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ــكهنلىكى    ــا چۈشـ ــارالش ماڭـ ــىرگه تهييـ ــالىالرنى نهشـ ــۈزەل ماقـ ــۇ گـ ــۇ  ،بـ بـ
مېنــى  ۋەســىلىدىن بىــر كىــرىش ســۆزنى قىستۇرۇشــقا ســاالھىيهت قــازانغىنىم  

  . پهخىرلهندۈرۈدۇ
بىلهن ماقالىالردىن بىرنى كۆرۈپ قېلىـپال، خـۇددى بىـر     بىر تاسادىپىيلىك

كېـيىن ئىـزدەپ   . كۆرۈپ ئاشق بولـۇش دېگهنـدەكال ياخشـى كـۆرۈپ قالغانىـدىم     
نـى تاپقىنىمـدا خـۇددى    »گـۈلهن بلـوگى  «كېيىنرەك . تېپىپ ئوقۇيدۇغان بولدۇم

دەرھـال تـور بېـتىم    . ئاالئۇددىننىڭ غارىنى تاپقانـدەكال خۇرسـهن بولـۇپ كهتـتىم    
)www.eynek.biz (ماقـالىالرنى   .دوستانه ئۇلۇنـۇش بۆلـۈكىگه قېتىۋالـدىم    نىڭ

ــر     ــى بىـ ــى ئهمگهكلىرىمنـ ــدىكى، جىمـ ــدە بولـ ــۇ دەرىجىـ ــۈم شـ ــى كۆرۈشـ ياخشـ
  .پارچىسىغا تېگىشىشكه رازىدىم

ــهم  ــداق دېسـ ــۇنالرنى     ،بۇنـ ــمه مهزمـ ــىدىكى، ھهمـ ــڭ ھهممىسـ ماقالىالرنىـ
نلىكىم، ئوخشـــاش قاراشـــتا ئىكهنلىكىـــم خۇالسىســـى كېلىـــپ  مېنىڭســـىگه

ــرىگه      ــا بهزىلىــ ــۇلمايدىغان، ھهتتــ ــرىگه قوشــ ــۈنكى بهزىلىــ ــۇن؛ چــ چىقمىســ
ئىـدىيه، پىكىـر، ئهقىـل    . شىددەتلىك قارشى بولۇشۇمغا قارىماي، يهنىال سـۆيدۈم 

رەڭ بولۇشـىنى تهشـهببۇس قىلىـدىغانالردىن بىـرى بولغۇنـۇم      -بازىرىنىڭ رەڭگـا 
ــۈن، قا ــتىكىلىرىنىمۇ   ئۈچـ ــىمىغان قاراشـ ــكهن، ئوخشـ ــلىرىمغا تهرس چۈشـ راشـ

ھهتتــا تهنقىــدلىرىنىڭ توقمــاقلىرى بهزىــدە گويــا  . يهنىــال ياخشــى ھىســاپلىدىم
مېنىـــڭ بېشـــىمغا تېگىۋاتقانـــدەك قىلســـىمۇ، يهنىـــال بـــۇ ســـهۋدايى ياخشـــى  

ــۈم سۇسالشــمىدى  ــكهن مىللهتلىكىمىــز    . كۆرۈش ــاتورلۇقتىن تويــۇپ كهت دىكت
  !دە-دىكتاتور بولمايلىراست بولسا، 

ھهركىتــــــى ئىجــــــابىي -مهســــــىلهن، غهرپنىــــــڭ ھهممىــــــال پېئىــــــل
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باھــالىنىۋەرگىنىگه قوشــۇاللمايمهن؛ يهنه ۋاھــابىيلىق ھهققىــدىكى تۇتۇمىغىمــۇ 
ــۇلمايمهن ــاي   . قوش ــىغا قارىم ــۇنداق بولۇش ــالىش ــى  ماق ــۇنچىلىك ياخش الرنى ش

ــدى    ــۈن ئىـ ــتۇرما ئۈچـ ــر سېلىشـ ــى بىـ ــهۋەبى، ھهممىسـ ــۈمنىڭ سـ ــۇ  .كۆرۈشـ بـ
سېلىشــتۇرمىالردا كــۆپ چــاغالردا ئىسىمســىز، ئىمــا بىــلهن كۆرســۈتۈلۈۋاتقىنى   

... بىر دىكتـاتور، زالىـم، زامانىمىزنىـڭ پىرئهۋىنـى، فاشىسـتالرنىڭ خۇۋەينىسـى،      
شـــۇنداقال ئـــۇالر قۇرغـــان جهمىـــيهت پانىينىـــڭ دوزىقـــى بولغـــان ئهھۋالـــدا        

دەپ كــــــۆككه كۆتۈرۈلســــــه   »جهنــــــنهت«سېلىشتۇرۇشــــــتىكى ئــــــۆرنهك  
بـۇ ماقـالىالر گويـا يـۈزلهرچه     . ھىچقىسى يوق دېيىشكه بـوالتتى  )ئاشۇرۇۋېتىلسه(

بهشىرىســـىنى، بىـــر ھايۋاننىـــڭ -، بىـــر نومۇسســـۇزنۇڭ ئهپتـــىئهيـــنهك بولـــۇپ
يىرتقۇچلۇقىنى، بىـر زالىمنىـڭ فاشىسـتلىقىنى، بىـر ۋىجدانسـىزنىڭ ئـادالهت       

ــۇنلۇقىنى،  ــىدىن يوقسـ ــۈتۈپ بېر ... تۇيغۇسـ ــارقىن كۆرسـ ــپ يـ ــدۇكى، ئاجايىـ ىـ
مىڭــالرچه ئېغىـــز ئهپســـانه ســـۆز، تىـــل ھاقـــارەتلهر بىلهنمـــۇ بۇنـــداق ھـــاردۇق  

ــدۇ   ئاشــۇ ئهپسۇســكى، . (چىققــۇدەك رەزىــل قىلغىلــى، ئوســال قىلغىلــى بولماي
  !)ئوسال بولغۇنىنى بىلگۈدەك سهزگۈلىرى بولسازالىمنىڭ 

بــــۇ گــــۈزەل قــــۇرالردىكى سېلىشتۇرۇشــــنىڭ ســــىلىقلىقىدىن، قارشــــى 
رە ئوچۇق تىلغا ئېلىنمىسـىمۇ، بىـز دەرھـال بىـر ئىبلىسـنى ۋە      تهرەپتىكى بهشى

  :ئۇنىڭ ماكانى بولغان دوزاقنى كۆز ئالدىمىزغا كهلتۈرىمىز
ــۇپ      « ــا بولۇشـ ــلهن خاپـ ــادەم بىـ ــۇ ئـ ــۈنلهردە بىرمـ ــۇ كـ ــام شـ ــويالپ باقسـ ئـ

ــاپتىمهن ــتىمهن   . قالم ــا دۇچ كهلمهپ ــوغۇق چىرايالرغ ــدا س ــۇ ئورگان ــۇ . بىرم بىرم
م، چىرايىم ۋە دىـنىم سـهۋەبلىك تهقىـپكه، تهكشۈرۈشـكه،     يهردە تىلىم، مىللىتى

  .نازارەتكه ۋە بېسىمغا دۇچ كهلمهپتىمهن
ئــۆزى ســايلىغان پارالمىنــت، ئــۆزلىرى ســايلىغان ھۆكۈمــدارنى رازى بولســا «

ھىمايه قىلىپ رازى بولمىسا تهخىتتىن چۈشۈرەلهيدىغان بولغاچقـا خۇشـال، ئـۆز    
ــا  ــپ ياشــ ــىتاتلىرىدا مهركهزگه بېقىنىــ ــپ  شــ ــن ئايرىلىــ ــاكى مهركهزدىــ ش يــ

. مۇســتهقىل ياشـــاش ھوقــۇقىنى ئـــۆز قولىـــدا تۇتــۇپ ياشـــىيالىغاچقا خۇشـــال   
ــاقال       ــاچلىققىمۇ، س ــۈدۈر چ ــانغىمۇ، ب ــاغلىق تاڭغ ــانۇنى ي ــى ق ــا ئاساس ئامېرىك
ــانغىمۇ     ــا قۇرغ ــانغىمۇ، بۇتخان ــا ئاســقانغىمۇ، مهســجىدكه بارغ ــانغىمۇ، ھالق قويغ
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مېرىكـا مائـارىپى قايسـى دۆلهت، نهسـهپ،     ئا. ئوخشاش ھۆرلۈك بهرگهچـكه خۇشـال  
قايســـى مىلـــلهت، قايســـى تهبىقهدىـــن بولۇشـــىدىن قهتئىـــي نهزەر ھهر قانـــداق 
ئــادەمنى ھهم ئويلىيااليــدىغان، ھهم ئوينىيااليــدىغان، ھهم ئىجــات قىالاليــدىغان، 
ھهم ئىجــادىيهتتىن پايدىلىنااليــدىغان، ھهم ســۆيهلهيدىغان ھهم ســۆيۈلهلهيدىغان 

 ىيىلىگهچكه خۇشالروھتا تهرب
ــگه   « ــيهتكه ئىــ ــدىكى پهرقلىــــق مهدەنىــ ــاالت ئامېرىكىــ ــىلىك ســ تهخســ

مىللهتلهرنىــڭ مهۋجۇدلــۇق قىممىتىنــى ۋە ھــالىتىنى ئىنتــايىن ئوبرازلىــق      
ــس ئهت ــئهكـ ــۇددى   . گهنرۈتـ ــى خـ ــۆز مهدەنىيىتىنـ ــلهت ئـ ــمه مىلـ ــدا ھهمـ بۇنىڭـ

ئـۆز   تهخسىدىكى ساالتنى ھهرخىل مىـۋە ئـۆز تهمـى بىـلهن تهملىـك قىلغانـدەك      
ئامېرىكا پهقهت تهخسـىنىڭ رولىنـى ئوينـاپ بـارلىق     . خاسلىقىدا ساقالپ قالىدۇ

مىللهتلهر مهدەنىيىتىنىڭ شۇ تهخسىدىن ئـورۇن ئېلىشـىغا ۋە ئهسـلى تهمىنـى     
ــدۇ  ــك قىلى ــتىتنىڭ  . ساقلىشــىغا كاپالهتلى ــان ئۇنۋېرىس ــىلهن، مهن ئوقۇغ مهس

ــۆز  ــلهت ئوقۇغـــۇچىلىرى ئـ ــى  قائىدىســـى بـــويىچه ئهگهر بىـــر مىلـ مهدەنىيىتىنـ
چۈشــهندۈرۈش پائــالىيىتى ئۇيۇشــتۇرماقچى بولســا مهكــتهپ ئىقتىســاد، ئــورۇن ۋە  

بۇنىڭـدا ئـۇ ئوقۇغـۇچىالر قايســى    . باشـقا جهھهتلهردىـن شـارائىت يارتىـپ بېرىــدۇ    
ــداق    ــهۋەبلىك ھىـــچ قانـ ــۋاللىرى سـ ــقا ئهھـ ــانى ۋە باشـ دۆلهتـــتىن بولۇشـــى، سـ

  ».چهكلىمىگه ئۇچرىمايدۇ
زنىـــڭ مـــۇدھىش تهلهتـــى كۆلهڭگىـــدەك غـــۇۋا ھالـــدا  بهزىـــدە ئاشـــۇ يالماۋۇ

  :كۆرۈنگهندەكمۇ قىلىدۇ
ــدىن ئهمهس    « ــدىن، قانۇنــ ــىلهرنى تۈزۈمــ ــى كىشــ ــيهت تۈزۈلمىســ جهمىــ

ــدىن قورق  ــلىقتىن، ئىجراچى ــاش    ۇدۇباش ــىلهر قاتن ــا كىش ــپ قويغاچق ــان قىلى غ
  .قائىدىسىدىن ئهمهس ساقچىدىن قورقىدىغان بولۇپ قالغان

ــويالنغ « ــدە ئ ــلهر ھهققى ــداق پهرقلهرنىــڭ سانائهتلهشــكهن  پهرق ىنىمىزدا بۇن
جهمىيهت بىلهن ئهنهئهنىـۋىي يېـزا ئىگىلىـك جهمىيىتـى ئارىسـىدا؛ شهخسـنىڭ       
ھۆرلۈكى مۇتلهق مۇئهييهنلهشتۈرۈلگهن جهمىيهت بىـلهن بۇنىـڭ ئهكسـىچه يـول     
تۇتقــــان جهمىــــيهت ئوتتۇرىســــىدا؛ پىالنلىــــق ئىگىلىــــك ۋە كومۇنىســــتىك  
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مه ساھهلىرىگه سـىڭدۈرۈلگهن جهمىـيهت بىـلهن ھىـچ     ئىدولوگىيه ھاياتنىڭ ھهم
قانـــداق ئىـــدولوگىيه يـــادرو قىلىنمايـــدىغان جهمىـــيهت ئوتتۇرىســـىدا؛ دۇنياغـــا 
پۇقراالر دۆلىتى سـاالھىيىتى بىـلهن رەھبهرلىـك قىلىۋاتقـان دۆلهتـته ياشـاۋاتقان       
كىشىلهر بىلهن جوڭخۇا مهدەنىيهت ساالھىيىتىنى دۇنياغـا ئىتىـراپ قىلغـۇزۇش    

ــاۋاتقان كىشـــىلهر ئوتتۇرىســـىدا؛ مائارىـــپ   يول ىـــدا تىرىشـــىۋاتقان دۆلهتـــته ياشـ
ئومۇمالشقان، قائىدە تـۈزۈملهر مۇكهممهللهشـكهن، ياشـاش مهۋجۇدلـۇق جهريـانى      

ــۇئهمهس ھوزۇرل ــىمايدىغان ئىككــى     ۇن ــۈنلهي ئوخش ــا ئايالنغــان پۈت ش جهريانىغ
ــىدا بارلىق   ــىلهر ئوتتۇرىسـ ــاۋاتقان كىشـ ــته ياشـ ــى  دۆلهت ۋە جهمىيهتـ ــا كېلىشـ قـ

  ».مۇمكىن بولغان پهرقلهردىن ئىبارەت
ئــۆز ۋەتىنىــدە كۈنســېرى كــۆرۈنمهس ! ئامېرىكــا يهسلىســىدە ئۇيغــۇرچه خهت

ــلهن قارشــى ئېلىنغــان كىچىككىــنه مهســئۇدە     ــلهر بى بولۇۋاتقــان ئۇيغــۇرچه خهت
نــېمه ئويلىــدىكىن، ئهممــا ماقــالىنى ئوقۇغــان چوڭالرنىــڭ يــۈرىكى لهرزىــگه        

  ). مۇناپىق بولمىسىال(كهلمهي قالمايدۇ 
ئۆزىگه يات تىلنى ئۈگۈنۈشـكه مهجبۇرلۇنۇۋاتقـان ئۇيغـۇر بـالىلرى، ئۇالرنىـڭ      
مېڭىســــىگه قۇيۇلۇۋاتقــــان شــــۇئارالر، تهربىــــيه ئۇســــۇلىدىكى زوراۋانلىــــق،      

  :ئىنسانىيلىقتىن چىققان زالىملىق شۇ قۇرالردا شۇنداق ئهكس ئېتىدۇ
ــارق   « ــۇن ئـ ــۇنداق ئويـ ــا مۇشـ ــۇ كىچىـــك بالىالرغـ ىلىق ھهمكارلىقنىـــڭ بـ

ــر    ــا دائىـ ــه ئىتتىپاقلىققـ ــىڭدۈرمهي، ھه دېسـ ــدىن سـ ــوھىملىقىنى كىچىكىـ مـ
ــى      ــق ئىكهنلىكن ــك ۋە زوراۋانلى ــك ھاماقهتلى ــڭ قانچىلى ــۇئارالرنى يادالتقاننى ش

  ».ھىس قىلغانچه يۈرۈكۈم سىقىلىپ كهتتى
كىچىككىــــنه مهســــئۇدەنى دىلنــــى ئېرىتىۋېتىــــدىغان دوســــتانىلىك،     

كۈتۈۋالغانالرنىـڭ ئـايرىلىش كۆرۈنۈشـىمۇ بهك ھاياجـانلىق      مىهرىۋانلىق بىلهن
  :ئىدى
ــايرىلىش ســوۋغىتى     « ــۇس ئ ــۇچىلىرى قىزىمغــا مهخس ــڭ ئوقۇتق قىزىمنى

چىرايلىق ئورالغان سـوۋغاتنى كـۆرۈپ قىـزىم شـۇنداق خـوش بولـۇپ       . تهييارالپتۇ
ــدى   ــۆيۈپ قوي ــىنى س ــى ۋە ئوقۇتقۇچىس ــئۇدەنى  . كهتت ــڭ مهس ئوقۇتقۇچىلىرىنى

   ».شىنى مهڭگۈ ئۇنۇتالمايمهنۈېسىپ يىغالپ كهتكهن كۆرۈنباغرىغا ب
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ئهمــدى كىشــىلىرىمىز ھــازىرغىچه دىقــقهت قىلمىغــان، ئهممــا ۋەتهنــدىكى   
ــاللىقى     ــېلىش ئىهتىمـ ــدىمۇ دۇچ كـ ــادەتتىكى كۈنلىرىـ ــڭ ئهڭ ئـ ھاياتىمىزنىـ

نىـڭ قانچىلىـك   لىرىمىز»قۇتقـازغۇچى «بولغان بىر پاكىتنى ئويالپ كۆرسـهكال،  
ــى ــىمىز تهس ئهمهس   ئىنسانىيهتسـ ــس قىلىشـ ــى ھىـ ــلهت ئىكهنلىكىنـ : ز مىلـ

، يولـداش ، سـىز بىـلهن بىـرگه ئىشـلهيدىغان بىـر      يولداشقوشنا ياشايدىغان بىر 
دېيىشىپ كېتىـدىغان ناھـايىتى يېقىنىڭىـز     »دوست«ئىهتىياج تۈپهيلى ھهتتا 
ــر  ــبىــ ــويغىنىنى،    يولداشــ ــپ قــ ــا ئېلىــ ــالىڭىزنى قۇچىقىغــ ــرەر بــ نىڭ بىــ

ــى، ــانلىقىنى ئهسلىيهلهمســىز؟   ئهركىلهتكهنلىكىن ــر  ســۆيۈپ قويغ ــداق بى بۇن
ئاشـۇ بىـزگه يېـرىم    : مۇئامىلىنى چهتئهللهردە ھهريهردە كۆرۈش مـۈمكىن 

نـى ھهريهردە ھاقارەتلهيـدۇ، پهس   ا تهنلىكلهرئهسىردىن بېرى ئىرقچى، قـار 
ــۆرۈدۇ، ــۈتۈلگهنلهر،  ... كــ ــاۋۇز كۆرســ ــپ  دەپ يــ ــالىقالردىن تارتىــ ياۋروپــ

-اپونالردىن ھىندىســتانلىقالرغىچه ھهركىــم ئاتــائــافرىقىلىقالرغىچه، يــ
ــالىغىمۇ        ــان ب ــدا بولغ ــته يېنى ــر پهيت ــقان بى ــلهن ساالمالش ــى بى ئانىس
ئىلتىپــــاتلىق مۇئامىلىــــدە بولۇدۇغــــانلىقى، ئهركىلىتىــــدىغانلىقى،  

 60ئهممـا،  . قۇچىقىغا ئېلىپ بىردەم كۆتۈرۈپ تۇرۇدۇغانلىقىنى كۆرۈمىز
ــلهر ئىتتىپــــ«يىــــل مابهينىــــدە  ــدىن  »اقىمىللهتــ ــۇئارىنى ئاغزىــ شــ

الرنىـــڭ ئـــۆزلىرىگه ئهڭ يـــېقىن بىـــر »قۇتقـــازغۇچى«چۈشــۈرمهيۋاتقان  
ئۇيغۇرنىــڭ، ھهتتــا مۇنــاپىق بىــر ئۇيغۇرنىــڭ، خوشــامهتتىن ئــۆزىنى       

الر بىلهنال ئارىلىشىپ ئۆتۈدۇغان بىر ئۇيغۇرنىـڭ  ئاشۇدەك ساناپ، ئاشۇالر
قىقهتهنمــۇ غانلىقى ئۇالرنىــڭ ھهايــدۇبالىســىنىمۇ ئهركىلىتىــپ قويم 

ــى    ــۇق ئىكهنلىكىنـ ــر مهخلـ ــقىچه بىـ ــۇمايدىغان باشـ ــانغا ئوخشـ ئىنسـ
ــى ــايرىلىش   . دەلىللهيتــ ــدىن ئــ ــئۇدەنىڭ مۇئهللىمىــ ــك مهســ كىچىــ

كۆرۈنۈشـــلىرىدە ئىختىيارســـىز ھالـــدا مانـــا بـــۇ سېلىشـــتۇرما بىزنىـــڭ 
  .زدە جانلىنىدۇۈكۆڭلۈم

ئۇششــــــاق «كىچىــــــك مهســــــئۇدەنىڭ يهســــــلى ھاياتىنىــــــڭ  
بهك كـــۆپ، بهك كـــۆپ نهســـىلهرنى ھىـــس  مـــۇ بىـــزگه»كۆرۈنۈشـــلىرى
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  :قىلدۇرۇدۇ
دېـگهن گهپنـى   › مهن جهيسـېىن بىـلهن تـوي قىلىـمهن    ‹قىزىم بىر كـۈنى  «

ــۇ  ــۈرۈپ كهپت ــدىم  . كۆت ــپ باشــقا گهپ قىلمى ــۈپ كېتى ــى  . كۈل جهيســېن دېگىن
  ».قىزىم بىلهن يهسلىدە دائىم بىلله ئوينايدىغان قارا تهنلىك باال ئىدى

ســېننى ئــۆزى بىــلهن ئوخشــاش ئــامېرىكىلىق قىزىمغــا قــارا تهنلىــك جهي«
ۋاتقان ئامىل نـېمه؟ يهسـلىدىكى بـاراۋەر مۇئـامىله، كوچىـدىكى      ۈتۈدېيىشنى ئۆگ

ئىللىــق ســاالم، بــازاردىكى قىــزغىن مــۇالزىمهت، ھهر قانــداق يهردە شهرتســىز       
  ».غان ئىنساننىڭ ھۆرمىتىۇدۇلۇقوغد

قىـزىم ئۆزىنىـڭ    لمهيـدۇ، ۈتۈگۈقىزىمغا بـۇالر يهسـلىدە دەرسـلىك بىـلهن ئ    «
بــۇالردىن بهھــرىمهن بولۇشــى كېرەكلىكــى ھهققىــدىكى تهشــۋىقاتنى رادىيــودىن 
ــك،      ــك، خاتىرىجهملى ــان باراۋەرلى ــۋىق قىلىنمىغ ــۇ تهش ــېكىن ش ــدۇ، ل ئاڭلىماي

  ».ئىتتىپاقلىق، ئىشهنچ، ئىززەت ئىچىدە ياشايدۇ
كىــم بــۇ قـــۇرالرنى ئوقۇغانــدا كۆڭلىــدە بىـــر سېلىشــتۇرما جانالنمايـــدۇ؟      

الر قـــۇرۇپ چىققـــان »قۇتقـــازغۇچى«تىيارســـىز ھالـــدا گـــۈزەل ۋەتىنىمىـــزدە ئىخ
قهشقهردىكى بىـر يهسـلىدە مۇشـۇنداق    . پانىينىڭ دوزىقى زاھىر بولماي قالمايدۇ

مهن «يــاكى  »شــاۋجاڭ بىــلهن تــوي قىلىــمهن«بىــر ھــال بوالرمىــدى؟ بىــر قىــز 
ــمهن   ــوي قىلى ــلهن ت ــاي بى ــدى؟  »قۇناب ــاق «دېيهلهرمى ــلهر ئىتتىپ  »لىقىمىللهت

توختىماي بازارغا سېلىنىۋاتقان بولۇشىغا قارىماي، ئارىـدىكى ھـاڭ، تهڭسـىزلىك    
ــر      ــداق بىـ ــاچ، بۇنـ ــپ تۇرۇلغـ ــس قىلىنىـ ــدىنمۇ ھىـ ــبلهر تهرىپىـ ــك قهلـ كىچىـ

ئاالھىـدە  «ئاۋالقىسـىنى   .ئىنكاسنىڭ بولۇشىنى تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولمايتى
قىاللمــايتى؛  دەپ بىلــگهچ جــۈرئهت »... ماتېرىيالــدىن ياســالغان، كاتتــا

چۈنكى، جهمىيهتتىكـى ئومـۇمىي كهيپىيـات    . كېيىنكىسىنى ياراتمايتى
  .سهبىي قهلبلهرگه ئۆز تامغىسىنى باسقان ئىدى

ئۇنىۋېرســىتېتتا جــۈمه نــامىزى ئوقــۇش، جــۈمهگه بارىــدىغانلىقىنى  
ــۇ      ــىمۇ، ئاش ــنىڭ بولۇش ــا ئورۇنالشتۇرۇش ــا يارىش ــا بۇنىڭغ ــان بولس ئېيتق

ــانگىر« ــدا  »جاھـ ــاتتىئامېرىكىـ ــۇنى ! بولۇۋاتـ ــڭ«بـ ــازات« »بىزنىـ  »ئـ
  جهمىيىتىمىزگه سېلىشتۇرۇشمۇ ئىختىيارسىز ئهقىلگه كهچمهمدۇ؟
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تهڭســىزلىك، مۇســتهبىتلىك ھهتتــا ئىلىــم ساھهســىگه ســۆرەپ كىــرىلگهن 
ــدىغان كــۆلهمگه      ــىز قويماي ــۇ نهسىۋىس ــئهللىكلهردىن بهزىلىرىنىم ــۇپ، چهت بول

ــ   ــق دەرىجىسـ ــىلىنىڭ ئېغىرلىـ ــقانلىقى مهسـ ــقا  ئۇالشـ ــهۋۋۇر قىلىشـ ىنى تهسـ
  :يېتهتتى

شــــهرقتىكى بىــــر پارتىيهلىــــك مۇســــتهبىت ئهلــــلهردە بــــۇ ئىلىــــم       «
. سىياسـىي بىـلهن باغلىنىـپ قالىـدۇ    ) ئۇيغۇرشۇناسلىق ياكى شهرقشۇناسلىق(

ئۇيغۇرشۇناسالر بـۇ دۆلهتـلهرگه راۋان بېرىـپ كـېلىش، ۋىـزا ئااللمـاي قالماسـلىق        
ــدە، ســۆھبهتلىرىدە ۋە   لېكســىيهلىرىدە تولىمــۇ ئىهتىياتچــان  ئۈچــۈن ماقالىلىرى

ــا بـــۇ زالىملىقنىـــڭ  ».ســـۆز جـــۈملىلهرنى ئىشلىتىشـــكه مهجبـــۇر بولـــۇدۇ  مانـ
پىرئهۋنــدىنمۇ ئېشــىپ چۈشــكهنلىكى، ناتســىتالرنىڭ ئۇالرنىــڭ قولىغــا ســۇ       

  !قۇيۇپ بېرەلمهيدىغانلىقىنىڭ دەلىلى
ــۆرۈلمىگهن دەپ      ــچ ك ــتۇلۇق ھى ــداق ئۇس ــتىكى بۇن ــاۋۇزلۇقنى تهسۋىرلهش ي

بۇ ماھـارەت، ئوقۇغۇچىغـا تهكـرار ئىجـادىيهت پۇرسـىتى بېرىـدۇ، يـاكى        . اليمهنئوي
خالىمـاس ھالـدا ئـۆز رىيـاللىقىمىز بىـلهن      -خـاالر . تهپهككۈر قىلىشـقا قىسـتايدۇ  
ــايمىز  ــتۇرماي تۇرالمـ ــدە   . سېلىشـ ــاللىقىمىز ھهققىـ ــالالردا رىيـ ــۆپ ھـ گهرچه كـ

بىـزگه نېمىنىـڭ ئىمـا    ئاشكارە بىرنېمه دېيىلمىگهن بولۇشىغا قارىمـاي، يهنىـال   
  .قىلىنىۋاتقانلىقى ئۇقۇشلۇق بولۇۋېرىدۇ

نــى ئوقۇغانــدا يىغلىمســتىن چىــداش  »رازىــيهدىن ئۇيغــۇرالر رازى بوالرمــۇ؟«
بىــر بــاال بېقىۋالغــۇچى بــالىنى قانــداق ئىــدىئولگىيهگه ئىــگه . مــۈمكىن ئهمهس

ــلهن تهربىيىلهشــكىمۇ     لىقى ــى بى ــۆز دىن ــۇق؛ ئ شــنى خالىســا شــۇنىڭغا ھوقۇقل
ئانىســى ئورنىــدا بولغــانلىقى -بېقىۋالغــۇچى ئۇنىــڭ قــانۇنلۇق ئاتــا. ۇقلــۇقھوق

ئۈچـــۈن بېقىۋېلىنغـــان بـــالىنى ئـــۆز خاھىشـــى بـــويىچه ئۆســـتۈرۈش ھوقـــۇقى  
ــراپ قىلىــدۇ    ــارلىقىنى ھهمــمه ئېتى ــىغا قارىمــاي، رازىيهنــى    . ب شــۇنداق بولۇش

دۇ؛ بېقىۋالغــانالر ئۇنىــڭ ئۇيغۇرلــۇق ســۈپىتىنى يوقۇتۇۋەتمهســلىككه جــان ئاتىــ 
ئۇنىـــڭ ئـــائىلىۋىي دىنىـــي ئېتىقـــادى بولغـــان ئىســـالمدىن چىقىرىشـــنى       
خىيــالىغىمۇ كهلتۈرمهيــدۇ، ئهكســىچه ئــۇنى مۇســۇلمان ســۈپىتىدە ئۆستۈرۈشــكه  
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غهيرەت قىلىدۇ؛ ئۇنىڭ ئانا تىلىنى ئۇنتۇپ قېلىشـىغا زادىـال تـاقهت قىاللمايـدۇ،     
بىـركىمگه، باشـقا    بـۇالر . بۇنىڭ ئۈچۈنمـۇ بـارلىق ئىمكـانالرنى يارىتىـپ بېرىـدۇ     

يــۇ، كىتاپخاننىــڭ كــۆز -بىــر جهمىــيهتكه سېلىشــتۇرۇلۇپ مــۇالھىزە قىلىنمايــدۇ
: بىـرلهپ جانلىنىـدۇ  -ئالدىدا ئۇيغۇرنىڭ ئانا ۋەتىنىدە بېشىغا كېلىۋاتقـانالر بىـر  

دىنىمىـز  ! ئۇيغۇرلۇق سـۈپىتىمىز زورلـۇق ۋاسـىتىلىرى بىـلهن ئـۆزگهرتىلمهكته     
بـۇالردىن بىـز ئـادەم دېگهننىـڭ قانـداق      ! كـته تىلىمىز چهكلهنمه! چهكلهنمهكته

ــاناپ       ــادەم س ــۆزلىرىنى ئ ــى، ئ ــى كېرەكلىكىن ــداق بولۇش ــانلىقىنى، قان بولۇدۇغ
يۈرگهن بهزىلهرنىڭ ئهمهلىيهتته ھىچقانـداق ئادەملىـك سـۈپىتىنىڭ يوقلـۇقىنى     

  .ئوچۇق كۆرۈپ يېتىمىز-ئوپ
لىنى ئامېرىكىــدىكى ئۇيغۇرلۇقنىـــڭ ھـــاالۋىتىنى كۆرۈۋاتقـــان ئىككـــى بـــا 

دەپ تــالالپ بهرگهن، بېقىۋېلىشــقا ســايه قىلغــان مىللهتنىــڭ نهقهدەر   »ئۇيغــۇر«
پهسكهشـلىكى، نهقهدەر نومۇسسـۇزلۇقى ئاجايىــپ يـارقىن ھالــدا كـۆز ئالــدىمىزغا     

ــدۇ ــا شــهخس ســۈپىتىدە ئهمهس، كوللىكتىــپ ســۈپىتىدىمۇ، دۆلهت   . كېلى ھهتت
كىلىقنىـــڭ بـــاال  ئامېرى. ســـۈپىتىدىمۇ ئهنه شـــۇنداقلىقى ئېنىـــق كۆرۈلـــۈدۇ   

نـــى تهۋســـىيه قىلغـــانالر، »ئۇيغـــۇر«بېقىــۋېلىش ئارزۇســـىغا جـــاۋابهن ئىككـــى  
توغرىســــى تاڭغــــانالر دۆلهت ســــۈپىتىدە، دۆلهت ئورگــــانلىرى ســــۈپىتىدە بــــۇ  
ــپ      ــۈپهتلىرىنى قى ــك س ــڭ ئادىمىيلى ــۇ مىللهتنى ــانلىقى، ب ــى قىلغ رەزىللىكن

  !يالىڭاچ ئوتتۇرىغا قويۇدۇ
  :قاراڭ شۇ قۇرالرغا

  رچه ئېتىچۇ؟ ئۇيغۇ —
  ...ئۇيغۇرچه باشقا ئېتى يوق، —

ــوئال   ــدىكى ســ ــمى ھهققىــ ــڭ ئىســ ــۇ يۇرتىمىزنىــ ــۇپ،  -بــ ــاۋاپالر بولــ جــ
ــوغرا   »ئۇيغــۇرچه ئېتىچــۇ؟) يۇرتۇڭالرنىــڭ(« ــگهن ســوئالغا جــاۋاپ بېرىشــكه ت دې

ھوقۇقىمىزنىـــڭ قايســـى دەرىجىـــدە پايمـــال -كهلگهنـــدە بىچـــارىلىكىمىز، ھهق
ــان بو   ــۇق ناماي ــانلىقى تول ــۇدۇقىلىنغ ــتىن! ل ــاپ   -ئهۋالت ــۇرالر ياش ــا ئۇيغ ئهۋالتق

  !كېلىۋاتقان بىر زېمىننىڭ ئۇيغۇرچه ئىسمى يوق
ــى « ــدا ئۇيغۇرنىــڭ گېپ ــر   »غهرپ مهتبۇئاتى ــادەمنى يىغلىتىــدىغان يهنه بى ئ
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ــۈرەكلهرنى   »ســۆيۈملۈك ئۇيغــۇر«. ئېســىل ئهســهر ــڭ ۋەتهن سۆيگۈســى ي بوۋاينى
بـۇ مونولــوگ   .ىن دەريــا ياسـايدۇ لهرزىـگه سـالۇدۇ؛ ئۇنىــڭ مونولـوگى ياشـلىرىمىزد    

  .بىر لېرىك شېئىرغا ئوخشايدۇ
ــادامهت، مىـــراس قىســـمهتلهر « ــهر»مىـــراس نـ ئـــويالپ ! مـــۇ ئاجايىـــپ ئهسـ

بۈگــۈنگىچه ئــۆز مهۋقهســى . كۆرۈشــىمىزگه ئهڭ ئهرزىيــدىغان بىــر پىكىــر ياتىــدۇ 
ــى    ــڭ گاڭگىرىش ــگهن ئۇيغۇرنى ــق بهلگىلهنمى ــېمه   ! ئېنى ــۈنلىكى، ن ــم ئۈچ كى

قارشـى سـهپلهردىن ئـورۇن ئېلىـپ     -ىقسىز غايىلهر ئۈچۈن قارىمۇئۈچۈنلىكى ئېن
ئىككىنچـــى دۇنيـــا ئۇرۇشـــىغا ! بىـــرىگه قارشـــى ئـــوق ئاتقـــان ئۇيغـــۇرالر -بىـــر

ــۈنگىچه    ــۇرلىرى بۈگـ ــىيا ئۇيغـ ــۇرا ئاسـ ــان ئوتتـ ــات قالغـ ۋەتهن «قاتنىشـــىپ ھايـ
ــۇ   »ئۇرۇشــى ــپ يۈرۈپت ــلهن پهخىرلىنى ــداللىرى بى ــدى؟  . مې ــۇ قايســى ۋەتهن ئى ب

ــڭ ئ ــدەك ئهمهس  كىمنى ــويالپ كۆرگهن ــېخىچه ئ ــى ت ــدى؟ دېگهنلهرن ــڭ ! ى ئۇالرنى
ــۈرك      ــدى؟ تـ ــۇر يوقمىـ ــدەك ئۇيغـ ــېپىدىمۇ ئۆزىـ ــىتالر سـ ــىدىكى ناتسـ قارشىسـ
توپىــدىكى خهلقلهردىــن ئۈچيۈزمىــڭ جهڭچــى نېمىســالرنىڭ ســېپىدە رۇســالرغا  
قارشى جهڭ قىلغان، بهلكىم ئۇالرنىڭ ئارىسىدا نهچـچه مىـڭ ئۇيغـۇر بولغىيـدى     

ــۆلگهن بولغىيــدى -ۋە بىــر ئــۇالر كىــم ئۈچــۈن  ! بىرىنىــڭ ئوقىــدىن قانچىســى ئ
  قارشى سهپلهردە ئۇرۇشتى؟-قارىمۇ

ــۇ   ــى قىســمهت تهكرارلىنىپت ئافغانىســتان . ئافغانىســتان ئۇرۇشــىدىمۇ ئهين
بۈگۈنچــۇ؟ بۈگۈنمــۇ باشــقىالر ! سـېپىدىمۇ، رۇســالر ســېپىدىمۇ ئۇيغــۇرالر بـارىكهن  

ئورۇلـۇپ تارقىتىلغـان ئىـدىئولوگىيىلهر     تهرىپىدىن تۈرلـۈك چىرايلىـق نامالرغـا   
قارشــى -تهســىرىدە باشــقىالرنىڭ ئارزۇســى، ئىســتىكى، خاھىشــى ئۈچــۈن قــارىمۇ

سهپلهردە ئهمهسمۇ بىز؟ قاچان ئـۆز نىشـانىمىز ئۈچـۈن، شـهرقىي تۈركىسـتانىمىز      
  ئۈچۈن، مىللىتىمىزنىڭ ھۆرلۈكى ئۈچۈن بىر سهپته كۆرەش قىلىمىز؟

ــتىكى   ــڭ ئىپادىلهشـ ــدىكى   ئاپتورنىـ ــته مىجهزىـ ــاھىرلىقىمۇ، ئهمهلىيهتـ مـ
ــادەمنى قايىــل قىلىــدۇ  ــۇ  . تهمكىنلىكــى، ســهۋرچانلىقىمۇ ئ شــۇنىڭ ئۈچۈنمــۇ ئ

ئۇنىـــڭ . ئۈمىتۋارلىـــق خـــاراكتېرىگه مهنســـۇپ دېيىشـــكه بولۇدۇغـــانالردىنكهن 
بىــز ھهممىمىـــز ئۇيغـــۇرنى ســـۆيۈمىز  : ئۇيغــۇرنى سۆيىشـــىمۇ باشـــقا مېتودتـــا 
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رتلهرگه ئىگه بولغـان ئۇيغـۇرالرنى، يهنـى سـۆيۈملۈك     دەيمىزۇ، ئهمما بىز مهلۇم شه
ــدىن ھىــس      ــۆيۈدۇغانلىقىمىزنى ئاپتورنىــڭ بايانلىرى ــان، تهييــارلىرىنى س بولغ

ئامېرىكىـدا ئۇچرۇشـۇپ قالغـان    : مهسـىلهن . قىلىپ، خىجىـل بولۇپمـۇ قـالىمىز   
خهنزۇۋان، ئۇيغۇرچه بىلمهيدىغان، چـاال بىلىـدىغان، ئۇيغـۇر بىـلهن يولداشـالرنى      

ــامىله    بىــر يىلتىــزدىن دەپ بىلىــدىغان قىــز بىلهنمــۇ ســهۋرچانلىق بىــلهن مۇئ
ــۆيۈپتۇ . قىالالپتـــۇ ــۈپىتىدە سـ ــۇر سـ ــر ئۇيغـ ــۇ بىـ ــام شـــۇنداق . ئۇنىمـ مهن بولسـ

بىرىنچــى ئېغىــز گېپىــدىنال سهســكىنىپ، يۈزىگىمــۇ  ! قىالالرمىــدىم؟ ھهرگىــز
  ...قارىمىغان بوالتتىم

غۇچىنىـڭ ئىسـتېتىك زوقىغـا،    ماقالىالردىن قانـداق ھوزۇرلۇنـۇش، ھوزۇرالن   
كىتاپخـان ئـۆزى ھىـس قىلسـۇن،     . تاللىشىغا باغلىق، شـۇڭا كـۆپ گهپ قىلمـاي   

ــۆزى   ــۆزى ھوزۇرالنســۇن، ئ . قىلىــپ كۆرســۇن) تهپهككــۈر( »تهكــرار ئىجــادىيهت«ئ
مېنىــڭ ماختاشــلىرىمنىڭ ئاشــۇرۇۋەتكهنلىك ئهمهســلىكىنى ئهلــۋەتته بىلــمهي 

  .قالمايدۇ
ــاقچىمهن ئاخىرىـــدا كىتاپنىـــڭ تۈزۈلۈ ــۇالرنى دەپ قويمـ ــىگه ئائىـــت شـ : شـ

ماقالىالرنىڭ يېزىلغان ۋاقتى يېزىـپ قويۇلمىغاچقـا، تـوردىكى تهرتىبـى بـويىچه      
بهزى كېيىنكــى ماقــالىالر بــۇرۇنقى بــۆلهكلهرگه تهۋە بولغــان بولســا  . تىزىــۋەردىم

پهقهت مهملىـــكهت ئىچـــى ئۈچـــۈنال خـــاس ماقـــالىالرنى     . يۆتكـــۈدۈم خـــاالس 
ــئهللهرگه مۇناســ  ــدۇرۇۋەتتىم چهت ــۈن قال ــۆرمىگهنلىكىم ئۈچ ــادا  . ىپ ك ــۆر دۇني ھ

تىلغـــا ئېلىشـــمۇ بهدەننـــى شـــۈركهندۈرۈۋېتىدىغان ئىســـىمالرنى مـــۈمكىن      
بهزىلىرىنــى ماقــاله . بولغــانلىكى ئهھۋالــدا تىلغــا ئېلىشــتىن ئــۆزەمنى تــارتتىم 

ئهسـلى  . مهزمۇنىغا چېتىشلىقى سهۋەبىدىن ئهينهن قالدۇرۇشـقا مهجبـۇر بولـدۇم   
لىالر كــــۆپ قىســــمى ۋەتهن ئىچىــــدە يېزىلغــــانلىقى، ســــىرتتا      بــــۇ ماقــــا 

ــانلىرىمۇ  ــان   «يېزىلغـ ــي بولغـ ــى قهتئىـ ــتىش نېيىتـ ــپ كېـ ــدا  »قايتىـ ئهھۋالـ
يېزىلغانلىقى ئۈچـۈن ئهركىنلىـك مۇھىتىـدا بهدەننـى تىكهنلهشـتۈرۈۋېتىدىغان      

ــوغرا چۈشــۈنۈمىزغۇ دەپ ئىشــىنىمهن   ــالغۇالرنى ت كىتاپنىــڭ ئىســمى  .ئاشــۇ ئات
دېســهم بـــوالر؟ بـــۇ مېنىــڭ ئهقلىممـــۇ ئهمهس، ماقالىالرنىـــڭ    ھهققىــدە نـــېمه 

ــا        ــۈن كىتاپق ــاۋزۇ پۈت ــۇ م ــىمۇ ب ــۇنداق بولس ــى، ش ــڭ ماۋزۇس ــدىكى بىرىنى ئىچى
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ــۇپ     ــۇزاق ئويلۇن ــدۈرۈپ خېلــى ئ ــۇ ســوئال مېنــى ئىككىلهن ئۇيغــۇن كېلهرمــۇ؟ ب
ــدىم ــاپتورنى    . قال ــى، ئ ــىنىڭ ھهركهتلهندۈرگۈچىس ــڭ ھهممىس ــدا بۇالرنى ئاخىرى

ــقا ئۈ ــل ئۇيغۇر  يېزىش ــلىق ئامى ــدىگهن ئهڭ ئاساس ــۇقن ــاي   ل ــى بولم ئهندىشىس
نــېمه؟ دېگهنلهرنــى كۆڭلــۈمگه كهلتۈرگۈنۈمــدە، بــۇ ئىســىمنى تالالشــقا قهتئىــي  

   .ئهگهر بۇ ئاپتورنىڭ ئارزۇسىغا ئۇيغۇن چۈشمىسه ئۆزۈر تىلهيمهن. قارار قىلدىم
م يىلــدا تــۆرت قېــتى 50: كىتــاپتىكى ئىمــال ھهققىــدىمۇ شــۇنى دەپ قويــاي

ئىمالغــا ئهمهل قىلىشــقا   »چېكــى توختىمىغــان «ئــۆزگهرگهن بولســىمۇ ھــاال   
ــۇدۇم ــۆزەمنى زورلۇمــ ــدىكى  . ئــ ــى ھهققىــ ــالرنىڭ ماسلىشىشــ ــوزۇق تاۋۇشــ ســ

بهزى سـۆزلهر بـۇ قائىـدىگه    «(ىال ئهمهل قىلىپ، قوشۇمچىسى ېشىغقائىدىنىڭ ب
ــويىچه   )ســى»چۈشــمهيدۇ غــا ئهمهل قىلمــاي، ھهمــمه ســۆزلهرنى ئاھاڭداشــلىقى ب

ېلىشقا تىرىشتىم؛ شۇنداقال چهتـئهل تىلىـدىن قوبـۇل قىلىنغـان سـۆزلهردىمۇ      ئ
تهلهپپـــۇز قـــواليلىقىمىز بـــويىچه، ئـــۆز تىلىمىزغـــا بويســـۇندۇرۇلغان شـــهكىلدە 

چــۈنكى بــۇ تهبىئىــي قــانۇنىيهت بولــۇپ، چهتــئهل      (ئېلىشــنى ئهۋزەل كــۆردۈم  
هنه باشـقا چـاال   ي). سۆزلىرىنى ئهسلىگه سادىق ئالىمهن دەپمۇ ئـالغىلى بولمايـدۇ  

قالغــان مهســىلىلهر ھهققىــدە، چۈشــۈپ قالغــان مــوھىم ماقــالىالر ھهققىــدە         
 .كىتاپخانالر مېنى ۋاقىپالندۇرسا ئۇالرغا ئالالھتىن كاتتا ئهجىر تىلهيمهن
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 گىچه» ئهشهددىي دۈشمهن«دىن »ئهزگۈچى جاھانگىر«—
  

ــزىتلهردىن    ــاغالردا گېـ ــان چـ ــى چىققـ ــاۋادىم يېڭـ ــر قهغهز  «سـ ــا بىـ ئامېرىكـ
ــۋاس ــىمدە   »يولـ ــۇ ئېسـ ــۇم ھېلىمـ ــۇرالرنى ئۇقۇغۇنـ ــگهن قـ ــم   .دېـ قهغهز «بهلكىـ

ــۋاس ــگهن  »يولـــ ــۇتۇشدېـــ ــكهچ   ئوخشـــ ــۇپ كهتـــ ــك تۇيۇلـــ ــا كۈلكىلىـــ ماڭـــ
گېزىتلهرنــى ئوقــۇپ  ســاۋادىم بولســىمۇ  ئهممــا ئــۇ چاغــدا   . ئۇنۇتالمىغانــدىمهن

گه تهقلىــد قىلىنغــان نچــۈنكى يېزىــق پىنيىــ. ىلهلمهي ئىچىــم پۇشــاتتىچۈشــن
بولسىمۇ، گهپلهرنىڭ يېرىمى دېگـۈدەك خهنسـۇچه بولغاچقـا مهنىنـى      »ئۇيغۇرچه«

ــايتتى  ــۇققىلى بولمـ ــدە   -98. (پهقهت ئـ ــر كهنتىـ ــۇم بىـ ــقهرنىڭ مهلـ ــى قهشـ يىلـ
ــى      ــۇق تهربىيهس ــا مۇقۇمل ــدا دېهقانالرغ ــلهۋاتقان چېغىم ــۇپ ئىش ــان بول  تهرجىم
ــپ      ــۈك قاينىتى ــتىم، ئاغزىمــدىن كۆپ ــۇپ بهرگهن ــت ئۇق ــته گېزى ــر ھهپ ئۈچــۈن بى
شۇنچه ئوقۇساممۇ بىچارە دىهقـانالر ئۇيغـۇرچه شـىنجاڭ گېزىتىـدىكى گهپلهرنىـڭ      

ــهنمهپتۇ  ــىنى چۈشـ ــقا    . كۆپىنچىسـ ــا نېمىشـ ــۇرچه تۇرسـ ــۇ ئۇيغـ ــۇ تىلمـ يېزىقمـ
لهن چۈشــهنمهيدىغاندۇ؟ بهلكىــم مېنىــڭ ئهينــى چاغــدا چۈشــهنمىگهنلىكىم بىــ  

ــۇمكىن    ــاغلىنىش بولۇشــى م ــر ب .) دېهقانالرنىــڭ چۈشهنمهســلىكى ئارىســىدا بى
ــدىغان    ــىدەكال تۇيىلىــ ــاۋازلىق نۇسقىســ ــڭ ئــ ــۇ گېزىتلهرنىــ ــۇنداقتىمۇ شــ شــ

ــدىغان   ــاراڭالپ تۇرىــ ــوالردىن جــ ــانگىرلىگى«رادىيــ ــا جاھــ ــل «، »ئامېرىكــ رەزىــ
ــۈزۈم  ــات ســىنىپى  «، »كاپىتالىســتىك ت ــان پورلىتارىي ــۇل قىلىنغ ــدەك »ق  دېگهن

. گهپلهر ماڭا ئىنتايىن قهبىـه بىرسـىنىڭ تىللنىۋاتقـانلىقىنى ھىـس قىـدۇراتتى     
دېگهننـى چۈشـهنمهيتتىم، بـۇ گهپ قۇلۇقۇمغـا      »جاھـانگىر «بۇالرنىڭ ئىچىدىكى 

ــاتتى ــوغ   ،دە-الخشــــىگىر دېگهنــــدەك ئاڭلىنــ ــۆز ئالــــدىمغا قىپقىزىــــل چــ كــ
ــالالردىن رادىيــو ۋە گېزىــت ژو. قىســتۇرۇلغان كۆرۈمســىز بىــر نهرســه كېلهتتــى   رن

 »قهغهز يولـۋاس «سـىدۈرۈلگىنى ھهجىـۋىي    هئامېرىكا ھهققىـدە سـهبىي قهلـبىمگ   
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ــىز  ــىگىر«ۋە ئىسكهتســ ــدى »الخشــ ــدە  . بولــ ــڭ قهلبىمــ ــۇالر مېنىــ ــچه بــ مهنــ
 .شهكىللهنگهن ئامېرىكىنىڭ دەسلهپكى ئوبرازى بولۇشى مۇمكىن

ــا چىققــــان چېغىمىــــزدا دانىــــيه   باشــــالنغۇچنىڭ بهشــــىنچى يىللىقىغــ
دېـگهن چـۆچىكىنى    »سـهرەڭگه سـاتقۇچى قىزچـاق   «ئاندىرسـىننىڭ   يازغۇچىسى

مهن شـۇ چـۆچهكتىكى قىزچاقنىـڭ ھهر بىـر تـال سـهرەڭگىنى ياققانـدا        . ئوقۇدۇق
ماڭـا بـۇ چۆچهكنىـڭ    . سۈرگهن تهسىرلىك خىيـالىنى ھـازىرغىچه ئهسـلىيهلهيمهن   

ــۇم«تهســىرى  ــان دەپ  تهســىرىدى داســتانىنىڭ  »نۇزۇگ ــرەك رۇشــهن بولغ نمۇ بهك
هلىــك تهقــدىرىنى ئشــۇ چاغــدا ئوقۇتقــۇچىمىز قىزچاقنىــڭ پاجى. قىلىــمهن مجهز

ــۈزۈم   « ــل كاپىتالىســــتىك تــ ــىز، رەزىــ ــۈرۈپ چىقارغــــان دەپ   »رەھىمســ كهلتــ
دەرســـتىن كېـــيىن مـــۇئهللىم تهســـىرات يېزىـــپ  . چۈشـــهندۈرگهندەك قىلغـــان

بىر قار ياغقـان سـوغۇق كـۈنى چىـرايلىققىنه     . كېلىشكه تاپشۇرغان بولسا كېرەك
ته نۇرغۇنلىغــان ســهبى بــالىالر جهمىيهتــكاپىتالىســتىك «قىــز ساۋاقدېشــىم بىــر 

ماڭــا شــۇ چاغــدا   . دەپ تهســىراتىنى ئوقىغانــدى  »ئــاچلىقتىن ئۆلــۈپ كېتىــدۇ  
ــل       ــىمدەك، رەزى ــز ساۋاقدېش ــى قى ــۇددى ھېلىق ــاق خ ــاتقۇچى قىزچ ــهرەڭگه س س

اسـتىنال  كاپىتالىستىك تۈزۈم شۇ قىزنىمۇ ئازاپالۋاتقانـدەك تۇيۇلـۇپ بـۇ تـۈزۈمگه ر    
دېــــگهن ســــۆزنى تهلهپپــــۇز  »ســــهبىي«ساۋاقدېشــــىمنىڭ . نهپرەتلهنگهنىــــدىم

. قىلىۋاتقاندىكى ناتىۋان تۇرىقى ھازىرغىچه سـۈرەتتهك كـۆز ئالدىمـدىن كهتمهيـدۇ    
دېــگهن ســۆزنى چۈشــهنمهيتتىم، لــېكىن شــۇندىن      »ســهبىي«ئــۇ چاغــدا مهن  

ياقىدىكى كېــيىن ھهر قېــتىم شــۇ ســۆزنى ئاڭلىســام ھېلىقــى ساۋاقدېشــىم ســى 
رەھىمســـىز «كـــۆز ئالـــدىمغا كېلهتتـــى ۋە مېنـــى  »ســـهرەڭگه ســـاتقۇچى قىـــز«

ــۈزۈم ــتىك تـ ــى »كاپىتالىسـ ــۆچ قىالتتـ ــۇ ئـ ــڭ  . گه تېخىمـ ــۇ ئامېرىكنىـ ــچه بـ مهنـ
يهنه  »بېيىتقــان«قهلبىمــدىكى ســهلبىي ئــوبرازىنى كونكىرىــت مهزمــۇن بىــلهن  

 .بىر ئامىل ھىسابالنسا كېرەك
ــوبرازى  تولۇقســىز ئوتتۇرىغــا چىققانــدىن ك  ېــيىن ئامېرىكىنىــڭ ســهلبىي ئ

جــۇغراپىيه، تــارىخ، سىياســهت، ئهدەبىيــات دەرســلىرى ئــارقىلىق تېخىمــۇ بېيىــپ  
ــۇ دەرســــلهردە پاجى. بــــاردى ــۇئهللىملهر بــ رەزىــــل «هلهرنىــــڭ مهنبهســــىنى ئمــ
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گه دۆڭـگهپ ھارمىــدى، ھېلىقـى چىرايلىــق ساۋاقدېشــىم   »كاپىتالىسـتىك تــۈزۈم 
خۇمــــار ئوقۇغــــۇچىالر تهســــىرات كىتاپ ۋە ماڭــــا ئوخشــــاش قــــۇلىقى يۇمشــــاق،

ماقالىســىنى يــۈز نومۇرغــا اليىــق يېــزىش ئۈچــۈن كاپىتالســىتىك تۈزۈمنىــڭ        
ــاھ قۇربانلىرىغــا ھېسىداشــلىق قىلىــپ، كاپىتالىســتالرنى تىلــالۋەردۇق   . بىگۇن

ــڭ ر   ــر ئوقۇتقۇچۇمنىـ ــا بىـ ــدارى   ۇھهتتـ ــات بايراقـ ــتىك ئهدەبىيـ س سوتسىيالىسـ
تارتقان ئـازاپلىرى ھهققىـدە بىـر رەسـىملىك      نىڭ كاپىتالىستىك تۈزۈمدەيگوركى

رەسـىمدە كاپىتالىســتالر تولىمــۇ  . ئوچـۇق دەرس ئــۆتكهنلىكى ھېلىمـۇ ئېســىمدە  
 .قورقۇنچلۇق سىزىلغان بولغاچقا خېلى بىر كۈنلهرگىچه چۈشهپ چىققانىدىم

ــۈچ  ــىز ئ ــدا   ىتولۇقس ــان ۋاقتىم ــا ئوقۇۋاتق ــۈپال  كىتاپنچى يىللىقت ــا چۆك الرغ
الرنى تولـــۇق ئوقـــۇپ  كىتـــاپغـــدا ئۇيغـــۇرچه چىققـــان   شـــۇ چا. كهتكهنىـــدىم
ــۋەتته، چهتــئهل ئهدەبىياتىغــا دائىــر  . ئۈلگــۈرەتتىم الرنىــڭ كۆپىنچىســى كىتاپئهل

ــا مهنســۇپ ئهســهرلهر   ــدىرۇس ئهدەبىياتىغ ــا  كىتاپ. ئى ــدا ماڭ ــا قارىغان ــا «الرغ دۇني
دېــگهن ژورنـــالالر   »شـــىنجاڭ ياشــلىرى «، »تهڭرىتــاغ «، »تــارىم « ،»ئهدەبىيــاتى 

ــ ــارايتتىبهك ــا ئهدەبىيــاتى «. رەك ي ــوۋېت »دۇني ــا س س ۋە سوتسىيالىســتىك ۇر-غ
ــا يازغۇچىلىرىنىــڭ ئهســهرلىرى كــۆپ بېســىالتتى وشــهرقى ياۋر شــۇ ســهۋەپتىن . پ

ــدىم      ــال تاپالمىغانى ــا ماتېرىي ــگهن ئهمم ــۈم كهل ــچه ئۆگهنگ ــۇ روس ــڭ بهكم . مېنى
ــڭ ئهســهرلىرى    ــاپۇنىيه ۋە غهرپ ئهدىپلىرنى ــاندا ي ــدا س ــالالردا ئان ــىمۇ  ژورن بېرىلس

نىــــڭ قــــاراڭغۇ تهرەپلىــــرى   جهمىيهترەزىــــل كاپىتالىســــتىك  «بهزىلىــــرىگه 
شـــۇنداق . دېگهنـــدەك تهھرىـــر ئىالۋىلىـــرى قوشـــۇلۇپ تـــۇراتتى  »قامچىالنغـــان

نى كــۆپ ئوقۇيــدىغان بىــر كىتــاپئهســهرلهرنى ئوقــۇپ يــۈرگهن كۈنلهرنىــڭ بىرىــدە 
 »ئوخشــاپ قــاپتۇ ســىنىپىمىز ئامېرىكىغــا«قىــز ساۋاقدېشــىم پــاراڭ ئارىلىقىــدا 

 »زۇلمهتلىــك«بىــز ئۇنىــڭ بىــلهن بــۇ ئامېرىكىغــا ئوخشــاپ قالغــان  . دېگهنىــدى
ــىنىپىمىزنىڭ  ــك«سـ ــان  »رەزىللىـ ــلهن تولغـ ــاراڭغۇ«لهر بىـ ــاللىقىنى  »قـ رىيـ
ھـازىر پهرەز قىلىـپ   . نامىدا بىر گېزىـت چىقارغانىـدۇق   »بىخ«ئۆزگهرتىش ئۈچۈن 

ان چــاغلىرىم كاپىتالىزىمنىــڭ باقســام، تولۇقســىز ئــۈچىنچى يىللىقتــا ئوقۇۋاتقــ
مهنبهســىنى تونــۇپ يېــتىش باســقۇچىدىن ئۇنىڭغــا قارشــى تــۇرۇش   »رەزىللىــك«

 .باسقۇچىغا ھالقىغان دەۋرىم بولغانىكهن
ــدى، تهشــۋىقاتتا ئامېرىكــا      -89 ــۇچىالر ۋەقهســى بول ــى بېيجىڭــدا ئوقۇغ يىل

سۈيىقهســــتى راســــا  »ئۆزگهرتىــــۋېتىش  تىــــنچ«باشــــچىلىقىدىكى غهرپنىــــڭ 
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بــۇالر مېنىــڭ ئامېرىكــا قاتــارلىق رەزىللىــك كــۈچلىرىگه بولغــان  . دلهنــدىتهنقى
وزغالسـا قارشـى   ئىنسـاندا بىـر قۇتۇپقـا نهپـرەت ق    . غهزىپىمنى تېخىمـۇ كـۈچهيتتى  

. يىلـى سـوۋېتلهر ئىتتىپـاقى يىمىرىلـدى    -91. ئويغىنىـدىكهن  قۇتۇپقا مۇھهببهت
ــۇغ ۋەتهن ئۇرۇشــىدا سوتســىيالىزىم «شــۇ چاغــدا خــاتىرەمگه   ــۆلگهن  ئۇل ئۈچــۈن ئ

ــۇ    ــا كهتتىم ــانلىرى بىكارغ ــۇن ئىنســاننىڭ ق ــالته مىلي ــدىم »ئ مهن . دەپ يازغانى
ھهقىقىـي  «لىرىـدىن  كىتاپقاتارلىقالرنىـڭ   يۋە نىكوالي ئوستۇرىۋېسـكى  يگوركى

ــانلىق كو ــتلىقتۇرۇممئىنســ ــدىم  »نىســ ــهنچىگه كهلگهنىــ ــگهن چۈشــ يهنه . دېــ
  مۇ مېنىـڭ كىتـاپ شـۇ    غـان دۇبولۇ كىتـاپ دەپ بىر  »ئوغلۇمغا يېزىلغان خهتلهر«

ــۇۋۋەتلىگهن  ۇممكو ــىياتىمنى قـ ــتلىق ھىسسـ ــدىنىسـ ــدىكى  . ئىـ ــمهك مهنـ دېـ
كاپىتالىزىمغــا قارشــى ئويغانغــان نهپــرەت مېنــى سوتســىيالىزىمنى ســۆيىدىغان 

خـۇدا  «تولـۇق ئوتتـۇردىكى ھايـاتىم ساۋاقداشـلىرىم بىـلهن      . قىلىپ قويغانىـدى 
تولــۇق ئوتتــۇرا خېمىيىســى . تىتــارتىش قىلىــش بىــلهن ئــۆت -دەپ تــاالش »يــوق

نـى ئىسپاتالشـقا يارايـدىغان قىسـمىنىڭ     »خۇدا يوق«بىلهن بىئولوگىيىسىنىڭ 
تىرىشــىپ ئۆزلهشــتۈرۈلگهنلىكى مېنــى كۈچلـــۈك ئاســاس بىــلهن تهمىـــنلهپ      

دەيـــدىغان ساۋاقداشـــلىرىم ماڭـــا مۇشـــت كۆتـــۈرۈپ      »خـــۇدا بـــار «. تـــۇراتتى
نكى ئــۇالر خۇدانىــڭ بــارلىقىنى ئىســپات كۆرســىتهلمهيتتى، چــۈ ،يــۇ-ۋارقىرايتتــى

خــۇدا «دەيــمهن، شــۇ چاغــدا  اتــۆۋ. (ئىســپاتاليدىغان دەلىللهردىــن بىــخهۋەر ئىــدى 
دېگىــنىم ئۈچــۈن ئۇرۇشــقا تهمشــهلگهن ساۋاقداشــلىرىم مىــڭ نهچــچه يــۈز  »يــوق

ــۇپ    ــۆپقهت بولـ ــا چـ ــزى قهشـــقهردە ھاراققـ ــيهت مهركىـ يىللىـــق ئىســـالم مهدەنىـ
ــ   ــڭ يىللى ــچه مى ــاۋاتىدۇ، مهن نهچ ــدە   ياش ــگه ئىچكىرى ــىگه ئى ــاراق ئهئهنىس ق ھ

  .) شۇنداق ھارامالردىن يىراق ياشىدىم
بىـر قىسـىم     تولۇق ئوتتۇرا مهكتهپنىڭ سىياسهت ۋە تـارىخ دەرسـلىكىدىكى  

بىـر رەسـىمدە ئاغزىغـا پـاتمىغۇدەك بىـر ئوچـۇم       . سۈرەتلهر ھېلىمـۇ كـۆز ئالدىمـدا   
ئــوبرازى بېرىلىــپ تامــاكىنى چېكىۋاتقــان بىــر ئــاق تهنلىــك ئامېرىكىلىقنىــڭ  

دەپ چۈشـــهنچه  »كاپىتالســىتىك تــۈزۈم كهلتــۈرۈپ چىقارغــان ئۈمىدســىزلىك     «
ــدى ــر رەســىمدە   . بېرىلگهنى ــتىك ئىقىتىســادى كىــرزىس   «باشــقا بى كاپىتالىس
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ــ     دەپ يېزىلغــان، يهنه  »ۋېتىلمهكتهۈتــۈپهيلى ئامېرىكىــدا ســۈتلهر دېڭىزغــا تۆك
ــدىن ي  «بىرســىگه  ــك مۇســتهملىكچىلهر تهرپى ــاق تهنلى ــان  ئ ــرى تاتىۋېلىنغ هرلى

قىزىـق يېــرى  . دەپ تېمـا قويۇلغانىـدى   »ئىنـدىيانالرنىڭ قـان ياشـلىق ســهپىرى   
تولۇقسىز ئوتتۇرىدا تـارىخ، سىياسـهت، ئهدەبىيـات قاتـارلىق ئىـدولوگىيه پهنلىـرى       
مېنى ئامېرىكىغا ئـۆچ قىلغـان بولسـا تولـۇق ئوتتۇرىـدا بۇالرغـا تهبئىـي پهنلهرمـۇ         

كۆممۇنســىتلىق مــۇھهببىتىگه    ىزىمچىلىق ۋەدەســتهك بولــۇپ مېنــى ئــاتېئ   
شــــۇ چاغــــدىكى ئويۇمــــدا سوتســــىيالىزىم ئامېرىكــــا  . مــــوپتىال قىلغانىــــدى

 .باشچىلىقىدىكى رەزىللىك ۋاباسىنى داۋااليدىغان دورا ئىدى
ــارتىيه    -92 ــۇتىقى، كومپ ــارىتى ن ــۇپ زىي ــڭ شــىياۋپىڭنىڭ جهن ــدىكى دى يىل

ن بېيجىڭـدا كـۆرگهن خهنسـۇالردىكى    يولغا قويغان بازار ئىگىلىكـى تـۈزىمى ۋە مه  
بىـز قهشـقهردە   . ئامېرىكا مهستانىلىقى مېنى بىر مهزگىـل گاڭگىرىتىـپ قويـدى   

ــايلىنىپتۇق   ــا ئـ ــىز قۇربانلرىغـ ــىنىڭ نامسـ ــدولوگىيه كۆرىشـ . ئوقـــۇدۇق دەپ ئىـ
مىللهتـــلهر ئىتتىپــــاقلىلىقى، ۋەتهنپهرۋەرلىــــك ۋە تۈرلــــۈك ماركىســــىزىملىق  

جوڭگۇنىــڭ باشــقا ئۆلكىلىرىــدىن كهلــگهن    . ىزتىمئۈگۈنــۈپقاراشــالرنى بىــزال  
ساۋاقداشــــلىرىمنىڭ كۆپىنچىســــى بىــــزگه يــــادا بولــــۇپ كهتــــكهن بهن چــــاۋ، 
ــقان       ــوھپه قوش ــرلىكىگه ت ــڭ بى ــدەك جوڭگۇنى ــاڭ دېگهن ــاڭچىيهن، لىيۇجىنت ج

شـۇ چاغـدا مهن بىزنىـڭ تـارىخ،     . ۋەتهنپهرۋەر زاتالرنىڭ ئىسـمىنىمۇ بىلمهيـدىكهن  
ــۇغراپىيه قاتـــا   ــهت، جـ ــىڭدۈرىدىغان دەرســـلىكلهرنىڭ   سىياسـ ــدىيه سـ رلىق ئىـ

ئىســالم دۇنياســىدا . مهملىــكهت بــويىچه ئورتــاق ئىكهنلىكىــگه شــهكلهنگهنىدىم 
ــارا  ــالىمىگه    (ئىككىنچــى بۇخ ــارا مۇســۇلمانالر ئ ــۇ خــارى ســهۋەبلىك بۇخ ــام ب ئىم
) ســهۋەبلىك قهشــقهر تــۈرك دۇنياســىدا شــۆھرەتلىك  قهشــقهرىمهشــهۇر، مهھمــۇد 

ــان قه  ــام ئالغــ ــا  دەپ نــ ــدىكى مائارىپتــ ــۇر تىلىــ ــقهردە، ئۇيغــ ــۇق   شــ مهن تولــ
كوممــۇنىزىمچى بولــۇپ يېتىشــىپ چىققانىــدىم، ۋاھــالهنكى، قىزىــل پايتهخــت   

ــدۇردى     يبې ــدىن گۇمانالن ــۇ ئىددىيى ــى ب ــپ مېن ــۇچه مائارى ــان خهنس ــدا ئالغ . جىڭ
تېخــى ئــۈچ يىــل بــۇرۇن شــۇنچه قااليمىقانچىلىققــا شــاھىد بولغــان بېيجىڭلىــق  

قىلىــپ ئىددىيىســىنى  ئۈگۈنــۈشى ھىــچ قانــداق سىياســىي تاكســىچىالر خــۇدد
ــۆتهتتى  ــوكراتىيهدىن دەرس ئـ ــىزگه دېمـ ــدەك سـ ــقهردە . توغرىلىمىغانـ ــز قهشـ بىـ

بېــيجىڭلىقالر   گه »غهرپنىــڭ ســىڭىپ كىرىشــى«بىســرەمجان بولــۇپ كهتــكهن 
بېيجىڭــدىكى بىرىنچــى يىلىــم قهشــقهردە ئاڭالشــتىنمۇ  . شــۇنچه بىــپهرۋا ئىــدى 
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رنى، كوچىــدا ئاشــكارە ســېتىلىۋاتقان   لهئىــددىيه »ىيهتچىئهكســ«قورقىــدىغان 
ئۇيغــۇر دىيارىــدا  . الردىن ئوقــۇش، دەرســخانىالردا ئــاڭالش بىــلهن ئــۆتتى    كىتــاپ

نىــڭ بولماســلىقى، چهتــئهل   كىتاپئىــددىيهگه دائىــر ماركىســىزىمدىن باشــقا    
ئهدەبياتىغـا ئائىـت سـوۋېت سوتىسيالىسـتىك رىيالىزىمىغـا مهنسـۇپ ئهسـهردىن        

ــدە بهكــال چۈشــهپ قويغــان    باشــقىال ــى ئىددىيى ــازلىقى، بىزن ــدىرنىڭ ئ ــز . ئى بى
 -1930توغرىســىنى ئېيتقانــدا شىڭشىســهي ســوۋېت بىــلهن دوســت بولغــان       

يىلالردىـــن بۇيـــان ئهدەبىيـــات، مۇزىكـــا، ئۇسســـۇل، كىـــيىم كـــېچهك، مائارىـــپ  
ــلهردە رۇس كو ــارلىق تهرەپـ ــز ۇممقاتـ ــاپ كهپتىمىـ ــىپ ياشـ ــتلىرىغا ئهگىشـ . نىسـ

ــۇلى     يىلال-1930 ــىۋىت كونسـ ــلهن شـ ــۇلى بىـ ــيه كونسـ ــان ئهنگىلىـ ــن بۇيـ ردىـ
ئىـــدولوگىيه رىقابىتىـــدە رۇســـالرغا ئىزچىـــل ئۇتتـــۇرۇپ كهلـــگهن ۋە ئىلگىـــرى  

ــان   ــقهردىن قوغالنغ ــۇپ قهش ــاخىرى بول ــلۇق   . ئ ــقهردە تۇرۇش ــڭ قهش ئهنگىلىيهنى
ــادىكى      ــانىۋىي دۇنيـ ــقهرنى زامـ ــانىم قهشـ ــارتىنى خـ ــالى ماكـ ــۇلىنىڭ ئايـ كونسـ

ــڭ يېزىشــىچه قهشــقهر روســچه كومۇنىســتىك    . اتقانىكهنمهھبۇســقا ئوخشــ  ئۇنى
بــۇ   بېيجىــڭ دەل بۇنىــڭ ئهكســىچه،   . رمىســىگه قامالغــان  ۈئىــدولوگىيهنىڭ ت

ــا   ــهھهر ھهتت ــاق    -1950ش ــددىيهلهرگه قۇچ ــل ئى ــاخىرىغىچه ھهر خى ــڭ ئ يىلالرنى
ــان ــڭ    . ئاچقـ ــدە بېيجىڭنىـ ــل ئىچىـ ــانچه يىـ ــر قـ ــى بىـ ــالھاتتىن كېيىنكـ ئىسـ

اســان ئــازات بواللىشــىدىكى ھــالقىلىق ســهۋەپ، قهشــقهردەك ئىددىيىــدە شــۇنچه ئ
. مۇددەتســىز مهھكـۇم بولمىغانلىقىــدىن بولســا كېــرەك  گهرمىســىۈئىـدولوگىيه ت 

زامانىۋىيىلىشـــىش  «شـــۇ ۋاقىـــتالردا بېيجىڭـــدىكى مهكـــتهپلهردە قاينىغـــان     
ــمۇ ــدۇ،  «، »غهرپلىشىشــــ ــدا قىالمــــ ــانچىلىق پهيــــ ــوكراتىيه قااليمىقــــ دېمــــ

مى كـۆپ مىللهتلىـك دۆلهتلهرنىـڭ مـۇقهررەر     ۈېدراتسىيه تۈزف «، »پاراۋانلىقنىمۇ؟
ــدۇرغان تهســىرى     »شــىمۇ؟ۈنۈيۈزل ــدە قال ــڭ مهن ــگه ئوخشــاش مۇنازىرىلهرنى دېگهن

تىــدىكى بىــر ېكۇلتفاشــۇ چاغــدا دىنشۇناســلىق  . بولغانىــدى ئىنتــايىن چوڭقــۇر
جوڭگۇلۇقالرنىــــڭ ئهنئهنىــــۋىي مهدەنيىتــــى   «ېسســــور لېكسىيهســــىدە  فپرو

دېــگهن  »ىــك تۈزۈمــدىكى تهيۋەنــدە ئهڭ ياخشــى ۋارىســلىق قىلىنماقتــادېموكرات
ــئ ــدا  . دىى ــۇالرنىال   «مهن شــۇ چاغ ــدە خهنس ــۇقالر دېگهن ــۇئهللىم، ســىز جوڭگۇل م
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دەپ جــاۋاپ  »ئهلــۋەتته«دېســهم، قىلــچه ئويالنماســتىن    »ۋاتامســىز؟ۇكــۆزدە تۇت
م، شـــۇندىن كېـــيىن مهن دۇنياغـــا باشـــقىچه قارايـــدىغان بولـــدۇ . بهرگهن ئىـــدى

نهزىرىمدىكى دۇنيـادا كاپىتـالىزىممۇ، سوتسـىيالىزىممۇ يـوق، پهقهت ئىنسـانالرال      
ــدى  ــار ئىـ ــىدىكى    . بـ ــانالر ئارىسـ ــى ئىنسـ ــڭ ۋەزىپىسـ ــادا تۈزۈمنىـ ــۇر دۇنيـ مهزكـ

ــانلىقىنى ئهڭ     ــاننىڭ ئىجادچ ــداش، ئىنس ــابهتنى قوغ ــل رىق ــانىيهتنى، ئادى ھهقق
ــدۈرۈش،   ــدە رىغبهتلهنــ ــهك دەرىجىــ ــويالش   يۈكســ ــاننىڭ ئــ ــۆزلهش، ئىنســ ، ســ

بـۇ يهردە ئىنسـان   . تهشكىللىنىش ئهركىنلىكىنى تولـۇق كاپالهتلهنـدۈرش ئىـدى   
ئۇشــبۇ يېڭــى دۇنيانىــڭ ئاساســى . ســۆزى، ئىددىيىســى ســهۋەبلىك جازاالنمــايتتى

ئـۇ ئىنسـاننىڭ    قانۇنى ئىنسانالرنىڭ ئورتاق رازىلقى بىـلهن ماقۇلالنغـان بولـۇپ    
ــۇقىن    ــۇقهددەس ھوق ــان م ــا قىلغ ــاراتقۇچى ئات ــرەك     ىي ــى كې ــىز قوغدېش شهرتس

تىلمهي ۈئــۇ يهردە بىلىــم مهلــۇم ئىــدولوگىيهنىڭ ئىهتىيــاجى ئۈچــۈن ئۆگــ. ئىـدى 
ــم   ــدا الزى ــۈن ئۆگــ بولۇدۇئىنســان ھاياتى ــانلىقى ئۈچ ــم  . تىلهتتىۈغ ــۇ يهردە بىلى ئ

ــانى،     ــاننىڭ دۇنيــ ــى ئىنســ ــۇرالى ئهمهس بهلكــ ــۈزۈمنى پهدەزلهش قــ ــۇم تــ مهلــ
كىشـىلهر شـۇنىڭ ئۈچـۈن    . قـورالى ئىـدى  شـىنىڭ  ۈنۈكىشىلهرنى ۋە ئـۆزىنى چۈش 

ــى  ــا ئىنتىلهتت ــرى      . ئۇنىڭغ ــدى، بى ــىر قىل ــا تهس ــش ماڭ ــى ئى ــدا ئىكك ــۇ چاغ ش
ىمنى تهۋســىيه  ئۈگۈنۈشــئۈرۈمچىــدە بىلىــم ئاشــۇرىۋاتقان ئاكــام ئىنگىلىــزچه     

ــرى مهكتىپىمىزنىــڭ        ــۇل ئهۋەتتــى، يهنه بى ــق پ ــدەمگه خېلــى جى ــپ يارى قىلى
ارتىــدىغان بىــر خهنســۇ بــاال تولــۇق     قېشــىدىكى ئۇيغــۇر ئاشخانىســىدا كــۈل ت   
يىلالپ كۈل تارتىـپ تاپقـان پـۇلىنى    . مۇكاپات بىلهن ئامېرىكىغا ئوقۇشقا كهتتى

ــزچه  ــئىنگىلى ــداق يهر؟    ئۈگۈنۈش ــا قان ــدەك ئامېرىك ــپ تهلپۈنگى ــهرپ قىلى كه س
ــڭ     ــۇلى ئالمىغاننىـ ــۇش پـ ــقىالرنى ئوقـ ــرى باشـ ــا مهكتهپلىـ ــقا ئامېرىكـ نېمىشـ

ــدىن    ــۇش پۇللىرىـ ــتىگه تۇرمـ ــۇ    ئۈسـ ــدۇ؟ مۇشـ ــۇل قىلىـ ــپ قوبـ ــپ بېرىـ تارتىـ
مىــدە ىنېمىشــقىالرنىڭ جــاۋابىنى تېــپىش ئۈچــۈن ئاكــام ئهۋەتــكهن پۇلنىــڭ يارد 

 .شكه باشلىدىمۈنۈگۈئېنگىلىزچه ئ
شــۇندىن كېـــيىن مېنىــڭ ئۇزاققـــا ســوزۇلغان ئىلىـــم ئىــزدەش مۇســـاپهم     
باشالندى، مهن ئۇچراتقـان سـاختا ئىلىمنىـڭ زۇلمـى، زالىـم ئىلىمپۇرۇچالرنىـڭ       
دەرس دەپ ئاتالغان مۇسـتهملىكىچىلىكى، مېنىـڭ ئامېرىكىـدا ئوقۇشـقا بولغـان      

بهزىـدە ئـويالپ قـاالتتىم، بىـر     . ئىرادەمنى ھهسسىلهپ كۈچهيتتىكى توختاتمىدى
ــدىغان    ــر تىيىنغــا ئهرزىمهي ــدە بى ــۇرۇق   ئادەمنىــڭ كاللىســىنى ۋاقتــى كهلگهن ق



 
 

9 
 

ن ئالغـان ئـون بىـر    گهپلهر بىلهن تولدۇرۇشـنىڭ ئهھمىيىتـى نـېمه؟ نىمىشـقا مه    
ــدى   ــۇ جــان بېقىشــقا  -يىللىــق مائارىــپ مېنــى كوممۇنىســت قىلىشــقىال يارى ي

يارىمىــدى؟ مېنــى ئامېرىكىغــا، ئۇنىــڭ كاپىتــالىزىم تــۈزىمىگه ئــۆچ قىلغــان       
ــكه،        ــان دۆلهت ــۇ باقمىغ ــۈن كۆرۈپم ــېمه ئۈچ ــتى؟ مهن ن ــېمىگه ئېرىش ــپ ن مائارى

 ياشاپمۇ باقمىغان تۈزۈمگه نهپرەتلهندىم؟
ئاڭلىشـــىمچه مېنىـــڭ تولــۇقتىكى بىـــر ئهدەبىيـــات ئوقۇتقۇچـــۇم  يېقىنــدا  

ــا  ــمىنى «ئانامغــ ــهددىي دۈشــ ــۇلمانالرنىڭ ئهشــ ــا مۇســ ــۇ »ئامېرىكــ مهن . دەپتــ
ئامېرىكىدا بولغاچقـا بـۇ گهپ ئىخالسـمهن ئانامنىـڭ كـۆڭلىگه كهلـگهن بولغـاي        

ئوقۇغـۇچى ۋە مـۇئهللىملهر     باالم سهن مهكتهپته مهسـجىد بـار، مۇسـۇلمان   «  ماڭا،
ىمــــــاملىق قىلىــــــدۇ دەيســــــهن، ئىســــــالم تهرغىبــــــاتچىلىرى، ئىســــــالم  ئ

دۇ دەيســهن، ۈلــۈئىنىســتىتۇتلىرى بــار دەيســهن، ئىســالم دىنــى دەرس قىلىــپ ئۆت 
ــهن،     ــدۇ دەيسـ ــىمۇ چهكلىمهيـ ــاقال قويسـ ــىمۇ، سـ ــۈمبهل ئارتسـ ــۇچىالر چـ ئوقۇغـ

ــۇ؟   ــدۇ بـ ــېمه دېگىنىـ ــڭ نـ ــا    »خانىمىڭنىـ ــا ئىراققـ ــېمه دەي؟ ئۇالرغـ ــا نـ بۇنىڭغـ
نغا ئۇرۇش ئاچقـان بـوش ھۆكـۈمىتى، ئامېرىكـا دۆلىتـى يـاكى خهلقـى        غانىستافئا

ئهمهس، بۇ يهردە ھۆكـۈمهت بىـلهن دۆلهت ئىككـى ئۇقـۇم دەپ چۈشـهندۈرەلهمدىم؟      
ته كىشـىلهر بىـر بولسـا    جهمىيهتـ ئۇچۇر مهنبهسى سۈنئىي قامال قىلىنغـان  . ياق

قالىــدۇ، دۇنيــا يېڭىلىقلىرىغــا قىزىقمــاي يــاكى قىزىقىشــتىن قورقــۇپ بىــخهۋەر  
يهنه بىــر بولســا ئۇالرنىــڭ قىزىقىشــى ئهســهبىي تــۈس ئېلىــپ كاللىســى تهرەپبــاز 

لىقلىنىـدۇ، ئـۈچىنچى بىـر ئىهتىمالـدا دۇنيـانى ئـۆزى تۇرۇۋاتقـان         بىلهن ئۇچۇرالر
مهيلـــى قانـــداق تهســـهۋۋۇر . دۆلهتـــكه، موھىتقـــا ئوخشـــۇتۇپ تهســـهۋۋۇر قىلىـــدۇ

ــى بۇرم   ــڭ چۈشهنچىس ــۇن ئۇالرنى ــ ۇقىلس ــان بول ــهۇر   . دۇۇالنغ ــر مهش ــدە بى ئۆتكهن
ــدە دېمــوكراتىيهنى   ــى مۇنبىرى ــازغۇچى بهرق ــامېرىكىچه دېمــوكراتىيه،   ئۇيغــۇر ي ئ

ــا ــدىمۇ    فئـ ــپ يۈرمىـ ــوكراتىيه دەپ ئايرىـ ــىياچه دېمـ ــوكراتىيه، ئاسـ ! رىقىچه دېمـ
جوڭگـــۇچه سوتســــىيالىزىمدا ياشــــاۋاتقان ئـــادەمگه دېموكراتىيهمــــۇ شــــۇنداق   

ۆلهت ھىــچ قاچــان ئايرىلىــپ، ئالمىشــىپ تۇيۇلمــاي قاالمــدۇ؟ ھۆكــۈمهت بىــلهن د
ــدۇ؟      ــپ بوالالم ــۈمهتنى ئايرى ــلهن ھۆك ــىلهر دۆلهت بى ــدە كىش ــر ئهل ــان بى باقمىغ
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ئهممـا بـۇ   . ئانامغا باشقا جاۋاپ بېرىشتىن ئۆزەمنى قـاچۇرۇپ گهپنـى يۆتكىـۋەتتىم   
ئهمهلىيهتــته ئوقۇتقۇچــۇم پاكىســتان يــاكى . گهپ ماڭــا ئــۇزاققىچه تهســىر قىلــدى

. ئـــارقىلىق كهلـــگهن بۇرمىالنغـــان چۈشـــهنچىنى تارقىتىۋاتـــاتتىئورتـــا ئاســـىيا 
ــر    ــڭ بى ــا، جىيهنلىرىمنى ــالى شــۇ تۇرس ــڭ ھ ــى -مۇئهللىملهرنى ــۇدايىم «بىرىن خ

دەپ  »بۇيرىسـا دەپ دىنىـي گهپ قىلمــا، خانىمغـا دەپ قويســام جاجـاڭنى يهيســهن    
ــداق قىــالي   ــوغرا چۈشــهنمهي قان ــا بۇرمىالنغــان ! تهھــدىت سېلىشــلىرىنى ت ماڭ

ــهن ــت     چۈش ــى كوممۇنىس ــان، مېن ــۇم بولغ ــدولوگىيهلهرگه مهھك ــاز ئى چه ۋە تهرەپب
ــدى  ــقهر بۇرۇنقىــــدىن ئۆزگهرمىگهنــــدەك تۇيۇلــ . قىلىــــپ تهربىــــيهلىگهن قهشــ

پهقهت ئىككىــال كهســپتىن ماگىســتىر   قهشــقهردىكى بىردىنبىــر ئــالى مهكــتهپ
بىــرى ئهدەبىيــات يهنه . قوبــۇل قىلىــدىكهن) تهتقىقــاتچى ئوقۇغــۇچى(ئاســپىرانت 

ــىزم  ــرى ماركىس ــر    . بى ــىدىن بى ــدولوگىيه نوقتىس ــى ئى ــته ئىككىلىس ئهمهلىيهت
 »ئهشــهددىي دۈشــمهن«  ،»ئاساســىي خهۋپ«مائارىــپ يهنىــال . مهركهزگه بېقىنىــدۇ

ــان   ــۈۋرۈككه باغالنغـ ــدولوگىيىلىك تـ ــدەك ئىـ ــۈن . دېگهنـ ــڭ بۈگـ ئوقۇتقۇچۇمنىـ
باشــقا  دېگىنــى بىــلهن  »ئــامېرىكىنى مۇســۇلمانالرنىڭ ئهشــهددىي دۈشــىمىنى«

ئامېرىكـا ئىزىلگـۈچى   «يىگىـرمه نهچـچه يىـل بـۇرۇن       ئوقۇتقۇچىلىرىمنىڭ ماڭـا 
ــمىنى  ــڭ دۈش ــك پهرق    »خهلقلهرنى ــىدا ماھىيهتلى ــۆگهتكهنلىرى ئوتتۇرىس دەپ ئ

ــدى  ــوق ئى ــا     . ي ــىلهرنىڭ ئېڭىغ ــمهن كىش ــالىي دۈش ــر خىي ــۇ بى ــمهك بۈگۈنم دې
ــ    ــاللىقنى پهدەزلىمهكـ ــۇنچ رىيـ ــۇم قورقـ ــر مهۋھـ ــىڭدۈرۈلمهكته، بىـ ــته ئسـ . دىىـ

ئــامېرىكىنى سهۋەبســىز دۈشــمهن دەۋاتقــانالر قۇربــانلىق بولماقتــا، مهقســهتلىك   
دۈشـــمهن دېگۈزىۋاتقـــانالر يــــانچۇقلىرىنى تـــومالپ بـــالىلىرىنى، پــــۇللىرىنى     

كىشـىلهرنىڭ بـوش مىڭىلىـرىگه    . يوشۇرۇنچه ئامېرىكىغـا يولغـا سـالماقتا ئىـدى    
چـۈنكى بېكىـك جهمىـيهت،     .ئىـدى كۆرۈنمهس قهلهملهردە سىخمىالرنى سىزماقتا 

بۇرۇختۇم موھىـت ھهرقاچـان تهرەپبـاز ئۇچـۇر، بۇرمىالنغـان ئىـددىيه ۋە ئاساسسـىز        
 .ئىدىچۈشهنچىلهرنىڭ ۋە ئۇنى تارقاتقۇچىالرنىڭ خېرىدارلىق بازىرى 

 »ئامېرىكـا ئىزىلگۈچىلهرنىـڭ دۈشـمىنى   «مهن كۆرگهن مائارىپ خـاتىرەمگه  
ــان   ــپ قويغـ ــدىدەپ يېزىـ ــهبى . ئىـ ــۈنكى سـ ــڭ  بۈگـ ــىگه بۇنىـ لهرنىڭ خاتىرىسـ

دېــگهن يېڭــى بىــر نۇسقىســى قوشــۇپ   »ئامېرىكــا مۇســۇلمانالرنىڭ دۈشــمىنى«
مهنچه ئالدىنقىسى مهلـۇم كىشـىلهرنى مهلـۇم مهزگىـل دۈشـمهنلىك      . يېزىلماقتا

كهيپىياتىغـــا گىرىپتـــار قىلســـا، كېيىنكىســـى بىـــر مىللهتنـــى ئـــۇزاققىچه        
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بىلىـم، سـۆيگۈ ۋە قهيسـهرلىككه      مهن. دۈشمهنلىك تۇيغۇسىغا مهھكـۇم قىلىـدۇ  
 .تهشنا قهلبلهرگه دۈشمهنلىك ئۇرۇقلىرىنى تېرىۋاتقانالرغا نهپرەتلىنىمهن

   



12 
 

  

)�� �! %�&�'(�	  
  
  

ــر     ــزچهم بىـ ــلىغان ئېنگىلىـ ــپ باشـ ــيهت قىلىـ ــنى نىـ ــدا ئوقۇشـ ئامېرىكىـ
ش تولىمـۇ  ۈنـ ۈگۈماڭـا تىـل ئ  . مهزگىللىك قىزغىنلىقتىن كېيىن توختاپ قالدى

ــاتتى ــۆز ئ. تهس كېلىۋاتـ ــۆزگه  ۈئېنگىلىـــزچه بىـــر سـ ــۇ سـ گهنســـهم كالالمـــدا شـ
ش ئـادەتته  ۈنـ ۈگۈتىـل ئ . مۇناسىۋەتلىك بارلىق ئۇيغۇرچه ئۇچۇرالر بـايرام قىالتتـى  

قۇرۇق يادالش ۋە دوراش جهريانى بولغاچقا مېنىڭ ئويچـان تهبئىـتىم بىـلهن ھىـچ     
بىــر  ئۇنىــڭ ئۈســتىگه بېيجىڭــدەك يــات شــهھهردە ماڭدامــدا. سىغىشــالمايۋاتاتتى

ــدىغان   ــۇچراپ تۇرى ــم؟ « ئ ــهن كى ــۈنى    « ،»س ــدى، بۈگ ــق ئى ــداق خهل ــۇر قان ئۇيغ
ــوپراقلىرى ق  » يهردە بـــوالر؟ه، قئىـــدىيهردە هقانـــداق، ئهتىســـىچۇ؟، ئۇيغۇرنىـــڭ تـ

ــىز      ــهتلىك ۋە مهقسهتســ ــۇئالالر، مهقســ ــكارە ســ ــۇرۇن ۋە ئاشــ ــدەك يوشــ دېگهنــ
ــى   ــالر مېنـ ــاپقىزىقىشـ ــى كىتـ ــا غهرق قىالتتـ ــىز خيالالرغـ ــدە . الر ۋە تهگسـ بهزىـ

ــان      ــۆزلهردىن تېمىۋاتقـ ــك سـ ــۆزلهر، نهپرەتلىـ ــان كـ ــاغىزالر، ئااليغـ ــكهن ئـ پۈرۈشـ
ئـــوغرى، مهيـــنهت كـــاۋاپچى، مهرىپهتســـىز يـــاۋايى، نومۇسســـىز       يـــانچۇقچى، «

دېگهندەك مهنىـدىكى زەھهرلهر مېنـى چهكسـىز، ئـازاپلىق سـۇئالالرغا      » كهلگۈندى
خــاس چىرايىمــدىن بىــزار بهزىــدە بهكــال گهۋدىلىــك ئۇيغۇرغــا . ئىــدىچۈمــدۈرگهن 

ــۇرمايمهن ــانلىقىمنىمۇ يوشـ ــدا    .بولغـ ــقا چىققانـ ــا ئاپتوبۇسـ ــۇ خهق «ھهتتـ مۇشـ
ــۇن ــوغرى دەپ قالمىســ ــۇچه  » ئــ ــان خهنســ ــىدە يوغــ ــگهن ئهندىشــ ــاپدېــ  كىتــ

ــۈر ــۇچتىن  ۈكۆت ــى قولــۇمنى تۇتق ــيىن بــۇ  ( .ئالمــايتتىم  ۋاالتتىم ھهم ئىكك كې
ــدىال ئهمهس ــدە   ئادەتنىــڭ مهن ــان  ئىچكىرى ىلالردىكــى خېلــى كــۆپ  ي-90ئوقۇغ

مۇشـۇنداق سـۇئالالر ۋە مۇئـامىلىلهر    ) .دوستالردا مهۋجۇد ئىكهنلىكىنى بايقىـدىم 
  ماڭـــا ھايـــاتىم ۋە ئىســـتىقبالىمنىڭ ئـــۆزۈم مهنســـۇپ بولغـــان خهلـــق بىـــلهن 

  .باغلىنىشلىق ئىكهنلىكىنى چوڭقۇر ھىس قىلدۇرۇپ تۇراتتى
تتا ئوقـۇش مهقسـهد   ېسـت مهن ئالى مهكتهپكه تهييارلىق قىلىۋاتقانـدا ئۇنۋېرى 

ئالىم مهكتهپكه قـاراپ سـهپهرگه چىققانـدا بىـر     . ئهمهس بىر ۋاسته دەپ ئوياليتتىم
ئــۈچ يىللىــق مهكتهپــته ئوقــۇپال خىــزمهتكه چىقىــدىغان ئىشــنى  «ساۋاقدىشــىم 
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دەپ ئاغىرىنىـــپ بهرگهنـــدە تـــاڭ  »قىلغـــۇم بـــارتى، بهش يىللىـــق مهكـــتهپكهن
ــدە ئهال . قالغــانتىم ــۇپبېيجىڭغــا كهلگهن ــلهن   يۇرتۇمــدا  ئوق ئوقۇتقۇچىلىــق بى

ئهممـا مېنىـڭ ئـون بىـر يىـل بىلىـم       . ئاقارتىشقا قاتنىشـىمهن، دەپ ئـوياليتتىم  
دەپ ئۆگهنگهنلىرىمنىـــڭ پهقهتـــال بىـــر ئىـــدولوگىيه ئۈچـــۈن بولغـــانلىقىنى       

ئــالى مهكــتهپكه كهلگهنــدىن كېــيىن  . بايقىغىنىمــدا قارارىمــدىن شــۈبهىلهندىم
ــىم ئوقۇتقۇچىال ــر قىســ ــان  بىــ ــرى تهييارلىۋالغــ ــچه يىــــل ئىلگىــ رنىــــڭ نهچــ

ــگهن    ــلهن كهلـ ــۇر بىـ ــۇرى نومـ ــۇنچه يۇقـ ــلىرى، شـ ــىپىكلىرىنى يادلىتىشـ كۆنسـ
ساۋاقداشـــــلىرىمىزنىڭ نـــــېمه ئوقۇۋاتقىنىـــــدىن ئهمهس پهقهت بېيجىڭـــــدا    

ــاالتتى   ــا ســ ــى ئويغــ ــى مېنــ ــدىنال پهخىرلىنىشــ ــىم . ئوقۇۋاتقىنىــ ــر قىســ بىــ
قىـدە بهزىـدە ئـاڭلىق بهزىـدە ئاڭسـىز      ساۋاقداشلىرىمىزنىڭ بېيجىڭدا ئۇيغـۇر ھهق 

ــا  ــۇن خات ــۆز      نۇرغ ــۇنالرنى ئ ــۇنداق بوغ ــا مۇش ــى ماڭ ــپ يۈرىش ــۇرالرنى تارقىتى ئۇچ
بىـر ئىـش   . يۇرتىدىال تهربىيهلهشنىڭ تهخىرسىزلىكىنى ھىس قىلـدۇرغان ئىـدى  

ــدۇ  ــىمدىن چىقماي ــالىيه ئۇنۋېرىســت    . پهقهت ئېس ــي م ــۈنى مهركىزى ــر ك تىدا ېبى
ىك خهنسـۇ بـاال مهكتىپىـدە تايـاق يهپ بىزنىـڭ خوشـنا       ئوقۇيدىغان بىر ئۈرۈمچىل
بـالىالر توپلۇشـۇپ بېرىـپ شـۇ      »قهھرىمـان «بىزنىـڭ  . ياتاققا ياردەم سوراپ كهپتۇ

ــاراق      ــىغا ھ ــدى، ۋە پايدىس ــوقۇپ كهل ــۇرۇپ س ــقىالرنى ئ ــۇپ باش ــا بولۇش نانقېپىغ
تىنى تـۈگهتكهن بىـر يۇرتدېشـىمنىڭ دەپ    ېشهرقى شىمال ئۇنۋېرىسـت . ئىچىشتى

ــم  بېرى ــدە كىـ ــىچه مهكتىپىـ ــار «شـ ــتۇم بـ ــۇردىن دوسـ ــقىالر  »ئۇيغـ ــه باشـ   دېسـ
ــمىش ــر     . چېقىاللماس ــدا بى ــا قايتقىنىم ــدە يۇرتق ــازلىق تهتىل ــى ي ــى يىل بىرىنج

ــاتالر « مهكتهپنــى بېيجىڭلىقالرنىــڭ  ســورۇندا مهن ئوقۇغــان  ئىككىنجــى ھايۋان
مهن بـــۇ گهپنــى قىلغـــان  . دەيـــدىغانلىقى ھهققىــدە پـــاراڭ بولــدى  » باغچىســى 

ھىــچ خورلــۇق ھىــس  ،پۇېيجىڭلىقالردىــنال ئهمهس شــۇ گهپنــى ھېجىيىــپ تــۇرب
ــدىم    ــلىرىمدىن نهپرەتلهن ــان قېرىنداش ــۇالرنى دوراپ دەۋاتق ــتىن ش نهزەر . قىلماس

  خهلقىمىزنىـــڭ«يىلـــدىكى بىـــر خاتىرىســـىدە  -1913خوجـــا ئۇيغـــۇر بالىســـى 
ــدۇ    ــتىن ئۇيالماي ــۇ دەپ ئاتاش ــۆزىنى چهنت ــرى ئ ــكهن »بهزىلى ــدا خىيا. دېگهنى لىم

ــلهن         ــام بى ــك ن ــان ھاقارەتلى ــۆزىنى خهق قويغ ــۇرۇنقى ئ ــل ب ــچه يى ــان نهچ توقس
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ئاتاشـتىن ئۇيالمىغــان ئۇيغــۇر بىــلهن ئــۆز قېرىنداشــلىرى ئوقۇۋاتقــان مهكتهپنــى  
ــى « ــاتالر باغچىس ــۇتۇپ »ھايۋان ــا ئوخش ــۇ      غ ــۇر ئوپم ــۈنكى ئۇيغ ــان بۈگ كالچاراۋاتق

لىسـى تهسـۋىرلىگهن ئۇيغـۇر    ئۇيغـۇر با   ئهڭ ھهيـران قـاالرلىقى  . ئوخشاش تۇراتتى
ــالى    تهربىيهســـىز قالغـــانلىقتىن شـــۇنداق دېـــگهن بولســـا بۈگـــۈنكى ئۇيغـــۇر ئـ

ــاتتى    ــى دەۋاتـ ــۇ گهپنـ ــۇرۇپ شـ ــان تـ ــته ئوقۇۋاتقـ ــىم  . مهكتهپـ ــر قىسـ ــدە بىـ بهزىـ
ــلىر ــاالق  «ىم ساۋاقداش ــىز، ق ــۇرالر مهرىپهتس ــۇش   » ئۇيغ ــپ م ــاراق ئىچى ــه ھ دېس

بهرگىــدەك تــارىخىي بىلىمــدىن  كۆتۈرەتتىيــۇ، قــاالق ئهمهســلىكىنى ئىســپاتالپ  
ــىز  ــداكار مۇئهللىملهرنىــڭ      . ئىــدىساۋاتس ــۆزگهرتىش ئۈچــۈن پى ــۇ ھــالهتنى ئ ب

ئىسـىملىك  » ئۇيغۇرشۇناسـلىق ئهنجـۈمهنى  « رىغبىتـى بىـلهن    كۆرسهتمىسى ۋە
ــتۇرغان ئىــــدۇق  بىــــر ــۇنبهرنى ئۇيۇشــ ــي مــ ــر  . ئىلمىــ ــى ھهپتىــــدە بىــ ئىككــ

الشـقان بولـۇپ ھهر قېتىمقـى    چاقىرىلىدىغان ئهنجـۈمهن شـۇنداق قىـزغىن داۋام   
بۇنـدىن باشـقا ھهر يىللىـق نـورۇزنى     . لېكسىيهدە سىنىپقا بالىالر پاتماي قـاالتتى 

» تهڭرىتـاغ لوڭقىسـى  «يىلغىـچه داۋام قىلغـان   -1995كۈتىۋېلىش مۇراسـىمى ۋە  
دىكى ئۇيغـۇر  ڭـ تهنههركهت مۇسابىقىسـى قاتـارلىق پائـالىيهتلهر ئـارقىلىق بېيجى    

مىللهتنىـــڭ، ۋەتهننىـــڭ، ئىســـتىقبالنىڭ نېمىلىكـــى  ســـىتۇدېنتالر ئارىســـىدا
ــدى   ــۇر ئويغانغانى ــدە تهپهكك ــۇر،    . ھهققى ــان دوكت ــۇق قازانغ ــاھهلىرىدە ئۇت ــۆز س ئ

مۇتهخهسىســلهردىن ئىلهــام تــوختى، زەپهر ئــابلىز، كــۆرەش ئىبــراھىم، راھىــله       
داۋۇت، ئهسئهت سۇاليمان، ئابـدۇرەئوپ پـوالت، لېتىـپ تـوختى، مهتـرېهىم سـايىت       

ىقالرنىـــڭ ھايــــات ۋە مــــۇۋەپپهقىيهت ھهققىــــدە ســــۆزلىگهن نۇتــــۇقلىرى  قاتارل
ــداق ئۆگ  ــلىرىمىزدا قانـ ــىدە ساۋاقداشـ ــنى ۋە  ۈنۈنهتىجىسـ ــداق ياشاشـ ــنى، قانـ شـ

قانداق چېنىقىشـنى بىلىـش ھهققـدىكى چۈشـهنچه ۋە تهجـرىبىلهر تارقىتىلغـان       
مهن شۇ چاغـدا ئـاتوم پىزىكىسـى ئـالىمى كـۆرەش ئىبراھىمغـا ئهگىشـىپ        . ئىدى

ــ ــڭ    ئــ ــۈز ئوقۇغۇچىنىــ ــچه يــ ــان نهچــ ــۇپ چىققــ ــتىگىچه ئۇزۇتــ اپتوبۇس بېكىــ
كهيپىياتىدىن ئۈلگىنىڭ چوقۇم كـۆز ئالـدىمىزدىكى كىشـىلهردىن، ئۆزىمزىـدىن     

 .چىقىشىنىڭ نهقهدەر موھىملىقىنى ھىس قىلغانىدىم
مىجهزىم شۇ بولسـا كېـرەك، بىـر نهرسـىنى ئـۆزەم بىـلهر بىلـمهي باشـقىالرغا         

شـكه  ۈنۈنهتىجىـدە چوڭقـۇرالپ ئۆگ  . قويۇشقا ئالـدىرايتتىم  ئۈگۈتۈپدەپ بېرىشكه، 
بهلكىــم بــۇ ئىنســانالرغا ئورتــاق بولغــان پىســخىك . ۋاقىــت يېتىشــتۈرەلمهيتتىم

ۋەيــاكى . ھــۆرمهتلىنىش ئىهتىيــاجى ســهۋەبىدىن بولۇشــى مــۇمكىن –ئىهتىيـاج  
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بهزەن . مېنىڭ بىر ئاكـام دېگهنـدەك ياخشـىلىق قىلىـش پىشـانهمگه يېزىلغانـدۇ      
ــۇ  ــالىمهن   ش ــويالپ ق ــدەك ئ ــاۋارە بولغان ــۇرۇق ئ ــدا ق ــۇر  . چاغ ــدىكى ئۇيغ ئىچكىرى

. ســـىتۇدېنتالرنىڭ مهسىلىســـىنى يىلتىزىـــدىن ھهل قىلغىلـــى بولمايـــدىكهن
ــا ئهگىشــــىپ قاقشــــىغاندەك    ــدا مهن ئېقىمغــ ــۇ چاغــ مهســــىله قانــــداقتۇر شــ

سىياســهتنىڭ زورى  . بىــلهن مۇناسىۋەتســىزكهن  »ئهيپلىــرى«مىللتىمىزنىــڭ 
ــ  ــلهن قوب ــانلىقچ  بى ــتىن ئاس ــۈپهيلى مهكتهپ ــان، ئىقتىســادىي نهپ ت  هۇل قىلىنغ

ــۈزۈكرەك دەرســمۇ ئورۇنالشــتۇرلمايدىغان   »ئىتىبــار«قوغالنمايــدىغان،  ــۈپهيلى ت ت
ئــالى مهكتهپــته ئــۆزەم   .»كهنۇدۇبۇزۇلــ«ســتۇدېنت قايســى مىلــلهت بولمىســۇن  

ــپ   ــس قىلى ــى ھى ــىنى ۋە زۆرۈرىيىتىن ــزچه ئ   مهنىس ــان ئىنگىلى ــۈگۈقىلغ  ش،ۈت
ئۇيۇشــما قــۇرۇش، لېكســىيه ئۇيۇشــتۇرۇش قاتــارلىق پائالىيهتلهرنىــڭ كىمــلهرگه،  
قانچىلىـــك بهركهت ۋە ئۈنـــۈم ئاتـــا قىلغانلىقىـــدىن بىـــخهۋەر قالـــدىم، لـــېكىن  

ئهنجـۈمهنلهردە، مۇسـابىقهلهردە ۋە يىغىلىشـالردا مېنـى     __ بېيجىڭدىكى داۋانـالردا 
ئۇالرسـىز  . ى دائىـم سـېغىنىمهن  يالغۇز قويمىغان ۋە يار يۆلهكته بولغان دوسـتالرن 

شــۇ چاغــدا ھهمســهپهر بولغــان دوســتالرنىڭ كــۆز . بــۇ مۈشــكۈل ســهپهردە ھــاراتتىم
ئالدىمىزدىكى مۇشهققهتلىك مۇساپىدە يهنه يېنىمـدا بولۇشـىنى ئارمـان قىلىـپ     

  .قالىمهن
ــدىم      ــهققهتته ئۆگهن ــلهپ مۇش ــۇل خهج ــۇنچه پ ــى ش ــدا ئېنگىلىزچىن بېيجىڭ

ئــۆزەم ئــاالقىگه خوشســىز . ەك ســهۋىيهگه يېتهلمىــدىملــېكىن ئــۆزەم رازى بولغــۇد
بولغــاچ بــۇ تىلــدا راۋان سۆزلهشــنى ئۆگىنهلمىــدىم، تىلنىــڭ يۇقــۇرقى بىرىنجــى  

. يېتهلمىـدىم  ئوقـۇش باسـقۇچىغا    كىتـاپ ئۆتكىلدىن ئۆتهلمىگهچ ئۆزەم ئـامراق  
ــدا ــۇ جهيان ــاالقىگه پهمســىز ۋە خوشســىز      ب ــدەك ئ ــدىمكى، مهن شــۇنى ھىــس قىل
بهزىدە چهتـئهلگه توغرىسـى ئامېرىكىغـا    . تىل ئۆگهنمىكى مۈشكۈلكهنئادەمنىڭ 

بهلكىـم مېنىـڭ   . چىقىپ ئوقۇش ھهققىدىكى ئىـرادەم دائىـم تهۋرىنىـپ تـۇراتتى    
تهقدىرىم شۇ بولسا كېرەك، مهن دائىـم ھاياتنىـڭ قىممىتـى ھهققىـدە ئويلۇنـۇپ      
قــــــاالتتىم ۋە قىلىۋاتقــــــان ئىشــــــىمنىڭ ئهھمىيىتىــــــدىن توختىمــــــاي     

بــۇ كىتــاپنى ( »ىنىڭ دۇنياســىفســو«شــۇ چــاغالردا بېيجىڭــدا . ىنهتتىمشــۈبهىل
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يىلــــالردا داۋۇت ئوبۇلقاســــىم ئۇيغۇرچىغــــا تهرجىــــمه قىلىــــپ نهشــــىر -2000
ــدۇردى ــگهن ) قىلـ ــاپدېـ ــدى  كىتـ ــازارلىق بولـ ــۇرا  كىتاپ. بـ ــاپتۇرى ئوتتـ ــڭ ئـ نىـ

ىــدا غهرپ پهلهسهپىســىنى كىتاپمهكتهپنىــڭ پهلهســهپه ئوقۇتقۇچىســى بولــۇپ، ئــۇ 
شــۇ چاغــدا بىــزگه مهھمــۇد    . ايهلهشــتۈرۈپ بىــر يىپقــا تىزىــپ چىقانىــدى    ھىك

دىن تارتىــپ تهجهللىگىــچه بولغــان تهۋەرۈكلىرىمىزنىــڭ ئهســهرلىرى     قهشــقهرى
لهتتى، ئهممــا مهزمــۇنى ھهققىــدە ۈتــۈگۈتىلشۇناســلىق نوقتىســىدىن تهپســىلى ئ

ــۆزلهنمهيتتى ــۆپ ســـ ــاچقىمۇ   . كـــ ــر ئااللمىغـــ ــدىن بهھىـــ ــان مهزمۇنـــ ئوقۇغـــ
بىــر قېــتىم . ئىـدى شـلىرىمنىڭ بهزىلىــرى توغرىسـى بــۇ دەرسـلهرگه ئــۆچ    ساۋاقدا

يىلـــالردا بىـــر  -1912قهدىمكـــى ئۇيغـــۇر تىلـــى دەرســـىدە مـــۇئهللىم، تۇرپانـــدا  
ــازمىنى     ــول ي ــى ق ــارۋا قهدىمك ــچه ھ ــڭ نهچ ــر  «دېهقاننى ــڭ بى ــاپىر قالماقالرنى ك

دەپ ســۇغا ئېقىتىــۋەتكهنلىكىنى ئېچىنىــپ تــۇرۇپ ســۆزلهپ  »نهرسىســى ئىــكهن
ــىم  . بهردى ــدا بىـــر ساۋاقدېشـ ــا قايتقانـ ــى «دەرس تـــۈگهپ ياتاققـ ــۇ ياخشـ ئهجهپمـ

ــان، بولمىســا    ــانىكهن شــۇ دېهق ــۈپقىلغ ــۇق  ئۈگۈن ــاۋارە بوالتت ــدى باشــقا   »ئ دېۋى
ــتى  ــلىرىممۇ تهستىقالش ــدىم،    . ساۋاقداش ــىمنى ئۇقالمى ــېمه دېيىش ــلهپته ن دەس

ىرىمىزنىــڭ ئانــدىن بۇنىــڭ ســهۋەبىنى ئــويالپ قالــدىم، مهنــچه قهدىمكــى ئهدىپل 
ــدە      ــۇدەك دەرىجىــ ــل قىلغــ ــى مايىــ ــڭ قهلبىنــ ــهرلىرىنى ئوقۇغۇچىالرنىــ ئهســ

 »ىنىڭ دۇنياسـى فسـو «ماڭـا  . يېشهلىگهن بولساق مۇنـداق بىزارلىـق بولمـايتتى   
. يېــزىش پىكــرى تۇغۇلــدى   كىتــاپشــۇنداق بىــر   ،تېپىلمــاس ئىلهــام بولــۇپ  

ە بىـر يىپقـا   تارىختىكى ئۇيغۇر ئالىملىرىنىڭ ئهسهرلىرىنى قىزىقـارلىق شـهكىلد  
تقا ئۇيغــۇر ېتىزىـپ چىقىشــنى خىيــال قىلىــپ ئۈرۈمچىــدىكى مهلــۇم ئۇنۋېرىســت 

بــۇ . كىالسســىك ئهدەبىيــاتى بــويىچه ماگىســتىر ئاســپىرانتلىقىغا تىــزىمالتتىم 
ــدى   ــوھىم بىلىنـ ــتىنمۇ مـ ــدە ئوقۇشـ ــا چهتئهلـ ــش ماڭـ ــتىم  . ئىـ ــۇ قېـ گهرچه شـ

رادە قهشــقهرنىڭ ئىمتىهانــدىن ئــۆتهلمىگهن بولســاممۇ شــۇ چاغــدا چىڭىغــان ئىــ 
بىــر كهنتىــدە خهنســۇ ســېكرتارغا تهرجىمــانلىق قىلىۋېتىپمــۇ، ساۋاتســىز كهنــت  

بېيجىـڭ داۋانلىرىـدا چېنىققـان    . مۇدىرىغا كـاتىپىلىق قىلىۋېتىپمـۇ سـۇنمىدى   
روھ بىزنـــى يېـــزا شۇجىســـىنىڭ گهنســـۇ تهلهپپۇزىـــدا ۋارقىراشـــلىرىغا بـــاش       

بــۇرادەرلهر خىزمهتنـــى   دوســت   .ئهگدۈرمىــدى، تىلالشــلىرىدىن ئــازات قىلـــدى   
ھىچ ئىش تاپالمىسـام بېيجىڭغـا قايتىـپ    «  تاشلىغىنىمدىن ھهيران قېلىشتى،

ــمهن  ــاۋاپچىلىق قىلىـ ــۈكۈتلىرىگه   » !كـ ــىز سـ ــۇالر پايانسـ ــۆزۈمنى ئـ ــگهن سـ دېـ
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سىڭدۈرىۋېتىشــتى، چــۈنكى ئـــۇالر ســىتۇدېنت بىـــلهن كاۋاپچىنىــڭ پهرقلىـــق     
ــدىغان  ــۇپلىقى تهكىتلىنىـ ــگه مهنسـ ــا ت تهبىقىـ ــيهلهنگهن موھىتتـ ــدىهربىـ . ئىـ

ــوالت      ــارەت پ ــدىن ئىب ــان، تىجارەتچى ــچى، دېهق ــادىر، ئىش ــڭ كاللىســىدا ك ئۇالرنى
قاتالم شهكىللهنگهن بولۇپ تىز پۈكۈپ كادىر بولۇشنى تىـك تـۇرۇپ كـاۋاپچىلىق    

بىر دوستۇمنىڭ يارىدىمىـدە يۇرتۇمـدا تـۇنجى ئىگىلىـز     . قىلىشتىن ئهال بىلهتتى
پىمغا ئـادەم پاتمىـدى،كهلگهنلهرنى تىـزىمالپ    تىلى كۇرسىنى ئاچقىمىندا سىنى

مائارىـپ   ئوقۇرمهنلىرىمگه مهلۇم بولغـايكى، بـۇ قـوش تىلللىـق    . ئۈلگۈرەلمىدىم
ــان   ــا ئايالنغ ــالر ئهمهس -2000بويۇنتۇرۇقق ــالر -90يىل ــدىيىل ــىنىپقا . ئى مهن س

سىغماي ئولتۇرۇشقان قارا كـۆز، قـارا قاشـالردىن كهلگۈسـىنى، ئۈمىـدنى كـۆردۈم،       
ت ئومۇمىيۈزلۈك ئىنكار قىلىنىۋاتقان ئۇ چـاغالردا شـۇ كىچىككىـنه ئۈمىـد     مىلله

  .ئۇچقۇنى قىممىتىمنى مۇئهييهنلهشتۈرۈشنىڭ ئاساسى بولدى
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ماگىســــتىر ئاســــپىرانتلىقىدىكى ئوقۇشــــۇم ھاياتنىــــڭ قىممتىـــــدىن     
ــدىن خود  ــاش ئىقتىدارىمــــ ــانلىنىش، ياشــــ ــىرەش، بېيجىگۇمــــ ــۈكســــ دا ڭــــ

بېيجىڭـدىكى  . شهكىللهندۈرگهن قاراشـلىرىمنى ئىنكـار قىلىـش ئىچىـدە ئـۆتتى     
دۆڭكــۆۋرۈكتىكى  مهكــتهپلهردىن ئاســمان زېمىــن پهرقلىــق مهكــتهپ مــوھىتى،   

يـــۈرەكنى لهخـــته قىلىـــدىغان بىچـــارە ئۇيغـــۇر جهمىيىتـــى، شـــۇ بىچارىلهرنىـــڭ  
تــكهن تېپىنــدىالرنى زامانغــا ۋە ئهســكىرەپ كه كىتــاپلىرى قالــدۇرغان كونــا ىبــوۋ

ــدارالر    ــكهن ئىلىمـ ــاپ يۈرۈشـ ــتۇك تاقـ ــگه گالىسـ ــهندۈرۈش بهدىلىـ بېقىـــپ چۈشـ
ــى   ــا ئىتتىرەتتـ ــوق ھاڭغـ ــى يـ ــۈمىتلىرىمنى تېگـ ــدا  . ئـ ــاغالردا بېيجىڭـ ــۇ چـ شـ

دوكتۇرلۇقتا ئوقـۇپ كهلـگهن يـاش ئوقۇتقـۇچىمىز ئـارقىلىق ئـامېرىكلىق ئهرەب       
ــهئىد   ــدۋارد س ــالىم ئې ــڭ ئى)  2003-1935( ئ ــتىم  نى ــلهن ئۇچراش ــى بى . ددىيىس

ــا قىلغــان شهرقشۇناســلىق غهرپنىــڭ       ــڭ قارىشــىچه غهرپ ئــالىملىرى بهرپ ئۇنى
ــۇپ   ــيه بىـــلهن تهمىـــنلىگهن بولـ مۇســـتهملىكىچىلىك قىلمىشـــلىرىنى نهزەرىـ
شهرق مىللهتلىرىنىـڭ ئـۆزى ۋە دۇنيـا ھهققىـدىكى چۈشهنچىسـىنى ئهمهلىيهتـته       

ــگهن  ــدىغهرپ اليىهىلى ــان   . ئى ــا قىلغ ــۇ بهرپ ــتهملىكىچىلىك  ئ ــى مۇس كېيىنك
ــر       ــچ بى ــويى ھى ــىرلهر ب ــتهملىكىچىلىكى ئهس ــڭ مۇس ــويىچه غهرپنى ــاتى ب تهلىم
ئۆزگهرمىگهن بولۇپ پهقهت ئىلگىركـى تهننـى قـۇل قىلىشـتىن ھـازىرقى روھنـى       

كېيىنكىسـى ئالدىنقىسـىدىنمۇ خهتهرلىـك     ،ئهسىر قىلىشـقا تهرەققىـي قىلغـان   
اكى ياۋرۇپاغا بېرىـپ ئوقـۇش ھهققـدىكى    بۇالرنى ئويلىغانسىرى ئامېرىكا ي. ئىدى

شـۇنىڭ بىـلهن ئهرەپ دۆلهتلىرىـدە    . خىيالىم بهكمۇ گۆدەكلىك بولـۇپ تۇيـۇالتتى  
ــدىم   ــا كهلـ ــۇش قارارىغـ ــى    . ئوقـ ــاقتۇرۇپمۇ ئهرەب دۆلهتلىردىكـ ــۇنچه ئـ ــا شـ ئهممـ

ــارلىرىنى ئاساســـهن  ېئۇنۋېرىســـت تالرنىڭ مـــۇكهممهل ئېنگىلىـــزچه تـــوربېتى بـ
ــدىم ــاغالرد . تاپالمىـ ــۇ چـ ــدىغان ئهزھهر شـ ــوڭ بىلىـ ــتېتىا مهن چـ نىڭ ئۇنۋېرىسـ

بهلكىــم . (ئاســپىرانتلىق دەرس جهدۋېلىنــى تــوردىن تاپالمــاي ئېچىنغانىــدىم    
ــۇ ئىشــالر جىــق ئۆزگهرگهنــدۇر  ــالى مهكتهپلىــرى ھهققىــدە  ). ھــازىر ب ئىراننىــڭ ئ
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ــان بولســاممۇ شــۇنچه ســاقالپ ت    ــزچه ئۇچــۇرالرنى تاپق ــاۋاپ  ېئىگىلى گىشــلىك ج
ــدىم ــ . ئااللمىـ ــۈرگهن    شـ ــاش كۆتـ ــىدا بـ ــالىلىرى ئارىسـ ــۇ زىيـ ــاغالردا خهنسـ ۇ چـ

ــك ۋە بۇنىڭغــا مــاس ئهۋج ئالغــان كوڭزىچىلىــق غهرپنــى كــۈچهپ       مىللهتچىلى
ــاتتى ــر  »شــىنجاڭ مهدەنىيىتــى«بىزدىمــۇ . ئىنكــار قىلىۋات ۋەكىللىكىــدىكى بى

ــالالردا   ــىم ژورنــ ــيهت   «قىســ ــانگىرلىكى، مهدەنىــ ــيهت جاھــ ــڭ مهدەنىــ غهرپنىــ
بىــر . ئىــدىشــكه باشــلىغان ۈيۈدېگهنــدەك ئۇقــۇمالر كۆپ »ىمۇســتهملىكىچىلىك

قىســىم زىيــالىالر خهنســۇ زىيالىلىرىنىــڭ مىللهتچىلىــك تهشهببۇســلىرىدىن      
ــۆتكهن     ــدانغا ئـ ــى مهيـ ــددىيىلىرىگه قارشـ ــپ غهرپ ئىـ ــدىئىلهاملىنىـ ــۇ . ئىـ بـ

كهيپىيــات ئوقۇرمهنلهردىمــۇ ئهكــس ئېتىــپ چهتــئهل ئهســهرلىرىدىن ســوۋۇش       
بۇنىڭ ئهكسـىچه ئۇيغـۇر ئوقـۇرمهنلهردە دىنغـا ۋە تارىخقـا ۋە      . كۆرۈلۈشكه باشلىدى

ئۇيغۇرالرنىــڭ رىيــال مهســىلىلىرىگه ئائىــت ئهســهرلهرنىڭ بــازىرى بهكــال ياخشــى 
لهر سـۆكۈلگهن ۋە ياتالرنىـڭ    »ئىلـلهت «رىياللىققـا ئائىـت ئهسـهرلهردىن       .ئىدى

ــهرلهر ئ   ــر ئهسـ ــۈنىگه دائىـ ــى ۋە بۈگـ ــڭ ئۆتمۈشـ ــدىكى ئۇيغۇرالرنىـ ــدە نهزىرىـ االھىـ
شۇنىڭ بىلهن مهن غهرپـته ئوقۇشـنىڭ ئهھمىيىتىنـى يوققـا     . خېرىدارلىق بولدى

ئىنگىلىزچىنـــى . تولـــۇق ۋاز كهچـــتىم  تىنئۈگۈنۈشـــچىقـــاردىم ۋە غهرىپـــتىن 
 .كه باشلىدىمئۈگۈنۈشداۋامالشتۇرۇش ئورنىغا تۈركىيه تۈركچىسى ۋە پارىسچه 

بېرىـدىغان  . ئالمـايتتى مهكتهپ ئاسـپىرانتالردىن ئـۇ چـاغالردا ئوقـۇش پـۇلى      
. تۇرمۇش پۇلى بهك ئاز بولۇپ ئهڭ تىجىگهنـدىمۇ ئـون بهش كـۈنگه ئـاران يېتهتتـى     

شـۇنىڭ بىـلهن   . ياتاق پـۇلى، كۈنـدىلىك خىـراجهتكه پـۇل تاپمىسـاق بولمـايتتى      
م خهلـق سـۆيۈپ   ۈرۈكۈنلـ   .ئاكامغا يارىدەملىشىپ نهشىرىياتچىلىققا كىرىشـتىم 

مهدەنىيىـتىگه دائىـر ئهسـهرلهرنى ئوقـۇش، تهشـۋىق      ئوقۇيدىغان ئۇيغۇر تـارىخى ۋە  
ــهرلهرنى       ــىك ئهسـ ــن كىالسسـ ــۈركى تىلالردىـ ــان تـ ــېتىش ۋە تۇغقـ ــپ سـ قىلىـ

بـــۇ ماڭـــا زىيالىنىـــڭ بىلىمىنـــى پۇلغـــا   . ئۇيغۇرچىالشـــتۇرۇش بىـــلهن ئـــۆتتى
سودىسـى قىلىـش    كىتـاپ مهن مۇشـۇ  . ئايالندۇرااليدىغان بىر يول بولۇپ تۇيۇلـدى 

ــا قـــــاراپ كىشـــــىلىرىمىزنىڭ نهقهدەر كىتاپان جهريانىـــــدا ســـــېتىلىۋاتق الرغـــ
مهرىپهتســــــۆيهر ئىكهنلىكىنــــــى ھىــــــس قىلــــــدىم ۋە ئهدەبىيــــــاتچىالرچه     
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بهلكىـم بهزى ئوقـۇرمهن دوسـتالر تـارىخ، ئهدەبىياتقـا      . ئۈمىدسىزلىكتىن قۇتۇلدۇم
الرنى خهق ئوقۇمايـــدۇ دەپ كىتـــاپدائىـــر ئهســـهرلهر ســـېتىلغان بىـــلهن پهننىـــي 

ســاقلىقنى » «بىلىــم كــۈچ» «پهن ۋە تۇرمــۇش«ىن مهن لــېك. قارىشــى مــۇمكىن
دېگهنـــدەك ئۇيغـــۇرچه پهننـــى ژورنـــال ۋە باشـــقا ئهدەبىـــي » ســـاقالش ئىشـــلىرى

ــۇمنى      ــپىرانتلىق ئوقۇشـ ــېتىپ ئاسـ ــىغا سـ ــل پايدسـ ــى يىـ ــالالرنى ئىككـ ژورنـ
ــدىم ــرۇيۇق. (پۈتكۈزىۋال ــى    ى ــدىن بىرن ــى ژورنال ــان پهنن ــا ئالغ ــىمىنى تىلغ دا ئىس

ــۇن  ــه، ش ــۆددىگه بهرس ــۆزۈم    ھ ــكه ك ــاپ كېتىش ــدەك ياش ــپ گۈل ــدا ئېلى ىڭدىن پاي
يېزىــپ ۋە نهشــىر قىلىــپ  كىتــاپشــۇ چــاغالردا مېنــى ســۆيۈندۈرگىنى ). يېتىــدۇ

مېنىــڭ . (تىرىكچىلىــك قىلىــدىغان بىــر قىســىم زىيــالىالر ئوتتۇرىغــا چىقتــى  
ــدى     ــاھىر ئهپهن ــارمۇھهممهد ت ــدىغىنىم ي ــق بىلى ــدىن -1999.) ئېنى -2007يىل

. چىلىقنىـڭ ئـالتۇن دەۋرى بولغانىـدى   پرىلىق ئۇيغـۇرالردا كىتا يىلغىچه بولغان ئا
چىلىق كىتــاپغــالىبىيهت، مورتــۇم، ئىــدىقۇت، ســاچىيه، قۇتادغۇبىلىــك قاتــارلىق 

مهن ئىككــى يىــل مۇشــۇ ئىشــنىڭ نېنىنــى     . شــىركهتلىرى دەۋر ســۈرگهنىدى 
نهشـــىر  كىتـــاپبـــابهتكه دائىـــر ىپهلهســـهپه ۋە ت  شـــۇ چاغـــدا مهخســـۇس. يىـــدىم

ان بىــر ئاكىمىزنىــڭ دېيىشــىچه ئۇيغــۇرالدىن نهشــرىياتچىلىق قىلىــپ قىلــدۇرغ
مىللهتــلهر نهشــرىياتىدىكىلهردىن ئىگىلىشــىمچه    . ۋەيــران بــولغىنى يــوقكهن  

. خهنسۇ بۆلۈمدىن قالسىال ئۇيغـۇر بۆلۈمىنىـڭ ئىختىسـادىي ئـۈنىمى ياخشـىكهن     
كېـــيىن ئىـــزدىنىش ئــــارقىلىق خۇسۇســـىي نهشـــرىياتچىلىقنىڭ جوڭگــــۇدا     

ــۇال ــهكىللهنلىكىنى      خهنس ــۇپ ش ــۈرى بول ــودا ت ــر س ــۇرالردىال بى ــقا ئۇيغ ردىن باش
ــدىم ــاغالردا . بايقىـ ــدىكهن، قايســـى      شـــۇ چـ ــالنى ھـــۆددىگه بېرىـ قايســـى ژورنـ

مهن ( ئىـدى نهشىرىياتنى ھـۆددىگه بېرىـدىكهن دەپ تامـادا يـۈرگهن ئۇيغـۇر جىـق       
نىـــڭ قاچـــاق  » ئانـــا يـــۇرت « چـــۈنكى مهن ). مئىـــدىدەل شـــۇالرنىڭ بىـــرى  

ــ ــقا باسمىس ــدۇم   30  ىدىن باش ــۇۋاھ بول ــېتىلغىنىغا گ ــارچه س ــڭ پ ــن . مى ئهركى
تىن قهشـقهردە  كىتـاپ دېـگهن  » بـۇ يهردە كېيىنكىلهرنىڭمـۇ ھهققـى بـار    «روزىنىڭ 

گه ياركهنـــت » قهشـــقهرىمهھمـــۇد «. نـــى ســـاتتىم4000يېـــرىم يىـــل ئىچىـــدە 
ــق   كىتاپ ــر يىللى ــىنىڭ بى ــۆردۈم   5000خانىس ــى ك ــراج بهرگىنىن ــان «. تى لېيىغ

ــۇالق ــدە » بـ ــېتىلدى  50،000كهم دېگهنـ ــارچه سـ ــى مهن -1998. پـ ــز«يىلـ » ئىـ
ئىسـپات ئۈچـۈن قارىسـام ،تىراجـى      نىڭ داڭقىغـا  كىتاپھهققىدە ماقاله يازاي، دەپ 

. قايتا قايتا بېسـىلغىنىنى ھىسـاپلىغاندا سهكسـهن نهچـچه مىڭغـا چىققـانىكهن      
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چۈشــۈپ  سودىســىغا ئارىالشـمىغان بولســام ئۈمىتسـىزلىكتىن نه كويغــا   كىتـاپ  
مىڭـالپ، يـۈزمىڭالپ سـېتىلىۋاتقان    . قالىدىغانلىقىمنى تهسـهۋۋۇر قىاللمـايمهن  

ئوقۇۋاتقـان نهچـچه يۈزمىـڭ     كىتـاپ الر مېنـى رىغبهتلهنـدۈرگهن، شـۇ چاغـدا     كىتاپ
ئوقـــۇرمهنى بـــار ئۈمىتلىـــك بىـــر قهۋمنىـــڭ ئهزاســـى بولـــۇش مېنـــى ئۈمىـــدكه  

ــدى ــاپ. تولدۇرغانىـ ــى كىتـ ــر ب  سودىسـ ــدا يهنه بىـ ــى جهريانىـ ــىم، بىزدىكـ ايقىشـ
دىنـدا ئوقۇغـان، يـاكى دىنىـي ۋە پهننىـي      ( مۇئاشلىق زىيالىالر بىـلهن مۇئاشسـىز  
زىيـالىالر خۇسۇسـى نهشـرىياتچىلىقنىڭ    ) بىلىملهرنى ئۆزلىگىـدىن ئـۆگهنگهنلهر  

. شـــى جهريانىـــدا بىـــر بىرىنـــى بايقىـــدى ۋە ھهمكارالشـــتىۈنۈمهزگىللىـــك گۈلل
رىياتچىلىققا ئارىلىشىشــى ئاۋامنىــڭ  بولۇپمــۇ مۇئاشســىز زىيالىالرنىــڭ نهشــى   

بــۇالرنى كــۆرۈپ ئويۇمــدا . ئوقــۇش قىزغىنلىقىنــى ھهسســىلهپ ئاشــۇردى كىتــاپ
خهلق قىزىقمىغان غهرپنىڭ ئادەم ئاسانلىقچه چۈشـهنمهيدىغان تۈرلـۈك ئىـددىيه    

ــى  ــك ئۈگۈنۈشــئېقىملىرىن ــانلىقبولۇدۇنىڭ نهقهدەر ھاماقهتلى نى تهشــهببۇس ىغ
 .قىلىشقا باشلىدىم
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ــالغىنىم دېپلــۇم بولۇپتــۇ   . ماگىســتىر ئاســپىرانتلىقىدا ئــۈچ يىــل ئوقــۇپ ئ
ــېمىگه     ــر ن ــاله ئهمهس بى ــا ماق ــا نهســىر ئهمهس ي ــدا يازغــانلىرىم ي ئوقــۇش جهيانى

ئهســـلى ئۇيغـــۇر ئالىملىرىنىـــڭ قاراشـــلىرىنى بىـــر يىپقـــا تىزىـــپ . ئوخشـــاپتۇ
ــىفســو« ــاپشــهكلىدە   »ىنىڭ دۇنياس ــازىمهن د كىت ــا  ي ــالىممۇ يوقق ــگهن خىي ې

ــى ــ. چىقت ــۇ    ۈمهن ئ ــڭ ئ ــلىكلىرىدە بىزنى ــات دەرس ــىك ئهدەبىي گهنگهن كىالسس
بۈيــۈكلىرىمىز بىــر بولســا مىللهتچــى يهنه بىــر بولســا ماركىســىزىمچى قىلىــپ   

ــاتتى  ــل قىلىن ــپ   . تهھلى ــا تىزى ــۇنى قايت ــاپب ــچ    كىت ــنىڭ ھى ــپ چىقىش قىلى
ــوق   ــى ي ــدىئهھمىيىت ــڭ  . ئى ــۈنكى مهن ئالىملىرىمىزنى ــۇ  چ ــهرلىرىدە مۇش ئهس

 :بـۇ يهردە ئىككـى مهسـىلىگه دۇچ كهلـدىم    . ئىككىال ئىددىيه بار دەپ قارىمايتتىم
ــرى ــداق     ،بىـ ــهندۈرىدىغان قانـ ــانى چۈشـ ــقا دۇنيـ ــىزىمدىن باشـ ــادا ماركىسـ دۇنيـ

ــار؟ يهنه بىــــــرى قانــــــداق قىلغانــــــدا كىشــــــىلىرىمىزنى   ــهپهلهر بــــ پهلهســــ
ــۇ   ــداتالرنىڭ تهپهككــ ــهكىلدە ئهجــ ــدىغان شــ ــۈنكىلهرگه زېرىكتۈرمهيــ رىنى بۈگــ

دۇ؟ مهن ئهجـدادالر چۈشـهنگهن ۋە چۈشـهندۈرگهن دۇنيـا، ئىنسـان،      ۇيهتكۈزگىلى بول
زادى نېمه، ئـۇنى ئوقـۇرمهنگه قانـداق ئۇسـۇل بىـلهن        ۋە تهبىئهت جهمىيهتئىالھ، 

ــتىم    ــۇش پۈتكــۈزۈپ كهت ــپ بواللمــاي ئوق ــاۋاپ بېرى ــگه ج ــۇ . يهتكــۈزىمهن دېگهن ئ
ادەم كـۆپ بولمىغاچقـا ئاسـانال بىـر ئـالى مهكـتهپكه       چاغالردا ماگىستىر ئوقۇغان ئ

چىققانـــدىن كېـــيىن ھىـــس    گهمـــۇنبهر  .ئوقۇتقـــۇچى بولـــۇپ ئورۇنالشـــتىم  
ــان    ــلهر پهقهت قااليمىغـ ــدىكى بىلىمـ ــۇر ھهققىـ ــدىكى ئۇيغـ ــدىمكى كالالمـ قىلـ

بۇنـــــــداق . دۆۋلهنـــــــگهن ماتېرىيـــــــالالردىن باشـــــــقا نـــــــېمه ئهمهســـــــكهن
ــمىغان بىلىمنــــى ئوقۇغۇچىال  ــا چۈشــــهندۈرۈش مــــۇمكىن   سېستىمىالشــ رغــ

ــكهن مهن چۈشـــهندۈرگهندەك ئوقۇغـــۇچىالر چۈشـــهنگهندەك كـــۆرۈنگهن    . ئهمهسـ
تهقدىردىمۇ بۇ بىر ماتىرىيال بولـۇپ قالىـدىكهن، ئۇالرنىـڭ بىلىمىـگه ئايلىنىـپ      

ــگهن   ــدە دۇچ كهلـ ــت خىزمىتىـ ــاكى كۆنكىرىـ ــدا يـ ــاۋاپ  ھاياتىـ ــىلىلهرگه جـ مهسـ
. ق بىـر ھىكـايهتنى قوشـۇمچه قىـالي    ڭغـا مۇنـدا  ىبۇن. قاتمايدىكهنبېرىشىگه ئهس

تهمســىللىرىگه -ىققــا ھــازىرقى ئۇيغـۇر تىلــى دەرســىدە ئۇيغـۇر ماقــال  لمهلـۇم يىل 
ــپ   ــال قىلىـ ــاننىڭ قـــۇلى  «مىسـ ــى چۈشـــهندۈردۈم  »ئىنســـان ئىهسـ . دېگهننـ
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مهۋسۈملۈك ئىمتىهانـدا بـۇ ماقالنىـڭ مهنىسـىنى قىسـقىچه ئىزاھالشـنى تهلهپ       
ــالنى   90ى قهغهز تهكشــۈرۈپ بايقىــدىمك. قىلــدىم ــۇ ماق پىرســهنت ئوقۇغۇچــۇم ب

ئــۇالرچه خاتــا كــۆرۈپ . دېــگهن مهنىــدە ئىزاھالپتــۇ »ئىنســان ئىنســاننىڭ قــۇلى«
 قالغانمىش، كۆزغۇ خاتا كۆرگهندۇ ئهقىلچۇ، ئهقىدىچۇ؟

. نــېمه قىلىــش كېــرەك؟ غهرپــتىن ســوۋۇغان كۆڭلــۈم تــۈركىيگه تهلپــۈنهتتى 
ركىيهدىكى ئۇيغـــــۇر ش ۋە تـــــۈۈنۈتـــــۈركىيهدېكى ئۇيغۇرشۇناســـــلىقنى چۈشـــــ

 الرنى تـــــۈركىيه تۈركچىســـــىدىنكىتـــــاپمهدەنىيىتــــى ۋە تارىخىغـــــا ئائىـــــت  
پ بواللمايۋاتقــــان غهرپ ئىــــددىيه ۈنۈئۇيغۇرچىالشــــتۇرۇش ئــــۆزەم ئــــانچه چۈشــــ

ــدى  ــتهك تۇيۇلــ ــدا ئهھمىيهتلىكــ ــا قارغانــ ــقا مهن  . ئېقىملىرىغــ ــدىن باشــ بۇنــ
لهتلىرىنىــڭ تۈركىيهنىــڭ تهرەققىيــات مۇساپىســىنى پۈتكــۈل مۇســۇلمان مىل    

  .بېسىپ ئۆتۈش ئىهتىماللىقى بار دەپ تهخمىن قىالتتىم
مهنچه شهرق مىللهتلىرىنىڭ زامانىۋىيلىشىشـىدا بىـر قـانچه دۆلهت ئهنـدىزە     

ــوالاليتتى ــۈركىيه   . ب ــورىيه ۋە ت ــاپۇنىيه، ك ــۇالر ي ــدىب ــدە . ئى ــڭ ئىچى ــاق   بۇنى ئورت
ــ    ــۈركىيهنى چۈشـ ــان تـ ــگه بولغـ ــىگه ئىـ ــيهت ئهنئهنىسـ ــارۈنۈمهدەنىـ قىلىق ش ئـ

زامانىۋىيلىشــىش جهيانىــدا ئۇچرايــدىغان مهســىلىلهر ۋە ئــۇالرنى ھهل قىلىــش      
ــى ئ  ــى ۋە تهجرىبىلهرنـ ــدىكى بىلىملهرنـ ــولى ھهققىـ ــۇقۈنۈگۈيـ ــۇ . ۋاالاليتتـ مۇشـ

ــاتچى    ــارەتچى تهتقىق ــلهن دۆلهت مائارىــپ مىنىســتىرلىكىنىڭ زىي مهقســهدلهر بى
ىدىن ئۆتـــۈپ ئىلتىماســـنىڭ بىرىنچـــى باســـقۇچ. تـــۈرىگه ئىلتىمـــاس ســـۇندۇم

مۇالقاتتـــا بېيجىڭـــدىن كهلـــگهن مۇتهخهسىســـلهرنىڭ    . مۇالقاتقـــا تالالنـــدىم 
 :سۇئاللىرى مۇنداق بولدى

ســهن تــۈركىيهدىكى ئىلمىــي زىيارىتىڭنىــڭ كېينكــى ئۇيغــۇر تىلــى        —
غـــانلىقىنى يېزىپســـهن، ســـهنچه ئۇيغـــۇر تىلىنـــى  ۇدۇتهتقىقاتىڭغـــا تـــۈرتكه بول

 يتى بار؟تهتقىق قىلىشنىڭ قانداق رىيال ئهھمى
مهن تــۇنجى قېــتىم بېيجىڭــدىن كهلــگهن  . بــۇ ســۇئال ماڭــا ياغــدەك يــاقتى 

نىـــڭ قـــۇدرىتىنى تونۇتـــۇپ قويـــۇش ىمۇتهخهسىســـلهرنىڭ ئالدىـــدا ئۇيغـــۇر تىل
ــتىم ــىگه  . پۇرســـىتىگه ئېرىشـ ــهتنىڭ بالـــدۇرراق كېلىشـ مهن مۇشـــۇنداق پۇرسـ
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، بىرىنجـــى. جـــاۋابىمنى مۇنـــداق باشـــلىدىم. مئىـــدىئۇزۇنـــدىن بېـــرى تهشـــنا 
ئۇيغۇرالرنىڭ تهرەققىياتى ئۇيغـۇر ئـاپتونۇم رايۇنىـدىكى باشـقا يهرلىـك مىللهتـلهر       

ئــــاپتونۇم رايۇننىــــڭ تهرەققىيــــاتى ئۇيغۇرالرنىــــڭ . تهرەققىياتىنىــــڭ پــــاراۋوزى
ــمايدۇ  ــگه ئاش ــىز ئهمهل ــا   . ئىشتىراكىس ــۇرىيهت ۋە مائارىپت ــڭ مهم ــۇر تىلىنى ئۇيغ

ــا تى   ــدىكى ئان ــاپتونۇم رايۇن ــلىقى ئ ــپ   قوللىنىلماس ــۇق چىقى ــاۋادى تول ــدا س لى
بولمىغــان نهچــچه مىليــون جوڭگــۇ پۇقراســىنى يېڭــى ساۋاتســىزلىققا گىرىپتــار   

ــدۇ ــۇر تىل .قىلى ــۇدىكى    ىئۇيغ ــاتى جوڭگ ــى ۋە تهرەققىي ــق قىلىنىش ــڭ تهتقى نى
غان قازاق، قىرغىـز، تاتـار، ئۆزبېـك، تـۇۋا، سـاالر، سـارىغ       ۇدۈشۈتۈركىي تىلالردا سۆزل

ــله   ــارلىق مىللهتــ ــۇر قاتــ ــته    رئۇيغــ ــلهن بىۋاســ ــۇقى بىــ ــڭ مهۋجۇدلــ تىلىنىــ
ئۇيغۇر تىلـى تـارىختىن بېـرى بـۇ تىلالرنـى ئـۆز قوينىغـا ئېلىـپ         . مۇناسىۋەتلىك

ئۇيغۇرچىــدىكى مائارىــپ، نهشــىرىياتچىلىق، ۋە ئىجــادىيهت  . بېيىتىــپ كهلــگهن
تــارىخنى . ئىشـلىرى يۇقـارقى قېرىنـداش مىللهتـلهرگه ئورتـاق خىـزمهت قىلغـان       

ــۈنگه قار  ــۇپ بۈگ ــاق  قوي ــدىغان بولس ــان«اي ــڭ »قۇرئ ــك   نى ــارتىيه رەھبهرلى كومپ
ئۇيغـــۇرچه تهرجىمىســـىدىن كېـــيىن   قىلغانـــدىن كېـــيىن نهشـــىر قىلىنغـــان

ــى    ــا چىقتـ ــرى يورۇقلۇققـ ــزچه تهرجىمىلىـ ــازاقچه، قىرغىـ ــك«. قـ ، »قۇتادغۇبىلىـ
ــۈرك« ــازاقچه نۇســقىلىرىمۇ    »دېۋانۇلۇغهتىــت ت ــارلىق يىرىــك مىراســالرنىڭ ق قات

ئـاپتونۇم رايـۇنىمىزدىكى ئۆزبىـك،    . ى ئاساسىدا بارلىققا كهلـدى ئۇيغۇرچه نۇسقىس
تاتــار، ســاالر، ۋە تاجىــك قاتــارلىق مىللهتــلهر بۈگــۈنگىچه ئۇيغــۇر تىلــى ئــارقىلىق 

دېــمهك، ئۇيغــۇر تىلىــدىكى تهرەققىيــات قېرىنــداش تــۈركى      . تهربىيهلهنمهكــته
ر ساھهسـىدە  بۇنـدىن باشـقا كومپىيـوتې   . تىلالر ئۈچۈن ئـۈلگه بولـۇپ كېلىۋاتىـدۇ   

ونــت ياســـىغان ئۇيغــۇر مۇتهخهسىســـلهر قــازاق ۋە قىرغىزچىغىمـــۇ    فئۇيغــۇرچه  
-20. شــى ئۈچــۈن تــۆھپه قوشــماقتا   ۇشۇقوشــۇپ ياســاپ بــۇ تىلالرنىــڭ ئۇچۇرل   

ئهسىرنىڭ باشلىرىدا ئومۇمىيۈزلۈك گۈللهنگهن ئۇيغـۇر يـېڭىچه مائـارىپى ئۇيغـۇر     
ئهگهر ئۇيغــۇر . ه ئايالنغــاندىيارىــدىكى باشــقا مىللهتلهرنىڭمــۇ تهربىــيه بۆشــۈكىگ

ــۇ     ــا بـ ــگه ئۇچرىسـ ــاتى دەخلىـ ــڭ تهرەققىيـ ــپ ۋە ئۇيغۇرتىلنىـ ــدىكى مائارىـ تىلىـ
ــدۇ  ــقا يۈزلىنىــــ ــاتىمۇ ئاقساشــــ ئهگهر . مىللهتلهرنىــــــڭ مائارىــــــپ تهرەققىيــــ

ئۇيغۇرتىلنىڭ مهۋجۇدلـۇقى تهھـدىتكه ئۇچرىسـا باشـقا تـۈركى تىلـالر يۇقۇلۇشـقا        
ھهل قىلىنغـــان مهســـىلىلهرنى باشـــقا ئۇيغـــۇر تىلـــى تهتقىقاتىـــدا . يۈزلىنىـــدۇ

چــۈنكى ئۇيغــۇر تىلــى ئــۇالر . بولــۇدۇتــۈركىي تىلالرغــا شهكســىز تهدبىقلىغىلــى 
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شـى ۋە  ۇلۇئىككىنچى، ئۇيغـۇر تىلىنىـڭ مائارىپتـا قوللۇن     .ئۈچۈن قالقان ۋە بۇالق
ــىدىكى    ــۈرك دۇنياســ ــىيادىكى ۋە تــ ــا ئاســ ــڭ ئورتــ ــاتى دۆلىتىمىزنىــ تهرەققىيــ

ــى ۋە  ــىرىنىڭ كۈچىيىشـــ ــدىلىق  تهســـ ــىغا پايـــ ــۆكتهبىر . چوڭقۇرلىشىشـــ ئـــ
ــىرىنى     ــدە تهس ــۇر ۋىاليهتلىرى ــىۋىكلىرى ئۇيغ ــيىن رۇس بولش ــدىن كې ئىنقىالبى

ئـۆزبېكچه   نى قـۇرۇپ،  ئۇنۋېرىسـتېتى كېڭهيتىش ئۈچـۈن تاشـكهنتته ئورتـا ئاسـىيا     
ئۇيغـۇر، قـازاق، قىرغىـز ھهتتـا بىـر        مائارىپ ئارقىلىق ئۇيغۇر دىيارىدىن كهلـگهن 

بـۇ ئـارقىلىق تهسـىرىنى    . ل ، تاجىك ۋە شـىبهلهرنى تهربىـيهلىگهن  قىسىم موڭغۇ
يىلالرغىـــچه ســـاقالپ -1960ئۇيغـــۇر دىيارىـــدا تېـــزلىكته كېڭهيـــتكهن ۋە ئـــۇنى 

ھــازىرقى ھۆكــۈمهت رۇســالرنىڭ بــۇ تاكتىكىســىنى قوللۇنــۇپ ئۇيغــۇر . قااللىغــان
ىدىغان تىلىدىكى مائارىپ ئارقىلىق ئورتـا ئاسـىيادىكى تـۈركى تىلـالردا سۆزلىشـ     

بۇنـــداق بولغانـــدا يىلىغـــا . مىللهتلهرنــى تهربىـــيهلهش مهقســـىدىگه يېتهلهيــدۇ  
ــۈزلهپ  ــاتى   (ي ــۈز ئوقۇغــۇچى جوڭگۇنىــڭ مۇكاپ قازاقىســتاندىن يىلىغــا ئىككــى ي

ــا ئاســـىيالىق  ) بىـــلهن ئوقۇيـــدۇ ــان ئورتـ ــا كېلىـــپ ھهقســـىز ئوقۇۋاتقـ جوڭگۇغـ
تاپشـۇغۇچىالرنىڭ   ئوقۇغۇچىالرنىڭ خهنسۇچه تهييارلىق مـۇددىتى قىسـقاراپ بـاج   

ئۇيغۇر تىلىـدىكى مائارىـپ يوقۇتۇلـۇش ئورنىغـا     . قان تهرى كۆپ تىجىلىپ قالىدۇ
سـتان، بالقـان يېـرىم    غانىفتهرەققىي قىلدۇرۇلسا ئوتتۇرا ئاسىيا، ئىـران، ئىـراق، ئا  

ســىيه تېرىتورىيىســىدە ياشــاۋاتقان ئىككــى يــۈز مىليونــدىن ئــارتۇق  ئــارىلى ۋە رو
هرزەنتلىرىنـى ئۇيغـۇرچه جوڭگـۇ مائارىپنىـڭ ئوبىكتىغـا      پ  تۈركىي مىللهتلهرنىڭ

ئهرزان ماللىرىغــــا   مائارىــــپ ئـــارقىلىق جوڭگۇنىــــڭ . بولــــۇدۇئايالنـــدۇرغىلى  
. بولـۇدۇ خېرىدارلىق قىلىۋاتقـان بـۇ كىشـىلهرنىڭ قهلبىنىمـۇ مايىـل قىلغىلـى       

 ...ئۈچىنجى،
ــتى  — ــت توش ــهن ۋاقى ــى   . كهچۈرىس ــهن بېيجىڭن ــۇئال، س ــاخىرقى س ئهڭ ئ

 ۇرامسهن؟ياقت
 .پهقهت ياقتۇرمايمهن —
ۋاقتىمىـز بولغـان بولسـا ئۇيغۇرتىلنىـڭ رىيـال      . ھه، بولدى، رەھمهت ساڭا —

ــار     ــاڭلىغۇمىز ب ــانلىرىڭنى ئ ــىدىكى باي ــى توغرىس ــدىئهھمىيىت ــقىالرغا . ئى باش
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 .دېمىگهن، ساڭا دەۋىتهيلى، سهن مۇالقاتتىن ئۆتتۈڭ
ا بىزنىــڭ مهكتهپتىكــى يولــد. مۇالقــاتتىن ناھــايىتى كهيــپىم چــاغ چىقــتىم

 .ئۇيغۇر مۇدېر ئۇچراپ قالدى
 قانداق بولدى؟) مۇالقات(ھه، مىيهنشى  —
 .ئۆتتۈم —
 .قىلىدۇ) تهكشۈرۈش(ئۇنداق ئاسان بولماس، بېيجىڭدا قايتا پۇچا —
 قانچه سۇئال سورىدى؟ —
ئىككى، بىرسى بهك ئـۇزۇن، سـىزگه جـاۋابىمنى بىـر ئىككـى ئـاغىز گهپ        —

ــاقتۇرۇش   يهنه بىـــــرى. ايمهنبىـــــلهن دەپ بواللمـــــ مېنىـــــڭ بېيجىڭنـــــى يـــ
 .ياقتۇرماسلىقىمنى سورىدى

 نېمه دەپ جاۋاپ بهردىڭىز؟ —
 .دېدىم ،پهقهت ياقتۇرمايمهن —
ــوق   — ــد ي ــدى ســىزدە ئۈمى ئۇالرنىــڭ بېيجىڭنــى . شــۇنداقمۇ دەمســىز، بول

ياقتۇرامســـهن دېگىنـــى جوڭگـــۇ كومپارتىيهســـىنى ياقتۇرامســـهن، ۋەتهننىـــڭ      
ــى ق ــۇ    بىرلىكىن ــهن، دوڭت ــى تۇرامس ــۈنچىلىككه قارش ــي بۆلگ ــهن، مىللى وغدامس

ــى    ــداق دېگىن ــدانىڭ قان ــا مهي ــىز  . تېرورچىلىرىغ ــي، س ــاپھهيىيي نى كــۆپ كىت
مۇشـۇنداق ھـالقىلىق   . ئوقۇغان بىلهن تـازا چۈشـهنمهي ئوقۇيـدىغان ئوخشايسـىز    

بـۇ ئادەمنىـڭ قالغـان گهپلىـرى تـازا قۇلۇغۇمغـا       …سۇئالنىمۇ چۈشـهنمىدىڭىزمۇ؟ 
. بىلــله بىــر نهزرىــگه بــاردۇق ئــۇ يهردىمــۇ بــۇ گهپنــى تۈگهتمىــدى       . ىــدىكىرم

مېنىـڭ  . خىيالىمغا بۇ گهپـكه مهنىـداش گهپلهرنـى بۇرۇنمـۇ ئـاڭلىغىنىم كهلـدى      
بىرىنجــى قېــتىم خىــزمهت تاشلىشــىمغا ســهۋەپ بولغــان ھېلىقــى گهنســۇلۇق    
مـــۇتىههم شـــۇجى ھهققىـــدە قهشـــقهر پىـــداگوگىكا ئىنىســـتىتوتىدىكى بىـــر       

 .سور بىلهن پاراڭلىشىپ قالغانىدىمېسپپوپر
ــلهن ئۇرۇشــتىڭىز؟ تېخــى خىزمهتنىمــۇ تاشــالپ     — ــېمه، ســىز شــۇجى بى ن

ھهي نـــادان بـــاال، ھـــازىر دىهقانالرنىـــڭ مهجبـــۇرى كىـــۋەز، بۇغـــداي ! چىقتىڭىـــز
ســىزنىڭ قارشــى چىققىنىڭىــز بىــر شــۇجى  . تېرىشــى دېــگهن سىياســىي ۋەزىــپه

ســىز قهشــقهر   . سىياســىي بــۇيرىقى   ئهمهس، ئــاپتونۇم رايۇنلــۇق پارتىكومنىــڭ   
دېـــگهن يهردە سىياســـىي بىـــلهن ئويناشـــماقچىما، دەرھـــال شـــۇجىغا يېلىنىـــپ 
سىياســـىي خاتـــالىقىڭىز ئۈچـــۈن كهچـــۈرۈم ســـوراڭ، مـــۆرىتى كهلســـه يىغـــالپ  
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 …يېلىنىڭ
بىـرى ئىـدولوگىيهلهر قهسـىرى    . يۇقارقى سۆھبهتلهر ئالى مهكتهپته يـۈز بهردى 

ــر  ــقهردە، يهنه بىـ ــان قهشـ ــوپ  بولغـ ــگه خـ ــقا گهپ ھىچكىمـ ــادتىن باشـ ى ئىقتىسـ
ــودا  ــدىغان لهنج ــى ئۇيغــۇر    . كهلمهي ــداق دېگهنلهرنىــڭ ھهر ئىككىلىس . ماڭــا بۇن

ــرى  ــق  -50بى ــڭ داڭلى ــالردا مهملىكېتىمىزنى ــۈزگهن ئۇنۋېرىســتېتىيىل نى پۈتك
ېسســـور، يهنه بىـــرى خهنســـۇچه    پئارامـــدىكى قهشـــقهرلىك لۇشۇنشـــۇناس پروپ   

  ئىچكىرىــدىكى ئــالى مهكتهپنــى تــۈگهتكهن  ىرى يىلالرنىــڭ ئــاخ -80ئوقۇغــان، 
تــۆۋە دەيــمهن . غۇلجىلىــق دوتســىنىت، بىــر ئــالى مهكتهپنىــڭ مۇئــاۋىن مــۇدېرى

ئوخشــىمىغان دەۋردە، ئوخشــىمىغان زېمىنــدا چــوڭ بولغــان ئىككــى ئۇيغۇرنىــڭ  
ئويى نېمانچه ئوخشايدۇ؟ مهنچه مۇنداق كىشـىلهر دۆلهتنىـڭ يـۈكى، خىزمهتنىـڭ     

مهن ئۇالرنىــــــڭ دېگىنىــــــدەك . ققىياتنىــــــڭ مىتىســــــىتوسالغۇســــــى، تهرە
مـــۇ كهتمىـــدىم، دۆلهتنىـــڭ مۇكاپـــاتىنى تولـــۇق ئېلىـــپ بـــاج  »خاتالىشـــىپ«

ۋاتقان خهلقنىـــڭ قـــان تهرى، مېنىـــڭ ھـــاالل ئهمگىكىمنىـــڭ بهدەلـــى  ۇتاپشـــۇر
بولغـــان مۇئاشـــىمنىمۇ كهم قىلمـــاي تـــۈركىيهدىكى ئىلمىـــي زىيـــارىتىمنى      

  .لىدىممتاما
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ئانـام دائىـم    .الر مهيدىسىنى كېرىپ مهسخىرىلىك كـۈلگهنچه ئۆتىـۋەردى  يىل
قــانۇنىيهتتهك تۇيۇلــۇپ    دەيتتــى، بــۇ ماڭــا خــۇددى   » يىلــدىن يىلغــا بهتــتهر  «

ئارىــدا مېهــرى ئىسســىق تۈركىيهنىمــۇ چــۆرگىلهپ . كالالمــدىن نېــرى كهتمىــدى
ــدۇم  ــگهن بولـ ــڭ . كهلـ ــدە تۇرغانلىقىمنىـ ــڭ پهرۋ  ۋەدەمـ ــدا ۋەدە ئالغۇچىالرنىـ ايىـ

ــيىن بىلــدىم    ــوقلىقىنى قايتقانــدىن كې ــى ئۈچــۈن ۋەتهنــگه    . ي ئۇالرنىــڭ پهرۋاي
قايتقىنىمــدىن ئهڭ شــاتالنغىنى كــۆز  . قايتمىغــاچ مــاڭىمۇ غهلىــته تۇيۇلمىــدى 

كـۈنلهر  . ئانام، كۆيۈملۈك قېرىنداشـلىرىم ۋە بهختلىـك ئـائىلهم بولـدى    -نۇرۇم ئاتا
ېيجىڭـدا ئېغىـز ئالغـان يـارا يهنه     ، بئىـدى مهنىسىز تهكرارلىقىنـى داۋام قىلماقتـا   

ــپهئهتكه    ــگه باغالنغــان شــىنجاڭچه زىيــالىلىق، مهن شهلۋەرەشــكه باشــلىدى، ئهمهل
ــۇچه     ــان جوڭگ ــارەتكه ئايالنغ ــىۋەت، تىج ــىلىك مۇناس ــان كىش ــات   باغالنغ تهتقىق

ئۆيلهنـدىم،  «بىر كـۈنى بىـر دوسـتۇمغا تېلپونـدا     . يۈرەكتىكى يارىنى يىرىڭالتتى
. دەپ تاشـلىدىم  »ىق بولـدۇم، لـېكىن يهنه خـوش بواللمىـدىم    ئۆي ئالـدىم، بـالىل  

كۆچـۈپ كېتىـدىغان قـازاقتهكال    «بۇرادەرلىرىمدىن بىـرى    ئارىدا ئۆيۈمگه كهلگهن
ــهنغۇ؟ ــتاز    » ئولتۇرۇپسـ ــزى، ئۇسـ ــورۇنىمىزنىڭ ئهزىـ ــپ، سـ ــۈلكه قىلىـ ــدى كـ دېـ

ســـهپهرگه ھازىرالنغـــان ئـــادەمگه جىـــق نهرســـىنى يىغىـــۋېلىش  «تهكلىماكـــانى 
بـۇ سـۇئال باشـقا ھىـچ     » سـهپهر قايـان؟  «. دېـدى مهنىلىـك قىلىـپ   » ىلىقارىچئاۋ

كىمنىڭ ئېسىگه كهلمىـدى، چـۈنكى بىـر ئوبـدان ئـۆيى، ۋاپـادار ئايـالى، يوقنىـڭ         
ــار         ــى ب ــكهن يېش ــزلهپ كهت ــېلىال ئېگى ــدىن خ ــى، ئۆزى ــىمۇ ئهمىل ــدا بولس ئورنى

گه قـاراڭغۇ  مهندەك ئادەمنىڭ يهنه نېمه سـهپهرگه ئاتلىنىـدىغانلىقى بـۇرادەرلىرىم   
  .»ئامېرىكا__ سهپهر «ئىچىمدە خىتاب قىلدىم . ئىدى

 بېيجىڭـدا  .موھىت ئادەمنىڭ تهپهككۇرىنى ۋە ھهرىكىتىنـى بهلگىلهيـدىكهن  
غـان، تىرىشـقانلىكى ئادەمنىـڭ مـۇۋەپپهقىيىتى     ۇدۇھهممه ئىش ئۆز يولىدا بول __

ــڭ كهلگۈ     ــانلىقىم مېنى ــدىغان يهردە ئوقۇغ ــراق بولماي ــدىن يى ــۆز ئالدى ــىگه ك س
ــدىن   بولغــان ئىشــهنچىمنى قۇۋۋەتلىگهنمــۇ  ــلهت تهۋەلىكى ــاكى ئادەمنىــڭ مىل ي

ــته     ــالى مهكتهپ ــۇم ئ ــدىكى مهل ــدىغان ئىچىكىرى ــدارى تهكىتلىنى ــرەك ئىقتى  بهك
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خىزمهت قىلغانلىقىم تـۈرتكه بولغـانمۇ، بـۇالر ماڭـا ئـانچه ئېنىـق ئهمهس، ئهممـا        
ئهۋج ئالغــان  الىلىرىمىزدا مهن ئۈرۈمچىــدە ۋە باشــقا ئۇيغــۇر ۋىاليهتلىرىــدىكى زىيــ

ھىـــچ ئىـــش قىلدۇرمايـــدۇ، ســـىڭگهن نېنىڭنـــى يه، مۇناسىۋەتســـىز ئىـــش       «
ھىـچ  . مئىـدى دېگهندەك ئىددىيهلهرنىڭ تهسىرىدىن ئاساسـهن خـالى   » ...پۈتمهيدۇ

ئىــش قىلدۇرمىســـا ســهۋەبىنى ســـوراش، شـــۈكرىگه زورلىســا شـــۈكرىگه اليىـــق    
ــىۋەتكه مهجبۇرلى  ــش، مۇناسـ ــى تهلهپ قىلىـ ــىپى  نىمهتنـ ــى شـ ــا بهلگىلىمىنـ سـ

  .ئىدىكهلتۈرۈش مېنىڭ مىزانىم 
تىغا ېبېيجىـڭ ئۇنىۋېرىسـت    ئۈرۈمچىدىكى مهن ئىشـلهۋاتقان ئـالى مهكـتهپ   

. ئىشـــلىگهن يىلىـــم توشـــمايمىش  . ئىمتىهـــان بېرىشـــىمىگه قوشـــۇلمىدى  
ــۋانىم      ــهۋەبى ئۇن ــمىش، س ــاممۇ بولماس ــاس سۇنس ــا ئىلتىم ــڭ مۇكاپاتىغ دۆلهتنى

ــدا  ــدا بهرســه كېــرەك توشــمايمىش، قارىغان . مۇكاپــاتنى قېرىــپ ماڭالمــاس بولغان
ــا كــۆز تىكــتىم   ــارالىق مۇكاپاتالرغ ــلهن خهلقئ ــارالىق . شــۇنىڭ بى نۇرغــۇن خهلقئ

مۇكاپاتالر ھهققىدىكى خهنسۇچه ۋە ئېنگىلىـزچه ئۇچۇرغـا ئېرىشـكهندىن كېـيىن     
بــۇالردىن . بـۇالرنى خىزمهتــداش، تونـۇش ۋە دوســت بــۇرادەرلهرگه تهۋسـىيه قىلــدىم   

نـامراتلىق،  «بۇالرنىـڭ نىشـانىدىكى  . ىزىقتـۇردى ورد مۇكاپـاتى مېنـى بهكـرەك ق   ف
، ئىنســــانىيهتنىڭ ئورتــــاق مــــۇۋەپپهقىيىتىنى قولغــــا تۈگۈتــــۈشنــــادانلىقنى 

مهسـئۇلىيهت ۋە ئىجتىمـائى ئـادالهتنى تهكىــتلهش، ھهر     يكهلتـۈرۈش، ئىجتىمـائى  
ىللىگۈچىلهرنى ســاھهلهردە تهشــك  رتهرەققىياتىغــا ئاالقىــدا  قايســى رايۇنالرنىــڭ 

ــيهلهش ــاتالندۇردى  » تهربىـ ــۇ شـ ــى تولىمـ ــۇنالر مېنـ ــدەك مهزمـ ــڭ . دېگهنـ فوردنىـ
. ئىلتىماس جهدىۋىلى مېنىـڭ ھايـاتىمنى بىـر قـۇر خۇالسـىلهپ چىققـان بولـدى       

مهن فورد مۇكاپاتىغا ئىلتىماس قىلىش جهريانىدا مۇشۇ كـۈنگىچه ئۇيغـۇرنى بىـر    
ــائىنىق ئوب ــتېنـ ــۈپىتىدە  كىـ ــهۋۋۇر سـ ــدىم قىلغىن تهسـ ــى بايقىـ ــۇ . ىمنـ مۇشـ

ــگهن      ــق دۇچ كهلـ ــى، خهلـ ــڭ مهدەنىيىتىنـ ــىغانلىرىم خهلقنىـ ــۈنگىچه قاقشـ كـ
كىرزىسنى ۋە ھهل قىلىش يـوللىرىنى چۈشهنمهسـتىن غۇتۇلداشـتىن باشقىسـى     

مهن ئۇيغۇرنى ئۆزەمگىمـۇ يـورۇق بولمىغـان بىـر مهنزىلـدە كۆرۈشـكه       . ئهمهسكهن
ــ ــى چۈشـ ــتىمۈنۈئىنتىلگىنىمنـ ــۇرنى . پ يهتـ ــڭ ۈنۈچۈشمهن ئۇيغـ ــته ئۇالرنىـ شـ
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ــمه     ــۇرۇپ ئهمهس، ئۇيغۇرنىــڭ ھهم ــدە، ئىددىيىســىدە ياشــاپ ت تۇيغۇســىدا، ئادىتى
نهرسىسىنى ئۆزگهرتىش، ئىنكـار قىلىـش مهيدانىـدا تـۇرۇپ پىكىـر قىلغىنىمنـى       

فــورد ماڭــا ھهمــمه ئىشــنى ئهتراپىمــدىن، مهھهللهمــدىن . ھىــس قىلىــپ يهتــتىم
ۇنداق ئېنىـق ئىجتىمـائى خىـزمهت    چـۈنكى ئـۇالر دەل مۇشـ   . باشالشنى ئـۆگهتتى 

مهن بـــۇ . پىالنـــى ۋە ئهمهلىـــي تهتقىقـــات پىالنـــى تۈزۈشـــنى تهلهپ قىلىـــدىكهن
مۇكاپاتقا ئىلتىماس سۇنۇش جهريانىدا ئىلگىرى ھىـچ قانـداق تهمهسـىز قىلغـان     
ــرىم       ــزمهت تهجرىبىلى ــائى خى ــڭ ئىجتىم ــتىم مېنى ــۇ قې ــڭ ب پائالىيهتلىرىمنى

. لۇشـــۇمغا ئاســـاس بولغـــانلىقىنى كـــۆردۈم ھىســـابلىنىپ مۇكاپاتقـــا نائىـــل بو
ــۆزى       ــانى ئـ ــۇ دۇنيـ ــوۋىلىرىمىز بـ ــا بـ ــان ئاتـ ــى ياراتقـ ــق مهدەنىيىتـ تېرىمچىلىـ

ئېتىزغـــا ئوخشـــىتىدۇ، ۋە بىزنـــى  شــۇغۇلالنغان دېهقـــانچىلىق بىـــلهن بـــاغالپ 
مهن دوســتلۇرۇمنىڭ قوللىشــى بىــلهن . ئۇنىڭغــا ياخشــىلىق تېرىشــقا بۇيرۇيــدۇ

ــا   ــكىللىگهن، ئىئ ــۈمهن تهش ــۇرس    ئهنج ــتۇرغان، ك ــابىقه ئۇيۇش ــان، مۇس نه توپلىغ
ئاچقان، ئهمما بـۇالرنى بىـر قىزغىنلىـق، بىـر ئوتنىـڭ تۈرتكىسـىدە قىلغـان، ئـۇ         

ىمـــائى چاغـــدا بىـــر چـــاغالردا فوردقـــا ئوخشـــاش بىـــر مۇكاپاتنىـــڭ مۇشـــۇ ئىجت 
خىيــــالىمغىمۇ كىرىــــپ   بېرىلىــــدىغانلىقىخىزمهتلىــــرىم بهدىلىــــگه ماڭا 

لىرىمىز ئېيتقانـــدەك ياخشـــىلىق تېرىغـــان   ئاتـــا بـــوۋى . ئىـــدىچىقمىغـــان 
ــىلىق تېــرىش ئۈچــۈن ياشــايدىغان،        ــمهن، خۇداغــا شــۈكۈر، دۇنياغــا ياخش ئىكهن
باشقىالرنى يىسۇن دەپ يـول بويىغـا ئـۈجمه تىكىـدىغان، ئۇسسـىغانالر ئىچسـۇن       

ــا،        دەپ ــدىن چالم ــۇن دەپ يول ــقىالر پۇتالشمىس ــدىغان، باش ــۆل چاپى ــا ك بىكارغ
ــامرات قوشــنىمىز سۇنمىســۇن دەپ دەرۋازىســىنى  تىكهنلهرنــى ئېلىۋېتىــد ىغان، ن

ــۈك      ــان بۈي ــڭ پۇشــتى قىلىــپ ياراتق ــۇغ خهلقنى ــۇرۇپ ياســىمايدىغان ئۇل ــۇلى ت پ
 .رەببىمگه مىڭ مهرته تهشهككۈر
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. بېيجىڭــدا بىــر مهزگىــل تــۇرۇپ قالــدىم  رەســمىيهتلهرنى بېجىــرىش ئۈچــۈن
بىـر يېـرىم مىليارتقـا يـېقىن       .ئېگىزلهپتـۇ  پتۇ، بىنـاالر تېخىمـۇ  ۈرۈبېيجىڭ ئۆزگ

ــان     ــپ، ئېچىلىۋاتقـ ــتىدىن قېزىلىـ ــتى ۋە ئۈسـ ــاج، يهر ئاسـ ــان بـ ــق تۆلهۋاتقـ خهلـ
يـول  . بـايلىقالر بـۇ شـهھهرنىڭ بىنـالىرىنى پارقىرىتىـپ، يـوللىرىنى كهڭهرتىپتـۇ       

بۇتخانىالرنىـــڭ -بويلىرىنىـــڭ يېشـــىللىقىغا، قهدىمكـــى بىناالرنىـــڭ، چىركـــاۋ 
مهن . غا ۋە گهۋدىلىنىشـىگه ئاالھىـدە كـۈچ سـهرپ قىلىنىپتـۇ     ساقالپ قېلىنىشـى 

يول بويلىرىدا بۇندىن ئـون نهچـچه يىـل بـۇرۇن پهقهت كۆرۈنمهيـدىغان بىـر قـانچه        
  . چىركاۋنىڭ ئاالھىدە مهيدان بىلهن گهۋدىلهنگىنىگه بهكرەك دىققهت قىلدىم

ــۇر بىناكارلىق  ــۇنىلىرى ىقهشــقهردىكى ئۇيغ ــڭ نهم ــا  نى ــدىكى تارىخت  بېيجىڭ
خهلقنىــڭ خۇنىغــا پــۈتكهن ئوردىالردىنمــۇ قهدىرســىزمىدى؟ خهلقــقه پــوقىنى       
ــدا، ماۋزىــدوڭنىڭ       ــتانلىقى ئــۆز جايى ــانخور پادىشــاھالرنىڭ قهبرىس ــۈزگهن ق يىگ
ــرى ئۇيغــۇر خهلقنىــڭ،        ــارىخنى ياراتقــان ئهمگهكچىلهرنىــڭ بى ــى بــويىچه ت گېپ

ــڭ ــ   ئۇالرنىــ ــى قايســ ــڭ قهبرىســ ــالىم ئۆلىمالىرىنىــ ــڭ، ئــ ى قهھرىمانلىرىنىــ
ــاز      ــدىكى خوجانىيـ ــدى؟ ئۈرۈمچىـ ــران قىلىنـ ــانۇ ۋەيـ ــوراپ خـ ــدىن سـ ئهمگهكچىـ
ــتانلىقى قېنـــــــى؟ قهشـــــــقهردىكى ئارىســـــــالنخان   ھاجىمنىـــــــڭ قهبرىســـــ
قهبرىســـتانلىقىدىكى بـــوۋىالر قېنــــى؟ بېيجىڭـــدىكى تهرەققىيـــات ئــــادەمنى     
ــهك       ــلهن يۈكس ــۈمهت بى ــي ھۆك ــدىكى مهركىزى ــېكىن بېيجىڭ ــۆيۈندۈرەتتى، ل س

ــ  ــى ساقالشـ ــڭ   بىردەكلىكنـ ــك ئاغۋاتالرنىـ ــان يهرلىـ ــپ كاركىراۋاتقـ قا ۋەدە قىلىـ
بېيجىڭنىڭ بۇنـداق ئېسـىل قىيـاپىتىنى ئـۆلگه قىلىـپ بىرلىكنـى قۇغـدىماي        

  .ئادەمنى نهپرەتلهندۈرەتتى  بۆلگۈنچىلىكى قىلىۋاتقان 
ــىدا      ــىنجاڭ ۋاكالهتخانىس ــامىقىمىز ش ــى ت ــدىن كېيىنك ــا كهلگهن بېيجىڭغ

كى خاتـا تهرجىمىنـى مۇشـۇنداق    ىۋىسكىسـىد مهن مهزكۇر ئورۇننىڭ ئۇيغـۇرچه ۋى (
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تاماققا بېرىپ كهلگـۈچه كىشـىلهر بىـزگه ئهدەپلىـك مۇئـامىله      . بولدى  )تۈزەتتىم
دېـمهك، بېـيجىڭلىقالر يـات    . بىزگه ئېنگىلىزچه گهپ قىلـدى   قىلدى، قانچىسى

چهتـئهللىكهر بىـلهن ئاالقىنىـڭ    . ئىـدى ئېرىقتىكى كىشىلهرنى كـۆرۈپ كـۆنگهن   
ــات  قويۇقلىشىشــى ۋ ە ئولمپىكنىــڭ ئالدىــدىكى تهشــۋىقات بېيجىڭلىقالرنىــڭ ي

دەپ قــاراپ كهمســىتىدىغان ) ئۇيغــۇر(ئېرىقتىكىلهرنىــڭ ھهممىنــى شــىنجاڭلىق
لــېكىن شــىنجاڭ .(ئىــدىئــون نهچــچه يىــل بــۇرۇنقى قىلىقىغــا تۈزۈتــۈش بهرگهن 

 ).ۋاكالهتخانىسىدىن باشقا يهردە ياتاق بهرمهيـدىغان ئىـش ھـازىرغىچه ئۆزگهرمهپتـۇ    
بــۇرۇن شــىنجاڭ ۋاكالهتخانىســى ئىچىــگه ياتاقتــا ياتقــانلىق كىنىشكىســى يــاكى 
ــۇ     ــۈزمهيتتى، ب ــادەم كىرگ ــزمهت كىنىشكىســى بولمىســا ئ مهزكــۇر ئورۇننىــڭ خى

پتــۇ، چــۈنكى قــورۇ ئىچىــدە بىــر قــانچه يهردە خوجــايىنى ۋە       ۈرۈقېــتىم بــۇ ئۆزگ 
ــدىكى بول  ــى دىنـ ــپىزىنىڭ قايسـ ــلۇبىدى  ۇئاشـ ــۇر ئۇسـ ــائىنىق، ئۇيغـ ــى نـ كى شـ

ــۇلمان« ــۈك     » مۇس ــىنجاڭنىڭ تۈرل ــقا يهنه ش ــدىن باش ــارىكهن، بۇن ــى ب ئاشخانىس
ــارىكهن   ــوپ ســاتىدىغان بازارچــاقمۇ ب ھهر قايســى مۇســۇلمان . مهھســۇالتلىرىنى ت

ئهللىرىــدىن كهلــگهن ئهلچىــلهر، ۋەكىلــلهر ئــۆمهكلىرى قاتــارلىق مۇســۇلمان       
 .دۇنياسىنىڭ مىهمانلىرى بۇ يهردە غىزالىندىكهن

ــا  ــارىخىي خ ــۈچىنچى    ت ــۇرۇنقى ئ ــدىن ب ــۇرالر مىالدى ــدا ئۇيغ تىرىلهرگه قارىغان
ــان  ــلهن ئاالقىســىدا      ئهســىردىن بۇي ــلهر بى ــي ئهل ــڭ غهربى ــرى ئۆلكىلهرنى ئىچكى

ســىيه ۋە ا رويىلــالرد-50ۋە  بولۇپمــۇ گومىنــداڭ زامــانى . كــۆۋرۈك بولــۇپ كهلــگهن
ىـــك نىـــڭ ئاالقىســـىدا ئۇيغـــۇرالر ئهلچىلجۇڭگۇمۇســـۇلمانالر دۇنياســـى بىـــلهن 

تىسـادىي  قدە ئىلـ يېقىنىقـى مهزگى  ئهنئهنه يبۇنداق تارىخى . رولىنى ئۆتىگهنىدى
ــدى   ۋە سىياســىي ســاھهلهردە ــدا . نهزەردىــن ســاقىت قىلىنــدى، ســهل قارال قارىغان

ــال    ــاقلىرى يهنىــ ــۇر تامــ ــته ئۇيغــ ــك«يىمهكلىكــ ــاالھىيىتىدىن  »ئهلچىلىــ ســ
ىرىنىـڭ ۋە ھهتتـا   مۇسـۇلمان ئهلچىـلهر ئۆمهكل  . چېكىندۈرۈلمىگهن بولسا كېرەك

نىڭ ئۇيغۇر ئـاپتونۇم رايۇنىنىـڭ بېيجىڭـدىكى ۋاكالهتخانىسـىدا     ىدۆلهت رەھبهرلىر
ــازار  . بـــۇنى چۈشهندۈرســـه كېـــرەك غىزالىنىشـــى  دېـــمهك، خهلقئـــارا ئـــاالقه ۋە بـ

ــى، ــۇل  ئېگىلىكـ ــدا، پـ ــا يىغىنچاقلىغانـ ــر نوقتىغـ   مهن — يهرشارىلىشـــىش بىـ
ۆزىمىزنىـڭ ۋاكالهتخانىسـىنىڭ بـۇ    رەلمىگهن ئىـ شۇنچه يىـل بېيجىڭـدا تـۇرۇپ ك   

بۇنىڭـدىن بهك سـۆيۈندۈم ۋە   . تۆمۈر دەرۋازىنى خالىغـان ئـادەمگه ئوچـۇق قىلىپتـۇ    
ــىنى       ــات قىلىش ــاقالرنى بهرب ــۈنئى توس ــارلىق س ــتىنىڭ ب ــارەت ۋاس ــدىن ئىب پۇل
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ــاراۋەر  . تىلىـــــدىم ــدا بـــ ــانۇن ئالدىـــ ــائى رىيـــــاللىق ۋە قـــ ــان ئىجتىمـــ ئىنســـ
پۇل ئـارقىلىق بولسـىمۇ بـاراۋەر بواللىسـا، قـانۇني       پهقهت بولمىغاندا  بواللمىغاندا

غــۇرۇر ۋە ئهركىنلىكنــى ســېتىۋېلىش ئۈچــۈن     يــول بىــلهن ئېرىشــهلمهيۋاتقان   
مهنـــچه قوزغـــاتقۇچىلىرى پۈتـــۈنلهي كـــاردىن . بولســـىمۇ تېرىشىشـــى مـــۇمكىن

  .ئۈچۈن بۇ مهلۇم مهنىدە ئىجابىي ئهھمىيهتكه ئىگه ماتقان قهۋچىقىۋ
ــخانىدا   ــۈنى ئاش ــر ك ــڭ    بى ــق بىزنى ــانچه بېيجىڭلى ــر ق ــاق بى ــاق يهۋاتس تام

ــۇرلىقىمىزنى ــزدىن    ئۇيغ ــيىن بى ــدىن كې ــوراپ بىلگهن ــۈن،  «س ــۇرۇن ۋېيگوڭس ب
، ھـازىر نهگه  ئىـدى گهنجىياكوالردا ئۇيغۇر ئاشخانىسى ۋە ئۇيغۇرالر ئاچقـان بـازار بـار    

ــدى؟ ــدى» يۆتكهلـــ ــوراپ قالـــ ــز . دەپ ســـ ــلىرىدا -2000بىـــ ــڭ باشـــ يىلالرنىـــ
ــۋېتىلگهنلىك ــۆزلهپ بهردۇق چېقىـ ــاڭلىغىنىمىزنى سـ ــهۋەبىنى  . ىنى ئـ ــۇالر سـ ئـ

سوراشـــتى ۋە بـــۇ كوچىالرنىـــڭ يوقـــاپ كهتكىنىـــدىن ئهپسۇســـالنغانلىقىنى      
ئارىمىزغا يېڭى كىرىپ كهلـگهن بىـر بېيجىڭلىـق چېقىلىشـنىڭ     . بىلدۈرۈشتى

ــهۋەبىنى  ــچىلىكى، بۆلگۈنچ ســـ ــۈزەھهر ئهتكهســـ ــىزلىقالردىن ۈلـــ ك ۋە قانۇنســـ
ــر  ــدى، يهنه بىـ ــاڭلىقالر  كۆرۈۋېـ ــادىكى تـ ــادا ۋە ئامېرىكـ ــا، كانـ ــڭ ياۋرۇپـ  ى ئۆزىنىـ

ــۇالر( ــىلىنىڭ    ) خهنســ ــى مهســ ــۇ يهرلهردىكــ ــۆرگهنلىكىنى، ئــ ــىنى كــ كوچىســ
بېيجىڭدىكى ئۇيغۇر كوچىلىرىـدىن بهتـتهر ناچـارلىقىنى، غهرىپـته ۋە ئامېرىكىـدا      
ــهللىك،      ــىي كېس ــېتىش، جىنس ــىنى س ــك نومۇس ــى دېگهنلى ــاڭلىقالر كوچىس ت

كهسـچىلىك، ئـادەم ئهتكهسـچىلىكى، پاسـكىنىچىلىق قاتـارلىق      بوالڭچىلىق، ئهت
بــــارلىق جىنايهتلهرنىــــڭ مهنبهســـــى ئىكهنلىكىنــــى، ياۋرۇپــــا ۋە ئامېرىكـــــا     
ھۆكۈمهتلىرىنىـــڭ بـــۇنى بىلىـــپ تـــۇرۇپ، مهدەنىيهتنىـــڭ كـــۆپ خىللىقىنـــى  
تهرغىپ قىلىشـقا پايـدىلىق دېـگهن سـهۋەب بىـلهن قوغـداۋاتقانلىقىنى سـۆزلهپ        

وچىلىرىــدىكى ئاشــپهزلهرنىڭ پهقهت ئوقۇمىغــان بولســىمۇ    كېلىــپ، ئۇيغــۇر ك 
غـــانلىقىنى، ئـــۆزى كـــۆرگهن خېلـــى چـــوڭ     ۇدۇتهرەتـــتىن كېـــيىن قـــول يۇي  

ــول     ــيىن قـ ــتىن كېـ ــپهزلهرنىڭمۇ تهرەتـ ــق ئاشـ ــى داڭلىـ ــتۇرانالردىكى خېلـ رېسـ
. ئىزچىــل دىقــقهت قىلىــپ كهلگهنلىكىنــى ســۆزلهپ بهردى     غانلىقىغاۇيۇمايــد

ــويالپ ق  ــيىن ئـ ــۆھبهتتىن كېـ ــدىمسـ ــددىيهت  . الـ ــىدىكى زىـ ــلهر ئارىسـ مىللهتـ
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ــا ــلىكتىن، خاتـــ ــا  ۈنۈچۈش چۈشهنمهســـ ــڭ خاتـــ ــۇم گوروھنىـــ ــتىن ۋە مهلـــ شـــ
ــدىكهن  ــان  . چۈشهندۈرىشـــىدىن كېلىـــپ چىقىـ ــدادلىرىمىز ئېيتقـ خـــۇددى ئهجـ

دېگهنـــدەك بىـــر » يالغـــاننى قېرىـــق قېـــتىم تهكرارلىســـا راســـتقا ئايلىنىـــدۇ «
ه ئــــاۋام ئىشــــىنىپ كىچىككىــــنه ئىشــــنى چىڭىغــــا چىقىرىــــپ سۆزلهۋەرســــ

نهتىجىـــدە بىگۇنـــاھ كىشـــىلهر سىياســـىي بېـــدىكلهرنىڭ غهرىـــزى . قالىـــدىكهن
يىلـى كهچ كـۈزدە ئىچكىرىـدىكى    -2001. بويىچه ھهرىكهت قىلىشقا باشـاليدىكهن 

» سـهن تېرورچىمـۇ؟  «دىكى بىـر قىـز مهنـدىن    مهلۇم شهھهردە سهككىز ئون ياشـال 
ــرەتله   ــدىن نهپ ــۋىقاتنىڭ كۈچى ــورىغاندا تهش ــڭ . نگهنتىمدەپ س بېيجىڭلىقالرنى

ــۇرچه تامــاقنى ئۇيغــۇر كوچىســىدىن تــالالپ يىگۈســى بــار، ئۇيغۇرالرنىــڭ        ئۇيغ
ئهھـــۋالىنى بىلگۈســـى بـــار، ھېلىقـــى كىچىـــك قىزنىـــڭ قاڭشـــارلىق، ســـاقال  
بۇرۇتلۇق كىشىلهرگه تېرورىزىمنىڭ نېمىلىكـى ھهققىـدە غۇبارسـىز سـۇئاللىرى     

قىلغــان مهھهللىــلهر قااليمىقــانچىلىق   ئهگهر ئۇيغــۇرالر ئىچكىرىــدە بهرپــا   . بــار
باھانه قىلىنىپ مۇشۇنداق ۋەيـران قىلىنسـا بـۇ سـۇئالالرغا كىـم جـاۋاب بېرىـدۇ؟        
پهقهت بىردىن بىـر ۋاسـته پىالنلىـق ئاخبـاراتمۇ؟ ئۇنـداقتا ئاۋامنىـڭ مۇسـتهقىل        
ــالى      ــدىن خ ــدىلوگىيىنىڭ كونتروللىق ــىچۇ؟ ئى ــىتى بولمىس ــرىش پۇرس ــا بې باھ

  ولمىسىچۇ؟ئاخبارات مهۋجۇد ب
ئوخشـايدىغان   بىر قىسـىم خهنزۇالرنىـڭ ئـارىمىزدىكى ئـاغزى يـۈگرەكلهرگه      

ــار  ــۇر   ،بىــر خــۇيى ب ــدىغاننى بىلىــمهن دەپ ت ــۇ بولســىمۇ بىلمهي ۋىلىش ۋە شــۇ ۇئ
ــلىق  ــتىن ئۇيالماس ــته گهپ ئېچىش ــاق    . ھهق ــهرقلهرگه ئورت ــۈن ش ــۇ پۈت ــم ب بهلكى

قۇتقۇچىســى بىــلهن بىــر كــۈنى خۇنهنلىــك بىــر ئــالى مهكــتهپ ئو. بولســا كېــرەك
مهن ئۇيغـــۇرالرنى «ئـــۇ . اســـادىپى پاراڭلىشـــىپ قالـــدىمئۇيغـــۇر ئاشخانىســـىدا ت

دەپ ســۆزلهپال …» ئۇالرنىــڭ ناخشــىلىرى بهك يېقىملىــق، مهنىلىــك. بىلىــمهن
كهتتى، ياقا يۇرتتا بىر يـات كىشـىنىڭ ئاغزىـدىن مىللهتنىـڭ تهرىپىنـى ئـاڭالش       

بولۇپمـۇ سـىلهردىن چىققـان    «سـام  ئـاڭالپ ئولتۇر . خـوش قىلىـدۇ   ئادەمنى خېلى
ئۇنىڭغـا  . دېمهسـمۇ ئهرۋايىـم قىرىـق گهز ئـۇچتى    …» تېڭگىر ئاالمهت ناخشىچى 

گهپ شـۇ  . ئۇيغۇر بىـلهن موڭغۇلنىـڭ پهرقلىنىـدىغانلىقىنى ئـاران چۈشـهندۈردۈم     
يهردە تۈگىدىمىكىن دېسهم يهنه بىرى قوپۇپ تېرورچىلىق ھهققىـدە سـۆز ئـاچتى،    

ئـــۇ . اللمىـــدىمۇئوقۇيـــدىغانلىقىمنى ئېيتىپمـــۇ قۇت مهن بـــۇ تېمىغـــا لهنهت  
شىنجاڭدىكى تېرورچىلىقنىڭ ئاجايىـپ ئېغىرلىقىنـى ۋە ئـۇنى توسـۇش ئۈچـۈن      
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شنى شهرتسىز قولاليـدىغانلىقىنى سـۆزلهپ كهتتـى    ۇنۇھهر قانداق ۋاستىنى قولل
دۇم، بىـــر ۇئامالســـىز كهســـپىنى ســـور. ۋە ماڭـــا نهســـىههت قىلىشـــقا باشـــلىدى

ىكهن، مهلۇمـــاتى تولۇقســـىزدا توختـــاغلىقكهن، مهن گهرچه شـــىركهتنىڭ خـــادىم
ئۆزەمنى ئالى مهكتهپ ئوقۇتقۇچىسـى دەپ تونۇشـتۇرغان بولسـاممۇ نهسـىههتتىن     

چــۈنكى . مهن بۇنىڭــدىن غهزەپلهنــگهن بولســاممۇ ســهبرى قىلــدىم. توختىمىــدى
ــىلهر       ــىغان كىشـ ــۇزاق ياشـ ــته ئـ ــتهبىت دۆلهتـ ــدە، مۇسـ ــك تۈزىمىـ تهبىقىچىلىـ

مهســـتىن ئاڭلىغـــاننى راســـت دېيىشـــكه، ئـــۆزىنىڭكىنىال ھهق مۇشـــۇنداق بىل
ــقىالرنىڭ   ــقا    بىلىشــكه، باش ــم گۇمانلىنىش ــدىن ۋە كهچۈرمىشــىدىن دائى ئهقلى

ئــۇالر ئــادەمنى ئــادەملىكى بىــلهن ئهمهس قايســى مىلــلهت،       . ئادەتلهنگهنىــدى 
ــلهن كــ   ــگه مهنســۇپلىقى بى ــااليتتىۈزۈقايســى تهبىقى ــداق . تهتتى ۋە باھ مهن بۇن

تىگه ئىككــى ئۇيغــۇر ېبىــر قېـتىم لهنجــۇ ئۇنۋېرىســت . غـا تــوال دۇچ كهلــگهن ئهھۋال
ھىســـــــابلىغۇچ «گىلى بارســـــــاق بىـــــــزدىن رئوقۇتقـــــــۇچى قهغهز تهكشـــــــۈ

ــۈرك   . دەپ ســورىغانتى» ئىشلىتهلهمســىلهر ــر قىســىم ت ــان بى ــۈركىيهدە يولۇقق ت
تـۇرۇپ،    دەپ سـورىماي   كىشىلهرمۇ ئوخشاشال يۇرتۇڭ قانـداق، خهلقىـڭ نه ھالـدا   

رتۇڭنىــڭ ۋە خهلقىڭنىــڭ قانــداق بولۇشــى كېرەكلىكــى ھهققىــدە ســاڭا ۋەز       يۇ
بۇنــداق ۋەز نهســىههتلهر خوشالشــقىلى بارغــان يۇرتۇمــدا، يولــدىكى      . ئېيتــاتتى

ــا  ــلهردە، ۋە ھهتتـ ــوللىرى      بىكهتـ ــاۋا يـ ــمه ھـ ــان بىرلهشـ ــا ئۇچقـ مهن ئامېرىكىغـ
نــــى ئـــويالپ باقســـام ئهقلىم  . شـــىركىتىنىڭ ئايرۇپىالنىـــدىمۇ داۋام قىلــــدى  

بىلگهندىن بېرى مۇنداق ئىككى نهرسـه ماڭـا ھهمـراھ بولۇپتـۇ، بىـرى قورقۇتـۇش       
بۇنىــڭ بىــرى ســهۋەب بولســا يهنه بىــرى نهتىجىــكهن، يهنــى . يهنه بىــرى نهســىههت

مېنــى قورقۇتــۇپ نهســىههتنى ئاڭالتمــاقچى يــاكى نهســىههتنى ئاڭلىمىغاچقــا      
ــدا مېنىــڭ مۇســتهقىل ھۆكــۈم قىلىــش   .قورقۇتمــاقچى ــاالش، خــوش، ئۇچاغ ، باھ

ــاس       ــۆزۈمگه خ ــۇالردىن ئ ــزىش ۋە ب ــىش، ئې ــۇ؟ خاتالىش ــش ئهركىمچ ــر قىلى تهدبى
ــۇش       ــۇن تونــ ــدىمۇ نۇرغــ ــڭ ئۆزىــ ــۇ؟ ھازىرنىــ ــرىش ھوقۇقۇمچــ ــۈن چىقىــ يهكــ

ــا   ــلىرىمنىڭ ماڭ ــلىك،   « بىلىش ــا چۈشمهس ــڭ دامىغ ــا جاھانگىرلىرىنى ئامېرىك
ە زامانغـا  نـاھهق مهسـىلىلىرىد  -خاتـا، ھهق -ئارتۇق ئىشقا ئارىالشماسـلىق، تـوغرا  
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ــا    بېقىـــپ ئىـــش تۇتـــۇش، ئىـــالج قىلىـــپ قايتىـــپ كهلمهســـلىك، ئامېرىكىغـ
م ھهققىـــدە ىبارغـــانلىقمنى ھىـــچ كىمـــگه دېمهســـلىك، تـــۈركىيهگه بارغـــانلىق
ــلىق،     ــاله يازماسـ ــان ماقـ ــوردا قااليمىقـ ــلىق، تـ ــۋىش چىقارماسـ ــتىـ تىن مهكتهپـ

يـار  ھهققىـدە نهسـىههت قىلىشـقا تهي   » چىقماي، گهپ قىلماي، جىمجىـت ياشـاش  
 .ئىكهنلىكىگه ئىشهنچىم كامىل

مهركىزىــي  ۋىــزا ئــېلىش ئۈچــۈن بېيجىڭــدا تــۇرۇپ قالغــان مهزگىلىمــدە       
ــلهر  ــتېتىمىللهتــ ــۇچىلىرىم  ئۇنۋېرىســ ــان ئوقۇغــ ــتىرلىقتا ئوقۇۋاتقــ دا ماگىســ

ــدى   ــپ قىل ــىيهگه تهكلى ــۇ . لېكس ــتازلىرىم ۋە    ئۆزەمنىڭم ــدا ئۇس ــېڭىش ئالدى م
ش ئىســىتىكىم بولغاچقـا تولىمــۇ  كهسـپداش ئېنــى سـىڭىللهر بىــلهن مۇڭدۇشـۇ   

ــدۇم  ــهن بولـ ــ . خۇرسـ ــدە ئوقۇۋاتقـ ــپ   ئىچكىرىـ ــراق قىلىـ ــا ماسـ ــۇ بوغۇنالرغـ ان بـ
دېـگهن تېمىـدا   » ۋە مـۇۋەپپهقىيهتتىكى ئىچكـى ئېنىـرگىيه    ئوقـۇش  ئىچكىرىدە«

لېكسـىيه  . قويغان تېمـام ئوقۇغۇچىلىرىمغـا يـاقتى    . لېكسىيه بهرمهكچى بولدۇم
مـــۇنىنى خهنســـۇچه يېزىـــپ ئاساســـىي مهز. ىدۈشـــهنبه كهچـــكه ئورۇنالشـــتۇرۇلد

ــم ــدىكى  ۈد. بهردىـ ــته خهۋەر كهلـ ــهنبه چۈشـ ــتىقالنماپتۇ « شـ ــىيهم تهسـ . »لېكسـ
ــپ     ــا بېرى ــڭ ئامېرىكىغ ــۇ مېنى ــم ب ــدۇ   بهلكى ــلهن باغالنغان ــۇم بى ــاكى  ئوقۇش ي

ــىنىڭ     ــان ئوقۇغۇچىس ــۆتكهن پائالىيهتچ ــىرىتىپ ئ ــل ئهنس ئۇســتازلىرىم بهش يى
ئامېرىكىــدىن كهلــگهن مهلــۇم     ئاڭلىســاملېكسىيىســىدىن خهۋپســىرىگهندۇ،  

ــران    ئۇيغــۇر ئالىمنىــڭ لېكسىيىســىنىمۇ تهستىقالشــمىغانىكهن، شــۇڭىمۇ ھهي
  .ئهمما ئىچىم يهنه بىر مهرته ئاچچىققا تولدى. قالمىدىم

ــپ،      ــق قىلىـ ــاتىنى تهتقىـ ــۇر ئهدەبىيـ ــۈپ، ئۇيغـ ــدا دەرس ئۆتـ ــۇر تىلىـ ئۇيغـ
ۇق شــهرىپىگه مۇيهسســهر پېسســورلپنىــڭ شــاراپىتى بىــلهن پرو ىئۇيغۇرنىــڭ تىل

بولــۇپ، ھهقســىز ئوقــۇتىمىز دەپ ئهڭ ئېســىل شــارئىتقا، ئهڭ ياخشــى بــالىالرنى  
يىغىۋالغــان شــۇ تــۆت تــوك تــوك زىيالىنىــڭ قىلىۋاتقــانلىرى مېنــى بــۇرۇنال         

ــدىم   ــقا پېتىنالمىــــــ ــقىچه ئويالشــــــ ــدۇرەئوپ . بهزدۈرگهچ باشــــــ پهقهت ئابــــــ
ــپ،  نىتهكلىماكا ــكه ئارتىــ ــاھنى مىللهتــ ــمه گۇنــ ــڭ ھهمــ ــال  نىــ ــارلىق رىيــ بــ

ــۇدا      ــدىغان مـ ــاندىن ئىزدەيـ ــۇردىكى نۇقسـ ــىنى ئۇيغـ ــكهللىكنىڭ مهنبهسـ پىشـ
بىــز تــېخىچه   «ئۇســتازنىڭ  . قى يۈرۈكــۈمنى ئهزدىخاھىشــقا تــېخىچه مــايىللى  

دېـــگهن ســـۆزى ھېلىمـــۇ قـــۇالق تۈۋىمـــدە » !ئۇيغـــۇر زۇلۇمىـــدىن قۇتۇلمىـــدۇق
ــا    ــتهردەك چاقماقت ــى نهش ــاراڭالپ مېن ــدىج ــۇن . ئى ــدىن نۇرغ ــىز  بېيجىڭ جاۋابس
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سۇئالالر ۋە ئازابلىق خىيالالرنى يـۈدۈپ چىكاگۇغـا ئۇچىـدىغان ئايرۇپىالنغـا قهدەم     
 .باستىم
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ئايرۇپىالنغــــا چىقىۋاتقانــــدا مېنــــى ئۇزۇتــــۇپ چىققــــان ئوقۇغۇچۇمنىــــڭ  
مهن ئۇنىڭغـا    .دېگىنـى ئېسـىمگه كهلـدى    »ئهركىنلىك سـهپىرىڭىز باشـالندى  «
ــ « ــۇ مېنىـ ــى  بـ ــزدىنىش ســـهپىرىمنىڭ داۋامـ ــدىم »ڭ ئىـ ئهقىللىـــق . دېگهنىـ

ئهركىنلىـك،    ئوقۇغۇچۇم بهلكىـم مېنـى مـاي گـۈلى نـاملىق پاراخوتقـا ئولتـۇرۇپ       
يېڭى دۇنيا ئىزدەپ سهپهرگه چىققـان ئهنگىلىيىلىـك يېڭـى دىـن مۇخلىسـلىرى      

يىلــــالردا   – 1620. غــــا ئوخشــــاتقان بولۇشــــى مــــۇمكىن    ) پروتېســــتانتالر(
كــــى خىرىســــتىيان ئىســــالھاتچىلىق ھهركىتىــــدە يېڭــــى دىــــن ئهنگىلىيهدى

شـــۇالرنى . تهھـــدىتكه ئـــۇچراپ ئامېرىكىغـــا ئولتۇراقالشـــقانىكهن تهرەپتـــارلىرى 
شـۇئان كـۆزۈمگه   . ئويالپ ئايرۇپىالنغا چىقىپ قارىسام مۇتلهق كـۆپى جوڭگۇلـۇق  

ــايرۇپىالن  ــۈپ كهتتــى»قــاچقۇن«دەك، ئولتۇرغــانالر »مــاي گــۈلى«ئ . الردەك كۆرۈن
يىلـى ئامېرىكـا پۇقرالىقىغـا ئـۆتكهنلهر ئىچىـدە جوڭگۇلـۇقالر ئىككىنچـى        -2008

ــۇراتتى ــدا تــ ــادا    -2009. ئورۇنــ ــيىن ئامېرىكــ ــۇپ كېــ ــۇدا تۇغۇلــ ــى جوڭگــ يىلــ
ــون   ــر مىلي . مىڭــدىن ئاشــقان 900  ئولتۇراقالشــقان جوڭگۇلۇقالرنىــڭ ســانى بى

ــد    ــدا ســۆزلهيدىغانالر بىرىنچــى ئورۇن ــا نوپۇســىدا ئىســپان تىلى خهنســۇ  ،ائامېرىك
ــدىكهن   ــدا تۇرى ــدا ســۆزلهيدىغانالر ئىككىنچــى ئورۇن ــك  . تىلى ــۇ ســانالرنىڭ تىرى ب

پـــاكىتى ســـۈپىتىدە يېنىمـــدا ئولتـــۇرغىنى ئامېرىكـــا پۇقرالىقىغـــا ئـــۆتكهن       
ــ   . بېيجىڭلىـــق ئايـــال ئىـــكهن   رى ېمېنىـــڭ چۈشـــهنمهيدىغان يېـــرىم كۈنسـ

تهرك ئېتىشـى  بېيىۋاتقان بىر دۆلهت پۇقرالىرىنىڭ جېنىنىڭ بېـرىچه ۋەتىنىنـى   
بۇ ئايال مېنـى دەسـلهپ مۇسـۇلمان بولغـاچ ئامېرىكىغـا ئـۆچ، دەپ ئـويالپ        . ئىدى

لىرىنـــى تهنقىـــد » تاجـــاۋۇزچىلىق«ئامېرىكىنىـــڭ ئىـــراق ۋە ئافغانىســـتادىكى
ــدى ــڭ    . قىل ــۇراپ مېنى ــى ب ــيىن گېپىن ــدىن كې ــچ ئىپادىســىز ئولتۇرغان مهن ھى

قـاردى ۋە ئامېرىكىـدا بۇنـداق    منى خاتاغـا چى ىئاالھىدە ھاالل تامـاق بۇيرۇتقـانلىق  
ــلىقنى     ــار ئاشكارىلىماس ــال ب ــاالھىتىمنى ئام ــۇلمانلىق س ــلىقنى، مۇس قىلماس

ــدى ــدۈرم  . جىكىـــ ــاس بىلـــ ــقىچه ئىنكـــ ــان « م پهقهتۈدۈمهن باشـــ مهن يالغـــ
ــايمهن ــدۇم» ئېيتالمــ ــر گ  . دەپ قويــ ــدا بىــ ــال گهپ ئارىلىقىــ ــۇ ئايــ ــان ېئــ رمــ
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ــر مهســـىلى  ــرائىلىيه ھهققىـــدىكى بىـ ــان خىزمهتدىشـــىنىڭ ئىسـ ــر بايـ دە پىكىـ
بىـز يهھۇدىالرغـا قـان قهرزدار، شـۇڭا     «ۋاز كهچكهنلىكىنى ۋە سهۋەبىنى  قىلىشتىن

دەپ بهرگىنىنــى » مېنىــڭ يهھــۇدىالر ھهققىــدە ئــۇنى بــۇنى دېيىشــىم نــامۇۋاپىق 
مهن ئهكســـىچه ئـــۆزەم، ھۆرمهتلهيـــدىغان گېرمـــان . ھهيرانلىقتـــا بايـــان قىلـــدى

ر يىلــى گېرمـان بـاش مىنىســتىرىنىڭ   خهلقىـگه ئـاپىرىن ئوقــۇدۇم ۋە قايسـى بىـ    
ــى      ــا ئۇرۇشـ ــى دۇنيـ ــدىن ئىككىنچـ ــولهك خهلقىـ ــۇرۇپ پـ ــپ تـ ــادا تىزلىنىـ پولشـ

شــىنى ۈجهريانىــدىكى ئاســارەتلىرى ئۈچــۈن كهچــۈرۈم ســورىغان تهســىرلىك كۆرۈن 
ــلىدىم ــال ئامې. ئهسـ ــۇ ئايـ ــتۇرۇپ  ئـ ــۇنى سېلىشـ ــلهن جوڭگـ ــا بىـ ــۇ «رىكـ جۇڭگـ

» ېرىكــا دېمـۇكراتىيهدە چېكىنىۋاتىــدۇ دېمـۇكراتىيهگه قــاراپ ئىلگىرلهۋاتىـدۇ، ئام  
دېمىسـىمۇ  . دېگهن گهپلهرنى قىلغاندا ئازراق توغرا يېـرى بـاردەك ھىـس قىلـدىم    

شــى ئۇنىــڭ گېــپىگه   ۇگۇئهنتانــامۇ مهھبۇســلىرىنىڭ بۈگــۈنگىچه تۇتــۇپ تۇرۇل   
م، ئىـدى ئاساس بوالاليتتى، كېيىنكـى ھـۆكمىگه مهن پىكىـر قېتىشـقا ئامالسـىز      

ــت ــددىيه جهھهتــ ــى  پهقهت ئىــ ــلهن بىردەكلىكنــ ــى بىــ ــۇ كومپارتىيىســ ه جوڭگــ
ــان    ــال . ئىــدىساقالشــنىڭ بىخهتهرلىكىــم ئۈچــۈن مــوھىملىقىال ماڭــا ئاي ــۇ ئاي ئ

ــىمۇ      ــى بولس ــدا داچىس ــدىكهن، گهرچه ئامېرىكى ــامېرىكىلىق دېيهلمهي ــۆزىنى ئ ئ
ــا     ــۆچ بولغىنىغــــــ ــۆيۈنۈپ ئــــــ ــدىن ســــــ ــامېرىكىلىقالر پهخرلهنگهنــــــ ئــــــ

ىـــپ كـــېلهي دېســـه ئۆزىمـــۇ بـــالىلىرىمۇ جوڭگۇغـــا قايت. نهپرەتلىنهلمهيـــدىكهن
ــمىش   ــا ئالماسـ ــا قايتـ ــۇ پۇقرالىققـ ــدىكهن، ھهم جۇڭگۇمـ ــڭ . كۆنهلمهيـ بىچارىنىـ

. بالىلىرى ئۇنى ھهدىسـال جوڭگـۇچه قىلىـق قىلىـدۇ دەپ مهسـخىرە قىلىـدىكهن      
ئـادەم  . بۇ ئايالنىـڭ ھهدىسـه ئـامېرىكنى داتـالپ بېرىشـلىرىنى تـوغرا چۈشـهندىم       

ــدا دائىــم ئهســلىمى  ــدا ياشــايدۇقېرىغان ــارلىق  . لهر قوينى ــۇ بىچــارە موماينىــڭ ب ب
ــان،  ــنىگه باغالنغـ ــى ۋەتىـ ــه     ئهسلىمىسـ ــر نهرسـ ــلىگۈدەك بىـ ــدا ئهسـ ئامېرىكىـ

ــدۇ  ــيىن زېرىكى ــدىن كې ــدىكى   ! دە-بولمىغان ــا ئاساســى قانۇنى ــدا ئامېرىك قارىغان
ــۆلچهم قىلىــش ھهر بىــر   ېپېرىزد نــت بولۇشــتا ئامېرىكىــدا تۇغۇلغــان بولۇشــنى ئ

ۇغۇلــۇپ ئۆســكهن يــۇرتىنى ۋەتهن دەپ بىلىــدىغان خۇسۇســىيىتى     ئادەمنىــڭ ت 
ئهجهبـا، يـۇرتىمىزدىكى مهسـىلىنىڭ ئېغىـرالپ     . بىلهن مۇناسىۋەتلىك ئوخشايدۇ
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ــهۋەب      ــى س ــدار بولۇش ــۆپلهپ ئهمهل ــڭ ك ــۇرتىمىزدا تۇغۇلمىغانالرنى ــىگه ي كېتىش
  بولغانمىدۇ؟

نسـىرەپ  دىن كېرىش رەسمىيىتى بېجىرىۋېتىـپ بىـر ئـاز ئه   ىچىكاگۇدا چىگر
قالدىم، چۈنكى ئادرىسىم ئارۇپىالنـدا تارقىتىـپ بېـرىلگهن جهدىـۋەلگه پاتمىغـان      

، ئۇنىڭ ئۈستىگه جهدىـۋەلگه توشـقۇزۇلىدىغان بىـر قـانچه ئۇچۇرنىـڭ ئـورنى       ئىدى
ــۋەل     ــر جهدى ــا بى ــۇپ قايت ــان بول ــان   ئالمىشــىپ قالغ ــان بولمىغ ئېلىشــقا ئىمك

ــاقچى يىگىـــت. ئىـــدى ــا«  سـ ەپ مىنـــۇت ئۆتمهســـتىن د» !ئامېرىكىغـــا مهرھابـ
» باشـقا چاتـاق يوقتـۇ؟   «قـايتۇرۇپ  . گهندە ھهيران قالدىمپاسپورتۇمنى قولۇمغا بهر

ــور ــۇرۇپ   دەپ س ــۈپ ت ــت كۈل ــاقچى يىگى ــوق«ۇدۇم، س ــاتىرىجهم  » ي ــدىال خ دېگهن
ــدۇم ــۈرۈمچى     . بول ــىدىال ئ ــهپىرىمنىڭ بېش ــىمگه س ــداق ئهنسىرىش ــڭ مۇن مېنى

ئـۇ كـۈنى ئهتىگهنـدە    . ئىـدى ەپ بولغـان  ئايرۇدورۇمىدا يۈز بهرگهن پىشكهللىك سهۋ
پاسپورتۇم بولغاندىن كېيىن ماڭـا الزىـم بولمـاس، ئايالىمغـا الزىـم بولـۇپ قالسـا        
ــا     ــۈرۈمچى ئايرۇدورۇمىغــ ــۇپ ئــ ــدە قويــ ــى ئۆيــ ــۇن دەپ كىملىكىمنــ ئىشلهتســ

بىلهت ئالماشتۇراي دېسهم بولمىـدى، پاسـپورتۇمدا دادامنىـڭ ئىسـمى     . كهپتىمهن
ــ   ســهۋەبىنى ســورۇدۇم، پاســپورتۇمدا كىملىــك    . وقكهنبــاركهن، كىملىكىمــدە ي

ــى       ــدىم، ھهممىس ــاقچىغا خهۋەر قىل ــدىم، س ــارلىقىنى دې ــىمىم ب ــومرۇم ۋە رەس ن
نۆلگه تهڭ بولدى، ساقچى ئاجايىـپ قوپـاللىق بىـلهن بـۇ ئۆزەڭنىـڭ سـهۋەنلىكى       

ــىزال   ــى، سهۋەپسـ ــراپ كهتتـ ــتۈرۈپ   . دەپ ۋاقىـ ــلهت كهسـ ــدىن بىـ ــاخىرى يېڭىـ ئـ
 .مئايرۇپىالنغا چىقتى

ئىككــى   مانــا بــۇ بىــر ھهپــتىگه يهتمىــگهن ۋاقىتتىكــى ئىككــى دۆلهتتىكــى 
. خىـل خىـزمهت ئۇسـۇلى، ئهلـۋەتته، بۇنىـڭ ئـۈنىمى ئاسـمان زېمىـن پهرقلىنىـدۇ         

مهن ئامېرىكىـــــــدىكى ئىنســـــــانغا ئىشـــــــهنچ ۋە ھـــــــۆرمهتنى كېيىنكـــــــى 
ــۇق  . تهكشۈرۈشــلهردىمۇ رۇشــهن ھىــس قىلــدىم  ــادا ئهڭ دەھشــهتلىك تېرورل دۇني

غــا ئۇچرىغـــان بـــۇ دۆلهت يهنه ماڭـــا ئوخشـــاش مۇســـۇلمانالرغا قورقمـــاي  ھۇجۇمى
شـۇ  . قۇچاق ئېچىۋېتىپتۇ ۋە مۇئامىلىدىكى ئىززەتنى كهم قىلمـاي كېلىۋېتىپتـۇ  

ــان      ــاق ئورانغ ــدا باشــتىن ئاي ــۆتكهنلهر قاتارى ــلهن تهكشۈرۈشــتىن ئ كــۈنى مهن بى
ىكـى چىقىـپ   ئىكهنل  مۇسۇلمان ئاياللىرىنى، چىرايىدىن ئوتتـۇرا شـهرق ئهھلـى   

تۇرغــان كىشــىلهرنى خــېلىال كــۆپ كــۆردۈم، بىــر مۇســۇلمان ئايــال ھهتتــا مېنــى   
ــۆزلهپ كهتتـــى  ــوردانىيىلىككه ئوخشـــۇتۇپ ئهرەبـــچه سـ ــقهت . ئىئـ شـــۇنىڭغا دىقـ
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قىلــدىمكى، تهكشــۈرۈش ھهممهيلهنــگه ئوخشــاش، ھىــچ كىــم بــۇرۇتى، يــاكى        
ــلهپ تهكشــۈرۈلمىدى    ــۈمبىلى ســهۋەبلىك ئهزەۋەي ــنى كۈت. چ ۋېتىــپ ۈتهكشۈرۈش

ــۆز      ــدا خــۇددى ئ ــدىم ئۇالرنىــڭ چىرايى ئهتراپىمــدىكى باشــقا چهئهللىكــلهرگه قارى
ــدە تۇر ۋاتقانــدەك خاتىرىجهملىــك جىلــۋە قىالتتــى ، بــۇيهردە قورقۇۋاتقــان،      ۇئۆيى

ــال    ــان پهقهت مهنـ ــارتۇقچه خاۋاتىرلىنىۋاتقـ ــدىئـ ــر  ئىـ ــان پهقهت بىـ م، تۈگۈلىۋالغـ
دۇ، نېمىشـكه بىـز   ۇشـۇنداق بولـ  نـېمه ئۈچـۈن   . ئىـدى ئۇيغۇرنىڭ ئاجىز گهۋدىسى 

نىمىشـقا تـوغرا   . دائىم مۇشۇنداق ئهنسىزلىك، خۇدۇك، گۇمـان ئىچىـدە ياشـايمىز   
نهرسىنى توغرا، خاتا نهرسـىنى خاتـا دېيهلمهيمىـز؟ نېمىشـقا نـارازىلىقلىرىمىزنى      
ــر      ــانۇنلۇق بىـ ــۋېتىمىز؟مهنچه قـ ــكه يهم قىلىـ ــۋەتكه، اليغهزەللىكـ ــا، غهيـ ھاراققـ

بۆلــۈك پۇقرانىــڭ ئــۆز ۋەتىنىــدە داۋاملىــق قورقۇمســىراپ،   پۇقرانىــڭ بهلكــى بىــر
ــازارەتته تهكش   ــدىكىپ ياشىشــى، ئىشــهنچتىن خــالى دائىــم ن ــۇل ۈئهن رۈشــنى قوب

ــدەك ھىــس قىلىشــى،     ــۆزىنى تاشــلىۋېتىلگهندەك، ئىگىســىز قالغان قىلىشــى، ئ
ــا     شلىھهمكار ــىدا زورىغ ــڭ مهجبۇرلىش ــىي پهرمانالرنى ــم سىياس ــلىقى، دائى الماس

شــى مهنــچه شــۇ دۆلهت ئۈچــۈن ھهر قانــداق زوراۋانلىــق خهۋپىــدىنمۇ   ۈلۈئالغــا سۆر
  .ئىدى قورقۇنچلۇق خهۋپ 

بارلىق تهكشۈرۈشـلهر تـۈگهپ ئـايرۇپىالن ئالمىشـاي دەپ تۇرسـام مهن بىـلهن       
مهن ئۇنىڭغـــا ئايرۇدۇرۇمـــدىن . بىلــله كهلـــگهن ئايــال مېنـــى ســـاقالپ تۇرۇپتــۇ   

. مئىـدى وقلىقىنى ئېيىتقـان  تېلىفون ئۇرمـاقچىلىقىمنى، لـېكىن تېلىفونـۇم يـ    
مۇنـداق  . ئۇ ماڭا تېلىفونىنى بېرىـپ تـۇردى ۋە ماڭـا يولـۇمنى كۆرسـۈتۈپ قويـدى      

ئـايرۇپىالن سـاقالش جهريانىـدا كـۆپ       يارىدەمسۆيهرلىكنى تـۆرت سـائهتكه يـېقىن   
شـهتتى، تاپالمىغـانالرنى يېـتىلهپ    ۈتۈئۇچراتتىم، كىشىلهر بىر بىرىگه يـول كۆرس 

نى ئايرۇدورۇمدا قىزىقتۇرغان بىـر ئىـش مۈشـۈك ئېيىقنىـڭ     مې. ئاپىرىپ قوياتتى
ــۇراجهت       ــان م ــۇپ چىقىرىلغ ــۈرىتى قوش ــڭ س ــزۇ ئايالنى ــى دەي ــىمى ۋە ئىكك رەس

بىـلهن يهرلىـك خهلقنىـڭ     قوغـداش تاختىغا تهبىئى مـوھىتنى  . تاختىسى بولدى
مهدەنىيىتى ۋە ياشاش شارائىتىنى ياخشـىالش ھهققىـدىكى مـۇراجهتكه ئوخشـاش     

بۇنــداق ئــېالن تاختىســىنىڭ مۈشــۈك ئېيىقنىــڭ ۋە  . ئىــدىزىلغــان مهزمــۇن يې
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ــدا ئهمهس،     ــڭ ئايرۇدورۇمىـ ــۇدىكى بېيجىـ ــان جوڭگـ ــى بولغـ ــڭ ۋەتىنـ دەيزۇالرنىـ
مۈشــۈك ئېيىــق ۋە دەيزۇالرنىــڭ سايىســىمۇ بولمىغــان ئامېرىكىــدىكى چىكــاگۇ   

شـۇئان كـۆز ئالـدىمغا    . شـى مېنـى تولىمـۇ ھهيـران قالـدۇردى     ۈئايرودورۇمىدا كۆرۈل
ۋاتقــان ۇهشـقهرگه ماڭىـدىغان يولـدىكى بوسـتانلىقالردا يهر ئـېچىش ئۈچـۈن بۇزۇل      ق

ــۈنى    ــۇنالر كهلـــدى، يۇرتۇمـــدىكى ئـ ــانالر، يۇلغـ ــالالر، كېســـىلىۋاتقان ئورمـ جاڭگـ
ــان       ــپ بولغ ــايۋانالردىن غايى ــا، پىش ــان پاق ــاس بولغ ــاي، كۇركىرىم ــۆچكهن تورغ ئ

ــۆتتى   ــدىن ئـ ــۆز ئالدىمـ ــرلهپ كـ ــر بىـ ــاچ بىـ ــۇالر ھهقق. قارلىغـ ــم ئـ ــدە ھىچكىـ ىـ
يېڭـــى يېـــزا قـــۇرىمىز دەپ دېهقانالرنىـــڭ يـــول   .مۇراجهتنـــامه چاپلىيالمـــايتتى

بويىـــدىكى، كـــۆزگه چېلىقـــارلىق يهردىكــــى خـــام كېســـهكلىك تــــاملىرىنى      
ــۇرىمىز   ــۇنى قـ ــات رايـ ــا، تهرەققىيـ ــك  دەپ چېقىۋاتسـ ــڭ ئهللىـ ــارە دېىهقاننىـ بىچـ

ۇزىۋاتســـا، يهر يىللىـــق توختـــام بىـــلهن ئالغـــان يېرىنـــى يـــوقىالڭ باھاغـــا ساتق 
يىلـدىكى ئهسـلى سـېتىۋالغان    -1995  يىلـدىكى يهرگه -2009ھۆكۈمهتنىڭ دەپ 

باھا بىلهن پـۇل بېرىـپ قاقشىتىۋاتسـا مـۇراجهت چاپالنمـايتتى، شـهيىخ سـهئىدى        
ھهزرەتلىرى مىهمـان بولغـان، ئىمادىـدىن قهشـقهرى، مهھمـۇد قهشـقهرى، يۈسـۈپ        

اپقـان، مومـام رەسـتىلىرىنى كهزگهن    خاس ھاجىپالر ئىلىم تارقاتقان، بوۋام ئـات چ 
ھهمــــمه . تهۋەرۈك قهشــــقهر چېقىلىۋاتســــا ھىچكىــــم مــــۇراجهت چاپلىمــــايتتى

سهمىمىي تهكلىپ، پۈتۈن قانۇنىي ھوقـۇق، ھهمـمه ئـاڭلىق تهشـهببۇس، بـارلىق      
ــدىزگه      ــا، ئهيـ ــا، خىروئىنغـ ــا، ھاراققـ ــدا قاينىماقتـ ــۋەت قازىنىـ ــۆزلهر غهيـ ھهق سـ

. ئىــدىى، ئارمــانىنى، كهلگۈســىنى يالمىماقتــا ئايلىنىــپ بــۇ خهلقنىــڭ ئــوبرازىن
ســهمىمىي، ئهڭ ئهقهللىــي تهلهپلىــرى   ئــون مىليۇنــدىن ئــارتۇق خهلقنىــڭ ئهڭ

 .ئىدىبىۋاپا دۇنيادا بىر مۈشۈك ئېيىقچىلىكمۇ زىلزىله قوزغىيالمىغان 
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كــــانزاس ئامېرىكىــــدىكى ئىچكــــى ئــــۇرۇش مهزگىلىــــدە قــــۇلالر كــــۆپ،   
ــانچى ــار    دېهق لىقنى ئاســاس قىلغــان شــىتات بولۇشــىغا قارىمــاي قۇللــۇقنى بىك

ئايرۇپىالنــدىن چۈشــۈپ يولــدىكى تــاختىالردىن  . قىلىــش تهرەپتــارى بولغــانىكهن
دېـگهن    »ھـۆر شـىتات  «ماڭـا  . ھۆر شىتات دېـگهن ئىسـىمنى كـۆپ چېلىقتـۇردۇم    

ــدى ۋە   ــار  «ســۆز تولىمــۇ چىرايلىــق كۆرۈن ــۈك ئهنئهنىســى ب  ھهرنىــمه بولســا ھۆرل
مېنـــى ئـــالغىلى   .دەپ ھاياجانالنـــدىم »كىشـــىلهرنىڭ قېشـــىغا كېلىپـــتىمهن

ــۆر    ــىلهرنىڭ كۆپىنچىســـىنى ھـ ــۇ يهردىكـــى كىشـ ــالىمۇ بـ ــۇل بـ ــان موڭغـ چىققـ
ئۇنىـــڭ ئېيتىشـــىچه ئىچكـــى ئۇرۇشـــتا كـــانزاس    .پىكىرلىـــك دەپ تهرىپلىـــدى

ــانىكهن      ــايه قىلغ ــۇقنى ھىم ــىتاتى قۇلل ــززورى ش ــان مى ــنا بولغ ــىتاتىغا قوش . ش
شــۇڭا . ىلىــق قۇلدارالركانزاســقا ھۇجــۇم قىلىــپ قىرغىنچىلىــق قىلىپتــۇ مىززور

ــۇدكهن    ــادىلىرى مهۋج ــددىيهتنىڭ ئىپ ــۇ زى ــازىرغىچه ب ــرى،  . ھ ــك يې ئهڭ گهۋدىلى
شــى رمىــززورى قايســى شــىتات بىــلهن مۇســبىقىگه چۈشســه كانزاســلىقالر قا      

ــدىكهن  ــاۋاك چالىــــ ــكه چــــ ــابىقىدىن ئهڭ . تهرەپــــ ــلىقالرنىڭ مۇســــ كانزاســــ
ــ ــكهن ھاياجانلىنىـ ــى ئىـ ــڭ ئۇتتۇرىشـ ــۇل . دىغىنى مىززورىنىـ ــۇرۇن موڭغـ مهن بـ

داشـــالرغاراق ىنرېبالىالرغـــا دەرس بهرگهن بولغـــاچ چىرايـــى بىزنىـــڭ قـــازاق ق    
يـول  . نهتتىمۈئوخشاپ كېتىدىغان بـۇ مىلـلهت بـالىلىرىنى خېلـى ئوبـدان چۈشـ      

تا ئوقـۇغىلى كهلگىنىمنـى   ئۇ مېنىـڭ تىلشۇناسـلىق  . بويى قىزغىن مۇڭداشتۇق
ــاڭالپ ــامېرىكىلىقالر    « ئ ــدۇ، ئ ــۇ يهدە ئاساســهن چهئهللىكــلهر ئوقۇي ــۇ كهســپته ب ب

مهن كۆڭلۈمـدە ئـانچه   . دەپ تونۇشـتۇردى » بۇنداق ئابىسـتىراكىت كهسـپلهردە ئـاز   
قايىل بولمـۇدۇم، چـۈنكى تىلشۇناسـلىق ساھهسـىدە ئامېرىكـا دۇنيـادا ئالـدىنقى        

لىرىمۇ ېسســـــوروپپقاتــــاردا تــــۇراتتى، بــــۇ مهكتهپنىــــڭ تىلشۇناســــلىق پىر     
ــامېرىكىلىقالر  ــدىئـ ــرى  . ئىـ ــىپ ئامېرىكىـــدا   «ئۇنىـــڭ گهپلىـ بۇنـــداق كهسـ
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ــدۇ  ئهســ ــم ئۆگهنمهي ــچ كى ــگهن قارىشــىدىن   »قاتمايدۇ، نهپســىز كهســىپنى ھى دې
نى ىكهلــگهن بولــۇپ، دادىســىغا ئهســقاتمىغان كهســپنىڭ مــاڭىمۇ پايدىســىزلىق  

ىش بىـلهن  بـۇ ئېنىمىزمـۇ جـان بـېق    . بىر ئامال قىلىـپ ئىسـپاتالپ بېرىۋاتـاتتى    
ئىنســاننىڭ قىزىقىشـــىنى  . شهخســى قىزىقىشـــنى ئارىالشــتۇرۇپ قويۇۋاتـــاتتى  

ئـۇ  . ئىتىبارغا ئالمايدىغان مائارىپ ئىنسـاننى مۇشـۇنداق قىلىـپ قويسـا كېـرەك     
باال دادىسىنىڭ ئىچكى موڭغۇل ئۇنىۋېرىسـتىتىدە موڭغـۇل تىلـى پروفېسسـورى     

ىكهن، مهن ئۇنىـــڭ ئىكهنلىكىنـــى ئېيتتـــى، ئهممـــا ئـــۆزى موڭغـــۇلچه ئۇقمايـــد 
. موڭغۇلچه ئۇقمايمهن دېگهن سۆزنى شۇنچه تهبىئـى دېگىنىـدىن ھهيـران قالـدىم    

يىـل بــۇرۇنقى ئـات بىــلهن ياراتقـان ســهلتهنىتى ۋە     800بـۇ ماڭـا چىڭغىزخاننىــڭ   
شۇ سهلتهنهتنىڭ تىرىك ۋارىسلىرى بولغان بۈگـۈنكى موڭغـۇل ياشـلىرى ئهجـداد     

ــىيهت   ــدىغان خاس ــى باغالي ــلهن ئهۋالتن ــتهبى ــا تىل__ لىك رىش ــئان ــىز ى دىن ئۈنس
ــۇ بهردى ــىۋاتقاندەك تۇيغـــ ــۇل  . خوشلىشـــ ــۆتكهن موڭغـــ ــۇرۇن دەرس ئـــ مهن بـــ

ســۇچه ئىكهنلىكىــگه، ئۇالرنىــڭ ئوقۇغۇچىالرنىــڭ بهزىلىرىنىــڭ ئىســمىنىڭ خهن
ــقهت    بهزى ــۆزلىيهلمهيدىغانلىقىغا دىقـ ــۇلچه سـ ــه موڭغـ ــڭ جىددىيلهشسـ لىرىنىـ

ــۇالردا بىزدىكىــد. مئىــدىقىلغــان  ەك مهجبــۇرى قــوش تىللىــق مائارىــپ  گهرچه ئ
يولغا قويۇلمىغان، ئانـا تىلـدا ئوقـۇش مهمـۇرىي ۋە ئىختىسـادىي ۋاسـتىلهر بىـلهن        

ــدۈر   ــان، رىغبهتلهنـ ــهببۇس قىلىنىۋاتقـ ــڭ  ۈلۈتهشـ ــىمۇ موڭغۇلچىنىـ ۋاتقان بولسـ
دىــن 1200ته مهكتهپــموڭغــۇل ئــۇكىمىز بــۇ . ئىــدىيىگىلىشــى ئېغىــر مهســىله 

لهپ بهرگهنـــدە ھهيـــران قالـــدىم ۋە زىقىنى ســـۆئـــارتۇق خهنســـۇ ئوقۇغـــۇچى بـــارل
ئىچىـدە مـۇنچه كـۆپ خهنسـۇنىڭ      مىڭغا يېقىن ئوقۇغـۇچى   27 . خۇرسهن بولدۇم

مهن بـۇ سـاندا پـۇقراالر    . ئىـدى بولۇشى جوڭگۇنىڭ كهلگۈسـى ئۈچـۈن بىـر ئۈمىـد     
 .پهرزەنتىنىڭ پىرسهنتنى ئويلۇنۇپ قالدىم

مىـڭ ئاھـاله   88ى بولـۇپ  الۋرېنس دېگهن بۇ شهھهر بىـر ئۇنۋېرىسـتىت شـهھر   
ــايدىكهن ــانچىلىق ۋە    . ياشـ ــۇپ دېهقـ ــدا بولـ ــڭ ئورنىـ ــهن يوقنىـ ــانائهت ئاساسـ سـ

بۇ شهھهرنىڭ ئىسـمى كـانزاس شـىتاتىدىكى قۇللۇققـا     . مۇالزىمهت ئاساس ئىكهن
قارشى بايراقدار ئاموس ئادامس الۋرېنس دېـگهن كىشـىنىڭ ئىسـمىدىن كهلـگهن     

شـهھهرنىڭ تـۆرت پهسـىل    . الردىنكهنبولۇپ مهزكۇر كىشى بـۇ شـهھهرنى قۇرغـۇچى   
ئېنىــق، ھهمــمه يهر يېشــىللىق بىــلهن تولغــان، ھاۋاســىدىن گۈپۈلــدەپ تۈرلــۈك   

كىچىكىمــدىن يېزامــدا قۇشــالر . كۆكــات ۋە يــاۋا گۈللهرنىــڭ ھېــدىال پۇرايــدىكهن 
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ناۋاسى بىلهن ئويغۇنۇپ كۆنگهن مهندەك سهھرا بالىسـىغا بـۇ يهردىكـى ھهر خىـل     
ورقىراشـــــلىرى بىـــــلهن ئويغۇنـــــۇش غهمســـــىز قۇشـــــالرنىڭ يېقىملىـــــق چ

بىزنىـڭ ۋەتهنـدە بـار قارىغـاي، ئـۈجمه، ئـۈزۈم، ئارچـا، قـارا         . ىمنى ئهسلهتتىقبالىلى
ــى  ــتهپ ھويلىس ــاچالرنى مهك ــدىم   دياغ ــس قىل ــلىقنى ھى ــر قهدىناس ــۆرۈپ بى . ا ك

زىمىنىمىــز، چىرايىمىــز، تىلىمىــز ھهرخىــل بولســىمۇ، جــانلىقالر ۋە جانســىزالر   
قهلبىمىـــزگه ۋە يهر يـــۈزىگه ســـىزىلغان ســـۈنئى . ه كېـــرەكجىـــق پهرقلهنمىســـ

چىگــرىالر ئىنســاندىن باشــقا جانلىقنىــڭ كــۆكتىكى يۇلتــۇزالردەك تارىلىشــىنى  
ئهســلى بىزمــۇ باشــقا جــانلىقالردەك ئهركىــن   . چهكلىــيهلمىگهن بولســا كېــرەك 

ــپ      ــڭ كوللىكتى ــىيهتچىلىك ۋە بۇنى ــاندىكى شهخس ــېكىن ئىنس ــان، ل يارىتىلغ
ــ  ــى بولغ ــزىگهن     ئىپادىس ــلهن بې ــۆيگۈ بى ــل ۋە س ــالالھ ئهقى ــك ئ ان مىللهتچىلى

زىمىنىمىزنــى چىگــرا، توســاقالر   دىلىمىزنــى ۋە قوۋنــاق ھايــات بىــلهن بىــزىگهن
ــايرىۋەتكهن، قاشــالىۋەتكهن  ــارقىلىق ئ ــۇ يهردە كــانزاس   .ئ ۋە يهنه  ئۇنۋېرىســتېتىب

ــار ئىــكهن  ــاتى مۇشــۇ ئىككــى مهكتهپنــى مهرك  . بىــر ئنىســتىتۇت ب هز شــهھهر ھاي
كــوچىالردا پىيــادە كېتىۋاتقــان ئــادەمنى ئاساســهن     . قىلىــپ ئايالنســا كېــرەك  

. كــۆرگىلى بولمــايتتى، خــۇددى بــۇ يهردە يــولالر ماشــىنىالر ئۈچــۈن ياســالغاندەكال
ئهگهر پىيــادىلهر يولــدىن ئــۆتمهكچى بولســا ماشــىنىلىق كىشــى مــۇتلهق ھالــدا   

ــى   ــول بېرەتت ــادەمگه ي ــادە ئ ــۇ  . پىي ــۇنى تۈركىيهدىم ــۇ   مهن ب ــۇ يهردىم ــان ئ بايقىغ
قارىغانـدا ماشـىنا   . ماشىنىالر خېلى يىراقتىن توختاپ پىيادىلهرگه يـول بېرەتتـى  

ــورالى دەپ   بــــايلىق ۋە ئهمهلنىــــڭ بهلگىســــى ئهمهس پهقهت بىــــر قاتنــــاش قــ
ــايلىق ۋە      ــىلهر ب ــۇ كىش ــرەك، بولۇپم ــا كې ــۇنداق بولس ــدىغان يهرلهردە مۇش قارىلى

 .ىلهرگه بۆلۈنمىگهن ئهللهردەئهمهل دەرىجىسى بويىچه رۇشهن تهبىق
مهيلى چىكاگۇ كوچىلىرى بولسۇن يـاكى كـانزاس ۋەيـاكى الۋرېـنس بولسـۇن      
ھهممىسى ئورمان ۋە چىملىق بىـلهن قاپالنغـان بولـۇپ شـهھهر بهرپـا قىلىنغانـدا       

بىنـاالر  . يېشىللىق ئـادەمگه ئهمهس ئـادەم يېشـىللىققا ماسالشـقاندەك قىالتتـى     
ــۇن   ــا ش ــداق بولس ــۈزى قان ــان   يهر ي ــۇپ، ئىنس ــېلىنغان بول ــتۇرۇپ س ىڭغا ماسالش

تهبىـــئهتكه قىســـتىلىۋالغاندەك، ئۈســـتىگه بهدەشـــقان قۇرۇۋالغانـــدەك ئهمهس     
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ــدىكهن    ــدەك كۆرۈنىـ ــىڭىپ كهتكهنـ ــىپ سـ ــا ئۆزلىشـ ــۆرۈپ  . ئۇنىڭغـ ــۇالرنى كـ بـ
غهرپ مهدەنىيىتــى «ئىچكىردىكــى مهلــۇم ئــالى مهكتهپــته بىــر مۇتهخهسىســنىڭ  

ــۇندۇرۇش بهدى  ــى بويس ــۇقالر   تهبىئهتن ــىتى، جوڭگۇل ــگه ئېرش ــانىۋىي پهن ــگه زام لى
غهرپلىكـلهر  . تهبىئهتكه ماسلىشىپ ياشاش يولىنى تالالپ پهندىن قـۇرۇق قالـدى  

پهن ھهممىنــــى ھهل قىلىــــدۇ دەپ قارايــــدۇ، جوڭگــــۇ مهدەنىيىتىــــدە تهبىئــــى 
ــدۇ   ــهببۇس قىلىنىـ ــاش تهشـ ــۇنۇپ ياشـ ــانۇنىيهتلهرگه بويسـ ــك . قـ ئىكولوگىيىلىـ

ــۇق تهكىتىلىن ــۇ    تهڭپۇڭل ــدىكى ب ــۇ مهدەنىيىتى ــادا جوڭگ ــازىرقى دۇني ــان ھ ىۋاتق
ــدۇ   ــۈلگه ئېلىشــىغا ئهرزىي ــدى  »ئهۋزەللىــك غهرپنىــڭ ئ . دېگىنــى ئېســىمگه كهل

ــار  ــۇ قـ ــدا بـ ــى چاغـ ــۆزلهپ   ائهينـ ــخانىالردا سـ ــۇپ دەرسـ ــدەك تۇيۇلـ ــا توغرىـ ش ماڭـ
ئامېرىكىــدا نهگه بارســام چــاراقالپ تۇرغــان يۇلتۇزلــۇق تــۈنلهرنى، . يــۈرۈپتىكهنمهن

ــۈلگه     بوۋاق ــدىن ئ ــڭ كىم ــۆرۈپ كىمنى ــماننى ك ــۈزۈك ئاس ــدەك سۈپس ــڭ كۆزى نى
شـهھهردىكى بىنـاالر   . قا كهلـدىم شـ ئېلىشى كېرەكلىكـى ھهققىـدە باشـقىچه تونۇ   

ئاساســهن بىــر قهۋەت يــاكى ئىككــى قهۋەتلىــك بولــۇپ مهن بــۇ شــهھهردە تــېخىچه   
ــان     -بهش ــمه يهر كهڭ، يوغ ــدىم، ھهم ــۆرۈپ باقمى ــا ك ــز بىن ــتىن ئېگى ــالته قهۋەت ئ

ــازادە،  ــادەملئ ــاتىرىجهم هئ ــدىكى چېغىمــدا مهن  . ر شــۇنچه شــاالڭ، خ خــۇددى ۋەتهن
تېلۋېزورالردا كۆرگهن ئىختىسادىي كىرزىس، چوشـقا زۇكـۇمى، ئـۇرۇش ۋەھىمىسـى     

كىشىنى ۋەيـران بولغانـدەك تۇيغۇغـا كهلتۈرىـدىغان ئامېرىكـا باشـقا         سهۋەبىدىن
ــهييارىدىكى دۆلهتـــتهكال   ــر سـ ــه كېرەكلهرنىـــڭ ب . بىـ ــىمۇ شـــۇنداق  نهرسـ اھاسـ

ــدىم  . ئهرزانىــكهن ــۇ يه 349بىــر چامــادان كومپىيــوتىر ئال ــا، ب دىكــى مهن ردولالرغ
ئۇچراشـقان جوڭگۇلـۇق ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ھهممىسـىنىڭ ماشنىســى بـار ئىــكهن،     

ــاران مىــڭ دولــالر ئهتراپىــدا ئىــكهن   مهن ئهزەلــدىن .(يامــان ئهمهس بىــر ماشــىنا ئ
كىـدىكى ماشـىنا ئىكهنلىكىنـى مىـڭ     ماشىنىغا قىزىقمايمهن، شـۇڭا قايسـى مار  

سـاپ لېمـون شـهربىتى ئـاران     %100وتۇلكـا  ب، بىر )يادلىساممۇ ئېسىمدە قالمايدۇ
ــالر   ــرىم دول ــر يې ــدا تېخىمــۇ   (بى ــالال بازارلىرى ــته شــۇنداق ســىرىتتىكى ت مهكتهپ

ــتۇرۇش،   . .).ئهرزان ــهھهرلهرنى سېمۇنتالشــــــ ــۇرتالردىكى شــــــ ــڭ يــــــ بىزنىــــــ
ــوال   چىملىقالشــتۇرۇش، شــهھهردە يهرلىــك  ــۇپ ياتالشــتۇرۇش، ت ــى يوقۇت دەرەخلهرن

بهلكىــم بـــاينى  . ئىــدى دەرەخ ئالماشــتۇرۇپ قاقاسالشــتۇرۇش بــۇ يهردە يــوقتهك     
ــۇ يهردىكــى چىملىــق ئهڭ چهت ئۇيغــۇر     ــداق ب دوراش مودىســى ســهۋەبىدىنمۇ قان

ىمــى نىــڭ چ» ئامېرىكــا جاھــانگىرلىكى«  .يېزىلــرىغىچه ئومۇمالشــتۇرۇلغانىدى
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 ىـي دېـمهك سـىز بـاي بولسـىڭىز، تهرەقق     .ئىـدى پالپ بولغان پۈتۈن يۇرتىمىزنى قا
قىــزالر ئۈرۈمچىــدە بهس . غــان گهپــكهنبولۇدۇبولســىڭىز ھهمــمه نهرســىڭىز مــۇدا  

ــوتىنى       ــۆينهك، ي ــۇزۇن ك ــوق ئ ــى ي ــا ئىشــتان، يېڭ ــكهن گاچ ــپ كهت بهســته كېيى
كىــم بــۇالرنى ئامېرىكــا كوچىلرىــدىن  … ياپالمــاس يوپكــا، خىــپ خــاپ ئىشــتان 

. چىگه ئاندىن غۇلجـا، قهشـقهر، كۇچـا، خـوتهنگه تارالمىـدى دېيهلىسـۇن      ئاۋال ئۈرۈم
لېكىن بىزنىـڭ تهرەققىـي ئهللهردىـن قوبـۇل قىلىـۋاتقىنىمىز پهقهت كۈنسـىرى       

ت ۋە شـهكىل  هشـۇ قىيـاپ  . ئالمىشىپ تۇرىدىغان مودا قىياپهت، ئالدامچى شـهكىل 
قى، ئىچىـــدىكى ئىنســـاننىڭ مۇســـتهقىللىقى، ئىجادچـــانلىقى، تهرتىپچـــانلى    

تــۇنجى كهلــگهن كــۈنى . ســهمىميلىكى تېخــى بىــزگه قوبــۇل بولۇشــتىن يىــراق 
ســهم مېنــى ئايرىدورۇمــدىن ئهكىلىــپ قويغــان موڭغــۇل ئۇكىمىزغــا پــۇل تهڭلى  

ــام  ــهۋەبىنى سورىسـ ــۇ «ئالمىـــدى، سـ ــتهپبـ ــانه  مهكـ ئوقۇغۇچىلىرىنىـــڭ خالىسـ
ىلغـان،  مۇالزىمىتى، بىزگه ماي پـۇلى دېگهنـدەك چىقىمالرنـى باشـقىالر ئىئـانه ق     

دىـن ئاشـقان بولـۇپ    11ئۇ كـۈنى كـېچه سـائهت     .دېدى »شۇڭا پۇل ئالسام بولمايدۇ
ئــۇ ئــۇكىمىز ماڭــا تۇرىــدىغان يېرىمنــى تېپىــپ بېــرەلمهي كــۆپ مــاالل بولغــان   

ــدى ــدىغانلىقىمنى  . ئىـ ــقىالرغا دەپ يۈرمهيـ ــۇالرنى باشـ ــۇلنى مهن بـ ــپ پـ ئېيتىـ
مىمىيلىك مهسىلىســى بــۇ دېــگهن ئامېرىكــا، بــۇ يهردە ســه «ئېلىشــقا ئۈندىســهم 

ئۇ كۈنى مهزكـۇر ئـۇكىمىز پـۇلنى ئالسـا تامـامهن      . دەپ مېنى خىجىل قىلدى» بار
بــۇ ئۇنىــڭ ئىــش ھهققــى ئهمهس    . بــوالتتى، مهن پۈتــۈنلهي رازى بولــۇپ بهرگهن  

ئهممــا ئــۇ ئېلىشــنى رەت قىلــدى، چــۈنكى بــۇ يهردە ئېقىۋاتقــان  . ئىــدىمۇكاپــاتى 
ــۈچ  ــۇن كــ ــۇن كۆرمىســ ــى كۆرســ ــىتىۋېرىدىغان پىرىنســــىپ كىشــ ىنى كۆرســ

دىننـــى مهنـــبه قىلغـــان خالىســـلىق    . ئىـــدىســـهمىمىيلىك پىرىنىســـىپى  
خــۇدا ھهمــمه ھهممىنــى كــۆرۈپ بىلىــپ «تىكــى ئهســلىي جهمىيهتئومۇمالشــقان 

دېـگهن ئهقىدىـدىن كهلـگهن پىرىنسـىپ بـۇ دۆلهتـته مهزكـۇر دىنغـا         » تۇرغۇچىدۇر
  .ئىدىىنىپ كهتكهن ئىشهنمهيدىغان كىشىلهرنىڭمۇ ھهرىكهت مىزانىغا ئايل

ئهگهر شــۇ ئــۇكىمىز ئىچكــى موڭغولــدا يــاكى شــىنجاڭدا بولســا شــۇنداق        
دېيهلهيتتىمـــۇ؟ خالىســـلىققا، ســـهمىمىيلىككه بـــۇ قهدەر ئهمهل قىالاليتتىمـــۇ؟ 
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ياق، چۈنكى ئادەم موھىتنىڭ مهھسۇلى، جهمىيهتته قايسـى ئـادەت مـۇدا بولغـان،     
ــا     ــاجىز ئىنس ــا ئ ــقان بولس ــر ئومۇمالش ــى پىكى ــۇنىڭغا   قايس ــدا ش ــى ھال ن تهبىئ

ــداقتۇر قايســى مىللهتتىكــى   . ماسلىشــىدۇ، ھهم ماسالشــمايمۇ ئامالســىز  ــۇ قان ب
ــپ ئهمهس   ــان، ئهيىــ ــيهتنۇقســ ــڭ    جهمىــ ــار ماتورنىــ ــدىكى ناچــ مىخانىزىمىــ

ــى، مۇشــۇ مىخانىزىمنىــڭ تۈرتكىســىدە ياشــاۋاتقان ئىنســىان يــاكى       مهسىلىس
رۇلمىنىــڭ تهلىپــى بىلهنــال قى قۇرئىنســانالر تــوپى بولغــان مىلــلهت پهقهت يۇقــا 

» بىلىــم قــۇت بهلگىســىدۇر«كىشــىلىرىمىزنى شــۇڭا . ھهرىــكهت قىلىــدۇ خــاالس
ــدىغان يۈســۈپ خــاس ھــاجىپتىن ئــارىمىزدا مىڭــى چىقســىمۇ،       دەپ تهربىيهلهي

دەپ ماقـــاله يازىـــدىغان ئهخـــتهم ئـــۆمهردىن      »ئىســـراپچىلىقنى تـــۈگىتهيلى «
ــىزلىكلى    ــۇر بىلىمس ــىمۇ ئۇيغ ــۈزمىڭى چىقس ــراپخورلنى كىي قىنى داۋام ۇۋە ئىس

چـــــــۈنكى بىلىمنىـــــــڭ، بىلىملىكنىـــــــڭ قىممىتىنـــــــى . قىلىۋېرىـــــــدۇ
ئېنىــق   مۇئهييهنلهشــتۈرىدىغان ئجتىمــائى تــۈزۈم، ئىســراپچىلىقنى تۇســايدىغان

تهدبىــر ۋە بۇالرنىــڭ كهينىــدىكى قــانۇنىي كاپــالهت ۋە مهنىــۋىي تــۈۋرۈك يوقنىــڭ   
  .ئورنىدا

ــته ئۇچرۇشــۇ  ــدۇرالردا، لېفىت ــرىگه   مهن كارى ــر بى ــان كىشــىلهرنىڭ بى پ قالغ
قىزالرغـا تهشهببۇسـكارلىق بىـلهن ئىشـىك     -ۋاتقنىنى، ئايـالالر ۈساالم قىلىپ ئۆتـ 

ۋاتقىنىنى، مهمۇرالرنىــڭ ئىنگىلىزچىنــى ياخشــى ۇئېچىــپ بېرىــپ ســاقالپ تــۇر 
ــۈزۈپ     ــا دېگـ ــا قايتـ ــۈملىنى قايتـ ــر جـ ــئهللىكلهرگه بىـ ــۆزلىيهلمهيدىغان چهتـ سـ

ــۋاتقىنىنى، ماشنىســى  ئۇالرنىــڭ مهقســىدىنى چۈشــهنگ  ىچه ســهۋرىچانلىق قىلى
ــل     ــۋاتقىنىنى، قىزى ــول بېرى ــكه ي ــلهن قارشــى تهرەپ ــدى بى دوقۇرۇشــقانالرنىڭ ئال

دېـگهن بهلـگه بىـلهن كىشـىلهرنىڭ شـۇنچه بىـخهتهر       » توختـاڭ «چىراقسىز بىـرال  
غهرپلىكــــلهر مۇســــۇلمان «قىنى كــــۆرۈپ تــــۈركىيهدە ئاڭلىغــــان قاتناۋاتقــــانلى

ــ  ــلهن مۇسـ ــان بىـ ــايدىكهن بولمىغـ ــۈپهتته ياشـ ــۆزنىڭ  » ۇلمانلىق سـ ــگهن سـ دېـ
ــۈم  ــتلىقىغا چىنپۈتت ــا چېكىــپ،     . راس ــدا توپلىشــىپ تاماك مهكــتهپ باغچىلىرى

ئۆتكهن كهچكهنـلهرگه بىـپهرۋا پـاراڭ سېلىشـىپ تۇرغـان ئوقۇغـۇچىالر بىـر بولسـا         
ــۇالرئى  ــا خهنســـ ــر بولســـ ــلهر يهنه بىـــ ــامېرىكىلىقالر . كهنئهرەبـــ ــدا ئـــ قارىغانـــ

ــار، تاماكــا چــېكىش  مۇســۇلماننىڭ مۇســ« ــگهن »  ھــارامۇلماندا ســاالم قهرزى ب دې
 .ئىسالمىي پىرىنسىپنى ئۆز ھهرىكهتلىرىدە ئىزچىلالشتۇرغان بولسا كېرەك
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تۇيۇقســـىز ئىشـــىك ئالدىمـــدا  ،مى تېلـــۋىزور كـــۆرۈپ ئولتـــۇراتتىمىئاخشـــ 

الغـان چـېغىم دەپ ئولتۇرسـام    ئۇيغۇرچه ئاۋازالر ئاڭلىنىپ كهتتـى، خاتـا ئـاڭالپ ق   
چىقىــپ قارىســام، ئىككــى ئۇيغــۇر ئايــال ۋە بىــر ئــون  . ئىشــىك بــوش چېكىلــدى

دەقىــقه ئىچىــدە . ئىككــى ياشــالر چامىســىدىكى قىــز ماڭــا قــاراپ كۈلــۈپ تۇرۇپتــۇ 
. مهڭدەپ تـۇرۇپال قالـدىم ۋە دەرھـال ئېسـىمگه كېلىـپ ئـۆيگه تهكلىـپ قىلـدىم        

ــى ســىرىتتا پاراڭلىشى  ــۇالر مېن ــدى  قاشــئ ــرى مۇشــۇ  . تهكلىــپ قىل ــڭ بى ئۇالرنى
ته دوكتۇرلۇقتـــا ئوقۇيـــدىكهن يهنه بىـــرى الۋرېنســـتىن ئـــۈچ ســـائهت      مهكتهپـــ

ــائهتلىك    ــايدىكهن، قىزچـــاق ھېلىقـــى ئـــۈچ سـ يىراقتىكـــى بىـــر شـــهھهردە ياشـ
ــا ئۇيغــۇرچه      ــى ماڭ ــۇ قىزن ــزىكهن، ئانىســى ئ ــڭ قى ــگهن خانىمنى شــهھهردىن كهل

تىـنچ  «قىزچـاقمۇ ئۇيغـۇرچه   . ش بولـدۇم خـو سۆزلهشكه دەۋەت قىلىۋېدى، شۇنداق 
قىزىنىـڭ ئۇيغۇرچىغـا   . دېگهن سۆزنى ئۆلچهملىـك تهلهپپـۇز قىلـدى   » تۇردىڭىزمۇ

ئـــانچه راۋان ئهمهســـلىكىنى ، تۇرىۋاتقـــان شـــهھرىنىڭ يـــېقىن ئهتراپىـــدا بىرمـــۇ 
ــق       ــلىكىنى خىجىلچىلى ــا ئهمهس ــدا پۇخت ــا تىل ــڭ ئان ــاچ قىزىنى ــۇر بولمىغ ئۇيغ

، شهھىدە ئىسـىملىك بـۇ ئۆلچهملىـك ئۇيغـۇر چوكانـدىن      ئىچىدە بايان قىلىۋېدى
شهھىدە مېنى كۆرۈپ مهنـدىنمۇ بهكـرەك ھاياجانالنغـان بولسـا     . سۆيۈنۈپ كهتتىم

كېـرەك، ماشنىسـىنى ھهيدەشــته ئـۆزى ئهڭ تونـۇش يولــدىمۇ راۋان ماڭالمـاي تــوال      
 ئازدى، سۆزلهپ ھارمـايتتى، قهشـقهرنى، غـۇلجىنى ،خـوتهننى، كۇچـانى، سـورايتتى،      

ــاخ   ــان ئـ ــۇرۇپ قويغـ ــاي ئاشـ ــدە يهپ بواللمـ ــدا  ىئۈرۈمچىـ ــمهن، ئاچچىقىـ رقى لهغـ
ئۇرۇشــۇپ ســالغان ئۇيغۇرخىزمهتدېشــى، قوپــاللىقى ئۈچــۈن دەككســىنى يىــگهن   
ئۇيغـــۇر ســـاقچى، قاتـــارلىقالر ھهققدىـــدە ســـېغىنىش ئىلكىـــدە قىزىشـــىپ       

ــۆزلهيتتى ــر . سـ ــى بىـ ــۆڭلىنى رەنجىتكهنلهرنـ ــۇالردىن  -كـ ــانايتتى، ئـ ــرلهپ سـ بىـ
بىـز   .دىغان چاغدا ئانا تىلىدا كهچـۈرۈم سـورىۋالمىغىنىغا نـادامهت چېكهتتـى    ماڭى
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چوالش كىنو كۆرگهن بولدۇق، لېكىن كىنـو بىزنـى كۆردىمـۇ يـاكى     -ئاۋال ئوالش 
نــــېمه . بىــــز كىنــــونى كۆردۇقمــــۇ بىلهلمهيــــال زالــــدىن قايتىــــپ چىقتــــۇق 

ــېمه  ــدىغانلىقىمنى، نـ ــى      يهيـ ــازىر ئىكهنلىكىنـ ــكه ھـ ــپ بېرىشـ ــهم ئېتىـ دېسـ
مېنىــڭ ئۇيغــۇر تائاملىرىنىــڭ ھهممىنــى يىگــۈم بــارتى، تالالشــقا  . بىلدۈرۈشــتى

ئـۇالر بـۇ شـهھهردىكى بىردىنبىـر     . مهجبۇر بولغىنىم ئۈچۈن چۆچـۈرىنى تاللىـدىم  
بىـلهن چۆچـۈرە قىلىشـقا     ھاالل قوي گۆشى ساتىدىغان قاسساپتىن ئالغان گـۆش 

تاپمــاق تولىمــو قــوالي  بــۇ يهردە قــوي، كــاال، توخــۇ قاتــارلىق گۆشــلهرنى.(تۇتۇنــدى
بولســىمۇ، لــېكىن ھــاالللىرىنى تاپمــاق ئاســان ئهمهســكهن، چــۈنكى بــۇ شــهھهردە 
ــوس      ــر قهدەر كــۆپ ئورۇنالشــقان چىكــاگۇ، ل ــى كــۆچمهنلهر بى ــڭ يېڭ ئامېرىكىنى
ئــــانجىلىس، نىيويــــورك قاتــــارلىق شــــهھهرلىرىدىكىدەك مۇســــۇلمانالر كــــۆپ  

: نـدە شـۇنى قوشـۇمچه قىـالي    گهپ ھاالل تامـاق مهسىلىسـىگه كهلگه  . ئهمهسكهن
ــاقالرنى باشــقىالرغا ســۇنغان      ــاال، توخــۇ گۆشــىدىن قىلىنغــان تام ــدا ك ئايرۇپىالن

» ال كېلىـدۇ رڭ ھـاالل تـامىقىڭىز ھـازى   سـىزنى «امېرىكىلىق ھاۋاقىز ماڭا قـاراپ  ئ
دەپ ئهسكهرتكهندە شۇنداق سۆيۈندۈم، دېمهك ئـۇ ھـاالل تاماقنىـڭ نېمىلىكىنـى     

ىمچه ئامېرىكىــدا ھــاالل يىمهكلىكــلهر قــانۇنى بــار  كېــيىن بىلىشــ. بىلىــدىكهن
ئىكهن، بهلكىم شۇ سهۋەپتىن بولسـا كېـرەك، ئـۇالر ھېلىقـى گۆشـتىن باشـقىنى       

بىزنىـــڭ ئايرۇپىالنالرنىـــڭ . ۋالمايـــدىكهنۇھـــاالل دەپ جـــاھىللىق قىلىـــپ تۇر
دۇ، نهدىـــن يولغـــا ۇلـــۇھهممىســـىدە تامـــاقالر ئۈســـتىگه ھـــاالل دەپ يېزىـــپ قوي

ــىڭىز  ــ«چىقس ــازىر،    » ۇلمانچهمۇس ــدىڭىزدا ھ ــاق ئال ــان تام ــېكىن دەپ يېزىلغ ل
ئىشـــلهتكىنىمىز توخـــۇ ۋە كـــاال ئهلـــۋەتته ھـــاالل، «ھـــاۋاقىزالردىن سورىســـىڭىز 

مىليۇنــدىن ئــارتۇق مۇســۇلمان ياشــايدىغان     20. دەپ جــاۋاپ بېرىــدۇ » گۆشــى
ــته ھــاالل يىمهكلىكــلهر قــانۇنى كــۈنتهرتىپكه قويولمىغــان   ئىچكىرىنىــڭ . دۆلهت

ــار، سورىســىڭىز ئوخشــاش   ھهمــم بىــز چــوڭ «ه يېرىــدە مۇســۇلمان ئاشخانىســى ب
ھهتتـا بېيجىڭـدىكى خېلـى كـۆپ     . دەپ جـاۋاپ بېرىشـىدۇ  » گۆش ئىشـلهتمهيمىز 

گهپ يهنه ئۇيغۇرالرغــا كــۆچتى، ). زىيـالىمۇ ھــاالل تامـاق ھهققىــدە بــايىقى قاراشـتا   
ر ئــاز ســهبرە ئۇيغــۇرۇم يهنه تــۈگىمهس ئهيــپلهردە تىلغــا ئېلىنىشــقا باشــلىدى، بىــ

. قىلـدىم، چــۈنكى مهن مۇنـۇ قېرىداشــلىرىم بىـلهن تېخــى بـايىال تونۇشــقانىدىم    
تونۇمىغـــان، ئـــۆمرىڭىزدە ئۇچراتمىغـــان بىـــر ئۇيغـــۇرنى قورقمـــاي «كۆڭلۈمـــدە 

ئىـزدەپ كېلىـپ تامـاق ئېتىـپ      ،ئۆيىڭىزگه باشاليسـىز، ئـۈچ سـائهت يـول يـۈرۈپ     
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يــاكى ســىلهر ئۇيغــۇر    بېرىســىز، بــۇ ئۇيغۇرنىــڭ ئېســىللىكى ئهمهســمىكهن؟     
ر تـــۇرۇپال قېلىشـــتى، ئـــۇال. ئـــاخىرى ئويلىغـــانلىرىمنى ئېيتـــتىم» ئهمهســـمۇ؟

سىز ئۇنداق دېگهن بىـلهن قـاراڭ، ئۇيغـۇر دېـگهن تولىمـۇ گۇمـانخور       «لېكىن يهنه 
ــايمىز،      ــىرەپال ياش ــىرەپ، خۇدۈكس ــچه ئهنس ــزدىن كهچكى ــر بىرىمى ــز، بى كېلىمى

كه بىرمـۇ ئۇيغـۇرنى ئىزدىمىـدىڭىز؟    ئهگهر بۇنىڭغا يـاق، دېسـىڭىز، سـىز نېمىشـ    
» نېمىشكه بىز ئىزدەپ كىـرمىگىچه كهسپدېشـىڭىز مـاھىنۇرنى ئىزدىمىـدىڭىز؟    

ــىمنى      ــۇر كهسپدېشــ ــۇ دوكتــ ــڭ ئــ ــېكىن مېنىــ ــدىم، لــ ــقا گهپ قىلمىــ باشــ
ئىزدىمىگهنلىكىم گۇمانخورلۇقۇمـدىن ئهمهس، تونىمىغـان بىـر ئـادەمگه قانـداق      

-مـۇ )مىنكـاۋخهن (سـىز خهنـزۇۋان   «. ئىـدى گهپ ئېچىشنى بىلمىگهنلىكىمـدىن  
يه، ھهپتىگىچىمـۇ بىــر ئۇيغـۇرنى ئىزدىمىگىنىڭىــزگه قــاراپ بىـز ســىزنى چوقــۇم    

تــوغرا، مېنىــڭ بىــر ئۇيغــۇرنى ئىــزدىمهي باشــقىالرنى . »شــۇنداق دەپ ئويلىغــان
ــتىمهي       ــنى ئىس ــاۋارە بولۇش ــقىالرغا ئ ــۇ باش ــاي، ئۆزەمم ــنىمۇ خالىم ــاۋارە قىلىش ئ

بهلكىـم  . الر شـۇنداق چۈشهندۈرسـه ۋە چۈشهنسـه ھهق   بۇنداق مۆڭ يۈرۈشۈمنى ئـۇ 
ــاپ       ــا ئوخش ــكه خهنزۇۋانالرغ ــلهپ كهتكهچ ــۇپ ۋە ئىش ــۇزاق ئوق ــدە ئ مهن ئىچكىرى

گۇمـــانخورلۇق، خۈدۈكســـىرەش، ئهنســـىرەش   . قالغـــان بولۇشـــۇممۇ مـــۇمكىن  
قاتارلىقالر مهنچه مهنـدە شـىنجاڭدا ئـۇزاق ياشـىغان دوسـتلىرىمدىكىدەك ئېغىـر       

غــا تــۈركىيهگه بارغىنىمــدا بىــر قىســىم كىشــىلهرنىڭ مهنــدىن مهن ئۇالر. ئهمهس
ــم   ــۆزلهپ بهردى ــى س ــان قىلغنىن ــان    . گۇم ــدىن گۇم ــرى مهن ــك يې ــوۋا كۈلكىلى ت

قىلغانالر جىياڭسۇ، جـې جىياڭلىقالرغـا تهرجىمـانلىق قىلىـپ كـۈن ئالىـدىغان       
مېنـى ئىشـپىيۇن   «توۋا دەيمهن، شۇالردىن سـوراپ باقسـام دەيـمهن،    . ئىدىبالىالر 

ــى      دە ــڭ، قايس ــش قىلغانتى ــېمه ئى ــكىدەك ن ــنىڭگه مهن چۈش ــهن كهي ــهن، س يس
بېشـىمدىن   »ئىشپىيۇن سـهنلهردەك بېـدىك، ۋاسـتىچىالرنىڭ كهينىـدىن يـۈرەر؟     

ــارتۇقچه گۇمــانخورلۇق، سهۋەبســىز    ــارقىلىق، مهن ئ ــۆتكهن يۇقارقىــدەك ۋەقهلهر ئ ئ
هن بىـزگه  ۇق قاتـارلىق ئىللهتلهرنىـڭ ھهقىـقهت   لخۇدۇكسىرەش، زىيادە دېلىغولدۇ

ــۇالر مۇشــۇ ئىللهتله. چاپالشــقانلىقى توغرىســىدىكى قاراشــقا قوشــۇلدۇم  ــڭ رئ نى
ۋاتقان ۈتۈچهتئهلــــدىكى ئۇيغۇرالرنىــــڭ ئىناقلىقىغــــا بىۋاســــته تهســــىر كۆرســــ
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ــاقلىققىال ئهمهس،    ــڭ ئىتىپـــــ ــتى، مهن بۇنىـــــ ــامىللىقىنى تهكىتلهشـــــ ئـــــ
ىــــدلهرنىڭ ۋاتقــــان تهھدۈتهرەققىياتىمىزغــــا ۋە مهۋجۇدلۇقىمىزغــــا خهۋپ كهلتۈر

راســتىمنى دېســهم مهنمــۇ تــا ھــازىرغىچه     . بىــرى ئىكهنلىكىنــى تهكىتلىــدىم  
م، ئايرۇپىالنغـا چىقىۋېتىپمـۇ خـۇددى    ئىدىۋاتقانلىقىمغا گۇماندا ۇئامېرىكىدا تۇر

ھېلــــى بىـــــر كـــــۆرۈنمهس قـــــول مېنـــــى تارتىـــــپ چۈشـــــۈرېۋېتىدىغاندەك،  
ــور      ــايرىم سـ ــى ئـ ــاقچى مېنـ ــر سـ ــى بىـ ــپ ھېلـ ــلهردىن ئۆتۈۋېتىـ اق تهكشۈرۈشـ

قىلىدىغانـــدەك، ســـومكامدىن ھېلـــى بىـــر نهرســـه چىقىـــپ مېنـــى باالغـــا        
ــان    ــلهن بهك قىينالغ ــدەك ۋەسۋەســىلهر بى ــدىقويىدىغان ــل  . مئى ــۇ خى ــم ب بهلكى

كهيپىيــات باشــلىقلىرىم توختمــاي بىــر يېــرىم يىــل ئاچقــان يېغىننىــڭ، ۋە ھهر 
 ڭيىغىنــدا تهكىتلىنىــدىغان قورقۇنۇشــلۇق ئهســكهرتىش، ئاگاھالندۇرۇشــالرنى    

مدەك مۇنــداق يىغىننــى ئــون ۇرۇئهگهر مهنمــۇ دوسـتل . پىسـخكامدىكى يارىســىدۇر 
نهچــچه يىــل ئاڭلىغــان بولســامچۇ؟ ئىچكىرىــدە ئىشــلىگهنلىكىمگه تهســبىهلهر   

ۋەتهندىن ئېلىپ كهلگهن نان بىلهن ئـۇالرنى مىهمـان قىلـدىم، نـاننى     . ئېيتتىم
خالپ قالغــان شــهھىدە نــاننى كــۆرۈپ ئــۇ. ئېلىــپ كــۆزلىرىگه ســۈرۈپ كېتىشــتى

لـــېكىن ئامېرىكىـــدا چـــوڭ بولغـــان قىـــز نـــاننى كـــۆرۈپ  . قىزىنـــى ئويغـــاتتى
ــدى  ــىدەك ھاياجانالنمى ــۇ    . ئانىس ــدىكهن، مېنىڭم ــهپهرگه چىقى ــۇالر س ــى ئ ئهتىس

، شـۇڭا ئامالسـىز خوشالشـتۇق، ئهممـا     ئىدىرەسمىيهت ئۆتهيدىغان ئىشلىرىم بار 
تتـى، ياتاققـا كىرىــپ   ش ئۈچۈنمـۇ يېـرىم سـائهت كه   ۇشـ ۇئورنۇمـدىن تـۇرۇپ خوشل  

ــ    ــۆتنى كۆرسـ ــائهت تـ ــگهن سـ ــىتىرلكا ئهتىـ ــام سـ ــائهتكه قارىسـ ــۇۈتۈسـ . پ تۇرۇپتـ
ياتاقدېشــــىم ئــــادىتى بــــويىچه تــــېخىچه ئۇخلىمــــاپتۇ، ئۇالرغــــا بۈگــــۈنكى       

ھهيرانلىقتــا گېپىمنــى  خۇشــاللىقىمنى ســۆزلهپ بهردىــم، ئــۇ ئــاغزىنى ئاچقــانچه 
ــا پهقهت بۇنـــداق ئىشـــالر، مهنـــچه ئهگهر دېگهنلىرىـــ «ئاڭلىـــدى،  ڭ راســـت بولسـ

ئۇيغۇرالردىال قالدىمىكىن، ماڭا جوڭگۇلۇق ئوقۇغـۇچىالر مهكتهپـته ماڭدامـدا بىـر     
مهيـدۇ، ئۇالرمـۇ ماڭـا    تئۇچراپ تۇرىدۇ، مېنىـڭ ئۇالرغـا گهپ قىلغۇممـۇ كېلىـپ كه    

ــمايدۇ ــاڭ مهن     . پهرۋا قىلىشـ ــگهن بولسـ ــا دېمىـ ــى ماڭـ ــۇ گهپلهرنـ ــهن بـ ئهگهر سـ
» داق بولسـا كېـرەك دەپ ئـويالپ قـاالر كهنـمهن     دۇنيادىكى ھهممه مىللهت مۇشۇن

يـانچۇغۇمنى سـىالپ قويـدۇم، مـاھىنۇر      .دېدى قويۇق جهنـۇبى جۇڭگـۇ تهلهپپۇزىـدا   
ئىشلىتىشــكه بهرگهن ئۆيىنىــڭ ئــاچقۇچى، خۇداغــا شــۈكۈر، ئهتىــدىن باشــالپ       
ئۇيغۇر ئىشلهتكهن قازانغـا پىلـته قىلىـپ قويۇلغـان لهغمهننـى سـېلىپ، تۈگـۈپ        
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ــانچه كـــۈن ئۇيغـــۇرچه جهننهتنىـــڭ  قويۇلغـــان چۆچـــۈ ــر قـ ــۇرۇپ، بىـ رىلهرنى پۇشـ
 .ھوزۇرىنى سۈرىدىغان بولدۇم
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زىيالىينىڭ جهمىيهتتىكى روللىرىنىڭ بىـرى دۇنيـادىكى يېڭـى ھادىسـه ۋە      

ــۇر     ــدا خۇالســىلهپ مهزك ــارقىلىق ۋاقتى ــا ئ ــۇق ۋە يازم ــيهتشــهيئىلهرنى نۇت  جهمى
بىــز بــۇ يهردە ئــاراچ دېگهنــدە تىلنىــڭ . لىنىــڭ تهپهككۇرىغــا ئــاراچ يارىتىشــتۇرئهھ

تهپهككــــۇر جهريانىــــدىكى پىكىــــر قىلغــــۇچى بىــــلهن پىكىــــر ئـــــوبىكتى       
ــ ىئوتتۇرىســىد ــۆزدە تۇت ــدا . ۋاتىمىزۇكى ۋاســتىچىلىق رولىنــى ك ئۇيغــۇرچه مهيدان

ــددىيىۋىيي ئېقىم    ــۈزلىنىش ۋە ئى ــادىي ي ــى، ئىقتىس ــا ۋەزىيىت ــۇرۇپ دۇني ــى ت الرن
ــڭ     ــدا خهقلهرنى ــالىلىرىمىز بولمىغان ــدىغان زىي ــىلهپ، تۇرى ــهندۈرۈپ، خۇالس چۈش
ئاشــقازىنى شــاما قىلىــۋەتكهن ئهبــجهش قاراشــالرنى تهرجىــمه قىلىــش ئــارقىلىق  

دۇنيـانى  . دىغان بېقىندى ھالغـا چۈشـۈپ قـالىمىز   ۈنۈجاھاننىڭ ئىشلىرىنى چۈش
ــ  ــۇرچه چۈشـ ــته ئۇيغـ ــۈن داۈنۈبىۋاسـ ــهندۈرۈش ئۈچـ ــۆز  ش ۋە چۈشـ ــى سـ ــم يېڭـ ئىـ

ھهتتا بهزىـدە ھهمـمه ئـادەم بىلىـدىغان،     . ئاتالغۇالرنى پهيدا قىلىشقا توغرا كېلىدۇ
ــۆزلهرنى       ــدىغان ســ ــۇپ باقمايــ ــانچه ئويلۇشــ ــدە ئــ ــى ھهققىــ ــېكىن مهنىســ لــ

ــازار   ــهنچهگه بــ ــۇر چۈشــ ــارقىلىق مهزكــ ــاكتىپلىتىش ئــ ــۇ  ئــ ــازىرالش تولىمــ ھــ
دېگهنىــكهن  » دۇرېنىــڭ بىــردىن بىــر ئاپتونۇمىيهمــ   ئۆيــۈم م «. ئهھمىيهتلىــك

ئهگهر بىـــز ئـــاۋال . ئابدۇقـــدىر جااللىـــددىن، ماڭـــا بـــۇ گهپ بهك تهســـىر قىلـــدى 
ــ     ــىنى چۈش ــۆزنىڭ مهنىس ــۇ س ــگهن ب ــاپتونۇمىيه دې ــاق،  ۈنۈئ ــلىتىپ تۇرس پ ئىش

چۈشهنمهيدىغانالرغا بىر ئهسـكهرتمه بولۇشـى مـۇمكىن، ئانـدىن ئۇنىـڭ ھهقىقـى       
ــدۇ  ــدىغانالر چىقىــ ــىگه ئىنتىلىــ ــۈنكى  ئىيۇ -2مهن . مهنىســ ــدىن بۈگــ -12نــ

ــوردداش  ــر ف ــۇنغىچه بى ــورد مۇكاپاتىغــ (ئىي ــله ئېرىشــكۈچى ف ــدە  ) ا بىل ــڭ ئۆيى نى
ــتهملىكه « ــرىم مۇس ــت  » يې ــاتىمنى تهس ــك ھاي ــارا  ۈرەك كهچۈرىلى ــاتتىم، خهلق ۋات

مۇكاپـاتلىق ئوقۇغـۇچىالر ھهمكارچىسـى جهرى خــانىم بـۇ مهسـىلهمنىمۇ خــۇددى      
ــېلى    ــك دەم ئ ــلۈك ۋە كهچلى ــلىرىمنى چۈش ــقا ئىش ــان  باش ــى قۇرب ش ۋاقىتلىرىن

ن يـــۈرۈپ بىـــر پهســـته ھهل قىلىـــپ بېجىرىـــپ بهرگهنـــدەك ماشىنىســـى بىـــله 
بــۇ يهردە ھهمــمه ئادەمنىــڭ دېگــۈدەك ماشنىســى بولغانــدىن كېــيىن  ( .قىــۋەتتى

مهن ) .تۇرمـۇش شـۇنداق بىقـوالي    ماشىنا بولمىسا ئـاپتوبۇس جىـق يهرلهردەيـوق،   
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ئۇنىـڭ  . ۇرۇپ سـۆيۈنۈپ قالـدىم  بۇ قىزنى شـۇ ياشـتىكى باشـقا قىزالرغـا سېلىشـت     
كېـيىن ئۇنىـڭ باشـقا    . ئىـدى كېيىنىشى تهلىـيىمگه ئـانچه بهك ئوچـۇق ئهمهس    

گهپلىرىدىن خهلقئارالىق ئوقۇغۇچىالر بىـلهن كـۆپ ئارىالشـقان بولغاچقـا يـۈرۈش      
تۇرۇشـــتا باشـــقىالرنىڭ مهدەنىيىـــتىگه ھـــۆرمهت قىلىـــش ئۈچـــۈن شـــۇنداق       

رېنســـتىكى ئاشـــخانا ۋە مۇســـۇلمانالرغا جهرى ماڭـــا الۋ. قىلغـــانلىقىنى بىلـــدىم
مۇناســـىپ تـــالال بازارلىرىنىـــڭ ئادرىســـىنى ئېيتىـــپ بهردى ۋە ئـــۆزى ئاپىرىـــپ  

ــاپتۇنومىيهم ئهمهلـــگه  . پ قويـــدىۈتۈكۆرســـ ــدا ئـ ــاچقۇچىنى ئالغانـ ئۆيۈمنىـــڭ ئـ
ــدىم  ــا كېلىــپ ھاياجانالن ــدە  . ئاشــقاندەك تۇيغۇغ ــدىن خهقنىــڭ ئۆيى نهچــچه كۈن

شـقا  ى، ئـاۋازلىق كـۈلهلمهي چاراسالشـقا ۋە قاشاڭلىش   تۇرۇپ تۈزۈكرەكمۇ تىنالمـاي 
ئۆينىـڭ ئاچقۇچىسـىنى   . كۆنۈشكهن نېرۋىلىرم ئاجايىپ راھهتلهنگهنـدەك بولـدى  

ز يـــاكى ئهمهســـلىكىنى ســـورۇدۇم ئېلىـــپ گۈييـــاڭلىق ياتاقدېشـــىمدىن، پـــاكى
. دېـدى كېسـىپال  » ئوخشىمايدۇ، ئهگهر جوڭگۇلۇق تۇرغان بولسا چوقـۇم مهيـنهت  «
تكهنـــدۇر، بۇنـــداق ناچـــار   تۈزە بولســـىمۇ ئامېرىكـــا بولغانـــدىكىن  چه ھهرقـــان«

راسـت، دېگهنـدەك ئـۆي    . دەپ ئـويالپ ئـانچه ئهنسـىرەپمۇ كهتمىـدىم    » خۇيلىرىنى
سـهۋەبىنى سورىسـام مهكـتهپ ئـۆينى ئۆتكۈزۈۋالغانـدىن      . ئىـدى يالىغاندەك پاكىز 

، ئوچـاق ۋە  ئۆيـدە توڭالتقـۇ، مۇنچـا   . كېيىن بىرەر قۇر تازىالپ، تـۈزەپ چىقىـدىكهن  
ــدىغان     ــا مۇناســىۋەتلىك مهن ئىســمىنى ۋە ئىشلىتىشــنى ئهســال بىلمهي ئوچاقق

مهن ئايـالىم ۋە بـاالم بـارلىقىنى باھـانه     . ئىـدى نهرسىلهردىن باشقا ھىچ نېمه يوق 
ــۆيگه ئورۇنل   ــدان ئ ــۇنداق ئوب ــپ مۇش ــۇقىلى ــڭ  ۇش ــا مهكتهپنى ۋالغاندىم، بولمىس

ئااللىســــا . تهگمهيــــدىكهنبويتاقلىرىغــــا بۇنــــداق ئىككــــى ئېغىزلىــــق ئــــوي 
سىرىتتىن ئۆي ئىجارە ئالسا بهلكـى ھهمـمه نهرسىسـى تهل ئـۆيلهرنى مهن ئالغـان      

مهن ماشـىنام بولمىغاچقـا زەھهردەك   . دولالردىن ئهرزان ئالغىلىمۇ بـوالرمىش  400
ســۇ،  تــور، تېلىفــون،. قىمــمهت بولســىمۇ مهكــتهپ ئىچىــدىكى ئــۆينى تاللىــدىم 

ــا  ــارلىقالرنى ئـــ ــاز، قاتـــ ــوك، گـــ ــپ  تـــ ــون قىلىـــ ــىركهتلهرگه تېلىفـــ يرىم شـــ
بــۇ ئىشــالرنى . بىجىرىــدىكهنمىز، مهكــتهپ پهقهت ئــۆي ئىجارىســىنىال ئالىــدىكهن

ــۈ ــانىم قىلىشــىپ بهردى پۈت ــى   .(نلهي جهرى خ ــوڭ، بهختىن ــالالھ ئىشــلىرىنى ئ ئ
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كـا  ن، خۇداغا شـۈكۈر بۇنىـڭ ھهقلىرىنـى مهن ھىسـاپ ئاچقـان با     !)نۇرلۇق قىلغاي
ېرىــدىكهن بولمىسـا يهنه ماشىنىسـىز، نهلهردە تهمتىــرەپ   ماڭـا ۋاكـالىتهن تـۆلهپ ب   

ــۈرەتتىم ــىرە،    . يـ ــارىۋات، شـ ــا كـ ــرەك، پهقهت بولمىسـ ــۇم كېـ ــۈمنى تولدۇرۇشـ ئۆيـ
بۇنىمــۇ ھهل قىلــدىم، ســىرىتتىن ئىككــى . ئىــدىئورۇنــدۇق ئېلىشــىم كېــرەك 

تاق كىشىلىك، بىر ئۈچ كىشىلىك سـاپا تېرىۋالـدىم، خۇداغـا شـۈكۈر ياغـاچلىرى      
ــ ــاالمهت مـ ــدەك  ئـ ــوننى ئۇزاتقىـ ــاپىردىن يهنه ئـ ــدەك مۇسـ ۇقىم، مهن ئهمهس مهنـ

پهردە، . ئهلپــازدىكى بــۇ ســاپاالر مېنــى چــوڭ غهملهرنىــڭ بىرىــدىن خــاالس قىلــدى
شــىرە ۋە كـــارىۋاتنى بىـــر يـــاپۇنلۇق ئايالنىــڭ چاپلىغـــان نىمـــكهش جابـــدۇقالر   
 تىزىملىكىدىن كۆرۈپ تېلىفون قىلـدىم، سـاددىلىقمنى چانـدۇرۇپ، مېنىـڭ بـۇ     
نهرســـىلهرگه جىــــددىي مۇھتــــاجلىقىمنى بىلـــدۈرۈپ قويــــۇپتىمهن، ئــــازراقمۇ   

ــۈرەلمىدىم ــهن      . چۈش ــۇ س ــهن تۈركم ــقا ئۇستىكهنس ــا تالىشىش ــى باھ ــى مېن تېخ
ئېســىت قهشـقهرلىك ئۇيغــۇر بولغۇنـۇم، مۇشــۇ كــور   . دەيـدۇ، ماختىغــان قييـاپهتته  

سـا، باشـقا   سـاڭا كىتـاپال بول  «كۆرسه ئاكـام يهنه قاقشـاپ كېـتهر    خېرىدارلىقىمنى 
ــزال قىلىــپ بهرســهك،  ــوق، » !ھه-ئىشــلىرىڭنى بى ــاپئامــال ي تىن باشــقىنى كىت

ــپ چــوڭ        ــزگه بېقى ــاق ئهركىمى ــېمىگه قىزىقس ــۇپتىمهن، ن ــوڭ بول ــمهي چ بىل
ئىــش بۇنىــڭ بىلهنــال . ئانــاممۇ مېنــى باشــقا ئىشــالرغا زورلىمــاپتۇ -قىلغــان ئاتــا

قۇ، يـازدا تهرلىسـهم   تۈگىمىدى، تامـاق يهيـدىغانغا شـىرە، قىشـتا توڭلسـام ئىسـىت      
جهرى خـانىم يهنه  . سوۋۇتقۇ، قاتارلىق باشقا نهرسـىلهرنى ئالمىسـام يهنه بولمىـدى   

دەيـدىغان بىـر   » ①ئـوقىتى  گـاراژ «ئامېرىكىدا . بۇ ئىشتىمۇ يارىدىمىنى ئايىمىدى
نىـــڭ الزىـــم ىئـــۆي كۆچىـــدىغان كىشـــىلهر ئۆز. تىجـــارەت شـــهكلى بـــار ئىـــكهن

دىكى ماشـــىنا ئىســـكىالتىنىڭ ئالـــدىغا قىلمايـــدىغان ئهشـــيالىرىنى داچىســـى
تىــزىپال ئېلىشــىغا ســاتىدىكهن، مهن بــۇ يهردىــن بىــر تامــاق شىرەســى، ئىككــى  
ياستۇق ۋە بىر قىسىم ئاشخانا سـايمانلىرىنى ئالـدىم، بهزى نهرسـىلهرنى بىكارغـا     

خۇشـاللىقىم خېلـى بىـر يهرلهرگه    . دولـالر بولۇپتـۇ   13بېرىۋەتتى، ھىسابالشساق، 
خــانىم ئامېرىكىــدا بــۇ ســودىنىڭ بهكمــۇ قىزىيـــدىغانلىقىنى،      جهرى . كهتتــى 

» ئىسـكىالت ئـوقىتى  «ئۆزىنىڭ داچىسىدىكى ئهشياالرنىڭ ئاساسـهن مۇشـۇنداق   
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57 
 

ــۆزلهپ بهردى  ــېتىۋېلىنغانلىقىنى سـ ــارقىلىق سـ ــر يهرگه  . ئـ ــى يهنه بىـ ــۇ مېنـ ئـ
ــكهش        ــۇ نىم ــۇ يهردىم ــۇپ ب ــاگىزىن بول ــوڭ م ــايىتى چ ــۇ ناھ ــاردى، بۇم ــپ ب ئېلى

تولـۇپ كهتـكهن، ھهمـمه نهرسـه تـۈر تـۈرى بىـلهن چىرايلىـق تىزىلغـان          جابدۇقالر 
، تـــوۋا دېـــدىم، نىمـــكهش مـــالنىمۇ تـــالال بازىرىغـــا ســـېلىپ مۇشـــۇنداق ئىـــدى

كهنغۇ؟ شۇئان كـۆز ئالـدىمغا ئۈرۈمچىـدىكى بىـردىن بىـر      بولۇدۇچىرايلىق ساتسا 
ئهسـكى  بـۇ ئۈرۈمچىـدىكى يىگـانه     .ىۇرال بار نىمكهش مال بـازىرى كهلـد  ساپ ئۇيغ

ــدۇ      ــارىلىق، كىملهرنىڭ ــىنىش، بىچ ــدە كهمس ــىلهرنىڭ كۆزى ــۇپ كىش ــازىرى بول ب
دىن قورقـۇپ ئـاالق جـاالق ئهتراپقـا قـاراپ قـاراپ قويۇۋاتقانـدىكى        شـى كۆرۈپ قېلى

لـېكىن كـۆز ئالدىمـدا ئـالى ماشىنىسـى بىـلهن       . غلىتاتتىىۋانلىق ئادەمنى يانات
كــى داڭلىــق مــاركىلىق    مېنــى بــۇ يهرگه باشــالپ كهلــگهن ئايــال ۋە بــۇ يهردى      

ماشــــنىالر بىــــلهن كېلىــــپ مــــال تالالۋاتقــــان ئامېرىكىقالرنىــــڭ چىرايىــــدا 
ئـادەم نىمىشـكه ئۆزىنىـڭ    . مهيتتىتخاتىرىجهملىكتىن باشقا ھىـچ نهرسـه ئهكسـه   

ــدىن بىچــارىلىقىنى يېپىشــقا   انات ۋانلىقىــدىن نومــۇس قىلىــدۇ؟ نىمشــكه يالغان
ــنىمىز     ــۆچىمىز خوشـ ــۆي كـ ــز ئـ ــدۇ؟ ھهممىمىـ ــىمىزنى  ئۇرۇنىـ ــڭ نهرسـ بىزنىـ

كۆزىمىزچه ئېلىشنى خالىمايدۇيۇ، ئىچىـدە كېـرەك قىلغۇسـى بـارلىقىنى تهسـته      
ئامېرىكىلىقالر نـامراتلىقتىن ئۇيالمايـدىكهن بهلكـى نامراتلىققـا رازى     . يوشۇرىدۇ

ــدىكهن  ــۇس قىلىـ ــتىن نومـ ــۇپ ياشاشـ ــاجلىق  . بولـ ــۆزى ئىتىيـ ــىلهردىن ئـ كىشـ
ــدىكهن بهلكـــى    ــتىن ئۇيالمايـ ــىنى سوراشـ ــى يوشـــۇرۇپ،    نهرسـ ــن نىيىتىنـ چىـ

ىرىغـا  بىـز يهنه بىـر نىمـكهش مـال باز    .! خۇپسهنلىك قىلىشنى ئېغىر ئالىـدىكهن 
دېـگهن مهنىـدە بولـۇپ، بـۇ يهردىكـى      » ①زگۈ نىيهتېئ«باردۇق، بۇ يهرنىڭ ئىسمى 

ئهشياالرنى ئۆي كۆچكهنلهر بۇ يهرگه ئىئانه قىلىـدىكهن، بـۇالر ۋاكـالىتهن سـېتىپ     
جهرى خـــانىم مېنـــى بـــۇ . يارىـــدەمگه ئىشـــلىتىدىكهنكىرىمنـــى مۇھتاجالرغـــا 

يهردىن كۆپرەك سېتىۋېلىشقا دەۋەت قىلدى، ئهمما بۇ يهردىكـى مـالالر بىـز باشـتا     
، ئۇنىــڭ ئۈســتىگه ئىــدىكــۆرگهن نىمــكهش مــالالر بازىرىــدىن خــېلىال قىمــمهت 
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ــۇالرنى ئ   ــيىن بــ ــدىن كېــ ــىنام بولمىغانــ ــپ  ماشــ ــدىردىمۇ ئېلىــ ــان تهقــ الغــ
ۈمـــدە مۇشـــۇ يهردىـــن جىقـــراق بىـــر نهرســـه ســـېتىۋېلىپ كۆڭل. تىمكېتهلمهيـــ

ــدۈم    ــا ئۆكۈن ــدە بواللمىغىنىمغ ــازراق بولســىمۇ يارىدەم ــبهغهللهرگه ئ ــچه . كهم مهن
مېنىـــڭ نۇرغـــۇن بـــۇرادەرلىرىم تۇرمۇشـــنىڭ، خىزمهتنىـــڭ مهنىســـىزلىكىدىن  

م، لـــېكىن مهن ئۈرۈمچىـــدىكى بىـــر يېـــرىم ئىـــدىقاقشـــايدۇ، مهنمـــۇ شـــۇنداق 
ــاتىمنى ئ وقۇغۇچىلىرىمغـــا تۈرلـــۈك پائـــالىيهتلهرنى ئۇيۇشـــتۇرۇپ  يىللىـــق ھايـ

بېرىپ، ئۇالرنى ئۆزەم بىلىدىغان يـولالر بىـلهن يېـتهكلهپ نۇرغـۇن مهنىـگه ئـېگه       
مهن خىـزمهتتىن مهجبـۇرىي ئىسـتىپا بهرگۇزۇلگهنـدىن كېـيىن      . مئىـدى قىلغان 

ــدا     ــا بېيجىڭ ــاردىم، ئوقۇغۇچىلىرىمغ ــۆرگىلى ب ــۇچىلىرىمنى ك ــتهپكه ئوقۇغ مهك
مېنىڭــــدىن چـــاال پـــۇال بىلىــــم،   . مۈدۈنگهنلىرىمـــدىن لېكســـىيه ســـۆزل   ئۆگه

ــېمىگه     ــچ نـــ ــا ھىـــ ــهتمىلىرىدىن باشـــ ــۇۋەپپهقىيهت كۆرســـ ــمىغان مـــ پىشـــ
ــۆزلىرىگه     ــگهن ك ــۆرمهتته تىكىل ــا ھ ــڭ ماڭ ئېرىشــهلمهيدىغان ئوقۇغۇچىلىرىمنى

ئىنســـان ســـۆيۈش ، ســـۆيۈلۈش، . دىملـــقـــاراپ ھاياتىمـــدىكى مهنـــانى ھىـــس قى
تلىنىشتىنمۇ مهناغا چۈمىدۇ، بـۇنى ھهممىمىـز دۈم چۈشـكهن    ئىززەتلهش ۋە ئىززە

مېنىـــڭ ئۈمىتســىزلهنگهن دوســـتلۇرۇممۇ  . پــۇل بىــلهن تاپالمـــايمىز، ئهلــۋەتته   
ــوھىتتىكى   ــۇقتىن، مـــ ــاتتىكى قۇرۇقلـــ ــى ھايـــ ــامراتلىقتىن ئهمهس بهلكـــ نـــ
بۇرۇقتۇملۇقتىن ۋە ياشاشتىكى نىشانسـىزلىقتىن شـۇ ھالغـا چۈشـكهن بولۇشـى      

ماڭــــا دوســــتلۇرۇم ئامېرىكىــــدا مهۋجــــۇد يۇقــــارقى ئىشــــنى  ئهگهر . مــــۇمكىن
ئــويالپ . يۇرتۇمــدىكى چېغىمــدا يهتكــۈزگهن بولســا بۇنىمــۇ ســىناپ باقــاركهنمهن 

ــادەم تاپمــاق ئاســان ئهمهس، ئهگهر    ــدارلىق قىلىــدىغان ئ باقســاق ئىئــانىگه خېرى
بىز مۇشۇ يولنى ياكى مۇشۇ خىلدىكى يولنى سـىناپ باقسـاق، ئىئـانىگه بېخىـل     

ئــــاجىزلىق قىلىــــدىغان كىشــــىلهرنىڭ ساتســــا پۇلغــــا ئالمايــــدىغان   يــــاكى
ــا     ــاخاۋەتكه مۇھتاجالرغـ ــر سـ ــپ خهيـ ــۇل قىلىـ ــاكى پـ ــپ يـ ــىلىرىنى يىغىـ نهرسـ

ــدىكهن    ــقا بولمايـ ــهك نېمىشـ ــپ بهرسـ ــىز تارقىتىـ ــۇنداق داۋراڭسـ ــچه . مۇشـ مهنـ
ــۋەت،      ــۇرۇق غهي ــدۇ، ق ــاتىنى مهنهگه چۈمدۈرى ــڭ ھاي ــالىيهت ئادەمنى ــكهت، پائ ھهرى

رەت، يىرىڭلىـق ئۈمىتسـىزلىككه تولغـان سـورۇنالردىكى تـۇگىمهس      ئاچچىق نهپـ 
ئـۆي كۆچۈشـنىڭ   . ئولتۇرۇش ئادەمنىـڭ ئهقلـى ۋە ۋىجـدانىنى ئۇخلۇتـۇپ قويىـدۇ     

يـــاپۇنلۇق . ئـــاخىرقى باســـقۇچلىرىغا فـــوردداش دوســـتلۇرۇم يـــاردەم قىلـــدى     
خانىمنىڭ ئۆيىدىن كارىۋات قاتـارلىق الزىمهتلىكلهرنـى توشـۇيدىغان چاغـدا بىـر      
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ئالۋاستىســنىڭ  يــاپۇن  «گۈييــاڭلىق فــوردداش دەســلهپتىال    مهســىله چىقتــى، 
چــۈنكى . ئىــدىدېگهنــدە كۆڭلــۈم بىــراز يېــرىم بولغــان » سىســىنى ئالــدىڭمۇ؟رنه

ھىـــچ بىـــر گۇناھســـىز بىرىنىـــڭ مۇنـــداق مىللىتىنىـــڭ بـــۇرۇنقى قىلمىشـــى 
 نهرسـه كېرەكلهرنـى ئهمـدىال توشـۇيلى    . سهۋەپلىك سهتلىنىشـى ماڭـا ياقمـايتتى   

ــاڭلىق    ــى گۈيي ــاق، ھېلىق ــۇ    «دەپ تۇرس ــداپتۇ، ب ــېنى ئال ــى س ــاپۇن ئالۋاستىس ي
نهرسىسى ئۇنچه پۇلغا يارىمايدۇ، بۇالرنى ئالساڭ توشـۇپ ئـاۋارە بولغانغـا چۇشـلۇق     

ــوق   ــش ي ــدى  » ئى ــتىن يالتىيىۋال ــۇپ بېرىش ــۈكۈتته  . دەپ توشۇش ــقىالرمۇ س باش
ق ئايالـدىن ئـۆزۈر سـوراپ    ئامالسـىز يـاپۇنلۇ  . ئۇنىڭغا قوشۇلغاندەك بولۇپ تـۇراتتى 

پۇل تۆلهپ بولغان كـارىۋاتنى قـايتتۇرۇپ بهردىـم، لـېكىن نـېمىال دېسـۇن يېزىـق        
ئۇالرغـا كېـرەك بولمىغـان يـۈز ماڭـا      . شىرەسىنى قايتتۇرۇپ بېرىشكه قوشۇلمۇدۇم

ــدىن     ــداق لهۋزى ــقهتهن قىمــمهت ئالغــان بولســاممۇ بۇن ــرەك، مهن گهرچه ھهقى كې
ــا   ــان يېنىۋلســ ــمىگهن بولۇدۇقااليمىقــ ــته ئۆســ ــان مهدەنىيهتــ ــدا . غــ ئامېرىكىــ

ماگىزىندىن ياكى شهخستىن ئالغان نهرسـه كۆڭـۈلگه ياقمىسـا بىـر ئـاي ئىچىـدە       
كهن، ســاتقۇچىمۇ ئــالغۇچىمۇ بىــر بولــۇدۇقــايتتۇرۇپ بهرســه پــۇلنى ئېلىــۋالغىلى 

مهنــچه بــۇ يهردە ســهمىمىيلىك ۋە بىــر بىــرىگه ئىشــهنچ رول  . نهرســه دېمهيــدىكهن
ئهگهر بـۇ جوڭگـۇدا بولـۇپ قالسـا كىشـىلهر بۇزۇلغـان       . شى مۇمكىنئوينىغان بولۇ

ئۆينىمــــۇ . چۇۋۇلغــــان نهرســــىلىرى بىــــلهن مــــاگىزىنالرنى تولدۇرىۋېتىــــدۇ    
كۆچۈۋالــدىم، ئــۆي قىشــتا گــاز بىــلهن ئىســىتىلىدىكهن، قانچىلىــك ئىســىتقۇم   

ــ    . كهن، ئهممــا تهرلهپ كهتســهم ســوۋۇتقۇ يــوق   ۇدۇكهلســه ئــۆزەم تهڭشىســهم بول
ئالســاممۇ بــوالتتى، لــېكىن خهنســۇ فوردداشــنىڭ     ) ھــاۋا تهڭشــىگۈچ (ھــاۋادان 

ھېلىقـى   كۈچۈيـۈپ ياپۇنالرغا بولغان ئۆچمهنلىكى ۋەتهندىن ئايرىلغانـدا تېخىمـۇ   
مهن مىللهتچىلىكنىـڭ  . ياپۇنلۇق ئايالنىڭ تهييـار ھـاۋادانىنى ئالـدۇرماي قويـدى    

ــدا بهكــــرەك گهۋدىلىنىــــدىغانلىقىنى ھىــــس قى  . لــــدىمۋەتهنــــدىن ئايرىلغانــ
ش ئهتىيـــاجىنى ۇنـــۇدېمىســـىمۇ ئىنســـان يـــات موھىتقـــا دۇچ كهلگهنـــدە قوغۇد

ــدۇ   ــا ئۆتى ــى ئورۇنغ ــدىن بىرىنج ــدىكىلهرگه   -ھهممى ــر تۈركۈم ــلهن بى ــۆزى بى دە ئ
گۈييـاڭلىق ياتاقدىشـىمنىڭ   . سىغىنىدۇ، يات تۈركۈمـدىكىلهرنى چهتـكه قاقىـدۇ   
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ــارىخ دەرســلىكلىرىدىكى    ــى مهن ت ــان نهپرىتىن ــا بولغ ــانالردىن، ياپۇنالرغ - 90باي
ــدە      ــر ئهل ــات بى ــڭ ي ــىدىن ۋە ئۇنى ــىيا ئىدولوگىيىس ــان خۇئاش ــالردا ئهۋج ئالغ يىل

مهن ئوقۇغـــــان . ياشـــــاۋاتقاندىكى كـــــۆچهيگهن مىللهتچىلىكىـــــدىن كـــــۆردۈم
يـــــاپۇن «، »يـــــاپۇن ئالۋاســـــتىلىرى«لىرىمىزدا دائىـــــم كىتـــــاپچـــــاغالردىمۇ 

زىر قـاراپ باقسـام مائارىپتـا    ھـا . دېگهن ئىبارىلهر كۆپ قوللۇنـۇالتتى » قاراقچىلىرى
لوگىكىغــا ۋە ئهخالققــا يــات ھاقــارەت ئىبارىلرىنىــڭ دەرســخانىدا ۋە دەرســلىكلهردە 

قارىســام ئۆيــدە ئــوت ئۆچـــۈرۈش    . شــى غهرپــته تــوغرا كۆرۈلمهيـــدىكهن   ۇلۇقوللۇن
ــۈرۈلگهن چىنىــدەك يۇمــۇالق نهســه ئورنۇتۇغلــۇق    ۈئۈسك ــر دۈم كۆمت نىســى ۋە بى

ــا چهكســـهم ھېلىقـــى  تۇرۇپتـــۇ، سوراشتۇرســـام، ئه گهر ئـــوت كهتســـه يـــاكى تاماكـ
بــۇ ئــارقىلىق . چىنىــدەك نهســه ســايراپ ئــوت ئۆچۈرگــۈچىلهرگه خهۋەر قىالرمىــش 

ماڭا ئۆيدە تاماكـا چېكىلمهيـدۇ دېـگهن مهقسـهد ئۇقتۇرۇلـدى، مهن ئۇنـداق تهنـگه        
كېــيىن دىقــقهت قىلســام . قىلمىــدىم زىيــانلىق خــۇيالردىن يىــراق بولغــاچ پهرۋا

ىغا كهلگهنـــدە  دىۋاتقـــانالر ھهرقانـــداق بىنـــا يـــاكى ئۆنىـــڭ ئالـــ     تاماكـــا چېك
ــات. تاماكىســىنى ئهخــلهت ســاندۇقىغا تاشــاليدىكهن  ــاچقۇچنى پ ــات ســىالپ -ئ پ

قويىمهن، بـۇ بىرسـى خۇشـاللىقتىن، يهنه بىـرى بـۇ بىـردىن بىـر ئاچقۇچۇمنىـڭ         
ــاپ كېتىشــىدىن ئهنسىرىشــىمدىن  ــدە . يوق ــرنىال بهرگىنى ــاچقۇچتىن پهقهت بى  ئ

» ئــائىلهڭ كهلگهنــدە ئايالىڭغــا يهنه بىرنــى بېرىمىــز«قېلىــپ ســورۇدۇم،  ھهيــران
تۇۋا، بۇ يهردە ئاچقۇچ يوقاتساڭ ساڭا ئـاچقۇچ بهرگهن ئـورۇن ئـۆزى ئامـال     . دېيىشتى

قىلىپ بېرىدىكهن ئۆزەڭ بېرىـپ ياساتسـاڭ بولمايـدىكهن، نـاۋادا بىرسـى ياسـاپ       
لــېكىن يهنه بىــر مــوھىم  ئۆيۈممــۇ بولــدى. ســه قــانۇن بــويىچه جازالىنىــدىكهنربه

ــىنام  ــوق، ماش ــهم ي ــىرىلىرىم    . نهرس ــۇر ھهمش ــان ئۇيغ ــۆيىگه چاقىرىۋالغ ــى ئ مېن
قانــداقال . ئىــدىمنى تاپىلىغــان ۈشــۈنۈئايــالىم كهلگىــچه ماشــىنا ھهيدەشــنى ئۆگ

ــوق    ــم ي ــكه رايى ــىنا ھهيدەش ــام ماش ــپ    . ئويلىس ــولالردا مېڭى ــى ي ــۇ يهردە تاكس ب
كســى شــىركىتىگه تېلىفــون قىلىــپ    تاكســى الزىــم بولســا تا   . يۈرمهيــدىكهن

ــرەككهن  ــۇم كېـ ــىپ قويۇشـ ــكهن  . كېلىشـ ــمهت ئىـ ــى بهك قىمـ ــى باھاسـ . تاكسـ
چاغلىقال يهرگه قاتنايـدىغان ئـاپتۇبۇس قىرىـق مىنۇتتـا بىـر كېلىـدىكهن، تېخـى        

ــۇ يـــــوق  ــا ئۇمـــ ــۇر . چۈشـــــتىن كېـــــيىن بهشـــــتىن قالســـ ھېلىقـــــى ئۇيغـــ
. ىدا ئولتۇرااليــدىكهنھهمشــىرەلىرىمدىن ئاڭلىشــىمچه ئامېرىكىــدا بــايالرال تاكســ

ــا،     ــى دەپ تونۇلغاچقـــ ــاش ۋاستىســـ ــى قاتنـــ ــۇ يهردە ئهڭ ئهقهللـــ ــىنا بـــ ماشـــ
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ئامېرىكىلىقالر ماشىنىسىز بىـر ئادەمنىـڭ قانـداق ياشـايدىغانلىقىنى تهسـهۋۋۇر      
چــۈنكى ئامېرىكىنىــڭ نۇرغــۇن شــهھهرلىرىدە ئــاممىۋى قاتنــاش . قىاللمايــدىكهن

ېرىكىقالرنىـڭ پايانسـىز قۇرۇقلۇقتـا    بهلكـى بـۇ ئام  . بىزدىكىدەك ئومۇمالشمىغان
ئىنــدىئانالرنى ئــات بىــلهن ســۈرۈپ تۇقــاي قىلىــپ زىمىــن ئېچىــپ، ئانــدىن شــۇ  
ــنىغا     ــقان ماشــ ــاتتهكال ماسالشــ ــقا ئــ ــى تۇرمۇشــ ــورنىنى خۇسۇســ ــڭ ئــ ئاتنىــ

ــۇمكىن    ــى م ــىۋەتلىك بولۇش ــلهن مۇناس ــتۇرغانلىقى بى ــامېرىكىلىقالر . ئالماش ئ
رىـدىكهن، ھهمـمه ئىشـتا شهخسـنىڭ     خۇسۇسى تۇرمۇشـقا بهكـرەك ئهھمىـيهت بې   

ھهمـمه ئادەمنىـڭ   . خاھىشى، ئهركى ۋە قواليلىقىنى بىرىجـى ئورۇنغـا قويىـدىكهن   
سى ئىشـى ۋە سـىرى بولۇشـىنى ئـۇالر تهبىئـى ھوقـۇق       ۇخۇسۇسى بوشلۇقى، خۇس

ۋاتقــان الۋرېــنس دېــگهن بــۇ شــهھهردە بىزنىــڭ ئۇيغــۇر       ۇمهن تۇر. ســانايدىكهن 
للىلهر بولسىمۇ لېكىن بىـر ئـۆي بىـلهن يهنه بىـر     يېزىلىرىدىكىدەك كۆجۈم مهھه

ــانلىق       ــاكى ئورم ــق ي ــارچه چىملى ــر پ ــۇم بى ــىدا چوق ــڭ ئارىس ــۇدۇئۆينى . كهنبول
ئامېرىكلىقالرنىڭ يول يۈرگهنـدە ئـاممىۋى قاتنـاش ۋاسـتىلىرىنى ئهمهس بهلكـى      
بىــر كــېچه قونــۇپ راھهت ئالغــان ئۆينىــڭ چــاقلىق ھــالىتى بولغــان خۇسۇســىي   

ــىنىنى تاللى ــادە     ماش ــدىن زىي ــىيلىككه ھهددى ــدەك شهخس ــم يۇقارقى ــى بهلكى ش
مهن ئۇچراتقـــان . يېپىشـــىدىغان مىجهزىـــدىن كهلـــگهن بولۇشـــى ئىهتىمـــال    

نچىســى جۇڭگــۇدىكى قىســتاڭ ئاپتۇبوســالردىن بهك    ۈئامېرىكىلىقالرنىــڭ كۆپ
ۋايسايدۇ، چۈنكى ئۇالر يات بىرسـى بىـلهن يـېقىن بىـر يهردە تۇرۇشـقا بهرداشـلىق       

بۇمــۇ ئامېرىكىلىقالرنىــڭ يهككىلىكــكه چوقۇنىــدىغان مىجهزىنىــڭ  بېرەلمهيــدۇ،
ئىنكاســى، بۇمــۇ ئۇالرنىــڭ خۇسۇســى ماشــنىنى ئهال بىلىشــىدىكى ئامىلالرنىــڭ  

بـايلىق ۋە تهرەققىياتنىـڭ سـىموۋۇلى بولغـان، ھهمـمه نهرسىسـى       . بىرى ئهلۋەتته
غـــان ئامېرىكىلىقالرنىـــڭ ماشـــنىلىق يۈرۈشـــى بىـــزدە     ۇدۇدۇنيـــادا مـــۇدا بول 

توسقۇنســىز ئــېقىم ھاســىل قىلىــپ، بايلىققــا ۋە ئىنــاۋەتكه تهلپۈنىشــىتكى        
ئهمهلىيهتـته ئـاممىۋىي قاتنـاش تهرەققىـي قىلغـان،      . نىشانغا ئايلىنىپ قالماقتـا 

تاكســـىلىرى كـــوچىالردا خېرىـــدار ســـاقالپ تهلمـــۈرۈپ تۇرىـــدىغان بىـــزدەك        
نا ئهمهلنىــڭ ۋاھــالهنكى، بىــزدە ماشــى. كىشــىلهرگه ماشــىنا ئــانچه زۆرۈرمــۇ ئهمهس
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دەرىجىســـىدىن، بايلىقنىـــڭ مىقدارىـــدىن، ئىجتىمـــائىي ئورۇننىـــڭ يۇقـــۇرى      
تۆۋەنلىكىــدىن بىشــارەت بېرىــدۇ، شــۇڭا ئامېرىكىدىكىــدەك ماشــنىلىقالرنىڭ      

قانــداقمۇ ماشــىنىلىق . پىيــادەلهرگه يــول بېرىشــى جوڭگــۇدا ئهقىلــگه ســىغمايدۇ
ــلهغ ۋە ھىساپســى    ــاددىي مهب ــق م ــدار نهچــچه يۈزمىڭلى ــۋىي دەســمايه  ئهمهل ز مهنى

بهدىلىـــگه ئېرىشـــكهن ماشنىشىســـىدا تـــۇرۇپ نـــامراتلىق، ئامالســـىزلىق ۋە      
ئـــاجىزلىق كوچىســـىدا تهمتىـــرەپ يـــۈرگهن پىيـــادىگه يـــول بهرســـۇن؟ بۇنـــداق  
ــمهي     ــدىن شــۇنداق خۇالســىگه كهل ــادەلهر ھاياتى ــيىن پىي كهمسىتىلىشــتىن كې

ن، ھايـاتتىكى نىشـان،   نامرات قالساڭ، ئهمهلسىز قالسـاڭ خورلىنىسـه  « قالمايدۇ،
بۇنىـڭ ئۈچـۈن ئـۇالر تـالالپ پـۇراپ كهتـكهن       . ماشىنىلىقالرغا يېتىشـىش كېـرەك  

 ۋاســـتىلهر بىـــلهن ئهمهس، ئـــۇالر قوللۇنۇشـــقا پېتىنالمىغـــان ۋاســـتىالر بىـــلهن 
ــرە   ــىش كېـ ــا ئېرىشـ ــا، ھوقۇققـ ــقىنى    ».كبايىقققـ ــدىن باشـ ــلهن پۇلـ ئهمهل بىـ

ــدىغان  ــتونۇماي ــا قىلما جهمىيهت ــايلىق ئات ــىلهر  ته ب ــارلىق نهرس ــدىغان ب ــى ، ي يهن
ــاد، سىياســىي تهشــهببۇس، ئىنســاننىڭ قهدرى،    بىلىــم، ئىجتىمــائى غــايه، ئىتىق
تهبىئهتنىڭ بولغۇنىشـى قاتـارلىق تـۈمهنلىگهن ئىشـالر كىشـىلهرنىڭ پىكرىنـى       

بهلكىـم بىزنىـڭ   . مهشغۇل قىاللمايدىال ئهمهس، دىققهتـتىن سـاقىت قىلىنىـدۇ   
پ كــۆنگهن ماشــنىلىقالر بــۇ ۇنــۇلىرىدىن ھوزۇرلپىيادىلهرنىــڭ ھودۇقــۇپ قېچىشــ

يهرگه كېلىپ قالسـا الۋرېنسـتىكى تېزيـول بويىـدا قورقـۇنچتىن بىـخهۋەر ئـوتالپ        
يـــۈرگهن بـــۇغىالرنى، دەرەخلهرنىـــڭ كاۋاكلىرىـــدىن خـــاتىرىجهم چىقىۋاتقــــان      
تىيىنالرنى كۆرگهندە ئـادەملهرنى قورقۇتقـان ئهلپازىنىـڭ بـۇ يهدە ھـايۋانغىمۇ كـار       

پــۇل تــاپقىلى، ماشــنا ئــالغىلى . دىغانلىقىنى ســېزىپ ئهقلىنــى يوقۇتــارقىلمايــ
دۇ، لـــېكىن شـــۇ ماشـــىنىنى كهشـــىپ قىلغانالرنىـــڭ نهچـــچه يـــۈز يىلـــدا ۇبولـــ

نى يېتىلــدۈرمهك پــۇل تاپقانــدەك ئاســان ۋە  ىتىشــهكىللهندۈرگهن ئهخــالق ۋە ئــاد
 .تېز بولمايدۇ
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ــگهن كۈن ــتهپكه كهلــ ــى  مهكــ ــجىدنىڭ نهدىلىكىنــ ــىال مهســ ــڭ ئهتىســ نىــ
ــۋەتتىم    ــازا قىلى ــۈمهنى ق ــى ج ــاممۇ ئىكك ــان بولس ــش  . بىلىۋالغ ــى ئى ــۇ يهردىك ب

بېجىرىـــدىغانالرغا ئۆزەمنىـــڭ جـــۈمه نـــامىزى ئوقۇيـــدىغان مۇســـۇلمانلىقىمنى  
كېـيىن بـۇ ئىشـالرنى    . جۈمه كۆرۈشهيلى دېسه مـاقۇل دەلىـۋېرىپتىمهن   ،ئېيتماي

ــ   ــىپ چېپىش ــا يارىدەملىش ــا ئېيتق ماڭ ــان جهرى خانىمغ ــۇ  ىىپ بېرىۋاتق ــدا ئ نىم
جـۈمهگه بارىـدىغانلىقىمنى   . تولىمۇ ئهپسۇسـالندى ۋە مهنـدىن كهچـۈرۈم سـورىدى    

مهن ئوچــــــۇق . ئوچــــــۇق چۈشــــــهندۈرمىگىنىم ئــــــۇنى تهئهججۈپلهنــــــدۈردى
ئېيتالمــايتتىم، چــۈنكى جــۈمهگه بارىــدىغانلىقىمنى بىــر باشــقۇرغۇچى مهمــۇرىي 

ــدىن ئهمهس خىزمهتد ېشـــىمدىنمۇ يوشـــۇرۇپ ئىككـــى يىلغـــا يـــېقىن     خادىمـ
يــۇرتىمىزدىكى بىــر ئــالى مهكتهپــته ئىشــلىگهن تۇرســام، قانــداقمۇ تۇيۇقســىز بــۇ  
جۈرئهتكه كېلهلهيتتىم؟ ئىنسان ھهر قانـداق موھىتقـا كۆنـۈپ كېتىـدىكهن، مهن     

ــپ   ــانلىرىنى، تهكلىــــ ــي ئويلىغــــ ــىنى، ھهقىيقىــــ ــڭ ئىددىيىســــ  -ئۆزىنىــــ
ۋاتقان ۈۇپ كېتىۋاتقــان ۋە ئۇنتۇشــقا كۆنــدۈرۈلتىســىز ئۇنتــ-تهۋســىيهلىرىنى ئــۈن

ــدىن       ــاز ئوقۇيدىغانلىقم ــپ نام ــداق قىلى ــام، قان ــى تۇرس ــڭ ئهزاس ــر تۈركۈمنى بى
ئىبارەت قورقۇنچلۇق رىيـاللىقىمنى ئامېرىكىغـا كېلىـپ ئهمـدى ئىككـى ھهپـته       

يىلـى ئـۈچ   -1990شۇنداق ئېسـىمدە تۇرۇرپتـۇ،   … بولغاندا دېيىشكه كۆنهلهيمهن؟
) ۇرالر، ھونالرنىـڭ قىسـقىچه تـارىخى، قهدىمكـى ئۇيغـۇر ئهدەبىيـاتى      ئۇيغـ (  كىتاپ

ــ      ۇچىمىزدىن مهلــۇم مهكــتهپ  تهنقىــد قىلىنغانــدا بىزنىــڭ بىــر قــانچه ئوقۇتق
ئوقۇتقـــۇچىالر . دەپ ســـورىغانىدى »تهنقىـــد ماقالىســـى يـــازدىڭالرمۇ؟«مـــۇدىرى 

ــۈچال  « ــاملىققا ئ ــاپئاخش ــدى    كىت ــۇپ ئان ــر ئوق ــا بى ــۇپ قايت ــدىمىزغا قوي ن نى ئال
ــز ــازايلى دەۋاتىمىـ ــكهنىدى» يـ ــاۋاپ بېرىشـ ــۈپال  . دەپ جـ ــۇ كۈلـ ــا رەھبهرمـ بۇنىڭغـ
ئون يىلدىن كېـيىن ھىـچ كىـم باشـلىقىغا ھېلىقـى ئـۈچ       . قويغاندەك ئېسىمدە
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ــاپ ــۆزنى    كىتـ ــداق سـ ــايدىغان ھهرقانـ ــكه ئوخشـ ــارقى گهپـ ــدە ئهمهس يۇقـ ھهققىـ
نـاھىيىمىزدە  يهنه شـۇ  . دېيىشكه ئهمهس ئويالشتىنمۇ يۈرىكى ئاغىدىغان بولۇپتـۇ 

غـا مۇشـتىرى بولغـانلىقى سـهۋەبلىك     » جوڭگـۇ مۇسـۇلمانلىرى  «بىر ئۇقۇتقۇچى 
ــۈرۈپتۇ  ــۆزىنى تهكشـ ــان، ھـــازىر     . ئـ ــىزدا بىلـــله ئوقۇغـ ــڭ تولۇقسـ ھهتتـــا مېنىـ

» چهك چىگـرا  «ىـر ساۋاقدىشـىم مـولال دادىسـىدىن     ئوقۇتقۇچىلىق قىلىۋاتقان ب
ــاجرىتىپتۇ ــۇ . ئ ــات«مهن مۇش ــاھىدى  »تهرەققىي ــڭ ش ــداق  الرنى ــام، يهنه قان تۇرس

قىلىپ ئامېرىكىـدا تۇيۇقسـىز قـاپ يۈرەكلىـك قىالاليـمهن؟، مهن ھهتتـا لهنجـۇدا        
تۇرۇپمۇ باالمنىڭ نوپۇسىدىكى دىنى ئىتىقـادى دېـگهن ئورۇننىـڭ ئـۆزەمنىڭكىگه     
ــلهن       ــۈرئهت بى ــى ج ــام قايس ــان تۇرس ــاراپ تۇرغ ــىغا ق ــاق قالدۇرۇلىش ــال ئ ئوخشاش

ــالال   ــۆزەمنى تهرەپبـ ــدا ئـ ــدەك   ئامېرىكىـ ــااليمهن؟ مهنـ ــۇلمان دەپ جاكارلىيـ مۇسـ
ــۇ        ــڭ ب ــۈنكى مېنى ــرەك، چ ــا كې ــىپ بولمىس ــۈ نىس ــك مهڭگ ــادەمگه ئهركىنلى ئ
يهردىكى ئهكىنلىككه كۆنۈشـۈم، ئهركىنلىكـتىن بهھىرلىنىـپ ياشىشـىم، ھهتتـا      
ــاتىمنى     ــى ھايــ ــىم، كېيىنكــ ــنلىككه ئىنتىلىشــ ــهك ئهركىــ ــۇ يۈكســ تېخىمــ

ــدۇ   ــلهن تولدۇرى ــكهللىكلهر بى ــۈنكى . پىش ــدىتكه، قورقۇنچچ ــتهھ ــۈكۈتكه ق ا ۋە س
مهھكـــۇم بولغـــان بىـــر ئـــادەم قانـــداقمۇ ئهركىـــنلىككه كۆنهلىســـۇن؟ برۇتانـــت  

ئهگهر بىــر ئــادەم، بىــر تــوپ يــاكى بىــر مىلــلهت غــايهت زور قورقۇنچتــا   «راسســىل 
ــاكى     ــڭ ئىنســانىيىلىقنى چىقىــش قىلىــپ ھهركهت قىلغــان ي ياشىســا، ئۇالرنى

ــهنگىلى بولم  ــا ئىش ــدۇئويلىغانلىقىغ ــكهن »اي ــۇڭا جهرى خانىمنىــڭ  . دېگهنى ش
تىقـــــادىمنى ېمهن جهرى خانىمغـــــا ئ. دۇۇشـــــكه بولـــــۈنۈھهيرانلىقىنـــــى چۈش

يوشۇرۇشــۇمنىڭ ســهۋەبىنى تهپســىلى چۈشــهندۈرمىدىم، ۋە گهپنــى ئهڭ بىــخهتهر   
ــدىم  ــا يۆتكىـ ــا باالمغـ ــجىد  . تېمـ ــى مهسـ ــىرنىڭ -20مهكتىپىمىزدىكـ -60ئهسـ

ى ئــۇ بىــر كاتولىــك چىركــاۋى بولــۇپ ئهســل. يىللىرىــدا تهســىس قىلىنغــانىكهن
ــجىدكه ئايالنــــدۇرۇلۇپتۇ     ــك ســــهۋەبىدىن مهســ ــادچىلىرى ئۈزۈلگهنلىــ . ئىتىقــ

ــادىن       ــوڭراق بىن ــېلىنغان چ ــلۇپتا س ــاچه ئۇس ــادەتته ياۋرۇپ ــا ئ ــىرتىدىن قارىس س
ــۇ بىنــا كــانزاس   دىكى مۇســۇلمان ئۇنۋېرىســتېتىقىلچىلىــك پهرقلهنمهيــدىغان ب

ــالىيهت مهكىــزى ئىــكهن ئوقۇغــۇچى ۋە ئوقۇتقۇچىالرنىــڭ دى مهســجىدكه . نــى پائ
خۇشـــبۇي ئهتـــرە پـــۇرىقى تونـــۇش كىرىشــىمگه تـــۈركىيهدە ئهڭ كـــۆپ پۇرىغـــان  

قهلبىمنى ئىللىتتى، مهسـجىدته ئونـدىن ئـارتۇق ئوقۇغـۇچى چىـراي بـاال قۇرئـان        
مهنــدىن كېــيىن كىرگهنلهرنىــڭ   . شــاتتىۇالرنى ئوقــۇپ ئولتۇركىتــاپۋە باشــقا 
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ســـاالم بهردى، قارىغانــدا ســـاالمغا كــۆنمىگهن مهنـــال   ھهممىســى ئولتۇرغانالرغــا   
مهسچىتكه خۇتبه باشالنغىچه قـاراپ تۇرسـام ئىككـى يـۈزدىن ئـارتۇق      . ئوخشايمهن

ــدى ــازراق    . مۇســۇلمان كهل ــادەم ئ ــادەتته ئ ــا ئ ــازلىق دەرس ۋاقتــى بولغاچق ھــازىر ي
غــان كۈزلــۈك، ۇدۇدىكهن، مۇشــۇ بــويىچه بولغانــدا ئوقۇغــۇچىالر ئهڭ كــۆپ بول ۇبولــ

نامازخانالرنىـڭ  . ئهتىيازلىق مهۋسۇمالردا نامازخانالر تېخىمۇ جىـق بولسـا كېـرەك   
ــى  ۈكۆپ ــۇلمانلىرىدەك قىالتتـ ــىيا مۇسـ ــۇبىي ئاسـ ــى ئهرەب ۋە جهنـ ــدا . نچىسـ ئارىـ

. سېرىق چاچ، تىپىـك ياۋرۇپالىققـا ئوخشـايدىغان كىشـىلهرمۇ كـۆزگه چېلىقـاتتى      
به قىالتتــى، مهزمــۇنى   خــۇتبه باشــالندى، ئىمــام ئىنگىلىــز تىلىــدا راۋان خــۇت     

ــاتتى    ــدە كېتىۋاتـ ــالىقى ھهققىـ ــۇقى ۋە بىباھـ ــاننىڭ قهدرى، ھوقـ ــدا . ئىنسـ ئارىـ
پهيغهمبهرىمىزنىـــڭ بىـــر يهھۇدىغـــا مېهرىبـــانلىق كۆرســـهتكهنلىكى، ســـهۋەبى  
ســـورالغاندا ئىنســـالىقنىڭ دەخلىســـىز ئۇلـــۇقلىقى تهكىتلهنگهنلىكـــى قهيـــت 

پهيغهمبىرمىـــز ھهتتـــا مهنمـــۇ شـــۇنداق بىـــر ھهدىســـنى ئاڭلىغـــان . قىلىنـــدى
مهســجىدكه ســىيىپ قويغــان بىــر كــاپىرغىمۇ مېرىۋانلىــق قىلىــپ چىرايلىــق   

ئىچىمــدە ئويلــۇدۇم، تــوغرا بىــز شــۇنداق  . ســۆھبهت بىــلهن قايىــل قىلغــانىكهن 
ــكه     ــا نىمىشــ ــرەك، ئهممــ ــىمىز كېــ ــهمىيمىي بولۇشــ ــل، ســ ــۋان، ئادىــ مېهرىــ

ــچه  ــبواللمــايۋاتىمىز؟ مهن ــۇم خىــ جهمىيهت ــلهن ته ســهمىمىيلىك مهل ل ۋاســته بى
. كىشــىلهرنىڭ ھهرىكىتىنــى تىزگىنلىمىســه، كىشــىلهر ســهمىمي بواللمايــدۇ     

ــان      ــۇچى يالغ ــۇل ئوقۇغ ــان موڭغ ــپ قويغ ــى ئهكىلى ــدا مېن مهســىلهن، ئامېرىكى
ــۇ يهردە بىــر قېــتىم ســاختىلىق    سۆزلهشــتىن تولىمــۇ ھهزەر ئهيلىــدى، چــۈنكى ب

ــد ،مهســىلهن. قىلســىڭىز خاتىرلىنىــپ قالىــدىكهن  ىن قهرز ئېلىــپ ســىز بانكى
ــدىن     ــر بانكىـ ــچ بىـ ــدىكى ھىـ ــىز ئامېرىكىـ ــىڭىز سـ ــاپ كهتسـ ــاي يوقـ قايتتۇرمـ
ئىككىنچــــى قېــــتىم قهرز ئااللمايدىكهنســــىز، ســــىز بىــــر خىــــزمهت ئورنىــــدا 
ســاختىلىق قىلىــپ تۇتۇلــۇپ قالســىڭىز ســىز مهڭگــۈ شــۇ ســاختىلىقىڭىزنىڭ   

بىــر نــۆۋەت دە ياشــاپ بىــر ئۆمــۈر بهدەل تۆلهيدىكهنســىز، نــاۋادا ســىز  ىكۆلهڭگىســ
ــىڭى   ــۇ قىلمىشـ ــۈ شـ ــىز مهڭگـ ــىڭىز سـ ــق قىلسـ ــدىن زئىرىقچىلىـ نىڭ زىيىنىـ

ــىز ــزمهت   . قۇتۇاللمايدىكهنسـ ــۇرۇنقى خىـ ــىڭىز بـ ــزمهت ئىزدىسـ ــدا خىـ ئامېرىكىـ
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ئورنىڭىزدىن ئايرىلىش سـهۋەبىنى سـورايدىكهن، سـهۋەب ئالـدامچىلىقتىن بولسـا      
ــدىكهن   ــاي رەت قىلى ــلىرىڭىزنىمۇ ئاڭلىم ــر  . چۈشهندۈرۈش ــمهك بى ــيهتدې  جهمى

ــانىز   ــدىغان مىخ ــى تىزگىنلهي ــىلهرنىڭ ھهرىكىتىن ــۇرۇپ  كىش ــاي ت ىمنى تۇرغۇزم
مهن ۈرۈ، نهسىههت بىلهن كىشـىلهرنىڭ پائـالىيهتلىرىنى قېلىپقـا چۈشـ    يالغۇز ۋەز

ــايدۇ  ــدا ئوخشـ ــال يوقنىـــڭ ئورنىـ ــه ئامـ ــان  . دېسـ ــاننى پهزىلهتلىـــك ئىنسـ ئىنسـ
ــ    ــاكى مهل ــك ئىنســاننىڭ كۆرسهتمىســى ي ــدىغىنى ئۈلگىلى ــڭ قىلى ۇم گورۇھنى

قوزغىغان ئـاممىۋىي ھهركىتـى ئهمهس، شـۇ ئىنسـاننىڭ پائـالىيهتلىرىنى نـازارەت       
ــا    ــائى قۇرۇلم ــدىغان ئىجتىم ــتۇرۇپ تۇرى ــپ، قېلىپالش ــقا  . قىلى ــا ۋە باش ئامېرىك

لىغـان بولغاچقـا ئۇالرنىـڭ    ل مۇشۇ خىل قۇرۇلمىنى بهرپا قىاللىرى دەتغهرپ دۆله
تهرغىــــپ قىلىنمىغــــان، مهلــــۇم  جهمىيىتىــــدە مهلــــۇم ئىالھىــــي دەســــتۇرالر

ــىلهر    ــدىمۇ كىشــ ــان ھالــ ــغ قىلىنمىغــ ــىيهلىرى تهبلىــ ــڭ تهۋســ پهيغهمبهرنىــ
سـهمىميلىك، ھــۆرمهت، باراۋەرلىــك، ھۆرلـۈك، ۋە مىهرىۋانلىــق قاتــارلىق پۈتكــۈل   

مهن . ئىنســان تۈركــۈملىرىگه ئورتــاق قىممهتــلهرگه مۇشــهررەپ بولــۇپ كهلمهكــته
ــم تهكىتلىن   ــغ دائى ــان تهبلى ــتاندا  ئاڭالۋاتق ــالردا بىــر  -2000ىــدىغان پاكىس يىل

ئىمـــام تهبلىغنـــى . دولـــالر بهدىلىـــگه ســـېتىلغانىكهن 300ئادەمنىـــڭ جېنـــى 
ــانلىقى،    ــپه قىلىــپ يارىتىلغ ــاننىڭ خهلى ــدارىغا ســاھىپ    ئىنس بىلىــش ئىقتى

بولغــان ئۇلۇغلــۇقى ئۈچــۈن پهرشــتىلهرنىڭ سهجدىســىگه مۇشــهررەپ بولغــانلىقى 
ــۇلمان مىلله   ــالپ، مۇس ــلهن باش ــايلىق ۋە مهرتىــبه    بى ــانالرنىڭ ب ــدە ئىنس تلىرى

پهرقلىــرى بــويىچه تهبىقىلىشــىۋاتقانلىقىنى، نهتىجىــدە ئىنســاننىڭ نىگىزلىــك  
ۋاتقانلىقى بىــــــلهن ۇلۇھهقلىرىنىــــــڭ قۇغداقســــــىز، ئىتىبارســــــىز قالــــــدۇر

كونكىرىتالشتۇردى، ئاخرىـدا ئىنسـانالر ئارىسـىدىكى ئـۆچمهنلىكنى، زۇلـۇمنى ۋە      
ــۈر  ــى كهلتـ ــان   زوراۋانلىقنـ ــۈك ئىنسـ ــر بۆلـ ــڭ دەل بىـ ــان ئامىلنىـ ۈپ چىقرىۋاتقـ

ــر     ــلهن باشــقا بى ــايلىق ۋە ئهۋزەللىــك تهمهســى بى تۈركۈمىنىــڭ تېخىمــۇ كــۆپ ب
ــهۋەبىدىن      ــقا ئۇرۇنۇشــى س ــرۇم قويۇش ــمه نهرســىدىن مهھ ــۈك ئىنســاننى ھهم بۆل

ئىمامنىـڭ خـۇتبه   . بولۇۋاتقانلىقىنى تهكىـتلهش بىـلهن خـۇتبىنى خۇالسـىلىدى    
ندىكى مهغۇرۇرلۇقنىــڭ ئىنســاننى بىخهســتىلىككه، گۇناھقــا    جهريانىــدا ئىنســا 

ــ    ــر كۆرسـ ــدە كېبىـ ــاليدىغانلىقىنى، مۇئامىلىـ ــلىكىنى  ۈتۈباشـ ــازار بهرمهسـ پ ئـ
خۇتبىـــدىن كېـــيىن خـــۇددى ۋەتهندىكىـــدەك بهزىـــلهر كېتىشـــكه . تهكىتلىـــدى

پىشــىننى ئوقــۇپ بــوالي دەپ   . ئالدىرىــدى، يهنه بهزىلرىمىــز پىشــىنغا تــۇردۇق   
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ــى  تۇرۇشــۇمغا مهســ  ــاپ كهتت ــلهن قاين ــاراڭ بى ــى پ ــا مهن . جىدنىڭ ئىچ قۇلۇقۇمغ
ــۇپ     ــاران ئوق ــدىغان نۇرغــۇن تىلــالر ئاڭلىنىــپ پىششــننى ئ بىلىــدىغان، بىلمهي

ــۈگهتتىم ــلىقتىن ئۇچرىشــالمايدىغان مۇســۇلمان     . ت قارىغانــدا ئــادەتته ئالدىراش
بـــالىالر جـــۈمهگه كهلـــگهن پۇرســـهتته ئۇچرۇشـــۇپ، ئانـــا تىللىرىـــدا مۇڭدۇشـــۇپ 

ــا ــرەك  مۇس ــه كې ــههم ئىزدەشس ــا مهل ــۇتبه   . پىرلىق ئازابىغ ــا خ ــۇ؟ باي ــراق مهنچ بى
ــدىم      ــان قىلغانى ــۈركمىكىن دەپ گۇم ــاراپ ت ــا ق ــڭ چىرايىغ ــدا ئىمامنى . جهريانى

» مهمهت«بىرســىنىڭ ئىســمىنى مىســال ئېلىــپ     ئۇنىــڭ مــۇھهممهد دېــگهن  
ــدى   ــانىم تېخىمــۇ كۈچهيگهنى ــدا گۇم ــۇز قىلغان ــوپ  . تهلهپپ ــام پىشــىننى ئوق ئىم

ۇشىغا ساقالپ تۇردۇم، لـېكىن ئىمـامنى سـاقالپ تۇرغـان كىشـىلهر ئۆچـۈرەتته       بول
دە جهمىيىتىـ ئـارا يـول قويـۇش، ئۆچـۈرەت ئـادەتكه ئايالنغـان ئامېرىكـا        -ئـۆز . ئىـدى 

. ياشــاۋاتقان مۇســۇلمان ئوقۇغــۇچىالر بــۇ يوســۇنغىمۇ كــۆنگهن بولســا كېــرەك       
دەپ سـاالم  » هيكـۇم، ئهسسـاالمۇ ئهك « ئاخىرى مېنىڭ نۆۋىتىممۇ كهلدى، ئىمامغـا 

دەپ سـورۇدۇم ئۇتتـۇرال ئۇيغـۇرچه تۈزلـۈك     » ?Türk misiniz«بهرگهنـدىن كېـيىن،   
» ?Siz de Türk misiniz«ئىمـام بىـردىنال كـۆزلىرىنى يوغـان ئېچىـپ      . بىـلهن 

ــاي ــا خۇشــاللىقتىن   دەپ ق تۇرۇپ ســورىدى، قۇچاقلىشــىپ كۆرۈشــتۇق، دەماللىقق
ئىمــام ســۇئال ســورايتتى، مهن بولســام  ئــاغزىم گهپــكه كهلــمهي تــۇرۇپال قالــدىم،  

ھاياجانــدىن ئانــا تىلىمــدەكال راۋان بىلىــدىغان باغىردىشــىمنىڭ تىلىــدا تــۈزۈك  
ــتىم  ــۆزلىيهلمهي قىينىالت ــلهپ س ــكهن،   . ئهپ ــدۇلباقى ئى ــڭ ئىســمى ئاب ئىمامنى

ــى كــۆپ ئاڭلىغــان    ــۈركىيهدە خېل ــۇ ئىســىمنى ت ــۈرك قېرىنداشــالرنىڭ  . مهن ب ت
ىكىگه خېلــى ئوخشــايدۇ، ئهممــا يهنه بهزىلىرنىــڭ بهزىلىرىنىــڭ ئىســمى بىــزنىڭ

ئىســمى بىــزدە يــوق ســاپ تــۈركچه يــاكى بىــزدە كــۆپ قوللۇنۇلمايــدىغان ئهرەبــچه  
دېــگهن ئىســىم » مهمهت «مهســىلهن ئۇالردىمــۇ . ئىســىمالردىن تهشــكىل تاپىــدۇ

ــق، ئــۇالر بهزىــدە بــۇ ئىســىمنى      ــمهت«جى مــۇ تهلهپپــۇز قىلىــدۇ، ئــۇالردا    » مهھ
 گهن ئىســىم ئـادەتته ئهســكهرلهرنىڭ يهنه بىرخىــل ئاتىلىشــى دېــ» ىـك چمهھمهت«

ــگهن  )ســهللهلالھۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم (بولــۇپ، مــۇھهممهد  نىــڭ ئهســكهرلىرى دې
دېــگهن ئىســـىم بىــزنىڭكىگه شـــۇنداق   » ئايشـــىگۈل« تــۈركلهردىكى   .مهنىــدە 
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دېگهنلهرنـى پـامىله   » گـۈل » «ئـاي « قىزىقارلىق يېرى ئۇالر بىزدىكـى  . ئوخشايدۇ
مهســىلهن، ھــازىرقى تــۈركىيه رەئىــس جۇمهۇرىنىــڭ ئىســمى  . دۇۇدا قوللۇنــئورنىــ

ــۇر    ــر ئۇيغ ــۈركىيهدىكى بى ــۈل، ت ــدۇلالھ پهمىلىســى گ ــڭ   ئاب ــڭ ئوغلىنى زىيالىنى
ئىمـام مۇشـۇ مهكتهپنىـڭ خېمىـيه ئىنجىنىرلىقـى كهسـپىنىڭ       . ئىسمى ئايقۇت

ئالدىمـدا  تۈركىيهدە دوكتۇر ئىمـامالرنى كـۆرگهن، مانـا كـۆز     . سورى ئىكهنسىپپپرو
سسـور ئىمـام، بېشـىدا سهللىسـى يـوق، پهقهت بىـز بـۇرۇن كېيىـدىغان بىــر         پپپرو

ــتهك    ــاق يهك ــىدا ئ ــا، ئۇچىس ــاپاق دوپپ ــۈرك    . ش ــى ت ــا مهكتهپتىك ــى ماڭ ــۇ كىش ب
ــله بول   ــته بىلـ ــۈنلىرى يىمهكـ ــهنبه كـ ــڭ بهزى شـ ــانلىقىنى، ۇدۇئوقۇغۇچىالرنىـ غـ
ــام كېلشـــىمنى ئۈمىـــد قىلىـــدىغانلىقىنى بىلـــدۈردى  ــ. خالىسـ ام بىـــلهن ئىمـ

مېنـڭ بـۇ يهردە بىنـا دېگىـنىم بىـز ۋەتهنـدە       (خوشلۇشۇپ مهن بىـلهن بىـر بىنـادا    
ــر      ــانچىمىز بى ــر ق ــاكى بى ــر ئىشــىكتىن، ي ــز بى ــا ئهمهس، ھهممىمى كــۆرگهن بىن

بىنايىمىز ئۇزۇنىغـا سـېلىنغان، پېشـايۋانلىق ئىمـارەت،     . ئىشىكتىن كىرمهيمىز
غـان، لـېكىن ئىنگىلىـزچه    ۇدۇۇرت) زنىڭ ئىشىكى بىۋاسـته تاالغاقارايـدۇ  مىھهممى

ــىپال قوي ــدىم  ۇدۇساالملىشـ ــۇچراپ قالـ ــنامغا ئـ ــان خوشـ ــۆرۈپ  . غـ ــى كـ ــۇ مېنـ ئـ
  :ھهيرانلىقىنى يوشۇرالمىدى

  سېنى جۇڭگۇلۇق دەۋاتاتتى مۇسۇلمانكهنسهنغۇ؟  —
ئـون مىليۇنـدىن ئـارتۇق ئۇيغـۇر      بـۆلگېمىزدە ھهئه، مهن ئۇيغۇر، بىزنىـڭ   —

  .مۇسۇلمان ياشايدۇ
  ؟ رئۇ يهر قهيه —
ــى  — ــڭ خوشنىس ــادەم    . ( تىبهتنى ــدىغان ئ ــى بىلى ــادا تىبهتن ــۈنكى دۇني چ

  .) جىق، مۇشۇنداق دېمىسهڭ چۈشهندۈرمهك تهس
  بۇنچه جىق ئادەم يېڭىدىن مۇسۇلمان بولدۇڭالرمۇ؟ ! ماشائالالھ —
يىلالر بـۇرۇن مۇسـۇلمان بولۇشـقا باشـلىغان، يـۇرتىمىزدا       1250بىز  ،ياق —

 بىـــز دۇنيـــادا ئهرەب ۋە. كىمىيىتى تىكلهنـــگهنمىـــڭ يىـــل بـــۇرۇن ئىســـالم ھـــا
پارىسالردىن قالسا ئىسالمنى ئـۈچىنچى بولـۇپ دۆلهت دىنـى قىلىـپ بېكىـتكهن      

دۇنيادا مۇبـارەك قۇرئـانى كهرىـم پـارىس تىلـدىن كېيىـنال ئانـا تىلىمىـز         . مىللهت
ئۇيغـــۇرالر ئىســـالمنىڭ يىـــراق شـــهرققه    . ئۇيغۇرچىغـــا تهرجىـــمه قىلىنغـــان  

ئۇيغۇرالرنىــڭ ۋاستىسـى بىـلهن مۇســۇلمان   . ھىم رول ئوينىغـان تارقىلىشـىدا مـو  
بولغـــان تىـــبهت، خهنســـۇ ۋە موڭغـــۇل قاتـــارلىق مىللهتـــلهر ھـــازىر مۇســـۇلمان  
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ــۇيزۇ   ــبهت، خ ــۇلمان تى ــۇل، مۇس ــۇلمان (موڭغ ــۇمۇس ــىياڭ  ). خهنس ــاۋئهن، دوڭش ب
ئۇيغــۇرالردىن . قاتــارلىق نــامالر بىــلهن ئىچكىــرى جوڭگــۇ ئۆلكىلىرىــدە ياشــايدۇ  

ان ئهربــابالر ئىســالم قــۇرۇلتىيى، بهيتــۇل ھهرەم جامهســى قاتــارلىق ئىســالم چىققـ 
  . ئورگانلىرىدا خىزمهت قىلغان ۋە قىلىۋاتىدۇ

ئېيتقانلىرىڭ ماڭـا بهكمـۇ يېڭىلىـق تۇيۇلـدى، مهن مهككىلىـك ئهممـا        —
ئهممــا مهن . بهيتــۇل ھهرەمــدە مۇدەررىســلىك قىلغــان ئۇيغــۇردىن بىخهۋەركهنــمهن

ــتانلىق مۇ ــان   تۈركىس ــارلىقىنى ئاڭلىغ ــڭ ب ــۇنداق ئالىمالرنى ــۇلمانالردىن ش . س
  . بىز ئۇالرنى بۇخارىالر دەپمۇ قويىمىز

تۈركىســـتان دېـــگهن يۇرتىمىزنىـــڭ چهتئهلـــدىكى نـــامى ئوخشـــايدۇ،       —
مهملىكىتىمىــزدە بــۇ ئىســىم چهكلىنىــدۇ، سىياســىي مهنىســى كۈچلــۈك، شــۇڭا 

ئېتــى شــىنجاڭ، يېڭــى  جۇڭگــۇدا يۇرتىمىزنىــڭ خهنســۇچه. مهنمــۇ قولالنمــايمهن
  . چىگرا مهنىسىدە

  ئۇيغۇرچه ئېتىچۇ؟  —
ئۇيغـۇر  ئۇيغۇرچه باشقا ئېتى يـوق، بىزمـۇ ئاشـۇنداق ئاتـايمىز، يـۇرتىمىز       —

  . ئاپتونۇم رايۇنى
ئۇنداقتا سىلهرنىڭمۇ ئامېرىكىـدىكى شـىتاتالردەك بـايرىقىڭالر، يهرلىـك      —

ــانۇن ــن  ۇقـ ــدارەلهش، مهركهزدىـ ــۆزۈڭالرنى ئىـ ــۆز ئـ ــۇڭالر   ڭالر، ئـ ــايرىلىش ھوقۇقـ ئـ
  باركهندە؟ 

ــدە    — ــۈزۈم دېــــگهن نهرســــىلهر ھهققىــ يــــاق، مهن بۇنــــداق سىياســــى تــ
مهن تىلشۇناسـلىقتا ئوقـۇيمهن ئهگهر خالىسـاڭ سـاڭا     . پاراڭلىشىنى خالىمـايمهن 

ــپ كۆرســ  ــۇرچه خهت يېزى ــايۈتۈئۇيغ ــار   . پ قوي ــۆيىمىز ب ــىپ ئ ــۇنداق پاراڭلىش ش
ــۇنى ئۆيـــ   ــاپتۇق، مهن ئـ ــپ قـ ــۇ كېلىـ ــورىنى  كوچىغىمـ ــى تـ ــالپ بهرقـ ۈمگه باشـ

ــدۇمۈتۈكۆرســ ــاڭالپ   . پ قوي ــگهن ســۆزنىڭ ئهرەبــچه ئىكهنلىكىنــى ئ ــۇ بهرقــى دې ئ
  .خوش بولۇپ كهتتى
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ــاملىق       ــۇرۇن ئىم ــجىدته ب ــى مهس ــۇ مهكتهپتىك ــاتىپتىن مۇش ــۈرك خ مهن ت

ىســام م، قارئىــدىقىلغـان ســهئۇدىلىق بىــر ئۇيغــۇر دوكتـۇر ھهققىــدە ســورۇماقچى   
ــ     ــاقالپ كهتكـ ــانالر سـ ــۈپ تۇرغـ ــۈرەت كۈتـ ــدە ئۆچـ ــڭ كهينىمـ ــۇڭا ۈمېنىـ دەك شـ

. تونۇشــقانلىقىمدىن تولىمــۇ مهمنــۇن بولغــانلىقىمنى بىلــدۈرۈپ خوشالشــتىم  
ئاڭلىشىمچه بۇ مهكتهپته تۇرسۇنجان ئىسىملىك سـهئۇدىلىق بىـر ئۇيغـۇر ئىمـام     

رلۇقتـــا ئـــۇ مهزكـــۇر مهكتهپنىـــڭ مائارىـــپ فاكۇلتىتىـــدا دوكتۇ    . بولغـــانىكهن
يىللىرىنىـڭ ئاخرىـدا خوتهنـدىن    -1940بۇ كىشىنىڭ ئاتىسـى  . مىشىكهنپتئوقۇ

ــانىكهن      ــۇ يهردە تۇغۇلغ ــى ش ــۇ كىش ــۇپ ب ــكهن بول ــپ كهت ــهئۇدىغا چىقى ــا . س ماڭ
گېپىنى قىلىپ بهرگۈچى ھازىرقى كـادىر ئۇيغۇرالرنىـڭ كىيىنىشـىدە يـۈرگهچكه     

بىلـــله ئېلىـــپ  تۇرســـۇنجان ئائىلىســـىنى. تۇرســـۇنجانغا ئـــانچه ياقمىغـــانمىش
بـــۇ يهر «كــتهپكه بېرىپتــۇ، قىزىنــى    كهلــگهن بولــۇپ ئــوغلىنى مۇشـــۇ يهرگه مه   

دەپ سـهئۇدىغا تۇغقـانلىرى قېشـىغا    » الرنىـڭ ئوقۇشـىغا مـاس كهلمهيـدىكهن    قىز
سۆھبهتدىشــــىم ئــــۇنى نادانلىقتــــا ئهيپلىــــدى، مهن ئىپــــادە  . قــــايتتۇرىۋتىپتۇ

ــۇ ئوخ    ــا تولىم ــۇر قىزلىرىغ ــېكىن ئۇيغ ــدىم، ل ــهئۇدىلىق  بىلدۈرمى ــايدىغان س ش
ئهجهبـا  . دا خېلى بـارلىقى خىيالىمـدىن كهچتـى   ئۇنۋېرىستېتىقىزالرنىڭ كانزاس 

تۇرسۇنجان ئـۇالرنى كۆرمىگهنمىـدۇ؟ ئـۆزى مائارىپشۇناسـلىقتا ئوقۇسـۇنۇ قىزىنـى       
ــا    ــهئۇدىدىكى تۇققانلىرىغـــــ ــپ ســـــ ــتىن ئايرىـــــ ــدەك مائارىپشۇناســـــ ئۆزىـــــ

ــان  سۆھبهتدىشــىمنىڭ ئېيتىشــىچه تۇرســۇن …تاپشۇرســۇن جان ئۇيغــۇرچىنى يام
ــاجىزمىش    ــقا ئ ــۇپ يېزىش ــا ئۇق ــۆزلهيدىكهن ئهمم ــى   . ئهمهس س ــدە دادىس ــۇ ئۆزى ئ

الرنىــــڭ بــــارلىقىنى، كىتاپۋەتهنــــدىن ئېلىــــپ چىققــــان كونــــا ئىمالدىكــــى  
ئۇيغــۇرچىنى ئوبــدان بىلمىگهنلىكــى ســهۋەبلىك ئوقۇيالمايــدىغانلىقىنى تىلغــا 

ۇ مېنىـڭ كهسـپىم، بهلكىـم بىـز     مهن بۇنىڭغا بهكمۇ قىزىقتىم، چـۈنكى بـ  . ئاپتۇ
يۇقــاپ كهتتــى دەپ قاراۋاتقــان بىــر قىســىم مــوھىم قوليــازمىالر چهتئهللهردىكــى  
. ئاشۇنداق مۇھاجىرەتته ياشـاۋاتقان ئۇيغـۇرالردا سـاقلىنىۋاتقان بولۇشـى مـۇمكىن     

تۇرسۇنجاننىڭ مېنى قىزىقتۇرغان يهنه بىرئىشـى ئـۇ ئۇيغـۇرالرنى ئهرەبـلهر بىـلهن      
ــبهداش دەپ ق ــدى مهن ــانلىقى بول ــاكىمه ســورۇنىدا   . ارىغ ــق مۇھ ــر قېتىملى ــۇ بى ئ
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ــى،      ــك ئۇيغــۇر ئىكهنلىكىن ــپ ئۆزىنىــڭ خوتهنلى ــان قىلى ــر باي ــارى پىكى ئىختىي
. ئۇيغۇرالر بىـلهن ئهرەبلهرنـى قېرىنـداش خهلـق دەپ قارايـدىغانلىقىنى ئېيتىپتـۇ      

 نــېمىال بولمىسـۇن شــۇنچه چــوڭ . بـۇ ھهقــته ئۇنىـڭ قولىــدا يازمـا مهنــبه بـارمىش    
ســورۇندا مهن ئۇنىــڭ ئــۆزىنى ئۇيغــۇر دېگىنىــدىن ۋە ئۇيغۇرالرنىــڭ مهنبهســى        

ئــامېرىكىلىق . ھهققىــدە بىــر نهرســه ئويالشــقا تىرىشــقىنىدىن مهمنــۇن بولــدۇم 
ــۇم ئۇيغۇرشــۇ ــارلىق پىكىــركهن«ناس خــانىم ئۇنىــڭ ئېيتقانلىرىغــا  مهل » قىزىق

ــۇ ــه، مهن ئامېر   . دەپ قويۇپتـ ــگهن ئاجايىـــپ نهرسـ مهســـته ىكىغـــا كهلتىـــل دېـ
دېگهن ئىبارىنىـڭ ئـانچه قىزىقـى يـوق     » قىزىقارلىق ئىكهن«ئىنگىلىزچىدىكى 

ــپ ھهيــران قالغــانتىم، مهزكــۇر       ــۇ دېيىلىۋاتقــانلىقىنى ھىــس قىلى گهپلهرگىم
ــڭ بــۇ ســۆزىدىن ئامېرىكىلىقالرنىــڭ بــۇ ئىبارىســىگه مهســخىرىنىڭ       خانىمنى

ارلىقكهن ئهمــــدى ئامېرىكىلىقالرنىــــڭ قىزىقــــ. يوشــــۇرۇنغالىقىنى بايقىــــدىم
ــا تولىمــۇ كۈلكىلىــك تۇيۇلغــان قاراشــلىرىمنى     ــدىنىپ ئۇالرغ دېيىشــلىرىگه ئال

ــمهن ــدۇ،   . ئهزۋەيلىمهي ــۇ ســۆزنىڭ ۋەزنىنــى ھىــس قىلغان تۇرســۇنجانمۇ بهلكىــم ب
ــوالتتى    ــيه بهرگهن ب ــا رەددى ــان بولس ــاكىتى بولغ ــر  . ئهگهر پ ــلهن بى ــۇنجان بى تۇرس

ه ئهمهلىيهتـته ئـۇ ئهرەبلهرنـى    ماڭا دەپ بېرىشـىچ . مهۋسۇمدىن كېيىن ئۇچراشتىم
بۇنىڭغا مۇشۇ كۈنگىچه نهچـچه ئهۋالد پاسـپورتى يـوق ياشـاۋاتقان     . ياقتۇرمايدىكهن

 »كهلگۈنــدى«قېرىنداشــلىرى ۋە كىچىكىــدە بىرقىســىم ئهرەب خوشــنىلىرىنىڭ 
ــۇ   ــهۋەب بولۇپتـ ــىتكهنلىكى سـ ــر   . (دەپ كهمسـ ــرىگه بىـ ــۇ گهپلىـ ــڭ بـ مهن ئۇنىـ

ــۇرۇنغان دەپ ق ــورۇمۇدۇم تهرەپلىمىلىـــك يوشـ ). ارىـــدىم، شـــۇڭا تهپســـىالتىنى سـ
 59يىلـدىكى بىـر زىيـارەت خاتىرىسـىدە ئهرەبىسـتاندا      -89زوردۇن سابىر ئهپهنـدىم  

ــارلىقىنى يازغـــانىكهن  تۇرســـۇنجاندىن بـــۇ ھهقـــته . مىڭـــدىن ئـــارتۇق ئۇيغـــۇر بـ
ــورۇدۇم ــڭ    . سـ ــا ئهرەبلهرنىـ ــى ئهممـ ــڭ جىقلىقىنـ ــتاندا ئۇيغۇرالرنىـ ــۇ ئهرەبىسـ ئـ

ــو  ــىدىن، بــ ــۇپ    كهمسىتىشــ ــله بولــ ــر مهھهلــ ــۇپ بىــ ــىدىن قورقــ زەك قىلىشــ
ــۆزلهپ بهردى  ــىيالمىغىنىنى ســ ــتاندىكى  . ياشــ ــهۋەپتىن ئهرەبىســ ــۇ ســ -60شــ

ــى    ــگهن ئۇيغۇرالرنىـــڭ كېينكـ ــا كهلـ ــان ئارىلىقتـ ــىغىچه بولغـ يىلالرنىـــڭ بېشـ
ئۇيغـۇرالر  «مهن ئۇنىـڭ  . ئهۋالدلىرى ئىچىدە ئانـا تىلنـى بىلىـدىغانالر ئـاز ئىـكهن     
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مۇسـتهبىت تۈزۈمــدە  . دېگهنلىرىنـى يـۈزىگه سـالمىدىم    »شئهرەبـلهر بىـلهن قانـدا   
 ىغــانلىقۇدۇياشــاۋاتقان تهتقىقاتچىالرنىــڭ دائىــم شــۇنداق دېيىشــكه مهجبــۇر بول

مهن ئۆزەممـــۇ دائىـــم تۇرســـۇنجان دېـــگهن گهپـــلهرگه . ئىـــدىماڭـــا ســـىر ئهمهس 
ــۈكۈتته تــۇرۇپ        ــاڭالپ س ــان ۋە ئ ــۇر بولۇۋاتق ــقا مهجب ــۆزلهرنى ئاڭالش ــداش س مهنى

شــۇ . اتقــان ئــادەم بولغاچقــا ئــۇنى تهڭقىســلىقتا قويۇشــنى خالىمىــدىم     كېلىۋ
ــهئۇدىلىق    ــاتچى ۋە ســــ ــىيهدە ئهرەب تهتقىقــــ ــي لېكســــ ــى ئىلمىــــ قېتىمقــــ
ئوقۇغۇچىالرنىڭ كۆپلۈكى تۇرسـۇنجاننىڭ تهڭقىسـلىقتا شـۇنداق دېگهنلىكىنـى     

بروتانت راسسـىلنىڭ گېپـى بـويىچه ئۇنىـڭ دېگهنلىرىنـى      . چۈشهندۈرۈپ تۇراتتى
ىيلىقنى چىقىش قىلىپ سـۆزلىگهن دېگىلـى بولمـايتتى، چـۈنكى ئـۇ بـۇ       ئىنسان

سۆزلهرنى نهچچه مىڭ كېلـومېتىر يىراقتىكـى مۇسـتهبىتتىن ۋە شـۇ مۇسـتهبىت      
لــېكىن . ئىــدىنىۋاتقــان ســورۇندىكىلهردىن قورقــۇپ ســۆزلىگهن ىتۈزۈمــدىن نهپل

مهن قورققۇچىالرنىـــڭ جاسارەتســـىزلىكى زوراۋانلىــــق ۋە خورلـــۇقنى تېخىمــــۇ    
تۇرســۇنجاننىڭ بــارلىق غېمــى چهتئهلــدە    . دەپ قــارايمهن ،ئېغىرالشــتۇرىۋېتىدۇ

ئوقۇشــقا ھهمــمه جهھهتــتىن قــۇربى يېتىــدىغان تــۇرۇپ پاســپورتى بولمىغــانلىق  
ــدۇ   ــدەك تۇرى ــدە قالغان ــان ئېنىلىرى ــتىم  . ســهۋەپتىن چىقالمايۋاتق ــر قې ــدا بى ئارى

ام مېنـى سـهل چـوڭراق    بىر قانچه پوپايكـا تاللىسـ  . بىلله كىيىم ئالغىلى باردۇق
ــدى  ــۇقنى ئېلىشــقا دەۋەت قىل ــه   . نومۇرل ــرى قىســقاراپ كهتس ــهۋەبى كىچىكلى س

بىر تـۇرۇپ ئۇنىـڭ مهسـئۇلىيهچانلىقىدىن سـۆيۈندۈم،     . ئۇزاق كىيهلمهيدىكهنمهن
يهنه بىر تۇرۇپ ۋەتهنسىز ئۇيغۇرنىڭ باشـتىن كهچـۈرگهن قىينچىلىقلىرىنـى كـۆز     

چـــۈنكى مۇنـــداق ســـۆزنى ئـــۇزاق      .ئالـــدىمغا كهلتـــۈرۈپ كۆڭلـــۈم بۇزۇلـــدى   
كېـيىن جـۈمهلهردە   . يوقسۇللۇقنى باشتىن كهچـۈرگهن كىشـىلهرال تىلغـا ئـاالتتى    

ــى     ــوغۇق غېرىپلىقنـ ــدىن سـ ــڭ كۆزلىرىـ ــهم ئۇنىـ ــتۇق، ھهر كۆرسـ ــوال ئۇچراشـ تـ
ــۆرەتتىم ــا    . كـ ــپ قالغىنىغـ ــاي كېتىـ ــۇ قىلمـ ــدا تېلىپۇنمـ ــڭ كېتىدىغانـ ئۇنىـ

 .مهيۈسلهندىم
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ــته   ــۇ ھهقـ ــلى مهن بـ ــز نهدە؟« ئهسـ ــامېرىكىلىقالردىن پهرقىمىـ ــگهن » ئـ دېـ

بىـر ئوقـۇرمهن بـۇ ھهقـته     . تېمىدا ھىكايهتلىك كهچۈرمىشلىرىمنى يازماقچىـدىم 
ىرىمنى قىسـتۇرۇپ ئۆتـۈپ كهتـمهي    لسورىغانلىقى ئۈچۈن ھازىر يازماي ۋە تهھلىل

اشىقىالرغا باھا بهرگهننى مهنـچه يامـان كۆرمهيـدۇ، ئهممـا     ئامېرىكىقالر ب. بولمىدى
ئــۇالردا پاكىتســىز، لوگىكىســىز باھــا . ئاساسســىز گهپ تاپســىڭىز باالغــا قالىســىز

ــدىغانال ــاز  بېرى ــهل ئ ــدىن س ــانى بىزدىكى ــاش   . (رنىڭ س ــخىرە، باتن ــۋەت، مهس غهي
ــۋەتته    ــق، ئهلـ ــدىمۇ جىـ ــاق، ئامېرىكىـ ــانالرغا ئورتـ ــلهر ئىنسـ ــ) . دېگهنـ ڭ ئۇالرنىـ

ــۈ ېكىشـــىلهرنىڭ ئ. ھايـــاتتىكى پىرىنســـىپلىرىنىڭ بىـــرى ســـهمىمىيلىك  زگـ
ــك  ــيهت ۋەئهھمىيهتلى ــدە زوقل    نى ــدا، كۆرگهن ــالىيهتلىرىنى ئاڭلىغان ــۇپائ ش ۋە ۇن

زوقالنغانلىقىنى ئاجايىپ نهپىـس تىلـالر بىـلهن بايـان قىلىـش ئـۇالردا ئومـۇمىي        
اش يامـــان شـــۇنىڭغا ئوخشـــ. بـــۇ ئىـــش بىـــزدە ئـــانچه ئومۇمالشـــمىغان . ئـــادەت

ئىشالرنى، ياكى ئۆزى مۇۋاپىـق دەپ قارىمىغـان ئىشـالرنى ئۇچراتقانـدا مۇناسـىپ      
ئـۇالر ھىـچ   . باھا بېـرىش ئۇالرنىـڭ سـهمىميلىك پىرىنسـىپىنىڭ گهۋدىلىنىشـى     

قاچـــان ئـــۆز تۇيغـــۇلىرىنى يوشـــۇرۇپ ســـاختا تـــوغرا چۈشـــهنگهن قىيـــاپهتكه       
ــار  . كىرىۋالمايــدۇ ــۇ ھهقــته مۇنــداق بىــر كهچمىشــىم ب ۇلتــۇر كــۈزدە مهن دەل ب. ب

ئامېرىكىــدىكى مهكــتهپلهر . مئىــدىمهكــتهپكه ئىلتىمــاس ســۇنۇش بىــلهن بهنــت 
ېسســورالرنىڭ تهۋســىيه خېتىنــى كېــرەك قىلىــدىغان بولغــاچ مهن قولىــدا  پپپرو

ــدىغان پرو    ــدان بىلى ــى ئوب ــان ۋە مېن ــدىم  پپئوقۇغ ــاس قىل ــورالرغا ئىلتىم . ېسس
ئـۆزەڭ يېزىـپ كهل،   «باشـقا ھهممىسـى   ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئۇستاز راھىله داۋۇتتىن 

مهن بۇنـــداق قىلىشـــنىڭ . دەپ تۇرىۋالـــدى» مهن ئىمزايىمنـــى قويـــۇپ بېـــرەي
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خاتــــــالىقىنى، يالغــــــان سۆزلىســــــهم ئوقــــــۇش پۇرســــــىتىمنىڭ قولــــــدىن 
ھهتتــا بىــر ئۇســتازىم  . ۇ بولمىــدىكېتىــدىغانلىقىنى ھهرقــانچه چۈشهندۈرســهمم

ئوقۇغۇچىنىــڭ ئــۆزى يېزىــپ   چهكــالالڭالر بهك قىزىــپ كېتىپتــۇ، مهن بىــر قــان«
ــۇالر چهتئهلــدىكى ئوقۇشــقا  . كهلــگهن تهۋسىيهنامىســىگه ئىمــزا قويــۇپ بهردىــم  ئ

مهن ئــۆزەم يازغــان،   . دەپ ئهســتايىدىللىقىمدىن رەنجىــدى » .مېڭىپمــۇ بولــدى 
گىلىـــك ائىمهزكـــۇر ئۇســـتاز قـــول قويغـــان بىـــر پـــارچه تهۋســـىيهنامىنى يېز      

ــتېتى ــر ئۇنۋېرىس ــان بى ــهم،    دا دەرس ئۆتىۋاتق ــتۇمغا كۆرسهتس ــامېرىكىلىق دوس ئ
بىلــله تۇرغــان يهنه بىــر   . دېــدى» !بۇلشــىت«چىرايىنــى غهلىــته پۈرۈشــتۈرۈپ   

دەپ » مۇشـــۇنداقمۇ مهسئۇلىيهتســـىزلىك بوالمـــدۇ؟  « ئـــامېرىكىلىق بـــالىمۇ  
 .قايناپ كهتتى

ېسســـورنىڭ پئامېرىكىغـــا كهلگهنـــدىن كېـــيىن بىـــر قېـــتىم مهلـــۇم پروپ 
ېنى قارىتىپ قويـۇپ باشـقا نهچـچه پروپېسسـورنىڭ     ئىشخانىسىغا كىرگىنىمدە م

ئـۇ بىـزدىن دائىـم    «ماڭـا ئهڭ تهسـىر قىلغىنـى    . غهۋىتىنى يېرىم سائهت قىلـدى 
مېنىڭ دىنىمغا ھۆرمهت قىلمايسـىلهر، مېنىـڭ دىنىـي بـايرام كۈنۈمـدە يىغىـن       

مهنمۇ ئاتهشپهرەسـلىك دىنىغـا كىرىـپ، ئىشـقا بـارغۇم      . ئاچىسىلهر دەپ قاقشايدۇ
ــگه ــاڭ   كهلمى ــوالرمىكهن ت ــام ب ــايرام دەپ تۇرۇۋالس ــي ب ــۈننى دىنى ــى  »ن ك دېگىن

ــوغرا. بولـــدى ــلىقنى،  ! دە-تـ ــلىقنى، قانداشـ ــىلىگه دىنداشـ ــادەم مهسـ ــمه ئـ ھهمـ
مهنپهئهتداشلىقنى ئۆلچهم قىلسـا ئورتـاق پىرىنسـىپ نهدە قالىـدۇ؟ شـۇنداقتىمۇ      

. پېسســـورنىڭ غهيـــۋەت قىلىشـــى ماڭـــا بهك غهلىـــته تويۇلـــدى     پئىككـــى پرو
ەتخورلــۇق، باشــقىالرغا كهينىــدىن باھــا بېــرىش ئىنســانغا ئورتــاق پىســخىكا  غهيۋ

دېمهكچـى بــولغىنىم، ئـامېرىكىلىقالر باشــقىالرغا باھـا بېرىــدىال    . بولسـا كېــرەك 
 .ئهمهس بهلكى ئاشۇرۇپ غهيۋەتمۇ قىلىشىدىكهن

مهن پهقهت ئــۆزەم ئۇچراتقــان ئامېرىكىلىقالرنىــڭ بهزى مهدەنىــيهت پهرقىــگه  
بىـزدە  «، پهقهت هسىلىلهرگه ئالـدىراپ تـوغرا خاتـا دېمهيـدىغانلىقىنى    ياتىدىغان م

لـېكىن ئـۇالر ســىزدىن   . غــانلىقىنى بايقىـدىم ۇدۇدەپ قوي» بـۇ خـۇش كۆرۈلمهيـدۇ   
ــۇ؟   « ــادىللىقمۇ؟ مۇۋاپىقمـ ــا ئـ ــۇنداق قىلسـ ــهنچه شـ ــورايدۇ» سـ ــوغرا، . دەپ سـ تـ

ــيهت     ــڭ مهدەنىـــ ــۇ مىللهتلهرنىـــ ــىلىگه بولۇپمـــ ــۇن مهســـ ــادىكى نۇرغـــ دۇنيـــ
ــۆزگى ــا    ئـ ــوغرا خاتـ ــدىراپ تـ ــم ئالـ ــىلىلهرگه ھىچكىـ ــدىغان مهسـ چىلىكىگه ياتىـ

ــدۇ ــا   . دېمهي ــى قاتارغ ــته مېن ــۇ ھهق ــدىمۇ    ب ــۇر مهدەنىيىتى ــقان ئۇيغ ــگه «قوش ئهل
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ــهڭ  ــېلىڭچه  كىرس ــهڭ ب ــۇغا كىرس ــېلىڭچه، س ــاڭ   » «ئ ــهھرىگه بارس ــڭ ش ئهمانى
بىزنىـڭ مىللهتمـۇ يۇقـارقى    . دەيـدىغان ئـۇدۇم چۈشـهنچه بـار    » كۆزۈڭنى قىسىۋال

ىرىنســىپقا نهچــچه مىــڭ يىــل ئهمهل قىلىــپ نهزەرگه نائىــل، تــۆرگه مۇشــهررەپ   پ
بولغانكى، خهقنىڭ ئىشىغا قااليمىقـان باھـا بېرىـپ نهزەردىـن چۈشـۈپ كهلـگهن       

ــلهت ئهمهس ــك      . مىل ــه مىللىيلى ــمه نهرس ــادىكى ھهم ــانكى، دۇني ــه ئاي ــۇ نهرس ش
هقلىيلىــق  دۇنيــادا مۇۋاپىقلىــق، ئــادىللىق، ئ  . پىرىنســىپى بــويىچه بولمايــدۇ  

بىــر خهلــق تــوغرا تونۇغــان ئىــش يــاكى بىــر  . دېــگهن ئورتــاق پىرىنســىپالرمۇ بــار
ــته تـــوغرا    بۆلـــۈك كىشـــى تـــوغرا بىلـــگهن ئىـــش باھاســـىز، ھۆكۈمســـىز رەۋىشـ

بـۇ  . ۋېتىـدۇ ۇخهنسۇالر ئادەم بار يـوق دېـمهي يهل قوي   ،مهسىلهن. ۋەرمهيدۇۈلۈنۈچۈش
ېسسـور ماڭـا تهبىئـى    پپر پروخهنسۇالرنىڭ ئـادىتى، بـۇنى ھهتتـا ئىچكىرىـدكى بىـ     

ــان ــه دەپ ئاقلىغـ ــق   . ھادىسـ ــادىتى مۇۋاپىـ ــي ئـ ــۇ مىللـ ــۇالرنىڭ بـ ــا خهنسـ ئهممـ
ــدۇ  ــار قىلىنىـ ــاچ ئىنكـ ــۇق   . بولمىغـ ــڭ گۇيجۇلـ ــدە مېنىـ ــۇ يهرگه كهلگهنـ مهن بـ

ــر   ــۈرۈش، يهل قويىۋېتىشــــنىڭ ئامېرىكىــــدا ئېغىــ ــا، تۈكــ فورددېشــــىممۇ ماڭــ
ــتلىگهن  ــدىغانلىقىنى تهكىـ ــ . ئېلىنىـ ــۇ مېنـ ــى ئـ ــۇق % 96ى ئېنىقكـ جوڭگۇلـ

بۇنــدىن باشــقا ھهمــمه ئــادەم بىــر تهخســىگه چوكــا . ســۈپىتىدە تهســهۋۋۇر قىلغــان
. تىقىــش، بۇمــۇ ســهھىيه ئــۆلچىمىگه ئۇيغــۇن بولمىغاچقــا تــوغرا دەپ قارالمايــدۇ  

ــداق     ــۈنكى بۇنـ ــدۇ، چـ ــدۇ دەپ قارايـ ــۇل قىلىنمايـ ــۇ قوبـ ــامېرىكىلىقالر بۇنىمـ ئـ
ئهمــدى يۇقــارقى . ىمــگه خىــالپئهقلىيلىــك ئهمهس، يهنــى ســهھىيه ئىل  قىلىــش

ــتهپكه بېرىــــپ،      ــوغلىنى ئامېرىكىــــدىكى مهكــ ــۇنجان ئهپهنــــدىنىڭ ئــ تۇرســ
ئهسـلى قىزىمنـى ئوقۇتمـايمهن دەپـتىكهن،     (ئهرەبىستانغا ئهۋەتىۋېتىشـى   ىنىقىز

مهن بىـــر ئۇيغۇرنىـــڭ ئـــوبرازى بولســـىمۇ ســـهل ئىجـــابىي بولســـۇن دەپ تىلغـــا 
ــانتىم ــد )ئالمىغـ ــڭ نهزىرىـ ــادىللىق ئهمهس، ئامېرىكىلىقالرنىـ ــۇ . ە ئـ مهن مۇشـ

ــى   ــدىكى گهپلهرنـ ــڭ  خىلـ ــان ئامېرىكىلىقالرنىـ ــىزلىك،  «ئاڭلىغـ ــۇ ئادالهتسـ بـ
نېمىشكه ئوغلىنى ئوقۇتۇپ قىزىنـى ئوقۇتمايـدۇ، ئهجهبـا ئوغلىغـا مـاس كهلـگهن       

ــالالر . دەيىــدىغانلىقى ئېنىــق» موھىــت قىزىغــا مــاس كهلمهمــدىكهن؟  ئهگهر ئاي
ــ   ــك تهرەپتــارلىرى ئاڭلىس ــۇنچه مۆتىــدىل دېيىلمهيــدۇ   باراۋەرلى بهزى  . ا گهپــلهر ئ
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دوســـتلىرىمىزنىڭ مهدەنىـــيهتلهر پهرقىـــگه ياتىـــدىغان مهســـىلىلهردىكى تـــوغرا 
ش ئۆلچىمىنى ھهمـمه يهردە پىرىنسىپسـىز تهكىتىلىشـى مېنـى ھهيـران      ۈنۈچۈش

 .قالدۇرىدۇ
ھهمـمه نهرسـىگه   . توغرا ھازىر دۇنيادا مهدەنيهتلهر دىيالوگى تهكىتلىنىۋاتىـدۇ 

ۆز بىلىمــــى يــــاكى مهدەنىيىتــــى نوقتىســــىدىن باھــــا بېــــرىش ئــــانچه       ئــــ
ــالنماي ــدىئالقىشـ ــۇ . دىغان بولـ ــالوگى«مهملىكىتىمىزدىمـ ــيهتلهر دىيـ » مهدەنىـ

ــتۇرۇلۇپ تۇر   ــرى ئۇيۇشـ ــاكىمه يىغىنلىـ ــك مۇھـ ــدە قهرەللىـ ــدۇۇھهققىـ ــۇ . ۋاتىـ بـ
ــكىللهپ       ــپ ۋە تهش ــتىراك قىلى ــپ ئىش ــالىملىرى ئاكتى ــان ئ ــا تۇڭگ يىغىنالرغ

دەنىيىتـــى بىـــلهن كۆڭزىچىلىـــق مهدەنىيىتـــى ئوتتۇرىســـىدىكى     ئىســـالم مه
ــۈچه چۈشۈنۈ ــنى ك ــلهردە بول يش ــك ئىزدىنىش ــدە ئهھمىيهتلى ــدۇۇتىش ھهققى . ۋاتى

ــان     ــۇنىمىزدا ئېچىلمايۋاتق ــاپتونۇم راي ــرى ئۇيغــۇر ئ ــاكىمه يىغىنلى ــۇ مۇھ گهرچه ب
ــر قىســىمالرنىڭ ھه   ــڭ بى ــۇ بىزنى ــۆزى چۈشــهنمهي ېد بولســىمۇ، ب ىغان، دســىال ئ

ــات ــىزلىقنىڭ، ۋە    يـ ــڭ، قانۇنسـ ــڭ، قاالقلىقنىـ ــيهتلهرگه فىئودالىزىمنىـ مهدەنىـ
نىڭ پهيــدىنپهي ئازىيىــدىغانلىقىغا ىئىلمىيســىزلىكنىڭ قــالپىقىنى كهيدۈرۈشــ

ــدۇ  ــداق   . بولغــان ئۈمىــدىمىزنى كۈچلهندۈرى ئهممــا شــۇ نهرســه رۇشــهنكى ھهر قان
ىـيهتلهر ئـارا   مهدەن. ھادىسىنى كۆپتۈرۈش ئىلمىيي پىرىنسـىپنى زەخمىلهندۈرىـدۇ  

ش، ئاالقه ۋە ھهمكارلىقنىڭ تهكىتلىنىشـى ئىنسـانالرنىڭ ھهممىنـى ئـۆز     ۈنۈچۈش
باھـــاالش، ھۆكـــۈم قىلىشـــتىن ئىبـــارەت مهدەنىـــيهت  مهدەنىيىـــتىگه ئاساســـهن 

ــامۇۋاپىق     ــۇن نـ ــله يهنه نۇرغـ ــلهن بىلـ ــرىش بىـ ــاتىمه بېـ ــتهبىتىلىكىگه خـ مۇسـ
ىـيهت ئــۆزگىچىلىكنى  دەنمه. خاھىشـالرنىڭ بـاش كۆتۈرىشـىگىمۇ سـهۋەپ بولـدى     

ھهممه نهرسـىگه ئورتـاق پىرىنسـىپتا باھـا بهرگىلـى بولمايـدۇ، ھىـچ        «تهكىتلهش 
ــز     ــڭ مهدەنىيىتىمى ــوغرا ئهمهس بىزنى ــۈن ت ــانلىقى ئۈچ ــدىلىك بولغ ــه قائى نهرس

ــوغرا   ــا تـ ــوغرا دەپ قارىغاچقـ ــىيهتچى  » تـ ــيهت شهخسـ ــدىغان مهدەنىـ كى ۋە لىدەيـ
 ئۇنۋېرىســتېتىهسـىلهن، بېيجىـڭ   م. پهيـدا قىلــدى   مهدەنىـيهت قـورۇقچىلىقىنى  

نىــڭ »ئىلمىــي ژورنىلـى  ئۇنۋېرىسـتېتى بېيجىـڭ  «پهنــدى ېسـورى مـاروڭ ئه  پپپرو
جوڭگـۇدىكى مىللهتـلهرگه   «لۇم سـانىدا ماقـاله ئـېالن قىلىـپ     يىللىق مه-2005

ئــاپتونۇمىيه بېــرىش كوڭزىچىلىــق مهدەنىيىتىــدىكى مىللهتــلهر مۇناســىۋىتىنى  
كۆڭزىچىلىــــق مهدەنىيىتىــــدە . ئهمهسئهنىســــىگه ئۇيغــــۇن نھهل قىلىــــش ئه

ــۇم ئهمهس    ــىي ئۇق ــۇمى، سىياس ــيهت ئۇق ــلهت مهدەنى ــا  . مىل ــلهت ياۋرۇپ ئهگهر مىل
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ــۇن سىياســىي      ــا نۇرغ ــۇم دەپ قارالســا ئۇنىڭغ ــويىچه سىياســىي ئۇق ئهنئهنىســى ب
ــلهر  . ھوقــۇقالر بېرىلىشــى كېــرەك  جوڭگــۇ كومپارتىيىســى جوڭگــۇدىكى مىللهت

ــر تهرەپ قىلغا  ــىۋىتىنى بىـ ــۆز   مۇناسـ ــلهر ئـ ــىدىكى مىللهتـ ــدا غهرپ ئهنئهنىسـ نـ
تهقدىرىنى ئۆزى بهلگىلهش، ئـۆز ئىشـىغا ئـۆزى خوجـا بولـۇش دېگهنـگه ئوخشـاش        
پىرىنســىپالرغا ئهمهل قىلىــپ ســهھۋەنلىك ئۆتكــۈزدى، مىللىــي ئېڭــى يــوق       
ــازىرالپ بهردى    ــهھنه ھــ ــدىغان ســ ــاڭنى يېتىلدۈرىــ ــي ئــ ــلهرگه مىللــ . مىللهتــ

