپە لوغۇغمب
وۈغىۈرتّەوتە .گەرچە ئەرەثٍەرٔىڭ ئىػي ثبرٌىك ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ئىػي ثوٌّىغىٕي ثىٍەْ،
لۇددۇش غبٍىطي ئۈچۈْ تۆھپە لوغۇظ ھەر ثىر ِۇضۇٌّبٕٔىڭ ِەججۇرىَىتي ثوٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ ھەر
ثىر ِۇضۇٌّبْ ثۇ ئىػتىٓ چەتتە لبالٌّبٍذۇ .ئەرەثٍەرِۇ ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ ِبٔب غۇ ھېططىَبتىذىٓ
پبٍذىالّٔبلتب .غۇڭب ئوتتۇرا غەرلتە ثۈگۈٔىىذەن ثىر ۋەزىَەتٕىڭ غەوىٍٍىٕىػي زىَبٍٔىك ئىػّۇ
ئەِەش .ثۇ ۋەزىَەت ۋالىتٍىك ثىر ھبدىطە .ئبِېرىىىٍىمالر چولۇَ ثىر وۈٔىطي ئوتتۇر غەرلتىٓ
وېتىذۇِ .ەٍٍي ٍ 5ىٍذىٓ وېَىٓ ثوٌطۇْ ٍبوي ٍ 01ىٍذىٓ وېَىٓ ثوٌطۇْ ،ئبِېرىىىٍىمالر چولۇَ
ئۇ ٍەرٌەردىٓ ئەضىەر چېىىٕذۈرىذۇ .ئەگەر لۇددۇش ِەضىٍىطي ھەي ثوٌۇپال لبٌىذىىەْ ،ئەرەة
دۇَٔبضىّۇ ئىطالَ ٔبِىذا پۈتۈْ دۇَٔب ِۇضۇٌّبٍٔىرىٕي وۈغىۈرتۈظ پۇرضىتىذىٓ ئبٍرىٍىپ لبٌىذۇ.
غۇٔذاق ثوٌغىٕىذا ،ئوتتۇرٌۇلتىىي ثبغمب ِەضىٍىٍەرِۇ ِەۋجۇت ثوٌۇپ تۇرۇظ غبرائىتىٕي
ٍولىتىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەِّب ثۈگۈٔىي ۋەزىَەتتىٓ لبرىغبٔذا ٍېرۇضبٌېُ ِەضىٍىطىٕىڭ ھەي لىٍىٕىع
ئېھتىّبٌي ٍولتەوال لىٍىذۇ.
ِۇختەر :غۇٔذاق .غەرپٍىىٍەرٔىڭ ئىطرائىٍغب ٍبردەَ لىٍىػىذىىي ضەۋەثّۇ ٍۀە غۇ لۇددۇش
ِەضىٍىطي .چۈٔىي ئۇ ٍەر ئەٍطب پەٍغەِجىرىّىس تۇغۇٌغبْ ٍەر دەپ لبرىٍىذۇ .خىرىطتىَبٍٔىمّۇ
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ئەضٍىذە ٍەھۇدىٌ دىٕىذىٓ تەرەلمىٌ لىٍىپ ئوتتۇرىغب چىممبْ ثىر دىٓ ثوٌغبچمب ،ثۇ ِەضىٍىذە
خىرىطتَبٍٔىك ثىٍەْ ٍەھۇدىٌ دىٕىٕي ئورتبلٍىممب ئىگە لىٍغبْ .خىرىطتَبٔالرِۇ لۇددۇضٕي
لبٍتۇرۇۋېٍىع خىَبٌىذا ٍۈرگەْ ثوٌۇپ ،ثۇرۇٔمي ۋالىتالردىىي ئەھٍىطەٌىپ (وىرىطت لوغۇٔي)
لوغۇٍٔىرى ضەپىرىٕىڭ ئبضبضٍىك ٔىػبٔي لۇددۇش ئىذى .ثۈگۈٔىي وۈٔذە ٍبۋروپبٌىمالر ثىٍەْ
ئبِېرىىىٍىمالر لۇددۇضٕي تبرتىۋېٍىع ئىّىبٔىغب ئىگە ئەِەش .غۇٔىڭذەن ئۇالر لۇددۇضٕي پۈتۈٍٔەً
ِۇضۇٌّبٔالرٔىڭ لوٌىذا لېٍىػىٕىّۇ خبٌىّبٍذۇ .غەرپٍىىٍەر لۇددۇضٕىڭ ِۇضۇٌّبٔالر لوٌىذا
تۇرغىٕىذىٓ وۆرە ٍەھۇدىَالرٔىڭ لوٌىذا تۇرغىٕىٕي ئەۋزەي وۆرىػىذۇ .غۇڭب ئوتتۇرا غەرق
ِەضىٍىطىٕىڭ تۈپىي ضەۋەثىٕي لۇددۇش ِەضىٍىطي دەپ لبراظ ِۇِىىٓ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەگەر ئەٍٕي ۋالتىذا ئېرۇضبٌىّٕي ثىرٌەغىەْ ِىٍٍەتٍەر تەغىىالتي ئۆتىۈزۈۋېٍىپ
ثبغمۇرغبْ ثوٌطب ئەھۋاي ٍبخػىراق ثوالرِىذى؟
ِۇختەر :ثۇٔذاق ھەي لىٍىع ئەڭ ٍبخػي چبرە ھېطبثٍىٕبتتي .ثىرٌەغىەْ ِىٍٍەتٍەر
تەغىىالتىٕىڭ ضەھىَە تەغىىالتي دەِذۇ ،پىً چىػي لىرغىمي خەٌمئبراٌىك ضوتي دەِذۇ ئىع
لىٍىپ ثبرٌىك تەغىىالتٍىرى ثىٍەْ ِەروىسىٕي پۈتۈٍٔەً لۇددۇضمب وۆچۈرۈپ ،لۇددۇضٕي ثىر
خەٌمئبرا غەھەرگە ئبٍالٔذۇراٌىغبْ ،ثۇ غەھەرٔي ثىرٌەغىەْ ِىٍٍەتٍەر تەغىىالتي ثبغمۇرىذىغبْ
دۇَٔب پبٍتەختي ھبٌىغب وەٌتۈرگەْ ثوٌطب ئىذى ،ھەلىمەتۀّۇ ٍبخػي ئىع ثوالتتي.

ئۇٍغۇرالر وبپىتبٌىسِٕي ھىّبٍە لىٍىذۇ

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضېٕىڭ ئەتراپىڭذىىي ئۇٍغۇرالر ثىٓ الدىٕغب لبٔذاق لبراٍذۇ؟
ِۇختەر :ئىطالَ دۇَٔبضىذىىىٍەر ئۇٔىڭغب ھېططىذاغٍىك لىٍغبْ ثىٍەْ ئۇٔي لوٌالپ وەتّەٍذۇ.
ٔۇرغۇٍٔىغبْ ئۇٍغۇرالر ثىسٔىڭ ئىػٍىرىّىسٔىڭ ئىٍگىرى ضۈرۈٌۈغىگە ثىٓ الدىٓ توضبٌغۇ ثوٌۇپ
لبٌذى دەپ لبرىػىذۇ .ئەضٍىذە ئۇ ثبغمىچە ثىرەر ئۇضۇٌذىٓ پبٍذىٍىٕىػي وېرەن ئىذى دېَىػىذۇ.
ئۇٔىڭ ئۆز ۋالتىذا پېٕتبگؤٕي – ثەغػىۋار ثىٕبٔي – ٍبوي ئبق ضبرإٍي پبرتٍىتىۋېتىػي
ھەلىمەتۀّۇ ثىر لەھرىّبٍٔىك ھېطبثٍىٕبتتي .ئەِّب ئۇ ئىّپېرىَە ثىٕبضىٕي (ئەضٍي لوغىىسەن
ثىٕب ثۆٌىػي وېرەن – ت) پبرتٍىتىۋەتتي .ثۇٔىڭ تەضىرى ثەوال ٍبِبْ ثوٌذى .ئۇ ثىٕبالردا
لبزالىطتبٔذىٓ ئبِېرىىىغب ثېرىپ لبٌغبْ ثىر ئۇٍغۇر لىسىّۇ ثبر ئىىۀذۇق (ئۇ لىسٍ ،ۀي گۈھەر
ضىَىتّەِەت ئىطىٍّىه ئۇٍغۇر لىسى ئەضٍىذە ئۆزثەوىطتبْ تبغىۀتتىٓ َٔوٍورومب ثبرغبْ – ت).
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٔذاق دېگىٕىڭ ثىٍەْ ئۇ ثىٕب ئەضٍىذە وبپىتبٌىسِٕىڭ ضىّۋوٌي ھېطبثٍىٕىػي
وېرەن ئەِەضّىذى؟
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ِۇختەر :ئەِّب ثىس ئۇٍغۇرالر وبپىتبٌىسِٕي ھىّبٍە لىٍىّىس-دە! ثىس ضوتطىَبٌىسَ دۆٌىتي ٍبوي
ئىطالَ دۆٌىتي لۇرۇغٕي خبٌىّبٍّىسغۇ .ثىسِۇ ثىر وبپىتبٌىطتىه دۆٌەت لۇرۇغٕي خبالٍّىس .ثىس
لۇرِبلچي ثوٌغبْ جەِئىَەتٕىڭ خبراوتېرى وبپىتبي ئۈضتىگە لۇرۇٌۇغي وېرەوتە!
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٔذاق دېگىٕىڭ ثىٍەْ لۇرئبٕٔىڭ تەٌەپ لىٍىذىغبْ جەِئىَەت تۈزۈِىّۇ ئبضبضەْ
ضوتطَبٌىسِغب ئوخػىػىپ وەتّەضّىذى؟
ِۇختەر :ئۇٔذاق ثىر ٍېرىّۇ ٍوق ئەِەش .غۇ ضەۋەثتىٓ ئەرەة ئوٍغۇٔۇظ پبرتىَىطي ئوتتۇرىغب
چىممبْ دېَىػىە ثوٌىذۇ .ئۇالر ضوتطىَبٌىسَ ثىٍەْ ئىطالِٕي ئبرىالغتۇرۇپ ئىچىذىٓ ئۆزىٍىرىٕىڭ
غۇٔذاق ثىر پبرتىَىطىٕي وەٌتۈرۈپ چىمىرىػمبْ ئىذى .ثىر لبرىّبلمب ئۇالرٔىڭ ثۇ ٍوٌي لۇرئبٔغب
ثەوال ِبش وېٍىذىغبٔذەن وۆرۈٔۈغي ِۇِىىٓ .ئەِّب ئىطالِٕىڭ ِبھىَىتي ثۇٔذاق ثىر ھەرىىەتٕي
لوثۇي لىٍّبٍذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضېٕىڭچە ِۇتٍەق وۆپ ضبٔذىىي ئۇٍغۇرالر وبپىتبٌىسِٕي ھىّبٍە لىٍىػبِذۇ؟
ِۇختەر :غۇٔذاق .ئۇالر وبپىتبٌىسِٕي ھىّبٍە لىٍىػىذۇ .ئۇالرٔىڭ لبرىػي ثوٍىچە وبپىتبي دېگەْ
جەِئىَەتٕىڭ ئۇٌي .ئىجتىّبئىٌ پبئبٌىَەتٍەردە ،ئۆزئبرا ئبٌّبغتۇرۇغالردا پۈتۈٍٔەً وبپىتبي
ئبٌّبغتۇرۇظ ھبدىطىطي ،وبپىتبي ھەرىىىتي ثوٌۇپ تۇرىذۇ .ثۇ جەِئىَەتٕىڭ ھەرىىىتىٕي
وبپىتبٌٕىڭ ھەرىىەتٍىٕىػي دەپ لبراظ ِۇِىىٓ .غۇٔذاق ئىىەْ ،ئۇٍغۇرالر ٍۀە لبٔذاق ثىر
جەِئىَەتٕي وۆز ئبٌذىغب وەٌتۈرەٌىػي ِۇِىىٓ دەٍطەْ.

تۈروي خەٌمٍەر بىر پۈتۈْ دۆٌەت لۇراٌّبٍذۇ

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثۈگۈٔىي وۈٔذە ھۆوۈِەت دائىرىٍىرى لوظ پبٔچىٍىك دېگەْ گەپٕي وۆتۈرۈپ
چىمىػتي .ئۇٔىڭ ثىرضي پبْ ئىطالِچىٍىكٍ ،ۀە ثىرضي پبْ تۈروچىٍىه .پبْ ئىطالِچىٍىك
دېگىٕي دىٕي ئىػالرغب ِۇٔبضىۋەتٍىه ثوٌطب وېرەن .ئەِّب پبْ تۈروچىٍىه دېگىٕي ِىٍٍەتچىٍىىىە
ِۇٔبضىۋەتٍىه ئىىەْ .ضېٕىڭچە ،ثۇٔذاق ئىىىي خىً ئېمىُ ئەِەٌىَەتتە ِەۋجۇتّۇ؟ ِەۋجۇت
دېَىٍطە ئۇٔىڭ تەرەلمىَبتي زادى لبٔچىٍىه؟ ثۇالر غىٕجبڭ ثىٍەْ ئۇٍغۇرالرغب ِۇٔبضىۋەتٍىه
ئىػالرِۇ؟
ِۇختەر :ثۇرۇْ دىٕي ضبھە وىػىٍىرىّىسٔىڭ وۆپ لىطّي ئىطالَ دۆٌىتي لۇرۇغٕي تەغەثجۇش
لىٍىػبتتي .ئەِّب ئۇالر ئىطالَ دۆٌىتي لۇرۇظ ئىّىبٔىَىتي ٍولٍۇلىٕي ،ثۇٔذاق ثىر غبٍە دۇَٔب
ئېمىّىغب ئۇٍغۇْ وەٌّەٍذىغبٍٔىمىٕي تؤۇپ ٍېتىػتي .پبْ تۈروچىٍىه ثوٌطب ،ثىسدە ئىسچىً ثبر
ثوٌۇپ وەٌگەْ ثىر ئېمىُ ثوٌۇپِ ،ىٍٍەتچىٍەرٔي ئبضبضەْ پبْ تۈروچىٍەر دەپ لبراغمب ثوالتتي .ئەِّب
غەرة ئەٌٍىرى ،رۇضىَە ،ئەرەة ئەٌٍىرى پبْ تۈروچىٍىىٕي خبٌىّبٍذىغبٍٔىمي ئۈچۈْ ئۇالرِۇ پبْ
تۈروچىٍىه ٔۇلتىطىٕي چىمىع لىٍّبٍذىغبْ ثوٌذى .ئەگەر پۈتۈْ دۇَٔبدىىي تۈروي خەٌمٍەر
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ثىرٌىػىپ ثىر پۈتۈْ دۆٌەت ھبٌىغب وېٍىۋاٌطب ،ئوتتۇرا ئبضىَبدىٓ تبرتىپ تۈروىَىگىچە،
ضىجىرىَىذىٓ تبرتىپ تب غىٕجبڭغىچە ثىر پۈتۈْ تۈروي ِىٍٍەتٍىرىذىٓ تەغىىً تبپمبْ ثىر دۆٌەت
لۇرۇٌۇپ چىمطب ،ثۇ ئىع ئۇرۇضالر ئۈچۈْ ،ئەرەثٍەر ئۈچۈْ ثىر تەھذىت تەغىىً لىٍّبضّىذى؟ ئەِّب
ھۆوۈِەت ئۀە غۇٔذاق ئوتتۇرىذا ثوٌّىغبْ ثىر لبراغٕي ٍبضبپ چىمىػمب ئۇرۇّٔبلتب .ئەِّب ثىسٔىڭ
ٔبِىّىس غەرلي تۈروىطتبْ .ثىس ھېچمبچبْ پۈتۈْ دۇَٔبدىىي تۈروٍەر ثىرٌىػىپ ثىرال دۆٌەت
ئبضتىغب جەَ ثوالٍٍي دېّىذۇق .ثىس ئۆزىّىس ِۇضتەلىً ثوالٌّبً تۇرۇپ دۇَٔب تۈروٍىرىٕي ٍىغىپ
ثىر دۆٌەت لۇرۇپ چىمىع دەٍذىغبْ لبرىػىّىس ثۆٌىػي ِۇِىىّٕۇ؟ ئوتتۇرٌۇلتب ثوٌّىغبْ ،تېخي
دۇَٔبغىّۇ وەٌّىگەْ ثىر ثوۋالٕي ِېڭىۋاتىذۇٍ ،ۈگۈرۈپ ٍۈرىذۇ دېَىػتەن ئەخّەق گەپ ثبرِۇ ثۇ
دۇَٔبدا؟
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضېٕىڭچە ،ثۇ لبراظ ثىر غبٍە ثوالٌّبضّۇ؟
ِۇختەرِ :ۇِىىٓ ئەِەش! ِەدۀىَەتٍەر تولۇٔۇغي ئبضتىذا ٍبغبپ تۇرۇلٍۇق ،تۈروىٍەرٔىڭ
ھەِّىطي ثىر ٍەرگە ٍىغىالالٍذۇ دېَىػٕىڭ ،ثۈگۈٔىىذەن ثىر دۇَٔب ۋەزىَىتي ئبضتىذا ئۇالرٔي ثىر
پۈتۈْ ِۇضتەلىً دۆٌەت لۇرۇپ چىمىع ئۈچۈْ ئۇٍۇغبالٍذىغبٍٔىمىٕىڭ ئېھتىّبٌي ضېٕىڭچە
لبٔچىٍىه؟ ئبضبضەْ ٍوق دېطەڭ ثوٌىذۇ .ثۇٔذاق گەپٍەر ثىر خىَبيٍ .ۀي خىتبٍالرٔىڭ ووِّۇٔىسَ
لۇرۇظ دېگىٕي ثىٍەْ ئوخػبظ گەپ.
ۋاڭ ٌىػَوڭٍ :بۋروپب ئىتتىپبلىذەن ثىر ثىرٌەغّە لۇرۇظ ئىّىبٔىَىتىٕي ثوٌطىّۇ ٍوق دېَىػىە
ثوٌّبش ھەرلبچبْ؟
ِۇختەر :ئۇ ثەٌىىُ ِۇِىىٓ ثوالرٍ .بۋروپب ئىتتىپبلىذەن ثىر ثىرٌەغّە لۇراٌىػىٕىڭ ئېھتىّبٌىٕي
ٍوق دېَىػىە ثوٌّبش .ئەِّب ئىّپېرىَە غەوٍىٕي ئبٌىذىغبٍْ ،بوي خىتبٍٕىڭ تەرغىت
لىمٍغىٕىذەن ثىرٌىىىە وەٌگەْ ثىر پۈتۈْ ِۇضتەلىً دۆٌەت ھبٌىغب وىٍەٌىػىٕي پەرەز لىٍّبق،
ٍبق ،ھەرگىس ِۇِىىٓ ئەِەش .ئۇالرٔىڭ ئەتراپىذىىي پبوىطتبْ ،ئىراْ ،رۇضىَە ،خىتبً لبتبرٌىك
ئەٌٍەرٔىڭ ٔوپۇضىّۇ وۆپ ،دۆٌىتىّۇ وۈچٍۈن .ئورتب ئبضىَب ئەٌٍىرىٕىڭ ثىردىٓ ثىر چىمىع ٍوٌي
ئۆزئبرا ئىتتىپبلٍىػىپ ،ھەِىبرٌىك وۈچي تەغىىٍٍەپ چىمىػتىٓ ثبغمب ٍوٌي ٍوق .ثوٌّىطب
ئەتراپىذىىي دۆٌەتٍەرگە تەڭ وېٍەٌّەٍذۇ ،ھەر لبٔذاق ثىر ٍبٌغۇز لبٌغبْ دۆٌەت ئەتراپىذىىي
لوغٕىٍىرىغب تەڭ وىٍەٌّەٍذۇ .ئەگەر ئۇالر ئبٍرىُ ئۆز ثېػىغب ٍبغبٍّەْ دەٍذىىەْ ،ئورتب ئبضىَب
ئەٌٍىرىٕىڭ ٔوپۇضي ئبز ثوٌغبچمب ،ھەرثىٌ چىمىُ ئۈچۈّٔۇ جىمىراق پۇي ئبجرىتبٌّبٍذۇ .غۇڭب ئۇالر
ھەرثىٌ ئىتتىپبق تۈزەٌىگىٕىذىال ئبٔذىٓ ئەتراپىذىىىٍەرٔىڭ تەھذىتىگە ئوڭۇغٍۇق تبلبثىً
تۇراٌىػي ِۇِىىٓ .غۇڭب ،ئورتب ئبضىَب ئەٌٍىرىٕىڭ ثۇٔذىٓ وېَىٕىي چىمىع ٍوٌي ئۆزئبرا
ئىتتىپبق تۈزۈغتۇر .ئورتب ئبضىَب ئەٌٍىرىّۇ ثۇٔي تؤۇپ ٍەتىەْ .ئەِّب ثۈگۈٔىي وۈٔذە خىتبً
ووِپبرتىَىطي غىٕجبڭ ِەضىٍىطىٕي دەپ ئۇالرغب ثەوال وۆپ پۇي خەجٍىّەوتە .غۇٔذاق لىالٍٍي
ئەِىطە ،پبت ٍېمىٕذا غىٕجبڭ ِەضىٍىطىٕىّۇ ھەي لىٍغىٍي ثوٌّىغبٔذىٓ وېَىٓ ،ئۇالرٔىڭ
پۇٌىٕي ئېٍىپ خەجٍەپ تۇرِبِذۇق دېَىػّەوتە .خىتبٍالر پۇي ثېرىػٕي توختىتىپال لوٍطب ،ئۇالر
ئورتب ئبضىَب ئەٌٍىرىذىىي ئۇٍغۇرالرٔىڭ ئەروىٓ پبئبٌىَىتىٕي ھەرگىس چەوٍىّەٍذۇ .غۇٔذاق
لىٍىپ خىتبً ھۆوۈِىتي ئبٌذىراظ ثېرىپ ئۇالرٔىڭ لوٌىغب پۇي تىمىػتۇرۇغمب ثبغالٍذۇ.
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ۋاڭ ٌىػَوڭ :دېّەن ئۇٍغۇرالر ِەضىٍىطي ئۇالرٔىڭ پۇي خبٌتىطىغب ئبٍٍىٕىپ لبپتۇ-دە!
ِۇختەر :غۇٔذاق ثوٌذى! ثۇ ئۇالرٔىڭ تبغمي ٍبردەِٕي لوٌغب وەٌتۈرۈظ ۋاضتىطىغب ئبٍالٔغبْ .ئۇالر
ثۇٔىڭٍىك ثىٍەْ ھەرگىس خىتبً ثىٍەْ ھەِىبرٌىػىػٕي ٔىَەت لىٍغىٕي ئەِەش ،ثەٌىي ئۇالر ثۇٔي
خىتبٍذىٓ پبٍذىٍىٕىػٕىڭ ثىر ٍوٌي لىٍىۋېٍىػمبْ.

ضوۋېت ئىتتىپبلىٕىڭ پبرچىٍىٕىػىال غەرلي تۈروىطتبْ
ِۇضتەلىٍٍىمىٕىڭ ٍوٌىٕي ئېچىپ بەردى

ِۇختەر :ئەضٍىذە ئىطالَ ئبٌىّىٕىڭ ٍېرىّىذەن وىػىٍەر ئىطالَ دۇَٔبضىٕىڭ ھەرلبٍطي
جەھەتٍەردىىي ئىػٍىرىغب ئبرىٍىػىع چۈغۀچىطي ٍوق دېَەرٌىه ئىذى .ئەِّب -00ضېٕتەثىر
ۋەلەضىذىٓ وېَىٓ ثۇ لىطىُ وىػىٍەرِۇ ئۆزگەردى .ئۇالر :ئەگەر ثىس ئىطالَ ِۀپەئەتٍىرىٕي
لوغذاٍٍي دەٍذىىۀّىس ،چولۇَ ھەِّە ثىردەن ئىتتىپبق ثۆٌىػىّىس وېرەن! دەٍذىغبْ لبراغمب
وېٍىػتي .غۇٔذىٓ ئېتىجبرەْ ئۇالردىىي ھەِّە ثىر ٔىَەتتە ھەِىبرٌىػىع دەٍذىغبْ ئبڭ
ثۇرۇٔمىذىٓ زور دەرىجىذە وۈچەٍذى.
ۋاڭ ٌىػَوڭ-00 :ضېٕتەثىر ۋەلەضي غەرلي تۈروىطتبْ دۆٌىتىٕي لۇرۇظ تىرىػچبٍٔىمىغب
ٔىطجەتەْ ئېغىر لىَىٕچىٍىمالرٔي ئېٍىپ وەٌگەْ ئىذى .ئەِّب ضوۋېت ئىتتىپبلىٕىڭ
پبرچىٍىٕىػي غەرلي تۈروىطتبْ ِۇضتەلىٍٍىمي ئۈچۈْ خېٍي وۆپ پبٍذىطي ثوٌذىغۇ دەٍّەْ.
ِۇختەر :غۇٔذاق ،پبٍذىطي چوڭ ثوٌذىِ .ەِتىّىٓ ثۇغرا ئەپۀذىّىس ٍ-0000ىٍمي خوتەْ
لوزغىٍىڭىٕىڭ داھىَطي ثوٌغبْ ثىر وىػي .ئۇِۇ ئەٍٕي ۋالتىذا :ضوۋېت پبرچىالّٔبً تۇرۇپ
ثىسٔىڭ ِۇضتەلىٍٍىممب ئېرىػەٌىػىّىس ِۇِىىٓ ئەِەش ،دەپتىىەْ! خىتبً ھۆوۈِىتي تەرىپىذىٓ
ٔەغرى لىٍىٕغبْ غىٕجبڭ تبرىخ تەزوىرىطىذىىي تبرىخي ِبتېرىَبٌالردا ثۇ گەپٍەر ٍېسىٍغبْ.
خوتەْ لوزغىٍىڭىذىٓ ثۇرۇِْ ،ەِتىّىٓ ثۇغرا ئەپۀذى پۈتۈْ غىٕجبڭٕي ثىر لۇر ئبٍٍىٕىپ
چىممبٔذىٓ وېَىٓ ،ثىس ھبزىرچە ِۇضتەلىٍٍىك تەٌەپ لىٍطبق ثوٌّبٍذىىەْ دەپتىىەْ .ئۇٔىڭ
لبرىػي ثوٍىچە ،ضوۋېت ئىتتىپبلي ِەۋجۇتال ثوٌىذىىەِْ ،ۇضتەلىً غەرلي تۈروىطتبْ دۆٌىتي
ئوتتۇرىغب چىمىپ لبٌغبْ ھبِبتال ئوتتۇرا ئبضىَبٔىڭ ِۇلىٍّىمىغب تەضىر وۆرضىتىػي ِۇلەررەر
ثوٌۇپ لبٌىذىىەْ .ئەٍٕي ۋالتىذا ضوۋېت ئىتتىپبلىذىىىٍەر ئورتب ئبضىَبٔي غەرثي تۈروىطتبْ دەپ
ئبتىػبتتي .غۇڭب ،ئەگەر غەرلي تۈروىطتبْ ِۇضتەلىً ثوٌۇۋاٌطب ،غەرثي تۈروىطتبٔذىىىٍەرِۇ
ِۇضتەلىً ثوٌىّىس دەپ تۇرۇۋېٍىػي تۇرغبٔال گەپ .غۇٔىڭ ئۈچۈْ ضوۋېت ئىتتىپبلي چولۇَ ثىسٔي
ئەضىەر وىرگۈزۈپ ثبضتۇرىۋېتىػي ِۇِىىٓ ،غۇڭب ِۇضتەلىٍٍىك ھبزىرچە ئەِەٌگە ئبغۇرغۇٌي
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ثوٌىذىغبْ ثىر غبٍە ئەِەش .گەرچە جبڭ وەٍػي ثىسٔي ئىختىَبرىّىسغب لوٍۇۋېتىپ
ِۇضتەلىٍٍىمىّىسغب ِبلۇي وەٌگىٕىذىّۇ ثەرىجىر ضوۋېتالر وېٍىپ ثىسٔي ثېطىۋاٌغىذەن ،دەپ
لبرىغبْ .غۇڭب ئۇ ،ھبزىرچە خىتبٍٕىڭ لوٌىذا تۇرۇپ ٍۈوطەن ئبپتؤوِىَە تەٌەپ لىٍىپ تۇرغىٕىّىس
تۈزۈوتەن لىٍىذۇ ،دېگەْ خۇالضىغب وەٌگۀىىەْ .ئۇ چبغذىىي ئۇٍغۇر ٍېتەوچىٍىرى ٔېّىػمب جبڭ
وەٍػي ثىٍەْ ٍبخػي ئۈتەٌەٍذۇ؟ چۈٔىي ،ئۇالر جبڭ وەٍػي ضوۋېتٍەردىٓ ٍبخػىراق ،غۇڭب ھبزىرچە
خىتبٍٕىڭ لوٌىذا تۇرۇپ تۇراٍٍي ،غۇٔذاق لىٍطبق تەڭ وەٌگىٍي ثوٌّبٍذىغبْ وۈچٍۈن ضوۋېتٕىڭ
لوٌىذا لبٌغىٕىّىسدىٓ ٍبخػىراق ثوٌىذىىەْ دەپ لبرىػبتتىىەْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :دېّەن ئۇ وىػىٕىڭ دېَىػىگە ئبضبضەْ ٍ 11ىً ضبلٍىغبٔذىٓ وېَىٓ ضوۋېتٕىڭ
پبرچىٍىٕىع ۋەزىَىتي ثبرٌىممب وەٌگۀىىەْ-دە!
ِۇختەر :راضت دېگۀذەن ِەِتىّىٓ ئەپۀذى ھەلىمەتۀّۇ وەٌگۈضىٕي توغرا ِۆٌچەرٌەپتىىەْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٔذاق دېگىٕىڭ ثىٍەْ ئۇ وىػي ثەرىجىر وېَىٕىي غەرلي تۈروىطتبْ دۆٌىتي
لۇرۇغمب لبتٕبغمبٔتىغۇ؟
ِۇختەر :لبتٕبغّبٍّۇ ئبِبٌي ٍوق ئىذى .لەغمەردە غەرلي تۈروىطتبْ ئىطالَ دۆٌىتي لۇرۇٌغبْ
ۋالتىذا ئۇ خوتۀذە ئىذى .دېھمبٔالر لوزغىٍىڭىٕىڭ ِەضئۇٌٍىرى ئۇٔىّۇ تەوٍىپ لىٍىػمبْ .ئۇِۇ
ئوِۇِي ۋەزىَەتٕي وۆزدە تۇتۇپ ھۆوۈِەتىە وىرىػٕي لوثۇي لىٍغبْ ئىذى .ئەِّب وېَىٓ ضوۋېتالر
ئىتتىپبلي ئەضىەر وىرگۈزۈپ غىڭ غىطەٍگە ٍبردەٍِىػىپ لوزغىالڭچىالرٔي ثبضتۇرۇغمب
وىرىػىىٕىذە ثىھۇدە لۇرثبْ ثوٌۇپ وېتىػتىٓ ضبلٍىٕىع ئۈچۈْ ئبرِىَىطىٕي
تبرلىتىۋەتىۀىىەْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەِّب ضەْ ئۇٔي ِۇضتەلىٍٍىمٕي تەغەثجۇش لىٍّبٍتتي دېّىگۀّىذىڭ …؟
ِۇختەر :ئۇٔىڭ لبرىػي غۇٔذاق ئىذى .ئەِّب لۇرۇق گەپٍەر ثىٍەْ غىڭ غىطەً ٍۈوطەن
ئبپتؤوِىَە ھولۇلىٕي ثەرِەٍذۇ-دە! غۇڭب چولۇَ ثىر وۈچۈڭ ثۆٌىػي غەرت .ئەگەر لوٌۇڭذا
ئەضىىرى وۈچۈڭ ثوٌطب ،ضۀّۇ ئۆزۈڭگە پبٍذىٍىك ۋەزىَەت غەوىٍٍۀذۈرەٌەٍطەْ-دە ،ئبپتؤوِىَە
تەٌىۋىڭٕىّۇ ئىػمب ئبغۇراالٍطۀْ .ەچچە پبرچە ِبلبٌە ٍېسىپال غىڭ غىطەٍٕىڭ ئىػخبٔىطىغب
ئبپتؤوِىَە تەٌەپ لىٍىّەْ دەپ وىرضەڭ ئۇ ضېٕي دەرھبي لبِبپ لوٍّبِتىىي! ئەگەر ِەِتىّىٓ
ثۇغرأىڭ لوٌىذا ِ 01ىڭ وىػىٍىه ثىر لوغۇْ ثوٌۇپ ،خوتەْ ،لەغمەر ،ئبلطۇ لبتبرٌىك جبٍالرٔي
لوٌغب وىرگۈزگىٕىذىٓ وېَىٓ ئبٔذىٓ ثېرىپ غىڭ غىطەً ثىٍەْ ضۆھجەت ئۆتىەزگەِْ ،ەروىسى
ھۆوۈِەت ثىٍەْ ضۆھجەت ئۆتىەزگەْ ثوٌطب ،ۋەزىَەت چولۇَ ثبغمىچە ثوٌغبْ ثوالتتي.
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غەرلي تۈروىطتبْ دۆٌەت تۈزۈِي
غەرلي تۈروىطتبٔذا خىتبٍالرٔىڭّۇ ٍبغىػي لوبۇي لىٍىٕىذۇ