ــىلىنى ھهل    ــي مهس ــۇدىكى مىلل ــىي   جوڭگ ــى سىياس ــۈن مىللهتن ــش ئۈچ قىلى
ئۇقۇم دەپ قارايـدىغان ياۋرۇپـاچه ئهندىزىـدىن مىللهتنـى ئـۆرۈپ ئـادىتى پهرقلىـق        
ــىلهر تــــوپى دەپ قارايــــدىغان كوڭزىچىلىــــق ئهنئهنىســــىگه قايتىــــپ       كىشــ

ھهتتـا يهنه بهزىـلهر دېمـۇكراتىيه، ئهركىنلىـك،     . دەپ يـازدى » كېلىشىمىز كېـرەك 
گهن ئۇقۇمالرنىمۇ ياۋرۇپـا مهدەنىيىـتىگه خـاس نهرسـه     باراۋەرلىك، مېهرىبانلىق دې

دەپ، ئۆز دۆلهتلىرىـدىكى ئىنسـان قېلىپىـدىن چىققـان دىنـي زۇلـۇم، سىياسـىي        
مهنـچه  . ۋاتىـدۇ ۇبېسىم، ۋە كىشـىلىك تاجـاۋۇزالرنى مىللـي ئهنئهنىمىـز دەپ يوپۇر    

ــى        ــۈم قىلىش ــى، ھۆك ــا بېرىش ــچه باھ ــۆزى بىلگهن ــرىگه ئ ــر بى ــانالرنىڭ بى ئىنس
اپىق، ئهممـــا ھهدېســـىال مېنىـــڭ مهدەنىيىتىمـــدە مۇنـــداق، ســـېنىڭ      نـــامۇۋ

ــۇن    ــۆز مهنــــپهتىگه ئۇيغــ مهدەنىيىتىڭــــدە ئۇنــــداق دەپ ھهمــــمه نهرســــىنى ئــ
. چۈشـــهندۈرۈپ ئىنســـانىيهتكه ئورتـــاق پىرىنســـىپالرنى رەت قىلىشـــى ئـــاپهتتۇر 

ــدىن باشــقا ھهر قانــداق چاغــدا     ــهنگهن قىيــاپهتكه كىرىۋېلىــپ چىــن     بۇن چۈش
ــى     ھىسســىياتىنى ــگه سېلىۋېلىش ــۇرۇپ بىلمىگهن ــۇالق يوپ ــاكى ق ــى ي يوشۇرۇش

مهنـچه يۈكسـهك ئهمهلىيهتنـى ئاسـاس قىلىـدىغان تهجرىبىچىلىـك       . خهتهرلىكتۇر
ئهنئهنىسىگه ساھىپ، ھهر ئىشـتا پىرىنسـىپنى ئاسـاس قىلىـدىغان ھهققـانىيهت      
تۇيغۇسـىغا ۋە ســهمىميلىككه مۇيهسسـهر ئــامېرىكلىقالر ھهمـمه نهرســىنى تــوغرا    

ھهقنــى ھهق، نــاھهقنى نــاھهق دەپ باھــا بېــرىش . پ بــاش لىڭىشــتمايدۇۈنۈچۈشــ
 .ھهر قانداق مىللهت ئۈچۈن ئورتاق  ققىال ئهمهسىئامېرىكىل
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كىشــى باشــقا بىــر دۆلهتــكه بارغانــدا دائىــم ئۆزىــدە بــار بىــلهن خهقــته يــوقنى        
ــدۇ  ــتۇرۇپ قالى ــ  . سېلىش ــا ي ــلهپته ماڭ ــوزدۇز دەس ــى م ــدا . وق بىلىنگىن ئامېرىكى

ــدىم      ــدە بىل ــۇپىراپ كهتكهن ــى ئ ــڭ پاشنىس ــوقلىقىنى ئايىقىمنى ــڭ ي . موزدۇزنى
بهلكىم ئامېرىكىلىقالر ماشـىنا بىـلهن يۈرۈشـكه ئـادەتلهنگهن بولغـاچ پاشنىسـى       

ــرەك  ــا كې ــدى «مهن . ئۇپرىمىس ــتىم چىقمى ــقا ۋاق ــنىقىمهن  »چېنىقىش دەپ چې
بـۇ يهردە مهنـدەك   . ا يېقىن دەرسكه مېڭىـپ بـاردىم  باھانه بىلهن بىر يىلغ دېگهن 

. چېــنىقىمهن دەپ رەســمىيي كىيىنىــپ مېڭىــپ يۈرۈيــدىغان ئــادەم يــوقكهن      
ــپ    ــى كېيىــ ــههركهت كىيىملىرىنــ ــۇس تهنــ ــانالر مهخســ ــاقچى بولغــ چېنىقمــ

نېمىال دەپ باققىنىم بىـلهن موزدۇزسـىز بـۇ شـهھهر مېنـى مايمـاق       . چىقىدىكهن
ــاقالردا ئىككــى   ــاڭغۇزدىپاشــنىلىق ئاي ــل م ــدىكى چېغىمــدا مهن نهگه  . يى ۋەتهن

ــاتتىم   ــلهن پاراڭلىشـ ــايالمچىالر بىـ ــاكى مـ ــوزدۇز يـ ــام مـ ــداق . بارسـ ــۇ يهردە ئۇنـ بـ
ــالندىم  ــدىن ئهپسۇســ ــهتنىڭ بولمىغىنىــ ــق  . پۇرســ ــى جىــ ــڭ خېلــ جوڭگۇنىــ

شــــهھهرلىرىدىكى ئاۋامنىــــڭ ئــــويلىرىنى، تۇرمۇشــــىنى شــــۇالر ئــــارقىلىق      
بىلىشــىمچه ئۇيغــۇردا ئايــال مــايالمچى  ئىچكىــرىگه سېلىشــتۇرۇپ . كــۆزىتهتتىم

ئـايىقىنى مايلىتىـدىغانالرنى   . ئىـدى يوق، خهنسـۇالردا ئهر ۋە بـاال مـايالمچى يـوق     
بـۇ يهردە  . كۆزەتكىنىمدە، ئۇيغۇر ئاياللىرى ئاساسـهن كوچىـدا ئايـاق مايالتمـايتتى    
ــۆيۈندۈرەتتى     ــى س ــانلىقى مېن ــڭ قهدىرلىنىۋاتق ــر ھۆرمهتنى ــىز بى ــۇر . ئۈنس ئۇيغ

نىڭ ئايـاق مـايالپ بولسـىمۇ ھـاالللىق بىـلهن ئايـاللىرىنى بېقىشـى، پـۇل         ئهرلهر
ئۈچــۈن ئايــاللىرىنى خهقــقه تهلمۈرتمهســلىكى، ئۇيغــۇر ئايــاللىرىنىڭمۇ ھهرقــانچه 
باي بولسىمۇ قېرىنداشـلىرىنىڭ غـۇرۇرىنى سۇندۇرماسـلىق ئۈچـۈن ئۇالرغـا پـۇت       

لهنجـۇدا  . ىـدى ئسۇنۇپ غادايماسلىقى مىللتىمىزدىكـى ئېسـىللىقنىڭ پـاكىتى    
يــامغۇر قــاتتىق ياغقــان بىــر . كــۆرگهن بىــر ئىــش قهتئــى ئېســىمدىن چىقمايــدۇ 

مهن «خوتــۇن ئــازراق گهپ تاالشــقاندىن كېــيىن خوتــۇنى -كــۈنى كوچىــدا بىــر ئهر
ــۋېرەيلى    ــول، مېڭى ــاش ب ــاقلىمايمهن، ھاپ ــنى س ــامغۇر توختاش ــى   »ي ــال ئېرىن دەپ

ئهمهس، يــالغۇز قالغانــدىمۇ  مهنــچه ئۇيغــۇر ئهرلىــرى كوچىــدا  .ھاپــاچ قىلغانىــدى
خهنســۇالردا ئايــال مــايالمچى ۋە موزدۇزالرنىــڭ بولۇشــى . خوتۇنىغــا ھاپــاچ بولمايــدۇ

ئايــالالر ھهققىــدىكى تونۇشــنىڭ -ئىككــى مىللهتنىــڭ ئهر   بىــزدە بولماســلىقى
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ــلىقىنىڭ ئىپادىلىنىشـــىدۇر  ــارقى ئهھۋالـــدا ئـــامېرىكىلىقالر   . ئوخشىماسـ يۇقـ
هگهر ئۇالردىمــۇ مــوزدۇز، مــايالمچى بولغــان بولســا     قانــداق قىــالر بــولغىيتى؟ ئ  

 .سېلىشتۇرۇپ كۆرگهن بوالتتىم
. ئېنگىلىـز تىلىـدا بۇنـداق ئاتـالغۇمۇ يـوق     . ئامېرىكىدا كهچلىـك بـازار يـوق   

ــوقلىقىنى شــۇ مىللهتنىــڭ تىلىــدىن     ــار ي ــۇم ھادىســىنىڭ ب ــته مهل بىــر مىللهت
ــۇمكىن  ــش م ــد    . بىلى ــۆز ئهزەل ــگهن س ــازار دې ــدىكى ب ــۇر تىلى ــدۈزنى ئۇيغ ىن كۈن

پايـــدا   ھـــارام  دېـــگهن ســـۆز ئۇيغۇرچىـــدا »قـــاراڭغۇ بـــازار«كۆرســـهتكهن بولـــۇپ 
كهچلىك بـازار دېـگهن سـۆز خهنسـۇچىدىن كهلـگهن      . دۇۈتۈئالىدىغان بازارنى كۆرس

بولغاچقا مهتبۇئاتتـا كهچلىـك بـازار دېگهنـدىن باشـقا ھىـچ بىـر ئۇيغـۇر كهچلىـك          
بىزدىكـى  . دەيـدۇ  )夜市( »يېشـى « بازار دېيىشكه كـۆنمهي خهنسۇچىسـى بـويىچه   

ئهسـلى ئۇيغــۇرالر خهقــقه    .يىلـالردا پهيــدا بولــدى -90كهچلىـك بــازار دېــگهن گهپ  
ئـادەتته كـاۋاپ، نـان، سامسـا     . قارىتىپ كوچىدا يىـمهك يىيىشـنى ئېغىـر ئـاالتتى    

ــېتىلمايدۇ    ــپ سـ ــدا تىزىـ ــقىلىرى كوچىـ ــاقالردىن باشـ ــىز تامـ ــارلىق سۇسـ . قاتـ
ق يىمهكلىرىمىزنىمـۇ ھىـچ كىـم كوچىـدا خهقـقه      غـان شـۇ قـۇرۇ   بولۇدۇساتقىلى 

كوچىـدا سـېتىلىدىغان سـۇيۇق يىمهكلىـك     . قارىتىپ تـۇرۇپ مـاالچالپ يىمهيـدۇ   
دېــمهك كوچىــدا، ئوچۇقچۇلۇقتــا . لهڭپــۇ، لــېكىن بــۇ بىزنىــڭ ئهمهس تۇڭگاننىــڭ

تامـــاق يىمىـــگهن ئهجـــداتلىرىمىز تامـــاقنى چىرايلىـــق يهردە، تـــۈزۈك قاچىـــدا،  
يلىكنىــڭ بهلگىســى پ يىيىشــنىڭ ســاغالملىق ۋە مهدەنىۇشــهكلهنمهي ئولتــۇر

ــدۇرغان   ــادەتكه ئايالنــ ــپ ئــ ــان بىلىــ ــى ئاللىقاچــ ــڭ . ئىكهنلىكىنــ ــۇ بىزنىــ بــ
دا، كوچىــدا تامــاق  »يېشــى«مانــا ئهمــدى خهق ئــۆگهتكهن . ئىــدىمهدەنىيىتمىــز 

يىلـى ئۈرۈمچىـدىن كهلـگهن تۇققـانلىرىمىز     -97. يىيىشكه ئادەتلىنىپ كهتتـۇق 
دەپ نـارازى بولغانـدا يۇرتـۇمنى قـاالقتهك كـۆرۈپ تهڭ       »يوقكهن‘ يېشى’بۇ يهردە «

-يىلى بىر دوستۇمنى قهشـقهرگه ئېلىـپ بېرىـپ توپـا    -2008. ئاغرىنغانىكهنمهن
  تۇمان لهيلهپ تۇرغان كوچىـدا سـېتىلىۋاتقان قويـۇق سـۇيۇق تامـاقالرنى كـۆرۈپ      

نىــڭ ســۆيۈنگهن يېــرىم ئۇيغۇرالر . ئــون يىللىــق تهرەققىيــاتتىن تــاڭ قالــدىم    
الردىــن  »يېشــى«تامــاقالرنى ئاپئــاق داكــا بىــلهن ئــوراپ قويۇشــى ئىچكىرىــدىكى 
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 .كۆرۈنهتتى  پهرقلىق
ــوق   ــدا ھــاراق ي ئامېرىكىــدا ھــاراق ســاتىدىغان  . ئامېرىكىــدا ھهمــمه دۇككان
ــ    ــان بول ــامه ئالغ ــۇس ئىجازەتن ــانالر مهخس ــۆزى   . دۇۇدۇكك ــىنىڭ ئ ــان كىش خالىغ

ھـاراق سـېتىۋالماقچى بولغـانالرمۇ    . نخالىغان يهردە ھـاراق سېتىشـى چهكلهنـگه   
قانـداق كىشـىلهرنىڭ ھـاراق    . شـى كېـرەك  ۈتۈچوقۇم رەسىملىك كىملىـك كۆرس 

ــار  ۇدۇسېتىۋالســا بول ــانۇن ب ــدە ئېنىــق ق ــانلىقى ھهققى ھــاراق ســېتىلىدىغان . غ
ــڭ    ــتىكى ھاراقالرنىــ ــانچه گرادوســ ــى، قــ ــڭ كىرىشــ ــۇ كىملهرنىــ كۇلۇپالرغىمــ

ىڭ مهكتهپـته ئـۇچ تـالال بـازىرى بـار، لـېكىن       بىزن. سېتىلىشى ھهققىدە قانۇن بار
مهكتهپنىـڭ ئهتراپىـدا كېچىلىـك كۇلـۇپ     . ئىچىدە ھـاراق ئهمهس تامـاكىمۇ يـوق   

ــوق    ــا يـ ــا، تورخانـ ــا، قىمارخانـ ــوق، ئويۇنچۇقخانـ ــوق . (يـ ــا يـ ــدا تورخانـ ) ئامېرىكىـ
ــالى   ــۇدىكى مهن ئىشــلىگهن ئ ــۇنداق يهرلهر  مهكتهپجوڭگ ــدا مۇش ــڭ ئهتراپى لهرنى

ــدىبار ــا. ئىـ ــۆزگهرگهن    ھهتتـ ــهكلى ئـ ــى دەپ شـ ــۇقالر ئايرىمخانىسـ ــىق مهشـ ئاشـ
ــار   ــخانىمۇ ب ــدىپاھىش ــدىكى   . ئى ــتهپ ئهتراپى ــداق مهك ــدە مۇن ــا«ۋەتهن  »بۇزۇقخان

بىزدە بۇنداق ئىشـالرغا دائىـر قـانۇن    . الرنىڭ بهزىلىرى ئاشكارە بهزىلىرى يوشۇرۇن
 .قانۇن بولغان تهقدىردىمۇ ئىجراسىنىڭ تايىنى يوق. يوق

بهلكىـم  . شهھهرلهردە بايقىغىنىم ئامېرىكىـدا يـانچۇقچى يـوقكهن   مهن بارغان 
ــارت    ــمه يهردە كـ ــاقلىمايدىغان، ھهمـ ــۇل سـ ــدا نهق پـ ــىلهرنىڭ يانچۇقىـ ــۇ كىشـ بـ

ــرەك  ــدىن  -92مهن . ئىشــلىتىدىغانلىقىدىن بولســا كې ــرىگه بارغان ــى ئىچكى يىل
ــېلىنىۋاتقانلىقىغا    ــا سـ ــڭ يانچۇقچىلىققـ ــۇر بالىلرىنىـ ــىدە ئۇيغـ ــالپ نارەسـ باشـ

ــان  ئام ــاھىت بولغـ ــدىالســـىز شـ ــۇش،  . مئىـ ــايىن، كىمنىـــڭ قـ كىمنىـــڭ خوجـ
ــازا ئوينايــدىغان«كىمنىــڭ شــوركا ئىكهنلىكىنــى، ئۇالرنىــڭ قايســى يهرلهردە   ، »ب

ــدىغان « ــاپتۇبۇس يۆلهي ــار   »ئ ــرى ب ــڭ خهۋى ــدىن ھهممىمىزنى ــدىلىقى پهقهت . ئى
ئهممـــا  .»ارغـــا قارغىنىـــڭ كـــۆزىنى چوقۇمـــايتتىق«ســـاقچىمۇ ئـــوغرى بولغـــاچ 

ۋە چهكســــىز  »يـــاۋايىلىقى «، »قـــاالقلىقى «بـــۇنى ئۇيغۇرنىـــڭ    لـــۇقالر جۇڭگۇ
پ پۇرسـهت تاپسـىال   ۈنۈئىتىۋاردىن بهھـرىمهن بولۇۋاتقانلىقىغـا پاكىـت دەپ چۈشـ    

ئانىســى  -ئوغۇرالنغــان بالىالرنىــڭ ئاتــا  . كهمســىتهتتى يــاكى تۇتــۇپ بېرەتتــى   
. تهلمهيتتـى دىـن قورقـۇپ قـايتتۇرۇپ كې    »زوراۋان«پهرزەنتلىرىنى تاپاتتى، لېكىن 

لــۇپ، تايــاق يهپ بالىســىنى  ۇقــايتۇرۇپ كهتــكهن تهقــدىردىمۇ يېــرىم يولــدىن تۇت 
 50مهن بىـر ماتىرىيالـدا بۇنـداق بالىالرنىـڭ     . قويۇپ كېتىشـكه مهجبـۇر بـوالتتى   
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ــۆرگهنتىم   ــىدىغانلىقىنى كـ ــدىن ئاشـ ــانۇنلۇق   . مىڭـ ــاقچىالر قـ ــدا سـ ئامېرىكىـ
مېكسـىكىلىق، جۇڭگۇلـۇق    پۇقراسىنىال ئهمهس، چىگرىدىن قانۇنسىز كىـرگهن 

ھهتتـا يېقىنـدا مۇشـۇنداق    . ۋە شىمالىي كورىيهلىكلهرنىڭمۇ ھوقۇقىنى قوغدايـدۇ 
قانۇنسىز كۆچمهنلهرنىڭ دۆلهتنىڭ پۇلىغـان ھهقسـىز داۋالىـنىش ھوقـۇقى بـارمۇ      

ــۆتتى   ــۇپ ئ ــازىرە بول ــگهن تېمىــدا مۇن شــۇ نهرســه ئېنىقكــى، مهيلــى    .يوقمــۇ؟ دې
ا بولســۇن، ھهرقانــداق كىشــى بىــر نهرسىســىنى  قانۇنســىز يــاكى قــانۇنلۇق پــۇقر 

. دۇۇيوقاتسا، شهخسىيىتى تاجاۋۇزغـا ئۇچرىسـا سـاقچى مىنـۇت ئىچىـدە ھـازىر بولـ       
خهۋەردىـن  . ئانىالرنىڭ يوقالغان پهرزەنتىنى ئۆزلىرى ئىزدەيـدىغان ئىـش يـوق   -ئاتا

سـاقچىالر  . يېىشـدا تېپىلغـان   27يېشىدا يوقاپ كهتكهن بىر قىـز   13كۆرۈشۈمچه 
ــو قىزغــا   ۋاق ــۆلهم  لمى 23تىــدا تېپىــپ بېرەلمىگهنلىكــى ئۈچــۈن ئ يــۇن دولــالر ت

 .تۆلىگهن
ــوق     ــازىرى ي ــالال ب ــوڭ ت ــاتمايدىغان چ ــى س ــڭ مېلىن ــدا جوڭگۇنى . ئامېرىكى

ــوق    ــامېرىكىلىق ي ــدىغان ئ ــاللىرىنى بىلمهي ــڭ ئهرزان م ــۇق . جوڭگۇنى جوڭگۇل
ــ      ــهۋەبىدىن جوڭگۇل ــدامچىلىق س ــوق، ئال ــتهپ ي ــالى مهك ــهھهر ۋە ئ ــوق ش ۇقنى ي

بـــۇرۇن ئالغـــان   جوڭگۇلـــۇق ئوقۇغـــۇچىالردىن  . قوغلىمىغـــان مهكـــتهپ ئـــاز  
مهكـــتهپلهر ئۇالرنىـــڭ  . نهتىجىســـىنى ئامېرىكىـــدا ئاالاليـــدىغانلىرى بهك ئـــاز   

ئىلگىركى ئېنگىلىزچه نهتىجىسى ھهرقـانچه يۇقـۇرى بولسـىمۇ بىۋاسـته دەرسـكه      
جوڭگــۇدا ئالغــان كىرگۈزمهيـدۇ، قايتــا ئىمتىهــان ئالىــدۇ، نهتىجىـدە كۆپىنچىســى   

ــدۇ    ــزچه ئۆگىنىـ ــاي ئېنگىلىـ ــى ئااللمـ ــۇ  . نهتىجىنـ ــدىكى جوڭگـ مهن ئامېرىكىـ
تىجـارەت   ماللىرىنىڭ كۆپلۈكىگه قـاراپ ئامېرىكىنىـڭ باشـقا دۆلهتـلهر بىلهنمـۇ      

ئامېرىكىــدا ئىشــلهنگهن كىــيىم   جوڭگــۇدا. قىلىدىغانلىقىــدىن گۇمــانلىنىمهن
دە ئىشـلهنگهن كىيىمنـى تېـپىش    ئامېرىكىـدا ئۆزىـ  . (كىيىپ باققان ئۇيغۇر يوق

ــوغرا كېلىـــدۇ   ــۇس ۋاقىـــت ئاجرىتىـــپ ئىزدەشـــكه تـ ــدا . ئۈچـــۈن مهخسـ قارىغانـ
ئـامېرىكىلىقالر قــول ئىشـى تهلهپ قىلىــدىغان بۇنـداق ئهمگهكلهرنــى تهرەققىــي    

بىــزدە چهتــتىن كىــرگهن مــال ). قىلىۋاتقــان دۆلهتــلهرگه ئۆتۈنىــۋەتكهن ئوخشــايدۇ
هن مــال ئهرزان بولۇپمــۇ تېخنىكــا تهلىپــى  قىمــمهت، ئامېرىكىــدا چهتــتىن كىــرگ 
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ــۇنداق   ــڭ ش ــان تاۋارالرنى ــۇقىرى بولمىغ ــرال    . ي ــدا بى ــتۇرمىغا ئاخىرى ــۇ سېلىش ب
جوڭگـۇدا ئامېرىكـا شـىركهتلىرىنىڭ    . بولـۇدۇ نهرسىنى قوشساق مهسىله ئايـدىڭ  

ــوق    ــىركىتى ي ــا ش ــۇرى تېخنىك ــدىغان يۇق ــۇدا . تېخنىكىســىز داۋام قىالالي جوڭگ
س، مهكىنتــاش يۇمشــاق دىتــالىنى ئىشــلهتمهي ۋگهن ۋىنــدوئامېرىكىــدا ئىشــلهن

ــوق  ــادەم ي ــوتىر ئىشــلىتهلهيدىغان ئ ــان  . كومپىي ــوننىالپ كىرىۋاتق جوڭگــۇدىن ت
ــدىغان       ــهر كهلمهيـ ــر سـ ــان بىـ ــدىن چىققـ ــدا، ئامېرىكىـ ــرگهن پايـ ــدىن كىـ مالـ
. تېخنىكىلىق ئۈسكۈنه ياكى بىر يۇمشـاق دىتالنىـڭ ئالدىـدا ھىـچ نـېمه ئهمهس     

ىۋاتقــان بــايالر ۋە ئهمهلــدارالرنىڭ ئامېرىكىغــا تۈرلــۈك يــولالر      كېل  جوڭگــۇدىن
ــدي    ــڭ ئهرزان تهقلىـ ــدا جوڭگۇنىـ ــان پۇلىنىـــڭ ئالدىـ ــپ كىرىۋاتقـ ــلهن ئېلىـ بىـ

ئـامېرىكىلىق ئىنجىنىـر بىـر    . مالالردىن قىلىۋاتقـان كىرىمـى تـايىنىلىق گهپ   
سائهتته اليىههلىگهن بىر سىخىمىنىڭ پايدىسى مىڭ جوڭگۇلـۇق ئىشـىچى بىـر    

شـۇڭا بىلىـم كـۈچ، بىلىـم     . ىل تىككهن كىيىمدىن ئېشىپ چۈشىشـى چوقـۇم  ي
 .پۇل دېگهن گهپ مۇشۇ يهردە ئىسپاتلىنىدۇ
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ــدىغان،      ئۇيغــۇرالر ئاجايىــپ مىللهتبىــز، ئۆلۈمگىمــۇ چاخچــاق ئالغــاچ بارى
تـۈركلىرى   قېرىنـداش تـۈركىيه  . يىغلىسىمۇ ئاھاڭغا سېلىپ، قوشاق قاتىدىغان

ــاالنتىنى ھــازىرقى سىياســىي تۇرمۇشــقا تهدبىقــالپ،     ــۇ ســهنئهت ت ئۇيغــۇردىكى ب
ــگه       ــلهن ئهۋجىـ ــۇئارلىرى بىـ ــدار شـ ــق، ئاھاڭـ ــاقتهك رېتىملىـ ــنى قۇشـ نامايىشـ

مهنچه قـانچه قېتىملىـق تـارىخىي قىرغىنچىلىـق، پىشـكهللىك      . ..چىقىرىشىدۇ
دە بۇنچىلىـــك  ۋە مهھرۇملـــۇقالردىن ئامـــان قالغـــان مىللهتنىـــڭ خاراكتىرىـــ    

مهن بىلىـــدىغان . ئۆزگىچىلىكنىـــڭ بولۇشـــى تاســـاددىپىلىق ئهمهس، ئهلـــۋەتته
. تىلــالردا ئــوت ھهققىــدىكى ســۆزلهر ئۇيغۇرچىدىكىــدىن ھهم ئــاز ھهم رەڭســىز      

ــۇ مىلــلهت ئاشــىقلىق، قهتئىيلىــك،    ــوتتهك قىزغىنلىقتــا ســۆيگهن ب ــاتنى ئ ھاي
ــارل   ــاالللىق قات ــك، ھ ــداكارلىق، مهردانىلى ــارەت، پى ــا  جاس ىق خىســلهتلهرنى ئوتق

ــ   ــدۇرۇپ ئـ ــۇتۇپ نۇرالنـ ــداپ    . گهنگهنۈئوخشـ ــا الۋۇلـ ــڭ ياشىسـ ــوت ئۇيغۇرالرنىـ ئـ
ــۈرەكنى       ــه ي ــدىغان، ئۆلس ــان قىلى ــنى ئارم ــدە ئۆتۈش ــۇھهببهت ئىچى ــدىغان م تۇرى
لهخــته قىلىــدىغان ئازاپتــا جــان تهســلىم قىلىشــقا تهشــنا مىللــي خــاراكتىرىنى  

ــان  ۇدۇيورۇت ــدەك تهمســىل بولغ ــان كۆڭۈلدىكى ــۇمكىن  غ ــوت  . بولۇشــى م شــۇڭا ئ
. ئۇيغـــۇر ئهجـــداتلىرى تهرىپىـــدىن ئۇلۇقلىنىـــپ كهلـــگهن بولۇشـــى ئىهتىمـــال

ــويالردا     ــوتلىرى تېخىمــۇ ئۇلغايســۇن دەپ ت ــۈرەكلهردىكى مــۇھهببهت ئ ئۇيغــۇرالر ي
ــدۇ  ــان ياقى ــا     . گۈلخ ــى دەپ تونۇغاچق ــاتلىق مهنبهس ــاقنى ھاي ــۆيگهن ئوچ ــوت ك ئ

ــانلىقىنى   ــىنىڭ يام ــۆ «بىرس ــۇقىنى ئ ــان    »رىمهكئوچ ــلهن باي ــارە بى ــگهن ئىب دې
بوۋىالر ياققان ئوت ئۆچمىسۇن دەپ مىيىت چىققـان ئۆيـدە قىرىـق كـۈن     . قىلىدۇ

دۇ دەپ قـاراپ  ۇبىر قىسـىم ئـاغرىقالرنى ھهسـهت ئوتلىرىـدىن بولـ     . چىراق ياقىدۇ
، ئوتنىـڭ داۋامـى بولغـان كـۈلگه تۈكۈرۈشـنى، تهرەت قىلىشـنى       »دۇۈئوت كۆچۈر« 

ــدۇ  ــان كۆرى ــىنى    با. يام ــۇالنىڭ پاجىيهس ــۈرگهن مهختۇمس ــوتىنى ئۆچ ــا ئ لىلىرىغ
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. ئهڭ مهيــنهت نهرســىنى چــوغ چايقــاپ يۇيىــدۇ . ئهۋالتمــۇ ئهۋالت ســۆزلهپ ماڭىــدۇ 
ــۈن      ــۇرغىنى ئۈچـ ــۆزىنى ئـ ــا ئـ ــىز پهرۋانه ئوتقـ ــدىكى قهدىرسـ ــڭ نهزىرىـ خهقلهرنىـ

ئـوت ئىچىـدە ياشـايدىغان سـهمهندەر نهچـچه      . ئۇيغۇرنىڭ قهلـب تـۆرىگه ئورناشـتى   
. يىلـدىن بېـرى ئۇيغـۇر شـائىرلىرىنىڭ ئىلهـام ئاسـمىنىغا يۇلتـۇز چـاچتى         مىڭ

ئوتتــا بهش يــۈز يىــل كۆيــۈپ پاكالنغــان قهقنۇســتهك ياشــاش ئۇيغۇرنىــڭ يــارقىن  
ــا     ــۇپ ياڭرىماقتــ ــى بولــ ــۈرەك نىداســ ــى، يــ ــاڭالڭ . ساداســ ــتهك « ئــ قېقنۇســ

ــۈلقىز    » تۆرەلســهمتىم ــۇر ناخشــىچى گ ــدىكى ئۇيغ ــدۇ گېرمانىيى ــۇڭ تۆكى دەپ م
زارە قاپلىغــان شــۇ كــۈنلهردە بوۋىالرنىـــڭ    -ئۇيغــۇر دۇنياســىنى يىغــا   . پــۇل مۇخ

دېـــگهن ســـۆزىنىڭ » ئوتنىـــڭ ئىچىـــدە كۆيگهنـــدىن تېشـــىدا كـــۆيگهن يامـــان«
ــل مهنه ۋە      ــۈمهن خى ــان ت ــوۋىالردىن قالغ ــدىم ۋە ب ــس قىل ــۇق ھى مهنىســىنى تول

ــدەك تولغانــدىم     ــڭ تېشــىدا قىل ــهكىلدىكى ئوتالرنى ــى بىچــارە  . ش تىلىمىزدىك
ى ئهســلى پهقهت چارەســىز مهنىســىدە بولــۇپ ھــازىر بــۇ ســۆز بىــر ئادەمنىــڭ   ســۆز

قارىغانـــدا . ھهمــمه جهھهتـــتىن زىيـــادە ئـــاجىز ھـــالىتىگه قارىتىـــپ ئېيتىلىـــدۇ 
ئىنساننىڭ چارىسىز قالغانـدا ئهڭ ئـاجىز مهخلۇققـا ئايلىنىـدىغانلىقىنى ھىـس      

ــ     ــرى ۋە نهيرەڭـ ــان نهيرەڭلىـ ــڭ زامـ ــدادلىرىمىز ئۆزلىرىنىـ ــان ئهجـ ۋازلىرى قىلغـ
ــ  ــوۋۇل، نات ــدىكى بىق ــر   ائالدى ــارتۇق بى ــدىن ئ ــالىتىنى تهسۋىرلهشــكه بۇنىڭ ۋان ھ

ــمه تاپالمىغــان بولۇشــى مــۇمكىن    ــڭ ئۈســتىگه ئۇيغــۇر تىلىمىــزدا    . كهلى ئۇنى
مهنىســى تهكىتلىنىــپ كېلىــدىغان ســۆزلهردە تــاۋۇش تهكرارلىنىــدۇ، مهســىلهن،  

سـۆزىمۇ بىچچـارە    ەارمۇشـۇ قاتـاردا بىچـ   … ئاچچىق، قاتتىق، قىمـمهت، ئۇششـۇق،   
ــپ      ــل تېتى ــى ئىزچى ــڭ تهمىن ــۇ بىچچارىلىقنى ــدۇ ، بولۇپم ــۇز قىلىنى دەپ تهلهپپ

ــۇنداق   ــدا ش ــۇپ ئۇيغۇرلىرى ــان جهن ــنىڭ   . كېلىۋاتق ــرىم ياش ــى يې ــدىال ئىكك ئهم
ــۈمله،        ــر ج ــى بى ــپ يېڭ ــدە يى ــزىم ئۈرۈمچى ــارە قى ــان بىچ ــىنى ئالغ ۋاي، « قارىس

لىغـــا پۈتكـــۈل جـــانلىقنى ۋە ئۇنىـــڭ ســـهبىي دى. نـــى ئۆگىنىۋاپتـــۇ» !قاچـــايلى
ــلهن تهڭ     ــز بى ــۈنال ئهمهس، بى ــانلىقى ئۈچ ــك بولغ ــزگه مهنپهئهتلى جانســىزنى بى
ــۈنال      ــانلىقى ئۈچ ــراھ بولغ ــا ھهم ــۈمىمىز ۋە ھاياتىمىزغ ــانلىقى، ئۆل ــۇد بولغ مهۋج

ــدىم    ــيهت قىلغانى ــكه نى ــى سىڭدۈرۈش ــۆيىدىغان روھن ــۈرىگى  . س ــۇنچتىن ي قورق
م ئۇلىشـاالرمۇ؟ پىسـخولوگىيه نوقتىسـىدىن    زىدىلهنگهن بۇ مهسـۈمگه ئارمـانلىرى  

قارىغانـــدا قورقـــۇنچ ئهقىلنـــى تورمۇزاليـــدۇ، ھىسســـىياتنى بىنورمالالشـــتۇرىدۇ،  
ئهنگىلىيىلىـــك پهيلهســـوپ، ماتېماتىـــك بروتانـــت راسســـىل . قاشاڭالشـــتۇرىدۇ
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ــدىغانلىقىغىمۇ   ــۇر قىلىـ ــانچه تهپهككـ ــاننىڭ ئىنسـ قورقـــۇنچ ئىچىـــدىكى ئىنسـ
ىمىز كېســهلنى بهرگهن ئــالالھ شىپاســىنى قوشــۇپ    بــوۋىلىر. ئىشــهنمهيدىكهن

ــدۇ، دەپ ۋەســىيهت قىلىشــقانىكهن  ــدى،  . ئۈمىتســىز شــهيتان . بېرى ياشــاش ئۈمى
مهۋجۇدلۇق ئىهتىياجىدىن باشـقا پىالنالرغـا چارەسـىز قالغـان مهنـدەك ئىنسـانغا       
ــۋاتقىنى ئهڭ    ــوتتهك قۇياشــنىڭ ئىجازەتســىز، تهستىقســىز چىقى ــۇپرىقىمىزدا ئ ت

ــهللى  ــوڭ تهس ــدەك      . چ ــۇق لىگهن ــاننى چوغل ــقان ن ــا پىش ــان ئوتت ــداپ تۇرغ الۋۇل
ــوت     ــوۋىلىرىمىز ئ ــان ب ــۇمىالق ياقق ــۇتۇپ ي ــقا ئوخش ــت   -قۇياش ــتىن ئۈمى قۇياش

ئاســــــماندىكى ۋە داســــــتىخاندىكى تهۋەرۈك  ! خهيــــــرىيهت. ئــــــۈزمىگهنىكهن
ــنى قوغلىشـــىپ       ــتىن بېـــرى قۇياشـ ــانال بولســـا، يارىلىشـ ــلىرىمىز ئامـ قۇياشـ

ــان بــۇ قهۋمن  ــلىق كــۈنلهرنى     كېلىۋاتق ــارە پۇشــتى يهنه قۇياش ــڭ مهنــدەك بىچ ى
مهكـتهپكه يېڭـى كهلـگهن ئىيۇننىـڭ دەسـلهپكى كۈنلىرىـدە ئۇيغـۇرنى        . باغاشالر

بىلىدىغانلىقى بىلهن ماڭا سۆيۈملۈك تۇيۇلغان بىـر شـوپۇر، بىـر دىهقـان، ۋە بىـر      
ئوقۇتقـۇچى ھـازىرغىچه مهن بىـلهن ساالملىشـىپ قويىـدۇ، لـېكىن چىرايىــدىكى       

ــالقىش تهبهسســۇمىنىڭ ئورنىغــا تهڭقىســلىق ۋە ئىنســانلىقىمنى   دەســ لهپكى ئ
مهن مۇســۇبهتلىك كۈنلىرىمــدە . ئىنكــار قىلىــدىغان ئىــچ ئــاغرىتىش ئالماشــقان

تـۈمهن ھهسســىلهپ كــۆپهيگهن ئىــچ ئــاغرىتىش ئىپــادىلىرى ۋە ئىبــارىلىرىگه شــۇ  
قهدەر ئــــۆچ بولــــدۇمكى ئهتىگهنــــدە ئۆيــــدىن چىقىــــپال بىرىنچــــى تىلىكىــــم 

مهن نېمىشـــكه . اشـــقىالرنىڭ ماڭـــا ئىـــچ ئاغرىتماســـلىقىنى تىـــلهش بولـــدى ب
نمۇ بىـــــزار بـــــولىمهن؟ چـــــۈنكى دىبۇنچىلىـــــك ئىنســـــانلىق ھىسســـــىياتى

يدۇ، ىالھىسىداشلىق ۋە ئىچ ئاغرىتىش مېنىـڭ بىچـارىلىقىمنى تېخىمـۇ ئاشـكار    
مېنىـــڭ تېخىمـــۇ ئـــاجىز، قىممهســـىز، زەبـــۇن ھـــالىتىمنى ماڭـــا ئىتىـــراپ       

ــان  ۇولـــــقىلغۇزمـــــاقچى ب ــاخىرقى قـــــورغىنىم بولغـــ دۇ، ھايـــــاتتىكى ئهڭ ئـــ
ئوتقـا، ئىسسـىققا ئاشـىق    . مهۋجۇدلۇقۇمنىڭ ئهھمىيىتىنى بهرباتلىققـا سـۆرەيدۇ  

ــۇ ســۇغا،    بىــر ئۇيغۇرغــا بىىچــارىلىقنى ئىتىــراپ قىلغۇزۇشــنىڭ ۋەھىمىســىنى ب
ئۇيغۇرنىـڭ  . سالقىنغا خۇشتار ئـامېرىكىلىقالر بهلكـى مهڭگـۈ ھىـس قىاللمايـدۇ     

ئىسسىققا بولغان مۇھهببىتى تۇرمۇشـنىڭ ھهمـمه تهرەپلىرىـدىن تهپچىـپ      ئوتقا،
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ــدۇ ــارالرنى   . تۇرىـ ــى بـ ــرىگه مهيلـ ــر بىـ ــۇر بىـ ــۈپتۇ«ئۇيغـ ــىق ئۆتۈشـ دەپ » ئىسسـ
ــىيالمىغانالرنى    ــله ياشــ ــپ بىلــ ــۆيگه كىرىــ ــر ئــ ــدۇ، بىــ ــى«ئىپادىلهيــ  ئۇۋىســ

ئارىغـــــا «ھهببىتى كۆتۈرۈلـــــۈپ كهتكهنلهرنـــــى دەيـــــدۇ، مـــــۇ» ئىسســـــىمىدى
ئۇيغــۇر تىبابىتىــدە بهدەننــى ســوغۇق . دەپ ئىپادىلهيــدۇ» چۈشــتى ســوغۇقچىلىق

ــارىتى   ــڭ بىش ــك ئاجىزلىقنى ــاپالپ كهتكهنلى ــۇنى  . ق ــوغۇقلۇق ۋە س ــۇرالر س ئۇيغ
شـــۇڭا يـــازلىرى  . بهدەننىـــڭ كـــۈچىنى خورىتىـــدىغان كۈشـــهندە دەپ قارايـــدۇ    

تېمپىراتۇرا قىرىق گرادۇستىن چۈشـمهيدىغان تۇرپانـدىمۇ ئۇيغـۇر ئۇسسـۇلۇقىنى     
ئۇيغۇرنىــڭ بهدەنلىرىنــى شــۇنچه ئىسســىق    . ىززىــق چــاي بىــلهن قاندۇرىــدۇ   ق

كىلىماتلىق تۇپراقتا نهچچه مىڭ يىلدىن بېرى ئوچـۇق قويمـاي ئـوراپ يۈرىشـى،     
ــىقلىق    ــى، ئىسس ــدىمۇ ئۇيىلىش ــان قالغان ــاچلىقتىن پىنه ــدىكى __ يالىڭ بهدەن

ــۇھهببهت  ــلهن مـ ــۇۋۋەت بىـ ــۇۋۋەتنى  __ قـ ــى قـ ــارروھتىكـ ــش مۇھاپىزەكـ ت قىلىـ
 ىنىــڭپاخت«ئۇيغــۇر كــۆرۈنمهس ياراتقۇچىنىــڭ قــۇدرىتىنى . هۋەبىدىن بولغــانســ

بـۇ يهردىكـى چـوغ، مـۇھهببهت بولـۇپ ئـۇ       . دەپ سۈرەتلهيدۇ» چوغ ساقاليدۇ ئىچىدە
ئالالھنىـــڭ ئىلتىپـــاتى؛ بـــۇ يهردىكـــى چـــوغ ھايـــاتلىق بولـــۇپ تهڭرىنىـــڭ        

ۋە مېهىــر ئۇيغــۇر مــۇقهددەس بىلىــپ كېلىۋاتقــان بــۇ ئۇلۇغلــۇق . مهرھىمىتىــدۇر
ــىزدۇر   ــتۇر، دەخلىســ ــاردۇر، مۇقهددەســ ــۈن جهلىپكــ ــورالغىنى ئۈچــ ــقا ئــ . لىباســ

غــان ۋە ۇدۇئوچۇقلۇقتــا بهربــات بول –ئۇيغۇرنىــڭ نهزىرىــدىكى گۈزەللىــك ئاشــكارە  
بىزنىـــڭ ئوتقـــا . تارمــار قىلىنىـــدىغانلىقى بىــلهن ئۆزگىچىـــدۇر، ســۆيۈملۈكتۇر   

ىقالرنىــڭ ســۇغا، ســالقىنغا  باغالنغــان چۈشــهنچىمىز ۋە ئــادەتلىرىمىز ئامېرىكىل
ئامېرىكىلىقالرنىــڭ . زېمىــن پهرقلىنىــدۇ-بولغــان چۈشهنچىســى بىــلهن ئاســمان

دېــگهن ســۆز پهيــزى، قــالتىس، لىــۋەن، گــۈزەل، ئاجايىــپ        » ســالقىن «تىلىــدا 
ــدۇ    ــپ قوللۇنىلى ــودا قىلى ــلهردە م ــدەك مهنى ــدە    .دېگهن ــڭ قهلىمى ــر ئۇيغۇرنى بى

ەن قىزنىـــــڭ كـــــۆزلىرى تهك كـــــۆرۈنگهن لىـــــۋ»ئـــــوت«الۋۇلـــــداپ تۇرغـــــان 
مهن بـۇ يـازدا ئىككـى    . دەپ تهسـۋىرلىنىدۇ » سـالقىن « ئامېرىكىلىقنىڭ تىلىـدا  

ــپ      ــدىن ئاغرىنى ــوغۇق چىقارغىنى ــادە س ــهكنىڭ زىي ــىنىپتىكى ھاۋاتهڭش ــاي س ئ
چىققــان بولســام بىزنىــڭ مــۇئهللىم ھاۋانىــڭ تولىمــۇ ئىسســىپ كهتكىنىــدىن   

ــى  ــۈنلىرى دەر . ۋايســاپ چىقت ــان ك ــامغۇر ياغق ــى يېپىــپ قويمىســام  مهن ي ىزەمن
يوتقانغــا تۈگۈلــۈپ كېتىـــدىغان ھــاۋادا بىزنىــڭ الۋرىنســـىلىق تونۇشــالر ھـــاۋا      

ئــۇالر ھــازىرغىچه مېنــى ھاۋاتهڭشــهك ئالــدۇرۇپ . تهڭشهكســىز ئوخلىيالمايــدىكهن
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. بواللمـــــاي، ئىسســـــىقتا قانـــــداق ياشـــــاۋاتقىنىمدىن ۋايىـــــم يهپ ئـــــاۋارە     
ــۇ ۋە ھهتتــا     ــڭ كــوال، ۋىن ــوغۇق ســۇغىمۇ يهنه مــۇز    ئامېرىكىلىقالرنى مــۇزدەك س

ــالقىنلىققا،      ــتىكى سـ ــڭ تۇرمۇشـ ــادىتىنى ئۇالرنىـ ــۇ ئـ ــدىغان بـ ــېلىپ ئىچىـ سـ
ــى مـــۇمكىن  ــى بهلگىلىـــگهن بولۇشـ ــنا مىجهزىنـ ــا تهشـ ياۋرۇپانىـــڭ . ئوچۇقلۇققـ

چهكسـىز ئورمــانلىرى ۋە پايانسـىز دېڭىــز سـاھىلىنى ھايــات سهھنىسـى قىلغــان     
اپلىنىدىغان ئامېرىكىلىقالرنىـــڭ ياۋرۇپالىقالرنىـــڭ مهدەنىـــيهت ۋارىســـى ھىســـ 

قى لىكىيىــنىش، ھىسســىيات ئىپــادىلهش ۋە كۆزقاراشــالردىكى ئوچــۇق ئاشــكارى  
بىـــــزدەك تـــــۇتقىلى بولمـــــاس ئـــــوتنى يـــــۈرەكلىرىگىچه ئورنىتىۋالغـــــان      

ــدۇ   ــدە پهرقلىنىــ ــدىن ئاالھىــ ــاق   . مىللهتنىڭكىــ ــرەك يېقىنالشســ ــز بهكــ بىــ
دۇنيـادىكى ئهڭ مـۇقهددەس    ئىسسىققا مهپتۇن بولـۇپ، ئـۇنى  -كۆيدۈرىدىغان ئوتقا

ــه       ــامېرىكىلىقالر ئۈزسـ ــاق ئـ ــپ ياشىسـ ــىل قىلىـ ــا تهمسـ ــۇ ۋە مهۋجۇداتقـ تۇيغـ
سـالقىنغا خۇشـتار بولـۇپ    -غـان سـۇغا  بولۇدۇراھهتلهنگىلى، تۇتسا ھـوزۇر ئـالغىلى   

شۇڭا ئامېرىكىلىقالر الۋرىنىسـتهك دېڭىـزدىن يىـراق شـهھهرگىمۇ بـاش      . ياشايدۇ
بـۇ يهردىكـى   . سـۈنئى كـۆللهرنى پهيـدا قىلىشـقان    ئايىقىغا ئاران كـۆز يېتىـدىغان   

ئهڭ مهشـــهۇر كېلىنتـــون كـــۆلى ئۆزىنىـــڭ ۋە ئۆزگىلهرنىـــڭ يالىڭاچلىقىـــدىن،  
بىـــــر . ئاشـــــكارىلىقدىن زوق ئالىـــــدىغان ئـــــامېرىكىلقالر بىـــــلهن تولغـــــان

بـۇرادىرىم چېنىقىشـقا، مۇسـكۇل    . ئامېرىكىلىق دوستۇم بىلهن ساھىلغا بـاردۇق 
ــاز ســان  ــۆچ ئ ــرى چىقىرىشــقا ئ ســاھىلدىكى . ئىــدىلىق ئامېرىكىلىقالرنىــڭ بى

مۇســكۇللۇق ئهركهكــلهر ۋە بهدەنلىــرى تولــۇق كهلــگهن قىــزالردىن ئۇيالــدىمۇ       
ــلىدى    ــكه باش ــۇ ئۈزۈش ــالمايال س ــىنى س ــتىم،   . مايكىس ــا ماسالش ــۇ ئۇنىڭغ مهنم

بىزدىكـى تـۇتقىلى   . ساھىلدا كىيىمى بىـلهن سـۇ ئـۈزگهن ئىككىمىـزال بولـدۇق     
ان مهپتۇنلۇق بىزنى غايىۋى مهنزىـل ۋە غايىـپ ھاياتقـا مايىـل     بولماس ئوتقا بولغ

ــڭ       ــقا ئۇنى ــتىن باش ــدىكى قىممهت ــهيئىلهرنىڭ ئۆزى ــپ، ش ــگه قىلى ــجهزگه ئى مى
. كهيــنىگه يوشــۇرۇنغان ھىكــمهت ۋە ســىهىرنى تهســهۋۋۇر قىلىشــقا ئۈنــدىگهن      

ئامېرىكىلىقالردىكى سۇغا ۋە سـالقىنلىققا تهشـنالىق ئـۇالردا ھهمـمه نهرسـىنىڭ      
ــۇ ــدىغان،  ۇدۇتقىلى، بىلگىلــــى بولتــ ــار بىــــلهن قارايــ ــان قىســــمىغا ئىتىبــ غــ
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ــۈم قىلىـــدىغان مىجهزىنىـــڭ    ــىناپ بېقىـــپ ھۆكـ ــۆرۈپ سـ ھوزۇرلىنىـــدىغان، كـ
بىزنىــــڭ خــــاراكتىرىمىزدىكى ئــــوتتهك . شهكىللىنىشــــىگه تــــۈرتكه بولغــــان

قىزغىنلىـــــق ئامېرىكىلىقالرنىـــــڭ مىجهزىـــــدىكى ســـــۇدەك دولقۇنلـــــۇق ۋە 
بىزنىـــڭ پىكرىمىزدىكـــى يـــالقۇن كهبـــى . ېلىشـــتۇرماســـالماقلىققا رۇشـــهن س

. ســهكرەتمىلىك ئامېرىكىلىقالرنىــڭ ســۇغۇققان تهھلىلىــدىن خــېلىال ئــۆزگىچه
ــارىمىزدىكى ئۇقۇشماســلىق     ــلهن ئ ــر ئوقۇتقۇچــۇم بى ماتهملىــك كــۈنلهردىكى بى

بېشــىمىزغا ھادىســه . بهلكىــم يۇقــارقى بايانلىرىمغــا مىســال بولۇشــى مــۇمكىن 
ــرى چ ــدىم،  كهلگهنـــدىن بېـ ــى يىغالمىـ ــالالمنى قهتئـ ــدى، كـ ــرايىم ئېچىلمىـ ىـ

بـۇنى سـهزگهن بىـر مـۇئهللىم ماڭـا      . تاپشۇرۇقلىرىممۇ ۋاقتىدا تاپشۇرۇلماي قالدى
غان بىـــر يهرنىـــڭ بـــارلىقىنى، ۇبېشـــىغا مېنىڭكىـــدەك دەرت كهلگهنـــلهر بارىـــد

ــۇبهتلىرىمنى تۆكســهم   ــپ ئوق ــانلىقىنى ئېيتتــىبولۇدۇشــۇيهرگه بېرى ــۇ . غ مهن ب
ــى  ــۇق ئورگىنىنىــڭ تــارمىقى بولســا      يهرن خهلقئــارالىق بىــرەر كىشــىلىك ھوق

كېــــرەك دەپ گۇمــــان قىلــــدىم ۋە دەرھــــال ئۇنــــداق يهرلهرگه بارســــام ماڭــــا ۋە  
ــدىم    ــدىغانلىقىنى تهكىتلىــ ــى بولمايــ ــگه ياخشــ ــڭ بىخهتهرلىكىــ . ئائىلهمنىــ

مۇئهللىمنىــــڭ گېپنــــى بىرســــى ئــــاڭالپ قالغــــان بولمىغىيىــــدى دەپ بهك  
ېيىكــى قېتىملىــق دەرســته مــۇئهللىم تىۋىشســىزال ئالــدىمغا ك. ئهندىشــهلهندىم

بىر ۋاراق قهغهزنـى قويـۇپ قويىۋىـدى ئهتراپىمـدىكى خهنسـۇ ساۋاقداشـلىرىمدىن       
چــۈنكى مهلــۇم ئۇيغــۇر ئوقۇغــۇچى  . ئهنســىرەپ تولىمــۇ جىددىيلىشــىپ كهتــتىم 

ــان     ــتۇرماقچى بولغــ ــى ئۇيۇشــ ــۇچىالر ئۇيۇشمىســ ــۇق ئوقۇغــ ــۇر جۇڭگۇلــ بۇلتــ
ۋزەل مىللــــي سىياســــهتنى تهشــــۋىق قىلىشــــقا ۋاقىــــت     شــــىنجاڭدىكى ئه

مېنىڭمـۇ ئۇنـداق   . چىقىرالمىغانلىقى سـهۋەبلىك ئۇيۇشـمىدىن قوغالنغـانىكهن   
زادى نـېمه  . ئىـدى كۈنگه قالغۇم يوق، يوشـۇرۇن بىـر يهرلهرگه بـارغۇم تېخمـۇ يـوق      

تـوۋا،  . بولغىيتتى، دەپ دەككه دۈككىدە ئۆيگه كېلىپ ھېلىقى قهغهزنـى ئـاچتىم  
كــــتهپ پىســــخىك داۋاالش مهركىزىنىــــڭ ئادرىســــى ۋە مۇناســــىۋەتلىك  بــــۇ مه

مـۇئهللىم ماڭـا تولىمـۇ دوسـتانىلىك بىـلهن ئهگهر خالىسـام مهن       . ئۇچۇرلىرىكهن
ــدىغانلىقىنى بىلــدۈرۈپ     بىــلهن دوختۇرخانىغــا بىلــله بېرىشــنى تولىمــۇ خاھالي

ــۇ  ــى  . ئىككىلىـــك خهت يېزىـــپ قويۇپتـ ــدى، بهلكـ ــۈم كهلـ ــا كۈلگـ بىچارىلىقمغـ
ىقــى ئوقۇتقۇچىنىــڭ بــۇ ئىشــقا كۈلگىســى ئهمهس مېنىــڭ بىنورماللقىمغــا ھېل

مهلـــۇم تىـــل  اداماڭـــا بىـــر بـــۇرادىرىمىز مااليســـىي. ھىسىداشـــلىقى كهلگهنـــدۇ
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مهكتىپىــدىكى بىــر ئۇيغۇرئوقۇغۇچىنىــڭ مۇخپىرنىــڭ ئۇيغــۇرچه ناخشــا ئوقــۇپ   
بېـــرىش تهلىـــبىگه جۇڭگونىـــڭ دۆلهت مارشـــىنى، ئۇيغـــۇرچه ســـۆزلهپ بېـــرىش  

» شــىنجاڭ ۋەتىنىمىزنىــڭ ئهزەلــدىن ئايرىلمــاس بىــر قىســمى     « ىــبىگه تهكل
دېگهن شۇئارنى تهقـدىم قىلغىنىنـى ھىكـايه قىلغىنىـدا مهسـخىرە قىلىـپ تـازا        
كــۈلگهنتىم، مانــا ئهمــدى ئــۆزەمنى مهســخىرە قىلىــپ كۈلۈشــنىمۇ، يىغالشــنىمۇ 

ــاقتىمهن ــمهي قىينالمـ ــلهن  . بىلـ ــامېرىكىلقالر بىـ ــالدىن مهن ئـ ــارقى مىسـ يۇقـ
شـــاتلىق «تـــۈرك بـــۇرادەرلهر . ارىمىزدىكى تهپهككـــۇر پهرقىنـــى ھىـــس قىـــدىمئـــ

دەپ ئۆيلىرىــدە مىهمــان » ســوزلهنگهنچه كۆپىيىــدۇ، ئــازاپ ســۆزلهنگهنچه ئازىيىــدۇ
ئۈرۈمچىــدە بولغــان . ئهگهر ئۇيغــۇرالر بولســىمۇ دەل شــۇنداق قىالتتــى. قىلغــانتى

رنىـڭ ھـاراقتىن كېـين    بولساق ئاغىنه بالىالر بىلهن بىر چاس سـورۇن تـۈزۈپ ئۇال  
ــوالتتىم    ــۈلگهن ب ــك ســۆزلىرىگه چۈم ــان مىهىرلى ــۈرك . توسالغۇســىز چىقىۋاتق ت

ئاغىنىلهرنىــڭ پهرقــى مهســت بولمــاي تۇرۇپمــۇ ســاڭا ئهڭ مۇھهببهتلىــك شــۇ        
ســۆزلهرنى ھهدىــيه قىالاليــدۇ، بىزنىــڭ ئۇيغــۇر ئــاغىنىلهر مهســت بولمــاي تــۇرۇپ   

ــزگه  ــهندۈرەلمهيمىز «بىربىرمى ــۈل چۈش ــ. »كۆڭ ــۇن  ھ ــۈرك بولس ــى ت البۇكى مهيل
ــاكى ئۇيغــۇر ــامېرىكىلىق ئاغىنهڭــدەك پىســخىك    ي بولســۇن ھىچقايســى ســاڭا ئ

ئازاپتـا كۆيىۋاتقـان   __ قىزىـق، بىـز ئوتتـا   . داۋاالش مهركىزىگه ئېلىپ بـار دېمهيـدۇ  
ــۈرەك ۋە    ــا داغـــالپ، يـ ــوتتهك كۆيدۈرىـــدىغان ھاراقتـ دوســـتىمىزنىڭ ئهقلىنـــى ئـ

. زەھهرنــــى زەھهر بىــــلهن داۋااليــــدىكهنمىزنېرىپلىرىنــــى ئــــوتتهك قىزىتىــــپ، 
ــدەك      ــلهن ئوتنىــڭ ســىرتىدا قىل ــجهزى بى ــن مى ــامېرىكىلىقالر ســۇدەك تهمكى ئ

ۋاتقان دوسـتىنى دوختۇرخانىغـا تهكلىـپ قېلىـپ مهسـىلىنىڭ مۇۋاپىـق       ۇنۇتولغ
ــۇ  . كهنۇدۈتۈھهل قىلىــش چارىســىنى كۆرســ لــېكىن ماڭــا ئامېرىكىلىقالرنىــڭ ب

ــدى ــى پهقهت تېتىمىـ ــۇ  . ئىلمىيلىكـ ــان بـ ــدەك تولغانغـ ــىدا قىلـ ئوتنىـــڭ تېشـ
ــو     ــلهر ئـ ــان، غهزەپـ ــا داغلىغـ ــاچچىق ھاراقتـ ــازاپنى ئـ ــاچچىق ئـ ــۈنلهردە ئـ تتهك كـ

ته ئېتىشــىپ، ئهتىســى ھىــچ ئىــش بولمىغانــدەك چاراســلىغاندا ئىككــى ئــۈچ مهر
ــر ــېغىندىم    -بى ــال س ــتلىرىمنى قهۋەت ــقان دوس ــان بولۇش ــدە مىهم . بىمىزنىڭكى

زىنى ئېتىـپ قهلبىـدىكى مۇقهددەسـلىككه ئۇالشـقان     الۋۇلداپ يانغان گۈلخانغا ئۆ
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ئۇيغــۇر بــالىلىرىنى، ئاشــۇ بــالىلىرى ئۈچــۈن تونــۇردىكى يالقۇنغــا باشــچىالپ        
 .كىرگهن ئۇيغۇر ئانىلىرىنى كۆزۈمگه سۈرگىدەك بولدۇم
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ــڭ   ــنى ئومۇمنىـ ــدە شهخسـ ــهرق مىللهتلىرىـ ــاالش،     شـ ــلهن باھـ ــۆزى بىـ كـ
قىممهتنــى ئاۋامنىــڭ ئىتىراپىغــا بــاغالش بىــر قهدەر ئومۇمىيۈزلــۈك  كىشــىلىك 

مۇشــۇ ســهۋەبتىنمىكىن ئــۇالردا يــۈز ئــابروي قارىشــى ناھــايىتى چوڭقــۇر   . ھادىســه
بولۇپمـۇ مهدەنىيهتـته سـىرتنىڭ تهسـىرىنى ئىزچىـل يىمىرىـپ،       . يىلتىز تارتقان

ــا    ــداق ق ــگهن خهنســۇالردا بۇن راش بهك ئۆزلهشــتۈرۈپ، ئاسمىالتســىيه قىلىــپ كهل
ــۈك ــۇ   . كۈچلــ ــاھىر خهنســ ــكه مــ ــۆزگىچىلىكنى سىڭدۈرېتىشــ ــلىقنى، ئــ خاســ

يهھۇدىالرنىمـۇ    مهدەنىيىتى دۇنيانىڭ نهرىـگه بارسـا كىملىكىنـى يۇقاتمايـدىغان    
دەرســىدىن كېــيىن خهنســۇ   بىــر قېــتىم. مىللىــي ئاشــقازىنىدا يهم قىلىــۋەتكهن

. قئوقۇغــــــۇچىالر ۋە بىــــــر قــــــانچه ئــــــامېرىكىلىق پاراڭلىشــــــىپ قالــــــدۇ 
ــۇ ھهققـــدىكى ســـۇئاللىرىغان پۈتـــۈنلهي دېگـــۈدەك   ئامېرىكىلىقالرنىـــڭ جۇڭگـ
خهنســــۇ بــــالىالر جــــاۋاپ بهردى، مهن بۇنــــداق ســــورۇنالردا كهمســــۆز بولۇشــــقا  

جۇڭگـۇدا  «ئارىـدا بىـر ئـامېرىكىلىق    . تىرىشىدىغان بولغاچ سۈكۈتنى سـاقلىدىم 
دەپ » لىـدۇ؟ سىتۇدېنتالر مهكتهپـته ئىشـلىمهكچى بولسـا ئـادەتته نـېمه ئىـش قى      

مهن بۇرۇن ئـالى مهكـتهپلهردە ئىشـلىگهن تهجـرىبهمگه ئىشـىنىپ      . سوراپ قالدى
ــاي دەپ     ــپ باق ــاۋاپ بېرى ــازىلىق «مۇشــۇ بىــخهتهر ســۇئالغا بولســىمۇ ج ــادەتته ت ئ

بىزنىڭ ئۈرۈمچىدە قـار كـۆپ ياغىـدۇ شـۇڭا     . قىلىدۇ، بىناالردا نۆۋەتچىلىك قىلىدۇ
 -تۇرۇشـۇمغا ئـۈچ   تۈگۈتـۈپ پىمنـى ئهمـدى   دەپ تېخـى گې » ...قىشتا قار تازىاليـدۇ 

ــى     ــى چىقت ــتىن قارش ــمۇ تۇش ــپىمگه تۇش ــاۋاقداش گې ــۇ س ــۆرت خهنس ــۇالرچه . ت ئ
جوڭگـــۇدا ئـــالى مهكــــتهپ ئوقۇغـــۇچىلىرى ئامېرىكىدىكىـــدەك مهكتهپنىــــڭ     
كۇتۇپخانـــا، تهنتهربىـــيه ســـارىيى، تهجرىبهخانـــا ۋە مـــۇزىي قاتـــارلىق ئورۇنلىرىـــدا 

ــ . ئىشــلىيهلهيدىكهن ــۇالرچه ئۇن ــازىلىق   ئ ــۇچىلىرىنى ت ــتهپ ئوقۇغ ــالى مهك داق ئ
پهقهت شـىنجاڭدەك تهرەققـى    سـالىدىغان ئهھـۋالالر    قاتارلىق ئهرزىمهس ئىشـالرغا 

ــانمىش  ــۇنالردىال قالغ ــان راي ــالى   . قىلمىغ ــر ئ ــدىكى بى ــڭ ئىچكىرى مهن ئۆزەمنى
ته ئوقۇغـانلىقىمنى ۋە  مهكتهپـ مهكتهپته ئىشـلىگىنىمنى ۋە بېيجىڭـدىكى ئـالى    
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گۇدىكى چـوڭ شـهھهرلهرگه ئاساسـهن بارغـانلىقىمنى دەپمـۇ ئـۇالرنى       شىمالى جوڭ
مهن خــۇددى سهۋەبســىز يالغــان ســۆزلهپ تۇتۇلــۇپ قالغانــدەك . ئىشــهندۈرەلمىدىم

ــۇالر . تۇيغۇغــا كېلىــپ ئۇالرغــا خهنســۇچه يهنه چۈشــهندۈردۈم   ــز، «ئ بىزمــۇ بىلىمى
ــ     ــۈزىمىزنى چۈشــۈرۈپ ب ــى، ســهن نېمىشــكه ي ــېكىن شــۇنداق بولســۇنمۇ دەيل ۇ ل

جوڭگـۇدا يـات بىـلهن ئـۆزنى ئېنىـق      . گهپلهرنـى چهتئهللىكنىـڭ ئالدىـدا دەيسـهن    
ــهن  ــدىغانلىقىنى بىلمهمس ــدىكىن    . ئايرىيى ــىنجاڭلىق بولغان ــهن ش ــۇ س بولۇپم

ــرەك   ــلىكىڭ كېـ ــى دېمهسـ ــداق گهپنـ ــامېرىكىلىقالر   . بۇنـ ــهڭ ئـ ــداق دېسـ بۇنـ
ن شــىنجاڭنى تېخىمــۇ خاتــا چۈشــهنمهمدۇ؟ بولۇپمــۇ مۇشــۇنداق ۋەزىــيهت كهســكى

دېگهنلهرنـى تهكىتلىۋىـدى   …» چاغدا گهپ سـۆزۈڭگه دىقـقهت قىلغىنىـڭ تـۈزۈك    
ــدىم ــران قالـ ــقا دەپ   . ھهيـ ــۇق ساۋاقداشـ ــى گۈيجۇلـ ــۇ گهپنـ ــپ بـ ــپ كېلىـ قايتىـ

دېۋىـدى، تـوۋا،   » ياتالرنىڭ ئالدىـدا ئۇنـداق دەپ نـېمه قىالتتىـڭ    «بېرىۋېدىم ئۇمۇ 
ــدىم  ــۇرۇپال قالـ ــۇ  . دەپ ئولتـ ــاكىتنىڭمۇ جوڭگۇلـ ــدى پـ ــمهك، ئهمـ ــۈن دېـ ق ئۈچـ

دېيىلىـــــدىغان پاكىـــــت ۋە يـــــاتالر ئۈچـــــۈن دېيىلىـــــدىغان پاكىـــــت دەپ      
ئىچى ئـاداپ كهتسـىمۇ تېشـىغا    . ىمگه توغرا كهلدىئۈگۈنۈشئايرىلىدىغانلىقىنى 

ئهنـئهنه يــات ئهلـلهردە تېخىمــۇ    يپـۇرىقىنى چىقارماسـلىقتىن ئىبــارەت بـۇ تــارىخى   
ــۈپ ــدىكهن كۈچۈي ــىدى  ! دە-كېتى ــۇ توغرىدس ــيىن جۇڭگ ــۇندىن كې ــا ش كى پاراڭغ

بىـر كـۈنى يۈكسـهك بىرلىـك     . غان بولدۇمۇدۇخهنسۇ ئوقۇغۇچىالرغا ئهگىشىپ قوي
دەرسـتىن كېيىنكـى ئارامـدا    … مۇشـۇ ئـاغزىمنى زە  . يهنه بۇزۇلۇپ كېتىـپ قالـدى  

ــۇئهللىم  ــق؟   «م ــېالن جى ــداق ئ ــۇدا قان ــاقاللىق  » جۇڭگ ــدى مهن يهنه ئاقس دېۋى
دەپ   »ى دېــگهن ســاماندەكدورىنىــڭ ئېالنــ-ھــاراق بىــلهن دوختۇرخانــا«قىلىــپ 

ــاراق ئىچمىســهڭ مۇناســىۋەت  « دەپ سورىشــىغا » نېمىشــكه؟«. تاشــالپتىمهن ھ
ھـــــاراقالرنى . قۇرالمايســـــهن، مۇناســـــىۋىتىڭ بولمىســـــا ئىشـــــىڭ ئاقمايـــــدۇ

ــاراقالر     ــاختا ھـ ــاچ سـ ــۈرىدىغان بولغـ ــپ تهكشـ ــاراق ئىچىـ ــۈرىدىغانالرمۇ ھـ تهكشـ
ــدۇ، بۇنىــ    ــى كېســهل قىلى ــى ۋە تېنىن ــڭ روھىن ــى دورا،ئادەمنى يهنه   ڭ بهزىلىرىن

مـــۇئهللىم قــاتتىق كۈلـــۈپ  . دەپ تاشــالپتىمهن » بهزىلىرىنــى ھــاراق داۋااليـــدۇ  
ئۇنىــڭ ئېيتىشـىچه ئامېرىكىــدا ھاراققـا ئوخشــاش ئـادەمنى خۇمــار يــاكى    . كهتتـى 

ئهتراپىمغـا  . كهنىمهست قىلىدىغان نهرسـىلهرنىڭ ئېالنـى تېلـۋىزوردا بېـرىلمهد    
ــارىۋەتتىم، خۇ   ــاالق قـ ــاالق جـ ــرەن    ئـ ــالر بهك ئېـ ــۇ سهپداشـ ــۈكۈر خهنسـ ــا شـ داغـ

  .قىلمىغاندەك
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. پـات خيالىمغـا مۇشـۇ ئىشـالر كېلىۋالىـدىغان بولـدى      -شۇندىن كېيىن پات
نـــېمه ئۈچـــۈن پـــاكىتمۇ دۆلهت تهۋەلىكىـــگه ئېرىشـــىپ قالىـــدۇ؟ نـــېمه ئۈچـــۈن 
ــۇم    ــازارىتىگه مهھكـ ــقىالرنىڭ نـ ــاق باشـ ــىمىزغا چىقارمـ ــى تېشـ ئىچىمىزدىكىنـ

ۋزىــدوڭنىڭ ئــاممىۋىي پىرىنســىپتا مــېڭىش، دېڭشــاۋپىڭنىڭ  دۇ؟ ئهجهبــا ماۇبولــ
ــلىرى   ــزدەش تهشهببۇس ــتىن ئى ــى ئهمهلىيهت ــق     ھهقىقهتن ــڭ يىللى ــى مى ئىكك

يالغــــانچىلىق، تــــۆۋەننى قهتلــــى قىلىــــپ يۇقۇرىغــــا خىــــزمهت كۆرســــهتكهن 
بولۇۋېلىش، ئۆز قهۋمىدىن بولمىغـاننى مهڭگـۈ گۇمـانلىق دەپ قـاراش دېگهنـدەك      

بواللمىدىمۇ؟ بـۇالرنى ئويلىسـامال لۇشـۇننىڭ نهقهدەر ئۇلـۇق      كىسهللهرگه مهلههم
 جهمىــيهتنــى ئــادەم يهيــدىغان جهمىيىتىئــۇ جوڭگــۇ . زاتلىقــى يادىمغــا كېلىــدۇ

ــدى ــدىغان   . دېگهنىـ ــۇن ئهگدۈرىـ ــپهئهتكه بويـ ــى مهنـ ــدە ھهقىقهتنـ ئۇنىـــڭ نهزىرىـ
ى ئاكىيۇالر چوقۇم ئىسالھ قىلىنىشـى، ئىنسـان بىـلهن ئىنسـاننىڭ بـاراۋەرلىكىن     

ــل    ــاكى تىزلىنىشــقىال مايى ــدۇرۇش ي ــاي تىزالن ــراپ قىلم ــي  مهڭگــۈ ئىتى مىللى
! ئهپســـۇس. ئىـــدىپىســـخىكا دېمـــۇكراتىيه ئـــارقىلىق ئۆزگهرتىلىشـــى كېـــرەك 
ماركىســـىزىمدىن . لۇشــۇن تهشـــهببۇس قىلغـــان ئىســـالھات يىگىـــلهپ قالـــدى 

بوشــلۇقىغا بهدەل قىلىنغــان مىللهتچىلىــك ئالدىــدا      كېيىنكــى ئىــدولوگىيه 
پۈتــۈن . ۇننىڭ مىللهتنــى كهســكىن تهنقىدلهيــدىغان روھــي بويــۇن قىســتىلۇشــ

نىـڭ مۇقهددەسـلىكى،   غـان ھاياتنىـڭ دەخلىسـىزلكى، قانۇن   ئىنسانغا ئورتـاق بول 
ــا   ــىزلىقى قاتـــ ــددىيىنىڭ گۇناھســـ ــىزلىكى، ئىـــ ــڭ تهرەپســـ لىق رئاخباراتنىـــ

ئــۆز مىللىتىنىــڭ مهنپهئهتىنــى  . پىرىنســىپالر مىللهتچىلىكــكه بويــۇن ئهگــدى 
غــان مىللهتچىــلهر ئىنســاننىڭ ياشــاش ۇدۇاكىتتىن، ھهقىقهتــتىن ئۈســتۈن قويپــ

قاتـــارلىق   ئىهتىيــاجى، قوغۇدۇنــۇش ئىهتىيـــاجى، ئىــززەتلىنىش ئىهتىيــاجى،    
پۈتكـــۈل ئىنســـانىيهتكه ئورتـــاق بولغـــان كىشـــىلىك تهلهپلهرنىمـــۇ ھۆكـــۈمران 

 مىللهتچىلىكــته مىللــي مهنــپهئهت  . مىللــي مهنــپهئهت ئۈچــۈن رەت قىالتتــى   
ــى   ــڭ تارازىس ــارلىق قىممهتلهرنى ــڭ    . ب ــش ھهقىقهتنى ــيىش ۋە قىلى ــى دې نېمىن

قانداق بولغانلىقىدىن ئهمهس مىللىي ئابرۇيغـا، مىللـي مهنـپهئهتكه قانچىلىـك     
  .تهسىرى بولغانلىقى تهرىپىدىن بهلگىلىنهتتى
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يۇقارقى مىللهت مهنپهئهتىنى ھهممدىن ئۈسـتۈن قويىـدىغان ھادىسـه بىـزدە     
ــكارە يام ــار  بهك ئاشــــ ــان بولســــــىمۇ، بــــ ــىزكى بــــــۇ  . رىيالمىغــــ شۈبهىســــ

. مــۇھهببهت تۇغۇلســا، نهپــرەتتتىن نهپــرەت ئۈنگهنــدەكال ئىــش       مــۇھهببهتتىن
» بىكخـام موھىممـۇ ئىشـهكمۇ   «مىسالهن، ئالـدىنقى بىـر مهزگىلـدە ئهۋج ئالغـان     

دېــگهن ماقالىنىــڭ خاھىشــىنى مهملىكهتلىــك مىللهتچىلىــك تۇغقــان يهرلىــك  
ــۇ   ــيىش مـ ــك دېـ ــىدا    . مكىنمىللهتچىلىـ ــڭ قارىشـ ــك مىللهتچىلىلهرنىـ يهرلىـ

بۇنـدىن  . ئۇيغۇرغا مهنپهئهتسـىز بولغـان ھهمـمه پاكىـت ۋە ھهقىـقهت قـۇرۇق گهپ      
ــۇد    ــاپىزنى ئىككىنچــى مهھم ــۇددۇس ھ ــيىش، ئابدۇشــۇكۇر   قهشــقهرىباشــقا ق دې

ــيىش،     ــا دې ــاننى ئهۋلىي ــيىش، قۇربانج ــارابى دې مــۇھهممهد ئمىننــى ئىككىنچــى پ
يېقىلغۇ ياسـىدى دېيىشـلهرنىڭ ھهممىسـى دەل شـۇ؛ يهنـى       ئالىمجاننى ھاۋادىن

ئۇيغۇرال بولسا، ئۇيغۇر ئۈچـۈنال بولسـا پاكىـت نـېمه بولسـا بولسـۇن، پىرىنسـىپ         
. ۋېلىش يۇقارقىـدەك مهجبـۇرىي ئۈندۈرمىـدۇر   ۇقانداق بولسا بولسۇن ھهق دەپ تۇر

ــر ئىـــش بولغانىـــدى تـــۈر ــام ئـــاچچىق كۈلـــۈپ  ،كىيهدە مۇنـــداق بىـ ھهر ئويلىسـ
 .تىمهنكې

يىلىنىــڭ باھـــار ئايلىرىـــدا تــۈركىيهدىكى نوپۇزلـــۇق گېزىتلهرنىـــڭ   -2006
ــ ــى ياســاپ    دبىرى ــۇم ۋە ســاختا ئاجرىشــىش خېت ــۇم ئۇيغۇرنىــڭ ســاختا دېپل ە مهل

بــۇ خهۋەر تېلۋىزوردىمـۇ بېرىلگهنـدە بىــز بهك   . تۇتۇلـۇپ قـالغىنى خهۋەر قىلىنـدى   
ــدۇق  ــارام بول ــائهت    . بىئ ــېچه س ــڭ ك ــۇ خهۋەرنى ــۋىزوردا ب ــىلى  تېل ــدە تهپس ئىككى

بىــز بىــر قــانچه قېرىنــداش بــۇ خهۋەرنــى يېــرىم   . بېرىلىــدىغانلىقى ئۇقتۇرۇلــدى
ــاقالپ  ــېچىگىچه س ــۇدۇق ك ــدىال بېرى. ئوخلىم ــلى خهۋەر ئهم ــكه باش  ،ىدىغانلىش

مهزكـۇر ئۆيــدە دوســتلىرىمىز بىــلهن بىلــله تۇرىـدىغان بىــر تــۈرك بــاال ئىشــىكنى   
ئــۇ بــاال بىــر . قىلى ئۇنىمىــدۇقچهكتــى، بىــز ھهرقــانچه دېســىمۇ ئىشــىكنى ئــاچ 

ئـــۇ چاغـــدا مهن قىلغىنىمىزنـــى . مـــۇنچه رەنجىـــپ كىـــرەلمهي بولـــدى قىلـــدى
كېيىن ئـويالپ قالـدىم، بىـز شـۇ قېـتىم      . تامامهن يوللۇق دەپ ئويلىغانىكهنمهن

ــدىن پــاكىتنى   ــا پــاكىتنى ئاڭلىتىــپ، ســهۋەبىنى      ئۇنىڭ يوشۇرۇشــنىڭ ئورنىغ
بولســاق، ئۇنىــڭ مۇشــۇ خىلــدىكى     تهشتهببۇســكارلىق بىــلهن چۈشــهندۈرگهن  

مهســـىلىنى ئـــۆزى بىلگهنـــچه ئىزاھلىشـــىنىڭ ۋە باشـــقىالرنىڭ خالىغــــانچه      
ــدىكهنمىز   ــدىنى ئاالاليـ ــنىڭ ئالـ ــلىرىگه ئهگىشىشـ ــز  . چۈشهندۈرۈشـ ــا، بىـ ئهجهبـ

ئۆيــدىكى بىــر تېلــۋىزوردىن ئــۇ خهۋەرنــى كۆرگــۈزمىگهنگه ئــۇ كــۆرەلمهي قــاالرمۇ؟  
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ــۇمكىن ئهمهس ــڭ شــ . م ــرى بىزنى ــۈرك  يهنه بى ــر ت ــدىكى  (ۇ بى ــڭ شــۇ چاغ بىزنى
بالىـدىن يوشـۇرغىنىمىز بىـلهن بىـز بىلمىـگهن نۇرغـۇن       ) ئىپادىمىز بويىچه يـات 

ــهۋەبىنى     ــپ سـ ــراپ قىلىـ ــاكىتنى ئىتىـ ــااليتتۇقمۇ؟ پـ ــۇرۇپ قـ ــىدىن يوشـ كىشـ
شــكه پۇرســهت چۈشۈنۈچۈشــهندۈرۈش ئــاقىللىقمۇ يــاكى پــاكىتنى يوشــۇرۇپ خاتــا  

  يارىتىش ئاقىللىقمۇ؟
پىرىنســـــىپنىڭ، نهزەرىيهنىـــــڭ   ىـــــڭ، ھهقىقهتنىـــــڭ،  مهنـــــچه پاكىتن

ھهمـــمه . مىللىيلىكـــى ۋە دۆلهتلىكـــى بولمايـــدۇ ھهم بولماســـلىقى كېـــرەك    
چه ئاالھىـدىلىككه ئىـگه دېـگهن ئىبـارىنى     …نهرسىگه ماركىسـىزىملىق ، يـاكى   

دۇنيــادا . قۇشۇپالۋالســا چېقىلغىلــى بولمــاس مازارغــا ئايلىنىــپ قالســا بولمايــدۇ 
پىتىمىز بىـلهن نۇرغـۇن ئورتـاق مىـزان ۋە قىممهتـلهرگه ئىـگه       ئىنسان بولۇش سۈ

بــــۇ پــــاكىتالردىن ســــۈزۈپ چىقىلغــــان ھهقىــــقهت . ئىكهنلىكىمىــــز پاكىــــت
ــرەك  ــى كېـ ــتىن ئىزدىلىشـ ــم  . ئهمهلىيهتـ ــلىقىنى دائىـ ــڭ خاسـ ئازچىللىقالرنىـ

. نىڭ ئومۇميلىقىغـــا مهجبـــۇرى سىڭدۈرىۋەتمهســـلىك كېـــرەك   ســـانلىقالركۆپ
گىلهر سۇنماسـلىقى ھهقىقهتنىـڭ تهسـۋىرىگه ئوخشـاپ     بولمىسا ئىرغاينىـڭ ئـې   

ــدۇ ــدۇ، ئهگهر    . قالى ــاراپ ئېگىلمهي ــپهتىگه ق ــاكى دۆلهت مهن ــلهت ي ــقهت مىل ھهقى
 .ئېگىلسه ئۇ ھهقىقهت بواللمايدۇ
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ئىيۇلدىن باشالپ تۈرلۈك كۈتـۈلمىگهن ئـازاپالردىن تاشـقىرى، كۈتـۈلمىگهن     
ــهللىل ــدى تهس ــالغۇز قويمى ــى ي ــان   . هرمۇ مېن ــۇپ قالغ ــوردا تونۇش ــدۇر ت قاچانالردى

ــدونۇزىيىلىكلهر تېلىفــون قىلىــپ ئهھــۋال     ــارالر، ھىن ــۈركلهر، ئهزەربهيجــانالر، تات ت
. ســـورىدى، بۇغـــداي نانـــدەك ســـۆزلىرى بىـــلهن كۆڭـــۈل يارامغـــا مهلـــههم بهردى  

ــانلىق      ــڭ ھاياجــ ــر ئامېرىكىلىقنىــ ــدە بىــ ــىلهرنىڭ ئىچىــ ــۇنداق كىشــ مۇشــ
 .ھىكايىسىنى پهقهت يازماي تۇرالمايمهن

يىللىرىغۇ دەيمهن تـوردىن مۇنـداق بىـر ھهيـران قـاالرلىق خهۋەرنـى        2003 -
ئايالنىـڭ قازاقىسـتاندىن يـېڭىال    -خهۋەردە بىـر ئـامېرىكىلىق ئهر  . مئىدىكۆرگهن 

ش ۈتـ ۈگۈبېىۋالغان ئىككى ياشلىق قىزى رازىـيهگه ئۇيغـۇرچىنى داۋامالشـتۇرۇپ ئ   
مهن دەرھـــال خهت يېزىـــپ . ئىـــدىم ســـورايدىغانلىقى يېزىلغـــان ئۈچـــۈن يـــاردە

بـۇ ئىككهيـلهن خېتىمـدىن شـۇنداق     . يارىدەمگه تهييار ئىكهنلىكىمنى بىلدۈردۈم
. خۇشــال بولغــانلىقىنى بىلدۈرۈشــتى، مىــڭ ئهپســۇس، ئــۇالر ئامېرىكىــدا ئىــكهن 

يغۇرالرنىــڭ ئۇالرغــا ئامېرىكىــدا ياشــاۋاتقان، ئۇالرغــا يــېقىن شــىتاتتا تۇرىۋاتقــان ئۇ
  .يارىدىمى كېرەككهن

ئارىــدا بىــر ئىككــى خېــتىگه جــاۋاپ يــازدىم ۋەتهنــدىكى بىــر قــانچه ئۇيغــۇرچه 
تورنىڭ ئىسمىنى ئېيتىـپ بهردىـم، لـېكىن ھىـچ قايسىسـىدا تـوردىن ئۇيغـۇرچه        

ئاتـا  بولغـان تهقـدىردىمۇ ئۇيغـۇرچه بىلمىـگهن     . ئىدىش سهھىپىسى يوق ۈتۈگۈئ
كۈنلهر ئۆتـۈپ ئـۇالر ھهققىـدىكى خـاتىرىلهرنى     . مايتتىئانا ئۈچۈن ياردەمچى بوالل-

ئۈرۈمچىــدە ۋەقه بولــۇپ كــۈنلهر كومپىيۇتىرنىــڭ ئالدىــدا  . تامــامهن ئۇنتــۇپتىمهن
 .ۋاتقان كۈنلهردە، سكايىپ سايراپ قالدىۈھازا بىلهن ئۆت

 !ساالم، ئهنجۈمهن —
 ساالم، كىم بولىسىز؟ —
پــته ئىشلهيســىزغۇ مهن ئهكىــس، ســىز ئهنجــۈمهن، ھېلىقــى ئــالى مهكته  —
 دەيمهن؟
 .بۇرۇن شۇنداقتى، ھازىر مهن ئامېرىكىدا —
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 ئوقۇشقا كهلدىڭىزمۇ؟! مۇباردەك بولسۇن —
ــازىر كانساســـتا، تىلشۇناســـلىق كهســـپىدە  . شـــۇنداق، رەھـــمهت — مهن ھـ

 .ئوقۇۋاتىمهن
سىز مېنى ئهسـلىيهلىدىڭىزمۇ؟ مهن رازىيهنىـڭ دادىسـى، سـىز قىزىمغـا       —

ــۆگهتمهكچى . يىلــى ئاالقىلهشــكهن-2003بولغــانتىڭىز؟ ئىككىمىــز  ئۇيغــۇرچه ئ
ــز      ــارلىقىنى دېگهنتىڭى ــۇغىڭىز ب ــدا ئوق ــدىمۇ ئامېرىكى ــۇ چاغ ــىز ش ــاخ. س رى ىئ

 !دە-كهپسىز
ئېسـىمگه  . يىـل تهييـارلىق قىلىـپ ئـاخىرى كهلـدىم      15شـۇنداق، مهن   —

قىزىڭىزغـــا . كهلـــدى، ســـىز قازاقىســـتاندىن بىـــر ئۇيغـــۇر قىزىنـــى بېقىۋالغـــان
 ئۆگىتهلىدىڭىزمۇ؟ ئۇيغۇرچه
سـىز بىـلهن كۆرۈشـكهندىن    . ئۆگهتتىم ، بـۇ تولىمـۇ ھاياجـانلىق ھىكـايه     —

ــۇرىۋالدىم    ــدىن خهت تاپشـ ــۇڭ پۇچقاقلىرىـ ــى بۇلـ ــڭ ھهرقايسـ ــيىن دۇنيانىـ . كېـ
ــدۈردى    ــۇرالر مېنــى بهك قوللىــدى، رىغبهتلهن ئۇالرنىــڭ يارىــدىمى بىــلهن   . ئۇيغ
ــۇ يىگىــت قىزىمغــا  . تــاپتىمقۇشــنا شــىتاتتا ئوقۇيــدىغان بىــر ئۇيغــۇر بــالىنى   ئ

ھهپتىـدە  . ئـۇ بـاال تولىمـۇ تهدبىرلىـك بـالىكهن     . ئىككى يىـل ئۇيغـۇرچه ئـۆگهتتى   
ــاڭلىغۇدەك     ــائهت ئـ ــۈچ سـ ــزىم ئـ ــۈنى قىـ ــا ھهر كـ ــۆگهتتى، ئهممـ ــائهت ئـ ــۈچ سـ ئـ
ــيهگه       ــاۋال رازى ــۇردى، مهن ئ ــا تاپش ــپ ماڭ ــا ئېلى ــى ئاۋازغ ــارلىق لهتىپىلهرن قىزىق

 .چىگه تهرجىمه قىلدۇرۇپ ئاڭلىدىمئۇنى ئىگىلىز  ئاڭلىتىپ بولۇپ،
ۋاي بـــۇ ئاجايىـــپ تهســـىرلىك ئىـــش بولۇپتـــۇ، شـــاتلىنالماي يـــۈرگهن   —

 كۈنلهردە، ھه ئاندىن قانداق بولدى؟
ئىككى يىلدىن كېيىن ئـۇ يىگىـت باشـقا شـىتاتتىن خىـزمهت تېپىـپ        —

 .كېتىپ قالدى، ئاندىن قىزىمغا ئۇيغۇرچىنى ئۆزەم ئۆگهتتىم
  قانداقسىگه؟ —
رۈمچىــدىن دىســنى شــىركىتىنىڭ ئۇيغۇرچىغــا تهرجىــمه قىلىنغــان   ئۈ —

ئىنگىلىزچىســــىنى ئــــۆزەم ئالــــدىن . فىلىملىرىنــــى ئهكهلــــدۈردۈم قونچــــاق
كۆرۈۋېلىپ، قىزىمغـا ئۇيغـۇرچه فىلىمنـى ئىنگىلىزچىغـا تهرجىـمه قىلغـۇزدۇپ       
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ئاڭلىــدىم، شــۇنداق قىلىــپ قىــزىم شــۇنداق كىرىشــىپ كهتتىكــى، ھهر كــۈنى   
نــۇ تهرجىــمه قىلىــپ بهرمىسـه كــۆزىگه ئۇيقــۇ كهلمهيــدىغان ھالغــا  ماڭـا بىــرەر كى 

مهن تــوردىن چۈشــۈرۈپ بهرگهن . ھــازىر قىزىمنىــڭ ئۇيغۇرچىســى ياخشــى. يهتتــى
يېقىنـدىن بېـرى كۈلـدۈرگه،      .ئۇيغۇرچه كىنۇ ۋە كۈلدۈرگىلهرنى كـۆرۈپ ھارمايـدۇ  

اۋســۇ، ھهراســت، ئۇيغــۇرچه چ. ئىتــۇت دەيــدىغان قىزىقچىلىقالرغــا ئاشــىق بولــدى
ۋاڭبا، داباۋ، پهيچىسو، فاڭدۇڭ، ماجاڭ، چاۋشـى، جوڭبـا، مهنبـاۋ، دابـازا      جوتۇڭ، دىبا،

ــگهن گهپلهرنىـــڭ مهنىســـى نـــېمه؟ قىـــزىم ئابـــدۇكىرىم ئـــابلىز دېـــگهن        دېـ
 .قىزىقچىڭالرنىڭ ۋىدىيوسىدىن كۆرگهنىكهن، بىلهلمهي قاپتۇ

لىــمهن تولىمــۇ ئهپســۇس، ئــۇ ســۆزلهر ئۇيغــۇرچه ئهمهس، قىزىقچىلىــق قى —
 .دەپ، قوشۇپ قويغان سۆزلهر ئوخشايدۇ

ــدى،     — ــۇ ســۆزلهرنى ئاڭلىســىال كۈل ــداق ئهمهســتهك، كىشــىلهر ئ ــاق، ئۇن ي
 پ كۈلهمتى؟ۈنۈئۇيغۇرچه بولمىسا خهق چۈش

ھــــازىر بىــــر قىســــىم چــــوڭ شــــهھهرلهردە ئۇيغۇرچىغــــا خهنســــۇچه   —
نـداق بىـر   غان ئىش بار، راست گهپنى دېسهم، شهھهرلهردە كـۆپ ئـادەم بۇ  ۇدۇقوشۇۋال

 .قىسىم سۆزلهرنىڭ ئۇيغۇرچىسىنى بىلمهيدۇ
چــــوڭ   ئهمىســــه مهن قىزىمغــــا قايســــى ئۇيغــــۇرچىنى ئــــۆگىتىمهن؟ —

  شهھهرنىڭكىنىمۇ، ياكى سهھرانىڭكىنىمۇ؟
بـــۇ ئىشـــالر ۋاقتىـــنچه، بـــۇ مـــودا ســـۆزلهرنى كىشـــىلهر قانـــداق ئاســـان   —

 .ىلماڭئهندىشه ق. ۋالغان بولسا شۇنداق ئاسان ئۇنتۇپ كېتىدۇۈىنۈئۆگ
! ســـىكايىپنىڭ كۆرۈنىشــــىنى ئـــېچىڭه، بىــــر بىرىمىزنـــى كــــۆرەيلى    —

 .قىزىمنىڭمۇ سىز بىلهن مۇڭداشقۇسى بار
ــىش    ــىز سۆزلىشـ ــوردىكى ھهقسـ ــدىغان تـ ــلهن ئاتىلىـ ــامى بىـ ــىكايىپ نـ سـ

  .دىتالىنىڭ ئىكرانىنى ئاچتىم
ياشــالر چامىســىدىكى بىــر قىزنىــڭ ســاغۇچ چــاچلىق    10-9ئــاق ســېرىق، 

  !هنه، ئۇيغۇرنىڭ كۆزلىرىئ. بېشى كۆرۈندى
 .ماڭا قاراڭ رازىيه، مهن سىزنىڭ ئۇيغۇر ئاكىڭىز ئهنجۈمهن —
ــا     — ــۋالىڭىز؟ ئاكـ ــداق ئهھـ ــا، قانـ ــالمهن، ئاكـ ــكهنلىكىمىزگه خۇشـ كۆرۈشـ

  سىزنىڭ بالىڭىز يوقمۇ؟
ــدا ئهمهس   — ــۇ يهردە، ئامېرىكى ــار، ئهممــا ب ــاالم ب ــك  . ب ســىز تولىمــۇ بهختلى
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 قانچىنچى سىنىپتا ئوقۇيسىز؟. ڭىزدا ئىكهنئانىڭىز يېنى -ئىكهنسىز، ئاتا
  .دەرىجىگه كۆچىمهن -3بۇ يىل  —
 سىز نېمىگه ئامراق؟! ھه، ئۈچىنچى سىنىپقا دەڭ —
مهن ئاتقــا بهك ئــامراق، چىــن تۆمــۈر باتۇرنىــڭ ئېتــى بهك قالتىســكهن،   —

ئاكا سىزنىڭ ئېتىڭىز بـارمۇ؟ دادم مېنـى ئۇيغۇرالرنىـڭ قېشـىغا ئـاپىرىمهن دەپ      
بىزنىـــڭ تېخـــى ئـــۆيىمىز . ۋەدە بېرىـــدۇ، ئهممـــا ۋاقىـــت چىقىرالمايـــدۇ  دايىـــم

) ئىجــارە ئالغــان دېمهكچــى(يــوق، ئــۆتنه ئالغــان   )ھويلىلىــق ئــۆينى دېمهكچــى(
ســىزنىڭ ئېتىڭىــز . ئۆيـۈم بولغانــدا ئـات باقســامكهن دەيـمهن   . بىنـادا ئولتــۇرىمىز 

 چوڭمۇ؟
ھـازىر ۋەتهنـدە    .مېنىـڭ ئېـتىم يـوق، مهن ئاتقـا مىنهلمهيمهنغـۇ دەيـمهن       —

 .ئات ئاز، مىنىدىغان ئادەم تېخىمۇ ئاز
 ئۇيغۇرالر ھازىر چىن تۆمۈر باتۇردەك ئات مىنمهمدۇ؟ —
  .ياق، ھهممه يهر سىمۇنت، ھهممه يهر قاتتىق، ئات ماڭالمايدۇ —
 ئاكا سىز پىرىزدېنت بوالي دەمسىز؟ —
 !ياق، مهن ئويالپمۇ باقمىدىم، مهن بواللمايمهن —
هنــچه ســىناپ بېقىــڭ، مهن مهكتهپــته پىرىزدېنــت بولــدۇم،  نىمىشــقا، م —

دادام ســىز تــۇنجى ) ئامېرىكىــدا مهكــتهپلهردە شــۇنداق تهقلىــدى ســايالم بــاركهن(
 |ئۇيغۇر پىرىزدېنت دەيدۇ، بۇ راستمۇ؟ ئۇيغۇرالردا بۇرۇن پىرىزدېنت يوقمىدى؟

  ئويۇنچۇقىڭىز كۆپمۇ؟ —
نمـۇ ئويۇنچـۇق ئوينامـدۇ؟    باال بولمىسـام، پىرىزدېنـت دېگه    مهن كىچىك —

سىز مېنىـڭ گېـپىمگه ئىشهنمهيۋاتسـىز؟ مهن راسـتىنال پىرىزدېنـت، شـۇنداققۇ       
 !دادا

ــكه      —  ــڭ مهلى ــىز؟ قىزىڭىزنى ــۇنداق كۆرۈشهلهمس ــلهن مۇش ــز بى قىزىڭى
بولغۇسى بـارمۇ يـاكى پىرىزدېنتمـۇ؟ نىمىشـقا يىغاليسـىز؟ تېلۋىزوردىمـۇ كۈنـدە        

قا بۇنــداق ھهممىڭــالر يىغالڭغــۇ بولــۇپ يىغلىغــان كۆرۈنىشــنى بېرىــدۇ، نىمىشــ
  قالدىڭالر؟
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پهقهت بهرداشلىق بېرەلمىدىم، سـىكايىپنى ئۆچـۈرۈپ، ئۈنـۈمنى قويۇۋېتىـپ     
ــته . بىـــر دەمـــدىن كېـــيىن ئهكســـتىن خهت كهلـــدى . راســـا يىغالپـــتىمهن خهتـ

  .ئىدىداق پات پات مۇڭدۇشۇپ تۇرۇش ئارزۇسى تىلغا ئېلىنغان نمۇشۇ
ــتىن يهنه خهت   ــۈن ئهكىسـ ــۇربۈگـ ــان  . ۋالدىمۇتاپشـ ــۈركلهر ئاچقـ ــى تـ قىزىنـ

خېتىدە قىزىنى باققاندىن بېـرى ھـاالل گـۆش يهۋاتقىنىنـى،     . مهكتهپكه يۆتكهپتۇ
ــارزۇ    ــان دىنغـــا ئىتىقـــاد قىلىشـــىنى ئـ قىزىنىـــڭ ئۇيغـــۇرالر ئىتىقـــاد قىلىۋاتقـ
ــدا     ــۆتكىگهنلىكىنى، رامازان ــپىگه ي ــۈرك مهكتى ــۇنى ت قىلىــدىغانلىقىنى، شــۇڭا ئ

ۋاتقانلىقىنى، ئۆزىنىڭ رازىيهنـى ھهقىقىـي بىـر    ۈتۈگۈىغا قۇرئان ئتۈركلهرنىڭ قىز
مهن «ئــۇ خېتىنىــڭ ئاخىرىــدا   . ئۇيغــۇر قىلىــش ئارزۇســى بــارلىقىنى يېزىپتــۇ    

رازىيهنـــى ھهقىقىـــي ئۇيغـــۇر قىـــزى قىلىـــپ تهربىيهلىيهرمهنمـــۇ؟ ئۇيغـــۇرالر       
 .دەپ يېزىپ قويۇپتۇ» كهلگۈسىدە رازىيهدىن رازى بوالرمۇ؟
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ــۈمه      ــۈرك قارداشــلىرىمىز ج ــدە باشــالنمىدى، ت ــر كۈن ــازان بى ــدا رام ئامېرىكى

بىـز شـهنبه كـۈنى    . كۈنى باشلىدى، ئهرەب بۇرادەرلهر شهنبه كـۈنى زوھۇرلـۇق يهپتـۇ   
ــگهن ئىككــى ئۇيغــۇرۇمىزنى مىهمانغــا     كــانزاس شــىتاتلىق ئۇنۋېرىســتىتقا كهل

مىهمانالرغــا . ۈن تــۇنجى كــۈنى تۇتالمــاي قالــدۇقتهكلىــپ قىلغــانلىقىمىز ئۈچــ
ئهسـلىدە ئۇالرمـۇ   . گهپ ئارىلىقىدا بـۇنى تىلغـا ئېلىۋىـدۇق، ئـۇالر كۈلـۈپ كهتتـى      
ــاپتۇ     ــارىمىز دەپ روزا تۇتالم ــدارلىققا ب ــگهن مىهمان ــهنبه ئهتى ــگهن  . ش ــى كهل يېڭ

ئېنىمىزنىـــڭ ئـــامېرىكىلىق ياتاقدېشـــى ئهرەبـــچه ئـــۆگهنگهنىكهن، ئۆزىنىڭمـــۇ  
روزى تۇتقىسى بارلىقىنى، روزىنىڭ خاسىيىتىنى ھىـس قىلىـپ باققۇسـى    بىلله 

شــۇ كــۈنى ئىككــى ئۇيغــۇر مۇســاپىرنى بىــر يېــرىم ســائهت   . بــارلىقىنى ئېيتتــى
ماشــىنا ھهيــدەپ يېنىمىزغــا ئېلىــپ كهلــگهن بــۇ ئــامېرىكىق بالىــدىن تولىمــۇ   

  لالھمىزنى باشلىۋالدۇق، ئهلههمدۇلىىئهتىسىدىن باشالپ روز. خۇرسهن بولدۇق
ــۇلمانلىقنىڭ   ــۈن مۇسـ ــدا مهن ئۈچـ ــۇق    ئامېرىكىـ ــك، ھوزۇرلـ ئهڭ راھهتلىـ

. كــۈنلىرى رامــازان، ئادىمىيلىكنىــڭ تولــۇق چاقنىغــان دەملىــرى رامــازان بولــدى
مهكتهپتىكـــى مهســـچىتته بىـــرلىكته يىيىلىـــدىغان ئىپتـــار، مۇھهببهتلىـــك      

ــامىزى    ــاراۋى ن ــان ت ــرائهتكه تولغ ــۇق قى ــۆھبهت، مۇڭل ــى مى . س ــر بىرىن ــان بى هم
دۇنيانىـڭ  . قىلىۋېلىشقا، بىر بىـرىگه يـۆلهك بولۇۋېلىشـقا تهشـنا بـۇرادەرلهر تـوپى      

ــۆز    ــم، ئىســـتىقبال ئىـــزدەپ كېلىـــپ ئـ ــا بىلىـ تـــۆت بۇرجىكىـــدىن ئامېرىكىغـ
ــۇلمانالر،      ــك مۇسـ ــاۋاتقان بهختلىـ ــدە ياشـ ــۇنىيىتى ئىلكىـ ــڭ مهمنـ ئىتىقادىنىـ

ازابىنى، سـوغۇق سـۇدا،   ئۇالر رامازاننى مهخپىي تۇتۇشـنىڭ ئـ  . ئامهتلىك ئۈممهتلهر
بىلمهيــدۇ،   چىراقســىز ياتاقتــا تىۋىشســىز زوھۇرلــۇق يىيىشــنىڭ مۇشــكۈالتىنى 

ــا ھىـــس قى  ــاردۇ، ئهممـ ــانلىرىمۇ بـ ــا ئۇنـــداق . لمايـــدۇالخهۋەر تاپقـ ــالالھ ئۇالرغـ ئـ
قادىر ئـالالھ ئـۆزىگه بهنـدىلىك قىلىشـتىن باشـقا        .كۈنلهرنى يېقىن يوالتمىغاي
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ــقا    ــرىكلىكتىن باشـــ ــى، تىـــ ــانه   غايىســـ ــور پىشـــ ــان شـــ ــانى بولمىغـــ نىشـــ
ــنهت،      ــىهىتلهرگه جهنـ ــاي، شـ ــابهت قىلغـ ــىنى ئىجـ ــمهنلىرىنىڭ دۇئاسـ ئىخالسـ

 .تىرىكلهرگه ئىسهنلىك ئىلتىپات قىلغاي
رامــازان كــۈنلىرى ناھــايىتى كۆڭۈللــۈك ئــۆتتى، كــانزاس شــهھرىدىكى تــۇرك  

 بىــر. جامائىتىنىــڭ مهدەنىــيهت مهركىــزىگه بىــر قــانچه قېــتىم ئىپتارغــا بــاردۇق 
ــتۇرۇپتۇ، ئۇنىــڭ       ــاكىمىز ئورۇنالش ــر ئهزەربهيجــانلىق ئ ــارنى بى ــق ئىپت قېتىملى

ــدۇ    « ــۈم ئاغرىي ــام يۈرۈگ ــۆزنى ھهر ئاڭلىس ــگهن س ــۇر دې ــۆزىگه يــاش  » ئۇيغ دەپ ك
تهلىــيىمگه . ئــالغىنىنى ھهر قېــتىم كــۆز ئالــدىمغا كهلتۈرســهم ئــۆپكهم ئۆرۈلىــدۇ

ــچىتكه    ــاپتىمهن، مهسـ ــۇپ قـ ــنا بولـ ــلهن خوشـ ــى بىـ ــر ئهرەب كىشـ ــا  بىـ ئىپتارغـ
قىزىق يېـرى رامـازان جهريانىـدا بـۇ     . بارالمىغان كۈنلهردە بىرلىكته ئىپتارقىلدۇق

غان بـالىلرى ماڭـا پهقهت ئهرەبچىـال    ۇديكىشىنىڭ ئىنگىلىزچىنى سـۇدەك سـۆزله  
ئــۇالر تولىمــۇ خۇشــال، ماڭــا ســۆزلهپ ھارمايــدۇ، مهنمــۇ بىلگهنــدەك  . گهپ قىلــدى

خهنسـۇچه گهپ قىلـدۇرماي،     بالىرىغـا   تتـا بۇنداق چـاغالردا ھېي . كۈلۈپ قويىمهن
ئارىالشتۇرماســلىققا تىرىشــىدىغان خهنــچه  چهئۆزىمــۇ گهپلىــرىگه قهتئىــي خهنــزۇ

ئوقۇغان نهۋرە ئاچـام ئېسـىمگه كېلىـدۇ، بهلكىـم بۇالرنىـڭ ئاتـا ئانىسـىمۇ شـۇنى         
ئهرەب ئۈچــۈن ئانــا تىــل ئالالھنىــڭ ھىكمهتلىــك ئايلىرىــدا      . تهلهپ قىلغانــدۇ

ــزدۇر ــق       ت. ئهزى ــل ھىيىتلى ــا تى ــۇ ئان ــۇر ئۈچۈنم ــان ئۇيغ ــت ئوينىغ ــىدا ھېيى ېش
  .نىمهتتۇر، مهرھهمهتتۇر، مۇقهددەس ئالالھقا باغاليدىغان رىشتهدۇر، ئىماندۇر

مهســجىدىمىز رامــازان كــۈنلىرى تۈرلــۈك خــوش خهۋەرلهر بىــلهن جانلىنىــپ   
ىك تۇردى، ئىمان ئېيتقان ئـامېرىكىلىق قىـزالر، يىگىـتلهر ئۆزلىرىنىـڭ تهسـىرل     

ھىكـــايىلىرى بىـــلهن قهلبىمىزنـــى ياراتقۇچىنىـــڭ مېهـــرىگه تېخىمـــۇ ئۇلـــۇق  
ــپ ــاچتى  قىلىـ ــان . ئـ ــجىدىمىزنىڭ قىلغـ ــى،    مهسـ ــاۋابلىق ئىشـ ــر سـ يهنه بىـ

ــدى   ــاقىرىقى بولـ ــازان چـ ــان رامـ ــا چىقارغـ ــۇلمان ئهمهس ئوقۇغۇچىالرغـ ــۇ . مۇسـ بـ
ۇچىالر دىن ئارتۇق ئوقۇغـۇچى ئـاۋاز قوشـتى، رامـازان تۇتقـان ئوقۇغـ      500چاقىرىققا 

ئۇالرنىـــڭ رامـــازان . ئىپتـــارلىق تامـــاق ۋە مىـــۋىلهر بىـــلهن مىهمـــان قىلىنـــدى
ــرى     ــهھهردىكى خهيـ ــۇلى شـ ــان پـ ــجهپ قالغـ ــلهن تىـ ــانلىقى بىـ ــان -تۇتقـ ئىهسـ

تېخىمـۇ تهسـىرلىك يېـرى، ئىپتـاردىن كېـيىن      . لىرىگه ئىئانه قىلىندىجهمىيهت
ــۇچىالر بىــلهن      ــۇلمان ئوقۇغ ــان ئوقۇغۇچىالرنىــڭ مۇس ــۇ روزا تۇتق ــله نامــاز  ب بىل

ئوقۇشى بولدى، ئـۇالر بـۇنى مۇسـۇلمانالرنىڭ رامـازانلىق پائـالىيهتلىرىنى تولـۇق       
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ــۈن      ــش ئۈچ ــس قىلى ــۇكهممهل ھى ــىنى م ــۇلمانلىقنىڭ تۇيغۇس ــامالش، مۇس تام
 .ئىختىيار قىلىشقانلىقىنى بايان قىلىشتى

رامازاننىــڭ ئـــاخىرقى كــۈنلىرى مهســـچىتته بــۇرۇن كـــۆرۈپ باقمىغــا بىـــر     
ــۇلمان دىق ــارتتى مۇسـ ــى تـ ــدىن   . قىتىمنـ ــزچه تهلهپپۇزىـ ــرى ۋە ئىنگىلىـ گهپلىـ

ئامېرىكىـــدا . (قارىغانـــدا ئامېرىكىـــدا تۇغۇلغـــان ئـــامېرىكىلىقتهك قىالتتـــى    
ــدىن     ــڭ تهلهپپۇزىـ ــدۇ، ئۇالرنىـ ــۈدەك تېپىلىـ ــلهت دېگـ ــمه مىلـ ــادىكى ھهمـ دۇنيـ
ــامېرىكلىق دەپ     ــگهن ئ ــيىن كهل ــامېرىكىلق ۋە كې ــدا چــوڭ بولغــان ئ ئامېرىكى

 .قىزىقىپ سورۇدۇم) نئايرىش مۇمكى
 سىز ئامېرىكىلىقمۇ؟ —
 .ھهئه، بهختىمگه قارشى مهن ئامېرىكىلىق —
  نېمىشقا مۇنداق دەيسىز؟ —
 .ئىدىمېنىڭ مۇسۇلمانالر كۆپرەك دۆلهتته ياشىغۇم بار  —
 نېمىشقا؟ —
 .پهرزەنتلىرىمدىن ئهنسىرەيمهن —
 قانداقسىگه؟ —
. ي قاالمــدىكىن دەيــمهن مهن ئــۇالرنى مۇســۇلمانلىقتا ياشــاپ بواللمــا    —

ــيه         ــانچه تهربى ــدە ھهرق ــاز، ئۆي ــۇلماناالر بهك ئ ــهھهردە مۇس ــۇ ش ــڭ ب ــۈنكى بىزنى چ
ــا   ــا، جهمىيهتـــته پهرزەنتلىرىمنـــى باشـــقا ئېقىمالرغـ قىلغىـــنىم بىـــلهن ئهتراپتـ

 .ئهگهشتۈرىدىغان ئامىلالر كۆپ
ــى      — ــۆپ جهمىيهتتىك ــۇلمانالر ك ــمهس، مۇس ــۇ كهت ــداق بولۇپم ــچه ئۇن مهن

 .مۇ پۈتۈنلهي ئۆز مهدەنىيىتىدىن بهھىر ئېلىپ ياشاپ كېتهلمهيدۇمۇسۇلمانالر
 سىز قاچان ئىسالمغا كىرگهن؟ —
  .يىلدىن ئاشتى 20مهن ئىسالمغا قايتقىلى  —
ئهسـلى مهنمـۇ تـوغرا سـورىيالماي     . ئىشـلهتتىڭىز  سـۆز سىز تولىمۇ توغرا  —

  قاپتىمهن
ــر ئېغىــز ســۆزىمىز   _ ــوق، بىــز مۇســۇلمانالر ھهر بى گىمۇ ئىــگه ھىچقىســى ي
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بولۇشــىمىز كېــرەك، غهيــرى مۇســۇلمان زىيــالىلىرى ئاغزىمىزغــا نــېمه ســېلىپ   
ــدۇ  ــا   . بهرســه شــۇنى دورىســاق بولماي ــگهن خات ــدى دې ــادەم مۇســۇلمان بول ــانچه ئ م

چــــۈنكى ئــــالالھ . توغرىســــى ئىســــالمغا قــــايتتى بولۇشــــى كېــــرەك. ئىبــــارە
سـى دىنـدا، قايسـى    ئاتا ئـانىمىز ۋە موھىـت قاي  . ھهممىمىزنى مۇسۇلمان يارىتىدۇ

ئهقلىمىزنـى تاپقانـدا بهزىمىـز    . ئىددىيىدە بولسـا بىزمـۇ شـۇنداق چـوڭ بـولىمىز     
. ھهقـــقه قـــايتىمىز، ئهممـــا كـــۆپىنچىمىز كـــۆنگهن خـــۇيىمىزنى داۋام ئېتىمىـــز

مانـــا بـــۇ مهن ! ماشـــائالالھ«ســـۆھبهتكه قېتىلغـــان ئىرانلىـــق ئهزەرى دوســـتۇم، 
هدبىـق قىلىشــنى ئۇنۇتقــان مــوھىم  بىلىــدىغان، ئهممــا ت  ئاڭلىغـان يېڭــى گهپ، 

بىــــز ھهمىشــــه بىلگىنىمىــــز بىــــلهن قىلغىنىمىزنــــى     . بىلىــــم بولــــدى 
ئىمــــــانىمىزقهلبىمىزدىال قالىــــــدىكهن، . بىرلهشــــــتۈرەلمهي قالىــــــدىكهنمىز

ــدىكهنمىز   ــاننى داۋام قىلىـ ــقه ياققـ ــاننى، خهقـ ــدا ئاققـ ــزدا زامانـ مهن . قىلىقىمىـ
كهينىـدىن يۈگۈرىۋاتقـان بالىـدەكال    ھېلىمۇ ئۆزەمنى توپا توزۇتۇپ ماڭغان ماشـىنا  

ماشــىنىنى كۆرگــۈم بــار، چــۈنكى ئېڭىمــدا ئــۇ مهن كــۆرۈپ       . ھــېس قىلىــمهن 
ــان يېڭىلىــق، تولــۇقراق   ــكه قــادىر بواللمايۋاتقــان تهرەققىيــات     باقمىغ . كۆرۈش

ــوق     ــى ي ــدۇ، تونۇشــىنىڭمۇ زۆرۈرىيىت ــى تونۇماي ــى مېن ــۇ . ماشــىنىنىڭ رولچىس ئ
ــلهن   قوغالشــلىرىمدىن ھــوزۇر ئالىــدۇ، خوشــى  پهقهت مېنىــڭ جــان جهھلىــم بى

مهن دوســتلۇرۇم . تۇتســا يهپ ئاشــقان كهمپىتنىــڭ قهغهزلىرىنــى تاشــالپ بېرىــدۇ
ماشــنا يهنه كېلىــدۇ، يهنه قــوغاليمهن،   . بىــلهن ئــۇنى پــۇل قىلىــپ ئوينــايمهن    

ئالدىمـدا  . ز بىر توپ ماڭـا ئهگىشـىپ قوغالۋاتقـان   ىكهينىمگه قارىسام كۆز يهتكۈس
چـۈنكى مهن دېـگهن ئهڭ ئالدىـدا    . مما توختـاپ قـالغۇم كهلمهيـدۇ   ماشىنا يوق، ئه

ئـۈزۈپ مـاڭغۇچى، ئـۇالر ماڭــا ھهۋەس قىلىـدۇ، مهنـدىن پهخىرلىنىـدۇ، مېنــى ئهڭ       
كــۆرۈپ  نىبــۇرۇن ماشــىنىغا چىقىــدىغان كىشــى دەپ تونۇيــدۇ، مېنىــڭ ماشــىنى 

ــىنىدۇ  ــا ئىشـ ــمهن . قوغالۋاتقىنىمغـ ــنى داۋام قىلىـ ــىز قوغالشـ …» مهن ئامالسـ
ېت ئىمپىرىيىســى بىــلهن برتــانىيه ئىمپىرىيىســىنىڭ تهقســىم قىلىشــى  ســوۋ

ــان      ــۇپ قالغ ــكه تهۋە بول ــلهر ئىككــى دۆلهت ــۈركچه سۆزلىشــىدىغان ئهزەرى ــلهن ت بى
ســوۋېت پارچىالنغانــدىن كېــيىن روســالرغا تهۋە ئهزەربهيجــان مۇســتهقىل  . ئىــكهن
هۋە بولغــان ئهينــى چاغــدا برىتانىيهنىــڭ تهســىرى ئاســتىدىكى ئىرانغــا ت. بولۇپتــۇ

دوسـتۇمنىڭ بـۇ نهسـىردەك    . ئهزەرىلهر ھازىرغىچه مۇستهملىكه بولۇپ تۇرۇۋېتىپتـۇ 
ئىســـمىڭ « ئۇنىڭـــدىن . ئىـــدىســـۆزلىرى تولىمـــۇ چىـــن، بهكمـــۇ تونۇشـــلۇق 
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ئىرانــدا قۇشــالرمۇ پارىســچه « دېســهم چىرايىنــى ســهل ئۆزگهرتىــپ  » ؟پارىســچىمۇ
ىـز بـار، مېنىـڭ ئىسـمىم     سايرىشى كېرەكمىدى؟ بىزمۇ ئـادەم، بىزنىڭمـۇ تىلىم  

 .دېگهنلىرىنى ئۇنۇتالمايمهن» !سهننۇر
ــدىكى      ــرىم ئارىلىـ ــز ئهرەب يېـ ــۋالغىنىم، بىـ ــر بىلىـ ــدا بىـ ــازان جهريانىـ رامـ
ــبىگه      ــي مهزھى ــاش ھهنهپى ــۈركلىرىگه ئوخش ــۈركىيه ت ــۇلمانلىرىغا ئهمهس ت مۇس

چـۈنكى بىـز ئـۇالردەك تـاراۋىنى يىگىـرمه رەكهت ئوقۇيـدىكهنمىز،       . مهنسۇپكهنمىز
دېمهيـــدىكهنمىز، ئىمامغـــا » ئـــامىين«پـــاتىهه سۈرىســـىدىن كېـــيىن ئۈنلـــۈك 

ــقا  . سوڭدىشــــىپال ســــاالم بېرىــــدىكهنمىز بــــۇ يهردىكــــى ســــهئۇدىلىك ۋە باشــ
ــدىكهن    ــهل پهرق قىلى ــزدىن س ــهكىللىرى بى ــادەتتىكى ش . مۇســۇلمانالرنىڭ ئىب

» ئـامىن «مۇشۇنچىلىك پهرقنى تـوغرا ھهل قىلمـاي توقسـىنىنچى يىلـالردا بىـر      
ــى ــاددا      ن ــۈنگهن س ــرقىلهرگه بۆل ــنى تالىشــىپ پى ــدە دېيىش ــاكى ئىچى تېشــىدا ي

شـۇ تـاالش تارتىشـالر    . قېرىداشلىرىمغا ئالالھتىن تهپهككۇر، ئىجتاھـات تىلىـدىم  
-چـۈنكى يـاش  . نى تېشىدا دېيىشـكه مايىـل ئىـدىم   » ئامىن«بولغان زاماندا مهن 

تهبىئـى، ئهممـا   يېڭىلىققـا ئىنـتىلگهن بولۇشـىمىز    -بوغۇن بولغاچقـا ئىسـالھات  
ــى   ــى كېرەكلىكىنـ ــهكىلدىن ئهمهس، مهنىســـىدىن باشلىنىشـ ئســـالھاتنىڭ شـ

قايســى ئىســالھاتنى چوقــۇم، قايســى يېڭىالشــنى     . ئىــدىبىلىشــىمىز الزىــم  
ئىمكانىمىزغــا، شــارائىتىمىزغا بېقىــپ قىلىشــىمىز كېرەكلىكىنــى بىــزگه شــۇ  

  .ئىدىشى الزىم ئۈگۈتۈلۈچاغالردا 
ــۈچ   ــىنىلىق ئ ــدا ماش ــائهتلىك رامازان ــچىتىمىزگه     س ــپ، مهس ــن كېلى يهردى

نهزىـــر بهرگهن ئۇيغـــۇر ھهمشـــىرىمىزدىن ئـــالهمچه رازى بولـــدۇق، مۇســـۇلمان      
ــىپ يهپ        ــوردىقىنى تالىش ــۇر ق ــلهن ئۇيغ ــى بى ــۇر پولوس ــاردا ئۇيغ ــۇرادەرلهر ئىپت ب

ــان    ــى بولغ ــڭ ئىجادچىس ــۇ تائامالرنى ــكهندە، مۇش ــا،    كېتىش ــۆئمىن ئۇيغۇرۇمغ م
هتلىرىنــى يهتكــۈچه تارتىۋاتقــان تىرىكلىــك تۇتقۇنلىرىغــان  ئۇيغۇرلۇقنىــڭ ئهرزىي

ــالالھتىن رەھــمهت، ئامــانلىق تىلىــدىم   ھېيىــت . ۋە ئۆلــۈم شــاھادەتمهنلىرىگه ئ
ــق      ــدەك ھېيىتلىـ ــۇر بالىلىرىـ ــدە ئۇيغـ ــيهت مهركىزىـ ــۈرك مهدەنىـ ــامىزىنى تـ نـ

ــى كېيىشــىپ،  دادىلىرىغــا ئهگىشــىپ كهلــگهن تــۈرك بــالىلىرى      كىيىملىرىن
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قـاراڭ، بـۇ ئىسـالمدىكى ئـادىللىقنى، ئـالالھ ئالدىـدا       . ته ئوقـۇدۇم بىلهن بىر سـهپ 
ــۆيى بولغــان مهســچىتته كىچىكمــۇ، چوڭمــۇ،     ــاراۋەر، ئالالھنىــڭ ئ ــادەم ب ھهمــمه ئ

تـۈرك قېرىداشـالرنىڭ دۇئـادىكى بىرىنجـى     . بايمۇ، گادايمۇ ھهممىمىز بىـر سـهپته  
ــدە  ــالالھ«جۈملىــ ــى ئــ ــۈكىمىز ! ئــ ــان ھۆرلــ ــى، جانىجــ ــز ۋەتىنىمىزنــ نى ئهزىــ

ــهن  .دەپ خىتـــاب قىلغانـــدا كۆزلىرىمـــدىن ياشـــالر قۇيۇلـــدى    …» قوغدۇغايسـ
دادامنىڭ مېنى كىچىكىمـدە ھېيىـت نامىزىغـا مۇشـۇنداق ئېلىـپ بارغـانلىقى،       
جامائهتنىـــــڭ نامـــــازدىن بـــــۇرۇنقى ســـــېهىرلىك تهكبىرلىرىـــــدىن غايىـــــپ 

ــهپت     ــر س ــلهن بى ــوڭالر بى ــانلىرىم، چ ــس قىلغ ــۇغلىقىنى ھى ــڭ ئۇل  هياراتقۇچىنى
. پ ئۆزەمنى چوپچـوڭ يىگىتـتهك چـاغالپ غـۇرۇرالنغىنىم ئېسـىمگه كهچتـى      تۇرۇ

بىزنىڭ نهۋرىلهر بۇنـداق بهخىتـتىن، بۇنـداق سـېهىرلىك تۇيغـۇدىن، دادا بىـلهن       
ــدا ئويغۇن  ــهپته تۇرغانـ ــر سـ ــۇرۇردىن   ۇدۇبىـ ــئۇلىيهت ۋە غـ ــك مهسـ ــان ئهركهكلىـ غـ
ــا   ــوڭ بولماقتـ ــنا چـ ــدىمۇستهسـ ــق . ئىـ ــلهرگه ھېيىتلىـ ــۇ كىچىكـ  تۈركلهردىمـ

ــاركهن   ــادەت ب ــدىغان ئ ــادەم   . بېرى ــمه ئ ــمهن، ھهم ــىز كهلگهنىكهن مهن تهييارلىقس
كىچىلهرنـــى چاقىرىـــپ، يانچۇقلىرىـــدىن بىـــر دولالرلىـــق پـــۇلالرنى بهرگىلـــى   

تهلىـيمگه بىـر تـۈرك بـۇرادەر جىقـال پـارچه پـۇل        . تۇرغاندا بهكمۇ خىجـالهت بولـدۇم  
هردىــم، ئۇيغــۇر  شــۇنىڭدىن پارچىلىتىــپ مهنمــۇ ھېيىتلىــق ب   . ئېلىــۋاپتىكهن

ــدەكال ئومــاق بــۇ بــالىالر ھېيتلىقنــى ئېلىــپ رەھــمهت ئېيتقانــدىن        بالىلىرى
كېيىن، قولۇمغـا سـۆيۈپ قويۇشـتى، باشـقىالر ئهسكهرتمىسـه قولـۇمنى ئۇزاتمـاي        

تۈركىيه تۈركلىرىدە كىچىكـلهر چولڭالرنىـڭ قولىغـا سـۆيۈپ     . (تۇراركهنمهن تېخى
  ).كۆرىشىدۇ
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ــى    ــۇنداق ياخشــ ــۈركچىنى شــ ــۆتمهي تــ ــۇزاق ئــ ــپ ئــ ــا كېلىــ ئامېرىكىغــ
تــۈرك دوســتۇم مېنــى . ېسســۇر بىــلهن تونۇشــۇپ قالــدىمپپســۆزلهيدىغان بىــر پرو

ئـۇ ئايـال ئىسـالم تهسـهۋۋۇفى،     . مېهمانغا چاقىرغاندا ئۇنىمۇ بىلله چاقىرغـانىكهن 
رنـــى تهتقىـــق  كامىرونـــدىكى بهربهر قهبىلىســـىنىڭ تىلـــى قاتـــارلىق تېمىال   

ــدىكهن ــامىرونلۇق بهربهركهن. قىلىـــ ــىمۇ كـــ ــدا . يولدىشـــ ــادەتته ئامېرىكىـــ ئـــ
ــۇ      ــاۋال شـ ــا ئـ ــى بولسـ ــدە ئىزدەنمهكچـ ــلهت ھهققىـ ــى مىلـ ــاتچىالر قايسـ تهتقىقـ

شــنىڭ  ۈنۈگۈتهتقىقــات جهريانىــدا تىــل ئ  . كهنئۈگۈنــۈدۇ مىللهتنىــڭ تىلىنــى  
ــۈگۈتهقهززاســىدا مهدەنىــيهت ئ ــدا مهزكــۇر مهدەنىيهتنۈن ىــڭ ھهقــدارلىرى پ ئاخىرى

بىــــلهن تۇرمــــۇش قـــــۇرۇپ قالىــــدىغان ئىشـــــالر ئامېرىكىــــدا ھهيرانلىـــــق     
  .قوزغىمايدىكهن

ــاق قىــزىقىش        ــۇن تېمىالرغــا ئورت ــارىمىزدا نۇرغ ــۆھبهت جهريانىــدا ئ ــز س بى
ــتۇق  ــېس قىلىشـ ــارلىقىنى ھـ ــهۋۋۇ. بـ ــۈرك  پگهپ تهسـ ــارلىق تـ ــۇر قاتـ نىڭ ئۇيغـ

ــى ۋە مهدەنىيى   ــارىس تىل ــى، پ ــرىگه تارقىلىش ــقا   مىللهتلى ــۇر ۋە باش ــڭ ئۇيغ تىنى
ــدا     ــۇش ئىنجىنىرلىقى ــدا قۇرۇل ــدە بولۇنغان ــرىگه تهســىرى ھهققى ــۈرك مىللهتلى ت
ئوقۇيدىغان ساھىپخان تـۈرك دوسـتۇم بىـراز بىئـارام بولـدى، ھهمـدە سـهل گۇمـان         

چـۈنكى، مهن پـارىس مهدەنىيتىنىـڭ تـۈرك مىللهتـلهر      . قىلغاندەك بولۇپ قالـدى 
ــالىدا ب   ــىرى مىسـ ــتىگه تهسـ ــدە   مهدەنىيىـ ــڭ ئىچىـ ــام ناملىرىنىـ ــى مۇقـ ىزدىكـ

ــىگاھ،، چار« ــاھ،، ىسـ ــاھ گـ ــازىرقى   » پهنجىگـ ــى، ھـ ــچه ئىكهنلىكـ ــڭ پارىسـ الرنىـ
قاتـــارلىق …» )قـــارا(،ســـىياھ)قىزىـــل(، قىرمىـــزى)ئـــاق(بهيـــاز«تۈركچىـــدىكى 

ــۆز ــا تۈركنىـــڭ . لهرنىڭمۇ پارىســـچه ئىكهنلىكنـــى دەپ ئۆتتـــۈمسـ تـــۈركىيهدە ئاتـ
گۈنـۈپ چـوڭ بولغـان بىـر     ۈخـار ئىلكىـدە ئ  تۈركچىنى ساپالشـتۇرغانلىقىنى ئىپتى 

ــانغا     ــش ئاسـ ــۇل قىلىـ ــۇالتتى، قوبـ ــته تۇيـ ــۇ غهلىـ ــاللىرىم تولىمـ ــۈرككه مىسـ تـ
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تــۈرك دوســتلىرىمىز مىللىتىنىــڭ مــۇنهۋۋەرلىكىگه، ھهرقانــداق  . توختىمــايتتى
ــا ئىشــىنهتتى  ــۈركلهرنى   . ئىشــتا ئىلغارلىقىغ ــامېرىكىلىق ت ــر ئ ــا بى ــۇنى «ماڭ ب

دېمىســىمۇ . ئىــدىدېســهڭ بهك غهزەپلىنىــدۇ دېــگهن » !تــۈركلهر قىاللمايســىلهر
ــۈركىيه مهيلــى ئوســمان ئىمپىريىســى زامانىــدا دۇنيــا مۇســۇلمانلىرىنىڭ    شــۇ، ت
پاناھى بولغان تـارىخى بىـلهن بولسـۇن، يـاكى ھـازىرقى دۇنيـا ئىقتىسـادىدا دۇنيـا         
ــى     ــۇلمان دۆلىتـ ــر مۇسـ ــا بىـ ــڭ يىغىنىغـ ــۈك دۆلهتنىـ ــرمه كۈچلـ ــويىچه يىگىـ بـ

ــۈپىتىدە قاتنى ــڭ    ســـ ــر تۈركنىـــ ــۇن ھهر بىـــ ــلهن بولســـ ــاالۋاتقانلىقى بىـــ شـــ
ــا ياشــىغىنىمىز،   . گه ئهرزىيــدۇىپهخىرلىنىشــ ئهممــا باشــقىالر بىــلهن ئورتاقلىقت

ــارام     ــۇل قىلغــانلىقىمىز ئېيتىلســا نىمىشــكه بىئ ــيهت قوب باشــقىالردىن مهدەنى
تهســـــىرلهر بىزنىـــــڭ تىرىشـــــچالىقىمىز،   بـــــولىمىز؟ مهدەنىيىتىمىزدىكـــــى

باشـقىالردىن قوبـۇل قىلىـش،    . ، ئىجاتچانلىقىمىزنىـڭ دەلىلـى  قوبۇلچانلىقىمىز
نى بىلىـش بـۇرۇنقى ۋە ھـازىرقى مهنتىقىـدە ئىزچىـل تهرەقىيپهرۋەرلىـك       ئۈگۈنۈش

ــانىلىدۇ ــدىن نـــېمه قوبـــۇل      . سـ ــدە بىـــر مىللهتنىـــڭ كىمـ مېنىـــڭ نهزىرىمـ
ــم    ــۇل قىلغــانلىرىنى قانچىلىــك ھهزى قىلغــانلىقى مــوھىم ئهمهس، بهلكــى قوب

. مــوھىم  قى ۋە شــۇ ئاساســتا ئــۇنى قانچىلىــك يېڭىلىيالىغــانلىقى قىاللىغــانلى
مهســـــىلهن، يۇقـــــارقى ئۇيغـــــۇر مۇقاملىرىمىزنىـــــڭ ئىســـــمى پارىســـــچه،      
مهشــرەپلىرىمىزنىڭ ئىســمى ئهرەبــچه ئهممــا بــۇ مۇقــام پارىســنىڭ، مهشــرەپ        

م تهھقىقكــى، ئۇيغۇرنىــڭ مۇقــاملىرى ۋە مهشــرەپلىرى ب   ؟!ئهرەپنىــڭ ئهمهســقۇ
ــاددىي ــمهك   ت غهيـــرى مـ ــردى، دېـ ــزىملىكىگه كىـ ــيهت مىراســـلىرى تىـ مهدەنىـ

. ئۇيغۇرنىــڭ دۇنيانىــڭ نهزىرىــدىمۇ، ئۇيغۇرنىــڭ قهلبىــدىمۇ مۇقــام، مهشــرەپ      
نېمىشـقا ئۇيغـۇر جاھـاننى قايىـل قىلغـان      . دۇۇئۇنداقتا بۇ يهردە بىر سۇئال تۇغۇلـ 

  مۇقامىغا پارىسچه، مهشرىپىگه ئهرەبچه ئات قويىدۇ؟
ــىنى  ــڭ ماۋزۇسـ ــانى چ«يازمىنىـ ــڭ پايـ ــى ۋە مهدەنىيهتنىـ ــڭ چېكـ » ىگرىنىـ

 .يۇقارقى سۇئالنىڭ جاۋابى شۇ مازۇدىن باشالپ يېشىلىدۇ. قويدۇق
تــايىنى « كالالمــدا بــۇرۇن شــۇنداق ســۇئالالر قاينــايتتى، ئۇيغــۇرالر نىمىشــقا 

ــوق ــدۇ؟ » ي ــو   ھىندىســتاننىڭ كىنوســىنى ھوزۇرلىنىــپ كۆرى ھىندىســتان كىن
ــقا   ــىمى نىمىشـ ــڭ رەسـ ــر ئۇيغـــۇر     چولپانلىرىنىـ ــدەكال ھهر بىـ شـــۇجى تاڭغانـ

ــۆلكىلهردە    ــدىكى ئــ ــز بويىــ ــقا دېڭىــ ــدۇ؟ نىمىشــ ــالقلىرىغىچه چاپلىنىــ قىشــ
ىــدۇ؟ ۇئىشــلهنگهن مــالالر ئهرەبــچه خهت يېزىــپ قويۇلســىال ئۇيغــۇردا بــازارلىق بول 
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نىمىشــقا ئاســانلىقچه پىرىزدېنتالرنىــڭ قهدىمــى يهتمهيــدىغان قهشــقهرگه ئىــران 
ــۈرك رە ــات پرىزدېنلىــرى ۋە ت ــدۇ؟  -ھبهرلىــرى پ ــات قهدەم تهشــرىپ قىلىــپ تۇرى پ

ــۈن  ــان ئ ــۇرالر ئاچق ــچه   -ئۇيغ ــكۇخانىالردا نىمىشــقا روس ــانلىرى ۋە دىس ــىن دۇك س
ســـادامنىڭ ئىســـمىنى   ناخشـــا ئهۋج ئالىـــدۇ؟ نىمىشـــقا كىشـــىلهر بالىلىرىغـــا 

قويىــدۇ؟ نىمىشــقا چهتئهلــدىكى ئۇيغۇرالرنىــڭ نوپۇســى ئهرەبىســتان، تــۈركىيه ۋە  
، »ئــورۇس«ردا كـۆپ؟ ئۇيغــۇرالر نىمىشـقا كــۆك كـۆز ســېرىق ئـادەمنى     پاكىسـتانال 

  …دەيدۇ؟» سېرىقتىن ۋاپا كهلمهيدۇ«
ئۇيغــۇرنى كهمســىتىش، ســۆكۈش، قارغــاش    زىيالىالرنىــڭ ئارىســىدا  ئۇيغــۇر

ئهيدىز كهبـى ئهۋج ئالغـان زامـانالردا مهنمـۇ بۇالرنىـڭ بهزىلىرىنـى خهلقىمىزنىـڭ        
ــادان« ــگهن  چۈشــۈنۈپجــورۇپ  لىقىغــا »ن ــدىۋە چۈشــهندۈرۈپ كهل مۇســاپىر . مئى

بولـــۇپ، رىيـــازەت چهكـــكهن دەمـــلهردە، ئـــالالھ نىســـىپ قىلىـــپ ئامېرىكىـــدەك 
كۆچمهنلهر ۋەتىنىدە دۇنيانىڭ بۇلۇڭ پۇچقاقلىرىـدىن كهلـگهن كىشـىلهر بىـلهن     

ش پۇرسىتى بولغـان چـاغالردا بـۇرۇنقى كالالمـدىكى چىگىـك ۋە      ۇشۇكۆپرەك ئۇچر
ــان  ــى قالغ ــاق پېت ــدىم    توقۇن ــا ئويالن ــۇرۇپ قايت ــا ت ــدە يىراقت . مهســىلىلهر ھهققى

شــۇنچه مۇشــهققهت چېكىـــپ ئىــزدەپ ئوتتــۇرا شـــهرقلىقلهر ئاچقــان دۇكـــان ۋە      
قهشـقهر    ئۇيغـۇر ئاشخانىسـىغا يـېقىن پـۇراقنى سـېزىپ       مـدە ۈنۈئاشخانىنى كۆرگ

ــدىم   ــدەك ھوزۇرالنــــ ــخانىدا غىزاالنغانــــ ــۇم ئاشــــ ــادىكى مهلــــ ــاكى كۇچــــ . يــــ
ــى    قايســىدۇ  تۇيۇقســىز ــدىچه ناخشــا مېن ــپ قالغــان ھىن ر ماشــىنىدىن ئاڭلىنى

ئىنىمىــزگه، ئاكىمىزغــا،   . قىغــا ئاپىرىــپ تاشــلىدى  ۇەك قۇملۋەتهننىــڭ گۈلــد 
ــاكى ئاچىلىرىمىزغــا  ــۈركلهر، پارىســالرغا    ســىڭلىمىزغا ي ئوخشــاپ كېتىــدىغان ت

ــۇقهددەم     ــل م ــڭ يى ــڭ مى ــوۋىمىز مهھمۇدنى ــاراپ ب ــۈرك «ق ــىز ت ــۇر(پارىسس ) ئۇيغ
 .هنلىكىنى ئهسكه ئالدىمدېگ» بولماس 

ئــاۋام ئۇيغــۇرالر ئۈچــۈن سىياســىي چىگــرا ھــېلىغىچه تولىمــۇ نــاتونۇش بىــر  
ئـۇالر ھېلىمـۇ خهلقـارا خهۋەرلهرنـى ئۆزىنىـڭ مهدەنىـيهت تهۋەلىكـى بـويىچه         . ئۇقۇم

ــراق  . دۇچۈشــۈنۈمــۇخبىردىن ۋە دىكتــوردىن باشــقىچه   ــاكى يى ــېقىن ي كىمنــى ي
مـايه قىلىـش ھهققىـدە رىيــاللىقتىكى    كۆرۈشـنى، نېمىنـى سـۆيۈش، نېمىنـى ھى    
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تــارىختىن بېــرى . توســاقالردىن ھالقىــپ تــۇرۇپ ئۈنســىز قــارار چىقىرىــدۇ-چىگــرا
موڭغۇل ئىگىزلىكىـدىن تـاكى قـارا دېڭىزنىـڭ ئـۇ قـاتلىرىغىچه ئهركىـن ياشـاپ         

ــق    ــۇ خهل ــگهن ب ــر    -20كهل ــۇئهييهن بى ــداق م ــۇرىلىرىغىچه مۇن ــىرنىڭ ئوتت ئهس
ئۇيغۇرنىــڭ قهلبىــدە پهقهت مهدەنىــيهت . قمىغــانسىياســى دائىــرىگه قاۋىلىــپ با

ــدۇر    ــى چىگرى ــىدىكى ھهقىق ــانالر ئارىس ــال ئىنس ــداق  . پهرقى ــۈركىيهدە مۇن مهن ت
قاچتـا بىـر قسىسـم    -يىلالردىكـى قـاچ  -1960ئېيتىلىشـىچه  . گهپلهرنى ئاڭلىغان

ئهينـى چاغـدا بـۇالرنى    . غان پاسپورتى بار ئۇيغـۇرالر ئافغانىسـتانغا قاچقـانىكهن   فئا
ت نىڭ مۇسـاپىرالر مهھكىمىسـى كۈتىۋېلىـپ نهگه يهرلىشىشـنى خاھلىسـا      ب د 

ئۇيغــۇر مۇســاپىرالر . شــۇ يهرگه ئورۇنالشــتۇرىدىغانلىقى ھهققىــدە ۋەدە بهرگهنىــكهن
ــالالپتىمىش    ــتاننى تـ ــهئۇدى ئهرەبىسـ ــۈركىيه ۋە سـ ــڭ  . تـ ــا دەپ بهرگهنلهرنىـ ماڭـ

بولســا ئۇيغۇرالرنىــڭ ئېيتىشــىچه ئهگهر ئــۇالر ئامېرىكــا يــاكى ياۋرۇپــانى تاللىغــان 
ئهينـى چاغـدا مهنمـۇ بـۇ گهپـكه      . بۈگۈنى ئۈچۈن كۆپ مهنپهئهتلىـك بولىمىشـكهن  

ۋاھـــالهنكى بېشـــىمدىكى مۇســـاپىرلىق سهۋداســـى يهنه قوزغۇلـــۇپ  . قوشـــۇلغان
دان ئاتىلىرىمىزنىـڭ قىلغىنىنـى   رمدە ئهشـۇ سـهرگه  ۈنۈئۆزەمنى ئامېرىكىدا كۆرگ

ئۇالرنىــڭ ئامېرىكــا . وغرا چۈشــهندىمپۈتــۈنلهي تــوغرىكهن دېمىــگهن بولســاممۇ تــ
ياكى ياۋرۇپانى تاللىماي ئۆزىنىڭ مهدەنىيهتتىكى تۇغقـان ۋە يېقىنلىـرى بولغـان    
سهئۇدى ۋە تـۈركىيهنى تاللىشـى قانـداقتۇر ئۇالرنىـڭ نـادانلىقى يـاكى قـاالقلىقى        

ھهر قانداق ئىنسان تهبىئىكـى، ئـۆزىگه دىـن، ئـۆرپ ئـادەت، پىسـخىكا       . ئهمهسكهن
ــارلىق ــلهن     قاتــــ ــىلهر بىــــ ــدىغان كىشــــ ــېقىن كېلىــــ ــن يــــ جهھهتلهردىــــ
ــىپ ئۆتهلهيــــدىكهن، خۇشــــاللىقىدىن تهڭ ھوزۇرل    ئاســــانراق پ ۇنــــۇچىقىشــ

بىـر ئۇيغـۇر بىـر تۈركىيهلىـك تـۈرك بىـلهن       . قايغۇسىنى تهڭ كۆتۈرىشـهلهيدىكهن 
ــېزىدۇ   ــلىقنى سـ ــال ئوخشاشـ ــۆز بىلهنـ ــز سـ ــى ئېغىـ ــر  . بىرىنچـ ــۇر بىـ ــر ئۇيغـ بىـ

بـۇ خىـل ھىـس    . ىـدىنال ئورتـاقلىقنى ھىـس قىلىـدۇ    مۇسۇلماننىڭ بىـرەر قىلىق 
مهسـىلهن، بىـر كـۈنى    . تۇيغۇالر ئىنسانالرنى بىر بىرىگه تهبىئـى يېقىنالشـتۇرىدۇ  

ــارات    ــادىكى داڭلىــــق ئاخبــ ــۇئهللىم گهپ ئارىلىقىــــدا دۇنيــ بىزنىــــڭ بىــــر مــ
سـىلهر  «ئورگانلىرىنى ساناپ كېلىـپ سـىنىپتىكى ئهرەب بـاال بىـلهن ماڭـا قـاراپ      

. دەپ ســـــورىدى» ېلۋىزىيهســـــىنى ھـــــازىرمۇ كۆرەلهۋاتامســـــىلهر؟ئهلجهزىـــــرە ت
ــڭ   ــۇچىمىز مېنىــ ــقا   قهيهرئوقۇتقــ ــدۇ، نىمىشــ ــى بىلىــ ــن كهلگهنلىكىمنــ دىــ

ــاال بىــلهن بىــر     ــالىالردىن ســورىماي مېنــى ئهرەب ب ســىنىپتىكى باشــقا خهنســۇ ب
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ئـۇ ئهلجهزىـرە   . قاتارغا قويـۇپ سـۇئال سـورايدۇ؟ مهن بـۇنى مۇئهللىمـدىن سـورۇدۇم      
يىســــىنىڭ گېپــــى چىققانــــدا ئهرەب بــــاال بىــــلهن ئىككىمىزنىــــڭ      تېلۋېزى

ســـىنىپتا . كــۆزلىرىمىزدىن قىـــزىقىش ئىپـــادىلرىنى كــۆرگهنلىكىنى ئېيتتـــى  
باشقا ئهللهردىـن كهلـگهن بهزى ساۋاقداشـالرنىڭ قىلىقلىـرى ياقمىسـا ئهرەب بـاال       

ــالىمىز  ــز تهبىـــئىال بىـــر بىرىمىـــزگه قارىشـــىپ قـ ــا . بىـــلهن ئىككىلىمىـ ھهتتـ
خوشـنا  . گىلىـزچه تهلهپپۇزىمىزمـۇ يېقىنلىشـىپ قالىـدىكهن    ېنزنىڭ ئئىككىمى

شـــىتاتقا ئوقۇشـــقا كهلــــگهن ئۇيغـــۇرچه ئوقۇغـــان بىــــر ئـــۇكىمىز كېلىــــپال      
ــۈرك       ــۇپ، تـ ــلهن تونۇشـ ــالىالر بىـ ــۈرك بـ ــپ تـ ــجىدكه بېرىـ ــى مهسـ مهكتهپتىكـ

ــاپتۇ    ــۇزاق ياش ــرىپلىقتىن ئ ــاق يهپ غې ــخانىلرىدىن تام ــتهپكه  . ئاش ــۇر مهك مهزك
بىر خهنچه ئوقۇغـان قىـز خهنسـۇالر ھېلىقـى ئۇيغـۇر بـالىنى تېپىـپ         كهلگهن يهنه

ــۇ    ــۇنى ئىزدىمهپت ــچه ئ ــۇرۇپ بهرمىگى ــا تاپش ــى   . قولىغ ــۇ قىزن ــز ئ ــۇر ئېنىمى ئۇيغ
ئىككى ھهپته ياتىقىـدا تۇرغـۇزۇپ باشـقا بىـر شـهھهردىكى تۇغقىنىنىـڭ قېشـىغا        

مان مېنىـڭ ئىككـى بېنگـال خوشـنام بـار، بىـرى مۇسـۇل       . يولغا سېلىپ قويۇپتـۇ 
ئـــۆز مىللىتىـــدىن  ڭمۇســـۇلمان بېنگـــال خوشـــنام ئۆزىنىـــ. يهنه بىـــرى ئهمهس

جىـددىي يارىـدەم الزىـم بولسـا     . بولغان تام خوشنىسىدىن مېنـى ياخشـى كۆرىـدۇ   
 .بېنگال مىللهتدېشىغا دېمهي ماڭا دەيدۇ

رامازانـــدا بىـــر لىۋىيهلىـــك مۇســـۇلماننىڭ ئـــۆيىگه ئىپتارغـــا تهكلىـــپ        
ۇنى بايقىدىمكى، ھهمـمه ئۇيغۇرنىـڭ ئۆيىـدە بـۇرۇن بـار      ھهيرانلىقتا ش. قىلىندىم

ۋە ھـــازىرمۇ قىســـمهن بـــار بولغـــان ئىۋرىـــق، پـــاالز، تهكىـــي دېگهنـــلهر شـــىمالى 
ــاركهن     ــدىمۇ ب ــڭ ئۆيى ــامېرىكىلىق ئهرەبنى ــر ئ ــگهن بى ــدىن كهل ــاق . ئافرىقى تام

تارتىلغاندا بىزنىـڭ سامبۇسـىغا ئوپمـۇ ئوخشـاش بىـر يىمهكلىـك دىققىتىمنـى        
  .بىزنىڭ سامبۇسىنىڭ دەل ئۆزى. ىسمى سامۇسا ئىكهنتارتتى، ئ

پارىسـچه كـۆپ؟ ئۇيغـۇر     -ئهمدى مۇقاملىرىمىزنىڭ ئىسمىدا نىمىشـقا ئهرەب 
تېبابىتىـدە نىمىشــقا ئهرەب پارىسـچه كــۆپ؟ لېۋىيهلىـك ســاھىپخان بىــلهن ئهرەب    

ئهرەبلهرنىـــڭ مۇقـــامى بىزنىڭكىـــدەك تولـــۇق . مۇقاملىرىـــدىن ھـــوزۇر ئالـــدۇق
ــكهن ھه ــازكهن  ئهمهس ــۆپ ئ ــدىن ك ــانىمۇ بىزنىڭكى ــىم  . م س ــر قىس ــى بى بىزدىك
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بىزدىكى شـىئېالرنىڭ ئاھـاڭى بىـلهن    . تېبابهتكه دائىر پهرھىزلهر ئۇالردىمۇ باكهن
تېخىمـــۇ . ئۇالرنىــڭ شــىئېر ئوقۇغانــدىكى ئاھـــاڭى يېقىنلىشــىپ قالىــدىكهن     

قىزىـــق يېـــرى بىزدىكـــى كـــارىز شـــىمالى ئافرىقىـــدىكى مۇســـۇلمانالردىمۇ       
داستخاندىكى پولـۇ، شـورپا، سامبۇسـا، قۇيمـاقتىن تارتىـپ سـۇپىدىكى         .نبارئىكه

ــك     ــارىمىزدىكى جۇغراپىيىلى ــق ئ ــۇن نهرســىلهردىكى يېقىنلى مۇشــۇككىچه نۇرغ
دېــمهك مىــڭ ئىككــى يــۈز  . يېراقلىقنــى دەقىــقه ئىچىــدە يــوق قىلىۋېتىــدىكهن 

نهچــچه يىللىــق مۇســۇلمان ئۇيغۇرغــا تهكلىماكانــدىن ســهھرايى كهبىـــرگىچه       
ــىدىكهن  ي ــنكهن، يېقىنلىشــ ــه يېقىــ ــمه نهرســ ــوقكهن، ھهمــ ــه يــ ــات نهرســ . اپيــ

ــڭ  ــدۇ  « پهيغهمبىرىمىزنى ــى بىلى ــگهن رەببىن ــۆزىنى بىل ــىنى  » ئ ــگهن ھهدىس دې
  .كهنۇدۈنۈبۇالرمۇ بىزدەك چۈش

ــاق    ــارلىق خهزىــنىلهر ئورت دېــمهك بىزدىكــى تېبــابهت، ئهدەبىيــات، مۇقــام قات
مهزكــــۇر ســــاھهلهردە ئورتــــاق ئىســــالم مهدەنىيىــــتىگه باغالنغــــان بولغاچقــــا، 

ــران قالىــدىغان ھادىســه ئهمهســكهن   ــۇ . ئاتالغۇالرنىــڭ كــۆپلىكى قىلچىمــۇ ھهي ب
خــۇددى ياۋرۇپــا تىللىرىــدا پهن، ئهدەبىيــات، تېبــابهت ۋە مۇســىكا ئاتالغۇلىرىنىــڭ  

ھازىرقى ياۋرۇپـا تىللىرىـدىمۇ التىـنچه سـۆزلهر     . التىنچه بولغىنىدەك بىر ئىشكهن
تــۈركىيهدە بىــز ئۇيغــۇر تېبــابىتى دەۋاتقــان تېبــابهتنى       ھــازىرغىچه. بهك كــۆپ

ــدىكهن   ــابىتى دەيـ ــالم تېبـ ــاق پهن ۋە    . ئىسـ ــات، ئورتـ ــاق ئهدەبىيـ ــۋەتته ئورتـ ئهلـ
ــاكى      ــڭ ئهرەب ي ــدا ياشــىغىنىمىز بىزنى ــاق دىن ــر ئېلىــپ ئورت ــابهتتىن بهھى تېب

ــۋەتته  ــهندۈرمهيدۇ ئهلــ ــى چۈشــ ــۇپ كهتكهنلىكىمىزنــ ــارىس بولــ ــىلهن، . پــ مهســ
ئهرەبـچه بولغــان بىـلهن ھهر قانـداق ئـادەم بىـرال ئــاڭالپ      -ى پـارىس مۇقامنىـڭ نـام  

ــدۇ   ــىمايدىغانلىقىنى بىلىــ ــنىڭكىگه ئوخشــ ــڭ ئهرەبــ ــڭ مۇقامىنىــ . ئۇيغۇرنىــ
تېبــابېتىمىز ئوخشــىغان بىــلهن شــۇ تېبــابهتنى ئــۆز شــارائىتىغا مــاس تهرەققىــي  
قىلدۇرغان ھهم ھازىرغىچه سـاقالپ كـېلهلىگهن مۇسـۇلمان مىللهتتنىـڭ ئۇيغـۇر      

 .ۋە ئوردۇ ئىكهنلىگىنىمۇ مۇسۇلمان دۇنياسى بىلىدىكهن، ھهم بىلىۋېتىپتۇ
مهدەنىيهتنىــڭ پايــانى بــويىچه ئېيتقانــدا ئۇيغۇرغــا شــىمالى ئافرىقىــدىن       
بالقانغىچه، قارا دېڭىز بويلىرىدىن سـهددىچىنگىچه، ئالتـاي تاغلىرىـدىن مۇمبـاي     

ــرىگىچه  ــانى  ( مهھهلىلىــ ــاي دەپ يازغــ ــۇرالر مۇمبــ ــۇرۇن ئۇيغــ ــازىرمۇ بــ كهن، ھــ
ھىندىستانلىقالر مۇسـتهملىكچىلهرنىڭ تامغىسـى بېسـىلغان بومبـاي سـۆزىنى      

ئۇيغــۇرالر . بولغــان توپراقالرنىــڭ ھىــچ بىرســى يــات ســانالمايتتى) يامــان كۆرىــدۇ
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ــبىگه      ــان قهلــ ــانىغاچ بىپايــ ــاھىبى ســ ــڭ ســ ــان مهدەنىيهتنىــ ــۆزىنى بىپايــ ئــ
ــاراۋەرلىكى ۋە ھهمدە  ــلىقى، بـ ــانىيهتنىڭ قېرىنداشـ ــارەت  ئىنسـ ــدىن ئىبـ ملىكىـ

دىيارىمىزغــا كــۆچمهن بولغــان . قىممهتلىــك روھنــى تېڭىــپ بۈگــۈنگه ئۇالشــقان
خهنسۇ تىللىق مۇسۇلمانغىمۇ، موڭغـۇل تىللىـق المـاغىمۇ، ئهپـكهش كۆتىرىـپ      

ئۇيغـۇر نىمىشـقا كـۆك كـۆز، سـېرىق      . كهلگهن مۇھتاجغىمۇ تهڭ قۇچاق ئاچقـان 
ئاسـىيادىكى قىرغىـز، قـازاق، تاتـار،     چاچنى يامان كۆردى؟ چۈنكى ئۇيغۇرنىڭ ئورتا 

كـۆز سـېرىق چـاچلىق روسـالرنىڭ زۇلمىـدىن       كئۆزبېك قېرىنداشـلىرى شـۇ كـۆ   
ئۇيغـۇر ئـۇالردىن ئـۆزى ئهڭ مـۇقهددەس     . غىندىىپ ئۇيغۇر توپراقلىرىغـا سـ  ىقېچ

ــدى    ــولغىنىنى ئاڭلىــ ــهندە بــ ــك دەپســ ــڭ قانچىلىــ ــدىغان ئىتىقادىنىــ . بىلىــ
ايرۇپىالنلىرىنىـڭ تـارىم ئاسـمىنىدا ئۇيغـۇر     يىلـالردا رۇس ئ -30ئاڭلىمىغانلىرى 

پهرزەنتلىرىنى قانچه قېتىم قانـداق ئوۋلىغـانلىقىنى كـۆردى، ئاپتۇماتلىرىغـا يهم     
ــدى ــالنغان  . بولــ ــدىن باشــ ــاقۇپ بهگ دەۋردىــ ــوزاق،   80يــ ــق تــ ــچه يىللىــ نهچــ

رۇسـالرنى ئۇيغۇرالرنىــڭ    قىرغىنچىلىـق، بۇالڭچىلىـق، سىياســىي نهيرەڭۋازلىـق   
مهدەنىيهتتىكـى پاياننىـڭ قسىلىشـى ئۇيغۇرنىـڭ روھىنـى      . قىلـدى نهزىرىدە يات 

ــۈك    ــدىكى بۇيــ ــاقلىقى ھهققىــ ــانىيهتنىڭ ئورتــ ــدىكى ئىنســ ــىقتى، قهلبىــ ســ
ــۇق     ــدىغان ئوتلـ ــپ تۇرىـ ــلىگه تهپچىـ ــان نهسـ ــدى، ئىنسـ ــۇيغىلىرىنى زىدىلىـ تـ

ــۇزالتتى  ــۈرىكىنى مـ ــتىم    . يـ ــالر، يېـ ــكه قېقىلىشـ ــلهر، چهتـ ــدىكى چهكـ چىگرىـ
ــۇرنى   ــالر ئۇيغ ــمه     قالدۇرۇش ــۇالر ھهم ــتۇردى، ئ ــڭ يېپىش ــۇ چى ــۈكىگه تېخىم ئۆزل

بارلىقىدا پهقهت ئۆز ئـاۋازىنىال ئاڭالشـنى ئـارزۇاليتتى، پۈتـۈن تهئهللۇقاتىـدا پهقهت      
ــى   ــىنى تىلهيتت ــدى بولۇش ــوۋىلىرنىڭال ھى ــى   . ب ــز تىلىمىزدىك ــۈن بى ــۇڭا بۈگ ش

رغا پارىسچه سـۆزدىن بىئـارام بـولىمىز، پاكىسـتان، يـاكى ھىندىسـتانلىقال       -ئهرەب
شــۇ خهقــلهردەك تونۇرغــا نــان    . ه ســىغمايدۇ گئوخشــىغان تهرىپىمىــز كــۆزىمىز  

ــدىغانلىقىمىزنى      ــازار دەي ــازارنى م ــازار، م ــازارنى ب ــدىغان، ب ــدىغان، سامســا يهي ياقى
بىلســهك نــېمه بولــۇپ كېتهرمىــز؟ بــۇ چىگرىنىــڭ رەھىمســىز سۇۋغىســىمۇ؟       

ــيه پهقهت  ــۇرىي ھهدىـ ــان    مهجبـ ــرەت، گۇمـ ــاق، يهنه نهپـ ــۇلىمۇ؟ يـ ــداش، شـ ، قېيـ
مهنچه بۇ رىياللىقنىـڭ پهقهت بىـر تهرىپـى، قىسـمهن     . جاھىللىق ۋە ئهسهبىيلىك
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چىگرىسـىز تهپهككۇرغـا كـۆنگهن بـۇ      بىپايان قهلب ۋە  نهچچه مىڭ يىللىق. يۈزى
قهۋم يهنه مــۇتلهق مهنىــدە چهكســىز تهپهككــۇر ھۆرلــۈكى ۋە قهلــب كهڭلىكــى       

 .خىيالىدا ئۈنسىز ياشىماقتا
ن مهدەنىيىتىمىزدە مهۋجۇد بولغان باشـقا مىللهتـلهر بىـلهن    بىز ئۇيغۇر ئۈچۈ

ــارلىقىمىزدۇر   ــايلىقىمىز ۋە ب ــڭ ب ــاقلىقالر بىزنى ــداش ۋە  . ئورت ــا خوشــنا تىل ئهمم
ــق ۋە     ــۋىي يېقىنلىــــ ــارىمىزدىكى مهنىــــ ــلهن ئــــ ــلهر بىــــ ــداش خهلقــــ دىنــــ

ئۇيغۇرغا خـاس مىللـي پاسـىلنى ئىنكـار قىلماسـلىقى كېـرەك، ھهم         ئورتاقلىق
دېگهنلىـــك دەل » جوڭگـــۇ مۇســـۇلمانلىرى«مېـــدىيهلهردە . لمايـــدۇئىنكـــار قىال

ــي     ــاس مىللـ ــۇرغىال خـ ــى ئۇيغـ ــلىقىدىن، توغرىسـ ــڭ خاسـ ــڭ ئۇيغۇرنىـ دۇنيانىـ
ــانلىقىنى     ــاتوغرا خهۋەردار بولۇۋاتقـ ــانلىقىنى ۋە نـ ــخهۋەر قېلىۋاتقـ ــىلدىن بىـ پاسـ

ىمىز ئاتـا بـوۋ    .نـى يۈكلهيـدۇ  » يـاغلىق قاپـاقالر  «بۇ بىزگه ئارتۇقچه . چۈشهندۈرىدۇ
ــا       ــۇپ بولس ــمىتىمىزگه مهنس ــاش قىس ــدا ياش ــيهت پايانى ــگهن مهدەنى ــاپ كهل ياش
مىللــي پاســىلىمىزنى ســاقالپ قــېلىش ھــازىر ئىرادىمىــزگه بــاغلىق بولــۇپ        

 يبىر مىللهتنىڭ مهلۇم مهدەنىيهتتىكـى كهڭلىكـته مهۋجـۇدلىقى تـارىخى    . قالدى
لىكىنــى ئــۆزى ھادىســه، مهزكــۇر مىللهتنىــڭ يۇقــارقى مهدەنىــيهت كىم   ۋە رىيــال

ياشــاۋاتقان سىياســىي چىگراغــا توقۇنۇشــتۇماي تهكىتلىشــىمۇ تامــامهن ھهقلىــق 
 .ۋە مۇمكىندۇر
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ــدىكى    ــۇرالر ھهققىـ ــڭ ئۇيغـ ــر ياۋرۇپالىقنىـ ــى   بكىتابىـ ــداق گهپنـ ــدا مۇنـ ىـ
ــدەك قىلغــان ــۇرتى    « : كۆرگهن ــۆز ي ــۆز ئىچىــدە بىــر بىــرىگه ئ ــادا ئ ئۇيغــۇرالر ياۋرۇپ

ــۆزىنى ئۇيغــۇر تــۈرك دەپ تونۇشــتۇرىدۇ،     دۇ،ۇلهن تونۇشــتۇرۇلبىــ ياۋرۇپالىقالرغــا ئ
نچه ئۇالرنىـڭ مۇسـۇلمانلىقىال سـاقلىنىپ    ۈلېكىن ياۋرۇپالىقالرنىڭ ئېسىدە كۆپ

- 90 كىتـــاپئهلـــۋەتته بـــۇ ( »دۇ، ئۇيغۇرلـــۇقىنى بىلىـــدىغانالر ســاناقلىقال ۇقــال 
ــڭ     ــازىر بۇگهپلهرنى ــان، ھ ــىدا چىقق ــڭ بېش ــاك   يىلالرنى ــى چ ــاخىرقى جۈملىس ئ

ئـۆزىنى قانـداق تونۇشـتۇرۇش مهسىلىسـى       ۋەتته، بۇ يهردە كىمنىڭلئه). باسمايدۇ
موھىم ئهمهس، موھىمى ئۇيغـۇرالر ھهققىـدىكى تونۇشـنىڭ پهلهمپهيسـىمانلىقى     

ــۇالرنى    ۋە ــڭ مۇشـــــ ــازىر مهتبۇئاتالرنىـــــ ــۇنداقال ھـــــ ــۇجىمهللىكى، شـــــ مـــــ
كېــــيىن جوڭگــــۇ ۋە دۇنيــــا   ئــــۈرۈمچى ۋەقهســــىدىن  . تارقىتىۋاتقانلىقىــــدۇر

ــدى     ــا ئېلىنـ ــىز تىلغـ ــامى مىسلىسـ ــڭ نـ ــدا ئۇيغۇرنىـ ــارا  .مهتبۇئاتلىرىـ خهلقئـ
ــاتالر ــۇرنى مهتبۇئ ــىمان      ئۇيغ ــارقى پهلهمپهيس ــويىچه يۇق ــى ب ــيهت تهۋەلىك مهدەنى

ــۋىرلىدى  ــلهن تهسـ ــۇش بىـ ــىلى خهۋەرلهردە    .تونـ ــهل تهپسـ ــۇلمان «بهزى سـ مۇسـ
ــۇرالر ــۆزلهيدىغان جو  . …ئۇيغ ــۈركچه س ــۇالر ت ــۇلمانلىرى ئ ــۇ مۇس ــدەك » ڭگ دېگهن

ــانالر ئاساســى ســالماقنى ئېگىلىــدى  ــاۋال   . باي ــدە بىــز ئ ــمهك دۇنيانىــڭ نهزىرى دې
مۇســــۇلمان دەپ تونۇلــــدۇق، ئانــــدىن تــــۈركچه ســــۆزلهيدىغانلىقىمىز تىلغــــا  

يهنـى بۈگـۈنكى دۇنيـادا    . ئېلىندى، ئۇيغۇرلىقىمىز بولسا ئهڭ ئاخىرىغـا تىزىلـدى  
ئـاۋال ئۇنىـڭ چـوڭ جهھهتتىكـى مهدەنىـيهت        بهرگهنـدە ئىنسانالر بىر بىرىگه باھا 

كهن، ئانـدىن دائىرىنـى سـهل تارايتىـپ     ۇدۇتهۋەلىكىنى بىرىنچى بولۇپ تىلغـا ئـال  
ــۇ   ــۋىرلهيدىكهن، شــ ــى تهســ ــدىكى مهدەنىــــيهت تهۋەلىكىنــ ئىككىنچــــى قهدەمــ

بـۇ  . مىللهتنىڭ ئهڭ نىگىزلىك مهۋجـۇد خاسـلىقى ئهڭ ئاخىرىغـا تىزىلىـدىكهن    
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ڭ بىزنى ياخشى بىلمهسـلىكىمۇ يۇقـارقى پهلهمپهيسـىمان تونۇشـقا     يهردە دۇنيانى
  .سهۋەپ بولماقتا، ئهلۋەتته

ــائىتى   ــا جامـ ــان دۇنيـ ــدە مهلۇماتســـىز قالغـ ــۇرالر ھهققىـ ــى -2009ئۇيغـ يىلـ
ئۇيغۇرالرغـا ئائىــت ئېنگىلىــزچه،  . ئىيولـدىن باشــالپ خهۋەردار بولۇشـقا باشــلىدى  
ــچه، پ   ــپانچه، ئهرەبـ ــوزچه، ئىسـ ــاپۇنچه، فرانسـ ــانچه  يـ ــانچه، ئىتالىيـ ــچه، گېرمـ ارىسـ

ــازىرى ئىنتــايىن ئىتتىــك بولــدى كىتاپ يېزىلىــپ   ئۇيغۇرغــا ئاالقىــدار. الرنىــڭ ب
الر كىتــاپۋە تــۈركچه  نهشــىر قىلىنالمــاي قالغــان يــاپۇنچه، ئىنگىلىــزچه، ئهرەبــچه  

ئۇيغــۇر يازغۇچىلىرىــدىن بىرقىســىمالرنىڭ . كهينــى كهينىــدىن نهشــر قىلىنــدى
بىـر  . كى چوڭ تىلالرغـا تهرجىـمه قىلىنىـپ نهشـىر قىلىنـدى     ىئهسهرلىرى دۇنياد

لـېكىن ئۇيغـۇرالر ھهققىـدىكى    . قىسىملىرى خهلقئـارالىق مۇكاپاتالغـا ئېرشـتى   
كاللىســىغا ئورنــاپ  كىشــىلهرنىڭ ى ئايرىلىــپ،اســخات -بــۇ بىلىملهرنىــڭ تــوغرا 

ــاۋىي    ــۇ ۋە دۇني ــۈرمىگهچكه جوڭگ ــاتالردائۈلگ ــۇدلىقى ۋە  مهتبۇئ ــڭ مهۋج  ئۇيغۇرنى
ئۆتمۈشــــى چــــاال، قااليمىقــــان ۋە غــــۇۋا يوســــۇندا ھهر خىــــل ئىزاھالنــــدى،       

ــا ــدى،     ھهتت ــۇز قىلىن ــا تهلهپپ ــوال خات ــمىمۇ ت ــدە  ئىس ــىلهن، بهزى ــۇر«  مهس  ،»يۇغ
ئاتـا مىـراس   . دېگهنـدەك نـامالر بىـلهن ئاتالـدى    » ئۇيگـۇر « ،»ۋىيغىـر « ،»يۇغۇرت«

ــدى   ــۇز قىلىن ــل تهلهپپ ــاتلىرىمۇ ھهرخى ــڭ ئ ــۈرۈمچ. زىمىنىمىزنى ى شــهھرىمىز ئ
گهرچه ئۇغــۇز بوۋىمىزنىــڭ مۇبــارەك قىسسهســىدىن ئــورۇن ئالغــان، قۇچــۇ ئۇيغــۇر  

يازلىق ئارامگاھلىرىدىن بىـرى بولغـان مۇبـارەك تـوپراق بولسـىمۇ،        خانلىرىنىڭ
» ۋۇلۇمــــۇچى«،»ئــــۇرۇمكى«،»يــــۇرۇمچى«دۇنيــــا ئۇنىــــڭ ئىســــمىنى بهزىــــدە 

هرنىــڭ نامىمىزغــا تىلــى ئهلــۋەتته، بهزى مىللهتل ...ئېيتىــپ كهلــدى  دېگهنــدەك
ــۇزاق    ــڭ ئــ ــوھىمى دۇنيانىــ ــېكىن ئهڭ مــ ــيهت، لــ ــدىغانلىقى ئهمهلىــ كهلمهيــ
ئهسـىردىن بېــرى بىــزدىن بىــخهۋەر قالغـانلىقى ۋە خاتــا مالۇمــاتلىق بولغــانلىقى   

دۇنيانىــڭ ئۇيغــۇر ھهققىــدە خاتــا مهلۇماتالنــدۇرۇلغانلىقىنى . ئاساســلىق ســهۋەپ
ــڭ بهز  ــۇرت ناملىرىمىزنى ــى ي ــپ  ئهڭ ئاددىيىس ــۆلچهمگه مۇخالى ــارالىق ئ ى خهلق

  (Kuqa)»كۇچــــا«مهســــىلهن، . يېزىلغانلىقىــــدىنال كۆرىــــۋېلىش مــــۇمكىن
يـاكى  » ق«نـى دۇنيـا   « Q» بـۇ يهردېكـى پىنيىـنچه    ( Urumqi) («»ئۈرۈمچى«  ۋە
، )ئونسـۇ ( بىـز بهزىـدە غهرپ ئاخباراتىـدا ئـۇرۇمكى، كۇكـا، ۋېنسـۇ       ). ئوقۇيدۇ، » ك«

ك نـــامالرنى كۆرســـهك ۋەئاڭلىســـاق ئېچىنىمىـــز، دېگهنـــدە) پهيـــزاۋات(جىياشـــى
ــۇز      ــوغرا تهلهپپ ــاقلىۋېلىش، ت ــته بىرســىنىڭ ئىســمىنى ئېســىدە س چــۈنكى غهرپ
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ــارىتى    ــڭ بىشـ ــراپ ۋە ھۆرمهتنىـ ــهتكهن ئىتىـ ــىگه كۆرسـ ــۇ كىشـ ــنىڭ شـ قىلىشـ
ــان   ــادەتكه ئايالنغ ــى ئ ــا    . ئىكهنلىك ــۇچه پىنيىنغ ــاملىرىمىز خهنس ــڭ يهر ن بىزنى
تىلىــــدىكى ئاخباراتلىرىــــدا  ۇنىــــڭ ئىنگىلىــــزتارتىــــپ يېزىلغاچقــــا ۋە جوڭگ

شـى  ۇنىـڭ خاتـا قوللۇن  مهتبۇئاتالرخهنسۇچه بويىچه تهلهپپۇز قىلىنغاچقا دۇنيـاۋىي  
ــپ چىققــان  ــۇغهت، خهرىــته     . كېلى ــان ئىنگىلىــزچه ل ــۇدا نهشــىر قىلىنغ جوڭگ

قاتارلىقالرغــا ئۇيغـــۇر يهر نــاملىرى، كىشـــى ئىســىملىرى پۈتـــۈنلهي خهنســـۇچه    
يېزىلغـان، نهتىجىـدە بىـر ئۈرۈمچىنىـڭ يۇقارقىـدەك بىـر قـانچه         تهلهپپۇزى بويىچه

ــان  ــدا بولغـ ــمى پهيـ ــدى   . ئىسـ ــۇم كهلـ ــتۇرما قىلغـ ــالنى قىسـ ــر مىسـ ــر . بىـ بىـ
دوســتۇمنىڭ خهنســۇچىدا ئوقۇيــدىغان جىــيهن قىــزى تــوردا ھهدىســى بىــلهن        

گهپ قىزچاقنىـــڭ مهكتهپـــته ئىنگىلىـــزچه ئۆگىنىۋاتقانلىقىغـــا . پاراڭلىشـــىپتۇ
قىـز ئىسـمىنى   . ىمىز ئىنگىلىـزچه قىزنىـڭ ئىسـمىنى سـوراپتۇ    كهلگهندە دوسـت 

ــۇ ــاپتۇ . خهنســۇچىالپ دەپ بېرىپت ــۈپ بهرســىمۇ ئاڭلىم ــڭ . دوســتىمىز تۈزۈت ئۇنى
بـۇ يهردە  . نهزىرىدە خهنسۇچه ئىسمى ئۇنىـڭ بىردىنبىـر ئىنگىلىـزچه ئىسـمىكهن    

ئىسىم قويغۇچى مـۇئهللىم قىـز ئۈچـۈن نوپۇزنىـڭ سـىموۋۇلى، سـىنىپتا ئۇنىـڭ        
ــۇل قىلىــدىغىنى    دې ــدا زىيــاننى ئويالشــقاندا قىزچاقنىــڭ قوب ــگهن، پاي گىنــى دې

ــون نهچــچه     ــۇ ئ ــۋەتته ســىنىپتىكى ئوقۇتقۇچىســى قويغــان ئىســىم، ھهرگىزم ئهل
بىـــز . مىـــڭ كىلـــومېتىر نېرىـــدىكى ھاممىســـى تـــۈزەتكهن ئىســـىم ئهمهس     

ــۇ     جهمىيىتى ــۇدرىتى تېخىمــ ــڭ قــ ــهك نوپۇزنىــ ــخانا دېســ ــر دەرســ ــى بىــ مىزنــ
دەپــال ئاتىلىشــىغا، » جوڭگــۇ مۇســۇلمانلىرى« ئۇيغۇرالرنىــڭ . ۇكونكىرىتلىشــىد

ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىســالم مهدەنىيىتــى باغرىــدا مهۋجــۇد بولــۇپ تۇرغــانلىقى ســهۋەپ   
ئامېرىكىــدىكى بىــر قىســىم ئۇيغۇرشۇناســالر ئاخبــارات ۋاســتىلىرىنىڭ  . بولغــان

دا خاتـا تهسـىر   ئۇالرچه بۇ ئاتالمـا خهلقئـارا  . بۇنداق ئاتىشىغا تۈپتىن قارشى ئىكهن
= پهيدا قىلغاندىن باشقا، ئىچكىرىـدىكى مىللهتچـى تـورالردا ئهۋج ئالغـان ئۇيغـۇر     

. ورمـۇالنى ئومۇمالشـتۇرۇپ قويىـدىكهن   فقانخور دېگهن + تۈرك+ئهلقائىدە+ئىسالم
بۇ ئۇيغۇر بىـلهن باشـقا مۇسـۇلمان مىللهتلهرنىـڭ       ئىلمىيلىك بويىچه ئېيتقاندا

مېنىـــــڭ ئهرەب تىللىـــــق . ىلىـــــدىكهنئارىلىشـــــىپ كېتىشـــــىنى پهيـــــدا ق
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ــۇالرچه       ــۇرۇن ئـ ــتىن بـ ــۇرنى بىلىشـ ــۇالر ئۇيغـ ــىچه ئـ ــلىرىمنىڭ ئېيتىشـ تونۇشـ
دېـگهن ئاتالمـا خهنسـۇ تىللىـق مۇسـۇلمان خـۇيزۇالرنى       » جوڭگۇلۇق مۇسۇلمان«

ــۇر  «كوڭفــۇزى ھهزرەت . كۆرســىتىدىكهن ــام ئورۇنلــۇق بولســا گهپ يوللــۇق بول » ن
ــدۇ ــارىخ . دەيـ ــاپتـ ــۈزۈلمهكتكىتـ ــىس  الر تـ ــلىكلىرى تهسـ ــاقلىق دەرسـ ه، ئىتتىپـ

قىلىنماقتــا، كېلىشــىمنامه، مهســئۇلىيهتنامىلهر يازدۇرۇلماقتــا، مهنــچه ئالــدى      
ــدە      ــوغرا ئاتاشــنى ئۆگهنگهن ــامىنى ت ــڭ ن ــڭ ۋە يۇرتىنى ــڭ ئۆزىنى ــلهن ئۇيغۇرنى بى
ــۇ      ــداق ئۆزىنىم ــۇمكىن، بولمىســا بۇن ــۇق بولۇشــى م ــلهر يولل ــدىن باشــقا گهپ ئان

 .رۇشتىن ساقالنغىلى بولماي قالىدۇئۆزگىنىمۇ خاتاالشتۇ
ــۇم       ــۇق تونۇش ــر گۈيجۇل ــدىغان بى ــا ئوقۇي ــۇ يهردە ئاخباراتت ــا ب ــۈنى ماڭ ــر ك بى

ــۆرگىلى      « ــدوڭنى ك ــا ماۋزى ــنىڭ ئورنىغ ــگه بېرىش ــگه ھهج ــۇم مهككى ــان تۇل قۇرب
ــهن؟    ــداق قارايس ــا قان ــهن بۇنىڭغ ــانىكهن، س ــران   » بارغ ــدا ھهي ــۇئال قويغان دەپ س

گهپ قىلمىـدىم، پهقهت ئۇيغۇرنىـڭ مهڭگـۈ ئىنسـانغا،     ئۇنىڭغا باشـقا  . قالغانتىم
. شهخســكه چوقۇنۇشــتىن، تىزلىنىشــتىن خــالىلىقىنى چۈشــهندۈرۈپ قويــدۇم     

ئۇيغــۇرالر ھــازىر ئــۆيلىرىگه ماۋزېــدوڭ، دېڭشــىياۋپىڭ قاتــارلىق      «لــېكىن ئــۇ  
ــىدىكهن    ــى ئاسـ ــۈرۈلگهن گىلهملهرنـ ــۈرىتى چۈشـ ــڭ سـ ــدى، » داھىالرنىـ دېگهنىـ

انىــــڭ ئهمهس كهنــــت ســــېكىرتارىنىڭ مهخســــۇس ئۇنــــداقتا ئــــۇ ئــــۆي پۇقر«
ــىكهن  ــتىك مېهمانخانىسـ ــدىم» كوممۇنىسـ ــۇ. دېـ ــو    ئـ ــارا رادىئـ ــۇ خهلقئـ جوڭگـ

ئىستانسىســىنىڭ ئىنگىلىــزچه پروگراممىســىدىن ئاڭلىغــان ئۇيغۇرالرنىڭمــۇ     
ــز    ــۇر قى ــدا پهيزاۋاتتىكــى ئۇيغ ــدىغانلىقى، چاغان ــان ئۆتكۇزى ــڭ -چاغ چوكانلىرىنى

ــت« ــۇچه خهت  » بهخـ ــگهن خهنسـ ــدىغانلىقى  دېـ ــتىلهرنى تىكىـ ــان كهشـ يېزىلغـ
ــانلىقىنى دەپ بهردى  ــى ئاڭلىغــــ ــدىكى خهۋەرلهرنــــ ــدە . ھهققىــــ مهن ئىچىمــــ

ــۋىقات« ــدىم» تهش ــڭ     . دې ــر دېهقاننى ــق بى ــۇ پهيزاۋاتلى ــۇ يهنه ش ــا ئ  -2009ئهمم
يىللىــق دۆلهت بايرىمىغــا ئاتــاپ ئهجــدەرھا قولــۋاق ياســىغانلىقىنى ئېيتىۋىــدى  

ــۋەتتىم ــدىكى قورقۇنچلــۇق ئهجــدەرھا  كالالمغــا . گهپنــى بۇرى ئۇيغــۇر چۆچهكلىرى
ــدى    ــدىرى كېلىۋالــ ــى تهقــ ــدىن كېيىنكــ ــڭ بۇنــ ــدىكى ھىكايىلهرنىــ . ھهققىــ

ــمهكته    ــى تېزلهشـ ــۇر يۇرتلىرىنىـــڭ ئهجدەرھالىشـــىش قهدىمـ ئهمهلىيهتـــته ئۇيغـ
ي مهقبهرىسـىدىكى  قهشـقهرى نـاھىيه رەھبهرلىرىنىـڭ ئوپالـدىكى مهھمـۇد      . ئىدى

ئــۇ غارنىــڭ نــامى، مهھمــۇد ( زگهرتكۈزىــۋەتكهنلىكىئهجــدەرھا غارىنىــڭ نــامىنى ئۆ
كاشـــغهرنىڭ يـــاراملىق بىـــر شـــاگىرىتىنىڭ ئهجـــدەرھانى ئۆلتـــۈرۈپ خهلقنـــى  
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، كـورال رەھبهرلىرىنىــڭ ســارىخان تاغلىرىنىــڭ  )قۇتقازغـانلىقى بىــلهن باغلىنىــدۇ 
» كۆتهككـۆل «نامىنى ئهجـدەرھا تېغـى دەپ ئالماشـتۇرىۋەتكهنلىكى، خوتهنـدىكى     

ــدەرھا ــدەرھا     گه ئهجــ ــهھهرلهردىكى ئهجــ ــى، شــ ــام بېرىلگهنلىكــ ــۆلى دەپ نــ كــ
چۈشــۈرۈلگهن راۋاقــالر، قهشــقهردەكۆپۈيىۋاتقان ئهجــدەرھا شــهكىللىك بىنــاالر شــۇ   
ــىغدالماقتا       ــا س ــڭ ئېڭىغ ــگهن خهلقنى ــاپ كهل ــويى ياش ــىرلهر ب ــهھهرلهردە ئهس ش

تتـا  ئـۇ دېهقـان ھه  . مهزكۇر تونۇشۇم يهنه شۇ ئهجدەرھا قولۋاق بىـلهن قالـدى  . ئىدى
مهن ئـۇ خهنسـۇ   . دېگهنمىـش » بىز جوڭگۇلۇقالر ئهجـدەرھا ئهۋالتلىـرى  «مۇخبىرغا 

دېــگهن بــۇ ســۆزنى پهيزاۋاتلىــق دېهقاننىــڭ  » ئهجــدەرھا ئهۋالتلىــرى«تونۇشــۇمغا 
گه ئىشــهنمهيدىغانلىقىمنى، بــۇ ســۆزنى بېيجىڭغــا كېلىــپ ئىككــى  ىشــچۈشۈنۈ

ــال خوشالشــتىم   ــۆگهنگهنلىكىمنى دەپ ــداق چــۈنك. يىلــدىن كېــيىن ئ ى مهن بۇن
مهن بــۇالرنى . ئىــدىســۇئالالرغا جــاۋاپ بېرىــپ ھارغــان، قايتــا دۇچ كهلگــۈم يــوق   

يالغـان دېسـهم ئاشـۇنداق    . راست دېسهم ئهقلىمگه خـائىنلىق قىلغـان بـولىمهن   
تهشــۋىقاتالرنى رادىئــوالرنى ئــاڭالپ چــوڭ بولغــان بــۇ خىلــدىكى كىشــىلهرنى        

لىــق تهربىــيه ۋە تهشــۋىقات   يىگىــرمه نهچــچه يىل . ئىشــهندۈرۈش ئاســان ئهمهس 
ــددىيهنى   ــىڭدۈرگهن ئىـ ــۇ؟     سـ ــپىم ئۆزگهرتهلهيىتتىمـ ــز گېـ ــچه ئېغىـ ــر نهچـ بىـ

ــهندىم    ــته ئۇالرنىمـــۇ تـــوغرا چۈشـ چـــۈنكى ئۇالرنىـــڭ ئاخبـــاراتتىن   . ئهمهلىيهتـ
ــۇل  »خهۋەرلهر«كۆرىـــدىغىنى يۇقارقىـــدەك  ــورام ئۇسسـ ــال خـ ، ســـهھنىلهردە خوشـ

ــ    ــۆيۈنگهن ئ ــاردىن س ــىز ئىتىب ــان، چهكس ــلهر ئويناۋاتق ــانلىق مىللهت ــارىخ . از س ت
لىرىدىن ئوقۇيدىغىنى ئۇيغۇر شـائىرى كهكمهنىرنىـڭ خهنـزۇچه    كىتاپ  دەرسلىك

ــتازىم  « ــولمىش ئۇس ــدىن ب ــزۇالر ئهزەل ــان » خهن ــهۇر«دەپ يازغ ــرى» مهش  .نهزمىلى
ــپاتالنغان  ( ــان ئىسـ ــانلىقى ئاللىقاچـ ــڭ يالغـ ــاۋاتقان  ) بۇنىـ ــۇر ياشـ ــچه ئۇيغـ مهنـ

مهدەنىيهتنـــى ۋە ئۇنىـــڭ ھهقـــدارلىرىنى ئۆزىـــدىن ئۇيغـــۇر ياراتقـــان   تـــوپراقنى،
ــۇ   .تولىمــۇ خهتهرلىــك  ئهجــدەرھاغا مايىــل قىلىــپ تهشــۋىق قىلىــش  تانغــان، ب

جوڭگـۇ پـۇقرالىرى بولۇپمـۇ ئـاۋام خهلقـقه خاتـا         چىگرانىڭ ئىچـى ۋە تېشـىدىكى  
 .ئۇچۇر، دۇنياغا خاتا چۈشهنچه بېرىپ قويىدۇ
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ــالمه زەمهخشــهرى  شــهرق دا ــرەت ئالمىغۇچىالرنىــڭ  «ناســى ئهل ــا ئىب ــۇ دۇني ب
ئامېرىكىـــدا تـــۇنجى . دەيـــدۇ» ھهســـرەتلىرى ۋە كـــۆز ياشـــلىرى بىـــلهن تولغـــان

شــــــكه ۋە ھىسىداشــــــلىققا چۈشۈنۈقېتىملىــــــق خاتالىقنىــــــڭ كــــــۆپىنچه 
ــۇر   ــرەت ۋە ئىتىراپتــ ــاچقۇچى ئىبــ ــىدىكى ئــ ــتىم  . ئېرىشهلىشــ ــى قېــ بىرىنچــ

دۇ، ئهگهر قايتا سـادىر بولسـا بـۇنى ئـاقالش     ۇىرلهپ قويۇلئۆتكۈزۈلگهن خاتالىق خات
مهنـچه رىيـاللىق ۋە تارىخىنىـڭ بىـزگه     . مۇمكىن ئهمهس، جازاالنغىنى جازاالنغـان 

ــۇر ۈگۈئ ــدىغىنى ئىبرەتت ــى   . تى ــالىق ۋە تهجرىبىلهرن ــارىخ خات ــاللىق ۋە ت ئهگهر رىي
ــدىكهن،     ــلهن يېزىلمايـــ ــهمىميىلىك بىـــ ــتا ســـ ــان ئاساســـ ــراپ قىلغـــ ئىتىـــ

زىـددىيهتتىن ئىبــرەت  . لهنمهيـدىكهن، زىـددىيهتنىڭ مهنبهسـىگه ئايلىنىـدۇ    يهكۈن
ــڭ       ــر خهلقنىـ ــىلهر بىـ ــدىغان كىشـ ــرىبه يهكۈنلهيـ ــاجرادىن تهجـ ــدىغان، مـ ئالىـ

ــۇ  . ئىلىمــدارلىرى ۋە ئهمهلدارلىرىــدۇر كىيــورى خانىمنىــڭ تهرجىمهالىــدىكى مۇن
ــات  ــۇرالر پ ــدۇ،   -ق ــپ قالى ــىمگه كېلى ــات ئېس ــ «پ ــۆيۈملۈك دەپ قارىغ ــهن س ان س

ــۈرۈپ       ــا تۈك ــامال ئۇنىڭغ ــهت تاپس ــاڭ مهن پۇرس ــۇرىي تاڭس ــا مهجب ــهڭنى ماڭ نهرس
بـۇ چاغـدا سـېنىڭ    . قويۇشۇم، ھهتتا ئۇنى يهر بىلهن يهكسـان قىلىشـىم مـۇمكىن   

ســـېنى . دۇ، ئـــارىمىزدا كېلىشتۈرگۈســـىز نىـــزا چىقىـــدۇۇغـــۇرۇرۇڭ پايخـــان بولـــ
ــڭ   ــدۈرگىنى مېنىـ ــىلىق«نهپرەتلهنـ ــا » ياخشـ ــانلىق«قـ ــدىغان قايتتۇ» يامـ رىـ

لىقىــم، مېنــى ئهسهبىيلهشــتۈرگهن نهرســه دەل ســېنىڭ زورلۇقــۇڭ،       » قــاالق «
ســېنىڭ . شهخســىيهتچىلىكىڭدۇر، ســېنىڭ مىللتىــڭ، مهدەنىيىتىــڭ ئهمهس   

ــتۇرىۋاتقان     ــىز داۋامالشـ ــىز، مۇرەسسهسـ ــىز، ئويلىنىشسـ ــڭ؛ ئىتىراپسـ خاتالىقىـ
. »مهجبۇرالشــلىرىڭ مېنــى ســاڭا ۋە ســېنىڭ ھهمــمه نهرســهڭگه ئــۆچ قىلــدى       

قىلـدۇرۇش ئۈچـۈن كهلـگهن      »تهرەققىـي «كىيۇرى خانىم ئهينـى چاغـدا پولشـانى    
ــايتقىچه      ــتىن ق ــاڭغىچه ۋە مهكتهپ ــتهپكه م ــگه مهك ــڭ ھهيكىلى رۇس گېنىرالىنى

مهدەنىــيهت جهھهتـتىن ئهســلىدە مهلـۇم ئورتاقلىقالرغــا   . تۈكـۈرۈپ ئۆتىدىكهنـدۇق  
ان نهرسـه دەل  ئىـگه بـۇ ئىككـى خهلقنىـڭ ئارىسـىغا شـۇنچه سـوغۇقچىلىق سـالغ        

ــار« ــان   »ئىلغـــ ــدىن تېڭىلغـــ ــالر تهرىپىـــ ــات«روســـ ــۇرىي »تهرەققىيـــ ، مهجبـــ
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ــېخىچه  . ئىـــدى» مهدەنىيلىـــك«ســـىڭدۈرىلىۋاتقان  ــالرنىڭ ســـهركىلىرى تـ رۇسـ
شـۇڭىمىكىن   ئويغۇنۇپ ئىبـرەت ئـالغىنى، پـولهكلهردىن ئهپـۇ سـورىغىنى يـوق،       

رمانىيىنىــڭ ئهممــا گې. يىگىــرمه يىلــدىن بۇيــان ماغــدۇرىغا كېلىــپ بواللمىــدى
ــۇل      ــا ئوغـ ــان پولشـ ــىدا قىرىلغـ ــا ئۇرۇشـ ــى دۇنيـ ــتىرى ئىككىنچـ ــاش مىنىسـ بـ

ئىككىنچـــى دۇنيـــا ئۇرۇشـــىدا . قىزلىرىـــدىن تىزلىنىـــپ تـــۇرۇپ ئهپـــۇ ســـورىدى
زىيانكهشــلىككه ئۇچرىغــانالر ئۈچــۈن پۈتــۈن دۇنيــا مىقياســىدا ھــازىرغىچه تــۆلهم   

لمىغۇچىالر ئۈچــۈن تــارىخ ئىبــرەت ئــالغۇچىالر ئۈچــۈن خاســىيهت، ئــا . تۆلهۋاتىــدۇ
ــدۇر ــدۇ ھهم تېخـــى     . بهدەلـ ــى ئۆتهۋاتىـ ــرەت ئالمىغاننىـــڭ بهدەلىنـ ــالر ئىبـ رۇسـ

ــد ــدۇەئۆتهيدىغان ــڭ    . ك قىلى ــدىن تهرەققىياتنى ــۇرۇش خارابىلىقى ــانالرنى ئ گېرم
ئالدىغان ئېلىپ چىققان ئامىلالرنىڭ بىـرى گېرمـان زىيالىلىرىـدىكى يۈكسـهك     

 .نىڭ خاسىيىتىھهققانىيلىقتۇر، مانا بۇ ئىبرەت ئالغان
مهدەنىيهتتىكــى پايــاننى ئىتىــراپ قىلىــش ۋە ئۇنىڭغــا ھــۆرمهت قىلىــش       

بــۇ كــۆپىنچه تــارىخى   .يۇقارقىــدەك مىلــلهت روھىــدىكى ھهققانىيلىققــا مۇھتــاج 
ــدۇ  ــرەتتىن كېلى ــزدىگهن    . ئىب ــى ئى ــم ۋە ھهقىقهتن ــانىيلىق ئىلى ــداق ھهقق بۇن

ــڭ ئاال   ــي توپنى ــداق مىلل ــپ سىستىمىســى ۋە ھهر قان ــى ۋە  مائارى ــدە مهنپهئهت ھى
سىياســى . ئهۋزەللىكىنــى رەت قىلىــدىغان قــانۇن ئــارقىلىق ئهمهلــگه ئاشــىدۇ     

ئورنىغـا    چىگرانى زورلۇق بىـلهن تۈرلـۈك مهدەنىيهتتىكـى پايـان ۋە پاسـىلالرنىڭ     
. دەسسىتىشــكه ئۇرۇنــۇش سىياســىي ئهســهبىيلىك ۋە ئاسمىالتســىيهچىلىكتۇر    

ــق    ــويىچه ئىرىقچىلىــ ــۆلچهم بــ ــارا ئــ ــۇنى خهلقئــ ــز بــ ــتلىق دەيمىــ . ، فاشىســ
سىياســىيدىكى ئىتىبــارلىق تــوپ ۋە ھۆكــۈمران گورۇھنىــڭ ئــۆز مهدەنىيىتىنــى   

زورمۇ زور كېڭهيتىشى، تهرغىپ قىلىشى ۋە قوبـۇل قىلدۇرۇشـى ئىتىبارسـىز تـوپ     
ۋە كىشىلهر ئارىسىدا مىللـي ئۆچمهنلىـك ۋە مىللـي كهمسىنىشـنىڭ ئـورۇغىنى      

ــدۇ ــۈن مىلل . تېرىيــ ــايىپه ئۈچــ ــۈمران تــ ــي   ھۆكــ ــۇ، مىللــ ــي ئۆچمهنلىكمــ ىــ
ئـــۆچمهنلىككه تولغـــان   . كهمسىنىشـــمۇ ئوخشاشـــال ئاپهتنىـــڭ مهنبهســـىدۇر    

ــان     ــكه پاتقــــ ــى، كهمسىنىشــــ ــڭ مهنبهســــ ــۇندۇرۇلغۇچىالر ماجرانىــــ بويســــ
مهدەنىــــيهتلهر . بويســــۇندۇرۇلغۇچىالر تــــۈگىمهس ئىتىبارنىــــڭ پارازىتلىرىــــدۇر
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ــ   ــابهت تهرەققىياتنى ــۇق ۋە رىق ــاراۋەر مهۋجۇدل ــىدۇرئارىســىدىكى ب . ڭ قوزغاتقۇچىس
مـــــۇكهممهل   بۈگـــــۈنكى تهرەققىـــــي قىلغـــــان ۋە كهلگۈســـــى تهرەققىياتقـــــا 

ئىكىلوگىيىلىك ۋە ئىنسانىي شارائىت ھازىرلىغـان ئامېرىكـا، يېڭـى زىلالنـدىيه،     
ــارلىق غهرپ دۆلهتل ــادا، ئاۋســـــــتىرالىيه قاتـــــ رىنىـــــــڭ ھهممىســـــــى ىكانـــــ

ــۆپ   ــڭ كـ ــكهن، مهدەنىيهتلهرنىـ ــتهملىكىچىلىكتىن ۋاز كهچـ ــى مۇسـ خىللىقىنـ
. تهرغىـــپ قىلىۋاتقـــان ۋە ئـــۇنى قـــانۇن ئـــارقىلىق قوغـــداۋاتقان دۆلهتـــلهردۇر      

مهســـىلهن، ئامېرىكىـــدا مهن نوپـــۇس ئېـــنىقالش جهدىۋېلىنىـــڭ خهنســـۇچه،      
بــۇ يهردە ھهر قانــداق . ئىســپانچه، يــاپۇنچه، كورىيــانچه تارقىتىلغــانلىقىنى كــۆردۈم

ــاالقه قىلمــاقچى بولغــان    ــورگىنى بىــلهن ئ كىشــى تهرجىمــان تهلهپ ھۆكــۈمهت ئ
ــۇق  ــقا ھوقۇقلـ ــدىغا     . قىلىشـ ــۆز ئالـ ــىتاتالرنىڭ ئـ ــهھهر ۋە شـ ــىم شـ ــر قىسـ بىـ

-60. قوللۇنىدىغان ۋاقتـى بـار، ۋاشـىڭتون ۋاقتىنـى قوللۇنـۇش مهجبـۇرى ئهمهس      
يىلالردا ئامېرىكىدا ئىرقچىلىققـا قوراللىـق قارشـى تۇرۇشـنىڭ تهشهببۇسچىسـى      

ــدا  لمهلكــو ــا چىقىرىلغــان  »ئىنقىالبچــى ئهكســىل«م ئهكــس ئامېرىكــا تارىخى غ
ئهكســىچه . لهنهتلىــك قــۇرالر بىــلهن يېزىلمىغــان  ئهمهس يـاكى تــارىخ بهتلىــرىگه 

ــوالر ئىشــلهنگهن،    ــرىلگهن، شــهرىپىگه كىن ــامى بې ــا ن ــاپكوچىالرغ الر نهشــىر كىت
خاســـلىقنى  -بـــۇالر مىلـــلهت، ئىـــرق، دىـــن ئايرىماســـلىق، پهرق   .قىلىنغـــان

 .نىڭ ئهك ئاددىي ئىپادىسىئىتىراپ قىلىش ۋە ھۆرمهت قىلىش
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ياپيېشــىل چاققــانغىنه بــۇ شــهھهر ئــالتۇن رەڭــگه . بــۇ شــهھهرگه كــۈز كهلــدى
ــايلىرىنى ســـېغىنىمهن . كىـــردى ــۈز ئـ ــۇ  . مهن ۋەتهننىـــڭ كـ ــۈز تولىمـ ــزدە كـ بىـ

ــۇدۇبهرىكهتلىــك  ــۇل    . بول ــازراق بولســىمۇ پ ــولى ئ ــڭ ق ــدۇ، دېهقاننى ــويالر قايناي ت
ڭ ئــۇ تــوپراقالردا ســودىگهرلهرنىڭ رىســقى دىهقاننىــڭ يانچۇقىغــا  بىزنىــ. كۆرىــدۇ

نى بىزنىـڭ قهدىمكـى ئـوردۇكهنتته    كـادىر خهق بىـلهن قىلغـان سـودى    . باغالنغان
. دەپ تىلغــا ئالىــدۇ تىجــارەتچى تۇغقــانالر» تــۈپرۈك بىــلهن ئايــاق مايلىغانــدەك«

رغايغان ســا. يــات ئهلــدىكى تــۇنجى كــۈز ماڭــا تولىمــۇ ســۆرۈن تهلهت بىلىنمهكــته  
ــۈزلهرنى،    ــاپراقالر، يالىڭاچالنغــان دەرەخــلهر، ســۇلغان گــۈللهر، ماڭــا ســارغايغان ي ي

ــلهتمهكته    ــۆزلهرنى ئهس ــك س ــۆزلهرنى، ماتهملى ــىز ك ــا  . ئۈمىتس ــىز يادىمغ تۇيۇقس
  :ئۆتكهن كۈزدە بهيگه مهيدانىدا بىر مايالمچى باال ئوقۇغان

  
  قۇرۇپ قاخشال بولۇپ قالدۇق،

  ن،ئوتۇنچى ئاپپىرىپ ساتسۇ
  خېرىدارىم سوراپ قالسا

  .غېرىپ بىچارە دەپ ساتسۇن
 

ــدى   ــپ قال ــا كېلى ــگهن ناخش ــۇ     . دې ــقان ئ ــدى توش ــىغا ئهم ــتهپ يېش ــى مهك تېخ
بۈگـــۈن ئـــۆزۈمنى ئاشـــۇ . بالىنىـــڭ چىرايىـــدىكى مـــۇڭ يۈرۈكـــۈمنى ئهزگهنتـــى 

بۈگـۈن مهن ئـۇ بالىـدىنمۇ بهتـتهر بىچـارە ئىـدىم،       . بالىدىنمۇ بىچارە ھىس قىلدىم
ــا     يىغــالش ئهر ــان يىغ ــىلىپ يىغلىمىغ ــېكىن قېرىندىشــىڭغا ئېس ــار، ل ــم ب كى

كىشىنى پۇخادىن چىقىراتتىمـۇ؟ ئۇنىـڭ يىغىسـىمۇ ، كۈلكىسـىمۇ ئـۆز تىلىـدا،       
ــدى   ــله ئىـــ ــلهن بىلـــ ــاالۋىتىمۇ ئهل بىـــ ــۇ، ھـــ ــۇلتانلىقتىمۇ، . خورلۇقىمـــ ســـ
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ھهققىــدە   لىقتـــىمۇ ياشــاپ باققــان بــوۋىلىرىمىز ۋەتهن، ئهل   ) پىــتهك(ئۇلتــان
-كـۈي پهسـلى، بـاراۋەت   -ئۇيغـۇر ئۈچـۈن مهشـرەپ   . يغۇالردا بولغانىكهنئاجايىپ تۇ

ئهل بىـلهن ئۆلـۈم   «تـوي پهسـلى ھىسـاپلىنىدىغان بـۇ كـۈنلهردە بوۋىلرىمىزنىـڭ       
مۇشـۇالرنى ئويلىسـامال بىـر    . دېگهنلىرىنـى چۈشـهنگهندەك بولـدۇم   » گوياكى توي

ىن يىـراق بىـر   ئايدا بىـر ئۇيغـۇر ئايالنىـڭ مهنـد    -6ئۆتكهن . ئىش يادىمغا كېچىدۇ
شىتاتتا تۈگهپ كهتكىنىنى ئاڭالپ قالـدىم، بـۇ خهۋەرنـى ماڭـا يهتكـۈزگهن كىشـى       

. دەپ كهتتـى » خۇدايىم ساقلىسۇن، جهسىتىم بۇ يـات يهردە قالمىغـاي ئىالھىـم   «
ئاڭلىشــىمچه بــۇرۇن رەســمىيىتى تولــۇق بولمىغــانلىق ســهۋەبتىن ئىزچىــل       

ــان مهرھۇمن   ــاي كېلىۋاتقـ ــزا ئااللمـ ــا ۋىـ ــر   ئامېرىكىغـ ــى ۋە بىـ ــا ئانىسـ ــڭ ئاتـ ىـ
مهرھۇمنىـڭ ئـاخىرقى كۈنلىرىـدىكى پىغـانلىق     . قېرىندىشى ۋىزىغا ئېرىشىپتۇ

ــدا ۋىــزا بېرىشــكه        ــۈمىتىنى قائىــدىلىرىگه خىــالپ ھال ــى ئامېرىكــا ھۆك نىداس
ئانـا ۋە قېرىدىشـىنىڭ   -ۋەتهنـدىن كهلـگهن ئاتـا     لېكىن مهرھۇمنىڭ. مهجبۇرالپتۇ

كــۆز ئالدىمــدا . ئىــدى ك پارىســىەلغــان يــۈرئهڭ چــوڭ ھهســرىتى يــات تۇپراقتــا قا
مىـڭ ئىككـى يـۈز يىلـدىن ئـارتۇق      . ۋاتقان ياپراقالرغا قاراپ ئويالپ قالـدىم ۈتۆكۈل

مۇســـۇلمانلىق تارىخىغـــا ئىـــگه خهلقىمىـــز نىمىشـــقا جهســـىتىنىڭ يـــات يهردە 
. قېلىشــىغا شــۇنچه ھهســرەت چېكىــدۇ؟ ئــالالھتىن كهلــدۇق ئالالھقــا قــايتىمىز 

ــز   شــۇنداقكهن ھهمــمه  ــۇ خهلقىمىزنىــڭ بى يهر ئالالھنىــڭ زېمىنــى ئهمهســمۇ؟ ب
  لىقىمۇ؟» نادان«قاقشاپ كۆنگهن تهپهككۇرىمىز بويىچه يهنه شۇ 

دۇ، ۈرۈپ كۆكـ ۇنـ ۇمهن يهنه شۇ ياپراقالرغا قارىـدىم، يـاپراقالر زېمىنـدىن ئوزۇقل   
بىـز يـاپراق   . دۇۇياشنايدۇ، يهنه شـۇ ئـۆزىنى باققـان تۇپراققـا سـىڭىپ قـۇۋۋەت بولـ       

هىسمۇ؟ تۇپرىقىـدىن ئاياقالنغـان، ئاتالنغـان ئىنسـاننىڭ يهنه شـۇ تـوپرىقىنى       ئهم
ــادانلىق«قۇچاقـــاپ يېتىشـــىنى قانـــداقمۇ  ــز  » نـ دېگىلـــى بولســـۇن؟ تـــوغرا بىـ

ئالالھتىن كهلدۇق، لېكىن ئالالھ بىزنى ئاتا مىـراس زېمىنىمىزغـا، ئاتـا بـوۋىمىز     
ىمىزنىـڭ گـۈللهتكهن   بـۇ تـوپراق جهمهت  . كۆكلىگهن مـۇقهددەس تۇپراققـا يـاراتتى   

ــۇپ،       ــزگه مهنس ــا بى ــى بولغاچق ــان قهبرىس ــارەتلىرى، ياتق ــالغان ئىم ــاغلىرى، س ب
ۋەتهننـــى دەل ئـــانىمىز . ئهجـــدادالرنىڭ تهۋەرۈكلىـــرى بىـــلهن بىـــزگه بهخشـــهندە

كهزگهن رەســته، ئــاتىمىز كهچــكهن كېچىــك، بــوۋىمىز قىلغــان بــاغالر ســهۋەبلىك  
ه قاتۇرغــان بــاال ئهلــۋەتته دادىســى  ئاتىســىنىڭ قهبرىســىنى يــات ئهلــگ . ســۆيىمىز

ياتقــان توپراققــا تهلپۈنىــدۇ، ھهر ھېيىــت، بــايرام ۋە ئۇلــۇق كــۈنلهردە خىيــالى        
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قهبـرەم غېرىـپ بولمىسـۇن دېـگهن بـوۋىلىرىمىز      . دادىسى ياتقان جايالردا كېزىدۇ
ــان     ــنى رەت قىلغــ ــا كۆمۈلۈشــ ــات تۇپراققــ ــدۇق، يــ ــدۇق، خىزىركهنــ ئۇلۇقكهنــ

ئــۇالر بىــزگه قهبرىنــى ئهمهس . كهندۇقدۇق، پهرىشــتهلىرىمىز پهيالســۇپكهنمــومى
ــۈنلهردە       ــۇغ ك ــايرام ئۇل ــت ب ــزگه ھېيى ــۇالر بى ــكهن، ئ ــدۇرۇپ كهتكهنى ــى قال ۋەتهنن

ئامېرىكىـدىكى شـۇنچه     .ۋەتهننـى يوقالشـنى مىـراس قىلغانىكهنـدۇق    -تـۇپراقنى 
قــۇرۇپ ئىســرائىلىيهگه ) فونــدى جهمىــيهت(بــاي يهھۇدىالرنىــڭ مهخســۇس ۋەخــپه

ــا بوۋىســىدىن چــاال    قايتمــاقچى ــۆلهۋاتقىنى، ئىســرائىلىيهدىكى ئات بولغــانالرنى ي
پۇال ئىزى قالغان بىر تامنى تـاۋاپ قىلىشـقا ئۈزۈلـدۈرمهي بېرىشـلىرىنى بهلكىـم      
بوۋىلىرىمىزنىــــڭ تــــۇپراقنى يــــالغۇز، غېرىــــپ قويماســــلىقنى ۋەســــىيهت      

 .قىلغانلىقىغا ئوخشاتساق خاتا قىلغان بولماسمىز
ــلهن كۇتۇپخ  ــال بىـ ــدىمهن؟   خىيـ ــپ قالغانـ ــدىم دەپ نهگه كېلىـ ــا ماڭـ انىغـ

ــان بىــر كوچىالرغــا كېلىــپ        ــىمنى كۆتۈرســهم ئهزەلــدىن كېلىــپ باقمىغ بېش
ــاپتىمهن ــدىم  . قـ ــدىمغا ماڭـ ــاز ئالـ ــر ئـ ــايتقۇلۇق؟ بىـ ــداق قـ ــدى قانـ ــا . ئهمـ داچـ

يىـراق ســېلىنغان ئـۆيلهردىن بىــر ئۆينىــڭ   -شـهكلىدىكى بىــر بىرىـدىن يىــراق   
. يــدىن بىــر ئــادەم چىقىــپ قالىدىغانــدەكال تۇيۇلــدىئالدىــدا توختــۇدۇم، مۇشــۇ ئۆ

تــوۋا، شــۇنچه كهڭ مهھهللىـــدە ئويناۋاتقــان بىـــر بــاال، كېتىۋاتقـــان بىــر ئـــادەم،      
ئـــاخىرى ھېلىقـــى ئۆينىـــڭ ئالـــدىغا ! قاۋاۋاتقـــان بىـــر ئىـــت بولســـچۇ كاشـــكى

. ئــادەم چىقىــپ كهلــدى  كهينىــدىن بهســتلىك بىــر  توختۇتۇلغــان ماشــىنىنىڭ
ــدىم دې  ــپ قال ــى      ئېزى ــڭ نهدىلىكىن ــالال بازىرىنى ــق ت ــر داڭلى ــمهي بى ــۈم كهل گ

 .سورۇدۇم
  نهدىن كهلدىڭ؟ . ۋولمارتنى دەمسهن؟ تېخى خېلى ئۇزاق ماڭىسهن —

ئــادەم . جــاۋاپ بېــرىش تولىمــۇ قىــيىن. ماڭــا ئهڭ قىــيىن ســۇئال دەل مۇشــۇ
ئۆزى خالىمىغان نهرسـىلهرنى دېيىشـكه مهجبـۇر بولـۇپ قـالۇدۇ، بـۇنى دېمىسـهڭ        

ــورىغۇچ ــهندۈرۈپ ســ ــدۇ، چۈشــ ــهندۈرگىلى بولمايــ ــهندىن  ىغا چۈشــ ــهڭ ســ دېســ
 .كۆڭۈلسىز ۋەقهلهر ھهققىدە سورايدۇ

 .ۋە بىر ئاز ئىزاھالپ چۈشهندۈردۈم — ...مهن ئۇيغۇر،  —
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 ھه ھېلىقى يېقىندا ۋەقه بولغان يهردىنمۇ؟ —
— …  
—  …  
  ئائىلهڭدىكىلهر ساقمىكهن؟  —

ئهگهر ئائىلهمـدىكىلهر  . ماڭمايـدۇ  بۇنىڭغا نېمه دەيمهن؟ تور تاقـاق، تېلىفـون  
بىلهن كۆرۈشهلىگهن بولسـام مۇشـۇنداق كۇتۇپخانىغـا ماڭـدىم دەپ نهگه كېلىـپ      

مېنـــى . قـــالغىنىمنى بىلهلـــمهي يۈرەتتىممـــۇ؟ بـــۇ كىشـــى ئوبـــدان ئـــادەمكهن
. غـان بولـدى  ۇدۇھېلىقى تالال بازىرىغا ئاپېرىـپ ئانـدىن ياتىقىمغـا ئهكىلىـپ قوي    

ــامغۇردا قې   ــۈنى ي ــى ك ــىغا     قايس ــال ماشىنىس ــر ئاي ــام بى ــادە كېتىۋاتس ــپ پىي لى
ســېلىپ ئــاپتۇۋۇز بېكىــتىگه ئهكىلىــپ قويغــانتى، بــۇ قېــتىم بــۇ ئــادەممۇ ماڭــا   

ــاقچى  ــدە بولم ــدۇق   . يارىدەم ــىپ ماڭ ــويى پاراڭلىش ــول ب ــڭ  . ي ــدىن ئۇيغۇرنى مهن
ــورىدى  ــارىخىنى سـ ــقىچه تـ ــۇزۇن ئهمهس . قىسـ ــول بهك ئـ ــدا  . يـ ــداق قىلغانـ قانـ

تتـا ئۇيغۇرنىـڭ تـارىخىنى بىـزدىن پۈتـۈنلهي بىـخهۋەر بىـر        مۇشۇنداق قىسـقا ۋاقى 
. ئـــادەمگه بايـــان قىلغۇلـــۇق؟ مهن بىـــر ســـىكۇنت ئويلىنىۋالغانـــدىن كېـــيىن 

ــارىخى  ــڭ ت ــىيادىكى     يئۇيغۇرالرنى ــۇرا ئاس ــته ئوتت ــيهت جهھهت ــمهت ۋە مهدەنى قىس
ن قازاق، قىرغىز، ئۆزبېك، تـۈركمهن، تاتـار ۋە ئهزەربهيجـان قاتـارلىق خهلقـلهر بىـله      

ئهســـىردە چىـــڭ -19. تولىمـــۇ يـــېقىن بىـــر مۇســـۇلمان خهلـــق ئىكهنلىكىنـــى
ئىمپىرىيىســـــى، روسســـــىيه ئىمپىرىيىســـــى ۋە برىتـــــانىيه ئىمپىرىيىســـــى  

دەپ ئاتالغـان مۇسـتهملىكه تالىشـىش كۆرىشـىنىڭ     » بۈيۈك ئويۇن«ئارىسىدىكى 
 ئهسـىردە بولسـا سـوۋېت،    -20. قۇربانىغا ئايلىنىپ نۇرغۇن زۇلۇم چهككهنلىكىنـى 

دۇنيــا ئۇرۇشــىدا غهلــبه قىلغــان دۆلهتلهرنىــڭ  -2ئهنگىلىــيه، ئامېرىكــا قاتــارلىق 
شـــاھمات تاختىســـىدا تـــوال پىچكـــا قىلىنىـــپ ۋە تېگىشـــىلىپ كـــۆپ قۇربـــان  

ــم  ــر   . بهرگىنىنــى ســۆزلهپ بهردى ــۆزەمنى تونۇشتۇرۇشــنىڭ بى ــۇالرنى دەۋېتىــپ ئ ب
هلــدىڭ بۇنــدىن كېــيىن نهدىــن ك  . مۇۋاپىــق جۈملىســىنى تاپقانــدەك بولــدۇم   

. دەكۇدەپ جـاۋاپ بهرسـهم بولغـ   » جوڭگۇنىـڭ ئوتتـۇرا ئاسىياسـىدىن   «دېگهنلهرگه 
بولمىسا بۇ كىشـىلهرنىڭ كۆپىنچىسـى جوڭگـۇ خهرىتىسـىنىڭ غهرىبـى قايسـى،       

ــا خهرىـــته ئېلىـــپ . غهرىبـــى شـــىمالىچۇ دېگهنلهرنـــى بىلمهيـــدىكهن  قولىمىزغـ
ــاق    ــاتلىق قىلم ــوغرا مهلۇم ــۇالرنى ت ــدىكىن ب ــكه ت  يۈرمىگهن ــدىكهنتهس . وختاي

ئوتتـۇرا ئاســىيا ھهممهيلهنــگه تونــۇش ئۇقــۇم، ئۇيغــۇر دۆلهت تهۋەلىكىــدە جوڭگۇغــا  
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مهدەنىـــيهت ۋە ئىرقـــى ئاالھىـــدىلىك جهھهتـــته ئورتـــا ئاســـىيالىقالرغا مهنســـۇپ  
بولغانــــــــدىكىن مۇشــــــــۇ ئهڭ مۇۋاپىــــــــق ئۇقــــــــۇمكهن دەپ ئــــــــويالپ     

ــدىم ــى ياخشــــى       .قالــ ــارىخىنى ئــــۇ كىشــ ــتىك جوڭگۇنىــــڭ تــ كوممۇنىســ
ــدىكهنبىل ــۆزلهتمىگىنىگه       .ى ــا س ــى ماڭ ــۇ تهرەپلىرىن ــيىن ب ــڭ ئهڭ قى تارىخنى

 .خوش بولدۇم
قارىسام كهيپىياتىڭ تولىمۇ سۇس، ئۇنـداق قىلمـا، بـۇ دېـگهن ئامېرىكـا،       —

بــۇ يهر ھهر قانــداق ئىنســان ئۈچــۈن بــاراۋەر ھوقــۇق، ئهركىنلىــك ۋە پۇرســهتكه        
ــگهن،   . تولغــان ــۇ يهرگه كىشــىلهر بهخــت قوغلۇشــۇپ كهل ــداق ســۇلغۇنلۇق  ب بۇن

. كۆڭلـۈڭ يېـرىم بولسـا ماڭـا تېلىفـون قىـل      . بىلهن بهخـتكه يهتكىلـى بولمايـدۇ   
چهتئهلــدە ياشــىماق ئاســان ئهمهس، . مهن بــۇرۇن پېــرۇدا بىــر قــانچه يىــل تۇرغــان 

ــۋىرلىگ   ــداق تهس ــهندەك بۇن ــۇ س ــىلهر   vبولۇپم ــاۋاتقان كىش ــته ياش ــىز تهشۋىش س
ېـگهن يۇقۇملـۇق كېسـهلدەك نهرسـه،     بىلهمسهن، كهيپىيات د. ئۈچۈن تولىمۇ تهس

سهن مۇشۇنداق كهيپىياتتا يۈرسهڭ، سـهن يولۇققـان كىشـىلهرگىمۇ يۇقتۇرۇشـۇڭ     
مۇمكىن، بۇنداق قىلىشـنى خالىمايسـهنغۇ دەيـمهن؟ مېنىـڭ بىـر ۋېلسـىپىتىم       

ــلهت      ــرەي، شــۇنى ئىش ــپ بې ــاڭ ســاڭا ئهكىلى ــار، ئهگهر خالىس ــۇزاق ۋاقىــت  . ب ئ
ئـۇ  . ماڭـا تېلىفـون قىـل   . ت قىلدۇرۇشۇم كېرەكمىنمىگهن شۇڭا ئاۋال بىر رېمۇن

  .شۇنداق دەپ ماڭا ئېلخهت ئادرىسىنى قالدۇرۇپ كېتىپ قالدى
بـۇرۇن ئـوياليتتىم،   . ماڭا بۇ گهپ تولىمـۇ تـوغرا تۇيۇلـدى   ! كهيپىياتمۇ يۇقىدۇ

نېمىشقا ئامېرىكىلىقالر تولىمۇ قىـزغىن، ئهممـا مهن ھهر قـانچه قىـزغىن بـوالي      
ــايمه  ــهممۇ بواللم ــوغۇق     دېس ــۇ س ــرىگه تولىم ــر بى ــىلهر بى ــۈنكى مهن كىش ن؟ چ

مۇئـــامىله قىلىــــدىغان، ئــــادەم كــــۆپ ئىچىكىــــرى جوڭگــــۇدا ئــــۇزاق ياشــــاپ  
كهتكهنلىكىـــم ئۈچـــۈن بهلكىـــم ئېغىـــر دەرىجىـــدە ســـوغۇق كهيپىيـــاتتىن        

بـۇ يهردە كىشـىلهر دوقۇرۇشـۇپ قالسـا كۈلـۈپ سـاالم       . يۇقۇمالنغان بولسام كېـرەك 
بېرىـدۇ، ھهر ئىشـتا ئالـدى بىـلهن باشـقىالرغا قواليلىـق       قىلىدۇ، بىر بىرىگه يول 

ــلىقنى ئويل  ــله قىلماس ــنى، دەخ ــۇبولۇش ــا   ۇش ــۈنگىچه بۇالرغ ــۇ ك ــۇ؟ مۇش دۇ، مهنچ
ــدا مهن،    ــاۋارە، قارىغان ــۆنهلمهي ئ ــۇنى يهر    «ك ــا ئ ــۈن ياشىمىس ــۆزى ئۈچ ــان ئ ئىنس
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دېـــگهن ئىــددىيه ئهۋج ئالغـــان  ) مهن ئىچكىرىــدە ئـــۆگهنگهن ماقــال  (   »يۇتىــدۇ 
ئچىكىرىـدە ئىشـلهۋاتقان بىـر    . تتىن قـاتتىق يۇقۇمالنغـان بولسـام كېـرەك    موھى

ــردۇق     ــا كى ــلهن ئاشــخانىغا تاماقق ــر دوســتۇم بى ــايتتىم، بى . يىلىــم قهشــقهرگه ق
ھهي، ماڭا قـارا، بـۇ ئاشـخانىدا سـۈيۈق سـهلهڭ      «. ئىدىياشالردا  9-8كۈتكۈچى باال 

ــار؟  ــېمه ب ــۇرال  » ن ــوراپتىمهن ئۇتت ــۇدەپ س ــىدە خهنس ــارازى   . پهدىس ــا ن ــاال ماڭ ــۇ ب ئ
ــدى   ــىمىزغا كهلـ ــدۇرماي قېشـ ــۇپ، يهنه چانـ ــاراپ قويـ ــدەك قـ ــاق يهپ . بولغانـ تامـ

نېمانداق قوپـاللىق قىلىسـهن؟ بـۇ دېـگهن     «چىقىپ بولغاندىن كېيىن دوستۇم 
قهشــقهر، ھهمــمه ئــادەم بىــر بىرىنــى ســىلى ئــۆزلىرى دەپ گهپ قلىــدۇ، ســېنىڭ   

هن شـۇ چاغـدا خاتـا قىلغىنىمنـى     ، م»لهنجۇرىڭ ئهمهس بۇ، خهقنـى سـهنلهيدىغان  
ــامىله قىلىــدىغان، ھوقۇقســىز،   . بىلــگهن ــادەمنى دەرىجىــگه ئايرىــپ مۇئ ئهممــا ئ

پۇلســـىز ئادەمنىـــڭ ئىنســـانلىقى ئىتىـــراپ قىلىنمايـــدىغان كهيپىيــــاتتىن      
  .يۇقۇمالنغانلىقىمنى ئويلىماپتىكهنمهن

ــاالقه      ــۇزاق ئــ ــلهن ئــ ــدىكىلهر بىــ ــتۇم ئۆيىــ ــر دوســ ــى بىــ ــۈن تېخــ تۈنۈگــ
غـانلىقتىن ئۇيقۇســى كهلـمهس، دىققىتىنــى يىغالمـاس بولــۇپ قېلىــپ    قىاللمى

ئـۇ دوختۇرغـا گېپىنـى باشـالپ     . ك دوختۇرغا كۆرۈنگىنىنى دەپ بهرگهنتـى ىپىسخ 
ــاپتۇ    ــى ئېيتالمـ ــپ پهقهت دەردىنـ ــالپ كېتىـ ــاي يىغـ ــۇر  . بواللمـ ــاخىرى دوختـ ئـ

تـۇر،  دوستۇمنى ئۆز ئورنىغـا ئولتۇرغـۇزۇپ، خـاالتنى ئۇنىڭغـا كهيـدۈرۈپ، سـهن دوخ      
سـى  ۈدوسـتۇمنىڭ كۈلگ . مهن كېسهل، سهن ئهمدى مهندىن ھالىمنى سورا دەپتـۇ 

نىــڭ دەردىنــى »بىمــار«كېلىــپ، بىــر دوختۇرلــۇق قىلىــپ باقــايچۇ، دەپ ئهمــدى  
بــۇرادىرىمىز، يىغلىمــا دەپمــۇ . سورىشــىغا، دوختــۇر ھــۆركىرەپ يىغــالپ كېتىپتــۇ

ــاپتۇ ــاخ. توختۇتالم ــۇردىن ىئ ــۇپ دوخت ــى توش ــۇ  رى داۋاالش ۋاقت ــپ چىقىپت . يېنى
بهلكىم بىز مۇساپىرالر بـۇ يـات توپراقتـا دەردىمىزنـى مۇشـۇنداق بىـر بىرىمىـزگه        

شــىنجاڭ «ماڭــا بــۇرۇن . ۋاتســاق كېــرەكۇتۆكــۈپ مهيۈســلۈك كېســىلىنى يۇقتۇر
نــى ئوقۇشـــۇم ئازاپلىنىشــىم ئۈچـــۈنال موھىمــدەك بىلىنهتتـــى،    » مهدەنىيىتــى 

ــازاپلىنىش،     ــاممۇ ئ ــلهن ئۇچراشس ــتلۇرۇم بى ــۈن   دوس ــۈچهيتىش ئۈچ ــازاپالرنى ك ئ
ــۇالتتى  ــدەكال تۇي ــلهن بول . يىغىلىدىغان ــتالر بى ــازىرە،  ۇدۇدوس ــۆھبهت، مۇن ــان س غ

مـۇالھىزىلهردىن ئاخرىــدا مهنــدە قالىـدىغىنى تهشــۋىش، قورقــۇنچ، گاڭگىراشــتىن   
ــوالتتى  ــىالت كهم بــ ــقا ھاســ ــدە،  . باشــ ــۇش دەۋرىــ ــدا مهن زور يۇقۇملۇنــ قارىغانــ

قۇمالنغــان كىشــىلهر بىــلهن ئــۇزاق ياشــاپ كهتــكهن  يۇقۇمالنغــان كهيپىياتتــا، يۇ



 
 

129 
 

مهن ســـاقىياالرمهنمۇ؟ بۈگـــۈن ھېلىقـــى پىســـخىك دوختۇرغـــا . بولســـام كېـــرەك
ــا      ــم دېڭىزىغ ــۆزىنى بىلى ــۇ ئ ــوردا كۆرۈشــتۈم، ئ ــلهن يهنه ت ــۆرۈنگهن دوســتۇم بى ك

. كهتـكهن سـۇ ئـۈزەلمهس پـاالكهتتهك سـېزىدىكهن، يهنه دەرت تۆكۈشـتۇق       پچۈشۈ
 .مۇ ئېغىرلىدىش تېخىۇنۇيۇقۇمل
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ــدە      ــڭ بىرى ــق تېلقاناللىرىنى ــڭ داڭلى ــۇرۇن ئامېرىكىنى ــۈن ب ــانچه ك ــر ق بى
رىياســهتچى . مۇنــداق بىــر ھادىســه خهۋەر قىلىنــدى ۋە قــاتتىق غۇلغــۇال قوزغىــدى

اق تۆت بهش ياش ۋە توققـۇز ئـون ياشـلىق ئـاق تهنلىـك بالىالرغـا تېرىسـىنىڭ ئـ        
قايسـى بـاال   « پ ۈتۈقارىلىقى بويىچه رەتكه تىزىلغان قونچـاق رەسـىملهرنى كۆرسـ   

ــكى  ــهت (ئهسـ ــار، سـ ــى  ) دۆت، ناچـ ــاال ياخشـ ــى بـ ــق،  (؟ قايسـ ــىل، ئهقىللىـ ئېسـ
ــق ــورىدى   »؟)چىرايلى ــۇئالالرنى س ــگهن س ــتىن   . دې ــچ ئىككىلهنمهس ــالىالر ھى ب

ســهۋەبىنى  ۈپكۆرســۈتدەپ  تېرىســى ئهڭ قــارا بولغــان بــالىنى دۆت، ناچــار، ســهت 
بــالىنى بولســا   تېرىســى ئهڭ ئــاق بولغــان. تېرىســىنىڭ قــارا بولغــانلىقى دېــدى

سـهۋەبىگه تېرىسـىنىڭ    كۆرسـۈتۈپ ئهقىللىق، ياخشى، چىرايلىـق، ئېسـىل دەپ   
شـۇ نهق  . ئاق بولغـانلىقىنى يـاكى ئـۆزىگه ئوخشـايدىغانلىقىنى سـهۋەب قىلـدى      

ىــــدىن تولىمــــۇ بىئــــارام مهيدانـــدا بالىالرنىــــڭ ئــــانىلىرى بــــار بولــــۇپ نهتىج 
مهن باالمغـا ئىـرق توغرۇلـۇق    «ھهتتا بىـر ئايـال   . بولۇۋاتقانلىقى كۆرۈلۈپ تۇراتتى

مېنىڭ ھهر خىـل ئىـرق ھهر خىـل مىللهتـتىن دوسـتلۇرۇم      . ھىچ نېمه دېمىگهن
ــار ــانلىقىنى   . بــ ــهكىللىنىپ قالغــ ــوي شــ ــقا بۇنــــداق ئــ ــدا نېمىشــ مهن باالمــ

رقتىكىلهر بىـلهن كـۆپرەك ئارىلىشـىپ    قارىغاندا مېنىـڭ باشـقا ئېـ   . بىلهلمىدىم
ــاراپ ھۆكـــۈم قىلىنمايـــدىغانلىقىنى ھىـــس    ــا قـ ــاننىڭ ئىرىقىغـ باالمغـــا ئىنسـ

 .دەپ يىغالپ كهتتى »قىلدۇرشۇم يېتهرلىك بولمىغان ئوخشايدۇ
بـالىنى تـۆت بهش    130تهتقىقاتچىالر ئامېرىكىنىـڭ ھهرقايسـى يهرلىرىـدىن    

ــويىچه      ــى ب ــاش گورۇپپىس ــون ي ــۇز ئ ــاش ۋە توقق ــۇپ  ي ــۈرگهن بول ــاش  5-4تهكش ي
 »دۆت، ناچــار، ســهت«بــاال تېرىســى قــارا بولغــان قونچــاقالرنى  % 76گورۇپپىســىدا 

ياشـلىق بـالىالر گورۇپپىسـىدا بۇنـداق      10-9. تهسـۋىرلىگهن  ئوخشۇتۇپبالىالرغا 
ــۇ   . بولغــان% 59قــاراش  ــلهر قارشــى چىقىــپ ب ــۇ ســىناقنىڭ نهتىجىســىگه بهزى ب

بهزى ئىنكاســچىالر . اپىــق ئهمهس دەپ قارىغــانتهجرىبىنىــڭ اليىههلىنىشــى مۇۋ
ــق،       « ــۇنى ئهقىللى ــا ش ــۆزىگه ئوخشىس ــاق ئ ــى قونچ ــالىالر قايس ــك ب ــاق تهنلى ئ
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بۇنىـڭ ئىرقچىلىـق بىـلهن مۇناسـىۋىتى      »چىرايلىق ۋە ئېسىل دەپ تهرىپلىـدى 
قارا رەڭنىـڭ قـاراڭغۇلۇق، زۇلـمهت، يـاۋۇزلۇق     «بۇنداق دېگۈچىلهر يهنه . يوق دېدى

شـى نهچـچه مىـڭ يىللىـق تارىخقـا ئىـگه،       ۇلۇمه مهنىـلهردە قوللۇن دېگهندەك كـۆچ 
ــدۇ    ــا كىرمهي ــى ئېرقچىلىقق ــۇش مهسلىس ــدىكى تون ــۇ پهقهت رەڭ ھهققى دەپ  ،»ب

ــدى ــا  . قارى ــقا ئات ــداق قاراش ــلهر بۇن ــانىالر ۋە -يهنه بهزى ــيهتئ ــهۋەپچى دەپ  جهمى س
 .قارىغان، بالىالر گۇناھسىز، ئۇالرنى ئىرقچى دېگىلى بولمايدۇ، دېدى

ــارا      ــات ق ــۇ تهتقىق ــدىكى ب ــرق قارىشــى ھهققى ــڭ ئى ــامېرىكىلىق بالىالرنى ئ
تهنلىــك بــالىالر ئارىســىدىمۇ يۈرگــۈزۈلگهن بولــۇپ بــۇ بــالالردىمۇ ئــاق تهنلىكــكه   

ــۇتۇلغان قو ــۆرۈلگهن نئوخشـ ــى كـ ــابى باھـــاالش خاھىشـ ــاقالرنى ئىجـ ــداق . چـ بۇنـ
ىـك ۋە قـارا   يىللىرىمـۇ ئىشـلهنگهن بولـۇپ ئـاق تهنل    -1940تهتقىقات ئامېرىكىدا 

الردىن قونچـاق تىن تارتىـپ ئاپئـاققىچه بولغـان    قونچـاق تهنلىك بالىالرغا تـوم قـارا   
چاقالرئهڭ ئـامراق، سـهل ئـامراق دېگهنـدەك     نقو. بىرىنى تالالش تهلهپ قىلىنغان

قـارا تهنلىـك ۋە ئـاق     قونچـاق ئامراقلىق دەرىجىسى بويىچه تۈرگه ئايرىلغاندا ئـاق  
ــ   ــاق ئـ ــڭ ئورتـ ــك بالىالرنىـ ــان تهنلىـ ــۇپ چىققـ ــهۋەبىگه  . امرىقى بولـ ــڭ سـ بۇنىـ

چۈشــهنگهن ئــامېرىكىلىق ئهمهلــدارالر ئارىــدىن ئــۇزاق ئــۆتمهي قــارا تهنلىكلهرنــى 
. دىغـان ئىشـنى ئهمهلـدىن قالـدۇرغان    ۇئايرىم مهكتهپ ۋە ئايرىم سىنىپالردا ئوقۇت

ــاندا     ــۇم ســ ــۇم مهلــ ــڭ چوقــ ــتهپلهردە ئوقۇغۇچىالرنىــ ــيىن مهكــ ــۇندىن كېــ شــ
يۇقــارقى تهتقىقاتنىــڭ . بولۇشــى بهلگىلهنــگهن ئىــكهن ئوخشــىمىغان ئېــرقتىن

 .بولۇدۇتهپسىالتىغا قىزىققۇچىالر بۇ ئۇلىنىشتىن ئوقۇپ باقسا 
http://www.cnn.com/2010/US/05/19/doll.study.reactions/index.h

tml?iref=allsearch 
ئامېرىكىــــدا بـــــالىالر  . مهن يۇقــــارقى مهســـــىلىنى مۇنــــداق ئويلـــــۇدۇم  

بالىالرنىــــڭ . كىچىكىـــدىن ئــــۆزىگه ئىشـــىنىدىغان قىلىــــپ تهربىيهلىنىـــدۇ   
مهن ئۇچراتقــان . كىچىككىــنه نهتىجىســىمۇ قــالتىس، كــارامهت دەپ تهرىپلىنىــدۇ

ىنى نامــايهن قىلىــدىغان نىــڭ كىچىككىــنه قــابىلىيىتىئــامېرىكىلىقالر بالىلىر
قهتئىيـنهزەر  سورۇن چىقىـپ قالسـا قـانچه پـۇل، قانچىلىـك ۋاقىـت كېتىشـىدىن        
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يۇقـارقى  . نهتىجىدە بـالىالردا ئـۆزىگه تولـۇق ئىشـهنچ يېتىلىـدۇ     . قولدىن بهرمهيدۇ
تهجرىبىــدە ئــاق تهنلىــك بالىالرنىــڭ ئــاق قونچــاقالرنى ئهقىللىــق، چىرايلىــق،   

ــڭ   ــهۋەبىنى ئېســىل دەپ قارىشــى ۋە بۇنى ــۇنداق «س ــا ئوخشــىغاچقا ش دەپ  »ماڭ
مهزكـــۇر تهجرىبىـــدە مېنـــى . چۈشهندۈرىشـــى يۇقـــارقى ئىشـــهنچنىڭ ئىپادىســـى

ــڭ       ــك قىــز بالىالرنى ــىله قــارا تهنلى ــان يهنه بىــر مهس تېرىڭىزنىــڭ «قىزىقتۇرغ
دېـــگهن ســـۇئالغان ئـــاقراق  »قانـــداقراق رەڭـــدە بولۇشـــىنى ئـــارزۇ قىالتتىڭىـــز؟

مهنــچه بۇنىــڭ ســهۋەبى تېلــۋىزور ۋە كىنــوالردا . بولــدىقونچـاقالرنى كۆرســهتكىنى  
 .ساھىپجامالالرنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ ئاق تهنلىك بولغىنىدىن بولسا كېرەك

تهتقىقاتتا دىققهت قىلىدىغان يهنه بىر نوقتا، ئـاق تهنلىـك بـالىالردىكى ئـۆز     
ــىپ   ــغا ئهگىشـــ ــىنىڭ چوڭىيىشـــ ــڭ يېشـــ ــان مايللىقنىـــ ــا بولغـــ   ئىرقىغـــ

ــى ــچه . ئاجىزلىشىشـ ــۇ مهنـ ــيهتبـ ــتىلىرى ۋە   جهمىـ ــارات ۋاسـ ــى، ئاخبـ تهربىيىسـ
ــۇلى  ــنىڭ مهھسـ ــارىپتىكى يېتهكلهشـ ــل  . مائـ ــدە ھهرخىـ ــا مهكتهپلىرىـ ئامېرىكـ

ــى    ــرلىكته ئوقۇشـــ ــڭ بىـــ ــى بالىالرنىـــ ــل مىللهتتىكـــ ــى، ھهرخىـــ ئىرقتىكـــ
ــدۈر ــالى     . كهنۇدۈلۈرىغبهلهن ــتىال ئهمهس ئ ــالنغۇچ مهكتهپ ــۇرا باش ــالغۇز ئوتت ــۇ ي ب

ن بــــــۇنى ئېــــــنىقالش ئۈچــــــۈن بىزنىــــــڭ مه. مهكتهپتىمـــــۇ شــــــۇنداقكهن 
ئۇنۋېرىســتىتتىكى ھهمــمه پاكۇلتىتنىــڭ ئوقۇتقــۇچىالر تىــزىملىكىگه قــاراپ       
باقتىم، ئوقۇتقۇچىلىرىنىـڭ ھهممىسـى ئـاق تهنلىـك بولغـان بىرمـۇ پاكۇلتىـت        

غــان، ۇدۇبىــز تۇرۇۋاتقــان شــهھهر ئــاق تهنلىكــلهر ئاساســلىق ئورۇنــدا تۇر . يــوقكهن
ھـالبۇكى، مهن مهيلـى تـالال    . هڭ ئاز يهر دەپ قارىلىـدۇ باشقا ئېرقالرنىڭ نوپۇسى ئ

بازىرىغــا بــاراي، يــاكى ھۆكــۈمهت ئورگانلىرىغــا بــاراي پۈتــۈنلهي ئــاق تهنلىــك         
كـۆرۈپ باقـاي دەپ سـوتنىمۇ زىيـارەت قىلىـپ      . ئىشـلهيدىغان ئىشـنى كۆرمىـدىم   

ئونـدەك سـوت   . ۋالـدى ۈكهلدىم، قـارا تهنلىـك كاتىـپ قىـز شـۇنداق قىـزغىن كۈت      
مىڭـدىن   80بـۇ شـهھهرنىڭ   . قـاراپ بـاقتىم، ئـۈچ سـوتچى قـارا تهنلىكـكهن       زالىغا

ــدۇ    ــهنتىكىمۇ يهتمهيـ ــلهر بهش پىرسـ ــارا تهنلىكـ ــىدا قـ ــارتۇق نوپۇسـ ــمهك، . ئـ دېـ
جهيانىـدا، ئهقلىنىـڭ     پ ياشـاش ۈنـ ۈئامېرىكىلىق بالىالر يۇقارقى رىياللىققـا يۈزل 

ــان ئى   ــهۋەپلهردىن كېلىـــپ چىققـ ــۈك سـ ــىپ تۈرلـ ــي ئۇلغىيىشـــىغا ئهگىشـ رقىـ
 .تهرەپتارلىقتىن قۇتۇلۇپ ماڭىدىكهن

باالمنىــڭ يهسلىســىدە قونچــاقالر قــارا، قوڭــۇر ۋە ئاســىيا چىــراي قىلىــپ        
ــي    ــىغا ئىرقىـ ــهد بالىالرنىـــڭ كاللىسـ ــدىكى مهقسـ ــۇپ، بۇنىڭـ ــان بولـ ھازىرالنغـ
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ــكهن    ــۈن ئى ــاقلىنىش ئۈچ ــىدىن س ــاپ قىلىش ــهنچىنىڭ ئورن ــلهن  . چۈش ــاالم بى ب
بىـر كـۈنى   . ئىـدى غان بىر چىڭخهيلىك ئايـال بـار   يهسلىدە بالىسى بىلله ئوقۇيدى

ــاردۇق    ــله بـ ــزىگه بىلـ ــاغالملىق مهركىـ ــالىالر سـ ــتىم   . بـ ــۇنجى قېـ ــى تـ بالىسـ
ۋاتقان بولغاچقا ئېغىرلىقى، بويى، تۇغۇلغـان كـۈنى قاتـارلىق ئۇچـۇرالر     ۈلۈتهكشۈر

ــورالدى ــورالغاندا  . سـ ــى سـ ــنىڭ ئىرقـ ــاق«بالىسـ ــدۇ »ئـ ــى . دەۋاتىـ ھهيرانلىقمنـ
ــۇرالمىدىم ــام،  . يوش ــهم،   «ســهۋەبىنى سورۇس ــاالمنى ئاســىيالىق دەپ بهرس ــاۋادا ب ن

ــله تهكشۈر   ــلهن بىل ــالىلىرى بى ــڭ ب ــۇمكىن ۈپاكىســتان، بېنگاللىقالرنى . شــى م
. ئانىسـى بىـلهن بىلـله ئۆچرەتتىمـۇ تۇرغـۇم يـوق      -مېنىڭ ئۇنداق بالىالرنىڭ ئاتا

 ساپاســى تــۆۋەن، ئۇنىــڭ ئۈســتىگه كىــم بىلىــدۇ بالىلىرىــدا يۇقۇملــۇق كېســهل  
قىزىق يېرى بۇ ئايال ئامېرىكا دېـگهن يهردە قـارا تهنلىكنـى ئـايرىم،     . »بارمۇ تېخى

رەتكه تىزمايــــــــدىغانلىقىنى، ئــــــــايرىم ۈئاســـــــىيالىقنى ئــــــــايرىم ئۆچــــــــ 
ــدىكهن  ــداق قىلىنســا  . تهكشــۈرمهيدىغانلىقىنى تهســهۋۋۇر قىاللماي ــۋەتته، بۇن ئهل

ــ   ــۇ پهرەز قىاللمايـ ــدىغانلىقىنى تېخىمـ ــا تارتىلىـ ــانۇنى جازاغـ ــۇالرنى . دۇقـ مهن بـ
ــڭ قىلمىشـــىدىنمۇ ئاغرىنمىـــدىم، پهقهت      ــكه گهپ قىلمىـــدىم، ئۇنىـ بىلگهچـ
ــنىگه    ــقا كهلگــ ــۇ ياشــ ــاي مۇشــ ــلىكىنى تونۇيالمــ ــانلىقنىڭ مۇقهددەســ ئىنســ

ئۇنىڭ كاللىسىغا شـۇنداق ئىرقچىلىقنـى سـىڭدۈرگهن مـوھىتتىن،     . ئېچىندىم
 .ندىمتىن ئهپسۇسالجهمىيهتئۇنى ئايرىمچىلىققا مايىل يېتىشتۈرگهن 

يهسلىدە مهن دىققهت قىلغـان يهنه بىـر ئىـش ئوغـۇل قىزالرنىـڭ ئوخشاشـال       
بــالىالر قونچاقلىرىغــا تامــاق يىگۈزىشــهتتى، كىتــاپ  . قونچــاق ئوينىشــى بولــدى

ــارلىق ئىشـــالرنى       ــىزىش قاتـ ــتۇرۇش، تىـــزىش، سـ ــهتتى، قۇراشـ ــۇپ بېرىشـ ئوقـ
دىن باشــالپال بــۇالردىن مهن ئامېرىكىــدا بالىالرنىــڭ گۆدەكلىكىــ . تىشــهتتىۈگۈئ

ئــۆزىنى مهلــۇم جىنىســقا مهنســۇپ دەپ قارىۋېلىــپ بالىالرنىــڭ ئىنســان ئورتــاق   
ئېرىشـىدىغان خۇشــاللىقىدىن مهھـرۇم قالماســلىقى نهزەرگه ئېلىنغـان بولۇشــى    

ــدىم ــاال   . مــۇمكىن دەپ قارى ــز ب ــا قى ــۆزەمگه سېلىشتۇرســام، قىزىمغ ــۇنى ئ مهن ب
قىلىـــدۇ، بـــۇنى قىلمايـــدۇ،  دۇ، بۇنـــداق بولمايـــدۇ، ئـــۇنىۇدېـــگهن ئۇنـــداق بولـــ

ــالپتىمهن     ــكه باش ــرى سىڭدۈرۈش ــدىن بې ــى چىققان ــى تىل ــالىممۇ . دېگهنلهرن ئاي
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چېچىڭىزنــى تــاراپ قويــاي . تامــاقنى پــاكىز يهڭ، بــالىڭىز ســهت بولــۇپ قالىــدۇ «
دېگهنـدەك گهپلهنـى كـۆپ     »…قىزباال دېگهن چىرايلىق ياسىنىپ تاالغا چىقىـدۇ 

بالىــدىكى جىــنس پهرقىنــى مهقســهتلىك    مهنــچه ئامېرىكىلىقالرنىــڭ  . دەيــدۇ
تهكىتلىمهســلىكى ئامېرىكىــدا بــاال تهربىيىســىگه ئائىــت پهننــى بىلىمنىــڭ       

ئىلمىيلىكـتىن ئالغانـدا جىـنىس    . ئومۇالشقانلىقنىڭ ئىپادىسى بولسـا كېـرەك  
تهبىئى ھادىسـه بولغـان بىـلهن ئىنسـاننىڭ جىـنىس ھهققىـدىكى چۈشهنچىسـى        

ــۇلى  ــڭ مهھسـ ــڭ، موھىتنىـ ــالپ  . تهربىيىنىـ ــدىن باشـ ــا كىچىكىـ ئهگهر بالىالرغـ
جىنســى پهرق، جىنســى ئىــش تهقســىماتى، پهرقلىــق جىنىســقا خــاس خــۇي        

لســه ۈتۈگۈمىـجهزلهر بهكــرەك تهكىتلهنسـه ۋە بۇالرغــا ئائىــت ئىشـالر مهزگىلســىز ئ   
 .ئۇالرنىڭ ئىنسانلىق خاراكتىرى بۇرمىلىنىپ كېتىشى مۇمكىن
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ــۇردا       ــېلىڭچه   «ئۇيغــ ــهڭ بــ ــۇغا كىرســ ــېلىڭچه، ســ ــهڭ ئــ ــگه كىرســ ، »ئهلــ
دېگهنـدەك ماقـالالر   » يهكچهشمىنىڭ شهھىرىگه بارساڭ بىر كۆزۈڭنى قىسـىۋال «

مهن . بــۇالردا ئىنســاننىڭ مۇھىتقــا ماسلىشــىپ ياشىشــى تهكىــتلهنگهن      . بــار
ئۇيغۇرالرنىـڭ ئامېرىكـا مۇھىتىغـا ماسلىشـىپ     ئامېرىكىغا كهلگهنـدىن كېـيىن   

ــدىم     ــقهت قىل ــلهن دىق ــدى بى ــا ئال ــۇل قىلغانلىقىغ ــى قوب ــى . نېمىلهرن بىرىنچ
ــر     ــدىغان بىـ ــېقىن ئۆتىـ ــۆزى يـ ــڭ ئـ ــۇر قىزنىـ ــر ئۇيغـ ــۇچراتقىنىم بىـ ــۇپ ئـ بولـ

ــۇرىنى   ــۇن نومـ ــورنىڭ تېلېفـ ــوراڭ «پروفېسسـ ــدىن سـ ــپ ئۆزىـ دەپ » خهت يېزىـ
ا ھهيــران قېلىــپ تــۇراتتىم، بىــر ئۇيغــۇر  بۇنىڭغــ. ئېيتىــپ بهرمهســلىكى بولــدى

قېرىندىشــىمىز مېنىــڭ تېلېفــۇن نومــۇرۇمنى مهن تونۇيــدىغان بىــرەيلهنگه دەپ  
ــۇ   ۇدۇبهرســه بول ــۇن قىلىپت ــدىغانلىقى ســوراپ تېلېف ــاكى بولماي ــان ي ــدىن . غ ئۇن

كېيىن مهن باشـقا ئۇيغـۇر بۇرادەرلهرنىـڭ بۇنـداق ئىجـازەت سـورۇغانلىرىنى كـۆپ        
شــاپ كىشــىنىڭ تېلېفــۇن نومــۇرى، ئــېلخهت ئادرىســى، پوچتــا شــۇنچه يا. كــۆردۈم

ــارلىقالرنى بىلــگهن بىرىنىــڭ     ــى قات ئادرىســى، تۇغۇلغــان كــۈنى، شهخســى پىالن
ــدىم    ــى ئۇچراتمىـ ــىگه دەپ بهرگىنىنـ ــۇالرنى يهنه بىرسـ ــۇر   . بـ ــر ئۇيغـ ــا بىـ ھهتتـ

چوكاننىڭ شىتاتلىق كىملىكىنى كـۆرۈپ باقـاي دەپ تاشـلىغىنىم ئۈچـۈن بهك     
ئامېرىكىـدا مۇناسـىۋەتلىك ئورگـانالردىن باشـقا     . دۇمۇۇم ۋە ئهپۇ سـور خىجىل بولد

ۋەتهنــدە كىشــنىڭ  . بىرىنىــڭ كىملىكلىرىنــى كۆرمهيــدىكهن  -كىشــىلهر بىــر 
دەخلىســىز شهخســىيىتى، مــۇقهددەس مهخپىيىتــى، ھوقــۇقى دېــگهن گهپ يــوق   
ــمىنىدىكى      ــڭ ئاسـ ــقهر ۋە خوتهننىـ ــۇرالر قهشـ ــۆزىمىزگىال تهۋە ئۇچـ ــا ئـ بولغاچقـ

ئامېرىكىـدىكى كـۈنلهردە بىـر قـانچه     . دەك دائىم ھـاۋادا لهيـلهپ يۈرۈيـدىكهن   تۇمان
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قېـتىم ۋەتهنــدىكى مهن ئۆمرۈمــدە كــۆرۈپ باقمىغــان كىشــىلهرنىڭ تېلېفــۇنىنى  
ــۇل قىلــدىم  ــىلهردىن كېلىــدىغان    . قوب ــۋەتته، پهقهت بىلىشــمهيدىغان كىش ئهل

ــۆيۈندۈم   ــېلخهتلهردىن س ــىمنى ۋە تې    –ئ ــىي ئادرىس ــڭ شهخس ــۇ، مېنى لېفــۇن ي
ــدىن      ــپ قويمىغىنىــ ــۇ قىلىــ ــا خهۋەرمــ ــڭ ماڭــ ــۇرۇمنى دەپ بهرگهنلهرنىــ نومــ

ئامېرىكىلىقالر ئادەتته بىـرەر كـۈن پاراڭالشسـىڭىزمۇ تېلېفـۇن     . تهئهججۈپلهندىم
ــلهن    ــىڭىز دەپ بهرگهن بىـ ــدىن سورىسـ ــورىمايدىكهن، بهزىلىرىـ ــۇرىڭىزنى سـ نومـ

ــدىكهن   ــاۋاب بهرمهيـ ــىڭىز جـ ــۇن قىلسـ ــ . تېلېفـ ــۇن نومـ ــڭ تېلېفـ ۇرۇمنى مېنىـ
ــه  ــۇرادەرلهر كۆرۈش ــۇلمان ب ــا   -مۇس ــڭ ھهتت ــتى، ھهم ئۆزلىرىنى ــمهيال سوراش كۆرۈش

قارىغانــدا ئامېرىكىــدىكى . يــېقىن دوســتلىرىنىڭكىنىمۇ قوشــۇپ دەپ بېرىشــتى
 .مۇساپىر مۇسۇلمانالر بىز ئۇيغۇردىن جىق پهرقلهنمىسه كېرەك

رۇشــقا ئىككىنچــى بولــۇپ ئــۇچراتقىنىم ئامېرىكىــدىكى ئۇيغۇرالرنىــڭ ئولتۇ
مهيلــى ئهر بولســۇن ئايــال بولســۇن، بىرســى مېهمانغــا  . شــى بولــدىۈغىــزا كۆتۈر

چـۈنكى ئامېرىكىـدا   (چاقىرسا يا تاماق ئېتىپ بارىدىكهنمىز، ياكى تـورت ئېتىـپ   
ــادەتكهن     ــيىش ئـ ــورت يىـ ــاكى تـ ــۈرۈم يـ ــاتلىق تـ ــيىن تـ ــاقتىن كېـ ، پهقهت )تامـ

ــدا بىــرەر ســاالت ئېتىــپ بېــرىش يــاكى مۇزقايمــاق ئ      ېلىــپ بېــرىش  بولمىغان
ئــادەتته ئــامېرىكىلىقالر مېهمانغــا چاقىرســا بىــر نهرســه . يوســۇنغا ئايالنغــانىكهن

كۆتــــۈرۈپ كــــېلىش يــــاكى كهلمهســــلىكنى ئاالھىــــدە تاپىاليــــدىكهن، بــــۇالر  
ــورىمايال     ــاكى س ــورايدىكهنمىز ي ــۆزىمىز س ــدىردە ئ ــيىلمىگهن تهق ــتىخان «دې داس

ــكهن» قىلىــپ  ــدىغان گهپ ــامېرىكىلىقالردىن ئ. بارى ۇيغــۇرالر مېهمانغــا تامــاق  ئ
مېهمانغـا    كۆتۈرمهي بارماسلىقنى ئۆگهنگهن بىـلهن ئـامېرىكىلىقالر ئۇيغـۇردىن   

ــېخىيلىقنى    ــتلۇق ۋە ســ ــك، مىهماندوســ ــدىغان مهردلىــ ــارىنى ئاتايــ ــدە بــ ئۆيــ
ھهتتـــا بىزنىـــڭ تـــۈرك ئـــاغىنىلهرمۇ داســـتىخاننى بىـــزدەك مـــول  . ئۆگهنمهپتـــۇ

نىـڭ داسـتىخىنىدەك مـول داسـتىخاننى     مهن ئامېرىكىـدا ئۇيغۇر . راسلىمايدىكهن
بۇيـان قـاراپ   -قىزىق يېرى يهيدىغان نهرسه قۇرۇغـدىلىپ ئۇيـان  . كۆرۈپ باقمىدىم

قالســـىڭىزمۇ، ئـــامېرىكىلىق ســـاھىبخان ســـىز ســـورىمىغۇچه ئالـــدىڭىزغا مهزە  
 .قوياي دېمهيدىكهن

ئــۈچىنچى بولــۇپ ئــۇچراتقىنىم، ئامېرىكىــدىكى ئۇيغۇرالرنىــڭ ئايــالىنى،      
ــڭ  . بىرىنچــى ئورۇنغــا قويۇشــى  بالىســىنى ــر ئۇيغــۇر ئالىمنى ــدىكى بى ئامېرىكى

ــالى ۋە بالىســىنى      ــاناپ ئاي ــى س ــدىكى تهركىبلهرن ــان ھاياتى ــۇھىم بولغ ــۆزىگه م ئ
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ــۆرگهنتىم    ــى ك ــا تىزغىنىن ــالى   . بىرىنچــى ئورۇنغ ــڭ ئاي ــر ئاغىنهمنى ــدا بى يېقىن
ــلهر يا     « ــى خهق ــان ئهرن ــئۇل بولمىغ ــىغا مهس ــالى ۋە بالىس ــدا ئاي خشــى ئامېرىكى

كۆرمهيـــدۇ، ھهر قانـــداق قـــارار چىقارغانـــدا ئالـــدى بىـــلهن ئايـــال ۋە بالىســـىنىڭ 
بىـر كـۈنى بىـر تـۈرك     . دەپ چۈشـهنچه بهردى » ئىستىقبالىنى ئويلىشىش مـۇھىم 

ئۆيـدىن چىقـاي دەپ تۇرسـام بـاالم     . دوستۇم ئهرلهرنىڭ يىغىلىشىغا چاقىرغانىدى
نا ئېلىـپ كهلـگهن دوسـتۇم    بۇنى كۆرۈپ ئاتـايىن ئالـدىمغا ماشـى   . يىغالپ كهتتى

، بىز دېـگهن بىـر كـۈنى بولمىسـا يهنه بىـر      )ئاكا(ئامېرىكىدا ئائىله مۇھىم، ئابى «
شـۇندىن كېـيىن   . دەپ كېتىـپ قالـدى  » كۈنى يهنه كۆرۈشىمىز باالڭنى يىغالتما

مهن ئۇيغۇر تونۇشالرنىڭ بـالىلىرىنى ئۇيغـۇر تىلـى مهكتىـپىگه ئېلىـپ بېـرىش       
ــالرنى چىــ  ــۈن ئولتۇرۇش ــۆردۈم ئۈچ ــى ك ــتىمىز  . رايلىقچه رەت قىلغىنىن ــر دوس بى

يېڭى يىل ھارپىسـى كـۈنى قىزىغـا كوچىـدا ناخشـا ئېيتىۋاتقانالرنىـڭ گىتـارىنى        
ئۈرۈمچىـــدە راۋاپ چېلىـــپ  . چـــالغۇزىمهن دەپ بىـــر مـــۇنچه پـــۇل خهجلىـــدى    

ــىمۇ   ــانچه ھهۋەس قىلسـ ــزىم ھهرقـ ــازىغا قىـ تىلهمچىلىـــك قىلىۋاتقانالرنىـــڭ سـ
ــتى  ــم سىالتقۇزىش ــوالتتىم بهلكى ــان ب ــۇس قىلغ ــار  . نمۇ نوم ــدىكى گىت ئامېرىكى

بىلهن ناخشا ئېيتىپ جان باقىدىغان تىلهمچـى بىـر ئۇيغۇرنىـڭ ئهتىۋارلىـق بىـر      
ئۇيغـۇر قىـزى كوچىـدا    . تالال قىزى بىلهن ناخشا ئېيتتى ۋە بىرمـۇنچه پـۇل تـاپتى   

تىلهمچــــى بىــــلهن ناخشــــا توۋالشــــتىن، گېتــــار چېلىــــپ پــــۇل تېپىشــــتىن 
ئۇيغـۇر ئانــا قىـزى خالىغـانلىقى ئۈچــۈنال چـاچلىرى قااليمىقــان،     . كهمسـىنمىدى 

كىيىملىـــرى كـــونىراپ كهتـــكهن ســـازەندىلهرنىڭ ئارىســـىغا قىـــزى ئۈچـــۈن       
 .قىستىلىپ مهدەت بهردى

تۆتىنچى بولـۇپ ئـۇچراتقىنىم ھهمـمه ئىشـنى ئالـدىن پىالنـالش ۋە رەتلىـك        
ىرقـانچه ئـاغىنه   مهن ئامېرىكىغـا كهلگهنـدىن كېـيىن بىزنىـڭ ب    . ئورۇنالشتۇرۇش

ساڭا كېلهر ھهپتىنىـڭ پۇسـتانى كـۈنى تېلېفـۇن قىلىمىـز، ئىككـى       «  ۋە تونۇش
دېگهنـدەك مهزمۇنـدا   » ئايدىن كېيىنكى ماۋۇ كۈندە بىزنىـڭ ئـۆيگه كېلهلهمسـهن   

بـارا   -دەسـلهپ بـۇ گهپ سـهل غهلىـته تۇيۇلـدى، كېـيىن بـارا       . خهتلهرنى يېزىشـتى 
  .كۆنۈپ كهتتىم
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ئوقۇتقـۇچىڭىز سـىزگه   . ىكىلىقالرنىـڭ ئـادىتىكهن  دىققهت قىلسام بـۇ ئامېر 
كالىنـدارىڭغا قـاراپ بـاق،    «بىر ئىش تاپىلىماقچى ياكى ئورۇنالشتۇرماقچى بولسا 

دەپ بىـر قـانچه ئــاي   » جهدۋىلىڭـگه قوشـۇپ قـوي پۇسـتانى كـۈنى پــاالن ئىـش بـار       
بىـــر ئاغىنهمنىـــڭ دەپ بېرىشـــىچه ئـــۇ ھهمـــمه ئىشـــنى      . بـــۇرۇن دەيـــدىكهن 

كومپىيـــوتىر ۋە تېلېفۇنغـــا كىرگۈزىۋېتىـــدىكهن، ھهتتـــا ۋاقـــت  ئورۇنالشـــتۇرۇپ 
ــپ     ــدىن تارتىـــ ــگه ھهئه دەيدىغانلىقىـــ ــاق، كىمـــ ــگه يـــ ــۋىلىگه كىمـــ جهدىـــ

ــتۇرۇۋېتىدىكهن ــدا     . ئورۇنالش ــىيه بېرىۋاتقان ــۈنى لېكس ــۈمه ك ــر ج ــاغىنهم بى ــۇ ئ ب
ــا     ــوڭ ئىكىرانغ ــىنىپتىكى چ ــق س ــۇتىرى چېتىقلى ــقا  «كومپىي ــۈمهگه بېرىش ج

ــ   ــڭ بـ ــك ۋاقتىـ ــۇچىنى   » ارمانچىلىـ ــمه ئوقۇغـ ــپ ھهمـ ــگهن خهت چىقىۋېلىـ دېـ
 .كۈلدۈرىۋېتىپتۇ

دەســـلهپ كهلـــگهن . بهشـــىنچى بولـــۇپ ئـــۇچراتقىنىم چېـــنىقىش ئـــادىتى 
يېشــىمىزنىڭ تهڭ . كۈنلىرىمــدە بىــر دوســتۇمنى كــۆرۈپ ھهيــران قالغــانتىم     

بولۇشىغا قارىمـاي ئۇنىـڭ شـۇنچه سـاغالم ۋە چاققـان قهدەمـلهر بىـلهن تېكىـدەك         
ــك يۈرۈشــ  ــدى  يېنى ــدۇرغان ئى ــاڭ قال ــى ت ــڭ  . لىرى مېن ــر ئاغىنهمنى ــدا بى يېقىن

ئۆزىنىـڭ ئـايرىم، ئايالىنىـڭ ئـايرىم     . ئۆيىدىمۇ چېنىقىش ئۈسكۈنىسىنى كۆردۈم
ئېنىق ۋاقت بهلگىلهپ ئۆيـدە مېهمـان بولسـۇن بولمىسـۇن     . سايمانلىرى باركهن

 .چېنىقىشنى قولدىن بهرمهيدىكهن
بۇالرنىـــڭ . زلـــۈك ئۇچراتقـــانلىرىميوقـــارقىالر مېنىـــڭ بىـــر قهدەر ئومۇمىيۈ

نهچـچه يىـل ياشـىغان ئۇيغـۇر      30ئاالھىدە كۆزۈمگه تاشلىنىشدىكى سهۋەپ، مهن 
دە بۇنـــــــداق ھادىســـــــلهردىن بهزىلىرىنىـــــــڭ بىزدىكىـــــــدىن  جهمىيىتىـــــــ

پهرقلىنىدىغانلىقى، بهزىلىرىنىڭ ئـادەتكه ئايالنمىغـانلىقى ھهتتـا بهزىلىرىنىـڭ     
رنى ئامېرىكىـــدا ياشـــاۋاتقان ئۇيغـــۇرالر بـــۇال. مهۋجـــۇد ئهمهســـلىكىدىن بولغـــان

ئۆگىنىۋااليلى دەپ باش قوشۇپ ئۆزلهشتۈرگهن ئهمهس يـاكى مهلـۇم بىـر يـازغۇچى     
پهقهت مۇھىتتـا شـۇ ئـادەت ھهمـمه     . يېزىـپ تهشـهببۇس قىلغـانمۇ ئهمهس    كىتـاپ 

مۇشــۇالرغا . كىشــىلهرنىڭ ھهرىكىتىــدە ئىپــادىلهنگهچكه شــۇنىڭغا كــۆنگهن گهپ 
ــاراپ ــ  قـــ ــى  «ڭ بهزىلهرنىـــ ــداق پهزىلهتلىرىنـــ ــڭ ئۇنـــ ــار مىللهتلهرنىـــ ئىلغـــ

ئۆزلهشتۈرۈرەيلى، تهرەققىي قىلغان مىللهتلهرنىـڭ بۇنـداق ئـادەتلىرىنى ئهيـنهك     
باشـقا مىللهتلهرنىـڭ ئىلغـار ئهخالقىنـى ئـۆزىمىزگه ئـۈلگه       . قىلىشىمىز كېرەك

ــدەك …» ىمىز كېــرەكتۈگۈتۈشــقىلىــپ مىللىتىمىزدىكــى ئىللهتلهرنــى   دېگهن
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ئــادىتى، -ھهرقانــداق مىللهتنىــڭ ئــۆرپ. ولىمــۇ كۈلكىلىــك تۇيۇلــدىگهپلىــرى ت
ئاتـالمىش ئالغـا كهتـكهن مىللهتـلهر بىـز      . يوسۇنى مۇھىتنىـڭ مهھسـۇلى  -قائىدە

الرنـى ھهممىسـى بىـر يهرگه يىغىلىـپ     » ئىلغـارلىق، تهرەققىيلىـق  «تهلپـۈنگهن  
بېكىتىـــپ چىققـــان ئهمهس، بهلكـــى ئـــۇالر ئىگىلىـــك شـــارائىتى، ئىقتىســـادى  

ــڭ    ته ــارلىق ئامىلالرنى ــڭ ئهۋزەللىكــى قات ــۋالى، سىياســى تۈزۈمنى ــات ئهھ رەققىي
شــۇڭا خهقنىــڭ ئاتــالمىش ئىلغــارلىقىنى . تۈرتكىســىدە تهدرىجــى شــهكىللهنگهن

كۈنــدۈز ناخشــا قوشــاق قوشــۇپ مهدھىيلىســهكمۇ، بىكــار تۇرمــاي يىغىــن  -كــېچه
تـۈركىيه   مهسـىلهن، . ئېچىپ ئاممىنى سـهپهرۋەر قىلسـاقمۇ ئـۆگهنگىلى بولمايـدۇ    

ــاكىزلىقنى   ــدىكى پـــ ــۈشتۈركلىرىـــ ــدا ئهۋرەز   ئۈگۈنـــ ــۈن ھېچبولمىغانـــ ئۈچـــ
ــوللىرى  (ئهسلىههســى  ــر تهرەپ قىلىــش ي ــدەك ) پاســكىنا ســۇنى بى تۈركىيهدىكى

ــرەك   ــى كې ــقان بولۇش ــۇرلۇقنى  . ئومۇمالش ــۈركلهردىكى جهس ــۈشت ــۈن  ئۈگۈن ئۈچ
سـه كوچىغـا   ئۇالردەك ئىنسانغا قۇل بولمىغـان تـارىخى رىئاللىققـا، ئـاچچىقى كهل    

توۋلىشىپ چىقىپ نامايىش قىالاليدىغان دېموكراتىـك رىئاللىققـا ئىـگه بولـۇش     
ئــامېرىكىلىقالردىن يوقــارقىالرنى ئــۆگهنگهن ئۇيغــۇرالر ۋەتهنــگه قايتســا  . كېــرەك

. بىرەر ئايغا قالمـايال ئۇنـداق خىسـلهتلهرنىڭ بىـر قىسـمىنى يوقاتمـاي قالمايـدۇ       
ەتلىنىـدىغان ئامېرىكىلىقالرنىـڭ جۇڭگـودا    بۇ خۇددى ۋەتىنىدە ساختىلىققا نهپر

ــاق  ــۈرۈلگهن(قاچـ ــۇقچه كۆچـ ــا  ) ئوغۇرلـ ــقا جۇڭگولۇقالرغـ ــىلهرنى باشـ سىنتهخسـ
  .ئوخشاشال تالىشىپ سېتىۋالغاندەك گهپ
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ــا           ــا مۇھتىغـ ــڭ ئامېرىكـ ــيىن ئۇيغۇرالرنىـ ــدىن كېـ ــا كهلگهنـ مهن ئامېرىكىغـ

ن ئۇيغۇرلۇقنىــڭ قايســى تهركىبلىرىــدىن ۋاز كېچىــپ، قايســى ماسلىشــىش ئۈچــۈ
ــدىم     ــقهت قىلـ ــرەك دىقـ ــا بهكـ ــاقالپ قالغانلىقىغـ ــى سـ ــۇ . تهركىپلىرىنـ بولۇپمـ

ــڭ    ــدا ئۇيغۇرلۇقنىــ ــڭ ئامېرىكىــ ــهۋەپلىك ئۇيغۇرالرنىــ ــى ســ ــىنتهبىر ۋەقهســ ســ
ــۈزلهنگهنلىكىگه بهكـــرەك    ــا قانـــداق يـ ــارەت بـــۇ مېغىزىغـ مۇســـۇلمانلىقتىن ئىبـ
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. ى بىلهن ئامېرىكىلققا تهگكهن ئىككـى ئۇيغـۇر ئايـالنى ئاڭلىـدىم    ئالد. قىزىقتىم
ئۇالرنىــڭ ئهرلىــرى دىنىمزنــى قوبــۇل قىلىــپ مۇســۇلمان بولۇپتــۇ، ھهتتــا بىرســى  

دېــمهك، بــۇ ئۇيغــۇر . ئىســمىنى تــوي قىلغانــدىن كېــيىن ياقۇپجانغــا ئۆزگهرتىپتــۇ 
ــله      ــان بىـ ــوي قىلغـ ــا تـ ــىپ ئامېرىكىلىققـ ــدىن ئاجرىشـ ــۇر ئېرىـ ــزالر ئۇيغـ ن قىـ

ــۇ   ــدىن ۋاز كهچمهپت ــڭ مېغىزى ــا   . ئۇيغۇرلۇقنى ــداق چىقىمغ ــڭ ھهرقان مهن بۇالرنى
. ۋاتقــانلىقىنى ئاڭلىــدىمۈتۈگۈقارىمــاي بــالىلىرىنى ۋەتهنــگه ئهۋەتىــپ ئۇيغــۇرچه ئ 

بـۇ  . بىرەيلهننىـڭ ۋەتهنـگه بېرىـپ كهلـگهن بالىسـى بىـلهن پاراڭلىشـىپمۇ بـاقتىم        
ىن بهك تهسـىرلهنگهنلىكىنى،  تۇغقـانلىق مېهرىـد  -قىزچاق ئۇيغۇرالردىكى ئـۇرۇق 

ئامېرىكىــدا تۇققــانالر ئــارا مۇنــداق مۇھهببهتنىــڭ يوقلــۇقىنى ماڭــا ئۇيغــۇرچه دەپ  
 .بهردى

يىلىدىن بۇيان كۆرۈشـۈپ باقمىغـان بىـر ئاغىنهمنىـڭ ئـۆيىگه      -92يېققىندا 
ــاردىم ــا بـ ــمىگىلى . مىهمانغـ ــۈز كۆرۈشـ ــىمۇ   20يـ ــان بولسـ ــاپ قالغـ ــا تاقـ يىلغـ

ــدۇخالى ــۈرەكلهردىكى ئابـ ــاغالردا  يـ ــۈرگهن چـ ــادالپ يـ ــىئېرلىرىنى يـ ــۇر شـ ق ئۇيغـ
بىـر كـۈنى   . باغالنغان رىشته قايتا يېڭىلىنىـپ بىزنـى تهبىئىـي يېقىنالشـتۇردى    

ــۇ  . ئهتتىگىنـــى ئاغىنىمىزنىـــڭ مااليســـىيىلىك قوشنىســـى تامـــاق كىرگۈزۈپتـ
بۇنىڭــدىن ئۇيغۇرنىــڭ قوشــنىلىرىغا تامــاق ســۇنىدىغان ئادىتىنىــڭ دوســتۇم ۋە  

ئامېرىكىـــــدا داۋام   ۆيهر ئايالىنىـــــڭ تۈرتكىســـــى بىـــــلهنئۇنىـــــڭ ئۇيغۇرســـــ
ندىســـتانلىق قوشـــنامغا ىقىلغـــانلىقىنى ھىـــس قىلىـــپ تهســـىرلهندىم، ۋە ھ

ــدۈم  ــدىن ئۆكۈنـ ــۇمنى تونۇتمىغىنىمـ ــۇنۇپ ئۇيغۇرلۇقـ ــاق سـ ــڭ . تامـ ئاغىنهمنىـ
ــزمهت ۋە    ــۇرۇن خىـ ــتىن بـ ــا كېلىشـ ــۇ ئامېرىكىغـ ــىچه ئـ ــڭ جهمىيهتئېيتىشـ نىـ

ئامېرىكىـــدا ئۇنـــداق ھـــارامالردىن . ىچهتـــتىكهنزورلىشـــى ســـهۋەبلىك ھـــاراق ئ
مهن ئۇيغۇرنىـڭ  . ئۇيغۇرنى دۇنيا مۇسـۇلمان دەپ بىلىـدۇ  «. پۈتۈنلهي قول ئۈزۈپتۇ

بىر ئاڭلىق زىيالىيسـى تـۇرۇپ ئامېرىكىغـا كېلىـپ مىللهتنىـڭ مهدەنىيىـتىگه       
ۋەكىللىــك قىلىــدىغان پۇرســهتنى ھاراققــا يهم قىلىۋەتســهم، مىلــلهت ھهققىــدە   

ھــازىر نهگه بارمــاي كهيــنىگه   . تــا چۈشــهنچه پهيــدا قىلســام بولمايــدۇ    خهقــته خا
ــۇر[ ــارىمهن   ] ئۇيغـ ــپ بـ ــايكىالرنى كېيىـ ــۆينهك، مـ ــان كـ ــگهن خهت يېزىلغـ . دېـ

ــېقىن      ــا يـ ــۈزۈم ھاراقلىرىغـ ــان ئـ ــاردىم، خهق داڭلىغـ ــا بـ ــىيىگه يىغىنغـ فرانسـ
گېرمــانىيىگه ئىلمىــي ســۆھبهت ئۈچــۈن بــاردىم، ئۇالرنىــڭ داڭلىــق  . كهلمىــدىم

ھــازىر مېنىــڭ خىزمهتداشــلىرىمنىڭ   . ســى خىيالىمــدىن يىــراق بولــدى   پىۋى
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. ھهممىســى مېنىــڭ مۇســۇلمانلىقىمنى بىلىــدۇ ۋە ھهرۋاقىــت ھــۆرمهت قىلىــدۇ 
مهن ۋەتهندە كۆپ پۇل تاپقـان لـېكىن بىـر كۈنلـۈك ئىشـنى بىـر ھهپتىلىـك دەپ        

چــۈنكى تاپىــدىغىنىمىز ھۆكۈمهتنىــڭ پــۇلى    . ھهق ئېلىشــقا مهجبــۇر ئىــدىم  
قـــا شـــۇنداق دەپ پـــۇلنى جىـــق يازدۇرمىســـاق بىـــزگه ئىـــش تاپشـــۇرغان بولغاچ

ھـازىر ئۇنـداق جىـق پـۇل تاپمـايمهن      . بىـر نهرسـه ئاشـمايتتى   » تـۈزۈك «باشلىققا 
ــپ       ــاالل تېپى ــازاپلىغىچه ھ ــدانىمنى ئ ــپ ۋىج ــۇل تېپى ــۆپ پ ــدىن ك ــا ھارام ئهمم

. كهنبولــۇدۇكهن، خهجلىگهننىڭمــۇ بهرىكىتــى ۇدۇخهجلىســهم كۆڭلــۈم تــوق بولــ 
زىرغىچه ئامېرىكىغـــا كـــېلىمهن دېـــگهن ئۇيغـــۇر بالىالرغـــا يـــاردەم قىلىـــپ  ھـــا

ــېكىن ئۇالرنىــڭ   . كهلــدىم ــم، ل  50خېلــى بالىالرغــا چــاقىرىق ئهۋەتكــۈزۈپ بهردى
قـول قـولنى   «ئاتـا بـوۋىلىرىمىز   . دولالر تىزىملىتىش ھهققىنـى مهن تۆلىـۋەتتىم  

غــا كــېلهلمىگهن ئــۇالر ئامېرىكى. دېگهنىــكهن» يۇســا، قــول قوپــۇپ يــۈزنى يۇيىــدۇ
تهقدىردىمۇ ياخشىلىقىمدىن تهسىرلىنىپ مـۆرىتى كهلگهنـدە يهنه بىـر ئۇيغۇرغـا     

ــا ئهجهپ ئهمهس    ــپ قالس ــا كېلى ــۇدەك ئويغ ــىلىق قىلغ ــۆت  . ياخش ــازىرغىچه ت ھ
ــتىم   ــپ چىقـ ــتهكلهپ ئېلىـ ــالىنى يېـ ــۇقنى . بـ ــۈپدوكتۇرلـ ــى  تۈگۈتـ خىزمهتنـ

ســـتىتالرنىڭ مۇئاشـــى ئۇنۋېرى. ئۇنۋېرىســـتىتالردىن تاپـــاي دەپ بهك ئىزدەنـــدىم
ــالىالرنى     ــۇر بـــ ــلهن ئۇيغـــ ــان بىـــ ــۇرى بولمىغـــ ــىركهتلهرنىڭكىدەك يوقـــ شـــ

ئۇمــۇ . ماگىســتىرلىققا، دوكتۇرلۇققــا قوبــۇل قىلىــپ يارىــدەم قىلغىلــى بــوالتتى 
. ئــاغىنهم بىــلهن شــۇ كــۈنى ســائهت ئــۈچكىچه مۇڭداشــتۇق      …» بولــۇپ قــاالر 

ىنى ئوقـۇش، ئوقۇتـۇش   ئامېرىكىغا كهلگىـنىگه ئـالته يىلغـا يېقىنالشـقان، ھايـات     
ــانغا،     ــا، ئىنسـ ــىمنىڭ جاھانغـ ــۈزگهن مهسلهكدىشـ ــلهن ئۆتكـ ــتهكلهش بىـ ۋە يېـ
ھادىســـــىلهرگه بهرگهن باھالىرىـــــدىن ئۇيغۇرنىـــــڭ ئـــــاق كۆڭـــــۈللىكى، كهڭ 
. قۇرساقلىقى، مهردلىكى، پىـداكارلىقى ۋە سـهمىمىي ئىتىقـادى بالقىـپ تـۇراتتى     

. دۇق، مـۇزىيالرنى ئايالنـدۇق  ئۆيىدە ئىككى يېرىم كـۈن تـۇردۇق، داال تـامىقى يىـ    
ــدىكى،      ــقهردىكى، غۇلجىـ ــدا ئهمهس قهشـ ــۆزەمنى ئامېرىكىـ ــدا مهن ئـ ــۇ جهريانـ بـ

-خوتهنـــدىكى، چـــۆچهكتىكى قايســـى بىـــر ئۇيغـــۇر تۇغقىنىمنىـــڭ يـــاكى ئاكـــا
. ئىنىلىرىمنىـــڭ ئۆيىـــدە تۇرۇۋاتقانـــدەك شـــۇ قهدەر ئـــۆز، ئـــازادە ھـــېس قىلـــدىم
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ن بــۇ بىــر جــۈپ ئۇيغــۇر ئامېرىكىــدا  دەك ياراشــقا» ئــالتۇن ئــۈزۈككه يــاقۇت كــۆز «
ياشــىغانلىق ســهۋەبلىك ئۇيغۇرلۇقنىــڭ ھېچقايســى تهركىبىــدىن چهتنىمهپتــۇ،   

ــنا    ــى قوش ــارلىق تهركىبلىرىن ــڭ ب ــى ئۇيغۇرلۇقنى ــۇ، بهلك ــۇم ۋە -ۋاز كهچمهپت قول
ــدۇرۇپتۇ     ــۇ نۇرالن ــدا تېخىم ــڭ ئالدى ــقا ئامېرىكىلىقالرنى ــان  . باش ــدە جۇغلىغ ئۆزى

. بىــلهن قوشــنىلىرىنىڭ سۆيگۈســىگه نائىــل بولۇپتــۇئۇيغۇرلــۇق خىســلهتلىرى 
بىز خوشلىشىدىغان چاغـدا قىـزى بىچـارە قىزىمـدىن ئايرىلىشـقا كـۆزى قىيمـاي        

ــان ئاغىنهمنىــــڭ ۈقىزىنــــى بهزلهپ كۆتۈر. ھــــۆركىرەپ يىغــــالپ كهتتــــى ۋالغــ
دېــگهن خهت يېزىقلىــق مايكــا كهيــگهن تــۇرىقى كــۆز      » ئۇيغــۇر«دۈمبىســىگه 

دائىـــم مۇشـــۇنداق ئۇيغـــۇر دەپ خهت بېســـىلغان « ئالـــدىمغا كهلســـىال ئۇنىـــڭ
ھـازىر دېـگهن ھهمـمه ئـادەم تېلېفـۇن بىـلهن تورغـا        . مايكىالرنى كىيىپ يۈرىمهن

مۇشۇ ئۇيغۇر دېگهن خهتنى بىر كۈندە ئـون ئـادەم كۆرسـه كهم دېگهنـدە     . كىرەلهيدۇ
بىـرى ســىكۇنت ئىچىـدە ئۇيغۇرغــا ئائىـت ئۇچــۇرنى تـوردىن ئىزدىشــى، ئۇيغــۇرنى     

ــۇمكىن  چۈشىن ــى م ــكه تىرىشىش ــدۇ   …» ش ــدە ياڭراي ــۇالق تۈۋىم ــرى ق . دېگهنلى
ــارلىق      ــڭ بــ ــى ئۇيغۇرلۇقنىــ ــڭ مهنىســ ــدا ئۇيغۇرلۇقنىــ ــۇنىڭچه، ئامېرىكىــ ئــ
تهركىبلىــرى ئىچىــدە مهجهــۇل، پاسســىپ ياشاشــال ئهمهس، بهلكــى ئۇيغۇرلــۇقنى 
ئۇيغۇرچه پىداكارلىق، خالىسـلىق، خـۇش پېئىللىـق ۋە باشـقا پهزىلهتـلهر بىـلهن       

 .ندۇرۇشتۇرنۇرال
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  نېمىشقا يىغىلىپ قالدۇق؟—
 

ــڭ     ــك كېۋىرنى ــازغۇچى مالى ــته ي ــا كهلمهس ــىدە  -11ئامېرىكىغ ــىنتهبىر ۋەقهس س
بـۇ قىـز   . مئىـدى ۋاپات بولغان ئۇيغۇر قىزى ھهققىدە يازغان خاتىرىسىنى ئوقۇغـان  

ان ئۇيغۇرلىرىــدىن بولــۇپ نىيويــوركتىكى قوشــماق بىنانىــڭ ئهســلى ئۆزبهكىســت
قىز پاجىيهگه ئۇچراپ قـازا قىلغانـدىن كېـيىن    . ئهتراپىدا كىرخانا ئاچىدىكهندۇق

. ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئائىلىسىگه ئامېرىكىـدا ئولتۇراقلىشـىش ھوقـۇقى بېرىپتـۇ    
ــۈركلهر      ــوركتىكى تــ ــىدىنى نىيويــ ــڭ جهســ ــا قىزىنىــ ــا ئانــ ــان ئاتــ ــاغرى قــ بــ

ۋەتهنسـىزلىك، ئامالسـىزلىق، غېرىپلىقنىـڭ    . ىستانلىقىغا دەپىـن قىلىپتـۇ  قهبر
نى بىر ئۆمۈر تارتقان ئوتتۇرا ئاسىيا كـۆچمهن ئۇيغۇرلىرىنىـڭ بـۇ سـهرگهردان     بىئازا

ــاپتۇ   ــات يهرلهردە قـ ــاي يـ ــاقالپ ياتالمـ ــوپراقنى قۇچـ ــا تـ ــزگه . ئهۋالدى ئانـ رەببىمىـ
ــداقال بولمىســۇن شــۇ قېرى   ــدلهر بولســۇنكى، قان ــدا  ھهمى نداشــلىرىمىزنىڭ يېنى

دۇنيانىـڭ  . ئىـدى ماڭا بۇ گهپ بهك تهسىر قىلغـان   ۋەتهندىكى چېغىمدا. يېتىپتۇ
ھهممه يېرىدە ئۇيغۇر مۇسـاپىرلىرىغا ئىـگه بولغـان تـۈرك قېرىنداشـلىرىمىزنىڭ      

شـۇ چـاغالردا   . ئىـدى جهسىدىمىزگىمۇ ئارامجاي بېرىشى مېنى ھاياجانغا سـالغان  
بىزنىـڭ باشـقا بىـر    . پ يېنىمـدا بىـرەر ھهپـته تـۇردى    مااليسىيهدىن بىرسى كېلى

مهن . ئــاغىنه بـــاال ئۇنىـــڭ تهلهپپۇزىـــدىكى تــۈركچه ئامىلغـــا دىقـــقهت قىلىپتـــۇ  
ــىر       ــىدەك تهس ــۈركىيه تۈركچىس ــا ت ــر قارىس ــى بى ــڭ گېپ ــۇ بۇرادەرنى ــاممۇ ب قارىس

ســهۋەبىنى سورۇســـام مااليســىيهگه ئورۇنلۇشــۇپ قالغـــان بىــر تـــۈرك     . بېرەتتــى 
تېخىمـۇ قىزىـق يېـرى بـۇ تـۈرك كىشـى       . ىتىدە ئىشـلهيدىكهن كىشىنىڭ شـىرك 
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ئالـدىغا كهلـگهن   . بىلهن تۈركىيهدە بىـر دوسـتۇمنىڭ ئۆيىـدە ئۇچرۇشـۇپ قالـدىم     
ھهتتــا . ئۇيغــۇر بالىلرىغــا ياخشــى مهســلهھهت ۋە مهدەتلهرنــى بېرىــپ تۇرۇۋېتىپتــۇ

كـــورىيهدە ئوقۇۋاتقـــان ئۇيغـــۇر بالىالرنىـــڭ تـــۈركىيه تۈركچىســـىنى ياخشـــى       
ــايراملىرىمىز،  بىل ىـــــدىغانلىقىنى ئاڭلىـــــدىم، مهســـــجىدىمىز، ھېيىـــــت بـــ

مهدەنىيىتىمىزدىكى ئورتاقلىق دۇنيانىـڭ قـايهرىگه بـارايلى بىزنـى مـاگىنىتتهك      
بۈگــۈنكى . ۋەتته، ســهۋەپ بــۇال ئهمهسلــئه. بىــر بىرىمىــزگه يېپىشــتۇرۇپ تــۇراتتى 

ك تهربىيىسـىز  دۇنيادا ھهر قانـداق ئورتـاقلىق ۋە بىرلىـك مائارىپسـىز، مهقسـهدلى     
  .كۈچلىنهلمهيدۇ

شــى ھهققىــدە ئىــزدەنگهن چېغىمــدىمۇ ۇۋەتهن ســىرتىدىكى ئانــا تىــل ئوقۇت
ياۋۇرپــا، ئامېرىكــا ۋە ئاۋســتىرالىيهلهردىكى ئۇيغــۇر ئانــا تىــل مهكتهپلىرىنىــڭ شــۇ 

ــيهت   ــۈرك مهكتهپلىــرى ۋە مهدەنى ــۈر(يهرلهردىكــى ت ــدە تهســىس ) كۈلت مهركهزلىرى
ــا ــهۋەبىنى تهھلىـــل  . پتىمقىلىنغانلىقىـــدىن خهۋەر تـ ــداق ئىشـــنىڭ سـ ھهرقانـ

قىلىش ئادىتىم بولۇپ قالغانمۇ قانداق تۈركىيهگه بارغانـدا بـۇ ھهقـته ئىزدىنىـپ     
يىلـى تهلىـيىمگه تۈرلـۈك ئىمتىهـان ۋە      -2005. مئىدىكۆرۈشنى نىيهت قىلغان 

ــقهرە     ــاالھىيىتىدە ئهنـــ ــاتچى ســـ ــارەتچى تهتقىقـــ ــۈپ زىيـــ ــالردىن ئۆتـــ تالالشـــ
تهكشۈرۈشۈمچه تۈركىيه ئاسـاس مائارىپىنىـڭ تـارىخ    . ئهۋەتىلدىمگه ئۇنۋېرىستېتى

تـارىخ  . ۋە ئهدەبىيات دەرسـلىكلىرىدە ئۇيغۇرالرغـا ئائىـت مهلۇمـاتالر بېرىلىـدىكهن     
ــاكى    دەرســىدىكى مهلۇمــات بىــر قهدەر تهپســىلى بولــۇپ دىيارىمىزنىــڭ تــارىخى ت

ئهدەبىيــات . هنكۇدۈلــۈيــاقۇپ بهگنىــڭ قهشــقهرىيه دەۋلىتــى يېقىلغانغــا قهدەر ئۆت 
تىـن پـارچىالر ئۆتۈلۈشـكه باشـالپ تولـۇق       »دىۋانـۇ لۇغهتىـت تـۈرك   «دەرسلىكىدە 

ــڭ  ــدىكهن  -3ئوتتۇرىنىـ ــاۋايىغىچه ئۆتۈلىـ ــدا نـ ــڭ  . يىللىقىـ ــالى مهكتهپلهرنىـ ئـ
بىزدىكـى  ( »تـۈركچه «ھهممىسىگه ۋە ھهرقانداق كهسپكه زۆرۈر دەرسـلىك بولغـان   

دىـــن  »دىـــۋان«دەرســلىككه  ) ۇئــالى مهكـــتهپ تىــل ئهدەبىياتىغـــا تهڭ كېلىـــد  
دېــمهك بىــر تــۈرك . تىــن نهمــۇنىلهر بېرىلىــدىكهن »قۇتادغۇبىلىــك«پــارچىالر ۋە 

ئوقۇغـــۇچى مهكـــتهپ يـــۈزى كـــۆرگهنال بولســـا ئۇيغـــۇرالر ۋە دىيـــارىمىز ھهققىـــدە 
ــدىكهن  ــاي قالمايـ ــاتلىق بولمـ ــڭ  . مهلۇمـ ــڭ ئوقۇغانلىرىمىزنىـ ــۋەتته بىزنىـ ئهلـ

ئوقۇغانالرنىــــڭ ھهممىســــى ھهمــــمه ھهممىســــى ئېســــىمىزدە قالمىغانــــدەك 
دېـمهك، تـۈركلهر بىـلهن بىزنىـڭ     . كىشىنىڭ ئېسىدە قالماسلىقى تهبىئى ئىـش 

ــپهئهت ۋە سىياســىنىڭ مهجبۇرلىشــى   ىــدۇنيانىــڭ ھهمم ال يېرىــدە ھىــچ بىــر مهن
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ــزدە       ــىمىز، تىرىكلىكىمى ــپ قېلىش ــا يىغىلى ــر ئاراغ ــىز بى ــاكى قىزىقتۇرشىس ي
ڭ بىـر بولۇشـى يۇقـارقى ئامىلالرغـا بـاغلىق      بازارىمىزنىڭ، ئۆلسىهك مازارىمىزنىـ 

  .ئىكهن
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ش تېخىمـۇ  ۈنـ ۈيىلـى تومـۇزدىن كېـيىن ئۇيغـۇر دىيارىـدا چهتـئهلگه يۈزل      -  2009
تهخىرســـىز تـــالالش بولـــدىمۇ قانـــداق ياۋۇرۇپـــا، تـــۈركىيه ۋە باشـــقا دۆلهتـــلهرگه  

ــ    بــۇ يهردە كــۆپ بولــدى، دېگىــنىم بــۇرۇن     . دىكېلىــدىغان ئــادەم كــۆپرەك بول
ئۇيغۇرالردىن يىلىغا بىرەر يۈزگىمـۇ يهتمىـگهن كىشـى چهتـئهلگه چىققـان بولسـا       

بـۇ ئۇيغۇرالرنىـڭ چهتـئهلگه    . بولـۇپ كهتتـى دېگهنلىـك    150ھازىر بۇ سان بىراقال 
ــدۇ   ــى بىلدۈرمهي ــپ كهتكهنلىكىن ــق چىقى ــق   . بهك جى ــۇا خهل ــۇردەك جوڭخ ئۇيغ

 نوپۇســى ئــون مىليۇنــدىن ئاشــىدىغان مىللهتــكه بــۇ ســان       جۇمهۇرىيىتىــدىال
مـۆرىتى كهلگهنـدە شـۇنى دەپ قويـۇش كېرەككـى، ئۇيغـۇر ۋەتىنىـدىن        . تولىمۇ ئاز

ئامېرىكىغا كهلگهن ئۇيغۇرالرنىـڭ سـانى ئوتتـۇرا ئاسـىيادىن     -چهتئهلگه يهنى ياۋرۇ
ــاز     ــال ئ ــانىدىن يهنى ــڭ س ــگهن ئۇيغۇرالرنى ــۇ يهرلهرگه كهل ــقا    .ب ــۇنى باش ــنا ب قوش

ــاز    ــۇالددە ئ ــاق پهۋق ــلهرگه سېلىشتۇرس ــدىغىنىم،   . مىللهت ــق بىلى ــڭ ئېنى مېنى
ــۇلالر    ــگهن موڭغـ ــۇلىيهدىن كهلـ ــدا موڭغـ ــىدىكهن  20ئامېرىكىـ ــدىن ئاشـ . مىڭـ

شـــۇڭا ئۇيغـــۇرالردا   . مىليـــۇن  2.9موڭغـــۇلىيهدىكى موڭغۇلالرنىـــڭ نوپۇســـى   
ــۈش ئهۋج ئا   « ــئهلگه تهلپۈن ــى، چهت ــۇپ كهتت ــى قوزغۇل ــئهل قىزغىنلىق ــدىچهت  »ل

ــدۇرلۇق قىلىــدۇ   ــيىش بال ــۈز نهچــچه     . دې ــۇ ي ــپ كهلســهك، ش ــزگه قايتى گېپىمى
ئـۇزاق  . ئۇيغۇرنىڭ بىرى بولۇپ بىر ئۇيغۇر قىزى قوشنا شـىتاتقا ئوقۇشـقا كهلـدى   

سـىڭلىمىز بىزنـى كـۆرۈپ بهك ھاجانالنـدىمۇ، يـا شـۇ چـاغالر        . ئۆتمهي كۆرۈشتۇق
غــۇرچه تامــاق، ئۇيغــۇرچه ئۇي. يىغــا زارە دەۋرى بولغــاچقىمۇ، يىغلىشــىپ كهتتــۇق

ــىمۇ     ــر پهس بولسـ ــىلىرىمزنى بىـ ــاپىرلىقىمىزنى ۋە غهم غۇسسـ ــاق مۇسـ چاخچـ
كۆڭلـۈمنى يېـرىم قىلغـان بىـر ئىـش سـاھىپخانغا قاچـا يۇيۇشـۇپ         . ئۇنتۇلدۇردى
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ــدى     ــى بول ــزۇچه سۆزلىش ــۇق خهن ــىڭىلىمىزنىڭ تول ــان س ــتىخاندا . بېرىۋاتق داس
ــزكهن دەپ ئوي   ــدا ئهجهپ كهمســۆز قى ــله بولغان ــانتىمبىل -ئهســلى كهمســۆز . لىغ

ۇ؟ ســاھىپخان بىــلهن قىلىشــۋاتقان مئهمهســئىــكهن كهمــزۇۋان ئهمهس خهنــزۇۋان 
ئىچىمـدە خهنـزۇۋان قىـزدىن    . گهپلهردىن ئۇنچىۋاال كهمسۆزلۈك ئهكس ئهتمهيتتـى 

ۋە ئۇيغــۇرچه ئوقۇغــان ســاھىپخاندىن ئهپسۇســالندىم، ماڭــا ئــۇ كــۈنلهردە ئىككــى   
ــى    ــچه سۆزلىشىش ــڭ خهن ــۇرئ«ئۇيغۇرنى ــۇر!ۇيغ ــۇ!، ئۇيغ ــان  »!ر، ئۇيغ دەپ بوغۇلغ

 .ئىدىئۈنلهر، تۆكۈلگهن ياشالرغا قىلىنغان خىيانهت بولۇپ تۇيۇلماقتا 
. مۇڭدۇشۇپ ئولتۇرۇپ بىلـدىمكى بـۇ قىـز راسـتىنال خهنسـۇچه ئوقۇغـانىكهن      

ــۇرىنى پۈتكۈز     ــۇق ئوتت ــا تول ــاي بولغاچق ــۇر، ب ــى دوخت ــتىچى  ۈدادىس ــىگىال ۋاس ش
مهكـتهپكه كهلـگهن   . ل خهجلهپ ئامېرىكىغـا يولغـا سـاپتۇ   شىركهتلهرگه نۇرغۇن پۇ

دەسلهپكى كۈنلهردە خهنسۇ ئوقۇغـۇچىالرنى ئىـزدەپ ۋەتهن سـېغىنچىنى بېسـىپ     
. ئۆزى تۇرۇۋاتقان مهكتهپتىكـى ئۇيغـۇر بـالىنى بولسـا ئىزدەپمـۇ قويمـاپتۇ      . يۈرۈپتۇ

ــزلهپ       ــاڭالپ ئى ــى ئ ــڭ كهلگهنلىكىن ــر ئۇيغۇرنى ــۇدىن بى ــز جوڭگ ــۈرك قى ــر ت بى
ــ ــاپتۇ    كى ــاي ق ــاالقه قىاللم ــاچ ئ ــى راۋان بولمىغ ــىمۇ ئۇيغۇرچىس ئهڭ . رگهن بولس

تىلىمىـز ئوخشـايدۇ، مهدەنىيىتىمىـز    «قىزىق يېرى، تۈرك قىزنىڭ ئېنگىلىـزچه  
تۈركچه دېگهن تـۈركچه، ئۇيغـۇرچه دېـگهن ئۇيغـۇرچه ئىككىسـى      «دېگىنىگه،  »بىر

خشــايدۇ، چــۈنكى ئهگهر ئوخشــايدۇ دېســه ئۇيغــۇرچه خهنســۇچىغا ئو . ئوخشــىمايدۇ
% 30ئۈرۈمچىــدە ئۇيغــۇرالر گهپ قىلســا . ئۇيغۇرچىــدا نۇرغــۇن خهنســۇچه ســۆز بــار 

ماڭـا بـۇالرنى خهنسـۇچىالپ    . دەپ چۈشـهنچه بېرىپتـۇ   »خهنسۇچه قوشۇپ سۆزلهيدۇ
ــدىم    ــۇرۇپ قال ــاراپ ت ــۇ ئۇيغــۇر قىزىغــا ق ــان مۇن تۇيۇقســىز . تهبىئــى دەپ بېرىۋاتق

شــهھهردە ئۇچراتقــان قازاقىســتانلىق  ئېســىمگه مهن ئامېرىكىــدىكى قايســى بىــر
ــازاق قىزىنىـــڭ  ــر قـ ــايدۇ «بىـ ــازاقچه ئوخشـ ــنىمگه،  »ئۇيغـــۇرچه بىـــلهن قـ دېگىـ

ــلهن    « ــى، ئۇيغــۇرچه بى ــگهن قازاقىســتاننىڭ دۆلهت تىل ــازاقچه دې ئوخشــىمايدۇ، ق
بـۇ ئىككـى قىزنىـڭ ئورتـاقلىقى     . دېگىنـى ئېسـىمگه كهلـدى    »مۇناسىۋىتى يوق

قــازاق قىــز قــازاقچه ئــاڭالپ . يغــۇر قىــز خهنســۇچهقــازاق قىــز رۇســچه ئوقۇغــان، ئۇ
ــۈنۈ ــدۇ   چۈشــ ــدۇ ھهم ئاڭلىمايــ ــا ئوقۇمايــ ــازاقچه ناخشــ ــۆزلىيهلمهيدۇ، قــ . دۇ ســ

ئۇيغـۇر قىزمـۇ ئۇيغـۇرچه    . تى ئاساسهن روسـالر ۋە رۇس تىللىقـالر بىـلهن   ىمۇناسىۋ
. دۇۇئۇيغـۇرالر بىـلهن ئـاالقه قىلىشـتىن قورقـ     . دۇ، سـۆزلىيهلمهيدۇ چۈشـۈنۈ ئاڭالپ 

پهرقى ئانا تىلغـا چولتـا قازاقىسـتانلىق قـازاق     . ۇرچه مۇقام، ناخشا ئاڭلىمايدۇئۇيغ
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ــدۇ   ــاي يهي ــى ئايرىم ــز گۆشــلهرنىڭ ھهممىن ــى گۆشــتىن   . قى ــز ھېلىق ــۇر قى ئۇيغ
قــازاق قىــز ئىككىنچــى ئهۋالت روســزۇۋان، ئۇيغــۇر  . باشــقىنى ھــاالل دەپ بىلىــدۇ
ۇۋانـدا ئوقۇغـان بىرىنچـى    قارىغانـدا بۇنـداق يـات ز   . قىز بىرىنچى ئهۋالت خهنـزۇۋان 

ــهكلهن    ــۇلمانلىقنىڭ شــ ــى ئهۋالت مۇســ ــپ، ئىككىنچــ ــدىن قېلىــ ئهۋالت تىلــ
 .بهلگىسى يىمهكلىك چهكلىمىسىدىنمۇ قالىدىغان گهپ ئوخشايدۇ

ئارىدا ئۇ سـىڭىلىمىز بىـلهن ئـانچه مـۇنچه كۆرۈشـۈپ تـۇردۇق، پـاراڭالردا مهن        
ېــرەك، ماڭــا بهك بىــر جــاھىلالرچه ئۇيغــۇرچه ســۆزلىدىم، شــۇ ســهۋەپتىن بولســا ك

ــدى  ــپ كهتمى ــپ گهپ قىلى ــهرقى    . ئېچىلى ــڭ ش ــۇ قىزنى ــۈپ ب ــل ئۆت ــر مهزگى بى
بـۇ رايـۇنالردا نوپـۇس بىـر     . (ساھىلدىكى شـهھهرلهرگه كهتكىنىـدىن خهۋەر تـاپتۇق   

ئارىـدىن بىـر يىـل ئـالته ئـايالر ئۆتـۈپ بىـر        ) قهدەر زىچ، ئىش تاپماقمۇ سهل ئاسـان 
ھهيرانلىقتــا . ۇيغۇرچىســى شــۇنداق راۋانئ. كــۈنى تۇيۇقســىز تېلىفــون قىلىپتــۇ 

. قانداق قىلىپ ئانا تىلدا بۇنچه تېـز ئىلگىرلىگهنلىكىنىـڭ سـهۋەبىنى سـورۇدۇم    
ــاركهن     ــلىرى بـ ــاھىلدا تونۇشـ ــهرقى سـ ــڭ شـ ــىچه قىزچاقنىـ ــڭ . دېيىشـ ئۇالرنىـ

ئامېرىكىـدا ئاشـخانىدا   . (يارىدىمىدە بىر تۈرك ئاشخانىسـىدىن خىـزمهت تېپىپتـۇ   
ــ   ــ  ئىشــلهش ئهڭ مــودا، پ ســهل چاققــانراق بولســا   . دۇۇۇلنى جىــق تــاپقىلى بول

ئامېرىكـــا . بىـــر ھۈنهرلىـــك بولـــۇپ قالىـــدىغان گهپ ئۈگۈنـــۈپئاشـــپهزلىكنىمۇ 
ئىقتىســادى كىرزىســتىن تولــۇق قۇتۇاللمايۋاتقــان بــۇ كــۈنلهردە ئاشــپهزلىك ئهڭ  

ئاشــخانىدا ئىشــلهش ). غــان كهســىپ بولــۇپ قالــدىبولۇدۇئاســان ئىــش تــاپقىلى 
. پتـــۇۈنۈرك قىـــزالر بىــلهن بىـــر يىــل بىــرگه تـــۇرۇپ تــۈركچه ئۆگ    جهريانىــدا تــۈ  

تۈركچىسى تولۇق چىققانـدىن كېـيىن بىـر ئۇيغـۇر ئاچـاش بىـلهن بىلـله تـۇرۇپ         
ــۇ ــا كىـــم بىـــر ئېغىـــز خهنـــچه  . ئۇيغۇرچىســـىنى پۇختىالپتـ ياتاقتـــا ئۇيغۇرچىغـ

ــانه ئالىــدىغانغا كېلىشــىپتۇ   ــالر جهرىم ــون دول ــۈركچه بىلســه  «. ئارىالشتۇرســا ئ ت
ــى   ئۇ ــدەكال ياخشـ ــۆز مىللىتىـ ــى ئـ ــۈركلهر بىزنـ ــانكهن، تـ ــۇنداق ئاسـ يغـــۇرچه شـ

بـــۇ يىـــل ئـــالى . ئاشـــخانىدا شـــۇنداق كۆڭۈللـــۈك ئىشـــلهۋاتىمهن. كۆرىـــدىكهن
مهن ئامېرىكىغــا كېلىــپ ئهڭ . مهكــتهپكه كىــرەي دەپ ھــازىرلىق قىلىــۋاتىمهن 

گىنىم خوش بولغىنىم تۈركلهرگه يولۇققۇنـۇم ۋە ئـۇالردىن تىـل ۋە ئىتىقـاد ئـۆگهن     
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  .دەپ ھاياجانلىق ھىكايىلىرىنى مهن بىلهن ئورتاقالشتى »…بولدى
 

.3   »Yalnız Deıilsin«  
  

ئامېرىكىغــا كېلىشــتىن بــۇرۇن مهكتىپىمىزدىكــى مۇســۇلمان ئوقۇغــۇچىالر 
ــاۋاپ     ــپ جـ ــىغا خهت يېزىـ ــۇچىالر ئۇيۇشمىسـ ــۇق ئوقۇغـ ــى، جوڭگۇلـ ئۇيۇشمىسـ

ــۇچىالر ئۇيۇشمى   ــۈرك ئوقۇغ ــيىن ت ــدىن كې ــازدىم ئااللمىغان ــىغان خهت ي ــر . س بى
ــدى  مهكــتهپكه كهلســهم چوقــۇم ئىزدىشــىمنى  . كــۈنگه قالمــايال جــاۋاپ خهت كهل

ــۇ ــاۋاپ    . ئېيتىپتـ ــتايىدىل جـ ــۇئالالرغا ئهسـ ــر سـ ــتهپكه دائىـ ــورۇغان مهكـ مهن سـ
ئارىـدا  . مهكتهپكه كېلىپ باشـقا ئىشـالر بىـلهن ئىـزدەپ بواللمىـدىم     . قايتتۇرۇپتۇ

ــ  ــىدىغانغا كېلىشـ ــىپ كۆرۈشـ ــام  . تۇقئېلخهتلىشـ ــۈنى ئولتۇرسـ ــكهن كـ دېيىشـ
ئىشــىك ئالدىمــدا تــۈركچه پاراڭالشــقان ئــاۋاز ئاڭلىنىــپ كهتتــى قارىســام ئىككــى 

ــاال  ــۈرك بـ ــالى     . تـ ــرىپلىقتىن خـ ــاخىرلىرىنى غېـ ــته ئـ ــقانچه ھهپـ ــۇ پاراڭالشـ شـ
شـۇ يىلـى تومـۇزدىن كېـيىن كـۈنلهر مۇسـۇبهتته تولىمـۇ        . ئۆتكۈزۈشكه باشلىدىم

ــۆتتى ــوق  تېلىپــون يــوق، تــ . تهســته ئ ــار، چىــرايالردا قــان ي ــوق، باشــتا غهم ب . ور ي
شـۇنداق كـۈنلهردە تـۈرك دوسـتلۇرۇم     . قولدا جان يوق-مېڭىپ يۈرگهن بىلهن پۇت

بىـــر كـــۈنى باشـــقا شـــىتاتتىكى بىـــر     . تېخىمـــۇ بهكـــرەك ھالىمغـــا يهتتـــى   
ئهركىــن (ئۇنۋېرىســتىتقا بىــر ئۇيغۇرنىــڭ كهلگهنلىكىــدىن خهۋەر تاپقــان ئۆزگــۈر  

ئۈچ سائهت ماشـىنا ھهيـدەپ مېنـى ئـۇ ئۇيغـۇر      . ېلىپون قىلىپتۇماڭا ت) مهنىسىدە
يېڭـى كهلـگهن ئىككىـال ئۇيغـۇر بـۇ      . قېرىندىشىمىز بىلهن كۆرۈشـتۈرۈپ كهلـدى  

ياخشـــىلىقتىن تهســـىرلهندۇق، يېڭـــى كهلـــگهن بولغـــاچ ئىككىلىمىزنىـــڭ      
ئـــۇ قـــارا كـــۈنلهردە ئىككـــى ئۇيغۇرنىـــڭ تېپىشـــىپ . ئىـــدىماشىنىســـى يـــوق 

ــانغۇدەك يىغلىشى ــقـ ــى  ىۋىلىشـ ــقىچه يېنىكلىتهتتـ ــادەمنى باشـ ــلهر . مۇ ئـ غهمـ
ــدى   ــازان كهلـ ــۇرۇپ رامـ ــاي تـ ــله    . تارالمـ ــتىم بىلـ ــانچه قېـ ــر قـ ــىگه بىـ ھهپتىسـ

بىلـله نامـاز ئوقـۇپ كهلگهنـدىن كېـيىن      . قۇربان ھېيتمـۇ كهلـدى  . ئىپتارالشتۇق
ــازدى   ــالتىنى تۇتق ــر خ ــا بى ــتىن   . قولۇمغ ــانلىق گۆش ــۈركىيهدىن قۇرب ــى ت ئانىس

  .بىلله يهيلى دەپ يېرىمىنى ماڭا ئاتاپتۇ. ئهۋەتكهنىكهن
بىـر  . ئائىلهم كهلگهندىن كېيىن بېرىش كېلىشـىمىز بارغـانچه قويۇقالشـتى   

ئهسـلى ئـۇ كـۈنى يىغىلىـپ     . كۈنى باالم قهۋزىيىتى تۇتۇپ بىئـارام بولـۇپ كهتتـى   
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باالمنىـــڭ ســـاالمهتلىكى يـــار بهمىگهچـــكه  . ئىـــدىپاراڭلىشـــىدىغان كـــۈنىمىز 
بىـــر قانچىســى باالمنىـــڭ نـــېمه  . دەپ ئـــۆزرە قويــدۇق  نىىزبارالمايــدىغانلىقىم 

ئهتىسى ئىلگىرى ئـاخىرى بولـۇپ تـۆت دوسـتىمىزنىڭ     . بولغانلىقىنى سوراشتى
تـــۈرك دوســـتلۇرۇمنىڭ ئۆيىـــدە . بالىمىزغـــا ئالغـــان دورىســـىنى تاپشـــۇرۇۋالدۇق

ســۆھبهت قىلىــپ ئولتــۇرۇپ بهزەن ئــۆزەمنى قهشــقهردىكى مهلــۇم مهھهللىــدە،       
لجىدىكى قايسى بىر كوچىـدا مېهمـان بولۇۋاتقانـدەك ھـېس قىلىـپ      خوتهن يا غۇ

ــۇ . ماڭــا ئهڭ ياققــان بىــر شــهكىل تــۈرك دوســتالرنىڭ ســۆھبهتلىرى  . قــالىمهن ب
ــ . دۇۇســۆھبهتلهر ھهپتىــدە بىــر ئۇيۇشــتۇرۇل    مهك يهپ پاراڭالشــقاندىن ېبىلــله ي

ــله       ــاچ بىل ــۇالھىزە قىلغ ــاپنى م ــانچه كىت ــر ق ــان بى ــز ياقتۇرغ ــيىن ھهممىمى كې
ــۇيمىزئ ــدۇ  . وق ــتىراك قىلى ــالىالرمۇ ئىش ــك ب ــڭ . ســۆھبهتكه كىچى گهرچه ئۇالرنى

سۇئاللىرى ۋە مۇالھىزىلىرى يېشىغا مـاس سـهبىلهرچه بولسـىمۇ دىقـقهت بىـلهن      
بۇنــــداق ســــۆھبهت . ئــــاڭاليمىز، ۋە يېشــــىغا مۇناســــىپ چۈشــــهنچه بېرىمىــــز

غـا قالمـاي   ئايالالرنىڭ ئـايرىم بولـۇپ ئايـالىم شـۇ سـۆھبهلهردە يـۈرۈپ ئىككـى ئاي       
ھـازىر سـۆھبهتلهردە پىكىـر بايـان قىلىـپ      . تۈركچه ئـاڭالپ چۈشـهنگىدەك بولـدى   

ھهر قېتىملىـق سـۆھبهتتىن بهھىـر ئېلىـپ دىلىـم ئېرىگهنـدە ھېلىقـى        . تۇرىدۇ
قايغۇرمـا، ئـالالھ    «. قارا كۈنلهردە ئۆزگۈرنىڭ دېگهن مۇنـۇ سـۆزلىرىنى ئهسـلهيمهن   

قــايغۇدا . بولــۇدۇوچــۇق قويغــان بىــر ئىشــىكنى تاقىســا مىــڭ ئىشــىكنى ســاڭا ئ 
يىغىمىــز تاقىلىــپ بولغــان ھېلىقــى ئىشــىك ئۈچــۈن بولمىســۇن، غهيرىتىمىــز  

ــۈزلىنهيلى   ــىكلهرگه يـ ــۇق ئىشـ ــان ئوچـ ــزگه ئاچقـ ــالالھ بىـ ــلهن ئـ ــۇ . بىـ ــز شـ بىـ
 »ســــــهن يــــــالغۇز ئهمهسســــــهن  . ئىشــــــىكلهردە ســــــېنى ســــــاقالۋاتىمىز  
رخانىـدىكى بىـر قـانچه    ئايـالى دوختۇ . يېقىندا بىر دوستىمىزنىڭ ئايالى كۆزەيـدى 

ــۆيىمىزگه      ــى ئ ــدىغان چــوڭ قىزىن ــال پهرقلىنى ــر ياش ــلهن بى ــز بى ــدە قىزىمى كۈن
خــۇددى ئانامنىــڭ قهشــقهردىكى قوشنىســى ئىشــى چىقىــپ  . ئهكىلىــپ قويــدى

قالســا نهۋرىســىنى بىزنىــڭ ئــۆيىگه قويــۇپ پۈتــۈن كــۈن خــاتىرىجهم ســىرىتتىكى 
هن بــۇالر ئۇيغۇرمــۇ يــا مهن بهزىــدە ئــويالپ قــالىم. ئىشــىنى تۈگۈتــۈپ كهلگهنــدەك
  !تۈركمۇ، نېمانچه ئوخشاشلىق بۇ
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مهكتىپىمىزدىكى تۈرك ئوقۇغۇچىالرنىڭ ھهممىسـنى قوشسـا قىرىققـا ئـاران          
ــدۇ  ــا بارمايــ ــدۇ يــ ــهتكهن   . بارىــ ــڭ كۆرســ ــېقىن ئوقۇغۇچىنىــ ــا يــ ــۇ قىرىققــ شــ

ــۈر   ــارا تىرىشــچانلىقى بهدىلىــگه مهكتىپىمىــزدە ھهقســىز ت ــنالر ئ كچه دەرس ۋە دى
مهن ھهقســىز . دىيــالوگ پائــالىيىتى يىلالردىــن بېــرى داۋام قىلىــپ كېلىۋاتىــدۇ 

. تــۈركچه دەرســنىڭ مهۋســۈمدە بىــر ئېچىلىــدىغان خۇالســه يىغىنىغــا قاتناشــتىم
تــــۈركچه دەرس بهرگهن مهكتىپىمىزدىكــــى ئوقۇغــــۇچىالر تــــۈركچىنى قانــــداق  

ــ    ؟ دېــگهن تېمىــدا تهييــارالپ كهلــگهن    دۇۇقىلغانــدا ئۈنۈملــۈك ئــۆگهتكىلى بول
كۆپىنچىسـى تهبىئـى پهنـلهردە    . قىلىشـتى  ەدوكىالتلىرىنى ئهستايىدىل مـۇزاكىر 
شـنىڭ يــوللىرى ئۈسـتىدە يۈرگۈزىۋاتقــان   ۈتۈئوقۇيـدىغان بــۇ بالىالرنىـڭ تىــل ئۆگ  

مهنتىقىلىق مـۇالھىزىلىرىگه قـاراپ ھـۆر، دېمۇكراتىـك ئهلـدە، مهلـۇم ھۆكـۈمران        
ــدولوگىيهگه بې ــان كىشــىلهرنىڭ     ئى ــم ئالغ ــا ھهقىقــى بىلى ــان مائارىپت قىنمىغ

  .غانلىنى كۆرۈپ يهتكهندەك بولدۇمبولۇدۇقانداق 
ــۇچى ۋە ئوقۇتۇقۇچىلىر    ــز ئوقۇغـ ــالوگ مهكتىپىمىـ ــارا دىيـ ــنالر ئـ ــڭ ىدىـ نىـ

بــۇ پائــالىيهتكه كــۆپىنچه ئىســالم ۋە  . ئاالھىــدە ئالقىشــىغا ئېرىشــكهن پائــالىيهت 
ــى    ــڭ ھهرقايس ــتىيان دىنىنى ــي   خىرىس ــۇپ دىنى ــۈلۈكلىرىگه مهنس مهزھهپ ۋە س

پائـالىيهت شـهكلى لېكسـىيه، مـۇالھىزە ۋە مۇنـازىرە      . ئۆلىماالر تهكلىپ قىلىنىدۇ
ئهســلى بۇددىســتالرنىمۇ تهكلىــپ قىلمــاقچى بولغــان، ئهممــا  . دۇۇشــهكلىدە بولــ

پائـالىيهتكه    ھهر قېتىمقـى . مهن كهلگهندە ھىـچ بۇنـداق بىـر پۇرسـهت بولمىـدى     
تـۈركچه لهززەتلىـك تـاتلىقالرنى ۋە پىچىـنه پىرەنىكلهرنـى پىشـۇرۇپ       تۈرك قىـزالر  
ــدۇ ــى    . تىزىۋېتىـ ــۈرك مهدەنىيىتىنـ ــالىيهت تـ ــق پائـ ــته ھهر قېتىملىـ ئهمهلىيهتـ

مۇشـــۇنداق كـــۆرگهزمىلهر . تهشـــۋىق قىلىـــدىغان بىـــر كـــۆرگهزمىگه ئايلىنىـــدۇ
ــانزاس       ــپ ك ــاس قىلى ــدارالرنى ئاس ــۆنگهن خېرى ــا ك ــۈرك تاماقلىرىغ ــدا ت جهريانى

ــ ــۆتتى     ش ــۇپ ئ ــى بول ــى كۆرگهزمىس ــاق مهدەنىيىت ــۈرك تام ــر ت تــۈرك . هھرىدە بى
ــۇپ       ــاقلىرىنى قوش ــۇر تام ــىپ ئۇيغ ــالىمنىمۇ قاتنىش ــلى ئاي ــتلىرىمىز ئهس دوس

ــالىم  . كــۆرگهزمه قىلىــپ سېتىشــنى تهكلىــپ قىلغــان ئىــدى   شــۇ كــۈنلهردە ئاي
ــدۇق  ــهلمهي قالــ ــاچ يېتىشــ ــلهۋاتقان بولغــ ــۇرنى  . ئىشــ ــى ئۇيغــ ــۇ قېتىمقــ شــ
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غان بىــر پۇرســهتنىڭ قولــدىن كېتىــپ قالغىنىغــا ھېلىمــۇ بهك      ۇدتونۇشــتۇرۇ
  .ېچىنىمهنئ

ــپ     ــيىن مهن بهك ھاجانلىنىـ ــدىن كېـ ــنالر دىيالوگىـ ــق دىـ ــر قېتىملىـ بىـ
مهكتىپىمىـزدە ئـۈچ تـۆت يـۈز ئهرەب ئوقۇغـۇچى، ئهللىـك ئـاتمىش        «دوستلۇرۇمغا 

ــار  ــۇلمان بــ ــتانلىق مۇســ ــتان ۋە پاكىســ ــۇلمان . ھېندىســ ــى مۇســ مهكتهپتىكــ
لـــېكىن بىزنىـــڭ  . ىالر ئىچىـــدە بىزنىـــڭ ســـانىمىز جىـــق ئهمهس   ئوقۇغـــۇچ

ــهندۈرۈش ئۈچـــۈن      ــى باشـــقىالرغا چۈشـ ــۇلمان مىللىتىمىـــز ۋە دىنىمىزنـ مۇسـ
قىلىۋاتقــان تىرىشــچانلىقلىرىڭالر تېخــى باشــقا بىــر مۇســۇلمان ئوقۇغــۇچىالردا    

مهن ئوزەمنىـــڭ بىـــر ئۇيغـــۇر مۇســـۇلمان بولغانلقىمـــدىن ۋە . كـــۆرۈلگهن يـــوق
. ئالىيىتىڭالرغـــــا قاتنىشـــــالىغانلىقىمدىن پهخىــــــرلىنىمهن  ســـــىلهرنىڭ پا 

ئهســتهغپۇرۇلالھ ئــابى، ئهســلى قولــۇمىزدا «. دېــدىم »ســىلهردىن پهخىــرلىنىمهن
شـۇ بهزەن  . قىاليلى دېسهك نۇرغـۇن پايـدىلىق خىـزمهتلهر بـار    . جىق ئىمكانالر بار

ــدىكهنمىز    ــپ قالى ــا قىلى ــا تهمهنن ــاكى قىلغىنىمىزغ ــپ ي . نهپســىمىزگه بېرىلى
ــۇن   ــائهتتىن ساقلىسـ ــردىن، قانـ ــالالھ كىبىـ ــان   . ئـ ــازىر قىلغـ ــلى ھـ ــز ئهسـ بىـ

ئىشــــىمىزدىن نهچــــچه يــــۈز ھهسســــه پايــــدىلىق خىــــزمهتلهردە بولســــاق       
ھهپســىلهردە يېتىۋاتقــان باغىرلىرىمىزغــا ئــۆزىمزنى سېلىشتۇرۇشــتىن   .بــوالتتى

ئىنســـانلىقنىڭ قىممىتـــى،   مـــۇۋەپپهق قىلســـا ئـــالالھ . نومـــۇس قىلىمىـــز 
ــۇلمانلىق ــۆيگۈنىڭ    مۇسـ ــان سـ ــزگه چاچقـ ــالالھ قهلبلىرىمىـ ــاراپىتى، ئـ نىڭ شـ

قـــۇدرىتىنى تېخىمـــۇ كـــۆپ ئىنســـانغا بىلـــدۈرەلىگهن بولســـاق ئـــۆزىمىزنى       
. ئـــابى مۇســـۇلمانلىق پىـــداكارلىقتۇر. نهتىجىلىـــك ھـــېس قىلغـــان بوالتتـــۇق 

 .»تۈركلۈك مۇسۇلمانلىقتۇر، شۇڭا تۈركلۈك پىداكارلىقتا ئىپادىلىنىدۇ
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مهن ئامېرىكــا تۇپرىقىغــا قونــۇپ يېــرىم ســائهتكه بارمــاي ئىئــوردانىيىلىككه  
ــۇتۇلدۇم ــر        .ئوخش ــددىي بى ــۇنداق جى ــاراپ ش ــا ق ــال ماڭ ــر ئهرەب ئاي ــدەك بى ئانام

ۋاتقــان ســۆز مارجانلىرىــدىن ئۇنىــڭ ۈلۈماڭــا قارىتىــپ تۆك. گهپلهرنــى دەپ كهتتــى
 »لىـق ئهمهس ) ئىئـوردانىيه (مهن جـوردان  «لىـپ،  جوردان دېگهن گېپىنى ئايرىۋې

يــۇ، بىــر ئېغىــز ئېنگىلىــزچه بىلمهيــدىغان بــۇ -دەپ ئېنگىلىــزچه جــاۋاپ بهردىــم
مېنـى بـۇ ئايـال نېمىشـقا     . ئايالنىڭ ئوكيان ئاتلىغان غهيرىتىگه ئاپىرىن ئوقۇدۇم

ــومكامدىن    ــان ســ ــدا كۆتۈرۈۋالغــ ــام قولۇمــ ــاراپ باقســ ــدۇ؟ قــ ئهرەب دەپ قالغانــ
ــاپتۇ  جهينامىز ــۈپ ق ــۇچى كۆرۈن ــڭ ئ ــودا  ىخىيال. ىمنى ــڭ جۇڭگ ــدىن ئۇيغۇرالرنى م

ــى   ــلهرگه ئوخشــتىلىدىغانلىقى كهچت ــېمه ئۈچــۈن ئهرەب ــدا  . ن ــۇرۇن مهن بېيجىڭ ب
. يىلـــى لهنجـــۇدا تالىبانغـــا ئوخشـــۇتۇلغانىدىم-2001. ئهرەبـــكه ئوخشـــتىالتتىم

ــزۇالر،   ــدە خهن ــان«ئىچكىرى ــان » تۇڭگ ــۇر«الر ئاچق ــۈ » ئۇيغ ــخانىلىرىغا ي زىنى ئاش
ــىملىرى       ــهتهڭلىرىنىڭ رەس ــان ئهرەب س ــۇق قويۇلغ ــى ئوچ ــقا ئهزاي ــۈمكهپ باش چ
ئېســــىلىدىغانلىقىغا قــــاراپ قــــاراپ كــــۆپ ســــانلىقالرنىڭ بىزنــــى ئهرەبــــكه  

جۇڭگــودا ئۇيغۇرالرغــا ئائىــت كىنــو  . غانلىقىدىن خهۋىــرىم بــار ئىــدىۇدۇتۇئوخشــ
ياســـتۇققا ئىشلهنســـه ھهيۋەتلىـــك ئـــوردا، تهختـــته ئولتۇرغـــان شـــاھ، قهســـىرىدە 

يــۆلهنگهن بهگ يــاكى ســارىيىدا كىنىزەكلهرنىــڭ يهلپۈشــىدە يېنــى ياتقــان بــاي ۋە 
بۇالرغا ئۇسسۇل ئوينـاپ نـاز كهرەشـمه قىلىۋاتقـان سـاھىپجامالالر ئىكرانـدا زاھىـر        

بۇنىــڭ مهنبهســىنى ئىــزدەپ كىتــاپ ئوقــۇپ باقســام بۇنــدىن يــۈز يىــل   . بــوالتتى
ڭ كىنولىرىـدا ئهرەبلهرنىـڭ شــۇنداق   بـۇرۇن ئىشـلهنگهن ئهنگىلىـيه، فرانىسـيهنى    

ــدىم  ــۋىرلهنگهنلىكىنى بىل ــڭ    . تهس ــلىگهنلهر كىنونى ــو ئىش ــدە كىن ــز ھهققى بى
ئۈلگىســـىنى غهرپـــتىن ئـــۆگهنگهچ غهرپنىـــڭ ئهرەب ھهققىـــدىكى تهســـهۋۋۇرىنى  

ــا تهدبىقلىغــان ئىــدى  ــاملىرىنى  . مۇســۇلمان ئۇيغۇرغ ــق يېــرى ئۇيغــۇر مۇق قىزى
ــار   ــورلۇق قاتـ ــېلىش، رىژىسـ ــۈرەتكه ئـ ــدىن   سـ ــڭ قولىـ ــالر ئۇيغۇرالرنىـ لىق ئىشـ

كۆرۈنىشــى داۋامالشــتۇرۇلغان   »ئــوردا ۋە ســهتهڭ «چىققانغــا قارىمــاي يۇقــارقى   
ــهنئهتكارالر . ئىـــدى ــان مۇتهخهســـىس ۋە سـ ــكه ئالغـ ــامنى كۆرۈنۈشـ ــۇر   مۇقـ ئۇيغـ
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ــهكىل      ــلىق ش ــرەپنىڭ ئاساس ــىدە مهش ــپ كېلىش ــزگىچه يېتى ــهنئىتىنىڭ بى س
، تاماشــــــىبىنمۇ ئارىلىشــــــىپ   بولغــــــانلىقىنى، مهشــــــرەپته ئويۇنچىمــــــۇ  

كېتىـــدىغانلىقىنى، مهشـــرەپته ھهمـــمه كىشـــىنىڭ مهشـــرەپچى ســـاالھىيىتىال 
ــوڭ ســهھنىلىك     بولۇدۇ ــۇر چالغۇلىرىنىــڭ چ ــانلىقىنى بىلمهمدىغانــدۇ؟ ئۇيغ غ

ئوردىالرغــا ئهمهس مهھهللىــۋىي مهشــرەپلهرگه مــاس كېلىدىغانلىقىــدىن خهۋىــرى 
ىدا شـاھ، ئهمىـر ۋە ۋەزىـر ۋۇزراالرنىـڭ     يوقمىدۇ؟ قايسى كىتاپتـا سـهئىدىيه ئوردىسـ   

ئوردىدا سهتهڭلهرنى ئۇسـۇلغان سـالىدىغانلىقى ھهققىـدە، چهتـئهل ئهلچىلىرىنـى      
ئۇيغۇر قىزلىرىنىڭ ناز كهرەشـمىلىك ئۇسـۇلى بىـلهن قارشـى ئېلىنىـدىغانلىقى      
ھهققىــدە خــاتىرە بــاركهن؟ مۇســتهملىكىچىلىك دەۋرىــدىكى غهرپ كىنولىرىــدىن 

ۆگهنگهنلهر ئهرەبلهرنىـڭ ئـوبرازىنى ئۇيغـۇر مۇسـۇلمانالرنىڭ     فىلىم ئىشلهشنى ئـ 
ئوبرازىغا تهدبىقالپ جۇڭگۇدىكى كۆپ سـانلىقالرنىڭ ئېڭىغـا مۇسـۇلمان دېـمهك     

ــدى  ــىڭدۈرۈپ بولغانىـ ــى سـ ــمهك دېگهننـ ــدىن . ئهرەب دېـ ــزدە خهنچىـ كىچىكىمىـ
ــان رەســىملىك   ــمه قىلىنغ ــاپتهرجى ــا  كىت ــت مهزمۇنغ ــا ئائى الردا ئهرەب قىزلىرىغ

پـۇال ئورالغـان قىزالرنىـڭ يـاكى ئۇسـۇل ئويناۋاتقـان       -ى ئېتىك باشقا يېرى چااليۈز
-ياكى نازلىق بېقىپ ياتقـان رەسـىملهرنىڭ قىستۇرلىشـىمۇ خهنزۇالرنىـڭ ئهرەب    

دېـمهك، غهرپنىـڭ   . مۇسۇلمانلىرى ھهققىدىكى تهسـهۋۋۇرىنى ئهكىـس ئهتتـۈرگهن   
ــ    ــز كىنوچىلىرىنىــ ــهۋۋۇرى مهملىكتىمىــ ــدىكى تهســ ــۇر ئهرەب ھهققىــ ڭ ئۇيغــ

مۇســۇلمانالر ھهققىــدىكى تهســهۋۋۇرىغا خــۇرۇچ بولــۇپ بــۇ تهســهۋۋۇر خهنزۇالرنىــڭ  
ــى    ــۆز كىملىكـ ــىغا ۋە ئۇيغۇرالرنىـــڭ ئـ ــدىكى تونۇشـ ــى ھهققىـ ــۇر كىملىكـ ئۇيغـ

قىزىــق يېــرى ئامېرىكىــدا ھېلىقــى  . ھهققىــدىكى تهســهۋۋۇرىغا ئاســاس بولغــان 
ــان ئايا    ــن دەپ قالغ ــى ئهرەبمىكى ــاراپ مېن ــا ق ــى   جهينامىزىمغ ــقا مېن ــدىن باش ل

پهقهت خهنـــزۇ تونۇشـــلىرىمال . ئهرەبـــكه ئوخشـــاتقان يهنه بىرىنـــى ئۇچراتمىـــدىم
ــۇر   « تىلىڭـــالر قۇرئاننىـــڭ تىلىمـــۇ، ســـىلهرمۇ تـــۆت خوتـــۇن ئاالمســـىلهر، ئۇيغـ

. دەپ ســوراپ تــۇراتتى  »…تــۆگه مىنىــپ يۈرەمســىلهر  …قىزلىــرى بهك ســهتهڭ 
ئهرەب ھهققىـــدىكى بـــۇ ئهســـلىدە غهرپنىـــڭ  »…قۇملـــۇق، تـــۆگه، ســـهتهڭلهر«“

 خىياللىرى ئهمهسمىدى؟
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ــق    ــا ئوخشــاتقانالرنى جى ــدا ئۇيغــۇرنى ئىســپانالرغا ۋە ئىتالىيانالرغ ئامېرىكى
ئانىسـى  -بىزنىـڭ فاكۇلتىتتـا ئاتـا   . كۆردۈم ۋە باشـقا ئۇيغـۇرالردىن تـوال ئاڭلىـدىم    

ــدەك ئوخشــايدۇ        ــۇپ قويغان ــا قۇي ــار، ھوشــۇر قارىغ ــور ب ــر پروفېسس ــان بى . ئىتالي
ــلهن     ئىســپانىيه ــز بى ــر قى ــگهن بى ــدىن كهل ــاپتونۇم رايۇنى ــگهن ئ ــاالن دې نىڭ كات

ــىم       ــق ساۋاقدىشــ ــڭ كورلىلىــ ــدىم، مېنىــ ــاس قالــ ــپ تــ ــۇپ قېلىــ ئۇچرۇشــ
ــى ! گۈلشــهنكهنغۇ ــۇرچه گهپ قىلغىل ــپانىيىنى  . دەپ ئۇيغ ــا قارىســاق ئىس تارىخق

ــان   ــدۈلۈسمۇســۇلمانالر قۇرغ ــقۇرغان  800خهلىپىلىكــى  ئهن ــېقىن باش ــا ي . يىلغ
) ئۇيغــۇر (ز زامانىــدىال ھهدىســلهردە تهسۋىرلىنىشــكه باشــلىغان    پهيغهمبىرىمىــ

تۈركلهرنىـــڭ ئىســـپانىيىنى فهتىـــه قىلغـــان مۇســـۇلمان قوشـــۇنى ئىچىـــدە       
ــۆلچهرلىمهك تهس ئهمهس   ــانلىقىنى مـ ــاندا بولغـ ــك سـ ــالردا -860. بهلگىلىـ يىلـ

ــۇن      ــان تول ــدىن بولغ ــۇز تۈركلىرى ــانلىقىنى ئوغ ــۇنىيه خ ــان تول مىســىردا قۇرۇلغ
قۇرغـــانلىقىنى ئهسلىيهلىســـهكال ئىســـپانىيىنى فهتىـــه قىلغـــان جهمهتىنىـــڭ 

ــۇر   ــدە ئۇيغ ــدىن  -مۇســۇلمان قوشــۇنلىرى ئىچى ــۈرك ئهســكهرلىنىڭ بولغانلىقى ت
ــقهرى  . شــهكلهنمهيمىز ــۇد قهش ــوپراقلىرىنى    20مهھم ــۇر ت ــارتۇق ئۇيغ ــدىن ئ يىل

نــى قاراخانىالرنىــڭ » دېۋانــۇ لۇغاتىــت تــۈرك«كېزىــپ يېزىــپ چىققــان قامۇســى 
ــدۇلالھ مــۇقتهدى بىئهمرۇلالھقــا   بۇغراخا نىغــا ئهمهس، ئابباســىالر خهلىپىســى ئاب

-بۇنىڭـدىن بىـز قاراخـانالر ئىمپىرىيىسـىدە يارىتىلغـان ئۇيغـۇر      . تهقدىم قىلغان
تۈرك مهدەنىيىتىنىڭ سهۋىيىسى سـهۋەبلىك ئهرەب بىـلهن ئۇيغـۇر چىگرسـىنىڭ     

ــز   ــهۋۋۇر قىالاليمىــ ــقانلىقىنى تهســ ــك تۇتۇقالشــ ــۇز  ئهگهر ب. قانچىلىــ ــز ئوغــ ىــ
تۈركلىرنىڭ قاراخانىالر ئىمپىرىيىسىنىڭ ئىزىغـا ئىككـى يـۈز يىلـدىن كېـيىن      
ــۇرۇپ      ــىنى قــ ــمانلى ئىمپىرىيىســ ــان ئوســ ــكهنت قىلغــ ــتانبولنى باشــ ئىســ
ــافرىقىنى تۇتاشــتۇرغان     ــا، ئاســىيا ۋە ئ ــڭ ياۋرۇپ ــۇ ئىمپىرىيهنى ــانلىقىنى، ب چىقق

ۋۇر قىلىـپ باقسـاق،   يىل داۋام قىلغانلقىنى ئـۇالپ تهسـهۋ   600ھۆكۈمرانلىقىنى 
ئۇيغۇرالرنىـــــڭ نېمىشـــــقا ئىســـــپانالر ۋە ئىتالىيانالرغـــــا ئوخشـــــايدىغانلىقى 

چىڭگىزخــــان ۋە ئۇنىــــڭ ئهۋالدىنىــــڭ ياۋرۇپــــا ئىستىالســــىغا . رۇشهنلىشـــىدۇ 
ئىشتىراك قىلغان ئۇيغۇر دانىشـمهنلىرى ۋە قوشـۇنلىرى ھـازىرقى ئهۋالدلىرىنـى     

ئىتالىيهنىـڭ  . ېقىنلىشـىمىز خىيال قىلساق ئوخشـاپ قېلىشـالرنىڭ سـىرىغا ي   
ــىنىڭ        ــمانلى ئىمپىرىرىيىس ــل ئوس ــۈز يى ــچه ي ــمى نهچ ــر قىس ــوڭ بى ــى چ خېل

ــىدە بولغــــان  ــۇلمانالر  . ھامىســ . يىــــل باشــــقۇردى  800ئىســــپانىيىنى مۇســ
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ئهھمىيهتلىــك يېــرى ئىســپانىيهنى ســهككىز يــۈز يىــل باشــقۇرغان مۇســۇلمانالر   
ئىتالىيهنىـــڭ . ىغـــانئىســـپانالرنىڭ تىلىنـــى ئاسمىالتســـىيه قىلىشـــقا ئۇرۇنم

ــانالرنى     ــۈركلهر ئىتالىيــ ــان تــ ــه قىلغــ ــىمنى فهتىــ ــېقىن قىســ ــا يــ يېرىمىغــ
يىللىـق   800يىللىـق ۋە   600بهلكىـم  . تۈركلهشتۈرۈشكه زورلۇق ئىشـلهتمىگهن 

. باغالنســا كېــرەك  كهھۆكۈمرانلىقنىــڭ ســهۋەبلىرى مۇشــۇنداق مهدەنىــيىلىك   
گهپ، ئۇالرنىـڭ قېنىـدا   بۇنىڭـدىن ئۇالرنىـڭ ئۇيغۇرغـا ئوخشـاپ قېلىشـى تۇرغـان       

ــېقىن    ــنگه ي ــى تهخمى ــامىلى بولۇش ــۇر ئ ــدىمۇ   . ئۇيغ ــاپقا ئالمىغان ــۇالرنى ھىس ب
ئوتتۇرا دېڭىز ۋە بالقان يېرىم ئارىلىغا ماكانالشـقانالر بىـلهن تـارىم ئاھالىسـنىڭ     

ــماق ئهمهس  ــا تېپىشـ ــاقلىقى ئارخولوگالرغـ ــى ئورتـ ــپان . ئىرقـ ــدا ئىسـ ئامېرىكىـ
ق تهنلىكلهردىــن قالســىال ئىككىنچــى ئورۇنــدا تىپىغــا كىرىــدىغان كىشــىلهر ئــا

تۇرۇدىغـــان بولغاچقـــا ئامېرىكىلىقالرنىـــڭ ئېڭىـــدا يوچـــۇن چىـــراي كىشـــىلهر  
ئهمهلىيهتــته بىــز قارشــى . بۇمــۇ بىــر ســهۋەپ ئهلــۋەتته . ئىســپانالردەكال كۆرۈنىــدۇ

 .تهرەپنى كىمگه ئوخشۇتۇپ تهسهۋۋۇر قىلساق شۇنىڭغا ئوخشايدۇ
شــىمچه ئۇيغــۇرالر ئىرانلىــق، ئافغانىســتانلىق، ئامېرىكىغــا كېلىــپ كۆزىتى

ــۇ يهردە ئوتتــۇرا . موڭغۇلىيهلىــك ۋە ھىندىســتانلىقالرغا بهكــرەك ئوخشــايدىكهن  ب
ــدىم  ــا ئالمىــ ــۇرىيهتلىرىنى تىلغــ ــىيا جۇمهــ ــىزكى، . ئاســ ــى ئىنكارســ شۇنىســ

ئامېرىكىلىقالرغــا ئۇيغــۇر، ئۆزبېــك، قــازاق، قىرغىــز، ئهزەربهيجــان، تاتــار دېگهنــلهر  
بــۇ تىلــالر بهزى مهكــتهپلهردە بىــر فاكۇلتىتتــا، بهزىــدە بىــر ئوقۇتقــۇچى  .ئوخشــاش

ــۈتۈتهرپىــدىن ئۆگ ــز . دۇۈل ــدە ئافغانىســتانلىق، ئىرانلىــق قى يىگىتلهرنىــڭ -بهزى
ــۆرۈپ     ــادىلهرنى كـ ــۇرچه ئىپـ ــق ئۇيغـ ــۇنداق ئېنىـ ــدىن شـ ــدىن، قىلىقىـ چىرايىـ

چىڭگىزخانغـا  تارىخقـا قـاراپ باقسـام، ئۇيغـۇرالر     . كۆزلىرىمگه ئىشهنمهي قالىمهن
ئهگىشىپ تارىمغا كهلگهن موڭغـۇلالرنى ئىختىيـارى ئۇيغۇرالشـتۇرغاندىن باشـقا،     
ــا       ــۇپراقلىرىنى پان ــۇر ت ــۇپ ئۇيغ ــۇپ بول ــدىن مهغل ــڭ ئىمپىرىيىس ــنچه چى كېيى
ــۈك ســهۋەبلهردىن       ــى ۋە تۈرل ــار قهبىلىس ــڭ جۇڭغ ــگهن موڭغۇلالرنى ــپ كهل تارتى

هبىلىلهرنـى قوينىغـا ئالغـان    غا كهلگهن خۇشـۇت، تۇرغـۇت، قاتـارلىق ق   ززېمىنىمى
ــكهن     ــۈچىمىگهن ئىــ ــىيهگه كــ ــۇرى ئاسمىالتســ ــا مهجبــ ــۇنداقكهن، . ئهممــ شــ
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ــۇ؟ بهزى     ــلىقى مۇمكىنمـ ــى بولماسـ ــۇل ئىلمىنتـ ــدا موڭغـ ــڭ قېنىـ ئۇيغۇرالرنىـ
كىشــــىلهرنىڭ بۇنــــداق چىرايــــدىكىلهرنى خهنــــلهرگه ئوخشتىشــــى ھهقىقــــى 

مهنبهســىنى  خهنلهرنــى كــۆپ كۆرمىگهنلىكىــدىن ۋە خهنلهرنىــڭ ئهســلى ئىرقــى 
شــىمالدىكى خهنــلهر ئهمهلىيهتــته خهنزۇۋانلىشــىپ . بىلمىگهنلىكىــدىن بولغــان

ــدادىغا     ــاق ئهجـــ ــڭ ئورتـــ ــانجۇ ۋە بۇالرنىـــ ــۇل، مـــ ــۇر، موڭغـــ ــكهن ئۇيغـــ كهتـــ
يىــــپهك يولىنىــــڭ . يېقىنلىشــــىدىغان ھونالرنىــــڭ ھــــازىرقى ئهۋالدلىرىــــدۇر

ىزدىكـى ئىـران   بهرپاچىلىرى ۋە پاسـىبانلىرى بولغـان بـوۋىلىرىمىز غهربـى تهرپىم    
ــاق، يهر ســۇ بېرىــپ ئورۇنالشــتۇرغاچقا    ــۆي ئوت ســودىگهرلىرى ۋە مۇســاپىرلىرىغا ئ

غهربىــي جهنــۇپتىكى . قېنىمىزغــا ئىــران تهســىرى ئارىالشــقان بولۇشــى مــۇمكىن
قوشـنىمىز ئافغانىسـتان، پاكىسـتان، بېنگـال ۋە ھىندىسـتانالرنى بـوۋىمىز بـابۇر        

ــرىيه  -16 ــان ئىمپىــ ــىردە قۇرغــ ــىر-18ئهســ ــا ئهســ ــهررۇپىدا تۇتقاچقــ گىچه تهســ
بـۇالر  . ھىندىستانلىقالرنىڭ قېنىغا ئۇيغۇر تهركىبى سىڭگهن بولۇشـى مـۇمكىن  

ــالغۇز چىــراينىڭال ئوخشاشــلىقى ئهمهس  بىــز ئىســتىمال قىلىۋاتقــان، ئۇيغــۇر  . ي
زاق داچىـــن، قهلهمپـــۇر ۋتېبابىتىــدە كـــۆپ قوللۇنىلىـــدىغان الچىـــن دانـــى، قـــو 

كېلىشـى، پولـۇ، كـاۋاپ، سامسـا، سامبۇسـا، تونـۇر       قاتارلىقالرنىڭ ھىندىسـتاندىن  
ــىنى     ــڭ ئاساس ــى بىزدىكــى بىردەكلىكلهرنى ــاش دېيىلىش ــڭ ئوخش قاتارلىقالرنى

ــدۇ ــى   . تېخىمــۇ كۈچلهندۈرى ــدۇلئهزىز مهقســۇم، تهجهلل ــاجىم، ئاب ــارى ھ قاســىم ق
دېهلىــــدە ئوقۇغــــانلىقى، خــــوتهن، قهشــــقهر،  -قاتــــارلىق زاتالرنىــــڭ مومبــــاي

ئهگهر . رايلىرى نهزەرلىرىمىزنـى تېخمـۇ يېقىنالشـتۇرىدۇ   كۇچاالردىكى ھىنـدى سـا  
كــۆزىمىزنى تېخىمــۇ يىراققــا تىكســهك ئارىيانالرنىــڭ ئىــران ئېگىزلىكــى، تــارىم  
ۋادىســـى ۋە شـــىمالىي ھىندىســـتاندا يهرلىكـــلهر بىـــلهن ئارىلىشـــىپ بۈگـــۈنكى 
ــرى      ــل ئىلگىـــ ــڭ يىـــ ــى مىـــ ــدا ئىككـــ ــىنى كامىـــ ــڭ ئاساســـ ئاھالىلهرنىـــ

 .غانلىقىنى كۆرىمىزشهكىللهندۈرۈشكه باشلى
بولغـانلقى سـهۋەبلىك نهچـچه يـۈز     » خـاراپ «ئهسئهت سۇاليمان يىـپهك يـولى   

يىــــل داۋامالشــــقان جۇغراپىيلىــــك يېتىملىــــك، سىياســــى بىتهلهيلىــــك،      
ــڭ    ــۇق تارىمنىــ ــى تۇرغۇنلــ ــك ۋە مهدەنىيهتتىكــ ــادىي بېكىنمىچىلىــ ئىقتىســ

للىمنىــڭ ئهســئهت مۇئه. غېرىپلىقىنــى كۈچهيتىــۋەتكهن دەپ تهخمىــن قىلغــان
ــالپ،      ــاڭ سۇس ــي ئ ــۇرالردا مىللى ــدىن ئۇيغ ــهۋەبلهر تۈپهيلى ــارقى س ــىچه يۇق قارىش

ــان  ــىزلىق ئهۋج ئالغ ــان   . ئىتتىپاقس ــاقلىقىال قالغ ــل ئورت ــام ۋە تى ــۇردا مۇق . ئۇيغ
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ئۇيغــۇرنى . غۇرۋاالرغــا ئوخشــۇتۇلغان-مهنــچه بــۇ يهردە ئۇيغــۇر پېتىشــماس غېرىــپ
ــى ئۇيغــۇر كىملكىــگه ھۆ   ــان  كىمــگه ئوخشــۇتۇش، يهن كــۈم قىلىــش بىــز قاراۋاتق

بىـرى بـوۋىالردىن قالغـام تـارىخ     . بـۇ يهردە ئىككـى ئهيـنهك بـار    . ئهينهككه بـاغلىق 
بىـز ئهگهر بوۋىالرنىـڭ   . ئهينىكى يهنه بىرى بىز يۈزلهنگهن رىيـاللىقتىكى ئهيـنهك  

خاتىرســـــىنى كۆرســـــىتىدىغان تـــــارىخ ئهيـــــنىكىگه ئهمهس، رىيـــــاللىقتىكى 
هر بىـلهن ئوخشاشـلىقىدىكى سـهۋەبلهرنى تهھلىــل    ئۇيغۇرنىـڭ يۇقـارقى مىللهتـل   

قىلســــاقال ئۇيغۇرنىــــڭ خوشــــنا خولۇمــــدىن ئايرىلىــــپ ئــــۇنچه غېرىــــپ        
ئهمهلىيهتـــــته، ئهســـــئهت ســـــۇاليماننىڭ بـــــۇ . ياشـــــىمىغانلىقى بىلىنىـــــدۇ

ــدە ۋە چىقارغـــان خۇالسىســـىدە ئهكىـــس ئېتىـــۋاتقىنى ئۇيغـــۇرالر       تهھلىللىرىـ
ئهســىردىكى  -20. ڭ مىلــلهت تهبىــرىئىتتىپاقســىز دېــگهن پهرەز ۋە ســىتالىننى 

بىر سىياسىيۇننىڭ گېپىنـى ھىـچ كىمنىـڭ تهبىـرىگه ھاجهتسـىز نهچـچه مىـڭ        
يىـــــل بـــــۇ تـــــوپراقالردا ياشـــــىغان خهلقـــــقه تهدبىقلىســـــا، رىيـــــاللىقتىكى  
ــىزلىقتىن بولغــــان تهشكىلســــىزلىكنى تــــارىختىكى رىياللىققــــا      ئىمكانســ

رىياللىققـا قـاراپ تــارىختىن   بــۇنى . بولـۇدۇ ئوخشاتسـا خۇالسـه خاھىشــىقا بېقىـپ    
ــى رىيــاللىق ئهينىكىــدىن ئۆتمۈشــنى كــۆرۈش دەيمىــز    . خۇالســه چىقىــرىش، يهن

زىيالىالر دائىـم رىياللىققـا قـاراپ تـارىخنى شهرھىلىسـه، ئـاۋام رىياللىققـا تـارىخى         
ــدۇ    ــامىله قىلى ــويىچه مۇئ ــى ب ــى   . خاتىرىس ــنهك پهرق ــال ئهي ــۇ يهنى ــڭ . ب زىيالىنى

ىڭ يــاكى خهنلهشــكهن ماركىســنىڭ ئهينىكــى،    قولىــدىكى ئهيــنهك ماركىســن  
ــان    ــومىالردىن قالغ ــوۋا م ــنهك ب ــدىكى ئهي ــڭ قولى ــارقىلىق  . ئاۋامنى ــاللىق ئ رىي

ماڭـا بهك تهسـىر   . تارىختىن خۇالسه چىقىرىش خاتالىقىغا مهنمۇ كـۆپ ئۇچرىغـان  
ــايمهن     ــازىرغىچه ئۇنۇتالم ــنى ھ ــانچه ئىش ــر ق ــان بى ــا  -2001. قىلغ ــى لهنجۇغ يىل

ۇزاق ئۆتمهي بىر ئاكـا دېمهتلىـك ئۇيغـۇر بىـلهن پاراڭلىشـىپ      خىزمهتكه بېرىپ ئ
سـىلهرنىڭ  «گهپ تۇڭگان، موڭغـۇلالر ئۈسـتىگه كۆچكهنـدە ئـۇ ئـاكىمىز      . قالدۇق

مهن . دەپ ھهيـران قالـدى   »مهكتهپتىكى تۇڭگان، موڭغۇلالر ئۇيغۇرچه ئۇقمامـدۇ؟ 
ــانتىم    ــران قالغــ ــاراپ ھهيــ ــا قــ ــدىكى ھهيرانلىققــ ــڭ چىرايىــ ــيىن . ئۇنىــ كېــ

ــلهر    سۈرۈ ــهم غهربــــى شــــىمال مىللهتــ دا مهدەنىــــيهت ئۇنۋېرىســــتېتىشتۈرســ
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ئىــنقىالبىغىچه شــىنجاڭدىن كهلــگهن موڭغــۇل، ئــورۇس، تۇڭگــان، داغــۇر، شــىبه   
ــا دەرس ئۇيغــۇرچه ئۆتــۈلگهنىكهن      ــارلىق مىللهتــتىن بولغــان ئوقۇغۇچىالرغ . قات

شــــۇندىن كېيىــــنال ئــــۇ ئاكىمزنىــــڭ ئهمهس ئوزەمنىــــڭ خاتاالشــــقانلىقىنى  
ــگهن   - 95. ىمئاڭقــارد ــدىن ھهج رەســمىيىتى ئۈچــۈن بېيجىڭغــا كهل يىلــى خوتهن

پاكىسـتان ئهلچىخانىسـىغا بارغانـدا    . كاندىدات ھاجىالرغا تهرجىمان بولۇپ بهردىـم 
ــتى    ــپ كېتىشـ ــاي كىرىـ ــرەك قىلمـ ــى كېـ ــۇالر مېنـ ــام . ئـ ــۇ  «سورىسـ ــا بـ ئۇكامـ

ــدۇ   ــى بىلىـــ ــڭ تىلىمىزنـــ ــگهن بىزنىـــ ــتانلىقالر دېـــ ــتان پاكىســـ . ھىندىســـ
. دەيـدۇ  »قزنىڭ زامانىدا ئۇ يهرلهر بىـزگه قوغۇنلۇقنىـڭ يـولى ئكهنـدۇ    دادىلىرىمى

ــاي      ــۇ ئااللمـ ــاس جهدىۋەلنىمـ ــالپىيىپ ئىلتىمـ ــدىن سـ ــۇالر پهقهت ئهلچىخانىـ ئـ
قايتىــپ چىققانــدىال باشــقا ســاقاللىق ئۇيغــۇرالر پاكىســتانلىقالرنىڭ ئۇيغــۇرچه   

ماڭــا بــۇ  ئۇچاغــدا. بىلمهيــدىغانلىقىنى ھهيرانلىــق ئىچىــدە ئىتىــراپ قىلىشــتى
-49ھـازىر ئـويالپ باقسـام ئـۇالر دۇنيـانى      . ئىـدى كىشىلهر تولىمۇ نادان تۇيۇلغان 

. دىكهنچۈشـۈنۈ يىلدىن بۇرۇنقى بوۋىلىرىنىـڭ سـهلتهنهتلىك خاتىرىسـى بـويىچه     
يىراق يېقىنـدىكى بۇنـداق شـىرىن خـاتىرىلهر ئهمهلىيهتـته ئۇيغۇرنىـڭ جاھانغـا        

ىـڭ يىلـدىن بېـرى تـۈرتكه بولـۇپ      تىك بېقىـپ، قورقمـاي يۈزلىنىشـگه نهچـچه م    
ئهمدى بىز دۇنياغا يـا بوۋىالرنىـڭ خاتىرىسـى بـويىچه يـۈزلىنهلمهي،      . كهلگهنىكهن

يا ھازىرقى ئهمهلىيىتىمىـز بـويىچه يۈزلىنىشـتىن خاۋاتىرلىنىـپ يـاكى پۇرسـهت       
بهزىــدە نهچــچه مىــڭ كېلــومېتىر يىراقتىكــى خهقلهرنىــڭ  . تاپالمــاي يــۈرۈپتىمىز

ياقـــا يىرتىـــپ كېتىشـــىمىزنى ئويلىســـام شـــۇنچه جىـــق ھـــالىتىگه » بىچـــارە«
ــڭ يېقىننــــى كۆرەلمهســــلىك كېســــىلىگه گىرىپتــــارلىقى يــــاكى       ئادەمنىــ
ســــــهلتهنهتلىك بوۋىالرنىــــــڭ دۇنياغــــــا پاســــــىبان بولغــــــان ســــــاالپىتىنى 

ــالىمهن   ــدا ق ــدە گۇمان ــۆزىمىزگه  . داۋامالشــتۇرىۋاتقانلىقى ھهققى ــى ئ ــدە خهقن بهزى
بــۇنى يــوق دېگىلــى  . ەپمــۇ ئــويالپ قــالىمهن ئوخشــۇتۇپ قېلىۋاتامــدۇق نــېمه، د

ــار      ــقىالرغا ئىتىب ــۇ باش ــوھتىمىز بىزنىم ــان م ــا تولغ ــۈنكى ئىتىبارغ ــدۇ، چ بولماي
يىلـدىن كېـيىن ئۇيغـۇر     -1993قىلىشقا مايىل تهپهككۇرغا كۆندۈرمهي قـاالرمۇ؟  

ىلغــا، ھهســهتخورغا، ھورۇنغــا، شــهھۋەتخورغا، ھيــازغۇچىلىرى ئۇيغــۇرنى قاالققــا، جا
ــقاچېقىمچى ــا، پېتىشماســ ــاتتى…غــ ــاراتالر  . ئوخشــ ــالرغا ئاخبــ ــۇ ئوخشۇتۇشــ بــ

ــگهن     ــالىرىنى چــوڭ بىلىــپ كهل ــدىن مــولال ئۆلۈم ــاڭچىلىق قىلــدى، ئهزەل گۇپپ
يىلــى مهلــۇم ئــالى مهكتهپــته -2003. خهلقىمىزمــۇ ئۈنســىز خېرىــدارلىق قىلــدى
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ــم   ــدىن دەرەس بهردىـ ــۇر مهدەنىيىـ ــىنىپقا ئۇيغـ ــر سـ ــان بىـ ــچه ئوقۇغـ ــا . خهنـ تېمـ
يىلــالردا گېرمانىيىــدىن -1890ئۇيغــۇرالر «رنىــڭ ســانائىتىگه كهلگهنــدە ئۇيغۇرال

دېســـهم، » زاۋۇت ســـېتىۋېلىپ غۇلجىـــدا زامـــانىۋىي خـــۇرۇم كارخانىســـى قۇرغـــان
ــدى   ــا تىكىلـ ــۆز ماڭـ ــۈبهىلىك كـ ــچه شـ ــى  . قىرىـــق نهچـ ــر قانچىسـ ــدىن بىـ ئارىـ

مـۇئهللىم ئۇنـداقتا نهسـرىدىن ئهپهنـدى فىلىمىـدە ئۇيغۇرالرنىـڭ       «چۇقىرىشىپ 
ــدىكهنغۇ؟ ك ــاق چىقى ــى يالڭاي ــتى» ۆپىنچىس ــڭ  . دېيىش ــه ئۇيغۇرنى ــۇالر ھهدېس ئ

ئىللهتلىرىـــدىن قاقشىشـــاتتى، ســـىنىپتىكى كىچىككىـــنه ناچـــار ئىشـــالرنىمۇ 
بىــر مهۋســۈم دەرس ئۆتۈپمــۇ، ئــۇالرنى . ئۇيغۇرالرنىــڭ نوقســانلىرىغا دۆڭگىشــهتتى

الر بىـر بولســا  ئـۇ   .ئۇيغۇرنىـڭ مهدەنىيهتتىكـى ئىختىرالىرىغـا ئىشـهندۈرەلمىدىم    
يىلالردا ئىشلهنگهن كىنوالردىن مىسـال ئېلىـپ قايىـل بولمـايتتى، يهنه      50-60

بىــر مهۋســۈم دەرس ئۆتــۈپ  . بىــر بولســا رىياللىققــا سېلىشــتۇرۇپ گۇمانلىنــاتتى 
ئهمهلىيهتــته، . ئــۇالرنى ئۇيغۇرنىــڭ پهزىلــتىگه قايىــل قىاللىــدىممۇ بىلهلمىــدىم 

ۇرۇپ، قانـداق پهزىـلهت ۋە خۇلـق نوقتىسـىدىن     ئۇيغۇرنى زىيالىالر قانداق ئاڭـدا تـ  
 .كۆزەتسه ئۇيغۇر شۇنىڭغا ئوخشايدۇ

مهيلــى چهتــئهللىكلهر يــاكى ۋەتهنداشــالر بولســۇن خهقنىــڭ ئهڭ ئــاۋال، ئهڭ  
كىــرورەن گـۈزىلى، مـۆرەن گـۈزىلى، ئــارتۇچ    . باھـا بېرىـدىغىنى چىرايىمىـز     ئاسـان 

لهرنىڭ ئامېرىكىـدا شـۇنچه   ئادىمى ۋە چهرچهن ئـادىمى قاتـارلىق تاشـقاتما جهسـهت    
ــقا   ــارىخىمىزنى بايقاشــ ــزدىن تــ ــى خهقلهرنىــــڭ چىرايمىــ قىــــزىقىش قوزغىشــ

ــپاتى  ــىۋاتقانلىقىنىڭ ئىس ــى   . تىرىش ــىلهرنىڭ بىزن ــا كىش ــزدىن قالس چىرايىمى
ــهۋەپ    ــىغا س ــقىالرغا ئوخشۇتۇش ــۇدۇباش ــز، مهن  بول ــز ۋە قىلىقىمى غىنى گېپىمى
ــڭ   ــۈنگىچه خهنزۇالرنىــ ــۇ كــ ــال «مۇشــ ــىلهرنىڭ تىلىڭــ ــۈركلهرنىڭكىگه ســ ر تــ

دېگىنىنـــى يـــاكى بىزنـــى يېقىنـــراق كېلىـــدىغان مىللهتـــكه  »ئوخشـــايدىكهن
ــدىم  ــاتقىنىنى كۆرمى ــاتقان ۋە   . ئوخش ــۈركچىگه ئوخش ــى ت ــدا تىلىمىزن ئامېرىكى

ــى       ــاتقانالرنى خېلـ ــا ئوخشـ ــڭ تىلىغـ ــىيادىكى تۇققانالرنىـ ــۇرا ئاسـ ــقا ئوتتـ باشـ
، ئىبــادەتلىرىمىزگه قــاراپ بۇنــدىن باشــقا ئامېرىكىــدا بىزنىــڭ نامــاز . ئــۇچراتتىم

بىزنى مۇسۇلمان مىللهتلىرىگه بولۇپمـۇ ئوتتـۇرا ئاسـىيا ۋە ئوتتـۇرا شـهرقلىقالرغا      
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ئوخشۇتۇشـالردىن ئۇيغۇرغـا يېقىنـراق كېلىـدىغانلىرىنى     . ئوخشتىدىغانالر كۆپ
بـۇ ئوخشتۇتۇشـالردىن   . ئىچكى جوڭگۇدىال ئهمهس، ئۈرۈمچىـدىمۇ ئاڭلىيالمـايمىز  

كىملىكىمىزنىـڭ چىـراي، تىـل ۋە      ڭ كۆزىگه تاشلىنىۋاتقانبىزنىڭ باشقىالرنى
خهنزۇالرنىـڭ  . ئورپ ئادەت، شۇنداقال دىنـدىن ئىبـارەت ئـۈچ قـاتلىمىنى بايقـايمىز     

بىزنـى ئهرەبـكه   . ، ھـازىر تالىبـان قوشـۇلدى   ئىدىئوخشۇتۇش نىشانى بۇرۇن ئهرەب 
ىكىچىكنىڭ ئوخشۇتۇپ كهيدۈرىۋاتقىنى ئاللىقاچـان تارىخقـا ئايالنغـان مۇسـتهمل    

بىـــز داۋاملىـــق . ، بۈگـــۈن ئاشـــقۇنالرنىڭ تهلپىكـــى بولماقتـــائىـــدىجهندىســـى 
باشقىالرغا ئوخشـۇتۇلدۇق، بىزنىـڭ ئـۆزىمىزگه خـاس تـونىمىز ۋە بـۆكىمىز ھىـچ        

ــوق  ــدا ي ــڭ خىيالى ــۈن    . كىمنى ــز ئۈچ ــلهر بى ــم خهق ــداق ئوخشۇتۇشــالردا دائى بۇن
بىـز ئـاۋال باشـقىالرنىڭ    مهنـچه  . ئۆلچهم بولدى، بىز پهقهت ئوخشالغۇچى بولـدۇق 

بىزنــــــى كىمــــــگه ئوخشــــــۇتۇۋاتقانلىقىنى، نــــــېمه ئۈچــــــۈن شــــــۇنداق      
بولمىســـا يۇقارقىـــدەك خهق ئهرەبـــكه . ئوخشـــۇتۇۋاتقانلىقىنى بىلىشـــىمىز زۆرۈر

ــا      ــا ئوخشاتسـ ــدىغان، ياۋايىغـ ــۇل ئوينايـ ــپ ئۇسـ ــدىكىنى ئېچىـ ــا كىنـ ئوخشاتسـ
ــلى      ــپ ھهزىلكهشـ ــدىمزىنى ئېچىـ ــۈك مهيـ ــپ تـ ــۆينهك كېيىـ ــىز كـ ك تۈگمىسـ

ئۇيغـۇر بۇنـدىن كېـيىن كىمـگه ئوخشـايدۇ؟      . قىلىدىغان ھالغا چۈشۈپ قـالىمىز 
ــاكى     ــان يــ ــى قاراۋاتقــ ــگه ئوخشىشــ ــڭ كىمــ ــدە ئۇيغۇرنىــ ــر مهنىــ ــچه بىــ مهنــ

يهنه بىـر مهنىـدە، ھـازىرقى ئۇيغـۇر يۈزلىنىـپ      . قارىيالمايۋاتقان ئهينهككه بـاغلىق 
 .تۇرغان ئهينهكنىڭ كىمگه ئوخشاتماقچى بولغىنىغا باغلىق
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نــى ئوپراتســىيه قىلىــش ئهۋج ئالغــان چــاغالردا     »ئىللهتــلهر«ئۇيغــۇردىكى 
دا ئــېالن قىلىنغــان يــاپۇنىيه توغرىســىدىكى بىــر ســاياھهتنامىدىن  »تهڭرىتــاغ« 
بىزنىـڭ  ‹شـقا مىلـلهت كىشـىلىرىنى كۆرگهنـدە،     با. ياپۇنالر تولىمۇ كهمـتهركهن «

ــاركهن  ــز بـ ــېمه كهمچىلىكىمىـ ــدىكهن  ›نـ ــوراپ تۇرىـ ــۇرالرنى   »دەپ سـ ــگهن قـ دېـ
ــىمدە  ــۇغىنىم ئېس ــاپۇن     . ئوق ــق ي ــۇنچه جى ــيىن ش ــدىن كې ــا كهلگهن ئامېرىكىغ

ــدىن    بىــلهن مۇڭداشــتىم، لــېكىن بىرســىمۇ مىللىتىنىــڭ كهمچىلىكىنــى مهن
ــورىمىدى ــاپۇنالرال ئهمه . سـ ــاۋام يـ ــۇپ   ئـ ــور بولـ ــتهپلهردە پروپېسسـ ــالى مهكـ س، ئـ

 »مىللىتىمنىـــڭ مۇنـــداق نۇقســـانى بـــار« لهۋاتقان يـــاپۇنىيهلىكلهردىنمۇ ئىشـــ
يــــاپۇن پروپېسســــورالرنىڭ بهزىلىــــرى ھهتتــــا . دېــــگهن گهپنــــى ئاڭلىمىــــدىم

شـهرقى ئاسـىيانى تهرەققـى    «ياپۇنىيهنىڭ ئىككىنجـى دۇنيـا ئۇرۇشـى مهزگىلىـدە     
ــۋەن ۋە شــىمالى جۇڭگــۇ خهلقىــگه قىلغــان   دەپ نىقاپلىن  »قىلــدۇرىمىز ىــپ تهي

. ئـاقالپ ئوتتۇرىغـا چىقتـى    ئاسمىالتسىيه، قىرغىنچىلىق ۋە بۇالڭچىلىقلىرىنى 
ــش،      ــپ كهلگهنمى ــات ئېلى ــانىۋىيلىق ۋە تهرەققىي ــا زام ــاپۇنالر جوڭگۇغ ــۇالرچه ي ئ

ىگه ئۈگۈنۈشــيــاپۇن تىلىــدا مائارىــپ يۈرگــۈزۈپ خهنزۇالرنىــڭ زامــانىۋىي تېخنىكــا  
ــۈرۈ تكه بولغــانمىش، پهقهت ئهينــى دەۋردە خهنــزۇ خهلقــى قــاالق بولغاچقــا بــۇ      ت

 .ئىلتىپاتنى چۈشهنمهي، تاجاۋۇزچىلىق، مۇستهملىكىچىك دەپ ئاتاۋالغانمىش
دېگهنــدەك تېمىالردىكــى   »بىزدىكــى ئهبگــالىق «، »بىزدىكــى نۇقســانالر «

ىـد قىلغـان   لهرنـى تهنق »ئىلـلهت «ئهسهرلهر بازارلىق بولغان يىلالردا ئۇيغـۇردىكى  
ــرەيلهن  ــامېرىكىلىقالر «بىـ ــامېرىكىلىقالر‹ئـ ــىرە ئـ ــگهن  ›بهدبهشـ ــاپدېـ نى كىتـ

ئهســـايىدىل ئوقۇيـــدىكهن، ئهيپلىرىنـــى تۈزۈتىشـــكه دائىـــم تهييـــار تۇرىـــدىكهن،  
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ئامېرىكىغـا كهلگهنـدىن   . ئىـدى دەپ يازغـان   »ئاپتۇرىنى تولىمۇ ھۆرمهتلهيدىكهن 
ــاپنى    ــر كىتـ ــداق بىـ ــانىالردىن ئۇنـ ــيىن كىتاپخـ ــدىمكېـ ــىرە «. تاپالمىـ بهدبهشـ

ــامېرىكىلىقالر ــگهن  »ئـ ــاپدېـ ــامېرىكىلىقنى  كىتـ ــۇ ئـ ــان بىرمـ ــۇپ باققـ نى ئوقـ
ــۆزى ھهققىــدىكى باھاســى  . ئۇچراتمىــدىم مهن ئۇچراتقــان ئامېرىكىلىقالرنىــڭ ئ

ــامېرىكىلىق    . ئىــدىئىجــابى  پهقهت بىــر ئۇيغۇرشــۇناس پروپېسســور ئۇيغــۇر ۋە ئ
ســىلهردىن ئىچكىرىــدە ئوقۇۋاتقــان «ىپى پاراڭــدا تاســاد ســتۇدېنتالر ھهققىــدىكى 

ئوقۇغۇچىالرغـــا ئاجىزالرغـــا ئىـــچ ئاغرىتقانـــدەك مۇئـــامىله قىلىنىـــپ، ئىتىبـــار  
قىلىنىـــپ مهجـــروھ قىلىنىـــدۇ، بىـــزدىن جوڭگۇغـــا بارغـــانالر چـــوڭ كۆرۈلـــۈپ، 

يهنه بىـر مـۇئهللىم دەرس ئارىلىقىـدا    . دېـدى  »چوقۇنۇلۇپ ھاكـاۋۇر قىلىۋېتىلىـدۇ  
ــا  ــدا ئات ــىتىدىن     ئا-ئامېرىكى ــۇش پۇرس ــوڭ بول ــى چ ــالىلىرىنى تهبىئ ــڭ ب نىالرنى

ــارەتچىلىرى    ــهۋەبكارىنىڭ مائارىـــپ تىجـ ــانلىقىنى، بۇنىـــڭ سـ مهھـــرۇم قويۇۋاتقـ
دە ھهمــمه نهرســىنىڭ تىجــارەتكه ئايلىنىــپ جهمىيىتىــئىكهنلىكىنــى، ئامېرىكــا 

ئۇنىـڭ ئېيتىشـىچه ئامېرىكىـدا سـودىگهرلهر     . كېتىدىغانلىقىنى سۆزلهپ قويـدى 
تهربىيىســـىگه دائىـــر نۇرغـــۇن مهھســـۇالتالرنى ئىشـــلهپ، ئىنســـاننىڭ  پهرزەنـــت

پۈتكــۈل جــانلىقالر دۇنياســىغا ئورتــاق بولغــان تهبىئــى يېــتىلىش جهريانىغــا        
بىــر قېتىملىــق داال تامىقىــدا بىــر ئــامېرىكىلىق . ســۈنئىي ئارىلىشــىۋالىدىكهن

ــان دوســتۇم،   ــامېرىكىلىقالر ماشىنىلالشــتۇرۇمىز دەپ ئىنســان  «دېهق ــز ئ نىڭ بى
ھهمـمه نهرسـه زاۋۇتالشـتۇرۇلۇپ تهبئىـي     . ئىجاتكار بىر جۈپ قولىنى ناكار قىلدۇق

 قوغـداش ھۆكـۈمهت بىزنـى قوغدايـدۇ دەپ ئـۆزىمىزنى     . مهھسۇالتالر ئازالپ كهتتـى 
ــدۇق   ــارتقۇزۇپ قويــ ــاقچىغا تــ ــۇقىمزنى ســ ــتهپكه،  . ھوقــ ــالىلىرىمزنى مهكــ بــ

ــانلىقىم   ــپ ئىجاتچـــــ ــالپ بېرىـــــ ــا تاشـــــ ــىنىمىزنى رىمنۇتچىغـــــ ىز، ماشـــــ
دەپ  ».ئايرىلىــپ قېلىــۋاتىمىز مهســئۇلىيهتچانلىقىمىز، مۇســتهقىللىقىمىزدىن

كېــيىن ئۇقســام بــۇ . باشــقىالر بــۇ گهپــلهرگه ئــانچه قىزىقمىــدى. ســۆزلهپ كهتتــى
ئادەمنىڭ ئىكىنزارلىقى تۈگهشـكهن بولغاچقـا ئاشـۇنداق گهپلهرنـى قېيـداپ تـوال       

سوراشـتۇرۇپمۇ   قىلىپمـۇ،   ئامېرىكىدىكى كۈنلىرىمدە شۇنچه دىقـقهت . دەيدىكهن
ــار  « ــلهر ب ــداق ئىللهت ــزدە مۇن ــامېرىكىلىقنى    »بى ــۇ ئ ــان بىرم ــا ئالغ دەپ بوينىغ

 .كۆرمۈدۈم
ئامېرىكىــدا ئوقــۇش، ســاياھهت قىلىــش ۋە يىغىنالرغــا قاتنىشــىش جهريانىــدا 

ــتىم     ــلهن ئۇچراش ــىلهر بى ــان كىش ــتىن بولغ ــۇن مىللهتت ــدە  . نۇرغ ــڭ ئىچى بۇنى
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ــۇ، مۇئهل  ــۇ، مهمۇرمـ ــقىلىپ  ئوقۇغۇچىمـ ــۇ ئىشـ ــاھه  جهمىيهتلىممـ ــى ھهرسـ تىكـ
ــدۇ  ــر  . كىشــىلىرىنىڭ ھهممىســى ئاساســهن تېپىلى ــچ بى ــالغىنىم ھى ــران ق ھهي

مهن . دېـگهن گهپنـى دەپ باقمىـدى    »مىللىتىمـدە مۇنـداق ئىلـلهت بـار    «كىشى 
ــى   ــىم مىللهتلهردىك ــر قىس ــلهر«بى ــان    »ئىللهت ــن ئاڭلىۋالغ ــدە بهزىلهردى ھهققى

ــل   ــۇ مىل ــانلىرىمنى ش ــاكى ئوقۇغ ــدا،   ي ــا ئالغىنىم ــدا تىلغ ــىلىرى ئالدى هت كىش
بۇنداق ئىش بىزدەك تارىخى ۋە رىيـال قىسـمهتكه مـۇپتىال ھهرقانـداق مىللهتـته      «

دېـگهن جاۋاپقـا    »بار، بۇنى بىر مىللهتـكه خـاس كهمچىللىـك دېيىشـكه بولمايـدۇ     
ــارلىق  . ئېرىشــتىم بايقىشــىمچه مۇســتهبىت دۆلهت ئىــران، ســۈرىيه، ســهئۇدى قات

كهلگهنلهردە سىياسىيغا زىيـادە سـهزگۈلۈك، ئاشـقۇن مىللهتچىلىـك،      دۆلهتلهردىن
ســىيه ۋە بــۇرۇنقى رۇ. لهر كــۆپ ئۇچرايــدىكهن»ئىلــلهت«تهبىقىچىلىــك قاتــارلىق 

ســـوۋېت ئىمپىرىيىســـىگه مهنســـۇپ دۆلهتلهردىـــن كهلگهنـــلهردە يالغـــانچىلىق، 
ــق، قۇلچ ــۇچېقىمچىلىـــ ــق،  ۇلـــ ــارىخورلۇق، نهيرەڭۋازلىـــ ــاپىقلىق، پـــ ق، مۇنـــ

. چىلىــــق، چــــوڭ مىللهتچىلىــــك قاتــــارلىق كهيپىيــــاتالر ئومــــۇمىيكهن ئېرق
ــۇ    ــۇالرنى شــ ــىچه بــ ــڭ چۈشهندۈرىشــ ــان زىيالىالرنىــ ــدا مهن ئۇچراتقــ ئامېرىكىــ

لىـرى  »ئىلـلهت «دۆلهتلهردىكى تۈزۈم كهلتۈرۈپ چىقارغـان بولـۇپ بىـر خهلقنىـڭ     
ــاپالنمايدىكهن ــارلىقالر   . ھىس ــك قات ــلىك، مهنمهنچىلى ــۇق، كۆرەلمهس غهيۋەتخورل

پۈتكـــۈل ئىنســـانالرغا ئورتـــاق پىســـخىك مهســـىلىلهر بولـــۇپ كونكىرىـــت بىـــر 
ــكهن  ــىز ئىــ ــلهن مۇناسىۋەتســ ــى بىــ ــدا . خهلقنىــــڭ مهدەنىيىتــ مهن ئامېرىكىــ

دېـگهن ســۆزلهنمىلهرنى   »مىللىتىمىـزدە ئۇنـداق ئىلــلهت، بۇنـداق نۇقسـان بــار    «
  .ئاڭلىدىم پهقهت ئۇيغۇرالرنىڭ ئاغزىدىنال 
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ــا كېلىــپ تــۇنجى ئۇچراشــقان ئۇيغــۇرالر ماڭــا ئۇيغۇرنىــڭ       مهن ئامېرىكىغ

ئۇيغــۇرالر «كېـيىن باشـقا ئۇيغـۇرالردىن    . ئىللهتلىـرى ھهققىـدە دادالپ بېرىشـتى   
راســــتىنال شــــۇنداق ئىللهتلىكمىــــدۇ؟ ســــىز مىللىتىڭىزدىكــــى ئىللهتــــلهر  
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دەپ ســــوراپ،  »دا قىســــىلدىڭىزمۇ؟ســـهۋەبلىك ئامېرىكىــــدا باشــــقىالر ئالدىــــ 
پاراڭلىشـىپ بىلىشـىمچه، ئۇيغــۇر يۇرتلىرىـدىن چىقىــپ ئامېرىكىـدا ياشــاۋاتقان     

مىللىـي  « ئاق ياقىلىق ئۇيغۇر زىيالىلىرىنىڭ ھىچ قايسىسـى ئۇيغۇرنىـڭ بىـرەر   
ــدا ئوڭايســىزلىققا چۈشــۈپ قالمــاپتۇ   »ئىللىتــى . ســهۋەبلىك باشــقىالرنىڭ ئالدى

بىــر قىســمى ئۇيغــۇردا ئىللهتنىــڭ كــۆپلىكىگه قايىــل   شــۇنداقتىمۇ ئۇالرنىــڭ  
 ئۇيغۇرالر نېمىشقا ئۆزىنى ئومۇمىيۈزلۈك ئىللهتلىك سانايدۇ؟. ئىكهن

 ئىللهت سانالغان پهزىلهت
ــادىپى   ــۈنى تاس ــر ك ــورۇزنى   -2011«بى ــڭ ن ــا ئۇيغۇرلىرىنى ــق ئامېرىك يىللى

. ۈشـتى ئهمهلـدىن قالـدۇرۇلغانلىق خهۋىـرىگه كـۆزۈم چ      نىڭ»قۇتالش مهرىكىسى
ــا     ــۇر زىيالىســىنىڭ ئات ــر ئۇيغ ــكهن بى ــۆرمىتىگه ئېرىش ــڭ ھ -ســهۋەبى جامائهتنى

ــۇتالش مهرىكىســىگه   ــورۇزنى ق ــاتى ن ــاپتۇ   ئانىســىنىڭ ۋاپ ــوغرا كېلىــپ ق شــۇ . ت
ــر     ــا نهزىـــ ــى ئورنىغـــ ــهنئهت كېچىلىكـــ ــۇتالش ســـ ــورۇزنى قـــ ــهۋەپتىن نـــ ســـ

ــۇنبهردە بىــرەيلهن ھــاپال شــاپ  . ئورۇنالشــتۇرۇلۇپتۇ ــۇ خهۋەر چاپالنغــان م زادى «ىال ب
ھىسســىياتىمىزنى ئهقىلنىــڭ . بىــز ئۇيغۇرالرنىــڭ دېموكراتىــك ئېڭىمىــز يــوق 

ــويىمىز  ــتىگه ق ــا . ئۈس ــىنىڭ ئات ــر كىش ــڭ   -بى ــا ئۇيغۇرالرنى ــات بولس ــى ۋاپ ئانىس
ــدۇ؟    ــا بوالم ــپ قويس ــرگه ئۆزگهرتى ــورۇزىنى نهزى ــاپ    »ن ــالپ قاقش ــۇئال تاش دەپ س

كه »ئىلــلهت«ردىكى بــۇ خهۋەرگه ئىككــى كىشــى مهســىلىنى ئۇيغــۇرال  .كېتىپتــۇ
مهنــچه بۇنىڭــدا . تارتىــپ مــوالھىزە قىغانــدىن باشــقا ھىــچ كىــم نــارازى بولمــاپتۇ 

. ئهقىل بىـلهن ئويلىسـا ئۇيغۇرنىـڭ ئىللىتـى ئهمهس پهزىلىتـى ئهكىـس ئېتىـدۇ       
-چــۈنكى بــايرام كېلىــپ بــولغىچه ســهھنىگه چىقىــپ ئۇســۇل ئوينــاش بــوۋا        

ــۇدۇم ئهمهس  ــان ئــ ــومىلىرىمىزدىن قالغــ ــچه م. مــ ــورۇز  نهچــ ىــــڭ يىللىــــق نــ
ئهنئهنىمىزدە نـورۇز سـهھنىگه چىقىـپ ئۇسسـۇل ئوينـاش بىـلهن ئۆتكۈزۈلگهنمـۇ        

ــرىكلهش     . ئهمهس ــلهن تهب ــى بى ــايرامالرنى ســهنئهت كېچىلىك ــازىر بىزدىكــى ب ھ
چاغـــاننى تهبىـــرىكلهش ســـهنئهت «بېيجىڭـــدا يىلـــدا بىـــر تهشـــكىللىنىدىغان 

ــكهن شــهكلى  »كېچىلىكــى ېرىكىــدا مهيلــى ئام. نىــڭ ئېڭىمىزغــا ســىڭىپ كهت
ــچ       ــۇن ھى ــايرىمى بولس ــاكى دۆلهت ب ــايرىمى ي ــدارلىق ب ــايرىمى، مىننهت ــالد ب مى
ــدۇ      ــلهن تهبرىكلهنمهي ــۆرىكى بى ــهنئهت ك ــۋىزورالردىكى س ــايرام تېل ــى ب . قايسىس

ــهنئهت    ــورۇز سـ ــان ئۇيغۇرنىـــڭ نـ ــدا تۇرۇۋاتقـ ــۇرۇپ، ئامېرىكىـ بـــۇالرنى بىلىـــپ تـ
تىـــن قاقشـــاپ »ئىلــلهت «كېچىلىكــى ئورنىغـــا نهزىــر ئالماشســـا ئۇيغـــۇردىكى   
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كېتىشى مىللهتنى قارا قويۇق ئىنكـار قىلىـش خاھىشـىنىڭ كىشـىلىرىمزنىڭ     
ــهندۈرىدۇ    ــى چۈشـ ــاپ كهتكهنلىكىنـ ــۇر ئورنـ ــىغا نهقهردەر چوڭقـ ــچه . كاللىسـ مهنـ

ــايرام مۇســ  بهتكه تــوغرا كېلىــپ قالغــان ۋاقىتتــا  ىئامېرىكــدىكى ئۇيغۇرالرنىــڭ ب
ــ    ــپ ئۇســ ــىتىپ داپ چېلىــ ــىال تاراڭشــ ــايرام بولســ ــۇپ  بــ ــنى قويــ ۇل ئويناشــ

  قېرىندىشـــىنىڭ قايغۇســـىغا ھهمـــدەم بولۇشـــى، شـــېهىتلهرنى يـــاد ئېتىشـــى 
ــى  ــڭ ئىپادىســ ــوقالش،    . پهزىلهتنىــ ــىنى يــ ــۇپراق بېشــ ــدا تــ ــت بايرامــ ھېيىــ

شــېهىتالرنىڭ روھىغــا دۇئــا قىلىــش، قۇرئــان خهتــمه قىلىــپ ھاياتنىــڭ چېكــى،  
رغا قـــۇالق قىممىتـــى، ياراتقۇچىنىـــڭ ئۇلۇغلـــۇقى ھهققىـــدىكى ســـىر ئهســـرارال

ىيهتــته ســهنئهت  لئهمه. ســېلىش ئهجــدادلىرىمىزدىن قالغــان مۇبــارەك ئهنــئهنه    
ــگه      ــۇر كىملىكى ــلى ئۇيغ ــى ئهس ــڭ ئالمىشىش ــا نهزىرنى ــڭ ئورنىغ كېچىلىكىنى

ــدىڭكى، ئامېرىكىــدىكى بىــر   . يېقىنالشــقانلىقتۇر ــۇ مىســالدىن شــۇ نهرســه ئاي ب
ى ئهســـلى دەپ قاقشـــاپ كېتىـــۋاتقىن »ئىلـــلهت«قىســـىم كىشـــىلىرىمىزنىڭ 

ــۇر  ــۇردىكى پهزىلهتت ــڭ    . ئۇيغ ــى زىيالىلىرىمىزنى ــلهت سانىلىش ــڭ ئىل پهزىلهتنى
يىلـــدىن كېـــيىن ئۇيغـــۇرنى ئومۇمىيۈزلـــۈك ئىلـــلهت كۆزەينىكىـــدە       -1993

ــان  ــدىن بولغـ ــۇرنى   . كۆزەتكهنلىكىـ ــدە ئۇيغـ ــىلىرىمىز كۆڭلىـ ــدە كىشـ نهتىجىـ
 .ئىللهتلىك مىللهت دەپ مۇقۇمالشتۇرۇۋالغان

 بلىرىخۇدۇكسىرەشنىڭ سهۋە
ئۇنىـڭ  . ۋاشىڭتوندا تۇرىدىغان بىرسىدىن مۇنداق بىر ھىكـايىنى ئاڭلىـدىم  

ساھىپخان يېقىن ئهتراپتىكـى ئۇيغـۇرالرنى جاسـۇس    . بىر دوستى ۋەتهندىن كهپتۇ
. دەپ خــۇدۇك ئالىــدىغان بولغاچقــا دوســتىنى ھىچكىــم بىــلهن ئۇچراشــتۇرماپتۇ  

بىـر مهھهللىـدە   . رمـاپتۇ ھهتتا دوستى كهلـگهن كـۈنلهردە ئـۆيىگه مىهمـانمۇ چاقى    
ــۇ      ــر ئېغىزم ــته بى ــۇ ھهق ــۇرۇپ، ئ ــار ت ــر ئۇيغــۇر قوشنىســى ب ــدىغان بى ــله تۇرى بىل

مهن ئىچكىرىـــدە تۇرغـــان چاغلىرىمـــدا ئۇيغـــۇرالر بىـــر بىرىـــدىن      . تىنمـــاپتۇ
مهن ئامېرىكــا ۋە تــۈركىيهدە . دەپ گۇمــان قىلىشــتاتتى…ئوغرىمىــدۇ، ئاقچىمىــدۇ

. دەپ گۇمـان قىلىشـىدىكهن   »اسۇسـمىدۇ ج«ئۇچراشقان ئۇيغـۇرالر بىـر بىرىـدىن    
ھهتتا ئامېرىكىدىكى بىر قىسـىم ئۇيغـۇرالر جاسۇسـلۇقنى مىللهتنىـڭ نۇقسـانى      
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ئامېرىكىدەك باشقىالر ھهققىدە ئۇچـۇر تـوپالش قانۇنغـا خىـالپ     . دەپ تونۇيدىكهن
ــان      ــان قىلغـ ــغۇل دەپ گۇمـ ــلۇققا مهشـ ــۇرالر جاسۇسـ ــاۋاتقان ئۇيغـ ــته ياشـ دۆلهتـ

ــلىرىنى قانۇ ــان    ۋەتهنداشـ ــاي گۇمـ ــاي توختىمـ ــر تهرەپ قىلمـ ــپ بىـ ــا تايىنىـ نغـ
ئامېرىكىــدا بىــر ئۇيغۇرنىــڭ جاســۇس ئاتىلىــپ قېلىشــىدىكى   . قىلىشــىدىكهن

بىرســـىنىڭ جاســـۇس ئاتىلىشـــىدىكى ســـهۋەپ ئـــۇ . پـــاكىتالر ئاجايىـــپ ئـــاددى
كىشىنىڭ رەسـىم تارتىشـقا ئـامراقلىقى، ئهممـا تارتقـان رەسـىملهرنى ئىۋەرتىـپ        

پــات ۋەتهنــگه بېرىــپ كېلىــپ -نه بىرســىنىڭ بولســا پــاتبهرمىگىنــى ئىــكهن، يه
ــكهن  ــى ئىـ ــڭ   . تۇرۇشـ ــلۇقنى مىللهتنىـ ــڭ جاسۇسـ ــدىكى ئۇيغۇرالرنىـ ئامېرىكىـ

مهن . ئىللىتــى دەپ تونۇشــى يېڭىلىــق ئهمهس، ئاســماندىن چۈشــكهنمۇ ئهمهس  
قهشـقهردە بىخهتهرلىـك ئورگـانلىرى تارقىلىـپ كېتىپتـۇ،      «ئون نهچچه يىل بۇرۇن 

دېــگهن  »ەم بىــر بىرىنىــڭ بىخهتهرلىكىــگه مهســئۇل ئىــكهن چــۈنكى ھهمــمه ئــاد
بۇنـــداق بىـــر بىرىـــدىن خۇدۇكســـىرەيدىغان قىلىقـــالر . گهپنـــى ئاڭلىغانىـــدىم

ئامېرىكىــدا ياشــاۋاتقان ســهئۇدىلىقالر، پاكىســتانلىقالر، ئىرانلىقالردىمــۇ خېلــى   
بىــر كــۈنى بىــر جــۈمهدە خاتىــپ مۇســۇلمانالرنىڭ مۇھــاجىرەتتىكى  . يــايغىنكهن

جــۈمهدىن كېــيىن بىــر پاكىســتانلىق خــۇتبه  . پىلىــرى ھهققىــدە توختالــدىۋەزى
. ھهققىــدىكى قاراشــلىرىنى قۇلۇقۇمغــا پىچىــرالپ مېنــى تولىمــۇ بىئــارام قىلــدى

ئۇنــداقتا بــۇ . ئىــدىمه يىگــۈدەك ھىــچ بىــر گهپ بولۇنمىغــان  ىــئهمهلىيهتــته، ۋەھ
ــ     ــى كهل ــتاندىن يېڭ ــۇ پاكىس ــۈنكى ئ ــدۇ؟ چ ــقا قورقى ــتانلىق نېمىش گهن، پاكىس

ــۈپ بواللمىغــان    ــر ئهركىــنلىكىگه كۆن مۇســتهبىت . ئىــدىئامېرىكىــدىكى پىكى
ــۇش      ــىرەش، قورق ــۈكتىن خۇدۇكس ــىغان كىشــىلهردە ھۆرل ــدە ياش ــدىكى ئهل تۈزۈم

شۇڭا ئـۇالر ئهتراپىـدىكى ھهر قانـداق ھادىسـه     . كهنبولۇدۇكېسىلى ئومۇمىيۈزلۈك 
لـــى ئهتىيـــاز يى-2010. يهنه بىـــر مىســـال. ۋە كىشـــىدىن خۇدۇكسىرىشـــىدىكهن

ئايلىرىدا مهھهللىمىزدىكـى باشـالنغۇچ مهكتهپنىـڭ تاقىلىـدىغانلىقى ھهققىـدە      
ــدى ــا. خهۋەر تارقالـ ــدۇق  -ئاتـ ــم يىـ ــۆپ ۋايىـ ــتىن كـ ــۇ ئىشـ ــانىالر بـ ــدا . ئـ ئاخىرىـ

ــارازىلىق       ــى ن ــاخىرقى ھهپتىس ــڭ ئ ــى ئاپرىلنى ــانچه كىش ــر ق ــدىكى بى مهھهللى
امـــايىش ۋاقتـــى ن. نامـــايىش قىلىـــش ھهققىـــدە چـــاقىرىق ئـــېالن قىلىشـــىپتۇ

يېقىنالشــقان كــۈنلهردە بــۇ ئىشــنى باشــقا بىــر شــىتاتتا ياشــايدىغان بىــر ئۇيغــۇر  
نــېمه، نامايىشــقا قاتنىشىشــقا تىزىمالتتىڭىزمــۇ؟  «. ھهمشــىرىمزگه دەپ بهردىــم

سىزنىڭ نېمه كارىڭىز، خهق نامايىش قىلسا قىلمامدۇ؟ نـېمه قىلىسـىز ئـارتۇق    
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بىــر مــۇنچه  »ا قانــداق قىلىســىز؟ئىشــقا ئارىلىشــىپ؟ بىــر ئىــش چىقىــپ قالســ
. ۋەھىمىلىك ئهسكهرتىشلهردىن كېيىن نامايىشـقا قاتناشماسـلىققا قـارار بهردىـم    

ھاياتىمــدا بىــر قېــتىم بولســىمۇ نامايىشــقا قاتنىشــىپ بــېقىش ئىســتىكىمنى   
ــا     ــا پۇقرالىقىغ ــان ئامېرىك ــى ئهمهس، ئاللىقاچ ــاكى خهلق ــۈمىتى ي ئامېرىكــا ھۆك

ىشـىم خۇدۇكسـىرەش ۋە قورقۇتـۇش ئـارقىلىق توسـۇپ      ئۆتكهن بىر ئۇيغۇر قېرىند
ــدى ــان     . قوي ــانىيتى بولمىغ ــايىش ئىمك ــۆنمىگهن، نام ــىپ ك ــقا قاتنىش نامايىش

بۇنـــداق . موھىتتـــا چـــوڭ بولغـــان كىشـــىلهر نامايىشـــتىن خۇدۇكســـىرەيدۇ     
ــكه كېلىــپ ياشــاۋېتىپمۇ     ــانۇنلۇق دۆلهت ــايىش مــۇتلهق ق خۇدۇكسىرەشــتىن نام

ئــۇنى بىــر بۆلــۈك كىشــىلهرنىڭ   ۋىي ھادىســه بولــۇپبــۇ بىــر دۇنيــا. قۇتۇاللمايــدۇ
ــۇش ئىلمىيســىزلىكال ئهمهس، ئادالهتســىزلىك    مىللىتىــدىكى ئىلــلهت دەپ تون

 .بولۇدۇ
ــۆزىنى ئىللهتلىــك ســانايدۇ   ــۇ . ئۇيغــۇر ئامېرىكىغــا ئهمهس، نهگىــال بارســا ئ ب

 لهرنىڭ بهزىلىرى ئهمهلىيهتـته ئۇيغۇرنىـڭ پهزىلىتىـدۇر، يهنه بهزىلىـرى    »ئىللهت«
بهلگىلىــك دەۋردىكــى بهلگىلىــك شــارائىت كهلتــۈۈرپ چىقارغــان ئىجتىمــائى       

. بىــــلهن مۇناسىۋەتســــىز »نۇقســــان«كهيپىيــــات بولــــۇپ مىللىتىمىزدىكــــى 
كۈزىتىشــىمچه ئامېرىكىــدا چــوڭ بولغــان ئىككىنچــى ئهۋالد ئۇيغــۇرالردا بۇنــداق   

ــڭ  ــىنىش ۋە گۇناھكـــارلىق تۇيغۇســـى     »ئىلـــلهت«ئۇيغۇرنىـ لىرىـــدىن كهمسـ
بهلكىـــم بـــۇ ئۇيغـــۇرنى ئىللهتلىـــك ساناشـــنىڭ ئىجتىمـــائى . مهيـــدىكهنكۆرۈل

  .شكه ئۈندەيدىغان ئامىل بولۇشى مۇمكىنچۈشۈنۈسهۋەبىنى 
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 مۇسۇلمان دۇنياسىدىكى سهھهرچى مىللهت
ــر     ــىملىك بىـ ــت ئىسـ ــۆتمهي مارگارىـ ــۇزاق ئـ ــپ ئـ ــا كېلىـ  مهن ئامېرىكىغـ

ــدىم    ــۇپ قال ــلهن تونۇش ــور بى ــهۋۋۇپ    . پروپېسس ــۇلمانالردىكى تهس ــال مۇس ــۇ ئاي ب
تهتقىقــات جهريانىــدا دۇنيــادىكى . تهرىقىتىنــى تهتقىــق قىلىــدىكهن) ســوپىلىق(



168 
 

ئانـا  . مۇسۇلمانالر توپلۇشۇپ ياشايدىغان شهھهرلهرنى تولـۇق ئايلىنىـپ چىقىپتـۇ   
تـارلىق بوسـتانلىقالردا بىـر    تۇپراقلىرىمىزنىڭ قهشقهر، خوتهن، كۇچـا ۋە ئـارتۇچ قا  

پروپېسسورنىڭ خۇالسىسـى شـۇ بولۇپتـۇكى دۇنيـا     . قانچه ھهپته ساياھهتته بولۇپتۇ
ــدە  ــۇلمانلىرى ئىچىـــ ــا     مۇســـ ــاكىزلىقى، كۇچـــ ــڭ پـــ ــارتۇچ ئۇيغۇرلىرىنىـــ ئـــ

ئۇيغۇرلىرىنىڭ سـىلىقلىقى، خـوتهن ئۇيغۇرلىرىنىـڭ ئىخالسـمهنلىكى، قهشـقهر      
مهن ۋەتهنـــدە كـــۆنگهن . ســـىز ئىـــكهنئۇيغۇرلىنىـــڭ ئىشـــچانلىقى سېلىشتۇرغۇ

ــويىچه   ــالىم ب ــى     «خىي ــۇرالر قايس ــكهن؟ ئۇيغ ــار ئى ــلهت ب ــداق ئىل ــۇرالردا قان ئۇيغ
سـۇئالىمغا ئـۇ    . دەپ سـورۇدۇم  »ئىللهتلىرى سهۋەبلىك خاراپ بولۇشى مـۇمكىن؟ 

، مىللهتــته بولمايــدۇ، بولــۇدۇئىلــلهت دېــگهن شهخســته «. تولىمــۇ ھهيــران قالــدى
 »ۇشىدىكى بىرىنجى ئامىـل ئانـا تىلـدىن مهھـرۇم قـېلىش     مىللهتنىڭ خاراپ بول

مهكتىپىمىزدىكــى بىــر قېتىملىــق لېكســىيهدە بــۇ ئايــال      . دەپ جــاۋاپ بهردى
غهرپته ئىستانبولدىن يولغا چىقىـپ پۈتـۈن مۇسـۇلمان شـهھهرلىرىنى ئايلىنىـپ      

پۈتـۈن مۇسـۇلمان   . دىيارىمىزغىچه كهلگهن كهچۈرمىشـلىرى ھهققىـدە توختالـدى   
گه سېلىشـتۇرغاندا ئـۇنى ھهيـران قالـدۇرغان بىـر ئىـش، پهقهت ئۇيغـۇر        شهھهرلىرى

ــلىنىدىكهن     ــدات بىــــلهن باشــ ــهھهرلىرىدىال تىرىكچىلىــــك بامــ ئۇيغــــۇر . شــ
ــانالردىن    ــاق، دۇككــ ــخانىالردىن تامــ ــيىن ئاشــ ــداتتىن كېــ ــهھهرلىرىدە بامــ شــ

ــېتىۋالغىلى  ــى ســ ــۇدۇالزىملىقالرنــ ــۇلمان  . كهنبولــ ــقا مۇســ ــادىكى باشــ دۇنيــ
ئــۇ . كـۈن نهيـزە بـويى ئـۆرلىمىگىچه كوچىـدا ئـادەم كۆرۈنمهيـدىكهن       شـهھهرلىرىدە  

ئـۇالر  . ئۇيغۇرالر دۇنيـادىكى ئهڭ سـهھهرچى مىلـلهت   « لېكسىيهسىنى خۇالسىالپ
ــۆيىدۇ   ــزغىن س ــاتنى ئهڭ قى ــق    . ھاي ــاڭنى ئهڭ تهقهززالى ــورۇق ت ــادا ي ــۇڭا دۇني ش

 .دېدى »بىلهن، ئهڭ بالدۇر كۈتىۋالغۇچى مىللهت ئۇيغۇرالردۇر
 نىڭ ھهققىگىمۇ چاڭ سالمايدىغان مىللهتمۈشۈك
يىلــى تومــۇزدىن كېــيىن ئۇيغــۇرالر ھهققىــدىكى خهۋەلهر دۇنيانىــڭ  - 2009

ئۇيغــۇرالر ھهققىــدە ئۇچــۇر تارقاتمىغــان ئاخبــارات  . قىزىــق نوقتىســىغا ئايالنــدى 
ــدى ــدىرى  . قالمىــ ــى تهقــ ــڭ سىياســ ــۇرغىنى ئۇيغۇرالرنىــ ــى ئهڭ قىزىقتــ مېنــ

ــ   ازىرە ئهمهس، ئامېرىكىــدىكى بىــر تېلقــانىلى   ھهققىــدىكى دۇنيــاۋىي بهس مۇن
نـاملىق خهۋەر   »مۈشۈكنىڭ ھهققىگىمۇ چـاڭ سـالمايدىغان ئۇيغـۇرالر   «تارقاتقان 
ــۇر  . بولــــدى ــر شــــىتاتقا بهش ئۇيغــ ــىچه ئامېرىكىــــدىكى بىــ خهۋەردە دېيىلىشــ

ئۇالر بىـر كـۈنى ئىشـىك ئالدىـدىكى ئهخلهتدانـدىن بىـر قوتـۇر        . ماكانالشقانىكهن
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ــۈكنى تېپىۋ ــۇمۈشـ ــۇ . اپتـ ــدە بېقىپتـ ــپ ئۆيىـ ــى ئاغرىـ ــايالپ . ئىچـ ــۇرىنى مـ قوتـ
شۇندىن كېيىن بۇ مۈشۈك بىـر قـورۇدا ياشـايدىغان بهش ئۇيغۇرنىـڭ     . ساقايتىپتۇ

ــايلىنىپتۇ  ــتىغا ئـ ــالتىنجى دوسـ ــڭ  . ئـ ــۇ ئۇيغۇرالرنىـ ــۇخبىر بـ ــامېرىكىلىق مـ ئـ
ــپ    ــامراقلىقىنى دەپ كېلىـ ــىگه ئـ ــوي گۆشـ ــمهت قـ ــدا ئهڭ قىمـ ــۇ «ئامېرىكىـ بـ

مــاق ئهتســه مۈشــۈكنىڭ ھهققىنــى قوشــۇپ ئــالته كىشــىلىك تامــاق ئۇيغــۇرالر تا
ــالىدىكهن    ــدىكهن، گــۆش پۇشۇرســا مۇشــۇكنىڭ نىسىۋىســىنى قوشــۇپ س  »ئېتى

غهرپلىــك مۇخبىرنىــڭ ھهيــران قــالغىنى بــۇ بهش ئۇيغۇرنىــڭ  . دەپ تونۇشــتۇردى
مۈشۈكنى ھايۋانـات دوختۇرخانىسـىغا ئاپارمـايال ئـۆزلىرى داۋاالپ سـاقايتىۋەتكىنى      

مـــۇخبىر يهنه بـــۇ ئۇيغۇرالرنىـــڭ قـــوي ســـويۇش، تامـــاق ئېـــتىش، تـــام . ۇپتـــۇبول
غـــان ۇدۈلۈتۈگۈقوپـــۇرۇش، يهر تېـــرىش قاتـــارلىق غهرپـــته مهخســـۇس مهكتهپـــته ئ

ــان قىلـــدى  خهۋەرنىـــڭ . ھـــۈنهرلهردىن خهۋەردارلىقىنـــى تهئهججـــۈپ ئىچىـــدە بايـ
الر ئـامېركىلىق «تۈگهنجىسىدە مـۇخبىر كـۆرۈرمهنلهرگه مۇنـداق خىتـاب قىلـدى،      

ــپ      ــنى قىلىـ ــالىق ئىشـ ــك، جاپـ ــۆۋەن كىرىملىـ ــدىغان تـ ــىنى خالىمايـ قىلىشـ
ــدۇ،      ــى يهۋالماي ــۈكنىڭمۇ ھهققىن ــىزنىڭ ئهمهس مۈش ــۇرالر س ــۇ ئۇيغ ــاۋاتقان ب ياش
ئىنســـانغا ئهمهس ھـــايۋانغىمۇ ئـــازار بهرمهيـــدۇ، كىشـــىلهرگه ئهمهس ھهرقانـــداق  

ــى     ــڭ نىداس ــىزلهرچه ئۇالرنى ــدۇ، س ــامىله قىلى ــاراۋەر مۇئ ــا ب ــڭ جانلىقق غا دۇنيانى
 »ئۈنسىز قاراپ تۇرۇشى نېمه ئۈچۈن؟

ئامېرىكىــدا تــۇرۇرش جهريانىــدا مهيلــى تهتقىقــاتچى زىيــالىالر بولســۇن يــاكى  
ــدىن    ــچ كىم ــۇن ھى ــاراتچى بولس ــاركهن  «ئاخب ــى ب ــداق ئىللىت ــڭ مۇن  »ئۇيغۇرنى

ئـامېركىلىقالردىنال ئهمهس جۇڭگـۇدىن كهلمىـگهن    . دېگهن گهپنـى ئاڭلىمىـدىم  
تىن ئۇيغۇرنىـــڭ نۇقســـانلىرى ھهققىـــدە باھـــاالرنى ئـــاڭالپ ھىـــچ بىـــر مىللهتـــ

پهقهت قارىمايدىن كهلگهن بىـر قـازاق ئايـال مهنـدىن رەنجىـپ يـېقىن       . باقمىدىم
بىزنــــى ئهڭ . شــــىتاتتا ياشــــاۋاتقان بــــارلىق ئۇيغــــۇرالردىن ئــــاالقىنى ئــــۈزدى

ــدۈرگىنى  ــۇرالر نا «غهزەپلهن ــىلهر ئۇيغ ــو   س ــتىڭالر ي ــا دۆلى ــار خهق بولغاچق  »!قچ
ئهپسانىســى ئامېرىكىــدا يــاكى  »ئىللهتلىــك ئۇيغــۇر«دېــمهك . ېگىنــى بولــدىد 

ئــامېركىلىقالردا ئهمهس، پهقهت جۇڭگــۇدا ۋە جۇڭگــۇدىن كهلگهنلهردىــال بــازارلىق  
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يۇقـــارقى ھىكـــايهتلهردىن مهلـــۇمكى ئۇيغۇرنىـــڭ ئىللهتلىـــك سانىلىشـــى  
ــقهت ئهمهس ئهپســانىدۇر    ــقى دۇنيــادا ھهقى ــدىكى ئۇيغۇرنىــڭ ئــۆزىنى   ۋەته. تاش ن

ــلهن       ــايرۇپىالنلىقالر بىـ ــرى ئـ ــهۋەبتىن، بىـ ــى سـ ــى ئىككـ ــك سانىشـ ئىللهتلىـ
ــان    ھارۋىلىقالرنىــڭ رىقابىتىــدىكى مــۇقهررەر نهتىــجه ســهۋەبىدىن كېلىــپ چىقق
ئۇيغــۇردىكى مىللىــي كهمســىنىش يهنه بىــرى ئۇيغــۇر زىيالىلىرىنىــڭ ئۇيغــۇرنى 

ــهرلىرى   ــاپ ئهس ــان ناب ــۆكۈپ يازغ ــ. س ــارقى   ئامېرىكى ــۆزىنى يۇق ــۇرالر ئ دىكى ئۇيغ
مۇسـاپىر ئۇيغۇرنىـڭ تېنـى يىـراق قىـرالردا      . سهۋەبلهرگه كۆرە ئىللهتلىك سانايدۇ

ــانچه       ــا تۇرپ ــۆچهكچه ۋەي ــال چ ــۇرى يهنى ــىياتى ۋە تهپهكك ــلهن ھىسس ــاۋاتقان بى ياش
ــاراھهتلىرى    ، يــــۇرتتىكىبولــــۇدۇ كهچۈرمىشــــلهرنىڭ قهلبىــــدە قالــــدۇرغان جــ

ــر  ــى ھهر بىـ ــڭ  چهتئهللهردىكـ ــكهن    ئۇيغۇرنىـ ــس ئهتـ ــدا ئهكىـ ــۇدۇقىلىقىـ . بولـ
ئامېرىكىـــــدىكى ئۇيغۇرالرنىـــــڭ ئاتـــــالمىش مىللىتىمىزدىكـــــى ئىللهتـــــلهر 

يىلالردىـــــن كېـــــيىن -1993ھهققىـــــدىكى تونۇشـــــلىرى ئۇيغـــــۇر دىيارىـــــدا 
ــۇلى  ــڭ مهھســ ــك ئهدەبىياتىنىــ ــهكىللهنگهن ئىللهتچىلىــ ــك . شــ ئىللهتچىلىــ

ــاپالپ، ن   ــالالرنى ق ــت ژورن ــاتى گېزى ــۇپ،   ئهدەبىي ــهھنىلهردە ئوقۇل ــۇپ س ــا بول اخش
ــۆي  ــا ئۇيغۇرنىــڭ قهدىمــى  -ئۈنلىنتىســى قىلىنىــپ ئ ــۆيلهرگىچه تارقىتىلغاچق ئ

دېـــگهن ئهپســـانه شـــۇ يهرلهردە ئېقىـــپ  »ئۇيغـــۇردا ئىلـــلهت كـــۆپ«نهگه يهتســـه 
دەپ داتالۋاتقــان ھادىســىلهر ئوخشــاش  »ئىلــلهت«ئهمهلىيهتــته، ئــۇالر  . يــۈرمهكته

ھىتتـــا ياشـــايدىغان مىللهتـــلهرگه ئورتـــاق بولـــۇپ سىياســـىي ۋە ئىجتىمـــائى مو
  .ئۇيغۇرلۇقنىڭ مهخسۇس ماركىسى ئهمهس
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  )ئىچكىرىدە ئوقۇش ۋە مۇۋەپپهقىيهتتىكى ئىچكى ئېنىرگىيه(

 
ــۇرۇن        ى ئىچكــى ئىچكىرىــدە ئوقــۇش ۋە مــۇۋەپپهقىيهتتىك «بىــر قــانچه يىــل ب

دېگهن بىـر تېمىـدا لېكسـىيه سـۆزلىمهكچى بولغـانلىقىم ھېلىمـۇ        »ئېنىرگىيه
ــىمدە ــقۇچى     . ئېســ ــته ئويالشــ ــۇ ھهقــ ــيىن بــ ــدىن كېــ ــا كهلگهنــ ئامېرىكىغــ

يېقىندا ئىچكىرىدىكى بىر ئـالى مهكتهپنـى پۈتكـۈزۈپ شـۇ يىلـى      . بولمىغانىدىم
ــۇق       ــا تول ــا پاكولتىتىغ ــڭ فىزىك ــالى مهكتهپنى ــر ئ ــدىكى بى ــات ئامېرىكى مۇكاپ

بىــلهن قوبــۇل قىلىنغــان بىــر ئىنىمىزنىــڭ دوســتىدىن ئالغــان خــوش خهۋىــرى  
  .مېنى بۇ تېمىغا باشلىدى
يىلـــى ئۇنىڭغـــا مهكتهپـــداش ئىككـــى ئۇيغـــۇر -2009ئۇنىـــڭ ئېيتىشـــىچه 

بۇيىـل ئـۈچ   . قىز كورىيهگه ئوقۇشـقا ماڭغـانىكهن    بىرئۇيغۇر ،يىگىت ئامېرىكىغا
ــۇر   ــداش ئۇيغـ ــ (مهكتهپـ ــۇل بىـ ــى ئوغـ ــزئىككـ ــالى    )ر قىـ ــا ئـ ــراقال ئامېرىكـ بىـ

ــۇ   ــۇل قىلىنىپت ــرىگه ئوقۇشــقا قوب ــالى مهكــتهپلهردە  . مهكتهپلى ــدىكى ئ ئىچكىرى
ــاپتونۇم     ــئهللهرگه چىقىــپ ئوقۇشــى ئۇيغــۇر ئ ئوقۇغــان ئۇيغــۇر بالىلىرىنىــڭ چهت

ــتىم    ــانلىقىنى بىلهتـ ــق بولۇۋاتقـ ــانالردىن جىـ ــدا ئوقۇغـ ــۇر  . رايۇنىـ ــا ئۇيغـ ئهممـ
ه كـۆپ بولمىغـان، ئۇيغـۇر ئوقۇغۇچىالرغـا ئـانچه بهك      ئوقۇغۇچىالرنىڭ سـانى ئـانچ  

ــى       ــۇزدەك ھهممىمزن ــان يۇلت ــراقال پارلىغ ــهھهردىن بى ــر ش ــان بى ــۇش بولمىغ تون
ئىپتىخارغا چۈمدۈرگهن ياشالرنىڭ چىقىشى مېنـى بۇنىـڭ سـهۋەبلىرى ھهققىـدە     

بىــلهن بىرقــانچه    شــۇالرنىڭ بىــرى بولغــان ھېلىقــى ئىنىمىــز    . ئويالتقــۇزدى
ئىچكىرىــدە . ئىنىــدەك ئۆتۈۋاتقاچقــا بــۇ ھهقــته پاراڭالشــتىم-ئاكــا يىلــدىن بۇيــان

ــۇدۇم، ھهم     ــدىمۇ ئويلـ ــرى ھهققىـ ــان ئېلخهتلىـ ــڭ يازغـ ــان ئوقۇغۇچىالرنىـ ئوقۇغـ
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ئۆزەممۇ ئىچكىرىدىكى مهلۇم ئـالى مهكتهپـته ئوقۇغـان ۋە شـۇ يهردىكـى بىـر ئـالى        
لى مهكتهپــته ئــالته يىلــدىن ئــارتۇق ئىشــلىگهن بولغاچقــا ئىچكىرىــدىكى ئــا       

ــۇرۇنراق   ــالىپالر ســـــېپىگه بـــ ــان ئوقۇغۇچىالرنىـــــڭ غـــ مهكـــــتهپلهردە ئوقۇغـــ
قېتىلىشـــىدىكى مهنىـــۋىي ئېنىـــرگىيه ۋە ســـىرالر ھهققىـــدە مۇنـــداق ئويالرغـــا 

 .كهلدىم
ــڭ كىملىكىنــى بىلىشــكه،       ــدىكى ئۇيغــۇر ئوقۇغــۇچىالر ئۇيغۇرنى ئىچكىرى

ه مۇسـۇلمان  مۇسـاپىر بولمىغـۇچ  «ئۇيغـۇردا  . بىلدۈرۈشكه ۋە ئىسپاتالشقا مهجبـۇر 
ــار  »بولمــاس ــا ســۆزى ب ــۇ ماقالــدىن . دېــگهن ئات ــۇزاق مهزگىــل چىگراغــا،    بىــز ب ئ

ســۈنئىي ئىمكانســىزلىققا بهنــت قىلىنغــان خهلقىمىزنىــڭ مۇســۇلمان دېــگهن   
. ســۆز بىــلهن ئۇيغــۇر دېــگهن ســۆزنى بىــر مهنىــدە قولىنىــدىغانلىقىنى بايقــايمىز

 »ماننىڭ قىلىقىنـى قىـل  مۇسـۇل «، »مۇسۇلماننىڭ تىلىدا گهپ قىـل «ئۇالرنىڭ 
ــر دەپ    ــىنى بىـ ــۇلمان ئىبارسـ ــلهن مۇسـ ــى بىـ ــۇر ئىبارىسـ دېيىشـــلىرىدىن ئۇيغـ

ــداقكهن، ئۇيغۇرلــۇق بىــلهن مۇســاپىرلىق  . بىلىــدىغانلىقى كۆرۈنــۈپ تۇرىــدۇ  ئۇن
ــن    ــۇلمان مىللهتلهردىـ ــدىغان مۇسـ ــۆزەم بىلىـ ــدى؟ ئـ ــقا باغلىنىـــپ قالـ نېمىشـ

مـومىلىرىمىز بـۇ   -دانـا بـوۋا  . كهنسۈرۈشتۈرۈشۈمچه ئۇالردا مۇنداق بىـر ماقـال يـوق   
ــدا،    ماقالـــدا ئهســـلىدە ئىنســـان ئۆزىنىـــڭ كىملىكىنـــى ۋەتىنىـــدىن ئايرىلغانـ

غــانلىقىنى، ۋەتهن بولۇدۇخهلقىــدىن ئــۇزاپ كهتكهنــدە بهكــرەك بىلىشــكه مهجبــۇر 
نېمه، ئۇيغۇرلۇق نېمه، ئىنسان نـېمه دېـگهن سـوراقالرغا مۇسـاپىرلىقتا بىـر قهدەر      

. غـــانلىقىنى ئـــۆگهتمهكچى ئىـــكهن  بولۇدۇېرىشـــكىلى  مـــۇكهممهل جاۋاپقـــا ئ 
ئهجداتلىرىمىزنىڭ بۇ ماقال ئـارقىلىق بىـزگه قالـدۇرغان ھېكمىتـى ھايـاتتىكى      

يهنى تهۋەككـۈلچىلىككه، مۈشـكۈالتقا يـۈزلىنىش، بـۇ جهريانـدا ئۆزىنىـڭ         سهپهرگه
ھهققىـدە كهسـكىن    تقانلىقى، كىم بولۇشـى كېرەكلىكـى  كىملىكى، كىم بولۇۋا

بىــز قهشــقهردە غېنــى، غۇلجىــدا  . ڭ خوجــايىنى بولۇشــقا ئۈنــدەش ئىــكهن قارارنىــ
ــولىمىز   ــدىال ئۇيغــۇر ب ــدە ئېلــى، پهقهت مۇســاپىرلىققا قهدەم قويغان ــۇرى، خوتهن . ن

ئۇيغۇرلــــۇقىمىز خــــااليلى خالىمــــايلى باشــــقىالر تهرىپىــــدىن توختىمـــــاي      
ــورىلىدۇ ــان. ئهســـكهرتىلىدۇ، دوق قىلىنىـــدۇ، سـ الر ئۇيغـــۇر شـــهھهرلىرىدە ئوقۇغـ

بۇنداق سۇئالغا دۇچ كهلمهيـدۇ، ئۇالرنىـڭ رىقابهتدېشـى يېنىـدىكى تۈرگـۈن يـاكى       
ــادەم     ــمه ئـ ــى ھهمـ ــڭ كىملىكىنـ ــۇ يهرلهردە ئۇيغۇرنىـ ــاي، ئـ ــدۇ«ئهركىنـ . »بىلىـ
ــدە     ــۆز غېمى ــىمۇ ئ ــارائىتمۇ، كىش ــدەك ش ــلهرگه بىلدۈرگى ــىلهن. بىلمىگهن : مهس
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يسـى ھـارام دېگهنـگه    ماگىزىندا سېتىلىۋاتقان يىمهكلىكلهرنىڭ قايسـى ھـاالل قا  
ھهرخىـل سـورۇنالردا كىملهرنىـڭ    . ئىچكىرىدە ئوقۇغانالر بهكرەك دىققهت قىلىـدۇ 

ھاكىمىيهت تىلى بولغـان ئۇيغۇرچىـدا كىملهرنىـڭ ئاسـتىغا يېزىلىشـى كېـرەك       
ــگه      ــراق ئى ــانالر چىڭ ــدە ئوقۇغ ــۆزلهۋاتقانلىقىغا ئىچكىرى ــۇچىدا س ــان خهنس بولغ

ر ئۇيغۇرنىـــڭ كىملىكىنـــى بىلىشـــكه، ئىچكىرىـــدىكى ئۇيغـــۇر بـــالىال. بولـــۇدۇ
ــقا،      ــق ياشاش ــدۈرگهنگه اليى ــگه ۋە بىل ــۇ بىلگهن ــۇرال ئهمهس ش ــكه مهجب بىلدۈرۈش

ــۇر ئىسپاتال ــقىمۇ مهجب ــىچه ئــۇ     . ش ــڭ ئېيتىش ــگهن ئىنىمىزنى ــا كهل ئامېرىكىغ
بولۇپمـۇ  . ئهركىن سىدىق ۋە نهبىجان تۇرسـۇنالرنىڭ ماقـالىلىرىنى ياقتۇرىـدىكهن   

بۇالرنىــڭ بىــرى ئۇيغۇرنىــڭ . ىن كــۆپ ئىلهــام ئــاپتۇئهركىــن ســىدىق ئــاكىمىزد
ــدىغانلىقى ۋە    ــم بوالالاليـ ــرى كىـ ــدۇ، يهنه بىـ ــانلىقىنى يازىـ ــم بولغـ ــا كىـ تارىختـ

ئامېرىكىـدىكى مۇسـاپىر   «مهن . بولۇشى كېرەكلىكى ھهققىـدە ئـۈلگه تىكلهيـدۇ   
نــى يېزىــپ مۇشــۇ كــۈنگىچه پهقهت ئىچكىرىــدە ئوقۇۋاتقــان ئۇيغــۇر       »تۇيغــۇالر

ــىتۇدېنتال ــۇرۇۋالدىم سـ ــۆپ خهت تاپشـ ــا   . ردىن ئهڭ كـ ــدىكى ئۇكـ ــۇر دىيارىـ ئۇيغـ
ئىنىلهرنىڭ كۆزىگه ئۇيغۇرچه خهت دۆڭ كـۆۋرۈكتىكى جاپـاكهش نـاۋاي، ئۆيـدىكى     
ــلهن      ــنگهن بى ــادەتتىكىچه بىلى ــۈپ ئ ــدە كۆرۈن ــىدەك كۈن ــان دادىس ــاچچىقى يام ئ

ۋە ئىچكىرىدىكى ئۇيغۇر پهرزەنتلىرى ئۈچـۈن ئۇيغـۇرچه ئۇيغۇرلۇقنىـڭ بهلگىسـى     
 .تهخىرسىز مهسئۇلىيهت بولۇپ تۇيۇلىدۇ

ــچانلىقى ۋە  ــڭ ماسلىشىشــــ ــۇر ئوقۇغۇچىالرنىــــ ــدىكى ئۇيغــــ   ئىچكىرىــــ
ــۈك  ــى كۈچلــــ ــتهقىللىق روھــــ ــڭ  . مۇســــ ــدىكى ئوقۇغۇچىالرنىــــ ئىچكىرىــــ

ئانىسـى، قهشـقهر، ئۈرۈمچىدىكىـدەك    -ئهركىلهيدىغانغا تۇرپان كورلىدىكىدەك ئاتـا 
ــوق   ــى ي ــى ھاممىس ــا ك ــنى م . تاغىســى ي ــمه ئىش ــش،  ھهم ــارار قىلى ۇســتهقىل ق

بۇنــداق مۇســتهقىللىق . داۋام قىلىــش ئۇالرغــا مــۇتلهق يــۈكلهنگهن  مۇســتهقىل
ــوھىملىقى،       ــنىڭ نهقهدەر م ــۈن ئىزدىنىش ــى ئۈچ ــۈن، كهلگۈس ــۆزى ئۈچ ــا ئ ئۇالرغ

ــدۇ  ــس قىلدۇرى ــىلىكىنى ھى ــبه   . تهخىرس ــقانالرنىڭ غهلى ــارائىت ماسالش ــات ش ي
ــر   ئهڭ . قىلىــدىغانلىقىنى ئۈنســىز ئهســكهرتىدۇ  ــاددى بىــر مىســال ئالســام، بى ئ

ــاقنى بهك     ــدۇق، تامـــ ــاتالرنى يىمهيدىكهنـــ ــدە بهزى كۆكتـــ ــۇم ئۆيىـــ ئوقۇغۇچـــ
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ئىچكىرىدە ئوقـۇش جهريانىـدا تامـاقالر ھـااللال بولسـا ئىلغىمـاي       . تالاليدىكهندۇق
دە ئوقـــۇپ ماسلىشىشـــچانلىق ىـــبىـــر ئوقۇغۇچـــۇم ئىچكىر. يهيـــدىغان بولۇپتـــۇ

-ئاتـا . اش ئۈچـۈن ئىچكىرىـدە ئىشـلهۋېتىپتۇ   يېتىلدۈرگهچكه ياغلىق تېڭىپ ياش
ــر ئــالى          ــوم پــۇلنى بى ــڭ س ــۈن بهرگهن ئــون مى ــۇق ســوۋغات ئۈچ ــى تويل ئانىس
ــهرپ    ــكه سـ ــۇلىنى تۆلىۋېتىشـ ــۇش پـ ــڭ ئوقـ ــان ئوقۇغۇچىنىـ ــته ئوقۇۋاتقـ مهكتهپـ

يۇرتىغـا قايتقانـدا يـاغلىقىنى ئالماسـلىق ئۈچـۈن       ەئۇ قىز ھهر تهتىلىـد . قىلىپتۇ
مانـا ھـازىر ئىچكىرىـدە يولدىشـى     . هجبۇر بولغـانىكهن چېچىنى چۈشۈرېۋىتىشكه م

ئــۇالر يۇرتتــا ئوقۇغــان بولســا ئۆزىنىــڭ     . بىــلهن بىــر شــىركهتنىڭ خوجــايىنى   
ــق     ــا اليىـ ــدىردىمۇ قارارىغـ ــارار بهرگهن تهقـ ــرەلمهس، قـ ــارار بېـ ــۇ قـ كىملىكىگىمـ

يـــۇرتتىن ئايرىلىـــپ مهنىـــۋىي جهھهتـــته تولـــۇق     . ياشـــىيالماس بولغىيـــدى 
ۇيغـۇر بالىلىرىنىـڭ مـاددىي جهھهتتىمـۇ مۇسـتهقىل بولـۇپ       مۇستهقىل بولغان ئ

باشقىالرغا يارىدەم بهرگىدەك ھالغا كېلىشـى ئۇالرنىـڭ ئىچكىرىـدە ئوقۇغـانلىقى     
 .ۋە ياشىغانلىقى بىلهن مۇناسىۋەتلىك

ئىچكىرىــدە ئوقۇغــان ئۇيغــۇر ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ئىددىيىســى ئوچــۇق، نهزەر      
ــى كهڭ ــاپتونۇم ر   مهن. دائىرىس ــۇر ئ ــدىكى   ئۇيغ ــت ۋە ئىچكىرى ــدىكى موھى ايۇنى

مهن ئۈرۈمچىـدە  . موھىتنى تاق پهنجىرىلىك ئۆي ۋە ئـازادە سـهيناغا ئوخشـىتىمهن   
ــزمهتتىن      ــيىن خى ــدىن كې ــا قايتقان ــۇپ يۇرتق ــدە ئوق ــدا ئىچكىرى ياشــاش جهريانى
ــۆھبهتته       ــلهن س ــلهر بى ــك تىكلىگهن ــتهقىل ئىگىلى ــمهي مۇس ــۇ ئىچ ــۆڭلى س ك

ئىچكىرىـدىكى ئـالى مهكتهپلهرنـى پۈتكـۈزگهنلهر      پىرسـهتنى  60ئۇالرنىڭ . بولدۇم
ھهممهيلهنـگه تونۇشـلۇق مىسـال ئارمـان شـىركىتىنىڭ لىـدىرى       . بولۇپ چىقتى

ئىچكىرىدە ئوقۇپ يۇرتتا ئوبـدانراق خىـزمهت تاپالمـاي ھـازىر كۆكنـۇر      . رادىل ئابال
خهلقــارا ئىمپــورت ئېكىســپورت شــىركىتىنى قۇرغــان بىــر ئىنىمىزمــۇ ئـــازادە        

. ئوقۇغـۇچىنى مىسـال ئـالىمهن     بـۇيهردە ئىككـى  . بهختىگه مۇشـهررەپ  مهيداننىڭ
دە ئوقۇۋاتقان چېغىمدا ماتېماتىكـا پاكۇلتىتىـدا بىـر    ئۇنۋېرىستېتىمهن شىنجاڭ 

. غــــان ســــىنىپ بــــويىچه ئهڭ ئالــــدى بولــــۇپ ئوقــــۇيتتى     بولۇدۇئىنىمىــــز 
مهن ئـــۇنى قايتـــا ئىمتىهـــان . ماگىســتىرلىققا ئىمتىهـــان بېرىـــپ ئۆتهلمىــدى  

ئـۇزاق ئـۆتمهي ئـۇ    . ىشكه دەۋەت قىلىـپ بىـر شـىركهتكه تونۇشـتۇرۇپ قويـدۇم     بېر
ــاۋىن. مــاڭىمۇ دېــمهي يېزىســىغا كېتىپتــۇ  يېزاباشــلقى بولۇشــقا   ئاڭلىســام مۇئ

ماتىماتىكـــا بىــــلهن يېـــزا باشــــلىقنىڭ نــــېمه   . تهييـــارلىق قىلىۋاتقــــانمىش 
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ــدىم   ــار؟ يېزامــدا تاســاددىپى ئۇچرۇتــۇپ قال  »تهدبىــر 36«قولىــدا . مۇناســىۋىتى ب
ــگهن  ــڭ خهنسۇچىســىنى كۆتۈر كىتاپدې ــۇۈنى ــاس. ۋاپت ياشــتىن  30« !ئهييۇھهنن

بولسـاڭ، ئـۆزەڭ بـاش بــولغىچه      ئاشـقاندا مۇئـاۋىن يېزابـاش بولۇشـقا كىرىشــكهن    
. دەپ ئويلـۇدۇم ئىچىمـدە   »!بولـۇپ كېتىـدىغان بولـدۇڭ    36سېسىق ماكچىيىپ 

ــچه بهك ياخ   ــان، مهنــ ــدە ئوقۇغــ ــز ئىچكىرىــ ــر ئىنىمىــ ــۇپ يهنه بىــ ــىمۇ ئوقــ شــ
ئاڭلىسام تهتىلـلهردە شـۇ شـهھهردىكى ئۇيغـۇر ئاشخانىسـىدا        .ئىدىكېتهلمىگهن 

ئوقـۇش پۈتكـۈزۈپ يۇرتتـا    . ئىشلهپ، ئاشخانىنىڭ ئهلمـى تهلمىنـى بىلىـپ قـاپتۇ    
خىــزمهت تاپالمىغانــدىن كېــيىن شــۇ خوجايىنغــا ياردەملىشــىپ باشقۇرۇشــقا       

ھازىر شـۇ شـهھهردە خېلـى نامـدار      ئازراق پۇل، يول تاپقاندىن كېيىن. ئارىلىشىپتۇ
ماڭــا بىــر تهتىلــدە ئهركىــن  . بىــر ئۇيغــۇر ئاشخانىســىنىڭ خوجايىنىغــا ئايالنــدى 

سىدىق ئاكىمىزنىڭ ماقـاله تـوپلىمىنى چىرايلىـق تۈپلىتىـپ كىتـاپ قىلىـپ       
ــۇ  ــاچ كهپتـ ــى     . ئالغـ ــىغان، ئىددىيىسـ ــدە ياشـ ــك ئۆيـ ــاق پهنجىرىلىـ ــۇ تـ ــا بـ مانـ

كىشــى بىــلهن ئــازادە     تى بۇرمىالنغــانزەنجىــرلهنگهن، ئىنســانلىق ھىسســىيا  
ــدا      ــابهت موھىتى ــاراۋەر رىق ــىدا، ب ــىلهرنىڭ ئارىس ــك كىش ــازادە پىكىرلى ــدا ئ مهيدان

 .ياشىغان كىشىنىڭ پهرقى
ــۇپ     ــتهپلهردە ئوقـ ــالى مهكـ ــۈركىيهدىكى ئـ ــدا تـ ــۈركىيهدىكى چېغىمـ مهن تـ

هن م. ئاخىرى شۇنداق بىلىم يۇرتلىرىدا پروپېسسـور بولغـان ئۇيغـۇرالرنى كـۆردۈم    
ــۈگهتكهنلىكىنى      ــى ت ــالى مهكتهپن ــدىكى ئ ــىنىڭ ئىچكىرى ــۈچ كىش ــۇالردىن ئ ش

تــۈركىيهدە غهلىبىلىــك ئوقۇۋاتقــان ئوقۇغــۇچىالر ئىچىــدە ئىچكىرىــدە  . بىلىــمهن
مهن مۇشـــۇ كـــۈنگىچه شـــىنجاڭ . ئوقۇغانالرنىـــڭ ســـانى ئاالھىـــدە كۆرۈنهرلىـــك

ئۇيغــۇر  دىن ۋە يــاكىئۇنۋېرىســتېتىدىن، شــىنجاڭ پىــداگوگىكا  ئۇنۋېرىســتېتى
ئاپتونۇمدىكى ھهرقانداق بىر ئالى مهكتهپتىن بىـر ئۇيغـۇر ئوقۇغۇچىنىـڭ تولـۇق     
كۇرۇسنى تۈگۈتۈپال ئامېرىكىغا تولـۇق مۇكاپـات بىـلهن ئوقۇشـقا چىققـانلىقىنى      

يــۇرتتىكىلهردىن . گه چىقىــپ ئوقۇغــانالرمۇ بهك ئــازرباشــقا دۆلهتــله. ئاڭلىمىــدىم
ــۆپىنچه بىـــر      ــار لـــېكىن كـ ــانالر بـ ــيىن  چىقالىغـ ــانچه يىلـــدىن كېـ يـــاكى  قـ

بۇنىڭـدا سـهۋەپ ھهرخىـل،    . ماگىستىرلىقنى پۈتكۈزگهندىن كېيىن چىقاالۋاتىـدۇ 
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بـار،  …پاسپورت مهسىلىسـى، شـارائىت مهسىلىسـى، تۈرلـۈك كـۆرۈنمهس دوقـالالر      
ئهمما مهنچه ئىچكىرىدىكى ئوقۇغۇچىالر ئېرىشـكهن يۇقـارقى ئامىلالرنىـڭ يۇرتتـا     

باشــتا تىلغــا ئېلىنغــان   . ل قىلغــۇچ رول ئوينايــدۇ ئوقۇغــانالردا يوقلىقىمــۇ ھه 
ــتىن ئامېرىكىــدەك دۇنيانىــڭ پاراۋۇزىغــا ياماشــقان     ــالى مهكتهپ ــدىكى ئ ئىچكىرى

  .يۇقارقى ئېنى سىڭىللهرنىڭ ئۇتۇقلىرىدىكى سىرالر بۇالئهمهس
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ــار   ــدۇ ئىككــى بالىســى مىســىردا . غــانبولۇدۇئاكامنىــڭ بىــر ئاغىنىســى ب . ئوقۇي
دەپ چـوڭ بىلىـپ    »چهتـئهل كـۆرگهن  «ئانچه مۇنچه ئۆيىگه بېرىپ قالسام، مېنـى  

تېلىفــۇننى ماڭــا بېرىشــنىڭ . مهن ئــامراق بالىلىرىغــا تېلىفــۇن ئېلىــپ بېرىــدۇ
ــدا  ــىپ    «ئالدىـــ ــاھهق دەپ تالىشـــ ــما، ھهق نـــ ــىغا ئارىالشـــ ــڭ ئىشـــ خهقنىـــ

ادەم جىـق يهردە گهپ  زىدىدىيهتلهشمه، ئـارتۇق پائـالىيهتلهرگه چېتىلىـپ قالمـا، ئـ     
قىلما، ئۆزەڭ بىلهن بولۇپ ھهممه ئادەمدىن ئېهتىيـات قىـل، تـامنىڭمۇ قـولىقى     

بۇنـداق تهربىيهنـى   . دەپ تهربىـيه بېرىـدۇ   »…بار، شۇڭا ياخشىسى خهققه ئارىالشما
ــدىم  ــۆپ ئاڭلى ــا  . مهن بهك ك ــدە ئات ــته ۋەتهن ــى  -ئهمهلىيهت ــڭ كۆپىنچىس ئانىالرنى

بـۇ تهربىيهنـى كۈنـدە    . ىههت قىلىـپ چـوڭ قىلىـدۇ   پهرزەنتلىرىنى مۇشۇنداق نهس
ئۇنىـڭ    ئانىسىدىن ئاڭالۋەرسـه سـىڭمهي قاالمـدۇ؟   -ئۆزىنى مىڭ جاپادا باققان ئاتا

ئانـا  -ئاتـا . ئۈستىگه يۇرتتا بـۇ تهربىيهنـى بېرىۋاتقـانالر يـالغۇز ئاتـا ئـانىالرال ئهمهس      
ســىراتىنى نىڭ تهئۈگۈنۈشــبىچــارىلهر پهقهت ھهر چارشــهنبه قاتناشــقان سىياســى  

بـۇ گهپ موھىتقـا تېخىمـۇ جىپسىلىشـىپ مـۇھهببهت      . بالىلىرىغا تاڭىدۇ، خاالس
ئىدولوگىيهنىڭ تهھدىتىـدە ياشـاۋاتقان پهرزەنتلهرنـى تامـاق، ئۇيقـۇ، راھهتـتىن         ۋە

-بۇنـــداق ۋەز  .باشـــقىغا ئىتىبارســـىز قارايـــدىغان قىلىـــپ قويۇشـــى مـــۇمكىن 
-بـالىالرغىمۇ قىلىنىـدۇ، ئهممـا ئاتـا    نهسىههتلهر ئهلـۋەتته ئىچكىرىـدە ئوقۇۋاتقـان    

ــۇ ئۇيقــۇ دورىســى ئىچكىرىــدىكى چــوڭ موھىتقــا     ــانىلىق مىهــرىگه ئورالغــان ب ئ
. ئانچه ئۈنـۈم كۆرسـۈتۈپ كېتهلمىسـه كېـرەك    ئۈچۈن پهقهت ماس كهلمىگهنلىكى 

بىـر شـهھرىدىكى بـۇ      چۈنكى، ئارقـا ئارقىـدىن غهلىـبه قىلىۋاتقـان ئىچكىرىنىـڭ     
ئـۇالرنى  . ڭگۈشتىرى يۇقارقى تهربىيىنـى ئىنكـار قىلىـدۇ   غالىپالرنىڭ بىرىنجى ئه

ــدىغان    ــىنى كهلتۈرىــ ــڭ قورققۇســ ــا ئانىالرنىــ ــتۇرغىنى، ئاتــ ــبىگه ئۇالشــ غهلىــ
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 .تهشكىللىنىش ۋە ھهمكارلىق
ــته ئۇيغــۇر بالىالرنىــڭ بىــر ئانســامبىلى     ــۇ مهكتهپ ــدىكى ئ ئهســلى ئىچكىرى

بىـر مـۇۋەپپهقىيهت    كېيىن بالىالر بۇ ئانسامبىلنىڭ نـامىنى قويـۇپ  . بولغانىكهن
مهزكـۇر مهكـتهپ شـهھهرنىڭ بىرقـانچه يېـرىگه ئورۇنالشـقان،       . گورۇپپىسى قۇرۇپتۇ

بىر قهدەر چـوڭ بولغاچقـا ئۇيغـۇر بـالىالر ھهر ھهپتىسـى جـۈمه چۈشـتىن كېـيىن         
ئــاۋال بىــر ھهپــته ئىچىــدە ئــۆگهنگهن بىلىــم، ئاڭلىغــان ئۇچــۇرالر . يىغىلىــدىكهن

مۇڭداشـقاندىن كېـيىن گورۇپپـا ئهزالىـرى ئۇچـۇر       ھهققىدە يېرىم سائهت ئهتراپىدا
ككه بىــــردەك ئاالقىــــدار بولغــــانلىرىنى   ۈلــــ ۈۋە بىلىمــــلهر ئىچىــــدىن كۆپچ 

بىلمىگهنلىرىنــــى كــــېلهر قېتىملىــــق مۇھــــاكىمىگه    . ئورتاقلىشــــىدىكهن
ــدىكهن ــېمىالر ئىچىــدە دائىملىــق مهزمــۇن ئېنگىلىــز تىلــى قىلىــپ   . قالدۇرى ت

 .بېكىتىلگهنىكهن
ــ ــۇپ    مۇۋەپپقىيهتنى ــۈلهپ توپلۇش ــت بهلگ ــتىرى ۋاقى ــى ئهنگۈش ڭ ئىككىنج

مــۇۋەپپهقىيهت گورۇپپىســىدىكى يىگىــتلهر جــۈمه كــۈنى . چېــنىقىش ۋە مهشــرەپ
يىغىلغانــدا ئىككىنجــى قىلىــدىغان ئىــش تــوپ ئوينــاش ۋە باشــقا تهنههركهتــلهر   

ئــۇالر خالىغــانچه كۇمانــدىالرغا تهشــكىللىنىپ پۇتبــول     . شۇنۇبىــلهن شــۇغۇلل 
مهكـــتهپ دەرىجىلىـــك   . نىـــدا تـــوپ ماھىرلىرىغـــا ئـــايلىنىپتۇ    ئوينـــاش جهريا

مــۇۋەپپهقىيهت  . مۇســابىقىلهرگه قاتنىشــىپ يۇرتداشــلىرىنى ھاياجانالنــدۇرۇپتۇ   
ــۈرك بالىالرنىــڭ    گورۇپپىســىنىڭ ئهزاســى بولغــان ھېلىقــى ئېنىمىــز ھــازىرمۇ ت

 قۇربـان ھېيىــت، روزا . كوماندىسـىدا كونــا ماھـارەتلىرىنى نامــايهن قىلىـپ يۈرىــدۇ   
. ھېيىـــتالردا ئـــۆزلىرى قـــوي ســـويۇپ، مهشـــرەپ قىلىـــپ كۆڭـــۈل ئېچىشـــىپتۇ 

ــرەپلهردە       ــۇ مهشـ ــۇلنى شـ ــۇرچه ئۇسـ ــۇكىمىز ئۇيغـ ــى ئـ ــدىكى ھېلىقـ ئامېرىكىـ
 .پتىكهنۈنۈگۈئ

ــۇر    ــزدىنىش، ئۇيغـــ ــدە ئىـــ ــۇق ھهققىـــ ــتهر ئۇيغۇرلـــ ــۈچىنجى ئهنگۈشـــ ئـــ
بــۇ جهھهتــته ئــۇالر ئهركىــن ســىدىق، نهبىجــان  . مهدەنىيىتىنــى تهشــۋىق قىلىــش

شــــىنجاڭ «رســــۇن، ئهســــئهت ســــۇاليمان قاتارلىقالرنىــــڭ ئهســــهرلىرىنى ۋە  تۇ
گه ئــېالن قىلىنغــان ماقــالىلهرنى ھهر ھهپــتىگه بۆلــۈپ موھــاكىمه  »مهدەنىيىتــى
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ــپ ــۇ    قىلىـ ــىنى بېيىتىپتـ ــدىكى چۈشهنچىسـ ــلهت ھهققىـ ــم ۋە  . مىلـ ــۇ بىلىـ بـ
ــڭ      ــدە ئۇيغۇرالرنى ــۈك پائالىيهتلىرى ــڭ تۈرل ــارقىلىق مهكتهپنى ــهنچىلىرى ئ چۈش

دەنىيىتى، ئىنسانىيهتكه تهقدىم قىلغـان كهشـپىياتلىرى، ھـازىرقى سـهنئىتى     مه
ــتۇرۇپتۇ ــارلىقالرنى تونۇشـ ــڭ  . قاتـ ــۇچىالر ۋە ئۆزلىرىنىـ ــۇ ئوقۇغـ ــدە خهنسـ نهتىجىـ

بىلىــم ۋە گــۈزەللىككه بولغــان تهلپۈنۈشــلىرى ۋە ئۇيغــۇرنى تونۇتــۇش ئارزۇســىنى 
 .قاندۇرۇپتۇ

ئامېرىكىـدىكى    هھهردە ئوقـۇپ خۇالسىلىغاندا، بۇ يىـل ئىچكىرىـدىكى ئـۇ شـ    
ــان      ــۇرۇپ ئالغ ــاقىرىق تاپش ــاتلىق چ ــۇق مۇكاپ ــتىتالردىن تول ــهۇر ئۇنۋېرىس مهش

ــز  ــۇر قىــ ــڭ،     -ئۇيغــ ــته ھهمكارلىقنىــ ــى ئهمهلىيهتــ ــڭ غهلىبىســ يىگىتلهرنىــ
بــۇ غهلىــبىلهرگه يۇقــارقى ھهمكــارلىق   ،ئهلــۋەتته. تهشكىللىنىشــنىڭ غهلبىســى

ردەم ۋە رىقــابهت ئــۆزگىچه مهزمــۇن ئىچىــگه ســىڭگهن قېرىنداشــلىق، تاماســىز يــا 
ئاڭلىسام بۇ ئىنىلهر مۇشـۇ پائـالىيىتىنى ئامېرىكـا ئـالى مهكتهپلىـرىگه      . قوشقان

ئامېرىكىـدا بىـر ئادەمنىـڭ تهشكىللهشـتىكى     . سۇنغان تهرجىمهاللىرىدا يېزىپتۇ
ماھـــارىتى ۋە تهشكىللىنىشـــتىكى ھهمكـــارلىق، ئورتاقلىشـــىش ۋە   رەھبهرلىـــك

ــش  ــه قىلىـ ــڭ    رو  مۇرەسسـ ــا ئۇالرنىـ ــدىغان بولغاچقـ ــدە تهكىتلىنىـ ــى ئاالھىـ ھـ
تهرجىمهالىـــدىكى بـــۇ ئاكتىـــپ ئـــامىلالر ئوقۇغـــۇچى قوبـــۇل قىلغۇچىالرنىـــڭ 

  .ئاالھىدە دىققىتىنى تارتىپتۇ
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مېنىـڭ قولۇمـدىن   «مهن ياش ئىنى سىڭىللهردىن ۋە دوسـتالردىن داۋاملىـق        
ئـۆزەڭنى بىـل ئـۆزگىنى    «، »سهن بىر ئادەم نېمه قىالاليتتىـڭ؟ «، »دۇ؟نېمه كېلى

ــوي ــاڭاليمهن  »قــ ــى ئــ ــگهن گهپلهرنــ ــۈملىلهرنى  «. دېــ ــاش جــ ــداق ئوخشــ بۇنــ
ــدۇ؟    ــراقال يادىلىۋالغان ــىگه بى ــىلهر قانداقس ــىمىغان كىش ــاالتتىم   »ئوخش دەپ ق

ماڭــا دوســتلىرىنىڭ خــۇش خهۋەرىنــى يهتكــۈزگهن ئامېرىكىــدىكى بــۇ       . بهزىــدە
  .مىز بىر ئۇيغۇرنىڭ قولىدىن نېمه كېلىدىغانلىقىنى ئىسپاتالپ بهردىئىنى

. گهنــدى ۈمهزكــۇر ئىنىمىــز ئامېرىكىغــا كهلگهنــدىن كېــيىن بېرىلىــپ ئ     
ۋاقىـت چىقىرىـپ مـۇۋەپپهقىيهت گورۇپپىسـىدىكى ئىنـى سـىڭىللهرگه رىغــبهت،       

ــۇردى   ــپ ت ــۇرالرنى بېرى ــتىرلىقتا   . مهســلهھهت، ئۇچ ــل تىرىشــىپ ماگىس ــر يى بى
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ــاقهت     ئوقۇ ــۇق اليـ ــى دوكتۇرلـ ــى يىلـ ــامالپ ئىككىنچـ ــلهرنى تامـ ــدىغان دەرسـ يـ
مانا ھازىر بۇ ئىمتىهانـدىن غهلىبىلىـك ئۆتـۈپ دوكتۇرلـۇق     . ئىمتىهانىغا كىردى

ــدى  ــۇ    . ئوقۇشــىنى باشــالپ بول ــرگهن ب ــۆت ياشــقا كى ــرمه ت ــدىال يىگى تېخــى ئهم
يىگىتنىــــڭ نهتىجىلىــــرى ئۇنىــــڭ ھايــــات يــــولىنىال ئهمهس، ۋەتهنــــدىكى      

ــتل ــورۇتتى دوسـ ــى يـ ــنا قهبلىرىنـ ــۇۋەپپهقىيهتكه تهشـ ــر  . ىرىنىڭ مـ ــۇ يىـــل بىـ بـ
ئوقۇتۇقۇچىسىنىڭ ئوقۇغـۇچى ئـېلىش ئارزۇسـى بـارلىقىنى بىلگهنـدىن كېـيىن       

ــتۇردى     ــتىنى تونۇش ــر دوس ــان بى ــهنچ قىلغ ــۆزى ئىش ــرى   . ئ ــدىن بې ــى يىل ئىكك
ئۇكىمىزنىڭ تىرىشچانلىقىغا قايىـل بولغـان ئـۇ پروپېسسـور تونۇشـتۇرۇلغان ئـۇ       

غۇر بالىنىمۇ ئۇزاققا قالمـاي تولـۇق ئوقـۇش مۇكاپـاتى بىـلهن ئوقۇشـقا قوبـۇل        ئۇي
بۇ ھهقـته ئۇيغـۇر ئېلىكتىـرون مۇتهخهسىسىسـى، ئۇيغـۇر ئوقۇغۇچىالرغـا       . قىلدى

ئوقۇش پۇرسىتى يارىتىـپ بېـرىش ئۈچـۈن يۇقـۇرى مۇئاشـلىق شـىركهتلهرنى رەت       
ــا  ــۇپ ئىشــلهۋاتق   دائۇنۋېرىســتېتىقىلىــپ يۇت ــۇر پروپېسســور بول ان رەيهــان بهكت

ســــىز . ئۇكــــام، بهكمــــۇ ھاياجــــانلىق خهۋەركهن  «خــــانىم مۇنــــداق دەيــــدۇ   
نهتىجىلىرىڭىــز بىــلهن ئۇيغــۇر ئوقۇغۇچىالرنىــڭ غهيرىتىنــى، ئىرادىســىنى ۋە       

سـىز قـالتىس     .ئىجاتچانلىقىنى پاكۇلتىتىڭىزدىكىلهرگه ئىتىـراپ قىلغـۇزدىڭىز  
 .»نالردىن پهخىرلىنىمهەك ئۇيغۇر ياشئىش قىدىڭىز، مهن سىزدىن ۋە سىزد

مهن ئىنىمزدىن ئوقۇتۇقچىسىنى قايىل قىلشـىتا ئۆزىنىـڭ تىرىشـچانلىقى    
. ۋە نهتىجىسـىدىن باشـقا يهنه قايىســى ئامىلنىـڭ رول ئوينىغـانلىقىنى ســورۇدۇم    

ــىچه  ــڭ ئېيتىشـ ــدىن    : ئۇنىـ ــڭ كىچىكىـ ــۇر ئوقۇغۇچىالرنىـ ــورى ئۇيغـ پروپېسسـ
ىــدىن ۈكئىنگىلىزتىلىــدا ئۆزل پ،ۈنــۈگۈئۇيغــۇرچه ئوقــۇپ، مهكتهپــته خهنســۇچه ئ 

تىرىشىپ ئامېرىكـا ئـالى مهكتهپلىرىنىـڭ ماگىسـتىرلىق تهلىـپىگه يهتكىـدەك       
ئهســلى بــۇ يىــل مهزكــۇر    . ســهۋىيهگه ئېرىشــكهن جاســارىتىگه قايىــل ئىــكهن    

پروپېسسورغا ئامېرىكىـدىكى بىـر داڭلىـق ئـالى مهكتهپنىـڭ فىزىكـا كهسـپىنى        
ھېلىقـى ئۇيغـۇر ئىنىمىزدىكـى    . كهنتۈگهتكهن بىـر قىزمـۇ ئىلتىمـاس سـۇنغانى    

ــاتمۇ  ــۇچى      -ق ــارەت ئوقۇغ ــان جاس ــۈپ چىقق ــدىن بۆس ــيىچىلىقالر ئىچى ــات قى ق
فىزىكـا ساھهسـىدە   . قوبۇل قىلىش ھهيئىتىـدىكىلهرنى بىـردەك قايىـل قىلىپتـۇ    
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ــز        ــۇر ئىنىمى ــۈگهتكهن ئۇيغ ــى ت ــر مهكتهپن ــان بى ــامى بولمىغ ــانچه ن ــارادا ئ خهلق
لــدىنقى مهكتهپنــى تــۈگهتكهن ئــامېرىكىلىق    رىقــابهتته مۇشــۇ ســاھهدە ئهڭ ئا  

ــۈپتۇ  ــپ چۈشــ ــى يېڭىــ ــۆز ئا . قىزنــ ــلهر كــ ــارقى كهچمىشــ ــيۇقــ دىمىزدىكى لــ
قىيىنچىلىقنىـــــــڭ بىزنىـــــــڭ مهغلـــــــۇبىيىتىمىزگه مـــــــۇتلهق ســـــــهۋەپ 

پىشــــكهللىك ئىچىــــدىكى ھــــالىتىمىز   . بواللمايــــدىغانلىقىنىڭ ئىســــپاتى 
 .پتۇئهمهلىيهتته بىزنى ئهڭ مۇنهۋۋەر ئىنسان قىلىپ تاۋالۋېتى

يىلـى ئامېرىكىغـا كهلـگهن    -2009بىر ئۇيغۇرنىڭ قولىـدىن نـېمه كېلىـدۇ؟    
ــدۇ   ــۇنداق دەيـ ــزگه شـ ــز بىـ ــڭ   «. ئىنىمىـ ــدىن ئۇيغۇرنىـ ــڭ قولىـ ــر ئۇيغۇرنىـ بىـ

ــدۇ  ــارالش كېلىـ ــا جاكـ ــىنى ئهتراپىغـ ــارقىلىق  . ئىرادىسـ ــۇۋەپپهقىيىتى ئـ ــۆز مـ ئـ
ــدۇ    ــۇش كېلى ــولىنى يورۇت ــبه ي ــقىالرنىڭ غهلى ــارقى  . باش ــابىلىيىتى ئ ــوز ق لىق ئ

ئۇيغۇرنىـــڭ . ئۇيغۇرنىـــڭ قابىللىقىغـــا باشـــقىالرنى قايىـــل قىلىـــش كېلىـــدۇ 
ــانالرنى     ــداق ئىنســـ ــڭ قانـــ ــۇر مهدەنىيىتىنىـــ ــارقىلىق ئۇيغـــ ــى ئـــ پهزىلىتـــ

ــدۇ   ــدۈرۈش كېلىـ ــا بىلـ ــادىرلىقىنى جاھانغـ ــكه قـ ــرى   .يېتىشتۈرۈشـ تهجرىبىلىـ
ئارقىلىق قېرىنداشلىرىنى غهلىبىگه تهشكىللهش، ئىهـام بېـرىش، يىقىلغـاننى    

 .»يۆلهش كېلىدۇ
   



 
 

181 
 

  
C� �/ �������	 �0 �1��8/ �\�������	 

  
 سۆيگۈ قهپىزىدىن ئهقىل قوندىقىغا —

  
نىـڭ دەسـلهپكى بـۆلهكلىرىنى يېزىـپ     » ئامېرىكىدىكى مۇسـاپىر تۇيغـۇالر  «

سـهۋەبى بىـرى ۋاقـتىم چىقمىـدى، يهنه بىـرى      . بولۇپ ئاخىرىنى داۋام قىلمىـدىم 
ــارتۇق، نې   ــى ئ ــى كهم نېمىلهرن ــى ئۇتۇقســىز    نېمىلهرن ــۇق، نېمىن ــى ئۇتۇقل مىن

يازمــامنى ياقتۇرغــانالردىن ســورىدىم، . يازغــانلىقىمنى بىلهلــمهي تــۇرۇپ قالــدىم 
ــدى   ــاۋاپ چىقمى ــق ج ــا ئېنى ــدى   . ئهمم ــا بهك تهســىر قىل ــش ماڭ ــر ئى ــدا بى . ئارى

ــالىلىق   30دېيىلىشــىچه ئــۆي ئوچــاقلىق بولــۇپ   ياشــقا كىرىــپ قالغــان، بىــر ب
مىـڭ سـومغا گـۆرۈگه قويـۇپ يوقـاپ       80ۆرۈكهشـكه  بولغان بىر يىگىـت ئـۆيىنى گ  

. بــاال يــوق . ئانــا يىغالپتــۇ، قېرىنداشــالر ئىــزدىمىگهن يهر قالمــاپتۇ    . كېتىپتــۇ
بالىنىــڭ قېرىنداشــلىرى نهچــچه يىلــدىن بېــرى قىمــار ئوينــاپ، ھــاراق ئىچىــپ،  
يوقاپ كېتىپ كۆپ جاپا سالغان ئىنىسىنىڭ دېرىكىنـى قىاللمـاي تىـت ـ تىـت      

ســىلهر ھهممىڭــالر «: دا ئانىســىنىڭ بــۇ گېپــى بهك ئېغىــر كهپتــۇ بولــۇپ تۇرغانــ
ــۈزۈك       ــۇڭا تـ ــىلهر، شـ ــان كۆرىسـ ــىلهر، يامـ ــى قىلىسـ ــان گېپىنـ ــڭ يامـ ئۆزگۈرنىـ

. شۇ باالم مهنـدىن كېـيىن قالسـا ئـاراڭالردا خـار بولـۇپ قـالغۇدەك       . ئىزدىمىدىڭالر
لىــپ مهن ئۆلــۈپ كېــتهر بولســام شــۇ باالمغــا دورا بېرىــپ ئــۆزەم بىــلهن بىلــله ئې 

يېقىنـدا ماڭـا خهت يازغـان بىـر       .بۇ گهپ ماڭىمۇ بهك تهسىر قىلـدى   .»كېتىمهن
ــا  ــدىكى ئاتـ ــىدىكى  -دوســـتىمىز ئامېرىكىـ ــتلهر ئوتتۇرىسـ ــلهن پهرزەنـ ــانىالر بىـ ئـ

ئامېرىكـــا، «يهنه بىـــر ئـــاچىمىز ئهدەبىـــي خاتىرەمنىـــڭ . مۇناســـىۋەتنى ســـوراپتۇ
بىـز ئۇيغـۇرالر   «اھـا بېرىـپ   دېگهن بۆلىكىگه ب »قىزىم ۋە بىزنىڭ ئۇيغۇرلىقىمىز

پهرزەنتىمىزنـــــى باغرىمىزغــــــا تېڭىــــــپ، مــــــۇھهببهتتىن پــــــۈتكهن تهۋەرۈك  
بۆشــۈكىمىزگه بــۆلهپ، بىــر ئۆمــۈر ســۆيگۈمىز بىــلهن پهپىــلهپ، مېهرىمىــزگه        

دەپ يېزىپتـــۇ، ۋە بـــۇنى ئۇيغـــۇر ئانىلىرىـــدىكى  »چۆمـــدۈرۈپ چـــوڭ قىلىمىـــز
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لۈمـدە ئـامېرىكىلىق ئانـا ۋە    مۇشۇالرنى ئـويالپ كۆڭ . خىسلهت دەپ چۈشهندۈرۈپتۇ
ــى،   ــت سۆيگۈســـــ ــڭ پهرزەنـــــ ــۇر ئانىالرنىـــــ ــى، دەردى ۋە   ئۇيغـــــ تهربىيىســـــ

ــرى ھهققىــدە      ــهۋەبلهرى، نهتىجىلى ــڭ س ــلهر ۋە بۇالرنى ــلىرىدىكى پهرق كهچۈرمىش
 .يازغۇم كهلدى

ــا    ــامېرىكىلىق ئانــ ــدىغان ئــ ــى بىلىــ ــقان   50مهن ئهڭ ياخشــ ــن ئاشــ تىــ
دىـن   80ئـۇ خانمىنىـڭ   . سىدا تۇرىـدۇ يالغۇز ئىككى قهۋەتلىك داچى. ېسسورپپپرو

بىر قـانچه قېـتىم ئـۆيىگه بـاردىم، لـېكىن قىـزى       . ئاشقان ئانىسى ھېلىمۇ ھايات
پهقهت قىزىنىــڭ تولــۇق ئوتتــۇرىنى گېرمــانىيهدە . توغرۇلــۇق كــۆپ توختالمىــدى

سـهۋەبى گېرمانىيىـدە ئوقۇغـان ئانىسـى ئامېرىكىنىـڭ      . ئوقۇغىدىنال خهۋىرىم بـار 
بىزنىـڭ ئۇيغۇرنىــڭ قائىدىسـى بــويىچه   . ائارىپىــدىن نـارازىكهن ئوتتـۇرا مهكـتهپ م  

ــانىڭىز تېنچلىقمــۇ؟  دېگهنــدەك ســۇئاللىرىمىزغا قىســقىال    قىزىڭىــز قانــداق، ئ
ئانـا  -مهنغـۇ ئامېرىكىلىقالرنىـڭ ئهھـۋال سوراشـقاندا ئاتـا     . دەپ قويىـدۇ  »ياخشى«

ئۆيـدىكى  ۋە قېرىنداشـلىرىنىڭ ئهھـۋالىنى سـورىمايدىغانلىقىنى بىلـگهچ باشـتا      
ــوراپ       ــدا س ــابقا ئالمىغان ــلىغاننى ھېس ــوراپ تاش ــاراپ س ــىمىگه ق ــڭ رەس قىزىنى

ــدىم ــى      . باقمى ــقا يېڭ ــورىغان باش ــۇئالالرنى س ــداق س ــڭ بۇن ــۇ خانىمنى ــا ب ئهمم
ئانىسـى لـوس   . كهلگهن بىر ئۇيغۇر ئانىغىمۇ قىسقىال جـاۋاپ بهرگىنىنـى كـۆردۈم   

بىـر قېـتىم   . ادادا ئوقۇيـدىكهن بىرال قىزى بولۇپ، ئۇ كانـ . ئانژىلىستا تۇرىدىكهن_ 
ــله      ــكه بىل ــن ۋە تهربىيىلىنىش ــىتاتقا يىغى ــر ش ــېقىن بى ــىغا ي ــادا چىگىرىس كان

. بهلكىــم قىــزى بىــلهن كۆرۈشــهرمىكىن دەپ ئويلىســام ئۇمــۇ بولمىــدى . بــاردۇق
ساق ئىككى ئاي تۇرغان بولسـاقمۇ كانـادادا تهتىـل قىلىۋاتقـان قىـزى ئانىسـىنى       

چه تهتىلــدە ئىشــلهپ كېيىنكــى مهۋســۈمنىڭ  ئاڭلىشــىم. (كــۆرگىلى كهلمىــدى
ئاتا ئـانىالر قـۇربى يهتسـه يـاكى       ئادەتته ئامېرىكىدا. پۇلىنى تاپمىسا بولمايدىكهن

. خالىســا بالىســىنىڭ ئوقــۇش پــۇلىنى تــۆلهپ بېرىــدىكهن يــاكى قهرز بېرىــدىكهن 
لــېكىن ئوقــۇش پۇلىنمــۇ، تۇرمــۇش پۇلىنىمــۇ پۈتــۈنلهي ئاتــا ئانىســى تــۆلهپ        

بىزنىــڭ پروفېسســور خــانىممۇ .) ىــش ئاساســهن مهۋجــۇد ئهمهســكهنبېرىــدىغان ئ
ئـۈرۈمچى ۋە قهشـقهردە بىـر مهزگىـل تۇرغـان بـۇ خـانىم،        . قىزىنى يوقالپ بارمىدى

بىـر كـۈنى بـۇ    . دەپ قويىـدۇ  »ئۇيغۇر ئانىلىرى پهۋقـۇالددە ئـانىالر  «پات _ ماڭا پات 
سورىســام، ئىچــى بوشــاپ كىرگهنــدە  . خــانىم يىغــالپ بالكونغــا چىقىــپ كهتتــى 

ئانىســى ماشــىنا ھهيــدەپ كۆكتاتقــا چىقىــپ . ســاقچىدىن تېلېفــون كهپــتىمىش
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سـاقچى بايقـاپ ئـۆيىگه ئورۇنالشـتۇرۇپ قويغانـدىن      . ماڭغان يولىنى ئۇنتۇپ قاپتۇ
ســانوتۇرىيهگه بــار، دېســهم مهن ســاق «  .كېــيىن قىزىغــا تېلېفــون قىلغــانىكهن

جىتىمــدىن ئــۆزەم چىقىــمهن باقىــدىغان ئــادەم يــالالپ بېــرەي دېســهم، ھا . دەيــدۇ
دەپ يىغـالپ كهتتـى    »ئانام دائىم مۇشـۇنداق بىزنىمـۇ، ئۆزىنىمـۇ ئالدايـدۇ    . دەيدۇ

ــور ــپ    . پروففېسس ــهللى بېرى ــاز تهس ــر ئ ــىڭىز   «بى ــۆيىڭىزگه ئهكىلىۋالس ــىز ئ س
. ئاپام ئۇنىمايدۇ، ئامېرىكىدا ئادەتته بۇنداق ئىـش جىـق يـوق   « دېسهم، »بولمامدۇ

ئامېرىكىـدا  . رسـاممۇ بىـر ھهپتىـدىن ئـارتۇق تۇرمـايمهن     مهن ئانامنىڭ قېشىغا با
ھهر قــانچه يــېقىن كىشــىلهرمۇ بىرىنىــڭ ئۆيىــدە ئىككــى ھهپتىــدىن ئــارتۇق        

ــدۇ ــا  . تۇرماي ــدىن كېــيىن ئات ــالىي مهكــتهپكه چىققان ــاال ئ ــلهن ئهڭ -ب ئانىســى بى
ــۇمكىن    ــۈن تۇرۇشــى م ــرمه ك ــدا يىگى ــۇزۇن بولغان ــدۇ »ئ ــوس  . دەي ــانىم ل ــۇ خ _ ب

ئاپىسىنى مىالد بايرىمىدا يىلدا بىر كـۆرگىلى بارىـدىكهن، قىـزى     ئانژىلىستىكى
ئـايروپىالن    .شهپائهت بايرىمى ۋاقتىدا كېلىپ ئانىسى بىـلهن بـايرام قىلىـدىكهن   

قاتنىشى ھهم قوالي، ھهم ئهرزان بۇ ئامېرىكىـدا ئـارىلىق ئېشـىپ كهتسـه ئىككـى      
تهتىـل بولسـا   . ىمكېـيىن باشـقا سـىتۇدېنتالردىنمۇ سـوراپ بـاقت     . سائهتلىك يول

ئــارىلىقتىكى قىســقا دەم ئېلىشــالردا ســاياھهتكه  . ئــۇالر ئاساســهن ئىشــلهيدىكهن
-مهن ئىككــى يىلــدىن بېــرى مهھهللىمىــزدە ئــامېرىكىلىق ئاتــا     . بارىــدىكهن

ئامېرىكىـدا  . ئانىالرنىڭ كېلىـپ بـالىلىرى بىـلهن تـۇرۇپ كهتكهننـى كۆرمىـدىم      
ىغـا كۆڭـۈل بۆلۈشـى بهك ھهيرانلىـق     ئانىالرنىـڭ ئـالى مهكتهپتىكـى بالىلىر   -ئاتا

» ئـانىالر -تىـك ئۇچـاردەك ئاتـا   «ئانىالرنى -قوزغايدىغان ئىش بولغاچقا مۇنداق ئاتا
تىــك ئۇچــاردەك بالىلىرىنىــڭ بېشــىدىن «مۇنــداق دېگهنلىــك . دەپ ئاتايــدىكهن

ــوقالپ  . دېــگهن مهنىــدە ئىــكهن  »ئهگىــپ كېتهلمهيــدىغان ــالىلىرىنى ي ــادەتته ب ئ
ئانىالرنى كۈنـدە كـۆرۈپ تـۇرىمهن، ئـۇالر     -ىق، جۇڭگولۇق ئاتاندىستانلىكهلگهن ھ

ــاققىلى كېلىشــىدۇ  ــاڭ   . ئاساســهن نهۋرە ب ــۇ ئىشــالرغا ت ــامېرىكىلىقالر دائىــم ب ئ
ــۇرالمايدۇ  ــانلىقىنى يوش ــك    . قالغ ــىز دېگهنلى ــۇالر مېهىرس ــك ئ ــداق دېگهنلى بۇن

ر داال ھهر يهكشــهنبه چىركــاۋدا ئۇچرىشــىدىغان ئــائىلىلهر كــۆپ، ئايــدا بىــ . ئهمهس
ئانــا بىــلهن بــاال -ئهممــا بۇنــداق ئاتــا. تــامىقى يهيــدىغان قېرىنداشــالرمۇ نۇرۇغــۇن
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بــاال . ش، ھهمــدەرتلىك يوقنىــڭ ئونىــداۈنــۈئوتتۇرىســىدا چهكســىز بــېقىلىش، يۆل
ــاققۇچىالر قوشــۇنى جۇڭگــودىن ئهڭ جىــق   . باققاننىــڭ ئۈســتىگه بۇنــداق نهۋرە ب

ىـدە ئانىسـى كېلىـپ نهچـچه     ندىستانلىق قوشنامنىڭ ئىككى ئېغىزلىق ئۆيىھ
. تۈرلـۈك سـورۇنالردا بولـدۇم، بهزى شـهھهرلهرنى كهزدىـم     . ئاي تۇردىكىن بىلمىدىم

ھهتتا جىقراق ئادەم بىـلهن ئۇچرۇشـۇپ ئـامېرىكىنى چۈشـىنهي دەپ ئـالته كـېچه       
كۈنــدۈز ئاپتۇبوســقا ئولتــۇرۇپ ئامېرىكنىــڭ ئوتتۇرىســىدىن ئــاۋال شــهرقى دېڭىــز  

. جهنــۇبى ئۇچىــدىكى مــايئهمىگىچه بېرىــپ كهلــدىم قىرغىقىغــا ئانــدىن ئانــدىن
ــۇن       ــاقالۋېتىپ بولسـ ــىنا سـ ــته ماشـ ــاكى بېكهتـ ــدە يـ ــاپتوبۇس ئىچىـ ــى ئـ مهيلـ

ــدە دەرت تۆكۈشــكىنىنى كۆرمىــدىم   ــۇ . ئامېرىكىلىقالرنىــڭ بالىلىرنىــڭ غېمى ب
يهردە مهن ئۇچراتقـــان ئانىالرنىـــڭ بـــاال غېمـــى، يـــا بالىالرنىـــڭ ئانـــا ھهســـرىتى  

 .يوقتهكال كۆرۈنىدۇ
ــار    ــۇل دوســتى ب ــڭ ئوغ ــان خانىمنى ــا ئالغ ــىنىپ  . مهن تىلغ ــق ياس چىرايلى

كۈنــدە . غــا توشــمىغان چوكــانالرنى ئهســلىتىدۇ 30كىيىكــتهك تــاقالپ يۈرىشــى 
مهكــتهپكه ۋېلســىپىتنى ئۇچقانــدەك مىنىــپ كېلىــپ، دەرســىنى ھهممهيلهننــى  

ــدۇ   ــدەك كېتىــپ قالى ــڭ   .ئاغزىغــا قارىتىــپ ســۆزلهپ يهنه ئۇچقان ــۆزەمچه مېنى  ئ
تېخى قىرىققا بارمىغان قىز ساۋاقداشلىرىمنى ئهسـلهپ قـالىمهن، قىزىـق يېـرى     

ــدۇ    ــېلىپ بېرىـ ــارڭىنى سـ ــنىڭ پـ ــا نهۋرە بېقىشـ ــازىرال ماڭـ ــۇالر ھـ ــڭ . ئـ ئۇالرنىـ
دېيىشـــلىرىنى تــوغرا چۈشهنســـهممۇ، بالـــدۇرراق نهۋرە   »پىنســىيىگه چىقســـام «

 .باقسام دېگهنلىرىگه ھهيران قالىمهن
ــا بــال ــا ـ بــالىلىق    ئامېرىكىــدىكى ئان ىلىق مېهىــرگه باققانــدا بىزدىكــى ئان

ئۇيغــۇر ئــانىلىرىنى . مــۇھهببهتنى تېخمــۇ چهكســىز، مهڭگۈلــۈك دېگــۈم كېلىــدۇ 
. تهسهۋۋۇر قىلغىنىمـدا ئۇيغـۇردىكى ئانـا مېهىرنىـڭ دېڭىزلىقىغـا چىنپـۈتىمهن      

ۋاتقـانالرنى كۆرسـهم، بهزىـدە كـېمه     ۈبهزىدە مۇشـۇ مېهىـر دېڭىزىـدا غـالىپالرچه ئۈز    
يهنه بهزىلهرنـى بـۇ پايانسـىز    . لىپ ساياھهت قىلىۋاتقـانالر كـۆزۈمگه چېلىقىـدۇ   سې

قايســـى . ســـۆيگۈ دېڭىزىـــدا تۇنجۇقـــۇپ جـــان تالىشـــىۋاتقاندەك پهرەز قىلىـــمهن 
ــاال       ــىدا ب ــاش ۋاستىس ــداق قاتن ــى، ھهر قان ــاال غېم ــڭ ب ــام ئانىالرنى ــورۇنغا بارس س

ئانـا بـاال باقىـدۇ، ئۆيلهيـدۇ،     ئۇيغـۇر  . دەردىدە مىڭ پارە بولغان ئانىنى ئـۇچرىتىمهن 
ــېمىگه ئېرىشــىدۇ؟     ــېكىن ن ــدۇ ل ــدۇ، نهۋرە باقى ــۆي ئالى ــۇل   30ئ ــر پ ياشــقىچه بى

دېـيىش ئـۇ ياقتـا تۇرسـۇن، نهچـچه يـۈز        »ئانا، ماۋۇ مېنىـڭ تـاپقىنىمكهن  «تېپىپ 
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مىــڭ ســومغا ئېلىــپ بهرگهن ئــۆينى گــۆرەگه قويــۇپ قاچقــان بــاال، ئانىســى يــول   
ــپ  ــزمهتكه ئ  11مېڭىــ ــتىم خىــ ــۇلۇپ   قېــ ــان، ئوڭشــ ــا قىلمىغــ ورۇنالشتۇرســ

قاالمــدىكىن دېــگهن ئۈمىــدته ئــۆيلهپ قويســا خوتــۇنىنى قىمارغــا ئۇتتۇرىــۋەتكهن  
ــۇ       ــه، ش ــۇلنى ئانىســى بهرس ــدىغان پ ــا تۆلهي ــانغاندا دوختۇرخانىغ ــالى بوش ــاال، ئاي ب
ئاخشىمى قىماردا ئۇتتۇرۇپ قويۇپ بالىسىنى قـۇرۇق نـان بىـلهن ئېغىزالنـدۇرغان     

قـات قهرزگه بوغۇلـۇپ ئاغرىـپ ياتقـان     _ هئهللۇقاتنى ئۇتتۇرۇپ، قـاتمۇ  باال، ھهممه ت
ــاال ــدىنال   …بـ ــدىن ۋە ئهتراپىمـ ــنى مهن ئوقۇغۇچىلىرىمـ ــۇالرنىڭ ھهممىسـ مۇشـ

. يىل بولۇپتۇ، ئادەتته يۇرتتـا بولغـان ۋاقـتىم بىـر ئايـدىن ئاشـماپتۇ       19. ئاڭلىدىم
مهن ئۇنۇتالمىغـان   يوقـارقىالر . كۆپ چـاغالردا ئاڭلىغـانلىرىمنى ئۇنتـۇپ كهتـتىم    

. كـۆپىنچه ئانـا تـۇل، بـاال ئهركه    . بۇ ۋەقهلهردە باش رولچى ئانـا ۋە ئوغـۇل بـاال   . ئىشالر
مهن بۇنـداق  . قاقشاتقۇچىالرنىڭ كۆپىنچىسـى بالىنىـڭ چـوڭى يـاكى كهنجىسـى     

ــڭ       ــان، مېنى ــۇرۇپ ئاڭلىغ ــالپ ت ــىنى يىغ ــان دۇئاس ــهدەپ قىلغ ــڭ ئىس ئانىالرنى
سـىرلىك دۇئانىـڭ بالىنىـڭ ئاغزىـدىن ئهمهس،     ئېچىنغىنىم، شۇنچه مۇڭلـۇق، ته 

ــى    ــدىن چىقىش ــڭ ئاغزى ــم ئانىنى ــڭ    . دائى ــار بالىنى ــۆۋىلهرنى گۇناھك ــا ت ئالالھق
ياخشـى يـول،   . ئهمهس، كۆڭلى بېشىدىكى رومالدەكال ئـاق ئانىالرنىـڭ ئېيتىشـى   

ئىنســاپ، ھىــدايهت ئۈچــۈن ئىزدەنگۈچىنىــڭ ئازغــان بــاال ئهمهس بــاغرى قــان ئانــا  
ــى ــول، ۋىجــدان      مهن ب. بولۇش ــوغرا ي ــان، ت ــىغا ئىم ــاي بالىس ــېچه ئۇخلىم هزەن ك

ــا زار  ــانىالرنى _ تىــلهپ ئالالھق ــاالردىن كۆرگۈنۈمــزار يىغالۋاتقــان ئ دە، شــۇنچه دۇئ
كېيىنمــۇ بــالىالر دىيــانهتكه، ھىــدايهتكه، تــوغرا يولغــا قايتمىســا مۇشــۇ پهرىشــته   

ىپ قـاالرمۇ دەپ  ئانىالرنى ئالالھنىـڭ قـۇدرىتى ۋە مهرھىمىتىـدىن ئۈمىدسـىزلىن    
شــۇ ئــانىالر ئۈچــۈن مۇشــۇ مهســىلىلهرنى ھهل قىاللىســام، ئــانىالر . ئهنســىرەيمهن

ــالىمىزنى يامــان    « ــولنى ســالغانىكهن، ب ــالالھ مۇشــۇ ي ــۇ بالىمىزنىــڭ دىلىغــا ئ ب
 »يولدىن توسۇپ قالدى، ئالالھ كۆزدىن ئايرىغـاننى ھاسىسـىدىن ئايرىمايـدىكهن   

ســۆيۈملۈك ئانــا، «ئانىالرغــا . كهن دەيــمهندەپ خــاتىرجهم نــامىزىنى داۋام قىلســى
مهن بالىڭىزغـــــا يـــــاردەم بېـــــرەي، بـــــالىڭىزنى بېرەلهمســـــىز؟ مهســـــلىنىڭ  
ــىز؟      ــل بوالمس ــگه قايى ــىله ئىكهنلىكى ــالىالردىكى مهس ــالىڭىزدىكىال ئهمهس ب ب
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بالىڭىزنى ئهقىدە ئۈچۈن باشلىغان سـهپىرىمىزگه ئۇزۇتاالمسـىز؟ سـۆيگۈڭىزنىڭ    
ئايلىنىـــپ قالغىنىغـــا ئىشىنهمســـىز؟ بالىڭىزنىـــڭ  كىشـــهن، زىنـــدان، قهپهزگه

ــا ســۆيگ     ــا بېسىشــنىڭ ئورنىغ ــلهن توختاۋســىز ئالغ نىڭ ۈســۆيگۈنىڭ كــۈچى بى
ــهنچ،        ــا، ئىش ــا، دۇئ ــىز؟ ئان ــۈكۈر قىالمس ــا ش ــۇلداپ ياتقىنىغ ــتىدا پۇش ــۈكى ئاس ي
ــۇن       ــزدىن بولس ــر بى ــك، مېهى ــيه، يېتهكچىلى ــۇن، تهربى ــىزدىن بولس ــبهت س رىغ

ئهممـا تهجرىبهمـدىن قارىغانـدا ئـانىالر مېنىـڭ      . ېلىـدۇ دېگـۈم ك  »قوشۇالمسـىز؟ 
تهدبىرىمــدىن بهكــرەك دۇئانىــڭ قــۇدرىتىگه ۋە ئــانىلىق مېهرىنىــڭ بــالىلىرىنى 

 .ھامان تهسىرلهندۈرەلهيدىغانلىقىغا ئىشىنىشىدۇ
مهن . ئۇيغۇر ئانىلىرىنىـڭ مېهـرى تارىمـدەك ئۇلـۇغ، كـارىزدەك مۆجىزىلىـك      

ــامېرىكىلى  ــاال بــېقىش لهززىتىنــى ئهمهس  ئۇيغــۇر ئانىلىرىنىــڭ ئ ق ئــانىالردەك ب
ــاقتىم   . 1. جاپاســىنى تــوال تېتىشــىنىڭ ســهۋەبىنى توۋەنــدىكىچه چۈشــهندۈرۈپ ب

ــرى   ــانىلىق مېه ــان ئ ــهككه ئايالنغ ــۇھهببهتتىن  . تۆش ــى م مهن پهقهت پهرزەنتلهرن
ــانىلىرىمىز      ــر قىســىم ئ ــۆلهپ چــوڭ قىلغــان بى ــۈتكهن تهۋەرۈك بۆشــۈكلهرگه ب پ

. گهنچه مـۇھهببهتكه بوغـۇپ قويۇۋاتقانـدەك تهسـهۋۋۇر قىلىـمهن     بۆشۈككه بىر بـۆلى 
بۇنـداق بالىالرنىـڭ   . بولـۇدۇ ئۇالرنىڭ مـۇھهببىتى بـاال ئۈچـۈن بىـر ئۆمـۈر تۆشـهك       

. تهييـــار تۆشـــهكته تېگـــى مـــۇزالپ ئۈششـــىمىگۈچه دەس تۇرمايـــدۇ ۋە تۇرالمايـــدۇ
ببهت مـۇھه . 2. بۇنىڭغا ھېلىقـى قىمـارۋاز ئوغـۇلالرنى مىسـال قىلىـش مـۇمكىن      

ــدىكى پىرىنسىپســىزلىق ۋە زىيانكهشــلىك   ــتىكى ئانىنىــڭ  . نامى ســىلهر «باش
ــۇڭا       ــىلهر، ش ــان كۆرىس ــىلهر، يام ــى قىلىس ــان گېپىن ــڭ يام ــالر ئۆزگۈرنى ھهممىڭ

ــۈزۈك ئىزدىمىــدىڭالر ــۇپ    . ت ــاراڭالردا خــار بول ــدىن كېــيىن قالســا ئ ــاالم مهن شــۇ ب
ىـپ ئـۆزەم بىـلهن بىلـله     مهن ئۆلۈپ كېتهر بولسـام شـۇ باالمغـا دورا بېر   . قالغۇدەك

ــگهن ســۆزلىرى پىرىنسىپســىزلىق، دىنىمىزغــا خىــالپ   »ئېلىــپ كېــتىمهن . دې
بىـر قىسـىم     .دىنىمىزدا جاننى ئـالالھ بهرگهن، ئـالغۇچىمۇ شـۇ ئـالالھ بىـر ئـۆزى      

ۋە ئـۆزگىگه زىيانكهشـلىك    گهئانىالرنىڭ قىلىۋاتقىنى باال مىهرىگه ئورالغـان ئـۆزى  
قېـتىم ئىشـقا    11ئاڭلىغـان ھېلىقـى بالىسـىنى     مهن. قىلىش، خاراپ قىلىشتۇر

ــدى     ــى ئى ــڭ ئانىس ــر ئوقۇغۇچۇمنى ــا بى ــتۇرغان ئان ــڭ   . ئورۇنالش ــا ئوغلىنى ــۇ ئان ب
ــالغىنىنى بىلىــپ     ــۇپ ق ــوال ئىچكهنلىكــتىن پهرزەنــت كــۆرەلمهس بول ھــاراقنى ت
ــۇقىنى      ــۇقهددەس ھوق ــڭ م ــا بولغۇچىنى ــر ئان ــۆيلهپ باشــقا بى ــوغلىنى ئ ــۇرۇپ ئ ت

مۇھهببهتنىــڭ ئهقىلنــى، ئىنســانلىقنى، ئهخالقنــى خــاراپ   بــۇ. پايخــان قىلىپتــۇ
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بـــالىالر . قهپهزگه ئايالنغـــان ئـــانىلىق سۆيگۈســـى. 3قىلىشـــى بولمـــاي نـــېمه؟ 
چۈنكى يامانلىقالر كـوچىمىزدىال مـاراپ يۈرىـدۇ، دەپ ئانىالرنىـڭ     . بۇزۇلۇپ كهتتى

ــكه       ــېكىن تۈزەشـ ــانالش لـ ــى يامـ ــان مهھهللىنـ ــالىنى بۇزۇۋاتقـ ــۋاتقىنى بـ قىلىـ
» كهينىمنــى بــۆرە يىســه يىســۇن كــۆزۈم كۆرمىســۇن     «ئــۇالر . ىمهســىلىككۈچ

ــايالش،      ــدىن پ ــا كهينى ــاۋاش، بالىســى نهگه بارس ــۆيگه ق ــالىلىرىنى ئ ــدەك ب دېگهن
بالىســــىدىكى گۇنــــاھنى دوســــتلىرىدىن، قــــورۇدىكىلهردىن كــــۆرۈپ باتنــــاش 

ــت   وربالىنىــڭ تېنىنــى ق. بولۇۋاتىــدۇ ىغــان بىــلهن قۇترىغــان ھهۋەســلىرىنى بهن
ــىغان بىـــــلهن  قىال ــالىمىزنى توســـ ــالمـــــدۇق؟ بـــ ــلهرنى جهمىيهتـــ ته ھهۋەســـ

ــڭ     ــنى تىجارەتنىـ ــاالنى قوزغۇتۇشـ ــى بـ ــاالمدۇق؟ نهپسـ ــانالرنى توسـ قۇترىتىۋاتقـ
دەسمايىســى قىلىۋالغـــانالرنى چهكلىيهلهمــدۇق؟ چېـــرىكلىكتىن نهپ ئالغـــان   
بـــالىمىز چېـــرىكلىكته تۇنجۇقىۋاتســـا ئۇنىڭغـــا تۇتقـــان ھىـــدايهت گـــۈلىمىزنى 

زېمىـــن پـــاك بولمىســـا نامـــاز قوبـــۇل  «مـــدۇق؟ چىڭگىزخـــان دامـــولالم پۇرۇتاال
بـالىمىزنى كىچىكىـدىن ئوشـۇق ئىشـقا ئارىالشـما، ھهق      . دېگهنىكهن» بولمايدۇ

ــ نـاھهق دەپ تاالشــما، قورسـىقىڭنىڭ تـويغىنىنى بىلىــپ تېـنچ بېرىـپ، تىــنچ       
ــدەك بېقىــپ قهپهزگه پاتمــاي قالغ   ــاالم دەپ قهپهزدىكــى قۇشــنى باققان ــدا كهل ب ان

. 4ناپــاك زىمىنغــا قويۇۋەتســهك بــاال ئهپــلهپ ئۇچاالمــدۇ؟ چۈشســه نهگه چۈشــىدۇ؟  
بــۇرۇن . مېهىرنــى قالقــان قىلىــپ ھهممىنــى زەيىــپلىككه، قېرىلىققــا، دۆڭــگهش

ئانىالرنىــڭ ئاغزىــدىن يېشــىم چــوڭالپ كهتتــى، ئهمــدى بــاالم ئۈچــۈن ياشــايمهن،  
دېسـه،  … الىالر قىلىـدۇ بىزنىڭ بولۇشىمىز مۇشۇ بولۇپ قالدى ئهمدى ئىشـنى بـ  

ــانىالر ئۈمىــدىم . قى ھهققىــدە خىيالغــا كېتهتــتىم ۇئۇيغــۇر ئانىالرنىــڭ ئۇلۇغلــ  ئ
ــۆزەم       ــايمهن، ئــ ــۈن ياشــ ــاالم ئۈچــ ــداپ بــ ــام چىــ ــېمه بولســ ــالىالردا، مهن نــ بــ
ــا    ــاراملىق قىلىـــپ قاتارغـ ــالىالرنى يـ ــۇ بـ ئـــۆگهنگهنلىرىمنى يهپ بولـــدۇم، مۇشـ

سـىز  . غـان بولـدۇم  ۇدۇنۇھـازىر ئويل  .دېگهن گهپلهردىن تهسىرلىنهتتىم… قوشسام
ئىنساندەك قهدرىڭىز بىلهن ياشىيالمىسـىڭىز بـالىڭىز قهدىرنىـڭ نېمىلىكىنـى     

نهلهرمــۇ؟ ســىز بىلــمهي ۈگۈبىلىــپ چــوڭ بوالرمــۇ؟ قهدىــرلهش، قهدىرلىنىشــنى ئ 
تهلمىســـىڭىز بـــالىڭىز بىـــلهن   ۈگۈتىســـىز، ســـىز ئ ۈگۈبالىڭىزغـــا نېمىنـــى ئ 
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ىز خهقـــتىن، تهڭتۇشـــلىرىدىن، مـــۇھىتتىن   ئـــارىلىقىڭىز ئۇزاقاليـــدۇ، بـــالىڭ  
تهر؟ سـىز ھايـاتتىكى   ۈگـ ۈسـىز قاقشـاۋاتقان مۇھىـت بالىڭىزغـا نـېمه ئ     . نىدۇۈگۈئ

مهســىلىڭىزنى ئهقلىڭىــز بىــلهن ھهل قىلمــاي بــالىڭىزدىن قايســى جاســارەتنى  
كۈتىســـىز؟ بـــاال ســـىزنى ئـــۈلگه قىلســـا ســـىزنىڭ بـــالىڭىز، ســـىز ئـــۈلگه         

. لغان ئــاتىلىق ۋە ئهرلىــك روھــىوســ. 5والر؟ بواللمىســىڭىز كىمنىــڭ بالىســى بــ
ــتلهر        ــڭ پهرزەن ــۇ مېهىرنى ــىگه ۋە ب ــا بېرىش ــى بالىغ ــارلىق مېهرىن ــڭ ب ئانىالرنى
ــاتىلىق    ئاياقلىرىــدىكى كىشــهنگه ئايلىنىــپ قېلىشــىدا بىــر قىســىم ئهرلهردە ئ

ئۆيـدە ئايـاللىق سـۆيۈلۈش    . لۇشى ئاساسـلىق سـهۋەپ  ومهسئۇلىيهت ۋە روھنىڭ س
م قالغــان ئــانىالر بــارلىق سۆيگۈســىنى بالىســىغا بېغىشــالپ، بهختىــدىن مهھــرۇ

ئائىلىــدىكى بالىغــا . بالىغــا بولغــان ســۆيگۈنى ھاياتىنىــڭ مهنىســى قىلىۋالغــان
ــالىالرنى   ئائىـــت مهســـئۇلىيهتلهرنى ئاساســـهن ئانىنىـــڭ ئۈســـتىگه ئېلىشـــى بـ

ئــانىالر -ئاتــا. تهبىــئىال كىچىكىــدىن ئانىالرغــا تايىنىــدىغان قىلىــپ قويغــان     
ــڭ،     يىغ ــالغىلى كهلگهنلهرنىـ ــىنى ئـ ــلىگه بالىسـ ــڭ، يهسـ ــا كهلگهنلهرنىـ ىنىغـ

بالىســىنى ئهملهتكىلــى كهلگهنلهرنىــڭ كــۆپىنچه ئــانىالر بولۇشــى كىشــىنى       
بىـر قىسـىم   . دېـگهن تۇيغۇغـا چۈمدۈرىـدۇ    »ئاتىالرنىڭ زادى نـېمه رولـى بـاردۇر؟   «

ــتل     ــا دوس ــش ئورنىغ ــر قىلى ــدا تهدبى ــاالكهتكه ئۇچرىغان ــرەر پ ــڭ بى ىرىنى ئهرلهرنى
تىكــى ئــورنىنى تهۋەككۈلچىلىــك بىــلهن پــۇل جهمىيهتيىغىــپ ھــاراق ئىچىشــى، 
ــپ   ــان تىكىـ ــپىش، جـ ــۈشتېـ ــتىن ئهمهس  ئۈگۈنـ ــاققۇزۇپ ئىشلهشـ ــان تهر ئـ ، قـ

ــۈزۈش «خىزمهتدېشــىغا  ــۈل يهتك ــش «  ، باشــلىقىنىڭ»كۆڭ ــدىن چىقى  »ھاجىتى
ىـك  دېـمهك، بۇنـداق ئهرل  . لىشـىدۇر وقاتارلىقالردىن ئىزدىشى ئهرلىك روھنىـڭ س 

ــا      ــالىالر ئانىالرغ ــكهن ب ــدە ئۆس ــلىغان ئائىلى ــئۇلىيهت سۇس ــاتىلىق مهس روھ ۋە ئ
  .ئۆمۈرلۈك يۈك بولماقتا

ــدەك   جهمىيىتى ــى بىــر قــاتالم يۇقارقى ئهرلىــك روھنىــڭ ئــورنىنى     مىزدىك
ئالغــان ئــانىلىق مېهىرنىــڭ ئهللهيلىشــىدە يېتىشــكهن كىشــىلهردىن تهركىــپ  

ىــــي ھۆكۈمنىــــڭ ئۆتكــــۈرلىكى، تاپقــــان بولغاچقــــا، بۇنــــداق كىشــــىلهر ئهقل
رەھىمســــــــىزلىكى، ۋە مۇرەسسهســــــــىزلىكىگه ئهمهس، ھهمــــــــمه ئىشــــــــتا 
ئهۋرىشــىملىككه، پىرىنسىپســىزلىققا، كۆڭــۈلچهكلىككه ياتىــدىغان پىكىــرلهر ۋە 

ــىماقتا  ــۇپ ياشـ ــل بولـ ــددىيهلهرگه مايىـ ــارلىرى  . ئىـ ــل زۇلپىقـ ــڭ ئهقىـ ئاتىالرنىـ
ــلهت، ي    ــۈزەلمىگهن ئىلــ ــانىالر تــ ــقانلىقتىن ئــ ــاپهتنى،  داتالشــ ــان ئــ وقالمىغــ
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ــلهن      ــرى بىـ ــىز مېهـ ــۈن چهكسـ ــرىتىش ئۈچـ ــى ئېـ ــقان پهرزەنتلهرنـ   نىمجانالشـ
قۇچاقالشقىال كـۈچى يهتـكهن ئانىالرنىـڭ بوغۇزىغـا قاپالشـقان نۇرغـۇن سـۆزلىرى        

يېقىنـــدا دادا ھهققىـــدە دېـــگهن مۇنـــۇ ســـۆزىنى    مۆرىتىـــدە بىـــر ئانىنىـــڭ. بـــار
ۇغـدۇم، ئارىســدىن بىـرى ماشــىنا   بۆرىــدەك تـۆت ئوغــۇل ت «. مىسـالغان ئــالغۇم بـار  

سـودا ئېچىلغـان چـاغالردا    . ئېلىپ ھهيدەي دېسه خهتىرى بـار دەپ يـول قويمىـدى   
يهنه بىـرى  . يهنه بىرسى سودا قىالي دېسـه تهۋەككـۈلچىكى يامـان دەپ ئۇنىمىـدى    

ــاالرمۇ دەپ      ــپ ق ــۆزىگه چېلىقى ــڭ ك ــاغالردا ھۆكۈمهتنى ــلىغان چ ــى تاش خىزمهتن
ــاال. ئولتۇرالمىـــدى ئويلىغـــانلىرىنى يازســـىمۇ تىتـــرەپ كېتىـــدىغان   ئهمـــدى بـ

ئىشــمىكهن؟ ھهممىــز بهرســهڭ يهيــمهن ئۇرســاڭ ئــۆلىمهن دەپ خــۇدايىم بهرگهن  
مۇشـۇنداق  …جاننى خهقنىڭ تاپىنىدا خار قىلىپ، يـا جـان تىكىـپ پـۇل تاپمـاي     

مانــا بــۇ تهۋەككۈلچىلىــك،    »ئۆلۈمتــۈك نىمجانــدەك ياشــايدىغان ئىشــمىكهن؟   
ــكىنلى  ــداكارلىق، كهسـ ــقان    پىـ ــلهتلىرى سۇسالشـ ــك خىسـ ــارلىق ئهرلىـ ك قاتـ

بهزىـدە  . تكى بىر قىسـىم ئهرلهرگه قارشـى قوزغالغـان ئانىنىـڭ ئىسـيانى     جهمىيهت
مىـزدە خېلـى كهسـكىن ھهق ـ نـاھهق، تـوغرا ـ خاتـا، راسـت ـ يالغـان              جهمىيىتى

ــارلىق     ــان يېــپىش قات مهســىلىلىرىنىڭ دوســت تارتىشــىش، كۆڭــۈل ئايــاش، چاپ
ىـــــپ كېتىشـــــىگه قــــاراپ ھهممىمىزنـــــى ئـــــانىلىق  شــــهكىلدە ھهل قىلىن 

. كېســـىلىگه مـــۇپتىال بولغانـــدەك ھـــېس قىلىـــپ قـــالىمهن» مېهرىبـــانلىق«
چىدىسـاق ياخشـى بولـۇپ كېـتهر،     «بهزىلىرىمىزدە ئۇھسىنىپ تهكرارلىنىـدىغان  

  دېگهنـدەك  ،»خۇدايىم ئىنسابىنى بېرەر، ياخشـىلىقىمىزدىن تهسـىرلىنىپ قـاالر   
نىـڭ ھهمـمه     »ىسسـىيات بىـلهن ھهل قىلىـش ئۇسـۇلى    ھ«سۆزلهردىن ئانىالرچه 

ئهســلى رىياللىقنىــڭ  . مهســىلىگه تهدبىقلىنىۋاتقــانلىقىنى ھــېس قىلىــمهن   
ــۈلپهتكه       ــزدەش، ك ــۇالقتىن ئى ــۆت ق ــى ت ــزدەش، بهختىن ــدىن ئى ــاۋابىنى خىيال ج
ــگه بهرداشــلىق        ــزدەش، ئهقلىــي دەلىل ــزدىمهي تهســهللى ئى ــل، تهدبىــر ئى ئهقى

ى بوشـــۇتۇش، ئىســـتىقبالنى تهۋەككـــۈلچىلىكتىن بېـــرەلمهي غـــۇدۇراپ ئىچىنـــ
ھــازىر بهزىــلهردە ئهۋج   . ىق مىــجهزگه ياتــاتتى  لئهمهس تهلهيــدىن ئىــزدەش ئايــال   

ــورۇن      ــك سـ ــكه، رەڭلىـ ــۇالق ئىزدەشـ ــۆت قـ ــى تـ ــارىيه قىزغىنلىقىنـ ــان التـ ئالغـ
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قىزغىنلىقىنى ئايالالردىن تهسهللى ئىزدەشـكه، مۇنازىرىـدە يېڭهلمىسـه كاپىرغـا،     
ــرىش قىزغىنلىقىنـــى بۆلگـــۈنچىگه،  ــتىيانغا چىقىـ ــى  ،خىرىسـ ــۇدۇراپ ئىچىنـ غـ

ىق ھهققىــدىكى ناخشــىالر بوشۇتۇشــقا، تــارىخى رومــان قىزغىنلىقــى، ئانــا، بــالىل 
ــۇتۇش   قىزغىنلىق ــكه ئوخشـ ــدىن ئىزدەشـ ــاۋابىنى خىيالـ ــڭ جـ ــى رىياللىقنىـ ىنـ

 .مۇمكىن
ــۇۋەپپهقىيىتى    ــاتىرىجهملىكى ۋە م ــاتتىكى خ ــڭ ھاي ــامېرىكىلىق ئانىالرنى ئ

ــۇال ــدىن ئهمهس   ئ ــلهتلهرنىڭ بولغانلىقى ــان خىس ــدا بولمىغ ــۇر ئانىلىرى . ردا ئۇيغ
ئهكســىچه ئۇيغــۇر ئانىالرنىــڭ دەرتلىــرىگه ســهۋەب بولۇۋاتقــان ئــامىلالر ئامېرىكــا   

بـالىلىق  -ئامېرىكىـدىكى ئانـا  . 1چـۈنكى  . دە ئاساسـهن مهۋجـۇد ئهمهس  جهمىيىتى
ئهخالقنىـــڭ  بۇنـــداق. ئهخالقـــى ئهگىشـــىش ۋە ئهگهشـــتۈرۈش شـــهكلىدە ئهمهس

ــان ــا ئ   ئاساســـى بولغـ ــاتىالر بالىالرغـ ــا، ئـ ــتاز ۈتۈگۈبـــوۋىالر ئاتىالرغـ ــان، ئۇسـ دىغـ
شــاگىرتالرغا ئــۇدۇم قالدۇرىــدىغان، شــاگىرت دۇكــان ئايرىــپ ھــۈنهرنى باشــقىالرغا 

ــدىغان ــدى     يهتكۈزىـ ــامالپ بولـ ــان تامـ ــامېرىكىلىقالر ئاللىقاچـ ــى ئـ ــۇ . دەۋرنـ بـ
ئـۇدۇم بولـۇپ   -گهنـلهر ئاللىقاچـان مىـراس   ته بىلىم، ھۈنهر ۋە چۈشهنچه دېجهمىيهت

بهلكــــى باراۋەرلىــــك، ئىجــــادىيلىق،   . ســــىرلىق شــــهكلىدە داۋام قىلمايــــدۇ  
ــارائىتتا   تهشهببۇســــكارلىق تهكىتلىنىــــدىغان ئىلىــــم ســــورۇنلىرىدا ھــــۆر شــ

ــۈنۈگۈئ ــا  . دۇۈلـ ــى ئانـ ــتۈرۈش    -بىزدىكـ ــىش، ئهگهشـ ــى ئهگىشـ ــالىلىق ئهخالقـ بـ
شـهنچىلهر ئـۇدۇم، مىـراس قالىـدىغان دەۋردە     ھالىتىدە بولۇپ بۇ بىلىـم، ھـۈنهر، چۈ  

نهچـچه يىلـدىن بېـرى ھۆكـۈمهت ھهممىنـى       60  بـۇ ئهخالقىمىـز  . شهكىللهنگهن
. بهلگىلهيــدىغان، باقىــدىغان، باشــقۇرىدىغان شــارائىتتىن ئۆتــۈپ ھازىرغــا كهلــدى

نىـــڭ جهمىيهت. جهمىـــيهتبىـــر مهكـــتهپ تىپىـــدىكى  جهمىيىتـــىئامېرىكـــا . 2
غـــان، ئۈگۈنۈدۇغــان، بىـــر بىرىـــدىن  ۇدۈنۈگۈهمـــمه تهڭ ئھ  شــى ھـــازىرقى ۈنۈيۈزل

ــبۇنــــداق . تۇرئۈگۈنۈشــــئۆمۈرلــــۈك  ته ھهمــــمه ئــــادەم، ھهمــــمه يهردە جهمىيهتــ
ــ ــدۇ ئۈگۈنۈش ــالى بواللماي ــچ    . تىن خ ــقا ھى ــدىن باش ــم ۋە تېخنىكى ــۇ يهردە بىلى ب

ــارا تۇرالمايــدۇ   ــامېرىكلىقالر . 3. قانــداق ۋاســته شهخســنىڭ مــۇۋەپپهقىيىتىگه ئ ئ
ئـۇالر ئۈچـۈن رىيـاللىق    . نى بىزدەك ئائىله سۈپىتىدە تهسـهۋۋۇر قىلمايـدۇ  رىياللىق

بىــز رىيــاللىقنى بىــر ئــائىله ســۈپىتىدە تهســهۋۋۇر قىلىمىــز،  . ســهپهر ۋە بهيگىــدۇر
ھهتتـــا مىللهتــــلهر مۇناســــىۋىتىنىمۇ ئاكـــا ئۇكىلىــــق مۇناســــىۋىتى بــــويىچه   

  ا بۇنـداق تهسـهۋۋۇر  يىلالردىن بۇرۇن چـوڭ بولغـانالرد   -80بولۇپمۇ . تهسۋىرلهيمىز
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ــدەك قىلغــان بىــلهن    . كۈچلــۈك ــانىلىق مېهىــرگه چۆمگهن ــۇ تهســهۋۋۇردا بىــز ئ ب
ــدۇ   ــانلىقىمىز بوغۇلىـ ــتهقىللىقىمىز، يېڭىلىقچـ ــاراۋەرلىكىمىز، مۇسـ ــازىر . بـ ھـ

ــدە نــېمىگه ئىنتىلىۋاتقانلىقىــدىن   ــانىالر بالىالرنىــڭ ئۇچــۇر دەۋرى ــۇ   ئ بىــخهۋەر ب
بۇنىــــڭ نهتىجىســــىنى ئامېرىكىــــدەك   . تهســــهۋۋۇرلىرىنى داۋام قىلىۋاتىــــدۇ  

ــۇقى     ــىلىك ھوق ــىز كىش ــتهقىللىقى، دەخلىس ــانلىقى، مۇس شهخســنىڭ ئىجادچ
ــتلهنگهن     ــارتۇق تهكى ــدىن ئ ــۈز يىل ــى ي ــيهتئىكك ــتۇرۇش   جهمى ــلهن سېلىش بى

. ئامېرىكىــدا مــۇكهممهل ئىجتىمــائى مــۇالزىمهت سېستىمىســى بــار. 4. بىهـاجهت 
ــى دۆلهت  ــڭ غهملىرىنـ ــدا بالىالرنىـ ــاۋ،  ئامېرىكىـ ــجىد، چىركـ ــۈمهت، مهسـ ، ھۆكـ

ــاخاۋەت  ــتهپلهر تهڭ يهيـــدۇجهمىيهتسـ ــگه . لىـــرى ۋە مهكـ بالىنىـــڭ بىخهتهرلىكىـ
ســاغالملىقىغا ھهقســىز ســهھىيه خــادىملىرى، ئهخالقىغــا  -ســاقچى، يىمهكلىــك

ــى، بىلىــم        ــورۇنلىرى، كۆڭــۈل ئېچىش ــالىالر پائــالىيهت س ــاۋ، مهســجىد، ب چىرك
ــزىقىش يېتىلدۈرى  ــى، قىــ ــى، چىنقىشــ ــا،  ئېلىشــ ــتهپ، كۈتۈپخانــ ــىگه مهكــ شــ
بىــزدەك بالىنىــڭ ھهمــمه . بولــۇدۇتىياتىرخانــا، تهنههركهتخانــا قاتــالىقالر ياردەمــدە 

ئانىنىـــڭ جاھـــان دىشـــۋارچىلىقلىرى ۋە كۆڭـــۈل . غېمـــى ئانىغـــا يۈكلهنمهيـــدۇ
ــايه     ــبىگه سـ ــىز قهلـ ــڭ غۇبارسـ ــى بالىنىـ ــۇلغان چىرايـ ــدىن سـ پاراكهندىچىلىكىـ

ئۆســكهن بــالىالر ســاغالم ئىنســانى خىســلهتكه، ته جهمىيهتــبۇنــداق . تاشــلىمايدۇ
ھاياتقــا بولغــان چهكســىز قىزغىنلىققــا، شــهيئى ۋە ھادىســىلهرنىڭ مــاھىيىتىنى 

ــىدۇ    ــۇپ يېتىش ــا تول ــنا بىلىمخۇمارلىقق ــكه تهش ــاغالم  . بىلىش ــت س ــوڭ موھى چ
بولغاچقا ئامېرىكىـدا دادىسـىنى يـاكى ئانىسـىنى كـۆرۈپ باقمـاي چـوڭ بولغـان،         

ته نورمـال روللىرىنـى جـارى    جهمىيهتـ نىڭ نۇرغۇن بـالىلىرى   »الرئانى-يالغۇز ئاتا«
ــۇالردىن   . قىلماقتــا ــېكىن مهن ئ ــوق، ل ــۈچ دوســتىنىڭ دادىىســى ي قىزىمنىــڭ ئ

ــدىم   ــس قىلمىـ ــاللىقنى ھىـ ــداق بىنورمـ ــچ قانـ ــوغرا . ھىـ ــقا تـ ئهگهر ئوخشۇتۇشـ
ــايدۇ    ــا ئوخشـ ــى ئۇۋىغـ ــانىلىق سۆيگۈسـ ــهئامېرىكىدا ئـ ــدۇ،  . كهلسـ ــاال تۇغۇلىـ بـ

يهنه قونـداققا ئوخشـايدۇ، ئۇچـۇرۇم بـولغىچه قونىـدۇ،      . قانات چىقىرىـدۇ  يېتىلىدۇ،
بالىنىــڭ  . بــاال ئۇچــۇپ كهتتىمــۇ بولــدى   . دۇۈنــ ۈگۈيايرايــدۇ، پهرۋاز قىلىشــنى ئ 

بىــر . دەردىمــۇ، دىشــۋارچىلىقىمۇ، غهلبىســىمۇ، غهنىيمهتلىرىمــۇ ئــۆزى بىــلهن     
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 .ن ئىــش يــوق ئانــا، قېرىنداشــلىرىنى پهرۋانه قىلىــدىغا  -بالىنىــڭ غېمــى ئاتــا  
ــتۇرۇش      ــانىالرنى سېلىشــ ــۇر ئــ ــلهن ئۇيغــ ــانىالر بىــ ــامېرىكىلىق ئــ ــۇڭا ئــ شــ

سېلىشتۇرۇشــقا تــوغرا كهلســه شــۇنچه بىــئهپ شــارائىت،  . بولــۇدۇئادالهتســىزلىك 
ــاي       ــىماقالرغا قارىمـ ــمانى قىسـ ــى ۋە جىسـ ــۈك روھـ ــت ۋە تۈرلـ ــال مۇھىـ بىنورمـ

ــۇغلى    ــىز ئۇلــ ــڭ مىسلىســ ــاۋاتقان ئانىالرنىــ ــۈن ياشــ ــرى ئۈچــ قىنى پهرزەنتلىــ
پهقهت ئاخىرىــدا شــۇنى دېگــۈم   .مۇئهييهنلهشتۈرۈشــتىن باشــقا نهتىــجه چىقمايــدۇ

ــار ــزدە   :ب ــگه «بى ــا دې ــار  ئان ــگهن زۇلپىق ــا دې ــار، ئات ــنىڭ   .»ن تىلتۇم ــمه ئىش ھهم
ــاردىن      ــارزۇلىرىمىزنى تۇم ــهك، ئ ــا دۆڭگىس ــايال غايىپق ــل قىلم ــهۋەبىنى تهھلى س

ا ئهگهشســهك، قــارارىمىزنى تىلىســهك، ھهق بۇيرۇغانغــا ئهمهس كۆڭــۈلگه ياققانغــ 
قاپىقىغــــا قــــاراپ چىقارســــاق ئهقىــــل زۇلپىقارىمىزنىــــڭ  -خهقنىــــڭ قــــاش 

بـالىالردىكى قىمارغـا بېـرىلىش، ھاراققـا بېـرىلىش، يالغۇزلۇققـا       . داتالشقىنى شۇ
نىــڭ ىچىدىماســلىق قاتــارلىقالر مهلــۇم مهنىــدە تهربىيىمىــزدە ئهقىــل زۇلپقار     

بـاغىرلىرىمىزنى ئهقىـل زۇلپىقارىـدىن    . داتلىشىشىدىن، ئۇنتۇلىشىدىن بولغـان 
ــل    ــا مايىــ ــىيات تىلتۇمارىغــ ــۇالرنى ھېسســ ــز ئــ ــوڭ قىلغىنىمىــ ــرۇم چــ مهھــ

مهن ئۇيغــۇر ئــانىالرنى پهرزەنتلهرنــى ســۆيگۈ قهپىــزىگه مهھكــۇم      . قىلىــۋەتكهن
 .قىلماي، ئهقىل قوندىقىدىن ئۇچۇرۇم قىلىشقا بهكرەك كۈچىسىكهن دەيمهن
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. گۈنكى جۈمه خۇتبىسىدە ئهرەبچه بهيتۇلالھ دېـگهن سـۆز كـۆپ تهكرارالنـدى    بۈ

دەپ  »ئالالھنىـــڭ ئـــۆيى«نىـــڭ ئېنگىلىـــزچه مهنىســـىنى يېشـــىپ خاتىـــپ بۇ
چۈشهندۈرۈپ، مهسـجىدنىڭ خاسـىيىتى، مهسـجىدنىڭ مۇسـۇلمانالر ھاياتىـدىكى      

ــ   ــدە تهبلىــ ــورنى ھهققىــ ــان     غئــ ــا ئۇچقــ ــدىكى بهيتۇلالغــ ــدا ۋەتهنــ قىلىۋاتقانــ
بهيتــۇلالھ دېــگهن ســۆزنى ئاڭلىســامال يادىمغــا     . للىرىمنى يىغالمىــدىمخىيــا

دېگىــنىچه مهغــرۇرانه ســۈكۈتته    »!مهن ئۇيغۇرنىــڭ«قهھرىتانــدىكى غۇلجــام ۋە  
ــدۇ  ــۇلال جامهســى كېلى ــان بهيت ــدىن  . تۇرغ جامهنىــڭ چىۋىننىــڭ قانىتىــدەك داغ

ا، كى ئىلــى ئۇيغۇرلىرىنىــڭ ئــاقكۆڭۈللىكىنى سېغىندۇرســۈســۈزۈكل-خـالى ئــاق 
ــايىش    ــۇرلىقىنى نامـ ــى پهرزەنتلىرىنىـــڭ قورقۇمســـىز، جهسـ مهغـــرۇر قهددى ئىلـ

خاتىـپ تهسـىرلىك دۇئـانى باشـلىىغاندىال تـۈگىمهس خىياللىرىمنىـڭ       . قىلىدۇ
ــۇلالدا چۈشــ  ــامىزىنى بهيت ــلهن  ۈرۈن ــائهت بى ــامىن«ۋېتىپ جام ــتىم »ئ ــا ئهگهش . غ

انىســتان، نىســتان، ئافغهدۇئــاالردىن ئېرىــپ كېتهلمىــدىم، مىــڭ ئهپســۇس، چېچ 
ئىراق، پهلهستىن، يهمهن، سـۈرىيه، بهھـرەيىن ۋە لېـۋىيهدىكى مۇسـۇلمانالرغا بىـر      

تـــۈرك خاتىـــپ بـــاش . بىـــرلهپ دۇئـــا قىلغـــان خاتىـــپ يهنه ئۇيغـــۇرنى ئۇنـــۇتتى
بولمىغــان جــۈمه نامىزىــدا ئۇيغۇرغــا دۇئــا قىلىنمــاي قــاالتتى، بۈگۈنمــۇ شــۇنداق   

ىن كــۆردى، مېنىــڭ بىلــدۈرۈش ســهۋەبىنى مهنــد  كۈۋەيتلىــك بــۇرادىرىم. بولــدى
ــاركهن  ــئۇلىيىتىم ب ــان     . مهس ــىپ ئوقۇغ ــا ئهگىش ــپ خاتىپق ــتىم چېچىلى دىققى

يهرگه   نامــاز تۈگىگهنــدە ئــايرىم بىــر    ،دە-نامىزىمــدىن تــۈزۈك قانائهتلهنمىــدىم  
ــامىزى ئوقــۇدۇم  ــۇرتلىرىمىز تۇپراقلىرىــدىكى . بېرىــپ ئىككــى رەكهت شــۈكۈر ن ي

ىكى ئــالالھ قهســىرلىرىنىڭ ئامــانلىقى،    ئــالالھ ئــۆيلىرى، خهلقىمىــز قهلبىــد   
دەخلىســىزلىكى، مۇقهددەســلىكى ۋە ئهبهدىيلىكــى ئۈچــۈن خۇداغــا يىغــالپ دۇئــا  

 .قىلدىم
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ــدەك    ــى ھهر قېتىمقىــ ــجىدىمىزنىڭ پىرىزدېنتــ ــيىن مهســ ــازدىن كېــ نامــ
ئامېرىكىنىڭ قايسىدۇر بىر يېرىگه سـېلىنماقچى بولغـان مهسـجىدكه ئىئـانىگه     

ائهتنىــڭ بىـــر قــانچه ئىشـــقا دىقــقهت قىلىشـــىنى    دەۋەت قىلــدى، ئانـــدىن جام 
بىرىنجىســى مهن ئىككــى يىلــدىن بېــرى ئــاڭالپ كېلىۋاتقــان . ســهمىگه ســالدى

ــى   ــىنا توختۇتــۇش مهسىلىس ــڭ ماشىنىســىنى   . ماش دېيىلىشــىچه نامازخانالرنى
ئۆزىگه قوالي يهرگه قااليمىقـان توختىتىۋېلىشـى مهيـداننى بىـر پهسـته تولـدۇرۇپ       

ــاقىۋە. قويىــدىكهن ــدا كىــرگهن   ئ ــۇپ قايتقان ــۇ كىشــىلهر نامــازنى ئوقــۇپ بول تته ب
بۇنىڭغــا شــۇنداق . يېرىـدىن چىقالمــاي بىـر مــۇنچه ۋاقىـت ئىســراپ قىلىـدىكهن    

. ھهر جـۇمه نامىزىـدىن كېـيىن شـۇ گهپ تهكرارالنمـاي قالمايـدۇ      . ھهيران قالىمهن
ــپ       ــېقىن قىلىـ ــا يـ ــهككىز دولالرغـ ــى سـ ــش ھهققـ ــۆۋەن ئىـ ــائهتلىك ئهڭ تـ سـ

. ئامېرىكىدا ئوقۇغۇچىالرنىڭ ماشىنىسـى بولۇشـى تهبىئـى ئهھـۋال     بېكىتىلگهن
ــادەم       ــمه ئ ــڭ ھهم ــۇلمان ئوقۇغۇچىنى ــان مۇس ــىنا ئالغ ــىپ ماش ــالبۇكى تىرىش ھ
ماشــىنىلىق بــۇ دۆلهتتىكــى جامــائهت ئهخالقىغــا تىرىشماســلىقى نېمــدىن؟       

ىنى نـارازى  يۇ نېمىشـقا قېرىنداشـلىر  -ن كېلىدۇمهسجىدكه ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈ
بــــۇ قېرىنداشــــالر مهكــــتهپ سهيناســــىدىكى ماشــــىنا توختۇتــــۇش   لىــــدۇ؟قى

ــى نهق    ــۈنكى جهرىمانىسـ ــدۇ، چـ ــۈپ كېتىـ ــان كۆنـ ــۇنچه ئاسـ ــدىلىرىگه شـ . قائىـ
ــقا     ــدە نېمىشـ ــدىغا كهلگهنـ ــۆيى ئالـ ــڭ ئـ ــدىغا، ئالالھنىـ ــجىدىمىزنىڭ ئالـ مهسـ
قائىدىســىزلىك قىلىــدۇ؟ ئالالھنىــڭ جهرىمانىســى نىســىمىكهن؟ ئهجهبــا بــۇ       

ڭ جهرىمانه قويمىغانلىقى سـهۋەبىدىنمۇ يـاكى مهسـجىد ئالـدىغا     مهسجىدىمزىنى
كهلگهنـــدە بـــۇ قېرىنداشـــلىرىمىزنىڭ ۋەتهنلىرىـــدە كـــۆنگهن كونـــا خۇيىغـــا       

ــهۋەبىدىنمۇ؟ ــانلىقى ســـ ــى   قايتىۋالغـــ ــايالم مهسىلىســـ ــى ســـ . ئىككىنجىســـ
مهسجىدىمىز بىر پىرىزدېنت، بىر مۇئاۋىن پىرىزدېنـت ۋە باشـقا تـۆت كىشـىدىن     

ــ  ــپ تاپقــ ــۇدىرىيهت تهرىپىــــدىن باشــــقۇرۇلىدۇ   تهركىــ خــــاتىپالر . ان بىــــر مــ
خاتىــپ بولغــۇچى . بولــۇدۇمهكتىپىمىزدىكــى ئوقۇغــۇچىالر ۋە ئوقۇتۇقــۇچىالردىن 

بىر قانچه ھهپته بۇرۇن ئىلتىماس قىلسـا، مـۇدىرىيهت تهسـتىقلىغاندىن كېـيىن     
مهســـجىدىمىزنىڭ يىلـــدا بىـــر ئۆتكۈزىلىـــدىغان    . بـــۇ پۇرســـهتكه ئېرىشـــىدۇ  

ن مهلۇمات كـۈنى، رامازانـدىن بهھىـرلىنىش كـۈنى، ئىسـالم يۈرۈشـلۈك       ئىسالمدى
ــارلىق     ــى قاتــــ ــههركهت مۇسابىقىســــ ــالر تهنــــ ــىيهلىرى، قېرىنداشــــ لېكســــ

ھهر يىلـــدا بىـــر ســـايالم . پائـــالىيهتلىرىگىمۇ مـــۇدىرىيهت باشـــچىلىق قىلىـــدۇ
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نــامزاتالر . دۇۈتۈقىلىنىــدىغان بولــۇپ مــۇدىرىيهت ئهزااللىــرى ئــۆزى نــامزات كۆرســ 
ــڭ بــۇرۇنقى خىــزمهت تهجرىبىســى ۋە مهزكــۇر خىزمهتنــى قىلىشــتىكى      ئۆز ىنى

ــۇنىنى       ــۇق مهزم ــۆزلهيدۇ ۋە نۇت ــۇق س ــدە نۇت ــانالر ھهققى ــان ۋە نىش ــهۋەب، جهري س
ــور بېـــتىگه يېزىـــپ قويىـــدۇ  ــۇم . مهســـجىدنىڭ تـ ــايالمغا قاتناشـــقۇچى چوقـ سـ

ــله   ــدە بىــ ــگهن كۈنــ ــپ بهلگىلهنــ ــجىدكه كېلىــ ــرەك تمهســ ــى كېــ . تاشلىشــ
ىــڭ دېيىشــىچه بــۇ قېتىممــۇ ســايالمغا قاتناشــقانالر بهك ئــاز       پىرىزدېنتىمىزن

ئــۇ بۇنــداق ئــاز كىشــى تهرىپىــدىن ســايالنغان مۇدىرىيهتنىــڭ       . بولــۇپ قــاپتۇ 
جامائهتكه ۋەكىللىـك قىاللىشـى ۋە خىزمهتلهنـى الياقهتلىـك ئـادا قىاللىشـىدىن       

ــۇ   . خاتىرجهمســـىزكهن ــۇ بـ ئـــويالپ باقســـام ئىككـــى يىلـــدىن ئېشـــىپتۇ، مهنمـ
ا قاتنىشـىش ئهمهس، مهسـجىدىمزنىڭ تـور بېتىـدىكى سـايالمغا ئائىـت       سايالمغ

مۇسـۇلمان، ئىمتىهـان    300ھهر جـۈمه كهمىـدە   . مهزمۇنالرغا قاراپمۇ باقمـاپتىمهن 
كىشـى سـايالمغا    50كىشى نامـاز ئوقـۇپ تـۇرۇپ نـېمه ئۈچـۈن       500ھهپتىلىرىدە 

هردىـــن قاتناشـــمايمىز؟ بـــۇ بىزنىـــڭ ئهزەلـــدىن ســـايالم بولمايـــدىغان دۆلهتل     
ــالم     ــجىدىمزنىڭ ئىســ ــى مهســ ــهۋەبىدىنمۇ؟ ئۈچىنجىســ ــز ســ كهلگهنلىكىمىــ

ــزى مهسىلىســى  ــارام    . مهركى ــۇپ ئ ــى مهســجىدىمىز ئۇيۇشــتۇرغان بول ــۇ مهركهزن ب
كۈنلىرىـــدە مۇســـۇلمانالر، مۇســـۇلمان پهرزەنتلىـــرى ۋە ئىســـالمغا قىزىققـــان      
ــنى     ــان ئوقۇشـ ــهندۈرۈش، قۇرئـ ــالمنى چۈشـ ــۈن ئىسـ ــلهر ئۈچـ ــۇلمان ئهمهسـ مۇسـ

بـۇ  . ئىـدى ۋە مۇسۇلمانالر ھهققىدە مهلۇمات بېرىشنى مهقسـهد قىلغـان    ۈتۈشئۈگ
. ئىــدىمهركهزنىــڭ ئوقۇتقــۇچىلىرى ئاساســهن مهكتىپىمىزنىــڭ ئوقۇغــۇچىلىرى 

پىرىزدېنتىمىزنىڭ دېيىشىچه بىر بولسـا ئوقۇتقـۇچى جىـق بولـۇپ كېتىـدىكهن،      
ــدىكهن   ــۇچى تېپىلمايـ ــا ئوقۇتقـ ــر بولسـ ــ . بىـ ــڭ ۋاقىتقـ ــايه ئوقۇتقۇچىالرنىـ ا رۇئـ

قىلماسلىقى ۋە توال ئالمىشىشى سهۋەبىدىن بۇ ئىشتا بىـر تهرتىـپ يـاكى قائىـدە     
ــۇ  ــى قېتىپتـ ــتهلمهي بېشـ ــك    .بېكىـ ــدىلىك، تهرتىپلىـ ــازنى قائىـ بهش ۋاق نامـ

ئوقۇۋتقان مۇسۇلمان قېرىنداشـلىرىمنىڭ ئىـش، خىـزمهتته تهرتىـپكه، قائىـدىگه      
نــداق تهرتىــپ ۋە قــانۇن   ھهرقا. بــوي سۇنالماســلىقى مېنــى ھهيــران قالــدۇردى    

كهمـبهغهلىككه قـاراپ ھېلـى چىـڭ ھېلـى      -نوپۇزغا، مۇناسـىۋەتكه، بـاي    قائىدىلهر
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غــان دۆلهتــته ياشــاپ كهلگهنلهرنىــڭ تهرتىــپكه كــۆنمىكى ئاســان       بولۇدۇبــوش 
مېنىــڭ ئىســالم بىلىملىرىــدىن بهك جىــق مهلۇمــاتىم يــوق، . بولمىســا كېــرەك

ــلىرىد    ــتلىرىمىزنىڭ ئىش ــۇلمان دوس ــۇڭا مۇس ــاۋاپ  ش ــىزلىك ۋە س ىكى تهرتىپس
ــلهن باشــلىنىپ    ــدۇغا بى ــۈن ،ئۈچــۈن باشــلىغان ئىشــىمىزنىڭ نېمىشــقا داغ -ئ

 .تىنسىز ئاخىرلىشىدىغانلىقىنى چۈشهندۈرەلمهيمهن
نامــازدىن چىقىــپ يــاپۇنلۇق مۇســۇلمان دوســتۇم بىــلهن پاراڭالشــتىم، ئۇمــۇ 

ىزدېنتىمىزنىـڭ  پىر. دۇئادا ئۇيغۇرنىڭ ئۇنتۇلۇپ قالغانلىقىغـا دىقـقهت قىلىپتـۇ   
يـــاپۇنىيه ئىســـالھاتنى تـــۈزۈم  «گېـــپىگه قانـــداق قارايـــدىغانلىقىنى سورۇســـام 

يېڭىالشــــتىن، ھهممىــــدە ئىلىمــــگه تايىنىشــــتىن، ئىــــددىيه يېڭىالشــــتىن  
ــتهپ     ــى مهكـ ــىچه ھهربـ ــنى ئهكسـ ــى ئىشـ ــمانلى ئىمپىرىيىسـ ــلىغان، ئوسـ باشـ

ــتى    ــنىكىال كىرگۈزۈشــ ــتىن، پهقهت تېخــ ــى زاۋۇت قۇرۇشــ ــتىن، ھهربــ ن قۇرۇشــ
باشلىغان مهنچه ھـازىرقى مۇسـۇلمانالردىكى مهسـىلىلىلهرنىڭ مهنبهسـى مۇشـۇ      

كۆڭلۈمــدىن تــۈرك دوســتالردىن بــۇ ســۇئالنى تــوال . دېــدى »پهرقــلهرگه باغلىنىــدۇ
ئۇالرنىـڭ بهزىلىـرى غهرپ   . سوراپ قانائهتلىنهرلىـك جـاۋاپ ئـااللمىغىنىم كهچتـى    

ــانگىرلىكىگه دۆڭگهيتتــــى، بهزىلىــــرى يهھــــۇدى ماســــۇن  تهشــــكىالتىغا  جاھــ
ــاغاليتتى  ــىغا بـ ــرى ئالالھنىـــڭ ئورۇنالشتۇرىشـ ــى، يهنه بهزىلىـ پهقهت . دۆڭگهيتتـ

ــالالھ  «فاتىــه ئىســىملىك بىــر دوســتۇمنىڭال   بىــز ئىنســاننى ئىنســان ئهمهس ئ
ــا      ــلهھهت ئاساســىدا بهرپ ــاننى ئىنســان ئهمهس مهس ــاراپ، ئىنس باشــقۇرىدۇ، دەپ ق

ــقۇرىدىغانلىقىنى، ئىن   ــڭ باشـــ ــان تۈزۈمنىـــ ــتىدىكى  قىلىنغـــ ــانالر ئۈســـ ســـ
دېگهنلىكــى  »ھاكىمىيهتنىــڭ قانــداق تهشــكىللىنىدىغانلىقىنى بىلمىــگهن   

ئۆتكهنــــدە مهســــجىدىمىزنىڭ جهينامــــازلىرىنى رەتلهشــــكه . ئېســــىمدە قــــاپتۇ
يارىدەملهشـــكىنىمدە ئهمهلـــدىن قالـــدۇرۇلغان بىـــر دۆۋە يېـــپ يېڭـــى جهينامـــاز 

ــۇ قىل«. نېمىشــقا ئىشــلهتمىگهنلىكىنى سورۇســام . چىقتــى ىــچ چۈشــۈرۈلگهن ب
كۈۋەيتلىــك ئوقۇغــۇچىالر . جهينامــازنى ســهئۇدى ھۆكــۈمىتى تهقــدىم قىلغانىــدى

ــدۇردى    ــازالرنى ئال ــازىرقى يېڭــى جهينام ــۇپ ھۆكــۈمىتىگه ھ ــارازى بول شــۇندىن . ن
تــۆۋە، نامــازنى . دېــگهن جاۋاپقــا ئېرىشــتىم »كېــيىن بــۇ جهينامــازالر بىكــار بولــدى

ــازغىمۇ  ــدۇق جهينامـ ــا ئوقۇمدىغانـ ــدىم  ئالالھقـ ــڭ تهقـ ــى دۆلهتنىـ ــۇنى قايسـ ؟ ئـ
قىلىشــى بىــلهن نامازنىــڭ قوبــۇل بولۇشــى ئوتتۇرىســىدا بــاغلىنىش بــارمۇ؟ كــۆز  
ئالدىمدا مهسجىدىمىز سهيناسىدىكى چىملىققـا بۇلتـۇر ئهتىيـازدا سـاۋاپ ئۈچـۈن      
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تىكىلىــپ پهرۋىشســىزلىكتىن قــۇرۇپ كهتــكهن قارىغــايالر خــۇددى يـــاپۇنلۇق       
ــتىقلى  ــى تهس ــۇلماننىڭ گېپىن ــۇراتتى مۇس ــالپىيىپ ت ــاراپ  . غاندەك س ــا ق بۇالرغ

ۋەتهندە ھهر قېتىملىق ۋەتهنپهرۋەرلىك كـۆچهت تىكىـش بايرىمىـدا تىكىلىـدىغان     
ئـــۇ چاغـــدا بىزنىــڭ كـــۆچهت تىكىشـــىمىز پهقهت  . كــۆچهتلهر يادىمغـــا كهچتــى  

بىــز يىلــدا بىــر قېــتىم ۋەتهنــپهرۋەر بوالتتــۇق،  . ئىــدىۋەتهنــپهرۋەر بولــۇش ئۈچــۈن 
بهيتـۇلالھ ئالالھنىـڭ ئـۆيى    . ا بىر قۇرۇپ، قايتا تىكىلىـپ تـۇراتتى  كۆچهتلهر يىلد

ــۆز     ــدىكى ســهيناغا ئهمهس، ئ ــۆيى ئالدى ــڭ ئ ــايالر ئهگهر ئالالھنى ــك، قارىغ دېگهنلى
ــدى؟     ــۇرۇپ كېتهرمىـ ــا قـ ــگهن بولسـ ــهيناغا تىكىلـ ــدىكى سـ ــڭ ئالدىـ ئۆيىمىزنىـ

ــ      ــلهن ئورالغ ــايالر بى ــان قارىغ ــۈك باراقس ــدىكى ب ــايتىش يولۇم ــجىدتىن ق ان مهس
 .ئىدىچىركاۋ ھهر كۈندىكىدەك ئادەمسىز . چىركاۋغا قاراپ ئۆتۈپ كهتتىم
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ئارىـدىكى  . غهرپتىكى مهلۇم دۆلهتته بىـر قـانچه ئۇيغـۇر بىلـله ئىشـلهيدىكهن     
ــۈنىمىگه ت     ــزمهت ئ ــدا باشــقا ئىشــالرنى قىلىــپ خى ــزمهت ۋاقتى ــرى خى هســىر بى

ــۈتۈپ ــاس      . تۇكۆرس ــلىققا ئىنك ــنى باش ــۇ ئىش ــرى ب ــڭ بى ــلهن ئۇالرنى ــۇنىڭ بى ش
بــۇ ھهقــته مهن   . نهتىجىــدە ئىنكاســچى ئىدارىــدە يهكلىنىــپ قــاپتۇ    . قىلىپتــۇ

ھهممهيـلهن ئۇيغـۇر تۇرسـا نـېمه     «. ئاڭلىغان ئۇيغۇرالرنىڭ باھاسى مۇنداق بولدى
باشـلىقى  «، »كـارى؟ مۇئاشنى خهق بېرىۋاتسـا نـېمه   «، »قىلىدۇ دوكالت قىلىپ؟

  »ئۇيغۇر بولسىغۇ بىر گهپ، ئۇيغۇرنى ياتقا چاقتى دېگهن نېمه ئىش؟
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بىر كۈنى دۆلهتلىك ئىنگىلىزچه ئىمتىهانغا نـازارەتچى بولـۇپ قالـدىم، مهن    
بـۇ سـىنىپتا بىرمـۇ ئۇيغـۇر يـوقكهن،      « بىلهن بىلـله نـازارەتچى بولغـان مـۇئهللىم    

كۈلـۈپ  . دېـدى  »ىلىزچىڭىزنىـڭ يارىـدىمى تېگهتـتىكهن ھه،   بولغان بولسـا ئىنگ 
ئىمتىهان يېرىمالشقاندا ھېلىقى مۇئهللىم نوقۇپ قالـدى، قارىسـام بىـر    . قويدۇم

ئۇيغۇر باال بىزگه قـاراپ كۈلۈمسـىرەپ ئولتـۇرۇپ ئىمتىهاننىـڭ ماقـاله قىسـمىنى       
ــۇ  ــۈرگىلى تۇرۇپت ــى     . كۆچ ــپ قهغىزىن ــوقتهك بېرى ــى، ئ ــگه تهپت ــاچچىق مىڭهم ئ

ــدىم ــدىن رەنجىــدى     . تارتىۋال ــىم مهن ــيىن سهبدىش ــدىن كې ــان تۈگىگهن ئىمتىه
ســــىزنى بهك ئۇيغــــۇر بالىالرغــــا كۆيۈنىــــدۇ دەپ بىلهتــــتىم، ســــىز پهقهت      «

دىكهنســـــــىز، كونكىرىـــــــت ئۇيغـــــــۇرنى ۈئابســـــــتىراكىت ئۇيغـــــــۇرنى سۆي
  »!سۆيمهيدىكهنسىز
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تۇتقۇچىمــۇ . ىـر ئــوغرى تۇتۇلـدى  ئۇيغـۇرالر تولىمـۇ ئــاز يېڭىشـهھهر رايۇنىــدا ب   
بىـر    شـۇ ئارىـدا رايۇننىـڭ تـازىلىقىنى قىلىـدىغان     . ئىـدى ئۇيغۇر ئوغرىمۇ ئۇيغۇر 

ــۇ ئىشــقا ئارىالشــتى    ــالالر ب ــازىلىقچى ئۇيغــۇر ئاي ــوپ ت ــالىمۇ  «ت ــۇ ب ــاراڭ، ب ئاكــا ق
ئۇيغــۇركهن، ســىزمۇ ئۇيغــۇر بولغانــدىن قويــۇپ بېــرىڭه، ســاۋاپ بــوال، ھهممىمىــز  

، ھېلىمـۇ كـۈن ئـالمىقىمىز    بولـۇدۇ ز مۇسۇلمان ئهمهسمۇ، يامان ئۇيغۇر ھهممىمى
، نهتىجىدە ھېلىقـى زىيـان تـارتقۇچى ئۇيغـۇر كىشـى خـۇددى       »تهس بولۇپ كهتتى

 .گۇناھكاردەك بهك ئوڭهيسىزالندى ۋە ئوغرىنى قويۇۋەتتى
بۇنــدىن باشــقا ئىدارىــدە، تــوردا ۋە گېزىــت ژورنــالالردا ئهگهر بىرســى ئۇيغۇرغــا  

ــان ب ــالىقالر ۋە   تونۇلغـ ــدىكى خاتـ ــۆزلىرى، يازغانلىرىـ ــا سـ ــىنىڭ خاتـ ــرەر كىشـ ىـ
ئــۇ دېــگهن ئۇيغۇرالرنىــڭ «بىنورمــال قىلىقلىــرى ھهققىــدە گهپ قىلســا دەرھــالال 

داڭلىق ئالىمى، ئۇ دېگهن ئۇيغۇر مۇسـۇلمانلىرىنىڭ پهخىـرى، سـهن نـېمه ئىـش      
ق بۇنــدا . دېگهنــدەك گهپلهنــى ئــاڭالپ تــۇرىمىز    »قىلغانغــا ئۇنــداق دەيســهن؟  

ســـۆھبهتلهر تـــورالردا ئـــايىقى بېســـىقماس زىددىيهتلىشـــىش بىـــلهن، تۇرمۇشـــتا 
بـــۇرۇن بـــۇ ئىشـــالر ماڭـــا بىـــر قارىســـام ئۇيغـــۇر . جىـــدەل بىـــلهن تۈگهللىنىـــدۇ

ــاكى      ــش ي ــتىمال قىلى ــۇقنى سۈيئىس ــام ئۇيغۇرل ــر قارىس ــىدەك، يهنه بى سۆيگۈس
ــۇالتتى  ــتهك تۇيـ ــپ پايدىلىنىشـ ــمايه قىلىـ ــ . دەسـ ــام بـ ــويالپ باقسـ ــازىر ئـ ۇالر ھـ

. شـى ئىـكهن  ۇئۇيغۇرلۇقنىڭ دەسمايه قىنىلىشـى، نهپسـى خاھشـقا بـوي سۇندۇرل    
ــارىخ، ئورتــاق تىــل، ئورتــاق دىــن، ئورتــاق مهدەنىــيهت،    ئۇيغۇرلــۇقتىكى ئورتــاق ت
ئورتاق تهقدىر، ئورتاق كىـرزىس ۋە ئورتـاق شـهرەپ كىشـىلىرىمىزدىكى مهنىـۋىي      

مىزنىڭ سـودا تىجـارەت،   بىرلىكنىـڭ ئاساسـى بولغانـدىن باشـقا بهزى كىشـىلىرى     
مېنىــــڭ . يــــدا مهنــــپهئهت ۋە ھوقــــۇق ئىناۋەتلىرىــــدىكى دەســــمايه ئىــــكهن اپ

چۈشــهنمهيدىغىنىم ئۇيغۇرلۇقنىــڭ بۇنــداق دەســمايىغا ئايلنىــپ قېلىشــىدىكى  
مـــۇالھىزەمگه كـــۆرە ســـهۋەپلهر ئىچىـــدە ھـــازىرچه مهن دېيهلهيـــدىغان . ســـهۋەپلهر

ــۇر)رادىكــال(ســهۋەپ ئاشــقۇنلۇق ــۇ يهردە. ت تىلغــا ئالغــان ئاشــقۇنلۇق بىــز   مهن ب
ــارا     ــاكى خهلقئــ ــىي يــ ــدىغان سىياســ ــوالردا ئاڭاليــ ــۋىزور ۋە رادىيــ ــادەتته تېلــ ئــ

مهن بــۇ يهردە تىلغــا ئالغــان ئاشــقۇنلۇق . مهســىلىلىلهردىكى ئاشــقۇنلۇق ئهمهس
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پىرىنسـىپلىرى،  -كونكىرىت مهسـىلىنىڭ، ھادىسـنىڭ ۋە شـهيئىلهرنىڭ قائىـدە    
ــۈزۈم ــك -ت ــۆلچهملىرى، ئىلمىيلى ــۇم   -ئ ــه مهل ــىنى ئويالشــماي ھهمىش مهنتىقىس

ــىيات ۋە مهلـــۇم       ــي ھىسسـ ــۇر، مىللىـ ــۆنگهن تهپهككـ ــاھىش، كـ ــىي خـ خۇسۇسـ
ــنى      ــكهت قىلىشـ ــش ھهم ھهرىـ ــر قىلىـ ــپ پىكىـ ــۆلچهم قىلىـ ــدولوگىيهنى ئـ ئىـ

تۆۋەنــدە مهن بــۇ ئاشــقۇنلۇقنى مۇنــداق تــۈرلهرگه ئايرىــپ مــۇالھىزە   . كۆرســىتىدۇ
 .قىلىمهن

1 .�-��,��	 V���0�� �����	�,  
بـۇ ئىنسـانالرنىڭ تهبىئىـي    . مىللهت سۆيگۈسى ئىنساندىكى تهبىئـى تۇيغـۇ  

ــگهن    ــدىن كهل ــك ئىهتىياجى ــان تهۋەلى ــاجى بولغ ــخىك ئىهتىي ــدە  . پىس ــۇ مهنى ب
ــۇ      ــاق تۇيغ ــى ئورت ــك ھهممىزدىك ــى ئۇيغۇرپهرۋەرلى ــۆيۈش يهن ــۇرنى س ئهگهر . ئۇيغ

قىلمىسـا،  ش ۋە چۈشـهندۈرۈش ئـاقىللىقنى ئـۆلچهم    چۈشـۈنۈ ئۇيغۇرلۇقنى قانداق 
پالرنىـــڭ ئارامگاھىغـــا، بىـــر قىســـىم خاتـــا ھۆكـــۈم ۋە      ابىـــر قىســـىم تهييارت 

دا تىلغـا  ىيۇقـارقى چهتـئهل مىسـال     .پىكىرلهرنىڭ پاناھگاھىغا ئايلىنىپ قالىـدۇ 
ــچه      ــى نهچ ــاس خىزمهتچىن ــۈمنى قوغالشــماي يارىم ــان خىزمهتتىكــى ئۈن ئېلىنغ

لىــۋاتقىنى مىللهتنــى يىــل ئارىســىدا ئاســراپ قالغــان ئۇيغــۇر ئىشداشــالرنىڭ قى
بىــر ئۇيغۇرنىــڭ ئىشــىنى   . ســۆيۈش ئهمهس پىرىنسىپســىزلىق ھىســاپلىنىدۇ  

ساقالپ قېلىش بهدىلىگه بىـر تـوپ ئۇيغۇرنىـڭ ئىشـىنى ئاقسـىتىش ئـاقىللىق       
ئهگهر شۇ بىرەيلهن سهۋەبلىك خىزمهتخانا تاقالسا بىـز ئايـاپ كهتـكهن يـۈز     . ئهمهس

رلىـك ئاشـقۇنلۇقىنىڭ زىيـالىالردىكى    ئۇيغۇرپهرۋە. ھىچ ئىش قىلىپ بېرەلمهيـدۇ 
 »قۇربانجـــان تـــۇرەك ئۇيغـــۇردىن چىققـــان رىيـــاللىقتىكى ئهۋلىيـــا«ئىپادىســـى؛ 

دېـگهن ھۆكـۈمى،    »بېكخامدىن ئىشـهك مـوھىم  «دېگهن ھۆكۈم، يالقۇن روزىنىڭ 
دېــگهن  ،»بولــۇدۇئهســىردە دۇنيــا تىلــى -21ئۇيغــۇر تىلــى «قــۇددۇس ھاپىزنىــڭ 

ۇرنى ئــــون يىلــــدىن كېــــيىن نوبىلغــــا قاســــىم ســــىدىق ئۇيغــــ«ھۆكــــۈمى، 
بـۇالرنى ئوتتۇرغـا قويۇشـقا سـهۋەب بولغـان      . قاتارلىقالردىن ئىبارەت »ئېرىشتۈرىدۇ

ــۇ ھۆكــۈملهرنى ئالقىشــقا ئېرىشــتۈرگهن ئامىــل ئوخشاشــال ئۇيغۇرپهرۋەرلىــك    ۋە ب
ــقۇنلىقىدۇ ــى ۋە   . رئاشـ ــڭ مهنپهئهتـ ــىلهرنى ئۇيغۇرنىـ ــهيئىي ۋە ھادسـ ــۇ يهردە شـ بـ

ئهگهر بىـز دۇنياغـا مۇنـداق    . ىن باھاالش ھۆكۈم ئاساسـى بولغـان  شهرىپى نوقتىسد
مهنپهئهتسـز نهرسـىنىڭ قىممىتـى يـوق،     ئۇيغۇرغا ئۇيغۇرغا ياخشى بولسا ياخشى، 

دېگهن نهزەردە باقساق، ئۇيغۇر بىـلهن ئاالقىسـىز بولغـان نۇرغـۇن نهرسـىنى يوققـا       



 
 

201 
 

ۇيغـۇر ئهجـداتالر   ئهگهر مۇشـۇ پېـتىال ئويلىسـاق ئ   . چىقىرىشىمىزغا توغرا كېلىدۇ
، ئۇيغــۇر ئهدەبىيــاتى  بولــۇدۇخىزىرغــا ئايلىنىــدۇ، ئۇيغــۇر ئــالىمى تهنقىدســىز     

ــىقالر      ــۇر پاسـ ــدۇ، ئۇيغـ ــىز قالىـ ــوغرىالر جازاسـ ــۇر ئـ ــدۇ، ئۇيغـ ــز قالىـ تهتقىقاتىسـ
 .نهپرەتسىز قالىدۇ، نهتىجىدە يۇقارقى ھىكايهتلهر ئىجابىي ھادىسىگه ئايلىنىدۇ

2  .�/�-��,��	 V�-��3-�	    
ھادســــىلىرىنىڭ ھهممىســـى ئىلىمـــگه ئۇيغــــۇن   ) كۈلتـــۈر (هدەنىـــيهت  م

ــدۇ ــىلهن. بولۇۋەرمهيـ ــااليلى     ،مهسـ ــهكنى مىســـالغا ئـ ــلهن ئېشـ ئـــات . ئـــات بىـ
ئۇيغۇرالرنىــــڭ چــــارۋىچىلىق، ئوۋچىلىــــق، تېرىقچىلىــــق ۋە بــــاغۋەنچىلىكنى 
ــگهن     ــۇرۇپ كهل ــدا ت ــل مــوھىم ئورۇن بىرلهشــتۈرگهن ئىگىلىــك شــهكلىدە ئىزچى

نىڭ جاسارىتىنى يېغىلىـق دەۋرىـدە جهڭـدە، تـنچ زامانـدا بهيىگىـدە،       ئهرلهر. ھايۋان
ئوغالقتـــا ۋە ئـــاتتىكى جانبـــازلىق ماھارەتلىرىـــدە ســـىنغان بـــوۋىلىرىمىز ئاتقـــا 

گهرچه ھــازىر ئــات تۇرمۇشــىمىزدىن يىــراقالپ    . ئاالھىــدە مــۇھهببهت باغلىغــان  
ىـڭ مىللىـي   ئورنىنى ئېشهك، موتۇ، تراكتۇر، ماشـىنا ئـېگهللىگهن بولسـىمۇ ئاتن   

ــدا    ــال ھهرقان ــورنى يهنى ــخىكىمىزدىكى ئ ــىزدۇر  قپىس ــا سېلىشتۇرغۇس . مهخلۇقق
ــقا        ــڭ باش ــقا ھايۋاننى ــهك ۋە باش ــلهن ئىش ــات بى ــدا ئ ــتىن قارىغان ــم جهھهت ئىلى

 ،مهســىلهن. لىقىغــا ئائىــت پاكىــت يــوق »ئۇلــۇغ«ھــايۋانالردىن پهرقلىنىــدىغان 
ــزۇال   ــى، خهنـ ــبهتلهر بېلىقنـ ــالىنى، تېـ ــتانلىقالر كـ ــى  ھىندىسـ ــالىنى ياخشـ ر كـ

كۆرىشىدۇ، ھهتتا چوقۇنىدۇ، بۇنىڭدىمۇ ھىچ قانـداق پهننىـي پاكىـت يـوق، پهقهت     
غان ۇدۈپهنـگه چۈشـ  -بـۇ يهردىكـى پهرق ئهقىـل   . مهدەنىيهتتىكى پهرق مهسىلىسـى 

بـــۇنى . پهرق ئهمهس، مىللهتنىــڭ مهدىنىيىـــتىگه ياتىـــدىغان تۇيغـــۇدىكى پهرق 
ــالقۇن روزىنىــڭ   ــوغرا چۈشــهنمهي، ي ۇرنى ئېشــهك ئۈســتىدىكى مىلــلهت  ئۇيغــ«ت

ــهك بىــزگه نــېمه         ــلهت دەيمىــز؟ ئېش ــات ئۈســتىدىكى مىل ــمهي، نېمىشــقا ئ دې
ئاڭلىســـام . دېيىشـــى ئاشـــقۇنلۇقتىن باشـــقا گهپ ئهمهس »يامـــانلىق قىلـــدى؟

دېــگهن بــالىالر رومانىــدا قارغــا ئىجــابىي ئوبرازقىلىــپ       »كرورەنلىــك بــالىالر «
قارغـا ھىـچ بىـر يامـان مهخلـۇق      «ا ئـاپتۇر  بۇ ھهقـته سـورالغان سـۇئالغ   . يېزىلىپتۇ

ــگهن مهنىــدە چۈشــهنچه بېرىپتــۇ  »…ئهمهس ــتىن  . دې ــوغرا، ئىلمىيلىــك جهھهت ت
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قارغــا بىــزگه ھىــچ يامــانلىق قىلغــان يــوق، ئېشــهكمۇ شــۇ، ئهممــا بىــر مىلــلهت  
بۇنـدىن باشـقا   . يامان كۆرگهن نهرسىنىڭ ھهممىسـىدە ئىلمىـي سـهۋەپ بولمايـدۇ    

ــۇر ئـــۆرپبىـــر قىســـىم كىشـــىلهر ئۇي ــادەتلىرى، يىـــمهك ئىچمهكلىـــرى ۋە -غـ ئـ
ــالمىش   ــىملىرىدىكى ئاتــ ــانىۋىي «مۇراســ ــار، زامــ ــوق   »ئىلغــ ــلهردە يــ مىللهتــ

ھـالبۇكى ھىـچ كىـم بىـر مىلـلهت      . تهركىپلهرنى ئىلمىي ئهمهس دەپ ياماناليـدۇ 
تــوغرا دەپ قارىغــان نهرســىنى ئىلمىيلىــك نوقتىســىدىن ئىنكــار قىلىــپ غهلــبه 

. ه قىلســا غــالىبىيهت روھىغــا بىــر چۈمۈۋالىــدۇ خــاالس چــوڭ غهلىــب. قىاللمايــدۇ
ــدا       ــۇر تىلى ــىمۇ ئۇيغ ــانچه مهدھىيهلىس ــهكنى ق ــلهن ئىش ــا بى ــىمالر قارغ بىرقىس

دېــگهن  »قىلىقسـىز ئېشــهك « ،»قارغـا بىــلهن دوسـت بولســاڭ يىيىشـىڭ پــوق   «
 .ۋېرىدۇۇلۇگهپلهر كهڭرى قوللۇن

 .3 �,�-��,��	 ��'  
ــال ۋە ســ    ــتاپا كام ــوردا مۇس ــدا ت ــارلىق  يېقىن ــدە قىزىق ــهيىن ھهققى ادام ھۈس

بولغــانلىقى ســهۋەبلىك  »مۇســۇلمان«ە داۋامىــدا ســادام رمۇنــازى. مۇنــازىرە بولــدى
ھهتتــا . غــا چىقىرىلىــپ قارىالنــدى »دىنســىز«ئاقالنــدى، مۇســتاپا كامــال بولســا 

ــايىلالر      ــادامغا م ــاپىر، س ــانالر ك ــارى بولمىغ ــتۈرۈش تهرەپت ــادامنى مۇئهييهنلهش س
شـۇنچه ئـۇزۇن تاالشـقانالرنىڭ ئىچىـدە سـادامغا باھـا       . لۇپ قالـدى بو »نمۇسۇلما«

بهرگــــۈدەك ئهرەبــــچه، مۇســــتاپا كامــــالنى قــــارىلىغۇدەك تــــۈركچه بىلىــــدىغان 
مۇنازىرىــدە تالىشــىۋاتقانالر . قى مېنــى ھهيــران قىلــدىۇمۇنازىرىچىلهرنىــڭ يوقلــ

ر يهدە ئۇتتـۇرۇقلىرى بىـ  -مۇنازىرە ئوبىكتىنىڭ كىملىكى، ھايـات تـارىخى، ئۇتـۇق   
ــاخىر تاالشــالرغا ســهۋەپ بولــدى       ــپ ئۇالرنىــڭ دىنــى باشــتىن ئ مېنىــڭ . قېلى

دېـگهن خـاتىرەمگه ئىنكـاس يازغـان بىـر       »ئامېرىكىچه قونداق ۋە ئۇيغۇرچه قهپهز«
ــا بالىســـىدىكى ئىزچىلســـىزلىق، ئهخـــلهت يـــېمهكلىكلهرگه خۇمـــارلىق،       ئانـ

مهن . ســوراپتۇقاتــارلىق مهســىلىلهرگه مهســلهھهت بېرىشــىمنى …تورخۇمــارلىقى
ــاپقايســى  ــويالپ    كىت ــرەرمهن دەپ ئ ــلهن جــاۋاپ بې نى ئوقــۇپ، قايســى ئۇســۇل بى

. ئۈلگۈرۈپتــۇ بــولغىچه بىــرەيلهن دىنىــي تهربىــيه بېرىشــنى مهســلهھهت ســېلىپ 
ــ  ــڭ كېسـ ــادا تهننىـ ــخولوگىيه  دۇنيـ ــلىنى پىسـ ــڭ كېسـ ــابهت، روھنىـ ىلىنى تېبـ

ىسـمانى ساقسـزىلىق   بـۇ پهنلهرنىـڭ ئىنسـاندىكى تۈرلـۈك روھىـي ۋە ج     . داۋااليدۇ
بــۇالرنى . ھهققىــدە نهچــچه يــۈز يىللىــق تهجرىبــدىن توپالنغــان رىتســىپلىرى بــار 

ھىچ قوبۇل قىلماستىن، ھىچ ئويالشماسـتىن كاللىمىزغـا كهلـگهن، ئالـدىمىزغا     
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ــى     ــويالپ، مىڭىمىزنـ ــلهن ئـ ــل بىـ ــالالھ بهرگهن ئهقىـ ــىلىنى ئـ ــان مهسـ ئۇچرىغـ
لالھقــا يــۈكلهپ قويســاق   ئىشــلىتىپ ئىزدىنىــپ ھهل قىلمــاي، ھهممىنــى ئا   

دۇ؟ ئهگهر ھهممىنىـڭ جـاۋابى قۇرئانـدا بولسـا     ۇبىزنىڭ ئىرادە ھۆرلىكىمىز نهدە قال
ئــالالھ نېمىشــقا بىزنــى تهپهككۇرســىز ياراتمىــدى؟ بۇنــداق ئاشــقۇنلۇققا مايىــل   
ــلهن ھهل       ــۇل بى ــوي ۋە ئۇس ــت ئ ــىلىنى كونكىرى ــت مهس ــالر كونكىرى قېرىنداش

ــدۇ  ــقا قىزىقماي ــۈنكى تهي. قىلىش ــدۇ   چ ــوش ياقى ــادەمگه خ ــمه ئ ــۈم ھهم ــار ھۆك . ي
ــادىلىنىش       ــڭ ئىپ ــدۇ، ماھىيهتلهرنى ــۈرۈپ تۇرى ــم ئۆزگ ــاللىق دائى ــالهنكى رىي ۋاھ

شـۇڭا بىـز ئىشـهنگهن ھۆكۈمنىـڭ ئهمهلىـيهتكه      . شهكلى دائىم بىرخىل بولمايدۇ
ئۇيغــۇن يــاكى ئهمهســلىكىنى بىلىــش ئۈچــۈن يهنىــال مهســىلنىڭ تــارىخى يــۈزى، 

ــۈزى ۋە  ــتۇرما يـ ــۆرۈنگهنسېلىشـ ــۆزىمىزگه كـ ــدە  -كـ ــۈزى ھهققىـ ــۆرۈنمىگهن يـ كـ
 .مۇناسىۋەتلىك بىلىملهردىن خهۋەردار بولۇشقا توغرا كېلىدۇ

دا تىلغــا ىــرۇيۇق. دىكى بىــر زىيــانلىق ئۆســمهجهمىيىتىــئاشــقۇنلۇق ئۇيغــۇر 
ــۇد    ــۇپ مهۋجـ ــى قۇتـ ــارىمۇ قارشـ ــىدە قـ ــقۇنلۇقالرنىڭ ھهممىسـ ــان ئاشـ . ئېلىنغـ

ــلهر ھهمــمه مهســىلنىڭ  ،مهســلهن ــلهر   بهزى داۋاســىنى دىنــدىن ئىزدىســه يهنه بهزى
ــهۋەپكار  ــكهللىكنىڭ س ــمه پىش ــدۇ ىھهم ــقۇنلۇق قىلى ــن دەپ ئاش ــلهر . نى دى بهزى

ئۇيغــۇر تۇرمۇشــىدىكى ھهمــمه ھادىســىگه پۈتــۈنلهي ئىلىــم كــۆزى بىــلهن قارىســا 
بهزىـلهر  . بهزىلهر ئۇيغۇر ئهجداتالرنىڭ ئۇدۇملىرىنى ھهممىـگه ئهڭگۈشـتهر بىلىـدۇ   

ــه بهزىـــلهر ئۇيغۇرغـــا تهئهللـــۇق بولســـىال   ئۇيغۇرغـــا خـــاس بولســـىال پهخىرلهنسـ
ئۇيغۇرالر قوي گۆشىنى كۆپ يىگهچـكه قويـدەك يـۇۋاش    « ،مهسىلهن. گۇمانلىنىدۇ

دېـگهن سـۆز ئىلىمـگه     »…ئۇيغۇرنىڭ جىنسـىيىتى ئاينىغـان  «،  »بولۇپ قالغان
رەك ئۇيغۇر تائاملىرى سـهۋەبلىك بىـز قـان بېسـىم ۋە يـۈ     «زىت ئاشقۇنلۇق بولسا، 

ــار بولــۇۋاتىمىز    ــۆپ گىرىپت ــهللىرىگه ك ــم ئاشــقۇنلىقى    »كېس ــك ئىلى دېگهنلى
ئاخباراتتىكى تهرەپتـارلىق، تهشـۋىقاتتىكى يهكـكه مېلـودىيه، ئىـدولوگىيه      . بولۇدۇ

تۇمانلىرىغا يهم بولغان رىياللىق بهلكىم بىـر قىسـىم ئهڭ غايىلىـك، ھۇشـيار ۋە     
ــقۇنلۇق مهپكۇرىل  ــلىرىمزنى ئاشـ ــاق قېرىنداشـ ــان  ئويغـ ــۇم قىلغـ ــا مهھكـ ىرىغـ

ــى مــۇمكىن ۋە يــاكى دۇنيــايىمىز ئاشــقۇنلۇققا ئۈندە     يــدىغان ئامىلالرغــا  بولۇش
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مهنـچه شۇنىسـى شۈبهىسـىزكى، ئاشـقۇنلۇق بىزنـى      . مۇ مۇمكىنتولغان بولۇشى
ــۇردىن     ــاس تهپهككـ ــانغا خـ ــر ئىنسـ ــادەتتىكى بىـ ــۇ ۋە ئـ ــانى تۇيغـ ــال ئىنسـ نورمـ

زلىرىمىزگه دۇنيــــا بىربولســــا ئهۋج ئالســــا كــــۆ  ئاشــــقۇنلۇق. يىراقالشــــتۇرىدۇ
دۈشــمهنلىك، قــاراڭغۇلۇق، رەزىللىــك بىــلهن تولــۇپ كهتكهنــدەك تۇيۇلىــدۇ، يهنه   

دىمىزدا ئالۋۇنـدەك بىـر مهنزىـل بىزنـى چاقىرىۋاتقانـدەك، شـۇ       لـ بىر بولسـا كـۆز ئا  
ــالى مۇقهددەســلىكتهك     ــڭ مهنىســى خىي ــدەك، ھاياتنى يهردە ھهمــمه نهرســه گۈزەل

نـــچه مهيلـــى دىنـــى ئاشـــقۇنلۇق بولســـۇن يـــاكى  شـــۇڭا مه. بىلىنىـــپ قالىـــدۇ
ئۇيغۇرپهۋەرلىك يـاكى لوگىكـا ئاشـقۇنلىقى بولسـۇن ئهقىلـدىن ۋە نورمـاللىقتىن       
ھالقىغــــان ھهرقانــــداق تۇيغــــۇ ۋە پىكىــــر ئىنســــاننىڭ نورمــــال ھاياتىغــــا ۋە  

ــدۇ  ــۇر چاچالماي ــلهن   . كهلگۈســىگه ن ــدىنىڭ كــۆزى بى ــاددىي بهن ــچه دۇنيــانى ئ مهن
ۋە ئۆزگىنىـڭ ئىنسـانلىقىنى ئىتىـراپ قىلىـش، ھـۆرمهت       ش، ئۆزىمىزنىڭۈتۈكۈز

ــهررەپ      ــتىگه مۇش ــانلىق بهخ ــاددىي ئىنس ــاتىمىزنى ئ ــىنىش ھاي ــش ۋە ئىش قىلى
 .قىلىدۇ
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ۆرۈشـــنىڭ ۋەتهنـــدە بىـــر ئـــائىله كىشـــىلىرى بىـــلهن بىـــرلىكته تېلـــۋىزور ك     

ــدۇكىرىم  . تهســلىكى ئۇيغۇرالرغــا ســىر ئهمهس  ــۇ ھهقــته ســهھنىگه چىققــان ئاب ب
دېـــگهن ئىتـــوتى مهســـىلىنىڭ قانچىلىـــك     »بـــۇزۇق تېلـــۋىزور «ئابلىزنىـــڭ 

ــۇمىنى ئهكىــس     ــۇ ھهقتىكــى بىــر قىســىم كىشــىلهرنىڭ تۇت ئېغىرلىقىنــى ۋە ب
ىــدۇ، دەپ ۋەتهنــدىكى چىېغىمــدا ئامېرىكىــدىمۇ شــۇنداق ئهھــۋال بارم. ئهتتۈرىــدۇ

ئامېرىكىغا كېلىـپ ئـۇزاق ئـۆتمهي شـهرقى سـاھىلدىكى بىـر       . ئويالپ كېتهتتىم
كهچـته ئامېرىكىـدىكى   . شهھهردە ياشاۋاتقان دوستۇمنىڭ ئۆيىدە مېهمـان بولـدۇم  

ــر    ــتۈرۈلگهن بى ــى ھهجىۋىلهش ــڭ تۇرمۇش ــاھىپخاننىڭ  فىلگرىكالرنى ــى س  9ىمن
بهزى كۆرۈنۈشــلىرىدە  فىلىمنىــڭ .ىكى قىــزى بىــلهن بىـرلىكته كــۆردۇق ياشـالرد 

چـوڭالر تۇرمۇشــىغا دائىــر مهزمــۇنالر بولغاچقــا توختىمــاي ئۆتكۈزىۋېتىشــكه تــوغرا  
ــدى ــڭ كـــۆزىنى     . كهلـ ــدە ئاپىســـى قىزنىـ ــۈزۈپ ئۈلگـــۈرەلمىگهن يهرلىرىـ ئۆتكـ

بهزىــدە ئاپىســى كىنوغــا بېرىلىــپ كېتىــپ قىزىنىــڭ كــۆزىنى        . ئېتىــۋاالتتى
چـاغالردا ئـاغىنهم ئايالىغـا ئالىيىـپ     بۇنـداق  . ئېتىۋېلىشقا ئۈلگـۈرەلمهي قـاالتتى  

ــۇدا   . نـــارازى بـــوالتتى بۇنـــداق ئىـــش مهن تۇرغـــان بىـــر قـــانچه كـــۈن ئىچىـــدە ئـ
كۈزىتىشـــىمچه ھېلىقىـــدەك كۆرۈنۈشـــلهردىن قىزنىـــڭ كـــۆزىنى  . تهكرارالنـــدى

ــرەك     ــدىن بهكـ ــك ئايالىـ ــڭ ئۈرۈمچىلىـ ــتۇم ئۆزىنىـ ــقهرلىك دوسـ ــقا قهشـ توسۇشـ
تۇسۇشــلىرىدىن نــارازى بولــۇپ تــۇرۇپ بىــر قېــتىم قىــز دادىســىنىڭ . كــۈچهيتتى

ئۆزەمچه بۇنى ئامېرىكىلىق بـاال بىـلهن قهشـقهرلىك دادا ئوتتۇرىسـىدىكى     . كهتتى
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مهكـتهپكه قايتىـپ كهلگهنـدىن كېـيىن     . شـى دەپ خۇالسـىلىدىم  ۇئىددىيه توقۇن
سـېنىڭ ئـۇ دوسـتۇڭ تولـۇق     «. بۇ ئىشنى ئامېركىلىق دوستلۇرۇمغا دەپ بهردىم

بــاال بىــرلىكته لىملهرنــى ئاتــا، فى ئامېرىكىــدا ئۇنــداق. پتۇق بواللمــائــامېرىكىلى
ئۇالرنىــڭ ئېيتىشــىچه ئامېرىكىــدا   . دېيىشــتى ئــۇالر  »كۆرۈدىغــان ئىــش يــوق  
گه نهچچه ياشـتىن يۇقـۇرى بالىالرنىـڭ كۆرۈشـىگه     فىلىمئىشلهنگهن ھهر قانداق 

ــان     ــدۇرۇش يېزىلغــ ــق ئاگاھالنــ ــدە ئېنىــ ــدىغانلىقى ھهققىــ ــق كېلىــ مۇۋاپىــ
ــۇدۇ ــان    .كهنبولـ ــلهن كۆرۈدىغـ ــالىلىرى بىـ ــوڭالر بـ ــدا  فىلىمچـ ــى تاللىغانـ لهرنـ

دوســتۇم . ئاگاھالنــدۇرۇش بــويىچه ئىــش كۆرۈشــكه بهكمــۇ ئهھمىــيهت بېرىــدىكهن 
ــدە يېـــتىلگهن خـــۇيىنى       ــلهن جۇڭگـــۇچه تۈزۈلمىـ ــدا ياشـــاۋاتقان بىـ ئامېرىكىـ

 .تاشلىيالماپتۇ
2 .»g���	 O�-�������	 �	 :ik�?��6«  

ئۇنىـڭ دادىســى  . ئىــدىىك بىـر دوســتىمىز بـار   ســىيهلتـانىيه ئىسـىملىك رو  
ــارايتتى   ــۆزىنى ئهرمهن دەپ قـ ــۇپ ئـ ــى روس بولـ ــك، ئانىسـ ــڭ . ئهرمهنىيىلىـ ئۇنىـ

كۇلتىتىــدا دوتســىنىت بولــۇپ پايولدىشــى خــارۋارد مهكتىپىمىزنىــڭ جــۇغراپىيه 
ئامېرىكىدىكى يىلـالردا ئـۇالر بىـلهن ناھـايىتى     . ئوتتۇرا ئاسىياغا بهكال قىزىقاتتى

ــۇق ئا ــاس    . رىالشــتۇققوي ــوردىن زاك ــى ت ــۆيىگه الزىملىقالرن ــانىيه ئ ــۈنى ت ــر ك بى
. نــېمه ئۈچــۈنكىن الزىمهتلىكــلهر ۋاقتىــدا كهلــمهي كېچىكىــپ قــاپتۇ  . قىلىپتــۇ

قايتــا كهچــۈرۈم ســوراپ مــالنى تاپشــۇرۇۋاتقاندا  -مــال يهتكۈزگــۈچى يىگىــت قايتــا 
ۋارد بـۇنى  ئۆيـدە باشـقا ئىشـقا مهشـغۇل خـار     . تانىيه يىگىتكه چېچىلىپ كېتىپتۇ

ــاڭالپ يىگىتـــتىن ئايـــالى ئۈچـــۈن كهچـــۈرۈم ســـوراپتۇ      ناھـــايىتى ئانـــدىن . ئـ
ئــۇ . ئايــالىم روسســىيهدىن كهلگىلــى ئــۇزۇن بولمىــدى«ئهســتايىدىللىق بىــلهن، 

 »ئــامېرىكىلىق ئهمهس، شــۇڭا ســىزگه دەپ ســالغانلىرىنى كۆڭلــۈڭىزگه ئالمــاڭ 
ــۇ ــدىغانلىقىنى   . دەپتـ ــۇنداق دەيـ ــقا شـ ــدىن نېمىشـ ــانىيه ئېرىـ ــۇ   تـ ــا ئـ سورىسـ

ــا قىلىــپ        « ــنى خات ــر ئىش ــتىم بى ــۇنجى قې ــى ت ــادەتته بىرس ــامېرىكىلىقالر ئ ئ
ــۇنچه قاقشــاپ، ئهيــپلهپ كهتمهيــدۇ  ــۇنى  . ســالغاندا ب ئۇنىــڭ ئۈســتىگه ســېنىڭ ئ

مۇالزىمىتىـــدىن رازى . يـــپلهپ كېتىشـــىڭنىڭ ھـــاجىتى يـــوق   هچېچىلىـــپ ئ
ــى بهرمىســهڭال     ــان ھهققىن ــلىك تاپ ــان بولســاڭ بېرىشــكه تىگىش ــاكى بولمىغ ي

ــېلىش      ــر ئ ــوردىكى پىكى ــىركهتنىڭ ت ــانلىقىڭنى ش ــۇالزىمهتتىن رازى بولمىغ م
ئــامېرىكىلىقالر ســهندەك باشــقىالرنىڭ . بولــۇدۇسهھىپىســىگه يېــزىپال قويســاڭ 
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ــدۇ    ــراپ قىلغۇزماي ــۇپ ئىتى ــراپ، قورقۇت ــالىقىنى ۋارقى ــڭ . خات پهقهت خاتالىقىنى
 .دەپتۇ »بهدىلىنى ئۈنسىز ئۆتهشكه مهجبۇر قىلىدۇ

. 3 V�-�.��R 9��TC8! �\���������	  
ئاڭلىشىمچه مهن تۇرغان شهھهردە ئىككـى ئـۈچ يهردە خهنسـۇ ئاشخانىسـى بـار      

رامـازان ۋاقتىـدا كۇۋەيتلىـك بىـر ئهرەب تونۇشـۇم شـۇ يهردە تامـاق يهپ        . كهندۇقىئ
ــېلىش تهكلىبىنـــى بهردى  قـــايتىالپ . قۇالقلىرىمغـــا ئىشـــهنمهي قالـــدىم  . كـ
تاشــقى دۇنيــادا جوڭگۇلــۇق . اســت بارغۇســى بــاركهنسورۇســام چاخچــاق ئهمهس، ر

دېگهن سۆز خهنسـۇ دېـگهن مهنىـدە بولغاچقـا مېنىمـۇ شـۇنداق ئاشـخانىدا تامـاق         
ــاپتۇ   ــدۇ، دەپ ئــــــويالپ قــــ ــلهن ئۇنىڭغــــــا خهنســــــۇ    . يهيــــ شــــــۇنىڭ بىــــ

ئاشخانىسـىدىكىلهرنىڭ مۇســۇلمان ئهمهســلىكى، ئىشــلهتكهن خۇرۇچلىرىنىڭمــۇ  
ــايىنىنىڭم  ــلىكى، خوجــ ــاالل ئهمهســ ــى  ھــ ــۇلمانلىقتىن بىخهۋەرلىكىنــ ۇ مۇســ

ئۇ بـۇرۇن خهنسـۇ تامـاقلىرىنى جىـق يىـگهن بولسـا كېـرەك، سـهل         . چۈشهندۈردۈم
ــدى   ــپ قال ــدەك قىلى ــل بولغان ــى   . خىجى ــۇرۇن غهرىب ــۇ ب ــڭ دەپ بېرىشــچه ئ ئۇنى

ئۇنىــڭ قولىدىكىســى . ســاھىلدىكى بىــر خهنســۇ ئاشخانىســىدا ئىشــلىگهنىكهن 
خهنسـۇ مـۇالزىمالر ئۇنىڭغـا ئاالھىـدە مۇئـامىله       ئامېرىكا پاسپورتى بولغاچقا باشقا

خهنســۇ خوجــايىنمۇ جوڭگۇلــۇق مۇالزىمالرغــا قىلغــان قوپــاللىقنى  . قىلىــدىكهن
ــدىكهن  ــا قىاللمايـ ــا    . ئۇنىڭغـ ــۇالزىمالرنى خالىسـ ــۇ مـ ــادەتته خهنسـ ــايىن ئـ خوجـ

ئهڭ . ئىشــلىتىدىكهن، خالىمىســا بىــر ئىشــنى باھــانه قىلىــپ قوغلىۋېتىــدىكهن
نى خوجايىننىـــڭ خهنســـۇ ئوقۇغـــۇچى بـــالىالرنى ئـــۈچ كـــۈن كـــۆپ ئۇچرايـــدىغى

سىناققا ئىشلىتىشنى باھانه قىلىـپ ھهقسـىز ئىشـلىتېۋېلىپ تـۆتىنچى كـۈنى      
كۇۋەيتلىــــك تونۇشــــۇمنىڭ ئېيتىشــــىچه خهنســــۇالر . قوغلىۋېتىشــــى ئىــــكهن

ــوزەك     ــكه ئاســان ب ــانۇنلىرىنى بىلمىگهچ ــا ق قانۇنســىز ئىشــلىگهچكه ۋە ئامېرىك
ه ئىچكىرىدىمۇ ئۇيغۇر خوجـايىنالر ئۇيغـۇر مـۇالزىمالرنى بـوزەك     ئادەتت. (كهنبولۇدۇ

يهنه ) قارىغانـدا بـۇ بىـر دۇنيـاۋىي ھادىسـه ئوخشـايدۇ      . ئىـدى قىلىدىغان ئىـش بـار   
بىــــرى ئامېرىكىــــدا خوجايىنالرنىــــڭ ۋە ئىشــــچىالرنىڭ تاپاۋەتلىرىــــدىن بــــاج 
 ئېلىنىــدىغان بولغاچقــا بــاج ئوغــۇرالش ئۈچــۈن خهنســۇ خوجــايىن ۋە ئىشــچى       
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ــدىكهن     ــلىتىش يــولىنى تالالي ــىز ئىشــلهش ۋە ئىش قىزىــق يېــرى مهن  . قانۇنس
تۇرغان شهھهردىكى بېڭجىڭلىق بىر خهنسـۇنىڭ ئامېرىكىـدا تۇغۇلغـان ئوغلىمـۇ     
ئانىســىنىڭ ئاشخانىســىدا قانۇنســىز ئىشــلهيدىكهن، ۋە بــايالرنى كۈتــۈش نــۆۋىتى 

ۇپ قويـۇپ ئـۆزىال   كېلىـپ قالسـا باشـقا خهنسـۇ مـۇالزىمالرنى ئـارام ئېلىشـقا بـۇير        
ــدىكهن ــهن  . كۈتكۈچىلىـــك قىلىـ ــى ئاساسـ ــۈچىلهر كىرىمىنـ ــدا كۈتكـ ئامېرىكىـ

ــۈش      ــايالرنى كۈت ــۇ ب ــا ئ ــدىغان بولغاچق ــدىن تاپى ــان ھهققى ــدارالر بهرگهن تاپ خېرى
ــر  ــادەتتىكى خهنســۇ خىزمهتچىلى ــۆۋىتىنى ئ ــدىكهنىن ــر  . گه بهرمهي ــر كــۈنى بى بى

ــۇ ئىشــالرنى جوڭگــۇ ئاشــخانى يهھــۇدى ساۋاقد ــوزەك بولغــان بىــر  ىرىلېشــىم ب دا ب
ئۇنىـڭ ئهڭ ھهيـران قـالغىنى    . خهنسۇدىن ئاڭالپ ماڭا بىـر مـۇنچه قاقشـاپ بهردى   

ــدا     ــاختىپهزلىكى ۋە ئامېرىكى ــڭ س ــۇ خوجايىنالرنى ــاۋاتقان خهنس ــدا ياش ئامېرىكى
ئامېرىكىــدا تۇغۇلمىغــان «. تۇغۇلغــان ھېلىقــى بالىنىــڭ يولســىزلىقى بولۇپتــۇ 

ــان  ــدە يۇقتۇرغ ــدى دەيلــى  بولســىغۇ ۋەتىنى ــان خــۇيىنى داۋام قىل ئامېرىكــدا . يام
ئۆسكهن تۇرۇپ، ئامېرىكا پۇقرالىقىغـا ئـۆتكهن تۇرۇقلـۇق تـېخىچه ئـامېرىكىلىق      

ــۇ ئېچىندۇ   ــواللمىغىنى كىشــىنى بهكم ــۇپ ب ــدۇبول ــر   .»رى ــانزاس شــهھرىدە بى ك
ــانىكهن     ــلهن بىرلىشــىپ ئاشــخانا ئاچق ــر خهنســۇ بى ــامېرىكىلىق تونۇشــۇم بى . ئ

تىكى ئهڭ چـوڭ بازارغـا ئېچىلغـان بولغاچقـا دەسـلهپته ناھـايىتى       ئاشخانا كانزاسـ 
ــۈپتۇ ــىرىكلىكتىن    . يۈرۈشــ ــۇم شــ ــامېرىكىلىق تونۇشــ ــى ئــ ــيىن ھېلىقــ كېــ

ــۇ ــتىلگهن   . چېكىنىپتــ ــلىرىدىن ئېــ ــۇ گۆشــ ــاال، توخــ ــخانىدا كــ ــهۋەبى ئاشــ ســ
يىمهكلىكلهرنىــــڭ مۇســـــۇلمان ۋە يهھـــــۇدى ئامېرىكىلىقالرغـــــا ھـــــاالل دەپ  

ئــادەتته ئامېرىكىــدا يهھــۇدىالر ۋە . (يىتى بولۇپتــۇســېتىلىش ساتماســلىق زىــددى
ــدۇ    ــى يىيهلهيـ ــڭ يىمهكلىرىنـ ــر بىرىنىـ ــۇلمانالر بىـ ــاالل  ) مۇسـ ــدا ھـ ئامېرىكىـ

يىمهكلىك قـانۇنى ئاللىقاچـان ئومۇمالشـقان بولـۇپ كـاال، توخـۇ گۆشـى بولسـىال         
 .ھاالل دەپ سېتىش قانۇنغا خىالپ ئىكهن

4   .»9�3��3����	 �R�;,�-�6����	«!  
ــ ــۇھهممهد   ئايــ ــايىىنى مــ ــخانىنىڭ خوجــ ــلىگهن ئاشــ ــلهپ ئىشــ الىم دەســ

ــالىم ئىككىســـى  . ئىـــدىپهلهســـتىنلىك  ــر ئـــامېرىكىلىق ۋە ئايـ ئاشـــخانىدا بىـ
ــۇزاق بولغــان بولســىمۇ   . ئىشــلهيتتى ــامېرىكىلىق قىــز ئىشــلىگىلى خېلــى ئ ئ

ــۇردى    ــا تاپش ــا ئهمهس ئايالىمغ ــاچقۇچىنى ئۇنىڭغ ــخانىنىڭ ئ ــۇھهممهد ئاش ــۇ . م ئ
. ماڭـــا بـــۇ گهپ تولىمـــۇ غهلىـــته تۇيۇلـــدى. رغـــا ئىشـــهنمهيدىكهنئامېرىكىلىقال
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يهنه نېمىشــقا ئىشــهنمهيدۇ؟ . يىلــدىن ئېشــىپتۇ 20ئامېرىكــا پۇقراســى بولغانغــا 
ــدان        ــڭ ئوبـ ــاغالردا خىزمهتچىلىرىنىـ ــوق چـ ــۆزى يـ ــۇ ئـ ــرى، ئـ ــق يېـ ئهڭ قىزىـ

بىـر كـۈنى ئايـالىم    . ئىشلىمهسلىكىدىن ئهنسىرەپ ئاشخانىغاكۆزەتكۈ ئورنۇتۇپتـۇ 
. تامــاقالرنى ئېتىــپ بولــۇپ بىــر مىنــۇت ســىرىتقا قــاراپ تــۇرۇپ قالغــانىكهن        

رامازانـدىن  . ون قىلىـپ يېـرىم سـائهت تهنقىـد قىلىپتـۇ     پـ مۇھهممهد دەرھال تېلى
ــانىكهن  ــايلىق تارقاتقـ ــۇرۇن ئـ ــا  . بـ ــپ ئايالىمغـ ــايلىقنى بېرىۋېتىـ ــۇھهممهد ئـ مـ

ۇيغۇرۇمغـا يارىـدەم   مهن ئ«ئايـالىم  . پهلهستىن ئۈچۈن يارىدەم قىلىشنى تـاپىالپتۇ 
ــانمىش. دېگهنىـــكهن ،»قىلىـــمهن ــران قالغـ ــر  . ھهيـ ــادا ھىـــچ بىـ ئـــۇنىڭچه دۇنيـ

ھـالى زۇلمهتـته   . مۇسۇلمان مىللىتى پهلهستىنلىكلهردەك زۇلمهتـته ئهمهسـمىش  
ھـالى زۇلمهتـته    ؟بولسا نهچچه ئون مىڭ پهلهستىنلىك ئامېرىكىغا قانداق كهپتـۇ 

اقچىسـى بوالتتىمـۇ؟ ھـالى زۇلمهتـته     بولسا ئۆزىنىـڭ ھۆكـۈمىتى، ئارمىيىسـى، س   
بولسا پۈتۈن دۇنيا مۇسـۇلمانلىرىنىڭ يـاردىمىنى قوبـۇل قىلىـپ ئىسـرائىلىيهگه      
ــايىش     ــانچه نامــ ــۇ؟ خالىغــ ــا ئۆتهلهيتتىمــ ــلهن ھۇجۇمغــ ــا بىــ ــى كاتيۇشــ قارشــ

دېــگهن بىــلهن   »ئامېرىكىلىقالرغــا ئىشــهنمهيمهن «قىالاليتتىمــۇ؟ مــۇھهممهد  
ئىلىيه ئارمىيىســى چېكىــنگهن تهقــدىردىمۇ پهلهســتىن چىگرىلىرىــدىكى ئىســرا

ــدىكهن  ــدىن كهتمهي ــانچه    . ئامېرىكى ــولى تۇرغ ــىنىڭ ي ــدا كىش ــۈنكى ئامېرىكى چ
ــېچىالرمىش ــپ    . ئـ ــۇلىرى ئاجايىـ ــاپىرالرنىڭ تۇيغـ ــۇھهممهدتهك مۇسـ ــچه مـ مهنـ

كىنى چىنـــدىن ســـۆيهلمهيدۇ، يـــا   ىمـــۇرەككهپ، يـــا ئـــامېرىكىلىقتهك ئـــامېر   
  .يدۇئامېرىكىنى پۈتۈنلهي تهرك ئېتهلمه

�����?�  
مهن ئۇچراتقــــــان يۇقــــــارقى كۆچمهنلهرنىـــــــڭ ئامېرىكىــــــدا تـــــــۇرۇپ    
ئـــــامېرىكىلىقالردەك بـــــواللمىغىنى ئىنســـــاننىڭ مـــــۇئهييهن مهدەنىيهتـــــته  
. ئىجتىمائىلىشـــىدىغان مـــۇرەككهپ مهخلـــۇق ئىكهنلىكىنـــى چۈشـــهندۈرىدۇ     

ئىنسان قهيهردىكـى قايسـى مهدەنىـيهت موھىتىـدا ئىجتىمائىالشـقان بولسـا، شـۇ        
ل مهدەنىيهتكه مهنسۇپ كىشـىلهرنىڭ مهدەنىيىتىنـى ئـۆزى بارغـانلىكى يهرگه     خى

ئامېرىكىـدىكى مۇسـاپىرالرنىڭ تېنـى ئامېرىكىـدا بولغـان بىـلهن       . ئېلىپ بارىدۇ
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ــپ     ــدا قېلى ــۆز تۇپراقلىرى ــدە يېتىشــكهن روھــى ئ ــي مهدەنىيىتى ئۇالرنىــڭ مىللى
لىرىــدا ئهســلى ئــۆزى شــۇڭا ئۇالرنىــڭ قىلىقــى، خــۇيلىرى ۋە پاراڭ. بولــۇدۇقالغــان 

مۇشـــۇ مهنىـــدىن . بولـــۇدۇتهۋە مهدەنىيهتنىـــڭ تـــامغىلىرى رۇشـــهن ســـاقالنغان 
ــولمىقى      ــامېرىكىلىقتهك ب ــاپىرالرنىڭ ئ ــاۋاتقان مۇس ــدا ياش ــدا ئامېرىكى ئېيتقان

ئــــامېرىكىلىقتهك بواللماســــلىقنى ئــــالى مهلۇمــــات ۋە ئهۋزەل . ئاســــان ئهمهس
پتىكـــى ئامېرىكىغـــا تۈرلـــۈك بىزنىـــڭ مهكته. ئورۇنمـــۇ تۈگىتهلمىســـه كېـــرەك

. سهۋەپلهردىن يهرلهشكهن چهتئهللىك ئوقۇتقـۇچىالردا مۇنـداق غهلىـتىلىكلهر بـار    
ــىز . 1 ــاراۋەرچىللىكى يېتهرســ ــار  . بــ ــۇئهللىم بــ ــۇ مــ ــر خهنســ ــىلهن، بىــ . مهســ

ــالىق ئوقۇغــۇچىالر     ــاكى ياۋرۇپ ــامېرىكىلىق ي ــارمۇ «ئ ــڭ ب دەپ بــولغىچه  »ۋاقتى
ــپ ماقالىســىگه يېتهكچى  ــت چىقىرى ــدۇ ۋاقى ــك قىلى ــاكى  . لى ــزدەك ئاســىيا ي بى

باشــقا قىتــئهلهردىن كهلگهنلهرنــى ئــۆزى يېــتهكلىمهي يارىــدەمچىلىرىغا بــۇيرۇپ  
بـۇرۇن  . غـان بولۇدۇبىـر يـاپۇنلۇق ئوقۇتقۇچـۇم    . مۇددىئاسىنى يوشۇرىدۇ. 2. قويىدۇ

ئوقۇشـۇم تۈگهشـتىن ئـاۋۋال شـۇ     . ئىـدى بالىالر تىلشۇناسـلىقىدىن دەرس بهرگهن  
تامـامالش ئىمتىهـانى بېرىـدىغانلىقىم ئۈچـۈن ئهينـى چاغـدىكى       پهندىن ئوقۇش 

ــدىم    ــاس قىلــ ــنى ئىلتىمــ ــپ تۇرۇشــ ــارلىقىنى بېرىــ ــلهپته . دەرس تهييــ دەســ
ــ ــدى ېاكۇلتپـ ــاي دېـ ــوراپ باقـ ــدى پ. تتىن سـ ــۇ بولـ ــازەت بېرىپمـ ــت ئىجـ . اكۇلتىـ

ــدى   ــدىيۇ، بهرمهي قوي ــدىغان بول ــائهتته بېرى ــام، . كېيىنكــى س ــاڭا «يهنه سورۇس س
. دەپ تۇرۇۋالــدى »، لــېكىن پايدىلىنالمايســهن، مــۇكهممهل ئهمهسبولــۇدۇبهرســهم 

ئۇمــۇ  . مهن نــېمىال بولمىســۇن ئىشــلهتمهكچى ئىكهنلىكىمــدە چىــڭ تــۇردۇم     
مهن ئۇنىڭغـــا شـــۇنچه قىلىپمـــۇ . دېگهنـــدە چىـــڭ تـــۇردى »پايدىلىنالمايســـهن«
بهرمىگىنـــى، بهرمهيـــدىغانلىقى . دېـــگهن گهپنـــى دېگۈزەلمىـــدىم »بهرمهيـــمهن«

ــ  . 3. دېـــگهن گهپنـــى زىنهـــار دېمىـــدى    »بهرمهيـــمهن«دى، ئهممـــا راســـت بولـ
سســورالر چهتئهللىــك ىپپئــادەتته ئــامېرىكىلىق پرو. پىرىنسىپســىزلىق قىلىــدۇ

ــا   ــهۋەبلىك يېتىشـــهلمهي قالسـ ئوقۇغۇچىالرئىمتىهانـــدا تىـــل قىينچىلىقـــى سـ
ــدۇ      ــارتۇق بېرى ــى ئ ــۇت ۋاقىتن ــۆت مىن ــۈچ، ت ــدا ئ ــا قارىغان ــك ئوقۇغۇچىالرغ . يهرلى

ــېكىن ــۇ    ل ــۇرۇن م ــان باشلىنىشــتىن ب ــۇم ئىمتىه ــى چوق ــۇ گهپن هللىمگه دەپ ئب
رىقلىق بىـر  فئامېرىكىغـا كېـيىن يهرلهشـكهن ئاسـىيالىق ۋە ئـا     . قويۇش كېـرەك 

ــقىالرغا     ــۇرنى باشـ ــا نومـ ــپ قالغانالرغـ ــا قىينىلىـ ــۇچىالر بولسـ ــىم ئوقۇتقـ قىسـ
دېــمهك، . قارىغانــدا ســهل كهڭــرى قويــۇش بىــلهن يوچــۇق چىقىرىــپ بېرىــدۇ      
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ــامېر ــيىن   ئ ــاق قى ــامېركىلىقتهك بولم ــان، ئ ــاق ئاس ــدا . ىكىلىق بولم ئامېرىكى
 .ياشىماق تهس ئهمهس، لېكىن ھهر بىر ئىشنى ئامېرىكىچه قىلماق مۈشكۈل
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دېـگهن خهت بولغانـدىن باشـقا     »خۇداغـا ئىشـىنىمىز  «ئامېرىكىنىڭ پۇلىـدا  
ــۇ يۇ   ــن زالىغىمـ ــىنىڭ يىغىـ ــا دۆلهت مهجلىسـ ــان ئامېرىكـ ــارقى خهت ئويۇلغـ . قـ

ئامېرىكــا پرېزىــدېنتلىرى ھهر قېــتىم ۋەزىــپىگه ئولتۇرۇشــتىن بــۇرۇن ئىنجىلغــا  
سوتالردا گۇۋاھچىالرمـۇ ئىنجىلغـا قـولىنى قويـۇپ     . قولىنى قويۇپ قهسهم قىلىدۇ
ئامېرىكـا تارىخىـدا دىنسـىزلىقنى    . نت ئىچىشـىدۇ اشاھىدلىقىنىڭ چىنلىقىغا ئ

دۆلهت رەھبىــرى ئهمهس پارالمىنــت ئهزاســى  تهرغىــپ قىلغــان بىــرەر كىشــىنىڭ  
نـاملىق پاراخوتقـا چىقىـپ     »ماي گـۈلى «. بواللىغانلىقى ھهققىدىمۇ خاتىرە يوق

ــا قهدەم باســقان ئهڭ دەســلهپكى     ــا تۇپرىقىغ ــزدەپ ئامېرىك ــك ئى ــى ئهركىنلى دىن
ئهنگىلىيه كۆچمهنلىرى ۋە كېيىنچه باشقا ياۋۇرپـا دۆلهتلىرىـدىكى تۈرلـۈك دىنـى     

ــى  ــۆچمهنلهر   ۋە سىياسـ ــكهن كـ ــا يهرلهشـ ــپ ئامېرىكىغـ ــلىكتن قېچىـ زىيانكهشـ
ــا قوشـــما شـــىتاتلىرىنىڭ ئاساســـى ئاھالىســـىنى تهشـــكىل    ــازىرقى ئامېرىكـ ھـ

ــان شــۇڭا ئامېرىكىــدا ئوخشــىمىغان دىنالرنىــڭ مهۋجۇدلــۇقى ئامېرىكــا      . قىلغ
ئاساســى قانۇنىنىــڭ قوللىشــىغا ئېرىشــىپال قالمــاي خهلقنىڭمــۇ ھىمايىســىگه   

ــاخالنغان كاتولىــــك،  ئامې. ئېرىشــــىدۇ ــدىن شــ ــىتىيان دىنىــ ــدا خىرىســ رىكىــ
. پروۋىســالۋىيه، پروتېســتانت، مــورمىن، جوھــو ۋىتــنىس قاتــارلىق مهزھهپــلهر بــار  
ــدۇ    ــالىيهت قىلى ــدىغا مۇســتهقىل پائ ــۆز ئال . بۇالرنىــڭ چىركــاۋ ۋە مهكتهپلىــرى ئ
. بۇندىن باشقا بۇددا دىنى، باھايى دىنى ۋى شـىك دىنـى مۇخلىسـلىرىمۇ مهۋجـۇد    

. امېرىكىـــدا ئىســـالم خىرىســـتىيان دىنىغـــا ئوخشاشـــال ئـــۇزۇن تارىخقـــا ئىـــگه ئ
ــۇنجى مۇســـۇلمانالر ئهنگىلىيىلىـــك قـــ  ــودىگهرلىرنىڭ ۇئامېرىكىـــدىكى تـ ل سـ

ــلهن ئا  ــۈرۈلگهنىكهن فمهجبۇرلىشــى بى ــدىن كۆچ ــادا   . (رىقى ــر جاپ ــڭ بى ــازىر مى ھ
ــته   ــۈپ كهلمهك ــارى كۆچ ــمانل   ) ئىختىي ــا ئوس ــرى تارىخت ــا پىرىزدېنتلى ى ئامېرىك

ــكهن  ــاپهت بهرگهنىـ ــارلىق زىيـ ــرىگه ئىپتـ ــىنىڭ ئهلچىلىـ ــازىرمۇ . ئىمپىرىيهسـ ھـ
ئامرىكــا پرىزدېنتلىــرى ھهر يىلــى ئــامېرىكىلىق مۇســۇلمانالر ۋەكىللىــرى ۋە      

بۇنـــداق . مۇســـۇلمان دېپلۇمـــاتىيه خادىملىرىغـــا ئىپتـــارلىق زىيـــاپهت بېرىـــدۇ 
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ئامېرىكىــدا . ىكهنزىيــاپهتلهرگه ئۇيغــۇر مۇســۇلمانالرنىڭ ۋەكىللىرىمــۇ قاتناشــقان
. مۇسۇلمانالر رەسـمى رەقهمـلهرگه كـۆرە يهتـته مىليۇنـدىن ئـارتۇق دەپ ئاڭلىـدىم       

ســىنتهبىر . ھــازىر ئىســالم ئامېرىكىــدا ئهڭ تىــز كېڭىيىۋاتقــان دىــن ســانىلىدۇ  
ــالالرال       ــي ئاي ــامېرىكىلىق التىنى ــان ئ ــۇلمان بولغ ــيىن مۇس ــىدىن كې  40ۋەقهس

ــىدىكهن  ــدىن ئاش ــال . مىڭ ــدا ئىس ــى  ئامېرىكى ــز زورىيىش ــۇ قهدەر تې  دىكىمنىڭ ب
بىــرى ئامېرىكــا باشــچىلىقىدىكى كــۆپ دۆلهت قىســىملىرىنىڭ ب  دىنســهۋەپلهر

ئامېرىكـا  . غانىسـتانغا كىرىشـى ئىـكهن   فت نىڭ تهسـتىقى بىـلهن ئىـراق ۋە ئا    م
ــامېرىكىلىقالرنى     ــا كىرىشــى ئ ــارقى مۇســۇلمان رايۇنلىرىغ ئهســكهرلىرىنىڭ يۇق

ۇشـــۇش پۇرســـىتىگه ئىـــگه قىلغـــان، نهتىجىـــدە ئىســـالم بىـــلهن بىۋاســـته ئۇچر
ــتلىرى      ــاتى، دوســ ــائىله تاۋابــ ــڭ ئــ ــاكى ئۇالرنىــ ــمى يــ ــر قىســ ــڭ بىــ ئۇالرنىــ

سـىنتهبىر ۋەقهسـىدىن كېـيىن    -11يهنه بىـر سـهۋەپ   . مۇسۇلمانلىقنى تاللىغـان 
نهتىجىــدە . ش قىزغىنلىقــى قوزغالغــان چۈشــۈنۈئــامېرىكىلىقالردا ئىســالمنى  

ــاياھهت  ــدە سـ ــۇلمان دۆلهتلىرىـ ــاتى ۋە   مۇسـ ــۇلمانالرنىڭ ھايـ ــدىغان، مۇسـ قىلىـ
بۇمـۇ  . دەستۇرىغا دائىر كىتاپالرنى يازىدىغان، ئوقۇيـدىغانالرنىڭ سـانى كـۆپهيگهن   

ــزلهتكهن   ــانزاس   -2010. ئامېرىكىلىقالرنىــڭ مۇســۇلمان بولۇشــىنى تې ــى ك يىل
شــهھرىدىكى تــۈرك مهدەنىــيهت مهركىزىــدە مۇســۇلمان بولغــانلىقىنى ئــېالن       

ــاق ت ــۇ ئ قىلغــان بىــر ئ رىقىــدىكى مۇســۇلمان افهنلىــك قىــزدىن ئاڭلىشــىمچه ئ
دۆلىتــى موروكوغــا ســاياھهتكه بېرىـــپ مۇســۇلمانالرنىڭ گــۈزەل ئهخالقىـــدىن،      

مهن ئوقۇۋاتقــان . ســاغالم ھايــات يولىــدىن تهســىرلىنىپ مۇســۇلمان بولغــانىكهن
ئۇنۋېرىستىتتىكى جامهدە يېڭىدىن مۇسۇلمان بولغـان ئـامېرىكىلىقالر پـات پـات     

بولۇپمۇ رامـازان مهزگىلىـدە مۇسـۇلمان بولغۇچىالرنىـڭ سـانى ئاالھىـدە       . يدۇئۇچرا
ــۆپ  ــۇدۇكـ ــك   . بولـ ــى يهرلىـ ــلىق مهنبهسـ ــۇلمانلىرىنىڭ ئاساسـ ــا مۇسـ ئامېرىكـ

ــلهر،    ــاھلىق تىــلهپ كهلگهن مۇســۇلمانالر ۋە مۇســۇلمان ئهللهردىــن سىياســىي پان
ــۈك مۇ   ــن ئامېرىكىــدىكى تۈرل ــا يهنه بىــر مهنبهســى ھهر قايســى ئهللهردى كاپاتالرغ

ئېرىشــكهن، ئوقــۇش پۈتكــۈزۈپ بــۇ يهردە قالغــان يــاكى ئوقۇۋاتقــان مۇســۇلمان       
بــاراك ھۈســهيىن ئوبامانىــڭ كىنىيهلىــك مۇســۇلمان دادىســى دەل  . ئوقۇغــۇچىالر
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ىكىنىـــڭ ئوتتۇرىســـدىن ئـــاپتۇبۇس يىلـــى يازنىـــڭ باشـــلىرىدا ئامېر2009-
بىــلهن ئــاۋال شــهرقىگه ئانــدىن جهنۇبىغــا بېرىــپ ئىككــى ھهپتىلىــك ســاياھهتته 

ئـۇ قىـز مېنىـڭ تېـبهتكه     . ئاپتۇبوسـتا بىـر قىـز بىـلهن تونۇشـۇپ قالـدىم      . بولدۇم
ئـۇ  . قوشنا بىر يهردىن كهلگهنلىكىمنى ئـاڭالپ ناھـايىتى ھاياجانلىنىـپ كهتتـى    

ئارزۇســى كهلگۈســىدە جىقــراق پــۇل تېپىــپ تېبهتنــى بۇددىســت بولــۇپ، ئۇنىــڭ 
يـول بـويى مهنـدىن تېـبهتكه دائىـر سـۇئالالرنى سـوراپ        . ساياھهت قىلىـش ئىـكهن  

يىلى يازدا ئورىگاندا يىغىنغـا قاتنىشـىۋېتىپ بىـر گـۆش يىـمهس      -2010. كهلدى
ــدىم   ــلهن تونۇشــۇپ قال ــز بى يىغىــن ئاخىرالشــقاندىن كېيىنكــى  . بۇددىســت قى

ــ   ئۆلتۈرىــۋېتهي دەپ شــۇنداق   . ۋىن بهكــال ئىچىمنــى ســىقتى  ســورۇندا بىــر چى
شــاپىلىقمىنى كۆتۈرۈشـــۈمنى بىـــلهرمهن، ســورۇندىكى باشـــقا ئـــامېرىكىلىقالر   

ئــۇالرچه چىۋىنمــۇ خــۇدا ياراتقــان جــانلىقكهن، ئۆلتۈرســهم  . چــۇرقىراپ كېتىشــتى
ــايمىش كـــۆزۈمگه ســـورۇندىكى ھهمـــمه ئـــامېرىكىلىقالر بۇددســـىتتهك     . بولمـ

بۇنىڭغــا قارىغانــدا ئامېرىكىــدا بۇددىســت بولمىســىمۇ لــېكىن . ىكۆرۈنــۈپ كهتتــ
ــايدۇ      ــۆپ ئوخش ــى ك ــارىغۇچىالر خېل ــوغرا دەپ ق ــلىرىنى ت ــۇالرنىڭ تهشهببۇس . ش

چۈنكى ئامېرىكىدىكى كۆپىنچه ئاشـخانىالردا گـۆش يىمهسـلهر ئۈچـۈن مهخسـۇس      
مهكتىپىمىزدىكــى ئوقۇغــۇچىالر ئاشخانىســىدىمۇ . يىمهكلىــك تهييارلىنىــدىكهن

قـاراپ باقسـام تامـاق ئـېلىش     . ش يىمهسلهرنىڭ تاماق ئالىدىغان يېرى ئايرىمگو
ــدۇ    ــم ئۈزۈلمهيـ ــۇچىالر دائىـ ــان ئوقۇغـ ــۈن تىزىلغـ ــۆش  . ئۈچـ ــدىكى گـ ئامېرىكىـ

, يىمهســلهر ھهتتــا گۆشــلۈك تائامالرنىــڭ گۆشــىنى ئېلىۋەتســىمۇ پــۇرىقى قالــدى 
 .دىكهنتۇخۇمنىمۇ يىمهيدىكهن، سۈتمۇ ئىچمهي. دەپ يىگىلى ئۇنىمايدىكهن
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كنىـڭ  ۈلۈدېموكراتىيه دېسـه كىشـىلهرنىڭ كـۆز ئالـدىغا ھهمـمه ئىـش كۆپچ      

مهنمـۇ باشـقىالرغا   . كېلىـدۇ  جهمىـيهت غـان  بولۇدۇئاۋاز بېرىشى، رازىلىقـى بىـلهن   
ــهندۈرەتتىم    ــپ شــۇنداق چۈش ــاددىيال قېلى ــان بىــر خهۋەر   . ئ ئامېرىكىــدا ئاڭلىغ

ئامېرىكىنىـڭ بىـر شـهھرىدە ئـاز بىـر      . ىڭ خاتاسـىنى تـۈزەتتى  مېنىڭ قارىشـىمن 
ــا     ــىۋەتلىك تارماقالرغـ ــدە مۇناسـ ــېلىش ھهققىـ ــجىد سـ ــۇلمان مهسـ ــۈك مۇسـ بۆلـ

ــۇ ئىشــنى شــۇ شــهھهردىكى خهلقنىــڭ   . ئىلتىمــاس ســۇنۇپتۇ شــهھهر باشــلىقى ب
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بــۇ شــهھهر يهرلىــك مۇســۇلمان ۋە . ئاۋازىغــا قويــۇپ ھهل قىلىشــنى قــارار قىلىپتــۇ
ۆچمهنلهر ئــاز، ئاھالىســى ئىچىــدە دىنســىزلىق يــايغىن بىــر شــهھهر مۇسـۇلمان كــ 

ــكهن ــقا    . ئىــــ ــنىڭ قولالشــــ ــجىد سېلىشــــ ــا مهســــ ــا قويۇلســــ ئهگهر ئاۋازغــــ
ــكهن  ــمهيدىغانلىقى ئېنىـــق ئىـ ــهھهر  . ئېرىشـ ــۇلمانالر شـ ــلهن مۇسـ ــۇنىڭ بىـ شـ

سـوت  . باشلىقىنىڭ قارارىنى قانۇنسىز دەپ قاراپ شهھهرلىك سـوتقا ئهرز سـۇنۇپتۇ  
اســى قانۇنىغــا ئاساســلىنىپ مۇســۇلمانالرنىڭ مهســجىد ســېلىش   ئامېرىكــا ئاس

ئامېرىكـا ئاساسـى   . ھوقۇقىنى مۇئهييهنلهشتۈرۈپ، ئاۋازغـا قويۇشـنى رەت قىلىپتـۇ   
ــى،      ــك بولۇش ــچه پهرزەنتلى ــى، نهچ ــىلهرنىڭ نهدە ياشىش ــدا كىش ــا تايانغان قانۇنىغ

ى قايســى دىنغــا ئىتىقــاد قىلىشــى، ئــۆز سىياســىي تهقــدىرىنى ئــۆزى بهلگىلىشــ 
خــۇدا ئاتــا قىلغــان مــۇقهددەس كىشــىلىك ھوقــۇق بولغاچقــا بــۇنى ئــاۋاز بېــرىش   

ــدىكهن      ــكه بولماي ــلهن چهكلهش ــولالر بى ــقا ي ــاكى باش ــلهن ي ــولى بى ــدە . ي نهتىجى
 .ئۇزاققا قالماي ئۇ شهھهرگه مۇسۇلمانالرنىڭ مهسجىدى بهرپا بولۇپتۇ
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ئارىســىدا ) ئىنــدىيانالر(ۋرۇپــا كــۆچمهنلىرى بىــلهن ئهســلى ئــامېركىلىقالر يا

ھايــاتلىق مهنبهلىرىنــى تالىشــىش كۆرىشــى ئهۋج ئالغــان چــاغالردا بىــر قىســىم   
ــى    ــالىرى يهرلىكلهرنــ ــىتىيان ئۆلىمــ ــڭ   «خرىســ ــىزالر، تهڭرىنىــ ــۇالر دىنســ ئــ

چمهنلىرى شـۇنىڭ بىـلهن ياۋرۇپـا كـۆ    . دەپ پهتىۋا چىقارغانىكهن »دۈشمهنلىرىدۇر
ــىپتۇ     ــازىتىگه ئېرىش ــى ئىج ــىنىڭ دىن ــرغىن قىلىش ــدىيانالرنى قى ــلى . ئىن ئهس

سانىلىشــى نهتىجىســىدە ئۇالرنىــڭ  »تهڭرىنىــڭ دۈشــمىنى«ئامېركىلىقالرنىــڭ 
تاۋاپخـانىلىرى كۆيــدۈرۈلۈپتۇ، كىتــاپلىرى نـابۇت قىلىنىپتــۇ، شــهھهرلىرى بهربــات   

ئهسـلى ئامېرىكىلىقالرنىـڭ    دەرىـ بىـر قىسـىم ياۋرۇپالىقالرنىـڭ نهزى   . قىلىنىپتۇ
ــىغا      ــلهردە تاۋاپخانىسـ ــۇ مهھهللىـ ــۇالر شـ ــا ئـ ــران قىلىنمىسـ ــرى ۋەيـ مهھهللىلىـ
ــدىكهن،     ــى ســاقالپ قالى ــدىكهن، تىللىرىن ــى داۋام قىلىۋالى ــپ دىنلىرىن يىغىلى
ــي    ــپ مىللىــ ــدىن پهخىرلىنىــ ــالغان ئهجداتلىرىــ ــارەتلهرنى ســ ــى ئىمــ قهدىمــ

ــۇلىرى  ــۈپتۇيغ ــدىكهن كۈچۈي ــر . كېتى ــېقىش، ۋەي ــىدە  چ ــالر نهتىجىس ان قىلىش
يىــراق چــۆللهرگه ســهپهر   ،بىــرى ؛ئهســلى ئامېرىكىقالرغــا ئىككىــال يــول قالغــان 
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ــتىش       ــىڭىپ كې ــا س ــاچه ھاياتق ــپ ياۋرۇپ ــهھهرلهرگه كىرى ــرى ش ــش، يهنه بى قىلى
ــكهن ــاق    . ئىـ ــانلىرى ئـ ــاقلىنىپ قالغـ ــازىر سـ ــڭ ھـ ــلى ئامېرىكىلىقالرنىـ ئهسـ

بهرپـا قىلغـان يېڭـى شـهھهرلهردىن     تهنلىكلهر ئىندىيان شـهھهرلىرى خارابىسـىغا   
ھازىر ئامېرىكىـدا خېلـى كـۆپ بـازار ۋە شـهھهرلهرنىڭ      . يىراققا قاچقانلىرى ئىكهن

. ئىسمى ھىندىيانچه بولسىمۇ ئادەتته بىرمـۇ ھىنـدىياننى تـاپقىلى بولمايـدىكهن    
مهســـىلهن، كـــانزاس شـــهھرىنىڭ ئىســـمى كـــانزا ئىنـــدىيانلىرىنىڭ تىلىـــدىن 

. ككـــى يىــل تــۇرۇپ بىرمـــۇ ئىنــدىياننى كۆرمـــۈدۈم   كهلــگهن بولســىمۇ مهن ئى  
ــىس      ــا تهس ــىڭتوندا ئهلچىخان ــدىيانالرغا ۋاش ــۈمىتى ھىن ــا ھۆك ــۈنكى ئامېرىك بۈگ
قىلىش، ئۆز رايۇنلىرىدا ئۆز قانۇنلىرىنى ئىجـرا قىلىـش، ئـۆزىنى ئـۆزى باشـقۇرۇش      
قاتـــارلىق ھوقـــۇقالرنى بېرىپتـــۇ، تـــارىخى خاتـــالىقى ئۈچـــۈن ھىنـــدىيانالرغا      

ــارتالپلمى ــتهلهي      يـ ــى بىـ ــچ قايسـ ــڭ ھىـ ــالهنكى بۇالرنىـ ــۇ، ۋەھـ ــۆلهم بېرىپتـ تـ
ھىنـــــدىيانالرنىڭ يوقالغـــــان تىلـــــى، دىنـــــى ۋە مهدەنىيىتىنـــــى ئهســـــلىگه  

 .كهلتۈرەلمهيدۇ، ئهلۋەتته
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ــدە ئىشــلهيدىغان چاغلىرىمــد   ا ئۇيغــۇرچىنى راۋان بىلىــدىغان گــې ئىچكىرى
ئــۇ ئــۆزىنى ماڭــا خهنســۇ دەپ    . غــانبولۇدۇزمهتدېشــىمىز همىلىلىــك بىــر خى ف

ــتىم   ــۇنداق بىلهتـ ــتۇرغاچقا شـ ــتىم  . تونۇشـ ــر قېـ ــتېتىبىـ مىزدە خهن ئۇنۋېرىسـ
. بولمىغان مىللهتلهردىن ئهمهلدارالرنى رىقابهتلهشـتۈرۈپ تـالالش يولغـا قويۇلـدى    

كۈتۈلمىگهنــــدە ئــــارىمىزدىن ئــــۇ ســــۆزگه چىقىــــپ ئــــۆزىنى ئۇيغــــۇر دەپ       
مهنــدەك ھهيــران . تــاس قالــدىم قاھقــاھالپ كۈلــۈپ تاشــلىغىلىتونۇشتۇرماســمۇ 

قالغۇچىالرنىــڭ چىقىشــىنى ئــۇ بــۇرۇنال پهملىگهنمــۇ قانــداق مىللىتــى دېــگهن   
. يهرگه ئۇيغۇر دەپ يېزىلغـان كىملىكىنـى ئاتـايىن ئىشـتىراكچىالرغا كۆرسـهتتى     

دەپ  شۇندىن كېيىن ئۇ نهپلىك يهرلهردە ئۆزىنى ئۇيغـۇر، نهپسـىز ئهھۋالـدا خهنسـۇ    
ئىچكىرىدە تـۇرۇش جهريانىـدا بهزىلهرنىـڭ ئۇيغـۇر بولغـانلىقى ئۈچـۈنال       . يۈرۈۋەردى

غانلىقىنى، ئۇيغـۇر ئوقۇغۇچىالرنىـڭ پهقهت ئۇيغـۇر بولغـانلىقى     ۇدۇئهمهلگه قويۇل
ــىي   ــۈنال سىياس ــئۈچ ــتۇرئۈگۈنۈش ــا  ۇدۇلۇكه ئۇيۇش ــۇر ئوقۇغۇچىالرغ غانلىقى، ئويغ

ــدا كۆچۈرۈ   ــاچقىال ئىمتىهانــ ــۇر بولغــ ــول قويۇل ئۇيغــ ــكه يــ ــانلىقىنى، ۇدۇشــ غــ
ــدىغانلىقىنى  ــىز قالىـ ــاچقىال باشقۇرۇقسـ ــۇر بولغـ ــۆرۈپ …ئۇغرىالرنىـــڭ ئۇيغـ كـ

ــاتتىم ــلهر   . ئازاپلىنـ ــاپىتىگه كىمـ ــڭ كاسـ ــالپال ئۇيغۇرلۇقنىـ ــدىن باشـ ــۇ چاغـ شـ
ۋاتىدۇ؟ دېــگهن مــاۋزۇ كالالمغــا ۈقېلىۋاتــدۇ؟ ھــاالۋېتىنى، ھــوزۇرىنى كىمــلهر ســۈر

ــاكى نهســهبى   ئامېرىكىغــا . ئىــدىكىرىۋالغــان  كېلىــپ كىشــىنىڭ مىللىتــى ي
سهۋەبلىك ھىـچ قانـداق ئهۋزەللىكـكه ئېرىشـهلمهيدىغانلىقىنى بىلىـپ يهتـتىم       

يىـــل تومـــۇزدىكى ۋەقه  -2009. ۋە يۇقـــارقى مـــاۋزۇنىمۇ ئۇنتـــۇپ كهتكهنىـــدىم   
 10ئانــام ۋە يــۈرەك باغىرلىرىمــدىن   -ون، تــور تاقىلىــپ ئاتــا  ىپــســهۋەبلىك تېل

ــاي،  ــاتتىم ئـــايغىچه خهۋەر ئااللمـ ــۇ . ئۇيغۇرلۇقنىـــڭ تـــاالپىتىگه قـــۇالققىچه پـ شـ
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كۈنلهردە ئۇيغۇرلۇقنىڭ ھـاالۋىتىنى بهخـۇدەك سـۈرۈۋاتقان ئىككـى سـاختا ئۇيغـۇر       
  .باال ھهققىدىكى ئۇچۇر يۈرۈكۈمنى ئهزدى

ىـرى ئـامېرىكىلىق بىـر جـۈپ ئهر ئايـال      يىلىشىچه، بىر قانچه يىلالر ئىلگدې
شـــــهھهرلهردە ئوغۇرلۇققـــــا  جۇڭگۇغـــــا ســـــاياھهتكه كېلىـــــپ ئىچكىرىـــــدىكى
ــۈپتۇ   ــۆزى چۈشـ ــا كـ ــۇر بالىالرغـ ــېلىنىۋاتقان ئۇيغـ ــه  . سـ ــتۇرۇش نهتىجىسـ سوراشـ

ــامراتلىق،     ــمىنىڭ نـ ــر قىسـ ــان يهنه بىـ ــمىنىڭ ئوغۇرالنغـ ــر قىسـ ــڭ بىـ بۇالرنىـ
يېتىملىك، ساھىپسىزلىق سـهۋەبىدىن ئالـدانغان بـالىالر ئىكهنلىكىـدىن خهۋەر     

ــۇ ــۇر ي  . تېپىپتـ ــۇالردا ئۇيغـ ــلهن ئـ ــۇنىڭ بىـ ــى  شـ ــدىن ئىككىنـ ــتىم بالىلىرىـ ېـ
ــۇ  ــويى تۇغۇلۇپتــ ــۋېلىش ئــ ــمىيهتلهرنى   . بېقىــ ــۇرەككهپ رەســ ــۇنچه مــ ــر مــ بىــ

ــدىن     ــۇر بالىـ ــپ ئۇيغـ ــتىگه كېلىـ ــۇ ۋىاليىـ ــۇالر ئاقسـ ــيىن ئـ ــدىن كېـ بېجىرگهنـ
ئاقســـۇدىكى مۇناســـىۋەتلىك . ئىككىنـــى بېقىـــۋېلىش ئىجـــازىتىگه ئېرىشـــىپتۇ

بـالىنى   »ئۇيغـۇر «ى ئىككـى  دائىرىلهر ئۇالرغـا ئـۈچ يـاش ۋە بهش يـاش ئهتراپىـدىك     
بالىالر ئامېرىكىغـا ئېلىـپ كېلىنگهنـدىن كېـيىن     . تونۇشتۇرۇپ قوشۇپ قويۇپتۇ

ــامېرىكى ــائ ــا تىل -لىق ئات ــڭ ئان ــا بۇالرنى ــۇر   ئان ــۈن ئۇيغ ــى ئۇنۇتماســلىقى ئۈچ ىن
ــۇپ ئــېالن بېرىپتــۇ   ــۇ ئىشــنى دەپ  . ئوقۇتقــۇچى تهكلىــپ قىلمــاقچى بول ــا ب ماڭ

گۇاڭجـۇدا ئۇيغـۇر بـالىالر بىـلهن     ) مهنىسـىدە  شـامال (بهرگۈچى تۈرك قىـز ئهسـىن   
ئـۇ بـۇ ئېالننـى    . ۋالغـانىكهن ۈنۈدوستلۇشۇپ ئۇيغـۇر تۈركچىسـىنى پىششـىق ئۆگ   

ئانىالرنىـڭ مۇالقاتىـدىن ئۆتـۈپ ئۇيغـۇرچه     -كۆرگهندىن كېيىن ئامېرىكىلىق ئاتا
ــ ــالپتۇئۈگۈتۈشـ ــۇنچه . نى باشـ ــىن شـ ــى  ئۈگۈتۈپئهسـ ــڭ تىلىنـ ــۇ بالىالرنىـ ــۇ بـ مـ

ــا كهل ــاپتۇ   ئۇيغۇرچىغ ــىراپ ق ــدىن گۇمانس ــڭ مىللىتى ــۈرەلمهي بالىالرنى ــر . ت بى
خهنســۇچه يوقــال  ( »گــۈن«كــۈنى دەرس ئــۆتكىلى كهلســه ئىككــى بــاال تهڭــال      

دەپ ۋارقىراۋاتقـۇدەك، خهنسـۇچه بىلىـدىغان ئهسـىنگه بـۇ سـۆز بهكمـۇ        ) مهنىسىدە
بــالىالر ئــۇنى بىلمىــدى دەپ تونــۇپ . يــۇ چانــدۇرماي قــاراپ تۇرۇپتــۇ-ئېغىــر كهپتــۇ

شۇنىڭ بىـلهن بـۇ ئىشـنى بالىالرنىـڭ ئانىسـىغا باشـقا       . خهنسۇچه تازا تىللىۋاپتۇ
ــۇرچه     ــۇپ ئۇيغ ــپ قوي ــته خهۋەر قىلى ــر تۈس ــبى ــۇ ئۈگۈتۈش ــتىپا بېرىپت . تىن ئىس

ــا  ــامېرىكىلىق ئاتـ ــتىپانىڭ    -ئـ ــاپتۇ، ئىسـ ــىمۇ ئاڭلىمـ ــۇنچه يالۋۇرسـ ــانىالر شـ ئـ
 .سهۋەبىنىمۇ چۈشهندۈرمهپتۇ

ــدىڭ؟   — ــهۋەبنى دېمىـ ــېمىگه سـ ــدەك  —نـ ــارازى بولغانـ ــورۇدۇم نـ . دەپ سـ
 )دېيىشىمىز »سهن«ئامېرىكىدا تۈرك قىز ئوغۇلالر (
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ــۇر دەپ ئىشــىنىدىكهن   — ــۇالرنى ئۇيغ ــامېرىكىلىقالر ئ ــۇ ئ ئىســمىنىمۇ . ئ
سـهنچه ئـۇالرنى ئۇيغـۇر ئهمهس دېسـهم، شـۇ      . دەپ قويۇپ بولۇپتۇ 2، ئۇيغۇر 1ئۇيغۇر

ــ    ــمۇ؟ ئىكك ــى زىدىلهنمهس ــڭ قهلب ــا ئانىنى ــۇم ئات ــالىنى  مهس ــتىم ب ــۇر يې ى ئۇيغ
ــا تــارتىپتۇ  ئامېرىكىــدىن ئاقســۇغا نهچــچه . بېقىــۋالىمىز دەپ ئــۇالر ئــۈچ يىــل جاپ

ئويالپ باقمامسهن، نهچچه يىل جاپـا تارتىـپ قىلغـان ئىشـىنىڭ     . قېتىم بېرىپتۇ
  قۇرۇق ئاۋارچىلىق بولغانلىقىنى بىلسه ئۇالر بهرداشلىق بېرەلهرمۇ؟

ــۇ شــهھهرگه  ئهســىن شــهرقى ســاھىلدىكى بىــر شــىتا  تتىن مهن تۇرۇۋاتقــان ب
ــۇپ كهلگهنىــكهن  ــايىن   . مېهمــان بول ــاڭالپ ئات مېنىــڭ ئۇيغــۇر ئىكهنلكىمنــى ئ

ماڭــا يۇقــارقى خهۋەرگه قوشــۇپ گۇاڭجــۇ كوچىلىرىــدىكى  . كۆرۈشــكىلى كىرىپتــۇ
ــلىرىنى دەپ بهردى ۋە    ــڭ ئېچىنىشــلىق كهچۈرمىش ــۇر بالىلىرىنى نارەســىدە ئۇيغ

ئـــابى، بىـــز ھىـــچ بولمىســـا ئاشـــۇ «. پ كهتتـــىســـۆزىنى داۋام قىاللمـــاي يىغـــال
ــا،    ــۇر نامراتلىرىغـــ ــگه ئهمهس، ئۇيغـــ ــهتكىمۇ ئىـــ ــامېرىكىلىقالردەك پۇرســـ ئـــ
يېتىملىـــرىگه، نارەســـىدەلهرگه ســـاھىپ چىقالمـــايمىز، يارىـــدەم قولـــۇمىزنى      

قانــداق قىلىمىــز ئــابى، قــولىمىزدىن دۇئــادىن . ســۇنغۇمىز بــار، يهتكــۈزەلمهيمىز
چارەسـىزلىك،  . چارەسـىزلىك يـۈرەكلهرنى يهنه قانـاتتى   . »باشقىسى كهلمهيۋاتىـدۇ 

ــالىق     ــۈزەل، مهســۇم، ئىلتىج ــدەك گ ــوي كۆزلىرى بولۇپمــۇ ئۇيغــۇر قىزلىرىنىــڭ ق
كــــۆزلهر ئالدىــــدىكى چارەســــىزلىك ئهرلىــــك غــــۇرۇرۇمنى، مهۋجۇدلۇقۇمنىــــڭ  

ــۋەتتى   ــا چىقىرى ــر تىيىنغ ــى بى ــان   ۈرۈكۆزل. قىممىتىن ــارامالپ ئېقىۋاتق ــدىن ت م
ــنى كۆرسهتمه ــتىم   ياش ــپ كهت ــا چىقى ــۈن تاالغ ــلىك ئۈچ ــۇ  . س ــاراي، نهگىم نهگه ب

تېــنىمال ئامېرىكىــدا، قهشــقهر كــۆزۈمگه كۆرۈنــۈپال تۇرىــدۇ؛ يېــتىمالر . بــارااليتتىم
ئېلىــپ «نــان دەپ يىغاليــدۇ، بىمــارالر جــان دەپ يىغاليــدۇ، بــاغالقتىكى نۇزۇگــۇم 

مـايمهن، يـا نىمجانغـا    مهن يا نانسـىزغا نـان ياقال  . دەپ ناله قىلىدۇ »قاچار ئهر بارمۇ
قـان بېــرەلمهيمهن، قولۇمــدىن كېلىــدىغىنى ئالدىمـدىكى مۇنــۇ تــۈرك قىزىــدەك   

 …قىزالرنىــڭ دەردلىــك نىداســى ئۈچــۈن ئۇالرغــا ئــۈن قېتىــپ يــاش تۆكــۈش        
ــدىن       ــى خىيال ــى مېن ــۇق ئهزىن ــان مۇڭل ــامغا توۋلىغ ــڭ نامازش ــتۇم ئهرقاننى دوس

تېتىۋاتقــان  نىنىــڭ ھــاالۋىتىنامــازدىن كېــيىن ئامېرىكىــدا ئۇيغۇرلۇق. ئويغــاتتى
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ــدىم      ــا قىل ــۇزاق دۇئ ــا ئ ــۇ بالىغ ــك خهنس ــى تهلهيلى ــى ئىكك ــى  . ھېلىق ــۇ ئىكك ئ
ىــت فبــالىغىال ئهمهس ئۇيغۇرنىــڭ ئــۆچمهس ئارمانلىرىــدەك كــۈۋەجهپ تۇرغــان نى

ــاغالردىن، ئۇيغۇرنىــــڭ    ــرى قۇچىقىــــدەك داال بــ ــانالردىن، ئۇيغۇرنىــــڭ كهڭــ كــ
ۋاتقـان  ۇنۇدىن رىزىقلىنىۋاتقـان، ھوزۇرل يىمىرىلمهس گهۋدىسىدەك غازىيـانه تـاغالر  

 .بارلىق ئىنسان ئهۋالدىغا ئالالھتىن ئىنساپ، ئادالهت ۋە قانائهت تىلىدىم
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 ئۇسسۇلىغا ئۆچ ئۇيغۇر قىزى
  

 ىنجـى يىلىــدا ھــۆررىيهت خـانىم بىــلهن  ئامېرىكىـدىكى ھاياتىمنىــڭ ئىكك 
facebook  )ــ ــدۇ دوستلىشــىش ۋە ئ ــورى، جۇڭگــۇدا ئېچىلماي ــا تونۇشــۇپ )االقه ت ت

تورالردا ئېالن قىلىنىۋاتقان ئامېرىكـا ھهققىـدىكى يـازمىلىرىم ھهققىـدە     . قالدىم
. كىتاپقــا ۋە مۇزىكىغــا بولغــان شــهيدالىق پــارىڭىمىزنى قىزىتتــى . پاراڭالشــتۇق

ىـــڭ ئورتاقلىشـــىش ئۈچـــۈن تورغـــا يـــولالپ قويغـــان ئۇسســـۇل  بىـــر كـــۈنى ئۇن
. شــلىرىنى بايقــاپ، كۆرۈپمــۇ باقمــاي ئاســتىغا باھــايىمنى مۇنــداق يــازدىم ۈنۈكۆر

دۇنيانىــڭ نهرىــدە بولســۇن خهقنىــڭ دېپىغــا ئۇسســۇل ئوينــاش ئۇيغۇرنىــڭ        «
ئۇسسـۇل ئوينىغانـدىن باشـقا شـهرەپلىك     . پىشانىسىگه پۈتـۈلگهن بولسـا كېـرەك   

گېــپىم ئېغىــر كهلــگهن بولســا كېــرەك  . »ڭىزنى ئهسلىيهلمهمســىز؟مىنــۇتلىرى
نـى ئېچىـپ تۇرىۋېـدىم    facebook بىـر كـۈنى  . خېلىغىچه باھايىمغـا ئۈندىمىـدى  

ــتېل ــدىىپـ ــتۇق . ون قىلـ ــپ پاراڭالشـ ــى ئېچىـ ــلى  . ئىكىراننـ ــان ئهسـ ــۇ چوكـ ئـ
ــۆچ ئىــكهن  ــۈرەك  . كىچىكىــدىن ئۇسســۇلغا ئ باشــالنغۇچتا ئوقۇۋاتقــان چېغىــدا ي

ســى قىلىنىــپ ئىچكىرىــدىكى مهلــۇم دوختۇرخانىــدا ياتاقتــا يېتىــپ   ئوپىراتسىي
ساقىيىپ دوختـۇردىن چىقىشـقا ئـاز قالغـان كـۈنلهردە بىـر مـوھىم رەھـبهر         . قاپتۇ

ــاپتۇ   ــۇپ قـ ــدىغان بولـ ــقا كېلىـ ــارەت قىلىشـ ــانىنى زىيـ ــا ۋە . دوختۇرخـ دوختۇرخانـ
رىــپ مـۇخپىرالر ئازسـانلىق مىلـلهت بىمارلىرىنىــڭ دوختۇرخانىنىـڭ ئىتىبـار بې     

داۋالىشى بىلهن ساقىيىپ كهتكهن، خۇشـاللىقتىن ئۇسسـۇلغا چۈشـۈپ كهتـكهن     
ئانىسـىمۇ رەھـبهر بىـلهن    -بۇ قىزنىڭ ئاتـا . شىنى داۋراڭ قىلماقچى بولۇپتۇۈكۆرۈن

ۋېلىش، ئۆسۈش، داڭـق چىقىـرىش قاتـارلىق بىـر يـۈرۈش نهپلىـك       ۈرەسىمگه چۈش
ــاقىۋەتنى تهســهۋۋۇر قىلىــپ قايتىشــقا ئالغــان بىلهتنــى    يانــدۇرىۋېتىپ قىزىغــا ئ
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ئـاخىرى كـۈتكهن كـۈن كېلىـپ ھېلىقـى مـوھىم       . كه باشالپتۇئۈگۈتۈشئۇسسۇل 
رەھــبهر قىزچــاق ئۇسســۇل ئويناۋاتقــان كېســهلخانىغا مۇنــداقال بىــر قــاراپ قويــۇپ 

ــاپتۇ ــا   . كېتىــپ ق ــۇرۇپ ھارغىنىغ ــۇق ســاقايماي ت ھۆررىيهتنىــڭ كېســهلدىن تول
مـۇزدەك جـاۋاپ ئۇنىڭغـا بهكمـۇ ئېغىـر      قارىماي قىلغـان تهييارلىقىغـا بېـرىلگهن    

ــۇ ــۆزىگه ۋەدە   . كهپتـ ــدىغانغا ئـ ــۇل ئوينىمايـ ــى ئۇسسـ ــلهن ئىككىنجـ ــۇنىڭ بىـ شـ
ئۇنى ئۇسسۇلغا ئۆچ قىلغـان ئىككىنجـى بىـر ئىـش ئۇنىـڭ تىـيهنجىن       . قىلىپتۇ

ــۈز بېرىپتــۇ ئۇنۋېرىســتېتىتوقۇمىچىلىــق  ــدىغان يىلــى ي شــۇ يىلــى . نى پۈتكۈزى
ــىن   ــىنجاڭ سـ ــى شـ ــۇر مهكتهپتىكـ ــڭ  مهزكـ ــۇچىلىرى مهكتهپنىـ ىپىنىڭ ئوقۇغـ

ــا     ــانىۋىي توقۇمىچىلىــق بازىســىغا پىراكتىكىغ ــر زام ــلهن بى ئورۇنالشتۇرۇشــى بى
سـىلهر پىراكتىكـا قىلمىسـاڭالرمۇ    «زاۋۇتتىكى مۇناسىۋەتلىك خـادىمالر  . بېرىپتۇ
پهقهت قىزلىــرىڭالر بىــزگه ھهپتىــدە بىــر ئۇيغــۇرچه ئۇسســۇل ئوينــاپ       . بولــۇدۇ

ــۇ گهپ . دەپتــۇ »لغــانلىق ئىســپاتى چىقىرىــپ بېرىمىــز بهرســىال پراكتىكــا قى ب
ئۇيغۇرلىقىغىمــۇ، ئۇيغــۇر ئۇسســۇلىغىمۇ ئــۆچ    . ھــۆرىيهتكه بهكمــۇ ھــار كهپتــۇ   

خىــزمهتكه چىققانــدىن كېــيىن بۇنــداق ھــار كېلىــدىغان ئۇسســۇل       . بولۇپتــۇ
پ خىـــزمهتتىن جـــاق تويغـــان ۈنـــۈئوينـــاش مهجبـــۇرىيىتى ئىدارىـــدە تـــوال يۈكل

 .كۈنلىرىمۇ بولۇپتۇ
 ئىدارىڭىزدە سىزدىن باشقا ئۇيغۇر يوقمىدى؟ —
بار، مېنىـڭ مۇشـۇ شـوخ، ئوچـۇق مىجهزىـم، ئۇيغـۇر بولغانـدىكىن يامـان          —

 .ئهمهس چىرايىم ۋە ئۇسقىنىمنىڭ دۈشمهنلىكى بولمامدۇ
شــــۇنداق قىلىــــپ ئامېرىكىغــــا ئۇسســــۇل دېگهننــــى ھهرگىــــز       —

  !ئوينىمايدىغانغا كهلگهنتىم دەڭ
&G�! �0 H�!��  ��(�S5���6 ;�  

ئامېرىكىغـــا ئېـــرىگه ئهگىشـــىپ كهلـــگهن ھـــۆرىيهت يېڭـــى كهلگهنـــدە       
ــالئېنگىلىزچىنــى ز ــدۇق ادى ــر يىلغــا قالمــاي ئىنگىلىزچىنــى  . بىلمهيدىكهن بى

پ نۇتـــۇق كۇلۇپلىرىغـــا قاتنىشـــىپ ئۇيغـــۇر مهدەنىيىتىنـــى      ۈنـــ ۈپۇختـــا ئۆگ
ىڭ ئهڭ ئــۇ ئۇيغــۇرنى تونۇشــتۇرۇش جهريانىــدا مۇزىكــا ۋە ئۇسســۇلن. تونۇشــتۇرۇپتۇ

شــۇنىڭ . ئۈنۈملــۈك، ئهڭ بىۋاســته تونۇتــۇش چارىســى ئىكهنلىكىنــى بايقــاپتۇ     
بىلهن ۋەتهندىن ئۇيغۇر چالغۇلىرىنى بىـر بىـرلهپ ئهكهلـدۈرۈپ، ئـۆزى چېلىشـنى      

پ ئامېرىكىلىقالرغـــــا مۇزىكىنىـــــڭ ســـــېهىرى ئـــــارقىلىق ئۇيغـــــۇر ۈنـــــۈئۆگ
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ــىتىگه ئېرىشــىپتۇ   ــىز چۈشــهندۈرۈش پۇرس ــى تهرجىمانس ــۇل  .مهدەنىيىتىن ئۇسس
ــا   ئۈگۈنــــۈپ ــامېرىكىلىق خوشــــنىلىرىنىڭ بالىلىرىغــ ــقا ئــ ئۆزىنىــــڭ ۋە باشــ

ــۇئۈگۈتۈپ ــه      . ت ــپ كهلس ــازبولۇپ يىغى ــۇ ئ ــۇرالر بهكم ــدا ئۇيغ ــاغالردا ئامېرىكى ئۇچ
دا  National Mall بىــر يىلــى ۋاشــىڭتوندىكى. نهچــچه يــۈزال ئــادەم باركهنــدۇق 

. ملىتىپتــــۇ غانلىقىــــدىن خهۋەر تېپىــــپ تىزى بولۇدۇيىللىــــق كونســــىرىت  
كونســىرىتقا ئاساســهن كهســپىي تهربىــيه كــۆرگهن ســهنئهتكارالر تىزىمالتقــان       
بولــۇپ، كهســپىي ســهنئهتكارى ئهڭ كــۆپ بولغــان خهنســۇالرغا ئهڭ چــوڭ ســهھنه  

ھــۆررىيهت كهســپى ســهنئهتكار بولمىغــانلىقى، ئۇنىــڭ ئۈســتىگه . بېــرىلگهنىكهن
غـانلىقى ئۈچـۈن ئۇنىڭغـا    ئۇيغۇرالر بۇرۇن بۇنـداق كونسـىرىتقا قاتنىشـىپ باقمى   

ــتۇرۇلۇپتۇ  ــهھنه ئورۇنالشــــ ــك ســــ ــۇل «. ئهڭ چهت ۋە ئهڭ كىچىــــ مهن ئۇسســــ
لـېكىن مهن ئۇسسـۇلۇمنى نهچـچه    . ئويناۋاتقىنىمدا ئهتراپىمـدا ھىچكىـم يـوقتى   

چــۈنكى بۇنــداق دۇنيانىــڭ . مىــڭ تاماششــابىن كۆرۈۋاتقانــدەك تۇيغــۇدا ئوينــۇدۇم
ۇسسـۇلىنى ئوينـاش پۇرسـتى ئـون     سىياسىي مهركىزى بولغـان شـهھهردە ئۇيغـۇر ئ   

كىشــىلهرنىڭ . نهچــچه مىليــۇن ئۇيغۇرنىــڭ ئىچىــدىن ماڭــا نىســىپ بولغانىــدى 
ئىككـى  . دىققىتىنـى قوزغـاش ئۈچـۈن سـهھنىدىن چۈشـۈپ كوچىـدىمۇ ئوينـۇدۇم       

ئىككــى كۈنــدىن كېــيىن تاماششــابىنالر . كــۈن شــۇنداق يوســۇندا داۋام قىلــدىم
. ن بـۇرۇن چـوڭراق سـهھنىگه چىقـتىم    ئۈچىنجى كۈنى چۈشتى. بارغانچه كۆپهيدى

ئـــــادەملهر توپىنىـــــڭ ئاساســـــهن مهن تهرەپـــــكه ئاغقـــــانلىقىنى كـــــۆرگهن      
. تهشــكىللىگۈچىلهر ئۇزاققــا قالمــاي ئهڭ چــوڭ ســهھنىنى ماڭــا تهيىــنلهپ بهردى

ــى      ــى مهن ئهمهس، بهلك ــپ قىلغىن ــىلهرنى جهلى ــدىمكى كىش ــۇنى بايقى مهن ش
ىزنىڭ نهچـچه مىـڭ يىللىـق تارىخىـدا     مۇنهۋۋەر ئۇيغۇر مهدەنىيىتى، ئهجـدادلىرىم 

ــۇنى بوشاشــماي ئىزچىــل داۋام  . تاۋالنغــان ئۇيغــۇر ســهنئىتى ئىــدى  ــز پهقهت ئ بى
ــان بىـــزدە   ــاقال دۇنيانىـــڭ كـــۆزى ھامـ ــز . بولـــۇدۇقىاللىسـ شـــۇڭا مېـــنىڭچه، بىـ

بىــز باشــقىالرنىڭ  . مهدەنىيىتىمىزنــى جهۋالن قىلىــدىغان ســهھنىگه مۇھتــاج   
پهقهت پۇرســهتال . ش ئۈچــۈن پۇرســهتكه مۇھتــاجدىققتىنــى قۇزغــاش، قايىــل قىلىــ

كهن، ئـــۆزىمىز الھىـــيهلىگهن، ئـــۆزىمىز چىقىشـــنى خالىغـــان ســـهھنىال بولـــۇدۇ



224 
 

كهن بــوۋىلىرىمىزدىن قالغــان تهۋەرۈكلىرىمىــز بىــلهن دۇنيانىــڭ كــۆزىنى بولــۇدۇ
  ».يهنه قاماشتۇرااليمىز

يغـۇر  ته ئۇجهمىيهتـ ئۇسسۇلغا سـېلىنغان، ئۇسسـۇل ئويناشـقا مهجبۇرالنغـان     
ــنلىككه     ــلىق ئهركىـ ــاش ئوينىماسـ ــۇل ئوينـ ــان؛ ئۇسسـ ــۆچ بولغـ ــهنئىتىگه ئـ سـ

ته ئۇسســـۇلچىلىقنى تاللىۋالغـــان ھۆرىيهتنىـــڭ گهپلىـــرى جهمىيهتـــئايالنغـــان 
يىلـالردا دىيارىمىزغـا كهلـگهن قـازاق     –1860. ھېلىمۇ قۇالق تۈۋۈمدىن كهتمهيدۇ

ال بولسـا ئۆزىنىـڭ   مۇ ئۇيغۇرالرنىـڭ پهقهت پۇرسـهت  وفساياھهتچىسى چوقان ۋەلىخان
قوشــنا تــۈرك تىللىــق قېرىنداشــلىرىدىن ئېشــىپ كېتىشــكه قــادىرلىقىنى        

بىــــزگه مهدەنىيىتىمىزنــــى جــــارى . ھــــۆرىيهت تــــوغرا ئېيتىــــدۇ. يازغــــانىكهن
قىلىدىغانغا، مهۋجـۇدلىقىمىزنى نامـايهن قىلىـدىغانغا پۇرسـهت كېـرەك، سـهھنه       

ھوقـۇقى ۋە پۇرسـىتىگه   سهھنىنى ئۆزىمىز اليىهىلىشـىمىز، اليىهىـلهش   . كېرەك
 .تولۇق ئېرىشىشىمىز كېرەك

   



 
 

225 
 

  

�3��F� �'��� �3��G �,��/ +�&�1C�/ 
 
  

بـۇ  . دېـگهن تهمسـىل بـار    »قازاننىڭ قۇلىقى ھهمـمه يهردە تـۆرت  «ئۇيغۇرچىدا 
ــىلگه ئۇل ــۇتهمس ــدىغىنى ۇن ــۆز    «پ كېلى ــاش، ئ ــاڭ ئوخش ــگه بارس ــڭ نهرى دۇنيانى

باشـالنغۇچتا ئوقۇۋاتقـان   . بولـۇدۇ سـه  دېـگهن خۇال  »يۇرتقا يېتىدىغان ھىچ يهر يوق
ــهھهرلهرنى        ــالىق ش ــاي قات ــا، قارىم ــۈرۈمچى، غۇلج ــۇغقىنىمىز ئ ــر ت ــدا بى چېغىم

قازاننىـڭ قـۇلىقى ھهمـمه يهردە تـۆرتكهن، دۇنيـادا ھىـچ بىـر        «چۆرگىلهپ كېلىـپ  
شـۇندىن كېـيىن   . دەپ قايتىـپ كهپـتىكهن   »يۇرت بىزنىڭ ئوپالغـا يهتمهيـدىكهن  

ــا  ــۇ  ســــهبى قهلبىمــــدە دۇنيــ ــال شــ ــلىقتهك، ئوپــ ــۇ كۆرۈمســــىز قاقاســ تولىمــ
ــدى    ــدەك بىلىنگهنى ــر يېشــىللىق ئارىلى ــردىن بى شــۇندىن . قاقاســلىقتىكى بى

ــوڭ        ــهنچىدە چ ــگهن چۈش ــۇرت دې ــىل ي ــويىچه ئهڭ ئېس ــا ب ــالنى دۇني ــيىن ئوپ كې
ــانى بهتبهشـــىرەلىككه ســـىمىۋۇل  . بولـــدۇم ــۈزەللىككه تاشـــقى دۇنيـ ئوپـــالنى گـ

ــپ  ــى چــوڭ قىلغــان موھىتنىــڭ    ۋالغىنىم مېنىــڭ ئهچۈشــۈنۈقىلى مهس مېن
ــۋەتته  ــالىقى ئهل ــوڭ    . خات ــدە قهشــقهردىكى چ ــتىم قهشــقهردىكى كۈنلىرىم ــۇ قې ب

ــرانالردا  ــڭ  «، »بىزنىــڭ شــىجاڭ ياخشــى جــاي  «ئىكى ــال بىزنى ــۈزىلى يهنى ئهڭ گ
دېــگهن خهنســۇچه ناخشــىالرنىڭ ھهر كــۈنى ياڭراۋاتقىنىغــا دىقــقهت   »شــىىنجاڭ
ىى ئــــۆزىنى مۇئهييهنلهشتۈرۈشــــنىڭ باشــــقىالرنى ئىنكــــار قىلىشــــ. قىلــــدىم

ۋاستىســى قىلىۋالغــان جوڭگــۇچه تهشــۋىقات يهنه نۇرغــۇن ســهبىلهرنى قازاننىــڭ    
ھالىــڭ ئهڭ ياخشــى، دەپ تهربىيىلىمهكــته -قــۇلىقى ھهمــمه يهردە تــۆرت، يۇرتــۇڭ

دېـگهن بـۇ تهمسـىل بىـرى،      »قازاننىڭ قۇلىقى ھهممه يهردە تۆرت«دېمهك، . ئىدى
ئهڭ ئېسـىلى بىزنىــڭ يـۇرت، شــۇڭا جاھـان كېزىشــنىڭ    دۇنيــادا «ئېڭىمىزدىكـى  
ــوق  ــاجىتى ي ــدۇ   ” ھ ــس ئهتتۈرى ــهنچىنى ئهكى ــنمه چۈش ــگهن بېكى ــرى . دې يهنه بى

ــاش “ ــمه يهر ئوخشـ ــادا ھهمـ ــىتىدۇ   »دۇنيـ ــنى يانسـ ــان قاراشـ ــگهن بۇرمىالنغـ . دېـ
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ئۈچىنجىســى رەڭلىــك كــۆزەينهك تاقىۋېلىــپ دۇنيــا رەڭلىــك دەپ قارايــدىغان       
  .ۇئىددىيىنى ئاشكارىاليد

  مېنى ساقچى ئىزلهپ كهلدى: ئانامنىڭ نهزىرىدىكى ساقچى
ــۆيگه تېل  ــر كــۈنى ئ ــبى ــا، مېنــى بۈگــۈن ســاقچى  «ون قىلىــپ ئانامغــا ىپ ئان

ئانامنىــــڭ . ئانامنىــــڭ ئـــۈنى ئۆچــــۈپال كهتتـــى  . دېۋىـــدىم  »ئىـــزدەپ كهپتــــۇ 
قهشـــقهردە . يىغالمســـىراۋاتقانلىقىنى ئۇقـــۇپ دەرھـــال گهپنـــى يۆتكىـــۋەتتىم    

نىـــڭ نهزىرىـــدە ســـاقچىنىڭ ئىـــزدەپ كېلىشـــى ئىنتـــايىن      ياشـــاۋاتقان ئانام
قورقۇنچلـــۇق بىـــر ئىـــش بولـــۇپ ئاللىقانـــداقتۇر بىـــر پىشـــكهللىكتىن دااللهت 

ــدۇ ــال    . بېرى ــزدەپ كېلىشــى تولىمــۇ نورم ــدا بىرســىنى ســاقچىنىڭ ئى ئامېرىكى
ــش ــهھهرنىڭ     . ئى ــى ش ــش ئۈسكۈنىس ــۇم قىلى ــاقچىغا مهل ــدا س ــىز ئهھۋال تۇيۇقس

ــدەك ھهمـــ  ــۆزگه كۆرۈنگىـ ــۇپكىنى  كـ ــۇپ كونـ ــتۇرۇلغان بولـ ــرىگه ئورۇنالشـ مه يېـ
ــۆتمهي ســاقچى ھــازىر    ــۇت ئ ــۇدۇباسســىال مىن ــۇم  . بول كىشــىلهرمۇ ســاقچىغا مهل

قىلىشقا شـۇ قهدەر خۇشـتاركى ئـاچقۇچىنى ئۆيىـدە ئۇنتـۇپ قالسـا، يولـدا مهسـت         
لهلهڭشىگهن بىرسىنى كۆرسه، قارىغۇچىسـىز ئويناۋاتقـان بىـرەر كىچىـك بـالىنى      

ــا دەر ــىدۇ  بايقىس ــۇم قىلىش ــاقچىغا مهل ــال س ــتانه،   . ھ ــپ دوس ــاقچىالرمۇ ئاجايى س
ئامېرىكىـدا تۇرغـان يىلـالردا    . هڭلىمىسىڭىزال قوپـاللىق قىلمايـدۇ  تپهقهت قورال 

بىـر قېـتىم بـۇرۇنقى قوشـنامنىڭ نهگه     . مېنى ئىككى قېـتىم سـاقچى ئىزدىـدى   
ىــپ يهنه بىــر قېــتىم يهســلىدە قېل. كــۆچكهنلىكىنى سوراشــتۇرۇغىلى كېلىپتــۇ

 .قالغان قىزىمنى ئهكىلىپ قويغىلى كېلىپتۇ
يىلى كۈز ئايلىرىنىـڭ بىرىـدە ئۇقۇشماسـتىن قىـزىم يهسـلىدە بىـر        2010-

ونـۇمنى ئېتىـپ   ىپمهن ئايـالىمنى ئـالغىلى بارىـدۇ، دەپ تېل   . سائهت تۇرۇپ قـاپتۇ 
ئايــالىم قىــزىم ئىككهيلهننــى يهســلىدىن . لېكســىيه ئــاڭلىغىلى كېتىپــتىمهن

. ه كهتــكهن بولســـا كېــرەك، دەپ ئىشــىغا مهشــغۇل بولۇپتـــۇ    كېــيىن بىــر يهرگ  
. ئىككىلىمىزدىن خهۋەر بولمىغاچقـا يهسـلىدىكىلهر سـاقچىغا خهۋەر قىلىشـىپتۇ    

مهن لېكسىيهدىن چىقىپ ئۆيگه بارغاندا ساقچى بـاالمنى ئـۆيگه ئاپىرىـپ قويـۇپ     
 مېنىڭ ئاغزىمدىن بولغـان ۋەقهنـى تهپسـىلى ئـاڭالپ    . مېنى ساقالپ تۇرغانىكهن

  .خاتىرە قالدۇرغاندىن كېيىن رەخمهت ئېيتىپ كېتىپ قېلىشتى
ئانامنىــڭ ســاقچىنىڭ ئىــزدەپ كهلگىنىــدىن قورقــۇپ كېتىشــى دۇنيانىــڭ   

 ئوخشـــــۇتۇپھهمـــــمه يېرىـــــدىكى ســـــاقچىنى قهشـــــقهرنىڭ ســـــاقچىلىرىغا  
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قالغانلىقىدىن، يهنـى قازاننىـڭ قـۇلىقىنى ھهمـمه يهردە تـۆرت دەپ قالغىنىـدىن       
ــان ــۇدا م. بولغـ ــۇچى ئهمهس    جوڭگـ ــۇالزىمهت قىلغـ ــا مـ ــۆزىنى پۇقراغـ ــۇرالر ئـ همـ

بۇنىـڭ ئهكسـىچه ئامېرىكىـدا    . پۇقرانىڭ باشقۇرغۇچىسى، خوجـايىنى دەپ قارايـدۇ  
ــڭ     ــۇالزىمهتچىلىرى، خهلقنى ــڭ م ــرى بولغــان ســاقچىالر پۇقرانى ــڭ بى مهمۇرالرنى

شـــۇڭا پـــۇقرا بىـــلهن ســـاقچى ئارىســـىدا قورقـــۇش، . لىرىـــدۇر»چاكـــار«ھهقىقـــى 
  .مۇناسىۋىتى مهۋجۇد ئهمهسقورقۇتۇش 

  ئامېرىكا ئۆزىگه پايدىلىق تهشۋىقاتنى تارقىتامدۇ؟: قهشقهرچه ئامېرىكا
ــدىن      ــىلهرنىڭ ئاغزىـ ــيىن كىشـ ــدىن كېـ ــپ كهلگهنـ ــدىن قايتىـ ئامېرىكىـ
ئامېرىكـــا ھهققىـــدە مهن ئامېرىكىـــدا تـــۇرۇپ ئـــاڭالپمۇ باقىمىغـــان تولىمـــۇ       

بىــــر قىســــىم . كهلــــدىم قىزىقــــارلىق، بىــــمهنه، ئهپســــانىۋىي خهۋەرلهرگه دۇچ
ــۆگهنگهن   ــقهردە ئـ ــانلىرىمنى قهشـ ــاغىنىلهر يازغـ ــاكىتالر«ئـ ــار  »پـ ــلهن ئىنكـ بىـ

مېنىــڭ ئامېرىكــا ھهققىــدە يازغــانلىرىم ئىككــى خىــل ئــاغىنىلهرگه . قىلىشــتى
بىــرى پارتىكومغــا ئىشــلهيدىغان كــادىر، كومۇنىســت بــۇرادەرلهرگه يهنه  . ياقمــاپتۇ

ــدار،   ــلهيدىغان دىنـ ــجىدكه ئىشـ ــرى مهسـ ــالرغا  بىـ ــۇلمان قېرىنداشـ ــر . مۇسـ بىـ
تقا تهربىيىلهنگىلــــى ېئــــاغىنىمىز بېيجىڭــــدىكى بىــــر داڭلىــــق ئۇنۋېرىســــت

ــدى ــتىن . كهتكهنىــ ــارىدىكى «تهربىيىلىنىشــ ــا يهر شــ ــهنت  80ئامېرىكــ پىرســ
ئاھــالىنى ئهخــلهت ئاھــاله ھىســاپاليدىكهن، بــۇ مهســىلىنى ھهل قىلىــش ئۈچــۈن  

ــلهن   ــولى بى ــك   بىــرى ۋاكســىنا ئېكىســپورت قىلىــش ي ئىنســانالرنىڭ پهرزەنتلى
بولــۇش ئىقتىــدارىنى يوقۇتىــدىكهن، يهنه بىــرى بىــر قــانچه قېــتىم تېرىغانــدىن   
ــلهن      ــولى بى ــۇرۇق ئېكىســپورت قىلىــش ي ــدىغان ئ ــا ھوســۇل بهمهي كېــيىن قايت
ــاچ قويــۇپ يوقۇتىــدىكهن، ئۈچــۈنجى بىــرى دۇنيــادىكى بۆلگــۈنچى    ئىنســانالرنى ئ

ــارقىلىق ئىن   ــۇرۇش ئ ــولالپ ئ ــۈچلهرنى ق ــدىكهن ك ــانالرنى يوقۇتى ــدەك  »س دېگهن
مهن ئامېرىكىدا مۇنـداق قىلىشـىنىڭ قانۇنغـا خىـالپ     . گهپلهرنى كۆتۈرۈپ كهپتۇ

ئىكهنلىكىنـــى، ئامېرىكـــا دەرســـخانىلىرىدا نورمـــال بىـــر ئىنســـاننىڭ بۇنـــداق  
ــدۇم  ــران . دەرســنى ســۆزلىمهيدىغان ۋە ئاڭلىمايــدىغانلىقىنى دەپ قوي مېنــى ھهي

له ئولتۇرغانالرنىـڭ ھهممىسـى دېگـۈدەك ئامېرىكىنىـڭ     قالدۇرغىنى سورۇندا بىلـ 
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 .شۇنداق قىلىدىغانلىقىغا ئىشىنىدىكهن
ئىنســانالرنى يوقۇتــۇش  . قــانۇن دېــگهن ئېقــى قهغهز قارىســى ســىياھ     —

سىياســهت دېــگهن ھامــان قانۇنــدىن . ئامېرىكىنىــڭ مهخپىــي دۆلهت سىياســىتى
ــدۇ  ــ  . ئۈســتۈن تۇرى ــه ق ــى كهلس ــامېرىكىلىقالرمۇ ۋاقت ــۇڭا ئ ــكه  ش ــر چهت انۇننى بى

 .قايرىپ قويۇدۇ
ســېنىڭ ئامېرىكــدا بۇنــداق خهۋەرنــى ئاڭلىمىغىنىــڭ بــۇ ئىشــنىڭ        —

ئامېرىكىــدىمۇ تهشــۋىقات بۆلــۈمىگه ئوخشــايدىغان  . يوقلــۇقىنى چۈشــهندۈرمهيدۇ
ــار ــۆزىگه پايــدىلىق تهشــۋىقاتنى تارقىتىــدۇ . ئورگــانالر ب ــامېرىكىمۇ ئ ئۇالردىمــۇ . ئ

بۇنــداق خهۋەرلهر پهقهت پــارتىيه مهكتهپلىرىــدە . ارچوقــۇم پــارتىيه مهكتهپلىــرى بــ 
 .شۇڭا سېنىڭ بىلمهسلىكىڭ ئېنىق. دۇۈنۈتهربىيهلهنگهن كادىرالرغىال سۆزل

. ئامېرىكا ھـازىر لېـۋىيهدە ھۆكـۈمهتكه قارشـى توپـۇالڭچىالرنى يۆلهۋاتىـدۇ       —
ا ى رەھبهرلىكىدە بىر ئوبدان ياشـاۋاتقان خهلقنـى توپۇالڭغـ   افيىلدىن بېرى كاز 41

 سهنچه بۇمۇ يالغانمۇ؟. كۇشكۇرتۇپ لېۋىيهنىڭ مۇقۇملىقىغا تهھدىت سالدى
ئامېرىكىـدا  . دۆلىتىمىز ھازىر دۇنيا بويىچه ئىككىنچـى چـوڭ بـاي دۆلهت    —

ــادەم دېمــوكراتىيه     ــارتىيه بولمىغاچقــا، ھهمــمه ئ كومپــارتىيهدەك بىــر كۈچلــۈك پ
ــىگهچكه ئامېرى    ــهنىمىگه دەسسـ ــۆز سـ ــپ ئـ ــايرىقىنى كۆتۈرىۋېلىـ ــا بـ - 2008كـ

ئامېرىكــا ئهمــدى   . يىلــدىكى ئىقتىســادى كىرزىســقا بهرداشــلىق بېرەلمىــدى     
ــتى ــا    . تۈگهشـ ــدىغان بولسـ ــۈچىلهرنى قولاليـ ــدىكى بۆلگـ ــز ئامېرىكىـ دۆلىتىمىـ

  …ئاللىقاچان پارچىلىنىپ كهتكهن بوالتتى
الھنىــڭ ئامېرىكــا ئال«ئۇالرنىــڭ ئاغزىغــا تــاقهت قىلىــپ شــۇنچه قــاراپمۇ      

مهنـــچه شـــۇ . دېـــگهن گهپلهرنـــى ئاڭلىمىـــدىم »يتاندۈشـــمىنى، ئامېرىكـــا شـــه
ــكهن   ــۇ قوشــۇلۇپ كهت ــر ئۇيغۇرنىــڭ كاللىســىغا  بولســا گهپلهرم قهشــقهردىكى بى

ــوالتتى    ــكارىالنغان ب ــۇق ئاش ــددىيهلهر تول ــان ئى ــادىر   . قاچىالنغ ــۇالر ك ــم ئ بهلكى
بولغاچقا دېگۈسـى بولسـىمۇ ئـاخىرقى دىنغـا ئاالقىـدار جـۈملىلهرنى دېيىشـتىن        

. مهن ئـۇالر بىـلهن بـۇ ھهقـته تاالشـمىدىم     . لغـان بولۇشـى مـۇمكىن   ئىهتىيات قى
ــۈنكى ئۇالرنىــڭ كاللىســىغا تهشــۋىقات بۆلــۈمى، پــارتىيه مهكتىپــى، كــادىر،        چ

ــش   ــازات قىلى ــددىيهنى ئ ــهت، ئى ــكهن  …سىياس ــىڭىپ كهت ــالغۇالر س ــگهن ئات . دې
ن ئۇالرنىڭ نهزىرىدە قازاننىـڭ قـولىقى ھهمـمه يهردە تـۆرت بولـۇپ، ئاخبـارات دېـگه       

ــۆز   ــگهن ســ ــۋىقات دېــ ــقهردىن   . تهشــ ــا قهشــ ــدىكى ئامېرىكــ ــڭ قهلبىــ ئۇالرنىــ
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ــر يهر ــدىغان بى ــى قهشــقهرچه تهســهۋۋۇر   . پهرقلهنمهي ــمه يهرن ــادىكى ھهم ــۇالر دۇني ئ
ــدۇ ــدىغان، ئىنســاننىڭ    . قىلى ــا ئىنســان ئىددىيســى ســهۋەبلىك جازاالنماي ئۇالرغ

ــارقىتىش،    ــارلىق ق…ئىتىقــاد، تهشــكىللىنىش، نامــايىش قىلىــش، ئىــددىيه ت ات
دىغان، ئىنسـاننىڭ  ۇلۇئالالھ ئاتا قىلغـان مـۇقهددەس ھوقـۇقلىرى مـۇتلهق قوغـد     
ش ھوقــــۇقى چۈشــــۈنۈدۇنيــــانى ۋە دۆلهتنــــى تهرەپســــىز ئاخبــــارات ئــــارقىلىق 

. غان بىر دۆلهتنىڭ مهۋجۇدلۇقىنى ئـاڭلىتىش بهسـى مۈشـكۈل   ۇدۈكاپالهتلهندۈرۈل
ككه ۈلـ ۈچنغـا ئۇيغـۇن، بۆلگۈ  كنىـڭ قانۇن ۈلۈئۇالرغا ئامېرىكىـدا قورالسـىز بۆلگۈنچ  

ــهندۈرۈش       ــى چۈش ــالپ ئىكهنلىكىن ــا خى ــڭ قانۇنغ ــق ھهرىكهتنى ــى قوراللى قارش
ــۇمكىن ئهمهس ــدە  . م ــڭ نهزىرى ــۈنكى ئۇالرنى ــۇلىقى  «چ ــڭ ق ــمه يهردە قازاننى ھهم

  .»تۆرت
  ئۇيغۇردىنمۇ ئامېرىكا پىرىزدېنتى چىقسۇن

ــېكهت بېيجىڭغــا چۈشــتۈم   ىكى بېىجىڭــد. ئامېرىكىــدىن قايتىــپ تــۇنجى ب
دوستالرنىڭ مېهىرلىك قۇچاقلىرىدىن ۋەتهننـى ھىـدالپ ھىجرانلىـق ھىسـالرغا     

دوسـتالرنىڭ كـۆپى كـۆزلىرىگه، قۇالقلىرىغــا    . ئـازراق بولسـىمۇ تهسـكىن تــاپتۇق   
ئۇالرنىــڭ بهزىلىــرى يازغانلىرىمغــا قــاراپ مېنــى ئهمــدى  . ئىشــهنمهي قېلىشــتى

دوســـــتالرنىڭ ئهســـــلىدە مهن . قايىتىـــــپ كهلمهيـــــدۇ، دەپ ئويالشـــــقانىكهن
، دېـگهن ئىشـهنچته بولسـىكهن دەپ    »قايتىـپ كېلىـدىكهن  «يازغانلىرىمغا قـاراپ  
ــانتىم  ــان قىلغ ــدۇرغىنى     . ئارم ــاڭ قال ــى ت ــۈنى مېن ــۇنجى ك ــگهن ت ــپ كهل قايتى

قايتىــپ كېلىــپ نېمىمــۇ قىــالر  «ئۇيغۇرالرغــا خېلــى مهشــهۇربىر دوســتۇمنىڭ  
بىـز بـۇ   . ايتىـپ كېـتىڭالر  بولسا ئىككى ئاي ئوبدان ئارام ئېلىـپ ق . بولغىيدىڭالر

ســىله قايتىــپ بېرىــپ ئېنگىلىــزچه كىتــاپ يېزىــپ . يهردە مۇشــۇ پېتــى تــۇردۇق
ــق   . ئۇيغــۇرالرنى تونۇشتۇرســاڭال شــۇ ئهۋزەل  ــر چىرايلى ــۇ بى ــڭ تىلىم قىزىڭالرنى

ــۇ  ــزچه چىقىپت ــاراپ تۇرســام     . ئېنگىلى ــدىن ق ــۇرچىنى ياخشــى بىلمىگىنى ئۇيغ
بىـز بالىالرنىـڭ تىلىنـى    . گۈلۈك ئهمهسبۇنىڭغـا ھهسـرەتلهن  . ۇلۇپ كهتتىڭالريئۇ

ــايه     ــۇنىڭ ئــۆزى كۇپ ــۇرچه قىلســاق ش ــى ئۇيغ بالىلىرىمىزنىــڭ . ئهمهس ئهقلىن
تىلــى نهگه كهتســه كهتســۇن ئهقلىنــى قــايتۇرۇپ كېلهلىســهك شــۇنىڭ ئــۆزى        
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ــون    . نهتىــجه ــدا ئ ــۇڭالردا بولســام ئامېرىكىغــا قايتىــپ كامى مهن ســىلىنىڭ ئورن
شـۇ  . ىپ قانچه بـالىلىق بـولغىڭال كهلسـه بولـۇڭالر    بولسا قايت. بالىلىق بوالتتىم

بالىلىرىڭالرنى ئوبدان تهربىيىلىيهلىسهڭال ئارىـدىن بىـرى ئوبامـادەك پرىزدېنـت     
نېمىشقا بولمىغـۇدەك، ئۇيغۇردىنمـۇ ئامېرىكـا پرېزىـدېنتى     . بولۇپ قاالمدۇ تېخى

ئويلىســام . دېگىنــى بولــدى »…شــۇنىڭ بىــلهن ئىشــىمىز يۈرىشــىدۇ. چىقســۇن
بىـرى، بىـر زىيالىنىـڭ ئاغزىـدىن     . ىسام بـۇ گهپنىـڭ ئـاخىرى بهكمـۇ غهلىـته     ئويل

چىقىۋاتقـان ئــون بـالىلىق بولــۇش مهسىلىســى، يهنه بىـرى ئۇيغــۇردىن ئامېرىكــا    
  .پىرىزدېنتى چىقسا ئۇيغۇرنىڭ ئىشىنىڭ يۈرۈشۈش مهسىلىسى

مهنــچه ئــون بــالىلىق بولــۇش مهسىلىســى بىــر قىســىم ئۇيغــۇرالردىكى ئــۆز   
ــدىن ــرەك  ھاياتى ــه كې ــنى ئىپادىلىس ــدا ياپ. ئۈمىتسىزلىنىش ــمهن ئامېرىكى اش ي

بىـــز تىرىشـــىپ بـــالىلىرىمزىنى ئـــامېرىكىلىق    «ئانىالرنىـــڭ -ئۇيغـــۇر ئاتـــا 
 »قىلىۋالــــدۇق، ئهمــــدى مىللهتنىــــڭ ئۈمىــــدى مۇشــــۇ بــــالىالردا قالــــدى      

ئۇيغـــۇرچىنى ئهپـــلهپ  . دېيىشـــكهنلىرىنى ئاڭلىســـامال جۇدۇنـــۇم ئـــۆرلهيتتى   
ــۆزلىيهلمهيدىغان  ــېمه      س ــۇن؟ ن ــېمه قىلس ــدى ن ــڭ ئۈمى ــالىالردا مىللهتنى ــۇ ب ئ

ئـاخىرقى جهڭـگه   «مۇتهللىـپ  . خـۇددى ل ! قىلىدىغاندۇ، بۇنـداق ئـۆزىنى ئالـداپ   
باشـقا ئىـش   «ۋەتهنـدىكى دوسـتالردىمۇ   ! دېگهنـدەكال  »ئاتاپ قويـارمهن ئوغلـۇمنى  

بىـــز «، »قىاللمىســـاق ئۇيغۇرنىـــڭ نوپۇســـىنى بولســـىمۇ كـــۆپهيتكهچ تـــۇرايلى 
دەيــدىغان  »غاننى ياشــاپ بولــدۇق، ئهمــدى بــالىمىز ئۈچــۈن ياشــايلى     ياشــايدى

مهنـچه بىـر قىسـىم    . كهيپىياتنىڭ خېرىدارلىق ئىكهنلىكىدىن مهيۈسـلىنهتتىم 
ئۈمىتســىزلىككه تهســهللى  —دوسـتالردىكى كــۆپ بــالىلىق بولۇشــقا تهشــنالىق 

ئىــــــــزدەش، بۈگــــــــۈنكى مهســــــــئۇلىيهتنى كهلگۈســــــــىگه يــــــــۈكلهش ۋە  
  .باشقا نهرسه ئهمهسخىيالپهرەستلىكتىن 

ئۇيغــۇردىن ئامېرىكــا پىرىزدېنتــى چىقســا ئۇيغۇرنىــڭ ئىشــى يۈرىشــىدۇ،       
دېـــگهن قاراشـــتا، بىـــرى قاراخـــانىالر ئىمپىرىيىســـى يىمىرىلگهنـــدىن كېـــيىن  
ــقىال       ــۇرت بولۇش ــۇرنى م ــپ، ئۇيغ ــا قىلى ــىرىتتىن تام ــى س ــهكىللهنگهن پىرن ش

. شــى مــۇمكىن  يارايــدۇ دەيــدىغان مىللىــي كهمســىنىش ئهكــس ئهتــكهن بولۇ     
يهنهبىــرى يېقىنقــى يــۈز يىلــدىن بېــرى شــهكىللهنگهن ئهمهلــدارلىق ھهممىنــى  
ــابىللىقتۇر      ــگه ق ــدارلىق ھهممى ــادىر، ھوقۇق ــگه ق ــۇق ھهممى ــدۇ، ھوق ھهل قىلى

كىال ماس كېلىـدىغان ئىجتىمـائى كهيپىياتنىـڭ    جهمىيهتدېگهندەك مۇستهبىت 
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ئامېرىكـا پىرىزدېنتـى    ئهمهلىيهتـته، ئۇيغـۇردىن بىـر   . ئىنكاسى بولۇشى مۇمكىن
ــرى ئۇيغــۇردىن      ــڭ ھهمــمه پىرىزدېنتلى ــا دېموكراتىــك ئهللىرىنى ئهمهس، ياۋرۇپ

چــۈنكى دېموكراتىــك . بولغــان تهقــدىردىمۇ ئۇيغۇرنىــڭ ھىــچ ئىشــى يۈرۈشــمهيدۇ
ــداق يۈرگۈز   ــڭ قان ــلهردە ھاكىمىيهتنى ــۈپ   ۈلۈئهل ــا چۈش ــان قېلىپق ــى ئاللىقاچ ش

نىـڭ قـانۇنلىرى   ىشىشـى بىـلهن دۆلهت  رگۈزگۈچىنىـڭ ئالم ۈبولغان، ھاكىمىيهت ي
ھــاكىمىيهت يۈرگۈزگــۈچى بىــرەر مىللهتنىــڭ مهنپهئهتــى  . ئالمىشــىپ كهتمهيــدۇ

ئۈچۈن ئهمهس، شۇ دۆلهتتىكى بـارلىق پۇقرانىـڭ مهنپهئهتـى ئۈچـۈن ھـاكىمىيهت      
دېــمهك، يۇقــارقى ئىككــى خىــل كهيپىياتتــا ئىپادىلىنىــدىغىنى ئــاز       . تۇتىــدۇ

غان، نوپـــۇس ئـــامىلى ھهل قىلغـــۇچ رول ۇدۇســـانلىق كـــۆپ ســـانلىققا بويســـۇن
غان دۆلهتتىكـى كىشـىلهرنىڭ   ۇدۈشـ ۈئوينايدىغان، ھوقۇقال بولسا ھهممه ئىـش يۈر 

ــۇنداق دەپ      ــدىمۇ شـــ ــۇپ ئامېرىكىـــ ــى بولـــ ــان چۈشهنچىســـ ــا بولغـــ دۇنياغـــ
بـۇ رەڭلىـك كـۆزەينهك تاقـاپ دۇنيـانى رەڭگـارەڭ كۆرۈشـتىن        . ئويلىۋالغانلىقىدۇر

ىكىــدا بىــر مىللهتنىــڭ نوپۇســىنىڭ كۆپلــۈكى ۋە     ئامېر. باشــقا نهرســه ئهمهس 
ــتهك     ــكه دەسـ ــادى ئهۋزەللىكـ ــىي، ئىقتىسـ ــداق سىياسـ ــدارلىقى ھىچقانـ ھوقۇقـ

شۇڭا بۇ جهھهتـتىن ئالغانـدا ئامېرىكىـدىكى قازاننىـڭ قـۇلىقى تـۆرت       . بواللمايدۇ
 .ئوتتۇزئهمهس، بهلكى تۇققۇز ۋە ياكى 
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تىمدە بىــر ئىرانلىــق تــۈرك ىكېلىــپ تــۇنجى قېتىملىــق ســاياھ ئامېرىكىغــا     
دەسـلهپكى  . بىـلهن پاراڭلىشـىپ قالـدىم   ) ئىرانغا مۇسـتهملىكه ئهزەربهيجـانلىق  (

دىــن ئاشــقان بــۇ كىشــىنىڭ بىــر   50پــاراڭالردىن مېنــى ئېچىنــدۇرغىنى، يېشــى 
ئېغىز ئىنگىلىـزچه بىلـمهي تـۇرۇپ ۋەتىنىنـى، ئائىلىسـىنى تهرك ئېتىـپ، يـات        

. دىن پاناھلىق تىلهپ بامباشـقا بىـر ھايـاتلىق سـهپىرىگه ئـاتالنغىنى بولـدى      ئهل
ــۇ كىشــىمۇ مېنىمــۇ ئامېرىكىغــا    -2009 ــاجىيه ســهۋەبلىك ب يىلــى تومــۇزدىكى پ

پهرەز قىلغىنىمـدەك ئـۇ ئامېرىكىغـا    . پاناھلىق تىـلهپ كهلـدىمىكىن دەپ قـاپتۇ   
ىـــلهش ئۇنىـــڭ ئېيتىشـــىچه پانـــاھلىق ت. سىياســـى پانـــاھلىق تىـــلهپ كهپتـــۇ

ــال     ــدە قالغــان كىشــىلهرنىڭ نورم ــاتى خهۋپ ئىچى ــدە ھاي ــۆز دۆلىتى دېگهنلىــك ئ
ــا      ــىغا، ئىلتىپاتىغ ــڭ قوغدىش ــقا دۆلهتلهرنى ــۈن باش ــش ئۈچ ــاتىنى داۋام قىلى ھاي

. پانـاھلىق ئـادەتته ئىككـى خىـل تىلىنىـدىكهن     . سىغىنىش دېگهنلىـك ئىـكهن  
رىـپ شـۇ دۆلهتنىـڭ    بىرى پاناھالنغۇچى پاناھلىق بېرىدىغان دۆلهتكه قېچىـپ بې 

يهنه بىــرى پانــاھالنغۇچى . مۇناســىۋەتلىك ئورگانلىرىغــا ئىلتىمــاس ســۇنىدىكهن
ب د ت نىـــڭ پانـــاھلىق ئىشـــلىرىغا مهســـئۇل ئورگـــانالر بـــار دۆلهتـــكه بېرىـــپ  

ب د ت نىـڭ ئورگـانلىرى بۇنـداق كىشـىلهرنى ئـۈچىنجى      . پاناھلىق تىلهيـدىكهن 
انـاھلىقنى قوبـۇل قىلىـدىغان دۆلهتـلهر     ئادەتته پ. بىر دۆلهتكه ئورۇنالشتۇرىدىكهن

ــكهن  ــرى ئىـ ــتان،  . ئاساســـهن غهرپ دۆلهتلىـ ــاھالنغۇچىالر قازاقىسـ ئىرانلىـــق پانـ
ھىندىستان، كـامبودژا، تـۈركىيه قاتـارلىق دۆلهتـلهرگه كېلىـپ شـۇ يهردىكـى ب د        

ــدىكهن    ــاھلىق تىلهي ــارقىلىق پان ــانلىرى ئ ــىمگه   . ت ئورگ ــان ئېس ــۇ ئ  -2006ش
ــۈركىيهدىكى ب د ت مۇســاپىرالر مهھكىمىســىگه پانــاھلىق ئىلتىماســى   يىلــى ت

دىـن ئـارتۇق    1800گه يهتكهنلىكىنى بۇنىـڭ ئىچىـدىكى    2000سۇنغۇچىالرنىڭ 
تــۈركىيهدە پانــاھلىق . كىشــىنىڭ ئىرانلىــق ئىكهنلىكىنــى ئوقــۇغىنىم كهلــدى 

تـۈركىيهدە ماڭـا   . كهلگهن ئازەرى تـۈركلىرىنى كـۆپ كۆرگهنىـدىم   ئىراندىن تىلهپ 
گهتكهن ئازەرى ئوقۇتقۇچۇممۇ ئىـران ھۆكۈمىتىنىـڭ ئـازەرى تـۈركلىرى     ۈپارىسچه ئ

ــا پارىســالرنى مهقســىهدلىك ئورۇنالشــتۇرۇۋاتقانلىقىنى،    ئولتۇراقالشــقان رايۇنالرغ
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بـازار ۋە كوچـا مهھهللىلهرنىـڭ    -ئانا تىلىنى پارىسچىالشـتۇرۇۋاتقانلىقىنى، شـهھهر  
نىــڭ مىللــي كىملىكىنــى غا ئۆزگهرتىــپ ئــازەرى تۈركلىرىىنــاملىرىنى پارىســىچ

ــدى  ــۆزلهپ بهرگهنىـ ــانلىقىنى سـ ــاكىمه  . يوقۇتۇۋاتقـ ــۈركىيهدىكى مۇھـ ــيىن تـ كېـ
يىغىنلىرىدا ئىراندىن كهلـگهن ئـازەرى تهتقىقاتچىالرنىـڭ ئىـران ھۆكۈمىتىنىـڭ      
ــاش    ــد ۋە پــ ــهتلىرىنى تهنقىــ ــىيه سىياســ ــان ئاسمىالتســ ــۈركلهرگه قىلىۋاتقــ تــ

نىلىقـى، قورقۇمسـىزلىقىغا پهقهت   ئۇالرنىـڭ مهردا . قىلىشلىرىغا شـاھىد بولـدۇم  
شــىمنىڭ بايــانلىرى مېنــى تېخىمــۇ  ىبــۇ ئــازەرى سهپهرد. ھهيــرانال قااللىغانىــدىم

توغرىسـى ئازەربهيجـان،   (ئۇ ئىرانـدا مۇسـتهقىل ئهزەربهيجـان    . سوغۇق تهر باستۇردى
تــۈركىيه تۈركلىرىــدىن . چــۈنكى ئــۇ يهردىكــى تــۈركلهر ئــۆزىنى تــۈرك دەپ ئاتايــدۇ 

ــى قوشــىدۇ  پهرقلهندۈرۈشــ ــازەرى دېگهنن ــدە ئ ــوغرا كهلگهن قۇرۇشــنى نىشــان  ) كه ت
قىلغـــان تهشـــكىالتقا قاتناشـــقانىكهن ۋە قوراللىـــق ھهرىكهتـــلهرگه ئىشـــتىراك  

ۋاتقـان يـاش،   ۈبۇ كىشـىنىڭ كۆزلىرىـدىن چاقناۋاتقـان غهزەپ، تۆكۈل   . قىلغانىكهن
 چىرايىــدىكى ۋاقىتســىز چۈشــكهن قــورۇقالر ئهســلىدىنال ســاق يېــرى قالمىغــان  

چىـن سـۆزۈمنى ئېيىتسـام شـۇ     . يۈرۈگۈمنى ئازاپ تـۈگمىنىگه ئۈگـۈت قىلىـۋەتتى   
ــۋىزورالردىكى ماتهملىـــــك   ــهتلىك خهۋەرلهر، تېلـــ ــان دەھشـــ ــدا كېلىۋاتقـــ چاغـــ
ــوردىن    ــدا ئولتۇرۇشــتىن، ت كۆرۈنۈشــلهردىن يۈرۈگــۈم ســىقىلىپ، تېلىــۋىزور ئالدى

ــتىن شــهرققه، شــهرقتىن   ــامېرىكىنى غهرپ ــۇپ ئ ــاجىيه ئىزدەشــتىن توي جهنۇپقــا  پ
نېمىســىنى ئېيتــاي، . ئايلىنىــپ ســاياھهت قىلىــش ئۈچــۈن يولغــا چىققانىــدىم  

ئـۇ بىزنىـڭ تـارىخىمىزنى    . بولـۇدۇ ساياھهتتىمۇ يهنه شۇ دەرتمهنلهرنى تېپىۋالسـام  
. ئۆزىنى زىيالى سـانايدىغان بىـر قىسـىم ئۇيغـۇرالردىن تهپسـىلىرەك بىلىـدىكهن      

ئۇنىــڭ ئېيتىشــىچه، ئىرانــدا    . ئۇنىــڭ چوقۇنىــدىغىنى ئوســمان بــاتۇر ئىــكهن     
ياغلىق ئارتمىغان، سـاقال قويمىغـان ئايـالالر ۋە ئهرلهر نـازارەتكه، تهكشۈرۈشـلهرگه      

ئۇنىــڭ گهپ ئارىلىقىــدا بىــر نهرســه  . بىــزدە دەل بۇنىــڭ ئهكســىچه . مهھكــۇمكهن
ھىسابالشـــقا دۇچ كهلگهنــــدە تــــۈركچه ئهمهس پارىســـچه ئىشلىتىشــــى مېنــــى   

ــدۈردى ــ . تهئهججۈپلهن ــۇئان مۇش ــۇچىنى   ش ــالردا خهنس ــر ئىش ــابقا دائى ۇنداق ھىس
. قاتمــــاي قويمايــــدىغان خهنــــزۇۋان ئوقۇغــــۇچىلىرىمنى ئهســــلهپ قالــــدىم     
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تهپهككــــــۇردىكى ئهڭ رۇشــــــهنلىكنى تهلهپ قىلىــــــدىغان ماتىمــــــاتىكىلىق 
ھىسابالشــقا تــوغرا كهلگهنــدە ھهمــمه ئــادەم ئــۆزى ئهڭ پۇختــا بىلىــدىغان تىلنــى 

ــرەك  ــا كې ــاكىمى . قولالنس ــۇ ئ ــا ۋە   گهرچه ب ــچىدىن بايلىقىغ ــڭ پارىس ز تۈركچىنى
ــانلىق      ــچه ئوقۇغ ــدىن پارىس ــىمۇ، كىچىكى ــىز ئىشهنس ــۇكهممهللىكىگه شهكس م

  .سهۋەبتىن تۈركچه ئانا تىلىدا ھېساپلىيالمىغانىدى
جايالشـقان الۋرېــنس شـهھرىدە بىــر ئـازەرى ئــاچىمىز     ئۇنۋېرىســتېتىكـانزاس  

ىـرمه نهچـچه يىـل بـۇرۇن     ئـۇ بۇنـدىن يىگ  . بىلهن يېقىنـدىن ئىزدىشـىپ ئۆتتـۇق   
يولدىشى بىلهن ئاۋۋال تۈركىيهگه كېلىپ پانـاھلىق تىـلهپ بىـر مهزگىـل تـۇرۇپ      
ــى    ــىنىڭ ئورۇنالشتۇرىشـ ــاپىرالر ئىشخانىسـ ــۈركىيهدىكى ب د ت مۇسـ ــدىن تـ ئانـ

بــۇ ئــاچىمىز ئۆزىنىــڭ شهخســى داچىســى،     . بىــلهن ئامېرىكىغــا كهلگهنىــكهن  
ــۇرۇپ     ــى ت ــدان خىزمىت ــاۋىتى ئوب ــى، تاپ ــى  ماشىنىس ــال ياخش ــامېرىكىنى پهقهت ئ

دۇنيــادىكى پۈتــۈن يامــان ئىشــالرنى . تــۈركىيهنى تېخــى ياراتمــايتتى. كــۆرمهيتتى
ــگه    ــڭ رەزىللىكى ــدىغانلىقىغا، ئامېرىكىنى ــا كاپىتالىســتلىرىنىڭ قىلى ئامېرىك

ــي ئىشــىنهتتى   ــگه قهتئى ــداق چــاغالردا  . يهھۇدىالرنىــڭ ســهۋەبچى ئىكهنلىكى بۇن
گــۈل ئــابال ســېنىڭ ئــۆزەڭ ئامېرىكىــدا بولغــان بىر«اتىــه ئىســىملىك دوســتۇم ف

بۇنـــداق گهپلهرنـــى . بىـــلهن كـــالالڭ تـــېخىچه تـــۈركىيهدە يـــاكى ئىرانـــدا قـــاپتۇ
قارشـى   ئىراندىكى ۋە تۈركىيهدىكى كاپىتالىزىمغـا قارشـى كومۇنىسـتالر، غهرپـكه    

ــقان   ــۇپ چىقىش ــنچىالر توق ــۇراتتى   »ســاختاكار دى ــپ ت ــيه بېرى ــم رەددى . دەپ دائى
ــۈل ئابال ــى، ئهڭ     بىرگـ ــڭ ئاتىسـ ــادىكى تۈركلهرنىـ ــۈن دۇنيـ ــدە پۈتـ ــڭ نهزىرىـ نىـ

بۇنـداق  . ئىـدى مهدەنىيهتلىكى، باش بوغـۇنى ئـازەرى تـۈركلىرى بولۇشـى كېـرەك      
ئـادەم  ) ئاچـا (شـۇنداق بىرگـۈل ئـابال    «گهپلهر بولۇنغاندا مېنىڭ بىر تۈرك دوستۇم 

. يــاتتىدەپ تهنه قىلىــپ قو »ئهلهيهىسســاالممۇ ئــازەرىيكهن دەپ ئاڭلىغانىــدىم  
بىر كۈنى ئۇ پىتسا قاتلىمىسىنى بىز ئـازەرىلهر ئىجـاد قىلغـان دېمهسـمۇ تـۇرۇپال      

ئىرانـدا ھـازىر   «تېخى بىر قـانچه كـۈن بـۇرۇن ئىرانلىـق ئوقۇغـۇچىالردىن      . قالدىم
ــى  ــپ كهتت ــك ئهۋج ئېلى ــالمنى   . مىللهتچىلى ــۈمىتى ئىس ــاد ھۆك ــمهدى نىج ئهخ

ــدۇ   ــك قىلىۋاتىـ ــپ مىللهتچىلىـ ــا قىلىـ ــپ  ئىرا. يېپىنچـ ــۈمهت تهرغىـ ــدا ھۆكـ نـ
قىلىۋاتقــان پـــارىس مىللهتچىلكىنىـــڭ دېپىغـــا ئۇسســـۇل ئويناۋاتقـــانالرمۇ ئـــاز  

ئىـــران ھۆكـــۈمىتى ئامېرىكـــا تهھـــدىتى، تۈركلهرنىـــڭ بۆلگـــۈنچىلىكى . ئهمهس
دېــگهن گهپلهرنــى تــوال ئهزۋەيــلهپ ئۆزىــدىكى چىرىكلكىنــى، مۇســتهبىتلىكىنى،   
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كىغـا قارشـى تهشـۋىقاتتا ئىســالمنى    ئامېرى. ئـاجىزلىقنى يوشۇرۇشـقا كۈچهۋاتىـدۇ   
ئىرانـــدىكى تـــۈركلهرگه قارشـــى كهيپىيـــاتنى قوزغاشـــتا     . رال قىلىۋاتىـــدۇوقـــ

 هخهلقنىــڭ ھۆكــۈمهتك. پارىســالرنىڭ مىللهتچىلىكىــگه مــۇراجىئهت قىلىۋاتىــدۇ 
ككه قارشـى، ئامېرىكىغـا قارشـى    ۈلـ ۈقارشى ساداسىنى ئۇستۇلۇق بىـلهن بۆلگۈنچ 

ھـازىر ئىراننـى دۇنيـا مهدەنىيىتىنىـڭ     . ق قىلىۋاتىـدۇ ساداغا بۇراپ كۆز بويامچىلى
ھهتتــا ئىتــالىيهدىكى پىســا شــهھرىنىڭ  . بۆشــۈكى دەپ قــاراش ئــادەتكه ئايالنــدى 

نامى بىلهن ئاتالغان پىتسـا قاتلىمىسـىنىمۇ بىـز پارىسـالرنىڭ ئىجـادىيىتى دەپ      
يهردە بـۇ  . دېگهنلىرى قـۇالق تۈۋىمـدە قايتـا جاراڭلىـدى     »قارايدىغان پارىسالر كۆپ

ــابال  ــۈل ئـ ــپ   بىرگـ ــكهش قىلىـ ــگه تهڭـ ــارىس مىللهتچىلىكىـ ــدىكى پـ مىز ئىرانـ
ــاتتى  ۈيۈكۈچ ــپ قىلىۋاتـ ــى تهرغىـ ــازەرى مىللهتچىلىكىنـ ــان ئـ ــابال. ۋاتقـ مىزنى ئـ

غهزەپلهنــدۈرگىنى، پارىســالرنىڭ مىللهتچىلىكــى ۋەتهنپهرۋەرلىــك دەپ تونۇلــۇپ     
ىـڭ مىللهتچىلىكـى   دۆلهتنىڭ تهشۋىقات ئوبىكتىغا ئايالنغـان، ئـازەرى تۈركلىرىن  

  .ككه چىقىرىلىپ تهقىپلهنگهنىدىۈلۈبولسا بۆلگۈنچ
ئۇنىــڭ لــوس . بىرگــۈل ئابالمنىــڭ بىــر ھىكايىســى ئېســىمدىن چىقمايــدۇ 

بــۇ كىشــىمۇ بىرگــۈل   . ئانجىلىســتا ئــاھمهد ئىســىملىك دوســتى بــار ئىــكهن     
ــا  ئـــابال مىزدەك ئىرانـــدىكى سىياســـىي زىيانكهشـــلىكتىن قېچىـــپ ئامېرىكىغـ

ــىغىنغانىكهن ــىي    . سـ ــالىس سىياسـ ــزمهت، خـ ــپ، خىـ ــى كېلىـ ــدىن يېڭـ ئىرانـ
ــۇھ       ــدىال ئ ــۇپ ئهم ــغۇل بول ــلهن مهش ــالر بى ــارلىق ئىش ــات قات ــالىيهت، تهتقىق پائ

ــت      ــر ئۇنۋېرىس ــاقتىكى بى ــهرقى قىرغ ــزى ش ــالال قى ــر ت ــدە بى ــقا ېدېگهن تقا ئوقۇش
تــۈمهنلىگهن كۆچمهنلهرنىــڭ بالىلىرىغــا ئوخشــاش ئاھمهدنىــڭ قىــزى . كىرىپتــۇ

دىغان لـېكىن سـۆزلىيهلمهيدىغان   چۈشـۈنۈ ا تىلى تۈركچىنى ئـاڭالپ  گۈلتهنمۇ ئان
تۇنجى قېتىملىـق يـازلىق تهتىلـدە قىـزى ئـۆيىگه بىـر ئـاق        . بولۇپ چوڭ بولۇپتۇ

 »مېنىـڭ ئوغـۇل دوسـتۇم   «قىز بۇ يىگىتنـى  . تهنلىك يىگىتنى باشالپ كېلىپتۇ
ــتۇرۇپتۇ ۋە ــهيلى  « دەپ تونۇش ــيىن كۆرۈش ــدىن كې ــر دەم ــ  »بى ــۇپ ئوغ ۇل دەپ قوي

شـۇ  . دوستىنى باشـالپ ئۈسـتۈنكى قهۋەتتىكـى ياتـاق ئـۆيىگه چىقىـپ كېتىپتـۇ       
چاغــدا ئاھمهدنىــڭ كــۆزىگه يىگىــرمه نهچــچه يىــل تىرمىشــىپ ئالغــان داچــا         
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ــدەك تۇيۇلــۇپ كېتىپتــۇ   ــى شــۇ قهدەر ســېغىنىپتۇكى، قىزىنــى    ىۋەت. زىندان نىن
ــرى     ــكهن يې ــۇپ ئۆس ــه تۇغۇل ــتهي دېس ــپ كې ــا تهۋە ئهزەربهيجا —ئېلى نغــا ئىرانغ

قولىــــــدىكى ئامېرىكــــــا پاســــــپورتى بولغــــــان بىــــــلهن . كېتهلمهيــــــدىكهن
ســهۋەبى ئىــران  . ئــامېرىكىلىقتهك ئىرانغــا ئهركىــن كىرىــپ چىقالمايــدىكهن    

ــئهل    ــاھلىق تىلىــگهن، ئىراننىــڭ پۇقرالىقىــدىن ۋاز كېچىــپ چهت سىياســىي پان
ي ھىـچ بىـر سىياسـى   . پۇقراسى بولغانالرغا ئىرانغا كىرىش ۋىزىسـى بهرمهيـدىكهن  

ىشـــى يـــوق ئــازەرىلهرگه ۋىـــزا بهرگهن تهقـــدىردىمۇ بىــر قـــانچه ئـــاي   ۈئارقــا كۆرۈن 
شـۇندىن كېـيىن ۋەتهننىـڭ    . ساقلىتىپ ئاران ئون بهش كۈنلۈك ۋىزا بېرىـدىكهن 

  .گېپى چىقسىال يىغاليدىغان بولۇپ قاپتۇ
ــدا تۆكۈلــۈپ كهتتــى   ــۇ گهپلهرنــى دەۋاتقان ــابالم ب ــۇق . بىرگــۈل ئ ئۇنىڭمــۇ تول

ۇۋاتقان بىر قىزى، بـۇ يىـل ئـالى مهكـتهپكه چىققـان بىـر ئـوغلى بـار         ئوتتۇرىدا ئوق
تۈركچىسـى ئـانچه راۋان   . ئوغلىنى ھهر يىلى رامازانـدا مهسـجىدته كـۆرەتتىم   . ئىدى

بولمىغاچقىمۇ ياكى باشقا سـهۋەبتىنمۇ ئـامېرىكىلىق مۇسـۇلمان بـالىالر بىـلهن      
تولىمــۇ كهمســۆز ۋە  بىزنىــڭ ئالــدىمىزدا. بىــزگه قارىغانــدا بهكــرەك ئارىلىشــاتتى 

ئامېرىكىــدىكى ئوقۇشــۇم تــۈگهپ ۋەتهنــگه قايتىــدىغان چاغــدا  . يــاۋاش كــۆرۈنهتتى
بــۇ ۋەتهنســىزلىكنى، ســهرگهردانلىقنى نــېمىگه «. بىزنـى ئۇزۇتــۇپ چــاي راســلىدى 

خىيالىمـدا ئهتىـال ۋەتهن ئـازاد    . تاللىدىم، بۇ داچىنى نـېمىگه ئالـدىم بىلمهيـمهن   
هرنــى كـۈتىمهن، ئائىلهمــدىن بىرســى ئىشــىكتىن  غانـدەك ھهركــۈنى خهۋەرل بولۇدۇ

يىگىــرمه يهتــته يىــل   . كىرىــپ كېلدىغانــدەك ھهركــۈنى ئىشــىككه قــارايمهن    
. خـۇددى ئهتىـال كېتىدىغانـدەك ئۆيـۈمگه ھىـچ نهرسـه ئـالغۇم كهلمىــدى       . بولۇپتـۇ 

ئۆيۈمـــدىكى بىســـاتالرنى ســـىلهرگه ئوخشـــاش ئوقۇشـــقا كهلگهنـــلهر قايتاشـــىدا  
ىر بىردىنبىــر ئويــۇم ئىرانــدىكى مۇســتهبىت قــاتىلالر  ھــاز. قالــدۇرۇپ كېتىشــتى

بـۇ يهردىكـى   . ئاتسىمۇ، چاپسىمۇ، زىنـدانغا تاشلىسـىمۇ ئىرانغـا كهتسـهم دەيـمهن     
مهن ئهســلى تۇرمىــدىن . ۋەتهنســىز راھهتــتىن ۋەتهننىــڭ تۇرمىســى ئهالكهن ماڭــا 

ئهركىـــنلىككه . ئهركىـــن دۇنياغـــا كهلـــدىم دەپـــتىكهنمهن —قېچىـــپ بـــۇ يهرگه
روھىــم يهنىــال زالىــم ئىراننىــڭ    . ى روھىــم ئهمهس تېــنىم ئىــكهن  ئېرىشــكىن

ــۇ       ــى ئۇالردىنم ــله بهلك ــلهن بىل ــلىرىم بى ــان قېرىنداش ــىدا قىينىلىۋاتق تۇرمىس
ــتهر قىينىلىۋېتىپتــۇ ــۈركلهر بهكمــۇ بهخىتلىــك . بهت ئــۇالر خالىســا . ئىرانــدىكى ت

پــارتالپ، خالىســا . خالىســا زالىــم ھۆكــۈمهتكه ئــوق ئاتااليــدۇ. تۇرمىغــا كىرەلهيــدۇ
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. ھىـچ ئىـش قىاللمىسـا زالىمالرغـا ئالىيىـپ قارىۋاالاليـدۇ      . پارتىلىتىپ ئۆلهلهيـدۇ 
ــېمه قىلىــپ ياشــايمهن، ئۆلســهم قايســى دۈشــمهنگه قارشــى    ! مهنچــۇ ياشىســام ن

ۋەتهننـــى ئامېرىكىـــدا . ۋەتهن قـــۇرىمىز دەپ ۋەتهنـــدىن ئـــايرىلىپتۇق! ئـــۆلىمهن
مـدى ۋەتهننـى ئهمهس بالىلىرىمزنىـڭ    قۇراتتۇقمۇ؟ تۈركىيهدە قۇراتتۇقمـۇ؟ مانـا ئه  

ــا تـــۇترۇق        ــك تـــۇرۇپ دوزاققـ ــاي تىرىـ ــۇ ســـاقالپ قااللمـ ــانىنى، تىلىنىمـ ئىمـ
بىرگـۈل ئـابال مۇشـۇ گهپلهرنـى دەۋېتىـپ      . »ۋاتىمىزۇبولۇۋاتىمىز، قىلدەك تولغۇنـ 

ــاغلىقنى  . ئايالىمغــا ئېســىلىپ ھــۆركىرەپ يىغلىــۋەتتى  ــدەك ي ئۇيغــۇر ئاياللىرى
يىغىسـى تـوختىغىچه   . لنىـڭ يىغىسـى يـۈرەكنى ئهزدى   چىكىلهپ تاڭغـان بـۇ ئايا  

ــۇدەك        ــۆرە تۇرغ ــڭ ئ ــارە ئايالنى ــالپ بىچ ــوال يىغ ــتۇق، ت ــدىن خوشالش ــاقالپ ئان س
ئىشـىك ئالدىـدىكى ياغـاچ ئورۇنـدۇقتا ئـاران ئولتۇرغـانچه       . مادارىمۇ قالمىغانىكهن

 .بىزنى ئۇزۇتۇپ قالدى
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گۇمىـــدا . مـــا ۋە قـــارغىلىقنى تـــاۋاپ قىلىـــپ كهلـــدىم يېقىنـــدا خـــوتهن، گۇ     
ــا دەپ      ــارغىلىقتىكى ئامېرىكــ ــڭ قــ ــر جاينىــ ــارغىلىقتىكى بىــ ــرەيلهن قــ بىــ

بـــۇ جــاي قــارغىلىقتىن باشـــقا يهرلهرگه ۋە   . ئاتىلىــدىغانلىقىنى ســۆزلهپ بهردى  
نىڭ ئـالى ۋىاليىـتىگه بارىـدىغان قاتنـاش تـۈگىنىگه جايالشـقان       ) شىزاڭ(تېبهت 

ــۇپ بۇزۇقچ ــۇبول ــكهن ۇل ــاق  . ق ئهۋج ئالغــان يهر ئى ــداق مهركهزلهشــكهن ۋە تارق بۇن
ق سـورۇنلىرى جۇڭگۇنىـڭ شـاڭگاڭ، ئاۋمىنـدىن باشـقا ھهمـمه يېرىـدە        ۇلۇبۇزۇقچ

قىزىــق يېـــرى مهن تۇرغـــان  . ئاشــكارە لـــېكىن قانۇنســىز تىجـــارەت قىلىشـــىدۇ  
ــداق   ــهھهرلهردە بۇنـ ــدىكى شـ ــۇقئىچكىرىـ ــا دەپ   بۇزۇقچۇلـ ــۇڭلىرى ئامېرىكـ بۇلـ

ــدۇئاتالم ــاڭگا. ايـ ــى قانۇپهقهت شـ ــل  ڭدىكى تهن سودىسـ ــتۇرۇلغان قىزىـ نىيالشـ
ــگه   ــۇن دېگهن ــق راي ــدۇ ئوخشــۇتۇپچىراقلى ــارغىلىقتىكى . ئاتىلى ــۇقق  بۇزۇقچۇل

ــڭ    ــى بهزى ئۇيغۇرالرنىـ ــا دەپ ئاتىلىشـ ــڭ ئامېرىكـ ــكهن يهرلهرنىـ ــلهپ كهتـ ئهزۋەيـ
. ۇۋاتقانلىقىنى چۈشـــهندۈرىدچۈشـــۈنۈنى بـــاغالپ بۇزۇقچۇلـــۇقئامېرىكـــا بىـــلهن 

ئېغىــر،  بۇزۇقچۇلــۇقئامېرىكىــدا «قهشــقهرگه قايتقانــدىن كېــيىن دۇچ كهلــگهن  
ــانۇنلۇقكهن  ــى  . شــۇڭا تهن سودىســى ق ــدا كىشــىلهر ئوچــۇق كىيىملهرن ئامېرىكى

ئامېرىكىــدا . يامرىمــاي قاالمــدۇ بۇزۇقچۇلــۇقكــۆپ كىيىــدىكهن، شــۇنداق تۇرســا  
) ســتىكىلهرئوخشــاش جىنى(لىق ئهۋج ئالغــان شــۇڭا جىنىسداشــالر   شــهھۋانىي

ئامېرىكـادا كىشـىلهر ئهركىـن بولغاچقـا     . نىڭ توي قىلىشىنى قانۇنىيالشـتۇرغان 
ئامېرىكىــدەك . نى قىلىشــتىن يانمايــدۇبۇزۇقچۇلــۇقكــۆڭلى خالىســا ھهرقانــداق 

 بۇزۇقچۇلــۇقمىزنــى جهمىيىتىئهركىنلىــك بىــزگه مــاس كهلمهيــدۇ، بولمىســا     
اڭــالپ كهتتىڭىــز، بىــز   قــاپالپ كېتىــدۇ، ســىز يــازمىلىرىڭىزدا ئــامېرىكىنى د    

دېگهنـدەك   »…شـىمىز  ۈتـا تۈگ بۇزۇقچۇلۇقئامېرىكىچه ئهركىنلىككه ئهگهشسـهك  
ــدىم  ــى كــۆپ ئاڭلى ــدىكى  . گهپلهرن ــامېرىكىلىقالرال ئهمهس، ئامېرىكى ــۇالردىن ئ ب

ــۈزۈم،  ــيهتتـ ــى   جهمىـ ــددىيهلهرنىڭ ھهممىسـ ــى  بۇزۇقچۇلۇقۋە ئىـ ــڭ مهنبهسـ نىـ
دەسـلهپته بۇنـداق پـاراڭالردا    . رىـدۇ قىلىپ تهسـهۋۋۇر قىلىنغـانلىقى بىلىنىـپ تۇ   

ــى      ــلهن خېل ــرى بى ــدۇم، بهزىلى ــپ قوي ــرىگه چۈشــهنچه بېرى ــڭ بهزىلى بولغانالرنى
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پ باقســـام، بىـــر ۈتـــۈئـــۇزاقراق كۆز. كه تـــوغرا كهلـــدىشـــقـــاتتىق مۇنازىرىلىشى
نىـڭ مهنبهسـى دەپ تهسـهۋۋۇر قىلىـۋېلىغلىقكهن،     بۇزۇقچۇلۇققىسىمالر غهرپنـى  

ــد  ــڭ خاتىرىلىرىمـ ــىدىكهن  پهقهت مېنىـ ــال تهلهپ قىلىشـ ــۇنىڭغا ئاساسـ . ىن شـ
 مهنــــدىن نــــارازى بولۇشــــلىرىنىڭ ســــهۋەبى مهن ئــــۇالر ئاڭالشــــنى خالىغــــان 

ــازمىغىنىم بولۇپتــۇ »پاكىــت« ــى ي ــۈنلهي  . الرن ــۇالر بىــلهن دەۋاتقانلىرىنىــڭ پۈت ئ
  .خىيال ئىكهنلىكى ھهققىدە مۇنازىرە قىلىش مۇمكىن ئهمهسكهن

ــا بهرســهم   ــاراپ باھ ــۆرگهنلىرىمگه ق ــۇرىمىز بۇزۇقچىبهزى كىشــىل ك ق دەپ ۇل
مهن تـۇنجى ئـالى   . قاراۋاتقان كۆرۈنۈشلهر ئامېرىكىغا قارىغاندا ئىچكىرىـدە ئېغىـر  

ــان  ــدا ئوقۇغـ ــدىغىنى  . مهكتهپنـــى بېيجىڭـ ــۇمنى كهتكۈزىـ ــدا ئهڭ خوشـ ــۇ چاغـ ئـ
ــدۈزدە     ــۈپ كۈنـ ــپ كـ ــدۇقالرنى ئىگىلىۋېلىـ ــىدىكى ئورۇنـ ــڭ ھويلىسـ مهكتهپنىـ

ــۈپ گه  ــقان ج ــلهر ۋچىرماش ــدى ــت  . دىئى ــلهر ئۇنۋېرىس ــان مىللهت تىدا ېمهن ئوقۇغ
پهرقلىق مهدەنىيهتكه مهنسۇپ ئوقۇغۇچىالر سهل بىـر بىرىـدىن ھايـا قىلىـدىغان     

شـۇ چاغـدا بهزى مهكتهپداشـالر    . ئىـدى بولغاچ تېخى مۇنداق ئىشـالر كـۆپ ئهمهس   
خهنسۇالرال بـار مهكـتهپلهر جىـق ئوچـۇقكهن، ھىـچ كىـم بىـلهن ھىـچ كىمنىـڭ          «

دەپ شهنبه يهكشهنبه كـۈنلىرى ئۇيغـۇرالر يـوق ئـالى مهكـتهپلهرگه       »كارى يوقكهن
ــاتتى ــت . قېچىشـ ــانزاس ئۇنۋېرىسـ ــدا مهن كـ ــىتاتلىق ېئامېرىكىـ ــانزاس شـ تى، كـ

ــتېتى ــاپكىنىس  ئۇنۋېرىسـ ــون خـ ــتېتى، جـ ــان ئۇنۋېرىسـ ــتېتى، ئورېگـ  ئۇنۋېرىسـ
ــدىم       ــۇرۇپ قال ــهۋەبلهردىن ت ــقا س ــن ۋە باش ــۈك يىغى ــتهپلهدە تۈرل ــارلىق مهك  ،قات

. مهنزىرىلهرنــى كــۆرۈپ باقمىــدىم يىن بېيجىڭــدا كــۆرگهن ئۇنــداق شــهھۋانىلــېك
ــرو   ــالردا، مېتــ ــدىكى ئاپتوبۇســ ــويىز (بېيجىڭــ ــتى پــ ــاغچىالردا )يهر ئاســ الردا، بــ

ــۇ     ــىزلىقالرنىڭ بىرىنىمــ ــدىغان ئۇياتســ ــۆزىچىال داۋام قىلىــ ــقىالرنىڭ كــ باشــ
شــۇمنىڭ بېيجىڭـدا ئوقۇۋاتقـان چېغىمـدا بىرخهنسـۇ تونۇ    . ئامېرىكىـدا كۆرمـۈدۈم  

ئۇيغـۇرالر ئوچــۇق ئهمهسكهنسـىلهر، ئاشــىق مهشـۇقالرنىڭ قىلىقلىرىنــى تــوغرا    «
ــى    ــۇر كوچىس ــى ئۇيغ ــدىكى ئىكك ــوچىالر  (چۈشهنمهيدىكهنســىلهر، بېيجىڭ ــۇ ك ب

ــۈنلهي به  ــيىن پۈت ــدى ركې ــات بول ــېكىن   ) ب ــاقلىرى شــۇنداق ياخشــى، ل ــڭ تام نى
ــكهن   ــىپ ئى ــادەملىرى بهك مۇتهئهسس ــىمدە   »ئ ــۇ ئېس ــى ھېلىم ــۇدا . دېگىن لهنج
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ئىشلهۋاتقىنىمدا تۇڭگـان رېسـتۇرانلىرىنىڭ يوتىسـى قىيـا ئېچىلغـان قىزالرنـى       
ئىشــىك ئالــدىغا تىزىــپ، بىرىنجــى قهۋىتىنــى تاماقخانــا، ئىككىنچــى قهۋىتىنــى  

ــۋاتقىنىنى    ــۇل تېپىــ ــپ پــ ــاڭنا قىلىــ ــســ ــۇر  كۆرگۈنۈمــ ــۇدىكى ئۇيغــ دە لهنجــ
ــڭ  ــدە لىكــى ھ»مۇتهئهسســىپ«ئهمهســلىكى ۋە  »ئوچــۇق«خوجايىنلىرىنى هققى

ــۇئويل ــدىمۇن ــدىكى شــۇنچه ئاشــكارە ئىشــرەت   . پ قالغانى خهنســۇالرنىڭ ئىچكىرى
ــورۇنلىرىنى  ــا«سـ ــۆل    »ئامېرىكـ ــارغىلىقتىكى نـ ــڭ قـ ــا، ئۇيغۇرالرنىـ دېمهيۋاتسـ

ــومېتىر دېــگهن يهرنــى    دېيىشــى ئۇيغۇرالرنىــڭ خهنســۇالردىن    »ئامېرىكــا«كىل
ــىپچانلىقى  ــانلىقى(پىرىنســـ ــۋىقاتال )ئىتىقادچـــ ــىم تهشـــ ــر قىســـ رنىڭ ، بىـــ

ــى    ــر قىســىم غهرپن ــامېرىكىنى بهكــرەك شهھۋانىالشــتۇرىۋەتكهنلىكى ۋە يهنه بى ئ
ــامېرىكىنى   ــدىغانالرنىڭ ئـ ــمهن دەپ قارايـ ــى دەپ بۇزۇقچۇلۇقدۈشـ ــڭ مهنبهسـ نىـ

  .تهرغىپ قىلىغىنىدىن بولغان
ــۇپ       ــش بول ــىي ئى ــى خۇسۇس ــىي تۇرمۇش ــڭ جىنس ــر ئادەمنى ــدا بى ئامېرىكى

يېشـىنىش، ھـاجهت قىلىـش، تۈكـۈرۈش ۋە     بـۇ خـۇددى يۇيۇنـۇش،    . بولـۇدۇ مهخپىي 
ئامېرىكىــدىكى . تىرنــاق ئېلىشــالرغا ئوخشــاش ئــادەم يــوق يهرلهردە داۋام قىلىــدۇ

ــ     ــاغچىالردا سۆيۈش ــهھهردە ب ــر ش ــچ بى ــۆرگهن ھى ــدە  ۈمهن ك ــتهپ ئىچى ۋاتقان، مهك
خهنسـۇالردا بۇنـداق ئـاممىۋىي ئىـش     . يهملىشىپ قالغانالرنى كۆرگىلى بولمايـدۇ 

شـۇڭا بـۇ ئىشـالر جامـائهت     . پ ئايرىش يوق بولۇشى مـۇمكىن ۋە خۇسۇسى ئىش دە
ــدۇ  ــا چىقىــ ــورۇنلىرىدا ئوتتۇرىغــ ــان  . ســ ــدە ئوقۇغــ ــىمچه، ئىچكىرىــ ئىگىلىشــ

ئـــامېرىكىلىق ۋە ئۇيغـــۇر ئوقۇغۇچىالرغـــا ئورتـــاق بولغـــان بىرقـــانچه ئـــازاپلىق  
بۇنىڭ بىرى مهكتهپنىڭ ئـايرىم خانىسـى يـوق ئـاممىۋىي     . كهچۈرمىش بار ئىكهن

ئىچكىرىدىكى ئـاممىۋىي مۇنچىالرنىـڭ ئاساسـهن ئـايرىم     . ا يۇيۇنۇشتۇرمۇنچىسىد
كىشـىلهرنىڭ بۇنـداق مـۇنچىالردا تـۆت ئايـاقالردەك بىـر بىرىنىـڭ        . خانىسى يوق

ــۆزىچىال يۇيۇن ــا    ۇدۇكــ ــارام قىلســ ــك بىئــ ــۇرالرنى قانچىلىــ ــى ئۇيغــ ــان ئىشــ غــ
ــدۇ    ــارام قىلى ــۇنداق بىئ ــامېرىكىلىقالرنىمۇ ش ــىلهرنىڭ ب . ئ ــرى كىش ــر يهنه بى ى

خهنســۇالر بىــلهن بىــر ياتاقتــا يېتىــپ باققــان   . بىرىنىــڭ كــۆزىچىال يېشىنىشــى 
ــدىن      ــان يهرلىرى ــۆزىچىال ج ــڭ باشــقىالرنىڭ ك ــامېرىكىلىقالر ئۇالرنى ــۇر ۋە ئ ئۇيغ
تارتىــپ ئوچــۇق قويــۇپ كىــيىم ئالماشتۇرۇشــلىرى يــاكى كارىــدوردا مېڭىــپ        

ــىزلىنىدىكهن ــلىرىدىن راھهتســـ ــز ئوغۇلال. يۈرۈشـــ ــامىنى، قىـــ ــڭ ئهڭ يـــ رنىـــ
ىقنى تارتىۋېلىـپ ياتـاقتىن ئىبـارەت ئــاممىۋىي    دباشـقىالرنىڭ كـۆزىچىال چىمىلـ   
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ــكهن   ــى ئىــــ ــورۇننى خۇسۇسىيالشتۇرۇشــــ ــامېرىكىلىق  . ســــ ــۇر ۋە ئــــ ئۇيغــــ
ــڭ     ــى ئۇالرنىـ ــق كهچۈرمىشـ ــداق بىزارلىـ ــدىكى بۇنـ ــڭ ئىچكىرىـ ئوقۇغۇچىالرنىـ

ان تىقــادتىن شــاخالنغېتىقــاد ۋە مۇشــۇ ئېمهدەنىيىتىــدىكى بىــر ئومۇمالشــقان ئ
ــان  ــهۋەبىدىن بولغـ ــۇر  . ئهخـــالق سـ ــاكى ئۇيغـ ــى يـ ــا مهدەنىيىتـ ــى ئامېرىكـ مهيلـ

ئـامېرىكىلىق  . تىقاد ئاساسـىغا قۇرۇلغـان  ېمهدەنىيىتى بولسۇن بىر مۇكهممهل ئ
تىن ياپيـــات بىـــر جهمىيهتـــۋە ئۇيغـــۇر ئوقۇغـــۇچىالر ئـــۆزلىرى ياشـــاپ كـــۆنگهن 

ــيهت ــى جهمى ــى تهبىئ ــدە ئىسهنكىرىش ــكه . كه كهلگهن ــى كۆنۈش ــهك  تهدىرىج كهلس
ئۇيغـــۇر ئوقۇغـــۇچىالر جوڭگـــۇدا ياشـــايدىغانلىقى ئۈچـــۈن، موھىـــت ســـهۋەبلىك 

ئـــامېرىكىلىقالر ئۈچـــۈن خۇسۇســـىي . ئاســـانراق كۆنـــۈپ كېتىشـــى ئېهتىمـــال
ــۇل      ــۇالرنى قوب ــڭ ب ــاچ، ئۇالرنى ــۇق دەخلىســىز بولغ ــۇش ۋە ئىنســانلىق ھوق تۇرم

  .قىلىشى تهس
هق ھۆرلــــۈكى بهزى ئۇيغۇرالرنىــــڭ ئامېرىكىــــدىكى ئىنســــاننىڭ مــــۇتل   

بىــلهن باغلىۋېلىشــى دۇنيــانى ئــۆزى ياشــاۋاتقان دۆلهتــكه  بۇزۇقچۇلــۇقئۇقــۇمىنى 
ئــۇالر شهخســنىڭ ھۆرلــۈكى تولــۇق    . ۋالغىنىدىن بولغــانچۈشــۈنۈ ئوخشــۇتۇپ

ئىتىراپ قىلىنمىغـان بىـر دۆلهتـته ئهخالقنىـڭ قانـداق يىمىـرىلگىنىگه قـاراپ،        
ــانىي ھۆرلــــــۈك ئىتىــــــراپ قىلىنســــــا بــــــارلىق     گۇنــــــاھالر  ئهگهر ئىنســــ

غـــان بولۇدۇجوڭگـــۇدا كـــۆرگىلى . قانۇنىيلىشـــىدىغاندەك تۇيغۇغـــا كېلىۋالغـــان
دىـن باشـقا   ) كومپـارتىيه، گومىنـداڭ  (يـاكى بىـر تـوپ ئىنسـان    ) پادىشـاھ (ئىنسان

مـۇتلهق ھۆكـۈمران بولـۇپ    ) قـانۇن (كۆرۈنمهس بىـر مهۋجـۇدات يـاكى بىـر دەسـتۇر     
كىشـــىلهرنىڭ ئورتـــاق جۇڭگـــۇدا ئهگهر ئامېرىكىـــدىكىگه ئوخشـــاش . باقمىـــدى

ــتۇر   ــان دەسـ ــارقىلىق ماقۇلالنغـ ــى ئـ ــۈمران   -كىڭىشىشـ ــۇتلهق ھۆكـ ــانۇن مـ قـ
بواللىغــان ۋە ئــۇزاق مهزگىــل كىشــىلهرنىڭ ھهركىتىنــى قېلىپقــا ســااللىغان       
ــىلهرنىڭ       ــات كىشـ ــازا ۋە مۇكاپـ ــۆرۈنمهس جـ ــۇدرەت، كـ ــى قـ ــر ئىالھـ ــا، بىـ بولسـ

ۇ تهبىئىـي تۈزۈلىشـى   قهلبىدىكى كىرلهرنى پاكىزەلهپ تۇرالىغـان بولسـا ئهخالقمـ   
ئامېرىكــــا ئىنســــاننىڭ ھۆرلــــۈكىنى ئاساســــى قانۇننىــــڭ . ئىــــدىمــــۇمكىن 

ئهممـا بۇنـداق دېگهنلىـك ئىنسـاننىڭ بـارلىق      . كاپالىتىگه ئىـگه قىلغـان دۆلهت  
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ئامېرىكىــدا . الشــتۇرۇلغانلىقىنى كۆرســهتمهيدۇينهپىــس خاھىشــلىرىنىڭ قانۇنى
ۇنســـىزلىقى، نىكـــاھتىن ئاجرىشىشـــنىڭ قىيىنلىقـــى، بـــاال چۈشۈرۈشـــنىڭ قان

ســــىرىتقى مۇھهببهتنىــــڭ ئامېرىكىلىقنىــــڭ نهپــــرىتىگه ئۇچرايــــدىغانلىقى، 
يالغانچىلىقنىڭ قوبـۇل قىلغۇسـىز گۇنـاھ سانىلىشـى، يالغانچىنىـڭ بىـر ئۆمـۈر        
ــىنىڭ پهقهت    ــىزلىقى، تهن سودىسـ ــنىڭ ئهخالقسـ ــى، كهمسىتىشـ بهدەل تۆلىشـ

ــىلهرنىڭال قىلم   ــك كىشــ ــدىكى بهلگىلىــ ــك ئورۇنــ ــپ  بهلگىلىــ ــى قىلىــ ىشــ
ــى    …چهكلىنىشــى  ــز ئىنســاننىڭ نهپىــس خاھىشــىنىڭ تېخ ــارلىقالردىن بى قات

ئامېرىكىــــدەك ھهم  . الشــــۇتۇرۇلمىغانلىقىنى بىلهلهيمىــــز يپۈتــــۈنلهي قانۇنى
ىرىغــا ئىشــىنىدىغان، ھهمــدە كــۆرۈنمهس كىتاپكــۆرۈنمهس مهۋجۇداتقــا ۋە ئۇنىــڭ 

ــۆزگهرمهي ھۆكۈ   ــرى ئـ ــدىن بېـ ــچه يىلـ ــۈز نهچـ ــى يـ ــانۇن ئىككـ ــر قـ مرانلىـــق بىـ
ن بولـۇش  هقىلىۋاتقان بىر دۆلهتته ئىنسـانلىق ئهركىنلىكىـدىن قانـداق بهھـرىم    

ۋە ھـــۆرمهتلهش ئاللىقاچـــان   قوغـــداشۋە باشـــقىالرنىڭ ھۆرلـــۈكىنى قانـــداق   
غـان،  ۇدۇقـا يـول قوي  بۇزۇقچۇلۇقبۇنـداق بىـر دۆلهتـته    . ئومۇمىي ئـادەتكه ئايالنغـان  

ــى ۋە يو    ــڭ ماقۇللىنىش ــات قانۇنالرنى ــا ي ــان ئهمهس  ئهخالقق ــى ئاس ــا قويۇلۇش  .لغ
ــامېرىكىنى  ــۇقبهزىلهرنىـــڭ ئـ ــىغا   بۇزۇقچۇلـ ــهۋۋۇر قىلىشـ ــاغالپ تهسـ ــلهن بـ بىـ

ــان   ــهۋەب بولغـ ــولىرى سـ ــا كىنـ ــىي  . ئامېرىكـ ــدىكى جىنسـ ــا كىنولىرىـ ئامېرىكـ
كۆرۈنۈشـــلهر كىشـــىلهرنى ئامېرىكىلىقالرنىـــڭ تۇرمۇشـــىمۇ شـــۇنداق بولۇشـــى  

ش چۈشـۈنۈ ى ئىككـى تهرەپـتىن   بـۇن . مۇمكىن، دېگهن قاراشـقا كهلتـۈرۈپ قويغـان   
ــۇمكىن ــۇھهببهت،    . م ــڭ تېمىســى م ــو ۋە كىتاپالرنى ــدا كىن ــازىرقى زامان ــرى ھ بى

. تهۋەككۈلچىلىـــــك، زوراۋانلىـــــق، ســـــېهىر قاتارلىقالرغـــــا مهركهزلهشـــــكهن    
تاماشـــاچىلىق ساھهســـىنىڭ ئاتامـــانلىرى جىنســـىي كۆرۈنـــۈش ۋە زوراۋانلىققـــا 

ــۇنالرنى كۆرۈرمهنلهرنىــڭ ئىشتاھ   ــت مهزم ــنىڭ ۋاستىســىغا   ئائى ــىنى قوزغاش اس
شــۇڭا كىنــوالردىكى كۆرۈنۈشــلهر پۈتــۈنلهي بىــرەر دۆلهتنىــڭ      . ئايالنــدۇرىۋالغان

ۈرمهيـــدۇ، بهلكـــى كـــۆرۈرمهنلهر يوشـــۇرۇنچه كۆرۈشـــنى ئهتت رىيــاللىقىنى ئهكـــس 
يهنه بىــرى، ئامېرىكىــدەك . خااليــدىغان كۆرۈنــۈش ۋە مهزمــۇننى يهمچــۈك قىلىــدۇ 

نوالرغـــا ئېنىـــق دەرىـــجه بېكىـــتىلگهن بولـــۇپ  قـــانۇن مـــۇكهممهل دۆلهتـــته كى
ھهرقانــداق كىشــى ئۆزىنىــڭ يېشــىغا، خاھىشــىغا مــاس كىنــوالرنى ســېتىۋېلىپ 

. يېشــى مــاس كهلمىگهنــلهرگه بهزى مهزمۇنــدىكى كىنــوالر ســېتىلمايدۇ . كۆرىــدۇ
يېشىغا ماس بولمىغان كىنـوالرنى كۆرگـۈچىلهر، كۆرۈشـكه شـارائىت يـاراتقۇچىالر      
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ــويىچه جاز  ــانۇن ب ــدۇق ــاس    . الىنى ــتىكىلهرگه م ــمه ياش ــۋىزورالردا ھهم ــادەتته تېل ئ
ــاننىڭ  . كىنـــوالر قويۇلىـــدۇ ــانلىق ھوقـــۇقالر ئىچىـــدە ئىنسـ ئامېرىكىـــدا ئىنسـ

بــۇ ھوقـــۇقالر  . تىكــى ئىشـــالرنى بىلىــش ھوقــۇقى بـــار   جهمىيهتدۆلهتتىكــى ۋە  
ــىدۇ    ــگه ئاش ــارقىلىق ئهمهل ــارات ئ ــن ئاخب ــىز، ئهركى ــىمالرنىڭ  . تهرەپس ــر قىس بى

ــاراپ   ئامېرى ــالرغا قـ ــدىكى ئىشـ ــىم خهۋەرلىرىـ ــر قىسـ ــولىرى ۋە بىـ كىنىـــڭ كىنـ
ــۆز   ــى ئـ ــۇزۇق دېيىشـ ــامېرىكىنى بـ ــئـ ــۇقدىكى جهمىيىتىـ الردىن خهۋەر بۇزۇقچۇلـ

قانۇن قـاتتىق ئىجـرا قىلىنىـدىغان ۋە قـانۇن     . تاپالمىغانلىقىدىن بولغان خاالس
ىقــان دە يايمــا ئېچىــپ قااليمجهمىيىتىــئــاڭلىق قوبــۇل قىلىنىــدىغان ئامېرىكــا 

مهزمۇنــدىكى كىنــوالرنى خالىغــان كىشــىگه، خالىغــان يهردە، خالىغــان چاغــدا       
  .سېتىش مۇمكىن ئهمهس

 بۇزۇقچۇلــۇق ئامېرىكىلىقالرنىــڭ ئوچــۇق كىيىنىــپ يۈرىشــىمۇ بهلكىــم     
ــۇمكىن    ــى مـ ــان بولۇشـ ــپ قالغـ ــلهن باغلىنىـ ــيىش   . بىـ ــيىم كېـ ــۇق كىـ ئوچـ

ــادىتى  ــڭ ئ ــ  . ياۋرۇپالىقالرنى ــپال قالم ــۇق كىيىنى ــۇالر ئوچ ــكهل،  ئ ــاچ ھهي اي يالىڭ
ۋاھـالهنكى ئـۇالردىكى تهننىـڭ    . يالىڭاچ رەسىم سهنئىتىنى تهرەققىـي قىلـدۇرغان  

ئوچــۇق كىيىنىــپ  . يالىڭــاچلىقى ئهخالقنىــڭ يالىڭــاچلىقىنى كۆرســهتمهيدۇ   
ــۈرگهن شــۇ كىشــىلهردە ئوچــۇق يهرلىرىنىــڭ دەخلىســىزلىكىنى قوغ   ــدىغان دي اي

ارىغــان مۈشــۈكتهك قارىمايــدىغان  جاســارەت ۋە خهقنىــڭ ئوچــۇق يهرلىــرىگه بهز م 
ــهكىللهنگهن  ــالق شـ ــگهن    . ئهخـ ــيىم كهيـ ــا كىـ ــرىم ياتـ ــوالردىن يېـ ــۇڭا كىنـ شـ

ــان      ــۇقالرنى قااليمىقــ ــۇ ئوچۇقلــ ــامېرىكلىقالرنى شــ ــۆرۈپ ئــ ــالرنى كــ ئارتىســ
ــۇق   ــۋېلىش، ۋە ئۇالرنىــــــڭ ئوچــــ ــهۋۋۇر قىلىــــ ــىلىتهمدىكىن دەپ تهســــ ئشــــ

بۇزۇققــا چىقىرىــپ  يۈرۈشــلىرىدىن قۇســۇر ئىــزدەش قارشــى تهرەپنىــڭ ئــادىتىنى 
ــ ــه ئهمهس   ڭئۆزىنى ــقا نهرس ــتن باش ــادىتىنى مۇئهييهنلهشتۈرۈش ــۇرالر  . ئ ــز ئۇيغ بى

گۈزەللىكنى يوشۇرۇنلۇقتىن، مهنـادىن ئىزدىسـهك ياۋرۇپـالىقالر ئاشـكارىلىقتىن،     
يهنـى ئۇيغـۇر ئهدەبىياتىـدا بىـز غـايىۋىيلىقتىن، روھتىـنال       . شـهكىلدىن ئىزلهيـدۇ  

ىگهن دىكلهر ھهم شــهكىل ۋە مهنــادىن تهڭــال ئىــزئىزىــدىگهن گــۈزەللكنى غهرىــپل
  .بولۇشى مۇمكىن
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بۈگۈنكى ئامېرىكىنى بۇزۇقلۇققا سـىموۋۇل قىلىـپ ئهيىـپلهش ئهمهلىيهتـته     
چىســى دەپ تهشــۋىق ۋە ۇئــامېرىكىنى رەزىــل كاپىتالىســتىك تۈزۈمنىــڭ قوغدۇغ 
غانىسـتان، پاكىسـتان ۋە   فتهنقىد قىلىشـنىڭ داۋامـى بولۇشـى مـۇمكىن يـاكى ئا     

دەيـدىغان ئامېرىكىغـا قارشـى     »ئامېرىكـا شـهيتان  «رەپ ئهللىرىدە ئهۋج ئالغـان  ئه
بـۇالر تېلـۋىزورالردا خهنسـۇچىدىن    . كهيپىياتنىڭ تۇغۇندىسـى بولۇشـى ئىهتىمـال   

ــى     ــڭ مهدەنىيىتىنـ ــدىغان خهۋەرلهر ۋە كۆرۈرمهنلهرنىـ ــپ بېرىلىـ ــمه قىلىـ تهرجىـ
ــدىغان ئامېرى     ــمه قىلىنى ــۇق تهرجى ــارا قوي ــاي ق ــۆزگه ئىلم ــڭ  ك ــا كىنولىرىنى ك

. لىنىپ ئاممىۋىي ئاساسـقا ئېرىشـكهن بولۇشـى مـۇمكىن    »ئىسپات«ۋاستىسىدە 
مهلۇم مهنىـدە كـۆز ئالدىـدىكى زىـددىيهتنىڭ مهنبهسـىنى يىراقتىكـى ئالۋۇنـدىن        

بىزنـى خـاراپ   «ئىزدەش بىخهتهر بولغاچقا بهزى مۇئاشـلىق ۋە مۇئاشسـىز زىيـالىالر   
ــ   ــهھۋانى كىن ــڭ ش ــۋاتقىنى ھوللۇۋۇدنى ــوال قىلى ــد، ك ــا . ولىرى، ماكدونال ئامېرىك

دەپ ۋەز  »بۇالرغــــا تايىنىــــپ بىــــزگه مهدەنىــــيهت جاھــــانگىرلىقى قىلىۋاتىــــدۇ
يهنه . تــا ئهيىپلهۋاتقــان بولۇشــى مــۇمكىنبۇزۇقچۇلۇقئېيتىۋاتقــان ۋە ئــامېرىكىنى 

ــڭ     ــاق، بهزى ئۇيغۇرالرنىـــــ ــتىن ئېيتســـــ ــر جهھهتـــــ ــى جهمىيهتبىـــــ تىكـــــ
ــىنى تارايت ــىزلىقنىڭ دائىرىســـ ــامراپ  ئهخالقســـ ــهھۋانىيلىقنىڭ يـــ ــپ شـــ ىـــ

ــى ئامېرىكىــدەك ئــايرىم شــىتاتتىكى ئــايرىم     چۈشۈنۈكېتىشــىگىال بــاغالپ   ش
ــپ    ــالىغه قىلىـ ــىنى مۇبـ ــقان تهن سودىسـ ــهھهردە قانۇنىيالشـ ــىنى چۈشۈنۈشـ شـ

ئۇيغـۇردا ھـازىر بىـر ئـادەم يالغـانچى دەپ      . كهلتۈرۈپ چىقارغان بولۇشـى مـۇمكىن  
لهن بــۇزۇق دەپ ھاقارەتلهنســه بېشــىنى ھاقارەتلهنســه ئــانچه ئېغىــر ئالمىغــان بىــ

پهيغهمبىرىمىزنىـڭ ھهدىسـى بـويىچه بولسـا     . كۆتۈرەلمهي قالىدىغان ھالغا يهتتى
ــرەك    ــى كېـ ــاھ سانىلىشـ ــر گۇنـ ــادىن ئېغىـ ــانچىلىق زىنـ ــدىيالغـ ــم . ئىـ بهلكىـ

ــۇنى   ــۇر روسســۇنىڭ جوڭگ ــى «مۇتهپهكك ــانچىالر دۆلىت ــويالپ   »يالغ ــى ئ دېگىنىن
ــڭ نېم ــارەت ســانالمايۋاتقانلىقىنىڭ   باقســاق، يالغانچىلىقنى ىشــقا ئۇيغــۇردا ھاق

ئامېرىكىــدا ئوقــۇش جهيانىــدا تــۈزۈمى  . ســىرىنى بىلىــپ قېلىشــىمىز مــۇمكىن 
مۇكهممهل بولمىغـان، مۇسـتهبىت، چىرىـك دۆلهتلهردىـن كهلگهنـلهردە ئهخالققـا       

ئىنســانالر بىــر . غــانلىقىنى بايقىــدىمبولۇدۇئۇيغۇنســىز قىلىقالرنىــڭ كــۆپرەك  
ۇرغا ئهمهس، ئىنســان ئىنســانغا بويســۇنىدىغان ھهرقانــداق دۆلهتــته ئورتــاق دەســت

 .كۆپهيسه كۆپىيىدۇركى ئازايمايدۇ بۇزۇقچۇلۇق
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  ئىسمىمنىڭ ئامېرىكىدىكى پىشكهللىكلىرى
  

جوڭگۇدا توال خاتا ياكى چاال يېزىلىـپ ئـاۋارە قىلغـان ئىسـىمىم ئامېرىكىغـا      
ــاالل قىلـــدى ك ق ۇلـــۇمهكـــتهپكه كهلســـهم ئوقۇغۇچ. ېلىپمـــۇ مېنـــى خېلـــى مـ

ــاپتۇ    ــپ ق ــى چىقى ــدىن ئىككىس ــا . كارتام ــى ئات ــۇرچه   -بىرس ــان ئۇيغ ــام قويغ ئان
ــمىمغا    ــۇچه ئىســ ــپورتۇمدىكى خهنســ ــرى پاســ ــمىمغا يهنه بىــ ــۇالرنى . ئىســ بــ

جۇڭگۇدىكىــــدەك ئــــاۋۋال مهھهلــــله . چۈشــــهندۈرۈپ بىردەمــــدە ئوڭشــــىۋەتتىم
ــدىن، ئ ــالرنىڭ    كومىتىتى ــدىغان ئىش ــپات ئالى ــاقچىخانىدىن ئىس ــدىن، س ىدارەم

كۆڭلــۈمنى يېــرىم قىلغىنــى مهكتهپــتىكىلهر كارتامغــا     . بىرســىمۇ بولمىــدى 
ئۇيغــۇرچه ئىســمىمنى ئهمهس خهنســۇچه ئىســمىنىڭ پىنــيىچه يېزىلىشــىنى       

مېنــى كهچــۈر، «بــۇنى ھهرقــانچه چۈشهندۈرســهممۇ . كومپىيــوتىردا بېســىپ بهردى
ــار مېنىڭمــۇ ئۇيغــۇرچ ــپ بهرگىــم ب ئۇيغــۇرچه ئىســمىڭ ھهم . ه ئىســمىڭنى يېزى

قىسقا، ھهم ئېنگىلىزچىدە تهلهپپۇز قىلىشـقا قـوالي، ئهممـا بىـز يهنىـال سـېنىڭ       
ــدۇ     ــاق بولماي ــاس قىلمىس ــمىڭنى ئاس ــپورتۇڭدىكى ئىس ــڭ  . پاس ــۈنكى بىزنى چ

دەپ مۈرىسـىنى قىسـىپ    »تونۇيدىغىنىمىز سـېنىڭ پاسـپورتتىكى كىملىكىـڭ   
پاســـپورتتىكى جوڭگۇلـــۇق دېـــگهن خهت   . ســـپورتۇمغا قارىـــدىم پا. تۇرۇۋالـــدى

پـامىلهم  -مىپاسـپورتتىكى ئىسـ  . چهتئهللهردە خهنسۇ دېگهن مهنىنـى بىلـدۈرەتتى  
ــدا  ــۆز ئىســمى كهينىــدە    خهنســۇالرنىڭ پامىلىســى ئالدى غــان قائىدىســى بولۇدۇئ

ــان   ــويىچه يېزىلغـ ــدىبـ ــۆز    . ئىـ ــمى ئـ ــڭ ئىسـ ــدە دادامنىـ ــلى كىملىكىمـ ئهسـ
ــا بــــۇنى خهنســــۇالرنىڭ پــــامىله ئىســــمىمنىڭ كه ئىســــىم +ينىــــدە بولغاچقــ

ــڭ        ــمى مېنى ــڭ ئىس ــامىلهم دادامنى ــمى پ ــڭ ئىس ــا ئۆزەمنى ــىگه سالس قائىدىس
ئايالالرغـا بـۇ تولىمـۇ    -مهنـدەك ئهرلهرگىغـۇ مهيلـى قىـز    . ئىسمىم بولـۇپ قـاالتتى  
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يهنى ئۇالرنىڭ ئـۆز ئىسـمى پامىلىسـى، دادىسـىنىڭ ئىسـمى ئـۆز       . بىئهپ بوالتتى
ــۇ ــاالتتىئىســـمى بولـ ــى   . پ قـ ــىنىڭ يهنـ ــا دادىسـ ــز بالىغـ ــداق بولغانـــدا قىـ بۇنـ

ــاالتتى   ــۇپ قـ ــمى قويۇلـ ــىنىڭ ئىسـ ــامىله . ئهركىشـ ــۇالرنىڭ پـ ــىم +خهنسـ ئىسـ
قائىدىســـى بـــويىچه بىجىـــرىلگهن پاســـپورتۇمغا ئاساســـالنغاندا مهن ئۆزەمنىـــڭ  

ئېنگىلىـــز تىلىـــدا چـــاينىيىز . مئىـــدىئۇيغـــۇرلىقىنى ئىسپاتالشـــقا ئامالســـىز 
شـۇ  . ېگهن خهنسـۇ ۋە خهنسـۇچه دېـگهن ئىككـى مهنىـدە كېلهتتـى      د) جوڭگۇلۇق(

ــى     ــڭ مىللىتىنـ ــئهلىكلهر ھهممىمىزنىـ ــىال چهتـ ــۇق دېسـ ــهۋەپتىن جوڭگۇلـ سـ
شـۇڭا ھهرەمـگه بارغـان بىـر قىسـىم      . خهنسۇ، تىلىنى خهنسـۇچه دەپ چۈشـىنهتتى  

ــڭ  ــۇرۇپ    «ھاجىالرنى ــۇق ت ــهك جوڭگۇل ــمهن دېس ــۇچه بىلمهي ــتاندا خهنس ئهرەبىس
ــۇچه بىلمه ــدىكهن خهنسـ ــران قالىـ ــهن دەپ بهك ھهيـ ــكىنى بهرھهق »مسـ . دېيىشـ

) جوڭگۇلـــۇق(چـــۈنكى ســـهئۇدىلىق ئهرەبلهرنىـــڭ تىلىـــدا ۋە نهزىرىـــدە ســـىنىي 
خهنسـۇچه  . دېگهن بۇ سۆز ھهم خهنسۇ ھهمدە خهنسۇچه دېـگهن مهنىنـى بىلدۈرىـدۇ   

. دېگهنـدەكال بىلىنىـدۇ   »مېنىڭ تىلىـم يـوق  «ئۇقمايمهن، دېگهنلىك ئهرەبلهرگه 
قكهن، ئهرەبــلهر ھهيــران قالســا ئهمهس، ھهيــران قالمىســا ئهجهبلهنســهك  اۇندبــۇ شــ
مهن ئامېرىكىدا تۇرۇش جهريانىـدا شـۇنى چوڭقـۇر ھىـس قىلـدىمكى، بىـز       . بولۇدۇ

ــانچه      ــورنىمىزنى ھهرقـــ ــك ئـــ ــايرىم مىللهتلىـــ ــۇدىكى ئـــ ــدە جوڭگـــ چهتئهلـــ
ــۇ ۋە     ــۆزنىڭ خهنسـ ــگهن سـ ــۇق دېـ ــدا جوڭگۇلـ ــڭ تىلىـ ــاقمۇ، خهقنىـ تونۇشتۇرسـ

ــۈز بېرىــپ قالىــدىكهن  خهنســۇ ــا ئۇقۇشماســلىق ي ــگهن مهنىســى بولغاچق   .چه دې
بـۇنى  ! چۈنكى ئۇالرنىڭ تىلىـدا جوڭگۇلـۇق بىـلهن خهنسـۇچه دېـگهن بىـر سـۆزدە       

قاتـارلىق تىلـالردا   …ھهرقانچه چۈشهندۈرسىڭىزمۇ رۇس، ئهرەب، پـارىس، ئېنگىلىـز  
 .دۇجوڭگۇلۇق دېگهن سۆز خهنسۇ ۋە خهنسۇ تىلى دېگهن مهنىنى بىلدۈرى

، ئىـــدى  پاســـپورتۇمدىكى ئۇچـــۇر بـــويىچه مهن خهنســـۇ، تىلىـــم خهنســـۇچه 
ــداق ئۇچــۇر يېزىلمىغــان     ــر ھىچقان ــدىئۇنىڭــدا مېنىــڭ ئۇيغۇرلۇقۇمغــا دائى . ئى

ئانـام ۋە باشـقا ماڭـا    -ئاتـا . ئىسمىم خهنسۇچه ۋە پىيىنچه ئىككى خىـل يېزىلغـان  
يلىـق، ئىخچـام   مېهىرلىكلىرىم سۆيۈپ سـۆيۈنۈپ تـۇرۇپ چاقىرىـدىغان بىـر چىرا    

ــان    ــمىم يېزىلمىغ ــۇرچه ئىس ــدىئۇيغ ــدە   . ئى ــلهتكهن كىملىكىم ــۇدا ئىش جوڭگ
ئۇيغۇرچه ئىسمىم بـار، لـېكىن مهيلـى بانكىـدا، دوختۇرخانىـدا، سـوتتا، پوچتىـدا،        

قوللۇنۇلمـايتتى، ئـۇنى ھىـچ    ئىـش قىلىـپ ھىـچ يهردە بـۇ ئىسـمىم      … سـاقچىدا  
ئۇنىـــڭ . مئىـــدىقمىغـــان ، جهدۋەلـــگه، كىنىشـــكىگه تولــدۇرۇپ با غـــاىاپبىــر گر 
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كىملىـــك كارتـــامنى بېزەشـــتىن باشـــقا زادى نـــېمه رولـــى بـــارلىقىنى بهلكىـــم 
  .تارقاتقانالرمۇ ئېيتىپ بېرەلمهسلىكى مۇمكىن

ــوق چىقىــپ قــاپتۇ        ــر دەرســتىن نهتىــجهم ي ــۇنجى مهۋســۈم ئاخىرىــدا بى . ت
ســهۋەبىنى سورۇســام دەرســكه كهلــگهن ۋە ئىمتىهــان بهرگهنــلهر قاتارىــدا ئىســمىم  

مـۇئهللىم بىـلهن كۆرۈشـتۈم، يهنه شـۇ ئىسـمىمنىڭ      . ق بولغانلىقتىن ئىـكهن يو
ــاتىقى ــا     . چ ــدىغان يوقلىمىغ ــزا قويى ــۇچىالر ئىم ــقان ئوقۇغ ــكه قاتناش مهن دەرس

ــدا ئۇيغـــۇرچه ئىســـمىمنى       ــدا ئىســـمىمنى يازغانـ ــزا قويغانـــدا، ئىمتىهانـ ئىمـ
ــزىپتىمهن ــڭ     . يېـ ــى مېنىـ ــقۇزىدىغان سېستىمىسـ ــجه توشـ ــڭ نهتىـ مهكتهپنىـ

ــان   هنخ ــلهن يېزىلغ ــيىن بى ــۇچه پى ــاي«س ــمىمنى،   »ۇىپئ ــۇچه ئىس ــگهن خهنس دې
ئۇيغــۇرچه ئىســمىم . دېــگهن خهنســۇچه پــامىلهمنىال تونۇيــدىكهن  »ئــابۇدۇۋەيلى«

ــدىكهن  شــۇندىن كېــيىن ئوقۇتقــۇچىلىرىم  . پاســپورتۇمدا يــوق بولغاچقــا تونۇماي
النـدى  منىڭ پىشكهللىكلىرى قىزىقـارلىق پـاراڭ تېمىسـىغا ئاي   ئارىسىدا ئىسمى

ــپ       ــۆزلىرى تېپىــ ــام ئــ ــمىمنى يازســ ــۇرچه ئىســ ــدا ئۇيغــ ــداق چاغــ ۋە ھهرقانــ
ئامېرىكىدا ئوقۇغان ئىككى يىلـدىن ئـارتۇق ۋاقىـت    . غان بولۇشتىۇتوغرىلىۋالىد

بــۇ جــاھىللىقىم ۋە يۇقــارقى . ئىچىـدە ئىســمىمنى جــاھىلالرچه ئۇيغــۇرچه يـازدىم  
ــرار  الردىن خهۋەر ۋەقه ســـهۋەبلىك ئوقۇتقۇچىلىرىممـــۇ ئىســـمىمدىكى ســـىر ئهسـ

ئوقــۇش . تېپىـپ ئۇيغۇرلــۇق كىملىكىمنــى بىلىشـكه قىزىقىــدىغانالر كۆپهيــدى  
ــۈمدە   ــدىغان مهۋســ ــلىق    پۈتكۈزىــ ــۇرچىنى تىلشۇناســ ــۇئهللىم ئۇيغــ ــر مــ بىــ

مهن شـۇ  . مىتودلىرى دېگهن دەرسىنىڭ تهتقىقىقـات ئـوبىكتى قىلىـپ تاللىـدى    
غــۇرچه دەرس  ئوقۇتقۇچىغــا ھهمكارلىشــىپ بىــر مهۋســۈم بهش ئوقۇغۇچىغــا ئۇي     

شــۇ ئوقۇغۇچىالرنىــڭ بىــرى ھــازىر ئۇيغــۇر تىلــى تهتقىقاتىغــا قىزىقىــپ . بهردىــم
ــۇرچه ئ  ــل ئۇيغــ ــدۇۈنۈگۈئىزچىــ ــدىكى   . ۋاتىــ ــمىمنىڭ ئامېرىكىــ ــۇڭا ئىســ شــ

ــيهلمهيمهن   ــدى دې ــۈنلهي پاجىيهلىــك بول ئىســمىمدىكى . كهچۈرمىشــلىرىنى پۈت
ــا   ــاقالش، ئات ــالىقالرنى ئ ــمىم  -خات ــۇرچه ئىس ــان ئۇيغ ــام قويغ ــاھىلالرچه ئان نى ج

ئـــارقىلىق ئـــۆزۈمنى ۋە ئـــۆزۈم تهۋە تـــوپنى بىلـــدۈرۈش،   قوغـــداشقوللۇنـــۇش ۋە 
  .ئىتىراپ قىلغۇزۇش مهقسىدىگه يهتتىم
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  ئۇيغۇر ئىسىملىرىنىڭ ئامېرىكىچه ھىكايىسى
. بىر دوستۇم ئايالىنىڭ ئـاي كـۈنى يېقىنالشـقانلىقىنى دېگهنـدەك قىلغـان     

ئـادىتىم  . خـۇش خهۋىرىنـى يهتكـۈزدى   بىر كۈنى تېلىپـۇن قىلسـام كۆزەيگهنلىـك    
يـا شـىرىنئاي ئهمهس، يـا شـىرىنگۈل     . بويىچه ئىسمىنى سورۇسام شىرىن قويۇپتۇ

 .ئهمهس شىرىنال ئىكهن
  .بۇ ئىسىمنىڭ بىر يېرى كهممۇ نېمه؟ دېدىم قىزىقسىنىپ —
ئۇيغـۇرچه ئىسـىم قويـايمۇ    . ئاچىسى مۇشـۇنداق بولسـۇن دەپ تۇرۇۋالـدى    —

ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه مهن   . ىلىقالرنىـڭ ئـاغزى كهلمهيـدىكهن   دېگهن لېكىن ئامېرىك
قىزىمنىـــڭ باشـــقا ئـــامېرىكىلىقالردىن ئىســـمى ســـهۋەبلىك بهك پهرقلىنىـــپ 
قېلىشـىنى، ئامېركىلىقالرنىــڭ ئالدىـدا ئــۆزىنى باشـقا پىالنىتــتىن كهلگهنــدەك    
يــات ھىــس قىلىشــىنى خالىمىــدىم، ئــۆزەڭ بىلىســهن جوڭگــۇدا ئىســمىمىز        

ئۇنىـــڭ بىـــلهن . دەپ قالـــدى  رىچىلىقالرنى تارتمىـــدۇق،ســـهۋەبلىك نـــېمه ئـــاۋا
ــدىم  ــنى خالىمى ــان    . تالىشىش ــۆچمهنگه ماك ــۇنالپ ك ــا مىلي ــته يىلىغ ئهمهلىيهت

ــڭ    ــق ئامېرىكىلىقالرنىـ ــز تىللىـ ــۇزى ئېنگىلىـ ــدا تهلهپپـ ــان ئامېرىكىـ بولۇۋاتقـ
شــۇالرنىڭ ھىــچ قايســى ئــۆزىنى . ئىــدىئاغزىغــا كهلمهيــدىغان ئىســىم قۇمــدەك 

ــقى پىالنى ــزى     تاش ــڭ قى ــبۇ ئاغىنهمنى ــاي ئۇش ــس قىلم ــدەك ھى ــدىن كهلگهن تى
شــــۇنداق ئــــويالپ قــــاالرمۇ؟ ئامېرىكىــــدا ئىســــىم ســــهۋەبلىك ھىــــچ كىــــم  
ــاالرمۇ؟       ــۋارغا ق ــزى دىش ــڭ قى ــا ئۇنى ــدىغان تۇرس ــلىكلهرگه ئۇچرىماي كېلىشمهس
جوڭگــۇدا ئــۆزى تارتقــان مــاالللىق ســهۋەبلىك ئامېرىكىــدا تۇغۇلغــان قىزىغــا        

دىغان ئىســىم قــويىمهن دېــگهن قانــداق گهپ؟ ئاللىقاچــان  ئامېرىكىلىققــا ياقىــ
ــائىله كىشــىلىرى بىــرلىككه كهلــگهن ئاتقــا     قويۇلــۇپ بولغــان ئىســىم، پۈتــۈن ئ

ــدىم  ــقا گهپ قىلمى ــتۇمنىڭ    . باش ــۇ دوس ــايدىغان ب ــدا ياش ــته ئامېرىكى ئهمهلىيهت
ئىسـىم ۋەھىمىسـى ئۇنىـڭ ئۇيغـۇرچه ئىسـمى سـهۋەبلىك جوڭگـۇدا          قهلبىدىكى

مۇســاپىر ئۇيغــۇر دۇنيانىــڭ قهيىــرىگه  . چىلىقالردىن كهلــگهنىئــاۋار دۇچ كهلــگهن
ــ    ــۋارچىلىقتىن قورق ــۆنگهن دىش ــۇپ ك ــۇدا قورق ــۇن جوڭگ ــدىن ۇبارمىس دۇ، قاچقان

چهتئهلــدىكى ئۇيغــۇرالر ئىچىــدە جوڭگــۇدا . قاچىــدۇ، ئهنســىرىگهندىن ئهنســىرەيدۇ
رى يهنىـال  قورقۇنچاقلىرى شۇ يهردىمۇ يهنىال قورقۇنچـاق، جوڭگـۇدا چىقىشماسـلى   

ئۇالرنىـڭ تېنـى   … چىقىشماس، جوڭگۇدا كۆرەلمهسلىرى شۇ يهردىمـۇ كـۆرەلمهس  
تهپهككــۇرى ئاللىقاجوڭگۇچىلىشــىپ   چهتئهلــدە بولغــان بىــلهن مىــجهز خــۇلقى، 
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ئۇيغـۇرالر جوڭگـۇدا دۇچ كېلىۋاتقـان ئىسـىم دىشـۋارچىلىقى سـهۋەبىدىن       . بولغان
ــتۇرىمىز   ــۇچىغا ماسالشـ ــلهردە خهنسـ ــدىكى بهزەنـ ــىم   ۋەتهنـ ــۇرچه ئىسـ دەپ ئۇيغـ

غان، خهنســۇچه خهت ســانى ۇدۇشــۇقويۇشــتىن بــۇرۇن خهنسۇچىســىنى ئــاۋۋال ئويل
ــان ئىســـــىمالرنى ئويل ــقا بولغـــ ــۇقىســـ غان، خهنســـــۇالرغا چىرايلىـــــق ۇدۇشـــ

غان، نوپۇسـقا ئولتۇرغۇزغانـدا ئـۇزۇن بولـۇپ     ۇدۇشـ ۇئاڭلىنىدىغان ئىسىمالرنى ئويل
ئىسـمىنىڭ كهيـنىگه قوشـۇپ    كېتىشتىن قورقـۇپ ئـۆز ئىسـمىنى پهرزەنتىنىـڭ     

يازمايدىغان، ئاتا بوۋىلىرىنىڭ ئىسـمىنى ئـۇزۇن كـۆرۈپ بالىلىرىغـا قويمايـدىغان      
پ كېتىۋاتاتمامـــدۇ؟ ئهگهر مۇشـــۇالرنى ئامېرىكىغـــا   ۈيـــۈئىشـــالر بارغـــانچه كۆپ 

  چىقىرىپ قويسا جوڭگۇدىكى قىلىقلىرىنى داۋام قىلماي قاالمدۇ؟
ــۈلپهت بولغــا    ــۆزۈم ئ ــۇ ئىشــتىن كېــيىن ئ ــامېرىكىلىق ئۇيغۇرالرنىــڭ ب ن ئ

ۋەتهنــدە تۇغۇلغــان . بالىلىرىغــا قانــداق ئىســىم قويغانلىقىغــا دىقــقهت قىلــدىم 
ئۇيغـــۇر پهرزەنتلىرىنىـــڭ ئىســـىملىرى ئاساســـهن بىزدىكـــى بىـــلهن ئوخشـــاش  

مهن كۆرگهن ئامېرىكىدا تۇغۇلغـان ئۇيغـۇر پهرزەنتلىرىنىـڭ ئىسـمى بىـر      . ئىكهن
ســا ئۇيغــۇرچه تهلهپپــۇزى ئىســپانچه يــاكى باشــقا  بولســا بهك قىســقا، يهنه بىــر بول

ــىمالردىن تـــاللىنىپتۇ     ــا يېقىنـــراق ئىسـ ــا تىللىرىغـ ــىلهن، بىـــر  . ياۋرۇپـ مهسـ
دوستىمىزنىڭ قىزىنىـڭ ئىسـمى رەنـا بولـۇپ ئىسـپانچه خـانىش دېـگهن مهنىـدە         
ئىكهن، يهنه بىرىنىڭ ئوغلىنىڭ ئىسمى بهيكىـر ئىـكهن، ئېنگىلىـزچه مهنىسـى     

ۈشهندۈرىشــىچه بــۇ ئىســىم ئۇيغۇرچىــدىكى بهكــرى دېــگهن  ئاتىســىنىڭ چ. نــاۋاي
. بىـر دوسـتىمىزنىڭ بالىسـىنىڭ ئىسـمى يۈسـۈپ ئىـكهن      . ئىسىمغا يېقىـنكهن 

ــايىن       ــلىغىنىمدا ئات ــۈپجان دەپ تاش ــۇرچىالپ يۈس ــتىم ئۇيغ ــانچه قې ــر ق مهن بى
م، پهرىزىمچه يۈسـۈپ دېـگهن ئىسـىم ئهسـلى     ۈدۈسهۋەبىنى سورۇم. ش بهردىۈتۈزۈت

ئىســىم بولــۇپ ئامېرىكىــدا خېلــى كهڭــرى قوللۇنىلىــدۇ، ) يهھــۇدىچه(چه نىئىبــرا
ــدە جوســ  ــا ئېنگىلىزچى ــدۇ ېفئهمم  ېفيۈســۈپجان دەپ قويســام جوســ  . ئېيتىلى

ــدۇ   ــراقالپ كېتىــ ــدىن يىــ ــزچه تهلهپپۇزىــ ــگهن ئېنگىلىــ ــتىمىزنىڭ . دېــ دوســ
ــۈپجان دېگۈزمهيۋ   ــى يۈس ــدىكى مېن ــۈپجان   قهلبى ــىنىڭ يۈس ــهۋەپ بالىس ــان س اتق

ــ ــىملىك ئۇيغـ ــئىسـ ــىغا   ېفۇر ئهمهس جوسـ ــامېرىكىلىق بولۇشـ ــىملىك ئـ ئىسـ
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  .بولغان مايىللىقتىن باشقا نهرسه ئهمهس
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دىكابىردا تۈركىيهگه چۈشـكهن تـۇنجى كۈنـۈم گولالنـدىيهمۇ      -24يىلى -2005     
خهۋىرىنـى   ياكى دانىيهمۇ بىر دۆلهتـته تۇرۇۋاتقـان بىـر ئۇيغۇرنىـڭ ئۆلۈۋالغـانلىق     

شۇ بىچـارە مهرھۇمنىـڭ ئۆلـۈم ئالدىـدا     . ئىدىئاڭالپ يۈرۈگۈم ئېيچىشىپ كهتكهن 
ــا ــدۇر  -ئات ــدا قال ــا تىلى ــدى ۇدۇئانىســىغا ئان ــار بولغىي ــى . غان ۋەســىيهتلىرى ب ئېن

ھىــچ بولمىســا ئاتــا    . غــان ئارمــانلىرى بــار بولغىيــدى    ۇدۈســىڭىللىرىدىن كۈت
لهتكهن ئانـا تۇپراقتـا مهڭگۈلـۈك    بوۋىسى قان كېچىپ قوغـدىغان، تهر تۆكـۈپ گـۈل   

ــلهر     ــۈك ئهللهي ــاغرىنى يېقىــپ مهڭگۈل ــا توپراققــا ب ئۇيقۇســىنى باشلىغۇســى، ئان
مانـا ئهمـدى ۋەتهنسـىز غېرىـپ ئۇيغۇرنىـڭ      . بىلهن ئـارام تاپقۇسـى بـار بولغىيـدى    

ــدى      ــىگه ئايالن ــا دۆۋىس ــىز توپ ــۇپراقالردا نىشانس ــات ت ــىدى ي ــنىڭ  . جهس ــۇ ئىش ب
پــات يېڭىلىنىــپ ماڭــا ئىزچىــل ھهمــراھ بولــۇپ -اتقهلبىمــدىكى زىلزىلىســى پــ

يىلــى تومــۇزدىكى پــاجىيه ســهۋەبلىك تېلىپــۇن ۋە تــور ئــون ئايغــا -2009. كهلـدى 
ۋەتهن بىلهن ئاالقه كېسـىلگهن ئـون ئـاي ئىچىـدە يۇقـارقى ئۆلـۈم       . يېقىن تاقالدى

ــدى   ــۆپ قىينىـ ــپ كـ ــىمگه كېلىۋېلىـ ــوال ئېسـ ــۇم  . تـ ــى مهرھـ ــۆزۈمنى ھېلىقـ ئـ
شــۇ كــۈنلهردە مهن  . ىنى ئويالشــتىن خــالى قىاللمىــدىم  ئۇيغۇرنىــڭ قىســمىت 

ھاياتىمـــــــدىكى ســـــــۆيۈملۈك ۋە كۆيۈملـــــــۈك كىشـــــــىلىرىمنى ئهمـــــــدى 
ــۇدا ئۆرت  ــدەك تۇيغـ ــۈكۆرەلمهيدىغانـ ــىدىمۈنـ ــل. پال ياشـ ــۆيۈملۈك ۈرۈچۈشـ مدە سـ

. كىشــىلىرىم غايىــپ بــوالتتى ۋە كــۆز ئالدىمــدا جهســهت بولــۇپ نامايــان بــوالتتى 
پ چۈشـىگهن كۈنلىرىمـدە كهيپىيـاتىم يامـان ئهمهس     م غايىپ بولۇۈرۈسۆيۈملۈكل

. بوالتتى، ئۆلۈپ كېتىـپ چۈشـىگهن كۈنۈمـدە كـارىۋاتتىن قوپقۇممـۇ كهلمهيتتـى      
شۇ چاغالردىكى بىردىنبىر ئارزۇيۇم پهقهت ئۇالرنىڭ ئاۋازىنى ئـاڭالش، ئـۆزىنى بىـر    

  .ئىدىكۆرۈۋېلىشال 
شــهھهردە يهنه شــۇنداق كــۈنلهردە ئامېرىكىنىــڭ شــهرقى قىرغىقىــدىكى بىــر 

بـۇ خهۋەر ئامېرىكىـدىكى ئۇيغـۇر    . ۋالغـانلىق خهۋىـرى كهلـدى   ۈبىر ئۇيغۇرنىڭ ئۆل
تېلىپـۇنالر   قىلىنىـدىغان مۇساپىرالرنى ئويغاتتىمۇ قانـداق ھـال ئهھـۋال سـوراپ     
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بىـر ئۇيغـۇر ھهمشـىرىمىز    . غـان بولـدى  ۇدۇشهنبه يهكشهنبه كـۈنلىرى سـايراپ تۇر  
بهكـرەك ئاغرىـپ قالسـام سـىز بـار      «ن قىلىـپ  ھهتتا يهنه بىر دوستىمىزغا تېلىپۇ

شهھهردە ياتاقتا ياتاي، ئۆلـۈپ تارتىـپ قالسـام ئۇيغـۇرچه دەپىـن قىلىـدىغان ئـادەم        
ۋالغـــان ۈشـــۇنداق تېلىپـــۇنالردىن ھېلىقـــى ئۆل. دەپتـــۇ »چىقمـــاي قالمىســـۇن

 .ئۇيغۇرنىڭ ئۆلۈمىگه دائىر مۇنداق پاراڭالر بولۇپ ئۆتتى
ــۇ بـــالىنى تونۇيـــدىغانالر يـــ  — بـــۇ بـــاال ئۇيغـــۇرالر بىـــلهن  . وق ئىـــكهنبـ

ئۇيغۇرالر ئىشـىمغا ئارىلىشـىۋالىدۇ، ئالـدى كهينىمـدە گهپ     . ئارىالشمايدىكهندۇق
ــلهن     ــۆزىمىز بى ــۇرالر ئ ــز ئۇيغ ــدۇ، دەپ ئارىالشــماپتىكهندۇق، دېمىســىمۇ بى قىلى