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەگەر ئۀە غۇٔذاق ئەلىً ثىٍەْ ھۆوۈَ چىمىرىٍغىٕىذأ ،ەزەر دائىرىطىٕي وەڭ
تۇتۇپ پۈتىۈي ٍەرغبرىٕىّۇ وۆزدە تۇتۇپ ،وېٍەچەوتىىي ئۇٍغۇرالرٔىڭ تبرىخي ئورٔىٕىڭ لبٔذاق
ثوٌۇغىٕىّۇ ِۆٌچەرٌىگەْ ئبضبضتب ئەلىً ثىٍەْ پىىىر ٍۈرگۈزگۀذە ،ئبرىذا پەۋلۇٌئبددە ثىرەر
ئۆزگىرىع ٍۈز ثېرىپ لبٌغۇدەن ثوٌطىّۇ ِىٍٍىٌ لىرغىٕچىٍىك لوراٌٍىك تولۇٔۇغىغب
ئوخػبٍذىغبْ زوراۋأٍىك ھەرىىەتٍىرىٕىڭّۇ ئبٌذىٕي ئبٌغىٍي ثوالتتي.
ِۇختەر :وەٌگۈضىذە غىٕجبڭذا وەٌگۈضىذە ثۇٔذاق تۇپٍىالڭ پەٍذا ثوٌۇظ ئۇرۇغىٕي وىُ تېرىۋاتىذۇ؟
ئەگەر ھۆوۈِەت ثۈگۈٔىي ضىَبضىتىٕي ئۆزگەرتىػىە ئۇٔىّبًِ ،ىٍٍىٌ ئۆچّۀٍىه تەغۋىمبتىذا
ئىسچىً چىڭ تۇرۇپ غەرلي تۈروىطتبٔچىالر ،ئىطالِچىالرٔىڭ لبرغي تۇرِبلچي ثوٌغبْ ٔىػبٔي ثىس
خىتبٍالر دەٍذىغبْ تەغۋىمبتىذا چىڭ تۇرىۋاٌىذىغبٔال ثوٌىذىىەْ ،ثۇٔذاق ثىر توپىالڭذىٓ ھەرگىس
ضبلالٔغىٍي ثوٌّبٍذۇ .ئۇٔذاق ثىر ۋەزىَەت ھۈوّۈراْ ئورۇٔغب ئۆتۈپ ،خىتبٍالرٔي ِىٍٍەتچىٍىه
ھېططىَبت جەھەتتە تۈرتىىٍىه ئورۇٔغب وۆتۈرۈغٕي ِەلطەت لىٍىپ ھەرىىەت لىٍىذىغبٔال
ثوٌىذىىەْ ،لىرغىٕچىٍىك توپىالڭٍىرىذىّٕۇ ھەرگىس ضبلٍىٕىػمب ثوٌّبٍذۇ .ثۇرۇْ ئېَتىپ
ئۆتىىٕىّذەن ،ثۇٔذاق ثىر ِۇھىت ٍبرىتىٍغىٕىذا ثىسدىىي دىٕي لبراغمب ِبٍىً وىػىٍىرىّىسدىٓ
تىرىه ثوِجب ثوٌۇپ پبرتٍىتىع ۋەلەٌىرىٕي پەٍذا لىٍىػىغىّۇ ھەٍذەوچىٍىه لىٍىپ ثېرىػي
ِۇِىىٓ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :تىرىه ثوِجب ثوٌۇپ پبرتٍىتىع ۋەلەٌىرىٕي پەٍذا لىٍىػىّۇٍ ،ۀە غۇٔىڭذەن -0000
ٍىٍمي غۇٌجب ۋەلەضىذىىىذەن وۆچّۀٍەرگە ھۇجۇَ لىٍىػٕىال وۆزٌەٍذىغبْ ۋەلەٌەرٔىڭ
چىمىػىٕىّۇ ئىٍگىرى ضۈرۈپ ثېرىػي ِۇِىىٓ.
ِۇختەر :غۇٔذاق ثۆٌىػىّۇ ِۇِىىٓ .ثۈگۈٔىي وۈٔذە ھەرلبٍطي ٍېسىالرٔىڭ پبرتىَە
ضېىرېتبرٌىرىٕىڭ ھەِّىطىال خىتبً ثوٌۇپ وەتتي .غۇڭب ٍەرٌەرٔي وۆترەگە ثېرىػتە ئەڭ ثۇرۇْ
ٍېمىٓ تۇٔۇظ-تۇلمبٍٔىرىغب وۆترە ثېرىػٕي ئوٍٍىػىذۇٍ .ەرٌىه ِىٍٍەت وىػىٍىرىٕىڭ ئىمتىطبدى
ئەھۋاٌي دېگۀذەن ٍبخػي ثوٌّىغبچمب ،ئۇالرغب تۈزۈوىرەن ضوغبتّۇ ثېرەٌّەٍذۇ .غۇڭب ئۇ ضېىرېتبرِۇ
وۆتۈرە ثېرىع غەرتٕبِىطىٕي خىتبٍذىٓ وەٌگۀٍەرگە ثېرىۋېتىذۇ .خىتبً وۈترە ئبٌغۇچىٍىرى
ئبدەتتە ٔەچچە ِىڭ ِوالپ ٍەرٔي وۆتۈرەگە ئبالالٍذۇ .ئۇٔچىٍىه وۆپ ٍەرٔي وۆتۈرەگە ئېٍىپ تېرىع
ئۈچۈْ غەرتٕبِە تۈزەغىە ئۇٍغۇرالرٔىڭ وۈچي ٍەتّەٍذۇ .غۇٔذاق لىٍىپ ٍەرٔىڭ ھەِّىطي
خىتبٍالرغب لبٌىذۇٍ .ب ثوٌّىطب ثبھب تبالغتۇرۇپ وۆتۈرە ثېرىع ئۇضۇٌىٕي لوٌالٔغبٔذا ،خىتبً وۆتۈرەگە
ئبٌغۇچىالر خىتبدىٓ وېٍىػىذە ٔۇرغۇْ پۇي ثىٍەْ وەٌگەچىە ،ئبدەتتە  011ضوِغب ثىر ِۇ ٍەرٔي وۆترە
ثېرىػىە تېگىػٍىه ثوٌغبْ ثوٌطىّۇ ئۇ خىتبٍٕىڭ پۇٌي وۆپ ثوٌغبچمب ٍەرٌىىتىٓ ئبغۇرۇپ ضبڭب
 051ضوَ تەوٍىپ لىٍطب ضەْ ئۇٔىڭغب ثەرِەً ٍەرٌىىىە ثېرەِتىڭ؟ ثۇٔذاق ثىر ئەھۋاي ئوتتۇرىغب
چىمىػي ثىٍەْ تەڭ ٍەرٌىىٍەرٔىڭ ٔبرازىٍىمىّۇ ئوتتۇرىغب چىمىپ ،ثىسٔىڭ ٍېرىّىسٔي
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تبرتىۋاٌغبٔالر دەپ تىغ ئۇچىٕي دەرھبي غۇ وەٌگىٕذىٍەرگە لبرىتىذىغبْ گەپ .ئۇالر ٔىػبٕٔي ئۀە غۇ
ضىرتتىٓ وېٍىپ ٍەرٌەرٔي ئىگىٍەپ وېتىۋاتمبْ ئبدەٍِەرگە لبرىتىپ ،ئۇالرغب لبرغي توپالڭ
چىمىرىػي ِۇلەررەر.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٔذاق ثىر ئەھۋاي ٍۈز ثەرگىٕىذە وۇچب-وۇچىذا ضۈرۈغتە لىٍّبٍال ئۇچرىغبٔال
خىتبٍٕي ئۇرۇپ ٍېمىتىذىغبْ ئەھۋاٌالرِۇ ٍۈز ثېرەرِۇ؟
ِۇختەر :ووچىالردا وۆرگۀال خىتبٍغب ھۇجۇَ لىٍىذىغبْ ئىػالرٔي … ثۇٔذاق ئىػالرٔىڭ پەٍذا
ثۆٌىػي ٔبتبٍىٍٓ .ېسىالردا ثۇٔذاق ئىع وۆرۈٌەرِۇ ثىٍّىذىُ ،ئەِّب غەھەرٌەردە ئۇٔذاق ۋەلە
چىمىػي تەش.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :غەھەرٌەرٔي ضبلچىالر لوٌىغب ئبالٌىغىٕىذا ئەٌۋەتتە ثۇٔذاق ئىػالرغب ٍوي لوٍّبضٍىمي
ِۇِىىٓ .ئەِّب جەِئىَەت لبالٍّبلبٍٔىػىپ ثبغمۇرغىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ۋەزىَەت ئوتتۇرىغب
چىممىٕىذا ،غەھەر ووچىٍىرىذا ٍۈرىذىغبْ ٌۈوچەن ٍبوي ٍبغالر ثۇٔذاق ئىع تېرىػي ِۇِىىٓ
ثوالرِۇ؟
ِۇختەر :ثەٌىىُ ثۆٌىػي ِۇِىىٓ .غۇٔذالتىّۇ ٍېسىالردىىىذەن ئېغىر ثۆٌىػي ٔبتبٍىٓ .خىتبٍالر
ئىچىذىّٕۇ ثۇٔذاق لىٍىذىغبٔالر ،ئۆزىٕي لوغذاغٕي ثبھبٔە لىٍىپ لىرغىٕچىٍىك لىٍىع ئۈچۈْ
ئورتىغب چىمىذىغبٔالر ثۆٌىػي ِۇِىىٓ.
ۋاڭ ٌىػَوڭٍ :ېسىالردا خىتبٍالر ئبز ثوٌغبٍٔىمىذىٓ ثۇٔذاق ئەھۋإٌىڭ ٍېسىالردا پەٍذا ثوٌۇظ
ئېھتىّبٌي وۆپرەن دېَىػىە ثوالرِۇ؟
ِۇختەرٍ :بقٍ ،ېسىالردا خىتبٍالرٔىڭ ئبزٌىمىذىٓ ئەِەشٍ ،ېسىذا ثەوال چېچىٍىپ وەتىۀٍىىىذىٓ
ثۇٔذاق ئىػالر وۆرۈٌۈغي ِۇِىىٓ .ئۇٔىڭ ئۈضتىگەٍ ،ېسىذىىي ئۇ غبرائىتتب ئبدەَ ئەلٍىٕي
ئىػٍىتىػتىٓ وۆرە ھبٍبجىٕىغب تبٍىٕىپ ھەرىىەت لىٍىپ وېتىػىّۇ ئبضبضٍىك ئورۇٔذا تۇرىذۇ.
ئۇ ٍەردىىىٍەر ئبضبٔال ھَبجبٍٔىٕىپ ،لبٔۇٕٔي خىَبٌىغىّۇ وەٌتۈرۈپ لوٍۇغّبٍذۇ .ئۇالر ئۆزٌىرىگە
ٔىّىٕىڭ پبٍذىٍىكٔ ،ىّىٕىڭ زىَبٍٔىك ئىىۀٍىىىٕىّۇ ثەن ھېطبپٍىػىپ ئوٌتۇرِبٍذۇ.
غۇٔىڭذەن ئۇالردا تەغىىً ئىٕتىساَ لبراغٍىرىّۇ ٔبچبر .ثۇ جەھەتٍەردە غەھەرٌەرٔىڭ ئەھۋاٌىٕي
ٍېسىالردىٓ ٍبخػىراق دېَىػىّىس ِۇِىىٓ .غەھەرٌەر ئۇٍغۇر زىَبٌىٍَىرى ثىر لەدەر زىچراق
ثوٌغبْ ٍەرٌەر ثوٌغبچمب ،ئۇالر ئۆز ِىٍٍىتىٕىڭ تەغذىرىٕي ھېطبثمب ئېٍىػىپ ،ئۇ تۈردىىي چېىىذىٓ
ئبغمبْ رادىىبٌچىالرٔىڭ ھەرىىەت لىٍىػٍىرىٕي چەوٍەپ تۇراٌىػي ِۇِىىٓ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەِّب ئىطتراتېگىَىٍىه ٔۇلتىذىٓ ئبٌغبٔذا خىتبٍالرٔي لبٔذاق لىٍغبٔذا غىٕجبڭذىٓ
تېسىرەن ئبٍرىٍىػىٕي لوٌغب وەٌتۈرۈظ ِۇِىىٓ؟ ئۇالرٔىڭ ئەلٍىٕي ئىػمب ضېٍىپ ئبڭٍىك
چېىىٕىپ وېتىػىٕي تبِب لىٍىع ِۇِىىٓ ئەِەش .ئەڭ ئۈٔۈٍِۈن ٍوي ٍۀىال غۇ تۈردىىي ئەلىٍٕي
ئىػٍەتّەً ۋەھىّە پەٍذا لىٍىع چبرىطىٕي ئىػمب ضېٍىع ثوٌطب وېرەن.
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ِۇختەر :خىتبٍالرٔىڭ ھەِّىطىٕي لوغالپ چىمىرىّىس دېگىٍي ثوٌّبٍذۇ .ثۈگۈْ ثبر خىتبٍالرٔي
ھبزىرلي لبتٕبظ ۋاضىتىٍىرىٕي توٌۇق ئىػٍەتىۀذىّۇ ئۇالرٔي ثىرەر ٍىٍذا ئبراْ توغۇپ ثوٌغىٍي
ثوالر؟ خىتبٍغب لبتٕبٍذىغبْ پوٍىس-ئبٍروپالٔالر ثىٍەْ وۈٔذە ئبراْ ئوْ ِىڭذەوال ئبدەِٕي توغىغىٍي
ثوٌىذىغبٔذۇ ھەرلبچبْ؟
ۋاڭ ٌىػَوڭ( :ثىردەَ ئىچىذە ھېطبثالپ وۆرىذۇ) غۇٔچىٍىىىٕي توغۇپ ثوٌّبلّۇ تەش.
ِۇختەر :ئبِبٌىّىس ٍوق ،ثىس ئەِذى ثۇ خىتبٍالرٔىڭ ثبرٌىمىٕي ئېتىراپ لىٍىػمب ِەججۇرِىس.
ثۈگۈٔىي وۈٔذە ھۆوۈِەت دائىرىٍىرى غەرلي تۈروىطتبٔچىالرٔىڭ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتي ثىٍەْ
غۇغۇٌٍىٕىػتىىي غەرىسى غىٕجبڭذىىي خىتبٍالرٔي ثىرٔىّۇ لوٍّبً لوغالپ چىمىرىع ٍبوي
لىرىپ تۈگىتىع دەپ داۋراڭ لىٍّبلتب .ثۇٔذاق گەپ ٍوق .خىتبٍالرٔىڭ ٍبغبظ ھەلمىگە ثىسِۇ
ِبلۇي دەٍّىس .ئەِّب ھۆوۈِەت ثىسٔىڭ دېگىٕىّىسدەن ۋەزىَەتٕىڭ غەوىٍٍىٕىػىٕي ھەرگىس
خبٌىّبٍذۇ .ئۇالر زىذٍەت پەٍذا ثوٌۇغىٕيِ ،ىٍٍەتٍەرٔىڭ ثىر-ثىرىگە ئىػۀّەٍذىغبْ ۋەزىَەت
غەوىٍٍىٕىػىٕي ئبرزۇ لىٍّبلتب .ثۈگۈْ ثىسٔىڭ زىَبٌىٍَىرىّىسِۇ لبٔذاق لىٍغبٔذا ثۇ
ئىػۀّەضٍىه ۋەزىَىتىذىٓ لۇتۇٌغىٍي ثوالر دەپ ثبظ لبتۇرۇغّبلتب.
ئەٌۋەتتە ،ثىس ِۇضتەلىً ثوٌغىٕىّىسدا ئىمتىطبدى ِۇضتەلىٍٍىمىّىسٔي ئبضبش لىٍىّىس.
ۋەتىٕىّىسدىىي ثبرٌىك ٔەرضىٍەر ئۆزىّىسگە لېٍىػي غەرت .ئەِّب ثىس ئۇ ثبٍٍىمٍىرىّىسٔي ثەرىجىر
خەٌمئبرا ثبھب ثوٍىچە ئېىطپورت لىٍىػمب ِەججۇرِىس .ثىسٔىڭ ۋەتىٕىّىسدە ثبر ثوٌغبْ ثبٍٍىمالر
ئبضبضەْ ئورتب ئبضىَب ئەٌٍىرىذىّۇ تېپىٍىذۇ .غۇڭب ثىسٔىڭ ئۇ لوغٕىٍىرىّىسغب ثىسٔىڭ
ثبٍٍىمٍىرىّىسٔىڭ ھبجىتي چۈغّەٍذۇ .غۇڭب ثىس ٍۀىال خىتبٍغب ضېتىػمب ِەججۇرِىس .ئۇالر ثىسٔىڭ
ئەڭ چوڭ خىرىذارىّىسغب ئبٍٍىٕىذۇ .ثۇٔي جوغراپىَىٍىه ئورٔىّىس ثەٌگىٍىگەْ.

غەرلىٌ تۈروىطتبٕٔىڭ ضىَبضىٌ تۈزۈِي

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضىٍەر ئۇ وۈٍٔەردە لبٔذاق ثىر دۆٌەت تۈزۈِي ئورٔىتىػىڭالر ِۇِىىٓ؟
ِۇختەر :غەرپتىىىذەن ھبوىّىَەت تۈزۈِىٕي تىىٍەٍّىسٍ .ۀي وۆپ پبرتىَىٍىه ،ئوِۇِي ضبٍالِٕي
ئبضبش لىٍىذىغبْ ،دىٓ ثىٍەْ ضىَبضەت ئبٍرىُ تۇتۇٌىذىغبْ ثىر تۈزۈَ ثۆٌىػي ِۇِىىٓ.
ۋاڭ ٌىػَوڭِ :ۇٔذاق ثىر ئىػٕي ئوٍٍىٕىپ ثبلتىڭالرِۇ :وۆپ پبرتىَىٍىه ثىر تۈزۈِذە ،پبرالِېٕت
تۈزۈِي ٍوٌغب لوٍۇٌغىٕىذا ،ضۆز ئەروىٍٕىىي توٌۇق ئىػمب ئبغۇرۇٌغبْ ثىر جەِئىَەتتەِ ،ىٍٍىٌ
ِۇٔبضىۋەتٍەرٔي ھەردائىُ ٍوٌىغب ضېٍىپ وېتەٌەٍّەْ دېَىػىىّۇ ثوٌّبٍذىغبْ ئەھۋاٌالر ثوٌىذۇ.
ھەتتب ئىىىي ِىٍٍەت زىتٍىػىپ لبٌىذىغبْ ۋەزىَەت ئوتتۇرىغب چىمىػىّۇ ِۇِىىٓ .وىػىٍەر
ئۆزٌىرىٕىڭ لبراغٍىرىٕي توٌۇق ئىپبدىٍەظ ئەروىٍٕىىي ثوٌغبْ ثىر جەِئىَەتتە تەغۋىمبت
لوراٌٍىرىّۇ ئەروىٓ پبئبٌىَەت لىالالٍذىغبْ ثۆٌىػي وېرەن .ثۇ تۈردىىي تەغۋىمبت لوراٌٍىرى
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وىػىٍەرٔي گېسىتٍىرىٕي ضېتىۋېٍىػمب ھەٍذەوچىٍىه لىٍىع ئۈچۈْ ھەر دائىُ وۈغىۈرتۈظ،
وىػىٍەرٔي ھبٍبجبٔالٔذۇرۇظ لبتبرىذىىي ئەلىٍگە ئەِەش ھېططىَبتمب تبٍىٕىػٕي ئبضبش لىٍىپ
تەغۋىمبت ثىٍەْ وەڭ غۇغۇٌٍىٕىذىغبْ ئەھۋاٌالر وۆرۈٌۈغي ِۇِىىٓ .غۇٔذاق ثوٌغىٕىذا،
غىٕ جبڭذىىي ِىٍٍەتٍەر ئوتتۇرىطىذا ،ثوٌۇپّۇ خىتبٍالر ثىٍەْ ئۇٍغۇرالر ئوتتۇرىطىذىّۇ ئۆز ئبٌذىغب
ئبٍرىّىچىٍىك لىٍىذىغبْ ئەھۋاٌالرٔىڭ ئوتتۇرىغب چىمىػىٕىّۇ ٍوق دېَىع تەش …
ِۇختەر :دېّەوچي ثوٌغىٕىڭٕي چۈغۀذىُ .ضەْ ھولۇلٕي ئبٍرىپ تەلطىُ لىٍىۋېٍىػمب ثوٌّبضّۇ
دېّەوچىطەْ ،غۇٔذالّۇ؟ ٍۀي ِەضىٍەْ ٌىۋأذىىىذەنٌ ،ىۋأذا ئىىىي تەرەپ وۈچ ثبر ئىذى .وېَىٓ
ئۇٔىڭغب خرىطتىئبٔالر ئوتتۇرىغب چىمىپ ئۈچىٕچي تەرەپ ثوٌۇۋېٍىػتي .غۇٔذاق لىٍىپ ئۇ ٍەردە ئۈچ
خىً وۈچ ئوتتۇرىغب چىممبْ .ئۇالرٔىڭ پرېسىذېٕتي ثىر تەرەپتىٓ ،ثبظ ِىٕىطتىر ٍۀە ثىر تەرەپتىٓ،
تبغمي ئىػالر ِىٕىطتىرى ئۈچىٕچي ثىر تەرەپتىٓ ضبٍٍىٕىذىغبْ لىٍىپ ھولۇق پبرچىالپ تەلطىُ
لىٍىٕغبْ .ثۇٔي لبٔۇْ ثوٍىچە ثېىىتىۋېتىػىەْ .ضەْ غۇٔذاق ثىر تۈزۈِٕي ثىر لەدەر ِۇۋاپىك
تۈزثۈَ دەپ لبرىّبلچىّۇضەْ؟
ۋاڭ ٌىػَوڭِ :ېٕىڭ ئۇٔذاق دېَىع ٔىَىتىُ ٍوق .ئەِّب ئۇٔىّۇ ئوٍٍىٕىع ِۇِىىّٕۇ لبٔذاق
دەٍّەْ .ضېٕىڭچە غۇٔذاق ثوٌطب لبٔذاق ثوالر؟
ِۇختەر :ئۇٔذاق ثىر تۈزۈِذە دېّووراتىَىٕي توٌۇق جبرى لىٍذۇرغىٍي ثوٌّبٍذۇ .ئۇٔذاق تەلطىُ
لىٍىۋاٌغبٔذا خەٌك ئۆز ئبرزۇٌىرىٕي توٌۇق ئىپبدىٍىَەٌّەً لبٌىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭِ :ەضىٍەْ ئبالٍٍي ،ئۇ وۈٍٔەردە خىتبٍالرٔىڭ ثىر لىطّي لبٍتىپ وەتىەْ0 ،
ِىٍَؤذەوال خىتبً لبٌغبْ ،ئۇٍغۇرالرٔىڭ ضبٔي ِ 01ىٍَؤغب ٍەتىەْ دەٍٍي ،ئۇٔذاق ثىر ۋەزىَەتتە
ئوِۇِي ضبٍالِذا ھەر دائىُ ئۇٍغۇرالر ِۇتٍەق ئۈضتۈٍٔۈوىە ئېرىػىپ تۇرغبْ ثوٌىذۇ .ثۇٔذاق ثىر
دېّووراتىه تۈزۈَ ٍوٌغب لۇٍۇٌغىٕىذا لبٌغبْ ِ 0ىٍَوْ خىتبٍٕىڭ ِۀپەتىگە وبپبٌەتٍىه لىٍغىٍي
ثوالرِۇ؟
ِۇختەر :ثىرىٕچىطي ِبئبرىپ جەھەتتە ھۆوۈِەت چولۇَ خىتبٍالرٔىڭ ِبئبرىپ ضىطتېّىطىٕىڭ
ِەۋجۇت ثوٌۇغىغب وبپبٌەتٍىه لىٍغبْ ثۆٌىػي غەرتِ .ەثٍەغ ِەضىٍىطىذىّۇ لبٔۇْ ثوٍىچە وبپبٌەتىە
ئىگە لىٍىٕىػي الزىُِ .ەضىٍەْ ئبالٍٍي ،ئۇالر ئۆز تىٍىذا ئولۇتۇظ ثىٍەْ غۇغۇٌٍىٕىع ھولۇلىٕىڭ
ثۆٌىػي دېگۀذەن .خىتبٍالر زىچىراق ئوٌتۇرالالغمبْ ٍەرٌەردە ئىىىي خىً تىًٍ-ېسىمتىٓ تەڭ
پبٍذىٍىٕىػي ِۇِىىِٓ .ەضىٍەْ غىٕجبڭذىىي  05ۋىالٍەتٕىڭ لبٍطىٍىرىذا ئىىىي خىً ٍېسىمتىٓ
تەڭ پبٍذىٍىٕىػمب ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ئېٕىك ثەٌگىٍەظ ِۇِىىٓ .ئۇالرٔىڭ تېٍېۋىسىَە
ئىطتبٔطىٍىرى ثۆٌىػي ،ھەر تۈرٌۈن پبئبٌىَەتٍىرى ئۈچۈْ ھۆوۈِەتّۇ ٍبردەِچي ثوٌۇغٍىرى،
ئۇالرٔىڭ ِبئبرىپ ئىػٍىرىغب وبپبٌەتٍىه لىٍىػي ِۇِىىِٓ .ۇھىُ ِەضىٍىٍەرگە ٔىطجەتەْ
ئبٌغبٔذا ،ئبدەَ ضبٔي ئبضبضي ئبِىً ثوٌّبضٍىمي وېرەنِ .بالٍػىَب ،ھىٕذؤېسىَە لبتبرىذىىي
ئەٌٍەرگە لبرىطبڭ ،ئۇ ٍەردىىي خىتبٍالر غۇٔچە ئبز تۇرۇغٍۇلّۇ ئىمتىطبدٔي لوٌىذا چىڭ تۇتۇپ
وىٍەٌىگۀٍىىىٕي وۆرىطەْ .غۇڭب ئۇالر تىًٍ-ېسىكِ ،ىٍٍىٌ ِەدۀىَەت لبتبرٌىك جەھەتٍەردىّۇ
…
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ۋاڭ ٌىػَوڭ :تىًٍ-ېسىك ثىٍەْ ِىٍٍىٌ ِەدۀىَەت وبپبٌەتىە ئىگە لىٍىٕغىٕي ثىٍەْ ،ئۇالرٔىڭ
ضىَبضىٌ ھولۇلىغب لبٔذاق وبپبٌەتٍىه لىٍىػمب ثوٌىذۇ؟ ضېٕىڭچە لبٔذاق ثىر تۈزۈَ ثۇٔىڭغب
وبپبٌەتٍىه لىالٌىػي ِۇِىىٓ؟ ثبٍبَ ضەْ ئېَتمىٕىڭذەن ھولۇلٕي ِىٍٍەت ثوٍىچە تەلطىُ
لىٍىۋاٌغبٔذا دېّووراتىَىٕي توٌۇق جبرى لىٍذۇرغىٍي ثوٌّبٍذىىەْ.
ِۇختەر :ئەڭ ٍبخػي چبرە ،خىتبٍالر ٔىطجەتەْ زىچىراق ئوٌتۇرالالغمبْ جبٍالرداِ ،ەضىٍەْ غىخۀسە
لبتبرٌىك جبٍالردا خىتبٍالر ثىر لەدەر وۆپ ثوٌغبچمب ،ھۆوۈِەتّۇ ئىىىي خىً تىٍٕي تەڭ
لوٌٍىٕىػي ،ھەر لبٔذاق ثىر ھۈججەتٕي ،ھۆوۈِەت ئورگبٍٔىرىذىىي ھەرلبٔذاق ثىر خىسِەتٕي
چولۇَ ئىىىي خىً تىٍذا تەڭ ئېٍىپ ثېرىػٕي ٍوٌغب لوٍۇظ وېرەن.
ۋاڭ ٌىػَوڭِ :ۇھىُ ثوٌۇۋاتمىٕي خىتبٍالر ضىَبضەت ثەٌگىٍەٍذىغبْ ئورۇٔالردا زادى لبٔچىٍىه
ئورۇٔغب ئېرىػەٌىػي ِەضىٍىطىذۇر.
ِۇختەر :پبرالِېتّۇ ۋىالٍەتٍەر ثوٍىچە تەلطىُ لىٍىٕىذۇِ .ەضىٍەْ  05ۋىالٍەتتىىي ھەر ثىر
ۋىالٍەتتە ثبر خىتبٍالر ٔىطجىتي ثوٍىچە  0-0تىٓ ۋەوىً ضبٔي ثەٌگىٍەپ ثېرىٍىػي ِۇِىىٓ.
خىتبٍالر وۆپ ثوٌغبْ ۋىالٍەتٍەردىٓ ضبٍٍىٕىذىغبْ ۋەوىٍٍەرِۇ ئبضبضەْ خىتبً ثوٌىذىغبٔذۇ؟ ھەر
ثىر ٔبھىَىذە خىتبً ۋەوىٍٍىرىگە ئبٍرىٍغبْ ضبْ ثۆٌىػي وېرەن .غۇٔذاق ثوٌغبٔذا ،خىتبً وۆپ
ٔبھىَىٍەرٔىڭ لۇرۇٌتبٍٍىرىّۇ چولۇَ خىتبٍالرٔىڭ لوٌىذا ثۆٌىػي ئېٕىك.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٔذاق دېگىٕىڭ ثىٍەٍْ ،ۀىال ثبٍب ِەْ دېگۀذەن ،ئبدەتتىىي خەٌك ئبِّىطىٕىڭ ثىر
تەرىپىذە ِ 01ىٍَوْ ئبدەَ ثوٌطبٍ ،ۀە ثىر تەرىپىذە ِ 0ىٍَوْ ئبدەَ ثبر دېگەْ گەپ .غۇٔذاق
ثوٌغىٕىذا پبرالِېٕت ئىچىذىّۇ ثىر تەرەپتە  011ۋەوىً ئوٌتۇرضبٍ ،ۀە ثىر تەرەپتە  01ۋەوىً
ئوٌتۇرىذۇ .ثۇ ٍەردىىي ٔىطجەت ثەرىجىر ئۆزگەرِەٍذىغۇ؟
ِۇختەر :غىٕجبڭذىىي ثبغمب ِىٍٍەتٍەردىٓ لبزاق ،تۇڭگبْ ،لىرغىس لبتبرٌىمالر خىتبٍالر ثىٍەْ
ثىرٌىػەٌىػي ِۇِىىٓ .ثەزى ِىٍٍىٌ ِەضىٍىٍەردەِ ،ەضىٍەْ ئەگەر ئۇٍغۇرالر ثەوال ضوٌچىٍٍىك
لىٍىپ وەتىىٕىذە ئۇالر ثىرٌىػىپ ئۇالرٔي چەوٍىَەٌىػي ِۇِىىٕغۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :غۇٔىڭذىّۇ چەوٍەغىە وۈچي ٍەتّەٍذۇ .ھەر لبٔچە دېگەْ ثىٍەْ لبزالالر ئبراْ ثىر
ِىٍَوْ ٔوپۇش ،لبٌغبْ ِىٍٍەتٍەر ئۇٔىڭذىّٕۇ ئبز تۇرضبِ .ېٕىڭچە ِۇٔذاق ثوٌطۇْ .ثۇ ِەضىٍىٕي
ثەوال ئۆزگىچە ئبالھىذىٍىىٍەر ثوٌغبچمب وېَىٓ ئبٍرىُ ِۇٔبزىرىٍىػەٍٍيٍ .ۀە ثىر ئىع ،ثۇ ئبرىذا
ثىڭتۋۀٕي لبٔذاق ثىر تەرەپ لىٍىطىٍەر؟
ِۇختەر :ثىڭتۋۀٍەرٔي چولۇَ ئۆزگەرتىع وېرەن .ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىٕي ھبزىرلي ھبٌي ثوٍىچە
ٔبھىَىگە ئۆزگەرتىۋېتىع وېرەن .ئەِّب ٔوپۇضىٕي چولۇَ ئبزاٍتىع الزىُ .ئۇالر ثوز ٍەر ئبچىّىس دەپ
ئېىوٌوگىَىٍىه ِۇھىتٕي ثەوال ئېغىر ۋەٍراْ لىٍىۋېتىػتي .ثوٌۇپّۇ جۀوپتب ثۇ خىً ۋەٍرأچىٍىك
ثەوال ئېغىر .غۇڭب تەثىئىٌ ِۇھىتٕي چولۇَ ئەضٍىگە وەٌتۈرۈظ وېرەن .ئۇالر ئبچمبْ ثەزى
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ٍەرٌەرٔي ئورِبٍٔىممب ئبٍالٔذۇرۇپ ،لبالٍّبلبْ ئبغٍىك تېرىػمب ٍوي لوٍّبضٍىك الزىُ .غۇڭب،
ثىڭتۋۀٕىڭ ثىر پوٌىىٕي ثىر ٔبھىَە لىٍىپ ئۆزگەرتىػىە ثوٌىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثىڭتۋۀٕىڭ ھەر پوٌه ئىگىٍىگەْ ٍەر ِەٍذأي ٔبھىَە ئۈچۈْ وىچىه وېٍىپ
لبٌّبضّۇ؟
ِۇختەر :وىچىه وېٍىپ لبٌطب ئبرىٍىمي ٍېمىٓ ثوٌغبْ ِەٍذأالرٔي ٍىغىپ ثىر ٔبھىَە لىٍىػمىّۇ
ثوٌىذۇ .غۇٔذاق ثوٌغبٔذا ئۇالرٔىڭ ھولۇلىغىّۇ وبپبٌەتٍىه لىٍغىٍي ثوٌىذۇِ .ەروىسى ھۆوۈِەت
ھەِّىال ئىػٕي ثىۋاضىتە لوٌۇِذا تۇتىّەْ دېَەٌّەٍذۇ .ھەر ثىر ۋىالٍەت ئۆز ئبالھىذىٍىىىگە لبراپ
لبٔۇٔغب زىت وەٌتۈرِەضٍىه غەرتي ثىٍەْ ئۆز راٍؤىٕىڭ لبٔۇْ-تۈزۈٍِىرىٕي ثەٌگىٍەظ ھولۇلي
ثۆٌىػي ،ئۆزٌىرى ئوٍٍىغبْ ئىػالرٔي لىالالٍذىغبْ ثۆٌىػي وېرەن .ۋىالٍەتٍەرٔىڭ ئىمتىطبدى
ھولۇلىٕىّۇ ِۇضتەلىً لىٍىع ِۇِىىٓ .ھەر لبٍطي ۋىالٍەتٍەر ِەروىسى ھۆوۈِەتىە تبپػۇرۇغمب
تېگىػٍىه پۇٌىٕي تبپػۇرغىٕىذىٓ وېَىٓ لبٌغىٕىٕي ئۆزٌىرى ثىر تەرەپ لىٍىػي وېرەن.
غۇٔذاق لىٍغبٔذا ،خىتبٍالرِۇ ئۆز ھولۇلىٕي لوٌىذا تۇتۇپ تۇراٌىغبْ ثوٌىذۇ .ئىمتىطبدى ھولۇلي،
ِبئبرىپ ھولۇلي ثوٌغىٕىذىٓ وېَىٓ ،ئۇالرٔي ثبرٌىك ھولۇلٍىرى وبپبٌەتىە ئىگە ثوٌذى
دېَەٌىػىّىس ِۇِىىٓ ثوٌّبضّۇ؟

ئۇٍغۇرالر غبٍىطىذىىي دۆٌەت

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضېٕىڭ ثىٍىػىڭچە ،دىٕي زاتتىىىٍەرٔىڭ ئەڭ ئبخىرلي غبٍىطي ثىٍەْ
ِىٍٍەتچىٍەرٔىڭ غبٍىطي ئوتتۇرىطىذىىي پەرق زادى ٔېّە؟