 .بولماي ھهدىسىال خهقنىڭ كهينىدىن گهپ تېپىپ يۈرىمىز
ئارىالشسـام باالغـا قـالىمهن، مهن بـۇ يهردە      ئۇيغۇر خهقته ئىشـپىيۇن تـوال،   —

ئانـام ئـۇرۇق تۇغقـانلىرىمنى     -قااليمىقان ئادەملهر بىلهن ئارىالشسام ۋەتهنـدە ئاتـا  
دېمىســىمۇ تــوغرا، بــۇ ئىككــى توكتــوك . پــاالكهت باســىدۇ، دەپ ئارىالشــماپتىكهن

ــان، . ســـىڭگهن نېنىنـــى يىـــمهي. ئۇيغـــۇرالر نـــېمه قىالاليـــدۇ ھهممىســـى يالغـ
ــ ــۈن ھهممىس ــۇل ئۈچ ــۇ   … ى پ ــدۇ مۇش ــدىن چىقىۋاتى ــهكرىگهن ئادەم نهدە بهك س

ئىهتىيـات قىلمىسـا باالغـا    . ئۇيغۇردا زادى ئىشـپىيۇن تـوال  . ئىشپىيۇنلۇق دېگهن
. سـهنمۇ شـۇڭا ھىـچ كىمـگه، ھىـچ قانـداق يهردە كـۆپ ئارىالشـما        . قالىدىغان گهپ

ىما، ئۇيغــۇردا ئۇيغۇرالرغــا ئائىــت مهســىلىلهردە باشــقىالرغا مهيــدانىڭنى ئاشــكارل  
 .ئىشپىيۇن جىق باالغا قالىسهن

ئاڭلىشـــىمچه بـــۇ بـــاال ئۇيغـــۇالر ئىتتىپـــاق ئهمهســـكهن، ئامېرىكىغـــا   —
ــلهر ئۆزگــ ــدىكهن، مېنــى   ۈرۈكهلگهن ــادەتنى بىلمهي ــۆرپ ئ پ كېتىپتــۇ، ئۇيغــۇرچه ئ

ئۇيغـــۇالر مېنـــى ئىزدىمىـــدى، يـــالغۇز قويـــدى، دەپ قاقشـــاپ . ئارىغـــا ئالمىـــدى
دېمىســىمۇ ئۇيغــۇرالر گۇمــانخور، . يغۇرغــا ئارىالشــمىغاندۇرشــۇڭا ئۇ. بېــرىپتىكهن

 .بىرىمىزنى ئىشىمىز بولمىسا ئىزدىمهيمىز-بىر
مۇســۇلمانالر بىــر بىــرىگه ســاالمنى چىرايلىــق قىلغــان بىــلهن ھــورۇن،   —

ــانىالردا    ــالىي مهكتهپلهردىكــى تهجرىبىخ ئهســتايىدىل، مهســئۇلىيهتچان ئهمهس،ئ
ــدىالر، كورى   ــۇالر، ھىن ــۇڭا خهنس ــۆپ ش ــانالر ك ــۆز    . ي ــان، ئ ــگهن زادى يام ــۇ دې خهنس

ــل  ــىۋەتكه قابىـ ــا، مۇناسـ ــىغا پۇختـ ــىپ  …ئىشـ ــال ئارىلىشـ ــۇالر بىلهنـ دەپ خهنسـ
  …ئۇيغۇردىنال ئهمهس باشقا مۇسۇلمانالردىمۇ قېچىپ يۈرۈپتىكهن
ــدىم    ــقىالردىن ئاڭلى ــى مهن باش ــڭ ھهممىن ــۇ گهپلهرنى ــهنت  . ب ــانچه پىرس ق
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ــېم    ــر ن ــان بى ــانچه پىرســهنت يالغ ــيهلمهيمهنراســت، ق ــڭ  . ه دې ــا مهرھۇمنى ئهمم
ــالغۇز ياشىشـــــى، ئۇيغۇرل  ــۆيۈنهلمهي، ۇئۇيغـــــۇردىن قېچىـــــپ يـــ ــدىن ســـ قىـــ

ــامېرىكىلىقتهك تېخــى ياشــاپ بواللمــاي قــايمۇقۇپ يۈر  شــى ئۇنىــڭ ئۈســتىگه  ۈئ
ۋەتهنــدىكى قــوۋم قېرىنداشــلىرى بىــلهن بولغــان ئاالقىنىــڭ ئــون ئايغــا يــېقىن   

نهتىجىــدە ئــۇ ياتاقتــا . الپ تاشــلىغانشــى ئۇنىــڭ روھىــي دۇنياســىنى پاچــاقۈلۈئۈز
  .ئىدىئۈن تىنسىز ئۆلۈپ قالغان بولۇشى ئىهتىمالغا يېقىن 

ئۇيغۇرغـــا ئهيىـــپ قويـــۇپ ئارىالشـــمىغانالر ھهققىـــدە مهن تۈركىيهدىمـــۇ      
ئامېرىكىغا كېلىپمـۇ تـۈرك ئـاغىنىلهردىن ئۇيغـۇردىن زېـرىككهن بىـر       . ئاڭلىغان

ــدىم   ــڭ ھىكايىســىنى ئاڭلى ــ. ئۇيغــۇر قىزىنى ــاۋال   ئ ــپ ئ ــتهپكه كېلى ــز مهك ۇ قى
. ئـــۆزىنى تـــۈرك دەپ تونۇشـــتۇرۇپ تـــۈرك ئوقۇغـــۇچىالر بىـــلهن ئارىلىشـــىپتۇ     

ــلهن       ــك بى ــۈرك دېگهنلى ــك ت ــۇر دېگهنلى ــدە ئۇيغ ــڭ نهزىرى ــك بالىالرنى تۈركيهلى
ئوخشاش ئۇقۇم بولغاچقا دەسلهپ ئۇنىڭ ئـۆزىنى تـۈرك دېيىشـىدىن غهلىتىلىـك     

پ دېگىـنىگه قـارا   »ن ئۇيغـۇر ئهمهس تـۈرك  مه«ئهمما بۇ قىزنىـڭ  . ھىس قىلماپتۇ
ــاپتۇ ــۇ قىزنىــڭ . ئهجهپلىنىــپ ق ــۈركىيهدىن تهڭرىتــاغ بويلىرىغــا  «ئ ــوۋام ت ــا ب ئات

دېگىـنىگه جـاۋابهن تـۈرك     »كۆچۈپ كهلگهنىكهن شـۇڭا مهن ئۇيغـۇر ئهمهس تـۈرك   
بىزنىـڭ ئاتـا بـوۋىلىرىمىز تهڭرىتـاغ بويلىرىـدىن تـۈركىيهگه كۆچـۈپ        «ئاغىنىلهر 

ئـاالقه ئۇزارغـانچه   . دەپ جـاۋاپ بېرىپتـۇ   »ۇڭا بىزمـۇ ئهسـلى ئۇيغـۇر   كهلگهنىكهن ش
ــۇر       ــى ئۇيغ ــادەت جهھهتتىك ــۆرپ ئ ــامىله ۋە ئ ــازىلىق، مۇئ ــاد، ت ــڭ ئىتىق ــۇ قىزنى ب
. ئهخالقىغــا يــات قىلىقلىــرى تــۈركلهرگه ياقمــاي مۇناســىۋەت يىرىكلىشــىپتۇ      

ىتاتتىكى شۇنىڭ بىلهن بۇ قىز يا تۈركلهرنىڭ قېشىدا تـۈرك بواللمـاي، يـا شـۇ شـ     
ئۈچ ئۇيغۇرغا قېتىلىپ ئۇيغۇر بواللمـاي شـهرقى قىرغـاقتىكى خهنسـۇالر كـۆپرەك      

  .شهھهرگه كېتىپ قاپتۇ
تۈركىيهدە ئۇيغۇرالرغا ئهيىپ ئارتىـپ ئارىالشـمىغان ئۇيغـۇر بـالىالر، دانىـيهدە      
ــۈرك بولۇۋالغــان ئۇيغــۇر     ــاكى ئامېرىكىغــا كېلىــپ ت ئۆلۈۋالغــان ئۇيغــۇر يــاش ۋەي

ــويىچه ياشــىيالماي،    بۇالرنىــڭ…قىــزى  ھهممىســى خهقنىــڭ ياشــاش ئۇســۇلى ب
ــانالردۇر   ــهنكىرەپ قالغـ ــاي ئىسـ ــوزۇر ئااللمـ ــى ھـ ــۇقتىن تېخـ ــڭ . ئۇيغۇرلـ بۇالرنىـ



254 
 

ياشــالر ئهتراپىــدا، ئــۈرۈمچى قاتــارلىق شــهھهرلهردە   24-23ھهممىســىنىڭ يېشــى 
. خهنسۇچه ئوقۇغان ياكى ئۆز يۇرتىـدىن ئايرىلىـپ كىچىكـال ئىچكىرىـدە ئوقۇغـان     

ــۇال ــدە     ب ــۈنى ھهققى ــى ۋە بۈگ ــارىخى، مهدەنىيىت ــڭ ت ــۇپ مىللهتنى ــۆزى مهنس ردا ئ
ــوق  ئهجــدادالرنىڭ ھاياتنىــڭ خىــرىس ۋە ئىمتىهــانلىرى،  . يېتهرلىــك مهلۇمــات ي

رىيــــاللىقتىكى تهھــــدىت ۋە ئىمكــــانىيهتلهر ھهققىــــدە قالــــدۇرغان ئــــۇدۇم ۋە  
ئـۇالر ئـۆز    .تهجرىبىلىرى ئانـا تىـل ئـارقىلىق بۇالرنىـڭ قهلـبىگه ئورۇنالشـمىغان      

ــارقىلىق   ئائىلىســـىدە، مهھهللىســـىدە ۋە مهكتىپىـــدىكى ئۇيغـــۇرچه موھىـــت ئـ
غـــان ھايـــاتتىكى تىـــزگىن ۋە تىزگىنســـىزلىك ھهققىـــدىكى  ۇدۇلۇقهلـــبىگه قۇي

ئـانىلىق  -بۇنداق بالىالرنىڭ ھـالى خـۇددى ئاتـا   . ئۆلچهملهردىن مۇستهسنا قالغان
ــتىملهرگه ئوخشــايدۇ  ــد  . يې ــڭ بالىســى بواللماي ــا ياتنى ــڭ  ي ــۆز باغىرلىرىنى ــا ئ ۇ، ي

بــــۇالر بــــاال ۋاقتىــــدا مېهــــرى مــــۇھهببهتكه تولــــۇق  . قوينىــــدا يايرىيالمايــــدۇ
ــه       ــدۇ، ھهمىش ــى تارتى ــك دەردىن ــق يېتىملى ــهۋەبلىك دائىملى ــانلىقى س قانمىغ

ــاج   ــهللىگه مۇھت ــي تهس ــۇدۇروھى ــابىلىيهت    .بول ــالىالر ق ــان ب ــوڭ بولغ ــداق چ بۇن
ــۆز   ــمايدۇيۇ، ئ ــدىن قېلىش ــدە ھىچكىم ــا  رىقابىتى ــپ، ئات ــوپتىن ئايرىلى -ى تهۋە ت

ئانىســىدىن ئۇزاقلىشــىپ مۇســتهقىل ياشاشــقا، ھىسســىيات رىقــابىتىگه دۇچ       
كهلگهنـــدە كهيپىيـــاتىنى تهڭشـــهپ، تۇيغـــۇلىرىنى تۇراقالشـــتۇرۇپ بواللمـــاي      

  .گۇناھلىق ھاالكهت يولىنى تالاليدۇ
شــۇنداق قىلىــپ يــات تۇپراقتــا يهنه بىــر ئۇيغۇرنىــڭ قهبرىســى غېرىپلىققــا  

ئامېرىكىغـــا تهلپۈنـــۈپ ئـــامېرىكىچه ياشـــىيالمىغان ئۇيغـــۇر  . ھكـــۇم بولـــدىمه
پهرزەنتى ئۆزى ئارىالشـمىغان، قاچقـان، گۇمانالنغـان ئۇيغۇرالرنىـڭ قولىـدا دەپىـن       

ئانىســىنى تېپىــپ ئۆلــۈم خهۋىرىنــى    -ئۇيغــۇرالر ئــۇ بالىنىــڭ ئاتــا   . قىلىنــدى
ىـــك رازىلىـــق ئالغانـــدىن كېـــيىن پـــۇل يىغىـــش قىلىـــپ يهرل     . يهتكـــۈزدى

ھېلىقـى  . سېتىۋېلىپ ئۇيغۇرنىـڭ دەپىـن قائىدىسـى بـويىچه يهرلىكىـگه قويـدى      
 .تۈرك بولۇۋېلىپ ئۇيغۇردىن قاچقان قىزمۇ بهلكىم بۇ خهۋەرنى ئاڭلىغاندۇ
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ــدە يېزىۋاتقانــدەك           ــي خاتىرەم ــبۇ ئهدەبى ــداق يهر؟ مهن ئۇش ــا زادى قان ئامېرىك
شــقا تهرتىــپ ئورنۇتۇلغــان، ئىنســاننىڭ ھهمــمه خــۇي پهيلــى مــۇئهييهن ھهمــمه ئى

ــۈكى،     ــادى، ھــۆرمىتى، ھۆرل بىــر ئهخــالق قېلىپىغــا چۈشــكهن، ئادەمنىــڭ ئىتىق
ھايـــاتى، پـــاراغىتى كاپالهتلهنـــدۈرۈلگهن، قانۇننىـــڭ ئـــادالىتى خـــۇددى بـــوۋىمىز 

ــيۈســۈپ خــاس ھاجىــپ تهســهۋۋۇر قىلغا  ــاراۋەر باشــ ن ــارچه مهۋجۇداتقــا ب پاناھ دەك ب
مــۇ يــاكى كىشــىلىرى تاجاۋۇزچىلىققــا جهمىيهتبولغــان خىيالــدىكى مــۇكهممهل 

ــان، ئهســـكهرلىرى ۋەھشـــىلىككه مايىـــل،   خۇمـــار، بـــايلىرى دۇنيـــانى قارماللىغـ
ــارلىق  »ئىچكــى ئىشــلىرى «ھۆكــۈمىتى باشــقىالرنىڭ   ــا ئارىلىشــىۋالىدىغان ب غ

ــلىق ــدى  -ئىبلىســـ ــىمۇ؟ مهن ئامېرىكىـــ ــهيتانلىقالرنىڭ بهزمىخانىســـ كى شـــ
ــى      ــالرنىڭ بىرىن ــۇ قاراش ــان ب ــچ قاچ ــانلىرىمنى يېزىشــتا ھى ــاتىمنى، ئويلىغ ھاي

ــان ئهمهس  ــىپ قىلىۋالغـــ ــى پىرىنســـ ــۆرگهنلىرىمنى . يېتهكچـــ مهن پهقهت كـــ
مهن بـــۇ مهســـىلىدە ھىـــچ قايســـى قاراشـــنىڭ  . ســـهمىمىيلىك بىـــلهن يـــازدىم

 ئهسهرلىرىمگه قاراپ مېنـى ئـۇچى، بـۇچى دەپ تهسـهۋۋۇر    . تهشهببۇسچىسى ئهمهس
گه …بــايرىقىنى ئېگىــز كۆتــۈرۈش، بــايرىقى رۇشــهن ھالــدا      …«قىلىۋالغــانالر 

ــمه     ــۈرۈش، ھهم ــرلىككه كهلت ــدە بى ــۇرۇش، ئىــددىيىنى يۈكســهك دەرىجى قارشــى ت
قاتـــارلىق ئىـــددىيىۋىي  »ئىزىمنـــى يېتهكچـــى پىرىنســـىپ قىلىـــش …ئىشـــتا

 ئىـددىيهلهر . سىياسىي تهربىيىنىـڭ بىۋاسـته يـاكى ۋاسـتىلىق مهھسـۇالتلىرىدۇر     
رىقـــابىتى بولمىغـــان، پهرقلىـــق ئىـــددىيهلهرگه ئهركىـــن ســـورۇن ھازىرالنمغـــان 

ته كىشــىلهر دائىــم مهلــۇم ئىــددىيهنىڭ مــۇتلهق رەھبهرلىكــى بولمىســا جهمىيهتــ
ــدۇ   ــا كېلىۋالىـ ــدەك تۇيغۇالرغـ ــىپ كېتىدىغانـ ــان قااليمىقانلىشـ ــداق . جاھـ بۇنـ

هنــگهن بىــر تىكــى كىشــىلهر ئۆزلىرىــدىن باشــقىالرنىمۇ ئالــدىن بهلگىل جهمىيهت
. ئىــددىيىنىڭ قۇماندانلىقىــدا ھهرىــكهت قىلىۋاتقانــدەك تهســهۋۋۇر قىلىشــىدۇ     
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ــۆزۈم       ــتا، ئـ ــان ئاساسـ ــدىن پهرەز قىلمىغـ ــى ئالـ ــچ نېمىنـ ــته مهن ھىـ ئهمهلىيهتـ
ــڭ      ــدىكى ئۇيغۇرنىــ ــلهن ۋەتهنــ ــالر بىــ ــى ئىشــ ــۆرگهن ھهقىقــ ــدا كــ ئامېرىكىــ

ــۋاتىمهن  ــتۇرۇپ يېزىـــ ــامېرىكىنى سېلىشـــ ــهۋۋۇرىدىكى ئـــ ــ. تهســـ ڭ ئۇيغۇرنىـــ
ــۈزىنى     ــلهن مهن كــۆرگهن دۇنيانىــڭ ھهقىقــى ي ــاللىقى بى ــا رىي قهلبىــدىكى دۇني

ــۋاتىمهن  ــۇالھىزە قىلى ــارا    . م ــا، خهلقئ ــا دۇني ــدىغىنىم ئۇيغۇرالرغ ــڭ قىزىقى مېنى
ۋەزىــيهت، دۇنيــا خهلقلىــرى ھهققىــدىكى مۇنــداق رەڭگــارەڭ چۈشــهنچىلهر نهدىــن  

ۇل قىلىشـتا ئهيـنهن   كهلگهن؟ ئۇيغۇر بـۇالرنى نـېمه ئۈچـۈن قوبـۇل قىلغـان؟ قوبـ      
قوبۇل قىلغانمۇ ياكى ئۆز ئىشتاھاسىغا ئاساسـهن ئۆزلهشـتۈرگهنمۇ؟ ئۆزلهشتۈرسـه    

. قاتــارلىقالردىن ئىبــارەت…قانـداق ئۆزلهشــتۈرگهن؟ نــېمه ئۈچــۈن ئۆزلهشــتۈرگهن؟ 
رى ۋە مېنىـڭ  ىىكا ھهققىـدىكى باشـقىالرنىڭ باھـال   تۆۋەندە يازىدىغىنىممۇ ئامېر

  .بىۋاسته كهچۈرمىشلىرىم
ن ئامېرىكىــدىن قايتىــپ كهلگهنــدىن كېــيىن ۋەتهنــدىكى ئۇيغۇرالرنىــڭ  مه

ئامېرىكــــا ھهققىــــدىكى باھالىرىغــــا دىقــــقهت قىلــــدىم ۋە بايقىغــــانلىرىمنى 
دېـگهن   ›»ئامېرىكـا ‹قـارغىلىقتىكى  «، »قازاننىـڭ قـۇلىقى ھهمـمه يهردە تۆرتمـۇ    «

كهلــگهن  بۇنــدىن باشــقا دىققىــتىم ئامېرىكىــدا تــۇرۇپ. مــاۋزۇالردا بايــان قىلــدىم
بـــۇالر ئامېرىكىغـــا . ئۇيغۇرالرنىـــڭ ئامېرىكـــا ھهققىـــدىكى باھالىرىغـــا چۈشـــتى

ــوۋاي   ــان ب ــوقالپ بارغ ــالىلىرىنى ي ــايالر -ب ــدىموم ــان  . ئى ــر پىنســىيىگه چىقق بى
مېنىــــڭ . ئاپپــــاي ئامېرىكىغــــا بېرىــــپ بــــالىلىرىنى يــــوقالپ كهلگهنىــــكهن
ــا     ــاڭالپ ت ــى ئ ــپ كهلگىنىمن ــۈزۈپ قايتى ــۇش پۈتك ــدىن ئوق ــدىئامېرىكى . ڭ قال

ۋاي بـــــاالم نېمىســـــىنى دەيســـــىز، «ئامېرىكـــــا ھهققىـــــدە ســـــورىغانلىرىمغا 
ــىلىق     ــى س ــىغىچه ھهممىس ــپ تازىلىقچىس ــىدىن تارتى ــڭ ساقچىس ئامېرىكىنى

ئامېرىكىـــدا تامـــاقتىن تارتىـــپ كىـــيىمگىچه ھهمـــمه نهرســـه      . ســـىپايىكهن
 ئىشـقىلىپ قـاراڭ، ئامېرىكىـدا ھـاۋامۇ ياخشـى،     . سۈپهتلىك، ئىشهنچلىك ئىكهن

ــادەملهرمۇ ياخشــى ئىــكهن، بىــزگه   دەپ ئامېرىكىنىــڭ  »مــوھىمى مۇشــۇالرلىغۇئ
يهنه بىــر دوســتۇمنىڭ دادىســى ئامېرىكىــدا . تهرىپىنــى قىلىــپ ســۆزلهپال كهتتــى

موھىتنىـــڭ، تۈزۈمنىـــڭ، «بىـــر قـــانچه ئـــاي تۇرغانـــدىن كېـــيىن تونۇشـــلىرىغا 
ۋالســـا ۇئادەملىرىنىـــڭ ياخشـــىلىقىغا قـــاراپ، ئامېرىكـــا دېـــگهن قايتـــا تۇغۇل     

بۇالرنىڭ گېپىدىكى بىـر ئورتـاق نوقتـا ئامېرىكىـدا     . دەپتۇ »ئهرزىگۈدەك يهرئىكهن
نىــڭ ) تــۈزۈم، كىشــىلهر(بىــلهن ئىجتىمــائىي موھىــت ) ھــاۋا(تهبىئىــي موھىــت 
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مهن بــۇ پىشــقهدەملهرنىڭ ئومۇمالشــتۇرۇش ئىقتىــدارىغا قايىــل     . ياخشــىلىقى
ــۇالر ئامېرىكىــدا ھــاۋا ۋە ئادەمنىــڭ ياخ . قالــدىم ــارقىلىق  ئ شــىلىقىنى دېــيىش ئ

ــاۋاتقان   ــۆزى ياش ــئ ــر   جهمىيهت ــدىغان يهنه بى ــۈپتىن پهرقلىنى ــى جهمىيهتتىن ت ن
ــامېرىكىنى ياخشــى قىلغــان نهرســه قانۇننىــڭ ۋە   . مۇئهييهنلهشــتۈرۈپتۇ راســت، ئ

ــۇكهممهللىكى ــڭ مـــ ــدىكى   . تۈزۈمنىـــ ــان روھىـــ ــۈزۈم ئىنســـ ــۇكهممهل تـــ مـــ
قېلىپىغـا سـېلىپ، تـۈزەپ     ئاجىزلىقالرنى، گۇنـاھلىق خاھىشـالرنى ياخشـىلىق   

تىكـــى جهمىيهتمـــۇكهممهل . ســـاغالم ئىجتىمـــائىي مـــوھىتنى بهرپـــا قىالاليـــدۇ
مـــۇقهددەس قـــانۇن ۋە تـــوغرا قېلىپقـــا ســـېلىنغان ئىنســـان روھىنىـــڭ ئورتـــاق 

  .قا ئېرىشىدۇقوغداشكهن تهبىئىي موھىتمۇ مۇناسىپ بولۇدۇتىرىشچانلىقىال 
 اغىغۇ قىـل سـىغمايدۇ، ئهممـ   موھىتنىـڭ ياخشـىلىقى   -ئامېرىكىدا ھاۋانىڭ

ئادەملهرنىــــڭ ھهممىســــى شــــۇنداق ياخشــــىمۇ؟ مــــۇكهممهل تــــۈزۈم ھهمــــمه 
. ئىنســـــاننىڭ قىلىقلىرىنـــــى تـــــوغرا يولغـــــا ســـــېلىپ بوالالمـــــدۇ؟ يـــــاق 

بىـر جـۈمه كـۈنى    . مهكتىپىمىزدىكى بىر كۇتۇپخانـا كېچهيـۇ كۈنـدۈز تاقالمـايتتى    
يىن تاقـايمىز، شـۇڭا   يېـرىم سـائهتتىن كېـ   «كهچته چىقسام مـۇالزىم سـىتۇدېنت   

ئاتـايىن كهلـگهن   . دەپ قالـدى  »بىنادىن ئايرىلىشـىڭالرنى ئىلتىمـاس قىلىمىـز   
ــۆتكهپ     ــارازى قهدەملىرىمنــى تهســته ي ــارغىن، ن ــاچچىقىم كېلىــپ ھ ۋاقتىمغــا ئ

نهچــچه يــۈز ئــادەم ســىغىدىغان بــارلىق ئهســلهھهلىرى تولــۇق . ئۆيــۈمگه قــايتتىم
ئىككىنجــى جــۈمه كــۈنى كهچــته . ئېــدۇق كۈتۈپخانىــدا پهقهت ئــۈچ تــۆتهيلهنال بــار

ــدى   ــى تهكرارلىـ ــاش گهپنـ ــز ئوخشـ ــۇالزىم قىـ ــۇ مـ ــدىكى بهش . يهنه شـ كۈتۈپخانىـ
ــز    ــۇچىالر ئىكهنمىـ ــك ئوقۇغـ ــۆپىنچىمىز چهتئهللىـ ــڭ كـ ــام . ئالتهيلهننىـ قارىسـ

پهقهت مهن دائىــم ئوخشــاش ئورۇنــدا . ھهممىســى كېــتىش تهييارلىقىغــا چۈشــتى
ئۇنىڭغـا  . رىكىلىقال جايىـدىن مېدىرلىمىـدى  ئولتۇرغىنىنى كۆرىدىغان بىر ئـامې 

ــدىم     ــقا داۋام قىل ــالهمنى يېزىش ــاي ماق ــر قىلم ــۇ قىمى ــاراپ مهنم ــدا  . ق ــر چاغ بى
ــى    ــى بىزنـ ــۇچى ھېلىقـ ــامېرىكىلىق ئوقۇغـ ــى ئـ ــهم ھېلىقـ ــىمنى كۆتۈرسـ بېشـ

مهن مىـڭ تهسـته تاپقـان پۇلـۇم     «. قوغلىغان مۇالزىم قىزغا ۋارقىرىغىلـى تۇرۇپتـۇ  
مهن، ســـهنلهر كومپىيوتىرنىـــڭ ئالدىـــدا كىنـــو كـــۆرۈپ  بىـــلهن بـــۇ يهردە ئوقـــۇي
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دولـالر ھهق   13كۈتۈپخانىدا نۆۋەتچى بولۇۋاتىمهن دېگهن باھانه بىـلهن سـائىتىگه   
ســهن . ســهن بىزنــى بىلمهيــدۇ دەمســهن. نــېمه بىزنــى قوغاليســهن. ئېلىشىســهن

يېــرىم ســائهت بــۇرۇن تاقــاپ كهتــكهن بىــلهن بىــر ســائهتنىڭ پــۇلىنى ئالىســهن،   
. ھېلىقى قىز شـهلپهردەك قىزىرىـپ باشـقا گهپ قىاللمىـدى     »ۇ توغرىمۇ؟سهنچه ب

دېگهننــى باھــانه  »ئىشــتىن چۈشــىمهن«ئهســلىدە بــۇ قىــز يېــرىم ســائهت بــۇرۇن 
كېيىنكــى نــۆۋەتته كېلىــدىغان   . قىلىــپ كۈتۈپخانىــدىكىلهرنى قوغاليــدىكهن  

نه دېگهننـى باھــا  »كۈتۈپخانىــدا ئـادەم يــوق «مـۇالزىم سـىتۇدېنت ئىشــقا كېلىـپ    
مۇئاشــنى بولســا ئىككىلىســى تىيىننــى كهم    . قىلىــپ قايتىــپ كېتىــدىكهن  

ــدىكهن ــاي ئېلىۋېرىـ ــز  . قىلمـ ــيىن ھېلىقـــى قىـ ــى ئىشـــتىن كېـ ــۇ قېتىمقـ شـ
ستۇدېنت مۇالزىملىقتىن قالدۇرۇلغان بولسـا كېـرەك، كۈتۈپخانىـدا قايتـا كـۆرۈپ      

ــدىم ــر ته    . باقمى ــدا بى ــانالرنى ۋاقتى ــادىر قىلغ ــالىق س ــۇنداق خات رەپ ئهگهر مۇش
قىلىــدىغان بهلگىلــمه بولمىغــان بولســا يــاكى شــۇنداق بهلگىلىــمه بولغــان        
تهقــــدىردىمۇ ئادىــــل ئىجــــرا قىلىــــدىغان باشــــقۇرغۇچىالر بولمىغــــان بولســــا 

ــال   ــىتىدىغان ئىشــ ــانچه قاقشــ ــۇچىالرنى خالىغــ ــان،   رئوقۇغــ ــادەتكه ئايالنغــ ئــ
  .قاقشاتقۇچى خادىمالر كۆپهيگهن بوالتتى

ــۇچى ئ  ــامېرىكىلىق ئوقۇغ ــر ئ ــۇرچه بى ــۈپۇيغ ــت   ئۈگۈن ــڭ ھېيى ئۇيغۇرالرنى
ئامېرىكىــدىكى بىـــر ئۇيغۇرنىـــڭ  . بــايراملىرىنى تهتقىـــق قىلمــاقچى بولۇپتـــۇ  

. تهۋسىيىسى بىـلهن ئۇنىـڭ قهشـقهردىن ئـۆي ئىجـارە ئېلىشـىغا يارىدەملهشـتىم       
ــتل   ــدا دوس ــاقچى بولغىنى ــوتهنگه بارم ــدىغان   ۇرۇخ ــپ ئايلىنى ــۇن قىلى مغا تېلىپ

ماڭــا قهشــقهردىن يازغــان خېتىــدە خوتهنــدىكى ئــۇ  . دۇميهرلىــرىگىچه ئورۇنالشــتۇر
دوســتۇمدىن بهك رازى بــولغىنىنى، بىلــله جىــق يهرلهرگه بــارغىنىنى، نۇرغــۇن      

ــۇ   ــكىنىنى يېزىپت ــۈرەتكه چۈش ــدا    . س ــدىغان چاغ ــپ كېلى ــا قايتى ــۇ ئامېرىكىغ ئ
. بىزنىڭ ئۆيدىكىلهردىن بىـر نهرسـه ئالغـاچ كهلسـىكهن دەپ ئۈمىـد قىلغانىـدىم      

ــدىكىلهر بىــلهن خوشال قىزىــق يېــر ــۇ بىزنىــڭ ئۆي ئۇنىــڭ . مايال كېتىپتــۇشــى ئ
. ئالدىغا چىققـان خوتهنـدىكى دوسـتۇمنى كـۆرمىگىلى ئـون يىلـدىن ئاشـقانىدى       

ئىككى قېتىم شـۇ دوسـتۇمنىڭ رەسـىملىرىنى ئهۋەتىـپ بېرىشـنى سـوراپ خهت       
ر گهنمىگهن، ئۇيغـۇ ۈئامېرىكىـدا ئۇيغـۇر تىلـى ئـ    . يازدىم، ھىچ بىر جاۋاپ يازمىـدى 

، ئۇنىـڭ  ئىـدى مهن دەپ قهشقهردە ئۈچ ئاي تۇرمىغـان بولسـا   ۈنۈگۈمهدەنىيىتىنى ئ
يىلى تومـۇزدىكى پـاجىيه سـهۋەبلىك ئـون ئايغـا يـېقىن ئـاالقهم ئـۈزۈلگهن         -2009
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ــا ــپ     -ئاتـــ ــىنى ئېلىـــ ــرەر يادنامىســـ ــڭ بىـــ ــڭ، كۆيۈملۈكلىرىمنىـــ ئانامنىـــ
ــوالتتىم  ــان بــ ــدىن ئاغرىنمىغــ ــتۇمنىڭ  . كهلمىگىنىــ ــداق دوســ ــڭ مۇنــ ئۇنىــ

ــى       ــاپ كېتشـ ــمهي يوقـ ــمهن دېـ ــا ئهۋەتمهيـ ــپ بهرمهي، يـ ــا ئهۋەتىـ ــىمىنى يـ رەسـ
ــك   ــۈن غهلىتىلىـ ــى ئۈچـ ــلهت كىشىسـ ــداق مىلـ ــامېرىكىلىق ئهمهس ھهرقانـ . ئـ

ســهن بىــلهن ئــاالقه «ئامېرىكىــدا بىــرى ئــادەتته خهت يازســا جــاۋاپ يازمىغــانلىق  
ــوق  ــى بىشــارەتلهيدۇ  »قىلغــۇم ي ــگهن مهنىن مهقســىدى ھاســىل بولۇشــتىن  . دې

ــۇرۇ ــدە  ب ــا كهم دېگهن ــى     50ن ماڭ ــڭ ئىش ــان بىرىنى ــارتۇق خهت يازغ ــدىن ئ پارچى
. تـۈگىگهن كۈنــدىن باشـالپ خېتىمنــى جاۋاپســىز قويۇشـى غهلىتىلىــك ئهلــۋەتته   

مهن بــــۇ خىلــــدىكى . ئامېرىكىـــدا بــــۇنى باشــــقىالردىن پايـــدىلىنىش دەيــــدۇ  
مېنــى ئهڭ ئهپسۇســالندۇرغىنى بىــر   . الردىنمۇ ئاڭلىــدىمىھىكــايىلهرنى باشــق 

ىســــىم ئامېرىكىلىقالرنىــــڭ بۇنــــداق باشــــقىالرنىڭ مېهماندوســــتلۇقىنى، ق
ســــهمىمىيلىكىنى، ياردەمســــۆيهرلىكىنى سۈيىئىســــتىمال قىاللىغــــانلىقىنى 

شـى ۋە باشـقىالرنىڭ يۇقـارقى خىسـلهتلىرىنى     چۈشۈنۈئۆزىنىڭ چىچهنلىكى دەپ 
بۇنىڭــــدىكى ســــهۋەب بىــــرى . ســــاددىلىق دەپ مهســــخىرە قىلىشــــى بولــــدى

ــۇزى بهزى   ئامېرىكىنىــڭ ــارىپى ۋە پهن تهتقىقاتىــدىكى نوپ دۇنيــا ئىقتىســادى، مائ
يهنه بىـرى دۇنيـا   . ئامېرىكىلىقالردا ھاكاۋۇرلۇق پهيـدا قىلغـان بولۇشـى مـۇمكىن    

كىلىقالرنى ىئىشلىرىدىكى ئامېرىكىنىـڭ يېتهكچـى ئـورنى باشـقىالرنىڭ ئـامېر     
ــ      ڭ چـــوڭ بىلىـــدىغان قىلىـــپ قويغـــان، نهتىجىـــدە ئـــامېرىكىلىقالر خهقنىـ

ــپ قالغــان بولۇشــى     ــۇالزىمهتتهك ھىــس قىلى ياخشــىلىقلىرىنى تىگىشــلىك م
  .مۇمكىن

بىـــر قېتىملىــــق زىيــــاپهتته بىــــر ئۇيغــــۇر ئــــانىمىز مهكتىپىمىزدىكــــى  
 »ئـامېرىكىلىقالر بهك سـهمىمىي ئىـكهن   «ئامېرىكىلىق بىر پروپېسسـور ئايالغـا   

ىكىلىقالرمۇ يـاق، ئـامېر  «مهن بىر نېمه دەي دەپ بولغىچه ھېلىقـى ئايـال   . دېدى
ــدۇ  ــېكىن چاندۇرمايــ ــدۇ، لــ ــان ئېيتىــ ــاش . يالغــ ــۇدىكىگه ئوخشــ پهقهت جوڭگــ

ئــامېرىكىلىقالر  ! كىچىكــتىن چــوڭغىچه ھهمــمه ئىشــقا يالغــاننى قوشــمايدۇ     
ــانمىغۇدەكال ي ــدۇ  چ ــدىن پايدىلىنى ــا يالغان ــرى بولس ــدى »ې ــدا . دې مهن ئامېرىكى
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ــامېر . بۇنــداق يالغــانچىلىقالرنى خېلــى كــۆردۈم  ىكىلىق ئىككــى بىــر دەرســته ئ
ــدۇق     ــتىدە ئىزدەن ــا ئۈس ــر تېم ــىپ بى ــلهن بىرلىش ــۇچى بى ــات . ئوقۇغ مهن مۇالق

يهنه بىـر قىـز مۇالقـات    . قىلىش، تهكشۈرۈش، ماتىرىيال توپالشقا مهسئۇل بولـدۇم 
ئۈچىنجى بـاال مۇالقـات قىلىنغـان ئـاۋاز     . سۇئاللىرىنى تهييارالشقا مهسئۇل بولدى

مهن تهكشـۈرگهن ماتىرىيـالالرنى رەتلهشـكه     ھۆججهتلىرىنى يېزىققا ئايالنـدۇرۇش، 
ــدى  ــئۇل بول ــز     . مهس ــامېرىكىلىق قى ــى ئ ــاتنى ھېلىق ــۈرۈش ۋە مۇالق مهن تهكش

ــا    ــگهن ۋاقىتتـ ــدىم ۋە دېـ ــىپ تهييارلىـ ــلهن مهسلهھهتلىشـ ــۈپبىـ ــا  تۈگۈتـ ئۇالرغـ
شۇ تاپشۇرغانچه قولۇمغـا ئـۇالردىن رەتلهنـگهن، يېزىققـا ئايالنـدۇرۇلغان      . تاپشۇردۇم

ــۆرت   . ئااللمىــدىمھــۆججهتلهرنى  ــاخىرى ماقــاله تاپشــۇرىدىغانغا ت ســاقال، ســاقال ئ
ــدىم  ــالالرنى ئالـ ــدا ماتىرىيـ ــۈن قالغانـ ــدە  . كـ ــت ئىچىـ ــقا ۋاقىـ بۇنچىلىـــك قىسـ
شـۇڭا بـۇ ئىشـنى دەرس ئوقۇتقۇچۇمغـا     . ماقالهمنى يېزىپ بواللمايتتىم، ئهلـۋەتته 

دېـــدىم، لـــېكىن قولۇمـــدا ھىـــچ بىـــر يازمـــا ئىســـپات بولمىغاچقـــا گېپىمنـــى   
ئاخىرى ئـۈچ كـېچه ئۇخلىمـاي دېگـۈدەك ئىشـلهپ ماقـالىنى       . ئىسپاتلىيالمىدىم

ئهڭ يامـان  . تۈگهتتىم، ئهممـا يېتهرلىـك ۋاقىـت بولمىغاچقـا ياخشـى يازالمىـدىم      
ــل       ــلىتهلمىدىم، قايى ــۈزۈك ئىش ــاللىرىمنى ت ــان ماتىرىي ــايىن توپلىغ ــرى ئات يې

ــدىم   ــل قىاللمى ــق تهھلى ــۇالھ  . قىالرلى ــىنىپتا م ــالىمىزنى س ــدا ماق ىزە قىلغان
ماتىرىيالغــا دائىــر ھىــچ ئىــش قىلمىغــان ھېلىقــى ئىككىســى خــۇددى شــۇ         
ماتىرىيالالرنى ئـۆزى توپلىغانـدەك ماتىرىيـال تـوپالش جهريانىـدا ئـۇنى قىلـدۇق،        
ــپ      ــدەك قىلىـ ــى ئۆزىنىڭكىـ ــڭ دەپ بهرگهنلىرىمنـ ــدۇق دەپ مېنىـ ــۇنى قىلـ بـ

ــى  ــۆزلهپ كهتت ــۈنكى قول   . س ــدۇ؟ چ ــان ئېيتى ــقا يالغ ــۇالر نېمىش ــڭ  ئ ــدا مېنى ۇم
ئىشـــالرنى ۋاقتىـــدا قىلغـــانلىقىم، ئۇالرنىـــڭ قىلمىغـــانلىقى، ماتىرىيـــالالرنى 
ــدۇرغانلىقىنى     ــا ئايالن ــلهپ، يېزىقق ــڭ پهقهت رەت ــانلىقىم ئۇالرنى ــڭ توپلىغ مېنى

 ئىسپاتاليدىغان ھىچ نهرسه يوق
مهن ئامېرىكىـــدا تـــۇرۇش جهريانىـــدا ئۆزىنىـــڭ پىالنىغـــا تـــوغرا كهلســـه       

ــرله  ــۇددى    باشــقىالرنى قهدى ــيىن خ ــدىن كې ــلىتىپ بولغان ــدىغان ئىش پ ۋاي دەي
ئهسكى چاپاننى تاشلىغاندەك ۋاز كېچىـدىغان، مهلـۇم مهقسـهدنى ۋاسـته قىلىـپ      
باشقىالر بىلهن ئارىلىشىدىغان، مهقسـىدىگه يهتـكهن يـاكى يېـتهلمىگهن ھامـان      

مهســىلهن، خهلقئــارالىق  . ئــاالقىنى كېســىدىغان كىشــىلهرنى خېلــى كــۆردۈم    
رغا دىن تارقىتىشنى نىشان قىلغـان بهزى ئـامېرىكىلىقالردا بـۇ ئىـش     ئوقۇغۇچىال
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ــايغىنكهن ــرەك يـــ ــورالردا  . بهكـــ ــىم پروپېسســـ ــر قىســـ ــقا بىـــ ــدىن باشـــ ئۇنـــ
ئوقۇغۇچىلىرىـدىن ماتىريــال سـۈپىتىدە پايــدىلىنىپ تهتقىقـاتى تامامالنغانــدىن    
. كېــيىن بىــر ئامــال قىلىــپ كــۆزدىن يىراقالشــتۇرىدىغان ئىشــالرمۇ بــار ئىــكهن  

نــچه مۇنــداق باشــقىالرنى ئــۆز مهقســىدى ئۈچــۈن خىــزمهت قىلــدۇرۇش ھهمــمه  مه
جوڭگــۇدا باشــقىالرغا مهقســهدلىك يېقىنالشــماقچى بولســا ئــاۋۋال شــۇ   . يهردە بــار

ــاكى يۇرتداشــلىق   ــلهن قانداشــلىق مۇناســىۋىتى ي خىزمهتداشــلىق  -كىشــى بى
ــدۇ، ئا    ــى تاپى ــاكى دوســتلۇق مۇناســىۋىتى بولغــان بىرىن ــدىن مۇناســىۋىتى ۋە ي ن

ــىدىنى      ــدا مهقسـ ــدۇ ئاخىرىـ ــپهئهت يهتكۈزىـ ــر مهنـ ــاكى بىـ ــدۇ يـ ــان قىلىـ مېهمـ
ــدۇ ــار   . ئوچۇقالي ــى ب ــپهئهت سودىس ــداق مهن ــدىمۇ مۇن ــدىغان . ئامېرىكى پهرقلىنى

ــامېركىلىقالر ھىــچ كىمنــى ۋاســته قىلمــاي يهكمــۇ يهك سودىلىشــىدۇ    . يېــرى ئ
ال بىــزدەك ئــاۋۋال مېهمــان قىلىــپ ئانــدىن مهقســىدىنى ئېيتماســتىن ئــاۋۋ       

مهقســـىدىنى ئېيتىـــپ، ئىشـــىنى ۋۇجۇدقـــا چىقىرىـــپ ئارزۇســـىغا يهتكهنـــدىن  
يهنه بىـرى  . كېيىن ئانـدىن بهك رازى بولـۇپ كهتسـه مېهمـان قىلىشـى مـۇمكىن      

دەپ ئاتايـدۇ،   »سـودا «ئامېرىكىدا بۇ خىل كىشىلىك مۇناسىۋەتنى ئاشـكارە ھالـدا   
ــت     ــدۇ، دوس ــاپ پهدەزلىمهي ــتلۇق دەپ ئات ــۇنى دوس ــدەك ب ــدا جوڭگۇدىكى لۇق نامى

ــدۇ   ــاپ يۈرمهيـ ــۇنلىرى ئوينـ ــپهئهت ئويـ ــپهئهتلهر  . مهنـ ــۇم مهنـ ــىلهرنىڭ مهلـ كىشـ
ــۈن ــتلۇق«ئۈچـــ ــدەك   »دوســـ ــى جوڭگۇدىكىـــ ــتىمال قىلىشـــ ــى سۈيئىســـ نـــ

بىـــر دوســـتۇڭ كۆپهيســـه بىـــر يولـــۇڭ  «شـــۇڭا جوڭگـــۇدىكى . ئومۇمالشـــمىغان
ئامېرىكىـدا ھهمـمه ئىـش    . دېگهن ماقال ئامېرىكىـدا غهلىـته ئاڭلىنىـدۇ    »كۆپىيهر

غـانلىقى ئۈچـۈن كىشـىلهرنىڭ بىـر بىـرى      بولۇدۇيولى بىـلهن، قائىـدىگه ئۇيغـۇن    
بىــلهن مهنــپهئهت يهتكۈزۈشــۈش زۆرۈرىيىتــى ئۈچــۈنال ئــاالقه تــورى قۇرىشــى ۇە بــۇ   
تورنىڭ داۋام قىلىشى ئۈچـۈن نۇرغـۇن ۋاقىـت، پـۇل ۋە زېهنىنـى سـهرپ قىلىشـى        

  .ئاز كۆرۈلىدۇ
ــداق   ــامېرىكىلىقالرنى قانــ ــۈنۈئــ ــدىكى  مىز؟ ئاچۈشــ ــڭ تۈزۈمــ مېرىكىنىــ

ــۈنلهپ    ــۈكلىرىنى پۈتـــ ــۋىي كهمتۈكلـــ ــاننىڭ مهنىـــ ــۇكهممهللىكى ئىنســـ مـــ
ــات      ــاتىرىجهم ھايــ ــۇش، خــ ــاراۋان تۇرمــ ــانۇن، پــ ــۇكهممهل قــ ــدىمۇ؟ مــ كېتهلىــ
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ئــامېرىكىلىقالرنى مهمنــۇن قىاللىــدىمۇ؟ پهنــدىكى مــۇۋەپپهقىيهت، مائــارىپتىكى 
ــادتىكى    ــورۇنلىرى، ئىقتىســ ــا ســ ــۈك تاماششــ ــارلىق، تۈرلــ ــات ئىلغــ تهرەققىيــ

ــاجلىرىنى قاندۇرالىـــدىمۇ؟ ئامېرىكىلىقالرنىـــڭ   ئىنســـاننىڭ پـــۈتمهس ئىهتىيـ
ش ئۈچــــۈن ئامېرىكىــــدا ئىئانىنىــــڭ باجغــــا    چۈشــــۈنۈ ســــاخاۋەتچىلىكىنى 

ــاپلىنىدىغانلىقىنى  ــۈنۈھېســـــ ــرەكچۈشـــــ ــڭ . ش كېـــــ ئامېرىكىلىقالرنىـــــ
ــلىقىنى  ــۈنۈخالىسـ ــايتتۇرۇش   چۈشـ ــاج قـ ــق بـ ــۈن يىللىـ ــدا (ش ئۈچـ ئامېرىكىـ

بىـــر يىلـــدا تــۆلىگهن بېجـــى يىـــل ئاخىرىــدا مهلـــۇم نىســـبهتته    كىشــىلهرنىڭ 
جهدىۋىلىدە جامائهت ۋە شهخسـلهر ئۈچـۈن خـالىس خىـزمهت     ) قايتتۇرۇپ بېرىلىدۇ

قىلغانالرنىــــــــڭ بهلگىلىــــــــك قايتتۇرۇلغــــــــان بــــــــاج سوممىســــــــىدىن  
ــرەك  ــېلىش كېـــ ــدىغانلىقىنى نهزەرگه ئـــ ــامېرىكىلىقالردىكى . مهنپهتلىنىـــ ئـــ

ۈن پىــــدايىلىق قىلغانالرنىــــڭ خىــــزمهت   ش ئۈچــــچۈشــــۈنۈپىــــدايىلىقنى 
ــان   ــدا ئاســ ــا قارىغانــ ــىنىڭ قىلمىغانالرغــ ــقا بولۇدۇتېپىشــ ــانلىقىنى، ئىشــ غــ

ــۇش      ــدىغانلىقىنى ئويلۇشـ ــقهت قىلىـ ــدە دىقـ ــا ئاالھىـ ــڭ بۇنىڭغـ ئالغۇچىالرنىـ
  . كېرەك
ش ئۈچــۈن بىــر قېتىملىــق چۈشــۈنۈامېرىكىلىقالردىكى ســهمىمىيلىكنى ئــ

ۈر ھهمـــراھ بولـــۇپ ئـــاۋارىچىلىق تېپىـــپ يالغانچىلىقنىـــڭ ئـــادەمگه بىـــر ئۆمـــ
ــرەك  ــاڭقىرىش كې ــدىغانلىقىنى ئ ــى  . بېرى ــامېرىكىلىقالردىكى ۋەتهنپهرۋەرلىكن ئ

ياشــقا كىرگــۈچه    18ش ئۈچــۈن ئامېرىكىــدىكى ھهرقانــداق بالىنىــڭ     چۈشــۈنۈ 
ــرىمهن       ــدىن بهھ ــقا پاراۋانلىقى ــپ ۋە باش ــك، مائارى ــىز يىمهكلى ــڭ ھهقس دۆلهتنى

ــر بولۇدۇ ــۇش كېـ ــانلىقىنى ئۇقـ ــلىكنى، . ەكغـ ــامېرىكىلىقالردىكى راھهتپهرەسـ ئـ
ــر پۇقرانىــڭ   60ش ئۈچــۈن چۈشــۈنۈخــاتىرىجهملىكىنى  ياشــتىن ئاشــقان ھهر بى

تىيىنغـا   60غـانلىقىنى،  بولۇدۇمىڭ دولالردىن ئارتۇق پىنسـىيه مۇئاشـىغا ئىـگه    
ئــون ئىككــى تۇخــۇم كېلىــدىغان بــۇ دۆلهتــته يــالغۇز جانغــا بــۇ پۇلنىــڭ يېتىــپ   

دېـمهك ئامېرىكىـدا تـۇرۇپ قايتىـپ     . ئىتىراپ قىلىش كېـرەك  ئاشىدىغانلىقىنى
ــامېرىكىلىقالر    ــى ئـ ــدىكى ياخشـ ــڭ نهزىرىـ ــوۋاي، مومايالرنىـ ــۇر بـ ــگهن ئۇيغـ كهلـ

ــانالردۇر    ــۈپ قالغ ــى بولۇشــقا كۆن ــۈپهيلى ياخش ــارائىتالر ت ــارقى ش ــالهنكى . يۇق ۋاھ
 تىكـى يۇقـارقى  جهمىيهتئادەمنى پهزىلهتـكه كۆندۈرىـدىغان مـۇكهممهل تۈزۈملـۈك     

شــارائىتالر ئىنســان مهنىۋىيىتىــدىكى كهمتۈكلــۈكلهرنى پۈتــۈنلهي تولــۇقالپ،      
ــوق     ــۇنىيهتكه ئېرىشــــتۈرگهن يــ ــاجلىرىنى قانــــدۇرۇپ مهمنــ شــــۇڭا . ئىهتىيــ
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ئامېرىكىــدىكى چېكهرمهنلىــك، ئىچهرمهنلىــك، ئىســراپخورلۇق، راھهتپهرەســلىك، 
ــاجىز ئىنســاننىڭ قهلب    ــائىي كېســهللىكلهر ئ ــارلىق ئىجتىم ــۇق قات ــى ھورۇنل ىن

 .چىركىنلهشتۈرىۋاتقان بولۇشى مۇمكىن
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ــۆزى چــوڭ بولغــان موھىتىــدىن ئايرىلىــپ باشــقىالر بىــلهن بولغــان          ــادەم ئ ئ
. غان، گاڭگىرايـدىغان گهپـكهن  ۇپهرقىنى ھىـس قىلغانـدا دەسـلهپ ھهيـران قالىـد     

. بارغاندىن كېيىن ئۆزەمنى تارىخچىـدەك ھىـس قىلىـپ قالـدىم     مهن ئامېرىكىغا
مهن . مئىــدىۋەتهنــدە مهن ئهســلى تــارىخچى ســانالغىدەك ســاپادىكى ئــادەم ئهمهس 

. مئىـدى تونۇيدىغان دوستالر ئىچىدە تارىخ ھهققىـدىكى بىلىمـى چـولتىراقى مهن    
 بىــر كــۈنى بــالىالر  . لىقىمنــى بىــر دەرســته بايقىــدىم   »تــارىخچى«ئۆزەمنىــڭ 

يىلـــالردا روس تىلشۇناســـلىرىدىن -1950تىلشۇناســـلىقى دەرســـىدە مـــۇئهللىم 
ــپ بهردى    ــل قىلىـ ــىنى تهھلىـ ــر ماقالىسـ ــان بىـ ــڭ يازغـ ــماقال. بىرىنىـ دىكى ىـ

يىلــالردا ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ رەھبىــرى  -50«نۇقســانالر ھهققىــدە توختۇلــۇپ 
ســىنىپ بىــر مىنــۇتتىن جىقــراق ســۈكۈتكه . دەپ ســوراپ قالــدى »؟ئىــدىكىــم 

ــاراپ   70-60. ۈمــــدىچ ــۆزلىرىنى پارقىرىتىــــپ قــ قــــا يــــېقىن ئوقۇغــــۇچى كــ
ــاتتى ــۇق   . ئولتۇرۇش ــا، ماگىســتىرلىقتا ۋە تول ــويىچه دوكتۇرلۇقت ــلىق ب تىلشۇناس

ــلىكىگه       ــۇنى بىلمهسـ ــڭ بـ ــق ئوقۇغۇچىنىـ ــۇنچه جىـ ــان شـ ــتا ئوقۇۋاتقـ كۇرۇسـ
ــۈرمۈدۈم   ــهممۇ زۇۋان ســـ ــق بىلســـ ــاۋابىنى ئېنىـــ ــهنمهي جـــ ــاخىرى . ئىشـــ ئـــ

ماركىسـىزىم ۋە  ‹سـىتالىن  «ئانـدىن  . دېـدىم  »سـىتالىن «ۇپ جىمجىتلىقنى بۇز
ماقالىـدىكى  . دېـدىم  »نى يازغـان كىتـاپ دېگهن بىر  ›تىلشۇناسلىق مهسىلىلىرى

نوقســــانالرنىڭ دەل شــــۇ ماركىســــىزىم ئىدولوگىيهســــىنىڭ تىلشۇناســــلىققا 
ھۆكۈمرانلىق قىلىشـى، ئارىلىشىۋېلىشـى سـهۋەبىدىن كېلىـپ چىققـانلىقىنى      

ــه ــقىچه چۈشـ ــۈمقىسـ ــا  . ندۈرۈپ ئۆتتـ ــۆزى ماڭـ ــڭ كـ ــىنىپتىكى ھهممهيلهننىـ سـ
ــاھ     ــۇش ئورنىغــا گۇن ــرۇر كۈلۈمســىرەپ قوي ــامېرىكىلىقالردەك مهغ ــدە ئ تىكىلگهن

ــتىم   ــۇپ كهت ــدەك قورۇن ــپ قويغان ــۇق   . قىلى ــڭ ئورۇنل ــۇئهللىم دېگهنلىرىمنى م
ــى مۇئهييهنلهشــتۈردى  ــدا قايســى   . ئىكهنلىكىن ــهرلهرنى ئوقۇغان ــاكى ئهس ــاله ي ماق

قانــــداق شــــارائىتتا يېزىلغــــانلىقىنى بىلىشــــنىڭ مــــوھىملىقىنى  ۋاقىتتــــا 
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ئامېرىكىــــدىكى ئوقۇغۇچىالرنىــــڭ مهن بايقىغــــان مهســــىلىنى . تهكىتلىــــدى
بايقىيالماســـلىقى ئۇالرنىـــڭ بىـــر پـــارتىيه ئىدولوگىيهســـى پهن تهتقىقاتىـــدىن  

ــتارتىــپ شهخســنىڭ تۇرمۇشــىغىچه ھۆكۈمرانلىــق قىلىــدىغان بىــر    ته جهمىيهت
ــان ياشــاپ باقمىغ ــدىن بولغ ــۇ   . انلىقى ــڭ ب ــرانلىقىم ئۆزەمنى ــدىكى ھهي ــۇ چاغ ش

ــڭ مهن   ــۆپ ئامېرىكىلىقنىــ ــۇنچه كــ ــدىغانلىقىمغا ئهمهس شــ ــارىخنى بىلىــ تــ
ــدى  ــدىغانلىقىغا قوزغال ــارىخنى بىلمهي ــزدە  . بىلىــدىغان ت ــارىخنى بى ــۇ ت ــچه ب مهن

دەرس جهريانىـدا مهن مهسـىلىنى مىلـلهت ۋە تـارىخ     . ئىدىبىلىدىغانالر بهك كۆپ 
تىلشۇناســــلىققا ۋە ئىنسانشۇناســــلىققا ئائىــــت . تىســــىدىن كــــۆزىتهتتىمنوق

الردىكى بىـرەر  كىتـاپ لىرىم جىقتهك تۇيغۇ بېـرەتتىم، لـېكىن شـۇ    كىتاپئوقۇغان 
. نهزەرىــيهدىن پايــدىلىنىپ قارىشــىمنى ياقىلىيالمــايتتىم، ئىســپاتلىيالمايتتىم 

ــلهن قا     ــقاتقان بى ــتىم ئهس ــر قې ــۇ بى ــم ش ــدىكى بىلىمى ــارىخ ھهققى ــا  ت ــا كارغ يت
مىلـلهت نوقتىسـىدىن ئويالشـلىرىم ئىـدولوگىيه دەپ قارىلىـپ      . كهلمهي قويدى

ــدى   ــهپ تۇرالمىـ ــۇت دەسسـ ــا    . پـ ــاچ ئامېرىكـ ــدولوگىيه بولغـ ــك ئىـ مىللهتچىلىـ
دەرســخانىلىرىدا ئىلمىــي مهســىلىلهرنى بۇنىڭغــا تايىنىــپ تهھلىــل قىلغىلــى   

مهســـىلىنى ش پهقهت ۈتـــۈمهســـىلىنى تـــارىخ نوقتىســـىدىن كۆز. بولمايـــدىكهن
. تهسۋىرلهشكه يارىغان بىلهن تهھلىـل قىلىشـقا، ھۆكـۈم قىلىشـقا يارىمايـدىكهن     
 مهن نېمىشقا تارىخنىـڭ يـۈكىگه مـۇپتىال بولـدۇم؟ تـارىخ يـۈكلهنگىنى مهنالمـۇ؟       

ئۇنىـڭ  . ىپ قالـدىم ونـدا پاراڭلىشـ  ىپبىر كۈنى بىـر ئۇيغـۇر بـۇرادىرىم بىـلهن تېل    
ــتىرلىقتىكى يېتهكچىســـى ئىتاليـــان ئ   ــان بولـــۇپ ئـــۇنى تـــازا    ماگىسـ امېرىكـ

ئـۇ بۇنىـڭ سـهۋەبىنى ئىتاليانالرنىـڭ تـۈركلهرگه      . كۆڭۈلدىكىدەك تهربىيهلىمهپتۇ
ئۇنىڭ ئېيتىشـىچه ئوسـمان ئىمپىرىيىسـى زامانىـدا     . كىدىن ئىزدەيدىكهنۈئۆچل

تۈركلهر ئىتالىيهنىڭ بىر قىسمىنى بېسىۋالغانىكهن، شـۇ سـهۋەبتىن ئىتاليـانالر    
ــۈركلهرگه ئۆچمهنلىــك  ــش ت ــر ئىســپانىيىلىك ساۋاقدىشــى    . قىالرمى ئۇنىــڭ بى

ئۇنىـڭ ئېيتىشـىچه ئىسـپانىيىنى    . بولۇپ مۇناسىۋىتى پهقهت ياخشى ئهمهسـكهن 
ــۇلمانالر  ــۇ      800مۇســ ــۈن بــ ــانلىقى ئۈچــ ــتىال قىلغــ ــارتۇق ئىســ ــدىن ئــ يىلــ

كېــيىن باشــقا . مــۇقهررەرمىش ىساۋاقدىشــىنىڭ مۇســۇلمانالرغا ئۆچلــۈك قىلىشــ
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پاراڭلىشـــىپمۇ مۇشـــۇنىڭغا ئوخشـــايدىغان گهپلهرنـــى ئۇيغـــۇر دوســـتالر بىـــلهن 
ــدى قىــله شــۇ روســالرنى،  «رۇســالرنىڭ گېپــى چىقىــپ بولغــۇچه  . ئاڭلىــدىم بول

ئهرەبــلهر تىلغــا  . دېيىلهتتــى »تارىختــا ئۇيغۇرغــا ئورۇســنىڭ قىلغىنــى ئــازمۇ؟    
ــابىچىلىقنى    «ئېلىنســا  ــپ ئىســالمدا ۋاھ ــك قىلى ــا مىللهتچىلى ــلهر تارىخت ئهرەب

ــا  ــدا قىلمىغـ ــايتتى   پهيـ ــۈنگه قالمـ ــۈنكى كـ ــز بۈگـ ــا دىنىمىـ ــلهر . ن بولسـ ئهرەبـ
ــۈنكى    ــز بۈگـ ــا ۋە مىللىتىمىـ ــان بولسـ ــقۇنلۇق قىلمىغـ ــلىيهتچىلىك، ئاشـ ئهسـ

ئهرەبــلهر تارىختــا غهرپنىــڭ   . دۇنيــادا بــۇ قهدەر خهقنىــڭ قارىســىغا كهتمهيتتــى    
ــا     ــۈرمىگهن بولسـ ــغ كۆتـ ــىگه تىـ ــمان ئىمپىرىيىسـ ــهپ ئوسـ ــا دەسسـ قىلتىقىغـ

ــداق ب  ــۈنىمىز بۇنـ ــايتتىكـ ــن   . ولمـ ــۇ ئهرەبلهردىـ ــىزلىق مۇشـ ــزگه ئىتىپاقسـ بىـ
قالغـــانمىكىن، ئهرەبلهرنىـــڭ ھهممىســـى بىـــر مىلـــلهت تـــۇرۇپ ھـــازىرغىچه       

ك ۈلۈمهن مۇشـــۇنداق كۈنـــد . »دۆلهت قـــۇرۇپ ياشـــايدىكهن  22بىرلىشـــهلمهي 
بىـرى بىـر مىللهتنىـڭ تـارىخى     . پاراڭالردىن ئۈچ نهرسـىنى بايقىغانـدەك قىلـدىم   

ق بۈگـــۈنىگه ھۆكـــۈم قىلىـــش، يهنه بىـــرى مىللهتنىـــڭ كهچۈرمىشـــى ئـــارقىلى
ــر      ــاۋىي بى ــرى دۇني ــۈچىنجى بى ــرىش، ئ ــا بې ــارقىلىق شهخســكه باھ قىلمىشــى ئ

  .پىشكهللىكنىڭ سهۋەبىنى قارا قويۇق بىر مىللهتكه دۆڭگهپ قويۇش
. يۇقارقى دوسـتۇمنىڭ ۋە باشـقا دوسـتلۇرۇمنىڭ قاراشـلىرىغا قوشـۇلمايمهن      

لىيــــان ئــــامېرىكىلىقالر تۈركلهرنىــــڭ تارىختــــا چــــۈنكى مهن ئۇچراتقــــان ئىتا
ھــازىرقى تــۈركىيه تــۈركلىرى بىــلهن . ئىتــالىيهنى بېســىۋالغانلىقىنى بىلمهيــدۇ

ــدۇ   ــارلىقىنى تېخىمــۇ بىلمهي ــېمه مۇناســىۋىتى ب ئۇالرنىــڭ . ئۇيغۇرالرنىــڭ زادى ن
ــا     ۈكۆپ ــالىيهدىكى ئات ــا ئىت ــدىغان بولغاچق ــان دەپ قاراي ــۆزىنى ئامېرىك ــى ئ نچىس

ــك قىلىشـــى     بوۋىلىرى ــا ئۆچمهنلىـ ــهۋەبلىك ئۇيغۇرالرغـ ــى سـ ــڭ كهچۈرمىشـ نىـ
ــراق  ــۇ يىــ ــاللىقتىن بهكمــ ــان   . ئىهتىمــ ــتۇم ئېيتقــ ــۇر دوســ ــى ئۇيغــ ھېلىقــ

ئىسپانىيىلىك ئۇ تهسهۋۋۇر قىلغاندەك ئىسالمغا ئـۆچ بولۇشـى ناتـايىن، بهلكىـم     
ئــۇالر ئىســالمغا ئهمهس ئىســپانالرغا ئــۆچ ئــاز ســانلىق كاتــاالن يــاكى باســك         

بولۇشىمۇ مۇمكىن، چۈنكى ئىسـپانىيهدە باسـك، كاتـاالن قاتـارلىق      مىللىتىدىن
. ئــۇالر ئىزچىــل مۇســتهقىللىق داۋاســى قىلىــپ تۇرىــدۇ . ئــاپتونۇم ئــۆلكىلهر بــار

باســــكالرنىڭ مۇســــتهقىللىق داۋاســــى بىــــر قىســــىم سىياســــىيۇنالرنىڭ      
ــهيتىدۇ   « ــىنى پهسـ ــتهقىللىق داۋاسـ ــات مۇسـ ــادى تهرەققىيـ ــگهن  ،»ئىقتىسـ دېـ

ــۈمنى خهل ــدۇ ھۆكــ ــارادا رەت قىلىــ ــتهقىللىققه  . قئــ ــىكالر مۇســ ــۈنكى باســ چــ
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ئېرىشـــهلمىگهنلىكلىرى ئۈچـــۈن ئىســـپانىيه دۆلىتـــى بهخـــش ئهتـــكهن پـــاراۋان 
ــدۈرمهكته، مۇســتهقىللىق ئۈچــۈن يهڭ شــىمايلىماقتا   ــارازىلىق بىل . تۇرمۇشــقا ن

مۇشۇ نوقتىـدىن ئېيتقانـدا ئىسـپانىيىلىكلهرنى بىـرال مىلـلهت دەپ قارىۋېلىـپ       
ــۇش ئهمهلىيهتــتىن يىــراق  ئۇالرنىــ . ڭ ھهممىســىنى مۇســۇلمانالرغا ئــۆچ دەپ تون

 »ياقتۇرماسـلىقى «يهنه بىرى ئهگهر بىر بۆلـۈك ئىسـپانىيىلىكلهرنىڭ ئىسـالمنى    
كىنىــڭ ۈپاكىــت بولغــان تهقــدىردىمۇ بــۇ ھهر بىــر ئىســپاننىڭ مۇســۇلمانغا ئۆچل

نىڭ زۇلمــى ســوۋېت كومپارتىيىســى دەۋرىــدىكى روســالر .... ئىســپاتى بواللمايــدۇ
روســـالرنىڭ تـــارىختىكى . بىـــلهن بۈگـــۈنكى روســـالرغا باھـــا بهرگىلـــى بولمايـــدۇ

ــا     ــلهن بۈگــۈنكى بىــر روس ســودىگهرنىڭ قويمىچىلىقىغــا باھ زىيانكهشــلىكى بى
مۇشۇنداق چاال پـۇال تـارىخ بىلىمـى كىشـىلهرنىڭ مهسـىلىلهر      . بهرگىلى بولمايدۇ

ــۇپ ق    ــاس بولـ ــۈمىگه ئاسـ ــدىكى ھۆكـ ــادەملهر ھهققىـ ــهۋەنلىكتىن  ۋە ئـ ــا سـ السـ
بۇ ھالدا بىز بىلىـدىغان تـارىخ بىلىملىـرى مهسـىلىلهرنى     . ساقالنغىلى بولمايدۇ

ــدۇ    ــۈكىمىزگه ئايلىنىـ ــا ئهمهس يـ ــتىكى قورالىمىزغـ ــالىز قىلىشـ ــارقى . ئانـ يۇقـ
ــۇم    ــلىرىدىن مهل ــتالرنىڭ قاراش ــۇدۇدوس ــدە   بول ــڭ يۈكى ــۇرى تارىخنى كى، تهپهكك

تارىخنىـڭ بـۇ   . الغـان يـالغۇز مهنـال ئهمهس   ھالسىرىغان، قىيسايغان ۋە ئاسارەتته ق
خىــل يــۈكى يۇقــارقى دوســتلىرىمغا ئوخشــاش مېنىمــۇ خاتــا ھۆكــۈملهرگه بهنــت  

 .ئىدىقىلغان 
 
  تارىخنىڭ كىشهنى ۋە ناتوغرا ھۆكۈم.       2

 
ــ       ــاغلىرىم  ېتىئۇنۋېرســ ــان چــ ــدىتتا ئوقۇۋاتقــ ــۈكۈر  . ئىــ ــۇم ئابدۇشــ مهرھــ

ــڭ قا  ــپهك يولىنىـــ ــڭ يىـــ ــۇر  مۇھهممهدئىمىننىـــ ــى ۋە ئۇيغـــ ــا ئېچىلىشـــ يتـــ
ــپ      ــهۋۋۇرلىرىدىن ھاياجانلىنى ــدىكى تهس ــارى ھهققى ــى باھ ــڭ يېڭ مهدەنىيىتىنى

مهن . دېـگهن بىـر ئورگـاننى قـۇرۇپ چىقتـۇق      جهمىيىتـى يىپهك يولى مهدەنىيهت 
ت ئوقۇغـۇچىلىرى  ېـ تتا ئۇيغـۇر رەھـبهرلهر بولغاچقـا باشـقا پاكۇلت    ېئوقۇغان پاكۇلت

ــان تهســــتىقلى  ــىيهلهر ئۈچــــۈن ئاجايىــــپ ئاســ ــالىيهتلهر ۋە لېكســ نىدىغان پائــ
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ھهققىــدىكى ئىلتىماســالر بىزنىــڭ ئۇيغــۇر رەھبهرلهرنىــڭ شىرەســىگه كهلگهنــدە  
شــۇ چاغــدا . قورقۇنچلــۇق ئاگاھالندۇرۇشــالغا مــۇپتىال بولــۇپ ئىجازەتســىز قــاالتتى

غانـــدۇ، نېمىشـــقا ئۇيغـــۇر باشـــلىقالر بولۇدۇنېمىشـــقا بىـــزگه ئۇيغـــۇر باشـــلىق 
ۇرۇپمــۇ ھهمــمه نهرسـىنى شــىنجاڭچه ئوياليدىغانــدۇ، نېمىشــقا  بېيجىڭـدا ياشــاپ ت 

غاندۇ، ئـۇالر نېمىشـقا   ۇدۇبېيجىڭدا ئوقۇۋاتقـان ئوقۇغـۇچىالرنى شـىنجاڭچه باشـقۇر    
ــاقىۋەتلهر ۋە     ــۇق ئـ ــدىغان قورقۇنچلـ ــپ چىقمايـ ــالىمىزغىمۇ كېلىـ ــزگه خىيـ بىـ

ىقنى بىـز بـۇ قاتمـالل   . غاندۇ، دەپ غۇدۇرايتتـۇق ۇۋەھىمىلهر بىلهن تهھدىت سالىد
تقــا ئهمهس بىۋاســته مهكــتهپ ئىتتىپــاق كومىتىتىغــا  ېئۈچــۈن پاكۇلت تۈگۈتــۈش

بۇنـــداق بولغانـــدا بىـــز پائالىيهتلهرنىـــڭ . قـــۇردۇق جهمىـــيهتقارايـــدىغان بىـــر 
. تتىكى ئۇيغۇر رەھـبهردىن ئېلىشـىمىزغا ھـاجهت قالمـايتتى    ېتهستىقىنى پاكۇلت

 .ئويلىغىنىمىزدەك ئىشالر شۇنداق راۋان يۈرۈشۈپ كهتتى
بىــز ئـاپهتتىكى قېرىنداشـلىرىمىز ئۈچــۈن   . يىلـى پهيزاۋاتتـا يهر تهۋرىـدى   -97

مىـز نامىـدىن   جهمىيىتىئىئانه توپالشنى قـارار قىلىـپ يىـپهك يـولى مهدەنىـيهت      
ئهرتىسـى قارىسـاق چىڭخهيلىـك تۇڭگـان بـالىالر قۇرغـان       . مۇراجهتنامه چىقاردۇق

وخشـاش مهزمۇنـدىكى   بىـز بىـلهن ئ   جهمىيهتئىسىملىك بىر  جهمىيىتىمهغرپ 
ــۇ   ــاپالپ قويۇپت ــامىنى چ ــلىقلىرى    . مۇراجهتن ــڭ باش ــز ئۇالرنى ــلهن بى ــۇنىڭ بى ش

ئــۇالر بــۇ خهيرلىــك پائــالىيهتنى بىــز بىــلهن ھهمكارلىشــىپ  . بىــلهن كۆرۈشــتۇق
بـۇ تۇڭگـان خهقـتىن بىـزگه     «مهن شـۇ چاغـدا دوسـتالرغا    . ئۇيۇشتۇرماقچى ئىـكهن 

ىپىنــى قۇرئـان تۇتــۇپ ئالــداپ قــورال  تـارىختىن بېــرى ۋاپــا كهلمىـگهن، تۆمــۈر خهل  
تاشالتقۇزغانمۇ، خوجانىيـاز ھـاجىنى ئالـدىغانمۇ، قهدىمىـي پايىتهخـت قهشـقهرنى       
قانغا بويىغانمۇ، شـهھىدانه خـوتهننى ئـۈچ يىـل زار يىغالتقـانمۇ مۇشـۇ تۇڭگـانالر،        

دەپ تهســىرلىك بىــر  »قويـۇڭالر مۇشــۇالر بىــلهن ھهمكارلىشــىمىز دېـگهن گهپنــى  
ــپ ھ ــىمدە  ۋەز ئېيتىــ ــنىم ئېســ ــل قىلغىــ ــى قايىــ ــته، . هممهيلهننــ ئهمهلىيهتــ

ــى   ــم بىلمهيتتـ ــڭ كىـ ــالىالر ماجوڭيىـ ــان بـ ــك تۇڭگـ ــقهردىكى . چىڭخهيلىـ قهشـ
، خـوتهننى قـان يىغالتقـان ماجهنسـاڭنىڭ قهبرىسـى      ئىدىقىرغىندىن خهۋەرسىز 

تارىختا بوۋىسى كۆرمىگهن ماجوڭيىـڭ بىـلهن ئۇالرنىـڭ ھىـچ     . قايهردە بىلمهيتتى
ــى  ــر مۇناسـ ــوق بىـ ــدىۋىتى يـ ــانلىقى،   . ئىـ ــۇرالرنى قىرغـ ــڭ ئۇيغـ ماجوڭيىڭنىـ

. ئىــدىخــانۇۋەيران قىلغــانلىقى ھهققىــدە ھىــچ قانــداق مهلۇماتقــا ئىــگه ئهمهس  
ــقهردە    ــالىرى قهشــ ــارىختىكى ئۆلىمــ ــانلىقى، تــ ــۇلمان بولغــ ــۇالر پهقهت مۇســ ئــ
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تهھسىلدە بولغانلىقى، قهشـقهر ئورتـا ئاسـىيادىكى ئهنئهنىـۋىي ئىسـالم بۆشـۈكى       
انلىقى سهۋەبلىك قهشـقهردىكى يهر تهۋرەشـكه قايغۇرغـانلىقتىن بىـز بىـلهن      بولغ

ــان    ــاقچى بولغ ــله چىقم ــانىگه بىل ــدىئىئ ــۇر  . ئى ــدا مهزك ــۇ چاغ ــڭ جهمىيهتش نى
ئىســــىملىك تۇڭگــــان بالىنىــــڭ چىرايىمىزغــــا،  ڧباشــــلىقى بولغــــان يۈســــۈ

ــاي       ــى ئاڭقىرالمـ ــچ نېمىنـ ــارارىمىزدىن ھىـ ــڭ قـ ــاراپ بىزنىـ ــزگه قـ گهپلىرىمىـ
شـۇ چاغـدا مېنىـڭ    . اتىۋان ھـالىتىنى مهڭگـۈ ئۇنۇتالمـايمهن   اپ قالغـان نـ  گاڭگىر

ــوغرا ھۆكــۈم چىقىرىشــىمغا      ــته ت ــالقىلىق پهيت ــم ھ ــدىكى بىلىمى ــارىخ ھهققى ت
مانـا بـۇ تـارىخىي مهلۇماتنىـڭ رىيـاللىقنى تونۇشـقا بولغـان        . توسقۇن بولغانىـدى 

 .ئىدىمهنپىي تهسىرى، تارىخىي بىلىمنىڭ ئهقىلنى كىشهنلىشى 
 
  بىز نېمه ئۈچۈن تارىخقا مهھكۇم.       3

 
ــش           ــۆيۈندۈرگهن ئىــــ ــى ســــ ــيىن مېنــــ ــدىن كېــــ ــا بارغانــــ ئامېرىكىغــــ

ــارىخى      ــڭ ت ــا بوۋىلىرىنى ــىنىڭ ئات ــۇ كىش ــر كىشــىگه ش ــڭ بى ئامېرىكىلىقالرنى
ئـــارقىلىق باھـــا بهرمهســـلىكى، ئامېرىكىـــدا بىـــر مىللهتـــكه قـــارا قويـــۇق باھـــا 

ىـر مىلـلهت كىشـىلىرى پهيـدا قىلغـان      بېرىشنىڭ ئهخالقسىزلىق سانىلىشى، ب
قابــاھهتنى شــۇ مىللهتــكه تهۋە گۇناھســىز بىــر كىشــىدىن كۆرۈشــنىڭ بىنورمــال  

بىـر كـۈنى ۋاشـىڭتوندا بىـر دوسـتۇم بىـلهن پاراڭلىشـىپ        . ھىساپلىنىشى بولدى
مۇشـۇ ئهرەبـلهر بىـلهن    «ئايالى ئالدىـدىكى ئهرەبلهرنـى ئىمـا قىلىـپ     . ئولتۇراتتۇق

ــوق، ب  ــۈزىنى تۆكۈشــتىن   پهقهت خوشــۇم ي ــدىن مۇســۇلمانالرنىڭ ي ــڭ قولى ۇالرنى
ــدۇ  ــش كهلمهيـ ــقا ئىـ ــان   . باشـ ــدا قىلغـ ــىنى پهيـ ــىنتهبىر ۋەقهسـ ــاقاللىرى سـ سـ

. دەپ قالــدى »!رىنىــڭ كىينىشــلىرىنى تىرورچىالرنىــڭ ئــۆزى، قــاراڭالر ئاياللى  
ــتۇم  ــانچه       «دوس ــىز ق ــمهڭ، س ــداق دەپ كهت ــلهر مۇن ــداق، ئهرەب ــلهر ئۇن ــوال ئهرەب ت

يتىڭىز، ئۆمرىڭىزدە قانچه ئهرەب كـۆرۈپ بـاقتىڭىز، قانچىسـى بىـلهن     ئهرەبنى تونۇ
ــىپ  ــۈنۈپپاراڭلىشــ ــاقتىڭىز چۈشــ ــۇ ئهمهس،  . بــ ــز جۇڭگــ ــاۋاتقان يېرىڭىــ ياشــ

بــۇ . يىــل ياشــىغاندەك گهپ قىلىــڭ، تــارتىڭه پــۇتىڭىزنى ســۇدىن  6ئامېرىكىــدا 
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ــان  ــان     -2پونتــ ــان بولغــ ــۈن قۇربــ ــى ئۈچــ ــا تىنچلىقــ ــىدا دۇنيــ ــا ئۇرۇشــ دۇنيــ
ــالغان  قهھرىمان ــۈن ياس ــى ئۈچ ــڭ خاتىرىس ــلهر   . الرنى ــاۋۇ ئهرەب ــان ئ ــىز ياراتمىغ س

دەپ  »ســىزدەك پــۇتىنى ســۇغا تىقىۋالمىــدى   . مۇشــۇنى بولســىمۇ بىلىــدىكهن  
دېمهك بـۇ دوسـتۇم ئامېرىكىـدا بىـر مىللهتنـى ئۇنـداقچى       . ئايالىغا رەددىيه بهردى

لـگهن،  غـانلىقىنى بى بولۇدۇشىسـتلىق  فامۇنداقچى دېيىشنىڭ ئهخالقسىزلىق، 
  .ە دېگۈزمهسلىككه كۆنگهنىدىئۇنداق دېمهسلىك ۋ

ــانى    ــامېرىكىلىقالر دۇنيـ ــش، ئـ ــدۇرغان ئىـ ــران قالـ ــى ھهيـ ــدا مېنـ ئامېرىكىـ
ــدى   ــى بول ــهۋۋۇر قىلىش ــدەكال تهس ــلهرنى   . ئامېرىكى ــار نهرىس ــدا ب ــۇالر ئامېرىكى ئ

بىـر كـۈنى بىـر    . دۇنيانىڭ ھهممه يېرىدە بـار، دەپ ئوياليدىغانـدەك تۇيۇلىـدۇ ماڭـا    
ــا ــهن؟ «مېرىكىلىق دوســتۇم ئ مهن . دەپ ســوراپ قالــدى  »ماشــىنا ھهيدىيهلهمس

ــاغزىمنى   : دېــگهن ســۆزگه ئهمــدى ئــۆمهللهپ تۇرۇشــۇمغا  »يــاق«جــاۋاپ ئۈچــۈن ئ
ساڭا ئوخشاش كىتاپ ئوقـۇپ، ئىچىنـى تىڭشـاپ چـوڭ بولغـان ئـامېرىكىلىقالر       «

ئىچىـــــدە ماشـــــىنا ھهيدىيهلمهيـــــدىغانلىرىنىڭ چوقـــــۇم چىقىـــــدىغانلىقىغا 
بهلكىم سهن شهخسى ماشىنا ئىشلىتىشـكه قارشـى، ماشـىننىدىن    . ىنىمهنئىش

چىققان گاز سهۋەبلىك كېلىپ چىقىـدىغان موھىـت بۇلغۇنۇشـنى ئازايتىشـنىڭ     
ســـــراش پائـــــالىيهتلىرىگه اتهشهببۇسچىســـــى بولۇشـــــۇڭ، يـــــاكى موھىـــــت ئ

ئهمهلىيهتـته  . دەپ سـۆزلهپ كهتتـى   »كىچىكىڭدىن قىزىققان بولۇشۇڭ مـۇمكىن 
شــىنا ھهيدىيهلمهســلىكىم مهن چــوڭ بولغــان دەۋر، شــارائىت بىــلهن   مېنىــڭ ما
ــدار  ــدا خۇسۇســى    . ئىــدىئاالقى ــانالر شــهھهر كوچىلىرى ــۇ زام مهن چــوڭ بولغــان ئ

ــاغالر   ــوق چـ ــىنا يـ ــدىماشـ ــى   . ئىـ ــڭ بۇلغىنىشـ ــراش، موھىتنىـ ــت ئاسـ موھىـ
ــلهر مهن ياشــىغان موھىتتــا تــېخىچه شهخســنىڭ قىزىقىشــىغا    ھهققىــدىكى گهپ

موھىتنى ئاسراشقا شهخسـنىڭ كۆڭـۈل بۆلـۈش ھوقـۇقى ۋە     . ئىدىن ئايلىنالمىغا
ــۇ ئـــامېرىكىلىق دوســـتۇم مهن ياشـــىغان  . ئىـــدىپۇرســـتىمۇ كهم  دېمهككـــى بـ

ــ    مهن بېيجىڭــدا ۋە  . ئىــدىۋالغان ۇتۇمــوھىتنى ئۆزىنىــڭ ئامېرىكىســىغا ئوخش
ــىيهگه دۇچ     ــىچه پوزىتسـ ــڭ ئهكسـ ــدا ئامېرىكىلىقالرنىـ ــقهرەدە بولغانلىرىمىـ ئهنـ

ــد ــان     . ىمكهلگهنى ــدا ئۇچراتق ــۈركلىرى ۋە بېيجىڭ ــۈركىيه ت ــان ت ــقهرە ئۇچراتق ئهن
خهنسۇالر ئۆز دۆلىتىنى ۋە مىللىتىنـى تهرەققىياتنىـڭ، مهدەنىيهتنىـڭ مهركىـزى     

ئۇالر دۆلىتىـدىكى ئـاز سـانلىقالرنى ۋە ئـۆزىگه قوشـنا      . دەپ تهسهۋۋۇر قىلىشتاتتى
ر، قـاالقالر دەپ تهسـهۋۋۇر   دۆلهتتىن كهلگهنلهرنى ئهگهشـكۈچىلهر، ئارقىـدا قالغـانال   
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. ۋاھـالهنكى بۇنـداق قىلىقنـى مهن ئـامېرىكىلىقالردا ئۇچراتمىـدىم     . قىلىشاتتى
شـىنجاڭدا ماشـىنا   «بېيجىڭدا ئوقۇغان چاغلىرىمـدا خهنسـۇ ساۋاقداشـلىرىمنىڭ    

ون، تېلـۋىزورنى بىلهمسـهن؛ پىالنلىـق    ىپـ بارمۇ، توك بارمۇ، بىنا بارمۇ؛ رادىيـو، تېل 
بـار؛ سـىلهرمۇ ئـالى مهكـتهپ ئىمتىهـانى       رلهرنىـڭ نهچـچه خوتـۇنى   تۇغۇت بارمۇ، ئه

بېرەمسىلهر، شىنجاڭدا ئـالى مهكـتهپ بـارمۇ، سـىلهرنىڭ بـارلىق چىقىمىڭالرنـى       
  .دېگهندەك سۇئاللىرىغا توال دۇچ كېلهتتىم »…ھۆكۈمهت كۆتۈرەمدۇ

 
ىمـدا  زىيارەتچى تهتقىقاتچى بولۇپ ئهنـقهرەدە ئىسـتىقامهت قىلىۋاتقـان چاغلىر        

ئهلــۋەتته . بېيجىڭــدا خهنســۇالردىن ئاڭلىغــان ســۇئالالرنى تــۈركلهردىن ئاڭلىــدىم 
ئهرلهرنىـــڭ نهچـــچه خوتـــۇنى بـــار،    «تـــۈركىيه تـــۈركلىرى بېيجىڭلىقالرنىـــڭ   

ئىشىلىمىسهڭلهرمۇ سىلهرنى ھۆكـۈمهت باقامـدۇ، سـىلهرگىمۇ پىالنلىـق تۇغـۇت      
خىالپلىــق قىلســاڭالر بــارمۇ، چوشــقا ســىلهرنىڭ ئهجــدادىڭالرمۇ، ســىلهر قانۇنغــا 

دىـن باشـالنغان ئاڭقـاۋ سـۇئاللىرىنىڭ ئورنىغـا       »…ھۆكۈمهتنىڭ كارى بولمامدۇ
ــىلهر،   « ــىلهرمۇ يهمســـ ــدىكهن ســـ ــىنى يهيـــ ــۆرۈنگهن نهرســـ ــۇقالر كـــ جۇڭگۇلـــ

جوڭگۇلۇقالرنىــڭ دىنــى يــوقكهن ســىلهرنىڭچۇ، جوڭگۇلۇقالرنىــڭ ھهممىســى      
ــ  »…كومۇنىســـتكهن ســـىلهرمۇ شـــۇنىڭغا مهجبۇرمـــۇ    ۇئالالرنى دېگهنـــدەك سـ

يىلى تومۇزدىن كېـيىن بۇنـداق سـۇئال سـورايدىغانالر مهنـچه      -2009. سورۇشاتتى
قىزىقــارلىق يېــرى تــۈركلهر بۇنــداق ســۇئالنى مهنــدىنال      . ئاساســهن قالمىــدى 

ــافئهمهس  ــا پهقهت   ئ ــۇالر ماڭ ــېكىن خهنس ــورايتتى، ل ــۇنداق س رىقىلىقالردىنمۇ ش
مهن بۇنىــــڭ . ۇيــــۇالتتىمهنــــدەك ئۇيغــــۇرالردىنال شــــۇنداق ســــورايدىغاندەك ت

الر بىـلهن  كىتـاپ مهنبهسىنى مىللهتچىلىك يادرو قىلىنىـپ تـۈزۈلگهن دەرسـلىك    
ــارايمهن  ــىۋەتلىك دەپ قــ ــال    . مۇناســ ــڭ ئوخشاشــ ــلهن جوڭگۇنىــ ــۈركىيه بىــ تــ

تــۈركىيه بىــلهن جوڭگۇنىــڭ ئىمپىــرىيه تۈزۈمىــدىن . ئىمپىرىيهلىــك تــارىخى بــار
ــك    ــۈزۈمىگه ئۆتۈشــىگه مىللهتچىلى ــۇرىيهت ت ــۈك رول  جۇمه ئىددىيســى كۆۋرۈكل

ــان ــان    . ئوينىغـ ــۇرۇپ چىققـ ــىنى قـ ــك ئىددىيىسـ ــڭ دۆلهتچىلىـ جوڭگۇلۇقالرنىـ
ــتاپا كهمــال       ــگهن مۇس ــۇرىيىتىنى اليىههلى ــۈركىيه جۇمه ــلهن ت ــهن بى سۇنجوڭش
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ــتكهن      ــپ بېكى ــى قىلى ــۈپ ئىددىيىس ــڭ ت ــى دۆلهتنى ــاتۈرك مىللهتچىلىكن . ئات
ــۇرۇش مهزگ   ــا قارشــى ئ ــك ياپۇنغ ــدە ئومۇملجوڭگــۇدىكى مىللهتچىلى ش ۇشــۇىلى

ــكهن ــتىگه ئېرىشـ ــۇرالردىن   . پۇرسـ ــۇالرنىڭ ئۇيغـ ــلهن خهنسـ ــۈركلهر بىـ ــچه تـ مهنـ
ســـورۇغان ســـۇئاللىرىنىڭ ئوخشاشـــلىقىنىڭ ســـهۋەبى ئىككـــى دۆلهتتىكـــى      
يۇقارقىدەك ئاشقۇن مىللهتچىلىك ئىدولوگىيهسـىگه بېقىنغـان مائارىـپ بىـلهن     

شـهيدالىق پهقهت ئۇيغـۇرالر   ئۇيغـۇرالدىكى تارىخقـا بولغـان زىيـادە     . مۇناسىۋەتلىك
تهربىــيهلهنگهن ۋە تهربىيىلىنىۋاتقــان يۇقــارقى مائارىپقــا تاقابىــل شــهكىللهنگهن  

  .كهيپىيات ۋە ئهكىس سادادۇر
تۈرلــۈك ســهۋەبلهرگه كــۆرە ئۇيغــۇر زىيــالىالر ئارىســىدا ياۋرۇپــا زىيالىلىرىنىــڭ  

س، لـېكىن  قاراشلىرىدىن خهۋەردار بولۇش پۇرسىتىگه نائىـل كىشـىلهر كـۆپ ئهمه   
ــالىم ۋامبىرىنىــڭ   ــارىخى قــاراڭغۇ مىللهتنىــڭ كهلگۈســىمۇ  «ۋىنگىرىيهلىــك ئ ت

دېـــگهن ھۆكـــۈمى بىـــلهن، گېرمـــان پهيالســـۇپى نىچشـــىنىڭ  »بولـــۇدۇقـــاراڭغۇ 
دېـگهن قارىشـى كهڭـرى     »تارىخنى كۈچلۈكلهر ئاجىزالرنىـڭ دۈمبىسـىگه يازىـدۇ   «

ــقان ــا بول . ئومۇمالشـ ــڭ تارىخقـ ــۇر زىيالىلىرىنىـ ــۇالر ئۇيغـ ــهيدالىقىنى بـ ــان شـ غـ
مىللهتنىــڭ يــورۇق كهلگۈســى ئۈچــۈن، تارىخنىــڭ  . كــۈچهيتكهن مــوھىم ئامىــل

قىنى يورۇتـــۇش ئۈچـــۈن ئۇيغـــۇر زىيـــالىلىرى جـــانلىرىنى ئالقىنىغـــا  ۇقـــاراڭغۇل
ــارىخى رومــان يېزىشــتى  ــارىخ ۋە ت ــارىخى كىچىكىمىــزدىن  . ئېلىــپ ت دىيــارىمىز ت

لىقىمىــز »ئــاجىز«بىــز  تارتىــپ مائارىــپ ئــارقىلىق كاللىمىزغــا قۇيۇلســىمۇ    
كۈچلـۈكلهر يازغـان تـارىخنى مهجبـۇرى     . سهۋەبلىك ئۇنداق تارىخقـا ئىشـهنمىدۇق  

. نهتىجىســـىدە تارىخقـــا بولغـــان شـــهيدالىقىمىز تېخىمـــۇ ئـــارتتى      ئۈگۈنـــۈش
ــددىيه،      ــپلهنگهن ئىـــ ــپ، تهقىـــ ــان مائارىـــ ــىغا قۇرۇلغـــ ــدولوگىيه ئاساســـ ئىـــ

ــدىك  ــاللىق ئالدىـ ــمهت، رىيـ ــان قىسـ ــىز قالغـ ــىزلىق چۈشهندۈرۈكسـ ى ئىمكانسـ
ــتاقلىقى        ــارىخ مۇش ــىدا ت ــۇرالر ئارىس ــۇلۇپ ئۇيغ ــامىلالر قوش ــۇن ئ ــارلىق نۇرغ قات

ھهتتا ئۇيغـۇر ئاۋامـدا زىيـالىالرنى تـارىخچى     . بارغانسىرى كۈچهيدى ۋە كۈچهيمهكته
ــقان   ــۇش ئومۇالشـ ــال تونـ ــازغۇچى دەپـ ــۇردا ئهدە«. (ۋە يـ ــۈكى ۋە  ئۇيغـ ــڭ يـ بىياتنىـ

 ).ە بــــــۇ ھهقــــــته توختالغانىــــــدىمدېــــــگهن ماقالهمــــــد »ئهدىپنىــــــڭ دەردى
شـى ئىجـابىي تهرەپـتىن مىللهتنىـڭ     ۈلۈئۇيغۇرالردا تـارىخ قىزغىنلىقىنىـڭ كۆتۈر  

. نىشـىنىڭ باشـالنغانلىقىنى، كـۈچهيگهنلىكىنى بىلدۈرىـدۇ    ۇئۆزى ھهققىدە ئويل
ھهمــمه . ۋاھــالهنكى بۇنىــڭ ســهلبىي تهرىپىنىمــۇ ئهســتىن چىقارماســلىق الزىــم 
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ــالىيلىقتىن، مهســــــىلىگه تــــــارىخىي نوقتىــــــدى ن باھــــــا بهرگهنــــــدە خىيــــ
. ھېسســـىيلىكتىن، چـــولتىلىقتىن ۋە يـــۈزەكىلىكتىن ســـاقالنغىلى بولمايـــدۇ

چۈنكى بىز مۇئامىله قىلىۋاتقـان دۇنيـا تـارىختىكى دۇنيـا ئهمهس، بىـز يۈزلىنىـپ       
ــىمايدۇ    ــا ياشـــ ــىلهر تارىختـــ ــان كىشـــ ــنى  . تۇرغـــ ــڭ ئۆتمۈشـــ ــارىخ بىزنىـــ تـــ

ككـى بۈگـۈننى تهھلىـل قىلىشـىمىزغا،     شىمىزدىكى قورال بولۇشى كېرەچۈشۈنۈ
. ئهقلـــــى ھۆكـــــۈم چىقىرىشـــــىمىزغا كـــــۆلهڭگه چۈشۈرمهســـــلىكى كېـــــرەك

شـــىچه دىيـــارىمىزدىكى ئۇيغۇرالرنىـــڭ ھـــازىرقى    ۇتهتقىقـــاتالردىن مهلـــۇم بول 
تۇرمۇشــــىدىن رازى بولــــۇش نىســــبىتى دىيــــارىمىزدىكى خهنســــۇالرنىڭكىدىن 

ۇرالر تۇرمۇشـىنى كــۆپىنچه  ئاساســلىق سـهۋەب ئۇيغــ . رى ئىـكهن ۇقــوكۆرۈنهرلىـك ي 
ــائهت تاپىــدىكهن  ــز  . ئۆتمۈشــتىكىگه سېلىشــتۇرۇپ قان ــاتىنى دېڭى خهنســۇالر ھاي

ــالىقالر بىــلهن    بويىــدىكى شــهھهلهردە ياشــاۋاتقان مىللهتداشــلىرى بىــلهن، ياۋرۇپ
مهنـــــچه بـــــۇ تارىخقـــــا مهھكـــــۇم بولـــــۇپ . سېلىشـــــتۇرۇپ خۇرســـــىنىدىكهن

  .قالغانلىقىمىزنىڭ سهلبى ئاقىۋىتىگه دەلىل
ــۆزى تهربىــيه كــۆرگهن مائارىپنىــڭ ســىڭدۈرگهنلىرىدىن    ئۇيغــۇر نهگه بارســا ئ

ئۇيغۇر قايسـى دۆلهتـكه كۆچـۈپ كهتمىسـۇن ئۇيغـۇر توپراقلىرىـدا       . ئازاد بواللمايدۇ
 ،مهســىلهن. ئومۇمالشــقان تهپهككــۇر ئۇســۇللىرىدىن مۇستهســنا ياشــىيالمايدۇ    

ز ئهســلى گېرمانالرغـــا  بىــ «ئاڭلىشــىمچه بهزى ئۇيغــۇر دوســتلىرىمىز ياۋرۇپـــادا    
ئوخشــاش ئارىيــان ئېرىقىغــا مهنســۇپ، ســېرىق تهنلىــك شــالالنما ئېــرىقتىكلهر   

ــى  ــانمىش    »…بىزن ــۈلكىگه قالغ ــپ ك ــى قىلى ــدەك گهپلهرن ــڭ . دېگهن مهن بۇنى
ئهممــا مىللهتچىلىــك بىــلهن ســۇغۇرۇلۇپ  . قــانچه پىرســهنتى راســت بىلمهيــمهن

ــى ئۇيغۇ     ــاختا تارىخقــا قارش ــان س ــا تېڭىلغ ــۈرۈلگهن ســاختا   ئۇيغۇرغ ــۇ كۆپت ردىم
ــوق  ــانىم يــ ــدىن گۇمــ ــدانغا كېلىدىغانلىقىــ ــىم . تارىخنىــــڭ مهيــ ــر قىســ بىــ

ىـرچه ئاشـقۇن   زىيالىلىرىمىز مهستانه بولغان ۋە تـارىخ نامىـدا تارقىتىۋاتقـان گېتل   
ــاكى   .شىســتلىق دېگهنلىكتــۇرفا مىللهتچىلىــك ــۆزىمىز توقۇۋالغــان ي بۇنــداق ئ

هن دۇنياغــا ارىخ ۋە تــارىخ قارىشــى بىــلشىســت گېتلىــرچىالر توقــۇپ چىققــان تــفا
شـــنىڭ ھـــازىر تولىمـــۇ كۈلكىلىـــك ئىكهنلىكىنـــى تونـــۇپ يېتىـــدىغان  ۈنۈيۈزل
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ــى تـــــۇردى  ــزدىن . دەۋرىمىـــــز كېلىـــــپ ئۈتـــــۈپ كهتكىلـــ ــۇر دەۋرى بىـــ ئۇچـــ
سۆزلهۋاتقىنىمزنىڭ قايسىسـىنىڭ تـارىخ، قايسىسـىنىڭ مىللهتچىلىـك ئۈچـۈن      

ــدۇرما ئ   ــدولوگىيىلىك ئوي ــان ئى ــۇپ چىقىلغ ــدىغان  توق ــى پهرق ئېتى ىكهنلىكىن
ــدۇ  ــادە   . ھۇشــيارلىقنى تهلهپ قىلىۋاتى ــا بولغــان شــهيدالىق زىي ــالبۇكى، تارىخق ھ

ــاختا بىــلهن چىننــى        ــدە ئــويالنغىلى بولمايــدۇ، س ــه يۇقــارقىالر ھهققى كۈچهيس
 .ئايرىيــــدىغان تهمكىنلىــــك سۇسلىشــــىدۇ، ئهقىــــل كــــۆزىمىز خىرەلىشــــىدۇ

ى، خىرىسـالرنى ۋە مىللهتلهرنـى تـارىخ    ئهتراپىمىزدىكى مهسـىلىلهرنى، كىرزىسـن  
ش، رىيـــاللىقتىكى مهســـىلىمىزگه تـــارىختىن جـــاۋاپ    ۈتـــۈنوقتىســـىدىن كۆز

ئىزدەش، رىيـاللىقتىكى ئۈمىدىسـزلىككه تـارىختىن تهسـهللى تېـپىش قاتـارلىق       
. كهيپىياتالرنىڭ ۋە ئىددىيهۋىي ھالهتلهرنىڭ يۇقارقىـدەك تۈرلـۈك سـهۋەبلىرى بـار    

ــنىڭ قىالال  ــدەك شهخسـ ــۇالرنى  مهنـ ــدىغىنى بـ ــۈنۈيـ ــڭ چۈشـ ش ۋە ئىمكانىمنىـ
بۇالرنىــــڭ ســــهلبى تهرەپلىرىــــدىن ساقلىنىشــــقا . يېتىشــــىچه چۈشــــهندۈرۈش

چـۈنكى شـهخس بولـۇش    . كهلسهك، دېمهك ئاسـان بولغـان بىـلهن قىلمـاق تهرس    
لىرىمىز، تهربىـيىلهنگهن  كىتـاپ سۈپىتىمىز بىلهن بىزنىڭ ھۆكـۈمىمىز ئوقۇغـان   

. رمىشـــــلىرىمىزنىڭ تهســـــىرىگه ئۇچرايـــــدۇمـــــوھىتىمىز، مـــــۇرەككهپ كهچۈ
ــاپ ــلهن ئېڭىمىزدىكــى كهچۈرمىشــلىرىمىز    كىت ــارىخ جانســىز بولغــان بى تىكى ت

ــان      ــا يۇغۇرۇلغـ ــارىخ تهپهككۇرىمىزغـ ــكهن تـ ــىپ كهتـ ــلهن چىرمىشـ ــۇدۇبىـ . بولـ
رىيــاللىقتىكى تــاالپهتلهر، بىچــارىلىقالر ۋە قىســمهتلهر ئېڭىمىزدىكــى تارىخنىــڭ  

مىزغا ئۇيغــۇن كېلىــدىغان بــۆلىكىنى تىرىلــدۈرۈپ  كهيپىياتىمىزغــا، ھېســىياتى
ــدۇ ــارىختىن   . تۇرىــ ــالى تــ ــىۋالىدىغان خىيــ ــۈمگه ئارىلىشــ ــال ھۆكــ ــۇڭا رىيــ شــ

ــۇمكىن   ــى مـ ــمىتىمىز بولۇشـ ــلىق قىسـ ــىلىدىم،  . قۇتۇاللماسـ ــۇالرنى خۇالسـ بـ
دېـمهك، مهن تارىخنىـڭ يۈكىـدىن قۇتۇاللىـدىممۇ؟ يـاق،      . بىلدىم، ھىس قىلدىم

ئامېرىكىـدا  . ماڭـا نىسـىپ بولمىغـان بولسـا كېـرەك      تارىختىن قۇتۇلۇش ئـامىتى 
ــۇ      ــى بـ ــزدەنگهنلىكىم مېنـ ــانلىقىم، ئىـ ــاھىد بولغـ ــۆپكه شـ ــانلىقىم، كـ ئوقۇغـ
قىســـمهتتتىن قۇتقازمـــايال قالمـــاي تېخىمـــۇ مـــۇپتىال قىلىۋاتقانـــدەك تۇيغـــۇدا 

ــم ــنىلىمهن دائىـ ــدۇ  . قىيـ ــۈم كېلىـ ــۇنى دېگـ ــدا شـ ــا ئاخىرىـ ــوڭ . ئهممـ ــز چـ بىـ
ــا  ــولغىنىمىزنى ئات ــز   ئان -ب ــلهن ئهمهس قى ــى بى ــپ كهتكهنلىك ــڭ قېرى -ىمىزنى

ــايمىز    ــلهن بايق ــقانلىقى بى ــزگه تاقاش ــڭ ئېڭىكىمى ــزگه  . ئوغۇللىرىمىزنى ــۇ بى ب
شـــته ئۆتمۈشـــنىڭ ئهمهس كهلگۈســـىنىڭ بهكـــرەك    چۈشۈنۈرىيـــاللىقىمىزنى 
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 .موھىملىقىنى تونۇتسا كېرەك
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ۆپ سـورالغان سـۇئالالردىن بىـرى    ۋەتهنگه قايتقاندىن كېيىن مهندىن ئهڭ كـ 
بهلكىـم  . بولـدى سـوئال  دېـگهن  »ئامېرىكىدا خهقلهر ئۇيغـۇرالرنى بىلهمـدىكهن؟  «

ئامېرىكىـدىكى  «يىلى تومۇزدىن بـۇرۇن بـۇ سـۇئالغا دۇچ كهلـگهن بولسـام      -2009
موميـا تهتقىقـاتچىلىرى   (ئوتتۇرا ئاسىيا تهتقىقاتچىلىرى، موميا تهتقىقـاتچىلىرى  

چىـــك مۆرەنـــدىن تېپىلغـــان جهســـهتلهرنى موميـــاالر دەپ      كىرورەنـــدىن ۋە كى
ــدىكهن ــارخ)ئاتاي ــرى ۋە  ىئو، ئ ــاي تىللى ــورال ئالت ــن لوگالر، ئ ــرى   فى ــۇر تىللى ئوگ

ت ۋە مهدەن ســودىگهرلىرى، زىققــا، ئــۆپكه ىفىــتچىلىرى، سىياســىيونالر، نتهتقىقــا
ــۇداپى   ــدىزدىن م ــك ۋە ئهي ــوز، زەھهرلىــك چېكىملى ــاتى ئتېبرىكىل هلىنىش تهتقىق

ــ غانالر يـــاكى بـــۇالرنى ھهقســـىز داۋااليـــدىغان ســـاخاۋەت     ۇدۇنۇلهن شـــۇغۇللبىـ
ــق قىلغــۇچى    ــامراتلىق مهسىلىســىنى تهتقى الر، تهشــكىالتلىرى، ئاســىيادىكى ن

ش ۋە قۇرغـاق رايــۇنالر  ۇشـ ۇخهنشۇناسـالر، ئىسـالم تهتقىقـاتچىلىرى، قۇمل   -جوڭگـۇ 
يـــولى تهتقىقـــاتى بىـــلهن مهشـــغۇلالر، تاغقـــا چىقىـــش مهســـتانىلىرى، يىـــپهك 

 »تهتقىقـــاتى ۋە ســـاياھىتىگه ھېرىســـمهنلهر ئۇيغـــۇرالرنى بهكـــرەك بىلىـــدىكهن 
ئايـدىن كېـيىن ئامېرىكىـدىال ئهمهس     -7يىلـى  -2009لـېكىن  . دېگهن بوالتتىم

ــدۇ     ــى بولمايـــ ــۆپ دېگىلـــ ــدىغانالرنى بهك كـــ ــۇرنى بىلمهيـــ ــادا ئۇيغـــ . دۇنيـــ
ــۈ     ــۇدا ئۆتك ــۇرالرنى جوڭگ ــوپۇرى ئۇيغ ــاپتۇبۇس ش ــر ئ ــڭ بى زۈلگهن مهكتىپىمىزنى

ــكهن    ــارقىلىق بىلگهنىــــ ــۈز بهرگهن ۋەقهلهر ئــــ ــدا يــــ ــك جهريانىــــ . ئولىمپىــــ
ــنام   ــتانلىق قوشــ ــهۋەبلىك    -2009ھېندىســ ــالر ســ ــۇزدىكى ئىشــ ــى تومــ يىلــ

  .ئۇيغۇرالرنىڭ ئهھۋالىدىن ۋاقىپلىنىپتۇ
ــدۇ « ــا بىلمهي ــگهن قاراشــنىڭ شهكىللىنىشــىگه بهزى   »ئۇيغــۇرالرنى دۇني دې

ھهققىـدىكى سـاغالم بولمىغـان چۈشـهنچىلهر     تولۇق بولمىغـان ئۇچـۇرالر ۋە تـارىخ    
ئىــــزدەش،  كىتــــاپكۈتۈپخــــانىالردىن ئۇيغــــۇرالر ھهققىــــدە . ســــهۋەب بولغــــان

ــارىخنى    ــاتىنى بىلىـــش ئۈچـــۈن تـ ــدىكى مهلۇمـ ــۇرالر ھهققىـ باشـــقىالرنىڭ ئۇيغـ
بۇ يهردە ھـالقىلىق مهسـىله شـۇكى، تارىختـا     . نهزەردىن ساقىت قىلىشقا بولمايدۇ
ــان بۈگـــــــۈ ئهســـــــىردە غهرپ  -20نكى ئۇيغۇرالرنىـــــــڭ تـــــــۈرك دەپ ئاتالغـــــ
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تهتقىقاتچىلىرىنىڭ قهلىمىدە شـهرق تـۈركلىرى، رۇس ئاپتۇرلىرىنىـڭ قهلىمىـدە     
ــلىقى      ــاقىت قىلىنماس ــن س ــانلىقى نهزەردى ــل ئاتالغ ــى خى ــۇرالر دەپ ئىكك ئۇيغ

يېقىنقـــى يىلـــالردا جاھـــان كـــۆرگهن ئۇيغـــۇرالر يازغـــان ســـاياھهت       . كېـــرەك
ققىـــدىكى ئۇچـــۇر بىـــر ھاشـــارات ھهققىـــدىكى     ئۇيغـــۇرالر ھه«خاتىرىلىرىـــدە 

ئۇچۇردىنمۇ ئازكهن، ئۇيغۇرالرنى چهتـئهللهردە ھىـچ كىـم بىلمهيـدىكهن، ئۇيغـۇرالر      
ــازكهنكىتــاپھهققىــدە يېزىلغــان  دەپ يازغاچقــا، ئۇيغــۇر ئاۋامــدىكى   »الرمۇ بهك ئ

ــىنىش ۋە     ــنىش، كهمســ ــلىنىش، يهكلىــ ــان تاشــ ــايغىن بولغــ ــلىدىنال يــ ئهســ
. بىزنــى زادى باشــقىالر بىلمهيــدۇ « كۈچۈيــۈپتېخىمــۇ  غېرىپســىنىش تۇيغۇســى

ــهنمهيدۇ   ــم چۈشـ ــچ كىـ ــى ھىـ ــلىۋەتتى  . دەردىمىزنـ ــا تاشـ ــى دۇنيـ دەپ  »…بىزنـ
 .پ كهتــــــكهن بولۇشــــــى مــــــۇمكىنۇشــــــۇئۇھســــــىنىش تېخىمــــــۇ ئومۇمل

ئامېرىكىدا ئۇيغۇرالر ھهققىدە يېزىلغـا كىتـاپ، دوكـالت ۋە ئاخبـاراتالر ئـاز ئهمهس،      
ــاياھهتنامه  ــته ســـ ــڭ    ئهمهلىيهتـــ ــۆز مهكتىپىنىـــ ــاپتۇرالر پهقهت ئـــ ــان ئـــ يازغـــ

ــى      ــان بولۇشـ ــانىالرغىال قارىغـ ــان كىتاپخـ ــۆزى بارغـ ــاكى ئـ ــىغىال يـ كۈتۈپخانىسـ
ــۇمكىن ــانزاس . مـ ــتېتىمهن كـ ــتىگه  ئۇنۋېرىسـ ــور بېـ ــىنىڭ تـ نىڭ كۈتۈپخانىسـ

تىـن ئـارتۇق    160كىرىپ ئۇيغۇر دېـگهن خهتنـى كىرگـۈزۈپ ئىـزدەپ بېقىۋېـدىم      
الر ئاساســــهن رۇســــچه، كىتــــاپ. ئۈلگــــۈردۈمنىــــڭ ئىســــمىنى كۆرۈشــــكه كىتاپ

ــانچه،  ــزچه، گېرمـ ــۈركچه، ئېنگىلىـ ــۇرچه، تـ ــۇپ ئۇيغـ ــۇچه بولـ ــوزچه، ف خهنسـ رانسـ
الر ئاساســهن تولــۇق كىتــاپه، يــاپۇنچه، كورىيــانچه، ئهرەبــچه ئىتالىيــانچه، گولالنــدچ

الرمۇ تولــۇق ئهمهس كىتــاپھهتتــا ئۇيغۇرالرغــا ئائىــت ئېنگىلىــزچه . ئىــدىئهمهس 
مهســىلهن، ئهســئهت ) . ن الزىــم دېســه ھهقســىزئهكهلدۈرۈپ بېرىــدۇلــېكى. (ئىــدى

ــۇئهللىم   ــۇاليمان م ــك «س ــۈك ۋە كىملى ــگهن  »ئۆزل ــان   كىتاپدې ــا ئالغ ــدا تىلغ ى
بىزنىـڭ مهكتهپنىـڭ    كىتـاپ دېـگهن ئېنگىلىـزچه    »تهبهسسۇم يىتكهن زېمىـن «

ــكهن  ــوق ئى ــلهن باغالنغــان    . كۈتۈپخانىســىدا ي ــام بى ــگهن ن ــرى ئۇيغــۇر دې يهنه بى
ياكى تهتقىقاتالرنىڭ ئازلىقى ئۇيغۇرالرغـا ئائىـت تهتقىقاتنىـڭ ئـازلىقىنى      اپكىت

يىلــى تاشــكهنته بېكىتىلىشــتىن بۇرۇنمــۇ -1921ئۇيغــۇر نــامى . چۈشــهندۈرمهيدۇ
 ،مهسـىلهن . ئىـدى خهلقئارادا ئۇيغۇرالر ۋە ئهجـدادلىرى ھهققىـدىكى تهتقىقـات بـار     
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نچىلىق تــۈزۈمى، مـــاركس  مورگــان ئهســهرلىرىدە تىلغـــا ئالغــان تــۇرانچه تۇققـــا    
ئۇيغــۇر نــامى بېكىتىلىشــتىن بــۇرۇن . ئهســهرلىرىدىكى ئهمىــر تۆمــۈر ۋە باشــقىالر

ئۇيغۇرالر ھهققىدىكى تهتقىقات تۈركلهر ۋە ئوتتـۇرا ئاسـىيا ھهققىـدىكى تهتقىقـات     
دائىرىســىدە يۈرگــۈزۈلگهن بولغاچقـــا بــۇنى بۈگـــۈن كومپىيوتىرغــا ئۇيغـــۇر دەپ     

ھهتتـا سهكسـىنىجى يىلالرغىـچه بولغـان ئارىلىقتـا      . ۇكىرگۈزۈپ تاپقىلى بولمايد
سوۋىت ئىتتىپاقى ئالىملىرىدىن باشـقا تهتقىقـاتچىالر ئۇيغـۇر تىلـى دېگهننىـڭ      

ئۇيغـــۇر دېگهنلىـــك غهرپ . ئورنىغـــا شـــهرقى تـــۈرك تىلـــى دېگهننـــى قولالنغـــان
ئالىملىرىنىڭ نهزىرىـدە قهدىمكـى ئۇيغـۇرچه تېكىسـتلهرنىڭ ئورتـاق ئاتىلىشـى       

ــۇپال ــاالس  بول ــان خ ــلهن     . قالغ ــۇرتى بى ــامى ۋە ي ــۈنكى ن ــڭ بۈگ ــۇڭا ئۇيغۇرالرنى ش
الرنى ئۇيغـۇرالر بىـلهن مۇناسىۋەتسـىز دەپ قـاراپ     كىتـاپ باغالنمىغان تهتقىقات ۋە 

  .ئۇيغۇرنىڭ جاھانغا تونۇاللمىغانلىقىدىن ئهپسۇسلىنىش بىهاجهت
ــاپالر    ــزچه كىتــ ــت ئېنگىلىــ ــا ئائىــ ــدا ئۇيغۇرالرغــ ــته ئامېرىكىــ ئهمهلىيهتــ

ۇيغــۇرالردىن نوپۇســى كــۆپ بىــر قىســىم مىللهتــلهر ھهققىــدىكى كىتــاپالردىن   ئ
الرنىـڭ ئـاز كۆپلـۈكى    كىتاپئامېرىكىدا ئۇيغۇرالرغا ئائىـت تهتقىقاتنىـڭ ۋە   . جىق

ھهققىدە گهپ ئاچقاندا مهنچه سېلىشـتۇرۇش ئۇسـۇلىنى قولالنسـاق مهسـىله بىـر      
ولغــان ئۇيغــۇر تىلــى ئهمهلىيهتــته ئۆزەمنىــڭ كهســپى ب. قهدەر كونكىرىتلىشــىدۇ

ئىراننىــڭ دۆلهت تىلــى   كىتــاپئوقۇتۇشــى ھهققىــدە يېزىلغــان ئېنگىلىــزچه    
ــان ئېنگىلىـــزچه   ــارىس تىلـــى ھهققىـــدە يېزىلغـ ــان پـ ــاپبولغـ . تىن جىـــقكىتـ

ــىلهن ــزچه     ،مهس ــان ئېنگىلى ــدە يېزىلغ ــى ھهققى ــۇر تىل ــدىن «ئۇيغ تهكلىماكان
زنىــڭ مهكتهپنىــڭ نى ۋە ئۇنىــڭ ئــاۋازلىق نۇسقىســىنى بىكىتــاپدېــگهن  »ســاالم

نهشـىر قىلغـان،    ئۇنۋېرىسـتېتى ئىنـدىيانا  . بولـۇدۇ تور بېتىدىن چۈشىرىۋېلىشـقا  
ىنى ئامېرىكىـــدا كىتـــاپ ئۈگۈنـــۈشبىـــر قهدەر مـــۇكهممهل تـــۈزۈلگهن ئۇيغـــۇرچه 

بۇنــدىن باشــقا خهمىــت زاكىــر ئېنگىلىــزچه  . خالىغــانچه ســېتىۋېلىش مــۇمكىن
خهمىـت  . سـېتىۋېلىش مـۇمكىن   ىنىمۇ تـوردىن كىتاپ ئۈگۈنۈشتۈزگهن ئۇيغۇرچه 

نىـڭ  كىتاپدېـگهن   »ھـازىرقى زامـان ئۇيغـۇر تىلـى گرامماتىكىسـى     «تۆمۈر يازغان 
ــۆپىنچه كۈتۈپخــانىالردىن تېپىلىــدۇ      ــزچه تهرجىمىســى ئامېرىكىــدا ك . ئېنگىلى

ۋاتقــان چېغىمــدا تــۆرت ســاۋاقداش پارىســچه  ۈنۈمهن مهكتىپىمىــزدە پارىســچه ئۆگ
ئىــزلهپ نه كۈتۈپخانىــدىن، نه كىتاپخانىــدىن،  كىتــاپغــان ئېنگىلىــزچه ئۈگۈنۈدۇ

ئــــاخىرى بولمــــاي كىتــــاپ ئىرانــــدىن . نه تــــوردىن تاپالمــــاي ئــــاۋارە بولــــدۇق
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ــدۇق     ــۇر بول ــقا مهجب ــته ساقالش ــى ھهپ ــر ئىكك ــۈرۈلگىچه بى ــى  . كهلت ــۇر تىل ئۇيغ
ــدىيانا   ــىنىڭ ھىنـ ــتېتىدەرسـ ــىڭتون   ئۇنۋېرىسـ ــتى، ۋاشـ ــان ئۇنۋېرىسـ ، مىچىگـ

ــىتاتلىق  ــىڭتون ، ســئۇنۋېرىســتېتىش ، خــارۋارد ئۇنۋېرىســتېتىىياتۇلدىكى ۋاش
ــارلىق مهكــتهپلهردە  ئۇنۋېرىســتېتى، ماساچوســتىس تېخنىــك ئۇنۋېرىســتېتى قات

تهسىس قىلىنىشـىمۇ ئۇيغـۇرالر ھهققىـدىكى تهتقىقاتنىـڭ ئامېرىكىـدا ئـۇ قهدەر       
ــهندۈرىدۇ  ــلىكىنى چۈشـ ــاجىز ئهمهسـ ــۇچىالرنى  . ئـ ــۈمىتى ئوقۇغـ ــا ھۆكـ ئامېرىكـ

گىيىلىك ېكه ئىلهامالندۇرىــدىغان ســىتراتئۈگۈنۈشــرقىلىق مۇكاپــات بېــرىش ئــا
تىلــالر قاتارىــدا ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ ھهر يىلــى بولۇشــى ئۇيغــۇرالر ۋە ئۇيغــۇر تىلــى   
ــلىكىنى    ــا ئهمهسـ ــاجىز ھالقـ ــۇنچه ئـ ــدا ئـ ــڭ ئامېرىكىـ ــدىكى تهتقىقاتنىـ ھهققىـ

  .چۈشهندۈرىدۇ
ــدۇ؟ « ــم تونۇيــ ــۇرنى كىــ ــايىن   »ئۇيغــ ــى ئىنتــ ــۇئالنىڭ سورۇلۇشــ ــۇ ســ بــ

ــكقىم ــي    . مهتلى ــڭ تهبىئى ــى خهلقنى ــڭ تونۇلىش ــىزلىكى، ئۇيغۇرالرنى شۈبهىس
ئۇيغۇرالرنىـڭ سـىرىتقى دۇنيـادا    . ئارزۇسى بولۇپال قالماي پايدىلىق ئىنتىلىشـتۇر 

. ئۆزىنى بىلىدىغانالرنىڭ بـار يوقلىقىغـا قىزىقىشـى تولىمـۇ تهبىئىـي بىـر ئىـش       
ىڭ خهق بىـــر شـــهخس بولـــۇش ســـۈپىتىمىز بىـــلهن دۇنيـــادا ھىـــچ قايســـىمىزن

ئۇيغــۇرنى دۇنياغــا . تونۇمايـدىغان نــام نىشانســىز ئىنسـان بولــۇپ قــالغىمىز يـوق   
تونۇتــۇش چـــاقىرىقى دەل ھهر بىـــر ئۇيغــۇردىكى ھهرقانـــداق ئىنســـانغا ئورتـــاق   

تۈرلــۈك . بولغــان يۇقــارقى ھــۆرمهتلىنىش ئىهتىياجىنىــڭ ســاداغا ئايلىنىشــىدۇر 
ئۇرۇنــۇش ئالقىشــقا ئهرزىيــدىغان ئۇسـۇلالر بىــلهن ئۇيغــۇرالرنى دۇنياغــا تونۇتۇشـقا   

دۇنيـــــادا بىـــــرەر مىللهتـــــال ئهمهس، دۆلهتـــــلهر ۋە دۆلهت    . تىرىشـــــچانلىقتۇر
باشــلىقلىرىمۇ ئــۆز دۆلىتىنــى نوپۇزلــۇق مهتبۇئاتنىــڭ توچكىســىغا ئايالنــدۇرۇش 

گېـــزىتتىن ئوقۇشـــۇمچه ئامېرىكـــا پىرىزدېنتىنىـــڭ    . ئۈچـــۈن تىپىرلىشـــىدۇ 
امېرىكىغــا زىيــارەتكه بېرشــىنى قولغــا    دۆلىــتىگه بولغــان زىيــارىتىنى يــاكى ئ   

كهلتۈرۈش ئۈچـۈن دۇنيـادا نۇرغـۇن دۆلهتلهرنىـڭ پىرىزدېنتلىـرى ھهر قېتىملىـق       
ــدىكهن     ــدىم قىلىـ ــى تهقـ ــۆپ مهنپهئهتلهرنـ ــى كـ ــۈمىتىگه خېلـ ــا ھۆكـ . ئامېرىكـ

تونۇلۇشــنىڭ پايدىســىنى ھىــس قىلمىغــان بولســا خهق بــۇنچه ئــاۋارە بولمىغــان  
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  .بوالتتى
ــ  ــڭ تونۇلىشـ ــىنىڭ  مىللهتنىـ ــىغا ئايلىنىشـ ــڭ توچكىسـ ىنىڭ، ئاخباراتنىـ

ــۇمكىن   ــۆرۈۋېلىش مـ ــالدىنمۇ كـ ــدىكى مىسـ ــى تۆۋەنـ ــاددى . ئهھمىيىتىنـ ئهڭ ئـ
مىســال، مهكتىپىمىزدىكــى بىــر ئۇيغۇرشــۇناس ئۇيغــۇر تىلىغــا دائىــر بىــر قــانچه  

لىـرىگه ئىككـى   جهمىيهتۇنـدى  ف تېمىسىنى مۇناسـىۋەتلىك تهتقىقـات   تهتقىقات
يىلـى كـۈزدە قايتـا يـولالپ ئـۈچ      -2009. به قىاللمىغـانىكهن يىل ئۇدا يولالپ غهلى

-2009پهرەز قىلىنىشـىچه بۇمـۇ   . تهتقىقات تېمىسى بىـراقال ئۇتۇقلـۇق تالالنـدى   
ــق       ــڭ قىزىـ ــاۋىي ئاخباراتالرنىـ ــڭ دۇنيـ ــيىن ئۇيغۇرالرنىـ ــۇزدىن كېـ ــى تومـ يىلـ

ــىۋەتلىك   ــلهن مۇناسـ ــانلىقى بىـ ــپ قالغـ ــىغا ئايلىنىـ ــزدە . نوقتىسـ مهكتىپىمىـ
ــار  ئوقۇغۇچى ــدىن مهســلهھهت ئىشخانىســى ب ــڭ قانۇن ــخانىدىكىلهر  . الرنى ــۇ ئىش ب

ئوقۇغۇچىالرنىڭ سوت ۋە قانۇن بىـلهن ئاالقىـدار ئىشـلىرىغا ھهقلىـق مـۇالزىمهت      
دولالردىـن كهم بولسـا ھهقسـىز     700ئوقۇغۇچىالرنىـڭ ئـايلىق كىرىمـى    . قىلىدۇ

ــا    ــرىمهن بولس ــۇالزىمهتتىن بهھ ــۇدۇم ــۇ ئ  . بول ــۇم ب ــۇر تونۇش ــر ئۇيغ ــخانىغا بى ىش
ئاينىـــڭ ئـــاخىرى ســـوتقا مۇناســـىۋەتلىك بىـــر ئىـــش بىـــلهن   -7يىلـــى -2009

ئادۋۇكات نېمه ئىش يـۈز بهرگهنلىكىنـى سـوراپ بولغـۇچه پـاجىيهلهردىن      . كىرىپتۇ
ــۇ قېرىندىشــىمىز يىغــالپ تاشــالپتۇ    ــان ب ــۈرىكى ئېزىلىــپ تۇرغ ــۇ . ي ئادۋۇكــات ب

ىسـپاتىنى كـۆرمهيال   قىزنىڭ ئۇيغۇر ئىكهنلىكىنى بىلگهندىن كېـيىن كىـرىم ئ  
 بىكــاردولالرنــى  100مــۇالزىمهت ھهققــى ئۈچــۈن ئېلىنىشــى كېــرەك بولغــان      

ــۇ ــت     . قىلىپت ــا ئائى ــان ئۇيغۇرالرغ ــدە بېرىلىۋاتق ــۋىزورالردا كۈن ــۇ تېل ــۈنكى ئۇم چ
  .خهۋەرنى كۆرگهنىكهن

ــۆزىنى تون ــارزۇ قىلىۋاتقــان ئۇيغۇرنىــڭ  ۈنۈشــىنى، چۈشۇدۇنيانىــڭ ئ شــىنى ئ
ــىنى   ــازىرىنى، كهلگۈس ــي  ھ ــىنى ئىلمى ــاپۋە ئۆتمۈش ــارات،  كىت ــىز ئاخب ، تهرەپس

ش پۇرسـىتىگه ئېرىشهلمهسـلىكى، ئـۆزى    چۈشـۈنۈ مۇكهممهل مائارىـپ ئـارقىلىق   
ھهققىــدە پىالنــالردا بواللمىغاننىــڭ ئۈســتىگه باشــقىالر تهرىپىــدىن تۈزۈلۈۋاتقــان 
ــانى چۈشهنمهســـلىكىدىنمۇ      ــخهۋەر قېلىشـــى دۇنيـ ــىتىراتىگىيىلهردىنمۇ بىـ سـ

بــۇ كىشــىلهرنى ئــۆزىگه تــوغرا باھــا بېرەلمهســلىك، ئــۆزىنى        . ىيهئــارتۇق پــاج  
دەڭسىيهلمهســلىك، ئــۆزىگه اليىــق پىــالن تهدبىــرلهردە بواللماســلىق، تــۈزۈلگهن   
ــان    ــدە قىلىنىۋاتقــ ــۆزى ھهققىــ ــلىق، ئــ ــىتىراتىگىيىلهرگه اليىقلىشالماســ ســ
ھۆكــــۈملهرگه ئهقلىــــي پوزىتســــىيه تۇتالماســــلىق قاتــــارلىقالرنى كهلتــــۈرۈپ  
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  .دۇچىقىرى
ىدىكى ئۈگۈنۈشـ تۈرلۈك سـهۋەبلهر تۈپهيلىـدىن ئۇيغۇرنىـڭ ئـۆزىنى تونـۇش ۋە      
ئۇيغۇرالرنىـــڭ . مهنـــبه ئهدەبىيـــات ئهســـهرلىرى ۋە ئهدەبىـــي ماقـــالىلهر بولماقتـــا 

ئۆتمۈشـــى، بۈگـــۈنى ۋە ئهتىســـى ھهققىـــدە يېزىلىۋاتقـــان ئهدەبىـــي ئهســـهرلهر ۋە  
كىتالشــــتۇرۇش، ئهدەبىــــي مــــۇالھىزىلهردە مىللهتنــــى شهخسلهشــــتۈرۈش، ئوبى

جىنسىيلهشـــــتۈرۈش خاھىشـــــىنىڭ ئهۋج ئېلىشـــــى ۋە ئاممىۋىيلىشىشـــــى    
ئۇيغۇرالرنىـــڭ ئـــۆزى ھهققىـــدە ئىلمىـــي، ئهقلىـــي، مـــۇنتىزىم تونۇشـــقا ئىـــگه  

ئهگهر مىلـلهت ھهققىـدە ئىلمىـي، ئهقلىـي     . بولۇشىغا قىيىنچىلىق تۇغـدۇرماقتا 
ىللهتنـــى ، مئىـــدىۋە مـــۇنتىزىم تونۇشـــقا ئىـــگه كىشـــىلهر يېتهرلىـــك بولســـا  

ــتهك   ــتۈرۈش، جىنسىيلهشتۈرۈشـ ــتۈرۈش، شهخسلهشـ ــىتىش، ئوبىكىتلهشـ كهمسـ
نهتىجىــدە . نــاتوغرا تهپهككــۇر ئــادىتى كهســكىن تهنقىــدلهرگه ئۇچرىغــان بــوالتتى 

مىللهتنى كهمسىتىدىغان، قارا قويۇق ئىنكار قىلىـدىغان ئىللهتچىلىـك پىكىـر    
ــوالتتى   ــمىغان بـ ــۇ قهدەر ئاممىۋىيالشـ ــى بـ ــىلهن،. ئېقىمـ ــۆمهر   مهسـ ــتهم ئـ ئهخـ

مىللهتنىـڭ  «دېـگهن بىـر ئهدەبىـي خاتىرىسـىدە      »ئهدەبىيات بولمىسا بولمايـدۇ «
ــوپۇنغا ئوخشــايدۇ      ــى كىــرگه ئوخشــايدۇ، ئهدەبىيــات س بــۇ . دەپ يازىــدۇ »ئىللىت

نـى يهنـى   »تئىلـله «مىللهتنى ئوبىكىتالشتۇرۇش بولۇپ مىللهتتىكى ئاتالمىش 
ــدۇ    ــۇتقىلى بولماي ــۆرگىلى، ت ــى ك ــلهت. كىرن ــان    مىل ــدا بولغ ــدە پهي مهدەنىيىتى

ــۇپ      ــارقىلىقال يۇي ــات ئ ــدەك ئهدەبىي ــى يۇغان ــوپۇن كىرن ــادەتلهرنى س ــامۇۋاپىق ئ ن
ــدۇ  ــۇ بولمايـــ ــازىلىۋەتكىلى تېخىمـــ ــداق  . تـــ ــى بۇنـــ ــىمچه مىللهتنـــ بايقىشـــ

ــدانغا  -80ئوبىكىتالشـــــتۇرۇش  ــدىن كېـــــيىن مهيـــ يىلالرنىـــــڭ ئوتتۇرىلىرىـــ
  :مهسىلهن، تىيىپجان ئېلىيىۋ. كهلگهنىكهن

  زى شاكىلى بار ھهر نهرسىنىڭ،مېغى
  .ئهي ئهقىل شۇنداق چۈشهن مىللهتنىمۇ

  بېيىيدۇ مىللهتنىڭمۇ پهزىلىتى،
  .تۈزەتسه ئۆزىدىكى ئىللهتنىمۇ
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ــلهن      ــاكال بىـ ــۇپ شـ ــتۇرغانلىق بولـ ــى ئوبىكىتالشـ ــال مىللهتنـ ــۇ ئوخشاشـ بۇمـ
ــڭ        ــلهن مىللهتنى ــگهن بى ــدىن كهل ــڭ قولى ــمه ئادەمنى ــايرىش ھهم ــى ئ مېغىزن

ئىللىتىنــى ئــايرىش، پهزىلهتنىــڭ تهمىنــى مېغىزنىــڭ تهمىنــى       پهزىلىتــى ۋە
ــمه     ــۋېتىش ھهم ــى شــاكالدەك ئىلغى ــڭ زىيىنىن ــپ، ئىللهتنى ــدەك تېتى تېتىغان

ــدۇ  ــدىن كهلمهيـ ــر  . ئادەمنىـــڭ قولىـ ــنىڭ يهنه بىـ مىللهتنـــى ئوبىكىتالشتۇرۇشـ
بـۇ يهردە مىلـلهت گهپ   . ئوخشـۇتۇش مىسالى خهلقنى پادىغـا، زىيـالىنى پادىچىغـا    

ــا ئوخشــــتىلغان بولــــۇپ باشــــلىغۇچى  قىاللمــــ اس، تهپهككۇرســــىز ئوبىكىتقــ
بۇنــدىن باشــقا ئهدەبىــي ئــوبزۇرالردا كــۆپ . زىيالىنىــڭ رولــى مۇتلهقلهشــتۈرۈلگهن

خهلقــــقه زىيــــانلىق ئىـــددىيه تارقاتقــــان، خهلــــق قوبــــۇل  «قوللۇنىلىـــدىغان  
ــڭ     ــان، خهلقنىــ ــالرنى يازغــ ــدىغان ئىشــ ــۈنۈقىاللمايــ ــدارىنى چۈشــ ش ئىقتىــ

دېــگهن گهپلهردىنمــۇ يازغۇچىالرنىــڭ ئــۆزىنى تهســۋىرلىگۈچى،  »…ئويالشــمىغان
يېتهكلىگـــــۈچى ســـــۈپىتىدە بىـــــر يۈكســـــهكلىككه قويۇۋېلىـــــپ خهلقنـــــى  
ــدۇرۇپ   ــا ئايالنـــ ــدىغان ئوبىكىتقـــ ــه بولمايـــ ــه، تهسۋىرلهنمىســـ يېتهكلهنمىســـ

ــدۇ   ــۈپ تۇرى ــانلىقى كۆرۈن ــۈن    . قويغ ــان يهك ــۇلىدا چىقارغ ــۇر ئۇس ــداق تهپهكك بۇن
دىنمۇ، نادانـــدىنمۇ، ئاقىلـــدىنمۇ تهركىـــپ تاپىـــدىغان بىـــر ئالىمـــدىنمۇ، زالىمـــ

يازغۇچىالرنىـــڭ . بولـــۇدۇئـــادەملهر توپىغـــا ئهمهس، شـــهيئىلهر توپىغـــا ماســـراق  
مىللهتتىن ئىبارەت بۇنداق كۆرگىلى، تـۇتقىلى بولمايـدىغان مهنىـۋىي بىرلىـك،     

شــى، تهســهۋۋۇر ۈتۈكىــت ســۈپىتىدە كۆزېئاڭــدىكى مهۋجۇدلــۇقنى كونكىرىــت ئوب
شـكه  چۈشۈنۈلىشى ۋە تهسۋىرلىشى تـارىخ ۋە رىيـاللىقنى ئهدەبىيـات ئـارقىلىق     قى

  .مهھكۇم بولۇپ قالغان ئۇيغۇالردا خاتا ئۇقۇم پهيدا قىلىدۇ
ئۇيغـــــۇرنى شهخسلهشتۈرۈشـــــمۇ بىـــــر قىســـــىم ئهدەبىـــــي ئهســـــهرلهر ۋە 

لهر تهنقىد قىلىنغان ئهدەبىي ماقـالىلهر سـادىر قىلغـان نۇقسـانالرنىڭ     »ئىللهت«
ــرى ــتىن   . بىـــــ ــۋىرلىگهندە ئادەملهشتۈرۈشـــــ ــانى تهســـــ ــانالر دۇنيـــــ ئىنســـــ

مهســىلهن، پــارىس قولتــۇقى، ئىســتانبۇل . خــالى بواللمىغــان) شهخسلهشــتۈرۈش(
بوغـــۇزى، تۇمشـــۇق شـــهھرى، تـــاغ ئۇمرۇتقىســـى، ئۆڭكـــۈر ئـــاغزى قاتـــارلىقالردا  

ــادەملهردە  ــئهت مهۋجــۇداتلىرى تهســۋىرلهنگهن  بولۇدۇئ ــارقىلىق تهبى ــان ئهزاالر ئ . غ
سانالر دۇنيانى چهشهندۈرۈشته بىر تـۈردىكى مـۇرەككهپ ھادىسـىلهرگه ئـادەمگه     ئىن

ــهيئىنى     ــۇرەككهپ شــ ــارقىلىق مــ ــرىش ئــ ــاملىرىنى بېــ ــڭ نــ ــاس ئهزاالرنىــ خــ
ــۈنۈئاددىالشـــتۇرۇپ  ــكهنچۈشـ ــادىتى  . ش مهقســـىدىگه يهتـ ــۇر ئـ بۇنـــداق تهپهككـ
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ــۆپ ئۇچرايـــدۇ    ــىمىزدا ناھـــايىتى كـ ــىلهن، . تۇرمۇشـ قهشـــقهرنى ئۇيغـــۇر  «مهسـ
، »ئۇيغـــۇر مهدەنىيىتىنىـــڭ كۆزىـــدۇر اىيىتىنىـــڭ يـــۈرىكى دېســـهك غۇلجـــمهدەن

ــى   « ــدىكى ئىللهتلهرن زىيــالىالر خــۇددى دوختۇرغــا ئوخشــاش مىللهتنىــڭ ۋۇجۇدى
ــڭ      ــا بىمارنى ــىيه قىلمىس ــلهن ئوپىراتس ــىزلىك بى ــا، رەھىمس ــدا بايقىمىس ۋاقتى

ــا خهۋپ ي ــدۇ ھاياتىغــ ــۇ خهۋپ يېتىــ ــدەك مىللهتكىمــ ــى «، »هتكهنــ مىللهتتىكــ
انالرنى ئوپىراتســـىيه قىلىـــش ئۇيغۇرالرنىـــڭ ســـاغالم تهرەققىياتنىـــڭ      نۇقســـ 

ئـادەملهر ئۆزىـدىكى ئهيپنـى ئهينهكـتىن كۆرىـدۇ، مىللهتمـۇ        «، »ئالدىنقى شهرتى
ــاج     ــنهككه مۇھت ــۇنداق ئهي ــتا مۇش ــۆزىنى تونۇش ــاش ئ ــادمگه ئوخش ــدەك  »ئ دېگهن

غرىـدەك تۇيغـۇ   بۇالرغـا بىـر قارىسـا تو   . جۈملىلهرنى دائىم ئوقۇپ، ئـاڭالپ تـۇرىمىز  
لېكىن تهپسىلى ئويالپ باقسـاق بۇنـداق مىللهتنـى شهخسلهشتۈرۈشـته     . بېرىدۇ

ــۇن       ــگه ئۇيغ ــه ئهقىل ــان خۇالس ــتۇرۇلۇپ چىقىرىلغ ــىله ئاددىالش ــۇرەككهپ مهس م
بىرمىللهتنىــڭ مهسىلىســى بىــر شهخســنىڭ مهسىلىســىدەك  . بولمــاي قالىــدۇ

ىر ۋە شــىئېرالردا  بۇنــداق تهپهككــۇرنى لېرىــك نهســ   . ئۇنــداق ئــاددى بولمايــدۇ  
قوللۇنۇشــقا بولغــان بىــلهن مىلــلهت ھهققىــدە مــۇالھىزە يۈرگــۈزگهن ماقــالىلهردە  

  .قوللۇنۇلسا ئوقۇرمهنلهردە خاتا چۈشهنچه كېلىپ چىقىدۇ
مىللهتنـــى جىنسىيلهشــــتۈرۈپ تهسۋىرلهشــــنى بىــــر قىســــىم ئهدىــــپلهر  

ئىرنىڭ بىـر داڭلىـق شـا   . مىللهتنىڭ روھىيىتىنى قازغـانلىق دەپ يوشـۇرۇۋاتىدۇ  
ئۇيغۇرالرنىــڭ يېــرىم ئېڭــى دىنىــي ئــاڭ، يېــرىم ئېڭــى  «نوپۇزلــۇق بىــر ژورنالــدا 

دەپ يازغـانلىقىنى ۋە مېنىڭمـۇ بىرمهزگىـل بـۇ ھۆكـۈمنى تـوغرا        »جىنسىي ئـاڭ 
دنىـــڭ ۇئىرف بىـــر قىســـىم ئهدىـــپلهر. لمـــايمهنادەپ قـــاراپ يـــۈرگىنىمنى ئۇنۇت

هســىنى جىنســىيهتكه ئىنســاندىكى بــارلىق ئىجــادىيهت ۋە قىزغىنلىقنىــڭ مهنب 
بــاغالپ چۈشهندۈرىشــىدىن ئــۆرنهك ئېلىــپ، كىشــىلهردىكى جانلىقالرغــا ئورتــاق  

ئهمهلىيهتـته  . دەپ كۆپتـۈرۈپ تهسـۋىرلىمهكته   »ىـدە ئاالھ«ئىقتىدارنى ئۇيغـۇرالردا  
ــدۇ      ــهھۋەتخور كۆرۈنى ــرەك ش ــلهرگه بهك ــاق تهنلىك ــلهر ئ ــارا تهنلىك ــدا ق . ئامېرىكى

خۇشــــتاردەك  »ئاالھىــــدە«غــــا جىنســــىيهتكه گېرمــــانىيهدە تــــۈركلهر گېرمانالر
ــدىكهن ــتهملىكىچىلىرى. بىلىنىـــــ ــيه مۇســـــ ــدا  ئهنگىلىـــــ ــى چاغـــــ ئهينـــــ
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ــتانلىقالرنى، ــىيف ھېندىسـ ــىي  رانسـ ــى جىنسـ ــتهملىكىچىلىرى ئهرەبلهرنـ ه مۇسـ
ــۋىرلىگهنىكهن    ــپ تهسـ ــل قىلىـ ــدە مايىـ ــقا ئاالھىـ ــدىن  . تۇرمۇشـ ــۇ نوقتىـ مۇشـ
يهت مهســــىلىلىرىدە ئويلىغانــــدا خهقنىــــڭ نهزىرىــــدە ئۇيغۇرالرنىــــڭ جىنســــى

تهرىپلىنىشــىدىن پهخىــرلىنىش ۋە بــۇنى ئۇيغۇرنىــڭ خاســلىقى دەپ  »ئاالھىــدە«
بـۇنى ئۇيغۇرنىـڭ ئهرلىـك خـاراكتىردىكى مىلــلهت     . ۋېلىش سـاددىلىقتۇر چۈشـۈنۈ 

ــۇل      ــا ئۇسس ــڭ دېپىغ ــۋىرلهش خهقنى ــۈپىتىدە تهس ــپاتى س ــڭ ئىس ئىكهنلىكىنى
ــقا گهپ ئهمهس  ــتىن باش ــڭ پ . ئويناش ــالمىش خهقنى ــدا، ئات ــدا كىتاپاراڭلىرى لىرى

ــۈزەللىكى پهرد    ــاللىق گ ــۈك، ئاي ــاراكتىرى كۈچل ــك خ ــڭ ئهرلى ــىز، ائۇيغۇرالرنى زس
بهزى . ئوچۇق دېيىلگهنلىك، قاالق، يـاۋايى دېـگهن گهپنىـڭ ياپتـا ئېيتىلىشـىدۇر     

ــۇنى  دەپ  »مىللهتنىــڭ خاســلىقى ھهققىــدىكى بايقىشــىمىز «يازغۇچىالرنىــڭ ب
ىڭدۈرۈشــلىرى خهقــقه مــايمۇن ئويــۇنى ئوينــاپ قــاراپ قالپايتىــپ ئهســهرلىرىگه س

  .بهرگهندەك بىر ئىش خاالس
ــى       ــۆزىنى بىلىش ــانى ۋە ئ ــڭ دۇني ــا ئۇيغۇرنى ــدۇ، ئهمم ــۇرنى بىلى ــا ئۇيغ دۇني

 »ن، تونۇمـدىكهن هئـامېرىكىلىقالر بىزنـى بىلهمـدىك   «مهندىن . يېتهرلىك ئهمهس
ىمۇ، ئهڭ دەپ ســـــوراۋاتقانالر ئهمهلىيهتـــــته ئـــــامېرىكىلىقالرنىمۇ، ئـــــامېرىكىن

دۇنيانىـڭ ئۇيغـۇرنى   . موھىمى ئۆزىنىمـۇ تهپسـىلى بىلىـش پۇرسـتىدىن مهھـرۇم     
ئۇيغۇرنىـڭ دۇنيـانى بىلىشـى    . الرغا ۋە ئاخباراتقا تايىنىـدۇ كىتاپبىلىشى ئىلمىي 

پهقهت ھهر كــــۈنى مهركىزىــــي تېلــــۋېزىيه ئىستانسىســــىنىڭ خهۋەرلىــــرىگه ۋە  
ــا ئاساســـلىنىدۇ   ــتهپ مائارىپىغـ ــازىرقى مائار. مهكـ ــپ مهنپهئهتپهرەســـلىك،  ھـ ىـ

ــدىلىق     ــانغا پايـ ــا ئىنسـ ــان بولغاچقـ ــىغا قۇرۇلغـ ــتىمالچىلىق ئاساسـ سۈيىئىسـ
ــلهر، ھــايۋانالر، ھاشــارەتلهر، ئۆســۈملۈكلهر، ھــاۋارايى توغرىســىدىكى    بولغــان مهدەن
ــك      ــى، يهرلى ــڭ مهدەنىيىت ــلهن مىللهتلهرنى ــۆزلهنگهن بى ــىلى س ــلهر تهپس بىلىم

لچهملىرى ھهققىـدىكى چۈشــهنچىلىرىنى  بىلىمـى، دۇنيـا قارىشــى، گۈزەللىـك ئــۆ   
. كه قــادىر ئهمهسئۈگۈتۈشــتونۇشــتۇرىدىغان بىلىملهرنــى يېتهرلىــك ۋە تهپســىلى 

ــارا    ــۆز ئـ ــىلهرنىڭ ئـ ــۇ كىشـ ــالغۇ  چۈشۈنۈبـ ــىگه توسـ ــۇدۇشـ ــابولـ . ، ھهم بولماقتـ
ــڭ ۋاستىســى       ــهرلهر ۋە ئهدەبىــي ماقالىلهرنى ــۆزىنى ئهدەبىــي ئهس ــڭ ئ ئۇيغۇرالرنى

ــۇرالردا مهســـىلىلهرنى   بىـــلهن چۈشىنشـــكه مهھكـــۇم بولـــۇپ قالغـــانلىقى ئۇيغـ
لوگىكىلىق ئانالىز قىلىشقا سهل قـاراش، بهزى ئىلىمـگه مۇخالىـپ قـاراش، خاتـا      
ــدا       ــارلىقالرنى پهي ــېلىش قات ــۈپ ق ــادىتىگه كۆن ــۇر ئ ــامۇۋاپىق تهپهكك ــۇش ۋە ن تون
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ئىككىنجــى يىلىــدا بىــر ئۇيغــۇر ئانــا مۇســاپىرانه ئامېرىكىــدىكى ھاياتىمنىــڭ     

چـاچلىرى ئـۇچتهك ئاقارغـان بـۇ     . خىياللىرىمغا يېڭـى مهزمـۇن بولـۇپ قوشـۇلدى    
ــاي ئامېرىكىغــا تىــل مهسلهھهتچىســى بولــۇپ كهلگهنىــدى      بىــز غهرىبــى  . موم

تا ئېچىلغـان خهۋپـته قالغـان تىلالرنـى مۇھـاكىمه      ېتشىمالدىكى بىـر ئۇنۋېرىسـت  
ۋە ئارخىپالشــتۇرۇش خهلقئــارا ئىلمىــي مۇھــاكىمه يىغىنىغــا  ئۈگۈنــۈشقىلىــش، 

ــتۇق ــله قاتناشـــ ــان،   . بىلـــ ــان، يىگىلهۋاتقـــ ــته قالغـــ ــى خهۋپـــ ــۇ قېتىمقـــ بـــ
ــۈزۈلگهن بولــۇپ       ــۇ كىرگ ــا ئۇيغــۇر تىلىم ــالر قاتارىغ ــتۇرۇلىدىغان تىل ئارخىپالش
ئىككى ئۇيغـۇر ھهم تهتقىقـاتچى ھهم تىـل مهسلهھهتچىسـى سـۈپىتىدە يىغىنغـا       

ېلىقى ئۇيغـۇر ئـانىمىز بولسـا تىـل مهسلهھهتچىسـى سـاالھىيىتى       قاتناشتۇق، ھ
يىغىنغا كانادا، ئاۋسترالىيه، ئامېرىكـا قاتـارلىق ئـۈچ دۆلهتـتىن     . بىلهن قاتناشتى

ــى      ــل مهسلهھهتچىسـ ــدۇغۇچى ۋە تىـ ــل قوغـ ــاتچى، تىـ ــارتۇق تهتقىقـ ــۈزدىن ئـ يـ
مىللهتنىـڭ تىلـى ئىچىـدە     55كىشـىنى ئېچىنـدۇرۇدىغىنى   . ئىشتىراك قىلـدى 

ۆپىنچىســى خهۋپــته قالغــان تىلــالر ســانىلىدىغان جوڭگــۇدىن يىغىنغــا بىرمــۇ  ك
ــدى ــاتچى كهلمىـ ــان   . تهتقىقـ ــۆپ بولغـ ــالر ئهڭ كـ ــان تىلـ ــته قالغـ ــادا خهۋپـ دۇنيـ

بـۇ ئىـش ماڭـا    . ئىـدى روسسىيهدىن كېلىپ ماقـاله ئوقۇغـان بىرمـۇ كىشـى يـوق      
س سـىيه ئهمـدى رو  ى ئـۈزۈلگهن قېـرى مۇسـتهملىكىچى رۇ   كومۇنىزىمدىن ئۈمىـد 

ــتىگه    ــى ۋە مهدەنىيىـ ــڭ تىلـ ــقا مىللهتلهرنىـ ــۇپ باشـ ــى ئۇرغۇتـ مىللهتچىلىكىنـ
  .ۋاتقاندەك تۇيۇلدىۈئاسمىالتسىيه يۈرگۈز

يىغىندا تىـل ئارخىپالشـتۇرغۇچىالر ۋە تهتقىقـاتچىالر بىـزدەك ئۇيغـۇر تىلـى       
ــدىغان، ئۇيغــۇر ۋەتىنىــدىن       ــدىن بهكــرەك ئېنگىلىــزچه بىلمهي تهتقىقاتچىلىرى

بهلكىـم خهۋپـته قالغـان تىلىمىـز     . هن ئانىمىزغـا يېپىشـتى  تېخى يېقىندا كهلـگ 
. ئۇالرغا خۇشـپىچىم، مېهرىبـان، سـۆيۈملۈك مومايـدەك كـۆرۈنگهن بولسـا كېـرەك       

مومىمىزنىڭ ھهر بىر ئـاغىز سـۆزى ۋە ھهرىكىتىنـى تهتقىقاتچىالرنىـڭ ناھـايىتى      
زور قىزىقىشــتا خــاتىرىگه ئېلىشــلىرى كــۆزۈمگه بىــر تــۇرۇپ پهخرلىــك ئىشــتهك  
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ۆرۈنســـه، بىـــر تـــۇرۇپ بىـــر شـــۇملۇقنىڭ بىشـــارىتىدەك كۆرۈنـــۈپ ئىچىمنـــى  ك
ــدى ــى باشـــقىالرنىڭ خـــۇددى ئۆلـــۈم      . تاتىلىـ چـــۈنكى مهن گۈلـــدەك تىلىمنـ

ــددىچىلىكته   ــدەك جىــ ــىيىتىنى يېزىۋېلىۋاتقانــ ــىنىڭ ۋەســ ــدىكى كىشــ ئالدىــ
  .ئارخىپالشتۇرۇشلىرىنى قوبۇل قىاللمايتتىم

ــاپىر   ــىپ مۇســـ ــلهن پاراڭلىشـــ ــا بىـــ ــۇر ئانـــ ــدە ئۇيغـــ ەتتىكى كۈنلىرىمـــ
يىغىــن ئۇيۇشــتۇرغۇچىالر تامــاق ۋە يــاتىقىمىزنى بىــر يهرگه . غېرىپســىنمهيتتىم

مومـاي يـات بىـر مهدەنىـيهت     . ئورۇنالشتۇرغان بولغاچقا دائىم ئۇچرۇشۇپ تۇراتتۇق
ــى      ــۇرچه قىلىقلىرىنـ ــۆنگهن ئۇيغـ ــڭ كـ ــا ئۆزىنىـ ــپ قالغاچقـ ــا كېلىـ موھىتىغـ

ــك  ــامېرىكىچه ھهرى ــاكى ئ هت قىلىشــنىڭ بىرىنــى تاللىيالمــاي  داۋامالشــتۇرۇش ي
ئــارىمىزدىكى تهتقىقــاتچى ئۇيغـۇر قىــز ئۇنىڭغــا كــۆپرەك يــار  . گـاڭگىراپ قــاالتتى 
ــوالتتى  ــۆلهكته ب ــه     . ي ــانىمزنى ھهمىش ــز ئ ــۇ قى ــۇلغىنى، ئ ــلۇق تۇي ــا ئهپسۇس ماڭ

ئـامېرىكىچه ئىــش قىلىشـقا ئۈنــدەپ تۇرۇۋالغاچقـا پهرىشــتىدەك قېرىغـان مومــاي     
كــۆزىگه قـاراپ، تهقلىــد قىلىــپ بهئهينـى بىــر كىچىــك    نـېمه قىلســا ئـۇ قىزنىــڭ  

بىـر كـۈنى تامـاق ۋاقتىـدا دىقـقهت قىلسـام ئـانىمىز        . بالىغا ئوخشاپ قالغانىـدى 
ــدا     شــىرەدە بىــردە تهتقىقــاتچى ئۇيغــۇر قىزىنىــڭ پىســانى پىچاقتــا كېســىپ ئارى
ــلهن       ــارا بى ــلىتهلمهيۋاتقان ئ ــلهپ ئىش ــۆزى ئهپ ــردە ئ ــلىرىگه، بى ــانجىپ يىيىش س

ــ ــاپتۇ  پىچاقق ــاراپ ئولتــۇرۇپ ق ــۇزۇش ئۈچــۈن    . ا ق ــاينى خىجىللىقــتىن قۇتق موم
ــلىدىم      ــكه باش ــپ يىيىش ــا ئېلى ــانى قولۇمغ ــۇردۇم ۋە پىس ــپ ئولت ــا بېرى . يېنىغ

مومــاي مېنىــڭ پىســانى قولۇمــدا يىگىنىمنــى كــۆرۈپ قورۇنــۇپراق پىســاغا قــول  
ــۇزاتتى ــۇندا     . ئ ــا ش ــان بولس ــداق قىلغ ــدە قان ــا ۋەتهن ــدا مومايغ ــاق ئارىلىقى ق تام

ــه  ــان  بولۇدۇقىلىۋەرســـ ــدا يهۋاتقـــ ــانى قولىـــ ــكهرتىپ پىســـ ــانلىقىنى ئهســـ غـــ
  .ئامېركىلىقالرنى كۆرسۈتۈپ قويدۇم

بىر كۈنى مومـاي تامـاق يهۋېتىـپ ئـۆزى تۇرۇۋاتقـان شـهھهردە مهھهللىـدىكى        
كۆكتـــاتچى بالىالرغـــا تامـــاق ســـۇنىدىغانلىقىنى، ئۇالرنىـــڭ بالىلىرىغـــا قـــاراپ 

ۋە ئۆزىنىــڭ ئامېرىكىغــا كېلهلىشــىنى، ســاق  بېرىــدىغانلىقىنى ســۆزلهپ بهردى 
سـاالمهت تۇرغـانلىقىنى ئالالھنىــڭ ئاشـۇ ســاۋاپلىق ئىشـلىرى بهدىلىــگه بهرگهن     
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 .مۇكاپاتى دەپ چۈشهندۈردى
 —ســىزگه ۋىزىنــى خــۇدايىم بهرمىــدى، ئامېرىكــا ئهلچىخانىســى بهردى،   —

  . دېدى ھېلىقى ئۇيغۇر ھهمرىيىمىز
بــۇ مومــاي ئۇيغــۇر بىــلهن قىــز . قالــدىمنــېمه دېيىشــىمنى بىلــمهي تــۇرۇپال 

ئۇيغــۇر ئىككهيــلهن ئوخشاشــال ئىچكىرىــدىكى ئــالى مهكــتهپلهردە ئوقۇغــان، ئــالى 
بــۇ ئىككــى دەۋرنىــڭ مهھســۇلى    . ئىــدىمهكــتهپلهردە ئىشــلىگهن مــۇنهۋۋەرلهر   

ــدۇردى   ــى ئويالن ــدكى پهرق مېن ــۇر زىيالىلىرى ــان ئۇيغ ــۇر  . بولغ ــاش ئۇيغ ــچه ي مهن
ــى خان  ــى تهتقىقاتچىســ ــىنىڭ   تىلــ ــا ئهلچىخانىســ ــى ئامېرىكــ ــڭ ۋىزىنــ ىمنىــ

بهرگهنلىكىــــگه ئىشىنىشــــى ئۆزىنىــــڭ ئىشــــى، ئهممــــا ئۇنىــــڭ موماينىــــڭ  
ئۇيغـۇر موماينىـڭ ئالالھنىـڭ    . ئىـدى ئىشهنچىنى ئىنكار قىلىـش ھوقـۇقى يـوق    

مهرھىمىتــى بىــلهن ۋىزىغــا ئېرىشــكهنلىكىنى مۇئهييهنلهشتۈرۈشــى ئۆزىنىــڭ      
ــاش ئۇيغــۇر   ــڭ  مهنتىقىســى، ۋاھــالهنكى ي خانىمنىــڭ ياشــانغان ئۇيغــۇر موماينى

-80مهنـچه بـۇ يهردىكـى مهسـىله     . ئىـدى ئىتىقادىنى ئىنكار قىلىشـى نـامۇۋاپىق   
ــڭ   ــر زىيالىنى ــڭ  -60يىلــالردا يېتىشــكهن بى ــر زىيالىنى يىلــالردا يېتىشــكهن بى

زامـــانىۋىي «ئهگهر بـــۇ خـــاھىش  . ئىتىقـــادىنى ئىنكـــار قىلىـــش خاھىشـــىدۇر   
داق خاھىشــقا نىــپ ھــاكىم ئورۇنغــا ئۆتســه، بۇنــ دەپ تهرغىــپ قىلى »مهدەنىــيهت

ىئۇداللىـــق ئىـــددىيه دەپ ئىنكـــار قىلىنســـا ھهتتـــا ف ئهگهشـــمىگهنلىك قـــاالق
  .كهمستىلسه زىددىيهتنىڭ كهسكىنلىشىدىغانلىقى ئېنىق

ئانىمىزنىـــــڭ پېشـــــىنى تۇتـــــۇپ ئۇيغـــــۇرچىنى ئارخىپالشـــــتۇرۇۋاتقانالر 
ئــۇالر گــۈل . نى ســورايتتىئهتراپىــدىكى كــۆزى كــۆرگهنال نهرســىنىڭ ئۇيغۇرچىســى

بىــز . دەرەخ ئىچىــدە ئــانىمىز بىلهلمىگهننــى بىــزدىن سورىشــتاتتى  -ەلگىيــاھ، د
ت شـهھرى گـۈللهرگه پـۈركهنگهن شـهھهر بولـۇپ نۇرغـۇن       ېتۇرۇۋاتقان بۇ ئۇنۋېرىسـت 

شــــۇڭا . گۈللهرنىــــڭ ئىســــمى تۈگــــۈل ئۆزىنىمــــۇ كــــۆرۈپ باقمىغــــانىكهنمهن
بىــز . دەپ تۈگهتكهنىــدىم »لۈك يــوقبىــزدە بۇنــداق ئۆســۈم«بىلمىگهنلىرىمنــى 

دېيىشـىچه  . خىل گۈلنىڭ ئۇيغـۇرچه ئىسـمىنى يېزىـپ كهپتـۇ     88كۈنى ئانىمىز 
مهن بىـزدە يـوق   . بۇالر مۇشـۇ شـهھهردىكى گۈللهرنىـڭ ئۇيغـۇرچه ئىسـمى ئىـكهن      

مومــاي بــۇنى ۋەتهنــگه . دېـگهن نۇرغــۇن گۈللهرنىــڭ ئۇيغـۇرچه ئىســمى بــار ئىـكهن   
ۋىاليهتلهردىكــى دوســتلىرىدىن ســوراپ ئېــنىقالپ ون قىلىــپ ھهر قايســى ىپــتېل

ــۇ ــدا دەپ    . چىقىپت ــاتچىالر ســورۇغاندا ۋاقتى ــمىنى تهتقىق ــڭ ئىس ســهۋەبى بۇالرنى
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ــۇ  ــل بولۇپتـ ــدىن خىجىـ ــۇر   . بېرەلمىگهنلىكىـ ــار ئۇيغـ ــا گۈلخۇمـ ــۇر ئانـ ــۇ ئۇيغـ بـ
بىـز  . خهلقىنىڭ تىلىدا بـۇ گۈللهرنىـڭ ئىسـمىنىڭ يوقلىقىغـا ئىشـهنمهيدىكهن     

شــىۋاتقان تهتقىقــاتچىالر ئۇيغــۇر تىلىنــى ئارخىپالشــتۇرۇۋاتقانالر بىــلهن ھهمكارلى
ئـــانىمىز ئۇالرنىـــڭ ئۇيغـــۇرچه ئۆگهنمهســـتىن . بولـــۇپ ئۇيغـــۇرچه ئـــۆگهنمهيتتى

موماي بىـر كـۈنى يارىـدەمگه چـاقىردى،     . ئىدىخاتىرلهيمىز دېيىشلىرىگه ھهيران 
نـگه قايتقانـدا   قارىسام ھهممهيلهننىڭ پوچتـا ئادرىسـىنى سـورىغىلى تۇرۇپتـۇ، ۋەته    

  .ھهممهيلهنگه بىردىن ئۇيغۇر تىلى ئېلىپبهسى ئهۋەتىپ بهرگۈدەك
ــت  ــاتىقىمىز ئۇنۋېرىســـ ــا   ېيـــ ــۆپىلىكتىكى داچىغـــ ــر تـــ ــېقىن بىـــ تقا يـــ

ئورۇنالشــتۇرۇلغان بولــۇپ بىــز كۆچــۈپ كىرســهك تاماقخانىنىــڭ شىرەســىدە بىــر  
ــدۇق   ــۋىلهر تىزىقلىــق ئىكهن يېڭــى كۆچــۈپ . دەســته گــۈل ۋە ھهرخىــل مىــۋە چى

ىرىپ تېخـى الزىملىـق بىـر نهرسـه ئالغىـدەك بولمىغاچقـا بـۇ مـول داسـتىخان          ك
ــاقتى  ــزگه شــۇنداق خــوش ي ــۆز ئىشــىمىز   . بى ــز ئ ئهتىســىدىن باشــالپ ھهممىمى

ھهر كـــۈنى قارىســـام تامـــاق شىرەســـىدە بىـــر دەســـته گـــۈل  . بىـــلهن بولۇپتـــۇق
تىزىقلىــق تۇرســا بــۇ گــۈلنى ئۆينىــڭ ئېگىســى كۈنــدە كېلىــپ تىزىــپ قويغــان  

ايدۇ، دەپ كۆڭلۈمــدە ئامېرىكىلىقالرنىــڭ ئېســىللىكىگه ئــاپىرىن ئوقــۇپ  ئوخشــ
ون قىلىــپ بولــۇپ ىپــۈنى بامــداتتىن كېــيىن ۋەتهنــگه تېلبىــر كــ. كېتىپــتىمهن

داچىنىــڭ ســىرتىغا چىقســام مومــاي چىملىقتىكــى يــاۋا      . ئۇيقــۇم كهلمىــدى 
 .گۈللهردىن گۈل دەسته تىزغىلى تۇرۇپتۇ

 ئاپپاي ئۇخلىماپتىلىغۇ؟ —
ئۆيـدە ئۇيـان بۇيـان مېڭىـپ يۈرسـهم      . ازدىن كېيىن ئۇيقـۇم كهلمىـدى  نام —

شـۇڭا تېشـىغا چىقىـپ گـۈل     . كهنبولـۇدۇ ياتاقتىكى تهتقىقـاتچى قىـز راھهتسـىز    
ــۋاتىمهن  ئهســلى تامــاق شىرەســىدىكى گــۈللهرنى مــومىمىز   . بېقىــپ گــۈل تىزى

  !تىزغانىكهن، ئهمهسمۇ
غــان چىغىــر ۇدۈئىشــىك ئالدىــدىكى چىملىــق ۋە چىملىقنــى كېســىپ ئۆت 

بـــۇ گۈللهرنىـــڭ دائىـــم ئوتـــاقلىق . يـــول بويلىرىغـــا گـــۈللهر ئۆســـتۈرۈلگهنىدى
ــتۇرۇلغان بولســا        ــادەم ئورۇنالش ــيىن ئ ــز كهلگهنــدىن كې ــاراپ بى ــلىرىغا ق تۇرۇش



290 
 

ئهســلى ئۇيغــۇر ئانىمىزنىــڭ چىــۋەر قــولى گۈللــۈكنى . كېــرەك دەپ ئــويالپتىمهن
هشـقىپىچهككه ئوخشـايدىغان   مومـاي ماڭـا بىزدىكـى ھ   . ۋايىغا يهتكۈزىۋەتكهنىكهن

ــاغالپ چىرايلىــق ياماشــتۇرۇپ چىققــانلىقىنى     بىــر گــۈلگه بىــر بىــرلهپ يىــپ ب
ــدى  ــدى  . كۆرســۈتۈپ قوي ــام ئېســىمگه كهل ــار  . شــۇئان موم رەھمهتلىكمــۇ گۈلخۇم

ئـۆيلهر تۇربىالشـتۇرۇلمىغان ئـۇ زامـانالردا مومـام ئـۇ گـۈللهرنى يىراقتىكـى         . ئىدى
مېنــى . ككىــنه بېغىغــا كۆكتــات تېرىيتتــىكىچى. كۆلــدىن ســۇ توشــۇپ باقــاتتى

تــاڭ قالدۇرىــدىغىنى باغلىرىغــا ســۇ ئاچااليــدىغان ئوغــۇللىرى ئوتيــاش تېرىمــاي، 
ــاتتى    ــاتتىن پايدىلىنىش ــان كۆكت ــام تېرىغ ــازىچه موم ــۇ   . ي ــگه س ــام مهھهللى موم

نـــۆۋىتى كهلگهنـــدە مهھهللىـــدىكى ئـــۆزى ئاغىزىغـــا ئىمـــان ســـالغان بـــالىالرنى 
ئۆيگه ئوۋىلىغـان قارلىغـاچنى كىرەلمهيـدۇ، دەپ ئايۋاننىـڭ      .يارىدەمگه چاقىراتتى

ــاتتى   ــات دەرىزىســىنى دائىــم ئوچــۇق قوي مومــام بىزنىــڭ ئۆيــدە قونــۇپ  . بىــر قان
قالغان چاغالردا نهچچه قېتىم شۇ قارلىغاچقا دەرىـزە ئېچىـپ بېـرىش ئۈچـۈن ئـون      
نهچـــچه كېلـــومېتىر كېلىـــدىغان مومامنىـــڭ يېزىـــدىكى ئـــۆيىگه بارغانـــدىكى  

  .رازىلىقىم ھېلىمۇ ئېسىمدەنا
بىــر . ئۇيغــۇر ئــانىمىز بىــلهن تاماققــا بــاراردا ۋە يانــاردا موڭدۇشــۇپ ماڭــاتتۇق 

ئاپپاي سىز ھاياتىڭىزدىن مهمنۇنمـۇ؟ قانـداق ھهسـرىتىڭىز، ئۆكۈنـۈش ۋە     «كۈنى 
ــار؟ ــادامهتلىرىڭىز بـ ــورۇدۇم »نـ ــكهن . دەپ سـ ــۇن ئىـ ــدىن مهمنـ ــانىمىز ھاياتىـ . ئـ

ــلهن   ــى بى ــك يولدىش ــانىكهن    رەھمهتلى ــوي قىلغ ــۈرۈپ ت ــل ي ــته يى ــۇق . يهت تويل
ماشــرەڭ  »بېــزەلگهن«كىيىمــى چــوڭ كىچىــك ماۋزىــدوڭ ئىزنهكلىــرى بىــلهن   

موماينىــڭ گهپلىرىــدىن قارىغانــدا ئــۆزى ســۆيگهن،  . ئىشــتان چاپــان بولغــانىكهن
نىــڭ تهتــۈر قۇيــۇنلىرىنى  »مهدەنىــيهت ئىنقىالبــى«كۆيــۈپ پىشــىپ تويالشــقان، 

نهچچه يىللىـق ھهمرىيىـدىن ۋاقىتسـىز ئايرىلغـان      30ن بىلله باشتىن كهچۈرگه
موماينىــڭ مهرھــۇم يولدىشــى . ھىجــران ئازابىــدىن باشــقا دەردى يــوقتهك تــۇراتتى

ئــۆزىگه قالــدۇرۇپ كهتــكهن تــۆرت بــالىنى خــاتىرىجهم تۇرمۇشــقا ئېرىشتۈرۈشــتىن  
ئۆلۈمـدىن  . ھـازىر بـۇ غهملهردىـن ئـادا بولۇپتـۇ     . باشقا چوڭ غېمى يوق ئىكهنـدۇق 

نېمىشـقا  «ى سـورىغىنىمدا ھىـچ ئىككىلهنـمهي    غان قورقمايـدىغانلىقىن ۇدۇقورق
ــ ــاراملىق    ۇقورۇقق ــالىنى ي ــۆرت ب ــدۇرغان ت ــانهت قال ــا ئام دەكمهن، رەھمهتلىــك ماڭ

ھهمــرىيىم بىــلهن  قىلىــپ قاتارغــا قوشــتۇم، ئهمــدىكى ئــارمىنىم ئــۇ دۇنيــادا       
موماينىــــــڭ دېگهنلىرىنــــــى ئىــــــنچىكه  .دېــــــدى »بــــــۇرۇنراق كۆرۈشــــــۈش
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ــم  ته ــۆرۈپ بهردى ــامېرىكىلىق تىلشۇناســالرغا ئ ــر . پســىالتلىرىغىچه ئ ــدىن بى ئارى
ئـــۇ ئۆلـــۈمگه مۇنـــداق خـــاتىرىجهم . ئايـــال تهســـىرلىنىپ كـــۆز يېشـــى قىلـــدى

  .شنى ئۆگىنهلمىگهنلىكىدىن ئۆكىنىدىكهنۈنۈيۈزل
ئـــانىمىزنى ئامېرىكىغـــا كهلگهنـــدىن كېـــيىن زېرىكىـــپ قالمىســـۇن دەپ  

ــوردىن تې  ــۈركچه كىنــوالرنى ت ــانىمىز كىنــوالرنى . مئىــدىپىــپ قويــۇپ بهرگهن ت ئ
تـوردىن سۈرۈشـتۈرۈپ بـۇ مهكتهپـته تـۈرك      . ياخشى چۈشـىنهلمهي ئىچـى پۇشـۇپتۇ   

ــدىن خهۋەردار    ــۇرۇس بارلىقىـ ــىز كـ ــۈركچه ھهقسـ ــكىللىگهن تـ ــۇچىالر تهشـ ئوقۇغـ
ھهپتىـدە ئـۈچ   . ئانىمىز بۇنىڭدىن كىچىك بالىـدەك خـوش بولـۇپ كهتتـى    . بولدۇم

بىـر كـۈنى   . تىن كېـيىن تـۈركچه كۇرۇسـتا تـۈركچه ئۆگهنـدى     كۈن كهچلىك تامـاق 
ــۈركچه        ــام تـ ــدا مومـ ــام ھويلىـ ــاۋا يهي دەپ چىقسـ ــۇپ ھـ ــۇپ بولـ ــداتنى ئوقـ بامـ

ــر . تېكىســتلهرنى ئۈنلــۈك ئوقــۇپ مهشــىق قىلغىلــى تۇرۇپتــۇ   مومىمىزنىــڭ بى
يېــرىم ئــاي ئىچىــدە ئــۆگهنگهن تۈركچىســى تــۈركلهر بىــلهن ئىككــى يىــل قوشــنا 

. ئۇيغــۇر تىلشۇناســتىن قېلىشــمىغۇدەك ســهۋىيهگه يهتتــى   ئولتۇرغــان ھېلىقــى
مهنچه بىر ئادەمنىڭ ئۇيغۇرچه سهۋىيىسى قانچه چولتـا بولسـا، ئـۆز مهدەنىيىـتىگه     

  .چۈشهنچىسى قانچه تىيىز بولسا تۈركچىنى شۇنچه تهسته ئۆگىنىدۇ
. بىـر كـۈنى ئــانىمىز ئۆزىنىـڭ تـۈرك ئوقۇتقــۇچىلىرىنى مېهمانغـا چــاقىردى     

ئـارا قىلىشـقان ئۇيغـۇرچه    -هن ياكى ھېلىقى تهتقىقاتچى قىزنىـڭ ئـۆز  ئارىمىزدا م
ئانىمىزنىــــڭ . گهپلىرىمىزنــــى تــــۈرك بــــالىالر تــــازا ياخشــــى ئاڭقىرالمىــــدى 

ئـۇ كــۈنى  . مۇڭدۇشـۇپ ئولتــۇردى  چۈشـۈنۈپ ئۇيغۇرچىسـىنى بولسـا تهرجىمىســىز   
ــاز      ــڭ نامـــ ــڭ ئۆزىنىـــ ــش، مومىمىزنىـــ ــان ئىـــ ــرىم قىلغـــ ــۈمنى يېـــ كۆڭلـــ

. تۈرك ئوقۇغۇچىالردىن يوشۇرۇپ شامنى قـازا قىلىشـى بولـدى   ئوقۇيدىغانلىقىنى 
شۈبهىسىزكى، موھىت سهۋەبلىك ئاڭغـا سـىڭىپ كهتـكهن قورقـۇنچ ئـون نهچـچه       
مىڭ كىلومېتىر يىراقلىقتا تۇرۇپمۇ پىنسـىيىگه چىققـان ئۇيغـۇر كـادىر ئـانىنى      

  .ئىدىكونترول قىلىشقا ئۈلگۈرگهن 
ــان تىلالر   ــته قالغ ــايلىق خهۋپ ــرىم ئ ــر يې ــي  بى ــى ئارخىپالشــتۇرۇش ئىلمى ن

ــتى  ــى ئاخىرالشـ ــاكىمه يىغىنـ ــقىلى   . مۇھـ ــلهن خوشالشـ ــۇر بىـ ــۈچ ئۇيغـ ــز ئـ بىـ



292 
 

كىرگهنلهرنىــڭ كۆپىنچىســى ئهمهلىيهتــته ئۇيغــۇر مومــاي بىــلهن خوشالشــقىلى  
. كىرگهندەك ئۇنىڭ بىـلهن ئىمكـان بـار جىقـراق بىلـله بولۇشـنى ئـارزۇ قىالتتـى        

الرنى چاقىرىـپ ئهتـكهن مېززىلىـك    موماينىڭ ئىككـى ھهپتىـدە بىـر تهتقىقـاتچى    
ــى      ــجهزى ھهممهيلهننـ ــهبىرچان مىـ ــۇق، سـ ــزغىن، ئوچـ ــاقلىرى، قىـ ــۇر تامـ ئۇيغـ

ــته قالغــان  . ئىــدىئۇنتۇلغۇســىز مېهىــرگه چۈمــدۈرگهن   مۇشــۇ قېتىملىــق خهۋپ
ــۆرت     ــارلىق ت ــا قات ــۈرىگه ئۇيغــۇرچه، ۋاپچــان، كىرايان ــى ئارخىپالشــتۇرۇش ت تىلالرن

شـتۇرۇغۇچىالر مۇشـۇ تـۆرت تىلنىـڭ خالىغـان      تىل كىرگۈزۈلگهن بولـۇپ ئارخىپال 
ــالاليتتى  ــى ت ــازراق     . بىرىن ــۇپ ئ ــۈچ بول ــانالر ئ ــى تاللىغ ــۇر تىلىن ــلهپته ئۇيغ دەس

بــارلىق ئارخىپالشــتۇرۇغۇچىالر قاتناشــقان تــۇنجى    . كــۆڭلىمىز يېــرىم بولــدى  
ــق    ــهبرىچانلىقى، ئىللىــ ــڭ ســ ــرىپىدە ئانىمىزنىــ ــۇر مهشــ ــدىكى ئۇيغــ ھهپتىــ

پـــاكىزلىقى، ئۇنۋېرىســـال بىلىمىنىـــڭ مـــوللىقى،   ،مۇئامىلىســـى، ئىـــدىتلىق
ــدى      ــاپ غۇلغــۇال قوزغى ــانالر ئارىســىدا ياخشــى تهســىر قوزغ ــۋانلىقى مېهم مېهرى
بولغاي ئۇيغۇر تىلىنى خاتىرلىگۈچىلهر ئهسـلىدىكى ئـۈچتىن يهتـتىگه كۆپۈيـۈپ     
خاتىرلىنىدىغان تىلالر قاتارىدا تهتقىقاتچى سانى ئهڭ كـۆپ بولغـان تىـل بولـۇپ     

مېهمانالر ئانىمىز بىلهن بهس بهسته رەسـىمگه چۈشـۈپ سـوۋغات تهقـدىم     . قالدى
ئۆيـدە خوشلۇشـۇپ بولغـانالر ئىشـىك     . قىلىپ يېـرىم كۈنـدە ئـاران تـاراپ بولـدى     

ــۋان . ئالــدىغا چىقىــپ يهنه قايتىــپ كېلىــپ ئانىمىزغــا ئېسلىشــاتتى   ــۇ مېهرى ب
ــپ ب      ــالىمى شــۆھرەت مۇتهللى ــا داڭلىــق ئ ــانىمىز ئۇيغۇرالرنىــڭ دۇنياغ ىــلهن ئ

ــانىكهن  ــىپ قويغ ــكه دېيىش ــپ    . كۆرۈشۈش ــۆزرە ئېيتى ــا ئ ــا قايت ــا قايت مېهمانالرغ
ــلهن    ــى ۋە يارىـــدىمى بىـ ــۇر تىلشـــۇناس قىزنىـــڭ يـــول باشلىشـ ھېلىقـــى ئۇيغـ

 .پورتلهنگه بارىدىغان پويىزغا يولغا سېلىپ قويدۇم
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ىن جوڭگۇلـۇق ۋە ئـامېرىكىلىق ئىككـى    يىلالردا ئېنگىلىزچه بىر ژورنالـد -90    

ــر سېلىشــتۇرما رەســمنى    ــارلىق بى ــاش ھهققىــدىكى قىزىق ــۈمي ھېلىمــۇ  كۆرگۈن
ــامېرىكىلىق ياشــنىڭ   . ئېســىمدە ــر ئ ــىمدە بى ــۇ  «رەس ــدا تېخىم ــداق قىلغان قان

ــۇدۇخۇشــال ياشــىغىلى  ــگهن  »؟بول ــاپدې ــۇق  كىت ــان، جوڭگۇل ــۇپ ئولتۇرغ نى ئوق
دېـگهن   »؟بولـۇدۇ خىمـۇ كـۆپ پـۇل تـاپقىلى     قانـداق قىلغانـدا تې  «ياشنىڭ بولسا 

ماڭـــا ئـــۇ چاغـــدا غهرپ . شـــى بېرىلگهنىــدى ۈنى ئوقـــۇپ ئولتۇرغـــان كۆرۈنكىتــاپ 
ــدىن دەرســـلىك  ــاپياشـــلىرى مهن كىچىكىمـ ــوالردىن كىتـ الردىن ئوقـــۇپ، رادىيـ

ــۋىزورالردىن   ــاڭالپ، تېلـ ــۈمئـ ــدەك،   كۆرگۈنـ ــال بواللمايۋاتقانـ ــاش خۇشـ گه ئوخشـ
-2000. تىـــپ قالغانـــدەك تۇيغـــۇ بهرگهنىـــدىھهقىـــقهتهن ئۈمىدســـىزلىككه پې

دىكى بىــر قــانچه ئاســپىرانت جامــائهت ئۇنۋېرىســتېتىيىلىغــۇ دەيــمهن، شــىنجاڭ 
ســورۇنىمىزغا . ئهربــابى ئابلىمىــت خــالىس ھاجىمنىــڭ ئۆيىــدە ئىپتــار قىلــدۇق  

ئولىمپىــك تهنههرىــكهت مۇسابىقىســىگه قاتنىشــىپ قايتىــپ كهلــگهن  يســىدنى
ــابلىكىممۇ ت ــدۇراخمان ئـ ــانىكهن ئابـ ــپ قىلىنغـ ــترالىيهلىكلهرنىڭ . هكلىـ ئاۋسـ

ھهمــمه «قانــداقلىقى ھهققىــدىكى ســۇئالىمىزغا ئابــدۇراخمان قىســقىال قىلىــپ  
ــاتىرجهم، خۇشــال ياشــايدىكهن    ــغهم، خ ــادەم شــۇنداق بى ــدى »ئ شــۇندىن . دېگهنى

كېيىن خىيالىمـدا ئهخالقسـىزلىققا، ئۈمىدسـىزلىككه، تهنهالىققـا، ياتلىشىشـقا      
شلىرى ھهققىـدىكى پهرەز بىـلهن خۇشـال، تهۋەككـۇلچى، ئىجاتچـان      پاتقان غهرپ يا

ــۇردى   ــپ تـ ــۆرەش قىلىـ ــاي كـ ــهۋۋۇر توختىمـ ــدىكى تهسـ ــلىرى ھهققىـ . غهرپ ياشـ
  قايسىسى رىياللىق، قايسىسى ئهپسانه؟ -چۈشكۈن غهرپ ۋە ئۈمىدۋار غهرپ

دىرومىـــدا ھهيـــران قـــالغىنىم وئامېرىكــا توپرىقىغـــا چۈشـــۈپ چىكــاگۇ ئاير  
رەڭگـۈ كهيپىياتتـا مېڭىـپ يۈرۈشـلىرى     ۈجۇشقۇن، خۇشال، كۆت ھهممه كىشىنىڭ
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ــدى ــتۇرما     . بولـ ــدا سېلىشـ ــام خىيالىمـ ــكهن، نهگه بارسـ ــۇپ ئۆسـ ــۇ مهن تۇغۇلـ بـ
كـانزاس شـهھرىگه   . ئىـدى غان ئۇيغۇر يۇرتلىرىدىكىـدىن پهرقلىـق مهنزىـرە    بولۇدۇ

ــۇ       ۇدۇئۇچ ــۇردۇم، بىرم ــائهتتهك ئولت ــۈچ س ــاقالپ ئ ــايرۇپىالننى س ــۆۋەتچى ئ ــان ن غ
شــىنىڭ باشــقىالر بىــلهن توۋلىشــىپ قــالغىنىنى، ۋارقىرىغىنىنــى، يــاكى       كى

يولــدا . بېشــىنى ســاڭگىلىتىپ ســالپىيىپ ئولتــۇرغىنى كــۆزۈمگه چېلىقمىــدى 
ــاراڭ       ــۈپ پ ــهتتى، كۈلۈش ــز يۈرۈش ــز تې ــقۇن، تې ــى جۇش ــمه كىش ــان ھهم كېتىۋاتق

بىــر . ئىــدىئولتۇرغــانالر شــۇنچه خــاتىرىجهم ئىشــلىرىغا مهشــغۇل  . سېلىشــاتتى
خــۇددى . رى بىــلهن كــۆزى ئۇچرۇشــۇپ قالغــان ھامــان كۈلــۈپ ساالملىشــاتتى بىــ

ــۇد        ــدا مهۋج ــڭ ھاياتى ــلهر بۇالرنى ــه دېگهن ــۇنچ، ۋەسۋەس ــه، قورق ــاپىلىق، ئهندىش خ
ئهمهستهك، خۇددى بۇالرنىڭ ھاياتىغـا ئېيتىـپ تۈگهتكۈسـىز بىـر شـاتلىق كـۈيى       

  .ئىدىتهڭكهش قىلىۋاتقاندەك 
رىشـــكه باشـــلىغاندا ھهمـــمه يهردە مهكـــتهپكه كېلىـــپ ئىشـــلىرىمنى بېجى

خىـزمهتچىلهر بىـر   . ئومۇمالشقان ھـۆرمهت ۋە ئىشـهنچتىن كـۆپ مهمنـۇن بولـدۇم     
ۋەتهنــدە . ئىــالج قىلىــپ ئىشــلىرىمنى بېجىرىــپ بېــرىش تهرەپتــارى بــوالتتى      

ــق      ــڭ ئىللىـ ــان مۇالزىمالرنىـ ــۇالزىمهت قىلىۋاتقـ ــىرەپ مـ ــۇنداق كۈلۈمسـ مۇشـ
تلىق جىلمىيىشـــلىرىنى ئۇچراتقـــان مۇئامىلىســـىنى، بولۇپمـــۇ قىزالرنىـــڭ تـــا

سـودا سـېتىق، ئـېلىم بېـرىم     . ئىـدى قېلىشـى چوقـۇم    چۈشـۈنۈپ ئهرلهرنىڭ خاتا 
ــاۋۋال     بولۇدۇ ــېتىقچىالر ئـــ ــلهن ســـ ــدارالر بىـــ ــداق يهردە خېرىـــ ــان ھهرقانـــ غـــ

ــدىم،   . ساالملىشــىدىكهن ــالهت نومــۇرى ئال ســاقچىخانىغا بېرىــپ ئىجتىمــائى كاپ
منى ئاچقۇزمىــــدى، ھهتتــــا   لــــېكىن ئىشــــىكته تۇرغــــان ســــاقچى ســــومكا    

ھهرقانـــداق ماگىزىنـــدىن دېگـــۈدەك تـــاپقىلى . كىملىكىمنىمـــۇ تهكشـــۈرمىدى
پـۇكهيلىرىنى، كىتاپخـانىالرنى ئارىلىـدىم، نـېمه كىتـاپ الزىـم        كىتـاپ غان بولۇدۇ

غـــان خىزمهتچىلهرنىـــڭ ئىللىـــق مۇئامىلىســـىدىن    بولۇدۇبولســـا يارىدەمـــدە  
ــدۇم  ــرىمهن بول ــ . بهھ ــخانا، مهك ــاگىزىن، ئاش ــانلىرى  م ــۈمهت ئورگ ــازار، ھۆك تهپ، ب

ــلىمايتتى    ــش باش ــۇرۇپ ئى ــماي ت ــىلهر ساالمالش ــارلىق يهرلهردە كىش ــۈنلهر . قات ك
ھهپتىلهر، ئايالر بىـر بىرىنـى قـوغالپ ئۆتـۈۋەردى، ئامېرىكىـدىكى كۈنلىرىمنىـڭ       

ــدى     ــىمايدىغاندەكال بىلىن ــۈنلهرگه پهقهت ئوخش ــۇرۇنقى ك ــرى ب ــر يې ــويالپ . بى ئ
ــا بولۇشــۇپ قالمــاپتىمهن  باقســام شــۇ كــۈنلهردە   ــادەم بىــلهن خاپ بىرمــۇ . بىرمــۇ ئ

بىرمـۇ يهردە تىلىـم، مىللىـتىم،    . ئورگاندا سـوغۇق چىرايالرغـا دۇچ كهلمهپـتىمهن   
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چىرايىم ۋە دىنىم سـهۋەبلىك تهقىـپكه، تهكشۈرۈشـكه، نـازارەتكه ۋە بېسـىمغا دۇچ      
مــدىكى ھهيرانلىقىمنىــڭ  ۈرۈشــۇنىڭ بىــلهن دەســلهپكى كۈنل  . كهلمهپــتىمهن

ته جهمىيهتــــئامېرىكىلىقالرنىــــڭ خۇشــــال ياشىشــــى   . ســــىرى يېشــــىلدى 
ئومۇمالشــقان ھهر قانــداق كىشــىگه مــۇتلهق تهقــدىم قىلىنىــدىغان ئىشــهنچ ۋە   

  .ھۆرمهت سهۋەبىدىن ئىكهن
لهرنى تاپشـــۇرۇۋېلىپ  مهكتىپىمىـــزدە مهخســـۇس تېپىۋېلىنغـــان نهرســـى    

ــاي  ــىگه ق ــار   ئېگىس ــخانا ب ــر ئىش ــدىغان بى ــدىتۇرۇپ بېرى ــر . ئى ــىلىرىنى بى نهرس
مهكـتهپكه  . يوقۇتۇپ قويغانالر ئۇتتۇر شۇ ئىشخانىغا بېرىپ سۈرۈشتۈرسـه بـوالتتى  

ــخانىلىرى      ــىۋەتلىك ئىشـ ــڭ مۇناسـ ــا مهكتهپنىـ ــگهن ئوقۇغۇچىالرغـ ــى كهلـ يېڭـ
ئامېرىكىــدا بىــر بارمــاق . تونۇشــتۇرۇلغاندا بــۇ ئىشــخانا ئاالھىــدە تونۇشــتۇرۇالتتى 

ــدۇم   ــۇپ قويــ ــكامنى يوقۇتــ ــ. دىســ ــا  نهدە يوقاتقــ ــق بولمىغاچقــ انلىقىم ئېنىــ
ــۈدۈم   ــپ يۈرمـ ــىغىمۇ بېرىـ ــۇ ئىشخانىسـ ــڭ ئـ ــېلخهت  . مهكتهپنىـ ــۈنى ئـ ــر كـ بىـ

ئادرىسىمغا مهكـس ئىسـىملىك نـاتونۇش بىـر ئـامېرىكىلىقتىن خهت تاپشـۇرۇپ       
ئاتـايىن ماشىنىسـىنى ھهيـدەپ    . يېزىشىچه بارماق دىسـكامنى تېپىۋاپتـۇ  . ئالدىم

ۋەتهنـگه قايتقانـدىن   . تۇرۇپ بهردىيمىزگه كېلىپ بارمـاق دىسـكامنى قـا   مهھهللى
ونــۇمنى ئۇنتــۇپ قېلىــپ قايســى ئورگانغــا  ىپىم ۋە تېلكېــيىن تاكســىدا پورتمــال

. تاكســـىچىمۇ قـــايتتۇرۇپ بهمىـــدى. نـــېمه دەپ خهۋەر قىلىشـــىمنى بىلمىـــدىم
قهشــقهردىكى تاكســى شــىركهتلىرىدە ئۇنــداق بىــر مۇالزىمهتنىــڭ بــارلىقىنى       

كىشـى بويـۇملىرىنى يوقۇتـۇپ قويۇشـتىن،     . دۇتاكسىچىالر بىلمهيدىغان ئوخشـاي 
ته كىشـى ئـۆزىنى   جهمىيهتـ يوقاتقانلىرىنى تاپالمـاي قېلىشـتىن ئهنسىرىمىسـه،    

ھهر ۋاقىــــت ئۆيىــــدە تۇرۇۋاتقانــــدەك خــــاتىرىجهم ھىــــس قىلســــا چىرايىــــدىن 
  .خۇشاللىق، مهمنۇنىيهت ۋە ئهمىنلىك چاقنايدۇ، ئهلۋەتته

كىشـىلهر ئۆيلىرىـدىن چىقالمـاي     بىر يىلى قىشتا بهك قاتتىق قـار يېغىـپ  
 جۈمهگه بارغاندىن باشقا بىر ھهپته ئۆيدىن چىقمـاي كىتـاپ ئوقـۇپ، تـۈرك    . قالدى

ماشـىنىالر توختۇتۇلغـان يېرىـدە مـۇزالپ قېلىـپ      . لىرىنى كۆرۈپ ياشـىدىم فلىم
ــتى   ــڭ تۇرمۇشــى قواليسىزالش . ماشىنىســىز ياشــىيالمايدىغان ئامېرىكىلىقالرنى
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ــر گې  ــڭ بى ــى مهھهللىمىزنى ــانبولۇدۇزىت ــرى   . غ ــله ۋەكىللى ــى مهھهل ــۇ گېزىتن ب
تىـدا بىـر يىـل    ېمهنمـۇ مهھهلـله كومىت  . تى مهسـئۇل بولـۇپ چىقىراتتـى   ېكومىت

گېــزىتكه مهھهللىمىزدىكــى قــار ۋاقتىــدا . ۋەكىللىــك ۋەزىپىســىنى ئۆتىگهنىــدىم
تازىالنمىغــانلىقى ســهۋەبلىك ماشــىنىالرنىڭ مــۇزالپ قالغــانلىقىنى ســۈرەتلىك  

ئىجارىلىـــك ئـــۆيلهرنى ســـېلىپ مهھهللىنـــى بهرپـــا  . ىـــپ چىقـــاردۇقخهۋەر قىل
ــلهرگه، ھهر     ــۇ ۋە ۋەكىل ــارام بولۇپت قىلغــان كىشــىنىڭ شــىركىتى بۇنىڭــدىن بىئ

ــا دېســهك    ــپ بولس ــداق تهكلى ــيىن   بولۇدۇقان ــدىن كې ــپ، بۇن ــانلىقىنى ئېيتى غ
بهلكىـم، شـىركهتتىكىلهر بـۇ    . بۇنداق خهۋەرلهرنى باسماسـلىقنى تهلهپ قىلىپتـۇ  

ۋەر ســـهۋەبلىك ئىجـــارە ئۆيلهرنىـــڭ خېرىدارســـىز قېلىشـــىدىن ئهنســـىرىگهن  خه
مهن شــىركهتتىكىلهرنىڭ بــۇ تهلىپىنــى ئــاڭالپ نورمــال بىــر . بولۇشــى مــۇمكىن

گېزىــت « ئارىــدىن بىــر قــانچهيلهن تهڭــال. گهپ بولۇۋاتقانــدەك قــاراپ تــۇرۇپتىمهن
ــرىش، خهۋەر يېـــزىش، مهھهللىـــدىكىلهرنى ئهپ چـــۆۋرىمىزدە بول    ۇۋاتقـــان چىقىـ

ــادە    ــڭ ئىپــ ــش بىزنىــ ــالردىن خهۋەردار قىلىــ ــز  -ئىشــ ــر ئهركىنلىكىمىــ پىكىــ
بـۇنى سـىلهر   . بـۇ ئامېرىكـا ئاساسـى قـانۇنى بهرگهن ھوقـۇق     . دائىرىسىدىكى ئىش

. دېيىشـىپ بىرمـۇنچه قاينـاپ كېتىشـتى     »!قىلىڭالر قىلمـاڭالر دېيهلمهيسـىلهر  
ئوڭايسـىزلىنىپ  شىركهتتىكى خادىم گهپنى خاتا قىلىـپ قويغىنىـدىن دەرھـال    

ــورىدى ــۇ سـ ــلهرنىڭ كۆپـــ . ئهپـ ــى ئىجارەكهشـ ــدا مهھهللىمىزدىكـ نچىمىز ۈقارىغانـ
پىكىـر  -چهتئهللىك بولغاچقا شىركهتتىكى خادىم بىزنـى ئامېرىكىـدىكى ئىپـادە   

يۇقۇرىــــدا . ئهركىنلىكىــــدىن بىــــخهۋەر دەپ ئويلىغــــان بولۇشــــى مــــۇمكىن    
لىـدىكىنى تۈرلـۈك   پىكىـر ئهركىنلىكـى كىشـىلهرنىڭ كۆڭ   -تهكىتلهنگهن ئىپادە

ــۇر    ــۈكى دېگهنلىكت ــادىلهش ھۆرل ــهكىلدە ئىپ ــارازىلىقلىرىنى،   .ش ــدىكى ن كۆڭلى
قــايغۇلىرىنى گېزىــت ژورنــال چىقىــرىش، نامــايىش -ئــارزۇ تهلهپلىرىنــى، شــاتلىق

ــال       ــىلهرنىڭ خۇشـ ــان كىشـ ــادە قىاللىغـ ــارقىلىق ئىپـ ــش ئـ ــش، يىغىلىـ قىلىـ
  .ياشايدىغانلىقى ھىچ كىمگه سىر بولمىسا كېرەك

. تلهردە، پهلهمــپهيلهردە، يــولالردا كىشــىلهر ھامــان ئــوڭ تهرەپــته تــۇراتتىىــېفل
مهن يېڭى كهلگهندە توال پهشتاقالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا مېڭىـپ قېلىـپ يـاكى تـوك     

ئالـدىراش  . سىرىلداقالرنىڭ ئوتتۇرىسـىدا تـۇرۇپ قېلىـپ خىجىـل بولـۇپ يـۈردۈم      
ىكهن يـاكى تـوك   ئىشى بار كىشىلهرپهشـتاقالردىن يۈگـۈرۈپ دېگـۈدەك چىقىشـىد    

ســىرىلداقنىڭ ســۈرئىتىگه تهخىــر قىلمــاي مېڭىشــىدىكهن، شــۇڭا كىشــىلهر       
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ــق       ــلىققا، قواليلى ــى قىلماس ــقىالرغا دەخل ــپ باش ــالج قىلى ــالالردا ئى ــداق ھ بۇن
كىشــىلهر ئىشــىكتىن كىرگهنــدە باشــقىالرغا پهردىنــى  . يارتىشــقا تىرىشــىدىكهن

ــپ، ئى ــدىكهن، ل  قايرىــ ــاقالپ تۇرىــ ــپ ســ ــىكنى ئېچىــ ــتكهېفشــ ــپ  ىــ چىقىــ
ىتكه چىقمـاقچى بولغـان باشـقىالرنىڭ بـار يوقلـۇقىنى      ېفقوزغىتىشتىن بۇرۇن ل

ــدىن      ــوقلىقىنى بىلگهن ــر قارىۋېتىــپ ھىــچ كىــم ي بىلىــش ئۈچــۈن ســىرىتقا بى
كېلىۋاتقـان بىـرەرى بولـۇپ قالسـا     . كېيىن چىقىـش كونۇپكىسـىنى باسـىدىكهن   

ئىشــىككه، بىــر  باشــقىالر بىــلهن بىــر. ىتنــى قوزغاتمــاي ســاقالپ تۇرىــدىكهنېفل
ــۇپ قالســا     ــاكى بىــر پۇرســهتكه تهڭ كېلىــپ قالىــدىغان ئىشــالر بول كــۆزنهككه ي

مۇشـۇالرغا قـاراپ بـۇرۇنقى غهرپلىكـلهر     . كهنۇدۈلـ ۈئايالالرغا، بالىالرغـا ئـاۋۋال ئۆتۈن  
ــالىمهن  ــران قـ ــا ھهيـ ــدىكى ئويلىرىمغـ ــۇالرنى  . ھهققىـ ــدا بـ ــدىكى چېغىمـ ۋەتهنـ

دەپ قارايـــدىغان ئۆزۈمچىـــل    »زاقباشـــقىالر مهن ئۈچـــۈن دو «شهخســـىيهتچى، 
قارىســـام چېكىـــدىن ئاشـــقان شهخســـىيهتچىلىك، . كىشـــىلهرمىكىن دەيتـــتىم

. نهپســىدىن باشــقا ھىــچ نېمىنــى تونۇمايــدىغان ئۆزۈمچىللىــك جوڭگــۇدا ئىــكهن 
جۇڭگــۇدا بــاش كۆتــۈرگهن ئۆزىــدىن باشــقا ھىــچ كىمنــى نهزىــرىگه ئىلماســلىق،   

رلىقالردىن خالىغـاننى، خالىغـان چاغـدا    نهپسى ئۈچۈن دوستلۇق، پۇل، غـۇرۇر قاتـا  
دە بـــازار يـــوقكهن، بـــۇالر    جهمىيىتىـــ ۋاســـته قىلىـــش دېگهنـــلهرگه ئامېرىكـــا     

مهنــچه ئامېرىكىــدىكى ھايــات . ئــامېرىكىلىقالردا ئهخالقســىزلىق ســانىلىدىكهن
ھهر قاچــان باشـــقىالرنىڭ مهۋجـــۇدلىقىنى ئىتىـــراپ قىلىـــش، قوبـــۇل قىلىـــش  

هر ئىشــتا باشــقىالرغا ئاســانلىق يــارىتىش، دەخلــى ھ. ئاساســىدا داۋام قىلىــدىكهن
ــۇش    ــدە بول ــلىق، يارىدەم ــقىلماس ــان   جهمىيهت ــا ئايالنغ ــلىق كهيپىياتق ته ئاساس

ته كىشـىلهرنىڭ خۇرسـهنلىكته   جهمىيهتـ بۇنداق كهيپىيات ئومۇمالشـقان  . ئىكهن
  .ياشىشى تهبىئىي

، پ، دوسـت تارتىشـىپ  ۇشـ ۇئامېرىكىدا كىشىلهر جوڭگۇدىكىدەك دائىـم توپل 
شـۇڭا كىشـىلهر   . مۇناسىۋەت تورلىرىنى قۇرماي تۇرۇپمۇ ئىشـلىرىنى بىجىرەلهيـدۇ  

ــر تهرەپ قىلىـــش ئۈچـــۈن بـــاش       ــۇرەككهپ كىشـــىلىك مۇناســـىۋەتلهرنى بىـ مـ
كىمــگه نــېمه دېــيىش، كىمنىــڭ نــېمه دېگهنلىكىنــى تهھلىـــل       . قاتۇرمايــدۇ 
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نــداق سوۋغىســىغا قىلىــپ تىگىشــلىك جــاۋابىنى قاچــان بېــرىش، كىمنىــڭ قا  
ــ ــاي قان ــاۋاپ ق ــان   داق ج ــڭ تۇغۇلغ تۇرۇش، قايســى باشــلىقىنىڭ قايســى ئوغلىنى

ــېلىش  ــېمه ئـ ــۈنىگه نـ ــىلهردەك   …كـ ــۇدىكى كىشـ ــالرغا جوڭگـ ــدەك ئىشـ دېگهنـ
ــدۇ   ــراپ قىلمايـ ــى ئىسـ ــهم   . زېهىنىنـ ــيىن كۆزەتسـ ــدىن كېـ ــقهرگه قايتقانـ قهشـ

ۋېلىشــــقا ئــــامراقلىق، دوســــت تارتىشىشــــقا ۇشۇئــــادەملهردىكى بۇنــــداق توپل
ــان ئىـــكهن خۇشـــتارلىق خهنســـۇ مهنـــچه . الردىن بهكـــرەك ئۇيغـــۇرالردا ئهۋج ئالغـ

ۋېلىشـىغا سـهۋەب بولغـان يوشـۇرۇن     ۇشۇكىشىلهرنىڭ تۈرلـۈك نـامالر بىـلهن توپل   
ئۇيغـــۇرالردا . ئامىـــل، پىســـخىك ســـهۋەپ بىخهتهرلىـــك ئىهتىياجىـــدىن بولغـــان

ــاجىز  جهمىــيهتئــۆزىگه،  ــۇ . كه، ئورگانالرغــا، نوپۇزغــا بولغــان ئىشــهنچ ئىنتــايىن ئ ب
شـۇڭا ئۇيغۇرالرنىـڭ   . ئۇالردا چوڭقۇر بىر ئهندىشه ۋە خهۋپسىرەشـنى پهيـدا قىلغـان   

. بىخهتهرلىككه بولغـان ئىتىيـاجى خهنسـۇالرنىڭكىدىن نهچـچه ھهسسـه كۈچلـۈك      
ــازراق      ــدىن ئ ــىرەش ۋە ۋەھىمى ــان خهۋپس ــى قاپلىغ ــدا قهلبىن ــۇالر توپالنغانلىرى ئ

ــدەك   ــىمۇ يهڭگىللىگهن ــۇدۇبولس ــد . بول ــلهن بۇن ــۇنىڭ بى ــۆپ توپلش ــۇاق ك ش ۇن
جهريانىــدا شــهكىللىنىدىغان كىشــىلىك مۇناســىۋەتلهرنى بىــر يــاقلىق قىلىــپ  

كاناداغــا ئائىلىســىنى ئېلىــپ  . ۋالىــدۇۇبواللمــاي ھاجهتســىز خــاپىلىقالرنى يۈكل 
كېتهلمىگهنلىكـــى ســـهۋەبلىك ۋەتهنـــگه قايتىـــپ كهلـــگهن بىـــر خهنـــزۇۋان        

ماســـلىق توغرىســـىدا دىن بىـــر تونۇشـــۇم ۋەتهنـــگه قـــايتىش يـــاكى قايتردوكتـــۇ
باشــلىقالرنىڭ گېپــى گهپ «مهزكــۇر دوكتــۇر ئايــال جــاۋابهن . مهســلهھهت ســوراپتۇ
پىرىنســىپ دېــگهن نهرســه يــوقكهن، مــۇرەككهپ كىشــىلىك  -ئهمهســكهن، قائىــدە
ئامېرىكىــدا . دەپ رايىنــى قــايتتۇرۇپتۇ »شــىڭ كېــرەككهنۈنۈمۇناســىۋەتلهرگه يۈزل

ــتهقىللىقنى ق   ــالغۇزلۇقنى، مۇسـ ــىلهر يـ ــدىكى   كىشـ ــلهن ۋەتهنـ ــرلىگهن بىـ هدىـ
ئـــــۆزىنىڭال ئومىچىغـــــا ئـــــوت قااليـــــدىغانالرنىڭ ئهكســـــىچه باشـــــقىالرنىڭ  

مهن ۋەتهنـــــدىكى . مهۋجـــــۇدلىقىنى ھهر زامـــــان ئېســـــىدىن چىقارمايـــــدىكهن
ــار      ــېقىش، ئىنك ــكه ق ــۇقىنى چهت ــقىالرنىڭ ھوق ــام باش ــتهمنى ئويلىس سهرگۈزەش

ــادەتكه ئا   ــان قىلىــش بهدىلىــگه كــۆكلهش ئ يالنغــان موھىــت كــۆز  قىلىــش، قۇرب
ــدۇ  ــدىمغا كېلىـ ــگهن    . ئالـ ــارقىلىق چهكلهنمىـ ــانۇن ئـ ــالر قـ ــداق قىلمىشـ بۇنـ

ۋەتهنــدە ســهپرالىققا كۆنۈشــۈمنىڭ . ته ئــادەم ســهپرالىققا مهجبۇرلىنىــدۇجهمىيهتــ
ئامېرىكىــدا ئۆتكــۈزگهن ھايــاتىمنى كىشــىنىڭ مهۋجۇدلــۇقى      . ســهۋەبى شــۇالر 

تىكــى جهمىيهتقهدىــرلهنگهن تولــۇق نهزەرگه ئېلىنغــان، مــوھىم بىلىــنگهن ۋە    
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ــمهن  ــات دەپ بىلى ــان   . ھاي ــۇنىيهتكه تولغ ــتهمنى مهمن ــدىكى سهرگۈزەش ئامېرىكى
ــپلهيمهن  ــرىم دەپ تهرىــ ــىزلىككه   . يىللىــ ــهپرالىققا، ئۈمىدســ ــدا ســ ئامېرىكىــ

مهجبۇرالنغـــــان كـــــۈنلىرىم بولمىـــــدى ئهمهس بولـــــدى، لـــــېكىن بۇنىڭغـــــا 
ــدىن كه  ــلهر ئهتراپىمــدىكى كىشــىلهر ســهۋەبچى ئهمهس ۋەتهن لــگهن خهۋەرلهر، دەرت

  .سهۋەبچى بولدى
. ئانىالرنىــڭ بــاال دەردى  -ۋەتهنــگه كېلىــپ ئهڭ كــۆپ ئاڭلىغــان دەرت ئاتــا    

بالىالرنىـــڭ تورخانىغـــا، قىمارخانىغـــا، ھاراقخانىغـــا، دىســـكوخانىغا، كېچىلىـــك 
ىۋاتقان ئهڭ چـوڭ  تنـى سـارغاي  ىكۇلۇبالرغا كۆنـۈپ قېلىشـى كىشـىلهرنىڭ چىراي   

ئامېرىكــا قاتــارلىق غهرپ ئهللىرىــدە كېچىلىــك    . ىــكهنســهۋەپلهرنىڭ بىــرى ئ 
ــورۇنلىرىغا    ــېچىش ســ ــۈل ئــ ــارلىق كۆڭــ ــكوخانا، قاتــ ــۈب، دىســ ــاش  18كۈلــ يــ

ــان ــى قويۇلغــ ــۇ   18. چهكلىمىســ ــاراق ئهمهس پىۋىنىمــ ــۆۋەنلهر ھــ ــتىن تــ ياشــ
. كهچ سـائهت ئونـدىن كېـيىن ھهتتـا چوڭالرمـۇ ھـاراق سـېتىۋااللمايدۇ       . ئااللمايدۇ

بهزى . شـىمۇ ھـاراق سـېتىۋېلىش يېشـى بىـلهن ئوخشـاش      تاماكا سـېتىۋېلىش يې 
ئهڭ مـوھىمى قـانۇن قهتئىـي    . ياش قىلىـپ بېكىـتىلگهن   21شىتاتالردا بۇ چهك 

. ئىجـرا قىلىنىـدىغان بولغاچقــا ئـاالرمهنمۇ سـاتارمهنمۇ يوچــۇق ئىـزدەپ يۈرمهيــدۇ     
ئامېرىكىـدا مهكتهپــتىن سهۋەپســىز ۋاقتىــدا ئـۆيىگه قايتىــپ كهلمىــگهن بــالىنى   

ــا ئىزد ــارە ئات ــدىغىنى بىچ ــا ئهمهس ســاقچى  -ەي ــۇدۇئان ــانۇن ۋە  . بول ــۇككهممهل ق م
ئۇنىــڭ ئىجراچىلىــرى قوغــداۋاتقان، ھهر زامــان ئامــان ئىســهنلىكتىن بهھــرىمهن   

  .بولۇۋاتقان ئامېرىكىلىقالرنىڭ خۇرسهن بولمايدىغان يېرى بولمايدۇ، ئهلۋەتته
ي بولغاچقـا خۇشـال،   يۇقارقىالردىن باشقا ئامېرىكىلىقالر ئىـش تاپمـاق قـوال   

تۇرمۇشـى تۈرلـۈك   . قانۇندا بهلگىلهنـگهن ئىـش ھهققـى يۇقـۇرى بولغاچقـا خۇشـال      
نهچـچه   200ئامېرىكىـدا  . سۇغۇرتىالرنىڭ كاپالىتىدە خاتىرىجهم بولغاچقـا خۇشـال  

ــۈپتىن    ــقا تــ ــكهندىن باشــ ــىز مۇكهممهلهشــ ــۈزۈم ئۆزلۈكســ ــرى تــ يىلــــدىن بېــ
ــال  ــۆزگهرمىگهچكه خۇشـ ــدىكى مهمۇرال. ئـ ــى  ئامېرىكىـ ــى خهلقنـ ــڭ ۋەزىپىسـ رنىـ

ــال،       ــا خۇشـ ــش بولغاچقـ ــۇالزىمهت قىلىـ ــا مـ ــى ئاۋامغـ ــقۇرۇش ئهمهس بهلكـ باشـ
. بولغاچقـا خۇشــال  قوغـداش سـاقچىنىڭ ۋەزىپىسـى ھۆكـۈمهتنى ئهمهس خهلقنــى    
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ــداق     ــۇقرانى دۇنيانىــڭ ھهرقان ــداق پ ــۆز ئارمىيهســىنىڭ ھهرقان ــامېرىكىلىقالر ئ ئ
ــىن    ــدىغانلىقىغا ئىش ــپ قوغداي ــان تىكى ــدە ج ــاليېرى ــا . هلىگهچكه خۇش ئامېرىك

پۇقرالىرى ئامېرىكـا دۆلىتىنـى ئۆزىنىـڭ پاسـىبانى، يـۆلىكى، ھېمايىچىسـى دەپ       
يۈرىكىــدىن ســۆيهلىگهچكه، ئــۆزى ســايلىغان پارالمىنــت، ئــۆزلىرى ســايلىغان       
ــتىن     ــا تهخىتـــ ــپ رازى بولمىســـ ــايه قىلىـــ ــا ھىمـــ ــدارنى رازى بولســـ ھۆكۈمـــ

لىرىدا مهركهزگه بېقىنىـپ ياشـاش   چۈشۈرەلهيدىغان بولغاچقا خۇشـال، ئـۆز شـىتات   
يــاكى مهركهزدىــن ئايرىلىــپ مۇســتهقىل ياشــاش ھوقــۇقىنى ئــۆز قولىــدا تۇتــۇپ   

ــۈدۈر   . ياشــىيالىغاچقا خۇشــال ــاغلىق تاڭغــانغىمۇ، ب ــانۇنى ي ئامېرىكــا ئاساســى ق
چــاچلىققىمۇ، ســاقال قويغــانغىمۇ، ھالقــا ئاســقانغىمۇ، مهســجىدكه بارغــانغىمۇ،  

ــانغىمۇ ئوخشــ  ــا قۇرغ ــال بۇتخان ــكه خۇش ــۈك بهرگهچ ــارىپى  . اش ھۆرل ــا مائ ئامېرىك
قايسى دۆلهت، نهسهپ، قايسـى مىلـلهت، قايسـى تهبىقهدىـن بولۇشـىدىن قهتئىـي       
ــدىغان، ھهم   ــدىغان، ھهم ئوينىيااليــ ــادەمنى ھهم ئويلىيااليــ ــداق ئــ نهزەر ھهر قانــ
ئىجــات قىالاليــدىغان، ھهم ئىجــادىيهتتىن پايدىلىنااليــدىغان، ھهم ســۆيهلهيدىغان 

ــال   ھ ــيىلىگهچكه خۇش ــا تهربى ــۆيۈلهلهيدىغان روھت ــتا  . هم س ــچه باش ــداق «مهن قان
نى ئوقۇغـــان كىتـــاپدېـــگهن  »؟بولـــۇدۇقىلغانـــدا تېخىمـــۇ خۇشـــال ياشـــىغىلى 

ئامېرىكىلىق باال ھازىر بىر چوڭ شىركهتنىڭ يـاكى چـوڭ بىـر تهشـكىالتنىڭ ۋە     
بىـر كـۈنى    ياكى بىر ئورگاننىڭ مـوھىم خىزمهتلىرىنـى ئۆتهۋاتىـدۇ يـاكى ھامـان     

ئۇنـداق قىلمىغـان تهقـدىردىمۇ    . غانغا ئىشـىنىپ تىرمىشـىۋاتىدۇ  بولۇدۇشۇنداق 
ــلهن     ــۇللىرى بىـ ــۈك ئۇسـ ــىنىڭ تۈرلـ ــاللىققا ئېرىشىشـ ــۆگهنگهن خۇشـ ــۆزى ئـ ئـ

. ۋاتىـدۇ ۈئهتراپىدىكى كىشـىلهرگه كـۈلكه بېغىشـالپ ھايـاتىنى مهنىلىـك ئۆتكۈز     
نى كىتـاپ دېـگهن   »ولـۇدۇ بقانداق قىلغاندا تېخىمۇ كۆپ پۇل تـاپقىلى  «ھېلىقى 

ئهگهر ئــۇ  . ئوقۇۋاتقــان خهنســۇ بالىنىــڭ ئېرىشــكهنلىرى مهنــچه دەل ئهكســىچه     
 …بالىنىڭ ئورنىدا بىر ئۇيغۇر بولغان بولسا
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 جهلىپكار تهبىئىى موھىت ۋە شاۋقۇنسىز سۈنئىي ھايات —
  

ــان الۋرېــنس شــهھرىدىن چىقىــپ     قاياققــا ماڭســا پايانســىز يــاپ    مهن تۇرغ
يـول بـويى ئـانچه مـۇنچه ئوتالۋاتقـان      . رالر كـۆزگه تاشـلىنىدۇ  ئىـدى يېشىل بوزلۇق 

كـــاال، ئېتىزالرغـــا پـــوڭزەك قىلىـــپ تاشـــالپ قويۇلغـــان ئهنجىـــلهر، ھىـــچ كىـــم 
ــدە       ــۇنجى كۆرگهنـ ــارلىقالرنى تـ ــوپراق قاتـ ــۇنبهت تـ ــىز مـ ــدىغان پايانسـ تېرىمايـ

ــدۇ  ــۈزەل كۆرۈنى ــر يىللىــق ئاشــلىق   ئاڭ. ســۈرەتتهك گ لىشــىمچه كانزاســنىڭ بى
ئهگهر . مهھسۇالتى پۈتۈن دۇنيانىڭ بىـر يىللىـق ئىهتىيـاجىنى قامدىيااليـدىكهن    

بــوز پېتــى ئــوت چــۆپلهرگه تاشــالپ بېــرىلگهن شــۇنچه كــۆپ يهر تېرىلغــان بولســا  
ــلىق      ــان ئاش ــۇتتىن بۇلغانغ ــك ئوغ ــاكى خېمىيهلى ــتىن ي ئاشــلىق كهمچىللىك

ــوالتتى،    ئىســتىمال قىلغــانلىقتىن كېلىــپ چىققــان كېســهللىكلهر ئازايغــان ب
چېكــى يــوق تهبىئىــي ئورمــانالر، يــولالردا . دەپ ئويلىغۇســى كېلىــدۇ كىشــىنىڭ

ئهتراپــى ئورمــان بىــلهن  . قــۇالقلىرىنى شــىڭتايتىپ قــاراپ تۇرغــان بوغــا مــارالالر  
قاپالنغــان سۈپســۈزۈك كــۆللهر، كــۆل بويلىرىغــا داال تــامىقى يهيــدىغانالر ئۈچــۈن   

بــۇالردىن ھهر قېــتىم  … ىس قويــۇپ قويۇلغــان ئــۇزۇن شــىرە، ئورۇنــدۇقالر    خــال
زوقالنغىنىمــدا ۋەتهنــدە مۇشــۇنداق مهنزىرىلهرنىــڭ ئېگىســىز قالمايــدىغانلىقى،  
بۇنــداق تهبىئىــي گۈزەللىكلهرنىــڭ بىــرەر شــىركهت تهرىپىــدىن قاشــارلىنىپ       

ئېســىمگه  غانلىقىۇدۇاھهت نوقتىســى ئــاتلىق تىلــال كانلىرىغــا ئايالنــدۇرۇل يســا
ئهگهر ۋەتهنــدىكى ئاشــۇنداق ســاياھهت شــىركهتلىرى كــانزاس شــىتاتىغا . كېلىــدۇ

ــورنى       ــاياھهت ئ ــىنى س ــارچىالپ ھهممىس ــىتاتنى پ ــۈن ش ــا پۈت ــدىغان بولس كېلى
ــپ پــۇل تېپىشــى مــۇمكىن    يىلالرنىــڭ بېشــىغىچه   80يىلالردىــن  -50. قىلى

خهقنىــڭ  يىلغـا يــېقىن تهقىــپ قىلىنغـان يــۇرتىمىزدا   30خۇسۇسـى ئىگىلىــك  
ــاال ــى، بــ ــپ    -تۇرالغۇســ ــدىن تارتىــ ــوي تۇرىقىــ ــادىتى، بــ ــۆرۈپ ئــ ــى ، ئــ ۋاقىســ
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مهدەنىيىــــتىگىچه ھهمــــمه نهرســـــه ئقتىســــادى ئۈنـــــۈم ئۈچــــۈن خىـــــزمهت     
ۋاتقان؛ جامائهتنىـــڭ ئورتـــاق بـــايلىقى، ئىســـتىراھهت ســـورۇنى بىـــر  ۇقىلـــدۇرۇل

غا قىسىم خوجايىنالرنىڭ باشقىالرنى بـۇالڭ تـاالڭ قىلىشـىدىكى تايـانچ بازىسـى     
ــيهت    ــكارە مهخپىـ ــانلىقى ئاشـ ــپ قېلىۋاتقـ ــدىئايلىنىـ ــام  . ئىـ ــۇالرنى ئويلىسـ بـ

ــاد     ــىدىغان ئىجتىهـ ــا داۋاملىشـ ــدام، ئۇزاققـ ــهبرىچانلىق، چىـ ــۇرتىمىزدىكى سـ يـ
كىشــىلهر كــۆز ئالدىــدىكى بــۇردا نــاننى تــارتقۇزۇپ قويماســلىق       . كۆتــۈرۈلگهن

ۇ ھالـدا كىشـىنىڭ   بـ . ئۈچۈنال تىپىرالۋاالتقان ھالهتنى كۆز ئالـدىمغا كهلتـۈرىمهن  
كۆزىگه تهبىئهتنىڭ سـېهىرى، جـانلىقالر دۇنياسـىدىكى كـارامهتلهر مۆجىزىلىـك      

ــدۇ    ــىر قىاللمايــ ــى ئهســ ــدۇ، ئهقىللهرنــ ــقا  . كۆرۈنمهيــ ــدە پايدىلىنىشــ نهتىجىــ
ــدىغان ھهرقانـــداق گـــۈزەل       ــدىغان، كىشـــىگه ئىقتىســـادىي نهپ بهرمهيـ بولمايـ

دىققهتنىــڭ چېتىــدە موھىــت، ســهنئهتلىك شــهكىل ۋە ســېهىرلىك ھادىســىلهر  
ــدۇ ــدىكى ۋە    . قالىـ ــۆز مهدەنىيىتىـ ــىلهردە ئـ ــا كىشـ ــالهت ئومۇمالشسـ ــداق ھـ بۇنـ

 .ماكانىدىكى گۈزەللىكلهرنى تاماسىز قوغۇدايدىغان يۈرەك ئاجىزالپ كېتىدۇ
ــىلهرنىڭ    ــول كىشـ ــدىغان يـ ــا بارىـ ــالال بازارلىرىغـ ــجىد ۋە تـ ــدىن مهسـ ئۆيۈمـ

مهن . هللىلهردىــن ئــۆتهتتىتۇرالغۇلىرىــدىن باشــقا ھىــچ نهرســه يــوق كۆجــۈم مهھ 
ــر        ــادەتته بى ــاالر ئ ــك داچ ــىز ۋە قهۋەتلى ــلهردە قهۋەتس ــۇ مهھهللى ــگهن ب ــۈم دې كۆج

. ئىـــدىبىرىــدىن كهم دېگهنـــدە ئهللىـــك مېتىـــر ئـــارىلىق تاشـــالپ ســـېلىغان  
ھهرقېـتىم مۇشـۇنداق مهھهللىلهردىـن ئۆتكىنىمـدە چىدىغۇسـىز جىمجىتلىققـا       

غان بىـر بـوۋاي، نه ئويناۋاتقـان بىـر كىچىـك      مهھهللىدە نه ئولتۇر. ھهيران قاالتتىم
ــوق ــاال يـ ــتهككه   . بـ ــتۈرۈلگهن، تهشـ ــۈللهر ئۆسـ ــل گـ ــدىغا ھهرخىـ ــڭ ئالـ ئۆيلهرنىـ

چىرماشقاق گـۈللهر تېرىلىـپ دەرىـزىلهرگه سـاڭگىلتىلغان، ھهرخىـل مىۋىلىـك       
ك ۈدەرەخلهر تىكىلگهن، دەرەخـلهرگه، پىشـايۋانغا سـهگۈنچهكلهر يـاكى سـهگۈنچهكل     

نۇتۇلغان، ئهمما مۇشـۇ تۈجـۈپىلهپ تهييارالنغـانالردىن راھهتلىنىـپ     ئورۇندۇقالر ئور
شـۇنچه يوغـان مـاگىزىنالر، ئاشـخانىالر ۋە تـالال      . قاراپ ئولتۇرغان بىرمۇ ئـادەم يـوق  
پهقهت مهكــتهپ ھويلىســىدىال چىملىقــالردا   . بازارلىرىــدا ئــادەم تولىمــۇ شــاالڭ   

هكتهپلهرنـــى زىيـــارەت ئاپتاپقــا قاقلىنىـــپ ياتقـــان قىـــز ئوغــۇل ئوقۇغـــۇچىالر، م  
مهكتهپنىـڭ كۇتۇپخانىسـى   . بولـۇدۇ ئـانىالرنى كـۆرگىلى   -قىلغىلـى كهلـگهن ئاتـا   

غـان يهر، لـېكىن   بولۇدۇبىلهن چېنىقىش مهركىزى ئـادەمنى ئهڭ كـۆپ كـۆرگىلى    
ــدۇ  ــى بولماي ــپ  . يهنه بهك قىســتاڭ دەپ كهتكىل ــۈنلهپ كــوچىالردا مېڭى كــۈن ك
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ــدۇ    ــۆرگىلى بولماي ــادەمنى ك ــۇ ئ ــۈرگهن بىرم ــانالر  ي ــۈرۈپ چېنىقىۋاتق ، پهقهت يۈگ
ــۆزگه چېلىقىـــپ قالىـــدۇ  . يـــاكى ئىتلىرىنـــى كهزدۈرگىلـــى چىققـــانالر بهزەن كـ

ــىلىغۇم   ــازادە دەپ خۇالسـ ــاتىرىجهم، جىمجىـــت ۋە ئـ ــاتنى خـ ئامېرىكىـــدىكى ھايـ
بۇنـــداق جىمجىتلىــــق مهنـــدەك قاينــــام تاشـــقىنلىققا چــــۈمگهن    . كېلىـــدۇ 

ــاز  ــان بـ ــا تولغـ ــان كـــوچىالرنى كېزىـــپ، ۋاڭ چۇڭغـ ارنى ئايلىنىـــپ چـــوڭ بولغـ
كىشـــىلهرنىڭ . ئۇيغـــۇرنى تېخىمـــۇ غېرىـــپ، تېخىمـــۇ خىيالچـــان قىلىۋېتىـــدۇ

نىـڭ  جهمىيهتخۇسۇسىي تۇرمۇشىنىڭ تهرتىبى، ھاكىمىيهتنىـڭ، سىياسـهتنىڭ،   
ۋە ھىچ بىر شهخسنىڭ تهسـىرى يـاكى تهلىپـى بـويىچه ئۆزگىرىـپ كهتمهيـدىغان       

ــال سۈرۈشــكه پۇرســهت    ــدە دەخلىســىز خىي ــۇ ئهل ــرى ب ــدا  . بهك كهڭ ــۆل بويلىرى ك
. پـات ئـۇچراپ قالىـدۇ    -يىراقالرغا نهزەر تاشالپ جىمجىت ئولتۇرغان كىشىلهر پـات 

قويۇق ئورمـان ئارىسـىدىكى چىغىـر يـولالردا ناگـان ناگانـدا شـىرىن ئهسـلىمىلهر         
مومـــايالر، داال تـــامىقى -قوينىـــدا يۆلهنچۈكلـــۈك ئورۇنـــدۇقالرغا چـــۆككهن بـــوۋاي

ــ    ۈپلهردىن باشــقا دىققىتىڭنــى بۇرايــدىغان ھىــچ نهرســه     يهۋاتقــان يــاش بىــر ج
 .ئۇچرىمايدۇ

ــت       ــا ئى ــۈدەك، ئهمم ــۈدۈم دېگ ــادەمنى كۆرم ــان ئ ــاال يېتىلىۋالغ ــوچىالردا ب ك
قارىغانـدا ئامېرىكىـدا   . يېتىلىۋالغان كىشـىلهرنى بهك جىـق ئۇچرۇتـۇپ كهتـتىم    

ئىـت   بهزىلهرنىـڭ بىـر ئهمهس ئىككـى ئـۈچ    . باال ئورنىدا ئىت يېتىلهنسـه كېـرەك  
ــكهن    ــر ئىــش ئى ــال بى ــدا تولىمــۇ نورم ــدا . بېقىشــى ئامېرىكى ــۋىزور قاناللىرى تېل

ىۋېتىلگهن، خورالنغـــان لھايۋانـــات ھهقلىرىنـــى قوغـــداش تهشـــكىالتىنىڭ تاشـــ
ــدىكى تهســىرلىك        ــش ھهققى ــانه قىلى ــا پــۇل ئىئ ــۋېلىش، ئۇالرغ ــى بېقى ئىتالرن

ــۇقىنى   ــات ھوقـ ــلهر، ھايۋانـ ــداشكۆرۈنۈشـ ــلىرىدىكى ھا قوغـ ــانلىق نامايىشـ ياجـ
ئـــۈرۈمچى . بهزىـــدە ئـــوياليمهن . بايانـــاتالر ئادەمنىـــڭ يـــۈرىكىنى ئېزىـــدىكهن   

كوچىلىرىدىكى، قهشقهر بازارلىرىـدىكى، ياركهنـت باغچىلىرىـدىكى ئايـاغ مـايالپ      
ــاجى    ــان بالىالرنىـــــڭ ئېهتىيـــ ــىنى بېقىۋاتقـــ ــان، ئائىلىســـ ــۈن ئېلىۋاتقـــ كـــ

ــاز    ــچه ھهسســه ئ ــدىن نهچ ــڭ چىقىمى ــدىكى ئىتنى ــزدە  ئهپس. ئامېرىكى ۇســكى بى
ــوق     ــكىالتالر ي ــدىغان تهش ــدىغان، قوغداي ــدىغان، كۆيۈنى ــا يېتى ــڭ ھالىغ . ئۇالرنى
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ــۇڭا       ــوق، ش ــارات ي ــدىغان ئاخب ــۇر تارقىتى ــدىغان، ئۇچ ــدە خهۋەر بېرى ــۇالر ھهققى ش
چــوڭلىرىمىز . رىقــا كېلىــدۇفبالىلىرىمىزنىــڭ كــۆز ئالــدىغا نــامراتلىق دېســه ئا 

ــتىنلىكلهرگ  ــانالرنى پهلهس ــكۈالتتا قالغ ــىتىدۇمۈش ــڭ . ه ئوخش ئامېرىكىلىقالرنى
ئـۇالر ئىتنـى ئادەمنىـڭ ئهڭ    . ئىتالرنى ياخشى كۆرۈشـى ئاتـا بوۋىسـىدىن قالغـان    

ھهتتـا  . دەيـدۇ  »تهلهيلىـك ئىـت  «تهلهيلىـك ئـادەمنى   . يېقىن دوستى دەپ قارايدۇ 
ــىدۇ   ــىم قويىش ــت دەپ ئىس ــان ئى ــائىله   . بالىلىرىغ ــا ئ ــان چاقىرس ــۆيىگه مېهم ئ

ئىتالرنىڭمـــۇ . غان قاتـــاردا ئىتلىرىنىمـــۇ تونۇشـــتۇرىدۇ  ئهزالىرىنـــى تونۇشـــتۇر 
تـــالال بازارلىرىـــدا مهخســـۇس ئىتالرنىـــڭ    . بولـــۇدۇچىرايلىـــق ئىســـىملىرى  

يىمهكلىــرى ســېتىلىدىغان كاتتــا پــۇكهيلهر بــار بولــۇپ ئورۇلــۇش، قــاچىلىنىش،   
ــۇقالر     ــدىغان ئوزۇقل ــته ئىنســانالر يهي ــازارەتچىلىكى جهھهت ــۆلچىمى ۋە ن ســۈپهت ئ

ئاڭلىسام شهندوڭلۇق بىـر ئوقۇغـۇچى بىلمهسـتىن ئىـت     . پمۇ ئوخشاشبىلهن ئو
ئۈچــۈن ســېتىلىدىغان پىچىنىنــى بىــر ئايــدىن ئــارتۇق يهپ تاشــالپتۇ، ئهممــا       

ئامېرىكىلىقالرنىـــڭ ئـــۆيىگه . ســـاالمهتلىكىدىن ھىـــچ بىـــر چاتـــاق چىقمـــاپتۇ
مېهمــان بولغـــۇچى ســـاھىپخان ئىتالرنىڭمــو بېشـــىنى ســـىالپ ئهركىلىتىـــپ   

ــدۇ ــدە ســاھىپخان ئىــت يــۈزۈمنى      م. كېتى هن بارغــان بىــر دوســتىمىزنىڭ ئۆيى
بهزىدە مۇشـۇ ئىـت يېتىلىۋالغانالرغـا قـاراپ     . يالىۋېلىپ بهكمۇ بىئارام قىلغانىدى

 .ئامېرىكا ئائىلىلىرىدە كىچىك بالىدىن ئىت كۆپمىكىن دەپ قالىمهن
ــۆيلهردە      ــدۈزدە ئـ ــۈپ كۈنـ ــىلهرنىڭ كـ ــۇلغىنى كىشـ ــته تۇيـ ــا ئهڭ غهلىـ ماڭـ

ــى بولـــدى      پهردىل ــپ ئولتۇرۇشـ ــراق يېقىـ ــۇپ چىـ ــپ قويـ ــم يېپىـ ــى ھىـ . ىرىنـ
سىنىپالردىمۇ سىرىتنىڭ شۇنچه يورۇق بولۇشـىغا قارىمـاي پهردىـلهر چۈشـۈرۈلۈپ     

ــۇالتتى  ــپ قويـ ــراق يېقىـ ــى   . چىـ ــدا چىراقالرنـ ــدىن چىققانـ ــىلهرنىڭ ئۆيـ كىشـ
ئۆچــۈرۈش ئــادىتى يوقمــۇ قانــداق مهيلــى ســىنىپتا يــاكى مهھهللىمىزدىكــى         

ــۆيلهردە بول ــدۇ  ئ ــراقالر كــۆزۈمگه داۋاملىــق يېنىــق كۆرۈنى ســىرىتتىن . ســۇن چى
ــاۋا    ــا ئىشـــىك دەرىـــزە چىـــڭ يېپىلىـــپ ھـ ــامال كىرىۋاتسـ شـــۇنداق مهيىـــن شـ

ــدۇ  ــپ قويۇلى ــىگۈچ ئېچى ــايغىچه    . تهڭش ــرەر ئ ــا بى ــازدا بارغاچق ــا ي مهن ئامېرىكىغ
بۇالرنىــڭ ھــاۋا تهڭشــىگۈچنى بهكــال چــوڭ ئېچىۋېلىشــىغا چىــدىيالماي توڭــۇپ    

ــۈردۈم ــدىيالماي   . ي ــدا ھــاۋا تهشــىگۈچنى بهك ئىسىتىۋېتىشــىگه چى قىــش بولغان
بۇنىڭـدا بهلكىـم توكنىـڭ ئهرزانلىقـى سـهۋەپ بولۇشـىمۇ       . تهرلهپ ئىچىم پۇشـتى 

ئامېرىكىـدا تـوك ئىنتـايىن ئهرزان، بـارلىق ئىسسـىنىش، سـالقىنالش،       . مۇمكىن
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ــلىتىلىدۇ    ــوك ئىشـ ــىدە تـ ــڭ ھهممىسـ ــتىش قاتارلىقالرنىـ ــاق ئېـ ــداق . تامـ بۇنـ
ــۇمكىن  ئ ــان بولۇشـــى مـ ــكه قېرىـــق قىلىـــپ قويغـ . هرزانلىـــق ئـــۇالرنى تىجهشـ

ــز       ــاي نىپىـ ــىغا قارىمـ ــوغۇق بولۇشـ ــۇنچه سـ ــىرىتتا شـ ــلىرىمنىڭ سـ ساۋاقداشـ
بايقىشـىمچه  . كيىملهرنى كېيىشىپ دەرسكه كېلىشـى مېنـى قىزىقسـىندۇرىدۇ   

ــىگۈچلۈك       ــاۋا تهڭش ــۆيلهردىن ھ ــان ئ ــوڭ ئېچىلغ ــىگۈچلىرى چ ــاۋا تهڭش ــۇالر ھ ئ
ىغا چىقىشـــىپ ھاۋاســـى قىـــش كۈنلىرىمـــۇ يازدىكىـــدەك قىلىـــپ ماشـــىنىلىر

قارىغانـــدا ئـــامېرىكىلىقالر . تهڭشـــهلگهن ســـىنىپالردىن ئـــورۇن ئېلىشـــىدىكهن
بىزدىكىدەك قىشتا سوغۇق، يازدا ئىسسـىق، ئهتىيـازدا بـوران، كـۈزدە تـوزان مـاالل       

 .قىلىدىغان ھاياتنى تهسهۋۋۇر قىاللمىسا كېرەك
يىههلهنـگهن كـوزۇپالرنى ماشـىنىلىرىغا چېتىشـىپ     يولالردا ئۆي شـهكلىدە ال 

بۇنــداق . پــات كــۆزۈمگه چېلىقىــدۇ-داال تــامىقى يىگىلــى ماڭغــان كىشــىلهر پــات
لهرگه ھـاۋا تهڭشـىگۈچ، ياتـاق، ئاشـخانا ۋە مۇنچـا ئورۇنالشـتۇرۇلغان       »ئـۆي  ۆچمهك«

راھهتــپهرەس ئــامېرىكىلىقالر نهگىــال  . بولــۇدۇبولــۇپ چــاقلىق ئــۆي دېيىشــكىمۇ  
لىرىنــى يــۆتكهپ ھاالۋەتلىــك تۇرمۇشــىنى داۋام  »ئــۆي ۆچمهكــ« ھوزۇرلــۇق  بارســا

ــىدىكهن ــداق پهســـىلدە ئۆينىـــڭ،     . قىلىشـ ئامېرىكىـــدا كىشـــىلهرنىڭ ھهرقانـ
ماشـــىنىنىڭ ۋە ئىشـــخانىالرنىڭ تېمپىراتۇرســـىنى ئىهتىياجىغـــا مۇناســـىپ     
ــۈك     ــى تۈرلــــ ــدا تهبىئهتتىكــــ ــى،كۈندۈلۈك ھاياتىــــ ــهپ راھهتلىنىشــــ تهڭشــــ

تهسـىرىدىن مۇستهسـنا ياشىشـى بىـر تـۇرۇپ بهك سـۈنئىي، يهنه        ئۆزگۈرۈشلهرنىڭ
. بهزىــدە بــۇ زامــانىۋىيلىقتهكمۇ بىلىنىــدۇ. بىــر تــۇرۇپ تولىمــۇ غــايىۋىي تۇيۇلىــدۇ

ــدىن      ــڭ كونتۇرۇللىقى ــڭ، موھىتنى ــان تهبىئهتنى ــدا ئىنس ــداقال ئويلىغىنىم بۇن
ــۇپ ئــۆز جهننىتىنــى ئىجاتكــار مىڭىســى بىــلهن قــۇرۇپ چىقىۋاتقانــدەك        قۇتۇل

ــولىمهن  ــىياتتا ب ــۇش    . ھىسس ــدىن قۇتۇل ــڭ كونتروللىقى ــۇنى تهبىئهتنى ــا ب ئهمم
دېمهي تهبىئهتتىن يىراقلىشىش، تهبىئىـي قـانۇنىيهتكه خىالپلىـق قىلىـش دەپ     
چۈشهنگىنىمدە ئىنسان تهبىئهتنىڭ قوينىـدىكى ھايـاتتىن يـۈز ئـۆرۈپ سـۈنئىي،      

ــدۇ     ــدەك تۇيۇلىـ ــپ كېتىۋاتقانـ ــچىالپ كىرىـ ــا باشـ ــالما ھاياتقـ ــىلهن،  .ياسـ مهسـ
پارنىكنىــڭ بارلىققــا كېلىشــى ئىنســاننىڭ پهســىلنىڭ تهســىرىدىن مۇستهســنا  



306 
 

ــۇئوزۇقل ــۇلى ۇن ــڭ مهھس ــانىۋىيلىقتهك   . ش ئىهتىياجىنى ــۇ زام ــلهپ ب ــزگه دەس بى
نىــــڭ ىئىنســــانننىڭ تهبىئهتنــــى يهڭگهنلىك. تۇيۇلغــــان بولۇشــــى مــــۇمكىن

ئهممــــا پارنىكتــــا ئۆســــتۈرۈلگهن   . ئىپادىســــىدەك بىلىنىشــــىمۇ مــــۇمكىن  
ــا     ــك ئوغۇتالرغ ــالر، خېمىيىلى ــاتقۇچى دورى ــداش يوق ــۈك زىيان ــڭ تۈرل كۆكتاتالرنى
چۈمدۈرۈلمهي تهييار بولمايدىغانلىقى، بۇنـداق كۆكتاتالرنىـڭ ئىنسـاننى تۈرلـۈك     
كېســــهللهرگه مــــۇپتىال قىلىۋاتقــــان ۋە قىلىــــدىغانلىقىنى ئويالشــــقىنىمىزدا 

ــ   ــانۇنىيهتلهرگه مۇخالىــ ــي قــ ــئهتكه، تهبىئىــ ــاننىڭ تهبىــ ــكهن ئىنســ پ ئېرىشــ
 .ھاالۋىتىنىڭ ئېغىر بهدەلگه گىرىپتار ئىكهنلىگى ئهقلىمىزنى سهگىتىدۇ

ــويالپ باقســام شــۇ     ــېكىن ئ ئامېرىكىــدا تهبىــئهت، موھىــت شــۇنچه گــۈزەل ل
ــارتىنىالر      ــلىتىدىغان ك ــى ئهس ــالغىنى ۋەتهنن ــىمدە ق ــدە ئېس ــۈزەللىكلهر ئىچى گ

ــۇ ــدا ما   . بولۇپت ــر يول ــدىغان بى ــا بارى ــتىن مىززورىغ ــۇ  كانزاس ــانلقىمىز ھېلىم ڭغ
بــۇ يــول ئۈرۈمچىــدىن قهشــقهرگه  «شــۇ چاغــدا ھاياجانلىنىــپ تــۇرۇپ  . ئېســىمىدە

يۇلغۇنمـۇ ئۆسـۈپ   ! ماڭغاندىكى قاراشـهھهر، بۈگـۈر ئهتراپىغـا نهقهدەر ئوخشـايدۇ ھه    
يىلـــالردا  -30خىيالىمـــدىن . مئىـــدىدەپ ھاياجانالنغـــان  »!كهتـــكهن بولســـىچۇ

تهكلهپ تۇرپانــــدىن قاراشــــهھهرگه مهھمــــۇد موھىــــدىنىڭ پىــــدايىلىرىنى يېــــ 
چېكىنىــپ شــهھىدلهرنى يۇلغۇنالرنىــڭ يېنىغــا دەپىــن قىلغــانلىرى، ھۆرلــۈككه 

. ئىـدى مهدەت ئىزدەپ قهشقهر تامـان يـۈرۈپ كهتكهنلىكـى بىـر بىـرلهپ كهچـكهن       
نىهايهت شۇنچه شهھىدلهرنىڭ ئارمانلىق كۆزلىرىنى ھهسـرەت بىـلهن يۇمـدۇرغان    

بېيجىڭـدا  . ئىـدى كىم تاڭغان؟ بۇ تېخىچه سـىر   مهھمۇد موھىدىنىڭ ئېڭىكىنى
ــاقمۇ      ــزدەنگهن بولسـ ــۈن ئىـ ــپىش ئۈچـ ــىنى تېـ ــدىنىڭ قهبرىسـ ــۇد موھىـ مهھمـ

ــدۇق  ــان ئې ــهھىد     . تاپالمىغ ــۆزىگه ش ــڭ ك ــپ ئۇيغۇرنى ــا غېرى ــۈزەل ئهمم ــا گ دۇني
بوۋىالرنىڭ قېنـى بىـلهن سـۇغۇرۇلغان جاڭگـالالر، يۇلغـۇن قىزارغـان دالىـالر ئهڭ        

ھــان جهلىپكــار لــېكىن مۇســاپىر ئۇيغۇرنىــڭ خىيالىــدا ھهر جا. گــۈزەل كــۆرۈنهتتى
مهن «چه ســازلىقتىن تارتىــپ ھهر بىــر تېشــىغىچه    ربىــر دانه قــۇم، ھهر بىــر پــا   

 .ئىدىدەپ باغرىنى ئېچىپ تۇرغان ئانا توپراق ئهڭ سۆيۈملۈك  »!ئۇيغۇرنىڭ
ــته     ــان راھهت ــار، ئىنس ــئهت جهلىپك ــۈزەل، تهبى ــت گ ــدا موھى دۆلهت . ئامېرىكى

ھاياتىـــــدا كېـــــرەك قىلىـــــدىغان ئهســـــلهھهلهرگه، الزىملىقالرغـــــا،  ئىنســـــان 
ئىهتىياجالرغا شارائىت ھازىرلىغان ۋە بۇالرنىـڭ دەخلىسـىزلىكىگه اليىـق قـانۇن     

شۇڭا تهبىئهت گـۈزەللىكى بـۇ يهردە خـۇددى ئىنسـان     . ۋە يوسۇنالرنى بهرپا قىلىغان
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ــدىكى ئ ــار   ېقهلبى ــنچ ۋە ت ــىز، تى ــىدەك دەخلىس ــڭ كۆلهڭگۈس . تىملىقزگۈلۈكنى
چــۈنكى دۇنيــا ئىقتىســادىنىڭ . مهن ئامېرىكىــدىكى ھايــاتنى شاۋقۇســىز دەيــمهن

مــاتورى بولغــان بــۇ دۆلهتنىــڭ رەســته ۋە ســهينالىرى ۋاراڭ چۇرۇڭلــۇق غهليانــدىن، 
ــالى     ــتهنىلهردىن خ ــاقلىق تهن ــا دومب ــلهردىن ۋە داق ــانه ھۆركىرەش ــۇ يهردە . غالىب ب

ــى،    ــدىغان، مهمهدانلىق ــول بهرمهي ــادىگه ي ــۇالقنى  پىي ــلهن ق ــىزلىكى بى تهربىيهس
 -ئــاجىز تهبىـقه ۋە ئىمتىيازســىز جامــائهت . يارىـدىغان ماشــىنا سـىگناللىرى يــوق  

ــاقالر،      ــان قورس ــرايالر، يوغ ــان ســوغۇق چى ــۇدۇم قىلغ ــوزەك قىلىشــنى ئ ــوپنى ب ت
كـوچىالردا ئـۆتمهس ماتـاالرنى داۋراڭ قىلىـدىغان كارنـايالر      . نۇرسىز تهلهتلهر يـوق 

مهكــتهپلهردە . تهشــۋىق قىلىــدىغان يــاڭراق ســهھنىلهر يــوق مۇقۇملــۇقنى . يــوق
ھهيۋەتلىــــك پىالنالرنــــى  . دۆلهت مارشــــىنىڭ جــــاراڭلىق ســــادالىرى يــــوق   

جاكاراليدىغان يىغىنالر، كارامهت نهتىجىلهرنـى نامـايهن قىلىـدىغان كـۆرگهزمىلهر     
ــالال   . يــوق ــزە ۋە ئىشــىكلىرىگه ئېســىلغان، مــاگىزىنالر، ت پهقهت ئۆيلهرنىــڭ دەرى

ــا ــۈچه   بـ ــپ كهتمىگـ ــگهن، يىرتىلىـ ــۆزلىرى تىكلىـ ــىلهر ئـ ــدىغا كىشـ زارلىرى ئالـ
ــار   ــايراقالر ب ــۈرۈلمهيدىغان ب ــپ چۈش ــۆزى   . چىقىرى ــايراقالر، ئ ــۇ ب ــوھىمى ب ئهڭ م

ئۈچۈن، سۆيۈملۈكلىرى ئۈچۈن، ئۆزى سـۆيگهن كهسـپىي ئۈچـۈن، ئـۆزىنى باققـان،      
ــ    ــب چوقىسـ ــلهۋاتقانالرنىڭ قهلـ ــىز ئىشـ ــۈن ئۈنسـ ــى ئۈچـ ــگهن ۋەتىنـ ىغا پهپىلىـ

كــوچىالردا قوراللىــق ســاقچىالرنىڭ جهڭگىــۋار شــۇئارلىرى ئهمهس،   . تىكلهنــگهن
پىيادىلهرنى ئۆيلىرىگه ئاپىرىـپ قويىـدىغان، يىقىلغـانالرنى يۆلهيـدىغان، ھهمـمه      
ئادەمگه كۈلـۈپال مۇئـامىله قىلىـدىغان سـىپايه سـاقچىالرنىڭ يارىدەمسـۆيهرلىكى       

مهن، چـۈنكى بـۇ يهردە پـارنىكتىكى    مهن ئامېرىكىدىكى ھاياتنى سـۈنئىي دەيـ  . بار
تهلهيلىك ئۆسۈملۈكلهردەك ھاالۋەتته ياشـاۋاتقان، قىشـنىڭ سـوغۇقىدا جاقىلـداپ     
ــىقىدا ،       ــڭ ئىسس ــىلىپ، يازنى ــلىرى قىس ــدا نهپهس ــڭ تۇمانلىرى ــرەپ، كۈزنى تىت

 .ئهتىيازنىڭ بورىنىدا جانلىرى قاقشاپ باقمىغان ئىنسانالر بار
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 ئامېرىكىدىكى بايرامالر ۋە كىملىك ھهققىدىكى خىياللىرىم —
 

ــايرىمى      ــالىالر ب ــۇن ب ــى ئىي ــۈم بىرىنج ــۇنجى كۈن ــان ت ــا قونغ ــا توپرىقىغ ئامېرىك
ــدى ــۆرۈنمهيتتى    . ئى ــاتى ك ــايرام كهيپىي ــر ب ــچ بى ــدا ھى ــرى ئامېرىكى ــق يې . قىزى

 »بــالىالر بــايرىمى خهلقــاراى، ئــالتىنجى ئاينىــڭ بىرىنجــى كــۈن «كىچىكىمــدىن 
ــۈپدەپ  ــدى    ئۈگۈنـ ــته بىلىنـ ــۇ غهلىـ ــۇ تولىمـ ــا بـ ــا ماڭـ ــوڭ بولغاچقـ ــزگه . چـ بىـ

لگىنىچه بولغاندا بۇ خهلقارالىق بـايرام بولغاچقـا دۇنيانىـڭ ھهمـمه يېرىـدە      ۈتۈگۈئ
شـۇندىن كېـيىن ماڭـا خهلقئـارالىق     . ئىدىبايراملىق كهيپىيات بولۇشى كېرەك 

ــۈدەپ ئۆگ ــدىم   ۈت ــقهت قىل ــۈنلىرىگه دىق ــايرام ك ــ -8. لگهن ب ــارالىق م ارت خهلقئ
ئايالالر بايرىمى، بىرىنجى ماي خهلقئارا ئهمگهكچىـلهر بـايرىمى دېگهنـدەك بىـزگه     

مــارت ئايــالالر  -8. بولغــان بــايرامالر ئامېرىكىــدا قۇتالنمايــدىكهن  »خهلقــارالىق«
يىلـــى چىكـــاگۇدا ئايـــال ئىشـــچىالرنىڭ نامـــايىش قىلىشـــى -1857بـــايرىمىنى 

ــا    ــتىلگهن بـ ــلهن بېكىـ ــىۋىتى بىـ ــدىم مۇناسـ ــدەك قىلغانىـ . يرام دەپ ئۆگهنگهنـ
پهقهت . ئهپســۇس، ھــازىرقى چىكــاگولۇقالر بۇنــداق بايرامــدىن بىــخهۋەر ئىــكهن      

ــر    ــايرىمى كـــۈنى ئامېرىكىـــدىكى ئۇيغۇرالرنىـــڭ بىـــر مۇنبىرىـــدە بىـ ــالالر بـ ئايـ
مهن تـۈركىيهدە  . قانچهيلهن ئايالالر بايرىمى ھهققىدە مۇنـازىرە قىلىـپ ئولتۇرۇپتـۇ   

غان يىللىرىمدىمۇ بىزدىكى خهلقئـارالىق بايرامالرنىـڭ تـۈركىيهدە    تهتقىقاتتا بول
ــران قالغــان   ــدىقۇتالنمىغانلىقىــدىن ھهي ــايرىمى  . مئى ــالىالر ب ــۈركىيهدە ب  -29ت

ــل  ــوق    . ئىــدىئاپىرى ــلهر ي ــگهن گهپ ــايرىمى دې ــلهر ب ــايرىمى، ئهمگهكچى ــالالر ب ئاي
دانىــدا  پهقهت ماينىــڭ بىرىنجــى كــۈنى ئهنقهرەدىكــى قىزىــل ئــاي مهي     . ئىــدى

كومۇنىســـت ياشـــالر مـــاركس، لېـــنىن، ماۋزىـــدوڭ قاتارلىقالرنىـــڭ رەســـىمىنى  
ــدى  ــايىش قىلغانىــ ــۈرۈپ نامــ ــڭ   . كۆتــ ــرمه ئادەمنىــ ــون يىگىــ ــۈنى ئــ ــۇ كــ ئــ

ئامېرىكــا جاھــانگىرلىكىگه قارشــى    ،نــى ئوقــۇپ »ئىنتىرناتســىئۇنال مارشــى «
 .ئىـدى توۋلىغان شۇئارلىرى كوچىدىكى ھىچ كىمنىـڭ دىققىتىنـى تارتالمىغـان    
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ــاتتى    ــاراپ تۇرۇش ــتىگه خوشــياقمىغاندەك ق ــڭ ھهرىكى . پهقهت ســاقچىالرال ئۇالرنى
دېيىلگهن بايرامالر سـابىق سـوۋىت ئىتتىپـاقى     »خهلقئارالىق«ئهسلى بىزدىكى 

ــل      ــر مهزگى ــلهردە بى ــۇپ دۆلهت ــا مهنس ــىيالىزىم الگىرىغ ــچىلىقىدىكى سوتس باش
تۇتقـان خـاتىرە كـۈنلهر    قۇتالنغان بولۇپ ھازىر ئاللىقاچـان سۇسـالپ يوقاشـقا يـۈز     

  .ئىكهن
ئامېرىكىدا بىزدىكىـدەك ھهمـمه ئـادەم قۇتلۇقاليـدىغان بىرمـۇ خهلقئـارالىق       

ــوقكهن  ــايرام ي ــالد  . ب ــار دېيىلســه مى ــايرىمىنى كۆرســ ) روژدىســتۋا(ئهگهر ب ش ۈتۈب
ۋاتقـــان ئاشـــىق مهشـــۇقالر بايرىمىنىـــڭ داغدۇغىســـى ۇنۇبىـــزدە قۇتل. مـــۇمكىن

-90. هندەك ھىـــس قىلىـــپ قالـــدىم  ئامېرىكىدىكىســـىنى بېســـىپ چۈشـــك  
ــان ئۇنۋېرىســـتېتىيىلالرنىـــڭ ئاخىرىـــدا شـــىنجاڭ  دە ماگىســـتىرلىقتا ئوقۇۋاتقـ

ــون      ــال ئهترىگۈلنىــڭ باھاســى ئ ــر ت ــدە بى ــايرام كــۈنى ئۈرۈمچى ــۇ ب چاغلىرىمــدا ب
ــان  ــومدىن بولغـ ــدىال  . ئىـــدىسـ ــىك ئالدىـ ــتىتنىڭ ئىشـ گۈللهرنىـــڭ ئۇنۋېرىسـ

تـۇنجى يىـل بـۇ بـايرام كـۈنى تاسـادىپى       ۋەتهنـگه قايتقـان   . سېتىلغىنى ئېسىمدە
ئاشخانا جۈپلهر بىلهن تولغان بولـۇپ بىـر گـۈلچى بـاال     . دوستالر يىغىلىپ قاپتۇق

ــدى   ــان  . بىزنىــڭ شــىرەيىمىزگىمۇ كېلىــپ گــۈل ســاتماقچى بول دوســتالر شــۇ ئ
ــا     ــزغىن كهيپىياتتـ ــقهردىكىدەك قىـ ــڭ قهشـ ــۇ بايرامنىـ ــدا بـ ــدىن ئامېرىكىـ مهنـ

ــدىۇدۇنۇقۇتل ــان قۇتالنماي ــويالپ باقســام . غانلىقىنى ســورىدىغ -14ئاينىــڭ -2ئ
ــۈنىمىز    ــدىغان كـ ــال دەرس ئوقۇيـ ــڭ نورمـ ــۈنى بىزنىـ ــدىكـ ــىلهرنىڭ . ئىـ كىشـ

ــانالرنى    ــۈرۈپ كېتىۋاتقـ ــادەتتىكىچه بولـــۇپ كـــوچىالردا گـــۈل كۆتـ ــاتى ئـ كهيپىيـ
مهكتىپىمىــزدە يــاكى شــهھرىمىزدە بىــر ئاالھىــدە     . ئېســىمدە يــوق  كۆرگۈنــۈم

ــڭ   ــايراملىق كهيپىياتنى ــدىن  . بولغىنىنىمــۇ ئهســلىيهلمىدىم ب ــگه قايتقان ۋەتهن
ــايرىمى كــۈنى ۋە    ــايرىمى كــۈنى   -8كېــيىن ئاشــىق مهشــۇقالر ب ــالالر ب ــارت ئاي م

باشــــالنغۇچتا . ئاشــــخانىالرنىڭ قىســــتاڭلىقىدىن بېشــــىم قېيىــــپ كهتتــــى
غان بىر قىز ئوقۇغۇچۇم ئايـالالر بـايرىمى كـۈنى سـىرىتتا تامـاق يىگىلـى       ۇئوقۇيد

دېـمهك، ئامېرىكىـدەك دۇنيـادا ھهمـمه     . ئۈچـۈن يىغـالپ كېتىپتـۇ   چىقالمىغىنى 
ئادەم بىلىدىغان دۆلهتته تهبـرىكلهنمىگهن ئاتـالمىش خهلقئـارا بـايرامالر خهلقئـارا      
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تىن ئهڭ ئــــۇزاق تهكلىماكــــان بويىلىرىــــدىكى كىشــــىلىرىمىزنىڭ جهمىيهتــــ
كىشــــىلهر ئاشــــىق مهشــــۇقالر . كاللىســــىغا ئاللىقاچــــان ئورنــــاپ كېتىپتــــۇ

ــىال    بايرى ــدە گهپ بولس ــى ھهققى ــڭ ئهۋج ئېلىش ــىپ  «مىنى ــالرنىڭ غهرپلىش ياش
مهنـــچه ياشـــالرنىڭ ئاشـــىق مهشـــۇقالر  . لىكلىرىـــدىن ۋايســـايدىكهن»كهتـــكهن

ــانچه . شــىنىڭ غهرپ بىــلهن ھىــچ بىــر ئاالقىســى يــوق  ۈبــايرىمى ئۆتكۈز ــته ئ غهرپ
 قۇتالنمايـــدىغان بـــايرامنى ئـــۆزىچه قۇتلـــۇقالپ كېتىۋاتقـــان ياشـــالر غهرپـــته بـــۇ

ــىز ئۆت  ــڭ داغدۇغىســ ــدۇ ۇدۈبايرامنىــ ــچه بىلمهيــ ــانلىقىنى مهنــ ــۇ پهقهت . غــ بــ
ــايراملىق ئىســتىمال  پئىچكىرىــدىكى ســودىگهرلهر مهقســهدلىك   ــدا قىلغــان ب هي

ئايـالالر بـايرىمى ۋە   . نىڭ خهنزۇالردىن ئۇيغۇرالرغـا سىڭىشـى خـاالس   ىقىزغىنلىق
. ڭ نهتىجىسـى شـى مهنـچه پىالنلىـق تهشـۋىقاتنى    ۇشۇبالىالر بايرىمىنىـڭ ئومۇمل 

ئۇنـــدىن باشـــقا ئاشـــىق مهشـــۇقالر بـــايرىمى، مىـــالد بـــايرىمى قاتارلىقالرنىـــڭ  
شىدا پۇلتاپارالرنىـڭ بـايرام كهيپىيـاتى شـهكىللهندۈرۈپ ئىسـتىمالنى      ۇشۇئومۇمل
ــهۋەب  ۇقوزغۇت ــى سـ ــى ئاساسـ ــقا تىرىشىشـ ــۇ   . شـ ــاق بـ ــدىن قارىسـ ــر يانـ يهنه بىـ

رالردىكى ئهكــس ساداســى خهنســۇالردىكى غهرپــچه بــايرام قىزغىنلىقىنىــڭ ئۇيغــۇ 
  .بولۇشى مۇمكىن

يىلالردىكــى ئامېرىكــا  – 1960ئامېرىكىــدا مېنــى ئهڭ ســۆيۈندۈرگهن بــايرام 
قارا تهنلىكلهر رەھبىرى مارتىن لۇتىر كىڭنىڭ تۇغۇلغـان كـۈنىگه بېغىشـالنغان    

ــايرام خــۇددى  . بايرامــدۇر ــۇ ب ــۈنىگه   -4ب ــا مۇســتهقىللىق ك ــدىكى ئامېرىك ئىيۇل
مهن قــــارا . نىــــڭ رەســــمى دۆلهتلىــــك بــــايرىمى ئىــــكهن ئوخشــــاش ئامېرىكى

تهنلىكلهرنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ۋە ئهركىنلىك داھىسـى بولغـان مـارتىن لـۇتىر     
كىڭنىڭ ئـامېرىكىلىقالر تهرىپىـدىن بهكمـۇ ھۆرمهتلىنىـدىغانلىقىنى ئامېرىكـا      

ــدىم   ــدا بىلگهنىـ ــالغىلى بارغانـ ــزا ئـ ــىغا ۋىـ ــا  . ئهلچىخانىسـ ــى ئامېرىكـ ــۇ يىلـ شـ
ىڭ ئىشـــىك ئالـــدىغا مـــارتىن لـــۇتىر كىڭنىـــڭ چوڭايتىلغـــان  ئهلچىخانىســـىن

ئامېرىكىغـــا . رەســـىمى ئهيـــنهك جاھازغـــا ئېلىنىـــپ ئورۇنالشـــتۇرۇلغان ئىـــكهن
كهلگهنــدىن كېــيىن مــارتىن لۇتىركىــڭ بايرىمىــدا تېلــۋىزورالردا ئۇنىــڭ نــوتقى، 
ــۆردۈم    ــى كـ ــڭ بېرىلگهنلىكىنـ ــى ئهھۋالىنىـ ــلىرىنىڭ ئهمهلـ ــاتى ۋە كۆرەشـ . ھايـ

ــۈزۈلگهن ئولىمپىـــك  يىلـــد-1996 ــا شـــهھرىدە ئۆتكـ ىكى ئامېرىكىنىـــڭ ئاتالنتـ
ــۇتىر كىڭنىـــڭ    ــارتىن لـ ــلىنىش مۇراســـىمىدا مـ تهنـــههركهت يىغىنىنىـــڭ باشـ

  .دېگهن مهشهۇر نۇتىقى ئاڭلىتىلغانىكهن »مېنىڭ ئارزۇيۇم«
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ــاتىنى     ــۈن ھايـ ــۇقلىرى ئۈچـ ــڭ ھهق ھوقـ ــك ئامېرىكىلىقالرنىـ ــارا تهنلىـ قـ
ــدىن   ــارتىن لۇتىركىڭ ــلىغان م ــى غۇرۇل   بېغىش ــا خهلق ــۈل ئامېرىك ــۇپۈتك دۇ ۋە ۇن

ئــامېرىكىلىقالر ئۇنىــڭ دۇنيــاۋىي   . ئۇنىــڭ تۇغۇلغــان كۈنىــدە بــايرام قىلىــدۇ    
ــۇنى     ــان، ئــ ــى چىقالىغــ ــا قارشــ ــىز قانۇنىغــ ــڭ ئادالهتســ ــك دۆلهتنىــ قۇدرەتلىــ

چۈنكى ئـۇ ھايـاتىنى قۇربـان قىلىـش     . ئۆزگهرتهلىگهن باتۇرلىقىدىن پهخىرلىنىدۇ
ۈك كۆرەشـلىرى نهتىجىسـىدە ئامېرىكـا ئـاق تهنلىكلىـرىگه      بهدىلىگه، بىر ئۆمۈرلـ 

ئىنســانالرنىڭ ئىرقــى، مىللىتــى ســهۋەبلىك چهكلهنمهســلىكى، ئايرىمچىلىققــا 
نهتىجىـدە مـارتىن لـۇتىر كىـڭ ۋە     . مهھكۇم بولماسلىقى كېرەكلىكىنى ئۆگهتتى

ئــۇنى قوللىغــان ئامېرىكىنىــڭ تــۇنجى كاتولىــك پىرىزدېنتــى كېننىــدىنىڭ       
ىلىــگه ئامېرىكــا قــارا تهنلىكلىــرى ئــاق تهنلىكــلهر بىــلهن ئــۈزۈل        ھايــاتى بهد

ــاراۋەر ياشــاش ھوقۇقىغــا ئېرىشــتى   مــارتىن لۇتىركىــڭ ھىندىســتان  . كېســىل ب
ــىز    ــدىنىڭ زوراۋانلىقسـ ــا گهنـ ــى ماھاتمـ ــڭ داھىسـ ــتهقىللىق ھهرىكىتىنىـ مۇسـ

ــش   ۈتۈقارشــىلىق كۆرســ  ــايىش قىلى ــنچ نام ــپ تى ــدىن رىغبهتلىنى ش ھهرىكىتى
بىــر پــاي ئوقســىز ئامېرىكــا ھۆكۈمىتىنىــڭ دۇنياغــا ســاقچىلىق شــهكلى بىــلهن 

ــدى   ــۇدرىتى ئۈســتىدىن غالىــپ كهل ــان ق ــك  . قىلىۋاتق ــاق تهنلى ــوھىمى ئ ئهڭ م
ھۆكۈمرانالرغــا زۇلــۇم، زورلــۇق، باســتۇرۇش ۋە غاپىــل قالدۇرۇشــالر بىــلهن بىــر        
خهلقنىـــڭ ۋىجـــدانىنى بويســـۇندۇرغىلى،بهربات قىلغىلـــى بولمايـــدىغانلىقىنى 

ئــاق تهنلىــك ھۆكۈمرانالرنىــڭ قــارا تهنلىكــلهر ھهققىــدىكى ئــويالش ۋە . ىتونــۇتت
ــدە ئىنســان     ــاق تهنلىكلهرنىــڭ نهزىرى ئىشــلهش ئۇســۇلىغا تهســىر كۆرســهتتى، ئ
. ســـانالمايۋاتقان قـــارا تهنلىكلهرنىـــڭ ھهق ھوقـــۇقلىرىنى ئىتىـــراپ قىلغـــۇزدى

اتقــان  مــارتىن لــۇدىر كىــڭ قــارا تهنلىكلهرنىــڭ قــاراپ تــۇرۇپ ئىنكــار قىلنىۋ       
ــدىن    ــالدى، ئانـ ــىگه سـ ــتىنىڭ ئېسـ ــافرىقىلىقالر پۇشـ ــاۋۋال ئـ ــۇقلىرىنى ئـ ھوقـ

تۇرۇپ بېرىشـــكه چـــاقىردى ۋە بـــۇ ھوقـــۇقالرنى قـــاي نىرنىـــڭ پۇشـــتىياۋرۇپالىقال
ــۇر قىاللىـــدى ــهدىقه  . مهجبـ ــادىكى مهزلـــۇم خهلقـــلهرگه ھوقۇقنىـــڭ سـ ــۇ دۇنيـ ئـ

. سـپاتلىدى قىلىنىدىغان ئهمهس تارتىـپ ئېلىنىـدىغان نهرسـه ئىكهنلىگىنـى ئى    
ئـــۇ يهنه قـــانۇنلۇق ھوقـــۇقى دەپســـهندىگه ئۇچراۋاتقـــان بىـــر خهلـــق داۋاملىـــق  
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شــنىڭ ئورنىغــا تىــنچ جــان  ۈتۈســۈكۈتنى ئهۋزەل بىلســه، تىــنچ قارشــىلىق كۆرس 
ــا، ئ  ــنى تاللىۋالســـــ ــىز  ېبېقىشـــــ ــادىنى مۇرەسسهســـــ ــتىقـــــ تىن قوغداشـــــ

نهپىســانىيهتچىلىكنى قوغلۇشۇشـــنى ئهال بىلســه ھهمىشـــه خارلىققــا مهھكـــۈم    
  .غانلىقىدىن سۆزلهپ بهردىبولۇدۇ

ــدا    ــا تارىخىـ ــڭ ئامېرىكـ ــۇتىر كىـ ــارتىن لـ ــدە مـ ئامېرىكىلىقالرنىـــڭ نهزىرىـ
چـۈنكى ئـۇ   . مۇستهقىللىق داھىسـى جـورج ۋاشـىڭتون بىـلهن تهڭ ئورۇنغـا ئىـگه      

ش ھهرىكىتىــدىن كېــيىن ۈتۈرەھبهرلىــك قىلغــان زورلۇقســىز قارشــىلىق كۆرســ 
ىـك سىياسـىيۇنالرنىڭ تهپهككـۇرى تولـۇق     ئامېرىكا تـۈپتىن ئـۆزگهردى، ئـاق تهنل   

مهســىلهن، ئامېرىكــا سىياســىيۇنلىرى مــارتىن لــۇتىر كىــڭ  . ش ياســىدىۈرۈئۆگــ
پ باشـــقا مىللهتلهرنـــى  ۇنـــۇدەۋرىـــدىن بـــۇرۇن داشـــقازان سىياســـىتىنى قولل   

ئامېرىكانىــڭ ئاسمىالتســىيه قازىنىــدا ئېرىتىۋېتىشــنى نىشــان قىلغــان بولســا    
ــۇلى   ــاالت ئۇسـ ــىلىك سـ ــازىر تهخسـ ــۆز   ھـ ــى ئـ ــمه مىللهتنـ ــپ ھهمـ نى قوللىنىـ

ــدۇ  ــدىكى  . خاســلىقىنى ساقالشــقا دەۋەت قىلىۋاتى تهخســىلىك ســاالت ئامېرىكى
پهرقلىـــق مهدەنىـــيهتكه ئىـــگه مىللهتلهرنىـــڭ مهۋجۇدلـــۇق قىممىتىنـــى ۋە      

بۇنىڭـدا ھهمـمه مىلـلهت ئـۆز     . گهنرۈتـ ھالىتىنى ئىنتايىن ئوبرازلىق ئهكىـس ئهت 
ســاالتنى ھهرخىــل مىــۋە ئــۆز تهمــى بىــلهن  مهدەنىيىتىنــى خــۇددى تهخســىدىكى 

ئامېرىكــــا پهقهت . تهملىــــك قىلغانــــدەك ئــــۆز خاســــلىقىدا ســــاقالپ قالىــــدۇ
ــۇ      ــڭ شـ ــڭ مهدەنىيىتىنىـ ــارلىق مىللهتلهرنىـ ــاپ بـ ــى ئوينـ ــىنىڭ رولىنـ تهخسـ
ــك    ــىغا كاپالهتلىـ ــى ساقلىشـ ــلى تهمىنـ ــىغا ۋە ئهسـ ــورۇن ئېلىشـ ــىدىن ئـ تهخسـ

تنىڭ قائىدىسـى بـويىچه ئهگهر بىـر    مهسىلهن، مهن ئوقۇغـان ئۇنۋېرىسـتى  . قىلىدۇ
ــالىيىتى     ــهندۈرۈش پائــ ــى چۈشــ ــۆز مهدەنىيىتىنــ ــۇچىلىرى ئــ ــلهت ئوقۇغــ مىلــ
ئۇيۇشتۇرماقچى بولسا مهكتهپ ئىقتىساد، ئورۇن ۋە باشـقا جهھهتلهردىـن شـارائىت    

ــتىن بولۇشــى، ســانى ۋە   . يارتىــپ بېرىــدۇ ــۇ ئوقۇغــۇچىالر قايســى دۆلهت بۇنىڭــدا ئ
ــهۋەبلىك   ــقا ئهھــۋاللىرى س ــدۇ    باش ــداق چهكلىمىــگه ئۇچرىماي شــۇڭا . ھىــچ قان

ــۆرۈش       ــايرامالرنى ك ــۈمهن ب ــۈك ت ــىلهر تۈرل ــىغان كىش ــان، ياش ــدا ئوقۇغ ئامېرىكى
مهن ئامېرىكىدا ئوقۇش جهريانىـدا تۈرلـۈك بايرامالرغـا تهكلىـپ     . پۇرسىتىگه ئىگه

ــۇن        ــتىم ئۇيغ ــا ۋاق ــۆردۈم، ئهمم ــپ ك ــۈپ كېتىۋېتى ــى ئۆت ــدىم، بهزىلىرىن قىلىن
سهۋەبلىك پهقهت تـۈرك دوسـتلىرىمىز ئۇيۇشـتۇرغان بىـر نهچـچه       كهلمىگهنلىكى

  .قېتىملىق نهۋرۇزلۇق داال تامىقىغا قاتنىشىشقىال پۇرسهت تاپالىدىم
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ــدۇر    ــدارلىق بايرىمىـ ــايرام مىننهتـ ــك بـ ــاممىۋىي يهرلىـ ــدا ئهڭ ئـ . ئامېرىكىـ
ــى   ــۆرتىنجى پهيشهنبىســ ــايرىمى ھهر يىلــــى نۇيابىرنىــــڭ تــ مىننهتــــدارلىق بــ

ان بايرام بولۇپ بۇ كـۈن ئامېرىكىـدىكى مهكـتهپلهر كۈزلـۈك تهتىـل      غۇىدۈلۈئۆتكۈز
مىننهتــدارلىق بــايرىمى ئامېرىكىغــا دىنــى ئهركىنلىــك     . قىلىــدىغان كۈنــدۇر 

ــك       ــان يهرلىـ ــدە بولغـ ــۆزىگه يارىدەمـ ــڭ ئـ ــاق تهنلىكلهرنىـ ــگهن ئـ ــزدەپ كهلـ ئىـ
ئامېرىكىلىقالرغـــا مىننهتـــدارلىق بىلـــدۈرۈش يۈزىســـىدىن بهرگهن زىيـــاپىتى     

مهن تـۇنجى يىلـى بـۇ بـايرامنى مهكتىپىمىزدىكـى      . لىك كېلىـپ چىققـان  سهۋەب
ــدە     ــڭ ئۆيىـــ ــى جهرى خانىمنىـــ ــۇچىالر مۇالزىمهتچىســـ ــارالىق ئوقۇغـــ خهلقئـــ

جهرى خانىم بايرامنىـڭ كېلىـپ چىقىشـى ھهققىـدە توختۇلـۇپ      . ئۆتكۈزگهنىدىم
ن ياۋرۇپالىق ئاق تهنلىكلهرنىـڭ كېيىنكـى ۋاقىـتالردا ئـۆزىگه يـار يـۆلهكته بولغـا       

ــۆزلهپ بهك     ــانلىقىنى ســــ ــداق يوقاتقــــ ــامېرىكىلىقالرنى قانــــ ــك ئــــ يهرلىــــ
ــالنغانىدى ــوڭ    . ئهپسۇس ــدەك چ ــالد بايرىمى ــۇددى مى ــايرىمى خ ــدارلىق ب مىننهت

غان بـايرام بولـۇپ بـۇ كـۈنى ئامېرىكىـدا كىشـىلهر ئـائىلىلىرىگه جهم        ۇدۈلۈئۆتكۈز
ــاڭيۇ(، كــاۋا، قىزىلچــا، مهكه چــامغۇر  هبولــۇپ كــۇرك ــارلىقالرد) ي ىن قىلىنغــان قات

بــۇ زىرائهتلهرنــى ئهينــى چاغــدا يهرلىــك ئــامېرىكىلىقالر ئــاق  . (تامــاقالرنى يهيــدۇ
ئايـــالالر تۈرلـــۈك تامـــاقالرنى ) تهنلىكـــلهرگه قانـــداق تېرىشـــنى ئـــۆگهتكهنىكهن

پىشــۇرۇش بىــلهن بهنــت بولســا ئهرلهر يىغىلىــپ زەيتــۇن تــوپ مۇسابىقىســى        
ــدۇ ــامېرىكى   . كۆرىـ ــى ئـ ــايرامنى ھهر يىلـ ــۇ بـ ــدە  مهن بـ ــتالرنىڭ ئۆيىـ لىق دوسـ

ــۈزدۈم ــدا   . ئۆتكــ ــدارلىق بايرىمىــ ــاخىرقى مىننهتــ ــۈزگهن ئــ ــدا ئۆتكــ ئامېرىكىــ
ئايالىمنىــڭ ئۇيۇتقــان قېتىقــى ســاھپخاننىڭ ماختىشــىغا ئېرىشــىپ مېهمــانالر 

  .ئارىسىدا تالىشىپ ئىچىلگهنىدى
ــۇر      ــر ئۇيغـ ــدا بىـ ــدارلىق بايرىمىـ ــۇنجى مىننهتـ ــۈزگهن تـ ــدا ئۆتكـ ئامېرىكىـ

ۋە باشــقا شــىتاتتىكى بىــر ئۇيغــۇر قېرىنشــىمىزدىن ســوغات  كهسىپدىشــىمدىن 
ئامېرىكىــــــدىكى ئۇيغۇرالرنىــــــڭ بــــــۇ كــــــۈننى قانــــــداق . تاپشــــــۇرۇۋالدىم

غانلىقىدىن خهۋىـرىم بولمىغاچقـا ئالغـان سـوۋغىتىمغا يارىشـا ھهدىـيه       ۇدۈئۆتكۈز
كېيىنكـى مىننهتـدارلىق بايرىمىـدا مهنمـۇ     . ھازىرلىمىغىنىمغا ئۆكۈنۈپ قالدىم
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ــدىن ھ ــدىم ئال ــار قىل ــيه تهيي ــۇرالر   . هدى ــۈركلهر ۋە ئۇيغ ــدىكى ت قارىســام ئامېرىكى
ــوۋغات      ــاش س ــا ئوخش ــۈنى ئامېرىكىلىقالرغ ــايرىمى ك ــدارلىق ب ــىدا مىننهت ئارىس

ــاپتۇۇشــۇتهقــدىم قىلىــش خېلــى ئومۇمل  ــايرام ۋە  . پ ق ــته مۇشــۇنداق ب ئهمهلىيهت
ــالقىلىق رول    ــتا ھــ ــى مۇقۇمالشتۇرۇشــ ــاننىڭ كىملىكىنــ ــىمالر ئىنســ مۇراســ

مىالد بايرىمىدا سـوۋغات ئېلىـپ، بـايراملىق كىيىنىـپ چـوڭ بولغـان       . ئوينايدۇ
ــان        ــدىم قىلغـ ــوۋغات تهقـ ــدا سـ ــدارلىق بايرىمىـ ــۆزىنى مىننهتـ ــاال ئـ ــۇر بـ ئۇيغـ

. دۇچۈشــۈنۈ ئــامېرىكىلىق دوســتلىرى بىــلهن ئورتــاق كىملىكــكه ئىــگه دەپ      
دته بىـر  دادىسى بىلهن ھېيىت نامىزىغـا بارغـان ئۇيغـۇر پهرزەنـت ئـۆزىنى مهسـجى      

ســهپته تۇرغــان، قــول ئېلىشــىپ كۆرۈشــكهن، ئهركىلهتــكهن، ھېيىتلىــق بهرگهن   
مىـالد بـايرىمى ئۆتكـۈزۈپ    . ئۇيغۇر كىشىلهر بىلهن قېرىنداشـتهك ھـېس قىلىـدۇ   

ــاال ئامېرىكــان    ــۇدۇچــوڭ بولغــان ئۇيغــۇر ب ــان،   بول ــاز ئوقۇغ ــا نام ــان ھېيىتت ، قۇرب
قۇربــانلىق قوينىــڭ پــۇتىنى تــۇپراق بېشــىغا چىققــان، نهزىــرگه داخىــل بولغــان، 

ــۇر    ــت ئۇيغ ــۇپ بهرگهن پهرزەن ــۇدۇتۇت ــۇر    -90. بول ــۆرگهن ئۇيغ ــئهل ك ــالردا چهت يىل
 -2000يـــازغۇچىلىرى ئۇيغۇرنىـــڭ مۇراســـىملىرىنى قاالققـــا چىقارغـــان بولســـا،  

يىلـــالردا ئهرەب دۆلهتلىرىـــدە ئوقۇغـــان ئۇيغـــۇر ئۆلىمـــالىرى ئـــۆرپ ئـــادىتىمزنى 
ئۇيغــۇر مۇســۇلمانلىقىمىزنى شــهكىللهندۈرگهن  بىزنىــڭ . بىــدئهتكه چىقارماقتــا

ىـق، ئۈمىدسـىزلىك   رمهيلىچه ئىـزاھالپ ئارىمىزغـا تهپ   مۇراسىمالرنى ھهركىم ئۆز
ــدۇ   ــاچتى ۋە چېچىۋاتى ــۇرۇقلىرنى چ ــۇق ئ ــوقتهك  . ۋە دىلغۇلل ــى ئىشــى ي قىلغىل

تامــاقتىن كېــيىن دۇئــا قىلىــپ ئالالھقــا ھهمدۇســانا ئېيتىــدىغان ئۇيغــۇرنى        
لىمـــاالر داســـتىخاندىن گهپ قىلمـــاي قوپـــۇپ كېتىـــدىغان     بۈگـــۈنكى بهزى ئۆ

ئهمهلىيهتـــته ئۇيغـــۇرالر مىـــڭ نهچـــچه يـــۈز . ئىســـالھاتچىلىققا دەۋەت قىلماقتـــا
يىلدىن بېـرى ئۆتكـۈزۈپ كېلىۋاتقـان ئۆلـۈم نهزرىسـى، قۇربـان ھېيىـت نهزرىسـى         
قاتارلىقالرنىــڭ ئېتــى نهزىــر بولســىمۇ ئهســلىدىكى دىنــى مۇراســىم شــهكلىدىن  

ئۇيغـۇردا نهزىـر قىلىـش    . ئىـدى ه مىللىي مۇراسىمغا ئايلىنىـپ كهتـكهن   ئۇيغۇرچ
پ ۈرۈدېــگهن مهنىــگه ئۆزگــ »تامــاق تارتمــاق«ئهرەبچىــدىكى مهنىســىنى يوقۇتــۇپ 

ــدۇلئهزىزخان مهقســۇم، چىڭگىزخــان   . بولغانىــدى ــدۇقادىر دامــولالم، ئاب شــۇڭا ئاب
تهرجىمىســىنى قۇرئاننىــڭ ئۇيغــۇرچه تهپســىرىلىك (دامـولالم، زەرىــپ قارىهــاجىم  

قاتــارلىق بىــر ئهۋالد ئىســالم ئــالىملىرىمىز بــۇالرنى بىــدئهتكه      ) ئىشــلىگۈچى
ــان   ــاقچى بولمىغـ ــالھ قىلمـ ــان، ئىسـ ــۈم  . چىقارمىغـ ــدىڭكى، ئۆلـ ــا ئايـ ئاقىلالغـ
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نهزرىســىگه بارغــان ئۇيغــۇر پولــو يىگىلــى بارمايــدۇ، ھېيىــت نهزىرىســىگه داخىــل  
ــان ئۇيغــۇر يوقســۇللۇقتىن ئۇنــداق قىلمايــدۇ     بــۇالر بىرخىــل ئۇيغــۇرچه    .بولغ

مېهمانــدارچىلىق جهريــانى، مىللىــي مۇراســىم بولــۇپ ئۇيغــۇر جامائىتىنىــڭ       
ــهت ۋە    ــى مۇســتهھكهملهيدىغان پۇرس ــارلىقى، پىكىرداشــلىقى ۋە بىرلىكىن ھهمك

ئهقىــل ۋە پهزىلهتــته كامىــل بىــر ئهۋالد ئۆلىمــالىرىمىز بــۇنى بىلگهچــكه . ســورۇن
ســـىزلىكنى، نـــادانلىقنى يوقۇتۇشـــتىن ئىســـالھاتنى مائـــارىپتىن يهنـــى بىلىم

. باشــلىغان، مىللىــي ئــۆرپ ئــادەتنى بىــدئهتكه چىقىرىشــتىن باشــلىغان ئهمهس 
ــتلهرگه ئهخــالق، قائىــدە، ئىتىقــاد ۋە قېرىنداشــلىقنى ئ   ــر، ۇدۈتۈگۈپهرزەن غــان نهزى

ــى    ــدئهتكه چىقىرىــپ چهكلىگهنلىــك پهرزەنتلهرن ــورۇزلىرىمىزنى بى مهشــرەپ ۋە ن
ياشـتىن تـۆۋەن، دىنـى پائـالىيهت سـورۇنلىرىغا ئىشـتىراك        بولۇپمۇ ئون سـهككىز 

ــلىكىمىزدىن    ــي مهســ ــى مىللىــ ــىنىڭ ئىگىلىرىنــ ــدىغان كهلگۈســ قىاللمايــ
ــاراۋەر   ــلهن بـ ــتۇرغان بىـ ــدا    . يىراقالشـ ــدە تويـ ــهھهر ئىچىـ ــۇ شـ ــقهردە بولۇپمـ قهشـ

يىگىتلهرنىــڭ ئۇسســۇل ئوينىشــى بىــدئهت دەپ چهكلىنىپتــۇ، ئۇسســۇل ئوينــاپ  
. ھـازىر بىــر ئـۆيگه تىقىلىۋېلىــپ قىمـار ئوينايــدىكهن    رشــالكۆڭـۈل ئاچىـدىغان يا  

غانغا ۇدۈغانغـــا، كۆنـــدۈرۇدۈتۈگۈپهرزەنـــتلهرگه ياخشـــى يامـــاننى، تـــوغرا خاتـــانى ئ
ــوۋىالردىن قالغــان     ــانۇنلۇق يىغىلىــش ســورۇنى بولمىســا، ب ــرگه ئوخشــاش ق نهزى

 ؟بولــۇدۇمىـڭ نهچــچه يــۈز يىللىــق مهنىـۋىي مىراســنى نهدە، قانــداق ئــۆگهتكىلى   
ــادەتلهر كىشــىلهرنىڭ كىملىكىنــى بېكىتىــدۇ،    ــۆرپ ئ ــايرامالر، مۇراســىمالر ۋە ئ ب

دېـمهك، ئامېرىكىـدىكى بـايرامالر ئاللىقاچـان     . دۇۈئىزھار قىلىدۇ ۋە رۇشهنلهشـتۈر 
ــۇ يهردىكـــــى ئۇيغۇرالرنىـــــڭ كۈنـــــد  ــمىغا  ۈلۈشـــ ك ھاياتىنىـــــڭ بىـــــر قىســـ

ىمالر ۋە يوســۇنالر بــۇ بــايرامالر بىــلهن مۇناســىۋەتلىك مۇراســ . ئــايالنغىلىۋېتىپتۇ
 .ئۇيغۇر بالىالرنىڭ ئامېرىكانلىشىشىغا سورۇن ھازىرالۋېتىپتۇ
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تهرەققىــي قىلغــان دۆلهتــته ياشــاۋاتقان كىشــىلهرنىڭ تۇرمۇشــىدا بــار ھهمــمه        

ئهللهردىكـــى  نهرســه تهرەققىــي قىلىۋاتقــان يـــاكى تهرەققىياتقــا ئىنتىلىۋاتقــان     
تهرەققىـي قىلغـان ئهللهردىكـى كىشـىلهرنىڭ     . كىشىلهرنىڭ نىشانىغا ئايلىنىدۇ

ئــادەتتىكى تۇرمــۇش ئىهتىيــاجى ئۈچــۈن خىــزمهت قىلىۋاتقــان تۈرلــۈك بويــۇم ۋە   
ــا تهلپۈن  ــياالر تهرەققىياتق ــڭ ۋە   ۈئهش ــڭ، ھاالۋەتنى ــدە بايلىقنى ــڭ نهزىرى ۋاتقانالرنى

مهســىلهن، ماشــىنىلىق . دەپ قارىلىــدۇئىجتىمــائىي ســاالھىيهتنىڭ بهلگىســى  
ــىدىكى    ــاددىي تهرەققىيـــات سهۋىيىسـ ــۇ ئوخشـــىمىغان مـ بولۇشـــنى ئالســـاق، بـ
ــى     ــىلهرنىڭ چۈشهنچىســىدە ئوخشــىمىغان مهنىلهرن ــاۋاتقان كىش ــلهردە ياش دۆلهت

بـۇ  «تۈركىيهدىكى چېغىمـدا تـۈركىيهگه يېڭـى كهلـگهن بىـر دوسـتۇم       . بىلدۈرىدۇ
 »لتـــۇرۇپ ئـــۆزىنى پۇلـــۇم يـــوق دەيـــدىكهنتـــۈركلهر شهخســـىي ماشىنىســـىدا ئو

مهنــچه بــۇ ۋەتهنــدىكى بــاي كهمبهغهللىكنىــڭ بهلگىســى بولغــان      . دېگهنىــدى
ئهگهر ماشىنىسـى بولۇشــنى  . ماشـىنىلىق بولۇشـنى چهتــئهلگه تهدبىقلىغـانلىق   

بايلىقنىــڭ بهلگىســى دەپ تونۇشــقا تــوغرا كهلســه ئامېرىكىــدا كهمــبهغهل ئــادەم  
يـاتى ئارقىـدا يـاكى تۇيۇقسـىز بېيىغـان دۆلهتـلهردە       تهرەققى. يوق بولـۇپ چىقىـدۇ  

ــكهنگه     ــىلهر ئېرىشـ ــى كىشـ ــكهن ئهللهردىكـ ــا كهتـ ــا ئالغـ ــىلهر تهرەققىياتتـ كىشـ
ــاددىي، جهمىيىتىـــ ،يـــۇ-ئېرىشـــىش ئۈچـــۈن تىرمىشـــىدۇ دە شـــۇنىڭغا مـــاس مـ

ــۋىي شــارائىت ھازىرالنغــانمۇ  ــوق دېگهننــى ئويالشــمايدۇ -ئىجتىمــائىي ۋە مهنى . ي
ــته، ماشــىن ــولالر   ئهمهلىيهت ىلىق بولــۇش يېڭىــدىن مودىغــا ئايالنغــان جــايالردا ي

ــدا    ــوختىتىش مهي ــىنا ت ــىز، ماش ــتاڭ ۋە ئۆلچهمس ــاش  قىس ــىز، قاتن نلىرى يېتهرس
ئىتىبارسىز، ماشىنىلىقالر ساپاسـىز بولغاچقـا بىـر قىسـىم كىشـىلهر       قائىدىسى

ــىلىرىدەك    ــلهر كىشـ ــان ئهلـ ــي قىلغـ ــلهن تهرەققىـ ــېتىۋاالللىغان بىـ ــىنا سـ ماشـ
  .ىق بولۇشنىڭ ھوزۇرنى يهنىال سۈرەلمهيدۇماشىنىل
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ئامېرىكىدا ماشـىنا ھهيـدەش قورامىغـا يهتكهنلىكنىـڭ، مۇسـتهقىللىقنىڭ،      

ئامېرىكىـدا بالىالرنىـڭ ئهڭ   . خۇسۇسى ھاياتنىـڭ باشـالنغانلىقىنىڭ بىشـارىتى   
ياشــتىن كېــيىن  16چــۈنكى بــالىالر . گه كىــرىش ئىــكهن 16ئــارزۇ قىلىــدىغىنى 

ئـامېرىكىلىقالر ئـادەتته بىـر    . ىشلهشـكه يـول قويۇلىـدىكهن   ماشـىنا ھهيـدەش ۋە ئ  
بىــر يهرگه بارمــاقچى . ئادەمنىــڭ ھايــاتىنى ماشىنىســىز تهســهۋۋۇر قىاللمايــدىكهن

بولـــۇپ يـــول ســـورۇغانلىرىمدا ئـــامېرىكىلىقالر مېنـــى ماشـــىنىلىق تهســـهۋۋۇر  
دەپ  »ئىككـــى مىنۇتتـــا بارىســـهن يـــاكى بهش مىنۇتتـــا بارىســـهن«قىلىۋېلىـــپ 

ــا ــۇ  «. تتىقويۇش ــام بولغۇدەكق ــپال بارس ــرىم    »مېڭى ــدا يې ــويالپ ماڭغىنىم دەپ ئ
ئامېرىكىلىقالرنىـڭ ماشـىنغا بولغـان سـهۋدالىقى     . سائهتته ئاران يېتىپ بارىمهن

ماشــىنىنى قىــز بــالىنى چاقىرغانــدەك ئــۈچىنجى شــهخىس ئايــاللىق شــهكلىنى  
ته بىـــر ئـــامېرىكىلىقالر ئـــادەت. ئىشـــلىتىپ چاقىرغانلىقىـــدىمۇ ئىپادىلىنىـــدۇ

بىـــرىگه باشـــقا نهرسىســـىنى بېرىـــپ تۇرۇشـــى مـــۇمكىن ئىـــكهن، لـــېكىن        
ــدىكهن  ــارىيهتكه بهرمهيــ ــىنى ئــ ــىڭىز  . ماشىنىســ ــپ قالســ ــوتقا بېرىــ ئهگهر ســ

ــى  ــڭ كۆپىنچىســ ــوتقا   نىئولتۇرغانالرنىــ ــهۋەبلىك ســ ــدەش ســ ــىنا ھهيــ ڭ ماشــ
كۆپىنچىســى يــاكى ســۈرئهتنى ئاشــۇرىۋەتكهن يــاكى . تارتىلغــانلىقىنى بايقايســىز

ــپ     تاسمى ــۇرۇن مېڭى ــراق يېنىشــتىن ب ــىل چى ــاكى يېش ــان ي ســىنى باغلىمىغ
  .تاشلىغان بولۇپ چىقىدۇ

ئامېرىكىــدەك ماشــىنا شــۇنچه ئومۇمالشــقان دۆلهتــته قاتنــاش ھادىسىســىدە  
. قازا قىلغانالرنىڭ پهۋۇقۇالددە ئازلىقى كىشـىنى ھهيـران قىلىـدۇ ۋە سـۆيۈندۈرىدۇ    

يانىــدا قاتنـــاش  ريىـــل جه مهســىلهن، مهن تۇرغــان الۋرېـــنس شــهھرىدە ئىككــى    
ــدىم     ــى ئاڭلىمىـ ــڭ خهۋىرىنـ ــۇ ئادەمنىـ ــۆلگهن بىرمـ ــىدە ئـ ــڭ . ھادىسىسـ بۇنىـ

ــىز    ــىلهرنى ئۈنســـ ــدا كىشـــ ــدىنىڭ ئامېرىكىـــ ــپ ۋە قائىـــ ــهۋەبىنى تهرتىـــ ســـ
ــر  . باشــقۇرااليدىغانلىقىدىن ئىــزدەش مــۇمكىن  ــگه قايتىــپ كــۆردۈمكى، بى ۋەتهن

دىن تـۆرت ئـادەم قاتنـاش    ئاي ئىچىدە بىزنىڭ ناھىيىدىن، بىزنىڭ تۇغقانالر ئىچىـ 
ئامېرىكىـدا كىشـىلهرنىڭ ماشـىنالىق بولۇشـى بىـلهن      . ھادىسىسىدە قازا قىلدى
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ۋەھــالهنكى . ش ســۈرئىتى ئوخشــاش بولغــان ۇشــۇقاتنــاش قائىدىســىنىڭ ئومۇمل
ــر قىســـىمالردا ئومۇمالشـــقان بىـــلهن قاتنـــاش    بىـــزدە ماشـــىنالىق بولـــۇش بىـ

ىــش ئېڭــى تېخــى ھېچكىمــدە    ئــايه قىل ىقائىدىســىگه ھهرقانــداق شــارائىتتا ر  
تۈزۈلمىســـى كىشـــىلهرنى تۈزۈمـــدىن، قانۇنـــدىن  جهمىـــيهت. شـــهكىللهنمىگهن

غـــان قىلىـــپ قويغاچقـــا كىشـــىلهر  ۇدۇئهمهس باشـــلىقتىن، ئىجراچىـــدىن قورق
ئـاقىۋەتته  . غـان بولـۇپ قالغـان   ۇدۇقاتناش قائىدىسـىدىن ئهمهس سـاقچىدىن قورق  

ناشــقا مهســئۇل ســاقچى قاتنــاش قات. ســاقچى يــوق يــولالردا ھادىســه چىقىــۋەرگهن
، قائىـدىنى ئومۇمالشـتۇرۇش ئۈچـۈن ئهمهس يـانچۇقى ئۈچـۈن      قوغـداش تهرتىبىنى 

ــان    ــا ئايالنمىغ ــش ئاڭلىقلىقق ــاش قائىدىســىگه ئهمهل قىلى . ئىشــلىگهچكه قاتن
  .نهتىجىدە قاتناش ھادىسى كۆپۈيۈپ كهتكهن بولۇشى مۇمكىن

نىڭ ئـاتلىق چارالشـلىرى   ۋاشىڭتونغا ساياھهتكه بارغـان چېغىمـدا سـاقچىالر   
ۋالغان ۇشـ ۇئاتلىق ساقچىنىڭ ئهتراپىغـا بـالىالر توپل  . ئىدىدىققىتىمنى تارتقان 

سوراشتۇرۇشـۇمچه  . ئىـدى بولۇپ ئات ھهققىـدە قىـزغىن پاراڭغـا چۈشـۈپ كهتـكهن      
ئامېرىكىــدا . ئامېرىكىــدا بالىالرنىــڭ ئارىســىدا ئاتقــا ھېرىســمهنلىك يــايغىنكهن 

قىزىمنىـــڭ . زىتى ۋە پۇرســـىتىگه ئېرىشــهلهيدىكهن بــايالرال ئــات بـــېقىش ئىجــا   
دوســــتلىرى ئىچىــــدە ئاتقــــا ئــــامراقالر كــــۆپ بولغــــاچقىمىكىن قىزىمنىــــڭ 

بىـر يىلـى يېڭـى يىللىـق سـاياھهت      . ئىـدى ئويۇنچۇقلىرى ئىچىدە ئات ئهڭ كۆپ 
ــهھهر       ــڭ شـ ــۇلغان خادىكالرنىـ ــات قوشـ ــپ ئـ ــهھرىگه بېرىـ ــانزاس شـ ــۈن كـ ئۈچـ

-90. رۈپ شـــۇنداق ســـۆيۈنۈپ كهتـــتىمكوچىلىرىـــدا مېڭىـــپ يـــۈرگىنىنى كـــۆ
بهلكىـم بهزىلهرنىـڭ كـۆزىگه بـۇ     . ئىدىيىلالرغىچه قهشقهردە شۇنداق خادىكالر بار 

مهينهتلىك مهنبهسـى، قاالقلىقنىـڭ بىشـارىتى، زامـانىۋىيلىقتىن يىراقلىقنىـڭ      
ــدى   ــان بولغىي ــۇپ تۇيۇلغ ــقهر   . بهلگىســى بول ــرى قهش شــۇنداق، ئهپسۇســلۇق يې

ــۈر   ــپ ي ــدا مېڭى ــى دەپ   كوچىلىرى ــىزلىكنىڭ بهلگىس ــادىكالر تهرەققىيس گهن خ
كانزاس شـهھرىدە پهيـدا بولسـا قـاالقلىق      -دۇ، ئهمما بۇ خادىكالر ئامېرىكىداۇتونۇل

ھهتتـــــا قهشـــــقهردىكىنى قـــــاالقلىق دەپ تونۇغـــــان كىشـــــىلهر . تۇيۇلمايـــــدۇ
ــچه ئۇيالماســتىن مهدھىيهلهشــكه باشــاليدۇ   ــر قهۋم . ئامېرىكىدىكىســىنى قىل بى

ــۇپ   قـــاالق دەپ  ــاالقلىق بولـ ــۆزىگه قـ ــا ھهمـــمه نهرسىســـى خهقنىـــڭ كـ تونۇلسـ
ئهڭ خهتهرلىـك يېـرى مهزكـۇر خهلقمـۇ شـارائىت سـهۋەبىدىن ئوتتۇرىغـا        . دۇۈكۆرۈن

ــاالقلىق دەپ چۈش   ــىزلىقلىرىنى قــ ــۈك ئىمكانســ ــان تۈرلــ ــكه ۈنۈچىقىۋاتقــ شــ
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مهن ئامېرىكىلىقالرنىــڭ ماشــىنىغا . دۇ ۋە شــۇنداق ئويالشــقا باشــاليدۇئۈگۈتۈلــۈ
ــمهن  بولغــ . ان قىزغىنلىقىنــى ئاتقــا بولغــان ســهۋدايىلىقنىڭ داۋامىمىكىــن دەي

چۈنكى ئامېرىكىلىقالر ئاتقا ئامراقلىق قىلىـپ قىزالرغـا ئىشـلهتكهن سـۆزلهرنى     
  .لهرنى ئىشلىتىدۇسۆزئىشلهتكهنگه ئوخشاش ماشىنىغىمۇ شۇنداق 

، مهنچه ئامېرىكىلىقالرنىڭ ماشىنىسى ئۇالرنىڭ نهزەرىـدە ئـۆي، ئىـچ پۇشـقى    
ئۇالر ماشىنىدا ئۆزىنى پىيـادە ماڭغانـدىمۇ بهكـرەك بىـخهتهر     . ئهرمهك ۋە ھهمراھتۇر

ئامېرىكىـدا ماشـىنىدىن چۈشـمهي تـۇرۇپ بانكـا پۇلدانىـدىن پـۇل        . ھىس قىلىدۇ
، تهييـار تامـاق سـاتىدىغان دۇككـانالردىن تامـاق، قهھـۋە ۋە باشـقا        بولـۇدۇ ئالغىلى 

ــالغىلى  ــورۇنالر ماشـــىنىلىقالر ئۈچـــۈنال بۇنـــداق . بولـــۇدۇيىمهكلىكلهرنـــى ئـ ئـ
. اليىههلهنگهن بولـۇپ پىيادىلهرنىـڭ بولـۇش ئىهتىمـاللىقى نهزەرگه ئېلىنمىغـان     

ئامېرىكىلىقالر ماشىنىنى قاتنـاش قـورالى سـۈپىتىدە ئهمهس كۆڭـۈل ئـېچىش ۋە      
ــلىتىدۇ   ــۈپىتىدىمۇ ئىشــ ــى ســ ــيه ئهسلهھهســ ــازىر  . تهنتهربىــ ــته، ھــ ئهمهلىيهتــ

غان ماشـىنا مۇسابىقىسـى بـۇرۇنقى ئـات بهيگىسـىنىڭ      ئامېرىكىلىقالردا مودا بول
الرنـــى باشـــتىن »تهرەققىيـــات«جاھـــان ئاتـــالمىش . داۋامـــى بولۇشـــى مـــۇمكىن

ــ   ــدەك تۇيۇلــ ــۈرۈپ كهتكهنــ ــۈرۈپ بهك ئۆزگــ ــۆزگهرگىنى  ۇكهچــ ــالهنكى ئــ دۇ، ۋاھــ
مىســــالهن، . ئىنســــاندىكى ئــــاڭ ئهمهس تۇرمۇشــــتىكى تۈرلــــۈك ۋاســــتىلهردۇر

ــات بهي  ــۇرۇنقى ئ ــدا ب ــابىقه   ئامېرىكى ــازىرقى مۇس ــا ھ ــڭ ئورنىغ گىســىدىكى ئاتنى
  .ماشىنسى ئالماشقان خاالس

ئوتتـۇرا ئاسـىيا ۋە   . ئامېرىكىلىقالرغا ئوخشاش ئۇيغۇرالرمـۇ ئاتخۇمـار مىلـلهت   
شىمالى ئاسىيانى ئاتلىق كېزىـپ يـۇرت سـورىغان، شـهھهر قۇرغـان، بـازار ئاچقـان        

. لغـا ئـۆگهتكهن مىللهتتـۇر   ئهجداتلىرىمىز دۇنيا تارىخىـدا تـۇنجى بولـۇپ ئـاتنى قو    
ــۇر يېزىلىر ــۇ ئۇيغــ ــھېلىمــ ــات قىلىــــپ  ىــ ــۋىقنى ئــ ــال چىــ دا بالىالرنىــــڭ تــ

ئهمهلىيهتـــته، ئۇالرنىـــڭ ھاياتىـــدا ھـــازىر . بولـــۇدۇئويناۋاتقـــانلىقىنى كـــۆرگىلى 
ئېشهك ياكى موتوتسىكىلىت ئاتقا قارىغاندا بهكرەك كـۆزگه چېلىقـارلىق، ئهممـا    

اقلىقى ئۇالرغا ئـۇدۇم بولـۇپ سـىڭگهچكه شـۇ     بوۋىلىرىمىزنىڭ ئاتقا بولغان مۇشت
ــپ     ــىكىلىت قىلىـ ــاكى موتۇتسـ ــهك يـ ــۋىقنى ئېشـ ــال چىـ ــدا تـ ــهبىلهر جېنىـ سـ
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ــدۇ ــاغ . ئوينىمايـ ــدا بـ ــۇر ھاياتىـ ــۈنكى ئۇيغـ ــز-بۈگـ ــودا  -ۋاران، ئېتىـ ئېرىـــق ۋە سـ
ئاساسلىق ئورۇندا تۇرۇۋاتقان بولسـىمۇ چـارۋۇچىلىق ھاياتىنىـڭ نىشـانى بولغـان      

قهشقهرگه قايتقانـدىن كېـيىن كوچـا كـوي، يېـزا      . يوق ئاتخۇمارلىق سۇسلىغىنى
مهھهللىــلهردە ئــات دىــدارىنى كــۆرۈپ باقمــاي كالالمغــا ئۇيغــۇرالر ھــايۋانالرنى        
قاتناش ۋە ئىشـلهپچىقىرىش ۋاستىسـى قىلىشـتىن قـول ئـۈزگهن بولسـا كېـرەك        

بىـر كـۈنى بىـر دوسـتۇم بىـلهن پاراڭلىشـىپ ئولتـۇرۇپ        . دەپ ئويالپ قالغانىـدىم 
ــر يهدە ئـــوغالق  . نىـــڭ گېپـــى چىقىـــپ قالـــدى ئوغالق ئۇنىـــڭ ئېيتىشـــىچه بىـ

بولغاننىـڭ خهۋىـرى چىقىـپ بولغــۇچه قهيهرلهردىنـدۇر يـۈزلىگهن ئـاتلىقالر پهيــدا       
بۈگــۈنكى ئۇيغــۇرالردا ماشــىنا ۋە موتۇتســىكىلىت قىزغىنلىقىنىــڭ  . كهنبولــۇدۇ

ــدە    ــىز دەرىجىـ ــۇربهتكه ئۇيغۇنسـ ــادىي قـ ــى ئىقتىسـ ــۈپئهمهلـ ــى  كۈچۈيـ كېتىشـ
بـۇ ئهھـۋال تـۈركىيه تۈركلىرىـدىمۇ     . يغۇرالرنىڭ ئاتخۇمارلىقىنى مهنـبه قىلغـان  ئۇ

  .شۇنداق
ــارتۇق     ــۈز يىلــدىن ئ ــورنىنى ماشــىنا ئېلىشــقا ي ــامېرىكىلىقالردا ئاتنىــڭ ئ ئ

ئۇيغۇرالردا بۇ جهريـان يهنـى ئـات ئېشـهكلهرنىڭ     . ۋاقىت كهتكهن بولۇشى مۇمكىن
. لىشـى بهكمـۇ تېـز تامامالنـدى    ئورنىنى مـاتورلۇق قاتنـاش ۋاسـتىلىرىنىڭ ئىگى   

ــارۋا    -90 ــدا ھ ــدا، غۇلجــا بازارلىرى ــدا، خــوتهن يېزىلىرى يىلــالردا قهشــقهر كوچىلىرى
ســۆرەپ چاپچىــپ يــۈرگهن ئاتالرنىــڭ ئــورنىنى ھــازىر تۈرلــۈك موتوتســىكىلىت ۋە  

ــايلىرى ئىگىلىــدى   ــارغۇدەك كارن ئاڭلىشــىمچه جوڭگــۇ . ماشــىنىنىڭ قــۇالقنى ي
ــىكى  ــوڭ مۇتۇتسـ ــويىچه ئهڭ چـ ــكهن بـ ــاركهنتته ئىـ ــازىرى يـ ــدا . لىت بـ ئامېرىكىـ

شـــى،  ۇشۇئاتلىقالرنىـــڭ ماشـــىنىلىق بولـــۇش جهريـــانى مائارىپنىـــڭ ئومۇمل    
تۈزۈمنىڭ مۇكهممهللىشىشى، قانۇننىـڭ مۇپهسسـهللىكى بىـلهن مـاس قهدەمـدە      

دە مــاتورلۇق قاتنــاش ۋاســتىلىرىنىڭ جهمىيىتىــۋاھــالهنكى ئۇيغــۇر . تامامالنــدى
شــلهردىن مۇستهســنا زامانىۋىيلىقنىـــڭ   ۈرۈس ئۆزگشــى يۇقــارقى مــا   ۇشۇئومۇمل

كىشـىلهر پىيـادە   . بهلگىسى سـۈپىتىدە بىـر قـانچه يىلـدىال ۋۇجۇدقـا كهلتۈرۈلـدى      
ــڭ، قائىــدىنىڭ،        ــالردا بىلىــنمىگهن قانۇننى ــپ ياشــىغان يىل ــاكى ئــات مىنى ي
ــورنىنى    تهرتىپنىــڭ مــوھىملىقى ۋە تۈزۈمنىــڭ كهمتــۈكلىكى ئهمــدى ئاتنىــڭ ئ

ياۋرۇپـا، ئامېرىكـا،   . ى ماشـىنا ئالغانـدا بىلىنشـىكه باشـلىدى    موتۇتسىكىلىت ياك
ــدىغان    ــانلىقنى ئىگىلهيـ ــىنىلىقالر كـــۆپ سـ ــارلىق ماشـ ــورىيه قاتـ ــاپۇنىيه، كـ يـ
ــڭ      ــلهن ئۇالرنى ــان بى ــىنىالرنى ســېتىۋالغىلى بولغ ــلهنگهن ماش ــلهردە ئىش دۆلهت
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ــىپ،     ــدە پىرىنس ــۈك قائى ــهكىللهندۈرگهن تۈرل ــدا ش ــۇش جهريانى ماشــىنىلىق بول
ــان ــدى   ق ــاي قال ــارلىقلىرىنى ســېتىۋالغىلى بولم ــۈزۈم جهھهتتىكــى ئىلغ . ۇن ۋە ت

ئــااليلۇق، قانۇنغــا پۇلــدارمۇ، ھوقۇقــدارمۇ ئوخشــاش ئهمهل قىلىــدىغان بىــر يهردە   
ــىدۇ     ــارائىتقا ئېرىش ــدىغان ش ــىز ئىجراقىلىنى ــىمۇ مۇرەسسهس ــاش قائىدىس . قاتن

ــانال ئومۇمل    ــى ئاس ــاش قائىدىس ــلهن قاتن ــۇنىڭ بى ــىدۇ، نهتىجۇش ــاش  ش ــدە قاتن ى
ئهمهلدارنىڭ نوپـۇزى، پۇلـدارلنىڭ پـۇلى قـانۇننى     . ھادىسىلىرىمۇ تهبىئىي ئازاليدۇ

پايخـــان قىلىـــدىغان جايـــدا قاتنـــاش قائىدىســـىنى ئومۇمالشـــتۇرۇش مـــۇمكىن  
ــاراپ      . ئهمهس ــاالھىيىتىگه ق ــڭ س ــق قىلغۇچنى ــدىلهر خىالپلى ــۇ قائى ــۈنكى ب چ

ــدۇ   ــۈرۈپ تۇرى ــپ، ئۆزگ ــاش قا . ئېگىلى ــدە قاتن ــش  نهتىجى ــىگه ئهمهل قىلى ئىدىس
ــ ــپ    جهمىيهت ــا ئايلىنى ــىنىڭ ئاڭلىقلىقىغ ــر كىش ــا، ھهر بى ــاق كهيپىياتق ته ئورت

  .پ كېتىدۇىۋەتته قاتناش ھادىسىسىمۇ كۆپۈيۈئاق. كېتهلمهيدۇ
مهن ئامېرىكىـــدا ھهر قېـــتىم ماشـــىنىلىقالرنىڭ ھىـــچ بىـــر ئـــادەم، ھهتتـــا 

اراپ يېـرىم مىنـۇتتهك   قىزىل چىراقمۇ يوق دوقمۇشـالردىمۇ توختـاپ ئهتراپىغـا قـ    
ــانلىقىنى   ــدەپ مېڭىۋاتقـ ــىنى ھهيـ ــدىن ماشىنىسـ ــتۇرۇۋېتىـــپ ئانـ دە كۆرگۈنۈمـ

قاتنـاش  “«بىـر جـۈمه كـۈنى خاتىـپ     . ۋەتهندىكى بىر تهبلىغنى ئهسلهپ قالىمهن
ساقچىســىنى كۆرگهنــدە يېــرىم كىلــومېتىر نېرىــدىن قورقۇشــقا باشــاليمىزيۇ       

اش ساقچىســىنىڭ جهرىمانىســى ئــالالھتىن نېمىشــقا قورقمــايمىز؟ ئهجهبــا قاتنــ 
ــىمىكهن؟  ــى نىس ــڭ جازاس ــدى »نهق، ئالالھنى ــىرى كۆپ. دېگهنى ــان ۈيۈكۈنس ۋاتق

قاتنــاش قازالىرىنىــڭ بىــر ئــادەمگه ئــۈچتىن ئــارتۇق ماشــىنا تــوغرا كېلىــدىغان   
ــۇرتلىرىمىزدا كىشــىنى چۆچۈتكــ   ــدا ئهمهس ي ــگه يېتىشــى  ۈئامېرىكى دەك دەرىجى

دا تهھلىـل قىلىـپ ئۆتكهنـدەك    ىـ رۇىـز يۇق بۇنىڭـدا ب . كىشىنىڭ باغرىنى ئېزىـدۇ 
ئۇنـدىن باشـقا ئىچكـى مهنىـۋىي سـهۋەبلهرمۇ      . نۇرغۇن تاشقى، مـاددىي سـهۋەپ بـار   

غــان بولۇدۇلى ۈغــان مهئىيشــهت، كۆرگــبولۇدۇمهســىلهن، كــۆرگىلى . يــوق ئهمهس
ــ ــونترول، كۆرگـ ــى كۆرگـــ بولۇدۇلى ۈكـ ــىلهرنىڭ قهلبىنـ ــۇنچ كىشـ ــان قورقـ لى ۈغـ

ــدىن  بولمايـــدىغان ئالالھنىـــڭ م ــى ۋە ئهمىـــر مهرۇپلىرىـ هرھىمىتـــى، مهغپىرىتـ
ــتۇرۇۋەتتى ــلهن تهڭ ســىڭدۈرۈل    . يىراقالش ــا ســۈتى بى غان تهربىيىــدىن ۇدۈبــۇ ئان
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مهنـچه ھهر قانـداق كـۆرۈنمهس    . مهھرۇم قېلىش سهۋەبىدىن تېخىمـۇ ئېغىرلىـدى  
. قانۇندىن قورققان ئـادەمگه كـۆرۈنمهس ئـالالھتىن قورقۇشـنى ئـۆگهتمهك ئاسـان      

الالھتىن قورقۇشنى بىلـگهن مىلـلهت كـۆرۈنمهس قـانۇنغىمۇ ئهمهل     كۆرۈنمهس ئ
ــان قىالاليــدۇ  تهربىــيه ئىنســانغا بۇنىــڭ خالىغــان  . قىالاليــدۇ ۋە ھهركىتىــدە ناماي

ــى ئ ــ ۈگۈبىرىنـ ــى ئـ ــه يهنه بىرىنـ ــكه توختۈتهلىسـ ــدۇۇگهتمهك تهسـ ــداق . مايـ بۇنـ
ىزچىــل تهربىــيهگه مــاس ھالــدا ئالالھنىــڭ بۇيرۇغانلىرىغــا ئهمهل قىلغــانالر ئ     

غـان، بۇنىـڭ   بولۇدۇخۇشاللىققا ئېرىشىدىغان، پايدا ئالىدىغان، ھـۆرمهتكه سـازاۋەر   
كىشــىلهر . غــان شــارائىت ھازىرلىنىشــى كېــرەكبولۇدۇئهكســىنى قىلغــانالر خــار 

ئۆزلىرىگه قورقۇنچ، قىيناق، تهھـدىت، ۋەسۋەسـه ۋە ئـازغۇنلۇق سـېلىۋاتقانالرنىڭ     
ــۈچ   ــر كــ ــچ بىــ ــىنى ھىــ ــى ۋە مۇرەسسهۋە نوپۇزنىــــڭ دەجازاســ ــىسىخلىســ ز ســ

. تارتىۋاتقانلىقىنى ھىس قىالاليدىغان، كۆرەلهيـدىغان موھىتقـا ئېرىشىشـى زۆرۈر   
ــدىن     ــىدىن ئهمهس قانۇنــ ــانۇن ئىجراچىســ ــان قــ ــدىال ئىنســ ــۇنداق بولغانــ شــ

ۋاتقـان  ۈيۈشۇنىڭ بىلهن قاتنـاش ھادىسىسـى سـهۋەبىدىن كۆپ   . بولۇدۇغان ۇدۇقورق
 .يېتىملهرمۇ شهكسىز ئازىيىدۇ-ئۆلۈم
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ئامېرىكىغا بېرىپ تـۇنجى قېـتىم ھهيـران قـالغىنىم كىشـىلهرنىڭ ۋاقىـت       
ئامېرىكىلىقالرنىــڭ . ھهققىــدىكى چۈشهنچىســىنىڭ نهقهدەر ئېنىقلىقــى بولــدى

ــۇ        ــۇپ ب ــان بول ــق ئايرىلغ ــۇ قهدەر ئېنى ــى ش ــىي ۋاقت ــى ۋە خۇسۇس ــزمهت ۋاقت خى
سـىنى باشـقىالرنىڭ رۇخسهتسـىز ئىشلىتىشـىگه     ئىككى ۋاقىتنىـڭ ھىـچ قايسى  

ــدىكهن ــول قويماي ــلهن    . ي ــا ئهڭ تهســىر قىلغــان ســۆھبهت مهن بى ــۇ ھهقــته ماڭ ب
مهن ئــارزۇ قىلغــان دەرســلهر بىــلهن . ت مۇدىرىنىــڭ ئارىســىدا يــۈز بهردىېــكۇلتفا

مهن تاللىمىسام بولمايدىغان دەرسـلهرنىڭ ۋاقتـى دوقۇرۇشـۇپ قالغـان بولـۇپ بـۇ       
مـۇدىر بىـر قـانچه    . ئىـدى بىلهن مهسلهھهتلىشىشكه تـوغرا كهلـگهن   ھهقته مۇدىر 

ــدى     ــۈپ قوي ــۆزۈمگه قــاراپ كۈل ــپ ك ــپ بېرى ــداق قىلىشــىمنى  . تهكلى مهن قان
ــاپتىمهن  ــۇپ ق ــمهي ئويلۇن ــڭ   «. بىلهل ــېلهلمىگهن بولســاڭ، مېنى ــا ك ــر قارارغ بى

ئىشخانامدا ۋاقتىمنى ئېلىپ ئويالنمـاي، قايتىـپ ئۆزۈڭنىـڭ ۋاقتىـدا ئويالنسـاڭ      
ــۆزۈمنى تولىمــۇ بىــئهپ ھــېس قىلــدىم  »انــداق؟ق شــۇندىن كېــيىن . دېگهنــدە ئ

ئـــۇالر ھهر . ئامېرىكىلىقالرنىـــڭ ســـۆھبهتلىرىگه دىقـــقهت قىلىـــدىغان بولـــدۇم 
قانـــداق چاغـــدا بىـــر ئىشـــنى قىلغـــان بولســـا قـــانچه ســـائهت ســـهرپ قىلىـــپ   

بىـر قېـتىم مهن بىـر كـۈن سـهرپ      . پۈتكۈزگىنى ھهققىدە دېيىشـنى ئۇنۇتمـايتتى  
. لىــپ بىلهلمىــگهن بىــر مهســىلىنى يهنه بىــر ساۋاقدىشــىمدىن ســوراپتىمهن  قى

بىر مهسىله ئۈچۈن بىر كۈن سهرپ قىلغىنىم ئۇنىڭغـا تولىمـۇ ھهيـران قـاالرلىق     
م ۈرۈئۇسـۇلۇمدىكى نـامۇۋاپىقلىق سـهۋەبىدىن بۇنـداق كۈنلـ      ئۈگۈنـۈش . (تۇيۇلدى

ــۆپ   ــى ك ــدىخېل ــتهئى ــى ۋاق ) ، ئهمهلىيهت ــڭ خۇسۇس ــلهن  ئوقۇتقۇچىالرنى ــى بى ت
دىـن  8خىزمهت ۋاقتـى شـۇ قهدەر ئېنىـق ئاجرىتىلغـان بولـۇپ ئهتىگىنـى سـائهت        

كهچ سـائهت بهشـكىچه بولغــان ۋاقىتـتىال ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ئېلخهتلىـرىگه جــاۋاپ     
قالغـان ۋاقىتلىرىـدا ھهم شـهنبه يهكشـهنبه ۋە     . ن قوبـۇل قىالتتـى  ىپـۇ يازاتتى، تېل
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سـىۋەتلىك ھهرقانـداق سـۇئالالرنى    تهتىل كۈنلىرىدە مهكـتهپ يـاكى دەرسـكه مۇنا   
  .جاۋاپسىز قالدۇراتتى

ــا      ــلىق ئورۇنغ ــنى ئاساس ــت تىجهش ــتا ۋاقى ــداق ئىش ــامېرىكىلىقالر ھهرقان ئ
ــاتتى ــى تىجهشــكه    . قوي ــڭ ۋە باشــقىالرنىڭ ۋاقتىن ــدا ئۆزىنى ــر ئىشــنى قىلغان بى

دەســلهپ بارغــان كۈنلىرىمــدە ئوقۇتقۇچىلىرىمغــا . ئاالھىــدە دىقــقهت قىلىشــاتتى
بۇنىغــۇ بىرســى ئهســكهرتمىدى، ئهممــا  . يوللىســام مــاۋزۇ قويمــاپتىمهنئــېلخهت 

باشـــقا ئـــامېرىكىلىقالر بىـــلهن بولغـــان ئـــاالقهم قويۇقالشـــقانچه خهتـــكه مـــاۋزۇ  
ــش     ــر ئىــ ــدىغان بىــ ــراپ قىلىــ ــى ئىســ ــڭ ۋاقىتىنــ ــلىقنىڭ خهقنىــ قويماســ

چــۈنكى خهتــكه مــاۋۇزۇ . ئىكهنلىكىنــى بايقــاپ بــۇرۇن قىلغانلىرىمغــا ئۆكۈنــدۈم 
اندا شۇ خهتنىڭ دەرھال جاۋاپقـا اليىـق يـاكى ئهمهسـلىكىنى، موھىملىـق      قويۇلغ

ــنى      ــى ھهم ئىش ــت تىجىگىل ــوالتتى، ھهم ۋاقى ــى ب ــاراپال بىلگىل ــىنى ق دەرىجىس
ــوالتتى  ــاقتۇرغىلى بـ ــاقالنغان   . ئـ ــدا سـ ــته كومپىيوتىرىمـ ــا كهلمهسـ ئامېرىكىغـ

قىــدە غـانلىقى ھهق بولۇدۇھـۆججهتلهرگه قانـداق ئىســىم قويسـام تېپىشـقا ئاســان     
گهنــدىن كېـــيىن ھهرقانـــداق  لپهقهت ئويالنمىغــان ئىكهنـــمهن، ئامېرىكىغـــا كه 

ئىش قىلماقچى بولسام مهنمـۇ ئۆزەمنىـڭ ۋە باشـقىالرنىڭ ۋاقتىنـى ئالمايـدىغان      
  .ئۇسۇلالرغا ئادەتلهندىم

بىــــر كــــۈنى مىــــززورى شــــىتاتىدىن قايتىــــپ كېلىۋېتىــــپ ماشــــىنىڭ  
يولـدا قۇمــدەك  . يـران قالغــانتىم ئهينىكىـدىن ئىختىيارســىز كهيـنىمگه قــاراپ ھه  

نـاۋادا بىـرەر ماشـىنا    . سـهلدەك ئېقىۋاتـاتتى   ،كۆپ ماشىنىالر مېڭىۋاتـاتتى ئهمهس 
ســـۈرئىتىنى تۇيۇقســــىز ئاستىالتســــا كهينىدىكىســــى كېلىــــپ ئۈسســــىمهي  

ــايتتى ــق     .قالم ــېڭىش ئېنى ــومېتىردىن م ــانچه كېل ــائىتىگه ق ــدا س ــۇ يول ئهگهر ب
قىلىــپ اليىههلهنمىــگهن بولســا ماشــىنىالر  بېكىــتىلمىگهن بولســا، يــولالر راۋان

قازاسىز يۈرەلهرمىدى؟ مهنچه بۇ ئامېرىكىـدا ھهمـمه نهرسـىگه ۋاقىـت بـويىچه چهك      
ــىيىتى   ــڭ خاس ــدىبېكىتىلگهنلىكنى ــخهتهر   . ئى ــىنىنىڭ بى ــدا ماش ــۇددى يول خ

ــۈرئهت چ   ــائهتلىك ســ ــۈن ســ ــى ئۈچــ ــدەك،  مېڭىشــ ــى بهلگىلهنگهنــ هكلىمىســ
ۋە ھهر يهردىكــى پائــالىيىتىگه ئېنىــق ۋاقىــت نىڭ ھهر بىــر ھهرىكىــتىگه ئىنســان

چېكى بېكىتىلمىسـه، يـولالر بـارلىق كىشـىلهر ئۈچـۈن راۋان، ۋاقىـت ۋە پۇرسـهت        
ز ئۈچــۈن بــاراۋەر تهخسىملهنمىســه بىــز بــۇ يۇمــۇالق شــاردا سوقۇشــماي، مىــھهممى

ئامېرىكىـدا ھهمـمه ئىشــقا ئېنىـق ۋاقىــت    . دەخلـى قىلىشـماي ياشــىيالمايتتۇق  
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ھهم تاشيول، تۆمۈر يـول ۋە ھـاۋا يـوللىرى توسالغۇسـىز بولغاچقـا      بېكىتىلگهچكه 
ــۇل      ــانلىقچه قوب ــۇلمايتتى ھهم ئاس ــى ئويلۇش ــپ قېلىش ــىلهرنىڭ كېچىكى كىش

كىشـــــىلهر بىـــــر يىللىــــق ســـــهپهر، ســـــاياھهت ۋە تۈرلـــــۈك  . قىلىنمــــايتتى 
ۋېلىــپ ئىشــلىرىنى شــۇنىڭغا قــاراپ ۈلىنى تۈزىپائالىيهتلىرىنىــڭ ۋاقىــت جهدىــۋ

ــتۇر ــاتتى ئورۇنالشــ ــاز قىلىشــ ــى زاكــ ــدۈلۈك . اتتى، بىلهتلىرىنــ ــڭ كۈنــ ئۇالرنىــ
ۋاقتـى  «، »ھـازىرچه بىـر نـېمه دېـمهك تهس    «، »ئهته بىر گهپ بولسۇن«پاراڭلىرىدا 

چـۈنكى ئۇالرغـا   . دېگهندەك ئىبـارىلهر قوللۇنۇلمـايتتى  …»كهلگهندە بىر گهپ بوالر
ېمىنـى  ئهته نـېمه ئىـش قىلىـش ۋە قىلماسـلىق، ھـازىر نـېمه قىلىـش كېـيىن ن        

قىلماسلىق، قايسى ۋاقىتتا قانداق ئىشـالرنى قىلىـش ئاللىقاچـان بېكىتىلىـپ     
غـــان دەرســـىنى ھـــازىر   ۇدۈلۈئۆت قيىللىـــ-2014مهكتىپىمىزنىـــڭ  . بـــوالتتى

ئورۇنالشــــتۇرۇلۇپ بولغــــانلىقى ئامېرىكىــــدا ۋاقىتنىــــڭ قانچىلىــــك ئالــــدىن 
 .غانلىقىنى كۆرسهتسه كېرەكۇدۇلۇئورۇنالشتۇر

ادەمنى بىر سورۇنغا ياكى بىرەر ئىشـقا تهكلىـپ قىلمـاقچى    ئامېرىكىدا بىر ئ
بولسا ئىككى ھهپته ياكى ئهڭ بولمىغاندا بىـر ھهپـته بـۇرۇن دەپ قويـۇش ئـادەتكه      

ــان ــۈك    . ئايالنغـ ــتلۇرۇمال تۈرلـ ــۈرك دوسـ ــدا پهقهت تـ ــدىكى چاغلىرىمـ ئامېرىكىـ
ــۇراتتى     ــۇرۇن ئۇقت ــۈن ب ــۈچ ك ــى ئىككــى ئ ــڭ ۋاقتىن . يىغىلىــش ۋە پائالىيهتلهرنى

بهزىدە ھىنـدونوزىيىلىك يـاكى ئهرەپ مۇسـۇلمان بـالىالر بىـر ئىشـالر ئۈچـۈن شـۇ         
بۇنــداق . ون قىلىشــاتتىىپــكــۈنى ۋاقتىمنىــڭ بــار يوقلــۇقىنى سۈرۈشــتۈرۈپ تېل

ئۇالرنىـــڭ ئالـــدىن دەپ  . چـــاغالردا ئىنكاســـىم ئاساســـهن ئۇيغـــۇرچه بـــوالتتى    
ه بىـــر كـــۈنى تـــۈركچ   . قويۇشـــمىغانلىرى خىيالىمغـــا كىرىـــپ چىقمـــايتتى   

ېسسـور ماڭـا   وپپبولغـان بىـر پر  بىلىدىغان، تۈركىيهدە تهتقىقات بىـلهن مهشـغۇل   
ــۇتېل ــۇىپ ــاپهت   . ن قىلىپت ــدە زىي ــۇپ  بولۇدۇئېيتىشــىچه شــۇ كــۈنى ئۆيى ــان بول غ

شــۇنىڭ بىــلهن ئۇنىــڭ ئورنىغــا . مېهمــانالردىن بىــرى كــېلهلمهس بولــۇپ قــاپتۇ
ئـاڭالپ غۇژژىـدە   . پتـۇ مېنى، ئايـالىم ۋە بـاالمنى ئـۆيىگه تهكلىـپ قىلمـاقچى بولۇ     

ــاچچىقىم كهلــدى ــۇرۇپ بۇنىــڭ   . ئ مهن ئامېرىكىــدا ياشــىغىلى شــۇنچه بولغــان ت
ــى بىلمىســهم كاشــكى   ــدىن باشــقا مهن  ! ئهدەپســىزلىك ئىكهنلىكىن مۇشــۇ ئايال
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ئامېرىكىــدا ھىــچ كىمنىــڭ ۋاقتىنــى ئالــدىن دەپ قويمــاي بىرســىنى مېهمانغــا  
بــۇالردىن . ڭالپ باقمىــدىمچــاقىرغىنىنى يــاكى مېهمــان بولــۇپ كهلگىنىنــى ئــا 

كۆرۈۋېلىشــقا بولــۇدۇكى، ئامېرىكىــدا ئۆزىنىــڭ ۋە باشــقىالرنىڭ ۋاقتىنــى ئالــدىن 
ــادەتكه ئايلىنىـــپ    ئويلۇشـــۇش، ئىســـراپ قىالســـلىق، دەخلـــى قىلماســـلىق ئـ

  .كهتكهن
ــدى     ــت بول ــۇلغىنى ۋاقى ــس تۇي ــا ئهڭ قى ــيىن ماڭ ــدىن كې ــگه قايتقان . ۋەتهن

ــۇپ،    ــىمنى ئوق ــدا ھهم دەرس ــاالم ۋە   ىتاپكئامېرىكى ــپ، ب ــاتىرە يېزى ــدىن خ لىرىم
ئايالىم بىـلهن سـاياھهت قىلىـپ، تـۈرك دوسـتالر بىـلهن يىغىلىـش قىلىـپ يهنه         

نــى يېزىشــقا يېتىشــكهن ۋاقــتىم ۋەتهنــگه   »ئامېرىكىــدىكى مۇســاپىر تۇيغــۇالر «
مهن قهشـــــقهردە . قايتقانـــــدىن كېـــــيىن قهتئىـــــي يېتىشـــــمهس بولـــــدى    

ئانـام، قېرىنداشـلىرىم ۋە   . راش ياشـىدىم ئامېرىكىدىكىدىن نهچچه ھهسسـه ئالـدى  
ن قىلىـــپ ىپـــۇســـهن ئامېرىكىـــدىكى چېغىڭـــدا پـــات پـــات تېل«يېقىنلىـــرىم 

نـۇڭ، يـا   ىپۇتۇراتتىڭ، موڭدۇشۇپ تۇراتتۇق، قهشقهرگه كهلگهندىن كېـيىن يـا تېل  
ــاپال كهتتىــڭ  ــوق، يوق مۇشــۇالرنى ئويلىســام، . دېــگهن بولــدى »…يازمىلىرىــڭ ي

ــى   ــۇش رېتىم ــلهرگه تۇرم ــۇرا    خهق ــۆزگىلهرگه ئوتت ــدىغان، ئ ــتا بىلىنى ــۇ ئاس تولىم
ئهسىرنىڭ كۆرۈنۈشلىرىنى ئهسلىتىدىغان قهشـقهرنى نىيويوركتىنمـۇ ئالـدىراش    

قهشــــقهردە ئامېركىدىكىــــدىنمۇ ئالــــدىراش   . شــــهھهركهن دېگــــۈم كېلىــــدۇ  
بولۇشــۇمنىڭ ســهۋەبى، بىــرى ۋاقــتىم ئۆزۈمنىــڭ ئهمهس، ئــۇنى خالىغــان چاغــدا   

ــان ۋە خ  ــان ئورگــ ــلهن   خالىغــ ــهۋەپلهر بىــ ــۈك ســ ــىلهرنىڭ تۈرلــ ــان كىشــ الىغــ
يهنه بىـرى ۋاقىتنـى قهتئىـي پىالنلىمـاق تهس،     . ئىگىلىۋېلىش تهھدىتى مهۋجۇد

بـۇ  . چۈنكى ئاۋۋال دائىرىلهردە، ئاندىن كـۆپ كىشـىلهردە ۋاقىتنـى پىالنـالش يـوق     
نىــڭ، دائىرىلهرنىــڭ جهمىيهتھالــدا ســېنىڭ پىالنالنغــان ۋاقتىــڭ باشــقىالرنىڭ، 

ــ ــقۇنل پىالنسـ ــىز توسـ ــىغا، باھانىسـ ــراپ ۇىز ئورۇنالشتۇرۇشـ ــىز ئىسـ قىغا، پهرۋاسـ
ــان  ــولغىنى بولغـ ــهرپ بـ ــىغا سـ ــۇر . قىلىشـ ــقا مهجبـ ــا بويسۇنۇشـ ــهن بۇنىڭغـ . سـ

ئۇيغۇرالدا تېخمۇ ئېنىـق قىلىـپ دېسـهم قهشـقهردە ۋاقىتنىـڭ ئامېرىكىـدىكىگه       
  .ئوخشىمايدىغان بىر قانچه ئاالھىدىلىكى بار ئىكهن

ــۇرالردا ۋاقىـــت  ــاس   ئۇيغـ ــۆزىگىال خـ ــۈلكى، ئـ ــر ئادەمنىـــڭ خۇسۇســـى مـ بىـ
ــاتى ھىســاپالنمايدىكهن ــان قهشــقهردە  . تهئهللۇق ــارلىق يېــرى، مهن تۇرۇۋاتق قىزىق

مىسـالهن، بىـر كـۈنى    . كىشىلهر ھهمـمه نهرسـىنى ھۆكۈمهتنىـڭ دەپ قارايـدىكهن    
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بـۇ ھۆكـۈمهت قىـزىقكهن، ئهينـى چاغـدا ئـۆزى بىكارغـا بهرگهن        «بىر دېهقـان ماڭـا   
ئوپالــدا . دېگهنىــدى »مــدى بىــزدىن پــۇل بېرىــپ قايتتۇرىۋېلىــپ بارىــدۇ يهرنــى ئه

ــۇد   ــىلهر مهھمـ ــقهرىكىشـ ــۇغالپ    قهشـ ــا ئۇلـ ــن ئهۋالدقـ ــىنى ئهۋالدتىـ مهقبهرىسـ
يىلـالردا   -80. چىۋىننىڭ قـانىتى چـاغلىق مهينهتنـى يـېقىن يوالتمـاي كهلـگهن      

ڭ ھۆكۈمهت ئىگه بولـۇپ مهبـلهغ چىقىرىـپ قايتـا ياسـىغاندىن كېـيىن قهبرىنىـ       
كىشـــىلهرنىڭ ئېڭىـــدىكى مۇقهددەســـلىكى نېمىشـــقىدۇر تـــۆۋەنلهپ ســـاياھهت 

ــا ئايلىنىــپ قالــدى   ۋەتهنــگه قايتقانــدىن كېــيىن پــات پــات زىيــارەتكه      . ئورنىغ
ــۇلكىلىرى       ــۇ بوت ــا، س ــالتىراق خالت ــام ي ــدۇم، ھهر چىقس ــدىغان بول ــپ تۇرى چىقى

لىـدىكى  بىـر قېـتىم شـۇ مهھهل   . قاتارلىق ئهخلهتـلهر كۆڭلـۈمنى يېـرىم قىلىـدۇ    
بۇ بىزنىڭ ئۇلـۇغلىرىمىز ئىچىـدىكى ئهڭ ئۇلـۇغ زاتنىـڭ قهبرىسـى      «بىرەيلهنگه، 

بولغانــــدىكىن خهق تازىلىمىســــا ســــىلهر بولســــاڭالرمۇ ســــۈپۈرۈپ تۇرســــاڭالر 
ــدىم »بولمامـــدۇ؟ ــۇل  «. دېـ ــېتىپ پـ ــرە ھوكۈمهتنىـــڭ، ھۆكـــۈمهت بهلهت سـ قهبـ

دېهقاننىـــڭ ئـــۇ  »!قهشـــقهرى مـــازارىنى بىـــز تـــازىالمتۇقتېپىۋاتقـــان مهھمـــۇد 
ــق   ــرى ھهقلى ــدىدېگهنلى ــا  ئى ــا ماڭ ــڭ  «، ئهمم ــقهرى ھۆكۈمهتنى ــۇد قهش  »مهھم

بـۇنى قهشـقهردىال شـۇنداقمىكىن دېسـهم بىـر      . دېگهن گهپ بهك غهلىته ئاڭالنـدى 
ھۆكۈمهتنىـڭ  «ئىتوتتا ھېلىقـى چـوڭ ئهيسـانىڭ خهقنىـڭ ئـۆيىگه كىرىۋېلىـپ       

. ق تۈۋىمــدە دېگهنلىــرى ھېلىمــۇ قــۇال   ،»چىقســاق تهڭ چىقىمىــز ! بــۇ  ئــۆيى
ئادەملهرنىــڭ ئېڭىــدا ھهمــمه نهرســه ھۆكۈمهتنىــڭ دېــگهن قــاراش ئومۇمىيۈزلــۈك  
بولغـــاچقىمۇ ئىنســـاندا باشـــقىالرغا بهرگىلـــى بولمايـــدىغان، باشـــقىالر بىـــلهن  
ــىنىڭ    ــدىغان نهرسـ ــا بولمايـ ــقىالر تارتىۋالسـ ــدىغان، باشـ ــقىلى بولمايـ ئورتاقالشـ

ــدىكهن   ــراپ قىلىنماي ــانلىقچه ئىتى ــارلىقى ئاس ــدىن ئهڭ   ب. ب ــدە مهن ــڭ ئىچى ۇنى
جىــق تــارتىۋېلىنغىنى مېنىــڭ شهخســىيىتىمگه تهئهللــۇق بولغــان ۋاقــتىم       

ۋاقــــــتىم شــــــۇ قهدەر كوللىكتىپالشــــــتى ۋە ئاممىۋىيالشــــــتىكى  . بولــــــدى
غان ۋاقـتىم كهڭــرى بولمــاي  ۇدۈيازىـدىغانلىرىم ھهققىــدە جىمجىـت خىيــال ســۈر  

گه ئوخشـاش ۋاقتىممـۇ   ھۆكۈمهتنىـڭ دەپ قارىلىـدىغان نۇرغـۇن نهرسـىلهر    . قالدى
 توختىمــاي باشــقىالرنىڭ ئىگىلىۋېلىشــىغا، تاجاۋۇزىغــا، بىپهرۋالىقىغــا، ئىســراپ 
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  .ىغا نىشان بولۇپ قالدىقىلىش
ئۇيغــۇردا خۇسۇســىي ۋاقىــت دېــگهن ئۇقــۇم ئېنىــق بولمىغاچقــا بىــرەر ئىــش 
ــانچه     ــى، خالىغـ ــچه پىالنلىغىلـ ــۆز مهيلىـ ــى ئـ ــۈن ۋاقىتنـ ــالىيهت ئۈچـ ــاكى پائـ يـ

كىشــىلهر خىــزمهت كۈنلىرىــدىال ئهمهس شــهنبه . ىلى بولمايــدىكهنئورۇنالشــتۇرغ
ــۇنىڭغا    ــاكى شـ ــلهن يـ ــزمهت بىـ ــدار خىـ ــۈمهتكه ئاالقىـ ــهنبىلىرىدىمۇ ھۆكـ يهكشـ

بىـر  . كهنبولـۇدۇ ئادەتكه ياتىدىغان بىـر ئىشـالر بىـلهن مهشـغۇل      -ئوخشاش ئۆرپ
ئادمنىـــــڭ ئۆزىنىـــــڭ كهلگۈســـــى، ئارزۇســـــى، پهرزەنتىنىـــــڭ ئىســـــتىقبالى، 

. ىڭ ئهھۋالى ھهققىدە ئويالشقا، پىـالن تۈزۈشـكه ۋاقتـى چىقمايـدىكهن    ئائىلىسىن
ــانلىقى      ــهت بولمىغ ــقا پۇرس ــى ئايرىش ــى ۋاقىتن ــلهن خۇسۇس ــى بى ــزمهت ۋاقت خى

مهن خىـزمهتكه  . ئۈچۈن كىشىلهرنىڭ خۇسۇسـىي پىالنـى ئاساسـهن بولمايـدىكهن    
ھهرگه چىقىپ بولغانالرنىڭ خىزمىتى يىراقتـا بولسـا يېقىنغـا، يېزىـدا بولسـا شـه      

يــۆتكهش، نهپســىز بولســا نهپلىكــكه ئالماشــتۇرۇش، ئهمهلســىز بولســا ئهمهللىــك   
مهن بىـــر . بولۇشـــقا كۈچهشـــتىن باشـــقا پىالنـــى بـــارالرنى بهك ئـــاز ئـــۇچراتتىم 

كۈنلهردە زاۋۇتالردا بولغانـدەك بىـر ئىسـالھات بولـۇپ ئىشـتىن بوشـۇتۇلۇپ قالسـا        
غانلىقىغـا  ۇدۇقا ئامالسـىز قال ھازىر كادىر ئاتىلىۋاتقان نۇرغـۇن كىشـىنىڭ ياشاشـ   

  .ئىشىنىمهن
ئۇيغـــــۇرالردا ۋاقىتنىـــــڭ كـــــونكىرىتلىقى ۋە چهكلىكلىكـــــى ھهققىـــــدە 

بىـر ئاغىنىمىزنىـڭ ئانىسـىنىڭ ئۆلـۈمىگه بېرىـپ      . تهخىرسىزلىك يـوق ئىـكهن  
بىــر كــۈن كهچكىــچه ھىــچ ئىــش قىلمــاي، قــول بــاغالپ   . شــۇنى ھىــس قىلــدىم

مهنغــۇ بىــر كۈنــدىن   . ارىمىــدۇقدوســتىمىزغا ھهمــراھ بولۇشــتىن باشــقىغا ي   
ــۈزدى       ــۇنداق ئۆتك ــۈننى ش ــانچه ك ــر ق ــقىالر بى ــايتتىم، باش ــيىن ق ــىله . كې مهس

نهزىـر ۋاقتـى بېكىتىلسـه، ھهمـمه ئـادەم نهزرىـگه ۋاقتىـدا كهلسـه،         . شۇنداق ئاددى
ــىمىزغا راۋان     ــپ ئىشـ ــىپ بېرىـ ــالرنى قىلىشـ ــىدىغان ئىشـ ــا قارىشـ مېهمانالرغـ

ئۆلــۈم بولۇۋاتســا بىكــارچىلىقتىن زېرىكىــپ . غــان ئىــشبولۇدۇبولســاق تامــامهن 
ــپ      ــاقالرنى قىلى ــماس چاخچ ــدا قاملىشــار قامالش ــڭ ئالدى ــان ئۆينى ــۈم چىقق ئۆل

بۇنـداق ۋاقىتنىـڭ   ! كۈلۈشۈپ ئولتۇرۇشـتىنمۇ تهربىيىسـىزلىك بوالمـدۇ جاھانـدا    
چېكـــى بېكىـــتىلمىگهن ســـورۇن ۋە مۇراســـىمالردىكى ۋاقىـــت ئىســـراپچىلىقى  

ــا ــۇ  كىشــىلهرنى قىمارۋازلىقق ــار  . ســۆرىگىلى تۇرۇپت ــدىمۇ شــۇ قىم ــدىمۇ، چاي . توي
ئېتــى چىرايلىــق قىلىــپ قهرت دەپ ئاتىلىــدىكهن، ئهممــا ئۇتــۇش ئۇتتــۇرۇش       
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ئۇيغــۇرالردا نۇرغـــۇن كىشــىلهر ئۈچــۈن ۋاقىــت تـــۈگهپ     . ھهممهيلهنــگه ئايــدىڭ  
ــرەك    ــقا كېـ ــجه قازىنىشـ ــه، نهتىـ ــدىغان نهرسـ ــۈم يارىتىـ ــه، ئۈنـ كېتىـــدىغان نهرسـ

ــ بولۇدۇ ــان كونكىرىــ ــاي   غــ ــوق، توختىمــ ــايىغى يــ ــاش ئــ ــه ئهمهس، بــ ت نهرســ
  .ئايلىنىدىغان، مهڭگۈ ئاخىرالشمايدىغان چهكسىز بىر شهيئىيكهن

ئۇيغۇرالر بىـلهن ئامېرىكىلىقالرنىـڭ ۋاقىـت ھهققىـدىكى بۇنـداق پهرقلىـق       
ــهكلىدىكى پهرق، تۈزۈمــدىكى ئوخشىماســلىق ۋە      ــهنچىلىرى ئىگىلىــك ش چۈش

. ســـىزلىك ســـهۋەپلىك شـــهكىللهنگهن  ئىجتىمـــائىي تهرىققىيـــاتتىكى تهكشى 
ئۇيغۇرالرنىــڭ تۇرمــۇش ئاساســى ئهنئهنىــۋىي يېــزا ئىگىلىكــى بولغاچقــا تهبىئىــي 

ــدۇ    ــىگه بهكــرەك ئۇچراي ــڭ چهكلىمىس ــدىرىغان بىــلهن   . موھىتنى ھهرقــانچه ئال
زىـــرائهتلهر بهلگىلىـــك پهســـىلدىال پىشـــىدۇ، قـــويالر ۋاقتـــى ســـائىتى كهلـــمهي 

ــۈزۈملهر تىرىشــچان لىق بهدىلىــگه يىلــدا ئىككــى قېــتىم ھوســۇل  تۆللىمهيــدۇ، ئ
ئۇيغۇرالردا ئۇزاققـا سـوزۇلغان بۇنـداق تهبىـئهتكه تـايىنىش كىشـىلهرنى       . بهرمهيدۇ

. ۋاقىتنىــــڭ خوجايىنىغــــا ئهمهس بويسۇنغۇچىســــىغا ئايالنــــدۇرۇپ قويغــــان    
ئـــامېرىكىلىقالر ئېغىـــر ۋە يېنىـــڭ ســـانائهتنى بارلىققـــا كهلتـــۈرگهن، يېـــزا       

ــالىيىتى  ئىگىلىكىنــى ئاللىقاچــ ــۇپ كىشــىلهرنىڭ پائ ان ماشىنىالشــتۇرغان بول
شــۇڭا كىشــىلهر . تهبىئهتنىــڭ تهســىرىدىن، كونتروللىقىــدىن نىســبهتهن خــالى 

ــدۇ    ــونتىرول قىالالي ــۆزلىرى ك ــى ئ ــائىتىگه   . ۋاقىتن ــىنىالرنىڭ س ــىلهر ماش كىش
ــۇالرنى قاچىلىــك ۋاقىتتــا ســېتىپ    قانچىلىــك مهھســۇالت ئىشــلهيدىغانلىقى، ب

. لىـك پايـدا ئاالاليـدىغانلىقى ھهققىـدە ئېنىـق چۈشـهنچىگه ئىـگه       چىقارسا قانچى
شـــۇڭا ئـــامېركىلىقالردا ۋاقىـــت بـــايلىق يارىتىشـــتىكى ۋە ياراتقـــان بـــايلىقنى  

ــاللىغۇچى يالالنغۇچىنىــڭ ۋاقتىنــى ســېتىۋالىدۇ،  . تهخسىملهشــتىكى ئاســاس ي
يــالالنغۇچى ياللىغۇچىغــا شــۇ ۋاقىتتــا بهلگىلىــك قىمــمهت يارىتىــدۇ ۋە شــۇ        

ئۇيغـۇرالر  . دۇۇممهتتىن ئۆزى سـهرپ قىلغـان ۋاقىتقـا اليىـق نىسىۋىسـىنى ئـال      قى
بىــلهن ئامېرىكىلىقالرنىــڭ ۋاقىــت ئېڭــى ئوتتۇرىســىدىكى پهرقــلهر ئهمهلىيهتــته 

تىكـــــى كىشـــــىلهر بىـــــلهن سانائهتلهشـــــمىگهن    جهمىيهتسانائهتلهشـــــكهن 
  .تىكى كىشىلهرنىڭ ۋاقىت قارىشى ھهققىدىكى پهرقتىن ئىبارەتجهمىيهت
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  ئامېرىكىلىقنىڭ ۋە ئۇيغۇرنىڭ خۇداسى —

  
ــالماقلىق    ــدا دىـــن سـ ــۋىي ھاياتىـ ــۆرگهن ئامېرىكىلىقالرنىـــڭ مهنىـ مهن كـ

قايســى شــهھهرگه بارســىڭىز شــهھهرنىڭ ئهڭ مهركىزىــي رايۇنىــدا  . ئورۇنــدا تۇرىــدۇ
ئامېركىـدا  . ۆزگه چېلىقىـدۇ كۆركهم ۋە ھهيـۋەت قىلىـپ سـېلىنغان چىركـاۋالر كـ     

الر دائىـم ئۆزىنىـڭ تـۇنجى سـهھنه ھايـاتىنى چىركـاۋدىن       ىداڭق چىقارغا ناخشىچ
ــىدۇ   ــا ئېلىشـ ــلىغانلىقىنى تىلغـ ــا    . باشـ ــى مۇزىكـ ــۇس دىنـ ــدا مهخسـ ئامېركىـ

دىنىـي ناخشـا مـۇزىكىالر گاسـپىل     . ئىشلهيدىغان مۇزىكانتالر ۋە ناخشـىچىالر بـار  
سـۇس دىنىـي ئهسـهر يازىـدىغان يـازارالر، دىنىـي       بۇنـدىن باشـقا مهخ  . دەپ ئاتىلىدۇ

دىننــى تهرغىــپ قىلىــدىغان . غان يــازغۇچىالر بــارۇدۇنۇئهدەبىيــات بىــلهن شــۇغۇلل
مهن دىنىـي  . ۋىزىيه، رادىيو ئىستانسـلىرى، نهشـرىياتالر ۋە گېـزىتلهر نۇرغـۇن    لىتې

غان يـازغۇچى س ئهس لـۇۋىس دېـگهن كىشــىنىڭ    ۇدۇنۇئهدەبىيـات بىـلهن شـۇغۇلل   
ــر زامـــانالردا ئوقۇغكىتـــاپدېـــگهن  »ىيـــانارن« . م ھېلىمـــۇ ئېســـىمدەۇنـــۇىنى بىـ

ــر      ــان ۋە بى ــاق بولغ ــهھهردە كىشــىلهرگه ئورت ــان ش ــۇ مهن تۇرغ ــدا بولۇپم ئامېرىكى
كىشــىلهر . غـان ئىـددىيه دىنـدىن ئىبـارەت ئىـدى     بولۇدۇقهدەر ئېنىـق بـايقىغىلى   

-يىچه تــوپئوخشـىمىغان دىـن ۋە شـۇ دىـنالر ئىچىــدىكى پهرقلىـق مهزھهپـلهر بـو       
بۇنـــداق مهزھهپـــلهر . جامـــائهتلهرگه بۆلۈنـــۈپ ئىجتىمـــائىي ئـــاالقهدە بولۇشـــاتتى

ــكهن      ــار ئى ــورمىنالر ب ــىس ۋە م ــو ۋىتنىس ــك، جوھ ــتانت، كاتولى ــدە پروتېس . ئىچى
قىزىــق يېــرى شــهھرىمىزدىكى كورىيهلىكلهرنىــڭ مهن كــۆرگهنلىرى كــاتولىكالر 

ــكهن ــ    . ئىـ ــار ئىـ ــاۋىى بـ ــان چىركـ ــايرىم كورىيـ ــڭ ئـ ــهھرىمىزدە . كهنئۇالرنىـ شـ
شــۇ ســهۋەپتىن ئۇالرنىــڭ بىــر چىركــاۋى  . كاتولىكالرنىــڭ ســانى بهك ئــاز ئىــكهن

ــۆزگهرتىلگهنىكهن  -60 ــپ ئ ــجىد قىلى ــالردا مهس ــهھرىمىزدە  . يىل ــىمچه ش بىلىش
بىــرى مهكتىپىمىــز ئىچىــدە يهنه بىــرى شــهھهرنىڭ . ئىــدىئىككــى مهســجىد بــار 

  .سودا رايۇنىدا
ــر قهدەر   ــۆزۈمگه بىـ ــهھرىمىزدە كـ ــۆرۈنگهن  شـ ــىق كـ ــارلىق ۋە ئىسسـ قىزىقـ

بــازاردىكى كــوچىالردا . خىرىســتىيان دىنىغــا مهنســۇپ مهزھهپ مــورمىنالر بولــدى
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شــهھهردە بىــر ئــاپتوبۇس شــوپۇرى    . ناگــان ناگانــدا مــورمىنالر ئــۇچراپ قــاالتتى    
ــدۇرغان     ــران قال ــى ھهي ــۇپ مېن ــورمىنالردىن بول ــدىم ــقىالردىن  . ئى ــۈنكى باش چ

قاتــــارلىق زامــــانىۋىي ۋاســــتىلهرنى … ماشــــىنان، ىپــــۇمــــورمىنالر تــــوك، تېل
مـــورمىنالر ئامېرىكىـــدىكى خىرىســـتىيان . قولالنمـــايمىش دەپ ئاڭلىغانىـــدىم

ــاللىرى چېچىنــى تۈگــۈپ بېشــىغا    دىنىغــا تهۋە بىــر مهزھهپ بولــۇپ ئۇالرنىــڭ ئاي
بىزدىكــى كىچىــك بالىنىــڭ بوينىــدىن باغلىۋالىــدىغان پوسمىســىنى كىيىــپ   

ــامېركىلىق قىــز   كــۆينهكلىرى ئــ. يۈرۈشــهتتى ۇزۇن بولــۇپ باشــقا بىــر قىســىم ئ
ــمهيتتى  ــۇق كىيىنىشــ ــالالردەك ئوچــ ــۇر  . ئايــ ــڭ مهزكــ ــتىيان دىنىنىــ خىرىســ

بىـر قېـتىم تېلـۋىزوردا    . كهنۇدۇمهزھىپىدە كـۆپ خوتۇنلـۇق بولۇشـقا يـول قويۇلـ     
ــۆپ ۋە      ــى بهك ك ــر خهۋەرن ــا دائى ــۇق بولغانلىقىغ ــالته خوتۇنل ــڭ بهش ئ ــر ئهرنى بى

  .ئۇزاق بهرگهنتى
بۇنىــڭ . مېرىكىــدا مهن ئهڭ كــۆپ ئارىالشــقان كىشــىلهر تهقــۋادارالر بولــدىئا

ــۇلمان     ــپ مۇســ ــتىيانلىقتىن چېكىنىــ ــتىيانالرمۇ، خىرىســ ــدە خىرىســ ئىچىــ
بولغانالرمۇ، ھىچ بىـر ئىتىقـادى يوقلـۇقتىن مۇسـۇلمان يـاكى خىرىسـتىيانلىق       

ــار  ــانالرمۇ ب ــا ماڭغ ــدارال  . يولىغ ــتهم دىن ــگهن بىرىنجــى ھهپ ــا كهل رنىڭ ئامېرىكىغ
قۇرئـانىمىزدا خىرىسـتىيانالرنىڭ تـامىقى    . زىياپىتىگه قاتنىشىشـتىن باشـالندى  

ــز تهگــدىم    . ھــاالل قىلىنغــانلىقى ئۈچــۈن ئۇالرنىــڭ گۆشســىز غىزالىرىغــا ئېغى
ى قېتىملىـق دىنــداالر ئۇيۇشــتۇرغان  چــقىزىـق يېــرى ئامېرىكىغـا كېلىــپ بىرىن  

مهيدىغان خهنســۇالر نىــڭ ھهممىســى دېگــۈدەك دىنغــا ئىشــهن كۆرگۈنۈمزىيــاپهتته 
زىيـاپهت چهتئهللىـك ئوقۇغـۇچىالرنى خىرىسـتىيان دىنىغـا قىزىقتـۇرۇش       . بولدى

مهقســىدىدە ئۇيۇشــتۇرۇلغان بولــۇپ شــۇنچه كــۆپ خهنســۇنىڭ ئارىســىدا ئىككــى    
ئهرەبىســــتانلىق قىــــز ۋە بىــــر كۈۋەيتلىــــك ئوغۇلنىــــڭ بولۇشــــى مېنــــى       

ۈۋەيتلىـــك، مهن گۆشـــلهرگه ئېغىـــز تهگمىـــگهن بىـــلهن ك   . قىزىقســـىندۇردى
. ئهرەبىستانلىق بـالىالر توخـۇ ۋە كـاال گۆشـلىرىدىن بهھـوزۇر يىيىشـكه باشـلىدى       

ــۇپ ئولتــۇرۇپ جوڭگــۇ ئاشخانىســىدا تامــاق     ــاغلىقالر بىــلهن ئورۇن كېــيىن مهن ي
يهۋاتقــان مۇســۇلمان قىزالرنــى ۋە باشــقا ئهرەب ئهللىرىــدىن كهلــگهن ئوغــۇلالرنى   
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ــۆردۈم  ــق ك ــدە ئارىالشــقان ته . جى ــۋادار خىرىســتىيانالرنىڭ ئهكســىچه  مهن ۋەتهن ق
. ئامېرىكىدا مېنـى ئۇالرنىـڭ ھىـچ بىـرى خىرىسـتىيان دىنىغـا دەۋەت قىلمىـدى       

ئهممــا مهن دوســت بولــۇپ قالغــان بىــر قانچىســىدىن باشــقا ھىــچ قايســى دىنــدار 
ــى     ــيىن مېنـ ــدىن كېـ ــايىللىق بىلدۈرمىگهنـ ــتىيانلىققا پهقهت مـ مهن خىرىسـ

  .دىزىياپهتلهرگه چاقىرمايدىغان بول
مهن . كهنبولـۇدۇ كۈزىتىشىمچه ئامېرىكىدا دىنـدار كىشـىلهر كـۆپ بـالىلىق     

ئهر ئايـــال . بىـــر ئـــائىله بىـــلهن بهك ياخشـــى دوســـتالردىن بولـــۇپ قالغانىـــدىم 
ــار    ــۇپ تــۆت بالىســى ب ــالتىالردا بول . ئىــدىئىككىســى يىگىــرمه بهش يىگىــرمه ئ

ئهر ئهســلى  .كېــيىن پۇرســهت چىقىــپ بۇالرنىــڭ ئاتــا ئانىســى بىــلهن تونۇشــتۇم  
سـىڭىل،  -ئايالنىڭ ئاتـا ئانىسـى ئـامېرىكىلىق بولـۇپ ئاچـا     . چېخىيهلىك ئىكهن

بۇنــداق دىنــدار ئــائىلىلهردە يىغىلىــش كــۆپ . ئۇكــا بولــۇپ توققــۇز بــالىكهن-ئاكــا
ــۇدۇ ــرىگه    . كهنبول ــر بى ــولالر بى ــۇرۇن ق ــاقتىن ب ــق يىغىلىشــتا تام ھهر قېتىملى

ــدىكهن  ــا قىلىنى ــۇپ دۇئ ــۇلالر ئهدەپ. تۇتۇل ــورۇنغا    ئوغ ــالالر س ــز ئاي ــدىگه، قى قائى
بۇنــداق ئــائىلىلهردە ھهر . مۇناســىپ كىيىنىشــكه ئاالھىــدە دىقــقهت قىلىــدىكهن 

. يهكشــهنبه كــۈنى چۈشــتىن بــۇرۇن ھهممهيــلهن بىلــله چىركاۋغــا بارىــدىكهن       
ــپ     ــخانىالرغا بېرىـــ ــدىغان ئاشـــ ــۆزى ئهڭ ياقتۇرىـــ ــيىن ئـــ ــاۋدىن كېـــ چىركـــ

. كهنبولــۇدۇالر ئوينايــدىغان ئويۇنچــۇقالر بهزى چىركــاۋالردا بــالى. غىزالىنىــدىكهن
ــورالر       ــىالر، خ ــيهلهنگهن ناخش ــاالم مهدھى ــا ئهلهيهىسس ــرى، ئهيس ــاۋالردا تهڭ چىرك

ــالىالر بهكــرەك جهلــپ قىلىنىــدىكهن  . ئېيتىلىــدىكهن ــالىيهتلهرگه ب . بۇنــداق پائ
غـان بولـۇپ خـور ۋە ناخشـىالرغا     ۇدۇھهممه چىركاۋدا بىردىن يوغـان پىيـانىنۇ قويۇل  

داڭلىـــق ناخشـــىچى جېكســـۇنمۇ تـــۇنجى ناخشـــىنى . ش قىلىنىـــدىكهنتهڭـــكه
ئامېرىكىـــدا ئاشـــخانىالرنىڭ تىجـــارىتى كىشـــىلهر    . چىركـــاۋدا ئېيتقـــانىكهن 

ئامېرىكىـدا دىنـدار كىشـىلهر    . چىركاۋدىن يانغانـدا ئهڭ جانلىنىـپ كېتىـدىكهن   
ــدايىلىق قىلىــدىكهن   ــۇر بولســا . چىركاۋالرنىــڭ ھهقســىز يهســلىلىرىدە پى دوخت

ئادۋۇكات بولسا ھهقسـىز يـاكى ئالمىغـان ھىسـاپتا     . ىز كېسهل داۋااليدىكهنھهقس
  .ئازراق ھهق ئېلىپ دېلوالرغا يارىدەملىشىدىكهن

رىقىلىق ۋە ئـــــافئامېرىكىـــــدىكى چهتئهللىـــــك ئوقۇغـــــۇچىالر ئىچىـــــدە 
ــكهن    ــۈك ئى ــى كۈچل ــتىيان دىن ــۇچىالردا خىرىس ــك ئوقۇغ ــلهن . كورىيهلى مهن بى

ــدىغان   ــى ئۆتى ــافياخش ــرى    رىقىلئ ــۈنى كهچلى ــۇمه ك ــدە ج ــڭ ئىچى ىق بالىالرنى
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دىنـدارالرنىڭ تهرغىباتلىرىغـا ئهڭ   . ئىـدى ئىنجىل كۇرسىغا بارىدىغانلىرى كـۆپ  
ــۇچىالر    ــۇ ئوقۇغ ــدىغىنى خهنس ــدارلىق قىلى ــدىخېرى ــان  . ئى خىرىســتىيان بولغ

ــل ــۇ تونۇشــ ــك  ۇرۇخهنســ ــگهن چهتئهللىــ ــا كهلــ ــىچه، ئامېركىغــ منىڭ ئېيتىشــ
هنســۇ ئوقۇغۇچىالرنىــڭ خىرىســتىيان دىنىغــا بــۇنچه ئوقۇغۇچىالرنىــڭ بولۇپمــۇ خ

بىــرى يهرلىكــلهر بىــلهن بــاردى . مايىــل بولۇشــىدا بىــر قــانچه ســهۋەپ بــار ئىــكهن 
ــنى     ــۇختىالش، ياتسىراشــ ــىنى پــ ــتۇرۇپ ئېنگىلىزچىســ ــدىنى قويۇقالشــ كهلــ

گه تېزىـدىن ماسلىشـىپ ئامېرىكىـدا ياشاشـنىڭ     جهمىيىـتى ئازايتىش، ئامېرىكـا  
 چۈشــۈنۈپھــازىرالش، يهنه بىــرى يهرلىكنىــڭ ئهھــۋالىنى   شــارائىتلىرىنى-شــهرت

ئــۇالرچه ئامېرىكىــدىمۇ مۇناســىۋەت . خىــزمهتكه ۋە خىــزمهت ئۇچۇرىغــا ئېرىشــىش
ئهگهر سـىز بىـر يهردىـن خىـزمهت تاپمـاقچى بولسـىڭىز سـىزنىڭ        . موھىم ئىكهن

شـىڭىزگه گۇۋاھلىـق بېرىـدىغان كىشـىلهرنىڭ     ۈخىزمهت ۋە تۇرمـۇش ئارقـا كۆرۈن  
ئهگهر ســىزگه گــۇۋاھچى، كېپىــل بولغــۇچى يهرلىكلهردىــن . زۆرۈر ئىــكهن بولۇشــى

بولسا سـىزنى خوجايىنالرغـا قانـداق تونۇشتۇرۇشـنى ئامېرىكىغـا يېڭـى كهلـگهن        
ــدىكهن   ــىراق بىلىــ ــانالردىن ياخشــ ــدا ئوقۇۋاتقــ ــاكى ئامېرىكىــ ــرى . يــ يهنه بىــ

ا يهنه ئامېرىكىـدا بىــر كىشـى خىــزمهت ئورنىـدا يامــان ئهمهس ئىشـلهۋاتقان بولســ    
بىر تونۇشىنى ئۆزى ئىشلهۋاتقان يهرگه خىـزمهتكه تونۇشتۇرسـا خوجايىنىغـا ئـادەم     

بۇالرنىـڭ ھهممىسـى ماڭـا خىرىسـتىيان     . كېرەكال بولسا ئادەتته ياق دېمهيدىكهن
بــۇ گهپلهرنىــڭ . منىڭ قاراشــلىرىۇرۇدىنىنــى تهۋســىيه قىلغــان خهنســۇ تونۇشــل 

ــداق چىركاۋغــا بار  ــالىم ھىــچ قان ــاپهتكه  ئهكســىچه ئاي مــاي، ھىــچ بىــر دىنىــي زىي
  .قاتناشماي تۇرۇپ ئىككى قېتىم ئىش تاپتى

ئامېرىكىــــدا ئــــۆزىنى خىرىســــتىيان دەيــــدىغانالر مۇنــــداق ئــــۈچ تــــۈرگه  
بىــرى خىرىســتىيان دىنىغـا ھهقىقــى ئىشــىنىدىغانالر، يهنه بىــرى  . بۆلۈنىـدىكهن 

كهيپىيـات   ئاتا ئانىسى خىرىستىيان بولغاچقا ۋە يـاكى مهھهللىسـىدە شـۇنداقراق   
بولغاچقـــا ئـــۆزىنى خىرىســـتىيان دەپ قارايـــدىغانالر، ئـــۈچىنجى بىـــرى ئـــۆزىنى  
خىرىســـتىيان دەيـــدىغان لـــېكىن خىرىســـتىيانلىق ھهققىـــدە ھىـــچ نـــېمه       

ــنى ــدىغان ۋە بىلىشــ ــدىغانالر مۇبىلمهيــ ــدىكىلهر . خالىمايــ ــى تۈركۈمــ بىرىنجــ
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خهيـر ئىهسـان   چىركـاۋالر ئۇيۇشـتۇرغان   . چىركاۋالرنى زىيارەت قىلىـپ تۇرىـدىكهن  
مهن شـۇنداق بىـر خىرىسـتىيان    . پائالىيهتلىرىگه پىـدايى بولـۇپ قاتنىشـىدىكهن   

ــانلىقىنى   ــالىنى بېقىۋالغــ ــر بــ ئائىلىســــىنىڭ التىــــن ئامېرىكىســــىلىق بىــ
ــانلىقىنى    . كۆرگهنىــدىم ــدا ئۆزىنىــڭ بېقىۋېلىنغ ــاال چــوڭ بولغان ــۇ ب ئىچىمــدە ب

ئانـام بولغـان بولسـا    -ئـۆز ئاتـا  ئانىسىنى ئىزدەپ تاپارمۇ يـاكى  -بىلسه ھهقىقى ئاتا
ــدىم    ــالالردا بولغانى ــگهن خىي ــاالرمۇ، دې ــويالپ ق ــوالتتى دەپ ئ ــداق ب ســېرىق . قان

چاچلىق بىر جۈپلهر بىـلهن ياشـاۋاتقان ئۇيغۇرالرغـا سـهل ئوخشـاپ قالىـدىغان بـۇ        
خىرىســتىيان دىنىغــا . التىــن قــانلىق بــاال ھېلىمــۇ كــۆز ئالدىمــدىن كهتمهيــدۇ  

ــ ــدە  ئىشــهنگۈچىلهر يھهقىقى ــن ئامېرىكىســى ۋە ئاســىيانىڭ   ئافئىچى ــا، التى رىق
چهت، نـــامرات يهرلىـــرىگه بېرىـــپ ســـۇ ئىنشـــائاتى، نـــامراتلىقتىن قۇتقـــۇزۇش،  

ــلهن شــۇغۇلل   ــارلىق ئىشــالر بى ــارىپنى ئومۇمالشــتۇرۇش قات ــارۇنۇمائ . ۋاتقانالرمۇ ب
ــان     ــىپ باققــ ــلهن پاراڭلىشــ ــز بىــ ــر قىــ ــۇنداقالردىن بىــ ــۇ قىــــز  . مهن شــ ئــ

ئــۇ قىــز ھهتتــا مهن بىــلهن    . اخبــارات كهســپىدە ئوقــۇيتتى  مهكتىپىمىزنىــڭ ئ
. پاراڭلىشىپ يهرلىك گېزىتكه ئۇيغـۇرالر ھهققىـدە ماقـاله يازمـاقچىمۇ بولغانىـدى     

مهنــچه ئــۆزىنى خىرىســتىيان دەيــدىغان ئىككىنجــى ۋە ئــۈچىنجى تۈركــۈمگه تهۋە  
. كىشــىلهرنىڭ ســانى بىرىنجــى تۈركــۈمگه تهۋە كىشــىلهردىن خېلــى بهك جىــق  

ــالى    مهن  ــدىن خــ ــۈنلهي دىنــ ــدە يهنه پۈتــ ــامېرىكىلىقالر ئىچىــ ــقان ئــ ئارىالشــ
  .ياشايدىغانلىرىمۇ خېلى كۆپ

ىمىزدىكــى تــۈرك ئوقۇغــۇچىالر تهشــكىللىگهن دىــنالر ئــارا دىيــالوگ  پمهكتى
بـۇ پروگرامـدا يـېقىن ئهتراپتىكـى چىركاۋالرنىـڭ      . ئىـدى دېگهن بىـر پروگـرام بـار    

خــاتىپلىرى بىـــر ئاراغـــا كېلىـــپ  خــادىملىرى بىـــلهن مهســـجىدلهرنىڭ ئىمـــام  
ــا     ــۇقى ۋە دۇني ــورنى، دىنالرنىــڭ ئورتــاق مهۋجۇدل ــاتتىكى ئ دىننىــڭ مهنىــۋىي ھاي
تىنچلىقى، دىنالرنىڭ دۇنيانىـڭ سىياسـى تهرتىبىـدە تۇتقـان ئـورنى، دىنالرنىـڭ       
ــۈك       ــى، تۈرل ــتىكى رول ــاقالپ قېلىش ــى س ــى ۋە مهدەنىيىتىن ــڭ تىل مىللهتلهرنى

ىنالرنىـــڭ تۆھپىســـى، يهرشـــارىنىڭ ئىسســـىپ توقۇنۇشـــالرنى ھهل قىلىشـــتا د
ــات ئۆزگ  ــى، كىلىم ــت بۇلغۇن ۈرۈكېتىش ــى، موھى ــالر   ۇش ــالر، ئۇرۇش ــى، توقۇنۇش ش

بــۇ . دەپ مــۇالھىزىلهر بــوالتتى ۈقاتــارلىق دۇنيــاۋىي مهســىلىلهردە دىننــى چــۆر    
پروگراممىنىڭ قاتناشچىلىرى تـۈرك ئوقۇغـۇچىالر، ئوقۇتقـۇچىالر، ئـامېرىكىلىق     

ــۇ ــۇچى، ئوقۇغـ ــوالتتى  ئوقۇتقـ ــۇچىالر بـ ــالىيهتكه قىزىققـ ــۇ پائـ ــقا بـ . چىالر ۋە باشـ
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ــك    ــۇل چىقىرىــــپ ئىچىملىــ ــدىن پــ ــۇچىالر يېنىــ ــۈرك ئوقۇغــ ــالىيهتكه تــ پائــ
ــازىراليتتى ــى    . ھــ ــقا يىمهكلىكلهرنــ ــرەنىكلهر ۋە باشــ ــنه پىــ ــاتلىقالر، پىچىــ تــ
ــاراليتتى ــلهن      . تهيي ــۇلمانالر بى ــلهن مۇس ــدى بى ــارقىلىق ئال ــالىيهت ئ ــچه پائ مهن

ش كــۈچهيتىلهتتى، بۇنـدىن باشــقا ھهم  چۈشـۈنۈ ر ئارىســىدا ئـۆز ئــارا  خىرىسـتىيانال 
تۈرك تاماق مهدەنىيىتى تهشـۋىق قىلىنـاتتى ھهم ئامېرىكىـدا ئىـش قىلىشـنىڭ      

بىــر گــۈزەل دۇنيــا ئۈچــۈن قىلىنىۋاتقــان تاماســىز بــۇ      . لهتتىۈنــۈگۈيــوللىرى ئ
منى دە، پائـــالىيهتلهرگه ئىشـــتىراك قىلغىنىمـــدا ئـــۆزەكۆرگۈنۈمـــخىزمهتلهرنـــى 

شـۇنداق پائالىيهتلهرنىـڭ بىرىـدە ســۆزلهنگهن    . بهكمـۇ يارامسـىز ھىـس قىالتــتىم   
دۇنيــانى نــېمه قۇتقۇزىــدۇ، ئىنســاننى  «. بىــر پوپنىــڭ نــۇتقى ھېلىمــۇ ئېســىمدە 

نــېمه خــوش قىلىــدۇ، ھايــاتنى نــېمه مهنىلىــك قىلىــدۇ؟ ئۇرۇشــمۇ، زوراۋانلىقمــۇ، 
ــۇ، ھوزۇرل ــرال ۇنۇپۇلمـ ــاق، پهقهت بىـ ــرەتمۇ؟ يـ ــمۇ، ئىشـ ــىمۇ   شـ ــۇ بولسـ ــه، ئـ نهرسـ

ياراتقۇچىنى سۆيۈش ئۈچـۈن يـاراتقۇچى ياراتقـان ھهر بىـر مهۋجـۇداتنى      ! مۇھهببهت
ــرەك  ــۆيۈش كې ــان ھهتتــا     . س ــتۈن قويغ ــۇداتالردىن ئۈس ــارلىق مهۋج ــاراتقۇچى ب ي

ــۆيۈش    ــىز سـ ــاننى شهرتسـ ــان ئىنسـ ــقا بۇيرىغـ ــهجدە قىلىشـ ــتىلهرنىمۇ سـ پهرىشـ
ياراتقۇچىنىـڭ مهمنـۇنىيىتى    سـۆيۈش سـۆيۈلۈش ئۈچـۈن ئهمهس، بهلكـى    . كېرەك

  .»ئۈچۈندۇر
دىن نوقتىسىن ئالغاندا ئۇيغۇردىكى مهنىـۋىي ھايـات بىـلهن ئامېرىكىـدىكى     

دوالن ئۇيغـۇر مۇقاملىرىـدىكى   . مهنىۋىي ھايات ئاجايىپ ئوخشاشـلىقالرغا ئىـگهن  
دەپ باشــالنغان ناخشــىالرنىڭ تېكىســتىگه  »ۋاي ئــالالھ، ۋاي ئــالالھ، ۋاي ئــالالھ«

ــڭ    ۋە غهزەلخ ــي تۇيغۇنىــ ــاق دىنىــ ــدىغان بولســ ــا قارايــ ــڭ كهيپىياتىغــ انالرنىــ
ــدىغانلىقىنى       ــورۇن تۇتى ــوھىم ئ ــك م ــدا قانچىلى ــۋىي ھاياتى ــڭ مهنى ئۇيغۇرالرنى

ــۋالىمىز ــالم    . بىلى ــز ۋە ئىس ــالالھ، پهيغهمبىرىمى ــۇ ئ ــقا ئۇيغۇرالردىم ــدىن باش بۇن
هنىـۋىي  ئۇيغـۇردىكى م . مهدھىيهلهنگهن مهخسۇس مۇناجاتالر، ھـۆكمهتلهر بولغـان  

قهشــقهرگه كهلــگهن خهنســۇالر ئــۈچ مــازار بىــر بــازارنى  . ھاياتنىــڭ تومــورى دىنــدۇر
 قهشـــقهرىبـــۇ يهردىكـــى ئـــۈچ مـــازار مهھمـــۇد  . ســـاياھهت قىلىمىـــز دېيىشـــىدۇ

يۈسـۈپ  . مهقبهرىسى، يۈسۈپ خاس ھاجىپ مهقبهرىسى ۋە ئاپپـاق خوجـا مازىرىـدۇر   
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ــۇد    ــلهن مهھمـ ــپ بىـ ــاس ھاجىـ ــقهرىخـ ــى  قهشـ ــهرلىرىنى بىسـ مىلالھ دەپ ئهسـ
باشــلىغان، ئــالالھ مهدھىيســى قىســمىنى ئهســهرلىرىنىڭ ئهڭ بېشــىغا تىزغــان  

ئاپپاق خوجا ئهينى دەۋردىكـى دىنىـي سـۈلۈك بولغـان ئـاق تـاغلىق       . كىشىلهردۇر
بىـر بـازار دېگىنـى ئۇيغـۇر ئىسـالم بىناكـارلىق       . ئىشانالر گورۇھىنىڭ كاتتابېشى

بـازاردا بولسـۇن يـاكى مـازاردا بولسـۇن       مهيلـى . ئۇسلۇبىدا سېلىنغان يېڭى بازاردۇر
يېڭـى بـازار دېيىلىـدىغان بـۇ بازارغـا جـۈمه ۋاقتىـدا        . جامه كام بولمايـدۇ  -مهسجىد

جـۈمه نـامىزى   . سـىز ۇبېرىپ قالسىڭىز ناماز ئاخىرالشقىچه ساقالشـقا مهجبـۇر بول  
ھىــچ كىمنىــڭ يىڭــنه چــاغلىق بىــر  ،يــۇ-باشــالنغاندا بــازاردا بىــر ئــادەم قالمايــدۇ

. بۇنـداق ئهھـۋالنى ئامېرىكىـدىمۇ ئۇچرۇتـۇش ئاسـان ئهمهس     . تمهيدۇۈىسى ينهرس
دېـــمهك، قهشـــقهرنى، ئۇيغـــۇر ھايـــاتىنى ۋە تـــوپراقلىرىنى ســـاياھهتچىلهرنىڭ      
ــدەك       ــهرەڭگه قېپى ــۋاتقىنى س ــگه قىلى ــكه ئى ــلىققا ۋە قىممهت ــدىكى خاس نهزىرى

هر ۋە ئىتىقادنىـڭ  بىناالر ئهمهس، ئۇيغۇر ئىتىقادىغا باغالنغـان مۇراسـىمالر، ئـادەتل   
  .سىمۇۋولى بولغان مهسجىد جامهلهردۇر

ــى    ــدىغان تهركىبــ ــا ياتىــ ــڭ خوراپاتلىققــ ــۋىي ھاياتنىــ ــۇردىكى مهنىــ ئۇيغــ
بـۇ ئىجتىمـائىي تهرەققىيـات سهۋىيىسـى،     . ئامېرىكىدا ئـانچه كـۆزگه چېلىقمايـدۇ   

ش دەرىجىســــى قاتــــارلىقالردىكى پهرقــــلهر بىـــــلهن    ۇشــــ ۇمائارىپنىــــڭ ئومۇل 
الغا ئىشىنىش، داخانغا ئوقۇتـۇش، باقشـىغا بـاقتۇرۇش قاتـارلىق     پ. مۇناسىۋەتلىك

ــتۇرغىنى     ــېخىچه تهســىرىنى ئاجىزالش ــدا ت ــۋىي ھاياتى ــۇر مهنى ــاتلىقالر ئۇيغ خوراپ
ــوق ــدىم    . يـ ــى ئاڭلىغانىـ ــارلىق گهپنـ ــر قىزىقـ ــتىم بىـ ــر قېـ ــقهرنىڭ . بىـ قهشـ

ــارمىش     ــان ب ــۇ داخ ــر خهنس ــىدە بى ــهھهر ناھىيس ــارمىغىچه   . يېڭىش ــا ب ــۇ داخانغ ش
ك بالىالرغــــا چاپلىشــــىۋالغان خهنســــۇنىڭ جېنــــى بــــوۋاقنى ئارامىــــدا كىچىــــ

قهشــقهردەك ئىســالم مهرىپىتىنىــڭ ئوچىقىــدا، ئۆلىمــاالر ماكانىــدا  . قويمــايمىش
كىشــىلهرنىڭ خهنســۇ دۇخانغــا دۇئــا ئوقۇتــۇپ يۈرۈشــى كىشــىنى ئويغــا ســالماي،  

بـــــۇ ھادىســـــىلهرنىڭ بـــــۇنچه ئهۋج ئېلىشـــــى . ئهپسۇســـــالندۇرماي قالمايـــــدۇ
لهرنىڭ شــهيئىلهرنىڭ ئهقىلــلهرگه قــاراڭغۇ، ســىرلىق، مهنىــۋىي تهرپىنــى  كىشــى

بىلىشـــكه بولغـــان ئىهتىياجىنىـــڭ مۇۋاپىـــق ئىلمىـــي، دىنىـــي يـــول بىـــلهن   
كىشــــىلهرنىڭ دىللىرىــــدىكى . قانــــدۇرۇلمىغانلىقى بىــــلهن مۇناســــىۋەتلىك

ىـق سـورۇندىكى نورمـال    قورقۇنچ، ۋەسۋەسه، ئهندىشـه، پۇشـمان قاتارلىقالرغـا موۋاپ   
ــرىلگهن،       ــههم بې ــلهن مهل ــلهر بى ــات ۋە تهبلىغ ــى تهرغىب ــهنچه، دىن ــي چۈش ئىلمى
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ــان     ــاھىد بولمىغـ ــلهرگه شـ ــۇراپىي ھهركهتـ ــۇنچه خـ ــا بـ ــدۈرۈلگهن بولسـ قانائهتلهنـ
خوراپــــاتلىقتىن باشــــقا ئۇيغۇرنىــــڭ مهنىــــۋىي ھاياتىــــدا دىننــــى  . بوالتتــــۇق

ــاللىق   ــر خىــل بىنورم ــۋا، ، فۇمهســىلهن. سۈيئىســتىمال قىلىشــمۇ بى ــان، تهق رق
مائىدە، كىرمان قاتارلىقالرنىڭ تاۋار ماركىسى قىلىنىشـىدا، ئاشـخانا، تاكسـىي ۋە    
ســـاتىراچخانىالرغا قۇرئاننىـــڭ مـــودىلى، ئـــايهتلهر ۋە ئـــالالھ، مـــۇھهممهد دېـــگهن 
خهتلهرنىــڭ ئېسىلىشــىدا، پــالچى، داخــان ۋە باقشــىالرنىڭ ئــايهتلهرنى ئوقــۇپ       

شــلىرىدا قىســمهن بولســىمۇ دىننــى سۈيىئىســتىمال   ســوۋۇتقۇ قىلى-ئىســىتقۇ
بۇنـداق  . قىلىـپ ئىخالسـمهن ئۇيغۇرالرنىـڭ پـۇلىنى ئۇتـۇش مهقسـهد قىلىنغـان       

ــانۇن مــۇكهممهل بولغــان    دىننىــي سۈيىئىســتىمال قىلىــدىغان قىلمىشــالرغا ق
  .ئامېرىكىدا ئورۇن يوق

ــدا    ــۋىي ھاياتىــ ــڭ مهنىــ ــدا ئۇيغۇرنىــ ــق ھالــ ــامېرىكىلىقالردىن پهرقلىــ ئــ
ــاتلىقى شـــهكلىدىمۇ     خور ــا خوراپـ ــاتلىقى ۋە ئۆلىمـ ــاپ خوراپـ ــاتلىق يهنه كىتـ اپـ

ــدۇ  ــدىغانلىقى بىلىنىـ ــىلهن . ئىپادىلىنىـ ــۆيگه شـــهيتان    «مهسـ ــار ئـ ــان بـ قۇرئـ
قۇرئانـدىن بىرنـى ئهمهس مىڭنـى    . دېگهنلىك كىتاپ خوراپاتلىقىـدۇر  »كىرمهيدۇ

نـۇرى  ئۆيگه قويۇپ قويغـان بىـلهن كىشـى ئـۇنى ئوقـۇپ چۈشهنمىسـه، ئىماننىـڭ        
ــدۇ   ــداق يهرگه كىرى ــاراڭغۇ دىلىنــى يورۇتمىســا شــهيتان ھهرقان ــداق . بىــلهن ق بۇن

خوراپــاتلىق يهنه بىلىملىــك ئاتالغــان، ھهجــگه بارغــان ئۆلىماالرغــا چوقۇنۇشــتىمۇ 
ئۇيغــۇردا بىــر ھۆكۈمنىــڭ، چۈشهندۈرۈشــنىڭ تــوغرا خاتــالىقى      . ئىپادىلىنىــدۇ

ــاكى تايغانمىغــ   ــان ۋە ھهدىســلهرگه تايانغــان ي ــلهن ئهمهس بهلكــى قۇرئ انلىقى بى
ــى      ــاڭالپ كهلگهنلىك ــن ئ ــى ۋە قهيهردى ــڭ دېگهنلىك ــاقاللىق ئۆلىمانى ــى س قايس

. بىـر ناھىيىـدە بىـر كـېلىن پهرزەنتلىـك بواللمـاپتۇ      . بىلهن ئۆلچۈنۈپ قالىدىكهن
ۋە قېـــيىن ئانىنىـــڭ خىزمىتىنـــى شـــۇنچه  -شـــۇ خېجىلچىلىقتـــا قېـــيىن ئاتـــا

لىـش ئۈچـۈن پـۇل يىغىـپ ھهرەمـگه يولغـا       بېرىلىپ قىلىپتۇكى ئـۇالرنى رازى قى 
قېـــيىن ئاتـــا بولغـــۇچى ھهرەمـــدىن شـــۇنداق بىـــر پهتىـــۋانى كۆتـــۈرۈپ  . ســـاپتۇ

ــش ــنهتكه  . كهلگهنمىــــ ــان ئهر جهنــــ ــك بواللمىغــــ ــىچه پهرزەنتلىــــ دېيىلىشــــ
ــرەلمهيمىش ــۇن   . كىـ ــدامچىنىڭ ئهپسـ ــى ئالـ ــۋادار كېلىننـ ــلهن تهقـ ــۇنىڭ بىـ شـ
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ــد     ــۆز رازىلىقــى بىــلهن ئوغلى ــىغا ســېلىپ ئ دىــن . ىن ئاجراشــتۇرۇۋاپتۇخالتىس
ــيه ئومۇل ــدىكى تهربىــ ــۇھهققىــ ــۋىي  ۇشــ ــهلىگهن، مهنىــ ــىتىگه ئېرىشــ ش پۇرســ

چۈشــــكهن، ئىالھىــــيهت  ھادىســــىلهرنى چۈشــــهندۈرۈش ئىلمىيلىــــك يولىغــــا
تلىرى ھهرقايســى ئــالى مهكــتهپلهردىن ئــورۇن ئالغــان،     ېكۇلتفــا )تىئولــوگىيه(

هلهر يــۈز ئبۇنــداق پــاجى مــۇكهممهل قــانۇن ئىتىقــادنى قوغۇدايــدىغان ئامېرىكىــدا 
  .بهرمهيدۇ

  تۈگهنجه
ئۇيغۇرالر بىلهن ئامېركىلىقالرنىڭ پهرقـى يـالغۇز يۇقـارقى نـوقتىالر بىلهنـال      

ــدۇ ــا ۋە   . چهكلهنمهي ــا ئامېرىك ــۇزۇن داۋاملىشــىدۇركى قارىماقق يازســام شــۇ قهدەر ئ
ئامېركىلىقالر ھهققىدىكى بايـانلىرىم مۇشـۇ پهرقلهرنـى گهۋدىلهنـدۈرۈش ئۈچـۈن      

ــادەكال تۇيۇليېز ــۇمكىن ۇىلغ ــى  . شــى م ــڭ تهپســىلىرەك يېزىلغىن يازغانلىرىمنى
ــانلىرى باشــقىالردىن     ــۆزەم باشــتىن كهچــۈرگهنلىرىم، قىســقىال تىلغــا ئېلىنغ ئ

پهرقــلهر ھهققىــدە ئــويالنغىنىمىزدا بۇنــداق پهرقلهرنىــڭ . ئاڭلىغــانلىرىم خــاالس
ــكهن  ــيهتسانائهتلهشـ ــزا ئىگىلىـــك   جهمىـ ــۋىي يېـ ــلهن ئهنهئهنىـ  مىيىتـــىجهبىـ

بىـلهن   جهمىـيهت ئارىسىدا؛ شهخسنىڭ ھۆرلۈكى مـۇتلهق مۇئهييهنلهشـتۈرۈلگهن   
ئوتتۇرىســىدا؛ پىالنلىــق ئىگىلىــك ۋە  جهمىــيهتبۇنىــڭ ئهكســىچه يــول تۇتقــان  

ــىڭدۈرۈلگهن      ــاھهلىرىگه سـ ــمه سـ ــڭ ھهمـ ــدولوگىيه ھاياتنىـ ــتىك ئىـ كومۇنىسـ
ــيهت ــدىغان      جهمى ــادرو قىلىنماي ــدولوگىيه ي ــداق ئى ــچ قان ــلهن ھى ــيهتبى  جهمى

ئوتتۇرىسىدا؛ دۇنياغا پۇقراالر دۆلىتى سـاالھىيىتى بىـلهن رەھبهرلىـك قىلىۋاتقـان     
دۆلهتـته ياشـاۋاتقان كىشــىلهر بىـلهن جوڭخـۇا مهدەنىــيهت سـاالھىيىتىنى دۇنياغــا      
ــىلهر       ــاۋاتقان كىشـ ــته ياشـ ــىۋاتقان دۆلهتـ ــدا تىرىشـ ــۇزۇش يولىـ ــراپ قىلغـ ئىتىـ

دە تـۈزۈملهر مۇكهممهللهشـكهن، ياشـاش    ئوتتۇرىسىدا؛ مائارىپ ئومۇمالشـقان، قائىـ  
ش جهريانىغــــا ئايالنغــــان پۈتــــۈنلهي ۇنــــۇمهۋجۇدلــــۇق جهريــــانى ئهمهس ھوزۇرل

ته ياشـاۋاتقان كىشـىلهر ئوتتۇرىسـىدا    جهمىيهتـ ئوخشىمايدىغان ئىككـى دۆلهت ۋە  
بـــۇ پهرقلهرنىـــڭ . بارلىققـــا كېلىشـــى مـــۇمكىن بولغـــان پهرقلهردىـــن ئىبـــارەت 

كه تهۋە ئىكهنلىكىمىزنــى جهمىــيهتىغان دۆلهت ۋە بولغــانلىقى بىزنىــڭ ئوخشــىم
پهرقلهرنىــڭ بولۇشــى يامــان ئىــش ئهمهس يــامىنى پهرقــلهرگه تــوغرا  . ئىپادىلهيــدۇ

مۇئامىلىـــدە بواللماســـلىق، تـــوغرا چۈشهنمهســـلىك، مۇۋاپىـــق چۈشـــهنچىگه      
 .ئېرىشهلمهسلىك ۋە پهرقلهرنىڭ سهۋەبىنى توغرا تهھلىل قىاللماسلىقتۇر
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قهشــقهرلىكنىڭ سېســىق «ۋەتهنــگه قايتقانــدىن كېــيىن بايقىســام تــورالردا  
دېگهنــدەك يــازمىالر  »كىچىــك قهشــقهرلىكنىڭ سېســىق گهپلىــرى«، »گهپلىــرى

ئـــۈرۈمچىگه كېلىـــپ بىـــر قـــانچه ســـائهتتىن كېيىـــنال       . يـــامراپ كېتىپتـــۇ  
ــڭ  ــد «بىرەيلهننىــ ــىق گهپ قىالمــ ــامېرىكىلىقالرمۇ سېســ ــگهن  »ىكهن؟ئــ دېــ

ــدىم  ــۇئالىغا دۇچ كهلـ ــقهرلىك ئىكهنلىكىمنـــى    . سـ ــڭ قهشـ ــورىغۇچى مېنىـ سـ
ئـۇ چاغـدا نـېمه دەپ جـاۋاپ بهرگىـنىم      . بىلگهچكه قهسـتهن شـۇنداق سـوراۋاتاتتى   

ــوق  ــوش   . ئېنىــق ئېســىمدە ي ــۇ ســۇئال كالالمنىــڭ ب ئهممــا شــۇندىن كېــيىن ب
 »سېســىق گهپ«بــۇ يهردە دېيىلىۋاتقــان . بــۇرجهكلىرىنى قامــال قىلىــپ كهلــدى

بۇنـداق تهنىلىـك، كىنايىلىـك، بىشـارەتلىك     . تهنه، بىشارەت، كىنايهدىن ئىبـارەت 
تىل ئادىتى يېزىق تـارىخى ئـۇزاقراق بولغـان ھهرقانـداق مىللهتنىـڭ تىلىـدا بـار        

خــۇددى كىنــايهدىن ئىبــارەت ئىستىلىســتىكىلىق ۋاســته     . بولۇشــى مــۇمكىن 
ــۈركچه ۋە . ا ئوخشــاشدۇنيــادىكى مهن بىلىــدىغان تىلــالردا بولغانغــ  ئۆزۈمنىــڭ ت

غانالر بىـــلهن مۇالقـــات بولـــۇش ۇدۈشـــۈپارىســـچه ســـۆزلهش، مهزكـــۇر تىلـــدا سۆزل
جهريانىـــدىكى كهچۈرمىشـــلىرىمدىن بايقىـــدىمكى، مهدەنىـــيهت ئهنهئهنىســـى     

… يېقىن مىللهتلهرنىـڭ تىلىـدا ئوخشـاش شـهكىلدىكى كىنـايه، تهنه، مۇبـالىغه      
ئۇيغۇرچىـــدىكى  ،مهســـىلهن. جـــۇددېگهنـــگه ئوخشـــاش تىـــل ھادىســـىلىرى مهۋ

تهكهللۇپ سۆزلىرى ۋە تهكهللـۇپ قىلىـش ئـادىتى تـۈركچه، پارىسـچىدە ئوخشاشـال       
ــۆزلىرى  . مهۋجــــــۇد ــچه ۋە تۈركچىــــــدىكى تهكهللــــــۇپ ســــ ــۇ پارىســــ بولۇپمــــ

ارىســچىدە تهكهللــۇپ ســۆزلىرىنى   پ .ئۇيغۇرچىدىكىــدىن نهچــچه ھهسســه كــۆپ   
گهپنىــــڭ جىقلىقىــــدىن  تۈركچىــــدە تهكهللــــۇپ ۋە ســــىپايه. دەيــــدۇ ڧتائــــاررۇ

ئـون ئۇيغـۇرنى بىـر ئۆزبېـك ئاغزىغـا قارىتىـدۇ،       «چهتئهلدىكى ئۇيغـۇرالر ئارىسـىدا   
ــدۇ    ــل قىلىـ ــلهن مايىـ ــۈرك گهپ بىـ ــر تـ ــۆزبېكنى بىـ ــۈز ئـ ــار »يـ ــگهن گهپ بـ . دېـ

ــڭ      ــان مىللهتلهرنى ــق ســودا ئهنئهنىســى بولغ ــڭ يىللى ــچه مى ئۇيغــۇرالردەك نهچ
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ەتلىك گهپ ۋە تهنىلىـك جۈملىلهرنىـڭ   تىلىدا ئـادەتته كىنايىلىـك ئىبـارە، بىشـار    
ــي   ــول بولۇشــى تهبىئى ــايلىق، ئىپادىلهشــكه قــابىللىق ۋە     . م بۇنــداق ســۆزگه ب

بـــۇ . ئىنكاســـتىكى چىۋەرلىـــك قهشـــقهر ئۇيغۇرلىرىـــدا ئاالھىـــدە گهۋدىلىـــك     
للىـق تىجـارەت، مهدەنىـيهت ۋە ھـاكىمىيهت مهركىـزى      ىقهشقهرنىڭ نهچچه مىڭ ي

  .بولغانلىقى بىلهن مۇناسىۋەتلىك
بىر يـازلىق تهتىلـدە بىـر ئـاق     . ئامېرىكىلىقالرمۇ تهنىلىك گهپلهرنى قىلىدۇ

تهنلىــك ئوتتــۇرا ئاســىيا تهتقىقاتچىســـى بىــلهن بىلــله يىغىنغــا قاتنىشـــىپ       
ــدۇق ــدىكى چــاي ســۆزىنىڭ خهنســۇچىدىن    . قال ــز ئۇيغۇرچى دەســلهپته ئىككىمى

ەبچىــدە، مهن ئهر. كهلــگهن يــاكى ئهمهســلىكى ھهققىــدە مۇنازىرىلىشــىپ قالــدۇق
پارىسىچىدە، تۈركچىدىمۇ چاي دېيىلىـدىغانلىقىنى پاكىـت قىلىـپ بـۇ سـۆزنىڭ      

ــدىم    ــۇچه ســۆز ئىكهنلىكىــدىن گۇمانالن ئۇنــدىن باشــقا خهنســۇچىدىكى   . خهنس
ــا« ــنىگه     »چـ ــقا كهيـ ــدە نېمىشـ ــا كىرگهنـ ــۆزىنىڭ ئۇيغۇرچىغـ ــى  »ي«سـ تاۋۇشـ

ا خهنچىــدىن ئهگهر ئۇيغـۇر تىلىـد  . قوشـۇلۇپ چـاي بولـۇپ قالغــانلىقىنى سـورۇدۇم    
ــرگهن  ــا«كى ــۆزلهرنىڭ     »چ ــقان س ــلهن ئاخىرالش ــاۋۇش بى ــوزۇق ت ــاش س ــا ئوخش غ

ــر   ــنىگه بى ــر     »ي«كهي ــار دېيىلســه نېمىشــقا بى ــدىغان ھادىســه ب قوشــۇلۇپ قالى
ــكهن    ــڭ تىلىغــان ســىڭىپ كهت ــا«قىســىم ئۇيغۇرالرنى ــارت( »ك ــام( »ال«، )ك ) ش

ــان     ــۇل قىلمىغ ــاي، الي دەپ قوب ــۇرالر ك ــۆزنى ئۇيغ ــگهن س ــۇر  نېمى. دې ــقا ئۇيغ ش
اڭ دېـگهن خهنـچه سـۆزنى    افسـ -اڭافـ غان چۇدۇلۇدوختۇرالرنىڭ تىلىدا كۆپ قوللۇن

نــى قوشــۇپ تهلهپپــۇز قىلمايــدۇ؟ مهن بــۇالرنى پاكىــت قىلىــپ »ي«اڭ دەپ يفــچا
مهن «مدە ھېلىقــى تهتقىقــاتچى كــۆزۈمگه قــاراپ تــۇرۇپ كېتىــپ       ۈنۈگىۈســۆزل 

هنـچه سـۆزلهرنىڭ بـارلىقىنى    ئۇيغۇرچه بىلىمهن، ئۇيغۇر تىلىدا ھهتتا قهدىمكـى خ 
دەپ  »بىلىــمهن، ئهممــا ئۇيغــۇر مىللهتچىلىرىنىــڭ تىلىــدىن خهۋىــرىم يــوق      

ئىلمىـي مۇنازىرىنىـڭ بۇنـداق تهنىلىـك جـۈملىلهربىلهن يـاكى ھـازىرقى        . قالدى
. بىـلهن ئاخىرلىشىشـى مېنـى غهش قىلـدى     »سېسىق گهپ«مودا تهرىپ بويىچه 

ېـگهن سـانمۇ قايسـىدۇر بىـر قهدىمكـى      ئۇنىڭچه بولسا ئۇيغـۇر تىلىـدىكى تـۆرت د   
ــش  ــدىن كهلگهنمى ــڭ تىلى ــا   . مىللهتنى ــلى جوڭگۇغ ــڭ ئهس ــيىن مهن چاينى كې
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تارىختــــا ھــــازىرقى كــــامبودژا زېمىنىــــدا ياشــــىغان يهرلىــــك مىللهتــــتىن       
ــۇدۇم  ــى ئوق ــڭ     . كهلگهنلىكىن ــۇ مىللهتنى ــگه ش ــۆزمۇ خهنچى ــۇ س ــگهن ب ــاي دې چ

  .تىلىدىن كىرگهنىكهن
هتقىقاتچىسـى بىـلهن ئىككىمىـز بىلـله قاتناشـقان      ھېلىقى ئوتتۇرا ئاسىيا ت

دېـگهن سـۆزنىڭ ئۇيغۇرچىغـا     »تـون «ئارىـدا ئـۇ   . يىغىن خېلى ئۇزاق داۋامالشـتى 
ــا قويــــدى  ــراز . موڭغۇلچىــــدىن كىرگهنلىكىنــــى ئوتتۇرىغــ مهن دەرھــــال ئىتىــ

بىـرى موڭغۇلچىـدا ئهگهر بـۇ سـۆز بولسـا دېـمهك بـۇ ئىككـى تىلنىـڭ          . بىلدۈردۈم
ئۇيغـۇرچه بىـلهن   . سېستىمىسـىغا تهۋە ئىكهنلىكىـدىن بولغـان   ئورتاق بىر تىـل  

موڭغۇلچه ئالتاي تىللىرى سېستىمىسـىغا تهۋە بولـۇپ سـېرىق، قـارا دېـگهن رەڭ      
لهردىن تارتىــپ ســۆزقاتـارلىق  ) ئــالىم(سـۆزلىرى تۆمــۈر، ئـالتۇن، چىــچهك، بىلـگه    

ــاتلىرىغىچه ئوخشـــاش   ــا دېـــگهن مىـــۋە چىۋەلهرنىـــڭ ئـ ــۇ . ئىـــدىئـــۈزۈم، ئالمـ ئـ
ــهنمهيدىكهن  ت ــا ئىشـ ــاتچى بۇنىڭغـ ــرى   . هتقىقـ ــاي تىللىـ ــدە ئالتـ ــڭ نهزەرىـ ئۇنىـ

بۇالرنىـڭ ھهممىسـى   . سېستىمىسى دېگهن قاراشنىڭ ئاساسى يېتهرسـىز ئىـكهن  
ــۆزلهر     ــان س ــارىيهت ئېلىنغ ــا ئ ــدىن ئۇيغۇرچىغ ــاق ســۆزلهر ئهمهس موڭغۇلچى ئورت

ــكهن ــ    «. ئى ــۇل ئېگىزلىكى ــاڭ، موڭغ ــان دەپ ئويلىس ــارىيهت ئېلىنغ دىن ئهگهر ئ
تارتىــپ تــارىم ۋادىســىغىچه بولغــان يهرلهردە شــهھهرلهرنى قۇرغــان ئۇيغــۇرالر تــون   

، »دېگهن سۆزنى موڭغۇلچىدىن قوبۇل قىلىشتىن بـۇرۇن تونسـىز يۈرۈپتىكهنمـۇ؟   
كىيىم كـېچهككه، زىبـۇ زىنـنهتكه ئائىـت سـۆزلهرنىڭ نوقـۇل يـايالق مىللىتـى         «

بولۇشــىنى تهســهۋۋۇر قىلغىلــى بولغــان موڭغۇلالرغــا قارىغانــدا ئۇيغــۇرالردا مــول  
ــۇ؟بولۇدۇ ــدىم،   »غ ــۇئال قويۇۋې ــان  «دەپ س ــهنچه باربهرىي ــاۋايى(س ــا ) ي موڭغۇلالرغ

بــۇ گهپنــى ھــازىر . دەپ كىنــايه قىلــدى »ئۇيغــۇرالر تــون كىيىشــنى ئۆگهتكهنمــۇ؟
سـهن ئـۆز مىللىتىڭنـى    «ئۇنىڭ بۇ سـۆزىدە مېنـى   . ئويلىساممۇ جۇدۇنۇم ئۆرلهيدۇ

. ئىـدى دەيـدىغان مهسـخىرە بـار     »!ياۋايى دەپ بىلىسـهنغۇ  مىللهتنى ئىلغار باشقا
 -مىللهتلهرنــى ئىلغــار. ئهســلى مهن بۇنــداق قاراشــتىكىلهردىن نهپــرەتلىنهتتىم 

ئىپتىـدائىي دەپ ئايرىشـقا    -مهھكـۇم، زامـانىۋي  -يـاۋايى، ھـاكىم   -قاالق، مهدەنىي
ــۆچ  ــدىئ ــپ،  . مئى ــتىن تارتى ــيهتمهن مهكتهپ ــىڭگهن  جهمى ــاكىمىيهتكىچه س ، ھ

ــ ــارايتتىمرايئـ ــايرىمچىلىق . ىمچىلىقنى ئاپهتنىـــڭ مهنبىيـــى دەپ قـ بۇنـــداق ئـ
ئىنســانالرنى تهبىــقه، مىلــلهت، سىياســىي ســاالھىيهتكه تــايىنىپال باشــقىالرنىڭ  
نهچـچه ئــون يىللىــق ئهمگىكىـگه، نهچــچه يــۈز يىللىـق مىراســىغا، نهچــچه مىــڭ    
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ــدى   ــدىغان قىلىۋەتكهنىــــ ــتىال يۈرگۈزەلهيــــ ــتىگه ئىســــ ــق روھىيىــــ  .يىللىــــ
ئامېرىكىدا يهتته يىلدىن ئارتۇق ئوقىغـان بىـر ئۇيغـۇر ماڭـا مۇنـداق بىـر گهپنـى        

ئامېرىكىغا كهلگهن دەسلهپكى يىلـى جوڭگـۇدا خېلـى ئـۇزاق تۇرغـان      . دەپ بهردى
ــر پر ــالالپتۇ  وپپبى ــىنى ت ــورنىڭ دەرس ــارتۇقراق   . ېسس ــدىن ئ ــر ھهپتى ــنى بى دەرس

  . ىشىپتۇئاڭلىغاندىن كېيىن ئوقۇتقۇچىسى بىلهن كۆرۈشۈشكه كېل
ــكهن   ــۇچى  . مهقســىدى دەرســتىن ۋاز كــېچىش ئى ــدا ئوقۇغ ئهســلى ئامېرىكى

ــا ۋاز    ــالالپ بىـــر ئىككـــى ھهپتىـــدىن كېـــيىن ئاڭالشـــنى خالىمىسـ دەرســـنى تـ
ــۇدۇكهچســىمۇ  ــۇئهللىمگه دەپ چۈشــهندۈرۈپ، كهچــۈرۈم سوراشــنىڭ   . بول ــۇنى م ب

بـۇ  «ئهممـا بـۇ ئۇيغـۇر جوڭگـۇدا كـۆنگهن خـۇيى بـويىچه        . قىلچىمۇ ھـاجىتى يـوق  
قېتىم گهپ قىلمـاي دەرسـتىن ۋاز كهچسـهم، كـېلهر قېـتىم يهنه باشـقا دەرسـىنى        
ــۇپ     ــا باشــقىچه قاراشــتا بول ــۇپ قالمــاي، ماڭ ــوغرا كهلســه خىجىــل بول ئاڭالشــقا ت

دەپ ئــويالپ ئاتــايىن چۈشــهندۈرگىلى مۇئهللىمنىــڭ ئىشخانىســىغا  »قالمىســۇن
ــۇ ئۇيغــۇر ئوقۇغــۇچى مــۇئهللىمگه يهنه بىۋاســت  . بېرىپتــۇ ــيهلمهي، ئۆزىنىــڭ ب ه دې

جوڭگــــۇدىن كهلــــگهن ئۇيغــــۇر ئىكهنلىكىنــــى، دەرســــته ســــهل قىينىلىــــپ  
ــالپتۇ   ــكه باش ــانلىقىنى چۈشهندۈرۈش ــامېرىكىلىق پر. قالغ ــۇالرنى  وپپئ ــور ب ېسس

ــى دەپ     ــنىڭ باھانىس ــا ئېرىشىش ــۇردا ئىتىبارغ ــۈنۈپنوم ــلهن  . تۇچۈش ــۇنىڭ بى ش
 ،»رگه ئىتىبـار بېرىلمهيـدۇ  بۇ دېگهن ئامېرىكا، ئازسـانلىق مىللهتـله  «ئوقۇتقۇچى 

. ئۇ كـۈنى بـۇ ئۇيغۇرغـا پۈتـۈن دۇنيـادا مـاتهم بولغانـدەك تۇيۇلـۇپ كېتىپتـۇ         . دەپتۇ
سېســـىق بولۇپمـــۇ . »سېســـىق گېپـــى«ئهمهلىيهتـــته بۇمـــۇ ئامېرىكىلىقنىـــڭ 

  .ھهرقانداق ئۇيغۇر ئاڭلىسا قويقا چېچى تىك تۇرىدىغان مهسخىرە
ىپـادىلهش شـهكلىنىڭ بولۇشـى    تىلدا تهنىلىـك، كىنايهلىـك، بىشـارەتلىك ئ   

ئهممـــا بۇنـــداق ســـۆزلهش ئـــادىتىنى قالپايتىـــپ كىشـــىگه تهنه . نورمـــال ئىـــش
ــخىرە   ــقىالرنى مهسـ ــش، باشـ ــى   -قىلىـ ــارەتلىك گهپلهرنـ ــش، بىشـ ــايه قىلىـ كىنـ

ــداق     ــچ قان ــرىش ھى ــازار بې ــا ئ ــڭ دىلىغ ــئهگىتىــپ دەپ خهقنى ته خــۇش جهمىيهت
داق گهپلهرنىـــڭ ئېتـــى شـــۇڭا ئۇيغـــۇر تىلىـــدا بۇنـــ. غـــان ئىـــش ئهمهسۇدۈكۆرۈل

ماڭا غهلىـته تۇيـۇلغىنى كىشـىلهرنىڭ شـۇنچه سېسـىق      . سېسىق دەپ قويۇلغان
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. گهپلهرنى تورمۇ تور، مۇنبهرمـۇ مـۇنبهر كۆچـۈرۈپ سـازايى قىلىـپ يۈرۈشـى بولـدى       
ــۈپ        ــا كۆنـ ــۇرنى بهتبۇيغـ ــىنىڭ بـ ــان كىشـ ــىقچىلىقتا تۇرغـ ــۇددى سېسـ ــۇ خـ بـ

ــۋەتته. كهتكهنــدەك بىــر ئىــش بولســا كېــرەك  ســىق گهپ دېيىلىۋاتقــانالر سې ،ئهل
ئىچىدە ئـادەتتىكى يۇمۇرالرمـۇ يـوق ئهمهس، ئهممـا خـۇددى بىـر تـال چىـۋىن بىـر          
ــىغا كىشــىنىڭ        ــڭ ئارىس ــۇنداق يۇمۇرالرنى ــدەك، ش ــارام قىلغان ــنى ھ ــازان ئاش ق
ئۆتىنى يېرىۋەتكىدەك بىر نهچـچه ئـاغىز مهسـخىرە قوشۇلسـا ئـاڭلىغۇچى بىئـارام       

لهم ئــالغىنى كهلــگهن كىشــىنى بــورا بازىرىغــا  مهســىلهن، گىــ. بولمــاي قالمايــدۇ
بــۇيرۇپ قويغــانلىق، كىــيىم ئالمـــاقچى بولغــان دېهقانغــا ئهســكى بـــازىرىنى       

بـــۇ . قويغـــانلىق ســـېپى ئۆزىــدىن تهربىيهســـىزلىك ۋە رەســـۋالىقتۇر  كۆرســۈتۈپ 
ئهمهلىيهتته دەپ يۈرگۈدەك ياكى بىر ئادەم دەپ بهرسـه ئـاڭالپ كۈلـۈپ كهتكـۈدەك،     

  .ر گهپ ئهمهستارقاتقۇدەك بى
ماڭا ئهڭ تهسىر قىلغان بىر ئىش بۇنـدىن يهتـته يىـل بـۇرۇن قهشـقهر يېڭـى       

ــازارد ــۈز بهرگهن اب ــدا كــادىر    . ي ــلهم بازىرى ــاتتىق ســوغۇق بولغــان بىــر كــۈنى گى ق
ســۈپهت كېيىــنگهن ئاچــا ئۇكىــدەك كۆرۈنىــدىغان ئىككــى ئۇيغــۇر خهنــزۇچه گهپ  

هرنــى كــۆرۈپ بولغانــدىن   ئــۇالر گىلهمل. قىلىشــىپ گىــلهم كــۆرگىلى تۇرۇپتــۇ   
كېــيىن نېمىشــقا ئۇيغــۇر تــۇرۇپ بىــر بىــرىگه خهنســۇچه گهپ قىلىشــقانلىقىنى  

ئـۇالر سـاتقۇچىنىڭ ئۇالرنىـڭ گىـلهم ھهققىـدىكى پـاراڭلىرىنى ئـاڭالپ        . سورۇدۇم
بــۇ . ۋېلىپ سېســىق گهپ قىلىشــدىن قورقــۇپ خهنســۇچه پاراڭلىشــىپتۇ چۈشــۈنۈ

ــاياھهت    ــقهرگه س ــدىن قهش ــازدا ئۈرۈمچى ــل ي ــال   يى ــۇر ئاي ــى ئۇيغ ــگهن ئىكك كه كهل
. قايتاشىدا قهشقهردىن چوڭالرغا سـوۋغات ئالمـاقچى بولـۇپ يېڭـى بازارغـا بېرىپتـۇ      

بىــر قــانچه دۇككانــدا دۇكانــدارالرنىڭ سېســىق گهپلىــرىگه چىــدىيالماي ئــاخىرى  
سورۇسـام خهنسـۇ بولۇۋېلىـپ ئىككـى     . ئۆزىنى خهنسۇ دەۋېلىشـقا مهجبـۇر بولۇپتـۇ   

قىنى ئېيتىشتى، بىـرى ئۇيغـۇرچه گهپ قىلمسـا قهشـقهرلىك     جهھهتتىن ئۇتقانلى
يهنه بىـرى سېسـىق   . ئهمهسـلىكى چانمايـدىكهن سـودىدا قويۇلـۇپ كهتمهيـدىكهن     

ــدىكهن  ــى غهش بولمايـ ــاڭالپ دىلـ ــىق  . گهپ ئـ ــڭ سېسـ ــۇ تىجارەتچىلهرنىـ مهنمـ
سـوم دېـگهن    30بىـر كـۈنى ئانـام قهشـقهردە بىـر سـاتارمهن       . گهپلىرىنى ئاڭلىغان

دېــگهن  »مــا يېرىمىنىمــۇ يــا«ســوم دەپ تاشــلىغانغا ســاتارمهننىڭ 15ســومكىنى 
 .سېسىق گېپىنى ئىشىتكهنىدى

ئايـالىم  . يىلى ئايالىم بىلهن ئۈرۈمچىدە بىر سـودا سـارىيىغا كىـردۇق   -2008



 
 

345 
 

ھېلىقـى  . ساتارمهندىن بىر ئاياققا قويۇلغان باھانى چۈشـۈرۈپ بېرىشـنى ئېيتتـى   
ــك   ــۇ پىرگازچىـ ــۆۋرۈكتىكى باز«خهنسـ ــى    دوڭكـ ــدىمۇ ئهرزىنىنـ ــار، بۇنىڭـ ــا بـ ارغـ

شــىكايهت قىــالي دەپ خوجــاينىنى   . دېــدى ئــاغزىنى پۈرۈشــتۈرۈپ   »ئاالاليســهن
ــۆزى شــۇكهن  ــارە    . سورۇســام ئ ــۇپ كهتمهكــتىن باشــقا چ ــى ئىچىمــگه يۇت دەردىمن

ــدى ــان    . بولمى ــۇل قىلىنغ ــدىن قوب ــيىن خهنســۇچىدىكى ئۇيغۇرچى شــۇندىن كې
لهرنىڭ كىنــايه مهنىســى بارلىقىغــا    دېــگهن ســۆز   »گــۇلى «، »بــاالڭزا «، »بــازار «

بۇ سۆزلهر كىنايىلىـك مهنىـدە كهلگهنـدە پىـت بـازىرى، ئـوغرى،       . دىققهت قىلدىم
  .تهنساتار دېگهنلهرنى بىلدۈرىدىكهن

مهنــچه ۋەتهنــدىكى بۇنــداق سېســىق سۆزلهشــتىن ئىبــارەت تىــل ئادىتىنىــڭ 
ــوق      ــىۋىتى ي ــلهن مۇناس ــۇرت كىشــىلىرى بى ــداق ي ــچ قان ز ئهگهر ھهممىمىــ. ھى

ــا      ــۈبهىمىز بولمىسـ ــدىن شـ ــى ئىكهنلىكىـ ــۇر تىلـ ــڭ ئۇيغـ ــۆزلهۋاتقان تىلنىـ سـ
قهشـقهرلىق سېسـىق گهپ   «پهقهت . تهنىلىك سـۆزلهش ئـادىتى ھهممىمىـزدە بـار    

دېـگهن چۈشـهنچه تـاراپ كهتكهنلىكـى ئۈچـۈن باشـقا ئۇيغـۇر دېسـه ھىـچ           »قىلىدۇ
چىقسـىال   قانداق غهلىته تۇيۇلمىغان بىر سۆز قهشـقهرلىك ئۇيغۇرنىـڭ ئاغزىـدىن   

بۇنـدىن باشـقا بـۇ پـۇل،     . گهپتهك بىلىنىپ كهتكهن بولۇشى مۇمكىن »سېسىق«
ــا،      ــاش پاناھىغ ــا، ب ــۆلچىمىگه، ھاكىمىغ ــمه نهرســىنىڭ ئ ــۇق ھهم ــاز، ھوق ئىمتىي

ته كېلىـــپ چىقىـــدىغان مـــۇقهررەر جهمىيهتـــقازىســـىغا ئايلىنىـــپ قېلىۋاتقـــان 
كهمبهغهللىـك پهرقـى   شهھهر بىلهن يېـزا پهرقـى چوڭۇيـۇپ كهتـكهن، بـاي      . ھادىسه

ــورۇن په ــائىي ئـ ــهكىللىنىۋاتقان  رئىجتىمـ ــۈپىتىدە شـ ــى سـ ــاز پهرقـ ــى، ئىمتىيـ قـ
ته پـۇل، ھوقـۇق ۋە ئىمتىيازغـا خوجـايىن بواللمىغـان كىشـى ئاشـۇنداق        جهمىيهت

سېســىق گهپ، مهســخىرىلىك مۇئــامىله ۋە بىشــارەتلىك كهمسىتىشــلهرگه دۇچــار 
ــدۇ ــا ياشــاۋېرىپ  كهمســتىلگۈچى كهمســىتىش ئهۋج ئ. بولــۇپ تۇرى الغــان موھىتت

ــدۇ   ــهزمهيال قالىــ ــانلىقىنى ســ ــپ قالغــ ــىتكۈچىگه ئايلىنىــ ــڭ كهمســ . ئۆزىنىــ
قهشــقهردە . كىشــىلهرنىڭ ئىچىــدە نــېمه سېســىغان بولســا تېشــىغا شــۇ چىقىــدۇ 

نهدە گهپ دېـيىلمهي  ! دە-دېيىلمهي سېسـىغىنى گهپ بولسـا تىلغـا شـۇ چىقىـدۇ     
ۋج ئالغــان بولســا، نهدە ئــۇدۇل سېســىغان بولســا، نهدە گهپــتىن تــۈك ئۈنــدۈرۈش ئه
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ئهگهر . دېيىلگهن گهپ كىشىنى دەرتكه مـۇپتىال قىلسـا شـۇ يهردە گهپ سېسـىيدۇ    
ــڭ      ــانۇن ھهممهيلهننى ــك ق ــدەك ئادالهتلى ــوۋىمىز دېگهن ــپ ب ــاس ھاجى يۈســۈپ خ
ــىق        ــداق سېسـ ــا، بۇنـ ــان بولسـ ــۇر چاچالىغـ ــاي نـ ــتهك ئايرىمـ ــزىگه قۇياشـ مهڭـ

ئۇچرىغــان، تىگىشــلىك جازاســىنى   ســۆزلهيدىغانالر كىشــىلهرنىڭ ئهيپلىشــىگه 
ئامېرىكىــدا خېرىــدارغا سېســىق ســۆزلىگهن ســاتارمهن يىنىــك  . تارتقــان بــوالتتى

دۇ، باشقىالرنى مهسـخىرە قىلغـۇچى سـوتقا تارتىلىـپ     ۇبولغاندا ئىشتىن بوشۇتۇل
ئامېرىكىــدا روھىــي تــۆلهم جىســمانىي تۆلهمــدىن نهچــچه . روھىــي تــۆلهپ تۆلهيــدۇ

انـا بـۇ ئامېرىكىـدا سېسـىق گهپنىـڭ ئازلىقىغـا سـهۋەپ        م. بولـۇدۇ ھهسسه ئېغىـر  
  .بولغان ئهڭ چوڭ ئامىل

ــى     ــارەتلىك گهپلهرنـ ــخىرىلىك، بىشـ ــك، مهسـ ــى تهنىلىـ ــىق گهپ يهنـ سېسـ
ئهممـا بـۇ سـۆزلهرنىڭ دېـيىلىش قېـتىم      . ئامېرىكىلىقالرمۇ، ئۇيغۇرالرمۇ قىلىـدۇ 

هرنى مهن ئامېرىكىــدا كىنايىلىــك ســۆزل. ســانى، ئــورنى ۋە ئــوبىكتى ئوخشــىمايدۇ
ــدىغان     ــۇكهممهل بىلىـــ ــى مـــ ــۇر تىلىنـــ ــان، ئۇيغـــ ــۇزاق تۇرغـــ ــۇدا ئـــ جوڭگـــ

بهلكىـــم ماڭــــا  . ئـــامېرىكىلىقالردىن باشـــقىالرنىڭ ئاغزىـــدىن ئاڭلىمىـــدىم    
ــۇ    ئۇچرىمىغــان بىــلهن باشــقىالرغا ئۇچرىغانــدۇ، لــېكىن ئۇالرنىــڭ ئاغزىــدىنمۇ ب

ــدىم  ــته ئاڭلىمى ــانى،     . ھهق ــتىم س ــيىلىش قې ــڭ دې ــىق گهپلهرنى ــمهك سېس دې
نـــېمه ئۈچـــۈن؟ . دېيىلىـــدىغان ســـورۇن، ئاڭاليـــدىغان كىشـــى ئامېرىكىـــدا ئـــاز 

ئهمهلىيهتته ۋەتهنـدە كىشـىلهرنىڭ سېسـىق گهپ قىلىشـى پىسـخىك بوشـۇنۇش       
ۋەتهنـدە بىـر كىشـى بىـر خىـزمهتكه كىرسـه ياخشـى        . جهريانى بولۇشـى مـۇمكىن  

بىــر  . كۆرســۇن، كۆرمىســۇن، مــاس كهلســۇن كهلمىســۇن ئىشلهشــكه مهجبــۇر      
ق تىجارەتچى ئىجارىنىـڭ ئېشـىپ كېتىشـى سـهۋەبلىك دۇككـاننى تاقـاپ       ئۇششا

ــى ئۆسســىمۇ        ــىمۇ، مــال باھاس ــالىلىرى كۆپهيس ــر دېهقاننىــڭ ب ــدۇ، بى قويالماي
يهردىــــن باشــــقا ھىــــچ نېمىســــى يــــوق، بۇنــــداق  »تۆمــــۈر«كۆپهيمهيــــدىغان 

كىشــىلهرنىڭ قهلبــى نــارازىلىق، زېــرىكىش، ئۈمىدســىزلىك، قارشــىلىق بىــلهن  
ــ  ــۇپ كهت ــۇق    . كهنتول ــنىڭ يولل ــاقلىرىنى ئاشكارىالش ــخىك چىڭق ــۇ پىس ــۇالر ب ب

ــارقىلىق      ــش ئ ــىق گهپ قىلى ــقىالرغا سېس ــۇڭا باش ــگه ئهمهس، ش ــارائىتىغا ئى ش
كۆڭلىــدىكى تېشــىغا چىقىرالمىغــان نــارازىلىقلىرىنى ئىپــادىلهپ بېســىقىغا      

دە، پهقهت  -كىشىلهرنىڭ ئىچىدە گهپـلهر دېـيىلمهي بىقسـىپ كېتىـدۇ    . چۈشىدۇ
مــاي ئىچــى ئېلىشــىپ تۇرغانــدا ســىزگه، ماڭــا يــاكى ئۇنىڭغــا سېســىق         بوالل
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دەپ  »ئېشــهككه كۈچــۈڭ يهتمىســه ئــۇر توقــۇمىنى «بــۇنى ئۇيغــۇرالر . چاچرىتىــدۇ
  .خۇالسىلىگهن
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ــا،    ــا، بازارالرغ ــان نهرســه يولالرغ مهن تۇرغــان شــهھهردە ئهڭ دىققىتىمنــى تارتق
ــتهپله ــتۇرۇلغان   مهكــ ــا ئورۇنالشــ ــا، باغچىالرغــ ــڭ  911رگه، مېهمانخانىالرغــ نىــ

بۇنـــداق كونـــۇپكىالر . تاســـادىپىلىقنى مهلـــۇم قىلىـــش كونـــۇپكىلىرى بولـــدى
مهن . ئىـدى مىيىپالر ۋە گۆدەكلهر ئۈچۈنمـۇ قواليلىـق قىلىـپ ئورۇنالشـتۇرۇلغان     

كــۆرۈپ ئامېرىكىــدا تۇرغــان مهزگىلــدە بــۇ كونــۇپكىالرنى باســقان بىرمــۇ ئــادەمنى 
ــدىم ــۇرۇش تېل   911. باقمى ــل ت ــادىپىلىققا تاقابى ــدا تاس ــۇئامېرىكى ــۇپ ىپ نى بول

جىددى قۇتقۇزۇش، ئۆت ئۆچۈرۈش، سـاقچىغا مهلـۇم قىلىـش قاتارلىقالرغـا ئورتـاق      
يىلــى ســىنتهبىردە يــۈز بهرگهن تېرورلــۇق پاجىيهســى  -2001. ئىشــلىتىلىدىكهن

. ان بولـــۇپ قالـــدىســـهۋەبلىك بـــۇ نومـــۇر كىشـــىلهرنىڭ نېرۋىســـىغا تېگىـــدىغ
ئامېرىكا ئېنگىلىزچىسىدە چىسـال يازغانـدائاي ئالدىـدا كـۈن كهينىـدە، يىـل ئهڭ       

ــدە      ــىنتهبىر دېگهنـ ــى سـ ــون بىرىنجـ ــا ئـ ــدىغان بولغاچقـ ــدە يېزىلىـ  911كهينىـ
تۈرلــۈك تاســادىپىلىققا ھهر ۋاقىــت تاقابىــل  . كىشــىنىڭ كــۆز ئالــدىغا كېلهتتــى 

ســىنتهبىر -11الرنىــڭ پىسخىكىســى ھـالهتته تۇرۇشــقا ئــادەتلهنگهن ئامېرىكىلىق 
پاجىيهسىدىن كېيىنكى بىـر مهزگىلـدە تېخىمـۇ جىددىيلىشـىپ مۇسـۇلمانالرغا      

مهنــچه . بىــلهن باقىــدىغان بولــۇپ قالــدى هئاالقىــدار ھهرقانــداق ھادىســىگه شــۈبه
 911بۇشـــنىڭ ئىككىنجـــى نـــۆۋەت ئامېرىكـــا پىرىزدېنتلىقىغـــا سايلىنىشـــىغا 

  .ىۋەھىمىسى پىسخىك ئاساس ياراتت
ئامېرىكىــــدا ھهر قانــــداق بىنانىــــڭ تــــۆرت تهرەپــــكه داغــــدام ئېچىلغــــان 

ــدىكهن . كهنبولـــۇدۇئىشـــىكلىرى  ــىكلهر ھهر ۋاقىـــت ئوچـــۇق قويۇلىـ ــۇ ئىشـ . بـ
بىنــــاالرنى بۇنــــداق اليىههلهشــــته يــــۈز بېــــرىش ئىهتىمــــاللىقى بولغــــان       

ــدىن ئويلۇشــۇلغان   ــۇرۇش ئال ــداق بىنانىــڭ . تاســادىپىلىقالرغا تاقابىــل ت ھهر قان
كونۇپكىســى، ئــوت ئۆچــۈرۈش ئۈسكىنىســى تهقلهنــگهن   911قانــداق يېــرىگه ھهر

ىــت ىفئىككــى قهۋەتلىــك يــاكى بهك بــۇرۇن ســېلىنغانلىقتىن ل    . كهنبولــۇدۇ
ئورنۇتـــۇش مـــۇمكىنچىلىكى بولمىغـــان قۇرۇلۇشـــالردىن باشـــقا ئىمارەتلهرنىـــڭ 
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ــۇىــت ئورنۇتىفھهممىســىگه ل ــچه بۇنىڭــدىمۇ تاســادىپىلىق نهزەرگه  . كهنۇدۇل مهن
ئامېرىكىدا مىيىـپ ئوقۇغۇچىالرنىـڭ مهكـتهپلهردە ئوقۇشـى، مىيىـپ      . ئېلىنغان

ــه    وپپپر ــۈك ھادىســ ــى ئومۇمىيۈزلــ ــتهپلهردە دەرس بېرىشــ ــورالرنىڭ مهكــ ېسســ
ىـت بهلكىـم شـۇالرنىڭ تاسـادىپىلىققا دۇچ     ىفبولغاچقا، مهكتهپ بىنالىرىدىكى ل

مهن ھهتتـا   .كهلگهندە خهتهردىن قۇتۇلىشى ئۈچۈن سـهپلهنگهن بولۇشـى مـۇمكىن   
ــېتىۋالىدىغان      ــرەك سـ ــه كېـ ــپ نهرسـ ــالىالرنى چىقىرىـ ــدىكى بـ ــالال بازارلىرىـ تـ
ــى    ــك تاسمىســـ ــۇس بىخهتهرلىـــ ــۈن مهخســـ ــالىالر ئۈچـــ ــاقالرغىمۇ بـــ ھارۋۇچـــ

  .بېكىتىلگهنلىكىنى كۆردۈم
ــك     ــدىكى بىخهتهرلىــ ــى ئورۇنلىرىــ ــدى كهينــ ــىنىالرنىڭ ئالــ ــزدە ماشــ بىــ

هممـــا ئامېرىكىـــدا ئـــادەتته تاســـمىلىرىنى ئـــادەتته باغاليـــدىغان ئـــادەم يـــوق، ئ 
ــاي    ــمىلىرنى باغلىمـ ــك تاسـ ــدىكى بىخهتهرلىـ ــدى ۋە كهينىـ ــىنىالرنىڭ ئالـ ماشـ

ــكهن   ــوق ئى ــادەم ي ــدىغان ئ ــ. ئولتۇرى نچه ماشــىنىالرغا مهخســۇس ســىگىنال  ۈكۆپ
بېرىش ئۈسكۈنىسى ئورنۇتۇلغان بولـۇپ بىخهتهرلىـك تاسمىسـىنى ماشـىنىدىكى     

ــدى   ــايراپ توختىماي ــرەر كىشــى باغلىمىســا س ــۇس  . كهنبى ــۈن مهخس ــالىالر ئۈچ ب
بـۇالر شـۇ   . كهنبولـۇدۇ غان ئورۇنـدۇقالر  ۇدۇماشىنىنىڭ ئورۇنـدۇقىغا ئورۇنالشـتۇرۇل  

. قهدەر پۇختــا اليىهلهنگهنكــى بــالىالر ئولتۇرغانــدا مىــدىر ســىدىر قىاللمايــدىكهن 
ئامېرىكىــــدا ماشــــىنىدىكىلهرنىڭ بىخهتهرلىــــك تاسمىســــى باغلىماســــلىقى، 

ــالى  ــۇس بـــــ ــڭ مهخســـــ ــىنىغا  بالىالرنىـــــ ــلهن ماشـــــ ــدۇقى بىـــــ الر ئورۇنـــــ
ــالپ ئىــكهن  ــۆۋەن  6جۇڭگــۇدا . مۇقۇمالشتۇرۇلماســلىقى قانۇنغــا خى ــتىن ت قهۋەت

بىناالرنىـــڭ تـــۆت تهرەپـــكه قارىغـــان    . ىـــت ئورۇنالشـــتۇرۇلمايدۇ ىفبىناالرغـــا ل
، لــېكىن بىرســىدىن باشــقا ھهممىســى ھهمىشــه تاقــاق      بولــۇدۇئىشــىكلىرى 

نچه ئــادەم ۈار، ئهممــا ئىشلىتىشــنى كۆپــئــوت ئۆچــۈرۈش ئۈســكۈنىلىرى بــ. بولــۇدۇ
  .بىلمهيدۇ

ــۇرۇن   ــادىپىلىققا تاقابىــــل تــــۇرۇش تهربىيىســــى بهك بــ ئامېرىكىــــدا تاســ
قىـــزىم يهســـلىگه بېرىـــپ بىـــر مهزگىلـــدىن كېـــيىن ياتـــاق  . باشـــلىنىدىكهن

 كۆرســۈتۈپزنىــڭ تېمىغــا ئورنۇتۇلغــان ئــۆت ئۆچــۈرۈش ئۈسكۈنىســىنى      ۈئۆيۈم
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غـانلىقىنى سـۆزلهپ   ۇدۈىپ ئـوتنى قانـداق ئۆچۈر  نهرىنى باسسا قانداق نهرسه چىق
ــر       . بهردى ــدىغان بىـ ــراپ كېتىـ ــه چىرقىـ ــپ كهتسـ ــس چىقىـ ــدە ئىـ ــۇرۇن ئۆيـ بـ

شــى بىــلهن ۈتۈقىزىمنىــڭ كۆرس. ئۈســكۈنىنىڭ بارلىقىغــا دىقــقهت قىلغانىــدىم
تامغـــان ئهپچىـــل ئورنۇتۇلغـــان ئىككـــى بوتۇلكىنىـــڭ ئـــوت ئۆچـــۈرۈش ئۈچـــۈن  

مهن . تــۇئۈگۈتۈپقىزىمغــا بــۇنى يهســلىدە . ئىشــلىتىلىدىغانلىقىنى بىلىۋالــدىم
ئوت ئۆچـۈرۈش ئۈسكۈنىسـىنى قانـداق ئىشـلىتىش      ىغان يهردە بولسايىل ياش 35

  .ھهققىدە تهربىيىگه ئىگه بولۇپ باقماپتىمهن
بىــز ياشــىغان موھىتتــا تاســادىپىلىقالر ۋە بۇنىڭغــا قانــداق تاقابىــل تــۇرۇش 

ۋە روھىـي تهييـارلىقالر يوقنىـڭ     ھهققىدىكى تهربىيه، ئۈسـكۈنه قاتـارلىق مـاددىي   
شۇ ۋەجىدىن ئهتراپىمىزدا ھهر زامـان يـۈز بېـرىش ئىهتىمـاللىقى بولغـان      . ئورنىدا

ــۈپ      ــۇغا چۈشــ ــتىش، ســ ــىدىن كېــ ــۇش، ھۇشــ ــىلى قوزغۇلــ ــىز كېســ تۇيۇقســ
قاتارلىق تاسادىپىلىقالرغا ئـۇچراپ قالسـام ۋارقىـراش، جىـددىيلىش ۋە     …كېتىش

بىــز . ىن كهلمهيــدىغانلىقى ئېنىــق ئىــچ ئاغرىتىشــتىن باشــقا ئىــش قولۇمــد    
ۋاسـته مهۋجـۇد    -ياشاۋاتقان موھىتتـا تاسـادىپىلىقنى خهۋەر قىلىـدىغان ئۈسـكۈنه    

ئهمهس، تاســـادىپىلىققا تاقابىـــل تۇرغـــۇدەك ئهســـلهھه يـــوق، ئهســـلهھه بولغـــان 
شــۇنداق ۋاســته، . غــان مائارىــپ يــوقۇدۈتۈگۈتهقـدىردىمۇ قانــداق ئىشلىتىشــنى ئ 

ق مائارىــپ بولغــان تهقــدىردىمۇ ھهمــمه نهرســه پهقهت  شــۇنداق ئۈســكۈنه، شــۇندا 
ش ئۈچـۈن، كىشـىلهرگه بىخهتهرلىـك    ۈتۈشهكىل ئۈچۈن، تهكشۈرگۈچىلهرگه كۆرسـ 

شــۇڭا . تۇيغۇســى بېــرىش ئۈچــۈنال ھازىرالنغــان بولغاچقــا ھىــچ بىــر ئۈنــۈمى يــوق
ىش، ۇتـ ۇئامېرىكىدىكىدەك خۇسۇسى ئۆيلىرىگه ئـوت ئۆچـۈرۈش ئۈسكۈنىسـى ئورن   

ق يـۈز بهرگهنـدە قاچىـدىغان ئىشـىك قويـۇش كىشـىلهرنىڭ ئـادىتىگه        تاسادىپىلى
  .ئايالنمىغان

ئامېرىكىــــدا تاســــادىپىلىق ھهققىــــدىكى ھازىرلىقنىــــڭ پــــۇختىلىقى     
مهيلـى داۋالىـنىش سۇغۇرتىسـى،    . دۇۈسوغۇرتىنىڭ تهرەققىي قىلغانلىقىدا كۆرۈلـ 

ــمۇ      ــۇن قاتنىشىش ــى بولس ــىنا سۇغۇرتىس ــاكى ماش ــى ي ــىزلىق سۇغۇرتىس ئىشس
سـۇغۇرتا  . وڭاي، تاسـادىپىلىققا دۇچ كهلگهنـدە تـۆلهم ئېلىشـمۇ ئىنتـايىن قـوالي      ئ

شــىركهتلىرى ئىنتــايىن كــۆپ بولــۇپ خالىغــان ۋاقىتتــا خالىغــان شــىركهتنىڭ   
داۋالىــنىش سۇغۇرتىســىنى ئالســاق ســۇغۇرتا . بولــۇدۇسۇغۇرتىســىغا قاتنىشىشــقا 

رىيهگىچه كــارتى چــوڭ دوختۇرخانىــدىن تارتىــپ كىچىــك خۇسۇســى ئــامبۇالتۇ      
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ــلهيدۇ  ــمه يهردە ئىش ــۇل    . ھهم ــپ نهق پ ــا بېرى ــتىم دوختۇرخانىغ ــى قې مهن ئىكك
ھهممىســـى ســـۇغۇرتا كـــارتىنى . تـــۆلىگهن بىرمـــۇ ئـــادەمنى كـــۆرۈپ باقمىـــدىم

ــۈتۈپ ــدىكهن كۆرسـ ــۇغۇرتا   . داۋالىنىۋېرىـ ــامبۇالتۇرىيهلهر سـ ــاكى ئـ ــا يـ دوختۇرخانـ
ــىۋالىدىكهن  ــۆزلىرى دېيىشــ ــلهن ئــ ــىركهتلىرى بىــ ــۇنىمىز. شــ ــۇغۇرتا رايــ دا ســ

ــۇق    ــتىلىق ۋە مونۇپۇللــ ــاللىق، ئاســ ــدىكى بىنورمــ ــنىڭ تهرەققىياتىــ ساھهســ
ــددى      ــانچه جى ــىمۇ ئ ــان پوزىتسىيهس ــۇغۇرتىغا تۇتق ــىلهرنىڭ س ــهۋەبىدىن كىش س

ئۇنىڭ ئۈستىگه ئىجتىمائىي كاپـالهت سېستىمىسـى كهمتـۈك بولغاچقـا     . ئهمهس
ــۈك ئى     ــا تۈرل ــولغىچه قۇلىقىمىزغ ــپ ب ــۈز بېرى ــادىپىلىقالر ي ــادالىرى  تاس ــانه س ئ

ئهڭ ئېچىنـــارلىق يېـــرى كىشـــىلهردە ســـۇغۇرتا . توختىمـــاي ئاڭلىنىـــپ تۇرىـــدۇ
شــىركهتلىرىنى مــۇالزىمهت ئــورگىنى ئهمهس ھۆكۈمهتنىــڭ باشــقۇرۇش ئــورگىنى 
دەپ قـاراپ قورقـۇش، ئهيمىــنىش مهۋجـۇد بولغاچقــا تىگىشـلىك ھهققىنــى تهلهپ     

ــدا تۇر  ــىپ ئورۇنـ ــتا پاسسـ ــدۇۇقىلىشـ ــىلىرىمىزد. ۋاتىـ ــۈمهتتىن كىشـ ىكى ھۆكـ
ــۇالرنى تاســادىپىلىقالر ئۈچــۈن مــۇالزىمهت قىلىــدىغان    ئهيمىــنىش كهيپىيــاتى ئ
ــدۇرۇپ    ــا ئايالنــ ــدا ئىلتىجاچىالرغــ ــىركهتلىرى ئالدىــ ــۇغۇرتا شــ ــىي ســ خۇسۇســ

  .قويۇۋاتىدۇ
ۋەتهنــگه قايتقانــدىن كېــيىن ھهيــران قــالغىنىم كىشــىلهردە تاســادىپىلىق   

بىــر قىســىم   . بولۇشــى بولــدى ھهققىــدىكى چۈشــهنچىنىڭ يوقنىــڭ ئورنىــدا    
كىشىلهر ماشىنىلىق بولغان بىلهن ماشىنىغا ئاالقىـدار تاسـادىپى ھادىسـىلهرگه    
بولغان تهييارلىقى يوقكهن، توك ھارۋا ھهيـدىگهن بىـلهن تـوك ھارۋىغـا مۇناسـىپ      
. تۇيۇقسىز كېلىشمهسـلىكلهرگه بولغـان ھـازىرلىقى پهقهت مهۋجـۇد ئهمهسـىكهن     

ــۈ  ــىنا كۆپۈيـ ــىلهردە ماشـ ــك  كىشـ ــوپۇرمۇ بىخهتهرلىـ ــا شـ ــېكىن ھهتتـ ــاپتۇ، لـ پ قـ
ــه باغلىمايــدىكهن    ــىنى ســاقچىنى كۆرمىس ــى ئىچىنــارلىقكى،  . تاسمىس شۇنىس

رولغـــا ئولتۇرغـــان كىشـــىدىن باشـــقا ھىـــچ كىـــم بىخهتهرلىـــك تاسمىســـى        
ــدىكهن ــام  . باغلىمايـــ ــۇرۇپ قالســـ ــدا ئولتـــ ــىنىڭ ئالدىـــ ــلهپ مهن ماشـــ دەســـ

غهلىـته قىلىققـا قارىغانـدەك قاراشـقا     باغلىۋالىدىغان، كېيىن بهزى كىشىلهر بىر 
ــلىغان ــدىم  لىقتىنباشـ ــۇپ قالـ ــاس بولـ ــۈرئهت قىاللمـ ــا  . جـ ــىنىدا بالىالرغـ ماشـ
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. مهخســـۇس تاســـمىلىق ئورۇننىـــڭ بولۇشـــى كېرەكلىكـــى ئويلۇشـــۇلمايدىكهن
شــنىڭ خهتىــرى تېخــى مــۆلچهردىن    ۈشۈنــدا سۆزلىپۇماشــىنا ھهيــدەۋېتىپ تېل 

. هيــدىغان قــانۇنمۇ يــوق ئىــكهن   بۇنــداق قىلمىشــالرنى چهكل . يىــراق ئىــكهن 
ــكهن     ــلىق ۋاســته ئى ــارۋا شــهھهرلهردە ئاساس ــوك ھ ــقا ت ــادەمنى . ماشــىندىن باش ئ

دىغىنى تــوك ھارۋىلىرىنىــڭ كهيــنىگه بىــر ئىككــى، ھهتتــا ئــۈچ بــالىنى  ۇتــۇقورق
مىندۈرىۋالغان كىشـىلهرنىڭ يـا بېشـىدا بىخهتهرلىـك قـالپىقى، يـا بالىلىرىنىـڭ        

ئــالالھ ساقلىســۇن، تاســادىپى   . يــوق ئىــكهن بېلىــدە بىخهتهرلىــك تاسمىســى   
ئالدىــدىن بىــر نهرســه چىقىــپ تۇيۇقســىز تورمۇزالشــقا تــوغرا كهلســه تاسمىســىز   

بولـۇپ ئۇچالمايـدىغانلىقىنى ئـۇالر بىلمىسـه      »شـۇڭقار «ئولتۇرغان بالىلىرىنىڭ 
  .كېرەك

ــيه ۋە    ــهنچه، تهربىـ ــدىكى چۈشـ ــادىپىلىق ھهققىـ ــدە تاسـ ــۇر ۋىاليهتلىرىـ ئۇيغـ
مهسـىلهن،  . ىـڭ كهملىكـى نۇرغـۇن پـاجىيهلهرگه سـهۋەپ بولۇۋېتىپتـۇ      تاقابىللىقن

تۈرلــۈك ھادىســىلهردە يارىالنغــان، تۈرلــۈك كېســهللهردىن يۇقۇمالنغــان كىشــىلهر  
. ۋەتهنـدە ئهڭ قاينـاق يهر بـازار ۋە دوختۇرخانـا ئىـكهن     . دوختۇرخانىالرنى تولـدۇرۇپتۇ 

ھهق تــۆلهش ئورنىــدا . اندوختۇرخانىغــا بانكىالرنىــڭ پۇلــدانلىرى ئورۇنالشــتۇرۇلغ
ــاراپ       ــا ق ــاغالم پۇلالرغ ــاغالم ب ــدىكى ب ــىلهرنىڭ قوللىرى ــان كىش ــۆچىرەتته تۇرغ ئ
ســۇغۇرتىنىڭ قانچىلىــك كىشــىگه نهپ بېرىۋاتقــانلىقىنى بىلــمهك تهس ئهمهس 

ئېيتىلىشىچه قهشـقهردىكى كېرەمبـاغ دوختۇرخانىسـىنىڭ بىـر كۈنلـۈك      . ئىكهن
ئامېرىكىــدا بازارنىــڭ . يــۇن ســوم ئىــكهنمىل 30يىغىۋالىــدىغان داۋاالش ھهققــى 

قاينــــاقلىرىنى كــــۆرگهن، لــــېكىن دوختۇرخانىنىــــڭ بــــۇ قهدەر قاينــــاقلىرىنى 
ــا  . كــۆرمىگهنىكهنمهن غــان بولۇدۇمهن تۇرغــان الۋرېــنس شــهھرىدە بىــر دوختۇرخان

ــۇ         ــان بىرم ــدا تۇرغ ــىك ئالدى ــاكى ئىش ــدۇردا ي ــۇ كارى ــتىم بېرىپم ــانچه قې ــر ق بى
ۋەتهنـگه قايتىـپ   . ۇرغـان بىرمـۇ بىمـارنى كۆرمىگهنىـدىم    ھاجهتمهننى، كارىدۇردا ت

قايسى دوختۇرخانىغـا بارمـاي كارىـدور، سـهينا ۋە ياتـاقالرنى تولـدۇرۇپ يېتىشـقان،        
قهشـقهردە دورىخانـا بىـلهن دوختۇخانـا     . تۇرۇشقان، ئولتۇرۇشقان بىمـارالرنى كـۆردۈم  

ــهكىللىنىپتۇ   ــۇپ شــ ــىپ بولــ ــر كهســ ــۇرالردا بىــ ــارىتى ئۇيغــ ــۇرچ. تىجــ ه ئۇيغــ
تېلقاناللىرىدا خهنسۇچىدىن تهرجىـمه قىلىنغـان دوختۇرخانـا ۋە دورا ئېالنـى ئهڭ     

ئۇيغۇر تىلى ۋە يېزىقى نۇرغـۇن سـاھهلهردە يىگىـلهش، كىچىكـلهش،     . كۆپ ئىكهن
ئاجىزلىشــىقا يــۈزلهنگهن بىــلهن دوختۇرخانــا، دوراخانــا ۋە دورا قاپلىرىــدا خهنســۇچه 
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ــلهن ئوخشــاش ئىشلىتىلىشــكه باشــالپتۇ   ــۆزىگه   د. بى ــڭ ك ــۇل تاپارالرنى ــمهك، پ ې
ۋاتقــان ئۇيغۇرنىــڭ يــانچۇقى ئــۇالرنى ئۇيغــۇر ۈبولــۇپ كۆرۈن  »ئېچىلىــڭ ســۇپۇرام«

قىزىــق يېــرى قهشــقهردە بهزى زىيــالىالر ۋە    . تىلىنــى قوللۇنۇشــقا مهجبۇرالپتــۇ  
كىنى ئۇيغۇرالرنىـڭ  ۈزىيالىسىمانالر دوختۇرخانىالردا ئۇيغـۇر بىمارلىرىنىـڭ كۆپلـ   

ىنىڭ ئاجىزلىقى، تـازىلىق ئادىتىنىـڭ قـاالقلىقى، ساپاسـىنىڭ     ساغالملىق ئېڭ
قارىغانــدا بــارلىق كېلىشمهســلىكلهرنى بىــر بولســا  . دىكهنۈتۆۋەنلىكىــدىن كــۆر

بوۋىســىدىن، تهقــدىردىن كــۆرۈش، -تهھلىــل قىلمــايال ئۆزىــدىن، چۈشــىدىن، ئاتــا
لىرىـــدىن كـــۆرۈش ئاللىقاچـــان بىـــر  »نۇقســـان«يهنه بىـــر بولســـا مىللهتنىـــڭ 

  .ىمالرنىڭ تهپهككۇر ئادىتىگه ئايلىنىپ كهتكهن بولسا كېرەكقىس
ئامېرىكىــــدىكى مــــۇكهممهل بولغــــان تاســــادىپىلىققا تاقابىــــل تــــۇرۇش  
ئهســلهھهلىرى ۋە مۇپهسســهل قــانۇن سېستىمىســى كىشــىلهرنى ئــازادە، تىــنچ ۋە   

شــارائىتتىكى مۇكهممهللىــك كىشــىلهرنىڭ . كاپالهتلىــك ھاياتقــا ئىــگه قىلغــان
. ھهرىكىتىنىمــــۇ مــــاس ھالــــدا ئــــۆزگهرتكهن، ئهقلىيلهشــــتۈرگهن ئېڭىنــــى ۋە 

مهسىلهن، بالىالرغا ماشىنىدا مهخسۇس ئورۇندۇق ھـازىرالش، ماشـىنىغا چىققـان    
ھامــــان بىخهتهرلىــــك تاسىمىســــىنى بــــاغالش، ئــــۆيلىرىگه ئــــوت ئۆچــــۈرۈش  
ئۈسكۈنىســـى ئورنۇتـــۇش ۋە مهخســـۇس مـــۇداپىئه ئىشـــىكى ئورنۇتـــۇش، ماشـــىنا 

ك ۈلۈۇنالشماسلىق قاتـارلىقالرنى ئامېرىكىـدا كىشـىلهر كۈنـد    ىپھهيدىگهندە تېل
بـۇ ئامېركىلىقالرنىـڭ ئۇيغـۇرالردىن قانـداقتۇر ئىلغـارلىقى      . ئادەتكه ئايالندۇرغان

نىــڭ كىشــىلهرنىڭ ھهركىتــى ۋە جهمىيىتىئهمهس، بهلكــى مــۇكهممهل ئامېرىكــا 
ــى  ــدىكى ئىنكاســـ ــدەۋېتىپ تېل . ئېڭىـــ ــىنا ھهيـــ ــدا ماشـــ ــۇئامېرىكىـــ ن ىپـــ

نىڭ قانۇنسـىز ئىكهنلىكـى، مۇنـداق قىلمىـش سـادىر قىلغانالرنىـڭ       ىتىشىشلئ
ــقهت  ــدىغانلىقى ھهقى ــانلىق   . مۇرەسسهســىز جازالىنى ــرى كىشــىلهرنى زىي ــۇ بى ب

قىلمىشــالرنى ســادىر قىلىــپ ئۆزىنىــڭ ۋە باشــقىالرنىڭ ئامانلىقىغــا زامىــن       
ــرى  ــاقاليدۇ، يهنه بىــ ــتىن ســ ــقا   ،بولۇشــ ــوغرا ھهركهت قىلىشــ ــقىالرنى تــ باشــ

. بۇراليدۇ، كىشىلهرنىڭ نۇقسانلىق مىجهزىنـى ئىلمىـي قېلىپقـا كىرگۈزىـدۇ    مهج
ته ئهقىلگه مۇۋاپىق، تـوغرا ھهرىـكهت ئومۇملىشـىپ، خاتـا     جهمىيهتشۇنىڭ بىلهن 
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بـــۇ ھـــالهت . زىيـــانلىق ھهرىـــكهت ئـــاز ســـانلىقالرنىڭ قىلمىشـــىغا ئايلىنىـــدۇ 
ىق قىلمىـش  نهتىجىـدە زىيـانل  . تهدىرىجى كىشىلهرنىڭ ئېڭىغا سىڭىپ كېتىدۇ

ساقچى كۆرمىگهن تهقدىردىمۇ ۋىجـداننىڭ ۋە جامـائهت پىكرىنىـڭ ئهيىپلىشـىگه     
 .شارائىتى بارلىققا كېلىدۇ جهمىيهتئۇچرايدىغان 
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ــا    ــدىغان ئامېرىكىغ ــدىن پىالنلىنى ــش ئال ــمه ئى ــپ  »تۇيۇقســىز«ھهم كېلى
مهن ئائىلهمنىــڭ . قالغــان قىزىمنــى يهســلىگه ئورۇنالشــتۇرالماي بېشــىم قــاتتى

كېلهلهيدىغان يـاكى كېلهلمهيـدىغانلىقىغا بىـر نهرسـه دېـيهلمىگهچ قىزىمنىـڭ       
ــالمىغان    ــىنىمۇ ئويلىشــ ــلى ئىشــ ــدىيهســ ــتۈرۈش  . مئىــ ــاي سۈرۈشــ توختىمــ

هكتىپىمىزنىـــڭ م. نهتىجىســـىدە ئـــاخىرى يهســـلى مهسىلىســـىمۇ ھهل بولـــدى
ــالىالر تهرەققىيــات مهركىزىنىــڭ يهسلىســى قىزىمنــى قوبــۇل قىلــدى   قىــزىم . ب

ــائىلىلهر بهھــرىمهن    ــۆۋەن كىرىملىــك ئ گهرچه ئامېرىكــا پۇقراســى بولمىســىمۇ ت
قىـزىم ئوقۇيـدىغان يهسـلىدە ئېيىغـا     . غان ياردەم تۈرىدىن بهھرىمهن بولدىبولۇدۇ

ــڭ     ــۆلىگهن ئائىلىلهرنى ــالر ت ــڭ دول ــچه مى ــى  نهچ ــزدەك ئىشلىش ــالىلىرىمۇ، بى ب
ئانىالرنىـڭ بـالىلىرىمۇ   -ئىجازەتسىز بولغان، مۇكاپاتقـا تايىنىـپ ياشـايدىغان ئاتـا    

يهسـلىگه تىزىمالتقىلـى بارغانـدا كىـرىم      . ئوخشاش شارائىتتا تهربىيهلىنهلهيتتى
ــان   ــپاتىمنى تاپالمىغـ ــدىئىسـ ــادىم  ئىـ ــى خـ ــىنىمىز،  «م، خىزمهتچـ ــاڭا ئىشـ سـ

 »، قىزىـڭ يهسـلىگه كېلىۋەرسـۇن   بولـۇدۇ ئېلىـپ كهلسـهڭ    ئىسپاتنى تاپالىغاندا
ــدى ــىنجاڭ  . دېــ ــدە شــ ــتېتىئۈرۈمچىــ ــى   ئۇنۋېرىســ ــپىرانتالر باشقارمىســ ئاســ

ــاۋارە     ــته ئ ــا يېزىــپ قويغــان ئىســمىمنى ئوڭشــىتىمهن دەپ ھهپ دېپلۇمىمغــا خات
ــانتىم ــۇر    ىد. بولغ ــڭ مهزك ــىمىممۇ مېنى ــمىم، رەس ــى ئىس ــۇم ۋە كىملىكتىك پل

مهنـدەك بىـر چهتئهللىكــتىن نه   . ىسـپات بواللمىغــانتى كىشـى ئىكهنلىكىمـگه ئ  
پاسپورت نه باشقا ئىسپات تهلهپ قىلمـاي قىزىمنـى پـۇقرالىرى بىـلهن ئوخشـاش      
ــۇ دۆلهتتىكــى ئىنســانىي     ــكه ۋە ب ــۇ دۆلهت مــۇالزىمهتتىن بهھــرىمهن قىلىۋاتقــان ب

-ھۆرمهت ۋە ئىشهنچنى ئاپتاپتهك ھهممىـگه تهڭ يهتكۈزىـدىغان كىشـىلهرگه ئىـچ    
قىـــزىم دادىســـنىڭ ئوقۇغـــۇچىلىقى، پۇلســـىزلىقى    . مـــدىن زوقالنـــدىم ئىچى

ــالىلىرى     ــاكى ئىمتىيــازلىق ئائىلىلهرنىــڭ ب ســهۋەبلىك يهسلىســىز قالمىــدى ي
ــتۇرۇلمىدى  ــۇن قىس ــدا بوي ــهتتىكى   . ئالدى ــداق پۇرس ــڭ بۇن ــدا بالىالرنى ئامېرىكى

ــدى  ــى قايىـــل قىلـ ــاراۋەرلىكى مېنـ ــمىدىن  . بـ ــۇزى ۋە ئىسـ ــزچه تهلهپپـ ئىنگىلىـ
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ۋىيان تىللىــق بىــرەر دۆلهتــتىن كهلگهنلىكــى چىقىــپال تۇرىــدىغان خــادىم  ســىال
قىزىمنــى رەســىمگه تارتىــپ بولــۇپ، بىــزگه بىــر پاتمــان جهدۋەللهرنــى تۇتقــۇزۇپ   

ــۇلالش رەســــمىيهلىرىنى تاماملىــــدى   ــگه قارىــــدىم، تــــوۋا بــــۇ    . قوبــ جهدۋەلــ
قىزىمنىــــــڭ قايســــــى رەڭــــــگه ! يهســــــلىدىكىلهرنىڭ ئهســــــتايىدىللىقىنى

دىن تارتىــپ، قانــداق تامــاقنى ياخشــى كۆرىــدىغانلىقىغىچه، قانــداق ئامراقلىقىــ
قىلىقنى كۆپ قىلىدىغانلىقىدىن تارتىـپ تـۇنجى دېـگهن سـۆزىگىچه ھهممىنـى      

قىزىمىزنىــڭ بهزى ئاالھىــدىلىكلىرىنى  . ئىــدىيېزىشــىمىزنى تهلهپ قىلغــان  
بــۇ   سوراشــتۇرۇپ نبىزمــۇن ئــانچه تهپســىلى بىلمهيــدىغان بولغــاچ چــوڭالردى     

ــى   جه ــۈن كهتت ــر ك ــقىال بى ــۋەللهرنى تولدۇرۇش ــادىپى   . دى ــدە تاس ــلهر ئىچى جهدۋەل
ئهھــۋال كۆرۈلگهنــدە قانــداق قىلىــش ھهققىــدىكى ۋاراق مېنــى ئويالنــدۇردى،       

ــۇرتىمىزدا ــلهردە بولســۇن     ي ــاكى باشــقا مىللهت مهيلــى مىللىتىمىــزدە بولســۇن ي
تهييـارلىق   تاسادىپى ھادىسىلهرگه قانداق تاقابىل تـۇرۇش ھهققىـدە نه شهخسـىي   

ئامېرىكىـدا بـۇ   . ئىـدى نه ئىجتىمائى مـۇالزىمهت سىستىمىسـى يوقنىـڭ ئورنىـدا     
 .ھهقتىكى تهربىيه ۋە ئهسكهرتىش يهسلىدىن باشلىنىدىكهن

. ئاۋغۇســتنىڭ ئــۈچىنچى ھهپتىســى قىزىمنــى يهســلىگه ئېلىــپ بــاردىم      
ــاچلىق       ــالتۇن چـ ــدىغان ئـ ــپال تۇرىـ ــاغالملىقى چىقىـ ــدىن سـ ــراي تۇرىقىـ   چىـ

ق بىر قىز ۋە ئۇيغۇرغـا سـهل ئوخشـاپ قالىـدىغان ئىسـپانچىراي يهنه بىـر       چىرايلى
بىرســى ســاغالملىق تهكشــۈرۈش ئۈسكۈنىســى . ۋالــدىۈتۈقىـز بىزنــى قىــزغىن ك 

بىلهن قىزىمنى بىرەر قۇر تهكشۈردى يهنه بىـرى قىزىمغـا مهخسـۇس تهييارالنغـان     
هسـئۇدە  م«ىڭ ئۈسـتىگه قىزىمنىـڭ رەسـىمى ۋە    ئىشـكاپن . ئىشكاپنى كۆرسهتتى

ــدىڭىز  ــان   »خــۇش كهل ــۇرچه خهت يېزىلغ ــگهن ئۇيغ ــدىدې ــى  . ئى ــۇرچه خهتن ئۇيغ
يهســــلىدىكى   ســــوراپ بىلــــدىمكى،. كــــۆرۈپ كــــۆزۈمگه ئىشــــهنمهي قالــــدىم

ــ   ــڭ ئۇيغۇرل ــتهكچىلهر قىزىمنى ــوردىن    ۇيې ــايىن ت ــيىن ئات ــدىن كې قىنى بىلگهن
ــۇرچه      ــۇ ئۇيغ ــهن ب ــۈملىگه ئاساس ــزچه ج ــىدىكى ئىنگىلى ــېلىش مهنىس قارشــى ئ

 .ملىنى تېپىپ چاپالپ قويۇپتۇجۈ
ــپلهنگهنىكهن     ــدىن تهركى ــر چــوڭ مهيدان ــۈم ۋە بى ــۈچ بۆل ــداق ئ . يهســلى مۇن
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ھىكـايه ئـاڭالش، ناخشـا ئوقـۇش،       بىرىنجى بۆلۈم بالىالرنىـڭ ئويۇنچـۇق ئوينـاش،   
مۇزىكا چـېلىش، دېكالماتسـىيه قىلىـش، رەسـىم سـىزىش، ئـۆي ئىشـى قىلىـش،         

هتلىرىگه مــاس بېــزەلگهن ۋە ھازىرالرنغــان قــول ھــۈنهر قىلىــش قاتــارلىق پائــالىي 
ــكهن   ــر زال ئىـ ــازادە بىـ ــۇ ئـ ــۇپ تولىمـ ــا . بولـ ــۈم ئاتـ ــى بۆلـ ــانىالر ۋە -ئىككىنجـ ئـ

ــۆزلىرىنى     ــى ۋە گهپ ســ ــۇي، قىلىقلىرىنــ ــڭ خــ ــڭ بالىالرنىــ تهتقىقاتچىالرنىــ
. شى ئۈچۈن ھازىرالرنغـان بولـۇپ بـالىالر كۆزەتكـۈچىلهرنى كۆرەلمهيـدىكهن     ۈتۈزۈك

الرنىـڭ سـىرىتتا ئوينـاش ئىمكـانىيىتى بولمىغـان ئهھۋالـدا       ئۈچىنجى بۆلۈم بالى
ــۇقالر        ــمه ئويۇنچ ــار ھهم ــدا ب ــوڭ مهيدان ــىرىتتكى چ ــۇپ س ــى بول ــدىغان زال ئويناي

ــلهھهلهر  . تهقلهنـــگهن ئىـــكهن ــدانغا تۈرلـــۈك ئهسـ ــۇقتىكى چـــوڭ مهيـ ئوچۇقچۇلـ
ئورۇنالشتۇرۇلغان بولۇپ، تۈرلـۈك تهنتهربىـيه ئۈسـكۈنىلىرىنىڭ كچىكلىـتىلگهن     

ــهكى ــى   شــ ــدە دىققىتىنــ ــڭ ئاالھىــ ــدىكهن، ئادەمنىــ ــۆزگه چېلىقىــ للىرىمۇ كــ
ــكهن     ــكىتبول ئى ــلهن ۋاس ــول بى ــامېرىكىچه فۇتب ــدىغىنى ئ ــۇالردىن . تارتى مهن ب

ئامېرىكىنىڭ دۇنيا تهنتهربىيه ساھهسـىنى يېـتهكلهپ كېتىۋاتقـان كارامىتىنىـڭ     
  .سىرىنى ئاڭقارغاندەك بولدۇم

ى كىشـىلىك، ئـۈچ كىشـىلىك    ئويۇنچۇقالر ئاساسهن بىـر كىشـىلىك، ئىككـ   
ۋە كـــۆپ كىشــــىلىك قىلىــــپ اليىههلهنــــگهن بولـــۇپ، مهنــــچه بــــۇ بــــالىالردا   
كىچىكىـــدىن ھهمكـــارلىق، ماسلىشـــىش ۋە دوســـتلۇق روھىنـــى يېتىلـــدۈرۈش 

بـــۇ كىچىـــك بالىالرغـــا مۇشـــۇنداق ئويـــۇن ئـــارقىلىق . ئۈچـــۈن بولســـا كېـــرەك
ــ   ــىڭدۈرمهي، ھه دېســـ ــدىن ســـ ــوھىملىقىنى كىچىكىـــ ــڭ مـــ ه ھهمكارلىقنىـــ

ــك ھاماقهتلىـــك ۋە      ــۇئارالرنى يادالتقاننىـــڭ قانچىلىـ ــا دائىـــر شـ ئىتتىپاقلىققـ
ــۇالق . زوراۋانلىــق ئىكهنلىكنــى ھىــس قىلغــانچه يۈرۈكــۈم ســىقىلىپ كهتتــى   ق

دېـــگهن يـــاڭراق » !ۋااليلىۇبـــالىالرنى قۇتقـــۇز« لۇشـــۈن ئهپهنـــدىنىڭ   تۈۋۈمـــدە
بىـــــــز قوراملىقالرغـــــــۇ شـــــــۇ ھاماقهتلىـــــــك ۋە . ساداســـــــى جاراڭلىـــــــدى

ــڭزو ــڭ     راۋانلىقنىـ ــك ئۇيغۇرنىـ ــهلمهي، ئىللهتلىـ ــۇپ شىرىكلىشـ ــانى بولـ قۇربـ
ــاقلىق شـــۇئار بىـــلهن   ئىتىپاقســـىزلىقىدىن قاقشـــاپ ئۆتـــۈپ كهتتـــۇق، ئىتىپـ
ــۇچىلىرىمىز    ــخانىمىز، ئوقۇتقــ ــلىكلىرىمىز، دەرســ ــامدۇ؟ دەرســ ــگه ئاشــ ئهمهلــ
بالىالرنىــڭ ئۆملــۈك روھىنــى يېتىلدۈرۈشــته نــېمه قىاللىــدى؟ مىللهتنىــڭ بىــز  

تكهن ســاغالم روھىــي مائارىپســىز، تهربىيهســىز، كىچىكىــدىن يېتهكلهشســىز  كــۈ
ــا، يهنه ھهمــمه گۇنــاھنى قــارا قويــۇق مىللهتــكه ئارتىــپ قويۇشــنىڭ        قېلىۋاتس
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قىزىم ئامېرىكىغا كهلگهندىن كېـيىن كـۆپرەك كـۆرگىنى بىـر ئۇيغـۇرىمىز       
ق تــارانچىالردىن بولســىمۇ چاخچــاقنى ۇلــۇئانىســى غۇلج-ئۇياقنىــڭ ئاتــا. دىبولــ

ئـۆزى  . بهزىـدە كۈلـۈپ بهزىـدە رەنجىـپ قـاالتتى      چۈشـۈنۈپ يېرىم كۈندىن كېـيىن  
. دەپ سـۆزلهپ قويـاتتى   »بىـز غۇلجۇلـۇقالر  «ئۈرۈمچىدە چـوڭ بولغىنىغـا قارىمـاي    

ا بىــر خىســلهتنىڭ مهن ئۇيغۇرالرنىــڭ ھهرقايســى ۋىاليهتلىرىــدىكى تارماقلىرىــد 
مهنچه ئىلـى ئۇيغۇرلىرىـدىكى خىسـلهت يۈكسـهك غـۇرۇر،      . بارلىقىغا ئىشىنهتتىم

بولۇپمــۇ مهن بــۇ تارمــاق ئۇيغۇرالرنىــڭ    . قورقۇمســىزلىق ۋە ئوچــۇق خــاراكتىر  
جامائهتنىڭ ئالدىدا ئۆزىنى ۋە ئـۆزگىنى ئـورۇن، مهرتىـۋە ۋە ھوقـۇق سۈرۈشـتۈرمهي      

ــدىغان ئهركهكلىكىــ  ــېقىن  . دىن ســۆيۈنهتتىممهســخىرە قىالالي شــۇ ســهۋەپتىن ي
ــۇ خانىمنىــڭ ئۇيغــۇردىكى جىمــى     ئهتراپتىكــى بىــر دىنبىــر ئۇيغــۇرۇم بولغــان ب
تـارىخى ۋە رىيــال پىشــكهللىكنىڭ مهنبهسـىنى قهشــقهرلىككه دۆڭــگهپ چاخچــاق   

مېنــى ھهيــران  . قىلىشــلىرىغا كــۈلكه، چاخچــاق بىــلهن جــاۋاپ قــايتتۇراتتىم     
ــۇ  ــدە تۇغۇلـ ــدۇرغىنى ئۈرۈمچىـ ــۆزىنى   قالـ ــڭ ئـ ــر ئۇيغۇرنىـ ــكهن بىـ مهن «پ ئۆسـ

ــلىكى  »ئۈرۈمچىلىـــــك ــدىدېيهلمهســـ ــى  . ئىـــ ــالى مهكتهپتىكـــ ــدىن ئـــ مهنـــ
كىشىلهرنىڭ گېـپىگه دىقـقهت قىلسـام،    . ئوقۇغۇچۇلۇرۇم توال يۇرتۇمنى سورايتتى

ئۇيغــۇردىن بىـــر كىشـــىنىڭ ئىســـمى چىقىــپ بولغـــۇچه ھهممهيـــلهن ئۇنىـــڭ   
ــ . يــۇرتىنى بىلىشــكه ئالــدىرايتتى   الىالر ئارىســىدا بىــر مهشــهۇرنىڭ   ھهتتــا زىي

ــايتتى  ــازىرە قاينـــ ــۇ . قهيهرلىـــــك ئىكهنلىكـــــى ھهققىـــــدە يىلـــــالپ مۇنـــ شـــ
شۇ مهشـهۇرنىڭ سـاڭا نهپ بهرگهن بىـر ئېغىـز گېپىنـى دەپ      «تالىشىۋاتقانالردىن 

ــاتىاليتتى  »باقســىنا ــاق ت ــۈچهك تۇيغــۇالردىن  . دېســىڭىز تىرن مهن مۇشــۇنداق پ
ئــۆزىنى پهقهت ئۇيغــۇر دەپ بىلىشــنىال قىزىمنــى يىــراق قىلىــش ئۈچــۈن ئۇنىــڭ 

مهن قىزىمنى ئۇيغۇرلۇقنى تهبىئىـي رەۋىشـته ھىـس قىلسـىكهن     . ئارزۇ قىالتتىم
كــاج تهلهي قىــزىم ھېلىقــى پــاجىيهدە ئۆزىنىــڭ ئۇيغــۇرلىقىنى  . دەپ تىلهيتــتىم

ئامېرىكىغـــا كهلگهنـــدىن . ۋاقىتىســـز ئهممـــا ۋەھىـــمه ئىچىـــدە ھىـــس قىلـــدى 
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دەپ  »)كهلـدى (الر كهيـدى  xx، )قاچـايلى (پـا قاچـاييى  ئا” كېيىنمـۇ تـوال جۆيلـۈپ    
يېڭـى  . چۆچۈپ ئويغۇنۇپ كېتىشـلىرىدىن ئۇيغۇرلۇقنىـڭ ئـازابىنى تهڭ تـارتتىم    

كهلــگهن كۈنلهرنىــڭ بىرىــدە ئــۇنى تــۇنجى قېــتىم ئــاپتۇبوس بىــلهن ئوينــاتقىلى 
ــدىم   ــكه كهل ــۇپ بىكهت ــاپتوبۇس كېلىــپ توختىشــىغا  . ئېلىــپ چىقمــاقچى بول ئ

. ېسـىلىۋالغان قىـزىم يىغـالپ ئاپتۇبۇسـقا چىققىلـى ئۇنىمىـدى      قولۇمغا چىڭ ئ
ئــۆيگه قايتىــپ ئايالىمــدىن   . ھهر قــانچه قىلىپمــۇ ئاپتوبۇســقا چىقىرالمىــدىم   

مهن سىياسـىي ئهۋزەللىكنىـڭ ۋە   . سهۋەبىنى ئوقتۇم ۋە ئۆزەممـۇ يىغـالپ كهتـتىم   
ــان     قئى ــا چىقىۋاتقـ ــۇپ ئوتتۇرىغـ ــى بولـ ــڭ قوغۇدۇغۇچىسـ ــادىي مهنپهئهتنىـ تىسـ
مهن قىزىمنىـڭ بىـر ئىنسـان بولۇشـىنى ئـارزۇ      . للهتچىلىككه نهپـرەتلىنىمهن مى

قىلىمهن، ئهگهر ئۇ ئۇيغۇرلۇقنى مۇئـاۋىن شـۇجى بولـۇش ئۈچـۈنال كېـرەك قىلسـا       
قىزىمــدىن كېلىــپ ئــۇزۇن . مهن ئۇنىــڭ شــۇ ئۇيغۇرلىقىــدىنمۇ نهپــرەتىلىنىمهن

  :ئۆتمهي سورۇدۇم
  تاتلىقىم سىز قايسى مىللهتتىن؟ —
  . يئۇيغۇ —
  سىز قايسى يۇرتتىن، يۇرتىڭىز نېمه؟  —
  … ھه —
  ئاي باالم سىز نهدىن كهلدىڭىز؟  —
  .گۈل ئانامنىڭ قېشىدىن —

دېــمهك، ئايــدىڭ بولــدىكى، قىــزىم يــۇرت دېــگهن گهپنىــڭ مهنســىنى تېخــى  
بۇرۇنقى ئۇيغۇرالر يـۇرتىنى بىلىـپ مىللىتىنـى بىلمهيتتـى، ئـۈچ      . بىلمهيدىكهن

ــزى    ــۇز ئــايلىق قى ــاش توق ــپ يــۇرتىنى     ي ــى بىلى ــڭ ئهكچىســه مىللىتىن م بۇنى
روســــالر تهرىپىــــدىن ئورتــــا ئاســــىيانىڭ يېڭــــى خهرىتىســــى  . بىلمهيــــدىكهن

ــويىچه     ــۇرتالر ب ــدە ي ــگهن ۋە بهزى ــۈرك دې ــۆزىنى ت ــۇرۇن ئۇيغــۇرالر ئ سىزىلىشــتىن ب
تىلنـى تـۈركچه دېـيىش    . ئايرىپ كهلـگهن، تىلىنـى بولسـا تـۈركچه دەپـال ئاتىغـان      

ىلهن ھهپىلىشىدىغان مـولال ئۆلىمـاالردا ۋە باشـقا مىللهتـلهر     پهقهت تىل يېزىق ب
مانــا بۈگــۈن يېڭــى تــارىخ    . بىــلهن كــۆپرەك ئــاالقه قىلىــدىغانالردا ســاقالنغان    
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ــۇرۇن مىللىتىنــى بىلمهكــته    ــالىلىرى يۇرتىــدىن ب . ئىــدىيېزىلماقتــا، ئۇيغــۇر ب
ۈنكى چـ . ئارىدىن ئىككى ئۈچ ھهپته ئۆتكهندىن كېـيىن قىزىمـدىن يهنه سـورۇدۇم   

ــدىغان    ــازاق قىلىـــ ــقهرلىق دەپ مـــ ــوال قهشـــ ــى تـــ ــۇق«مهن مېنـــ  »غۇلجۇلـــ
قېرىندىشـــىمنىڭ قىزىمنىـــڭ كىملىـــك چۈشهنچىســـىگه قانچىلىـــك تهســـىر  

ــى   ــانلىقىنى بىلمهكچ ــدىقىلغ ــتىم   . مئى ــۇ قې ــزىم ب ــقهرلىكتىن «قى مهن قهش
پىســخىك تىلشۇناســلىقتا قوشــۇمچه بىــلهن ســۆز مىڭىــدە      . دېــدى »كهلــگهن

ــاقلى ــازى ئىككـــى يهردە سـ ــۇ دېـــگهن مۇنـ ــر يهردىمـ ــاكى بىـ ــانبولۇدۇە رنامدۇ يـ . غـ
ــۇمچه       ــىدە قوشـ ــڭ مىڭىسـ ــۆزلهر قىزىمنىـ ــدا سـ ــا قارىغانـ ــڭ جاۋابىغـ قىزىمنىـ

يهنه بىــر ھهپــته ئۆتكــۈزۈپ . قوشــۇلغان شــهكىلدە ســاقلىنىپ قالغــان ئوخشــايدۇ 
. دېـدى  »مهن قهشقهردىن كهلـگهن، مهن قهشـقهرلىك  «قىزىم بۇ قېتىم . سورۇدۇم

ىنســان ســوزنى ئــاۋۋال قوشــۇمچىدىن ئايرىمــاي ئۆزلهشــتۈرېۋىلىپ       قارىغانــدا ئ
ــپ ئىشلىتىشــنى ئۆگ  ــدىن ئايرى ــرەك ۈنۈئان ــزىم  . ۋالســا كې ــپ قى شــۇنداق قىلى

قهشقهرگه يېقىن ئۈرۈمچىدە ئۇيغۇر ئىكهنلىكىنى، قهشـقهردىن نهچـچه ئـون مىـڭ     
بـۇ  . ۋالـدى ۈنۈگۈكېلومېتىر يىراقتىكى ئامېرىكىـدا قهشـقهرلىك ئىكهنلىكىنـى ئ   

ھىكــــايهت ئــــائىله تهربىيىســــى بهك مــــوھىم، دەپ ھهدىســــه ئۇنىــــڭ ئــــائىله  
لىرىغــا كىتاپتهربىيىســى، بۇنىــڭ تــاالنتلىق بــاال تهربىــيهلهش دەســتۇرى دېــگهن  

ــكهرتىدۇ   ــىمىزنى ئهس ــالقىن قارىش ــلهرگه س ــڭ  . دۈم چۈشۈش ــڭ ئۆزىنى بالىمىزنى
لغۇز كىملىكىنى قانداق تونۇشى، نېمىنـى سـۆيۈپ، نېمىـدىن نهپرەتلىنىشـى يـا     

دا دەپ ئۆتكهنـدەك، ئائىلىـدە   ىـ رۇمهن يۇق. بىزنىڭ تهسـىرىمىزدىنال بولمايـدىكهن  
قوشــنام . دەپ تهربىــيه قىلمىغــان »قىــزىم ســهن قهشــقهرلىك«بىــز ھىــچ قاچــان 

، »قهشــقهرلىك ئۇنــداق قىلىــدىكهن«دائىــم مېنــى ۋە يېڭــى كهلــگهن قىزىمنــى  
دېـگهن زادى ئۇنـدا،   قهشـقهرلىكنىڭ بالىسـى   «، »قهشقهرلىك بۇنـداق دەيـدىكهن  «

ــداق ــۆزىنى   »مۇن ــزىم ئ ــدىن كېــيىن قى ــۇ »قهشــقهرلىك«دەۋەرگهن . دەپ بىلىۋاپت
ــىر كۆرســ    ــگه تهس ــڭ كىملىكى ــڭ بالىالرنى غانلىقىغا يهنه ۇدۈتۈتاشــقى موھىتنى

دەپ غهلـۋە قىلىـپ    »مهن ئۇسسـۇل ئـۆگىنىمهن  «قىـزىم بىـر كـۈنى    . بىر مىسال
ئۇسسـۇل ئوينـاپ   «شـنىمىز ئـۇنى   سهۋەبىنى سورۇسام، بىـر خهنسـۇ خو  . تۇرۇۋالدى

ئۇيغــۇر بــالىلىرى دېــگهن «دېســه،  »ئوينىيالمــايمهن«قىــزىم . دەپ تۇرۇۋاپتــۇ »بهر
شـۇ ئـان كالالمغـا يـالقۇن     . دېگهنمىش »ئايىقى چىققاندىال ئۇسسۇل ئوينىيااليدۇ

دېـگهن   »ئۇسسۇل مىللىتى بولـۇپ قالـدۇق؟  -بىز قانداق بولۇپ ناخشا«روزىنىڭ 
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اۋاپ تولىمـۇ ئـاددىي، سـهھنىدە بهختىيـارلىقتىن ئۇسســۇل     جـ . ماقالىسـى كهلـدى  
ئويناۋاتقان رەڭگارەڭ ئازسانلىق مىللهتلهرنى تـوال كـۆرۈپ كـۆنگهن خهنسـۇالرنىڭ     
بىـــرى بولغـــان قوشـــنامنىڭ ئۇيغۇرغـــا بهرگهن باھاســـى قىزىمنىـــڭ ئۇسســـۇل  

ــ ــاتتى ئۈگۈنۈشـ ــۈرتكه بولۇۋاتـ ــا . ىگه تـ ــدە ئاتـ ــزۇۋان  -مهن ئىچكىرىـ ــى خهنـ ئانىسـ
ــا دەرس    بولغاچ ــۇر ئوقۇغۇچىالرغ ــۆزلىيهلمهيدىغان ئۇيغ ــۇرچىنى پهقهت س ــا ئۇيغ ق
ــۇل      . بهرگهن ــۇرچه ئۇسس ــلهن ئۇيغ ــگهن بى ــۇرچه بىلمى ــۇالر ئۇيغ ــرى ئ ــق يې قىزى

ئوينىيــااليتتى، ســهۋەبىنى سورۇســام خهنســۇ ساۋاقداشــلىرى تــوال تهلهپ قىلىــپ   
ــۆگهنگهنىكهن  ــنى ئـ ــا ئويناشـ ــ  . تۇرۇۋالغاچقـ ــڭ ئهسـ ــز ئۆزىمىزنىـ ــمهك بىـ لى دېـ

ملىكىمىـــزگه قـــاراپ   كىملىكىمىـــزگه ئهمهس باشـــقىالرنىڭ نهزەرىـــدىكى كى  
ئــائىله . بــۇنى ئهلــۋەتته بىــزگه موھىــت ســىڭدۈرېۋېتىپتۇ    . زســىلجىۋېتىپتىمى

تهربىيىسى مـوھىم، ھهمـمه ئـادەم ئىشـنى ئـۆز ئائىلىسـىدىن باشلىشـى كېـرەك         
ئــۆزگىنى ئــۆزەڭنى بىــل، «دېگهنــدەك گهپــلهرگه مهلــۇم جهھهتــلهردە ئارىمزىــدىكى 

ــوي ــۇرۇنغان     »ق ــى يوش ــېقىش پهلهسهپىس ــان ب ــخهتهر ج ــگهن بى ــڭ . دې بالىمىزنى
ــايمىز   ــۇرۇپ چىقالم ــائىلىمىزدىال ق ــز ئ ــادىمىيلىكىنى بى ــائىله تهربىيىســى،  . ئ ئ

تهربىيىســـى بالىمىزنىـــڭ قانـــداق ئـــادەم     جهمىـــيهتمهكـــتهپ تهربىيىســـى،  
. لـى ئهڭ ئـاجىز  بۇنىـڭ ئىچىـدە ئـائىله تهربىيىسـىنىڭ رو    . بولۇشىنى بهلگىلهيدۇ

شــــــۇڭا مهنــــــچه ئىشــــــىمىزنى ئــــــائىلىمىزدىنال ئهمهس مهھهللىمىــــــزدىن 
مهســىلهن، بــالىمىزنى ئۇيغــۇرچه چــوڭ بولســۇن دېســهك  . باشــلىغىنىمىز ئهۋزەل

مهھهللىــدە بالىالرنىــڭ ئۇيغــۇرچه تۈرلــۈك پائــالىيهلىرىنى ئۆتكــۈزۈپ بېرىشــىمىز 
ئاتـا ئـانىالر بـالىلىرى ئۈچـۈن     مهنچه مهھهلله چېيى، قورۇ چېيى ئويناۋاتقان . الزىم

ئۇيغــۇرچه ئىتــوت ھهپتىســى، ئۇيغــۇرچه بــالىالر دراممــا ھهپتىســى، ئۇيغـــۇرچه        
بـۇ جهھهتـته   . بولـۇدۇ چۆچهك ھهپتىسـى، پۇتبـول ھهپتىسـى ئۇيۇشتۇرسـا تامـامهن      
قىـزىم ئامېرىكىغـا   . ئارامغا چىققان بـوۋايالر، مومـايالر پىـداكار بولۇشـنى خااليـدۇ     

رامغــا چىققــان دادامنىــڭ ئهڭ كــۆپ تاپىاليــدىغان گېپــى  كهلگهنــدىن كېــيىن ئا
ــدى    ــلهش بول ــۇپ قالماســلىقىنى جىكى ــى ئۇنت ــا تىلىن دادام ھهر . قىزىمنىــڭ ئان

قېـتىم قىزىمنىـڭ يېنىمـدا ئۇيغـۇرچه گهپ قىلىـپ ئويناۋاتقـانلىقىنى ئاڭلىسـا        
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ــدۇ   ــاۋازلىرى تىتىــرەپ كېتى ــدىن ئ ــايراپ ھاياجان ــداق ئۇيغــۇر  . دىلــى ي ــچه بۇن مهن
ش ۈرۈمهن باالمنىـــڭ ئـــۆزى ھهققىـــدىكى تونۇشـــنىڭ ئۆزگـــ. ال ئـــاز ئهمهسبـــوۋاي

جهيانىنى ۋە دادامنىڭ قىـزىم بىـلهن ئۇيغـۇرچه پاراڭلىشىشـنى شـۇنچه كۈچلـۈك       
ــالرنىڭ بالىمىزنىــــڭ      ــارقىلىق قېرىنداشــ ــزىش ئــ ــلىرىنى يېــ تهلهپ قىلىشــ

مومىالرنىــڭ  -كاللىســىغا ئورناۋاتقــان تۇيغۇالرغــا دىقــقهت قىلىشــىنى ۋە بــوۋا     
 .ۇالردىن ئهنسىرەشلىرىگه ھهمدەمدە بولۇشلىرىنى ئارمان قىلىمهنئ
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ــا      ــارتقىنى ئات ــى ت ــدا دىققىتىمن ــپال چىكــاگۇ ئايرۇدۇرۇمى ــا كېلى ئامېرىكىغ
ئانىسـىغا ئهگىشـىپ ئـۆز ســومكىلىرىنى ئـۆزلىرى كۆتۈرۈشـۈپ كېتىۋاتقـان تــۆت       

بـۇ يهردە ياشـاش جهرانىـدا مـاگىزىنالردا ئـۈچ يـاش       . ى بالىالر بولدىبهش ياشالردىك
ــۆزلىرى   ــۇملىرىنى، كىيىملىرىنـــى ئـ ــالىالرنىڭمۇ تۇرمـــۇش بويـ ئهتراپىـــدىكى بـ

ــانلىقىنى كـــۆرۈپ تولىمـــۇ زوقالنـــدىم    بـــاالم كهلگهنـــدىن كېـــيىن   . تالالۋاتقـ
ــدا،     ــر قولىـ ــۈتىنى بىـ ــىنىڭ سـ ــام بالىسـ ــدانىغا چىقسـ ــۇن مهيـ بالىالرنىـــڭ ئويـ

ۋالغىنى يـــالغۇز ۈيۇنچـــۇق، كىـــيىم قاتـــارلىقلىرىنى يهنه بىـــر قولىـــدا كۆتـــۈر ئو
ــمهن ــالىالر ئويۇنچــۇقلىرىنى   . مهنكهن ــۆتكه يېقىنالشــقان ب مېنىــڭ قىزىمــدەك ت

مهنــدەك . ئــۆزى ئوينــاپ ئۇنتــۇپ قالمــاي ئــۆزى يۇغۇشــتۇرۇپ ئېلىــپ قايتىــدىكهن
ــدى    ــاق يۈگۈزىــ ــۈرۈپ تامــ ــوغالپ يــ ــىغا قــ ــان بالىســ ــقا ئازقالغــ ــۆت ياشــ غان تــ

ــدىم ــامېرىكىلىقنى كۆرمىـ ــران  . ئـ ــدىن ھهيـ ــڭ مهنـ ــۇ يهردە ئامېرىكىلىقالرنىـ بـ
ــدى   ــاق يۈگۈزۈشــۈم بول ــالغىنى باالمغــا تام ــدىقى  . ق ــۇالرچه ئىنســاننىڭ ھهر قان ئ

ئىنسـاننىڭ تامـاق يىيىشـى بولۇپمـۇ بهدىنـى      . قورسىىقى ئاچسا تاماق يهيدىكهن
ــاالپ يىيى  ــان يىمهكلىكنـــى تهبىئىـــى خـ ــاددا بولغـ ــاج مـ ــانلىقالر مۇھتـ شـــى جـ

ــكهن   ــي ھادىسـ ــاس تهبىئىـ ــىغا خـ ــىتاتتىكى  . دۇنياسـ ــنا شـ ــزال ئهمهس خوشـ بىـ
ئامېرىكلىققا تهگـكهن ئۇيغـۇر دوسـتىمىزمۇ بالىسـىغا تامـاق يىگـۈزەلمهي ئـاۋارە        

ئايالالرنىـڭ بالىلىرىغـا تامـاق يۈگـۈزمهي ئۆزىنىـڭ       قلىىئۇ باشقا ئامېرىك. ئىدى
ــرانكهن   ــىگه ھهي ــالپ بېرىش ــىگه تاش ــام. يىيىش ــڭ  ئ ــۇ ئايالىنى ېرىكىلىق ئېرىم

بۇنىڭــدىن مهن بــاال تهربىيهســىدە ئانىنىــڭ . شــىگه كۆنۈپتــۇۈبالىغــا تامــاق يىگۈز
ــدىم   ــس قىل ــوھىملىقىنى ھى ــڭ   . نهقهدەر م ــواليلى بالىنى ــى قهيهردە ب ــز مهيل بى

ــدىكهنمىز    ــهل قارايـ ــدىن سـ ــتهقىللىقىگه كىچىكىـ ــڭ . مۇسـ ئامېرىكىلىقالرنىـ
ــاال مۇســتهقىل ئىنســان ئ  ــۇالر بالىنىــڭ كىچىكىــدىن  . ىــكهننهزەرىــدە ب ھهمــدە ئ
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مهن ئــامېرىكىلىق . مۇســتهقىل ئــادەم بولۇشــىغا شــارائىت يارىتىــپ بېرىــدىكهن
ــلهن تهڭ    ــوڭالر بىــ ــڭ چــ ــخانىالردا بالىالرنىــ ــدە ۋە ئاشــ ــتلۇرۇمنىڭ ئۆيىــ دوســ

ھهرقانـداق ئاشـخانىالردا   . داستىخاندا ئولتۇرۇپ تامـاق يىيىشـلىرىدىن زوقالنـدىم   
ــد ــتىگه قويۇلـــۇپ بالىالرنىـــ چوڭالرنىـــڭ ئورۇنـ ــلهن تهڭ  ڭۇقى ئۈسـ ــوڭالر بىـ چـ

ئــامېرىكىلىقالر . تاماقلىنىشــىغا اليىقالشــۇرۇلغان بــالىالر ئورۇنــدۇقى بــاركهن    
بالىرىغــا گهپ قىلغانــدا بالىســى بىــلهن تهڭ بولــۇش ئۈچــۈن يۈكۈنــۈپ ئولتــۇرۇپ  
كۆزىگه تىك قاراپ گهپ قىلىـدىكهن ھهم بالىلىرىـدىن شـۇنداق ئاڭالشـنى تهلهپ     

ــدىكهن ــۆۋەن      . قىلى ــىنى ت ــڭ بېش ــدا بالىالرنى ــد قىلغان ــالىالرنى تهنقى ــۇالردا ب ب
بهلكـــى ئاتـــا ئانىســـىنىڭ كـــۆزىگه . قىلىـــپ ئاڭلىشـــى تهلهپ قىلىنمايـــدىكهن

ــهرت      ــى ش ــانلىقىنى بىلدۈرىش ــا بولۇۋاتق ــداق كهيپىياتت ــى، قان ــپ تۇرۇش تىكىلى
ــدىكهن ــزدىن ئاســمان زېمىــن پهرق قىلىــدىكهن     . قىلىنى يهنه . بــۇ جهھهتــته بى

ئـامېركىلىقالر  . ئانىلىرى خاتاالشسا بالسـىدىن كهچـۈرۈم سـورايدىكهن   -بۇالردا ئاتا
ئائىلىســـىدىكىلهرنى تونۇشـــتۇرغاندا يېڭـــى تۇغۇلغـــان بوۋاقلىرىـــدىن تارتىـــپ  

ــتۇر ــرىغىچه تونۇشــ ــاالم  ۇدۇئىتلىــ ــاراۋەر ســ ــگه بــ ــىزنىڭ ھهممهيلهنــ كهن ۋە ســ
ن ۋە مىهماننىـــڭ  داســـتىخاندا ســـاھىپخا  . قىلىشـــىڭىزنى ئۈمىـــد قىـــدىكهن  

ــان     ــلهن تهڭ مىهم ــوڭالر بى ــالىلىرى چ ــۇدۇب ــىپ  . كهنبول ــتىخاندا پاراڭلىش داس
ــىدىكهن   ــانچه گهپ قوش ــالىالر خالىغ ــدا ب ــېمه   . ئولتۇرغان ــالىالر ن ــدا ب ــداق چاغ بۇن

بىـزدە مىهمـان كهلسـه    . دېيىشىدىن قهتئـى نهزەر چـوڭالر بېرىلىـپ ئاڭاليـدىكهن    
ــدىغان، بالى   ــېقىن يوالتماي ــالىالرنى ي ــپىگه   ب ــڭ گې ــڭ مىهماننى ــۇق «الرنى قوش

مهنچه بـۇ بـالىمىزنى خهقـلهر بـار     . لىرى قارشى ئېلىنمايدىغان ئادەت بار»سېلىش
كىچىككىــــنه . يهردە ئىككــــى ئېغىــــز گهپ قىاللمايــــدىغان قىلىــــپ قويىــــدۇ

ــۆپ يهردە       ــادەم كـ ــاالم ئـ ــى، بـ ــر پهرقـ ــالىالردىن بىـ ــامېرىكلىق بـ ــڭ ئـ قىزىمنىـ
بــۇنى مهنــدىن بىــر . كهيــنىمگه ئۆتۈۋالىــدۇئانىســىنىڭ كهيــنىگه يــاكى مېنىــڭ 

قانچه يىل بۇرۇن كهلگهن باشـقا بىـر ئۇيغـۇر ئائىلىسـىدىن سـورۇۋېدىم ئۇالرنىـڭ       
ــاركهن   ــۇيى ب ــاش خ ــىنىڭمۇ ئوخش ــتلهرگه   . بالىس ــامېرىكىلىقالردا پهرزەن ــچه ئ مهن

ھهمــمه ئــادەم، ھهر ۋاقىــت، ھهر يهر، ھهر قانــداق شــارائىتتا بــاراۋەر دېــگهن ئىــددىيه  
. بىر كۈنى خوشنىمىزنىڭ قىزى بـاالم بىـلهن بىلـله ئوينىـدى    . كهنۇدۈلۈۈرسىڭد

لـــېكىن . ئىـــدىقىزىمـــدىن بىـــر يـــاش چـــوڭ بـــۇ قىـــز قىزىمغـــا بهك ئـــامراق 
نېمىشــقىكىن بــۇ ئامېرىكىــدا بــالىالر ســىرىتقا چىقىــپ قوشــنا بــالىالر بىــلهن   
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قتـى  مىنـۇت ئوينـاش ۋا   45شۇ كۈنى ئاپىسـى قىزىغـا   . مهھهللىدە ئوينىمايدىكهن
ــۇ ــى ئوينــاپ ئــۇ    . بېرىپت ــۇتنى بىردەمــدىال توشــقۇزۇپ    45قىــزىم ئىككىس مىن

ــازراق ۋاقىـــت بېرىشـــىنى ئۆتۈن . قويۇشـــتى ۋىـــدى، ۈقىزچـــاق ئانىســـىدن يهنه ئـ
قىزچـــاق بىـــزدىن ئانىســـىغا دەپ . ئانىســـى ئـــاران ئـــۈچ مىنـــۇت ۋاقىـــت بهردى

بىـز  . ۇق؟بىـز نـېمه دېيهلهيتتـ   . ئويناشقا ئىجازەت ئېلىـپ بېرشـىمىزنى ئۆتۈنـدى   
ئــۈن چىقارمــاي تۇرغانــدىن كېــيىن قىزچــاق بىــزدىن رەنجىــدى بولغــاي، ۋاقىــت  

ئارىـدىن ئـۇزاق ئـۆتمهي ئانىسـى     . توشقاندا بىزگه خوشمۇ دېمهي چىقىـپ كهتتـى  
ئانىسـى قىزىنىـڭ بىزنىـڭ ئۆيـدە     . بىلهن قىزى ئىشىك ئالدىمزىدا پهيـدا بولـدى  

رىسـىدا بىـزدىن كهچـۈرۈپ    ئويناپ بىزگه رەخمهت ئېيتماي چىقىپ كهتكىنـى توغ 
ــورىغۇزدى    ــۈرۈم س ــزدىن كهچ ــۇ بى ــورىدى ۋە قىزىنىم ــۈرۈم  . س ــزدىن كهچ ئهگهر بى

سوراشــقا قوشۇلمىســا بۇنــدىن كېــيىن پهســكه چۈشــۈپ قىــزىم بىــلهن ئويناشــقا  
بۇنىڭــدىن شــۇنى بىـــدىمكى   . ســـاپتۇ »تهھــدىت «قوشــۇلمايدىغانلىقىنى دەپ  

لىكنىــڭ مهلــۇم چهك ئىچىــدە ئــامېرىكىلىقالر بــالىلىرىنى كىچىكىــدىن ئهركىن
ــڭ     بولۇدۇ ــى، ۋاقىتنى ــله ئىكهنلىكىن ــڭ بىل ــلهن جازانى ــات بى ــانلىقىنى، مۇكاپ غ

ــۇم     ــدا ياخشــىلىقنىڭ چوق ــى، جاھان قىممهتلىــك، چهكلىــك نهرســه ئىكهنلىكىن
بىــز . مىننهتــدارلىققا ئېرىشىشــى كېرەكلىكىنــى بىلــدۈرۈپ چــوڭ قىلىــدىكهن  

ــپ    ــا بېرىـــ ــائىلىلهرگه مىهمانغـــ ــامېرىكىلىق ئـــ ــۇنى بايقىـــــدۇقكى   ئـــ شـــ
ــپ     ــق قىلىــ ــا بهك يېقىنچىلىــ ــالىلىرى مىهمانالرغــ ــڭ بــ ئامېرىكىلىقالرنىــ

ئـــامېرىكلىلىقالر ئـــۆيىڭىزگه كهلســـىمۇ بالىڭىزغـــا پهۋقـــۇالددە . كهتمهيـــدىكهن
بهلكـى خـۇددى سـىزگه ئوخشـاش بـاراۋەر مۇئـامىله       . قىزغىن بولۇپ كهتمهيدىكهن

مىزنى ناخشـــا ئېيتىـــپ بىـــز ئـــۆيگه دوســـتلىرىمىز كهلســـه بـــالى. قىلىـــدىكهن
بېرىشــكه، چــالغۇ چېلىــپ بېرىشــكه، ئىشــقىلىپ بــالىمىز قــادىر بولغــان بىــرەر  
ئــــارتۇقچىلىقنى مىهمــــانالر ئالدىــــدا نامايــــان قىلىــــپ بېرىشــــكه تهكلىــــپ 

ــدىكهنمىز ســىز ئامېرىكىلىالرنىــڭ ئــۆيىگه مىهمانغــا بارغانــدا بالىســى      . قىلى
بالىســـىنى ســـىز بىـــلهن دېســـه  »مهن ئالـــدىراش«رەســـىم ســـىزىۋاتقان بولســـا 

يـــاكى رەســـىمنى ئېلىـــپ چىقىـــپ ســـىزگه     . كۆرۈرشۈشـــكه زورلىمايـــدىكهن 
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ئۆزلــــۈك ۋە «ئهســــئهت ســــۇاليماننىڭ  . كۆرسۈتۈشــــنى تهلهپ قىلمايــــدىكهن 
ىـدا ئـۆيىگه مىهمـان بولـۇپ كهلـگهن ئىككـى شـىۋىتقا        بكىتاناملىق  »كىملىك

ــڭ پهرۋا قىل    ــه ئۇالرنى ــاپ بهرس ــۇل ئوين ــزى ئۇسس ــاھىپخاننىڭ قى ــانلىقى، س مىغ
ئهسـئهت مـۇئهللىم بـۇنى    . بۇنىڭدىن قىزىنىـڭ يىغـالپ كهتكهنلىكـى يېزىلىـدۇ    

غا باغاليــدۇ ۋە بــۇنى ئۇيغــۇرالر بىــلهن شــىۋىتالر     قىىلشــىۋىتالرنىڭ ســوغۇققان 
مهنــچه بــۇ يهدە   . ئارىســىدىكى مهدەنىــيهت پىســخىكا پهرقــى دەپ چۈشــهندۈرىدۇ    

ــاالس   ــان خ ــلىقال بولغ ــدىن  . ئۇقۇشماس ــۈنكى مىهمان ــىزال  چ ــورالماي، تۇيۇقس س
ــداق مىهمانغــا ســاھىپخان پهرزەنتلىرىنىــڭ     ــدىن مۇن نومــۇر كۆرسىتىلســه، ئهزەل

. شىنى كـۆرۈپ باقمىغـان غهرپلىكـلهر ھهيـران قالىـدۇ     ۈتۈتهكلىپسىز ئويۇن كۆرس
ىســــىدىكى ئىككــــى خىــــل بــــۇ يهردىكــــى ھــــالقىلىق پهرق پهرزەنــــت تهربىي

ــىمىغان ئۇ ــۇلئوخش ــا  . س ــڭ ق ــز پهرزەنتلىرىمىزنى ــقىالرنىڭ بى بىلىيىتىنى باش
ــڭ    ــارقىلىق پهرزەنتىمىزنىـــ ــى ئـــ ــقىالرنىڭ باھاســـ ــاپ، باشـــ ــدا ماختـــ ئالدىـــ

بـالىمىزدىكى ئاكتىپچـانلىق نهتىجىـدە باشـقىالرنىڭ     . ئاكتىپلىقىنى قوزغايمىز
ــدۇ   ــۇپ قالى ــاغلىق بول ــىغىال ب ــۈپ   . باھاس ــىدىن چۈش ــقىالرنىڭ باھاس ئهگهر باش

ــا    ــا ب ــىز قالس ــانلىرى باھاس ــاكى قىلغ ــه ي ــرۇم  كهتس ــاكتىپلىىقتىن مهھ لىمىز ئ
ئهمهلىيهتــته بىــر قىســىم كىشــىلهردىكى باشــلىق بواللمىســا خىــزمهت  . قالىــدۇ

قىلغىسى كهلمهيدىغان، قىلغان ئهمگىكىنىـڭ تـايىنى يـوق، تـۆرگه ئولتۇرۇشـقا      
خۇشتار، ئۆيىدە بالىسىغا سۆڭهك يـوق، مىهمانغـا شـورپا بېرىـدىغان ئادەتلهرنىـڭ      

ىچىكىــدىن نهتىجىســىنى خهقلهرنىــڭ باھاســىدىن  بىرقىســمى دەل ئۇالرنىــڭ ك
. ئىزدەيــــدىغان تهربىــــيهدە چــــوڭ بولغىنىــــدىن بولغــــان بولۇشــــى مــــۇمكىن
 هئامېرىكىلىقالرنىڭ بالىسىنى مىهمـانالر ئالدىـدا بىـرەر ئىـش قىلىـپ بېرىشـك      

تهكلىپ قىلماسلىقى بالىالرغـا ئـاكتىپلىقنى باشـقىالرنىڭ باھاسـىدىن ئهمهس     
ە ىدۇ قىزىقىشــنى بوشاشــماي داۋامالشــتۇرۇش نهتىجىســئــۆز قىزىقىشــىدىن ۋە شــ

مهسـىلهن،  . ئۈچـۈن بولسـا كېـرەك    ئۈگۈتـۈش قولغا كهلگهن ئۇتۇقتىن ئىزدەشـنى  
ياخشـى  «مهن باالم رەسىم سىزسا ياخشى سىزسۇن سىزالمىسۇن مۇنـداق قـاراپال   

پهللىـگه  «بـاالم شـۇنىڭ بىـلهن    . دەيـدىكهنمهن  »سىزىپسىز، سىز بهك ئهقىللىق
دەپ قاراپ سىزىشتىن توختايدىكهن، يـاكى شـۇ تهرىـزدە     »مهن ئهقىللىق يهتتىم،

دېســهم شــۇنچه ھاياجانالنغــان  »ياخشــى سىزىپســىز« .ام قىــدىكهنسىزىشــنى داۋ
دېســـه يهنه شـــۇنچه ئاســـان بهل    »بـــۇ بولمـــاپتۇ «بـــاالم، يهنه بىرســـى قوپـــۇپ   
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ــدىكهن ــىمىگه  . قويۇۋېتىــ ــىنىڭ رەســ ــامېرىكىلىقالر بالىســ ــۆزەتكهن ئــ مهن كــ
مهن سـېنىڭ بـۇ   «ىنچىكىلهپ قاراپ چىقىپ ئهگهر ياخشـى سـىزالمىغان بولسـا    ئ

ــامراق  ــىمىڭگه ئ ــدىكهن ۋە  »رەس ــاڭ،   «دەي ــداقراق تارتس ــىزىقنى مۇن ــۇ س ئهگهر ب
. دەيـدىكهن  »غانـدەك قىلىـدۇ، سـىناپ باقامسـهن؟    بولۇدۇئۈنىمى ئاجايىپ ياخشى 

دېســـــه  »سىزالماپســـــهن«نهتىجىــــدە كېـــــيىن نــــاۋادا بىرســـــى رەســــىمنى    
ــا  ــىزلىنىش ئورنىغـــ ــاپتىمهن؟ «ئۈمىتســـ ــىزىقنى تارتالمـــ ــى ســـ دەپ  »قايســـ

ــورايدىكهن ــتىن    -ســ ــىز ئۈمىدسىزلىنىشــ ــدلىنىپ، سهۋەپســ ــۇرۇق ئۈمىــ دە قــ
ــاقلىنااليدىكهن ــدىكهنمهن،  . ســ ــىزلهرچه ماختايــ ــى سهمىمىيهتســ مهن قىزىمنــ

ئـامېرىكىلىقالر بالىلىرىنىــڭ ئهمگىكىـگه تهپســىلى كـۆرۈپ باھــا بېرىــدىكهن ۋە    
يهنه بىـر بـايقىغىنىم ئايــالىم ئىككىمىـز قىزىمىـز تامــاق     . ندۈرىـدىكهن رىغبهتله
تامــاق يىيهلمهيــدىكهن، ) قهشــقهردىكى نهۋرە ئاچىســى(ســهئىدە ئاچــاڭ« يېمىســه

ــاپتۇ      ــۇپ ق ــاس بول ــۇ قىاللم ــاڭا گهپم ــدا س ــۇڭا تېلىپۇن ــا  . ش ــگهن تام ــهن دې  قس
. هنمىز، دەيـدىك »يىيهلهيسهن شۇڭا تېلپۇنـدا چـوڭ ئانـاڭ بىـلهن سۆزلىشـهلىدىڭ     

تىيىنالرمـۇ تۇرۇپتـۇ، قۇچقـاچالرمۇ تۇرۇپتـۇ، پهقهت     «قىزىمىز قـوپقىلى ئۇنىمىسـا   
قېنـى قىـزىم كىـم    «مـاڭغىلى ئۇنىمسـا   . دەيـدىكهنمىز  »سهنال ئـۇخالپ قاپسـهن  

دەپ ئاســتا مېڭىــپ يالغانــدىن ئۇتۇلــۇپ   »يامــان بىــر بهسلىشــىپ باقمــايمىزمۇ 
ــدىكهنمىز  ــپ ئالداي ــلهن . بېرى ــالىمىز بى ــقىلىپ ب ــى   ئىش ــۆزىمزىنى، يىراقتىك ئ

. كهنمىزبولــۇدۇ قوڭغۇزالرنىمــۇ سېلىشــتۇرۇپ   تقېرىنداشــلىرىنى ھهتتــا قــۇرۇ  
نهتىجىــدە بالىمىزنىــڭ مهقســىدى پهقهت سېلىشــتۇرۇش ئــوبىكتىنىال يېڭىشــته 
ــمهي     ــارغىنىنى بىلــ ــدىكهن، ھــ ــاق يهيــ ــمهي تامــ ــويغىنىنى بىلــ ــپ تــ قېلىــ

ىنى خهقنىـڭ باھاسـى،   بىـز قىزىمىزدىكـى ئاكتىپىقنىـڭ مهنبهسـ    . يۈگرەيدىكهن
ــاز دەپ باشــقىالردىن ئۈســتۈ    ــاننى ئ ــاغالپ قويغ ــۇرۇق ماختاشــقا ب تۇرۇشــقىال  نق

مهن ئامېرىكىلىقالرنىـــڭ بـــالىلىرىنى بۇنـــداق دەپ   . بـــاغالپ قويىـــدىكهنمىز 
قىزىق يېـرى، مهن بىـلهن بىـر قـارار ئوقۇيـدىغان      . مۈدۈكۆرم نىرىغبهتلهندۈرگىنى

بىلــله دەرس ئــاڭالپ . نلىرى ئــامېركىلىقالربىــر خهنســۇ، بىــر كورىيــان بــار قالغــا
قالســاق كورىيهلىــك بىــلهن خهنســۇال قهغىزىمنــى كۆرىــدۇ يــاكى نهتىجهمنــى       
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قايتـا سېلىشـتۇرۇپ كهتسـه    -ئهگهر ئۇالر قهغىزىمنى قهغىزى بىلهن قايتـا . سورايدۇ
ئهگهر گهپ قىلمــاي . دەپ ئــوياليمهن »ھه قارىغانــدا ســهندىن يۇقــۇرى ئــاپتىمهن «

ــا ــۈپ قويسـ ــاپتىمهن« كۈلـ ــۆۋەن ئـ ــوياليمهن »تـ ــانالر ۋە  . دەپ ئـ ــدا كورىيـ قارىغانـ
خهنلهرمــــۇ بــــالىلىرىنى كىچىكىــــدىن بىــــزدەك ھهمــــمه ئىشــــتا باشــــقىالرغا 

گىچه نومــۇرۇمنى ســورىغان نمهن مۇشــۇ كــۈ. سېلىشــتۇرۇپ چــوڭ قىلســا كىــرەك
ــامېرىكلىقنى     ــۇ ئـ ــتۇرغان بىرمـ ــلهن سېلىشـ ــى بىـ ــى مېنىڭكـ ــاكى قهغىزىنـ يـ

 .كۆرمىدىم
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بـــالىالر يهســـلىگه ھهر كىرگهنـــدە ئـــاۋۋال تهكشـــۈرۈش ئهســـۋابى بىـــلهن       
ــيىن  ــۈرۈلگهندىن كېــ ــاالمهتلىكى تهكشــ ــدى  ،ســ ــقا  ئالــ ــول يۇيۇشــ ــلهن قــ بىــ

ئاندىن ھهر بىر بالىغـا بىـردىن رەڭلىـك تاختـاي ئـالغۇزۇپ قايسـى       . كهنۇدۇبۇيرۇل
ــۈك دې     ــانلىقىنى ئۈنلـ ــاي ئالغـ ــك تاختـ ــداق رەڭلىـ ــدىكهنقانـ ــا . گۈزىـ بالىالرغـ

كــۆرپىچهكلهر تهييارالنغــان بولــۇپ كــۆرپىچهككه ھهرخىــل ھايۋانالرنىــڭ رەســىمى  
بالىالر ھهر كۈنى ئولتـۇرۇپ قىلىنىـدىغان پائـالىيهتلهردە ئـۆزى     . چۈشۈرۈلگهنىكهن

ياقتۇرىـــدىغان ھايۋانالرنىـــڭ رەســـىمى بـــار كـــۆرپىچهكته ئولتۇرىـــدىكهن، ۋە شـــۇ  
ــڭ   ــۇ ھايۋاننى ــمى ش ــۈنكى ئىس ــدىكهن   ك ــلهن چاقىرىلى ــمى بى ــۇنى . ئىس مهن ب

بالىالرغا كىچىكىدىن ھايۋانالرنى ئاسراش تهربىيىسـى بهرگهنلىـك بولسـا كېـرەك     
ئهتىگهنــدە بالىالرنىــڭ قىلىــدىغان بىرىنچــى ئىشــى ناخشــا      . دەپ چۈشــهندىم

ــېچىش ۋە  . ئېيــتىش ۋە ئۇسســۇل ئويناشــكهن  ــۇنى ئۇالرنىــڭ ئۇيقۇســىنى ئ مهن ب
ــۇرۇش ئۈ ــهندىم  بهدەن چېنىقتـ ــرەك دەپ چۈشـ ــا كېـ ــۈن بولسـ ــۇالر  . چـ ــمهك بـ دېـ

قىزىمغــا ئۇسســۇل  . يهســلىدىن باشــالپ چىنىقىشــنى ئــادەت قىلدۇرىــدىكهن    
بۇالر ئهمهلىيهتته بـالىالر مائـارىپى كهسـپىنىڭ    (غان ئوقۇتقۇچىلىرىنىڭ ۇدۈتۈگۈئ

ــۇچىلىرى ــى بهكمـــۇ ھهيـــران     ) ئوقۇغـ ھهرىكهتلىرىـــدىكى ئهۋرىشـــىملىك مېنـ
بىــز ھىسســىياتىمىزنى . شــۇنى قوشــۇمچه قىلغــۇم كېلىــدۇ بــۇ يهردە . قالــدۇردى

ئهممــا . گهپ بىلهنــال ئهمهس ھهركىتىمىــز بىلهنمــۇ ئىپادىلهشــكه قــادىر مىلــلهت
ــلهن     ــولغىنىمىز بى ــاھىر ب ــادىتى ئومۇمالشــمىغاچقىمۇ ئۇســۇلغا م چېــنىقىش ئ
قـــــاتتىق تېنىمىـــــز چىرايىمىزدىكـــــى ئهۋرىشـــــىم خۇلقلىرىمىزغـــــا خـــــوپ 

ئهجـداتلىرىمىز چىنىقمـايمۇ ئهۋرشـىم بهدەنـدىن     «دېسهم ئۇنداق . كهلمهيدىكهن
ئــۇ زامــانالردا بهدەننىــڭ ھهرىكىتــى . دېيىلىشــى مــۇمكىن »قــۇرۇق قالمــاپتىكهن

ــۇڭا زامانغـــا مـــاس چىـــنىقىش   . جىـــق بولغىيـــدى ــۆزگهردى، شـ ــازىر زامـــان ئـ ھـ
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ــدۇ   ــان بولمايــ ــهك يامــ ــن ئۆگهنســ ــادەتلهنگهن غهرپلىكلهردىــ ــۇللىرىغا ئــ . ئۇســ
ــ  ــنىقىش ۋە ناخشـ ــش    چىـ ــتا قىلىـ ــيىن ناشـ ــدىن كېـ ــام بولغانـ ــۇل تامـ ا ئۇسسـ

ئوقۇتۇقۇچىســـى تامـــاقالرنى شـــىرەگه تىزىـــپ بـــالىالر بىـــلهن . باشـــلىنىدىكهن
ھهمــمه بــاال شــهربهت، پۇرچــاق، ســۈت، مىــۋە، بولكــا  . پاراڭالشــقاچ غىزالىنىــدىكهن

ئهگهر بىـرەر تاماققـا قـۇلى يهتـمهي     . قاتارلىقالردىن بهلگىلىك مىقداردا يهيـدىكهن 
ــۇم ئا ــات قىلســىڭىز « اللمــاي قالســا چوق ــگهن ســۆزنى ئىشلىتىشــى   »ئىلتىپ دې

بولمىســا ئوقۇتۇقۇچىســى بالىــدىن شــۇ ســۆز چىقمىغىــچه تهلهپنــى   . كېــرەككهن
ئارىــدا كىــم باشــقىالرنىڭ قاچىســىغا چــاڭ سالســا ئــاۋۋال بىــر   . قاندۇرمايــدىكهن

ــۈرۈپال يهردە ئولتۇدۇقېــــتىم ئاگاھالنــــدۇر ــا كۆتــ ــۇزۇپ كهن، يهنه داۋام قىلســ ۇرغــ
ئهگهر بــــالىالر ئوينــــاش جهريانىــــدا باشــــقىالرغا قائىدىســــىزلىك  . كهنۇدۇقويــــ

ماڭــا ناشــتىدا . كهنۇدۇقىلســىمۇ دوســتلىرىدىن ئايرىــپ يهردە ئولتۇرغــۇزۇپ قويــ 
ۋەتكىنى ۈبــالىالر تېخــى قوشــۇق تهگكــۈزمىگهن تامــاقالرنى قارىتىــپ تــۇرۇپ تۆكــ 

قىلســا كېــيىن شــۇنىڭ  نېمىنــى ئىســراپ «مهن ئۇيغــۇردىكى . پهقهت ياقمىــدى
دېـگهن ئهقىـدىگه ئىشـىنىدىغان بولغـاچ      »خارلىقىغا قالىدۇ، قىساسىنى تارتىـدۇ 

بۇالرنىــڭ ھهرقانــداق چۈشهندۈرۈشــلىرىگه قارىمــاي ئــۇالرنىڭكىنى خاتــا دېگهنــدە  
قىزىمنـى يهسـلىگه   . چىڭ تۇردۇم ۋە قىزىمغا بۇ ھهقته ئاالھىدە چۈشـهنچه بهردىـم  

ــهك   ــۇرۇن تهكشۈرتسـ ــتىن بـ ــۇق   بېرىشـ ــاددىالر تولـ ــك مـ ــدىكى كېرەكلىـ تېنىـ
ــدى ــۇردى   . چىققانىـ ــڭ تـ ــته چىـ ــپ ئۈچۈرۈشـ ــى ئېلىـ ــالىم كالتىسـ ــا ئايـ . ئهممـ

دېمىسىمۇ ۋەتهنـدە دائىـم تهكشۈرتسـهك كالتىسـى، سـىنىك دېگهنـلهر ئهزەلـدىن        
تولــۇق چىقمايــدىغان قىزىمنىــڭ ئامېرىكىغــا كېلىــپال نورمــال دەپ قارىلىشــى   

ىــلهن بىــز يهســلىدىكى بــالىالر دوختــۇردىن  شــۇنىڭ ب. بىزنــى گۇمانغــا ســاالتتى
بالىمىزغا كالتىسى يىگۈزمهكچى بـولغىنىمىزنى، قانـداق كالتىسـى يىگۈزسـهك     

دەپ سـورىدى، ۋە   »بـاالڭالر سـۈت ئىچهمـدۇ؟   «دوختۇر، . غانلىقىنى سورۇدۇقبولۇدۇ
بىــزگه ســۈت ئىچىۋاتقــان بالىغــا كالتىســى بېرىشــنىڭ ئــارتۇقچه ئىكهنلىكىنــى   

ــاردۇق بىــ. چۈشــهندۈردى ــۇ دورىخــانىمۇ . ز يهنه قايىــل بولمــاي بىــر دورىخانىغــا ب ئ
تۇخــۇم بىــلهن ســۈت ئىچهلهيــدىغان بالىغــا كالتىســى بېرىلمهيــدىغانلىقىنى       

ــالدى   ــا س ــهندۈرۈپ يولغ ــى كهم ئهمهســلىكىگه    . چۈش ــزدا كالتىس ــزگه قىزىمى بى
سـهۋەبىدىن   »كالتىسـى كهملىـك  «ئهممـا  . ئىشهنمهكتىن باشقا ئامـال قالمىـدى  

ىـل ئـۇدا كالتىسـى ئىچـكهن قىزىمىزنىـڭ ئامېرىكىغـا كېلىـپ بىـر ئـايمۇ          ئۈچ ي
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 .بولماي ھهممه جهھهتته ساغالم چىقىشى بىزنى بهكمۇ ھهيران قالدۇردى
ــادەم،       ــاقالردىن ئ ــپ، يوپۇرم ــته تىزى ــۈللهردىن دەس ــاۋا گ ــۈنى ي ــر ك ــزىم بى قى

ــۇ      ــۈرۈپ كهپت ــاپ كۆت ــهكىللىرىنى ياس ــڭ ش ــۈك جانلىقالرنى ــايۋان ۋە تۈرل ه يهن. ھ
بىركـــۈنى بىـــر بـــالمۇز چوكىســـىدىن رەســـىم رامكىســـى ياســـاپ ئىچىـــگه ئـــۆز  

ھهر  دىقــقهت قىلســام . رەســىمىنى بىــر ئهپچىــل ئورۇنالشــتۇرۇپ كۆتــۈرۈپ كهپتــۇ
ــۈللىرى،    ــىغان گـ ــازاڭالردىن ياسـ ــىملىرى، غـ ــىزغان رەسـ ــڭ سـ ــته بالىالرنىـ ھهپـ

سـىغان  قهغهزلهردىن قىيغان تۈرلـۈك شـهكىللىرى، كېرەكسـىز پوتـۇلكىالردىن يا    
قاتــارلىقالرنى يهســلىنىڭ ئىشــىك ئالدىــدىكى چــوڭ      »تۇرمــۇش بويــۇملىرى «

دەسـلهپته مهن نهچـچه ئـايغىچه ئۇقمــاي    . تاختايغـا چـاپالپ كـۆرگهزمه قىلىـدىكهن    
. قىزىمنىــڭ ئىجـــادىيهتلىرى كــۆرگهزمىگه تالالنـــدى دەپ خوشــال يـــۈرۈپتىمهن   

رمىـگهن ئـادەم   تېخى قىزىمنى ئهقىللىقـتىن ئهقىللىقـقه چىقىرىـپ ماختـاپ به    
. كېيىن سورىسام يهسـلىدە بـالىالرنى بۇنـداق دەرىجىـگه ئايرىمايـدىكهن     . قالماپتۇ

ــارلىق بالىالرنىـــــڭ   ــادىيهتلهر يهســـــلىدىكى بـــ ــان ئىجـــ كـــــۆرگهزمه قىلىنغـــ
يهســلى ئوقۇتۇقۇچىســىنىڭ چۈشهندۈرىشــىچه بــالىالرنى . ئىجــادىيهتلىرى ئىــكهن

ق كهيپىياتىـدا چـوڭ قىلىـش    كىچىكىدىن باراۋەرلىك، ھهمكـارلىق، ئورتـاق ئۇتـۇ   
ئهگهر تېخــى مهكــتهپ يېشــىغا توشــمىغان بــالىالر بۇنــداق  . ئىلمىيلىــك ئىــكهن

كۆرگهزمه ئارقىلىق دەرىجىگه تۇرغۇزۇلسا بالىالر ئـۆزىنى ئاشـۇ دەرىجىـلهرگه بۆلـۈپ     
ــپ   ــامىله قىلىۋېلىــ ــىر     مۇئــ ــا تهســ ــدىغان قىزغىنلىقىغــ ــا ئىلگىرلهيــ ئالغــ

 .يېتىدىكهن
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قىزىـڭ  «نـېمه بولغانـدۇ، دەپ ئالسـام،    . بىر كۈنى يهسلىدىن تېلىپون كهپتۇ
! سازاڭنى ئوت يهيدۇ، دادام شـۇنداق دېـگهن دەيـدۇ، راسـت شـۇنداق دېمىگهنسـهن      

بالىالرنىـڭ سـۇئالىغا ئهسـتايىدىل بولغىنىـڭ     . مهنچه بىر ئۇقۇشماسلىق بولۇپتۇ
 »…همىمىي مۇئامىلىـدە چـوڭ بـولغىنى ياخشـى    بالىالر كىچىكىدىن سـ . ياخشى

دەسـلهپ گهپنـى تـۈزۈك    . دەپ پهرزەنت تهربىيىسى ھهققىدە بىر مۇنچه ۋەز ئېيتتـى 
ــويالپ باقســام، قىزىمنىــڭ   . ئاڭقىرالمىــدىم ــېمه «كېــيىن تهپســىلى ئ ســازاڭ ن

دەپ جـاۋاپ   »ئـوت «دېـگهن ئىنگىلىـزچه سـۇئالىغا بايقىمـايال ئۇيغـۇرچه       »يهيـدۇ؟ 
قىـزىم ئۇيغـۇرچه ئـوت    . ى داۋام قىلغـانلىقىم ئېسـىمگه كهلـدى   بېرىپ ئىشـىمن 

شـۇندىن كېـيىن مهن   . ۋاپتۇچۈشـۈنۈ يـالقۇن دېـگهن مهنىـدە    -دېگهن سـۆزنى ئـوت  
بـــۇرۇن مهن ئـــۇنى ئۆيـــدە . قىزىمنىـــڭ تىلىغـــا دىقـــقهت قىلىشـــقا باشـــلىدىم 
ــىنى     ــڭ ھهممىسـ ــۇرچه گهپلهرنىـ ــان ئۇيغـ ــۈنۈبولۇۋاتقـ ــرەڭ چۈشـ ۋاتىدۇ دەپ ئىـ

مهسـئۇدە  . شـكه باشـلىدىم  ۈتۈيۇقـارقى ئىشـتىن كېـيىن كۈز   . نمهنقىلمىغانىكه
ــى   ــۋىزورنى چۈشــىنهلمىگهچ بهك كــۆرۈپ كهتمهيتت ــدە تېل ــازىر. يېڭــى كهلگهن   ھ

ــۆزى        ــهم ئ ــپ بهرس ــو تېپى ــوردىن بىركىن ــا ت ــدۇ، ھهتت ــرىپال كېتى ــا كى تىلۋىزورغ
ــدۇ   ــۇپ ســائهتلهپ تۇرماي ــا ئ. داۋامالشــتۇرۇپ باشــقا كىنوالرنىمــۇ قوي ــۇرۇن ئات ــا ب ان

شـىمهن  ۈقېرىنداشلىرىمىزغا ۋە ۋەتهنـدىكى بـۇرادەرلهرگه تېلىپـۇن قىلسـاق سۆزل    
ھهتتـا  . تـۆت ئـاي ئۆتـۈپال خـوش ياقمـاس بولـدى      -دەپ تۇرۇۋالىدىغان، ئارىدىن ئۈچ 

ــوغرا      ــانچه تهكرارالتســاقمۇ ت ــر تاغىســىنىڭ ئىســمىنى ق ــامراق بى ــۇرۇن ئ ــۆزى ب ئ
ۆرۈشـــمىگهندىن كېـــيىن مهن دەســـلهپ بـــۇنى ئـــۇزاق ك. تهلهپپـــۇز قىاللمىـــدى

دىقـقهت قىلسـام ئۇيغـۇرچىنى ھوزۇرلۇنـۇپ     . بولغان ياتسىنىشمىكىن دەپـتىمهن 
بىلىـدىغان ئۇيغـۇرچه ســۆزى   . سـۆزلىيهلمىگهچكه ئـاڭالپمۇ خـوش بواللمايــدىكهن   

تىـل ئورتـاقلىقى   . ئاز بولغاچقا مـۇرەككهپرەك سـۆزلهرنى تهلهپپـۇز قىاللمايـدىكهن    
ــۇ   ــۇرۇن بىزدىنمـ ــقاچقا بـ ــوۋا تۇتۇقالشـ ــدىغان بـ ــارە كۆرىـ ــلهن -چـ ــومىلىرى بىـ مـ

بىر قېـتىم بىـر ئۇيغـۇر دوسـتىمىز ئهركىلىتىـپ      . مۇڭداشقىسى كهلمىگهنىكهن
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ســهن ئىنگىلىــزچه . نــېمه دەۋاتىســهن، چۈشــىنهلمىدىم«بىرمــۇنچه گهپ قىلســا، 
ــانمۇ ســــهن كىچىكىڭــــدە؟  ــۇئال  دەپ  »بىلمهمســــهن؟ يهســــلىدە ئوقۇمىغــ ســ

نىـــڭ ئانـــا تىلىنـــى تهدىرىجـــى ئهســـلىگه قىزىم. ياغـــدۇرۇپتۇ ئىنگىلىـــزچىالپ
ــتۈم   ــا چۈشـ ــۈن پىالنغـ ــۈرۈش ئۈچـ ــۈچهپ   . كهلتـ ــراقال زورالپ كـ ــا بىـ ئۇيغۇرچىغـ

ــدا تهربىــيىلهش ئىــرادەم تېخىمــۇ     ــا تىل ــدە ئان كهتمىــدىم، ئهممــا قىزىمنــى ۋەتهن
ــدى ــڭ ئانــا تىلنــى بويســۇندۇرۇش       . چىڭى مائارىپنىــڭ، تېلۋىزورنىــڭ، كىتاپنى

ــتى   ــۈركىنىپ كهت ــۈرئىتىدىن ش ــا   . مس ــدا ئان ــىدىن قارىغان ــڭ كهچۈرمىش باالمنى
تىلـى تېخـى مىڭىسـىگه تولـۇق ئورۇنالشـمىغان بالىالرغـا يهسـلىدىن يـات تىـل          

ــۈش ــپال     ئۈگۈت ــت قىلى ــۇرىنى بىتچى ــدىغان تهپهكك ــدا يېتىلى ــا تىل ــڭ ئان بالىنى
ــدۈرۈپ    ــا كۆنــ ــات تىلنىــــڭ تهلهپپۇزىغــ ــانلىرىنىمۇ يــ ــۇز ئورگــ ــاي تهلهپپــ قالمــ

نا تىلدا بىر قېرىندىشـىنىڭ ئىسـىمنىمۇ ئهپـلهپ تهلهپپـۇز     ھهتتا ئا. تاشاليدىكهن
بىــز ئىزچىـــل ئۆيــدە ئىنگىلىـــزچه   . قىاللمــاس ھالغــا كهلتـــۈرۈپ قويىــدىكهن   

دىكـى   »ئـۆي «سۆزلىمهيتتۇق ۋە قىزىمغا سۆزلهتكۈزمهيتتۇق، شـۇنچه قىلسـاقمۇ   
باالمنىــڭ ئۆيــدە ئۇيغــۇرچه    . غــا تــوغرا كهلمىــگهن ئوخشــايدۇ     »تــاال «ھىســاپ 

ــانلىقىنى   سۆزلىشــى  ــدىغانلىقىنى ۋە ئۇيغــۇرچه ئويالۋاتق ــڭ ئۇيغــۇرچه بىلى ئۇنى
ۋاتقــان يــات تىــل بىــلهن ئۈگۈتۈلۈئىپادىلىمهيــدىكهن، ئۇنىــڭ دۇنياســى يهســلىدە 

 .يارىلىشقا باشالپتۇ
تېلـۋىزوردىن باشـقا باالمنىـڭ ئانـا تىلىنــى بـۇنچه تېـز ئۇپراتقـان ئامىلنىــڭ        

ە بىر قـانچه قېـتىم مهخسـۇس كىتـاپ     يهسلىدە كۈند. يهنه بىرى يهسلى ۋە كىتاپ
چاتـاق  . ئوقۇپ بېرىلىدىغان بولغـاچقىمۇ قىـزىم كىتاپقـا بهك بېرىلىـپ كهتتـى     

يېــرى يېنىمىــزدا ھــازىر بــالىالر ئۈچــۈن يېزىلغــان ئۇيغــۇرچه كىتــاپ يــوق، شــۇڭا  
بىـــزدەك ئېنگىلىزچىنـــى قېرىغانـــدا . ئىنگىلىـــزچه كىتـــاپ ئوقـــۇپ بېرىمىـــز

ــ   ــۆگهنگهنلهرگه بالىغــــا خهقنىــ ڭ تىلىــــدا ھىكــــايه ئوقــــۇپ بېــــرىش ئهپ    ئــ
ۋەتهنــدىن ئهكهلــگهن ئۇيغــۇرچه كىتــاپالر باالمغــا ئاللىقاچــان يــادا . كهلمهيــدىكهن

ــى  ــۇپ كهتتـ ــوق   . بولـ ــال يـ ــۇپ بهرمهي ئامـ ــاپ ئوقـ ــزچه كىتـ ــزىم . ئېنگىلىـ قىـ
نى ئۆلچهملىـك ئــۆگهنگهچكه بهزىـدە مېنىــڭ تهلهپپــۇزۇمنى   ىسـۆزلهرنىڭ تهلهپپــۇز 
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ــوراپ تۇرۇۋال ــهنمهي ســ ــدۇچۈشــ ــى  . ىــ ــدى، ئېنگىلىزچىنــ ــى بولــ ــۇ ياخشــ بۇمــ
. ۋالــدىمۈگۈنــۈپ خاتــا تهلهپپــۇز قىلىۋالغــان بهزى ســۆزلهرنى تۈزۈت ۈئۆزلۈگۈمــدىن ئ

ھهمـــدە شـــۇ ســـۆزلهرنىڭ ئۇيغـــۇرچه مهنىســـىنى قىزىمـــدىن ســـوراپ ئۇيغـــۇرچه  
يهسلىدە بالىالرغا كىتاپ ئوقۇغاندا بىـر ئوقۇتقـۇچى كىتـاپ ئوقۇسـا     . ۋالدىمۈتۈگۈئ

ئولتــۇرۇپ بىلــله ئاڭاليــدىكهن ۋە    تقــۇچىالر بالىالرنىــڭ ئارىســىدا   قالغــان ئوقۇ
. ۋەقهگه مــاس ئــاۋاز ۋە ھهركهتلهرنــى چىقىرىــپ تىيــاتىر كهيپىيــاتى يارىتىــدىكهن  

قىزىمغا بۇ بهك ياراپ كهتكهن بولسـا كېـرەك، كىتـاپ ئوقۇتـۇش جهريانىـدا مېنـى       
ــدى   ــايۋان قالمى ــان ھ ــات   . دوراتمىغ ــۇچى پ ــان ئوقۇتق ــاپ ئوقۇغ ــۇئال  كىت ــات س پ

ھهتتـــا بـــالىالردىن . كهنۈدۈســـورايدىكهن ۋە بـــالىالرنىمۇ سوراشـــقا رىغبهتلهنـــدۈر
ــداق   ــڭ قانــ ــى ۋەقهلىكنىــ ــى  بولۇدۇكېيىنكــ ــدىكى پهرىزىنــ ــانلىقى ھهققىــ غــ

. مهن بــۇالرنى بىلمىگهچــكه قىزىمــدىن تــوال تهنقىــد يهپ كهتــتىم  . ســورايدىكهن
ــ      ــۇپ قـــاالتتىم، يهنه بىـ ــنى ئۇنتـ ــا ســـۇئال سوراشـ ــر بولسـ ــا ئويـــۇن  بىـ ر بولسـ

دۇرۇشــــنى تېخــــى ئــــادەتكه لۋەقهلىكنىــــڭ راۋاجىنــــى پهرەز قى. شــــنىۈتۈكۆرس
ئوقـۇپ بېرىۋېتىـپ خىيـالىم بـالىلىرى      كىتـاپ باالمغـا  . ئايالندۇرۇپ بواللمىـدىم 

شـۇ ناتىۋانالرنىـڭ بالىلىرىغـا    . خهنسۇچه ئوقۇۋاتقان ئۇيغـۇر دېهقانلىرىغـا كهتتـى   
بالىلىرىغــــا كىتــــاپ ئوقۇتــــۇپ كىتــــاپ ئوقــــۇپ بېرەلمهيــــدىغانلىقى يــــاكى 

ئۇالرنىــــڭ خهنســــۇچه . ئاڭلىيالمايــــدىغانلىقى ئىچىمنــــى ئــــاچچىق قىلــــدى
بىلمىگهنلىكــتىن بالىلىرىنىــڭ كىتــاپلىرىنى چۈشــىنهلمهي، تاپشــۇرۇقلىرىنى  

يــــات . چۈشــــهندۈرەلمهي قىينىلىــــدىغانلىقىنى ئــــويالپ ئېزىلىــــپ كهتــــتىم
بىلـگهن بىلىملىرىنـى ئاتـا     تىلدىكى تهربىـيهدە چـوڭ بولغـان بـالىالر مهكتهپـته     

ــۆزلهپ بېرەلمهيـــدۇ  ــلهن سـ ــا . ئانىســـىغا زوق شـــوقى بىـ ــۆز بىلىمىنىـــڭ ئاتـ -ئـ
ــدۇ     ــر ئااللماي ــاللىقتىن بهھى ــدىكى خۇش ــۇن قىلغان ــىنى مهمن ــڭ . ئانىس ئۇالرنى

. ئالغــان بىلىملىــرى كىتــاپتىن، ئېشــىپ مهكتهپنىــڭ قورۇســىدىن چىقالمايــدۇ 
ــىز    ــدە كېرەكس ــم ئۆي ــان بىلى ــخانىدا ئالغ ــدە   دەرس ــىز، مهھهللى ــزدا پايدىس ، ئېتى

-كـوي، قوشـنا  -ئۇالرنىـڭ نـېمه بىلىـدىغانلىقىنى مهھهلـله    . خېرىدارسىز قالىـدۇ 
ــالىالر       ــۇ بـ ــان بـ ــدا ئوقۇغـ ــات تىلـ ــدىردىمۇ يـ ــورىغان تهقـ ــدۇ، سـ ــۇم بىلمهيـ قولـ

ئـــۇالر . بىلىـــم نومۇرغـــا ۋە تهقـــدىرنامىغا ئايلىنىـــدۇ. چۈشـــهندۈرۈپ بېرەلمهيـــدۇ
ئانىسـىنى نومـۇرى بىلهنـال    -ئاتـا . ىلهنال جاۋاپ بېرىـدۇ كه پهقهت نومۇرى بجهمىيهت

قېرىنداشــلىرىغا -ئانىســىغا، قهۋم-ئــۆگهنگهن بىلىمــى بىــلهن ئاتــا. رازى قىلىــدۇ
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نى، تهبىئىيهتنـى، ئىنسـاننىڭ نهدىـن كېلىـپ نهگه كېتىـدىغانلىقىنى      جهمىيهت
چۈشــــهندۈرەلمىگهن بــــۇ بالىالرنىــــڭ نهتىجىســــى، ئىســــتىقبالى قانچىلىــــك  

ــاقچى؟ ــدىغان    بولمـ ــدار تهلهپ قىلىـ ــلهت ۋە ئىقتىـ ــۇر ئهمهس پهزىـ ــنچه نومـ كېيـ
بالىغـا كىتـاپ ئوقـۇپ     … رىقابهت دۇنياسىدا قانچىلىك رىسـىققا ئېرىشـمهكچى؟  

بېرىش دېگهنلىك مېهىر سـىڭدۈرۈش دېگهنلىكتـۇر، بالىغـا مهدەنىيىتىمىزنىغـۇ     
سىڭدۈرۈشــــكه چارىســــىز قالــــدۇق، ئهمــــدى مىهرىمىزنىمــــۇ ســــىڭدۈرۈش      

ــۇپ   پۇرســىتىدى ــوۋىمىز ئهتىــۋارالپ ســاقلىغان، غۇرۇرلۇن ــالىمىزمۇ؟ ب ن مهھــرۇم ق
نى، ئــانىمىز تهۋەرۈك بىلىــپ ســاقلىغان خــاتىرىنى بالىالرغــا      كىتــاپ ئوقۇغــان  

ئوقۇپ بېرىش پۇرسىتىمىز بولمىسا، بىلمىگهننـى ئانـا تىلـدا سـوراپ، بىلگهننـى      
باالمنىـڭ   ئۆز تىلـدا ئۆگىتهلمىسـهك بـالىمىزنى كىـم ئۈچـۈن بېقىۋاتقانـدىمىز؟      

دادا دەڭه «. دېگهن ئېنگىلىـزچه چاقىرىشـى مېنـى خىيالـدىن ئويغـاتتى      »دەدى«
 .دېدىم قوپالال »!ه، مهن ئېنگىلىزنىڭ دادىسى ئهمهسبىر ئۇيغۇرچ

قالـدى؟ چـۈنكى    چۈشـۈنۈپ يالقۇن يهيدۇ، دەپ -قىزىم نېمىشقا سازاڭنى ئوت
تىلـدا تهسـۋىرلهيدۇ    يهسلىدە ئىنگىلىزچه تهربىيه ئالىدىغان قىـزىم دۇنيـانى شـۇ   

ــهندۈرىدۇ ــر   . ۋە چۈشـ ــرگه بىـ ــدە بىـ ــۆزلهردىن ئىنگىلىزچىـ ــۇرچه سـ ــزىم ئۇيغـ قىـ
كـۆپ مهنىلىـك، ھىسسـىي ۋە    . تهڭدىشى بولغان سۆزلهرنى خاتاسـىز ئاڭقىرااليـدۇ  

قالىـــــدۇ يـــــاكى  چۈشـــــۈنۈپكـــــۆچمه مهنىلىـــــك ئىبـــــارىلهرنى مـــــۇجىمهل 
ــداق تىلــدا بىــرگه بىــر تهڭــد . ئىگىلىيهلمهيــدۇ ېپىلىــدىغان ســۆزلهر ش تاھهرقان

كۆپىنچه تۇرمۇش سۆزلىرى بولـۇپ ئىنسـاننىڭ روھىيىتـى بىـلهن مۇناسىۋەتسـىز      
ــا     ــدۇ، خاتــ ــىپ كهتمهيــ ــه مهنه ئالمىشــ ــدا دېيىلســ ــى تىلــ ــۆزلهر قايســ ــۇ ســ بــ

ــۋاتىمىز،    . لمهيدۇچۈشــۈنۈ ــاالقه قىلى ــلهن ئ ــز بى ــا تىلىمىزدىكــى قىزىمى ــز ئان بى
لىمىز گهپلىرىمىـز ئىچىـدىكى   قىزىمىز ئۇيغۇرچه بىلىدۇ، دېگىنىمىـز بىـلهن بـا   

ئۆزى پىششىق تىلدا مهۋجۇد بولغـان ئۇقـۇمالرنىال مىڭىسـىدە تهرجىـمه قىلىـپ      
ــاقلىيااليدۇ   ــىدە س ــدۇ ۋە ئېس ــۇل قىلىۋالى ــانلىرىنى رەت  . قوب ــمه قىاللمىغ تهرجى

بىر مىللهتنىـڭ مهنىـۋىي مهدەنىيـتىگه يهنـى ئىتىقـادى،      . قىلىدۇ ياكى ئۇنۇتىدۇ
قاتـارلىق تهرەپـلهرگه   …هت قارىشـى، تهپهككـۇر ئۇسـۇلى   گۈزەللىك قارىشـى، قىمـم  
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. دائىر سۆزلهرنى ئادەتته بىر تىلدىن يهنه بىر تىلغـا تهرجىـمه قىلغىنـى بولمايـدۇ    
. بولــۇدۇشــۇڭا پهرزەنتلىرىمىــزگه مۇنــداق ســۆزلهرنى ئــۆگهنمهك، ســۆزلىمهك تهس 

تهلهپ  نهتىجىدە ئۇالردىن شۇ سۆزلهر ئىپـادىلىگهن مهنىـلهرگه ئۇيغـۇن ياشاشـىنى    
چـۈنكى ئـۇ   . قىلماق بالىغا ئهقلـى ۋە روھـى بېسـىم ئېلىـپ كېلىشـى مـۇمكىن      

ــاچقۇچ   ــدىغان ئ ــا كىرى ــا تىلــدىن مهھــرۇم  -بىــز ئۇيغــۇرچه ياشــاۋاتقان دۇنياغ . ئان
قايســى تىلــدا ھــوزۇر ئالســاق شــۇ تىلنىــڭ شــهيدالىرىغا ئــايلىنىمىز، شــۇ تىــل   

ــكۈچىلىرى بو   ــادىق ئهگهشـ ــدارلىرى، سـ ــدارلىرىنىڭ خېرىـ ــالىمىز ھهقـ ــۇپ قـ . لـ
بىزنىــڭ خوجــايىنلىقىمىز، مۇســتهقىللىقىمىز، غــۇرۇرىمىز ئانــا تىــل بىــلهن       

باالمنىـڭ تىلــى ئېنگىلىــزچىگه  . بولــۇدۇقاشـاالنغان دۇنيــادا تاشـلىنىپ قالغــان   
ــزچىگه ئۆزگ   ۈرۈئۆزگ ــى ئېنگىلىـ ــڭ دۇنياسـ ــك، ئۇنىـ ــدۇ دېگهنلىـ ــدۇ ۈرۈۋاتىـ ۋاتىـ

رالغـان دۇنيـادا مۇقـام بولمايـدۇ،     باالمنىـڭ قهلبىـدە ئىنگىلىـزچه يا   . دېگهنلىكتۇر
مهسجىد بولمايدۇ، ئابدۇخالىق ئۇيغۇر بولمايـدۇ، ئهكسـىچه شېكىسـپىر، چىركـاۋ،     

بىزنىـڭ كـۆزىمىزگه   . بولـۇدۇ …داڭـدارلىرى -جهز مۇزىكىسى، ئامېرىكا ئايدوللىرى
ئىسســىق كــۆرۈنگهن ئهتــلهس، ئاڭلىســاقال ھاياجانغــا ســالىدىغان تهمبــۇر، قــانچه  

رەستىلهر قىزىمغـا بىـر قېتىملىـق سـاياھهت ئۈچـۈن       -غان بازاركهزسهك ھارمايدى
ىمغا شـۇنداق بىـر شـۇملۇق پـۇراپ     قمىىبهزىدە د. شى مۇمكىنۇقىزىقارلىق تۇيۇل

باالمنىــڭ ئامېرىكىــدا ئىنگىلىــزچه، جۇڭگــۇدا خهنســۇچه يارىلىــدىغان   . كېتىــدۇ
ــويال    ــاالرمهنمۇ دەپ ئـ ــۈپ قـ ــۇ كۆرۈنـ ــلهن مهتـ ــۇم بىـ ــۇرچه تونـ ــىدا ئۇيغـ پ دۇنياسـ

 .كېتىمهن
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ــدۇ  « ــوت يهي ــازاڭ ئ ــهۋەپتىن      »س ــېمه س ــڭ ن ــۇ گهپنى ــيىن ب ــىدىن كې ۋەقهس
سوراشتۇرسـام بالىالرغـا كۈنـدە بىـر قېـتىم      . چىققانلىقىنى بىلىشـكه قىـزىقتىم  

ــۇ تهربىــيه مهكتهپنىــڭ باغىچىســى  . كهنۇدۈلۈتهبىــئهت بىلىملىــرى چۈشــهندۈر  ب
ىمىزنىــڭ باغچىســى بهك چــوڭ، بىنــاالر ئورمــانالر، چىملىقــالر ئارىســىغا مهكتىپ(

، تهبىـئهت مـۇزىيى، تهبىـئهت    )بېزەك ئۈچـۈن قىسـتۇرۇپ قويۇلغانـدەكال كۆرۈنىـدۇ    
ــدىكهن    ــورۇنالردا داۋام قىلى ــارلىق ئ ــۇزىيى قات ــارىخى م ــتهپ  . ت ــاۋال مهك ــالىالر ئ ب

ــكه توپال   ــاراتالردىن ئهۋرىشـ ــۈملۈك ۋە ھاشـ ــىدا ئۆسـ ــدىن  باغىچىسـ ــدىكهن، ئانـ يـ
. ســىرىتتا كــۆرگهنلىرىنى مــۇئهللىمىگه ۋە ساۋاقداشــلىرىغا ســۆزلهپ بېرىــدىكهن 

بىـر كـۈنى   . بهزىدە تېخـى سـىرىتتا كـۆرگهن نهرسـىلىرىنى سـىزىپ ئوينايـدىكهن      
قىـــزىم تهبىـــئهت تهربىيىســـىدىن بىلگهنلىرىنـــى مۇنـــداق بىـــر رەســـىمگه       

چىملىـق، چىملىقتـا تىـيىن،     رەسىمدە بىر ئۆي، ئۆينىڭ ئالدىـدا . يىغىنچاقالپتۇ
مهن ھهسـهن  . ھۈسـهن -مۈشۈك، دەرەخ، ئاسماندا شـاالڭ بۇلـۇت، قۇيـاش ۋە ھهسـهن    

غـانلىقىنى بىلهتـتىم، لـېكىن بـۇ رەڭلهرنىـڭ      بولۇدۇھۈسهننىڭ يهتته خىل رەڭدا 
گهنـدىم،  ۈبـۇنى قىزىمـدىن ئ  . غـانلىقىنى بىلمهيـدىكهنمهن  بولۇدۇمهلۇم تهرتىپته 

مهن ئىككـــى . ش جهيانىـــدا كۆرســـۈتۈپ قويۇپتـــۇئوقۇتقۇچىســـى رەســـىم ســـىزى
نهرســىدىن ھهيــران قالــدىم؛ بىــرى قىزىمنىــڭ شــۇنچه كــۆپ نهرســىنى بىــر ۋاراق 
ــى      ــرى رەڭلهرن ــتۇرالىغىنىدىن، يهنه بى ــته ئورۇنالش ــر رەۋش ــق بى قهغهزگه چىرايلى

دېمهك قىـزىم كۆڭۈلـدىكى تۇيغۇنىـڭ قانـداق تهرتىپـته      . ماسالشتۇرالىغىنىدىن
بىـر كـۈنى   . كه باشـالپتۇ ئۈگۈنۈشـ لهردە شهكىلگه كىرىدىغانلىقىنى ۋە قانداق رەڭ

بــاالم «قىـزىم ئورمـان دېـگهن بىـر ناخشــىنى بهك ئوقـۇپ كهتتـى، قىزىقسـىنىپ        
. ھايۋاننىــڭ ئىســمىنى دەپ بهردى 28دېســهم، ســاناپ تــۇرۇپ  »ئورمانــدا نــېمه بــار

مه كهچـته  بىـر جـۈ  . بهزى ھايۋانالرنىڭ ئىسىمىنى ھهتتـا مهنمـۇ بىلمهيـدىكهنمهن   
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ــدى  ــدىم، چــۈنكى  . قىــزىم مهن تهتقىقــات قىلىــمهن دەپ قال ــران قال ــاڭالپ ھهي ئ
ــىم        ــدىن ئاڭلىش ــڭ ئاغزى ــلىق بالىنى ــۆت ياش ــۆزنى مهن ت ــگهن س ــات دې تهتقىق

ئېيتىشىچه پىالنـى بـارمىش، مـۇئهللىمىگه دۈشـهنبه كـۈنى      . ئىدىتۇنجى قېتىم 
شـۇنىڭ بىـلهن    .تېمىسـىنى مۈشـۈك ھهققىـدە بېكىتىپتـۇ    . دوكالت قىلىدىكهن

ــهھهرلىك     ــۈنى شـ ــهنبه كـ ــا، يهكشـ ــئهت مۇزىيىغـ ــۈنى تهبىـ ــهنبه كـ ــى شـ قىزىمنـ
ــلهن       ــلهر بى ــر بىلىم ــۈككه دائى ــپ مۈش ــارىيىغا ئاپىرى ــالىالر س ــڭ ب كۈتۈپخانىنى

مهخسۇس مۈشـۈكنىڭ پائـالىيهتلىرى تونۇشـتۇرۇلغان سنتهخسـه     . ئۇچراشتۇردۇق
، مۈشـۈك ياخشـى   قىزىم ھهرخىل مۈشـۈك تۈرلىرىنىـڭ رەسـىمى   . ئېلىپ بهردۇق

ــر ۋاراق      ــوڭ بىـ ــىملىرىنى چـ ــلهرنىڭ رەسـ ــدىغان نهرسـ ــدىغان ۋە ياقتۇمايـ كۆرىـ
قهغهزگه ســىزىپ، بهزىلىرىنــى قىيىــپ چــاپالپ دۈشــهنبه كــۈنى يهســلىگه يــۈرۈپ  

ــزىم    . كهتتــى ــيىن كــوال ئىچىــپ تۇرســام قى ــاقتىن كې دادا، كــوال «بىركــۈنى تام
ــا ئىچىۋە     ــام ئىككــى قۇت ــانلىق، قــاراپ تۇرس ــقا زىي ــدۇ »تتىــڭچىش نهدىــن . دەي

. بىلگىنىنى سورىسام يهسلىدە مۇئهللىمى تهجـرىبه ئـارقىلىق ئىسـپات بېرىپتـۇ    
قوياي دەپ ئـاۋال بىـر ئىسـتاكانغا كـوالنى قۇيـۇپ ئىچىـگه        كۆرسۈتۈپقىزىم ساڭا 

ــالدى   ــاكىلىنى س ــڭ ش ــر تۇخۇمنى ــاقاليدىكهنمىز  . بى ــائهت س ــى س ــش . ئىكك ئى
دا چاقىرىـدۇ، قارىسـام ھېلىقـى شـاكال     بىـر چاغـ  . بىلهن بولۇپ ئۇنتۇپ قـاپتىمهن 
قىزىمنىـڭ چۈشهندۈرىشـىچه بىزنىـڭ چىشـىمىز     . كوال ئىچىدە ئېرىـپ كېتىپتـۇ  

تۇخۇمنىڭ شـاكىلىنى ئېرىتىـپ تاشـلىغان    . تۇخۇمنىڭ شاكىلىغا ئوخشايمىش
باالمنىـڭ يهسلىسـىدە   . كوال، زىيادە ئىچىلسـه چىشـنىمۇ چىرىتىـپ تاشـاليمىش    

ســىنىپتا ھهر بىــر بالىغــا . نهرســه گولوبــۇس بولــدىمېنــى قىزىقتۇرغــان يهنه بىــر 
ــۇراتتى   ــۇس تـ ــۈدەك گولۇبـ ــردىن يهتكـ ــدىغان    5-4. بىـ ــالىالر ئوقۇيـ ــلىق بـ ياشـ

قىزىمدىن يـۇقىرى يىللىقنىـڭ مۇئهللمىـدىن قىزىقىـپ سورۇسـام بهزى بـالىالر       
ــڭ نهگه      ــى دۆلهتنىـــ ــۇرۇپال قايســـ ــاي تـــ ــى ئوقۇمـــ ــتىكى خهتلهرنـــ گولۇبۇســـ

يهسـلىدە ھهر تـۆت بالىغـا بىـر ئوقۇتقـۇچى      . هيـدىكهن جايالشقانلىقىنى دەپ بېرەل
توغرا كېلىدىغان بولۇپ قايسى نـېمه ئوينىسـا مـۇئهلىلىم شـۇنى كۈزىتىـدىكهن،      
ئهگهر بىرەر سۇئال سورىغۇدەك بولسا بېرىـپ چۈشـهندۈرىدىكهن يـاكى ئويناۋاتقـان     

ــورايدىكهن  ــۇئال سـ ــنىڭ . بالىنىـــڭ قېشـــىغا بېرىـــپ سـ يهســـلىدىكى ئوقۇتۇشـ
ــىدى ئ ــنى     مهقس ــازىرالش، قىزىقىش ــورۇن ھ ــغا س ــڭ قىزىقىش ــهن بالىالرنى اساس

ئوقۇتـۇش ئۇسـۇلى پاراڭلىشـىش شـهكلىدە     . يېتهكلهش ۋە رىغبهلهندۈرۈش ئىـكهن 
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ــۇدۇ ــوالش، يهل     . كهنبول ــۇرنىنى ك ــاالش، ب ــولىنى ي ــڭ ق ــۇچىالر بالىالرنى ئوقۇتۇق
چه قويۇۋېتىش، قوپاللىق قىلىـش قاتـارلىق قىلىقلىرىغـا ئـايرىم ئـايرىم چۈشـهن      

ــدىكهن ــش،    . بېرى ــداق قىلى ــدا قان ــقىالر ئىســمىنى چاقىرغان ــدىن باشــقا باش بۇن
باشــقىالردىن يــاردەم ســورۇغاندا نــېمه دېــيىش، باشــقىالر يــاردەم بهرگهنــدە قانــداق  
ــيىش، باشــقىالر      ــېمه دې ــدە ن ــدىن ئۆتكهن ــتىش، باشــقىالرنىڭ ئالدى رەخــمهت ئېي

تارلىقالرنىـڭ ھهممىنـى   بىلهن تاسـاددىپى دوقۇرۇشـۇپ قالغانـدا نـېمه دېـيىش قا     
بـۇ ئـامېرىكىلىقالرنى نېمىشـقا ئورتـاق بۇنـداق      . كهنۇدۈتـ ۈگۈكۈندە تهكىـتلهپ ئ 

لىق سۆز، يارىدەمسۆيهر كېلىدىكىن دېسهم بـۇ يهسـلىدىن تارتىـپ    ىئهدەپلىك، س
ئهگهر قائىـــدىگه خىالپلىــق قىلغـــۇچىالر بولســـا  . ســىدۈرۈلگهنلىكتىن ئىـــكهن 

ــكهرتىدىكهن، يهنه ئاڭلى  ــاۋال ئهســ ــۇزۇپ   ئــ ــرىگىال ئولتۇرغــ ــان يېــ ــا تۇرغــ مىســ
مهسئۇدە بىر يىل ئىچىدە بىـر قېتىممـۇ مېنـى بىرسـى ئـۇردى يـاكى       . كهنۇدۇقوي

بىزنىـــڭ ئوتتـــۇرا باشـــالنغۇچ . تىللىـــدى دېـــگهن گهپنـــى كۆتـــۈرۈپ كهلمىـــدى
بــوزەك تلهردە ئوقۇغۇچىالرنىـڭ بــوزەك قىلىــش ۋە  ېمهكـتهپلهردە ھهتتــا ئۇنۋېرىســت 

ــ    مهكتهپــته . رى بولغاچقــا بــۇ ھهقــته ســورۇدۇم   بولــۇش مهسلىســى خېلــى كهڭ
ــ    ــر بىرىنــى ب ــڭ بى ــكهن  وبالىالرنى ــى مــۇمكىن ئهمهس باشــقىالرنى . زەك قىلىش

ــر       ــتىن بى ــدىمۇ مهكتهپ ــك بولغان ــاال ئهڭ يېنى ــۇچى ب ــارەت قىغل ــىز ھاق سهۋەبس
ــدۇرل ــوق    ۇھهپتىلىــك قال ــۈز بهســه گهپ ي ــتىم ي ــۇ ئىــش ئىككىنچــى قې دىكهن، ب

ن قوغالنغــان بالىنىــڭ يهنه بىــر مهكتهپــتىن    بىــر مهكتهپــتى . قوغلىنىــدىكهن
ــالمىقى بهكمــۇ مۈشــكۈلكهن  ــداق قائىــدىلىك چــوڭ  . قوبــۇل ئ كىچىكىــدىن بۇن

بىزنىـڭ  . بولغان بالىالرنىڭ بىراقال بۇزۇلۇپ كېتىشـى مـۇمكىن ئهمهس ئهلـۋەتته   
مهكـتهپلهر يـا ئـۆزى تهرغىـپ     . ئهدەپ قائىدىلىرىمىز پهقهت ئۆيـدىال تهكىتلىنىـدۇ  

ــان  ــى  «قىلىۋاتق ــىل ئهخالق ــڭ ئېس ــۇا مىللىتىنى ــتىك   »جوڭخ ــا كومۇنىس ــى ي ن
ئىـــدىيىنى ســـىڭدۈرەلمهي، ئـــۆز ئهخالقىمىزنـــى مائارىـــپ ئـــارقىلىق ئىلمىـــي  

ــدۇ    ــىزلىك قىلىۋاتى ــۇ مهسئۇلىيهتس ــۇ، پۇقراغىم ــۆگهتمهي، مهدەنىيهتكىم مهن . ئ
ــا ھهم بىلىــم ھهم تهجــرىبه ۋە ئهخالقنــى تهڭ    ئامېرىكــا يهســلىلىرىنىڭ بالىالرغ

ئـالالھ خالىسـا   . گهنـدىم ۈماڭىدىغان نۇرغـۇن ئۇسـۇل ۋە شـهكىللىرىنى ئ    پئۈگۈتۈ
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بىزمۇ شـۇنداق تهربىـيه شـارائىتى يارىتىـپ ئويلىيااليـدىغان، ئىشـلىيهلهيدىغان،       
ــهك دەيــمهن     ــلىق بــالىالرنى تهربىيهلىس ــرى ۋە خــۇيلىرى يېقىش مهن . قىلىقلى

ــالىالر    ــى ۋە بـ ــۇۋەپپهقىيهت تهربىيىسـ ــى، مـ ــاغالملىق تهربىيىسـ ــى سـ تهربىيىسـ
بــۇالرنى يېزىشــتىكى مهقســهد بىــر . ساھهســىدە ھهمكارلىشــىپ باقســاق دەيــمهن

ــا      ــۆزىمىزدە بهرپ ــدىزىنى ئ ــۇ شــۇنداق ئهن ــدىزىنى تونۇشــتۇرۇش، تهھقىقكــى، ب ئهن
 .قىلىش ئۈچۈن موھىم
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نچه دىقــــقهت بهلكىــــم ئامېرىكىلىقالرنىــــڭ پهرزەنــــت تهربىيىســــىگه بــــۇ
بۇالر بالىسـىنى ئۇيغۇرنىـڭ ۋە ئامېرىكىلىقنىـڭ پهرزەنـت     «قىلغانلىرىمغا قاراپ 

ــك     ــتۈرۈپ قانچىلىــ ــۇللىرىنى بىرلهشــ ــق ئۇســ ــتىكى ئهڭ مۇۋاپىــ تهربىيهلهشــ
ش، ۈتــۈئهمهلىيهتــته، كۈز. دەپ ئويلىشــىڭىز مــۇمكىن »تهربىــيهلهپ كېتىۋاتقانــدۇ

. تـۈنلهي باشـقا گهپ ئىـكهن   ھىس قىلىش باشـقا گهپ، شـۇالردىن بايـدىلىنىش پۈ   
. بىــز بالىمىزغــا تامــاق يىگــۈزەلمهي، يهســلىدىكى ئوقۇتۇقۇچىســىدىن ســورۇدۇق 

ــدىكهن  ــدە ت. قىــزىم يهســلىدە تامــاق يهي ــدۇ؟ شــۇندىن  انېمىشــقا ئۆي مــاق يىمهي
كېــيىن قىزىمنىــڭ يهســلىدە قىلىــدىغان ئىشــلىرى بىــلهن ئۆيــدە قىلىــدىغان   

هســـلىدە تامـــاق يهپ بولـــۇپ   قىـــزىم ي. ئىشـــلىرىنى سېلىشـــتۇرۇپ بـــاقتىم  
. قاچىســــىنى ئــــۆزى يىغۇشــــتۇرىدىكهن، شىرەســــىنى ئــــۆزى ســــۈرتىدىكهن     

ئوقۇتقۇچىســــى “. دىكهنۇئويۇنچـــۇقلىرىنى ئوينـــاپ بولــــۇپ ئـــۆزى يۇغۇشـــتۇر    
ئهممــا . كهنبولــۇدۇدەپ بــولغىچه يوتقىنىغــا كىرىــپ  »ئــۇخالش ۋاقتــى بولــدى«

مهكتهپـته ئـۆگهنگهن بىـر    پهقهت . ئۆيدە يۇقارقى قىلىقلىرىدىن بىرنـى قىلمايـدۇ  
دادا، «بىركــــۈنى يېنىمــــدىن ئــــۆتمهكچى بولــــۇپ . ئىشــــىنى ئۆيــــدە قىلــــدى

ــۈۋاالي  ــهن، مهن ئۆتـــ ــدى  »كهچۈرىســـ ــزچه دېـــ ــى ئېنگىلىـــ ــا . دېگهننـــ ئهممـــ
-چۈنكى بىـز ئۆيـدە ئهر خوتـۇن بىـر    . ئۇيغۇرچىسىنى شۇنچه ئۆگهتسهممۇ دېمىدى

قىلىشـىمىغانىكهن،   تـۈزۈت . بىرىمىزگه ئۇنـداق تـۈزۈت قىلىـپ يۈرمهيـدىكهنمىز    
ــيىن       ــدىن كېـ ــز دەپ كۆنمىگهنـ ــدىكهن، بىـ ــۇ بولمايـ ــق گهپلهرمـ ــۈزۈتكه اليىـ تـ

بىــــز تــــۈزۈتنى تونۇمىغــــان يــــاكى زىيــــادە  . (قىزىمىزمــــۇ ئۆگىنهلمهيــــدىكهن
ھۆرمهتلىكلهرگه قىلىدىكهنمىز، ئـامېرىكلىقالر يېقىنلىرىغـا بهكـرەك تۈزۈتلـۈك     

ــدىكهن  ــامىله قىلى ــدىمكى ). مۇئ ــۇنى بىل ــدىن ش ــدىن  بۇنىڭ ــان كىچىكى ، ئىنس
قىزىمنىـڭ مهكتهپتىكـى مـوھىتى    . موھىتتىن ۋە باشقىالردىن ئۆلگه ئالىدىكهن
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ھهركىم ئۆز ئىشىنى ئۆزى قىلىـدىغان موھىـت بولغـاچ قىـزىم ئىشـىنى تېپىـپ       
ئهممــا ئۆيــدە ئۇنىــڭ ھهمــمه ئىشــلىرىنى بىــز قىلىــپ بېرىمىــز   . قىالاليــدىكهن

ــدىكهن  ــدە قىلمايـ ــۇڭا ئۆيـ ــۆپىنچه مهن ئۆ. شـ ــالمايدىغان،  كـ ــتىخان سـ ــدە داسـ يـ
يىغمايدىغان بولغاچ ئۇمۇ تهبىئـى ھالـدا بـۇ ئىشـالرنى باشـقا بىرنىـڭ ۋەزىپىسـى        

ــدىكهن ــۈلگه ئېلىــپ   . دەپ قاراي ــدىكىن بىــزدىن ئ بىــز تۈزۈتلــۈك ســۆز قىلمىغان
دېــمهك ئىنســان كىچىكىــدىن باشــالپ  . بىزگىمــۇ تۈزۈتلــۈك گهپ قىلمايــدىكهن

يهسـلى قىزىمنىـڭ نهزىرىـدە    . رىكهت قىلىـدىكهن سورۇن ۋە ساالھىيهتكه قاراپ ھه
يهسلى ئۆز ئالدىغا مۇستهقىل قارار چىقىرىـدىغان ۋە ئـۆزىنى ئـۆزى باشـقۇرىدىغان     

ھهتتـا ئـۇ   . قىزىمنىـڭ يهسـلىدىكى سـاالھىيىتى باشـقىالر بىـلهن بـاراۋەر      . سورۇن
 ئوقۇتقۇچىلىرىنىمـۇ ئــۆز ئىســمى بىلهنــال چاقىرىــدۇ، بىلــله ئۇينايــدۇ، ئــۇالرنى يــا 

ــدۇ   ــا دەپ چاقىرماي ــا ئاچ ــۇئهللىم، ي ــداق ھهر ئىشــتىكى تهشهببۇســكارلىق  . م بۇن
ئۆيـدە بولسـا ئۇنىـڭ    . ئۇنىڭغا بىر مۇستهقىل ئىنسانلىق سـاالھىيىتىنى بهرگهن 

ھهمــمه ئىهتىيــاجلىرى ئالــدىن ئورۇنالشــتۇرۇلغان، ھهمــمه ئىــش ئۇنىــڭ ئۈچــۈن  
غان سـورۇن شـۇڭا   ۇدۇۇرۇلتهييار قىلىنىدىغان، ئۇ دائىم يېتهكلىنىـدىغان ۋە باشـق  

بـۇ  . بۇ يهردە ئۇنىڭ كۆپ ئىشقا باش قاتۇرىشـىغا ۋە قـول سېلىشـىغا ھـاجهت يـوق     
يهردە ئۇنىـــــڭ ســـــاالھىيىتى باشـــــقۇرۇلغۇچى، قوغـــــدالغۇچى، تهلهپلىـــــرى     

بىـز قىزىمىزنـى   . قاندۇرۇلغۇچى شۇڭا ئۇنىـڭ سـاالھىيىتى پاسسـىپ، تايـانغۇچى    
ــامىق  ــامېرىكىلىق بالىىھىــچ بولمىســا ت ــۆزى يىســۇن دەپ  نى ئ الرغــا ئوخشــاش ئ

ــالىم تامــاق پىشــقاندا مهســئۇدەنىڭ     نهچــچه ئــون قېــتىم دېيىشــتۇق، ئهممــا ئاي
بـــۇنى . كهينىـــدىن قوشـــۇقنى كۆتـــۈرۈپ يۈگۈرۈشـــنى ئىزچىـــل تاشـــلىيالمىدى

قىاللمىغىنىمىـــزدىن قارىغانـــدا ئۇنىـــڭ مۇســـتهقىللىقىنى يېتىلدۈرىشـــىمىز 
ــايدۇ ــۈرك ئاغىنىل. تهس ئوخشـ ــامېرىكلىق  مهن بىزنىـــڭ تـ ــۆيىگه ۋە ئـ هرنىـــڭ ئـ

ــر      ــارىمىزدىكى بى ــلهن ئ ــامېرىكلىقالر بى ــدا ئ ــۆيلىرىگه بارغىنىم ــتالرنىڭ ئ دوس
ــدىم  ــقهت قىل ــقه دىق ــزدا    . پهرق ــۈرك ئۇيغــۇرالر ســاھىپخان بولغــان ۋاقتىمى ــز ت بى

بــالىمىز بىــلهن مىهماننىــڭ بالىســى ئوينۇشــۇپ جىــدەل قىلســا يــاكى بىــر         
ھالدا بالىمىزدىن گۇنـاھ ئۆتسـۇن ئۆتمىسـۇن    ئويۇنچۇقنى تالىشىپ قالسا ئورتاق 

ــد   ــه، بېرىـ ــا تهنبىـ ــۆز بالىمىزغـ ــالىمىزدا   . كهنمىزىئـ ــۆز بـ ــاھنى ئـ ــه گۇنـ ھهدىسـ
قىـزىم خاتـا   «مهن ھهتتـا بىـر تـۈرك دوسـتۇمنىڭ ئـۆيىگه بارغانـدا       . دىكهنمىزۇقوي

دېسـهممۇ ئۇنىمـاي ھىـچ خاتـا قىلمىغـان قىزىنـى        »قىلدى، كهچـۈرۈم سورىسـۇن  
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ۋەتهنــگه . تنى ئهلــۋەتته بىــز ۋەتهنــدىن كۆتــۈرۈپ كهلــگهن    بــۇ ئــادە . جىملىــدى
ــىز     ــهۋەبلىك باراۋەرســ ــز ســ ــداق مهدەنىيىتىمىــ ــڭ بۇنــ ــاق قىزىمىزنىــ قايتســ

بـۇ ئـادىتىمىزگه قـاراپ مهن    . مۇئامىلىگه تېخىمۇ كۆپ ئۇچرايـدىغانلىقى ئېنىـق  
قىزىمنـى ھهمــمه ئــادەم، ھهمــمه جايــدا بىــر بىــرى بىــلهن مــۇتلهق بــاراۋەر دېــگهن  

. ىچه روھتــــــا تهربىيىلىيهلمهيــــــدىغانلىقىمغا كــــــۆزۈم يهتتــــــى   ئــــــامېرىك
ئامېرىكىلىقالرنىڭ ھهر قانداق ئىشـقا بىـر ۋاقىـت چېكـى بېكىتىـدىغانلىقىنى      

مهنمــــۇ بــــاالمنى شــــۇنداق ۋاقىتچــــان روھتــــا  ،ئهلــــۋەتته. باشـــتا دېگهنىــــدىم 
پىلىــم كۆرۈشــىگه  قونچــاقئهڭ ئاددىســى قىزىمنىــڭ . يېتىشــتۈرمهكچى بولــدۇم

ئهممـا ئـۆزەم كىتـاپ ئوقـۇپ يـاكى      . دا بىر سائهت دەپ تۈزۈم بېكىتـتىم بىر قېتىم
باشــقا ئىــش قىلىــپ ئولتــۇرۇپ ئۇنىڭغــا بېكىتىــپ بهرگهن ۋاقىتنــى ئۇنتــۇپ       

يهنه بىرى ۋاقىتنـى تهكىـتلىگهن بولسـاممۇ قىزىمنىـڭ يالۋۇرۇشـلىرىغا      . قالدىم
ىمىزغــا نهتىجىــدە قىز. بهرداشــلىق بېــرەلمهي ۋاقىتنــى چهكلىمىســىز ئــۇزارتتىم

بهلگىلىك ئىشنى چوقۇم بهلگىلهنـگهن سـائهتته قىلىـش كېـرەك دېـگهن ئـاڭنى       
ــدۇق  ــى   . ســىڭدۈرۈپ بواللمى ــات جازاس ــڭ مۇكاپ ــقا ئامېركىلىقالرنى ــدىن باش بۇن

ئهممـا  . دۇۈلۈمى بالىلرىغا كىچىكىـدىن سـىڭدۈر  ۈئىنتايىن ئېنىق ئايرىلغان تۈز
ــدۇق  ــداق قىاللمىـ ــز ئۇنـ ــۇ . بىـ ــڭ ئـ ــى قىزىمنىـ ــى ئهڭ ئاددىيسـ خالش ۋاقتىنـ

ــتۇرالمىدۇق ــۆزىمىز     . مۇقىمالش ــدىنى ئ ــۈزۈلگهن قائى ــۈن ت ــڭ ئۈچ ــهۋەبى بۇنى س
قارىغانــدا قىزىمىزمــۇ . چىــدىماي بــۇزۇپ قويــۇپ قايتــا ئــۆتمهس قىلىــپ قويــدۇق

ــپ     ــاقالرنى يىمىرىــــ ــىپ ۋە توســــ ــداق پىرىنســــ ــىياتنىڭ ھهرقانــــ ھىسســــ
لمىــدىم مهن بــۇالرنى قىال. تاشــاليدىغانلىقىغا ئىشــىنىپ چــوڭ بولســا كېــرەك 

لـــېكىن بىزنىـــڭ  . دېگىـــنىم باشـــقىالرنىمۇ قىاللمايـــدۇ دېگهنلىـــك ئهمهس   
ايىمىزدىكى ئىنسـان قىلىـپ   غـ بالىمىزنى ئـۆزىمىزدىن پۈتـۈنلهي پهرقلىـق، ئـۆز     

بىـز بـالىمىزدا سـاغالم    . ى ئاسـان ئهمهسـكهن  نيېتىشتۈرۈپ چىقىمهن دېيىشىمىز
دۈرۈش ئۈچــــــــۈن ئــــــــۆز قىلىقلىرىمىــــــــزنىال ئهمهس لــــــــقىلىــــــــق يېتى

ــڭ  ئ ــا مهكتهپتىكىلهرنىـــ ــدىكى ھهتتـــ ــڭ ۋە مهھهللمىزىـــ ائىلىمىزدىكىلهرنىـــ
ــرەككهن -قىلىقلىرىنىـــڭ تـــوغرا . دۇرۇســـلىقىغا كاپالهتلىـــك قىلىشـــىمىز كېـ
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ته ئىنسـان ئۆزىنىـڭ يۇقـارقى ئېسـىل     جهمىيهتـ بۇالرنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچـۈن  
ردىن خىسـلهتلىرى بىــلهن ئىزچىــل ئۇتۇققــا ۋە ئىــززەتكه ئېرىشــدىغان ئهگهر ئــۇال 

ــا قىلىشــىمىز     مهھــرۇم قالســا ئىزچىــل زىيــان تارتىــدىغان چــوڭ مــوھىتنى بهرپ
ئۇنــداق بولمىغانــدا بىــر نهچــچه كىشــىنىڭ بىــرەر مهزگىللىــك       . كېــرەككهن

قارىغانـدا  . نىـڭ ئېقىمـى ئالدىـدا سـۈپۈرۈلۈپ كهتكـۈدەك     جهمىيهتتىرىشچانلىقى 
زدىن قىـــزىم ئامېرىكىـــدا ئايـــالىم ئىككىمىـــز بىـــلهن ئـــۇزاق ياشىســـا بىـــ       

ئـــۆگىنهلمىگهنلىرىنى مهكتهپـــته ۋە ساۋاقداشـــلىرىدىن ئـــۆگهنگهنلىرى بىـــلهن 
بىزنىــڭ تۇيغــۇلىرىمىز ئاجايىــپ . تولــۇقالپ ئــامېرىكىچه ئــادەم بواللىســا كېــرەك

ــۇرەككهپ ــتهقىل،   . مـ ــامېرىكىلىقالردەك مۇسـ ــز ئـ ــز قىزىمىـ ــا دەيمىـ ــر بولسـ بىـ
يهنه بىـر  . سـىكهن دەيمىـز  ھۆرلۈكسۆيهر، تۈزۈمچان، ۋاقىتچان بول. ئادىلئىجاتچان، 

ــل، كۆيۈمســىز     ــپهرەس، ئۆزۈمچى ــامېرىلىكلىقالردەك راھهت ــڭ ئ بولســا قىزىمىزنى
بهزىدە بالىلىرى ئامېرىكىـدا چـوڭ بولغـان ئاتـا ئانىالرنىـڭ      . بولمىسىكهن دەيمىز

ــائىلىگه    ــڭ ئـــ ــلىكىدىن، ئۇغۇللىرىنىـــ ــدەك ئهمهســـ ــڭ قىزبالىـــ قىزلىرىنىـــ
ــلىرىنى ئ  ــىزلىكىدىن قاقشاشــ ــاڭالپ  مهسئۇلىيهتســ ــدىن ئــ ــدىن بۇنىڭــ ۇنىڭــ

ــالىمهن ئــــويالپ باقســــام ئامېرىكىــــدا ئاتــــا ئانىالرنىــــڭ بالىلىرىــــدىن      . قــ
ــامېرىكلىقالردىن ئ   ــڭ ئـ ــۆيۈنىدىغىنى ئۆزلىرىنىـ ــۈسـ ــى ۈگـ نهلمىگهن تهرەپلهرنـ

تهلمىگىنىــدىن ۈگۈۋالغىنىــدىن ئىــكهن، قاقشــايدىغىنى ئۇيغۇرلــۇقنى ئ   ۈنۈگۈئ
 .ئىكهن
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  زىمنىڭ يوقاتقانلىرىقى
 

مېنـى ھهمـمه ئـادەملهر ياخشـى كۆرىـدۇ، ھهتتـا ئىتالرمـۇ        «قىزىم ئامېرىكىـدا       
ھهمـمه ئـادەم   «، »بولـۇدۇ ھهمـمه ئـادەمگه ئىشىنىشـكه    «، »مېنـى ياخشـى كۆرىـدۇ   

بــازاردىن ئالغــان كۆكتــات، «، »بىــر بىــرىگه كۈلۈمســىرەپ ساالملىشــىپ ئۆتىــدۇ 
بېيجىڭغــا چۈشــۈپال بــۇ . دەپ كــۆنگهنىكهن »ۇبولــۇدمىــۋىلهرنى يۇمــاي يىيىشــكه 

ــته باشــقىچه چۈشــهنچىگه كېلىشــكه باشــلىدى   ــدۇرغىنى  . ھهق ــران قال ــۇنى ھهي ئ
پ قېلىپمــۇ ساالمالشماســلىقى ۋە ئــۇنى ۇشــۇكىشــىلهرنىڭ ئۇنىــڭ بىــلهن دوقۇر

ئۇرۇق تۇغقانالر بىـلهن كۆرۈشـۈپ ۋەتهنـدىكى كـۈنلهر     . ئهركىلهتمهسلىكى بولۇپتۇ
ــوچى  ــانچه كـ ــى  ئۇزۇرىغـ ــىزلىقىدىن تهدىرىجـ ــڭ ساالمسـ الردىكى تونىمىغانالرنىـ

ــدۇ  « ــادەم ياخشــى كۆرى ــدى  »مېنــى ھهمــمه ئ ــگهن ئىشــهنچىدىن مهھــرۇم قال . دې
ــادەمگه «چــوڭالردىن تــوال ئهمهلــگه ئاشــماس ۋەدىلهرنــى ئــاڭالپ قىــزىم    ھهمــمه ئ

. دېــگهن ئىشــهنچتىن ئىككىنچــى بولــۇپ مهھــرۇم قالــدى  »بولــۇدۇئىشىنىشــكه 
ىـــپ قېلىپمـــۇ ساالمالشـــمايدىغان ئـــادەملهرنى جىـــق كـــۆرۈپ يـــۈز كېل-يۈزمـــۇ

. دەســلهپكىدەك كــۆرگهنال كىشــىگه ســاالم قىلىــپ كۈلۈمســىرىمهيدىغان بولــدى 
ــدى      ــدىنمۇ قال ــدىغان خۇلقلىرى ــپ بېرى ــاراڭ قىلى ــزغىن پ ــادەمگه قى ــمه ئ . ھهم

دەســلهپته خېمىيهلىــك دورىالرنىــڭ پــۇرىقى ئىچىگىــچه ئۆتــۈپ كهتــكهن مىــۋە ۋە  
ــاتالرنى ــاالتتى  كۆكت ــۇراپال بىلىــپ ق كېــيىىن تهدىرىجــى بۇالرنىمــۇ ســهزمهس  . پ
  .بولۇپ قالدى

كىچىكـــلهر  . غـــان بولۇدۇئامېرىكىـــدىكى مهھهللىمىـــزدە بىـــر بوشـــلۇق     
ئۆيلىرىدە ئويناپ زېـرىككهن ئويۇنچـۇقلىرىنى ئېلىـپ چىقىـپ شـۇ يهرگه قويـۇپ       

ئـالغۇچى   ،نلـېكى  ،ئويۇنچۇقالرنى خالىغانالر ئېلىپ كهتسـه بـوالتتى  . قويۇشاتتى
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. ئىــدىئالغانلىرىنىــڭ ئورنىغــا يهنه بىــر ئويۇنچــۇق قويــۇپ قويۇشــى كېــرەك       
ئهلۋەتته، بۇ بىـر كـۆرۈنمهس قائىـدە بولـۇپ ھـېچكىم ئـۇ يهرگه كىـم نـېمه قويـۇپ          

ــايتتى  ــۆزەتچىلىكته تۇرمـ ــۆرۈنمهس . نـــېمه ئالـــدى دېگهنـــگه كـ بـــۇ يهردە بىـــر كـ
تـــۇرۇپ ئـــۇ يهرنىـــڭ  مهن شـــۇنچه. ئىـــدىخالىســـلىق ۋە ھـــاالللىق ھۆكـــۈمران 

بۇنـداق كـۆرۈنمهس   . پ قالغىنىنى كـۆرۈپ باقمىغانىـدىم  ۇلۇئويۇنچۇقسىز قۇرۇقد
ــى   ــدىمۇ داۋام قىالتتـ ــڭ ھهركىتىـ ــلىق چوڭالرنىـ ــڭ  . خالىسـ ــىلهن، بىزنىـ مهسـ

ئامېرىكىـدا ھهر بىـر مهھهللىـدە بىـردىن     (مهھهللىدىكى كىيىم يۇيىدىغان ئۆيدە 
ر تهڭـگه تاشـالپ كىيىملىرىنـى يۇيـۇپ،     كىشـىله . بولۇدۇكىيىم يۇيىدىغان زالالر 

. ئىــدىشــۇنداق بىــر بوشــلۇق بــار  ) قۇرۇتــۇپ بىــراقال ئېلىــپ چىقىــپ كېتىــدۇ 
ــان   ــۇپ بولغـ ــادەم ئوقـ ــمه ئـ ــاپھهمـ ــازلىرى،  كىتـ ــۆي جاھـ ــلهتمهيدىغان ئـ ، ئىشـ

الزىمـالر  . كىيمهيدىغان كىـيىم ۋە باشـقا تۈرلـۈك الزىملىقالرنـى قويـۇپ قويـاتتى      
قىــزىم ئامېرىكىــدا ھهرخىــل ئويۇنچــۇقالر  . تتىئېلىــپ كېتىــپ ئىشلهتســه بــوال 

دائىــم  . دائىــم يېڭىلىنىــپ تۇرىــدىغان ئــۇ بوشــلۇقنى بهك ياخشــى كــۆرەتتى      
قىــزىم ۋەتهنــگه كهلگهنــدىن كېــيىن    . ئويۇنچــۇقلىرىنى يهڭگۈشــلهپ تــۇراتتى  

ئويۇنچـــۇقلىرىنى ئوينـــاپ زېرىكتـــى ۋە ئامېرىكىـــدىكى خـــۇيى بـــويىچه بىـــر يهر 
يامان يېرى ۋەتهنـدە ئۇنـداق ئـادەت يـوق بولغـاچ      . بولدىتېپىپ قويۇپ قويماقچى 

ــدۇق   ــۇنى  . بىــز ئۇنىــڭ ئارزۇســىنى قاندۇرۇشــقا ئامالســىز قال شــۇنداق قىلىــپ ئ
ــىلهرنىڭ      ــر نهرســـ ــدىمۇ بىـــ ــۆرمىگهن ئهھۋالـــ ــم كـــ ــلىققا، ھىچكىـــ خالىســـ
ــر ۋە    ــۆرۈنمهس مېهىــــ ــىدا كــــ ــىلهرنىڭ ئارىســــ ــدىغانلىقىغا، كىشــــ يۈتمهيــــ

ئىشــهندۈرۈپ تهربىيىلهشــكه بىــر ســورۇن ھــازىر  غانلىقىغــابولۇدۇھهمكارلىقنىــڭ 
ــدۇق ــادەملهرگه،  . قىاللمىـــ ــڭ ئـــ ــيهتئۇنىـــ ــهنچىنى  جهمىـــ ــان ئىشـــ كه بولغـــ

ئهنســىرەيدىغىنىم ئــۆزى ياشـاۋاتقان مــوھىتتىن ئىللىقلىــق،  . تىكلىيهلمىـدۇق 
ھـــوزۇر، خاتىرجهملىـــك ھىـــس قىاللمىغـــان قىزىمنىـــڭ ئـــۆزىگه، كىشـــىلهرگه، 

ــهنچ ب   ــئهتكه ئىش ــا ۋە تهبى ــلىكى دۇنياغ ــلهن يۈزلىنهلمهس ــا  . ى ــزىم ئامېرىكىغ قى
ــقىالرنىڭ      ــقا باش ــۇقالرنى نېمىش ــى ئويۇنچ ــۇ يهردىك ــدىن ئ ــدە مهن ــى كهلگهن يېڭ

ــدىغانلىقىنى ســورىغىنىدا   قىــزىم ھهمــمه ئادەمنىــڭ قهلبىــدە  «ئېلىــپ كهتمهي
ئــالالھ بــار، شــۇڭا ئــۇالر ھىــچ كىــم كۆرمىســىمۇ قهلبىــدىكى ئــالالھ كــۆرۈپ          

دەپ  »ىرىنىـــــڭ نهرســـــىلىرىنى ئېلىۋالمايـــــدۇتۇرغـــــانلىقى ئۈچـــــۈن بىـــــر ب
ئهمــدى ھېلــى قويغــان نهرســىگه پهخهس بولمىســىال يوقــاپ  . چۈشــهندۈرگهنىدىم
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ــۇچى     ــۆرۈپ تۇرغـ ــى كـ ــدە ھهممىنـ ــىلهرنىڭ قهلبىـ ــا كىشـ ــدىغان موھىتتـ كېتىـ
  ئالالھنىڭ بارلىقىنى قانداق چۈشهندۈرگۈلۈك؟

)��-������� +�&3�(�/  
ىن كېـــيىن ئۇزاققـــا قالمـــاي   قىـــزىم ئامېرىكىـــدىن قايتىـــپ كهلگهنـــد   

ئۇنىــڭ . لىرىنىڭ بهزى قىلىقلىرىــدىن شــىكايهت قىلىشــقا باشــلىدى   داشــقۇر
قوبـــۇل قىاللمىغىنـــى دوســـتلىرىنىڭ ئويۇنچـــۇقلىرىنى ســـورۇماي ئوينىشـــى،  

بولۇپمـۇ ئۇالرنىـڭ نۆۋەتلهشمهسـلىكى، بىـر     . زورلۇق بىـلهن تارتىۋېلىشـى بولـدى   
ــم    ــلىقى، دائىــ ــله ئوينىماســ ــۇقنى بىلــ ــڭ  ئويۇنچــ ــڭ ئويۇننىــ كۈچلۈكلهرنىــ

ــا ئانىســىغا ئهرز     قائىدىســىنى بۇزۇۋېتىشــى، باشــقىالر ئۈســتىدىن توختىمــاي ئات
ئۇنىـڭ دائىملىـق   . قاتارلىقالر ئۇنى كـۆپ بىئـارام قىلغـان بولـدى    …قىلىشلىرى
ــۇئاللىرى ــدۇ؟ « سـ ــورۇماي ئالىـ ــۇمنى سـ ــقا ئويۇنچۇقـ ــقا بهش «، »نېمىشـ نېمىشـ

ــدۇ؟   ــرەي دېمهي ــاپ بې ــۇت ئوين ــۇال«، »مىن ــۇالر «، »ر نېمىشــقا نۆۋەتلهشــمهيدۇ؟ ب ب
ــدۇ؟  ــۇقلىرىمنى تارتىۋالى ــقا ئويۇنچ ــدۇ؟  « ،»نېمىش ــى ئۇرى ــقا مېن ــۇالر نېمىش ، »ب

ــدۇ؟ « ــا ۋارقىرايـ ــقا ماڭـ ــۇالر نېمىشـ ــا«، »بـ ــا  -ئاتـ ــا قىلسـ ــقا خاتـ ــانىالر نېمىشـ ئـ
. »بالىلىرىدىن كهچۈرۈم سورۇمايدۇ؟ نېمىشقا چـوڭالر دائىـم يالغـان ۋەدە بېرىـدۇ؟    

ــۇالر   ئهســكى ئادە« ــى ***ملهرنىــڭ ھهممىســى ســاقچى بوالمــدۇ؟ نېمىشــقا ئ الرن
ــدۇ؟   ــزگىال ۋارقىرايـ ــۈرەيدۇ، بىـ ــزنىال تهكشـ ــۈرمهي بىـ ــۇئالالرنىڭ  . »تهكشـ ــۇ سـ بـ

ئۇنىـڭ  . بهزىلىرىگه چۈشهنچه بهردىم، لېكىن كۆپىنچىسـىگه جـاۋاپ بېرەلمىـدىم   
رمــال چــان كىشــىلهرگه نواھهيــران قالغــان ئىشــلىرى ئهمهلىيهتــته بــۇ يهردە ئاللىق

  .تۇيۇلۇپ كهتكهن بولۇپ، ھېچكىم ھهيران قالمايتتى، غهزەپلهنمهيتتى
بىر كۈنى قاراپ تۇرسام بىر بـاال قىزىمنىـڭ قولىـدىكى ئويۇنچـۇقنى ئېلىـپال      

ــاچتى ــدى    . ق ــۇرۇپال قال ــدا ت ــان ھال ــران قالغ ــزىم ھهي ــۇنچه دەۋەتل. قى ــرىمگه ش ى
ــۇق بىــلهن قاي  ــ. تۇرۇۋېلىشــقا پېتىنالمىــدىقارىمــاي زورل دا قىــزىم پهيتىنــى ئارى

دى، پاسـال قىلىـپ بىـر تهسـتهك     ىتۇرىۋىلىشقا تهمشىلىۋقايتېپىپ ئويۇنچۇقىنى 
. پ يىغالۋاتقان قىزىمغـا قـاراپ نـېمه دېيىشـنى ئۇقالمـاي قالـدىم      ۈيۈئۆمچ. يىدى

ــان بىـــرەيلهن   دادىســـى تۇرســـىمۇ خهقـــتىن تايـــاق  «يولـــدىن ئۆتـــۈپ كېتىۋاتقـ
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قىـزىم  . دەپ قالـدى  »نـدىكىن قورقمـاي  يىگىنىنى، ئۇرىڭه سىزمۇ، دادىڭىـز بولغا 
چۈشهنمهسـلىك قىزىمنىـڭ   . بۇ گهپنىڭ مهنىسىنى تـازا ياخشـى چۈشـىنهلمىدى   

دە كىشـىلهر بىـر كـۈچ    جهمىيىتىـ ئۇيغۇرچه سهۋىيىسىدە ئهمهس ئۇنىڭ ياشـىغان  
تىـن مهدەت  ) دۆلهت، ئارمىيه، ھوقـۇق، بـايلىق، ۋە سـان جهھهتتىكـى ئهۋزەللىـك     (

انچه بــوزەك قىلمــايتتى، باشــقىالرنىڭ ھوقــۇقلىرىنى ئېلىـپ باشــقىالرنى خالىغــ 
شۇڭا ئۇ دادىسـى بولغانـدا باشـقىالرنى بـوزەك قىلسـا، ئۇرسـا       . دەپسهندە قىمايتتى

دادىسى بولـۇش بولماسـلىقنىڭ ئۇنىـڭ بىرسـىنى     . غانلىقىنى بىلمهيتتىبولۇدۇ
ئــۇراالش ئۇرالماســلىقى ئوتتۇرىســىدا قانــداق مۇناســىۋەت بــارلىقىنى تېخىمــۇ       

ۋە يهسـلى تهربىيىسـىدە يۆلهنچـۈكى بولسـا      جهمىـيهت ئۇنىڭ ئالغـان  . مهيتتىبىل
بىرخىــل يۆلهنچــۈكى بولمىســا بىرخىــل خــۇي چىقىــرىش، يۆلهنچــۈكى بــارالر        
ئهزىزلىنىپ، ئهۋزەللىكـتىن مهھـرۇمالر پهس كۆرۈلـۈش، باشـقىالرنىڭ جۇۋىسـىدا      

شـقا بـۇ يهردە   دادا، نېمى«بىـر كـۈنى قىـزىم    . ئىدىتهرلهش دېگهندەك ئىشالر يوق 
بــالىالر دائىــم دادىســى يــاكى ئاپىســى كهلســىال ئــادەمنى باشــقۇرىدۇ، بــوزەك         

ئــۇالر خاتــا قىلىپتــۇ بــاالم، ســىز مهن بولســاممۇ، «. دەپ ســوراپ قالــدى »قىلىــدۇ؟
ئـادەمنى ئۇرۇشـقا   . ئۇرمـاڭ، تىللىمـاڭ  . بولمىساممۇ باشـقىالرنى بـوزەك قىلمـاڭ   

ئـالالھ ئـادەملهرنى   «سـهۋەبىنى سـورۇۋېدى،   . دېـدىم  »بولمايدۇ، تىلالشقا بولمايدۇ
بهك ياخشى كۆرىدۇ، ئهگهر ئـادەم تايـاق يىسـه، تىـل ئىشىتسـا ئـالالھ خاپـا بولـۇپ         

ســىزنىڭ ئــادەملهرنى رەنجىتكىنىڭىــز ئــالالھنى رەنجىتكهنلىــك بىــلهن  . قالىــدۇ
ــاش ــالرنىڭ    . »ئوخشـ ــدىغان بهزى ئىشـ ــا بولمايـ ــدىن قىلسـ ــا كىچىكىـ قىزىمغـ

خـۇدايىم  «ۈرسـهك ئاڭقارغىـدەك ياشـتا بـولمىغىنى ئۈچـۈن      سهۋەبلىرىنى چۈشهند
  .دەپ ئۆگهتكهنىدۇق »خاپا بولۇپ قالىدۇ

بالىالر قولىدىكى نهرسىلهرنى باشقىالر تارتىۋالسا قانـداق قىلىشـى كېـرەك،    
ــۇداپىيهگه     ــدا م ــداق ھال ــالىالرنى بۇن ــداق قىلىــش كېــرەك، ب باشــقىالر ئۇرســا قان

هنـــلهر ھهققىـــدە قهشـــقهردە قىلغـــان دېگ…كۆنـــدۈرىمىزمۇ يـــاكى ھۇجۇمغىمـــۇ 
باشـقىالرنى ئۇرمـا،   «ئىشـتىراكچىالرنىڭ بهزىلىـرى   . لېكسىيهمدە مۇنازىرە بولدى

خهقنىـڭ بىـر نهرسىسـىنى تارتىۋالمـا، ئهگهر     . لېكىن سېنى ئۇرسا سهنمۇ تازا قوي
خهقــقه ھهرگىــز بــوزەك بولمــا، . ســېنىڭكىنى تارتىۋالمــاقچى بولســا ھهرگىــز بهرمه

ــى دېســه ئ ــوغرا دەپ    ،»ىككىنــى دەبىرن ــۇنى ت ــدىكهن ۋە ب ــم دەي ــى دائى دېگهنلهرن
ــى ۋە  . قارايــــدىكهن بۇنــــداق تۇتۇمالرنىــــڭ كهينىــــدە چوڭالرنىــــڭ كهچۈرمىشــ
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كه، كىشـىلهرگه  جهمىـيهت چـوڭالر بۇنـداق دەۋاتقانـدا ئۆزىنىـڭ     . ئىددىيىسى ياتىدۇ
رنىـــڭ بالىال. بولـــۇدۇۋە ھادىســىلهرگه تۇتقـــان تۇتــۇمىنى بالىالرغـــا تېڭىۋاتقــان    

ــۈنۈپىسخىكىســــىنى  ــۆزەتكهنلهرگه مهلــــۇمكى، چۈشــ دىغان، قىلىقلىرىنــــى كــ
بـالىالر بىـر بىرىنىـڭ    . بىرىنى بوزەك قىلىش دېـگهن ئـاڭ بولمايـدۇ   -بالىالردا بىر

نهرسىسىنى تارتىۋاالي، بوزەك قىلىۋاالي، ئـۇرۇۋاالي دېـگهن مهقسـهتته نۇقسـانلىق     
ىكــتىن، قىزىــق تۇيۇلــۇپ ۋە   بــالىالر پهقهت بىلمىگهنل. قىلىقالرنــى قىلمايــدۇ 

بىز چـوڭالر دائىـم بـوزەك قىلىـنىش، مهھـرۇم      . بىخهستهلىكتىن شۇنداق قىلىدۇ
ــېلىش، خورل ــۇق ــولغىنىمىز ئۈچــۈن   ۇن ــار ب ــارلىق قىســمهتلهرگه كــۆپ دۇچ ش قات

سهبىي بالىالرنىڭ ئاڭسـىز قىلىقلىرىنـى چوڭالرغـا خـاس كهچۈرمىشـلىرىمىزگه      
ــاغالپ  ــۈنۈبـ ــوزە چۈشـ ــالىمىزنى بـ ــارتۇقچه  ۋېلىپ بـ ــدە ئـ ــلىق ھهققىـ ك بولماسـ

مومـــا بــوۋىلىرىمىز پهرزەنـــت تهربىيىســـى ھهققىـــدە  . ئاگاھالنــدۇرۇپ كېتىمىـــز 
بولـۇپ يېزىلمىغـان بىـلهن     كىتـاپ بـۇ ئهنـدىزىلهر   . نۇرغۇن ئهندىزىلهرنى ياراتقـان 

. ئىـدى كهلـگهن   كۆرسـۈتۈپ تۇرمۇشىمىزنىڭ بىر قىسـمىغا ئايلىنىـپ كـۈچىنى    
الماشقان، ئـۆي ئالماشـقان، مهكـتهپ ئالماشـقاندىن بۇيـان      زامان ئالماشقان، بازار ئ

ئهجدادالردىن قالغان تۈرلۈك ئهنئهنهلهر يا دەرسـلىكتىن ئـورۇن ئېلىـپ مهكـتهپكه     
چىنى ۈكىرەلمىــــدى، يــــا مهســــجىدلىك مهھهللىــــلهر يوقۇلــــۇپ كوچىــــدا كــــ 

ئىشخانىدا، بازاردا ئـاققىنى خهقنىـڭ، بۇلۇڭـدا يـاتقىنى بىزنىـڭ      . كۆرسىتهلمىدى
ــۇدۇملىرىمىز بول ــدى جهمىيىتىغــاچ ئ ــودا بواللمى ــزدە م ــز  . مى ــلهن بى شــۇنىڭ بى

پهرزەنـــت تهربىيىســـى ھهققىـــدە توختىمـــاي غهرپنىـــڭ كىتـــاپلىرىنى تهرجىـــمه 
ۋاھــالهنكى، ئــۇ كىتــاپالردىكى غــايه بىــلهن بىزنىــڭ . قىلىــدىغان بولــۇپ قالــدۇق

ىكى تىكـــى تـــۈزۈم ماسالشـــمىغاچ كىتـــاپالردجهمىيهتياشـــاۋاتقان مـــوھىتىمىز، 
پ تهربىــيىلىگهن ۇنــۇپايــدىلىق كۆرســهتمىلهرنى قــولالنغىلى بولمايــدىغان، قولل

تهقــدىردىمۇ ئــۇ بــالىالر مــوھىتتىن باشــقىچه تهســىر ئېلىــپ يــات ســهنهمگه         
ــى   ــپ چىقت ــالر كېلى ــهيدىغان ئىش ــدىغان   . دەسس ــان تارتى ــا زىي ــۆچىرەتته تۇرس ئ

ــ      . ى بولمايــدۇقهشــقهردە بــالىالرنى نۆۋەتلىشــىش ئــادىتى بىــلهن تهربىيىلىگىل
. ته ئورتاقلىشىشـنى ئـۆگهتمهك تهس  جهمىيهتـ تارتىۋالمىسا تارتقۇزۇپ قويىـدىغان  
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قائىدە، قـانۇن دېگهنـلهر سـاندىكى، پۇلـدىكى، ھوقـۇقتىكى ئهۋزەللىكـلهر ئالدىـدا        
ــدىغان   ــا ئهرزىمهيـ ــتىيىنغـ ــىپچان،  جهمىيهتـ ــدىلىك، پىرىنسـ ــالىالرنى قائىـ ته بـ

ــدۇ  ــى بولماي ــڭ  قهل. تهرتىپلىــك چــوڭ قىلغىل ــنهك دېســهك بىزنى ــى ئهي بىمىزن
ــى    ــس ئهتكىن ــزدە ئهك ــى جهمىيهتمىجهزىمى ــڭ شولس ــۈل   . نى ــاال، كۆڭ ــۈلهى س س

يهتكـــۈزۈش، قېرىنداشـــلىق، نهســـهپ ۋە باشـــقا كىشـــىلهر پايدىلىنااليـــدىغان      
ــهته،      ــقهت ۋە سهپس ــا، ھهقى ــوغرا ۋە خات ــازا، ت ــات ۋە ج ــلهر مۇكاپ ــل ئهۋزەللىك ھهرخى

ــۇت  لهق پىرىنســـىپ ۋە ھۆكـــۈمنى ئاســـتىن گۇنـــاھ ۋە ســـاۋاپ دېگهنلهردىكـــى مـ
ــدىغان   ــتۈن قىلىۋېتهلهي ــئۈس ــتهلمىگهن    جهمىيهت ــۆزىمز يې ــالىمىزنى ئ ــز ب ته بى

ــايمىز  ــيىلهپ چىقالم ــۆزلهپ تهربى ــى ك ــڭ  . پهللىلهرن ــز بالىلىرىمىزنى چــۈنكى بى
ــى     ــى كېرەكلىكىن ــداق قىلىش ــارائىتتا قان ــداق ش ــاپقان ــان كىت الردىن ئوقۇۋالغ

 .مايمىز، ئۈلگه بواللمايمىزبىلهن ئۆزىمىز شۇنداق قىالل
�/��  ��'��-6�'F� +�&3�(�/  

لىرىدىن پهرقلىـــق بىـــر قـــانچه ئىشـــى تۇققانالرنىـــڭ داشـــقىزىمنىـــڭ قۇر
. بىــرى ســهبىرچانلىقى ۋە نۆۋەتلىــك ۋە تهرتىپلىكــى . مهســتلىكىنى كهلتۈرۈپتــۇ

ــى    ــامىله قىلىشـ ــاش مۇئـ ــۇ ئوخشـ ــۇ چوڭالرغىمـ ــڭ . كىچىكلهرگىمـ تۇغقانالرنىـ
بىـــر يهرگه بارســـا ئالــدىغا قويۇلغـــان تامـــاقالرنىال يهيـــدىكهن،   شــىچه، ئـــۇ ۈتۈكۆز

باشـــــقىالرنىڭ . باشـــــقىالرنىڭ ئالدىـــــدىكى يېمهكلىكنـــــى تاالشـــــمايدىكهن
ئويۇنچـــۇقىنى تاالشـــمايدىكهن، باشـــقا بـــالىالر ئويـــۇنچىقىنى تارتىۋالســـا باشـــقا 

باشـــقا بـــالىالردەك ئانىســـىغا ئهرز قىلىـــپ . ئويۇنچـــۇق تېپىـــپ ئويناۋرىـــدىكهن
بهلكىــم بــۇ ئامېرىكىــدا ھهر ئادەمنىــڭ تامىقىنىــڭ ئــايرىم      . غلىمايــدىكهنيى

غانلىقى، داستىخاندا ھهممىگه ئورتاق تامـاقالر قويۇلغـان تهقـدىردە ھهمـمه     بولۇدۇ
يهنه . ئادەمنىڭ نۆۋەت بىلهن ئايالندۇرۇپ بۆلـۈپ يهيدىغانلىقىـدىن بولسـا كېـرەك    

كـۈنى قىـزىم تۇغقـانالر     بىـر . بىرى ئۇنىڭ ھهمكـارلىق، ماسلىشـىش ئىقتىـدارى   
مېهمانـدارچىلىقتا مهسـئۇدە قـولىنى يۇيـۇپ     . بىلهن ئوپالغا مىهمانغا كهتكهنتـى 

ــۇ       ــۆڭگىنى تالىشــىپتۇ، ئ ــپ ل ــاال كېلى ــر ب ــىغا يهنه بى ــا ئېلىش ــۆڭگىنى قولىغ ل
. لۆڭگىنىڭ قولىدىكى ئـۇچىنى تاالشـقۇچىغا بېرىـپ يهنه بىـر ئۇچىغـا سـۈرتۈپتۇ      

. ېلىقـى بالىـدىن لۆڭگىنىـڭ ئـۇچىنى تالىشـىپتۇ     ئارىدا يهنه بىـر بـاال كېلىـپ ھ   
ــۆزى       ــپ ئـ ــا بېرىـ ــى بالىغـ ــۇچىنى كېيىنكـ ــڭ ئـ ــدىكى لۆڭگىنىـ ــزىم قولىـ قىـ

ــۈرتۈپتۇ  ــىغا س ــىپ   . ئوتتۇرىس ــلىلىرىدىكى ھهمكارلىش ــا يهس ــدىن ئامېرىك بۇنىڭ
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ئويناشـــقا مـــاس اليىههلهنـــگهن ئويۇنچـــۇق ۋە باشـــقا ئهســـلهھهلهرنىڭ قىزىمـــدا  
تۇغقانالرنىـڭ دېيىشـىچه   . رگهنلىكىنى بايقىـدىم ھهمكارلىق ئـادىتىنى يېتىلـدۈ  

چـوڭ بوالمـدۇ، كىچىـك بوالمـدۇ كىـم      . قىزىم كىچىكلهرنى بوزەك قىلمايـدىكهن 
مهنــچه ئــۇ يــاش بىــلهن نوپــۇز ، نهســهپ . خاتــا قىلســا دەرھــال قارشــى چىقىــدىكهن

ــوڭ تاناســىپ      ــلهن كــۈچ ئ ــۇز، ســان بى ــلهن نوپ ــۇل بى ــۇز، پ ــلهن نوپ ــان بولۇدۇبى غ
ــيهت ــان بول   كه تېجهمى ــۇنداق قىلغ ــكه ش ــدا كهلگهچ ــى يېقىن ــۇمكىن ۇخ ــى م . ش

  .قىزىمدىكى بۇنداق قاپ يۈرەكلىك ئۇزۇنغا بارمايدۇ
ــرى     ــدىغان يهرلىـ ــالىالردىن پهرقلىنىـ ــقا بـ ــان باشـ ــڭ مهن بايقىغـ قىزىمنىـ

  .تۆۋەندىكىچه
  .بىرىنجى، قىزىم چېقىمچى ئهمهسكهن

ــلهن ت    ــزىم بى ــيىن قى ــدىن كې ــپ كهلگهن ــدىن قايتى ــۇشهڭمهن ئامېرىكى  ت
ــۇالردەك ئهرزخــور    ــڭ ئ ــالىالرنى سېلىشــتۇرۇپ قىزىمنى ) توغرىســى چېقىمچــى (ب

ــدارچىلىققا  . ئهمهســلىكىنى ھــېس قىلــدىم  ــالغىنىم، مهيلــى مېهمان ــران ق ھهي
ــى      ــڭ قىلىقلىرىن ــىنىپىدا ئۇالرنى ــى س ــز تىل ــۆدەكلهر ئېنگىلى ــى گ ــاراي، مهيل ب

، باشـقىالرنىڭ  كۆزىتهي بىر بىرى ئۈستىدىن دادخورلـۇق ئېيتىـپ كېلىـدىغانالر   
ــلهن     ــقىالر بىـــ ــدىغانالر، باشـــ ــىكايهت قىلىـــ ــتىدىن شـــ ــرى ئۈســـ قىلىقلىـــ
ــۇراتتى   ــاردەم تهلهپ قىلىــپ كېلىــدىغانالر دائىــم چىقىــپ ت . زىددىيهتلىشــىپ ي

خاتــالىقنى كۆرســهڭ «مهن گــۆدەكلهر ئېنگىلىــز تىلــى ســىنىپىدىكى بالىالرغــا  
دېـگهن   »سـوراتقۇز  ئۆزەڭ توس، باشقىالر سـېنى ئۇرسـا ئـۆزەڭ چهكـله ۋە كهچـۈرۈم     

شهكىلدە ئىككـى ئايـدىن بېـرى تهربىـيه بېرىـپ كېلىـۋاتىمىز، ئايرىـپ قويـۇش،         
ــاقتۇق    ــپ ب ــازاالرنى بېرى ــارلىق ج ــۇش قات ــرۇم قوي ــېكىن . ئويۇنچــۇقالردىن مهھ ل

ــدۇ   ــۈنىمى بهك كۆڭۈلســىز بولۇۋاتى ــله   . بۇنىــڭ ئ ــلهن بىل ــالىالر بى قىــزىم شــۇ ب
ــۈنل    ــدىن ئاشــقان مۇشــۇ ك ــۇرغىلى ئىككــى ئاي ــۇ ت قىلىشــقا  »دوكــالت«هردە ئۇم

ــلىدى ــۈزدىن      . باش ــڭ ي ــقا بالىالرنى ــانى باش ــتىم س ــالت قې ــۈكۈر، دوك ــا، ش خۇداغ
ــدۇ  ــوغرا كهلمهيــ ــۇ تــ ــوڭالردىن   . بېرىگىمــ ــڭ چــ ــادەتنى بالىالرنىــ ــۇ ئــ مهن بــ

ئادەمنى قـانۇن، دەسـتۇر، نىـزام ئهمهس ئـادەم يـاكى      . يۇقتۇرغانلىقىغا ئىشىنىمهن
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ته ئهرزخورلۇق،چېقىمچىلىــــق، جهمىيهتــــبىــــر گــــورۇھ ئــــادەم باشــــقۇرىدىغان  
ئهگهر ئـادەملهر بويسۇنۇشـقا تېگىشـلىك، ھهمـمه ئـادەمگه      . دادخورلۇق ئهۋج ئالىدۇ

، كىشـىلهر شـۇ دەسـتۇرغا تايىنىـپ بىـر بىرىنىـڭ       ئىـدى رۇشهن بىر دەستۇر بولسا 
ياخشـى يامـان، تـوغرا خاتـانى ئۆلچهيـدىغان      . خۇي پهيلىگه ھۆكۈم قىلغان بوالتتى

ھۆكـۈم قىلىـدىغان، توســىدىغان ھوقۇقمـۇ ئادەمـدە بولغـاچ كىشــىلهر       ئۆلچهممـۇ، 
ــان       ــى يام ــارقىلىق ياخش ــش ئ ــۇخهنچىلىك قىلى ــېقىش، س ــىگه چ ــۇز ئىگىس نوپ

ــگهن   ــپ كهل ــهدلىرىگه يېتى ــداق . مهقس ــبۇن ــاللىقتىن  جهمىيهت ــىلهر رىي ته كىش
نىـــــزام بـــــويىچه ئېرىشىشـــــى مـــــۇمكىن بولغـــــان بىخهتهرلىكـــــكه يـــــالغۇز  

ــهلمگهچكه ئهم ــقا،    ئېرىشـ ــر تۇتۇشـ ــادىن پىـ ــقا، ئۆلىمـ ــۆلهك تېپىشـ ــداردىن يـ هلـ
ــاتراپ     مۇناســىۋەت باغالشــقا، نهســهپ سۈرۈشتۈرۈشــكه ۋە توختىمــاي ســورۇنالرغا ق

ــاج     ــقا مۇھت ــا قىلىش ــورى بهرپ ــك ت ــۇدۇبىخهتهرلى ــان  . بول ــدە تهربىيىلىنىۋاتق مهن
گــودەكلهردە چېقىمچىلىقنىــڭ تۈگمهســىلىكى ئــۇالر تېخــى تــۆت يــاش ئهتراپىــدا  

ئاللىقاچـان نوپۇزنىـڭ قـولى بىـلهن خهقنـى بـاپالش، نوپـۇز ئىگىلىرىـدىن          تۇرۇپ
ــۇندۇدۇر  ــقىالرنى بويســ ــدىلىنىپ باشــ ــۇزنى  ۇپايــ ــتا نوپــ ــداق ئىشــ ش، ھهر قانــ

سۈيىئىســــتىمال قىلىــــش، ھهققــــانىيهتنى قوغداشــــنى نوپۇزســــىز تهســــهۋۋۇر 
قىاللماســـلىققا ئوخشـــاش چـــوڭالرچه تهپهككـــۇر ئۇســـۇلىنىڭ ئۈنـــدۈرمىلىرىنى 

  .پ بولغانلىقىنى چۈشهندۈرىدۇھازىرال
  .ئىككىنچى، قىزىم باشقىالرنى يالغان قورقۇتالمايدىكهن

نـېمه بـولغىنىنى سورۇسـام باشـقا بىـر بـاال       . بىر كۈنى قىزىم يىغالپ كهتتى
كېـــــيىن «ۋارقىرىغـــــان بالىـــــدىن سوروســـــام . ۋارقىـــــراپ يىغلىتىۋېتىپتـــــۇ

پ قورقۇتــۇپ قويــاي ئويۇنچۇقــۇمنى ئېلىۋالمىســۇن، مېنــى بــوزەك قىلمىســۇن دە 
ــدىم ــدۇ »دەپ ۋارقىرىغانىــ ــقىالرنى   . دەيــ ــۇلدا باشــ ــاش ئۇســ ــا ئوخشــ قىزىمغــ

كىچىككىــنه بالىنىــڭ  . قورقۇتۇشــنى ئــۆگهتكهن بولســاممۇ قامالشــتۇرالمىدى   
ــڭ    ــى، بىخهتهرلىكىنىـ ــى مهنپهئهتـ ــارقىلىق كهلگۈسـ ــۇش ئـ ــقىالرنى قورقۇتـ باشـ

هســـلى گـــۆدەكلهردە ئ. كاپـــالىتىنى يارىتىۋاتقـــانلىقى مېنـــى ھهيـــران قالـــدۇردى
بىز چـوڭالر بىـر بولسـا ئهنسـىز چىرقىـراپ يـاكى       . قورقۇنچ دېگهن تۇيغۇ بولمايدۇ

غهزەپلىك ۋارقىراپ ۋە يـاكى كـۆرۈنمهس بىـر قورقۇنچلـۇق مهخلـۇق ۋە ئـاقىۋەتنى       
ئـانىالر  -مهن ئاتـا . تهسۋىرلهپ بېرىش ئارقىلىق بـالىالردا قورقـۇنچ پهيـدا قىلىمىـز    

ــارقىل  ــىش ئـــ ــلهن پاراڭلىشـــ ــۇدرىتىگه  بىـــ ــنىڭ قـــ ىق ئۇالرنىـــــڭ قۇرقۇتۇشـــ
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ئىشـىنىدىغانلىقىنى، ئۆيـدە دادىنىـڭ بالىالرغــا ئـانچه چىـراي ئاچمـاي، ســۈرلۈك،       
ســـاالپهتلىك ۋە قۇرقۇنچلـــۇق تۈســـته رول ئېلىشـــىنىڭ بـــالىالرنى باشقۇرۇشـــتا  

ھىـچ قانـداق پىرىنسـىپقا    . ئاالھىدە موھىملىقىنى تهكىتلهشكىنىنى ئاڭلىـدىم 
ــۇ ــار  كۆتۈرمىگهنــدىمۇ ب ــدىغان ئىككــى تهرەپ ب بىــرى . يهردە مهن قوبــۇل قىاللماي

ــىزلىك  ــرى ئىلمىيس ــاختىلىق، يهنه بى ــۇرۇش   . س ــل ت ــقىالرنى تاقابى ــچه باش مهن
ــانى دەپ    ــارلىق نىشـ ــانى ئهمهس ھهمكـ ــۈنۈنىشـ ــاختىلىق  چۈشـ ــداق سـ ش بۇنـ

يهنه بىـرى قورقۇتۇشـنىڭ تهربىيىـدە ئىجـابىي رولىنـى تېخـى       . قىلىشتىن ئهۋزەل
ــوق پهن ئىســپاتال ــان ي ــر   . پ چىقق ــز بى ــڭ قهلبىمى ــدەك بىزنى مهن باشــتا دېگهن

. نىـڭ شولىسـىدۇر  جهمىيهتمىجهزىمىـزدە ئهكىـس ئهتكىنـى    . ئهينهككه ئوخشايدۇ
كـــوچىالردىكى ژانـــدارمىالر، بىرونىـــۋىكالر، تهكشۈرۈشـــلهر بىـــزگه قورقۇنچنىـــڭ  
. باشقۇرۇشــتىكى رولــى ھهققىــدە دەرس بهرمهيۋاتىــدۇ دەپ كىــم جهزىــم قىالاليــدۇ 

ــى كېســىدۇ    ــۇنچ ئهقىلن ــدا قورق ــا . پىســخولوگىيه نوقتىســىدىن قارىغان قورقۇنچت
ئــــادەم ئىجــــادىي تهپهككــــۇر قىاللمايــــدۇ، پهقهت قولىــــدىن كېلىــــدىغىنى       

بــۇالرنى ئويالۋېتىــپ تۇرپــان . بولــۇدۇلگهن ھهرىكهتنــى قارىســىغا دوراش ۈتۈكۆرســ
ــڭ  ــېىلغان    -90ژورنىلىنى ــانىغا بس ــر س ــدىكى بى ــڭ ئاخىرى ــۇرالر «يىلالرنى ئۇيغ

ــايدۇ  ــا ئوخش ــى  »مايمۇنغ ــا كهچت ــگهن يازم ــڭ  . دې ــدارچىلىقالردا ئانىالرنى مىهمان
ــهن  « ــا بۇنـــداق بولىسـ ــداق بولىســـهن، ۋاي بـــۇنى قىلمـ ــا ئۇنـ  »ۋاي ئـــۇنى قىلمـ

ئــــالى مهكــــتهپ  . دېيىشــــىپ بالىلىرىنىــــڭ كهينىــــدە پهرۋانه بولۇشــــلىرى   
ىـڭ سـهپهرۋەرلىككه   ئىمتىهانىغا قاتناشقان بىر باال ئۈچـۈن پۈتـۈن ئـۇرۇق جهمهتن   

كېلىشى، بالىلىرىنى ئـالغىلى كهلـگهن ئاتـا ئانىالرنىـڭ مهكتهپلهرنىـڭ ئالدىـدا       
بۇنــداق قاتارغــا تىزىلىــپ كېتىــدىغانالرنىڭ (قاتارلىشــىپ تــۇرۇپ كېتىشــلىرى، 

ئىچىــدە قىزىــق يېــرى بالىســى خهنســۇچىدا ئوقۇيــدىغانالر مــۇتلهق كــۆپ، قــوش  
قاتـارلىقالر ئهنسـىزلىكنىڭ   … ، ) ۋەتتىللىق مهكتهپلهرنىڭ ئالـدى بهكـال خىلـ   

مهكـتهپلهردە پهرزەنتلىرىنىـڭ   . لهشكهنلىكىنىڭ ئىسپاتى بولمـاي نـېمه  جهمىيهت
ۋاتقـــــان دەرســـــلهرنى ئۇقالمايۋاتقانلىقىغـــــا، جىيهنىمـــــدەك ۈخهنســـــۇچه ئۆتۈل

ــڭ  ــدۇ «بالىالرنىــ ــانىم تىلاليــ ــيىن   »خــ ــكۈرگهندىن كېــ ــالپ، چۈشــ دەپ يىغــ
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ــدىغان  ــدۇلىلالھ«دېيىلى ېيىشــنى ئۆگهنمهســلىكىگه ، مۇســىبهتلىك  د »ئهلههم
بولغـــان ئۇيغـــۇر ئايــــال ئوقۇتقۇچىنىـــڭ ســــىنىپتا يـــاغلىق ئارتىشــــىنىڭمۇ     
چهكلىنىشىگه، تۇتۇش بۇيرۇقىدىن باشـقا سـوتنىڭ ھۆكۈمنامىسـى، دوختۇرنىـڭ     
دىئـاگنۇزى، ھۆكۈمهتنىـڭ ئۇقتۇرۇشـنامىلىرى خهنسـۇچه بىـر خهت بىلمهيــدىغان      

شـىگه ئۈنسـىز سـۈكۈت قىلىشـالر تهھـدىت ۋە      ۈلۈۈزئاۋام ئۇيغۇرغـا خهنسـۇچه يهتك  
. قورقۇنچنىڭ باشقۇرۇشتىكى غـايهت زور نهتىجىسـىنى نامـايىش قىلىـپ تـۇراتتى     

ــاللىقتىكى      ــېلىپ ئىهتىم ــمه س ــۇپ، ۋەھى ــىنى قورقۇت ــدىن بىرس ــزىم يالغان قى
بۇنـداق دېگهنلىـك   . زەخمهت، زەربه ۋە زىيانـدىن ساقلىنىشـنى تېخـى ئۆگهنمهپتـۇ    

مهن . غـــانلىقىنى چۈشـــهندۈرمهيدۇ، ئهلـــۋەتتهبولۇدۇق شـــۇنداق ئۇنىـــڭ داۋاملىـــ
ــالغىنىنى     ــپ قـ ــلىرىدىن پهرقلىنىـ ــڭ قۇرداشـ ــلهردە قىزىمنىـ ــارقى جهھهتـ يۇقـ
ــى       ــاكى قىزىمنـ ــىكهن، يـ ــدەك بولسـ ــلىرىنى قىزىمـ ــا قۇرداشـ ــدىم ئهممـ بايقىـ

نـېمه دېسـهم، بـۇالر مېنىـڭ قولۇمـدىن      . قۇرداشلىرىدەك بولمىسىكهن دېمهيمهن
مهيلى نېمه ئامال قىـالي قىـزىم ئۇيغـۇر قورققانـدىن     . شالر ئهمهسكېلىدىغان ئى

ــدىن      ــايدۇ، نهپرەتلهنگهنـ ــىغاندىن قاقشـ ــۆيىدۇ، قاقشـ ــۆيگهننى سـ ــدۇ، سـ قورقىـ
ئهگهر بۇنــداق بولمىســا مهن . ھهم مهنمــۇ شــۇنى ئۈمىــد قىلىــمهن. نهپرەتلىنىــدۇ

  .يدۇبىلهن تۇيغۇ ئورتاقلىقىغا ئىگه بواللمايدۇ، قىسقىسى ئۇيغۇر بواللما
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ــاپ           ــويىچه كىت ــادىتىمىز ب ــا ئ ــيىن قىزىمغ ــدىن كې ــپ كهلگهن ــگه قايتى ۋەتهن

قىزىــــق يېــــرى، قىــــزىم ياۋرۇپـــــالىق    . ئوقــــۇپ بېرىشــــنى داۋام قىلــــدۇق   
كۆچمهنلهرنىـــڭ دۆلىتـــى بولغـــان ئامېرىكىـــدا ئـــاڭالپمۇ باقمىغـــان ياۋرۇپـــا       

. ېلىــپ ئــاڭالپ مهپتــۇن بولــۇپ كهتتــىكىالسســىك چــۆچهكلىرىنى قهشــقهرگه ك
بىزدىكى بالىالرنى قىزىقتۇرااليدىغان ئۇيغـۇرچه رەسـىملىك كىتـاپالر بىـر بولسـا      
ــۇ چۆچهكلىرىنىـــڭ تهرجىمىســـى، يهنه بىـــر بولســـا خهنســـۇچه نهشـــىر       خهنسـ

ــا چۆچهكلىرىنىــڭ تهرجىمىســى ئىــكهن  ئامېرىكىــدا قىزىمغــا . قىلىنغــان ياۋرۇپ
ېرەتتــۇق، ئۆيــدە بــارىمۇ شــۇ بولغاچقــا قىزىممــۇ  ئۇيغــۇر چــۆچهكلىرىنى ئوقــۇپ ب

ــلهن       ــىمىز بى ــپ قىزىقتۇرىش ــۇن چىقىرى ــڭ ئوي ــدە بىزنى ــىز، بهزى ــدە ئامالس بهزى
دەســـلهپته قىـــزىم ئۇيغـــۇرچىنى تاللىســـا ئۇيغـــۇرچه     . بېرىلىـــپ ئـــاڭاليتتى 

ــۇق    ــۇپ بېرىپت ــاپ ئۇق ــزچه كىت ــا ئېنگىلى ــى تاللىس ــۈنى  . ئېنگىلىزچىن ــر ك بى
شــۇندىن كېــيىن . ســۆزنى تهلهپپــۇز قىاللمــاي يۈرىــدۇدېــگهن  »ئۇيغــۇر«قارىســام 

ــدىغان بولغانىــدۇق   ــدىن . ئۇيغــۇرچىال چــۆچهك ئېيتىــپ بېرى قهشــقهرگه كهلگهن
بـاالم  . كېيىن قىزىمغـا ياۋرۇپـا چـۆچهكلىرىنى ئوقـۇپ بېرىشـكه مهجبـۇر بولـدۇق       

بىـز بـۇرۇن ئـۆگهتكهن    . ئۇزۇنغا قالمـاي ئـوتىمهن دېـگهن كارتۇنغـا خۇشـتار بولـدى      
منىڭ باتۇرلىقى، سـادىر پالۋاننىـڭ پاراسـىتى ھهققىـدىكى ھىكايىلهرنىـڭ      نۇزۇگۇ

دېگهنــدەك چــۆچهكلهر ئىگىلهشــكه  »قــار مهلىــكه«،  »دوڭگــۇ ئهپهنــدى«ئــورنىنى 
  .باشلىدى

الر بولۇپمــۇ بــالىالر كىتــاپئامېرىكىــدا چــوڭراق تــۈرلى مــالالر ماگىزىنلىرىــدا 
ھۆكـۈمهت ئـايرىم   . سـېتىالتتى  ھهتتا دوراخانىالردىمۇ كىتاپ. لىرى بوالتتىكىتاپ

ــالىالر    ــداق بـــ ــدۇ قانـــ ــلهغ ئاجرىتامـــ ــاپمهبـــ ــدىلىرى بهك ئهرزان كىتـــ . ئىـــ
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مهھهللىمىزدىكــى كۈتۈپخانىــدا بــالىالر بۆلۈمىــدىن بــالىالر خالىغــان كىتــاپالرنى 
بــالىالر بۆلۈمىــدە ئويۇنچــۇقالر، . تــالالپ ئــۆيىگه ئېلىــپ كېتىــپ ئوقۇســا بــوالتتى

بالىالركىتــاپ ئوقــۇپ زېرىككهنــدە تــوپ ۋە . ر بــوالتتىقونچــاقالر ۋە ھهرخىــل تــوپال
ــايتتى  ــۇق ئوينــ ــقا ئويۇنچــ ــتۈردۈم،   . باشــ ــۇالرنى سۈرۈشــ ــپ بــ ــگه كېلىــ ۋەتهنــ

نــاھىيىمىزدىكى ســېلىنغىنىغا تېخــى ئــون نهچــچه يىــل بولغــان كۈتۈپخانــا        
كىتاپخانــا كىچىــك بىــر بۇلۇڭــدىن  . چېقىلىپتــۇ، يېڭىســى ھــازىرغىچه پۈتمهپتــۇ 

مىڭـــدىن ئـــارتۇق ئۇيغـــۇر   300دېـــمهك . يلىشـــىپتۇدۇككانچـــاق ئېلىـــپ جا 
ــگهن گهپ     ــدى دېـ ــوق بولـ ــا يـ ــدە كۈتۈپخانـ ــر ناھىيىـ ــايدىغان بىـ ــا، . ياشـ تورخانـ

ــا   ــدىكى قىمارخانـ ــا نامىـ ــۇق ئويۇنچۇقخانـ ــانغا  …ئېلىكتىرونلـ ــارلىق ئىنسـ قاتـ
موھىـت شـۇ تۇرسـا بـالىالرنى     . دىغان سورۇنالر داغدام ئوچـۇق ۈتۈگۈچىركىنلىك ئ

ــگه ھ  ــداقمۇ ئىلىم ــپ    قان ــتار قىلى ــادىيهتكه خۇش ــنا، ئىج ــقا تهش ــكار، بايقاش هۋەس
  .بولۇدۇتهربىيىلىگىلى 

ۋەتهنـدە باالمغـا كىتـاپ ئوقـۇپ بېــرىش جهريانىـدا بىـر قـانچه نوقتـا كــۆزۈمگه         
. الر بالىالرغـا يېشـىغا نامۇناسـىپ ئىـددىيه يۈكلهيـدىكهن     كىتـاپ بىرى . چېلىقتى
دىكى نوقتىلىـق كىتـاپ   بهش يىللىـق پىـالن مهزگىلىـ   -11دۆلهتنىـڭ  «قولۇمدا 

ئۇلـۇغ يۇنـان ئـالمى     -دۇنيـاۋىي مهشـهۇر شهخسـلهر مهجمۇئهسـى    «بولغـان   »تۈرى
ــد ــگهن  »ئارخىمىـ ــاپدېـ ــۇ كىتـ ــداق   كىتاپ. تۇرۇپتـ ــى مۇنـ ــى بېتـ ــڭ بىرىنجـ نىـ

تېخـــى ئىپتىـــدائىي  جهمىيىتـــىيىلـــالر ئىلگىـــرى ياۋرۇپـــا  2000 «باشـــالنغان 
نىــڭ  ›يـاۋايى ئــادەملهر ‹لىرىمۇ باسـقۇچتا تۇرۇۋاتــاتتى، دۇنيانىـڭ باشــقا كـۆپ جــاي   

ــانى  ــدىماك ــر    . ئى ــاز بى ــارلىق ئ ــڭ شــهرقى قات ــۇرا دېڭىزنى ــۇ ۋە ئوتت پهقهت جۇڭگ
بــۇ .  »كه قهدەم قويغانىــدىجهمىــيهتقىســىم رايــۇنالرال قهدىمكــى مهدەنىيهتلىــك 

ــا مهنســۇپ،      ــى گرىتســىيه ياۋرۇپاغ ــان يهن ــا، چــۈنكى يۇن ــدىن خات ــانالر بىرىنجى باي
شــتۇرۇلغان ئارخىمىـــدنىڭ لهيلىــتىش كــۈچى قـــانۇنىنى    مهزكــۇر كىتاپتــا تونۇ  

باســقۇچىدا  »جهمىــيهتئىپتىــدائى «ئوتتۇرىغــا قــويغىنىال ياۋرۇپانىــڭ ئاتــالمىش 
نىــڭ بېشــىدا  كىتاپئارخىمىــدنى تونۇشــتۇرغان  . ئهمهســلىكىنى چۈشــهندۈرىدۇ 

ــوپرىقىنى كهمســىتىدىغان ئىبارىلهرنىــڭ قولل  جهمىيىتــىئۇنىــڭ  شــى ۇلۇنۇۋە ت
 جهمىــيهتتــا دېــيىلگهن ئىپتىــدائىي  كىتاپ. لكىســىنى قىســتايدۇئادەمنىــڭ كۈ

دۇنيـادا ئىككـى مىـڭ    . ياۋرۇپـالىق ئوتتۇرىغـا قويغـان   -دېگهن ئۇقۇمنىمـۇ مـاركس  
ئوتتــۇرا ئاســىيا ۋە شــىمالى (يىــل بــۇرۇن جۇڭگــۇدىن باشــقا يۇنــان، ئىــران، تــۇران  
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ــرى  ــۈرك خهلقلىـ ــىيادىكى تـ ــارلىق   )ئاسـ ــىر قاتـ ــابىلۇن، مىسـ ــتان، بـ ، ھىندىسـ
قهدىمكـــى مهدەنىـــيهت مهركهزلىـــرى تۇرســـا كـــۆزىنى يۇمـــۇۋېلىپال باشـــقىالرنى  
ــه       ــقا نهرس ــتىن باش ــلهن زەھهرلهش ــم بى ــا بىلى ــهبىيلهرنى خات ــىندۇرۇش س كهمس

ــۋاتقىنى مىللهتچىلىــك  . ئهمهس ــۇ يهردە ئاســتىرىتتىن تهرغىــپ قىلىنى ــى . ب يهن
تلىـك خهلـق   دۇنيادا جۇڭگۇ ئهڭ بۇرۇن مهدەنىـيهت دەۋرىـگه كىـرگهن، ئهڭ مهرىپه   

ــۇقالر  ــازاالر…ئىـــدىئهزەلـــدىن جۇڭگۇلـ ــان  . ۋاھاكـ ــاال بۇچـــۇق چىققـ ــاۋادى چـ سـ
ــانالر      ــك ئىنس ــى، مېهىرلى ــئهت دۇنياس ــارەڭ تهبى ــۆدەكلهرگه رەڭگ ــىگ ، جهمىيىت

ســېهىرلىك غايىــپ مهۋجــۇدات ھهققىــدە تهلىــم بهرمهي نهدە مېــزى چۇۋۇلــۇپ       
ۈرمهكچى اشـىزىمنىڭ مهپكۇرىسـىنى سـىڭد   ف—كهتكهن ئاشـقۇن مىللهتچىلىـك  

ــدۇر  ــددىيه زوراۋانلىقىـ ــۇش ئىـ ــالىالر  . بولـ ــۇرچه بـ ــرى ئۇيغـ ــدا كىتاپيهنه بىـ لىرىـ
ــۆپ     ــۈملىلهر كــ ــۆرەلمه جــ ــۆزلهر، ســ ــىز ســ ــىغا ئۇيغۇنســ ــڭ يېشــ گۆدەكلهرنىــ

ــلىتىلىدىكهن ــالىالر  . ئىشـ ــارقى بـ ــىلهن يۇقـ ــدىكى كىتاپمهسـ ــدائىي «ىـ ئىپتىـ
ــيهت ــك «، »جهمى ــيهتمهدەنىيهتلى ــىنه   »جهمى ــالىالر چۈش ــى ب . لمهيدۇدېگهنلهرن

ئۇنىڭ ئۈستىگه يۇقـارقى جۈملىمـۇ پايتىمىـدەك ئـۇزۇن بولـۇپ ئـاخىرىنى ئوقـۇپ        
مهن تـۆرت ياشـلىق بىـر    . بېرىپ بولغىچه بـالىمىز بېشـىنى ئۇنتـۇپ قالىـدىكهن    

. دېـگهن سـۆزنى چۈشـىنهلمىگهنلىكىگه شـاھىد بولـدۇم      »ئېزىپ قاپتۇ«بالىنىڭ 
ــات دەر   ــىنىپقا ئهدەبىيـ ــرىبه سـ ــق تهجـ ــوش تىللىـ ــڭ قـ ــان  مېنىـ ــى بېرىۋاتقـ سـ

ــدا ئــــۈچتهن بىرىنــــى    ــر ســــائهتنىڭ كامىــ دوســــتۇمنىڭ دېيىشــــىچه ئــــۇ بىــ
ــدىكهن     ــكه ســهرپ قىلى ــى ســۆزلهرنى چۈشهندۈرۈش ــتتىكى يېڭ بۇنــداق . تېكىس

بولۇشــــىنىڭ ســــهۋەبى ئۇيغــــۇر بالىالرنىــــڭ قــــانچه ياشــــتا قانچىلىــــك ســــۆز 
ــا    ــات بولمىغاچقـ ــدىكى تهتقىقـ ــدىغانلىقى ھهققىـ ــاپئىگىلهيـ ــۈزگهن ۋە  كىتـ تـ

شـۇڭا بـالىالر ئۈچـۈن تـۈزۈلگهن كىتـاپالردا بـالىالر       . رجىمه قىلغاندا ئۆلچهم يوقته
. دۇۇلــۇقوللۇن رچۈشــۈنۈدىغان ســۆزلهر ئهمهس ئــاپتۇر مۇۋاپىــق دەپ قارىغــان ســۆزله

قولۇڭـدىكى  «ك ئېلىپـبه  ۈمهسىلهن، قارلۇق شىركىتى بازارغا سـالغان كۆرۈنۈشـل  
ــ    ــۇالر ب ــن، ئ ــا بهرگى ــاپنى ئۇالرغ ــك كىت ــڭ   ھېكمهتلى ــلهن كائىناتنى ــاپ بى ۇ كىت

ئېنىقكــى، ســاۋات چىقىــرىش يېشــىدىكى . دەپ باشــلىنىدۇ» !ســىرىنى ئاچســۇن
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ــالىالر  ــېكمهت«بـ ــات«، »ھـ ــىر«، » كائىنـ ــىنى  » سـ ــۆزلهرنىڭ مهنىسـ ــگهن سـ دېـ
  .چۈشهنمهيدۇ

لىرى ئۇالرنىـــڭ مهدەنىـــيهت ئهنئهنىســـىگه   كىتـــاپئۈچىنجىســـى بـــالىالر  
ــالىالر . ماسالشــمايدىكهن ــارلىق  لىرى تهكىتــاپب ــۈركىيه قات ــدا ت رجىــمه قىلىنغان

لىرى تهرجىـمه قىلىنمىغاچقـا بهزى   كىتـاپ مهدەنىيهتته بىزگه تۇققـان ئهللهرنىـڭ   
ــا ــالىلىرىنى  -ئات ــڭ ب ــۈككه   كىتاپئانىالرنى ــى كۆپ ــش ئارزۇس ــمهن قىلى ــا ھېرىس ق

قـا  كىتاپدېـگهن   »سـېهىرلىك چىـراق  «بىـر كـۈنى بىـر بـاال     . ئايالنغىلى تۇرۇپتـۇ 
ــرىم ي ــڭ رەســىمىنى  ســىزىلغان يې ــاچ ئايالنى ــدى كۆرســۈتۈپالىڭ ــاپ. قال نى كىت

ــۇ ئىشــنى   . قولىــدىن دەرھــال ئېلىــپ يىغىــۋەتتىم  ئهتىســى دىقــقهت قىلســام ب
ته جهمىيهتـ ئۇنـداق يالىڭـاچ كىـيىملىكلهر بـار     . دوستىغا دەپ كۈلۈپ كېتىۋاتىدۇ

دە چـــوڭ جهمىيىتىـــبـــۇ ئىـــش بالىالرغـــا غهلىـــته تۇيۇلمىغـــان بىـــلهن ئۇيغـــۇر  
ھهم قوبــۇل قىلماســلىق ھوقــۇقى    . بــاال بــۇنى قوبــۇل قىاللمايــدۇ     بولۇۋاتقــان 

لىرى دەپ نهشـىر قىلىنغـان   كىتـاپ ئۈچىنجى بىر تهرەپ، بـالىالر  . شى كېرەكۇبول
لىرىنىـڭ مهزمـۇنى بالىالرغـا پهقهت ئۇيغــۇن    كىتاپبىـر قىسـىم ئۇيغـۇرچه بـالىالر     

ىلــدۇرغان لىرىنى نهشــىر قكىتــاپئاتــايىن پــۇل خهجــلهپ بــالىالر . كهلمهيــدىكهن
ى كىتـاپ قېرىنداشلىرىمىز چوڭالرغا خاس مهزمۇنغا رەسىم كىرىشـتۈرۈپال بـالىالر   

مهســـىلهن، بىلقـــۇت شـــىركىتى ئىشـــلهپ بازارغـــا ســـالغان  .دەپ بازارغـــا ســـاپتۇ
دېــگهن يۈرۈشــلۈك كىتــاپنى بــالىالر    » مهشــهۇر شهخســلهر ھهققىــدە ھىكــايه   «

نهشـــرى دېـــگهن  كىتـــاپى دېگهنـــدىن كـــۆرە، چـــوڭالر كىتاپىنىـــڭ رەســـىملىك 
  .تۈزۈككهن

 ���&�8	»Y�TC�S« �;��S 9�����.�6  
ــۇن     ــمه نهرســىنىڭ ئوي ــدا ھهم ــڭ باشــالنغۇچ ۋە يهســلى مائارىپى ئامېرىكىنى

 -دىغــــانلىقى ئاتــــائۈگۈتۈلۈتهرىقىســــىدە بــــالىالرنى قىزىقتــــۇرۇش ئــــارقىلىق 
ر بۇنىڭغــا مىسـال ســۈپىتىدە ئامېرىكىـدىكى بــالىال  . ئـانىالرنى ھهيــران قالـدۇردى  

تىن باشــقا ئويۇچۇقالرنىــڭ بولۇشــىنى سۆھبهتداشــلىرىم  كىتــاپكۈتۈپخانىســىدا 
ئـۇالرچه كۈتۈپخـانىالردا ئويۇنچـۇق بولسـا بـالىالر دىققىتىنـى       . قوبۇل قىاللمىـدى 

ئۇالرنىـڭ چۈشهنچىسـىدە كىتـاپ ئوقـۇش بىـلهن      . يىغىپ كىتـاپ ئوقۇمايـدىكهن  
ياشــالرغىچه  13لىالرنىــڭ ئۇالرغــا با. ئوينــاش پۈتــۈنلهي قــارىمۇ قارشــى ئۇقــۇمكهن

ــى     ــق ئىكهنلىكىنــــ ــۇرىيهت ۋە موھىملىــــ ــيهت، مهجبــــ ــڭ زۆرۈرىــــ نېمىنىــــ
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ئاڭقىرالمايدىغانلىقىنى، بۇ مهزگىلدە بالىالرنىـڭ ھهمـمه نهرسـىنى قىزىقـارلىق     
كه ئۈگۈنۈشــتۇيۇلغاچقــا، ئوينىيالىغاچقــا، ســهزگۈ ئهزالىرىنــى غىــدىقلىيالىغاچقا  

مهن ئۇنـداق دېــگهن بىـلهن مهكتهپــته    .كىرىشـهلهيدىغانلىقىنى سـۆزلهپ بهردىــم  
-ئاســاس قىلىنغاچقــا ئاتــا ئۈگۈتــۈشقورقۇتــۇش، ئالــداش، مهجبــۇرالش ئــارقىلىق 

ــدۇ  ــدەك قىلىـ ــىپ قالغانـ ــۇنىڭغا ماسلىشـ ــانىالرمۇ شـ ــ. ئـ ــڭ ئۈگۈتۈشـ ته بالىنىـ
قىزىقىشــىنى، ئارزۇســىنى، مىجهزىنــى ئاســاس قىلىــش دېگهنــدەك گهپــلهر پهقهت  

بالىالرغــا ئوينۇتــۇش ئــارقىلىقمۇ ئــۆگهتكىلى     .دېــيىلگهن يهردىــال قالىــدىكهن  
ــدىكهن    بولۇدۇ ــا ياقماي ــازا قۇالقق ــالر ت ــدىكى تهشهببۇس ــانلىقى ھهققى ــڭ . غ بىزنى

بـالىمىز شـهنبه يهكشـهنبه كـۈنلىرى     «كۇرۇسقا بـالىلىرىنى ئهكىلىـپ بهرگهنـلهر    
ئوينـــاپ، بىكـــارچىلىقتىن بۇزۇلـــۇپ كېتىـــدىكهن، شـــۇڭا ســـىلىدىن بىرنهرســـه 

ــۇن ــدۇ دېگه »ئۆگهنس ــم تهكرارالي ــى دائى ــېمه   . نلهرن ــدۇ، ن ــا بۇزۇالم ــالىالر ئوينىس ب
ئوينىســا بهكــرەك بۇزۇلىــدۇ، ئۇنــداقتا بــالىالر نــېمه ئوينــاش كېــرەك يــاكى پهقهت  

-ئاتــا . ئوينماســلىقى كېرەكمــۇ دېگهنــلهر توغرىــدا ئېنىــق چۈشــهنچه ئــازكهن      
ــ     ــرى مهھهللى ــهۋەپ بى ــىدىكى س ــدىن زېرىكىش ــڭ ئويۇنى ــڭ بالىالرنى دە ئانىالرنى

ته بالىالرنىـڭ ئويـۇنلىرىنى   جهمىيهتـ بالىالرنىڭ ئوينىشىغا ماس يهر ۋە ئهسـلهھه،  
ــرەك    ــا كې ــانلىقى بولس ــان بولمىغ ــدىغان ئورگ ــلىدىن  . يېتهكلهي ــرى يهس يهنه بى

ق توختىمــاي بېســىم ۇلــۇتوغر ئۈگۈنــۈشتارتىــپ مهكــتهپلهرگىچه بالىالرغــا نــېمه 
ق ئوينـاش ھهققىـدە تهلىـم    ، قانـدا ئۈگۈنـۈش قىلىپ ۋەز ئېيتقـان بىـلهن قانـداق    

بهرمىگهچـــكه بـــالىالر ئاتـــا ئـــانىالرنى رازى قىلىـــدىغان، ســـاغالم ئويـــۇنالرنى       
بـالىالر بىكارچىلىقتـا،   «كىشـىلهرنىڭ  . ئوينىيالمايۋاتقانلىقىدىن بولسـا كېـرەك  

تىن نۇســقا ئالغــان جهمىيهتــدەپ قارىشــىدا ئۇالرنىــڭ  »ئوينــاپ بۇزۇلــۇپ كېتىــدۇ
  .رول ئويناۋاتقان بولۇشى مۇمكىن چوڭالرغا خاس تهجرىبىسىمۇ

ــورۇن    ــوۋايالردىن بىـــرى ئۇيغۇرالرنىـــڭ ھـ ــۈنى مهھهللىمىزدىكـــى بـ بىـــر كـ
ــداق بىــر    ــۇپ كېتىۋاتقانلىقىغــا مۇن  »پاكىــت«بولغاچقــا بىكــارچىلىقتىن بۇزۇل

ئۇالرنىـــڭ ئېيتىشـــچه ناھىيىمىزنىـــڭ گۇاڭـــدوڭلۇق شۇجىســـى  . كهلتۈرۈشـــتى
ئامېرىكىــدا . يهرلىرىنــى كهزگهنمىــشدۇنيانىــڭ جىـق  . ئامېرىكىـدا ئوقۇغــانمىش 
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بــۇ . شــۇڭا ئامېرىكــا تهرەققىــي قىلغــانمىش. كــوچىالردا بىكــار ئــادەملهر يــوقمىش
ــۈنلىرى    ــهنبه كـ ــهنبه، يهكشـ ــيىن شـ ــدىن كېـ ــاھىيىمىزگه كهلگهنـ ــېكىرتار نـ سـ

ئۇيغـۇرالرنى كـۆرۈپ ئۇيغۇرالرنىـڭ تهرەققىـي      »بىكـارچى «كوچىالرغا چىقىۋالغـان  
مهن كـــۆرگهن مىللهتـــلهر ئىچىـــدە   «قـــانمىش ۋە قىلماســـلىق ســـهۋەبىنى تاپ 

ــورۇنكهن  ــۇرالر ئهڭ ھـ ــش »ئۇيغـ ــهنبه   . دېگهنمىـ ــهنبه يهكشـ ــلهن شـ ــۇنىڭ بىـ شـ
مهن ئـۇ گهپلهرنــى  . كۈنلىرىمـۇ دەم ئالماسـلىق ھهققىـدە پهرمـان چۈشـۈرگهنمىش     

مېنىــڭ ھهيــرانلىقىم ئاشــۇ گهپــلهرگه ئىشــىنىپ . دېگــۈچىگه ھهيــران قالمىــدىم
دەپ بېشــىنى ئىغاڭلىتىۋاتقــان بوۋايالرغــا    »ق يــوقزادى، بىــزدەك ھــورۇن خه «

لىــك ئۇيغــۇر ئهپسانىســى ئىللهت«ئۇالرغــا باشــقا گهپ قىلمىــدىم، پهقهت . تــۇتتى
ــدا ــگهن  »ئامېرىكىـ ــدىكى ماقالهدېـ ــهھهرچى  «مـ ــىدىكى سـ ــۇلمانالر دۇنياسـ مۇسـ

زادى «قىزىـق يېـرى ئـۇالر گېپىمنـى     . دېگهن مهزمۇننى سۆزلهپ بهردىم »مىللهت
ــ  ئــۇالر گۇاڭــدوڭلۇق  . دەپ تهستىقالشــمىدى »چان مىلــلهت يــوق بىــزدەك ئىش

ــا     ــۇق باھـ ــدە نوپۇزلـ ــۇرالر ھهققىـ ــا، ئۇيغـ ــدا ئوقۇغانلىقىغـ ــۇجىنىڭ ئامېرىكىـ شـ
گۇاڭــدوڭلۇق شــۇجى ۋە مهن  . ئىــدىبېرەلهيــدىغانلىقىغا ئىشىنىشــكه مايىــل   
ــا  ــار  -بىــلهن سۆھبهتلهشــكهن بىــر قىســىم ئات . ئىــدىئــانىالردا بىــر ئورتــاقلىق ب

ــنى   ئىككىل ــار قويۇشــ ــوبىكتىنى بىكــ ــى ئــ ــقۇرغۇچى، ئىككىلىســ ــى باشــ ىســ
ــى    ــىرەيدۇ، ئىككىلىســ ــدىن خهۋپســ ــڭ بىكارچىلىقىــ ــدۇ، ئوبىكتىنىــ خالىمايــ

ــڭ ئهرك غـــــانلىقىنى ئىتىـــــراپ قىلمايـــــدۇ،   بولۇدۇخاھىشـــــى -ئوبىكتىنىـــ
ئىككىلىســى ئــۆزىنى قۇتقــازغۇچى، تــوغرا يولغــا باشــلىغۇچى ئــوبىكتىنى بولســا 

ۇتقازمىسـا ئېزىـپ كېتىـدىغان مهخلـۇق دەپ قارايـدۇ،      ھىچ نـېمه بىلمهيـدىغان ق  
ئىككىلىسى ئوبىكتىنىڭ ھورۇنلىقىغا ئىشـىنىدۇ، ئىككىلىسـى باشقۇرۇشـتا يـا     

بۇ ئىككـى تهرەپنىـڭ ئورتـاقلىقى قانـداق     . پهنگه ئىشهنمهيدۇ يا قانۇنغا تايانمايدۇ
  .شهكىللهنگهن، كىم كىمگه ئۆگهتكهن بۇ ماڭا نامهلۇم
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ۋەتهنــدە . بــاالم تــۆرت يېــرىم ياشــتىن ئاشــقاندا ۋەتهنــگه قايتىــپ كهلگهنىــدى
بـالىالردەك ئـۆزى پـۇل خهجلهشـنى      قـۇرداش ئۇنىڭ شۇنچه ياشـقا كىرىپمـۇ باشـقا    
ياشــتىن كىچىكلهرنىــڭ   13ئامېرىكىــدا . ئۇقماســلىقى ھهيرانلىــق قوزغىــدى  

ېــرەك سېتىۋېلىشـــى قانۇنســـىز  مۇســتهقىل بىـــر يهرلهرگه چىقىشــى، نهرســـه ك  
ــدا    . ھىســاپلىنىدۇ ــا ئانىســى بولمىغــان ئهھۋال شــۇ ســهۋەپتىن بولســا كېــرەك ئات

ــه     ــداق نهرســ ــىلهرنى ئهمهس ھهرقانــ ــىپ نهرســ ــىغا نامۇناســ ــڭ يېشــ بالىالرنىــ
مهن ۋەتهنگه قايتقاندىن كېـيىن بىـر كـۈنى بىـر     . سېتىۋېلىشى مۇمكىن ئهمهس

ــا   ــدە ئـ ــڭ مهن ئۆمرۈمـ ــدا باالمنىـ ــنه تويـ ــۇچه  خهتـ ــر خهنسـ ــان بىـ ڭالپمۇ باقمىغـ
دەرھـــال قىزىمغـــا . ماركىـــدىكى مۇزقايمـــاقنى يهۋاتقانلىقىغـــا كـــۆزۈم چۈشـــتى 

ــاراملىقىنى ئـــاڭالتتىم    ــان نهرســـىنىڭ ھـ ــزىم . يهۋاتقـ بـــۇ يهردىكـــى دادا،  «قىـ
شـۇالر يىگهننـى يىسـهممۇ    . يهپ بولۇپ ناماز ئوقـۇدى . ئاپىالرنىڭ ھهممىسى يىدى

سـهن  . يـاق بـاالم، ئـۇالر بىلـمهي يهپتـۇ     «. بىلـدۈردى  دەپ ئىتىراز »ھاالل بولمامدۇ
شـۇندىن كېـيىن   . دېسـهم ئـۆمچهرەپ تـۇرۇپ ئـاران تاشـلىۋەتتى      »يىسهڭ بولمايدۇ

  .بالىالرنىڭ يىمهكلىكىگه دىققهت قىلىدىغان بولدۇم
ــىغا     ــۇپ زاۋۇت ئادرىســـ ــۇ قهدەر ئهرزان بولـــ ــرى شـــ ــالىالر يىمهكلىكلىـــ بـــ

هنگهنلىكى يېزىلغـان، ھهتتـا بهزىلىرىـدە    ئىچكىرىدىكى قايسى بىر زاۋۇتتـا ئىشـل  
بۇنــداق يىمهكلىكلهرنىــڭ بهزىســىگه ھهتتــا . ھىــچ بىــر زاۋۇتنىــڭ ئادرىســى يــوق

مهن ئىچكىرىـدە شـۇنچه   . دەپ خهت يېزىپمـۇ ئۈلگۈرۈپتـۇ   »مۇسۇلمانچه«ئۇيغۇرچه 
ــمه     ــاركىلىرى ھهمــ ــك مــ ــۇچه يىمهكلىــ ــان خهنســ ــاڭالپمۇ باقمىغــ ــۇرۇپ ئــ تــ

ھېلىقــــى گۆشــــتىن باشــــقا يىيىلىۋاتقــــان، . مــــاگىزىنالردىن تېپىلىــــدىكهن
سېتىلىۋاتقان نهرسىنىڭ ھاالل يـاكى ئهمهسـلىكىگه يـا ئـالغۇچى قارىمايـدىكهن،      
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بىـر كـۈنى بىـر باشـالنغۇچنىڭ يېنىـدىن ئۆتـۈپ       . يا ساتقۇچى ئهسكهرتمهيدىكهن
بــالىالر رىشــاتكىنىڭ يوچىقىــدىن مــاگىزىنچى ئايىســى ســۇنۇپ بهرگهن  . قالــدىم

لهرنــى يىيىشــكه »يىمهكلىــك«تىــيىن يــۇقىرى بىــر ســوملۇق تــۆۋىنى يىگىــرمه 
تهكشۈرۈشــۈمچه قهشــقهر، ئارتۇچنىــڭ يېزىلىرىغــا قهدەر ئومۇالشــقان بــۇ . باشــالپتۇ

ئهخـــــلهت يىمهكلىكلهرنـــــى تۈگۈتۈشـــــنىڭ تهســـــلىكى مېنـــــى بهكمـــــۇ      
  .ئۈمىتسزىلهندۈردى

قهشقهر ئىككىنچى باشالنغۇچنىڭ ئالدىـدا ئهخـلهت يىمهكلىـك سـاتىدىغان     
دەپ ســورۇغان   »بۇنــداق ھــارام يىمهكلىكنــى ساتســىڭىز بوالمــدۇ؟     «ۇرغــا  ئۇيغ

. دىبېرىلــ دەپ جاۋاپــل »نى تېپىــپ يهۋەرســىلهلســىلى ھــاال«قا ئىــنىم كۈرشــات
ــاتىرە ســارىيىنىڭ        ــى ئهپهنــدى خ ــدە، مهمتىل ــامهت دېــگهن يېرى ــڭ بۇي ئارتۇچنى

ــاالم قولۇڭــدىكى ھــارام، چ «يېنىــدا ئهخــلهت يىمهكلىــك يهۋاتقــان بالىغــا   وشــقا ب
دەپ يالۋۇرغانـدەك تهلهپپـۇزدا    »گۆشىدىنمۇ مهيـنهت نهرسـه يېمىسـهڭ بولماسـمۇ؟    

بىزنىـڭ بـالىالر   . نى تاشـالتقۇزالمىدىم »ئاچچىق«نهسىههت قىلىپمۇ قولىدىكى 
ئېنگىلىــــز تىلــــى ســــىنىپىمىزدىمۇ ئوقۇغــــۇچىالر كهتكهنــــدىن كېــــيىن      

ــڭ ــك« تارتمىالرنى ــى  »يىمهكلى ــۇپ كهتكهنلىكىن ــا تول ــۆرىمهن ئورالمىلىرىغ . ك
ــاقتىم، ئازايــدى، لــېكىن تۈگ   . مىــدىۈقــاتتىق يۇمشــاق ۋاســتىالرنى قوللۇنــۇپ ب

ۇ ۇپـــــكـــــوچىالردا مهنبهســـــى ســـــورالماي يىيىلىۋاتقـــــان خېمىـــــر كـــــاۋاپ، د
ــاۋاپ ــا   …ك ــان ئات ــىپ يهۋاتق ــارلىقالرنى تالىش ــاي    -قات ــۇ ئايرىم ــاراپ ب ــا ق ئانىالرغ

بـاالمنى ئۆيـدىغۇ   . ىميىيىش كهلكۈنى ئالدىدا ئۆزەمنى تولىمۇ ئاجىز ھىـس قىلـد  
كـۆپىنچه  . دە-چىڭ تۇتارمهن، لېكىن دائىم كهينىدىن يـۈرۈپ بـولغىلى بولمايـدۇ   

  .بالىالر يهۋاتقان نهرسىلهرنى مهن يىمه دېگهنگه باالم يىمهي قاالمدۇ
ــڭ     ــدۈرىۋاتقىنى بالىالرنىـــ ــلهرگه كۆنـــ ــلهت يىمهكلىكـــ ــالىالرنى ئهخـــ بـــ

ــى، تىجارەتچ   ــڭ بىپهرۋالىق ــلىكى، چوڭالرنى ــقىنى   بىلمهس ــدىن باش ــڭ پۇل ىلهرنى
تونۇماســـلىقى، جهمىيهتـــته ســـۈپهت نازارەتچىلىـــك ۋە ســـهھىيه تارماقلىرىنىـــڭ  

بۇنـدىن باشـقا يهنه بىـر سـهۋەب كىچىـك بالىغـا       . چىرىكلىكى ئاساسلىق سـهۋەپ 
پـــۇل تۇتقـــۇزۇش ئـــادىتى ۋە ئاتـــا ئـــانىالردىكى نـــامۇۋاپىق گـــۆللهش، نابـــاپ        

ــاتتۇر  ــا مۇكاپ ــالىق ۋە خات ــالىلىرىنى   ئۇيغــۇ. مېهرىب ــانىالر ب ــا ئ ــدە ئات ر جهمىيىتى



 
 

405 
 

يىغىــــدىن پهس قىلىــــش، دېگهنلىــــرىگه كۆنــــدۈرۈش قاتــــارلىق ئهڭ ئــــاددىي 
مگه قارىغانــدا ئاتــا ئــانىالر   ۈشــ ۈتۈكۆز. ئىشــالردىمۇ پــۇلنى ۋاســته قىلىــدىكهن   

بــالىلىرى يهســلىگه بــارغىلى ئۇنىمىســا، تاپشــۇرۇقىنى ۋاقتىــدا ئىشلىمىســه،       
ئۇالرنىــڭ . ه دەرھــال پــۇل بىــلهن جۆندەيــدىكهندەرس نهتىجىســى چۈشــۈپ كهتســ

ــال   ــىز ماقـ ــدىكى ئهڭ سۈپهتسـ ــۇن   «ئاغزىـ ــۇدا ئۇرسـ ــى، خـ ــاال ياخشـ ــقا بـ ئالداشـ
ــنى ــكهن »قاقۋاشـ ــق   . ئىـ ــرمه تىيىنلىـ ــان يىگىـ ــالىالر يهۋاتقـ ــى «بـ ــال مېنـ  »ئـ

ماركىلىق سېغىز، يهنه قانـداقتۇر بىـر مـاركىالردىكى ئهخلهتـلهر ئاتـا ئانىسـىدىن       
مهن بۇنــداق . الغــان بالىالرنىــڭ دائىملىــق تاللىشــىكهنقهغىــش قىلىــپ پــۇل ئ

ــدىن باشــالپ    چــاغالردا ئامېرىكىلىقالرنىــڭ كىچىــك بالىالرغــا ئهقلىنــى بىلگهن
  .بېرىلىدىغان خهجلىك پۇلنى ئويالپ قالىمهن

ئامېرىكىــــدا بالىالرغــــا يېىشــــغا ماسالشــــتۇرۇلۇپ ھهر ئايــــدا بهلگىلىــــك 
ــدۇ   ــك بېرىلى ــداردىكى خهجلى ــانى . مىق ــا ئ ــدا   ئات ــر قېتىم ــۇنى بى ــالىلىرى ب الر ب

. خهجلىۋەتسىمۇ، يىل بويى يىغىپ چـوڭراق بىـر نهرسـه ئالسـىمۇ گهپ قىلمايـدۇ     
ئـانىالر مۇكاپـات قىلىـپ    -سـه ئالمـاقچى بولسـا ئاتـا    رئهگهر يىغىپ چوڭراق بىر نه

ــدۇ   ــۇپ بېرى ــۇل قوش ــۇل     . پ ــق پ ــدىن پىالنلى ــالىالر كىچىكى ــدا ب ــداق بولغان بۇن
ۇشنى، ئۆز پۇلىغـا ئـۆزى ئىـگه بولۇشـنى، مۇسـتهقىل      خهجلهشنى، تىجهشلىك بول

ــىنى ئ  ــابات قىلش ــدۇۈگۈھىس ــلهن    . نى ــۇل بى ــالىلىرىنى پ ــڭ ب ــا ئانىالرنى مهن ئات
ۋاتقىنىنى كۆرگۈنۈمـــدە باالمنىـــڭ قاراۋاتقىنىـــدىن خاتىرجهمســـىزلىنىپ لالوگــ 

قىزىممــۇ ھــازىر تاغــا ھاممىلىرىنىــڭ پــۇل بىــلهن مېهرىۋانلىــق       . كېــتىمهن
ــلىرى، ۈتۈكۆرس ــۈپ قالغىلىۋاتىـــدۇ   شـ ــلىرىگه كۆنـ ــۇق ئهركىلىتىشـ مهن . پۇللـ

يېشـــىغا مـــاس خهجلىـــك بهرگهن بىـــلهن باالمغـــا پـــۇل تۇتقـــۇزۇپ ئـــامراقلىق  
ئۇنىــڭ ئۈســتىگه قىزىمنىــڭ كىــم    . قىلىۋاتقانالرغــا بهرمه دېگىلــى بولمايــدۇ  

ــايمهن   ــپ بواللمــ ــالغىنىنى مهن بىلىــ ــېمه ئــ ــا نــ ــۇ ! دە-بهرگهن پۇلغــ بىزدىمــ
. كىگه ئوخشـايدىغان كـۆمهك دەيـدىغان نهرسـىمىز بولۇدۇغـان     ئامېرىكىلىقالرنىڭ

بـــۇ ئهنـــئهنىگه مهن ئاكـــا ســـىڭىللىرىمدىن بـــاال تهربىيىلهشـــته ۋارىســـلىق       
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  »ئهخـــلهت«بـــۇالرنى خىيـــال قىلىـــپ قىزىمنـــى    . قىلغـــانالرنى كۆرمىـــدىم 
يىيىشــتىن توســاش ئۈچــۈن ئۇنىڭغــا پــۇل تىــجهپ ئــۆزى ئــارزۇ قىلغــان نهرســىنى 

ــنى ئ ــۈئېلىش ــدىمتهيمۈگ ــپ    . ىكىن دې ــۆمهك قىلى ــا ك ــلهن قىزىمغ ــۇنىڭ بى ش
ــدىم   ــۇدەك دەپ قالـ ــام بولغـ ــنى ئويالشسـ ــالىالرنى . بېرىشـ ــلهت«گهرچه بـ  »ئهخـ

ــت ــل  يىيىشـــ ــىنىڭ ئهخـــ ــان ھالقىســـ ــنىڭ جـــ ــاتقۇچى ۋە هىن توسۇشـــ ت ســـ
. ئىشـلىگۈچىنى يىغىشــتۇرۇش ئىكهنلىكىنــى بىلســهممۇ بۇنىڭغــا چارەســىزمهن 

ۆمىن پۇقرانىـڭ ۋەزىپىسـى بولغاچقـا بـۇ     شۇڭا ھهممه نهرسىدىن پهخهس بولۇش م
 .ئىشتىمۇ ئۆزەم چارە قىلمىسام باالمنىڭ روھى بۇلغۇنۇپ كهتمىسۇن
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بىـــز . قىزىمنىــڭ تهييارلىققـــا يېشــى توشـــمىغاچقا يهســلىگه بهرگهنتـــۇق   

. تۇرغــان كــانزاس شــىتاتىدا يهســلى ھهقلىــق تهييــارلىق مهكــتهپ ھهقســىزكهن  
ــزىم ــدىمىزغىچه    قىـ ــىك ئالـ ــيىن ئىشـ ــدىن كېـ ــتهپكه چىققانـ ــارلىق مهكـ تهييـ

ــۇرۇپ ھهركــۈنى مهكــتهپكه     كېلىــدىغان مهكتهپنىــڭ ھهقســىز ئاپتۇبۇســىغا ئولت
دەرس ئارىلىقىدا بېرىلىدىغان تاتلىق تـۈرۈم، مىـۋە چىـۋە ۋە چۈشـلۈك     . بارىدىكهن

ــىزكهن  ــاق ھهقس ــدىكهن  . تام ــيىن ئالى ــتهپكه بهش ياشــتىن كې ــارلىق مهك  .تهيي
. ئىـدى قىزىمنىڭ سېرىق رەڭلىـك مهكـتهپ ئاپتۇبوسـىغا بهكمـۇ چىققۇسـى بـار       

دادا، مهن كـــېلهر يىلـــى ئاشـــۇ ئاپتۇبۇســـقا «ھهر قېـــتىم ئاپتۇبۇســـنى كۆرگهنـــدە 
  .دەپ سايراپ كېتهتتى »؟چىقىپ مهكتهپكه بارىمهن، ھه

ــدىغان    يهســلىدە بىــر يىــل تۇرغانــدىن كېــيىن قىزىمنىــڭ ئوقــۇش پۈتكۈزى
بىر جۈمه كـۈنى يهسـلىدىن ئوقـۇش پۈتكـۈزۈش مۇراسـىمى      . الدىۋاقتى كېلىپ ق

مېنىڭ ئـۇ كـۈنى دەرسـىم بولغاچقـا ئايـالىم بېرىـپ       . غانلىقىنى ئۇقتۇردىبولۇدۇ
ئـانىلىرى تهكلىـپ قىلىنغـان    -يهسلى پۈتكۈزگهن ھهممه بالىالرنىڭ ئاتا. كهلدى

ھهرخىـــل تـــورتالر   . بـــۇ مۇراســـىمغا بهك ئهتراپلىـــق تهييـــارلىق قىلىنىپتـــۇ    
ھهر بىـر بالىغـا ئاتـاپ    . پۇشۇرۇلۇپتۇ، سـىنىپ ھهرخىـل گـۈللهر بىـلهن بېزىلىپتـۇ     

ــارالپتۇ   ــۇتقى تهيي ــا ن يهســلى مهســئۇلى مهخســۇس  . يهســلى ئوقۇتقــۇچىلىرى باھ
مهخســۇس بىــر ســۇپا ياســىلىپ  . ئوقــۇش پۈتكــۈزگهنلهر ئۈچــۈن نۇتــۇق ســۆزلهپتۇ 

ــۇش پۈتكــۈزگهن قىزىمنىــڭ ســىنىپىدىكى    ــرلهپ   14ئوق ــر بى ــاال بى ســهھنىگه ب
 .تهكلىپ قىلىنىپ شاھادەتنامه تارقىتىپ بېرىلىپتۇ

ــاردىم      ــالغىلى ب ــى ئ ــۇپ قىزىمن ــۈنى بول ــاخىرقى ك ــلىنىڭ ئ ــى يهس . ئهتىس
. قىزىمنىڭ ئوقۇتقۇچىلىرى قىزىمغا مهخسـۇس ئـايرىلىش سـوۋغىتى تهييـارالپتۇ    
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چىرايلىــق ئورالغــان ســوۋغاتنى كــۆرۈپ قىــزىم شــۇنداق خــوش بولــۇپ كهتتــى ۋە 
ــدى ئوقۇتقۇچى ــۆيۈپ قويـ ــىنى سـ ــا  . سـ ــئۇدەنى باغرىغـ ــڭ مهسـ ئوقۇتقۇچىلىرىنىـ

سـېرىق چـاچلىق   . شـىنى مهڭگـۈ ئۇنۇتالمـايمهن   ۈبېسىپ يىغالپ كهتكهن كۆرۈن
ــۇرۇپ   ــالپ تـ ــتى يىغـ ــان،   «كۈرىسـ ــۆيهر، مېهرىبـ ــىز بهك يارىدەمسـ ــئۇدە، سـ مهسـ

ــز  ــق قىـــ ــايمهن . ئهقىللىـــ ــىزنى ئۇنۇتالمـــ ــۇم  . مهن ســـ ــىزدەك ئوقۇغۇچـــ ســـ
ــر ــدىن پهخىـ ــى  . لىنىمهنبولغانلىقىـ ــيىن بىزنـ ــدىن كېـ ــزگه قايتقانـ دۆلىتىڭىـ

. ھاياتىڭىزدىكى قىزىقارلىق ئىشـالردىن بىزنـى خهۋەرلهنـدۈرۈپ تـۇرۇڭ    . ئۇنۇتماڭ
ــزدىن    ــۇ كېلهچىكىڭىـ ــىنى ۋە شـ ــز بولۇشـ ــۈزەل كېلهچىكىڭىـ ــىزنىڭ گـ مهن سـ

قىـزىم بـۇ چوڭالرغـا    . دېـدى  ،»بىزنىمۇ بهھرىمهن قىلىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمهن
قـانچىلىكىنى چۈشـهندى بىلمهيـمهن، ئهممـا ئۇمـۇ ئوقۇتقـۇچى        خاس تىلهكنىـڭ 

  .قىزالرغا قىيالماي يىغالپ كهتتى
قىزىمنىڭ ئوقۇش پۈتكـۈزۈش مۇراسـىمدىن مهن ئامېرىكىـدا پهرزەنتلهرنىـڭ     
ــاللىق     ــى، خۇشــ ــك قهدەملىرىنــ ــدىكى مۇۋەپپهقىيهتلىــ ــىنى، ھاياتىــ غهلبىســ

هبرىكلهشــنىڭ ئــادەتكه  مىنــۇتلىرىنى ئهھمىيهتلىــك پائــالىيهتلهر ئــارقىلىق ت   
بــۇ ئــادەت ئــادەمگه غهلىبىنىــڭ قىممىتىنــى،  . ئايالنغــانلىقىنى ھىــس قىلــدىم

ــدۇرۇپ ئىنســــاننى      ــس قىلــ ــدىن ھىــ ــهرىپىنى كىچىكىــ ــاللىقىنى، شــ خۇشــ
 .ئىنتىلىشچان قىلىپ تهربىيىلهشته موھىم تۈرتكه بوالاليدىكهن دەپ ئويلۇدۇم
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قــــادىر ئـــالالھ ئۇيغۇرنىـــڭ سېغىنىشــــلىق   . ۋەتهنـــگه قايتىـــپ كهلـــدىم        

ــڭ      ــقا، ئۇيغۇرنى ــۇپراقلىرىنى يهنه ھىدالش ــۇر ت ــكه، ئۇيغ ــا كۆرۈش ــۆزلىرىنى قايت ك
ــدى     ــىپ قىل ــقا نىس ــدىن ئاڭالش ــۆزلىرىنى يېڭى ــىز س ــنىم، «. دولقۇنس ئهي ۋەتى

كهلــدىم، مېنـى ســېغىندىڭمۇ؟ بىلىـمهن، گــۈل   يىگـانهم، باغرىڭغــا يىقىلغىلـى   
مېنــــى قۇچــــاقلىرىڭنى كهڭ ئېچىـــــپ   . تۇتــــۇپ ئالــــدىمغا چىقالمايســـــهن  

چــۈنكى ســهن ماددىــدا ئهمهس، ئاڭــدا، بىلهكــلهر ئارىســىدا      . باغاشلىيالمايســهن
ــدا مهۋجــۇد  ــۈرەكلهر قېتى ــپ     »ئهمهس ي ــا اليقى ــا باشلىســا شــۇ ياقق ــدىم قاياقق دې

مهھهللىلهرنـى   يبامـداتتىن يېنىـپ قهدىمىـ   . قـاراپ  ئېقىۋاتقان تۈمهن دەرياسـىغا 
نهچچه يۈز يىللىق تارىخقا گـۇۋاھ تهۋەرۈك كـوچىالر خـۇددى جـۇل جـۇل      . ئارىلىدىم

كىيىملىـــرى ئۇيـــاتلىق يهرلىرىنـــى ياپالمىغـــان ئـــاجىز مومايـــدەك دۈگـــدەرەپ  
 تئهسـلىمىلىرىمدىكى قهشـقهرنىڭ غـايىۋىي گـۈزەل سىماسـىغا زەخـمه      . تۇراتتى

ــۈته  يهتكۈزمهســ ــۈن پ ــكهن -لىك ئۈچ ــۈتمهي چــاك كهت ــپ   »يېڭــى«پ ــۆيگه كىرى ئ
خىيالىمــــدا بوۋىالرنىـــڭ قهدەمجــــايى، مومىالرنىـــڭ تهۋەرۈكلىــــرى،   . كهتـــتىم 

ىســى بىـر مهنىــۋىي يىپقــا  يىڭن-ۋارانلىـرى ۋە ئانىالرنىــڭ تـۈكچه  -ئاتىالرنىـڭ بــاغ 
ــاتتى  »ۋەتهن« باغلىنىــــپ ــۇپ چىقىۋاتــ ــى توقــ ــگهن خهتنــ ــڭ . دېــ رىياللىقنىــ
ــۇ خهت گاھىــدا خىــرە رەھىمســىز  ــدا ب شــىرە كۆرۈنگهنــدەك قىلســىمۇ،  -تۇمانلىرى

ــهلمهيدىغان     ــوغالپ يېتىشـ ــدىن قـ ــق كهينىـ ــدە داۋاملىـ ــدە مهن كىچىكىمـ بهزىـ
قهشـــقهرنىڭ قىزغـــۇچ توپىســـى . ماشـــىنىنىڭ نومۇرىـــدەك كـــۆرۈنمهي قـــاالتتى

گۈلـۈم قهشـقىرىم، ئامېرىكىـدا    . كهچكۈزدە سارغايغان قىزىـل گـۈلگه ئوخشـايتتى   
ــهجدىگ ــنى      س ــاش قويۇش ــا ب ــۈلرەڭ قۇچاقلىرىڭغ ــۇ گ ــدا ئاش ــاش قويغانلىرىم ه ب

ئارمان قىلغانتىم، ھېيىتگاھتـا سـهجدىگه بـاش قويۇۋېتىـپ بـۇ ئارمانلىرىمنىـڭ       
  .جىدە ئالالھقا ناله قىلدىمىرەدچىدىغۇسىز 

. قهشــقهرنىڭ قىزغــۇچ تــوپراقلىرى قــاننى، شــېهىدلهرنى ئېســىمگه ســالدى  
ــل    ــدەك قىــپ قىزى ــدەك، گۈل ــڭ   ئهي قان ــوپراق، ســهن ئۇيغــۇر ئۈچــۈن ئالالھنى ت
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ــانىتى، مهرھىمىتىســهن  ــالالھ   . ھهدىيىســى، ئام ســهن ئۇيغــۇر ئۈچــۈن يارالغــان، ئ
سهنسـىز يۈرەكنىـڭ سـوققىنى    . ئۇيغۇرنى ساڭا ئاشـىق، پهرۋانه، پاسـىبان ياراتقـان   

يالغان، سهنسىز قاننىڭ ئاققىنى سـاختا، سهنسـىز كـۈلكىلهر پهقهت كالپۇكنىـڭ     
غــــۇر يــــا ســــېنىڭ مهۋجۇدلۇقــــۇڭ ئۈچــــۈن ياشــــايدۇ، يــــا       ئۇي. كۈلكىســــى

ســېنىڭ ئۈچــۈن ئابــدۇقادىر دامــولالم شــهھىد . دەخلىســىزلىكىڭ ئۈچــۈن ئۆلىــدۇ
  :بولدى، مهمتىلى تهۋپىق

  ئهي ئانا يهر پاك مۇقهددەس سهندە بىزنىڭ جانىمىز،«
  .سۆيگۈ مېهرىڭ ۋە سۈتۈڭدىن پۈتتى بىزنىڭ قانىمىز

  ڭدە كۆكلهپ بهرق ئۇرۇپ،ئهل يوقالماي كهلدى سهندە، جه
   ».نىغان تىغ، بولدى ھهردەم يارىمىزقاينىغان قان، چاق

  
  :قۇتلۇق شهۋقى. دېگىنىچه كۆيۈپ كۈل بولدى

  دەپ ئۇنىڭغا بۇيرۇسام، ›!كهس‹بىر قىلىچ بهرسه خۇدا، «
  .زەنجىرىنى-ئۈزسه خهلقىم بوينىدىن قۇللۇق كىشهن

  قىلىچ،ۋەتهن كالالمنى ئۈزسۇن ئۇ -گهر خاراپكهن ئهل
   ».كۆرمىسۇن شهۋقى كۆزى قۇللۇقتا ئهل تهقدىرىنى

  
ــدۈرۈپ    ــۇپ كۆيــــ ــا يهم بولــــ ــمهن ئوقىغــــ ــڭ دۈشــــ ــدا ئۆزىنىــــ دەپ يازغىنىــــ
تاشـــلىنىدىغانلىقى كـــۆڭلىگه ئايـــان بولغـــان بولغىيمىـــدى؟ مهرھـــۇم ئۆتكـــۈر 

ــدىم ــىز     « :ئهپهن ــدە قهبرىس ــتى چۆل ــالنالر دەش ــى ئارس ــى ن ــدى ن ــدە  »قال دېگىنى
ــ -1937بهلكىـــم  قهبرىســـىز قالغـــان   ،اۋاغ تۇرمىســـىدە كۆيـــدۈرۈلۈپ يىلـــى يـ

شـهھىدلهر ئۆلمهيـدۇ،   . دىن ئارتۇق شـهھىدنى دېـگهن بولغىيـدى   300يۇقارقىدەك 
  .ۋەتهنسىز تىرىكلهر جانلىق مۇردىالردۇر

ــاپتۇ ــقهر . مهن ســـېغىنغان قهشـــقهرخىيالىمدىال قـ ــۆز ئالدىمـــدىكى قهشـ كـ
ىنـاس كـوچىالر، يـولالر،    مهن كىچىكىمدىن كۆرۈپ چوڭ بولغـان قهد . ياتلىشىپتۇ
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ــوق  ــارەتلهر يـ ــۇۋادان     . ئىمـ ــۈجمىلهر، سـ ــالالر، ئـ ــۇن تـ ــىدىلهر، مهجنـ ــۇش سـ تونـ
. غان چىنــارالر ئالماشــقانۇدۈتىرەكلهرنىــڭ ئورنىغــا شــىئهندە بۇرۇنــدىن ئۆســتۈرۈل

شــهھرىنى ئۇنتــار بولــۇر ھهركىــم دۇچــارى «ئهســىردە ئــۆتكهن شــائىر گۇمنــام  -18
ىڭ قهلىمىــدە قهشــقهرگه كهلــگهن كىشــى    دەپ يازغــانىكهن، شــائىرن  »كاشــغهر

ــۇپ      ــهھرىنى ئۇنتــ ــۆز شــ ــېهىرلىنىپ ئــ ــدىن ســ ــقهرنىڭ جهلىپكارلىقىــ قهشــ
ــكهن ــقهرگه  . كېتهرمىش ــازىرقى قهش ــار«ھ ــۇ    »دۇچ ــاپىر ب ــق مۇس ــان كۇلىلى بولغ

يهرنىـــڭ ئىچكىرىـــدىكى بىـــر شـــهھهر ئهمهس قهشـــقهر ئىكهنلىكىنـــى ئۇنتـــۇپ  
ــۈدەك ــق   . كهتك ــۈن قهش ــڭ گۈلگ ــقهر مېنى ــازىرقى قهش ــىچه ھ ىرىم ئهمهس، ئهكس

  . ياساندۇرۇلغان كېلىنچهكتهك يوچۇن، سۈنئىي، يات ياتلىق قىلىش ئۈچۈن
ــدۇ     ــارالپ تۇرى ــاش پ ــدۇ، قۇي ــۈم بۇزۇلى ــۇ -ئوچــۇق ئاســمانغا قارىســامال كۆڭل ي

ئاســـمان دائىمـــال شـــۇنداق بهڭگىنىـــڭ . كـــۆكته كـــۈلرەڭ تۇمـــان ئهلهڭگىيـــدۇ
ــىز  ــدەك نۇرس ــخا   . يۈزى ــا ئاش ــا بۇرنۇڭغ ــال بارم ــاتىراچخانىنىڭ  نهگى ــا، س نا، دورىخان

يېڭىالنغــــان مىــــڭ يىللىــــق كــــوچىالر پهرداز قىلىپمــــۇ  . پــــۇرىقى كېلىــــدۇ
خـانلىق  . غېرىپلىقىنى يوشۇرالمىغان بهختسـىز جۇۋانـدەك مىسـكىن كۆرۈنىـدۇ    

مهدرىسـى يـوق، شـهيخ سـهئىدى، مۇسـا جـارۇلالھ نامـاز         اليپهشـتاق مهدرىس يـوق،  
خنىـڭ شـاھىدى بولغـان مهسـجىدلهر يـوق،      ئوقۇغان مىڭ نهچچه يۈز يىللىـق تارى 

  .ئاچقان تىلهمچىلهرال ئۆز جايىدا »دۇككان« پهقهت ھېيتگاھنىڭ پهشتىقىغا
ماڭـــا مهن ســـېغىنغان ئهســـلىمهمدىكى . كۆزلـــۈرۈم ئـــادەملهرگه يۆتكهلـــدى

قهشــقهر ئۇيغۇرالرنىــڭ كــۆزلىرىگه دەپىــن قىلىنغــادەك  ) پايىتهخــت(ئوردۇكهنــت 
ــدى ــلهن ئۇ . تۇيۇلــ ــتالر بىــ ــان،    دوســ ــىملىرى يوقاتقــ ــر قىســ ــتىم، بىــ چراشــ

ــدەك، يهنه بىرقىســمى شــۇجىالردىن،    ــازاردىن ئىزدەۋاتقان ئېرىشــهلمىگهنلىرىنى ب
ــا قىلىۋات ــازدىن  قئىشـــخانىالردىن تامـ انـــدەك، ئـــۈچىنجى بىـــر قىســـمى جهينامـ

مهن غهيرىتىنــى بــازاردا، تهقــۋالىقىنى نامــازدا . تهســهللى ئىزدەۋاتقانــدەك تۇيۇلــدى
ان ئۇيغۇرنىــڭ چىرايىــدىن قهشــقهرنىڭ نهچــچه مىــڭ يىللىــق      داۋام قىلىۋاتقــ

تاھـــارەت ئـــېلىش ئۈچـــۈن . يىقىلمـــاس مهڭگـــۈ تېشـــىنى كۆرگهنـــدەك بولـــدۇم 
. ئىسســىق ئۆتــۈپ كهتتىمــۇ قانــداق بۇرنــۇم قانــاپ كهتتــى . ھېيتگاھقــا كىــردىم

. قاننى تـوختىتىمهن دېـگهن ھهلهكچىلىكـته سـائىتىمنى ئۇنتـۇپ چىقىپـتىمهن      
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. ائهت ئۆتۈپ ئېسـىمگه كهلگهچـكه تېپىلىشـىدىن ئۈمىـد ئـۈزدۈم     ئارىدىن بىرەر س
ھهيــران قــاالرلىقى ئــون مىنــۇت . نهۋرە ئېــنىم بېرىــپ ئىــزدەپ باقمــاقچى بولــدى

ــۇ  ــايتتۇرۇپ كهپتــ ــائىتىمنى قــ ــۆتمهي ســ ــلهت  . ئــ ــپ بىــ ــقىالر تېپىۋېلىــ باشــ
ــۇ   ــپ قويۇپت ــكۈچىگه بېرى ــاتقۇچى     . كهس ــلهت س ــان بى ــاپىقى يام ــدىال ق ــۇ چاغ ش

ئۇنىــڭ ماڭــا ھــېلىال ئۇرۇشــىدىغاندەك كــۆرۈنگهن بىزارلىــق  . ىئېســىمگه كهلــد
قهشـــقهردە كىشـــىلهرنىڭ . قاپلىغـــان چىرايـــى خىيالمىـــدا باشـــقىچه نۇرالنـــدى 

هن ســهپرالىق، ھــارغىنلىق، بىپهرۋالىــق ۋە ســوغۇقلۇق ئهتــك چىرايىــدىن ئهكــس
پهقهت قىشـلىرى ئېرىـق ئۆسـتهڭلهرنى قاپلىغـان مۇزغـا ئوخشـايدۇ، توپـا باســقان        

ئـويالپ قالـدىم،   . ۈمسىز مۇزنىڭ ئاستىدا شىلدىرالپ تۇرغان پـاكىز يـۈرەك بـار   كۆر
ــدام     ــڭ ئالـ ــم قىياپهتلهرنىـ ــۈمىمىز دائىـ ــدىكى ھۆكـ ــقىالر ھهققىـ ــڭ باشـ بىزنىـ

  .خالتىسىغا چۈشۈپ قالىدۇ
بـالىالر تهرەققىيـات   . قهشقهردە ماڭا ئهڭ جۇشقۇن كـۆرۈنگىنى بـالىالر بولـدى   

ــارارى   ــدىكى ق ــۇرۇش ھهققى ــزى ق ــۈرۈپ   مهركى ــاڭ كهلت ــوچىالرنى چ ــن ك م غهمكى
ــدى  ــۇ كۈچهيــ ــۆرۈپ تېخىمــ ــالىالرنى كــ ــان بــ ــولالم . ئويناۋاتقــ ــدۇقادىر دامــ ئابــ

پهرزەنتلهرنــى كهلگۈســى ئۈچــۈن تهربىــيهلهڭالر، چــۈنكى ئــۇالر ســىلهر ياشــىغان   «
ۋاھـالهنكى، بـۇ گهپنـى يهتكـۈزمهك ئاسـان بولغـان       . دېگهنىكهن »زاماندا ياشىمايدۇ

ــهندۈرمهك   ــلهن چۈشــ ــنكهنبىــ ــنىڭ  . قىيىــ ــىز تۇرمۇشــ ــا دادۈيجاڭســ دېهقانغــ
مهۋجۇدلــــۇقىنى چۈشـــــهندۈرۈش قـــــانچه تهس بولســـــا، كادىرغـــــا شۇجىســـــىز  

دېهقــان . تىرىكچىلىكنىــڭ مــۇمكىنلىكىنى ئىشــهندۈرۈش شــۇنچه مۈشــكۈلكهن 
بالىسىنى دادۈيجاڭنىڭ زامانىغـا، كـادىر بالىسـىنى شـۇجىنىڭ تهلىـپىگه اليىـق       

ــكه به  ــپ تهربىيىلهشـ ــادەم قىلىـ ــايىلكهنئـ ــرەك مـ ــدۇقادىر . كـ ــۇنداقكهن، ئابـ شـ
ئۆزىمــۇ ئىشــهنمهيدىغان  ! دامولالمنىــڭ ئۈگــۈتلىرىنى قانــداقمۇ بىلــدۈرگۈلۈك   

ئانىالرغـا  -ئانـا تهربىيهلهيـدۇ؟ بهزى ئاتـا   -كهلگۈسىگه اليىـق بـالىالرنى قايسـى ئاتـا    
غــان قىلىــپ تهربىــيهلهش، ئىنســاننى  ئۈگۈنۈدۇبــالىالرنى بىلىمنــى قىزىققاچقــا 

بۇنـداق  . بىـر خىيالـدەك تۇيۇلىـدىكهن    ئۈگۈتـۈش سـهۋەپتىن سۆيۈشـنى    پهزىلىتى
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قانداقال قىلسـاڭ قىـل يـۈز نومـۇر     «ئانىالردىكى پهرزەنت تهربىيهسىنىڭ ئۇلى-ئاتا
مىڭـى نـاھهق ئۆلتۈرۈلسـىمۇ بىـرى     «ئهلۋەتته، بۇ زاماندا ئېقىۋاتقـان  . ئىكهن »ئال

ــۇن  ــۈپ قالمىسـ ــوردىن چۈشـ ــى  »تـ ــۇلىنىڭ كىشـ ــزمهت ئۇسـ ــگهن خىـ لهرنىڭ دېـ
ــۇكىن   ــى مـ ــى بولۇشـ ــدىكى ئىنكاسـ ــى ۋە خۇيىـ ــى . قىلىقـ ــته  يهنـ ــداق ۋاسـ قانـ

ھاســىل بولســىال بولــدى، دېگهنــدەك زامــان  تنهزەر مهقســهقوللۇنۇشــتىن قهتئىيــ
زورلىرىنىـــڭ مهپكۇرىســـى كىشـــىلىرىمىزنىڭ ھهر بىـــر ھۈجهيرىســـىگه قهدەر     

ىنـى،  تىكـى ئىنسـاننىڭ خـۇي پهيل   جهمىيهتبىـر  . يىلتىزلىغان بولۇشى مۇمكىن
ــۇ   ــۇرىنى شـ ــتهپهككـ ــىلهرنى   جهمىيهتـ ــۇلى، كىشـ ــزمهت ئۇسـ ــان خىـ ته ئېقىۋاتقـ

باشــقۇرۇۋاتقان تــۈزۈم، ۋە كۈنــدۈلۈك ھاياتتــا رول ئويناۋاتقــان مۇناســىۋەت تــورى       
 .بهلگىلهيدۇ
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ــوزىچى يـــار بېشـــى مهھهللىســـى قهشـــقهردە    ســـىيىت نـــوچى تۇغۇلغـــان كـ
بــۇ . ســاقلىنىپ قالغــان قهدىمىــي مهھهللىلهرنىــڭ بىــرى ســاياھهتچىلهر ئۈچــۈن 

ــڭ     ــقهر ئۇيغۇرلىرىنىـ ــى قهشـ ــۇلى، يهنـ ــالهت پـ ــۇش كاپـ ــۆۋەن تۇرمـ ــدە تـ مهھهللىـ
ــدارلىق   ــپ خېرىــ ــېلىش ئاجايىــ ــو ئــ ــدىكى دىبــ ــۇم  . تهلهپپۇزىــ ــر ئوقۇغۇچــ بىــ

بىـر قارامـايلىق ئۇيغـۇر    . ساياھهتچىلهرنى بـۇ يهرلهرگه باشـالپ بېرىـپ تۇرىـدىكهن    
قهشـــقهر تـــېخىچه تهرەققىـــي قىلمـــاپتۇ، مۇشـــۇنداق ئهبـــجهق «ســـاياھهتچىنىڭ 

. دېگىنى ئوقۇغۇچـۇمنى تولىمـۇ ھهيـراق قالـدۇرۇپتۇ     »مهھهللىلهر ھېلىمۇ باركهن
ۋېلىش يىغىنىــدا ۈيىلــى بېيجىڭــدىكى بىــر مــۇخبىرالرنى كۈتــ-2010شــۇ زامــان 

ســىلهر قهشــقهردىكى ئاشــۇ كونــا «بىــر ئۇيغــۇر رەھبهرنىــڭ غهرپلىــك مۇخبىرالرغــا 
دەپ چالۋاقــاپ كهتكىنــى  »ھهللىلهرنــى ئۇيغــۇر مهدەنىيىتــى دەپ قارامســىلهر؟ مه

ــىمگه كهلــدى  ــدەك خهق ســالغان بىنــادىن     . ئېس ــاتنى ســهرەڭگه قېپى تهرەققىي
تىلهش شۇ مۇئاۋىن شۇجىنىڭ كاللىسـىدىن باشـالنغان بولغىيمىـدى؟ بهلكىـم     

ــىي      ــت، تېلـــۋىزور ۋە سىياسـ ــو، گېزىـ ــدە رادىيـ ــكۈنـ ق لهردە ھويلىلىـــئۈگۈنۈشـ
ئــۆيلهردىن بىناغــا چىققــاننى، ئېتىزنــى تاشــالپ پارنىــك قىلغــاننى، يــۇرتنى        
تاشالپ ئىچكىرىگه چىققاننى زامـانىۋىي مهدەنىيهتنىـڭ ئىپادىسـى دەپ تهشـۋىق     
قىلىـــش كىشـــىلهرنى ئاشـــۇالرنىال زامـــانىۋىيلىق دەيـــدىغان ئويغـــا كهلتـــۈرۈپ  

كـا زامـانىۋىيمۇ،   ئامېرى«دېمىسىمۇ قهشـقهردە مهنـدىن   . قويغان بولۇشى مۇمكىن
ــورۇغانالر ئامېرىكىــــــدىكى بىناالرنىــــــڭ  »تهرەققىــــــي قىلغــــــانمۇ؟ دەپ ســــ

  .قهشقهردىكىدىن ئېگىز ياكى پاكارلىقىغا بهكرەك كۆڭۈل بۆلۈشتى
كوزىچى يار بېشىنىڭ تۆۋەن تهرىپىدىكى سهينادا يېـرىم يالىڭـاچ بولۇۋېلىـپ    
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بىـر كـۈنى   . اتتىرەسىم سىزىدىغان بىر خهنسۇ رەسسـام دائىـم دىققىتىمنـى تارتـ    
ــدىم  ــۆرۈپ كهل ــپ ك ــپ   . بېرى ــىدام ســىزما قىلى ــىملهرنىڭ ھهممىســىنى س رەس

  . سىزغىلى تۇرۇپتۇ
 .دەپ سورۇدۇم — نېمىشقا ماي بوياق قىلىپ سىزمايسهن؟ —
بهكمــۇ . بــۇ يهردە مــاي بويــاق قىلىــپ ســىزغۇدەك رەڭــدىن ئهســهر يــوق   —

 .مهنىسىز
 ئۇنداقتا نېمىگه سىزىسهن؟ —
  .ئۈچۈن، پۇل ئۈچۈنساياھهتچىلهر  —
  بۇرۇن ئۇيغۇر شهھهرلىرىنى سىزىپ باققانمۇ؟ —
ــى     — ــڭ ھهممىس ــايدىغان يهرلهرنى ــۇرالر ياش ــۆۋرۈكنى ســىزغان، ئۇيغ دۆڭك

ــۇك، جانســىز ئىســكىلىتتهك   خهنســۇچىنى . ئوخشــاش، مهنزىرىســى ســىدام، خۇن
ــهن   ــادىردەك قىلىس ــهن ك ــى سۆزلهيدىكهنس ــۇ   . ياخش ــدا ب ــىڭگه قارىغان كىيىنىش

. قــارا، بــۇ يهرنىــڭ ئــادەملىرى ھــورۇن، قوپــال، نــادان       . همهسكهنســهن يهرلىــك ئ
بولۇپمــۇ مهنــدەك ۋە . ئۇالرنىــڭ كاللىســىنى كونــا ئىــددىيىلهر چىرمــاپ كهتــكهن 

ــۇ،   ــهندەك تهبىئهتم ــۇق،    جهمىيهتس ــۈزۈك، ئوچ ــه س ــمه نهرس ــقىلىپ ھهم ــۇ ئىش م
ه ئهركىــن ئــازادە، تاۋارالشــقان ئىچكىرىــدىكى شــهھهردە ياشــاپ باققــان ئــادەمگ        

ــادەملىرىگىچه تولىمــۇ ســىدام، ســۆرەلمه،    قهشــقهرنىڭ مهنزىرىســىدىن تارتىــپ ئ
ــدۇ  ــۇك كۆرۈنىــ ــېمىگه    . خۇنــ ــكهن يهرگه نــ ــن تهكــ ــۇ جىــ ــڭ بــ غهرپلىكلهرنىــ

بــۇ يهردىكــى . پاكىســتانغا بارســا بولمىــدىمۇ . كېلىــدىغانلىقىنى چۈشــهنمهيمهن
ــېمه په   . رقــىكىشــىلهرنىڭ پاكىســتاننىڭ قهبىــله رايۇنىــدىكى تېــرورچىالردىن ن

بـۇ يهردە ھهمـمه نهرسـه    . رنىـڭ دەل ئـۆزى  دىنىمۇ، چىرايىمۇ شۇ ۋەھشـى تېرورچىال 
ــدەك     ــدەك، يۈزى ــڭ بهدىنى ــۇددى ئايالالرنى ــۇراپىي خ ــۇرۇن، خ ــك، يوش ــهن . بېكى س

ــان      ــا ئايالنمىغ ــاللىرى تاۋارغ ــارا، ئاي ــهن، ق ــدەك قىلىس ــى ئوقۇغان ــيهتخېل  جهمى
ــانىۋىي   ــدىكى زامـ ــى مهنىـ ــيهتھهقىقـ ــا. ئهمهس جهمىـ ــۇر قاچـ ــقهردە ئۇيغـ ن قهشـ

ئاياللىرىنىـــڭ خۇپىيـــانه قالغـــان گـــۈزەللىكى تاۋارغـــا ئايلىنىـــپ ئىقتىســـادىي  
شـۇ چاغـدا   . قىممهت يارىتىشـقا باشـاليدىكهن قهشـقهرگه رەڭ كىرىشـكه باشـاليدۇ     

قهشقهرنى شاڭخهينى سىزغاندەك رەڭگارەڭ چىـراقالر بىـلهن پـۈركهنگهن رەڭلىـك     
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   ...قىلىپ سىزىمهن
ولمىغانــدەك چانــدۇرماي ھېجىيىــپ ئاڭالۋېرىشــكه بېــتىم  يهنه ھىــچ نــېمه ب

بىر بىرلهپ رەددىيه بېرىشكه باشلىۋېدىم رەسسـام يېنىمـدىن نېـرى    . كۆتۈرمىدى
 .كهتتى
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ئىســالم دۇنياســىدا ئىككىنچــى بۇخــارا دەپ ئاتىلىــدىغان قهشــقهر تولىمــۇ            

قهشـقهر ئۇيغـۇرلىرى ئۆزىنىـڭ سـۆزمهنلىكى بىـلهن پۈتكـۈل        .سىپايه بىـر شـهھهر  
ــهۇر   ــۇر دۇنياســـىغا مهشـ ــتالرنىڭ چېيىـــدا ئولتـــۇرۇپ     . ئۇيغـ بىـــر كـــۈنى دوسـ

دېـگهن گېپىنـى ئـاڭالپ تـاڭ      »ئهجهپ بۇنداق گاچا بولۇپ قالـدۇق «بىرەيلهننىڭ 
ســـهۋەبىنى سورۇســـام خهنســـۇچه بىلمىگهنلىكـــى ســـهۋەبلىك ئـــۆزىنى . قالـــدىم

بۇنداق گاچـا بولماسـلىق ئۈچـۈن قـانچه كـۆپ يـات تىـل        . رايدىكهندەپ قا »گاچا«
ــانىالرمىش    ــك س ــك، شــۇنچه ئىناۋەتلى ــا  . بىلســه شــۇنچه بىلىملى قهشــقهردە گاچ

بولماســلىق ئۈچــۈن خهنســۇچىنى، دۇنيــادا گاچــا بولماســلىق ئۈچــۈن ئېنگىلىــز  
ــش   ــش الزىممىـ ــۇم بىلىـ ــى چوقـ ــۈرۈپ   . تىلىنـ ــاپ يـ ــى ئوينـ ــۇرچه دېگهننـ ئۇيغـ

ــۋاالر ــوالرمىش ئۆگىنىـ ــىال بـ ــاراش   . مىش، سۆزلىيهلىسـ ــۇنداق قـ ــقهردە مۇشـ قهشـ
ــڭ       ــگهن قىزىمنى ــېڭىال كهل ــدىن ي ــاچقىمىكىن، ئامېرىكى ــودا بولغ ــلهردە م بهزى

دۇنيانىـــڭ «قـــا ئايلىنىـــپ،  »ئاخبـــارات«ئۇيغـــۇرچىنى راۋان ســـۆزلىيهلمىگىنى 
مهن تېخــى . لىقــى ھهۋەس بىــلهن مهدھىيهلهنــدى»نهرىــگه بارســا قىينالمايــدىغان

قىــــزىم «منىــــڭ ئانــــا تىلــــدا راۋان ســــۆزلىيهلمىگهنلىكىدىن ئۇيۇلــــۇپ، قىزى
ــۆزلىيهلمهيدۇ   ــى سـ ــۇرچىنى ياخشـ ــته دەپ يـــۈرۈپتىمهن   »ئۇيغـ ــى تهسـ . دېگهننـ

قهشــقهردە بهزى كىشــىلهر خهنســۇچه بىلگهنلىكنــى خىــزمهتكه ئورۇنالشــقانغا،      
قىزىمنىــڭ ئۇيغــۇرچىنى  . دىكهنچۈشــۈنۈياخشــى كــۈن كــۆرگهنگه بــاراۋەر دەپ    

. غــان، ئهيىپلهيــدىغان دوســتالرمۇ چىقتــىۇدۇن بىلمىگىنىــدىن ھهيــران قالئوبـدا 
ــۆگهتمىگهن ئامېرىكــا نوپۇســىدىكى    بىــر قېرىندىشــىمىز، بالىســىغا ئۇيغــۇرچه ئ

سـىرىتتىال  . بىر ئۇيغۇر دوسـتىنى باشـقىالردەك چـوڭ بىلىـپ كۈتـۈپ كهتمهپتـۇ      
  .مىهمان قىلىپ ئۆيىگىمۇ باشلىماپتۇ

هرگه يىــراق يېزىــدا بولغاچقــا خهنســـۇچه    بىــر دوســتىمىزنىڭ ئــۆيى شــهھ    
بـۇرادىرىمىز ھهر كـۈنى بهش ياشـلىق قىزىنـى موتـۇ      . يهسلىگه تولىمـۇ يىـراقكهن  

قىــزى . كىلــومىتىر يىراقلىقتىكــى خهنســۇچه يهســلىگه توشــۇيدىكهن 15بىـلهن  
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ــۈنى  ــايمهن«ھهرك ــدىكهن »بارم ــىغا    . دەپ يىغالي ــز ئاپىس ــۈنى قى ــر ك ســهن «بى
ن بولغۇيتــــۇڭ، دادام خهنســـۇ بولغـــان بولســــا   نېمىشـــقا خهنســـۇغا تهگمىـــگه   

مهنـچه يۇقـارقى مىسـالالر سىياسـهت     . دەپتۇ »خهنسۇچىنى ئۆيدىال ئۆگىنهلهيتتىم
بـۇ ئـاقىۋەتلهرنى چۈشـهنمهك تهس    . پهيدا قىلغان تىل خوراپاتلىقىنىـڭ ئـاقىۋىتى  

بهش مىليۇنــدىن ئــارتۇق ئۇيغـــۇر ياشــايدىغان قهشـــقهر    . يــاكى تولىمــۇ ئاســـان  
خهنســۇچه بىــر ســۆزنى دېيهلمهيــدىغان مهســۇم پهرزەنــتلهر خهنســۇچه   ۋىاليىتىــدە 

ــق « ــوش تىللى ــۇمى  »ق ــرىبه بوي ــڭ تهج ــارودا« —مائارىپنى ــپ   »م ســىغا ئايلىنى
قېلىۋاتسـا، كهنتـتىن يۇقــۇرى ئورگـانالردا ئۇيغــۇرچه قوللىنىلمايۋاتسـا، خهنســۇچه     

غا بىلگهنلىكــى كىشــى ھوقۇققــا، مهنــپهئهتكه ئېرىشىۋاتســا كىشــىلهر خهنســۇچى 
  .چوقۇنماي قاالمدۇ

ــپ تامغــا يېزىلغــان    ــر كــۈنى مهســجىدكه كىرى ــۇمهســجىدته تېل«بى ننى ىپ
ــى  ــيهت بېرەيلـ ــكه ئهھمىـ ــى   «،  »ئېتىشـ ــېلىش مهنئـ ــاراڭ سـ ــاۋازدا پـ ــۇرى ئـ يۇقـ

بـۇ جـۈمله شـهھهردىكى ھهرقانـداق     . دېگهن جۈملىنى كـۆرۈپ قالـدىم   »قىلىنىدۇ
خيالىمغـا كهلمىـگهن    مهھهللىنىـڭ تېمىغـا تهشـۋىقات ئۈچـۈن يېزىلغـان بولسـا      

ــوالتتى ــاس   . بـ ــىگه مـ ــاكىمىيهت ئىرادىسـ ــداق ھـ ــدىمۇ بۇنـ ــچىتنىڭ ئىچىـ مهسـ
ــالدى ۈجۈملىلهرنىـــڭ كۆرۈل ــا سـ ــى ئويغـ ــى مېنـ ــقهر  . شـ ــرى قهشـ ــدىن بېـ قاچانـ

ــدا  ــدۇ«ئۇيغۇرلىرىنىــڭ تىلى ــيهت بېرەيلــى«، »مهنئىــي قىلىنى ــگهن  »ئهھمى دې
ــم قوللۇن  ــدى ۇدۇلۇســۆزلهر دائى ــۇپ قال ــان بول ــم ھه . غ ــۇ دائى ــى  ب ــش مهنئ ــمه ئى م

ــدىغان      ــيهت بېرىلى ــۈن ئهھمى ــلىق ئۈچ ــى قىلىنماس ــاكى مهنئ ــدىغان ي قىلىنى
ــادىتىمۇ جهمىيهت ــل ئـ ــڭ تىـ ــۇنداق    ؟نىـ ــاكىمىيهت شـ ــاننىغۇ ھـ ــا يېزىلغـ تامغـ

ــۆزلهرنىمۇ    ــان دەيلـــى، ئهمـــدى مهســـجىدنىڭ ئىچىـــگه يېزىلىـــدىغان سـ يازدۇرغـ
رچىمىزدا ئهسـلى ئۇيغـۇ   ؟خهنسۇچىدىن تهرجىمه قىلىـپ يېـزىش ئومۇمالشـتىمۇ   

ــاراڭ ســېلىش  « ــاۋازدا پ ــۇرى ئ ــوق  »يۇق ــگهن گهپ ي ــۇنى . دې ــز ب ــاق« بى  »ۋارقىرىم
ــز ــتېل«. دەيمى ــى  ىپ ــيهت بېرەيل ــكه ئهھمى ــۇچىدىن   »ۇننى ئېتىش ــگهن خهنس دې

 »ننى ئېتىۋېتىـڭ ىپـۇ تېل«بىۋاسته تهرجىـمه قىلىنغـان جـۈمله، بـۇنى ئۇيغـۇرچه      
ــايه  ــويىمهن . دېســهكال كۇپ ــاراپ ق ــكىالرغا ق ــقهرن. ۋىۋىس ــانالر  قهش ــدارە ئورگ ىڭ ئى
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توپالشقان بۆلهكلىرىدە خهنسۇالر كۆپ بولـۇپ بهزى ۋىۋىسـكىالردا ئۇيغـۇرچه يـوق،     
ئۇيغــۇرچه خهت بــۇ يهرلهردە ئانــدا مۇنــدا كۆرۈنــۈپ     . بولســىمۇ تولىمــۇ كىچىــك  

ئايـاق كىـيىم   «. قالىدىغان ئۇيغۇرنىـڭ گهۋدىسـىدەك غىلپـال كـۆزگه چېلىقىـدۇ     
يېڭـى  « »ە چىـۋىلهرنى سـېتىش مـاگىزىنى   مىـۋ «، »سېتىش، ئىش قوشۇش ئورنى

دېگهنـــدەك ۋېۋىســـكىالرنى كۆرســـهم  …،»پـــاقالن گۈشـــى ســـېتىش دۇككىنـــى 
ــا«ئۇيغــــۇرچىمىزدىكى  ــا«، »موزدۇزخانــ ــاپخانا«، »باققالخانــ دېــــگهن  ...،»قاسســ

ئهگهر مۇشــۇ پېتــى   . ســۆزلهرنىڭ يوقۇلــۇپ كهتمىگهنلىكىــدىن گۇمــانلىنىمهن   
تهرەت «مهكـتهپ، بـازار، مـازار دېـگهن سـۆزلهرنى       داۋامالشسا ھاجهتخانا، دوختۇرخانـا، 

ســېتىش، «، »ئوقــۇش ئوقۇتــۇش ئــورنى«، »داۋالىــنىش ئــورنى«، »قىلىــش ئــورنى
يېقىنـدا  . دەيـدىغان ئوخشـايمىز   »ئـۆلگهنلهرنى كۆمـۈش ئـورنى   «، »ئېلىش ئـورنى 

ــزى    ــيىلهش مهركىـ ــپ تهربىـ ــان مائارىـ ــكهن نۇرخـ ــقهردىكى مهن شىرىكلهشـ قهشـ
اتقـان  قتار. دەپ ئۆزگهرتىپتـۇ  »رارالش ئوقۇتـۇش مهكتىپـى  نۇرخان تهكـ «ئىسمىنى 

تهشۋىقات ۋارىقىغا تـۈركچه ئوقۇتـۇش سـىنىپى، ئېنگىلىـزچه ئوقۇتـۇش سـىنىپى       
ــاچىمىز دەپ يېزىپتــۇ ــۇ ئىشــالر ئاللىقاچــان   يمهن رەســمى. ئ ــدا ب شــىرىك بولغان

ــگهن گهپنــى ســودا   . تاماملىنىــپ بولغــانىكهن ــازار دې ــۇ يهردىكــى گهپ خــۇددى ب ب
ــاز ــدەكال ئىــش ب ــۇش   . ىرى قىلىــپ قويغان ــازار، ئوقۇت ــدىغان ب ــادا ســودا بولماي دۇني

بــۇ خهنســۇچىدىن قىلىنغــان نابــاپ  . قىلمايــدىغان مهكــتهپ، ســىنىپ بولمايــدۇ 
بـۇالردىن  . شـىدىن باشـقا نهرسـه ئهمهس   ۈتهرجىمىنىڭ ئۇيغۇرچىنى پاالكهتلهشتۈر

ئهزىــــزانه  شـــۇنى بايقــــايمىزكى، ئۇيغـــۇرلىرى ســــۆزمهن دەپ تهرىپلىنىـــدىغان   
قهشـــقهردە ئۇيغۇرالرنىـــڭ مهســـجىدىدىن تارتىـــپ مـــاگىزىن، مهكتهپلىـــرىگىچه  

كــۆنگهن . شـقا باشـالپتۇ  ۇلۇنۇخهنسـۇچه تهپهككۇرغـا بېقىنغـان ئۇيغـۇر تىلـى قولل     
يامــانمۇ كۆيگهنمــۇ دېگهنــدەك مهنــچه بــۇالرنى ھىــچ بىــر ئۇيغــۇر خــاالپ شــۇنداق   

كۈنـدە  . بولـۇدۇ كۆنـۈپ قالغـان   قولالنمايدۇ، بهلكى شـۇنداق قوللۇنـۇپ يـاكى دەپ    
-، تـامالردىكى سىياسـىي تهشـۋىقات، گېزىـت    ئۈگۈنـۈش قاتنىشىۋاتقان سىياسىي 

ۋاتقـان خهنسـۇ تىلـى ۋە    ۇنۇژورنالالردىكى مۇقۇملۇق تهربىيىسى قاتـارلىقالردا قولل 
ئۇنىـــڭ مهسئۇلىيهتســـىز ئۇيغـــۇرچه تهرجىمىســـى كىشـــىلهرنىڭ تهپهككۇرىغـــا، 

بىـر  . اق تىـل ھادىسىسـىنى كهلتـۈرۈپ چىقىرىـدۇ    تىلىغا تهسىر قىلىپ مۇشۇند
تىكى تۈرلۈك ساھهلهردە قوللۇنۇلـۇش پۇرسـتىدىن مهھـرۇم قالغانـدا     جهمىيهتتىل 

 .بولۇدۇتهبىئىيكى نامراتلىشىدۇ، بوھرانغا دۇچار 
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كېـيىن قايسـى    ئامېرىكىغا بېرىپ ئوقۇش ئـارزۇيۇم رىياللىققـا ئايالنغانـدىن         

مهن . شــىتاتتىكى قايســى مهكتهپنــى تــالالش ھهققىــدە كــۆپ بــاش قــاتۇردۇم       
تاللىغــان مهكتهپــته تىلنىــڭ ئىجتىمــائىي رولــى، سىياســى ئــورنى، تىــل بىــلهن  
ــڭ مۇناســىۋىتى،     ــائىي تهبىقىنى ــلهن ئىجتىم ــل بى مائارىپنىــڭ مۇناســىۋىتى، تى

دىيىتى ۋە مهدەنىـيهت  ئادەتنىـڭ مۇناسـىۋىتى، تىلنىـڭ مهۋجـۇ     -تىل بىلهن ئۆرپ
ئىزچىللىقى قاتـارلىق سـاھهلهردە ئىزدىنىۋاتقـان تهتقىقـاتچىالر بولۇشـى كېـرەك       

ئۇندىن باشـقا مهن تاللىغـان مهكـتهپ يېڭـى كـۆچمهنلهر ۋە سـاياھهتچىلهر       . ئىدى
بۇنـداق بولغانـدا مهن بىـر قهدەر تىپىكـرەك     . ئىـدى ئاز شـهھهردە بولۇشـى كېـرەك    

ىـــــــدىن بهھىـــــــرلىنهلهيتتىم، ھهقىقـــــــى بولغـــــــان ئامېرىكـــــــا مهدەنىيىت
دىن ىــئامېرىكىلىقالرنىــڭ ئورتــاق بولغــان چۈشــهنچه، پوزىتســىيه ۋە كهيپىياتلىر 

شــۇڭا ۋاشــىڭتوندىكى، نىيويــوركتىكى دوســتلۇرۇمنىڭ شــۇنچه  . زوق ئــاالاليتتىم
تهۋسىيىســـىگه قارىمـــاي يۇقـــارقى ئـــۆلچهملىرىمگه مـــاس كېلىـــدىغان ئوخـــايو  

ــتېتى ــتېتىه ، پىنســـىلۋانىيئۇنۋېرىسـ نى ئۇنۋېرىســـتېتىۋە كـــانزاس  ئۇنۋېرىسـ
ــدىم ــانزاس    . تاللىغانىــ ــان كــ ــۇل قىلغــ ــى قوبــ ــدەك مېنــ ئارزۇلىغىنىمدىكىــ
جايالشــقان شــهھهر كىشــىلىرى ئهنئهنىچــى، دىنــدارلىققا مايىــل،   ئۇنۋېرىســتېتى

دەســــلهپتىال كــــۆزۈمگه چېلىقىــــپ مېنــــى . تىــــنچ، ئــــازادە بولــــۇپ چىقتــــى
الـــدىلىرىغا توختۇتـــۇپ قويۇلغــــان   قىزىقتـــۇرغىنى كىشـــىلهرنىڭ ئىشــــىك ئ  

قولۋاقالر، يوغان دەرەخلهرنىڭ ئۈسـتىگه قونـدۇرۇلغان كـاتهكتهك كىچىـك ئـۆي ۋە      
دەپ ئاتىلىــدىغان كىچىــك  »تــۇل كهپىســى«ئۆيلهرنىــڭ ئۆگزىســىگه ســېلىنغان 

ئېنگىلىزچىـــدە قولـــۋاق، كىـــمه، پـــاراخوت دېـــگهن ســـۆزلهرگه . بالىخانـــا بولـــدى
اقلىق ۋە شــهيدالىق بهكمــۇ ھىسســىياتلىق   ئايــاللىق تۈســى بېرىلىــپ ئــامر   

  .ئىپادىلىنىدىكهن
ــۋاق،   ــار تۇرۇدىغــان قول ــۇل كهپىســى«دائىــم تهيي ــلهن دەرەخ ئۈســتىگه  »ت بى

ســـېلىنغان كاتهكســــىمان ئــــۆينى ئــــامېرىكىلىقالر دېڭىزچىلىققــــا بــــاغالپ  
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بــــۇالرنى بــــۇ يهرگه ياۋرۇپــــا كــــۆچمهنلىرى ئامېرىكىغــــا . شـــىدىكهن ۈچۈشهندۈر
منىڭ ئېيتىشـىچه  ۇرۇتونۇشـل . ش جهريانىـدا ئومۇمالشـتۇرغانىكهن  يهرلىشىپ ياشا

ئېرى دېڭىزغا بېلىـق تـۇتقىلى كهتـكهن شـىمالىي ياۋرۇپـالىق ئايـالالر ئۆيىنىـڭ        
. ئۆگزىســىدىكى كىچىــك كهپىــگه چىقىــپ ئــۇزاقالردىكى ئېرىنــى ســاقاليدىكهن  
ــدىكهن      ــپ كهلمهي ــچه قايتى ــر كهتكهن ــا بى ــرى دېڭىزغ ــىزلهرنىڭ ئې . بهزى تهلهيس

غانـدەك تۇيغـۇدا كـۈن كـۈنلهپ     ۇدۇبىچارە ئايالالر ئهرلىرى بىر چاغالردا كېلىـپ قال 
ــدىكهن    ــۇرۇپ كېتى ــدە ئولت ــۇ كهپى ــۆيلهر   . ئاش ــۇ ئ ــۇڭا ب ــى «ش ــۇل كهپىس دەپ  »ت

دەرەخ ئۈسـتىگه سـېلىغان كاتهكسـىمان ئۆيلهرمـۇ ئهسـلى      . ئاتىلىپ قالغـانىكهن 
ئامېرىكىغـا  . ىكهنكىشىلهرنىڭ دېڭىزنى كۆرۈش ئېهتىيـاجى ئۈچـۈن سـېلىنغان   

بارغان دەسـلهپكى بىـر نهچـچه ھهپتىـدە ئامېرىكىلىقالرنىـڭ دېڭىزغـا قانچىلىـك        
  .ئىشتىياقى بارلىقىنى ئىسپاتاليدىغان بىر قانچه ئىشقا شاھىد بولدۇم

الۋرېنىس دېگهن بۇ شهھهر دېڭىزدىن يىـراق بولغاچقـا يـازدا سـۇغا چۈمۈلـۈپ،      
ــامېرىكىلىقال    ــۆنگهن ئ ــپ ك ــا قاقلىنى ــا    ئاپتاپق ــۆل بهرپ ــوڭ ك ــر چ ــۇ يهرگه بى ر ب

قىلىـــپ ئۇنىڭغـــا دېمـــوكراتالر پارتىيىســـىدىن بولغـــان پېرىزدېنـــت بىـــل       
ــىپتۇ  ــامىنى بېرىشـ ــڭ نـ ــڭ  . كېلىنتوننىـ ــانزاس گهرچه ئامېرىكىنىـ ــۈنكى كـ چـ

ــىنىڭ تهرەپتــار      ــدا جۇمهــۇرىيهتچىلهر پارتىيىس ــىغا جايالشــقان، ئهتراپى ئوتتۇرىس
وكراتالر پارتىيىســىنى قولاليــدىغانالر شــىتاتلىرى كــۆپ بولۇشــىغا قارىمــاي دېمــ 

ــكهن    ــىتات ئى ــانلىق ش ــۆپ س ــى    . (ك ــڭ مهكهپتىك ــهۋەپتىنمىكىن بىزنى ــۇ س ش
ــوكراتالر     ــدە دېمـ ــزىتلهر ئىچىـ ــىز گېـ ــان ھهقسـ ــۈن ھازىرالنغـ ــۇچىالر ئۈچـ ئوقۇغـ

گېزىتـى بـار، ئهممـا     »نىيويـورك ۋاقتـى  «پارتىيىسىنىڭ تهشهببۇسـلىرىغا مايىـل   
ــل   ــۇرىيهتچىلهرگه مايىـ ــىڭتون پوچتۋا«جۇمهـ ــىشـ ــان  »ىسـ ــدىقويۇلمىغـ ). ئىـ

كىشـــىلهر ئـــارام كـــۈنلىرى كـــۆل ئهتراپىغـــا قولـــۋاقلىرىنى ئورۇنالشـــتۇرۇپ،       
چىــدىرلىرىنى تىكىشــىپ كۈنــدۈزلىرى ئاپتاپقــا قاقلىنىــپ ســۇغا چۈمۈلســه،       

ئۆيلىرىــدە ســۇ . شــا قىلىــدىكهنســالقىنالپ كــۆل مهنزىرىســىنى تاما كېچلىــرى
رېنســلىقالرنىڭ بولۇپمــۇ بالىالرنىــڭ بهك كۆلچىكىنىــڭ بولۇشــى قېــرى يــاش الۋ
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قىـش كـۈنلىرى ئۈچـۈن مهخسـۇس زاللىـق كـۆلچهكلهر       . كۈچلۈك ئارزۇسى ئىكهن
ياســالغان بولــۇپ ھهر ئاينىــڭ تــۇنجى جــۈمه كــۈنى بــالىالر ئۈچــۈن ئهڭ ئهرزان        

  .مۇالزىمهت قىلىدىكهن
الۋرېنســـتىكى پۇلللـــۇق كىشـــىلهرنىڭ دېڭىـــز بويىـــدىكى شـــهھهرلهردە      

تهتىـــل كـــۈنلىرى ۋاقتىنـــى شـــۇ ئۆيلىرىـــدە . كهنبولـــۇدۇلىرى مهخســـۇس ئـــۆي
ماڭـــا قىزىقـــارلىق تۇيـــۇلغىنى بـــۇ كىشـــىلهرنىڭ يـــازدىكى . ئۆتكۈزىشـــىدىكهن

ئىككى ئۈچ ئايلىق راھهت ئۈچۈن دېڭىـز بويىـدىن مهخسـۇس ئـۆي سېتىۋېلىشـى      
بهلكىـم دېڭىـز بويىـدىكى شـهھهرلهردە يـازدا مېهمانخـانىالر بهك بېسـىق        . بولـدى 
يىــدە تــۇرۇش راھهت ۆيــاكى مېهمانخانىـدا ياتقانــدىن ئــۆز ئ . كهتســه كېــرەكبولـۇپ  

ــۇمكىن  ــى مــ ــدىغان بولۇشــ ــۇنداق قىلىنىــ ــا شــ ــدە . بولغاچقــ ــازلىق تهتىلــ يــ
ــانلىقنى    ــۆپ ســ ــۇچىلىرى كــ ــڭ ئوقۇغــ ــر مهكتهپنىــ ــز ۋە يهنه بىــ مهكتىپىمىــ

ــاالتتى      ــپ ق ــهھهرگه ئايلىنى ــۇرۇق ش ــهھهر ق ــۇ ش ــدىغان ب ــۇچىالر . ئىگىلهي ئوقۇغ
ــارام ئــېلىش ۋە ئىشلهشــكه شــهرقى ۋە غهرىبــى قىرغــاقتىكى دېڭىــز   تهتىللىــك  ئ

ئوقۇتقـۇچىالر دېڭىـز بويلىرىغـا ئارامغـا     . بويى شهھهرلىرىگه كېتىـپ قېلىشـاتتى  
كېتىشــكهچكه يــازلىق تهتىللىــك دەرســلهرنىمۇ ئاساســهن ئاســپىرانتۇرىيهلهرنىڭ 

  .ئوقۇغۇچىلىرى ئۆتهتتى
قاقلىنىـپ تېرىسـىنى بۇغـداي ئـۆڭ     امېرىكىلىق قىز ئايالالردىكى ئاپتاپقا ئ

ــلهن مۇناســىۋەتلىك    ــادىتىمۇ بۇالرنىــڭ دېڭىزچىلىــق ئهنئهنىســى بى . قىلىــش ئ
تېلــۋىزورالردىن تېرىســىنى بۇغــداي ئــۆڭ قىلمــاقچى بولغــان قىزالرنىــڭ تۈرلــۈك 
سۈنئىي ئۇسۇلالرغا مۇراجهت قىلىپ ھاياتىنى تهھلىكىـگه قـويغىنى مېنـى تـاڭ     

ا قـاقلىنىش، قىزارغــان، كۆيـۈپ بۇغــداي ئـۆڭ ھــالهتكه    قارىغانـدا ئاپتاپقــ . قالـدۇرى 
كهلگهن تېرىنى ساغالم بىلىپ ھهۋەس قىلىـش ئۇالرنىـڭ ئـۇزاق مهزگىـل دېڭىـز      

ــرەك    ــلهن مۇناســىۋەتلىك بولســا كې ــدا ياشــىغانلىقى بى ھهيكهلتاراشــلىق، . بويى
رەسســـاملىق قاتـــارلىق ئىنســـاننىڭ جىســـمانى گـــۈزەللىكىنى تهسۋىرلهشـــنى  

ســهنئهتنىڭ ياۋرۇپــالىقالر ۋە ياۋرۇپــالىق كــۆچمهنلهر بهرپــا       كىــت قىلغــان  ېئوب
قىلغان دۆلهتـلهردە ئهۋج ئېلىشـى ۋە قارشـى ئېلىنىشـى بۇالرنىـڭ دېڭىزچىلىـق       

كى، بولـۇدۇ پهرەز قىلىشـقا  . مهدەنىيىتى بىلهن مۇناسـىۋەتلىك بولۇشـى مـۇمكىن   
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ش، دېڭىزغـــا تايىنىـــپ تىرىكچىلىـــك قىلىـــش ۇنـــۇبىپايـــان دېڭىـــزدىن ھوزۇرل
يالىڭـــاچ بهدەننـــى ئوبىكىـــت . بىئىـــي ھالـــدا يالىڭـــاچلىقنى تهقهززا قىلىـــدۇ ته

قىلغان رەسساملىق ۋە ھهيكهلتاراشـلىقنىڭ دېڭىـز بويلىرىـدا يالىڭـاچ يۈرۈشـكه      
ــكهنلىكى    ــا ئېرىشـ ــى ۋە تهرەققىياتقـ ــالىقالردا شهكىللىنىشـ ــادەتلهنگهن ياۋۇرپـ ئـ

  .ئهقىلگه ئۇيغۇن، ئهلۋەتته
ــۇ  ــوق قۇمل ــۇچى، نه چېكــى ي ــدەك  نه ئ ــۆلمهس روھى قالرنى شــېهىدلهرنىڭ ئ

ــايالقالردا ئــات        ــازلىرى ي ــاتىلهپ، ي ــدىلهر بىــلهن ئىه ــۇنالر، جىگ ــوغراقالر، يۇلغ ت
ــلهن     ــانلىرى بىـ ــرەپ گۈلخـ ــلهردە مهشـ ــۈم مهھهللىـ ــلىرى كۆجـ ــاپتۇرۇپ، قىشـ چـ
ــڭ      ــۇرالردا ئامېرىكىلىقالرنى ــگهن ئۇيغ ــاپ كهل ــۇپ ياش ــۈنلهرنى يورۇت ــان ت قهھرىت

ــق ئهنئهنىســى  ــهكىللهنگهن  دېڭىزچىلى ــۈپتىن ئوخشــىمايدىغان يوســۇن ش . گه ت
بىپايان يـايالق، كـۆز يهتكۈسـىز قۇملـۇق ۋە دەريـا ئېقىنالرنـى بـويالپ مارجانـدەك         
تىزىلغــــان بوســــتانلىقالرنى ماكــــان قىلغــــان ئۇيغــــۇرالر يۇقــــارقى تهبىئىــــي 

ئۇيغــۇرالردا . شــارائىتالرغا مــاس ئىگىلىــك شــهكللىرىنى بارلىققــا كهلتــۈرگهن     
ق، باغۋەنچىلىــك، دېهقــانچىلىق، ئوۋچىلىــق قاتــارلىق ئىگىلىــك     چــارۋىچىلى

شهكىللىرىنىڭ تهڭـال مهۋجـۇد بولـۇپ تۇرۇشـى ئۇالرنىـڭ مهدەنىيىتىنـى تىپىـك        
شـۇڭا ئۇيغـۇر ئهجـداتلىرى قۇرغـان كـۆك      . تېرىمچى مىللهتلهردىن پهرقلهندۈرگهن

ــى     ــۇر دۆلىت ــۇن ئۇيغ ــانلىقى، ئورخ ــۈرك خ ــبهله (ت ــۈركچه مهن ــزچه ۋە ت ردە ئېنگىلى
، قاراخــانىالر خــانلىقى، ئىــدىقۇت ئۇيغــۇر  )ئۇيغــۇر ئېمپىرىيىســى دەپ ئېلىنىــدۇ 

) قهدىمكــى ئۇيغــۇر مهنبهلىرىــدە ئۇلــۇق ئۇيغــۇر ئېلــى دەپ يېزىلغــان (خــانلىقى 
ــهھهرلهردە،      ــالغان ش ــلهن قۇرش ــنلىكلهر بى ــتانه ئىكى ــلىق ئاس ــارلىقالردا قىش قات

ــ      بــۇ ئهنــئهنه  . هكىللهنگهنيــازلىق باشــكهنت يــايالقالردا بولۇشــتهك ئهنــئهنه ش
ئۇيغۇرالرنىــڭ چــارۋۇچىلىق بىــلهن دېهقــانچىلىقنى ئورتــاق ئىگىلىــك شــهكلى  

ھېلىمۇ غۇلجـا، چـۆچهك، بورتـاال ئۇيغۇرلىرىـدا     . قىلغانلىقى بىلهن مۇناىسۋەتلىك
ئۇيغـۇرچىمىزدىكى  . يازنى يايالقتـا، قىشـنى شـهھهردە ئۆتكـۈزۈش ئهنهئهنىسـى بـار      

ــايالق ســۆزىمۇ قهدىمكــى ئۇ  ــازالق  ي ــايالق ي ــدا ي ــدىغان يهر(يغۇرچى  ســۆزى) يازالي
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ئۇيغـۇرچىمىزدىكى ئېكىنـزار، كهنـت دېگهنلىـك     . ئىـدى بىلهن ئوخشاش مهنىـدە  
بـۇ ئۇيغۇرالرنىـڭ يـازنى يايالقتـا     . دەپ ئىپـادىلىنهتتى ) قىشاليدىغان يهر(قىشالق

. يېزىدا قىشـالپ ياشـىغان ھايـاتى بىـلهن مۇناسـىۋەتلىك      -يايراپ، قىشنى شهھهر
ئۇيغۇرالرنىڭ باشقا تېرىمچى مىللهتلهرنىـڭ تهتۈرىسـىچه ئاتقـا، گۆشـكه ئاالھىـدە      
ھېرىســمهنلىكىمۇ ئۇيغــۇر تۇرمۇشــىدىكى ئارىالشــما ئىگىلىــك شــهكلى بىــلهن   

  .مۇناسىۋەتلىك
ئۇيغۇرالرنىــڭ تۇرمۇشــىغا ســىڭىپ كهتــكهن تۈرلــۈك چهك ۋە پهرھىزلىــرىگه   

ــاغ  ــڭ ب ــۇن   -ئۇيغۇرالرنى ــاس يوس ــىغا خ ــراس   داال تۇرمۇش ــوۋىالردىن مى ــا ب ى ۋە ئات
مهسـىلهن، ئۇيغۇرالرنىـڭ داسـتىخانغا قـۇرۇق،     . ھېكمهتلهر چوڭقۇر تامغـا باسـقان  

ــۇق     ــڭ قويـ ــلىرىغا، تاماقالرنىـ ــۈرۈپ تىزىشـ ــار كهلتـ ــلهردىن پـ ــۆل يهل يىمىشـ يـ
ســــــۈيۈقلىقىنىڭ مۇۋاپىقالشــــــتۇرۇلۇپ تارتىلىشــــــلىرىغا ئهجـــــــدادالرنىڭ    

ــجهز   ــتىياقىغا، مىـ ــڭ زوق ئىشـ ــڭ   مىهمانالرنىـ ــىيهتلىرىگه، تاماقالرنىـ خۇسۇسـ
ــىڭگهن   ــهنچىلىرى سـ ــدىكى چۈشـ ــىزلىكلىرى ھهققىـ ــلىك سىڭىشسـ . سىڭىشـ

ــايىن    ــان خوجـ ــارايۋەنلىك قىلغـ ــىر سـ ــدا نهچـــچه ئـــون ئهسـ يىـــپهك يـــولى بويىـ
ــازىرالش يوســـۇنى ۋە يىمهكلىكنىـــڭ    مىللهتـــتىال بۇنـــداق مـــول داســـتىخان ھـ

ــيىش ئىلمىيلىكــى    ــويىچه تىــزىش ۋە يى ــۇخۇسۇســىيىتى ب ــڭ . دۇبول ئۇيغۇرالرنى
كۆل كوالپ ئهتراپىغا سـۆگهت قويۇشـىغا سـۇغا چۈشـكهن سـۆگهت يوپۇرمىقىنىـڭ       

ــان   ــىيىتى نهزەرگه ئېلىنغـ ــازىالش خۇسىسـ ــۇنى تـ ــالپ   . سـ ــۆلگه باشـ ــۇنى كـ سـ
ئىچىشــىگه قــاتتىق ســۇنى يۇمشــۇتۇپ ئىچىشــتهك ئىلمىيلىــك يوشــۇرۇنغان ۋە  

. ىق ئهكـس ئهتـكهن  سۇ مهنبهسىنىڭ تۇراقلىـق بولماسـلىقىغا بولغـان ھۇشـيارل    
بۇالر تهكلىماكاندەك دۇنيـا بـويىچه ئىككىنچـى چـوڭ كـۆچمه قۇملـۇقنى توسـۇن        

ئوتتـــۇرا ئاســـىيانىڭ ۋە شـــهرقى    ئۈگۈتـــۈپئـــاتنى بويســـۇندۇرغاندەك قولىغـــا   
ئاســىيانىڭ ئېكىلوگىيلىــك تهڭپــۇڭلىقىنى تــارىختىن بۇيــان ھهقســىز قوغــۇداپ 

 »خارلىقىغــا قــالىمىز«ۇنى ســ. غــان پاراســهتبولۇدۇتهڭشــهپ كهلــگهن مىللهتــته 
دەپ ئىســـراپ قىلماســـلىق يوســـۇنىغا دىيـــارىمىزدىكى ســـۇ كهملىـــك ســـهۋەپ 

ئېقىن سۇغا تۈكۈرمهسـلىك، تهرەت قىلماسـلىق، ئهخـلهت تۆكمهسـلىك     . بولغان
ــاراپ    ــارقىلىق تـ ــۇ ئـ ــهللىكلهرنىڭ سـ ــۇق كېسـ ــا يۇقۇملـ ــارلىق ئۇدۇملىرىغـ قاتـ
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يـازلىرى  . هسسـهملهنگهن كېتىشىنىڭ ئالـدىنى ئېلىشـتهك تىببىـي بىلىـم مۇج    
سۇغا چۈشۈپ ئاپتاپقا قاقالنماسلىقىغا يۇرتىمىزدا يـاز كـۈنلىرى ئولتـۇرا بىنهپشـه     
ــادىلهنگهن   ــان تونـــۇش ئىپـ ــگه بولغـ ــانلىق ئىكهنلىكىـ ــانغا زىيـ . نۇرنىـــڭ ئىنسـ

خهلقىمىزنىـــڭ ئېرىـــق ئۆســـتهڭ ۋە يـــول بويلىرىغـــا كـــۆچهت قويۇشـــى، ئـــۆي   
يـۇرتىمىزدا قـۇم بوراننىـڭ ئالـدىنى      سېلىشتىن بۇرۇن ئهتراپقـا كـۆچهت قويۇشـى   

ئــۈجمىنى شهخســى باغقــا ئهمهس ئىشــىك . ئېلىشــتىكى تهدبىرنىــڭ ئىپادىســى
ئالدىغا، يـول بويلىرىغـا قويـۇش، يولالرغـا كـۈپته مـۇزدەك سـۇ قويـۇپ قويۇشـالرغا          
ئۇيغـــۇرالردىكى تهبىـــئهتكه بولغـــان مـــۇھهببهت، غېرىـــپ مۇســـاپىرالرغا بولغـــان 

ــارلىق ئ  ــاردەم، ب ىنســان ئهۋالدىغــا بولغــان مىننهتســىز ســۆيگۈ ســهۋەب   خــالىس ي
  .بولغان

دېڭىزنىـــڭ جىمجىتلىقـــى، رەھىمســـىزلىكى، پايانســـىزلىقى؛ قولۋاقلىـــق  
ــۆزىگه پۇختــا بولۇشــنى، ھهر    ــالغۇزلۇق ئامېرىكىلىقالرغــا ئ بېلىــق تۇتقانــدىكى ي
قانــداق مۇشــكۈالتقا يۈزمــۇ يــۈز تاقابىــل تۇرۇشــنى، ھهرقانــداق تهھــدىتكه ئوچــۇق 

شنى، سۆيگۈ ۋە نهپرەتنـى ئـالهمگه كۈنـدەك ئاشكارىالشـنى ئـۆگهتكهن بولسـا؛       بولۇ
چېكى يـوق قۇملـۇق، پايانسـىز يـايالق، قاشاسـىز بـاغالر ئۇيغۇرالغـا چېكـى يـوق          
ــدە      ــر ئىچى ــكۈالتنى مېهى ــداق مۈش ــنى، ھهرقان ــىز بېغىشالش ــۆيگۈنى، بهدەلس س

ىقنى ۋە ئـــامېرىكىلىقالر ســـۆيگۈنى، مهھلىيـــال   . ئېرىتىۋېتىشـــنى ئـــۆگهتكهن 
گۈزەللىكنى شهكىلدە ئىپادىلهشـكه كـۆنگهن بولسـا، ئۇيغـۇرالر ئـۇنى مىننهتىسـز       

ــۇدۇم قىلغــان ىــھهرك ــامېرىكىلىق ئۈچــۈن  . تىگه ئۈنســىز سىڭدۈرىۋېتىشــنى ئ ئ
غـان مهۋجـۇدىيهت   بولۇدۇگۈزەللىك تۇتـۇپ ھـوزۇرالنغىلى، كـۆرۈپ بهھىرلهنگىلـى     

ــدىنال ئـــ   ــك دىلـ ــۈن گۈزەللىـ ــۇر ئۈچـ ــا ئۇيغـ ــان بولسـ ــا بولغـ ــپ تىلغـ ورۇن ئېلىـ
 -ســــىغمايدىغان، تۇتســــا تــــوزۇپ، ئۆپســــه ئۆچــــۈپ كېتىــــدىغان پىنهــــانلىق

ئهلۋەتته، بـۇ پهرقلهرنـى شـهكىللهندۈرگهن ئـامىلالر     . مهۋھۇمىيهت بولۇپ تۇيۇلغان
 .ئىگىلىك شهكلى ۋە تهبىئىي موھىتقىال باغلىق ئهمهس
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ئامېرىكىلىق دوسـتلۇرۇمنىڭ ئۆيىـدە مېهمـان بولغانـدا بىـر ئىـش ماڭـا بهك             
ــدى  ــق تۇيۇلــ ــۆرگه   . قىزىــ ــاننى تــ ــگهن مېهمــ ــۆيىگه كهلــ ــامېرىكىلىقالر ئــ ئــ

بـۇ  . بۇ يهردە تـۆر دېگىـنىم شـىرەنىڭ ئـۇدۇل تهرىپـى دېگهنلىـك      . باشلىمايدىكهن
وســتۇمنىڭ  مهســىلهن، مهن د. دە ئــادەتته ئهر ســاھىپخان ئولتۇرىــدىكهن   »تــۆر«

ــۆردە       ــان بولســام ت ــا بارغ ــۆيىگه مېهمانغ ــڭ دادىســىنىڭ ئ ــلهن ئۇنى ــى بى تهكلىب
ئهگهر مهن دوســـتۇمنىڭ ئــۆيىگه تهكلىــپ قىلىنغـــان   . دادىســى ئولتۇرىــدىكهن  

ئانىســىمۇ تهكلىــپ قىلىنغــان بولســا دوســتۇم -بولســام، بــۇ ســورۇنغا ئۇنىــڭ ئاتــا
تــۇل ئايــال . ا ئولتۇرىــدىكهنئانىســى مېهمــانالر قاتارىــد-ئاتــا. تــۆردە ئولتۇرىــدىكهن

پېسســـورالرنى بـــۇ قائىـــدىگه تـــازا ئهمهل قىلىـــپ كهتمهيدىغانـــدەك ھىـــس  پپرو
بىـر قېـتىم بىـر ئۇيغـۇر     . ئۇالرنىڭ ئۆيىدە بۇ ئىش كۆزۈمگه چېلىقمىدى. قىلدىم

بـۇ چاغـدا   . مېهمان ئېسىدە يوق ئامېرىكىلىقنىـڭ ئۆيىـدە تـۆردە ئولتـۇرۇپ قـاپتۇ     
بـۇ دېـگهن مېنىـڭ ئورنـۇم،     «ئولتۇرمايال مېهمانغـا   ساھىپخان ھىچ تۈزۈت قىلىپ

ــهن خاتــا ئولتــۇرۇپ قاپســهن    دەپ  »بــۇ ئورونــدىن باشــقا ئورۇنــدا ئولتــۇرغىن    . س
  .قوپۇرىۋېتىپتۇ

. بىر دوستۇمنىڭ ئۆيىگه مېهمانغا بېرىـپ تهكلىـپ بـويىچه قونـۇپ قالـدىم     
گه بىــز. ئهتىســى قارىســام دوســتۇمنىڭ ئانىســى ئــۆزى ناشــتا قىلىــپ ئولتۇرۇپتــۇ 

شۇنىڭ بىلهن دوستۇم ئىككىمىز سـىرىتقا چىقىـپ قورسـاقنى    . ناشتىلىق يوق
شــۇ كــۈنى كهچلىــك تامــاقتىن كېــيىن ئامېرىكىلىقالرنىــڭ . غهمــلهپ كهلــدۇق

ھازىرلىغـان نهرسـىلهر خېلـى بـاردەك     . ئادىتى بويىچه تاتلىق تۈرۈملهردىن يىدۇق
. ىغا سـېلىپ قويـدى  قىلغان لېكىن بىزگه ئازراقال قويۇپ قالغىنىنى توڭالتقۇسـ 

پ قېلىۋاتســــىمۇ ئايــــال ســــاھىپخان   ۇلۇداســــتىخان بىــــر پهســــته قۇرۇقــــد   
مهن ئامېرىكىــدا تــۇرۇش  . توڭالتقۇســىدىن ھېلىقــى تــاتلىقالرنى چىقارمىــدى   
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جهريانىــدا ئۇنــداق مېهمــاننى تامــاقتىن كېيىنكــى تــاتلىق تــۈرۈمگه چارقىرىــپ  
ان ئـامېرىكىلىقالرنى  قويۇپ داستىخانغا شۇنىڭدىن باشـقا ھىـچ نـېمه تىزمايـدىغ    

  .خېلى كۆردۈم
ئامېرىكىلىقالر ئـادەتته بهك ئىززەتلىـك ۋە يېقىنلىـق يۈزىسـىدىن بولمىسـا      

ــدۇ   ــا چاقىرماي ــۆيىگه مېهمانغ ــقىالرنى ئ ــى   . باش ــڭ خۇسۇس ــۆي ئۇالرنى ــۈنكى ئ چ
باشـقىالرغا  . ھاياتىدىكى ئارامگاھ بولغاچقا باشـقىالرنى ئاسـان يـېقىن يوالتمايـدۇ    

ئهممــا ســىرىتتا، رىســتۇرانالردا . دەپ بهمهيــدۇ ھهم ســورۇمايدۇ ئۆينىــڭ ئادرىســىنى
يـــۇرتىمىزدا . بىـــر بىرىنـــى مېهمـــان قىلىـــش تولىمـــۇ نورمـــال بىـــر ئىـــش      

ــه    ــوي ئۆلتۈرســــ ــدە قــــ ــالردا ئۆيىــــ ــان يىلــــ ــلىك ئهۋج ئالغــــ رىستۇرانپهرەســــ
ــدىغان      ــا ھاياجانلىنى ــتۇرانغا چاقىرس ــۇپ رىس ــا بول ــدەك كهيپىياتت ئهزىزلهنمىگهن

مهن بۇنىڭــدىكى ســهۋەبنى بىــر قىســىم    . ئىــدىكۆتــۈرگهن پۈچهكلىــك بــاش  
كىشىلهرنىڭ ھـۆرمهتنى، ئهزىزلىكنـى جامـائهت ئالدىـدا يهپ ئىچىـپ كۆرەڭلىـك،       

ــاغالپ    ــا بـ ــتىن ئىزدەۋاتقانلىقىغـ ــق قىلىشـ ــۈنۈداغۋازلىـ ــرى . مهنچۈشـ يهنه بىـ
ــا    ــدە ھــاراقخورلۇق قىلىــش ھهزەر قىلىنىــدىغان خــاھىش بولغاچق ئۇيغــۇرالردا ئۆي

  .ننىڭ بۇنىڭغا قواليلىق ياراتقانلىقىغىمۇ مۇناسىۋەتلىكرىستۇرا
ئۇيغــــــۇرالردىكى مېهمــــــاننى تــــــۆرگه باشــــــالش ئــــــادىتى بىــــــلهن      
ئـــامېرىكىلىقالردىكى مېهمانغـــا تـــۆرنى بهرمهســـلىك ئوتتۇرىســـىدا ھـــالقىلىق 

مهنــچه ئامېرىكىلىقالرنىــڭ ھهر  . تهپهككــۇر پهرقــى بــارمىكىن دېگــۈم كېلىــدۇ    
هرمهسـىلىكىگه ئۇالرنىـڭ مـۇتلهق مهنچىللىكنـى مهركهز     قانداق ئهھۋالدا تۆرنى ب

ــان    ــهۋەپ بولغ ــادىتى س ــۇر ئ ــان تهپهكك ــنىڭ   . قىلغ ــۇردا شهخس ــل تهپهكك ــۇ خى ب
لىقالردا ئــامېرىكى. دۇۇخاھىشــى، ئىهتىيــاجى، غايىســى ئالــدىنقى ئورۇنغــا قويۇلــ 

ــارلىق  -خاتــا، ياخشــى-ھايــاتتىكى بــارلىق تــوغرا يامــان، پايــدىلىق پايدىســىز قات
ــدا    ئامىلال ــنىڭ قولى ــاچقۇچى شهخس ــنىڭ ئ ــۈم قىلىش ــا ھۆك ــاچقۇچنى  . رغ ــۇ ئ ب

پهقهت قانۇنغـــا خىـــالپ بولمىســـىال . قانــداق قوللۇنـــۇش شهخســـنىڭ ھوقـــۇقى 
ئامېرىكىلىقالرنىـــڭ بۇنـــداق . بۇنـــداق تهپهككـــۇر چهكلىنىشـــتىن مۇستهســـنا 
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 تهپهككـــۇر ئـــادىتى ئۇالرنىـــڭ ئائىلىســـىگه تۇتقـــان پوزىتسىيىســـىدىمۇ ئهكـــس 
ر ئـائىلىۋىي ھاياتتـا ئـۆزىنى بىرىنجـى ئورۇنغـا، ئايـالى ۋە بـالىلىرىنى        ئۇال. ىدۇئېت

نهچــچه بالىســى . دۇۇئانىسـىنى ئــۈچىنجى ئورۇنغــا قويـ   -ئىككىنجـى ئورۇنغــا، ئاتــا 
شـۇڭا  . بولۇشىدىن قهتئىي نهزەر ئائىلىسىدىن كۆڭلى قالغـان ھامـان ئاجرىشـىدۇ   

دەپ تـــۇل ئۆتـــۈپ ئامېرىكىـــدا بىـــر بالىســـىنى ئۆگهينىـــڭ قولىغـــا قويمـــايمهن 
مېهمـاننى تـۆرگه باشـالش يـاكى تـۆردە      . كهتكهن ئايال يـاكى ئهر يوقنىـڭ ئورنىـدا   

ــى ئهمهس    ــۇر پهرقـ ــامېرىكىلىقالردىكى تهپهككـ ــۇرالر ۋە ئـ ــۇرۇش ئۇيغـ ــۆزى ئولتـ ئـ
 .بهلكىــــــــم ئــــــــادەت پهرقــــــــى مهسىلىســــــــى بولۇشــــــــىمۇ مــــــــۇمكىن 
 شــۇنداق، مېهمــاننى تــۆرگه ئــېلىش ئالماســلىق ئــادەت مهسلىســى بولۇشــى       
ــۆز      ــش، ئـ ــراپخورلۇق قىلىـ ــادە ئىسـ ــدارچىلىقتا زىيـ ــا مېهمانـ ــال، ئهممـ ئىهتىمـ
ئىقتىســــــادى ئهھۋالىغــــــا نامۇناســـــــىپ مىهمــــــان ئۇزۇتــــــۇش ئۇيغـــــــۇر     

مهســىلهن، ئۇيغــۇردىكى . مېهماندوســتلۇقىدىكى پۈچهكلىــك بولۇشــى مــۇمكىن
مېهمانخانىسىنى شۇنچه كاتتا بېزەشكه چىـدىغان كىشـىلهرنىڭ ئاشـخانا، مۇنچـا،     

ــاال ق ــى   خــ ــهل قارىشــ ــىغا ســ ــق بولۇشــ ــازادە، چىرايلىــ اتارلىقالرنىــــڭ راھهت ئــ
ــى     ــڭ بهلگىســى بولۇش ــايدىغان پۈچهكلىكنى ــۈن ياش باشــقىالرنىڭ باھاســى ئۈچ

خهق قانـداق ئـويالپ   «تهپسـىلىرەك ئـويالپ باقسـاق ئـامېركىلىقالردا     . مۇمكىن
 دوسـت دۈشـمهننىڭ ئالدىـدا مۇنـداق    «، »مۇنداق قىلسـام سـهرت تۇرارمـۇ   «، »قاالر

دېـــگهن  »كىـــم دېســـه، پۇســـتانى دەپ قالســـۇن«، »قويـــاي كۆرســـۈتۈپقىلىـــپ 
ســــۆزلهنمىلهرنىڭ كــــۆپ تىلغــــا ئېلىنماســــلىقىدىن ئۇيغــــۇردىكى يۇقــــارقى 
ــولىمىز    ــدەك بـ ــىنى ئاڭقارغانـ ــر نهرسـ ــايدىغان بىـ ــىگه ئوخشـ ــنىڭ ئهكسـ . قاراشـ

ــتلۇق نامىـــــدىكى داغۋازلىـــــق،      ــۇرتلىرىمىزدا ئهۋج ئالغـــــان مىهماندوســـ يـــ
قتا بهلكىم، ئۆزىنىـڭ ئـاجىز رىيـال ھـالىتىگه يۈزلىنهلمهسـلىك ۋە      ھهشهمهتخورلۇ

ــ    ــدا پهدەزلهپ كۆرسـ ــقىالرنىڭ ئالدىـ ــالهتنى باشـ ــۇ ھـ ــازىرقى  ۈتۈبـ ــۆزىنى ھـ ش، ئـ
ھالىتىدىن يۈكسهكرەك تهسهۋۋۇر قىلىش ۋە شـۇ تهسـهۋۋۇرىدىكى ئـوبرازى ئۈچـۈن     
ــى       ــكهن بولۇش ــس ئهت ــاللىق ئهك ــي بىنورم ــتهك روھى ــدا زورۇقۇش ــڭ ئالدى خهقنى

ته ئهۋج جهمىيهتـ بهلكىـم بـۇ يهردە ئاساسـى شـهكىللهندۈرگۈچى ئامىـل      . مۇمكىن
ئالغــان ۋە ئــادەتكه ئايالنغــان ســاختىلىق، تــۆۋەننى ســىلىق قــۇرۇق گهپ بىــلهن  
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ئالداپ يۇقۇرىغا خۇشامهت قىلىش، ھۆكـۈمهت پۇلىغـا ھهشـهمهتلىك يهپ ئىچىـپ     
شـكه كۆنـدۈرۈش   ۈتۈئىسراپخورلۇق قىلىش، خهلققه بىرنى ئون كۆرۈشـكه ۋە كۆرس 

  .لهشكهن چىركىنلىكلهر بولۇشى مۇمكىنجهمىيهتقاتارلىق 
ــامېرىكىلىقالردىن     ــته ئ ــتلۇق جهھهت ــۇرالر مېهماندوس ــدىكى ئۇيغ ئامېرىكى

مېهمــاننى . پهرقلىنىــدۇ ھهمــدە ۋەتهنــدىكى ئۇيغۇرالرغىمــۇ تامــامهن ئوخشــىمايدۇ
ــدى ك     ــارىنى ئالـ ــدىكى بـ ــا ئۆيـ ــۇش، مېهمانغـ ــا ئۇزۇتـ ــا يارىشـ ــى ئهھۋالىغـ هينىنـ

سۈرۈشتۈرمهي ئاتىۋەتمهسـلىك ئاللىقاچـان ئامېرىكىـدىكى ئۇيغـۇرالر تهرىپىـدىن      
ــامېرىكىلىقالردىنمۇ كهســكىن پهرق قىلىــدۇ  . قوبــۇل قىلىنغــان ــۇالر ئ . ئهممــا ئ

ئۆيىـدە قوندۇرىـدۇ، قولىـدىن كېلىشـىچه     . مىهماننى ۋەتهندىكىدەك تۆرگه ئالىـدۇ 
ــهن ق  ــۇپ خۇرس ــدە بول ــىدۇ خىزمىتى ــقا تىرىش ــار    .ىلىش ــان ب ــارنى ئىمك ــدە ب ئۆيى

ــدىغا قويــۇپ قىــزغىن كۈتۈۋالىــدۇ   ئامېرىكىــدىكى . قويالىغــانچه مېهماننىــڭ ئال
تــۈركىيه تــۈركلىرى بــۇ جهھهتـــته ئۇيغــۇرالردىن بهكــرەك ئامېرىكىچىلىشـــىپ      

ئــۇالر تــۆرنى مىهمانــدىن تاالشــمىغان بىــلهن داســتىخاننى ئۇيغــۇردەك  . كهتــكهن
 .مول ھازىرلىمايدۇ

    



432 
 

,�-�������	 E10�	 �0 [#�� 1'�"�����	 �0 �;
���\���?� 

  
 

  ئۇيغۇالر ۋە ئامېرىكىلىقالردا شهخسنىڭ غهلبىسى ۋە ئومۇمنىڭ تۆھپىسى —
 

يــالغۇز ئاتنىــڭ چېڭــى چىقمــاس، چېڭــى چىقســىمۇ دېڭــى  «بىــز ئۇيغــۇرالردا     
ــار  »چىقمــاس ــۇ يهردە دېيىلىۋاتقــان . دېــگهن تهمســىل ب نــى غهلىــبىگه »چــاڭ«ب

نـى شـۇ چـاڭلىق جهريـان ئېلىـپ      »داڭ«انىدىكى داۋراڭ دېسـهك،  ئېرىشىش جهري
ــۇمكىن  ــيىش مـ ــبه دېـ ــگهن غهلىـ ــجه  . كهلـ ــدىن داڭلىـــق نهتىـ ــاڭلىق جهريانـ چـ

يارىالمــدۇ؟ داڭــق چىقىشــتىن بــۇرۇن چوقــۇم چــاڭ چىقىــرىش كېرەكمــۇ؟ مهنــچه 
ھهمــمه ئىــش نهتىــجه «داڭــق چىقىرىشــتىن بــۇرۇن چــاڭ چىقىرىشــقا ئالــدىراش  

ئىشــنى باشــال  . دېــگهن تهلىمــگه خىــالپ كېلىــدۇ    »زەلئىتىبــارى بىــلهن گــۈ  
ــا،      ــدىكى يالغۇزلۇققـ ــبه جهريانىـ ــويالش غهلىـ ــنى ئـ ــاڭ چىقىرىشـ ــلىماي چـ باشـ

داۋراڭسـىز ئىـش    —بۇنـداق چـاڭ  . زېرىكىشكه چىدامسىزلىق قىلىش دېمهكتـۇر 
ــالغۇز ئاتنىــــڭ  ــلىق، يــ ــىمايدىغان   —قىاللماســ ــا ئوخشــ ــنىڭ ئاۋامغــ شهخســ

ــى، تۇ  ،غهلىبىســى ــى، مهيل ــپلهش،   خاھىش ــۆرۈپ تهقى ــايهتتهك ك ــۇلىرىنى جىن يغ
ئىنســــــاننىڭ ئىجــــــادىيهت، تــــــۆھپه ۋە مــــــۇۋەپپهقىيهتلىرىنى ئومۇمنىــــــڭ 

، »ۇخهق نـېمه بولسـا بىـز شـ    «پاسىبانلىقىغىال باغالپ قويـۇش نهدىـن كهلـگهن؟    
دېگهنــدىكى مهنتىقىــدە تهكىتلهنگىنــى  »توپقــا كىرىۋالســاڭ شــامال تهگمهيــدۇ«

ــى ۋە مۇســــتهق ــدە ۈىللىقىنى ئاۋامنىــــڭ بۆشــــشهخســــنىڭ ئهركىنــ كى ئىچىــ
ــادىكى  . بىخوتالشـــتۇرۇش، ئۇخلۇتۇشـــتۇر شهخســـنىڭ قهدىـــر قىممىتىنـــى دەريـ

ــداق    ــتۈرۈش قانــ ــاش ئهرزىمهسلهشــ ــا ئوخشــ ــۇقتىكى قامغاققــ ــكه، قۇملــ خهســ
  ئومۇمالشقان؟ بۇ قاراشالرنىڭ ئۇلى قانداق قويۇلغان؟

لســاق گه قارايــدىغان بو»تهمســىللىرى-ئۇيغــۇر خهلــق ماقــال  « بۈگــۈنكى
ئومۇمنىـــــڭ ئىتتىپـــــاقلىقى، خـــــاتىرىجهملىكى، بىرلىكنىـــــڭ قـــــۇدرىتى     
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تهكىتلهنگهن ماقالالر ھهقىقهتهن جىـق، ئهكسـىچه شهخسـنىڭ مۇسـتهقىللىقى،     
بهلكىـم  . ئىجادچانلىقى، دەخلىسـىزلىكى ئۇرغۇالنغـان ماقـالالر يوقنىـڭ ئورنىـدا     
ە يېتىــپ  ئۇيغــۇرالردا بــۇ ئۇقــۇمالر بولغــان بولســىمۇ بىــزگه كىتــاپ ھالىتىــد       