ِۇختەر :دىٕي زاتالر ئىطالَ دۆٌىتي لۇرۇغٕي ئبرزۇ لىٍىذۇ .دېّووراتچىالر ثوٌطب دېّووراتىه ،لبٔۇْ
ثوٍىچە دۆٌەت ثبغمۇرىذىغبْ ،ئبضبش لبٔۇٔغب تبٍىٕىذىغبْ ،دىٕٕي دۆٌەت تۈزۈِىذىٓ ئبٍرىپ
تۇتىذىغبْ دۆٌەت لۇرۇغٕي ئبرزۇ لىٍىػىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەگەر وۈٍٔەرٔىڭ ثىرىذە ئۇٍغۇرالر ئۆز تەغذىرىٕي ئۆزٌىرى ثەٌگىٍىَەٌەٍذىغبْ ۋالىت
وەٌگىذەن ثوٌطب ،لبٍطي تۈردىىي تۈزۈِٕي تبٌالٍذىغبٔالر وۆپ ثوالر؟
ِۇختەر :ئبضبضي لبٔۇْ ثوٍىچە دۆٌەت ثبغمۇرۇظ تۈزۈِىٕي ئبرزۇ لىٍىذىغبٔالر وۆپ ثۆٌىػي ِۇِىىٓ.
ۋاڭ ٌىػَوڭٔ :ېّىگە ئبضبضەْ ئۇٔذاق دەٍطەْ؟
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ِۇختەر :چۈٔىي غەخطي تۇرِۇظ ضەۋىَىطىٕي ئۆضتۈرۈغٕي ئبرزۇ لىٍىذىغبْ وىػىٍەر ثىرەر
چەوٍىّە ثۆٌىػىٕي خبٌىّبٍذۇ .دىٕي زاتالر ئىچىذىّۇ ٍېرىّىذىٓ ئبرتۇق وىػىٍەر رادىىبٌچىٍىك
تەرەپتبرى ئەِەش .ئۇالر دۇَٔب ۋەزىَىتىٕىڭ ٔېّىگە لبراپ ٍۈزٌىٕىپ وېتىۋاتمبٍٔىمىٕي ثىٍىذىغبْ
وىػىٍەر .ئبفغبٔىطتبٔذا لۇرۇٌغبْ ئۇٔذاق ئىطالَ دۆٌىتي دەۋر ئېمىّىغب ِبش وەٌّەٍذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٍغۇرالرٔىڭ وۆپچىٍىه لىطّي دۇَٔبدىىي لبٍطي دۆٌەتٕىڭ تۈزۈِىٕي ئۆز غبٍىطىگە
ثەوىرەن ٍېمىٓ دەپ لبرىػىذۇ؟
ِۇختەر :زىَبٌىَالرغب ٔىطجەتەْ ئبٌغبٔذا ئبِېرىىىٕىڭ تۈزۈِي ،ئىطالَ دىٕىٕي ئبضبش لىٍىذىغبْ
ٔىطجەتەْ ِۆتىذىً وىػىٍەر تۈروىَىٕي ،دىٕي لبراغٍىرى رادىىبٌٍىممب ِبٍىً ثوٌغبْ وىػىٍەر
ئبفغبٔىطتبٕٔىڭ تبٌىجبْ تۈزۈِىٕي ئبرزۇ لىٍىػىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضەئۇدى ئەرەثىطتبْ تۈزۈِىٕي خبالٍذىغبٔالر ٍولّۇ؟
ِۇختەر :ثىسٔىڭ ئبدەٍِىرىّىس ضەئۇدىٕىڭ تۈزۈِىٕي خبٌىّبٍذۇ .ئۇالر ِۇضتەثىت تۈزۈِگە لبرغي،
خبٍٔىك تۈزۈِٕي لوثۇي لىٍىػّبٍذۇ .ئىطالَ دىٕىّۇ خبٍٔىك تۈزۈِٕي لوثۇي لىالٌّبٍذۇ .چۈٔىي
ِەھەِّەت پەٍغەِجىرىّىس ۋاپبت ثوٌۇظ ئبٌذىذىّۇ ئۆزىٕىڭ ئىسثبضبرىٕي تبٌٍىّىغبْ.
پەٍغە ِجىرىّىس وېطەي ثوٌۇپ ٍبتمبْ ۋالتىذا ئۇٔىڭ ضبھبثىٍىرى وىّٕي ئىسثبضبر لىٍطبق ثوالر دەپ
ضورىغىٕىذا ،ئۆز ئىچىڭالردىٓ ثىرضىٕي تبٌالپ چىڭطبڭالر ثوٌىذۇ دېگەْ .پەٍغەِجىرىّىس ۋاپبت
ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ ھەر لېتىٍّىك خەٌىپىٕي خەٌك ئۆزٌىرى ضبٍٍىغبْ ئىىەْ .غۇڭب ھېمىمي
ئىطالَ دىٕي ِۇضتەثىت ھبوىّىَەتٕي ھىّبٍە لىٍّبٍذۇ .تبٌىجبْ ،ثىٓ الدىٕالرِۇ ضەئۇدىٕىڭ
تۈزۈِىگە لبرغي .ثوٌّىطب ثىٓ الدىٕٕىڭ ئۆزىّۇ ضەئۇدىٍىك ثىرضي ثوٌغىٕي ثىٍەْ ئۇِۇ ضەئۇدى
پبدىػبھىغب لبرغي .غۇڭب ئۇِۇ دۆٌەت تۈزۈِىٕىڭ ئۆزگەرتىٍىػىٕي ،دۆٌەت رەھجەرٌىرىٕي ضبٍالَ
ثىٍەْ تبٌالپ چىمىع وېرەوٍىىىٕي تەٌەپ لىٍىذۇ .غۇٔذاق ثوٌغبچمب ،ضەئۇدى ئەرەثىطتبْ
ھۆوۈِىتي ئۇٔي لوغالپ چىمبرغبْ.
خەٌك ۋەوىٍٍىرىذىٓ ضبٍالٔغبْ پبرالِېٕت تۈزۈِي ئبضتىذىىي دېّووراتىَە غەرلي تۈروىطتبْ
ِۇضتەلىٍٍىمىغب پبٍذىطي ثوالرِۇ؟
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثبٍب ضەْ دېگۀذەن وەٌگۈضىذە دېّووراتىه تۈزۈَ ٍوٌغب لوٍۇٌىذىغبْ ۋالتىذا،
ضېٕىڭچە ثۈگۈْ دۇَٔبدا ٍوٌغب لوٍۇٌۇۋاتمبْ ضبٍالَ ئبرلىٍىك ثبرٌىممب وەٌگەْ لۇرۇٌتبً تۈزۈِىذىىي
دېّووراتىَە غىٕجبڭ ِەضىٍىطىٕي ھەي لىالالرِۇ؟
ِۇختەر :ثۇ ضۇئبٌىڭّۇ ئورۇٍٔۇق ثىر ضوئبئ .ۇرغۇْ وىػىٍەر خىتبٍذا دېّووراتىَە تۈزۈِي
ئورٔىتىع ئىّىبٔىَىتي ٍوق ،خىتبٍالر ثىٍەْ ئۆزئبرا وېٍىػىع ِۇِىىٓ ئەِەش دەپ لبراغّبلتب.
ئەگەر دېّووراتىَە ثوٌّبً لبٌطب ئۇٍغۇرالر زورٌۇق وۈچىذىٓ پبٍذىٍىٕىػمب ِەججۇر ثوٌىذۇ .چەتئەي
وۈچٍىرىٕىّۇ ثۇ ئىػمب ئبرىالغتۇرۇپ ،خەٌمئبرا وۈچٍەرٔىڭ لبتٕىػىػىٕي لوٌغب وەٌتۈرۈغىە
تىرىػىذۇ .ثۇ دېگەْ خىتبً ووِپبرتىَىطي ِەۋجۇت ثوٌغبْ ئەھۋاي ئبضتىذىىي ثىردىٓ ثىر چبرە.
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ئەگەر خىتبٍذا ثىرەر دېّووراتىه تۈزۈَ تىىٍۀگىٕىذە ئوتتۇر ٍوي ثوالِذۇ ،ضۆھجەت ٍوٌي ثوالِذۇ
ھەرلبٔذاق ثىر ٍوي ثىٍەْ ِەضىٍە ھەي لىٍىع غبرائىتي ثبرٌىممب وېٍىىػي ِۇِىىٓ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەِّب خىتبٍذا ضبٍالَ ئبرلىٍىك ثەرپب لىٍىٕىذىغبْ پبرالِېٕت تۈزۈِىذىىي
دېّووراتىَە ئوتتۇرىغب چىممىٕىذا ،دېّووراتىَىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ ئۇرۇظ لىٍىّىس دېَىػىّۇ
ِۇِىىٕغۇ؟ ئبدەتتىىي خىتبً پۇلراٌىرى ِىٍٍەتچىٍىىٕىڭ وۈغىۈرتۈغي ضەۋەثىذىٓ ئۇٍغۇرالر
ِۇضتەلىً دۆٌەت لۇرىّىس دەپال چىمىذىىەْ دېّووراتىه تەغۋىمبتالر ثىٍەْ ضبٍالَ ئبرلىٍىك
ھۆوۈِەتٕىڭ ثبضتۇرۇغىٕي ،لوراي وۈچي ثىٍەْ تىٕجىتىػٕي تەٌەپ لىٍّبضّۇ؟ رۇضىَە ھبزىر
دېّووراتىه ثىر دۆٌەت .ئۇالرِۇ ضبٍالَ ئبرلىٍىك ھۆوۈِەت لۇرغىٕي ثىٍەْ ٍۀىال چېچۀىَىٕي
لوراٌٍىك ثبضتۇرِىذىّۇ؟ ھېچمبٔذاق ثىر دۆٌەت رەھجىرى چىمىپ چېچۀىَىٕي ِۇضتەلىً
ثوٌۇغىغب ِبلۇي دەٍٍي دېَەٌّىذىغۇ؟ غۇڭب …
ِۇختەر :ئەِّب ئۆوتىچىٍەر چېچۀىَىگە ِۇضتەلىٍٍىك ثېرىٍطۇْ دېذىغۇ؟
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇ دېگەْ ئۆوتىچىٍەرٔىڭ گېپي .ئەگەر ضبٍٍىٕىذىغبٔالر ئۇٔذاق دەٍذىغبْ ثوٌطب
ئۇالرٔي ھېچىىُ ضبٍٍىّبٍذۇ-دە! غۇڭب ثۈگۈٔىي دۇَٔبدا ٍوٌغب لۇٍۇٌۇۋاتمبْ ثۇٔذاق دېّووراتىَە
ئۀذىسىطي ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتىڭالرٔىڭ ٍوٌىٕي ئېچىپ ثېرىذىغبْ تۈزۈَ ثوالٌىػي
ٔبتبٍىٓ .ئۇٔىڭ ئۈضتىگە ئۇٍغۇرالر ئۈچۈْ ئېٍىپ ئېَتطبلّۇ ئەھۋاي ئوخػبظ .ئەگەر غىٕجبڭذا
ثۇٔذاق ثىر دېّووراتىَە ئۀذىسىطي ئوتتۇرىغب چىممىٕىذا ،ھەر تۈرٌۈن ضىَبضىٌ پبرتىَىٍەر
ضبٍالِغب ئەروىٓ لبتٕىػبالٍذىغبْ ثوٌغبچمب ئۇالرٔىڭ ئىچىذىىي رادىىبي پبرتىَىٍەرِۇ خەٌمٕي
وۈغىۈرتۈپ :خىتبٍالر ثىسٔي غۇٔچە ٍىٍذىٓ ثېرى ثوزەن لىٍىپ وەٌگەْ تۇرۇلٍۇق ثىس ٍۀە
ٔېّىػمب ئۇالر ثىٍەْ ثىرگە ثۆٌىػىّىس وېرەن؟ ثىس چولۇَ ِۇضتەلىً ثۆٌىػىّىس وېرەن! دەپ
تۇرىۋاٌّبضّۇ؟ ثۇٔذاق وۈغىۈرتۈغتىٓ خەٌك ئبِّىطي ثەوال ئبضبْ لوزغىٍىپ وېتىػي ِۇِىىٓ.
غۇڭب ئۇالر ضبٍالِذا ئۀە غۇ وىػىٍەرگە ئبۋاز ثېرىػي ِۇِىىٓ .ثۇٔىڭ ئبلىۋىتىٕىڭ لبٔذاق
ثوٌىذىغبٍٔىمىٕيِ ،ۇضتەلىٍٍىك ئۈچۈْ ِبڭىذىغبْ ٍوٌٕىڭ تېخي وۆپ ئىىۀٍىىىٕي ئبدەتتىىي
خەٌك ئبِّىطي چوڭمۇر ئوٍالپ وېتىػي ٔبتبٍىٓ .ئۇالر جبْ تۇِػۇلمب وەٌّىگۈچە ئبلىۋىتىٕي ھېص
لىٍىپ وېتەٌّەٍذۇ .ئۇالرٔىڭ ٍېمىٍٕىرى ئۇرۇظ جەرٍبٔىذا لۇرثبْ ثوٌغىٕىذىال ثۇالرغب
ئەگىػىػٕىڭ ثەدىٍي ثەوال ئېغىر ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ئبٔذىٓ ھېص لىالٌىػي ِۇِىىٓ .ئەِّب
ثۇٔىڭذىٓ ثۇرۇْ ئۇالر ئۆزٌىرى ئۇرۇظ لىٍىّىس دەٍذىغبٔالرٔي ضبٍالپ ئوتتۇرىغب چىمىرىپ ثوٌغبْ
ثوٌىذۇ .رادىىبي وۈچٍەرِۇ لبٔۇٍٔۇق ضبٍالَ ٍوٌي ثىٍەْ تەختىە چىممبٔالر ،خۇددى ھىتٍېرغب
ئوخػبظ ضبٍالِذا تەختىە چىممبْ ھېطبثٍىٕىذۇ .ھىتٍېرٔىڭ لوٌالٔغبْ ئۇضۇٌىّۇ ِىٍٍەتچىٍىىٕي
وۈغىۈرتۈظ ٍوٌي ئەِەضّىذى؟ غۇڭب ،ثۈگۈٔىىذەن ضبٍالَ ئبرلىٍىك ئوتتۇرىغب چىمىذىغبْ
پبرالِېٕت تۈزۈِي ئبضتىذا ِىٍٍىٌ ِەضىٍىٍەرٔي ھەي لىٍىػتب لىَىٕچىٍىك تېخىّۇ وۆپ
ثۆٌىػي ِۇِىىٓ دەپ ئوٍالٍّەْ.
ِۇختەر :ھەر لبٔچە دېگىٕىڭ ثىٍەْ ھبزىرلىذىٕغۇ ٍبخػىراق ثوالر؟
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ۋاڭ ٌىػَوڭٔ :بتبٍىِٓ .ەْ تەٍۋۀٍىىٍەرگە ضىٍەر ٔېّە ئۈچۈْ ئىػۀچىّىس ثبر ،چوڭ
لۇرۇغٍۇلتىىىٍەر ثىسٔي ھېچٕېّە لىالٌّبٍذۇ دەپ غەَ لىٍّبً ٍۈرىطىٍەر دېطەَ ،ئۇالر دېّووراتىَە
ئۇالرٔي لوغذاٍذىغبٍٔىمىٕي ثبھبٔە لىٍىپ وۆرضىتىػتي .تەٍۋەْ دېّووراتىه ثىر ٍەر .چوڭ
لۇرۇلٍۇق ثوٌطب ِۇضتەثىت تۈزۈَ ئبضتىذا .ئەگەر چوڭ لۇرۇلٍۇق تەٍۋۀگە ھۇجۇَ لىٍغىذەن ثوٌطب،
پۈتۈْ دۇَٔبدىىي دېّووراتىه ئەٌٍەر ثىردەن ِۇضتەثىت ثىر دۆٌەت دېّووراتىه ثىر جەِئىَەتىە
ھۇجۇَ لىٍىۋاتىذۇ دېَىػىپ تەٍۋۀٕي لوغذاغمب ئبتٍىٕىػي ِۇِىىٓ دەپ لبرىػىذىىەْ .ئەِّب چوڭ
لۇرۇغٍۇلّۇ دېّووراتىَىٍىػىپ وەتىىٕىذە ،ھبوىّىَەتٕىّۇ لبٔۇٔي ٍوٌالر ثىٍەْ ضبٍالِذا ثبرٌىممب
وەٌتۈرۈغي ِۇِىىٓ .خۇددى خبِبضٕىڭ دېّووراتىه ٍوٌالر ثىٍەْ لبٔۇٔي غەوىٍذە ضبٍالِذا
ئوتتۇرىغب چىممىٕىغب ئوخػبظ .غۇٔذاق ئەھۋاي ٍۈز ثەرگىٕىذە لبٔذاق لىالرضىٍەر؟ ئۇ ۋالىتتب
غەرپٍىىٍەر ضىٍەرٔي ٍۀە ٔىّىٕي ثبھبٔە لىٍىپ لوغذىَبٌىػي ِۇِىٍىٓ؟ ثۈگۈٔىي
ئبِېرىىىٍىمالرٔىڭ دېگىٕىذەن ،دېّووراتىَىٍىػىڭالر دەٍذۇ .خبِبضّۇ دېّووراتىَە ثىٍەْ
ضبٍٍىٕىپ چىممبْ ثىر ھۆوۈِەت تەغىىً لىٍىۋېذى ئبِېرىىب ئۇالرٔي ئېتىراپ لىٍغىٍي
ئۇٔىّىذىٔ .ەتىجىذە ئبِېرىىب ثەوال پبضطىپ ثىر ئەھۋاٌذا لبٌذى .ئۇٔذالتب وەٌگۈضىذە ِىٍٍىٌ
تولۇٔۇظ ثبرٌىممب وەٌگىٕىذە ھەر ئىىىىال تەرەپ دېّووراتىَىٍىػىپ ثوٌغىٕي ثىٍەْ ،ثىرضي
ِۇضتەلىً ثوٌىّىس دېطەٍ ،ۀە ثىر تەرەپتىىىٍەر ثبضتۇرۇۋېتىع وېرەن دېَىػي ِۇِىىٓ .ثۇٔذاق
ثوٌغىٕىذا …
ِۇختەر :ثىر دېّووراتىه دۆٌەتٕىڭِ ،ەضىٍەْ ئبِېرىىىٕىڭ ئىرالمب ئەضىەر وىرگۈزۈغي ۋالىتٍىك
ھبدىطە .ئۇالر ثەظ-ئوْ ٍىً ئىچىذە چولۇَ ئەضىەرٌىرىٕي لبٍتۇرۇپ وېتىذۇ .ئىراق ۋەزىَىتي
ئوڭػبٌغىٕىذىٓ وېَىٓ ئۇالر چىمىپ وەتّەً ئبِبٌي ٍوق .غۇٔذاق ئەِەضّۇ؟ ئەگەر خىتبً
دېّووراتىَىٍىػىپ ثوٌغىٕىذا ،ئۇٔىڭ وۆتەرگىٕي دېّووراتىه ثبٍراق ثوٌغبچمب ،ۋەتەْ ثىرٌىىي
دېگەْ غوئبرٔي داۋاٍِىك توۋٌىَبٌّبٍذۇ-دە .چۈٔىي غىٕجبڭ خىتبٍٕىڭ ٍېرى ثوٌّىطب.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :غىٕجبڭ خىتبٍٕىڭ ئەِەش دېگۀٕي ضۀال دەپ تۇرۇۋاتىطەْ …
ِۇختەر( :ئۆزىٕي ثېطىۋاالٌّبً لبٌىذۇ) خىتبٍالر ثىسٔىڭ دېگىٕي ثىٍەْ خىتبٍذىٓ ثبغمب ھېچ
لبٔذاق ثىر دۆٌەت غىٕجبڭٕي خىتبٍٕىڭ ٍېرى دېگۀگە ئۇٔىّبٍذۇ-دە!
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٔذاق ئەِەضتۇ ،ثۈگۈٔىي وۈٔذە دۇَٔبدا ثىرِۇ دۆٌەت غىٕجبڭٕي …
ِۇختەر :چۈٔىي خىتبً ثىٍەْ ئۇالرٔىڭ ئوتتۇرىطىذا دىپٍوِبتىه ِۇٔبضىۋەت ثبر ثوٌغبچمب ھېچىىُ
ئۇٔذاق دېَەٌّەٍۋاتىذۇ .ئەِّب ئۇالرٔىڭ تبرىخچىٍىرى ٍبزغبْ ثىر لىطىُ وىتبثٍىرىذا ،ئۇ
وىتبثالردىٓ غىٕجبڭ دەپ ئبتبٌغبْ ثىرِۇ ضۆزٔي تبپبٌّبٍطەْ .ئۇالر  -01ۋە ٍ-01ىٍالردىٓ ثۇٍبْ ٔەغر
لىٍىۋاتمبْ تبرىخ وىتبثٍىرىذا غىٕجبڭ دەپ ثىرِۇ ٍەردە تىٍغب ئبٌّىغبْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭِ :ېٕىڭچە ضەْ ثەوال ئۈِىذۋار لبراغتب ئىىۀطەْ.
ِۇختەرٍ :بق ئۇٔذاق ئەِەش! ضەْ غۇ چەتئەٌٍىىٍەر ٍبزغبْ …
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ۋاڭ ٌىػَوڭ :دېگىٕىڭٕي راضّۇ دەٍٍي ،ئەِّب ھەر لبٔچە دېگىٕىڭ ثىٍەْ تبرىخ ثىٍەْ ضىَبضەت
ثبغمب-ثبغمب ئىػالردە .ھبزىرلي ھۆوۈِەت ئۈضتىذىىىٍەر تبرىخچىٍىرىٕىڭ دېگىٕىگە پەلەتال
ئوخػىّبٍذىغبْ گەپٍەرٔي لىٍىپ ٍۈرىذىغبٍٔىمىٕىّۇ ثىٍىذىغبٔطەْ …
ِۇختەرِ :ەْ تۈروىَىذىىي ۋالتىّذا ٍبۋروپب ثىرٌىىىٕىڭ ِبلبٌىٍىرىٕي ئولۇغبْ ئىذىُ .ئۇالر
ٍ-0000ىٍمي غۇٌجب ۋەلەضىگە پوزىتطىَە ثىٍذۈرۈغىىٕىذە ثىرەرضىّۇ غىٕجبڭ دەپ تىٍغب
ئبٌّىغبْ .ئۇالر :خىتبً ھۆوۈِىتي غەرلي تۈروىطتبْ تەرەپ ثىٍەْ ضۆزٌىػىپ غۇٌجب ۋەلەضىٕي
ھەي لىٍىػي ،لبٍتب زوراۋأٍىك ۋەلە چىمىػىذىٓ ضبلٍىٕىػي الزىُ دەپ ئېٕىك ٍبزغبٍٔىمىٕي
وۆرگەْ ئىذىُِ .بٔب ثۇ ئۇالرٔىڭ ضىَبضەتچىٍىرىٕىڭّۇ غەرلي تۈروىطتبٕٔىڭ غەرلي
تۈروىطتبٍٔىمالرٔىڭ ٍېرى ئىىۀٍىىىٕي ئېتىراپ لىٍىػي ثوٌّبً ٔېّە؟ ئبِېرىىب پبرالِېٕتىٕىڭ
ِبلبٌىطىذىّۇ :غەرلي تۈروىطتبْ وۈچٍىرى ثىٍەْ خىتبً تەرەپ غۇٌجب ِەضىٍىطىٕي ھەي
لىٍىػتب تىٕچٍىك ٍوٌي ثىٍەْ ئىع لىٍىػىٕي ،لبْ تۆوۈٌۈظ ھبدىطىٍىرىٕىڭ ٍۈز ثەرِەضٍىىىگە
تىرىػىػىٕي ئۈِىذ لىٍىّىس دەپ ٍبزغبْ .ثۈگۈٔىي وۈٔذە غەرلي تۈروىطتبْ خەٌمبرادا تېخي
ِەخطۇش ثىر وۈچ ثوٌۇپ تؤۇٌّىذى .غىٕجبڭ ِەضىٍىطىّۇ تېخي خەٌمبراغب ئبغىىبرىالّٔىغبْ
ھبٌەتتە تۇرِبلتب .ئەگەر ثۇ ِەضىٍە خەٌمبرادا رەضّىٌ ئوتتۇرىغب چىممىٕىذاٍ ،ۀي خۇددى تىجەت
ِەضىٍىطىذەن خبٌمبراٌىػىپ ئوتتۇرىغب چىممىٕىذا ،خىتبٍالر دېّووراتىَە ئۇضۇٌي ثوٍىچە تىجەتىە
لوراٌٍىك ھۇجۇَ لىٍغىٕىذا خەٌمئبرا لبراپ تۇرارِۇ؟ تىجەت ِەضىٍىطىذە لبٍطي دۆٌەرٌەر تىجەتٕي
خىتبٍٕىڭ ثىر پبرچىطي دەپ ضۆزٌەٍذىىەْ؟
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ھبزىر پۈتۈْ دۇَٔبدىىي ھۆوۈِەتٍەر ئېتىراپ لىٍىػىذىغۇ؟
ِۇختەر :وۆرۈٔۈغتە غۇٔذاق دېگىٕي ثىٍەْ ،ئۇالر ٍۀىال داالٍٕي لوٌالپ وېٍىۋاتّبِذۇ؟ ئۇالر داالً
الِبٔي ٔېّە ئۈچۈْ لوٌالٍذۇ؟ ئۇالر ٔىّىٕي ئبضبش لىٍىپ ئۇٔي لوٌالۋاتىذۇ؟ چۈٔىي ئۇالر ئىچىذە
تىجەتٕىڭ ِۇضتەلىً ثۆٌىػىٕي خبالٍذۇ .پەلەت وۆرۈٔۈغتىال تىجەتٕي خىتبٍٕىڭ ثىر پبرچىطي دەپ
لوٍغبْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٔذالتب ،دېّووراتىَىٍىػىپ ثوٌغبْ ۋالتىذىىي خىتبٍٕىّۇ غۇٔذاق لبرىّبٍذۇ دەپ
ئېَتبالِطەْ؟ ئۇالر ٔېّە ئۈچۈْ غۇ ۋالتمب ثبرغبٔذىّۇ ضەْ دېگۀذەن ئەِەٌىَەت ثوٍىچە ئىپبدە
ثىٍذۈرِىطۇْ؟ خىتبً غۇ چبغذىّۇ ثەرىجىر دۇَٔبدىىي چوڭ دۆٌەتٍەردىٓ ثىرى ھبٌىتىٕي ضبلالپ
لبالٌّبضّۇ؟ ئۇالر ٔېّىػمب خىتبً ثىٍەْ زىتٍىػىذىغبْ ٍوٌٕي تبٌٍىۋېٍىػىذۇ؟ ثۇِۇ ثىر ِەضىٍە .ئۇ
دۆٌەتٍەر ثۈگۈْ خىتبٍٕىڭ ثىر ِۇضتەثىت دۆٌەت ثوٌغىٕي ئۈچۈٔال ئۇٔىڭذىٓ لورلۇپ وۆرۈٔۈغتە
ِبلۇي دەپ لوٍۇۋاتمىٕي ٍولتە .خىتبً دېّووراتىَەٌىػىع ٍوٌىغب وىرگىٕىذە ٔېّىػمب ئۇٔي ٍۀە
پبرچىالٍّىس دېَىػىىذەن؟ ئۇالرٔىڭ ثۇٔذاق لىٍىػي ٔبتبٍىٓ.
ِۇختەرِ :ېٕىڭچە ئۇالر چولۇَ وۆرۈٔۈغتە غۇٔذاق دەپ ٍۈرۈۋاتىذۇ (وۈٌۈپ لوٍذى).
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ئەڭ وۆپ زىَبٔغب ئۇچراٍذىغبٔالر ٍۀىال غىٕجبڭ ٍەرٌىىٍىرى

ِۇختەرِ :ەْ ضبڭب ئۇچىغىٕي دېطەَ ،خىتبً ِەٍٍي دېّووراتىَىٍەغىەْ ثوٌطۇْ ٍبوي
ِۇضتەثىتٍىىىذە لبٌىۋەرگەْ ثوٌطۇْ ،ئىع لىٍىپ ھەر لبٔذاق ثىر لوغٕب دۆٌەتٍ ،بوي غەرثتىىي
ھەرلبٔذاق ثىر دۆٌەت وۈچىَىپ وەتىەْ ثىر خىتبٍٕىڭ ثۆٌىػىٕي ھەرگىس خبٌىّبٍذۇ .ثۇ ثىر
ئەِەٌىَەت.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :خىتبً دېّووراتىَىٍەغىەْ ثوٌطىّۇ غۇٔذاق لبراٍذىغبّٔىذۇ؟
ِۇختەر :غۇٔذاق لبراٍذىغبٍٔىمي ئېٕىك .ئۇالر خىتبٍٕي ئىّىبْ ثبر وىچىىٍىتىػىە تىرىػىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضېٕىڭچە ثۇ دېگىٕىڭ غەرلي تۈروىطتبْ ِۇضتەلىٍٍىمي ئۈچۈْ ئەڭ ئبخىرلي ثىر
ئۈِىذِۇ؟
ِۇختەر :غۇٔذاق! ِەضىٍەْ چېچۀىَە ِەضىٍىطىٕي ئېٍىپ ئېَتطبق ،رۇضىَە دېّووراتالغمىٕي
ثىٍەْ چېچۀىَە ِەضىٍىطىذە غەرة ئەٌٍىرى رۇضىَىگە ثېطىُ لىٍىػٕي داۋاِالغتۇرِبلتب .گەرچە
غەرپٍىىٍەر چېچۀىَە ِەضىٍىطىگە ثىۋاضىتە لوي تىمّىغبٔذان لىٍغىٕي ثىٍەْ ،ئۇالر لوي
تىمىػٕي خبٌىطىّۇ ئۇٔذاق ثىر غبرائىتمب ئىگە ئەِەش .چېچۀىَە تۇپرالٍىرى رۇضىَىٕىڭ ئىچىذە
لبٌغبْ ثىر ٍەر .ئۇورائىٕبغب ئوخػبظ ئەٌٍەر رۇضىَە ثىٍەْ ثىر لەدەر ضىٍىك ِۇٔبضىۋەتٕي ضبلالپ
وەٌّەوتە .ئەِّب تبغمي ِۇٔبضىۋەت جەھەتتەِ ،بٌىَە تەرەپتىٓ ئۇالر چېچۀىَىگە ٍبردەَ لىٍىپ
وەٌّەوتە .ئەِّب ضەْ دېگۀذەن رۇضىَە دېّووراتىَىٍىػىۋاتمبْ ثىر دۆٌەت ئەِەضّىذى؟ رۇضىَە
چېچۀىَىٕي ٍولىتىّىس دېگىٕىذە ثۇ ئىػمب غەرپٍىىٍەر ٔېّىػمب ئبرىٍىػىذۇ؟ ثوٌذىال ،ثىس غۇ
رۇضىَىٕىڭ چىػىغب تېگىپ ٔېّە لىالتتۇق ،چېچۀىَە ِەضىٍىطىّۇ ثىسگە ثىرەر پبٍذىطي
ثوٌّىطب ،رۇضىَە ثىٍەْ زىتٍىػىپ ٔېّە پبٍذىغب ئېرىػەٌەٍتتۇق ،ثوٌذى ،چېچۀىَە ثىٍەْ وبرىّىس
ثوٌّىطۇْ ،دەپ تبغالپ لوٍۇغتىّۇٍ-ە؟ ٍبق ،ئۇالر ئۇٔذاق لىٍّىذى .ئۇالر ھەر تۈرٌۈن ئبِبٌالر ثىٍەْ
رۇضىَىٕي داۋاٍِىك پبرچىالغمب تىرىػىپ وەٌّەوتە .ھبزىرچە رۇضىَە ثىٍەْ ضىَبضىٌ ۋە
ئىمتىطبدى جەھەتٍەردە ٍبخػي ِۇٔبضىۋەت ثبغالپ وېٍىۋاتمبْ ئەٌٍەرٔىڭ ھەِّىطىال رۇضىَىٕىڭ
پبرچىٍىٕىػىٕي ئبرزۇ لىٍىػىذۇ .ئۇالر رۇضىَىٕىڭ لوٌىذا ٍۀىال ٔۇرغۇٍٔىغبْ ِۇضتەٍِىىىٍەر
لبٌذى دەپ لبرىػىذۇِ .ېٕىڭچە ثوٌغبٔذىّۇ رۇضىَە چولۇَ ٍۀە ثىر لېتىُ پبرچىٍىٕىػي ِۇِىىٓ.
ضوۋېت ئىتتىپبلي ٍىّىرىٍىپ وەتتيِ .ېٕىڭچە رۇضىَىّۇ چولۇَ پبرچىٍىٕىذۇ .رۇضىَىٕىڭ
لوٌىذا ٍۀە ٔۇرغۇْ جۇِھۇرىَەتٍەر ثبر .ئۇالرِۇ تەدرىجىٌ پبرچىٍىٕىذۇ .ئەِّب ثۈگۈْ ئەِەش وېَىٓ
چولۇَ پبرچىٍىٕىپ وېتىذۇ .خۇددى غۇٔىڭغب ئوخػبظ ،دۇَٔب خىتبٍٕىڭّۇ وۈچٍۈن دۆٌەت ثوٌۇپ
ضبلٍىٕىپ لېٍىػىٕي خبٌىّبٍذۇ .ثۇ جەرٍبٔذا ئەڭ وۆپ زىَبٔغب ئۇچراٍذىغىٕي ٍۀىال ثىس
غىٕجبڭذىىي ٍەرٌىه خەٌك ثۆٌىػىّىس ِۇِىىٓ.
ۋاڭ ٌىػَوڭٔ :ېّىػمب ئۇٔذاق دەٍطەْ؟
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ِۇختەرِ :ەٍٍي دۇَٔب ثىسٔي لوٌٍىطۇْ ،ثىسگە ٍبردەَ لىٍطۇْ ،ثىسگە ھېططىذاغٍىك لىٍطۇْ،
ئەِەٌىٌ ھەرىىەت لىٍىذىغبٔالر ٍۀىال ثىس غىٕجبڭ ٍەرٌىىٍىرى .غۇٔذاق ئەِەضّۇ؟ لبْ تۆوۈٌۈظ
ثوٌۇپ لبٌطب ئۆٌىذىغبٔالر ٍۀىال غىٕجبڭذىىي ٍەرٌىىٍەر .ثۇ ثىر ئەِەٌىَەت .غىٕجبڭذىىي ٍەرٌىه
خەٌك ثبغمب چبرىالردىٓ پبٍذىٍىٕىپ ِەضىٍە ھەي لىٍىػٕي خبٌىّبٍذىىەْ دەپ ئوٍالپ لبٌّب .ھەر
لبٔچە لىٍطبڭّۇ ثۇٔىڭذىٓ لېچىپ لۇتۇالٌّبٍطەْ .ثىس خىتبٍذا دېّووراتىَە ئىػمب ئبغمبٔذىٓ
وېَىٓ ئوِۇَ خەٌك ئبۋاز ثېرىػي ئبرلىٍىك ئىػٍىرىّىسٔىڭ ھەي لىٍىٕىذىغبٍٔىمىذىٓ
ئۈِىذىّىس ٍوق .خىتبٍالر ثىسگە ٍۈوطەن ئبپتؤوِىَە ثېرىػىە ھەرگىس رازى ثوٌّبٍذۇ.
ِۇضتەلىٍٍىك ثېرىػي تېخىّۇ ِۇِىىٓ ثوٌّىغبْ ثىر ئىع .خىتبً ووِپبرتىَىطىٕىڭ ثۈگۈْ
ٍۈرگۈزۈۋاتمبْ تەغۋىمبتىذىٓ لبرىغبٔذا خىتبٍالر ثىرەر-ئىىىي ٍىً ئىچىذىال وبٌٍىطىٕي ئۆزگەرتىپ
دېّووراتٍىػىپ ثوالٌىػي ِۇِىىٓ ئەِەش .خىتبٍالردىىي دۆٌەتٕىڭ پۈتۈٍٔۈوىٕي ضبلالظ دەٍذىغبْ
ثۇ لبرىػىٕي خىتبٍالرٔىڭ ِىڭىطىذىٓ ٍ 51ىٍذىّۇ تبزىالپ ثوٌغىٍي ثوٌّبٍذۇ .ئەگەر ئوِۇِخەٌك
ئبۋاز ثېرىػٕي ٍوٌغب لوٍغبٔذىّۇ ثەرىجىر  01-01پىرضۀت خىتبٍالر ئۆزٌىرىٕىڭ ئبدىّىٕي ضبٍٍىػي
ِۇِىىٓ .غۇ چبغذىّۇ خىتبٍالر ٍۀىال غىٕجبڭٕي تبرتىۋاالٍٍي دېَىػي ،خىتبٍالر ئوِۇِخەٌك
ضبٍٍىّي ئبرلىٍىك خىتبٍالر ،دۇَٔبدىىي خىتبٍالرٔىڭ ھەِّىطي ثىرٌىػەٍٍي! ثۈٍۈن خىتبً لۇرۇپ
چىمبٍٍي ،پۈتۈْ دۇَٔب خىتبٍٍىرى ثىرٌىػەٍٍي! دەپ غوئبرٔي ئوتتۇرىغب لوٍۇغي ِۇِىىٓ!
ۋاڭ ٌىػَوڭ( :وۈٌۈپ وەتتي) ثۈٍۈن جوڭخۋا دۇَٔبضىٕي دېّەوچىّۇضەْ؟
ِۇختەر :ثۈگۈٔىي وۈٔذىىي ئەڭ خەتەرٌىه ثوٌۇۋاتمىٕىّۇ خىتبً ووِپبرتىَىطىٕىڭ ثۈٍۈن
خىتبٍچىٍىمٕي تەغۋىك لىٍىػىذۇر .ثۇٔذاق ئىذىَە ثەوال خەۋپٍىه! ثۈگۈْ خىتبٍالر لبٔذاق
لىٍغبٔذا خىتبً ووِّۇٔىطتٍىرىٕىڭ ثۇ خىً تەغۋىمبت ٔەتىجىطىٕي ئۆزگەرتىػىە
ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي ،خىتبً پۇلراٌىرىغب ثۇٔذاق ثۈٍۈن خىتبٍچىٍىك ئىذىَىطىٕىڭ زىَىٕىٕي
تەغۋىك لىٍىع ئىػي خەٌمبرادا پبئبٌىَەت لىٍىػىڭالردىّٕۇ ِۇھىُ ثوٌۇۋاتمبْ ،زوراۋأٍىممب لبرغي
تۇرۇغۇڭالردىّٕۇ ِۇھىُ ثوٌۇۋاتمبْ ثىر ۋەزىپەڭالر ثۆٌىػي وېرەن.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثۇ دېگىٕىڭٕي خەٌممە وىُ چۈغۀذۈرەٌەٍذۇ؟
ِۇختەر :ئەٌۋەتتە ِەْ ،ضەْ ،ۋە ثبغمىالر چۈغۀذۈرۈغي وېرەن .خىتبٍٕىڭ ئىچي-ضىرتىذىىي
ثبرٌىك وىػىٍەر ثۇٔي تەغۋىك لىٍىپ چۈغۀذۈرۈغي وېرەن .خىتبٍالر ،ئۇٍغۇرالر ثىرٌىػىپ ِۇغۇ
ئىػٕي ئبۋۋاي ھەي لىٍىػي الزىُ .ثوٌۇپّۇ ثۇ ئىػمب خىتبً ِۇھبجىرٌىرىّۇ تەڭ لوغۇٌۇپ
پبئبٌىَەت لىٍىػي وېرەن! ۋەتەْ ئىچىذە ضبلٍىٕىۋاتمبْ ثۇ تۈر ئىذىَىۋى ِەضىٍىٍەرٔي پۈتۈْ
وۈچٕي ضەپەرۋەر لىٍغبْ ھبٌذا تەغۋىك لىٍىپ ٍولىتىع الزىُ.
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ئوتتۇر ٍوي تبٌالظ غىٕجبڭٍىمالرغب ئۇۋاي لىٍىۋەتّەضٍىه ٍوٌي

ۋاڭ ٌىػَوڭِ :ېٕىڭچە ضەْ غەرلي تۈروىطتبْ ِۇضتەلىٍٍىمىٕي ئىػمب ئبغۇرۇظ ھەلمىذە
توختبٌغىٕىڭذا ئبضبضەْ پبٍذىٍىك تەرەپٍەردىىي پەرەزٌەر ئبضبضىذىال پىىىر ٍۈرگۈزۈپ وەٌذىڭ.
ئەِّب ثۇ ئىػٕىڭ پبٍذىطىس تەرەپٍىرىٕىّۇ وۆزدە تۇتۇپ ئوٍٍىٕىع وېرەن .ھەِّىال ئىػٕي ئۇٔذاق
ئۈِىذۋارٌىك ٔولتىطىذىٕال لبراغمب ثوٌّبٍذۇ-دە! ِەضىٍەْ ئبالٍٍي ،ثىر لىطىُ خىتبٍالر چېىىٕىپ
وەتىىٕىذىّۇ لبٌغبْ خىتبً ضبٔىّۇ ئۇٔچە ئبز ھېطبثالّٔبضٍىمي ِۇِىىٓ .چۈٔىي ٔۇرغۇٍٔىغبْ
خىتبٍالر ٍۇرتىذا ھېچمبٔذاق ِۇٔبضىۋىتي لبٌّىغبٍْ ،ب ئۆٍي ٍوقٍ ،ېرىّۇ ٍوق ،لىطمىطي
ٍبغىغىذەن ھېچمبٔذاق غبرائىتي ٍوق ھبٌغب وېٍىپ ثوٌغبْ .ئۇرۇغ-تۇلمبٍٔىرىّۇ لبٌّىغبْ ثوٌۇپ
پۈتۈْ ھبٍبتي ثۇ ٍەرگىال ثبغٍىٕىپ لبٌغبْ.
ِۇختەر :گەرچە غىٕجبڭذىىي ئبضبضي ِەضىٍە ِىٍٍىٌ ِەضىٍە دەپ لبراٌغىٕي ثىٍەْ ،ثىسِۇ
خىتبٍالرٔي پۈتۈٍٔەً لوغالپ چىمىرىۋېتىػٕي تەرغىت لىٍّبٍّىسِ .ۇضتەلىً ثوٌىّىس دېَىع
ثىٍۀال پۈتۈْ خىتبٍٕي لوغالپ چىمىرىػٕي وۆز ئبٌذىّىسغب وەٌتۈرۈغىە ثوٌّبٍذۇ .ثىس ثۇ ٍەردە
تۇغۇٌۇپ ئۆضىۀٍەرٔىڭ ثۇ ٍەردە ٍبغبظ ھەلمي ثبرٌىمىٕي ئىٕىبر لىالٌّبٍّىسٔ .ىّىال دېطەن
دەٍٍيِ ،ەٍٍي ئبڭ پىىىر جەھەتتە ثوٌطۇْ ئۇالرٔىڭ ثۇ ٍەردە ٍبغبغٕي تەٌەپ لىٍىػىّۇ ئىٕتبٍىٓ
ئەلەٌٍىٌ تەٌەپ ھېطبثٍىٕىػي وېرەن.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەٌۋەتتە غۇٔذاق ثوٌغىٕي ٍبخػي .غۇٔذالتىّۇ ِۇٔذاق ثىر ِەضىٍە ئوتتۇرىغب
چىمّبضّۇ؟ خىتبً خەٌمي ثەوال وۆپ ئبٌذىٕىپ وەتتي .غۇڭب ئۇالر ثەوال وۆپ ٔەرضىٍەرگە
ئىػۀّەٍذۇ .ئۇالر ،ئۇٍغۇرالر ثىسگە چىراٍٍىك ۋەدىٍەرٔي ثېرىػىذىىي ِەلطىتي ثىسٔي لبرغىٍىك
وۆرضەتّىطۇْ دەپ ئبٌذاۋاتمىٕي ثوٌّبضّۇ ،ثىسٔي لوراي تبغالپ ِۇضتەلىً ثىر دۆٌەتتە ٍبغبغمب
ِبلۇي دەڭالر دېگىٕي ثىٍەْ ،ئۇالر ِۇضتەلىً ثوٌىۋاٌغىٕىذىٓ وېَىٓ ثىسٔي لبٔذاق ئبلىۋەتٍەر
وۈتىذىغبٍٔىمىٕي ٔەدىٓ ثىٍەٍٍي ،دېَىػي ِۇِىىٓ.
ِۇختەرِ :ەْ ضبڭب ئۇچۇق لىٍىپ ئېَتبً ،ثۇ ٍەردە تۇغۇٌۇپ چوڭ ثوٌغبْ خىتبٍالر ٍېڭي وېٍىۋاتمبْ
خىتبٍالرٔي پەلەتال ٍبخػي وۆرِەٍذۇ .ئۇالرِۇ ئۈزۈٌّەً وېٍىۋاتمبْ ِبڭٍۇرالر ئۇالرٔي ئىػطىس
لبٌذۇرۇۋاتمبْ ِۇھىُ ئبِىً دەپ تؤۇٍذۇ .ئۇالرِۇ وۆچّۀٍەر ضىَبضىتىٕىڭ زىَبٍٔىرىٕي توٌۇق
ھېص لىٍّبلتب .ثىسدىىي چەتئەٌگە چىمىۋاٌغبٔالرٔىڭ ٍبخػي تەغۋىك لىٍّبً وېٍىۋاتمبْ
ئىػٍىرىذىٓ ثىرىّۇ ِۇغۇ تۈر ئىػالر ثوٌۇپ ،ثىس لبٍطي تۈر خىتبٍالرٔي لوثۇي لىالالٍّىس ،ئۇالرٔىڭ
جەِئىَەتتىىي ئورٔي لبٔذاق ثۆٌىػي وېرەن دېگۀٍەرٔي ھبزىردىٓ تبرتىپال تب غىٕجبڭغىچە وەڭ
تەغۋىك لىٍىپ ئېٕىك ثېىىتىپ ئوتتۇرىغب لوٍۇظ وېرەن ثوٌغبْ ئىػالر ئىذى.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضەْ ئۇالرٔي ثۇ ھەلتە توٌۇق تەغۋىك لىٍّىذى دەپ لبراِطەْ؟
ِۇختەر :ثۇ جەھەتتە ھېچمبٔذاق ثىر ئىع لىٍىپ ثبلّىذى دېَىػىىّۇ ثوٌىذۇ.
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ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثۇ ئوٍۇڭٕي لوٌالٍّەْ .ئەِّب ثۇ دېگىٕىڭٕي غىٕجبڭذىىي خىتبٍالر لوثۇي لىٍىع-
لىٍّبضٍىمىغب ٍۀىال ثىر ٔېّە دەپ وېتەٌّەٍّەْ .غىٕجبڭٕىڭ ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىىتي جەرٍبٔىذا
ثىر ِۇٔچە ھبدىطىٍەرٔي تىسگىٍٕەپ وەتىىٍىّۇ ثوٌّبٍذىغبٍٔىمي ئېٕىك .ضەْ خىتبٍالرغب
چېمىٍىػمب رۇخطەت ٍوق دەپ ثۇٍرۇق چۈغەرضەڭّۇ خەٌك گېپىڭٕي ئبڭٍىّىطب لبٔذاق لىالالٍطەْ،
ئۇالر ثەرىجىر لىٍىذىغىٕىٕي لىٍىذۇ .غۇٔذاق ئەِەضّۇ؟
ِۇختەر :ئۇ دېگىٕىڭغۇ توغرا .لىٍّبٍذۇ دېگىٍي ثوٌّبٍذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇالر غۇٔذاق ثىرەر ھەرىىەت لىٍذىّۇ ثوٌذى ،وېَىٓ ئۇٍغۇرالرغب ئۇۋاي لىٍىذىغبْ
ئىػالرٔي ثۇ تەرەپتىىىٍەرِۇ ثبغالٍذۇ .ضەْ ثىسٔىڭ ئبدەٍِىرىّىسٔي ئۇرضبڭ ،ئۆٌتەرضەڭ ثىسِۇ
لبرغىٍىك وۆرضىتىّىس .ثۇٔىڭغب ضىٍەر ٍۀە ئۆچ ئېٍىع ثىٍەْ جبۋاة ثەرضەڭالر ،ثوضٕىَەدىىي
تولۇٔۇغالرٔىڭ ھەِّىطي ئۀە غۇٔذاق وېڭىَىپ وەتىەْ ئەِەضّىذى؟
ِۇختەر :راضت غۇٔذاق.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەضٍىذە ئۇالرٔىڭ ھەِّىطي ٍېمىٓ لوغٕىالر ئىىۀذۇق .وىچىىىذىٓ ثىرگە ئوٍٕبپ
ئۆضىەْ وىػىٍەر ئىىۀذۇق .وېَىٓ ثىر-ثىرضىگە دۈغّەْ ثوٌۇپ وېتىػىەْ.
ِۇختەر :ثۇ تۈر ۋەلەٌەرگە ضەۋەة ثوٌۇۋاتمبْ ،زورٌۇق وۈچ ئىػٍىتىػىە ِەججۇرالۋاتمبْ ثىر ِۀجە ثبر.
غۇڭب ثۇٔذاق ئىػالرٔىڭ ٍۈز ثېرىػىذىٓ ضبلٍىٕىػٕىڭّۇ ثىرال ئبِبٌي ثبر.

خىتبً لوراٌٍىك وۈچٍىرى چېىىٕىپ وەتطە ئۇٔذاق ئىع بوٌّبٍذۇ

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضېٕىڭچە ثۇٔذاق زىٕجىرضىّبْ زوراۋأٍىمالردىٓ ضبلٍىٕىػٕىڭ چبرىطي لبٔذاق؟
ِۇختەر :زوراۋأٍىمتىٓ ضبلٍىٕىػٕىڭ چبرىطي خىتبً ِەروىسى ھۆوۈِىتىٕىڭ ئەضىىرىٕي
تىسگىٍٕىَەٌىػىگە ثبغٍىك.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :دېّەوچي ثوٌغىٕىڭ ِىروىسى ھۆوۈِەت ئەضىەرٌىرىٕي لبٍتۇرۇپ وېتىػىگە ثبغٍىك
دېّەوچىّۇضەْ؟
ِۇختەر :غۇٔذاق ،ئەضىەرٌىرىٕي لبٍتۇرۇپ وەتطە توپىالڭ چىمّبٍذۇ! ئەگەر ئۇالر ئەضىەرٌىرىٕي
لب ٍتۇرۇپ وەتّىگۀذىّۇ ئۇالرٔي تىسگىٍٕەپ چىڭ تۈتىػيِ ،ەضىٍىٍەرٔي تىٕچٍىك ٍوٌي ثىٍەْ
ھەي لىٍىػيٍ ،ۈوطەن ئبپتؤوِىَە ثوالِذۇِ ،ۇضتەلىٍٍىك ثوالِذۇ ،لبٔذالال لىٍطب لىٍطۇْ ،ثىرەر
ۋالىتٍىك ھۆوۈِەت تەغىىٍٍەپ ۋەزىَەتٕي تىسگىٍٕەپ تۇرۇظ ثىٍەْ ثىرگەِ ،ەروىسى ھۆوۈِەت
ثىٍۀّۇ ئباللىٕي ضبلٍىػي الزىُ.
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ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەِذى دېگىٕىڭ لبِالغّىذى ،خىتبً ِەروىسى ھۆوۈِىتي غىٕجبڭ ۋەزىَىتىٕي
تېسگىٍٕىَەٌەٍذىغبٔال ثوٌىذىىەْ ،ھەرگىسِۇ ِۇضتەلىً ثۆٌىػىڭالرغب ٍوي لوٍّبٍذۇ.
ِۇختەر :ثبغمب ھەر لبٔذاق ثىر دۆٌەتتە لبالٍّبلبٔچىٍىك پەٍذا ثوٌغىٕىذا ئەضىەرٌىرى ٍۀىال
ضبراضىّىگە چۈغۈپ وەتّەٍذىىەِْ .ەضىٍەْ ثوضىٕىَە غۇٔچە لبالٍّبلبٍٔىػىپ وەتىىٕىگە
لبرىّبضتىٓ ئۇالر ئبرِىَىطىٕي ٍۀىال تېسگىٕىذە تۇتۇپ تۇراٌىغبْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭِ :ەروىسى ھۆوۈِەت
ِۇضتەلىٍٍىمىڭالرغب ِبلۇي دەرِۇ؟

ئەضىىرىٕي

چىڭ

تۇتۇپ

تۇراٌىطىال

ضىٍەرٔىڭ

ِۇختەر :ھبزىرلي ۋەزىَەت ثۇرۇٔمىغب ئوخػىّبٍذۇ .ئەگەر پۈتۈْ خەٌمٕىڭ لبرغي چىمىع ۋەزىَىتي
ئوتتۇرىغب چىممىٕىذا ِەروىسى ھۆوۈِەت ئەضىەرٌىرىٕي ئىػمب ئبرىالغتۇرِبً چىڭ تۇتۇپ تۇرِبً،
پۈتۈْ ثىر دۆٌەت خەٌمىٕي ثبضتۇرىۋىتەٌّەٍذىغبٔذۇ ھەر ھبٌذا؟ ِەضىٍەْ ئبالٍٍي ئىچىىرىذىىي
خىتبٍالر ھۆوۈِەتتىٓ ٔبرازى ثوٌۇپ دېّووراتىَە تەٌەپ لىٍغىٕىذا ھەرلبٔچە رەھىّطىس ھۆوۈِەت
ثوٌغىٕىذىّۇ ئبٍروپالْ-تبٔىىٍىرىٕي ھەرىىەتىە وەٌتۈرۈپ ثبرٌىك خىتبٍالرٔي لىرىپ
تۈگىتىۋىتەٌّەش؟ ثەٌىىُ ثىرەر-ئىىىي وۈٍٔۈن ثبضتۇرۇظ ثىٍەْ غوغۇٌالٔىٍىػي ِۇِىىٕذۇ.
ئەِّب لبرغي تۇرىذىغبْ وىػىٍەر وۈٔذىٓ-وۈٔگە وۆپىَىپ وەتطە ھۆوۈِەت ئۇالرٔي ٍۀە ثبضتۇرۇغمب
ئۇرىٕبالرِۇ؟
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ھەِّىطىٕي ثىرالال لىرىپ تۈگىتىۋېتىػي غەرتّىذى؟ ثىر لىطىُ ئبدەٍِەرگە
لبرىتىپ ئوق چىمبرضبلال پۈتۈْ خەٌمٕىڭ لبرغىٍىك وۆرضىتىػي دەرھبي ٍىّىرىٍىپ تبرلىٍىپ
وېتىذۇ دەپ ئوٍٍىػي ِۇِىىٓ-0 .ئىَۇْ ۋەلەضىذە غۇٔذاق ثوٌّىغبّٔىذى؟
ِۇختەر :تۀئۀّىٕذىىي -0ئىَۇْ ۋەلەضىگە لبتٕبغمبٔالرٔىڭ ھەِّىطىال دېگۈدەن ئولۇغۇچي ئىذى.
ئۇ لېتىُ ئىػچىالر ،دېھمبٔالر ،خىسِەتچىٍەر لبتٕبغّىغبْ .ھەر لبٍطي ضەپتىىىٍەر ٔورىّبي
ئىػىٕي لىٍىپ ٍۈرۈۋەرگەْ ،دېھمبٔالرِۇ ئېتىسٌىك ئىػىذىٓ ثېرى وەٌّىگەْ.