ــكهل ــهببۇس     .گهنمىـ ــى تهشـ ــىش ھهركىتـ ــاللىرى كوپراتسىيهلىشـ ــۇر ماقـ ئۇيغـ
ــىي     ــپ خۇسۇسـ ــهببۇس قىلىنىـ ــك تهشـ ــپ ئىگىلىـ ــان، كوللىكتىـ قىلىنىۋاتقـ
ــان بولغاچقــا كىشــىلىك       ــان زامانــدا توپالنغ ــك تهقىــپ قىلىنىۋاتق مۈلۈكچىلى
ــالالر    خاســلىق، شهخســنىڭ ھۆرلــۈكى، شهخســنىڭ مــۇۋەپپهقىيىتىگه دائىــر ماق

جوڭگۇنىـڭ  . ستهن توپالنمىغان ياكى چىقىرىپ تاشـالنغان بولۇشـى مـۇمكىن   قه
ئالتىدىن بىرىنـى تهشـكىل قىلىـدىغان دىيـارىمىزدا كوللىكتىـپ ئىگىلىـك ۋە       
ــان پىالنلىـــق ئىگىلىـــك بهك ئـــۇزۇن داۋاملىشـــىپ   ئۇنىـــڭ تۇغۇندىســـى بولغـ

ىـڭ  كهتكهچىكىمۇ، يا كوللىكتىپ ئېگىلىـك يوقۇلـۇپ ئۇزۇنغـا بارمـاي مىڭىلهرن    
ككه قارشــى تــۇرۇش، مىللهتــلهر ئىتتىپـــاقلىقىنى    ۈلــ ۈبــوش يهرلىــرى بۆلگۈنچ  

ــۇ شهخســنىڭ     ــپ كهتكهچكىم ــا قىلىنى ــلهن ئوس ــۈچهيتىش تهشــۋىقاتلىرى بى ك
مهنـــچه . رولـــى، قـــۇدرىتى، تۆھپىســـى ئىزچىـــل نهزەرلهرنىـــڭ ســـىرتىدا قالـــدى 

تىكـــى ئىنســـاننىڭ مۇســـتهقىللىقى، ئىجاتچـــانلىقى ۋە جهمىيهتبىرىنجىـــدىن، 
ــۈز     غۇ ــى ۋە ي ــى، مهنپهئهت ــڭ بىرلىك ــلهن جامائهتنى ــىزلىكى بى ــڭ دەخلىس رۇرىنى

ئــابرويى ئوتتۇرىســىدىكى مۇناســىۋەت ھهققىــدىكى قاراشــنىڭ ئوخشىماســلىقى،  
ــىگه     ــى ۋە تۆھپىس ــڭ مهدىت ــىدە ئومۇمنى ــنىڭ غهلىبىس ــدىن، شهخس ئىككىنجى
ــلهن    ــاقلىق بىـ ــدىن، ئىتتىپـ ــلىق، ئۈچىنجىـ ــتىكى ئوخشىماسـ ــان تونۇشـ بولغـ

ــار ــرى،     ھهمكـ ــڭ تهركىبلىـ ــان مهنه ۋە بۇالرنىـ ــگه ئالغـ ــۆز ئىچىـ ــۇمى ئـ لىق ئۇقـ
تهشكىللىنىشـــى ھهققىـــدىكى پوزىتســـىيه ۋە قاراشـــالردىكى ھـــاڭالر بۈگـــۈنكى  

  .ئۇيغۇرالر بىلهن ئامېرىكىلىقالردىكى ھالقىلىق چۈشهنچه پهرقىدۇر
ــا ئۆگ ــاۋام چۈشهنچىســـــىدىكى ســـــىرالر   ۈتـــــۈماڭـــ  لگهن شـــــهخس ۋە ئـــ

ــدا تۇرۇۋا ــى تــۈركىيهدىكى، گېرمــانىيهدىكى     مهن ئامېرىكى تقــان چېغىمــدا مهيل
بىرلىــك، «ۋەيــاكى ئامېرىكىــدىكى ئۇيغــۇرالر بولســۇن ھهممىســىنىڭ ئاغزىــدىن  



434 
 

ــاقلىق ــ   »ئىتتىپ ــۆپ تۆك ــۇئار ك ــدىكى ش ــوال  . لهتتىۈھهققى ــۇئارنىڭ ت ــداق ش بۇن
شـــى بىـــر يـــاقتىن كىشـــىگه مـــوھىم ئۇقۇمالرنىـــڭ تهكىتلىنىشـــىدەك ۇنۇتوۋل

ــر   ــا، يهنه بىـــ ــۋىقاتنىڭ   تۇيۇلســـ ــا تهشـــ ــماس كونـــ ــگه ئاشـــ ــاقتىن ئهمهلـــ يـــ
ــى  ــۇ بېرەتت ــىدەك تۇيغ ــاپىتىدىن  . ئهزۋەيلىنىش ــۋىقاتالرنىڭ كاس ــۇنداق تهش مۇش

ئۇيغۇرالرنىـڭ ئىتتىپـاقلىقى ۋە   «بولسا كېـرەك بىـر ئوبـدان تهنقىـد ۋە پىكىـرلهر      
دېـــگهن قالپاقالرغـــا مهھكـــۇم قىلىنىـــپ يوققـــا  »بىرلىكـــى ئۈچـــۈن زىيـــانلىق

ــدىكى   مۇ. چىقىرىالتتــى ــرلهر بولغــان ئىنتىرنىــت تورى ــد ۋە پىكى شــۇنداق تهنقى
ــقهردە     ــدەك ئهمهس، قهش ــادا تۇرۇۋاتقان ــۆزەمنى ئامېرىك ــپ ئ ــۇنبهرلهرنى كۆرۈۋېتى م

ــاالتتىم  ئۈگۈنۈشــسىياســىي  ــپ ق ــا كېلى ــدەك تۇيغۇغ ــاھهق، . ته بولۇۋاتقان ھهق ن
ــۇ     ــداقتۇر مهۋھ ــڭ قان ــۇر ۋە ھۆكۈملهرنى ــى تهپهكك ــدىكى ئهقل ــا ھهققى ــوغرا خات م ت

ئومـــۇمىي مهنـــپهئهت ۋە قۇدرەتنىـــڭ سايىســـى ئاســـىتىدا ئىنكاسســـىز غايىـــپ  
غـان دۆلهتـته ياشـاۋاتقان    بولۇدۇئوبامـانى تىللىسـا   . بولۇشى مېنـى ئويغـا سـاالتتى   

ئۇيغۇرالرنىــڭ ئۇيغــۇردىن چىققــان بىــرەر نوپۇزلۇقنىــڭ قىلغــان ئهتكهنلىــرى       
ــدا يۈزمــ   ــڭ ئالدى ــق قاراشــلىرىنى جامائهتنى ــا  ھهققىــدىكى پهرقلى ــۈز ئوتتۇرىغ ۇ ي

ــايتتى ــدىكى    . قويۇلم ــاقلىق ھهققى ــم ئىتتىپ ــدا دائى ــىلىگه يولۇققان ــرەر مهس بى
ــىنى     ــىگه ئېرىشىشـ ــۇن خۇالسـ ــگه ئۇيغـ ــڭ ئهقىلـ ــاالالر مۇنازىرىنىـ ــۈلهىي سـ سـ

  .كۆپۈككه ئايالندۇراتتى
ئامېرىكىــدا مهيلــى مهكتهپتىكــى دەرس، تهجــرىبه يــاكى تهتقىقاتتــا بولســۇن 

ــ ــاقلىق تهكىتلهنمهيــ ــوال بهك  . دۇئىتتىپــ ــارىمىزدا تــ ــۇ دىيــ ــۇدا بولۇپمــ جوڭگــ
ــۆز     ــدىغان سـ ــداش تهكىتلىنىـ ــگه تهڭـ ــاقلىق دېگهنـ ــدىغان ئىتتىپـ تهكىتلىنىـ

دىيـارىمىزدا تهكىتلىنىـدىغان ئىتتىپاقلىقتـا شـهخس     . ئامېرىكىدا ھهمكارلىقتۇر
ــان قىلىــش بهدىلىــگه    ــۆز خاســلىقىنى قۇرب پهقهت ئهگهشــكۈچى، بويســۇنغۇچى، ئ

ــڭ ئىتىراپ ــىغىنغۇچى جامائهتنىـ ــا سـ ــا ۋە پاناھىغـ ــهببۇس . ىغـ ــدا تهشـ ئامېرىكىـ
رۈلىدۇ ا شهخســنىڭ خاســلىقى مۇئهييهنلهشــتۈقىلىنىــدىغان ھهمكارلىقتــا بولســ

دۇ ۋە يـاكى شـۇنىڭغا شـارائىت    ۇلۇۋە ئهڭ مۇۋاپىق شهكىلدە تولـۇق جـارى قىلـدۇر   
ــى ۋە  . ھازىرلىنىـــدۇ ــابىلىيىتى، بهھرلىنىشـ ــقۇچىالرنىڭ قـ ــارلىق قاتناشـ ھهمكـ

ــدۇ شىرىكلى ــا چىقىــ ــگه ۋۇجۇتقــ ــى بهدىلىــ ــالىيهتنى . شىشــ ــا پائــ ھهمكارلىقتــ
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ــپ     ــىنى تېپىــ ــاق ئارزۇســ ــتىراكچىالرنىڭ ئورتــ ــكىللىگۈچى پهقهت ئىشــ تهشــ
چىقااليــدىغان ۋە ئــايرىم ئهۋزەللىكلهرنــى مــاھىرلىق بىــلهن ئورتــاق ئۈســتۈنلۈك  

دىيـارىمىزدا  . قىلىپ بىرلهشتۈرەلهيدىغان قابىلىيىتى بىـلهن ئوتتۇرىغـا چىقىـدۇ   
هكىتلىنىـــدىغان ئىتتىپاقتـــا تهشـــكىللىگۈچى قاتناشـــقۇچىالرنىڭ خىـــزمهت  ت

تهشــكىللىگۈچى ئىشــتىراكچىالرنىڭ . بولــۇدۇھاياتىــدا مــۇتلهق ھوقۇققــا ئىــگه  
خاھىشــلىرىنى باشــقىالرغا نــائىنىق پهقهت ئۆزىنىــڭ نهزىرىــدىال مــوھىم بولغــان 

ىن ئـۆتكهن  تۆۋەنـدىكى مېنىـڭ بېشـىمد   . ئورتاق مهنپهئهتكه دەپىـن قىلىۋېتىـدۇ  
بىر ۋەقه بىز ئۇيغۇرالرنىـڭ ۋە ئامېرىكىلىقالرنىـڭ تهشـكىللىگۈچىنىڭ نوپۇزىغـا     
 .بولغـــــان قارىشـــــى ۋە پوزىتسىيهســـــىدىكى پهرقنـــــى ئهكـــــس ئهتتۈرىـــــدۇ     

ــىغا      ــات پروگراممىسـ ــر تهتقىقـ ــى بىـ ــر يىلـ ــۇمنىڭ بىـ ــدىكى ئوقۇشـ ئامېرىكىـ
ــزىمالتتىم  ــقا تىـ ــت  . قاتنىشىشـ ــگه ئورۇنالشـ ــازلىق تهتىلـ ــا يـ ۇرۇلغان پروگراممـ
يـازلىق تهتىـل كهلگهنـدە تۇيۇقسـىز بـاالم ۋە      . ئىـدى بولغاچقا باشقا ئىشـىم يـوق   

قانـداق قىلىــش  . ئايالىمنىـڭ پاســپورتى چىقىـپ قېشــىمغا كېلىـدىغان بولــدى   
كېرەك؟ ئهمهلىيهتـته ئائىلهمنىـڭ كهلگهنلىكىنـى باھـانه قىلىـپ بارماسـلىقىم       

بـاراي دېسـهم دەسـلهپته گهپ     ئايـالىم ۋە بـاالمنى ئېلىـپ   . ئىدىتامامهن مۇمكىن 
ناۋادا مېڭىشـقا بىـر قـانچه كـۈن قالغانـدا بـۇ ئىشـنى        . ئىدىئۇنداق دېيىلمىگهن 

ــۇ      ــۇم ۋە بـ ــاپ قويۇشـ ــارازىلىقىنى قوزغـ ــكىللىگۈچىنىڭ نـ ــام تهشـ ــا ئالسـ تىلغـ
ۇنــدىن كېيىنكــى پروگراممىالرغــا قاتنىشالماســلىقىم مــۇمكىن     بســهۋەبلىك 

ىنى رەنجىتمهسلىك ئۈچـۈن بـۇ گهپنـى    شۇنىڭ بىلهن مهن تهشكىللىگۈچ. ئىدى
ئامېرىكىغا كېلىپ ئهمدى ئىككى ھهپته بولغـان بـاالم بىـلهن ئايـالىم     . دېمىدىم

باشقا بىر شىتاتتىكى دوستۇمنىڭ ئۆيىگه بارغـاچ سـاياھهت قىلىـپ كېلىـدىغان     
ــدى ــڭ     . بول ــدا مېنى ــلىنىپ بولغان ــات باش ــپ تهتقىق ــۈن يىغىلى ــا ئۈچ پروگرامم

ــۇ . ىــپ ھهممهيلهننــى ھهيــران قالــدۇردى مهســىلهم ئوتتۇرىغــا چىق ئهســلى مهن ب
گهپنى تهشكىللىگۈچىگه دېگهن بولسام ئۇالر ئـايرۇپىالن بىـلهت، ياتـاق ۋە باشـقا     

ــرەتتىكهن     ــپ بېـ ــق يارىتىـ ــۇمغا قواليلىـ ــپ تۇرمۇشـ ــارائىتالرنى يارىتىـ مهن . شـ
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ــر       ــۆزەمنى بى ــات پروگراممىســىدا ئ ــۇ تهتقىق ــويىچه ب ــۇم ب ــۆنگهن خۇي ــۇدا ك جوڭگ
ئهگهشـــكۈچى، ئايـــالىم ۋە باالمنىـــڭ ئىشـــىنى مېنىـــڭ خۇسۇســـىي  پاسســـىپ 

ــويالپ      ــامۇۋاپىق دەپ ئـ ــتۇرۇش نـ ــزمهتكه ئارىالشـ ــامىلالرنى خىـ ــۇ ئـ ــىم، بـ ئىشـ
ئويۇمنىڭ ئهكسـىچه نهچـچه يىـل كۆرۈشـمىگهن ئـائىلهمنى تاشـالپ       . يۈرۈپتىمهن

ــامۇۋاپىق     ــرىم ئۈچــۈن تولىمــۇ ن ــامېرىكىلىق ھهمراھلى ــا كېلىشــىم ئ تهتقىقاتق
نېمىشـــــقا . وبـــــۇل قىلغۇســـــىز غهلىتىلىـــــك بولـــــۇپ تۇيۇلۇپتـــــۇ ھهتتـــــا ق

ــپ     ــكىللىگۈچىنى رەنجىتىــ ــقا تهشــ ــۇردۇم؟ نېمىشــ ــى يوشــ قىيىنچىلىقىمنــ
قويۇشتىن قورقـۇپ ئـۆزۈم خالىغـان قـارارنى چىقىرالمىـدىم؟ نېمىشـقا شهخسـى        

  خاھىشىمنى گۇناھنى يوشۇرغاندەك تىقىشتۇرۇپ ئاشكارە دېيهلمىدىم؟
ئائىلىســـى «مىزدا بىـــر كىشـــى مهدھىيهلهنســـه بولۇپمـــۇ دىيـــارى ،جوڭگـــۇدا

خهتهردە قالغاندىمۇ باشـقىالرنى ئالـدىن ئويلىغـان، خهلقنىـڭ خىزمىتـى ئۈچـۈن       
ئائىلىسىنى قۇربان قىلغان، ئـۆز ئارزۇسـىنى جامـائهت مهنـپهئهتىگه بويسـۇندۇرۇپ      
ئۈن تىنسىز خىزمهت قىلغـان، كېيىنكـى ئهۋالدالرنىـڭ بهختـى ئۈچـۈن ئىللىـق       

ــائىله مېهر ــلىغان   ئ ــگه بېغىش ــۇھهببىتىنى ئهل ۋەتهن ــان، م ــان قىلغ ــى قۇرب  »ىن
ــدۇ   ــم تهكرارلىنى ــۆزلهر دائى ــگهن س ــا    . دې ــى ئېقىمغ ــۋىقاتتا ئاساس ــى تهش بىزدىك

ئۇالرغـا بـۇ   . ئايالنغان بۇ گهپ ئامېرىكىلىقالر ئۈچۈن تولىمۇ بىنورمـال ئاڭلىنىـدۇ  
نســاننىڭ  چــۈنكى بــۇ تهرغىباتتــا ئى   . دۇۇئالجىغــانلىقتهك، جۆيلۈشــتهك تۇيۇلــ   

خۇسۇســىي ھايــاتى ۋە ئارزۇســى جامــائهت مهنــپهئهتىگه قارشــى قويۇلــۇپ قهســتهن   
ــلهردە   . يوققــا چىقىرىلغــان ــايه، ئىســتهك ۋە تهلهپ ــر ئىنســاننىڭ كىشــىلىك غ بى

مهنـچه بـۇ جانسـىز ئىـدولوگىيه تهلهپ     . بولۇشى ئۇياتلىق ئىشـتهك كۆرسـۈتۈلگهن  
، جـانلىق تۇرمـۇش تهلهپ    قىلىدىغان شهخسيهتسىز ھايـاتنى مۇئهييهنلهشـتۈرۈپ  

بـۇ يهردە  . قىلىدىغان شهخسـىي ھايـاتنى، ئىنسـانىي تۇيغـۇنى ئىنكـار قىلىشـتۇر      
ــڭ      ــكار گورۇھنى ــتا تهشهببۇس ــارىتىش ۋە تارقىتىش ــدولوگىيه ي ــى ئى تهكىتلهنگىن
ــۈككه،      ــۈن يهمچ ــۆزلىرى ئۈچ ــىيىتىنى ئ ــىلهرنىڭ شهخس ــرۇم كىش ــۇالردىن مهھ ب

تهشـۋىقاتنىڭ سايىسـىدە ھېلىقـى گورۇھقـا     مۇشـۇنداق  . ئولجىغا ئايالندۇرۇشىدۇر
مهنســـۇپ كىشـــىلهر بويســـۇنغۇچىالرنىڭ قۇربـــانلىقلىرى بهدىلىـــگه خـــاتىرجهم 

مهن يۇقارقىـــدەك شهخســـنىڭ ئهڭ . دۇۈشـــۈشهخســـىي ھاياتنىـــڭ پهيزىنـــى سۈر
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ــۇرۇل   ــتهك يوشــ ــاھلىق قىلىقــ ــرى گۇنــ ــانىي تهلهپلىــ ــي ئىنســ غان ۇدۇئهقهللىــ
كــۆرگهنلىكىم ئۈچــۈن ئامېرىكىــدىمۇ   ته ياشــىغانلىقىم ۋە مارئارىــپ   جهمىيهتــ

ئۆزەمنىـڭ ئىقتىـدارى ۋە ھهمكـارلىقتىكى رولـۇمنى     . خاھىشىمنى يوشۇرۇپتىمهن
ــهۋەبلىك     ــۆرگهنلىكىم سـ ــمهس كـ ــدا ئهرزىـ ــۇزى ئالدىـ ــكىللىگۈچىنىڭ نوپـ تهشـ
ئىنسانغا خاس تهلهپلىرىمنى ئوتتۇرىغـا قويـۇش پۇرسـىتىمدىن ئۆزلۈگۈمـدىن ۋاز     

ــالال. كېچىپــتىمهن ــۇزى ۋە  نهتىجىــدە ت ش ھوقۇقــۇمنى تهشــكىللىگۈچۈمنىڭ نوپ
ــا     ــته مهخلۇقق ــڭ غهلى ــدا پايخــان قىلىــپ ئامېرىكىلىقالرنى ــمهس نهپ ئالدى ئهرزى
ئاغدۇرۇلغانــــدەك نهزەرلىرىنىــــڭ ۋەزنىــــدىن قهددىــــم ئېگىلىــــپ مىجىلىــــپ  

  .كهتكهندەك تۇيغۇدا بولۇپ ئازاپلىنىپتىمهن
ــان تهلهيل   ــۇنبهرلهرگه چىققـ ــۋىزورالردىن مـ ــدە تېلـ ــڭ ۋەتهنـ ــك غالىپالرنىـ  ىـ

. تۆھپهم خهلقىمگه مهنسـۇپ، خهلقنىـڭ خـاتىرىجهملكى مېنىـڭ خۇشـاللىقىم     «
 »…پارتىيه ھۆكـۈمهت بولمىغـان بولسـا بۈگـۈنكى كـۈنلىرىم بولمىغـان بـوالتتى       

دېگهنــدەك ســۆزلهنمىلىرىنى ئاڭلىســام مۇشــۇ كىشــىلهر ياراتقــان تۆھپىســىنىڭ  
ــدىغان   ــپ يېتهلمهي ــۇ بىلى ــۆزى مهڭگ ــۆزىگه ئهمهس، ئ ــدىغىمۇ   ،ئ ــۆز ئال رۇشــهن ك

كهلتۈرەلمهيــدىغان بىــر گورۇھقــا تهۋە ئىكهنلىكىنــى بىلىــپ تــۇرۇپ قانــداقمۇ       
ــلىغاندا    ــنى باشـ ــدۇر، ھهر ئىشـ ــى كهلگهنـ ــىمىلالھ«تىرىشقۇسـ ــمهي  »بىسـ دېـ

ئــــــۇالردىكى  . خهلقىــــــم دەپ تاشــــــلىغاندىمۇ؟ دەپ ئــــــويالپ كېــــــتىمهن    
ــدۇ   ــىپ كېتىـ ــرىم تىكهنلىشـ ــانچىلىقتىن بهدەنلىـ ــا. يالغـ ــاننىڭ  ئهجهبـ ئىنسـ

ھۆرمهتلىنىشـــكه تهشـــنا بولۇشـــى، مهشـــهۇرلۇققا مۇشـــتاق بولۇشـــى، بايقاشـــقا  
ــاھمۇ؟       ــۇقى گۇن ــان مهپتۇنل ــهيئىلهرگه بولغ ــېهىرلىك ش ــهيدالىقى، س ــان ش بولغ

ــۆز ھهق ــاننىڭ ئـ ــۆكرەك ك -ئىنسـ ــۈن كـ ــۇقى ئۈچـ ــۇرۇرىنى  ېھوقـ ــۆز غـ ــى، ئـ رىشـ
  مدىكهن؟قۇغدىشى، ئهقىدىسگه جان پىدالىق قىلىشى قهھرىمانلىق سانالما

���\���?� E10�	 �0 [#�� �.��,�M��� �0 H���S�'�	  
مهن ئوقۇغـــان سوتسىيالىســـتىك رىيالىزىمغـــا مهنســـۇپ ئۇيغـــۇرچه بهزى     
ــۇم     ــۇپ يېتىــپ مهل ــدىرىنى تون رومــانالردا قهھرىمــان خهلقنىــڭ كۈلپهتلىــك تهق
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ــنقىالپ       ــۇپ ئىـ ــى قوزغۇتـ ــاۋۋال خهلقنـ ــىدە ئـ ــددىيىنىڭ تۈرۈتكىسـ ــار ئېـ ئىلغـ
ئېنگىلىـزچه  . ە پىـداكار ئاۋامنىـڭ كۆرىشـىگه رەھبهرلىـك قىلىـدۇ     تهشكىللهيدۇ ۋ

بالىسـىدىن مهھـرۇم قالغـان،     -رومانالردا بولسا سۆيگۈنىدىن جۇدا بولغـان، ئـائىله  
خــانۇ ۋەيــران قىلىنغــان، ۋەتىنىــدىن قوغالنغــان قهھرىمــان يــالغۇز قىساســقا        

ىنـــى رەقىبىنىـــڭ زۇلمهتچـــى كۈچلهرنىـــڭ ھىمايىســـىدە ئىكهنلىك. ئاتلىنىـــدۇ
بىلگهنــــدىن كېــــيىن ئــــۆزىگه ئوخشــــاش قىســــمهتتىكى كىشــــىلهر بىــــلهن  

ــدۇ   ــام ئالى ــان  . ھهمكارلىشــىپ دۈشــمهندىن ئىنتىق ــانالردا قهھرىم ــۇرچه روم ئۇيغ
ــادا؛ قهھرىمــان ئاقــارتقۇچى، خهلــق قــارا ســاۋات، قهھرىماننىــڭ     پــادىچى، خهلــق پ

ڭغا شــۇنى. ئىددىيىســى خىســلهتلىك ســوپۇن، خهلقنىــڭ ھــالى كىــرلهنگهن ماتــا
ــالمىغىچه     ــادەم ســانايدىغان، خهلــق قوزغ ــۆزىنىال ئ ــاۋامنى ھــايۋان ئ ــرانمهن، ئ ھهي
ئوتتۇرىغــــا چىقمايــــدىغان، خهلــــق مهرىپهتلىــــك بولمىغــــۇچه رەھبهرلىــــك      
قىلمايدىغان، ئۆزىنى ئهۋلىيا دانـا، خهلقنـى ئاڭقـاۋ نـادان كـۆرۈپ كهمسـىتىدىغان       

ــدى؟ ئهدەب     ــپ قال ــان ئاتىلى ــداقچه قهھرىم ــىلهر قان ــۇ كىش ــر  ب ــاتىمىزدىكى بى ىي
قىســـىم ئهســـهرلهر قهھرىمـــان دەپ ئهۋلىيـــاالرنى ياراتقاچقـــا ئوقـــۇرمهنلىرىمىزدە 
قهھرىمانلىققــا تهلپۈنــۈش، قهھرىمانــدەك بولــۇش ئهمهس قهھرىمانغــا چوقۇنــۇش  

ئوقــۇرمهنلهردە ئۇلــۇغ ئىشــالرنى قىلىــدىغان كىشــى . ئىددىيىســى شــهكىللهندى
دە خىســـلهتلىك كىشـــىلهر بولۇشـــى ئۆزىـــدەك ئـــادەتتكى ئـــادەم ئهمهس، ئاالھىـــ

شــۇنىڭ بىــلهن ئۆزلىرىــدەك ئــادەتتىكى . كېــرەك دەيــدىغان قــاراش پهيــدا بولــدى 
كىشــىلهرنى ئــاۋام يولىــدىكى چــوڭ ئىشــالرنى قىاللمايــدۇ، دەپ ئوياليــدىغان       

مهيلى تهشۋىقاتالر، جامائهت پىكرى ۋە يـاكى رادىيـو تېلـۋىزورالردا بولسـۇن     . بولدى
ا چىقارغۇچىالرنىـــڭ شهخســـىي تۇرمۇشـــى، نهســـهبى،  چـــوڭ ئىشـــالرنى ۋۇجۇتقـــ

ــىرلىق،      ــۇنچه س ــۇالر ش ــا ئ ــتۈرۈلگهنچه ئاۋامغ ــانچه غايىۋىيلهش ــى ق تهربىيىلىنىش
نهتىجىــدە ئۇالرنىــڭ ھايــاتى ئــاددىي    . ئاالھىــدە كىشــىلهردەك تۇيۇلــۇپ قالىــدۇ   

شــۇنىڭ بىــلهن . كىشـىلهر تهدبىقلىيالمايــدىغان مۆجىزىلىـك ھاياتقــا ئايلىنىـدۇ   
ــاراتقىل ــاراتقۇچىالر   بولۇدۇى ي غــان ئهمهلىــي نهتىــجه ســېهرى كــارامهتكه، نهتىــجه ي

  .كارامهتچى ئهۋلىياالرغا ئايلىنىدۇ
ــر ئىــش ھېلىمــۇ ئېســىمدە    ــداق بى ــۆتكهن مۇن . كىچىكىمــدە بېشــىمدىن ئ
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ــاتىكىنى        ــۈنكى ماتىم ــېمه ئۈچ ــرەك ن ــام كې ــا بولس ــى يىللىقت ــم بىرىنج بهلكى
ــن     ــلهن مۇشــۇ تهس دەرس ــدىم، شــۇنىڭ بى ــۈپى بىــر بىلهلمى ماتىماتىكــا  ئۈگۈن

بىـر كـۈنى بـو ئويـۇمنى ئىككىنجـى ئاكامغـا       . بولۇش ئىستىكى تۇغۇلدى ىئالىم
ئاكــام بىــر ماتىماتىكــا ئالىمىنىــڭ مهكــتهپكه كىرىشــتىن بــۇرۇن يــۈز  . ئېيتــتىم

ئىچىــدىكى ســانالرنى كــۆپهيتىش ۋە بۆلۈشــنى بىــر قــانچه مىنــۇتتىال ھېســاپالپ   
ــپ بهر   ــايه قىلى ــانلىقىنى ھېك ــۆزۈم    . دىبولغ ــىمغا ك ــداق قىلىش ــدا ئۇن ــۇ چاغ ئ

شـــۇندىن كېـــيىن مهن ماتىماتىكـــا بىلمهيـــدىكهنمهن، ماتىماتىكـــا  . يهتمىـــدى
ــدىن ۋاز     ــدىم ۋە خىيالىمـ ــا كهلگهنىـ ــگهن قارارغـ ــۇدەكمهن دېـ ــالىمى بواللمىغـ ئـ

ــۈزگىچه   . كهچكهنىــــدىم ــۇرىنى پۈتكــ ــۇق ئوتتــ ــاكى تولــ ــيىن تــ ــۇندىن كېــ شــ
شـۇ چاغـدا تىرىشـىپ ئـالىم بولغـان بىـر       . ماتىماتىكىدىن ساۋادىم يوق ئوقـۇدۇم 

كىشــىنىڭ مهن ئهگىشــهلىگۈدەك بىــر كهچۈرمىشــى ســۆزلهنگهن بولســا بهلكىــم  
غـان چـاال سـاۋات    ۇدۇئـالىم بواللمىسـاممۇ ماتىماتىكىـدىن قۇرق   . پايدىسى بوالتتى

ئامېرىكىـدا ئوقۇغۇنـۇم سـهۋەبلىك تۇغقـانالر ئارىسـىدا مهنمـۇ       . بولۇپ قالماسـتىم 
بىـــر جىـــيهنىم مېنىـــڭ   . رىـــدا ســـانىلىدىغان بولـــۇپ قالـــدىم   غـــالىپالر قاتا

ــۇ      ــولالپ قويۇپتــ ــپ يــ ــىز قىلىــ ــا قۇسۇرســ ــر تورغــ ــالىمنى بىــ مهن . تهرجىمــ
. ۋاھاكـــازا …باشـــالنغۇچتىن باشـــالپ ئـــۈچته ياخشـــى بولـــۇپ ئوقۇغانمىشـــمهن

ــاڭالپال ئۆچۈرگــۈز ــدا تولۇقســىزنى  . ۋەتتىمۈئ ــالىلىرى ئالدى ھــازىر تۇغقانالرنىــڭ ب
لگىبىرا ۋە گىيـــومىتىرىيهدىن ئۆتـــۈپ بـــاقمىغىنىمنى، تولـــۇق پۈتكــۈزگىچه ئـــا 

ــال      ــۇپ باقمــاي ئوتتۇراھ ــۇچى بول ــۈچته ياخشــى ئوقۇغ ــر قېتىممــۇ ئ ــدا بى ئوتتۇرى
بۇنـــداق دېســـهم ئۇالرغـــا ئـــۈلگه . ئوقۇغۇنـــۇمنى دېيىشـــىم قارشـــى ئېلىنمايـــدۇ

ــمهن ــۇ   . بواللماسمىشــ ــۈن مهنمــ ــۇش ئۈچــ ــۈلگه بولــ ــۇكى ئــ ــۈپ تۇرۇپتــ كۆرۈنــ
  .كهممهل بولۇپ يېتىلگهن ئهۋلىيا بولۇشۇم كېرەككىچىكىمدىن مۇ

ــراپ      ــدىلىكى ئىتى ــاھى، بهن ــى، گۇن ــىلهرنىڭ خاھىش ــان كىش ــبه قازانغ غهلى
ــرى      ــىۋىقاتتا بى ــدىكى تهش ــۇۋەپپهقىيهتچىلهر ھهققى ــا م ــدىغان موھىتت قىلىنماي
ــنى     ــرى نهتىجىســـ ــتۇرۇش، يهنه بىـــ ــاتىنى قۇسۇرسىزالشـــ ــڭ ھايـــ غالىپالرنىـــ
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ــۈچىنجى   ــتۇرۇش، ئــ ــىنى    سىرلىقالشــ ــهبى ۋە تهربىيىســ ــۇرتى، نهســ ــرى يــ بىــ
ــۇد  ــتۈرۈش مهۋجــ ــا    . ئاالھىدەلهشــ ــان ئۆلىمــ ــۇق قازانغــ ــر ئۇتــ ــىلهن، بىــ مهســ

مهدىهىيهلهنســه ئۇنىــڭ بوۋىســىمۇ ســاۋابلىق ئىشــالرنى كــۆپ قىلغــان جامــائهت  
ــدۇ  ــۇپ چىقى ــابى بول ــۇرتى دىنىــي ئالىمالر. ئهرب ــڭ  ني ىــڭ، ئىســالم ئاچقۇچىالرنى

نهلمهيدىغان ۈىســى ئــادەتتىكى كىشــىلهر چۈشــنهتج. قهدىمجــايى بولــۇپ چىقىــدۇ
بۇنـداق سىرلىقالشتۇرۇشـتا   . ۋە باشـقىالر …بىر دۇنياۋىي نهتىـجه بولـۇپ چىقىـدۇ   

بىــــرى شــــۇ شهخســــنىڭ ۋە شــــۇ شهخســــتىن نهپ ئېلىۋاتقــــان مــــاختىغۇچى 
 »ئۇلــۇغالردا كــارامهت بــار  «ســى بــار، يهنه بىــرى ئاۋامــدا    »تــۆھپه«ۋايىزالرنىــڭ 

بۇنــداق سىرلىقالشــتۇرش ۋە  . مــايىللىقى مهۋجــۇد  دەيــدىغانالرنىڭ ئالــدىنىش 
ــڭ     ــجه ياراتقۇچىالرنىـ ــدا نهتىـ ــقاچقا ئاۋامـ ــۇزاق داۋامالشـ ــتۇرۇش ئـ قۇسۇرسىزالشـ

دىغان، كـــۆز چۈشـــۈنۈدەپ  »ئىبـــرەت ئۈچـــۈن قىلـــدى«نـــااليىق قىلىقلىرىنـــى 
ــامچىلىقلىرىنى  دەپ بىلىــدىغان، ئۇالرنىــڭ نهســهبىنى،   »ســېهرى كــارامهت«بوي

ــۇرتىنى ۋە تهربى ــهكىللهنگهن   ي ــادەت ش ــتۇرىدىغان ئ ــىنى ئىالھىيالش ــۇنى . يىس ب
ــۋىقات  ــڭ ۋە تهشـ ــتىك ئهدەبىياتىنىـ ــۇر سوتسىيالىسـ ــى دەپ ىئۇيغـ نىڭ نهتىجىسـ

  .ش مۇمكىنچۈشۈنۈ
ئۇيغـۇرالردىن داھـى چىقسـا    «مهنچه ھازىر ئۇيغۇرالر ئارىسىدا ئېقىـپ يـۈرگهن   

غـان تهشـۋىقات   دېگهنـدەك گهپـلهر بىـز مهھكـۇم بول     »…بوالتتى، بىزدە داھى يوق
ــارىغىلى    ــپ قـ ــدىن ئايرىـ ــالھ ياراتقىنىـ ــان ئهمهس ئىـ ــڭ قهھرىمـ ۋە ئهدەبىياتنىـ

ــدۇ ــ   . بولمايــ ــارزۇالۋاتقىنى، كۈتــ ــى دەپ ئــ ــىلهرنىڭ داھــ ــۇڭا كىشــ ۋاتقىنى ۈشــ
تهھقىقكـى، مۇكهممهللىــك ئالالھقــا خــاس،  . دۇر»خــۇدا«ئهمهلىيهتـته مــۇكهممهل  

ــدۇ  ــگهن ئازى ــدە دې ــپ قهدىم  . بهن ــاس ھاجى ــۈپ خ ــۇڭا يۈس ــدىكى  ش ــى ئۇيغۇرچى ك
ئىنســان مهنىســىدىكى يــالىڭوق دېــگهن ســۆزنى يېڭىلگــۈچى دېــگهن مهنىــدىمۇ 

ــان ــ . قولالنغـ ــڭ، شـ ــاش   تهىېقهھرىماننىـ ــۇنىڭغا ئوخشـ ــڭ ۋە شـ نىڭ، ئالىمنىـ
ــۈئۈلگ ــراق،   ۈل ــاتىنى شهخســىيهتتىن خــالى، نۇقســاندىن يى ك كىشــىلهرنىڭ ھاي

ىشـىلهر ئارىسـىدا   شهخسىي ئارزۇ، ھهۋەسلهردىن مۇستهسنا قىلىپ تهسـۋىرلهش ك 
غـــۇرۇر، نومـــۇس ۋە قىســـاس ئۈچـــۈن ئوتتۇرىغـــا چىقىـــدىغان قهھرىمانلىقنىـــڭ  

  .بىخلىنىشنى بوغقانغا باراۋەر
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ــارىتى،      ــتهقىللىقى، جاسـ ــۇھهببىتى، مۇسـ ــى، مـ ــنىڭ ئهركـ ــچه شهخسـ مهنـ
ــان،     ــك دەپ قارالغ ــيهلهش ۋەھىمىلى ــتۈرۈش، مهدھى ــداكارلىقىنى مۇئهييهنلهش پى

غهلىبىسـى ۋە ياراتقـانلىرى جامائهتنىـڭ مهدىتـى، رولـى ۋە      شهخسنىڭ تۆھپىسى، 
ــدا ئه   ــلىرى ئالدىـ ــپ بېرىشـ ــارائىت يارىتىـ ــتۈرۈلگهن رشـ ــزىمهسلهشـ ته جهمىيهتـ

كىشــىلهرنىڭ كــۈنلىرى بىلىــپ بىلــمهي ئاجايىــپ بىــر كۈچنىــڭ تۈرتكىســىدە، 
ــىغا تهقهززا بولــۇپ       ــڭ يارىلىش ــىز كارامهتلهرنى ــالهتته، مىسلىس ــر ھ ــپ بى ئاجايى

ــۇدۇان ئۆتۈۋاتقــ ــدا   . بول بىــر ئىــش «شــۇڭا بىــر قىســىم كىشــىلىرىمىزنىڭ ئاغزى
بولسا بـوالتتى، بىـر يېڭىلىـق بولسـا بـوالتتى، مىلـلهت جهڭـدە ئهمهس سـۈكۈتته         

موھىـت،  . دېگهنلهرنىـڭ تـوال تهكرارالنغـانلىقىنى بايقـايمىز     »قىرىلىپ كېتىـدۇ 
انــدا بۇنــداق تهشــۋىقات، ئهدەبىيــات ۋە پىشــقهدەملهرنىڭ ئۆگــۈتلىرى بــويىچه بولغ 

كــارامهت ۋە مۆجىزىلهرنىــڭ يارىلىشــى ئۈچــۈن كــارامهتچى ئهۋلىيــاالرنى كــۈتمهك   
ــاقىللىق ســانىلىدۇ ــداق . ئهڭ ئ ــيهتبۇن ــۇرۇرىنى   جهمى كىشــىلهر شهخســنىڭ غ

بــارلىق  ،يــۇ-ئۈچــۈن قىلغــان قهھرىمــانلىقىنى ئىتىــراپ قىلمايــدۇ     قوغــداش
ئۈچـۈن جـان ئاتايـدىغان    كىشىلهرنىڭ ئورتاق ۋىجدانىغا خىالپ ئىشالرنى تـۈزەش  

نهتىجىـدە بۇنـداق   . خىسلهتلىك ئۇلۇغالرنىڭ مهيـدانغا چىقىشـىنى تامـا قىلىـدۇ    
ته كىشـىلهرنىڭ ئهتراپـى قهھرىمانسىزلىشـىپ قورسـاق ۋەسۋەسىسـىدە      جهمىيهت

جان تالىشـىۋاتقانالرنىڭ نىداسـى پىـداكارلىق ھهققىـدىكى ھهرقانـداق سـاماۋىي       
 .كىنچاقىرىقالرنى جاۋاپسىز قويۇشى مۇم
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ــلىقى          ــك ئوخشاشــ ــلهن ئهڭ گهۋدىلىــ ــامېرىكىلىقالر بىــ ــڭ ئــ ئۇيغۇرالرنىــ
ئامېرىكىلىقالرنىڭ مهشـرىپى ئۇيغـۇر مهشـرىپىگه سـۇ قۇيـۇپ      . مهشرەپخۇمارلىق

بېرەلمىســـىمۇ ئـــامېرىكىلىق قاتناشـــقۇچىالرنىڭ قىزغىنلىقـــى ئۇيغـــۇرالردىن 
  . سۇس ئهمهس

ىكىدا بىر مهھهلـله كىشـىلىرىنىڭ ئايـدا بىـرەر قېـتىم ھىـچ بولمىسـا        ئامېر
پهســـىلدە بىـــرەر قېـــتىم مهھهللىـــدىكى بىـــر مهيـــدانغا يـــاكى بىـــرەر يهرگه        

ــۇر   ــۇپ تـ ــى بولـ ــامىقى يىيىشـ ــىپ داال تـ ــالرغا . دۇۇيىغىلىشـ ــداق يىغىلىشـ بۇنـ
. ھهممهيــلهن ئۆيلىرىــدە ئهتــكهن تامــاقلىرىنى كۆتــۈرۈپ تهڭ بهھىرلىنىشــىدۇ     

ــ ــىدۇ كاۋاپــ ــله غىزالىنىشــ ــپ بىلــ ــۈرۈپ چىقىــ ــان . دانلىرىنى كۆتــ مهن ئوقۇغــ
مهكتهپتىمۇ مهۋسۇمدا ئاز دېگهندە ئىككـى قېـتىم پاكۇلتىـت بـويىچه يىغىلىـش      

ئامېرىكىلىقالرنىــــڭ ئۇيغــــۇرالردەك مهشــــرەپته سازچىســــى . بولــــۇپ تــــۇراتتى
شـۇنچه ھهشـهم بىـلهن    . غان بولسا كۈنـدە يىغىلىـش قىالرمىكىـن دەيـمهن    بولۇدۇ

غىلىش قىلغان ئـامېرىكىلىقالر ناخشـا ئۇسسۇلسـىز بىـر كـۈننى گهپ بىـلهن       يى
بهزىــدە ئۇچــار تهخســه ئويــۇنى، قورغــان تــوپ، ســاھىل ۋالىبــولى،  . كهچ قىلىشــىدۇ

ــىدۇ  ــكېتبول ئوينىشـــ ــدىغان   . ۋاســـ ــى ئاغرىيـــ ــه بېشـــ ــرەپ دېســـ مهن مهشـــ
ــدىم  ــۆرۈپ باقمىـ ــامېرىكىلىقنى كـ ــامېرىكىلىقالردىكى  . ئـ ــلهن ئـ ــۇرالر بىـ ئۇيغـ

. اق مهشـــرەپخۇمارلىق ئىنســـانىي ئاڭـــدىكى يۈكســـهكلىكنىڭ ئىپادىســـىئورتـــ
ــاتتىكى     ــاراغهتنى ھاي ــاددىي پ ــڭ تهقهززاســى ۋە م ــادەت ئىنســاننى تهننى ــداق ئ بۇن

  .بىردىن بىر مهنا دەپ قاراشتىن يىراقالشتۇرۇشى مۇمكىن
ــارامىتىنى  ــرەپخۇمارلىقنىڭ كـ ــان -2010ئۇيغـــۇرالردىكى مهشـ ــى ئورىگـ يىلـ

هۋپـــته قالغـــان تىلالرنـــى خـــاتىرىلهش، ئارخىپالشـــتۇرۇش     دا خئۇنۋېرىســـتېتى
بـۇ يىغىنـدا ئۇيغـۇر تىلـى شـۇ      . مۇھاكىمه يىغىنىغا ئىشتىراك قىلغاندا بىلـدىم 

يىللىق ئارخىپالشـتۇرۇلۇپ خاتىرىلىنىـدىغان تىلـالر تىـزىمىلىكىگه تالالنغـان      
ــدا . بولـــۇپ مهن تىـــل مهسلهھهتچىســـى بولـــدۇم  ئهگهر شـــۇ قېتىملىـــق يىغىنـ

ــا ــا    تهتقىقــ ــا مهن يىغىنغــ ــكه قىزىقمىســ ــى خاتىرلهشــ ــۇ تىلىمىزنــ تچىالر بــ
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ــۇپال قــاالتتىم ۋە يىغىننىــڭ مۇھــاكىمه قىســمىغا قاتنىشــىپ    قاتناشــقۇچى بول
. ئارخىپالشــتۇرۇش باســقۇچىغا كهلگهنــدە قايتىــپ كېتىشــىمگه تــوغرا كېلهتتــى 

مېنىـــڭ يېتهكچـــى ئوقۇتقۇچـــۇم بۇنـــداق ئىهتىماللىقنىـــڭ ئالـــدىنى ئـــېلىش 
ــ  . ۇر مهشــرەپلىرىنى تونۇشــتۇرىدىغان بىــر پائــالىيهت ئۇيۇشــتۇردى    ئۈچــۈن ئۇيغ

. ئۇيغۇر مهشـرەپلىرىنى تـۈرلىرى بـويىچه، رەسـىملىك ۋە سـىنلىق تونۇشـتۇردۇق      
كېيىنكـى شـهنبه كـۈنى ئۇيغـۇرچه     . نهتىجىدە بىزگه ئۈچ تهتقىقاتچى تىزىمالتتـى 

ــدى   ــكه كۆپهيـ ــانىمىز بهشـ ــدۇق سـ ــرەپ قىلـ ــىگه . مهشـ ــڭ كېلىشـ مېهمانالرنىـ
ئۇيغـۇرچه تامـاقالر    لگۈرتۈپ راك مۇقامىنىڭ مۇقهددىمىسـىنى قويـۇپ قويـدۇق،   ئۈ

يىيىلىــپ بولغانــدىن كېــيىن مۇقامنىــڭ مهشــرەپ قىســمىنى قويــۇپ ئۇسســۇل 
مهشرىپىمىز شۇ كـۈنى يىغىـن تارىخىـدىكى ئهڭ ئـۇزۇن داۋامالشـقان      . باشلىدۇق

ڭ ئۇيغـۇر  ئۇيغـۇر مهشـرەپلىرىنىڭ سـېهرى بىـلهن بىزنىـ     . زىياپهت بولـۇپ قالـدى  
گروپپىســى تهتقىقاتچىســى ئهڭ كــۆپ، ئهڭ مۇۋەپپهقىيهتلىــك ۋە ئهڭ كۆڭۈللــۈك 

ــاد ئاجرىتىـــپ  . بىـــر ئۇيۇشـــما بولـــۇپ چىقتـــى  ــا ھۆكـــۈمىتى ئىختىسـ ئامېرىكـ
ــا قهبىلىلىرىنىـــــڭ تىلىنـــــى   يۆلهيـــــدىغان ھهر قايســـــى يهرلىـــــك ئامېرىكـــ

ــمىد  ــانى بىـــردىن ئاشـ ــان تهتقىقاتچىالرنىـــڭ سـ . ىئارخىپالشتۇرۇشـــنى تاللىغـ
ئهمهلىيهتــته تهتقىقــاتچىالر بۇنــداق تىلالرنــى تاللىســا قازىنىــدىغان ئىقتىســادى 

چـــۈنكى ئـــۇالر . نهپنـــى ئۇيغـــۇرچىنى تاللىغانغـــا سېلىشـــتۇرغىلى بولمـــايتتى 
ــاللىرىنى قولل    ــل ماتىرىي ــان تى ــدا توپلىغ ــى تهتقىقاتى ــۇكېيىنك ــا ۇن پ ئامېرىك

. ۇنااليتتىھۆكـــۈمىتى يۆلهيــــدىغان تهتقىقـــات خىــــراجىتىگه ئىلتىمـــاس ســــ   
ئامېرىكىلىقالرنىــڭ ئــۆزلىرى ئهينــى ۋاقىتتــا ئاسمىالتســىيه قىلغــان ئىنــدىيان  
ــاتىرلهش ۋە     ــدە خـ ــقا يۈزلهنگهنـ ــالر يوقۇلۇشـ ــۇ تىلـ ــى بـ ــڭ تىلىنـ قهبىلىلىرىنىـ
ئارخىپالشتۇرۇشــقا بــۇنچه زور مهبــلهغ ئاجرىتىشــى كىشــىنى ئهپسۇسالندۇرســىمۇ  

ــۆزىنى ئاجراتقــــان خىراجهتنىــــڭ كــــۆپلىكى ھهرقانــــداق تهتق  ىقاتچىنىــــڭ كــ
ــايتتى  ــاي قالمـــ ــال    . قىزارتمـــ ــۆپى يهنىـــ ــڭ كـــ ــالبۇكى، تهتقىقاتچىالرنىـــ ھـــ

ــاقالر، لهتىـــپىلهر،  . ئۇيغـــۇرچىمىزنى تاللىـــدى ئۇيغـــۇرچىمىز ســـاقلىغان چاخچـ
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ناخشــىالر، قوشــاقالر ئۇيغــۇرچىنى ئارخىپالشــتۇرغان تهتقىقــاتچىالرنى ھهيــران      
ه، بـاغرى چاكنىـڭ دەزلىـرىگه    دەرتمهننىڭ دەردىـگه، بىمارنىـڭ رەنجىـگ   . قالدۇردى
غان ئۇيغـۇر مهشـرەپلىرىنىڭ كـارامىتى بىـلهن بىـر يېـرىم ئـايلىق        بولۇدۇمهلههم 

ــات،  ــۈشتهتقىقـ ــۈشۋە  ئۈگۈنـ ــك    ئۈگۈتـ ــك ۋە نهتىجىلىـ ــى مهنىلىـ خىزمىتىمنـ
  .تاماملىدىم

ــۇش،    ــۇش، دوستلۇشـ ــاتلىنىش، تونۇشـ ــاپهتلهر شـ ــرەپ زىيـ ــدا مهشـ ئامېرىكىـ
ــارلىق    ــۇش قات ــرىكلهش، ئۇزۇت ــتۇرۇل تهب ــهۋەبلهردىن ئۇيۇش ــڭ . كهنۇدۇس قىزىمنى

يهسلىســىدە ئېنگىلىزچىنــى رۇســچىغا تارتىــپ ســۆزلهيدىغان بىــر ئايــال كاتىــپ 
شــۇ ئايــال باشــقا خىــزمهت تېپىــپ كهتمهكچــى بولغانــدا يهســلى بىــر . غــانبولۇدۇ

ئــانىالر تامــاق تهييارلىغانــدىن باشــقا تۈرلــۈك -ھهمــمه ئاتــا. زىيــاپهت ئۇيۇشــتۇردى
سـوۋغاتالر ئىچىـدە كىشـىلهرنى ئهڭ جهلىـپ قىلغـان ۋە      . تهييـارالپتۇ  سوۋغاتالرنى

كاتىپنى ھاياجانالندۇرغان سوۋغات كىشىلهرنىڭ ئـۆز قـولى بىـلهن ياسـاپ بهرگهن     
كاتىــپ ئايــال بىــر ئوقۇغۇچىنىــڭ دادىســى تىزىمالتقىلــى  . ھهدىيهلىــرى بولــدى

ئومــاق  كهلگهنــدە ئېنگىلىزچىســى تــازا ياخشــى بولمىغــانلىق ســهۋەبىدىن بىــر 
مهزكــۇر دادا شــۇ قىزىقـــارلىق خاتــالىقنى بىـــر    . خاتــالىق ســادىر قىلغـــانىكهن  

بـــۇنى كـــۆرۈپ كاتىپنىـــڭ . پهشـــتامىغا تىكىـــپ ســـوۋغات تهييـــارالپ كېلىپتـــۇ
مهشـرەپته ھهمـمه كىشـى    . كۆزلىرىدىن خۇشـاللىق ياشـلىرى بۇلـدۇقالپ كهتتـى    

ه ناخشــا كاتىــپ خــانىم رۇســچ. ئېلىــپ كهلــگهن تاماقلىرىغــا ئېغىــز تېگىشــتى 
يهسـلى بـالىلىرى ئوقۇتقـۇچى ئـۆگهتكهن ناخشـىالرنىڭ سـۆزىنى       . ئېيتىپ بهردى

كاتىپنىــڭ ئىســمىنى قوشــۇپ قىزىقــارلىق قىلىــپ ئۆزگهرتىــپ كاتىــپ قىزغــا   
. بولغــان مــۇھهببىتى ۋە قىيالماســـلىق ھىسســىياتلىرىنى ئىزھــار قىلىشـــتى    

دىكى تهبــرىكلهش، بۇالرغــا قــاراپ بىزنىــڭ تــوي، خهتــنه تــوي، زىيــاپهت قاتــارلىقالر 
سوۋغات بېرىش ئۇسـۇلىمىز بهكـال ماددىيلىشـىپ كهتكهنـدەك تۇيغۇغـا كېلىـپ       

سـورۇن ئۇيۇشتۇرۇشـتىكى   -غهلىبه، خۇشـاللىقالرنى تهبـرىكلهپ مهشـرەپ   . قالدىم
بۇنــــداق ســــورۇنالرغا تهييارالنغــــان  ،مهقســــهد شــــاتلىنىش ئۈچــــۈن، ئهلــــۋەتته

. ە بولۇشــــى ئهۋزەلھهدىيهلهرمــــۇ ســــاھىبخاننى خــــۇش قىلىــــدىغان شــــهكىلد
ئهپسۇسكى ھازىر ئۇيغۇرالردا سوۋغات بېرىشته قىپ قىزىل پـۇل سـورۇنمۇ سـورۇن    
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بــۇ پۈتــۈنلهي تهڭ قىممهتــته ئالماشــتۇرۇش بولــۇپ پــۇلنى ۋاســته       . ئايالنماقتــا
ــى ۋە    ــان سۆيگۈســ ــرىگه بولغــ ــر بىــ ــىلهرنىڭ بىــ ــوۋغىدىن كىشــ ــان ســ قىلغــ

ى خۇشـاللىق ئۈچـۈن   ئهسـل . ھىس قىلىش قىلچه مـۇمكىن ئهمهس  نىئهقىدىسى
-مهشرەپكه يىغىلغان، بىـر بىرىنـى مىهمانغـا چاقىرغـان بـوۋىلىرىمىز مهشـرەپ      

سورۇنالردا سوۋغات بېـرىش يوسـۇنىنى ئـويالپ تاپقانـدا كۆڭـۈلنى ئهۋزەل بىلـگهن       
ئاق مۈشۈك قارا مۇشـۇك، چاشـقان تۇتقـان ياخشـى     «مانا ئهمدى زامان . بولغىيدى

ــۈك ــ    »مۈش ــىنى پــۇل بى ــمه نهرس ــا كهلگهچــكه   دەپ ھهم ــدىغان ھالغ لهن ئۆلچهي
بهزىلىرىمىز پۇلنى كۆرمىسـهك كۆڭـۈلنى تونۇمايـدىغان ھالغـا كهلـگهن بولسـاق       

  .كېرەك
امېرىكىدىكى چاغلىرىمدا ئىتىقـادى كۈچلـۈك كىشـىلهرنىڭ ئۇيۇشـتۇرغان     ئ

بۇنـداق كىشـىلهرنىڭ تونۇيـدىغانلىرىمۇ    . مهشرەپلىرىگه كۆپرەك داخىـل بولـدۇم  
ــاتتىم  كــۆپ بولســا كېــرەك ھه  . ر قېــتىم بارغىنىمــدا يېڭــى كىشــىلهرنى ئۇچرىت

ــا      ــاكى چىركاۋغ ــۈنلىرى مهســجىد ي ــاكى يهكشــهنبه ك ــۈمه ي ــۇالر ھهر ج ــم ئ بهلكى
ــدىغانلىقتىن    ــق تهكىتلىنىـــ ــالردا مېهرىۋانلىـــ ــر مهرۇپـــ ــدا ئهمىـــ يىغىلغانـــ

كىشـىلهر بىـلهن بېكىتىـپ     نمهشرەپنىڭ ۋاقتىنى شۇ چاغدا يېڭىـدىن تونۇشـقا  
قكـى، دىـن ئىنسـانالر ئارىسـىدىكى شـهپقهتنى، مـۇھهببهتنى،       ئېنى. قويسا كېرەك

ــدار     ــا دىنـ ــدىغان بولغاچقـ ــارلىقنى تهكىتلهيـ ــدەمنى، ھهمكـ ــلىقنى، يارىـ خالىسـ
ــدا   ۈشــۈكىشــىلهرنىڭ ئۆمل ــتى ۋە ئارزۇســى دىنســىز كىشــىلهرگه قارىغان ش پۇرس

ئۇيغۇرالردىمــۇ ئىتىقــادلىق كىشــىلهر خوشــنا خولــۇمالر ۋە  . كــۆپ بولســا كېــرەك
ۇرادەرلهر بىلهن ھهمداستىخان بولۇپ ياشاشـنى ئهۋزەل بىلىـپ كهلگهنـگه    دوست ب

ــدى    ــل بول ــڭ يى ــچه مى ــۇ ئىتىقــادنى     . نهچ ــر رولىم ــرەپلىرىنىڭ بى ئۇيغــۇر مهش
كۈچلهنــدۈرۈش، قائىــدە يۇســۇنالرنى ئومۇمالشــتۇرۇش ۋە ھهمكارلىشــىپ ياشاشــقا  

  .ئۈندەشتىن ئىبارەت
بىنورمـال  . ۋاجى قاتـار چايـدۇر  ئۇيغۇرالردىكى مهشرەپخۇمارلىقنىڭ بۈگۈنكى را

ــرى ئۆسمىســى بولســا رىستۇراپهرەســلىكتۇر    ــاكى غهي ــۇش . ئۈندۈرمىســى ۋە ي تۇرم
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رېتىمى ۋە تۇرمۇشنىڭ سۈپىتى ئامېرىكىدىن تولىمـۇ ئاسـتا ۋە پهرقلىـق بولغـان     
دە رېستۇرانپهرەســلىكنىڭ ئهۋج ئېلىشــى ھهيــران قــاالرلىق    جهمىيىتىــ ئۇيغــۇر 
ــه ــۇر  . ھادىس ــدا ئۇيغ ــالالر تانســا     ئامېرىكى ــلهن ئاي ــالالر بى يۇرتلىرىدىكىــدەك ئاي

. لهر توختىمــاي ھــاراق ئىچىــدىغان ھهيۋەتلىــك رىســتۇرانالر يــوقرئوينايــدىغان، ئه
مهن ئامېرىكىــدا تــۇرۇش جهريانىــدا بىرمــۇ ئــامېرىكىلىقنى رېســتۇرانغا تهكلىــپ  

ــدىم  ــپ باقمىـ ــلىمدى   . قىلىـ ــتۇرانغا باشـ ــى رىسـ ــامېرىكىلىق مېنـ ــۇ ئـ . بىرمـ
ــر      ئامېرىكىل ــدۇم، بى ــل بول ــۆپ داخى ــرەپلهرگه ك ــان مهش ــدە بولغ ــڭ ئۆيى ىقالرنى

ــپ      ــۈدەك داۋام قىلى ــر دېگ ــدا بى ــۆيگه چاقىرىشــىدىغان ئىشــالر ئاي ــى ئ بىرىمىزن
ــۇردى ــدىردىمۇ     . ت ــان تهق ــانچه قىزىغ ــرەپلهر ھهرق ــدا مهش ــر پهرق ئامېرىكى يهنه بى

ــدىك . ئىككــى ســائهتتىن ئاشــمايدىكهن  ــۈرۈپ بارى ــۆزىمىز كۆت ــاقالرنى ئ . هنمىزتام
ــتۇرانالردا ئۆتكۈز     ــدە ئهمهس رېسـ ــهن ئۆيـ ــازىر ئاساسـ ــاي ھـ ــۇرالردا چـ ــۈئۇيغـ . دۇۈلـ

ــاپهت ئىســراپچىلىقتۇر  ــر ئ ــتىلگهن  . رىســتۇرانالردىكى ئهڭ ئېغى ــدە ئې ــچه ئۆي مهن
تاماق، تارتىلغان داسـتىخاندا سـاھىبخاننىڭ مېهمانـدارچىلىققا بولغـان ئهجـرى،      

بۇنىــڭ ئهكســىچه . كــس ئېتىــدۇمېهمانالرغــا بولغــان ھــۆرمىتى ۋە سۆيگۈســى ئه 
بولغاچقــا  »تــاۋار«غان نرېســتۇراندىكى تامــاق ھامــان باشــقىالردىن ســېتىۋېلى    

مېهمــان ۋە ســاھىپخاندا ئاللىقاچــان پــۇل تــۆلهپ بولۇنغــان تائامالرنىــڭ ئىســراپ  
بهلكىـــم بـــۇ رىســـتۇرانالردىكى . بولۇشـــىغا قىيالماســـلىق تۇيغۇســـى بولمايـــدۇ

يهنه بىـرى بـۇ ھۆكـۈمهت پۇلىغـا     . ۇشى مۇمكىنئىسراپچىلىقنىڭ بىر سهۋەبى بول
ــقان   ــش ئومۇمالشــ ــىلهر   جهمىيهتيهپ ئىچىــ ــراپچىلىقنىڭ كىشــ ــى ئىســ تىكــ

 .مۈمكىن تۇرمۇشىدىكى ئىنكاسى بولۇشىمۇ
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ــلهن          ــۇرالر بى ــق ئۇيغ ــخۇيلۇق ۋە ئۈمىتۋارلى ــدىكى خۇش ــڭ مىجهزى ئۇيغۇرالرنى

قىســـمهتتىكى ھهرقانـــداق مىللهتـــته كهم تېپىلىـــدىغان    ئوخشـــاش تـــارىخى  
ــلهتتۇر ــى زور   . خىســ ــۇرالر خېلــ ــلهن ئۇيغــ ــامېرىكىلىقالر بىــ ــته ئــ ــۇ جهھهتــ بــ

ــگه  ــا ئىـ ــورۇنالرغا    . ئورتاقلىقالرغـ ــقا سـ ــۈن ۋە باشـ ــوي تۆكـ ــۇرالر تـ ــۇددى ئۇيغـ خـ
ــۇنداقراق     ــامېركىلىقالرمۇ شـــ ــدەك ئـــ ــايىن چاقىرغانـــ ــاقچىالرنى ئاتـــ چاخچـــ

ئوباما بىر سورۇنغا بىـر چاخچـاقچىنى چاقىرىـپ پۈتـۈن     يىلى -2011. قىلىدىكهن
ــدانغا چىققــان بىــر  . ســورۇندىكىلهرنى بىرمــۇنچه كۈلــدۈردى  ئوباماغــا قارشــى مهي

ــڭ ھىــچ قايسىســىغا كــۈلمهي        ــت نــامزاتى شــۇ ســورۇندا چاخچاقالرنى پىرىزدېن
ــپ    ــى ئايرىلىـ ــۈرگهن پېتـ ــاقلىرىنى تـ ــورۇندىن قاپـ ــتىگه سـ ــڭ ئۈسـ ئولتۇرغاننىـ

شـۇ سـورۇندا ئوبامـا ئۆزىنىـڭ ئامېرىكىـدا      . نىڭ كۈلكىسىگه قالدىئامېركىلىقالر
ــڭ      ــا ئۆزىنىـ ــدا قالغانالرغـ ــدە گۇمانـ ــانلىقى ھهققىـ ــاكى تۇغۇلمىغـ ــان يـ تۇغۇلغـ
تۇغۇلغــان چېغىــدىكى ســىنغا ئېلىنغــان كۆرۈنۈشــنى قويــۇپ بهمهكچىلىكىنــى  

ئىكرانـــدا . ھهمــمه مېهمــان ۋە ئاخبــاراتچىالر تهييــار تۇرۇشــتى     . ئــېالن قىلــدى  
ىــدىكى ســىمبانىڭ يېڭــى تۇغۇلغــان فىلىم »شــىر پادىشــاھ«رۈنگىنى بولســا كــۆ

پۈتكۈل ئامېرىكا خهلقى ۋە دۇنيـا جامائىتىنىـڭ ئالدىـدىكى بـۇ     . شى بولدىۈكۆرۈن
ئامېرىكىــدا بۇنـــداق  . چاخچــاق ســورۇندىكى كىشــىلهرنى ھــارغىچه كۈلــدۈردى     

ــه ب  ولـــۇپ يىغىـــنالردا ۋە يىغىلىشـــالردا چاخچـــاق قىلىـــدىغان ئىشـــالر ھهمىشـ
ئوبامانىــڭ پــارالمېنتتىمۇ يــاكى باشــقا بىــر يىغىلىشــتىمۇ ئهيتــاۋۇر   . كهنۇدۇتــۇر

ــۇ بهك     ــقىنى مېنىمــ ــا قوشــ ــۇرالرنى يۇمۇرغــ ــدا ئۇيغــ ــر يىغىنــ ــىدۇر بىــ قايســ
  .كۈلدۈرگهنىدى

ــدىكهن    ــورۇن تاللىمايــ ــدە ســ ــى بهزىــ ــڭ قىزىقچىلىقــ . ئامېرىكىلىقالرنىــ
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ختىلىرى، ئاگاھالنـدۇرۇش  ئامېرىكىدا ئـاممىۋىي سـورۇنالردىكى تۈرلـۈك ئـېالن تـا     
ئىبــارىلىرى، نامــايىش شــۇئارلىرى، تهۋســىىيه جۈملىلىرىمــۇ ناھــايىتى ھهجىــۋى  

ــايىش    . يېزىلىــدىكهن ــر شــهھهردىكى ئاممىنىــڭ نام ــۋىزوردىن بى ــر كــۈنى تېل بى
ــان كۆرۈن ــۈقىلىۋاتقـ ــدىمۈشـ ــۆرۈپ قالـ ــا . نى كـ ــچىالرنىڭ لوزۇنكىلىرىغـ نامايىشـ

بىر ھهجىـۋىي رەسـىمدە شـهرقتىكى    . ئىدىتۈرلۈك ھهجىۋىي رەسىملهر چاپالنغان 
بىـــر مۇســـتهبىت دۆلهتنىـــڭ رەھبىـــرى قولىغـــا يوغـــان بازغـــاننى ئېلىۋېلىـــپ  

دۆلهت « ،»دۆلهت بىخهتهرلىكىمىـــــــزگه تهھـــــــدىت ســـــــالدى  «ئۈســـــــتىگه 
دېـگهن خهت يېزىقلىـق چاپـان كهيـدۈرۈلگهن      »مهنپهئهتىمىزگه ئـاپهت كهلتـۈردى  

بىـر كـۈنى بىـر    . ئىـدى شى سىزىلغان ۈنبىر پاشىنى ئۇرۇشقا تهمشىلىۋاتقان كۆرۈ
بىـــز چاشـــقان «شــهھهردىكى يهنه بىـــر نامايىشـــتا ئامېرىكىلىقالرنىـــڭ قولىغـــا  

. ۋېلىشــقانلىقلىرىدىن كۈلــۈپ يېتىــپ قالــدىمۈدېـگهن شــۇئارنى كۆتۈر  »!ئهمهس
ئهسلى شۇ شهھهر مهمۇرىيىتى ئـاۋات بىـر يولغـا يهر ئاسـتى ئۆتۈشـمه ياسـىماقچى       

چــۈنكى ئــۇالر  . شــى چىقىپتــۇ رنىڭ بــۇ پىالنىغــا قا كىشــىلهر شــهھهر . ئىــكهن
. چاشقاندەك يولنىڭ ئاستىدىن تېشىلگهن كامـاردىن مېڭىشـنى خالىمايـدىكهن   

ئامېرىكىدا ئهۋرەز يوللىرىنىڭ بهلگىلىك يېـرىگه ئورۇنالشـتۇرۇلغان تۇۋاقالرنىـڭ    
ــتىگه  ــدىكىن    «ئۈس ــق بولمىغان ــىز بېلى ــمهڭ، س ــۈزىمهن دې ــدە ئ ــڭ ئىچى  »بۇنى

  .ېزىلغان بولۇپ ھهر قېتىم كۆرسهم كۈلۈپ ساالتتىمدېگهن خهت ي
ئـــــامېركىلىقالردىمۇ لهتىـــــپىگه ئوخشـــــايدىغان يۇمـــــۇرالر بـــــار ئهممـــــا  

ــته توقۇل  ــورۇندا بىۋاسـ ــدەك سـ ــوق ۇدۇئۇيغۇرالرنىڭكىـ ــاقالر يـ ــان چاخچـ ــۈرك . غـ تـ
ــا     ــۇد، ئهممـــ ــهن مهۋجـــ ــرى ئاساســـ ــپه ژانىـــ ــدىمۇ لهتىـــ ــرى ئىچىـــ مىللهتلىـــ

غــان ھــازىر جــاۋاپ چاخچــاقالر ۋە  ۇدۇىــدىال توقۇلئۇيغۇرالردىكىــدەك ســورۇننىڭ ئۆز
ــوق  ــاقچىالر يـ ــاس   . چاخچـ ــۈرۈش، پـ ــى كهلتـ ــدىكى لهقىمىنـ ــۇر چاخچاقلرىـ ئۇيغـ

ــويىچه چاخچاققــا قېــتىش   ــارى ب ــارلىقالر يــوق…چىقىــرىش، قات ــتىم . قات بىــر قې
ــۆزىگه جــۈرئهت دەپ ئىســىم قوي  ــپ   ۇئ ــامېرىكىلىق ماڭــا خهت يېزى ۋالغــان بىــر ئ

ــاراڭ جهريانىــــدا ئۆزىنىــــڭ . تهكلىــــپ قىلــــدىم ئــــۆيگه. تونۇشــــلۇق بهردى پــ
ســهۋەبىنى سورۇســام  . ئۇيغــۇرچىنى غۇلجىــدا ئــۆگهنگهنلىكىنى ســۆزلهپ بهردى   

ــپ     ــۇرۇپ قېلىـ ــلهن ئولتـ ــالىالر بىـ ــق بـ ــورۇندا غۇلجىلىـ ــر سـ ــدىكى بىـ بېيجىڭـ
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كه ئۈگۈنۈشـ ش ئۈچـۈن ئۇيغـۇرچه   ۇنـ ۇش، ھوزۇرلچۈشـۈنۈ سورۇندىكى چاخچـاقالرنى  
  .قارار بهرگهنىكهن

ــق   ئۇيغــۇ ــاقلىقىنى خهل ــامېرىكىلىقالردىكى خۇشــخۇيلۇق ئورت ــلهن ئ رالر بى
ئۇيغــۇرالردا . ئارىســىدىكى تۈرلــۈك گهپ ۋە پــارڭالردىنمۇ ھىــس قىلىــش مــۇمكىن 

ــا « ــى تاماششـ ــدىن باشقىسـ ــىمچه   »ئۆلۈمـ ــدەك، ئاڭلىشـ ــگهن گهپ بولغىنىـ دېـ
دېــگهن گهپ  »دۇنيــانى خۇشــخۇي كىشــىلهر چۆرگىلىتىــدۇ«ئــامېرىكىلىقالردىمۇ 

ئامېرىكىـــدىكى چېغىمـــدا ئۈرۈمچىـــدە ئۇيغـــۇرچه ئـــۆگهنگهن بىـــر . ئىـــكهنبـــار 
بىـر كـۈنى ئـۇ ئۆيـۈمگه مېهمـان      . ئامېرىكىلىق بىلهن توال خهت ئاالقىدا بولـدۇق 

ــدى  ــۇپ كهل ــۇرچه  . بول ــدىن ئۇيغ ــۈشئۇنىڭ ــىر    ئۈگۈن ــۆزىگه ئهڭ تهس ــدا ئ جهريانى
ىغان كۆرســهتكهن، ئۇيغۇرالرنىــڭ مىجهزىنــى ئهڭ مۇجهسســهم ئهكــس ئهتتۈرىــد     

ــام    ــىلىقىنى سورۇسـ ــڭ قايسـ ــق ماقالىنىـ ــۇر خهلـ ــى «ئۇيغـ ــدىن باشقىسـ ئۇلۈمـ
ــا ــدۇ »تاماشش ــلىق،     . دەي ــدۋارلىق، قورقماس ــكهن ئۈمى ــس ئهت ــدا ئهك ــۇ ماقال ــۇ ب ئ

ــهرلىك، تهۋەككۈلچ ــۈقهيسـ ــڭ   ۈلـ ــتىن ئۇيغۇرالرنىـ ــۇق ۋە مهردانىلىقـ ك، مهغرۇرلـ
 .كهنبولۇدۇسىماسىنى كۆرگهندەك 

ــا « ــى تاماششـ ــدە  د »ئۆلۈمـــدىن باشقىسـ ــا ئهقىـ ــۇر ماقالىغـ ــۇ ئۇيغـ ــگهن بـ ېـ
باغلىغان، ئۈرۈمچىدە ئۇيغۇرچه ئـۆگهنگهن بـۇ ئامېرىكىلىقنىـڭ ئىسـمى سـىكات      

بىـر خېتىـدە ئۇيغۇرالرنىـڭ    . ئارىدا ئۇنىـڭ بىـلهن خهت يېزىشـىپ تـۇردۇق    . ئىدى
 :ئۆزىــدە قالــدۇرغان ئۇنتۇلمــاس تهســىراتىنى بايــان قىلىــپ مۇنــداق يېزىپتــۇ       

ــدىن قايتىـــــپ كهل « ــيىن مهن ھاياتىمـــــدا كـــــۆپ    ئۈرۈمچىـــ گهنـــــدىن كېـــ
ىيهلمهيــدىغان، بىــر مهزگىــل ســۇغۇرتىلىرىمنى تۆل. پىشــكهللىكلهرگه ئــۇچرۇدۇم

ــ  ــۆي ئىجارىسـ ــا ئـ ــن رەت   ھهتتـ ــزدىگهنال يهردىـ ــش ئىـ ــدىغان، ئىـ ىنىمۇ قهرز ئالىـ
شــۇنداق چــاغالردا دۆڭ كــۆۋرۈكتىكى يــايمىكهش . قىلىنىــدىغان كــۈنگه قالــدىم
نگىمــۇ ەالپ كهتــكهن يولغــا يىغىــپ كهلســه يــۈز يۈبــوۋاي، مومايالرنىــڭ مــۇز تــوڭ

يهتمهيدىغان تهئهللۇقاتنى تىزىـپ قايسـىدۇر بىـر ناخشـىغا غىڭشـىپ ئولتۇرغـان       
. بــۆلهكچىال جانلىنىــپ كېــتىمهن ،دە-كېلىــدۇ .تــۇرىقى كــۆز ئالــدىمغا كېلىــدۇ 
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مهن ئــــامېرىكىلىق، پۇلــــۇم پهقهت قالمىغــــان بولســــىمۇ يهنه بانكىــــدىن قهرز 
ــاالاليمهن، د ــڭ    ئــ ــمهن، دۆلهتنىــ ــاس قىالاليــ ــدىمىنى ئىلتىمــ ــڭ يارىــ ۆلهتنىــ

ــااليمهن ــىغا تىزىملىتـ ــوۋاي . پاناھخانىسـ ــۇر بـ ــايمىكهش ئۇيغـ ــدىكى يـ -ئۈرۈمچىـ
ــڭ      ــۈك يىمهكلىكنى ــۇالر شــۇ كۈنل ــوغۇقتا ئهگهر ئ ــان س ــۇ قهھرىت ــايالرچۇ؟ ش موم
ــۈپ     ــۇالرنى كۈتـ ــا ئـ ــۈرنى سېتىۋااللمىسـ ــاملىق كۆمـ ــا، ئاخشـ ــۇلىنى تاپالمىسـ پـ

ــېچى  ــۇرغىنى كـ ــۇمكىن  تـ ــى مـ ــرەش بولۇشـ ــوڭالش، تىتـ ــقا  . چه تـ ــۇالر نېمىشـ ئـ
ــدۇ   ــا ئېيتى ــقا ناخش ــمهيدۇ، يهنه نېمىش ــان   . چۈشكۈنلهش ــا بولغ ــۇالردىكى ھاياتق ئ

ــلىك،     ــان مهنسىتمهسـ ــا بولغـ ــك رىياللىقىغـ ــۈش، كۈلپهتلىـ ــىرانه تهلپۈنـ قهيسـ
ــىز يۈزل   ــان قورقۇمس ــۈمگه بولغ ــۈئۆل ــڭ   ۈن ــدە مېنى ــگهن؟ ئۈرۈمچى ــن كهل ش نهدى

ئۆگهنگىنىم ئۇيغۇر تىلىـال ئهمهس ھاياتقـا بولغـان مهردانه ئىشـهنچ،     ئۇيغۇرالردىن 
مۇشــهققهت ئالدىــدىكى مهغــۇرۇر پوزىتســىيه، مــۇۋەپپهقىيهت يولىــدىكى جــاھىالنه  

  »!تهۋەككۈلچىلىك روھىدىن ئىبارەت
ۋەتهنگه قايتىشقا بىر قـانچه ھهپـته قالغـان بىـر پۇرسـهتته سـىكاتنى يـوقالپ        

ــۈچ  ئــۇ مېهمانخ. ئــۆيىگه بــاردىم انىســىنىڭ ئىشــىكتىن كىرىشــتىكى تېمىغــا ئ
ــق،       ــدا مىلتى ــڭ قولى ــر جهڭچىنى ــدىكى بى ــۇرۇش مهيدانى ــى ئ ــاليهت ئىنقىالب ۋى
دۈمبىسىگه راۋابىنى تېڭىپ دۈشـمهنگه ئـوت ئېچىۋاتقـان رەسـىمىنى چوڭايتىـپ      

قـاراڭ، مانـا   «ئۇ رەسىمگه بهك قاراپ كهتكىنىمنـى كـۆرۈپ ماڭـا قـاراپ     . ئېسىۋاپتۇ
ۋالغان راۋابىنى ئۈمىـد، غهلىـبه دېسـهك، ئۇنىـڭ قولىـدىكى      ۈنىڭ يۈدئۇ. بۇ ئۇيغۇر

مانــا قــاراڭ ئۇيغۇرنىــڭ ئۆلــۈمگه تىكىلــگهن . مىلتىقنــى ئۆلــۈمگه ئوخشــىتىمىز
بىــر قورقــۇنچنى بايقىــدىڭىزمۇ؟ . كــۆزلىرىگه، ئۆلــۈمنى قاماللىغــان بارماقلىرىغــا

 ›يــا كــۆرۈم ،ۈميــا ئۆلــ‹ســىلهر ئۆلــۈمنى مهنسىتمهيســىلهر شــۇڭا ســىلهر ئۇيغــۇرالر 
دېيهلهيســىلهر، ســىلهرنىڭ مىــزانىڭالردا ئۆلــۈم بىــلهن ياشــام ئارىســىدا ئۆلۈمتــۈك 

دېـگهن   ›تـار يهردە ئـاش يىگـۈچه كهڭ يهردە مـۇش يه    ‹سـىلهردە  . بولۇپ ياشاش يوق
ى ئۆلـۈمنى ئهال  كبۇنىڭدىكى مهنـا قۇللـۇقتىكى توقلـۇقتىن ھۆرلـۈكتى    . ماقال بار

ــتۈر ــىلهر. بىلىشـ ــدىن با‹ سـ ــائۆلۈمـ ــى تاماششـ ــىلهر ›شقىسـ ــدا . دەيسـ ــۇ ماقالـ بـ
ــىزلىقنى    ــكهللىكنى ۋە ئامالســ ــكۈالتنى، پىشــ ــداق مۇشــ ــاتتىكى ھهر قانــ ھايــ

ــدۇ   ــۋە قىلىـ ــارەت جىلـ ــاليدىغان جاسـ ــپ تاشـ ــۈن  . يىمىرىـ ــاللىق ئۈچـ ــا خۇشـ يـ
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يــا شــۇ خۇشــاللىقنىڭ، ھوزۇرنىــڭ، ھۆرلۈكنىــڭ دۈشـــمهنلىرىگه       ،ياشايســىلهر 
ببهتكه چۈمۈلــۈپ، گۈزەللىــك يارىتىــپ ســىلهر يــا مــۇھه. قارشــى جــان تىكىســىلهر

ياشايســىلهر، يــا مۇھهببهتنىــڭ، گۈزەللىكنىــڭ كۈشــهندىلىرى بىــلهن ئېلىشــىپ  
ــىلهر ــتۇق     ».ئۆلىس ــكهچ مۇڭداش ــۋە ئىچ ــپىغىچه قهھ ــۈن نىس ــلهن ت ــىكات بى . س

 .ئۇنىڭ يۇقارقى سۆزلىرى ھېلىمۇ قۇالق تۈۋىمدە جاراڭالپ تۇرىدۇ
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دېمىسـه ھىـچ كىـم ئۇنىـڭ      »مهن چهتئهللىـك «ئامېرىكىدا بىر ئادەم ئۆزىنى       

چىرايىغــــا يـــــاكى كىيىنىشـــــىگه قــــاراپ ئـــــامېرىكىلىق ئهمهســـــلىكىدىن   
ــدۇ ــۆچمهنلهر   . گۇمانالنمايــ ــىكىلىق كــ ــدا مېكســ ــىمچه ئامېرىكىــ  27ئاڭلىشــ

ــامېرىكىلىق بولۇشــنىڭ چىــراي، تىــل،  . يۇنــدىن ئاشــىدىكهنلمى ئامېرىكىــدا ئ
ــلهردە بىــرلىككه كهلــگهن   -ۆرپئــ ئــادەت، دىــن، كىــيىم كــېچهك قاتــارلىق جهھهت

ــوق  ــۆلچىمى ي ــۇتلهق ئ ــۇزدا    . م ــل تهلهپپ ــى ھهرخى ــز تىلىن ــدا ئېنگىلى ئامېرىكى
هۋالدى ياشـايدىغان  سۆزلهيدىغان نهچچه ئـون مىليـۇن كـۆچمهن يـاكى كـۆچمهن ئ     

ق ىلىـــز تىلىنـــى راۋان بىلىـــش بىلمهســـلىكنىڭ ئـــامېرىكىلى بولغاچقـــا ئېنگ
بىــر تىلنــى بىلمهســلىك، بىــر    . بولــۇش بولماســلىق بىــلهن ئاالقهســى يــوق    

ــلهن     ــلىق بىـ ــۇل قىلماسـ ــى قوبـ ــر مهدەنىيهتنـ ــلىك، بىـ ــارتىيهگه ئهگهشمهسـ پـ
ــوق     ــك مۇناســىۋەت ي ــدە تىرناقچىلى ــلىق ھهققى ــۇش بولماس ــامېرىكىلىق بول . ئ

ــايرىم ھهق   ــامېرىكىلىقتىن ئــ ــايرىم ھهق، ئــ ئامېرىكىــــدا چهتئهللىكــــتىن ئــ
ان، كۆچمهنلهرنىـڭ بـالىلىرى بىـر مهكتهپـته يهرلىكلهرنىـڭ پهرزەنتلىـرى       غۇدۇئال

خىــزمهت ئىزدىگهنــدە مىللىتىنــى، . غان ئىــش يــوقۇيهنه بىــر مهكتهپــته ئوقۇيــد
ــا ئىشــىنىدىغانلىقىنى شــهرت     ــانلىقىنى، قايســى دىنغ ــته ئوقۇغ قايســى مهكتهپ

نلهر ۋە بهزىـدە ئامېرىكىـدا نۇرغـۇن كىشـىلهرنىڭ كـۆچمه     . قىلىـدىغان ئىـش يـوق   
ــاراۋانلىقالردىن     ــارىپتىن ۋە باشــقا پ ــىز مائ ــڭ ھهقس ــانلىقالر پهرزەنتلىرىنى ــاز س ئ
ــايىش     ــپ نامــ ــهببۇس قىلىــ ــداپ، تهشــ ــۇقىنى قوغــ ــۇش ھوقــ ــرىمهن بولــ بهھــ
ــا   ــاقلىقنىڭ دۇنياغــ ــاراپ ئــــامېرىكىلىقالردىكى كهڭ قۇرســ قىلىۋاتقىنىغــــا قــ

 .يېيىلىشىنى تىلهپ دۇئا قىلىپ كېتىمهن
ــانل ــى قوبۇلچـ ــانلىق،  مىجهزدىكـ ــاقلىق، ئهپۇچـ ــۇق، كهڭ قورسـ ىق، ئوچۇقلـ

ــۇنداق      ــا شـ ــامېرىكىلىقالر ئۇيغۇرالرغـ ــلهردە ئـ ــارلىق جهھهتـ ــانلىق قاتـ مېهرىبـ
ــايدۇ ــۇر  . ئوخش ــاق مىللهتت ــۇرالر كهڭ قۇرس ــۇ كهڭ   . ئۇيغ ــۇرالر مۇش ــۈنكى ئۇيغ چ

ــال      ــۇلمان مىللهتلهرگى ــگهن مۇس ــۈپ كهل ــا كۆچ ــلهن دىيارىمىزغ ــاقلىقى بى قورس
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لمىغــان شــىبه، داغــۇر، مــانجۇ، موڭغۇلالرغىمــۇ يهر بېرىــپ،   ئهمهس مۇســۇلمان بو
 خولــۇم بولــۇپ، كىــرىش-بىــلهن خوشــنا ئــۇالر. زىددىيهتلهشــمهي بىلــله ياشــىغان

ئورتــاق تۇپراقتــا بــاراۋەر ياشــاش جهريانىــدا     . چقىــش قىلىــپ بىلــله ياشــىغان   
ــتۇرۇپ       ــارى ئۇيغۇرالش ــدە ئىختىي ــلىرىنى بهزى ــۇ يۇرتداش ــان ب ــۇلمان بولمىغ مۇس

يىلالردىكــى -1940ۋە -1930شــۇڭىمىكىن. ۇرلــۇق ســېپىدىن ئــورۇن بهرگهنئۇيغ
مىللىي ئازاتلىق ئىنقىالبىدا موڭغۇل، شـىبه، تاجىـك قاتـارلىق ئۇيغـۇالر بىـلهن      
ــۆرەش        ــهپته ك ــر س ــلهن بى ــۇرالر بى ــلهر ئۇيغ ــان مىللهت ــاقلىقى بولمىغ ــل ئورت تى

قاندا ئۇيغــۇرالر ئهسـلى ئهينــى تـارىخى دەۋىردىكــى پايـدا زىيــاننى ئويالشـ    . قىلغـان 
تهرەپته تۇرۇپ كۆرەش قىلىشتىن شىڭشىسهي ۋە گومىنـداڭ تهرەپـته تـۇرۇش ئـۇالر     

ئهممــا ئــۇالر بــۇ ئىــنقىالبالردا پايدىســىز ئورۇنــدىكى . ئىــدىئۈچــۈن مهنپهئهتلىــك 
ــته تۇرغــان  ــرىكلىگهن ئوڭۇشســ  . ئۇيغــۇرالر تهرەپ ققا ۇزلۇغهلىــبه قىلســا بىلــله تهب

ئهپسۇســـلۇق يېـــرى شـــۇكى، كومۇنىســـتىك . نئۇچرىغانــدا بىلـــله قايغۇرۇشـــقا 
ــورال    ــارتۇچ، كـ ــا، ئـ ــارىمىزدىكى غۇلجـ ھـــاكىمىيهت تىكلهنگهنـــدىن كېـــيىن دىيـ
ــتلىرىنىڭ       ــۇل ئوبالس ــز، موڭغ ــازاق، قىرغى ــهھهرلهر ق ــۆپ ش ــۇر ك ــارلىق ئۇيغ قات

نهتىجىـــدە بىـــر زېمىنـــدا زىددىيهتىســـىز ياشـــاپ . مهركىـــزى قىلىـــپ تالالنـــدى
ــل   ــلهر بى ــۇ مىللهت ــان ب ــۇرىغى   كېلىۋاتق ــڭ ئ هن ئۇيغــۇرالر ئارىســىغا ئارازچىلىقنى

شــۇنىڭ بىــلهن دىيــارىمىزدىكى ئۇيغــۇرنى گهۋدە قىلىــپ تهقــدىرداش  . تېرىلــدى
ــمهت      ــۆملىكىگه زەخ ــىۋاتقان ئ ــي داۋاملىش ــڭ تهبىئى ــۇ مىللهتلهرنى ــاۋاتقان ب ياش

يـاتالر بىـلهن   «ۋاتقـان نهچـچه مىـڭ يىللىـق     ۇلۇدىيـارىمىزدا ھـازىرمۇ ئوين  . يهتتى
ــاتالرن ــزگىنلهشيـــ ــڭ    »ى تىـــ ــۇنالر ئۇيغۇرنىـــ ــىي ئويـــ ــدىكى سىياســـ تىپىـــ

  .كهڭقورساقلىقىنى زىدىلىمهكته، ئهلۋەتته
جـۈمه كـۈنلىرى كهچــته   . مهن ئوقۇغـان مهكتهپـته چىركـاۋمۇ، مهســجىدمۇ بـار    

كۇرســىمۇ،  ئۈگۈنــۈشمهكتىپىمىزدىكـى مهســجىد ۋە دىنىـي گــورۇپپىالردا قۇرئـان    
پىمىزنىـڭ دىـن پاكۇلتىتىـدا ئىسـالم،     مهكتى. دەرسلىرىمۇ بـار  ئۈگۈنۈشئىنجىل 

. خىرىســـتىيان، بـــۇددىزىم ۋە يهھـــۇدى دىنلىـــرى دەرســـلىك قىلىـــپ ئۆتۈلىـــدۇ 
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بۈگـۈنى  . بولـۇدۇ ھهرقانداق ئوقۇغـۇچى ھهرقانـداق چاغـدا بـۇ دەرسـلهرنى ئاڭلىسـا       
ــان ئوقۇغۇچىنىــڭ ئهتىســى خىرىســتىيان دىنــى     ــالالپ ئوقۇغ ئىســالم دىنىنــى ت

ــالالپ ئوقۇۋاتقــ  ــۆرىمىزدەرســىنىمۇ ت ــدىغان  . انلىقىنى ك ئىســالمدىن دەرس بېرى
ــدىغان   وپپمۇســۇلمان پر ــلهن خىرىســتىيان دىنىنــى تهرغىــپ قىلى ېسســورالر بى

ېسســورالرنىڭ بىلــله قهھــۋە ئىچــكهچ پاراڭلىشــىپ كېتىشــلىرى ئادەمنىــڭ وپپپر
 »دىــــنالر ئــــارا دىيــــالوگ  «مهكتىپىمىزدىكــــى . مهســــتلىكىنى كهلتۈرىــــدۇ 

الىيهتلىرىمۇ ئوقۇغــــۇچىالردا ئوخشــــىمىغان ئۇيۇشمىســــىنىڭ ھهر خىــــل پائــــ
قايسـى يىلــى  . دىنالرغـا كهڭ قورسـاق مۇئــامىله قىلىـش ئـادىتىنى يېتىلدۈرىــدۇ    

اكۇلتىتى ماركىسـىزىم پهلهسهپىسـىدىن   پـ  ئامېرىكىدا بىر مهكتهپنىڭ پهلهسـهپه 
ــۇتېۋېتىپتۇ   ــتىن بۇشـ ــۇچىنى ئىشـ ــر ئوقۇتقـ ــدىغان بىـ ــر. دەرس بېرىـ ــقا بىـ  باشـ

ېسسـور بىـلهن روبىـرۇ    وپپدىغان، دائىـم مهزكـۇر قوغالنـدى پر   اكۇلتىتتتا ئىشلهيپ
غــان بىــر ئوقۇتقــۇچى مۇراجهتنــامه چىقىرىــپ ۇدۇكېلىــپ مۇنــازىرىگه چۈشــۈپ قال

ېسســورنى وپپماركىســىزىمچىنىڭ قوغلىنىشــىغا جامــائهت پىكــرى تــوپالپ ئــۇ پر
ېسسـورنىڭ  وپپئۇنىـڭ قارىشـىچه مهكتهپـته ماركىسـىزىمچى پر    . قايتتۇرۇپ كهپتۇ

ــي      ۇبول ــدۇرۇپ ئىلمى ــا ئايالن ــددىيهنىڭ ماكانىغ ــل ئى ــۆپ خى ــى ك ــى مهكتهپن ش
مهنـچه ئـامېرىكىلىقالردىكى   . مۇنازىرىنى قانات يايدۇرۇشنىڭ ئېهتىيـاجى ئىـكهن  

كهڭ قورســاقلىق، قوبۇلچــانلىق مۇشــۇنداق ئىلىــم ســورۇنلىرى، تهلىــم تهربىــيه  
  .ئورگانلىرىدا مهقسهدلىك تهربىيهلىنىدۇ

ــالر ئىل  ــچه يىلــ ــون نهچــ ــڭ   ئــ ــى كورلىنىــ ــر يىلــ ــمهن، بىــ ــۇ دەيــ گىرىغــ
ــۇم ــجىدى  بخوتۇنســـ ــڭ مهســـ ــام ئۇيغۇرنىـــ ــڭ ۇلغا بارســـ ــلهن موڭغۇلنىـــ بىـــ

خـۇددى ئۇيغـۇرالر موڭغۇلالرنىـڭ    . سـى بىـر يـول ئۈسـتىدە تۇرۇپتـۇ     )بۇتخانا)(كۈرە(
ئىتىقادىغا تارىختا قانداق ھۆرمهت قىلغان، موڭغـۇلالر ئۆتمۈشـته بـۇ ھـۆرمهتتىن     

ھىـچ كىـم ھىچكىمـگه    . ان بولسا بۈگۈنمۇ شـۇنداقكهن قانچىلىك مىننهتدار بولغ
ــاپتۇ باغراشـــتهك ئۇيغۇرنىـــڭ نوپۇســـى بىـــرەر مىڭـــدىن ســـهلال  . دەخلـــى قىلمـ

ــلهن      ــال بى ــۇل ئاي ــدىغان موڭغ ــۇرچه بىلى ــر ئۇيغ ــدا بى ــاھىيه بازىرى ئاشــىدىغان ن
ئهگهر ئۇ ئـۆزىنى موڭغـۇل دېمىـگهن بولسـا ئۇيغـۇرمىكىن      . ئۇيغۇرچه پاراڭالشتىم

نوپۇس نىسـبىتى بـويىچه بولغانـدا ئـۇ ناھىيىـدە خهنسـۇچىدىن       . هنمهندەپ قاالرك
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ــدۇ  ــى ئاقماي ــۇرچه ئۆگ   . باشقىس ــقا ئۇيغ ــۇل نېمىش ــۇ موڭغ ــۇنداقكهن ئ ــۈش دۇ؟ ۈن
ئاڭلىشـــىمچه ئـــۇ ئايـــال كىچىكىـــدە مهھهللىســـىدىكى بىردىنبىـــر ئۇيغـــۇر       

. ۋالغـانىكهن ۈنۈقوشنىسىنىڭ بـالىلىرى بىـلهن ئوينـاش جهريانىـدا ئۇيغـۇرچه ئۆگ     
ــى    ئ ــاس قوشــنىدارچىلىقنىڭ مېهرىن ــا خ ــۇر ئائىلىســى ئۇيغۇرالرغ هگهر شــۇ ئۇيغ

ــۇرچه    ــۇل ئۇيغــ ــۇ موڭغــ ــا شــ ــۈزمىگهن بولســ ــلهن يهتكــ ــاقلىق بىــ كهڭ قورســ
غـان مهدەنىيىتـى   ۇدۈئۆگىنهرمىدى؟ ئۇيغۇرنىڭ قوشنىسىنى تۇققانـدىن چـارە كۆر  

ــى       ــۇر تىلىن ــان ئۇيغ ــى بولغ ــڭ بهلگىس ــبىگه ئۇيغۇرلۇقنى ــڭ قهل ــۇ موڭغۇلنى ش
  .ھۈرلىگهنمۆ

ئۇيغۇرالرنىــڭ ئامېركىلىقالرغــا ئوخشــاش  .ئۇيغــۇرالر كهڭ قورســاق مىلــلهت
كهڭ قورســـــاقلىقى، سىغدۇرۇشـــــچانلىقى بولمىغـــــان بولســـــا غۇلجىـــــدىكى 
شـــىبهلهردىن ئىلـــى خهلـــق ناخشـــىلىرىنى ۋايىغـــا يهتكـــۈزۈپ ئوقۇيـــدىغان       

ان ئۇيغۇرالرنىــڭ سىغدۇرۇشــچانلىقى بولمىغــ. ناخشــىچىالر چىقمىغــان بــوالتتى
دىغان تىـــبولســـا موڭغـــۇلالردىن مېـــڭ چىبىـــدەك ئۇيغـــۇالر ئۈچـــۈن قهلهم تهۋرى

ــوالتتى  ــان ب ــۈللىكى   . قهلهمكهشــلهر چىقمىغ ــاق كۆڭ ــڭ ئ ــال ئۇيغۇرلىرىنى چاپچ
ۇدەك ئۇيغـۇرچه يازىـدىغان   فـ تهسىر قىلمىغان بولسا شىبهلهردىن تۆمـۈر گۈئهنچىڭ 

ختىن بۇيـان تهقــدىرداش  ئۇيغـۇرالر تـارى  . يـازغۇچىالر مهيـدانغا كهلمىـگهن بـوالتتى    
ــر     ــچ بىـ ــى ھىـ ــڭ قهلبىنـ ــگهن مىللهتلهرنىـ ــاپ كهلـ ــا ياشـ ــر توپراقتـ ــۇپ بىـ بولـ

ئۇالرغـا ئۇيغــۇر تىلىنــى قــوش تىللىــق  . تهشۋىقاتسـىز ئــۆزىگه مايىــل قىاللىغــان 
ــدۇرالىغان    ــۇل قىل ــۇرۇپ قوب ــاي ت ــا قويم ــارىپنى يولغ ــرى  . مائ ئهڭ تهســىرلىك يې

زېمىنـداش مىللهتلهرنـى ئـۆزى بىـلهن      ئۇالرنى ھايات ماماتلىق جهڭ مهيدانىدىمۇ
ــتۈرەلىگهن    ــپ ئۆملهشـ ــدىغان قىلىـ ــهپته تۇرااليـ ــر سـ ــڭ . بىـ ئامېرىكىلىقالرنىـ

سىغدۇرشــچانلىقى بولمىغــان بولســا دۇنيــادىكى ھهمــمه ئىرقنىــڭ كىشــىلىرى   
غـا چۈشـۈپ مـاجراالر    مىنىيتېپىلىدىغان ئامېرىكا بۈگۈن ئىرقىي زىددىيهتنىڭ قا

كهڭ قورســـاقلىقنى تهرغىـــپ قىلىـــدىغان . تتىقاينىمىغـــا غهرق بولغـــان بـــوال
ــانۇنى    ــا قـ ــدىغان ئامېرىكـ ــاقلىقنى قوغۇدايـ ــى، كهڭ قورسـ ــا مهدەنىيىتـ ئامېرىكـ
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ــا تهۋە     ــن ۋە ئىرىقق ــيهت، دى ــل، مهدەنى ــدا ئوخشــىمىغان تى بولغــاچقىال ئامېرىكى
  .مىللهتلهر دەۋا دەستۇرسىز بىرلىكته قوۋناق ياشىماقتا

ــرى ئ  ــارىختىن بېـ ــۇالر تـ ــۇددى ئۇيغـ ــاق  خـ ــۆچمهنلهرگه قۇچـ ــدىكى كـ هتراپىـ
ــدىن ۋە      ــۆچمهنلىرىگه قهلبى ــا ك ــڭ دۇني ــۈنكى ئامېرىكىلىقالرنى ــدەك بۈگ ئاچقان
زىمىنىدىن جاي بېرىشى، ئۇالرغا پاناھلىق بېرىپ ئـۆز ئارزۇسـى بـويىچه سىياسـى     
پائــــــالىيهتلهرنى تهشكىللىشــــــىگه مهدەت بېرىشــــــى ئامېرىكىنىــــــڭ دۆلهت 

ــقا ئامېرىكىلىقال  ــىتىدىن باش ــى  سىياس ــاقلىقىنىڭ نهتىجىس ــڭ كهڭ قورس . رنى
چــــۈنكى ئامېرىكــــا ھۆكــــۈمىتى قولالۋاتقــــان ئامېرىكىــــدىكى ۋە ھهر قايســــى  
ــامېرىكىلىقالر    ــى ئــ ــڭ خىراجىتــ ــك ھهرىكهتلهرنىــ ــى دېموكراتىــ دۆلهتلهردىكــ

ئهگهر ئامېرىكا خهلقـى بۇنـداق يـاردەملهردە بولۇشـنى     . تاپشۇرغان باجدىن كېلىدۇ
ــچ بىــر سىياســىي  ــاج تاپشــۇرغۇچىالرنىڭ   رەت قىلســا ھى كۈچنىــڭ خهلقنىــڭ، ب

مهن ئامېرىكىـدىكى ئۇيغـۇر ئـائىلىلىرىنى    . پىكىرىنى رەت قىلىش ھوقۇقى يوق
ــىكلىق،      ــىدىكى مېكسـ ــڭ مهھهللىسـ ــدا ئۇيغۇرالرنىـ ــش داۋامىـ ــارەت قىلىـ زىيـ
گېرىتســـىيهلىك، رومۇنىيهلىـــك كىشـــىلهر بىـــلهن كىـــرىش چىقىـــش قىلىـــپ 

كهڭ قورســــاقلىقنىڭ ئامېرىكىــــدىكى  ئۆتۈشــــلىرىگه قــــاراپ ئهجــــداتالردىكى
 .جۇالسىنى كۆرگهندەك تۇيغۇدا بولدۇم
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ئامېرىكىــدا ئوقــۇش جهريانىــدا ئۇيغــۇر توپراقلىرىــدا تۈرلــۈك ســهۋەپلهر بىــلهن       

ياشــىغان، زىيــارەتته بولغــان ۋە ئوقۇغــان ئــامېرىكىلىقالر بىــلهن كــۆپ ھــال مــۇڭ 
ــداق   . بولۇشــتۇم ــزگه قان ــڭ بى ــڭ كهچۈرمىشــلىرىدىن ئامېرىكىلىقىالرنى ئۇالرنى

قارايـدىغانلىقىنى، نېمىمىـزدىن سـۆيۈنۈپ نېمىمىزنـى قوبـۇل قىاللمىغىنىنـى       
ــى  ــۈم كېلهتت ــاق    . بىلگ ــڭ ئورت ــىغان ئامېركىلىقالرنى ــدا ياش ــۇر توپراقلىرى ئۇيغ

رۇن يۇرتىمىزغـا كېلىشـتىن بـۇ   . ئاالھېدىلىكى خهنسـۇچىنى ياخشـى سـۆزلهيتتى   
نچه ھالـدا  ۈئـۇالر كۆپـ  . ئىـدى ئىچكىرى ئۆلكىلهردە ياشـىغان كهچۈرمىشـلىرى بـار    

خهنزۇالر بىلهن ئۇيغـۇرالر ھهققىـدە سېلىشـتۈرۈپ پىكىـر بايـان قىلىشـقا ئـامراق        
ئۇيغــۇرالر ئارىســىدا ياشــاپ باققــان ئامېرىكىلىقالرنىــڭ ئهڭ ســۆيۈنگىنى  . ئىــدى

ئۇيغـــــۇرالر بىـــــلهن  ئـــــۇالر بـــــۇنى  . ئۇيغۇرالرنىـــــڭ پـــــاكىزلىكى ئىـــــكهن  
  .ئامېرىكىلىقالرنىڭ ئهڭ ئوخشايدىغان تهرىپى دەپ قارايدىكهن

قهشـــقهردە بىـــر مهزگىـــل تۇرغـــان بىـــر ئـــامېرىكىلىق قىـــز قهشـــقهردىكى  
ئۇنىــــڭ . كهنۇدۈقهدىمىــــي مهھهللىلهرنىــــڭ پاكىزلىقىــــدىن بهكمــــۇ ســــۆيۈن

ئېيتىشــىچه ئـــۇ قهشــقهردە كوچىالرغـــا ئامېرىكىــدىكىگه ئوخشـــاش مهخســـۇس    
ــاز ــاكىزە  ىتــــ ــدەك پــــ ــق يالىغانــــ ــىمۇ داۋاملىــــ لىقچىالر ئورۇنالشتۇرۇلمىســــ
ــىلهرنىڭ ئۆزل ۇتۇرۇد ــا، كىش ــدەك    ۈكغانلىقىغ ــۈپۈرۈپ چىنى ــوچىالرنى س ــدىن ك ى

ئۇنىڭچه تـازىلىقنى، پـاكىزلىكنى ئـۆرپ    . كهنۇدۇنۇقىلىۋېتىشلىرىگه بهكمۇ زوقل
كىـــدا ئامېرى. ئـــادەتكه ئايالنـــدۇرغان ئۇيغـــۇرالردەك مىلـــلهت ئـــاز تېپىلىـــدىكهن

بۇنــداق بولۇشــى مــۇمكىن ئهمهســكهن، كىشــىلهر كــوچىالر ۋە يــولالرنى ســىرىپ  
ــدىكهن   ــئۇلىيىتى دەپ قارىماي ــۆز مهس ــنى ئ ــدە  . سۈپۈرۈش ــڭ نهزىرى ئامېرىكانالرنى

كوچـــا تــــازىلىقى، كــــوچىالردىكى ھاجهتخــــانىالر، ئهۋرەز يــــوللىرى قاتــــارلىقالر  



458 
 

ــلهغ سې     ــا بۇنىڭغــا دۆلهت مهب ــائهتكه ئورتــاق بولغاچق ــگه بولــۇپ   جام لىشــى، ئى
  .شى كېرەك ئىكهنۇتازىلىتىشى، ياسىشى ۋە رېمۇنت قىلدۇر

مهنمـــۇ ئامېرىكىغــــا چىققانــــدىن كېـــيىن ئۇيغۇرالرنىــــڭ ھهقىقهتهنمــــۇ   
ــد  ــازىلىقنى كۈنـ ــاكىزلىكىمىزگه، تـ ــول  ۈلۈپـ ــدۇرغانلىمىزغا قـ ــادەتكه ئايالنـ ك ئـ
ــدىم  ــدىن پهخىرلهنـ ــدۇم ۋە بۇنىڭـ ــا . قويـ ــدا تۇرغـ ــدەك ئامېرىكىـ ــت دېگهنـ ن راسـ

ــۇراتتى    ــاكىز ســۈپۈرۈپ ت ــدىمىزنى پ ــالىمال ئىشــىك ئال . چــاغلىرىمىزدا پهقهت ئاي
مهن ئايالىمـــدىن باشـــقا ھىـــچ بىـــر خوشـــنىمىزنىڭ مهھهللىمىزنـــى، ئىشـــىك 

قىشــلىرى قــار ياغقــان چــاغالردا  . ئالــدىنى تــازىلىغىنىنى كــۆرۈپ باقمىغانىــدىم 
ــۈ   ــارنى كـ ــادىتىم بـــويىچه كـــوچىمىزدىكى قـ رەكلهپ مهن قهشـــقهردە كـــۆنگهن ئـ

قوشــنىالر ئۈچــۈن يــول ئېچىــپ قويــاتتىم، ھهر قېــتىم قــار ياغســا مهنــدىن باشــقا 
مهن بــۇنى . غىنىنــى كــۆرۈپ باقمىــدىملھىــچ كىمنىــڭ مۇنــداق پىــدايىلىق قى

بىر ياخشىلىق قىـالي دەپ مهقسـهدلىك ئهمهس، بىـز كىچىكىمىـزدىن شـۇنداق      
ــتىم    ــۇنداق قىالتـ ــۈنال شـ ــادەتلهنگهنلىكىمىز ئۈچـ ــپ ئـ ــزدە مهھه. قىلىـ للىمىـ

تازىلىق ئىشچىلىرىنىڭ بـارلىقى، بىـز قىلمىسـاقمۇ ھامـان شـۇالرنىڭ كېلىـپ       
ئهتىگهنـدە زېمىننىـڭ   «ۋەزىپىسىنى ئادا قىلىدىغانلىقىنى بىلىمىز، ئهممـا بىـز   

ــاۋاپ    ــا سـ ــۈزىنى ئاچسـ ــۇدۇيـ ــۇر     »بولـ ــىنىدىغان ئۇيغـ ــدىگه ئىشـ ــگهن ئهقىـ دېـ
مهھهللىمىزدىكـى قـارنى   مهن . بولغانلىمىز ئۈچۈن تهبىئىيال شۇنداق قىالتتـۇق 

بىـرەر قـۇر كــۈرەكلهپ يـول ئېچىۋېتىـپ مهكــتهپكه كېتىـپ كهچلىـرى دەرســتىن       
يانســـام مهھهللىمىزدىكـــى قـــارالر كىمـــلهر تهرىپىدىنـــدۇر توشـــۇپ كېـــتىلگهن  

بىر قېتىم مهھهللىمىزدىكى قـار ۋاقتىـدا تازىالنمىغـانلىقى سـهۋەبلىك     . بوالتتى
مهن ماشىنىســى تــوڭالپ  . الــدىكىشــىلهرنىڭ ماشىنىســى جايىغــا تــوڭالپ ق   

ــان       ــول تازىلىمىغـــ ــول قـــ ــارنى قـــ ــا قـــ ــاقلىغاننىڭ ئورنىغـــ ــالغىچه ســـ قـــ
ئـاخىرى قـارمۇ تازىالنـدى، لـېكىن تـازىالش      . ئامېرىكىلىقالردىن ھهيـران قالـدىم  

ــېالن        ــۈرەتلىك ئ ــدە س ــڭ گېزىتى ــش مهھهللىمىزنى ــۇ ئى ــا ب ــدا بولمىغاچق ۋاقتى
يىنكـى سـانىغا مۇناسـىۋەتلىك    گېزىتنىـڭ كې . قىلىنىپ نارازىلىق بىلدۈرۈلـدى 

ــدى   ــېالن قىلىن ــڭ ئۆزرەنامىســى ئ ــۇم ســهۋەبلىك  . ئورگانالرنى ــڭ ئۇيغۇرلۇق مېنى
قىلىۋاتقان خالىسانه ئىشـلىرىم قوشـنىلىرىمىزغا ئاالھىـدە بىلىنىـپ كهتتىمـۇ      
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بىر يىللىق سـايالمدا مېنـى مهھهلـله ھهيئىتـى سـايلىمىغا قاتنىشىشـقا دەۋەت       
بىلدىمكى، ئـادەتته بىزنىـڭ مهھهللىـدە خـالىس      سايالمغا قاتنىشىپ. قىلىشتى

تــازىلىق قىلىشــلىرىمىزغا ھىــچ كىــم دىقــقهت قىلمىغانــدەك قىلغــان بىــلهن   
ــكهن ــى خهۋەردار ئىــ ــايالندىم،  . ھهممىســ ــۇپ ســ ــى بولــ ــله ھهيئىتــ مهن مهھهلــ

ئۇيغۇرغـا  . كوچىمىزنىڭ گېزىتىگه ئايالىم باالم ئۈچىمىزنىڭ رەسـمى بېسـىلدى  
ىزنىـڭ بىزنـى يـات ئهلـدە نـاتونۇش كىشـىلهر ئارىسـىدا        خاس پـاكىزلىق ئهنئهنىم 

  .شهرەپكه مۇيهسسهر قىلغىنىدىن بهك سۆيۈندۇق
ــامېركىلىقالرنى      ــڭ ئـ ــۇدى خانىمنىـ ــۆگهنگهن جـ ــۇرچه ئـ ــدە ئۇيغـ ئۈرۈمچىـ
. ھهۋەسـلهندۈرگهن ئۇيغۇرالرنىــڭ پــاكىزلىكى ھهققىــدىكى كهچۈرمىشــى ئــۆزگىچه 

ممهل تــازىلىق ئهنهئهنىســى شــىچه ئۇيغۇرالرنىــڭ مــۇكهۈتۈجــۇدى خانىمنىــڭ كۆز
ئۇالردا تازىلىق بويـۇملىرىنى رولىغـا ۋە ئورنىغـا قـاراپ پهرقلهنـدۈرۈپ ئىشـلىتىش       

مهسىلهن، ئۇيغۇرالر قاچـا يۇغـان دەسـتمالدا تـۇۋاق     . ئادىتىنى مهيدانغا كهلتۈرگهن
ــۆگهنگهن مهكىــس  . ســۈرتمهيدىكهن نىۋە تامــاق شــىرەلىرى ــدا ئۇيغــۇرچه ئ غۇلجى
ــاتىراچالر ــۇر سـ ــۈزىنى  ئۇيغـ ــدە يـ ــۈرتكهن لۆڭگىـ ــى سـ ــدارنىڭ چېچىنـ نىڭ خېرىـ

زېمىنلىرىنىــڭ  شــۇندىن بۇيــان ئۇيغــۇر. ســۈرتمهيدىغانلىقىغا دىقــقهت قىلىپتــۇ
نهرىـــگه بارســـۇن پۇرســـتى بولســـىال ئۇيغـــۇر ســـاتىراچلىرىغا چـــاچ ياسىتىشـــنى 

ــدىكهن ــدىغان   . ئۇنۇتمايـــ ــان مهن تونۇيـــ ــارەتته بولغـــ ــدا زىيـــ ــۇر دىيارىـــ ئۇيغـــ
ىــڭ ھهممىســى پاكىزلىققــا كهلگهنــدە ئۇيغــۇر ئاشــپهزلىرىنىڭ  ئامېرىكلىلىقالرن

چــۈنكى ئۇيغــۇر ئاشــخانىلىرىنىڭ . كهنۇدۇئىشــهنچلىك ئىكهنلىكىــگه قــول قويــ
ئالدىــدىكى قــول يۇيۇشــقا مهخســۇس ئورۇنالشــتۇرۇلغان ئۈســكۈنه، ئۇيغۇرالرنىــڭ   
تاماقتىن بۇرۇن، ھاجهتتىن كېيىن قول يۇيۇش ئـادىتى ئۇيغـۇر دىيارىغـا كهلـگهن     

ــازىلىقى ھهققىــدىكى ھهر  لئامېرىكىلىقالرنىــڭ ئۇيغــۇر دىيارىنىــڭ يىمهك  ىــك ت
  .ۋېتهلهيدىكهنۈتۈقانداق شۈبهىلىرىنى تۈگ

ئۇالرغـا  . ئامېرىكىلىقالرمۇ پاكىزلىككه ئۇيغۇرالرغـا ئوخشـاش بهكمـۇ سـهزگۈر    
ــا بولغــان     ــدىكى تازىلىقق ــاراپ كېتىشــى ئۆزلىرى ئۇيغۇرالرنىــڭ پاكىزلىكىنىــڭ ي
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ــا  ــهك ئىتىبـ ــگهنيۈكسـ ــادىتى  . ردىن كهلـ ــك ئـ ــامېرىكىلىقالردا پاكىزلىـ ئهگهر ئـ
ــاكىزلىككه   بولمىغـــان بولســـا ئۇيغۇرالرنىـــڭ قوشـــنا مىللهتـــلهرگه قارىغانـــدا پـ

ــوالتتى   ــان بــ ــقهت قىلمىغــ ــا دىقــ ــتىياق باغلىغانلىقىغــ ــرەك ئىشــ مهن . بهكــ
ئامېرىكىــدا تــۇرۇش جهريانىــدا مېهمانخانىســى ســهل قااليمىقــان، ئــۆيلىرى ســهل  

مېرىكلىقالرنى ئــۇچراتتىم، ئهممـــا ئــۆيلىرى مهيـــنهت كىشـــىلهرنى   رەتســىز ئـــا 
مهن بارغان ئامېرىكلىقالرنىـڭ ئاشخانىسـى بىـلهن ھاجهتخانىسـى ھهر     . كۆرمۈدۈم

ئـۇالر  . دائىم چىنىدەك پاكىز بولۇپ ئادەمنىـڭ قـاراپ ئولتۇرغىسـىنى كهلتـۈرەتتى    
ن ھاجهتخانـا ۋە  باشقا ئۆيلهرنىڭ قااليمىقـانراق بولۇشـنى قوبـۇل قىاللىغـان بىـله     

ــاكى قااليمىقــان بولۇشــى كــۆزىگه سىغمىســا كېــرەك   . مۇنچىســىنىڭ مهيــنهت ي
ــانىنى     ــاممىۋىي ھاجهتخ ــدىكى ئ ــۇڭ پۇچقىقى ــداق بۇل ــڭ ھهرقان مهن ئامېرىكىنى
ــڭ ھوجرىســىدىن     ــر مېهانخانىنى ــداق بى ــۇق ھهرقان ــۇرتىمىزدىكى بهش يۇلتۇزل ي

ۆپ ۋە ھهقسـىز بولـۇپ قهغهز،   ئامېرىكىدا ئاممىۋىي ھاجهتخـانىالر كـ  . پاكىز كۆردۈم
ســوپۇن، قــول ســۈرتىدىغان قهغهز لــۆڭگه، قــول قۇرۇتــۇش ئۈسكىنىســى دېگهنــلهر  
ھهتتــا چــۆللهردىكى مــاي قــاچىالش پونكىتلىرىنىــڭ ھاجهتخانىلىرىــدىمۇ ھهر      

ئامېرىكىـدىكى ھاجهتخانىنىـڭ پاكىزلىكىـدىن ھهر قېـتىم     . ۋاقىت تهييار ئىكهن
ــلىرىغا چۈمۈلگىنى  ــك ھىس ــڭ   رازىمهنلى ــدۇر بىرىنى ــدە كىم ــڭ  «م ــر دۆلهتنى بى

مهدەنىيلىك دەرىجىسـىنى ئـاممىۋىي ھاجهتخانىنىـڭ تازىلىقىغـا قـاراپ ئـۆلچهش       
 .پات ئېسىمگه كېلىپ قالىدۇ -دېگىنى پات »كېرەك
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يۇرتۇڭـدا، قېرىنداشـالر ئارىسـىدا تۇرغۇنۇڭـدا     . كهنبولـۇدۇ ئادەم دېگهن قىزىق 

ــتانه خهل ــارا خهۋەرلهرگه مهسـ ــكهنبولۇدۇئـ ــان گهپـ ــالرنىڭ  . غـ ــېمه ئىشـ ــادا نـ دۇنيـ
يىــراق قىــرالردا سهرســان . بولــۇۋاتقىنى ســېنىڭ ئهڭ دىققىتىڭنــى چېكىــدىكهن

يۈرتۇڭغــــا دائىــــر پىچىرالشــــالرغا قهدەر دىقــــقهت  بولســــا ڭــــدە ۈنۈبولــــۇپ يۈرگ
ۋەرلهرنــى كومپىيوتىرنىــڭ ئالــدىغا كهلســهڭ يۇرتۇڭغــا دائىــر خه. قىلىدىكهنســهن

الرغـا ئالـدى بىـلهن    كىتاپكهنسهن، كۇتۇپخانىغا كىرسهڭ ئۇيغۇرغا دائىـر  ۇدۇئاقتۇر
ــۆز يۈگۈرت ــهنۇدىۈك ــائىتال ئهمهس،    كىتاپ. كهنس ــا ئ ــاڭ ئۇيغۇرغ ــانىالرنى ئارىلىس خ

يـاكى بىـرەر پـاچه رەسـىممۇ سـېنى بىـر        كىتـاپ ئوتتۇرا ئاسىيا ھهققىدىكى بىـرەر  
يىلـى ئولۇمپىكنىـڭ ئالـدى كهينىـدە      -2008. يـدىكهن الۋاقىـتقىچه ھاياجانالندۇرا 

دىيـــارىمىزدا يـــۈز بهرگهن ۋەقهلهر ســـهۋەبلىك ئۇيغـــۇرالر ھهققىـــدىكى بايـــانالر      
يىلــى -2009. غــان بولــدىۇدۇخهلقئــارالىق گېزىــت ژورنــالالردا دائىــم ئــۇچراپ تۇر

ــۇڭ     ــر بۇل ــارلىرى ئۇيغــۇر توپراقلىرىنىــڭ ھهر بى ــيىن غهرپ مهتبۇئ ــۇزدىن كې توم
غــا، ئۇيغــۇر ھاياتىنىــڭ ئهڭ ئىــنچىكه تهپســىالتلىرىغا قهدەر دىقــقهت  پۇچقاقلىرى

ــلىدى  ــقا باشـ ــدە    . قىلىشـ ــۇرالر ھهققىـ ــدا ئۇيغـ ــان چاغلىرىمـ ــدا بولغـ ئامېرىكىـ
يېزىلغــان خهۋەر، ماقــاله ۋە مۇھــاكىمىلهرنى ئىمتىهــانلىرىمنى قويــۇپ تــۇرۇپ      

ازغۇم شـۇنداق خهۋەرلهردىـن مهن ھىـچ ئۇنۇتالمغـان بىرىنـى يـ      . ئوقۇپ كېتهتـتىم 
 .كهلدى
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ــدە     -2009 ــدىكى مايئهمىي ــى جهنۇبى ــڭ غهرىب ــتتا ئامېرىكىنى ــى ئاۋغۇس يىل
ــامېرىكىلىق دوســـتۇمنىڭ ئـــۆيىگه تهكلىـــپ قىلىنـــدىم  . ياشـــايدىغان بىـــر ئـ

دوستۇم بىلهن دېڭىز سـاھىلىدا ئاپتاپلىنىۋاتسـاق ئۆمرۈمـدە كۆرۈپمـۇ باقمىغـان      
دوســـتۇمنىڭ . ۋەتتىۇىـــڭ يېنىـــدىال پهيـــدا بولـــۇپ قورقۇتـــ بىـــر ھـــايۋان پۇتۇمن

ــۇ       ــايدىغان ب ــالىلىرىغىال ئوخش ــاق ب ــوڭ، تىمس ــهل چ ــن س ــىچه كىلهدى ئېيتىش
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. ئـــادەتته ئـــادەملهرگه چېقىلمايـــدىكهن. مهخلۇقنىـــڭ ئىســـمى ئىگۋانـــا ئىـــكهن
 :دوستۇم
مهن تېخــى ئۇيغۇرالرنىــڭ ھهممىســىنى جــانۋارالرنى يــات كۆرمهيــدىغان،   —

ىن قورقمايــدىغان، ھــايۋانالر بىــلهن ئهپلىشىشــكه مــاھىر كىشــىلهر      ھــايۋانالرد
ئۇنىــڭ بــۇ . دەپ قالــدى —ئوخشــايدۇ، دېســهم ســهن ئهجهپ قورقــۇپ كهتتىڭغــۇ؟  

نېمىشـقا ئۇنـداق دەيـدىغانلىقىنى سورۇسـام     . گېپى ماڭـا قىزىقـارلىق بىلىنـدى   
ۆزلهپ ئامېرىكىدا چىقىدىغان نوپۇزلۇق بىر گېزىتتىن ئوقۇغان مۇنـۇ خهۋەرنـى سـ   

  .بهردى
ــر      ــۇر ئىنجىنى ــر ئۇيغ ــر شــهھهردە بى ــا تهۋە بى ــى جهنۇبىغ ــڭ غهرب ئامېرىكىنى

يىلــالردا ئۆزبېكىســتانغا -60بــۇ كىشــى ئهســلى غۇلجىــدىن بولــۇپ . ياشــايدىكهن
ســـوۋېت ئىمپىرىيىســـى پارچىلىنىـــپ مۇســــتهقىل    . كۆچـــۈپ كهتكهنىـــكهن  

ن بولسـىمۇ ئىجـازەت   جۇمهۇرىيهتلهر قۇرۇلغاندا ئۇيغۇر دىيارىغـا قايتمـاقچى بولغـا   
ئاخىرى ئامېرىكىغا كۆچۈپ كېلىپ غهرىبى جهنـۇپتىكى شـۇ شـهھهردە    . ئااللماپتۇ

بوۋاي ئولتۇرۇشلۇق كوچىـدىكى مهھهللىداشـالر ئىچىـدە بهزى بـوۋاي     . ياشاپ قاپتۇ
نچهيلهن ئـۇ كىشـىنىڭ ئىسـمىنى بىلمهيـدىكهن پهقهت     ۈمومايالردىن باشـقا كۆپـ  

ــال ئاتىشــ »ســۆيۈملۈك ئۇيغــۇر« ــۇ كىشــى مهھهللىــدىكى ئهخــلهت  . ىدىكهندەپ ب
ــاي ئورنىتىـــپ   ــر تاختـ ــا بىـ ــى «ۋاگۇنىنىـــڭ يېنىغـ ــان يىمهكلىكلهرنـ بۇزۇلمىغـ

سـىزنىڭ سـۆيۈملۈك ئۇيغـۇر دوسـتىڭىز     . تاشلىماقچى بولسىڭىز ماڭـا قالـدۇرۇڭ  
بوۋاينىـڭ  . دەپ يېزىـپ قويۇپتـۇ   »بۇ يىمهكلىلهر بىلهن قۇشـالرنى ھوزۇرالندۇرىـدۇ  

  .تىلىپ قېلىشى مۇشۇ سهۋەبتىن ئىكهنسۆيۈملۈك ئۇيغۇر ئا
ھهر كــۈنى بــوۋاي ســهھهر تــۇرۇپ قوشــنىالر ئهخــلهت ۋاگۇنىنىــڭ قېشــىغا        
ــدانغا      ــق مهي ــدىكى چىملى ــپ مهھهللى ــۈرگه ئايرى ــى ت ــدۇرغان يىمهكلىكلهرن قال

ــتىخان« ــدىكهن  »داســـ ــېلىپ يايىـــ ــۇرنىالر  . ســـ ــقاچالر، تـــ ــتهرلهر، قۇشـــ كهپـــ
. شــــقا باشــــاليدىكهنۇنۇئوزۇقل داســــتىخاندىكى يىمهكلهردىــــن چۇۋۇرالشــــقانچه

قۇشــــالرنىڭ بهزىلىــــرى بوۋاينىــــڭ دولىســــىغا، بهزىلىــــرى بېشــــىغا قونــــۇپ  
قۇشـــالرنى ئوزۇقالنـــدۇرۇپ، قۇشـــالر بىـــلهن مۇڭدۇشـــۇپ     . ئهركىلىشـــىدىكهن

. بولغانــدىن كېـــيىن بـــوۋاي داچىســـىنىڭ ئالدىـــدىكى بېغىغـــا ئىشـــلهيدىكهن 
ــا يۇ     ــڭ بېغىغ ــالغىنى بوۋاينى ــران ق ــنىالرنىڭ ھهي ــۈجم  قوش ــرەك، ئ ــۇن، تې ه، لغ

ئامېرىكىـدا بولۇپمـۇ ئامېرىكىنىـڭ    . ىنى بولۇپتـۇ جىگدە قاتـارلىقالرنى تىكىـۋالغ  
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بـــوۋاي . غهرىبـــى جهنۇبىـــدا بـــۇ دەرەخلهرنىـــڭ بهزىلىـــرى ئاســـان ئاينىمايـــدىكهن
يىگىرمه يىلدىن بېـرى ئهجىـر قىلىـپ بهزى كـۆچهتلهرنى نهچـچه ئـون رەت قايتـا        

دەرەخلىرىنىـڭ ھهممىسـىنىڭ ئىسـمى بـار     . ۇقايتا تىكىپ ئـاخىرى ئهي قىلىپتـ  
ئۈجمىنىــڭ ئىســمى نۇزۇگــۇم، تىرەكنىــڭ ئىســمى ســادىر، يۇلغۇننىــڭ   . ئىــكهن

بـوۋاي دائىـم بـۇ دەرەخـلهر     . ئىسمى شىراق، جىگـدىنىڭ ئىسـمى سـۇتۇق ئىـكهن    
  .بىلهن ئۇزاقتىن ئۇزاق سىردىشىپ كېتىدىكهن

ەخلىرىنىـڭ  بوۋاينىڭ ئىشـتىن كهلگهنـدىن كېـيىن قىلىـدىغان ئىشـى دەر     
بــوۋاي بــۇ ئىگۋاناغــا . ش ئىــكهنۇشــۇئارىســىدا ئولتــۇرۇپ بىــر ئىگۋانــا بىــلهن مۇڭد

يىلـــى تومـــۇزدا -2009ئهســـلى بـــۇ ئۇنىـــڭ . ئىســـتىقالل دەپ ئىســـىم قويۇپتـــۇ
ــكهن    ــۇنجى پهينهۋرىســىنىڭ ئىســمى ئى ــدىكى ت دوســتۇمنىڭ . تۇغۇلغــان غۇلجى

ەرنىـڭ تـور ئادرىسـىنى    ۋالـدىم ۋە خهۋ ۇتۇھىكايسى شۇ يهرگه كهلگهنـدە ئـۇنى توخت  
گېـزىتته بوۋاينىـڭ ئىگۋانـا بىـلهن     . يېزىۋېلىپ ئۇچقاندەك ياتاققـا قـاراپ چـاپتىم   

ئىســتىقالل، ســهن قورقۇۋاتامسـهن نــېمه؟ ســاڭا  « :سـۆھبىتى مۇنــداق بېرىلىپتـۇ  
ــا     ــهنغۇ؟ قورقم ــۈپال قاپس ــۈن تۈگۈل ــدى؟ بۈگ ــېمه بول ــز   . ن ــالغۇز ئهمهس، بى ــز ي بى

قـارا،  ! قاراڭغۇ چۈشـۈپ كهتتـى دەمسـهن   . مهسمىزكۈچسىز ئهمهس، بىز چارەسىز ئه
ســۇتۇق بىــزگه  . ئۇيغــۇرنى ئىســالمغا مۇيهسســهر قىلغــان ســۇتۇق يېنىمىــزدا     

يهتكـۈزگهن مهشـئهل قولـۇمىزدا، ئۇلـۇق بـوۋىلىرىمىز قارىخـانىالر زامانىسـىدا ئانـا         
بىـز  . تىلىمىزدا سـۆزلىگهن قۇرئـان بـاغرىمىزدا، يـۈرىكىمىزگه ئهڭ يـېقىن جايـدا      

ــاراڭغ ــۇلمان    ق ــاتتۇقمۇ؟ مۇس ــتىن قورق ــز زۇلمهت ــا بى ــاتتۇقمۇ، ئېيتقىن ۇدىن قورق
ماڭـا بـاق، سـۇتۇق    ! ئۆلهمدۇ؟ مۇسۇلمان قورقامـدۇ؟ يـاق، ماڭـا بـاق، ئىسـتىقالل     

ئـۇالر ئالالھنىـڭ   ! ياق، يـاق ! ئۆلدى دەمسهن؟ نۇزۇگۇمنى ئۆلدى دېمهكچىمۇسهن
ــدى  ــۇالر . ل بولــدىلىك شــهرىپىگه نائىــتهىېئــۇالر شــ. جامالىغــا مۇشــهررەپ بول ئ

ســهن مېنــى ئۆلمىــدى   . ئالالھنىــڭ دەرگاھىــدا مهڭگۈلــۈك ھاياتقــا ئېرىشــتى    
مهن ۋەتهن تـــوپراقلىرىنى كـــۆزۈمگه . مهن ئۆلـــدۈم ئارســـلىنىم! دەمســـهن، يـــاق

ــۆك     ــڭ كۆپكـ ــان، ۋەتهننىـ ــاغرىمنى ياقالمىغـ ــا بـ ــۈرەلمىگهن، ۋەتهن زىمىنىغـ سـ
كۈنـــدىن باشـــالپ ئاســـمىنىدىكى مۇبـــارەك يېڭـــى ئايغـــا ســـاالم بېـــرەلمىگهن  
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ــۈكمهن ــۇ؟ ھهئه، مهن   . ئۈلــ ــهن دېمهكچىمــ ــهن، ھاياتســ ــهن گهپ قىلىۋاتىســ ســ
ئۇيغۇرچه سۆزلهۋاتىمهن، مهن ئۇيغۇرچه سـۆزلهۋاتىمهنال ئهمهس، ئۆلـۈك قهلـبىمگه    
ئــــاخىرقى نهپهســــلىرىمگه قهدەر مهلــــههم بولۇۋاتقــــان ۋەتىنىمنــــى زىكىــــر      

مۇشـۇ دۇنياغـا بىـرال    . قهت بىـرال مېنىڭ بىرال ئـارزۇيۇم بـار بـۆرەم، په   . قىلىۋاتىمهن
ســۆزۈم بــار، پۈتــۈن جاھانغــا ئاڭلىتىــپ بــۇ مېنىــڭ ۋەتىــنىم، ئهي دۇنيــا ئــاڭال بــۇ  

ــا مهنســۇپ  ــڭ    ! ۋەتهن ماڭ ــان ۋەتهننى ــۈر قانمىغ ــر ئۆم ــتىم بى ــان پې دەپ ۋارقىرىغ
  ».ىپ يىقىلسام دەيمهنقيې نىباغرىغا يۈرۈكۈم

ــۇ قهدەر ئامراقلىقىن    ــڭ قۇشــالرغا ب ــۇخبىر بوۋاينى ــىرىنى مۇنــداق   م ىــڭ س
ئۇيغۇرالردا ئىنسانالرغا ئالالھ ئاتا قىلغـان نىمهتـلهردە پۈتـۈن جانسـىز     . ئىگىلهپتۇ

شــۇڭا . جــانلىق ھهمــمه مهۋجۇداتنىــڭ ھهققــى بــار دېــگهن چۈشــهنچه بــار ئىــكهن  
ــۇمالرنى بهھــرىمهن     ــدى بىــلهن قوشــنا قول ــدىن ئال ــوۋاي ئېرىشــكهن نىمهتلىرى ب

ــا ئ   ــاخاۋەت ئورگىنىغـ ــدىكهن، سـ ــان  قىلىـ ــدا جـ ــۇرىدىكهن، ئاخىرىـ ــانه تاپشـ  -ىئـ
ــدىكهن  ــانىۋارالرنى ئوزۇقالندۇرىــ ــڭ   . جــ ــدا تۇرنىالرنىــ ــك چېغىــ ــۇۋاي كىچىــ بــ

ــلهيدىكهن   ــم ئهسـ ــانلىرىنى دائىـ ــمىنىدا ئۇچقـ ــله ئاسـ ــدىكى مهھهلـ ــۇ . ۋەتىنىـ ئـ
ئامېرىكىــدا ئــۆزى كۆرۈۋاتقــان بــۇ قۇشــالرنىڭ ۋەتىنىــدىن كهلگهنلىكىــگه ھهمــدە 

ئـۇ مۇخبىرغـا مۇنـداق دەپتـۇ     . نلىقىغا ئىشـىنىدىكهن ۋەتىنىگه ئۇچۇپ بارااليـدىغا 
ــدۇ،    « ــان يهرلهردە ئۇچااليــ ــۇالر خالىغــ ــرەك ئهمهس، ئــ ــپورت كېــ ــالرغا پاســ قۇشــ

قۇشــالرغا ئىنســانالر ســىزغان چىگــرا ســىزىقلىرى . ئىســتىگهن ماكانغــا بارااليــدۇ
ــدۇ  ــار قىلمايـ ــاج ئهمهس  . كـ ــازەتكه مۇھتـ ــا، ئىجـ ــزدەك ۋىزىغـ ــۇالر بىـ ــۇ . ئـ مهن بـ

بـۇ قۇشـالرمۇ مېنىـڭ    . قاناتلىرىدىن ۋەتىنىمنىڭ ھېـدىنى پـۇرايمهن   قۇشالرنىڭ
مهن قۇشــالر بىــلهن قــانچه يــېقىن تۇرســام     . ھېــدىمنى ۋەتىــنىمگه يهتكۈزىــدۇ  

ــدەك ھىــس قىلىــمهن   ــۆزۈمنى ئهركىــنلىكىمگه شــۇنچه قانغان قۇشــالر بىــلهن . ئ
ئــۆتكهن دەقىقهلىرىمــدە ئــۆزەمنى قۇشــتهك، ۋەتىــنىمگه ئۇچۇۋاتقانــدەك ســېزىپ  

  ».يۈرۈكۈم ۋەتهن ئاسمىنىدا تىپچهكلىگهندەك ھاياجانلىنىمهن
ــۇ قــۇرالرنى ئوقۇۋېتىــپ يادىمغــا ئادىــل تۇنىيازنىــڭ       مۇســاپىر قۇشــالر،  «ب

ــدى  »پهســىللهرگه ۋەتهن دەپ يىغــالر  ــرالىرى كهل ــگهن مىس ــاش  . دې ــاي ي توختىم
ه سـۈرەتت . م بىلهن گېزىتتىكى بوۋاينىـڭ سـۈرىتىگه قارىـدىم   ۈرۈۋاتقان كۆزلۇقۇيۇل

ۋىجىككىنه كهلگهن، قهشقهر كوچىلىرىـدا، كۇچـا رەسـتىلىرىدە، غۇلجـا بازارلىرىـدا      
غـان مىڭلىغـان ئۇيغـۇر بوۋايالرغـا ئوخشـايدىغان بـۇ بـوۋاي        بولۇدۇدائىم كۆرگىلى 
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ــۇراتتى     ــدەك تـ ــدۇر دەۋاتقانـ ــىپ نېمىلهرنىـ ــا ئېڭىشـ ــر ئىگۋاناغـ ــن . بىـ خهۋەردىـ
پايانسـىز دېڭىـز سـوزۇلۇپ     كـۆز ئالدىمـدا  . بېشىمنى كۆتـۈرۈپ سـىرىتقا چىقـتىم   

ۋاتقان ۇئالدىمــدا ماڭــا چهكســىزلىكنىڭ ھايــاجىنىنى ھىــس قىلــدۇر     . ياتــاتتى
ئاســمانغا قارىـــدىم مهن ئــامراق چهكســـىزلىك،   . ئىـــدىدېڭىــزدا چىگـــرا يــوق   

، ...دېڭىـز كـۆك، ئاسـمانمۇ كـۆك    . ئىـدى كهڭلىك، ئۇلۇغلۇق كۆكته، كـۆك رەڭـدە   
. ئىـدى قالر، چهكـلهر تۇسـاقالر ھۆكـۈمران    پهقهت زېمىنغىال تۈرلۈك رەڭدىكى بـايرا 

ئاســمان كۆپكــۆك دېڭىــز «ناخشــا ئېيتمــاقچى بولــدۇم، لــېكىن ئــاۋازىم بوغۇلــۇپ 
 .دېگهننى ئاران دېيهلىدىم »كۆك، مهن نېمىشقا زەپىران
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ــدىكى      ــدىنقى ئورۇن ــويىچه ئال ــا ب ــراژى دۇني ــدىغان تى ــدا چىقى ــر ئامېرىكى بى

ــارەت    ــر زىيـ ــۇرالر ھهققىـــدىكى ئـــۇزۇن بىـ ھهپتىلىـــك ژورنالـــدىن ئوقۇغـــان ئۇيغـ
مهزكـــۇر زىيـــارەت خاتىرىســـىنىڭ ماۋزۇســـى . خاتىرىســـى ھـــېلىغىچه ئېســـىمدە

ــۆۋرۈك       ــۈرۈمچى دۆڭكـ ــا ئـ ــۇپ مۇقاۋىغـ ــرىلگهن بولـ ــىغا بېـ ــڭ مۇقاۋىسـ ژورنالنىـ
 ئهتراپىـــدىكى بىـــر بانكىنىـــڭ ئـــوق تېشـــىۋەتكهن دەرىزىســـى ئارقـــا كۆرۈنـــۈش 

ــۈرۈمچىنى زىيــارەت قىلىــدۇ -2010مــۇخبىر . قىلىنغانىــدى قــار . يىلــى قىشــتا ئ
بىــلهن قاپالنغــاب دۆڭكــۆۋرۈكته يــۇڭ پايپــاق ســېتىپ ئولتۇرغــان ســهككىز ئــون  

ــاال . ياشــالر چامىســىدىكى بىــر بــاال مۇخبىرنىــڭ دىققىتىنــى تارتىــدۇ   مــۇخبىر ب
ئـۆتكهن يىــل  بالىنىـڭ دادىسـى بىــلهن ئاكىسـى    . بىـلهن خهنسـۇچه پاراڭلىشــىدۇ  

بـــاال دادىســـىنىڭ قاسســـاپلىق . كـــۈنى كهچـــته يوقـــاپ كېتىـــدۇ -5تومۇزنىـــڭ 
ــى       ــان ئىكك ــدە قالغ ــىپ ئۆي ــىغا يارىدەملىش ــان ئانىس ــۈنىرىنى داۋام قىلىۋاتق ھ

مۇخبىرنىـڭ بالىغـا ئىچــى   . سىڭلىسـىنى بـېقىش ئۈچـۈن تىجـارەتكه كىرىشـىدۇ     
بـاال ئـون بهش   . يـدۇ ئاغرىپ بىر جـۈپ پايپـاق سـېتىۋالىدۇ ۋە يـۈز سـوم پـۇل تهڭله      

مـــــۇخبىر نېمىشـــــقا . ســـــومنى ئېلىـــــپ قـــــالغىنىنى قـــــايتۇرۇپ بېرىـــــدۇ
دەپ  »!مهن تىجـــارەتچى، تىلهمچـــى ئهمهس «ئالمايـــدىغانلىقىنى ســـورۇغىنىدا  

مـۇخبىر ئۇيغـۇر دىيارىـدىكى شـهھهرلهرنىڭ نهرىگىـال      . مۇخبىرغا ئالىيىپ قويـۇدۇ 
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ئۇلـــۇق ۋەتهنـــگه،  «بارســـا ئۇيغـــۇرالر كـــۆپ رايۇنالرنىـــڭ تېمىغـــا يېزىلغـــان      
مـۇخبىر  . ھهققىـدىكى شـۇئارالرنى كـۆرگهنىكهن    »كومپارتىيهگه مىننهتدار بولۇش

بــۇالرنى يېزىۋېتىــپ، بېشــىغا شــۇنچه كــۈلپهت كهلــگهن تۇرۇقلــۇق باشــقىالرنىڭ  
سهدىقىسىگه ئۆچ، ئىنسانلىق غـۇرۇرىنى خهقنىـڭ ئالدىـدا سۇندۇرۇشـنى نومـۇس      

ــۇئارالرن   ــۇ شـــ ــكه ئاشـــ ــۇ مىللهتـــ ــدىغان بـــ ــۇق بىلىـــ ــك خورلـــ ىڭ قانچىلىـــ
  .بىلىنگهنلىكىنى تهسهۋۋۇر قىلىدۇ

ــدۇ   ــقهرگه كېلىـ ــتۇرۇپ قهشـ ــارىتىنى ئاياقالشـ ــدىكى زىيـ ــۇخبىر ئۈرۈمچىـ . مـ
قهشــقهردە ســاياھهتچىلهر ئۈچــۈن چاقمــاي قالــدۇرۇلغان قهدىمكــى مهھهللىلهرنــى  

ــايلىنىپتۇ ــارەت   . ئ ــاراۋۇللۇقتىن ئىب ــازىلىقچىلىق ۋە ق ــڭ ت قهشــقهردە ئۇيغۇرالرنى
. مـى تـۆۋەن ۋە جاپـالىق ئىشــنى تالىشـىپ قىلىۋاتقىنىغـا دىقـقهت قىلىــدۇ      كىرى

تۈرلــۈك جامــائهت خىزمهتلىرىــدە بولۇۋاتقــان ئۇيغــۇر ســىتۇدېنتلىرىنىڭ ئــايلىق  
ــدۇ   800مۇئاشــى  ــا ئىچىنى ــومغىچه بولۇۋاتقانلىقىغ ــڭ س ــۇ . ســومدىن مى بولۇپم

ــر ئۇيغۇرنىــڭ ئامالســى    ــز تىلىنــى بهكمــۇ راۋان بىلىــدىغان بى زلىقتىن ئېنگىلى
ود دېـگهن ئاشـخانىدا ئىشلهشـكه    تفئۆزى تاماقلىرىنى ھـارام دەپ بىلىـدىغان بهسـ   

ــدۇ    ــتۇرۇپ ئۆتىـ ــانلىقىنى قىسـ ــۇر بولغـ ــويىچه نـــامراتلىق ۋە   . مهجبـ ــڭ ئـ ئۇنىـ
ئۇنىـــڭ قارىشـــىچه ئهســـلى   . ئادالهتىســـزلىك قهشـــقهرگه ھۆكـــۈمران ئىـــكهن   

ــدۇق     ــۇد ئىكهن ــله مهۋج ــم بىل ــك دائى ــلهن مهينهتلى ــامراتلىق بى ــقهرنىڭ . ن قهش
چېقىلغـــان ۋە چېقىلمىغـــان كـــوچىلىرىنى كۆرگهنـــدىن كېـــيىن بـــۇ قارىشـــى 

ــۇۈرۈئۆزگ ــا       . پت ــكهن، ئهمم ــامرات ئى ــىلهر ن ــهھهردە كىش ــۇ ش ــىچه ب ــڭ يېزىش ئۇنى
قهدىمكـى   اتـ قئـۇنىڭچه بـۇ پاكىزلى  . ئۆيلىرى، كوچىلىرى چىنىدەك پاكىز ئىـكهن 

ــ      ــك بىــــر مىللهتنىــــڭ ئاســــانلىقچه ســــۇلمايدىغان ســ االپىتى مهدەنىيهتلىــ
ئــۇ قهشــقهر ئاياللىرىنىــڭ كۈنــدۈلۈك ســېتىۋالغان كۆمــۈر،      . گهۋدىلىنىــدىكهن

ئوتــۇن قاتــارلىق الزىملىقالرنــى چىرايلىــق ئــوراپ كۆتــۈرۈپ مېڭىشــلىرىغا تــاڭ   
ــدۇ ــاق، ئاشــخانا    . قالى ــۇپ ھهم قىشــلىق يات قهشــقهردە كىشــىلهرنىڭ مهش قويۇل

ــهنئه  ــۆيگه ســ ــلىتىلىدىغان ئــ ــپ ئىشــ ــا قىلىنىــ ــويىمىنى ھهم مىهانخانــ ت بــ
-تىزغاندەك رەتلىك ئورۇنالشـتۇرۇلغان ئوتـۇن، كۆمـۈر، قىشـلىق كۆكتـات، قـازان      

قومــۇچ قاتارلىقالرغــا قــاراپ بــۇنچه كــۆپ نهرســىنى شــۇنچىلىك كىچىــك ئورۇنغــا   
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ــال       ــدىغانلىقىنى خىي ــا ئهرزىي ــاس قىلس ــت ئىلتىم ــارەتكه پاتېن ــان ماھ تىزالىغ
  .قىلىدۇ

ئـــۇنى  . بىـــلهن قـــايتىپتۇ   مـــۇخبىر قهشـــقهردىن ئـــۈرۈمچىگه ئـــاپتۇبوس    
ئهپسۇسالندۇرغىنى دۇنيا بـويىچه ئهڭ بـاي سـانىلىدىغان بىـر ھۆكۈمهتنىـڭ يـول       

ئــۇنىڭچه دۇنيــادا ھۆكــۈمهت . بويلىرىغــا ھاجهتخانــا ســېلىپ قــويمىغىنى بولۇپتــۇ
ــڭ    ــانلىدىغان ھاجهتخانىالرنىــ ــى ســ ــائهت ئهسلهھهســ ــئۇللۇقىدىكى جامــ مۇســ

تىجــارەتكه ئايلىنىــپ قالغــانلىقىنى قهشــقهردە جوڭگــۇ بــويىچه كهمچىللىكــى ۋە 
ئـۇ ئاپتوبۇسـتا ئۇيغـۇرالر بىـلهن يېـرىم خهنسـۇچه       . قوبۇل قىلغىلى بولمايـدىكهن 

ئۇنىڭغــا ئۇيغــۇرالر ئــۆزى . يېــرىم ئىمــا ئىشــارەتلهر بىــلهن پاراڭلىشــىپ مېڭىپتــۇ
ــۆرگهن ئاســيالىقالر ئىچىــدە ئهڭ قىــزغىن، ئهڭ خۇشــچاخچاق، ئهڭ ئۈمىــدۋار       ك

شـىنى باھـانه قىلىـپ يوقـاپ     ۈتۈئۈرۈمچىگه كېسهل كۆرس. ۇپتۇكىشىلهردەك تۇيۇل
ــا    ــان ئات ــزدەپ كېتىۋاتق ــالىلىرىنى ئى ــكهن ب ــاڭ   -كهت ــۆللهرنى چ ــانىالرنىڭمۇ چ ئ

ــنىڭ       ــازاپنى يېڭىش ــا ئ ــلىرى ئۇنىڭغ ــا ئېيتىش ــلىرى ۋە ناخش ــۈرۈپ كۈلۈش كهلت
ئـۇنىڭچه ناخشـا ۋە چاخچـاق ئۇيغۇرالرنىـڭ شـۇنچه      . تۇئۈگۈتۈپئۇيغۇرچه ئۇسۇلىنى 

ئازاپ، بېسىم ۋە خورلۇقالرغا چىـداپ ئۈمىـدۋار ياشـاپ كېلىۋاتقانلىقىـدىكى سـىر      
  .ئىكهن

بوۋاينىـڭ قولىـدا بىـر سـاپاق     . يېرىم يولدا ئاپتۇبوسقا بىـر بـوۋاي چىقىۋاپتـۇ   
بــوۋاي ئــۈزۈمنى ئاپتۇبوسـتىكى ھهمــمه يولۇچىغـا بىــر بىــرلهپ   . ئـۈزۈم بــار ئىـكهن  

ــۇ  ــۇنۇپ چىقىپتـ ــۈزۈمنى يولۇچ . سـ ــڭ ئـ ــى  بوۋاينىـ ــۈپ بهرمهي تهكشـ ــا بۆلـ ىالرغـ
. سۇنۇشلىرىدىن مـۇخبىر بهك ھهيرانلىـق ھىـس قىلىپتـۇ ۋە سـهۋەبىنى سـوراپتۇ      

ــمهي      ــلهرگه يهت ــۆپ ئېلىۋېلىشــى بهزى ــڭ ك ــدا بهزىلهرنى ــداق قىلغان ــۇنىڭچه بۇن ئ
. بىــزدە ئىنســاپ دېــگهن گهپ بــار«بــوۋاي . قېلىشــىدىن ســاقالنماق تهس ئىــكهن

ــاپ بىــــ  ــۆزلهيمىز، ھهممىمىــــز ھهمــــمه يهردە ئىنســ ــز، ســ لهن ئىــــش قىلىمىــ
مــۇخپىر بوۋاينىــڭ  . دەپتــۇ »ئــوزۇقلىنىمىز، ھىــچ كىــم ئــارتۇق ئېلىۋالمايــدۇ    

ــا ئىشـــارەت بىـــلهن ئېيتقـــانلىرىنى   شـــكه چۈشۈنۈئۇيغـــۇرچه، خهنســـۇچه ۋە ئىمـ
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ــان   ــوال تهكرارالنغـ ــىمۇ تـ ــقان بولسـ ــاپ«تىرىشـ ــۈزۈك   »ئىنسـ ــۆزنى تـ ــگهن سـ دېـ
وۋاينىــڭ ئېيتقــانلىرىنى خهنســۇچىغا ئــۆرۈپ ئارىــدا بىــر ئۇيغــۇر بــاال ب. ئۇقالمــاپتۇ

ــۇنىڭچه بىــر . دېــگهن ســۆزنى يهنىــال ئۆرىيهلمهپتــۇ  »ئىنســاپ«بېرىپتــۇ، ئهممــا  ئ
ــۇنداق    ــهۋەبلىك شـ ــلىقى سـ ــهنچىنىڭ بولماسـ ــر چۈشـ ــدا بىـ مىللهتنىـــڭ تىلىـ

ــدىكهن  ــۆزمۇ بولمايـ ــهنچىنى ئىپادىلهيـــدىغان سـ ــاپاق ئۈزۈمنىـــڭ . چۈشـ بىـــر سـ
ــتىكى  ــارتۇق   30ئاپتۇبوس ــن ئ ــاراپ    دى ــنىگه ق ــا يهتكى ــر ياۋرۇپالىقق ــۇر ۋە بى ئۇيغ

ــېگىگه      ــىنىڭ ت ــاپ چۈشهنچىس ــقان ئىنس ــىدا ئومۇمالش ــۇالر ئارىس ــۇخبىر ئۇيغ م
  .يهتكهندەك بولۇپتۇ

يولــدا ئاپتوبوســنىڭ تۇيۇقســىز توختــاپ يولۇچىالرنىــڭ ئىچىــدىكى ئهرلهر      
مـــۇخبىر نـــېمه . ئۇيغـــۇرچه ئـــاللىنىمىلهرنى دېيىشـــىپ چۈشـــۈپ كېتىشـــىپتۇ

ىنى بىلهلــمهي ماشــىنىدىن چۈشــۈپ قارىســا ئۇيغــۇر يولــۇچىالر يولــدىن   بــولغىن
سوراشتۇرسـا بىـر ئهسـكهر    . يىراقراق بىر يهرنى تهرلهپ پىشىپ كوالۋاتقـان ئىـكهن  

. ۋاتقان بىر مۈشۈكنى بېسـىۋېتىپ كېتىـپ قالغـانىكهن   ۈماشىنىسى يولدىن ئۆت
ىــڭ مۈشــۈككه بــۇنى كــۆرۈپ قالغــان ئاپتوبۇســنىڭ ئۇيغــۇر شــوپۇرى ۋە يولۇچىالرن

ــكهن       ــقان ئى ــاقچى بولۇش ــۈپ قويم ــۇپ كۆم ــىنىنى توختۇت ــپ ماش ــى ئاغرى . ئىچ
. ھهممىگه قىزىقسىنىدىغان بـۇ مـۇخبىر بۇنىـڭ سـهۋەبىنىمۇ سـوراپ ئۈلگۈرۈپتـۇ      

ــداق     ئۇنىــڭ يېزىشــىچه ئۇيغــۇرالر مۈشــۈكنىمۇ خۇدانىــڭ ياراتقانلىقىغــا، ھهر قان
ــۇ   ــا ئۆلۈكىنىڭمــ ــرىكىنىڭال ئهمهس ھهتتــ ــڭ تىــ ــا  جانلىقنىــ ــا قالســ خارلىقتــ

  .بولمايدىغانلىقىغا ئىشنىشىدىكهن
بــۇ مــۇخبىر ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىللهتلىــرى ھهققىــدە  «بهلكىــم ئوقــۇرمهنلىرىم 

ــاپتىمۇ؟ ــۇمكىن »يازمـ ــلىرى مـ ــڭ  . دېيىشـ ــۇخبىر ئۇيغۇرالرنىـ ــۇ مـ ــۇس، بـ ئهپسـ
ئهسىردە ئۇيغـۇر دىيارىغـان تۈرلـۈك     -20ۋە -19. لىرى ھهققىدە يازماپتۇ»ئىللهت«

ــهدته ك ــدا  مهقسـ ــىيىلىكلهرنىڭ يازمىلىرىـ ــيىلىكلهر، شىۋىتسـ ــگهن ئهنگىلىـ هلـ
ئۇيغۇرالرنى ئۇنداق ئىللهتلىـك ئىـكهن، مۇنـداق نۇقسـانلىق ئىـكهن دېگهنـدەك       

بـــۇ پهقهت ياۋرۇپالىقالرنىـــڭ ياۋرۇپـــا مهركهزلىـــك قارىشـــى ۋە  . بايـــانالر ئۇچرايـــدۇ
ــلهن مۇناســـىۋەتلىك  ــازىرقى دەۋر . مۇســـتهملىكىچىلىك ئىددىيهســـى بىـ -19ھـ

ھــازىرقى . ئهســىردىكى ئىمپىــرىيه دەۋرى، مۇســتهملىكه دەۋرى تېخىمــۇ ئهمهس   
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ــدانى ۋە      ــۇرۇرى، ۋىج ــتهقىللىقى، غ ــلىقى، مۇس ــي خاس ــانالرنىڭ مىللى دەۋر ئىنس
ــدىغان دەۋر  ــادى ھۆرمهتلىنى ــيىم كېچىكــى،   . ئىتىق ــى، كى ــڭ تىل ــر مىللهتنى بى

ــۇر ــۇش ئى  ۇســاقال ب رقىــي تى توغرىســىدا ھۆكۈمچىلىــك قىلىــش، چهكلىــمه قوي
بىـــر مىللهتنىـــڭ دىنىنـــى خۇراپـــاتلىق،    . كهمسىتىشـــكه مهنســـۇپ ئىـــكهن  

ــي كهمسىتىشـــكه تهۋە      ــاالق دېـــيىش دىنىـ ــق، قـ ــۇدۇپىئۇداللىـ بىـــر . كهنبولـ
مىللهتنى دېهقاندەك ئۇنـداق، مۇنـداق دېـيىش؛ پادىچىـدەك ئـۇ، چارۋۇچىـدەك بـۇ        

ردا شـۇڭا بىـر چـاغال   . دېيىش كهسپىي كهمسىتىشكه تهئهللۇق دەپ قارىلىـدىكهن 
ــوتالر، چــېن پېيســى     ــانالرنى كهمســىتىدىغان ئىت جاۋبېنشــهن ئورونلىغــان دېهق
ئورۇنلىغــان ئۇيغــۇرالرنى كهمســىتىىدىغان ئىتــوتالر بۈگــۈنكى دۇنيــادا ســوتقا       

 جهمىيىتـى ھـازىرقى غهرپ مائـارىپى ۋە   . اليىق، قانۇنغا خىـالپ قىلمىـش ئىـكهن   
هرپلىـك مۇخبىرالرنىـڭ   بـۇ غ . بۇنداق تۈرلۈك كهمستىشـلهرگه يـول قويمايـدىكهن   

لىــرى ھهققىـــدە يازماســـلىقنىڭ ســـهۋەبى  »ئىلـــلهت«ئۇيغۇرالرنىــڭ ئاتـــالمىش  
ئامېرىكىــدا تۇرغــان چاغلىرىمــدا ئۇيغــۇرالر ھهققىــدە نۇرغــۇن  . بولۇشــى مــۇمكىن

ــك    ــۇدۇم، ھۆججهتلىــ ــى ئوقــ ــۆردۈم فخهۋەرلهرنــ ــى كــ ــىدە . ىلىملهرنــ ھهممىســ
اتى، ئـۆرپ ئـادىتى، سىياسـىي    ئۇيغۇرالرنىڭ ئىقتىسادى تۇرمۇشى، مهدەنىيهت ھايـ 

پتـــۇ، ۈلۈتۈكهچۈرمىشـــى، ئۇيغـــۇرالردىكى مائارىـــپ ۋە ئانـــا تىلىنىـــڭ ئـــورنى كۆز
ــۇ   ــان قىلىنىپتــ ــۋىرلىنىپتۇ ۋە بايــ ــۇرالر  . تهســ ــدىكى ئۇيغــ غهرپ مهتبۇئاتلىرىــ

ش ۋە چۈشـهندۈرۈش ئاسـاس بولـۇپ ھۆكۈمچىلىـك     چۈشـۈنۈ ھهققىدىكى بايـانالردا  
ــدىكهن ــدە. كۆرۈلمهي ــۆپرەك،   بۇالرنىــڭ ئىچى ــاتلىرى ك ــاغزاكى مهلۇم خهلقنىــڭ ئ

سـهۋەب، ھۆكـۈمهت ۋە   . ھۆكۈمهت مهلۇماتلىرى ۋە تارىخى مهلۇماتالر ئـازراق ئىـكهن  
ــارىخى مهلۇماتالرنىـــڭ ئالـــدىن بېكىـــتىلگهن يوليـــورۇق، تهلهپ ۋە ھۆكـــۈمگه   تـ

  .ئاساسهن يېزىلىدىغانلىقى سهۋەب بولغان بولسا كېرەك
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ۋەتهنــگه قايتىــپ كهلگهنــدىن كېــيىن چهتــئهلگه چىقىــش قىزغىنلىقىنىــڭ       

ــان  ــا ماڭغـ ــىز   -2009مهن ئامېرىكىغـ ــدا مىسلىسـ ــاردىكىگه قارىغانـ ــى باھـ يىلـ
مــۇنچه «يىلــى تومــۇزدىن بــۇرۇن -2009ئۈرۈمچىــدە . كــۈچهيگهنلىكىنى بايقىــدىم

، ھـازىر  مىشهنكختىنىش مـۇدى دېگهنـدەك ئىبـارىلهر بىـلهن مـا     »يهردە ئۆيىمىز بار
ــالىمىز چهتئهلـــــدە« دېـــــگهن ســـــۆزلهر بىـــــلهن پهخىـــــرلىنىش   »مـــــۇنچه بـــ

ــۇ  ــلىنىدىغان بولۇپتـ ــدا پاجى. ئالقىشـ ــكه  ئقارىغانـ ــۈنلهردە بىخهتهرلىكـ ــك كـ هلىـ
ئېرىشهلمىگهن ئۈرۈمچى ئۇيغـۇرلىرى جاننىـڭ ئامانلىقىغـا پهخىـرلهنگهن ئـايۋان      

ئۇالرنىـڭ  . ئاڭقارغان بولۇشـى مـۇمكىن  ساراينىڭ باش پاناھ بواللمايدىغانلىقىنى 
ــدە« ــالىمىز چهتئهلــ ــى،   »بــ ــوزەك  «دېگىنــ ــال بــ ــدا، ئهســ ــخهتهر جايــ ــۇالر بىــ ئــ

ــدا ــدىغان ماكان ــرەك  »قىلىنماي ــدۇرغان  . دېگهنلىكــى بولســا كې ــوۋىالر قال ــۇالر ب ئ
دېـگهن ھېكمهتنىـڭ    »ئانا يۇرتۇڭ ئامـان بولسـا رەڭگـى رۇيىـڭ سـامان بولمـاس      «

ــىز، ت  ــۇ ئهنسـ ــىنى ئاشـ ــرايالردىن  مهنىسـ ــارغايغان چىـ ــۈنلهردە سـ ــلىك كـ هشۋىشـ
ــدۇر ــدە    . ئۆگهنگهن ــايالر ئىچى ــىركهتچى ب ــا تهۋە ش ــدارالر قاتلىمىغ ــقهرنىڭ پۇل قهش

ــزچه ئۆگ  ــا ئېنگىلى ــدىم ۇدۈتۈبالىلىرىغ ــانالرنى ئاساســهن ئۇچراتمى ــر . غ پهقهت بى
بهش ياشـــقا كىـــرگهن بـــالىلىرىنى -ال تـــۆرتقىســـىم بـــاي مهمۇرالرنىـــڭ ئهمـــدى

ــزچه ك ــڭ      ئېنگىلى ــچه مى ــڭ نهچ ــا ئۇيغۇرنى ــلىرى ماڭ ــى بولۇش ــقا بهرمهكچ ۇرۇس
يىللىـــق تىجـــارەت ئهنئهنىســـى بېيىتقـــان پۇلـــدارالر بىـــلهن تـــۈزۈم ســـهۋەپلىك 
ــدى    ــۇپ تۇيۇلـ ــتۇرما بولـ ــىدىكى سېلىشـ ــايالر ئوتتۇرىسـ ــانىۋىي بـ ــان زامـ . بېيىغـ

قهشقهردە ئۈرۈمچىدىكى چهتـئهل قىزغىنلىقىغـا ئوخشـايدىغان بىـرەر گهۋدىلىـك      
  .ى ئۇچراتمىدىمھادىسىن

قهشـــقهرگه قايتىـــپ كهلگهنـــدىن كېـــيىن ئامېرىكىـــدا تـــۇرۇپ قالغـــان       
يىلـى يېڭىـدىن   -2011دوستالردىن ئاڭلشـىمچه مهن تۇرغـان كـانزاس شـىتاتىغا     
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يىلــى -2011ئهســلى . يىگىرمىــدىن ئــارتۇق ئۇيغــۇر يــاش كېلىــپ ئورۇنلۇشــۇپتۇ
ئــۈچ ئۇيغــۇر بــار  ئىيۇنــدا مهن ۋەتهنــگه قايتىشــتىن بــۇرۇن پۈتــۈن شــىتات بــويىچه 

ــئ ــۇ شــىتاتتا ئۇيغۇرالرنىــڭ ســانى ئهڭ   -2011يىلــدىن -2005. دۇقى ــچه ب يىلغى
ــمىغانىكهن   ــۆرتتىن ئاشــ ــدىمۇ تــ ــۆپ بولغانــ ــدا  . كــ ــدىكى چېغىمــ ئامېرىكىــ

ــىمچه ــۇرالردىن ئاڭلىشـــ ــۇزدىن  -2009، ئۇيغـــ ــى تومـــ ــڭ -2010يىلـــ يىلىنىـــ
ــۇر    ــگهن ئۇيغ ــا كهل ــاخىرىغىچه ئامېرىكىغ ــن ئاشــىدىكهن 300ئ ــى ي-2009. دى ىل

ــاجى  ــۇزدىكى پ ــپ   ئتوم ــا قېچى ــاپىرالر الگىرلىرىغ ــادىكى مۇس ــيىن ياۋرۇپ هدىن كې
تومــۇزدىكى . دىــن ئاشــىدىكهن1000كېلىــپ پاناھالنغــان ئۇيغۇرالرنىــڭ ســانىمۇ 

يىلــدىن -1949ه ســهۋەبلىك ياۋرۇپاغــا كۆچــۈپ كهلــگهن ئۇيغۇرنىــڭ ســانى ئپــاجى
تهۋەككـــۈل ياۋرۇپـــا ئهللىـــرىگه بېشـــىنى قولتۇقىغـــا قىســـىپ —كېـــيىن غهرپ

مهنـچه  . قىلىپ كهلگهن بارلىق ئۇيغۇرلالرنىڭ ئومۇمى سـانىدىنمۇ جىـق ئىـكهن   
يىلى تومۇزدىن كېيىن ئۇيغۇرالرنىـڭ چهتـئهللهرگه تهلپۈنـۈش دولقـۇنىنى     -2009

ــارىختىكى ــئهللهرگه يۈزل-1960ۋە  1949تـ ــى چهتـ ــۈيىلالردىكـ ــدىن ۈنـ ش دولقۇنىـ
. ېــيىش مــۇمكىن كېيىنكــى ئــۈچىنجى قېتىملىــق مۇســاپىرلىق دولقــۇنى د    

ــقهرگه     ــاي قهشــ ــق تۇرمــ ــدە جىــ ــپ ئۈرۈمچىــ ــدىن قايتىــ ــۋەتته، ئامېرىكىــ ئهلــ
ــاپىر      ــۈرۈمچىگه مۇسـ ــدىكى ۋە ئـ ــۈرۈمچى ئۇيغۇرلىرىـ ــۈن ئـ ــانلىقىم ئۈچـ ئاتالنغـ
ــتهلمىگهن     ــئهل ئىشــتىياقىنى يېتهرلىــك ھىــس قىلىــپ يې ئۇيغــۇرالردىكى چهت

  .بولۇشۇم مۇمكىن
كىشـــىلهرنىڭ مهقســـىدى ۋاتقـــان گـــاھى ۈمچه چهتـــئهلگه تهلپۈنۈشـــۈتۈكۆز

كېيىنكىلهرگه يېڭى ھايـاتلىق مـوھىتى يـارىتىش، ئهۋالدالرغـا بىـخهتهر، ئهركىـن،       
يـاپۇنىيهدىكى بىـر ئۇيغــۇر   . بـاراۋەر، ئهۋزەل مهۋجۇدلـۇق شـارائىتى ئىـزدەش ئىـكهن     

سـىز  « غانـدا گولالندىيهدىكى بىر تېلـۋىزور مۇخپىرىنىـڭ زىيـارىتىنى قوبـۇل قىل    
ــاپۇنىيه  ــېمه ســهۋەبتىن ي ــگهن؟ن ــڭ   »گه كهل ــى ئۇيغۇرنى ــۇئالغا ھېلىق ــگهن س  دې

دەپ جـاۋاپ بهرگهنلىكـى رۇشـهن     »باالمنىڭ مهندەك بوزەك بولماسـلىقى ئۈچـۈن  «
گــاھى كىشــىلهرنىڭ چهتــئهلگه چىقىشــتىكى مهقســىدى كىشــىلىك . ئېســىمدە
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قىزىقـارلىق يېـرى ئـۇالر    . ش پهيـدا قىلىـش ئۈچـۈن ئىـكهن    ۈرۈساالھىيىتىدە ئۆزگـ 
بولــۇش دېگهننــى ھاكىمىيهتنىــڭ نهزىــرىگه ئىلىــنىش  گــۈرۈشئۆزســاالھىيىتىدە 

گــاھى بىلمهســلهر چىگرىــدىن چىقىــپال كهتســه ئهســلى      . كهنۇدچۈشــۈنۈدەپ 
ۋەتىنىــدىكى ئىككىنجــى پۇقرالىــق ســاالھىيىتى ئۆزگهرگهنلىــك ســـهۋەبىدىن      

ــېكهن    ــل ئ ــدىغانلىقىغا قايى ــۈپ كېتى ــالرنىڭ يۈرۈش ــتىكى  . ئىش ــداق تونۇش بۇن
ــدەك ئام  ــىلهر مهنـ ــقهردە   كىشـ ــىنىڭ قهشـ ــان كىشـ ــدا ئوقۇغـ ــاق «ېرىكىـ ئۇششـ

ھهتتـا بهزىـلهر   . غا دەرس ئۆتۈپ يۈرۈشلىرىنى ئهقلىگه سـىغدۇرالمايدىكهن »بالىالر
ئـــۇال ھۆكۈمهتنىـــڭ . پلۇمۇمنىـــڭ بـــار يـــوقلىقىنى ســـوراپ باققـــانمۇ بولـــدىىد

  .ئهتىۋارلىشىغا ئېرىشمىگهن كىشىلهرنىڭ ئهتىۋارىدىن گۇمان قىلسا كېرەك
ڭلىغــان پــاراڭالردىن قارىســام بهزىــلهر رىيــاللىقتىن بىزارلىـــق،      ۋەتهنــدە ئا 

ــڭ    ــتىقبالى، مائارىپنىـــ ــڭ ئىســـ ــىزلىك، بالىالرنىـــ ــىدىن ئۈمىدســـ كهلگۈســـ
يهنه بهزىــلهر . نىمجــانلىقى قاتــارلىق ســهۋەبلهر بىــلهن چهتــئهلگه ئىنتىلىــدىكهن 

ــن خــالى چــوڭ    »ئىللهتلىــك«ئۇيغــۇرنى  ــۇ ئىللهتلهردى ھىســاپالپ بالىســىنى ب
بهزىـــلهر . مهقســـىدىدە چهتـــئهلگه يولغـــا ســـېلىۋاتقانالرمۇ بـــار ئىـــكهنقىلىـــش 

ــئهللهردىن ئۇيغۇرغــا       ــۈزۈپ چهت ــتىقبالىدىن ئۈمىــد ئ ــڭ ئىس ــۇدا ئۇيغۇرنى جوڭگ
ــولى ئىــزدەش مهقســىدىدە مۇســاپىرلىقنى ئىختىيــار قىلىشــىدىكهن   . چىقىــش ي

ىـق  يهنه بهزىلهر ۋەتهنـدىكى مائارىپنىـڭ ھېلـى سـاپا مائـارىپى، ھېلـى قـوش تىلل       
مائارىــپ دەپ بــالىالرنى ئىتــائهتمهن يارىماســالرغا ئايالندۇرۇۋاتقانلىقىــدىن نــارازى 

يهنه بىــر قىســىم . بولغاچقـا مائــارىپى تهرەققىـي قىلغــان غهرپــكه ئىنتىلىـدىكهن   
ــۇق     ــى تولـ ــۇر مهدەنىيىتىنـ ــرىگه ئۇيغـ ــدە پهرزەنتلىـ ــىلهر ۋەتهنـ ــۈشكىشـ  ئۈگۈتـ

ــۆچمهن بو   ــانلىق ســهۋەبىدىن ك ــدىكهن ئهركىنلىكــى بولمىغ يهنه . لۇشــنى تالالي
گــاھىالر چهتــئهلگه ســهپهر قىلغــاننى دىــن يولىــدا ھىجــرەت قىلىــش دەپ قــاراپ   

ــاپاليدىكهن ــلهر . پهيغهمبىرىمىزنىـــڭ ســـۈننىتى ھىسـ ــارلىق يېـــرى بهزىـ قىزىقـ
يېقىنــدا . چهتــئهلگه چىققــانالرنى مــۇۋەپپهققىيهت قــازانغۇچىالر دەپ قارايــدىكهن 

ت قىلىـپ قامالشـتۇرالماي تىكىـۋەتكهن بىرىنىـڭ     بىر سورۇندا ۋەتهندە بىر تىجارە
مهن ئۇنىـڭ تـۈركىيهدە ئىكهنلىكىنـى    . پارىڭى بولۇپ ئۇنىڭ نهدىلىكـى سـورالدى  

 .دەپ ماختـاپ كهتتـى   »!ۋاھ، خېلى ئىش قىلىپتـۇ جۇمـۇ  «دېسهم بىر دوستىمىز، 
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بىر جۈمهدە خاتىپ چهتـئهلگه چىقىـپ ھىجـرەتته ياشاشـنى تهرغىـپ قىلىـدىغان       
ــر  ــاكىتاپبى ــيه بهردى ق ــان    كىتاپ. رەددى ــۈپ ئىم ــرىگه كۆچ ــۇلمان دۆلهتلى ــا مۇس ت

ــى       ــلهردە پهرزەنتلهرنـ ــۆر دۆلهتـ ــاش، ھـ ــپ ياشـ ــن داۋام قىلىـ ــادىنى ئهركىـ ئىتىقـ
خاتىپنىــڭ . ئىمــانلىق قىلىــپ تهربىــيهلهش تهرغىــپ قىلىنغــان بولســا كېــرەك 

ــا كۆچمهنلىــك ھىجــرەت دەپ ســۈپهتلىنىپتۇ كىتاپئېيتىشــىچه  ــۇنى . ت خاتىــپ ب
ــرەت ــهپهر   ھىج ــدۇ، س ــۇدۇبولماي ــهندۈردىبول ــىچه  . ، دەپ چهش ــڭ ئېيتىش خاتىپنى

ــڭ     ــيىن ھىجرەتنىـــ ــدىن كېـــ ــازاد قىلغانـــ ــى ئـــ ــز مهككىنـــ پهيغهمبىرىمىـــ
يىلــى شــۇنداق بىــر گهپنــى    -2004مهن . ئاياقالشــقانلىقىنى جاكارلىغــانىكهن 

ــان  ــدىئاڭلىغ ــۇل    . مئى ــتۇرۇپ پ ــۇچى تونۇش ــتهپلهرگه ئوقۇغ ــىيهدىكى مهك مااليس
ىـــر ئۇيغـــۇر كىشـــى چهتـــئهلگه چىقىـــش سهۋداســـىدا يـــۈرگهنلهرگه تاپىـــدىغان ب

ــاراۋەر    « ــا بـــ ــرەت قىلغانغـــ ــنى ھىجـــ ــپ ئوقۇشـــ ــىيهگه چىقىـــ دەپ  »مااليســـ
ــهندۈرۈپت ــۋىم   . كهنۇچۈشــ ــېلىال غهزىــ ــۇ چاغــــدا خــ ــا شــ ئۇنىــــڭ قىلغانلىرىغــ

كېيىنكــى مۇســاپىرلىق ھاياتىمــدا ئۈرۈمچىــدىكى ئۇيغــۇر بــايالر ۋە  . كهلگهنىــدى
ەنتلىرىنىڭ ئىماندىن ئـاجراپ كهتمهسـلىكى ئۈچـۈن ئـۇالرنى     ئهمهلدارالرنىڭ پهرز

ــدۇم     ــاھىد بول ــالرغا ش ــۋەتكهن ئىش ــۈركىيهلهرگه ئهۋەتى ــتان ۋە ت ــىر، ئهرەبىس . مىس
تـــۈركىيهدە شـــۇنداق مهقســـهدته ئهۋەتىلـــگهن بىـــر بالىىنىـــڭ دوســـتۇمنىڭ       
. كومپىيۇتىرىــدا شــهھۋانى كىنــو كۆرۈۋاتقــان ھــالىتى كــۆز ئالدىمــدىن كهتمهيــدۇ 

ئهڭ يىرگهنــدۈرگىنى ئۇنىـڭ قىلغــان چىـركىن ئىشــىنى مېنىـڭ كــۆرۈپ    مېنـى  
قالغىنىم سهۋەبلىك خىجىل بولماقتـا يـوق، دوسـتۇمنىڭ ئـۆيىگه شـۇ ئىشـتىن       

بهزىـلهر تـۈركىيه، ئهرەبىسـتان    . ئىـدى شى بولغـان  ۇپات كېلىپ تۇر -كېيىنمۇ پات
ــكىل     ــنى تهشـــ ــۆپ نوپۇســـ ــۇتلهق كـــ ــۇلمانالرنىڭ مـــ ــىرالردا مۇســـ ۋە مىســـ

نلىقىغا قــاراپ بــۇ دۆلهتــلهرگه بــالىلىرىنى ســهپهرگه يولغــا سېلىشــنى   قىلىــدىغا
ته جهمىيهتـ ئهمهلىيهتـته، ئائىلىـدە،   . ھىجرەت دەپ چۈشـهنگهن بولۇشـى مـۇمكىن   

ــالىنى مهكــكه مۇكهرەمنىــڭ    يېتهرلىــك ئىســالمىي تهربىــيهدە چــوڭ بولمىغــان ب
ــ      ــانلىقالردىن ق ــدىردىمۇ يام ــان تهق ــپ ئوقۇتق ــپ بېرى ــاق ئېلى ــدىن يات ول ئىچى
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مهن بهزىلهرنىــــڭ مۇشــــۇنداق يــــۇرت كــــۆرۈش، جاھــــاننى  . شــــى ناتــــايىنۈئۈز
ــارەت ئهڭ ئهقهللـــى بىـــر ئىشـــنىمۇ ھىجـــرەت دەپ پهدەزلهپ  چۈشۈنۈ شـــتىن ئىبـ

ــار پ ۇنـــۇســـاختىپهزلىك قىلىشـــلىرىنىڭ ســـهۋەبى ھهققىـــدە ئويل   لىق، رىياكـ
خاتىپ ئـادەتتىكى كۆچمهنلىـك سـهپىرىنىڭ ھىجـرەت ئهمهسـلىكىنى      . قالىمهن

چىلىـك   »ھىجـرەت «ىدە مهسىله سۈپىتىدە تىلغا ئالغانغا قارىغانـدا بۇنـداق   ئاالھ
  .خاھىشى خېلى ئېغىر بولسا كېرەك

چهتئهلــــدە ياشــــاۋاتقان بىــــر قىســــىم دوســــتالرنىڭ قارىشــــىچه ۋەتهنــــدە  
ــا     ــانلىق؛ ئالغـ ــىزلىككه رازى بولغـ ــكه ۋە تهڭسـ ــا، زۇلمهتـ ــىغانلىق خورلۇققـ ياشـ

پهللىـــدىن ئـــۆزىنى قـــاچۇرۇپ ئادىـــل ئىنتىلمهســلىك، ئىلىمـــدىكى دۇنيـــاۋىي  
ــابهتتىن ئـــۆزىنى قـــاچۇرۇش ســـانىلىدىكهن    ماگىســـتىرلىقتا ئوقۇۋاتقـــان  . رىقـ

ئۇچـــاغالردا . چاغلىرىمـــدا تونۇشـــقان ســـاپالىق ئـــاغىنىلهرنى ئهســـلهپ بـــاقتىم 
ــاراش    ــدۇ دەپ قـــــ ــئهلگه چىقااليـــــ ــانالرنى چهتـــــ ــتىرلىقتا ئوقۇغـــــ ماگىســـــ

ــدەك . ئومۇمالشــقانىكهن ــدا ئاســپىرانتلىقتا  يىلالر-90راســت دېگهن نىــڭ ئاخىرى
ــق      ــدا داۋاملىــ ــا ۋە ئامېرىكىــ ــاپۇنىيه، ياۋرۇپــ ــى يــ ــڭ كۆپىنچىســ ئوقۇغانالرنىــ

ئامېرىكىغا بارسـام ئابدۇۋاسـىت غـوالم دېـگهن بىـر      . ئوقۇۋېتىپتۇ ۋە ئىشلهۋېتىپتۇ
ــۇئىس ېساۋاقدىشــىم ســ ــدەمچى پورئۇنۋېرىســتېتىنت ل ــۇپ وپپدا يارى ېسســور بول
ــلهۋېتىپتۇ ــا. ئىشــ ــان    ئامېرىكىغــ ــا مهن ئۇچراتقــ ــان ئارىلىقتــ ــارغىچه بولغــ بــ

ــاقتىم،      ۈكئۆزل ــويالپ ب ــتالرنى ئ ــچان دوس ــۆگهنگهن تىرىش ــزچه ئ ــدىن ئېنگىلى ى
بــۇرۇن ۋەتهنــدىكى چاغلىرىــدا ئهل، . ئاساســهن دېگــۈدەك چهتــئهللهردە ياشــاۋېتىپتۇ

ــۈنكى     ــان بۈگــ ــدا ئىزدىنىۋاتقــ ــۇ يولــ ــازىرمۇ بــ ــان ۋە ھــ ۋەتهن دەپ تهر تۆكۈۋاتقــ
ــڭ ــۇ      ئۇيغۇرالرنى ــاقتىم ئۇالرم ــويالپ ب ــىلىرىنى ئ ــۆيۈملۈك كىش ــىم س ــر قىس بى

ك كىشـىلهرنىڭ  ۈلـ ۈاق تىرىشـچان، ئىقتىـدارلىق، ئۈلگ  بۇنـد . چهتئهللهردە ئىكهن
شى كىشـىلهردە چهتـئهل ئىشـتىياقىنى قوزغىغـان     ۈنۈچهتئهللهردە بولۇشى ۋە يۈزل

  .بولسا كېرەك
ــال -2009مهن  ــۇر زىيـ ىلىرى يىلـــى تومـــۇزدىن كېـــيىن بىـــر قىســـىم ئۇيغـ

ــات      ــاۋام ھاي ــۇر ئ ــدىكى ئۇيغ ــىزلهنگهن، ئۈرۈمچى ــاللىقتىن كهســكىن ئۈمىدس رىي
ــگه       ــته ۋەتهنـ ــر پهيتـ ــكهن بىـ ــىمىگه چۈشـ ــىرەپ ساراسـ ــدىن ئهنسـ بىخهتهرلىكىـ
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شـۇ ئارىـدا ئامېرىكىـدىكى نـامى ئۇيغۇرالرغـا سـۆيۈملۈك       . قايتىشنى قارار قىلدىم
ۇنــدا مۇنازىرىلىشــىپ بولغــان بىــر ئۇيغــۇر ئــالىم بىــلهن قــارارىم ھهققىــدە تېلىپ 

بۇ مۆھتىرەم ئاكىمىز مېنىڭ ئامېرىكىـدا ياشـاپ قېلىشـىمنى تهۋسـىيه     . قالدىم
ــدى ــلىغاندا   . قىلـ ــقا باشـ ــازىرە قىلىشـ ــق مۇنـ ــاقىالپ داۋاملىـ ــارارىمنى يـ مهن قـ

ــدى    ــهۋەبلىك گهپ ئۈزۈلـ ــان سـ ــپ قالغـ ــى كېلىـ ــىنىڭ ماشىنىسـ ــۇ . ئىدارىسـ ئـ
ئۇنىــڭ قوللىشــى . غــانتىمكىشــىنىڭ قــارارىمنى قوللىشــىنى بهكمــۇ ئــارزۇ قىل 

ــااليتتى    ــى چىڭىت ــان ئىرادەمن ــپ تۇرغ ــڭ تهۋرىنى ــۇش  . مېنى ــدىكى تون ئامېرىكى
بىلىشــلىرىم مېنىــڭ قايتىــپ كېتىــدىغانلىقىمنى خىيــالىغىمۇ كهلتــۈرۈپ      

ــدە   . قويۇشـــمىدى ــىمغا ياردەمـ ــزمهت تېپىشـ ــاغالردا مېنىـــڭ خىـ ــا بهزى چـ ھهتتـ
ــلهن   بولۇدۇ ــهمىمىيلىك بىـ ــانلىقىنى سـ ــدۈرغـ ــتىۈپ تۇربىلـ ــا . ۇشـ ئامېرىكىغـ

كهلـــگهن ئۇيغـــۇرالردىن كېـــتىش خىيـــالى بـــارالر يـــوق ھىســـاپتا بولغاچقـــا       
 .قارشــىلىققا ئۇچرىماســلىق ئۈچــۈن كېــتىش ھهققىــدە قهتئىــي ســۆز ئاچمىــدىم

ۋەتهنــگه قــايتىش ھهققىــدىكى قــارارىمنى ئالــدى بىــلهن يېــتهكچىمگه دېيىشــكه  
ات يارىدەمچىسـى قىلىـپ   ئـايلىق تهتقىقـ   34چۈنكى ئۇ مېنـى يهنه  . توغرا كهلدى
بۇ خىزمهت بهدىلىگه مهن ھهقسـىز ئوقۇغاننىـڭ ئۈسـتىگه ئـايلىق     . تاللىغانىدى

ياخشــى يېــرى مۇشــۇ پــۇل بىــلهن مهن  . مــۇقىم مۇئاشــتىن بهھــرىمهن بــوالتتىم 
ئــــېلخهت ئــــارقىلىق قــــايتىش . دوكتۇرلــــۇق ئوقۇشــــۇمنى تاماملىيــــااليتتىم

ــارارىمنى يهتكۈزگ ــدە مــۇئهللىمىم قارارى ۈنۈق ــدەك   م ــا ھهيــران قالغان راســت «مغ
ــهن ــقىنى دېمىــدى   »دەۋاتامس ــدىن باش ــىنى قولغــا   . دېگهن ــڭ قوللىش مهن ئۇنى

قايتىدىغانـدا  . كهلتۈرۈش ئۈچۈن بـاش قـاتۇرۇپ ئـۇزۇن بىـر پـارچه خهت يازغانىـدىم      
ــارچه   ــالته پ ــدۈرگهن بهش ئ ــدىن ئهكهل ــاپۋەتهن ــا  كىت نى خــاتىرە ســۈپىتىدە ئۇنىڭغ

غا ماڭــا ســىڭدۈرگهن ئهجــرىگه رەھــمهت بىلــدۈرۈش  قالــدۇرۇپ كهتــتىم ۋە ئارىســى
ئهســلى بــۇ . مهزمۇنىــدىكى ئــۆز قولــۇم بىــلهن يازغــان خهتنــى قىســتۇرۇپ قويــدۇم 

ــېكىن ھۆرم    ــوالتتى، ل ــاممۇ ب ــوتىردا يازس ــى كومپىي ــۈخهتن ــى ۈت م ۋە رەخمىتىمن
ئهپسـۇس، ھىـچ بىـر جـاۋاپ     . ش ئۈچۈن ئاتايىن قولۇمدا يازدىمهچوڭقۇرراق ئىپادىل
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ــدى ــڭ  . بولمىــ ــگه پهقهت ئوقۇتقۇچۇمنىــ ــچانلىقلىرىم بهدىلىــ ــۇنچه تىرىشــ شــ
شـۇنچه ئـۇزۇن شـۇنچه    . م، ئهممـا ئېرىشـهلمىدىم  ئىدىشىگه ئېرىشمهكچى چۈشۈنۈ

ئهســتايىدىل يازغــان خېتىمنىــڭ جاۋابســىز قېلىشــى ئۇنىــڭ مېنىــڭ قــارارىمنى 
 .ئىدىقوللىمىغانلىقى 

ــۆت    ي2011- ــددى ئـ ــايىتى جىـ ــۈنلىرى ناھـ ــاخىرقى كـ ــڭ ئـ ــى ماينىـ . تىىلـ
ــۇرۇپ     ــپ تـ ــدۈرۈپ ۋە ئاغرىتىـ ــدىكى كۈلـ ــلىك ھهققىـ ــتلۇرۇمنىڭ كهتمهسـ دوسـ

دەپ قويـۇپ كېـتىش تهييـارلىقىنى پۈتكـۈزۈپ      »ماقۇل«ئېيتقانلىرىغا يالغاندىن 
تاشـاليدىغاننى تاشـالپ ئالىـدىغاننى ئېلىـپ     ! نـېمه تهييـارلىق بـوالتتى   . بولدۇم

غـان بىـر ئـاغىنهم    كىچىكىمـدىن بىلـله ئوينـاپ چـوڭ بول    . چامدانالشتۇردۇق شـۇ 
تېلىپۇنـــدا چىرايلىـــق گهپ . غـــان، ماڭـــا ئهڭ قىيـــالمىغىنى شـــۇ بولـــدىبولۇدۇ

بىـر ئاخشـام   . ئۆيىگه چاقىرىپ ئىككى كۈن تۇرغـۇزۇپ نهسـىههت قىلـدى   . قىلدى
ــدىم ۋە    ــۈز كېلهلمىـ ــۆزلهرنى ئـــاڭالپ پهقهت يـ ــاي دېگـــۈدەك ياخشـــى سـ ئۇخلىمـ

ئاچســام ھــاۋا شــۇنداق    ئهتىســى دەرىزىنــى . قايتماســلىققا قوشــۇلغان بولــدۇم  
ــق ــۇ ھه  «. چىرايلى ــق كــۈن بولۇپت ــۈن ئهجهپ چىرايلى ــاغىنهم  »؟بۈگ ــدىم، ئ  :دېۋى

ھهئه، مــاڭىمۇ بهك چىرايلىــق كــۈن بولغانــدەك كۆرۈنۈۋاتىــدۇ، ســهن ئاخشــام       «
ــۇلغان بولغاچقــا   ــلىككه قوش ــمۇ »كهتمهس ــۆزل  .دېمهس م ئۈچــۈن ۈنۈگۈيالغــان س

ئهتىســى مــاڭىمهن دېــگهن كــۈنگىچه مهن بــۇ يالغــاننى ھهتتــا . يۈرۈگــۈم ئېزىلــدى
ئامېرىكىـدا قالسـام ئۇيغۇرالرغـا    . ئـۇ ھهركـۈنى تېلىپـۇن قىالتتـى    . داۋامالشتۇردۇم

. تېخىمۇ كـۆپ ئىـش قىلىـپ بېرەلهيـدىغانلىقىم ھهققىـدە مهسـلهھهت بېرەتتـى       
ــى ۋە     ــۇر ئىلمىنىــڭ دوكتــۇرى بولغاچقــا گهپلىــرى ئىنتــايىن ئهمهل ــۇ كومپىيوت ئ

ــق   ــل قىالرلىـ ــدىقايىـ ــڭ . ئىـ ــېنى   «ئۇنىـ ــاڭ سـ ــڭ تۇرسـ ــته چىـ يهنه كېتىشـ
بىـر قـانچه كـۈن قامـاپ     . ئايرۇدۇرۇمدا تۇتقۇن قىلىپ ئامبىرىمغا سوالپ قويىمهن

دېگهنلىــرى  »قويسـام ۋىزاڭنىـڭ ۋاقتــى ئۆتىـدۇ، كېـتىمهن دەپمــۇ كېتهلمهيسـهن     
  .ھېلىمۇ ئېسىمدە

دېــگهن بــۇ ئهڭ  »ئۇيغــۇر«ماڭــا ئهڭ تهســىر قىلغــان بىــر ئىــش قىزىمنىــڭ  
ئامېرىكىغـا كهلـگهن ئالـدىنقى    . ملۈك سۆزنى تهلهپپۇز قىاللمىغىنى بولدىسۆيۈ

ــرىم يىلــدا قىــزىم ئۇيغــۇرچه گهپ قىلســاق ئۇيغــۇرچه جــاۋاپ قــايتتۇراتتى       . يې
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كېيىنچىـــرەك شـــۇنچه زورلىســـاقمۇ ئۇيغـــۇرچه گهپـــكه ئېنگىلىـــزچه جـــاۋاپ       
ــوۋا، مومىلىرىغــا تېلىپــۇن قىلىــپ ھارمــايت  . بېرىــدىغان بولــدى تى، دەســلهپته ب

شــــنى تهلهپ ۈشۈئۇيغــــۇرچه سهۋىيىســــى زەيىپلهشــــكهنچه ئۆيــــدىكىلهر سۆزل   
بىــر قېــتىم تېلىپۇنــدا ئۆيــدىكىلهر بىــلهن     . قىلســىمۇ ئۇنىمايــدىغان بولــدى  

يـوق ئىشـالرنى باھانىـداپ خاپـا قىلىـپ قهتئىـي گهپنـى گهپـكه          ،ۋاتساقۈشۈسۆزل
ن دەرھـــال ئىنكـــاس قايتتۇرســـام قـــاتتىق تېگىـــپ قويۇشـــتى . قوۋۇشـــتۇرمىدى

ســىلهر تېلىپۇنــدا دېيىشــىۋاتقان «ئهنســىرەپ، ئــاچچىقىم بېســىققاندا سورۇســام  
سـىلهر نىمىشـقا مهن بىلمهيـدىغان    . گهپلهرنى يا مهن بىلمىسـهم، زېرىكمهمـدىم  

. ئىـدى باالمنىـڭ دېگهنلىـرى يوللـۇق    . دەيـدۇ  »ئىشالرنى، گهپلهرنـى قىلىسـلهر؟  
ــۈز بېرى     ــىدا يـ ــڭ تۇرمۇشـ ــرى ئۇنىـ ــدىغان گهپلىـ ــڭ بىلىـ ــالر  ئۇنىـ ــان ئىشـ ۋاتقـ

ۋاتىمىز دېگىنىمىـزدە  ۈشـ ۈۋەتهنـدىكىلهر بىـلهن سۆزل  . ئىـدى ھهققىدىكى پـاراڭالر  
بىز تېلىپۇنـدا ئـۇ ياشـاۋاتقان مـوھىتتىن ئاسـمان زېمىـن پهرقلىنىـدىغان باشـقا         

ئۇ دۇنيا ئۇيغـۇر تىلىـدا بهرپـا بولغـان دۇنيـا،      . بىر دۇنيانىڭ گېپىنى قىلىۋاتاتتۇق
ئامېرىكىــدا چــوڭ بولۇۋاتقــان قىزىمنىــڭ كــۆرگهن، . ئىــدىئۇيغۇرنىــڭ دۇنياســى 

. بىلــگهن ۋە ھىــس قىلغــانلىرى ئۇنىــڭ مىڭىســىگه ئېنگىلىــزچه ئورۇنلىشــاتتى
بىز بىر ئۆيدە ياشاۋاتقان بىـلهن قىـزىم ئېنگىلىـز تىلـى بىـلهن بهرپـا قىلىنغـان        
ــان        ــا بولغ ــلهن بهرپ ــى بى ــۇر تىل ــز ئۇيغ ــالىم ئىككىمى ــادا، ئاي ــزچه دۇني ئېنگىلى

قىـزىم بىزنـى ياخشـى كـۆرەتتى، ئـۇ بىزنـى ئـۆزى        . دۇنيـادا ياشـاۋاتاتتۇق   ئۇيغۇرچه
ئۆزىنىـــڭ كاللىســـىدىكى  . بىـــلهن بىـــر دۇنيـــادا كۆرۈشـــنى ئـــارزۇ قىالتتـــى     

ئـۇ باشـقا تىلـدا    . ئېنگىلىزچه دۇنيانىڭ تولىمۇ گۈزەل ئىكهنلىكىگه ئىشـىنهتتى 
ــۆزى ياشــاۋاتقان دۇنيــانى ئىســتىال قىلىشــى   نى قوبــۇل يارالغــان بىــر دۇنيانىــڭ ئ

  .قىاللمايتتى
منىڭ ئايـاللىرى بىـلهن سـۆھبهتكه بېرىـپ     ۇرۇبىر كۈنى ئايالىم تۈرك دوستل

بــۇنى ئــاڭالپ . ئامېرىكىنىــڭ بولمىغــۇر تهرەپلىــرى ھهققىــدە پاراڭلىشــىپ قــاپتۇ
سىلهر نېمىشـقا ئامېرىكىنىـڭ يامـان گېپىنـى قىلىسـىلهر، مهن      «تۇرغان قىزىم 
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دەپ ھهممهيلهننــى ھهيــران  »شــى كــۆرىمهنئــامېرىكىلىق، مهن ئــامېرىكىنى ياخ
دېــگهن  »مهن جهيســېىن بىــلهن تــوي قىلىــمهن«قىــزىم بىــر كــۈنى . قالــدۇرۇپتۇ

جهيســـېن . كۈلــۈپ كېتىــپ باشـــقا گهپ قىلمىــدىم   . گهپنــى كۆتــۈرۈپ كهپتـــۇ  
. ئىـدى دېگىنى قىزىم بىلهن يهسلىدە دائىم بىلله ئوينايدىغان قـارا تهنلىـك بـاال    

شتىن ئهمدى ئاشقان بولـۇپ ئۇنىـڭ كاللىسـىدا ئـادەم ۋە     قىزىم شۇ چاغدا تۆرت يا
. ئوغـۇل -بـاال، قىـز  -ئۇنىڭ نهزىرىدە ئادەملهر ئاتـا . شهيئىلهر تۈرلهرگه ئايرىلىۋاتاتتى

. ئىـدى ئۇيغـۇر دېـگهن تـۈرلهرگه تهۋە    -خوتۇن، چوڭ كىچىـك، ئـامېرىكىلىق   –ئهر 
ــگه    ــامېرىكىلىق دې ــاال، قىــز، كىچىــك، ئ ــدە ئۆزىنىــڭ ب ــۇ بۇنىــڭ ئىچى ــۈرگه ئ ن ت

خوتــۇن دېــگهن تـۈرنى چۈشــهنگهن ۋە بــۇ  -تهۋەلىكىنـى چۈشــهنگهندىن كېـيىن ئهر  
ــان    ــۆزىگه اليىـــق بېكىتىـــپ چىققـ ــۈن ئـ ــۈرگه تهۋە بولـــۇش ئۈچـ ــدىتـ ئهگهر . ئىـ

ــا    ــىدە بولســـ ــڭ ئېســـ ــڭ   «ئوقۇرمهنلىرىمنىـــ ــا ۋە بىزنىـــ ــزىم، ئامېرىكـــ قىـــ
ــۇقىمىز ــۇ   »ئۇيغۇرل ــۇرتىنى بىلىشــتىن ب ــڭ ي ــگهن يازمامــدا مهن قىزىمنى رۇن دې

ــدىم   ــى يازغانىـ ــى بىلگهنلىكىنـ ــاتى    . مىللىتىنـ ــا ھايـ ــق ئامېرىكـ ــر يىللىـ بىـ
ئـۇ بـۇ بىـر    . پهيـدا قىلغانىـدى   ئۆزگـۈرۈش قىزىمنىڭ تهۋەلىـك چۈشهنچىسـىدە زور   

يىلــدا ئــۆزىنى ئۇيغــۇر دېيىشــنى ئۇنۇتمىغــان بىــلهن ئۇيغــۇرنى قانــداق تهلهپپــۇز  
ــدى    ــۋىتىنى ياقتۇرمايـ ــڭ غهيـ ــان، ئامېرىكىنىـ ــنى ئۇنۇتقـ ــدە قىلىشـ غان دەرىجىـ

  .ئامېرىكىلىق بولۇپ ئۈلگۈرگهنىدى
ــېمه؟       ــل ن ــىڭدۈرگهن ئامى ــۇرۇن س ــۇنچه ب ــۇقنى ش ــا ئۇيغۇرل ــدە ئۇنىڭغ ۋەتهن

ه، ئاپتۇبوسـتا كىچىككىـنه تـۇرۇپ    ئيىلـى تومـۇزدىكى پـاجى   -2009شۈبهىسىزكى 
ــايالپ       ــالر ۋە ئ ــاي قىلىش ــۈر توق ــىز س ــدىكى رەھىمس ــاق، كوچى ــكهن تاي يهپ كهت

غـان لـېكىن بىرمـۇ ئۇيغـۇرنى كـۆرگىلى بولمايـدىغان       بولۇدۇ دەرىزىدىن قاراشقىال
ئهمدى قىزىمغا قارا تهنلىك جهيسـېننى ئـۆزى بىـلهن ئوخشـاش     . غېرىپ كوچىالر

ــنى ئ  ــامېرىكىلىق دېيىشـ ــاراۋەر    ۈتۈگۈئـ ــلىدىكى بـ ــېمه؟ يهسـ ــل نـ ــان ئامىـ ۋاتقـ
مۇئامىله، كوچىدىكى ئىللىق ساالم، بـازاردىكى قىـزغىن مـۇالزىمهت، ھهر قانـداق     

قىزىمغــا بــۇالر يهســلىدە . يهردە شهرتســىز قوغۇدىلىــدىغان ئىنســاننىڭ ھــۆرمىتى
لمهيــدۇ، قىــزىم ئۆزىنىــڭ بــۇالردىن بهھــرىمهن بولۇشــى  ۈتۈگۈدەرســلىك بىــلهن ئ

كېرەكلىكـــى ھهققىـــدىكى تهشـــۋىقاتنى رادىيـــودىن ئاڭلىمايـــدۇ، لـــېكىن شـــۇ  
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ىشـــهنچ، تهشـــۋىق قىلىنمىغـــان باراۋەرلىـــك، خاتىرىجهملىـــك، ئىتتىپـــاقلىق، ئ
مهن بـۇ  . مانا بۇ ئـۇنى ئـامېرىكىلىق قىلىۋاتقـان ئامىـل     . ئىززەت ئىچىدە ياشايدۇ

. شـــىدىن ئهنســـىرىدىم ۇموھىتنىـــڭ قىزىمنـــى ئـــامېرىكىلىق قىلىـــپ قوي   
ئۇيغۇرۇمنىــڭ نــامىنى تهلهپپــۇز قىاللمىغــان قىزىمنىــڭ ئۇيغــۇرچه ھاياتىمنىــڭ 

نامازلىرىــدا  مهنــچه ھېيىــت . بىــر قىســمىغا ئايلىنىشــىدىن گۇمــان قىلــدىم    
ھېيىــت . مايــدۇلدادىســى بىــلهن بىــر ســهپته تۇرالمىغــان ئۇيغــۇر ئۇيغــۇر بوال      

نامىزىغا بارغۇچه مهھهللىـدىكى جامـائهت بىـلهن يهتـته قېـتىم تهكبىـر ئېيتىـپ        
ــدۇ    ــۇر بواللمايـ ــۇر ئۇيغـ ــرىمىگهن ئۇيغـ ــۈرىكى ئېـ ــى  . يـ ــڭ ئىككـ مهن قىزىمنىـ

ــاغلىقنى چــېكىلهپ   چىگىــپ تۇغقــانلىرى  ھېيىتىمىــزدا ئانىســى بىــلهن قــارا ي
-ئارىســىدا ئاتــا بوۋىســىنىڭ قهبىرىســى ئالدىــدا كــۆزلىرى ياشالنمىســا، ســۈرە       
. ئايهتلهرنىــڭ ســېهرىدىن ۋۇجــۇدى لهرزىــگه كهلمىســه ئــۇنى ئۇيغــۇر قىاللمــايمهن

ــچه   ــۈمهدىن كهلگىـ ــى جـ ــڭ   «دادىسـ ــدۇ، ئالالھنىـ ــغ ئاڭلىغانـ ــېمه تهبلىـ دادام نـ
يولۇمغــا ئىنتىــزار بولمىســا ئــۇنى   دەپ »ســۆزلىرىدىن ماڭــا نېمىلهرنــى يهتكــۈزەر 

ئۆلــۈم نهزرىســىدىكى ئــۈزۈلمهس قۇرئــان ساداســىدىن، تــوي . ئۇيغــۇر قىاللمــايمهن
ــۇر     ــۇنى ئۇيغـ ــه مهن ئـ ــي تىترىمىسـ ــاالردىن روھىـ ــۇق دۇئـ ــۈنلهردىكى مۇڭلـ تۆكـ

مۇقــــام ئــــاڭالپ مۇڭنىــــڭ -قىزىمنــــى ئۇيغــــۇرچه ناخشــــا نمه. قىاللمـــايمهن 
ئۇيغــۇرچه ســامانى كــۆرۈپ كــۆڭلى . ننېمىلىكىنىــڭ تــېگىگه يهتســىكهن دەيــمه

ــمهن   ــىكهن دەيـ ــانلىرى قاينىسـ ــكهن، قـ ــۇق  . شاتالنىسـ ــى ئۇيغۇرلـ مهن قىزىمنـ
ــاش     ــا ئوخشـ ــى ماڭـ ــمهن، مهن قىزىمنـ ــىكهن دەيـ ــكه قېقىلسـ ــهۋەبىدىن چهتـ سـ

. ئـۇ شـۇندىال ئۇيغـۇر بوالاليـدۇ    . ئۇيغۇرلۇقنىڭ كاساپهتلىرىدە تاۋالنسىكهن دەيمهن
هگه قىزىمنىـڭ تهمكىـن   ئن يىغالۋاتقـان پـاجى  مېنىڭ ئهڭ ئهنسىرەيدىغىنىم مه

ــل يۈرگۈز  ــى تهھلىــ ــۇرۇپ ئهقلــ ــىۈئولتــ ــۆگهنگهن  . شــ ــۇرچه ئــ ــدىن ئۇيغــ مهنــ
. هدىن كېـيىن بىـر ئىشـنى دەپ بهردى   ئئامېرىكىلىق بىر دوستۇم ھېلىقى پـاجى 

هنى تىلغــا ئيىلــى تومــۇزدىكى پــاجى-2009ئۇنىــڭ بىــر خهنــزۇۋان ئوقۇغۇچىســى  
دوســـتۇم . ز ئۇيغـــۇرچه ســۆزلىيهلمهيدىكهن ئــۇ قىــ  . ئېلىــپ يىغــالپ كېتىپتـــۇ  



480 
 

ــڭ   «دېيىشــىگه  »نېمىشــقا يىغاليســهن « ــۇالر مېنى ــايتتىم، ئ نېمىقشــا يىغلىم
ئهلهم ئالدىـدا  -مىللهتنىـڭ بېشـىغا كهلـگهن دەرت   . دەپتۇ »قېرىنداشلىرىم تۇرسا

دادىســىغا ئېســىلىپ يىغــالپ كهتمىــگهن قىــز ئۇيغــۇرچه بىلــگهن تهقــدىردىمۇ    
ــدۇ  ــۇر بواللماي ــ. ئۇيغ ــدۇ   قى ــداق قىاللماي ــا بۇن ــوڭ بولس ــدا چ مهن . زىم ئامېرىكى

ــنى قــارار         ــپ چىقىش ــۇر قىلى ــى ئۇيغ ــا قىزىمن ــان موھىتت ــۇر قىلغ ــى ئۇيغ مېن
  .م، ھوقۇقۇم، خۇشاللىقىم، بهختىمۈدۈبۇ مېنىڭ ئۈم. قىلدىم
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نىگه ئــۇزۇن ىۈرگئۇيغــۇر تىلــى ھهققىــدە بىرقىســىم ئهپســانىلهرنىڭ تــاراپ يــ
ــدىم   ــان ئىـ ــرەن قىلمىغـ ــانچه ئىـ ــىمۇ مهن ئـ ــان بولسـ ــپ . بولغـ ــۈنكى مائارىـ چـ

ته ھهقىقـى بىلىمـدىن كـۆپرەك    جهمىيهتـ ئىدولوگىيهنىڭ بويۇنتۇرقىغا چۈشكهن 
ــازارلىق   ــدولوگىيهنىڭ بــ ــدى  بولۇدۇئىــ ــهۋۋۇرۇمدا ئىــ ــانلىقى تهســ ــكه . غــ يهكــ
ىيه كۆرىشـىگه بهنـت   ته كىشـىلهر ئىـدولوگ  جهمىيهتئىدولوگىيهنى مهنبه قىلغان 

ــۇپ كېتىــپ ھهقىــقهت ئۈســتىدە ئىزدىنىشــكه ئامالســىز قالىــدۇ   ھهمــمه  ،دە-بول
نهرســـه مهلـــۇم ئىـــدولوگىيهنىڭ يـــاكى شـــۇ ئىـــدولوگىيهگه ئىنكـــاس شـــهكلىدە 

مهن . مهيدانغا چىققان باشـقا بىـر ئىـدولوگيهنىڭ ۋاستىسـىگه ئايلىنىـپ قالىـدۇ      
ــان   ــاقچى بولغ ــۈن توختالم ــى دۇن «بۈگ ــۇر تىل ــڭ  ئۇيغ ــداق تىلنى ــادىكى ھهرقان ي

دېــگهن ئهپســـانىمۇ دەل   »تاۋۇشــلىرىنى ئىپــادە قىالاليــدىغان ئهۋرىشــىم تىــل     
كه، مائارىپقـا مـاس كهلمهيـدىغان    جهمىـيهت ئۇيغۇر تىلـى قـاالق تىـل، زامـانىۋىي     «

دېگهنـدەك ھــاكىم   »تىـل، زامـانىۋىي پهن تېخنىكىنــى ئىپادىلهشـكه ئـاجىز تىــل    
ــدولوگىيهنىڭ ئهپسانىســىگه قا  ــۇم   ئى ــان مهھك ــرەجهپ تۇرۇۋاتق ــل تى رشــى ئىزچى

ــىدۇر  ــدولوگىيه ئهپسانىس ــانچه     . ئى ــش ھىچق ــار قىلى ــانىنى ئىنك ــۇ ئهپس ــچه ب مهن
ــىزلىقمۇ ئهمهس   ــتراتىگىيهلىك دىتســـ ــك ئهمهس، ھهم ســـ ــچه . خهتهرلىـــ مهنـــ

ــىنىپ     ــكه ئىشـ ــدىن ھهقىقهتـ ــىنىپ پهخرلهنگهنـ ــاختىغا ئىشـ ــهتىگه، سـ سهپسـ
 .ئويالنغان ئهۋزەل

ىگه ئاســاالنغاندا دۇنيــادىكى ھىچقانــداق مىلــلهت يــات فونىتىكــا تهجرىبىســ
ســهۋەبى يــات تىــل بىلمىــگهن . مايــدۇى تاۋۇشــنى ئهيــنهن تهلهپپــۇز قىاللتىلــدىك

نى ئـــۆز ئانـــا تىلىـــدىكى تاۋۇشـــقا ئوخشـــۇتۇپ ىبىـــر كىشـــى يـــات تىـــل تاۋۇشـــ
چـۈنكى ئىنسـاننىڭ يـات    . باشـقىچه ئاڭلىيالىشـى مـۇمكىن ئهمهس   . ئاڭلىۋالىدۇ

ــلىر  ــل تاۋۇش ــدا      تى ــايلىق بولغان ــون ئ ــدارى ئ ــايرىش ئىقتى ــدىن ئ ــر بىرى ىنى بى
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يـات  . شـقا باشـاليدۇ  ۇنۇئاساسهن يوقايدۇ، ۋە ئاناتىلدىكى تاۋۇشـالر مىڭىـدە مۇقۇمل  
جهريــانى دەل شــۇ يــات تىلــدىكى تــاۋۇش ۋە شــۇ تاۋۇشــقا ئورالغــان  ئۈگۈنــۈشتىــل 

بولغانــدا مۇشــۇ قائىــدىچه . مهنىنــى مهشــىق ئــارقىلىق ئۆزلهشــتۈرۈش جهريانىــدۇر
فونىمىغــا  30ئۇيغـۇرالر ھهرقانـداق تىلــدىكى تاۋۇشـنى پهقهت ئۇيغـۇر تىلىــدا بـار      

ــدۇ    ــاڭالپ پهرقمــۇ قىاللماي ــدۇ، بۇنىــڭ ســىرتىدىكىنى ئ ئهگهر . ئوخشــۇتۇپ ئاڭالي
. پهرق قىلمــاقچى، ئــۆگهنمهكچى بولســا مهلــۇم مــۇددەت مهشــق قىلىــش كېــرەك  

نى ئىپـادىلهش قـۇدرىتىگه ئىـگه    شۇڭا ئۇيغۇر تىلى بارلىق تىلالرنىـڭ تاۋۇشـلىرى  
دا دېـگهن تهجرىبىنـى   ىـ رۇيۇق. ئىدولوگىيهچىلىكتۇر، ساۋاتسـىزلىقتۇر  دېگهن سۆز

ت د تاۋۇشـى بـاركهن   رۆھىندىسـتاندىكى مهلـۇم بىـر تىلـدا تـ     . مهن قىلىپ باققان
ھهم بىـــر بىرىـــدىن مـــۇتلهق پهرقلىـــق ئىـــكهن، مهن پهقهت ئۇيغۇرچىغـــا ســـهل 

 .دىن پهرقلهندۈرەلمىدىمقالغاننى شۇبىر. الىدىمئوخشايدىغان بىرنىال ئاڭلىي
. كى ئوخشــاشلىھهرقانــداق ئىنســاننىڭ تىــل ھهققىــدىكى تۇغمــا ئاالھىــدى 

چـــۈنكى تىـــل قايســـى مىلـــلهت بولۇشـــىدىن قهتئـــى نهزەر ئىنســـاننىڭ ســـول  
ــر تهرەپ   ــىدە بىـ ــۇدۇمىڭىسـ ــل   . بولـ ــات تىـ ــڭ يـ ــۇر پهرزەنتلىرىنىـ ــدى ئۇيغـ ئهمـ

ــۇ  ــان تهلهپپ ــلىرىنى ئاس ــا    تاۋۇش ــڭ ناخش ــۇ ئۇيغۇرالرنى ــهك، ب ــىغا كهلس ز قىاللىش
ــلهن مۇناســىۋەتلىك   ــدە ھېرىســمهنلىكى بى ــا ئاالھى ــڭ  . مۇزىكىغ ــۈنكى تىلنى چ

ــلهن جــۈملىگه ۋە ســۆز         ــڭه بىــر تهرەپ قىلغــان بى ــاۋۇش قىســمىنى ســول مى ت
ئـوڭ مىـڭه   . بېرىكمىسىگه تهۋە رېتىم قىسىمىنى ئوڭ مىـڭه بىـر تهرەپ قىلىـدۇ   

سـئۇل بولغاچقـا مۇزىكىغـا ھېـرىس كىشـىلهر باشـقىالرنى       مۇزىكىغا، رېتىمغـا مه 
ــدۇ  ــان دورىياالي ــا     . ئاس ــون خىلغ ــىمىزنىڭ ئ ــو ئارتىس ــىملىك كىن ــل ئىس مۇرادى

مهشــرەپته كىشــىلهرنىڭ ئالقىشــىغا ســازاۋەر     »ســۆزلهپ«يــېقىن يــات تىلنــى   
مۇزىكىغــا ئاالھىــدە -ئــۇ كىشــى ئارتىســت بولغــاچ ئــاۋاز . بولۇشــى شــۇ ســهۋەپتىن

مهنــچه يهنه . ۋەپتىن نهچــچه خىــل يــات تىلنــى دوراپ چىقالىغــانســهزگۈر، شــۇ ســه
ئۇيغۇر بالىرىنىـڭ كىچىكىـدىن ئهرەب تىلىـدىكى ئـايهتلهرنى ئـاڭالپ       ،بىر ئامىل
ــات  ۇچـــوڭ بول ــۇز ئورگانلىرىنىـــڭ يـ شـــى ۋە دوراپ يادلىشـــىمۇ ئۇالرنىـــڭ تهلهپپـ

غـان  تاۋۇشالرنى تهلهپپۇز قىلىشقا كىچىكىدىن ماسلىشىشـىنى كهلتـۈرۈپ چىقار  
ــات تىــــل  . بولۇشــــى مــــۇمكىن ــقا ئۇيغۇرالرنىــــڭ يــ  ئۈگۈنــــۈشبۇنــــدىن باشــ

غانلىقىنى ئىســــپاتاليدىغانغا ۇدۈئىقتىــــدارىنىڭ باشــــقاالرنى بېســــىپ چۈشــــ 
باشــقا ئهپســانلهر ئېســىمگه سېلىنســا يهنه يېزىشــىم     . ئىلمىــي ئاســاس يــوق  
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  .مۇمكىن
ــل    ــات تىـ ــدا يـ ــلهرگه قارىغانـ ــڭ خهنـ ــۇر پهرزەنتلىرىنىـ ــئۇيغـ تىكى ئۈگۈنۈشـ

دىـن  (شۇشـ ۇكى مۇزىكا سهزگۈسـى، يـات تىـل بىـلهن كىچىكىـدىن ئۇچر     ىئهۋزەلل
، ئوچــۇق مىللــي پىســخىكا، )ۋاستىســى بىــلهن ئهرەبــچه، يــاكى باشــقا ســهۋەپتىن 

  .بۇالرئهقىلگه ئۇيغۇن پهرەزلهر
تىل تاۋۇشـلىرىنى پهرقلهنـدۈرۈش ئىقتىـدارى يوقايـدۇ، دېگهنلىـك ئهسـلىگه       

ــك ئهمهس  ــدۇ، دېگهنلى ــدا. كهلمهي ــاش   بۇن ــېلىش ئوخشــىمىغان ي ق ئهســلىگه ك
ياش تـاۋۇش پهرقلهنـدۈرۈش ئىقتىـدارىنىڭ ئهسـلىگه      13. مايدۇىباسقۇچىدا ئوخش

كېلىشىدىكى ھالقىلىق مهزگىل، بۇ ياشـتىن ئهسـلىگه كـېلىش ئاسـتاالپ يـات      
ــل  ــۈشتىـــــــــ ــىپ كېتىـــــــــــدۇ   ئۈگۈنـــــــــ ــۇ قىيىنىلىشـــــــــ  .بهكمـــــــــ

ــدۇ «ئۇيغــۇر تىلىنــى  دېگهنلىــك بىــر  »زامــانىۋىي پهن تېخنىكىغــا مــاس كهلمهي
پهقهت بــۇ بىــر . چــۈنكى بــۇ گهپنىــڭ ئىلمىــي ئاساســى يــوق . خىــل ئىــدولوگىيه

بۇنــداق ئاساسســىز . قىســىم ئىلىمــدىن ســاۋادى يــوق مۇســتهبىتلهرنىڭ گېپــى 
ئۇيغـۇر تىلـى دېـگهن زامـانىۋىي پهن تېخنىكىنـى ئهمهس      «ئىدولوگىيهگه قارشـى  

ه قارشـى  گن ئاشـۇ ئىـددىيى  دېـگه  »دۇنيادىكى بـارلىق تىلالرنـى ئىپـادە قىالاليـدۇ    
ئىــددىيه . ىلمىــي ئاساســى يــوقئىككىلىســىنىڭ ئ. ئوتتۇرىغــا چىققــان ئىــددىيه

. نىڭ ئىلمىي ئاساسـى بولـۇش شـهرت ئهمهس، ئـۇ ئىسـپاتالنمىغان تونـۇش      دېگهن
بۇنداق تونۇش زامانغا ماس كهلسه، خهقنىـڭ كـۆڭلىگه ياقسـا يـاكى مهنـپهئهتىگه      

پىكىـر  . ىغۇچىالر تهرپىـدىن تارقىلىۋېرىـدۇ  ئۇيغۇن كهلسه شـۇ ئىـددىيىنى يـاقىل   
ئىـدولوگىيهلهر زىـددىيىتىنىڭ پاتقىقىغـا پېتىـپ      جهمىـيهت ھۆرلۈكى بولمىغان 

ــدۇ ــن رىقابهتلىشــىدىغان ئاشــكارە      . قالى ــداق ئىــدولوگىيهلهر ئهركى چــۈنكى مۇن
 .سورۇندىن مهھرۇم
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بۈگۈنكى ئۇيغـۇر ئىسـىملىرى مهنـبه جهھهتـتىن ئهرەبـچه ئىسـىمالر، فارىسـچه            

تـۈركچه  ( ئۇيغـۇرچه ئـارىالش ئىسـىمالر ۋە ئۇيغـۇرچه     +فارىسچه+ئىسىمالر، ئهرەبچه
بۇالرنىــڭ ئىچىــدە ئهرەبــچه ئىســىمالر ئهڭ . دۇۈئىســىمالر دەپ تــۆت تــۈرگه بۆلۈنــ) 

ــۇلمان    ــڭ مۇسـ ــۇ ئۇيغۇرالرنىـ ــۇپ، بـ ــۆپ بولـ ــلهن    كـ ــانلىقى بىـ ــلهت بولغـ مىلـ
ــىۋەتلىك ــه  . مۇناسـ ــدۇلال، ئامىنه،ئائىشـ ــىلهن، ئابـ ــىمالر  .…مهسـ ــچه ئىسـ فارىسـ

ــلهن      ــالر بىـ ــۇددەت فارىسـ ــۇزۇن مـ ــڭ ئـ ــۇ ئۇيغۇرالرنىـ ــۇپ، بـ ــاز بولـ ــبهتهن ئـ نىسـ
ــلهن    ــىغانلىقى بىـ ــۇپ ياشـ ــت بولـ ــته دوسـ ــنا ۋە مهدەنىيهتـ جۇغراپىيهلىـــك قوشـ

ــتهم    ــبهر، رۇسـ ــۇدابا، دىلـ ــىلهن، سـ ــاغلىق، مهسـ ــۈل،  بـ ــايگۈل، مهردان، زىبىگـ ، مـ
ئۇيغــۇرچه ئىســىمالر ئهڭ ئــاز بولــۇپ، كــۆپىنچه ئۇيغــۇرچه ئىســىمالر .…خۇشــگۈل

ــۆرپ   ــى ۋە ئ ــي چۈشهنچىس ــڭ مىللى ــداردۇر -ئۇيغۇرالرنى ــلهن ئاالقى ــادەتلىرى بى . ئ
يهنـى ئۇيغــۇرالردا بـاال تۇرمىســا تـوختى، تۇرســۇن، تـۇرقىز دېگهنــدەك ئىســىمالرنى     

. ، دەيــدىغان مىللىــي چۈشــهنچه بــار  بولــۇدۇمرى ئــۇزۇن قويســا پهرزەنتلهرنىــڭ ئــۆ
بۇنــدىن باشــقا كــۆزگه كــۆپ چېلىقىــدىغان ئــادەتتىكى نهرســىلهرنىڭ ئىســمىنى  

بـالىنى ياراتقۇچىـدىن يـاكى    . قويسا بالىغـا كـۆز تهگمهيـدۇ دەيـدىغان قاراشـمۇ بـار      
مۇ مهلۇم ئاالھىدە كىشىلهردىن تىلىۋالسا ئۆمرى قىسـقا بولمايـدۇ ، دېـگهن قاراشـ    

  . ۋاھاكازاالر. ئومۇمالشقان
 تۆلهنــــــدى، ،خوجــــــامبهردى مهسىلهن،توختى،تۇرســــــۇن،پالتا،ئىگهمبهردى،

 …تىلىۋالدى پالۋان، ئالتۇنگۈل، تۇرانقىز، ،تۇخان سېتىۋالدى،
  االھىدىلىكىئ لىرىنىڭ بۈگۈنكى شهكىل ۋە مهزمۇنئۇيغۇر ئىسىم 2.

قهتئىــي نهزەر ئۇيغــۇر ئىســىملىرى مهيلــى قايســى مهنــبهدىن كېلىشــىدىن   
ئۇيغـۇرچه  . 1چـۈنكى، . ئاللىقاچان شهكىل جهھهتتىن ئۇيغۇرچىلىشـىپ كهتـكهن  

مهسىلهن ، سهيدۇلالم، ئـامىنهم ، ئايشـهم، ھېيـتهم، يهنـى     .قۇشۇمچىالر قوشۇلغان 
ئۇيغۇرالرنىـڭ  . 2. لىق تۈسىنى بىلدۈرىـدىغان قوشـۇمچه  ئامراق »م  «بۇ يهردىكى 

دىغان سـۆزلهر قوشـۇلغان مهسـىلهن    ۈلـدۈر گۈزەللىك ۋە ھايـات چۈشهنچىسـىنى بى  
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ــۇ يهردىكــى گــۈل     ــزات، ئهرزات، شــىرزات ب ــاتىگۈل ، ئهل ،مهمهتجــان ، ئايىمنىســا ، پ
ئۇيغۇرالرنىــڭ گۈزەللىــك چۈشهنچىســى بىــلهن مۇناســىۋەتلىك بولــۇپ ، ئۇيغــۇرالر 
ــۈرئهت،      ــازۇكلۇق، جــ ــاكلىق ، نــ ــك، پــ ــدەك گۈزەللىــ ــدەك، گۈلــ ــا ئايــ قىزالرغــ

ــارلى  ــدامچانلىق قات ــۆزلهرنى    چى ــىپ س ــۇپ مۇناس ــى قوي ــك تهلهپلىرىن ق گۈزەللى
يىگىتلهرگه جانلىق، قۇدرەتلىك، بـاتۇرلۇق قاتـارلىق تهلهپلهرنـى قويغـان     ، قوشسا

. شۇڭا جان، ئهر، شىر دېـگهن سـۆزلهرنى ئهرەبـچه ئىسـىمالرنىڭ كهيـنىگه قوشـقان      
ــۇق ئۇيغۇرچىالشــقان . 3 ــتىن تول ــۇز جهھهت ئهســلى (دوســمهت ،مهســىلهن. تهلهپپ
ئهرەب فارىسـچه ئىسـىمالر تهلهپپـۇزدا تولـۇق     …)مـاھىنۇر (، ماينۇر)ستمۇھهممهددو

ئۇيغۇرچىالشــقانلىق ســهۋەبلىك ئهرەبــچه فارىســچه قاتــارلىق باشــقا لــۇغهتلهردىن  
شــۇڭا، . ئاســانلىقچه ئۇيغــۇرچه ئىســىمالرنى تهلهپپــۇزى بــويىچه تــاپقىلى بولمايــدۇ

شــى يــاكى چۈشۈنۈدەپ خاتــا ، )ۋەدە(بهزىلهرنىــڭ ئهخــتهم دېــگهن ئىســىمنى ئهھــدە
دەپ مهنـا   »بالـدۇر تۈگىگـۈچى  «ئهرەبچه لۇغهتتىن ئهختهم دېگهن سۆزنى ئـاقتۇرۇپ  

) توغرىسـى ئهھهد (ئهخـتهم سـۆزى ئهخهت   . (پ تـۇرىمىز ۇتـ ۇئېيتىشىنى دائىم ئۇچر
ســۆزى بىــلهن بىــر ســۆز بولــۇپ ئالالھنىــڭ بىرلىــك ســۈپىتىنى بىلدۈرىــدۇ، بىــر  

ن ئۇيغــۇرچه ئىســـىمالر شـــهكىل جهھهتـــتىن  مۇشـــۇ مهنىـــدى). دېــگهن مهنىـــدە 
 .ئاللىقاچان ئۇيغۇرچىلىشىپ كهتكهن

مهزمــۇن جهھهتـــتىن ئهرەبـــچه ئۇيغـــۇر ئىســـىملىرى قۇرئانـــدىن ئېلىنغـــان  
بولۇپ، ئىنساندىكى گۈزەل تۇيغـۇالر، تهبىئهتتىكـى تۈرلـۈك ھادىسـىلهر ۋە تۈرلـۈك      
ــۆزلهردىن      ــان ســـ ــۇن قىلغـــ ــاتالرنى مهزمـــ ــائىي كهيپىيـــ ــىل ئىجتىمـــ ئېســـ

غا قـۇل، بهنـدە سـۆزى    بۇندىن باشقا ئالالھنىڭ توقسـان توققـۇز ئىسـمى   .تالالنغان
 ئابدۇلرەشـىد،  ئابـدۇلئهھهد، (نـى قوشۇشـتىن كهلـگهن ئىسـىمالر     »ئابـدۇ «بولغان 

، پهيغهمــــــبهرلهر ۋە ئۇالرنىــــــڭ ئــــــائىله   )…ئابدۇلبهســــــىر ســــــهمى،سئابدۇ
 ئىسا،مۇســا، ھىم،ئىبــرا داۋۇت، ھــاجهر، راھىــله، ســارە،( ىئاتلىرىنىــڭ ئىســمىبتاۋا

، پهيغهمبىرىمىزنىــڭ جهمهتــى ۋە ســاھابىلىرىنىڭ ئىســىملىرىمۇ    )ئىســمائىل
ــان  ــۆپ تالالنغ ــپ،( ك ــپ، مۇتهللى ــدۇلالھ، تالى ــۇھهممهد،  ئاب ــامىنه م ــمان، ئ  ئوس

ئىمىـر گۇسـۇڭ،   (سـۈم گۈل ۈئوممـ  ئـۆمهر،  ئهلـى،  ،)ئهبۇبهكرى: توغرىسى(ئابابهكرى 
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. ئىســىمنىڭ ســهت مهنىســى يــوق شــۇڭا ئۇيغــۇرچه ھېچبىــر). گۇســۇڭقىز ئهمهس
مهسىلهن ، بهزىلهر ئىبراھىم دېـگهن ئىسـىمنى يهھـۇدىي دېـگهن مهنىـدە، راھىـله       

ــتى ، يۇق     ــىدە دەپ يېڭىلىشـ ــۆگه مهنىسـ ــۈك تـ ــىمنى يۈكلـ ــگهن ئىسـ ــدا ۇدېـ رىـ
باشـقىالر  . ىزدەك ئۇالر پهيغهمبهرلهرنىـڭ ۋە جهمهتىنىـڭ ئىسـىملىرىدۇر   كۆرگۈنۈم

يغــۇرچه تهلهپپــۇزدىكى ئهرەبــچه ســۆزنى ئهرەبــچه ســهتكهن دېــگهن ئىســىمالر دەل ئۇ
ــۇغهتتىن ئاقتۇ ــلىق   ل ــان ئوقۇشماس ــپ چىقق ــدا كېلى ــىمالر  . رغان ــچه ئىس فارىس

ئاساسهن پارسـالردىن كىرىـپ كهلـگهن خهلـق داسـتانلىرىدىكى ئۇلـۇغ كىشـىلهر        
 دىلزىبــا، بهھــرام، رۇســتهم، : مهســىلهن.ۋە گــۈزەل ســۆزلهرنى مهنــبه قىلغانــدۇر   

ــۈنلهي چىرايلىــق مهنىلىــك   …دىلســوز شــىرىن، ت،پهرھــا ســهرۋىناز، بۇالرمــۇ پۈت
ــۈزۈلگهن ئىســىمالردۇر  ــي   . ســۆزلهردىن ت ــڭ مىللى ئۇيغــۇرچه ئىســىمالر ئۇيغۇرنى

، ئۇيغۇرالرنىــڭ ئــارزۇ ئامــانلىرىنى ىلىرىنى ئهكــس ئهتكۈزگهنــدىن باشــقاچۈشــهنچ
ئهكــس ئهتكــۈزگهن ئىســىمالر كــۆپ بولــۇپ ئاساســهن پىېــئىلالر، ســۇپهتلهر ۋە        

 ئهركىــن، شــىر، ،يولــۋاس پــالۋان، مهســىلهن،. ســمهن ئىســىمالردىن تــۈزۈلگهنقى
 ئىلغــار، تــۇران، دولقــۇن، تۇيغــۇن، يــارقىن، يانــار، ياشــار، يۇلتــۇز، قۇتلــۇق، ئۇلــۇغ،

 … يۈكسهل

دېمهك، ئۇيغۇر كىشى ئىسىملىرىدا قايسـى مهنـبهدىن بولسـۇن يېقىمسـىز،     
قىسـىم ئۇيغـۇرچه بىـزگه ھـازىر     باشتا تىلغـا ئالغـان بىـر    . كۆرۈمسىز ئىسىم يوق

ــدىغان   ــىز ئاڭلىنىـ ــهل يېقىمسـ ــۇپۇرگه،ئىگهمبهردى، ( سـ ــىلهن، سـ ــاۋار، مهسـ  چـ
بىـز  . ئىسىمالردا ئهجدادلىرىمىزنىڭ ھايـات پهلسهپىسـى ئهكـس ئهتـكهن    ) …پالتا

ھازىر ئـۇ خىـل قاراشـالرغا ئىشـهنمهيدىغان بولـۇپ قالغـاچ بىـزگه سـهت تۇيۇلغـان          
 .بولۇشى مۇمكىن

3. �	 �����	��-��-����  9�@�6 {T' )��-3�� 
  .بىرىنچى ، بىلمهستىن سهت كۆرسىتىش ۋە چۈشهنمهستىن يهكلهش

ــ     ۋاتقانلىقىنى يۇقىرىــدا ۈلۈتۈئۇيغــۇر ئىســىملىرىنىڭ قانــداق ســهت كۆرس
ــدۇق تىل ــا ئالــ ــهك .غــ ــكه كهلســ ــدى يهكلهشــ ــىمالرنىڭ   ،ئهمــ ــر قىســ ــۇ بىــ بــ

ــكهن دەپ يهكلىشــىنى كۆر   ــادا  .دۇۈتۈســئىســىملىرىمىزنى ئهرەب پارســچه ئى دۇني
دىـن ئـارتۇق   20ئهرەب پارسچه ئىسمى بار مىللهتتىن بىـزگه تۇغقـان كېلىـدىغان    

ــۈرك قهۋمــى،  تاجىكىســتان، ئافغانىستان،ھىندىســتان، ۋە ھــازىرقى پاكىســتان، ت
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قاتـارلىق قوشـنا دۆلهتــلهردە ياشـاۋاتقان نهچـچه يـۈز مىليــون      ) بېنگـال ( بـاڭالدىش 
ئاتـا   ،نـادانلىقى  ڭت ھادىسىسـى خهلقىمىزنىـ  دېمهك بۇ بىر مهدەنىـيه  .كىشى بار

بـۇنى يهكـلهپ ئهتراپىمىزدىكـى مىـڭ يىلـدىن      . بوۋىمىزنىڭ سـهۋەنلىكى ئهمهس 
ــتلۇقى تارىخ  ــلهر دوسـ ــارتۇق خهلقـ ــىڭدۈرگهن  ىئـ ــا سـ ــڭ روھىمىزغـ ــڭ بىزنىـ نىـ

ــگهن    .ئىزلىرىنــى ئۆچــۈرەلمهيمىز ــدۇم دې ســىز بالىڭىزغــا ئۇيغــۇرچه ئىســىم قوي
ــتان ناخشــــ  ــۇ ھىندىســ ــلهن ئــ ــدۇ،بىــ ــۆيۈپ ئاڭالۋېرىــ ــڭ ىلىرىنى ســ  ئىراننىــ

ــۆرۈدۇ  ــۇرۇپ كـ ــالپ تـ ــولىرىنى يىغـ ــان،  .كىنـ ــوۋىمىز رەت قىلمىغـ ــا بـ ــۇڭا ئاتـ  شـ
يهكلىمىگهننـــى بىزنىـــڭ يهكلىگىنىمىـــز بىـــر مهزگىللىـــك ھاياجـــان بىـــلهن  

 …خاالس تاماملىنىدۇ،
 .پ بولغـاننى ياتالشـتۇرۇش  ۈشـ ۈئىككىنچى ، زورالپ كهينىگه قـايتۇرۇش ،ئۆزل 

ــچه، تىلىمىزد ــى ئهرەب ــر      ىك ــازىر بى ــدۇرۇش ھ ــلىگه يان ــىمالرنى ئهس ــچه ئىس پارس
ــۈيۈزل ــدى ۈن ــالىتىگه كهل ــى      .ش ھ ــل رول ــۆزدۇر، تى ــر س ــاھىيهتته بى ــىممۇ م ئىس

ــورالى   ــاالقه ق ــدا ئ ــتىن ئېيتقان ــدىغىنى    .جهھهت ــمىڭىزنى چاقىرى ــىزنىڭ ئىس س
ــارس ئهم     ــاكى پـ ــلىرىڭىز، ئهرەب يـ ــانىڭىز ۋە قېرىنداشـ ــز، ئـ ــۇر دادىڭىـ . هسئۇيغـ

سـىزنىڭ ئاغزىڭىزغـا كهلمىـگهن ئىـكهن سـىز       .لنىڭ قـانۇنى تهبىئىـي قـانۇن   تى
. بۇنى ھىـچ قاچـان ئـاڭلىق قىلمايسـىز پهقهت ئـاغزىڭىز كهلمهيـدۇ       ،ئۆزگهرتىسىز

ــۇر      ــك ئۇيغـــ ــان خوتهنلىـــ ــىمنى مهت قىلىۋالغـــ ــگهن ئىســـ ــۇھهممهد دېـــ مـــ
پهيغهمبىرىمىــزگه ھۆرمهتســـىزلىك قىلىـــپ خاتــا ئاتىمايـــدۇ ،ئـــاغزى كهلـــمهي   

ئهســلىگه قــايتۇرۇش تهشــنالىرى ســىز ئۇيغۇرنىــڭ تىلىنــى      . اق ئاتايــدۇشــۇند
ئۆزگهرتمهكچىمۇ؟شۇنچه غهيرىتىڭىـز بولغـان ئـادەم نـېمه دەپ ئـابۇدۇ، گـۇلى بـوپ        

 سىز؟ۇيۈرىسىز؟ ياكى مهيتى دەپ چاقىرىلىشقا رازى بول
% 21ئهگهر ئهسـلى تهلهپپۇزىغـا قايتۇرۇشـقا تـوغرا كهلسـه ئۇيغـۇر تىلىـدىكى        

ــهنت  ــلى    پىرسـ ــىنى ئهسـ ــوزلهرنىڭ ھهممىسـ ــات سـ ــارلىق يـ ــچه قاتـ ئهرەب پارسـ
ــۈمله       ــر ج ــدا بى ــۇ چاغ ــدۇ، ئ ــوغرا كېلى ــا بۇيســۇندۇرۇپ ئۆزگهرتىشــكه ت تهلهپپۇزىغ
سۆزنىمۇ توغرا دېيهلمهي يا يازالماي تـاالدىال ئهمهس ئـۆز ئـائىلىڭىزدىمۇ تىلىڭىـز     

 .قىسىلىدۇ
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 . اچىالشتۇرۇشئۈچىنجى، يوچۇنالشتۇرۇش، قائىدىسىزلهشتۈرۈش، ياۋروپ
ھــازىر بىــر قىســىم ئۇيغــۇر ئىســىملىرى يوچۇنالشــتۇرۇش پېشــكهللىكىگه   

ــدۇ ــت. ئۇچراۋاتى ــدۇ ۇيوچۇنالش ــانچه ئهدەۋاتى ــر   . رۇش بارغ ــزدە بى ــداق دېگىنىمى بۇن
يـاكى ماسالشـقان بولۇشـىنىال كـۆزلهپ ئىسـىم       قىسىم ئۇيغۇرنىڭ پهقهت غهيرى

دە بولسـا قىزىنىـڭ ئىسـمىنى    ئاپىسى پهرىـ  ،مهسىلهن. ياسىشىنى كۆزدە تۇتىمىز
دادىسـى ئارمـان بولسـا ئـوغلى      پهرزىدە ئاچىسى رۇقىيه بولسـا سىڭلىسـى روفىـيه،   

ــايىر،   ــايىر بولســا ئىنىســى ب ھاممىســى ئهلفىــرە ،سىڭلىســى   ئارفــان، ئاكىســى ت
تېخىمـۇ قىزىقـى دادىسـى تـۇردى بولسـا      …ئهلـفهر  يهنه بىرسـى گـۈلفىرە،   دىلفىرە،

 …!!!سادىغاڭ كېتهي قىزى تۇردىنه ئهييۇ ھانناس،
ــتۈرۈش  ــتۇردۇم دەپ قائىدىسىزلهشـــ ــرى ئۇيغۇرچىالشـــ ــۇ يهردە . يهنه بىـــ بـــ

ئۇيغۇرنىــڭ تىلىــدىكى تاۋۇشــالرنىڭ ماسلىشــىش قــانۇنىيىتىگه چۈشــمهيدىغان 
. ئــالئهرك .ئهركئــال  ،مهســىلهن .ۋاتقــانلىقىنى دېمهكچــى  ۈيۈئىســىمالرنىڭ كۆپ

ئۇيغـۇرچه قانـداق تهلهپپـۇز     لـېكىن  بۇنىغـۇ ئۇيغـۇرچه دەرمىـز،   …ئالپهر، ئهلئامـان 
 قايسى ئۇيغۇرنىڭ ئاغزىغا ئوڭ كېلىدۇ؟ قىلىمىز؟

ــايالنغىلى تۇرۇپتـــۇ      ــا ئـ ــمۇ ھـــازىر مودىغـ ــاچه قويۇشـ ــىمالرنى ياۋروپـ  .ئىسـ
 …مارىيه نىرا، مارىس،ېۋ رىنات، مهسىلهن،

ــاختىالپ، بوغــۇچالپ،    ــقه ئوخشــىمىغان خاســلىقىمىزنىڭ ھهممىنــى ئ خهق
پ، روھىمىـز تېخىمـۇ يىگىـلهپ    ۈلـ ۈىـز تېخىمـۇ پۈك  تاراچلىغىلى تۇرسـاق قهددىم 

ــۇن ــاق     . كهتمىس ــايىن بواللمىس ــېمىگه خوج ــچ ن ــاق، ھى ــش قىاللمىس ــچ ئى ھى
ــواليلى     ــگه ب ــىمۇ ئى ــمىمىزغا بولس ــان ئىس ــوالپ قويغ ــز ئهزان ت ــڭ . دادىمى بىزنى

ئىســمىمىز بولــۇپ قالغــان گۇناھىغــا شــۇ بىچــارە ئىســىمالر ئــۇنچه پىشــكهللىك   
 .تارتمىسۇن
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يېقىنـــدا ئۈرۈمچىــــدىن قايتىــــپ كهلــــگهن تېكساســــلىق جهيســــېننىڭ  

قا چىقىرىـپ قويغـان رەسـىمىنى كـۆرۈپ ھهيـران      ) دوستلۇشۇش تورى(فهيىسبۇك
ىهمـان قىلغـان بىـر    رەسىمدە ئۇ ئـۆزىنى قارىمايـدىن ئىـزدەپ كېلىـپ م    . قالدىم

ــوپ ــۇ   ت ــازاق قىزالرنىــڭ رەســىمىنى چىقىرىــپ قويۇپت قىزالرنىــڭ كىينىشــى . ق
ئامرىكىدىكى كېچىلىك كۇلۇپتا ئوينايـدىغان قىزالردىنمـۇ بهكـرەك ئـامېرىكىچه     

. جهيســېن ئهســلى ئۇالرنىــڭ بىرســىنىڭ دوســتى بىــلهن تونۇشــىدىكهن  . ئىــدى
ىن ئىزدەشــلىرىگه ئــانچه  بىۋاســته تونۇشــمىغان كىشــىلهرنىڭ بــۇ قهدەر قىــزغ    

ئـاق ھـاراقنى   . كۆنۈك بولمىغان بۇ بۇرادەر تولىمۇ ھهيـران قالغـانلىقىنى يېزىپتـۇ   
ئــۇ قىــزالر بىــلهن تهڭ ئىچهلــمهي مهســخىرىگه قالغــانلىقى ئۇنىڭغــا بهك ئېغىــر  

ــۇ ــڭ   . كهپتــ ــهنمهيدىغان قىزالرنىــ ــى چۈشــ ــڭ مهدەنىيىتىنــ ئامېرىكىلىقالرنىــ
ىــلهن ئــۆلچىگىنى ئۇنىڭغــا بهك تهســىر    قنى ھــاراق ئىچىــش ب ىئوغۇلبــالىچىل

ــۇ ــانچه كــۈن     . قىلىپت ــر ق ــون نهچــچه قىزنىــڭ شــۇ بى جهيســېننىڭ يېزىشــىچه ئ
  .خهجلىگهن پۇلىنى ئۇ نهق بىر يىل خهجلهيدىكهن

بـــۇ يىـــل ئىلتىمـــاس قىلغـــان «. ئۇخاتىرىســـىنى مۇنـــداق داۋام قىلىپتـــۇ
ئــېكىس  ئوقۇغــۇچىالردىن تهلىيىمىــز كېلىــپ ئــاران ئىككهيــلهن ئۈرۈمچىــدىكى 

ــۇرچه ىغئۇنۋېرىســتىت ــۈشا ئۇيغ ــدۇق  ئۈگۈن ــۇل قىلىن ــۈن قوب ــېرىق . ئۈچ مهن س
ئاســىيالىقالر   چــاچلىق ئــامېرىكىلىق، يهنه بىــرەيلهن قــارا چــاچلىق شــهرقى     

ــامېرىكىلىق    ــان ئ ــتىدىن بولغ ــدىپۇش ــيىن    . ئى ــدىن كې ــۇ يهرگه كهلگهن ــز ب بى
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رىكىلىق شــهرقى ئاســىيا نهســىلىللىك ئــامې   . قىزالرنىــڭ قورشــاۋىدا قالــدۇق  
چــۈنكى ئۇنىــڭ  . قورشــاۋنىڭ ســىرتىدا قالــدى   بــۇرادەر تهلهيلىــك چىقىــپ بــۇ   

كـۆپكهن، شـۇڭا ئـۇنى ھـېچكىم ئـامېرىكىلىق دەپ       چىرايىدىكى ئادەملهر بۇ يهردە
قــازاق . قاچقــانچه چىقالمــاي قالــدىم مهن بــۇ قورشــاۋدىن. غــا ئۆتمىــدى»ھۇجــۇم«

دۆلهت تىلــى، مۇشـۇ تىلنــى  تىمىز بــۇ دېـگهن  ۈقىـزالر كىرىــدۇ، سـاڭا قــازاقچه ئۆگـ   
خهنســۇ قىــزالر  ئۆگهنســهڭ ئهس قاتىــدۇ، خهنســۇچه ئۆگهنســهڭمۇ بىــز تهييــار دەپ، 

، ئۇيغـۇرتىلى ئىشـلىمهيدۇ، بىـزدىن    ئۈگۈنـۈپ كىرىدۇ، نېمه قىلىسـهن ئۇيغـۇرچه   
 ئۈگۈتـۈپ بىراقال خهنسۇچه ئۆگهن دەپ، ئۇيغـۇرقىزالر كىرىـدۇ، ھهقسـىز ئۇيغـۇرچه     

كۈنــدە ئولتــۇرۇش، . ســىي ھايــاتىم يوقــاپال كهتتــىمېنىــڭ خۇسۇ …قويــايلى دەپ
دىبـا سـۆزىنىڭ يېنىغـا     قىزىـق يېـرى ئـۇ   (كۈندە جىـر، كۈنـدە تانسـا، كۈنـدە دىبـا      

ــۇپ دەپ يېزىــپ قويۇپتــۇ  ــۇلغىنى نهچــچه  ماڭــا ئهڭ غهلىــته). كېچىلىــك كۇل تۇي
ــدى    ــزالر بولـ ــۇر قىـ ــازاق، ئۇيغـ ــگهن قـ ــول مېڭىـــپ قارىمايـــدىن كهلـ ــائهت يـ . سـ

. مهخســۇس نهچــچه مىــڭ پۇللــۇق كىــيىم ئــالغىلى كېلىــدىكهنئۇالرئــۈرۈمچىگه 
ــدىكهن    ــدا تۇرماي ــۆۋەن مېهمانخانى ــۇزدىن ت ــۇم بهش يۇلت ــدە چوق مهن . ھهر كهلگهن

ــۆزۈمگه     ــۆرۈپ كـ ــارلىقىنى كـ ــڭ بـ ــداق بايالرنىـ ــامرات يهردە مۇنـ ــىنجاڭدەك نـ شـ
ــدىم  ــهنمهي قالـ ــدى   . ئىشـ ــارىم بولمىـ ــۇپ كـ ــدەك تۇيۇلـ ــا ئويۇنـ ــلهپته ماڭـ . دەسـ

بـــارا بۇنـــداق چهكلىمىســـىز    -بـــارا . ئارىلىشـــىۋەردىم  »بىـــخهتهر «ئـــۇالربىلهن 
بۇنداق ھاياتنىـڭ، بۇنـداق قىزالرنىـڭ تهمىـدىن تويۇشـقا       .تۇرمۇشتىن زېرىكتىم

مهن . قازاقمۇ، ئۇيغۇرمـۇ ئوخشـاش تۇيۇلـۇپ كهتتـى     كۆزۈمگه خهنسۇمۇ،. باشلىدىم
الرنىــڭ مېنـى قارىمايــدىن ئىـزدەپ كېلىـپ ھارمايـدىغان قىز      ،شـۇنىڭغا ھهيـران  

ئهرتىسـى بۇنىـڭ بىـلهن ئارىالشسـام نېمىشـقا ئـاچچىقى        ،بۈگۈنى ئۇنىـڭ بىـلهن  
قىزىق يېرى بۈگۈنى بىـر دوسـتىنى باشـالپ كهلـگهن قىـز ئـۇنى       . كهلمهيدىغاندۇ

. يولغـا سالســام يهنه بىرىنـى باشــالپ كېلىــدۇ، مۇشـۇنداقمۇ غهلىتىلىــك بوالمــدۇ   
. ى ئويلىسـام قۇسـقۇم كېلىـدۇ   ئۇالر بىلهن ئىچكهن ھاراقنى، تـۈنىگهن كېچىلهرنـ  

ماڭــا  ئۇالرنىــڭ بىــرال مهقســىدى بــار، . ئۇالرنىــڭ ســاددىلىقىغا ھهيــران قالىســهن 
قـازاقچه ئـۆگهتمهكچى بولغـان قىـز مېنـى ئامېرىكىغـا         خهنسۇچه، ئۇيغۇرچه ياكى

مهن ســهل ئــۇزاقراق ئارىالشــقانلىرىمغا دەپ . ئېلىــپ كېتىــدۇ دەپ تامــا قىلىــدۇ 
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ــدۇم، ــودىغا ئايالندۇرۇشــقا     ئامېرىلىكلىقل قوي ــداق ھىسســىياتنى س الرنىــڭ بۇن
ــىمۇ    ــاكى چۈشهنسـ ــهنمهمدۇ، يـ ــتىنال چۈشـ ــۇالر راسـ ــدىم ئـ ــۆچلىكىنى، بىلمىـ ئـ

 .ئۇالرنىڭ باشقا بىر خۇمارى بارمۇ بىلگىلى بولمايدۇ
. مهن ئۈرۈمچىدە ئىككـى ئـاي تـۇرۇپ قارىمايغـا بهش ئـالته قىېـتىم چىقـتىم       

الردا چــوڭ بولغــان ئۇيغــۇر ۋە قــازاق    يىلــ-80مېنــى ئهڭ ھهيــران قالــدۇرغىنى   
ئۇالرنىـڭ ئاتـا ئـانىلىرى مـانچه بـاالم      . قىزالردىكى چهتـئهل مهسـتانىلىقى بولـدى   

سـۆزلهيدىكهن، ئـۇالرچه بـۇ      دېگهننـى بهكمـۇ ئۇرغۇلـۇق قىلىـپ مهغـرۇر      چهتئهلدە
ئۇالرنىـــڭ ( قىـــز ئۇغـــۇلالر چهتـــئهللىكلهر. غهلىبىـــدىن دېـــرەك بهرســـه كېـــرەك

ــئهلل ــدىكىلهرنى   ىلهرئېڭىـــــدىكى چهتـــ ــا چىرايـــ ــاكى ياۋرۇپـــ ــالىقالر يـــ ياۋۇپـــ
بىـــلهن بىلـــله ماڭغـــاننى ئاالھىـــدە بىرخىـــل ســـاالھىيهت      ) كهنۇدۈتۈكۆرســـ

ــاپاليدىكهن ــا،    . ھىسـ ــدە ئامېرىكـ ــرى ئۈرۈمچىـ ــق يېـ ــادا، فقىزىـ ــىيه، كانـ  ىرانسـ
ــكهن    ــار ئى ــدىيه قىزغىنلىقــى ب ــانىيه، شىۋىتســىيه، گولالن . ئاۋېســتىرالىيه، گېرم

ېيىشـــىچه ئـــۈرۈمچى ۋە قارىمايـــدا يۇقـــارقى دۆلهتتىكـــى بىـــر  بىردوســـتۇمنىڭ د
بىلهن تويلۇشـۇپ ئېلىـپ چىقىـپ كېتهلىسـه قىـزالر تويلـۇق        يىگىت بىرەر قىز

مهنمـۇ  . ئالمايدىكهن، قىزنى ئاتا ئانىسى كىرا قىلىپ يولغا سـېلىپ قويىـدىكهن  
ئـۇ يـاپۇنىيهگه ئېلىـپ چىقىـش      قهشقهرلىك بىر يىگىتنىـڭ تويىغـا قاتناشـتىم،   

ــ ــۈپتۇ  شـ ــدىغانغا پۈتۈشـ ــۇق بهرمهيـ ــا تويلـ ــلهن قىزغـ ــران . هرتى بىـ ــڭ ھهيـ مېنىـ
قالغىنىم، مهيلى ئۇيغۇر بولسۇن قازاق بولسـۇن بـۇالر مۇسـۇلمان، مهن ئىسـالمدا     

ئــۇالرنى بــۇ مــۇقهدەس . تويلۇقنىــڭ چوقــۇم بېرىلىشــى كېرەكلىكىنــى بىلىــمهن
ــدۈر    ــئهلگه تهلپۈنـ ــدۇرۇپ چهتـ ــدىنمۇ تانـ ــى ئهھكاملىرىـ ــىنىڭ ۋاتقان نۈدىنـ هرسـ
 ».نېمىلىكى ماڭا مۇھىم بىر تهتقىقات تېمىسى بولۇپ تۇيۇلدى

تـۈركىيهدە بۇنـداق قىزالرنىـڭ    . مهن بۇنداق قىزالرنـى تۈركىيهدىمـۇ كـۆرگهن   
ــۆزگىچه  ــۇ   . ھــالى تېخىمــۇ ئ ــوردا تونۇشــقان يىگىتنــى دەپ چىققــان ب ۋەتهنــدىن ت

لــله قىزالرنىــڭ تهلىيــى بــارلىرى رەســمىي تــوي خېتــى ئېلىــپ قــانۇنلۇق بى      
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ــايدۇ ــاتنى      . ياش ــز ھاي ــانۇنىي كاپالهتىس ــۇپ ق ــاھلىقال بول ــمى نىك ــر قىس يهنه بى
  خوتـۇن بولـۇپ    مهجبۇرى داۋام قىلىدۇ، ھهتتـا بهزىلىـرى ئىككىنچـى نىكـاھلىق    

ئــارىمىزدىن ۋاقىتســىز كهتــكهن بىــر كىنــو ئارتىســىنىڭ  . قېقىلىــپ ســوقۇلىدۇ
ــان   ــان قىلغ ــۇق ناماي ــۈزەللىكىنى تول ــى ئه  ئۇيغــۇر گ ــى  قىزىن ــقهرەدە ئىككىنچ ن

ئېـرى بىرىنچـى ئايـالىنى تۇققـان يوقالشـقا ۋەتهنـگه       . خوتۇن ھالىتىدە ئۇچراتتىم
بىرىنچـــى ئايـــالى . يولغـــا ســـېلىۋېتىپ بـــۇ قىزنـــى ئۈرۈمچىـــدىن ئهكىلىۋاپتـــۇ

. قايتقانــدىن كېــيىن بــۇ قىــز ئىســتانبولدىمۇ تۇرالمــاي ئهنــقهرەگه يېنىــپ كهپتــۇ
دىكى رول ئېلىشـىغا بهك قايىـل بولغاچقـا    مهن ئۇ ئارتىسنىڭ ئىتـوت ۋە كىنـوالر  

ئامېرىكىغــا كهلگهنــدىن كېــيىن بايقىــدىمكى  . بــۇ ئىشــنى پهقهت ئۇنتالمىــدىم
ــپ    ــا تېگىـ ــدىن ئامېرىكىلىققـ ــۇر قىزلىرىـ ــى بـــاركهن،     ئۇيغـ ــى خېلـ كهلگىنـ

ــارلىقىنى      ــىنىڭ بـ ــان بىرسـ ــاتلىق بولغـ ــا يـ ــزدىن ئۇيغۇرغـ ــامېرىكىلىق قىـ ئـ
تانلىق بىـر كىشـى بىـلهن تـوي قىلغـان بىـر       بۇلتۇر پاكىسـ . ئاڭلىغانالر يوقكهن

ئۇيغـــۇر ئايالنىـــڭ پاكىســـتاندا ئۆيـــدىن تـــۆت نارەســـىدە بىـــلهن قوغالنغـــانلىق 
مهن ياشــىغان ئىچكىرىــدكى شــهھهردە بىــز بىــلهن يــېقىن . خهۋىرىنــى ئاڭلىــدىم

بـۇنى ئـاز دېگهنـدەك    . ئىـدى باردى كهلدى قىلىدىغان بهش ئايالنىڭ ئېرى خهنسۇ 
ــت ــېئۇنۋېرىسـ ــىپ،  تتىكى يـ ــا ئهگىشـ ــان قارىلىرىغـ ــڭ تۇڭگـ اغلىقلىق قىزالرنىـ

ــۈرمهي      ــنىمۇ پۈتت ــۇقالپ ئوقۇش ــى قولت ــۇ يىگىتلهرن ــڭ خهنس ــزۇۋان قىزالرنى خهن
ئـۈرۈمچىگه قايتقـان بىـر تهتىلىـدە     . كېتىپ قالىـدىغان ئىشـالغا شـاھىد بولـدۇم    

قىزالرنىـــڭ ئهرەبـــچه   ۋەتكهنۇئايـــدەك چىرايىنـــى چهگـــكهن يـــاغلىقى نۇرالنـــدۇر
غا كىرىۋاتقانلىقىنى كـۆردۈم، ئهممـا بىـر داڭلىـق ئۇيغـۇر زىيالىسـىدىن       كۇرۇسالر

ــچه    « ــۇش ئۈچــۈن ئهرەب ــاتلىق بول ــرىگه ي ــزالر ئهرەب دۆلهتلى ــۇ قى ــۈدۇئ  »كهنئۈگۈن
ــدىم ــوق  . (دېگىنىنــى ئاڭلى ــۇ قاراشــقا قوشۇلۇشــقا ئاساســىم ي ــېمه ئۈچــۈن  ). ب ن

 ؟؟ قىزلىرىمىز نېمىشقا ياتنىڭ بولۇپ كېتىۋاتىدۇبولۇدۇبۇنداق 
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شـۇ  . مهن خهنچه ئوقۇغان بىر سىنىپقا ئىككـى يىلغـا يـېقىن دەرس ئـۆتكهن    
ــاۋاپالرنى    ــۇ يىگىتلىـــرىگه مايىـــل قىزالرنىـــڭ مۇنـــداق جـ ســـىنىپتىكى خهنسـ

ئۇيغــۇر يىگىــتلهر قوپــال، قىزالرنــى تــۆۋەن كۆرىــدۇ،      «. بهرگهنلىكــى ئېســىمدە 
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ھهقىقـى ئهرلىكنىـڭ بهلگىسـى دەپ بىلىـدۇ، ھۆكــۈمران      خوتـۇنىنى ئۇرالىغـاننى  
 »…بولۇۋالىدۇ، ئىددىيىسى خۇراپىي، نهزەر دائىرىسى كهڭ ئهمهس، ياۋايى
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مهنـدىن چـوڭ ئـۈچ ئاچـام ئۇيغـۇر      . مهن قاغىلىقتىن، بىز تۆت ئاچا سىڭىل«
ى بىــلهن ئېرىــدىن ئاجرىشــىپ ئىككىســى بىــردىن بالىســ. بىــلهن تــوي قىلغــان

ئېــرى ئــۆي . بىرســى پهقهت ئىككــى بالىســىنى دەپــال چىــداپ ياشــاۋاتىدۇ. كهتتــى
ئىشلىرىغا قهتئـى قاراشـمايدۇ، ئىقتىسـادنى ئېـرى باشـقۇرىدۇ، خالىغـانچه بـۇزۇپ        

خىزمهتنـى ئاچـاممۇ ئوخشـاش قىلىـدۇ،     . چاچىدۇ، ھاراق ئىچىپ ئاچـامنى ئۇرىـدۇ  
دۇ، لېكىن ئۆينىـڭ بـارلىق يـۈكى پهقهت ئاچـامغىال     پۇلنى ئاچاممۇ ئوخشاش تاپى

شـۇڭا خهنسـۇ   . ئاناممۇ بالىسـى بـار دەپ ئاجرىشىشـقا قوشـۇلمايدۇ    -ئاتا. قاراشلىق
 ».ئاناممۇ رازى-بىلهن توي قىلىشىمغا ئاتا

ئۇ قىزغـا مهكتهپتىكـى ئۇيغـۇر ئايـالالر ھهتتـا خهنسـۇغا تهگـكهن بىـر ئايـالمۇ          
مهن ئــۇ قىــز بىــلهن . ىن كــار قىلمىــدىقوشــۇلۇپ نهســىههت قىلغــانمىش، لــېك

ئـارزۇلىرى  . خېلى جىق پاراڭالشقان ئۇنىـڭ سـاپالىق بىـر قىزلىقىنـى بىلىـمهن     
ــوق     ــزالردا ي ــى قى ــى خېل ــدىشــۇ ياشــتىكى خېل ــتىن  . ئى ــالى مهكتهپ ــېكىن ئ ل

ــپىرانتلىقىنى تۈگ   ــتىر ئاس ــپ ماگىس ــۈتارتى ــى بىــلهن   ۈت ــقىچه يىگىت پ تويالش
 .بىلله يېتىپ قوپۇپ يۈرۈشكهنمىش
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ــك      ــۈتۈلگهن ھۆججهتلى ــىدە كۆرس ــۋىزىيه ئىستانسىس ــر تېل ــڭ بى ياپۇنىيهنى
ئۇيغۇرغـا تهگسـه مۇشـۇنداق ھهم ئېتىـزدا ئهر     «فىلىمدە بىر ئۇيغۇر دېهقـان ئايـال   

ېقىـپ، ئـۆي   بىلهن تهڭ ئىشلهپ، ئۆيگه كېلىپ ئهرنىڭ قوسقىنى بېقىـپ، بـاال ب  
ھۆددىسـىدىن چىقىـپ، قېينـى ئانـا قېينـى        ىشـىنىڭ ئىشلىرىنى قىلىپ، ئهرك

ئاتىالرنىڭ خىزمىتىنى قىلىـپ مۇشـۇنداق قېرىـپ كېتىـدىغان گهپ، خهنسـۇغا      
 »...تهگسه سىزگه ئوخشاش ئاپئاق، چىرايلىق تۇرۇدىغان گهپ
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 ئۇيغۇر قىزغا ئاشىق بولغان خهنسۇ

ــدە قهشــ   ــۇش خهنســۇدىن  مهن ئۇيغــۇر خــانىم قىزلىــرى ھهققى ــر تون قهردە بى
. ئىـدى ئۇنىڭ بىر ئۇيغـۇر قىزىغـا شاپاشـالپ يۈرگىنىـدىن خهۋىـرىم بـار       . سورۇدۇم

سـىلهر ئۇيغـۇرالر ئايـاللىرىڭالرنى    «. ئۇ ماڭـا مۇنـداق بىـر ئىشـنى سـۆزلهپ بهردى     
ــىلهر ــقان     . تهڭ كۆرمهيس ــدىن ئاش ــاللىرى ئېرى ــۇر ئاي ــايقىغىنىم ئۇيغ ــڭ ب مېنى

ن ئۇيغـــۇر ئهرلىـــرى خوتۇنىـــدىن ئاشـــقان تامـــاقنى تامـــاقنى يهيـــدىكهن، لـــېكى
ئۇيغــۇر ئهرلىــرى بىــر يهرگه بارســا خوتۇنىغــا دەپ قويمايــدىكهن،      . يىمهيــدىكهن

ئۇيغـۇر ئهرلىـرى   . لېكىن خوتۇنىنى بىسوراق ھىچ يهرگه چىققىلـى قويمايـدىكهن  
ــدۇ،       ــۇ قويماي ــۋا ئىچكىلىم ــاللىرىنى پى ــېكىن ئاي ــدۇ، ل ــاراق ئىچى ــتا ھ ئولتۇرۇش

ئانــا ۋە قېرىنداشــلىرى -ايــاللىرىنى ئهرلىــرىال باشــقۇرمايدۇ، ئهرنىــڭ ئاتــا ئۇيغــۇر ئ
 ».تهڭ باشقۇرىدۇ

 خهنسۇ زىيالىسىنىڭ چۈشهندۈرىشى
. ئۇيغۇر ئهرلىرى قوپال، بىـر ئـاز يـاۋايى، خهنسـۇ ئهرلىـرى مـۇاليىم، مهدەنىـي       «

ئۇيغـۇر ئايـاللىرى چىرايلىـق، ھهم چىرايلىـق يۈرۈشـكه ئاالھىـدە ئـامراق، ئۇيغــۇر        
دەك ۈئهرلىرىــدە بــۇنى قامــدىغۇدەك يېتهرلىــك پــۇل ۋە بۇنىڭغــا كۆڭــۈل بۆلگــ        

ئۇيغــۇر ئهرلىــرى خوتۇنىغــا گېــرىم بويــۇملىرى ئېلىــپ      . مهدەنىيىلىــك يــوق 
ــدۇ  ــۇس بىلىـ ــى نومـ ــامراق . بهرگهننـ ــاللىرى پهدەزگه ئـ ــۇر ئايـ ــۇر . ئۇيغـ مهن ئۇيغـ

ــڭ ــهن   ‹  ئهرلىرىنىـ ــپ بېرەرسـ ــما ئېلىـ ــا ئوسـ  دەپ تىلالشـــقىنىنى ›خوتۇنۇڭغـ
ــكهش    . ئاڭلىغــان ــدا كــوچىالرنى ســۈپۈرۈپ، ئهپ ــارمىيه خــوتهنگه بارغان ــازاتلىق ئ ئ

ــاللىرى         ــۇر ئاي ــدە ئۇيغ ــاالپ يۈرگهن ــوت ق ــپ، ئ ــزەك تېرى ــۇپ، تې ــۇ توش ــلهن س بى
 ».دەپ قالغـانىكهن  ›خهنسۇغا تهگكهن خوتۇن خانىشـتهك ياشـايدىغان ئوخشـايدۇ   ‹

ــدۇ   ــۇرچه بىلى ــى ئۇيغ ــۇ كىش ــد. ب ــۆپر ىئىچكىرى ــۇرالر ك ــالى  كى ئۇيغ ــۇم ئ ەك مهل
شـلهردىن  ۈتۈيۇقارقىالردىن باشقا چـاال پـۇال يـازمىالر ۋە كۆز   . مهكتهپته پروففېسسور

ــرى   ــۇر قىزلىـ ــۇلمان    «ئۇيغـ ــهرق مۇسـ ــۇرا شـ ــدىغان ئوتتـ ــۇدا كهم ئۇچرايـ جوڭگـ
ــبهرلهر ــىلهنم( »دىلــ ــد  هســ ــرى ئىچكىرىــ ــۇر قىزلىــ ــتۇرانالردا ى، ئۇيغــ كى رىســ
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ــۈزىنى يېپىــپ   ــپ، ي ــدىكىنى ئېچى ــلهردەك كىن ــدىغان   ئهرەب قورســاق، كاســا ئاتى
ــۇ ئهرەب رەققاســلىرىنىڭ كىيىــنىش شــهكلى،  . ئۇســۇلغا ســېلىنىدۇ ئېنىقكــى ب

ئۇيغۇرالر مۇسۇلمان بولغاچقا، خهنسۇالر مۇسۇلمان دېسـه ئهرەبلهرنـى كـۆز ئالـدىغا     
يىـپهك  .) كهلتۈردىدىغان، شۇ ياغلىق قاپاقنى ئۇيغۇرالرغـا كهيدۈرىـدىغان گهپـكهن   

-ھىنـدۇ «م رەسـىملىرى ۋە مىـڭ ئـۆيلهردە تهسـۋىرلهنگهن     يولىغا ئائىـت بـۇددىزى  
سـىرلىق قهسـىرگه   «، مىـڭ بىـر كـېچهدە تهسـۋىرلهنگهندەك،     »پارىس گـۈزەللىرى 

ــاھىپجامالالر    ــنا سـ ــنلىككه تهشـ ــان ئهركىـ ــت قىلىنغـ ــىياتچان، «، »بهنـ ھىسسـ
. »يـاۋا گـۈللهر  ) ھهتتا قوپالراق دېسـهك ئىشـتان بېغـى بـوش    ( ئىشرەتخور، ئوچۇق 

يىلالرنىــڭ باشــلىرىدا خهنســۇچه تــورالردىكى يــازمىالردىن ۋە  -2000نى مهن بــۇالر
ئهممــا ئۇزاققــا قالمــاي، ئۇنــداق مهزمۇنــدىكى تــورالر ۋە      . پــاراڭالردىن بايقىغــان 

يىلــى تومــۇزدىن كېــيىن بىرقىســىم -2009مهن . مهزمــۇنالر ئېچىلمــاس بولــدى
ــڭ   ــوربهتلهردە تهلۋىلهرنىـ ــۇچه تـ ــبازلىرى ۋە قى«خهنسـ ــۇر جىنىسـ ــى ئۇيغـ زلىرىنـ

دېــگهن شــۇئارالرنى كــۆرۈپ  »زوراۋانلىــق، يــاۋايىلىق ۋە زۇلۇمــدىن ئــازات قىاليلــى 
 »قىزلىــرى) ئۇيغــۇر(شــىنجاڭ«بــۇ پهقهت شــهھۋانى تــورالردىكى . ئهجهپلهنمىــدىم

ــازاراق سىلىقالشتۇرۇلۇشــى    ــوال دېــيلگهن گهپلهرنىــڭ ئ ھهققىــدىكى تــېمىالردا ت
ايــال مــۇئهللىم بىــلهن ئۇيغــۇر ئىچكىرىــدىكى چاغلىرىمــدا بىــر خهنســۇ ئ. ئىــدى
گهپ ماقـالالردىكى مهدەنىـيهت   . تهمسـىللىرى ھهققىـدە تېمـا ئىشـلىدۇق    -ماقال

ئۇيغـۇر قىزلىـرى خهنسـۇ قىزلىرىـدىن بهكـرەك ئوچـۇق،       «ھهققدە سۆز بولۇۋېدى، 
ــالالر    ــا ئهر ئايــ ــاز يهر كهڭ بولغاچقــ ــادەم ئــ ــدە ئــ ئىشــــرەتخور، شــــىنجاڭ دېگهنــ

ــپ ۋە    ــر تهقى ــىۋىتىگه دائى ــۇ  مۇناس ــاقالر خهنس ــتوس ــدا جهمىيىتى دىكىگه قارىغان
يۇقــارقى مهزمــۇننى ئىســپاتاليدىغان ماقــالالرنى تېپىــپ     . دەپ قالــدى »…ئــاز

ــمهن ــى    . بېرەرمىشــ ــىز ئىكهنلىكىنــ ــڭ ئاساسســ ــۇ گېپىنىــ ــا بــ مهن ئۇنىڭغــ
ــهندۈردۈم ــال     . چۈش ــام يهنى ــدا قارىس ــىردىن چىققان ــالىمىز نهش ــان ماق ــله يازغ بىل

ئهرلهرگه بايـان قىالاليـدۇ، خهنسـۇ قىزلىرىـدىن كـۆپ      ئۇيغۇر قىزلىرى كـۆڭلىنى  «
يىلنىــڭ ئاخىرىــدا  -2009. دەپ يېزىپتــۇ، ھىــچ ئاســاس كۆرســهتمهي    »ئوچــۇق
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غۇلجىـــدا ئـــون نهچـــچه يىـــل تۇرغـــان مهشـــهۇر يـــازغۇچى ۋاڭمىـــڭ بىـــر خهنـــچه 
 »ئايــالالر مۇناســىۋىتىدە يۈرەكلىــك، ئوچــۇق-ئۇيغــۇر ئايــاللىرى ئهر«پروگراممىــدا 
ئۇيغۇرالرنىـڭ پۈتـۈن مهملىكهتـكه يـۈزلهنگهن شهخسـىي      . ەپ ئۆتتىدەپ ئاتايىن د

ئۇيغـۇر ئاۋامنىـڭ چىـن ھـالىتىنى پهدەزسـىز، تهرەپسـىز، ئالـدىن        . مهتبۇئاتى يوق
ــان    ــان قىلغـ ــىز ئايـ ــالن مهقسهتسـ ــتىلگهن پىـ ــك    بېكىـ ــۇق ھۆججهتلىـ نوپۇزلـ

ــدى  ــا كهلمىـ ــى بارلىققـ ــلهر تېخـ ــرى  . فىلىمـ ــانىم قىزلىـ ــۇر خـ ــقا ئۇيغـ شۇڭالشـ
ــالىي، بۇرمىالنغــان، جىنسىيلهشــتۈرۈلگهن،   ھهققىــد ــاز، خىي ــارقى تهرەپب ىكى يۇق

قىزلىرىنىـڭ ئۇسـۇللۇق بهدىنـى سـهھنىدە      جىسىمالشتۇرۇلغان قاراشـالر ئۇيغـۇر  
 .ئومۇمالشقانچه تېخىمۇ ئومۇملىشىدۇ

ــان    ــازمىالر ۋە ئاڭلىغـ ــان يـ ــۇرۇن كۆرۈشـــكهن كىشـــىلهر، ئوقۇغـ بـــۇالر مهن بـ
ــانلىرى   ــىمدە قالغـ ــالرنىڭ ئېسـ ــزىش    . ئىشـ ــاله يېـ ــۇس ماقـ ــته مهخسـ ــۇ ھهقـ بـ

ئـامېرىكلىق  . ئىستىكىم بولمىغاچقا ھازىرلىقسـىز بولغـاچ مۇشـۇنچىلىك يـازاي    
. ئهرلهرنىڭ بـۇ مهسـىلگه قانـداق قارايـدىغانقىنى بىلىشـكه ئىمكـانىم بولمىـدى       

ــىلىنى چۈشــهندۈرمهيدۇ     ــرەر ئېنىــق مهس ــېننىڭ ئېيتقــانلىرى بى نــاۋادا . جهيس
ىيادە قىزىقسا ئىهتىياجغـا قـاراپ يهنه داۋاملىـق كۈزۈتـۈپ     ئوقۇرمهنلهر بۇ تېمىغا ز

 .داۋامالشتۇرۇپ يېزىشىم مۇمكىن
 مهن قانداق يېشىمهن؟.  3

ــدە ئۇيغــۇر قىزلىــرى ئېچىلمىغــان     ــات ئهرلهرنىــڭ نهزەرى ئومۇمالشــتۇرغاندا ي
ــازاد قىلىنىشــقا      ــكه، ئ ــا، زامانىۋىيلىققــا، مهدەنىيلهشتۈرۈش ــۇق، تهرەققىياتق بوزل

ــر ــاج بىـ ــپ مۇھتـ ــۇالر. كوللكتىـ ــامرات    ئـ ــورۇن، نـ ــاۋايى، زوراۋان، ھـ ــوراپىي، يـ خـ
بــۇ نــۇقتالردا ياتالرنىــڭ قارىشــىچه . ل، ئويۇنچــۇق بولماقتــاۇئهرلهرنىــڭ قولىــدا قــ

ئۇيغۇر قىزالر كۆرۈنمهس ۋە سانىغۇسىز بىر تـوپ ئهمهس، بهلكـى كونكىرىـت بىـر     
ئىنىق بىــر ئــۇالر نــا. يهنــى ئىگىلىۋېلىنغــان كونكىرىــت بىــر شــهيئى . جىســىم

بــۇ گهۋدە گــۈزەل،  . تــوپنى كونكىرىــت بىــر گهۋدە ســۈپىتىدە تهســهۋۋۇر قىلىــدۇ     
ــىۋېلى  ــار، بېس ــوھىمى  نجهلپك ــۇ گهۋدە ئهڭ م ــال«غان، ب ــدە  . »ئاي ــڭ نهزەرى ئۇالرنى

ــازغۇچى، ئىســالھاتچى  ــۆزلىرى قۇتق ــاج،  . ئ ــا مۇھت ئۇيغــۇر قىزلىــرى زامانىۋىيلىقق
ــدىن   ــۆزلىرىدىن ۋە تېنىـ ــڭ سـ ــزالر ئۇالرنىـ ــانىۋىيلىق«قىـ ــىدۇ»زامـ ــا ئېرىشـ . قـ
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ئــوزلىرىچه ئــۇالر مهدەنىــي، بــاي، يۇقــۇرى تهربىيهلىــك تهبىــقه، قىزالرنىــڭ ئۇالرغــا   
ــا ئېر   ــيهتكه، ســاالھىيهتكه، بايلىقق ــر  . شــكىنىىئېرىشىشــى مهدەنى قهشــقهردە بى
ــانچه خهن خىزمهتدېشـــى   ــر قـ ــۈزىلىگه بىـ ــۇر گـ ــچ «ئۇيغـ ســـهن ئىچكىـــرىگه ھىـ

ــكهن   ــۈرۈمچىگه كهتـ ــدا ئـ ــا بولمىغانـ ــىياڭگاڭلىق زەردارالرغـ ــاڭ شـ ئهرمهك  بولسـ
بۇنىڭـدىن شـۇنى   . دېگهننى نهچچه قېـتىم دەپتـۇ   »ىدىبولغۇدەك پۇرسىتىڭ بار ئ

. بىلىـش مــۇمكىنكى ئــۇالرچه ئۇيغــۇر قىزلىرىنىـڭ گــۈزەللىكى زەردارغــا مهنســۇپ  
ــلىيااليدىغانالر بــايالر    ــائهت پىكرىنــى باش ــاس چىقىرىــپ جــان     جام ۋە ئۇالرغــا پ

مهقســـىدى . ېلىشـــىدۇئـــۇالر ســـاياھهتكه ك. مهلـــدار ۋە قهلهمـــدارالرباقىـــدىغان ئه
نىـڭ  جهمىيهت، تۇرمـۇش جىـددىي ۋە ھهمـمه نهرسـه تاۋارالشـقان      رىقابهت كهسـكىن 

ــمهت  . بېســـىملىرىدىن قـــېچىش ــدىغىنى يۇقـــۇرى ئىســـتىماللىق قىمـ ئىزدەيـ
ــدا ئېرشــهلمهيدىغان نىســبهتهن ئهرزان   ــۇالزىمهت«رايۇنى ــانىۋىيلىقتىن »م لهر، زام

يهنه . كىشــىلهر »ئىپتىــدائى«تىكــى جهمىيهتۋە بــۇ  جهمىــيهتمۇستهســنا يوچــۇن 
ــۆزلىرىنى   ــۇالر ئ ــدۇ  -21بىــرى ئ ــرگه مهنســۇپ دەپ قاراي . ئهســىردىكى ئىلغــار دەۋى

ــاۋاتقان        ــىنى ياشـ ــىر تۇرمۇشـ ــۇرا ئهسـ ــۇزۇپ ئوتتـ ــى بـ ــان چېكىنـ ــڭ زامـ ئۇالرنىـ
ــدى     ــا كهتكهنلىكىـ ــك ئالغـ ــڭ قانچىلىـ ــپ ئۆزىنىـ ــهيله قىلىـ ــىلهرنى سـ ن كىشـ

ــى كېلىــدۇ  ــۋاتقىنى تهرەققىــي ماكــان ۋە     . ھوزۇرالنغۇس ــۇ يهردە ئۇالرنىــڭ قېچى ب
چىگراغــا جايالشــقان، قويــۇق ئىســالم مهدەنىــيهت پۇرىقىغــا  . ئۇچۇرالشــقان زامــان

ئۈرۈمچىـدىكى  . بولـۇدۇ تولغان بۇ زېمىن ئۇالرنىـڭ شـىرىن خىياللىرىغـا مهلـههم     
يـــۇق ئۇيغــۇر بىناكـــارلىق  چــوڭ بازانىــڭ ئىچكىرىلىـــك زەردارالر تهرىپىــدىن قو   

 .ئۇسلۇبىدا سېلىنىشى دەل شۇ شىرىن چۈشنى رىيالالشتۇرۇش ئۈچۈندۇر
بـۇ يهردە   ،ا كهلسـهك ىغـ ئهمدى جهيسېننىڭ يازمىسىدىكى چهتـئهل خۇمارلىق 

ــرۇبىــز ئۇيغــۇر قىزلىرىنىــڭ يۇق  ــۆتكهن زەردارالرنىــڭ شــىرىن چۈشــىگه  ى دا دەپ ئ
قىزلىرىمىــز زامانىۋىيلىققــا، . زشــىنى كــۆرمهي قالمــايمىۈماسلىشــىۋاتقان كۆرۈن

ئۇالرمــۇ ئــۆزى ياشــاۋاتقان خــۇراپىي، قــاالق،     . بايلىققــا، ئىلغارلىققــا تهلپۈنىــدۇ  
ــۇق  . تىن تهرەققىــي ماكانغــا، يېڭــى دەۋرگه قاچســاق دەيــدۇ    جهمىيهتــكونترولل
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بـــايلىق ۋە تهرەققىيـــاتتىن كهلگهنلهرمـــۇ تۇرۇۋاتقـــان تاۋارالشـــقان ماكـــانى ۋە      
ئىككى تهرەپنىـڭ ئارزۇسـى قاتنـاش بىـر     . دىن قاچساق دەيدۇماشنىالشقان زامانى

قهدەر قـــوالي، ئۇچرۇشۇشـــقا بىـــخهتهر ۋە مهدەنىـــيهت چهكلىمىلىرىـــدىن بىـــر      
ئۇالرنىـڭ  . قهدەرخالى بولغان ئـۈرۈمچى، قارامـاي قاتـارلىق ئـارا بهلۋاغـدا قوشـۇلىدۇ      

ــدۇ    ــولالپ كهتمهي ــى ق ــڭ مهدەنىيىت ــال تهرەپنى  مهســىلهن،. قوشۇلىشــىنى ئىككى
ئۇيغـۇرالر ئېرىنىـڭ پـۇلىنى دەپ    «مهن تۇرغان شهھهردىكى خهنسۇالرنىڭ نهزەرىـدە  

ــلهر  ــىپ كهلگهنـ ــۇ   ،»ئهگىشـ ــدىكى يهرلىكلهرمـ ــزالر  «ئامېرىكىـ ــك قىـ چهتئهللىـ
شـــۇڭا . دەپ قارايـــدۇ »بولـــۇدۇئـــامېرىكلىق بولـــۇش ئۈچـــۈنال بـــۇ يهرگه يـــاتلىق 

هكـــرەك رەســـمىي تـــوي قىلىشـــقا قارىغانـــدا مۇنـــداق ســـهييارە قۇشـــۇلۇش ب      
بۇنىڭــدا ۋاقىتلىــق بولــۇش، بهدەللىــك بولــۇش، مهخپىــي بولــۇش  . ئومۇمالشــقان

ئــۇالر ئــۆز مهدەنىيهتلىرىــدە قوشــۇلۇش ئهركىنلىكــى ۋە . ئاساســلىق ئاالھىــدىلىك
ھاالۋىتىنى تولۇق سۈرەلمىگهچ ھهر ئىككىـال مهدەنىـيهتكه تولـۇق تهۋە بولمىغـان     

ر ئۇالر ئۈچۈن غايىۋىي ئـارا بهلـۋاغ بولـۇپ    ئۈرۈمچى، قارامايال. بىر ئارا رايۇنغا مۇھتاج
ســاياھهتچىلىك، مهبــلهغ ســېلىش، ئــېچىش تــۈرلىرى بۇنــداق . خىــزمهت قىلىــدۇ

بــۇ ئۇيغــۇر خــانىم قىزلىرىنىــڭ . بهلــۋاغالرنى يوشــۇرۇن ۋە ئاشــكارە كهڭهيتمهكــته
خهقلهرنىــڭ ئىشتىهاســىغا تېخىمــۇ ماسلىشىشــقا مهجبــۇر بولۇشــىنى يــاكى       

چـۈنكى ئىهتىياجغـا قـاراپ تاۋارنىـڭ     . هلتـۈرۈپ چىقىرىـدۇ  ئخىتىيار قىلىشىنى ك
ئۇيغــۇر خــانىم  جهمىيىتــىئۇيغــۇر ئهرلهر . بولۇشــى چوقــۇم ئۆزگــۈرۈشســۈپىتىدە 

ــهرت    ــالىيهت قىلىشـــىنى شـ قىزلىرىنىـــڭ ئۇيغـــۇرچه تهلهپـــلهر دائىرىســـىدە پائـ
يـــات ئهرلهر ئۇالرنىـــڭ ئىنســـانىي   . قىلىـــدۇ، لـــېكىن شـــارائىت يارىتالمايـــدۇ   

 .ىرىنى يېڭىاليدۇ ۋە يېتهكلهيدۇئىهتىياجل
 خاتىمه ئورنىدا

ئوقــــــۇرمهنلهرنى . بــــــۇ بــــــۆلهكنى يازمــــــاق ماڭــــــا بهك تهرس كهلــــــدى
ــتىم   ــچه ۋاز كهچـ ــۈن نهچـ ــدىغىنىم ئۈچـ ــنى پهقهت خالىمايـ . ئۈمىدسىزلهندۈرۈشـ

ــل مىج   ــالنغان ئادىـ ــۇرالردا ئالقىشـ ــى ىئۇيغـ ــڭ ھېلىقـ ــك« تنىـ ئهر  »ئۆلچهملىـ
ــق ئ   ــۆرۈپ جى ــوتىنى ك ــدىكى ئىت ــۇدۇمھهققى ــۇر . ويل ــىئۇيغ ــۈنكى  جهمىيىت بۈگ

ئــائىله كىرزىســى، ئهخــالق كىرزىســىنىڭ جــاۋابىنى ئهجــداتالرنىڭ يولىــدىن       
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. نهزەرىـيه جهھهتـتىن تهبىئـى شـۇنداق بـوالتتى     . ئىزدەۋاتقاندەك تۇيغۇغـا كهلـدىم  
ئهمما شۇنى دېگۈم بار، بىـز ياشـاۋاتقان دەۋر ئهجـدادتلىرىمىز ياشـىغان جىسـمانى      

ــۈچ دەۋرى ئهمه ــىماتى   . سكـ ــش تهقسـ ــڭ ئىـ ــۇۋۋەت ۋە ئهر ئايالالرنىـ ــمانى قـ جىسـ
ــال    ــك ئهر ۋە ئايـ ــان ئۆلچهملىـ ــۇلى بولغـ ــڭ مهھسـ ــان دەۋىرنىـ ــق ئايرىلغـ   ئېنىـ

ھهققىــدىكى ئــۇدۇملىرىمىز دەۋرىمىــز رىياللىقىغــا مــاس كهلمهۋاتىــدۇ، شــۇڭا       
بــۇنى بىـر قــانچه ئېتـوت يېزىــپ تــۈزىگىلى   . قوغـدايمىز دېگهنــچه يىمىـرىلمهكته  

ــد ــخانىلىرىمىز،    . ۇبولمايـ ــچىتلىرىمىز، دەرسـ ــڭ مهسـ ــتىگه بىزنىـ ــڭ ئۇسـ ئۇنىـ
ــا    ــدا بولغاچق ــڭ قولى ــۇنبهرلرىمىز ئهرلهرنى ــۇش«م ــگهن گهپ چىقســىال   »بۇزۇل دې

ئۇالرنىــڭ كــۆزىگه قارشــى قۇتــۇپ ئايــالالر كېلىۋالىــدۇ، بــارچه گۇنــاھ ئايالالغــا         
ــك نۇقتىنهز    ــاللىقى ئهرلى ــڭ رىي ــۇر ئاياللىرىنى ــچه ئۇيغ ــدۇ، مهن ــڭ، دۆڭگىلى ەرنى

ــدۇ     ــپ كېتىۋاتى ــا ئايلىنى ــڭ قۇربانىغ ــر تهرەپلىمىلىكنى ــك بى ــۇ ئــۇزاق  . ئهرلى ب
داۋامالشســا ئايالالرنىــڭ باشــقا ماكــان ۋە زامانغــا ۋە شــۇ قۇتۇپقــا مهنســۇپ ياتالرغــا  

 .كېتىدۇ كۈچۈيۈپتهلپۈنىشى تېخىمۇ 

ــر   -2005مهن  ــىۋەتلىك بىـ ــپ مۇناسـ ــىنىپقا دەرس ئۆتۈۋېتىـ ــر سـ ــى بىـ يىلـ
ــاغالپ  »خىزمىتــى يــوق بىــر قىزغــا ئۆيلىنهمســىز؟ «ئوغــۇلالردىن  تېكىســتكه ب

يىگىــرمه نهچــچه يىگىتــتىن بىرســىمۇ مهن كــۈتكهن     . دەپ ســوراپ باققــانتىم 
. دېـگهن سـۆزنى دېيهلمىـدى    »مېنىڭ سۆيىدىغىنىم خىزمهت ئهمهس، ئىنسـان «
دەپ ئاغزىـدىن   »ئايـاللىرىمىز يالىڭاچلىنىـپ كهتتـى   «، »قىزالر بۇزۇلۇپ كهتتى«

نينىتىپ سۆزلهۋاتقان سـهللىلىك خاتىـپ، گالىسـتۇكلۇق ئوقۇتقـۇچى،     كۆپۈك قا
ــان      ــان، يالىڭاچالۋاتق ــۇالرنى بۇزۇۋاتق ــدۇ، ئ ــۈم كېلى ــا دېگ ــاش يازغۇچىالرغ پاينهكب

 سهۋەبلهر زادى نېمه؟
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ــادا    ــدا ياشىســۇن، دۇني ــى ئىقلىمى ــم بولســۇن، قايس ــى كى ــش،  مهيل يىغىلى

 بولۇپمـــۇ ئۇيغۇرغـــا. ھايـــاتىنى تهســـهۋۋۇر قىلمـــاق تهسسورۇنالرســـىز ئىنســـان 
ئوخشاش جامائهتچىلىـك ئېڭـى ئاالھىـدە كۈچلـۈك مىللهتـلهردە ئىنسـاننىڭ ئـۆز        

يىگانهياشىشـى تهسـهۋۋۇردىن تولىمـۇ    -سورۇن، مهشرەپلىرىدىن مۇستهسـنا يـالغۇز  
ــالى مهكـــتهپكه -2000. يىـــراق خىـــزمهتكه  يىللىـــرى ئىچكىرىـــدىكى مهلـــۇم ئـ

بۇسـۇئال  . دېگهنتـى  »ئـۇ يهردە يـالغۇز زېرىكمهمسـهن؟   «ىـر دوسـتۇم   ماڭغىنىمدا ب
ــۇ       ــام تولىم ــر ئويلىس ــدى، يهنه بى ــۆيۈملۈك تۇيۇل ــۇ س ــا تولىم ــر قارىماقق ــا بى  ماڭ

ئۇيغۇرنىـڭ نهزەرىـدە ئۇيغـۇر يـوق يهر نهچـچه مىليـون نوپۇسـلۇق شــهھهر        . قىزىـق 
ــوق، زېرىكىشــلىك «  بولــۇپ كهتســىمۇ ــادەم ي ــ. بــوالتتى »ئ ــدە خى زمهت ئىچكىرى

ســورۇنلىرىنىمۇ جىــق كــۆردۈم، لــېكىن توختىمــاي  بىــلهن يــۈرۈپ خهنســۇالرنىڭ
گهپ بىـلهن   بۇنـداق سـورۇنالردا   .گهپ قىلىپ ھاراق ئىچىـدىغان يېـرى ياقمىـدى   

ــتۇر ــته  . التتىۇنهپ پاسالشـ ــاراق پهقهت ۋاسـ ــورۇن، ھـ ــدەك. ئىـــدىسـ ــاراق  مهنـ ھـ
 ىغان ئــادەمگهلىقتىن ئىزدەيــدلنهپنــى ســورۇندىن ئهمهس ھــاال   ئىچمهيــدىغان،

ئۆزلـۈك  «ئهسـئهت سـۇاليماننىڭ    .ئىدىبۇنداق ئولتۇرۇشالر تولىمۇ زېرىكىشلىك 
ىنى ئوقــۇپ ياۋرۇپالىقالرنىــڭ ســوغۇق مىجهزىــگه     بكىتــا دېــگهن   »ۋەكىملىــك

ئامېرىكىغــا كېلىشـــتىن بــۇرۇنال كالالمــدا بىــر مـــۇزدەك      .ھهيــران قالغــانتىم  
ئامېرىكــــا . ئىــــدى ســــىزىلىپ بولغــــان نىــــڭ ئــــوبرازى ئاللىقاچــــانجهمىيهت

ھهققىـــدىكى باشـــقا يـــازمىالردىن ھىـــس قىلغىـــنىم كىشـــىلهرنىڭ زىيـــادە       
ىگه تـوال  ىسـى تهگمهيـدىغانلىقى، خهقنىـڭ ئـۆي    ئالدىراشلىقتىن يىغىلىشقا چول

دېگهنـدەك ئۇيغۇرغـا تولىمـۇ    … ىغانلىقبارمايدىغانلىقى ۋە خهقنىمۇ چاقىرمايـدى 
رۇن مهن پهقهت ئۇيغـــۇر ۋە بـــۇ .ئىــدى  »رىيـــاللىق«زېرىكىشــلىك تۇيۇلىـــدىغان  

بوالمـــدىكىن دەپ   باشـــقا مۇســـۇلمان مىللهتلىـــرىنىال شـــۇنداق ئادەمخۇمـــار     
نهدىكىنـــى ئامېرىكىغـــا كېلىـــپ بىرىنجـــى ھهپتىســـى ســـورۇنغا  . ئـــوياليتتىم

نـى ئۇيۇشـتۇرغۇچى مهن تۇرۇۋاتقـان شـهھهردىكى     »مهشـرەپ «. تهكلىپ قىلىندىم
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ــا   ــۇپ ئارامغـ ــائىله بولـ ــر ئـ ــۇچى  بىـ ــان ئوقۇتقـ ــكهنچىققـ ــرەپ«. الر ئىـ كه »مهشـ
ۋە ئـــۇ كىشـــىنىڭ شـــۇ يهرلىـــك      چاقىرىلغـــانالر خهلقئـــارالىق ئوقۇغـــۇچىالر  

. گىسـى ئهر ئايـال بىزنـى ئىشـىك ئالدىـدا قارشـىئالدى      ىئۆي ئ. دوستلىرى ئىكهن
سـاپا قويۇلغـان    ئىشىكتىن كىرگهندىكى مىهمانخانىغا بىر پىيـانىنو، بىـر قـانچه   

ىــڭ ھهر بۇلىڭىــدىكى قــول يهتكــۈدەك    بولــۇپ مېنــى ئهڭ قىزىقتــۇرغىنى ئۆين  
بــــوش يهرلهرگه . لىــــرى بولــــدى»ئىشــــكاپ كىتــــاپ«يهرلهرگه قويۇلغــــان التــــا 

ــدىغان      ــپ كهتمهيــ ــازا بىلىــ ــىلىغىنى مهن تــ ــا ئېســ ــى ۋە تامالرغــ تىزىلغىنــ
رەسســامالرنىڭ رەســىملىرى، بالىلىرىنىــڭ ئىجــادىيهتلىرى، ئاتــا ئانىســىنىڭ      

ىلهرنىڭ قولىــدا ياســىغان تۈرلــۈك ســۈرىتى بېســىلغان گېــزىتلهر، ئائىلىســىدىك
 .خاتىرە بويۇملىرى بولۇپ ماڭا بۇ مىهمانخانا بىر مۇزىيىدەك تهسىر بهردى

ــلهن      ــاھىپخان بى ــۇپ س ــتۇرۇلغان بول ــخانا ئورۇنالش ــگه ئاش ــا ئىچى مىهمانخان
ــتۇق     ــا يارمدەملهش ــز تاماقق ــاقلىدۇق، بهزىمى ــنى س ــاق پىشىش ــقاچ تام . پاراڭالش

رەت ۈىمىــز تامــاقالرنى تاماقخانىغــا تىــزدۇق، ۋە ئۆچــ تامــاق تهييــار بولغانــدا ھهمم
ــويىچه تامــاق ۋە ســاالتاالرنى چــوڭ كىچىــك تهخســىلهرگه ئېلىــپ بهزىلىرىمىــز    ب
. ئولتــۇرۇپ، بهزىلىرىمىــز مېڭىــپ يــۈرۈپ پاراڭالشــقاچ غىزالىنىشــنى باشــلىدۇق 

بىـرى مۇشـۇنداق سـاھىپخان تامـاق     . ئامېرىكىدا بۇنداق سورۇن ئىككى خىلكهن
ــۇر ــۈرۈپ    ۇدۇپۇشـ ــك كۆتـ ــاكى ئىچىملىـ ــك يـ ــا يىمهكلىـ ــانالر خالىسـ غان، مىهمـ

ــاق     ــاھىپخان تامــ ــدىغان، ســ ــاتالك دەپ ئاتىلىــ ــرى پــ ــدىغىنى، يهنه بىــ كېلىــ
ئهتمهيــدىغان مىهمــانالر تامــاقلىرىنى كۆتــۈرۈپ كېلىــپ باشــقىالر بىــلهن بىلــله 

ــكهن ــدىغىنى ئى ــۇرۇش ئهســلى   . يهي ــدىغان ئولت ــاتالك دېيىلى ــۇ پ ئاڭلىشــىمچه ب
ــدىيا ــادىتىكهنھىن ــام    . نالرنىڭ ئ ــا قارىس ــز يهپ بولغانالرغ ــۇرۇپ تې ــاقنى ئولت تام

ــاپتۇ  ــۇ يهپ بواللمـ ــاقتىن . جوڭگۇلـــۇقالركهن، يهرلىكـــلهر تېخـــى يېرىمىنىمـ تامـ
دېــگهن  »مهشــرەپ«بــۇ يهردە . كېـيىن تــاتلىق تــۈرۈم ۋە ماروژنــا يىـيىش ئــادەتكهن  

ــى كۆتۈ      ــوالدەك ئىچىملىكن ــاكى ك ــۋا ي ــتاكان پى ــر ئىس ــۇنداق بى ــپ ۈرمۇش ۋېلى
. سورۇندىكى خالىغـان كىشـى يـاكى كىشـىلهر بىـلهن پاراڭلىشـىدىغان ئىشـكهن       
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ئـۇالر ئـۆزلىرىچه كۈلـۈپ تېلىقىـپ     . تهمبـۇر يـوقكهن   -مۇزىكا، نه دۇتتـار  -نه ناخشا
لهرىـگه پهقهت ئهگىشـىپ كـۈلگهن بولۇۋالـدىم، لـېكىن       »لهتىـپه «قالغان قالغان 

ــقا قاھقاھل  ــلهرگه نېمىشــ ــادەتتىكى گهپــ ــۇنچه ئــ ــى شــ ــىپ كهتكهنلىكىنــ ىشــ
شــى پهرقلىــق ۈنۈبهلكىــم چاخچاقالرنىــڭ مهدەنىــيهت ئارقــا كۆر . نهلمىدىمۈچۈشــ

دۇنيـا سـىلهرنىڭ شـۇنداقال بىزنىـڭ،     «مهسـىلهن، بىزدىكـى   . بولغاچقا شۇنداقتۇر
دېـگهن لهتىپىنـى ئېنگىلىـزچىگه ئۆرىسـه      »چاپچال سىلهرنىڭ قومۇشى بىزنىڭ

  .ھىچكىم كۈلمىگهندەك بىر ئىش
ن مۇســۇلمان مىهمــانالر، گــۆش يىمهســلهر ئۈچــۈن ئاالھىــدە تامــاق  ســاھىپخا

ــازىرالپتۇ ــا تىزىلغــان ئۆچــ   . ھ ــلهن ئاشــۇ تاماقق ــۇچىالر بى رەتته ۈمۇســۇلمان ئوقۇغ
ــۇبىي ئاســىيا   . تونۇشــتۇم ــدونوزىيه ۋە باشــقا شــهرقى جهن ــد، مااليســىيه، ھىن تايالن

ــۇالردىن ئا   ــۇق خهنسـ ــۇلمانالرنى جهنۇپلـ ــگهن مۇسـ ــدىن كهلـ ــاق دۆلهتلىرىـ يرىمـ
مۇســـۇلمان ئوقۇغـــۇچىالر بىـــلهن پاراڭلىشـــىپال كهتـــتىم، كـــاۋاپ . تهســـرەككهن

ئهرەبىســتانلىق ئهرەب . دېــگهن بــۇ تامــاق مۇســۇلمانالرنىڭ ھهممىســىدە بــاركهن 
. ئوقۇغۇچىالردىن ئۇالرنىڭ مـانتىنى بىـزدىن قوبـۇل قىلغـانلىقىنى بىلىۋالـدىم     

ــىن   ــاغالزا دەپ خهنسۇچىســ ــان، يــ ــز الزىجــ ــرى بىــ ــهك قىزىــــق يېــ ى ئىشلهتســ
بىـز ئـۆزىمىزدىكىنى ئهرەبـلهرگه    . نى ئىشـلىتىدىكهن »ياغمۇچ«ئۇالرئۇيغۇرچىسى 

. ۋاپتــــۇقۈنۈقويــــۇپال ئۇيغۇرچىســـنى تاشــــالپ خهنسۇچىســـىنى ئۆگ   ئۈگۈتـــۈپ 
ھىندىستانلىق، بېنگاللىق، پاكىسـتانلىق، ئىرانلىـق ۋە ئهرەبـلهردە بىـزدىكىگه     

تامــاقلىرىمىز، . ر بــاركهنئوخشــاش پولــۇ، نــان، سامبۇســا دېگهنــدەك يىمهكــله     
ئــــادەتلىرىمىز، ناخشــــا ئۇسســــۇلىمىز ۋە چىرايىمىــــز ئىرانلىقالرغــــا بهكــــرەك 

ئۇيغــــۇرالر ھهققىــــدە ئهڭ تهپســــىلى بىلىــــدىغانالر تــــۈركىي  . ئوخشــــايدىكهن
ــاپۇنالركهن  ــن قالســا ي ــۇق   . مىللهتلهردى ــۆزىنى جوڭگۇل ــڭ ئ ــا تهيۋەنلىكلهرنى ماڭ

ــرلهرگه   ــىمىغان پىكىـ ــلىكى ۋە ئوخشـ ــق  دېمهسـ ــايىللىقى يېڭىلىـ ــرەك مـ بهكـ
جىياڭســۇلۇق بىــر ئوقۇغــۇچى ئۆزىنىــڭ كۇچــادا يــاپۇنلۇق بولۇۋېلىــپ  . تۇيۇلــدى

مهن . يهرلىكلهرنىــڭ ئىــززىتىگه ئېرىشىشــكه مهجبــۇر بولغانلىقىــدىن ئاغرىنــدى
يــــاپۇنلۇق ســــاياھهتچىلهرنىڭ تهكلىماكانــــدا ئهخــــلهت تهرگهن تهســـــىرلىك     

ــل   ــۇ قايى ــۆزلهپ بېرىپم ــدىم كهچۈرمىشــلىرىنى س ــى . قىاللمى ــۇندىن كېينك  ش
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ئـامېرىكىلىقالر   :لهردە باشتىن ئاياق بىـر ئىـش دىققىتىمنـى تـارتتى    »مهشرەپ«
ــاراڭ ســالىدىكهن    ــۆرە تۇرۇۋېلىــپ ئىچــكهچ پ ــۇقالر ئاساســهن  . ئاساســهن ئ جوڭگۇل

بۇنىڭـــدىن ئۇيغـــۇر تىلىـــدىكى . شـــىدىكهنۈئولتۇرۇۋېلىـــپ يهپ ئىچـــكهچ سۆزل
ىڭ ئورنىغـا نـېمه ئۈچـۈن ئـۆزگهرگهنلىكىنى     دېگهن سۆزنىڭ مهشرەپن »ئولتۇرش«

ــدۇم ــۆزدىكى . ئاڭقارغانـــدەك بولـ ــا سـ ــماڭـ ــورۇنلىرىنىڭ   كهئۆزگۈرۈشـ ــۇر سـ ئۇيغـ
ئهجهبـا خهنسـۇالرنىڭ يهپ   . يـانى مۇجهسسهملهشـكهندەك بىلىنـدى   رجه ئۆزگۈرۈش

ــان   ــۇن قىلغ ــنى مهزم ــۇرۇش«ئىچىش ــڭ   »ئولت ــپ، ئۆزىمزىنى ــزگه كىرى ــرى بى لى
لىققا تويۇنغــان مهشــرەپلىرىمىز يهپ ئىچىــدىغان  شــاتلىق، شاشــلىق، شــهرەنداز 

ــۇرۇش« ــوۋىلىرىمىزدىن قالغــان مهشــرەپتىن   »ئولت ــدۇ؟ ب ــا ئايلىنىــپ قالغانمى ق
ــۇ     ــدى، بىزدىكــى ب ــزىملىكىگه پۈتۈل ــڭ تى ــامىمىز ب د ت نى ــۇق، ن شــهرەپ قۇچت

  ئولتۇرۇشالردىن كېيىنكىلهر نېمه ئۇتار؟
ــىچه مهكتىپ   ــىمىزنىڭ دەپ بېرش ــۇر قېرىندىش ــر ئۇيغ ــۈزۈلگهن  بى ــدە ئۆتك ى

پائالىيىتىدە ئۇيغـۇر مهشـرەپلىرىنىڭ شـاراپىتىدىن     »مهدەنىيهتلهردىن مهلۇمات«
ــاپتۇ     ــۇپ ق ــۇ بول ــازراق پۇللۇقم ــاپتۇ، ئ ــپ ق ــام چىقىرى ــى ن ــر  . خېل ــالىيهتته بى پائ

ــا،    ــۇ، سامسـ شـــىرەگه ئۇيغۇرالرنىـــڭ كهشـــتىلىك داســـتىخېنىنى ســـېلىپ، پولـ
ــ     پ كهينىــدە باشــقا شــىتاتالردىن   قۇيمــاق، گوشــنان قاتــالىق تامــاقالرنى تىزى

ــۇر ۋە داپنــى چېلىــپ ئۇيغــۇرچه      ــار، تهمب ــلهن دۇت ــگهن ئۇيغــۇرالر بى ــاردەمگه كهل ي
خهلـــق ناخشـــىلىرىدىن ئـــارىيه ئوقۇلغانـــدا ئولۇشـــۇۋالغان . كىيىنىـــپ تۇرۇپتـــۇ

ــدە يوپۇر   ــىغا كهلگهنـ ــۇللۇق ناخشـ ــوۋەت ئۇسـ ــارەتچىلهر نـ ــۇپالۇزىيـ ــۇلۇپ   لـ قوشـ
مىنۇتقا قالمـاي ئهتـكهن تـامىقى تۈگهپتـۇ، تاماققـا      ئون بهش . ئۇسسۇلغا چۈشۈپتۇ

. تاپقـان كهشــتىلىك يـاپقۇچ، كهشــتىلىك داسـتىخان، دۇتــار سـېتىلىپ كېتىپتــۇ    
ىقالر ساتمايمهن دېگهنگه قويمـاي تهمبـۇر ۋە داپنـى چـۆرگىلهپ     ليهرلىك ئامېرىكى
پائـالىيىتى   »مهدەنىـيهتلهردىن مهلۇمـات  «بـۇ ئۇنۋېرىسـتىتنىڭ   . كېتهلمهي قاپتۇ

ېلــى داڭلىــق بولغاچقــا ئــۆز مهدەنىيىتىنــى تونۇشــتۇرۇش ئۈچــۈن بىــر قىســىم  خ
دۆلهتلهرنىـــــڭ ئامېرىكىـــــدا تۇرۇشـــــلۇق ئهلچىخـــــانلىرى ئوقۇغـــــۇچىلىرىنى  
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ــانىكهن  ــۇنچه ھهشــهم  . تهشــكىللهپ ئاالھىــدە كــۈچ چىقارغ ئۇيغــۇر ئوقۇغــۇچىالر ئ
ــ   ــان بولس ــهر بواللمىغ ــلهرگه مۇيهسس ــالىيهتته ئ  ىدەرەم ــق پائ ــۇ قېتىملى هڭ مۇ ش

ــاپتۇ    ــورۇن ئ ــۋىزورالردىن ئ ــزىتلهر ۋە تېل ــك گې ــۇپ يهرلى ــدارلىق بول -2008. خېرى
ــىز      ــپ تۇيۇقسـ ــۆگهنگىلى كېلىـ ــۇچه ئـ ــا خهنسـ ــلى چوڭچىڭغـ ــى مهن ئهسـ يىلـ

كه ئـۆزگهرگهن ئـامېرىكىلىقتىن ئىگىلىشـىمچه، شـۇ شـهھهردە      ئۈگۈنۈشئۇيغۇرچه 
هدەنىيىــتىگه ئوقۇغــۇچىالر ئورۇنالشــتۇرغان بىــر ئۇيغــۇر مهشــرىپى ئــۇنى ئۇيغــۇر م

  ئـــويالپ قالـــدىم، بىزنىـــڭ ئوقۇغـــۇچى بـــالىالر    . مهھلىيـــا قىلىۋالغـــانىكهن 
ــۇدا ۋە     ــرەپلهر جوڭگــ ــتۈرۈلگهن مهشــ ــهھنىلهردىن ئۆزلهشــ ــتۇرغان، ســ ئورۇنالشــ
ئامېرىكىدا شۇنچه تهسىر قالـدۇرۇپتۇ، ئهگهر ئاتـا بـوۋىلىرىمىزدىن مىـراس قالغـان      

ىـڭ ئىقتىسـادى ۋە ئىجتىمـائى    ھهقىقى مهشـرەپنى داۋام قىاللىغـان بولسـاق بۇن   
  زنى يورۇق قىلماسمىدى؟ىمۈمى يانچۇقىمىزنى توم، يۈزۈئۈن

ــىيالمايدۇ     ــىز ياشـ ــۇر مهشرەپسـ ــنا ئۇيغـ ــلىققا تهشـ ــۈككه، قېرىنداشـ . ئۆملـ
لىرىمىز دەل شـۇ بوغۇنـدىن بوغۇنغـا داۋام قىلىـپ     »ئولتۇرۇش«ھازىرقى چايالر ۋە 

ھــازىر مهشــرەپلىرىمىز . دۇرشــهكلى  كېلىۋاتقـان مهشــرەپلىرىمىزنىڭ ئــۆزگهرگهن 
چـۈنكى ئىكرانالشـقان   . ئىكرانالشتى، بۇ مۇزىيلىشىشـنىڭ باشلىنىشـى خـاالس   

بۇنـداق  . مهشرەپته ئۇيغـۇر پهقهت تاماشـابىنال بوالاليـدۇ، ئىشـتىراكچى بواللمايـدۇ     
ــى     ــڭ قايسـ ــاالس، ئۇنىـ ــرىپى خـ ــقۇرغۇچىالرنىڭ مهشـ ــى باشـ ــرەپ ئىكراننـ مهشـ

ئهســــلى ئۇيغۇرنىــــڭ . لكىــــدە ئهمهسشــــهكىلدە بولۇشــــى تاماشــــابىننىڭ ئى
ســهنئهتنىڭ سهيلىچىســى، ئىشتىراكچىســى ۋە  رتۇرمۇشــىدىكى مهشــرەپته ئۇيغــۇ

ياراتقۇچىســىز قالغــان ســهنئهت، ئىشتىراكچىســىز قالغــان  . ئىــدىياراتقۇچىســى 
غــانلىقى تــارىختىن بىــزگه ســىر    بولۇدۇمهدەنىيهتنىــڭ بــارار يېرىنىــڭ مــۇزىي    

مىزدىكى رىيــاللىق ۋە  ۈئورىغــان دۇنيــا، كــۆز   مهشــرەپال ئهمهس، بىزنــى  . ئهمهس
پۈتكــۈل تهئهللۇقــاتلىرىمىز ئــۆزگهرمهكته، ئېچىنىشــلىق يېــرى بىزنىــڭ بۇالرغــا   

  .پهقهت سهيلىچى بولۇپ قالغىنىمىزدۇر
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بــاالم . ھېيىــت كهلــدى، ھهر قېــتىم ھېيىــت كهلســه ئايــالىم ھاياجانلىنىــدۇ

 قونچــاقمۇ ىلغــاچقىمۇ يــا ئهتراپىــدا ھېيىــت كهيپىيــاتى بولمىغــاچق كىچىــك بو
مهن نـــېمه ئۈچـــۈن خوشـــال بواللمـــاس بولـــۇپ . بولـــۇدۇكـــۆرۈش بىـــلهن بهنـــت 

ــىمهن   ــا ئۈنســـىز ئهگىشـ ــالغىنىم ئېســـىمگه كېلىـــپ قالمىســـىال ئايالىمغـ . قـ
ــدۇ    ــارام تاپىـ ــىمۇ ئـ ــازراق بولسـ ــۈم ئـ ــهم كۆڭلـ ــۇپ بهرسـ ــوش بولۇشـ ــا خـ . ئۇنىڭغـ

ــدىكىلهر ھې ــان     ئۆي ــىپ بواللمىغ ــا مۇناس ــاقاليدۇ، ھېيىتق ــون س ــق تېلىف يىتلى
ر بواللمــاي ۈكهيپىيـاتىم بىـلهن ئۇالرنىـڭ سېغىنىشــلىق ئىزگـۈ سـاالملىرىغا جـ      

ماڭــا ئهســلىمهمدىكى ھېيتــتىن قــالغىنى دادام بىــلهن ئوقۇغــان  . قىيــنىلىمهن
ھېيىت نامىزى ۋە جامائهتنىڭ سۈرلۈك ۋە مۇڭلـۇق تهكبىرىـدىن ھىـس قىلغـان     

دۇ، ۇدا بـولغىلى ئهسـىرلهر بولغانـدەك تۇيۇلـ    ۇماڭا بـۇ تۇيغـ  . ھنىڭ ئۇلۇغلۇقىئالال
جىيهنلىرىمنىڭ بۇ كـۆرۈنمهس قـۇدرەتنى ھىـس قىلىشـقا     . ھهر ھېيىتتا شۇنداق

ــدۇ     ــۇ ئېزى ــۈرەكنى تېخىم ــۈۋاتقىنى ي ــاي ئۆس ــادىر بواللم ــوياليمهن،  . ق ــۇنداق ئ ش
لۇغلــۇقنى ھىــس مهنغــۇ ھىــچ بولمىغانــدا غېرىــپ قهلبىمــدە كــۆرۈنمهس بىــر ئۇ 

قىالاليــدىكهنمهن، جىيهنلىرىمچــۇ، ئۇالرنىــڭ قهلبىــدە ھېيتتــتىن شــۇنداق بىــر  
غايىــپ پاســىبانلىقنى، مېهرىبــانلىقىنى، مۇقهددەســلىكنى ھىــس قىاللمــاي      

ــانچۇق، يىــگهن گــۆش بىــلهن     چــوڭ بولســا، پهقهت يىغقــان ھېيتلىــق بىــلهن ي
ىـــڭ جهنـــۇپ   قورســـاق تومپايســـا كۆڭـــۈل ئـــالىمى بـــوش قالماســـمۇ؟ ئۇالرن      

ســهھرالىرىنى قاپلىغــان يــالتىراق خــالتىلىق ئهخــلهت يىمهكلىكلهرنــى يهپ      
بولغىنىۋاتقــان جىســمى، چوڭالرنىــڭ تهشــۋىش، ۋەھىــمه، مىســكىن تۇرىقىــدىن   
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 نۇسقا ئېلىـپ ئهگـرىلىككه يـۈزلهنگهن سـهبى كـۆڭلى نـېمه بىـلهن قهد كۆتـۈرەر؟        
ۈرۈمچىـدىكى مهلـۇم   ئايالىمنىـڭ بىـر جىـيهن قىـزى ئ    . ئۈچ يىل بۇرۇنغـۇ دەيـمهن  

تهنتهنىلىـك جاكارالنغـان بـۇ خهۋەر    . ئوتتۇرىنىڭ قـوش تىـل سـىنىپىغا تالالنـدى    
چـۈنكى بىـر ھهمـراھ بولغـۇچىالر، ئورۇنالشـتۇرغۇچىالر      . بىزنى خېلى تهمتىرەتتى

مهركىزىـي شـهھهردىكى قـوش تىـل سـىنىپىغا      . ئۆمىكى كېلىش ئالدىدا تـۇراتتى 
يۇرتتـــا مهرتىۋىـــدىن، غهلىبىـــدىن،  قوبـــۇل قىلىنـــدى دېگهنلىـــك بىزنىـــڭ ئـــۇ

كىممۇ ھاياجانالنمىسـۇن، قـوش تىـل، دېـگهن قـوش      . ئىناۋەتتىن دېرەك بېرەتتى
بولۇپمۇ قوش تىلنىڭ ئوردىسـى، قـوش تىلچىالرنىـڭ سـاماۋىي پـايتهختى      ! تىلدە

  !بولغان ئۈرۈمچىدىكى قوش تىل تۇرسا
ــق   ــز ئهقىللى ــدىقى ــىپ   . ئى ــلهن چىقىش ــز بى ــۆتمهي بى ــۇزۇن ئ ــپ ئ ال كېلى

دەســلهپته مېنــى ئىنگىلىــزچه بىلىــدۇ، دەپ ئــانچه مــۇنچه ئىنگىلىــزچه  . كهتتــى
كېــيىن نــېمه ئۈچــۈنكى مهنــدىن ئىنگىلىــزچه  . تاپشــۇرۇقلىرىنى ســوراپ يــۈردى

سـهۋەبىدىن ۋاسـتىلىق خهۋەر تـاپتىم، خهنسـۇچهم ئۆلچهمسـىز      . سورىماسال بولدى
. ىـــپ قـــاپتۇبولغاچقــا ئىنگىلىزچهمنىڭمـــۇ ئۆلچهمســـىزلىگىنى تهخمىـــن قىل 

ئۇنىڭ ئۈسـتىگه مېنىـڭ تهلهپپـۇزۇم جـاڭ مـۇئهللىمنىڭكىگه ئوخشىماسـمىش،       
ــق     ــهن دەپ زاڭلىـ ــهھرالىقتهك دەيدىكهنسـ ــى سـ ــلىرى ئىنگىلىزچىنـ ساۋاقداشـ

لىرىغــا دىقــقهت كىتاپشــۇندىن كېــيىن بــۇ قىزنىــڭ ئوقۇيــدىغان  . قىلغــانمىش
ــى قىز   ــڭ يېرىمىنـ ــىغا چېچىنىـ ــدىغىنى مۇقاۋىسـ ــم ئوقۇيـ ــدىم، دائىـ ــل قىلـ ىـ

ســـاھىپجامال  «، »ســـۇمباتلىق يىگىـــت  “«يېرىمىنـــى يېشـــىل بويىۋالغـــان    
  .ئىدىالر كىتاپالرنىڭ رەسىمى چۈشۈرۈلگهن »قىز

ــاخىلرى  ــالىم جىــيهن قىزىنــى تېلىفــون قىلىــپ   ئىــدىدېكابىرنىــڭ ئ ، ئاي
ــاقىردى ــۆيگه چــ ــهۋەبى . ئــ ــمىش، ســ ــى «بارالماســ ــك كېچىســ ــى»ئهمنىلىــ  نــ

كهلســۇن، بىــز «ال جۇدۇنــۇم ئۆرلىــدى، ئــاڭالپ. ياتاقداشــلىرى بىــلهن قــۇتاليمىش
ــى     ــېمه ئالغىســى بولســا ئېلىــپ بېرەيل ــى شــۇ كېچىســىنى، ن  »قىلىــپ بېرەيل

ئايالىمنىـڭ ئېيتىشـىچه بىزنىـڭ مهھهلـله تهرەپـته      . دېدىم ئۆزەمنى بېسـىۋېلىپ 
ــۇدا      ــىدە م ــك كېچىس ــوقمىش، ئهمىنلى ــات ي ــتىۋالىق كهيپىي ــان بولۇدۇروژدىس غ

. لىيهتلهرمۇ يــوقمىش شــۇڭا كهلمهســمىشكىــيىم كــېچهك تېپىلماســمىش، پائــا
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بىـر قـانچه كـۈننى ئۆتكۈزىۋېتىـپ تېلىفـون      . شۇنداق قىلىپ قىزچاق كهلمىـدى 
ــدىم ــېمه ئۈچــۈن ئۆتكۈز »ئهمىنلىــك كېچىســى «. قىل ــڭ ن ــانلىقىنىمۇ ۇدۈلۈنى غ

ئۇنىــــــڭ خىرىســــــتىيان دىنىغــــــا مهنســــــۇپ پائــــــالىيهت . بىلمهيــــــدىكهن
كىزى شـهھهرنىڭ شـۇ بۆلىكىـدە مـودا     پهقهت بۇ مهر. ئىكهنلىكىدىنمۇ بىخهۋەركهن

بولغـانلىقى ئۈچــۈنال ھهمــمه مــاگىزىن، كوچــا كــويالر شــۇنداق بــايرام كهيپىيــاتى  
ساۋاقداشــلىرى بىــلهن . ســى كهپتــۇۈئۆتكۈزگ »دەھشــهت«بىــلهن بېــزەلگهچكىال 

. »پهيــزى بوپتــۇ  « ياتــاقنى يېــرىم ســۆرۈن بېــزەپ ئۆتكــۈزگهن كــېچه شــۇنداق      
غــــۇر تۇرســــا، نهدىــــن بىلگهنــــدۇ، قانــــداق ياتاقداشــــلىرىنىڭ ھهممىســــى ئۇي
ئـۇ قىـز مېنىـڭ شـۇنچه يىـل ئىنگىلىـزالر       . ئۆتكۈزەلىگهندۇ دەپ ھهيـران قالـدىم  

ــران     ــاالقه قىلىــپ ئهمىنلىــك كېچىســى ئۆتكــۈزۈپ باقمىغىنىمغــا ھهي بىــلهن ئ
  .قالدى

ــدى     ــان ھېيىــت كهل ــۆتمهي قۇرب ــۇزاق ئ . ئىككىنچــى مهۋســۈم باشــلىنىپ ئ
انلىقىم ئېنىــق بولســىمۇ قۇربــانلىق قىلىــپ،    ئۆزەمنىــڭ خــوش بواللمايــدىغ  

ئۈرۈمچىـــدىكى ئـــۇرۇق توغقـــان ۋە يۇرتداشـــالرنىڭ بـــالىلىرىنى چاقىرىـــپ بىـــر 
ــى بولــــــــدۇم  ــال . ھېيىــــــــت قىلىــــــــپ بهرمهكچــــــ شــــــــۇالرنىڭ خۇشــــــ

ھېيىت بولغـادەك كهيپىياتقـا كېلىـپ قالسـام ئهجهب ئهمهس       چۇۋۇرالشلىرىدىن
. جىـيهن قىزىغـا تېلىفـون قىلـدۇق    ئالـدى بىـلهن ئايالىمنىـڭ      .دەپمۇ ئويلـۇدۇم 

سـىلهر ئـۇ تهرەپـته ھېيىـت دېـگهن بىـلهن بىزنىـڭ بـۇ يهردە         «توۋا، كهلمهسـمىش  
ئۇنـداق مـودا يـوق، ھهمــمه ئـادەم ئـۆز ئىشـى بىــلهن، شـۇڭا بـايراملىق كىيىممــۇ         

ان ھېيىـت  ئااللمىدىم، خهقنىڭ ئالـدىغا سـهھرالىقتهك بـارامتىم، سـىلهردە قۇربـ     
  دەپتىمىش »!تازا مودا بولغاندۇ ھه

بۈگۈن مهنمۇ تورالرغا قـاراپ ھېيىـت كهپتـۇ دەپ ئويلـۇدۇم، ھېلىقـى جىـيهن       
ھهممىڭالرنـى سـېغىندىم، مېنىـڭ      .قىزىمنىـڭ سـۇئالى خىيالىمـدىن كهچتـى    

دەپ  »ســىلهردە قۇربــان ھېيىــت مــودا بولــدىمۇ    «چاخچــاق قىلىــپ بولســىمۇ   
ارلىقنىڭ ئىككـى  چۈنكى بىـزدە ھهق يولىـدىكى پىـداك   . سوراشقا تىلىم بارمىدى
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 .دىىدۇنيالىق مودا ئىكهنلىكى ئهقلىمگه ئايدىڭ ئ
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مـۇھهممهدئىمىن ئۇيغـۇردا ھوسـۇللۇق تهتقىقـاتچى ۋە نوپۇزلـۇق      . مهرھۇم ئـا 
ــهخس ــڭ تۈ. شــ ــا   ئۇنىــ ــۇر تهتقىقاتىغــ ــىدىن ئۇيغــ ــلهر نوقتىســ ــۈك ئىلىمــ رلــ

مهرھۇمنىــڭ ئىــش . دىققهتــكه ســازاۋەردۇر بېغىشــالنغان ھوســۇللۇق ئهســهرلىرى 
. ئىزلىــرى ۋاپاتىــدىن كېــيىن تېلــۋىزور ۋە مهتبئــاتالردا كــۆپ تهشــۋىق قىلىنــدى 

نهتىجىـــدە ئـــالىم ھاياتىـــدا نائىـــل . ئهســـهرلىرى توختاۋســـىز نهشـــىر قىلىنـــدى
مهن بــــۇ يازمىــــدا مهرھۇمنىــــڭ ئۇيغۇرنىــــڭ . پۇزغــــا ئېرشــــىتىبولمىغــــان نو

ئـــــۈچ خىــــل مىلـــــلهت ۋە  «نـــــى بېكىــــتكهن،  »مىللهتلىــــك دەرىجىســــى  «
مـــاۋزۇلۇق ماقالىســـىغا باھـــا بېرىـــپ   »مىللىيهتتىكـــى ئـــۈچ خىـــل قىمـــمهت 

بـــۇنى يېزىشـــىمدىكى ســـهۋەپ، بـــۇ ماقـــاله ئۇيغۇرالرنىـــڭ دۇنيـــا       . ئـــۆتىمهن
بېكىتىــپ چىققــان، تــوردا ئهڭ كــۆپ     مىللهتلىــرى قاتارىــدىكى دەرىجىســىنى  

ــان     ــل قىلىنغ ــدا نهقى ــاله نۇتۇقلىرى ــهۇرلىرىنىڭ ماق ــۇر مهش ــان ۋە ئۇيغ  ( ئوقۇلغ
ــىلهن ــىدىق. ئه: مهسـ ــىغا   )سـ ــنىڭ ئاساسـ ــا بېرىشـ ــۆزىگه باھـ ــڭ ئـ ، ئۇيغۇرالرنىـ

 .ئايلىنىپ قالغانلىقدىندۇر
ئاچىــدىغان  ›پــال‹مىلهتلهرنىــڭ كهلگۈســى ھهققىــدە «ئــاپتۇر ماقالىســىنى 

ئهپسۇســلىنارلىقى . دەپ باشــاليدۇ »ئۇنۋېرىســال رىقــابهت ئىقتىدارىــدۇر –ان مىــز
ــدە ئۇن ــداق    ۋماقالىـــ ــى، قانـــ ــدارىنىڭ نېمىلىكـــ ــابهت ئىقتىـــ ــال رىقـــ ېرىســـ

 »پـــــال«شـــــهكىللىنىدىغانلىقى، نېمىشـــــقا مىللهتلهرنىـــــڭ كهلگۈســـــىگه 
بىــر مىللهتنىڭمــۇ  «پهقهت . ئاچااليــدىغانلىقى ھهققىــدە ھىــچ نــېمه دېمهيــدۇ    

مىلـلهت ئهھـۋالى، مهنىـۋىي،    -جهمىـيهت -تارىخى ئهمهس، ھازىرقى ئـائىله ئۆتمۈش 
ــۈپهت     ــاتىي ســ ــڭ ھايــ ــالىتى ئۇنىــ ــدار ھــ ــى، ئىقتىــ ــادىي قۇرۇلمىســ ئىقتىســ

ــۈچلىرىنى  ــادىيهت كـ ــدارى ۋە ئىجـ ــابهت ئىقتىـ ــدارىنى، رىقـ ــى، –ئىقتىـ قىسقىسـ
دېــــگهن بايانلىرىــــدىن، بىــــر  »…ئۇنىـــڭ ئۇنىۋېرســــال رىقــــابهت ئىقتىـــدارى  

-ئهھـــۋالى، مهنىـــۋىي جهمىـــيهت-قـــابهت ئىقتىـــدارىنىڭ ئـــائىلهمىللهتنىـــڭ رى
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ــدارى ۋە     ــابهت ئىقت ــدارى، رىق ــاتى ســۈپهت ئىقتى ئىقتىســادى قۇرۇلمىســىنىڭ ھاي
ــۇمكىن   ــش مـ ــدىغانلىقىنى پهرەز قىلىـ ــكىل تاپىـ ــدىن تهشـ ــادىيهت كۈچىـ . ئىجـ

ــدە رۇشــهن      ــدارى ھهققى ــابهت ئىقتى ــزگه ئۇنۋېرىســال رىق ــانالر بى ــۇ باي ــالبۇكى ب ھ
ــدۇچۈشــهنچه  ــا ئ . بېرەلمهي ــۇ يهردە تىلغ ــۈنكى ب ــان ېچ ــالىتى،  «لىنغ ــدار ھ ئىقتى

دېــگهن ئۇقۇمالرنىــڭ زادى نېمىنــى     »ســۈپهت ئىقتىــدارى، ئىجــادىيهت كــۈچى    
ۋاتقانلىقى ۋە ئۇالرنىــڭ مىللهتنىــڭ ئۇنۋېرىســال رىقــابهت ئىقتىــدارىنى  ۈتۈكۆرســ

ــى ئهمه   ــۈن باشقىسـ ــدىغانلىقى، نـــېمه ئۈچـ ــداق رول ئوينايـ س بهلگىلهشـــته قانـ
مهنـچه ماقالهنىـڭ كىـرىش    . ئاشۇالرال شۇنداق رول ئوينايدىغانلىقى يورۇتۇلمىغـان 

ئۇنۋېرىســال رىقــابهت ئىقتىــدارى دېــگهن  . 1. قىســمى مۇنــداق يېزىلســا بــوالتتى 
نــېمه؟ ئــۇ مىللهتلهرنىــڭ كهلگۈســىنى پهرەز قىلىشــتا قانــداق رول ئوينايــدۇ؟       

ىـــجه چىقىشـــى مـــۇمكىن؟ ئۇيغـــۇرالرنى بـــۇ ئۆلچهمـــدە باھالىغانـــدا قانـــداق نهت
دۇنيــادىكى قايســى مىللهتــلهر بــۇ خىــل ئــۆلچهم بــويىچه باھاالنغــان، نهتىجىســى   
قانداق بولغان، ئۇيغـۇرنى بـۇ ئۆلچهمـدە باھاالشـنىڭ ئهھمىيىتـى نـېمه؟ دېـمهك،        
ئـــاپتۇر ماقالىنىـــڭ بېشـــىدا مهســـىلىنى ئوتتۇرىغـــا قويـــۇش، ئوچـــۇقالش، پهرەز  

 .قىلىش باسقۇچلىرىنى تاماملىمىغان
ــتۇرىدۇ     ــداق داۋامالشـ ــدە مۇنـ ــى بۆلىكىـ ــىنىڭ ئىككىنچـ ــاپتۇر ماقالىسـ . ئـ

ــڭ مهلهكه  « ــى ئۇالرنىــ ــا مىللهتلىرىنــ ــازىرقى دۇنيــ ــابهت  -ھــ ــالهت ۋە رىقــ كامــ
ئېتنولوگىيىلىــك  ‹: ئــۇالر . ئىقتىــدارىغا قــاراپ ئــۈچ خىلغــا بۆلــۈش مــۇمكىن      

ــۇ  .»تىــن ئىبــارەت›سىياســىي مىلــلهت‹ۋە  ›ئىجتىمــائىي مىلــلهت‹، ›مىلــلهت ب
. كىــــرىش بۆلىكىــــدىكى مۇجىمهللىكنىــــڭ داۋامىــــدۇر ،هكتىكى چاتــــاقبــــۆل

ــاپتۇر  ــاق، ئــ ــلهن كۆنكىرىتالشتۇرســ ــۇتۇش بىــ ــارازىنى ۋە ئوخشــ ــڭ   تــ تارازىنىــ
 .چىكىتلىرىنى بىزگه كۆرسهتمهي تۇرۇپ يۈكنى تارتىشقا باشاليدۇ

ــويىچه     ــدارى بـ ــابهت ئىقتىـ ــال رىقـ ــى ئۇنۋېرىسـ ــڭ مىللهتلهرنـ مهن ئاپتۇرنىـ
ســىنىڭ نهدىــن كهلگهنلىكىنــى بىلىــش ئۈچــۈن ئىزدەنــدىم،      ئــايرىش نهزەرىيه

نــاۋادا ئاپتۇرنىــڭ يازغــانلىرى    . نهتىجىــدە بۇنــداق بىــر نهزەرىيهنــى تاپالمىــدىم    
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، لــېكىن ماقالىــدە ئىــدىئۆزىنىــڭ تهلىمــاتى بولســا بــۇنى ئىسپاتلىشــى كېــرەل  
ــانى يــوق ئىــكهن  ــارقىلىق ئــاپتۇر تىلغــا ئالغــان  . ئىســپاتالش جهري ئىــزدىنىش ئ

 ،دېـــگهن ئوقـــۇم بىـــلهن) دۆلهت تهۋەلىكـــى( مالردىن سىياســـىي مىلـــلهتئۇقـــۇ
ــلهت  ــك مىلـ ــى ( ئېتنىـ ــيهت تهۋەلىكـ ــارلىقىنى   ) مهدەنىـ ــڭ بـ ــگهن ئۇقۇمنىـ دېـ

ــدىم ــۇرنى جوڭخۇئــا      . بايقى ــاۋاتقان ئۇيغ ــدا ياش ــۇ توپرىقى ــهك، جوڭگ ــۇنى يهشس ب
ــى دېســهك   ــگهن،   ( مىللىت ــپ كهل ــۇنداق دېيىلى ــۇ ش ــۇچىدا ئهمهلىيهتتىم خهنس

هقهت تهرجىمــانالر بــۇ ســۆزنى كۆپلــۈك مهنىســىدە جوڭخۇئــا مىللهتلىــرى  بــۇرۇن پ
ــا   ــمه قىلغــان، ئهمم ــۆزگهردى  -2009دەپ تهرجى ــمه ئ ــۇ تهرجى ــيىن ب ــدىن كې . يىل

بۇرۇن ئۇيغـۇرالر جوڭخۇئـا مىللهتلىرىنىـڭ بىـر ئهزاسـى دەپ تهرجىـمه قىلىنغـان        
ــا مىللىتىنىــڭ بىــر ئهزاســى دەپ تهرجىــمه قىلىنم   . اقتــابولســا كېــيىن جوڭخۇئ

ئالـدىنقى تهرجىمىــدە ئۇيغــۇرالر جوڭخۇئــا مىللهتلىرىنىـڭ بىــرى، دېــمهك يهنىــال   
ئـــايرىم مىلـــلهت، كېيىنكـــى تهرجىمىـــدە مىللهتنىـــڭ بىـــرى يهنـــى جوڭخۇئـــا  

ئهسـلى خهنسـۇچه   . مىللىتى، خهنسۇچه ئهسلى مهنه كېيىنكىسـىنى كۆرسـىتىدۇ  
ــا مىللىتــى ئېڭىنــى تۇرغــۇزۇش «مهنىنــى تهرجىمــانالر  ــۇش «، »جوڭخۇئ تــۆت تون

، بــۇ يهردە )قاتــارلىقالردىن كېــيىن ئاڭقارغــان بولۇشــى مــۇمكىن     »تهربىيىســى
يهنـى ئهجـدادى،   . دۇۈتۈدېيىلىۋاتقان مىللهت ئۇقۇمى سىياسـىي مىللهتنـى كۆرسـ   

شــىدىن قهتئــى نهزەر قايســى دۆلهتــته ياشــىغان  ۇتىلــى، مهدەنىيىتــى قانــداق بول
ــكه تهۋە بولــ   ــكه تهۋە بولســا شــۇ دۆلهت بېكىــتكهن مىللهت ۇش، سىياســىي مىللهت

ــۇر  ــۇش دېگهنلىكتـ ــڭ     .بولـ ــدىغىنى پۇقرانىـ ــته تهكىتلىنىـ ــىي مىللهتـ سىياسـ
ــى   ــى ئهمهس دۆلهت تهۋەلىك ــيهت تهۋەلىك ــك  .(Seton Watson) مهدەنى ئېتنى

مىلــلهت ئۇقۇمىغــا كهلســهك بۇنىڭــدا تهكىتلىنــدىغىنى كىشــىنىڭ مهدەنىــيهت 
اكتىر، مىللىــي ئــاڭ ئورتــاقلىقى تىــل، تــارىخ، ئهجــداد، مىللىــي خــار( تهۋەلىكــى 

دېـــمهك بـــۇ ئـــۆلچهم بـــويىچه . ، دۆلهت تهۋەلىكـــى ئهمهس)ئاساساســـىدىكى گهۋدە
. قارىغانــدا ئــۆزىمىزنى ئۇيغــۇر دېگىنىمىــزدە ئېتنىــك مىلــلهت بولغــان بــولىمىز 

ئۇيغـۇرالر  . جوڭخۇئا مىللىتـى دېگىنىمىـزدە سىياسـي مىلـلهت بولغـان بـولىمىز      
ــدە سى ــدە ئېتنىـــك  ھاكىمىيهتنىـــڭ نهزىرىـ ــلهت، ئۆزىنىـــڭ نهزىرىـ ــىي مىلـ ياسـ

ــلهت ــدە ھهم   . مىلـ ــڭ نهزىرىـ ــڭ ھهم ھۆكۈمهتنىـ ــۇالر ئۆزىنىـ ــۇدىكى خهنسـ جوڭگـ
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ــلهت   ــك مىل ــلهت ھهم ئىتنى ــىي مىل ــلهت   . سىياس ــىي مىل ــۈن سىياس ــۇالر ئۈچ ئ
ئهممـا مااليسـىيادىكى ۋە باشـقا ئهللهردىكـى     . بىلهن ئېتنىك مىلـلهت بىـر ئۇقـۇم   

ــ  خهنســــۇالرنىڭ  لهت ۋە سىياســــىي مىلــــلهت ھهققىــــدىكى   ئېتنىــــك مىلــ
ــۇرالرنىڭكىگه يېقىنلىشـــىدۇ ــۇ زىيـــالىلىرى خېلـــى . چۈشهنچىســـى ئۇيغـ خهنسـ

ــۇ دۆلهتنىــڭ شــىنجاڭ سىياســىتىدە      ــزدەنگهن بولســىمۇ ب ــته ئى ــۇ ھهق ــۇرۇنالر ب ب
ــدۈرۈلمىگهن  ــدىگهۋدىلهن ــداق    -2009. ئى ــڭ بۇن ــيىن مىللهتلهرنى ــدىن كې يىل

 »چـاال تهرجىمـان ئـادەم ئۆلتـۈرۈر    «مهن . (ىدىئايرىلىشى گهۋدەلهندۈرۈلۈشكه باشـل 
 ).دېگهن تېمامدا مۇشۇنىڭغا يانداش مهسىلىلهرنى دەپ ئۆتتۈم

ــن تاپقــانلىقىنى   »ئىجتىمــائى مىلــلهت«ئاپتۇرنىــڭ  دېــگهن ئۇقــۇمنى نهدى
ــدىم ــوق . بىلمىـ ــل يـ ــۇ نهقىـ ــدە بىرمـ ــاپتۇر . ماقالىـ ــچه ئـ ــك «مهنـ ئتنولوگىيلىـ

دەپ  »تهبىئـــى مىلـــلهت«الغانـــدەك دېگهننـــى ماقالىســـىدە تىلغـــا ئ »مىلـــلهت
چۈشهنگهن بولغاچقا مهزكۇر سـۆزنىڭ زىـت سـۆزى بولغـان ئىجتىمـائىي مىلـلهت       

ــۇمكىن    ــى مــ ــان بولۇشــ ــاپ چىققــ ــۇمنى ياســ ــگهن ئۇقــ ــا . دېــ ــۇمكى، ئــ . مهلــ
ئــادەم بــارلىق ئىجتىمــائى «مــاركىس . مــۇھهممهدئىمىن ماركىســىزىمچى زىيــالى

ئهگهر ئــاپتۇر ئۇيغــۇرالرنى تهبىئىــي . دەپ قارايــدۇ »مۇناســىۋەتلهرنىڭ يىغىندىســى
ــلهت  ــلهت (مىلـ ــك مىلـ ــۇن  ) ئىتنولوگىيهلىـ ــىزىمغا ئۇيغـ ــا ماركىسـ دەپ قارىسـ
چـــۈنكى ئىنســـان ئىجتىمـــائىي مۇناســـىۋەتلهرنىڭ يىغىندىســـى     . كهلمهيـــدۇ

بولغــانىكهن، ئىنســانالر تــوپى بولغــان ئۇيغۇرالرمــۇ تهبىئىــي مىلــلهت ئهمهس       
 .بولۇدۇئىجتىمائىي مىللهت بولغان 

اپتۇر ئىجتىمــائىي مىلــلهت بىــلهن تهبىئىــي مىللهتنــى سېلىشــتۇرۇپ      ئــ
ئىجتىمـائىي مىللهتنـى ئېتنولوگيىلىـك مىللهتـتىن ئۈسـتۈن      «مۇنداق دەيـدۇ،  

ــۆز   ــڭ ئ ــه ئۇنى ــان نهرس ــى    -قىلغ ــۈك ئىچك ــى، كۈچل ــۈم ئېڭ ــان تۈرك ــۆزىگه بولغ ئ
ئۇيۇشۇش كـۈچى، ئـاڭلىق ئهنئهنىـۋىي مهدەنىـيهت ئىزچىللىقـى ۋە بـۇ ئۈچىـدىن        

ئاپتۇرنىـڭ   .»جهسسهم بولغـان ئۇنىۋېرسـال رىقـابهت ئۈسـتۈنلۈكىدىن ئىبـارەت     مۇ
بـــۇ يهردىكـــى ئۇنۋېرىســـال رىقـــابهت ئۇقـــۇمى ھهققىـــدىكى قارىشـــى باشـــتىكى  
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ئاپتۇرنىـــڭ ئۇيغـــۇرنى ئىجتىمـــائىي مىلـــلهت ئهمهس . قارىشـــىدىن پهرقلىنىـــدۇ
تۈركــۈم ئېڭــى، ئۇيۇشــۇش كــۈچى ئــاجىز، مهدەنىــيهت      «دېيىشــتىكى ئاساســى  

بـــۇ . ، لـــېكىن ھىـــچ قايســـىغا پاكىـــت كۆرســـهتمىگهن»ىزچىللىقــى ئاڭســـىز ئ
يهردىكى تۈركۈم ئېڭـى دېـگهن گهپنـى مىللىـي ئـاڭ دەپ چۈشهنسـهك ئاپتۇرنىـڭ        
ــل تهلهپ      ــنىگه دەلى ــاجىز دېگى ــى ئ ــي ئېڭىن ــۈن ئۇيغۇرالرنىــڭ مىللى ــېمه ئۈچ ن

ــۇرمىز ــقا مهجبـ ــىچه   . قىلىشـ ــگهن، ئهكسـ ــۇنداق دېـ ــىز شـ ــچ دەلىلسـ ــاپتۇر ھىـ ئـ
ــۈك  ئۇيغۇ ــى كۈچل ــي ئېڭ ــڭ مىللى ــارقىلىق   . رالرنى ــتۇرۇش ئ ــۇنى سېلىش مهن ب

بىــزدەكال ئــاپتونومىيه ھوقۇقىغــا ئىــگه موڭغــۇلالردا خهنســۇچه      . دەلىللهيــمهن
نىســـــتىك ھـــــاكىمىيهت قۇرۇلغانـــــدىن كېـــــيىن  مۇئىســـــىم قويـــــۇش كوم

ــاۋىن دۆلهت رەئىســى  . قا باشــلىغانۇشــشۇئومۇمل موڭغــۇلالردىن جوڭگۇنىــڭ مۇئ
ــان ۋۇله ــبولغ ــان  نف ــىم قويغ ــۇچه ئىس ــالى   . ۇ خهنس ــۇم ئ ــدىكى مهل مهن ئىچكىرى

ــا دەر ــته موڭغۇلالرغــ ــىنىپ   سمهكتهپــ ــر ســ ــان بىــ ــۇلچه ئوقۇغــ بهرگهن، موڭغــ
ئهممـــا . ئىـــدىئوقۇغۇچىنىـــڭ ئىســـمى خهنســـۇچه  8-7ئوقۇغۇچىســـى ئىچىـــدە 

. ئۇيغــۇردىن مهركهزدە ئهمهل تۇتقــانالردىن خهنســۇچه ئىســمى بــار بىرســىمۇ يــوق 
ــۇپ  ــىنى قويـ ــى    باشقىسـ ــهك، مهدەنىيهتتىكـ ــا كهلسـ ــيهت ئىزچىللىقىغـ مهدەنىـ

ھىــچ قايســى مىلــلهت . ئىزچىللىــق ئهســلىدىال كــۆپىنچه ئاڭســىز داۋاملىشــىدۇ
ئهزالىـــرى بىـــر يهرگه كېلىـــپ ئـــۇنى ئىزچىلالشـــتۇرايلى، بـــۇنى تاشـــاليلى دەپ 

مهسـىلهن، ھىچقايسـى ئۇيغـۇر سـوقا، جـۇۋازدىن ئـاڭلىق ۋاز       . مهسلهھهتلهشمهيدۇ
ــدى ــق    ز. كهچمىـ ــاھهلهردە ئىزچىللىـ ــى بهزى سـ ــه مهدەنىيهتتىكـ ــان ئۆزگهرسـ امـ

 .توختايدۇ
ئاپتۇرنىڭ سىياسـىي مىلـلهت ھهققىـدىكى قاراشـلىرىمۇ دەلىلسـىز گهپـلهر       
ــۇ         ــدۇ، ب ــوغرا كېلى ــقا ت ــاله يېزىش ــايرىم ماق ــۈن ئ ــيه ئۈچ ــىلى رەددى ــۇپ تهپس بول

قىزىقــــارلىق يېــــرى ئــــاپتۇر يهھــــۇدىالرنى . يازمىمىزنىــــڭ مهقســــىدى ئهمهس
يهھــۇدىالر ئهمهلىيهتـته ئاپتۇرنىـڭ ئىتنولوگىيهلىــك   . ىياسـىي مىلـلهت دېـگهن   س

چـــۈنكى دۇنيانىـــڭ ھهرقايســـى . مىلـــلهت ھهققىـــدىكى شـــهرتىگىمۇ توشـــمايدۇ
تـۈركىيهدە تـۈركچه   . دۇۇنـ ۇبۇرجهكلىرىدىكى يهھۇدىالر شۇ دۆلهتنىڭ تىلىنـى قولل 

ھهتتـا  . يهھـۇدى بـار  سۆزلهيدىغان يهھۇدى، ئۆزبهكىسـتاندا ئـۆزبېكچه سـۆزلهيدىغان    
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ــاق       ــۇدى، ئ ــك يهھ ــارا تهنلى ــىمايدۇ، ق ــرگه ئوخش ــر بى ــۇ بى ــڭ ئىرقىم يهھۇدىالرنى
ئهمهلىيهتــته يهھــۇدىالرنى بىــر مىلــلهت قىلىــپ تۇرۇۋاتقــان   …تهنلىــك يهھــۇدى

مهلـۇم مهنىـدە   . ئامىل ئۇالرنىڭ دىنـى ۋە شـۇ دىنىغـا باغالنغـان مۇراسـىملىرىدۇر     
ئىككـى مىـڭ يىـل ئىلگىـرى     . ىسادى گورۇھتۇريهھۇدىالر بىر دىنى گورۇپپا، ئىقت

چـۈنكى  . تىلىنـى ئـۇالر دۆلهت قۇرغانـدىن كېـيىن تىرىلـدۈردى      ئىبرانىيوقالغان 
ــدىردىمۇ        ــهنمىگهن تهق ــلهن چۈش ــان بى ــل قولالنغ ــات تى ــتا ي ــمه ئىش ــۇالر ھهم ئ

 .تىلىدا ئوقۇشنى ئىزچىل داۋام قىلغانىكهن ئىبرانىتهۋراتنى 
ياخشـى نىيهتـته يېزىلغـان لـېكىن ئىلمىـي       خۇالسهم شۇكى، مهزكۇر ماقـاله 

ماقالىـدە ئوتتۇرىغـا قويۇلغـان مىللهتنـى ئـۈچكه ئـايرىش       . يېزىلمىغان ماقالىدۇر
ئۇســۇلىدا تهييــار ئىلمىــي ئۇقــۇمالر ئاســتىن ئۈســتۈن قىلىــۋېتىلگهن، يــوق         
. ئۇقۇمالر ياسالغان، دەلىللىرى يېتهرسـىز، ھۆكـۈملهر ئىسپاتسـىز بولـۇپ قالغـان     

هتهرلىك يېرى بىلىـپ بىلـمهي مۇسـتهملىكىچىلكنىڭ قاپقىنىغـا     ماقالىنىڭ خ
ئـۈچكه ئايرىـپ ئۇيغـۇرنى ئهڭ تـۆۋەن       ئاپتۇرنىـڭ مىللهتنـى  . دەسسىگهنلىكىدۇر

. دەرىجىـــــــــگه قويۇشــــــــــى مۇســـــــــتهملىكىچىلهرنىڭ مهنتىقىســــــــــىدۇر  
كنىڭ تهلىماتىچه مىللهتلهر بىـر بىرىـدىن ئىلغـار قـاالقلىقى     لىمۇستهملىكىچى

ــله  ــويىچه دەرىجى ــدۇب ــۇچى مى . رگه بۆلۈنى ــتهملىكه قىلغ ــمۇس ــۇرى ل لهت ئهڭ يۇق
ــڭ     ــىنى ئۇالرنىـ ــتهملىكه قىاللىشـ ــڭ مۇسـ ــۇپ ئۇالرنىـ ــۇپ بولـ ــگه مهنسـ دەرىجىـ

مۇسـتهملىكه قىلىنغـۇچى مىلـلهت قـاالق دەرىجىـگه      . ئىلغارلىقى بهلگىلىـگهن 
. ك تهقـدىرىگه رازى بولشـى كېـرەك   لىمهنسۇپ بولغانلىقى ئۈچـۈن مۇسـتهملىكى  

ىلهر بــۇ خىــل تهربىيهنــى ئاخبــارات، مائارىــپ قاتــارلىق ۋاســتىلهر   مۇســتهملىكىچ
سـىڭدۈرۈپ ئۇالرنىـڭ كاللىسـىدا بـۇ خىـل       ه قىلىنغۇچىالرغـا بىلهن مۇستهملىك

ــاڭنى شــهكىللهندۈرىدۇ    ــۇل قىلىــدىغان ئ ــجه پهرقىنــى تهبىئىلىــك دەپ قوب . دەرى
رنـى  ھازىرقى دۇنيـا مۇسـتهملىكىچىككه قارشـى بولغـانلىقى سـهۋەبىدىن دۆلهتله     

بىرىنجى دۇنيا ئهللىرى، ئىككىنجى دۇنيـا ئهللىـرى ۋە ئـۈچىنچى دۇنيـا ئهللىـرى      
ھـازىر دۇنيـادا ئىنسـاننى ۋە    . دەپ دەرىجىگه ئايرىشمۇ ئاللىقاچان ئهمهلدىن قالـدى 
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ئىنســــانالرنى ھهرقانــــداق ســــهۋەپتىن دەرىجىــــگه تۇرغــــۇزۇش ئىرقچىلىقتــــۇر، 
 .مۇستهنلىكىچىكتۇر، مهدەنىيهتسىزلىكتۇر

ــالىم، مىهنهتچــان تهتقىقــاتچى   ئابدۇ شــۇكۈر مــۇھهممهدئىمىن ھوســۇللۇق ئ
لېكىن ئۇنىڭ ھهمـمه قاراشـلىرىنى ئويالشـمايال قوبـۇل قىلىـش، ئۇنىـڭ ئۇيغـۇر        
ــلىكى     ــۇغرا ئهمهسـ ــنىڭ تـ ــايال ئهگىشىشـ ــۈملىرىگه ئويالنمـ ــدىكى ھۆكـ ھهققىـ

 .يۇقۇرىدىكى بايانلىرىمىزدىن مهلۇمدۇر
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ــرىش ــلهك  : كىـ ــى ۋە مهسـ ــا چىقىشـ ــىلىنىڭ ئوتتۇرىغـ ــدولوگىيه(مهسـ ) ئىـ
 قىزغىنلىقى

لىرىنــى ســازايى قىلىــش ئهۋج ئالغــان زامــانالردا     » نۇقســان«مىللهتنىــڭ 
يــازغۇچى مهمــتىمىن ھوشــۇر بــۇ قىزغىنلىقنــى ئــۆيگه ئــوغرى كىرســه ئــوغرىنى  

ــاي ھهممهيلهننىــــڭ   تۇشــــتىن دەپ تۇشــــمۇ ـ       » !ئــــوغرى كهلــــدى «تۇتمــ
يىلـالردا ئهۋج ئېلىـپ ھـازىرغىچه    -90مهنـچه  . ۋارقىراشلىرىغا ئوخشـاتقان ئىـكهن  

داۋام قىلىۋاتقــــان ئىللهتچىلىــــك ئهدەبىياتىــــدا مهســــىلىنىڭ بايقالغــــانلىقى 
ــك ــېمه    . قىممهتلى ــيىن ن ــدىن كې ــىلىلهر بايقالغان ــلهر مهس ــازىرقى ئىزدىنىش ھ

ــدۇ     ــپ مېڭىۋاتى ــا باغلىنى ــگهن تۇتقۇغ ــرەك دې ــش كې ــك . قىلى مهن ئىللهتچىلى
ــل      ــق تهھلىـ ــلهن ئهتراپلىـ ــان بىـ ــا قويۇلغـ ــىلىلهر ئوتتۇرىغـ ــدا مهسـ ئهدەبىياتىـ

قىزغىنلىقىغــا يــول ) ئىـدولوگىيه (قىلىنمىغـاچ، بۈگــۈنكى قـارىغۇالرچه مهســلهك  
ــارايمهن  ــاچتى دەپ قـ ــل   . ئـ ــت تهھلىـ ــىله كونكرىـ ــولغىنىم، مهسـ ــى بـ دېمهكچـ

ــت بو    ــارىلىرىمۇ كونكىرى ــش چ ــا ھهل قىلى ــان بولس ــوالتتى قىلىنغ ــان ب دە،  -لغ
ــز دەپ     ــلهكنى تهدبىقاليمىــ ــر مهســ ــىلىگه بىــ ــمه مهســ ــىلىرىمىز ھهمــ كىشــ

مهنــچه ھــازىر بىلگىــنلهر قىالاليــدىغان ئىــش . تارتىشــمىغا چۈشــمىگهن بــوالتتى
. مهسـىلىلهرنى تهھلىــل قىلىـش ۋە ئهنــدىزىلهرنى تونۇشـتۇرۇش بولۇشــى كېــرەك   

س مهســـلىنى ھهل ۋاھــالهنكى ھـــازىر ماڭـــا مهســىلىنى تهھلىـــل قىلىـــش ئهمه  
قىلىـــدۇ دەپ قارالغـــان مهســـلهكلهرنى، بـــۇ مهســـلهكلهنى يـــاقىلىغۇچىالرنى      
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تهھلىـل قىلىـش ۋە مهسـلهكلهرنىڭ كهلگۈســى رولـى مۇنـازىرە قىلىنىۋاتقانــدەك      
تۆۋەندىكى ھىكـايهتلهر مهسـلهك مۇنازىرىسـى ۋە ئهۋلىيـالىق، مهسـلهك      . تۇيۇلىدۇ

ــلهك قىزغىنل   ــۇر، مهس ــى تهپهكك ــى ۋە ئهقل ــۈك  سۆيگۈس ــى كهمتۈكل ــى ۋە روھ ىق
 .قاتارلىقالرنى چۈشهندۈرۈشته مىسال بوالاليدۇ

  ئۈمىد غهنىنىڭ ھىكايىسى .1
ئۈمىد بىر پاراڭ ئارىلىقىدا دېدىمۇ يـا شـۇنداق بىـر ھېكـايه ئـېالن قىلـدىمۇ       

يادىمــدا قېلىشــىچه ھېكــايه شــهپكه ســېتىۋالماقچى     . ئېنىــق ئېســىمدە يــوق  
اتىدىغانلىقىنى ۋە قانـداق شـهپكه ئالسـا    بولغان بىرسىنىڭ شهپكىنى قـايهردە سـ  

. غانلىقى ھهققىدە دوستلىرىدىن مهسـلهھهت سورىشـى بىـلهن باشـلىنىدۇ    بولۇدۇ
ئالدى بىـلهن ئېغىـز ئاچقـان بىـرى شـهپكه زادى ئۇيغۇرنىڭمـۇ ئهمهسـمۇ؟ شـهپكه         
دېگهن سۆز ئۇيغۇرچىمۇ ئهمهسمۇ؟ ئۇيغۇرالر قاچانـدىن باشـالپ شـهپكه كېيىشـكه     

. تېمىدا سۆز باشالپ مۇنـداق تهلىمـاتلىرىنى ئوتتۇرىغـا قويىـدۇ     باشلىغان دېگهن
رانسـوزچه، شـۇڭا شـهپكه ئۇيغۇرنىـڭ     فشهپكه دېگهن سۆز ئۇيغۇرچه ئهمهس، بهلكى 

شــهپكىنىڭ ئۇيغۇرغــا كېلىشــى ئىككــى تهرەپــتىن بىــرى روسســىيهدىن  . ئهمهس
هدىن قېچىپ كهلگهن رۇسالر ئارقىلىق غۇلجىـدىن تارقالغـان، يهنه بىـرى تـۈركىي    

مۇسـتاپا  . قهشقهرگه كهلگهن زىيالىالرنىڭ ۋاستىسـى بىـلهن قهشـقهرگه تارقالغـان    
كامال ئىستانبول قاتارلىق مهركىزى شـهھهردىكىلهرگه قالپـاق كېيىشـنى باشـقا     
ــكه       ــهپكه كېيىش ــۇرالر ش ــۇڭا ئۇيغ ــان ش ــنى بۇيرىغ ــهپكه كېيىش ــلهرگه ش يهردىكى

ــگهن مۇســۇلمان ن  . باشــلىغان ــز دې ــر دوســتى، بى اســاراالرنى دوراپ شــهپكه  يهنه بى
ــداق   ــۇدۇكهيســهك قان ــگهن، شــۇڭا شــهپكه   . بول ــۇ شــهپكه كهيمى پهيغهمبىرىمىزم

ــۋا بېرىـــدۇ  ــه ئهمهس دەپ پهتىـ ــر . دېـــگهن مۇســـۇلمان كېيىـــدىغان نهرسـ يهنه بىـ
دوســتى، قويــۇڭالر مۇشــۇ شــهپكه دېــگهن نهرســىنى، مهدەنىــيهت ئىنقىالبىــدا تــۆت 

ــڭ چ  ــۇتىمىز دەپ ئۇيغۇرالرنىـ ــونىنى يوقـ ــا  كـ ــڭ ئورنىغـ ــق دوپپىلىرىنىـ ىرايلىـ
ماشــرەڭ ئهســكهر شهپكىســى يــاكى خهنزۇالرنىــڭ قــارا كــۆك ئىشــچى شهپكىســى  

نېمىشقا شـۇنچه جىـق دوپپـا، تۇمـاق، تهلپهكلىرىمىـز تۇرسـا       . ئومۇمالشتۇرۇلغان
ھهي مۇشـــۇ ئۇيغـــۇرالرنىزە مهدەنىـــيهت ئىنقىالبـــى ! يهنه شـــهپكه كهيگىـــدەكمىز

ــۈگىگهنگه  ــدىن ئاشــتى، ي  30ت ــدۈرۈپ قويغــان شــهپكىنىڭ   يىل هنه شــۇ خهق كهي
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نىــڭ شــهپكه  » مهن«بــۇ مۇنــازىرە بهك قىززىــپ كېتىــپ    …خىيالىــدا يــۈرگهن 
» مهن«بېشـى بهك توڭـۇپ كهتـكهن    . ھهققىدە سورۇغان سۇئالى ئۇنتۇلۇپ كېتىدۇ

ئامالســىز مۇنازىرىنىــڭ ئاياقلىشىشــىنى ســاقلىمايال كېتىــپ قېلىشــقا مهجبــۇر  
 .بولۇدۇ

  بويىدىكى ۋە بېيجىڭدىكى ھېكايهنىل دەرياسى .  2
بىر ئۇيغۇر ئالى مهكـتهپ ئوقۇتقۇچىسـى مىسـىرغا ئىلمىـي زىيـارەت ئۈچـۈن       

دىـن ئـارتۇق ئۇيغـۇر     200شۇ چاغـدا مىسـىردىكى مهلـۇم ئۇنۋېرىسـتىتتا     . بېرىپتۇ
مهزكــۇر كىشــى سىردىشــىش جهريانىــدا كــۆپىنچه . ئوقۇغــۇچى ئوقۇۋاتقــان ئىــكهن

تىلـدىن يېزىقچىلىـق سـاۋادى يـوقلىقىنى بىلىـپ       ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرنىـڭ ئانـا  
ــۇ ــارار    . ئېچىنىپت ــېچىش ق ــق ســىنىپى ئ ــر يېزىقچىلى ــارقىلىق بى مهســلهھهت ئ
بىـر كـۈنى   . دەرس باشلىنىپ بىر مهزگىلدىن كېيىن بالىالر ئـازالپتۇ . قىلىنىپتۇ

ــانچىال ئوقۇغــۇچى كهپتــۇ  مــۇئهللىم ســىزنى «ســهۋەبى ســورالغاندا . پهقهت بىــر ق
ايدىكهن، بۇنـداق كىشـىدىن دەرس ئـېلىش جـايىز ئهمهس دەپ بـالىالر      ناماز ئوقۇم
  .دېگهن جاۋاپ چىقىپتۇ» كهلمىدى

ــىتۇدېنتالر      ــۇر سـ ــدىغان ئۇيغـ ــته ئوقۇيـ ــالى مهكتهپـ ــر ئـ ــدىكى بىـ بېيجىڭـ
. ئىنگىلىــزچه ئــۆگهنمهكچى بولۇشــۇپ بىــر غهربلىــك ئوقۇتقــۇچىنى تېپىپتــۇ      

ۆتمهي بــۇ ئوقۇتقۇچىنىــڭ ئــۇزاق ئــ. ئوقۇتۇقــۇچى تولىمــۇ ئوبــدان ئــۆگهتكهنمىش 
شـــۇنىڭ . خىرىســـتىيان دىـــن تارقىتىـــدىغانلىقى ھهققىـــدە خهۋەر ئـــاڭلىنىپتۇ 

  .نى توختۇتۇپتۇئۈگۈنۈشئوقۇغۇچىالر ئىنگىلىزچه 
  كىم مۇسۇلمان؟.  3

مهن تــوردا ئــۇنى بــۇنى يېزىشــقا باشــلىغاندىن كېــيىن بهزىلهرنىــڭ دىنســىز 
مهسـجىدتىمۇ كىشـىلهرنىڭ    مهن ئۈرۈمچىـدىكى بىـر  . دېيىشلىرىگه دۇچ كهلدىم

ــىكىنى    ــىز دېيىش ــى دىنس ــر بىرىن ــىمۇ     نىبى ــۋىم كهلس ــاچ غهزى ــان بولغ ئاڭلىغ
بىــر ئۇيغــۇر كهنتىــدىكى مهســجىدته كىمنىــڭ ئىمــام بولۇشــى . ســهۋرى قىلــدىم

ــۇ  ــما بولۇپت ــدە تارتىش ــرى   . ھهققى ــكهن بى ــۆزى يهت ــدىغانلىقىغا ك ــام بواللماي ئىم
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ر يولــدىن ئهمهس، ســالىه مۇســۇلمان بىــز بىــلهن بىــ«جامــائهتكه رىقابهتچىســىنى 
دائىرىلهرگىمــۇ بــۇ ھهقــته . دەپ گهپ تــارقىتىپتۇ» مهزھهپــتىن…ئهمهس، چــۈنكى

ــۇ    ــپ قويۇپت ــجىدنى تاقىتى ــۇنۇپ مهس ــالت س ــۇنبىرى  «. دوك ــالم م ــۇر ئىس » ئۇيغ
دېيىلگهن مـۇنبهرگه تېمـا يوللىسـام دەسـلهپ ئۆچۈرۈشـتى، كېـيىن قارىسـام تـور         

ئايـالىمنى ئاپامغـا   «ئـۇ مـۇنبهردە   . اپ قويۇپتـۇ ئىسمىمنى كىرەلمهس قىلىپ تاقـ 
خهنـزۇ  «، »جىننىـڭ ئايـالى، بالىسـى بـارمۇ؟    «، »ئوخشاپ قاپسهن دېسهم بوالمـدۇ؟ 

ــدۇ؟  ــى ئالســام بوالم ــېمىالر ۋە مۇشــۇنىڭغا ئوخشــاش  » قىزن ــگهن ت ــۇھىم«دې  »م
 ،مېنــى تهئهجۈپلهنــدۈرگىنى. تېمىالرنــى يوللىغــان تورداشــالر قارشــى ئېلىنىپتــۇ

رقلىــق پىكىردىكىلهرنــى چهكلىــۋەتكهن باشــلىق بىــلهن ئىمــاملىق      تــوردا په
ــىپ مهســــچىدنى تــــاقىتىۋەتكهن    ــلىق«تالىشــ نىــــڭ قىلىقىــــدىكى  » باشــ

بهزىــلهر مېنــى خىرىســتىيانغا چاپـان ياپقــان ناســارا چوماقچىســىغا  . ئوخشاشـلىق 
قىزىق يېرى مهن ئىشلىگهن ھېلىقـى ئـالى مهكتهپنىـڭ دېـڭ     . چىقارغان بولدى
خىرىســتىيان دىنــى «جىســىمۇ مېنــى فاكۇلتىتنىــڭ يىغىنىــدا  پامىلىلىــك شۇ

ــارقىتىپتىكهن» ئورگىنىنىــڭ يارىــدىمى بىــلهن ئامېرىكىغــا كهتتــى  . دەپ گهپ ت
ــىنىڭ        ــى كىش ــۇپ ئىكك ــكه مهنس ــى مىللهت ــدۇرغىنى ئىكك ــران قال ــى ھهي مېن

  .ئوخشاش شهكىلدە باھالىشى
 يۇقارقى ھىكايىلهرنېمىنى چۈشهندۈرىدۇ؟. 1
  زغىنلىقى ئهمهس ئهۋلىيالىق داۋاسىمهسلهك قى. 1. 1

بېشى توڭۇپ شـهپكه ئېلىشـنى ئويالشـقان كىشـىنى مهسـىلىنى بايقىغـان       
دوستلىرىنىڭ قىلىشـقا تىگىشـلىك ئىشـى شـهپكىنىڭ قهيهردە     . كىشى دېسهك

ــا    ــهپكه ئالس ــداق ش ــېتىلىدىغانلىقى، قان ــپ   بولۇدۇس ــدە تهكلى ــانلىقى ھهققى غ
يهنــى كونكىرىــت مهســىلىدىن   ئهكســىچه گهپ شــهپكىدىن  . بولۇشــى كېــرەك 

ــېمه     ــارىخى، ئۇيغــۇر مۇســۇلمانلىرىنىڭ ن ــۆك ت ھالقىــپ ئۇيغــۇر مىللىتىنىــڭ ب
ــڭ       ــى ھهرىكهتلهرنى ــۇرۇنقى سىياس ــل ب ــون يى ــچه ئ ــلىكى، نهچ ــپ كهيمهس كىيى

ئۈمىــد غېنىنىــڭ يــازغىنى . پ كهتــكهنۇلــۇقاتارلىقالرغــا بۇر…ئۇيغۇرغــا تهســىرى
ــم ئ    ــۇنى تۇرمۇشــتا دائى ــېكىن ب ــايه ل ــر ھېك ــۇر بى ــۇپ ت ــر مهســىله  . مىزۇۇچرۇت بى

ئوتتۇرىغــا قويۇلــۇپ مهســىله زادى نــېمه، نــېمه ســهۋەپتىن كېلىــپ چىققــان،        
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ــدەكلهر      ــز دېگهنـ ــداق ھهل قىلىمىـ ــچه، قانـ ــن نهگىـ ــىرى نهدىـ ــى، تهسـ دائىرىسـ
بىرســى ئاتــا ـ بــوۋىمىز   . ئويلۇشــۇلماي تــۇرۇپ مهســلهكلهر ئوتتۇرىغــا تاشــلىنىدۇ

هنه بىـرى دىنىمىـز قانـداق ھۆكـۈم قىلىـدۇ      قانداق قىلغان دېگهندىن باشلىسـا ي 
دېگهنگه كىرىشـىدۇ، بىـرى قوشـنىالر قانـداق قىلغـان بولغىيـدى دەپ بـولغىچه        

نهتىجىــدە . يهنه بىــرى ھۆكــۈمهت يــول قويــارمۇ دېــگهن ساراســىمىگه چۈشــىدۇ      
مهسىلىنىڭ نېمىلىكى بىر چهتته قېلىپ مهسـلهكچىلهر ئـۆز مهسـلهكلىرىنىڭ    

بۇنــداق شــاۋقۇن ســۈرەنلهر نهتىجىســىدە كــۆرگىلى . ۇدېپىنــى داراڭلىتىــپ چالىــد
بـۇ  . غان مهسىلىنى كـۆرۈنمهس مهسـلهكلهر ئىچىـگه غهرق قىلىشـىۋېتىدۇ    بولۇدۇ

ــلىكىنىڭ       ــلهكچى مهس ــى مهس ــازاۋەركى ھىچقايس ــكه س ــه دىققهت ــۇ نهرس يهردە ش
ــلىكى      ــنى، مهس ــارقىلىق ئىسپاتالش ــش ئ ــىلىنى ھهل قىلى ــوغرىلىقىنى مهس ت

بـۇ يهردە شـۇنداق   . ، ئـۈن ـ تىنسـىز ئىشلهشـنى خالىمايـدۇ     ئۈچۈن يهككه ـ يىگـانه  
بــۇ مهسـلهك ســهۋدالىرىنىڭ دېمهكچــى بــولغىنى  . بىـر خۇپســهنلىك يوشــۇرۇنغان 

. ، ھهركهت باشــقىالردىن بولســۇن دېگهنــدىن ئىبــارەت   بولــۇدۇبــۇيرۇق مهنــدىن  
تېگى تهكتىدىن ئالغاندا ئۇالر يـا ئـۆزى تـوغرا دەپ قارىغـان مهسـلهك ئۈچـۈن يهڭ       

ئۇالرنىــڭ . رمهيــدۇ، يــا ئــۆزى خاتــا دەپ قارىغانغــا قارشــى مهيــدانغا ســهكرىمهيدۇ تۈ
ــولنى مېڭىـــپ كۆرســـ  ــوغرا يـ ــىدى تـ ــۋىرلهشۈتۈمهقسـ . ش ئهمهس داڭـــالپ تهسـ

ئهتراپىغــا بىــر تۈركــۈم قــۇالق    ۋاتقىنىۇئۇالرنىــڭ مهنىــۋىي جهھهتــتىن قوغلۇشــ 
ھايـاتىنى   موللىلىرىنى يىغىپ پىر ئهۋلىيالىق قىلىـش ئـارقىلىق قىممهتسـىز   

بــۇ يهردە  . قىممهتــكه ئىــگه قىلىــش    الر ئــارقىلىق»راس خــوش، خــوش، ھهق «
مهسلهكچى ئىنسـاننىڭ قىلىـۋاتقىنى ئـۆزىنى خهلـق مايىـل بىـر ئىـدولوگىيهگه        

. ئوقۇغان بىلگهنلىرىنـى نامايـان قىلىـپ ئهۋلىيـا بولـۇۋېلىش     . باغالپ يۈز تېپىش
ــالىملىق،   ــۇ يهردىكــى داۋا مهســلهك داۋاســى ئهمهس ئ ــالىق  ب پىشــىۋالىق، ئهۋلىي

 .داۋاسىدۇر
ــۇردىكى خــــاملىق    .  2.1 ــى تهپهككــ ــى ۋە ئهقلــ ــلهك قىزغىنلىقــ  مهســ

بىرســىدە . غــان ئىشــالر بهكمــۇ قىزىقــارلىق نئىككىنچــى ھېكايىــدە تىلغــا ئېلى
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دەپ بىلىــم » نامــاز ئوقۇمايــدىكهن«ئۇيغــۇر تــالىپالر بىــر ئۇيغــۇر ئوقۇتقۇچىــدىن  
دىـــن « بىرىـــدە ئۇيغـــۇر ســـىتۇدېنتالر  ئېلىشـــتىن ۋاز كهچـــكهن بولســـا، يهنه   

مهن نامــــاز ئوقۇمايــــدىغان  . نى تهرك ئهتــــكهنئۈگۈنۈشــــدەپ » تارقتىــــدىكهن
ئۇيغـــۇردىن دەرس ئېلىشـــنى خالىمىغـــان كىشـــىلهرنى پهيغهمبىرىمىزنىـــڭ     
ئهسىرگه چۈشـكهن يهھـۇدىالر ئىچىـدىكى خهت تونۇيـدىغانلىرىنى مۇسـۇلمانالرغا      

تكهنلىكىنى ئويلۇشـــۇپ بېقىشـــقا  ھىســـابىغا ئـــازات قىلىـــۋە   ئۈگۈتـــۈشخهت 
بۇ يهردىكى مهسىله مۇئهللىمنىڭ ناماز ئوقۇماسـلىقى بولسـا، تهدبىـر    . ئۈندەيمهن

ھهرقانــداق . يىراقلىشــىش، تاشــلىۋېتىش ئهمهس ھهل قىلىــش بولۇشــى كېــرەك 
ــق ئۇيغــۇر    ــۈز يىللى ــڭ نهچــچه ي ــڭ تهســىرىدە   ئۇيغــۇر مى ئىســالم مهدەنىيىتىنى

تتا ئوقۇيـدىغان  ېگهر شـۇ داڭلىـق دىنـى ئۇنۋېرىسـت    ئه. بولۇدۇيېتىلگهن، ئۆسكهن 
ــادەتكه دەۋەت قىلغـــــۇدەك بىلىمـــــى ۋە   ــۇرنى ئىبـــ ــر ئۇيغـــ تالىپالرنىـــــڭ بىـــ
ــېمه ئوقۇشــىدىن قهتئىــي     ــته ن ــالى مهكتهپ تىرىشــچانلىقى بولمىســا بۇالرنىــڭ ئ
ــېمه      ــان ســىتۇدېنتالردىن ن ــۇپ جــان بېقىۋاتق ــاكى ســاقچى بول نهزەر تهرجىمــان ي

ۈككىچه بىلىــم ئــېلىش پهرز قىلىنغــان مۇســۇلماننىڭ  بۆشــۈكتىن تۆشــ. پهرقــى
ــدىكهن «ئوقۇتقۇچىســىنى  ــاز ئوقۇماي ــم ئېلىشــتىن ۋاز كېچىشــى  » نام دەپ ئىلى

 مۇشـۇ قائىـدە بـويىچه تهھلىـل قىلغانـدا     . ئادەمنى ئۈمىتسىزلهندۈرمهي قالمايـدۇ 
ــدىغان « ــى تارقىتى ــدىن   »خىرىســتىيان دىن ــان قىلىنغــان ئوقۇتقۇچى ــى گۇم لىق

نى رەت قىلىشــمۇ مهســىلىدىن قېچىشــتىن باشــقا نهرســه ۈگۈنۈشــئئېنگىلىــزچه 
مهزكـــۇر ئوقۇتقـــۇچى راســـتىنال دىـــن تارقـــاتقۇچى بولغـــان تهقـــدىردىمۇ . ئهمهس

چـۈنكى ھـازىر دۇنيـا بىـر كهنـت      . تهدبىر قېچىش، يىراقالش بولماسلىقى كېـرەك 
تۈرلــۈك ئىــددىيهلهر، مهســلهكلهرگه دوقارىشــىپ تۇرۇشــىتىن  . ھــالىتىگه كهلــدى

ــچ ــاقلىنالمايدۇ  ھىـ ــم سـ ــىلهردىن   . كىـ ــتىكى كىشـ ــقا قاراشـ ــدەك باشـ بۇرۇنقىـ
ــداپ قـــالغىلى      ــادنى قوغـ ــلىق ئـــارقىلىقال ئىتىقـ ــىش، ئۇچراشماسـ يىراقلىشـ

شــتىن قورققــان خىــرىس ئهگهر بايقىمىســىڭىز كىنــو،     ۈنۈســىز يۈزل. بولمايــدۇ
تىيــــاتىر، زىنــــنهت بويــــۇملىرى ۋە باشــــقا ئاخبــــارات ۋاســــتىلىرى ئــــارقىلىق  

ــاتىڭىز ــدا  . نى ئۈنســىز تىــزگىنلهپ كېتىشــى مــۇمكىن ھاي شــۇڭا ھــېچ بولمىغان
ــالنغۇچ     ــدە باشـ ــى ھهققىـ ــېمه ئىكهنلىكـ ــىنىڭ زادى نـ ــان نهرسـ ــىز قېچىۋاتقـ سـ
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ــرەك    ــىڭىز كې ــىمۇ خهۋەردار بولۇش ــدىن بولس ــايهتتىكى   . بىلىم ــى ھىك ــۇ ئىكك ب
ئورتاق نۇقتـا ئـۆزى تـوغرا دەپ قارىغـان مهسـلهكته بولمىغـانالردىن قـېچىش، ئـۆز         

ــداق   مهســل ىكىگه رىقــابهتچى چىقىــپ قېلىشــتىن قورقــۇش، قىسقىســى ھهرقان
ســاھهدىكى بىلىــم ۋە چۈشــهنچىلهرنى ســىنايدىغان لوگىكىلىــق تهپهككــۇردىكى  

مهنچه مهسلهككه بولغـان سـۆيگۈ ئهقلىـي قـايىللىق     . خاملىق بولۇشى مۇمكىن
ه مهســلهكك. بىــلهن كۈچلهنمىســه رىقــابهتكه، مۇنــازىرىگه بهرداشــلىق بېرەلمهيــدۇ

خىـــرىس قىلىـــدىغان مهۋجـــۇد زىـــددىيهتتىن قـــېچىش مهســـلهكنى خهقـــقه       
. چۈشهندۈرۈپ بېرەلهيـدىغان ئهقلـى تهپهككـۇردىن يىراقالشـقانلىقنىڭ ئىسـپاتى     

ش، ئهتراپلىق ئىزدىنىش، قانـداق ئىنكارغـا قانـداق رەددىـيه     ۈنۈمهسىلىلهرگه يۈزل
كـــا تهلهپ بېـــرىش، قايســـى باھـــانى قانـــداق تهنقىـــد قىلىـــش قاتـــارلىقالر لوگى

مهســلهكنى چــۈمبهل قىلىــپ مهســىلىنى كــۆرمىگهنگه     . قىلىــدىغان جهريــان 
سېلىش يـاكى ئـۆزىنى قـاچۇرۇش مهسـىلىنىڭ يوقلۇقىغـا يـاكى يوقالغانلىقىغـا        

ش مهســلهك ھهققىــدىكى چۈشــهنچىنى  ۈنــۈشــۇڭا مهســىلىگه يۈزل. بــاراۋەر ئهمهس
دا تىلغـا  ىـ رۇگهر يۇقئه. ئارتتۇرىدۇ، تهپهككـۇرنى بىلهيـدۇ، سـۆيگۈنى كۈچلهندۈرىـدۇ    

ئېلىنغــان تالىــپ ۋە ســىتۇدېنتالردا مهســلهك مۇنازىرىســىدە يېڭىــپ چىققــۇدەك 
ــابىلىيىتى ۈبىلىــم، شــۇ بىلىملىرىنــى باشــقىالرغا چۈشــهندۈرگ  دەك تهپهككــۇر ق

 .پۇرسىتىنى قولدىن بهرمىگهن بوالتتى ئۈگۈنۈشبولغان بولسا ئۆزىنى قاچۇرۇپ 
 كهمتۈكلــــــــــۈك مهســــــــــلهك قىزغىنلىقــــــــــى ۋە پىســــــــــخىك. 3.1

بهزىلهرنىـــڭ مۇنازىرىـــدە يېڭهلمىســـىال باشـــقىالرنى دىنســـىزغا چىقىرىشـــى      
ــۇالرچه مهســلهكمۇ خــۇددى يانچۇقىــدىكى پۇلغــا ئوخشــايدۇ  . ھهســهتخورلۇقتىن . ئ

ــۇددى     ــتىن خــ ــۇرۇپ قويۇشــ ــدە ئۇتتــ ــدىكى مۇنازىرىــ ــلهك ھهققىــ ــۇالر مهســ ئــ
ۇنازىرىــدە كىــم ئۇالرغــا م. يانچۇقىــدىكى پۇلىــدىن ئهنســىرىگهندەكال ئهنســىرەيدۇ 

ئۈســــتۈنلۈك قازانســــا شــــۇنىڭ پــــۇلى ئۆزىــــدىن جىقــــتهك ھىــــس قىلىــــپ   
ئۇالرنىــڭ خهقنــى دىنســىز دېگىنــى پۇلســىز دېگىنــى،  . قىلىــدۇ  ھهســهتخورلۇق

ــدۇ    ــازىرە قىلســا بولماي ــدارالر بىــلهن مۇن ــۇل توغرىســىدا پۇل ــۇالرچه پۇلســىزالر پ . ئ
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ــان ق   ــۇنبهردىن قوغلىغ ــى م ــاقىتىۋەتكهن ۋە مېن ــهك  مهســجىدنى ت ــا كهلس ىلىقق
ــتهبىتلىك   ــى مۇس ــس ئهتكىن ــدا ئهك ــوغرا دەپ   . بۇنىڭ ــۆزى ت ــىلهر ئ ــداق كىش بۇن

باشـقىچه قـاراش ۋە   . قارىغان يولنى مهسـلهكتىكى يىگـانه تـوغرا يـول دەپ قارايـدۇ     
تونۇشالرنى قهتئى قوبۇل قىلمايدۇ ۋە بـۇ ھهقـته بىـرەر ئېغىـز گهپنىـڭ ئوتتۇرىغـا       

ــدۇ  ــۇالر بۇنىڭــ . چىقىشــىنىمۇ خالىماي ــمه  ئ ــا ۋەھى دىن ئىســتىبىداتلىق ئورنۇمغ
ئۇالرغـا مهسـلهك نـېمه بولسـا، باشـقا ئهگهشـكۈچىلهر نـېمه        . دەپ قورقىدۇ كېلىدۇ

ئۇنـداقالر  . بولسا بهرىبىر پهقهت ئۆزى تهۋە بولغان يولغا دەخلى يهتمىسـىال بولـدى  
نـاۋادا  . ئۆزى تۇتقان يولنى قوغداش ئۈچۈن ھهرقانـداق ھوقۇققـا بـاش ئۇرۇشـقا رازى    

ــۇق تېگىــپ قالســا قامچىســى قېرىنداشــالرنىڭ بېشــىدا    ئ ۇالرنىــڭ قولىغــا ھوق
ئــاخىرقى مىســالدا ئهكــس ئهتكىنــى . ئوينايــدۇ، خــۇددى مېنــى چهكلىۋەتكهنــدەك

بۇنــداقالرنىڭ مهســلهكچىلىك قىلىشــىدىكى مهقســهد، شهخســىي  . مهنچىللىــك
 .خاھىشــىنى ئــادەم تــوپالش ئــارقىلىق كــۈچكه ئىــگه قىلىــش، قانۇنىيالشــتۇرۇش

شهخســــــى خاھىشــــــىنى ۋە ئىززىتىنــــــى   مهن بۇنــــــداقالردىكى مىكىرنــــــى
. مىللهتلهشتۈرۈش، دىنالشتۇرۇش ئـارقىلىق ھـۆرمهتكه ئېرىشـىش دەپ قـارايمهن    

ــوللىرىنى ئهقلىــ  ــا ســېلىپ قايىــل قىال  يمهســلهكچىلهرنىڭ ي رلىــق تهپهككۇرغ
، بايــان قىلىشــنىڭ ئورنىغــا ئــادەم تــوپالپ، ئــۆزىگه پايــدىلىق ئۇچــۇرالنى يىغىــپ 

ــپ     ــۇقنى سۈيئىســتىمال قىلى ــا ھوقۇقل ــۈرۈپ ۋە ھهتت ــى شــىپى كهلت داڭلىقالرن
 ،ۋاتقان نهرســىنىڭ مهســلهك ئهمهس اكــۈچ پهيــدا قىلىشــلىرىدىنال ئــۇالر قوغــد    

ــدۇ   ــۈپ تۇرىـ ــى كۆرۈنـ ــززەت ئىكهنلىكـ ــى ئىـ ــامال  . شهخسـ ــا شـ ــچه ئاقىلالرغـ مهنـ
ــڭ       ــلهن دې ــارغىنى بى ــتىيانغا چىق ــى خىرىس ــنىڭ مېن ــر تورداش ــىملىك بى ئىس

ــ ــلىقنى   شــ ــىدىكى ئوخشاشــ ــى ئوتتۇرىســ ــتىيانالرغا باغلىشــ ۇجىنىڭ خىرىســ
  .يازمىساممۇ پهملىيهلهيدۇ

 مهسلهك قىزغىنلىقىنىڭ ئاقىۋىتى. 2
  دىننى سۈيئىستىمال قىلىش. 21 . 

كهنتتىكـى بىرسـىنىڭ   . ئۇيغۇر كهنتلىرىنىڭ بىرىدە مۇنـداق ئىـش بولۇپتـۇ   
ــۇ   ــپ كېتىپت ــويى كىرى ــورۇ. قورۇقىغــا دېهقانالرنىــڭ ق ــويالرنى ق ق خوجــايىنى ق

بۇنىڭغـا چىـدىمىغان دېهقـان بىـر     . ئـارا سـانجىۋېتىپتۇ  قهستهن قوغلىغان بولۇپ 
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ــۇ،       ــپ كهپتۇي ــۆيىگه قېچى ــارا يهپ ئ ــانمۇ ئ ــۋا، دېهق ــالغان چېغى ــۇش س ئىككــى م
ــا  ــر بولغاچقـ ــى ئېغىـ ــۇ    يارىسـ ــۈپ كېتىپتـ ــىراپ ئۆلـ ــارغىچه قانسـ ــا بـ . دوختۇرغـ

ــپ ھې   ــۇ ئىشــتىن غهزەپلىنى ــدىكىلهر ب ــدا  مهھهللى ــا ماڭغان ساپالشــقىلى قورۇقق
  :دامولالم ئارىغا چۈشۈپ دېهقانالردىن سوراپتۇ

  سىلهر مۇسۇلمانمۇ؟ —
 .ئهلههمدۇلىلالھ مۇسۇلمانمىز —
 جاننى كىم بهرگهن، كىم ئالىدۇ؟ —
  .ئالالھ بهرگهن ئالالھ ئالىدۇ —
ئۇيغۇراخۇننىــــڭ جېنىنــــى ئـــــالالھ ئالــــدى، تهقــــدىرىگه شـــــۇنداق      —

هر ئالالھ ئالغان جان ئۈچـۈن بهندىـدىن ھىسـاپ ئالمـاقچىمۇ؟     سىل  پۈتۈگلۈككهن،
شــۇنداق تهســىرلىك داۋام قىلىپتــۇكى بىچــارە دېهقــانالر خاتــا       غۋەز، تهبلىــ —

مهن بـۇنى بېيجىڭـدا   . قىلغانلىقىلىرىغا تۆۋبهلهر ئوقـۇپ ئـۆيلىرىگه قايتىشـىپتۇ   
ــدىن ئوقۇغــان  ــداق ئىشــالرنى  . چىقىــدىغان ئېنگىلىــزچه ژورنال ــۆز كېــيىن مۇن ئ

دەپ دېلـو تـۈزۈك تهكشـۈرۈلمهي    » مىيىت قونسـا بولمايـدۇ  «. كۆزۈم بىلهن كۆردۈم
بۇ جاۋاپكـارالرنى كـارامهت خـوش قىلىـدۇ،     . تۇرۇپال جهسهت يهرلىككه قويىۋېتىلىدۇ

ــدۇ  ــاۋارچىلىقتىن قۇتۇلىــ ــاقالرمۇ ئــ ــىۋەتلىك تارمــ ــى، «. مۇناســ ــدى كهتتــ ئۆلــ
ــۇلالھ ــالالھتىن   » ئهلهۆكمىل ــۈم ئ ــوغرا، ھۆك ــيىش ت ــۈم    .دې ــى ھۆك ــا ئىالھ ئهمم

ــاچچىق     ــانىلىدىغان ئـ ــاجىزلىق سـ ــانلىق ئـ ــدىغان، ئهپۇچـ ــراپ قىلىنمايـ ئىتىـ
ئهمهلىيهتــته ياشــاۋاتقانلىقىنى ئۇنۇتقــانالر ئــاقىۋەتته قاتىللىقنىــڭ قۇربانىغــا      

قـاتىللىق مۇشـۇنداق ئهمهلىيهتنـى تونۇمايـدىغان مهسـلهكچىلىكنى      . ئايلىنىدۇ
» ياخشـى ئۇيغـۇر دىيانهتلىـك ئۇيغـۇردۇر    «بۇنـدىن باشـقا   . سۈيئىستىمال قىلىـدۇ 

ــدىغان       ــارام دەي ــى ھ ــوي خېتىن ــدۇق ت ــل بولۇۋى ــرەك مايى ــئهنىگه بهك ــگهن ئهن دې
ــه     ــپ كېلىشهلمىسـ ــا ئېلىـ ــى خوتۇنلۇققـ ــى ئىككىنچـ ــوللىالر، قىزلىرىمىزنـ مـ

دەپ تاشــلىۋېتىدىغان ھــاجىمالر، يــالغۇز يۈرســه گۇنــاھ  » ئــالالھ بۇيرۇمــاپتىكهن«
ــىتۇدېنت قىزلىرىمىز ــرەم  دەپ س ــا مهھ ــدى  بولۇدۇغ ــدا بول ــارىمالر پهي ــان ق ــۇ . غ ب
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ــان       ــېگه بولمىغ ــاالھىيهتكه ئ ــانۇنى س ــۈچىگه، ق ــۇرالش ك ــهرىئهت مهجب ــتا ش ئىش
ــاپ    ــق ياشـــــ ــا اليىـــــ ــيىلگهن مهزمۇنالرغـــــ ــاالمىمىزدا دېـــــ ــدا كـــــ زېمىنـــــ
ــهنلىك   ــۇرۇپ خۇپســ ــتىمالچىالر بىلىــــپ تــ ــدىغانلىقىمزنى سۈيئىســ بواللمايــ

ئىقلىمــدا ياخشــى نىيهتــته تهرغىــپ     ئىپــادە ھۆرلــۈكى بولمىغــان  . قىلىشــتى
قىلىنغــان مهســلهك قىزغىنلىقــى دائىــم سۈيئىســتىمال قىلىنىشــتىن خــالى   

ــدۇ ــى . بواللماي ــڭ ل ــۈر خهلىپىنى ــز ئهگهر تۆم ــا   بى شــىڭفۇنىڭ قولىــدىكى قۇرئانغ
قانــــداق ئالــــدانغانلىقىنى خاتىرلىســــهك، ھېلىقــــى دامولالمنىــــڭ نــــېمه      

هسـلهكنىڭ بىـر قـورال ئىكهنلىكىنـى     ھهمدە م. قىلىۋاتقىنىنىمۇ چۈشىنهلهيمىز
ــ  . مى قولالنغۇچىغـــا بـــاغلىق ئىكهنلىكىنـــى ھىـــس قىلىمىـــز    ۈئۇنىـــڭ ئۈنـ

مهســلهكنى ئاشــكارە چۈشــهندۈرۈش پۇرســىتى كىملهرنىــڭ قولىغــا مهركهزلهشســه 
 .شۇنىڭ ئارزۇسىغا اليىق ئۈنۈم بېرىدىغانلىقى سىر بولماسلىقى كېرەك

  تىپهزلىكۋە ساخ  پىرىنسىپسىز ئاق كۆڭۈللۈك. 2. 2
ئۇيغۇر تارىخىدا ئابدۇخالىق ئۇيغـۇرنى چاققـان روزا مـولال، مهمتىلـى تهۋپىـق      
ــوللىنى       ــدۇقادىر دام ــاجى، ئاب ــادىر ھ ــدۈرگهن ق ــهۋقىنى كۆي ــاجى ش ــۇق ھ ۋە قۇتل
ــردىن بىــر        ــىلهرنىڭ ئىچىــدە بى ــارلىق كىش ــان ئهمهت مهزىــن قات ــى قىلغ قهتل

يادا ئوقۇغـان مهزگىلـدە ۋە   بۇ كىشى ئوتتـۇرا ئاسـى  . جازاسىنى يىگىنى قادىر ھاجى
كېــــيىن جهنــــۇپ ئۇيغــــۇرلىرىنى قهشــــقهرلىك مىللىتــــى قىلىــــمهن دەپ      

غۇلجىــدا . شىڭشىســهي ۋە رۇس ئىمپىرىيالىســتلىرىغا جىــق خىــزمهت قىلغــان 
مهپكۇرىســىنى تهرغىــپ قىلســا قهشــقهردە » تــارانچى مىللىتــى«ھهســهن تــارانوپ 

بـۇ ئىككـى   . رغـا سـالغان  سهپسهتىسىنى بازا» قهشقهرلىك مىللىتى«قادىر ھاجى 
كىشــى پهقهت بىــز بىــلهن ئوخشــاش تىلــدا ســۆزلىگهنلىكى ئۈچــۈنال جازاالنمــاي   

ــىغان  ــاتىرجهم ياش ــا    . خ ــۆلمىگهن بولس ــدا ئ ــهينىڭ قولى ــاجى شىڭشىس ــادىر ھ ق
. بهلكىـم روزى مـولال، ئهمهت مهزىـنلهرگه ئوخشـاش ئـۇزاق ئۆمـۈر كـۆرگهن بـوالتتى        

ىــل قــادىر ھــاجى ۋە ســۈلۈك داۋاخــورى ئهپسۇســلىنارلىقى شــۇكى، كــۈنىمىزدە قات
ــارلىق  ــا قاتـ ــاق خوجـ ــدىغان    ئاپپـ ــۈن ئاقاليـ ــك ئۈچـ ــائىنالرنى ئۇيغۇرپهرۋەرلىـ خـ

ــا چىقىۋاتىـــــدۇ ــا . تهتقىقـــــاتچىالر ئوتتۇرىغـــ بۇنـــــداق ئۇيغۇرنىـــــڭ زىيىنىغـــ
ــا    ــا جازاســىنى تارتمىغاچق ــى شىۋىتســىيهدىن،  -2009ئىشــلهيدىغانالر تارىخت يىل
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مهن بىـر قىسـىم كىشـىلهرگه ھهيـران     . چىقتى يهنه  يىلى گېرمانىيىدىن-2011
. ئــۇالر بىــر قىســىمالرنى ئۇنداقچىمىــدۇ، بۇنداقپهرەســمىدۇ دېيىشــىدۇ . قــالىمهن

خېلى پىرىنسىپلىق ئادەملهر ئىكهن دەپ قارىسـىڭىز مـۆرىتى كهلسـه يهنه شـۇالر     
ــدۇ   ــۇپ يۈرۈۋېرى ــاق بول ــداق «سورىســىڭىز . بىــلهن ئاپپــاق چاپ ــۇق، قان ئۇيغۇرچۇل

مۇشـۇنداق ھاققـانىيهتنى پىرىنسـىپ قىلمىغـان     . دەپ جاۋاپ بېرىـدۇ » قىلىمىز
ــكهن    ــائىنالر جازاالنمىغــان ئى ــا خ ــۇق ســهۋبىدىن تارىخت ــاق كۆڭــۈل ئۇيغۇرچۇل . ئ

شـۇڭا بۇنـداقالر تـارىختىن بېـرى كۆپهيسـه      . بۈگۈنمۇ ياالقچىالر يېتىم قالغان يوق
نهزەر سالســاق، تــارىخنى قويــۇپ كــۆز ئالــدىمىزغا . كۆپهيــدىكى ئازىيىــپ باقمىــدى

ــىلهر مىللىــــي كىملىكــــى ســــهۋەپتىن پىشــــكه     لىككه، تهھــــدىتكه، لكىشــ
ۋەيرانچىلىققـــا ئـــۇچراپ ئۇيغۇرلۇققـــا يېپىشـــىۋېدى، ئۇيغـــۇرالر مهركهزلهشـــكهن  
شهھهر بـازارالرنى ئۇيغـۇرچه خهت يېزىلغـان ئهخـلهت مهھسـۇالتالر قـاپالپ كهتتـى،        

تنىڭ ساختىســىنى قېرىنداشــلىرى ئىشــلىگهن مــاددىي ۋە مهنىــۋىي مهھســۇال    
ۇل تاپىـدىغان شـىركهتلهر پهيـدا    پـ دەپ داۋاراڭ بېرىـپ  » بىزنىڭ پۇستانى«ياساپ 
ــدى ــۇ. بول ــا   نرېم ــالىم، ســېهىرىگهرنى ئهۋلىي ــى ئ تچىنى كهشــپىياتچى، پهرەزچىن

 .دەپ ئۇيغۇرال بولسا ساختىپهزلهرچه مهدھىيهلهيدىغانالر مهيدانغا چىقتى
  خۇالسه

قىـدىكى مهسـىلىلهر يىگىـرمه يىلـدىن     مهسلهك قىزغىنلىقى مىلـلهت ھهق 
ــا       ــلهن ئوتتۇرىغ ــهكلى بى ــد ش ــكىن تهنقى ــىيه ۋە كهس ــىز ئوپراتس ــرى رەھىمس بې

ــيىن،   ــدىن كې ــز؟ «قويۇلغان ــداق قىلىمى ــدى قان ــاۋابهن  » ئهم ــگهن ســۇئالغا ج دې
مهسلهك قىزغىنلىقىنىـڭ كهينىـدە بىرقىسـىمالرنىڭ سـۆز ۋە     . ئوتتۇرىغا چىقتى

ئهۋلىيـالىق داۋاسـى ، تهپهككـۇردىكى خـاملىق ۋە      ھهرىكهتلىرىدىن بىلىنىۋاتقـان 
  تارىختـــا قانـــداق  مهســـلهك قىزغىنلىقـــى. پىســـخىك كهمتۈكلـــۈكلهر ياتىـــدۇ

پاجىيهلىــك قىســمهتلهرگه ســهۋەپ بولغــان بولســا بۈگۈنمــۇ يهنه يېڭــى يېڭــى        
ــهكىلدە  ــقىچه شــ ــاجىيهلهرنى باشــ ــهتمهكته   پــ ــۆزلهرگه كۆرســ ــلهكلهر . كــ مهســ

غۇرنىـــڭ مهدەنىيىتىنىـــڭ ھهر بىـــر قاتلىمىغـــا ئىچىـــدىكى مۇســـۇلمانلىق ئۇي
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ــۈر قىلىــپ ئايرىــپ چىقىشــنىمۇ قــولالپ كهتمهيــمهن    ــۇنى ت . ســىڭگهن، شــۇڭا ب
ھــالبۇكى، مېنىــڭ مهســلهك دەپ ئوتتۇرىغــا قويۇشــۇم بىــر قىســىمالرنىڭ بــۇنى   

ــۇقتىن ــتىمال     ئۇيغۇرلـ ــدۈرىۋاتقانلىقىغا ۋە سۈيئىسـ ــېڭىچه مهنىلهنـ ــپ يـ ئايرىـ
ــاق كۆڭــۈل دوســتالر   . ىلغــانقىلىۋاتقانلىقىغــا قارىت ــداق قاراشــتىكى بهزى ئ بۇن

باشـقىالرنى شـۇ چـاغالردىكى     ،ئۆزىنى پهيغهمبىرىمىز زامانىـدىكى سـاھابىلهردەك  
مۇشــــــرىكالردەك تهســــــهۋۋۇر قىلىــــــپ ھهممىنــــــى قايتىــــــدىن ئىمانغــــــا  

  .كىرگۈزمهكچىـــــدەك ئهلپـــــازدا مىلـــــلهت مهدەنىيىتىنـــــى تهكشـــــۈرمهكته    
ــلىرىدا  ــداقالرنىڭ تالىشىشـ ــكه   بۇنـ ــى مهزھهپـ ــا داۋامـ ــدىن باشالنسـ ــى دىنـ گېپـ

تهرەققىي قىلىپ ئوخشـىمىغان مهزھهپتىكـى شـهيخلهرنىڭ قاراشـلىرى بـاز بازغـا       
ــېلىنماقتا ــى . سـ ــا قارشـ ــكه،     بۇنىڭغـ ــۇلمانلىقنى ئهرەبـ ــېقىم مۇسـ ــر ئـ يهنه بىـ

ــۇرپهرۋەرلىكنى      ــدىكى ئۇيغ ــلهك تىپى ــپ ســاپ مهس ــا تارتى ــا، قاالقلىقق كونىلىقق
ــا ــپ قىلماقتـ ــازىرىلىبۇ. تهرغىـ ــڭ مۇنـ ــاللىق ۋە رىالرنىـ ــدولوگىيهلىك رىيـ مۇ ئىـ

ئىككىــال تهرەپ . تارىخنىــڭ تۇمانلىرىــدا ئېزىقىــپ نهتىجىسىســىز ئاياقالشــماقتا 
 -بىـــر بىـــرىگه قارشـــى قويـــۇپ تـــۈگىمهس تـــاالش  يئـــۆز مهســـلىكىنى ســـۈنئى

ــالرنى ھهمــمه يهدە ســۆرەپ يۈرۈشــمهكته    بــۇالردىن شــۇنى ئهپسۇســلۇقتا   . تارتىش
ــايمىزكى، ــنى ئهمهس كىرز   بايق ــان كىرزىس ــۇالر تىرەنلهۋاتق ــئ ــر  ىس ــان بى كه تۇتق

بىرىنىـڭ پوزىستىيهســى ۋە باھاسـىنى تهھلىــل قىلىـش بىــلهن ۋاقىـت ئىســراپ     
مېنىڭ قولاليـدىغىنىم مهسـلهكلهرنى زىـددىيهتكه سـالماي تـۇرۇپ      . قىلىشماقتا

ــىلىگه يۈزل ــۈمهسـ ــلهن يۈزل  . شۈنـ ــل ۋە پهن بىـ ــچه ئهقىـ ــىلىگه مهنـ ــۈمهسـ پ ۈنـ
ىـــت مهســـىلىنى كونكىرىـــت تهھلىـــل قىلىـــش، قولـــدىن كهلســــه       كونكىر

. مهس گهپ ئۇرۇشــى قىلىشــتىن ئهھمىيهتلىــكۈئهنــدىزىلهرنى تونۇشــتۇرۇش تۈگــ
تهھلىل قىلىش يوللىرىـدىكى مىللهتلىـك ھوقۇققـا خـاس تهرەپلهرنـى مىللىـي       
تىرىتورىيهلىــك ئــاپتونومىيه قــانۇنى بــويىچه ئويالشســا، ئىنســانلىق ھوقۇققــا       

. ەپلهرنــى مۇناســىۋەتلىك قــانۇن مــاددىالر بــويىچه ئويالشســا مۇۋاپىــقمهنســۇپ تهر
ــدەن    مهســلهك مۇنازىرىســى ئۈچــۈن ســهرپ قىلغــان ۋاقىتنىــڭ ۋە ئهقىلنىــڭ ئون
بىرىنى مۇشۇ تهييار قانۇنالردا قانداق چىـڭ تـۇرۇش ۋە ئىجراسـىنى قانـداق تهلهپ     

 بولمىســــا. قىلىشــــقا قاراتســــا ئهمىلىــــيهتكه مــــاس كېلهمــــدىكىن دەيــــمهن 
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قىلىنىۋاتقــان ســهمىمىي تىرىشـــچانلىقالر مهســجىدكه كىرىـــپ خهقــقه نامـــاز     
ــدەك      ــرىش كۇرســى ئاچقان ــپ ســاۋات چىقى ــا كىرى ــدەك، تورغ ئوقۇشــنى ئۆگهتكهن

ــش  ــۇدۇئىـ ــك ۋە    . بولـ ــقۇن مىللهتچىلىـ ــىلىلهرنى ئاشـ ــتىگه مهسـ ــڭ ئۈسـ ئۇنىـ
ــ       ي ىــفنچه مهنۈقــارىغۇالرچه دىنچىلىــق بىــلهن ئويالشــقاندا رىيــال نهتىــجه كۆپ

چــــۈنكى بــــۇ ئىككــــى مهســــلهك بىــــلهن ئوتتۇرىغــــا  . الرمىكىن دەيــــمهنبــــو
ھهرقانـــداق مهســـلهك بىـــر . چىققانالرنىـــڭ دۇچ كېلىـــدىغىنى فاشىســـتلىقتۇر

مهســـــلهكنىڭ غېىمىنـــــى ئهمهس شـــــۇ مهســـــلهككه    . قورالـــــدۇر، يولـــــدۇر 
ــاۋال      ــانىيىتىنى ئـ ــى ۋە ئىمكـ ــالالش ئهركـ ــلهكنى تـ ــىۋاتقانالرنىڭ مهسـ ئهگىشـ

 ،جـان بولسـا جاھـان   «ئۇيغـۇردا  . بولـۇدۇ بىـر يهرگه كهلگىلـى    ئويالشقاندا ئاسانراق
مهســىله تېمىســىغا  -، بــۇنى مهســلهك غان گهپ بــاردەيــدۇ» ئــاش بولســا قــازان  

غېمىـدە   »قـازان «قـا كۈچىسـه مهسـىلىچىلهر    »ئـاش «تهدبىقلىساق مهسلهكۋازالر 
 .يۈرۈۋاتىدۇ
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يــاۋىي چــوڭ تىلــالردا شــىئېر ئــېالن قىلىــپ      مهن ئهدىپلىرىمىزنىــڭ دۇن
. ئۇيغۇرنىـــڭ ئـــاۋازىنى دۇنياغـــا ئـــاڭلىتىش قىزغىنلىقىغـــا ھـــۆرمهت قىلىـــمهن

شـىگىمۇ  ۈئوقۇرمهن دوستلۇرۇمنىڭ ئهدىـپلهردىن شـۇنداق بىـر قـابىلىيهتنى كۈت    
ــىمهن  ــاۋاز قوش ــېالن     . ئ ــهر ئ ــالردا ئهس ــاۋىي تىل ــۇنداق دۇني ــزدىن ئاش ــۋەتته بى ئهل
ــدىغانالرن ــانى قىالالي ــدا  . ىڭ چىقىشــى ھهممىمىزنىــڭ ئارم ــات تىل ۋاھــالهنكى، ي

ــدا مۇمك     ــداق ئهھۋال ــۇمكىن، قان ــدا م ــداق ئهھۋال ــزىش قان ــىئېر يې ــۈش كتىن ۈنل
يىراق؟ بۇ ھهقته ئويالنماي، بۇنى ئىلىم نوقتىسـىدىن چۈشـهنمهي تـۇرۇپ قـۇرۇق     

ــوق    ــى يــ ــڭ ئهھمىيىتــ ــانال قىلغاننىــ ــئه ،ئارمــ مهن تىلشۇناســــلىق . ۋەتتهلــ
ــداق   نوقتىســىدى ــاكى ئهمهســلىكىنى مۇن ــداق ئىمكانىيهتنىــڭ مهۋجــۇد ي ن مۇن

ــاي  ــهندۈرۈپ باقــ ــدە     :چۈشــ ــمۈرلۈك دەۋرىــ ــالىلىق ۋە ئۆســ ــى بــ ــات تىلنــ يــ
ئېگىلىگهنلهرنىـــڭ ئـــۆزى ئـــۆگهنگهن يـــات تىلـــدا شـــىئېر يازالىشـــى مـــۇتلهق  

چــۈنكى تهتقىقاتالرنىــڭ ئىسپاتىلىشــىچه تىــل ئىنســاننىڭ ســول      . مــۇمكىن
ــۇن  ــا راي ــىدىكى بروك ــدۇ  مىڭىس ــر تهرەپ قىلىنى ــدا بى ــا رايۇنى ــا . ى ۋە ۋېرنىك بروك

، ۋېرنىكـا رايـونى   )قوشۇمچه، باغلىغۇچى، ئۇالنمـا، يـۈكلىمه  (رايۇنى گرامماتىكىنى
يــــات تىلنــــى كىچىكىــــدىن ئۆگهنگهنلهرنىــــڭ . ســــۆزنى بىــــر تهرەپ قىلىــــدۇ

مىڭىسىدىكى يۇقارقى ئىككى رايۇنغا شۇ تىل يـاكى تىلـالر يـېقىن ئورۇنالشـقان     
ــۇد ــال     . ۇبول ــى تهڭ ــۇ تىلالرن ــۈچىلهر ش ــدىن ئۆگهنگ ــك، كىچىكى ــداق دېگهنلى بۇن

قوللۇنــۇپ تهپهككــۇر قىالاليــدۇ ۋە ســۆزلىيهلهيدۇ، قوللۇنۇلۇشــتا بىــر تىــل يهنه       
ســىگه تايىنىـپ قالمايــدۇ دېــگهن  ۋە يــاكى بىرسـى بىر  بىرسـىگه ۋاســته بولمايـدۇ  

. ىيىتى بـار شـۇڭا بۇنـداق كىشـىلهرنىڭ يـات تىلـدا شـىئېر يېـزىش ئىمكـان        . سۆز
بـۇ رېتىمنـى بىـز    . بولـۇدۇ بۇنداق كىشىلهر يات تىلنىـڭ رېتىمىنـى ئـېگىلىگهن    

يـات تىلنـى مۇنـداق    . گرامماتىكىدا ئنتوناتسىيه يـاكى جـۈمله ئۇرغۇسـى دەيمىـز    
ــارقى     ــى يۇقـ ــقان تىللالردىكـ ــىگه ئورۇنالشـ ــۆگهنگهنلهر مىڭىسـ ــدىن ئـ كىچىكىـ

ــ     ــىيه ي ــڭ ئىنتوناتس ــات تىلنى ــهۋەبىدىن ي ــك س ــى  ئهۋزەللى ــى تهبىئ اكى رېتىمن
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ــل   . قوللىنااليـــدۇ ــات تىـ ــدىن يـ ــا كىچىكىـ ــهنئىتى بولغاچقـ ــتىم سـ ــىئېر رېـ شـ
ئــۆگهنگهنلهر شــۇ تىــل يــاكى تىلالردىكــى رېتىمنــى ئانــا تىلــى بىــلهن ئوخشــاش  

يـــات تىلنـــى ياشـــلىق . راۋانلىقتـــا ئىشـــلىتىپ شـــىئېىر يازالىشـــى مـــۇمكىن
ېـزىش ئىهتىمـاللىقى   دەۋرىدىن باشـالپ ئېگىلىگهنلهرنىـڭ يـات تىلـدا شـىئېر ي     

چــۈنكى ئۇالرنىــڭ ســول مىڭىســىنىڭ يۇقــارقى ئىككــى رايۇنىــدا تىلــالر   . تــۆۋەن
يىراقــراق جايالشــقان، تهپهككــۇر ۋە تهلهپپــۇزدا بــۇ ئىككــى تىــل بىــر بىــرىگه         

بۇنـداق  . ئانا تىل يات تىلنـى بېقىنـدۇرۇپ ئـۆز قېلىپىغـا سـېلىۋالىدۇ     . بېقىنىدۇ
تىكــا قىســىمنى ھهر قــانچه ئوبــدان    كىشــىلهر يــات تىلنىــڭ ســۆزلۈك، گرامما   

. يـات تىلـدا شـىئېر يازالىشـى تهس     شۇڭا. ئۆگهنسىمۇ رېتىمىنى ئېگىلىيهلمهيدۇ
ئۇنىـڭ ئۈســتىگه ياشــلىق مهزگىلــدە چهت تىــل ئۆگهنگۈچىنىــڭ كاللىســىدىكى  
ۋېرنىكــا رايــۇنى يــات تىلنىــڭ گرامماتىكىغــا مهنســۇپ ئۇچۇرلىرىنىمــۇ ســۆزلۈك   

ئۆگهنگـــۈچى ئـــۇزاق مهشـــق . ر تهرەپ قىلىۋېتىـــدۇقاتارىـــدا ســـاقلىۋالىدۇ ۋە بىـــ
قال يـات تىلـدىكى بـۇ گرامماتىكىغـا ئائىـت ئۇچـۇرالرنى سـۆزلۈك        لىقىلىش ئارقى

مانــا بــۇ بىزنىــڭ يــات تىــل     . رايۇنىــدىن گرامماتىكــا رايۇنىغــا يۆتىكىيهلهيــدۇ   
ئۆگهنگهنــدە قوشــۇمچه ۋە بــاغلىغۇچىالرنى مۇۋاپىــق ئىشلىتهلمهســلىكىمىزنىڭ  

ــا   . سۆزلىيهلمهســىكىمىزنىڭ ســىرى  »ســۇدەك«ۋە  ــۇنى خات ــاللىمىز ئ چــۈنكى ك
. پ قىلىـۋەتكهن ەرگه ساقلىۋالغان ۋە گرامماتىكىنى سۆزلۈك سـۈپىتىدە بىـر تهر  هي

ــتۇر   ــى قۇراشـ ــدىكى رېتىمنـ ــان  ۇدۇتىلـ ــاتىكنى راۋان قوللىنالمايۋاتقـ غان گراممـ
. ايــدۇئۆگهنگــۈچى شــىئېرنى ئهلــۋەتته توقىيالمايــدۇ يــاكى قامالشــتۇرۇپ تۇقۇيالم

نوبىـــل ئهدەبىيـــات . رنى مىســـال قىلىـــمهنودا دېگهنلىـــرىمگه تـــاگىـــرۇمهن يۇق
مۇكاپــاتى ســاھىبى، ئۇيغۇرغــا ئهڭ تونــۇش قوشــنا ئهل شــائىرى بېنگــال تىللىــق 

ر شــىئېرنى ئــاۋال بېنگــالچه يېزىــپ ئانــدىن ئىنگىلىــزچىگه نهســىر  وشــائىر تــاگ
ــانىكهن   ــېالن قىلغۇزغ ــپ ئ ــمه قىلى ــۆيۈ . شــهكلىدە تهرجى ــز س ــدىغان بى پ ئوقۇي

رنىــڭ مهشــهۇر نهســىرلىرى دەل شــۇ بېنگــالچه شــىئېرنىڭ ئېنگىلىــزچه       وتاگ
نهســىرى ئهســهر يــازغىلى تىلــدا  تيــاشــۇڭا تىرىشســىال  .نهسىرلهشتۈرىلىشــىدۇر
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، ھهم مۇنداق يازغانالرنىـڭ مىسـالى كۇرمىـڭ، ئهممـا شـىئېر يازغانالرنىـڭ       بولۇدۇ
ىئر يېزىـپ  ېگىـلهپ شـۇ تىلـدا شـ    ىبولۇپمۇ يات تىلنـى ياشـلىقىدا ئ  . لى ئازامىس

يۇقـارقى خۇالسـىگه قـاراپ بهزىـلهر، ئۇيغـۇرالردا      . سا كېرەكلئۇتۇق قازانغانالر ئاز بو
بهرھهق، . تارىختا ۋە ھـازىر يـات تىلـدا شـىئېر يازغـانالر جىققـۇ دېيىشـى مـۇمكىن        

ئۇيغۇر ئهدەبىياتىدا يات تىلدا شىئېر يازغان ئهدىپ جىق، فـارابى، نهۋايـى، لـۇتفى،    
لېكىن شۇ يات تىـل ئهھلىنـى قايىـل قىلغـۇدەك، شـۇ يـات       … ۈسۈف سهككاكىي

بىــز پهقهت شــۇالرنىڭ يــات . تىــل ئهھلىنىــڭ ئاغزىــدا قالغىــدەك يازغــانلىرى ئــاز 
فارابىنىـــڭ ئهرەبـــچه شـــىئېرلىرى ئهگهر . تىلـــدا شـــىئېر يـــازغىنىنىال بىلىمىـــز

ب ئهدەبىياتىغـا  راستىنال ئېسىل بولـۇپ ئهرەبلهرنـى قايىـل قىاللىغـان بولسـا ئهرە     
ــېكىن      ــوالتتى، ل ــان ب ــامى قالغ ــدا ن ــات تارىخى ــاتالردا، ئهرەب ئهدەبىي ــر تهتقىق دائى

بولمىسـا  . فارابىنىڭ نامى مهزكۇر زات قالـدۇرغان تۈرلـۈك پهنـگه دائىـر ئهسـهرلهردە     
الردا كىتـاپ ئهرەب ئهدەبىيات تارىخى، فـارىس ئهدەبىيـات تـارىخى دېگهنـگه ئوخشـاش      

غا دائىـر تهتقىقـات ئهسـهرلىرىدە بىزنىـڭ يـات تىلـدا شـىئېر        ياكى شۇ ئهدەبىياتالر
بىزنىـڭ يـات تىلـدا    . يازغان ئهدىپلىرىمىزنىڭ بىرىنىڭ ئىسمىنىمۇ تاپالمـايمىز 

شىئېر يازغان ئهدىپلىرىمىز دەۋرداشـلىرى تهرىپىـدىنمۇ مۇئهيهنلهشـتۈرۈلمىگهن،    
ولىمـۇ سـۇس   ت«مهسىلهن، نهۋايىنىڭ فارىسچه شىئېرلىرىنى بۈيۈك ئهجـداد بـابۇر   

نىڭ تهس ىئهمهلىيهتـــته شـــىئېر تهرجىمىســـ. دەپ باھـــا بهرگهنىـــكهن »يېزىپتـــۇ
تهرجىمىـدە شـىئېرنىڭ مهزمـۇنىنى    . بولۇشىدىكى سىرمۇ مهن يازمىدا يازغانـدەك 

مهزمــۇننى مهزمــۇن . چىقــارغىلى بولغــان بىــلهن رېتىمنــى چىقــارغىلى بولمايــدۇ 
ئىپــادىلىگىلى  ىكىــدەكدىىلئــۆز ت ا، ئهممــا يــات تىلــدبولــۇدۇبىــلهن چىقــارغىلى 

بــۇ خــۇددى بىــر تىلــدىكى ناخشــىغا يهنه بىــر تىلــدا تېكىســت سالســا  . بولمايــدۇ
بـۇ يازمىـدىكى بايـانالر پۈتـۈنلهي يـات تىلغـا قارىتىلغـان،        . چۈشمىگهندەكال ئىش

ئۇيغۇر قازاقچه، ئۆزبېك تاتـارچه شـىئېر يازسـا گهپ يـوق ئۇتـۇق قازىنىـدۇ، چـۈنكى        
بـۇ تىلالردىـن شـىېئىرالرنى تهرجىـمه     . تىم ئورتاقىلىقى بارقېرىنداش تىلالردا رې

ــوق،    . قىلمــاقمۇ تهس ئهمهس ــدىغان ئىــش ي ــى بولماي ــلهر تىرىشســا قىلغىل بهزى
مهن ئـۇالردىن  . دېـدى … ئهخمهتجان ئوسـمان ئهرەب ئهدەبىيـاتىنى تـاڭ قالـدۇردى    

ــات   ــدەك تهتقىقــ ــىئېرىيىتى دېگهنــ ــۈنكى ئهرەب شــ ــاراپ كىتاپبۈگــ ــا قــ لىرىغــ
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ئهگهر شـــــۇنداق نوپۇزلــــۇق ئهدەبىيـــــات تهتقىقاتىغـــــا  . ن دەيـــــمهنباقســــىكه 
بولسـا بىـز بـۇنى تهتقىـق قىلىـپ       الردا شـۇنداق دېـيىلگهن  كىتـاپ بېغىشالنغان 

ــاق با ــۇدۇقس ــى   . بول ــى ياخش ــا تېخ ــانىيهت بولس ــۇنداق ئىمك ــمه  . ش ــلهر ھهم بهزى
ھهمـمه ئىشـنى تىرىشسـىال قىلغىلـى     . دەيـدۇ  بولۇدۇئىشنى تىرىشسا قىلغىلى 

ــۇ ــدەك رىيــاللىقنى       دۇبول ــىنهتتىم، ئهممــا يۇقارقى ــۇرۇن مهنمــۇ ئىش دېگهنــگه ب
ئهگهر ياشـلىق دەۋرىمىـزدە تىـل ئـۆگهنگهن بولسـاق، بىـز       . كۆرۈپ ھهيران قالـدىم 

ــېقىن      ــل ۋە يــ ــا پاراللىــ ــر ئورۇنغــ ــالىمىزدىكى بىــ ــاقمۇ كــ ــانچه قىلســ ھهرقــ
ــا قوزغىتالمايـــدىكهنمىز  . ئورۇنالشـــمىغان ئىككـــى تىلنـــى ئوخشـــاش راۋانلىقتـ

نىـــۋالغىلى بولغــان بىـــلهن رېتىمنـــى تولـــۇق  ۈتىلــدىكى باشـــقا ئـــامىلنى ئۆگ 
ــدۇ  ــۇمكىن ئهمهســتهك تۇرى ــڭ   . ســىڭدۈرىۋالماق م ــوغرا ئۇيغــۇر شــائىرلىرى مى ت

فارابىــدىن تهجهللــى، ( .گهىــيىلغـا يــېقىن ئهرەبــچه شــىئېر يېــزىش ئهئهنىســىگه ئ 
ئهرەب . بولــۇدۇرۈر بــۇ يهردە بىــر نهرســىنى ئوچــۇقالش زۆ) ئابــدۇقادىر دامــۇلالمغىچه

ــان ۋاستىســىدە تولىمــۇ     تىلىنىــڭ رېتىمــى ئۇيغــۇر مۇســۇلمانلىرى ئۈچــۈن قۇرئ
ــىگه     ــى ئۆزلهشتۈرىش ــىئېرىيىتىدىكى رېتىمن ــڭ ئهرەب ش ــۇ ئۇيغۇرالرنى ــۇش، ب تون

ــل  ــان ئامى ــق ياراتق ــارى ئهگهر   . قواليلى ــان ئۇيغــۇر ق ــرائهت ئوقۇۋاتق مهســىلهن، قى
چــۈنكى . بولــۇدۇســىال ئىشــلهۋاتقان ئهرەب تىلىنــى بىلمىســه ئۇنىــڭ ئــوڭ مىڭى 

ئوڭ مىڭه مۇزىكا، رەسىم، شـهكىل ئـاۋاز قاتـارلىقالرنى بىـر تهرەپ قىلىـدۇ، ئهممـا       
شـــــۇڭا . ش تىلـــــدىكى رېتىمنـــــى ئېگىلهشـــــكه پايـــــدىلىقالبۇنـــــداق يـــــاد

ئهجداتلىرىمىزنىڭ ئهرەبچىنى قۇرئـاننى يادلىتىـپ بولـۇپ ئانـدىن ئۆگهتكىنىمـۇ      
ــپاتال   ــى ئىس ــا ئهمهس، بهلك ــكنخات ــى   . مىغان ئىلمىيلى ــدا تىلن ــداق بولغان بۇن

بــۇ مىســالدا مىســالغا ئــالغىنىمىزدىن . بولــۇدۇتېخىمــۇ مــۇكهممهل ئــۆگهنگىلى 
مهلــۇم بولغانــدەك بىــزگه ئهرەبچىنىــڭ رېتىمــى تونــۇش، بىــر قهدەر ئۆزلىشــهرلىك  

ۋاھـالهنكى ئۇيغـۇرالر ئهرەبچىـدىكى رېتىمنـى     . شۇڭا بىـزدە ئـارۇز شـىئېرىيىتى بـار    
پهقهت ئۇيغـــــۇر تىلـــــى بىـــــلهن . وبـــــۇل قىلىـــــپ كېـــــتهلمىگهنتولـــــۇق ق

شۇڭا ئارۇز ۋەزنىنىـڭ ھهمـمه تـۈرى    . يېقىنلىشىدىغان رېتىمنى قوبۇل قىاللىغان
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ئۇيغۇرالرنىــڭ فارىســچه شــىئېر . بىــزدە يــوق، پهقهت بىــر قىســىم تــۈرىال مهۋجــۇد 
ىقى، گهن رېـتىم ئورتـاقل  لـ مۇ ئارۇز سهۋەبلىك ئىككى تىلدا بارلىققـا كه ىيازغانلىق

مهدەنىيهتتىكى يېقىنلىق سهۋەبلىك كىچىكىـدىن ئىككـى تىلغـا تهڭ پىشـقان     
ــى     ــان پهللىسـ ــىئېرىيىتىنىڭ ياراتقـ ــارس شـ ــى، فـ ــۆپ بولۇشـ ــىلهرنىڭ كـ كىشـ

ــان   ــوھىم رول ئوينىغ ــامىلالر م ــارلىق ئ ــز يۇق . قات ــا بى ــرۇئهمم ــدەك ى دا توختالغان
قىلىنىـپ  ئۇالرنىڭ ھىچ بىـرى شـۇ مىلـلهت شـىئېرىيىتى تهرىپىـدىن ئىتىـراپ       

ــدۇق   ــا پۈتـــۈلگهنلىكىنى كۆرمىـ ــارىمىزدا بولۇۋاتقـــان مهلـــۇم    . تارىخقـ ھـــازىر ئـ
شائىرالرنىڭ يات تىلدا شـىئېر يېزىـپ غالىـپ بـولغىنى ھهققىـدىكى پـاراڭالرنى       

ــ  ــوغرا چۈشـ ــېكىن،     ۈنۈتـ ــمهن لـ ــارزۇ قىلىـ ــىنى ئـ ــۇنداق بولۇشـ ــۇ شـ مهن، مهنمـ
ــات ت      ــلهن ي ــىئېر بى ــدىكى ش ــات تىل ــارچىال ي ــر پ ــىئېرىيهتته بى ــىئېر  ش ــدا ش ىل
بـــۇ توغرىـــدا . يازااليــدىغانلىقى بىلىـــنهر، مهشـــهۇر بولغـــاننى بىلمهيـــدىكهنمهن 

ياشلىق دەۋرىدە يات تىـل ئـۆگهنگهن ئـادەمگه يـات تىلـدىكى      . ئارتۇقچه توختالماي
يۇمتالـدا   ،سـهۋەبى . سشىئېرنى يازمـاق تهسـال ئهمهس، ئوقـۇپ ھـوزۇر ئالمـاقمۇ ته     

ەلمىگهن رېتىمنــى ئوقــۇپ ھىــس قىلمــاقمۇ ئــۆزىمىز ئۆزلهشــتۈر. ئهمهس قاتتالــدا
ــان ئهمهس ــدىكى      . ئاس ــات تىل ــاقمۇ، ي ــىئېر يازم ــۇق ش ــدا ئۇتۇقل ــات تىل ــۇڭا ي ش

شــىئېردىن ھــوزۇر ئالمــاقمۇ ۋە شــۇنى رېتىمــى بىــلهن تهرجىــمه قىلمــاقمۇ تهس،  
ــى     ــڭ خىزمىتــ ــئۇل بۆلهكنىــ ــا مهســ ــى تىلغــ ــڭ مىڭىمىزدىكــ ــۇنى بىزنىــ بــ

 .بهلگىلىگهن

.  
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نــېمه ئۈچــۈن يالىڭــاچلىق مۇنازىرىســىگه بهنــت : بوســوغىدىكى خىيــالالر. 1
  بولۇپ قالدۇق؟

 يوقسۇل داستىخان ۋە تۆشۈك قالغان گهپ
يىلغــا يــېقىن تاقالغــان ســودا، ئۇچــۇر،  30ئېچىــۋېتىش يــالغۇز   جوڭگــۇدىكى
ــيهت ۋە ت ــىكلىرىنىڭال ېمهدەنىـ ــا ئىشـ ــلهن   خنىكـ ــى بىـ ئهڭ  ،ئهمهس ئېچىلىشـ

. موھىمى بوغۇلغـان ئىنسـان تهپهككۇرىنىـڭ ئېچىلىشـى بىـلهن خاراكتىرلهنـدى      
ــېچلىش    ــداق ئـ ــوھىتتىكى بۇنـ ــوڭ مـ ــىنى    30چـ ــۆز ھاۋاسـ ــرى ئـ ــدىن بېـ يىلـ

نــى جهمىيىتىبېــيجىڭغىال ئېچىلغــان دەرىــزىلهردىن يــېڭىالپ كهلــگهن ئۇيغــۇر  
جىـدە ئـېچلىش   نهتى. ھهممه تهرەپتىن ئېچىلىش مهجبۇرىيىتىگه موپتىال قىلـدى 

خهنــزۇ . ھىچقانــداق ئهندىزىســىز، تهييارلىقســىز، تهشهببۇسكارلىقســىز باشــالندى
ــى ــان     جهمىيىتـ ــىز قالغـ ــزدەك تهييارلىقسـ ــتا بىـ ــى ئېچىلىشـ ۋە ئىدىلوگىيىسـ

  .ئهمهس
ــدىكى     ــۆلچىمى ھهققـ ــڭ ئـ ــان ھهقىقهتنىـ ــېالن قىلىنغـ ــدە ئـ ــۇر گېزىتىـ نـ

ــات ئهندىزىســـى خ  ــان تهرەققىيـ ــاڭگاڭ ياراتقـ ــازىرە، شـ ــزۇ زىيالىلىرىنىـــڭ مۇنـ هنـ
شـۇ سـهۋەپتىن خهنـزۇ مۇتهپهككـۇرلىرى     . تهييارلىقىغا بۇرۇنال ئۇل سېلىپ بولغان

تىنى قانـداق  ىزامانىۋىلىققا قانداق قاراش، ئهنئهنه بىـلهن يېڭىالشـنىڭ مۇناسـىۋ   
بىــــر تهرەپ قىلىــــش، تــــۈۋرۈك ئهقىدىــــدە قانــــداق چىــــڭ تــــۇرۇش، قانــــداق  

  ىلهردىن ۋاز كـــېچىش مهســـىلىلىرىدە قهدىرىيهتلهرنـــى نۇرالرنـــدۇرۇش ۋە نـــېم  
شـۇڭا ئـۇالر رىياللىقنىـڭ    . تهپهككۇر مىـۋىلىرىنى داسـتىخانغا تارتىـپ بواللىغـان    

ــورىغان ســۇئاللىرىغا، تهرەققىياتنىــڭ ئىمكــان، ئىمتىهــان ۋە خىرىســلىرىغا       س
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ــان ئهمهس  ــتا بهك تهمتىـــرەپ قالغـ ــامىله قىلىشـ ــازىرقى . قانـــداق مۇئـ ــۇڭا ھـ شـ
بىزدىچـــۇ؟  .ســـىي ســـهرخىلنىڭال نهتىجىســـى ئهمهسبىـــر تـــوپ سىيا  ،قـــۇدرەت

ىمىزچۇ؟ تهرەققىياتتــــا شــــاڭگاڭدەك ئهندىزىســــى يــــوق،  بىزنىــــڭ زىيــــالىلىر
ــۇر   ــامىنى يـــــوق ئۇيغـــ ــا تـــــۈزۈك خـــ نـــــى ۋە جهمىيىتىتهپهككۇرىغـــــا يارىشـــ

ئىدولوگىيهســــــــىنى كۆپســــــــانلىقالرغا سېلىشــــــــتۇرۇش تهنتهكلىــــــــك ۋە 
بىزنىـڭ  نغان بۈيـۈك ئۆزگۈرۈشـكه   ئهمما بۇ يهردە جوڭگـۇدا باشـال  . ئىلمىيسىزلىك

ش ئۈچـــۈن مۇشـــۇنداق رۈپ قـــالغىنىمىزنى رۇشهنلهشـــتۈۈنـــۈتهييارلىقســـىز يۈزل
ــۋەتته ئۇيغــۇر تهپهككــۇر ســهرخىللىرىنىڭ    .سېلىشــتۇرما قىلمــاي بولمىــدى  ئهل

ئېچىلىشقا، بازارغا، ۋە بازارغا كىرىپ قالغـان ھهمـمه قهدەرىيهتلىرىمىـزگه قانـداق     
ئهممـا  . قىدىكى قاراشـلىرىنى يوققـا چىقىرىشـقا بولمايـدۇ    مۇئامىلهدە بولۇش ھهق

ــدە      ــاپ ھالىتى ــر كىت ــان بى ــيهگه تايىنىــپ يېزىلغ ــۇم نهزەرى ــداق قاراشــالر مهل ئۇن
 كهلمىگهنىــكهن، بىــز تهپهككــۇر داســتىخېنىمىزنى غورىگــۈل قالــدى       دۇنياغــا

ــوق   ــالىمىز ي ــمهي ئام ــوھىتتىكى   . دې ــوڭ م ــالىلىرىمىزدا چ ــزىي لهرنى، ئۆزگۈرۈش
رتكۈچىلهرنى ، پۇرسهت ۋە رىقـابهتلهرنى ئهقلىـي تهھلىـل قىلغـان تهپهككـۇر      ئۆزگه

يېتهرلىــك بولىمغاچقــا، بولغــان تهغــدىردىمۇ ياپتــا گهپ، ئهدەبىــي   ھاســىالتلىرى
ــۆزىمزنى،   ــز ئ ــا بى ــلهن يېزىلغاچق ــل بى ــابهتچىمىزنى    تى ــاللىقىمىزنى ۋە رىق رىي

تهپهككــۇر . لــدۇقمهھــرۇم قا  شــتىن ئىشــنىڭ بېشــىدىالچۈشۈنۈئهقىــل بىــلهن 
دە ئـۆزىمزىنى چۈشـهندۈرۈش ئىمكـانىيىتىمىز    لقېلىپلىرىغا اليىقالشقان شـهكى 

ــهررۇپىمىزدا ئهمهس  ــازىرغىچه تهسـ ــىگه     .ھـ ــۇر كىرزىسـ ــهۋەپتىن تهپهككـ ــۇ سـ شـ
مۇنـــازىرە ســـورۇنلىرىمىزنى قاپلىغـــان ئىنســـاننىڭ مىللىـــي تۈركـــۈم . پـــاتتۇق

دكى مۇنـازىرە، مىللـي   كىملىكى بىلهن خۇسۇسى دىنىـي كىملىكـى ئوتتۇرىسـى   
مهدەنىــــيهت بىــــلهن دۇنيــــاۋىي ئىســــتىمالچىلىق مهدەنىيىتنىــــڭ    يهرلىــــك

ــۇن،       ــقان مهزم ــل، قېلىپالش ــۈككهن تى ــازىرە، كۆن ــدىكى مۇن ــىۋىتى ھهققى مۇناس
ــات    ــات بىــــلهن يــــېڭىچه ئهدەبىيــ ــان ئهدەبىيــ ئــــادەتلهنگهن شــــهكىلگه تايانغــ

ــۇر ســـهنئ  قىممىتـــى بىـــلهن تىنىڭ ئهمهلـــي ىئوتتۇرىســـىدىكى مۇنـــازىرە، ئۇيغـ
ــازىرە     ــدىكى مۇن ــى ھهقق ــهنئهتلىك قىممىت ــاز   … س ــۇق ئ ــارلىقالردا چوڭقۇرل قات

ــدى ــوڭ      . بول ــۇپ چ ــل بول ــتىخىنىغا داخى ــۇر داس ــۈل تهپهكك ــز غورىگ ــهۋەبى بى س
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بولغــان بولغــاچ، بىلىــدىغىنىمزمۇ، ھهزىــم قىالاليــدىغىنىمىزمۇ شــۇنچىلىك      
ــدى ــى، مى     .ئىـ ــىكلىرىمىزنى چهكتـ ــالھات، ئىشـ ــمهك ئىسـ ــۇپ  دېـ ــان بولـ همـ

بــاي، زەردار «يــا ئــۆي ئېگىســى . بىلمىــگهن يــاتمۇ كهلــدى، تۇققــان ئۆزمــۇ كهلــدى
ــاممۇ مهن شـــۇ  ــاي  »بولســـاممۇ مهن شـــۇ، يوقســـۇل يـــاالڭتۆش بولسـ دەپ قورقمـ

ــدى  ــىك ئاچالمىـ ــدىكى  . ئىشـ ــان ئۆيـ ــىۋە ئااللمىغـ ــۈزۈك نىسـ ــتىخاندىن تـ   داسـ
ق ئۇلــــۇغ ناتىۋانالرنىــــڭ كــــۈچى پهقهت بىــــر بىرســــىگه بىــــز دېــــگهن ئۇنــــدا

ھۆكۈمدارتۇق، تارىختا بۇنداق بۈيۈك بـايتۇق، ئۇنـداق ئۇلـۇغ ئـالىمتۇق دېيىشـكه      
ــى  ــاران يهتت ــداق   . ئ ــۇق قان ــا كېلىــدۇ،     ،بولــۇدۇلــېكىن ئۇلۇغل ــداق ۋۇجۇدق قان

، پهن نـېمه، پهنچىللىـك دېگهنـدەك    بولـۇدۇ ھۆكۈمدرالىقنىڭ ئۇلى نـېمه، قانـداق   
بـۇ ھهقتىكـى ئـۆلچهملهر مىڭىـگه      كهسكىن مۇنـازىرىلهر بولۇنمىـدى، ئۇنـداقكهن   

ــدى  ــېقىن يولىمىـ ــان    . يـ ــتىگه قۇرۇلمىغـ ــايىللىق ئۈسـ ــى قـ ــۇنداق ئهقلـ مۇشـ
ھاياجــانلىق ســۆيگۈ ۋە ئىپتىخــار، قانــداق تېــز بــازار تېپىــپ ھۆكــۈرەتكهن بولســا   

ــاتتى      ــورۇن بوش ــقا ئ ــپ ئاھسىنىش ــىز قېلى ــز خېرىدارس ــۇنچه تې ــى ھهم. ش   ھېل
ىنى بــــۇ مىهماندوســــت خهلــــق كۈغورىگۈللــــ داســــتىخاننىڭ قــــۇرۇقلىقىنى،

ــدۇ   ــاپ كېلىۋاتىـ ــدۈرمهي ياشـ ــگه بىلـ ــكهن  . ھىچكىمـ ــىپايه چهكـ ــىكنى سـ ئىشـ
ئىشـىكلهر، جـاالقالپ ئېچىلـدى، سـهن كىـم؟        .تۇغقانالر ئۆز كويىغـا راۋان بولـدى  

  .ئــۆيگه يالىڭــاچمۇ كىــردى، ئــاچمۇ كىــردى، بۇزۇقمــۇ كىــردى، تۈزۈكمــۇ كىرىــدى
ــلهر گهپ  گهپ بولۇنمىــدى ئهمهس، ئهممــا ئىشــىك چ  ېكىلگهنــدە تېشــىلگهن گهپ

بۈگـۈن بىـز شـۇ تۆشـۈك     . پېتى قالدى، غهيۋەت پېتى قالدى، تۆشۈك پېتـى قالـدى  
گهپتىن ماراپ باقايلى غهرپنىـڭ يالىڭاچلىقىنىـڭ يـۈزى قانـداقكىن، ئۇيغۇرنىـڭ      

 .گۈزەللىك ياراتقان سۆزى قانداقكىن

2 .����	 �������	 �0 )C?� ���Z�D �\ ��R +�&,�-��^���)CF! 9�\ 
ىگه مهھلىيـالىق دېڭىزنـى، دېڭىزچىلىقنـى    يالىڭاچ بهدەنگه، تهن گـۈزەللىك 

ــۇر    ــدۇرغان غهرپ مهدەنىيىتنىــــڭ ئۇيغــ ــمىغا ئايالنــ ــر قىســ ــىنىڭ بىــ تۇرمۇشــ
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ــى   ــر تهرىپ ــدىغان بى ــۈپتىن پهرقلىنى ــدىن ت ــزدىن  . مهدەنىيىتى ــدا دېڭى ئامېرىكى
ــۇنچه ي ــش ــۋا   ى ــدە قول ــلىقالرمۇ ئۆيلىرى ــايدىغان كانزاس ــاقاليدىكهن، راق ياش ق س

ۋاتقــان ۇنۇئىشــىك ئالــدىلىرىغا، گۈللــۈكلىرىگه يالىڭــاچ پهرىلهرنىــڭ بولۇپمــۇ يۇي 
بۇنــداق ھهيكهلــلهر . ۋالىــدىكهنۇيالىڭــاچ ســاھىپجامالنىڭ ھهيكهللىرىنــى ئورنۇت

ھهر خىـــل قىيـــاپهتته ھهر خىـــل چوڭلۇقتـــا بولـــۇپ نهگه قويســـا ماسالشـــقىدەك 
ئـاممىۋىي سـورۇنالرغا تىكلهنـگهن يالىڭـاچ      ھالهتته ياسالغان ئىكهن، ياۋرۇپـادىكى 

غهرپ مهدەنىيىتىـــدە . ۋەنلهرنىـــڭ ھهيكهللهرنـــى دېمىســـهكمۇ جاھانغـــا ئايـــانېل
غهرپـته گۈزەللىـك قارىسـا كـۆرگىلى، تۇتسـا      . بولـۇدۇ گۈزەللىك تولىمۇ كونكىرىت 

شـۇڭا غهرپلىكـلهر رەسسـاملىقنى،    . غان شـهكلى بـار نهرسـه   بولۇدۇھىس قىلغىلى 
غهرىــپلىكلهردە يالىڭــاچ ئاپتاپقــا قــاقلىنىش، . لىقنى راۋاجالنــدۇرغانھهيكهلتاراشــ

يالىڭـــاچ چېـــنىقىش، يالىڭـــاچ داال سهيلىســـى قىلىـــش قاتـــارلىقالر نورمـــال       
ــنىڭ مهزمــۇنى  غهرپلىكــلهر گۈزەللىكنىــڭ تــۇتقىلى، تهســۋىرلىگىلى،    . تۇرمۇش

غــــان پائــــالىيهت ئىكهنلىكىــــگه ئىشــــهنگهچكه بولۇدۇســــىزغىلى، يــــاراتقىلى 
—ۇنداق پائالىيهتلهرنىــڭ نهزەرىيىــۋىي ئاساســى بولغــان گۈزەللىــك ئىلمــى  ئاشــ

غهرپلىكـلهر ھهتتـا   . ئىستىتىكىنى مىالدىـدىن خېلـى بـۇرۇنال ئوتتۇرىغـا قويغـان     
گۈزەللىكنىـڭ ســانلىق ئــۆلچهملىرىنى بېكىتىــپ چىققــان، مهســىلهن، مهشــهۇر  

مى ئالتۇنــدەك بۆلـــۈش نوقتىســـى قارىشـــى دەل گۈزەللىكنىـــڭ مـــاددىي ئـــۆلچى 
شــــۇڭا غهرپــــته رەسســــامالرنىڭ ئــــادەم ئاناتومىيىســــى . ھهققىــــدىكى قــــاراش

چـۈنكى    .مى شۇ پهننىـڭ كهسـپ ئهھلىـدىن قېلىشـمايدىكهن    ىھهققىدىكى بىل
ــلهرچه ــۇنداقال       غهرپلىك ــىزىقتا، ش ــان س ــهكىلنى ياراتق ــهكىلدە، ش ــك ش گۈزەللى

ــدا  ــكىللىگهن قورۇلمى ــهكىللهرنى تهش ــدا ئادەمن . ش ــدىن ئېيتقان ــۇ مهن ــڭ مۇش ى
ــارلىق     ــدىكى بـ ــىدە ۋە بهدەنـ ــر ئۈگىسـ ــدىكى ھهر بىـ ــڭ تېنىـ ــۈزەللىكى، ئۇنىـ گـ

غهرپلىكـلهر بىـزدەك   . ئهزاالرنىڭ ئورۇنالشتۇرۇلۇشتىكى ماسـلىقىدا، نهپسـلىكىدە  
ــپ  ــهنئىتىدە ئىپادىلىنىـ ــل سـ ــي   ،تىـ ــدىغان مهنهۋىـ ــۈرىكىگه ئاقىـ ــڭ يـ ئادەمنىـ

 .گۈزەللىكنىڭ قۇدرىتىگه ئانچه ئىشىنىپ كهتمهيدۇ
رنىــڭ ســۇغا زىيــادە ئــامراقلىقىمۇ ئۇالرنىــڭ يالىڭاچلىققــا نهقهدەر  غهرپلىكله

ــادەتته ســۇغا چۈشــۈپ يالىڭــاچ   . خۇشــتارلىقىنى چۈشــهندۈرىدىغان ئامىــل  ــۇالر ئ ب
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ئاپتاپقــا قاقلىنالمىغــان يــاز ئــايلىرىنى تولىمــۇ ئېغىــر كــۈنلىرى قاتارىــدا تىلغــا  
  .ئالىدۇ

ــۈزەللىكى ك  ــقان بهدەن گــ ــدە ئومۇمالشــ ــل  غهرپ دۆلهتلىرىــ ــۇبى، مودىــ ۇلــ
ــتىكا   ــى، گىمناس ــابىقىمۇسابىقىس ــۈزەللىكىنى  مۇس ــته بهدەن گ لىرى ئهمهلىيهت

ــه ئهمهس    ــۆلهك نهرس ــورۇنىدىن ب ــش س ــايهن قىلى ــنىقىش   . نام ــته چې ــۇڭا غهرپ ش
ــد  ــمه ئادەمنىـــڭ كۈنـ ــانۈلۈھهمـ ــالىيىتىگه ئايالنغـ ــڭ . ك پائـ ــهت بهدەننىـ مهقسـ

دا ئوغـۇلالر مايكـا كېيىـپ    يـاز   ئامېرىكىدا. .گۈزەللكىنى ساقالش، نامايان قىلىش
 چېنىققـــان ســـاغالم بىلهكلىرىنـــى تومپايتىـــپ كېرىلىـــپ يۈرســـه، قىـــزالر      

ــۆز      ــار ئۇســقىنىنى ك ــاقالپ كېلىۋاتقــان جهلپك ــىز چېنىقىــپ س كــۆز -ئۈزلۈكس
 .مۇۋاپىق يهرلىرىنىڭ ھهممىنى ئېچىپ مهغرۇر يۈرىشىدۇ ،قىلىپ

ــى  ــك چۈشهنچىسـ ــۇردىكى گۈزەللىـ ــۇ، مهنه، ته  ئۇيغـ ــل تۇيغـ ــهۋۋۇر بىرخىـ سـ
ــدۇر ــۈزەلل  .گۈزەللكى ــۇ   ىتهســهۋۋۇردىكى گ ــا قىلىــدىغان ســهۋەپ تىــل، ب كنى بهرپ

بۇنـداق  . تاپىـدۇ   سهۋەپنىڭ نهتىجىسى پهقهت يۈرەكته ئهكسىنى، كۆلهڭگىسـىنى 
گۈزەللىـــك  ،شـــۇڭامىكىن. بولـــۇدۇكـــۆلهڭگه ھهركىمنىـــڭ قهلبىـــدە ھهرخىـــل  

. رپـته پهيـدا بولغـان   غان پىرىنسىپ بىـزدە ئهمهس غه بولۇدۇھهققىدىكى كۆرگىلى 
ــدە،   ــهيئىنىڭ پۈتۈنلىكىـــــ ــك شـــــ ــدە گۈزەللىـــــ ئۇيغۇرنىـــــــڭ چۈشهنچىســـــ

ــدە، ــدا مۇكهممهللىكىـ ــلىكىدە( غايىپلىقىـ ــا  )كۆرۈنمهسـ ــهۋەپتىن بولسـ ــۇ سـ ، شـ
ــدىكى     ــامىلالر ھهققى ــت ئ ــدىغان كونكىرى ــۈزەللىكنى تهشــكىل قىلى ــرەك گ كې

تهلهپ  ئىــزدىنىش بىــزدە ئــانچه ئۇمۇالشــمىغان، كۈچلــۈك ئانــاتومىيه بىلىمــى      
ــلهر . قىلىــدىغان يالىڭــاچ رەســىم ســهنئىتى ئىزچىللىققــا ئىــگه بولمىغــان   بهزى

قارىشــىمنى ئىنكــار قىلىشــى   بهلكىــم كۈســهن كىمىرلىرىنــى مىســال قىلىــپ
ــۆي رەســىم   . مــۇمكىن ئهگهر يازغانلىرىمغــا دىقــقهت قىلغــان بولســىڭىز مىــڭ ئ

ــهنئىتىدىكى ــاچلىق  سـ ــاملىرىنىڭ قهلىم   يالىڭـ ــلهن غهرپ رەسسـ ــدىكى، بىـ ىـ
ــارلىق     ــهد قاتــ ــته ۋە مهقســ ــا، ۋاســ ــاچىلىق، مۇددىئــ ــدىكى يالىڭــ ھهيكهللىرىــ

ــدۇ  ــكىن پهرقلىنى ــن كهس ــڭ   . تهرەپلهردى ــاچلىق ئايالالرنى ــدىكى يالىڭ ــڭ ئۆي مى
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تېنى ئىنساننى گۇناھقا باشاليدىغان ئېزىتقـۇ، دېـگهن بـۇددىزىم چۈشهنچىسـىگه     
ه بۇددىســــــت رەسســـــامالرنىڭ مهقســـــدى، مــــــاالئىك  . خىـــــزمهت قىلىـــــدۇ  

لىرىنىــڭ ئاشــۇنداق ۋەھشــى ئېزىتقۇالرغىمــۇ پهرۋا قىلمايۋاتقــانلىرىنى لمۇئهككه
ــل تۇرااليـــدىغان،       ــارچه گۇناھقـــا تاقابىـ ــارقىلىق مهبۇدلىرىنىـــڭ بـ ــىزىش ئـ سـ

ــان قىلىـــش  ــا   .ئالدانمايـــدىغان ئىالھىـــي پهزىلهتلىرىنـــى ئايـ يهنه بهزىـــلهر قىيـ
مىسـال دەي، سـىز   مهن بۇنـداق بىـر   . رەسىملىرىنى مىسـالغا ئېلىشـى مـۇمكىن   

ئاۋال كېسهك تامغا ھىـچ بىـر بويـاق ئىشـلهتمهي بىـر كېـيىم كهيـگهن ئـادەمنى         
مىــڭ يىــل بــۇرۇنقى قىيــا تــاش رەســىملىرىدىكى  8-7ســىزىپ بېقىــڭ، ئانــدىن 

تاشـقا شــهكىل  . ئادەملهرنىـڭ كىـيم كهيــگهن كهيمىگهنلىكىـگه ھۆكـۈم قىلىــڭ    
زىپ چىقــارغىلى چىقىــرىش شــۇنچه تهس تۇرســا كېــيىم كېچهكنــى قانــداق ســى 

، بولۇپمۇ ئاشۇ تاشقا ئىز سـاالاليدىغان مىتـالالر تېخـى تولـۇق بايقالمىغـان      بولۇدۇ
شــۇڭا ئۇيغــۇرالر تهســۋىرى ســهنئهتته ئىنســاننىڭ شــهكىل . ئــۇ تهيپىــنهم زامانىــدا

گــۈزەللىكىگه مهنســۇپ يالىڭــاچ بهدەن ســىزمىچىلىقىغا بهك خۇشــتار بولغــان      
اكـــارلىق، نهققاشـــلىق، كهشـــتىچىلىك، بۇنىـــڭ ئهكســـىچه بىـــزدە بىن  .ئهمهس

بــۇ . گۈلباسـمىچىلىق، نهپـس ھۈنهرۋەنچىلىـك، زىننهتچىلىـك تهرەققىـي قىلغـان      
ئوخشىمىغان مهدەنىـيهتكه مهنسـۇپ ئىنسـاننىڭ قهلبىـدىكى گـۈزەللىكنى       يهردە
ئىچكـى گــۈزەللىكنى    ش، مهنىـۋىي ھاياجانغــا ئايالنـدۇرۇش، شـۇنداقال شــۇ   ۈتـ ۈكۈز

سته ۋە مۇددىئانىـڭ پهرقلىـق بولۇشـى ھهل قىلغـۇچ رول     تاشقىالشتۇرۇشتىكى ۋا
مۇشـــۇ يهردە بىـــر مىســـال ئـــاالي، ئۇيغـــۇرالر قىزالرنىـــڭ قـــامىتىنى  . ئوينىغـــان

ــۋىرلهيدۇ     ــازۇك، دەپ تهس ــدەك ن ــۇن تال ــۈز، مهجن ــتهك ت ــۋىرلهردىن  . ئىلىپ ــۇ تهس ب
غهرپلىكـــلهر ســـىزىپ، يېزىـــپ ھارمايـــدىغان ئىككـــى دومبـــاق بىـــر جومبـــاق   

غهرپلىكـــلهر ئىلىپـــتهك قىزالرنـــى . لالرنى تـــاپقىلى بولمايـــدۇدېگهنـــدەك ئـــامى
 .ئهمهس قىز ئايالالرنىڭ بهدىنىدىكى ئهگرى بۈگرى يهرلهرنى مهدھىيهلهيدۇ

  
ــى،   ــۇنى دەيمىزكـ ــماي شـ ــۇن قىسـ ــز بويـ ــۈزەللىكنى   ھهرگىـ ــڭ گـ ئۇيغۇرنىـ

ــهكىلدە ئهمهس ــردا    ،ش ــا، زاھى ــته ئهمهس تاكامۇللۇقت ــادا، تهركىپ ــۆرۈنگهن(مهن ) ك
، ئاشـكارىدا ئهمهس پىنهانـدا، ئوبىكتىـپ شـهيئىدە     )كـۆرۈنمىگهن ( س باتىندائهمه
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ــۇ    ــى بـ ــدىكى ئوبرازىـــدا دەپ تونۇشـ ــان قهلبىـ ــهيئىنىڭ ئىنسـ ــۇر شـ ئهمهس مهزكـ
ــدۇر  ــلىقى، مىللىيلىكىـ ــڭ خاسـ ــايهتنى  . مىللهتنىـ ــۇزۇنراق ھىكـ ــازغۇچىالر ئـ يـ

ىڭـاچلىقنى  قىسسه دېمهي رومان دەۋاتقان بۇ زامانـدا بىـر ئۇيغـۇر رەسسـامنىڭ يال    
سىزىشى خـۇددى يازغۇچىنىـڭ بوۋىسـىنىڭ قىسسىسـى تهسـىرىدە ئهمهس غهرپ      

جىنســىي تهســۋىرگه كــۈچهپ رومــان يازغىنغىــدەكال    رومانىرىنىــڭ زەرەتلىشــىدە
غـــانلىقىنى، مىللىـــي بولۇدۇئهمهلىيهتـــته ســـهنئهتننىڭ مىللىـــي . بىـــر ئىـــش

هقىلـگه ئۇيغـۇن   مهدەنىيهتكه مهنسۇپ ئىكهنلىكىنى تهن ئالسـاق بىـر مىلـلهت ئ   
 .رۇشهندۇر  لىق بولمايدىغانلىقىچىدەپ قارىغان نهرسىنىڭ ئىنكار
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 بىز نېمه ئۈچۈن پهرزەنت تهربىيىسىگه تهقهززا بولۇپ قالدۇق؟ —

)��-���"�	 O�1CC�/�� 
ــويىچه     ــادىتىم ب ــين ئ ــدىن كې ــگه قايتقان ــانىالرنى ئاركىتاپۋەتهن ــدىمخ . ىلى

خـانىالردا مـۇۋەپپهقىيهتكه، سـاغالملىققا    كىتاپمهزمۇن نوقتىسـىدىن ئويالشـقاندا   
الردىن كىتـاپ الرنىـڭ تـۈرى باشـقا تـۈردىكى     كىتاپدائىـر    ۋە پهرزەنت تهربىيىسـىگه 

ــق  ــدىجىـ ــان   . ئىـ ــۇق يازغـ ــاھىر تۇغلـ ــارمۇھهممهد تـ ــت  «يـ ــۇرالردا پهرزەنـ ئۇيغـ
الر كىتــاپدېــگهن  »تهربىيىســىپ خــاس ھاجىپنىــڭ ئــائىله يۈســۈ«، »تهربىيىســى

ــۈنلهي ســېتىلىپ تۈگىگهنىــدى  ــۇالرنى كــۆرۈپ . پۈت ــۈركىيهدىن  -2006ب يىلــى ت
ــى    ،قايتىـــپ ــى تهۋسىيسـ ــۇ ھهقتىكـ ــڭ بـ ــددىن مۇئهللىمنىـ ــدۇقادىر جااللىـ ئابـ

شــۇ چاغــدا مــۇئهللىم مېنىــڭ پهرزەنــت تهربىيىســى ھهققىــدە . ئېســىمگه كهلــدى
ېرىكىغـا بارغانـدىن كېـيىن يازغـان     ئام. يېزىشىمنى تهۋسىيه قىلغانىـدى  كىتاپ

ــى      ــت تهربىيىس ــدىكى پهرزەن ــۇلغىنى ئامېرىكى ــۆپ ئوق ــدىن ئهڭ ك خاتىرىلىرىم
ــدى  ــۆلهك بول ــدىكى مۇســاپىر تۇيغــۇالر «. ھهققىــدىكى ب ــا  »ئامېرىكى ــدە ئات ئىچى

ئـــانىالردىن ئهڭ كـــۆپ خهت تاپشـــۇرۇپ ئـــالغىنىم ئامېرىكىـــدىكى پهرزەنـــت      
دېـــمهك، بىـــز پهرزەنـــت   . ىم بولـــدىتهربيىســـى ھهققىـــدە يازغـــان ئهســـهرلىر   

  سهۋەب نېمه؟. تهربىيىسىگه شۇ قهدەر مۇھتاج، شهيدا، تهقهززا بولدۇق
)��-S�0�! O�1CC�/�� 

يىلالردىـــن كېـــيىن  -80. ئۆزگـــۈرۈشى، ئـــائىله قۇرۇلمىســـىدىكى چـــبىرىن
ــۈپتىن     ــىدا ت ــائىله قۇرۇلمىس ــۋىي ئ ــڭ ئهنئهنى ــۈرۈشئۇيغۇرالرنى ــۈز بهردى ئۆزگ . ي

ــدى، يهنه بىــرى، نهچــچه    بىــرى، ئىككــى  ــائىلىلهر كۆپهي ــۈچ پهرزەنتلىــك ئ ــاكى ئ ي
ــدى    ــائىلىلهر ئاساســهن ئازاي ــك ئ ــايدىغان جهمهتلى ــرگه ياش ــڭ . ئهۋالد بى مائارىپنى

ــا يۈزلهندۈرۈل ــا ۈبازارغ ــى ئات ــنىڭ    -ش ــلهغ سېلىش ــۈن مهب ــتلهر ئۈچ ــا پهرزەن ئانىالرغ
ازىيىشــىغا ئــائىلىلهردىكى پهرزەنــت ســانىنىڭ ئ. زۆرۈرىيىتىنــى ھىــس قىلــدۇردى

ئـــانىالردا پهرزەنتلهرنىـــڭ كهلگۈســـىگه مهبـــلهغ سېلىشـــنىڭ -ئاتـــا ،ئهگىشـــىپ
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ــارلىق تاپقــان تهرگهن پهرزەنــت ئۈچــۈن «. ئىمكــانىيىتى يارىتىلــدى دەيــدىغان  »ب
 .ئانىالر ماددىي تۇرمۇشنىڭ ياخشىلىنىشىغا ئهگىشىپ تېخىمۇ كۆپهيدى-ئاتا

ــئىككىن ــارائىتىدىكى    ى،چـ ــاش شـ ــۈرۈشياشـ ــۇ. ئۆزگـ ــان جوڭگـ نى قاپلىغـ
پهيــدا  ئۆزگــۈرۈشبازارلىشـىش دولقــۇنى ئۇيغۇرالرنىــڭ ياشــاش شـارائىتىدا تۈپلــۈك   

ــدى ــتۇرۇش     . قىلـ ــالپ بىناالشـ ــپ تاشـ ــۆيلهرنى چېقىـ ــىز ئـ ــىلهن، قهۋەتسـ مهسـ
ــۋى ــائهتچىلىكنى      ئهنهئهنى ــان جام ــك قىلغ ــى بىرلى ــى ۋە مهھهللىن مهھهللىلهرن

ئــى تۈزەيــدىغان مهكتهپلىــك نهتىجىــدە مهھهللىنىــڭ پهرزەنتلهرنــى تهبى. يوقــاتتى
شـــى ۋە سىياســـىي ســـهۋەبلهر   ۇجامائهتچىلىكنىـــڭ يوقۇل. رولـــى ئاجىزالشـــتى 

بۇنىـڭ بىـلهن پهرزەنتلهرنـى سـهنئهت، ئهقىـل ۋە      . تۈپهيلىدىن مهشرەپلهر يوقالـدى 
ئهخالقتــا نهچــچه مىــڭ يىلــدىن بېــرى تهربىــيىلهپ كېلىۋاتقــان بۆشــۈك بهربــات   

 .بولدى
ــۈن ــائى موھىتن ،ىچئۈچــــ نازارەتچىلىــــــك . شــــــىۇنۇىــــــڭ بۇلغئىجتىمــــ

ــتهقىل     ــدىغان مۇســ ــۈمهتكه بېقىنمايــ ــى ۋە ھۆكــ ــڭ بىپهرۋالىقــ ئورگانلىرىنىــ
ــڭ     ــپ چىرىكلىكنى ــۇقى ســهۋەبلىك مائارى نازارەتچىلىــك سېستىمىســنىڭ يوقل

ســۈپهت تهكشــۈرۈش ئورگانلىرىنىــڭ چىرىكلىكــى  . ئوچىقىغــا ئايلىنىــپ قالــدى
ــالىالر چىقســىال ســېتىۋالغىلى   ــان ئهخــلهت يىمهكلىكــلهر  دۇبولۇســهۋەبلىك ب غ

ج خ ئورگانلىرىنىـڭ مهسئۇلىيهتسـىزلىكى ســهۋەبلىك   . بـازارالرنى قـاپالپ كهتتــى  
بــالىالرنى خاتالىققــا باشــاليدىغان مېهمانخانــا نامىــدىكى پاھىشــخانا، تورخانــا       

يالغانغــــــا، شــــــهكىلۋازلىققا، . نامىــــــدىكى قىمارخانــــــاالر ئــــــاۋۇپ كهتتــــــى
ــتۇرمىچىلىققا  ــكه، باس ــڭ   مىللهتچىلىك ــت بالىالرنى ــان موھى ــا تولغ ، زوراۋانلىقق

 .نورمال ئىنسانى تۇيغۇلىرىنىڭ يېتىلىشىگه سهلبىي تهسىر كۆرسهتتى
ئاتـــــا ئانىالرنىـــــڭ   ى، ئۇچـــــۇر دەۋرى ۋەئۆزگۈرۈشـــــتـــــۈزۈلمه  ،ىچتـــــۆتىن

ئىچكىرىــدىكى ئاالھىــدە رايــۇنالردا ســىناق قىلىنغــان بــازار  . ماسلىشالماســلىقى
قـارىغۇالرچه تهدبىقلىنىـپ كىشـىلهرنىڭ     دىيارىغـا  ئىگىلىكى ئهندىزىسى ئۇيغۇر

ئۇچـــۇر دەۋرىنىـــڭ يېتىـــپ . تـــۈزۈلمىگه ماسلىشالماســـلىقى كېلىـــپ چىقتـــى
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ــيىلهنگهن      ــاال تهربىــ ــر ئهۋالد چــ ــڭ بىــ ــارىمىزدىكى مائارىپنىــ ــى دىيــ كېلىشــ
ــكارلىدى   ــتۈرگهنلىكىنى ئاشـ ــىلهرنى يېتىشـ ــگه   . كىشـ ــۇر دەۋرىـ ــدە ئۇچـ نهتىجىـ

ى ۋە ئىنســانىي ئاساســى كــۆزگه تاشــلىنىپ    ماسلىشالماســلىقنىڭ ئىجتىمــائ 
 .قالدى

ــىن ــارىپتىكىچبهشــ ــڭ   ى، مائــ ــتىلنىــ ــائۆزگۈرۈشــ ــانىالردىكى -ى ۋە ئاتــ ئــ
نهچـــچه مىـــڭ يىللىـــق تارىخقـــا ئىـــگه ئۇيغـــۇر ئانـــا تىلىـــدىكى . چارەســـىزلىك

ــورنىنى ئىگىلىگهنلىكــى ســهۋەبلىك  »قــوش تىللىــق مائارىــپ «  مائارىپنىــڭ ئ
-ئاتــا. تۇرىســىدا تهپهككــۇر ھــاڭى شــهكىللهندى   ئانــا بىــلهن پهرزەنــت ئوت  -ئاتــا

بـاالم  «، »باالم جاھىـل بولـۇپ قالـدى   «ئانىالرنىڭ ئاغزىدا دائىم تهكرارلىنىدىغان 
ــدى  ــۆزگه ئىلمـــاس بولۇۋالـ ــاغرىنىش، »بىزنـــى كـ ــاالم مهنـــدىن جىـــق «دەپ ئـ بـ

ى ســهۋەبلىك كېلىــپ ئۆزگۈرۈشــدەپ ئــويالش مائــارىپتىكى تىلنىــڭ  »پهرقلىــق
. بىلهن پهرزەنت ئوتتۇرىسـىدىكى تهپهككـۇر ھاڭىنىـڭ ئىپادىسـى     ئانا-چىققان ئاتا

بىـر ئۇيغــۇر ئانىنىــڭ دەپ بېرىشــىچه، بالىســىغا خهنســۇچه كىتــاپ ئوقــۇپ بهرســه  
  .دەپ سوراپتۇ” ئاپا سهن ئوقۇغانمۇ؟“بالىسى ئاپىسىنىڭ تهلهپپۇزۇنى ياراتماي، 
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ــرۇيۇق ــهۋەبلهر   ى ــان س ــا ئالغ ــز تىلغ ــان    دا بى ــپ چىقىۋاتق ــدىن كېلى تۈپهيلى

-ئاتـــا. ئانىالرنىـــڭ تۈرلـــۈك تۇتۇمـــدا بولـــۇۋاتقىنى ئېنىـــق-مهســـىلىلهرگه ئاتـــا
بىـرى قاقشاشـقا،   . بولـۇدۇ ئانىالرنىڭ تۇتـۇمىنى مۇنـداق ئىككـى تـۈرگه بۆلۈشـكه      

ــكىن،       ــرى كهس ــق؛ يهنه بى ــرگه بىپهۋالى ــا تهدبى ــوش، ئهمم ــل بول ــقا مايى غۇدۇراش
ــته ت  ــۇش، ۋاسـ ــىز بولـ ــۇش رەھىمسـ ــۈم قوغلۇشـ ــتىن ئۈنـ ــى -2011. اللىماسـ يىلـ

ــا   ــالپ ئاتـ ــىدىن باشـ ــڭ بېشـ ــخىك   -ئىيۇننىـ ــڭ پىسـ ــلهن بالىالرنىـ ــانىالر بىـ ئـ
ھهتتــا بهزىــلهر بىــلهن يېــرىم كــۈنلهپ     . نۇقســانلىرى ھهققىــدە ئهھۋالالشــتىم  

قىزىــق يېــرى پهرزەنتلىــرى ھهققىــدە ســائهتلهپ  . پاراڭالشــقان ۋاقتىممــۇ بولــدى
ــا  ــۆككهن ئات ــانىالر-دەرت ت ــىيهگه   ئ ــدىكى لېكس ــى ھهققى ــت تهربىيىس دىن پهرزەن

دە ئهۋج ئالغـان  جهمىيىتىـ پهرىـزىمچه ئـۇالر ئۇيغـۇر    . كهلگهنلهر تولىمـۇ ئـاز بولـدى   
. ئورتاق غۇدۇراش، باتناش، قېيـداش كېسـىلىگه گىرىپتـار بولغـانالردەك قىالتتـى     

يـۇ تهدبىـر ھهققىـدە بـاش     -بۇنداق كېسهلنىڭ بىمارلىرى توختىمـاي قاقشـايتتى  
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ئهڭ چاتــاق يېــرى بــاش قــاتۇرۇلۇپ خۇالســىلهنگهن تهدبىرلهرگىمــۇ  . تۇرمــايتتىقا
يهنه بىــر تۇتۇمــدىكىلهر پىســخىك نۇقســانالرنى تۈزەشــنىڭ  . بىپهۋالىــق قىالتتــى

ئانىالرنىـڭ،  -جىسمانى نۇقساننى داۋاالشقا قارىغاندا كۆپ ۋاقىـت ئالىـدىغان، ئاتـا   
ــله ــۇ  -مهھهلـ ــدىغان مـ ــىنى تهلهپ قىلىـ ــڭ ماسلىشىشـ ــان كوينىـ رەككهپ جهريـ

ئۇالرچه بولسا كېسـىدىغان يېـرى بولسـا كېسـىپ،     . ئىكهنلىكىنى چۈشهنمهيتتى
غـــان نهتىجىـــگه بولۇدۇچانايـــدىغاننى چانـــاپ نـــېمىال بولســـۇن بىـــر كـــۆرگىلى  

ــوھىم   ــىش مـ ــدىئېرىشـ ــۆزلهش،    . ئىـ ــدىنىال كـ ــانلىق، پايـ ــداق ئالدىراقسـ بۇنـ
 ئۇيغــۇرچهيۇمــۇش ئۈنــۈمگىال ئهھمىــيهت بېرىــپ ۋاســتىنىڭ قهبىهلىكىــگه كــۆز 

ــد   ــىلهرنىڭ كۈن ــڭ كىش ــىي رىياللىقنى ــى  ۈلۈسىياس ــدىكى ئىنكاس ك پائالىيىتى
  .بولۇشى مۇمكىن

���	-)��S'�� +���;���	  
ــا ــدىكىچه  -ئاتـ ــۆرە تهدبىرلىـــرى تۆۋەنـ ــا كـ ــارقى تۇتۇملىرىغـ ئانىالرنىـــڭ يۇقـ
 :بولماقتا

ــبىرىن ــتلهش   ،ىچ ــىنى تهكى ــائىله تهربىيىس ــددىيه   . ئ ــى ئى ــدا يېتهكچ بۇنىڭ
ــا« ــدۇ ئ ــى ھهل قىلى ــارەت  »ئىله تهربىيىســى ھهممىن ــدىن ئىب ــراس«. دېگهن  »مى

دېــگهن  »مىللىــتىم تۈزەلسـۇن دېســهڭ ئىشـنى ئائىلىــدىن باشـال   «ژورنىلىنىـڭ  
سهھىپىســـــىدىنال يۇقـــــارقى يېتهكچـــــى ئىـــــددىيهنىڭ رەســـــمى ســـــاداغا      

ــمهك تهس ئهمهس  ــانلىقىنى بىلـ ــى ھهل   . ئايالنغـ ــى ھهممىنـ ــائىله تهربىيىسـ ئـ
گهر شـــۇنداق بولســـا ئـــائىله تهربىيىســـى بىـــر بىرىـــدىن ياخشـــى قىالالمـــدۇ؟ ئه

ئــائىلىلىكلهر قوراســى نــېمه  ئۇنۋېرىســتېتىپهرزەنــتلهر بىــلهن تولغــان شــىنجاڭ 
يىلــالردا خىرويىننىــڭ ئۇۋىســىغا ئايلىنىــپ قالــدى؟ ئۈرۈمچىــدىكى  -90ئۈچــۈن 

ــدىزنىڭ     ــڭ، ئهي ــېمه ئۈچــۈن خىرويىننى ــرى ن ئۇيغــۇر مهشــهۇرلىرىنىڭ پهرزەنتلى
  بانلىرىغا ئايالندى؟قۇر

پهرزەنـت تهربىيىسـىدە مهغلـۇپ    . ئهسكىرى تۈزۈمگه باش ئـۇرۇش  ،ىچئىككىن
ئانىالرنىــــڭ يهنه بىـــر تاللىشــــى   -بولغـــان يــــاكى ئامـــال قىاللمىغــــان ئاتـــا   
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پهرزەنتلىرىنى ئهسكىرىي تۈزۈمـدە تهربىيىلهشـكه مـاييىللىق بىلـدۈرۈش بولـۇپ      
اساسـهن مائـارىپپهرۋەر زات غوپـۇر نـۇر     ئۈرۈمچىدە مۇشۇ ئىهتىياجغا ئ. ھىساپلىنىدۇ

مهكـــتهپكه ئهســـكىرىي مهكتهپـــتىن ئارامغـــا . بىـــر مهكتهپمـــۇ ئېچىـــپ باققـــان
چىققــان بىــر ئوپىتســىر تهكلىــپ قىلىنىــپ ئوقۇغــۇچىالر ئهســكىرىي تۈزۈمــدە    

ــقۇرۇلغانىكهن ــقاندا  -1998مهن . باشــ ــلهن ئهھۋالالشــ ــام بىــ ــرى غوپۇركــ يىللىــ
ــ   ئۇزاققـــا قالمـــاي ئـــۇ   . س قىلغانىـــدىممهكتهپنىـــڭ خاراپالشـــقانلىقىنى ھىـ
بىــرى . بــۇ يهردە ئىككــى خاتــالىق بــار   . مهكتهپنىــڭ قــۇيرۇقىنى قــۇم باســتى   

ئانىســـىدىن ئـــايرىۋېتىش، يهنه بىـــرى -قورامىغـــا يهتمىـــگهن پهرزەنتلهرنـــى ئاتـــا
ــڭ قهلــبىگه قۇللــۇقنى تــامغىالش    مهيلــى ئىلمىيلىــك جهھهتــتىن   . بالىالرنى

ياشـــقا تولمىغـــان  18بـــويىچه بولســـۇن  ق نوقتىســـىبولســـۇن ۋە يـــاكى ئهخـــال
ــا ــالىالرنى ئات ــا -ب ــايرىۋېتىش خات ياشــقىچه بولغــان  18بالىالرنىــڭ . ئانىســىدىن ئ

پ رۇھـى  ۇنـ ۇئانىنىڭ مېهرىگه قېنىـپ، ئـۆز مهدەنىيىتىـدىن ئوزۇقل   -مهزگىلى ئاتا
ــتىن پىشــىپ يېتىلىــدىغان مهزگىلــى  ــات  . ۋە جىســمانى جهھهت ــۇ مهزگىلنــى ي ب

ىدىن مۇستهسنا ئۆتكـۈزگهن بـالىالردىكى رۇھـى كهمتۈكلـۈك     ئانىس-موھىتتا، ئاتا
-ئهسـكىرىي تـۈزۈم بالىالرغـا مـۇتلهق بويسـۇنۇش     . بولۇدۇئۇالرغا بىر ئۆمۈر ھهمراھ 

ئۇالرنىـڭ قهلبىـدىكى باراۋەرلىـك تۇيغۇسـىنى      ،بويسۇندۇرۇش تهربىيىسى بېرىـپ 
 ،سـىلىپ نهتىجىدە بالىالرنىڭ سـهبىي قهلـبىگه قۇللـۇق تامغىسـى بې    . ئۆلتۈرىدۇ

ىــدىن ۋاز كېچىــدىغان بولــۇپ قالىــدۇ ۈكبــاراۋەر ئىنســانلىق ســاالھىيىتىدىن ئۆزل
  .ياكى باشقىالرنىڭ باراۋەرلىكىنى ئىتىراپ قىلمايدىغان خۇي يېتىلدۈرىۋالىدۇ
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مهنــچه پهرزەنــت تهربىيىســىدە تۆۋەنــدىكىچه ئامــالالرنى ســىناپ بېقىشــقا       

 .بولۇدۇ
ــانىال چــبىرىن ــا ئ ــرلىكته ى، ئات ــۈشر بى ــتلهردە   . ئۈگۈن ــدا پهرزەن ــل ئامال ــۇ خى ب

بــۇ جهريانــدا ئــۇالر تاپشــۇرۇق ئىشــلهش، كىتــاپ  . باراۋەرلىــك تۇيغۇســى يېتىلىــدۇ
ــا    ــالىالرنىڭال ئهمهس، ئاتـ ــالرنىڭ بـ ــارلىق ئىشـ ــرارالش قاتـ ــۇش، دەرس تهكـ -ئوقـ

ئــانىالرنىڭمۇ مهشــخۇالتى ئىكهنلىكىنــى ھىــس قىلىــپ ئــۆزىنى چــوڭالر بىــلهن   
بىــر نىشــان ئۈچــۈن ئىلگىرلهۋاتقانــدەك ھــېس قىلىــدۇ ۋە باراۋەرلىــك        ئورتــاق
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ــدۇ ــىغا چۈمۈلىـ ــڭ  . تۇيغۇسـ ــال پهرزەنتلهرنىـ ــۇ ئامـ ــرى بـ ــيهنه بىـ تىكى ئۈگۈنۈشـ
ــدىلىق  ــا چئۈچىن. تهشهببۇســكارلىقىنى قوزغاشــقا پاي -ىــدىن پهرزەنــت بىــلهن ئات

 .شگه پايدىلىقچۈشۈنۈئانىنىڭ پىكىر ئالماشتۇرىشىغا، ئۆز ئارا 
ــنئىككى ــارلىق چـ ــۋىي ھهمكـ ــۇۋەپپهقىيىتى  . ى، مهھهللىـ ــڭ مـ پهرزەنتلهرنىـ

ــائىله،  ــيهتئ ــا. ۋە مهكــتهپ تهربىيىســىنىڭ نهتىجىســى  جهمى ــانىالر -ئۇيغــۇر ئات ئ
ــادىر ئهمهس   ــكه ق ــىنى ئۆزگهرتىش ــتهپ تهربىيىس ــپ  . مهك ــڭ تهكلى گهرچه ئۇالرنى

ــدىغان       ــۇقالرنى قوللىناالي ــۇ ھوق ــىمۇ ب ــۇقى بولس ــش ھوق ــازارەت قىلى ــرىش، ن بې
شـۇڭا ئـۆز مهھهللىسـدىكى بـالىالردا     . ئـانىالر يوقنىـڭ ئورنىـدا   -جۇرئهتكه ئىگه ئاتا

قىزغىنلىقـى، چېـنىقىش ئــادىتى، ئىقتىسـادىي ئـاڭ يېتىلدۈرىــدىغان      ئۈگۈنـۈش 
ــا     ــارقىلىق ئۇالرغـ ــتۇرۇش ئـ ــا ئۇيۇشـ ــالىيهت ۋە الگىرالرغـ ــابىقه، پائـ ــۈك مۇسـ تۈرلـ

ــا    ــارىتىش بالىالرغ ــت ي ــائى موھى ــدەك ئىجتىم ــدىلىق  كۆڭۈلدىكى ــيهتپاي  جهمى
  .تهربىيىسىنى بهرگهنلىككه باراۋەردۇر

دىكى قاتـار  جهمىيىتىـ ئۇيغـۇر  . ى، چايالرنىـڭ رولىـدىن پايـدىلىنىش   چئۈچىن
بـــۇ . چــاي ھادىسىســـى ئۇيغــۇر ئهنئهنىـــۋىي مهشـــرەپلىرىنىڭ يېڭــى ۋارىيـــانتى   

ــى    ــىز قېلىشـ ــىنىڭ دىققهتسـ ــالىالر تهبىيىسـ ــارالغىنى بـ ــهل قـ ــا سـ . يېڭىلىقتـ
يهنه بىـر  . بۇنـداق چـايالردا بـالىالر بىـر بولسـا يـېقىن يولۇتۇلمايـدۇ        مچهۈشۈتۈكۆز

ئۇالرنىــڭ . بولســا چــوڭالر ســورۇنىنىڭ كىچىــك تاماششــابىنلىرىغا ئايلىنىــدۇ     
مهنــچه . ئـۆزىگه خــاس قىزىقىشـلىرىغا مــاس پائــالىيهت ئورۇنالشـتۇرۇلماي قالىــدۇ   

ــالىيهت، يېشــىغا مــاس   ئىچىملىــك،  چــايالردا بالىالرنىــڭ قىزىقىشــىغا مــاس پائ
ئانىالرنىـڭ قولىـدىن كېلىـدىغان    -ئهخالقىغا ماس سورۇن ھـازىرالپ بېـرىش ئاتـا   

 .ئىش
-10يىلــى -2011بــۇ يازمــا قهشــقهر شــهھرى پهن تېخنىكــا ســارىيىدا  : ئىــالۋە

تومــــۇزدا ئۇيۇشــــتۇرۇلغان پهرزەنــــت تهربىيىســــى ھهققىــــدىكى يۈرۈشــــلۈك      
ئـاز قىســقارتىلىدى ۋە  قهلهمـگه ئـېلىش جهريانىـدا بىـر     . لېكسـىيهنىڭ تۇنجىسـى  

بۇنىڭـدىن باشـقا   . پ توختۇتۇلغـان ۈنۈنـۆۋەت سـۆزل   4مهزكۇر لېكسـىيه  . تۈزۈتۈلدى
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بالىالرنىــڭ ئۆســۈپ «، »ئۇيغــۇرالردا پهرزەنــت چۈشهنچىســى«ســۆزلهنگهن تــېمىالر 
بالىالرنىـڭ ئهقلـى تهرەققىيـاتى ۋە تىـل     «، »يېتىلىشى ۋە پىسخىك تهرەققىيـاتى 

 .شى مۇمكىنۇلۇر بهلكىم رەتلىنىپ يوللۇنقالدى تېمىال. »تهرەققىياتى
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مــازۇلۇق خــاتىرىمىزدە   »ئۇيغــۇر كىمــگه ئوخشــىدى، كىمــگه ئوخشــايدۇ    «

ــۇر   ئۇيغۇرنىـــــڭ باشـــــقىالرنىڭ نهزىرىـــــدە كىمـــــگه ئوخشـــــىغانلىقى، ئۇيغـــ
ــته كىمــگه     زى ــۇتۇلغانلىقى ۋە ئهمهلىيهت ــدە كىمــگه ئوخش ــڭ قهلىمى يالىلىرىنى

بىـز مىللىتىمىزنـى   . ھهققىدە ئويلىنىشـالردا بولغانىـدۇق  … ئوخشايدىغانلىقى
ىنى چهكــلهش ھوقــۇقىمىز يــوق، ئهممــا خهقنىــڭ  ئوخشۇتۇشــكىمنىــڭ قانــداق 

الالش بــوۋىمىزدىن قالغــان ئۇيغۇرلــۇقنى تــ -نهزىرىــدىكى ئۇيغۇرلــۇق بىــلهن ئاتــا 
قىالاليــدىغىنىمىز، خهق بىزنــى كىمــگه ئوخشاتســا . ئهركىمىــز بولۇشــى كېــرەك

شــــۇنىڭغا ئوخشاشــــقا مايىــــل بولماســــلىق، رىيــــاللىقتىكى بىقوۋۇللــــۇقنى  
ــدە    ــلهت ئهينىكىـ ــۇرنى ئىلـ ــلىك، ئۇيغـ ــىدىن ئىزدىمهسـ ــدادالرنىڭ سىماسـ ئهجـ

  .كۆزەتمهسلىكتۇر
ــىلهرنى  ــهيئىلهر ۋە ھادىســـ ــانالر شـــ ــدە ۋە  ئهمهلىيهتـــــته، ئىنســـ كۆزەتكهنـــ

ئادەتته ئاز ئۇچرايـدىغان شـهيئى كـۆپ    . تىن ساقلىنالمايدۇئوخشۇتۇشئويالشقاندا 
ــئۇچرا ــۇق بىلىـــنگهن     ۇديـ ــنگهن ھادىســـه تولـ ــهيئىگه، قىســـمهن بىلىـ غان شـ

ــ ــىگه ئوخشـ ــكه  . دۇۇلۇتۇھادىسـ ــۇلمان ئۇيغۇرنىـــڭ ئهرەبـ ــۇالردا مۇسـ ــۇڭا خهنسـ شـ
ى بىــز ئوخشۇتۇلۇشــانغــا ى، مهســۇم يىگىــت قىزلىرىمىزنىــڭ تالىبئوخشۇتۇلۇشــ

كىشـىنى ئېچىندۇرىـدىغىنى بۇنـداق نـامۇۋاپىق،     . ساقلىنااليدىغان ئىـش ئهمهس 
تــــوغرا، بىــــز . ھهتتــــا خهتهرلىــــك ئوخشۇتۇشــــالرنىڭ داۋاملىــــق كېڭىيىشــــى

ــا    ــايمىز، ئهممــ ــالى بواللمــ ــلىرىدىن خــ ــامۇۋاپىق ئوخشۇتۇشــ ــقىالرنىڭ نــ باشــ
ــدۇر     ــپ كىملهرنىڭــ ــاقىت قىلىنىــ ــن ســ ــلىمىز نهزەردىــ ــىدىكى ئهســ ئارزۇســ

قىياپىتىمىز داۋاملىق تهشۋىق قىلىنىۋەرسـه مـاھىيىتىمىز ئۇنتۇلـۇپ قېلىشـى     
 .مۇمكىن

ماۋزۇمىزدىن مهلـۇم بولغانـدەك، نـوۋەتتىكى خـاتىرىمىز ئۇيغۇرنىـڭ كىمـگه       
شـــهيئىلهرنى بىلىشـــته كىشــــىلهر   . بولــــۇدۇسېلىشـــتۇرۇلغانلىقى ھهققىـــدە   
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ــ ــۇراجهت قىل ئوخشۇتۇشـ ــقا مـ ــا سېلىشتۇرۇشـ ــدۇتىن قالسـ ــر  . ىىـ ــىلهر بىـ كىشـ
شهيئىنى بىلىشـته بىـر بولسـا ئـۆزىگه نـاتونۇش شـهيئىنى تونـۇش بىـر شـهيئىگه          

ــ ــر      ۇتۇئوخش ــهيئىنى يهنه بى ــگهن ش ــىق بىل ــۆزى پىشش ــا ئ ــر بولس ۋالىدۇ، يهنه بى
ــتۇرىدۇ  ــهيئىگه سېلىشـ ــهيئىلهرنى . شـ ــۇتۇششـ ــارقىلىق  ئوخشـ ــته چۈشۈنۈئـ شـ

ئهممـا  . بىلسـىال كۇپـايه  ئوخشالغۇچىنى بىلمسه ھىچ گهپ يوق، ئوخشـىغۇچىنى  
ــدۇ   ــا . سېلىشتۇرۇشــتا ئىككىــال شــهيئىنى ئېنىــق بىلىــش تهلهپ قىلىنى تارىخق

تـۇنجى بولـۇپ ئۇيغـۇر تۈركلىرنىـڭ تىلىنـى       قهشـقهرى قارىساق بوۋىمىز مهھمۇد 
بــوۋىمىز مهھمــۇد ئىككىــال تىلــدا كامــالهت ئىگىســى . ئهرەبچىــگه سېلىشــتۇرغان

 قهشــــقهرىمهھمــــۇد . ك بولغــــانبولغــــاچ سېلىشتۇرمىســــى مۇۋەپپهقىيهتلىــــ
نىڭ مۇئهللىپى يۈسـۈپ خـاس ھاجىـپ ۋەكىللىـك قىلىۋاتقـان       »قۇتادغۇبىلىك«

يۈكسهك بىر مهدەنىيهتنىـڭ سـاھىبى بولغاچقـا سېلىشتۇرۇشـتا خهقنـى ئـۆلچهم       
ــان ــالرغا    . قىلىۋالمىغــ ــدە پارىســ ــى قهلىمىــ ــۇر نهۋايــ ــيىن ئۇيغــ ــدىن كېــ ئۇنــ
بىــلهن پارىســالرغا ئۇيغــۇر تــۈركچه  نهۋايــى پارىســچه ئهســهرلىرى. سېلىشــتۇرۇلغان

ــپ      ــهۇر ئهدى ــىغا مهش ــۈرك دۇنياس ــلهن ت ــهرلىرى بى ــدىئهس ــىربهگنىڭ . ئى ئهلش
ــامى       ــدۇراخمان جـ ــائىرى ئابـ ــارىس شـ ــان پـ ــهرلىرىنى ئوقۇغـ ــۈركچه ئهسـ بـــۇ «تـ

ــان    ــچه يازغـ ــهن، ئهگهر پارىسـ ــۈركچه يېزىپسـ ــى تـ ــۇ ياخشـ ــهرلىرىڭنى ھېلىمـ ئهسـ
ــا ئىگىلىنىــــ  ــپلهر چوققــ ــارىس ئهدىــ ــاڭ پــ ــۆزلىرىنى بولســ ــۇ دەپ ئــ پ بولۇپتــ

ــانىكهن »تاشـــلىۋېتهركهن نهۋايـــى پارىســـچه بىـــلهن . دېـــگهن مهنىـــدە نهزمه يازغـ
ــچه      ــل، پارىس ــهل تى ــچه ھهس ــۇ دەۋردىكــى ئهرەب ــۇرچىمىزنى سېلىشــتۇرۇپ ش ئۇيغ
شــهكهر تىــل دېگهنــگه قارشــى ئۇيغــۇرچه ســهنئهت تىلىــدۇر دېــگهن قاراشــنى         

ــان  ــلهپ چىققـ ــۇر  . دەلىلـ ــيىن ئۇيغـ ــدىن كېـ ــكه   نهۋايىـ ــر مىللهتـ ــقا بىـ نى باشـ
مهنـــــچه ئىلـــــى ســـــۇلتانلىقى چاررۇســـــىيه  . سېلىشـــــتۇرغاننى كۆرمىـــــدۇق

ئىمپىرىيهسىگه يهم بولغاندا ئۇيغـۇرالر ئـۆزىنى رۇسـالرغا سېلىشـتۇرغان بولۇشـى      
يهتـته سـۇغا   «، »…ئورۇس ھارۋىسـى دەيـدۇ، ئالـدى چـاقى پهس ئىـكهن     «. مۇمكىن

ئېيتمايـدۇ، كـۆزى كـۆك بېشـى     پىنى راست گې. كۆچ دەيدۇ، بارار يېرىمىز قۇملۇق
ــۇ ــالرغا      »قيۇڭلـ ــۆزلىرىنى رۇسـ ــڭ ئـ ــز خهلقىمىزنىـ ــاقالردىن بىـ ــگهن قوشـ دېـ

سېلىشتۇرۇپ باققانلىقىدىن خهۋەر تاپىمىز، ئهممـا بـۇ ھهقـته مـۇكهممهلرەك بىـر      
ئــۆكتهبىر ئىنقىالبىــدىن كېــيىن رۇســالر بىــلهن ئۇيغــۇرالر   ىيهرۇســ. ئهســهر يــوق

ــت   ــى سېلىشــ ــر ئهقلــ ــىدا بىــ ــدۇ ئارىســ ــانلىقى كۆرۈلمهيــ ــداق . ۇرما بولغــ بۇنــ
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مهنــچه ئــۇ . سېلىشــتۇرمىنى مهيــدانغا كهلتــۈرگهن بىــرەر زىيــالىنىمۇ كــۆرمهيمىز 
ــاكى      ــق يــ ــايىللىق، بىپهرۋالىــ ــدا مــ ــتۇرمىغا قارىغانــ ــى سېلىشــ دەۋردە ئهقلــ
ئۆچمهنلىكتىن ئىبارەت تۇيغۇالرنىـڭ ئارىلىشـىپ كهتكهنلىكىنـى پهرەز قىلىـش     

 .مۇمكىن
ــاق ئىشــىكلىر ىمىزدىن چىقمــاق ۋە كىــرمهك كــۆپ كىشــىگه نىســىپ   تاق

بولمىغاچقا ئۇيغۇرنىڭ ئـۆزىنى چىگـرا سـىرتىدىكىلهرگه سېلىشتۇرىشـى بهكمـۇ      
شـۇنداقتىمۇ بىلىشـىمچه مۇشـۇ كـۈنگىچه ئۇيغـۇرالر تـۈركىيه       . كېچىكىپ كهتتى

بۇنىــڭ . تــۈركلىرىگه، يهھۇدىالرغــا، ســىگانالرغا ۋە ھىنــدىيانالرغا سېلىشــتۇرۇلدى
ــدە  ــۇپ     ئىچى ــاپ بول ــهر كىت ــتۇرغان ئهس ــۈركلىرىگه سېلىش ــۈركىيه ت ــۇرنى ت ئۇيغ

ــا يهرگه ســاالم «مهســىلهن، . نهشــىر قىلىنــدى ــراق قىــرالردىن ئان ئۇيغــۇرنى . »يى
يۇقــارقى باشــقا مىللهتــلهرگه سېلىشــتۇرغان بايــانالر، پــاراڭالر، ســۆھبهتلهر دائىــم  

ــدۇ   ــپ تۇرى ــا ئاڭلىنى ــىلهن. قۇلىقىمىزغ ــاغىنىل  ،مهس ــك ئ ــز «ىرىم كهلپىنلى بى
ئۇيغۇرنىـڭ خهقـته يـوق    . دەپ پهخىرلىنىشـىدۇ  »دېگهن ئۇيغۇرنىـڭ يهھـۇدىلىرى  

ــاغىنىلىرىم  -ناخشـــا ــارچى ئـ ــۆزىگه جىـــن كۆرۈنىـــدىغان بهزى ئىنكـ ئۇســـۇلى كـ
ئۇيغــۇردىكى «ئۇســتاز تهكلىماكانىينىــڭ . دۇۇئۇيغــۇرنى ســىگانالرغا سېلىشــتۇر 

ــگهن  »ئهبگــالىق ــرۇيۇق. ىشــتۇرىلىدۇىنــدىئانالرغا سېلىــدا ئۇيغــۇر ھكىتابدې دا ى
شــتىكى ئۇســۇلالرنىڭ   چۈشۈنۈدەپ ئۆتكۈنۈمــدەك سېلىشــتۇرۇش شــهيئىلهرنى   

ــرەك     ــال شــهيئىنى ياخشــى بىلىشــى كې ــا سېلىشــتۇرغۇچى ئىككى ــرى، ئهمم . بى
ئۇنــدىن باشــقا سېلىشــتۇرۇلغان ئىككــى شــهيئى ئوخشــاش شــارائىت، ئوخشــاش   

ىلهن، قـوش تىـل   مهسـ . ئۆلچهمدە ئوخشاش مهقسهد ئۈچۈن سېلىشتۇرۇش كېرەك
ــالىالرنى يهســـلىدىن،   مائارىپىنىـــڭ ئـــۈنىمىنى سېلىشـــتۇرغاندا ئهڭ ئۆتكـــۈر بـ
باشالنغۇچتىن، تولۇقسىزدىن خهنـزۇچه مهكـتهپكه، يـاكى قـوش تىـل سـىنىپىغا       
ــتهپ،     ــۇرچه مهكـ ــان ئۇيغـ ــانالر ئوقۇۋاتقـ ــاللىنىپ قالغـ ــۇالرنى شـ ــپ بـ تاللىۋېلىـ

  .مايدۇئۇيغۇرچه سىنىپ بىلهن سېلىشتۇرسا ئادىللىق بول
لهرنـى  ) كۈلتـۈر (مهنچه مىللهتلهرنى سېلىشـتۇرۇش ئهمهلىيهتـته مهدەنىـيهت    

توغرىسـى  ( مىللهتلهرنى پهرقلهندۈرىـدىغان ئامىـل مهدەنىـيهت    . سېلىشتۇرۇشتۇر
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، ھهتتــا بولــۇدۇئهمهلىيهتــته ھهرقانــداق مىللهتــته خــاس كۈلتــۈر     . تــۇر)كۈلتــۈر
ــڭ  ــىغمايدىغان«بهزىلهرنىـ ــۆزىگه سـ ــادەتلهرمۇ  »كـ ــۇدۇبوئـ ــپ . لـ ــۇالرنى يىغىـ بـ
ــيهت  ــۈر(مهدەنى ــز) كۈلت ــوغرا دەپ قارىغــان ئىــش، ســۆيۈنۈپ   . دەيمى ــق ت ــر خهل بى

ســـۆزلىگهن تىـــل، راھهتلىنىـــپ تۇرغـــان ئـــۆي، كـــۆنگهن خـــۇي قاتارلىقالرنىـــڭ 
ــاپلىنىدۇ    ــۈرى ھىس ــڭ كۈلت ــۇ خهلقنى ــى ش ــارلىق . ھهممىس ــته ئىلغ  -مهدەنىيهت

ــانىۋىيلىق ــاالقلىق، زامــ ــى بولما -قــ ــدۇگېرىلىــــك پهرقــ ــر خهلقنىــــڭ . يــ بىــ
ــۇق    ــقا ھوقۇقلـ ــۈم قىلىشـ ــرىال ھۆكـ ــڭ ئهزالىـ ــۇر خهلقنىـ ــتىگه مهزكـ . مهدەنىيىـ

مهدەنىيهتلهرنـــى . بولـــۇدۇباشـــقىالرنىڭ ئـــاق كـــۆك دېيىشـــى ئهخالقســـىزلىق 
ــاالس     ــدۇقى خ ــتهملىكىچىكلنىڭ قال ــايرىش مۇس ــاالق دەپ ئ ــار، ق ــچه . ئىلغ مهن

نى بىلىــش، تهھلىــل ئهگهر مىللهتلهرنــى سېلىشتۇرۇشــقا تــوغرا كهلســه خاســلىق
 .ش دائىرىسىدە چهكلهنسه مۇۋاپىقۇنۇقىلىش ۋە ئۆزگىچىلىكتىن زوقل
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ــېمه        ــتۇرىمىز، ن ــى سېلىش ــا نېمىن ــوق، ئهمم ــرى ي ــدىغان يې ــچه بولماي مهن
ــداق     ــداق ئويلىشــىمىز، قان ــامىلىنى قان مهقســهدته سېلىشــتۇرىمىز، شــارائىت ئ

ئۇنـداقتا  . للۇنۇپ سېلىشتۇرىمىز دېگهنلهر ئايـدىڭ بولۇشـى كېـرەك   ئۆلچهمنى قو
ئۇيغــۇر بىــلهن تــۈركىيىلىكنى سېلىشــتۇرغان ئهخــتهم ئــۆمهر يۇقارقىالرغــا ئهمهل 
ــۇكهممهل       ــۈركىيىلىكنى مــ ــلهن تــ ــۇر بىــ ــۆمهر ئۇيغــ ــتهم ئــ ــدىمۇ؟ ئهخــ قىلــ

نهرمىدى؟ بۇالرغــا جــاۋاپ بېرىشــتىن ئــاۋۋال ئاپتۇرنىــڭ سېلىشتۇرمىســىغا ىچۈشـ 
 .راپ باقايلىقا

ئـــاپتۇر ئهســـىرىدە بىـــر تـــۈرك ئايالنىـــڭ كوچىـــدا الي بولغـــان ئۆزىنىـــڭ ۋە 
ــاكىزە ســۈرتكهنلىكىنى     ــاۋۋال پ ــا چىقىشــتىن ئ ــايىقىنى چــوڭ يولغ قىزىنىــڭ ئ

بـۇنى تۈركلهرنىـڭ ئـاڭلىق، پـاكىز، جامائهتنىـڭ تـازىلقىنى ئاسـرايدىغان        . يازىـدۇ 
ارشىســىغا قويــۇپ ئهخــلهت  ئۇيغــۇرنى بۇنىــڭ ق. پهزىلهتلىــرىگه مىســال قىلىــدۇ 

چىلهكلىــرى تهييــار تۇرســىمۇ كوچىغــا ئهخــلهت تاشــاليدىغان، كــوچىالر يــېڭىال   
تازىالنســىمۇ پــاكىزلىككه ھىــچ رۇئــايه قىلمايــدىغان، ئــاممىۋىي تــازىلىق ئېڭــى   

ــدۇ   ــپ ئهيىپلهيـ ــا چىقىرىـ ــاجىز قاالققـ ــدۇم،   . ئـ ــۈركىيهدە بولـ ــاي تـ ــالته ئـ مهن ئـ
ــا  ــر، قات ــقهرە، ئىزمى ــېكىن ئهخــتهم  ئىســتانبول، ئهن ــم، ل رلىق شــهھهرلهرنى كهزدى

ئهكسـىچه ئهنـقهردە تاماكـا چېكىـپ     . ئۆمهر كۆرگهن مهنزىرىنى پهقهت كۆرەلمىدىم
كېتىۋاتقــــان قىــــز يىگىتلهرنىــــڭ تاماكــــا قالــــدۇقىنى خالىغــــانچه كوچىغــــا  
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ــدا    ــاي مهيدانىـ ــل ئـ ــكهندە قىزىـ ــتىن چۈشـ ــاقچىالر ئىشـ ــالۋاتقانلىقىنى، سـ تاشـ
ــس چىقىر ــڭ ئىــ ــۇر كاۋاپچىالرنىــ ــاۋاپ پۇشــ ــپ كــ ــول ۇىــ ۋاتقانلىقىنىنى، پۇتبــ

مۇسابىقىســــىدە كۇماندىســــى يــــېڭىلگهن مهســــتانىالرنىڭ ئورۇنــــدۇقالرنى     
ــۆردۈم  ــۋەتكهنلهرنى كـــ ــلهت تۇيۇلمىـــــدى   . چېقىـــ ــۇالر ئىلـــ ــا بـــ پهقهت . ماڭـــ

دۆڭكـــۆۋرۈكتىكى ئۇيغـــۇرالرنى ئهنقهرەدىكـــى قىزىـــل ئـــاي مهيـــدانىغا قېچىـــپ  
ــدىم  ــس قىل ــدەكال ھى ــ . كهلگهن ــدە ئ ــۇ  تۈركىيى ــان بۇرادەرلهرگىم ــالپ تۇرغ ون يىل

شۇنىسـى ئېنىقكـى،   . شـى ئۇچرىمـاپتۇ  ۈبالىنىـڭ تهسـىرلىك كۆرۈن  -ھېلىقى ئانـا 
ــدا ئهمهس       ــۈرتمىگۈدەك ھال ــى س ــان الين ــا يۇقق ــان ئايىغىغ ــچ قاچ ــۇ ھى . ئۇيغۇرم

دېمهك، ئهختهم ئۆمهر بـۇ يهردە تاسـادىپى تـوغرا كېلىـپ قالغـان بىـر كۆرۈنۈشـنى        
ئۇنـدىن باشـقا ئهڭ مهشـهۇر مىسـالى     . ۇرغا باھـا بهرگهن سېلىشتۇرما قىلىپ ئۇيغ

بــۇ بىــر ئهيىــپ ســانىلىدىغان ئىــش . سۈيقاشــنى ئــاۋازلىق ئىچىــش مهسىلىســى
يهنه كېلىپ بۇ بىرقىسىم كىشىلهرنىڭ ئـادىتى بولـۇپ مىلـلهت بىـلهن     . ئهمهس

ئۇيغۇرنىڭ خهققه ئـاڭالنغۇدەك شاالپشـىتىپ تامـاق يهيـدىغان     . مۇناسىۋىتى يوق
ــادىتىم ــوقئ ــاۋاز    . ۇ ي ــدە قهتئــى ئ بولۇپمــۇ ئۇيغــۇر خــانىم قىزلىــرى تامــاق يىگهن

ــىدۇ  ــلىقا تىرىشـ ــاراڭ     . چىقارماسـ ــرىش ئهمهس پـ ــاۋاز چىقىـ ــدە ئـ ــاق يىگهنـ تامـ
ــهن دەپ      ــاق يهيس ــاالپلىتىپ تام ــى ش ــدىغان مىللهتن ــر ئېلىنى ــمۇ ئېغى سېلىش
ئهيىپلهشمۇ ئىشمۇ؟ ئهختهم ئۆمهرنىڭ خاتىرىسـى ئـېالن قىلىنغانـدىن كېـيىن     

ــاق       چ ــاكى چاخچ ــتهن ي ــڭ قهس ــۇرۇن چىققانالرنى ــا ب ــى چىققانالرغ ــئهلگه يېڭ هت
  .دېيىشى ئادەتكه ئايلىنىپ قالدى »تاماقنى ئاۋاز چىقارماي تۈزۈك يه«قىلىپ 

ــۈركلىرىنى      ــۈركىيه ت ــۈركىيهنى ۋە ت ــىدە ت ــاياھهت خاتىرىس ــۆمهر س ــتهم ئ ئهخ
ۇيغــۇر  ئېنىــق چۈشــهنمهي تــۇرۇپ ئــۇالرنى ئــانچه پهرقلىنىــپ كهتمهيــدىغان ئ      

رى ئــۆلچهم بولــۇپ ىسېلىشــتۇرمىدا تــۈركىيه تــۈركل. تــۈركلىرىگه سېلىشــتۇرغان
ــىمايدىغان     ــۈركلىرىگه ئوخشـــ ــۈركىيه تـــ ــڭ تـــ ــاپتۇرچه بىزنىـــ ــا ئـــ قالغاچقـــ

ئهخــتهم ئــۆمهر بــۇ يهردە . تهرەپلىرىمزنىــڭ ھهممىســى ئهيىپىمىــز بولــۇپ قالغــان 
ىكىچىلىكنىڭ كۈلتــۈرلهرنى ئىلغــار ۋە قــاالق كۈلتــۈر دەپ ئايرىشــنىڭ مۇســتهمل

ئىپادىسى ئىكهنلىكىنـى، مهدەنىيهتلهرنـى سېلىشـتۇرغاندا مـۇتلهق ئۆلچهمنىـڭ      
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ئهلــۋەتته بــۇ بىــر ئهخــتهم ئۆمهرنىــڭ ســهۋەنلىكى      . يــوقلىقىنى ئويالشــمىغان 
ك تهشـۋىقات كۈلتـۈرلهرنى زامـانىۋىي يـاكى     ۈلۈئهمهس، بىز ئالغان تهربىيه ۋە كۈنـد 

ئهخـتهم ئۆمهرنىـڭ سېلىشتۇرمىسـىدا    . ۇئهمهس دەپ قارمۇ قارشى قۇتۇپقا ئايرىيـد 
تۈركلهر ياشاۋاتقان ئىجتىمـائى شـارائىت، سىياسـىي تـۈزۈم، ئىقتىسـادىي سـهۋىيه       

بۇ خۇددى پىيـادە يولـۇچىنى ئايرۇپىالنـدىكى سـهپهرچىگه     . پهقهت ئويلۇشۇلمىغان
ــدۇ،      ــىغا باقىـ ــتۇرغۇچنىڭ خاھىشـ ــجه سېلىشـ ــۇپ نهتىـ ــتۇرغانلىق بولـ سېلىشـ

ياســـى شـــارائىتلىرىنى ئويالشـــمىغاندا تـــۈركلهر بىـــلهن مـــاددىي، سى. ئهلـــۋەتته
پهقهت تــۈركلهر قهشــقهر ئۇيغۇرلىرىــدەك ســۆزمهن،  . ئۇيغــۇرالر ئاساســهن ئوخشــاش

ــا       ــرۇر، كۇچــ ــدەك مهغــ ــا ئۇيغۇرلىرىــ ــا، غۇلجــ ــدەك پۇختــ ــوتهن ئۇيغۇرلىرىــ خــ
ئۇيغۇرلىرىــــدەك مــــۇاليىم، قۇمــــۇل ئۇيغۇرلىرىــــدەك ســــىلىق ســــۆز، ئــــارتۇچ  

ــۋەر ــدەك چىــ ــورال   ئۇيغۇرلىرىــ ــاق، كــ ــاغرى يۇمشــ ــدەك بــ ــان ئۇيغۇرلىرىــ ، تۇرپــ
ئۇيغۇرلىرىدەك سـېخى، ئاقسـۇ ئۇيغۇرلىرىـدەك پىـداكار، چـۆچهك ئۇيغۇرلىرىـدەك       

ھـازىر تـۈركىيهدە ياشـاۋاتقان تهڭرىتـاغ     . خۇشخۇي، ئالتـاي ئۇيغۇرلىرىـدەك قهيسـهر   
لىـرى ساۋاتسـىز ئـون    ىباغرىدىكى ھهرقايسى بوستانلىقالردىن كهلگهن، ھهتتـا بهز 

لىـرى سـهۋەبلىك    »ئىلـلهت «مىڭدىن ئارتۇق ئۇيغۇر ئهختهم ئۆمهر تىلغـا ئالغـان   
ئهكسـىچه تېـرە   . يامان كۈنگه قالغىنى يـاكى چېنىـپ، شـاللنىپ قـالغىنى يـوق     

زاۋۇتى، مىق زاۋۇتى، ئويۇنچـۇق زاۋۇتـى قاتـارلىق كارخـانىالرنى قـۇرۇپ نهچـچه يـۈز        
ــدۇ   ــزمهت بېرىۋاتىــ ــۈرككه خىــ ــك تــ ــۇ . يهرلىــ ــان ئۇيغــ ــئوقۇغــ  يگهېرالردىن ئــ

تى، ھــــاجهتتهپه ېتى، ئهنــــقهرە ئۇنۋېرىســــتېتى، غــــازى ئۇنۋېرىســــتېئۇنۋېرىســــت
تالردا ېتى قاتـــــارلىق ئۇنۋېرىســـــتېتى، ئىســـــتانبۇل ئۇنۋېرىســــت ېئۇنۋېرىســــت 

ــدۇ ــور بولۇۋاتىــ ــڭ   . پروفېسســ ــىس تۈركىيهنىــ ــۇر مۇتهخهســ ــر ئۇيغــ ــا بىــ ھهتتــ
  .تائىستراتىگىيه تهتقىقات ئورنىدا موھىم خىزمهتلهردە بولماق

ــۈركىيه  ــڭ تــ ــتهم ئۆمهرنىــ ــى -ئهخــ ــۇر سېلىشتۇرمىســ ــيىن دىئۇيغــ ن كېــ
. شـــى بىـــر ئېقىمغـــا ئايالنـــدىۇنۇمىللهتنىــڭ ئـــۆزى ھهققىـــدە كهســـكىن ئويل 

ــۇنهۋۋەر   »شــىنجاڭ مهدەنىيىتــى« ــدىغان م گه ئوخشــاش خهلقىمىــز ســۆيۈپ ئوقۇي
ــاتتىكى  . ژورنــــالالر تونۇلــــدى ــالبۇكى، شــــۇندىن كېــــيىن خهلقىمىــــز ھايــ ھــ

ــۋارچىلىقلى ــى     دىشـ ــڭ باھاسـ ــدىغان، ياتنىـ ــتىن كۆرىـ ــدىكى ئىللهتـ رىنى ئۆزىـ
. ئارقىلىق ئۆزىنى دەڭسهشنى تهبىئىيلىكـتهك ھىـس قىلىـدىغان بولـۇپ قالـدى     

ھهمــمه ئــادەم مىللهتنــى قورقمــاي تىللىيااليــدىغان، ئوپىراتســىيه قىالاليــدىغان  
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شهخسنىڭ ئاجىزلىقىنى مىللهتـكه دۆڭـگهش تهپهككـۇر ئـادىتىگه     . بولۇپ كهتتى
ئىنســانىيهتكه ئورتــاق پىســخىك ئــاجىزلىقالرنى ئۇيغۇرنىــڭ نوقســانى . النــدىئاي

ئۇيغۇرنىـڭ مهدەنىيهتتىكـى غۇرۇرىغـا دەز    . سـاناش ئومـۇمىي كهيپىياتقـا ئايالنـدى    
مېنىڭ ئهپسۇسلىنىدىغىنىم، ئهختهم ئۆمهر تـۈركىيهدە تۈركلهرنىـڭ بىـر    . كهتتى

بـۇ  . »?Sana ne«ولسـىمۇ  گهپنى تـوال قىلىـدىغانلىقىغا دىقـقهت قىلمـاپتۇ، ئـۇ ب     
بـۇنى ئـۇالر سېلىشـتۇرۇلغاندا كـۆزۈڭگه قـاراپ      . تۈركلهر ئهڭ كـۆپ دەيـدىغان گهپ  

ــدۇ  ــۇرۇپ دەي . »?Ben Türküm, o yüzden öyle yaparım, sana ne« .ت
ئىشــىڭنى  —؟ مهن تــۈركمهن، شــۇڭا بۇنــداق قىلىــمهن، ســاڭا نــېمه  :مهنىســى(

 ).قىل
4`�6 �����	 4`�6 9�@�!  

ئۇسسـۇل ۋە  -ىگانالرغا سېلىشـتۇرۇۋاتقانالرنىڭ تۇتقۇسـى ناخشـا   ئۇيغۇرنى سـ 
ــىزلىق ــارەلىكىگه   . ماكانســ ــىزلىقىغا ۋە بىچــ ــىگانالرنىڭ ماكانســ ــۇالرچه ســ ئــ
مهن تــۈركىيهدە . ئۇسســۇلغا مهســتانىلىقى ســهۋەپ بولغــانمىش-ئۇالرنىــڭ ناخشــا

ــۆرگهن  ــىگانالرنى كـ ــىگانالرنى چ . سـ ــۈركىيهدە سـ ــتـ ــدۇىـ ــۈركىيهدە . نگهنه دەيـ تـ
ــار ســىگا ــرى  . نالرنىڭ مهشــهۇر ناخشــىچىلىرى ب ــڭ بهزىلى كۆزىتىشــىمچه ئۇالرنى

ــۇل تاپىـــدىكهن، ئهخـــلهت        ــالىدىكهن، ناخشـــا ئېيتىـــپ پـ ــوچىالردا پـــال سـ كـ
ــاز بىــر    دۆۋىلىرىــدىن كېرەكلىــك نهرســىلهرنى تېرىــپ ســاتىدىكهن، ئىنتــايىن ئ

شـى قانــداقتۇر  ۇئۇالرنىـڭ ئۇسـۇل ئوين  . قىسـم ئايـاللىرى نومۇسـىنى سـاتىدىكهن    
ســىگانالرنىڭ . ئۇســۇلغا مهســتانىلىقىدىن ئهمهس جــان بــېقىش ئۈچــۈن ئىــكهن 

ــاش     ــان ياش ــڭ تاللىۋالغ ــى ئۇالرنى ماكانســىزلىقى چارەســىزلىكتىن ئهمهس بهلك
پهقهت بىزدىكـــى ئۇيغـــۇرنى ســـىگانالرغا سېلىشـــتۇرغانالر     . شـــهكلى ئىـــكهن 

ى زەبۇنلــۇقن-ماكانســىزلىق بىــلهن بىچــارەلىكنى، ئۇسســۇل ئوينــاش بىــلهن خــار 
ســىگانالرنى ئــارىمىزدىن بهزىــلهر ماكانســىز دەپ ئېچىنغــان بىــلهن . باغلىۋالغــان

ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ بىر يهرگه باغلىنىپ قالمايـدىغان چهكلىمىسـىز ھـۆر كىشـىلهر     
ناخشـــا ئۇســـۇلغا تايىنىـــپ يۇرتمـــۇ يـــۇرت، . بواللىغىنىـــدىن پهخىرلىنىـــدىكهن

ــدىكهن   ــدىن غۇرۇرلىنى ــپ يۈرگىنى ــۇ دۆلهت كېزى ــۇل  . دۆلهتم ــته ئۇسس ئهمهلىيهت
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-ماكانسـىزلىق . رلـۇق ھىـس قىلىـش بىهـاجهت    وخهقنىڭ دېپىغـا ئوينالمىسـا خ  
ۋەتهنســـــىزلىك قوغالنغـــــانلىقتىن، بويســـــۇنغانلىقتىن، باســـــقۇنچىلىقتىن، 

ــارتقۇزۇپ قويغــانلىقتىن بولمىســا نومۇســلۇق   ــورنى چۈشۈنۈ ئىشــتهكت شــنىڭ ئ
  .يوق

ســۇل ئوينىشـــى  ئۇيغۇرنىــڭ ئۇسســۇل ئوينىشـــى بىــلهن ســـىگاننىڭ ئۇس   
به ئۇيغـۇر ئۇسسـۇلنى كۆڭـۈل خوشـى ئۈچـۈن، غهلىـ      . پهرقلىق مهقسهت ئۈچۈنـدۇر 

ــق   ــۈن، جهڭگىۋارلى ــى ئۈچ ــش    ،تهنتهنىس ــايهن قىلى ــازاكهتنى نام ــۇرلۇق ۋە ن جهس
سـىگان ئۈچـۈن   . سىگان ئۈچـۈن ئۇسسـۇل بىـر تۇرمـۇش يولىـدۇر     . ئۈچۈن ئوينايدۇ
. نىشـــقا ئهرزىمهيـــدۇۋەتهنســـىزلىك ھىـــچ نـــېمه ئهمهس، ئۇھسى-ماكانســـىزلىق

ــى،    ــدادالرنىڭ تهۋەرۈكــ ــى، ئهجــ ــۈن ۋەتهن ئالالھنىــــڭ مهرھىمىتــ ــۇر ئۈچــ ئۇيغــ
ــوپراق،  . مـــۇقهددەس مىراســـتۇر ئۇيغـــۇر ئۈچـــۈن ۋەتهن تهيهممـــۇم قىلىـــدىغان تـ

ــازدۇر  ــدىغان جايىنام ــادەت قىلى ــان،   . ئىب ــپهت، جان ــا، ئىپ ئۇيغــۇر ئۈچــۈن ۋەتهن ئان
ــۇر مهڭگـــ  ــكهن ئۇيغـ ــدىن كهچـ ــدۇركى ۋەتهنـ ــىز،  ئىمانـ ــتىم، جانسـ ــۆگهي، يېـ ۈ ئـ

شۇ سـهۋەپتىن ئۇيغـۇر ئىپـپهت ئۈچـۈن شـهھىد بولغـان       . ئىمانسىز، ئىپپهتسىزدۇر
ــدۇ  ــازۇگۇمنى ئۇنۇتمايـ ــڭ ئهمهس   . نـ ــدۇغىنى ئۆزىنىـ ــاتتىن قوغـ ــڭ يـ نازۇگۇمنىـ

شــــۇ ســــهۋەپتىن ئۇيغــــۇر ســــىگانالرنىڭ . ئۇيغۇرنىــــڭ، ۋەتهننىــــڭ ئىپپىتــــى
  .ماكانسىزلىقىغا ئېچىنىدۇ-ۋەتهنسىزلىك

ۋەتهنســىز   -الســه شــۇكى، ناخشــا ئۇسســۇلنى ســىگانالرنىڭ ماكانســىز     خۇ
ــهۋەپ دەپ   ــالىتىگه سـ ــۈل ھـ ــىغا ۋە غورىگـ ــۈنۈقېلىشـ ــارقىلىق چۈشـ ــۇ ئـ ش ۋە بـ

ئۇيغۇرغــا بىــر قــاراڭغۇ كهلگۈســىدىن بىشــارەت بهرمهكچــى بولــۇش پىلنــى قىــل   
ــه ئهمهس   ــقا نهرس ــتىن باش ــۈن ئهمهس    . كۆرۈش ــېتىش ئۈچ ــۇلنى س ــۇر ئۇسس ئۇيغ

ئۇيغـۇرالر سـهنئهتخۇمار، گـۈزەللىككه تهشـنا، ھايـاتتىن      . ۈن ئوينايـدۇ شاتلىق ئۈچـ 
شـــنىڭ ۋە تۇرمۇشـــنى بېزەشـــنىڭ ئۇستىســـى بولغاچقـــا ســـهئۇدىغا      ۇنۇھوزۇرل

ــۇ تىلهمچــى چىقمىغــان     ــارتۇق ئۇيغــۇردىن بىرم ــاتمىش مىڭــدىن ئ . كــۆچكهن ئ
تــۈركىيهگه كــۆچكهن ئــون مىڭــدىن ئــارتۇق ئۇيغــۇردىن ئۇسســۇل ســېتىپ جــان  

ــانال ــۇ    باقق ــڭ ئۇيغــۇردىن بىرم ر چىقمىغــان، موڭغــۇلىيهگه كــۆچكهن نهچــچه مى
كى بولــۇدۇشـۇڭا ئۇيغـۇر جانىجـان ۋەتهن ئۈچـۈن شـېهىد      . جىنـايهتچى چىقمىغـان  

  .مهڭگۈ ئۇسسۇل ئويناپ سىگان بولمايدۇ
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  هھۇدى قىزغىنلىقىنىڭ سهۋەبىي.  1
ياســىي جهھهتــته ئاالقىــدە بولغــان، بىــز     ئۇيغــۇر بىــلهن مهدەنىــيهت ۋە سى  

تىلىنــى بىلىــدىغان مىلــلهت زىيالىلىرىــدىن يهھۇدىالرغــا زوقالنمايـــدىغىنى،      
ــوق ــاملىق  »ۋىنتســىيه ســودىگىرى«شېكىســپىرنىڭ . نهپرەتلهنمهيــدىغىنى ي ن

ــان      ــالىلىرى يازغ ــۇ زىي ــا، خهنس ــال بولس ــرەتكه مىس ــڭ «ئهســىرى نهپ يهھۇدىالرنى
ــىرى ــاپ زوقلۇ »سـ ــاملىق كىتـ ــىنـ ــنىڭ مىۋىسـ ــىدۇر-نۇشـ ــۇ . سهمهرىسـ بولۇپمـ

مىســـالهن، . شـــىنى بىـــر مۇشـــتاقلىق دېـــمهي بولمايـــدۇ ۇنۇخهنســـۇالرنىڭ زوقل
ــدىكى     ــۇدىالر ھهققىـ ــان يهھـ ــپ بولغـ ــمه قىلىنىـ ــهن تهرجىـ ــا ئاساسـ ئۇيغۇرچىغـ

ــڭ قهلىمىــگه مهنســۇپ   ــاپالر خهنســۇ زىيالىلىرىنى ئهگهر يهھــۇدى تېمىســى  . كىت
ىلىرى بـۇ تېمىـدا بـازار ئاچمىغـان بولسـا ئـۇنچه       بازارلىق بولمىغان، خهنسـۇ زىيـال  

شــۇڭا ئۇيغۇرالرنىــڭ ئارىســىدىكى يهھــۇدى  . جىــق كىتــاپ يېزىلمىغــان بــوالتتى 
مهن . قىزغىنلىقى بىزنـى ئـوراپ تۇرغـان چـوڭ موھىـت بىلهنمـۇ مۇناسـىۋەتلىك       

جوڭگــۇدىكى ۋە ئۇيغــۇردىكى يهھــۇدى قىزغىنلىقىنــى يهنه ئىنســاننىڭ بــايلىق،  
. ت ھېرىســـمهنلىكى بىــلهن مۇناســـىۋەتلىكمىكىن دەيـــمهن ھوقــۇق ۋە شـــۆھرە 

چــــۈنكى تهلهيلىــــك يهھــــۇدىالر دۇنيــــادا پهننىــــڭ چوقىســــىنى، ھوقۇقنىــــڭ  
ــايلىق ــلهردۇر -پهللىســىنى، ب ــاچقۇچىنى ئىگىلىگهن ئۇيغــۇردىكى . خهزىنىنىــڭ ئ

يهھۇدى قىزغىنلىقىغـا سـهۋەب بولغـان يهنه بىـر ئامىـل ئۇالرنىـڭ نهچـچه ئهسـىر         
ىش، يېرىمـدىن كـۆپرەك ئاھالىسـىنى قۇربـان بېـرىش بهدىلىـگه       ۋەتهنسىز خارلىن

ــارالر مــال  ــۇرۇپ     ،مېلــى ب ــى ق ــان قىلىــپ ۋەتىنىن ــارالر جــانلىرىنى قۇرب ــى ب جېن
 .چىقالىغانلىقىدۇر

  يهھۇدىالرغا سېلىشتۇرۇلغۇسىز ئۇيغۇرالر. 2
ــڭ تـــارىخى      ــتۇرۇش ئىككـــى مىللهتنىـ ــا ئۇيغـــۇرالرنى سېلىشـ يهھۇدىالرغـ

ــته يهھــۇدىالر يهنىــال  . ئهمهسكهچۈرمىشــىگه ئۇيغــۇن  ــارىخى كهچــۈرمىش جهھهت ت
بــۇ تهرىپىنــى ئۇيغۇرنىــڭ كــۈلپهتلىرىگه سېلىشــتۇرۇش      . تهلهيلىــك مىلــلهت  

مهن يهھۇدىالرنىـــڭ ۋەتىنىـــدىن ســـۈرگۈن قىلىنغـــانلىقىنى . مـــۇمكىن ئهمهس
چــۈنكى ئۇالرنىــڭ خېلــى كــۆپ قىســمى  . مهنچۈشــۈنۈئــاپهت ئهمهس ئــامهت دەپ 
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ياۋرۇپـادا رۇياپقـا چىققـان ئهدەبىيـات سـهنئهتنىڭ      . ماكانالشـقان سۈرگۈندە ياۋرۇپاغا 
شــى، ســانائهت ئىنقىالبــى، مهرىپهتچىلىــك ھهرىكىتــى قاتــارلىق      ۇقايتــا ئويغۇن

ــلهرگه      ــان ھهرىكهت ــپهي بولغ ــۇۋەپپهقىيىتىگه پهلهم ــۈنكى م ــانىيهتنىڭ بۈگ ئىنس
ــان ــۇ ئىشـــتىراك قىلغـ ــۇ بهزەن ۋەتىنىـــدىن ھهيـــدەلگ. يهھۇدىالرمـ هن ئۇيغۇرالرمـ

يهھۇدىالرغـا  . ئوتتۇرا ئاسـىيا ۋادىسـىنىڭ نېرىسـىغا سـۈرۈلمىگهن    -بولسىمۇ تۇران
ــگهن    ېن ــا كهلمىـ ــىتى ئۇيغۇرغـ ــنىش پۇرسـ ــادا تهربىيىلىـ ــان ياۋرۇپـ ــىپ بولغـ . سـ

تىـرىلىش ھهرىكىــتىگه دۇنيانىــڭ باشــقا  -ئامهتلىـك يهھۇدىالرنىــڭ ۋەتهن قــۇرۇش 
ئـۇ زامـانالردا   . لىـك قىلغـان  يېرىدىكى يهھۇدىالر ئهمهس ياۋرۇپا ياھۇدىلىرى رەھبهر

ئــايىغى چىقمـــاس بىقســـىغان كـــۆلگه   جهمىيىتـــىياۋرۇپــادىن يىـــراق ئۇيغـــۇر  
ــان   ــپ بولغــ ــدىئايلىنىــ ــڭ   . ئىــ ــان، ۋەتهننىــ ــاق ئويغاتقــ ــۇدىالرنى ئورتــ يهھــ

ــى       ــرىلىش كهچمىش ــويىچه قى ــلهت ب ــدۇرغان مىل ــس قىل ــلىكىنى ھى مۇقهددەس
  .ئۇيغۇرنىڭ بېشىغا كهلمىگهن

ۇنيا سىياسى سهھنىسـىدىكى دۆلهتلىـك يهھۇدىالرغـا    بۈگۈنكى ئۇيغۇرالرنى د
ــادىللىق ئهمهس ــتۇرۇش ئــــــ ــا ئهمهس  . سېلىشــــــ ــۇرنى يهھۇدىالرغــــــ ئۇيغــــــ

مهن ئامېرىكىــدا ۋە تــۈركىيهدە . پهلهســتىنلىكلهرگىمۇ سېلىشــتۇرغىلى بولمايــدۇ
كـــــۆرگهن پهلهســـــتىنلىكلهردىكى خاتىرجهملىـــــك، ئىشـــــهنچ، بـــــايلىق ۋە     

ــدا  ــارا خهۋەرلهرگه   مهردانىلىقنــى تېلــۋىزور ئالىدى مهملىــكهت خهۋەرلىــرى ۋە خهلقئ
ــدۇ     ــهۋۋۇر قىاللمايـــ ــۈ تهســـ ــۇر مهڭگـــ ــان ئۇيغـــ ــۇپ ئولتۇرغـــ ــدار بولـــ  .خېرىـــ

ئۇيغـــۇر  . ئۇيغـــۇرنى يهھۇدىالرغـــا سېلىشـــتۇرۇش رىياللىققـــا ئۇيغـــۇن ئهمهس     
ــارقىتىش   ــقا تــ ــات ۋە باشــ ــا ئهمهس مهتبۇئــ ــى يهھۇدىالرغــ ئهمهلىيهتــــته ھهقىقــ

ئامېرىكىغــا . نغــان يهھۇدىالرغــا سېلىشــتۇرۇلماقتا  ۋاســتىلىرىدا رىــۋايهتكه ئايال 
ــت    ــانچه ئۇنۋېرىس ــر ق ــرائىلىيهدىكى بى ــته ئىس ــاس  ېكهلمهس ــقا ئىلتىم تقا ئوقۇش

مهقسىدىم نوپۇسى ئـون مىليۇنغـا بارمايـدىغان يهھۇدىالرنىـڭ ئـۈچ      . سۇنغانىدىم
ــان       ــۇلمانالرنى ق ــۈل مۇس ــاق كۆڭ ــارلىق ئ ــى ۋە ب ــارتۇق ئهرەپن ــدىن ئ ــۈز مىليۇن ي

ش، مۇۋاپىــق ئهنــدىزىلهر بولســا چۈشــۈنۈنــى بىلىــپ »ســىر«ىشــىدىكى يىغلىتال
ئامېرىكىغـــا كېلىـــپ  . تهلهيســـىزلىكتىن بارالمىـــدىم . ئىـــدىپايـــدىلىنىش 

قارىسـام ئۇالرنىـڭ باشـقا ئـامېرىكىلىقالردىن ھىـچ      . يهھۇدىالرنى كۆپ ئۇچراتتىم
ــوقكهن  ــى ي ــر پهرق ــڭ ئۇيغــۇرچه كهســپىدە    . بى ــز مهكتىپىمىزنى ــر يهھــۇدى قى بى

. ئىـدى باشقىالر مهدھىيهلىگهن يهھۇدىالردىكى ئهقىل ئۇ قىـزدا يـوقتهك   . ۇدىئوق
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ئوقـۇش جهريانىـدا بىـر    . دەرسلهردىن ئاساسهن دېگـۈدەك ئـۆتهلمهي يوقـاپ كهتتـى    
تۆرت دەرسنى بىلـله ئاڭلىـدىميۇ، مهنـدەك ئۇيغـۇردىن     -يهھۇدى چوكان بىلهن ئۈچ

ــ     بىــر يهھــۇدى  . دىمچىچهنلىكىنــى ئىســپاتاليدىغان ھىــچ يېرىنــى بايقىيالمى
ــاقتىم، ئامېرىكىغــا كهلمهســته نهزىرىمــدىكى    ــاڭالپ ب پروپېسســوردىن دەرســمۇ ئ
ــادەتتىكى ئوقۇتقــۇچى ســۈپىتىدىال     ــر ئ ــۇ ئهزاســى بى خىســلهتلىك يهھۇدىنىــڭ ب

قىســقىچه دېســهك، يهھۇدىالرنىــڭ مۇۋەپپهقىيىتىــدىكى ســىر  . ئېســىمدە قالــدى
. ىســلهتنىڭ بولغــانلىقى ئهمهسئــۇالردا بىــزگه نــائېنىق بولغــان ئاالھىــدە بىــر خ

بهلكى ياۋۇرۇپانىـڭ مۇۋەپپهقىيهتلىـك قوزغۇتۇلغـان ماشنىسـىغا ئـۇزاقتىن بېـرى       
ئۆلســىمۇ ئىتىقــادى ۋە ئانــا تىلىــدىن ۋاز . رولچــى ۋە يولــۇچى بولــۇپ تۇرغانلىقىــدا

 .كهچمىگهنلىكىدە
g���	 9����&�G �"�����	  

تـــلهر تۈركـــۈمىنى ھىنـــدىيان بولســـا بىـــر مىلله ،ئۇيغـــۇر بىـــر مىللهتنـــى
ــ ــتۇرۇلىدۇ   . دۇۈتۈكۆرس ــهيئىگه سېلىش ــر ش ــهيئى يهنه بى ــر ش ــتا بى . سېلىشتۇرۇش

ئۇيغــۇرنى  . ھهرگىزمــۇ بىــر شــهيئى بىــر تۈركــۈم شــهيئىگه سېلىشــتۇرۇلمايدۇ      
ــدىيانالرنىڭ      ــلهت ھىن ــر مىل ــڭ بى ــتۇرۇۋاتقانالر ئۇيغۇرنى ــدىيانالرغا سېلىش ھىن

ــۇرۇن ئ    ــتىن ب ــامېرىكىنى بايقاش ــۇ ئ ــا كولۇمب ــا   بولس ــا ئامېرىك ــن ئهۋالدق هۋالدتى
دىـن ئـارتۇق يهرلىـك ئامېرىكىلىقالرنىـڭ خاتـا       300قۇرۇقلىقىدا ياشاپ كهلـگهن  

ــۇپ قېلىشــقان   ــى ئۇنت ــدىيان  . ئاتىلىشــى ئىكهنلىكىن ــادا ھىن ــته دۇني ئهمهلىيهت
كولۇمبـۇ ھىندىسـتانغا بارمـاقچى بولـۇپ يولغـا      . دېگهن مىلـلهت مهۋجـۇد ئهمهس  

غـــا كېلىـــپ قالغـــان ۋە شـــۇ يهرلىـــك ئاھـــالىنى  چىقىـــپ ئامېرىكـــا قۇرۇقلىقى
ــۆزىنى  . دەپ ئاتــاپ قويغــان) ھىنــدىالر(ھىنــدىيانالر  بىــز دەۋاتقــان ھىنــدىيانالر ئ

ئامېرىكىـدىمۇ ئـۇالر يهرلىـك ئـامېرىكىلىق     . يهرلىك ئامېرىكىلىقالر دەپ ئاتايـدۇ 
  .ياكى يهرلىكلهر دەپ ئاتىلىدۇ

تارىخىغــا يېزىلغــانال ئهمهس تــارىخ جهھهتــتىن ئالغانــدا ئۇيغــۇرالر دۇنيانىــڭ  
نىڭ بۇنـدىن مىـڭ يىـل    قهشـقهرى بـوۋىمىز مهھمـۇد   . دۇنيا تـارىخىنى يازغـانالردۇر  

بــۇرۇن يهرشــارىنىڭ يۇمــۇالق خهرىتىســىنى ســىزىپ قالــدۇرغانلىقى، شــىمالى ۋە  



560 
 

جهنــۇبى قۇتــۇپنى خهرىــتىگه كىرگــۈزگهنلىكى، تــۇنجى بولــۇپ يــاپۇنىيىنى دۇنيــا  
غۇرنىــــڭ بايقـــــالغۇچى ئهمهس بـــــايقىغۇچى  خهرىتىســــگه ســـــىزغانلىقى، ئۇي 

ــۇ   ــۇپ تۇرۇپت ــت بول ــك پاكى ــگه يېتهرلى ــڭ . ئىكهنلىكى ــۇلكى  «نهۋايىنى ــارىخى م ت
ــارىخى ( »ئهجهم ــڭ تـ ــان دۆلهتلهرنىـ ــڭ  )ئهرەب بولمىغـ ــدەر كوراگاننىـ ــرزا ھهيـ ، مىـ

ــىدى « ــارىخى رەش ــايرامىنىڭ   »ت ــا س ــولال مۇس ــدى «، م ــارىخى ھهمى ــارلىق  »ت قات
يهرلىـــك ئـــامېرىكىلىقالر بـــۇ . ل شـــهرھىيىلىگهنئهســـهرلهر دۇنيـــانى مۇپهسســـه
ئۇالرنىـڭ مهۋجۇدلـۇقى باشـقىالرنىڭ بايقىشـىغا،     . نوقتىدا ئۇيغۇردىن پهرقلىنىدۇ

  .يىلغىچه چهتته قالغان-1492دۇنيا تارىخىدىن  ،يېزىشىغا مۇھتاج بولۇپ
ــۇددىزىم،    ــهتكهن بــ ــىر كۆرســ ــالقىلىق تهســ ــانىيهتكه ھــ ــۇرالر ئىنســ ئۇيغــ

ماركىسـىزىم،  . قاتارلىق دىنالر بىـلهن ۋاقتىـدا ئۇچراشـقان    خىرىستىيان، ئىسالم
ھۆررىيهتچىلىــــك، مىللهتچىلىــــك قاتــــارلىق زامــــانىۋىي دۇنيــــادا يــــايغىن      

بـــــۇ ســــاھهلهردە توشـــــقان زىيـــــالى ۋە  . ئىــــدولوگىيهلهردىن خهۋەردار بولغـــــان 
ــلهت  ــتۇرەلىگهن مىل ــابلىرىنى يېتىش ــا   . ئهرب ــىي ھاياتىغ ــا سىياس ــۇرالر دۇني ئۇيغ

يېقىنقـــى تارىختـــا قۇرغـــان دۆلهتلىـــرى بىـــلهن ئاكتىـــپ قاتناشـــقان   ئـــۇزاق ۋە
بــۇ جهھهتــلهردە يهرلىــك ئــامېرىكىلىقالردىن ئاســمان . بۈگــۈنكى زامــان مىللىتــى

بۈگـــۈنگىچه يهرلىـــك ئـــامېرىكىلىقالر قۇرغـــان بىـــرەر      . زېمىـــن پهرقلىنىـــدۇ 
  .مۇستهقىل سىياسىي پارتىيىمۇ بىزگه بىلىنگهن يوق

سـتهقىل مائارىـپ سېستىمىسـنى ياراتقـان ۋە بۈگـۈنگه      ئۇيغۇرالر ئۆزىنىڭ مۇ
ئۇيغۇرالرنىـڭ بۈگـۈنكى مائـارىپى    . قهدەر يېڭىالپ داۋام قىلىپ كهلـگهن مىلـلهت  

ئهســـىرنىڭ ئاخىرىـــدا ئۇيغـــۇردىن چىققـــان بـــايالر ۋە  -20ۋە ئىدولوگىيىســـىگه 
ئامېرىكىـــدىكى يهرلىكلهرنىـــڭ بۇنـــداق ئۆتمۈشـــى ۋە . زىيـــالىالر ئـــۇل ســـالغان

  .يوق بۈگۈنى
ــۇرۇش    ئۇيغــۇرالر دۇنيــا تارىخىغــا يېزىلغــان بىرىنجــى ۋە ئىككىنجــى دۇنيــا ئ

ــۈنكى ئ  ــدا ۋە بۈگـ ــدا   افجهڭگاھلىرىـ ــۇرۇش مهيدانلىرىـ ــتان ئـ ــتان، پاكىسـ غانىسـ
ــا ۋە رەقىـــبىگه       ــڭ كوزۇرىغـ ــىي كۈچلهرنىـ ــا سىياسـ ــادىكى كاتتـ ــان، دۇنيـ بولغـ

ئهمهس شــاھىد   بۇنــداق تــارىخى ۋەقهلهرگه قاتناشــقانال  . ئايلىنالىغــان مىلــلهت 
ــادا ســاناقلىق  ــته  . بولغــان مىللهتلهرمــۇ دۇني ــۇ جهھهت ــامېرىكىلىقالر ب يهرلىــك ئ

  .تېخى دىققهتتىن يىراق
ــۈل      ــاق كۆڭـ ــتۇرۇۋاتقان ئـ ــىز سېلىشـ ــدىيانالرغا مهقسهدسـ ــۇرنى ھىنـ ئۇيغـ
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كىشـــىلهرنىڭ خاتـــالىقى ئۇيغـــۇرنى ھاراقكهشـــلىكته ھىنـــدىيانالر بىـــلهن تهڭ 
ــانالردۇر ــا قويۇۋاتقــ ــ. ئورۇنغــ ــۇبىيهت  ئــ ــدىيان قهبىلىلىرىنىــــڭ مهغلــ ۇالر ھىنــ

ــامىلالرنى   ســـهۋەبلىرىنى ھـــاراققىال بـــاغالپ باشـــقا سىياســـى ۋە ئىجتىمـــائى ئـ
ــۆزىنى قاچۇرۇۋاتىــدۇ  ــۇالر ئىچىشــۋازلىقنى ئۇيغۇرنىــڭ   .تهھلىــل قىلىشــتىن ئ ئ

ئىللىتــى دەپ قــاراپ، ھاراقكهشــلىكنىڭ بارغــانچه قورشــاپ كېلىۋاتقــان چــوڭ      
زاماننىڭ تهقهززاسـىغا، زامانـدارالرنىڭ ئارزۇسـىغا بىنـائهن      موھىتنىڭ رىغبىتىگه،

ــدۇ     ــۈرئهت قىاللمايۋاتى ــكه ج ــاكى دېيىش ــدۇ ي ــهكىللهنگهنلىكىنى بىلمهيۋاتى . ش
ئۇيغــۇرنى ھىنــدىيانالرغا مهقســهدلىك سېلىشــتۇرۇۋاتقانالر مۇســتهملىكىچىكىك 

پ شــىزىم ئىدولوگىيىســىگه قــۇل بولغــان، مهپتــۇن بولغــان ۋە يــاكى تهرغىــ  فاۋە 
  .قىلىۋاتقانالردۇر

ئۇيغـــۇرنى باشـــقا مىللهتـــلهرگه سېلىشـــتۇرۇش بۇنـــدىن كېـــيىن يهنه داۋام 
سېلىشــتۇرۇش نهتىجىســى بهزىــدە ســهلبى ۋە بهزىــدە ئىجــابى . قىلىشـى مــۇمكىن 

ــۇمكىن ــىمۇ مـ ــي ۋە   . بولۇشـ ــي، ئهقلىـ ــالرغا ئىلمىـ ــداق سېلىشتۇرۇشـ ــز بۇنـ بىـ
سېلىشـتۇرغۇچىالرنىڭ  . ۋېلىشـىمىز كېـرەك  ۈنۈتهمكىن مۇئامىله قىلىشـنى ئۆگ 

ــوھىم   ــچه ئهڭ مـ ــش مهنـ ــىدىنى بىلىـ ــىگانغا   . مهقسـ ــۇرنى سـ ــالهن، ئۇيغـ مىسـ
مهقســـهدلىك سېلىشـــتۇرۇۋاتقانالر ئۇيغۇرنىـــڭ تـــۇپراقلىرىنى پانۇســـالر بىـــلهن 
ــانالردۇر   ــدۇرماقچى بولغـ ــۇلچىغا ئايالنـ ــۇرنى ئۇسسـ ــهھنىگه، ئۇيغـ ــزەلگهن سـ . بېـ

ــهھ   ــبۇ سـ ــتۇرغانالر ئۇشـ ــدىيانغا سېلىشـ ــۇرنى ھىنـ ــابىنلىق ئۇيغـ نىگه تاماششـ
زىيـــــالىلىرىمىز ئۇيغـــــۇرنى باشـــــقا مىللهتـــــلهرگه . تاماســــىدا يـــــۈرگهنلهردۇر 

سېلىشتۇرغاندا مهقسـهدكه، ئۇسـۇلغا ۋە شـارائىت، ئـۆلچهملهرگه ئاالھىـدە دىقـقهت       
 .قىلىشى كېرەك
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ــۇر       ــۈپىتىدە تارقىلىــپ يــۈرگهن نۇرغــۇن      جهمىيىتىــئۇيغ دە كوچــا پــارىڭى س

ــار  ــۋايهتلهر بـ ــپىلهر، رىـ ــايهتلهر، لهتىـ ــىر  . ھىكـ ــاتالردا نهشـ ــۇالر رەســـمىي مهتبۇئـ بـ
بــۇالردا  . قىلىنمىغــان بىــلهن ئاۋامنىــڭ ئاغزىــدا دائىــم تهكرارلىنىــپ تۇرىــدۇ      

ــا،   ئۇيغۇرالرن ــۆزگىلهرگه، موھىتقــ ــۆزىگه، ئــ ــڭ ئــ ــيهتىــ ــهتكه، جهمىــ كه، سىياســ
ھاكىمىيهتكه ۋە باشقا تۈرلـۈك شـهيئىلهرگه بولغـان تونىشـى، قارىشـى ۋە باھاسـى       

بۇنــداق رىۋايهتلهرنىــڭ كهڭــرى تارقىلىشــى ۋە ئــۇزۇن يىلالردىــن  . ئهكــس ئېتىــدۇ
ــۇالر ئ  ــۇالردا ئۇيغـ ــى ئـ ــرى ئېقىـــپ يۈرىشـ ــددىيهلهرنى ېبېـ ــان ئىـ ــراپ قىلغـ ڭ تىـ

مهن بـۇ يازمامـدا بۇنـداق ئىـددىيهلهرنى ئومۇمالشـتۇرۇپ      . بارلىقىنى بىشارەتلهيدۇ
ــېقىن   . مهپكــۇرە دەپ ئاتىــدىم مهپكــۇرە دېگهنلىــك ئىــدولوگىيه دېگهنــگه ســهل ي

ــالغۇ  ــر ئات ــدىغان بى ــۇالر. كېلى ــدۇ، دەپ   . 1 ب ــۈلپهت ئۇيغــۇردىن كېلى ــا ك ئۇيغۇرغ
ھۆكـۈمهت  . 3. قمايـدۇ، دەپ قـاراش  ئۇيغۇالر ئىتتىپاقسىز شۇڭا داھى چى. 2. قاراش

شهخسـنىڭ مهۋجـۇدلىقىنى رازىلىقالرغـا مهھكـۇم     . 4. ھهممىگه قادىر، دەپ قاراش
ــش ــاختا    . 5. قىلىـــ ــاللىقنى ســـ ــلهش ۋە رىيـــ ــهللى تىـــ ــاللىقتىن تهســـ رىيـــ

ئۇيغۇرنىــڭ يارىماســلىق تــارىخىنى توقــۇپ چىقىــش ۋە     . 6. ھهقلىقلهشــتۈرۈش
ــىتىش ــڭ قىم . كهمسـ ــاغزاكى بايانالرنىـ ــۇ ئـ ــرى   بـ ــۇكى بىـ ــرى شـ ــك يېـ مهتلىـ

ــىر      ــالالردا نهش ــت ژورن ــدىغان گېزى ــزمهت قىلى ــۋىقاتىغا خى ــڭ تهش ھاكىمىيهتنى
ــرى    ــدىن مۇستهســنا، يهنه بى قىلىنغــان ئهمهس شــۇڭا تهھرىرلهشــلهرنىڭ پهردىزى
ئۇيغــۇرالر ئــۆزى توقــۇپ، تارقىتىــپ ئىشــىنىپ كهلــگهن بولغاچقــا كىشــىگه بىــر   

تهھلىـل قىلىشـتىن مهقسـهد ئۇيغۇرنىـڭ     بـۇالرنى  . قهدەر ئىشهنچىلىك تۇيۇلىـدۇ 
سۆز ۋە ھهرىكىتىنى پهيـدا قىلىۋاتقـان، قېلىپقـا سـېلىۋاتقان، خۇالسـىالۋاتقان بـۇ       
مهپكۇرىلهرنىــڭ توقۇلــۇش، تــارقىلىش ۋە ئىتىــراپ قىلىنىشــىنىڭ ســهۋەبىنى      

يـازمىنى يېزىشـتا مهپكـۇرىلهرگه مىسـال ئېلىشـتا ئىهتىيـاج       . تهھلىل قىلىشتۇر
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 .كۈزەتكهن ۋە توپلىغان بهزى تهپسىالرنىمۇ قوشتۇم تۈپهيلىدىن ئۆزەم
  ئۇيغۇرغا كۈلپهت ئىللهتلىك ئۇيغۇردىن كېلىدۇ: بىرىنجى مهپكۇرە

  كىم مۇناپىق ؟: ھىكايهت
. ھېيىتگاھنىــڭ ئهتراپىــدا موزدۇزلــۇق قىلىــدىغان بىــر ئۇيغــۇر بارمىشــكهن 

ــايىغىنى ئوڭش     ــر خهنســۇ ئ ــا بى ــاي دەپ تۇرس ــۈمهگه ماڭ ــۇ ج ــۈنى ئ ــر ك شــقا ۇتۇبى
ــش ــرى  . كهلگهنمىـ ــوزدۇزدىن بىـ ــنا مـ ــپ  «قوشـ ــۈمهگه كېچىكىـ ــۇن جـ ئۇيغۇراخـ

ــاڭىلى ــىال مـ ــۇن   »قالمىسـ ــاۋابهن ئۇيغۇراخـ ــىگه جـ ــڭ «دېيىشـ ــاۋۇ مۇناپىقنىـ مـ
ــاي  ــايىقىنى تۈزىۋېتىــپ ماڭ ــداق  . دېگهنمىــش »ئ ــايىغىم ئۇن ھېلىقــى خهنســۇ ئ

. مۇنــداق بولــۇپ قــاپتۇ دەپ ئۇيغۇراخــۇننى جــۈمهدىن قويغــانمىش . بولــۇپ قــاپتۇ
ئايــاغ ئوڭشــۇلۇپ جامــائهت جــۈمهدىن يانغانــدىن كېــيىن خهنســۇ خېرىــدار پــۇلنى 
ــپ       ــاقچىخانىىغا ئېلى ــتۈرۈپ س ــوزدۇزنى ئهگهش ــۇپ م ــدىغان بول ــخانىدا بېرى ئىش

ــۈمگه باشــالپ   . كهلگهنمىــش ــدىكى بۆل ئۇيغۇراخــۇننى ئىشخانىســىنىڭ ئىچكىرى
خانىدا ئۇيغـۇر  موزدۇز ئىچىدە ئولتـۇرۇپ تاشـقىرقى ئىشـ   . ئولتۇرغۇزۇپ قويغانمىش

قۇالقالرنىڭ ھېلىقى خهنسۇ ساقچىغا دوكالت قىلغان ئـۇ مهسـجىدته ئـۇ خاتىـپ     
ئۇنى دېدى، بـۇ جـامهدە بـۇ خاتىـپ بـۇنى دېـدى، مهسـجىد ئالدىـدا جامـائهت بـۇنى           
دېيىشـــتى، ئـــۇنى مـــۇالھىزە قىلىشـــتى دېـــگهن مهلۇماتالرنىـــڭ ھهممىســـىنى  

ــانمىش ــىنى  . ئاڭلىغـ ــۇ ئىشـ ــى خهنسـ ــۈپھېلىقـ ــا كىر تۈگۈتـ ــپ ئۇيغۇراخۇنغـ ىـ
ــۇرچه  ــداق«ئۇيغـ ــۇ؟    ؟قانـ ــۇ مهنمـ ــېنىڭ مىللىتىڭمـ ــاپىقكهن؟ سـ ــم مۇنـ  »كىـ

بـۇ ھىكـايهتنى قهشـقهردە بىـر     . دېگهنمىش ۋە پـۇلىنى بېرىـپ يولغـا سـالغانمىش    
ئامېرىكىــدا ئوقۇشــتىن بــۇرۇن بۇنــداق ھىكــايهتنى . قــانچه كىشــىدىن ئاڭلىــدىم

ــان    ــاممۇ پهرۋا قىلمىغ ــان بولس ــۆپ ئاڭلىغ ــدە ك ــويالپ  . ىكهنمهنئۈرۈمچى ــازىر ئ ھ
باقسام ھهممه خهقنىـڭ ئاغزىـدا، ھهمـمه يهردە تارقىلىـپ يـۈرگهن ھىكـايهتته بىـر        

  .كهنبولۇدۇخهلقنىڭ ئورتاق تونۇشى ئهكس ئهتكهن 
يۇقــارقى ھىكــايه ســاختا، بــۇنى ئۇيغۇرغــا پهقهت ئۇيغــۇردىنال زۇلــۇم كېلىــدۇ،  

رى دېـگهن قاراشـنى   ئۇيغۇرنىڭ پىشـكهللىكىگه سـهۋەپ ئۇيغۇرنىـڭ ناچـار خـۇيلى     
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مهيلــى قهشــقهردە يــاكى باشــقا ئۇيغــۇر  . ئىســپاتالش ئۈچــۈنال توقــۇپ چىقىشــقان 
ــدۇ     ــاپىق دەپ تىللىمايـ ــۇنى مۇنـ ــۇر خهنسـ ــۇن ئۇيغـ ــدە بولسـ ــر . ۋىاليهتلىرىـ بىـ
. بولـۇدۇ مىللهتنىڭ يهنه بىر مىللهتنى تىلاليدىغان سـۆزلىرى ئـادەتته تۇراقلىـق    

ــۇ مۇ   ــى بولۇپمــ ــۆلهك مىللهتنــ ــڭ بــ ــۇالرنى  ئۇيغۇرنىــ ــۇلمان ئهمهس خهنســ ســ
. تىلاليــدىغان تۇراقلىــق ھاقــارەت ســۆزلىرى ئىچىــدە مۇنــاپىق دېــگهن ســۆز يــوق 

بــۇ ھاقــارەت . ئــادەتته ئۇيغــۇرالردا مۇســۇلمان مۇســۇلماننى مۇنــاپىق دەپ تىلاليــدۇ
سۆزى قۇرئـانى كهرىمـدە بىـر سـۈرىنىڭ نـامى سـۈپۈتىدە تىلغـا ئېلىنغـان بولـۇپ          

ــ    پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ  . ۈچى مهنىســىدەئىســالم دىنىــدىن يــۈز ئۆرىگ
يهنه بىــرى . ھهدىســلىرىدە مۇناپىقلىقنىــڭ ســۈپهتلىرى ئېنىــق بايــان قىلىنغــان

ــۇر       ــر ئۇيغ ــاقچى بى ــۇ س ــئۇل خهنس ــقا مهس ــاراتالرنى يىغىش ــوھىم ئاخب ــۇنچه م ش
بىــر . مــوزدۇزنى مهخپىيهتلىكلهرنــى ئاڭالشــقا ئىشخانىســىغا تهكلىــپ قىلمايــدۇ

ئۇيغۇرالرنىـــڭ ئاتـــالمىش مۇنـــاپىقلىق ئىللىتىنـــى بىـــر  خهنســـۇ ســـاقچىنىڭ 
ئۇيغۇرغــا تونۇتــۇپ قويــۇش ئۈچــۈن ئــۇنچه جاپــا چېكىــپ كېتىشــىنى چۈشــهنمهك  

ــڭ توقۇل .تهس ــداق ھىكايىلهرنىـ ــران   ۇبۇنـ ــاالرلىق ئهمهس، ھهيـ ــران قـ ــى ھهيـ شـ
شـى ۋە ئـاڭلىغۇچى   ۈقاالرلىقى بۇنداق ھىكايىلهرنىڭ يـۇرت ئـاتالپ تارقىلىـپ يۈر   

ــ ــىئۇيغۇرالرنىــ ــا ئىشىنىشــ ــكه  . ڭ بۇنىڭغــ ــان ئىشىنىشــ ــته ئىنســ ئهمهلىيهتــ
ــا ئىشـــىنىدۇ  ــان پاكىتالرغـ ــا ئهمهس ئىشىنىشـــنى خالىغـ . تىگىشـــلىك پاكىتقـ

مايىـــل بولغاچقـــا مۇشـــۇنداق  هئۇيغـــۇر مۇشـــۇنداق بىـــر پاكىتقـــا ئىشىنىشـــك 
  .ھىكايىالر ئۇيغۇرئارىسىدا يايغىندۇر

ئــويالپ . ھهقىــقهت بــار يۇقــارقى توقۇلمىــدا كىشــىلهر يۈزلىنهلمهيۋاتقــان بىــر
باقــايلى، مۇنــاپىقالرنى مۇكاپاتاليــدىغان ھېلىقـــى ســاقچى بولمىغــان بولســـا،      
ئۇنىــڭ ئىشخانىســى مۇناپىقالرنىــڭ يىغىلىــدىغان بىــخهتهر ســورۇنى بولمىغــان   

نىمىشـقا  . ئىـدى بولسا ئاتالمىش مۇناپىقالر نهدە، كىم ئۈچۈن مۇنـاپىقلىق قىـالر   
ىــــدا ئهمهس، ئاشــــۇنىڭ ئىشخانىســــىدىال شــــۇ مۇنــــاپىقالر كىشــــىلهرنىڭ ئالد

ــدۇ  ــاپىقلىق قىلىالالي ــدا    . مۇن ــل پاي ــانالر ئىزچى ــاپىقلىق قىلغ ــتىگه مۇن مىللى
ــر     ــدىغان بىـ ــان تارتىـ ــم زىيـ ــانالر دائىـ ــادىق بولغـ ــىگه سـ ــدىغان، ئهقىدىسـ ئالىـ

ھهر . ته مۇناپىقلىق ئهۋج ئاالمدۇ يـاكى ئهقىـدە ئۈچـۈن سـاداقهتمهنلىكمۇ    جهمىيهت
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ئىللهت مهلۇم مهنـبهدىن چىقىـدۇ ۋە مهلـۇم سـورۇندا مهۋجـۇد       قانداق ئىجتىمائىي
  .بولۇپ تۇرىدۇ

ــدۇرەھىمنىڭ     ــدۇلالھ ئابـ ــدا ئابـ ــان چېغىمـ ــته ئوقۇۋاتقـ ــالى مهكتهپـ ــۇ «ئـ بـ
بـۇ  . ئىـدى دېگهن ناخشىسى مـودا بولغـان    »قىسمهتكه نېمه دەي ئۆزەمنىڭ شورى

اچتىن ناخشــىدا خۇالســىالنغىنى ياغــاچنى كېســىدىغان پــالتىنىڭمۇ ســېپى ياغــ 
ــۇدۇ ــڭ    بولـ ــى ئۇيغۇرنىـ ــالرنىڭ مهنبهسـ ــنىلىش ۋە قىسىلىشـ ــرىلىش، قىيـ ، قىـ

-2009بـۇ ھۆكـۈمنى   . ئىـدى شورلۇق ئىللهتلىرىدۇر، دېگهن ھۆكۈمدىن ئىبـارەت  
ــڭ       ــدۇرەئوپ تهكلىماكانىنى ــتاز ئاب ــدا ئۇس ــنىڭ ئالدى ــا مېڭىش ــى ئامېرىكىغ يىل

هكىلدە قايتـا  دېـگهب شـ   »بىز تېخى ئۇيغۇر زۇلۇمىـدىن قۇتۇلمىـدۇق  «ئاغىزىدىن 
قهشـقهرگه قايتىـپ كهلگهنـدىن مهزكـۇر ھۆكۈمنىـڭ ئاللىقاچـان ئانـام        . ئاڭلىدىم

بـــۇ ھۆكۈمنىـــڭ . بىـــلهن دادامغىـــچه ئومۇمالشـــقانلىقىنى بايقـــاپ ئازاپالنـــدىم 
ــرلىكتىن تهزدۈرۈش     ــۇرنى بىـ ــۇردىن بهزدۈرۈش، ئۇيغـ ــۇرنى ئۇيغـ ــاقىۋېتى ئۇيغـ ئـ

ىن بولـۇش سـهۋەبىگه كهلسـهك،    بۇ ھۆكۈمنىڭ بـۇنچه يـايغ  . بولۇپ خۇالسىلىنىدۇ
يـاكى ئىشـهنگۈچى بولسـۇن ھىـچ بىـر        مهيلى بۇ ھۆكـۈمنى تارقـاتقۇچى بولسـۇن   

شــۇڭا . خىــيىم خهتهرگه ئۇچرىمايــدۇ، ھىــچ قانــداق جاۋاپكارلىققــا تارتىلمايــدۇ     
ئۇيغۇرغا كۈلپهت ئىللهتلىك ئۇيغـۇردىن كېلىـدۇ دېـگهن بـۇ پهلهسـهپه بـۇ زامانـدا        

 .ممىتى ۋە شارائىتىغا ئىگهمهۋجۇدلۇق ئىهتىياجى، قى
  ئۇيغۇرالر ئىتتىپاقسىز بولغاچقا داھى چىقمايدۇ: ئىككىنجى مهپكۇرە

  تهڭرى چوكا بهرگهن ئۇيغۇر: ھىكايهت
ــچه كىتــاپ ئوقــۇپ باققــان ئۇيغــۇردىن بــۇ ھىكــايهتنى ئىشــتمىگىنى        مهن

ــمهن  ــوقمىكىن دەي ــايلىقالرنى    . ي ــلهرگه ب ــرى مىللهت ــىچه تهڭ ــۋايهت قىلىنىش رى
چاقىرىلغانالرنىـڭ ئارىسـىدا   . ىلماقچى بولۇپ ھوزۇرىغـا چاقىرغـانمىش  تهقسىم ق

ــردىن ۋەكىـــل     ــاران كهلگهنمىـــش، ھهمـــدە بىـ ــدا ئـ ــۈش بولغانـ ــۈن چـ ــۇر كـ ئۇيغـ
شۇنىڭ بىـلهن تهڭـرى ئۇالرغـا بىـر     . كېلىدىغان يهرگه ئىككى بولۇپ كهلگهنمىش

ــايهتته . بىرىڭالرنىڭكىنـــى كـــوالڭالر دەپ ئىككـــى چوكـــا بهرگهنمىـــش  بـــۇ ھىكـ
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ــهندۈرۈلگهن ئ ــى چۈشـ ــىزلىقىنىڭ مهنبهسـ ــالمىش ئىتتىپاقسـ . ۇيغۇرالرنىـــڭ ئاتـ
مهنــچه بــۇ ھىكــايهتنى رىيــاللىقنى قانــداق چهشهندۈرۈشــنى بىلمهيــدىغان يــاكى  
بىلســىمۇ ئهڭ بىــخهتهر چۈشــهندۈرۈش يــولىنى تاللىۋالغــان نــامهرت زىيــالىالر        

ىش بــــۇ ھىكــــايهتنى توقۇغــــۇچىالر ئۇيغــــۇرالردىكى ئاتــــالم. توقــــۇپ چىققــــان
ــۇ . ئىتتىپاقســىزلىقنىڭ مهنبهســىنى تهڭرىنىــڭ ئورۇنالشتۇرۇشــىغا باغلىغــان  ب

ھىكايهتنىــڭ ئهڭ ھهجىــۋىي يېــرى، ئۇيغــۇرالرنى ھوزۇرىغــا چاقىرغــان تهڭرىنىــڭ  
ئۈچ ئاالھىـدىلىكى بـار، بىـرى ئۇيغـۇرالرنى باشـقۇرىدۇ، يهنه بىـرى چوكىـدا تامـاق         

ئۈچىنجىســى . كىســى تهييــاريهيــدۇ، دائىــم يېنىــدا تهپرىــق پهيــدا قىلىــدىغان چو
. بىــلهن ئۇيغــۇرالرنى زىــددىيهتكه ســالىدۇ ) رەزىــل ۋاســتىنىڭ ســىموۋۇلى (چوكــا 

ــك     ــڭ ئۇيغــۇرالر ئىتتىپاقســىز دېگىنــى خهتهرلى ــر قىســىم زىيالىالرنى ــچه بى مهن
ــاي بىـــر خهلقنىـــڭ    ــا بـ ــۇرالردەك دىنىـــي تۇيغۇغـ ئهمهس، ئهڭ خهتهرلىكـــى ئۇيغـ

ــۈئۆمل ــلىكىن ۈش ــىتىگه ئېرىشهلمهس ــاغالپ   ش پۇرس ــىگه ب ــڭ ئىرادىس ى تهڭرىنى
ئۇيغـۇرالردا تهڭرىنىـڭ ئىرادىسـى، ئورۇنالشتۇرىشـى تهقـدىر دەپ      . چۈشهندۈرۈشتۇر

ئهگهر ئۇيغـۇرالردىكى مهلـۇم شـارائىتتا، مهلـۇم سـهۋەپلهر تۈپهيلىـدىن       . دۇۈلچۈشۈنۈ
ــلىقنى تهڭرىنىــــڭ ئورۇنالشتۇر  ــول چىقىرالماســ ــدىن قــ ــر يهڭــ ــى دەپ ۇبىــ شــ

  .قدىرگه تهن بېرىشكه ئۆگهتكهن بولىمىزچۈشهندۈرسهك خهلقنى ته
ئۇيغــۇرالرنى ئاتــالمىش ئىتتىپاقســىزلىقتا ســۆكىدىغان يهنه بىــر ھىكــايه      

ــزدار   ــگه قهرىـ ــۇ تهۋبىـ ــۇھهممهد   . تېخىمـ ــز مـ ــىچه ئهگهر پهيغهمبىرىمىـ دېيىلىشـ
ئۇيغــۇر بولغــان بولســا ئۇيغــۇرالر ئــۇ زاتقىمــۇ  ) ســهللهللهھۇ ئهلهيىهــى ۋەسســهلهم(

يغـــۇرنى ئىتتىپاقســـىزلىقتا سېســـىتىدىغانغا بـــۇ قهدەر ئۇ. ســـكهنمىشهئهگهشم
ته تارقىلىشـى، بولۇپمـۇ قهشـقهردەك ئۇيغۇرنىـڭ     جهمىيهتئاشقۇن ھىكايهتلهرنىڭ 

يۈرىكىدە بىخىرامـان ئېقىـپ يۈرىشـى ئۇيغـۇرنى ئىنكـار قىلىشـنىڭ ئاللىقاچـان        
ئۇيغــۇرالر . جامــائهت ئىتىــراپ قىلغــان ھــالهتكه ئــۆتكهنلىكىنى چۈشــهندۈرىدۇ     

ــت ــۇرنى    راســـ ــۈنكى ئۇيغـــ ــهك، بۈگـــ ــگه كهلســـ ــىزمۇ دېگهنـــ ىنال ئىتتىپاقســـ
ــۇدەك،   ــا چىققـ ــڭ تۇتامغـ ــرىقچىلىكته ئهيپلهۋاتقانالرنىـ ــىزلىقتا، تهپـ ئىتتىپاقسـ

يىراقتىكىنـــى قويـــۇپ، ئادىـــل . ھهمـــمه ئۇيغـــۇر بىلگـــۈدەك پـــاكىتلىرى يـــوق 
ــايىتنىڭ    ــاراتقىنىنى، روزى ســ ــۈپ رېكــــورت يــ ــىيادىن ئۆتــ ــۇرنىڭ سهنشــ ھوشــ
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اۋاتلىققىچهبولغان بـارلىق ئۇيغۇرنىـڭ شـائىرىغا ئـايالنغىنىنى،     ساۋاتسىزدىن سـ 
… نهچــچه يــۈز ئۇيغــۇر ئۈچــۈن نهچــچه ئــون مىــڭ ئۇيغۇرنىــڭ ئوتقــا كىرگىنىنــى  

ــچ       ــارقى ھى ــا يۇق ــاقلىقى بولمىس ــڭ ئىتتىپ ــاقال ئۇيغۇرنى ــپ باقس ــال قىلى خىي
دە جهمىيىتىـ ھـازىر ئۇيغـۇر   . ئىشنىڭ ۋۇجۇدقا چىقمايـدىغانلىقى ئايدىڭلىشـىدۇ  

ــدۇ   ئ ــۇ بىلمهي ــارمۇ يوقم ــى ب ــۇرالر داھ ــۇپ   . ۇيغ ــل بول ــا، قايى ــگهن بولس ئهگهر بىل
بىلىــش پۇرســىتى، قــولالش شــارائىتى   تاللىغــان بولســا، ســايالپ باققــان بولســا، 

ــوالتتى   ــكهن بـ ــان، ئهگهشـ ــا قوللىغـ ــىزلىقنىڭ  . بولسـ ــۇردىكى ئىتتىپاقسـ ئۇيغـ
ــۇردىن ئهمهس شــۇ چــوكىنى بهرگهن،     ــا ســهۋەبىنى چــوكىنى ئالغــان ئۇيغ چوكىغ

دىــن ئىــزدەش، ئــۇنى دەرقهمــته تــۇرۇپ تهنقىــدلهش توســۇش  »تهڭــرى«ئــۆگهتكهن 
دايـــدىغان غچوكـــا بېرىـــدىغان، چوكـــا تۇتقـــاننى قو   . مهســـىلىنىڭ نېگىـــزى 

  .كىن ئهمهسممۇ تۈگۈتۈشكهن كواليدىغانالرنى توساش، بولۇدۇال »تهڭرى«
  ھۆكۈمهت ھهممىگه قادىر: ئۈچىنجى مهپكۇرە

ــىنتهبىردە قهشــقهردىكى  ئهڭ چــوڭ بىــر ھۆكــۈمهت دوختۇرخانىســىنىڭ     س
ــدىم  ــا دىقـــقهت قىلـ ــۇل قىلىـــش ئىمتىهانىغـ ــادىم قوبـ ــا. خـ -ھهممىســـىال ئاتـ
نچىســـــى تىببىـــــي ۈئانىســـــىنى ئهگهشـــــتۈرىۋالغان ئىمتىهانچىالرنىـــــڭ كۆپ

ــكهن   ــانىالردا ئىشــلهۋاتقانالر ئى . ئۇنۋېرىســتىتالرنى پۈتكــۈزۈپ شهخســى دوختۇرخ
مهزكـــۇر . غا تـــۆرت بهش يىـــل بولغـــانىكهنھهتتـــا بهزىلىرىنىـــڭ ئىشـــلهۋاتقىنى

مائاشــىدىن مۇئاشــى ھـازىرقى ئىــش ئورنىنىـڭ   ھۆكـۈمهت دوختۇرخانىسـىنىڭكى   
ــكهن    ــكه رازى ئى ــۇالر ۋاز كېچىش ــىمۇ ئ ــۆۋەن بولس ــازىر   . ت ــا ھ ــى دوختۇرخان شهخس

ــدا     ــى ئويلىغان ــلهن ھۆكۈمهتنىــڭ بولمىغــاچ كېيىنلىكن ــدەك قىلغــان بى ئوبدان
ئۇيغـۇر تىلىـدا كېيىنلىـك    . رخاناسـى ياخشـىمىش  يهنىال مۇشـۇ ھۆكـۈمهت دوختۇ  

كېيىنلىكىمىـزگه ياخشـى دەپ   . دېگهن ئهسلى ئـۇ دۇنيـا مهنىسـىدىمۇ كېلهتتـى    
ھۆكۈمهت دوختۇرخانىسىنى تاللىغىنىـدىن قارىغانـدا ھۆكۈمهتنىـڭ ئـۇ دۇنيـا بـۇ       

  .دۇنيا باقىدىغانلىقى بهزەنلهرنىڭ كاللىسىغا سىڭىپ بولغان بولسا كېرەك
ــر  ــۈنى بى ــر ك ــدىم     بى ــۇپ قال ــۆھبهتداش بول ــلهن س ــادىرى بى ــزا ك ــانچه يې . ق
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ئاپتۇبوســـتىن چۈشـــۈپ سومكىســـىنى . دېيىشــىچه ئـــۈرۈمچىگه چىقىپـــتىمىش 
ــه   ســـاقلىتىپ قويـــاي دەپ ھۆكـــۈمهتنىڭمىكىن دەپ بىـــر ئامانهتخانىغـــا كىرسـ
ئىشــــــلهيدىغانالر خوجايىنــــــدىن تارتىــــــپ خــــــادىملىرىغىچه ھهممىســــــى  

مهتنىـڭ ئهمهسـكهن، بىـر ئىـش بولسـا ئىـگه       شۇنىڭ بىلهن ھۆكۈ. ئۇيغۇردىنمىش
بـــۇ گهپنىـــڭ قىزىـــق يېـــرى،    . بواللمايـــدۇ، دەپ ئـــۇ يهردە ســـاقالتمىغانمىش  

قهشقهردىكى بىر يېزا كادىرى ساپ ئۇيغـۇر ئىشـلهيدىغان بىـر يهرنىـڭ ھۆكـۈمهت      
ــهنمهيدىكهن  ــا ئىشــ ــدىكى ئورۇنلىقىغــ ــقا  . ئىگىلىكىــ ــر ئىشــ ئۇيغۇرنىــــڭ بىــ

شهخســـــلهرنىڭ . قىغا ئىشـــــهنمهيدىكهنمۇســـــتهقىل ئىـــــگه بوالاليـــــدىغانلى
ئىگىلىكىنى ھۆكۈمهتنىڭ بولمىغاندىكىن بىر تاسـاددىپىلىق يـۈز بهرسـه ئىـگه     

ــدۇ ــدىكهن  ،بواللمايــ ــاتىرجهم بواللمايــ ــۇدايىم  . دەپ خــ ــا، خــ ــۇدايىم بۇيرىســ خــ
ساقلىســـۇن دېـــگهن گهپلهرنـــى ئاغزىـــدىن چۈشـــۈرمهيدىغان بـــۇ كىشـــىلهرنىڭ  

ــىينى  ــا شهخســ ــۈمهتنىڭكى ساقلىمىســ ــلىرى ھۆكــ ــاقلىيالمايدۇ دېيىشــ ڭ ســ
  .ئاجايىپكهن

ئۇالرنىـڭ ھۆكـۈمهت دېـگهن    . بىر قانچه دېهقـان بىـلهن پاراڭلىشـىپ قالـدىم    
سۆزگه ئاكـا كهلىمىسـىنى قوشـۇپ ھۆكۈمىتىكـام دېيىشـلىرى خـۇددى قايسـىدۇ        

مۇشـۇ خهقلىنـى   «بىرسـى  . بىر تۇققىنى ھهققىدە پاراڭلىشـىۋاتقاندەك تۇيـۇالتتى  
يىســه بولمامــدۇ، نــېمه قىالاليــدۇ ھۆكــۈمهتنى؟ بــۇ       دەيــمهن، ســىڭگهن نېنــى  

دېۋىــدى  »!، قولىــدىن كهلمهيــدىغىنى يــوق جۇمــاھۆكۈمهتنىــڭ بىلمهيــدىغىنى
ھۆكـــۈمهت پهقهت ئىككىـــال ئىشـــنى قىاللمايـــدۇ، بىـــرى ئاشـــلىق «يهنه بىـــرى 

مۇشـــۇالرنى . ياســـىيالمايدۇ، يهنه بىـــرى ئادەمنىـــڭ كۆڭلىـــدىكىنى بىلهلمهيـــدۇ
كىچىكىمـدە   »ھهممه ئىـش كېلىـدۇ دېسـهك بـوالتتى     ولىدىنقىاللىغان بولسا ق

ــۈمهت      ــا ھۆك ــرى ماڭ ــڭ گهپلى ــدىغان، ئۇالرنى ــادىر دەپ ئاڭالي ــگه ق ــالالھ ھهممى ئ
 .ھهممىگه قادىر دەۋاتقاندەك تۇيۇلدى

 شهخسنىڭ مهۋجۇدلۇقىدىكى رازىلىق ئۆلچىمى: ى مهپكۇرەچتۆتىن
ــتا ر    ــاچقىمىكىن تۇرمۇشـ ــهھرى بولغـ ــودا شـ ــك سـ ــقهر تىپىـ ــا قهشـ ازىلىققـ

ــان چۈشـــهنچىلهر بهكـــرەك خېرىـــدارلىق  ــالىس . باغالنغـ ــا خـ قهشـــقهردە ھېيىتتـ
ــائهت بىـــر بىرىنـــى رازى   ،لىشـــىدىغانىپهت مهســـجىدنى بىرلىـــك قىلغـــان جامـ
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ــاش تىقىــپ ئۆتىشــىدۇ    ــۆيلهرگه ب ــۆي ئ ــڭ . قىلىــش ئۈچــۈن ئ شــۇنداق پهتىلهرنى
ــلهر قۇلۇ  ــداق گهپ ــدە مۇن ــدى قبىرى ــپ قال ــا كىرى ــادەم … « :ۇمغ ــداق ئ لهردىن ئۇن

ــىمۇ رازى ئهمهس،   ــا ئانىسـ ــۇ رازى ئهمهس، ئاتـ ــۇ رازى ئهمهس، خۇدايىممـ ھۆكۈمهتمـ
ــىمۇ رازى ئهمهس ــۇن باالۋاقىسـ ــقا  . خوتـ ــۇمنى تاشـ ــداق تۇخـ ــقا ئۇنـ ــۇالر نېمىشـ ئـ

ئۇرىــدىغان ئىشــالرنى تــوال قىلىدىغانــدۇر؟ ئــادەمنى نېمىشــقا تىــنچ ياشــىغىلى   
بـۇ مىهمانالرنىـڭ   . ن كهتمهيـدۇ بۇ گهپلهر دائىم قـۇالق تۈۋىمـدى   »قويمايدىغاندۇ؟

ــانلىقى     ــداق بىلىۋالغ ــڭ رازى ئهمهســلىكىنى قان ــچ كىمنى ــۇ كىشــىلهردىن ھى ئ
ئهگهر بىـر كىشـىنىڭ تۇرمۇشـى، مهۋجۇدلـۇقى ھۆكـۈمهتتىن      . مېنى قىزىقتـۇردى 

تارتىپ پاشا قوڭغۇزغىچه ھهممىنى رازى قىلىـش ئۈچـۈن داۋام قىلسـا كىشـىلىك     
ۇرۇر، ئــارزۇ خــاھىش دېگهنــلهر ھىــچ نــېمىگه ئىــززەت، قهدىــر قىمــمهت، ھوقــۇق، غــ

ــۇقى ھهممىنــى باشــقىالرنىڭ    .ئهرزىمىســه كېــرەك ــۇالرچه شهخســنىڭ مهۋجۇدل ئ
ــرەك    ــه كېـ ــا ئېرىشسـ ــگه ئىتىراپقـ ــش بهدىلىـ ــان قىلىـ ــۈن قۇربـ ــى ئۈچـ . رازىلىقـ

شهخســـنىڭ مۇســـتهقىللىقى، قىممىتـــى، ھـــۆرمىتى، بهختـــى شـــارائىتنىڭ      
ته ئىجـادىيلىق، يېڭىلىـق،   جهمىيهتـ غان ۇدۇلۈرازىلىقى بهدىلىگه مۇئهييهنلهشتۈر

  .جۇشقۇنلۇق، ئازادىلىك، پىداكارلىق ھامان يهكلىنىدۇ
رىيــاللىقتىن تهســهللى تىــلهش ۋە رىيــاللىقنى ســاختا  : بهشــىنجى مهپكــۇرە

  .ھهقلىقلهشتۈرۈش
قهشــقهردە ھهممىنــى بىلىــدىغان، ئالهمنىــڭ گېپىنــى قىلىــپ يۈرۈيــدىغان   

دەۋلىتىمىزنىـڭ كېيىنكـى رەھبىـرى    «ىـرەيلهن  بىر كـۈنى ب . كىشىلهر بار ئىكهن
شـىجىنپىڭ دېـگهن كىشـىنىڭ ئهخمهتجـان قاسـىمى      . شى جىنپىـڭ بـوالرمىش  

ــلهن مۇناســىۋىتى يېقىــنمىش ئائ ــدى »ىلىســى بى ــته  . دەپ قال ــۇ گهپ ئېنىقكــى ب
مهنــدەك كىشــىلهرگه بــۇ . ئىــدىرىيــاللىقتىن تهســهللىي ئىــزدەش خاھىشــى بــار 

شـۇ كىشـى تهۋە قاتالمغـا بـۇ بىـر زور تهسـهللى        گهپ ئهپسانىدەك تۇيغـۇ بهرسـىمۇ  
ئۈمىـدنى نوپۇزغـا، جهمهتـكه، مۇناسـىۋەتكه بـاغالش ئىزچىـل داۋاملىشـىپ        . ئىدى

بىـر قاتالمـدىكى ئۇيغۇرالرنىـڭ مۇنـداق ھىكـايهتلهر       هتـته جهمىي بىـر  كېلىۋاتقان
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ــاددىپىلىق ئهمهس    ــى تاســـ ــهللى تېپىشـــ ــۆڭلىگه تهســـ ــلهن كـــ ــدىبىـــ  .ئىـــ
ئـورۇننى ئىجـارىگه ئالمـاقچى بولـۇپ بىـر قاسسـاپ بىـلهن         مهكتهپكه مۇۋاپىق بىر
ــدۇق  ــىپ قال ــدىن  . پاراڭلىش ــىنىڭ ئاغىزى ــۇ كىش ــق  «ئ ــاننى جى ــدوڭ قۇرئ ماۋزى

ــران قالمىــدىم  »ئوقۇغــانىكهن ــۋايهتنى مهن  . دېگهننــى ئــاڭالپ ھهي چــۈنكى بــۇ رى
مېنـــى تـــاڭ . خېلـــى كىچىـــك ۋاقتىمـــدىن باشـــالپ ئـــاڭالپ كېلىۋاتقانىـــدىم 

زەيـــدۇڭ قۇرئـــاننى جىـــق ئوقۇغـــان، كومپـــارتىيهنى قۇرغانـــدا  ماۋ«قالـــدۇرغىنى 
شــۇڭا دەۋلىتىمىزنىــڭ قــانۇنى قۇرئانغــا . قۇرئانغــا ئۇيغــۇن نىزامنــامه بېكىــتكهن

شــۇئان ئېســىمگه ماۋزىــدوڭ ئۇيغــۇر دېــگهن . دېگىنــى بولــدى »ئۇيغــۇن كېلىــدۇ
منـامه  دوڭ كومپـارتىيهگه قۇرئانغـا ئۇيغـۇن نىزا   ېزۋتهسهۋۋۇرۇمچه ما. لهتىپه كهلدى

بېكىــــــتكهن دېگهنلىــــــك مهۋجــــــۇد ھــــــاكىمىيهتنى دىنــــــى جهھهتــــــتىن 
ــۇش (ھهقلىقلهشـــتۈرۈش  ــاكىمىيىتى دەپ تونـ ــزۋ، ما) ئىســـالم ھـ ــۇر ېـ دوڭ ئۇيغـ

جهھهتــتىن ھهقلىقلهشــتۈرۈش ) ئۇيغۇرلــۇق(دېگهنلىــك ھــاكىمىيهتنى مىللىــي
رىيـــاللىقنى دىنىـــي . دىكهنســـانىلى) ئۇيغۇرنىـــڭ ھـــاكىمىيىتى دەپ تونـــۇش(

ــتىن ي ــي   جهھهتـ ــالىالر، مىللىـ ــى زىيـ ــتۇرۇۋاتقانالر دىنـ ــۇق (وللۇقالشـ ) ئۇيغۇرلـ
ئىــزدىنىش تورىــدا . جهھهتـتىن ھهقلىقلهشــتۈرۈۋاتقانالر پهننىـي زىيــالىالر ئىـكهن   

دوڭنىڭ ئۇيغۇرلۇقى ھهققىـدىكى مۇنـازىرە يۇقـارقى قارىشـىمىزنى     ېقىززىغان ماۋز
ئهســـىرلهردە  -14. بۇنـــداق ھهقلىقلهشــتۈرۈش تـــارىختىمۇ بولغــان  . دەلىللهيــدۇ 

جــاڭ نەتۇڭگــان ئۆلىمــاالر موڭغۇلالرنىــڭ ئورنىغــا ھــاكىمىيهت تىكلىــگهن جــۇ يۇ
ــۇلمانلىرىغا     ــان مۇســـ ــپ تۇڭگـــ ــۇلمان دەپ گهپ تارقىتىـــ ــى مۇســـ جهمهتىنـــ
ھـــاكىمىيهتنى ھهقلىـــق دەپ قوبـــۇل قىلغۇزغـــان، ئۇالرنىـــڭ ھـــاكىمىيهتكه      

ۇن، مهيلــى تــارىختىكى يــاكى بۈگۈنكىســى بولســ    . مــايىللىقىنى كــۈچهيتكهن 
ــاختىلىق  ــتۇرۇش سـ ــاكىمىيهتنى يوللۇقالشـ ــۇد ھـ ــان ىمهۋجـ ــتىگه قۇرۇلغـ . ئۈسـ

. ئىــدىتارىختــا بۇنــداق ئىشــالرنىڭ راســت يــالغىنىنى ئــايرىش بهســى مۈشــكۈل  
ــلهن      ــۇلالر بىـ ــان ئۇسـ ــدىن قالغـ ــۈنهم دەۋرىـ ــدە تهيپـ ــۇر دەۋرىـ ــدەك ئۇچـ بۈگۈنكىـ

ىالرچه ھاكىمىيهتنى ھهقلىقلهشـتۈرۈش بهدىلىـگه نىسـىۋە تامـا قىلىـش سـاددىل      
 .ئالدامچىلىقتىن باشقا نهرسه ئهمهس

ئۇيغۇرنىــڭ يارىماســلىق تــارىخىنى توقــۇپ چىقىــش ۋە  : ئــالتىنجى مهپكــۇرە
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 كهمسىتىش
قهشقهردە ئۇيغۇرنىڭ يارىماسلىق تـارىخىنى توقـۇپ چىققـان بىـر ھىكـايىنى      

ــدىم ــى    . ئاڭلى ــمان ئېل ــىچه ئوس ــۋايهت قىلىنىش ــاتتىن   -1933رى ــى ئۇلۇغچ يىل
ۈپ قهشـقهرگه ھۇجـۇم قىلغانـدا ئۇيغـۇرالر ئارىالشـماي بىخارامـان       قوزغىالڭ كۆتـۈر 

ئوسـمان غـازى قىرغىـز    . بـۇ ئېنىقكـى قـۇرۇق گهپ   . تىجارىتىنى قىلىـۋەرگهنمىش 
ئهگهر . ئىـدى بولغان بىلهن ئۇنىـڭ ئهسـكهرلىرى ئارىسـىدا ئۇيغـۇرالر خېلـى كـۆپ       

ئۇيغۇرالرنىـــڭ ماسلىشىشـــى بولمىغـــان بولســـا ئوســـمان غـــازى قهشـــقهرنى       
يىلــالردا نهشــىر قىلىنغــان گېــزىتلهردىن  -1930ئۇنىــڭ ئۈســتىگه . اللمــايتتىئا

زامـانالردا   ئـۇ . ئىـدى بىلىشىمىزچه ئۇ چاغالردا ئۇيغۇر، ئۆزبېك دېگهن گهپلهر يـوق  
ــدۈرۈش شــۇئارى    قوغــداشئىســالمنى  ــى كاپالهتلهن ۋە يهرلىــك ئاۋامنىــڭ مهنپهئهت

ــايرىش تــ . كىشــىلهرنى بىرلهشــتۈرەتتى ــز، ئهگهر مىلــلهت ئ ــدە قىرغى وغرا كهلگهن
ــگهن   ــك دې ــۇر، ئۆزبې ــگهن     -1949ئۇيغ ــۈرك دې ــام ئهمهس ت ــى ن ــدىن كېيىنك يىل

  .التتىۇنۇئورتاق نام قولل
ــۋايهت    ــر رىـ ــۇرالر ھهققىـــدە بىـ ســـىتالىن مهدھىيهلىنىـــدىغان زامانـــدا ئۇيغـ

ــانبولۇدۇ ــۇدىن     . غ ــا، خهنس ــدانىم بولس ــتىن قۇمان ــىتالىن روس ــىچه س ئېيتىلىش
ئۇيغـــۇردىن ئهســـكىرىم بولســـا پۈتـــۈن دۇنيـــانى قولغـــا  مهســـلهھهتچىم بولســـا،

ــش   ــوالتتىم دېگهنمىــ ــۈرگهن بــ ــىدا   . كهلتــ ــۇرالر ئارىســ ــانىنى ئۇيغــ ــۇ ئهپســ بــ
ــۇمكىن   ــى مـ ــاز بولۇشـ ــدىغانالر ئـ ــقا  . بىلمهيـ ــران، نېمىشـ ــۇنڭىڭغا ھهيـ مهن شـ

ئۇيغـۇرالر روسـنىڭ قۇمانـدانلىقى، خهنســۇنىڭ مهسـلهھهتى بولمىسـا ھىـچ ئىــش       
ــدىغان قىلىــپ  ــۋايهتنى پهخىرلىنىــپ تارقىتىــپ،   قىاللماي ــۇ رى تهســۋىرلهنگهن ب

ســـۆزلهپ يۈرىــــدۇ؟ ئهجهبـــا ئۇيغــــۇر قۇمانـــدان بولســــا، مهســـلهھهتچى بولســــا     
ئۇيغۇرنىــڭ بــاتۇرلىقىنى سىتالىنســىز، ســىتالىننىڭ دۇنيــانى     . بولمامــدىكهن

. يۈتىـــۋېلىش قـــارا نىيىـــتىگه باغلىمـــاي تـــۇرۇپ ئىســـپاتلىغىلى بولمامـــدۇ      
ــدان  ــۇ پاكىــت . چىقمىغــانمۇئۇيغــۇردىن قۇمان ــۇپ  بولۇدۇئهگهر ب ــان بولســا جهن غ

ــۇغىچه    ــازات قىلىـــپ ئاقسـ ــدىن ئـ ــداڭنىڭ قولىـ ــى گومىنـ ــۇر ۋىاليهتلىرىنـ ئۇيغـ
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شـۇ چاغـدا   . رۇۋ ئۇيغـۇر ئهمهسـمىكهن  ۈۋۈباستۇرۇپ كهلگهن قۇماندان سـوپاخۇن سـ  
. گىمـۇ يهتمهيـدىغان قوشـۇن بىـلهن مـۇز داۋانـدىن چۈشـكهن        200سوپاخۇن غازى 

-1860. نىڭ شــۇ چاغــدا ئاقســۇدىكى قۇشــۇنى ئــون مىڭــدىن ئاشــاتتى گومىنــداڭ
ــڭ    ــۇرلىرى ئىنقىالبىنىـ ــا ئۇيغـ ــى كۇچـ ــىگه قارشـ ــى چىـــڭ سۇاللىسـ يىلالردىكـ
قۇماندانى راشىدىن خوجا قارا يۇلغۇندا ئۆزىدىن ئـون نهچـچه ھهسسـه جىـق چىـڭ      

. نى ئالغـانىكهن، بـۇالر ئۇيغـۇر ئهمهسـمىكهن    ئاقسـۇ قوشۇنلىرنى يهر چىشـلىتىپ  
ئۇيغۇرنىـڭ بـاتۇرلىقىنى   . شىدىن خوجا، سوپاخۇن غازى قۇمانـدان ئهمهسـمىكهن  را

ــۇنىڭ     ــدانلىقى، خهنسـ ــنىڭ قۇمانـ ــۈن روسـ ــاش ئۈچـ ــتۈرۈش، ماختـ مۇئهييهنلهشـ
ــدىكهن  ــه بولمامــ ــلهھهتچىلىكى تهكىتلهنمىســ ــۇر   . مهســ ــۋايهتته ئۇيغــ ــۇ رىــ بــ

ــالن  ــدانلىققا، پىــ ــا   -قۇمانــ ــقىالرنىڭ بۇيرۇقىغــ ــا، پهقهت باشــ ــههگه چولتــ اليىــ
بــــۇ رىــــۋايهتنى توقۇغــــۇچىالر ۋە . ويسۇنۇشـــقىال مــــاھىر دەپ كهمســــىتىلگهن ب

تارقـــاتقۇچىالردا ئۇيغـــۇرنى كهمســـىتىش ۋە ئۇيغـــۇردىن كهمســـىنىش خاھىشـــى 
 .كۈچلۈك

  خۇالسه
ئــــاۋام ئۇيغــــۇردا رىيــــاللىقتىكى خۇشــــاللىق، خــــاپىلىق، ۋەقه، ھادىســــه،  

ــدىكى      ــا ئۆزى ــر بولس ــهۋەبىنى بى ــڭ س ــكهللىك ۋە پاجىئهلهرنى ــاجىزلىقپىش ۋە  ئ
ئىللهتلهردىن كـۆرۈش، يهنه بىـر بولسـا غايىـپ بىشـارەتلهرگه يـاكى خۇدايىمنىـڭ        

ىسـى ئـۇرۇق پۇشـتىنىڭ نهسـهبىگه، تارىخىغـا      چئورونالشتۇرىشىغا جوروش، ئۈچىن
ــاللىقى . ۋە كهچۈرمىشــــلىرىگه بــــاغالش ئــــادەتكه ئايالنغــــان  ئۇيغۇرنىــــڭ رىيــ

ــۋايهت،  ۋاتقان، باھالىنىۋاتقــان ۋە مــۇالھۈچۈشــهندۈرۈل ىزە قىلىنىۋاتقــان يۇقــاقى رى
ئهمهلىيهتـته  . دۇۈلهردە بۇ ئادەتنىـڭ داۋام قىلىۋاتقـانلىقى كۆرۈلـ   ىپاراڭ ۋە سۆزلهنم

ــىزلى   ــۇن يېتىشس ــڭ نۇرغ ــۇ ئادەتنى ــنىڭ   كب ــداق ئىش ــۈنكى ھهر قان ــار، چ لىرى ب
شــۇڭا . بولــۇدۇھهرقانــداق كۈلپهتنىــڭ سهۋەبچىســى . بولــۇدۇكونكىرىــت ســهۋەبى 

ن كهلگۈلـۈكلهرنى زامــان ۋە ماكاننىـڭ تۈرلــۈك چهكلىمىلىــرىگه   ئۇيغۇرغـا كهلــگه 
قــاراپ ھهرخىــل شــهكىلدە يۇمۇلۇتــۇپ چۈشــهندۈرۈش ئىلمىيلىــك ۋە لىلالھلىــق 

يازمامـــدا مهن پهقهت ئـــۆزەم ئاڭلىغـــان ۋە كـــۆرگهنلهردىن بىـــر قـــانچىنى . ئهمهس
ــاقتىم ــدا  . خۇالســـــىلهپ بـــ ــهكلىدىكى يازمىـــ ــان شـــ ــر دىلبايـــ بۇنـــــداق بىـــ
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ىمنىــڭ، ئاڭلىغانلىرىمنىــڭ ھهممىنــى يېزىــپ، تهھلىــل قىلىــپ،   ئويلىغانلىر
ــۇمكىن ئهمهس   ــار   . خۇالســه قىلىــپ بولۇشــۇم م ــيىن يهنه ئىمكــان ي ــدىن كې بۇن

بهرســــه بــــۇ ھهقــــته ئويلىغــــانلىرىمنى يهنه قهلهمــــگه ئېلىشــــىم، داۋاملىــــق 
 .تولۇقلىشىم ئىهتىمال
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مهمتىلى تهۋپىق تۇغۇلغانلىقىنىڭ يۈز ئون يىللىق  ئابدۇخالىق ئۇيغۇر ۋە

 خاتىرىسىگه
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ــدۇخالىق ئۇيغــۇر         ــۇ يىــل ئاب ــدى ) 1932-1901(ب -1901(ۋە مهمتىلــى ئهپهن
بـۇ يىلنىـڭ ئۇيغـۇردا    . تۇغۇلغانلىقىنىڭ يۈز ئـون يىللىـق خـاتىرە يىلـى    )  1937

. قى ئىزچىـــل دىققىتىمنـــى تارتىـــپ كهلگهنىـــدىقانــداق خاتىرىلىنىـــدىغانلى 
ۋاھـالهنكى، مۇبـارەك يـۈز ئـون يىـل ئاياقلىشىشـقا سـاناقلىقال كـۈنلهر قالغـان بـۇ           

ــدى     ــادا چىقمى ــر س ــۈكرەك بى ــن ئۈنل ــچ يهردى ــلهردە ھى ــڭ  . دەم ــونالپ دادىالرنى ئ
نهزرىسىگه چاقىرىلدىم، ئهمما بۇ ئىككـى شـهھىدنىڭ يـۈز ئـون يىللىقـى ئۈچـۈن       

ــرگه تهكلىــپ قىلمىــدى ھىــچ كىــم نهز ــۈچ لېكســىيهگه ئىشــتىراك  . ى ئىككــى ئ
قىلـــدىم، ئهپسۇســـكى بـــۇ ئىككـــى پىـــداكارنىڭ ئۇيغۇرغـــا ئاتىغـــان ئىسســـىق 

ــدى    ــيه بىلدۈرۈلمى ــدى، تهزى ــچ يهردە ســۈكۈتته تۇرۇلمى ــا ھى ــۇر  . جانلىرىغ ــا ئۇيغ ي
ئاۋامنىڭ ئادىتى بويىچه ئۇالرنىڭ روھىغا ئاتـاپ نهزىـر قىلىنىـپ قۇرئـان تىـالۋەت      

ىلىنمىدى، يـا ئۇيغـۇر زىيالىالرنىـڭ يوسـۇنى بـويىچه بىـرەر مۇھـاكىمه يىغىنـى         ق
ئۇيغۇرنىڭ بۈگۈنى ئۈچۈن مېلـى ۋە جېنىنـى پىـدا قىلغـان بـۇ      . ئۇيۇشتۇرۇلمىدى

ــهھىدلهرنىڭكىدەك       ــىز ش ــۈمهنلىگهن نامس ــامى ت ــهھىدنىڭ ن ــدار ش ــى نام ئىكك
ىدلهر ئۇنتۇلـدىمۇ؟  ئۇنـداقتا شـهھ   .تىلالردا زىكىرسىز، دىلالردا پىكىرسـىز قالـدى  

ــاله ۋە      ــۈزلىگهن ماق ــر ي ــدىگه دائى ــى ئهپهن ــۇر ۋە مهمتىل ــدۇخالىق ئۇيغ ــوردىن ئاب ت
. باشقا مهلۇماتالرنى تاپتىم، رەسىم دېسهم رەسـىم، شـىئېر دېسـهم شـىېر چىقتـى     

ئېســىمگه بــۇ ئىككــى مۇبــارەك    . ئوقــۇي دېســهممۇ بــار، ئــاڭالي دېســهممۇ بــار     
ئـۇ  . ۈرۈپ چىققـان ئهينـى چـاغالر كهلـدى    شهھدنىڭ شىئېرلىرىنى قۇرمۇ قۇر كۆچ

ئهســـهرلىرىمۇ بۈگۈنكىـــدەك . ئىـــدىچـــاغالردا بـــۇ ئىككهيـــلهن بىـــزدىن يىـــراق 
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دېــمهك ھــازىر ئــۇالر بىــزگه بۇرۇنقىــدىن . بىــخهتهر، تولــۇق ۋە ئاســان تېپىلمــايتتى
. ئـــۇالر كـــۆز ئالـــدىمىزدا، يېنىمىـــزدىال بـــار ئىـــكهن     . جىـــق يېقىنلىشـــىپتۇ 

 انىالردىن، كىتاپخــــانىالردىن، ســــاتىراچخانىالردىن،ئىشــــخانىالردىن، مېهمانخــــ
ئاشخانىالردىن، رېسـتۇرانالردىن بـۇ ئىككـى ئۇلۇغنىـڭ رەسـىمىنى كـۆردۈم، ئـۇالر        

ــقهتهن ئۇنتۇلمــاپتۇ ــۇالرنى  . ھهقى ــدۇ؟ ب ــانىكهن، نېمىشــقا خاتىرلهنمهي ئۇنتۇلمىغ
ئويلىغىنىمــدا ئېســىمگه قهشــقهردە تاكسىســىغا ئــالالھ دېــگهن ئهرەبــچه خهتنــى  

ماڭـا شـۇنداق تاكسـىچىدىن ئـۈچ تـۆرتى      . ساڭگىلىتىۋالغان تاكسـىچىالر كهلـدى  
ــىڭىز « ــا چهكمىسـ ــۇن تاماكـ ــالالھ رازى بولسـ ــاللىق   »ئـ ــۈن قوپـ ــنىم ئۈچـ دېگىـ

ئــالالھ دېــگهن خهتنــى ئېســىۋېلىپ ئالالھنىــڭ بۇيرىغانلىرىغــا      . قىلغانىــدى
نـدىنىڭ  ئهمهل قىلمىغان تاكسىچى بىلهن ئابـدۇخالىق ئۇيغـۇر ۋە مهمتىلـى ئهپه   

ــكه      ــى خاتىرىلهشـ ــون يىللىقىنـ ــۈز ئـ ــڭ يـ ــپ ئۇالرنىـ ــى چاپلىۋېلىـ نهزمىلىرىنـ
ــدامچىلىق      ــڭ، ئالـ ــان تهتقىقاتچىنىـ ــهنلىك قىلغـ ــان، خۇپسـ ــلۇق قىلغـ سۇسـ
قىلغــان تاپاۋەتچىنىــڭ نــېمه پهرقــى؟ مهيلــى ئېســىلغان رەســىم، شــىئېر يــاكى   

 ئۇنـداق . ساڭگىلتىلغان كۆرۈملۈك بولسـۇن ھهممىسـى بهلـگه، شـهكىل خـاالس     
ــى قهغهز      ــالغۇز ئېق ــىم، ي ــۇلمىغىنى پهقهت رەس ــۇغالنغىنى، ئۇنت ــىلهردە ئۇل كىش

ــىياھ خهت  ــى سـ ــر    . قارسـ ــىغا بىـ ــڭ ئۇلۇغلىنىشـ ــىم ۋە خهتلهرنىـ ــداق رەسـ بۇنـ
ئـۇ بولسـىمۇ، باشـقىالرنىڭ نهزىرىـدە     . مهنپهئهتكه باغالنغان مهقسـهد يوشـۇرۇنغان  

ڭلىگه غۇرۇرلــۇق ڭهيــتىش، باشــقىالرنىڭ كــۆېتىقــادلىق كۆرۈنــۈپ تاپــاۋەتنى كېئ
ــتۇر       ــپهئهت ئۈندۈرۈش ــازىنىش، مهن ــۇز ق ــدۇرۇپ نوپ ــىرنى قال ــگهن تهس ــكهن دې . ئى

بۇنـــداق ئۇلۇقلىرىمىزنىـــڭ رەســـىمىنى چـــاپالش لـــېكىن نـــامىنى زىكىـــر       
ــر     ــدە پىكىــ ــى ھهققىــ ــراق مهنىســ ــىش بىــ ــىئېرىنى ئېســ ــلىق، شــ قىلماســ

ئهت يۈرگۈزمهســلىك ئىقتىســادى قۇرۇلــۇش مهركهز قىلىنغــان، ئىقتىســادى مهنــپه
رىياللىقىنىـڭ   جهمىـيهت مۇناسىۋەتى بارلىق مۇناسىۋەتلهرنىڭ ئۇلىغـا ئايالنغـان   

ــۇنداق  ــۇلى ۋە شـ ــاتتۇر جهمىيهتمهھسـ ــودا كهيپىيـ ــى مـ ــۈك . تىكـ ــۋەتته، تۈرلـ ئهلـ
ــار  ــىزلىقمۇ بـ ــش ۋە    جهمىيىتى. ئىمكانسـ ــداق ئىـ ــقان ھهرقانـ ــزدە ئومۇمالشـ مىـ
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ــك تهر    ــىمىزغا ئهپلى ــىمىزغا، تۇرمۇش ــى خاھىش ــىنىڭ نهپس ــاكى  ھادىس ــى ي ىپىن
ــانىۋىي     ــى جوڭگــۇچه زام ــوھىم بىلىــش بىزن ــك تهرىپىــنىال م ــا نهپلى ئارزۇيىمىزغ

  .بۇددىزىمغا سۆرەۋاتىدۇ
  ئىدىئۇالر ھىچكىمنىڭ دادىسى ئهمهس 

ئابـدۇخالىق ئۇيغــۇر بىــلهن مهمتىلــى ئهپهنــدى تۇغۇلغــان يــۈز ئــون يىللىــق  
اپ ئۆيـدە ئاكـام   تىنسـىز ئۆتـۈپ كېتىۋاتقانلىقىغـا قـار     -خاتىرە پهيتلىرىنىڭ ئـۈن 
 تۇيۇقسىز ئاكام سوراپ قالدى،. بىلهن ئهپسۇسلىنىشتۇق

 ئۇالرنىڭ بالىسى يوق بولغىيمىدى؟ —
ــوق  — ــى ي ــڭ بالىس ــدۇخالىق ئۇيغۇرنى ــبه   . ئاب ــدىنىڭ ئهدى ــى ئهپهن مهمتىل

ــدىم    ــدىم، دې ــكهن دەپ ئاڭلىغانى ــات ئى ــدا ھاي ــى غۇلجى ــر قىزىن . ئىســىملىك بى
دېـگهن   »الىق ئۇيغۇرنىـڭ جىـيهن قىـزى   مهن ئابـدۇخ «شـۇئان ئېسـىمگه ئـۆزىنى    

ئۇ ئايال خهنزۇۋان بولۇپ بىـر قۇربـان ھېيىتتـا خهنسـۇچه ناخشـا      . بىر ئايال كهلدى
ئۇنىــڭ . كېچىلىكــى كــۆرۈپ ئولتۇرغىنىغــا ئهجهپلهنگىنىمــدىن تــاڭ قالغانىــدى

ــىنهلمهيدىكهن    ــا چۈشـــ ــا بولمىســـ ــاۋخهنچه ناخشـــ ــىچه مىنكـــ . چۈشهندۈرىشـــ
ــۆھبهتتىن ت  ــۇ ســـ ــارىمىزدىكى بـــ ــهھىدنىڭ  ئـــ ــى شـــ ــۇ ئىككـــ ــىز بـــ ۇيۇقســـ

ــهۋەبنى ئاڭقارغانـــدەك بولـــدۇم  شـــۇنداق، . خاتىرلهنمهســـلىكىدىكى يهنه بىـــر سـ
بوۋىلىرىنىـــڭ -بولغـــان تهقـــدىردىمۇ ئاتـــا  . ئىـــدىئۇالرنىـــڭ بالىســـى يـــوق   

شـــىئېرلىرىنى چۈشـــهنگىدەك ئۇيغـــۇرچه سهۋىيىســـى يـــوق، ئاتـــا بوۋىســـىنىڭ  
ــارىتى كهم بو  ــلىق قىلغـــۇدەك جاسـ ــۇمكىن مىراســـىغا ۋارىسـ ــدىلۇشـــى مـ . ئىـ

شــۇڭا ھىچكىــم ئۇالرنىــڭ . ئىــدىشــۇنداق، ئــۇالر ھىچكىمنىــڭ دادىســى ئهمهس 
ھىچكىــم ئــۇالر ئۈچــۈن داش قــازان . روھىغــا ئاتــاپ قۇرئــان تىــالۋەت قىلدۇرمىــدى

ھىچكىـم ئۇالرنىـڭ يۈزئـون يىللىقـى ئۈچـۈن تېلـۋىزىيه       . ئېسىپ نهزرە قىلمىدى
بىـز  . ىسـىدا ناخشـا تهلهپ قىلمىـدى   ئىستانسىلىرىنىڭ تهلهپ تهقـدىم پروگرامم 

دېگهن ئۇقۇمنىڭ ۋەزنى بارغانچه ئېغىر كېلىۋاتقان، بىـز دېـگهن ئۇقـۇم ئاڭالتقـان     
مهنا بارغـانچه سۇسالشـتۇرۇلۇۋاتقان، بىـز دېـگهن ئۇقۇمـدا چىـڭ تـۇرۇش كىشـىگه         
تـــۈمهن تۈرلـــۈك پىشـــكهللىكلهرنى ئارتىـــپ قويۇۋاتقـــان، بىزنىـــڭ دېگهنـــدىكى 

ىسـىدىن چىقمـاق بارغـانچه تهس كېلىۋاتقـان بـۇ كـۈنلهردە       مهسئۇلىيهتنىڭ ھۆدد
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مهنلىك سهۋداسـىدا يـۈرگهن ئاۋارەلهرنىـڭ ئىچىـدىكى قايسـى بىتهلهينىـڭ يادىغـا        
يهر، سـۇ، تـوپراق، ھـاۋا، مهسـجىد، مهقـبهرە، مهدەنـدىن       ! يهتسۇن ئۇ ئىككى شهھىد

ــۆرۈپ   ــن ئ ــل، دى ــپ تى ــى    -تارتى ــالرغىچه ھهممىس ــهرەپ، نومۇس ــۇرۇر، ش ــادەت، غ ئ
شهخسـنىڭ ئــۇ ئىككــى پىــداكاردا نــېمه  -ھۆكۈمهتنىـڭ تۇرســا، بــۇ ھالــدا مهننىــڭ 

  مهسئۇلىيىتى، نېمه ئىشى بار؟ 
ھۆكۈمهتنىڭ تىل يېزىـق كـومىتىتى تۇرسـا تىـل ھهققىـدە ئويلۇنـۇپ نـېمه        

ــېمه قىلىســهن دىــن ھهققىــدە تهبلىــغ    جهمىيىتــىقىلىســهن؟ ئىســالم  تۇرســا ن
هپهنـدىلهر قايسـى ھۆكۈمهتنىـڭ قايسـى     ئېيتىپ؟ ئابدۇخالىق ئۇيغۇر، مهمتىلى ئ

ــدارنىڭ       ــى ئىـ ــچ قايسـ ــى زات ھىـ ــۇ ئىككـ ــۇنداق، ئـ ــۇپ؟ شـ ــىغا مهنسـ ئىدارىسـ
ھـالبۇكى، ئۇالرنىـڭ   . ئىـدى پىسىيونىرى، ھىچ قايسى بالىنىـڭ ھامىسـى ئهمهس   

مهســلىكىدىن ىئانىســىنى خاتىرل-بــالىلىرى بولغــان تهقــدىردىمۇ، ئۇالرنىــڭ ئاتــا
  .ئاغرىنغىلى بولمايتتى

  ئىدىبۈگۈنگه يېقىن ئۇالر 
ئابـــدۇخالىق ئۇيغـــۇر بىـــلهن مهمتىلـــى تهۋپىقـــتىن ئىبـــارەت بـــۇ ئىككـــى  

ــات ــات خاتىرىلهنمهســلىكىدىكى يهنه بىــر ســهۋەپ، ئۇالرنىــڭ    -قهھرىماننىــڭ پ پ
ئهســـــهرلىنىڭ بۈگـــــۈنكى قىيـــــاپهت، قىســـــمهت ۋە قىســـــماقالرغا بهكـــــرەك  

ى تېلۋىزورالرغــا تاســادىپ. تاقىلىــدىغانلىقى، يېقىنلىقــى بىــلهن مۇناســىۋەتلىك 
ــالىمهن      ــۆرۈپ ق ــانلىقىنى ك ــدادالرنىڭ خاتىرلىنىۋاتق ــۇغ ئهج ــام ئۇل ــاراپ قالس . ق

، يۈسۈپ خـاس ھاجىـپ، ئهلىشـىر نهۋايـى قاتـارلىقالر      قهشقهرىمهسىلهن، مهھمۇد 
ھهر خىـل ئۇنۋانـدىكى نوپۇزلـۇق زاتالرنىـڭ     . بىر قانچه يىلدا بىر يادلىنىپ تۇرىدۇ

تولــدۇرۇپ دەۋاتقــان ئهجــدادالرنىڭ ئىســىملىرى ۋە  تېلــۋىزور ئىكرانىــدا قــوۋزىنى  
ــدۇ   ــى ھاياجانالندۇرىــ ــۇۋەپپهقيىهتلىرى مېنــ ــۋىزور   . مــ ــۆزۈمنى تېلــ ــا كــ ئهممــ

ئىكرانىدىن خهنسۇچه مهكتهپنىڭ ئهدەبىيـات دەرسـلىكىنى خهنسـۇچه دەرسـلىك     
قىلىـــدىغان ئۇيغـــۇرچه مهكتهپـــته ئوقۇۋاتقـــان جىيهنىمنىـــڭ چارەســـىزلىك،      

كـۆزلىرىگه، خهنسـۇچه ماتىماتىكـا مهسـىلىلىرىنىڭ      گاڭگىراش چىقىـپ تۇرغـان  
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ــدە      ــالىتىگه يۆتكىگىنىم ــارە ھ ــان بىچ ــىنهلمهي قىينىلىۋاتق ــىنى چۈش بېرىلىش
ــرزىس تۇيغۇســى ئالمىشــىدۇ    . ھــېلىال ئويغانغــان پهخىرلىنىشــنىڭ ئورنىغــا كى

ــى     ــان ھــۆرىيهت مهكتىپــى، مهمتىل ــدۇخالىق ئۇيغۇرنىــڭ مهھهللىســىدە قۇرغ ئاب
ــارتۇ ــدىمغا  ئهپهنــدىنىڭ ئ ــارىپچىلىق ھهرىكىتــى كــۆز ئال چنى مهكهز قىلغــان مائ

ئۇالر ئۇيغـۇرچه مهكـتهپ قۇرمـاي خهنسـۇچه شـۆتاڭ قۇرغـان بولسـا قهتـله         . كېلىدۇ
قىلىنماستى، بهلكى بۈگۈن ئـۇالرنى خاتىرلىيهلمهيۋاتقـان داڭلىقالرنىـڭ ئاغزىـدا     

هرگه قــوش تىللىــق مائارىپقــا ئاســاس ســالغۇچىالر بولــۇپ رەســىملىرى مهكــتهپل  
دىمـــدىكى ئۇلۇغالرنىـــڭ ئابـــدۇخالىق ئۇيغـــۇر، مهمتىلـــى لكـــۆز ئا. ئېســـىالتتى

ئهپهنـــــدى قاتـــــارلىق يېقىنـــــدىكىلهرنى قويـــــۇپ ھهدىســـــه قهدىمكىلهرنـــــى  
مهدىهىيهلهشــلىرىگه بىــر خۇپســـهنلىك ئارىالشــقاندەك ھىسســىياتقا كېلىـــپ     

ــدىم ــۇش      . قال ــۆز يۇم ــدىكىگه ك ــېغىنىپ يېقىن ــگه س ــداق قهدىمكى ــچه مۇن مهن
ــى ــىلىلهرنى ئوتتۇرىغــا     كېس ــي مهس ــىلىك، ئهمهلى ــا يۈزلىنهلمهس لىدە رىياللىقق

ــۇد   ــى مهۋجـ ــېچىش خاھىشـ ــتىن قـ ــش ۋە خۇالسىلهشـ ــل قىلىـ ــۇش، تهھلىـ . قويـ
ــات ــىملىرى پـ ــڭ   -ئىسـ ــى ئۇلۇغلىرىمىزنىـ ــدىغان قهدىمكـ ــۈپ تۇرىـ ــات كۆرۈلـ پـ

ــۇپ    ــته ئوقــــــ ــىلىرىمىزدىن بىۋاســــــ ــۈنكى كىشــــــ ــهرلىرىنى بۈگــــــ ئهســــــ
ئۇالرنىـڭ ئهسـهرلىرىدە بۈگۈننىـڭ دەردى،    . ورنىـدا چۈشىنهلهيدىغانلىرى يوقنىڭ ئ

شــۇڭا قانــداقال تهھلىــل قىلســا، زامــان  . دادۇ پهريــادى ۋە دىشــۋارلىرى كۆرۈلمهيــدۇ
ــېمىگه تهقهززا  ــۇدۇلســا شــۇ يوســۇندا چۈشهندۈرســه  قىن ــدۇخالىق  . بول ــمهك ئاب دې

ــانلىرى    ــلىكى ئۇالرنىـــڭ يازغـ ــدىلهرنىڭ خاتىرلهنمهسـ ــى ئهپهنـ ــۇر، مهمتىلـ ئۇيغـ
ئـۇالرنى خـاتىرلهش   . ئىـدى نكى تىلىمىزغا، ھالىمىزغا ۋە قايغۇمىزغا يـېقىن  بۈگۈ

ئاۋامغـا بۈگـۈن تارىخقـا ئوخشـاش     . ش كېـرەك ۈنـ ۈئۈچۈن ئۇيغۇرنىڭ بۈگۈنىگه يۈزل
قــاراڭغۇ ئهمهس شــۇڭا ئۇيغۇرنىــڭ مۇئاشــلىق ۋە مۇئاشســىز زىيالىلىرىغــا بۈگــۈن  

شــۇڭا ئــۇالر . هر ئهمهسھهققىـدە ســۆزلهش، يېــزىش، مۇنــازىرە قىلىــش ئــانچه بىــخهت 
ئابــــدۇخالىق ئۇيغــــۇر ۋە مهمتىلــــى ئهپهنــــدىلهردەك بۈگــــۈنگه يېقىنالرنــــى      
خاتىرلهشنىڭ ئورنىغا ئهسهرلىرىنى ئۆزىدىن باشـقا ھىـچ كىـم ئوقـۇپ باقمىغـان      
يـــاكى ئوقۇســـىمۇ تولـــۇق چۈشـــىنهلمهيدىغان قهدىمكىلهرنـــى خاتىرلهشـــنى      

  .تاللىۋالغان بولۇشى مۇمكىن
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ــۇر  ــدۇخالىق ئۇيغ ــۇر     ئاب ــىغان، ئۇيغ ــر دەۋردە ياش ــدىلهر بى ــى ئهپهن ۋە مهمتىل
تۇپراقلىرىنىــڭ ئوخشــىمىغان بۆلىكىــدە ئوخشــاش نىشــان ئۈچــۈن قولىغــا قهلهم 

ئۇالر غايىلىرىنى شـىئېرلىرىدا يازغـان ۋە شـۇ غـايه     . ئىدىۋە قورال ئالغان شائىرالر 
سـىياھ   قۇرلىرىغـا  كىتـاپ ئۇالرنىـڭ شـىئېرلىرى   . ئىدىئۈچۈن جان پىدا قىلغان 

 كىتــاپبۈگــۈنكى . بىــلهن ئهمهس خهلقنىــڭ قهلــبىگه قــان بىــلهن يېزىلغــان     
. ئىـــدىقىلىـــپ چىقىرىلغـــان شـــىئېرالر خهلقنىـــڭ ئاغزىـــدىن توپالنغـــان      

ــدۇخالىق ئۇيغۇرنىــڭ  ــگهن شــىئېرى  »ئاچىــل«ئاب ــۇش  30دې يىلالردىكــى قۇتۇل
ئىســـتىقالل «ئىنقىالبىنىــڭ مارشـــى بولغــان بولســـا، مهمتىلــى ئهپهنـــدىنىڭ    

ــىم ــاغلىرىنى      »ارشـ ــوتهن تـ ــاغلىرىنى ۋە خـ ــارتۇچ بـ ــوچىلىرىنى، ئـ ــقهر كـ قهشـ
 ئىـدى ئهگهر شـۇ تىتـرىگهن تاغالرنىـڭ لهرزى قهلـبلهردە بولسـا      . ئىـدى تىترەتكهن 

ــكارىالنمايتتى     ــك ئاش ــدا بــۇنچه بىچارىلى ــى ئالدى ــهھىدلهرنىڭ روھ ئهگهر شــۇ . ش
ئېچىلمــاس  قۇمــۇل تاغلىرىــدىن، تۇرپــان باغلىرىــدىن ياڭرىغــان ئاچىــل مارشــى 

ــۆزلهرنى ئاچالىغــان بولســا   ــدىك ــكه   ئى ــۈنكى زۇلمهت ــى بۈگ ــاللىق روھىمىزن ، رىي
ــايتتى ــۇپتىال قىلمـ ــىئېرلىرى  . مـ ــدىمىزدا، شـ ــىملىرى ئالـ ــهھىدلهرنىڭ رەسـ شـ

لىرىمىزدا، لـېكىن ئـۇالرنى خاتىرلىيهلمىـدۇق، ئـۈنىمىزنى قويـۇپ بېرىـپ       كىتاپ
. زەلمىــــدۇق شــــىئېرلىرىغا خىتــــاب قىاللمىــــدۇق، مارشــــلىرىغا ســــهپ تۈ    

ــىمى،   ــهھىدلهرنىڭ رەسـ ــاپشـ ــى   كىتـ ــهھىدلىك روھـ ــېكىن شـ ــدىمىزدا، لـ ى ئالـ
ئۇالرنىڭ شهھىدلىك روھىغا توپ توپ بولـۇپ دۇئـا قىلىـش ئۇنتۇلـدى،     . ئۇنتۇلدى

ئۇالرنىــڭ پىــداكارلىق جاســارىتىنى ئهۋالدالرغــا تــاراتقۇالردا يهتكــۈزۈش ئۇنتۇلــدى،  
چـــۈنكى ئۇالرنىـــڭ . تۇلـــدىئۇالرنىـــڭ مهرىـــپهت مهشـــئىلىنى داۋام قىلىـــش ئۇن

ش رەسىمىنى ئېسىشـتىن تهس كهلـدى، بىـز دەپ ياشاشـتىن مهن     ۈنۈروھىغا يۈزل
ــدى    ــۇن كهل ــىمىزغا ئۇيغ ــى خاھىش ــاش نهپس ــار. دەپ ياش ــېچىش  ىت ــۆز ئ ختىن س

 .رىيالىققا جاۋاپ بېرىشتىن بىخهتهر تۇيۇلدى
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ــورالردا     شهرقشۇناســلىق       ــات ۋە ت ــرى مهتبۇئ ــدىن بې ــالغۇ يېقىن ــۇ ئات ــگهن ب دې

ق ۇلـ ۇمهن ئامېرىكىدا ئوقۇش جهريانىـدا بۇنـداق بىـر ئىلىـم توغر    . قىزىپ كهتتى
رىقـــا تهتقىقـــاتى  فمهن ئوقۇغـــان ئۇنۋېرىســـتىتتا ئا . پـــاراڭمۇ بولۇنمىغانىـــدى 

اكۇلتىتى فـــاكۇلتىتى، ياۋرۇئاســـىيا تهتقىقـــاتى فـــتى، شـــهرقى ئاســـىيا ېاكۇلتفـــ
ــار   ــلهر ب ــدىدېگهن ــى شــهرقى ئاســىيا   . ئى ــۇر تىل ــى  ېاكۇلتفئۇيغ ــۈرك تىل ــا، ت تىغ
ــىيا  ــا تهۋە فياۋرۇئاسـ ــدىاكۇلتىتىغـ ــت . ئىـ ــدىكى بهزى ئۇنۋېرىسـ تالردا ېئامېرىكىـ

ئاســىيا تهتقىقــاتى -تى يــاكى يــاۋرۇېاكۇلتفــئۇيغــۇر تىلــى كهســپى ئورتــا ئاســىيا  
ــدىكهنېاكۇلتف ــا تهۋە قىلىنىــ ــام مهن. تلىرىغــ ــويالپ باقســ ــۇر  ئــ ــازىر ئۇيغــ ھــ

 مهتبۇئاتلىرىدا ئىستىمال قىلىنىۋاتقان شهرقشۇناسـلىق دېـگهن گهپنـى ئىـدۋارد    
 »شهرقچىلىق«سهئىدنىڭ 

  . ھهققىدىكى ئىددىيهلىرىدىن بۇرۇنال بىلگهنىكهنمهن
بـــــــۇرۇن مهن بىلىــــــــدىغان شهرقشۇناســــــــلىق پهقهت تۈركولــــــــوگىيه  

، ئهرەبشۇناســلىق  ، ئىرانشۇناســلىق )ئــۆز ئىچىــگه ئالىــدۇ  ئۇيغۇرشۇناســلىقنى (
ــۇمى ئاتىلىشــى    ــڭ ئوم ــاق ئىلىملهرنى ــارلىق تارم ــدىقات ــالغۇنى  . ئى ــۇ ئات مهن ب

ــا      ــپ ئۇيغۇرچىغ ــىر قىلىنى ــۇرا ئاســىيادا نهش ــدە ئوتت ــاقى دەۋرى ســوۋېتلهر ئىتتىپ
الردا ئۇيغـــۇرالر كىتـــاپئـــۇ . الردىن بىلگهنىكهنـــمهنكىتـــاپتهرجىـــمه قىلىنغـــان 

ــاپتۇرلىرى   ــۇ . شهرقشۇناســالر دېيىلهتتــىھهققىــدىكى تهتقىقاتالرنىــڭ ئ ــۇرۇن ب ب
. ئاتالغۇغــا ئۇيغۇرشۇناســـلىقنى ئـــۆز ئىچىــگه ئالغـــانلىقى ئۈچـــۈن قىزىقـــاتتىم  

ئامېرىكىـــدا ئوقـــۇش جهريانىـــدا بىـــرەر ئورگاننىـــڭ شهرقشۇناســـلىق نامىـــدا      
ــتۇرۇلغىنىنى   ــۇناس دەپ تونۇشـــ ــىنىڭ شهرقشـــ ــرەر كىشـــ ــالغىنىنى، بىـــ ئاتـــ

ــاڭلىغىنىم ج. ئاڭلىمىــدىم ــدا ئ ــاتى،  ئامېرىكى ــاتى، ئۇيغــۇر تهتقىق وڭگــۇ تهتقىق
مهنـچه بىـزگه شهرقشۇناسـلىق دېـگهن     . ئهرەب تهتقىقاتى دېگهن ئاتـالغۇالر بولـدى  

س تىلىــدىن تهرجىــمه قىلىنىــپ   ۇبــۇ ســۆز ســوۋېت ئىتتىپــاقى دەۋرىــدىكى ر    
ئامېرىكىـدا ئـۆزىنى ۋە باشـقىالرنى ئۇيغۇرشـۇناس دەپ     . كهلگهن بولۇشى مۇمكىن
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دىقــقهت . ئىــدىۇيغــۇرچه بىلىــدىغان بىــر تهتقىقــاتچى  ئاتىغــان كىشــى پهقهت ئ
قىلسام بۇ كىشى ھىچ بىر مۇھاكىمه يىغىنـدا ئۇيغۇرشۇناسـلىق دېـگهن گهپنـى     

ۋاتقــان بهش ئــالته  ۈنۈتىلغــا ئالمىــدى، پهقهت يىغىــن جهريانىــدا ئۇيغــۇرچه ئۆگ    
ــان خېتىنــى   ــا يازغ ــا ۋە ماڭ دەپ باشــالپ  »ســاالم ئۇيغۇرشۇناســالر«ئامېرىكىلىقق

قارىغانــــدا بــــۇ كىشــــىمۇ ئۇيغــــۇر . ان يېرىنــــى ئېنگىلىــــزچه يېزىپتــــۇقالغــــ
تهتقىقـــاتچىالر ئارىســـىدا ئومۇمالشـــقان ئۇيغۇرشۇناســـلىق دېـــگهن بـــۇ ســـۆزنى  

  .ئېنگىلىزچه قانداق ئاتاشتا ئىككىلهنگهن بولۇشى مۇمكىن
ــۇناس    ــۇنجى شهرقشـ ــكهن تـ ــته ئاالقىلهشـ ــۇناس(مهن بىۋاسـ ــر ) ئۇيغۇرشـ بىـ

. ئىــدى) نىــڭ خــانىم ئىكهنلىكىنــى كېــيىن بىلــدىمئۇ(گېرمانىيىلىــك خــانىم 
مهن تــوردىن تۈركولوگالرنىــڭ ئىســىملىرىنى ئىزدەۋېتىــپ ئۇنىــڭ ئىســمىنى      

ــدىم  ــۇپ قالغانىــ ــادىپى ئۇچرۇتــ ــۇش  . تاســ ــوگىيهدە ئوقــ ــا تۈركولــ مهن ئۇنىڭغــ
ــدى     ــاۋاپ كهل ــدىن ج ــيىن ئۇنىڭ ــدىن كې ــىدىمنى ئۇقتۇرغان ــىچه . مهقس ئېيتىش

ئىنسانشۇناسـلىق تهتقىقاتىغـا   . غۇل ئهمهسـكهن ھازىر تۈركولـوگىيه بىـلهن مهشـ   
ران قالغــانتىم، ئامېرىكىغـا بارغانــدىن كېــيىن  يــشــۇ چاغـدا بهك ھه . كىرىشـىپتۇ 

مهن ئامېرىكىــدا تىلشۇناســالرنىڭ ئىنسانشۇناســلىققا ئۆتــۈپ كهتكهنلىرىنــى،     
. ئىنسانشۇناســـالرنىڭ تارىخشۇناســـلىققا مايىـــل بولغـــانلىقىنى كـــۆپ كـــۆردۈم 

ــۈنكى غهرپ ۋە  ئامېرىكــا ئــالى مهكتهپلىرىــدە بىــر ئوقۇتقۇچىنىــڭ دەرســىگه      چ
ــۈرى ئى      ــات ت ــۇچى تهتقىق ــۇ ئوقۇتق ــاكى ش ــا ي ــۇچى تىزىمالتمىس ــاس لئوقۇغ تىم

نت يالليالمىسـا ئـالى مهكـتهپ ئوقۇتقۇچىسـى تۇرۇپمـۇ ئىشـتىن       قىلىپ ئاسپىرا
شـــۇڭا ئـــۇالر ئهھۋالغـــا قـــاراپ مۇناســـىۋەتلىك     . قېلىشـــى مـــۇمكىن ئىـــكهن  

ــا  ــرەك تهتقىقاتالرغـ ــا كېـ ــكهچ تۇرسـ ــانىم ئهگهر  . كىرىشـ ــۇ خـ ــك بـ گېرمانىيىلىـ
گه كىرمهكچــــى بولســــام قوبــــۇل قىلىشــــنى    ســــىئىنسانشۇناســــلىق ساھه

ــۇئويل ــدىۇدۇش ــڭ     . غان بول ــى ئۇنى ــل قىلغىن ــى ئهڭ قايى ــدا مېن ــاالقه جهريانى ئ
ــدى  ــتايىدىللىقى بول ــۆيهرلىكى ۋە ئهس ــا   . يارىدەمس ــۇ ماڭ ــدا ئ ــاالقه جهريانى خهت ئ

ــالىمنى ق ــزچىگه    تهرجىمه ــى ئېنگىلى ــات نهتىجىلىرىمن ــزىش، تهتقىق ــداق يې ان
ــا ئېنگىلىـــزچه ئېلخهتنـــى قانـــداق يېـــزىش،    قانـــداق تهرجىـــمه قىلىـــش ھهتتـ
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. ئېنگىلىزچه تىنىش بهلگىلىرىنى قانداق قوللۇنۇشـتىن تارتىـپ ئۆگهتكهنىـدى   
ــدىم   ــدا گېرمــانىيهگه بارالمى ــي زىيــارەت ئۈچــۈن    . مهن ئاخىرى تــۈركىيهگه ئىلمى

ــدىغان  ــدىم بارى ــۇپ قال ــار . بول ــي زىي ــگه  ىئىلمى ــاتى بهدىلى ــڭ مۇكاپ تىم دۆلهتنى
بولغاچقــا ئهگهر تــۈركىيهگه بارمىســام دۆلهتنىــڭ بۇنــدىن كېيىنكــى مۇكاپــات       

شـــۇڭا . تـــۈرلىرىگه ئىلتىمـــاس قىلىـــش ســـاالھىيىتىم ئهمهلـــدىن قـــاالتتى     
گېرمانىيىدە ئىنسانشۇناسلىق ئوقۇشنىڭ ئورنىغا مېهـرى ئىسسـىق تـۈركىيهدە    

بــۇ تهتقىقـات ھاياتىمــدىكى ئهڭ زور خاتــا  . ي زىيــارەتته بولۇشـنى تاللىــدىم ئىلمىـ 
كىشــىلىك ھاياتىمــدىمۇ بىــر ئــاق نىــيهت دوســتتىن ئايرىلىــپ . تــالالش بولــدى

ــدىم    ــرۇم قالـ ــهنچىدىن مهھـ ــڭ ئىشـ ــۇ خانىمنىـ ــالپ بـ ــۇندىن باشـ ــدىم، شـ . قالـ
 شۈبهىسىزكى، بىـر كىشـى بىـلهن ئـايالپ ئـاالقه قىلىـپ، ھهمـمه ئىـش ئـاخرقى         

مهن . ئىـــدىباســـقۇچقا كهلگهنـــدە ۋاز كهچكىـــنىم ئۇنىـــڭ نارازىلىقىغـــا اليىـــق 
ــۇچىنى      ــر ئوقۇتق ــدەك تاماســىز، مىننهتىســز، ســهبرىچان بى ــۇ خانىم ــدا ئ ھاياتىم

  .ئۇچراتمىغان دېيهلهيمهن
ــئىككىن ــۇناس چ ــۇناس(ى شهرقش ــانىم  ) ئۇيغۇرش ــر خ ــامېرىكىلىق بى ــۇ . ئ ب

خهنســـۇچه، ئۇيغـــۇرچه، . هنگهنخـــانىم شـــىنجاڭ ئۇنۋېرىســـتىتدا ئۇيغـــۇرچه ئـــۆگ
ــاپۇنچه، گېرمــانچه، ســاالرچهلهرنى راۋان بىلىــدىغان تىلشــۇناس   مهن ئۇنىڭــدىن . ي

ــېمه     ــنىڭ نـ ــه ۋە ئىشـ ــىنهلمىگهن ھادىسـ ــدا چۈشـ ــڭ يۇرتىـ ــۇرالر ۋە ئۇالرنىـ ئۇيغـ
ــى ســورۇغ  بىــرى ئۇيغــۇرچه  . مدا ئىككــى ئىشــنى تىلغــا ئالــدى   ۇنۇئىكهنلىكىن

لۇق قىلىـدۇ دەپ گۇمـانلىنىش يهنه ئۇيغـۇر    ئامېرىكـا ئۈچـۈن ئىشـپىيۇن    ئۈگۈنۈپ
ــى  ــۈپتىلـ ــۇق  ئۈگۈنـ ــۆپ پۇللـ ــۇدۇكـ ــكهن بولـ ــتهپ . دەپ پهرەز قىلىـــش ئىـ مهكـ

خــادىملىرى ۋە مهكــتهپ ســىرتىدىكى كىشــىلهر ئۇنىــڭ نېمىشــىقا ئۇيغــۇرچه       
ئهمما جاۋابىـدىن ھهرگىـز قـايىللىق    . غانلىقىنى توختىماي سورايدىكهنئۈگۈنۈدۇ

ۈرۈمچىــدە ئۆتكــۈزگهن ھاياتىــدا ئهڭ قىينــالغىنى  ئۇنىــڭ ئ. ھىــس قىلمايــدىكهن
ــۈن   ــدىغانلىقى ئۈچـ ــى كۆرىـ ــۇرچىنى ياخشـ ــانلىقىنى ئۈگۈنۈدۇئۆزىنىـــڭ ئۇيغـ غـ

مهكـتهپ خـادىملىرى ئۇنىـڭ ئىشـپىيۇن بولـۇش      . چۈشهندۈرەلمهسىلىك بولۇپتـۇ 
خهنســۇچه بىلىــپ تــۇرۇپ يهنه ئۇيغــۇرچه . ئىهتىماللىقىــدىن گۇمــان قىلىــدىكهن

ئۇالرچه شـىنجاڭنى تهتقىـق قىلمـاقچى بولسـا،     . مهيدىكهنىنى چۈشىنهلئۈگۈنۈش
ئۇيغــۇر مهدنىيىتــى ھهققىــدە ئىزدەنمهكچــى بولســا خهنســۇچه بىلســه كۇپــايه        

ئۇيغـۇرچه ئۆگهنسـهڭ نهچـچه پۇللـۇق     «بىـر قىسـىم ئۇيغـۇرالر ئۇنىڭـدىن     . ئىكهن
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ئامېرىكىـدا كـۆپ تىللىـق    . بولـۇدۇ خىزمهتكه ئېرىشىسهن، مۇئاشىڭ نهچچه پـۇل  
ــىله ــۇرچه  كىش ــهمدۇ؟ ئۇيغ ــان ئۆس ــۈپر ئاس ــهن ؟    ئۈگۈن ــالي دەيس ــودا قى ــېمه س ن

دېگهنـدەك سـۇئالالرنى    »…ئامېرىكىدا خىـزمهت قىلسـاڭ ئۇيغـۇرچه ئىشـلهمدۇ؟    
ماڭـــا ئۇيغــۇرچه مۇزىكىــدىنمۇ بهك يېقىملىـــق   «ئــۇ ئۇيغۇرالرغــا   . ســورايدىكهن 

ھـازىر   ئـۇ . دېگهن گهپنـى ئىككـى يىـل تهكرارالپتـۇ     »ئاڭلىنىدۇ، شۇڭا ئۆگىنىمهن
ــدۇ  ــۆزىنى يېــرىم ئۇيغــۇر دەپ ئاتاي ــاي   . ئ ــۈچ ئ ئۆيىــدە بىــر ئۇيغــۇر ئوقۇغــۇچىنى ئ

ئۇيغـۇر تىلـى ۋە ئۇيغۇرالرنىـڭ كىملىـك تۇيغۇسـى ھهققىـدە       . ھهقسىز تۇرغۇزغان
ــارچه   ــر پ ــاپبى ــان كىت ــۇرچه ئۆگ. يازغ ــر    ۇدۈتۈئۇيغ ــىملىق بى ــى قىس ــان ئىكك غ

بهش دولـالر ھهق  . ا قويـدى نى بىرەيلهن بىلهن بىلـله تـۈزۈپ ھهقسـىز تورغـ    كىتاپ
  .بولۇدۇۋالغىلى ۈرۈنى ئاۋاز ھۆججىتى بىلهن قوشۇپ چۈشكىتاپتۆلىسه ئۇ 

ئۇيغۇرشۇناسـالر بـۇ   . ئامېرىكىدا ئۇيغۇرشۇناسـلىق بهك قىزىـق تېمـا ئهمهس   
ئىلىمنــى ئامېرىكـــا ۋە ياۋرۇپـــادىن باشــقا ھهمـــمه يهردە، ھهمىشـــه ئىلمىيلىـــك   

مىسـالهن، شـهرقتىكى   . پ كېتهلمهيـدۇ نوقتىسىدىن تهتقىق قىلىـپ چۈشـهندۈرۈ  
ــۇ ئىلىــم سىياســىي بىــلهن باغلىنىــپ     بىــر پارتىيهلىــك مۇســتهبىت ئهلــلهردە ب

ئۇيغۇرشۇناســالر بــۇ دۆلهتــلهرگه راۋان بېرىــپ كــېلىش، ۋىــزا ئااللمــاي       . قالىــدۇ
ــۆھبهتلىرىدە ۋە لېكســىيهلىرىدە تولىمــۇ       ــلىق ئۈچــۈن ماقالىلىرىــدە، س قالماس

ــۈملىل  ــۆز ج ــان س ــۇر  ئىهتىياتچ ــكه مهجب ــۇدۇهرنى ئىشلىتىش ــاتلىرى . بول تهتقىق
جهريانىــدا دائىــم مۇســتهبىت ھۆكــۈمهتتىن پــۇل ئــارقىلىق قىزىقتۇرۇشــالرغا،       

ئۇالرنىــــڭ ئهڭ چــــوڭ . ئالداشــــالرغا ۋە ھهتتــــا تهھــــدىتلهرگه ئــــۇچراپ تۇرىــــدۇ
ئهندىشىسى ئۆزى نهچچه يىل شۇنچه يىـراقتىن ئوكيـان ئـاتالپ كېلىـپ تىلىنـى      

ى ئـــۆگهنگهن، تهتقىـــق قىلمـــاقچى بولغـــان خهلـــق بىـــلهن      ۋە مهدەنىيهتىنـــ
ئۇيغۇرالرنىـڭ تىلـى، كىملىكــى ۋە   «، »تونـۇش ناتونۇشـالر  «. ئۇچرىشالماسـلىقتۇر 

نـاملىق   »مۇسـاپىرالر ئـۆز يۇرتىـدىكى   : ئۇيغـۇرالر «، »)مائارىپ(ۈگۈتۈم سىياسىي ئ
الرنىـــڭ ئاپتۇرلىرىنىـــڭ زىيـــارەتلىرى داۋاملىـــق توســـقۇنالرغا ئـــۇچراپ      كىتاپ

ــانمهنت ــدارلىق  . ۇرىـــدىغانلىقىنى ئاڭلىغـ ــدا ئۇيغۇرشۇناســـلىق خېرىـ ئامېرىكىـ
ــرى       ــيىم خهتى ــوال، خ ــى ت ــۈن جاپاس ــاتچىالر ئۈچ ــتىگه تهتقىق ــڭ ئۈس بولمىغاننى



584 
 

  .ئېغىر، ئاۋارىچىلىقى زىيادە بىر ساھه
مهن كــــۆرگهن ئۇيغۇرشۇناســــالر ئۇيغــــۇرالرنى شــــهرقى جهنــــۇبىي ئاســــىيا، 

م ئارىلىــدىكى خهلقلهردىــن كــۆپ چىقىشــقاق،  رىقــا ۋە ئهرەب يېــرىفشــىمالىي ئا
بولۇپمـۇ ئۇيغـۇرالر ھهققىـدە بىـر قـانچه      . سىغدۇرۇشچان ۋە قوبۇلچان دەپ ئوياليـدۇ 

ــارچه  ــۇدى ئـــالىم    كىتـــاپپـ مۇســـۇلمان ئۇيغۇرالرنىـــڭ   ،يازغـــان ئىككـــى يهھـ
تۇرپانــدا تهكشــۈرۈش قىلغــان  . دۇۈدوســتلۇقىغا ئېرىشــكىنىدىن ئاالھىــدە ســۆيۈن 

ــۆزىگه بولغــان مۇئامىلىســىنى مۇســۇلمانالر  بىــر يهھــۇدى ئــالى م ئۇيغۇرالرنىــڭ ئ
دۇنياســىدا ئۇچراتقــان ئهڭ ســاپدىل، ئهڭ ئىنســانىي مۇئــامىله دەپ ئۇيغــۇرالردىن 

يىلــى ئۈرۈمچىــدە ئۇيغــۇرچه ئــۆگهنگهن بىــر ئــامېرىكىلىق  -2001. پهخىرلىنىــدۇ
ــۇ       ــيىن ئ ــدىن كې ــى بولغان ــىنتهبىر ۋەقهس ــىچه س ــنىڭ دەپ بېرىش ئۇيغۇرشۇناس
ئۆزىنىڭ بىخهتهرلىكىـدىن ئهنسـىرەپ ئـامېرىكىلىق ئىكهنلىكىنـى يوشۇرۇشـنى      

ئهممــا ئــۇنى ھهيــران قالــدۇرغىنى بىــر قىســىم ئۇيغــۇر تونۇشــلىرى  . ئويلۇشــۇپتۇ
ــاھ       ــدىكى بىگۇن ــان ئامېرىكى ــاجىيهگه ئۇچرىغ ــهۋەبلىك پ ــى س ــىنتهبىر ۋەقهس س

ــا تېلى   ــدۈرۈپ ئۇنىڭغ ــانلىقىنى بىل ــۇقراالر ئۈچــۈن قايۇغۇرغ ــپ ــال  ون قپ ىلىــپ ھ
ــوراپتۇ ــپ   -2002. سـ ــا چىقىـ ــلهن يولغـ ــىكىلىت بىـ ــدىن موتوتسـ ــى كورلىـ يىلـ

يــول بويىــدا ئۇيغۇرالرنىــڭ . تهكلىماكــاننى بىــر ئايلىنىــپ قهشــقهرگىچه بېرىپتــۇ
دەپ تونۇشتۇرۇشـنى   »كانـادالىق «دەسـلهپته ئـۆزىنى   . ئۆيلىرىدە مىهمـان بولۇپتـۇ  

ۋە مېهمـان بولـۇش جهريانىـدا    ئۇيغۇر يۇرتلىرىدا بىـخهتهر كېـزىش   . ئويالشقانىكهن
ئـۇ ماڭـا بىـر    . بۇنداق يالغانچىلىقنىـڭ بىهـاجهت ئىكهنلىكىنـى تونـۇپ يېتىپتـۇ     

خهنســــــۇالر ئامېرىكىغــــــا ۋە «: پــــــارچه ئېلخهتــــــته مۇنــــــداق يازغــــــاننىكهن
ئۇالرنىـڭ ئـامېرىكىنى تىلالشـلىرىغا چوڭقـۇر بىــر     . ئامېرىكىلىقالرغـا چوقۇنىـدۇ  

امېرىكىغــا بولغــان نهپرىتــى ســۆيگۈنىگه    ئۇالرنىــڭ ئ. شــهيدالىق يوشــۇرۇنغان 
ــايدۇ   ــتىن  . ئېرىشــهلمىگهن ئاشــىقنىڭ باتناشــلىرىغا ئوخش ــۇ جهھهت ــۇرالر ب ئۇيغ

ــكىن پهرقلىنىـــــدۇ   ــۇالردىن كهســـ ــڭ ئهڭ خىلـــــۋەت  . خهنســـ تهكلىماكاننىـــ
سهھراســىدىكى ئۇيغۇرمــۇ ئىنســانالرنىڭ ئــادەم ئاتــا ۋە ھــاۋا ئانىنىــڭ ئهۋالدلىــرى  

ۇرالرنىـڭ نهزىرىـدە مىلـلهت دېـگهن ئۇقـۇم تولىمـۇ       ئۇيغ. ئىكهنلىكىگه ئىشىنىدۇ
ــۇالر . ئۇالرنىــڭ قهلبىــدە كىشــىلهر پهقهت ياخشــى يامــان دەپــال ئايرىلىــدۇ  . غــۇۋا ئ
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. ئىشــالرغا ســاۋابلىق ۋە گۇنــاھلىق دېــگهن ئىككىــال نوقتىــدىن باھــا بېرىشــىدۇ 
غانالرنىـڭ كـاپىر دېگىنـى    فئۇالرنىڭ كاپىر دېگىنى بىـلهن ئهرەبلهرنىـڭ يـاكى ئا   

ئۇيغۇرالرنىـڭ كـاپىر دېگىنـى يامـان ئـادەم      . وتتۇرىسىدا ئاسمان زېمىـن پهرق بـار  ئ
ســۇس ‹ شــۇڭا ئــۇالردا . دېگىنــى، مۇســۇلمان دېگىنــى ياخشــى ئــادەم دېگىنــى     

ــۇ يهردە . دېــگهن ماقــال بــار ›مۇســۇلماندىن چــۇس كــاپىر ياخشــى  ئۇيغۇرالرنىــڭ ب
ــلۇق، نامهر    ــىدە سۇس ــاھهق مهسىلىس ــى ھهق ن ــۇلمان دېگىن ــۇس مۇس ــك، س دلى

شـۇڭا ئۇيغۇرالرنىـڭ نهزىرىـدە    . قورقۇنچاقلىق قىلىدىغان كىشىلهرگه قارىتىلغـان 
ئـــادالهت ئۈچـــۈن ئوتتۇرىغـــا چىقالمىغـــان مۇســـۇلماندىن، ھهققـــانىيهت ئۈچـــۈن 

ــى  ــاپىر ياخشــ ــۆكرەك كهرگهن كــ ــالنى ئهرەب  . كــ ــۇ ماقــ ــۇرالردىكى بــ مهن ئۇيغــ
ــل قىاللم    ــپ قايىـ ــپ دەپ بېرىـ ــمه قىلىـ ــۇلمانلىرىغا تهرجىـ ــدىممۇسـ مهن . ىـ

مهن پۈتـــۈن دۇنيـــادىكى  . تونۇيـــدىغان ئـــۇ كىشـــىلهر ئۇنـــداق قارىمايـــدىكهن    
مۇســـۇلمانالر ئارىســـىدا ئامېرىكىغـــا قارشـــى كهيپىيـــات ئهۋج ئالغـــان يىلـــالردا،  
ــىچه      ــدىغان ئهكس ــگه ئۇچرىماي ــر چهكلىمى ــچ بى ــۇرۇش ھى ــى ت ــا قارش ئامېرىكىغ

ى بوســتانلىقالرنى رىغبهتلىــك بولغــان بىــر ئىقلىمــدا، تهكلىمكــان بويلىرىــدىك
بۇنىڭغـا  . ماكان قىلغان ئۇيغۇر مۇسـۇلمانالر ئارىسـىدا بىـخهتهر كېزىـپ چىقـتىم     

ــهنمهيدۇ  ــامېرىكىلىق ئىشـ ــدە . ھـــېلىغىچه خېلـــى جىـــق ئـ ئۇيغۇرنىـــڭ قهلبىـ
ۋەھشــىلىككه، ئــاچكۆزلۈككه، كهمسىتىشــكه ئــورۇن بولمىغاچقــا بهلكىــم دۇنيــادا 

بهرگىـنىگه نهپـرەتلهنگهن بولۇشـى    سىنتهبىر پاجىيهسىدەك بىـر قاباھهتنىـڭ يـۈز    
ــۇمكىن ــدا       . م ــاھهتنى پهي ــۇ قاب ــى ش ــان نهپرىت ــاھهتكه بولغ ــڭ قاب ــچه ئۇالرنى مهن

قىلغۇچىالرنىــڭ ئــۆزى بىــلهن ئوخشــاش ئىنســان ئىكهنلىكىنــى كۆرگىنىــدە       
شـۇڭا مهن ئۇيغـۇرالر دۇنيـانى سـۆيگۈ     . ئهپۇچانلىققا ئۆزگهرگهن بولۇشـى مـۇمكىن  

شـۇڭا ئىسـالمدىكى ئىنسـانالرنىڭ قېرىنداشـلىقى     . كۆزىدە كۆرىدۇ، دەپ قارايمهن
ھهققىـــدىكى تهلىمـــلهر ئۇالرنىـــڭ ســـۆيگۈگه قـــاغجىراق دىلىغـــا تهكلىمكانغـــا 

ئـۇالرچه ھهرقانـداق بارلىقتـا    . سىڭگهن يـامغۇر تامچىلىرىـدەك سـىڭىپ كهتـكهن    
ئىالھنىــڭ مۆجىزىســى، ئۇلۇغلــۇقى، كۆيۈمچــانلىقى، قهھــرى ۋە قــۇدرىتى ئهكــس 
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ىالھنىڭ مۆجىزىسى بولغان چۆل جهزىـرىلهر، تـاغالر، بـاغالر، گـۈل     شۇڭا ئ. ئېتىدۇ
چىمهنلهر، جان جـانۋار ئۇالرغـا ياراتقۇچىنىـڭ چهكسـىز مهرھىمىتىنـى، مېهرىنـى       

ــدۇ ــۇالردا . ئهســلىتىپ تۇرى ــۇ بهلكىــم ئ ــاشــهرىئهت ئىزدىســهڭ ئۆلتــۈر  ‹ ب ننى، چاي
ــانن   ــا ج ــقهت ئىزدىســهڭ ئاغرىتم ــان، جــ  ‹ ،›ىتهرى ــادەمگه مىهم ــادەم ئ ــگهئ  ›ان تهن

دېگهندەك تهلىملهر تۇتىيـا بىلىنىـپ ئهمهل قىلىنغانلىقنىـڭ سـهۋەبى بولۇشـى      
دىــن ئىبــارەت قېرىنداشــلىق،  ›ئىنجىــل‹ ۋە ›نقۇرئــا‹ بــۇ يهنه ئــۇالردا . مــۇمكىن

مېهىرۋانلىق، مهرھهمهت ۋە مهرىپهت بـۇالقلىرى بولغـان مـۇقهددەس كاالمالرنىـڭ     
ئۇيغۇرچىغـا تهرجىـمه قىلىنغانلىقىنىـڭ    ئهسـىرلهردىال   -11-10ئۇيغۇر ۋەتىنىدە 

ئۇيغــۇرالردا باشــقا مىللهتلهرنــى كهمســىتىدىغان     .ســهۋەبى بولۇشــى مــۇمكىن  
يابـان كىشـىنى ئهندىشـه ۋە شـۈبهىلىك     -ماقالالرنىڭ بولماسلىقى ئۇالرنىڭ يـات 

ــان   ــدىن بولغــ ــۆزدە كۆرگهنلىكىــ ــك كــ ــززەت ۋە مهرھهمهتلىــ . نهزەردە ئهمهس ئىــ
ــون مۇســۇل‹ خهنســۇالردىكى ــوغر ئ ــۇزى ئ  باشــقىنىڭ قهۋمــى‹ ،›ىمان بولســا توقق

دېگهنــدەك ئهقلىيهلهرنىــڭ ئۇيغــۇرالردا بولماســلىقى ئىككــى      ›نىيىتــى باشــقا 
يىلالردىكـــى ئـــازادلىق  -1944. مىلـــلهت ئارىســـىدىكى ھـــالىقىلىق پهرقتـــۇر   

دېيىلىشـــــى، تـــــورالرنى قاپلىغـــــان  ›ىئـــــالته ئـــــوغر‹ ئىنقىالبچىلىرىنىـــــڭ
ــىنجاڭلىق ئــــوغرى ‹ ــلهردە خهنســــۇالرنىڭ يــــاتالردىن   دېــــگهن كۆ ›شــ رۈنۈشــ

خهۋپسىرەش، كهمسـىتىش كهيپىيـاتى ئهكـس ئهتمىـگهن دېيهلهيمىزمـۇ؟ شـۇنچه       
كـــۆپ كـــۆچمهن ئىـــددىيه، قهۋم ۋە مهدەنىـــيهتكه قۇچـــاق ئاچقـــان، ئهممـــا ھىـــچ 
قايسىســىغا ســىڭىپ كهتمىــگهن، ئهل بولمىغــان بــۇ مىللهتنىــڭ ۋۇجۇدىــدىكى   

  »ئهرزىمهمدۇ؟ خىسلهتلهر مېنىڭ تهتقىق قىلىشىمغا
ــلىقنىڭ   ــدىكى ئۇيغۇرشۇناسـ ــيىن  - 2009ئامېرىكىـ ــۇزدىن كېـ ــى تومـ يىلـ

لـېكىن بـۇ تهتقىقـات بىـلهن مهشـغۇلالر يهنىـال بـازارلىق        . ھارارىتى ئۆرلهپ قالدى
غانىسـتان تهتقىقـاتى، ئهرەب تهتقىقـاتى    فئاسىيا تهتقىقـاتى ساھهسـىدە ئا  . ئهمهس

ــدارلىق ــا تهتقىقاتىغــ. بىــر قهدەر خېرى ــادەممۇ بىلىــدىغان  ياۋرۇپ ا قىزىقىــدىغان ئ
ــ   ــۆپ، بۇنــ ــادەممۇ كــ ــش    داقئــ ــۇغۇلالنغۇچىالرغا ئىــ ــلهن شــ ــاتالر بىــ تهتقىقــ
ئۇيغۇرشۇناســـلىق، تۈركولـــوگىيه قاتـــارلىق كهســـپلهردە . ئىمكـــانلىرىمۇ تهييـــار

ــۇمكىن ئهمهس     ــهن م ــى ئاساس ــزمهت تاپالىش ــپ خى ــۇالرغىال تايىنى ــانالر ب . ئوقۇغ
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خىــــزمهت قواليلىقىــــدىن ۋە تهتقىقــــات   پهقهت بــــۇالرنى ئۆزىــــدىكى باشــــقا   
مهن تىلغــا ئالغــان . ونــدىلىرىنىڭ يارىدىمىــدىن پايــدىلىنىپ تهتقىــق قىلىــدۇف

يۇقـــارقى ئىككـــى ئۇيغۇرشۇناســـنىڭ بىـــرى ئىجتىمـــائى ئىنسانشۇناســـلىق      
ــۇالر . دەرســىنى بېرىــدۇ، يهنه بىــرى تىــل ئىنسانشۇناســلىقى دەرســىنى بېرىــدۇ   ئ

ــ    وغرا كهلگهنــدە ئۇيغــۇر تىلىــدىن مىســال    پهقهت دەرســىدە مىســال ئېلىشــقا ت
ــۇمكىن ــلىقنى  . ئېلىشـــى مـ ــۈن ئۇيغۇرشۇناسـ ــانلىقى ئۈچـ ــۇالر پهقهت قىزىققـ ئـ

ــدۇ  ــق قىلى ــاق ئاســان    . تهتقى ــدىغان ئىشــنى ئهمهس جــان باقم ئىنســان قىزىقى
ئىشــنى تالالشــقا مهجبــۇر بولغــان ئهلــدە كىشــىلهر باشــقىالرنىڭ قىزىققــانلىقى  

ــاھهنى ئ   ــر سـ ــهۋەبلىك بىـ ــرەك  ۇدۈنۈگۈسـ ــا كېـ ــۇل قىاللمىسـ ــانلىقىنى قوبـ . غـ
ــقان    ــى قىلىــــش ئومۇمالشــ ــى ھاياتنىــــڭ مهنىســ ــزىقىش ۋە قىزغىنلىقنــ قىــ

ــ ــدۇ ھهم    جهمىيهتــ ــۇن كېلىــ ــكه مهپتــ ــزىقىش يېتىلدۈرۈشــ ــىلهر قىــ ته كىشــ
بـــارلىق . باشـــقىالرنىڭ قىزىقىشـــىغا قىزغىنلىـــق بىـــلهن مۇئـــامىله قىلىـــدۇ 

هت ۋە ئىــدولوگىيىلىك ھهرىــكهت، قىــزىقىش ۋە تىرمىشىشــالر مــاددىي مهنــپهئ    
ــىدىن     ــاجى نوقتىســ ــدولوگىيهنىڭ ئىهتىيــ ــك ۋە ئىــ غان ۈدۈلچۈشــــۈنۈتهۋەلىــ

كىشــــــىنىڭ قىزىقىشــــــىنى، شهخســــــىيىتىنى ۋە بــــــارلىق     جهمىــــــيهت
ئهڭ خهتهرلىـــك . قىزغىنلىقلىرىنـــى يهنـــى ئىنســـانلىقىنى ئىنكـــار قىلىنىـــدۇ

نىـــڭ جهمىيهتتىكـــى كىشـــىلهر ئۆزىـــدىن باشـــقا بىـــر جهمىيهتيېـــرى بۇنـــداق 
ــ نىـــڭ پهرقلىـــق ئىنســـانالرنى تهبىيهلهشـــكه قـــادىر     جهمىيهتارلىقىنى، بـــۇ بـ

  .دۇۈئىكهنلىكىنىمۇ ئىنكار قىلىشقا كۆندۈرۈل
ــۇلمانالر    ــڭ مۇســ ــى ئالىمالرنىــ ــۇ غهرپتىكــ ــلىقنىڭ بولۇپمــ  ،شهرقشۇناســ

جۈملىــدىن ئۇيغــۇرالر ھهققىــدىكى تهتقىقاتنىــڭ بۈگــۈنكى زىيالىالرغــا ۋە ئاۋامغــا 
ــاغلىق ۈلۈئىــبلىس دەپ چۈشهندۈر ــا ب مهنــچه بۇنىڭــدا . شــى مــۇرەككهپ ئامىلالرغ

ئاۋۋال سىنتهبىر ۋەقهسى سهۋەبلىك كېلىـپ چىققـان دۇنيـا مۇسـۇلمانلىرىدىكى     
غهرپ خرىستىيان دۇنياسىغا بولغـان ئۆچمهنلىـك تۇرىـدۇ، ئانـدىن يېقىنقـى بىـر       

غا ئوخشـاش تـۈركىيه كىنولىرىنىـڭ ئومۇلىشىشـى     »بۆرىلهر ۋادىسى«قانچه يىلدا 
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ــا ۋە غهرپــــكه قارشــــى   نهتىج ــا، ئامېرىكىغــ ــان يهھۇدىالرغــ ىســــىدە پهيــــدا بولغــ
ــدا   . كهيپىياتنىــڭ تۆھپىســىمۇ زور ــۇش جهريانى ــارەتته بول ــۈركىيهدە ئىلمىــي زىي ت

مچه تــۈركىيهدىكى كومۇنىســتالر غهرپنــى كاپىتالىزىمنىــڭ يــۇقىرى     ۈشــۈتۈكۆز
ــىموۋۇل قىلىــــپ   ــا ســ ــان ئىمپىرىيالىزىمغــ ــانىيهت «باســــقۇچى بولغــ ئىنســ

ــدۇ ئازا ــمىنى دەپ قارايـــــ ــڭ دۈشـــــ ــۈركىيهنى غهرپ  . »دلىقىنىـــــ ــۇالر تـــــ ئـــــ
ئىمپىرىيالىزىمىنىـــــڭ ئېكىسپاالتاتسىيهســـــىگه ۋە مۇســـــتهملىكىچىلىكىگه 

ــدۇ  ــان دۆلهت دەپ قاراي ــىنى   . ئۇچرىغ ــڭ مهنبهس ــارلىق ئاپهتلهرنى ــۈركىيهدىكى ب ت
دىــنچىالر بولســا يهھــۇدىالر دۇنيــانى پــۇل     . غهرپ ئىمپىرىيالىزىمــدىن كۆرىــدۇ 

سورايدۇ، ئامېرىكا باشـچىلىقىدىكى غهرپ بۇنىڭغـا پۇرسـهت يارىتىـدۇ، دەپ      بىلهن
. ئۇالرنىـــڭ نهزىرىـــدە ئامېرىكـــا باشـــچىلىقىدىكى غهرپ چـــوڭ شـــهيتان. قارايـــدۇ

ــونترول      ــلهر ك ــۇرىنى غهرپلىك ــان توم ــادى ج ــڭ ئىقتىس ــلهر تۈركىيهنى مىللهتچى
ــدۇ  ــدى دەپ قاراي ــق، مىللهت  . قىلىۋال ــۈركىيهدىكى دىنچىلى ــمهك ت ــك ۋە دې چىلى

ــىلىق      ــاق قارشـ ــلهكلهرنىڭ ئورتـ ــلىق مهسـ ــارلىق ئاساسـ ــتلىق قاتـ كومۇنىسـ
بــۇ مهســلهكلهر كىنــو، تېلــۋىزور،    . ئــوبىكتى ئامېرىكــا باشــچىلىقىدىكى غهرپ  

ۋە گېزىـت ژورنـال قاتـارلىق تاراتقۇالرنىـڭ ۋاستىسـى       كىتـاپ رادىيۇ، ئىنتىرنىـت،  
تهپهككــۇر -ئــوي كىشــىلهرنىڭ. دۇۈلۈچۈشــهندۈر گهجهمىيىــتىبىــلهن تــۈركىيه  

تــۈركىيه . ئىهتىيــاجىنى پهيــدا قىلىــدۇ، يېتهكلهيــدۇ، قاناتالندۇرىــدۇ ۋە قاندۇرىــدۇ
كىنـــولىرى بىـــزدە مـــودا بولغانـــدىن كېـــيىن كىنـــوالردىكى تـــۈركىيهدىكى       
ــمۇ      ــدىغان خاھىش ــتىن ئىزدەي ــىنى غهرپ ــڭ مهنبهس ــكهللىك ۋە پاالكهتلهرنى پىش

ا غهرپنــــى قهســــتهن بۇنــــدىن باشــــق. تهڭ مــــودا بولغــــان بولۇشــــى مــــۇمكىن
ــهرق    ــدىغان شـــ ــنى خالىمايـــ ــهمىمىي چۈشهندۈرۈشـــ ــهنمهيدىغان ۋە ســـ چۈشـــ
ھۆكـــۈمرانلىرى ۋە ئۇالرنىـــڭ تهرغىباتچىلىرىنىـــڭ نهزىرىـــدە غهرپتىكـــى شـــهرق 
ھۆكۈمرانلىرىغــــــا قارشــــــى نامايىشــــــالر غهرپنىــــــڭ دۈشــــــمهنلىكىدەك،      

. شـىدەك كۆرۈنـۈپ كهتـكهن بولۇشـىمۇ مــۇمكىن    ۈئاغدۇرمىچىلىقىـدەك، كۈشكۈرت 
ــت     ــكىللىنىش، گېزىــ ــش، تهشــ ــايىش، يىغىلىــ ــته نامــ ــىزكى، غهرپــ شۈبهىســ
چىقىـرىش، تېلـۋىزور ئىستانسىسـى قـۇرۇش، پـارتىيه ۋە تهشـكىالتالرغا ئۇيۇشـۇش        

بــۇالردىن غهرپتىكــى ھهرقانــداق بىــر    . خــۇدا ئاتــا قىلغــان ئىنســانىي ھوقــۇق    
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ــتىن       ــهۋەبلىك چهكلهنمهس ــى س ــى، تهبىقىس ــى، نوپۇس ــى، دىن ــان، مىللىت ئىنس
غهرپ دۆلهتلىرىــدە . ، ھۆكــۈمهت بــۇ بهھرىمهنلىكنــى قوغدايــدۇ بولــۇدۇھــرىمهن به

پاناھلىقتا تۇرۇۋاتقان شهرق ئـۆكتىچىلىرى ئۆتكـۈزگهن نامـايىش، قۇرغـان پـارتىيه      
ــوق   ــر ئاالقىســى ي ــچ بى ــلهن غهرپ ھۆكۈمهتلىرىنىــڭ ھى ــداق  . بى شــهرقته ھهرقان

ىـدىغانلىقى ھهم  شـى بىـلهن مهقسـهدلىك قىلىن   ۇئىش ھۆكۈمهتنىڭ ئورۇنالشتۇر
خهلقنى مۇنداق مهقسـهدلىك ئـاممىيۋىي ھهرىكهتـلهرگه كۆنـدۈرگهنلىكى ئۈچـۈن      
شــهرقتىكى ھۆكــۈمران ۋە گۇماشــتىالرنىڭ غهرپتىكــى سىياســىي پائــالىيهتلهرنى  

دەپ بــۇرمىالپ چۈشهندۈرىشــى  »دۆلىتىمىــزگه قىلىنغــان دۈشــمهنلىك«خهلقــقه 
ولـۇپ چىقىـش، تـاراتقۇالردا بازارغـا     ب كىتـاپ بۇنداق چۈشهندۈرۈشـلهر  . بولۇدۇئاسان 

يېقىنــدىن بېــرى  . ســېلىنىش نهتىجىســىدە ئۇيغۇرالرغــا سىڭىشــكه باشــاليدۇ    
ــپ       ــلهرگه چىقىـ ــارلىق دۆلهتـ ــتانى قاتـ ــهئۇدى ئهرەبىسـ ــىر ۋە سـ ــۈركىيه، مىسـ تـ

ــالرنىڭ كۆپ   ــۇر ياشـ ــان ئۇيغـ ــتهبىت    ۈئوقۇۋاتقـ ــهرق مۇسـ ــهۋەبلىك شـ ــى سـ يىشـ
ۇيغۇرالرغـــا ۋاســـتىلىك يۇقمـــايمۇ دۆلهتلىرىـــدىكى غهرپـــكه قارشـــى كهيپىيـــات ئ

ــۋەتته دېــمهك، شــهرقتىكى غهرپــكه قارشــى كهيپىيــات يۇقارقىــدەك   . قالمىــدى ئهل
بـۇ كهيپىيـات ئۇيغۇرالرغـا تۈرلـۈك يـولالر      . مۇرەككهپ ئامىلالرغا بېرىـپ تاقىلىـدۇ  

ــلهن يۇقۇۋاتىـــــدۇ  ــاتالر ۋە مـــــۇنبهرلهردە قاينىغـــــان    . بىـــ ئۇيغـــــۇرچه مهتبۇئـــ
بهس مۇنــازىرە يۇقــارقى كهيپىياتالرنىــڭ ئۇيغــۇر    شهرقشۇناســلىق ھهققىــدىكى  

 .نىڭ زىيالىالر قاتلىمىدىكى ئىنكاسىجهمىيىتى
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  ئۇيغۇرچه زىيالىلىقنىڭ تهبىرى. 1

 
ئۇيغۇرچىـــدىكى مۇتهخهســـىس، پهيالســـۇپ دېـــگهن ســـۆزلهرنى ئاۋامنىـــڭ            

زىيــالى ســۆزىنى ھهمــمه ئــادەم     ئاغزىــدىن كــۆپ ئــاڭلىغىلى بولمايــدۇ، ئهممــا    
ــمهن   ــدىكىن دەي ــۈدەك بىلهم ــا  . دېگ ــان ئىشــى   «بهزىــدە قۇلۇقۇمغ ــالى قىلغ زىي

زىيـالى دېـگهن بـۇ سـۆز ئۇيغـۇر خهلـق       . دېگهن ماقال ئاڭلىنىـپ قالىـدۇ   »خىيالى
مهن . ماقال تهمسىللىرىدىن ئـورۇن ئالغـانىكهن، ئاۋامغـا يـات سانالمىسـا كېـرەك      

بـۇ  . كىدەك بىـر ھىېكمهتنىـڭ بارلىقىغـا ئىشـهنمهيمهن    بۇ گهپته باشقا ماقالالردى
ــۇ باھــا . پهقهت زىيالىالرغــا تۇتۇلغــان پوزىتســىيه، بېــرىلگهن بىــر باھــاال خــاالس   ب

ئۇيغۇرالرنىـــڭ بىلىـــم ۋە بىلىملىكـــلهرگه تۇتقـــان پوزىتسىيهســـىنى ئهكـــس      
ــدۇ ــالى دەۋاتقانالرنىــڭ چهشهنچىســىدىكى   . ئهتتۈرمهي ــته زىيــالىنى خىي ئهمهلىيهت

يېقىنــدا بىرەيلهننىــڭ . لى دېگهنلىــك كــادىر دېگهنلىــك بولۇشــى مــۇمكىن زىيــا
زىيـالى بـولىمهن دەپ خىـزمهت تاپالمـاي ئـائىله      . مهنمۇ ئالى مهكتهپـته ئوقۇغـان  «

مۇشـۇ بـويىچه بولسـا    . دېگىنـى قۇلۇقۇمغـا كىرىـپ قالـدى     »ئايالى بولۇپ قالـدىم 
رەك بولغــان زىيـالى بولــۇش ئۈچــۈن چوقــۇم ھۆكــۈمهتتىن مۇئاشــلىق بولــۇش كېــ 

ــۇپ    . بولــۇدۇ ئۇيغــۇر ئاۋامــدا نېمىشــقا كــادىر بىــلهن زىيــالى ئوخشــاش ئۇقــۇم بول
قالـدى؟ بهلكىــم بىــر مهزگىـل تولــۇق ۋە تولۇقســىز ئوتتـۇرىنى تــۈگهتكهن ياشــالر    

دىـــن »چېنىقتۇرۇلغــان «دەپ قارىلىـــپ يېزىالرغــا ئهۋەتىلىـــپ   »زىيــالى يــاش  «
ــۇپ كهتكهچــكه شــۇنداق چ   ۈشــهنچه شــهكىللهنگهن كېــيىن ئاساســهن كــادىر بول

ــدا تولۇقســىز ئوتتــۇرىنى بولســىمۇ   . بولۇشــى مــۇمكىن ــۇ چاغــدا ھىــچ بولمىغان ئ
پۈتكــۈزگهن ياشــالر پهقهت ئوقۇمىغــان دېهقانالرنىــڭ تهربىيىســىگه تاپشــۇرۇلغان   

يىلالردىـن كېـيىن باشـالنغان بـاينى ۋە زىيـالىنى كهمسـىتىش       -1955بولغاچقا، 
دېــگهن ماقــال  »ىلغــان ئىشــى خىيــالىزىيــالى ق«كهيپىيــاتى بىــلهن قوشــۇلۇپ 

يىلــــدىن كېــــيىن -1949بهلكىــــم . بارلىققــــا كهلــــگهن بولۇشــــى مــــۇمكىن
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ــارى      ــى ج ــڭ خىزمىتىســىز رولىن ــىلهر ھۆكۈمهتنى ــان كىش شــهكىللهنگهن ئوقۇغ
ــدا بهك     ــالهت ئۇيغــۇر دىيارى ــدىغان ھ ــدىغان، تۇرمۇشــىنى قامدىيالماي قىلدۇرالماي

ــكهچ شــۇنداق   ــۇزۇن داۋاملىشــىپ كهت مۇشــۇ . لگهن بولۇشــى مــۇمكىنۈچۈشــۈنئ
ــۈركىيه    ــۇمىنى تــ ــالى ئوقــ ــدىكى زىيــ ــدا ئۇيغۇرچىــ ــوقتىالرنى نهزەرگه ئالغانــ نــ
تۈركچىسىكى ياكى ھهرقانداق غهرپ تىلىـدىكى ئوخشـاش مهنىلىـك سـۆز بىـلهن      

  .ئىپادىلىگىلى ۋە تهرجىمه قىلغىلى بولمايدۇ
ئهدىـپ،   يىلـدىن بـۇرۇنقى زىيالىنىـڭ ئـوبرازى    -1949ئۇيغۇرالرنىڭ قهلبىـدە  

. ســـۈپىتىدە گهۋدىلىنهتتـــى) ئاپپـــاي، ئابىســـته(ئوقۇتقـــۇچى، ئهپهنـــدى، خـــانىم 
، ئهخــمهت كامــال  )تۆمــۈر خهلىپىنىــڭ ئۇســتازى  (ھهيــدەر ئهپهنــدى   ،مهســىلهن
ــدى  ــاچقۇچى  (ئهپهنـ ــتهپ ئـ ــپ مهكـ ــۈركىيهدىن كېلىـ ــدى،  )تـ ــى ئهپهنـ ، مهمتىلـ

هپهنــدى، ، ئۆتكــۈر ئ)خوجانىيــاز ھاجىنىــڭ دوســتى (مهخســۇت موھىــدى ئهپهنــدى  
ئۇ چاغالردا بـۇ ئهپهنـدىلهر ئوقۇمۇشـلۇق بـايالر بىـلهن      . ئالماس ئهپهندى دېگهندەك

بىرلىشــىپ يــاكى ئــۆز ئالــدىغا مهكــتهپ قۇرغــان، ئوقۇتقۇچىالرنىــڭ مۇئاشــى        
شـۇڭا ئـۇ   . تىجارەتتىن كىـرگهن كىرىمـدىن يـاكى ئۆشـرە زاكـاتتىن تارقىتىلغـان      

ــاخاۋەتچى    ــان س ــتهپ قۇرغ ــالىالر مهك ــدىكى زىي ــايلىق  چاغ ــاتتىن ئ ــرە زاك گه، ئۆش
قىزىــڭ چــوڭ «ھهتتــا شــۇ چــاغالردا ئۇيغــۇردا . بهرگهن خهلقــقه خىــزمهت قىلغــان

  .دېگهن سۆز تارقالغانىكهن »بولسا ئهپهندىگه بهر
دە زىيــالىلىق رولىنــى ئۆتهۋاتقــانالر ۋە  جهمىيىتىــمهنــچه كــۈنىمىزدە ئۇيغــۇر 

اشـقا مۇئاشسـىز زىيـالىالرمۇ    ئۆتىيهلهيدىغانالر ئىچىدە يۇقارقى مۇئاشـلىقالردىن ب 
ته پىكىـر پهيـدا قىلىـش ۋە تـارقىتىش،     جهمىيهتمهن زىيالىلىق رولى دېگهندە . بار

غۇلغۇال قوزغاش، كهيپىيات يـارىتىش قاتـارلىق مهنهۋىـي ئهمگهكلهرنىـڭ ۋۇجۇدقـا      
دىكى جهمىيىتىــــمهن دەۋاتقــــان ئۇيغــــۇر . چىقىرىلىشــــىنى كــــۆزدە تــــۇتىمهن

چىلىـق، زىيارەتچلىـك، تىجارەتچىلىـك، مۇھـاجىرلىق،     مۇئاشسىز زىيالىالر ئوقۇغۇ
ــى ۋە     ــڭ ئىچـ ــلهن ۋەتهننىـ ــاالھىيهتلهر بىـ ــل سـ ــارلىق ھهرخىـ ــاپىرلىق قاتـ مۇسـ
ــر     ــان، پىكىـ ــۇر يهتكۈزىۋاتقـ ــان، ئۇچـ ــم تهمىنلهۋاتقـ ــا بىلىـ ــىرتىدىن ئۇيغۇرغـ سـ
تارقىتىۋاتقـــان، كهيپىيـــات ســـۇڭگۇتىۋاتقان ۋە غۇلغـــۇال قوزغاۋاتقـــان بـــارلىق      
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ــىلهرنى كۆر ــىتىدۇكىشـ ــان  . سـ ــالىالر تارقىتىۋاتقـ ــىز زىيـ ــلىق ۋە مۇئاشسـ مۇئاشـ
تهربىيهۋىــي پىكىــر،  -بهدىئىــي پىكىــر، ئهخالقــى   -پىكىــرلهر ئىچىــدە ئهدەبىــي  

 -سىياســـىي پىكىـــر، ئىـــددىيهۋىي-ئىقتىســـادىي پىكىـــر، ئىـــدارىۋىي-تىجـــارىي
دىنىــي پىكىــر -ھهجىــۋىي پىكىــر ۋە روھىــي -پهلهســهپىۋىي پىكىــر، تاماششــىۋىي

 .اسىي سالماقنى ئىگىلهيدۇمهنچه ئاس
  ئۇيغۇرچه زىيالىلىقتا نوپۇز. 2

دە زىيالىلىق رولى قانـداق رىياللىشـىدۇ، زىيـالىالر رولىنـى     جهمىيىتىئۇيغۇر 
نىشـى كېــرەك؟ مهنـچه ئىلىمـگه تــايىنىش    ىجـارى قىلـدرۇش ئۈچــۈن نـېمىگه تاي   

ئىلىمنىـــڭ نوپـــۇزى، تهرەپســـىزلىكى، ئـــادىللىقى ئـــۇالر تارقتىۋاتقـــان . كېـــرەك
ئهممــا ھــازىرقى . پىكىــر، كهيپىيــات ۋە قىزغىنلىقالرغــا تىــرەك بولۇشــى كېــرەك 

ــى       ــتا قايس ــارى قىلدۇرش ــى ج ــالىلىق رولىن ــالىلىرى زىي ــۇر زىي ــيهت ئۇيغ ئهمهلى
چــۈنكى . ۋاتىــدۇۈنوپۇزغــا تــايىنىش قــوالي بولســا شــۇنىڭغا تايىنىۋاتقانــدەك كۆرۈن
ــىدىنى   ــلىرىنى، مهقسـ ــڭ تهشهببۇسـ ــۇزالر ئۇالرنىـ ــداق نوپـ ــلىرىنى  بۇنـ ۋە قاراشـ

تهشهببۇســــالر ۋە قاراشــــالر مهلــــۇم نوپۇزنىــــڭ سايىســــىدە . ھهقلىقلهشــــتۈرىدۇ
ھهقلىقلهشـــــتۈرۈلگهندە ئانـــــدىن كۆڭۈلدىكىـــــدەك تـــــارقىلىش پۇرســـــىتىگه 

ئۇيغـــۇر زىيـــالىلىرى ئويلىغـــانلىرىنى ئاۋامغـــا قوبـــۇل قىلـــدۇرۇش، . ئېرىشـــىدۇ
يهتمهكچــى بولغــان پىكىرلىرىنــى تېخىمــۇ زور تهســىرگه ئىــگه قىلىــش ئۈچــۈن،  

غۇلغۇال، پهيدا قىلماقچى بولغـان كهيپىيـات، تارقاتمـاقچى بولغـان مهپكۇرىسـىنى      
تېخىمۇ ئۈنۈملـۈك ھـالهتكه ئېرىشـتۈرۈش ئۈچـۈن تۆۋەنـدىكى نوپۇزالرغـا مـۇراجهت        

بىـرى، زىيـالىالر ئوقۇغـان، بىلىملىـك كىشـىلهر بولغاچقـا ئـاۋام تـازا         . قىلىۋاتىدۇ
ــدىغان غهرپ ئ ــپ كهتمهيـ ــمى بهك  بىلىـ ــا ئىسـ ــاكى ئۇيغۇرالرغـ ــڭ يـ الىملىرىنىـ

ــا      ــڭ نوپۇزىغـ ــك ئالىمالرنىـ ــان يهرلىـ ــاتونۇش بولغـ ــى نـ ــېكىن ئىلمـ ــۇش لـ تونـ
يهنه بىرى زىيـالىالر ھاكىمىيهتنىـڭ بىرقىسـمى ئـۇالر تايىنىۋاتقـان      . ۋاتىدۇۈنۈيۆل

بىـر قىسـىم زىيـالىالر دىنىمىـز      ،ى بىرىچئۈچىن. نوپۇز ھاكىمىيهتنىڭ نوپۇزىدۇر
ەتهن ئىچى ۋە سىرتىدا تهلىم ئالغان شـۇڭا دائىـم ئىسـالم نوقتىسـدىن     ھهققىدە ۋ

ى خىلــدىكى زىيــالىالر چتــۆتىن. ســۆزلهيدۇ، ئــۇالردىكى نوپــۇز ئىســالمنىڭ نوپــۇزى
شــهيئى ۋە ھادىســىلهرگه ئۇيغۇرلــۇق ســاالھىيهتتىن چىقىــپ باھــا بېرىــدۇ، تــوغرا  

مهنپهئهتىنــى  خاتــا، ھهق نــاھهق، پايــدا زىيانغــا ئائىــت ئىشــالردا مىللهتنىــڭ      
چىقىــش قىلىــدۇ، ئــۇالر تايانغــان نوپــۇز ئۇيغۇرنىــڭ مهنىــۋىيهت بىرلىكىــدىن       
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ــار ســىســهنئهت ۋە تىجــارەت ساھه. كهلــگهن . دە غهلىــبه قىلغــان كىشــىلىرىمىز ب
ــئۇالرنىــڭ قاراشــلىرى  ــۇز   جهمىيهت ــۇالردىكى نوپ ــدۇ ئ ته ئهڭ ئاســان تهســىر قوزغاي

  .ئاتاق ۋە بايلىقنىڭ نوپۇزىدۇر
چــــۈنكى يېقىنــــدىن بېــــرى رىيــــاللىقىمىزدا كىشــــىلهرنى مهن نــــېمه ئۈ

زىيــالىلىق رولىنــى ئۆتهشــته تهخىرســىز، ئهمىلــى، ئىجــادىي پىكىرنــى ئوتتۇرىغــا 
قويــۇش، پىكىرنــى قايىــل قىالرلىــق يورۇتــۇش قاتارلىقالرغــا تىرىشــماي يۇقــارقى  
نوپــــۇزالردىن پايدىلىنىشــــقا بهكــــرەك كــــۈچهپ كېتىۋاتقانــــدەك، قااليمىقــــان  

ئۇيغـۇر بولسـىڭىز بـۇ    «مهسـىلهن،  . ۋاتقاندەك تۇيغۇغـا كېلىـپ قالـدىم   پايدىلىنى
پوكــۇنى ئىشــنى «، »ئۇيغــۇر بولســىڭىز بــۇ ئىشــنى قىلمــاڭ«، »تېمىنــى ئوقــۇڭ
ــۇر  ــان ئۇيغ ــلىك  «، »قىلغ ــقا تىگىش ــۇلمانالر قىلىش ــارتلىقمۇ «،  »…مۇس ئاۋانگ

بهرلهردە دېــمهك، تــوردىكى مــۇن. ۋاھاكــازاالر »ئوســمانغا تهنقىــد. ئه: گۇمراھلىقمــۇ
ــالم ۋە      ــىدىنال ئىسـ ــهرلهرنىڭ ماۋزۇسـ ــىم ئهسـ ــر قىسـ ــان بىـ ــېالن قىلىنىۋاتقـ ئـ
. مىللهتــتىن ئىبــارەت نوپـــۇزنى سۈيئىســتىمال قىلىشـــنىڭ پــۇرىقى كېلىـــدۇ    

ــاتالردا   ئۇيغــۇر ئهخالقىغــا خىــالپ يېزىلغــان  «بۇنــدىن باشــقا ئهنئهنىــۋىي مهتبۇئ
ــىنى ياڭ    ــىنىڭ مارش ــدىن ياتلىشىش ــۇر ئهنئهنىس ــهر، ئۇيغ ــك  ئهس ــان زەھهرلى راتق

ــاپ ــى    كىت ــىئېر، ئهۋالدلىرىمىزن ــان ش ــىموۋۇللىرىمىزغا چېقىلغ ــۇقهددەس س ، م
. دېگهندەك ھۆكـۈملهرنى دائىـم ئوقـۇپ تـۇرىمىز     »…زەھهرلىگهن ئهدەبىي ئهخلهت

مهيلى تـوردىكى ئهسـهرلهر يـاكى مهتبۇئـاتتىكى ئهسـهرلهر بولسـۇن ھۆكۈملهرنىـڭ        
ــن يهنه بىــر بولســا م   ــۇ يهردە زىيــالىلىق  . ىلــلهتئاساســى بىــر بولســا دى ــچه ب مهن

ــان     ــاق بولغـ ــانالرغا ئورتـ ــاكى ئىنسـ ــلهر يـ ــدىراپ كهتكهنـ ــكه ئالـ ــى ئۆتهشـ رولىنـ
مهشهۇرلۇق ئىهتىياجىنى مۇۋاپىـق ئهمـگهك بهدىلىـگه ئهمهس ھهمـمه كىشـىنى      

ــدىغان   ــاڭ قالدۇرى ــارامهت«ت ــۈپ    »ك ــتارالرنىڭ كۆپۈي ــقا خۇش ــگه قاندۇرۇش بهدىلى
يهنه بىـــرى ئىســـاالھاتتىن كېـــيىن . مكىنكهتكهنلىكـــى ســـهۋەب بولۇشـــى مـــۇ

دە ئهۋج ئالغــان ھهمــمه ئىشــتا داۋراڭنــى، قىســقا مۇددەتلىــك   جهمىيىتىــجوڭگــۇ 
ســۈرەننى ۋە نهق مهنپئهتنــى قوغلۇشــۇش خاھىشــى ســهۋەب بولغــان      -شــاۋقۇن

يهكـــكه ئىـــدولوگىيه ھهممىـــگه ئـــۆلچهم  ،ى بىـــرىچئـــۈچىن. بولۇشــى مـــۇمكىن 



594 
 

ــقىلىنىــدىغان  ــارازىتلىقى  ته مــۇقهررەر كجهمىيهت ېلىــپ چىقىــدىغان ئىــددىيه پ
ــى «يىلــالردا ئهۋج ئالغــان -60. ســهۋەب بولغــان بولۇشــىمۇ مــۇمكىن  بىــرگه بىرن

ــى     ــدە ئىكك ــدوڭنىڭ رەھبهرلىكى ــا ماۋزى ــۇدۇقوشس ــا   »بول ــك ماتىماتىك دېگهنلى
بىلمهيــدىغانالرنىڭ ماۋزىــدوڭ ئىددىيهســىنىڭ نوپۇزىــدىن پايــدىلىنىپ ھهمــمه   

ماۋزىـدوڭ  . پـارازىتلىق قىلىشـى بولـۇپ ھىسـاپلىنىدۇ     نهرسىگه قازى بولۇۋېلىـپ 
ــر     ــارازىتلىق، نوپۇزنىــڭ جۇۋىســىدا تهرلهش ھــازىر بى ــداق پ ــدىن قالغــان بۇن دەۋرى

 .خىل كهيپىياتقا، تهپهككۇر ئۇسۇلىغا ئايلىنىپ قالغىلىۋاتىدۇ
  ئۇيغۇرچه زىيالىلىقتا ھۆكۈمچىلىك ۋىرۇسى. 3

ــا ھۆكۈمچىلىــك ئاللىقا  ــا  ئۇيغــۇرچه زىيالىلىقت ــال ئېقىمغ ــر بىنورم چــان بى
ــدى ــكهش،    . ئايالن ــپ قهلهم ــدىن تارتى ــقىچه، كهتمهنچى ــتىن ئالدىراش ــار تهلهپ بىك

ــن     ــلهت ۋە دىـ ــمه يهردە مىلـ ــقا ھهمـ ــمه ئىشـ ــادەم ھهمـ ــمه ئـ ــودىگهرگىچه ھهمـ سـ
ــى    ــۇپ كهتت ــدىغان بول ــۈم قىلى ــپ ھۆك ــۇچى  . نوقتىســىدىن چىقى ــۈم قىلغ ھۆك

ئىلمىيلىكــى، تهخىرســىزلىكى، ئــاقىۋەت ھهققىــدە ئويالنمايــدىغان، ھۆكۈمنىــڭ 
. ئهمهلىيلىكـــى ۋە قىممىتـــى ھهققىـــدە ئىزدەنمهيـــدىغان ھـــالهت ئومۇمالشـــتى

مهسىلهن، بىـر كـۈنى ئاكـام كېرەمبـاغ دوختۇرخانىسـىغا تهكشۈرتۈشـكه كېتىـپ        
ئــۇ دوختۇرنىــڭ ئېيتىشــىچه ئۇيغۇرالرنىــڭ . بىــر دوختۇرنىــڭ گېپىنــى دەپ بهردى

ىلىق ئېڭـى تـۆۋەن بولغاچقـا خهنسـۇالرغا     كېسهلدىن سـاقلىنىش، سـهھىيه ۋە تـاز   
بــۇ گهپنــى دېگــۈچى دوختــۇر . قارىغانــدا كېســهللهرگه ئاســان گىرىپتــار بــوالرمىش 

قهشــقهردە مــۇقىم ئولتۇرۇشــلۇق ئۇيغــۇر . شــۇنى ئويلۇنــۇپ باقمىغانــدەك قىلىــدۇ
خهنسـۇالر ئاغرىـپ قالسـا قهشـقهردە داۋالىنامـدۇ يـاكى ئـۆزى        . قانچه، خهنسۇ قـانچه 

خهنســۇالر دوختۇرىنىــڭ . ئىچكىرىــدە ئاتــا ئانىســىنىڭ قېشــىدىمۇ  چــوڭ بولغــان
ــهللهر     ــۇر كېسـ ــدىغان، ئۇيغـ ــكىل قىلىـ ــۇر تهشـ ــۆپرەكىنى ئۇيغـ ــدىن كـ يېرىمىـ
كارىدورالردا سـاينىڭ تېشـىدەك يېتىـپ كهتـكهن، يازنىـڭ دېمىقىـدە دوپپامـدەك        

دۇ ياتاقتا يهتته سهككىز ئـادەم داۋالىنىـدىغان كېرەمبـاغ دوختۇرخانىسـىنى تالالمـ     
ــهھهرلهردىكى يــــاكى       ــانىۋىي شــ ــىخهنزە قاتــــارلىق زامــ ــۈرۈمچى، شــ ــاكى ئــ يــ
ــۈم    ــداق ھۆكــ ــرى، مۇنــ ــته يېــ ــانىلىرىنىمۇ؟ غهلىــ ــڭ دوختۇرخــ بىڭتۈئهنلهرنىــ
ــايال       ــق ئويلىم ــدە ئهتراپلى ــهۋەبى ھهققى ــىلىنىڭ س ــىلهر مهس ــدىغان كىش قىلى
گۇنـــاھنى ئۇيغۇرنىـــڭ ئېڭىغـــا يۈكلهيـــدىكهن، ئېچىنىشـــلىق يېـــرى، مۇنـــداق 

كىشـىلهر  . ر ئۇيغۇرالر ئارىسىدا قوبۇل قىلىنىدىغان بازارغـا ئىـگه ئىـكهن   ھۆكۈمله
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ــايىللىق بىــــــلهن باشــــــلىرىنى   مۇنــــــداق ھۆكــــــۈملهرنى ئاڭلىغانــــــدا قــــ
  .ساڭگىلىتىدىكهن

نهزىرنى ھارام قىلشمۇ ئىمىيلىككه تايانمىغـان ھۆكۈمچىلىـك ۋىرۇسـىنىڭ    
ئۆلـۈم نهزرىسـى   . ىنهزىر ئۇيغـۇر ئـۆرپ ئادەتلىرىـدىكى مـاتهم مۇراسـىم     . ئىپادىسى

بۇنىـڭ دىنىـي ئاتـالغۇ نهزىـر بىـلهن بىـر       . دېگهنلىك ئۆلۈم مۇراسىمى دېگهنلىـك 
ــدىنال ئوچــۇق كۆر   ــڭ مهزمۇنى ــدۇ ۈگهپ ئهمهســلىكى بىزدىكــى نهزىرنى ــۈپ تۇرى . ن

. نهزىر بىر مۇراسىم بولغانىكهن مۇراسىمدا پولـو تـارتىلىش بىـر ئۇيغـۇرچه يوسـۇن     
كهلـگهن مېهمانغـا چـاي قۇيـۇش بىـر قائىـدە،        ئۇيغۇرنىڭ يوسۇنى بويىچه ئـۆيىگه 

ئۇ كىشى مهيلى ئۆلۈم نهزرىسـىگه كهلسـۇن يـاكى باشـقا سـهۋەب بىـلهن كهلسـۇن        
ئۆلـۈم مۇراسـىمى بولغـان نهزىـرگه     . چاي قۇيۇپ تاماق تارتىش ئهقهللـى بىـر ئىـش   

داخىــل بولغــان كىشــىمۇ يىگىلــى ئچىكىلــى كهلمهيــدۇ يــاكى مهخســۇس نهزىــر  
مهيلــى پهيغهمبىرىمىزنىــڭ ســۈننىتىدە   . شــقا كهلمهيــدۇ يهپ قورســاق تويغۇزۇ

بولســۇن بولمىســۇن ھادىســه كهلــگهن ئــۆيگه ھــال ســوراپ، ئۆلــۈمگه قايغۇســىنى  
بىلــــدۈرۈپ قهدەم تهشــــرىپ قىلغــــان مېهمانغــــا اليىقىــــدا ئىــــززەت ئىكــــرام  

ئۇيغۇرالرنىـڭ ئـۆز   . شنىڭ ھىچ بىـر ئهقىلـگه سـىغمايدىغان يېـرى يـوق     ۈتۈكۆرس
رىنى داۋامالشــتۇرىدىغان، ئهۋالدالرغــا يهتكۈزىــدىغان قــانۇنلۇق  ئهقىــدە ئىتىقــادلى

ســورۇنلىرى بارغــانچه ئــازالپ كېتىۋاتقــان شــارائىتتا ئالالھنىــڭ كــاالمى باشــتىن  
ــدئهتكه    ــدۇرغۇچىالر، بىـ ــدىن قالـ ــى ئهمهلـ ــدىغان نهزىرنـ ــاڭراپ تۇرىـ ــاققىچه يـ ئايـ

ــه   ــۇپ كۆرس ــارغۇچالر ئويلۇش ــۇدۇچىق ــۇن . بول ــادىتىمىزدىكى يوس ــۆرپ ئ ــۈپ ئ الر ت
ئهقىــدىمىزگه خىـــالپ بولمىســـا، ئوتتـــۇرا ھـــاللىق ۋە ئـــادىللىق ئۆلچىمىـــدىن  

مهنــچه بۇنــداق . ئېشـىپ كهتمىســىال ئالــدىراپ بىــدئهتكه چىقارماسـلىق كېــرەك  
نامۇۋاپىق ھۆكۈملهرنىـڭ بولۇشـى قورقۇنچلـۇق ئهمهس، مۇشـۇنداق ھۆكـۈملهرگه      

كىشــىلهرنىڭ  ھىــچ ئويالنماســتىن، تهھلىــل قىلماســتىن ئىشىنىشــكه مايىــل 
مهنــچه ئۇيغــۇرچه زىيــالىلىقتىكى ھۆكۈمچىلىــك  . كــۆپ بولۇشــى قورقۇنچلۇقتــۇر

  .ۋىرۇسىنىڭ سهۋەبى ۋە ئىپادىلىنىش شهكلى تۆۋەندىكىچه بولۇشى مۇمكىن
نوپۇزنى سۈيىئىستىمال قىلىش ۋە ئۆزىدىكى ئۈمىدسىزلىك ۋە  .1
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  ئاجىزلىقنى مىللهتلهشتۈرۈش
ــاتالردا  قارايـــدىغان بولســـاق ئهتراپىمىزدى كـــى كۈنـــدىلىك پـــاراڭ ۋە مهتبۇئـ

زىيالىالرنىڭ پىكىرنـى قايىـل قىالرلىـق ئوتتۇرىغـا قويـۇش ۋە چۈشهندۈرۈشـنىڭ       
ئۇيغـۇر   ،مهسـىلهن . ئورنىغا نوپـۇزالرنى سۈيىئىسـتىمال قىلىشـى كـۆپ ئۇچرايـدۇ     

ــدۇ  ــادىر دەي ــڭ سىياســهتلىرىنى چۈشــهنمهيدۇ،   « : ك ــادان، ھۆكۈمهتنى ــۇرالر ن ئۇيغ
. تهپكه بهرمهيـدۇ، يهرلىرىنـى بىـز تېـرىڭالر دېمىگـۈچه تېرىمايـدۇ      بالىلىرىنى مهك

ئهتراپىمدىكى ئۇيغۇرالر مېنـى قوللىمايـدۇ، ھـورۇن، كوچىاليـدۇ، قـارا خهنسـۇالرغا       
ئهلشــىر . ئــۆز ئىشــىغا پۇختــا، ئــۆزىگه شــۇنداق ئىشــىنىدۇ، بىــر بىرىنــى يۆلهيــدۇ  

غۇرالرنىـڭ قـانچه   ناۋايىنى ئۇيغـۇر دەپ تالىشـىپ كهتكهننىـڭ پايدىسـى يـوق، ئۇي     
ھهمــمه ئهدەم دەۋىــرگه . كـۈنلىكى قالــدى؟ ئۆزبېــك دېســه نـامى ئــۇزۇنراق ياشــايدۇ  

ماسلىشىشى كېرەك، ھازىر خهنسـۇ تىلىنىـڭ دەۋرى، بـۇ دەۋرگه ماسلىشـالىغانالر     
ئۇيغـــــۇر تىلـــــى زامـــــانىۋىي پهن . ياشـــــايدۇ، ماسلشـــــالمىغانالر شـــــاللىنىدۇ

ۇالر زامـــانىۋىي مهدەنىيهتنـــى خهنســـ. تهخنىكىنىـــڭ ھۆددىســـىدىن چىقالمايـــدۇ
تىـل بىلمهسـلىكى سـهۋەبلىك ئۇيغـۇرالر     . ئۇيغۇرالر قوبۇل قىلغۇچى ،تارقاتقۇچى

داللىـــق دىنىـــي ئـــاڭ ئۇيغۇرالرنىـــڭ وىف. خهنســـۇالر بىـــلهن تهڭ بواللمايۋاتىـــدۇ
ھــــازىرقى ۋەزىيهتــــته پۇلغــــا يارىمىغــــان، . كاللىســــىنى چهشــــهپ قويۇۋاتىــــدۇ

لغۇ بولغـان، نهپ بهرمىـگهن ھهرقانـداق ئىـددىيه ۋە     ئىقتىسادى تهرەققىياتقا توسـا 
ــۆرپ ــرەك -ئـ ــانلىنىش كېـ ــادەتتىن گۇمـ ــۈرمهي  . ئـ ــرلىككه كهلتـ ــددىيىنى بىـ ئىـ

ــدۇ ــان      . بولماي ــۇ جاھ ــددىيهگه ســاھىپ بولســا ب ــان ئى ــۆزى خالىغ ــادەم ئ ــمه ئ ھهم
  »…قااليمىقانلىشىپ كهتمهمدۇ

قىلىشـقا  بۇ گهپلهرنى دەۋاتقـان كىشـى ئـۆزى تـېگىگه يېـتهلمىگهن، ھۆكـۈم       
ــۋىقاتالردىن     ــان، تهشـ ــنالردىن ئاڭلىۋالغـ ــىلىلهرنى يىغىـ ــگهن مهسـ ــاجىز كهلـ ئـ

بــــۇ چۈشهندۈرۈشــــلهر  . ۋاتىدۇۈيادىلىۋالغــــان مهزمــــۇنالر بــــويىچه چۈشــــهندۈر   
بــۇ كــادىر كىشـــى   . ھــاكىمىيهتكه مهنســۇپ بولــۇپ نوپــۇزدىن دېـــرەك بېرىــدۇ     

ــاق      ــه چاتــــ ــپ چۈشهندۈرســــ ــۇزغىال تايىنىــــ ــۇ نوپــــ ــىلىلهرنى مۇشــــ مهســــ
ــدۇچىقما ــدىغانلىقىنى بىلىـ ــاۋارە  . يـ ــلىتىپ ئـ ــڭه ئىشـ ــدىنىپ، مىـ ــۇڭا ئىزىـ شـ

ئۇيغـۇر  . ئۆزىـدىكى ئـاجىزلىق، ئۈمىدسـىزلىكنى مىللهتلهشـتۈرىۋاتىدۇ    . بولمايدۇ
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كــــــادىر ئــــــۆز خىزمىتىــــــدىكى قواليســــــىزلىقالرنى، ئىقتىدارســــــىزلىقنى، 
ــۇردىن كۆرىـــــــدۇ ــتىكى . ئۈنۈمســـــــىزلىكنى ئۇيغـــــ ئۆزىنىـــــــڭ باشقۇرۇشـــــ

ئۆزىنىــڭ قــاراڭغۇ . ئۇيغۇرنىــڭ ئىتىپاقســىزلىقىغا دۆڭگهيــدۇنى ىتهدبىرســىزلىك
كهلگۈســــــىدىن ئهنسىرەشـــــــلىرىنى، ئىشهنچســـــــىزلىكىنى مىللهتنىـــــــڭ  

ھۆكــۈمران ئىــدولوگىيهنىڭ . كهلگۈســىدىن خهۋپســىرەش شــهكلىدە ئىپادىلهيــدۇ
تهلىپىنى ئهتراپىـدىكى بـارلىق شـهيئىي ۋە ھادىسـىلهرگه باھـا بېـرىش ۋە ھۆكـۈم        

ئۆزىــدىكى بىپهرۋالىقنــى، مهنپهئهتپهرەســتلىكنى، . قىلىــدۇ قىلىشــنىڭ ئاساســى
دۇ ۋە ئـۆزىنى شـۇنداق غايىسـىزلهرنىڭ    چۈشـۈنۈ غايىسىزلىكنى مىللهتلهشـتۈرۈپ  

ــدۇ     ــهللى تاپىـ ــدىن تهسـ ــپ بۇنىڭـ ــس قىلىـ ــتهك ھىـ ــالغۇز ئهمهسـ ــىدا يـ . ئارىسـ
دارۋىنىزىمنىــــــڭ جــــــانلىقالر دۇنياســــــى ھهققىــــــدە ئوتتۇرىغــــــا قويغــــــان 

ــاللىنىش ماسالشــقانالرنىڭ ي« ــالمىغانالرنىڭ ش ــاش، ماسلىش ــدىكى  »اش ھهققى
ــاددىچىلىقنى ھهممىـــگه تهدبىقاليـــدۇ  ــۇ . مهپكۇرىســـىنى ۋە مـ قىزىـــق يېـــرى ئـ

شۇنچىۋاال ھۆكۈمنى قىلىشـتىن بـۇرۇن يـا ئهمهلىيهتنـى تهكشـۈرۈپ باقمايـدۇ، يـا        
الرغــا مــۇراجهت قىلمايــدۇ، يــا بىلىــدىغانالردىن مهســلهھهت  كىتاپمۇناســىۋەتلىك 

  .دۇسورۇماي
  :جۈمهدە خاتىپ دەيدۇ

بىــز ھــورۇن بولغاچقــا، ئۆلىمالىرىمىزنىــڭ، غهيــۋىتىنى قىلغاچقــا، ئــۇالرنى «
ھهمـمه  . ھۆرمهتلىمىگهچكه ئىشىمىز ئالغـا باسـمايۋاتىدۇ، كهينىـدە قېلىـۋاتىمىز    

نهزىـر قىلىـش بىـدئهت، ئاتـا     . قىلغان ئهتكىنىمىز، قويغـان تـۇتقىنىمىز بىـدئهت   
الش بىـدئهت، تويـدا سـاز چـېلىش، ئۇسسـۇل ئوينـاش       بوۋىالرنىڭ قهبرىسىنى يـوق 

بىدئهت، ئۆلۈمدە يىغالش بىدئهت، ئىسـالم يۇرتىمىزغـا كهيـنىچىلهپ كىـرگهچكه     
بوۋىلىرىمىزنىــــڭ قىلغــــانلىرىنى تــــوغرا دەپ قارايــــدىغانالر  -ئاتــــا. شــــۇنداق

قۇرئاننىـڭ ئۇيغۇرچىسـى چىقىـپ    . دىنىمىزنى مۇشـۇ كـۈنگه ئهكىلىـپ قويغـان    
قۇرئاننىـڭ ئۇيغـۇرچه   . ئاندا ئۇ بار، بو يوق دەيدىغان بولـۇپ كهتتـى  ھهممه ئادەم قۇر

ــاپ ئهمهس   ــا ھىسـ ــان ئوقۇغانغـ ــان قۇرئـ ــنى ئوقۇغـ ــگهن  . تهرجىمىسـ ــان دېـ قۇرئـ
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قۇرئاننىـڭ ئهرەبچىسـىنى ئوقـۇپ    . ئهمهس كىتـاپ غان ۇدچۈشـۈنۈ ئادەتتىكى ئـادەم  
. ئهمهس تهپسىر قىاللمايدىغان ئادەمنىـڭ قۇرئانـدا بـار يـوقنى تالىشىشـى جـاھىز      

ھازىر ياشـالر چـوڭالرنى ھۆرمهتلىمهيـدىغان بولـۇپ كهتتـى، سـاقالنىڭ ھـۆرمىتى        
قـــاپالپ كهتتـــى، ئىمـــانىمىز ئـــاجىزالپ  بۇزۇقچۇلـــۇقئهتراپىمىزنـــى . قالمىـــدى

بـۇ زامـان ئاخىرىنىـڭ     .غـان بولـۇپ قالـدۇق   ۇدۈھهممىز ئايالالرنىڭ دېگىنىگه كۆن
  ».ئاالمىتى

، گۇنـــاھ، شـــىرىكلىك، بۇزۇقچۇلــۇق  خاتىپنىــڭ ئهتراپىمىزدىكـــى بىـــدئهت، 
غانـدەك ئـادەمنى   بولۇدۇپاسىقلىق ھهققىدە سۆزلهشـلىرى ھـازىرال زامـان ئـاخىرى     

بىچـارە خاتىـپ خوتۇنىـدىن ئـازار يهپ، بالىلىرىـدىن دەشـنام       . ئۈمىدسىزلهندۈرىدۇ
ئىشــتىپ، قوشنىســى بىــلهن كېلىشــهلمهي، تهۋەرۈك ئــۆيى چېقىلىــپ كېتىــپ  

بـارلىق بىـمهنه   . پ بارلىق دەردىنى جامـائهتتىن ئالىـدۇ  چىقى قاپارىهئاچچىقىدا م
بـۇ بىچـارە   . ھۆكۈملىرىنى ئىسـالمنى سۈيئىسـتىمال قىلىـپ ھهقلىقلهشـتۈرىدۇ    

نچىسـى بىـر پـۇتى گـۆرگه سـاڭگىلىغان، تېـرىككهك،       ۈئىمام ۋە خاتىپالرنىـڭ كۆپ 
ــهدەملهر  ــاق پىشــ ــۆزىنى     . قورقۇنچــ ــكه ئــ ــدىن كهتكهچــ ــپ ھالىــ ــۇالر قېرىــ ئــ

ئهممـا بۇنـداق   . ه يۈكتهك ھىس قىلىـپ زارلىنىشـلىرى بهرھهق  چۆرىسىدىكىلهرگ
كهيپىياتنى جامـائهت سـورۇنىدا ئىسـالم تـونىنى كهيـدۈرۈپ تارقىتىشـى مۇۋاپىـق        

مهن ھهر جۈمه ئاخىر زامان، جهھهنـنهم ئـازابى، بۇزۇلـۇپ كهتـكهن، يولـدىن      . ئهمهس
ا چىقىــپ كهتكهنــلهر ھهققىــدىكى خــۇتبىنى ئــاڭالپ قهلــبىم قورقۇنچتــا دۇئــ       

ــالىمهن  . قىلىــمهن ــران ق ــدان  . ئهممــا دائىــم شــۇ ئىشــقا ھهي مهســجىدته بىــر ئوب
ــۆزلىرىنى       ــا ئ ــقان، ئالالھق ــۆۋە قىلىش ــقان، ت ــالالھتىن قورقۇش ــۇپ ئ ــازنى ئوق نام
ــويىچه باھاســى ئهڭ     ــا ب تاپشۇرۇشــقان شــۇ كىشــىلهر مهســجىدتىن چىقىــپال دۇني

ــانلىقى ئۈچــۈنال  ســهبىلهر ۋە ســاددا   ئهرزان بولغــان، پهقهت ئۇيغــۇرچه خهت يېزىلغ
ئاۋام ھاالل دەپ بىلىدىغان ئهخـلهت يىمهكلىكلهرنـى ئـالالھتىن، جهھهننهمـدىن     

چـۈنكى مهسـجىد ئـۇالرنى ئـالالھتىن قورقۇتقـان      . قورقۇشماي سېتىشقا باشاليدۇ
بىــــلهن جازالىيالمايــــدۇ، مهســــجىد ئۇالرنىــــڭ قهلبىنــــى ئېــــرىتكهن بىــــلهن  

دته ھــېلىال ساالمالشــقان كىشــىلهر يهنه شــۇ مهســجى. قورســىقىنى تويغۇزالمايــدۇ
ئۇيغۇردىن بىرەرى نهچچه يىـل ئهجىـر قىلىـپ مهھسـۇالت ئىشلىسـه ئىچكىرىـدە       
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خاتىـــپ . دەرھــال ساختىســـىنى ئىشـــلىتىپ خهقنىـــڭ سودىســـىنى ئۆلتۈرىـــدۇ 
ــدۇ  ــۆزلهيدۇ، قاينايـ ــۇ سـ ــاۋاله   . بۇنىمـ ــا ھـ ــازا ئالالھقـ ــدۇ، جـ ــجىدته قالىـ گهپ مهسـ

ىـــال ئۇيغۇرنىـــڭ بۇزۇلـــۇپ كهتكىـــنىگه،    بـــۇ ھـــالالردا گۇنـــاھ يهن  . قىلىنىـــدۇ
ــدۇ    ــنىگه ئارتىلى ــالپ كهتكى ــڭ سۇس ــڭ ئىتىقادىنى ــڭ ئهۋج . ئۇيغۇرالرنى گۇناھنى

ــۇر يهنه       ــۇنۇق ئۇيغ ــۆڭلى س ــپ ك ــاالمىتى دېيىلى ــڭ ئ ــان ئاخىرىنى ــى زام ئېلىش
دىنچــى زىيــالىالر شــۇنى ئويلىمايــدۇكى مهســجىد پهقهت  . ئۈمىدســىزلهندۈرىلىدۇ

ئىنسـاننىڭ  . ى ئـالالھ بۇيرىغـان يولغـا يېتهكلهيـدۇ    ئىنساننىڭ قهلبىنـى، روھىنـ  
ھهركىتىنى، نهپسـىنى تـوغرا يولغـا سـېلىش، جامائهتنىـڭ مهنـپهئهتىگه ئۇيغـۇن        
قېلىپقا چۈشۈرۈش ئۈچۈن مۇنتىزىم قـانۇن ۋە قـانۇننى ئادىـل ئىجـرا قىلىـدىغان      

 .ئورگان بولۇشى كېرەك
  :توردا بىر زىيالى دەيدۇ

ــا  . ئه ــچىلىقىدىكى ش ــمان باش ــۈرۈپ   ئوس ــى كۆت ــزىم دېگهنن ئىرالر ھىچنىمى
ــى ــالپ  . چىقتــ ــدىمىزگه خىــ ــى ئهقىــ ــزىم دېگىنــ ــزىم . ھىچنىمىــ ھىچنىمىــ

ــهيت ــانالردۇر  اشـ ــدىن چىققـ ــۇمراھالر، دىنـ ــائىرالر گـ ــى شـ . نىزىم، ھىچنىمىزىمچـ
دۇ، بىزنـــى  ۇتـــۇھىچنىمىـــزىم مىللىـــي مهۋجـــۇدلىقىمىزنى تهھـــدىتكه ئۇچر   

: نى ئوقۇغـــان كـــۆرگهنلهر دەيـــدۇئۇنىـــڭ يازغـــانلىرى. ۋاھاكـــازاالر…تۈگهشـــتۈرىدۇ
ھىچنىمزىمچىالرنى ئۆلتۈرەي دېسهم قولۇمـدىن كهلمهيـدۇ، لـېكىن ئۆلسـه خـوپ      

ــمهن ــۋىلهرچه   . بوپتــۇ دەي ــۇ پىكىــر يازغانالرنىــڭ گېپــى يازمىغــانالر بهلكىــم تهل ب
دېــگهن روماننىـڭ ئــاپتۇرى   »باياۋانـدىكى گۈلخـان  «ئاڭلىســام . ھهرىكهتـكه ئۆتىـدۇ  

ئهمـدى  . تهلۋىلهرنىڭ قولىدا بىر كۆزى كـور بولغـان ئىـكهن    يازغانلىرى سهۋەبلىك
! بىرقانچه پارچه شىئېر يازغانالر كاپىرغا، گۇمراھقا چىقىرىلسـا ھـالى نـېمه بـوالر؟    

گهپ قىلمـا خاتالىشىسـهن، ئويلىمــا   . ھهمـمه يهردە مـۇدھىش ھۆكـۈم ئهلهڭگىيــدۇ   
. ىت سـالىدۇ كاپىر، تېرورچى، بۆلگـۈنچى، ئهسـهبىي بولىسـهن دەپ كـوچىالر تهھـد     

قهلبىڭدىكى خاسلىق، كىملىك، ئىددىيهنى سـۆزۈڭدە تـۈز ئىپـادە قىاللمايسـهن،     
ــوق   ــادە قىاللمايســهن، ســورۇن ي ــدا،  . ئاشــكارە ئىپ چــۆچهكته، شــىئېردا، ياغلىقىڭ
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ــايچىلىرى       ــڭ ھىم ــتهبىت تهڭرىنى ــۇنداق مۇس ــاڭ، ش ــادە قىلس ــاقىلىڭدا ئىپ س
ــدۇ  ــورال تهڭلهي ــاركى ســاڭا ق ــدا ھۆكــۈم قىلغــۇچىالر  شــۇنداق تهڭرىلىــك تو. ب نى

ــدۇ     ــاۋغا ئالى ــانچىلىرى قورش ــا چاپ ــڭ ئهم ــاركى ئۇالرنى ــڭ  . ب ــرىلهر ۋە تهڭرىنى تهڭ
 ھېمايىچىلىرى مۇستهقىللىقىڭنى، خاسـلىقىڭنى، ئىجـادىيىتىڭنى، سـۆزۈڭنى،   

ــالالھ ياراتقــان ئهقىلنــى ئىشــلهتكهنلهرنىڭ ھالىغــا،  . غــۇرۇرۇڭنى دارغــا ئاســىدۇ  ئ
خاتالىشىشـتىن قورقـۇپ   . لهتكهنلهرنىڭ جېنىغـا ۋاي ئالالھ ياراتقان تىلىنـى سـۆز  

گهپ قىلماي، قورسـاقتىن باشـقىنى ئويلىمـاي، داھىالرنىـڭ سـۆزىدىن چىقمـاي،       
ھـــــاكىممۇتلهق ئىـــــدولوگىيهنى يـــــادىرو قىلىـــــپ ياشـــــىماي، ســـــۆزلهپ      

 .تاشلىغانالرنىڭ، تهپهككۇر قىلغانالرنىڭ ھالىغا ۋاي
قىلىدىغان ئىللهتلهر  مۇئاشلىق زىيالىالرنىڭ مىللىتىمىزنى خاراپ

ھهققىدە قاقشاشلىرى، مىللىي مهۋجۇدلىقىمىزنى بىتچىت قىلىدىغان 
نىزىم ھهققىدكى ئاگاھالندۇرۇشلىرى ئادەمنى قهلهم تۇتىدىغان، زىيالى اشهيت

  . ئېتى باردىن بهزدۈرىدۇ
مۇئاشسىز زىيالىالرنىڭ ئۇنى بىدئهت، بۇنى شـىرىك، ئـۇنى دەھرىلىـك بـۇنى     

ــازغۇلۇق دەپ ھۆ ــدىن    ئـ ــۆرپ ئادىتىـ ــدىن، ئـ ــىنى ئۆزىـ ــلىرى كىشـ ــۈم قىلىشـ كـ
ــىمىگه ســېلىۋېتىدۇ   ــۇ ساراس ــدۇرۇپ تېخىم ــولالم  . گۇمانالن ــدۇزاھىر دام گهرچه ئاب

ئاتۇشــتىكى بىــر مىيىــت نامىزىــدا بىــدئهتنىڭ ئاۋامــدا ئهمهس مــولال ئۆلىمــاالردا  
ــان    ــت قىلغ ــى قهيى ــدىئىكهنلىكىن ــل    . ئى ــچه يى ــون نهچ ــدىن ئ ــالبۇكى، ئارى ھ

بىـدئهتكه چىقىـرىش يهنه شـۇ ئـۆزىنى مـولال ئۆلىمـا دېگهنلهردىـن نېـرى         ئۆتۈپمـۇ  
قــۇالق تۈۋىمــدە ئۇنــداق بولــۇپ كهتســهك مهۋجۇدلــۇقىمىز ئۇنــداق  . بولمايۋاتىــدۇ

ــۇدۇ ــالىمىز،     بولـ ــاقىۋەتكه قـ ــك ئـ ــداق خهتهرلىـ ــهك ئۇنـ ــۇپ كهتسـ ــداق بولـ ، بونـ
ۇق، بىـز  ئۇنداقلىقىمىزدىن ئۇنداق بولدۇق، بۇنـداقلىقىمىزدىن بـۇ كـۈنگه قالـد    

دېـگهن ئالدىراقسـان، تهنـتهك    …ئۇنداق كېسهل خهق، بىز ئىتتىپاقسىز مىلـلهت 
ــدۇ     ــزار قىلى ــى بى ــپ مېن ــۈملهر ئاڭلىنى ــىنىڭ   . ھۆك ــمه كىش ــمه يهردە ھهم ھهم

ئاغزىدا ئىنكار قىلىش، قورقۇتۇش، تهھـدىت سـېلىش چهكـلهش، ھۆكـۈم قىلىـش      
ــدۈرۈش،   . جىــق ــول ۈچۈشــۈنتهھلىــل قىلىــش، تهتقىــق قىلىــش، ئۈمىدلهن ش، ي
بهزىـدە بـۇ ماڭـا بىـر قىسـىم زىيـالىلىق داۋاسـىدىكى        . ش، يېتهكلهش ئازۈتۈكۆرس
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كىشىلهرنىڭ يېزىۋاتقانلىرى ۋە دەۋاتقـانلىرى ئۆزىـدىكى بىنورمـال پىسـخىكىنى     
مىللهتلهشــــــتۈرۈش، ئۈمىدســــــىزلىكنى ئاممىۋىيالشــــــتۇرۇپ قهلبىــــــدىكى  

هر جــان بېقىشــتهك بىچــارەلىكنى يوشــۇرۇش، نوپۇزنىــڭ جۇۋىســىدا تهرلهپ بىــخهت 
 .تۇيۇلىدۇ
  سهمىمىيهتسىزلىك، ئىلىمسىزلىك قورقۇنچاقلىق ۋە كېسهل تۈزۈلمه 2. 