بوضٕىَەدىىىذەن ئىرلي لىرغىٕچىٍىمٕىڭ وۆرۈٌۈغي

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضەْ ثۇٔذاق ثىر ۋەلە ٍۈز ثېرىػىذىٓ ئۀطىرىگىٕىڭ ثوٌذىّۇ؟ ھېچ ثوٌّىغبٔذا ِەْ
ثەوال ئۀطىرەٍّەْ ،ئەگەر زوراۋأٍىك ھەرىىەتٍەر توختىّبً وېڭىَىپ داۋاٍِىػىپ ثبرغىٕىذا،
ۋەلەٌىه وۆچّۀٍەر ثىٍەْ تېخىّۇ وۆپ خىتبٍالرغب چېتىٍىػمب ثبغٍىغىٕىذا ثىر-ثىرضىٕي
لىرغىٓ لىٍىػالرِۇ وۈچىَىپ وېتەرِىىىٓ دەپ لورلىّەْ .لىرغىٕچىٍىك ثەٌگىٍىه ثىر
دەرىجىگە وەٌگۀذىٓ وېَىٓ ھۆوۈِەت دائىرىٍىرى ٍبوي تەغىىٍٍۀگەْ خىتبٍالر ثۇٔذاق پبرچە-
پۇرات ثبضتۇرۇپ ثۇ خەلٕي تىٕجىتىػمب ثوٌّبٍذىىەْ ،زوراۋأٍىك ھەرىىەتٍىرى ھەِّىال ٍەرٔي
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لبپالپ وېتىۋاتىذۇ ،خىتبٍالرغب زەرثە ثېرىع ۋەلەٌىرىّۇ ھەر تەرەپتىٓ وېٍىػىە ثبغٍىذى ،ثۇٔذاق
ثىر ۋەزىَەتٕي لبٔذاق تىسگىٍٕىگىٍي ثوالر؟ دەپ ئوٍالپ ئىرلي لىرغىٕچىٍىمٕي پەٍذا لىٍىػي
ِۇِىىِٓ .ەضىٍەْ ثوضٕىَە ئۇرۇغىذا دەضٍەپتە ھېچىىّّۇ وېَىٓ ثۇٔذاق ثىر ئىرلي
لىرغىٕچىٍىمٕىڭ وېٍىپ چىمىذىغبٍٔىمىٕي خىَبٌىغىّۇ وەٌتۈرۈغّىگەْ ئىىەْ .ئەِّب ۋەزىَەت
تەرەلمىٌ لىٍىپ ئوخػىّىغبْ ِىٍٍەتٍەر ثىر ٍەردە تۇراٌّىغىذەن ۋەزىَەت غەوىٍٍىٕىػي ثىٍەْ
تەڭ ،ئوتتۇرٌۇلتب ثىر-ثىرضىگە ھۇجۇَ لىٍىع ۋەلەٌىرى ضبدىر ثوٌۇغمب ثبغٍىغبْ ،غۇٔذاق لىٍىپ،
ثۇ ِىٍٍەتٕي پۈتۈٍٔەً لوغٍىۋېتىپ ثۇ ٍەرٌەرگە ٍبٌغۇز ثىسال ئىگە ثۆٌىػىّىس وېرەن ئىىەْ ،غۇ
چبغذىال خبتىرجەَ ٍبغىَبٌىػىّىس ِۇِىىٓ ئىىەْ دەپ لبراظ غەوىٍٍۀگەْ .غۇٔذاق لىٍىپ ثۇ
ٍەردىٓ لوغٍىطب وەتىىٍي ئۇٔىّىطبڭ ضېٕي ئۆٌتۈرىذىغبْ گەپ ئىىەْ .ئوٌتۈرۈپ لورلۇتۇپ
لبچۇرىّىس دەٍذىغبْ ثوٌىذىىەْ .غۇٔذاق لىٍىپ ئىرلي لىرغىٕچىٍىك ۋەزىَىتي
غەوىٍٍىٕىذىىەْ .غۇٔذالمۇ دەٍّەْ؟ ئۇ ھبٌذا ،ثۇٔذاق زوراۋأٍىمٕىڭ ئبلىۋىتي ئىىىي تەرەپٍىه
زوراۋأٍىممب ئبٍٍىٕىپ وېتىػي ِۇِىىٓ .چۈٔىي ئۇٍغۇرالرِۇ ثۇ ٍەردىٓ ٍولبي ،وەتّىطەڭ
زوراۋأٍىك ھەرىىىتي ثىٍەْ ضېٕي لورلۇتۇپ لوغالٍّىس دېَىػي ِۇِىىٓ-دە! ئىػٕىڭ ثېػىذا
راضتىٕىال لورلۇتۇغٕي ِەلطەت لىٍغبْ ثۆٌىػىّۇ ِۇِىىٓ .ئەِّب داۋاٍِىك لورلىتبٌّبً لبٌطب،
ئۆٌتۈرۈپ لورلۇتۇغمب ثبغالٍذۇ .ئبلىۋەتتە ئۇٍغۇرالر وۈچٍۈن ثوٌغبْ ٍەرٌەردىٓ خىتبٍالر خىتبً
وۈچٍۈن ٍەرٌەرگە لېچىپ وېتىذىغبْ ،ئبٔذىٓ لبٍتىپ ثېرىپ ئۇٍغۇر ئۆٌتۈرۈغىە ثبغالپ ئۇالرٔي
لوغالپ چىمىرىذىغبْ ئەھۋاي وۆرۈٌۈغي ِۇِىىٓ .غۇٔذاق ثوٌغىٕىذا ثوضٕىَىذىىىذەن ئەھۋاي ثۇ
ٍەردە تەورارالٔغبْ ثوٌّبضّۇ؟ ِەْ زورٌۇق ھەرىىەتٍىرى چولۇَ غۇٔذاق ئبلىۋەتٕي وەٌتۈرۈپ
چىمىػي ِۇِىىٓ دەپ لورلىّەْ.
ِۇختەرِ :بڭب لبرا ،ئەگەر ۋەزىَەت ِۇغۇ پىتي داۋاٍِىػىۋېرىذىغبٔال ثوٌىذىىەْ ،ثۇ دېگۀٍىرىّىسٔىڭ
ھەِّىطىال ٍۈز ثېرىػي ِۇِىىٓ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضۀّۇ غۇٔذاق ئوٍالِطەْ؟
ِۇختەر :ئۇٔذاق ۋەزىَەتٕىڭ غەوىٍٍىٕىع ئېھتىّبٌي ثەوال وۈچٍۈن .ثىس ٍېمىٍٕىرىّىس ثىٍەْ
ئۆزئبرا پبراڭٍىرىّىسدا وەٌگۈضىذە چولۇَ غۇٔذاق ثىر ۋەزىَەت وۆرۈٌۈغي ِۇِىىٓ دەپ ئوٍالٍتتۇق.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەگەر ئەھۋاي غۇ دەرىجىگىچە تەرەلمىٌ لىٍىپ وېتىپ لبٌطب ،ھەر ئىىىىال تەرەپٕىڭ
ئبدەٍِىرى ئەضەثىٍىػىپ تەغىىٍچبٍٔىمٕي ثىر چەتىە لبٍرىپ لوٍۇپ ،داھىٍىرىٕىڭ گېپىٕىّۇ
تىڭػىّبش ثوٌۇۋېٍىػي ِۇِىىٓ .ئۇ ۋالىتتب ٔۇرغۇٍٔىغبْ ٍەرٌەر ئۆز ثېػىغب ئۇرۇظ لىٍىذىغبْ
ۋەزىَەتٕي غەوىٍٍۀذۈرۈپ ،ئۇالرٔي چەوٍەپ تۇرىذىغبْ ھېچمبٔذاق ثىر وۈچ ثوٌّبً لبٌىذۇ .غۇٔذاق
لىٍىپ ئۇالر ثبرغبٔطېرى ھەددىذىٓ ئېػىپ ۋەھػىٍىػىپ زىذٍەتٕي ھەي لىٍغىٍي ثوٌّبٍذىغبْ
ۋەزىَەتٕي غەوىٍٍۀذۈرۈپ لوٍۇغي ِۇِىىٓ .ئەگەر ھەر ئىىىىال تەرەپتە ثىر ئېغىس گەپ لىٍطىال
ئۇٔي جبْ پىذاٌىك ثىٍەْ لوثۇي لىالالٍذىغبْ ثىرەر ئىٕبۋەتٍىه داھىَطي ثوٌطىغۇ ٍبخػي ،ئۇ چبغذا
داھي ئۇرۇغبٍٍي دېگەْ ھبِبت ھەِّە ثىرٌىػىپ جەڭگە ئبتٍىٕىذىغبْ ،توختبڭالر دېطىال ھەِّە
ئۇٔىڭ گېپىٕي ئبڭالپ توختبپ لبٌىذىغبْ ۋەزىَەت غەوىٍٍۀگەْ ثوالتتي .ئەِّب ثۇٔي لىٍىع
ِۇِىىٓ ئەِەش ثىر ئىع .چۈٔىي ئۇٍغۇرالردا رەھجەرٌىه وۈچي ِەضىٍىطىذە ھېچ ثوٌّىغبٔذا
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ثۈگۈٔگىچە ثۇٔذاق ثىر ٍبدرو تېخي ئوتتۇرىغب چىممىٕي ٍوق .گەرچە چەتئەٌٍەردە ثۇٔىڭ ئۈچۈْ
تىرىػچبٍٔىك وۆرضىتىٍىۋاتمبْ ثوٌطىّۇ ،ئۇالرٔىڭ ۋەتۀذىىىٍەر ثىٍەْ ئباللىطي ئۇٔچە ثەن زىچ
ثوٌۇپ وېتەٌّەٍذۇ .غۇڭب ئۇٔذاق ثىر ۋەزىَەت غەوىٍٍۀگۈچە غۇٔذاق ثىر ٍبدرو غەوىٍٍىٕىػي
ِۇِىىّٕىذۇ؟ ِەْ ھبزىرچە ئۇٔذاق ثىرضىٕىڭ غەپىطىٕي وۆرِىذىُ دېطەِّۇ ثوٌىذۇ .ضېٕىڭچە
غۇٔذاق ثىرەرضي ثبرِىذۇ؟
ِۇختەر :غىٕجبڭذىىي دىٕي زاتالر ئبرىطىذا ئۇٔذاق ثىرضي ٍوق .ئەِّب غىٕجبڭذىىي ووپ ضبٔذىىي
زىَبٌىَالر چەتئەٌذىىي تەغىىالتالرٔي ئېتىراپ لىٍىػىذۇ ،ئۇالرٔىڭ ضىَبضىٌ ئورٔىٕي لوثۇي
لىٍىذۇ .غۇڭب ئۇالرٔىڭ رەھجەرٌىىىگىّۇ ثوً ضۇٔۇغي ِۇِىىٓ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئبدەتتىىي پۇخراالرچۇ؟
ِۇختەر :ئۇالر دېگەْ زىَبٌىَالر لبٍبلمب ثبغٍىطب غۇ ٍبلمب لبراپ ِبڭىذىغبْ وىػىٍەر .ثۇ ھەر دائىُ
غۇٔذاق ثوٌۇپ وەٌذى .دەضٍىپىذە ئىػٕي ثبغالٍذىغبٔالر دېھمبٔالر ٍبوي پۇخراالردىٓ چىمىػي
ِۇِىىٓ ،ئەِّب ثەٌگىٍىه دائىرىذە وېڭەٍگىٕىذىٓ وېَىٓ ئۇالرِۇ ھەرىىەتىە رەھجەرٌىه لىٍىپ
ثېرىػي ئۈچۈْ زىَبٌىَالرٔي تەوٍىپ لىٍىػىذۇ .ثۇ ئىػالر ھەرلبٔذاق ثىر ئەٌذە غۇٔذاق ثوٌۇپ
وېٍىۋاتىذۇ.

ئۇٍغۇرالر ئبز تۇرۇپ وۈچٍۈوٍەر ئۈضتىذىٓ غەٌىبە لبزىٕبالرِۇ؟

ِۇختەر :ثبٍب ضەْ ثىسٔي ثۇٔچە لۇدرەتٍىه ثىر دۆٌەت ِېخبٔىسِىغب تەڭ وىٍەٌّەٍطىٍەر دېذىڭ.
ئۇٔذاق دېگىٕىڭ ثىٍەْ ئەٍٕي ۋالتىذا خىتبً ووِپبرتىَىطىّۇ ئبرأال ٔەچچە ئوْ ِىڭ وىػي
تۇرۇلٍۇق ٔەچچە ِىٍَوْ وىػىٍىه ئبرِىَىطي ثوٌغبْ گوِىٕذاڭ لوغۇٔي ئۇالرٔي تىٕىُ تبپّبً
لوغالپ ٍۈرگەْ ثوٌۇغىغب لبرىّبً ،ووِپبرتىَىچىٍەر ئبالھىذە ئۈِىذۋارٌىك ثىٍەْ تب ٍۀئۀگىچە
لېچىپ ثبراٌىذى .دەي غۇ چبغذا ٍبپؤغب لبرغي ئۇرۇظ ثبغٍىٕىپ لېٍىپ ئۇالرٔىڭ تەٌىَي
وېٍىػىە ثبغٍىّىذىّۇ؟
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ھە غۇٔذاق ،ووِپبرتىَىٕىڭ تەٌىَي ثبر ئىىۀذۇق! ٔەدىىي گەپٕي لىٍىذىغبٔطەْ،
ئۇالر ئۇ چبغذا ئۈِىذ ثىٍەْ لبچّىذى ،رەضّىٌ لورلۇپ لېچىػمبٔىذى( .وۈٌۈپ وەتتي)
ِۇختەر :ئەِّب ئۇالر تەضٍىُ ثوٌّىذى-دە! ثۇِۇ ئۇالرٔىڭ ئۈِىذۋارٌىمىٕي وۆرضىتىذۇ .ئۇالر
غبٍىطىذىٓ زادىال ۋاز وەچّىگەْ ئىذىٍ .بپؤغب لبرغي ئۇرۇغٕىڭ پبرتٍىػي ثىٍەْ تەڭ ئۇالرِۇ
ثىرٌىػىپ ٍبپؤغب لبرغي تۇراٍٍي دەپ ئوتتۇرىغب چىمىػتي .ثوٌّىطب ئۇالر ثىرٌىػەٍىي دېگۈدەن
ٔېّىطي ثبر دەٍطۀْ .ەچچە ِىٍَوْ وىػىٍىه ئبرِىَە ئبٌذىذا ئۇالرٔىڭ  0-0تۈِەْ ئبدىّي ٔېّىگە
ئەضمبتّبلچي؟ ئەِّب ئۇالر لىٍىّەْ دېگىٕىٕي لىالٌىذى .خۇددى غۇٔىڭغب ئوخػبظ ،ثۈگۈْ ثىسِۇ
ئبزدەن لىٍغىٕىّىس ثىٍەْ ،ئۇ تەرەپتە تىجەتٍەرِ ،وڭغۇٌالرٔ ،ىڭػبدا تۇڭگبٔالرِۇ ثبرغۇ؟ ثۇ تۈردىىي
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ئبزضبٍٔىك ِىٍٍەتٍەرٔىڭ لبراغٍىرىّۇ ِۇھىُ .خىتبً ووِپبرتىَىطي خىتبً ِىٍٍىتىٕىڭ
ِىٍٍىٌ روھىٕي تەغۋىك لىٍىػىپ ،ثىسٔىڭ ثۈٍۈن خىتبً ٍۇرتىّىس ،ضېرىك تۀٍىه ثىس ،ضېرىك
پبدىػبھ ئەۋالدىّىس دېَىػّەوتە .ئەِّب ِوڭغۇٌالر ئۇ ضېرىمالرٔىڭ ئەۋالدى ئەِەضتە ،تىجەتٍەرِۇ
ئۇالرٔىڭ ئەۋالدى ئەِەش .ثىس ئۇٍغۇرالر تېخىّۇ ئەِەضّىس .خىتبً ووِپبرتىَىطىٕىڭ ثۇ تۈردىىي
تەغۋىمبتي ثەوال خەتەرٌىه .ثۇٔذاق داۋاِالغتۇرىۋەرگىٕىذە وۆپ ضبٔذىىي خىتبً پۇلراٌىرى رادىىبي
خىتبٍچىالردىٓ ثوٌۇپ وېتىذۇ .خىتبً ووِپبرتىَىطي خىتبٍالرٔي ئۀە غۇٔذاق ثىر خەتەرگە ثبغالپ
وېتىۋاتىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :غۇڭب دەٍّۀغۇ ،ضىٍەرٔىڭ ثۈگۈْ دۇچ وېٍىۋاتمىٕىڭالرٔي ووِپبرتىَە ثىٍەْ
گوِىٕذاڭٕىڭىىذەن ضبْ پەرلي ثىٍەْ ضېٍىػتۇرغىٍي ثوٌّبٍذۇ .ئۇ چبغذىىي ووِپبرتىَىّۇ
خىتبً ئىذى .ئۇالردا  0-0تۈِەْ ئبدەَ ثبردەن لىٍغىٕي ثىٍەْ ئۇالر گوِىٕذاڭ تەرەپتىىي
خىتبٍالرٔىّۇ ئۆزىگە لبرىتىۋېٍىػي ِۇِىىٓ ئىذى .ئەِّب ضىٍەر ھبزىرچە ٔىطجىتىڭالر ئەٍٕي
ۋالتىذىىي ووِپبرتىَە-گوِىٕذاڭ ٔىطجىتىگە ئوخػىغبٔذەن لىٍغىٕىڭالر ثىٍەْ ،ثىر ِىٍَبرد ئۈچ
ٍۈز ِىٍَوْ خىتبٍٕي ھەرگىسِۇ ئۆزۈڭالر تەرەپىە تبرتبٌّبٍطىٍەر-دە .غۇڭب ضىٍەردىىي ثۇ ٔىطجەت
ئبضبضەْ ئۆز پىتي تۇرۇۋېرىذىغبْ ثىر ٔىطجەت.
ِۇختەر :ضبڭب ِۇٔذاق ثىر ِىطبي لىالً ،ئەگەر ضەْ ثىر جىٕبٍەتچي ثوٌطبڭ ،ئەگەر ضېٕي ضبلچىالر
تۇتۇۋاٌطب ئېتىۋېتىذىغبٍٔىمي ئېٕىك ثوٌغىٕىذا لبٔذاق لىالتتىڭ؟ جېٕىڭٕىڭ ثبرىچە لبچمبْ
ثوالتتىڭ .ئۇالر ھەرگىسِۇ ٍېتىػەٌّەٍذىغبْ تېسٌىىتە لبچبر ئىذىڭ .ئەگەر لبرغىٍىك
وۆرضەتّەوچي ثوٌطبڭّۇ ئۆزۈڭٕي لوغذاظ ئېڭىڭ ئىٕتبٍىٓ ئېٕىك ۋە وۈچٍۈن ثوٌىذۇ .ئبدەتتە
ضەْ ثىر ضبلچىغىّۇ تەڭ وىٍەٌّىگىذەن ئبجىس ثىرضي ثوٌغبْ ثوٌطبڭّۇ ،ئۇٔذاق ۋالىتتب ٔەچچە
ضبلچىّۇ ضبڭب تەڭ وىٍەٌّەٍذۇ .غىٕجبڭذىىي خىتبٍالرغب وەٌطەن ،ئۇٔذاق وۈْ وەٌگىٕىذە
ئۇالرٔىڭ لبچبٌىغىذەوال ثوٌغىٕي ٍۇرتىغب لبراپ لبچىذۇ .ئەِّب ئۇٍغۇرالر ٔەگە لبچىذۇ؟ ئۇالر ٍب
ئېٍىػىػي وېرەن ٍب ئۆٌۈغي .ئۇالرٔىڭ ِبڭىذىغبْ ثبغمب ٍوٌي ٍوق .ئۇالر ضىٍەردەن لېچىپ
وېتىذىغبٔغب ثبغمب ثىر ٍۇرتي ٍوق .ئۇٍغۇرالر ثۇ تۇپرالالردا ٍب ٍبغىػي وېرەنٍ ،ب ثوٌّىطب ثۇٔىڭ
ئۈچۈْ ئۆٌۈغي وېرەن .ثۇٔذاق ثىر روھي ھبٌەتىە چۈغۈپ لبٌغبْ ثىرضىٕىڭ وۈچ-لۇدرىتىٕي
ھېچمبٔذاق ثىر وۈچ ثىٍەْ ضېٍىػتۇراٌّبٍطەْ!
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇ دېگىٕىڭ راضت .ئەِّب لېچىپ وېتىۋاتمبْ ثىرضي لوغالپ وەٌگەْ ضبلچىالردىٓ ٍب
ئىىىىطىٕي ٍبوي ئۈچىطىٕىال ئۇرۇپ ٍېمىتبٌىػي ِۇِىىٓ .ئۇٔىڭ لوٌىذىٓ وېٍىذىغىٕي ثەن
ثوٌۇپ وەتطە ئبراْ غۇٔچىٍىه .ئۇٍغۇرالر ئوْ ِىٍَوْ ثوٌغبچمب ھەر لبٔچە ثوٌطب ِ 01ىٍَؤغب تەڭ
وېٍەٌىػي ِۇِىىٓ .ئەگەر ھەر ئۇٍغۇر  01خىتبٍغب تېتىَبٌىذى دېگۀذىّۇ ئبرأال ئىىىي ٍۈز ِىٍَوْ
خىتبٍغب تېتىَبالٍطىٍەر.
ِۇختەر :ئۇٔذاق دېگىٕىڭ ثىٍەْ خىتبٍذىىي ھەِّە خىتبً غىٕجبڭغب وېٍىپ ثىس ثىٍەْ
ئۇرۇغّبٍذىغبٔذۇ؟ (ئىىىىطىال وۈٌۈپ وېتىػتي)
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ۋاڭ ٌىػَوڭ :راضت ئۇالر ھەِّىطي غىٕجبڭغب وېٍىپ ضىٍەر ثىٍەْ ئۇرۇغّبٍذۇ .ئەِّب ثۇ
ٍەردىىىٍەرٔىڭ وەٍٕىذە زور ثىر ئبرلب ضەپ ثوٌۇپ تىرەن ثوٌۇپ ثېرىذۇدە ،ئۇالر ٔىّىٕي تەٌەپ لىٍطب
غۇٔي ٍەتىۈزۈپ تۇرِبِذۇ؟
ِۇختەرِ :بڭب لبرا ،خىتبً ضىَبضىٌ ،ئىمتىطبدى جەھەتتە ثىرال ۋەٍراْ ثوٌذىّۇ ثوٌذى ،ئۇالر تبالدىىي
ھېچ ثىر ئىػمب ٍېتىػىپ ثوالٌّبٍذۇ .ئەھۋاي تبرىختىٓ ثۇٍبْ غۇٔذاق ثوٌۇپ وەٌذى .ئىمتىطبدى
ۋەٍرأچىٍىك ثبغالٔذىّۇ ،دەرھبي ئىچىي ئۇرۇغمب وىرىػىپ وېتىذۇ .خىتبً تبرىخي ئۀە غۇٔذاق
ئىچىي ئۇرۇظ ثىٍەْ توٌغبْ ثىر تبرىخ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەِّب ضەْ ئۇٔىڭ ِۇٔذالّۇ تەرىپىٕي وۆرۈغۈڭ وېرەوتە :ئۇالر ئىچىي ئۇرۇغىٕي
تۈگەتىىٕىذىٓ وېَىٓ ٍۀە ثبغمىالتىٓ وېڭەٍّىچىٍىه لىٍىػٕىّۇ ئۇٔۇتّىغبْ-دە!
ِۇختەر :ئەِّب ئۇالرٔىڭ ئىچىي ئۇرۇغٍىرى ثەوال ئۇزۇْ داۋاَ لىٍىپ وەٌّىگۀّىذى؟
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٔذاق ثۆٌىػىّۇ ٔبتبٍىٓ ،لبرىّبِطەٍْ-0000 ،ىٍىمي غىٕخەً ئىٕمىالثىذا خىتبً
پبرچىٍىٕىپ وەتىەْ ئىذى .ئبرلىذىٕال تىجەت ِۇضتەلىً ثۆٌىۋاٌذى .غىٕجبڭذىىي ٍبڭ زېٕػىّٕۇ
ِۇضتەلىً پبدىػبھٍىك تىىٍىۋاٌغبْ ،ئەِّب ئبرىذىٓ ئۇزۇْ ئۆتّەٍال جبڭ وەٍػي دەضٍەپتە
ِىٍىتبرىطتالرٔي ثىر تەرەپ لىٍىۋاٌذىٔ 01 .ەچچىٕچي ٍىٍىطي تىجەتٕي لبٍتۇرۇۋاٌذى .ئۇ چبغذا
ثۀچەْ ثىٍەْ داالً ئوتتۇرىطىذا زىذدىَەت ثبر ئىذى .غۇڭب ثۀچەْ خىتبٍغب لېچىپ ثېرىۋاٌىذۇ.
غۇٔىڭ ثىٍەْ خىتبٍالر ثۀچۀٕي ئبپىرىپ لوٍىّىس دېگەْ ثبھبٔە ثىٍەْ ٔەچچە ِىڭ ئەضىەرٔي
تىجەتىە وىرگۈزۈۋاٌىذۇ ،ئەگەر ئۇ ٍىٍٍىرى ٍبپؤالر ثېطىپ وىرِىگەْ ثوٌطب جبڭ وەٍػي پىالْ
ثوٍىچە ھەرىىەت لىالتتي-دە ،تىجەتٍەر ئۇٔىڭغب زادىال تەڭ وىٍەٌّەش ئىذى .ئۇٔىڭذىٓ وېَىٓ ٔۆۋەت
غىٕجبڭغب وەٌگەْ ئىذىٍ-0000 … .ىٍي ٍبپؤالر ثېطىپ وەٌگىٍي تۇردى ،غۇٔذاق لىٍىپ ثۇ
پىالٔالر ئۇزۇٔغب ضوزۇٌۇپ وەتتي .دېّەوچي ثوٌغىٕىُ ،ئەضٍىذە ئۇٔچىۋاالِۇ ئۇزۇٔغب ضوزۇٌۇپ وېتىػي
ٔبتبٍىٍٓ .ىتەروي خىتبٍالردا وۈچ-لۇدرەت ثوٌطۇْ .ئۇ ٍۀە لبٍتىذىٓ وېڭىَىع ٍوٌىغب ئبتٍىٕىذۇ.
غۇڭب دەٍّۀىي ،ضەْ ثەوال پبٍذىٍىك تەرەپٍىرىٕىال وۆرۈپ ھەِّىٕي پبرالق وېٍەچەن لىٍىپ
تەضۋىرٌىّەوچي ثوٌۇۋاتىطەْ .ئەِّب ِەْ ثۇ ئىػىڭالرٔىڭ ثەوال ِۈغىۈي ثىر ئىع ئىىۀٍىىىٕي
ھېص لىٍّبلتىّەِْ .ېٕىڭچە ضىٍەر دۇچ وېٍىذىغبْ لىَىٕچىٍىمالر ئۇٔچە ئبضەْ لۇتۇٌغۇٌي
ثوٌىذىغبْ لىَىٕچىٍىمالردىٓ ئەِەش .ئەگەر ئىىىي تەرەپ تەڭٍىػىپ لبٌغبْ ثوٌطىغۇ ئۇرۇظ
لىالٌىػي ِۇِىىٓ … .ھەتتب دۈغّەْ وۈچي ٔەچچە ھەضطە وۈچٍۈن ،ۋە ھەتتب  01-0ھەضطە
وۈچٍۈن ثوٌطىّۇ تىروىػىّەْ ،پۈتۈْ ئبِبٌالرٔي ئىػمب ضېٍىپ ِۇضتەلىٍٍىك ئۈچۈْ وۈرەظ
لىٍىّەْ دېَەٌىػىڭ ِۇِىىٓ .ئەِّب دۈغّەْ ثىٍەْ ئبراڭالردىىي وۈچ ضېٍىػتۇرِىطي ٍۈزٌەرچە
ھەضطە پەرق لىٍىپ تۇرغىٕىذأ ،ىّىّۇ لىالالٍطىٍەر دېّەوچىّەْ.
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ِۇضتەلىً بۆٌىۋاٌطبق ئبِېرىىب لوغۇٔىٕي تەوٍىپ لىٍىّىس

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەگەر ثۇ ئىػٕىڭ پبٍذىطىس تەرىپىٕىّۇ ئوٍٍىطبڭ ،ثىرىٕچىطي ،غىٕجبڭذا لېپ
لبٌىذىغبْ خىتبٍالر ٍۀىال خېٍي وۆپ ضبٌّبلٕي تەغىىً لىٍىػي ِۇِىىٓ .ئۇالرٔىڭ
ئۀطىرەٍذىغىٕي ،غىٕجبڭ ِۇضتەلىً ثوٌۇپ لبٌطب ئۇالرٔىڭ ھبٍبتي ثىخەتەرٌىىي خەۋپ ئبضتىذا
لېٍىػي ِۇِىىٓ دەپ ئۀطىرىػىذىىەْ .غۇڭب ئۇالر غىٕجبڭ ِۇضتەلىٍٍىك وۈرىػىٕىڭ ئبٌذىٕي
ئېٍىػمب تىرىػىذىغبٍٔىمي ئېٕىك .ئىىىىٕچىطي ،خىتبً ئىچىي ئۆٌىىٍەردە ثەٌگىٍىه دەرىجىذە
تىسگىٍٕەظ وۈچىٕي ضبلالپ لبالٌىغىذەوال ثوٌطب ،ئۇ ھبٌذا خىتبً ئۆٌىىٍىرىذىٓ ئەضىەر وەٌتۈرۈپ
غىٕجبڭٕي ثبضتۇرۇغي تۇرغبٔال گەپٍ .ۀي ثوضٕىَە ئۇرۇغي ثوٌغىٕىذا ضىرثىَە ثوضٕىَىذىىي
ضىرىجالرٔي لوٌٍىغىٕىذەن ۋەلەٌەر وۆرۈٌۈغي ِۇِىىٓ .ئۈچىٕچىطي ،جبھبْ لبتتىك
لبالٍّبلبٍٔىػىپ وېتىپ ،خىتبً ِەروىسى ھۆوۈِىتي دۆٌەتٕي تېسگىٍٕىَەٌّىگىذەن ئەھۋاٌغب
چۈغۈپ لبٌغۇدەن ثوٌغىٕىذا ،غۇٔىڭذەن ئۇٍغۇرالرِۇ راضتىٕىال غىٕجبڭذىىي ٍەرٌەغىەْ
خىتبٍالرٔي ٍېڭىۋاالٌىغىذەن وۈچىە ئېرىػىپ ِۇضتەلىٍٍىمىٕي ئېالْ لىٍىۋاالٌىغىٕىذىّۇ خىتبً
ِەڭگۈ ئىچىي ئۇرۇظ لبٍٕىّي ئىچىذە لېٍىػي ِۇِىىٓ ئەِەش .غۇڭب ،خىتبً ۋەزىَىتي
ِۇلىٍّىػىپال لبٌىذىىەْ ،لبٍتىذىٓ ِىٍٍىٌ غۇرۇرىٕي وۈچەٍتىپ لبٍتىذىٓ غىٕجبڭٕي
ثوٍطۇٔذۇرۇغمب ئبتٍىٕىذۇ .خىتبً ھەرگىسِۇ غىٕجبڭ ِۇضتەلىٍٍىمىٕي ئېتىراپ لىٍّبٍذۇ .ئۇالر
غىٕجبڭذىىي ِۇضتەلىٍٍىك ھەرىىەتٍىرىٕي ثىر لېتىٍّىك توپالڭ ،ثۆٌگۈٔچىٍىه دەپال لبراپ ،ثۇ
ۋەزىَەتٕي تۈزەغىە ،ثۇ ٍەرٔي لبٍتىذىٓ تبرتىپ ئېٍىػمب تىرىػىذۇ.
ِۇختەر :ئەگەر خىتبً غىٕجبڭ ِۇضتەلىٍٍىمىٕي ئېتىراپ لىٍغىٍي ئۇٔىّىطب ،ئۇ ھبٌذا ئۇالر
رۇضىَىٕىڭ ضىجىرىَىطىٕىّۇ ئېتىراپ لىٍّبضٍىمي وېرەن ئەِەضّىذى؟ خىتبٍالر ئۇالرغب ثىسٔىڭ
ئبدىّىّىس غۇٔچە وۆپ تۇرۇلٍۇق ٔېّە ئۈچۈْ غۇٔچە ئبز ٍەردە ٍبغبغمب ِەججۇر ثوٌىذىىۀّىس
دېَەٌىػي وېرەن ئىذى .ئەِّب ئىع ئۇٔذاق ثوٌّبٍذۇ .خىتبً ھۆوۈِەتٍىرى تبغمي ِوڭغۇٌٕىڭ
ِۇضتەلىٍٍىمىغب ِبلۇي دېَەٌىذىغۇ ،ثۇٔي جبڭ وەٍػي لوثۇي لىالٌىذى ،ووِپبرتىَىّۇ لوثۇي
لىالٌىغبْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :غىٕجبڭ ِەضىٍىطىٕي ئۇٔذاق ضېٍىػتۇرغىٍي ثوٌّبٍذۇ-دە! چۈٔىي غىٕجبڭذىىي
ِۇضتەلىٍٍىك ۋەزىَىتي ۋالىتٍىك ثىر ھبدىطە ئىذى .ئۇٔىڭ ِۇضتەلىٍٍىك تبرىخي ٍوق .ئەگەر
غىٕجبڭ ِۇضتەلىٍٍىمي ٍ 01-01ىً ضبلٍىٕبٌىغبْ ثوٌطب ئىذى ،ضەْ دېگۀذەن ئەھۋاي ِۇِىىٓ
ثوٌغبْ ثوالر ئىذى .ئەِّب ضىٍەردىىي ِۇضتەلىٍٍىك ثىرەر ٍىً ٍبوي ثىرەر ٍېرىُ ٍىٍذەوال
تۇراٌىذى .خىتبً وېٍىپ لبٍتىذىٓ ِۇلىّالغتۇرىۋاالٌىغبْ.
ِۇختەر :ئەگەر خىتبً غىٕجبڭ ِۇضتەلىٍٍىمىٕي لوثۇي لىٍغىٍي ئۇٔىّىطب ،خۇددى چېچۀىَە
ثىٍەْ رۇضىَە ئوتتۇرىطىذىىي ئۇرۇغمب ئوخػبظ چولۇَ ئۇزۇٔغب ضوزۇٌغبْ ئىچىي ئۇرۇظ ٍۈز
ثېرىػي ِۇِىىٓ .ئۇٔىڭ ئۈضتىگە خەٌمبراِۇ خىتبٍالرٔىڭ ئۇٔذاق لىٍىػىغب ٍوي لوٍّبٍذۇ .ئەگەر
چەتئەٌٍىىٍەر خىتبٍغب ئبِجبرگو لوٍغىٍي تۇرضب ،خىتبٍالر ثۇ چەوٍىّىگە ثەرداغٍىك ثېرەٌّەً
لبٌىذۇ.
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ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٔذاق دېگىٕىڭ ثىٍەْ چەتئەٌٍىىٍەر خىتبٍغب زادى ئبِجبرگو جبزاضي لوٌٍىٕبِذۇ-
لوٌالّٔبِذۇ ،ثۇٔي ٔەدىٓ ثىٍىطەْ؟
ِۇختەر :چولۇَ لوٍىذۇ! (ۋاڭ وۈٌۈپ وېتىذۇ) ھبزىر تېخي ثۇٔذاق ثىر ۋەزىَەت ئوتتۇرىغب چىممىٕي
ٍوق ،ئەگەر ئۇٔذاق ثىر ۋەزىَەت پەٍذا ثوٌغىٕىذا غىٕجبڭ ِۇضتەلىً ثوٌۇۋېٍىپال ئبِېرىىىٕىڭ
ئەضىەر تۇرغۇزۇغىغب ِبلۇي دەٍذىغبْ گەپ .ئبِېرىىىٍىمالر وېٍىپ ھەرثىٌ ثبزىالرٔي لۇرۇۋاٌطب
خىتبٍالر ٍۀە ثېطىپ وىرەٌەرِۇ؟
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەگەر ئبِېرىىب ئەضىەر تۇرغۇزۇغمب ئۇٔىّىطىچۇ؟
ِۇختەر :ئبِېرىىىٍىمالر ثىرضىٕىڭ ٍېرىگە ئەضىەر تۇرغۇزۇغمب ثەوال ئبِراق خەق (ۋاڭ وۈٌۈپ
وېتىذۇ) .غىٕجبڭ دېگەْ ئبضىَبٔىڭ ِەروىسىذىىي ثىر ٍەر .ثۇرۇْ ئۇالر ثۇ ٍەرگە ئەضىەر
تۇرغۇزاٌّبٍتتي .ثۇٔذاق ِەروەزدىىي ثىر جوغراپىَىٍىه ئورۇْ ،ئەضىەر تۇرغۇزۇغمب ثەوال ِبش
وېٍىذىغبْ ثىر ٍەر ھېطبثٍىٕىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثۇ دېگەْ ضېٕىڭ خىَبٌىڭ .ھبزىرلي زاِبْ ئۇرۇغي دېگەْ ئۇٔذاق ثىر ِەروەز
دەٍذىغبْ ٍەرٌەرگە ئۇٔچىۋاالِۇ ئېھتىَبجٍىك ثوٌۇپ وەتّەٍذۇ .ئۇالرٔىڭ ھەرىىەتچبْ وۈچٍىرى
خبٌىغبْ ٍەردىٓ ٍۆتىىٍەٌىػي ِۇِىىٓ.
ِۇختەر :ئۇغۇ غۇٔذاق ئىذى .ئەِّب ئبِېرىىب ئېرالمب ھۇجۇَ لىٍىع ۋالتىذا تۈروىَىذىىي ثبزىطىغب
ِوھتبج ثوٌّىذىّۇ؟ ثۇ توغرىٍىك ئۇالر ثىٍەْ ِەضٍىھەتٍىػىػىّىس ِۇِىىٍٓ .ۀە ثىر تەرەپتىٓ
غىٕجبڭ ئەتراپىذىىي ئوراتب ئبضىَب دۆٌەتٍىرىّۇ ئىّىبْ ثبر غىٕجبڭ ِۇضتەلىٍٍىمىغب ٍبردەَ
لىٍىػي ِۇِىىٓ .ئۇالر چېگراضىٕىڭ خىتبً ثىٍەْ چېگرىذاظ ثوٌۇپ لېٍىػىٕي ھەرگىس
خبٌىّبٍذۇ .ئۇالر خىتبً چېگرىطي ئۆزٌىرىذىٓ لبٔچە ٍىرالمب وەتطە دٌىتىٕي غۇٔچە ثىختەر ھېص
لىٍىػىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضېٕىڭ ثۇ خىَبٌٍىرىڭ ،پۈتۈٍٔەً ٍبخػي تەرەپٕىال ئوٍٍىغىٕىڭ ثوٌۇپ ،غۇ ئبرلىٍىك
وەٌگۈضىذىٓ ئۈِىذٌىٕىپ ٍۈرىذىىۀطەْ .ئەِّب ِېٕىڭ لبرىػىّچە ثۇٔىڭذىّۇ ثىر خەۋپ ِەۋجۇت،
ئەگەر ضەْ غەٌىجە لىٍىػمب ثوٌغبْ ئۈِىذٔي ثەوال چوق لىٍىۋاٌطبڭ ،ثبغمىچە پىالٔالر ئۈچۈْ ئورۇْ
لبٌذۇراٌّبٍطەْ .لىَىٕچىٍىمىڭالرٔىڭ لبٔچىٍىه ئېغىر ئىىۀٍىىىٕىّۇ ئوٍٍىَبٌّبً لبٌىطەْ.
ثېرىذىغبْ لۇرثبٔالر لبٔچىٍىه ،ثۇٔىڭغب ثەرداغٍىك ثېرىپ وېتەٌەِطىٍەر ،ثۇٔذاق ثەدەي تۆٌەغٕىڭ
ھبجىتي ثبرِۇٍ-وق؟ ثۇالرٔي ئوٍٍىٕىپ ثېمىع وېرەن ئەِەضّۇ؟ ثۇالرغب ئوخػىّبٍذىغبْ ثبغمىچە
ثىرەر چبرە ،ثبغمىچە ثىر ٍوي ھەلمىذە ئوٍالّٔبِطىٍەر؟
ِۇختەر :خىتبً تبرىخي دېگەْ ئبضطىّىٍَبتطىَە لىٍىع تبرىخىذىٓ ثبغمب ٔەرضە ئەِەش .خىتبٍالر
تىّٕبً ئبضطىّىٍَبتطىَە لىٍىپ وەٌگەِْ ،وڭغۇٌالر وىرىۋېذى ئۇالرٔي ئبضطىّىٍَبتطىَە لىٍىپ
ٍولۇتىۋەتتيِ .بٔجۇالر وىرىۋېذى ئۇالرٔىّۇ ئبضطىّىٍَبتطىَە لىٍىپ تۈگەتتي .ئەگەر ئۇٍغۇرالر
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ثىٍەْ خىتبٍالر ثىر خىً ِۇھىت ئىچىذە ٍبغبٍذىغبٔال ثوٌىذىىەْ ،ئبخىرىذا ئۇالرِۇ
ئبضطىّىٍَبتطىَە لىٍىٕىپ ٍولىتىٍىذۇ .ئبلىۋەت ئۇٍغۇرالر ٍولال ثوٌۇپ وېتىػي ِۇِىىٍٓ .ۀي
پۈتۈٍٔەً ٍولىتىٍذى دېگەْ گەپ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضىٍەرچە ئۇٍغۇرالر ،خىتبٍالر ثىٍەْ ثىرگە ٍبغىطىال ئبلىۋەتتە ئۇٍغۇر ٍولىٍىپ
وېتەرِۇ؟
ِۇختەر :غۇٔذاقٍ ،ولىٍىپ وېتىذۇ! ثۇ ئىىىي ِىٍٍەتٕىڭ ضبْ جەھەتتىىي پەرلي ثەوال چوڭ،
ئەگەر ثۇٔذاق ٔوپۇش پەرلي ِۇۋازىٕىتىٕي ضبلالپ لبالٌّبٍذىىەْ ،ئۇٍغۇرالر ئبضطىّىالتطىَىٍىٕىپ
ٍولۇٌۇغتىٓ لۇتۇالٌّبٍذۇِ .بٔب ثۇ خىتبٍٕىڭ ئەزەٌي تبرىخي.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضېٕىڭچە ٔوپۇش ضبٔىذىىي ِۇۋازىٕەتٕي لبٔذاق لىٍغبٔذا ضبلالپ لبٌغىٍي ثوٌىذۇ؟
ِۇختەر :خىتبً وۆچّۀٍەر ئېمىّىٕي توختىتىع ئبرلىٍىمال ضبلٍىغىٍي ثوٌىذۇ!
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ھە ِبٔب ،ثۇ دېگىٕىڭ ِەضىٍە ھەي لىٍىػٕىڭ ثىر ٍوٌي ثوٌۇپ لېٍىػي ِۇِىىٓ.
ثۇٔىڭ ئۈچۈْ زادى ِۇضتەلىً ثوٌّىطبق ثوٌّبٍذۇ دەپ تۇرۇۋېٍىػٕىڭ ھبجىتي ٍولتە.
ِۇختەر :ئەِّب ثۇٔي خىتبٍالر لوثۇي لىٍّبٍذۇ-دە!
ۋاڭ ٌىػَوڭ :لوثۇي لىٍّبضٍىمي ٔبتبٍىٓ .ضۀّۇ لبٔذاق ثىر تەرەپ لىٍغبٔذا ئبٔذىٓ خىتبٍالرِۇ
لوثۇي لىالالٍذىغبْ ثوٌىذۇ دېگەْ ِەضىٍىذە ثبظ لبتۇرۇغىڭ وېرەوتە.
ِۇختەر :ئەگەر ثۇٔذاق ئورۇٔالغتۇرۇغٕي خىتبٍالر لوثۇي لىالٌىغىٕىذا ،غىٕجبڭٕي ِۇضتەلىً
لىٍىّىس دەپ تۇرىۋېٍىػٕىڭّۇ ھبجىتي ٍوق .لبْ تۆوۈٌۈغتىٓ ضبلٍىٕىع ،زوراۋأٍىمالردىٓ
ضبلٍىٕىع ،ئۇرۇغتىٓ ضبلٍىٕىع ئۈچۈْ دۆٌەت لۇرۇظ تەٌىپىٕي لوٍۇپ تۇرۇغمىّۇ ثوٌىذۇ.
ٍۈوطەن ئبپتؤوِىَە ٍوٌغب لۇٍۇٌغىٕىذاٍ ،ۀي ھبزىرلي پەٌەضتىٍٕەرٔىڭىىذەن ٍۈوطەن ئبپتؤوِىَە
ثوٌغىٕىذا ثەٌىىُ وۆپ ضبٔذىىي وىػىٍىرىّىس لوثۇي لىالٌىػي ِۇِىىٓ دەپ ئوٍالٍّەْ.

ٍۈوطەن ئبپتؤوِىَە دېگۀٍىه خوڭىوڭ ِودىطي دېگۀٍىىّۇ؟

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضېٕىڭچە خىتبٍالر لبٔذاق ۋەدىٍەرٔي ثەرگىٕىذەٍ ،بوي ئۇٍغۇرالر ثىٍەْ لبٔذاق ثىر
ِۇٔبضىۋەت تىىٍىَەٌىگىٕىذە ئۇٍغۇرالر ِۇضتەلىً دۆٌەت لۇرۇظ تەٌىپىذىٓ ۋاز وېچىپ ٍۈوطەن
ئبپتؤوِىَە غەوٍىگە ِبلۇي دېَىػي ِۇِىىٓ؟
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ِۇختەر :ضىَبضىٌ جەھەتتە ِۇضتەلىٍٍىك ثۆٌىػي وېرەنٍ .ۀي ضىَبضىٌ جەھەتتە ئۆزىٕي ئۆزى
ثبغمۇرىذىغبْ ثوٌۇظ؛ ھبزىرلي خىتبٍالر ئبرىطىذىىي لبٔۇٍٔۇق پۇخراالرٔي ئبٍرىپ چىمىع ،ثۇ ٍەرگە
ِەدىىبرٌىك لىٍىػمب وەٌگۀٍەرٔي غىٕجبڭذىٓ چىمىرىۋېتىع وېرەن .غىٕجبڭغب ئۇٔذاق ضۈپىتي
ثەوال تۆۋەْ خىتبالر وېرەن ئەِەش .ثۇ ٍەردە تۇغۇٌغبْٔ ،وپۇضي ِەغەدە ثوٌغبْ ،غىٕجبڭذا ھېچ
ثوٌّىغبٔذا ٍ 01-01ىً ٍبغىغبٔالرٔي لبٌذۇرۇپ ،لبٌغبٔالرٔي لبٍتۇرۇۋېتىع وېرەن .ئەگەر ئبدەَ الزىُ
ثوٌۇپ لبٌطب ھەر ٍىٍي ثەٌگىٍىه ثىر ضبْ ثېىىتىپ خىتبٍذىٓ وەٌتۈرۈپ ئىػٍىتىػىە ثوٌىذۇ.
ئەِّب ثۇٔذالالر چولۇَ لبٍتىپ وېتىػي وېرەوىي ،ھەرگىس وۆچّەْ لىٍىپ لوثۇي لىٍىػمب
ثوٌّبٍذۇ؛ ئبٔذىٓ وېَىٕىي ِەضىٍە ئىمتىطبدى ِۇضتەلىٍٍىك ِەضىٍىطي ثوٌۇپ ،ئۆزىٕىڭ
ِبٌىَىطىٕي ئۆز لوٌىذا تۇتۇپ ئىػٍىتىع ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ ئەھّىَەتىە ئىىە .تبغمي ضودىذىّۇ
ئەروىٓ ثوالٌىػي وېرەن؛ ٍۀە ثىر ِەضىٍە ،خىتبً ھۆوۈِىتي غىٕجبڭذا چېگرا ِۇداپىئە
لىطىٍّىرىٕي تۇرغۇزضب ثوٌىذۇ .ئەِّب ضبٔىٕي ِۇتٍەق چەوٍەپ تۇتۇظ وېرەنِ .ەضىٍەْ
لىرغىسىطتبْ ثىٍەْ لبزالىطتبْ چېگرا ثوٍٍىرىغب ئەضىەر تۇرغۇزۇغٕىڭ لىٍچە ھبجىتي ٍوق.
خىتبٍغب تەھذىت ثوٌۇۋاتمبْ دۆٌەتتىٓ ٍبٌغۇز ھىٕذىطتبٔال ثبر ،پبوىطتبْ ئبضبٍٔىمچە خىتبٍغب
چېمىالٌّبٍذۇ … .ئۇ دېگەْ خىتبً ثىٍەْ ثەوال ٍېمىٓ ئۆتىذىغبْ ثىر دۆٌەت .غۇٔذاق ثوٌغبچمب
پەلەت ھىٕذىطتبْ-پبوىطتبْ ثوٍٍىرىغىال ئەضىەر تۇرغۇزۇغمب ثوٌىذۇ .لبٌغبْ چېگراالرغب ئەضىەر
تۇرغۇزۇغمب ثوٌّبٍذۇ؛ ئبخىرلي ثىر ِەضىٍە لبٔۇٕٔىڭ ھەرلبٍطي جەھەتٍەردىىي ِۇضتەلىٍٍىمي
ِەضىٍىطي.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضبٍبھەت لىٍىذىغبٔالر لبٔذاق لىٍىػي وېرەن؟ خىتبً ٍېرىذىٓ غىٕجبڭغب وىرىػتە
ئۇالرغب ۋىسا الزىّّۇ؟ پبضپورتچۇ؟
ِۇختەر :پبضپورتي ثۆٌىػي وېرەن ،ئەِّب ۋىسا ئېٍىّٕبٍذۇ .ۋىسا وەچۈرۈَ لىٍىٕىذۇ (ۋاڭ وۈٌۈپ
وېتىذۇِ ،ۇختەرِۇ ئبۋازىٕي وۆتۈرۈپ ضۆزٌەغىە ثبغالٍذۇ) .ھبزىر خوڭىوڭغب ثبرِبلچي ثوٌطبڭ
پبضپورتىڭ ثۆٌىػي وېرەومۇ! ئەگەر پبضپورت ئىػٍەتّىطەڭ ئبلمۇٔالر ٔوپۇضىٕي لبٔذاق
تېسگىٍٕىَەٌەٍطۀىي؟ وىٍّىه وبرتۇغىىطي دېگەْ ھەِّىال ٍەردە ئۆتۈۋېرىذىغبْ ٔەرضە،
خبٌىغبٔچە ئېمىپ ٍۈرگىٍي ثوٌىذۇ .غۇڭب وىٍّىه تبرلىتىپ ٔوپۇش ئېمىّىٕي
تېسگىٍٕىَەٌّەٍطەْ .غۇڭب خوڭىوڭٕىڭّۇ پبضپورتي ثبر ئىىۀغۇ ،خىتبً ثبٍرىمىّۇ ٍۀە ئېطىمٍىك.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :غىٕجبڭٍىمالر خىتبٍغب ثبرِبلچي ثوٌطىّۇ پبضپورت ثىٍەْ ثېرىػي وېرەوّۇ؟
ِۇختەر:غۇٔذاق ،ئەِّب ئوخػبغال ۋىسا وەچۈرۈَ لىٍىٕغبْ ثوٌىذۇ .خىتبٍغب وىرضە ثوٌۇظ-
ثوٌّبضٍىمىٕي تبِوجٕىذىىىٍەر ثەٌگىٍەٍذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :وىٍّەرٔىڭ وىرەٌەٍذىغبٍٔىمي ،وىٍّەرٔىڭ وىرەٌّەٍذىغبٍٔىمي ٔېّىگە ئبضبضٍىٕىپ
ثەٌگىٍىٕىذۇ؟
ِۇختەر :ئۇالرٔىڭ ئۆٌچىّىٕي خىتبً تەرەپ ئۆزى ثەٌگىٍەٍذۇ .ئۇ ثىسٔىڭ ئىػىّىس ئەِەش.
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ۋاڭ ٌىػَوڭٍ :بقِ ،ېٕىڭ ضورىغىٕىُ غىٕجبڭذىىىٍەرٔىڭ ئۆٌچىّي .لبٔذاق خىتبٍالر غىٕجبڭغب
وىرىپ لبٔذالٍىرى وىرەٌّەٍذۇ؟ ثۇٔىڭ ثىرەر لبٔۇٔي ثەٌگىٍىّىطي ثوالِذۇ؟
ِۇختەر :ھبزىر ئەڭ ِۇھىُ ثوٌۇۋاتمىٕي وۆچّۀٍەر ئېمىٕىٕي چەوٍەظ ِەضىٍىطي .ثۇ وۆچّۀٍەر
ئېمىٕي ِەضىٍىطي ثەوال دىممەتٕي لوزغبۋاتمبْ ثىر ِەضىٍۀ .ەچچە وۈٕٔىڭ ئبٌذىذا غىٕجبڭ
گېسىتىذە ثىر خەۋەر ثېطىٍغبْ ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭذا ئىٍي دەرٍبضي ئەتراپىذا وەڭ ئېچىػٕي ئىػمب
ئبغۇرۇظ ئۈچۈْ دۆٌەت ِ 00ىٍَبرد ٍۈەْ ِەثٍەغ ئبجراتمبٍٔىمىٕي ،ئۇ ٍەرٌەردە ِ 01ىٍَوْ ِو ٍەرٔي
ئبچّبلچي ثوٌۇۋاتمبٍٔىمىٕي ٍبزغبْ .ثۇ ئىػالرِۇ ھەرلبچبْ ٍۀە غۇ وۆچّۀٍىرى ئۈچۈْ
لىٍىٕىۋاتمبْ ئىػالر .ئەِّب ئىٍي دەرٍبضىٕىڭ ئەتراپىذىىي ثوز ٍەرٌەرٔي ئبچىّەْ دېطەڭ
ئېىوٌوگىَىٍىه ِۇھىتمب ثۇزغۇٔچىٍىك لىٍغبْ ثوٌۇپ لبٌّبِطەْ؟ ِوٌچەرىّچە ِ 5ىٍَوْ ِو
ٍەرٔي ھېطبثالپ وۆرضەَ ثىر وىٍوِېتىر وەڭٍىىتە 0511 ،وىٍوِېتىر ئۇزۇٍٔۇلتب ثىر وبرىذورٔي
تەغىىً لىٍىذىىەْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :وۆچّۀٍەر ئېمىّىغب چەوٍىّە لوٍۇغتب ِۇتٍەق تۈردە پبضپور لوٌٍىٕىع وېرەن
دېَىػّۇ ٔبتبٍىٓ ،وۆچّەْ دېگەْ ئىع ئىطتەپ ثبرىذىغبْ خەق .وەٌگۈضىذە ئۇٔذاق وۆچّۀٍەر تۈرى
ئەِەٌذىٓ لبٌذۇرۇٌىذىغبْ گەپٍ ،ۀە ثىرضي خىسِەت وىٕىػىىطي تبرلىتىع ٍوٌي ثىٍۀّۇ
چەوٍەغىە ثوٌىذىغۇ؟ خىتبٍذىٓ غىٕجبڭغب ثېرىپ ئىػٍەٍّەْ دەٍذىغبٔال وىػي چولۇَ خىسِەت
وىٕىػىىطي ثبرالر ثۆٌىػي ،ثۇٔذاق وىٕىػىىٕي لوثۇي لىٍغۇچي غۇ ٍەرٌىه ھۆوۈِەت تەضتىمالپ
تبرلبتمبْ ثۆٌىػي ،خىسِەت وىٕىػىىطي ثوٌّىغبٔالر لبٔۇٔطىس ئىػٍەِچىٍەر ھېطبثٍىٕىپ لبٔۇٔغب
خىالپٍىك لىٍغبٍٔىك جىٕبٍىتي ثوٍىچە جبزاٌىٕىػي ثۇ ئىػٕي ھەي لىٍىپ وېتەٌىػي ِۇِىىٓ.
غۇٔذاق ثوٌغىٕىذا ھەر ئىىىي تەرەپٕىڭ ئبدەٍِىرى ئەروىٓ ثېرىع-وېٍىع لىالالٍذۇ ،خىسِەت
ئېھتىَبجىذىٓ رۇخطەت لىٍىٕغبٔالر غىٕجبڭغب وىرىػتە چولۇَ پبضپورتي ثوٌۇظ وېرەن دەٍذىغبْ
ئىػّۇ ثوٌّبٍذۇ.
ِۇختەرٍ :ۈوطەن ئبپتؤوِىَىٕىڭ ئىػمب ئبغۇرۇٌۇغىٕىڭ ئىپبدىطي ِىٍٍەتٕىڭ ِۇضتەلىً
ٍبغىَبٌىػي جەھەتتە وۆرۈٌۈغي وېرەن .گەرچە تبغمي ِۇٔبضىۋەتٍەرٔي ِەروىسى ھۆوۈِەت
ثىۋاضىتە ثبغمۇرىذىغبْ ثوٌغبٔىىەْ ،لوٌۇڭذا پبضپورتۇڭ ثوٌّىطب وۆچّۀٍەر ِەضىٍىطىّۇ ھەي
ثوٌّبٍذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭِ :ېٕىڭ دېّەوچي ثوٌغىٕىُ ،ضەْ ئىىىي تەرەپٕىڭ ئۆزئبرا وىٍىػەٌىػي ئۈچۈْ
ئىّىبٔىَەتٕىڭ ثبرىچە غەرتٍىرىڭٕي تۆۋۀٍىتىػىڭ وېرەن دېّەوچىّەْ .ئەگەر ضەْ پبضپورت
تەٌەپ لىٍطبڭ ،چېگرادا تەوػۈرۈظ ٍوٌغب لوٍۇٌۇغي وېرەن دەپ تۇرۇۋاٌطبڭ ،ثۇ دېگىٕىڭ ئبضبضەْ
ِۇضتەلىٍٍىممب ٍېمىٕال ثىر تەٌەپ ثوٌۇپ لبٌىذىىەْ.
ِۇختەر :ھەر ثىر ئۆٌىە ئبرىطىذىّۇ چېگرا ثبرغۇ؟ ھەتتب ئىىىي ٔبھىَە ئوتتۇرىطىذىّۇ چېگرا ثبر.
ئۇٔذالتب …

http://www.wetinim.org/

171

«نېيىڭ غًربىَ دىيارىم –
سېيىڭ شًرقىَ تۈركىستاىىڭ

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەِّب ثۇ دېگىٕىڭذە وىػىٍەر ثېرىع-وىٍىع لىٍىػتب تبِوژٔىذىٓ ئۆتىذىغبْ ئىع
ثوٌّبٍذۇ-دە.
ِۇختەر :پب ضپور تەٌەپ لىٍىػىّٕىڭ ئبضبضي ِەلطىتي وۆچّۀٍەرٔي توضبظ ئۈچۈٔال .ضبٍبھەت
لىٍىذىغبٔالرٔي لوثۇي لىٍّبٍّىس دەٍذىغبٔغب ھېچىىّٕىڭ ھەلمي ٍوق .ئەِّب ضبٍبھەت لىٍىع
ۋالتي توغمىٕىذا ،ئۇٔىڭغب ٍۀە ثىرەر-ئىىىي ئبً ،ھەتتب ئۈچ ئبً ۋالىت لوغۇپ ثېرىػىىّۇ ثوٌىذۇ.
ئەگەر ضەْ ثۇ ٍەردە ئىع لىٍىّەْ دەٍذىىۀطەِْ ،ۇٔبضىۋەتٍىه ئورۇٔالرغب ثېرىپ ثۇ ٍەردە
ئىػٍىّەوچي ئىذىُ دەپ ئىٍتىّبش ضۇٔۇغىڭ وېرەن .ئەگەر ثىرەرضي ضېٕي ضىٕبق لىٍىپ
ئىػٍىتىپ ثېمىػٕي ئوٍٍىطب غۇ وىػي ئۇٔىڭغب ھۆددىگەر ثۆٌىػي وېرەن .ضىٕبق لىٍىپ
ئىػٍىتىع ۋالتىڭ توغمبٔذىٓ وېَىٓ لبٍتۇرىٍىطەْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :لبرىغبٔذا ثۇٔذاق خوڭىوڭ ِودېٍي وېَىٓ ثەن جىك ِەضىٍە پەٍذا لىٍىذىغبٔذەن
تۇرىذۇ .ثەزى ضىَبضىٌ ئورگبٔالر ثۇ جبٍٕىڭ ِەضىٍىطىٕي خوڭىوڭ ِودېٍي ثوٍىچە ھەي لىٍىع
الزىُ دەٍذىغبْ الٍىھىٕىّۇ ئوتتۇرىغب لوٍۇغي ِۇِىىٓ .وۆچّۀٍەرٔي چەوٍەظ ئۈچۈْ چولۇَ
پبضپورت تۈزۈِىٕي ٍوٌغب لوٍۇظ وېرەوّۇ؟
ِۇختەر :خوڭىوڭٕىڭ پبضپورت تۈزۈِىٕي ٍوٌغب لوٍۇغىذىىي ثىردىٓ-ثىر ِەلطىتي وۆچّەْ
ئېمىٕىغب چەن لوٍۇغٕي ِەلطەت لىٍىذۇٍ .بۋروپبٔىڭ ھەِّىطىال ِۇضتەلىً دۆٌەتٍەر .ئەِّب ئۇالر
ئەروىٓ ثېرىپ وېٍىػٕي چەوٍىّەٍذىىەْ .خىتبً ِۇضتەلىً ثوٌۇغىّىسغب ٍوي لوٍّبٍذىىەْ،
ِەٍٍيٍ ،وي لوٍّىطب ثوپتىالِ ،ۀّۇ ضېٕىڭ دۆٌەت ئورٔۇڭٕي لوثۇي لىٍىپ تۇراً دېطەَ ،ضېٕىڭ
ئبدەٍِىرىڭ وېٍىػىە ثبغٍىطب ِەْ ئۇالرٔي لبٔذاق توضىَبالٍّەْ؟
ۋاڭ ٌىػَوڭ :دېّەوچي ثوٌغىٕىڭٕي چۈغۀذىُ.
ِۇختەر :غىٕجبڭذىىي ئەڭ ِۇالٍىُ وىػىٍىرىّىسِۇ وۆچّۀٍەردىٓ لورلىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭٍ :ۀىال وۆچّۀٍەرٔي چەوٍەظ ئۈچۈْ چولۇۇَ پبضپورت تۈزۈِىٕي ٍوٌغب لوٍۇظ وېرەن
دېَىع غەرت ئەِەش .ثبٍبَ ثەْ دېگۀذەن خىسِەت وىٕىػىىطي چبرىطىذىٓ پبٍذىٍىٕىػمب ثوٌىذۇ.
چۈٔىي ،وۆچّەْ دېگەْ ثۇ خەق ئىع لىالٌىغىٕىذىال ئبٔذىٓ ٍبغىَبالٍذىغبْ ثىر خەق .ئەگەر ئۇ
ٍېٕىغب پۇي ضېٍىپ ثۇ ٍەرگە وەٌطە ئىذى ،ثىر ھېطبثتب ضبڭب پۇي ثەرگىٍي وەٌگۀٍىىي ثوٌۇپ
لبالتتي .ئۇٔىڭ ئۈضتىگە ئۇٔذالالرِۇ ثۇ ٍەردە چەوطىس ئۇزۇْ تۇرۇپّۇ وېتەٌّەٍذۇ .غۇڭب ئۇٔذالالردىٓ
ثۇ ٍەردە لېٍىپ ئىػٍەٍذىغبٍٔىرىال وۆچّەْ ھېطبثٍىٕبالٍذۇ .ئەگەر ثۇ ٍەردە تۇرۇپ ئىػٍەغٕي ٔىَەت
لىٍغىٕىذا چولۇَ خىسِەت وىٕىػىىطي ئۈچۈْ ئىٍتىّبش ضۇٔۇغي الزىُ .ئەگەر ٍەرٌىه ئۇٔي الزىُ
لىٍىّىس دېطە ،ئىػٍەظ وىٕىػىىطىٕىّۇ غۇ ٍەرٌىه ئۆزٌىرى تبرلىتىػي وېرەن .ئەگەر ٍەرٌىه
ھۆوۈِەت وىٕىػىب ثەرِىطە ئىػٍىَەٌّەٍذۇٍ .بوي غۇٔىڭغب لبرىّبً ئىػٍەۋەرگەْ ثوٌطبڭ ،لبٔۇٔغب
خىالپٍىك لىٍغبْ ثوٌۇپ لبٌىطەْ .لبٔۇٔغب خىالپٍىك لىٍغبٔالر چولۇَ جبزاغب تبرتىٍىذۇ .غۇٔذاق
ثىر تەرەپ لىٍىٕغبٔذاٍ ،ەرٌىىٍەر الزىُ لىٍىذىغبْ وەضپي خبدىّالرال ثۇ ٍەرگە وېٍىپ
ئىػٍىَەٌەٍذىغبْ ،لبٌغبٔالرغب ئىػٍەظ وىٕىػىىطىٕي ثەرِىطەڭال ئىػٍىَەٌّەٍذىغبْ ۋەزىَەت
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غەوىٍٍىٕىپ ،وۆچّۀٍەرگە چەن لوٍۇظ ِەلطىذىگىّۇ ٍەتىەْ ثوٌىطەْ .ثۇٔذاق ثىر ئۇضۇي
لوٌالٔطبڭ ،وۆچّەْ ِەضىٍىطىٕي ھەي لىٍىپ وىتەٌەٍذىغبٍٔىمىڭ ئۈچۈٍْ ،ۀە پبضپورت
تۈزۈِىٕي ٍوٌغب لوٍۇغٕىڭ ،وىرگەْ-چىممبٔالرٔي تبِوژٔىذىٓ ئۆتىۈزىّەْ دېَىػٕىڭ زۆرۈرىَىتي
ثبرِۇ؟
ِۇختەر :ثىس خوڭىوڭغب ثبرىّىس دېطەن ثىسدىٓ ۋىسا تەٌەپ لىٍىذىىۀغۇِ .ېٕىڭچە ثوٌغبٔذا
خوڭىوڭغب ۋىسا تەٌەپ لىٍىػّۇ وەتّەٍتتي… .
ۋاڭ ٌىػَوڭ :توختب ،ضەْ ئبۋۋاي ِېٕىڭ ضوئبٌىّغب جبۋاة ثەرِەِطەِْ ،ەْ دېگەْ ثۇ ئۇضۇي ثىٍەْ
وۆچّۀٍەر ِەضىٍىطىٕي ٔېّىػمب ھەي لىٍىػمب ثوٌّبٍذۇ؟ ضەْ ئۇالرغب ئىػٍەظ وىٕىػىىطي
ثەرِىطەڭ ،ئۇالرِۇ وۆچّەْ ھېطبثالّٔبٍذۇ .ئەگەر ئۇ ٍوغۇرۇْ ئىػٍەپ ٍۈرگەْ ثوٌّىطىال
وۆچّۀٍىىىە وىرِەٍذۇ .ئەِّب ٍوغۇرۇْ ئىػٍىطە جەرىّبٔە لوٍۇظ ،تۇتۇپ تۇرۇظ ٍبوي چېگرادىٓ
لوغالپ چىمىرىع جبزاضي ثېرىٍىذۇ.
ِۇختەر :ئۇٔذاق ثوٌغىٕىذا ِىٍٍىٌ تولۇٔۇظ وېٍىپ چىمىذۇ-دە.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضېٕىڭ دېگىٕىڭذەن ثىر چېگرا توضۇلي ئورٔىتىپ وىرىپ-چىممبٔالردىٓ پبضپورت
تەوػۈرەٍّەْ دەپ تۇرۇۋاٌطبڭ ئبٔذىٓ ِىٍٍىٌ زىذدىَەت چىمىػىٕي وۆرىطەْ تېخيِ .ېٕىڭچە
ثۇٔذاق دەپ تۇرۇۋاٌطبڭ ،ضېٕىڭ ثىٍەْ ضۆھجەت لىالٌّبً لبٌىّىس .ضۀذە ضۆھجەت ئۆتىۈزۈظ
ضەِىّىَىتي ٍوق ئىىەْ دەپ لبراغمب ِەججۇر ثوٌىّەْ.
ِۇختەر :ثوپتۇِ ،ۀّۇ ضۀذىٓ ثىر ئىػٕي ضوراپ ثبلبً ،ضەْ دېگۀذەن ئۇٔذاق ٍۈوطەن ئبپوتؤوِىَە
غەوٍىذە غىٕجبڭٕي ٔېّە دەپ ئبتبٍطىٍەرٍ ،ۀي داۋاٍِىك غىٕجبڭ دەپ ئبتبۋىرەِطىٍەر ثوٌّىطب؟
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئىطىُ تبالظ-تبرتىع ئىػىٕي ٍۀە ثىر لېتىّذا تبرتىػطبق دەٍّەْ.
ِۇختەرٍ :بق ،ثۇ ثىر ٍبٌغۇز ئبتبٌغۇ ِەضىٍىطىال ئەِەشٍ .ۀە ثىر ئىع ،ئەگەر ثىس چەتىە چىمّبلچي
ثوٌۇپ لبٌطبق ،ثۇ ٍەر ٍۈوطەن ئبپتؤوِىَە ثوٌۇپ لۇرۇٌىذىغبٍٔىمي ئۈچۈْ ثۇ ٍەردە ثبظ ئەٌچىخبٔب
ئېچىع ِۇِىىٓ ئەِەش .ثۇ ٍەردە پەلەتال وؤطۇي تۇرغۇزۇغمىال ثوٌىذۇ .ثىس وؤطۇٌخبٔىغب ثېرىپ
ۋىسا ئبٌّبلچي ثوٌطبق ثىسدە لبٔذاق پبضپورت ثۆٌىػي وېرەن؟ ٍبوي خىتبً پبضپورتىٕي
ئىػٍىتىۋېرەِذۇق؟
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثىر دۆٌەت تەۋەٌىىىذە ثوٌغىٕىڭ ئۈچۈْ ئەٌۋەتتە ثىرخىً پبضپورت لوٌٍىٕىطۀذە.
ِۇختەرٍ :ۈوطەن ئبپتؤوِىَە ثوٌغبٔىىەْ چولۇَ ئۆزۈڭٕىڭ پبضپورتي ثوٌۇغمب تېگىػٍىه ئەِەضّۇ؟
ۋاڭ ٌىػَوڭ( :وۈٌۈپ وەتتي) ئۇٔذاق گەپ ٍولتۇ؟
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ِۇختەرٍ :ۈوطەن ئبپتؤوِىَە دېگۀذە چولۇَ ئۆزىٕىڭ پبضپورتي ثۆٌىػي وېرەن!
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئبِېرىىب ثىٍەْ غۋېتطىَىگە ئوخػبظ فىذىراتىپ تۈزۈِذىىي دۆٌەتٍەردە ھەر ثىر
پىذىراتطىَە لبرِىمىذىىي غتبتالر ئىٕتبٍىٓ وۈچٍۈن ِۇضتەلىً خبراوتېرىگە ئىگە ،ئۆز ئبٌذىغب
لبٔۇّٔۇ چىمىراالٍذۇ ،ئبِېرىىىٕىڭ ھەرلبٍطي غتبتٍىرىٕىڭ لبٔۇٍٔىرىّۇ ثىر-ثىرضىگە
ئوخػىّبٍذىغبْ ھبٌەتتە تۇرۇغٍۇلّۇ ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىال ئوخػبظ ثىر خىً پبضپورت لوٌٍىٕىذۇ.
ِۇختەر :ئۇ دېگەْ ئبِېرىىىٍىك ،خىتبٍالرغب ئوخػىّبٍذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضەْ دەۋاتمبْ خىتبٍّۇ وېٍەچەوتىىي خىتبً ،ئۇِۇ ثۈگۈٔىي خىتبٍغب ئوخػىّبٍذۇ-دە.
ِۇختەر :غۇ چبغذىّ ۇ ٍۀىال ثۈگۈٔىىگە ئوخػبپ وېتىذىغبْ وىٍّىه ئىػٍەتطەن ٔېّە پەرلي لبٌذى
دەٍطەْ (لبلبلالپ وۈٌۈپ وېتىذۇ).
ۋاڭ ٌىػَوڭٍ :بق ئوخػبظ ئەِەش .ضەْ دېگەْ ئۆز رەھجەرٌىرىڭٕي ئۆزۈڭ ضبٍٍىَبالٍطەْ ،ثۇ
ٍەرٔىڭ لبٔۇٍٔىرىٕىّۇ ئۆزۈڭ ثەٌگىٍىَەٌەٍطەْ ،ئۆزۈڭٕىڭ ضبلچىطي ثوٌىذۇ ،ئىمتىطبدى
جەھەتتىّٕۇ ِۇضتەلىٍطەْ ،ثۈگۈٔىىذىٓ وۆپ پەرلٍىك! ضەْ ئىػٍەظ وىٕىػىىطي ئبرلىٍىك
ئىچىىرضىذىٓ وېٍىپ ئىػٍەٍّەْ دەٍذىغبٔالرٔىّۇ چەوٍىَەٌەٍطەِْ .ەْ تىجەتٍىىٍەرگىّۇ ِۇغۇ
تەوٍىپٕي ثەرگەْ ئىذىُ .لبٔۇْ ثوٍىچە ثەٌگىٍەظ ئۇضۇٌي ثوٍىچە «ِەدۀىَەتٍەرٔي لوغذاظ راٍؤي»
لۇرۇپ چىمىع الزىُ .چۈٔىي وۆچّۀٍەر وۆپىَىپ وەتطە ثۇ جبٍٕىڭ ئۆزگىچە ِەدۀىَىتىٕىڭ
ضبلٍىٕىع ۋە داۋېبٍِىػىػي تەھذىت ئبضتىذا لبٌىذىىەْ .ثۇٔذاق ِەضىٍىٍەرٔي ثىر دۆٌەت
تەۋەٌىىي ئبضتىذا لبٔۇْ لۇرۇٌۇغٍىرى ۋاضتىطىغب تبٍىٕىپ ھەي لىٍىػمب ثوٌىذىغبْ ئبضبْ ئىػالر.
ئۇ ٔذاق ثوٌّبً ،ثىر دۆٌەت ئىچىذە ثىر ِۇٔچە چېگراالرٔي لوٍۇۋاٌطبڭ ،ئبٍرىُ-ئبٍرىُ پبضپورت
ئىػٍەتطەڭ ثىر دۆٌەت ثوٌّبً لبٌىذۇ .ئەگەر ٍبقِ ،ەْ لەتئىٌ غۇٔذاق تەٌەپ لىٍىّەْ دەپ
تۇرۇۋاٌطبڭ ،ئۇ چبغذا ضۀّۇ ٍوي لوٍّىطبڭ ،ئۇرۇظ لىٍىّەْ دەپ تۇرۇۋاٌطبڭ ،لبٔچە ئبدەَ چىمىُ
ثوٌطب ِەٍٍي دەپ تۇرۇۋاٌطبڭ .ئەِّب دەي ثۇ گەپٍەرٔي لىٍىۋاتمبْ وىػي ِىٍٍەتٕىڭ ثىر جەۋھىرى،
ثىر زىَبٌىَطي تۇرۇپ« ،ئەروىٍٕىىىە ئېرىػەٌّىطەن ئۆٌطەوّۇ ِەٍٍي!» دەپ تۇرۇۋاٌطب لبٔذاق
ثوٌىذۇ؟ ئۆٌىذىغىٕي ئۇٔذاق دەٍذىغبٔالر ئەِەش ،ثەٌىي پۇلراالر تۇرضب! (ئىىىىطي ثىر دەَ جىّىپ
لېٍىػتي) .وەٌگۈضي ھەلىمەتۀّۇ لىَىٕچىٍىمالر ثىٍەْ توٌغبْ ثىر جەرٍبْ ثوٌىذۇ .ئىىىي
تەرەپٕىڭ ئورتبق ٔۇلتىغب وېٍەٌىػي ھەلىمەتۀّۇ ئبضبٔغب چۈغّەٍذۇ .چۈٔىي تبرىخ پەٍذا لىٍغبْ ثۇ
پەرق ۋالىت ئوزارغبٔطىرى تېخىّۇ چوڭىَىپ ثبرىذۇ ،ئىىىي تەرەپٕىڭ تەٌەپٍىرى،
ِۇِىىٕچىٍىىٍەر ،ئۇٍغۇْ پۇرضەتٍىرى پەرلىّۇ ثبرغبٔطېرى زورىَىپ وېتىذۇ.
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ئۇٍغۇرالر ئۇرۇغتب بەورەن زىَبْ تبرتىپ وېتىذۇ

ِۇختەر :خىتبٍالرٔىڭ تبرىختىىي ئەڭ وۈچٍۈن ،ئەڭ زوراٍغبْ ۋالتي ِۇغۇ دەۋرٌەرغۇ دەٍّەْ،
غۇٔذالّۇ؟
ۋاڭ ٌىػَوڭ :تبرىختب خىتبٍالر دۇَٔب ثوٍىچە ئبٌذىٕمي ثىر-ئىىىىٕچي ئورۇٔذا تۇرغبْ ۋالىتٍىرىّۇ
ثوٌغبْ دېَىػىڭ ِۇِىىٓ .ئىػٍەپچىمىرىع ئوِۇِي لىّّىتي جەھەتتە تبڭ ۋە ضوڭ دەۋرٌىرى
دۇَٔبدىىي ثىرىٕچي لبتبردا تۇرغبْ دېَىػىە ثوٌىذۇ.
ِۇختەر :ئۇٔذاق دېگىٕىڭ ثىٍەْ ،تبڭ ضوالٌىطي ئىسچىً لبالٍّبلبٍٔىك ئىچىذە ئۆتىەْ ثىر دەۋر
ئەِەضّىذى؟
ۋاڭ ٌىػَوڭ :تبرىخي وىتبثالردا تۇرالٍىك دەۋرٌەرٔي “غۇٔذاق لىٍىپ ثىر ئەضىر ِۇلىٍّىمىٕي
ضبلٍىذى” دەپال ئۆتىۈزۈۋېتىپ ،لبٌغبْ ٍەرٌىرىذە ضبپال لبالٍّبلبْ ۋالىتالرٔي ٍبزغبچمب غۇٔذاق
وۆرۈٔىذۇ .ثۈگۈٔىي خىتبٍٕىڭ ِۇلىٍّىمىٕي دېطەڭ ،ثۇٔىڭغىّۇ ئبرأال ٔ 51ەچچە ٍىً ثوٌذى .ثۇ
ھېچمبٔچە ثىر تبرىخ ئەِەش .ئۇٔىڭ ئۈضتىگە ثۇ تبرىخٕىّۇ ئۇٔچە ثەن ِۇلىُ ثىر تبرىخ دەپ
ئېَتىػمىّۇ ثوٌّبٍذۇ .ثۇرۇٔمي خبٍٔىمالر ٔەچچە ئوْ ٍىً ،ھەتتب ٍۈزٌەرچە ٍىً تىپ-تېٕچ
ئۆتەٌىگەْ ئىىەْ .ثۇٔي لوً ،ثىس ٍۀىال ثبٍىمي گېپىسگە وېٍەٍٍي ،ئۇرۇغتىٓ ضبلٍىٕىع دېگەْ
ھەر ئىىىىال تەرەپ لوثۇي لىالالٍذىغبْ ٍوي لۇٍۇغالر ئبرلىٍىمال ئەِەٌگە ئبغىذىغبْ ثىر ئىع .غۇڭب
ثبغمىچە ھەي لىٍىع چبرىٍىرىٕىڭ ثبرٍ-ولٍۇلىٕىّۇ وۆپرەن ئوٍٍىػىپ وۆرۈغىە توغرا وېٍىذۇ.
ئەگەر ثبغمب ٍوي تېپىٍّبً ،زادى ئۇرۇغۇپ ِەضىٍە ھەي لىٍىّىس دەٍذىغبْ ئىع ثوٌطب ،ئۇرۇغتب ئەڭ
ئېغىر زىَبٔغب ئۇچراٍذىغبْ تەرەپ ثەرىجىر پۇخراالردۇر .ئۇٍغۇرالر ثىٍەْ خىتبٍالر ئوتتۇرىطىذا ثۇٔذاق
ثىر ئۇرۇظ پبرتالپ لبٌطب ئەڭ وۆپ زىَبٔغب ئۇچراٍذىغبْ تەرەپ ٍۀىال ئۇٍغۇرالر ثوٌۇپ ،خىتبٍالر
ئۇٔىڭغب لبرىغبٔذا ئبٔچە ثەن وۆپ زىَبٔغب ئۇچرىّبٍذۇ .چۈٔىي خىتبٍالر ئۇرۇغتب ئۇٍغۇرالردىٓ ثىر
ھەضطە ئبرتۇق ئبدىّىٕي لۇرثبْ ثەردى دېطەڭّۇ ،ثۇ چىمىُ خىتبً ئوِۇِي ٔوپۇضي ئىچىذە
ئىگىٍەٍذىغبْ ٔىطجىتي ھېچمبٔچە ھېطبثالّٔبٍذۇ .چۈٔىي خىتبً ٔوپۇضي ثەوال وۆپ .غۇڭب ِەْ
ھەرگىس ئۇرۇغۇپ ِەضىٍە ھەي لىٍىػٕي …
ِۇختەر :ئەِىطە ثىسِۇ ضىٍەرٔىڭ ٔوپۇش ئبزاٍتىػىڭالرغب ٍبردەِچي ثوٌّبٍٍىّۇ ،ئۇرۇغتب ضىٍەردىٓ
ئۆٌىذىغبٔالرٔىڭ وۆپ ثوٌغبٍٔىمي ضىٍەرگە زىَبْ ئەِەش ثەٌىي ٔوپۇش ئبزاٍتىػىڭالرغب لىٍىٕغبْ
ثىر ٍبردىّىّىس ھېطبثالّٔبضّۇ؟ (ئىىىىطىال وۈٌۈپ وېتىػتي)
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٔذاق دېگىٕىڭ ثىٍەْ ئۇٍغۇرالرٔىڭ ٍولبتمىٕي خىتبٍالرغب ضېٍىػتۇرغبٔذا ثەوال
وۆپ ثوٌۇپ وېتىذۇ .غۇڭب ِەْ غىٕجبڭٕىڭ ِۇضتەلىً ثوٌىۋېٍىع-ثوٌّبضٍىمىغب پەرۋاٍىُ پەٌەن
دەپ لبراٍّەِْ .ېٕىڭ وۈتىذىغىٕىُ ،خەٌمٕىڭ تۇرِۇظ ضەۋىَىطي وۆتۈرۈٌطىال وۇپبٍە .ثۇٔي ئىػمب
ئبغۇراٌىػي ئۈچۈْ ثبغمب ثىر دۆٌەت لۇرىۋاٌطىّۇ ِەٍٍي دەٍّەْ .ئەِّب خىتبٍالر ئبرىطىذا ِېٕىڭذەن
ئوٍالٍذىغبٔالر ثەوال ئبز .غۇٔذاق ئىىەْ ،ثۇ خىً ۋەزىَەتٕي لبٔذاق ثىر تەرەپ لىٍىػٕىّۇ ئوٍالّٔبً
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ثوٌّبٍذۇ .غۇٔىّۇ ئۇٔتۇِبِ ،ەْ ثۇ ٍەردە پەلەتال ضوئبي ضورىغۇچي ضۈپىتىذىال ضېٕىڭ ثىٍەْ
ضۆھجەتٍەغّەوتىّەِْ .ەْ ضېٕي لبٍىً لىالٍچۇ دەپ ضۆزٌەۋاتمىٕىُ ٍوقٍ .ۀي ضىٍەر ٍب ھۆرٌۈن،
ٍب ئۆٌۈَ دەپ ئۇرۇغّبلچىّۇ ٍبوي ثىر زىَبٌىٌ ثوٌۇظ ضۈپىتىڭ ثىٍەْ ،ثىر ِىٍٍەتٕىڭ جەۋھىرى
ثوٌغىٕىڭ ئۈچۈْ ئىّىبٔىَەتٕىڭ ثبرىچە خەٌمىڭٕىڭ لۇرثبْ ثوٌۇپ وېتىػىذىٓ ضبلٍىٕىػٕىڭ
ٍوٌٍىرىٕىّۇ ئوٍٍىٕىػىڭ وېرەن؟
ِۇختەر :ئەٌۋەتتە ثۇٔىّۇ ئوٍٍىٕىػىّىس وېرەن .ئەگەر ئۇرۇظ لىٍّبٍال ِەضىٍە ھەي لىٍىع ٍوٌىٕي
تبپبٌىطبق ٔېّە دېگەْ ٍبخػي ثوالتتي .ثۇٔىڭ ئۈچۈْ ثىر لىطىُ زىَبٔالرٔي تبرتطبلّۇ ھېچمىطي
ٍوق ئىذى.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەِىطە ضىٍەر ثۇ جەھەتتە لبٔذاق ئوٍۇڭالر ثبر ،ثۇ جەھەتتە لوثۇي لىالالٍذىغبْ ثىرەر
چەن ثەٌگىٍەپ چىمبٌىذىڭالرِۇ؟ ٍۀي لبٍطي ٍەرگىچە ضىٍەر ثۇٔذاق تبٌالغمب ٍوي لوٍبالٍطىٍەر؟
ِۇختەر :ثۇٔىڭ ثىردىٓ ثىر ٍوٌي ،ثبٍبْ دېَىػىىٕىّىسدەن ٍۈوطەن ئبپتؤوِىَەٍ .ۀە ثىر ِەضىٍە،
ثۇ ٍەرٔىڭ ئىطّي ِەضىٍىطي ۋە دۆٌەت ثبٍرىمي ِەضىٍىطي .غىٕجبڭ دېگەْ ثۇ ئىطىّٕي ھېچ وىُ
لوثۇي لىٍّبٍذۇ .چۈٔىي ئۆز ئىطّىڭٕىّۇ لوٍبٌّىطبڭ ضبڭب ئبپتؤوِىَە دېگەْ ٔەدە تۇرۇپتۇ؟ ٍۀە
ثىر ئىع دۆٌەت ثبٍرىمي ،ئب ق ظ ٔىڭ ھەر ثىر غتبتي ئۆزىٕىڭ دۆٌەت ثبٍرىمىغب ئىگە .ئبٔذىٓ لبٌطب
ئىمتىطبدى جەھەتتىىي ِۇضتەلىٍٍىك ِەضىٍىطي .ثۇ تۆت ِەضىٍە ِېٕىڭچە ھەي لىٍىٕىػي
غەرت ثوٌغبْ ئەڭ ِۇھىُ ِەضىٍە.

غەرلي تۈروىطتبٕٔىڭ ئىطّي

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضىٍەر تەٌەپ لىٍىۋاتمبْ ثبٍراق غەرلي تۈروىطتبْ ثبٍرىمىّىذى؟ ٍۀي ئۈچ ۋىالٍەت
ئىٕمىالثي دەۋرىذىىي غۇ ثبٍرالٕي دېّەوچىّىذىڭ؟
ِۇختەر :ھەئە ،ئۇ ثىسٔىڭ دۆٌەت ثبٍرىمىّىس.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضىٍەر ِبلۇي دەٍذىغبْ ئىطىُ غەرلي تۈروىطتبْ ،غۇٔذالّۇ؟
ِۇختەر :ثۇ ئىطىّغب ٔبرازىٍىك ثىٍذۈرىذىغبْ ثىرِۇ وىػىٕي تبپبٌّبٍطەْ .ثۇرۇْ ئورتب
ئبضىَبدىىىٍەر ئۇٍغۇرىطتبْ دېطەن دەپ تەوٍىپ لىٍىػمبٔىذى .ئەِّب لبزالالر ،لىرغىسالر،
ئۆزثېىٍەر ثۇ ئىطىُ ئبضتىذا چەتىە لېمىٍغبٔذەن ئۇلۇَ ثېرىپ لوٍىذىىەْ .ئۇالر لوپۇپ ثىسٔىڭ
ئورٔىّىسٔي لوثۇي لىٍّبپطىٍەر ،ثىسٔىڭ ئورٔىّىسٔي ئبجىسالغتۇرۇپ لوٍۇپطىٍەر دېَىػي ِۇِىىٓ.
ئۇالرِۇ غىٕجبڭٕىڭ ِۇلىٍّىمي ئۈچۈْ ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ تەضىر وۆرضىتەٌەٍذۇ .ئەگەر غەرلي
تۈروىطتبْ دەپ ئبتبٌغىٕىذا ثۇٔىڭ ئىچىگە ثبرٌىك تۈروي ِىٍٍەتٍەر وىرىذىغبْ ثوٌغبچمب ،لبزاق،
لىرغىس لبتبرىذىىي ِىٍٍەتٍەرٔىڭ تەڭ ثبراۋەرٌىه ھولۇلٍىرىّۇ ثۇ ئىطىُ ثىٍەْ
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وبپبٌەتٍۀذۈرۈٌگەْ ثوٌىذۇ .چۈٔىي ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىال تۈروي ثوٌغبچمب ،ثۇ دۆٌەتٕىڭ ئىطّىّۇ
تۈروي دۆٌىتي ثۆٌىػي وېرەن.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثۇرۇْ ِەضئوتّۇ تۈروي ئۆٌىىطي دەپ ئبتىطبق دېگەْ تەوٍىپٕي ثەرگەْ ئىىەْ.
ِۇختەرٍ-0000 :ىٍمي ِىٕگو ھۆوۈِىتىٕىڭ غىٕجبڭ گېسىتىذە ِۇٔذاق ثىر ِبلبٌە ثېطىٍغبٔىىەْ:
«خوظ خەۋەر! جبڭ وەٍػي خىتبً تۈروىطتبٔي دېگەْ ئىطىّٕي لوثۇي لىٍذى!» دېگەْ ِبلبٌىذا
جبڭ وەٍػي خىتبً تۈروىطتبٔي دەپ ئبتىٍىػمب لوغۇٌذى ،ثۇٔذىٓ وېَىٓ غىٕجبڭ دېگەْ ئىطىُ
ثىٍەْ ثىرگە ثۇ ئىطىّّۇ تەڭ ئىػٍىتىٍىذىغبْ ثوٌذى ،دەپ ٍبزغبْ ئىىەْ .غۇ گېسىتٕي ِۀّۇ
ئولۇغبْ ئىذىُ .جبڭ وەٍػي خىتبً تۈروىطتبٔي دېگۀگە ِبلۇي ثوٌغبٍٔىمي ،خىتبٍٕىڭ لوي
ئبضتىذا ثىر تۈروىطتبْ ثبر دېگۀٍىىٕي لوثۇي لىٍغبٍٔىمىٕي وۆرضىتەتتي .ئەِّب ئبرىذىٓ ئىىىي
ئبً ئۆتّەٍال ثورھبْ غەھىذى ثىٍەْ ئەخّەتجبْ لبضىُ ئىىىىطي ثىرٌىػىپ ِەضئوت ضبثىرىغب
لبرغي چىمىذۇ .غۇٔذاق لىٍىپ ثورھبْ ئۆٌىە ثبغٍىمي ثوٌغبٔذىٓ وېَىٓ ئۇ ئىطىّّۇ ئەِەٌذىٓ
لبٌذۇرۇٌغبْ .ئەِّب ثىس ٍۀىال ٍېڭىذىٓ ثىر ٍەر ئىطّي ئۇٍذۇرۇپ چىمطبق ثوٌّبٍذۇ-دە .ثۇ ٍەرٔىڭ
تبرىختىٓ ثېرى ئىطّي ثبر ثىر ٍەر تۇرضب .چەتئەٌٍىىٍەر ئىسچىً تۈردە ثىسٔي غەرلي تۈروىطتبْ
دەپ ئبتبپ وەٌّەوتە .رۇضىَە ٍبزغۇچىٍىرى ثىٍەْ ئۀگٍىَىٍىه ٍبزغۇچىالرٍ ،ۀە ئبِېرىىىٍىك
ٍبزغۇچىالرِۇ وىتبثٍىرىذا ثىسٔي غەرلي تۈروىطتبْ دەپ ٍېسىپ وېٍىۋاتىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضېٕىڭچە ئەٍٕي ۋالتىذىىي ِىٕگو ھۆوۈِىتي ثىٍەْ دېَىػىەْ خىتبً تۈروىطتبٔي
(چىٕي تۈروىطتبٕٔي دېّەوچي  −ت) دەپ ئبتبغمب ثوٌّبضّۇ؟
ِۇختەر( :ثىردەَ ئوٍٍىٕىۋاٌىذۇ) چىٓ غەرلي تۈروىطتبْ دېطە ثوالر ثەٌىىُ .ثۇ ٍەردىىي غەرلي
دېگەْ ضۆزٔي ھەرگىس لبٌذۇرىۋېتىػىە ثوٌّبٍذۇ .چۈٔىي ثىس دېگەْ تۈروىٍەرٔىڭ ئەڭ غەرلىذىىي
تۈروٍەردىّٕىس .ئەگەر ٍۇرتىّىسٔىڭ ئىطّىذىٓ غەرق دېگۀٕي چىمىرىۋەتطەن ئۇ چبغذا خىتبً
ِىٍٍەتٍىرى دېگەْ ئۇلۇِٕي وېڭەٍتىپ ئىػٍەتىەْ ثوٌۇپ لبٌىّىس.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :وەٌگۈضىذە جوڭخۋا ِىٍٍىتي دەٍذىغبْ ئۇلۇِّۇ ئەِەٌذىٓ لبٌذۇرۇٌىذۇ ئەِەضّۇ؟
ِۇختەرٍ :بق ،ئۇٔذاق لىٍىػىڭالر ٔبتبٍىِٓ .ۇِىىٓ ئەِەش! (ۋاڭ وۈٌۈپ وېتىذۇ) چىٓ غەرلي
تۈروىطتبْ دېگەْ ثۇ ئىطىُ ثىسٔىڭ جوڭخۋا ِىٍٍەتٍىرىذىٓ ئەِەضٍىىىٕي ئوچۇق
ئىپبدىٍىَەٌەٍذۇ .چۈٔىي ثۇ ٍەر خىتبٍٕىڭ غەرلي ئەِەش ثەٌىي غەرثي تەرىپي .غۇڭب ثىسِۇ
تۈروىٍەرگە تەۋە ِىٍٍەت ھېطبثالٔغبْ ثوٌىّىس .ثۇٔذاق ثىر ئېٕىمٍىّب دەي غۇ غەرلي ضۆزىٕىڭ
ثبرٌىمىذىٓ وېٍىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەٌۋەتتە ضېٕىڭ دېگۀٍىرىڭّۇ ئورۇٍٔۇق .ئەِّب ھبزى غەرلي تۈروىطتبْ دېگەْ ثۇ
ئىطىّٕي ھۆوۈِەت دائىرىٍىرى ثەوال ضېطىتىۋەتتي .ئۇٔي ثىر ِىٍَبرد ئۈچ ٍۈز ِىٍَوْ خىتبً
لەٌجىذە لوثۇي لىٍغىٍي ثوٌّبٍذىغبْ ٔەرضىگە ئبٍالٔذۇرۇپ لوٍذى .ئەگەر ئىىىي تەرەپ ئورتبق ثىر
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وېٍىػىُ ھبضىً لىٍّبلچي ثوٌىذىىەْ ،ثۇ ئىطىّٕي ئۆزگەرتىع ئۈضتىذىّۇ ئوٍٍىػىپ وۆرضەن
ثوٌّبضّۇ؟
ِۇختەر :ئۇٔذاق لىٍطبڭ ثۇ ٍېڭي ئىطىّٕي ثەوال وۆپ ئبدەٍِىرىّىس لوثۇي لىٍّبٍذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :لوثۇي لىٍىع-لىٍّبضٍىمّۇ ئىىىي تەرەپٕىڭ ثىر-ثىرضىٕي وۆزدە تۇتۇغىغب ثبغٍىك
ئىػمۇ؟
ِۇختەر :ئۇٔذاق دېگىٕىڭ ثىٍەْ ثىسٔىڭ ثۈگۈْ لورلۇٔچٍۇق ھبٌغب وەٌتۈرىۋېتىٍگەْ ئىطّىّىسٔي
پەٍذا لىٍىۋاتمبْ خىتبً ھۆوۈِىتىّۇ ئۇ چبغذا ٍولىٍىپ ،وېَىٓ وېٍىذىغبْ ھۆوۈِەت ثۇ
ئىطىّٕىڭ ئىٕبۋىتىٕي لبٍتب ئەضٍىگە وەٌتۈرەٌّەضّۇ؟
ۋاڭ ٌىػَوڭ :لبٍتب ئەضٍىگە وەٌتۈرۈظ ئۇٔچە ئبضبْ ئىع ئەِەضتە .ضەْ دېگۀذەن ،ئۇ چبغذا
ثۈگۈٔىي ھۆوۈِەت ِەۋجۇت ثوٌّبً ،ئۇٔىڭ ئورٔىغب ٍېڭي ھۆوۈِەتٕي ضبٍالٍذىغبٔالر ٍۀىال ِۇغۇ
خەٌمتە .ثۇ خەٌك ضبٍالَ ھولۇلىٕي ئبٌذۇق دەپال وبٌٍىطىٕي ثىرالال ئۆزگەرتىپ ئەلىً ثىٍەْ ئىع
لىٍىذىغبْ ثوٌۇپ وېتەٌەِذۇ دەٍطەْ ،ئۇ چبغذىىي خەٌك ثەرىجىر ثۈگۈٔىي خەٌمٕىڭ داۋاِي تۇرضب.
ٍۀي رۇضىَە خەٌمي ئبۋاز ثېرىع ئبرلىٍىك چېچۀىَىگە ئەضىەر وىرگۈزۈپ ئۇالرٔي ثبضتۇرۇغٕي
تەضتىمٍىغىٕىغب ئوخػبغال ئىع ثوٌّبِذۇ .ئۇ چبغذا تېخي ھۆوۈِەت خەٌمٕىڭ تەٌىپىٕي ثەوىرەن
ئبڭالٍذىغبْ ھبٌغب وېٍىذۇ.
ِۇختەر :ئۇالر دېگەْ خىتبٍذىىي پۇلراالر .ئۇالر چىٕي تۈروىطتبْ ثىٍەْ چىٓ غەرلي تۈروىطتبٔي
ئوتتۇرىطىذىىي پەرلمە ئۇٔچە ثەن دىممەت لىٍىپ وېتىػي ٔبتبٍىٓ ثوٌّبضّۇ؟

ئەڭ ِۇۋاپىك ئبِىٍالردىٓ غەوىٍٍۀگەْ پبرالق وېٍەچەن

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضەْ ھەِّە ئىػٕىڭ ئەڭ پبٍذىٍىك ثوٌغبْ تەرىپىٕىال ئوٍالٍذىىۀطەْ .ضەْ ئەضٍي
لبٔذاق ثىر ٔەتىجىٕي ئبرزۇ لىٍّبلچىطەْ؟ ضەْ ئىػالر ِبٔب ِۇغۇٔذاق ھەي لىٍىٕىػي وېرەوال
دەٍذىىۀطەْ .ئەِەٌىَەتتە ٔەدىّۇ ئۇٔذاق ئبضبْ ئىع ثبر؟ ثبٍبَ ضەْ دېگەْ خىتبٍالر غىٕجبڭذىٓ
ئبٍرىٍىپ ٍۇرتىغب وېتىػي وېرەن ،خىتبً ھۆوۈِىتي غىٕجبڭ ِۇضتەلىٍٍىمىٕي ئېتىراپ
لىٍىػي وېرەن ،ئبِېرىىىٍىمالر خىتبٍٕي پبرچىٍىػي ِۇِىىٓ دېگۀذەن ئۆزۈڭالرغب پبٍذىٍىك
ثوٌغبٔال ئبِىٍالرٔي ثىر ٍەرگە ٍىغىۋاٌىذىغبْ گەپٍەرٔي لىٍىذىىۀطەْ .غۇڭب ضەْ
ئىطتىمجبٌىڭالرٔي ثەوال پبرالق لىٍىپ تەضۋىرٌىّەوچي ثوٌۇۋاتىطەْ .ئۇٔذاق دېگىٕىڭ ثىٍەْ
ئەِەٌىَەتتە ٔۇرغۇْ جەھەتتىىي ئىػالر ضەْ ئبرزۇ لىٍغبٔذەن ِېڭىپ وەتّەٍذۇ.
ِۇختەر :ثەٌىىُ ِېٕىڭ پەرىسىّذىىىذىّٕۇ ٍبخػىراق ثوٌۇپ لبٌّبضّۇ؟
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ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەِّب ضېٕىڭ ئبرزۇ لىٍغىٕىڭذىٓ ثەتتەر ثوٌۇپ چىمطىچۇ؟ ٍبخػي تەرىپىٕىال
ئوٍٍىّبضٍىمىڭ وېرەن .ئەضٍىذە ٍبِبْ تەرەپٍىرىٕي ثەوىرەن ثبظ لبتۇرۇپ ئوٍٍىٕىع وېرەن
ئىذى .غۇٔىڭغب ئبٌذىٓ تەٍَبرٌىمىڭ ثۆٌىػي الزىُ .ھەِّىٕي ٍبِبْ تەرەپتىٕال ئوٍٍىطبڭ ثەن ثوٌۇپ
وەتطە ئىػۀچطىسٌىه ِەضىٍىطىال وۆرۈٌۈغي ِۇِىىٓ .ئەِّب ٍبخػي تەرىپىٕىال ئوٍالپ
تۇرۇۋاٌطبڭٔ ،ۇرغۇْ ئىػالردا توٌۇق تەٍَبرٌىك لىالٌّبً لېٍىػىڭ ِۇِىىٓ.
ِۇختەرِ :ېٕىڭ دېگۀٍىرىُ ِېٕىڭال لبراغٍىرىُ ئەِەش .ثۇ دېگەْ ئۇٍغۇرالر ئىچىذىىي ئەڭ
ِۆتىذىً لبراغتىىي وىػىٍەرٔىڭ دەٍذىغىٕيِ .ەْ ضبڭب ضۆزٌەپ ثېرىۋاتمبٍٔىرىُ ئۇٍغۇرالر
ئىچىذىىي ِوتىذىٍچىالرٔىڭ دەٍذىغبٍٔىرىٕىڭّۇ ئەلەٌٍىٌ تەٌەپٍىرى ھېطبثٍىٕىذۇ تېخي .ئەضٍىذە
ِۀّۇ خەٌمىّٕىڭ ئەضٍي ئبرزۇٌىرىٕي توٌۇق ئوتتۇرىغب لوٍۇغۇَ الزىُ ئىذى .ئۇٔذاق ثوٌّبً ِەْ
ضېٕىڭ دېگىٕىڭگە ِبلۇي دەپ پىىىر لىٍىػمب وىرىػطەَ ،ئۇ دېگۀٍىرىُ ِېٕىڭال دېگىٕىُ ثوٌۇپ
لېٍىپ ،ضېٕىڭ ئۇٍغۇر جەِئىَىتىٕي تەوػۈرەٍّەْ دېگىٕىڭ لۇرۇق گەپىە ئبٍٍىٕىپ لبٌّبِذۇ؟
ۋاڭ ٌىػَوڭ :دېگىٕىڭ توغرا ،ئەضٍي ِەضىٍىّۇ ِەغەدە ثوٌطب وېرەن .ھەلىمەتۀّۇ ضەْ ِەْ
ئۇچراغمبْ ئۇٍغۇرالر ئىچىذىىي ئەڭ ِۇتىذىً ثىرضي ھېطبثٍىٕىطەْ .چۈٔىي ضەْ ثەرداغٍىك
ثېرىپ ِېٕىڭ ثىٍەْ ثۇ ِەضىٍىٍەرٔي ِۇزاوىرە لىٍىػبٌىذىڭ ئەِەضّۇ .ئەِّب ِەْ چەتتە وۆرگەْ
ئۇٍغۇرالر ئبرىطىذا ثۇٔچىٍىىىٕىّۇ تەضەۋۋۇر لىالٌّبٍتتىُ… .
ِۇختەر :ئۇالر ئۆزٌىرىٕي ئۇٍغۇرالرغب ۋەوىً ثوالالٍّىس ،ثىس ئۇالرٔىڭ ۋەوىٍي دەپ ھېطبپٍىػىذۇ.
غۇڭب ئۇالر گەپ-ضۆزٌىرىذە ئبضبٍٔىمچە ٍوي لوٍۇغّبً ،ئۆز ِەٍذأىذا لەتئىٌ چىڭ تۇرىذۇ .ئەِّب ِەْ
دېگەْ ھېچىىّگە ۋەوىٍٍىه لىٍّىذىُِ .ەْ پەلەت ئۆزەِٕىڭىال لبراغٍىرىغب ۋەوىٍٍىه
لىالالٍذىغبْ ثىرضىّەْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭِ :بٔب ثۇ ِېٕىڭ ئەڭ ثەن ئۀطىرەٍذىغبْ ٔولتبَ .ضۆھجەتٍىػىع دېگۀذە جبٍٔىمٍىك
ثىٍەْ وېٍىػىع ئبرزۇضي ثۆٌىػي وېرەن .ئەِّب ئۇٍغۇرالرٔىڭ ِەٍذأي لەتئىٌ ئۆزگەرِەٍذىغبٔذەن
وۆرۈٔىذۇ .ئۇالردا جبٍٔىمٍىك ثىٍەْ وىٍىػىػچبٍٔىك ثەوال ئبز ئىىەْ .غۇڭب ِەْ وېٍەچەوتىىي
ضۆھجەتتە وىٍىػەٌّەً گەپٕي ثبغالر-ثبغٍىّبٍال ضۆھجەت ِەغٍۇپ ثوٌىذىغبْ ئىع وۆرۈٌەِذىىىٓ
دەن لورلىّەْ.

خىتبٍالرٔىڭ لوبۇي لىٍىػي ئبٌذىٕمي غەرتّۇ؟

ِۇختەر :ثىسٔىڭ ضۆھجىتىّىس جەرٍبٔىذا ضەْ ئىسچىً تۈردە ثۇٔي خىتبٍالر لوثۇي لىٍّىطىچۇ
دېگىٕىڭٕي ِبڭب رەددىَە ثېرىػٕىڭ ثىر ۋاضىتىطي لىٍىپ وەٌّەوتىطەْ .ضېٕىڭ دېَىػىڭ
ثوٍىچە ئبٌغبٔذا ،ھەي لىٍغۇچ ئبِىً ثوٌغىٕي خىتبٍالرٔىڭ لوثۇي لىٍىع-لىٍّبضٍىك ِەضىٍىطي
ئىىەْ .ئەگەر خىتبٍالر لوثۇي لىٍّبٍذىغبٔال ثوٌىذىىەْ ،ثۇ ئىػٕي داۋاٍِىك تبالظ-تبرتىع
لىٍىػمب ثوٌّبٍذۇ دەٍذىىۀطەْ .ئۇٔذاق دېگىٕىڭ ثىٍەْ ،ثەزى ئىػالردا خىتبٍالر لوثۇي
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لىالٌّبٍذىغبْ ئىع ثوٌغىٕىذىّۇ ثەرىجىر ِبلۇي دەٍذىغبْ ئەھۋاٌالر ثۆٌىػي وېرەن .ھەِّە ئىػٕي
خىتبٍالر لوثۇي لىٍىػي وېرەن ،ثوٌّىطب وىٍىػىىٍي ثوٌّبٍذۇ دېَىع توغرا ئەِەش .ثۇ دېگەْ
ئىىىىّىس ئوٌتۇرۇپ ضۆزٌىػىع ئبرلىٍىمال ٍبوي ضەْ ثبغمب ثىرىٍىرى ثىٍەْ ضۆزٌىػىپال ھەي
لىٍغىٍي ثوٌىذىغبْ ئىػالردىٓ ئەِەش .ئەگەر ثەزى ِەضىٍىٍەر ھەي ثوٌّبً لبٌطب ،ئۇٔىڭذا چىڭ
تۇرۇۋاٌّبً ،ثىر ِەزگىىً تبغالپ لوٍۇٌطب ثەٌىىُ ثىر لبٔچە ٍىٍذىٓ وېَىٓ ئوڭػىٍىپ لبالِذۇ
تېخي.
ۋاڭ ٌىػَوڭِ :ېٕىڭ ئۇ گەپٍەرٔي لىٍىػىُ ھەرگىسِۇ خىتبٍالرٔىڭ ِەٍذأىذا تۇرۇپ
ضۆزٌىگۀٍىىىُ ئەِەشِ .ەْ خىتبٍالرٔىڭ ِبڭب ٔېّە دەپ لبٌىذىغبٍٔىمىغب پەرۋاِۇ لىٍّبٍّەْ.
چۈٔىي ثۇ ِەضىٍىٍەرٔي ھەي لىٍىع ئىػي ِېٕىڭ ثىٍەْ ضۆزٌىػىع ثىٍۀال ھەي ثوٌىذىغبْ
ئىػالردىٓ ئەِەش .خۇددى غۇٔىڭذەن ئبِېرىىىٍىمالر ثىٍۀّۇ ھەي لىٍغىٍي ثوٌىذىغبْ ئىػالردىٓ
ئەِەش .غىٕجبڭ ِەضىٍىطىٕي ھەي لىٍىػٕىڭ لبرغىطىذىىىٍەر ثبغمب ثىرضي ثوٌّبً ئبخىرلي
ھېطبثتب ٍۀە غۇ خىتبٍالر.
ِۇختەرِ :ۀّۇ ضېٕىڭ دېّەوچي ثوٌغىٕىڭٕي ئۇلتۇَ .ضۀّۇ خىتبٍالرٔي ِبلۇي دېگۈزەٌىگىذەن
تەٌەپٍەر ثىٍەْ ئۇضۇٌالرٔي تېپىپ چىمىػٕي ئوٍالۋاتىطەْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ھەر ئىىىي تەرەپ لوثۇي لىالالٍذىغبْ دېگىٓ.
ِۇختەر :ئۇٔذاق دېگىٕىڭ ثىٍەْ ،ضۀّۇ خىتبٍالرٔىڭ لوثۇي لىٍىع ِەضىٍىطىٕي ثەوىرەن
ئوٍٍىۋېتىپ ثبراِطەْ لبٔذاق؟ لبرىطبَ ضۀّۇ گەپٍىرىڭذە ھەر دائىُ خىتبٍالر ثۇٔىڭذىٓ زىَبْ
تبرتبِذۇ تبرتّبِذۇ دەپ ئوٍالپ وېتىۋاتىطەْ .ضىٍەر ثىسٔىڭ تەٌەپٍىرىّىسٔي لوثۇي لىٍغىٕىڭالردا
تبرتىذىغبْ زىَىٕىڭالر ثەوال وۆپ ،تۆٌىگەْ ثەدىٍىڭالر ثەوال ئېغىر ثوٌۇپ وېتەِذۇ لبٔذاق دېگۀٕىال
ئوٍالٍذىىۀطەْ .غۇٔذالمۇ دەٍّەْ؟
ۋاڭ ٌىػَوڭِ :ەْ راضتىٕىال ثۇ جەھەتتە وۆپرەن ثبظ لبتۇرىذىىۀّەْ( .وۈٌۈپ وەتتي)
ِۇختەر :ضەْ ٔېّىػمب ثىسٔي لوثۇي لىالِذۇ-لىٍّبِذۇ ،ثىس لوثۇي لىٍّىطبق لبٔذاق لىٍىع
وېرەن دېگۀٍەرٔي وۆپرەن ئوٍالّٔبٍطەْ؟
ۋاڭ ٌىػَوڭ :چۈٔىي ِېٕىڭ لبرىػىّذا ئوٌتۇرغبْ ضەْ تۇرضبڭِ ،ەْ دېگەْ ضۀذىٓ ضوراۋاتمبْ
ثىرضىّەْ .غۇ ئبرلىٍىك ثۇ ئىػالرٔي ئوٍٍىٕىػىڭغب ٍبردەَ لىٍّبلچي ثوٌۇۋاتمبْ ثىرضىّەْ .ئەگەر
ِەْ خىتبٍالر ثىٍەْ ضۆزٌىػىپ لبٌطبَ ِەْ ئۇالردىٓ ثۇٔىڭ تەتۈرضىچە :ئۇٍغۇرالر ثۇ دېگۀٍىرىڭٕي
لوثۇي لىالالرِۇ دەپ ضوراٍّۀذە!
ِۇختەر :ضۀّۇ ھەر ئىىىي تەرەپىە ئوخػبظ ِۇئبِىٍە لىٍىػىڭ وېرەوتە.
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ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئوخػىّىغبْ وىػىٍەر ئبٌذىذا ئوخػىّىغبْ ِەضىٍىٍەرگە ئەھّىَەت ثېرىػىُ
وېرەن ئەِەضّۇ؟ …

غىٕجبڭذىىي ِوڭغۇٌالرِۇ ِۇضتەلىٍٍىك تەٌەپ لىٍطىچۇ؟

ِۇختەر :ضەْ ٍبزغبْ «لبتالٍِىك دېّووراتىَە» دېگەْ وىتبۋىڭذا ئەگەر ئۇٍغۇرالر ِۇضتەلىٍٍىك
تەٌەپ لىالٌىغبْ ئىىەِْ ،وڭغۇٌالرِۇ تەٌەپ لىالٌىػي ،توڭگبٔالرِۇ تەٌەپ لىالٌىػي ِۇِىىٓ دەپ
ٍېسىپتىىۀطەْ .ثۇ ِەضىٍىذەِ ،ەضىٍەْ ِوڭغۇٌالرٔي ئبٌطبق ،ئۇالر ئىىىي ئبپتؤوَ ئوثالضتىذا
لبٔچىٍىه ٔوپۇضي ثبر دەٍطەْ؟ ِ 001ىڭّۇ؟
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇالرٔىڭ ئبدىّي لبٔچە ثوٌطب ثوٌطۇْ ،ئۆزٌىرىٕىڭ ثىر ئبپتؤوَ ئوثالضتي ثبر
دېگۀٍىه ئۇالرٔىڭّۇ ثۇٔذاق تەٌەپ لىٍىع لبٔۇٔي ئبضبضمب ئىگە دېگۀٍىه .ثۇ دېگەْ ِبڭب تەۋە ثىر
ئوثالضت دېّەضّۇ؟
ِۇختەر :ئۇٔي ِوڭغۇٌالرغب ووِپبرتىَە ثەرگەْ تۇرضب؟
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٔىڭ ثىٍەْ ٔېّە وبرىڭِ ،ەضىٍەْ ئۇٍغۇرالردا ئىٕتبٍىٓ لىطمب ِۇددەتٍىه ثىر
غەرلي تۈروىطتبْ دۆٌىتي لۇرغبٍٔىك تبرىخي ثوٌغبْ .ثىر لبٔچە ٍىٍٍىغۇ دەٍّەْ ،غۇٔذالّىذى؟
ئۇِۇ ضىٍەر ئۈچۈْ ثىر ئبضبش ثوٌۇپ ثېرىۋاتّبِذۇ؟
ِۇختەرٍ :بٌغۇز ئۇ ٍىٍالرال ئەِەش ،ثۇرۇْ ٍۈزٌەرچە ٍىٍٍىك تبرىخىّۇ ثوٌغبٔغۇ؟
ۋاڭ ٌىػَوڭِ :ەْ ضبڭب ٍېمىٕمي زاِبْ دۆٌىتي لۇرۇغۇڭالردىٓ گەپ لىٍىۋاتىّەِْ .وڭغۇٌالرِۇ
ث ىسٔىڭ ئوثالضتىّىسغىّۇ ٔەچچە ئوْ ٍىٍٍىك ثوٌۇپ لبٌغبٔغۇ ،ضەْ ِۇضتەلىً ثوالالٍذىىۀطۀۇ،
ِەْ ٔېّىػمب ضبڭب ئوخػبظ تەٌەپٕي ئوتتۇرىغب لوٍبٌّبٍذىىۀّەْ دەپ …
ِۇختەر :ئۇالر ئىچىذە ثىٍىذۇ ئۆزٌىرىٕىڭ ٔەدىٓ وەٌگۀٍىىىٕي ،لبزالالرِۇ ئۆزٌىرىٕىڭ ضىرتتىٓ
وەٌگۀٍىىىٕي ثىٍىذۇ .ئۇالرٔىڭ غىٕجبڭغب وېٍىع تبرىخي ئۇٔچە ئۇزۇْ ئەِەش .ئۇالر دېگەْ
رۇضىَىٕىڭ لوٌىذىىي ۋە وېَىٕىي ئورتب ئبضىَب دۆٌەتٍىرىٕىڭ ِىٍٍەتٍىرى ھېطبثٍىٕىذۇ .ئۇالر ثۇ
تەرەپىە لېچىپ وېٍىۋاٌغبْ .ئۇالرٔىڭ ئەدەثىَبتچىٍىرى ثىٍەْ تبرىخچىٍىرى ثۇٔي ئېتىراپ
لىٍىػىذۇ .ئۇالر وىتبثٍىرىغىّۇ غۇٔذاق دەپ ٍېسىػىذۇ .لىرغىسالرِۇ ٍ-0000ىٍالردا لېچىپ
ئۆتىەْ .غۇڭب غىٕجبڭذا ٍەرٌىه ِىٍٍەت ئوتتۇرىطىذا تولۇٔۇظ ثوٌّبٍذۇ .ثۇ ٍەردىىي تولۇٔۇظ
پەلەت خىتبً ثىٍەْ ئۇٍغۇر ئوتتۇرضىذىىىال تولۇٔۇظ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضەْ ھەر دائىُ ِېٕىڭ دېگىٕىُ توغرا دەپال تۇرىۋاٌىذىىۀطەِْ .ەضىٍەْ :ئۇالر
ثىٍىذۇ ،ئۇالر ثۇٔي ئېتىراپ لىٍىذۇ … ،دېگۀذەن .ئەِّب ئەِەٌىَەتتە ٔۇرغۇْ ِەضىٍىٍەر ضەْ
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دېگۀذەن ئەِەضتەِ .ېٕىڭچە ضەْ ِەضىٍىٍەرٔي ٍبِىٕي وېٍىپ لبٌطىچۇ دەپّۇ ئوٍٍىٕىػىڭ
وېرەن ئىذى .ئىػالر تېخىّۇ تەضٍىػىپ ،چىگىػٍىػىپ وېتىػي ِۇِىىٓ دەپ ئوٍالظ وېرەن
ئەِەضّۇ؟ ِەْ غۇٔذاق ئوٍالغمب ئبدەتٍۀگۀّەْ .تىجەتٍەرٔىڭ ِۇٔذاق ثىر تەِطىٍي ثبروەْ:
تىجەتٍەر دائىُ ٍۀىّۇ وۆپرەن ثوٌطۇٕٔىال ئوٍالٍذۇ ،خىتبٍالر ھەِىػە گۇِبْ لىٍىػىپال ٍۈرىذۇ.
ِۇختەر :تۇرِۇظ ھەلىمەتۀّۇ غۇٔذاق ثىر ٔەرضۀ .بِراتالر چۈغىذىّۇ ٍبخػي ٔەرضىٍەرٔي چۈغەٍذۇ،
ِەضىٍەْ ضىرتمب چىمىپ ثىرالال ثېَىپ وېتىػٕي ،تۇرِۇغي ثىرالال ٍبخػىٍىٕىپ وېتىػٕي،
ٍبوي ثىر وېچىذىال داڭٍىك ثىرضىگە ئبٍٍىٕىپ لېٍىػٕي خىَبي لىٍىذۇ دېگۀذەن .ئەِّب ثبٍالر
چۈغىذە ئۇٔذاق ئىػالرٔي چۈغىّەٍذۇ .پۇٌي ثەوال وۆپ ثوٌغبْ ِىٍَؤېرالر چۈغىذە ئبغرىپ
لبٌغبٍٔىمىٕي ،وبرخبٔىطىٕىڭ ۋەٍراْ ثوٌغبٍٔىمىٕي ،لەٌۀذە ثوٌۇپ لبٌغبٍٔىمىٕي ،دېگۀذەوٍەرٔىال
چۈغەٍذۇ .ثۇ دېگەْ ثىر پطىخوٌوگىَىٍىه ھبٌەت.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەِىطە ِەْ ثىر ثبٍۋەتچىىۀّۀذە! (وۈٌۈپ وېتىذۇ)
ِۇختەر :ضەْ لبٍطي چۈغٍەرٔي وۆرىذىغبٍٔىمىڭٕي ثىٍّەٍذىىۀّەْ .ئەِّب چولۇَ غۇٔذاق ،ثبٍالر
ٔبِراتالرٔىڭ چۈغىگە وىرىذىغبْ ئۇٔذاق ٍبخػي ئىػالرٔي چۈغىّەٍذۇ .چۈٔىي ئۇالرٔىڭ
ئوٍالٍذىغىٕي ثەوال وۆپ .ئۇالرٔىڭ ِىجەزى ثبغمىالردىٓ گۇِبْ لىٍىع .ئبزضبٍٔىك ِىٍٍەت
وىػىٍىرى ،تىجەتٍەرٔىّۇ ئۇچراتتىُ ،ئۇالر وىػىٍەرگە ثەوال ئىػىٕىپ وېتىػىذىىەْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەِّب ئۇالر وەٍٕي-وەٍٕىذىٓ پۇغّبٔذا لبٌىذۇ.
ِۇختەرِ :ەوتەپتىىي ۋالتىّذا ِېٕىڭ ثىر ئولۇتمۇچىُ ِبڭب :ئەگەر ضەْ ثبغمىالرغب ئىػۀّىطەڭ،
ثبغمىالرٔىڭ ئىػۀچىٕي لوٌغب وەٌتۈرەٌّەٍطەْ ،ئەگەر ضەْ ثبغمىالرٔىڭ ئىػۀچىٕي لوٌغب
وەٌتۈرەً دەٍذىىۀطەْ ،ئبۋۋاي ضەْ ثبغمىالرغب ئىػىٕىػىڭ وېرەن ،دەٍتتي.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ھبزىر ثىرضىگە ئىػىٕىع-ئىػۀّەضٍىه ِەضىٍىطىٕي ئەِەش لبٔذاق لىٍطبَ
تەرەلمىَبت ٍوٌۇِذا دۇچ وېٍىذىغبْ ِەضىٍىٍەر ثىٍەْ پبٍذىطىس ئبِىٍالردىٓ لۇتۇالالرِەْ دېگۀٕي
ئوٍٍىٕىپ غۇٔىڭ ئبٌذىٕي ئېٍىع تەٍَبرٌىمٍىرىٕي لىٍىذىغبْ ۋالىتٍ .ۀە ثىرضي ،پبٍذىطىس
ئبِىٍالرٔي وۆرۈپ تۇرۇغٍۇلّۇ پىطۀت لىٍّبضٍىك ،ئۇٔىڭغب دىممەت لىٍّبً ئۆتۈظ .ئەِّب ئۇٔذاق
پبٍذىطىس ٔەرضىٍەر ضەْ ئۇٔىڭغب ئەھّىَەت ثەرِىطەڭال ٍولبپ وېتىذىغبْ ئىع ٍوق .ۋالتي وېٍىپ
ئۇٔىڭغب دۇچ وەٌگىٕىڭذە ئەگەر ئۇٔىڭغب تبلبثىً تۇرۇظ تەٍَبرٌىمىڭ ثوٌّىطب ،ئۇ وۈٍٔەردە ثېػىڭٕي
تېخىّۇ ثەوىرەن ئبغرىتىػي ِۇِىىٓ .غۇڭب ،ثىرەر ئىػٕي ِۇھبوىّە لىٍىػتب ئىّىبْ ثبر وۆپرەن
پبٍذىطىس تەرەپٍەردىٓ ئوٍٍىغبْ تۈزۈن .ئۇٔي ھەر دائىُ وۆز ئبٌذىذا تۇتۇپ ئىع لىٍىع وېرەن.
ئۇٔذاق ئىع ثوٌّبٍذۇ دەپ ضەي لبراظ ،ئۇٔي ئوٍٍىّبضٍىك توغرا ئەِەش.
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ضىَبضىٌ غبٍىٕي ٍۇلىرى تۇتۇظ

ۋاڭ ٌىػَوڭ :غۇڭب ِەْ ثۇ ِەضىٍىٕي ئوٍٍىغىٕىّذا ئۇٍغۇرالر تەرەپتە «ئۈچىٕچي ثىر ٍوي» ٔي
ئوٍالٍذىغبٔالرٍ ،ۀي غۇ داالً الِب ئوتتۇرىغب لوٍغبْ «ئوتتۇر ٍوي» دېگۀٕي ئوٍالٍذىغبٔالر ٍولّىذۇ دەپ
ئوٍالپ وېتىّەْ .ثۇ ٍوٌٕىڭ ِۀىطي ،خىتبً تېررىتورىَىطي تەۋەضىذە دېّووراتىه ئۇضۇي ثوٍىچە
تىجەت خەٌمىٕىڭ ٍۈوطەن ئبپتؤوِىَىطىٕي ئىػمب ئبغۇرۇظ دېگۀٍىه ئىذى .ئۇٍغۇرالر ھەرىىىتي
ئىچىذە ثۇٔذاق «ئوتتۇر ٍوي» تۇتىذىغبْ وۈچ ئوتتۇرىغب چىمىػي ِۇِىىّٕۇ؟
ِۇختەرٔ :ۇرغۇٍٔىغبْ چەتئەٌٍىىٍەر دەٍذىىۀغۇ ،زورٌۇلطىس ھەرىىەت ثىٍەْ …
ۋاڭ ٌىػَوڭٍ :بقٍ ،بٌغۇز زورٌۇلطىس ھەرىىەت ئىػىال ئەِەش .ثۈگۈٔىي وۈٍٔەردە چەتئەٌذىىي
ئۇٍغۇر تەغىىالتٍىرى ثىر تەرەپتىٓ زورٌۇلطىس تىروىػىع ثبٍرىمىٕي وۆتۈرۈپ چىممبْ ثوٌطىّۇ،
ٍ ۀە ثىر تەرەپتىٓ ِىٍٍىٌ ِۇضتەلىٍٍىمٕىّۇ تەٌەپ لىٍىپ ِۇضتەلىً دۆٌەت لۇرىّىس دەٍذىىەْ.
ئەگەر ِۇضتەلىً دۆٌەت لۇرۇظ ٍوٌىذا ِبڭىذىغبٔال ثوٌىذىىۀطىٍەرِ ،ېٕىڭچە وەٌگۈضىذە وېٍىپ
چىمىذىغبْ تولۇٔۇظ ثىٍەْ وېٍىپ چىمىذىغبْ لۇرثبْ ئىٕتبٍىٓ ئېغىر ،ثۇٔي ئەِەٌگە ئبغۇرۇظ
ئىّىبٔىَىتىڭالرِۇ ٍوق دېگۈدەن .ئۇٔذالتب ،ثىر لەدەر رىَبي تبٌالغٕي ئىػمب ئبغۇرۇظ ِۇِىىٓ
ثوٌّبضّۇٍ ،ۀي خىتبٍٕىڭ ضىَبضىٌ لۇرۇٌّىطي ئىچىذە لېٍىپ تۇرۇپ ،غۇ ٍەرٌىه خەٌك
ئبضبضىذا ثۇ راٍؤذا ٍۈوطەن ئبپتؤوِىَىٕي ٍوٌغب لوٍۇظ ٍوٌىٕي تبٌالغمب ثوٌّبضّۇ؟
ِۇختەر :ثۈگۈٔىي وۈٔذە ٍۈوطەن ئبپتؤوِىَە ِەضىٍىطىٕي تبالظ-تبرتىع لىٍىػىذىغبْ ئبدەٍِەر
ثەوال ئبز .چۈٔىي ثۈگۈْ ٍۈوطەن ئبپتؤوِىَىٕي تبالظ-تبرتىع لىٍىذىغبْ ۋالىت ئەِەش.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ۋەتەْ ئىچىذىىي ئۇٍغۇرالرِۇ ِۇضتەلىٍٍىمٕي ضۆزٌىػىپ ٍۈرەِذىغبٔذۇ؟
ِۇختەر :غۇٔذاق ،ئۇالر لبٔذاق لىٍطبق ِۇضتەلىٍٍىمٕي لوٌغب وەٌتۈرەٌەرِىس دېگۀٕىال ئوٍالّٔبلتب.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇالر ِۇضتەلىٍٍىمٕي لوٌغب وەٌتۈرۈغىە ثوٌىذۇ دەپ لبرىػبِذۇ ٍبوي وۆپ لىطّي
ثۇٔذاق ئىّىبٔىَەت لبٌّىذى دېَىػەِذۇ؟
ِۇختەر :ئىّىبٔىَەتٍەر لبٌّىذى دەٍذىغبٔالرِۇ ٍوق ئەِەش.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضېٕىڭچە لبٍطي تۈردىىىٍىرىٕىڭ ضبٌّىمي ئېغىر ثبضمبٔذەن؟
ِۇختەر :ضىَبضىَغب لىسىمىذىغبٔالر ئبرىطىذا چولۇَ ِۇضتەلىً ثوالالٍّىس دەٍذىغبٔالرٔىڭ ضبٔي ثىر
لەدەر وۆپرەن .ضىَبضەتىە لىسىمّبٍذىغبْ وىػىٍەرٔىڭ ثۇ جەھەتتىىي گۇِبٔىّۇ وۆپ ،ئۈِىذ
ثبرِىذۇ ،دەپ گۇِبْ لىٍىذىغبٔالرٍ ،بوي لبچبْ ِۇضتەلىً ثوالالرِىس دەپ گۇِبْ لىٍىذىغبٔالرِۇ ثبر.
ئەِّب ئۇالرٔىڭ زادى لبٔچىٍىه ٔىطجەتٕي ئىگىٍەٍذىغبٍٔىمىغب ثىر ٔېّە دېَەٌّەٍّەْ.
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ۋاڭ ٌىػَوڭ :غۇڭب ضەْ ۋەتەْ ئىچىذە ٍۈوطەن ئبپتؤوِىَىٕي ئوٍالٍذىغبٔالر ئبضبضەْ ٍوق دەپ
لبراٍذىىۀطۀذە؟
ِۇختەر :خىتبً ووِپبرتىَىطىال ھولۇق تۇتمبْ ثوٌىذىىەٍْ ،ۈوطەن ئبپتؤوِىَىذىٓ پەلەتال ئۈِىذ
وۈتەٌّەٍّىس .غۇڭب ئۇالر ٍۈوطەن ئبپتؤوِىَىٕي ئىػمب ئبغۇرۇظ ِۇھىتىٕىڭ ثبرٌىممب وېٍىػىگە
پەلەتال ئىػۀّەٍذۇ .ئەِّب ثۇ ِەضىٍىٍەر ئۈضتىذە ثەوىرەن ثبظ لبتۇرىذىغبٔالرٔىڭ ِۇتٍەق وۆپ
لىطّي ٍۀىال زىَبٌىَالر ٍبوي دىٕي زاتالر .دېھمبٔالر ثىٍەْ غەھەر ئبھبٌىطي ئبدەتتە ثۇٔذاق
ئىػالرغب ثبظ لبتۇرۇغّبٍذۇ ،ضۆزٌەغطىّۇ ثىرەر ئىىىي ئېغىس گەپ ثىٍۀال تۈگىتىػىذۇ :ئبھ،
ِۇضتەلىً ثوٌطبق ٔېّە دېگەْ ٍبخػي ثوالتتي-ھە! ِۇضتەلىً ثۆٌىۋاٌطبق تۇرِۇغىّىسِۇ
ثۈگۈٔىىذىٓ ِىڭ ِەرتىۋە ٍبخػي ثوٌۇپ وېتەتتي! دېَىػىپ ئبرتۇق ثىر ٔېّە دېَىػّەٍذۇ .ئەِّب
ثۇٔذاق ئىػالر ئۈضتىذە ثبظ لبتۇرىذىغبْ زىَبٌىَالرٔىڭ ۋەزىپىطي ھبزىرچە تەغۋىمبت ثبضمۇچىذا ،ثۇ
ِەضىٍىٍەردە غبٍىٕي ٍۇلىرى تۇتمبٕٔىڭ پبٍذىطي ثبر-دە! ئەگەر ضەْ ھە دېگۀذىال ٍۈوطەن
ئبپتؤوِىَىٕي غبٍە لىٍىۋاٌطبڭ ،ثۇٔي پۇخراالرغب چۈغۀذۈرۈپ ثوالٌّبٍطۀْ .ېّە ئۇ ٍۈوطەن
ئبپتؤوِىَە دېگىٕىڭ؟ خىتبٍالر ھبزىرِۇ ضىٍەرگە ٍۈوطەن ئبپتؤوِىَە ثەردۇق دېَىػىذىىۀغۇ،
ئبپتؤوَ راٍؤٕىڭ رەئىطىٕىّۇ ٍەرٌىىٍەر ئۆزٌىرى ضبٍالٍذۇ ،ئەِّب ثىس ٍەرٌىىٍەرٔىڭ ھېچمبٔذاق
ھولۇلىّىس ٍوق تۇرِبِذۇ؟ دېَىػىپ ،ئۇٔذاق ئبپتؤوِىَە دېگۀٍەرگە پەلەتال ئىػۀّەٍذۇ .غۇڭب
ئۇالرغب تېخىّۇ ئۇٌۇغۋار غبٍىالرٔي ضۆزٌىّىطەڭ ،ئۇالر دېگۀٍىرىڭگە پەلەتال لۇالق ضبٌّبٍذۇ .غۇڭب
غبٍىٕي ٍۇلىرى تۇتۇظ وېرەن .غۇ چبغذىال ئۇالرٔىڭ لىسىمىػىٕي لوزغىَبالٍطەْ .غۇٔذاق
ثوٌغبچمب ،زىَبٌىٍَىرىّىسِۇ تەغۋىمبت جەرٍبٔىذا ئبدەتتە ٍۈوطەن ئبپتؤوِىَە دېگۀٍەرٔي ھەرگىس
تىٍغب ئېٍىػّبٍذۇ .ثۇِۇ خۇددى ضودا لىٍغبٔذەوال ثىر ئىع .ثبھبٔي ٍۇلىرىراق لوٍطبڭٍ ،ۀي ضەْ
ِىڭ ضوَ دېطەڭ ئۇ ضبڭب  51ضوِغب ثەر دېَىػتىٓ ٔوِۇش لىالر؟ ئەگەر ضەْ ثبھبٔي ٍۈز ضوَ
لىٍىپ ئېَتمبْ ثوٌطبڭ ،خېرىذارِۇ لورلّبٍال  51ضوِغب تبٌىػبالٍتتي .غۇٔذاق ئىىەْ ،ضىَبضىٌ
غبٍىالرٔىّۇ ثەوال تۆۋەْ لىٍىۋاٌّبضٍىك وېرەن .ثوٌّىطب ضبڭب ھېچىىُ لىسىمّبٍذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەِّب ثۇ دېگەْ ضودىغب ئوخػىّبٍذىغبْ ثبغمب ثىر ئىع تۇرضبٍ ،ۀي ضودا دېگەْ ثىر تۈز
ضىسىمٍىك ھەرىىەت ثوٌۇپ ،ضەْ ٍولۇرى-تۆۋەْ ثبھب تبٌىػىع ثىٍۀال ِەضىٍىٕي ھەي لىالٌىػىڭ
ِۇِىىٓ .ضىَبضەت ئىػىذا ،ئەگەر ضەْ ِۇضتەلىً دۆٌەت لۇرىّەْ دېگەْ غوئبرٔي ئوتتۇرىغب
لوٍغىٕىڭٕي ثبھبٔي ئۆرٌىتىع دەپ لبرىغىٕىڭ ثىٍەْ ،ثۇٔىڭ وەٌتۈرۈپ چىمىرىذىغبْ ئبلىۋىتي
دۈغّىٕىڭٕي ئبٌذىٓ ثەٌگىٍىۋېٍىع ثوٌۇپ ئىپبدىٍىٕىذۇ .ثۇٔي خىتبٍالر ِبٔب ثۇالر ثۆٌگۈٔچىٍىه
لىٍّبلچي ثوٌۇۋاتىذۇ ،ئۇالر ثۇ تۇپرالالرٔي ثىسدىٓ ثۆٌۈپ ئېٍىۋېٍىػٕي ٔىَەت لىٍىػىۋاتىذۇ دەپ
چۈغىٕىذۇ .غۇڭب ئۇالر ثۇ ئىػتب ضېٕىڭ ثىٍەْ ثبھب تبٌىػىپ ئوٌتۇرِبضتىٓ ،ضىٍەرٔي ٍولبتّىطبق
ثوٌّىذى دەپال لبرىػىذۇ .ئەگەر ضەْ ٍۈوطەن ئبپتؤوِىَە تەٌىپىٕي ئوتتۇرىغب لوٍغبْ ثوٌطبڭ،
دېّەن ضەْ پبرچىٍىّبضٍىك غەرتي ثىٍەْ ئەٍٕي ضىَبضىٌ لېٍىپ ئىچىذە ثىس لبٔذاق
لىٍىػىّىس وېرەن دەپ ئوٍٍىغىٕىڭذا ئوتتۇرٌۇلتب دۈغّۀٍىػىع ھبٌىتي ٍولبٌغبْ ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ
ئورٔىغب وېڭىػىع ِەضىٍىطي ئوتتۇرىغب چىممبْ ثوٌىذۇ .ئەٌۋەتتە ،ثۇ ٍەردىىي ٍۈوطەن ئبپتؤوِىَە
دېگۀٕي لبٔذاق چۈغۀذۈرۈظ ِەضىٍىطىٕي ٍۀە ئبٍرىُ ِۇزاوىرە لىٍىػىّىس ِۇِىىٓ .داالً الِب
ٍۈوطەن ئبپتؤوِىَە دېگەْ ِەضىٍىٕي ثەوال ئېٕىك ئوتتۇرىغب لوٍغبْ ثوٌۇپ ،ئۇٔىڭ دېَىػي ثوٍىچە

http://www.wetinim.org/

«نېيىڭ غًربىَ دىيارىم –

184

سېيىڭ شًرقىَ تۈركىستاىىڭ

ئبٌغبٔذا تىجەتٍىىٍەر ئۆز ئىػىغب ئۆزٌىرى لبرار لىٍىع وېرەن دەپ ئېٕىك ئوتتۇرىغب لوٍغبْ .ئۇالر،
ھبزىرلي ئبپتؤوِىَە دېگىٕي ٍبٌغبٔچىٍىك ثوٌۇپ ،ئبپتؤوِىَە ئەِەٌذارٌىرىٕىڭ ھەِّىطىٕي
ثېَجىڭذىٓ تەٍىٍٕىّەوتە ،تەٍىٍٕۀگۀٍەر تىجەتٍىه ثوٌغبٔذەن لىٍغىٕي ثىٍەْ ،ئۇ تەٍىٍٕۀگۀٍەر
تىجەتٍىىٍەرٔىڭ گېپىٕي لىٍّبً ثېَجىڭٕىڭ گېپىذىٓ چىمّبٍذىغبْ وىػىٍەر دەپ لبرىّبلتب.
ئەگەر ئەِەٌذارالرٔي ٍەرٌىه ئۆزٌىرى ضبٍٍىَبٌىغىٕىذا ،ئەھۋاي ثبغمىچە ثوٌغبْ ثوالتتي دەپ
لبراغّبلتب.

داالً الِب چەتئەٌذىىي ئۇٍغۇرالردىٓ ئۈِىذضىس

ِۇختەرِ :ەْ غىٕجبڭذىىي ٔۇرغۇْ خىتبٍالر ثىٍەْ داالً الِب ِەضىٍىطي ئۈضتىذە ضۆزٌىػىپ
ثبلتىُ .ثىس خىتبٍالر ثىٍەْ داالً الِب ِەضىٍىطي ئۈضتىذە ضۆزٌەغىىٕىّىسدە ،ئۇالر ثىسٔي ِىٍٍىٌ
ثۆٌگۈٔچي دەپ لبرىّبضتىٓ ثىسٔي ضىَبضىٌ ِەضىٍىٍەردە پىىرىٕي ئوتتۇرىغب لوٍۇۋاتىذۇ دەپ
چۈغىٕىذىىەْ .ئەگەر ضەْ ئۇالر ثىٍەْ غىٕجبڭ ِەضىٍىطي ئۈضتىذىال ضۆزٌەغتىڭّۇ ثوٌذى ،ثۇ
ھەلتە ئۆز لبراغٍىرىّىسٔي دېَىػىّىس ھبِبْ ثىسٔي ِىٍٍىٌ ثۆٌگۈٔچىٍىه ھېططىَبتي وۈچٍۈن
دېَىػىذىىەْ .غىٕجبڭذىىي خىتبٍالر داالً الِبٔي ئۇٔىڭ ِەلطىتي ِۇضتەلىٍٍىك تەٌەپ لىٍىع
دەپ ھېطبپٍىػىذىىەْ .ئۇالر داالً الِب ٍۈوطەن ئبپتؤوِىَە تەٌەپ لىٍىۋاتىذۇ دەپ لبرىّبٍذىىەْ.
ِەْ ئۇالرغب ثىر ئىىىي لېتىّال ئەِەش ،ھەتتب تۆت-ثەظ لېتىّالپ داالً الِبٔىڭ ِەلطىتي
ِۇضتە لىٍٍىك تەٌەپ لىٍىع ئەِەش دەپ چۈغۀذۈرۈپ ثبلمبْ ثوٌطبِّۇ ئۇالر لوثۇي لىٍغىٍي
ئۇٔىّىذىٍ .بق ،ئۇ دېگەْ داالً الِبٔىڭ ئبغسىذىىي لۇرۇق گەپ ،ئەگەر ئۇٔىڭغب ٍۈوطەن ئبپتؤوِىَە
ثېرىػىە ِبلۇي دېذىڭّۇ ،ئۇٔي ئېٍىۋېٍىپ ئىىىي ٍىً ئۆتّەٍال ِۇضتەلىٍٍىك تەٌەپ لىٍىپ
تۇرۇۋاٌىذۇ ،ثۇ ِۇتٍەق غۇٔذاق ثىر ئىع دەپ تۇرۇۋاٌىذىىۀْ .ۇرغۇٍٔىغبْ خىتبٍالر داالً الِب
ِەضىٍىطىذە ئۀە غۇٔذاق لبراغتب ئىىەْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :تەثىئىٌ غۇٔذاق ثوٌىذۇ-دە ،خىتبً ھۆوۈِىتي تىّٕبً غۇٔذاق دەپ تەغۋىك لىٍىپ
وېٍىۋاتمبْ تۇرضب .ثبٍبَ ضۀّۇ دەپ ئۆتىىٕىڭذەن ،ثۇٔذاق گەپٍەرٔي ئبدەتتىىي پۇلراالر ئبغۇٔذاق
دەپال لوٍىػىذۇ .ئۇالر دېگەْ ثەن ثبظ لبتۇرۇپّۇ ٍۈرىذىغبْ وىػىٍەر ئەِەضتە .ضەْ ضۆزٌەغىەْ ئۇ
خىتبٍالر ئبدەتتىىي خىتبٍالر .ئەضٍىذە ثۇ ئىػالرغب لبرار چىمىرىذىغبْ ضىَبضەتٍەرگە تەضىر
وۆرضىتەٌەٍذىغبْ خىتبٍالر دېگەْ ثەن ٍۇلىرى ثوٌّىطىّۇ لوٌىذا ھولۇلي ثوٌغبْ ،ثەٌگىٍىه
تەضىر دائىرىطي ثبر جەۋھەر ھېطبثٍىٕىذىغبْ وىػىٍەر ثوٌۇپ ،ثۇ تۈردىىي وىػىٍەر ئىػٕىڭ زادى
لبٔذالٍىمىٕي ٍبخػي ثىٍىذۇِ .ەْ ضىٍەرٔي ئۇٔذاق لىٍىڭالرِ ،ۇٔذاق لىٍىڭالر دەٍذىغبْ ٔىَىتىُ
ٍوقِ .ەْ پەلەت ئۇٍغۇرالر ئبرىطىذا غۇٔذاق ئوٍالٍذىغبٔالرٔىڭ ثبرٍ-ولٍۇلىٕي ،ئوتتۇر ٍوي تۇتۇغٕي
خبالٍذىغبْ وۈچٍەرٔىڭ ثبرٍ-ولٍۇلىٕىال ثىٍّەوچىّەِْ .ەْ ضىرتتىىي ئۇٍغۇرالر ثىٍەْ ِۇھبوىّە
لىٍىػمبْ ۋالتىّذا ثېسىٍەر ثۇٔذاق ئوتتۇر ٍوٌٕىّۇ ئوٍالغمبٍٔىمىٕي ،ئەِّب ئۇٍغۇرالرٔىڭ
ھەِّىطىال ِۇضتەلىٍٍىك تەٌىۋىذە چىڭ تۇرۇۋاٌغبٍٔىمي ئۈچۈْ ثۇٔذاق لبراغالرٔي ئوتتۇرىغب
لوٍۇغتىٓ لورلمبٍٔىمىٕي ،ھېچ ثوٌّىغبٔذا ثۇٔىڭغب تېخي غبرائىت پىػىپ ٍېتىٍّىگۀٍىىىٕي

http://www.wetinim.org/

185

«نېيىڭ غًربىَ دىيارىم –
سېيىڭ شًرقىَ تۈركىستاىىڭ

دېَىػىۀىذى .ئەگەر غۇٔذاق دەٍذىغبْ ئۇٍغۇردىٓ ثىرضي ئوتتۇرىغب چىمطب ،ضېٕىڭچە لبٌغبٔالر
ئۇٔىڭغب لبٔذاق لبراٍذىغبٔذۇ؟
ِۇختەر :ثۇٔي ھېچىىُ خبٌىّبٍذۇ! ضبڭب ثۇ ھەلتە ئېَتمىٕىّذەن ،داالً الِب ٍۈوطەن ئبپتؤوِىَە
الٍىھىطىٕي ئوتتۇرىغب لوٍغىٕىذا ِەٍٍي چەتئەٌذىىي خىتبً دېّووراتچىٍىرى ثوٌطۇْ ٍبوي خىتبً
ووِپبرتىَىطي ثوٌطۇْ ،ئۇالرٔىڭ ھېچمبٍطي داالً الِبٔىڭ ثۇ تەٌەپٍىرىٕىڭ لبٍطىٍىرىٕي
ل بٔذۇرۇغمب ثوٌىذۇ ،لبٍطىٍىرىٕي لبٔذۇرۇظ ِۇِىىٓ ئەِەضٍىىىگەٍ ،بوي ثوٌّىطب ٍۈزدە لبٔچە
پىرضۀتىٕي لوثۇي لىٍىػمب ثوٌىذۇ دېگۀٍەر ھەلمىذە ئېٕىك ثىر ٔېّە دېگىٍي ئۇٔىّىذى .ئۇالر
ثۇٔىڭغب لبرىتب ھېچمبٔذاق ثىر الٍىھىٕي ئوتتۇرىغب لوٍۇپ ثبلّىذى .غۇ ضەۋەثتىٓ ،داالً الِبٔىڭ
ئوتتۇر ٍوٌي خىتبٍذا ِەۋجۇت ئەِەش.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :دېگىٕىڭ توغرا .ثۇٔذاق ثىر ئىع ئەٌۋەتتە ِەۋجۇت ئەِەش.
ِۇختەر :زورٌۇق وۈچتىٓ ،لبْ تۆوۈٌۈغتىٓ ضبلٍىٕىّىس دەٍذىىۀّىس ،ئوتتۇر ٍوٌٕي
تبٌٍىۋېٍىػىّىسدىٓ ثبغمب چبرە ٍولٍۇلىٕي ِۀّۇ لوثۇي لىٍىّەْ .پەرىسىّچە ثىسدىىي
وىػىٍەرٔىڭ ٍېرىّىذەوي ئۀە غۇٔذاق لبراغتب .ئۇٔذاق دېگىٕىڭ ثىٍەْ ،ثۇ ئوتتۇر ٍوي دېگىٕي
زادى لبٔذاق ٍوي؟ ِەٍٍي ھبزىرلي خىتبً دائىرىٍىرى ثوٌطۇٍْ ،بوي وەٌگۈضىذىىي دېّووراتچي
خىتبٍالر ثوٌطۇْ ،ئۇالر لوثۇي لىالالٍذىغبْ ثۇ ئوتتۇر ٍوي دېگىٕي زادى لبٔذاق ٔەرضە؟ ئۇالر
ثېرىذىغبْ ٍۈوطەن ئبپتؤوِىَە دېگىٕي زادى لبٔذاق ثىر ٔەرضە؟ ثۇ ھەلتە تېخي ثىرەر ئېٕىمٍىّب
ئوتتۇرىغب لوٍۇٌۇپ ثبلمىٕي ٍوق .ئەگەر ئۇٔذاق ثىرەر الٍىھە ئوتتۇرىغب لوٍۇٌغىٕىذا …
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثۇ دېگەْ ئىىىىال تەرەپ ئبۋۋاي ثۇٔذاق ثىر ٔىَىتىٕىڭ ثبرٌىمىٕي ئىپبدىٍەپ ،ثىس
ثۇٔذاق ئوتتۇر ٍوي دېگەْ الٍىھىٕي ِۇزاوىرە لىٍىپ وۆرۈغىّىس ِۇِىىٓ دەٍذىغبْ ٔىَەتىە
وەٌگىٕىذىال ئبٔذىٓ ئۆزئبرا ِۇزاوىرە لىٍىػمب ثوٌىذىغبْ ،ثۇ جەھەتتىىي وېٍىػىُ ئۈچۈْ ضۆثەت
لىٍىػالردا ئبضتب-ئبضتب غەوىٍٍىٕىپ چىمىذىغبْ ثىر ٔەرضە .ئۇٔذاق ثىر الٍىھىٕي ثبغتىال
ئوتتۇرىغب لوٍۇپ ثېىىتىۋېتىػىە ثوٌىذىغبْ ئىع ٍوق .ئۇٔي لوثۇي لىٍىّەْ دېطە ھەرىىەتىە
وىرىػىٍىذىغبٍْ ،بق دېطە …
ِۇختەر :داالً الِب ثۇٔذاق ئوتتۇر ٍوي دېگىٕىٕي ئوتتۇرىغب لوٍغىٕىغب لبٔچە ٍىً ثوٌذى؟
ۋاڭ ٌىػَوڭ :راضتىٕىال خېٍي ئۇزۇْ ٍىً ثوٌذى .ئەِّب ثۇٔىڭٍىك ثىٍۀال ۋاز وېچىػىە ثوٌّبٍذۇ-
دە! ئۇ ھبزىر ثۇ ھەلتە خىتبً ووِپبرتىَىطىذىىىٍەر ثىٍۀال ثۇ ھەلتە ضۆھجەت لىٍىػىۋاتىذۇ .ئەِّب
خىتبً ووِپبرتىَىطي ثىٍەْ ضۆھجەت لىٍىػىّەْ دەٍذىىەْ ،چولۇَ ھەر لبٔذاق ثىر ٍوٌٕي
ئوتتۇرىغب لوٍطىّۇ ئبلّبٍذۇ.
ِۇختەر :توغرا دەٍطەْ ،ئۇالر ثىٍەْ ضۆزٌىػىّەْ دېَىػٕىڭ لىٍچىّۇ پبٍذىطي ٍوق!
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ئۇٍغۇرالردىٓ ۋەوىً خبراوتېرٌىه بىرضي ئوتتۇرىغب چىمىػي وېرەن

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەِّب خىتبٍٕىڭ ئىجتىّبئىٌ تۈزۈِي چولۇَ ئۆزگىرىذۇ ،وەٌگۈضىذىىي خىتبٍذا ثبغمب
ثىر وۈچٍەر ھولۇق تۇتىذىغبْ ثۆٌىػي ِۇِىىٓ .ئۇٔذالتب ،ثۇٔذاق ثىر ئەھۋاي ئبضتىذا ھەِّە
ثىرٌىىتە ثىر تۈرٌۈن وېڭەظ ئۆتىۈزۈپ تۇرۇغىغب ثوٌّبضّۇ؟ ثۈگۈٔىي وۈٔذە ئوتتۇر ٍوٌٕي ئىٍگىرى
ضۈرۈغتە ِۇٔذاق ثىر پبٍذىٍىك ئەھۋاٌّۇ وۆرۈٌۈغي ِۇِىىٓ :داالً الِب خەٌمئبرا ئبثرۇٍغب ئېرىػىەْ
ثىر غەخص ،وىػىٍەر ئۇٔىڭ داھىٍىمىغب ھۆرِەت لىٍىپ وېٍىۋاتىذۇ ،غۇڭب ئۇٔىڭذىٓ پبٍذىٍىٕىپ
خەٌمبرادا ٔۇرغۇْ ِۀجەٌەرٔي ھەرىىەتىە وەٌتۈرۈظ ئىّىبٔىَەتٍىرى ِەۋجۇت .ئەگەر غىٕجبڭذىّۇ
غۇٔىڭغب ئوخػبٍذىغبْ ئوتتۇر ٍوٌٕي تەرغىت لىٍىذىغبْ وۈچٍەر ئوتتۇرىغب چىمىپ داالً الِب ثىٍەْ
ثىرٌىػىپ ئۆزئبرا ثىر-ثىرضىٕي لوٌالپ لۇۋەتٍىػىپ ھەرىىەت لىٍىذىغبٔال ثوٌىذىىەْ ،چولۇَ
ئىٕتبٍىٓ وەڭ دائىرىٍىه وۈچىە ئىگە ثىر لۇۋۋەت ثوٌۇپ غەوىٍٍىٕەٌىػي ِۇِىىٓ ئىذى.
تەٍۋۀذىىي گوِىٕذاڭ پبرتىَىطىّۇ ئبخىرى ثىرٌىػىپ وېتىػٕي تەرغىت لىٍىػّبلتب .ئەِّب ئۇالر
وۆپچىٍىه لوثۇي لىالالٍذىغبْ ئەروىٓ دېّووراتىه تۈزۈَ ئبضتىذىال ثىرٌىىٕي ئىػمب ئبغۇرۇغمب
ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي تەوىتٍەغّەوتە .غۇڭب تەٍۋۀٕىڭ ثۇ الٍىھىگە لوغۇٌۇغي وۈچٕي تېخىّۇ
ئوٌغبٍتىۋىتەٌەٍتتي .ئۇ دېگەْ ثبًِ 01 ،ىٍَؤٍۇق ٔوپۇش وۈچىگە ئىگە رىَبي ثىر وۈچ .چەتئەٌذىىي
ِوڭغۇٌالرٔىڭ وۈچي ھەزىرچە ئبجىس وۆرۈٔگۀذەن لىٍغىٕي ثىٍەِْ ،وڭغۇٌىَە دۆٌىتي ثىٍەْ
ثۇرٍبت ِوڭغۇٌٍىرىٕىّۇ ثىرگە لوغۇپ لبراٍذىغبْ ثوٌطبڭ ،ئۇالرٔىڭّۇ خېٍي زور ثىر وۈچ
ثوٌىذىغبٍٔىمىٕي وۆرەٌەٍطەْ .ئەگەر ثۇ تۈردىىي وۈچٍەرٔىڭ ھەِّىطي ثىر ٍەرگە وېٍىپ جەَ
ثوالٌىغىٕىذا ،ثبھب تبٌىػىذىغبْ ئىّىبٔىَەتٍىرىّۇ لىَبش لىٍىّٕىگىذەن زور ثىر وۈچ
ھېطبثٍىٕىذۇ.
ِۇختەر :ثۇ راضال چوڭ وۈچ!
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۀە غۇٔذاق وەن وۆٌەٍِىه ئىتتىپبق ئبضبضىذا چوڭمۇرالپ ِۇھبوىّە
ٍۈرگۈزۈٌىذىغبْ ثوٌطب ،وېٍەچەوتىىي خىتبً دۆٌىتىٕي ٍبوي فىذىراتطىَىٕي تەغىىً لىٍىپ ،ثۇ
ئىتتىپبلتىىي ھەرثىر ئەزا دۆٌەت ئۆزٌىرىٕىڭ ھەرلبٔذاق ثىر ھولۇلي ثىٍەْ ِەججورىَەتٍىرىٕي
…
ِۇختەر :ضەْ غۇٔىّۇ ثىٍىػىڭ وېرەوىي ،چەتئەٌذىىي ئۇٍغۇرالر تېخي ئۀذىال ثىرٌىػىپ ،ئورتبق
ثىر ئورگبْ تەغىىً لىٍىػمبٔذەن لىٍغىٕي ثىٍەْ ،ئۇالردىٓ تېخىچە ثىرەر داھي ئوتتۇرىغب
چىممىٕي ٍوق .ئۇالر تېخي ثۇٔذاق ئىٕبۋەتىە ئىگە ثىرەرضىٕي چىمىرىع دەرىجىطىگە وېٍەٌىگىٕي
ٍوق .ثۇرۇْ ئەٍطب ثەگ ثبر ئىذى .ئۇ تۈگەپ وەتتي .ئۇٔىڭ ئوغٍي ئەروىٕذە تېخي ثۇٔذاق ثىر
ضبالھىَەت ٍوق .ثۇٔذاق ثىر ِىٍٍىٌ داھي ثبرٌىممب وەٌتۈرۈظ ٍوٌىذا ثەٌىىُ ضېٕىڭ
دېگۀٍىرىڭٕي تبٌٍىۋاٌىذىغبْ ئەھۋاٌالرٔىّۇ ٍوق دېگىٍي ثوٌّبٍذۇ .ئەِّب ھبزىر ئۇالرٔىڭ غوئبرى
چولۇَ ِۇضتەلىٍٍىك .لېٕي ،غۇٔذاق ثىر داھي ثبرٌىممب وېٍىپ ،تەغىىٍّۇ ثىر پۈتۈْ ھبٌغب
وېٍەٌىطە ،خۇددى داالً الِبدەن خەٌمئبراٌىك ئبثرۇٍىٕي تىىٍىَەٌىطە ضېٕىڭ دېگۀٍىرىڭذەن ھەر
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لبٍطي ِىٍٍەتٍەرٔي ئىتتىپبلالغتۇرۇپ ئورتبق ثىر ٔىػبْ ئۈچۈْ وۈرەظ لىٍىػٕي ئوٍٍىػىذىغبْ
ئىػالرٔىّۇ ٍوق دېگىٍي ثوٌّبٍذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭِ :ېٕىڭچە ثۇ ئىػٕي چولۇَ ثىر داھي ئوتتۇرىغب چىمىپ لبٔبت ٍبٍذۇرۇظ غەرت
ئەِەضمۇ دەٍّەْ.
ِۇختەر :ئۇٔذاق دېگىٕىڭ ثىٍەْ خەٌمئبرا ضەھٕىذە وۆرۈٔىذىغبٔغب ثىرەر ۋەوىً خبراوتېرٌىه
ئبدىّىڭ ثوٌّىطب ثوٌّبٍذۇ-دە! ئۇٍغۇرالر ثىرەر دۆٌەت ۋەوىٍٍىرى ثىٍەْ وۆرۈغۈپ غىٕجبڭ
ِەضىٍىطىٕي ئوتتۇرىغب لوٍّبلچي ثوٌغىٕىذا ،ئۇالر ضېٕىڭذىٓ :ضىٍەرٔىڭ ۋەوىٍىڭالر لېٕي،
تەغىىٍىڭالر لبٍطي ،ۋەوىً خبراوتېرٌىه داھىٍىرىڭالرچۇ؟ ضەْ ثۇٔذاق ثىر ۋەوىٍٍىه
ضبالھىَىتىگە ئىگە ثىرضىّۇضەْ؟ دەپ ضوراپ ،تۇرۇۋېٍىػي ئېٕىكِ .ەضىٍەْ وېٍىٕتوْ ثىٍەْ
وۆرۈغّەوچي ثوٌطبڭ ،ثىسٔىڭ وەٌپىٓ ثبزىرىذا ضبتىذىغبْ خۇرجۇٕٔي ئۈضتۈڭگە ئبرتىپال
وېٍىٕتؤٕىڭ ئبٌذىغب ثېرىپِ :ەْ ثىر ئۇٍغۇر ،ضېٕىڭ ثىٍەْ ضۆزٌەغىىٍي وەٌذىُ دېطەڭ
ثوٌّبٍذۇ-دە .ثۇٔذاق ضبالھىَىتي ثوٌّىغبْ ثىرضي ثىٍەْ وېٍىٕتؤّۇ چولۇَ وۆرۈغۈغٕي
خبٌىّبضٍىمي ِۇِىىٓ .ئەگەر ِەْ ة د ت ٔىڭ وىػىٍىه ھولۇق تەغىىالتىغب ثېرىپ پىىرىّٕي
ئوتتۇرىغب لوٍۇظ ئۈچۈْ لەغمەردە تۇرۇپ ِەْ ئۇٍغۇرالرغب ۋەوىٍٍىه لىالالٍّەْ ،دەپ ثىر پبرچە خەت
ٍبزضبَ ئۇالر لوثۇي لىالرِۇ ضېٕىڭچە؟ ٍبق ،ئۇالر ِېٕي لوثۇي لىٍىػي ٔبتبٍىٓ .غۇڭب چولۇَ ثىر
ۋەوىً خبراوتېرٌىه ثىرضي ثۆٌىػي وېرەن ،ثۇ ثەوال ِۇھىُ! ثۇٔذاق ثىر ۋەوىٍٍىه لىالالٍذىغبْ
ئبدەَ ئوتتۇرىغب چىممىٕىذىٓ وېَىٓ لبٌغبْ ئىػالرِۇ ئبضبٍٔىػىذۇ.
ئېبڭ ٌىػَوڭ :ضەْ دېگەْ ئۇٔذاق ثىر ۋەوىً خبراوتېرىذىىي ئبدەاَ ئوتتۇرىغب چىممبٔذىٓ وېَىٕال
ِېٕىڭ دېگەْ غۇ ئوتتۇر ٍوٌٕي لوثۇي لىالالٍذىغبْ ثوٌۇپ ئۆزگىرەٌىػي ِۇِىىٓ ثوالرِۇ؟
ِۇختەر :چولۇَ لوثۇي لىٍىػي ِۇِىىٓ .چۈٔىي ھەرلبٔذاق ثىرضي رىَبٌٍىمٕي لوثۇي لىٍّبً
ئبِبٌي ٍوق.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەگەر ئۇٔذاق ثىر داھي داالً الِبغب ئوخػىّبضتىٓ دېّووراتىه ٍوٌالر ثىٍەْ ضبٍالَ
ئبرلىٍىك تبٌالٔغبْ ثىرضي ثوٌۇپ لبٌطىچۇ؟ چۈٔىي داالً الِب ضبٍٍىٕىپ ئوتتۇرىغب چىمبالٍذىغبْ
غەخص ئەِەشٔ .ۇرغۇْ وىػىٍەر داالً الِبٔىڭ ئوتتۇر ٍوي دېگىٕىگە لبرغي ثوٌطىّۇ ،ئۇٔىڭ
دېگىٕىٕي لوثۇي لىٍّبً ئىالجي ٍوق .ضبٍالٔغبْ داھىٕىڭ گېپىٕي خەٌك ئۇٔىڭىىذەن لوثۇي
لىالالرِۇ؟
ِۇختەر :راضت دەٍطەْ ،داالً الِب راضتىٕىال غۇٔذاق ثىرضي ،ئۇٔىڭذەن ئوتتۇرىغب چىمىذىغبْ ئىع
ثەٌىىُ دۇَٔبٔىڭ ھېچمبٔذاق ٍېرىذە ثوٌّىطب وېرەن؟ ھېچىىّٕي داالٍغب تەڭٍەغتۈرگىٍي ثوٌّبٍذۇ.
چۈٔىي ئۇ دېگەْ ئبدەتتىىي ئبدەَ ئەِەش ثەٌىي تەڭرى دەپ لوثۇي لىٍىٕغبْ .لبٍطي ِىٍٍەتتە ترىه
خۇداضي ثبرٌىمىٕي ئبڭالپ ثبلتىڭ؟ ٍبٌغۇز تىجەتٍىىٍەردىال ثۇٔذاق تىرىه خۇدا دەٍذىغبْ ثىرضي ثبر.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :وبتوٌىىالرٔىڭّۇ ثبرغۇ؟
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ِۇختەر :ۋاتىىبْ ئىىىطپوپىٕي دەٍذىغبٔطەْ؟ ئۇ دېگەْ ثىرال ِىٍٍەتىە تەۋە ثىرى ئەِەضتە .داالً الِب
دېگىٕي ئۆزگىچە ثىر ئەھۋاي .ئۇٔذاق ثىرضي ثبغمب ھېچمبٔذاق ثىر ِىٍٍەتتە ٍوق.
خىتبٍچە ببٍبٔبتچي دىٍػبتٕىڭ روٌي

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضېٕىڭچە لبٔذاق لىٍغبٔذا ِىٍٍىٌ ئۆچّۀٍىىٕي ئبزاٍتمىٍي ثوالر؟
ِۇختەر :ھبزىرچە ،ثۇٔذاق ِىٍٍىٌ ئۆچّۀٍىىٕي ئبزاٍتىع چبرىطي خىتبً تەۋەضىذە ٍوق .ثۇ ئىػٕي
چەتئەٌذىىىٍەر لىٍىػي وېرەن .خىتبً ئىچىذىىي خىتبٍالر ئبرىطىذا ئىىىىّىسدەن
ضۆزٌىػەٌەٍذىغبْ ثبغمب ثىر خىتبٍٕي تبپبٌّبٍطەِْ .ۇِىىٓ ئەِەش تبپبٌّبٍطەْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :چەتئەٌذىىىٍەر ثۇٔي لبٔذاق ئىػمب ئبغۇراالر؟
ِۇختەر :چەتئەٌذە ثۇٔذاق ثىر ِۇھىت ِەۋجۇتِ .ەضىٍەْ ئىٕتېرٔېت تورىذىٓ پبٍذىٍىٕبِطەْ ٍبوي
وىتبثتەن ٔەرضىٍەرٔي چىمىراِطەْ ،ئىع لىٍىپ خىتبً تىٍىذا ئىذىَە تەغۋىمبتي ،ضىَبضىٌ
ٍەغۋىمبت ئۇضۇٌٍىرىذىٓ پبٍذىٍىٕىپ تەغۋىك لىٍىع ،ئبٔذىٓ ئبضتب-ئبضتب دۆٌەت ئىچىگە ٍېَىع
ۋاضىتىطىذىٓ پبٍذىٍىٕىع ِۇِىىٓ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئۇٔذاق ثىر ئىّىبٔىَەت ثبرٌىمىٕي ثىٍىپ تۇرۇلٍۇق ،چەتئەٌذىىي ئۇٍغۇرالر ٔېّىػمب
ثۇ ھەلتە پبئبٌىَەت لىٍىػّىغبْ؟
ِۇختەر :ئۇالرٔىڭ پبئبٌىَەتٍىرى ئەڭ جبٔالٔغبْ دەۋرٌىرى ٍ-0110-0000ىٍالر ئبرىطي ئىذى .ئۇ
ۋالىتالردا ئۇالر ھەلىمەتۀّۇ ٔۇرغۇْ ئىػالرٔي لىالٌىغبْ ئىذى .ئەِّب ھبزىرلي خەٌمئبرا ۋەزىَەت
ئۇالرٔىڭ پبئبٌىَىتىٕي ثەوال چەوٍەپ لوٍذى.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :خەٌمئبرا ۋەزىَەتٕىڭ ٔبچبر ثۆٌىػي ثۇٔذاق ئۆچّۀٍىىٕي ضۈپۈرۈپ تبغالغٕىڭ تبزا
ٍبخػي پۇرضىتي ئەِەضّىذى؟
ِۇختەر :ئۇالر ثۇٔىڭ ئۈچۈْ تىرىػتي .ئەِّب ئوِي دۇَٔب ۋەزىَىتي پبٍذىطىس ئەھۋاٌذا تۇرغبٍٔىمي
ئۈچۈْ ئۇالرٔىڭ ِەخطىذىٕي چۈغىٕىپ ئبۋازىٕي ئبڭالٍذىغبٔغب ئبدەَ چىمّبٍۋاتىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭِ :ەْ ئۇالر ثىٍەْ ئۇچراغمىٕىّذا ،ئۇالر گوٍب خىتبٍالرغىال ثېرىپ چېتىٍىذىغبْ ئىع
ثوٌىذىىەْ ،ئۇالر ثۇٔذاق ئىػالرغب ٍېمىٓ ٍوٌىّبٍذىغبٔذەن ،پەلەت ئۆزٌىرىگىال ِۇٔبضىۋەتٍىه
ئىػالرٔىال ئوٍالپ خىتبٍالرغب ٍېمىٓ ٍوٌىّبٍذىغبٔذەن وۆرۈٔگۀىذى.
ِۇختەر :ثۇٔىڭ ضەۋەثي … ِەْ ضبڭب ئۇچۇلىٕي دەٍّۇ؟ ئۇالر خىتبٍالر ثىٍۀّۇ ضۆزٌىػىپ ثبلمبْ
ثۆٌىػي ِۇِىىٍٓ ،ۀىال غۇ ِەْ دېگۀذەن ،ضىٍەر ضەۋەة وۆرضىتىپ ئۆزەڭالرٔىڭىىٕىال توغرا
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دېَىػتە چىڭ تۇرۇپ ،پەلەتال خىتبٍٕىال وۆزدە تۇتۇپ پىىىر لىٍىطىٍەر .ثۇٔذاق ضۆھجەتتىٓ ثىرەر
ئىىىي لېتىُ ئېٍىپ ثبرغبْ ھەرلبٔذاق ثىرضي ثۇ ئىػتىٓ ثىرەر ٔەتىجە چىمّبٍذىغبٍٔىمىغب
ئىػىٕىپ وۆرۈغۈغتىٓ ئۈِىذىٕي ئۈزۈۋېتىذۇ .خىتبٍالرِۇ ئۆز ِۀپەتىگە چېتىػٍىمي ثوٌّىطىال
ئۇالرِۇ زادىال ضۆزٌەغىىطي وەٌّەٍذۇِ .ۀّۇ ٔۇرغۇْ خىتبٍالر ثىٍەْ ثۇ ھەلتە ضۆزٌىػىپ
ثبلمبّٔەْ .ئۇالرٔىڭ ھەِّىطىذىال ئۀە غۇٔذاق ثىر ِىجەز ثبرىىەْ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :راضت دەٍطەْ ،خىتبٍالردا راضتىٕىال غۇٔذاق ثىر ِىجەز ثبر .ئەِّب غۇٔىڭٍىك ثىٍۀال
ثوٌذى لىٍطبڭالر لبٔذاق ثوٌغىٕي؟ ئۇٍغۇرالرِۇ ئۆز ِىٍٍىتىگە لبٔچىٍىك پبٍذا-زىَىٕىڭ ثبرٌىمىغب
لبراپ ئىع تۇتىۋاتّبِذۇٍ ،بوي ثوٌّىطب چەتئەٌذىىي ئۇٍغۇرالر ئۇالرغب ِبلۇي دەپ ضۆزٌىػىّىس دېطە
ضبپ تۇتمۇزۇپ لوٍۇپ زەرثىگە ئۇچراپ وېتىػىذىٓ لورلۇپ ،ثۇ ھەلتە جبضبرەت لىالٌّبش ثوٌۇپ
غۇٔذاق ثوٌىۋېٍىػمبّٔۇٍ-ب؟
ِۇختەر :ثۇٔذاق ئېھتىّبٌٍىمٕىّۇ ٍوق دېَىػىە ثوٌّبٍذۇ .چەتئەٌذىىي ئۇٍغۇر چوڭٍىرى :ثبٌٍىرىُ،
خىتبٍالر ثىٍەْ ِۇئبِىٍە لىٍىػتب تبرىختىىي تەجرىجە-ضبۋالالرٔي ھەرگىس ئېطىڭالردىٓ
چىمبرِبڭالر! خىتبٍالر ثىٍەْ ضۆھجەتٍىػىپ ھەرگىس ثىر ٔەتىجىگە ئېرىػەٌّەٍطىٍەر ،ئۇالر
ئبٍالٔذۇرۇپ وېٍىپ ئبخىرى ٍۀىال ئۆزىٕىڭ دېگەْ ٍېرىگە وەٌتۈرىذۇ ،ئۇالر ثىٍەْ ضۆزٌەغّەڭالر،
لىٍچە پبٍذىطي ٍوق! ثىس ثۇٔذاق ئىػالرٔي توال وۆرۈپ وەتىەْ ،ثۇ ثىر ثېػىّىسدىٓ ئۆتىەْ
ئەِەٌىَەت ،دەپ ھەر دائىُ جىىىٍەپ تۇرىذۇ .غۇٔىڭغب لبرىّبً ،ثۇ وۈٍٔەردە ثىر لىطىُ ئۇٍغۇر
ِۇھبجىرالر ثۇ ھەلتە ثبظ لبتۇرۇغمب وىرىػىۀذەن لىٍىذۇٔ .ۇرغۇْ وىػىٍەر خىتبٍالر ثىٍەْ
ئباللىٍىػىػٕىڭ خىَبٌىٕي لىٍىپ ٍۈرگۀذەن ،ئەِّب ھبزىرچە ثۇ ئىػمب ٍېمىٓ ٍوٌىّىغبٔذەن
لىٍىذۇٍ .ۇرتذاغٍىرى ثۇٔي ثىٍىپ لبٌطب خىتبً تەرەپىە ئۆتۈپ وەتتي دەٍذىغبٔغب ئۇالرغب ثبھبٔە ثوٌۇپ
ثېرىػىذىٓ لورلطب وېرەن؟
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەگەر ضەْ خىتبٍالر ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەت لىٍىػّىطبڭ ،وېٍىپ چىمىذىغبْ ئبلىۋەت
ِۇغۇ .خىتبٍالر ئۇٍغۇر ھەلمىذە ثىر گەپ ئوتتۇرىغب لوٍۇٌذىّۇ ٍبوي ئۇٍغۇرالرٔىڭ ثىرەر تەٌىپىٕي
وۆتۈرۈپ چىمتىڭّۇ ثوٌذىٍ ،بق ،ئۇالر دېگەْ تېررورچىالر دېَىػىپ لۇالق ضېٍىػّبٍذۇ .ضەْ
ثېرىپ ئۇالر ثىٍەْ پىىىر ئبٌّبغتۇرۇپ ثبلّىغبٍٔىمىڭ ئۈچۈْ ،ئۇالر ضىٍەر توغرىٍىك خىتبً
ووِپبرتىَىطىٕىڭ دېگۀٍىرىذىٓ ثبغمب ھېچٕېّىذىٓ خەۋىرى ٍوق ٍۈرۈۋېرىذۇ .گەرچە ئۇالر
دەضٍىپىذە ضبڭب لۇالق ضېٍىػٕي خبٌىّىطىّۇ ضەۋرچبٍٔىك ثىٍەْ ئۇالرغب ئۆزۈڭالرٔىڭ ِەٍذأىٕي
ئوتتۇرىغب لوٍۇپ ،ثۇٔىڭ ضەۋەثٍىرىٕي تىّٕبً ضۆزٌەپ تۇرۇغىڭالر وېرەن ئىذى .ثۇ دېگەْ ثېطىپ
ئۆتۈغىە تېگىػٍىه ثىر جەرٍبْ .لبرىّبِطۀْ ،ەچچە ٍىٍٕىڭ ئبٌذىذا چەتئەٌذىىي ئۇٍغۇرالر خىتبً
تىٍىذا ثبٍبٔبت ثېرىذىغبْ دىٍػبت دەٍذىغبْ ثىرضىٕي ثەٌگىٍەغىۀىذى .گەرچە ئۇٔىڭ ثبٍبٔبتٍىرىذا
تەغۋىمبت لىٍىع ئبضبضي ئورۇٔذا ثوٌۇپ ٍب لبپمبراٍ ،بوي پبن-پبوىس لىٍىپ وۆرضىتىػىىال ئۇرۇٔۇغمب
تىرىػىپ ،لبٍىً لىٍىع وۈچي ٍولتەن لىٍغىٕي ثىٍەْ ،ئۇٔىڭ خىتبٍچە ثبٍبٔبتٍىرى خىتبٍالر
ئۈچۈْ ھۆوۈِەت دائىرىٍىرىذىٕال ئۇٍغۇرالر ھەلمىذە ِەٌۇِبتمب ئېرىػىپ ٍۈرگىٕىذىٓ ٍبخػي ئىذى.
ئۇالر ثىٍىذىغبْ تىٍذا ثىر ِۀجەگە ئېرىػىەْ ھېطبثٍىٕبتتي .غۇڭب ٔۇرغۇْ ٍەرٌەردە ئۇٍغۇرالرٔىڭ
ثبٍبٔبتچىطي دىٍػبت ئۇٔي دېذى ،ثۇٔي دېذى دېَىػىذىغبْ ثوٌغبٔىذى .غۇڭب دەٍّۀغۇ ،ثۇ ئىػالرغب
ئەھّىَەت ثېرىػىڭالر وېرەن ئىذى.
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ھەر ئىىىىال تەرەپ بىر-بىرضىٕي ٍوغۇرۇْ ببٍٍىك دەپ لېسىػي وېرەن

ۋاڭ ٌىػَوڭِ :ېٕىڭچە خىتبٍالر ثىٍەْ ئۇٍغۇرالر ئوتتۇرىطىذا ثىرەر پىىىرٌىػىع ۋاضىتىطىٕىڭ
ثەرپب لىٍىٕىػي ثەوال ِۇھىُ ثىر ئىع ئىذى .وەٌگۈضىذە ھەرلبٔذاق ئەھۋاي وۆرۈٌىذىغبْ
ثۆٌىػىذىٓ لەتئىٌ ٔەزەر ،چولۇَ ئۆزئبرا ضۆزٌىػىع ،پىىىر ئبٌّبغتۇرۇظ ٍوٌىغب ِۇراجىئەت
لىٍّبً ِۇِىىٓ ئەِەش .ثۈگۈْ ثۇٔذاق ثىر ٍوي ئىٕتبٍىٓ تبر ٍەرگە لىطتبپ لوٍۇٌغبْ .ثىس
ئىىىىّىس ثىرٌىىتە ثىر وبِىرىذا ٍبتمبْ ِەھجۇش ثوٌغبٍٔىمىّىس ئۈچۈٔال ئۆزئبرا ئىػىٕەٌەٍذىغبْ
ثوٌغبْ ئبدەٍِەرِىس .ثىسٔىڭىىذەن ثۇٔذاق پىىىرٌىػىذىغبْ ئبدەِٕي ئبضبضەْ ئۇچراتمىٍي
ثوٌّبٍذۇ .ئەگەر وەٌگۈضىذە وۈٍٔەرٔىڭ ثىرىذە تۇٍۇلطىس تبرىخ ئبضتىٓ-ئۈضتۈْ ثوٌۇپ وېتىپ،
ثىرەر پۇرضەت ئوتتۇرىغب چىمىپ لبٌغۇدەن ثوٌطب ،ئەضٍىذە ضۆزٌىػىپ ِەضىٍە ھەي لىٍىع
ئىّىبٔىَىتي ثوٌغبْ ئىػالرِۇ ثۇٔذاق ثىر ٍوي ھبزىرالّٔىغبْ ،ثۇٔذاق ثىر ضۆھجەتىە تەٍَبر ئبدەَ
ثوٌّىغبٍٔىمي ئۈچۈْ پۇرضەت لوٌذىٓ وېتىپ لېٍىػىّۇ ِۇِىىٓ .غۇڭب ئۇٍغۇرالر تەرەپتىّٕۇ
ئبڭٍىك رەۋىػتە خىتبٍالرٔىڭ جە ۋھەر لبتٍىّىذىىىٍەر ثىٍەْ ٍېمىٍٕىػىپ ،ئباللىٍىػىذىغبْ ئبدەَ
تەٍَبرالپ وەٌگۈضىذە خىتبٍذا ھبوىّىَەت تۇتىذىغبٔالر ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەت تىىٍەغٕىڭ
تەٍَبرٌىمىٕي لىٍىع الزىُ ئىذى .ئۇٍغۇرالر ئىچىذىٓ خىتبً تىٍىذا ئۇٍغۇرالرٔىڭ تەٌەپٍىرىٕي،
ئبرزۇٌىرىٕي ۋە ثبٍبٍٔىرىٕي خىتبٍالرغب ئۇلتۇرۇپ تۇرىذىغبْ ئبدەٍِەر چولۇَ ٍېتىٍذۈرۈظ وېرەن.
ِەْ ثۇ جەھەتتە چەتئەٌذىىي ئەھۋاٌالرٔي ثىٍّىگىٕىُ ئۈچۈْ ،چەتئەٌذىىي ئۇٍغۇرالر ئۇ ٍەردىىي
خىتبٍالر ثىٍەْ ِۇٔبضىۋەت لىٍطىّۇ ثىرٌىىتە ٍىغىٓ ئېچىع دېگۀذە وۆرۈٔۈغتىىىال ئىػالر
ثىٍەْ چەوٍىٕىپ ئۆزئبرا دوضتٍۇق ِۇٔبضىۋەت تىىٍەظ ،ئىػۀچ تىىٍەظ دەرىجىطىگە
وىٍەٌّىذىّىىىٓ دەپ پەرەز لىٍىّەْ .ئەگەر ئۇٔذاق ئىػالردا دوضتٍۇق ،ثىر-ثىرضىگە ئىػۀچ
لىٍىذىغبْ ِۇٔبضىۋەت ئبضبضي تىىٍۀگىٕىذە ،ثەٌگىٍىه ۋالىت ئۆتىۀذىٓ وېَىٓ ثىر-ثىرضىگە
خەۋەر ٍەتىۈزۈغٕىڭ توضبٌغۇٌىرىٕي ضۈپۈرۈپ تبغالپ راۋاْ ئباللە ئورٔبتمىٍي ثوٌىذىغبْ ۋەزىَەتٕي
غەوىٍٍۀذۈرۈپ ،ئىىىي تەرەپ چۈغىٕىػىذە ثەٌىىُ ئىٕتبٍىٓ ِۇھىُ روٌالرٔىّۇ ئوٍٕىَبالٍذىغبْ
ثۆٌىػي ِۇِىىٓ دەپ پەرەز لىٍىّەْ .ثۇٔذاق ئىػالرٔي تەپطىٍىٌ لىٍىپ لبٔذاق ئىػٍەغٕي
ئەضتبٍىذىً ئوٍٍىٕىػمب تېگىػٍىه ئىػالر دەپ ئوٍالٍّەْ .غۇٔذالتىّۇ ثۇ ئىػتب ئبۋۋاي ھەر
ئىىىىال تەرەپتە غۇٔذاق ثىر ئبرزۇ ثۆٌىػي وېرەن .ضىٍەر ثۇ ئىػالرغب لبٔذاق لبراٍذىغبٍٔىمىڭالردىٓ
خەۋىرىُ ٍولىەْ .ثۇٔذاق ثىر ئېھتىّبٌٍىك ٍولّىذۇ؟ ثۇٔذاق ثىر ٍوٌٕي لبٔذاق ثەرپب لىٍغىٍي
ثوالر؟
ِۇختەرِ :ەْ ثىر لىطىُ ٍۇلىرى ئورۇٔذىىي وىػىٍەر ثىٍۀّۇ ِۇٔبضىۋەت لىٍىػىپ تۇرىّەْ .ثىس
ثىر-ثىرىّىسگە خېٍي ثەن ئىػۀچ لىالالٍّىس .ثىر-ثىرىّىسٔىڭ لبراغٍىرىّۇ ٍېمىٓ .ئەِّب ِەْ
خىتبٍالر ثىٍەْ ثۇٔذاق ِۇٔبضىۋەتتە ثوالٌّىذىُ .چۈٔىي غىٕجبڭذىىي ئۆزگىچە ئەھۋاٌذا
ئۇٍغۇرالرٔىڭ ثېرىپ خىتبٍالر ثىٍەْ ثۇٔذاق ثىر ِۇٔبضىۋەت لىٍىع ئىّىبٔىَىتي ٍوق دېَەرٌىه.
چۈٔىي غىٕجبڭذىىي خىتبٍالر ثىٍەْ ئبرىّىسدىىي ئىػۀّەضٍىه چېىىگە ثېرىپ ٍەتىەْ ئەھۋاٌذا.
غۇڭب غىٕجبڭذا ثۇٔذاق ثىر ئىػٕي ثىسٔىڭ لبٔبت ٍبٍذۇراٌىػىّىس ثەوال ِۈغىۈيِ .ېٕىڭچە ثۇٔذاق
ئىػالرٔي پەلەت چەتتىى ي ضەرگەرداْ خىتبً دېّووراتچىٍىرى ثىٍەْ ئۇٍغۇرالر ئباللە تىىٍەپ
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لىالٌىػي ،ئبٔذىٓ ثۇٔي خىتبً ٍۇرتٍىرى ثىٍەْ غىٕجبڭغب وىڭەٍتەٌىػىال ِۇِىىٓ .غۇٔذاق
لىٍىپ غىٕجبڭذىىي ئۇٍغۇر زىَبٌىٍَىرى ثىٍەْ خىتبً زىَبٌىٍَىرى ئبرىطىذا تەضىر لوزغبپ،
ئۇالرٔىڭ ئبڭ ضىطتېّىطىذا ،لەٌجىذە ئۆزگىرىع پەٍذا لىٍىپ لوثۇي لىٍذۇرۇظ ٍوٌىٕي تۇتۇغمب
ثوالرِىىىٓ.
تىبەتٍىىٍەر ئۆز ضىَبلىٕي ئوڭۇغٍۇق ئۆزگەرتەٌىذى

ۋاڭ ٌىػَوڭ :ضىَبضىٌ جەھەتتىىي ِۇٔبضىۋەت لىٍىع ثەوال لىَىٓ ثوٌۇظ ثىٍۀال لبٌّبًٍ ،ۀە ثۇ
ئىػتب ِەدۀىَەت ئۆتىىٍىذىّٕۇ ئۆتۈغىە توغرا وېٍىذۇِ .ىٍٍەتچىٍىه ٍبٌغۇز ضىَبضىٌ جەھەتتىال
ئىپبدىٍەغىە ثوٌىذىغبْ ثىر ئۇلۇَ ثوٌۇپ لبٌّبًٍ ،ۀە ِەدۀىَەت جەھەتتىّۇ ئۆز ئىپبدىطىٕي
تبپبٌىػي ِۇِىىٓ .ثۇٔي ِەْ ِەدۀىَەت ِىٍٍەتچىٍىىي دەپ ئبتىذىُ .ثۇ جەھەتتە تىججەتٍىىٍەر
خېٍي ئىٍگىرى دەپ لبراٍّەْ.
ِۇختەرِ :ەضىٍەْ لبٔذاق؟
ۋاڭ ٌىػَوڭِ :ەضىٍەْ ،تىجەت ھبزىر خىتبٍالر ئبرىطىذا تىجەت ِەدۀىَەت ھەۋىطي دەٍذىغبْ
رەضّىٌ ثىر ِودىغب ئبٍالٔذى .ئوتتۇرا ثۇرژۇئبزىَە ضىٕىپىذىىىٍەر جەِئىَەتٕىڭ ئېمىّىغب
ئەگىػىػٕي ٍبخػي وۆرىذۇ .خىتبً ئوتتۇر ثۇرژۇئبزىَە ضىٕىپىٕىڭ ثۈگۈٔىي ئىپبدىطىذىٓ ثىرضي،
تىجەت ھەلمىذە ضۆزٌىػىع لىسغىٍٕىمي ثوٌۇپ لبٌّبلتب .ئۇالر ئۆٍٍىرىذە تىجەتٍىىٍەرٔىڭ ثىرەر
ٔەرضىطىٕي تىسىپ لوٍىذىغبْ ،تىجەتٍىىٍەرٔىڭ ثىرەر زىٕٕەت ثۇٍۇٍِىرىٕي تبلبپ ٍۈرىػىذىغبْ،
تىجەتٍىىٍەرٔىڭ ضوِىىطىذىٓ ثىرەرٔي وۆتۈرۈۋاٌىذىغبْ ،تىجەتىە ضبٍبھەتىە ثبرىذىغبْ ،ھەِذە
تىجەت ثۇدىسىّي ھەلمىذە پبراڭٍىػىذىغبْ دېگۀذەن لىسغىٍٕىمالر وۆرۈٌّەوتە .ثۇ دېگۀٍىرىُ
تىجەتتە خىتبٍچە ٍبزىذىغبْ ثىر لىطىُ زىَبٌىَالرٔىڭ ئوتتۇرىغب چىممبٍٔىمىغب ِۇٔبضىۋەتٍىه دەپ
لبراٍّەْ.
ِۇختەر :خىتبً ِەدۀىَىتي ثىٍەْ تىجەت ِەدۀىَىتي ٔۇرغۇْ ئورتبلٍىمالرغب ئىگەٍ ،ۀي ثۇدىسىُ
ثۇٔىڭ ثىر تىپىه ئۈٌگىطي .تىجەتٍىىٍەر ثىٍەْ خىتبٍالرٔىڭ تۇرِۇظ ئبدەتٍىرى ،ھېچ ثوٌّىغبٔذا
ٍەٍذىغبْ ٔەرضىٍىرى ٔۇرغۇْ جەھەتتە ئوخػبپ وېتىذۇ .ئۇالر ھەرلبٔذاق ئەھۋاٌذا ثىر ٍەردە ثوالالٍذۇ.
ٍۀە ثىر تەرەپتىٓ ،تىجەتٕىڭ جوغراپىَىٍىه ئورٔىّۇ ثەوال ضىرٌىك .خىتبٍال ئەِەشٔ ،ۇرغۇْ
ئەٌٍەردە تىجەتىە لىسىمىذىغبْ چەتئەٌٍىىٍەر ثبر .چۈٔىي ئۇالر ٍەر غبرىٕىڭ ئەڭ ئېگىس ئۆگسىطىذە
ٍبغبٍذىغبْ خەٌك .الِب دىٕي تىجەت خەٌمىغىال ِۀطۇپ ثىر خىً دىٓ ثوٌۇپ ،ئۇ ثىر تۈرٌۈن ضبپ
ِەدۀىَەت تۈرىگە ِۀطۇپ ثوٌغبچمبٔ ،ۇرغۇْ وىػىٍەرٔي ئۆزىگە جەٌپ لىٍذۇراٌىػي ِۇِىىٓ .ئەِّب
غىٕجبڭذا ثىسٔىڭ ِەدۀىَەت غەوٍىّىس خىتبٍٕىڭىىذىٓ تۈپتىٓ پەرق لىٍىذۇٍ .ۀە ثىر تەرەپتىٓ،
ثۈگۈٔىي وۈٔذە ئىطالِغب ثوٌغبْ لبراغالر ثەوال تەتۈرٌىػىپ وەتىەْ .ثۇٔىڭٍىك ثىٍەْ ِەدۀىَەت
ئبٌّبغتۇرۇظ جەھەتتە لىٍىذىغبْ ئىع ٍوق دېَىػىىّۇ ثوٌّبٍذۇ .غۇٔذالتىّۇ ثۇ ئىػالر
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تىجەتٍىىٕىڭىىذىٓ تەضىە توختبٍذىغبٍٔىمي ئېٕىك .غۇٔذالتىّۇ ،ھەر لبٔچە تەش ثوٌطىّۇ،
ثەرىجىر ئۇ ئىػٕىّۇ ثىرضىٍىرى لىٍىػي وېرەن!
ۋاڭ ٌىػَوڭ :توغرا دەٍطەْ .لىَىٓ ،ئەِّب چولۇَ ئۇ ئىػالرٔىّۇ لىٍىذىغبٔغب ثىرضىٍىرى ثۆٌىػي
وېرەن! تىجەتٕىّۇ خىتبٍالر ثىٍەْ ئوپ-ئوخػبظ دەپ وەتىىٍي ثوٌّبٍذۇ .تېخي ٍېمىٕمي ٔ 01ەچچە
ٍىً ئبۋۋاي ،تىجەت دېگۀٍىه زور ثىر لىطىُ خىتبٍالر ئۈچۈْ ٔېّىٕي ثىٍذۈرىذىغبٍٔىمىٕي
ثىٍەِطەْ؟ ئەڭ ٍبۋاٍي ،ئەڭ لبراڭغۇ ،ئەڭ فَوداي لۇٌٍۇق تۈزۈِىذىىي ثىر ٍەر ،ئۇ ٍەردە ئبدەَ
وۆزىٕي ئۇٍىۋاٌىذىغبْ ،ئبدەَ تېرىطىٕي غۈٌىۋاٌىذىغبْ ئىػالر ٍبِىراپ وەتىەْ دەپ تؤۇٍتتيٍ .ۀي
غۇ ئەٍٕي ۋالتىذىىي «لۇٌالر» دېگەْ وىٕودا تەضۋىرٌۀگىٕىذەن ،ثېَجىڭذىىي وۆرگەزِىگە
لوٍۇٌغبْ ئبدەَ تېرىطىٕي وۆز ئبٌذىغب وەٌتۈرۈغتىٓ ثبغمىٕي ثىٍّەٍتتي ثۇ خىتبٍالر .ئۇ دېگەْ
ھەِّىطىال غۇ ۋالىتتىىي تەغۋىمبت ئىذى ،غۇٔذاق ئەِەضّىذى؟ ِبٔب لبرا ،ثۇ ٍېمىٕمي ٍىگىرِە
ٔەچچە ٍىً ئىچىذە ٔېّە دېگەْ زور ئۆزگىرىػٍەر ثوٌۇپ وەتتي .ئەضٍىذە غىٕجبڭذىّۇ ٔۇرغۇٍٔىغبْ
ئۆزىگە خبش ِەدۀىَەتٍەر ِەۋجۇت .ئەِّب ئۇالر تب ھېٍىغىچە ئۆزىگە ٍبرىػب ثىرەر ِەدۀىٌ ۋاضىتە
ثىٍەْ ئىپبدىٍۀّەً وەٌّەوتە.
ِۇختەر :ثبٍبَ دېَىػّىذۇلّۇ ،ھەر ئىىىي تەرەپال ثىر-ثىرضىگە ئەڭ ٔبچبر تەرەپٍەرٔىال تؤۇتۇپ
وەٌذى( .ھەر ئىىىىطىال وۈٌۈپ وېتىػتي)

ئبۋۋاي خىتبً دېّووراتچىٍىرى الٍىھە تۈزۈپ چىمىػي وېرەن

ۋاڭ ٌىػَوڭِ :ەْ لىسىمىۋاتمبْ ِۇٔذاق ثىر ٔۇلتب ثبر :وېٍەچەوتە ئەگەر خىتبٍذا ثىرەر ضىَبضىٌ
ئۆزگىرىع ٍۈز ثېرىپ لبٌغىٕىذا ھبوىّىَەت ثوغٍۇلي پەٍذا ثوٌۇپ لبالٍّبلبٔچىٍىك ثىٍەْ تولۇٔۇظ
ٍۈز ثېررىػىذىٓ ضبلٍىٕىع ئۈچۈْ ثىرەر ۋالىتٍىك ھۆوۈِەت لۇرۇٌۇپ لبٌطب ،ثۇ ھۆوۈِەتىە
ھەرلبٍذضي تەر ەپتىٓ ۋەوىٍٍەر وېٍىپ لبتٕبغتۇرۇٌطب ،ئەگەر غۇ چبغذا داالً الِبٔي ثۇ ۋالىتٍىك
دۆٌەتٍىه ووِۇتىتٕىڭ ٍبوي ھۆوۈِەتٕىڭ ثبغٍىمي لىٍىپ وۆرضەتطە ،ضېٕىڭچە ثۇٔي ئۇٍغۇرالر
لوثۇي لىالالرِۇ؟
ِۇختەر :ثۇٔذاق ثىر ئىػٕي ئۇٍغۇرالر لوثۇي لىالالٍذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ئەگەر ثىر خىتبً ثبغٍىك ثوٌغبٔغب لبرىغبٔذا داالٍٕىڭ ثبغٍىك ثوٌۇغىغب لبٔذاق
لبرىػي ِۇِىىٓ؟
ِۇختەر :ئەٌۋەتتە داالٍٕىڭ ثبغٍىك ثۆٌىػىٕي ثەوىرەن لوٌٍىػي ِۇِىىٓ .ثۇٔىطي ئېٕىكٍ .ۀە
ثىر ئىع ،داالً الِب ئوتتۇر ٍوي دېگەْ الٍىھىٕي ئوتتۇرىغب لوٍغبٔىىەْ ،ثۇٔىڭغب خىتبً
ووِپبرتىَىطي لبٔذاق لبرىغبْ ثۆٌىػىذىٓ لەتئىٌ ٔەزەر ،خىتبٍٕىڭ دېّووراتچىٍىرىّۇ ھەِّە
خىتبً توٌۇق لوثۇي لىٍىپ وېتەٌّەٍذىغبْ ثوٌطىّۇ خىتبٍالر ئبضبٔىراق لوثۇي لىالالٍذىغبٍْ ،ۀي
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 11پىرضەْ خىتبً لوثۇي لىالالٍذىغبْ ئۆز الٍىھىطىذىٓ ثىرٔي چولۇَ ئوتتۇرىغب لوٍۇغي الزىُ .ثەن
ِۇوەِّەي ثۆٌىػىّۇ غەرت ئەِەش ،چۈٔىي ثۇ الٍىھىٕي وېَىٓ ٍۀە تبالظ-تبرتىع لىٍىػمب ثوٌىذۇ.
ئەِّب ئبۋۋاي چولۇَ ثىر الٍىھە چىمىرىپ ئبزضبٍٔىك ِىٍٍەتٍەرٔىڭ ئبپتؤوِىَە تەٌىپي ٍبوي
ِۇضتەلىٍٍىك تەٌىۋىٕىڭ خىتبٍالر لوثۇي لىالالٍذىغبْ دائىرىطىٕي ئوچۇق ئوتتۇرىغب لوٍۇغي
وېرەن .ضىٍەر خىتبٍالرٔىڭ وۈچۈڭالر ،پبئبٌىَەت دائىرەڭٍەر ھەرلبٔچە دېگەْ ثىٍەْ
غىٕجبڭٍىمالرٔىڭىىذىٓ ،داالً الِبٔىڭىىذىٓ وەڭىرى ،ثۇ راضمۇ؟ چەتتىىي خىتبٍالرٔىڭ تەضىرىّۇ
وۈچٍۈن .غۇڭب ئبۋۋاي ضىٍەر ثىر الٍىھىٕي ئوتتۇرىغب لوٍۇغۇڭالر ،غۇٔىڭغب لبراپ ثىسِۇ ثۇ الٍىھىٕي
لوثۇي لىالٌىػىّىس ِۇِىىّٕۇ ِۇِىىٓ ئەِەش دەپ ئوٍٍىٕىػىّىس ِۇِىىٓ .ثۇ ئىػٕي ئوٍالپ
ثبلطبڭالر ثوٌىذۇ .ئۀە غۇ ۋالىتتب ثىسِۇ ضىٍەر ثىٍەْ ثۇ ِەضىٍىذە ِۇزاوىّە لىالٌىػىّىس
ِۇِىىٓ .ثەٌىىُ ضىٍەر ثۇٔذاق ثىر الٍىھىٕي ئوتتۇرىغب لوٍۇغۇڭالر ثىٍەْ ،ثىس وۆرۈپ ثېمىپ
خىتبٍٕ ىڭ ئوتتۇر ٍوٌذا ِېڭىػىذىٓ ئۈِىذ ثبردەن لىالِذۇ لبٔذاق ،ھېچ ثوٌّىغبٔذا خىتبً
دېّووراتچىٍىرىٕىڭ لبرىػي ِۇغۇٔذالتەن لىٍىذۇ .ئۇٔذاق ثوٌطب ثىسِۇ ضەي ضىٍىمىراق ثوٌۇپ،
ثەزى ِەضىٍىٍەردە دېَىػىە تېگىػٍىىٍىرىٕي دەپ ،ثوٌّبٍذىغبٍٔىرىذىٓ ۋاز وېچىپ رىَبٌٕىراق
ِۇئبِىٍە لىٍىػطبق لبٔذاق دەپ ئوٍٍىٕىػىّىسِۇ ِۇِىىٓ .غۇڭب ،ئوتتۇر ٍوي الٍىھىطىٕي ئبۋۋاي
ئوتتۇرىغب لوٍىذىغبٔالر ئبزضبٍٔىك ِىٍٍەتٍەر ئەِەش ثەٌىي خىتبً دېّووراتچىٍىرى ثۆٌىػي
وېرەن .چۈٔىي ئۇالر ٍوٌغب لوٍۇغٕي ئوٍالۋاتمىٕي لبٍطي ثىر ِىٍٍەتىە تەۋە دېّووراتىَە ثوٌّبضتىٓ،
ثەٌ ىي پۈتىۈي خىتبً تەۋەٌىىىذە ٍوٌغب لوٍۇٌىذىغبْ دېّووراتىَە ،توغرىّۇ؟ غۇٔذاق ثوٌغىٕىذا،
ئبۋۋاي ئۇالر ثىر الٍىھىٕي ئوتتۇرىغب لوٍۇپ ثبلطۇْ ،ئبٔذىٓ لبٌغبْ ِىٍٍەتٍەرٔي لوزغىتىػي،
ِەضىٍەْ غىٕجبڭٕىڭ چەتئەٌذىىي ئۇٍغۇرٌىرىٕي لوزغبپ ئۇالرٔي ئوتتۇر ٍوٌغب جەٌپ لىٍىػي
ِۇِىىٓ ثوٌىذۇ.
ۋاڭ ٌىػَوڭ :ثۇ دېگىٕىڭگە لوغۇٌىّەْ .راضت ،ثۇ ئىػٕي ئەضٍىذە خىتبٍالردىٓ ثبغالظ وېرەن
ئىىەْ.
ٍ-0111ىٍي ئبپرېٍذىٓ دىىبثىرغىچە ضۆھجەت لىٍىپ ،رەتٍەپ تەھرىرٌۀذى.
ِۇختەرگە ٍېسىٍغبْ خەتٍەر
ثىرىٕچي پبرچە خەت :تېررورچىٍىك ۋە ِىٍٍىٌ ئۆچّۀٍىه توغرىطىذا
ئەضىەرتىع:
تەرجىّە لىٍغۇچىٕىڭ خبٌىص ئەِگىىي ِۇغۇ ٍەردە ئبخىرالغتي .لىسىممۇچىمالر ئبٌذىٕمي ضبٍبھەت
لىطّي ثىٍەْ ئبخىرلي خەتٍەر لىطّىٕي تەرجىّە لىٍىپ ئېالْ لىٍىػي ِۇِىىٓ.
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