ــدا      ــپ قويغان ــانىيلىقنى قايرى ــهمىمىيلىك ۋە ھهقق ــك، س ــچه ئىلمىيلى مهن
ــتۇر     ــۈم قىلىش ــا ھۆك ــڭ رىياللىقىغ ــش ئۇيغۇرنى ــان ئى ــادا ئهڭ ئاس ــۈم . دۇني ھۆك

زالىنىش تهھــدىتى بولمىغانــدا، قىلغــۇچى يالغــان سۆزلهشــتىن قورقمىغانــدا، جــا
ئىلىمســــىزلىك چانمايــــدىغان شــــارائىتتا بۇنــــداق ھۆكۈمچىلىــــك بارغــــانچه  

شۇڭا بارلىق زىددىيهتنى تـارىختىن قالغـان دەپ خۇپسـهنلىك بىـلهن     . ئهزۋەيلهيدۇ
بـــارلىق تهرەققىيســـىزلىقنى تهبىئىـــي موھىـــت . بولـــۇدۇھۆكـــۈم قىلىشـــقىمۇ 

ــخ    ــمۇ بىـ ــا ئارتىشـ ــك ئامىلغـ ــدۇ جۇغراپىيىلىـ ــىم بوالاليـ ــۇرنى . هتهر كېسـ ئۇيغـ
ئاتــالمىش مهنىــۋىي كېســهللهر قــاپالپ كهتــكهن، شــۇڭا كېســهل مىللهتنىــڭ        
ــاالرلىق ئهمهس    ــران ق ــلهن تهڭ ئىلگىرلىيهلمهســلىكى ھهي ــلهت بى ســاغالم مىل

ــۇلى   ــۇر ئۇس ــلىق تهپهكك ــمۇ ئالقىش ــانىۋىي پهن  . دېيىش ــى زام ــڭ تىل ئۇيغۇرالرنى
ــمايدۇ، ئۇيغۇرال  ــا ماسالشـ ــڭ تېخنىكىغـ ــى  فرنىـ ــي ئىددىيىسـ ــق دىنىـ ىئۇداللىـ

. تهرەققىيات بىلهن سىغىشـالمايدۇ دېيىشـمۇ جاھانـدارچىلىققا ئۇيغـۇن كېلىـدۇ     
خۇي پهيلىمىزنى بىدئهت قاپالپ كهتكهچكه كـۈنىمىزدە بهرىـكهت يـوق دېيىشـمۇ     

ئهمهلىيهتــــته بۇالرنىــــڭ ھهممىســــى . ش بوالاليــــدۇۈزامــــانقۇلالرچه چۈشــــهندۈر
كتىن خـــالى كوچـــا پـــاراڭ تىپـــدىكى ھۆكۈمـــدۇر، ئىلمىيلىـــك ۋە ســـهمىمىيلى

چــۈنكى بــۇالردا مهســىلىنىڭ نېمىلىكــى، قانــداق كېلىــپ چىققــانلىقى، نــېمه   
ــېمه       ــچ ن ــدە ھى ــوللىرى ھهققى ــش ي ــانلىقى ۋە ھهل قىلى ــپ چىقق ــۈن كېلى ئۈچ

بۇ تۇتقىدىن قارىغاندا بهزىلهرنىـڭ قىلىـۋاتقىنى ئۇيغـۇرنى تهھلىـل     . دېيىلمهيدۇ
راتســىيه قىلىــش ئهمهس، ئهيىــپلهش، ئىنكــار    ېئوپ قىلىــش، تهتقىــق قىلىــش  

ــنهتكه،   . قىلىــش ۋە قارغاشــتۇر چهتئهلنــى بىــر پىرقىــراپ كېلىــپ ئۇيغــۇرنى مهي
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مهككىنى بىـر تـاۋاپ قىلىـپ، ئهزھهردە بىـر قـانچه ئـاي       : قاالققا، نادانغا چىقىرىش
تــۇرۇپال ئۇيغۇرنىــڭ ھهمــمه ئــۆرپ ئــادەتلىرىنى بىــدئهتكه چىقىــرىش نېمىــدىن؟   

زىيــالىالر ئـۆزىنى ئاشــكارە دىنســىز جاكارلىغـان شــۇنچه جىـق كــاپىر بىــر     دىنچـى 
. يهردە قېلىــپ يهنه ئــۆزىنى مۇســۇلمان دەۋاتقــان ئۇيغــۇرنى كاپىرغــا چىقىرىشــىدۇ

ــۇنچه كـــۆپ ئـــازدۇرغۇچى بىزنـــى ئـــوراپ تۇرســـا پهقهت ئۇيغـــۇرال شـــهيتانغا        شـ
 .ئهڭ مــــوھىمى بىــــخهتهر . چىقىرىلىــــدۇ نېمىشــــقا؟ چــــۈنكى بــــۇ ئاســــان    

چكىرىــدە تۇرغــان ۋاقتىمــدا ئۇيغۇرنىــڭ ئۇيغــۇرنى بــوزەك قىلغىنىنــى كــۆرۈپ،  ئى
ھهي بىزدىكى ئىتىپاقسىزلىق، كۆيۈنمهسلىك، ئۇيغـۇر تـۇرۇپ ئۇيغـۇرنى بـوزەك     «

دەپ مىللهتنىـــڭ ئىللهتلىرىـــدىن ئاغرىنىـــپ، ئىســـتىقبالىدىن    …» قىلســـا
ــۇر ئۇيغــۇرنى ئۇ  . ئهندىشــىگه چۈشــهتتىم  ــدە ئۇيغ ــيىن بىلســهم ئىچكىرى ــا كې رس

شـۇڭا ئۇيغـۇرنى   . دەپ سـورۇمايدىكهن » بۇ سـىلهرنىڭ ئىچكـى ئىشـىڭالر   «ساقچى 
ــالمىش ئهيىپلىــــرى بىــــلهن  . ئــــۇرۇش بىــــخهتهركهن بۇنىــــڭ ئۇيغۇرنىــــڭ ئاتــ

ئهمدى مۇشۇ كاپىرغا چىقىـرىش، جاسۇسـقا چىقىـرىش،    . مۇناسىۋىتى يوق ئىكهن
كى ئۇيغۇرغـا  شهيتانغا چىقىرشالرنى ئامېرىكىدا قىلغىلـى بوالمـدۇ، ئامېرىكىـدى   

ــۇمكىن ئهمهس  ــدۇ؟ مـ ــى بوالمـ ــلهردە  . قىلغىلـ ــۇكهممهل ئهلـ ــانۇن مـ ــداق قـ ئۇنـ
ــوتقا تارتىلىــدۇ       ــا دەرھــال س ــا ھاقــارەت قىلس ــنىڭ ئىتىقادىغــا، غۇرۇرىغ . شهخس

ئاشــكارە ســورۇندا، مهتبۇئاتتــا ئــۇنى گــۇمراھ، بــۇنى دەھــرى دېــگهن گهپلهرنــى         
ى ئهرەبىســتاندا شــهرىئهت ئهرەبىســتاندا قىلغىلــى بوالمــدۇ؟ يــاق بولمايــدۇ، چــۈنك

ئــۆزىنى قوغدايــدىغان يۇقــارقى شــارائىتالرنىڭ بىرســىمۇ   دائۇيغــۇر. بــار، قــازى بــار
ــوق ــاال    . ي ــۆلچهم قىلىۋالغــان چ ــداق ئۇيغــۇر نهپســىي خاھىشــىنى ئ شــۇڭا ھهرقان

ــدۇ   ــۈم قىلىنىـ ــانچه ھۆكـ ــدىن خالىغـ ــىمچىلهر تهرىپىـ ــاپ كېسـ ــۈمچى، نابـ . ھۆكـ
ڭ نىى، دۇنيـا مۇسـۇلمانلىرىنىڭ دۈشـمىنى   ئۇيغۇردىن سالمان رەشىد چىققانلىق

بـۇ  . ئۇيغۇرالردىن چىققانلىقى تـېخىچه ئىسـالم دۇنياسـىغا سـىربولۇپ تۇرۇۋاتىـدۇ     
ســىر يېشىلســه ئۇيغۇرغــا ســالمان رەشــىد بولماقنىــڭ، مۇســۇلمانالرغا دۈشــمهن   
ــا چىشلهتكۈزگۈســى    ــۆئمىنلىرىنى ياق ــان م ــانلىقى جاھ ــڭ نهقهدەر ئاس . بولماقنى

ــېمه   ئۇيغــۇر قوغداقســى ــاجىز، ئۇيغــۇر ئامالســىز شــۇڭا ھهر كىــم ھهر ن ز، ئۇيغــۇر ئ
لىقى، بـاپ بۇ ئـاجىزلىق، ئامالسـىزلىق ۋە قوغداقسـىزلىق قانۇننىـڭ نا    . دېيهلهيدۇ
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كېســـهل تـــۈزۈلمه ئۇيغـــۇر . تۈزۈلمىنىـــڭ كهمتۈكلىكىـــدىن كېلىـــپ چىققـــان
  .دە ئهۋج ئالغان ھۆكۈمچىلىك ھادىسىسىگه پارنىك بولۇۋاتىدۇجهمىيىتى

ــۇ ــتىگه  ئۇيغـــ ــك ئۈســـ ــڭ ئىلمىيلىـــ ــا ھۆكۈمچىلىكنىـــ رچه زىيالىلىقتـــ
ــورۇز بايرىمىنىــڭ تېگــى  «. قۇرۇلمىغانلىقىغــا تــوردىن ئېلىنغــان بىــر مىســال  ن

ــهنچلىك      ــدىغانغا ئىش ــڭ دەي ــۈركى مىللهتلهرنى ــاكى ت ــۇر ي ــق ئهمهس، ئۇيغ ئېنى
كۆپ ئېهتىمالـدا كۇردالرنىـڭ ئانـدىن ئىرانلىقالرنىـڭ بهزىبىـر      . ماتىرىيالالر يوق

ــايرام  دى ــالىيهتلىرى ئارىالشــقان ب ــى پائ ــپ   . ن ــوڭ بىلى ــۋاال چ ــايرامنى ئۇنچى ــۇ ب ب
ــدىلىق دەپ     ــۈن پايـ ــداش ئۈچـ ــى قوغـ ــى كىملىكنـ ــال مىللـ ــنى پهقهتـ ياشارتىشـ

ئهسـلىدە ئىككـى ھېيتىمىزنـى    . قارىغانالر تهشهببۇس قىلىۋاتقان بولسـا كېـرەك  
نـــورۇز يهنه بىـــر تهرىپـــى بـــۇ . تهنتهنىلىـــك ئۆتكۈزســـهك بۇنىڭغـــا ھـــاجهت يـــوق

ــان      ــىرى قالمىغ ــدە ئهس ــي ئهقى ــىدە دىنى ــۇرچه تهبرىكلىنىش ــڭ ئۇيغ . بايرىمىنى
. مانـا بـۇ ھۆكـۈم    ».كهنبولـۇدۇ بىراق تهبرىكلهش ھارام ئىشالر ئارىالشقان ھـالهتته  

نــورۇز بايرىمىنىــڭ تېگــى ئېنىــق ئهمهس دېگهنــدە نــېمىگه تايانغــان؟ ھىــچ بىــر  
ولكلۇرىـدىن ئومـۇمى   فۇيغـۇر  ئ«، »ئۇيغـۇر ئىتنوگراپىيىسـى  «. چۈشهندۈرۈش يوق

الردىكى نورۇزغـــا ئائىـــت كىتـــاپقاتـــارلىق  »ئۇيغـــۇر ئـــۆرپ ئـــادەتلىرى«، »بايـــان
دەپ  »تېگـــى ئېنىـــق ئهمهس «بايـــانالرنى ئوقۇمـــاي تـــۇرۇپ كـــۆزنى يۇمـــۇپال     

ــورۇزنى     ۇدۈتۈتۈگ ــگه، ن ــگهن ســۆزنىڭ پارىســچه ئىكهنلىكى ــورۇز دې ــان ئىشــمۇ؟ ن غ
 -رنىڭال بـايرىمى دەيمىزمـۇ؟ دۇنيـادا باھـار    پارىسالر ئۆتكـۈزگهنلىكىگه قـاراپ شـۇال   

يېڭى يىل بايراملىرى ھهممه مىللهتته بار ئىـش تۇرسـا بـۇنى كـورد، پارىسـالرنىڭ      
ئهگهر ئىسمىغا قاراپ ھۆكۈم قىلىمىـز دېسـهك مۇقـام سـۆزى     . دەۋىلىش نېمه گهپ

ئهرەبــچه، مۇقــامچىلىق ھادىسىســى ھىنــدى، ئهرەب، پــارىس تــۈرك مىللهتلىــرىگه  
ئۇنــداقتا بۇنىڭغــا نــېمه دەيمىــز؟ نــورۇزدا جامــائهت بىلــله نــورۇز   . ھادىســهئورتــاق 

ئېشــىغا ئېغىــز تېگىــدىغان، ئاشــتىن بــۇرۇن بىســمىلالھ دەيــدىغان، تامــاقتىن   
كېيىن ئالالھقا ھهمىد ئېيتىـپ دۇئـا قىلىـدىغان قائىـدە ھهممىمىـزگه ئايـانغۇ؟       

هر تهبرىكلهشـكه  بۇنى قانـداقمۇ دىنـى ئهقىـدە ئهسـىرى قالمىغـان دېگۈلـۈك؟ ئهگ      
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ھــــارام ئىشــــالر ئارىالشــــقان دېيىلســــه قايسىســــى ھــــارام، نېمىشــــقا ھــــارام؟ 
ــاكى      ــالىقىمۇ يـ ــڭ خاتـ ــۇ نورۇزنىـ ــى، بـ ــتىمۇ دەيلـ ــارام ئارىالشـ ــكه ھـ تهبرىكلهشـ
ئىنســاننىڭمۇ؟ ئۇنـــداقتا ھېيىتتــا بىـــر قىســـىم شــهھهرلهردە پهتىـــلهپ ھـــاراق    

ــى ھېيتى     ــاراپ ئىكك ــا ق ــدى، بۇنىڭغ ــادەتكه ئايالن ــش ئ ــدئهتكه  ئىچى ــۇ بى مىزنىم
ته بـوۋىمىز يۈسـۈپ خـاس ھاجىـپ      »قۇتـادغۇ بىلىـك  «چىقىرىپ چهكلهيمىزمـۇ؟  

زوق شوق بىلهن تهرىپلىگهن نـورۇزنى بىـدئهتكه چىقىـرىش نـېمىگه شـۇنچه زۆرۈر      
ــۇر    ــدى؟ ئۇيغ ــۇپ قال ــبول ــى   جهمىيىتى ــنالىقى خېل ــرىش تهش ــدئهتكه چىقى دە بى

ــايغىن ــل ي  . يــ ــان ئامىــ ــهۋەب بولغــ ــا ســ ــۇ قىزغىنلىققــ ــرۇۇقبــ ــل ىــ دا تهھلىــ
ئابــدۇقادىر دامولالمنىــڭ، ســابىت دامولالمنىــڭ،    . قىلىنغانــدىنمۇ مــۇرەككهپ 

دۇمنىڭ مىللىــي ئـــۆرپ  خــ ۇمنىڭ، ئابـــدۇلههكىمخان مهخــد ئابــدۇلئهزىزخان مه 
ئـــادەتنى بىـــدئهتكه چىقارمـــاي دىققهتنـــى ئاقـــارتىش، مائارىـــپ ئىشـــلىرىغا       

. ۇپســهن بولۇۋالــدۇقمۇنهلمهيۋاتامدۇق يــاكى خۈقاراتقىنىــدىكى ھىكمهتنــى چۈشــ
بهلكىـــــم بۇنــــــداق بىــــــدئهتكه چىقىـــــرىش تهرەپتــــــارلىرى جوڭگــــــۇدىكى   

بهرھهق، ئىســالھاتنىڭ . ئىســالھاتچىلىقتىن ئىلهــام ئالغــان بولۇشــى مــۇمكىن 
نى ئــۆزگهتتى، كىشــىلهر  ىغهلىــبه قىلىشــى جوڭگــۇدا كىشــىلهرنىڭ تهپهككــۇر    

غـــان ۇدۈغا تهلپۈنئىســالھاتال بولســـال قولاليـــدىغان، ئىســـالھاتنىڭ ھهرقانـــدىقى 
ــا كهلـــدى  ــالھاتچىلىق بـــارلىق مهۋجـــۇد مۇراســـىم ۋە     . ھالغـ ۋاھـــالهنكى ئىسـ

ئــادەتلهرنى بــۇزۇپ يېــپ يېڭــى بىــر رەســىمنى پهيــدا قىلمــاقچى بولســا بــۇ ئــۇنچه  
ئهگهر ئىسـالھاتچىلىق، يېڭىـدىن قـۇرۇپ    . ئاسان ھهم خاسىيهتلىك ئىـش ئهمهس 

غــان بولسـا ئامېرىكىــدا  لۇدۇبوچىقىـش دۇنيـادا بىردىنبىــر ھهل قىلىـش چارەسـى     
ئىســــــالھاتچىلىقنى قولاليــــــدىغان دېمــــــوكراتالر پارتىيىســــــى بىــــــلهن     
ــىرىۋاتىپلىق   ــى كونســـــــ ــالرغا قارشـــــــ ــاالھاتچىلىق ۋە يېڭىالشـــــــ  ئىســـــــ

نــى تهشــهببۇس قىلىــدىغان جۇمهــۇرىيهتچىلهر پارتىيىســى ) كــارلىقمۇھاپىزەكار(
ى كــــالته ئهمهلىيهتــــته بهز. نۆۋەتلىشــــىپ ھــــاكىمىيهت ســــۈرمىگهن بــــوالتتى

ــدىن     ــى قايتى ــش ئهمهس، ھهممىن ــالھ قىلى ــا ئىس ــۋاتقىنى ماڭ ــڭ قىلى پهملهرنى
بۇنــداق قىلمــاقچى بولغــانالر . دۇۇبــۇزۇپ بىــر قوللــۇق ياســاپ چىقىشــتهك تۇيۇلــ

ــى « ــيهت ئىنقىالب ــاي  »مهدەنى ــاۋاق ئالغ ــن س ــدۇغ . دى ــل قوغ ــق ۇقىزى چىالر خهل
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قىالۋىـي قىلـدۇق   ناخشىلىرىنى شهھۋانى دەپ ئېيتقۇزمىغان، تـوي تۆكـۈننى ئىن  
ئۇيغۇرالرنىــڭ مىــڭ نهچــچه يــۈز . دەپ ماۋزىــدوڭنىڭ ئۈزۈنــدىلىرىنى يادالتقۇزغــان

يىلــدىن بېــرى داۋامالشــتۇرۇپ كېلىۋاتقــان ئىســالم مهدەنىيىتىنــى تــۆت كونىغــا 
ئـــۇالر ماۋزىدوڭـــدەك رەھبهرنـــى ئارقـــا تىـــرەك . چىقىرىـــپ يوقاتمـــاقچى بولغـــان

ــى    ــپ يېڭ ــۇ يى ــان ئ ــۇرۇپ چىقالمىغ ــۇ ق ــيهت قىلىپم ــارائىتتا   جهمى ــۈنكى ش بۈگ
  .تېخىمۇ قۇرۇلمايدۇ

دە نوپۇزغـا تايانمىغـان ئىلمىـي    جهمىيىتىـ ئومۇمىالشتۇرۇپ ئېيتقاندا ئۇيغۇر 
ــز . ھۆكـــۈمنى تېـــپىش ئهمهس تهســـهۋۋۇر قىلىشـــمۇ ئاســـان ئهمهس  چـــۈنكى بىـ

ماركىســـىزىم ئىدولوگىيهســـى بىـــلهن قورالالنغـــان كومۇنىســـتىك بىـــر ئهلـــدە  
ــاۋاتىمىز ــۈم. ياش ــى   ھۆك ــپ سېستىمىس ــتهقىل مائارى ــدىغان مۇس هتكه بېقىنماي

ــا    ــانلىرى بارلىقق ــات ئورگ ــدىغان تهتقىق شــهكىللهنمىگهن، ھۆكــۈمهتكه بېقىنماي
دە شـــهيئى ۋە ھادىســـىلهر ھهققىـــدە نوپۇزنىـــڭ جهمىيىتىـــكهلمىـــگهن جوڭگـــۇ 

ــىز بىــر ھۆكــۈمنى كۈتــۈش        ــىرىدىن خــالى ئىلمىــي، ســهمىمىي ۋە تهرەپس تهس
ــدۋار قىل  ــىنى ئۈمى ــا ھۆكۈمچىلهرنىــڭ    . مايــدۇكىش ــۇڭا ئۇيغــۇرچه زىيالىلىقت ش

ئهممــا . نوپــۇزنى سۈيىئىســتىمال قىلىشــلىرى ھهيــران قــاالرلىق ھادىســه ئهمهس
بىزنىـڭ كىرزىسـىمىز ئاالھىـدە، تـاالپهتلىرىمىز مـۇرەككهپ بولغاچقـا زىيالىالرغــا       

-20مهرھـۇم ئـالىم ئابـدۇقادىر دامـولالم     . شۇنى ئىلتىماس قىلىشـقا مهجبـۇرمىز  
 »زامــانىمىز ئۇيقــۇ زامــانى ئهمهس، ئويغۇنــۇش زامانىــدۇر     «ئهســىرنىڭ بېشــىدا  

ئـادەت ۋە مهدەنىيىتىمىزدىكـى ھهمـمه سـاھهگه قايتـا       -ئىشنى ئـۆرپ . دېگهنىكهن
ــۋا بېرىشـــتىن ئهمهس  ــپهت   ،ھۆكـــۈم قىلىـــش، پهتىـ ــتهپ قۇرۇشـــتىن، مهرىـ مهكـ

ــچه . تارقىتىشــتىن باشــلىغانىكهن  ــۈن مهدە  -21مهن ــۇر ئۈچ ــىر ئۇيغ ــته ئهس نىيهت
شـــۇڭا `. زامانىـــدۇر قوغـــداشبـــارنى ياخشـــىالپ  ،يـــوقنى بهرپـــا قىلىـــش ئهمهس

ــۈر    ــالىتىمىزدە كۈلت ــوۋۇل ھ ــۈنكى بىق ــالھ   -بۈگ ــداق ئىس ــى قان مهدەنىيىتىمىزن
ــۈنتهرتىپته ئهمهس    ــى ك ــاالش مهسىلىس ــداق باھ ــش، قان ــاقالپ   ،قىلى ــداق س قان

ىـزدە يـېڭىالش،   ئىسـالم مهدەنىيىتىم . قېلىش ئالدىنقى پىالندا بولۇشـى كېـرەك  
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ئۆزگهرتىشنى تهشهببۇس قىلىـش تهپىرىقچىلىـك پهيـدا قىلىـدۇ، دىققىتىمىزنـى      
چاچىـــدۇ، ئـــوت يـــۈرەك ئهزىمهتلىرىمىزنىـــڭ زېهنىنـــى تـــۈگىمهس ئىچكـــى       

ــازىر ئىــــــش قىلىۋاتقانالرنىــــــڭ ئىشــــــىغا،  . زىــــــددىيهتكه بۇرىۋېتىــــــدۇ ھــــ
ش چۈشـۈنۈ الرنى ۋاتقانالرنىڭ تهپهككۇرىغا ھۆكۈم قىلىشـقا ئالـدىرىماي ئـۇ   ۇنۇئويل

كىشــىلهرنىڭ ئىــددىيه . ۋە ئــۇالر بىــلهن ھهمكارلىشىشــقا تىرىشىشــىمىز كېــرەك
ۋە كۆز قاراشـلىرىنى بىـرلىككه كهلتـۈرۈش بۈگـۈنگىچه ھىـچ كىمنىـڭ قولىـدىن        

ــدۇ  ــگهن ھهم كهلمهي ــاكىممۇتلهق    . كهلمى ــۈرگهن ھ ــرلىككه كهلت ــددىيهنى بى ئى
ــۇز   جهمىيهت ــهل ئ ــانلىقى، س ــا بارالمىغ ــڭ ئۇزاقق ــانلىرىنىڭمۇ لهرنى اق داۋام قىلغ

تۈرلۈك كېسهللهرگه مـۇپتىال بولـۇپ كىشـىلهرنى زار زار قاقشـىتىۋاتقانلىقى ھىـچ      
شـۇڭا دىققىتىمىـز باشـقىالرغا ھۆكـۈم قىلىشـقا ۋە ئـۇالرنى       . كىمگه سـىر ئهمهس 

ئــۆز ھــۆكمىمىزگه قانــداق جهلــپ قىلىــش، كۆندۈرۈشــكه قارىتىلىــپ كهتســه       
ئىشـتا ۋە نىشـاندا بىرلىـك بىـزگه     . مـۇمكىن قولىمىز ئىشتىن توختاپ قېلىشى 

ــي، زۆرۈر ۋە     ــرەك ئهمهلىـــ ــدىن بهكـــ ــر ئىختىالبىـــ ــۈمچىلىكتىن، پىكىـــ ھۆكـــ
ئويــــدا، گهپــــته بىــــر بولۇشــــنى ئارزۇالشــــتىن، ئۆتمۈشــــىنى      . پايــــدىلىقتۇر

ــۈپ      ــپ ئۆت ــز كېلى ــدىغان ۋاقتىمى ــول ئۈزى ــدىن ق ــام خىيال ــتىن، خ سۈرۈشتۈرۈش
ــز ئهمهلىـــيهتكه، كهل. كهتكىلـــى تـــۇردى ــۆز  بىـ ــالغىنىمىزدا كـ ــىگه نهزەر سـ گۈسـ

ئالـــدىمىزدىكى بىچارەلىـــك، مهھرۇملـــۇق ۋە كهلگۈســـىدىكى تهھـــدىت ئالدىـــدا 
شــنىڭ، قولالشــنىڭ، ھۆرمهتلهشــنىڭ، ئىشىنىشــنىڭ ھۆكــۈمچىلىككه   چۈشۈنۈ

 .قارىغاندا تېخىمۇ زۆرۈر، بهكمۇ تهخىرسىز ئىكهنلىكىنى تونۇپ يېتىمىز
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. كۈشــلچۈشۈنۈئۇيغــۇر تىلىــدا تهرجىمــان دېــگهن ســۆز ھهمــمه ئۇيغۇرغــا       

دىكى مهنىداشـلىرى  ىـ ئۇيغۇرچىدا بۇ سۆزنىڭ تىلماچ، تهرجىمـان دېـگهن ئـۆز تىل   
ــدىن ســـىرت   ــى«بولغانـ ــدىن كىـــرگهن     »تـــۇڭچى«، »پهييـ ــگهن يـــات تىلـ دېـ
ــار  ــانتلىرىمۇ بـ ــۇڭچى«. ۋارىيـ ــڭ ئىمپىر  »تـ ــۆز چىـ ــگهن سـ ــۇر  دېـ ــى ئۇيغـ ىيىسـ

يىلالردىـن كېـيىن   -1880يهنـى   ،ۋىاليهتلىرىنى ئىستىال قىلىپ بىرمهزگىلـدىن 
سـۆزى ئۇنىڭـدىن كېيىنكـى ھاكىمىيهتلهرنىـڭ      »پهييـى «. ئۇيغۇرچىغا كىـرگهن 

ته » قۇتادغۇبىلىـك «بۇ يهردىكى تىلماچ سـۆزى قهدىمكـى سـۆز بولـۇپ     . مهھسۇلى
. دېگهنىـكهن » ڭ تهرجىمـانى تىل ئهقىلنىـ «يۈسۈپ خاس ھاجىپ . كۆپ ئۇچرايدۇ

ــهكلىدە    ــلى مهنهدە قوللۇنۇلۇشـــتىن ئوخشـــۇتۇش شـ ــۆزنىڭ ئهسـ تىلـــدا بىـــر سـ
ــان بولــۇپ   ۇلۇقوللۇن شــقا ئۆتىشــى شــۇ ســۆزنىڭ ئاۋامغــا ئاللىقاچــان كۈنــدەك ئاي

ــدۇ  ــى بىلدۈرىـ ــۇجىمهل   . كهتكهنلىكىنـ ــتراكىت، مـ ــۇتۇش ئابسـ ــۈنكى ئوخشـ چـ
ــۈن قوللۇن  ــتۈرۈش ئۈچـ ــۇمنى رۇشهنلهشـ ــۇئۇقـ ــ. دۇۇلـ ــڭ يۈسـ ــاس ھاجىپنىـ ۈپ خـ

ئهقىلنىــڭ رىياللىشــىش جهريــانىنى تىلنىــڭ تهرجىــمه قىلىــنىش جهيانىغـــا       
نىـــــڭ تهرجىــــمه ۋە تهرجىمـــــانلىق ھهققىــــدە مـــــول   ى ئۇيغۇرالرئوخشۇتۇشــــ 

ــى       ــلهت ئىكهنلىكىنـ ــگه مىلـ ــرىبىگه ئىـ ــارىخىي تهجـ ــۇزاق تـ ــكه، ئـ كهچۈرمىشـ
قاتـارلىق   »نجىـل ئى«، »قۇرئـان «قاراخانىالر دەۋرىدە ئۇيغۇر تىلىغـا  . چۈشهندۈرىدۇ

قاتـــارلىق غهرپ ۋە شـــهرق  »بهشـــنامه«، »ئىـــزۇپ مهســـهللىرى«دەســـتۇرالرنىڭ، 
ل بــۇرۇنال تهرجىــمه قىلىنغــانلىقى يۈســۈپ ىــئهدەبىيـات جهۋھهرلىرىنىــڭ مىــڭ ي 

ئهگهر بىــز . شـىنىڭ ئـاممىۋىي ئاساسـىنى دەلىللهيـدۇ    ۇخـاس ھاجىپنىـڭ ئوخشۇت  



608 
 

 ،»ساۋاتســـىز ئـــادەم يـــوقكهن تۇرپانـــدا«شـــۇ دەۋردە خهن ســـهيياھ ۋاڭ يهنـــدىنىڭ 
دېگىنىنــى ۋە چىڭگىــز خاننىــڭ ئۇيغــۇر تىلنــى ئــۆزى ئىســتىال قىلغــان بــارلىق 
ــز     ــهك، چىڭگىــ ــانلىقىنى ئهسلىيهلىســ ــى قىلغــ ــرىيه تىلــ ــۇنالردا ئىمپىــ رايــ
ــۇ    ــۇر ئهقلىنىـــڭ ۋە شـ ــانى تهرتىـــپلىگهن ئۇيغـ ــارقىلىق دۇنيـ ئىمپىرىيىســـى ئـ

ــۆرۈپ ب   ــۇكهممهل ئ ــا م ــى باشــقا تىللىقالرغ ــۇر تىل ئهقىلن ــرەلىگهن ئۇيغ ــڭ ىې نى
ته »قۇتادغۇبىلىـك «. زامانىسىدىكى قۇدرىتىنى تهسهۋۋۇر قىاللىشـىمىز مـۇمكىن  

دېيىلىۋاتقان ئهقىل بىلهن تىلماچ ھهر ئىككىلىسـى ئوخشـۇتۇش بولـۇپ يۈسـۈپ     
ــدا رۇشهنلهشــتۈرىدۇ    ــۇنى كېيىنكــى بايانلىرى ــپ ب ــل  . خــاس ھاجى ــۇنىڭچه ئهقى ئ

ېمهكتـــۇر، تىـــل ئـــاچقۇچ بولـــۇپ تىلمـــاچ دېـــمهك قـــۇدرەت، غهزىـــنه، پاراســـهت د
مهن مۇشۇالرنى ئويلىسام يۇقـارقى ماقـال ماڭـا غهلىـته     . ئاچقۇچنى قولالنغۇچىدۇر

ــدۇ ــۇرۇن    . تۇيۇلىـ ــالر بـ ــڭ يىلـ ــهنچىلهر مىـ ــدىكى چۈشـ ــل ھهققىـ ــاچ ۋە تىـ تىلمـ
بىــر مىلــلهت قانــداق بولــۇپ تهرجىمــان ھهققىــدە تېمىدىكىــدەك   نئومۇمالشــقا

كېلىــپ قالــدى؟ بــۇ مهنپــى قــاراش قانــداق قىلىــپ   ســهلبىي ۋە مهنپــى قاراشــقا
ــل        ــدىمۇ ئىزچى ــاكىمىيهت جهريانى ــل ھ ــۈچ خى ــقان ئ ــدا ئالماش ــۇرالر ھاياتى ئۇيغ

  ئالماشماي بازارلىق بولدى؟
چـاال پهييـى ئــادەم   «تېمىـدا تىلغـا ئېلىغـان ماقـال ئـاۋام ئۇيغۇرنىـڭ تىلىـدا        

ــادەم ئۆلتــۈرەر « ،»ئۆلتــۈرۈرەر دېگهنلىــك  »پهييــى«. مــۇ دېيىلىــدۇ»چــاال تــۇڭچى ئ
زىيـالىالر  . خهنچه تهرجىمان دېـگهن سـۆزنىڭ ئۇيغـۇر تهلهپپۇزىغـا بويسۇندۇرلىشـى     

ــى   ــۇ يهردىك ــى«ب ــ    »پهيي ــۇرچه قوللۇن ــاچ دەپ ئۇيغ ــان، تىلم ــۆزىنى تهرجىم . دۇۇس
قىزىقــارلىق يېــرى شــۇكى خهنــلهر بىــلهن بىۋاســته ئۇچراشــقىنىغا تېخــى نهچــچه 

خهنچىسـىنى نهچـچه ئهۋالدتىـن بېـرى      ئون يىـل بولغـان بـۇ ئـاۋاممۇ بـۇ سـۆزنىڭ      
ــلىتىدۇ ــدىمنىڭ   . ئىش ــۈر ئهپهن ــۇم ئۆتك ــىلهن، مهرھ ــز«مهس ــۈر   »ئى ــدا تۆم رومانى

ــۇڭچى دەپ       ــايىت تـ ــمى سـ ــىنىڭ ئىسـ ــان كىشـ ــائىنلىق قىلغـ ــپىگه خـ خهلىـ
ئۆتكۈر ئهپهندىم نېمىشقا بۇ سـۆزنى سـايىت تهرجىمـان، يـاكى سـايىت      . يېزىلغان

سۆزى ئهينى چاغـدا ھهمـمه ئۇيغۇرغـا تولـۇق      تىلماچ دەپ يازمايدۇ؟ چۈنكى تۇڭچى
ــۇ ســۆزنىڭ ئۇيغۇرچىســىنى   ئىــدىئۇقۇشــلۇق  ، شــۇڭا خهنســۇچىدىن كىــرگهن ب

ــرەك   ــا كېــ ــاپالنغان بولســ ــاجهت ھىســ ــكهرتىش بىهــ ــڭ . ئهســ ــادەتته تىلنىــ ئــ
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ۋاتقــان ســـۆزلهر  ۇلۇئاۋامنىـــڭ تىلىــدا قوللۇن . بولــۇدۇ شــى قــاتالملىق   ۇلۇقوللۇن
، زىيالنىـــڭ تىلىـــدا بولـــۇدۇك ۈشـــلچۈشۈنۈ ئومۇمالشـــقان، پۈتكـــۈل جامـــائهتكه

مهســـىلهن، . قوللۇنـــۇلغىنى مهلـــۇم دائىرىـــدە ۋە مهلـــۇم ســـاھهدىال چهكلىنىـــدۇ 
مهتبۇئات، مۇھهررىر، دەرسلىك، تهتقىقات، تهپهككـۇر، مهجهـۇل، مهۋھـۇم، مهنپىـي،     

ــدۇ    …مۇســبهت ــۆپ قولالنماي ــۇرالر ك ــاۋام ئۇيغ ــارلىق ســۆزلهرنى ئ ــۇڭچى«. قات  »ت
ڭ ماقــال تهمســىللهردە ۋە ئۇيغــۇرالردا ئهڭ كــۆپ ئوقۇلغــان بىــر دېــگهن بــۇ ســۆزنى

شـى بـۇ سـۆزنىڭ خهنچىـدىن ئۇيغۇرچىغـا      ۇلۇروماندا ھىچ بىـر ئىزاھاتسـىز قوللۇن  
ــ   ــڭ ئۇزۇنلـ ــرىش تارىخىنىـ ــالقىلىق رول   ۇكىـ ــىدا ھـ ــڭ تۇرمۇشـ قىنى ۋە ئاۋامنىـ

  .ئوينىغان ھادىسىلهر بىلهن باغلىنىدىغانلىقىنى چۈشهندۈرىدۇ
. ۇڭچى سۆزى چىڭ ئىمپىرىيىسى زامانىـدا خهنچىـدىن كهلـگهن   ماقالدىكى ت

ــى   ــدە توڭشـ ــان خهنچىـ ــىدا تهرجىمـ ــڭ زامانىسـ ــۈنكى چىـ ــيىلگهن(通事)چـ . دېـ
نۆۋەتلىشــىدىغان  »چ«بىــلهن  »ش«ئۇيغــۇرچه مهنســۇپ بولغــان تــۈركى تىلــالردا 

مىـڭ  . قائىدە بولغاچقا توڭشى دېگهن بۇ سـۆز ئۇيغۇرچىـدا تـۇڭچى بولـۇپ قالغـان     
ــىن ــان      سۇاللىس ــىنى قۇرغ ــڭ سۇاللىس ــورىيهدە چى ــۇ تىرىت ــپ ش ــۇنقهرز قىلى ى م

نـــى تهرتىـــپلهش ۋە دۆلهتتىكـــى جهمىيهتمـــانجۇالر مهمـــۇرىيهتنى تهشـــكىللهش، 
ــتا ئوتتــۇرا تــۈزلهڭلىكتىكى       ــر يــاقلىق قىلىش ــادى مۇناســىۋەتلهرنى بى ئىقتىس

ــان  ــۇ خانلىقلىرىنىـــڭ تهجرىبىلىـــرىگه ۋارىســـلىق قىلغـ دۆلهتچىلىـــك . خهنسـ
خهنــچه ) ئورتــا ئىقلىمنــى(بولمىغــان مــانجۇالر ئوتتــۇرا تــۈزلهڭلىكنى  ئهنئهنىســى

ــۆزلىرى بىۋاســته باشــقۇرغان   ــلهن ئ ــېلىگه . ھــاكىمىيهت ئهنئهنىســى بى ئۇيغــۇر ئ
يىلدىن كېيىن رەسمى قارام بولغـان يىـراق يېڭـى چىگراالرنـى     - 1884ئوخشاش 

مانىســىدا يهرلىــك ئۇيغــۇرالر ئــارقىلىق ۋاســتىلىك باشــقۇرغان بولغاچقــا چىــڭ زا 
چـۈنكى چىـڭ ھۆكـۈمىتى    . تۇڭچىغا ھاجهت چۈشكهن-ئىنتايىن ئاز ساندا تىلماچ

ئهۋەتــكهن ئهمهلــدار پهقهت بىــر ســىموۋۇل بولــۇپ ئهمهلىــي ھوقــۇق يهنىــال ئۇيغــۇر 
يـــاج ىئهڭ كـــۆپ ئىهتتۇڭچىالرغـــا . ۋە ھـــاكىمبهگلهردە بولغـــان) ۋاڭـــالر(شـــاھالر

 ، ھـاكىمبهگلهر )رپانـدا، كۇچـادا  قۇمۇلـدا، تۇ ( چۈشكهن چـاغ، دەل شـۇ يهرلىـك شـاھ    
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ــدا( ــدىن   ) غۇلجىـ ــاكى ئهمهلـ ــان يـ ــدارالر ئاجىزلىتىلغـ ــزادە ھۆكۈمـ ــقا بهگـ ۋە باشـ
مىنگــو مىللهتچىلىكنــى ئاســاس قىلغــان  . قالــدۇرۇلغان مىنگــو زامــانى بولغــان 

ــۇرىيىتى   ــلهت جۇمه ــا بهش مىل ــا ئاتاقت ــۇل،  (بولغاچق ــۈت، موڭغ ــۇر، خهن، تۈب ئۇيغ
ىدىن قالغــان ئىمپىــرىيه زېمىنىنــى خهنســۇالر دېســىمۇ، چىــڭ سۇاللىســ) مــانجۇ

مىللهتچـــى . نىـــڭ داۋامـــى دەپ قاراشـــتا چىـــڭ تۇرغـــانىقۇرغـــان مىـــڭ خانلىق
مىنگـــوچىالر ئاغزىـــدا بهش مىلـــلهت جۇمهـــۇرىيىتى دېـــگهن بىـــلهن باشـــقا       

مىللىتىنىـــڭ بىـــر ئـــۇرۇقى دەپ ) خهن= ئوتتـــۇرا خۇئـــا(مىللهتلهرنـــى جوڭخۇئـــا
لىك ئـۇالر يهرلىـك مىللهتلهرنىـڭ ھـاكىم بهگ ۋە     بۇ ئىـدولوگىيه سـهۋەب  . قارايتتى

شاھلىرىنى ئهمهلـدىن قالـدۇرۇپ بـارلىق ئىقتىسـادىي ۋە ئىجتىمـائى سـاھهلهرگه       
كه نۇرغـۇن  جهمىـيهت  ئۆزگـۈرۈش بۇنداق تۇيۇقسـىز  . جوڭخالىقالرنى ھاكىم قىلدى

ــدى   ــديهتلهرنى يۈكلىـ ــانچىلىقالرنى، زىدىـ ــددىيهتنى  . قااليمىقـ ــوچىالر زىـ مىنگـ
ــۆرەتتى پهقهت يه ــدىن كـ ــڭ قاالقلىقىـ ــك خهلقنىـ ــك . رلىـ ــوچىالرچه يهرلىـ مىنگـ

ــالىق بواللماســلىقىنىڭ    ــاالقلىقى ئۇالرنىــڭ شــهرەپلىك جوڭخ مىللهتلهرنىــڭ ق
ــهۋەبى  ــدىس ــاش     . ئى ــالىقالردەك ياش ــۇق جوڭخ ــلهرگه ئۇل ــادان مىللهت ــك ن يهرلى

ــر    ــۇالرنىڭ بىـ ــى بىلىـــش ۋە شـ ــۆزلهۋاتقان تىلنـ ــالىقالر سـ ــى پهقهت جوڭخـ بهختـ
ــى ــاتتى  ئهزاســـ ــگه ئاشـــ ــلهن ئهمهلـــ ــايلىنىش بىـــ ــۇرالرنى  . غا ئـــ ــۇالر ئۇيغـــ ئـــ

خهن تىللىـق  ( جوڭخۇئالىقالرنىڭ تىلىدا سـۆزلهيدىغان قىلىـش ئۈچـۈن شـۆتاڭ     
باقمىغـان، ئـۆز    ئۈگۈنـۈپ كۆپىنچىسى ئهزەلدىن يـات تىـل   . لهرنى قۇردى) مهكتهپ

ڭ ئىقلىمىنى دۇنيانىـڭ مهركىـزى دەپ قارايـدىغان مىنگـو مىللهتچىلىـرى ئـالۋا      
ــا  ــۇرىۋاتقان خهلقنىـــڭ پۇلىغـ ــۆتاڭ  »ھهقســـىز«تاپشـ ــۇچه شـ ــتهپ  –خهنسـ مهكـ

نىـڭ بـالىلرىنى ئوقـۇتتى، مهقسـهد پهقهت تهرجىمـان      »يـاۋايىالر «ئېچىپ، يهرلىك 
ئۇيغـــۇر بـــالىالر نهچـــچه يىـــل ئوقۇســـىمۇ ھىـــچ نېمىنـــى  . ئىـــدىتهربىـــيهلهش 

ىگه ئاڭقىرالمــاي ئوقۇشــتىن زېرىكســه مىنگوچىالرنىــڭ قــاالق دەپ كهمسىتىشــ 
ــدى ــېمه    . ئۇچرى ــچ ن ــدىن باشــقا ھى ــارىپى نهتىجىســىدە پهقهت خهنچى شــۆتاڭ مائ

زامانـدا نـېمىگه ئىهتىيـاج    . تۇڭچىالر يېتىشىپ چىقتـى  -بىلمهيدىغان تهرجىمان
ــارقى      ــدۇ، يۇق ــاس ســۆزمۇ كۆپىيىــپ كېتى ــدىمۇ شــۇنىڭغا م ئارتىــپ كهتســه تىل

ۇڭچى دېـگهن سـۆزلهر   سهۋەپ تۈپهيلى ئۇيغۇر تىلىدا تهرجىمان، پهييـى، تىلمـاچ، تـ   
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ــم قوللۇنۇل ــدى ۇدۇدائىـ ــان بولـ ــيهلهنگهن    . غـ ــا تهربىـ ــقا ۋاقىتتـ ــۇالددە قىسـ پهۋقـ
تهرجىمانالر ھهممه ساھهدە، ھهممه يۇرت ئايماقالردا بـۆك ئورنىغـا كـالال كهلتـۈرۈپ     

بۇالرنىـڭ ئهڭ  . ، ئهسلىدىنال كهسكىن زىـددىيهتنى تېخىمـۇ ئۆتكۈرلهشـتۈرىۋەتتى   
دەپ  »شـى ۈچـاال تهرجىمانالرنىـڭ ئـادەم ئۆلتۈر   «غـۇرالر  پاجىيهلىك ئاقىۋىتىنى ئۇي

چـاال تهرجىمـان   «بۇنىڭ نهتىجىسىدە ئۇيغـۇر تىلىـدا   . خۇالسىلىغان بولسا كېرەك
  .دېگهن ماقال قالغان بولۇشى مۇمكىن »ئادەم ئۆلتۈرەر

ــارىخي     ــۇپ بېســىلغان ت ــا بول ــالالر خهلقنىــڭ خاتىرىســىگه تامغ ــادەتته ماق ئ
ــاللىقتىن كېلىــدۇ  ــۈنگىچه ئــۆزەم يامــان ئهمهس بىلىــدىغان     مه. رىي ن مۇشــۇ ك

چـاال  «خهنچه، ئىنگىلىزچه، تۈركچه، پارىسـچه قاتـارلىق تىلالرنىـڭ ھىـچ قايسـىدا      
دېـگهن ماقالنىـڭ ئـۆزىنى ۋە يـاكى شـۇنداقراق دېـگهن        »تهرجىمان ئادەم ئۆلتـۈرەر 

ــدىم   ــالنى كۆرمى ــدىكى ماق ــان    . مهنى ــدا تهرجىم ــڭ ھاياتى ــۇ خهلقلهرنى ــمهك ب دې
چــاال تهرجىمــان . لىك مۇبــارەك جــانالر قهتىــل قىلىنمىغــان بولســا كېــرەكســهۋەب

ــل    ــا تىـ ــان قهۋم ئهۋالدلىرىغـ ــۇپتىال بولغـ ــدىرگه مـ ــك تهقـ ــهۋەبلىك پاجىيهلىـ سـ
لــېكىن ۋەســىيهتلهرنىڭ . بولــۇدۇئــارقىلىق ئاشــۇنداق ۋەســىيهتلهرنى قالــدۇرغان 

 بولۇپمـــــۇ ئهجـــــداتنىڭ ئهقلىـــــدىن،. ھهممىســـــىگه ئهمهل قىلىنىۋەرمهيـــــدۇ
ســهلتهنىتىدىن، ئۇتۇقلىرىــدىن گۇمانالنغــان ئهۋالد يــاكى بىــخهۋەر قالغــان ئهۋالد  

  .ئهمهل قىلىپ بواللمايدۇ
بۈگــــۈنكى ئۇيغــــۇر مىللىتىنىــــڭ ئومــــۇمى گهۋدىســــىنى تهرجىمىلىــــك 

چـۈنكى ھـازىرقى   . تاالشـقانلىق بولمايـدۇ  انىڭ تىلسىز ئهزالىرى دېسه خجهمىيهت
ــى   ــۇر تىل ــدى  60ئۇيغ ــرى خهنچى ــدىن بې ــهرلهرنى  يىل ــل ژانىردىكــى ئهس ن ھهرخى

بۈگــۈنكى ئۇيغۇرنىــڭ تهپهككــۇرى ئــون . ۇلغانرتهرجىــمه جهريانىــدا قايتــا قۇراشــتۇ
ــهكىلگه     ــىدە شـ ــيه تۈرتكىسـ ــپ ۋە تهربىـ ــك مائارىـ ــق تهرجىمىلىـ ــچه يىللىـ نهچـ

يىلالرغــا مهنســۇپ ئۇيغــۇر -90ئۇيغــۇرچه ئوقــۇش بهخــتىگه ئېرىشــكهن . كىــرگهن
ــاتتىن با  ــايلىقچىالر ئهدەبىيـ ــۆرۈلگهن   ئـ ــدىن ئـ ــنىڭ خهنچىـ ــمه دەرسـ ــقا ھهمـ شـ

ئوقۇمىغـــانالر يولالرغـــا ئورنۇتۇلغـــان . ئۇيغـــۇرچه تهرجىمىســـىدە تهربىيهلهنـــدۇق
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ــاردا       ــىپ ھاش ــا ئهگىش ــهت ۋە بۇيرۇقالرغ ــمه سىياس ــايالردىن تهرجى ــراق كارن ۋارقى
بۇ ئىككى توپنىڭ تهربىيه ئېلىشـىدىكى پهرقـى بىرسـى مهجبـۇرى     . تهربىيهلهندى

ــرى ئى ــدى يهنه بىـ ــارى ئىـ ــلى مهنه،   . ختىيـ ــىدە ئهسـ ــلىقى ئىككىلىسـ ئوخشاشـ
ــ   ــاڭا مهڭگ ــهدنىڭ س ــدۇر   ۈمهقس ــۇپ قالىدىغانلىقى ــىر بول ــايلىقچى  . س ــى ئ مهيل

ــمه       ــۇر، تهرجى ــمه ئۇچ ــمه خهۋەر، تهرجى ــواليلى تهرجى ــىز ب ــاكى ئايلىقس ــواليلى ي ب
ــڭ      ــارقىلىق مىڭىمىزنى ــاتىرلىرى ئ ــۋىزىيه تىي ــو ۋە تىل ــمه كىن ــان ۋە تهرجى پهرم

مىســـالهن، يېقىنـــدا . ۋاتقـــانلىقى ئېنىـــقۇلۇانلىقى ۋە شـــىددەتلىك بويبويالغـــ
ك ئهدىــپ نۇرمــۇھهممهد تــوختى ئهپهنــدىنىڭ ئهدەبىــي ئاخبــاراتىنى ئوقــۇپ   ۈيېتــ

ــدىم ــۇر     . قال ــي ب ــىنى مىللى ــىرىنىڭ بېش ــازغۇچىمىز ئهس ــوھتهرەم ي ــۇ م ازىيه ژۇب
اجى دېگهنــدەك ماركىســىزىملىق تهرجىــمه ئاتــالغۇلىرى بىــلهن باشــالپ پىرســۇن 

ــكۈللهرنى   ــان مۈشـ ــاياھهت «تارتقـ ــكه سـ ــش   »غهرپـ ــوم ئهكىلىـ ــۆزلهنگهن نـ ته سـ
جهيانىــدىكى رىيــازەتلهرگه تهققاســالپ قاناتالنــدۇرۇپ، ئىســالھاتنىڭ غهمخۇرلــۇقى 

ئىنــاق «يهنه بىــر مىســال، ھــازىرقى . بىــلهن ئهســىرىنى ھهق دادىغــا يهتكۈزۈپتــۇ 
ر، بــايالر بىــلهن تهشهببۇســى ئهســلى جوڭگــۇدىكى يىــزا بىــلهن شــهھه »جهمىــيهت

كهمبهغهللهر، ئهمهلدارالر بىلهن پۇقراالر، تهرەققىي قىلغان رايـۇنالر بىـلهن ئارقىـدا    
قاتــارلىق مهنــپهئهت  … قالغــان رايــۇنالر، كۆپســانلىقالر بىــلهن ئــاز ســانلىقالر     

ــۇ      ــۇپ، ب ــان بول ــكه قارتىلغ ــددىيهتنى تهڭشهش ــىدىكى زى ــورۇپپىلىرى ئوتتۇرىس گ
ڭشهش، ماسالشـتۇرۇش، مـۇۋازىنهت شـهكىللهندۈرۈش    يهردىكى مهقسهد شۇالرنى ته

ئىتتىپــاقلىق بىــلهن ھىــچ قانــداق   -بۇنىــڭ ئۇيغۇرچىــدىكى ئىنــاقلىق. ئىــدى
دېــگهن تهرجىــمه  »تجهمىــيهئىنــاق «ئۇيغۇرچىــدىكى . ئىــدىمۇناســىۋىتى يــوق 

ــگهن شــۇئارنىڭ مهنىــداش ئىبارىســى     ــاقلىقى دې ــلهر ئىتتىپ ــته مىللهت ئهمهلىيهت
دۆلهت سىياســـىتىدىكى ئهڭ ئهقهللــى چۈشهنچىســـىدىمۇ   بولــۇپ ئۇيغۇرالرنىــڭ  

ــدى  ــدا قىل ــك پهي ــمهك، ئۇيغــۇر  . مۇجىمهللى ــدې ــپ  جهمىيىتى ــدىن تارتى دە ئاقىل
غـــاپىلغىچه ھهممهيـــلهن دۇنيـــا، دۆلهت، ۋە ئـــۆزى ھهققىـــدە چىـــن، مۇســـتهقىل، 
ــالى     ــارقىلىق بۇرمىالنغــان خىي ــمه ئ ســۈزۈك بىلىــم ۋە تهســهۋۋۇردا ئهمهس تهرجى

ئهمدى، گهپنىڭ مېغىزىغـا كهلسـهك، بۇنـداق بىـر     . مغا ئهگهشمهكتهتۇيغۇدا ئېقى
تهرجىمىلىـــك موھىتتـــا ياشـــاۋاتقان، كاللىســـى ئهســـلى تىلنىـــڭ يېـــرىم ياتـــا 
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هن تولغــان بىــر مىلــلهت تهرجىماننىــڭ چــاال بوغۇزالشــلىرىدىن لرىــۋايهتلىرى بىــ
ــڭ ق     ــولغىنى تهننى ــا ب ــدۇ؟ تارىخت ــدىمۇ، بوالالۋاتام ــنا بواللى ــا مۇستهس ــل قايت هتى

ــۆرمىگهن نهرســه      ــلهن ك ــۆزى بى ــاۋام ك ــۇمكىن، چــۈنكى ئ قىلىنىشــى بولۇشــى م
ــدۇ  ــال توقۇماي ــدە ماق ــۈز بهرگهن   . ھهققى ــارىختىكى چــاال تهرجىمــان ســهۋەبلىك ي ت

ــلهن       ــهھىدلهر بى ــۇ ش ــى ش ــڭ قازاس ــۇلالھ، بۇنى ــىگه ئهلهۆكمىل ــڭ قهتلىس تهننى
 بوغۇزالنسـىچۇ؟  كهتسۇن دەيلى، ئهگهر مهدەنىيهت قهتلى قىلىنسـا، رۇھىـيهت چـاال   

بهلكىــم ھىــچ بىــر ماقــال تۇقۇلمــاس، چــۈنكى بــۇ  . بهلكىــم يهنه ماقــالالر توقــۇالر
يــاغلىقى  ،مهســىلهن. قېتىمقــى تهرجىماننىــڭ يېڭــى قهتلىســدە ئــادەم ئۆلمهيــدۇ

تارتىۋېلىغان، يۈزلىرى ئېچىـۋېتىلگهنگه شـهخس سـۈپىتىدىكى ھىـچ بىـر ئۇيغـۇر       
ســـاقالالر . بولـــۇدۇى ئايـــاق ئاســـتى ئۆلمهيـــدۇ، ئهممـــا بىـــر مىللهتنىـــڭ غـــۇرۇر

ئهممــا ئۇيغۇرنىـــڭ   ،قىرقىلغانغــا، بــۇرۇتالر تاراشــالنغانغا كىشـــى يارىالنمايــدۇ    
ئهگهر ھهممىمىز جـان بېقىشـنى، تىرىكچىلىكنـى پهرز    . مهدەنىيىتى يىمىرىلىدۇ

دەپ قارىســـاق مىللىـــتىم، دىـــنىم، ئهۋالدىـــم، ئهجـــدادىم دەپ ئويلۇنۇشـــالرنىڭ 
تىــل ئــۆلگهن  اال تهرجىمـان ۋە تهرجىمــانلىق ئــۆلگهن كـۈن  چــ. ھـاجىتى قالمايــدۇ 

شهخســنىڭ تىرىكچىلىكــى ۋە ھــاالۋىتى بهدىلىــگه مىللىيلىــك ۋە ئۇنىــڭ  كــۈن،
چـاال تهرجىماننىـڭ   . تۈۋرىكى بولغان دىنىـي تۇيغـۇ ھـاالكهتكه يـۈزلهنگهن كۈنـدۇر     

كىملهرنىڭ جېنـى بولغـان بولسـا بۈگـۈن      ئۆتمۈشته ئۆلتۈرگىنى، زامىن بولغىنى
 .قهتلى قىلىنىۋاتقىنى مىللىيلىك، خاسلىق ۋە كىملىكتۇر
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ــىمىزدا قوللۇن       ــادەتتىكى تۇرمۇشـــ ــقان  ۇلۇئـــ ــان تىـــــل مهخسۇسالشـــ ۋاتقـــ

ئۇقـــۇمالردىن خـــالى تىـــل بولـــۇپ بىـــرەر ســـۆزنىڭ ئورنىغـــا يهنه بىـــر ســـۆزنىڭ 
ــدىكى    ــى ئاالقى ــىپ قېلىش ــهۋەب   چۈشۈنۈئالمىش ــددىيهتكه س ــلىككه ۋە زى شمهس

ــدۇ ــدىن    . بولمايـ ــۇش پاراڭلىرىـ ــادەتتىكى تۇرمـ ــۆھبىتىمىز ئـ ــڭ سـ ئهگهر بىزنىـ
ــاھهلهرگه    ــۇس ســ ــارلىق مهخســ ــاكىمىيهت قاتــ ــلهت، ھــ ھالقىــــپ دۆلهت، مىلــ

ــدا چۈ  ــان چاغ ــدۇ    ۈنشۈچېتىلغ ــرىپال تۇرى ــۈز بې ــم ي ــلىك دائى ــىلهن، . شمهس مهس
ولغـــان چېغىمـــدا دوســـتالر ۋە   تـــۈركىيهدە تهتقىقـــات ۋە ئىلمىـــي زىيـــارەتته ب   

ــادىلهپ    ــالىرىمنى ئىپـ ــهلبىي باھـ تونۇشـــالرغا بهزىـــدە تـــۈركىيه ھهققىـــدىكى سـ
ــۇراتتىم ــا     . ت ــالى كىشــى ماڭ ــر زىي ــدە بى ــر كــۈنى شــۇنداق ســورۇنالرنىڭ بىرى بى

سۆزۈڭگه قارىسام تۈركىيه ئۇنداق، تـۈركىيه بۇنـداق دەپـال    «. مۇنداق تهنبىه بهردى
نمىگهن بولســـام ســـهن نـــۆۋەتتىكى تـــۈركىيه ســـۆزۈڭنى خاتـــا چۈشـــه. كهتتىـــڭ

نــۆۋەتته ھــاكىمىيهت بېشــىدا تۇرۇۋاتقــان  . ھۆكــۈمىتىنى تهنقىــد قىلىۋېتىپســهن
ئهممـا  . بولـۇدۇ ھۆكۈمهت ھهققىـدە قانـداق تهنقىـدىڭ، باھالىرىـڭ بولسـا دېسـهڭ       

نهچــچه يــۈز مىــڭ شــېهىدنىڭ قــانلىرى بهدىلىــگه ئوســمانلى ئىمپىرىيهســىنىڭ 
ــۇر ــۈرك دۆلىتىنــى   ئازاتلىقىغــاۇپ خارابىســىدىن دەس ت ــۈركىيهنى، ت قوۋۇشــقان ت

ــدۇ  ــدى »تهنقىــد قىلىشــىڭغا بولماي ــا بهك مــۇجىمهل  . دې ــۇ گهپ ماڭ دەســتلهپ ب
مهن . ئــايرىم قالغانــدا ئــويالپ باقســام ئۇنىــڭ دېگىنــى تــوغرا ئىــكهن . بىلىنــدى

ــڭ     ــۈلكى ھۆكۈمهتنىـ ــڭ مـ ــدىغان، دۆلهتنىـ ــلهن دۆلهت ئايرىلمايـ ــۈمهت بىـ ھۆكـ
ــاپ  ــۈلكى ھىسـ ــاي    مـ ــىپمۇ باقمـ ــۈمهت ئالمىشـ ــر ھۆكـ ــى بىـ لىنىدىغان، دۆلهتنـ

ــلهن    ــا دۆلهت بىـ ــورايدىغان ئهلـــدە تهربىيهلىنىـــپ، ياشـــاپ كهلـــگهن بولغاچقـ سـ
تـۈركىيهدە قايسـى پـارتىيه سـايالمدا غهلىـبه      . ھۆكۈمهتنى بىر دەپ تونۇيدىكهنمهن

ــكىللهيدىغان      ــۈمهت تهش ــدىن ھۆك ــا يېڭى ــىغا چىقس ــاكىمىيهت بېش ــپ ھ قىلى
ــا  ــۇمنى      بولغاچق ــگهن ئۇق ــۈمهت دې ــلهن ھۆك ــۇم بى ــگهن ئۇق ــىلهر دۆلهت دې كىش

دۆلهت ئالماشـــمايدىغان، بىــــرەر پــــارتىيىگه تهۋە  . ئارىالشـــتۇرۇپ قويمايــــدىكهن 
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ــاكى     ــۇرۇلمايدىغان يـ ــگه ئاشـ ــيىن ئهمهلـ ــدىن كېـ ــرەر مهزگىلـ ــدىغان، بىـ بولمايـ
تـــۈركىيهدە كىشـــىلهر ۋەتهننـــى   . ئهمهلـــدىن قالدۇرۇلمايـــدىغان گهۋدە ئىـــكهن  

كهن، ئهممـا پـارتىيهنى ھىمـايه قىلغـانلىقنى     بولـۇدۇ دىكهن، ۋەتهنگه سادىق سۆيى
شـۇ قېتىمقـى ئۇقـۇمنى خاتـا     . ۋەتهننى ھىمايه قىلغانلىق دەپ چۈشـهنمهيدىكهن 

مهن . قوللۇنۇپ خاتا چۈشهنچه پهيدا قىلغـانلىقىم ماڭـا ياخشـى بىـر دەرس بولـدى     
ۋاتقـان  ۇىلهر قوللۇنشۇندىن كېيىن باشقىالر بىلهن سـۆھبهتته بولسـام شـۇ كىشـ    

ــداق     ــۇمالرنى قان ــداق ئۇق ــايهردىن كېلىۋاتقانلىقىغــا، ئۇالرنىــڭ بۇن ئۇقۇمنىــڭ ق
  .ۋاتقانلىقىغا دىققهت قىلىدىغان بولدۇمۇنۇقولل

ئىنتېرنىــت ئۇيغــۇر ھاياتىغــا كىرگهنــدىن كېــيىن كىشــىلىرىمىز پىكىــر،   
ھىسســـىيات ۋە بىلىـــم ئالماشتۇرۇشــــتا ماكاننىـــڭ چهكلىمىســـىنى بــــۇزۇپ     

قهشــقهرنىڭ چهت تــاغلىق يېزىســىدىكى ئۇيغــۇر بىــلهن بوســتۇننىڭ  . شــلىدىتا
دە جهمىيىتىـ ئۇيغـۇر  . ئاۋات كوچىسىدىكى ئۇيغۇر ئازادە پاراڭلىشـااليدىغان بولـدى  

ــئهت،  ــيهتتهبى ــاراش ۋە   جهمى ــدە چۈشــهنچه، ق ــيهت ھهققى ــاكىمىيهت ۋە ئىالھى ، ھ
ــىلهر  ــدىغان كىشــ ــا قويااليــ ــاالرنى ئوتتۇرىغــ ــى قهيهرد باھــ ــىدىن مهيلــ ە بولۇشــ

يازىــدىغانالرغا  . نهزەر ئويلىغــانلىرىنى ئاۋامغــا يهتكۈزەلهيــدىغان بولــدى   قهتئىيــ
قارىغانـــدا ناھـــايىتى كـــۆپ بىلســـىمۇ ئـــادەتته يازمايـــدىغان كىشـــىلهر ئـــۆز        
ــش،     ــان قىلىـــ ــداپ بايـــ ــهرلىرىگه يانـــ ــدىغانالرنىڭ ئهســـ ــلىرىنى يازىـــ قاراشـــ

ــدىغانالرنىڭكىنى تۈز ــۈيازىـ ــتىش مه ۈتـ ــۇ بېيىـ ــى ش ۋە تېخىمـ ــىدىگه يهتتـ . قسـ
يىتىـــدىكى يازمايـــدىغان  ىئىنتتېرنىتنىـــڭ بارلىققـــا كېلىشـــى ئۇيغـــۇر جهم   

ــۈزدى    ــدىغا ئۆتكـ ــهپنىڭ ئالـ ــۇرمهنلهرنى سـ ــك ئوقـ ــاي  . بىلىملىـ ــا بـ تهپهككۇرغـ
ش ۋە چۈشـــۈنۈكىشـــىلهرگه بىـــر بىرىنـــى، ۋەزىيهتنـــى، دۆلهتنـــى ۋە دۇنيـــانى      

ــا شـــۇنىڭغا دىقـــقه. تىـــپ بهردىىچۈشـــهندۈرۈش پۇرســـىتى يار ت قىلىـــش ئهممـ
زۆرۈرىيىتى تۇغۇلدىكى، توردىن ئىبـارەت مهۋھـۇم دۇنيـادىكى ئۇيغـۇرالر تۇرۇۋاتقـان      
ــته    ــى جهھهتــ ــىلىك كهچۈرمىشــ ــوھىتى، كىشــ ــيهلهنگهن مــ ــارائىتى، تهربىــ شــ
ــگه    ــۇرەككهپلىككه ئىــ ــۇرالردىن زور مــ ــى ئۇيغــ ــاللىقتىكى، ئهتراپىمىزدىكــ رىيــ
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ئاتـــالغۇالر بىـــلهن  بولغاچقـــا، بىـــز مۇنـــازىرە قىلىۋاتقـــان مهســـىلىلهر ئىلمىـــي 
ــا  ۈشۈسۆزل ــاج مهســــىلىلهر بولغاچقــ ــۈنۈشــــكه ۋە يېشىشــــكه مۇھتــ ش ۋە چۈشــ

ــدى     ــددىيهتلهر تۇغۇل ــىقىنچىلىق ۋە زى ــق، س ــدا قىيىنچىلى ــهندۈرۈش يولى . چۈش
تهســـهۋۋۇپ ھهققىـــدە گهپ ئېچىلســـا ۋەتهنـــدىكى ئۆلىمـــاالر بىـــلهن   ،مهســـىلهن

ىيهدە تهســـهۋۋۇپ تـــۈرك. تـــۈركىيهدىكى ئۆلىمـــاالر قـــاتتىق تىركىشـــىپ قالىـــدۇ
دىكىـــدەك سهلبىلهشـــتۈرۈلگهن، لهنهتلهنـــگهن ۋە جهمىيىتىئۇيغـــۇر ) ســـوپىزىم(

شـۇڭا تـۈركىيهدىكى ئۇيغـۇرالر بـۇ ھهقـته تهڭپـۇڭ، ئىلمىـي ۋە        . قارىالنغان ئهمهس
ئهممـا بىزدىكـى سـوپىزىم چۈشهنچىسـى ماركىسـنىڭ      . ئادىل چۈشـهنچىگه ئىـگه  

ى ئاسـتىدا تىتىلىـپ، بۇزۇلـۇپ    دېـگهن ھۆكۈمىنىـڭ قامچىسـ    »دىن ئهپىيۇنـدۇر «
يۈز كۆزىنى پهرق قىلغىلى بولماس بولۇپ كهتـكهن بولغاچقـا ئـۇنى قايتـا تونـۇش      

ــمهيدۇ ــانغا چۈشـ ــايىن  . ئاسـ ــىلىلهردە ئىنتـ ــۇن مهسـ ــاش نۇرغـ ــهۋۋۇپقا ئوخشـ تهسـ
ــي  ــهنچه ۋە   بولۇدۇشــكه چۈشۈنۈئىلمى ــق چۈش ــدىكى پهرقلى ــۇمالر ھهققى ــان ئۇق غ

  .قىلىپ قويىۋاتىدۇپوزىتسىيه بىزنى پاراڭلىشالماس 
ــويالر  «مهن  ــدىكى ئــ ــالىلىق ھهققىــ ــۇرچه زىيــ ــدا   »ئۇيغــ ــگهن يازمامــ دېــ

ــر،     ــته نهزى ــر، يهت ــۈچ نهزى ــۈم مۇراســىمىنىڭ ئىســمى بولغــان ئ ئۇيغــۇرالردىكى ئۆل
نىمىــزدا تىلغــا ئېلىنغــان »قۇرئــان«قىرىــق نهزىــر ۋە يىــل نهزىــر قاتارلىقالرنىــڭ 

شــۇ . لغــا ئېلىــپ ئۆتكهنىــدىمنهزىــر ئۇقــۇمى بىــلهن پهرقلىــق ئىكهنلىكىنــى تى
نهرســه ئايــدىڭ بولســۇنكى بىــر مىللهتــته مهۋجــۇد قائىــدە يوســۇن ۋە تۈرلــۈك         
ــۇ مىللهتنىـــڭ ئـــۆز تىلىـــدا بولۇۋەرمهيـــدۇ   . ھادىســـىلهرنىڭ ئىســـمى دائىـــم شـ

ــڭ     ،مهســىلهن ــا بۇنى ــۈرى، ئهمم ــك ت ــر ھۈنهرۋەنچىلى ــاڭچىلىق بى ــۇرالردا مات ئۇيغ
ــاڭچىلىقنى بۇن. ئىســمى خهنســۇچه ىڭغــا قــاراپال خهنســۇالردىن كهلــگهن  بىــز مات

ياكى خهنسۇالرنىڭ ماتـاڭچىلىق قائىدىسـىنى ئـۆلچهم قىلىـپ     . دېسهك بولمايدۇ
ئۇيغــۇر قاتــارلىق تــۈرك . ئۇيغۇرالرنىــڭ ماتــاڭلىرىنى يوققــا چىقارســاق بولمايــدۇ 

بىـــز نـــورۇز دېـــگهن ســـۆزنىڭ پارىســـچه . مىللهتلىرىـــدە نـــورۇز ئهنهئهنىســـى بـــار
يرامنى ئىرانـدىكى مهجۇسـىالرنىڭ ئۆتكـۈزگهنلىكىگه قـاراپال     بولغانلىقىغا، بـۇ بـا  

ئىســىم شــهيئىنىڭ . بــۇ بــايرامنى مهجۇســىالرنىڭ بــايرىمى دېيىشــكه بولمايــدۇ 
ئاتهشپهرەسـلهر بىـز نـان     -تهۋەلىكىنى بهلگىلهيدىغان بولسـا ئىرانلىـق مهجۇسـى   
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لىـنىش  ئۇنـداقتا نـاننىمۇ مهجۇسـىالردىن پهرق   . دەۋاتقان يىمهكلىكىنى نان دەيدۇ
ــدىكى     ــمهك، قۇرئان ــۇ؟ دې ــى دوراپ پوشــكال يهيمىزم ئۈچــۈن يېمهســتىن ئهرەپلهرن
ــۈم      ــدىكى ئۆل ــۆرپ ئادەتلىرى ــۇر ئ ــلهن ئۇيغ ــر بى ــالغۇ ســۈپىتىدىكى نهزى ــى ئات دىن

ــۇم   ــر ئىككــى ئۇق ــان«. مۇراســىمى بولغــان نهزى ــلهن  »ھېيىــت«دىكــى  »قۇرئ بى
بىـــلهن  مىللهتشۇناســـلىقتىكى مىلـــلهت   . ئىككـــى ئۇقـــۇم   »نـــورۇز كـــۈنى  «
بـۇ ئۇقـۇمالرنى ئارىالشـتۇرۇپ تهپهككـۇر     . دىكى مىللهت پهرقلىـق ئۇقـۇم  »قۇرئان«

ــجه     ــقا نهتىـ ــالغاندىن باشـ ــۇرۇڭ سـ ــورۇق ۋاراڭ چـ ــازىرىمىزدىن قـ ــدا مۇنـ قىلغانـ
  .نهلمهيدۇۈگۈچىقمايدۇ، ھىچ قايسى تهرەپ ھىچ نېمه ئ

ــۇر بىــــلهن  -90بىلىشــــىمچه  يىلالرنىــــڭ ئاخىرلىرىــــدىن باشــــالپ ئۇيغــ
ھهتتـا ئۆلـۈم، تـوي ۋە باشـقا شـۇ      . ى ئايرىش تهشهببۇسى قىزىپ كهتتـى مۇسۇلمانن

ئۇيغــۇرالر كېلىــپ بولــدى، مۇســۇلمانالرنى    «قاتــاردىكى تۈرلــۈك مۇراســىمالردا   
م بىــلهن ئاڭلىغــان ۋاقىتلىرىممــۇ ۇقــۇدېــگهن گهپلهرنــى ئــۆز قۇل »ســاقالۋاتىمىز

ــدى ــۇلما   «. بولـ ــالمدا مۇسـ ــدۇ، ئىسـ ــراپ قىلمايـ ــى ئىتىـ ــالم مىللهتنـ ن ۋە ئىسـ
ئالالھ ئۇ دۇنيـادا مىللىتىـڭ نـېمه دېسـه     . ارەت ئىككىال مىللهت باربكاپىردىن ئى

شــۇڭا . ئىبــراھىم خهلىلۇلالھنىــڭ مىللىتىــدىنمهن دەيمىــز . ئۇيغــۇر دېمهيمىــز
 »ئۇيغۇرلــۇقنى كــۆپ تهكىــتلهش، ئۇيغۇرغــا خىتــاپ قىلىــش مۇســۇلمانلىققا يــات

ــ   ــازىر ئهڭ يامرىغـ ــهنچىلهر ھـ ــۆز ۋە چۈشـ ــگهن گهپ سـ ــدى دېـ ــالىتىگه كهلـ . ان ھـ
مهن بـۇرۇن  . ئىنتېرنىت بۇ ئىددىيهلهرنىڭ تارىلىشـىدا تۈرتكىلىـك رول ئوينىـدى   

ئۇيغۇرنىـڭ قوينىغـا   . ئالالھ شهخسـنى مىلـلهت قوينىغـا ياراتقـان    «بۇ مهسىلىگه 
يارىلىش بىزنىڭ تهقدىرىمىز بولغانىكهن مۇسـۇلمان بولـۇش سـۈپىتىمىز بىـلهن     

ــتى    ــانا ئهيلهش ــدۇ س ــا ھهم ــوق  ئالالھق ــىمىز ي ــقا تاللىش ــۇرنى  . ن باش ــۇڭا ئۇيغ ش
ئـالالھ ئۇيغۇرنىـڭ ئارىسـىغا    . سۆيگهنلىك ئالالھنىڭ ئىنئامىدىن سـۆيۈنگهنلىك 

يارىتىــپ ئۇيغــۇر بولۇشــىمىزغا ســهۋەپ بولغــانىكهن بۇنىڭــدا ئــالالھ بىــزگه مۇشــۇ 
بۇنىڭدىن يـۈز ئـۆرۈش ۋە بـۇنى ئىنكـار     . بولۇدۇمىللهتكه بىر مهسئۇلىيهت ئارتقان 

ــاننى . بولـــۇدۇش تهقـــدىرنى ئىنكـــار قىلغـــانلىق قىلىـــ ئـــالالھ ھهر بىـــر ئىنسـ
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مۇسۇلمان يارىتىدۇ، ئهگهر ئالالھ بىزنـى مۇسـۇلمان مىلـلهت ئۇيغۇرنىـڭ باغرىغـا      
ئهمهس ھهر قانــداق بىــر كــاپىر مىللهتنىــڭ ئارىســىغا ياراتقــان بولســا شــۇ كــاپىر  

ــوالتتى    ــيهلىگهن بــ ــپ تهربىــ ــاپىر قىلىــ ــى كــ ــق بىزنــ ــ . خهلــ ــۇڭا ئۇيغــ ۇر شــ
 »شـۈكۈر قىلىـش بىزنىـڭ ۋەزىپىمىـزدۇر     قـا بولغىنىمىزدىن پهخىرلىنىش، ئالالھ

يېقىندا كهڭسـاي مۇنبىرىـدە نامسـىزمهن ئىسـىملىك     . مئىدىدەپ جاۋاپ بهرگهن 
ــدىم   ــۆرۈپ قالـ ــىنى كـ ــىمىزنىڭ ئىنكاسـ ــر توردىشـ ــڭ  . بىـ ــاس مېنىـ ــۇ ئىنكـ بـ

 .شــىپتۇدىــن دەلىــل ئېلىــپ ناھــايىتى ياخىشــى يې »قۇرئــان«ئويلىغــانلىرىمنى 
ىمـائىي  تيىقىنقى يىلالر مابهينىـدە مهيلـى تـور دۇنياسـىدا بولسـۇن ، مهيلـى ئىج      

ــگه ئوخشــاش     ــاكى مۇســۇلمانمۇ؟ دىگهن ــۇ؟ ي ــز ئۇيغۇرم ــته بولســۇن بى جهمىئىيهت
غان ، ۇالرنى يىغلىتىـپ دۇشـمهننى كۇلـدۇرد   تكىشىنى ئهپسۇسالندۇردىغان، دوس

ارازلىق پهيـدا قىلىـدىغان ھـالهت    غان ، قېرىنداشالر ئارا ئـ بولۇدۇقهۋمنى ئىككىگه 
زگه يىڭىـچه  شهكىللىنىپ ، ئهسـلىدىنال بهخىتىسـىزلىكته ياشـاۋاتقان قهۋمىمىـ    

ــاال ــازا ئهكهلمهكــته-ب ــۇنى ھهل  . ق بۇنىــڭ ســهۋەبى توغرىســىدا ئىــزدىنىش ، ھهم ئ
قىلىــش ھهر بىــر ئىســالم ســۆيهر ، مىلــلهت ســۆيهر كىشــلهرنىڭ ۋەزىپىســى ھهم    

   .بۇرچى
دىـگهن ئاتالغۇنىـڭ مهنىسـىنى      »مىلـلهت «ل بىز چوقۇم شۇنىڭ ئۇچۇن ئاۋا

ئادەتته ھهر قانداق بىـر دىنـدار مۇسـۇلماندىن مىللىتىـڭ     . شىمىز كېرەكۈنۈچۇش
خهلىلۇلالھنىـڭ  مهن ئىبـراھىم  « دەپ سـوئال سورالسـا ، ئـۇ چوقـۇمكى     –نېمه ؟ 

ــدمىللىتىد ــدۇ    »ۇرمهنىن ــاۋاب بېرى ــاۋاب    . دەپ ج ــۇنداق ج ــكه مۇش ــۇ نىمىش ئ
ــدۇ ــاكى باشــقىالردىن       بېرى ــان ي ــۇل قىلغ ــۇنداق تهربىينــى قوب ــۇ ش ــۇنكى ئ ؟ چ

شۇنداق ئاڭلىغـان ، كۆپۇنچىسـى ئۆزىنىـڭ نىمىشـكه شـۇنداق دەيـدىغانلىقىنى       
دەپ كىلىۋاتقـان بىرسـى بىـلهن     »ئۇيغـۇر  «چۇشهنمهيدۇ ، شۇنىڭ بىلهن ئـۆزىنى  

ســى تهالش باشــلىندۇ ، نهتىجىــدە بىر-ئۇقۇشماســلىق پهيــدا بولــۇپ تــۇگىمهس دە
لىقىــدىن تېنىــپ بىــر   »مۇســۇلمان قىــدىن تېنىــپ ، بىرســى   ۇل »ئۇيغــۇر«

  .ئائىلنىڭ كىشلىرى دۇشمهنگه ئايلنىپ ياتلىشىدۇ
قېرىنداشــالرغا بــۇ توغرىــدا تــوغرىنى يهتكــۇزۇش ئۇچــۇن يهنىــال قۇرئانغــا        

ھهمـمه نهرسـىنى ئىـنچىكه بايـان      ...قۇرئان«: مۇراجهت قىلىمىز ئالالھ تهئاال
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ــدۇر ــ( »قىلغۇچى ــايهت-111» يۇســۇف«ۈرە س ــۇ   «. )ئ ــاڭا ب نى ھهر كىتــاپبىــز س
. )ئـايهت -89 »نهھىـل «سـۇرە  ( »نهرسىنى بايـان قىلىـش ئۈچـۈن نازىـل قىلـدۇق     

  .ندېگه
  دىگهن بۇ كهلىمه قۇرئاندا قانداق چۇشهندۇرلگهن ؟ »مىللهت« ئۇنداقتا

ــۇ . دەپ ئۆتىـــدۇ» ئىبراھىمنىـــڭ مىللىتـــى«يهردە  6قۇرئـــان كهرىمـــدە   6بـ
مۇناســىۋەتلىك . بولــۇدۇدېــگهن » يــول«نىــڭ مهنىســى  » مىلــلهت« يهردىكــى

  :مۇنداق) نىڭ تهرجىملىرى(ئايهتلهر 
ــڭ يولىــــــدىن، ئۆزىنىــــــڭ قهدرىنــــــى بىلمىــــــگهن     « 1. ئىبراھىمنىــــ

ئهقىلســـىزلهردىن باشـــقا كىـــم يـــۈز ئۆرۈيـــدۇ؟ بىـــز ئىبراھىمنىـــى بـــۇ دۇنيـــادا  
 »بهقهرە«(» بولـۇدۇ ىن بىلىڭالركى، ئىبـراھىم ئـۇ دۇنيـادىمۇ ياخشـىالرد    . تاللىدۇق

  ).ئايهت -130سۈرىسى 
ــۇالر«. 2 ــان    ‹: ئ ــولنى تاپق ــوغرا ي ــۇڭالر، ت ــاكى نهســارا بول ــۇڭالر ي يهھــۇدىي بول

. بىـز ئىبراھىمنىـڭ يولىدىـدۇرمىز   ! يـاق ‹ :ئۇالرغا ئېيتقىنكى. دېدى ›بولىسىلهر
» .ئىبراھىم ئـالالھنى بىـر دەپ ئېتىقـاد قىالتتـى، مۇشـرىكالردىن ئهمهس ئىـدى      

 .)ئايهت -135سۈرىسى  »قهرەبه«(
ــى ‹: ئېيتقىنكــى«. 3 ــالالھ راســت ئېيتت ــا  . ئ ــداقتا ئىبراھىمنىــڭ يولىغ ئۇن

ــى، مۇشــرىكالردىن    . ئهگىشــىڭالر ــاد قىالتت ــر دەپ ئېتىق ــالالھنى بى ــراھىم ئ ئىب
 .)ئايهت -95سۈرىسى  »نئال ئىمرا«( ›»ئهمهس ئىدى

ــدا ئالالھغــا ت   «. 4 ــۆزىنى ســهمىمىي ھال ــته، ئ ــن جهھهت اپشــۇرغان ۋە كىــم دى
تـــوغرا يـــول ئۈســـتىدە بولغـــان ئىبراھىمنىـــڭ يولىغـــا ئهگهشـــكهن كىشـــىدىن 

  .)ئايهت -125سۈرىسى  »نىسا«( »ياخشى؟ ئالالھ ئىبراھىمنى دوست تۇتتى
ــا، ئىنســانالرنىڭ   ‹: ئېيتقىنكــى«. 5 ــوغرا يولغ ــبىم مېنــى ت ــقهتهن رەب ھهقى

ــارلىق ئىشــلىرىنى باشــقۇر  ــا، ئالالھنۇدۇب ــۆزگهرمهس دىنغ ــرلىكىگه  غان ئ ــڭ بى ى
 ›»ئىشـــهنگهن ۋە مۇشـــرىكالردىن بولمىغـــان ئىبراھىمنىـــڭ يولىغـــا باشـــلىدى 

  .)ئايهت -161سۈرىسى  »ئهنئام«(
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ــاڭا   «. 6 ــز س ــيىن بى ــدىن كې ــرىكالردىن   ‹: ئان ــان ۋە مۇش ــا بۇرالغ ھهق دىنغ
 »نهھــل«(» .دەپ ۋەھىــي قىلــدۇق ›بولمىغـان ئىبراھىمنىــڭ يولىغــا ئهگهشــكىن 

  .)ئايهت -123سۈرىسى 
دەپ تهرجىـمه قىلىنغـان كهلىـمه    » يـول «نا بۇ ئايهتلهرنىڭ تهرجىمىلىرىدە ما

  .دېگهن كهلمىدۇر» مىللهت«
ئــۇزاق مۇددەتلىــك «: دېــگهن سـۆزنىڭ مهنىســى » مىلــلهت«ئۇيغۇرچىـدىكى  

تــارىخىي تهرەققىيــاتالر ئارقىســىدا شــهكىللهنگهن ئورتــاق تىــل، ئورتــاق زېمىــن،  
ــاق  ئورتــاق ئىقتىســادىي تۇرمــۇش ۋە ئورتــاق   ــته ئىپادىلىنىــدىغان ئورت مهدەنىيهت

ئۇيغـۇر  «( بولـۇدۇ دېـگهن  » پسىخولوگىيىلىك خۇسۇسىيهتكه ئىگه كىشـىلهر تـوپى  

  .)»تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتى
ــلهن    ــا بىـ ــۇ مهنـ ــۆزىنى بـ ــلهت سـ ــلهن (مىلـ ــى بىـ ــدىكى مهنىسـ ) ئۇيغۇرچىـ

ــاالمنىڭ      ــراھىم ئهلهيهىسســ ــۇرالر ئىبــ ــز ئۇيغــ ــزدا، بىــ ــهنگهن ۋاقتىمىــ چۈشــ
  .ن ئهمهسمىللىتىدى

مىلــلهت . بولــۇدۇئهرەبچىــدىكى مىلــلهت، دىنــى ئهقىــدە، دىنــى يــول، دېــگهن 
ــراھىم       ــز مۇســۇلمانالر ئىب ــزدا، بى ــهنگهن ۋاقتىمى ــلهن چۈش ــا بى ــۇ مهن ســۆزىنى ب

چـۈنكى ئالالھنىـڭ   . ئهلهيهىسساالمنىڭ مىللىتىدە، يهنـى ئۇنىـڭ يولىدىـدۇرمىز   
ئىسـالمدۇر ۋە ئۇالرنىـڭ يـولى    دىنى بىر پۈتۈندۇر، بارلىق پهيغهمبهرلهرنىـڭ دىنـى   

 :ئالالھ تهئاال مۇنداق دەيدۇ. بىردۇر
ــانۇنى     « ــڭ ق ــان نهرســىنى ســىلهر ئۈچــۈن دىننى ــا بۇيرۇغ ــۆزى نۇھق ــالالھ، ئ ئ

بىـز سـاڭا ۋەھىـي قىلغـان نهرسـىنىمۇ، بىـز ئىبراھىمغـا،        ! ئى مۇھهممهد. قىلدى
. قىلـدۇق  ىمۇساغا ۋە ئىساغا بۇيرۇغان نهرسـىنىمۇ سـىلهر ئۈچـۈن دىننىـڭ قـانۇن     

ھۆكـۈملىرىنى تولـۇق    چۈشـۈنۈپ دىننـى تـوغرا   ‹: ئۇ نهرسه شـۇنىڭدىن ئىبـارەتتۇر  
مۇشـرىكالرغا،  ! ئـى مـۇھهممهد  . ›ئىجـرا قىلىڭـالر، دىنـدا پىـرقىلهرگه بۆلـۈنمهڭالر     

ئــالالھ خالىغــان كىشــىنى . ســهن ئــۇالرنى دەۋەت قىلغــان نهرســه ئېغىــر كهلــدى 
» لگهن كىشـىنى ئۇنىڭغـا ئېرىشـتۈرىدۇ   ئۇنىڭغا تالاليدۇ، ئۆزىگه ئۈزلۈكسـىز يـۆنه  

  .)ئايهت -13سۈرىسى  »شۇرا«(
 -، بــۇنى ئــوڭتهي يمهســىله مانــا مۇشــۇ قهدەر ئــاددى    ،نداشــالرىدېــمهك قېر
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پ كىشــلهرنى قــايمۇقتۇرۇپ بىــر قهۋمنــى ئىككىــگه ۈرۈشــهندۈتــوڭتهي قىلىــپ چ
ــه ئهمهس     ــقا نهرس ــڭ ئىلىمســىزلىكىمىزدىن باش ــادانلىق ھهم بىزنى ــايرىش ن . ئ

ــ ــادانلىق مۇســ ــۆز قهۋمىنىــــڭ نــ ــاالممۇ ئــ ــېرىك ائنى ، ىا ئهلهيهىســ ــا شــ لالھقــ
... ئـى  « : ، توغرا يولـدىن چىقىـپ كهتكهنلىكىنـى كۆرگهنـدە    كهلتۇرۋاتقانلىقىنى

ــم ــۇرە (  »...، قهۋمىـ ــان  )»بهقهرە«سـ ــاپ قىلغـ ــدا  . دەپ خىتـ ــقا نامـ ــۇالرنى باشـ ئـ
 . ئاتىمىغان

ۇرئـان، بىـز نازىـل قىلغـان     مانـا بـۇ ق  ‹، ئۇيغـۇرۇم  ى،ئ«شۇڭا مهنمۇ ھهر ۋاقىت 
ــارەك  ــاپمۇبـ ــتىن  . تۇركىتـ ــا خىالپلىـــق قىلىشـ ــىڭالر، بۇنىڭغـ ــا ئهگىشـ بۇنىڭغـ

 »ئهنئــام«ســۈرە (  ›»ســاقلىنىڭالر، شــۇنداق قىلســاڭالر رەھمهتــكه ئېرىشهلهيســىلهر
  )ئايهت-155

  .دەپ خىتاپ قىلىمهن
ر مى بىـلهن ئۇيغـۇرال  ۇدىكى مىلـلهت ئۇقـ  »قۇرئان«مهزكۇر توردىشىمىز بىزگه 

ئارىســــىغا ئومۇمالشــــقان ســــىتالىن ئوتتۇرىغــــا قويغــــان مىلــــلهت ئۇقــــۇمى  
. ئوتتۇرىسىدىكى چهك چىگرانى ناھـايىتى دەلىللىـك قىلىـپ ئوتتۇرىغـا قويۇپتـۇ     

  .ئالالھ قىلغان ئهمگىكى ئۈچۈن ساۋاب ۋە ئهجىرلهر بهرگهي
ــۇر ئالماشــتۇرۇش پۇرســتىمىزنىڭ     ــم ۋە ئۇچ ــر، بىلى ــدا پىكى خۇالســه قىلغان

، ئۈگۈنـۈش بـۇ جهريانـدا مۇنـازىرە ئـارقىلىق ئـۆز ئـارا       . بىزنىـڭ بهختىمىـز  بولغىنى 
ئهممــا بــۇ جهريانــدا . تولــۇقالش ۋە ئورتاقلىقالرغــا ئېرىشــىش بىزنىــڭ نىشــانىمىز

ــداق    ۇقوللۇن ــگه، قان ــن كهلگهنلىكى ــگه، قهيهردى ــڭ پهرقى ــان ئۇقۇملىرىمىزنى ۋاتق
مالرغـــا قانــــداق  ۋاتقانلىقىمىزغـــا ۋە بىزنىـــڭ ئوخشــــىمىغان بـــۇ ئۇقۇ   ۇقوللۇن

پوزىتسىيه تۇتۇۋاتقىنىمىزغا دىققهت قىلىش بىزنـى نىشـانىمىزغا تېخمـۇ ئاسـان     
دا تىلغـا   »قۇئـان «خۇددى يازمىمىزدا مۇالھىزە قىلغانـدەك بىـز   . يېقىنالشتۇرىدۇ

مى بىــلهن ۇئۇقــ »مىلــلهت«ئــۇقىمى ۋە  »ھېيىــت«مى، ۇئۇقــ »نهزىــر«ئېلىنغــان 
مهنىــــداش ئۇقــــۇمالرنى تــــۈزۈك  مىللهتشۇناســــلىقتىكى -ئىنسانشۇناســــلىق

ــازىرە ۋە    ــوردىكى مۇنــ ــۈن تــ ــانلىقىمىز ئۈچــ ــتۇرۇپ قويغــ ــهنمهيال ئارىالشــ چۈشــ
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رىيـــاللىقتىكى تارتىشـــمىالردا پـــات، پـــات نىشـــانىمىزدىن يىـــراقالپ ۋە بهزىـــدە  
 .ئادىشىپ كېتىۋاتىمىز
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  ىر تۇغلۇق خاتىرىسىگهپىداكار ئۇيغۇر ئوغالنى مهرھۇم يارمۇھهممهد تاھ

  
 خاراكتېرلىق ئادەم. 1

ــدىغان كۈنلهرن -10 ــۇم ئىشــقا بارماي ــارا كــۈن  ىــئىيــۇن، قول ڭ ئىچىــدە بىــر ق
ھاياتىمــدا بىــر قــانچه رەت قىســقا ســۆھبهتلهردە بولغــان بولســاممۇ پهقهت  . ئىــدى

بىــرال قېــتىم لېكسىيهســىنى ئاڭالشــقا مۇشــهررەپ بولغــان، قــايىللىق نهزىــرىم   
ــازمىل  ــلهن ي ــتازىم يــارمۇھهممهد     بى ــۋىي ئۇس ــدىغان مهنى ــپ ئوقۇي ىرىنى بېرىلى

ئهپســۇس، نهزرىســىدىنمۇ . تاھىرنىــڭ ئالالھقــا قايتقــانلىق خهۋىرىنــى ئاڭلىــدىم 
ــدىم  ــىز قالـ ــۇپ    . خهۋەرسـ ــا ئۇزۇتـ ــارەك دەرگاھىغـ ــڭ مۇبـ ــتازىمنى ئالالھنىـ ئۇسـ

لهر غــۇرۇرنى، ئىتىقــادنى، خاســلىقنى يالماۋاتقــان زۇلمهتــته، نهپىســ. قويالمىــدىم 
توپانىدا ھىـچ نـېمه قىاللمايۋاتقانـدەك چارەسـىز تۇيغۇلىرىمغـا يهنه بىـر قىينـاق        

بىــز ئۇيغۇرلــۇق سۆيگۈســىنى قهلــبىگه بــايراق قىلغــان يهنه بىــر       . قوشــۇلدى
  .ۋىجدانلىق قېرىندىشىمىزدىن، تۇغلۇقتىن ئايرىلدۇق

ــنى      ــادەم بولۇشــ ــاراكتىرلىق ئــ ــىدە خــ ــت تهربىيهســ ــك پهرزەنــ رەھمهتلىــ
ئىنساننىڭ ئۆزىگه خـاس خـاراكتىرگه، خاسـلىققا ئىـگه بولۇشـىنى      . تهكىتلهيتتى

ــارلىق ســائادەتلهرنى ــراپ ېئىنســاننىڭ خاســلىقى ئ. بېشــى ھىســاپاليتتى ڭب تى
ــم      ــۇررۇرى دائى ــىلىك غ ــدىمىزدىكى كىش ــۆز ئال ــاننىڭ ك ــدىغان، ئىنس قىلىنماي
ــۈك     ــاكى شــۇ شهخســنىڭ ئۆل ــدا، ي كــۆرۈنمهس سىياســىي شــۇئار ۋە غــايىلهر ئالدى

كىگه ئىگه بولمايدىغان مهۋھـۇم كوللىكتىپنىـڭ مهنپهئهتـى ئالدىـدا پايخـان      تېرى
ــۇ ھهمـــمه كۇســـۇلدايدىغان غهيـــۋەت ئهمهس،  جهمىيهتـــقىلىنىـــدىغان بىـــر  ته بـ
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ئۇســـــتاز بـــــۇ چاقىرىقنىـــــڭ . ئىـــــدىۋارقىراشـــــقا تىگىشـــــلىك چـــــاقىرىق 
مــدە ئۇنىــڭ ۈرۈمهن ۋەتهنــدىكى كۈنل. ئىــدىتهشهببۇسچىســىال ئهمهس ئۈلگىســى 

ــا ــر    ئۈچت ــر ئىنســان، بى ــۆزگه بى ــا ئېگىلگىنىــدىن باشــقا ئ ش جامهســىدە ئالالھق
 .مهنپهئهت ۋە ياكى بىر ئىدارىگه ئېگىلگىنىنى كۆرمىگهنىدىم

  مۇستهقىل زىيالى. 2
ئۇيغــۇردا مۇئاشســىز دىنىــي زىيــالىالردىن باشــقا پهنــدە ئوقۇغــان مۇســتهقىل  

ــهكىللهنمىدى  ــۇنى شـ ــالىالر قوشـ ــ . زىيـ ــىي سـ ــۈك سىياسـ ــۈنكى، تۈرلـ هۋەپلهر چـ
ــدى     ــۈپ بواللمى ــۇق ئۈت ــېگىلىكىگه تول ــازار ئ ــن ب ــۇنىمىز ئهركى ــدىن راي . تۈپهيلى

پۈتۈن مهملىكهتـته تولـۇق قانـات يايغـان ئىقتىسـادى ۋە ئىجتىمـائىي ئىسـالھات        
شـــۇ ســـهۋەپتىن بىلىمنىـــڭ . قنىـــڭ قۇربانىغـــا ئايالنـــدىۇملۇدىيـــارىمىزدا مۇق

ــا    ــڭ كارىخانىچىالرغ ــم ئېگىلىرىنى ــى، بىلى ــازىرغىچه   تاۋارلىشىش ــى ھ ئايلىنىش
ــدى ــا ئايالنمىــ ــالىيى،  . رىياللىققــ ــڭ مــ ــدارالر مهمۇرىيهتنىــ ــدە ئىلىمــ نهتىجىــ

ــۇش     ــدىلىرى بول ــدولوگىيهنىڭ بېقىن ــاكىم ئى سىياســهتنىڭ تهشۋىقاتچىســى، ھ
بۇنىـــڭ بىــلهن ئۇيغـــۇرالردا مۇســـتهقىل زىيـــالى ۋە  . تهقدىرىــدىن قۇتۇاللمىـــدى 

ئهركىـن بـازار    ،يهنه بىـرى . هلمىـدى مۇستهقىل تهتقىقـاتچىالر قوشـۇنى بارلىققـا ك   
ئېگىلىكى ھازىرغىچه ھۆكـۈمران بولمىغـانلىقى سـهۋەبلىك كىشـىلىرىمىزنىڭ     

ھۆكۈمهتنىـڭ   ،كاللىسىغا رىسقىنى خهلقنىـڭ داسـتىخىنىدىن، بـازاردىن ئهمهس   
. پ كهتتــــىۇنــــۇئىلتىپاتىــــدىن، سهدىقىســــىدىن ئىــــزدەش خاھىشــــى مۆھۈرل

ــاھى  ــارمۇھهممهد تـ ــۇم يـ ــتازىمىز مهرھـ ــارىمئۇسـ ــتهقىل ىر ئـ ــان مۇسـ زدىن چىققـ
ــاتچى  ــدىتهتقىق ــتاز. ئى ــى      ،ئۇس ــر سىياس ــچ بى ــدە ھى ــالىلىرى ئىچى ــۇر زىي ئۇيغ

. ئىــدىئورگانغــا يــاكى مۇئاشــلىق ئىــدارىگه تهۋە ئهمهس مۇســتهقىل تهتقىقــاتچى 
ماقــالىلىرىنى مۇكاپــات  ،لىرىنى ئۇنــۋان ئۈچــۈن يازمــايتتى، ئۇســتازكىتــاپئۇســتاز 

ېسســور دەپ پپتهتقىقاتىــدا بىــز پرو »قۇتادغۇبىلىــك«. ئۈچــۈن ئــېالن قىلمــايتتى
 .ئىدىيۈرگهن ھىچ بىر زات تېخى ئۇستازچىلىك ئىزدەنمىگهن 

شـۇ چاغـدا مهن   . ئىـدى يىلالر -2000بىزنىڭ تۇنجى ئۇچراشقان چاغلىرىمىز 
ــالهمگه تېمــا بېكىــتىش بىــلهن مهشــغۇل    ــدىماگىســتىرلىق ماق ئۇســتازغا . مئى

ــدا « نــى يورۇتمــاقچى بولغــانلىقىمنى  »كتىكا ئهنئهنىســىئۇيغــۇر ئهدەبىياتىــدا دې
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ئېيتقىنىمــدا بهك خــوش بولغانىــدى، ئهممــا بــۇ پىــالن لهۋلهرنىــڭ ئارىســىدا،        
مهرھـۇم ئۇسـتاز مېنـى كـۆپرەك     . ئارمانالرنىڭ ئاراچلىرىدا بويـۇن قىسـىپ قالـدى   

يېزىشـــــــقا، ئىزدەنگهنلىكنىـــــــڭ نهتىجىســـــــىنى نامـــــــايهن قىلىشـــــــقا     
ــت. رىغبهتلهندۈرگهنىـــدى از بىـــزدىن بىلىمنىـــڭ، تهتقىقاتنىـــڭ تهرەپســـىز،  ئۇسـ

ــدەك    ــۇرۇرىمىزنى قوغدىغان ــتهقىللىقىنى غ ــانى ۋە مۇس ــھهقق ــد قوغداش نى ئۈمى
ــدى ــۇچى ۋە ئوقۇتقۇچ. قىلغانىــــــ ــتاز ئوقۇتقــــــ ــۇئۇســــــ ــۇ ۇلــــــ قنى بهكمــــــ

كهســپىدىن ئايرىلىــپ قــالغىنى ئۈچــۈن بهكمــۇ ھهســرەت . ئۇلۇغاليــدىغانلىقىنى
ــۆزلهپ بهرگهنىــــد   ــدىغانلىقىنى ســ ــقهر پىــــداگوگىكا   . ىچېكىــ ــتاز قهشــ ئۇســ

مــۇنبهردىن قــوغالنغىنى  ،دىن قوغالنغىنىــدا خىــزمهتتىن ئهمهسئۇنۋېرىســتېتى
 —يىلـــالر ئۆتـــۈپ ئۇســـتاز قوغالنغـــان شـــۇ مـــۇنبهر     . دەپ چۈشـــهندۈرگهنىدى

. قهشــقهردىكى بىــردىن بىرئــالى مهكــتهپ مــۇنبىرى مېنىمــۇ يــېقىن يوالتمىــدى 
ــ   ــۇش، ســۈرگۈن بول ــداق قوغۇلۇن ــمهك، بۇن ــانى ۋە ۋىجــدانى  دې ۇش قىســمىتى ئىم

بـۇ يهردە بىـر ئۇيغۇرنىـڭ بېشـىغا كهلـگهن      . ئويغاق ھهر بىرىمىزنىڭ بېشـىدا بـار  
كـــۈنگه ســـهيلىچىدەك، بىكارچىـــدەك قـــاراپ تۇرغـــان مىڭلىغـــان ئۇيغـــۇر پهقهت 

بۈگـۈن بـۇ ئـۆچىرەت ماڭـا كهلـدى، ئهته ئۆگـۈن يهنه       . ئۆچىرەتته تۇرۇۋاتىمىز خاالس
  .بىرىمىزگه كېلىدۇ

ــڭ   ــارمۇھهممهد تاھىرنىـ ــۇم يـ ــزمهتتىن قوغل -1996مهرھـ ــى خىـ ــۇيىلـ پ ۇنـ
ھۆكـــۈمهتتىن ئااللمىغـــان نىســـىۋىنى ئۇيغـــۇردىن ئـــااللىغىنى بـــۇ خهلقنىـــڭ  

ــپاتى  ــا  . ئىـــدىزىيالىســـىنى باقااليـــدىغانلىقىنىڭ ئىسـ ــۇ ئىســـپات تـ ــا بـ ئهممـ
ــىغا      ــاق تونۇشــ ــا، ئورتــ ــڭ ئىتىراپىغــ ــانلىق زىيالىنىــ ــۆپ ســ ــۈنگىچه كــ بۈگــ

ــدى ــدۇقى،     .ئايلىنالمىـ ــېهىرلىك ئورۇنـ ــىنىنىڭ سـ ــرى، ماشـ ــنىڭ مېهـ مۇئاشـ
يىلـى  -1999. ئىشخانىدىكى بىـخهتهر خورلـۇق ئۇالرنىـڭ ئهقلىنـى بهنـت قىلـدى      

ــپ،     ــزگه دەرس ئۆتۈۋېتىـ ــى بىـ ــۇر زىيالىسـ ــر ئۇيغـ ــان بىـ ــا «تونۇلغـ مهن ئۇيغۇرغـ
ئۇيغۇرچه تىلىم، ئۇيغـۇرچه ئهسـهرلىرىم بىـلهن تونۇلـدۇم، ئهگهر مېنـى خهنسـۇچه       

ئارىـدىن شـۇنچه   . دېگهنىـدى  »!ت دېسه شۇ كۈنـدىن باشـالپ مهن شـاگاڭ   دەرس ئۆ
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يىل ئـۆتتى دەرسـخانىدىكى شـۇ ھاياجـانلىق نۇتـۇقنى ئـاڭلىغىنىمال ئېسـىمدە،        
ــايالغىنىنى كــۆرۈپ باقمىــدىم   ــكه ئ مهن ھهر قېــتىم . ئاشــۇ ھاياجاننىــڭ ھهرىكهت

كېيىنلىكىـــڭ ئۈچـــۈن چېكىـــنىش يـــولى قالـــدۇرۇپ «خىزمهتنــى تاشـــلىغاندا  
يىللىـق تهربىيهنىـڭ،    60بـۇ گهپلهردىـن مهن   . دېگهن گهپلهرنى ئاڭاليمهن »!ويق

ــددىيهگه    -60 ــيهتكه، ئىـ ــداق زىهنىـ ــاننى قانـ ــدىلىقنىڭ ئىنسـ ــق بېقىنـ يىللىـ
ــمهن  ــانلىقىنى پهرەز قىلى ــا   . مهھكــۇم قىلغ ــى ئالالھق ــز ئهســلى كېيىنلىكىن بى

ملىــك كهرە. دۇقىــباغاليــدىغان، چېكىنســه ئالالھقــا چېكىنىــدىغان خهلــق ئ    
مۇســۇلمان ئۇيغۇرنىــڭ باغرىغــا ياراتقــان مهرھــۇم يــارمۇھهممهد مــۇئهللىم  ،ئــالالھ

ھۆكـــۈمهت ھامىيلىقىـــدىكى مـــۇنبهردىن قوغالنغانـــدا ئۇيغۇرنىـــڭ مېهىرلىـــك 
ــڭ  . باغرىغــا ســىغىندى ــداكار ئوغلىنى ــۇ پى ــائۇيغــۇر ب ىنى ســېتىۋېلىش ۋە بكىت

چ بىــر چېكىــنىش ئــۇ ھىــ. تۇردىارقىلىق ئۇنىــڭ ئهجــرىگه جــاۋاپ قــايســېتىش ئــ
. ، ئۇ چېكىنسـه ئالالھقـا چېكىنىـدىغانلىقىنى بىلهتتـى    ئىدىيولى قالدۇرمىغان 

ــتهقىللىقنى،      ــان مۇسـ ــى بولغـ ــڭ بهلگىسـ ــۇرچه زىيالىلىقنىـ ــۇ ئۇيغـ ــچه ئـ مهنـ
 .كهسكىنلىكنى ۋە قورقماسلىقنى بىزگه تۇغ قىلىپ قالدۇرۇپ كهتتى

  تۇغلۇق ئاكا، ساڭا دەيغانلىرىم بارىدى 3. 
ــ  ــۇق ئاكـ ــپ تۇغلـ ــهن يېزىـ ــا    ،ا، سـ ــمهن، ئهممـ ــان بىلمهيـ ــداق ئويلىغـ قانـ

ــان مهدىهىــــــيهلهر رىياللىقنىــــــڭ سىقىشــــــلىرىغا،   يازغانلىرىمغــــــا ئاتالغــــ
ئهممـا يازمـاي بولمىـدى، پهقهت يازغانلىرىمغـا     . بوغنۇقۇشالرغا مهلههم بېرەلمىدى

ــۈنلىرىم  ــۆزەمگه، كــ ــاراپال مهن ئــ ــدىم گهقــ ــاپ بېرەلىــ ــا . ھىســ ــازدىم، ئهممــ يــ
ــارمۇھهممهد  ــا يۈزل ي ــا، ماڭ ــۈئاك ــىلىرىم  ۈن ــان كىش ــاراپ تۇرغ ــۈرۈمگه ق —پ، كۆزل

ــايتتى  ــۇرچه ئوقۇيالمــ ــۇچلىرىم ئۇيغــ ــڭ  . ئوقۇغــ ــازاتتىم، ئوقۇغۇچىلىرىمنىــ يــ
ــازاتتىم     ــر نهرســىلهرنى ي ــۇالر چۈشــهنمهيدىغان بى ــراق ئ ــۇ يى . دۇنياســىدىن بهكم

ــان    ــۇچه قۇرۇلغ ــى خهنس ــڭ دۇنياس ــدىئۇالرنى ــۇچه   . ئى ــى خهنس ــڭ دۇنياس ئۇالرنى
ــ ــاپلىك، دەرســ ــرى ۋە   كىتــ ــى، پىكــ ــۇالرنىڭ تۇيغۇســ ــوالردىكى خهنســ ۋە كىنــ

يېشـىدا ئـۆز    12ئـۇالر سـۇتۇق بۇغراخاننىـڭ    . »بېزىلىۋاتاتتى«ئىددىيىسى بىلهن 
ئهقلـــى بىـــلهن ئىســـالمنى تاللىغـــانلىقىنى، ئۇيغـــۇرنى ھىـــدايهتكه باشالشـــقا  

ئـــۇالر . ئـــۆزلىرى بىـــلهن قـــۇرداش چاغلىرىـــدا ئاتالنغـــانلىقىنى بىلمهيتتـــى     
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ــڭ  ــورال    15نۇزۇگۇمنىــ ــا قــ ــۈن قولىغــ ــى ئۈچــ ــڭ نومۇســ ــىدا مىللهتنىــ يېشــ
 »غهرپ مهتبۇئاتىــدىكى ئۇيغۇرنىــڭ گېپــى  «. ئىــدىئالغانلىقىــدىن خهۋەرســىز  
ــا ســىر پېتــى قالــدى    ــم، لــېكىن بوۋاينىــڭ نــېمه ئۈچــۈن      . ئۇالرغ ئوقــۇپ بهردى

ــرىگه ــىراق«دەرەخلىــ ــۇتۇق«، »شــ ــادىر«، »ســ ــۇم«، »ســ ــىم  »نۇزۇگــ دەپ ئىســ
ئوقۇۋېتىــپ ئــۆزۈم تۆكۈلــۈپ كهتــتىم،  . قنىــڭ ســىرىنى بىلهلمىــدىقويۇۋالغانلى

لــېكىن ھىــچ كىمنىــڭ كــۆزلىرى ياشــالنمىدى، ئاڭلىســام بىــر ئوقۇغۇچۇمنىــڭ  
مۇھهممهد ئاكــا، ربــۇالرنى ســاڭا دەۋاتىــمهن يــا . ئانىســى ئوقــۇپ يىغــالپ كېتىپتــۇ 

ســــهندىن مۇشـــۇنداق ئــــازاپلىرىمىزنى قــــارا كــــۆز  . ســـاڭا دەپ بهرمهكچىــــدىم 
ــ ــازالرغا   پهرزەنــ ــى جاھانســ ــهندۈرەلمهيۋاتقان، دەردىمىزنــ ــۇرچه چۈشــ تلهرگه ئۇيغــ

تىـل تـۇغى   . يـارمۇھهممهد ئاكـا   ،ئۇيغۇرچه ئاڭلىتالمايۋاتقـان كـۈنلهردە ئايرىلـدۇق   
ئىمان تـۇغى، تىـل تـۇغى ۋەتهن تـۇغى دېمهپمىـدۇق، مانـا ئهمـدى ئاشـۇ تۇغنىـڭ          

ــدۇق  ــدىن ئايرىل ــ  «. پهرۋانىلىرى ــا زار بولغ ــۇردا زاغرىغ ــر ب ــۇم  بى ــى، تهبهسس ان كهب
. بـۇ كـۈنلهردە كـۆزلىرىمىز، يـۈرەكلىرىمىز يهنه ياشـالندى      »كۈلكىلهرگه زار بولغان

ــۇق  ــهن تۇغلـ ــان  -سـ ــايراقلىق ئىنسـ ــدىبـ ــاس  . ڭئىـ ــايهڭ يىقىلمـ ــېنىڭ غـ سـ
ــتهھكهم   ــۇقهددەس، مۇسـ ــايرىقىمىزدەك مـ ــدىبـ ــا  . ئىـ ــڭ، ئالالھقـ ــهن كهتتىـ سـ

هنسـىز قالـدۇق، تۇغسـىز،    بىـز س . يارىغىدەك ئهمـگهك قىلغـان تۇغلـۇقالر كهتتـى    
نهپسـىگه ئىمـان ئېيتقـان،     يـارمۇھهممهد ئاكـا،   ،قـارا . ئهقىدىسزلهر بىلهن قالـدۇق 

ــاراپ ئۆزگ     ــا ق ــدىغان، زامانغ ــهجدە قىلى ــدارالرغا س ــا ۋە ھوقۇق ــدىغان ۈھوقۇقق رەلهي
 .ىلىك، گىالستۇقلۇق دىنسىز مۇردىالر يهنه ھايات يۈرىدۇلسهل
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  مهرھۇم دادام ئايۇپ غوپۇر خاتىرىسىگه —
 

  
ــېلىغىچه ئىشــىنهلمهيمهن   ــنىگه ھ ــۈگهپ كهتكى ــڭ ت ــر  . دادامنى ــۇ بى ــا ئ ماڭ

يهرگه مېهمانغـــــا كهتكهنـــــدەك، بىـــــر قـــــانچه كۈنـــــدىن كېـــــيىن قايتىـــــپ 
ــ  ــدەكال تۇيۇل مىيىــت ماشىنىســىغا چىققىنىمــدا دادام ئــۇخالپ    . دۇۇكېلىدىغان

ڭ بۆرىـــدەك ھۇۋالشـــلىرى، ئاچامنىـــڭ قالغانـــدەكال ياتقـــانىكهن، ئاكىلىرىمنىـــ
ئــۆزىنى ئېتىــپ يىغالشــلىرى، ســىڭلىمنىڭ بوتىــدەك ئېچىنىشــلىق پهريــادىمۇ 

ھاياتىمــدا تــۇنجى قېــتىم بىــر ئۇيغۇرنىــڭ ۋاپــات بولۇشــى،  . ئــۇنى ئويغۇتالمىــدى
كېپهنلىشــىنى ۋە ئىشىكســىز، تۇڭلۇكســىز ئــۆيگه دەپىــن قىلىنىشــىغا شــاھىد  

، لــېكىن قهلبىمــدىكى پىغــان ياشــقا ئوخشــاش كۆزلــۈرۈم يــاش تــۆكهتتى. بولــدۇم
ــۈلهلمهيتتى ــدى   . تۆك ــازاپ پۈتمى ــۈرەكتىكى ئ ــراق ي ــۈتتى بى ــاۋازىم پ ــ. ئ م ۈرۈكۆزل

  .شۇنچه ياش تۆكتىيۇ قهلبىمدىكى دەرت لىقمۇ لىق پېتى قالدى
ــاق ســاقاللىق مــوھتىرەم ئىمــام ئۇنىــڭ    ــامىزىنى چۈشــۈرگهن ئ دادامنىــڭ ن

ــۈملهردىن دەپ خۇالســىلىدىئۆلــۈمىنى ھاياتىــدا كــۆرگهن خاســىيهت  ــۇ . لىك ئۆل ئ
ــدات      ــۇغ جــۈمهدە، بام ــان ئۇل ــۇنجى كــۈنى بولغ ــڭ ت ــازان ئېيىنى خىســلهتلىك رام

بـۇ خاسـىيهت بىـلهن دادام جـۈمه     . ئىـدى نامىزىدا جاينامازدا ئولتۇرۇپ قازا قىلغان 
ــل      ــڭ دۇئاســىغا نائى ــا قاتناشــقان جامائهتنى ــت نامىزىغ ــگهچ مىيى ــا كهل نامىزىغ

ــدى ــدى  دادام ھ. بولـ ــپلهردە بولـ ــا تهرىـ ــانچه ئۆلىمـ ــر قـ ــدە بىـ ــمهن . هققىـ ئىخالسـ
غـانلىقى ھهققىـدە   بولۇدۇمۇسۇلمانالرنىڭ ئالالھنىڭ مۇكاپاتىغـا قانـداق سـازاۋەر    

جامــائهتكه دادام ھهققىــدە ســۆزلهپ بهرگــۈم . جامــائهتكه تهســىرلىك ۋەز ئېيتىلــدى
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لبىمنــى بهت مىنۇتلىرىـدا ئهقلىمــدىن كهچــكهن، قه ىجامــائهتكه مۇســ. ئىــدىبـار  
پۇرسـىتىم  . ئهممـا پۇرسـىتىم بولمىـدى   . ئىـدى ئۆرتىگهن سۆزلهرنى يهتكۈزگۈم بار 

 .مۇنۇالرنى دېگهن بوالتتىم ئىدىبولسا 
  دېهقان دادام. 1

 كۆرگۈنـۈم ئهقلىمنـى بىلىـپ   . دادامنى كىچىكىمـدە دېهقـان دەپ بىلهتـتىم   
يېرىمىــز  ئېغىلــدا مهرەپ تىنمايــدىغان قــويلىرىمىز ۋە مهھهلــله بــويىچه ئهڭ ئــاز 

ئــاق قــارىنى پهرق ئهتكــۈدەك بولغانــدا بىلســهم دادام ئوپــال يېزىســىنىڭ  . ئىــدى
كىچىكىمـدىن كىشـىلهر مېنـى ئاسـانال تونۇۋېلىشـاتتى      . مائارىپ مۇدىرىكهندۇق

بـۇ  . دەپ ئهركىلىتىشـهتتى  »ئـايۇپ غوپـۇر مۇئهللىمنىـڭ بالىسـى    «ۋە نهدە كۆرسه 
ــدە  ــۇئه   «مهن ــكهن، م ــش ئى ــى ئى ــك ياخش ــادەم  مۇئهللىملى ــمه ئ ــا ھهم للىم بولس

ــدىكهن  ــۆرمىتىنى قىلى ــدىكهن، ھ ــوي  »بىلى ــگهن ئ ــان  -دې ــدا قىلغ ــالنى پهي خىي
ــرەك  ــا كې ــتىكىنى     . بولس ــۇش ئىس ــۇچى بول ــبىمگه ئوقۇتق ــهبىي قهل ــم س بهلكى

. تــۇنجى بولــۇپ دادام ســهۋەبلىك ئېرىشــكهن ئىــززەت ســىڭدۈرگهن بولســا كېــرەك 
ەك، دوسـتىدەك بىلىنىـپ   كىچىكىمدىن ھهمـمه ئـادەم دادامنىـڭ ئوقۇغۇچىسـىد    

ئۇ چاغـدا رەھبهرلهرنىـڭ ئىسـمىغا زامانىمىزدىكىـدەك     . ھىچكىم يات تۇيۇلمايتتى
دادام بىـر يېزىنىـڭ مائارىپىغـا    . خهنسۇچه ئهمهل نامى قوشـۇپ ئاتالمىسـا كېـرەك   

ــۇر،     14 ــايۇپ غوپ يىــل مهســئۇل بولغــان بولســىمۇ مهن ھىچكىمنىــڭ دادامنــى ئ
ســـمىدىن باشـــقا بىـــر گهپ بىـــلهن ئاتـــاپ  ئـــايۇپ غوپـــۇر مـــۇئهللىم دېـــگهن ئى

  .باققىنىنى ئاڭلىمىغان ئىكهنمهن
بــالىلىق خاتىرەمــدە دادامنىــڭ سىماســى ئېتىــزدا بۇغــداي ئورۇۋاتقــان، باغــدا 
ــان،      ــارمۇت ئۈزۈۋاتق ــان، ئ ــالالرنى پۇتاۋاتق ــدىكى ت ــان، باراڭ ــۈپ ئېچىۋاتق ــۈزۈم كۆم ئ

ــاپتۇ    ــاقلىنىپ قـ ــالهتته سـ ــان ھـ ــاش تېرىۋاتقـ ــن  ئهگهر ئاخ. ئوتيـ ــاملىرى جىـ شـ
، »ســىيىت نــوچى«، »ئۆلــۈك جــانالر«، »مىــڭ بىــر كــېچه«چىراقنىــڭ يورۇقىــدا 

دېـگهن داسـتانالرنى    »يۈسـۈپ ئهھـمهت  «، »منۇزۇگـۇ «، »ئابدۇرراھمان خـان غوجـا  «
ــڭ     ــا ئۇنىـ ــتۇرما بولمىسـ ــۇرۇقى سېلىشـ ــان تـ ــۇپ بېرىۋاتقـ ــىياتلىق ئوقـ ھېسسـ

 .بوالتتىكهن ئوقۇتقۇچى بولغانلىقىغا پاكىت بولغۇدەك ئهسلىمهم يوق
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پارتىيه مهكتهپكه يۆتكهلگهندىن - دادام ئوپالدىن توقۇزاق ناھىيه بازىرىغا
ناھىيه بازىرىدىكى كىچىك . كېيىن دېهقانغا تېخىمۇ بهك ئوخشاپ كهتكهنىدى

ھويلىلىق ئۆيىمىزدە ھهممه يهم خهشهكنى سېتىۋېلىپ قوي باقاتتۇق، 
لىيهتته شۇ بىدە، سامان، ئهمه. بىزنىڭ ئىشتهيلىك قويالر مهرەپ ھارمايتتى

كۈنجۈرە، كېپهك ئالغان پۇلغا گۆش ئېلىپ يىسهك قوي باققاندىن ئهرزان 
ئهمما دادام ھهممىمىزنىڭ قارشىلىقىغا قارىماي قوي باقاتتى، يهر . توختايتتى
ئىدارىدىكى بوش يهرلهرنى تۈزلهپ تېرىغاننىڭ ئۈستىگه . تېرىيتتى

. نىڭ يېرىنىمۇ تېرىپ يۇغۇشۇتۇراتتۇقئوغۇزساقتىكى چوڭ ئانام چوڭ دادامالر
ئورىالرغا - همهكۈزلىرى ئارمۇت ئۈزەتتۇق، ئۈزۈم كۆمهتتۇق، ئوتياشالرنى گ

دادام بۇنداق دېهقانچىلىق ھاياتىنى تاكى ئۆمرىنىڭ . جايالشتۇراتتۇق
بىز ئالته پهرزەنت ئىزچىل دادامنىڭ بۇنداق . ئاخىرىغىچه داۋام قىلدى

شى تۇرۇپ كهلگهنىدۇق، ئهمما ئادەتته يوللۇق دېهقانچىلىق ھاياتىغا قار
تهلهپلىرىمىزنى يهردە قويمايدىغان دادام گېپىمىزگه باشتىن ئاخىر قۇالق 

ئۇ چاغدا مهن دادامنى پارتىيه مهكتهپته ئۆتۈشكه مهجبۇر . سالماي كهلگهنىدى
بولغان ئالدامچىلىق تىپىدىكى سىياسىي دەرسلهرنى ئوقۇتۇش بىلهن 

ملىكه قىلىنغان كاللىسىنى ئازات قىلىش ئۈچۈن چارچىغان، مۇسته
  .جىسمانى ئهمگهك قىلىۋاتىدۇ دەپ ئويالپتىكهنمهن

دادامنى ئالالھنىڭ دەرگاھىغا ئۇزۇتۇپ قويغاندىن كېيىن ئۇ بىنا قىلغان 
باغدىكى . ۋارانلىق ھويلىدا ئولتۇرۇپ قايتا ئويالندىم- ئايۋان سارايلىق ئۆي، باغ

جۈر، نهشپۈت، ئۈرۈك، ئۈزۈم قاتارلىق مىۋىلهرگه ئاغىز ئوخشاپ كهتكهن ئالما، ئهن
مهن دادام مۇشۇ . تهككۈزگهن مېهمانالر دادامنىڭ تهرىپىنى قىلىشتى

مىۋىلهرنى ئۆزى ئۈزۈپ ئۈرۈمچىگه چىقارتمىسا، كهلگهنلىرىمدە داستىخانغا 
قارىغاندا . قويمىسا بېرىپ يهپ كېلىشكىمۇ ۋاقىت چىقىرالمىغانىكهنمهن

ممىمىسى بارغۇ، پۇلال تاپسام ھهممه نهرسىدىن بهھىرلهنگىلى بازاردا ھه
مېهمانالرنىڭ دادام بهرپا قىلغان باغنى . غۇ دەپ ئويلىغان بولسام كېرەكبولۇدۇ

تهرىپلهشلىرى، باغدا ئايلىنىپ مىۋىلهرگه زوقلۇنۇپ قاراپ كېتىشلىرى، 
ھويلىدىكى گۈللۈككه مهستلىكى كېلىپ ئولتۇرۇپ كېتىشلىرى مهندە 

يغۇر ھاياتى، پىشقهدەم ئۇيغۇر بىلهن ياشقهدەم ئۇيغۇرنىڭ پهرقى، ھاياتنىڭ ئۇ
 .قاتارلىقالر ھهققىدە باشقىچه پىكىرلهرنى ئويغاتتى…مهنىسى
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يىلغـــا يـــېقىن ئوقۇتقۇچىلىـــق قىلغـــان بىـــلهن يهنىـــال دېهقـــان  40دادام 
دادامنىــڭ يهرگه، باغقــا شــهيدالىقى، دېهقانچىلىققــا خۇمــارلىقى پــۇل      . ئىــكهن

ئۇنىڭ تـام سـوقۇپ بـاغ قىلىشـلىرى باققـاللىق قىلىـپ       . ۈچۈنال ئهمهس ئىكهنئ
ــكهن   ــۈن ئهمهس ئى ــۇش ئۈچ ــاي بول ــى    . ب ــرى يهرن ــدىن بې ــڭ يىل ــچه مى دادام نهچ

ــۈن       ــولغىنى ئۈچـ ــتى بـ ــڭ پۇشـ ــان مىللهتنىـ ــر دېهقـ ــىغان بىـ ــاقالپ ياشـ قۇچـ
ئۆزىنىـــڭ تـــوپراقتىن يارالغانلىقىغـــا شهكســـز    . دېهقـــانچىلىق قىالتـــتىكهن 

ىـــدىغان ئۇيغـــۇر قهۋمىنىـــڭ نهســـلى بولغـــانلىقى ئۈچـــۈن توپراققـــا تهر چىنپۈت
ــۆكهتتىكهن ــۇرۇقلىرىن . ت ــرائهت ئ ــوۋىلىرىمىزدەك يهرگه زى ال چاچماســتىن ىدادام ب

بهلكـــى بـــۇ ئـــارقىلىق بىزنىـــڭ ۋە جهمهتىمىزنىـــڭ ھاياتىغـــا ئىشـــچانلىق،       
م پـۇل  دادا. خالىسلىق، مېهرىبـانلىق، يـاردەم، كۆيـۈم ئـۇرۇقلىرىنى تېـرىپتىكهن     

بهلكــى ئۇيغۇرنىــڭ نهچــچه مىــڭ يىللىــق  ،ئۈچــۈن دېهقــانچىلىق قىلمــاپتىكهن
ــانىكهن   -ۋەتهن ــپ داۋام قىلغـ ــۇدۇم بىلىـ ــۇھهببىتىنى ئـ ــن مـ ــڭ . زېمىـ دادامنىـ

ــنىڭ،     ــا قىلىشـــ ــاللىقى بهرپـــ ــكهن خۇشـــ ــپ ئېرىشـــ ــانچىلىق قىلىـــ دېهقـــ
ــكهن   ــاللىقى ئىــ ــىنىڭ خۇشــ ــنهت مىۋىســ ــڭ، مىهــ ــڭ . ئىجادىيهتنىــ دادامنىــ

ىــر مىۋىســىدىن باشـقىالرنى بهھــرىمهن قىاللىغــانلىقى ئۈچــۈن  خۇشـاللىقى ئهج 
ــكهن ــۈزلهردىكى     . ئى ــرلهنگهن ي ــدىن بهھى ــاالل ئهمگىكى ــۇنلىقى ھ ــڭ مهمن ئۇنى

ــدىن    ــان ئۆزىــ ــدا بولغــ ــيىن پهيــ ــدىن كېــ ــۈلكىنى كۆرگهنــ رازىمهنلىكنــــى، كــ
مانــا بــۇ ئۇيغۇرنىــڭ مهمنۇنلــۇقى، مانــا بــۇ  . پهخىرلىنىشــنىڭ جىلۋىســى ئىــكهن

بۈگـۈن شـۇ دېهقاننىـڭ پهرزەنتلىـرى ئىـدارىلهردە      ! نىڭ كۈلكىسىھهقىقى ئۇيغۇر
ــان      ــرەپ تۇرغـ ــدا تهمتىـ ــۇرۇپ ئالدىـ ــپ ئولتـ ــىنىالردا غادىيىـ ــلهۋاتىدۇ، ماشـ ئىشـ

ــىغا چۈمۈل   ــك تۇيغۇسـ ــاراپ ئهۋزەللىـ ــا قـ ــدۇۈدېهقانالرغـ ــلهت،  . ۋاتىـ ــۇددى ئىلـ خـ
ــۈپ       ــا چۈم ــهمدەك تۇيغۇغ ــا مۇجهسس ــۇالرنىڭ ۋۇجۇدىغ ــادانلىق ش ــاالقلىق ۋە ن ق

شۇالرخۇشــالمۇ، شــۇالر مهمنۇنمــۇ؟ ! ۋادەرىــخ. تا ھهســرەتتىن ئــۇھ تارتىۋاتىــدۇســاخ
  شۇالر ساغالممۇ؟

ئهجــدادلىرىمىزنىڭ ئــۇدۇم، قــاراش ۋە چۈشــهنچىلىرىدىن مائارىــپ ئــارقىلىق 
بهھىــرىمهن بواللمىغــان بىــزلهر بىــلهن بوۋىالرنىــڭ ئۆگۈتلىرىــدىن مهدرىســلهردە، 
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الغــان دادىالرنىــڭ ئارىســىدىكى پهرق ئېتىــز بېشــىدا، نهشــپۈت قېشــىدا تهلىــم ئ 
مۇنىســتىك مائارىــپ ئوقۇغــان منهچــچه يىللىــق كو 60زادى نــېمه؟ نــېمه ئۈچــۈن 

ئۇيغۇرنىڭ كۆپىنچىسىنى مۇئاشـلىق قىلغـان بىـلهن بىلىملىـك قىاللمىـدى؟      
ــادانلىق      ــق، نــ ــات، داغۋازلىــ ــا خۇراپــ ــان بولســ ــك بولغــ ــۇالر بىلىملىــ ئهگهر ئــ

ى پـارتىيهگه سـادىق كـادىر قىلغـان مائارىـپ      تۈگىمهسمىدى؟ نېمه ئۈچـۈن ئـۇالرن  
ــاددىي مۈشـــكۈالتالرغا قابىـــل قىاللمىـــدى؟    ــاتتىكى تۈلـــۈك مهنىـــۋىي ۋە مـ ھايـ

نهچــچه يىــل ئوپالــدا مائــارىپچىلىق قىلىــپ ئاخىرىــدا  30رەھمهتلىــك دادامنىــڭ 
ئېتىز بىـلهن مهسـجىدنى تاللىشـى دېهقـان بوۋىالرنىـڭ ئېتىـز بېشـىدا قىلغـان         

ــىن  ــىز تهربىيهس ــىئۈنس ــان   مكو. ىڭ نهتىجىس ــم ئالغ ــا بىلى ــتىك مائارىپت مۇنىس
بىـلهن مهسـجىدنى ئهمهس    كىتـاپ شۇنچه يىللىق مائـارىپچى دادام نـېمه ئۈچـۈن    

كهتــمهن بىــلهن مهســجىدنى تاللىــدى؟ مېنىــڭ ۋە قېرىنداشــلىرىمنىڭ ئۇنىــڭ   
ــاغالپ     ــادقىال بـ ــاتىنى ئىقتىسـ ــانلىق ھايـ ــۈنۈپدېهقـ ــى   چۈشـ ــل قارشـ ئىزچىـ

 ئاقىۋېتى؟چىقىشىمىز نېمىنىڭ 
  دادام »قىزىل پاچاق«. 2

ئـۇ ئوپالـدا   . ئىـدى دادام مىڭلىغان ئۇيغۇر كادىرغـا ئوخشـاش پـارتىيه ئهزاسـى     
مائارىپ مۇدىرى بولغان چاغلىرىدا ئۆيىمىزگه ئوقۇتقۇچىالر ئـۇنى بـۇنى كۆتـۈرۈپ    

ــۇراتتى ــپ تـ ــاالتتى ۋە   . كىرىـ ــۆرلهپ قـ ــۇدۇنى ئـ ــاغالردا جـ ــداق چـ ــڭ بۇنـ دادامنىـ
ــاجهتمهنلهر كهتك ــى   ھ ــاپ كېتهتت ــيىن قاين ــدىن كې ــڭ  . هن ــىمچه دادامنى ئاڭلىش

بولۇپمـۇ ئانـام   . مائارىپ مۇدىرلىقىدىن تۇغقانالر ھىچ نهپـكه ئېرىشـهلمىگهنىكهن  
دادامنىـــڭ نهۋرە ئاكـــامنى ئوپالئـــارت دەپ ئاتىلىـــدىغان يىـــراق مهكتهپـــتىن      

 بىـز ئـالته بـاال   . ئىـدى مهھهللىمىزدىكى مهكتهپكه يـۆتكهپ قويمىغىنىغـا نـارازى    
ئچىدە دادامنىڭ يـول مېڭىشـى بىـلهن ھۆكـۈمهتتىن نهپ ئالغـان ھىـچ بىرىمىـز        

ــوق ــپ    . ي ــت، ئاجايى ــۇ كومۇنىس ــدە دادام بهكم ــڭ نهزىرى ــام ۋە بهزى تۇغقانالرنى ئان
دادامنــى كاللىســى يۇيۇلغــان . مهنمــۇ شــۇنداق قــارايتتىم. ئىــدىقىزىــل پاچــاق 

  .كىشىدەك چۈشىنهتتىم
قېــتىم خىـــزمهتكه چىققانـــدىن   ىچـــماگىســتىرلىقنى پۈتكـــۈزۈپ ئىككىن 

كېيىن ئىچكىرىـدە ئىشـلهپ، ئـۈرۈمچىگه قايتىـپ، تـۈركىيه، ئامېرىكـا قاتـارلىق        
ــۈرۈش جهيانىــدا ئابىســتىراكىت ئۇيغــۇر ھهققىــدىكى    ئهلــلهردە سهرســان بولــۇپ ي
ئويـــــۇم دادام، بـــــوۋىلىرىم ۋە ئهجـــــدادلىرىمنىڭ كهچۈرمىشـــــى ئۈســـــتىگه     
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مۇنىســتنىڭ قانــداق مە ھهقىقــى كوتــۈركىيهد. مهركهزلىشــىپ كونكىرىتالشــتى
ــۆزۈمگه كو   بولۇدۇ ــيىن دادام كــ ــدىن كېــ ــانلىقىنى كۆرگهنــ ــق مغــ مۇنىزىملىــ

. ئىــــدولوگىيه بىــــلهن پهقهت مۇناســــىۋىتى يــــوق بىــــر ئادەمــــدەك كۆرۈنــــدى 
. ئىــــدىمۇنىســــتالردا ھــــاالل ھــــارام چۈشهنچىســــى يــــوق متــــۈركىيهدىكى كو

ــۈركىيهدىكى كو ــالقمتـــ ــتالردا ئهخـــ ــتالرنمكو ،مۇنىســـ ــالق مۇنىســـ ىڭ ئهخـــ
ئـۇالر  . ئىـدى چۈشهنچىسى بويىچه بولـۇپ تۈركلهرنىـڭ ئهخالقىغـا ئۇيغـۇن ئهمهس     

پ ۇنـ ۇنىكاھنى ئىتىراپ قىلمايتتى، ئۇالرنىـڭ بـالىلىرى تۇغۇلغانـدا تهكبىـر توۋل    
ــامىزى چۈشــۈرۈلمهيتتى   ــدە مىيىــت ن ــۈركىيهدىكى . ئهزان ئوقۇلمــايتتى، ئۆلگهن ت

پىــدىن مىللهتــلهرگه ئايرىلغانلىقىغــا مۇنىســتالر ئىنســانالرنىڭ ئــالالھ تهرىمكو
ــى  ــدىقارشـ ــۇد ئهمهس  ئىـ ــلهت مهۋجـ ــۇالرچه مىلـ ــۈچى   ،، ئـ ــادا پهقهت ئهزگـ دۇنيـ

ــۇد   ــۈچىال مهۋجـ ــدىئېزىلگـ ــازالر …ئىـ ــۈركىيهدىكى كو. ۋاھاكـ ــتالرغا متـ مۇنىسـ
  .سېلىشتۇرسام دادام ھىچ ئۇنداقالرغا ئوخشىمايتتى

مهنىـــۋىي ئاتىلىشـــى ئىتىقـــاد ئاساســـى،    »قىزىـــل پاچـــاق «دادامنىـــڭ 
نىـــڭ مهھســـۇلى جهمىيهتئهنئهنىســـى يىمىـــرىلگهن، دېمـــوكراتىيه بولمىغـــان  

ــدى ــان،      . ئى ــك ئىنس ــا، پهزىلهتلى ــى ئات ــا ياخش ــان بولس ــادا بولغ ئهگهر دادام ياۋرۇپ
ــايالنغان      ــۇپ س ــك كېڭهشــنىڭ ئهزاســى بول ــۇر ســانىلىپ، يهرلى ــك مهم الياقهتلى

ــوالتتى ــاق   . ب ــالىس، ئ ــاالل، خ ــان بولســا ھ ــۈركىيهدە بولغ ــك،   ت ــۈل، تهدبىرلى كۆڭ
ســـالماق كىشـــى بولغاچقـــا جامائهتنىـــڭ ئىشـــلىرىغا مهســـئۇل بولـــۇپ بىـــرەر  
ۋەخپىگه نازارەتچى بولغان ياكى بىرەر ئـاممىۋىي تهشـكىالتقا خىـزمهتكه كىـرگهن     

  .بوالتتى
ــل پاچــاق«مۇنىســت، مدادامنىــڭ كو ئاتىلىشــى ئهســلى ئۇيغــۇرالردا   »قىزى

ــوئمىن    ــدىغان م ــادەمگه بېرىلى ــانلىق(ياخشــى ئ ــالىس،  )ئىم ــل، خ ــاالل، ئادى ، ھ
ــاك(ســالىه  ــامالر ۋەكىللىــك قىلىۋاتقــان ئىتىقادنىــڭ   )پ ــگهن ن ، دىيانهتلىــك دې

تىلگهنلىكى بىــلهن ىغـان بىــر ئىـدولوگىيهنىڭ دەسســ  ۇدۇئورنىغـا ماددىغــا چوقۇن 
دادام ھۆكـــۈمران ئىـــدولوگىيهدىن نهپلىنىــپ ياشـــىغان تۇرســـا  . مۇناســىۋەتلىك 

ــته  كىمنىــڭ قوينىــدا ئىشلىســه  ــويىچه تهرىپلىنىــدىغان گهپ ! شــۇنىڭ تهلىــۋى ب
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مۇنىســـتىك ھـــاكىمىيهتكه تهۋە بولغـــان ئۇيغـــۇرالر دادامـــدەك كىشـــىلهرنى مكو
ــادەم    ــاالل ئ ــك، ھ ــدىدىيانهتلى ــاكىمىيهت     ئى ــۇ ھ ــۈنكى ب ــايتتى، چ ــه بولم ، دېس

ھـاكىمىيهت ئىتىـراپ   . ئىنساندىكى ھاالللىق ۋە دىيانهتنى ئىتىـراپ قىلمـايتتى  
ــارلىق   قىلمىغــان باھــا ، ھۆكــۈم، تهرىــپلهر تېلــۋىزور، گېزىــت، رادىيــۇ، ســهھنه قات

ــبه  . رەســمىي ســورۇنالردا قوللۇنۇلمــايتتى نهتىجىــدە ئۇيغۇرنىــڭ ئىتىقــادىنى مهن
قىلغــان تهرىــپ نوپۇزلــۇق ســانالماي ھــاكىم ئىــدولوگىيهنىڭ باھاســى خهقنىــڭ  

مهنىـدە  مهسـىلهن، ئۇيغـۇرچىمىزدىكى ئىمـانلىق دېـگهن     . ئاغىزىدا مودا بـوالتتى 
كهلــگهن مــوئمىن ســۆزىنىڭ ئاخىرىــدا يــۇۋاش، بــوزەك دېــگهن مهنىــدىكى ســۆزگه  

ته مهجبــــــــۇرى جهمىيهتــــــــئالمىشىشــــــــى ئىمــــــــانلىق كىشــــــــىلهرنىڭ 
يۇۋاشلىتىلغانلىقى، بوزەك قىلىنغانلىقى بىلهن مۇناسـىۋەتلىك بولمـاي نـېمه؟    

ــڭ كو  ــلىقى ئۇنىـ ــارا ئالماسـ ــڭ پـ ــڭ  مدادامنىـ ــتلىقىدىن ئهمهس خهقنىـ مۇنىسـ
نــى يىمهيــدىغان، ھااللــدىن رىزىقلىنىــپ ھارامــدىن يىــراق تۇرىــدىغان       ھهققى

ــان     ــدىن بولغ ــلىق قىلغىنى ــىگه داۋراڭســىز ۋارىس ــاكلىق ئهنئهنىس ــۇرچه پ . ئۇيغ
ــالالھ      ــلىقى ئـ ــان باسماسـ ــا يـ ــۇرۇغ تۇققانلىرىغـ ــدا ئـ ــزمهت جهيانىـ ــڭ خىـ ئۇنىـ

ــان    ــدىن بولغ ــا ئهمهل قىلغىنى ــان ئادىللىقق ــاالمىمىزدا تهلهپ قىلغ ــۈنكى . ك چ
، ئىــدىدادام پۇرسـهتال بولســا مهسـجىد، مهشــرەپ ۋە ئېتىزنـى تالاليــدىغان ئۇيغـۇر     

 .ئىدىرىزىقىنى ھاالل تهر تۆكۈپ يهيدىغان دېهقان 
 يول كىمنىڭ؟. 3

دادام ئىشلهۋاتقان پـارتىيه مهكتىپىنىـڭ ئالدىـدىكى    . يىللىرىغۇ دەيمهن95-
ــدارىلهرگه، كادى     ــولى ئى ــادىلهر ي ــىلىپ پىي ــا ياس ــول قايت ــوڭ ي ــىم  چ ــا تهقس رالرغ

ــدى ــىپ     . قىلىن ــا ياردەملىش ــيىن دادامغ ــلىرىدىن كې ــرار ئۈندەش ــڭ تهك ئانامنى
بىزگه تهقسـىم قىلىنغـان يولغـا ئىشلهشـكه رازى بولغـان بولسـاممۇ بىكارغـا تهر        

مېنىڭ چۈشـهنچهمدە يـول، مهكـتهپ، مهسـجىد، كـۆۋرۈك،      . مئىدىتۆككهنگه نارازى 
ــلهھه   ــاممىۋىي ئهســ ــارلىقالر ئــ ــا قاتــ ــۈمهت   ھاجهتخانــ ــۇنى ھۆكــ ــۇپ بــ لهر بولــ

ھۆكـۈمهتنى بـاج تاپشـۇرۇپ    . ئىدىمالىيىسىدىن پۇل چىقىرىپ ياسىشى كېرەك 
بېقىۋاتقــان پۇقرانىــڭ بۇنــداق ئــاممىۋىي ئهســلهھهلهرگه ھهقســىز ئىشلىشــى       

ــۈپتىن خاتــا   ــالالر بىــلهن ۋەزىپىنــى خــاال    . ئىــدىت خالىمــاس  رمۇشــۇنداق خىي
ال قالغــان ۋەزىپىنــى قىلىۋېتىشــنى تۇرۇشــۇمغا دادام يېنىمىزدىكــى چــا تۈگۈتــۈپ

ــۆلهك ۋەزىــپه دادامنىــڭ مهكتىپىــدىكى بىــردىن بىــر خهنســۇ  . تاپىلىــدى ــۇ ب  —ب
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  !ئىدىشۇجىنىڭ ۋەزىپىسى 
ــلهپ       — ــز ئىش ــقا بى ــا، نېمىش ــۇنىڭ تۇرس ــى خهنس ــپه ھېلىق ــۇ ۋەزى دادا، ب

  !؟يۈرىمىز ئۇنىڭغا
ــاالم،    — ــول بىزنىــڭ ب ــلهن ي ــپه خهنســۇنىڭ بولغــان بى ــدى دادا—ۋەزى م دې

ئويلىمــاي دەپ ســالغان گېــپىمگه خىجىــل  . كــۆزۈمگه قــاراپ مهنىلىــك قىلىــپ 
لـېكىن بـۇ گهپ ھـازىرغىچه قـۇالق تۈۋۈمـدىن      . ۋەزىپىنـى تېـزال تـۈگهتتىم    ،بولۇپ

خىـــزمهتكه چىققانـــدىن كېـــيىن بىـــر قىســـىم ئوقۇتقۇچىالرنىـــڭ  . كهتمهيـــدۇ
ىنى كۆرسـهم  ۋاتقـانلىق ۈئوقۇغۇچىالرغا كۆيۈنمهي بىپهرۋالىق قىلىپ كـۈن ئۆتكۈز 

ھۆكۈمهتنىـڭ خىـزمىتىگه جېنىمىزنـى    «سهۋەبىنى سورۇسـام ئـۇالر   . ئېچىناتتىم
ــدۇق؟ ــېلىپ بېرەمـ ــهتتى »سـ ــى  . دېيىشـ ــڭ گېپىنـ ــاغالردا دادامنىـ ــۇنداق چـ شـ

ــوياليتتىم ۋە  ــالىالر بىزنىــڭ  «ئ ــلهن ب دەپ  »!خىــزمهت ھۆكۈمهتنىــڭ بولغــان بى
  .خىتاب قىلغۇم كېلهتتى

سـتانلىققا ماڭغـان چېغىمىـزدا يولنىـڭ     دادامنىڭ مىيىتىنى ئېلىـپ قهبرى 
ــارلىقى بىلىنىــپ قالــدى  ــرەك   . ت ــانالر تاراشــالپ تې ــولنى دېهق كهنتىمىزدىكــى ي

ــارايتىۋەتكهن  ــدىتىكىـــپ تـ ــاچالر  . ئىـ ــگهن، ياغـ ــغ دۆۋىلهنـ ــا قىـ ــول بويلىرىغـ يـ
كىچىـك چاغلىرىمـدىمۇ بـار    . بېسىلغان، قىشـلىق يهم خهشـهكلهر قويۇلغانىـدى   

ــدى ــدا ئى ــغ  قمۇن ــا قى ــ-يولغ ــپ قويپى ــولنى   ۇدۇغ چىقىرى ــا ي ــان ئىشــالر، ئهمم غ
ــدى    ــته تۇيۇل ــا غهلى ــرەك قويۇۋالىــدىغان ئىــش ماڭ ــاراچالپ تې ــال . ت شــۇنداق خىي

يـول ھۆكۈمهتنىـڭ تۇرسـا تارايتىـپ تېـرەك قويۇۋالسـا نـېمه        «بىلهن كېتىۋاتسـام  
دېـگهن گهپ شـۇندىن بېـرى     »يـول ھۆكۈمهتنىـڭ  «. دەپ قالدى بىرەيلهن »!بوپتۇ

ۋەزىــپه خهقنىــڭ بولغــان بىــلهن «بــۇ دادام رەھمىتىنىــڭ . مىــدىئهقلىمــدىن كهت
ئاتــا بــوۋىمىزدىن قالغــان ئىشــىك    . ئىــدىدېگىــنىگه قارشــى   »يــول بىزنىــڭ 

ــدى؟ يهر      ــۇپ قالــ ــڭ بولــ ــۇپ ھۆكۈمهتنىــ ــداق بولــ ــول قانــ ــدىمىزدىكى يــ ئالــ
ــۇمىزدىكى       ــلهن قول ــان بى ــىق ج ــڭ، ئىسس ــتهپ ھۆكۈمهتنى ــڭ، مهك ھۆكۈمهتنى

هشقهردىكى دېهقانالرنىـڭ يهرلىرىنـى تـايىنى يـوق پۇلغـا      نانچۇ؟ مهن ئۇچراتقان ق
ــۆزى   «ســېتىۋېتىپ  بــۇ ھۆكــۈمهت قىــزىقكهن، ئــۆزى تهقســىملهپ بهرگهن يهنــى ئ
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ئاتــا بوۋىســىدىن باشــالپ . دېيىشــكهنلىرىنى ئويلــۇدۇم »!يهنه پۇلغــا ســېتىۋالدىيا
ــى      ــا يهرن ــۆكلهتكهن ئان ــۇرنى ك ــچه ئهۋالد ئۇيغ ــۇپراقنى، نهچ ــان ت ــاپ كېلىۋاتق ياش

ــۇ قهدەر ئومۇمل   ــداقالرچه ب ــۇش قان ــڭ دەپ تون ــۇھۆكۈمهتنى ــچه  ۇش ــى؟ نهچ پ كهتت
دەپ ياشــاپ كېلىۋاتقــان بــۇ  »بولــۇدۇيــول ياسىســا ســاۋاپ «مىــڭ يىلــدىن بېــرى 

ــولنى    ــدىغان ي ــدە ماڭى ــۆزى كۈن ــڭ ئ ــڭ«خهلقنى ــگه   »ھۆكۈمهتنى ــۇپ ئى دەپ تون
نىــڭ مىــڭه بولماســلىقى، تارايتىۋېتىشــى ماڭــا تۈزۈمنىــڭ، تهشــۋىقاتنىڭ، مائارىپ

  .يۇيۇشتىكى رولىنى ئىسپاتالپ تۇراتتى
  چارەسىز دادام. 4

دادامنىـــڭ ئىســـمىنى ئهييـــۇب پهيغهمبهرنىـــڭ ئىســـمىدىن كهلـــگهن دەپ  
پـــاخۇن ۇياكېـــيىن سوراشتۇرســـام دادامنىــڭ تۇغقـــانلىرى ئىچىـــدە ئ . بىلهتــتىم 

ــىنىڭ         ــۇ كىش ــا ش ــۇپ دادامغ ــۆتكهن بول ــا ئ ــر ئۆلىم ــىملىك بى ــتىم ئىس خهلپى
ــمىنى قوي ــانىكهنئىس ــاپ     . غ ــدىغان، كىت ــادا بىلى ــاننى ي ــى قۇرئ ــام رەھمىت موم

بىزنىــڭ تۇغقــانالر ئىچىــدە . ئىــدىئوقــۇپ، خهت يازااليــدىغان مهرىپهتلىــك ئايــال 
قىـش كـۈنلىرى ئۇنىـڭ ئۆيىـدىن     . ئىـدى مومامدىن ساۋاق ئالمىغـان ئـادەم يـوق    
اۋادىنى بىـز ئـالته پهرزەنتنىـڭ دىنىـي سـ     . يىگىرمه ئوتتۇز ئوقۇغۇچى ئۈزۈلمهيتتى

دادامنىــڭ ). ئــالالھ مهرھۇمغــا رەھــمهت قىلغــاي(مومــام رەھمىتــى چىقارغانىــدى 
ئارامغــا چىققانــدا مومامنىــڭ ســاۋابلىق ئىشــلىرىنى بهكمــۇ داۋام قىلغۇســى بــار  

بالىالرغــا دىنــى تهربىــيه بهرمهســلىك . ئهممــا زامــان تهتــۈر كېلىــپ قالــدى. ئىــدى
ــان بولغ   ــۆي ئىمزالىتىلغ ــى  توختامنامىســى ئۆيمــۇ ئ ــرىگه دىن ــا دادام نهۋرىلى اچق

 .تهربىيه بېرىشته چارەسىز قالدى
خۇمـار ئـادەم بولغاچقـا    كىتاپدادام قىرىق نهچچه يىللىق ئوقۇتقـۇچى بولغـان   

دادام . ئىـدى ئىشـكابىمىزدا ھهر خىـل ئهسـهرلهرنىڭ تـۈرى خـېلىال تولـۇق        كىتاپ
ــىيهگه چىقىــپ بــۇ    نكى الرنى نهۋرىــلهرگه ئوقــۇپ بېرەلمىــدى، چــۈ   كىتــاپپىنس

ئاتالمىش قوش تىللىق سـىنىپتا ئوقـۇپ چـوڭ بولغـان     . مائارىپتا تىل ئالماشتى
ــۇ    ــالىالر ئ ــڭ نهۋرە ب ــاپبىزنى ــايتتىكىت ــاپ. الرنى ئوقۇيالم ــۇرچه كىت الردىكى ئۇيغ

ــاڭالپ    ــلهر ئـ ــا نهۋرىـ ــدىغان بولغاچقـ ــىمىزدىن پهرقلىنىـ ــي تىـــل تۇرمۇشـ ئهدەبىـ
سســــــىياتلىق نى ھىكىتــــــاپدادام ئۆزىنىــــــڭ . شــــــته قىينىالتتــــــىچۈشۈنۈ

مىــــڭ . ئوقۇيااليدىغانلىقىــــدىن، ئاۋازىنىــــڭ ياڭراقلىقىــــدىن پهخىرلىنهتتــــى 
ــى  ــاۋاز   كىتاپئهپسۇســـكى، بىزنـ ــردان ئـ ــۇ قهدىـ ــدۈرگهن شـ ــېهرىگه چۈمـ نىـــڭ سـ
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ــدى،      ــا قۇيۇلمىـ ــڭ قۇلىقىغـ ــهنمهيدىغان نهۋرىلهرنىـ ــۈزۈك چۈشـ ــۇرچىنى تـ ئۇيغـ
ــىڭمىدى  ــبىگه س ــت دارىلمۇئه  -60. قهل ــلىرىدا ياركهن ــڭ باش ــدە يىلالرنى للىمىن

ــڭ  ــكى«ئۆزىنى ــۈزگهن    ( »بىرزانىس ــى ت ــىملىك كىش ــكى ئىس ــم بىرزانىس بهلكى
گهنگهنلىكىــدىن پهخىرلىنىــدىغان،  ۈئ) ماتېماتىكــا دەرســلىكى بولســا كېــرەك   

ــلىگهن   ــۇزاق ئىشـ ــېپىدە ئـ ــپ سـ ــڭ مائارىـ ــاۋايى  ،ناھىيىمىزنىـ ــدۇرراخمان نـ ئابـ
ــدىغان دادام نهۋرىل    ــادا بىلىـ ــىئېرلىرىنى يـ ــائىرنىڭ شـ ــىملىك شـ ــڭ ئىسـ هرنىـ

ــا   ــدىكى ماتېماتىك ــى چۈشــىنهلمىگىنىدە،   كىتاپقولى ــېمه دېيىلگهنلىكىن ــدا ن ى
ئۇالرنىڭ شىرەسىدىكى خهنسـۇالرنىڭ ئهدەبىيـات دەرسـلىكىنى ئوقۇيالمىغىنىـدا     

ســـهبىلهرنىڭ ئوقۇشـــىغا ياردەمـــدە بـــواللمىغىنى ئۈچـــۈن . ئولتــۇرۇپ كېتهتتـــى 
 .ھهسرەتلىك ئۇھ تارتاتتى

ىللهنگهن بــالىالر بــايرىمى پائالىيىتىــدىن لــى نــاھىيىمىزدە تهشــكيى2011-
نهۋرىلىرىنىـڭ پائـالىيىتىگه تهكلىـپ قىلىنغـان     . دادام بهكمۇ نـارازى بولغانىـدى  

دادام بىــلهن ئانــام پائــالىيهت جهريانىــدا بىــر گهپنىمــۇ چۈشــىنهلمهي ئــاچچىغالپ  
پىرســهنتىنىڭ ئۇيغــۇر   95پائــالىيهتكه قاتناشــقۇچىالرنىڭ  . يېنىــپ چىقىپتــۇ 

بىزنىـڭ نهۋرىلهرمـۇ خهنسـۇچه    . بولۇپتـۇ  چهقارىماي ھهممه نومۇر خهنسـۇ  بولۇشىغا
ــاپتۇ  ــۇل ئوين ــداق    . ناخشــىغا ئۇسس ــىڭلىم بۇن ــتىخاندا س ــان داس ــۇ گهپ بولۇنغ ب

ــان ئومۇمل ــنىڭ ئاللىقچـ ــۇئىشـ ــۈزۈلگهن  ۇشـ ــدە ئۆتكـ ــانلىقىنى، ناھىيىـ پ بولغـ
ئۇنىــڭ . پائــالىيهتلهردە ئۇيغۇرچىنىــڭ قوللۇنۇلمايۋاتقــانلىقىنى ســۆزلهپ كهتتــى 

. ئېيتىشىچه ئوقۇتقـۇچىالر بايرىمىـدىمۇ بىـر ئېغىـز ئۇيغـۇرچه ئارىالشـتۇرۇلماپتۇ      
پىرســهنت ئۇيغــۇر تــۇرۇپ بىــز   95بــۇ ناھىيىــدە «بــۇالرنى ئــاڭالپ ئولتــۇرۇپ دادام 

 .دېدى خۇرسىنىپ »يوقنىڭ ئورنىغا چۇشۇپ قاپتىمىز
ھايۋاننىـڭ   مهدەنىيهت ئىنقىالبىدا مهجبۇرى چوشقا باققـان ۋە بـۇ ئىـنقىالۋى   

گۈشــىنى يىيىشــكه زورالنغــان دادام كــۆز ئالدىــدىكى رىياللىققــا بهكمــۇ چارەســىز  
ق قىلغـان دادام قىسـقىغىنا ئـون    ۇلـ ۇقىرىـق يىلـدىن ئـارتۇق ئوقۇتقۇچ   . باقاتتى

ئۆزىنىـڭ  . لهردىن گـاڭگىراپ قالغانىـدى  ئۆزگۈرۈشـ نهچچه يىلدا مهيدانغا كهلـگهن  
ىســىدىن داۋام قىلىــپ ۋرىنــى، ئاتــا بوئۇيغــۇرچه ئــارقىلىق ئىگىلىــگهن بىلىملى
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كېلىۋاتقــان ئىتىقــادنى تارقىتىشــتىن مهھــرۇم قالغــان دادام ئــۆزىنى كېرەكســىز 
ــۈتۈزۈك. ھىــــس قىالتتــــى ــانغانالردا ۈشــ ــىنىش، بولۇدۇمچه، ياشــ ــان غېرىپســ غــ

كهمسىنىش، تاشـلىنىش، چارەسـىزلىك تۇيغۇسـى دادامنىـڭ يېشـىدىكى ئۇيغـۇر       
 .ئىدى بوۋايالردا ئاالھىدە ئېغىردەك

  قارارسىز دادام.5
ــقا قايســى       ــقىنىدىن باش ــۈمهت قارارلىرىغــا يانداش ــدا ھۆك ــڭ ھاياتى دادامنى

ئهممــــا بىزنىــــڭ ھۆكــــۈمهت . قــــارارالرنى ئــــۆزى قىلغــــانلىقىنى بىلمهيــــمهن
ئورگانلىرىـــــدا ئىشلىشـــــىمىزنى، ھۆكۈمهتنىـــــڭ ئهمىـــــر پهرمانلىرىـــــدىن     

ــارزۇ قىلىـــدىغانلىقىنى بىلهتـــتىم  ادام ھۆكۈمهتنىـــڭ د. چىقماســـلىقىمىزنى ئـ
ــگهن بولــۇپ بىزنىمــۇ شــۇنداق تهربىيىلهشــكه     قارارىغــا ئىزچىــل ئهگىشــىپ كهل

قهشـقهردە تاكسـىچىلىك يېڭـى باشـالنغاندا چـوڭ ئاكـام خىزمهتنــى       . تىرىشـاتتى 
تاشــــالپ تاكســــىچىلىك قىلمــــاقچى بولــــۇپ رەھمهتلىــــك دادامنــــى قايىــــل  

مۇ قولالشــتىن ئىككىنجــى ئاكامنىــڭ ســودا قىلىــش ئارزۇســى  . قىاللمىغانىــدى
ــدى  ــرۇم قال ــلىغىنىمدا دادام    -98. مهھ ــى تاش ــتىم خىزمهتن ــى قې ــى بىرىنج يىل

ــادىلىگهنىكهن  ــى ئىپـ ــا رەنجىگهنلىكىنـ ــزمهت،  . ئانامغـ ــڭ خىـ ــمهك، دادامنىـ دېـ
كهســىپ، ۋەزىــپه قاتــارلىق ھايــات ۋە مــۇۋەپپهقىيهتتىكى ھــالقىلىق داۋانــالردا       

ــاتى  ھۆكۈمهتنىــڭ سىياســهتلىرىگه ئهگىشــىپ خۇسۇســى قارارســ   ــۆتكهن ھاي ىز ئ
شـۇڭىمىكىن، ئـۇ   . ئۇنىڭغا بۇ يولنىڭ توغرىلىقىنى ئىسپاتلىغان بولسـا كېـرەك  

نـى پىرىنسـىپ قىلغـان ياشـاش يولىغـا      »قايناق سۇ ئىچ، كۆڭلۈڭ تىـنچ «بىزنى 
ــدەيتتى ــى . ئۈنـ ــدە خۇسۇسـ ــڭ نهزىرىـ ــارا يدادامنىـ ــاتۇرۇپ،  رقـ ــاش قـ ــۈن بـ الر ئۈچـ

شــىش بىــخهتهر تۇيۇلغــان بولســا تهۋەككــۈل قىلىــپ يۈرگهنــدىن ھۆكــۈمهتكه ئهگى
 .كېرەك

دادام ۋاپات بولۇشتىن بىر يىـل بۇرۇنغـۇ دەيـمهن، ناھىيىمىزنىـڭ ئوغۇزسـاق      
ــرى     ــك خهۋى ــالغان قهبرىســتانلىقنىڭ پۈتكهنلى ــلهغ س ــۈمهت مهب يېزىســىدا ھۆك

دادا، ئهمـدى ئۆلۈگىمىزنىمـۇ باشـقۇرامدىكهن،    «شۇ چاغدا دادامـدىن  . تارقالغانىدى
 »ئاشــۇ ھۆكــۈمهت قهبرىســتانلىقىغا دەپىــن قىلىمىزمــۇ؟ســهن تــۈگهپ كهتســهڭ 

ئــۇ بىزنــى مۇشــۇ . ئىــدىدادام شــۇ چاغــدىمۇ قارارســىز . م ئېســىمدەۇنۇدەپ ســورۇغ
ــا      ــىرىگهن بولس ــۇن دەپ ئهنس ــپ قالمىس ــۈمهتنى رەنجىتى ــهۋەبلىك ھۆك ــش س ئى

دادام ئالالھقا قايتقـان كـۈنى ھېلىقـى قهبرىسـتانلىققا قويۇشـقا مهجبـۇر       . كېرەك
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، چـــــۈنكى ئاتـــــا بـــــوۋىمىز دەپىـــــن قىلىنغـــــان قهبرىســـــتانلىققا  بولـــــدۇق
ــكهن    ــش چهكلهنگهنى ــن قىلى ــى دەپى ــۆر   . رەھمهتلىكلهرن ــام گ ــتانلىق ش قهبرىس

ــاغىزى       ــۈپ ئ ــلهرگه كىرگۈزۈل ــار يهرلىك ــهت تهيي ــۇپ جهس ــالغان بول ــهكلىدە ياس ش
ــ   . ئېتىلىــدىكهن كى كۆمــۈلمىگهنلىكى ئۈچــۈن  ۈشــام گۆرنىــڭ تاشــقارقى گۆرل

سىغا سـېلىنغاندەك جايالشـتۇرۇلغان جهسـهتلهر ئۇزاققـا قالمـاي      شىرەنىڭ تارتمى
ھهر پهيشــهنبه تــوپراق بېشــىنى يــوقلىغىلى    . ســىرىتقا پۇراشــقا باشــاليدىكهن  

بــــارغىنىمىزدا بۇرنىمىزغــــا بىــــر كۆڭۈلســــىز پــــۇراق ئۇرۇلــــۇپ ھهســــرەتلىك  
 .يۈرىكىمىزنى ئۆرتهيدۇ

ــا د    ــوۋىلىرىنى تۇپراققـــ ــا بـــ ــانالر ئاتـــ ــى دېهقـــ ــن مهھهللىمىزدىكـــ ەپىـــ
ئـۇالرچه ئوتتـا پۇشـۇرۇلغان خىشـتا ئوپمـۇ ئوخشـاش       . قىاللمىغىنىدىن نـارازىكهن 

قىلىپ يهردىن بىر ئادەم بـويى كۆتۈرۈلـۈپ ھهيـۋەت ياسـالغان بـۇ قهبـرىلهر ئۇالرغـا        
. ياقماپتۇ، چـۈنكى ئوتتـا پۇشـۇرۇلغان خىـش ئـۇالرچه دوزاقنىـڭ بىشـارىتى ئىـكهن        

توپىســـىنى شـــامالنىڭ ئۇچـــۇرۇپ  مهن دادامنىـــڭ تـــوپرىقىنى قاتۇرماســـلىقنى،
ــدىم     ۇتۇر ــنى ئويلىغانى ــۇپ قويۇش ــۈجمه قوي ــۈپ ئ ــر ت ــىغا بى ــرە بېش ــىنى، قهب . ش

كىشىلهرنىڭ ئېيتىشىچه ئـادەم تېرىسـا ئۈنگىـدەك مـۇنبهت يهرگه سـېلىنغان بـۇ       
. قهبرىستانلىق ئوغۇزساققا باغچا بهرپا قىلىنىـپ سـاياھهت ئورنىغـا ئايلىنـارمىش    

قىلىشــتىن باشــقا ھهمــمه ئىشــتا ھۆكــۈمهت قارارىغــا ھاياتىــدا كىــم بىــلهن تــوي 
ــدى      ــورۇن ئال ــتانلىقىدىن ئ ــۈمهت قهبرىس ــى ھۆك ــڭ مىيىت ــۇنغان دادامنى . بويس

ۇن ئـارزۇلىرى بـار بولغىيـدى، ۋەھـالهنكى ئـۇ      غـ رەھمهتلىك دادامنىـڭ ھاياتىـدا نۇر  
ــى ۋە        ــدا، دادىس ــۈلگهن زېمىن ــى تۆك ــدىك قېن ــدىمۇ كىن ــهپهر قىلغان ــالهمگه س ئ

كوالتقان يهرلىكته يېـتىش ئارزۇسـىغا يېـتهلمهي بىزنـى      ىېنىغا ئۆزئانىسىنىڭ ي
 .ھهسرەتته قويدى

تـۈمهنلىگهن ئۇيغۇرغـا ئوخشـاش پـارتىيه، ھۆكـۈمهت      . ئىدىدادام يۇۋاش ئادەم 
. دېگهنلهرنى ھهممىگه قابىـل، قۇدرەتلىـك، بهھهيـۋەت بىـر مهخلـۇقتهك بىلهتتـى      

ئىنسـاننىڭ قهدرىنـى پـارتىيه    . ئۇنىڭدىن قورقاتتى، ئهيمىنهتتـى، خهۋپسـىرەيتتى  
كىچىكىمـدىن  . ۋە ھۆكۈمهتنىڭ نهزىرىگه ئېلىنغـانلىق بىـلهن ئـۆلچهپ قـاالتتى    
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ــدىكى     ــگه ســهبرە قىلىشــنىڭ، كــۆز ئالدى ــۇش ئۆتكۈزۈشــنىڭ، ھهممى ــنچ تۈرم تى
ــاش قاتۇرمــاي كــۈنلىكىگه شــۈكرى قىلىــپ ياشاشــنىڭ    نىســىۋىدىن باشــقىغا ب

ــۇرۇپ، بــۇالرنى بىــز  مهنــچه ئــۇ ھ. ئهزەللىكىنــى تهكىتلهيتتــى هممىنــى بىلىــپ ت
ت ياشىشــىمىز هســاالم -بىزنىــڭ بىخهتهرلىكىمىــز، ســاق. ئۈچــۈن تهكىتلهيتتــى
ــى  ــۈن تهكىتلهيتت ــگه     . ئۈچ ــگه ھهج ــۇنى ھهرەم ــا ئ ــى بولغاچق ــارتىيه ئهزاس دادام پ

ھهتتـــا تـــۈركىيهگه ســـاياھهتكه ئـــاپىراي . ئېلىـــپ بېرىشـــقا ئىمكـــان بولمىـــدى
تهي دېســهممۇ پاسپورتســىزلىق ۈجاھــان كۆرســ دېســهممۇ، ئامېرىكىغــا چاقىرىــپ

ــدۇق   ــىز قال ــهۋەبىدىن ئامالس ــىمۇ مهن    . س ــۈلگهن بولس ــش ئۆت ــۇنچه ئى ــا ش ئهمم
ــمهن   ــكارىلىغىنىنى بىلمهي ــارازىلىقىنى ئاش ــڭ ن ــداق  . دادامنى ــۈنكى دادام بۇن چ

دادامنـــى . شـــىدىن ئهنســـىرەيتتىۇتۇئاشكارىالشـــنىڭ بىزدىمـــۇ نـــارازىلىق ئويغ
ان، ئۇنىـڭ كىشـىلىك، تۇرمـۇش، مـۇۋەپپهقىيهت يـولىنى      ھايات چېغىـدا باشـقۇرغ  

سىزىپ بهرگهن ھهتتا دادامنىڭ ياتىـدىغان گـۆرىگه قهدەر تهپسـىلى بـاش قـاتۇرۇپ      
ئورۇنالشــــتۇرغان پــــارتىيهنى، ھۆكــــۈمهتنى ئۇنىــــڭ ئۆلىمىــــدىمۇ، قىرىــــق      

بهلكىــم، مهن كــۆرمىگهن بىــلهن ھۆكــۈمهت    . نهزرىســىدىمۇ كــۆرۈپ باقمىــدىم  
 .ۇرغاندۇھهممىنى كۆرۈپ ت
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ئامېرىكىنىــڭ باشــالنغۇچ ۋە يهســلى مائارىپىــدا ھهمــمه نهرســىنىڭ ئويــۇن           

 -دىغــــانلىقى ئاتــــائۈگۈتۈلۈتهرىقىســــىدە بــــالىالرنى قىزىقتــــۇرۇش ئــــارقىلىق 
بۇنىڭغــا مىسـال ســۈپىتىدە ئامېرىكىـدىكى بــالىالر   . ئـانىالرنى ھهيــران قالـدۇردى  

تىن باشـــقا ئويۇچۇقالرنىڭمـــۇ تىزىلغـــان بولۇشـــىنى    كىتـــاپ ۈپخانىســـىدا كۈت
ئــۇالرچه كۈتۈپخــانىالردا ئويۇنچــۇق بولســا  . سۆھبهتداشــلىرىم قوبــۇل قىاللمىــدى

ــدىكهن    ــاپ ئوقۇماي ــپ كىت ــى يىغى ــالىالر دىققىتىن ــىدە  . ب ــڭ چۈشهنچىس ئۇالرنى
ــۇمكهن       ــارىمۇ قارشــى ئۇق ــاش پۈتــۈنلهي ق ــۇش بىــلهن ئوين ــاپ ئوق رغــا ئۇال. كىت

ــڭ  ــق     13بالىالرنى ــۇرىيهت ۋە موھىملى ــيهت، مهجب ــڭ زۆرۈرى ــالرغىچه نېمىنى ياش
ئىكهنلىكىنـــى ھهقىقـــى ئاڭقىرالمايـــدىغانلىقىنى، بـــۇ مهزگىلـــدە بالىالرنىـــڭ  
ــى     ــا، ســهزگۈ ئهزالىرىن ــا، ئوينىيالىغاچق ــارلىق تۇيۇلغاچق ھهمــمه نهرســىنى قىزىق

ــدىقلىيالىغاچقا  ــغى ــ ئۈگۈنۈش ــهلهيدىغانلىقىنى س ــمكه كىرىش مهن . ۆزلهپ بهردى
ــارقىلىق       ــۇرالش ئ ــداش، مهجب ــۇش، ئال ــته قورقۇت ــلهن مهكتهپ ــگهن بى ــداق دې ئۇن

ئــانىالرمۇ شــۇنىڭغا ماسلىشــىپ قالغانــدەك -ئاســاس قىلىنغاچقــا ئاتــا ئۈگۈتــۈش
ته بالىنىــڭ قىزىقىشــىنى، ئارزۇســىنى، مىجهزىنــى ئاســاس     ئۈگۈتۈشــ. قىلىــدۇ

ــا . ال قالىـــدىكهنقىلىـــش دېگهنـــدەك گهپـــلهر پهقهت دېـــيىلگهن يهردىـــ  بالىالرغـ
غـانلىقى ھهققىـدىكى تهشهببۇسـالر تـازا     بولۇدۇئوينۇتۇش ئارقىلىقمۇ ئـۆگهتكىلى  

  .قۇالققا ياقمايدىكهن
ــلهر     ــپ بهرگهنـ ــالىلىرىنى ئهكىلىـ ــقا بـ ــڭ كۇرسـ ــهنبه  «بىزنىـ ــالىمىز شـ بـ

يهكشـــهنبه كـــۈنلىرى ئوينـــاپ، بىكـــارچىلىقتىن بۇزۇلـــۇپ كېتىـــدىكهن، شـــۇڭا  
بـالىالر ئوينىسـا   . دېگهنلهرنـى دائىـم تهكراراليـدۇ    »گهنسۇنسىلىدىن بىرنهرسه ئۆ
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دۇ، ئۇنـداقتا بـالىالر نـېمه ئوينـاش كېـرەك      ۇبۇزۇالمدۇ، نېمه ئوينىسا بهكرەك بۇزۇلـ 
. ياكى پهقهت ئوينماسلىقى كېرەكمۇ دېگهنلهر توغرىـدا ئېنىـق چۈشـهنچه ئـازكهن    

بىـرى مهھهللىـدە   ئانىالرنىڭ بالىالرنىڭ ئويۇنىدىن زېرىكىشـىدىكى سـهۋەپ   -ئاتا
ته بالىالرنىـڭ ئويـۇنلىرىنى   جهمىيهتـ بالىالرنىڭ ئوينىشىغا ماس يهر ۋە ئهسـلهھه،  

ــرەك    ــا كې ــانلىقى بولس ــان بولمىغ ــدىغان ئورگ ــلىدىن  . يېتهكلهي ــرى يهس يهنه بى
توغرىلىـق توختىمـاي بېسـىم     ئۈگۈنـۈش تارتىپ مهكـتهپلهرگىچه بالىالرغـا نـېمه    

، قانـداق ئوينـاش ھهققىـدە تهلىـم     گۈنـۈش ئۈقىلىپ ۋەز ئېيتقـان بىـلهن قانـداق    
بهرمىگهچـــكه بـــالىالر ئاتـــا ئـــانىالرنى رازى قىلىـــدىغان، ســـاغالم ئويـــۇنالرنى       

بـالىالر بىكارچىلىقتـا،   «كىشـىلهرنىڭ  . ئوينىيالمايۋاتقانلىقىدىن بولسـا كېـرەك  
تىن نۇســقا ئالغــان جهمىيهتــدەپ قارىشــىدا ئۇالرنىــڭ  »ئوينــاپ بۇزۇلــۇپ كېتىــدۇ

ــاس  ــا خـــ ــۇمكىن   چوڭالرغـــ ــى مـــ ــان بولۇشـــ ــىمۇ رول ئويناۋاتقـــ  .تهجرىبىســـ
بىــر كــۈنى مهھهللىمىزدىكــى بــوۋايالردىن بىــرى ئۇيغۇرالرنىــڭ ھــورۇن بولغاچقــا  

 »پاكىـــــت«بىكــــارچىلىقتىن بۇزۇلـــــۇپ كېتىۋاتقانلىقىغـــــا مۇنــــداق بىـــــر   
ئۇالرنىـــڭ ئېيتىشـــچه ناھىيىمىزنىـــڭ گۇاڭـــدوڭلۇق شۇجىســـى  . كهلتۈرۈشـــتى

ئامېرىكىــدا . ۇنيانىــڭ جىـق يهرلىرىنــى كهزگهنمىــش د. ئامېرىكىـدا ئوقۇغــانمىش 
بــۇ . شــۇڭا ئامېرىكــا تهرەققىــي قىلغــانمىش. كــوچىالردا بىكــار ئــادەملهر يــوقمىش

ــۈنلىرى    ــهنبه كـ ــهنبه، يهكشـ ــيىن شـ ــدىن كېـ ــاھىيىمىزگه كهلگهنـ ــېكىرتار نـ سـ
ئۇيغـۇرالرنى كـۆرۈپ ئۇيغۇرالرنىـڭ تهرەققىـي      »بىكـارچى «كوچىالرغا چىقىۋالغـان  

مهن كـــۆرگهن مىللهتـــلهر ئىچىـــدە   «ســـهۋەبىنى تاپقـــانمىش ۋە  قىلماســـلىق 
ــورۇنكهن  ــۇرالر ئهڭ ھـ ــش »ئۇيغـ ــهنبه   . دېگهنمىـ ــهنبه يهكشـ ــلهن شـ ــۇنىڭ بىـ شـ

ــۈرگهنمىش    ــان چۈشـــــ ــدە پهرمـــــ ــلىق ھهققىـــــ ــۇ دەم ئالماســـــ  .كۈنلىرىمـــــ
ــدىم    ــران قالمى ــۈچىگه ھهي ــى دېگ ــۇ گهپلهرن ــۇ  . مهن ئ ــرانلىقىم ئاش ــڭ ھهي مېنى

ــىنىپ   ــلهرگه ئىشــ ــز«گهپــ ــوق زادى، بىــ ــورۇن خهق يــ ــىنى  »دەك ھــ دەپ بېشــ
ئۇالرغـــا باشـــقا گهپ قىلمىـــدىم، پهقهت   . ئىغاڭلىتىۋاتقـــان بوۋايالرغـــا تـــۇتتى  

مۇسـۇلمانالر  «دېـگهن يازمامـدىكى    »ئىللهتلىك ئۇيغۇر ئهپسانىسى ئامېرىكىـدا «
قىزىــق . دېــگهن مهزمــۇننى ســۆزلهپ بهردىــم »دۇنياســىدىكى ســهھهرچى مىلــلهت

دەپ  »بىــــزدەك ئىشــــچان مىلــــلهت يــــوق    زادى«يېــــرى ئــــۇالر گېپىمنــــى   
ــمىدى ــا،    . تهستىقالش ــدا ئوقۇغانلىقىغ ــۇجىنىڭ ئامېرىكى ــدوڭلۇق ش ــۇالر گۇاڭ ئ

. ئىـدى ئۇيغۇرالر ھهققىدە نوپۇزلۇق باھا بېرەلهيـدىغانلىقىغا ئىشىنىشـكه مايىـل    
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ئــانىالردا -گۇاڭــدوڭلۇق شــۇجى ۋە مهن بىــلهن سۆھبهتلهشــكهن بىــر قىســىم ئاتــا 
ئىككىلىسـى باشـقۇرغۇچى، ئىككىلىسـى ئـوبىكتىنى     . ىـدى ئبىر ئورتاقلىق بـار  

ــىرەيدۇ،   ــار قويۇشـــنى خالىمايـــدۇ، ئوبىكتىنىـــڭ بىكارچىلىقىـــدىن خهۋپسـ بىكـ
ــى    ــۆز ئهرك ــڭ ئ ــى ئوبىكتىنى ــى -ئىككىلىس ــراپ  بولۇدۇخاھىش ــانلىقىنى ئىتى غ

قىلمايدۇ، ئىككىلىسى ئۆزىنى قۇتقازغۇچى، تـوغرا يولغـا باشـلىغۇچى دەپ قـاراپ     
لســا ھىــچ نــېمه بىلمهيــدىغان، قۇتقازمىســا ئېزىــپ كېتىــدىغانالر  ئــوبىكتىنى بو

قىغــا ئىشــىنىدۇ، ئىككىلىســى ۇدەپ قارايــدۇ، ئىككىلىســى ئوبىكتىنىــڭ ھورۇنل
بــۇ ئىككــى تهرەپنىــڭ . باشقۇرۇشــتا يــا پهنــگه ئىشــهنمهيدۇ يــا قانۇنغــا تايانمايــدۇ  

ــامه    . لۇمئورتــاقلىقى قانــداق شــهكىللهنگهن، كىــم كىمــگه ئــۆگهتكهن بــۇ ماڭــا ن
ــىيىمىز    ــان پوزىتســ ــىلىلهرگه تۇتقــ ــڭ مهســ ــته بىزنىــ ــئهمهلىيهتــ ته جهمىيهتــ

ــدۇ   ــىرىگه ئۇچراي ــڭ تهس ــان كهيپىياتنى ــ. ئېقىۋاتق ــۇق،  جهمىيهت ــاتتىق قولل ته ق
ــى     ــى تهرەپنــ ــلىك، قارشــ ــيه، مۇرەسسهلهشمهســ ــۇرى تهربىــ ــتۇرۇش، مهجبــ باســ
ــوبىكتى دەپ     ــوبىكتى ئهمهس باســتۇرۇش، قارشــىلىق ئ ــارلىق، ســۆھبهت ئ ھهمك

ونــۇش ئاساســلىق كهيپىياتقــا ئايالنغــان بولســا بىزمــۇ شــۇ ئۇســۇلدا ئــۆزىمىزگه   ت
بىـــز قانچىلىـــك بېســــىمغا   . باشـــقىالرغا ۋە بالىمىزغـــا مۇئـــامىله قىلىمىـــز    

ــىم     ــۇنچىلىك بېسـ ــا شـ ــاق بالىمىزغـ ــۇل قىلسـ ــىمنى قوبـ ــاق ۋە بېسـ ئۇچرىسـ
لسـا  ته كىمـلهر نوپۇزغـا ۋەكىللىـك قى   جهمىيهت. رىمىز ۋە قوبۇل قىلدۇرىمىزۈچۈش

غـان  ۇدۇغـان، يوللـۇق تۇيۇل  بولۇدۇشۇالرنىڭ گېپى چاك باسـىدىغان، ئىشـهنچلىك   
ــدۇ   «. گهپ ــۇپ كېتىـ ــا بۇزۇلـ ــالىالر ئوينىسـ ــك »بـ ــۇق   ،دېگهنلىـ ــاتتىق قوللـ قـ

ــت     ــڭ پهرزەن ــڭ بىزنى ــائىي كهيپىياتنى ــگهن ئىجتىم ــدۇ، دې ھهممىنــى ھهل قىلى
 .متهربىيىمىزدىكى ئىنكاسى ئىكهنلىكى يۇقارقى بايانالردىن مهلۇ
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كهمسـىنىش ئىنســاننىڭ ئۈمىدســىز، ئىشهنچسـىز كهيپىياتتــا تــۇرۇپ ئــۆزىگه        

بهرگهن پاسســىپ باھاســى بولــۇپ ئــۇ ئهقلىــي ۋە ئوبىكتىــپ تهھلىــل ئاساســىغا   
كهمســىتىش بولســا بىراۋالرنىــڭ ئــۆزى قــادىر بولغــان يــاكى . بولــۇدۇقۇرۇلمىغــان 

ــا  ــۇر   شــۇنداق دەپ قارىغ ــارائىتنىڭ تۈرتكىســىدە مهزك ــانىيهت ۋە ش ــۈچ، ئىمك ن ك
ــقىالر     ــان باشـ ــۇنداق دەپ قارالغـ ــاكى شـ ــان يـ ــرۇم قالغـ ــن مهھـ  ئهۋزەللىكلهردىـ

ئىنســـاندىكى . گه قارىتىلغـــانىىرلئۈســـتىدىن چىقارغـــان ســـهلبىي ھۆكـــۈم   
ــڭ     ــخىك بىنورماللىقنىـــ ــۇلىرى پىســـ ــىتىش تۇيغـــ ــىنىش ۋە كهمســـ كهمســـ

ــدۇر ــىنىش . ئىپادىلىرى ــى كهمس ــۇن ھهر    مهيل ــىتىش بولس ــاكى كهمس ــۇن ي بولس
ته ياشــاۋاتقانالر ئۈچــۈن ئىنســانىيهتكه ئورتــاق    جهمىيهتــئىككىلىســى ســاغالم  

ۋەھـالهنكى،  . ئهخالق مىزانلىرى تهرىپىدىن رەت قىلىنىـدىغان خـۇيالر سـانىلىدۇ   
ئهتراپىمنى كۈزەتكىنىمدە بۇنـداق كهمسـىتىش ۋە كهمسىنىشـلهرنى ھهر ۋاقىـت     

مهنــچه كهمســىتىش ۋە كهمســىنىش ئۇيغــۇرالردا ئورتــاق     . ئۇچرىتىــپ تــۇرىمهن 
ــدەك قىلىــدۇ  ــايالنغىلى تۇرغان ــۆز  . كهيپىياتقــا ئ مهســىلهن، مېنىــڭ نهزىرىمــدە ئ

مىللىتىگه بولغان مۇھهببهت تهبىئىي تۇيغۇ، ئهممـا ئهتراپىمـدىكى بىـر قىسـىم     
كىشىلهرنىڭ بۇ ئىنسـانىي تۇيغـۇنى ئـۆزگه مىللهتلهرنـى كهمسـىتىش بهدىلىـگه       

ــدۇر   ئىپا ــى ھهيـــران قالـ ــلىرى مېنـ ــاننىڭ ئـــۆز   . دۇۇدىلهشـ يهنه مىســـال، ئىنسـ
ــازاۋەر،       ــكه س ــى تهقدىرلهش ــۈل بۆلۈش ــىلىلهرگه كۆڭ ــۈك مهس ــدىكى تۈرل مىللىتى
ــهكلىدە      ــىنىش شــ ــدىن كهمســ ــۆز مىللىتىــ ــۇ ئــ ــىلهردە بــ ــا بهزى كىشــ ئهممــ

ــدۇ ــىنگۈچىلهر  . ئىپادىلىنىــ ــداق كهمســ ــبۇنــ ــدا بولۇۋاتقــــان  جهمىيهتــ ته پهيــ
ــائىي مهســ  ــۇالر    ئىجتىم ــدۇ، ئ ــايقۇت قىلى ــهۋەبلىرىنى ب ــۇرەككهپ س ىلىلهرنىڭ م

ھهممىسى ئۆزىمزنىڭ شورى، زادى بىز خهق ئهسكى، ھهمـمه ئىـش ئـۆزىمىزدىن    «
چىقىۋاتىدۇ، ئىـش چىقىرىـدىغانمۇ، چاقىـدىغانمۇ، باسـىدىغانمۇ ئـۆزىمىز، ئهجهپ      

ڭـۈل  مهن مىللهتـكه بولغـان مـۇھهببهتنى، كۆ   . دەپ قارايـدۇ  »ناچار مىللهتكهنمىـز 
بۆلۈشــنى بىــر بولســا باشــقا مىللهتلهرنــى كهمســىتىش يهنه بىــر بىــر بولســا         

بهدىلىــگه ئىپادىلهشــنى ئىجتىمــائىي، ئهخالقىــي ۋە  كهمســىنىش مىللىتىــدىن 
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تۆۋەنـدە يازىـدىغانلىرىم مهن يولۇقتۇرغـان    . پىسخىك بىنورمـاللىق دەپ قـارايمهن  
  .ۇدۇبولئۇيغۇرنى كهمسىتىش ۋە ئۇيغۇردىن كهمسىنىش ھهققىدە 

بۇ يازمام ئىككى بۆلهكتىن تۈزۈلگهن بولـۇپ بىرىنجـى بـۆلهكته ئۇيغـۇردىكى     
ــاتىنى   مىللهتنــــــى كهمســــــىتىش ۋە مىللهتــــــتىن كهمســــــىنىش كهيپىيــــ

ئىككىنجـــى بـــۆلهكته بۇنىـــڭ   . كـــۆزەتكهنلىرىم ئاساســـىدا بايـــان قىلىـــمهن   
ــمهن  ــل قىلىـ ــهۋەبلىرىنى تهھلىـ ــۇئالالر . سـ ــدىغان سـ ــاۋاپ تېپىلىـ ــدا جـ : يازمىـ

ــىنى ــىتىش ۋە   كهمســ ــدۇ؟ كهمســ ــداق ئىپادىلىنىۋاتىــ ــىتىش قانــ ش ۋە كهمســ
  كهمسىنىشنىڭ سهۋەبى نېمه؟ كهمسىتكۈچى كىملهر كهمسىنگۈچىلهرچۇ؟

  ئۇيغۇردا كهمسىتىش ۋە كهمسىنىش
ــارلىق     ــېلىال چېلىق ــۋاللىرى خ ــىتىش ئهھ ــۇرنى كهمس ــۈزەتكهن ئۇيغ مهن ك

ت تــايىپه بولــۇپ بۇنىڭــدا كهمســىتكۈچىلهر ئۇيغــۇر ھهققىــدە خــۇددى بىــر يــا       
ئهڭ ئىچىنـارلىقى ئـاڭلىغۇچىالردىن   . ھهققىدە سـۆزلهۋاتقاندەك بايـان قىلىشـىدۇ   

ــدۇ     ــدىغان ســاداالر ئاڭالنماي ــۆكته قوپى ــا ئ ــىتكۈچى كهمســىتىش  . بۇنىڭغ كهمس
. دۇۇنــــۇئــــارقىلىق خــــۇددى بىــــر يېڭــــى قــــانۇنىيهتنى بايقىغانــــدەك مهغرۇرل

ر پاراڭغـــا شـــاھىد ئـــاڭلىغۇچىالر بىـــر بولســـا ئـــۆزى بىـــلهن مۇناسىۋەتســـىز بىـــ
، يهنه بىــر بولســا ھهســرەتلىك ئۇھســىنىپ دوســت بولــۇدۇبولۇۋاتقانــدەك تۇيغــۇدا 

ــىدۇ ــارازى  . تارتىشــ ــۋالالردا نــ ــارقى ئهھــ ــىدىغان، بولۇدۇيۇقــ ــان، مۇنازىرىلىشــ غــ
پاكىتالرنىڭ چىنلىقىغا گۇمـان قىلىـدىغان ئـاڭلىغۇچى ئىنتـايىن ئـاز چىقىـدۇ       

ــدۇ  ــق چىقمايــ ــاكى جىــ ــۇرنى ك. يــ ــچه ئۇيغــ ــدەك مهنــ ــىتىش تۆۋەندىكىــ همســ
  .ئىپادىلهنمهكته
 ئىقتىدارسىزلىق+قاالقلىق= ئۇيغۇرلۇق

ــقهردىكى       2012- ــتىمىز قهش ــر دوس ــك بى ــدا غايىلى ــار ئايلىرى ــڭ باھ يىلنى
ــۇالقهتته      ــدار م ــپ دى ــالرنى يىغى ــانىلىدىغان ياش ــك س ــدارلىق ۋە ئىرادىلى ئىقتى

ن شــىركهت ســورۇندا بىــر دوســتىمىز ئــۆزى ۋاكالهتچىلىــك قىلىۋاتقــا     . بولــدى
مهســــئۇللىرىنىڭ نهقهدەر تهدبىرســــىزلىكى، ئىقتىدارســــىزىلىقى ھهققىــــدە    

ــارەت قىلىـــدۇ«توختىلىـــپ ئـــۇالرنى  ــۇ . دەپ قالـــدى »ئۇيغـــۇرچه تىجـ ھهمـــدە بـ
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شـــىركهتنىڭ بۈگـــۈنكى مـــۇۋەپپهقىيىتىنى خهنـــچه ئوقۇغـــان بىـــر مۇئـــاۋىن       
ــاغالپ،   ــا بـ ــدۇ    «دېرىكتۇرغـ ــش قىلىـ ــۇچه ئىـ ــگهن خهنسـ ــۇ دېـ ــۈنكى ئـ دەپ  »چـ

ــدىتهر ــپ   . ىپلى ــتىن گهپ چىقى ــدا گهپ ــۇر    «ئارى ــارتۇق ئۇيغ ــۈزدىن ئ ــقهردە ي قهش
. ئادۋۇكات بار، قامالشتۇرۇپ توختام يازااليدىغاندىن بىرسـى چىقىـدۇ يـا چىقمايـدۇ    

خهنســـۇالردا نهچـــچه مىـــڭ يىللىـــق توختـــام ئهنئهنىســـى بـــار، شـــۇڭا خهنســـۇالر 
ــا  ــا پۇخت ــهنچه    . توختامغ ــگهن چۈش ــىش دې ــۇرالردا توختاملىش ــوقئۇيغ دەپ  »…ي

ــۆزى   . قالــدى ــدا ھېلىقــى غايىلىــك دوســتىمىز كىملهرنىــڭ ئ يىغىلىــش ئاخىرى
بىـــلهن ھهمكارلىشىشـــنى خااليـــدىغانلىقىنى ســـورىغىنىدا مهزكـــۇر ۋاكـــالهتچى 

مهن ھهمكارلىشىشنى خااليمهن، لـېكىن ئىشـنى ئۇيغـۇرچه قىلمـايمهن،     «بۇرادەر 
ــار     ــا مهن تهيي ــش بولس ــدىغان ئى ــىپ قىلى ــمىي توختاملىش ــى  »رەس دەپ گېپىن

مهن بــۇ ســۆھبهتته ئىككــى نوقتىغــا دىقــقهت قىلــدىم، بىــرى ئۇنىــڭ   . تــۈگهتتى
دەپ  »ئۇيغـۇرچه «باشتىن ئاخىر قـاالقلىق سـانىلىدىغان ئىشـالرنىڭ ھهممىنـى     

ئىپادىلهشلىرى، يهنه بىرى ئۇنىـڭ ئۇيغۇرلـۇقنى قـاالقلىق دەپ تهبىرلهشـلىرىگه     
 .راز بىلدۈرمهسلىكىسورۇندىكى مۇنهۋۋەرلهردىن ھىچ كىمنىڭ ئىتى

ــلهن       -2012 ــاغىنمىز بى ــا ئ ــر ئاك ــۈنلىرى بى ــاخىرقى ك ــڭ ئ ــى رامازاننى يىل
ئـۇزاق ئـۆتمهي داسـتىخانغا ئـۇ ئاكىمىزنىـڭ ئىچكىرىــدە      . تاماقتـا بىـرگه بولـدۇق   

مهن . نىسـىمۇ داخىـل بولـدى   ىئوقۇغان، چوڭ بىـر دوختۇرخانىـدا ئىشـلهيدىغان ئ   
كۆتـــۈرگهن ئىلىـــم، ئهمهل ۋە  دىكى بىـــر قىســـىمالردا بـــاشجهمىيىتىـــئۇيغـــۇر 

تىجــارەت ســورۇنىدا ھىــچ قانــداق پىرىنســىپنى كېــرەك قىلمــاي كــۆز ئالدىــدىكى 
ــۆپكىنى ئهال     ــۇيرۇقتىن بۈگــۈنكى ئ ــدىغان، دائىــم ئهتىكــى ق ــنىال ئويالي مهنپهئهت

ــدىم ۋە    ــدە توختالــ ــخىكا ھهققىــ ــايدىغان پىســ ــپ ياشــ ــڭ بهزەن «بىلىــ بىزنىــ
. نى مهڭگۈلــۈك دەپ تونۇۋېلىۋاتىـــدۇ كىشــىلىرىمىز كـــۆز ئالدىــدىكى رىيـــاللىق  

كىشىلهرنىڭ بولۇپمۇ ئىلىمـدار ۋە ئهمهلـدارالرنىڭ تهھلىـل، باھـا ۋە ھۆكـۈملىرى      
ــا    ــدارلىق يولىغـ ــدارلىق، مهنپهئهتـ ــهن زامانـ ــا ئاساسـ ــڭ ئىهتىياجىغـ رىياللىقنىـ

ئـادەتته قــاالق، ئىپتىــدايى  «ھېلىقــى دوختــۇر، . دەپـتىمهن  »چۈشـۈپ كېتىۋاتىــدۇ 
ئۇالرنىـــڭ مـــۇكهممهل تـــارىخى بولمىغاچقـــا كـــۆز . بولـــۇدۇ مىللهتـــلهر شـــۇنداق

 »ئالدىــدىكى ئىشــالرنىال بىلىــدۇ، ھهم شــۇنى بىردىنبىــر ھهقىــقهت دەپ تونۇيــدۇ 
بولــۇپ  »قــاالق، ئىپتىــدائىي مىلــلهت  «ئۇنىــڭ گېــپىچه ئۇيغــۇر   . دەپ قالــدى

 .قالغانىدى
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يىلى تومۇزدىن كېيىن تولـۇق ئوتتۇرىـدىكى بىـر ئوقۇتقـۇچى بىـلهن      -2011
ئهسـلىدىكى  . شىرىكلىشىپ تهربىيىلهش مهركىزىنىـڭ ئىشـلىرىنى باشـلىدۇق   

ــۆزگه   ــا ئ ــىنىپلىرىمىزنى قايت ــۇپ رس ــى تۇغۇل ــى    ،تىش زۆرۈرىيىت ــقا قايس ــۇ ئىش ب
مهن ئۇيغـۇر شـىركهتلىرى بىـلهن    . شىركهتنى تهكلىپ قىلىشتا تارتىشما بولدى

ــ   «كۆرۈشــۈپ باقمــاقچى بولــدۇم، شــىرىكىم     الرنى ئۇيغــۇر بــالىالر بۇنــداق ئىش
ــدۇ ــگهن،      . قىاللماي ــپ كهل ــىركهتلىرى قىلى ــۇ ش ــدىن خهنس ــالرنى ئهزەل ــۇ ئىش ب

مېنىــڭ نهزىرىمــدە ســىنىپالرنى . دەپ تۇرۇۋالــدى »ئۇيغۇرالرنىــڭ كــۆزى يهتمهيــدۇ
ســـاختا تامـــدا توســـىدىغان ئـــاددىي ئىشـــنى خهنســـۇنىڭ قىلىـــپ ئۇيغۇرنىـــڭ  

ــدىقىاللماســلىق مهسىلىســى مهۋجــۇد ئهمهس   ــر  . ئى ــلهن بى ــانچه شــۇنىڭ بى ق
ئۇالر ھهممه چىقىـم بولـۇپ ئهڭ ئـاز بولغانـدا     . خهنسۇ شىركهت بىلهن دېيىشتۇق

ــدى    56 ــدىغان بول ــۈزۈپ بېرى ــومغا پۈتك ــڭ س ــالپ    . مى ــالىنى باش ــۇر ب ــر ئۇيغ بى
ــدىم  ــدى    50كېلىۋې ــىدىغان بول ــومغا توس ــڭ س ــۇر   . مى ــنى ئۇيغ ــدە ئىش نهتىجى

ۈن ئىچىـــدە ھــۈنهرۋەن كىشــى شــاگىرتلىرى بىــلهن ئــۈچ كــ      . بالىالرغــا بهردۇق 
بىــز دەرىــزە قويۇشــنىال ئويلۇشــۇپ ھــاۋادان قويۇشــنى بىلــمهي   . پۈتكــۈزۈپ بهردى

ئۇيغـۇر  . ئويالشمىغانىكهنمىز، خهنسۇ بېزەكچىلهرمۇ ئـۇ تهكلىپنـى بهرمىگهنىـدى   
بـالىالر سـىنىپنى ئـۆزى اليىـههلهپ ئۇيغۇرنىـڭ ئۆيلىرىـدەك ھـاۋادانلىق قىلىـپ         

ــۈزۈپ بهردى   ــق پۈتكـ ــر چىرايلىـ ــۆر . بىـ ــۇنى كـ ــىرىكىم بـ ــۇ «گهن شـ ئۇيغۇرالرمـ
دەپ ئىــڭهك تــاتىالپ  »قىالاليــدىكهن، قايســى خهنســۇدىن ئــۆگهنگهن بولغىيــدى؟

  .قالدى
  شهھۋانىيلىق+مهينهتلىك=ئۇيغۇرلۇق

ــڭ   ــدۇكېرەم ئابلىزنىـ ــى   -2012ئابـ ــدە ئىككـ ــوت كېچىلىكىـ ــق ئىتـ يىللىـ
ــپ      ــۈلكه قىلىنى ــرى ك ــانه قىلىقلى ــان ئهخمىق ــدا قىلغ ــڭ مېهمانخانى ئۇيغۇرنى

ئىتوتتــا ئىككــى ئۇيغــۇر . نگهن بىــر ئىتــوت ســهھنىگه ئېلىــپ چىقىلــدىئىشــله
مېهمانخانىنىڭ قىممهتلىكىدىن زارلىنىـپ ئهسـلهھهلهردىن ئـۆچىنى ئالمـاقچى     

ئــۇالر ســۇخانىدىكى ئوچاققــا تاماكــا قالــدۇقى، قهغهز تىقىــپ قويــۇش،   . دۇۇبولۇشــ
. لىشــىدۇقاتــارلىقالرنى مهسلهھهت… تهرەتنــى چۈشــۈرمهي ياتــاقنى پۇرىتىــۋېتىش 



648 
 

مېنىـڭ  . بولـۇدۇ  »مىللىـي پۇراققـا تولـدۇرىۋېتىش   «ئۇالرنىڭ مهقسـىدى ياتـاقنى   
ھهيران قالغىنىم سېسىق پـۇراق قانـداق بولـۇپ مىللىـي پـۇراق بولـۇپ قالـدى؟        
بۇ قاراپ تۇرۇپ ئۇيغۇرنى مهينهت دېگهنلىـك بولمـاي نـېمه؟ بـۇ گهپنـى ئاڭلىغـان       

باھاغـا قوشـۇلغانلىقمۇ، يـاكى     تاماششابىنالرنىڭ چاۋاك چېلىپ كېتىشلىرى بـۇ 
  بىپهرۋالىقتىنمۇ؟

. ئادىل مىجىتنىڭ قاچانالردىـدۇر ئوينىغـان بىـر ئىتـوتى ھېلىمـۇ ئېسـىمدە      
ئىتوتتا بىر تۇل ئهر بىلهن يهنه بىر تـۇل ئايالنىـڭ تونۇشـتۇرۇلۇغاندىن كېيىنكـى     

تـۇل ئهر تـۇل ئايالـدىن ئۇنىـڭ     . كۆرۈشۈش جهريانى سهھنىگه ئېلىـپ چىقىلغـان  
ــارىخىنى ســورايدۇ مۇھهب ــال ئۆزىنىــڭ مۇھهببهتلهشــكهنلىكىنى  . بهتلىشــىش ت ئاي

مۇھهببهتلهشسـه باشـقا ئىـش بولمـاي قاالمـدىكهن،      «ئېيتقاندىن كېيىن تۇل ئهر 
ــمهن   ــدان بىلى ــى ئوب ــز خهقن ــدۇ  »مهن بى ــاپ كېتى ــى  . دەپ قاين ــۇ يهردە دېمهكچ ب

ــگهن شــهھۋانى «بولغــان گهپ  ــدى  »…بىــز خهق دې ــگهن كهمســىنگهن يهكۈن ن دې
 .ئىبارەت

ئهسـلى بىــر مىللهتنىــڭ شــهھۋانىيهتكه مايىـل دېيىلىشــى ھــار ئېلىنىشــقا   
ــش  ــلىك ئى ــدىن    . تىگىش ــلهت تهرىپى ــقا مىل ــۆزلهندىلهردە باش ــان س مهن ئاڭلىغ

ئۇيغۇرلــــۇق شــــهھۋانىيلىققا باغلىنىــــپ تهسۋىرلهنســــه ئاڭلىغۇچىالرنىــــڭ     
ئامېرىكىـدا ئـاق    ئـادەتته . پهخىرلهنگهندەك ھالالردا بولۇشى مېنى تـاڭ قالدۇرىـدۇ  

رىقــــا فرانســــوزالرغا شــــىمالى ئافرانســــىيهدە فتهنلىكــــلهگه قــــارا تهنلىكــــلهر، 
كــــۆچمهنلىرى، ئهنگىلىــــيهلىكلهرگه ئهرەبــــلهر، گېرمــــانىيىلىكلهرگه تــــۈركلهر 

ــۈك « ــىيىتى كۈچلـ ــدۇ  »جىنسـ ــىلهردەك بىلىنىـ ــتهملىكه  . كىشـ ــدا مۇسـ بۇنىڭـ
ولغـان ئـاممىۋىي   قىلغۇچى مىللهتنىـڭ مۇسـتهملىكه قىلىنغـۇچى مىللهتـكه ب    

ــدۇ  ــس ئېتىــ ــى ئهكــ ــلهن   . باھاســ ــىتش بىــ ــهھۋانى دەپ كهمســ ــۇرنى شــ ئۇيغــ
مۇناسىۋەتلىك خهلـق ئارىسـىغا تارقالغـان، ھهمـمه كىشـى دېگـۈدەك بىلىـدىغان        

ئىككى خهنسۇ بىـر يهرگه كهلسـه قورسـاقنىڭ گېپـى،     «مۇنداق بىر سۆزلهندى بار، 
اشــقا نهســرىددىن بۇنــدىن ب. »نىــڭ گېپــى…ئىككــى ئۇيغــۇر بىــر يهرگه كهلســه  

ــڭ     ــتهم ئۆمهرنى ــان ئهخ ــدە يېزىلغ ــدى ھهققى ــدا كىتاپئهپهن ــدىن  «ى ــى پۇتى ئىكك
. دېـگهن بىـر يۇمـۇر كىرگۈزۈلۈپتـۇ     »تۇتقانلىرىغا قارىغاندا ئۇيغـۇر ئوخشـىمامدىال  

بۇنـداق  . بۇالردا دېيىلمهكچى بولغىنى ئۇيغۇر دېگهنلىـك شـهھۋانى دېگهنلىكتـۇر   
خهلـــق ماقاللىرىـــدەك تارقىلىشـــى، كهمسىتىشـــنىڭ ســـهھنىلهرگه چىقىشـــى، 
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ــۇپ نهشــىر قىلىنىشــى ئۇيغــۇرنى ئىنســاننىڭ ھــايۋانى تهبىئىــتىگه    كىتــاپ بول
ــنىڭ ئومۇمالشــقانلىقنىڭ ئىپادىســى      ــېقىن قىلىــپ تهبىــرلهپ كهمسىتىش . ي

ــاالق، ئىقتىدارســـــــىز،      ــدەك قـــــ ــنىڭ يۇقارقىـــــ ــۇرنى كهمسىتىشـــــ ئۇيغـــــ
قورقۇنچـاق، زوراۋان،  نـادان،   ،دېگهندەك شـهكىللىرى بولغانـدىن سـىرت   …مهينهت

ــال، خــۇراپىي، مۇتىئهسســىپ  ــادىلىرىمۇ مهۋجــۇد …قوپ ــارلىق ئىپ يازمىنىــڭ . قات
 .سهھىپه ئىتىبارى بىلهن ھهر بىرىگه ئايرىم مىسال ئالمىدۇق

ئۇيغــــۇردىن كهمسىنىشــــنىڭ ئىپادىســــى بهلكىــــم كۆپتــــۇر ئهممــــا مهن  
قىنى ۇيغۇرلـ ئۇچراتقان كهمسىنىشلهر ئىچىدە ئۆزىنى تـۆۋەن كـۆرۈش، ئۆزىنىـڭ ئۇ   

 .ئىتىراپ قىلماسلىق، ئۆزىنى چهتئهللىك دەۋېلىش ئهڭ گهۋدىلىكلىرىدىندۇر
 ئۆزىنى تۆۋەن كۆرۈش

يىلــــى تومۇزنىــــڭ ئاخىرلىرىــــدا قهشــــقهردىكى بىردىنبىــــر ئــــالى -2011
مهكتهپكه بارغىنىمـدا قهشقهرشۇناسـلىق تهتقىقـات ئورنىنىـڭ قۇرۇلـۇش ئالدىـدا       

ماڭــا بــۇ خهۋەرنــى يهتكۈزگــۈچى بــۇ ئورۇنغــا      . تۇرۇۋاتقانلىقىــدىن خهۋەر تــاپتىم 
مېنــى « ئـۇ پــاراڭ قىلىـپ ئولتـۇرۇپ   . مهسـئۇللۇققا تهيىنلىـنىش ئالدىــدا ئىـكهن   

ــۇدىر قىلســا، مهن      ــاش م ــرەر خهنســۇنى ب ــدىغان ئوخشــايدۇ، بى ــۇدىر قىلى ــاش م ب
خىيىم خهتىرى چىقىـپ قالسـا خهنسـۇ ئىـگه     . مۇئاۋىن بولۇپ ئىشلىسهم بوالتتى

ۇيغــۇر دېگهننىــڭ بىــر ئىشــنىڭ ھۆددىســىدىن چىقىمىقــى  بولســا ياخشــىراق، ئ
  .دەپ قالدى »تهس

بىـر  . ئىـدى دا ماگىستىرلىقتا ئوقۇۋاتقـان چـاغلىرىم   ئۇنۋېرىستېتىشىنجاڭ 
ــت   ــۇر ئۇنۋېرىس ــتىم مهزك ــۇغراپىيه ېقې ــر   فتنىڭ ج ــلهيدىغان بى ــدا ئىش اكۇلتىتى

هانىغـا  ى دەرىجىلىكـلهر ئىمتى چتىلـى ئـالتىن   خانىم بىلهن دۆلهتلىك ئېنگىلىـز 
ــدۇق  ئۇكــام «ئىمتىهــان قهغىزىنــى تارقىتــاي دەپ تۇرســام  . كامســىيه بولــۇپ قال

ئىككىلىمىز ئۇيغۇركهنمىز بىر چاتاق چىقىپ قـاالرمۇ، بىـرەر خهنسـۇنى قوشـۇپ     
ــاتىرىجهم بولماســـمىدۇق  ــا خـ ــانچه ! ئورۇنالشـــتۇرغان بولسـ ــۇرالر ھهرقـ ــز ئۇيغـ بىـ

ــتايىدىل ئهمهس   ــۇالردەك ئهسـ ــاقمۇ خهنسـ ــش . قىلسـ ــر ئىـ ــا   بىـ ــپ قالسـ چىقىـ
ئىمتىهـانمۇ تۈگىـدى، چاتـاقمۇ    . دەپ قالـدى  »ھۆدىسىدىن چىقالماسـمىزمىكىن 
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ئۇيغۇرنىــــڭ مۇســــتهقىل نــــازارەت   «خوشلىشــــىدىغان چاغــــدا  . چىقمىــــدى
ــهندىڭىزمۇ؟   ــدى ئىش ــدىغانلىقىغا ئهم ــورۇدۇم »قىالالي ــىلهردىن … دەپ س ھادىس

پلىســـام ئهقلىـــي خۇالســـه چىقارغىـــدەك بولغـــان چاغلىرىمـــدىن باشـــالپ ھىسا
مېنىـڭ ئۈيغـۇرالر ئارىســىدا ئوقۇغـان، ئىشـلىگهن ۋاقــتىم ئـۇزۇن ئهمهس، لــېكىم      
ماڭــا تهســىرى ئهڭ كۈچلــۈك بــولغىنى ئۇيغۇرنىــڭ ئــۆزىنى خهنســۇالردىن تــۆۋەن  

 .كۆرۈشلىرى، كهمسىنىشلىرى بولدى
ــم    ــويىزدا دائىـ ــدا پـ ــۇدا ئىشـــلىگهن چاغلىرىمـ ــان ۋە لهنجـ بېيجىڭـــدا ئوقۇغـ

ــاال   ــۇچراپ ق ــۇرالر ئ ــڭ   . تتىئۇيغ ــۇلغىنى ئۇيغۇرالرنى ــۈك تۇي ــا ئهڭ تهئهججۈپل ماڭ
ــۆزىنى ئۇيغــۇر ئهمهس دەپ تۇرۇۋېلىشــلىرى    . ئىــدىبولۇپمــۇ ئۇيغــۇر قىزالرنىــڭ ئ
ــر ئۇيغــۇر كىشــى      ــزدىن يهنه بى ــر ســىتۇدېنت قى ــويىزدا بى ــتىم پ ــر قې ســىز «بى

. دەپ تۇرۇۋالـدى  »يـاق، يـاق مهن خهنسـۇ   «دەپ سورىۋېدى ھېلىقى قىز  »ئۇيغۇرمۇ
ئۇيغــــۇر بولمىســــاڭ، «ۇر كىشــــى چىشــــلىرى ئارىســــىدىن چىقىرىــــپ ئۇيغــــ

ــن    ــورىغىنىمنى نهدىــ ــېمه دەپ ســ ــڭ نــ ــهڭ، مېنىــ ــۇرچىنى چۈشهنمىســ ئۇيغــ
ــدىڭ؟ ــدى   »بىل ــپ قالغانى ــۇپ كېتى ــدىغانالرنى   . دەپ قوي ــۇر دېمهي ــۆزىنى ئۇيغ ئ

ئۈرۈمچىدە چـوڭ بولغـان بىـر ئۇيغـۇر قىـزى مهن ئوقۇغـان       . ئامېرىكىدىمۇ كۆردۈم
ــتهپكه ئوق ــۇ  مهكـ ــۈرك دەپ يۈرۈپتـ ــۆزىنى تـ ــچه ئـ ــرىم يىلغىـ ــپ يېـ ــقا كېلىـ . ۇشـ

ــالغۇز ئۇيغــۇر بىلهنمــۇ ئۇچراشــماپتۇ   ــاخىرى ئۇيغــۇر بولۇشــنى  . مهكتهپتىكــى ي ئ
ــو     ــا ئېرىشــهلمهي خهنســۇالر كــۆپ نىي ــۈركلهر ئارىســىدىمۇ ئىتىراپق خالىمىغــاچ ت

ــاپتۇ    ــهھرىگه كېتىــپ ق ــورك ش ــۇقنى ئىتىــراپ    . ي ــى، بۇنــداق ئۇيغۇرل تهبىئىيك
لىقنىڭ كهيـنىگه ئۇيغۇرلـۇق سـاالھىيهت ۋە كىملىكـتىن كهمسـىنىش،      قىلماس

 .ئهنسىرەش، خۇدۇكسىرەش يوشۇرۇنغان
ــلهر يهنه   ــقان كهمسىنىش ــۇردا ئومۇمالش ــۇق،   :ئۇيغ ــىزلىق، ھورۇنل ئىتىپاقس

ــىزلىك  ــىزلىك، تهرتىپس ــك، تهرەققىيس ــائىي   ...بېكىنمىچىلى ــارلىق ئىجتىم قات
ــدىنال كــ   ــڭ ۋۇجۇدى ــى ئۇيغۇرنى ــا  ئىللهتلهرن ــۇ ئوتتۇرىغ ــىنىش بىلهنم ۆرۈپ ئۇھس

  .چىقىدۇ
  كهمسىتىش ۋە كهمسىنىشنىڭ سهۋەبى

ــن ۋە    كــۈزەتكهنلىرىمگه ئاساســالنغاندا ئۇيغــۇرنى كهمســىتىش قىســمهن دى
ــقان  ــىدا ئومۇمالش ــانالر ئارىس ــادىر   . پهن ئوقۇغ ــۇپ ك ــدا پهن ئوق ــتهپ مائارىپى مهك

ىگه ئـــۆتمىگهن، بولغــان بهزى ئۇيغـــۇر زىيــالىلىرى ئۆزىـــدەك ھۆكــۈمهت دەپتىـــر   
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ــاۋام     ــرۇم ئ ــن مهھ ــورۇن، ئىقتىســادىي ئهۋزەللىكلهردى ــۈك ئهۋزەل سىياســىي ئ تۈرل
دەپ …ئۇيغــۇرنى نــامرات، قــاالق، نــادان، زوراۋان، قوپــال، مۇتىئهسســىپ، خــۇراپىي 

ــىتىدۇ بۇنىـــڭ ئىچىـــدە يازغۇچىالرنىـــڭ كهمسىتىشـــلىرى بىـــر قهدەر     . كهمسـ
ــا   ــۇپ كهڭــرى ت . رقىلىش پۇرســتىگه ئىــگهسېســتىمىلىق، قايىــل قىالرلىــق بول

ئـــۆزىمىزنى ئىتىـــراپ  «، »يىـــراق قىـــرالردىن ئانـــا يهرگه ســـاالم   «مهســـىلهن، 
قاتــارلىق ئهســهرلهر ۋە   …»ئۇيغــۇرالردىكى پىســخىك ئــاجىزلىقالر  « ،»قىاليلــى

ــى « ــىنجاڭ مهدەنىيىتـ ــان      »شـ ــېالن قىلىنغـ ــل ئـ ــچه يىـ ــون نهچـ ــدا ئـ ژورنىلىـ
بۇنــداق يــازارمهن زىيــالىالر   . ئىللهتچىلىلىــك ئهدەبىياتىغــا مهنســۇپ ئهســهرلهر   

ــاله، رادىيــو   ــۋىزور -مىللهتنــى كهمسىتىشــنىڭ ئهدەبىــي ئهســهر، ئىلمىــي ماق تېل
يـۇرتىمىز ۋە چهتـئهللهردە دىـن    . قاتارلىق تۈرلۈك ۋاستىلىرىغا ئىـگه  …سۆھبىتى

ئوقۇغــان گــاھى زىيــالىالر ئۆزىــدىكى دىنىــي بىلىــم ئهۋزەللىكــى ۋە ئىجتىمــائىي   
ــاۋامنى  ئورۇنــدىكى ئىمتىيــازنى مه نىــۋىي دەســتهك قىلىــپ ئۇيغــۇر مۇســۇلمان ئ

) قۇرئـــان تـــۈگهللىمه(ئۇالرنىـــڭ مهرەپ، نهزىـــر ۋە خهتـــمه قۇرئـــان  . كهمســـىتىدۇ
ئۇالرنىـڭ قىلىـدىغان ئىشـى ئۇيغـۇر ئـۆرپ ئـادەتلىرىنى       . قاتارلىق سورۇنلىرى بار

 ،مهسـىلهن . بىدئهتكه چىقىرىش، مهۋجـۇد دىنىـي يوسـۇنالرنى ئىسـالھ قىلىشـتۇر     
ــاتى،    يى-80 ــۇش تهرغىب ــاز ئوق ــدىن باشــالنغان دوپپىســىز نام لالرنىــڭ ئاخىرلىرى

ئــامىننى ۋارقىــراپ دېــيىش تهلىمــاتى، تــاراۋى نــامىزىنى ســهككىز رەكهت ئوقــۇش 
قاتارلىق ھىچ بىـر ئهمهلىـي ئهھمىيىتـى ۋە تهخىرسـىز زۆرۈرىيىتـى       …تهشۋىقاتى

  .يوق مهسىلىلهردىن ئىبارەت
ــا تهربىــيهله  نگهن قىســمهن زىيالىالرنىــڭ مىللهتنــى  كومۇنىســتىك مائارىپت

ــهۋەبى مهنــــچه ئــــاۋۋال ئۇالرنىــــڭ مائاشــــلىق بولــــۇپ    كهمىسىتىشــــىنىڭ ســ
ــادە    ــۇردىن زىيـ ــاۋام ئۇيغـ ئىقتىســـادىي ۋە سىياســـىي ئورنىنىـــڭ ئهتراپىـــدىكى ئـ

جۇڭگــۇدەك نهچــچه مىــڭ يىــل مــاددىي . پهرقلهنگهنلىكــى بىــلهن مۇناســىۋەتلىك
ــ   ــڭ ئاساســــ ــارلىق ئىهتىياجنىــــ ــاج بــــ ــان ئىهتىيــــ ــى بولغــــ ته جهمىيهتــــ

ــىله     ــاالرلىق مهس ــران ق ــى ھهي ــى كهمسىتىش ــادلىقالرنىڭ كهمبهغهللهرن ئىقتىس
ــانىنى  . ئهمهس ــاپالپ كهمبهغهللهرنىـــڭ سـ ــايالرنى بـ ــارتىيه بـ ــارىمىزدا كومپـ دىيـ
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كۆپهيتكهنــدەك قىلغــان بىــلهن ئۇيغــۇرالر ئارىســىدا يېڭــى بىــر ســىنىپ بولغــان  
ئۇيغـــۇردىكى بـــۇ تهبىـــقه ئىشـــقا  .مائاشـــلىقالر تهبىقىســـىنى شـــهكىللهندۈردى

ش، داۋالىنىش، بېقىلىش قاتـارلىق جهھهتـلهردە بـۇ تهبىقىـگه مهنسـۇپ      ۇشۇئورۇنل
ــتۈنلۈك      ــا ئۈسـ ــگه بولغاچقـ ــا ئىـ ــهلمهيدىغان ئىمتىيازالرغـ ــانالر ئېرىشـ بولمىغـ

بۇنـــداق ئۈســـتۈنلۈك تۇيغۇســـىنىڭ . شـــى تهبىئـــىۈتۇيغۇســـىنىڭ بـــاش كۆتۈر
 .ئىپادىسى كهمسىتىشتۇر

ــال-1930 ــڭ   يىلــــ ــوۋېت ئىتتىپاقىنىــــ ــلهن ســــ ــهي بىــــ ردا شىڭشىســــ
ــا     ھ ــوۋېتچه قېلىپقـ ــارىپى سـ ــى مائـ ــۇر يېڭـ ــىدە ئۇيغـ ــى نهتىجىسـ همكارلىشىشـ

مۇنىســتىك مائارىپىــدا مئۇيغــۇرالر ئىچىــدە ســوۋېتنىڭ كو. چۈشۈشــكه باشــلىغان
يىلالردىـــن كېـــيىن ئۇيغـــۇر ھاياتىنىـــڭ ھهر قايســـى     – 50تهربىـــيهلهنگهنلهر 

ــ   ئۇيغــۇرالر ئــۆز يۇرتىــدىكى   . ى ئورۇنغــا ئــۆتكهن ســاھهلىرىدە پۈتــۈنلهي يېتهكچ
ســوۋېتپهرەس مائارىپتــا ۋە ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا چىقىــپ ئوقــۇش، تهبىيىلىــنىش 
ــا     ــارقىلىق دۇنيـــ ــى ئـــ ــى ۋە روس مهدەنىيىتـــ ــىدە روس مهدەنىيىتـــ نهتىجىســـ

 ئۆزگــۈرۈشبــۇ ئۇالرنىــڭ مهنىۋىيىتىــدە   . يېڭىلىقلىرىــدىن بهھــرىمهن بولغــان  
زىنى يېڭــى مهدەنىــيهت، يېڭــى بىلىــم ۋە يېڭــى ئــاڭ  ھاســىل قىلىــپ ئــۇالردا ئــۆ

بىــلهن قورالالنغــان يېڭــى بىــر ئهۋالد دەپ ســانايدىغان خاھىشــنى پهيــدا قىلىــپ  
ــان ــان . قويغــ ــدە ئوقۇغــ ــاپنهتىجىــ ــۈپتىن  كىتــ ــلهن تــ ــو بىــ ــۆرگهن كىنــ ، كــ

ــتهك،    ــا قهدىمىيلىقـــ ــاتى ئۇالرغـــ ــڭ ھايـــ ــاۋام ئۇيغۇرنىـــ ــىمايدىغان ئـــ ئوخشـــ
ــاالق ــۆرۈنگهنتهرەققىياتســـىزلىقتهك، قـ -50ئانامنىـــڭ ئېيتىشـــىچه . لىقتهك كـ

. لگهنىكهنۈتـ ۈيىلالردا تولۇقسىز ئوتتـۇرا مهكتهپنىـڭ ئوقۇغۇچىلىرىغـا تانسـا ئۆگ    
شـۇ چـاغالدا ئوقـۇپ كـادىر     . پـات تانسـا ئۇيۇشـتۇرۇلۇپ تـۇراتتىكهن    -مهكتهپته پـات 

ــالى مهكتهپــته ئوقــۇپ خىــزمهتكه  -84بولغــان بىــر تۇغقىنىمىزنىــڭ  يىللىــرى ئ
پ بهرگهنلىكـى  ۇتـ ۇوغلى بىلهن بولغۇسى كېلىنىنـى بىـزگه تانسـا ئوين   چىققان ئ

يۇرتىمىزدا يېقىنقى يىلالرغىـچه ئـالى مهكتهپـته ئوقۇغاننىـڭ     . ھېلىمۇ ئېسىمدە
بهلگىسى تانسا بىلىش، ھاراق ئىچىـش، كىيىمنـى ئـاال بۇلىمـاچ، چـاچنى غهيـرى       

ئــــادەمنى ئۇيغــــۇردا مائارىپنىــــڭ . قويۇشــــالردا ئىپــــادىلهنگهنلىكى ئېســــىمدە
ــى ۋە  ــان«يېڭىلىش ــدىكى   »يېڭىالنغ ــڭ ئۆزى ــئادەمنى ــات ئۆزگۈرۈش ىنى تهرەققىي

يىلالردىكـى سـوۋېتچه   -30لىقالرنـى كهمسىتىشـى   »كونا«دەپ قاراپ قهۋمىدىكى 
ــا  . مائارىپنىــڭ بۈگــۈنگىچه داۋامالشــقان ئاســارىتى خــاالس  بۈگــۈنكى مائارىپتــا ئان
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مسىتىشــلهرنىڭ يهنىمــۇ تىلنىــڭ ئورنىغــا يــات تىلنىــڭ دەسسىشــى بۇنــداق كه 
  .چوڭقۇرلىشىدىغانلىقىدەك شۇملۇقنى بۇرنىمىزغا پۇراتماقتا

يىلالرنىــڭ  -90مگه ئاساسالنســام، ئۇيغــۇر ســهرخىللىرى تــاكى     ۈشــۈتۈزۈك
ــهرخىللىرى بىــــلهن بىۋاســــته رىقابهتلىشــــىش   ــۇ ســ ئوتتــــۇرىلىرىغىچه خهنســ

ــان   ــىپ باقمىغ ــىتىگه ئېرىش ــانىۋىي د  . پۇرس ــڭ زام ــۇر زىيالىلىرىنى ــانى ئۇيغ ۇني
ــان  ــۆپ بولمىغـ ــتىمۇ كـ ــۆرۈش پۇرسـ ــك ۋە  . كـ ــودا، يېزائىگىلىـ ــڭ سـ ئۇيغۇرالرنىـ

ــىدىن    ــۈك زەرەتلىشـ ــىركهتلىرىنىڭ كۈچلـ ــرى شـ ــى ئىچكىـ ــۇالزىمهت ساھهسـ مـ
مۇستهسنا بولغاچقا ئۇيغۇر سـهرخىللىرىدىكى تۈرلـۈك يېتىشسـىزلىكلهر تولـۇق     

ى پىالنلىــق ۋاھــالهنكى، ئۇيغــۇر ۋىاليهتلىــر. ئاشــكارىالنمىغان بولۇشــى مــۇمكىن
ئېگىلىكنىڭ ئاسارىتىدە تىڭىرقاپ يۈرگهن شـارائىتتا خهنسـۇ كارىخـانىلىرى بـازار     
ــانلىق     ــۇالزىمهت، ئىجادچـ ــقۇرۇش، مـ ــپ باشـ ــىنى تېتىـ ــڭ مىۋىسـ ئىگىلىكىنىـ

ــان    ــامالپ بولغــ ــنى تامــ ــىپ يېتىلىشــ ــلهردە پىشــ ــارلىق تهرەپــ ــۇ . قاتــ خهنســ
ولۇشــى بىــلهن شــىركهتلىرىنىڭ تۈرلــۈك سىياســىي ئهۋزەللىكلهرنىــڭ قالقــان ب 

ــۇ       ــلهن خهنسـ ــهرخىللىرى بىـ ــۇر سـ ــىدە ئۇيغـ ــى نهتىجىسـ ــا كىرىشـ رايۇنىمىزغـ
ــتۇردى  ــته ئۇچراشـ ــهرخىلىللىرىنى بىۋاسـ ــداق ئۇچر. سـ ــڭ  ۇشۇبۇنـ ــتا كىمنىـ شـ

ــدىڭ ۇدۇقانــداق ئورۇنغــا چۈشــۈپ قال  ئهپسۇســكى، ئۇيغــۇر . غــانلىقى كۈنــدەك ئاي
ــىزلىك     ــان يېتىشس ــكارلىنىپ قالغ ــدا ئاش ــڭ ئالدى ــهرخىللىرى خهقنى لىرىنى س

ــۈك،     ــدىكى كهمتۈكلـ ــۇر مهدەنىيىتىـ ــاجىزلىق، ئۇيغـ ــدىكى ئـ ــۇر مىللىتىـ ئۇيغـ
ئۇيغۇرالردىكى تارىخىدىن قېلىپ قالغـان ئىلـلهت دەپ بـارچه گۇنـاھنى ئۇيغۇرغـا      

ئۇيغــۇر زىيــالىلىرى زامــانىۋىي دۇنيــانى كۆرگهنــدىن كېــيىن   . ئارتىــپ قويۇشــتى
ــانى    ــدىكى زام ــىلهرنىڭ تۈزۈم ــى كىش ــانىۋىي ئهللهردىك ــارىپتىكى زام ۋىيلىق، مائ

ــلهھهلىرىنىڭ     ــائهت ئهسـ ــانىۋىيلىق ۋە جامـ ــدىكى زامـ ــانىۋىيلىق، تېخنىكىـ زامـ
ــڭ      ــدىغان تهرەپلهرنىــ ــزدىن پهرقلىنىــ ــهۋەبلىك بىــ ــى ســ ــۇكهممهل بولۇشــ مــ
. ھهممىسىنى ئىلغارلىق دەپ قاراپ ئهسـهرلهر يېزىـپ ئۇيغـۇرنى كهمسىتىشـىتى    

ــۈن     ــڭ بۈگـ ــا ئۇيغۇرنىـ ــويىچه بولسـ ــى بـ ــڭ خۇالسىسـ ــا پهقهت ئۇالرنىـ كى ھالىغـ
مهنـچه زىيـالىالر   . ئىـدى ئۇيغۇرنىڭ ئىللهتلىـك مىلـلهت بولغـانلىقىال سـهۋەبچى     
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ۋە سهرخىلالردىكى بۇنـداق كهمسـىتىش ئـۆزىنى باشـقىالر بىـلهن سېلىشـتۇرۇش       
ــۈك     ــدىكى تۈرل ــابهت پۇرســىتىگه ئېرىشــكهن كىشــىلهرنىڭ ئۆزى پۇرســىتىگه، رىق

ن كېلىــپ چىققــان زەيىپلىكنــى روھىــي، ئىجتىمــائىي ۋە سىياســىي ســهۋەبلهردى
بـۇ خـۇددى زامـانىمىزدا پـارتىكوم     . مىللهتكه دۆڭگهپ ۋايسـاش دېيىلسـه مۇۋاپىـق   

ــۇتىنى توكــۇر قىلىــپ قويغــان كىشــىنىڭ    يــاكى بىــر ئىــدارىنىڭ ماشىنىســى پ
، ئىــــدىداداممـــۇ توكـــۇر   «ســـاق ئـــادەم بىـــلهن تهڭ يۈگــــۈرەلمهي ئـــاقىۋەتته     

قسـاپ مېڭىـپ مېنىمـۇ ئاقساشـقا     مهھهللىمىزدىكى كىشىلهرنىڭ ھهممىسـى ئا 
 .دەپ زارلىغىنىغا ئوخشاش ئىش »كۆندۈرۈپ قويدى

ــالىالر   ــۇرالردا زىيــ ــام، كهمسىتىشــــنىڭ ســــهۋەبىنى، ئۇيغــ خۇالســــه قىلســ
ــاكىمىيهتكه     ــاتالم ســۈپىتىدە ئهمهس ھ ــائىي ق قوشــۇنىنىڭ مۇســتهقىل ئىجتىم

ىشــى، بېقىنــدى، ئىتىبــارلىق مۇئاشــلىقالر تهبىقســى ســۈپىتىدە ئوتتۇرىغــا چىق 
سـوۋېتچه ئىـدولوگىيهنى تارقىتىشــنى مهقسـهد قىلغــان مائارىپتـا تهربىــيهلهنگهن     
ــلهرگه    ــۈك ئهۋزەللىكـ ــى، تۈرلـ ــالمىش يېڭىلىقپهرۋەرلىكـ ــلۇقالرنىڭ ئاتـ ئوقۇمۇشـ
ــا    ــۇر ھاياتىنىـــڭ خاتـ ــاتى بىـــلهن ئۇيغـ ــىلىرىنىڭ ھايـ ــلهت كىشـ ســـاھىپ مىلـ

ــدىكى ۋە زاما  ۇسېلىشتۇرۇل ــۇر ســهرخىللىرىنىڭ ئۆزى ــۈك  شــى ۋە ئۇيغ ــدىكى تۈرل ن
ــارلىق       ــى قات ــه چىقىرىش ــامۇۋاپىق خۇالس ــگهپ ن ــكه دۆڭ ــىللىلهرنى مىللهت مهس

كهمسىتكۈچى قـاتالم بىـلهن كهمسـىنگۈچى    . نوقتىالرغا يىغىنچاقالش مۇمكىن
ــۋەتته   .قــــــــــــاتالم ئوقــــــــــــۇرمهنلهرگه ئېنىــــــــــــق بولــــــــــــدى، ئهلــــــــــ

ــۇ      ــكى، بـــ ــۆرمهك تهس ئهمهســـ ــهك كـــ ــهۋەبىگه كهلســـ ــنىڭ ســـ كهمسىنىشـــ
ــچانلىقى«كهمســــــــــىتكۈچىلهرنىڭ  ــى »تىرىشــــــــ . نىــــــــــڭ نهتىجىســــــــ

ــو   ــات، رادىي ــۇنبهر، مهتبۇئ ــۈك -كهمســىتكۈچىلهرنىڭ دەرســخانا، م ــۋىزور ۋە تۈرل تېل
ــونترول     ــهتلىرىنى كـ ــش پۇرسـ ــان قىلىـ ــر بايـ ــورۇنلىرىدىكى پىكىـ ــائهت سـ جامـ
ــتۇردى   ــى، ئاممىۋىيالشــ ــىنى كېڭهيتتــ ــنىڭ دائىرىســ ــى كهمسىتىشــ . قىلىشــ

لگۈچىلهردە كۈچلـــــۈك كهمســـــىتكۈچىلهرنىڭ ئۇيغـــــۇر بولۇشـــــى كهمســـــىتى
ــ ۈنارازىلىقنىــــــڭ كۆتۈرل كهمسىتىشــــــنىڭ . ت بهرمىــــــدىهشــــــىگه پۇرســــ

، ئوپىراتســــىيه، داۋاالش، دىئــــاگونوز، تهتقىقــــات، شۈنــــمىللهتپهرۋەرلىــــك، كۆيۈ
ــلهر بىـــلهن ئاتىلىشـــى ئـــاۋام ئۇيغۇرنىـــڭ    ئىجـــادىيهت قاتـــارلىق ئىجـــابىي گهپـ

  .كهمىسىتىشنى ھهق دەپ قوبۇل قىلىشىغا مهيدان ھازىرلىدى
ــڭ     ــۇ مىللهتنىـ ــهۋەبى بـ ــر سـ ــنىڭ يهنه بىـ ــۇردىكى كهمسىنىشـ ــاۋام ئۇيغـ ئـ
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بىــر ئاكــا ئــاغىنىمز بــار، قهشــقهردە بىــر ئهرزىــيهت . رىيــاللىقتىكى ناتىۋانلىقىــدۇر
دېهقــــانالر ئهرز قىلغىلــــى كىرىــــدىكهنيۇ، گېپىنــــى . ئورنىــــدا ئىشــــلهيدىغان

يـــالغۇز  بـــۇ. ئۇقتۇرالمىســـىمۇ ئۇتتـــۇر خهنســـۇ خادىمنىـــڭ ئالـــدىغا بارىـــدىكهن 
ــىلىمۇ ئهمهس  ــدىكى مهسـ ــز   -2005. دېهقانـ ــتىر قىـ ــر ماگىسـ ــن بىـ يىلىمىكىـ

مـــۇدىر . ئۈرۈمچىـــدىن خىـــزمهت تاپالمـــاي لهنجۇغـــا ئىـــش ئىـــزدەپ كهلـــدى      
مۇئـاۋىن مـۇدىر بىـلهن ئۇيغـۇر مۇئـاۋىن مـۇدىر       ) خهنچىـراي (ئىشخانىسىدا تېبهت 

ال سـاالم قىلىـپ   قاراپ تۇرسـام ئۇيغـۇر مۇدىرغـا مۇنـداق    . ئۇدۇلمۇ ئۇدۇل ئولتۇراتتى
ــدا   ــهۋىيه ئىمتىهانىــ ــچه ســ ــۆتكهن -11قويــــۇپ ئۆزىنىــــڭ خهنــ ــدىن ئــ دەرىجىــ
. سـۆزلهپ كهتتـى   كۆرسـۈتۈپ كىنىشكىسىنى ۋە باشقا تۈرلـۈك كىنىشـكىلىرىنى   

ئۈرۈمچىـــدىن يـــېڭىال كهلـــگهن، ئۈرۈمچىـــدە چـــوڭ بولغـــان بـــۇ ئۇيغـــۇر قىـــزى  
ىــخهۋەر بولغــاچ لهنجـۇدىكى بــۇ مهكتهپـته ئۇيغۇرنىــڭ گېپــى ئۆتىدىغانلىقىـدىن ب   

ــدى      ــپ ھالالن ــق قىلى ــبهتكه يېقىنچىلى ــان تې ــويالپ قالغ ــۇ دەپ ئ ــۆزى خهنس . ئ
بىچــارە قىــز شــۇ ئىشــتا ئۇيغــۇر مۇئــاۋىن مۇدىرنىــڭ ئــاچچىقىنى كهلتــۈرگهچ         
ــۇر       ــقا مهجب ــا ئوقۇش ــپ دوكتۇرلۇقت ــۈرۈمچىگه قايتى ــدى ۋە ئ ــزمهتكه كىرەلمى خى

لىرىنىڭ بىـــرى مهنـــچه ئۇيغـــۇردىن كهمسىنىشـــنىڭ بىۋاســـته ســـهۋەب . بولـــدى
ــرەك    ــا كېـ ــوۋۇللىقى بولسـ ــورۇندىكى بىقـ ــاھه، ھهر سـ ــڭ ھهر سـ ئهگهر . ئۇيغۇرنىـ
شـــــى ۈمۇشـــــۇنداق نـــــاتىۋانلىق داۋامالشســـــا تۈرلـــــۈك ھالهتلهرنىـــــڭ كۆرۈل 

بىــرى سىياســىي، ئىجتىمــائىي ۋە ئىقتىســادىي جهھهتتىكــى     . تهســهۋۋۇرىمىزدا
ــار دەپ ب   ــلهت بـ ــر خىسـ ــىدا بىـ ــمه ئىشـ ــڭ ھهمـ ــپ مهرتىبىلىـــك توپلۇمنىـ ىلىـ

ــڭ،     ــمه نهرسىســىنى رەزىللىكنى ــڭ ھهم ــۇر توپلۇمنى ــرى مهزك ــۇش، يهنه بى چوقۇن
 .كهمسىتىشلىشنىڭ مهنبهسىدەك كۆرۈپ رەت قىلىش

ــۇر  ــئۇيغ ــان   جهمىيىتى ــل ۋە باي ــنى تهھلى ــىنىش ۋە كهمسىتىش دىكى كهمس
قىلغانـــدا بىـــز ئۇيغۇرنىـــڭ ئىچىـــدىن مهنـــبهلهنگهن كهمسىتىشـــنى تهھلىـــل  

بىـــر ئـــاجىز ئىجتىمـــائىي تـــوپ ســـۈپىتىدە، بىـــر  ئهگهر بـــۇ تهھلىـــل. قىلـــدۇق
ــۈك     ــۈپىتىدە، تۈرلـــ ــرى ســـ ــڭ ئىگىلىـــ ــيهت تۈركۈمىنىـــ ــدى مهدەنىـــ بېقىنـــ
ئىمكـــانىيهتلهردىن چهتلهشـــتۈرۈلگهن كىشـــىلهر ســـۈپىتىدە ياشـــاۋاتقان قهۋم     
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كهمسـىتىلىش تهھدىتىـدە   . ئۈستىدىن يۈرگۈزۈلگهنـدە باشـقىچه بولۇشـى كېـرەك    
ــۇردىكى كهمســىتكۈ  ــاۋاتقان ئۇيغ ــى  ياش ــلهن كهمســىنگۈچىلهرنى ئىكك چىلهر بى

ــۇ        ــوغرا دەپ كهتكىلىم ــۈنلهي ت ــنى پۈت ــل قىلش ــپ تهھلى ــپ ئايرى ــۇپ قىلى قۇت
بـــۇ نوقتىـــدا كهمســـىتكۈچىلهر ئهمهلىيهتـــته كهمســـىنگۈچىلهرگه     . بولمايـــدۇ

كهمســىتىش ۋە كهمســىنىش . سېلىشــتۇرغاندا تېخىمــۇ بهك كهمســىنگۈچىلهردۇر
ڭ ئىنســان ياشــايدىغان ھهمــمه بۇلــۇڭ كهيپىيــات ســۈپىتىدە دۇنيانىــ يخۇسۇســى

دە كهمسـىتىلىش، كهمســىتىش  جهمىيىتىـ ئهممـا ئۇيغـۇر   . پۇچقاقلىرىـدا مهۋجـۇد  
ۋە كهمسىنىشــنىڭ ئىجتىمـــائىي كهيپىياتقـــا ئايلىنىــپ كېتىشـــى دىققهتنـــى   

خــۇددى بىــر ئىنســاندىكى كهمســىتىش ۋە . تارتىشــى كېــرەك بولغــان ھادىســىدۇر
تىدە داۋاالشـــقا مۇھتـــاج بولغانـــدەك كهمســـىنىش ببىنورمـــال پىســـخىكا ســـۈپى

ــا ئايالنغــان كهمســىتىش ۋە كهمسىنىشــلهرمۇ تۈزەشــكه،    ئىجتىمــائىي كهيپىياتق
 .ئىالجىنى قىلىشقا مۇھتاج
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ــۆرىمهن   ــى ك ــدىنىڭ ناخشــىلىرىنى ياخش ــدۇرېهىم ئهخمى ــۇ . مهن ئاب بولۇپم
رىمـدا ئۇنىـڭ كـۈي، غهزەللىـرى دائىملىـق ھهمـرىيىم       ئامېرىكىدا بولغـان چاغلى 

مهرھۇمنىــــــڭ مۇڭلــــــۇق ئــــــاۋازى، ھهســــــرەتلىك نىداســــــى  . بولغانىــــــدى
ــدى   ــههم بولغانى ــا مهل ــدىن   -50. ۋەتهنســىزلىكتىكى پىغانلىرىمغ ــالردا ۋەتهن يىل

ئايرىلىــپ قازاقىســتاندا ئىســتىقامهتته بولغــان، جۇدالىــق ئــازابىنى، ھىجــران       
ــىزلىكن  ــى، ۋەتهنس ــىڭدۈر  دەردىن ــىلىرىغا س ــهققىتىنى ناخش ــۇ ۈىڭ مۇش ۋەتكهن ب

ــتىم     ــاقلىقىنى ھىــس قىالت ــر تۇيغــۇ ئورت ــدە بى ــدىن ئۆزەم ــۇ . كىشــىنىڭ ئاۋازى ب
غهزەلخاننىـڭ مۇڭلىرىغــا قــۇالق ســالغانچه ئىچىمــگه ســىغمايۋاتقان پهريــادلىرىم  

تــوردىن ئۇيغۇرالرغــا ئائىــت خهۋەرلهرنــى كــۆرمهيمهن دەپ . بوغۇزۇمغــا قاپلىشــاتتى
ــتىم ھهر  ــۆزۈمگه ۋەدە قىالت ــدىغان   -كــۈن ئ ــتىم بولســىال قىلى ــۇ، ھهر كــۈنى ۋاق ي

ــاله  ــگه ئائىـــت ماقـ ــىم ۋەتهنـ ــوالتتى  -ئىشـ ــلهن بـ ــاختۇرۇش بىـ ــاراتالرنى ئـ . ئاخبـ
ــۇچه،      ــۇرچه، خهنس ــۈركچه، ئۇيغ ــزچه، ت ــدىغان ئېنگىلى ــۆزۈم بىلى ــاراتالردىن ئ ئاخب

. انــدىن كېــيىن ئــاھهتتــا چــاالپۇال بىلىــدىغان پارىســچهم ئــارقىلىق خهۋەردار بولغ 
ــا جـــ  ــدىنىڭ مۇڭلىرىغـ ــا  ۈئهخمىـ ــلهش، تهتقىقاتىمغـ ــۇرۇق ئىشـ ــاچ تاپشـ ر بولغـ

  .ئىدىتهييارلىق قىلىش مېنىڭ ئامېرىكىدىكى كۈندىلىك ئادىتىم 
ــان  ــتېتىئورىگ ــر    ئۇنۋېرىس ــڭ بى ــان كۈنلهرنى ــىيهدە بولغ ــن ۋە لېكس دا يىغى

ىـــدىنىڭ كـــۈنى كۈتۈپخانىـــدا قۇلۇقۇمغـــا تىڭشـــىغۇچ تاقـــاپ ئابـــدۇرېهىم ئهخم
ناخشــىلىرىنى ئاڭلىغــاچ ئولتــۇرۇپ يېڭــى لېكســىيهگه ئىشــلهۋاتاتتىم، ئــاۋازىنى  
ــا نوقـــۇدى،    بهك چىـــڭ قىلىۋالـــدىممۇ قانـــداق يېنىمـــدىكى بىـــرەيلهن دوالمغـ
. بېشىمنى كۆتۈرسهم مهن تاتار دەپ بىلىدىغان بىـر قىـز بېشـىمدا قـاراپ تۇرۇپتـۇ     

بـۇ قىـز بىـلهن تـۈرك     . ىمتىڭشىغۇچىنى قۇلۇغۇمدىن ئېلىپ تۈركچه ساالمالشـت 
ئــۇ تۈركىيهلىــك . بــالىالر ئــارقىلىق قهيهردىــدۇ چــاال پــۇال كۆرۈشــكىنىم ئېســىمدە
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ــۇلالھ   ــي لىــدېر فهته ــدى   دىنى ــڭ قىرىمــدا   جامــائىتىگــۈلهن ئهپهن ئوكرائىنانى
ــا     ــۇش مۇكاپاتىغـ ــڭ ئوقـ ــۇ مهكتهپنىـ ــۈزۈپ بـ ــى پۈتكـ ــۈرك مهكتىبىنـ ــان تـ ئاچقـ

 .ئېرىشىپ ئامېرىكىغا كهلگهنىكهن
ئاۋازنىــڭ ســىرتىغا چىقىــپ   ! ال دەخلــى قىلىــپ قويــۇپتىمهن، ھه  ئــاپ —

 .دېدىم خىجىللىق بىلدۈرۈپ —كهتكهنلىكىنى تۇيماپتىمهن،
ــامراق      — ــلىرىغا ئـ ــدىنىڭ ناخشـ ــدۇرەھىم ئهخمىـ ــۇ؟ ئابـ ــىز ئۇيغۇرمـ سـ

 !ئىكهنسىز، دە
ــۇ     — ــىق، بولۇپمــ ــلىرىغا ئاشــ ــىنىڭ ناخشــ ــۇ كىشــ ــۋەتته، مهن بــ ئهلــ

 .قىلىدىكهن مۇساپىرچىلىقتا بهكرەك تهسىر
مهنمـۇ ئۇيغـۇر، بـۇ ناخشـىالرنى داداممـۇ بهك يـاقتۇراتتى، رەھمهتلىـك بـۇ          —

 .يىل قازا قىلدى
 .ئالالھ ياتقان يېرىنى جهننهتته قىلغاي —
 سىز قازاقىستان ئۇيغۇرلىرىدىن بوالمسىز؟ —
 .ياق، مهن قهشقهر ئۇيغۇرلىرىدىن —
ــۇنداقمۇ — ــقهر ئۇيغۇرلىر ! ھه، شــ ــۇ قهشــ ــۇم داداممــ ــۇ  مهرھــ ــدىن، ئــ ىــ

ــانىكهن  ــاركهنتتىن چىققـ ــتانغا يـ ــىز،  . تاجىكىسـ ــدىن ئىكهنسـ ــڭ يۇرتىـ دادامنىـ
ھاياجانـدىن ئـۇ    — !سىزنى كۆرۈپ دادامنىـڭ تۇغقـانلىرىنى كۆرگهنـدەك بولـدۇم    

ــاي   قىـــــز ئىككىمىزنىـــــڭ ئـــــاۋازى بهك ئۈنلـــــۈك چىقىـــــپ كهتتـــــى بولغـــ
ــلىدى    ــقا باشــ ــزگه قاراشــ ــزدىكىلهر بىــ ــۆزرە ســــوراپ   . ئهتراپىمىــ ــۇالردىن ئــ ئــ

  .كۈتۈپخانىنىڭ بىر بۆلىكىدىكى قهھۋەخانىغا بېرىپ پاراڭغا چۈشۈپ كهتتۇق
مهن تاتار دەپ يـۈرگهن بـۇ ئۇيغـۇر قىزنىـڭ ئىسـمى الله بولـۇپ ئـۆزىنى تـۈرك         

ئۇنىـڭ  . دەپ بىلىدىكهن، ئۇنىڭ نهزىرىدە تۈرك دېـگهن ئۇيغـۇر دېگهنلىـك ئىـكهن    
جۇمـاخۇن بولــۇپ  دادىسـىنىڭ ئىسـمى   . دادىسـى ئۇيغـۇر ئانىسـى ئۆزبېـك ئىـكهن     

ئـۇ يهردىـن ئهينـى چاغـدا      ،غانىسـتانغا چىقىـپ  فيىلالردا ئاۋۋال ياركهنتتىن ئا-60
  .سوۋېتكه تهۋە تاجىكىستانغا ئۆتۈپ كهتكهنىكهن

اللهنىـــڭ ئېيتىشـــىچه ئـــۇ تۇغۇلـــۇپ بهش يىلـــدىن كېـــيىن تاجىكىســـتان  
قـا  ھهممه ئادەم تهشنا بولغـان مۇسـتهقىل تاجىكىسـتان ئۇزاق   . مۇستهقىل بولۇپتۇ

تىـنچ ياشـاش پۇرسـتىدىن مهھـرۇم قالغـان      . قالماي ئىچكى ئۇرۇشقا پېتىپ قاپتۇ
غانىســتانغا ئانــدىن پاكىســتانغا ســهپهر  فاللهنىــڭ ئائىلىســى تاجىكىســتاندىن ئا
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ــامراتلىق، ئىشســىزلىق، قااليمىقــانچىلىق ئــۇالرنى  . قىلىپتــۇ پاكىســتاندىكى ن
دادىسـى ئۇيغـۇر بولغـانلىقى     ئۇنىڭ ئۈستىگه. خاتىرجهم ھاياتقا ئېرىشتۈرەلمهپتۇ

ســهۋەبلىك دۇچ كهلــگهن تۈرلــۈك نــازارەت، تىنــتىش ۋە تهكشۈرۈشــلهر ئــۇالرنى بىــر 
  .كۈنمۇ ئارامىدا قويماپتۇ

ــا   ــتاندىكى ئۇيغۇرالرنىــــڭ ياۋرۇپــ ــىدىن بــــۇرۇن پاكىســ ســــىنتهبىر ۋەقهســ
دۆلهتلىــــرى، كانــــادا، ئاۋســــتىرالىيه قاتــــارلىق جايالرغــــا يۆتكىلىشــــى، پهقهت 

سـىنتهبىر ۋەقهسـىدىن كېـيىن    . ا تۈركىيهگه كۆچۈشـى ئاسـانىكهندۇق  بولمىغاند
پاكىسـتان سـاقچىلىرىنىڭ   . پاكىستاندىكى ئۇيغۇرالرغا بۇ يولمـۇ قىيىنلىشـىپتۇ  

تاپ باستۇرۇپ تىنتىشـلىرىدىن باشـقا دولالرغـا ۋە كـويچهنگه سـېتىلغان يهرلىـك       
رىمۇ كۈنـدە  غانىستاندىن كهلـگهن ئۇيغـۇرالرنى تۇتـۇپ بېرىشـلى    فكىشىلهرنىڭ ئا

ــۇ   ــى تۇرۇپتــ ــۈز بهرگىلــ ــۈدەك يــ ــۇق الله   . دېگــ ــداق تۇتقۇنلــ ــۈنى بۇنــ ــر كــ بىــ
ــۇ  ــىغا كهپتـ ــىنىڭمۇ بېشـ ــادەتته تۇ. ئائىلىسـ ــا  ئـ ــا جوڭگۇغـ ــۇرالر يـ ــان ئۇيغـ تۇلغـ

ــاي ــدىكهن   ۇدۇلۇتۇرق ــۈزۈپ بېرىلى ــا ئۆتك ــا ئامېرىكىغ ــپورتى  . كهن ي ــڭ پاس بۇالرنى
ــۇ   ــكهرلىرىگه تاپشـ ــا ئهسـ ــا ئامېرىكـ ــتاننىڭ بولغاچقـ ــۇتاجىكىسـ . رۇپ بېرىلىپتـ

ئامېرىكا ئارمىيىسـىنىڭ مـازار شـهرىپتىكى بازىسـىدا بـۇ بىـر ئـائىله كىشـىلىرى         
تۇرۇپ ېـين تاجىكىسـتان دائىرىلىـرىگه قـاي    ئىككى ئـاي سـوراق قىلىنغانـدىن ك   

تاجىكىســـــتانغا قايتىــــپ كهتـــــكهن تهقــــدىردىمۇ تىـــــنچ كـــــۈن   . بېرىپتــــۇ 
ئاســـــىيا   كهچۈرەلمهيـــــدىغانلىقىغا كـــــۆزى يهتـــــكهن جۇمـــــاخۇن ئوتتـــــۇرا     

جۇمهۇرىيهتلىرىدە ئائىلىسىنى ئهگهشتۈرۈپ يـۈرۈپ، يـولالردا كـۆپ مۈشـكۈللهرنى     
باشـتىن كهچـۈرۈپ ئــاخىرى بىلگىـيهدىن پاناھلىققـا ئېرىشــىپ شـۇ يهردە ياشــاپ      

 قاپتۇ
. دادام ھاياتىدا ئىككى قېتىم غايه ئۈچۈن چهتـئهلگه سـهپهر قىلىپـتىكهن    —

ــ    ــۇنىزىم جهڭچىســ ــۆزىنى كومــ ــتىم ئــ ــى قېــ ــادا  بىرىنجــ ــاراپ دۇنيــ ى دەپ قــ
مۇنىســتىك غــايىنى ئهمهلــگه ئاشــۇرۇش، شــۇ ئــارقىلىق ئۇيغۇرالغــا چىقىــش  مكو

جىــدىچۇ؟ ىنهت. يــولى تېپىــپ بهرمهكچــى بولــۇپ ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا كهپتــۇ      
غانىســتان ئۇرۇشــىدا فئهسـكهرلىكته چوشــقا گۆشــى يىيىشــىكه مهجبــۇر بولــۇپ، ئا 
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ــدا زاۋۇتنىــڭ قا  ــدىن ئايرىلىــپ ئاخىرى قىغــا خىــزمهتكه چۈشــۈپ  ۇراۋۇللبىــر كۆزى
يىلـــالردا ھىـــدايهت  -90ئىچىـــگه ســـىغماس، قېنىغـــا پاتمـــاس دادام . توختـــاپتۇ

ــاھابىلهرگه، ئا    ــان ســ ــرەت قىلغــ ــۆزىنى ھىجــ ــپ ئــ ــتان  فتېپىــ ــان، پاكىســ غــ
ئىككىنچــــى قېــــتىم ســــهپهرگه  ئوخشــــۇتۇپمۇســــۇلمانلىرىنى ئهنســــارىلهرگه 

ئۇزۇتــۇپ بىزنــى ئــون يىــل  ئــاقىۋەتته ئىككــى ئــوغلىنى شــاھادەتكه  . ئــاتلىنىپتۇ
. سهرگهردان قىلىپ ھهممه نېمىسـى بىـزگه يـات بولغـان ياۋرۇپاغـا ماكانلىشـىپتۇ      

قهيســهر، ســۆيۈملۈك دادام مېنــى ئۇيغــۇر ئىســالم مهدەنىيىتىــدىن مهھــرۇم چــوڭ  
رەھمهتلىـك ماڭـا تولـۇق    . تاتارالرنىـڭ يېرىـدە ئوقـۇتتى    -بولمىسۇن دەپ قىرىمدا

ئهقلىمنـى بىلسـهم دادام ئـۆزىنى    . ېيتىـپ بېرەتتـى  ئوتتۇرىغا چىققـۇچه ھىكـايه ئ  
ــا ئوخشــىتاتتىكهن   ــۇقتىكى قامغاقق ــڭ ئاغىزىــدىن   . قۇمل ــدە دادامنى كىچىكىم

. دائىـم قۇملـۇقتىكى يۇلغـۇن ۋە قامغـاق ھهققىـدىكى ھىكـايىلهرنى ئـاڭاليتتىم       
ئۇنىــڭ ھىكايىســىدىكى قامغــاق كــۈلپهتكه قالســىال زېمىنــدىن ئــايرىالتتى،       

ــۆزىنى   بورانــدا قالســا قې چىــپ كېتهتتــى، مۈشــكۈلنى يوقاتمــاي تــۇرۇپ ئاســانغا ئ
ــاالۋەتنى خهقنىـــڭ    ــايتتى، ھـ ــاتىرىجهم ياشـ ــاتتى، ئهركســـزلىك بهدىلىـــگه خـ ئاتـ

ــى  ــدىن ئىزدەيتت ــك قوينى ــاالتتى  . ھاالۋەتلى ــۇرۇپ ق ــا ھهش پهش دېگــۈچه ق . ئهمم
وتتـا  يۇلغۇن ۋەھشى پالتىالردا قىرىالتتى، قانلىق قـولالردا سـۇندۇرىالتتى، يـاۋۇز ئ   

كۆيدۈرىلهتتى، ئهممـا قاچمـايتتى، قورقمـايتتى دۈشـمهنلىرىنى تـاپىنى ئاسـتىغا       
 …دەپىن قىلىپ قىپ قىزىل بىخ سۈرۈپ گۈل ئاچاتتى

داداڭىــز قىلغــان ســهپهرنىڭ ســهۋەبىنى دېــدىڭىز، ســىزنىڭ ســهپىرىڭىز  —
 نېمه ئۈچۈن؟ سىز پهرزەنتىڭىز بولغاندا قانداق ھىكايه ئېيتىپ بهرمهكچى؟

ــهدلهردىن     مهن د — ــۋار مهقسـ ــداق ئۇلۇغـ ــچ قانـ ــىچه ھىـ ــڭ ئهكسـ ادامنىـ
ــدىم  ــهپهر قىلـ ــا سـ ــنا ئامېرىكىغـ ــڭ  . مۇستهسـ ــارائىت مېنىـ ــدىكى شـ ئامېرىكىـ

دادامـدەك بىـر   . مۇكهممهل بىر مۇسۇلماننىڭ ھاياتىنى داۋام قىلىشىمغا يېتىـدۇ 
بىلىسـىز، ئـالالھ ھىـچ كىشـىنى     . قهۋمنىڭ يۈكىنى يۈدۈش قولۇمدىن كهلمهيدۇ

دادام سـۆيگهن قهۋمنـى ئـالالھ نىجادلىققـا     . يهتمىگهن ئىشقا بۇيرىمايـدۇ قۇدرىتى 
شـۇڭا بـۇ ھهقـته مېنىـڭ     . ئۇالرنىڭ دىنىنى ئالالھ قوغدايدۇ. ئېرىشتۈرمىسه بىكار

ــاجهت  ــۇم بىهــ ــاش قاتۇرۇشــ ــڭ  . بــ ــدىڭىز، مېنىــ ــى قىلــ ــڭ گېپىنــ ھىكايىنىــ
 ئامېرىكىـــدىكى ھايـــاتىمنى. بىلىـــدىغىنىم يهنه شـــۇ قامغاقنىـــڭ ھىكايىســـى

ئامېرىكىـدا ياشـايمهن   . خۇالسىلىسهم مهنمۇ ئۆزەمنى بىـر قامغـاقتهك ئـوياليمهن   
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ئهممــا ئاڭاليــدىغىنىم دادام ســۆيگهن ئۇيغــۇرچه مۇقــامالر، يهيــدىغان تامــاقلىرىم  
مهن …دادامغــا ئېتىــپ بهرســهم ماختــاپ تــۇرۇپ يهيــدىغان ئۇيغــۇرچه تامــاقالر       

روھىمـدا ھهمىشـه دادام    ئامېرىكىدا ياشايمهن ئهمما بۇمېنىـڭ جىسـمىم خـاالس،   
ــىمهن   ــلهن مۇڭدىشــ ــڭ بىــ ــام ئۇنىــ ــالغۇزال قالســ ــايمهن، يــ ــلهن ياشــ مهن . بىــ

ــۇ ئهمهس،     ــك تېخىمـ ــۇ ئهمهس، بىلگىيىلىـ ــامېرىكىلىق ئهمهس، قىرىملىقمـ ئـ
 شۇنداقكهن مهنمۇ قامغاق بولماي نېمه؟

ــادامهت چهككهنىــكهن   — . يىلتىزســىز قامغــاق بولغانلىقىــدىن دادىڭىــز ن
داداڭىـز ئۇيغۇرلۇقتـا تولـۇق ياشاشـنى تـالالپتىكهن، سـىز       . پسـىز سىزمۇ قۇتۇاللما

. نىال داۋام قىلمــاقچى بولۇۋېتىپســىزنــرلــۇقتىكى شهخســىي ھاياتقــا تهۋە دىئۇيغۇ
ســىزنىڭ تاللىشـىڭىز جوڭگــۇدىكى ھــازىر  . بىـزدە تۇڭگــان دەپ بىـر مىلــلهت بـار   

ــى   ــارىختىكى تاللىشـ ــۇلمانالرنىڭ تـ ــىم مۇسـ ــر قىسـ ــان بىـ ــۇيزۇ ئاتىلىۋاتقـ غا خـ
 .ئوخشايدىكهن

 مىراس قىسمهتلهر
بىـر كـۈنى ئـۇ ناھـايىتى     . مۇنچه پاراڭلىشـىپ تـۇردۇق  -ئارىدا الله بىلهن ئانچه

 .خۇشال كۇتۇپخانىغا كىرىپ كهلدى
مېنىـڭ ئامېرىكـا ئارمىيىسـىگه    . مېنى مۇبارەكلهڭ، خـۇش خهۋىـرىم بـار    —

الردا غانىســتان ۋە پاكىســتان  فئا! ئهســكهر بولــۇش ئىلتىماســىم قوبــۇل بولــدى    
ئهمـدى ئامېرىكـا پۇقراسـى    . شـىم جىـق ئهس قېتىپتـۇ   ىسهرسان بولغـان كهچۈرم 

ــايال قۇتۇل    ــىمالردىن ئوڭـ ــدەك بېسـ ــپىش دېگهنـ ــزمهت تېـ ــۇش، خىـ ــان ۇدۇبولـ غـ
الله توختىمــاي ســۆزلهيتتى، كــۈلهتتى، مهن بولســام ئۇنىــڭ شــۇنچه  —… بولــدۇم

ت ئـــاڭالپ پهقه. مئىـــدىھاياجـــانلىق ســـۆزلىرىگه ماسلىشـــىپ بواللمـــاي ئـــاۋارە 
پ ۈرۈالله چىرايىمنىـڭ بارغـانچه ئۆزگـ   . ھۆرمهت يۈزىسىدىن كۈلۈمسـىرەپ قويـدۇم  

كېتىۋاتقىنىغـــا قـــاراپ مېنىـــڭ ئـــانچه قىـــزغىن بولمىغىنىمنىـــڭ ســـهۋەبىنى 
بىلدى بولغاي، كېيىن پاراڭلىشىقا ۋەدە بېرىپ تـاقالپ تـاقالپ مېڭىـپ كېتىـپ     

ــدى ــا     . قال ــدۇم، ئهمم ــپ توختاتمــاقچى بول ــۇنى چاقىرى ــۈرئهت قىاللمىــدىم ئ  .ج
يىلــــالردا -40. مئىــــدىاللهگه مۇنــــداق بىــــر خهۋەرنــــى ئېيتىــــپ بهرمهكچــــى  
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قىنى قىلغـان بىـر ئۇيغـۇر كىشـى     ۇئۈرۈمچىدىكى ئامېرىكا كونسۇلىنىڭ قـاراۋۇلل 
ــانىكهن ــازا    . بولغ ــدىمۇ ت ــدىمۇ ســۇاليمان داۋۇت دې ئىســمىنى داۋۇت ســۇاليمان دې

كونســــۇل ئۈرۈمچىــــدىن يىلنىــــڭ ئاخىرىــــدا -49. ئېنىــــق ئېســــىمدە يــــوق
ــپ      ــله چېكىنى ــلهن بىل ــادىملىرى بى ــۇلخانا خ ــۇ كىشــىمۇ كونس ــدە ب چېكىنگهن

شـۇ يهردە ئامېرىكـا مهركىزىـي ئاخبـارات ئىدارىسـى ئۈچـۈن       . ئامېرىكىغا كېتىپتـۇ 
. غانىســتانغا تاجــاۋۇز قىلغانــدا جهڭگاھقــا ئهۋەتىلىپتــۇ    فســوۋېت ئا. ئىشــلهپتۇ

قىزىــق يېــرى اللهنىــڭ  . گىــل ئىشــلهپتۇغانىســتانالردا بىــر مهزفپاكىســتان ۋە ئا
غانىسـتاندا جهڭ  فدادىسى جۇمـاخۇن ئـاكىمىز سـوۋېت ئارمىيىسـى تهركىبىـدە ئا     

ئـۇالرنى  . ئىككى ئۇيغـۇر ئىككـى دۆلهتـكه ۋاكـالىتهن جهڭـگه قاتناشـقان      . قىلغان
بۇ ئۇرۇشقا كىم، نېمه مهقسهدته سۆرەپ كىردى؟ نېمه ئۈچـۈن؟ ئـۇالر كىـم ئۈچـۈن     

  .بىلهن بۇالرنى سۆزلهشكىدەك بولمىغانىدۇقئۇرۇشقان؟ الله 
ــدىكى       ــام الله كۇتۇپخانى ــارلىق قىلىۋاتس ــكه تايي ــددىي دەرس ــۈنى جى ــر ك بى

ئالــدىراش ئىكهنلىكىمنــى كــۆرۈپ گهپ قىلمــايال . جايىمــدىن مېنــى تېپىۋالــدى
ــا تۇتقـــــۇزدى  ــاتىرىنى قولۇمغـــ ــان بىـــــر خـــ ــۇرچه . دادىســـــىدىن قالغـــ ئۇيغـــ

. قــۇپ بېقىشــىمنى ئېيتىــپ كېتىــپ قالــدىئوقۇيالمايــدىكهن، شــۇڭا مېنىــڭ ئو
ــۆرەتتى       ــى ك ــنى ياخش ــدە پاراڭلىشىش ــى ھهققى ــلهن دادىس ــز مهن بى ــارە قى . بىچ

، »سـهن «باش بهتلىرىدىكىسى پۈتـۈنلهي شـىئېرالر بولـۇپ    . خاتىرىنى ۋاراقلىدىم
، »تاجــــــاۋۇز«، »پهريــــــاد«، »زۇلــــــمهت« ،»چارەســــــىزلىك«، »سهنســـــىزلىك «
ــۇق« ــىز«، »مهھكۇملـ ــگهن  »ۋىسالسـ ــۇچرايتتى دېـ ــۆپ ئـ ــۆزلهر كـ ــا . سـ قارىماققـ

ئىچىــدىكى مۇنــۇ مىســراالر ئېســىمدە . مــۇھهببهت لېركىســىدەك تۇيغــۇ بېرەتتــى
  .قاپتۇ

  باغۋەندۇرمهن باغسىز، چېچهكسىز،
  .ئازاپ تهردىم شاتلىق تهرمىدىم

  زۇلمهتتىكى پهريادىم بىلهن
  .باياۋاندا يىگانه كهزدىم

  نه چارەمكى ئاۋارە كۆڭلۈم،
  .، سهندىن كهچمىدىمجاندىن كهچتىم

نــېمه . مهن ھايــاتىمنى نــېمىگه ئاتىــدىم«خاتىرىنىــڭ ئــاخىرقى بهتلىرىــدە 
نېمىشـقا ئـاخىرقى نهپىسـىمگىچه    . ئۈچۈن ئۆزۈمنى بۇ سـهۋداغا مهھكـۇم قىلـدىم   
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ــى      ــڭ بهخت ــدىم؟ ۋەتهننى ــاغرىمنى ياقالمى ــگه ب ــۈر ســۆيگهن ۋەتهن ــر ئۆم ــۆزۈم بى ئ
شــۇنداق دېــدىم، ئهممــا قهلــبىم     ئۈچــۈن ۋەتهنــدىن ئايرىلــدىم، دەپ ئاغزىمــدا   

ــدى  ــدە قال ــا. ۋەتهن ــۆز     تھاي ــدىم، نه ئ ــى كۆرەلمى ــڭ بهختىن ــدا نه ۋەتهننى چېغىم
مهن ســــــهۋدايىالرچه كــــــۆيگهن ۋەتىنىمنىــــــڭ . بهختىمنــــــى قۇچالمىــــــدىم

كېلهچىكىنى نېمىشقا خهقنىڭ يېرىـدە، خهقنىـڭ غايىسـىدە چېچهكلهتمهكچـى     
ن تهكلىماكانــــدا يۇلغــــۇن بولــــدۇم؟ خهقنىــــڭ توپراقلىرىــــدا ئاققــــان قانــــدى 

قىزىراتتىمــۇ؟ خهق ياســىغان جهڭگاھتــا ئاققــان ئۇيغۇرنىــڭ قېنىــدىن ھــۆرىيهت  
قۇياشــىمىز تۇغۇالتتىمــۇ؟ ســوۋېت پۈتــۈن دۇنيــادىكى ئېزىلگۈچىلهرنىــڭ بهختــى 

جاھـان  . ئۈچۈن كۆرەش قىلىمىز دېسه ئالدىنىپ ھاياتىمنىـڭ يېرىمـى خـوراتتىم   
قىلىمىـز دېسـه ئىخـالس قىلىـپ ئىككـى       مۇسۇلمانلىرىنىڭ يۇلتۇزىنى ئۈستۈن

مهن نـــېمه ئۈچـــۈن كۆرەشـــتىم؟ ئۆزەمنىـــڭ ۋە . ئارســـالنىمنى قۇربـــان قىلـــدىم
پهرزەنتلىرىمنىڭ ھاياتىنى نېمه ئۈچۈن دوغـا تىكـتىم؟ ھىـدايهت تـاپتىم، ئـالالھ      

ــۆرەش قىلــدىم، بهرھهق    ــۈن ك ــى ئۈچ ــى ئــالالھ    ! رىزاس ــڭ رىزاس ــا ئۇيغۇرنى ئهمم
رنىڭ يۇلتـــۇزى ئۈســـتۈن بولســـا بولمامـــدىكهن؟    رىزاســـى ئهمهســـمىدى؟ئۇيغۇ 

كى ۈكى ئـــــون مىليـــــۇن مۇســـــۇلماننىڭ ئۈســـــتۈنلۈئۇيغۇرنىـــــڭ ئۈســـــتۈنل
ــمىدى؟ ــىز      »ئهمهس ــپ تۇيۇقس ــدە داۋام قىلى ــۇ تهرىقى ــانالر مۇش ــدىكى باي خاتىرى

. بهلكىــم بوۋاينىــڭ ئــاخىرىنى يېزىشــقا قــۇربى يهتمىگهنــدۇ. ئۈزۈلــۈپ قالغانىــدى
. ان بۇ كىشى ئاخىرىدا بىلگىـيهدە يـالغۇز جـان ئۈزۈپتـۇ    ھاياتىدا ئۈچ بالىلىق بولغ

ئۇنىڭ ئۆزبېك ئايالى ئامېرىكـا ئارمىيىسـى ئـۇالرنى تاجىكىسـتانغا قايتۇرغانـدىن      
  .كېيىن ئاجرىشىپ ئۆزبېكىستانغا قايتىپ كهتكهنىكهن

. كانزاسقا قايتىدىغان چېغىمدا خـاتىرىنى بـۆلهك بىرسـىگه بېرىـپ قويـدۇم     
ــاي   ــمهي قــ ــوش دېــ ــېمه دەپ خوشل . تتىماللهگه خــ ــى نــ منى ۇشــــۇشۇتوغرىســ

ــتىم ــىنىڭ ئا . بىلمهيت ــا دادىس ــۈرەكنى   فئۇنىڭغ ــدىكى ي ــتان جهڭگاھلىرى غانىس
ــىالتتى   ــم قىسـ ــتىن تىلىـ ــلىرىنى سۆزلهشـ ــدىغان كهچمىشـ ــا . قانىتىـ ئامېرىكـ

ــڭ     ــى جۇماخۇنىكامنىــ ــوۋېت پۇقراســ ــلهن ســ ــۇاليمان بىــ ــى داۋۇت ســ پۇقراســ
ــتىن   ــۆزلهپ تاشالش ــىنى اللهگه س ــىرىدىمكهچۈرمىش ــڭ  . ئهنس ــى ئۇيغۇرنى ئىكك
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ئــالالھ ئهزىــز دىيارىمىزغــا خهلىــپه قىلىــپ ياراتقــان جــانلىرىنى يــات تــۇپراقالردا،  
ئۆزىمۇ تولـۇق چۈشـهنمهيدىغان گورۇھالرنىـڭ سىياسـىي نىشـانى ئۈچـۈن قۇربـان        
ــوق      ــلهتكۈم ي ــلىرىنى اللهگه ئهس ــان كهچۈرمىش ــوت ئاچق ــرىگه ئ ــر بى ــپ بى قىلى

 .ئىدى
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  ئىتىراپ سهۋداسى —
 

ــىمىزنىڭ         ــۇر قېرىندىشـ ــر ئۇيغـ ــدە بىـ ــدىكى كۈنلىرىمنىـــڭ بىرىـ ئامېرىكىـ
ــدۇق    ــاقچى بول ــتالپ بارم ــۆيىگه ھېيى ــۇرۇنراق    . ئ ــهل ب ــويىچه س ــپ ب مهن تهكلى

ئـۆي ئىچىنـى رەتلهۋېتىـپ بىـر گىلهمنـى      . بېرىپ ساھىپخانغا قارىشـىپ بهردىـم  
ئىچكىرىـدە ئـاددىيال توقۇلغـان بولـۇپ پۈتـۈن يـۈزىگه       گىلهم . ئېسىشقا بۇيرۇلدۇم

ھېيىـت كۈنلىرىـدە ئـۆيگه مۈشـۈك     . مۈشۈك ئېيىقنىڭ سۈرىتى چۈشۈرۈلگهنىدى
ئاسماسـلىق  . ئېيىقنىڭ سۈرىتى بار گىلهمنى ئېسىش ماڭا تـازا خـوپ كهلمىـدى   

 .قارارىغا كېلىپ دېدىم
ــى   — ــۇ خهنســۇچه گىلهمن ــدى . ئاســمايلى، ب ــۆيى بولغان ــڭ ئ كىن، ئۇيغۇرنى

ئالالھنىڭ سۆزى، تهكلىماكان ياكى تهڭرىتاغلىرىنىـڭ رەسـىمى، راۋاپ دۇتارنىـڭ    
 .دېدىم —سۈرىتى، يۇلغۇننىڭ ئوبرازى چۈشۈلگهن بولسا ئاسساققۇ مهيلىتى، 

بــۇ گىلهمنــى . يــاق ئاسســىڭىزمۇ ئاسىســىز، ئاسمىســىڭىزمۇ ئاسىســىز —
ــان   ــۇق تۇتقـ ــىمدا يوللـ ــا مېڭىشـ ــام ئامېرىكىغـ ــام ئامېر. ئاپـ ــڭ ئاپـ كىلىقالرنىـ

ــى      ــى ياخش ــۈك ئېيىقىن ــۇملىرىنى، مۈش ــۋىي بوي ــي، ئهنئهنى ــڭ قهدىمى جوڭگۇنى
شـۇڭا مۇشــۇ مۈشــۈك ئېيىقنىـڭ ســۈرىتى بــار   . غـانلىقىنى ئوبــدان بىلىــدۇ ۈدۈكۆر

  . دېدى —گىلهمنى ئاتايىن ھهدىيه قىلغان، 
تـۆۋە، خـۇدايىم ئامېرىكىغـا ماڭغـان     «. بۇ گهپ ماڭـا تولىمـۇ غهلىـته تۇيۇلـدى    

ــامېرىكىلىقنى    بالىســى ــاي، ئ ــۇق تۇتم ــرەر ئهســتىلىكىنى يولل ــڭ بى غا ئۇيغۇرنى
  »دەپال مۈشۈك ئېيىق سوغات قىلغىنى نېمىسىدۇر؟ -ياخشى كۆرىدۇ

ــامېرىكىلىقالر ياخشــى كۆرىــدۇ «شــۇندىن كېــيىن  ــۆيىگه مۈشــۈك  »ئ دەپ ئ
. غـان بولـدۇم  ۇدۇپـات ئـويالپ قال   -ئېيىق نۇسقىلىق گىلهم ئاسـقان ئىشـنى پـات   
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ــ  ئهســلهپ باق ــر ئۇيغۇرنى ــدا يهنه بى ــدە جوڭگــۇچه رەســىم ۋە  ســام ئامېرىكى ڭ ئۆيى
ــام   ھۆســىن ــهۋەبىنى سورۇس ــۆرۈپتىكهنمهن، س ــۇرغىنىنى ك ــىقلىق ت خهتنىڭ ئېس

دەپ جــاۋاپ  »ئــامېرىكىلىقالر جوڭگۇنىــڭ مۇشــۇنداق نهرســىلىرىنى ۋاي دەيــدۇ «
ــىمدە  ــى ئېسـ ــۇر    -2005. بهرگىنـ ــر ئۇيغـ ــدا بىـ ــۈركىيهدە بولغىنىمـ ــرى تـ يىللىـ

. ڭ ئۆيىدە خهنسۇچه خهتـلهر چۈشـۈرۈلگهن بىـر لـوڭقىنى كـۆرۈپ قالـدىم      كىشىنى
مېنـى ھهيـران قىلغىنـى    . دېـدى  »تـۈركلهر ئهتىـۋار بىلىـدۇ   «سهۋەبىنى سورىسـام  

ــق      ــۈك ئېيى ــدۇ دەپ مۈش ــى كۆرى ــامېرىكىلىقنى ياخش ــۇر ئ ــدىكى ئۇيغ ئامېرىكى
ىـدۇ دەپ  نۇسقىلىق گىلهم ئېسىۋالسا، تـۈركىيهدىكى ئۇيغـۇر تـۈركلهر ئهتىـۋار بىل    

ئهلـۋەتته، ھـازىر جوڭگـۇدەك مهدەنىيىتـى     . خهنسۇچه لوڭقىنى تىزىۋالغىنى بولدى
ــۇملىرى خهلقئــارالىق        ــڭ تۈرلــۈك بوي ــاي بىــر دۆلهتنى ــي، ھۆكــۈمىتى ب قهدىمى

شــۇڭا تۈركىيهدىمــۇ، ئامېرىكىــدىمۇ جوڭگــۇ مهدەنىيىتىــدىن     . تهســىرگه ئىــگه 
ــي   ۇدۇنۇزوقل ــى تهبىئىـ ــۆپرەك بولۇشـ ــڭ كـ ــان ئادەملهرنىـ ــر  . غـ ــېكىن مهن بىـ لـ

ــۇر    ــىنى ئهمهس، مهزكـ ــان نهرسـ ــۆزى ياقتۇرغـ ــدىن ئـ ــايىن ۋەتىنىـ ئۇيغۇرنىـــڭ ئاتـ
ئهلـــدىكى كىشـــىلهر ياقتۇرغـــان نهرســـىنى كۆتـــۈرۈپ كېلىشـــى، ئـــۆيىگه ئـــۆزى  
قهدىرلهيــــدىغان بويــــۇمنى ئهمهس خهقــــلهر ياقتۇرىــــدىغان بويــــۇمنى تىزىــــپ  

ــا شۆ     ــى ماڭ ــۈن ئهتىۋارلىش ــلهر ئۈچ ــۇالرنى خهق ــلىرى ۋە ب ــلىك، قويۇش ھرەتپهرەس
تىـراپ قىلىنمايۋاتقـان بىـر تـوپ كىشـىنىڭ      ېبۇنىڭـدا ئ . داغۋازلىقتهك بىلىنـدى 

ــۇراتتى  ېئ ئهگهر بىــر . تىراپقــا بولغــان ســهۋالىقى ۋە تىرمىشىشــلىرى شــهلۋەرەپ ت
ئادەمنىــڭ قىممىتــى، ھــۆرمىتى ۋە پهزىلىتــى باشــقىالرنىڭ باھاســىنىال ئــۆلچهم  

ــۇ كىشــىنىڭ ياراتقــان قىممىتــى ت  ۇتۇرۇقســىز قىممهتتــۇر، ئېرىشــكهن  قىلســا ب
بۇنـداق  . ھۆرمىتى ماغزاپ ھۆرمهتتۇر، يېتىشتۈرگهن پهزىلىتى يانالنمـا پهزىلهتتـۇر  

ــمهت      ــان قىمـ ــتۇرۇلۇپ يارىتىلغـ ــىغا اليىقالشـ ــرىگه، ئىشتىهاسـ ــڭ نهزىـ خهقنىـ
خهقنىڭ نهزىرىدە بىر گېزەك خاالس، ۋاقتى كېلىـپ خالىسـا داسـتىخانغا تىزىـپ     

ــ ــكه تۆكــ دۇ، خالىمىســا ئهۇقوي ــۈك اليىههســى    .دۇۈخلهت ــڭ ئۆزل ــر ئادەمنى ئهگهر بى
باشــقىالرنىڭ ســىزغۇچلىرىدا، شــۇالرنىڭ ئهندىزىســىگه قــاراپ سىزىلســا بۇنــداق  
اليىههنى بـويالپ ھهرىكهتـكه ئـۆتكهن كىشـى ئـۆزى ئارزۇلىغـان مهنـزىلگه ئهمهس،        

ىـر  ئهگهر ب. بولـۇدۇ باشقىالرنىڭ ئهۋەتمهكچـى بولغـان مهنـزىلىگه سـهپهر قىلغـان      
  ته، بىر مىللهتته مۇشۇنداق ئادەملهر ئاۋۇپ كهتسىچۇ؟جهمىيهت

بىـر كـۈنى سـۆھبىتىگه    . غـان بولۇدۇمهن تولىمۇ كاتتا بىلىدىغان بىر زىيالى 
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گهپ . يېقىندىن بېـرى تهتقىقـات بىـلهن ئالـدىراش ئىـكهن     . داخىل بولۇپ قالدىم
ــدىن كېــيىن ئهســهرلىرىنى خهنســۇچه    ــۇق قىلىــپ بۇن ــېالن ئارىلىقىــدا ئۇرغۇل ئ

 »قويـۇش  كۆرسـۈتۈپ مۇشـۇ خهقـقه   «سـهۋەبى  . قىلماقچى بولغـانلىقىنى ئېيتتـى  
ــكهن  ــدە . ئۈچــۈن ئى ــتىم ئىچىم تهتقىقاتنىــڭ مهقســىدى  . ئهســتهغپۇرۇلالھ ئېيت

ھادىســـىلهرگه يوشـــۇرۇنغان قـــانۇنىيهتنى بايقـــاش، بىســـهرەمجان شـــهيئىلهرنىڭ 
رغا كهينىـــدىكى تهرتىپنـــى تېپىـــپ چىقىـــش، پهرقلىـــق كـــۆرۈنگهن ئىشـــال      

يوشــۇرۇنغان پهرقســىز ســهۋەبنى ئــاڭقىرىش بولمــايزە ھــاكىمىيهتتىن نهپلىنىــپ  
قويــۇش ئۈچۈنمــۇ؟ ئۇنــداقتا بۇنــداق   كۆرســۈتۈپياشــاۋاتقان بىــر توپقــا ئــۆزىمزنى  

بولغانـدىن كېـيىن قىممىتىنـى، زۆرۈرىيىتىنـى      كۆرسـۈتۈپ تهتقىقات ئۆزىمىزنى 
  يوقاتمامدۇ؟

لوڭقـا مهسىلىسـى بولسـۇن يـاكى     مهنچه مهيلى يۇقـارقى مۈشـۈك ئېيىـق ۋە    
ئۈچـۈن تهتقىقـات قىلىـش مهسىلىسـى      »مۇشۇ خهققه ئـۆزىنى تونۇتـۇپ قويـۇش   «

ــى ېباشــقىالرنىڭ ئ. بولســۇن ھهممىســىدە بىــر ئىتىــراپ سهۋداســى ياتىــدۇ   تىراپ
ــېچىش، باشــقىالرنىڭ ئ    ــدىن ۋاز ك ــۆز ئارزۇلىرى ــۈن تىرمىشــىش ۋە ئ ــى ېئۈچ تىراپ

ــ    ــان قىلى ــىنى قۇرب ــۆز قىزىقىش ــۈن ئ ــلىرىدە  ئۈچ ــش، ئهتمىش ــارلىق قىلمى ش، ب
لهشــــكهن جهمىيهتتىراپىنــــى ئــــۆلچهم قىلىــــش ئۇيغــــۇرالردا ېباشــــقىالرنىڭ ئ

 .كهمسىنىشنىڭ شهخسلهردىكى ئىپادىسى خاالس
  چوقۇنۇش، نارازىلىق ۋە خهۋپسىرەش

ــوچىالردا       ــدا ك ــۈن قالغان ــانچه ك ــر ق ــا بى ــان ھېيىتق ــل قۇرب ــۇ يى قهشــقهردە ب
ھېيىــت ھارپىســى ۋە ھېيــت كــۈنى بــۇ قــويالر  . ىقۇربــانلىق قــويالر ئــاۋۇپ كهتتــ

ــۋەتتى ــادەتته ھــارۋۇ ســۆرەپ   . شــهھهرنى مهرىتى ــران قىلىــدىغىنى ئ كىشــىنى ھهي
باققــــاللىق قىلىــــدىغانالرنى قــــوغالپ يۈرىــــدىغان شــــهھهر مهمۇرىيىتىنىــــڭ 

كــوچىالردا قاتنــاش ســاقچىلىرىنىڭمۇ . خــادىملىرىمۇ بــۇ ئىشــقا ســۈكۈت قىلــدى
ھېيتگاھنىڭ ئالدىـدىكى چـوڭ يولـدا ھېيىـت     . ئىدىهك قويالر بىلهن كارى يوقت

ھارپىســـى بىـــر ماشـــىنا ئۆتكـــۈدەكال ئـــارىلىق قالغـــان بولـــۇپ ماشـــىنىالرنىڭ  
ــايلىرى شــهھهرنى بىــر ئالغانىــدى   ــارىالپ . قىســتاڭدا چىرقىرىغــان كارن شــهھهر ئ
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تــۆۋە مــاۋۇ ئادەمنىــڭ كۆپلــۈكىنى بۈگــۈن، يــا يولــدا مــاڭغىلى        «كېتىۋېتىــپ 
ــان قىستى ــى     بولمىغ ــر بىرىن ــۇرالر بى ــا ئۇيغ ــۇ خهق بولمىس ــۇ خهنس ــىپ، مۇش ش

ــېمه؟  ــۈرۈپ قويامــدۇ ن ــاۋاز قۇل »قىســتاپ ئۆلت ــگهن ئ قارىســام . مغــا كىــردىۇقۇدې
ئۇالرنىـڭ سـۆھبىتى يهنه   . ھۈنهرۋەن چىراي ئىككهيلهن پاراڭغـا چۈشـۈپ كېتىپتـۇ   

كۆرمهمدىال ھۆكـۈمهت ئۇيغۇالرنىـڭ ھېيىتـى ئىـكهن دەپ     « مۇنداق داۋام قىلدى،
ــۈرگهن        ــپ ي ــىپ قىلى ــول تالىش ــڭ ي ــاۋۇ بىزنى ــه م ــۇپ بهرس ــپ قوي ــم قىلى رەھى

بىـز خهقـته تهرتىـپ، ئىنتىـزام، يـول قويـۇش نـېمىش قىلسـۇن،         . ئىشلىرىمىزنى
بۇ خهنسۇالر بهك تهدبىرلىـك بهك ئوبـدان باشـقۇرىدۇ جۇمـۇ     . ئاڭ نېمىش قىلسۇن

ىلـــى بـــۇالر كۈچلـــۈك دەيـــمهن، ھـــازىر بـــۇ خهقـــقه تهڭ كهلگ. شـــهھهر دېگهننـــى
بولمايــدۇ، ئهگهر خهنســۇالر ســىيىپ ئهمهس تۈكــۈرۈپ قويســىمۇ بىــز غهرق بولــۇپ  

ــمهن  ــز دەي ــى      »…كېتىمى ــان گهپلىرىن ــڭ قالغ ــا ئۇالرنى ــىق بولغاچق ــول بېس ي
خهنســـۇالر «پهقهت . ئاڭالشـــقا پۇرســـهت بولمـــاي توپنىـــڭ ئېقىنىغـــا قېتىلـــدىم

ــز   ــۇپ كېتىمىـ ــىمۇ غهرق بولـ ــۈرۈپ قويسـ ــىيپ ئهمهس تۈكـ ــال »سـ ــگهن گهپـ  دېـ
ھهرقــانچه قىلســاممۇ خىيالىمغــا . مىڭهمــگه تىــكهن ســانجىپ ئــارامىمنى بــۇزدى

ــال     ــۇنى زادىــ ــارتۇق خهنســ ــاردتىن ئــ ــر مىليــ ــىيىۋاتقان بىــ ــاراپ ســ ــزگه قــ بىــ
مهن ئىچكىرىــدىكى شــهھهرلهردە ئــون ئىككــى يىلــدىن ئــارتۇق  . كهلتۈرەلمىــدىم

مچه خهنســــۇالردا جامــــائهت ۋە جامائهتچىلىــــك ۈشــــۈتۈمېنىــــڭ كۆز. ياشــــىدىم
ھهققىدىكى چۈشـهنچه بولمىغـانلىقى ئۈچـۈن ئـۇالرنى بىـر ئورگـان تهشـكىللهپ،        

ئۇالرنىــــڭ . ســـورۇن بىــــلهن تهمىــــنلهپ بىــــر يهرگه يىغمىســــا يىغىاللمايــــدۇ 
ئۆلگهنـدە   غـان موللىسـى،  ۇدۇئۇيغۇرالرنىڭكىگه ئوخشـاش تۇغۇلغانـدا ئىسـىم قوي   

ــجىد    ــدىغان مهس ــت بارى ــدە بهش ۋاقى ــتانلىقى، كۈن ــدىغان قهبرىس ــاكى قايتى ى ي
ئايمــاقالرنى بىرلىــك قىلىــپ يىغىلغانــدا گهپ باشــاليدىغان خــاتىپى   -مهھهلــله

ــنى    ــۇالق سېلىشـ ــپىگه قـ ــدىردىمۇ كىمنىـــڭ گېـ ــان تهقـ ــا يىغىلغـ بولمىغاچقـ
ســاقىلى، نه يىگىــت بېشــى، نه مهســجىدى  بۇنــداق نه ئىمــامى، نه ئاق. مهيــدۇبىل

تۈكــۈرۈپ  بىــزگه ســىيىپ،«بولمىغــان بىــر مىللهتنــى ئۆزلىگىــدىن يىغىلىــپ  
بــــۇ . دۇۇدېــــگهن گهپ ماڭــــا تولىمــــۇ كۈلكىلىــــك تۇيۇلــــ »غهرق قىلىۋېتىــــدۇ

ــ ــىمۇ     ئوخشۇتۇشـ ــا سىيسـ ــۆم، ھهتتـ ــك، ئـ ــۇ قۇدرەتلىـ ــى تولىمـ ــۇ خهلقـ تا خهنسـ
ــدە    ــلهت تهرىزىــــ ــر مىلــــ ــىيىدىغان بىــــ ــكىللىك ســــ ــهدلىك، تهشــــ مهقســــ

ــان، چوقۇنۇل ــۇمكىن ۇمهدھىيهلىنىۋاتقـــــــــ ــى مـــــــــ ــان بولۇشـــــــــ  .ۋاتقـــــــــ
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به ئهتتىگهنـدە رەھمهتلىـك دادامنىـڭ تـوپراق     ى كـۈنى شـهن  چھېيىتنىڭ ئىككىن
پىـــدىن ىبـــۇ ئوغۇزســـاق يېزىســـى بـــويىچه ھۆكـــۈمهت تهر. بېشـــىنى يوقلـــۇدۇق

ــۆپ      ــادەم كـ ــا ئـ ــتانلىق بولغاچقـ ــر قهبرىسـ ــردىن بىـ ــتىلگهن بىـ ــدىبېكىـ . ئىـ
ــانچه قىســتاڭ ئهمهس       ــدا ئ ــز ماشــىنىنى توختاتقان ــولى بى ــتانلىقنىڭ ي قهبرىس

ــدى ــا ۋە قىر . ئى ــرە بېشــىدا دۇئ ــانغىنىمىزدا ماشــىنىنى   قهب ــپ ي ــى قىلى ائهتلهرن
بۇنى كۆرۈپ چـوڭ ئاكامنىـڭ ئاسـان كېلىـدىغان     . كهينىگه ياندۇرغىلى بولمىدى

زادى بىزنـى مۇشـۇ خهنسـۇالر باشقۇرمىسـا     «ئـاچچىقى مىڭىسـىگه تهپتـى بولغـاي     
بولسـا  . خهنسۇ بـار يهردە بۇنـداق قىسـتاڭچىلىق يـوق، تهرتىپسـزلىك يـوق      . بىكار

مۇشـــۇ قهبرىســـتانلىقىنىمۇ خهنســـۇالر باشـــقۇرغان بولســـا بـــۇنچه ئۇيغۇرالرنىــڭ  
ئاكــا، مــاۋۇ ئۇلــۇغ كۈنــدە «. دەپ ســۆزلهپ كهتتــى »قااليمىقــانچىلىق چىقمــايتتى

ئـــالالھ ھهمـــمه كىشـــىنى زېمىنغـــا . بولســـىمۇ مۇنـــداق گهپلهرنـــى قىلمـــايلى
ــپه ــۇچى  (خهلىـ ــق قىلغـ ــالىتهن ھۆكۈمرانلىـ ــا ۋاكـ ــان ) ئالالھقـ ــپ ياراتقـ . قىلىـ

بىــر مىللهتنــى يهنه بىــر مىللهتــكه ھۆكــۈمران يــاكى خهلىــپه قىلىــپ  ھهرگىزمــۇ
قۇرئانغـــا مۇخالىـــپ گهپ  ئهمـــدى قۇرئــان تىـــالۋەت قىلـــدۇق، شــۇ  . ياراتمىغــان 
ــايلى ــپ  »!قىلم ــدىم ســىلىق قىلى ــدارىلهردىمۇ شــۇ «. دې ــاق زادى ئى ــۇ . ي خهنس

ر ئۇيغـۇ . باشلىق ئىشقا بۇيرىمىغىچه ئۇيغـۇرالر خىزمىتىنـى تېپىـپ قىاللمايـدۇ    
. ئۇيغـۇر دېـگهن قويغـا ئوخشـايدۇ    . باشلىقالرغا ھوقـۇق بهرسـىمۇ ئىشـلىتهلمهيدۇ   

بىـزگه خهنسـۇالر پـادىچىلىق    . بېشىنى ئىچىگه تىقىـپال بىـر يهرگه يىغىلىۋالىـدۇ   
قارىمامســـهن مـــاۋۇ تىقىلىشـــىپ كهتـــكهن ماشـــىنىالرغا، . قىلمىســـا بولمايـــدۇ

ــۇالر باشـــقۇرغان بولســـا مۇشـــۇنداق بـــوالمتى؟     نىـــڭ قىزىرىـــپ  ئاكام »خهنسـ
شـۇنىڭ بىــلهن  . كهتكىـنىگه قـاراپ ئوتتـۇرانجى ئاكـام پېشــىمنى تارتىـپ قويـدى      

ئاكــا، خهنســۇ بولمىســا ئهمهس، ئىنتىــزام،    «كۆڭلۈمــدە . ئــارتۇقچه تاالشــمىدىم 
تهرتىپ، قائىدە دېگهنلهرنى ئادىل ئىجرا قىلىـدىغان ئورگـان بولمىسـا مۇشـۇنداق     

انلىقنى ياسـاپ، ھهر بىــر قهبرىنــى  قهبرىســت. قااليمىقـانچىلىق كېلىــپ چىقىـدۇ  
نهچــچه مىــڭ ســومدىن ســاتقان ھۆكــۈمهت ئۇيغۇرالرنىــڭ ھېيىــت ھارپىســىدا ۋە   
ــۇنداق      ــدىغانلىقىنى، مۇش ــىنى يوقالي ــوپراق بېش ــدە ت ــۈنى ئهتتىگهن ــت ك ھېيى
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ھۆكــۈمهت . شــى كېــرەكۇشۇقىســتاڭچىلىقنىڭ چىقىــش ئېهتىمــاللىقىنى ئويل
ــى قوالي   ــڭ تۈرمۇشـ ــۇنداق خهلقنىـ ــگهن مۇشـ ــم  دېـ ــدا الزىـ ــىزلىققا ئۇچرىغانـ سـ

غان نهرسـه، ئهگهر خهلـق ئـۆز ئىشـىنى ئـۆزى قىلىـدىغان بولسـا خهلـق بـاج          بولۇدۇ
تاپشــۇرۇپ شــۇنچه جىــق ئهســكهر، ســاقچى ۋە ھۆكــۈمهت خــادىمىنى بېقىــپ نــېمه 

شــۇڭا ئالــدىنقى . ئوقۇغــان ئــادەم كىتــاپئاكــام كــۆپ . دېگــۈم كهلــدى »قىلىــدۇ؟
ئهممـا ئۇمـۇ   . ئىـدى ىن پهرقلىنىشـى كېـرەك   مىسالدىكى ساۋادى چاال كىشـىلهرد 

ئــاچچىقى كهلگهنــدە قهلبىــدىكى خهنســۇالرغا بولغــان چوقۇنــۇش ۋە ئۆزلىگىــدىن  
ــالدى  ــاتىنى دەپ س ــنىش كهيپىي ــىلهردىكى   . بېقى ــالالردىن كىش ــۇ مىس ــچه ب مهن

ــۇالرنىڭ   ــان تونۇشــــنىڭ خهنســ ــا بولغــ ھۆكۈمهتنىــــڭ مــــوھىملىقى ۋە رولىغــ
ــان ت  ــا بولغ ــوھىملىقى ۋە ئورنىغ ــۇمكىن   م ــۆرۈش م ــۆزگهرگهنلىكىنى ك ــقا ئ ونۇش

  .ئىدى
ــىلهرنىڭ   ــا كىش ــا    «ماڭ ــۇالر بولمىس ــقۇرىۋاتىدۇ، خهنس ــۇالر باش ــى خهنس بىزن

ئۇيغۇرالر بىر بىرىنى يهيدۇ، ئۇيغۇرالر ئۆم بولمىغاچقـا ئـۆزىنى باشـقۇرالمايدۇ، بىـر     
دەپ  »بىرىنىــڭ گېپىنــى ئاڭلىمــاي ئهكســىچه خهنســۇنىڭ گېپىنــى ئاڭاليــدۇ      

ــۇ خىــل پىكىــردە كۈچلــۈك چوقۇنــۇش  . دۇۇلىمــۇ قىزىقــارلىق تۇيۇلــ قارىشــى تو ب
بۇنــداق ھۆكــۈمهت بىــلهن شــۇ ھۆكــۈمهتته ھــاكىم بولۇۋاتقــان       . پــۇراپ تۇرىــدۇ 

ــتۈرۈپ  ــى بىرلهشــ ــۈنۈخهلقنــ ــا  چۈشــ ــۇدرىتىگه بولغــ ۋېلىش، ھۆكۈمهتنىــــڭ قــ
ــقا      ــان چوقۇنۇشـــ ــقه بولغـــ ــىدىكى خهلقـــ ــاكىمىيهت بېشـــ ــنى ھـــ چوقۇنۇشـــ

ىنــدى رىياللىقنىـڭ ئــاۋام روھىــدىكى كىنايىلىــك  كېڭهيتىـۋېلىش كىشــىگه بېق 
ــان  . ئـــاقىۋىتىنى ھىـــس قىلدۇرىـــدۇ ئهلـــۋەتته، ئـــاۋام روھىـــدا ھۆكـــۈمهتكه بولغـ

چوقۇنۇشــتىن باشــقا خهۋپســىرەش ۋە نــارازىلىقمۇ ئوخشاشــال خهنســۇالرغا بولغــان  
بۇنــداق خاتــا چۈشــهنچه ئۇيغــۇر . نــارازىلىق ۋە خهۋپسىرەشــكه ئايلىنىــپ كهتــكهن

  .ن ۋە ھاكىمىيهت ئۈچۈن ئوخشاشال ئىنتايىن خهۋپلىكئاۋام ئۈچۈ
ھــاكىمىيهت بىــلهن شــۇ ھــاكىمىيهتته ئهۋزەل ئورۇنــدا تۇرۇۋاتقــان مىللهتنــى  

ــدىغان ھادىســه  چۈشــۈنۈبىــر دەپ  ــۈز بېرى ــلهردە ي . ش مۇســتهبىت تۈزۈمــدىكى ئهل
ــدۇ     ــىپ تۇرى ــۈمهت ئالمىش ــلهردە ھۆك ــك ئهل ــۈنكى دېموكراتى ــك  . چ ــر نۆۋەتلى بى

ــك ھۆكــۈمهت تۈز  ھۆكۈمهتنىــڭ خ ــر نۆۋەتلى ــالىقىنى يهنه بى ــۇمكىن ۈتۈات . شــى م
ــارازىلىقمۇ، چوقۇنۇشــمۇ، خهۋپسىرەشــمۇ     ــلهردە ھۆكــۈمهتكه بولغــان ن ــداق ئهل بۇن

ــداق . مۇســـتهبىت ئهلـــلهردە ھۆكـــۈمهت ئالماشـــمايدۇ . بولـــۇدۇمهزگىللىـــك  بۇنـ
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ئهلــلهردە ئهگهر ھــاكىمىيهت بىــر مىللهتــكه مهركهزلهشــكهن بولســا كىشــىلهرنىڭ  
كــۈمهتكه بولغــان ھهر خىــل قارشــىلىق كهيپىيــاتى ھــاكىمىيهتتىكى خهلقــقه  ھۆ

ــدۇ    ــىپ كېتى ــلهن بىرلىش ــات بى ــى كهيپىي ــات   . قارش ــداق كهيپىي ــالبۇكى، بۇن ھ
ــىدۇ    ــا داۋاملىشـ ــدىردىمۇ ئۇزاققـ ــقان تهقـ ــاكىمىيهت ئالماشـ ــداق  . ھـ ــاۋادا بۇنـ نـ

ــكه ئايال    ــۇش ۋە خهۋپســىرەش ھهرىكهت ــارازىلىق، چوقۇن ــان ن نســا ھۆكــۈمهتكه بولغ
  .كىشىلهر ئهقىلنىڭ تىزگىنىنى يوقۇتىدۇ ۋە ئىرقى زىددىيهت كېلىپ چىقىدۇ

قـــاتتىق زەربه بېـــرىش، مۇرەسسهســـىز كـــونترول قىلىـــش، مىللهتچىلىـــك  
ۋەھىمىســى، ئىــدولوگىيهنىڭ ھاياتنىــڭ بــارلىق ســاھهلىرىگه قارمــاق سېلىشــى  

ــۇش ۋ     ــارازىلىق، چوقۇنــ ــق، نــ ــۆرۈلگهن بىپهرۋالىــ ــا كــ ــاممىۋىي كهيپىياتتــ ە ئــ
ــۇمكىن   ــى م ــهۋەبى بولۇش ــنىڭ س ــاقىۋىتى   . خهۋپسىرەش ــڭ ئ ــل موھىتنى ــۇ خى ب

مهن ئۇيغــــۇرالردىكى بىــــر . زەيىپلىـــك، ئىشهنچىســــىزلىك، ئۈمىدســــىزلىكتۇر 
ــڭ مهۋجۇدل   ــۇنداق پىكىرلهرنىـــــ ــىلهردە ئاشـــــ ــىم كىشـــــ ــدىن ۇقىســـــ قىـــــ

ئۇيغــۇرالردىكى ئىشهنچســىزلىك ھهتتــا ئاللىقاچــان چىگــرا  . تهئهججــۈپلهنمهيمهن
ۋەتهنـدە بىـرەر ئىـش ۋە ھهرىـكهت بولسـىال مهيلـى سـېپىلنىڭ        . ۈردىئـاتالپ ئۈلگـ  

ئىچىدىكى ياكى سېپىلنىڭ سىرتىدىكى ئۇيغـۇرالر بولسـۇن ئۇالرنىـڭ بهزىلىـرى     
. بۇالرنى ئۇيغۇرالرنىڭ قىلغانلىقىغا ئىشـهنمهيدۇ يـاكى ئىشهنمهسـلىككه مايىـل    

گۇمـان   ھهممىنى ئوخشاشال كىملهرنىڭـدۇر ئويـۇنى دەپ بىلىـپ ھـاكىمىيهتتىن    
ھهتتـــا . دۇچۈشـــۈنۈغا بـــاغالپ ىقۇھهممىنـــى دائىرىلهرنىـــڭ رىژىســـورل. قىلىـــدۇ

تــــۈركىيهدىكى بىــــر قىســــىمالر ئۇيغــــۇردىكى ھهرقانــــداق بىــــر پائــــالىيهتنى 
ئــۇالر دائىــم دۇنيــاۋىي . دۇۈشــۈئامېرىكىنىــڭ، ماســۇنالرنىڭ ئويــۇنى دەپمــۇ ئۈلگۈر

ارقىســىدىكى كــۈچىنى بىــر ئىمپىرىيالىزىمنىــڭ ۋە بىــر ھاكىمىيهتنىــڭ پهردە ئ
ــكه،    ــا، ئهرزىمهســ ــلىرىنى يوققــ ــڭ تىركىشىشــ ــتۈرۈپ ئۇيغۇرالرنىــ مۇبالىغلهشــ

ــىدۇ  ــا چىقىرىشـ ــادانلىق،   . نادانلىققـ ــك نـ ــۈن يهڭ تۈرگهنلىـ ــايه ئۈچـ ــۇالرچه غـ ئـ
ــتىن ئىبــارەتتۇر  ــۇنچنى   . تهنتهكلىك ــۇالر ئۆزىــدىكى قورق لهشتۈرۈشــكه جهمىيهتئ

لهشــكىنىدىن جهمىيهتشــنىڭ ۋېلىۈتېرىشــىدۇ ۋە بۇنــداق خهۋپسىرەشــته تۈگۈل  
ــدۇ   ــكىن تاپىـ ــۆڭلى تهسـ ــىلهرگه ئهمهس،   . كـ ــىز كىشـ ــداق تهۋەككۈلسـ مهن بۇنـ
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ئـــۇالردەك كىشـــىلهرنىڭ باشـــقىالرنىڭ پىـــداكارلىقلىرىنى ئهقىلســـىزلىككه     
ــران ــۆزى تهۋە قهۋمنــى ھهر زامــان   . چىقىرىشــلىرىغا ھهي ــۇ يهردىكــى كهيپىيــات ئ ب

بولــۇش، نــادان دەپ تونــۇپ  زەيىــپ ھىــس قىلىــپ ئىشهنچىســىزلىككه گىرىپتــار 
  قۇسۇرچىلىق قىلىش ۋە ئۆزىدىكى ئۈمىدسىزلىكنى مىللهتلهشتۈرۈشتۇر

  كۆندۈرۈلگهنلىكمۇ كۆيگهنلىكمۇ
ــر     ــان بىـ ــۇرالر ئوينىغـ ــانىيهدىكى ئۇيغـ ــدا گېرمـ ــدىكى چاغلىرىمـ ئامېرىكىـ

ئىتوتتـا ھهممىـگه تونـۇش    . ھېلىمـۇ ئېسـىمدە   كۆرگۈنۈمئىتوتنى ئىنتېرنېتتىن 
ــالىنى خهنســۇ ئاشخانىســىدىن تامــاق   بىــر قىزىقچــى  ياۋرۇپالىشىشــقا مايىــل ئاي

ئىتوتتــــا ھهتتــــا يىغىلىشــــالرغا   . يىگهنلىكــــى ئۈچــــۈن ھهزىلــــگه قاتىــــدۇ   
گهرچه بـۇ  . بولـۇدۇ كهلمىگهنلهرنى خهنسۇ ئاشخانىسىغا سهي قـورۇپ يىغمـاقچىمۇ   

بىر مهسخىرەدەك قىلسىمۇ بۇنىڭـدىن گېرمانىيىـدىكى بىـر قىسـىم ئۇيغـۇرالردا      
ۇ ئاشخانىســـىدىن تامـــاق يىيىشـــنىڭ مهۋجـــۇدلىقىنى، ھىـــچ بولمىســـا  خهنســـ

بــــۇالرنى . شــــۇنداق بىــــر ئىشــــنىڭ بولغــــانلىقىنى بىلــــمهك تهس ئهمهس    
ــالال      ــۇالرنىڭ ت ــڭ خهنس ــىم ئۇيغۇرالرنى ــر قىس ــدىكى بى ــدىمۇ ئامېرىكى دېمىگهن

ــدىن دوۇ ــبازارلىرى . ۇ، جىلىــت، ئاچچىقســۇ ۋە كــۈدە ئالىــدىغانلىقىنى بىلىــمهن  ف
نىڭــدا كۆنــۈپ قېلىشــمۇ، قوبــۇل قىلىشــمۇ مهۋجــۇد بولــۇپ باشــقا مهنه  مهنــچه بۇ

  .بولۇشى ناتايىن
ى قۇربــان ھېيىتتــا بىــر چــۋەتهنــگه قايتىــپ كهلگهنــدىن كېيىنكــى ئىككىن

ئۇيغـۇر ئاشـخانا ۋە چايخـانىالر ئاساسـهن     . دوستىمىز ئۈرۈمچىدىن مىهمانغا كهلدى
ــى   ــۇالرنىڭ قهھۋەخانىسـ ــالر خهنسـ ــا تونۇشـ ــاق بولغاچقـ ــىپتۇتاقـ ــۇ . غا جايلىشـ ئـ

ــاقچى      ــل بولم ــورۇنغا داخى ــۇرۇپ س ــۇدۇراپ ت ــۈن غ ــۆرمىتى ئۈچ ــتىمىزنىڭ ھ دوس
ــتىم   ــا چىقـ ــۇپ يولغـ ــويى  . بولـ ــول بـ ــۈميـ ــچه    كۆرگۈنـ ــان غهرپـ ــۇالر ئاچقـ خهنسـ

قهھۋەخــانىالر، تورتخــانىالر ۋە تاماقخــانىالرنى تولــدۇرۇپ ئولتۇرۇشــقان ئۇيغــۇر قىــز 
ــدى  ــرى بول ــرگهن  . يىگىتلى ــز كى ــڭ ئايرىمقهھۋەخانىنبى ــزدىن  ى ــانىلىرىنى بى خ

ھېيىـت كـۈنى   «ئـويالپ قالـدىم   . بولغان مهسـتلهر مونۇپـول قىلىـپ ئۈلگۈرۈپتـۇ    
ــتۇرۇپ     ــلهن ئارىالشـ ــان بىـ ــى چاغـ ــان ھېيىتنـ ــۇر قۇربـ ــان ئۇيغـ ــاراق ئىچىۋاتقـ ھـ
ــلهن     ــاراق بىـ ــنى ھـ ــدىكى تهبرىكلهشـ ــڭ ئادىتىـ ــاكى خهنلهرنىـ ــدۇ؟ يـ قويغانمىـ

هنسـۇالر بىـلهن بىـر سـورۇندا ئولتـۇرۇپ      قىزىتىش ئادىتىنى قوبۇل قىلغانمىدۇ؟ خ
ــۇرالر رىياللىقتـــا قانـــدۇرالمايۋاتقان باراۋەرلىـــك   ›غهرپـــچه‹ ــان ئۇيغـ تاماقلىنىۋاتقـ
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ئىهتىيــــاجىنى قانــــدۇرۇش ئۈچــــۈن خهن ئاشخانىســــىغا كىرگهنــــدىمۇ؛ يــــا      
زامانىۋىيلىققا يهتكهندەك تۇيغۇغـا كـېلىش ئۈچـۈن كىرگهنـدىمۇ؛ خهنـلهر بىـلهن       

ــا  ــلهش، ياشــ ــله ئىشــ ــدۇ؟  بىلــ ــا كىرگهنمىــ ــۈپ قالغاچقــ ــدا كۆنــ  »ش جهريانىــ
مهنــچه گېرمانىيىــدىكى ئۇيغۇرالرنىــڭ خهن ئاشخانىســىغا بېرىشــى ۋە قهشــقهر      
يىگىــــــت قىزلىــــــرى ۋە مهســــــتلهرنىڭ خهن تاماقخانىلىرىغــــــا كىرىشــــــى  

يهنه بىــرى ئىنســاندىكى بايلىققــا ۋە   . كــۆنگهنلىكتىن ۋە كۆنــدۈرۈلگهنلىكتىن 
ــايىللىق پاراغهتل ــاراغهتكه مـــ ــا  پـــ ــاۋاتقان خهنســـــۇالرغا مايىللىقتـــ ىـــــك ياشـــ

قهشــقهردە كىشــىلهرنى پهرقلهنـــدۈرۈپ   . ئىپادىلىنىۋاتقــان بولۇشــىمۇ مـــۇمكىن  
قهشقهردىكى مـۇتلهق كـۆپ ئۇيغـۇر ئاشـخانىلىرى     . تۇرۇۋاتقان ئامىل مىللىيلىك

شــۇڭا زابويالرنىــڭ تاللىشــى خهنســۇ . مىللىيلىــك مىزانلىرىــدا چىــڭ تۇرۇغلــۇق
ھاراقتـا ئۇيغۇرنىـڭ مىللىيلىكـى    . بولـۇدۇ ان ئاشـخانىلىرى  ياكى ئاتالمىش تۇڭگـ 

زابـويالر ئهسـقاتمايدىغان،   . بولـۇدۇ يـاكى ئهقىلسـىزلىككه يهم    بولـۇدۇ كۆيۈپ كۈل 
پىشــكهللىككه ســهۋەب بولۇۋاتقــان مىللىيلىكــتىن بىــر دەم  خهۋپســىرىتىدىغان،

ىـڭ ۋە  بولسىمۇ قۇتۇلۇش ئۈچۈن ھـاراق ئىچىۋاتقـان بولسـىچۇ؟ قهشـقهردە ئۇيغۇرن    
خهنسۇنىڭ مىللىيلىكىدىن مۇستهسنا غهرپچه تاماقخـانىالر بـۇ ئىككـى مىلـلهت     

لــېكىن شۇنىســى غهلىتهدۇركــى، . ياشـلىرىنىڭ ئورتــاق تاللىشــى بولــۇپ قالغـان  
ــڭ     ــانىالردىكى خهنســۇالرنىڭ ســانى ئۇيغۇرالرنى ــچه تاماقخ ــان غهرپ ئۇيغــۇرالر ئاچق

پــــچه تاماقخــــانىالردا ئهكســــىچه خهنســــۇالر ئاچقــــان غهر. ســــاندىن بهكــــال ئــــاز
ــۆپ   ــۇالرنىڭكىدىن ك ــانى خهنس ــڭ س ــالردىكى   . ئۇيغۇرالرنى ــىم ياش ــر قىس ــۇ بى ب

ــڭ سۇسل ــۇئىتىقادنى ــىنىڭ    ۇش ــارام چۈشهنچىس ــاالل ھ ــڭ ھ ۋاتقانلىقى ۋە ئۇالرنى
ئۇيغـۇرالردىكى  . دۇۇشـ ۇۋاتقانلىقىغـا تۇت ۈنۈقى بىلهنـال ئۆلچ ۇچوشقا گۆشى بار يوقل

ــى  ــىنىڭ ئاجىزلىشىشـ ــئهنه تهربىيىسـ ــۆرپ ئهنـ ــڭ ئـ ــپ ۋە مهتبۇئاتالرنىـ -، مائارىـ
ئــادەتلهرگه ۋارىســلىق قىلىــش ۋە داۋام قىلدۇرۇشــتىكى كۆۋرۈكلــۈك رولىنىــڭ      
يىگىلىشــــى، پهرزەنتلهرنىــــڭ مهدەنىــــيهتكه ۋارىســــلىق قىلىــــش يېشــــىدا      

تىكــى مــودا مهدەنىيهتــته خهنســۇالرنىڭ  جهمىيهتئائىلىســىدىن ئايرىۋېتىلىشــى، 
ــامىلالر ئۇيغــۇر …يېتهكچــى ئورۇنــدا تۇرۇۋاتقــانلىقى دىكى جهمىيىتىــقاتــارلىق ئ
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  .يۇقارقى ھالهتنىڭ شهكىللىنىشىگه سهۋەب بولغان بولۇشى مۇمكىن
 كىم چىرايلىق؟

بىر ئوقۇغۇچۇمنىڭ دوسـتى مااليسـىيهدىن قايتىـپ كهلگهنـدە پاراڭلىشـىپ      
كى، مـــــااليالردىن بـــــايلىقى، ۈمااليســـــىيهدە خهنســـــۇالرنىڭ كۆپلــــ . قالــــدىم 

ــۇلمانالرنىڭ زادى  ــمۇسـ ــدى ۇھورۇنلـ ــاراڭ بولـ ــدە پـ ــۇپ . قى ھهققىـ ــم پۇشـ ئىچىـ
مـــااليالر چىرايلىقمـــۇ خهنســـۇالرمۇ؟ ســـىزگه مـــااليچه چىرايلىـــق ئاڭلىنامـــدۇ  «

ئهسـلىدە مهن بىــر مىللهتنىـڭ يهنه بىـر مىللهتــتىن    . دەپ سـورۇدۇم  »خهنچىمـۇ؟ 
غانلىقىغـــا ئهمهس بىـــر مىللهتنىـــڭ يهنه بىـــر بولۇدۇگـــۈزەل يـــاكى كۆرۈمســـىز 

. ەللىـك قارىشـى جهھهتـتىن پهرقلىنىـدىغانلىقىغا ئىشــىنهتتىم    مىللهتـتىن گۈز 
مهنچه ھهممه مىللهتكه ئۆزىنىـڭ كىشـىلىرىگه ئوخشـايدىغان چىـراي جهلىپكـار،      

ــۆر  ــق ك ــى     . نهتتىۈيېقىملى ــڭ تىل ــمه مىللهتنى ــدا ھهم ــلهن ئېيتقان ــل بى ئهقى
ــكه        ــدىغان مىللهت ــداش كېلى ــان قېرىن ــن ۋە ق ــكه دى ــۇ مىللهت ــاكى ش ــۆزىگه ي ئ

بـۇالنى بىلىـپ تـۇرۇپ سوراشـتىن مهقسـىدىم پهقهت راي      . ئاڭلىنـاتتى  چىرايلىق
چىرايلىـــق چىرايلىـــق «مهن ئۇيغـــۇرالردىكى . ئىـــدىســـىناپ بـــېقىش ئۈچـــۈن 

دېــگهن  »ئــادەم ســهتى ئهمهس كىــيىم ســهتى   «، »ئهمهس، كــۆيگهن چىرايلىــق 
ــۇنداق        ــۈن شـ ــېقىش ئۈچـ ــىناپ بـ ــى سـ ــكهن ھهقىقهتنـ ــس ئهتـ ــالالردا ئهكـ ماقـ

ماقالــدىكى ھېكمهتــته گــۈزەللىكنى باھاالشــتا ئىقتىســادنىڭ، بــۇ . ســورىغانىدىم
ــى     ــى تهكىتلىنهتت ــڭ رول ــتا مۇھهببهتنى ــۈم قىلىش ــۈزەللىككه ھۆك ــداقچه . گ مۇن

ــىنىڭ     ــان كىش ــاي، ئىشــچان دەپ تهرىپلهۋاتق ــااليالردىن ب ــى م ــدا خهنلهرن ئېيتقان
ن كۆزىگه ئېنىقكى خهنلهر مـااليالردىن چىرايلىـق كـۆرۈنهتتى؛ خهنـچه مااليچىـدى     

ئهمهسـمۇ،   »ئـادەم سـهتى ئهمهس كىـيىم سـهتى    «چـۈنكى  . چىرايلىق ئاڭلىناتتى
ئهمهسـمۇ؟ خهنـلهر مـااليالردىن بـاي      »گاچا بولسىمۇ باينىڭ بالىسى سۆزلىسـۇن «

ــته    ــىنااليدىغان گهپـ ــق ياسـ ــدىكىن چىرايلىـ ــدىكىن  . بولغانـ ــاي بولغانـ خهق بـ
ردىن چىرايلىــق خهنلهرنــى مــااليال. گهپلىرىمــۇ چىرايلىــق ئاڭلىنىــدىغان گهپــته

، شـۇڭا  بولـۇدۇ دەۋاتقان كىشـىدە خهنـلهرگه بولغـان مـايىللىق يېتىلىـپ بولغـان       
چىرايلىـق چىرايلىـق   «كۆزىگه خهنلهر مااليالردىن چىرايلىق كۆرىنىـدۇ، چـۈنكى   

  !ئهمهسمۇ »ئهمهس، كۆيگهن چىرايلىق
ئالى مهكتهپته ئىشـلهۋاتقان چاغلىرىمـدا ئۇيغـۇر ئوقۇغۇچىالرنىـڭ خهنـلهرگه      

خهن «قېرىنــداش مىللهتــلهرگه بولغــان تونۇشــىنى ســىناپ باقمــاق بولــۇپ        ۋە
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دېگهنـدەك سـۇئالنى ئېلـى     »…چىرايلىقمۇ قازاقمۇ، خهن چىرايلىقمۇ قىزغىزمـۇ 
قازاق ئوبالستىنىڭ مهركىـزى بولغـان غۇلجىـدىن كهلـگهن ۋە قىزىلسـۇ قىرغىـز       

ــوراپ باقق    ــدىن س ــگهن ئوقۇغۇچىلىرىم ــارتۇچتىن كهل ــتىغا تهۋە ئ ــدىمئوبالس . انى
بولـــۇپ ھهيـــران قـــاالرلىق  »خهنـــلهر چىرايلىـــق«كـــۆپىنچه بېـــرىلگهن جـــاۋاپ 

  .ئوخشاش چىقاتتى
ئامېرىكىدا تۇرۇۋاتقان چېغىمىزدا ئايالىمنىـڭ بىـر دوسـتى تـوي رەسـىمىنى      

دەپ  »بــۇالر خهنســۇالرمۇ  «رەســىمنى كــۆرگهن تــۈرك دوســتالر     . ئهۋەتىــپ بهردى 
ــورىدى ــاق«. سـ ــدىميۇ ئويل »يـ ــۇدېـ ــدىمۇنـ ــام  . پ قالـ ــىنچىالپ سېلىشتۇرسـ سـ

چىـراي تۇرغـان قىـز يىگىـت تـوي رەسـىمىدە        ئادەتتىكى رەسىمدە شۇنداق ئۇيغۇر
خهنســۇالر «ۋەتهنـگه قايتقانـدىن كېـيىن    . بهئهينـى خهنسـۇغا ئوخشـاپ قالغانىــدى   

ــى    ــق بولــۇپ كهتت ــانچه چىرايلى ــدىم   »بارغ ــگهن گهپلهرنــى ئاڭلى ــچه بــۇ  . دې مهن
ــۇال  ــىله خهنسـ ــاچقۇچلۇق مهسـ ــى ئـ ــرى  يهردىكـ ــدىن بېـ ــچه يىلـ ــون نهچـ رنىڭ ئـ

ــۇالرنىڭ گۈزەللىـــك   ــى خهنسـ ــانلىقى ئهمهس، بهلكـ چىرايلىقلىشـــىپ كېتىۋاتقـ
قارىشـــىنىڭ مـــودا ئـــېقىم ئـــارقىلىق ئۇيغۇالرغـــا ســـىڭىۋاتقانلىقى بىـــلهن       

شــى ۈخهنســۇالرنىڭ بىــر قىســىم كىشــىلهرگه چىرايلىــق كۆرۈن . مۇناســىۋەتلىك
ىياسـىي ئـورۇن قاتـارلىق جهھهتـته     ھازىر خهنسـۇالرنىڭ بـايلىق، ئىجتىمـائىي، س   

ته يېتهكچـى ئورۇنـدا تۇرۇۋاتقـانلىقى ئۈچـۈن ئۇيغـۇرالر تهرىپىـدىن خـۇش        جهمىيهت
  .ۋاتقانلىقىغا باغلىقۈكۆرۈل

ۋەتهنگه قايتقاندىن كېيىن ئامېرىكىـدا تـۈرك دوسـتلۇرۇم كـۆرگهن ھېلىقـى      
 دوستىمىزنىڭ تويلۇق گىـرىم قىلىـپ خهنسـۇغا ئوخشـۇتۇپ قويۇلغـان رەسـىمى      

قايسىســى « كۆرســۈتۈپبىــلهن گىرىمســىز ئــادەتتىكى ئىككــى خىــل رەســىمنى  
ــق ــدىن يهنه     »چىرايلى ــڭ بالىلىرى ــرىم ۋە تۇغقانالرنى ــۇئالنى جىيهنلى ــگهن س دې

قويۇلغـان يىگىـت    ئوخشـۇتۇپ كۆرگهنلهر تـوي كىيىمىـدىكى خهنسـۇغا    . سورۇدۇم
ن ۋە قىزنىـــڭ رەســـىمىنىڭ ئـــادەتتىكى خهنســـۇغا ئوخشـــىمايدىغان رەســـىمىدى

ئۇيغـــۇر كىمـــگه ئوخشىســـا «بـــۇ يهردە . چىرايلىـــق ئىكهنلىكىنـــى ئېيتىشـــتى
ــق  ــۇدۇچىرايلىـ ــقا ئۇيغۇرالرغـــا      بولـ ــۇر باشـ ــگه ئوخشـــىغان ئۇيغـ ئهمهس، كىمـ
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ىڭ جـــاۋابى يـــۈزەكى نســـۇئال. دۇۇدېـــگهن ســـۇئال تۇغۇلـــ »دۇۈچىرايلىـــق كۆرۈنـــ
ــدى   ــىمۇ چىققــان بول ــدىكى ئۇيغــۇر گىرىمســىز     . بولس خهنســۇچه تــوي گىرىمى

ــ ــى    ئۇيغ ــك قارىش ــك خهنســۇالرنىڭ گۈزەللى ــدى دېگهنلى ــق كۆرۈن ۇردىن چىرايلى
ــى     ــك قارىشـ ــڭ گۈزەللىـ ــاكى ئۇيغۇرالرنىـ ــلىدى، يـ ــكه باشـ ــا سىڭىشـ ئۇيغۇرالرغـ

ــۇمكىن    ــى م ــك بولۇش ــتى دېگهنلى ــگه يېقىنالش ــلهر  . خهنلهرنىڭكى ــمهك خهن دې
ــق      ــا چىرايلىـ ــلهر ئۇيغۇرالرغـ ــدى، خهنـ ــۇپ كهتمىـ ــق بولـ ــدىن چىرايلىـ بۇرۇنقىـ

ئىجتىمـــائىي ئـــورۇن، سىياســـىي ئـــورۇن ۋە ئىقتىســـادىي . غـــان بولـــدىۇدۈكۆرۈن
بـــايلىق . ئورۇنـــدىكى ئۈســـتۈنلۈك ئـــۇالرنى ئۇيغۇرالرغـــا چىرايلىـــق كۆرســـهتتى

ئۇيغــۇردا گۈزەللىــك  . گىشــتۈردىېھهممىنــى ئــۆزگهرتتى، قــۇدرەت ھهممىنــى ت   
ــۆزگهرگهنلىكى ۋە ئۆزگ  ــىنىڭ ئ ــل ت  ۈرۈقارىش ــۇ خى ــانلىقى ب ــنىڭ ېۋاتق گىشتۈرۈش

  .بولسا كېرەك ىىتپاك
مهن ئۇيغۇر قىزالرنىـڭ نـېمه ئۈچـۈن تـوي گىرىمـى قىلدۇرغانـدا خهنسـۇالرغا        

ئېگىلىشــىمچه بىــرى تــوي   . غــانلىقىنى سوراشــتۇرۇپ بــاقتىم  ۇدۇئوخشــاپ قال
گىرىمــى قىلىشــنى ئــۆگهنگهنلهر خهن ئۇســتىالردىن ئــۆگهنگهن بولغاچقــا خهنــچه 

رى ئـۇالرچه گىـرىم قىلىنغـان    گىرىم قىلىشتىن باشقىنى ئۇقمايدىكهن، يهنه بىـ 
ئۇالرنىـــڭ . قىـــزالر ئۇالرغـــا خهنـــلهرگه ئوخشـــاپ قالغانـــدەك كۆرۈنمهيـــدىكهن     

دېـــمهك خهنـــگه ئوخشـــاپ . مۇ بۇنـــداق بىـــر گهپنـــى دەپ باقمـــاپتۇرىخېرىــدارلى 
ــكهن   ــۆپ ئهمهسـ ــىمۇ كـ ــكهن كىشـ ــانلىقىنى پهرق ئهتـ ــۇ يهردە  . قالغـ ــم بـ بهلكىـ

يهنــى ئهنــدىزە خهقــتىن، رەخــت . نى ياتقــان بولۇشــى مــۇمكىنۈمهســىلىنىڭ تۈگــ
. ھۈنهرنىـڭ قېلىپـى خهقــتىن ھـۈنهرۋەن ۋە خېرىـدار بىـزدىن بولۇۋاتىــدۇ     . بىـزدىن 

ھهيــران قــاالرلىق يېــرى بــۇ زىتلىقنــى بايقىغــان كىشــىلهرنىڭ تېخىمــۇ ئــاز         
رەخــت ھهرقــانچه چىرايلىــق بولغــان بىــلهن، ئۇســتام ئۇيغــۇر   . بولۇۋاتقانلىقىــدۇر

قېلىـــپ خهقـــتىن بولغاچقـــا پۈتـــۈپ چىققـــان بولغـــان بىـــلهن ئهنزىـــدە يـــاكى 
مهھســـۇالت بىـــزگه خـــوپ كهلمهيۋاتقـــان، چىرايلىـــق كۆرۈنمهيۋاتقـــان بولۇشـــى  

  .مۇمكىن
  ئىدولوگىيه تۇمانلىرىدا غۇۋاالشقان ئىنسان

ئوخشــىمىغان مىلــلهت . يهرشـارى بىــر كهنــتكه ئايالنغــان دەۋردە ياشــاۋاتىمىز 
ــارادا ياشىشــى كــۆز ئالــدىمى   زدىكى رىيــاللىق ۋە دۇنيــاۋىي كىشــىلىرىنىڭ بىــر ئ

بۇنداق رىياللىقتـا كىشـىلهر ئارىسـىدىكى ئىقتىسـادى، ئىجتىمـائى ۋە      . شۈنۈيۈزل
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كىشــىلىك مۇناســىۋەت مىللىيلىكــتىن مۇستهســنا ئىنســانىي پىرىنســىپالر      
ــرەك     ــى كې ــزان قىلىش ــانۇننى مى ــالق ۋە ق ــان ئهخ ــىغا قۇرۇلغ ــر . ئاساس ئهگهر بى

ته ھـــاكىم بولــــۇپ  جهمىيهتـــ نىيىتـــى  مىللهتنىـــڭ مهنپهئهتـــى، تىلـــى، مهدە   
ــتۇرۇش ئوب كتىغـــا، مۇناســـىۋەت مىزانىغـــا، باشـــقا مىللهتلهرنىـــڭ     ېئومۇمالشـ

زىممىســىدىكى مهجبــۇرىيهتكه ئايلىنىــپ قالســا ئهۋزەلســىز ئورۇنــدىكى مىلــلهت 
ق پهيـدا قىلىـدۇ، نهتىجىـدە ئاالقىـدە ھـاڭ،      ۇزلۇكىشىلىرىنىڭ قهلبىدە تهڭپۇڭسـ 

  .بولۇدۇيدا زىددىيهت، ھهتتا توقۇنۇش په
ياشـــاۋاتقىنىمىز پۇقرالىـــق ھوقـــۇق ۋە مهنپهئهتلهرنـــى كاپالهتلهنـــدۈرۈش     

ــان   ــا قىلىنغــ ــىغا بهرپــ ــيهتئاساســ ــهخس  . ئهمهس جهمىــ ــاۋاتقىنىمىز شــ ياشــ
ســۈپىتىدىكى ئىنســان ۋە ئىنســانىي پىرىنســىپ ئاساســىدىكى قــانۇن ئهمهس      

 تجهمىـــيهمىلــلهت مهنپهئهتـــى ۋە مىللهتچىلىـــك ئىدولوگىيىســى ھۆكـــۈمران   
شــۇڭا بىــر . بولغاچقــا مىلــلهت مهسىلىســى ھهرزامــان ئاڭقــاۋالرچه تهكىتلىنىــدۇ  

ــتۈر  ــه مىللهتلهشـ ــى ھهمىشـ ــڭ قىلمىشـ ــۇپتىالۈلۈئادەمنىـ ــمىتىگه مـ . ش قىسـ
ئهمهلىيهتــته مىلــلهت پهيــدا قىلىــدىغان، ھهر بىــر   جهمىيىتــىبۈگــۈنكى جوڭگــۇ 

ۇيغۇرنىـڭ  مهسـىلهن، بىـر ئ  . جهمىـيهت غان ۇدۈئىنساننى مهجبۇرى مىللهتلهشـتۈر 
ۋېلىشى، ئهمرىگه ئېلىشـى، بېقىۋېلىشـى، يۆلىشـى نورمـال     ۇبىر خهنسۇنى قۇتقۇز

ــىۋەت مهسىلســى  ــۈمرانالر   . ئىنســانىي مۇناس ــۋىقات ۋە ھۆك ــارات، تهش ــا ئاخب ئهمم
بــۇنى ۋەتهنپهرۋەرلىــك، مىللهتــلهر ئىتتىپــاقلىقى، مۇقۇملــۇق بىــلهن بــاغالپ       

وگىيهلهشــــــتۈرۈپ دۇ، ئــــــاۋام بــــــۇنى ئىدول ۈسىياسىيالشــــــتۇرۇپ كۆپتــــــۈر 
. دۇۇقارشــى قوپــ) مىللهتچىلىكنــى ۋاســته قىلىــپ يــاكى دىننــى تۇتقــا قىلىــپ (

ــدۇ   ــا يېتىـ ــىز ھالغـ ــددىيىتى كېلىشتۈرگىسـ ــى تهرەپنىـــڭ زىـ ــدە ئىككـ . نهتىجىـ
مهسىلهن، كىمنىـڭ سـاقىلى بـار، كىمنىـڭ يوپكىسـى قـارا بـۇ بىـر شهخسـنىڭ          

ــادىتى ۋە  ــىله  تاللىشــــىكىيىــــنىش ئــ ــىۋەتلىك مهســ ــلهن مۇناســ ــۇنى  .بىــ بــ
ــىدىغان   ــگه تاقىشـــ ــدا دۆلهت بىخهتهرلىكىـــ ــتۈرۈپ قالپايتقانـــ ئىدولوگىيهلهشـــ

ــدۇ   ــىلىگه ئايلىنىــــــ ــىي مهســــــ ــىلىنىڭ  . سىياســــــ ــانىي مهســــــ ئىنســــــ
ــى ۋە سىياسىيالشتۇرۇۇلۇسىياسىيالشتۇر ــدولوگىيهلىك  لۇشــ ــى ئىــ ــقا قارشــ شــ
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قارشىلىق ئىككى تهرەپنىڭ كۆزىنى مهسـىلىنىڭ ماھىيىتىـدىن بىـر بىرىنىـڭ     
ــك، قو ــا يۆتكىۋېتىــدۇ ۇرقۇنچلــۇق، تهھــدىتلىك تۇر غهزەپلى نهتىجىــدە بىــر  . قىغ

ئىككــى ئــۈچ . ئىنســاننىڭ غهزەپــتىن ۋارقىرىشــى شــۇئار توۋلىغانــدەك ئاڭلىنىــدۇ
ــىلىق كۆرس   ــكه قارشــ ــدا تهكشۈرۈشــ ــنىڭ ئاچچىقىــ ــق،  ۈتۈياشــ ــى پىالنلىــ شــ

چىالش، رتهشـــكىللىك ھهرىـــكهت دېيىلىـــپ كۆپتۈرۈلـــۈپ ھـــاكىمىيهتنى پـــا     
  .لىق دېگهندەك قورقۇنچلۇق جىنايهتكه ئايالندۇرىلىدۇتېرورچى. ئاغدۇرۇش

ــۇقى نهزەرگه   ــاجى، ھوقـــ ــك ئىهتىيـــ ــاننىڭ نىگىزلىـــ ــان ۋە ئىنســـ ئىنســـ
ــامىله،    ــويىچه قىلىنىۋاتقــان پهرقلىــق مۇئ ئېلىنماســتىن مىلــلهت ۋە مىلــلهت ب
پهرقلىـــق تهقســـىمات، پهرقلىـــق ھۆكـــۈملهر مىللىـــي تۇيغـــۇلىرى مـــۇجىمهل،  

ئـــۇالرنى ئـــۆز  . دۇۈقراالرنى مىللهتلهشـــتۈرمىللىـــي ھىسســـىياتى ســـۇس پـــۇ   
نهتىجىـدە ئـۇالر ھهر ئىشـتا ئۆزىنىـڭ مىللىـي      . مىللىتىگه تېخىمۇ چىڭ باغاليدۇ

ئىنكـــاس  .ھهرىـــكهت قىلىـــدىغان،   تهۋەلىكـــى بـــويىچه پىكىـــر قىلىـــدىغان،   
ــال ۇدۇتۇرقاي ــۇپ ق ــان بول ــۇقى   . دۇۇغ ــق ھوق ــۇق ۋە پۇقرالى ــاق ئىنســانىي ھوق ئورت

ان پهرمـــــانالر، يـــــاردەملهر، سىياســـــهتلهر، تهشـــــۋىقات ۋە نهزەرگه ئېلىنمايـــــدىغ
ئورۇنالشتۈرۈشــالر بىــر رايۇنــدىكى كىشــىلهرنىڭ ئهقىــل كــۆزىنى مىللهتچىلىــك  

شۇنىڭ بىـلهن كىشـىلهر ھهرقانـداق پائـالىيهت،     . تۇمانلىرى بىلهن غۇۋاالشتۇرىدۇ
. ىـدۇ سورۇن ۋە ئىش ھهرىكهتـته تهبىئىـي ھالـدا مىلـلهت بـويىچه الگىرالرغـا ئايرىل      

ھهر قـانچه دەھشـهتلىك   …نهتىجىدە قاتناش ھادىسىسى بولسىمۇ، تهبىئىي ئـاپهت 
نـېمه سـهۋەپتىن   «، »قـانچه ئـادەم قانـداق ئۆلۈپتـۇ؟    «قازا بولسىمۇ كىشىلهر دائىم 

 »ئۇيغــۇر ئۆلۈپتىمــۇ خهنســۇمۇ  «دەپ سوراشــنىڭ ئورنىغــا،   »شــۇنداق بولۇپتــۇ؟ 
ھهتتـا بـۇ   . بولـۇدۇ سـورايدىغان  دېگهنگه ئوخشاش ئىنسانىيلىققا يـات سـۇئالالرنى   

ئىنسـاننىڭ ئـالالھ ئاتـا قىلغـان      بـۇ  مانـا . بىر تهبىئى پاراڭ تېمىسىغا ئايلىنىـدۇ 
ئورتــاق، تهبىئىــي ھوقــۇقى ئىنكــار قىلىنىــپ ســۈنئىي مىللهتلهشــتۈرۈلگهن       
ــالهت،       ــي ھ ــال روھى ــۇالردا بىنورم ــپ ئ ــىلهرنى الگىرالرغائايرى ــڭ كىش رىياللىقنى

  .شهكىللهندۈرىۋاتقانلىقىنى ئىسپاتاليدۇ كهيپىيات ۋە تىل ئادىتى
ــڭ      ــلهن مىللهتلهرنىـ ــى بىـ ــڭ گهۋدىلىشىشـ ــتىمال بازىرىنىـ ــۇ ئىسـ جوڭگـ

ــڭ ئومۇمالشتۇر    ــاق قېلىپنىـ ــته ئورتـ ــى، مهدەنىيهتـ ــتىمال پهرقـ ــى ۋە ۇلۇئىسـ شـ
ــلىكى،    ــوپ كهلمهســ ــا خــ ــۇ قېلىپالرغــ ــڭ بــ ــڭ جهمىيهتمىللىيلىكلهرنىــ نىــ

القىغـــــان ئىنســـــانىي   شـــــى بىـــــلهن ئىـــــددىيهدىن ھ  ۈلۈئىدولوگىيهلهشتۈر
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ــىزىمنىڭ     ــلىقى، ماركىس ــڭ سىغىشماس ــانىي ھوقۇقنى ــڭ، ئىنس مهۋۇجۇدلۇقنى
ئورنىغا مىللهتچىلىكنىـڭ دەسسىتىلىشـى ۋە بۇنىڭغـا قارشـى ئورتىغـا چىققـان       

قاتــــارلىق زىــــددىيهتلهر يۇقــــارقى …شــــىۇيهرلىــــك مىللهتچىلىكنىــــڭ توقۇن
هزىــدە كــۆزۈمگه  ب. ھىكايهتلهرنىــڭ تۈگــۈنى بولۇشــى ۋە بولماســلىقى مــۇمكىن    

ــى ســۈر باســىدۇ،      ــۈپ مېن ــق ئهســكهرلهر ھۆكــۈمهتتهك كۆرۈن ــدىكى قوراللى كوچى
بهزىـدە ئــۇالر كـۆزۈمگه ئاغزىــدىن ئانــا سـۈتى پــۇراپ تۇرغـان ســهبىلهردەك كۆرۈنــۈپ     

ــدۇ   ــم ئاغرىي ــاراپ ئىچى ــا ق ــارغىن چىرايىغ ــرى   . ھ ــمه يې ــدە قهشــقهرنىڭ ھهم بهزى
ه ئاھاڭـــدا ســـۆزلهۋاتقاندەك گهنســـۇدەك كۆرۈنـــۈپ ئۇيغـــۇرچه گهپنىمـــۇ خهنســـۇچ 

گاھىــدا شــۇنچه يــات چىرايالرنىــڭ ئارىســىدا ئــۆزەمنى . تۇيغۇغــا كېلىــپ قــالىمهن
ــى    ــارىالش ياشىشـ ــۇنداق ئـ ــانالر مۇشـ ــلىدىنال ئىنسـ ــېزىپ ئهسـ ــهيياھتهك سـ سـ

  .كېرەكتهك تۇيغۇدا بولىمهن
ــتهرلهردەك      ــاي، كهپ ــېغىزخان، تورغ ــوالتتى، س ــاق ب ــله ياشىس ــۇنداق، بىل . ش

ــۆز  ــز ئ ــزدا       ھهممىمى ــۆز ئېتىزىمى ــايراپ، ئ ــزدا س ــۆز تىلىمى ــايراپ، ئ ــوۋىمىزدا ي ئ
 …دانالپ
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ــالى مهكتهپلهردىكــى يۇرتداشــالر    يۇرتۋازلىــق تىلغــا ئېلىنســىال ئېســىمگه ئ
ــلىمىلهر        ــالنغان ئهس ــلهن باش ــىش بى ــت تارتىش ــويىچه دوس ــۇرتالر ب ــاپىتى، ي زىي

پ يـۇرت ۋە يۇرتۋازلىـق ھهققىـدىكى ئۇقـۇمالردىن يىـراق      شـۇندىن باشـال  . كېلىدۇ
كىملىكىمنى ئۆزۈم ئارزۇالپ ھىـچ قانـداق بىـر يـۇرت بىـلهن بـاغالپ       . بواللمىدىم

باقمىغــان بولســاممۇ قهشــقهر ھهققىــدىكى سېســىق ۋە ئاھانهتلىــك ئهپســانىلهر   
ــۇردى   ــدەك چاپلىشــىپ ت ــا رودىپاي مهن قهشــقهر ھهققىــدىكى . نهگىــال بارمــاي ماڭ

ــۇ ــدىم تـ ــدا ئاڭلىغانىـ ــانىنى بېيجىڭـ ــر غۇلج. نجى ئهپسـ ــاتىقىمىزدا بىـ ــۇيـ ق ۇلـ
ــىمىز ىساۋاقد ــۇنىڭ ئاغىزىــدىن   بولۇدۇش ــان ش ــڭ قهشــقهرلىق   «غ ــپ چى ئاجايى

ئــۆزى بىــر تــال   . دېــگهن گهپنــى ئاڭلىغانــدا ھهيــران قالغانىــدىم    » جۇمۇســهن
ــان        ــته قالغ ــۇپ چۈش ــۈرۈپ قوي ــپ ئۆچ ــى چېكى ــدە يېرىمىن ــڭ ئهتىگهن تاماكىنى

نـــى چېكىـــدىغان دوســـتۇمنىڭ مېنـــى پىخســـىق دېيىشـــىگه كۈلگـــۈم  يېرىمى
ئوقـــۇپ  كىتـــاپتـــۇنجى ھهپتىســـى ھهربـــى مهشـــىقتىن زېرىكىـــپ . كېلهتتـــى

ــدى    ــوراپ قالـ ــىم سـ ــك ساۋاقدېشـ ــر كهلپىنلىـ ــام بىـ ــۇپ  . ئولتۇرسـ ــۇپ بولـ ئوقـ
قهشــقهرلىكنىڭ گېپــى ســىلىق «ۋېدىم ۈبېرىــدىغانلىقىمنى ســىپايه چۈشــهندۈر

بهش يىللىـق ئوقـۇش جهريانىـدا مېنىـڭ     . اق قىلـدى دەپ چاخچ» !كهن ھهبولۇدۇ
شــىم ىق ساۋاقدۇلــۇقهشــقهرلىك ئىكهنلىگىمنــى ئهڭ كــۆپ ئهســكهرتكىنى غۇلج

ئۇسسـۇلى ھهققىـدە گهپ   -سىنىپتا ئۇيغۇرالرنىڭ دىنـى، ئـادىتى ۋە ناخشـا   . بولدى
ھېلىقـــى . بولســـا ساۋاقداشـــلىرىمنىڭ كـــۆزى ئىختىيارســـىز ماڭـــا تىكىلهتتـــى

ېنىــڭ ئۇسســۇل ئوينيالمايــدىغانلىقىمنى مــازاق قىلىــپ  ق دوســتۇم مۇلــۇغۇلج
ئــۆزى ئهمهس . دەپ چاخچــاق قىالتتــى » ســهندە قهشــقهرلىكنىڭ قېنــى يــوق   «

ق دوســتۇمنىڭ نهزىرىــدە  ۇلــ ۇبوۋىلىرىمــۇ قهشــقهرگه كېلىــپ باقمىغــان غۇلج   
ــق،    ــاڭۋاقتىلىق، چېقىمچىلىـ ــاۋلىق، ھـ ــادانلىق، ئاڭقـ ــك، نـ ــقهر مهينهتلىـ قهشـ

زلــۇم تهبىئهتلىــك پاتقىقىغــا پاتقــان كىشــىلهرنىڭ     مهھكــۇم مىجهزلىــك ۋە مه 
دەپ بىلىـدىغانلىقىم ئۈچـۈن    رمهن ئـۆزەمنى ئـاۋۋال ئۇيغـۇ   . ئىدىيىغلغان جايى 
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قهشـقهرگه ئهڭ يـېقىن ئاقسـۇ ۋە    . بۇ گهپلهرگه ئـانچه ئىـرەن قىلىـپ كهتمهيتـتىم    
ــانچه     ــداق ئهپســانىۋىي چۈشــهنچىلهر ئ ــگهن ساۋاقداشــلىرىمدا بۇن ــدىن كهل خوتهن

كېـــيىن بىلىشـــىمچه بهزى غۇلجـــا چاخچاقلىرىـــدا     . ئىـــدى ك ئهمهس كۈچلـــۈ 
. قهشــقهرلىك ۋە قــازاق دېــگهن ســۆزلهر دائىــم مهســخىرە ئــوبىكتى قىلىنىــدىكهن 

قىزىق يېرى ئۇالر چاخچاقلىرىغـا غۇلجىـدا ئهڭ كـۆپ سـانىلىدىغان سـىچۈەنلىك      
يــاكى خېنهنلىكنــى خــۇرۇچ قىلمــاي قهشــقهرلىكنى تــالالپتۇ، ئۆزىــدىن كۈچلــۈك 

 .كىت قىلىۋاپتۇېهنسۇنى ئهمهس ئاجىزراق قازاقنى ئوبخ
ــڭ    ــدە ئۇيغۇرالرنى ئېســىمدە قېلىشــىچه قهشــقهر ساۋاقداشــلىرىمنىڭ نهزىرى
ــى     ــك قىالتت ــلىقىغا ۋەكىللى ــي خاس ــيلىكىگه ۋە مىللى ــىگه، قهدىمى . ئهنئهنىس

مېنىــــڭ ئۇيغــــۇرالر ھهققىــــدىكى كىتــــاپنى تــــوال ئوقۇغــــان بىــــلهن ئۇيغــــۇر 
ىمــدە جــارى قىاللمايــدىغانلىقم كېيىنكــى مۇســاپىرلىق ئهنئهنىســىنى ھهرىكىت

ــهۋەب      ــۈپىگه س ــتالرنىڭ تهئهجج ــگهن دوس ــاقالردىن كهل ــقا ئايم ــدىمۇ باش ھاياتىم
ــدى  ــۇپ كهل ــدا مهن   . بول ــتهپ ھاياتىم ــۇر ھهققىــدە  كىتــاپئــالى مهك الردىن ئۇيغ

ئىـــزدىنهتتىم، باشـــقا يهرلىـــك بهزى ساۋاقداشـــلىرىم پاراڭلىرىـــدا، ئاڭلىغـــان      
مهن تارىخقا شـۇڭغىغانچه ئۇيغـۇرنى بىـر    . تهتتىۈگۈرىدە ماڭا قهشقهرنى ئرىۋايهتلى

ئوقۇشــنى يــۈك دەپ بىلىــدىغان  كىتــاپجــان بىــر تهن دەپ تهســهۋۋۇر قىالتــتىم، 
ساۋاقداش ۋە مهكتهپداشـلىرىم ئۇيغـۇرنى بىـرەر يۇرتقـا ئايرىماسـلىقنى خىيالىغـا       

ــۈرەلمهيتتى ــىلىق  . كهلتــــ ــدە مارالبېشــــ ــدىكى مهزگىلىمــــ ــر بېيجىڭــــ بىــــ
شــىمنى ئېســىمدە يــوق ئۇچتۇرپــانلىق دەپ تونۇشــتۇرۇپ ســېلىپ بىــر ىمهكتهپد

مېنىــڭ چۈشــىنهلمهيدىغىنىم ئۇچتۇرپــانلىق بولــۇش . تــاالي گهپــكه قالغانىــدىم
بىلهن مارالبېشـىلىق بولۇشـنىڭ بـۇنچه غهزەپلهنگىـدەك قـانچىلىق زۆرۈرىيىتـى       

ارىسـىدا يىلـدا بىـر    سـىتۇدېنتالر ئ  بېيجىڭدىكى چېغىمدا ئۇيغـۇر . ئىدىبارلىقى 
يىلــى -1996غــان تهڭرىتــاغ لوڭقىســى تهنههرىــكهت مۇسابىقىســىنى  ۇدۇلۈئۆتكۈز

دەپ ئــۆزلىرىنى رەئىــس ۋە » بــۇ يىــل بىــز ئۆتكــۈزىمىز«ئۈرۈمچىلىــك بالىالرنىــڭ 
ئــالى مهكتهپــته  . مۇئــاۋىن رەئىــس قىلىــپ ســايلىۋالغىنىغا تــاڭ قالغانىــدىم     

ا يۇرتداشـالر زىيـاپىتىگه كهم بـاردىم،    قهلبىمنى بىرەر يۇرتقا مهھبۇس قىلمىغاچق
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 .م بولدىۇرۇھهممه يۇرتتىن دوستل
ئۈرۈمچىـــدە ماگىســـتىرلىقتا ئوقـــۇپ يـــۈرگهن چاغلىرىمـــدا يۇرتۋازلىقنىـــڭ  

ئـۈرۈمچىگه ھهر  . غـانلىغىنى ھىـس قىلـدىم   بولۇدۇمۇساپىرالر ئارىسـىدا كۈچلـۈك   
رتالر بـويىچه  قايسى يۇرتالردىن كېلىپ خىزمهت قىلىۋاتقـان مۇئاشـلىقالرنىڭ يـۇ   

ــانلىقى مېنـــــى قىزىقتـــــۇردى  ھهتتـــــا ئۈرۈمچىـــــدىكى . الگىرالرغـــــا ئايرىلغـــ
كهلپىنلىكلهرنىــڭ تىزىملىكــى چۈشــۈرۈلگهن بىــر رىســالىنىڭ بارلىقىغــا، بىــر   
ــاپتۇرۇپ    قومۇللــۇق ئوقۇتقۇچىمىزنىــڭ نىكــاھىنى ئاتــايىن قومۇللــۇق ئۆلىمــا ت

ر قايســى يۇرتنىــڭ دىقــقهت قىلســام ھه. بولــدۇم مىهمىنــىئوقۇتقىنىغــا قــۇالق 
ــازغۇچى تـــارىخچىلىرى       ــۆرىلىرى يـ ــاالي چـ ــۆرىلىرى، مـ ــدار تـ ــدە ئهمهلـ ئۈرۈمچىـ

ئــۇالر مهنپهئهتــتىن ئېشــىلگهن ئارغامچىغــا مهھــكهم ئېســىلىپ . يىغىلغــانىكهن
بىــر بىـــرىگه دوســـت تارتىشـــىپ ئىنســاننىڭ پىســـخىك ئىهتىيـــاجى بولغـــان   

ىغــا باغالنغــان نهپــكه ئــۆزىنى پۇســتانى يۇرتلــۇق دېــيىش ۋە شــۇ ئاتالم (تهۋەلىــك 
ــىغىنىش ــاجىنى قاندۇر) س ــىدىكهنۇئىهتىي ــويىچه   . ش ــۇرتالر ب ــۇالر ي ــرى ئ يهنه بى

پىرقىلهرنــى ئۇيۇشتۇرۇشــۇپ ئۆزلىرىنىــڭ ئىجتىمــائىي، ئىقتىســادى ۋە مهنىــۋىي  
ــىدىكهن  ــى قوغدىشـ ــازىنىش ئۈچـــۈن    . بىخهتهرلىكىنـ ــتۈنلۈك قـ ــابهتته ئۈسـ رىقـ

ھهتـته قايسـى يۇرتنىـڭ كىشـىلىرى     الگىرالشقان كىشىلهرنىڭ نهزىرىدە سـان جه 
ئۈرۈمچىـــدە كـــۆپرەك بولســـا شـــۇ يـــۇرت كىشـــىلىرى ئۇالرنىـــڭ كـــۆزىگه ئاســـان 

ــاق   ــدىكهن ۋە ئورت ــمهن«چېلىقى ــدىكهن » دۈش ــپ قالى ــدىكى . گه ئايلىن ئۈرۈمچى
ــقهر      ــى قهشـ ــۆپرەك بولۇشـ ــڭ كـ ــقهر ئۇيغۇرلىرىنىـ ــىدا قهشـ ــلىقالر ئارىسـ مۇئاشـ

ئۈرۈمچىــــــدىكى . ۇمكىنىـــــۋەتكهن بولۇشــــــى مـــــ  كهتكۈزئهپسانىســـــىنى پۇر 
ــقا    ــابهتتىن باشـ ــان رىقـ ــانالرغا ئورتـــاق بولغـ يۇرتۋازلىقنىـــڭ مهنبهســـىنى ئىنسـ
ــاجى      ــۆرمهتلىنىش ئىهتىي ــاجى ۋە ھ ــك ئىهتىي ــاجى، تهۋەلى ــك ئىهتىي بىخهتهرلى

ئۈرۈمچىـدە بىـر زىيـالى     :مهسـىلهن . بىلهن مۇناسىۋەتلىكمىكىن دەپمـۇ ئويلـۇدۇم  
ئـاۋۋال يۇرتىـدىن ئۇيغـۇر شـاھالر،     . پتۇئۆزىنىڭ كىملىكىنى مۇنداق قۇرۇپ چىقى

ــۇچى     ــانلىقنى قۇرغ ــلىرىنىڭ خ ــانلىقىنى، يۇرتداش ــانالر چىقق ــالىمالر، قهھرىم ئ
ئانــدىن ئۆزىنىــڭ   . قهبىلىنىــڭ ئهۋالتلىــرى بولغــانلىقىنى قېزىــپ چىقىپتــۇ    

ىنـى شـۇ ئۇلۇقالرنىـڭ بىـرىگه     ياكى مهھهللىسـىدىكىلهرنىڭ جهمهت  جهمهتىنى ۋە
يۇرتـۇم ئۇلـۇغ شـۇڭا    : ىپ مۇنداق خۇالسـه كېلىـپ چىقىـدۇ   شۇنداق قىل. باغالپتۇ

ئۇلــۇغمهن، جهمهتىــم ئۇلــۇغ شــۇڭا بۇيــۈكمهن، شــهرىپىم بوۋىلىرىمــدىن مىــراس   
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. ۋە باشــقىالر…ۇمنى بىلىشــتىن ئــاۋۋالمۇ ئۇلۇغىــدىمقــقالغــان ئۇيغــۇرالر ئۇلۇغلۇ
ــر ۋاســته     ــۇرتىنى ئۇلۇغلىشــىدا يهنه بى ــۇغالش ئۈچــۈن ي ــۆزىنى ئۇل ئۇلۇغالرنىــڭ ئ

ــتۇر  ب ــۇرتالرنى چۆكۈرۈشـ ــقا يـ ــان تهرى   . اشـ ــڭ قـ ــۇر دىيارىنىـ ــدەك ئۇيغـ ئۈرۈمچىـ
ئىقتىسادقا ئايلىنىپ تاغ ياسىغان شـهھهرگه ئۇيغـۇر نـامراتلىرى مهركهزلهشـكهن     
قهشقهردىن كىشىلهر قىشالقالر بـويىچه توپلۇشـۇپ مهھهللىلهرنـى بهرپـا قىلغـان      

ۋازلىـــــق ئۈرۈمچىـــــدىكى قهشـــــقهرلىكلهرنىڭ كـــــۆپ بولۇشـــــى يۇرت. بولـــــۇدۇ
ــنىڭ     ــخىرە قىلىشــ ــنىڭ مهســ ــقهرلىكلهرنى چۆكۈرۈشــ ــتانىلىرىگه قهشــ مهســ

بىــر قىســىم زىيــالىالر بۇنــداق . دەسمايســىنى تهقــدىم قىلىــدۇ» تېپىلغۇســىز«
ــهيياھ،      ــڭ سـ ــۇ ۋە چهتئهللهرنىـ ــۈن جوڭگـ ــۈزۈش ئۈچـ ــا يهتكـ ــنى ۋايىغـ چۆكۈرۈشـ
 جاھانكهزدىلىرىنىـــڭ خـــاتىرىلىرىنى توقـــۇپ چىقىشـــىدۇ، تـــارىخ ۋە بۈگۈنـــدىن 

ئۇيغـۇرنى ئهيىپلىـك   . بۇنىڭغا ئاساسـمۇ تېپىلمـاي قالمايـدۇ   . دۇۇشۇئىسپات توپل
ســاناش مــودا بولغــان زامانــدا ئۇيغــۇر ئهڭ كــۆپ قهشــقهر ئهيىپلىــك بولمــاي قهيهر  
ــا     ــادەم كــۆپ بولغاچق ــان ئ ــدى؟ قهشــقهردىن قاڭقىــپ چىقق ئهيىپلىــك بولماقچى

 !ەد بولۇدۇسارىڭىمۇ، سېقىمۇ، ئوغرىسىمۇ توغرىسىمۇ كۆپ 
نىشــى يۇرتــۋازلىقنى تهرغىــپ قىلىــدىغان كىشــىلهرنى ۈئىقتىســادنىڭ گۈلل

ــدۇ    ــن ئېتى ــلهن تهمى ــهتلهر بى ــى پۇرس ــلىقالرنىڭ  . يېڭ ــڭ مۇئاش ــۇ يۇرتۋازلىقنى ب
ــىدە  ــلهن نهزىرىيهلهشتۈرىلىشـــــ ــى بىـــــ ــى ۋە كىتاپ ،تۈرتكىســـــ الشتۇرۇلۇشـــــ

ــانچه ئىلىمـــدار چىقىـــپ  . ئىكرانالشتۇرىلىشـــىدا كۆرۈلىـــدۇ ــر قـ مهســـىلهن، بىـ
نى پىـالن  كىتـاپ دېـگهن  » دۇنيادا بىرال خـوتهن بـار  « مهلدارالر بىلهن پاسلىشىپئه

ــىدۇ ــاي  . قىلىشـ ــداپ بواللمـ ــرى چىـ ــقهرنىڭ داڭلىقلىـ ــا قهشـ ــزانه «بۇنىڭغـ ئهزىـ
نــادان زىيالىــدىن بىــر قانچىســى    . قــا يهڭ شــىماياليدۇ كىتاپدېــگهن » قهشــقهر

قهرشۇناسـلىق  تۇرپانشۇناسلىق دېـگهن خهلقئـارالىق ئىلىمـگه چىـدىيالماي قهش    
دۇنيــادا ئىلىــم ئهھلىلىــرىگه تونــۇش . دېــگهن يــوق نهرســىنى كۆتــۈرۈپ چىقىــدۇ

ــدۇ   ــىرتىدا قالىـ ــڭ سـ ــلىق دىققهتلهرنىـ ــان ئۇيغۇرشۇناسـ ــالىالر . بولغـ تهدان زىيـ
مىللهتچــى بولــۇپ قېلىشــتىن قورقامــدۇ، يــا ئۇيغــۇر بولۇشــتىن خوتهنلىــك،        

ــت نهپ،    ــۇش كىشــىگه كونكىرى ــارتۇچلۇق بول ــدا ئېلىــپ  قهشــقهرلىك، ئ نهق پاي
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. كېلهمدۇ، يا مىللهتنى ئهمهس يـۇرتنى تهكىـتلهپ ياشـاش بىخهتهرمـۇ بىلمىـدىم     
ــۇرۇرىنى،    ــا ســــىغىنىش، ئۇيغۇرنىــــڭ غــ ــازىر ئۇيغۇرنىــــڭ باغرىغــ ئهيتــــاۋۇر ھــ

، ســـىن ۋە كىتـــاپئىپتىخـــارىنى، مهنپهئهتىنـــى، ھوقـــۇقىنى تېمـــا قىلغـــان     
ىرلىـك قىلىـش كهيپىيـات    ئايمـاقالرنى ب -دوكىالتالرنى يېزىشنىڭ ئورنىغا يـۇرت 

مهقسهد ئىلىمـدارالر بىـلهن ئهمهلـدارالر يـۇرتالر بـويىچه      . ھاسىل قىلغىلى تۇرۇپتۇ
يـــۇرتىنى مۇئهييهنلهشـــتۈرۈش، تـــۈر -الگىرلىشـــىپ ئۇيغـــۇرنى تاشـــالپ ئـــۆزىنى

ئــېلىش، تهتقىقــات تېمىســى ھهل قىلىــش باھانىســىدا نهپ قــازىنىش بولســا       
 .كېرەك

ئېشـهككه كۈچـۈڭ يهتمىسـه    «ىالردا يـازمىلىردا  يۇرتۋازلىق قىلىۋاتقان يـاغۇچ 
. دېگهن ماقالدا ئهكس ئهتكهن كهيپىيـات دىققىتىمىزنـى تارتىـدۇ   » ئۇر توقىمىنى

مهسىلهن، بىر قىسىم يازغۇچىالرنىـڭ يازمـا ۋە نۇتۇقلىرىـدا شىڭشىسـهينىڭ يـۈز      
يىگىرمه نهچـچه مىـڭ ئۇيغـۇرنى قهتلـى قىلغـانلىقى تىلغـا ئېلىنمـاي ھهدېسـه         

دېگهنلىكـــــى » پهيغهمـــــبهر بـــــوالركهن«ۇر شـــــاپتۇلنىڭ شـــــىڭنى ئابـــــدۇغۇپ
ھهتتــا ھاكىمىيهتنىــڭ قــولى بىــلهن ئۆلتــۈرۈلگهن ئابــدۇقادىر       . تهكىتلىنىــدۇ

ــڭ ئۆل   ــدى قاتارلىقالرنى ــق ئهپهن ــولالم، تهۋپى ــڭ  ۈدام ــۇ قهشــقهر ئۇيغۇرلىرىنى مىم
ــىگه يۈكل ــۈزىممىس ــاجىنىمۇ    . دۇۈن ــاز ھ ــان خوجانىي ــا ئايالنغ ــىڭنىڭ قۇربانىغ ش

ئۇالر بـۇ ئهپسـانه ئـارقىلىق ئۇيغۇرنىـڭ     . قهرلىكلهر مهغلۇپ قىلغان دېيىلىدۇقهش
ــدىن  ــى ئىســپاتلىماقچى  ) قهشــقهرلىكتىن(ئۆزى ــوق دېگهنن . باشــقا دۈشــمىنى ي

ىنى قئۆزىنىـڭ دانـالى   ،چۈنكى ھامان ئېشـهككه كـۈچى يهتمهيـدىغانلىقى ئۈچـۈن    
ــىم      ــۇ بولس ــاج، ئ ــقا مۇھت ــانلىق تېپىش ــر قۇرب ــۈن بى ــپاتالش ئۈچ ــى ۋە ئىس ۇ روھ
ماڭــا بهزى . جسســمانى جهھهتــتىن تهڭــال ھهپســىگه مهجبۇرالنغــان قهشــقهردۇر     

كىشــىلهرنىڭ قهشــقهرنى ئهپسانىلهشــتۈرۈپ تىلالشــلىرى ۋە سېسىتىشــلىرى     
ــۇپ      ــوغرى تۇتــ ــى ئــ ــر برىنــ ــالرنىڭ بىــ ــا بهرگهن قېرىنداشــ ــۆيىنى ئوغرىغــ ئــ

لغـان لـېكىن   بـۇ يهردە دېـيىلمهي قا  . دۇۇھۆرپىيىشلىرىگه ئوخشايدىغاندەك تۇيۇلـ 
زامانىۋىي تۈس ئېلىپ سهمرىگهن يهنه بىـر بىـخهتهر پىكىـر قىلىـش ئۇسـۇلى بـار،       

ئۇيغــۇردىن كهلــگهن،  —يهنــى ئــۇ بولســىمۇ ئۇيغۇرغــا يامــانلىق قهشــقهرلىكتىن 
روس مۇســتهملىكىچىلىرى، شىشىســهي ۋە گومىنــداڭنىڭ مۇســتهملىكىچىلىك  

ــىدىن ئهمهس ــڭ ب. قىلمىشـ ــا ۈئۇيغۇرنىـ ــۈنكى زەبۇنلىقىغـ ــڭ   گـ ــۇ مىللهتنىـ بـ
بـۇ قىسـمهتكه نـېمه    «بۇ خىـل تهپهككـۇر ئۇسـۇلى ناخشـىالردا     . نۇقسانى سهۋەبكار
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زامـانىمىزدا مۇشـۇنداق ئـويالش    . شـهكلىدە ئىپادىلىنىـدۇ  » دەي ئۆزەمنىڭ شـورى 
ــولى   ــخهتهر يـ ــان، ئهڭ بىـ ــنىڭ ئهڭ ئاسـ ــىلىنى ھهل قىلىشـ ــۆز . مهسـ ــۈنكى ئـ چـ

ــ   جهمىيىتى ىنىڭ ئىهتىياتچــــان  نــــى ئۆزگهرتىشــــته موللىســــى ۋە يازغۇچىســ
تهشـــۋىقاتىدىن باشـــقىغا كـــۈچى يهتمهيـــدىغان مىللهتكهتـــكه بۇنـــدىن ئـــارتۇق 

 .تهسهللى يوق
يۇرتۋازلىقنىڭ سهۋەبىنى بهزىـلهر ئۇيغۇرالرنىـڭ تـارىختىكى قهبىـله ھاياتىغـا      

بهزىلهر ئۇيغۇر تارىخىـدىكى ئـاق تـاغلىق ۋە قـارا تاغلىقالرنىـڭ مهزھهپ      . باغاليدۇ،
ــىنى يۇرتۋاز ــدۇ  كۆرىشــ ــى دەپ بىلىــ ــڭ مهنبىيــ ــۇر  . لىقنىــ ــلهر ئۇيغــ يهنه بهزىــ

ۋىاليهتلىـــرى ئارىســـىدىكى تهبىئىـــي شـــارائىت، يوســـۇن ۋە شـــىۋە پهرقىنـــى       
مهن يۇرتــۋازلىقنى تــارىخى ھادىســه دەپ . يۇرتۋازلىقنىــڭ ســهۋەبكارى دەپ تونۇيــدۇ

ــايمهن بۈگــۈنكى زامانــدا  . چــۈنكى ھىــچ بىــر ئۇيغــۇر تارىختــا ياشــىمايدۇ     . قارىم
پهيلـــى، ئىددىيىســـى ۋە كۆزقارىشـــى -قان ھىـــچ بىـــر ئۇيغۇرنىـــڭ خـــۇيياشـــاۋات

چــۈنكى بۈگۈنــدە ياشــاۋاتقان ئۇيغۇرنىــڭ مهنىــۋىي  . تارىخنىــڭ مهھســۇلى ئهمهس
ته ئهۋج ئالغــــان جهمىيهتــــ. بهرپــــا قىلىـــدۇ  جهمىـــيهت دۇنياســـىنى بۈگــــۈنكى  

خۇشـــاللىق، خـــاپىلىق، قورقـــۇنچ پهيـــدا قىلغـــۇچى ئـــامىلالر ۋە چهكلىگـــۈچى، 
ۇچى، تهھـــــدىت ســـــالغۇچى كـــــۈچلهر كىشـــــىلهرنىڭ مىجهزىنـــــى باشـــــقۇرغ

ــهكىللهندۈرىدۇ ــارىختىكى  . شــ ــۋازلىقنى ئۇيغۇرنىــــڭ تــ ــۈنكى يۇرتــ ــۇڭا بۈگــ شــ
ــدۇ    ــك تۇيۇلماي ــا ئىلمىيلى ــزدەش ماڭ ــدىن ئى ــلهر،  .رىياللىقى ــك پهرق جوغراپىيلى

يوســـۇن ۋە تهلهپپـــۇزدىكى ئـــۆزگىچىلىكلهر ئـــاالقهدە ياتسىراشـــنى كهلتـــۈرۈپ      
ــ ــدۇ، ئهممـ ــايىن چىقىرىـ ــى ناتـ ــدا قىلىشـ ــۋازلىقنى پهيـ ــلهر . ا يۇرتـ ــداق پهرقـ بۇنـ

دە جهمىيىتىــمهنــچه ئۇيغــۇر . دىمۇ بــارجهمىيىتىــيۇرتــۋازلىقتىن خــالى ئامېرىكــا 
ــدا قىلغــۇچى ئامىــل بىــر ئىنســاننىڭ    ــۋازلىقنى پهي ــيۇرت ته مۇناســىۋەت جهمىيهت

 .تــورىنى ياراتمــاي تــۇرۇپ قــابىلىيىتىگه تايىنىــپ مۇســتهقىل ياشىيالماســلىقى 
ئــۆزىنى بىــخهتهر ھىــس بىــر كىشــىنىڭ مــۇتلهق ئادىــل قانۇننىــڭ ھىمايىســىدە  

شۇڭا كىشىلهر مهنپهئهتنى مهقسـهد قىلغـان ئىجتىمـائىي تـور     . دۇرقىاللماسلىقى
شۇ سهۋەبتىن كىشـىلهر بىخهتهرلىكـى ئۈچـۈن مـۇداپىيه سـېپى      . شهكىللهندۈرىدۇ
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ــۇر . ئۇيۇشــتۇرىدۇ ــئۇيغ ــدە كىشــىلهر جهمىيىتى ــاش  تىن نهپجهمىيهت ــپ ياش لىنى
ئۈچــۈن مۇناســىۋەت تورىغــا مۇھتــاج، مۇنــداق مۇناســىۋەت تــورى ئــۆزى بىــلهن        
تهلهپپــۇز، يوســۇن ۋە جهمهت قاتــارلىق جهھهتــلهردە يــېقىن بولغــان يۇرتداشــلىرى  

بۇنـدىن باشقاكىشـىلهر بىخهتهرلىـك    . بولـۇدۇ ئارقىلىق قـۇرۇپ چىقىلىسـا قـوالي    
ــۇرۇپ چىقىشــقا   ــوپنى ق ــر ت ــاج ئىهتىيــاجى ئۈچۈنمــۇ بى ــۋەتته  . مۇھت ــوپ ئهل ــۇ ت ب

ئۇيغۇرالرنىــڭ ئــۆز دىيارىــدا خالىغــانچه كۆچــۈش، . يۇرتداشــالردىن تهشــكىللىنىدۇ
ئولتۇراقلىشــىش ھوقۇقىنىــڭ ئــۇزاق مــۇددەت چهكلهنگهنلىگىمــۇ ئۇيغۇرنىــڭ      

يۇرتۋازلىققــا مهنىــۋىي ئاســاس ياراتقــان  ،ش پۇرســىتىنى ئازايتىــپچۈشــۈنۈئـۆزىنى  
نى پهيــدا قىلىۋاتقــان يهنه بىــر ئامىــل تۆمــۈر نوپــۇس  ئۇيغــۇردا يۇرتــۋازلىق. ئامىــل

بىــر شــهھهرگه يهرلىــك   . مىــدۇرۈمى ۋە ئــۆزگه يۇرتلــۇقالرنى تىــزىمالش تۈز  ۈتــۈز
بولمىغان كىشى دائىم نـازارەتته ياشىسـا، شـۇ يهرلىـك خهلـق بهھـرىمهن بولغـان        
ــدۇ   ــۆزىنى شــۇ شــهھهرلىك دەپ قارىيالماي . شــارائىتالردىن بهھــرىمهن بواللمىســا ئ

ــكىللهيدۇ  نه ــورۇھ تهشـ ــىلهردىن گـ ــۇق كىشـ ــر يۇرتلـ ــلهن بىـ ــۆزى بىـ . تىجىـــدە ئـ
ئۈچــۈن  قوغــداشئوخشــىمىغان يــۇرتالردىن كهلــگهن گــورۇھالر ئــۆز مهنپهئهتىنــى  

شۇنىڭ بىـلهن يۇرتۋازلىـق تېخىمـۇ كۈچىيىـدۇ     . دائىم رىقابهت مهيدانىغا چۈشىدۇ
ېموكراتىــك د. ھهتتــا بــۇ كۆچمهنلهرنىــڭ كېيىنكــى ئهۋالدلىرىغــا مىــراس قالىــدۇ

كهيپىيـــات ئهۋج ئالغـــان ئهلـــلهردە يـــۇرت سۆيگۈســـى بولـــۇپ يۇرتۋازلىقنىـــڭ       
ــۈك      ــاالھىيىتى ۋە تۈرل ــى، س ــى، كىملىك ــاننىڭ بىخهتهرلىك ــلىقى، ئىنس بولماس
ھهق ھوقــــۇقلىرى ماكاننىــــڭ، يۇرتنىــــڭ چهكلىمىســــىگه ئۇچرىماســــتىن     

ــدۇر ــۋازلىقنى يۇق   . قوغۇدىلىدىغانلىقىدىن ــدا يۇرت ــدىن ئېيتقان ــۇ مهنى ــتا ش ىتىش
 .تهرەققىيات ۋە دېموكراتىيه ئاچقۇچلۇق رول ئوينايدۇ

. بۇ بىـر نورمـال ئىنسـانى تۇيغـۇ    . بولۇدۇھهر قانداق كىشىدە يۈرت سۆيگۈسى 
ــورنىنى مۇئهييهنلهشــتۈرۈش، باشــقىالرنى      ــۆز ئ ــۇ كىشــىلهرنىڭ ئ ــۇ تۇيغ ــراق ب بى

ــولۇشــۇچۆكــۈرۈش، جهمهتىنــى مۇقهددەسلهشــتۈرۈش، گوررۇھل   پ نهپســانىيهتكه ي
ــدۇ    ــىنى يىرگهندۈرى ــا كىش ــۇپ قالس ــى بول ــېچىش ۋاستىس ــۇر  . ئ ــق ئۇيغ يۇرتۋازلى

دە ئومۇمالشــقان كهيپىيـــات ئهمهس، پهقهت بىــر قىســىم كـــالته پهم    جهمىيىتىــ 
بــۇرۇن بــۇ مهرەزنىــڭ زىيىنــى ئــانچه . غــان مهرەزدۇرۇدۈمۇئاشــلىق زىيــالىالردا كۆرۈل

ۋاسـتىلىرى تهرەققىـي   بىلىنمهي كهلگهن ،لېكىن تور قاتارلىق ئۇچـۇر تـارقىتىش   
قىلغان بۈگۈنكى زاماندا بهزى يـۇرتالر ھهققىـدىكى مهھهللىېـۋىي چاخچـاقالر تېـز      
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سۈرئهتته تارقىلىپ باشقا يـۇرت كىشـىلىرىنىڭ قهلبىنـى چىگىـدىغان دەرجىـگه      
ــى ــدىكى ۋېــرۇس      . يهتت ــاپ يازمىلىرى ــڭ ناب ــاس يازغۇچىالرنى ــىم يارىم ــر قىس بى

ــىنى ك   ــىلهرنىڭ ئىددىيىس ــرلهر كىش ــدى   پىكى ــۇپتىال قىل ــالرغا م ــهل قاراش . ېس
ــدۇم    ــۇر بول ــۇالھىزىنى يېزىشــقا مهجب ــۇ قىســقىچه م ــۇپ  . شــۇڭا ب مهقســهد ئۇنتۇل

كېتىشـــى كېـــرەك بولغـــان ھهم ئهســـلىدىنال ئۇنتۇلـــۇپ بولغـــان يـــارىالر قايتـــا  
ــگهن      ــا دې ــى قوپمىس ــق پىتنىس ــهۋەبلىك يۇرتۋازلى ــۇ س ــارىمىزدا ب ــا، ئ قوزغالمىس

 .ئۈمىدىم بار
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يىلنىڭ ئاخىرلىرى ئىچكىرىدىكى ئۇيغـۇرالر جوڭگـۇدىكى ھۆكـۈمهت    -2012
ــدى     ــىغا ئايالن ــق نوقتىس ــڭ قىزى ــاممىۋىي تاراتقۇالرنى ــاراتقۇلىرى ۋە ئ ــۇر . ت ئۇيغ

ــوقماق      ــۇپ س ــۈرىگه مهنس ــاتلىقالر ت ــڭ ت ــك مهدەنىيىتىنى ــقهردە (يىمهكلى قهش
بـۇ داۋراڭـالردا   ) يـۇرتالردا باشـقىچه ئاتالسـا كېـرەك     ياڭاق ھالۋىسى دېيىلىدۇ، بهزى

خهنســۇچه كهســمه تــورت دېــگهن مهنىــدىكى ئىســىم بىــلهن تــور ۋە تېلــۋىزورالردا   
ھهتتـا تـور ئېنسوكلوپىدىيهسـى بولغـان بهيـدۇ قامۇسـىغا سـوقماق        . پهيدا بولـدى 

. دېگهن بۇ سـۆز كهسـمه تـورت دېـگهن ئىسـىم بىـلهن ئىزاھلىنىـپ كىرگۈزۈلـدى        
ــۇچ ــدىكى كۆرۈرمهنلهرنىــڭ     خهنس ــۋىزور ئالدى ــۇنبهرلهردە تورمهنلهرنىــڭ ۋە تېل ه م

خهنســـۇچه كهســـمه تـــورت (مۇنازىرىســـىگه ســـهۋەب بولغـــان ســـوقماق ۋەقهســـى 
ــۈز بهرگهن ) ۋەقهســـى ــۇر ســـوقماق . ئىچكىرىـــدىكى بىـــر ناھىيىـــدە يـ بىـــر ئۇيغـ

تىجارەتچىســى يهرلىــك خهنســۇ خېرىــداررغا تهلىپىــدىن ئــارتۇق ســوقماق تارتىــپ 
ئاالرمهننىـــڭ كېســـىلىپ بولغـــان   . رىـــپ مهجبـــۇرىي ســـاتماقچى بولغـــان   بې

سوقماقنى ئالمىغانلىقىنى كۆرگهن باشقا بىر قـانچه ئۇيغـۇر سـاتارمهن بىـرلىكته     
نهتىجىـــدە، نهق . دەۋەيلىشـــىپ خهنســـۇ خېرىـــدارنى ئېلىشـــقا مهجبۇرلىغـــان    

ىـدەل  مهيداندىكى يهرلىك خهنسـۇالر بىـلهن ئۇيغـۇر سـوقماقچىالر ئوتتۇرىسـىدا ج     
جىدەلدە سـوقماقچىالر يارىالنغـان، ھـارۋىلىرى ئـۆرۈلگهن، سـوقماقلىرى      . چىققان

يهرلىــك ج خ تارمــاقلىرى جىــدەلگه ئارىالشــقان بىــر يهرلىــك   . بىــزەپ قىلىنغــان
مىـڭ سـوم تـۆلهم بېرىـپ يۇرتىغـا       160كىشىنى تۇتـۇپ تـۇرۇش، سـوقماقچىالرغا    

 .قايتتۇرىۋېتىشتهك چارە بىلهن دىلونى ھهل قىلغان
پهرقلىـق شـهھهرلهردە   . مهن ئىچكىرى ئۆلكىلهردە ئون نهچـچه يىـل ياشـىدىم   

. ھهرخىـــل ســـاالھىيهتته تۇرمـــۇش كهچـــۈردۈم، تهكشـــۈرۈش ۋە زىيـــارەتته بولـــدۇم 
ــۇچى      ــۇچى ۋە ئوقۇتق ــته ئوقۇغ ــالى مهكتهپ ــهن ئ ــرىم ئاساس ــدىكى يىللى ئىچكىرى
ــتىگه    ــىتۇدېنتلىق پۇرسـ ــتهپ ســـىرتىدىكى سـ ــۆتكهن بولســـىمۇ مهكـ بولـــۇپ ئـ
ــدىن    ــى ۋە كۈلپهتلىرىـ ــلىرىمنىڭ كۈلكىسـ ــۇر قېرىنداشـ ــهلمىگهن ئۇيغـ ئېرىشـ

مهزكــۇر مۇنازىرىلهرنىــڭ تېمىســى بولغــان ســوقماقچىالر      . بىــخهۋەر قالمىــدىم  
شــۇڭا ئــۆزەمنى ئــۇالر . بىــلهن كوچىــدا، پــويىزدا ۋە بــازارالردا ســۆھبهتته بولغــانمهن 
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ئالـدى بىـلهن   . ارايمهنھهققىدە يېزىش ۋە سۆزلهشـكه قهرزدار ۋە الياقهتلىـك دەپ قـ   
ســوقماق ۋەقهســىگه خهنســۇ تورداشــالرنىڭ قانــداق چۈشــهنچه ۋە پوزىتســىيهدە       

 .بولغانلىقىغا قاراپ باقايلى
  سوقماق ۋەقهسى ۋە خهنسۇ تورداشالر. 1

لهردىكى ئىنكاســلىرىغا قارىغانــدا ئۇالرنىــڭ   رخهنســۇ تورداشــالرنىڭ مــۇنبه  
ــدىكى مۇالھىز    ــهۋەبى ھهققىـ ــىنىڭ سـ ــوقماق ۋەقهسـ ــدىكىچه  سـ ــىنى تۆۋەنـ ىسـ

ى، ھۆكۈمهتنىـڭ ئۇيغۇرالرغـا يۈرگـۈزگهن ئىتىبـار     چـ بىرىن. خۇالسىلهش مـۇمكىن  
سىياســىتى ئــۇالرنى ئـــۆز يۇرتىــدا مۇشــتۇمزورلۇق قىلغىنـــى ئــاز كهلگهنـــدەك      
. جوڭگۇنىـــڭ خهنســـۇالر رايۇنىـــدىمۇ زوراۋان، قائىدىســـىز ۋە ئـــۆكتهم قىلىـــۋەتتى 

مىيه ھوقۇقىغـا ئىـگه بولغاچقـا ئـۇ يهردە     ى، ئۇيغـۇرالر شـىنجاڭدا ئـاپتۇنو   چئىككىن
ياشــاۋاتقان خهنســۇالر ئىككىنجــى پۇقرالىــق ســاالھىيىتىدە ياشــاپ ئۇيغۇرالرنىــڭ 

ى، ئۇيغــۇرالر پۈتــۈن مىلــلهت بــويىچه    چئــۈچىن. خــورىگىنى ئۆســتۈرۈپ قويــدى  
ئىســالم دىنــى زوراۋانلىقنــى تهرغىــپ قىلىــدىغان،  . ئىســالمغا ئىتىقــاد قىلىــدۇ 

ــهنمهي ــالمغا ئىشـ ــن  ئىسـ ــدىغان دىـ ــهببۇس قىلىـ ــنى تهشـ . دىغانالرنى ئۆلتۈرۈشـ
ئىســــالم دىنــــى ئۇيغۇرالرنىــــڭ شــــىنجاڭدا ۋە مهملىكهتنىــــڭ ھهر قايســــى      

ئۇيغــۇرالر مۇســۇلمان بولغاچقــا . جايلىرىــدىكى ياۋۇزلۇقلىرىغــا ســهۋەب بولۇۋاتىــدۇ
ئىسالمغا ئىشـهنمهيدىغان خهنسـۇالرغا ئۆچمهنلىـك قىلىـدۇ ۋە خالىغـانچه بـوزەك       

ئۇيغــۇرالردا تېرورچىالرنىــڭ كــۆپ بولۇشــى ئىســالمنىڭ تېرورچىلىقنــى . قىلىــدۇ
ى، ئۇيغۇرالرنىـڭ تهبىئىتـى تهييارتـاپ،    چتـۆرتىن . تهرغىپ قىلغانلىقىدىن بولغـان 

ھـــورۇن، تهرتىپســـىز شـــۇڭا ئۇيغـــۇرالردىن ئـــوغرىالر، زورالپ ســـاتقۇچىالر ۋە زەھهر 
تىبـار بىـلهن قوبـۇل    ئۇيغـۇرالر ئـالى مهكـتهپكه ئى   . ئهتكهسىچىلىرى كۆپ چىقىدۇ

قىلىنىدۇ، ئالى مهكتهپته ئىتىبار قىلىنىپ الغـايالپ كـۈن ئۆتكۈزىـدۇ، نهتىجىـدە     
ــاي       ــابهتته تهڭ تۇرالمـ ــلهن رىقـ ــۇالر بىـ ــيىن خهنسـ ــدىن كېـ ــۇش پۈتكۈزگهنـ ئوقـ

ئۇيغۇرالرغــا پىالنلىــق تۇغۇتتــا ئىتىبــار قىلىنىــدۇ،  . بولــۇدۇھۆكــۈمهتتىن نــارازى 
شــۇنداقتىمۇ ئۆزىــدىن كــۆرمهي دۆلهتــتىن     كــۆپ بــالىلىق بولغاچقــا نــامرات،    

يۇقــــارقى مــــۇالھىزىلهر ئىچىــــدە ئهڭ كــــۆپ تىلغــــا . ۋاھاكــــازاالر…زارلىنىــــدۇ
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ــانلىقى ۋە      ــار قىلغ ــىز ئىتىب ــا چهكلىمىس ــڭ ئۇيغۇرالرغ ــى ھۆكۈمهتنى ئېلىنغىن
ــاي    ــي قىاللمــ ــهۋەبلىك تهرەققىــ ــورۇنلىقى ســ ــادانلىقى ۋە ھــ ــڭ نــ ئۇيغۇرالرنىــ

ــ   ــانلىقى بول ــۈك بولغ ــۈمهتكه ي ــۇ    . دىھۆك ــاۋاتقان خهنس ــدە ياش ــۇ ئىچكىرى ــا ب مان
ئاۋامنىڭ ئۇيغۇرالرنىـڭ بۈگـۈنكى رىياللىقىغـا بولغـان خاتـا چۈشهنچىسـى ۋە شـۇ        
. ســـهۋەبلىك ســـوقماق ۋەقهســـىنىڭ ســـهۋەبىگه تۇتقـــان نـــاتوغرا پوزىتسىيهســـى

ــرىم    ــداق چۈشــهنچه ۋە پوزىتســىيهنىڭ شهكىللىنىشــىگه ھاكىمىيهتنىــڭ يې بۇن
ــ   ــگه ئاش ــىرلىك ئهمهل ــكه   ئهس ــۈن مهملىكهت ــىتى ۋە پۈت ــاپتونۇمىيه سىياس ماس ئ

قاراتقـــان ئۇيغۇرالرنىـــڭ رىياللىقىغـــا ئۇيغۇنســـىز غـــايىۋىي تهرغىبـــاتى ســـهۋەب  
ــان ــاكىمىيهت    . بولغــ ــيىن ھــ ــىدىن كېــ ــىنتهبىر ۋەقهســ ــقا ســ ــدىن باشــ بۇنــ

تېرورچىلىققا قارشى خهلقئارا ئۇرۇشـقا قاتناشـمىغان بىـلهن مهملىـكهت ئىچىـدە      
قوزغىغــــانلىقتىن تېرورچىلىققــــا باغلىنىــــپ قالغــــان تهشــــىۋىقات ئۇرۇشــــى 

ــپ      ــمهنگه ئايلىنى ــارالىق دۈش ــتىن خهلقئ ــۇ بىلمهس ــۇرالر ئۆزىم ــۇلمان ئۇيغ مۇس
يهنه بىـر جهھهتـته، ئۇيغۈرالرنىـڭ خهنسـۇ پۇقراالرغـا تهرەپسـىز، ھهققـانىي        . قالغان

مهيدانــدا ئــۆز مهدەنىيىتــى ۋە رىيــاللىقىنى چۈشــهندۈرۈش پۇرســىتى ۋە شــارائىتى   
شــۇنى ئۇنۇتماســلىق كېرەككــى، خهنســۇ . ولمىغــانلىقىمۇ مــوھىم بىــر ســهۋەبب

تورداشالرنىڭ مۇنازىرىدە ھاكىمىيهتكه بولغـان نـارازىلىقىنى سـوقماق ۋەقهسـىگه     
 .باھانىداپ دەۋېلىش خاھىشىمۇ يوق ئهمهس، ئهلۋەتته

سوقماق ۋەقهسى ھهققىـدىكى ئـاۋام تورداشـالرنىڭ ئىنكاسـلىرىغا قارىغانـدا      
نسۇ زىيالىلىرىنىڭ توردا ئـېالن قىلغـان قاراشـلىرى بىـر قهدەر تهمكىـن،      بهزى خه

نىڭ پروفېسســورى يــاۋ شــىنيوڭ ئۇنۋېرىســتېتىجىــنهن . ئهمهلىــي ۋە ئهتراپلىــق
ــرى    ــڭ بىـ ــۇ زىيالىلىرىنىـ ــان خهنسـ ــر قىلغـ ــالماق پىكىـ ــدى سـ ــۇ  . ئهپهنـ ــۇ بـ ئـ

سـوقماق ۋەقهسـىنىڭ شـاۋگۇەن ۋەقهسـىگه     . مهسىلىدىن بهكـال جىددىيلهشـكهن  
. وخشــاش بىــر مهيــدان توقۇنۇشــقا ســهۋەب بولۇشــىدىن ئهنســىزلىككه چۈشــكهن ئ

ئۇنىڭچه ئۇيغۇر تورداشالرمۇ گۇنـاھنى بوينىغـا ئېلىشـى، خهنسـۇ تورداشـالرمۇ بىـر       
قـــانچه ئۇيغـــۇر ســـوقماقچى ســـهۋەبلىك پۈتـــۈن ئۇيغـــۇرالرنى ئهيىپلىمهســـلىگى 

ــر  . كېـــرەك ــزىالردىن شـــهھهرگه كىـ ــۇدا يېـ ــىنى جوڭگـ ــۇ ســـوقماق ۋەقهسـ گهن ئـ
غان ھادىسـه ئىكهنلىگىنـى تهكىـتلهپ بـۇنى بىـرەر      ۇدۈئىشلهمچىلهردە كۆپ كۆرۈل

. شـنىڭ تـوغرا بولمايـدىغانلىقىنى تهكىـتلىگهن    چۈشۈنۈمىللهت بىـلهن بـاغالپ   
. مهن بۇ كىشىنىڭ ئهنسىزلىككه چۈشـكهندىكى ئىزگـۈ نىيىتىـدىن سـۆيۈنىمهن    
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لغــان پىكىرلىــرىگه ئهممــا شــىنجاڭدا تۇرغــان بىــلهن ئۇيغــۇرالرنى چۈشــهنمهي قى
مهنــچه ئۇيغــۇرالر بــۇ ئىشــتا يــاۋ ئهپهنــدى  . ش بېرىشــنى زۆرۈر دەپ قــارايمهنۈتــۈتۈز

ــدۇ  ئۇيغــۇر تىلىــدا ھهق ســۆزى خــۇدا،  . ئهنســىرىگهن زوراۋانلىقنــى ســادىر قىلماي
ھهق سـۆزىنىڭ ئهڭ  . ھوقۇق، نىسـىۋە، تـوغرا ۋە ھهققـانىيهت مهنىسـىدە كېلىـدۇ     

ققـانىيهت ئىكهنلىگـى ئۇيغۇرالرنىـڭ ئالالھنىـڭ     يارقىن مهنىسىنىڭ ئالالھ ۋە ھه
ــان      ــدا ج ــاپ ھهق يولى ــدا ياش ــدىغان ۋە ھهق يولى ــىز چىنپۈتى ــادالىتىگه شهكس ئ

ــ   ــى كۆرس ــلهت ئىكهنلىگىن ــدىغان مىل ــل ۇدۈتۈبېرى ــنه دەلى ــر . غان كىچىككى بى
قــانچه ئۇيغــۇر ســوقماقچىنىڭ ھهق يولىغــا مۇخالىــپ قىلمىشــى ســهۋەبلىك       

قارىغانـدا مهزكـۇر   . كىملهرگىدۇ نارازىلىق پهيـدا قىلمايـدۇ  جازاالنغانلىقى ئۇيغۇردا 
يىلــدىكى پــاجىيه ســهۋەبلىك    -2009ئــاق كۆڭــۈل تهتقىقــاتچى ئۇيغۇرالرنىــڭ    

ــۇس،       ــڭ ئهپس ــهنمهپتۇ، مى ــېخىچه چۈش ــى ت ــۇنچه غهزەبلهنگهنلىكىن ــقا ش نېمىش
 .تۆكۈلگهن قانالر

  سوقماق سوققان سۇئالالر. 2
ــىنىڭ يــۈز بهرگهنلى   ــوقماق دىلوس ــر تهرەپ قىلىــنىش   مهن س ــدىن ۋە بى كى

پهقهت ئىچكىرىــدىكى ئــالى مهكــتهپلهردە . ئهھۋالىــدىن پهقهت ھهيــران قالمىــدىم
ــلهن مهكـــتهپ       ــۋالى بىـ ــقۇرۇلۇش ۋە جـــازالىنىش ئهھـ ــڭ باشـ ــۇر بالىالرنىـ ئۇيغـ
ــۇدلىقى     ــلىقنىڭ مهۋج ــپ ئوخشاش ــدا ئاجايى ــڭ ئهھۋالى ــىرتىدىكى ئۇيغۇرالرنى س

زى ئــالى مهكــتهپلهردە ئۇيغــۇر بــالىالر    ئىچكىرىــدىكى به. مېنــى ئويغــا ســالدى  
ــازارەتچىلهر    ــه نـ ــدا كۆچۈرسـ ــى   «ئىمتىهانـ ــتى، تىلىنـ ــۇرچه پاراڭالشـ ــۇالر ئۇيغـ ئـ

. دەپ توســـۇمايدۇ، جازالىمايـــدۇ »بىلمىگهچـــكه كۆچـــۈردۈڭ دېگىلـــى بولمىـــدى
ــاقچىالر     ــالىالرنى سـ ــۇر بـ ــېلىنغان ئۇيغـ ــا سـ ــدە ئوغۇرلۇققـ ــى «ئىچكىرىـ تىلىنـ

ــكه ســـوراق قىلىشـــقا ئ   . دەپ قويـــۇپ بېرىـــدۇ » امالســـىز قالـــدۇق بىلمىگهچـ
ئىچكىرىدە ئۇيغۇر سىتۇدېنتالر بىر بىـرى بىـلهن جىدەللىشـىپ قالسـا مهكـتهپ      

ئۇيغـۇر  . دەپ سـورىمايدۇ » ئىچكى ئىشـىڭالر ئىـكهن، ئـۆزۈڭالر كېلىشـىۋېلىڭالر    «
پۇقراالر ئىچكىرىـدە ماجراالشسـا ھهتتـا چانىشـىپ كهتسـىمۇ سـاقچى سـورۇمايدۇ،        

نهتىجىــدە ئىچكىرىــدە . ســانىلىدۇ» غۇرالرنىــڭ ئىچكــى ئىشــىئۇي«چــۈنكى بۇمــۇ 
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ھهر قايسى يۇرتالر بويىچه تهشـكىللهنگهن ئۇيغـۇر قوشـۇنلىرى بىـر بىـرى بىـلهن       
شــهھهر تالىشــىپ جودالىشــىدۇ، تۈرلــۈك تىجــارەتلهردىكى ئۇيغــۇرالرنى خالىغــانچه  

نســۇ ئىچكىرىــدىكى ئۇيغــۇر ســىتۇدېنتالرغا ئىمتىهــانالردا خه. بــوزەك قىلىشــىدۇ
سـىتۇدېنالردىن تـۆۋەن نومـۇر چېكـى بېكىتىلىـدۇ، ئېنگىلىـزچه تىـل ئـۆلچىمى         

» يـــاردەم«تىـــپ ىقويۇلمايـــدۇ، يوقلىمـــا قىلىنمايـــدۇ، تـــۇرۇپ تـــۇرۇپ پـــۇل تارق 
ئىچكىرىـدىكى ئۇيغـۇرالر ئـادەم، خىـرويىن، نهشـه قاتـارلىقالرنى       . دۇۇقىلىنىپ تۇر

ــىدۇ    ــا ئېرىش ــازادا ئىتىبارغ ــا ج ــۆتكهپ ساتس ــۇ   جازالغا. ي ــدىردىمۇ خهنس ــان تهق نغ
پۇقراالرنى زىيانغا ئۇچراتمىغـان، ئۇيغـۇر ئهمهس داۋاگهرلهر مۇسـتهھكهم تۇرمىغـان     

ــدۇ    ــۇپ بېرىلى ــال قوي ــارا بىلهن ــدا پ ــادەم    . ئهھۋال ــان ئ ــۇرالردىن چىقق ــۇ ئۇيغ ــا ب مان
ســودىگىرى يالماۋۇزالرنىــڭ، خىــرويىن ئهتكهسچىســى ناكهســلهرنىڭ، نهشــىكهش  

مهن بېيجىڭــدىكى بىــر . يىغىلىۋېلىشــىنىڭ ســهۋەبىئوغرىالرنىــڭ ئىچكىــرىگه 
ئـادەم ئۆلتـۈرۈپال قويمىغـان بولسـاڭ     «قوشۇننىڭ كاتىۋېىشـىنىڭ شـوركىلىرىغا   

. دېگىنىنـى ئاڭلىغـانمهن  » ھهر قاندىغىڭنى بىر يىلغا قالماي چىقىرىـۋاالاليمهن 
ئىچكىرىــدىكى ئۇيغــۇر ســىتۇدېنتالر بىــلهن ســاياق ئۇيغۇالرنىــڭ ئهھۋالىــدا پهرق 

دېيىلســه بىــر دىنبىــر پهرق بهزى ئۇنۋېرىســتىتالردىكى ئۇيغــۇر ســىتۇدېنتالر   بــار
مهيلى نېمه قىلسـۇن مهكتهپـتىن قوغالنمـاي دېپلـۇم بېرىـپ يولغـا سـېلىنىدۇ،        

 .پات سۈر توقاي قىلىنىپ تۇرىدۇ -لېكىن ساياقالر پات
ــدارالرنىڭ ئۇيغــۇر ســاياقلىرىغا    ــدىكى ســاقچىالرنىڭ، ئهمهل خــوش، ئىچكىرى

ــان  ــڭ،   تۇتقــ ــى ئوقۇتقۇچىالرنىــ ــالى مهكتهپلهردىكــ ــلهن ئــ ــى بىــ پوزىتسىيهســ
باشقۇرغۇچىالرنىڭ ئۇيغـۇر سـىتۇدېنتلىرىغا تۇتقـان پوزىتسىيهسـى نېمىشـقا بـۇ       

تىشـنى قانـداق   ىقهدەر ئوخشاپ قالىدۇ؟ بۇنـداق پوزىتسـىيهگه يوشـۇرۇنغان كهمس   
مىز؟ جىنايهتنىـــڭ ئهۋج ئېلىشـــىغا جىنـــايهتچى ســـهۋەبچىمۇ يـــاكى     چۈشـــۈنۈ

ــ ــىزلىككه،  جىنـــ ــا، قائىدىســـ ــۇ؟ ھورۇنلۇققـــ ــدىغان موھىتمـــ ايهتكه يهل بېرىـــ
ــهۋەبچىمۇ     ــتهپ س ــان، باشــقۇرمىغان مهك ــۆۋەن قويغ ــى ت بىلىمســىزلىككه تهلهپن
ياكى يايالپ ئوقـۇپ يـۈرگهن ئوقۇغۇچىمـۇ؟ ئۇيغـۇرالر قاچـان خهنسـۇچه ئوقـۇغىنى        
ــار قىلىشــنى،      ــۈن ئىتىب ــۇغىنى ئۈچ ــدا ئوق ــوش تىل ــۇر قوشۇشــنى، ق ــۈن نوم ئۈچ
ــك       ــىمۇ كهڭچىللى ــادىر قىلس ــايهت س ــۈن جىن ــاتقىنى ئۈچ ــوقماقنى زورالپ س س
ــار     ــىز ئىتىبــ ــر تهلهپســ ــچ بىــ ــداق ھىــ ــتىكهن؟ بۇنــ ــنى تهلهپ قىلىپــ قىلىشــ
قىلغانلىقنىـــڭ جىنـــايهتكه يېتهكلهشـــتىن، ئۇيغـــۇرنى مهجـــروھ قىلىشـــتىن،  
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ــۆز مهدەنىيىتىنــى تاشــالپ بېقىنــدى بولۇشــقا رىغبهتلهندۈرۈشــتىن،    ئۇيغــۇرنى ئ
شـتىن باشـقا نـېمه رولـى بولـدى؟      ۈتۈكـۆزىگه مىيىـپ، بهتبهشـىرە كۆرس    خهقنىڭ

ــا        ــۆزگىنى خاتـ ــۆزىنى ۋە ئـ ــاكى ئـ ــاجمۇ يـ ــامىلىگه مۇھتـ ــاراۋەر مۇئـ ــۇرالر بـ ئۇيغـ
چۈشــهنچىگه پاتۇرۇدىغــان ھاقارەتلىــك ئىتىبــارغىمۇ؟ ئۇيغــۇرالر ســوقماقچىالرنىڭ 

ــا يۇرتىــدىكى ئ   ۇيغــۇرالر زورالپ ســېتىش مهسىلىســى نېمىشــقا ئۇيغۇرالرنىــڭ ئان
ــۇ     ــدۇ؟ ب ــۈز بېرى ــۆلكىلهردىكى خهنســۇالر ئارىســىدا ي ئارىســىدا ئهمهس ئىچكىــرى ئ
ســــوقماقچىالر نېمىشــــقا شــــىنجاڭدىكى خهنســــۇالرغا ئهمهس ئىچكىرىــــدىكى  
خهنسۇالرغا سوقماقنى زورالپ سـاتااليدۇ؟ ئهگهر ئىچكىرىـدىكى خهنسـۇ خېرىـدار ۋە     

جاڭدا يــۈز بهرگهن بولســا ئۇيغــۇر ســوقماقچى ئوتتۇرىســىدا بولغــان بــۇ ئىــش شــىن 
ــى     ــۇالرغا قارشـ ــاكى خهنسـ ــارمىدى يـ ــۈپىتىدە ئاخىرلىشـ ــى سـ ــانلىق دىلوسـ ئامـ

 تېرورلۇق ۋەقهسى بولۇپ قانلىق باستۇرۇالرمىدى؟
  نى ئاشكارلىدىمۇ؟»نۇقسانالر«سوقماق ۋەقهسى ئۇيغۇردىكى  3. 

. سوقماق ۋەقهسىگه ئۇيغۇر تورداشـالر ناھـايىتى سـالماق مۇئامىلىـدە بولـدى     
ــ ــزلىك،    بىــ ــىنجاڭدىكى تهڭســ ــهۋەبىنى شــ ــڭ ســ ــالر بۇنىــ ــىم تورداشــ ر قىســ

ئىشســــىزلىق، نــــامراتلىق، مائارىپســــىزلىق ۋە ئۈمىدســــىزلىك قاتــــارلىق     
بهزىــــلهر بــــۇنى ئۇيغــــۇر . ئىجتىمــــائىي ئامىلالرغــــا بــــاغالپ چۈشهندۈرۈشــــتى

يهنه بهزىـلهر  . پ كهتكىـنىگه جـوراپ ئىزاھالشـتى   ۇشۇمىللتىدىكى دىننىڭ سۇسل
ــۇنى ئۇيغۇر ــداق    ب ــۇردىكى بۇن ــگه، ئۇيغ ــلهت ئىكهنلىكى ــڭ نۇقســانلىق مىل الرنى

كېتىــدىغانلىقىغا » سېســىپ«لمىســه مۇشــۇنداق ھهمــمه يهردە ۈتۈنۇقســانالر تۈز
ــدى  ــپ ئوچۇقلى ــوقماقچىالرنىڭ    . تارتى ــم س ــېمه دېســۇن ھىچكى ــم ن ــى كى مهيل

ئىچكىرىـدە خهنسـۇالرغا سـوقماقنى زورالپ،    . قىلغانلىرىنى تـوغرا دەپ قارىمىـدى  
ــدا،  ۇنۇغۇرقۇتــۇپ ســاتقان ئۇيغــۇرالرنى ئويل قو مــدا ئېســىمگه ئىســتانبۇل بازارلىرى

مهككه كوچىلىرىـدا، دۇبهي رەسـتىلىرىدە تىجـارەت قىلىۋاتقـان ئۇيغـۇر بـالىلىرى       
ــاق   . كهلــدى ــن تاي ــۇالر نېمىشــقا يهرلىكلهردى ــۇالر نېمىشــقا زورالپ ســاتمايدۇ؟ ئ ئ

ــۇالر نېمىشــقا يهرلىكــلهرگه شــۇنچه ياخ   ــدۇ؟ ئ ــپ يىلــالپ  يىمهي شــى تهســىر بېرى
ــوپ ھاســىل     ــگه قايتمــاي راۋان تىجــارەت قىلىــدۇ؟ بۇنىغــۇ يهككىلهرنىــڭ، ت ۋەتهن
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ــداقتا       ــى، ئۇنـ ــدۇ دەيلـ ــل بواللمايـ ــا ۋەكىـ ــى، ئۇيغۇرالرغـ ــڭ ئىشـ قىلمىغانالرنىـ
قازاقىســـتان، قىرغىزىســـتان، تاجىكىســـتان، تۈركمهنىســـتان، ئۆزبېكىســـتان،     

ــۈركىيه، ئاۋىســت  ــانىيه، ت ــا  ئامېرىكــا، گېرم ــله ھهتت ــلهردە مهھهل رالىيهقاتارلىق ئهل
يــۇرت بهرپــا قىلىــپ خهقنىــڭ ئارىســىدا ئىززەتلىــك پــۇقرا بولــۇپ ياشــاۋاتقان         

 ئۇيغۇرالرنى نېمه دەيمىز؟
بىلىشــىمچه ئۇيغــۇرالر بېيجىڭنىــڭ گهنجىيــاكو، ۋېيگوڭســۇن؛ گۇئاڭجونىــڭ 

رپـــا يىلالردىـــال ئۇيغـــۇر مهھهلىللىرىنـــى به -80ســـهنيۈەنلى دېـــگهن يهرلىرىـــدە 
ــن ئىــچ قانــداق ئهســهر يــوق  . قىلغــان ــۇ مهھهللىلهردى ــوال بارغــان . ھــازىر ب مهن ت

ــى    ــام مهدەنىيىتىنــ ــۇر تائــ ــرى ئۇيغــ ــۇن مهھهللىللىــ ــاكو ۋە ۋېيگوڭســ گهنجىيــ
ــلىك،    ــى، خىرويىنكهشــ ــادەم سودىســ ــقا ئــ ــتۇرغاندىن باشــ ــۇالرغا تونۇشــ خهنســ

يىلــالردا -60ئهممــا ئۇيغــۇرالردىن . ئىــدىنهشهكهشــلىكنىڭ ئۇۋىســىغا ئايالنغــان 
تۈركىيهگه كۆچـۈپ چىققـان بىـر تـوپ تۈركىيهنىـڭ قهيسـهرى شـهھرىدە مهھهلـله         

يىلـى ئـۇالرنى   -2006. بهرپا قىلىپ ھـازىرغىچه خـاتىرىجهم تۇرمـۇش كهچـۈرمهكته    
تهكشۈرۈشكه بارغىنىمدا باشـقا يهرلىـك كىشـىلهردىن بـۇ بىـر مهھهلـله ئۇيغـۇرالر        

يىلالردىـن كېـيىن   -80. هنىـدىم قانـداق بولۇشسـىز ئىپـادە كۆرمىگ   ھىچھهققىدە 
ئۇيغــۇرالر تۈركــۈملهپ كۆچــۈپ چىقىــپ ئاۋىســتىرالىيهنىڭ مىلبــورىن شــهھرىدە  
بىــر ئۇيغــۇر مهھهللىســى بهرپــا قىلغــان بولــۇپ شــۇ جايــدا بهختلىــك ياشــىماقتا   

ــۇ . ئىــــكهن ــا دەل شــ ــۇر  -80ئهممــ ــاڭجودا شــــهكىللهنگهن ئۇيغــ يىلــــالردا گۇئــ
ــارىخ سهھ   ــان ت ــازىر ئاللىقچ ــۈپۈرۈلدى مهھهللىســى ھ ــىدىن س ــوش، ئهگهر . نىس خ

نۇقسان ئۇيغـۇردا بولسـا نېمىشـقا تـۈركىيهدىكى ۋە ئاۋىسـتىرالىيهدىكى ئۇيغـۇرالر       
ــۇر     ــدىكى ئۇيغـ ــاقالر ئىچكىرىـ ــۆرۈلمىگهن چاتـ ــلهردە كـ ــان مهھهللىـ ــا قىلغـ بهرپـ
مهھهللىلىرىــدە مهيــدانغا چىقىـــدۇ؟ نېمىشــقا تــۈركىيه ۋە ئاۋىســـتىرالىيهلهرگه     

ــۆ  ــۇرالر ئـ ــۆچكهن ئۇيغـ ــيهتزى تهۋە كـ ــۇپ   جهمىـ ــائهت بولـ ــر جامـ ــار بىـ كه تۆھپىكـ
يۇ ئىچكىرىدە مهھهلله بهرپا قىلغـان ئۇيغـۇرالر شـهھهرلهرگه سـىغماي     -قوشۇالاليدۇ

ــار     ــلهر ئۇالرنىــڭ ساپاســىدا پهرق ب ــدۇ؟ بهزى ــاپ كېتى ــۇپ يوق  ئىــدىســۈرگۈندە بول
ۋاھــالهنكى قهيســىرىگه كــۆچكهن ئۇيغــۇرالر ياركهنتنىــڭ ھهر  . دېيىشــى مــۇمكىن

غاننىســــتان پاســــپورتى بىــــلهن ئــــاۋۋال فايســــى بۇلــــۇڭ پۇچقاقلىرىــــدىن ئاق
. ئىـدى نچىسـى ساۋاتسـىز   ۈغانىستانغا ئاندىن تۈركىيهگه كـۆچكهن بولـۇپ كۆپ  فئا

نچىسـى جىسـمانىي ئهمـگهك    ۈئاڭلىشىمچه ئاۋىسـترالىيهدىكى ئۇيغۇرالرنىـڭ كۆپ  
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تلىق بىـــلهن مهشـــغۇلكهن، ئهگهر بىـــز ئويلىغانـــدەك ســـاپالىق، ئـــالىي مهلۇمـــا
ئىنجىنىــر، مۇتهخهسىســلهر بولغــان بولســا ئۇنــداق ئهمگهكــلهر بىــلهن بهنــت        

ــوالتتى  ــۆرۈلگهن مهســىلىگه   . بولمىغــان ب ــۇرالردا ك ــدىكى ئۇيغ ــمهك، ئىچكىرى دې
ــىغان   ــۇرالر ياشـ ــانى ئهمهس، ئۇيغـ ــي نوقسـ نىـــڭ، جهمىيهتئۇيغۇرالرنىـــڭ مىللىـ

لىســــى كى، ئۇيغۇرالغــــا قىلغــــان نۇقســــانلىق مۇئامىۈتۈزۈمنىــــڭ كهمتۈكلــــ
 .سهۋەبچى

سوقماقچى ئۇيغـۇرالر گۇناھكـار، ئهممـا ئـۇالردا تۈركىيهنىـڭ قهيسـهرىدە يـاكى        
ئاۋىســــتىرالىيهنىڭ مىلبورىنــــدا مهھهلــــله بولــــۇپ ياشــــىغان، بېيجىڭــــدىكى 
گهنجىيــــاكو يــــاكى گۇئــــاڭجودىكى ســــهنيۈەنلىدە توپلىشــــىپ بــــازار ئاچقــــان  

ــار   ــر خىســلهت ب ــۇرالردىكى بى ــۇ خىســلهت خۇسۇ . ئۇيغ ــچه ب ــك  مهن ســىي ئىگىلى
ــك، قورقۇمســ  ــدىكى تهۋەككۈلچىلى ــدۇر ۇزلۇيولى ــۇ روھ . ق، مۇســتهقىللىق روھى ب

ــن لويىالرنىــڭ        ــدىغان يهرلىــك دارى ــان قىلى ــۇرۇرنى، ئىتىقــادنى پايخ ــۇالرنى غ ئ
ــا چۈشـــىگىمۇ       ــپ ئۇخلىسـ ــازاد قىلىـ ــتىن ئـ ــك تۇرمۇشـ ــدىكى ئاھانهتلىـ قولىـ

جــارەت قىلىۋاتقــان، ئىچكىرىــدە تى. كىرمهيــدىغان خهنســۇ يۇرتلىرىغــا تاشــلىغان
ياشاۋاتقان نهچـچه يـۈز مىـڭ ئۇيغـۇر مۇشـۇ روھنـى باغرىـدا پهرۋىشـلهپ نىسـبهتهن          
بــاراۋەر، ئهركىــن موھىتتــا ئــۆز يۇرتىــدا خورالنغــان ئىتىقــادى ۋە غــۇرۇرىنى ســاقالپ 

بۇنــــداق روھنــــى مهن ئىچكىرىــــدە ئۇيغــــۇرالر بىــــلهن ئوخشــــاش . ياشــــىماقتا
ــا ســاھىپ ت  ــاپتونومىيه ھوقۇقىغ ــئ ــالته . مۈدۈهر ۋە موڭغــۇلالردا كۆرمــ بهتلى مهن ئ

ــك،    ــودا رەختچىلىــ ــزى لهنجــ ــىنىڭ مهركىــ ــۇ ئۆلكىســ ــىغان گهنســ ــل ياشــ يىــ
ئاشـــخانىچىلىق، تاشـــچىلىق، قـــاقچىلىق قىلىـــدىغان تـــوپ تـــوپ ئۇيغـــۇر       

بهتلهرنىــڭ ئىككــى ئــاپتونۇم   ىگهنســۇ ئۆلكىســىدە ت . ئىــدىتىجــارەتچىلهر بــار  
ى ۋە مهدەنىيىتـى يـېقىن كېلىـدىغان    ئوبالستى بار، لېكىن مهن خهنسـۇالرغا تىلـ  

. مۈدۈبهتنىڭ لهنجو كوچىلىرىدا ئۇيغـۇرالردەك تىجـارەت قىلغىنىنـى كۆرمـ    ىبىر ت
دا موڭغـۇل ئهدەبىيـات   ئۇنۋېرىسـتېتى مهن ئىشلىگهن غهرىبىي شىمال مىللهتلهر 

ئىنىســتىتوتى بــار، ئهممــا مهكتهپــته ئۇيغــۇرالردىن باشــقا شــۇ موڭغــۇلالردىن        
دېـمهك، سـوقماقچىالرنىڭ ئىچىــدىكى   . مۈدۈاچقىنىنى كۆرمـ بىرىنىـڭ ئاشـخانا ئـ   
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خهنســـۇالرنىڭ نهپـــرىتىگه قالغـــان ســـاياقالردىن باشـــقا يهنه بىـــر قىســـىمى       
يۇرتىــدىكى زۇلۇمـــدىن قېچىـــپ ســـوقماق ياســاپ سېتىشـــنى تۇرمـــۇش يـــولى   

ئهممــــا ئــــۇالر خهنســــۇ . قىلغــــان، ئىمــــانلىق ئۇيغــــۇر قېرىنداشــــلىرىمىزدۇر
ــدىن بىخهۋەرلى ــارائىتىغا   مهدەنىيىتىـــــ ــپ شـــــ ــك مائارىـــــ ــى، يېتهرلىـــــ گـــــ

ــى      ــان بولۇش ــالى بواللمىغ ــهۋەنلىكلهردىن خ ــهۋەبلىك س ــهلمىگهنلىكى س ئېرىش
ئۇنـدىن باشـقا ئـۆز يۇرتىـدىن، ئـۆز مهدەنىيىتىـدىن ئايرىلىـپ سهرسـان         . مۇمكىن

ــىدىن      ــا ئارىس ــل بولغاچق ــك تۇيغۇســى كهمچى ــۇرالردا بىخهتهرلى ــۇ ئۇيغ ــان ب بولغ
پ قـالغۇدەك بولسـا   ۇشـ ۇبىـرەر خهنسـۇ بىـلهن زوكۇنل   بىرەرسـى تاسـادىپى يهرلىـك    

دېگهنـدەك  » قورققان ئـاۋۋال مۇشـت كۆتۈرۈپتـۇ   «بوزەك بولۇشتىن قورقۇپ خۇددى 
يهنه بىــرى دېهقــانالردىن بولغــان تىجــارەتچى  . ئىــش قىلغــان بولۇشــى مــۇمكىن 

كىشــىلهر ئۇيغــۇر دىيارىــدا خهنســۇالردىن قورقۇتۇلــۇپ كۆنــدۈرۈلگهنلىكى ئۈچــۈن  
ىكى نىســــبهتهن بــــاراۋەر موھىتتــــا بــــۇرۇنقى يۇرتىــــدا ئااللمىغــــان ئىچكىرىــــد

ــۇمكىن    ــدا بولغــان بولۇشــىمۇ م ــانه خىيال ــى ئېلىۋېلىشــتهك ئهخمىق . دەرتلىرىن
ــداق      ــهۋەب بۇن ــوھىم س ــچه ئهڭ م ــهۋەبلىرى، مهن ــاق س ــىلىنىڭ ئۇشش ــۇالر مهس ب
زورالپ ســاتقۇچىالرنىڭ ســاقچىالر ۋە ھــاكىمىيهت تهرىپىــدىن ئىتىبــار بېــرىش      

لگهنلىكى ۋە ئــون نهچــچه ۈتــۈگۈن نــام بىــلهن كهمســىتىلگهنلىكى، يامــان ئدېــگه
 .يىل باشقۇرۇقسىز قېلىپ نهزەرگه ئېلىنمىغانلىقىدۇر
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ۋەتهنــگه قايتقانــدىن كېــيىن ماڭــا ئهڭ ئېچىنىشــلىق، ئهڭ غهلىــته، ئهڭ      
اش تۇيۇلغىنى كىشىنىڭ بىر شـهخس سـۈپىتىدە مۇسـتهقىل ياشـ     مهسخىرىلىك

پۇرســىتى، ھوقــۇقى ۋە ئهركىنىــڭ ئىتىبارســىزلىقى، ئىجازەتســىزلىكى ۋە دائىــم   
ئىنســـان بـــۇ يهردە پهقهت بىـــر شـــهخس ســـۈپىتىدە     . تارتىۋېلىنىشـــى بولـــدى 

ــىيالمايدىكهن ــان ۋە    . ياشـ ــلىقىغا زامـ ــل بواللماسـ ــۆزىگىال ۋەكىـ ــنىڭ ئـ شهخسـ
ــال ســهۋەبچى   ــۇدۇكىشــىلهر تهڭ ــر كىشــىنىڭ مۇســتهقى . كهنبول ــڭ بى ل خهلقنى

ــانچه كىشــى     ــر ق ــۇ يهردە بى قارارىغــا ئارىلىشىۋېلىشــىدىكى ســهۋەب شــۇكهنكى، ب
ياكى بىر گورۇپپـا كىشـىنىڭ قىلمىشـى دائىـم شـۇ كىشـى بىـلهن كهسـىپداش،         
يۇرتداش ياكى مىللهتداش بىر توپ كىشىنىڭ يۇرت بـويىچه، مىلـلهت سـۈپىتىدە    

ــىغا، تهقىــــپ قىلىنىشــــىغا، تهكشۈرۈل   ىلىققــــا شــــىگه ۋە ئاۋارىچۈقارىلىنىشــ
بـۇ يهردە بىـر كىشـىنىڭ مهسـئۇلىيىتى، خاتـالىقى      . كهنبولۇدۇقېلىشىغا سهۋەپ 

ئۇنىـڭ ئائىلىسـى، تۇغقـانلىرى    . ۋە ھهتتا جىنايىتى ئـۆزىگىال تهۋە ئهمهس ئىـكهن  
ــدىكهن   ــا ئۇچرايـ ــال ماالللىققـ ــۇرتى تهڭـ ــا يـ ــتلىرى ھهتتـ ــۆز ۋە . ۋە دوسـ ــۇڭا سـ شـ

ــانالردىن بــــ  ــىۋەتلىك ئورگــ ــېنى مۇناســ ــته ســ ــدىكىلهر ھهرىكهتــ ۇرۇن ئهتراپىڭــ
ــدىكهن    ــدىكهن، ئاگاھالندۇرىــدىكهن، ھهتتــا جازاالي بــۇ جايــدا ئىنســاننىڭ   . پايالي

دىكهن، ۈلۈئــــــــــاددىي قىلىقــــــــــى ۋە گهپ ســــــــــۆزلىرى مىللهتلهشــــــــــتۈر
دىكهن ۋە يـاكى سۈيىئىسـتىمال   ۈلۈدىكهن، ئىدولوگىيهلهشـتۈر ۇسىياسىيالشـتۇرۇل 

ن ســـۆز ۋە ھهرىكهتنـــى بـــۇ يهردە بىـــر كىشـــىنىڭ ئـــۆزى قىلغـــا. قىلىنىـــدىكهن
چۈشهندۈرۈش ھوقۇقى شهخسنىڭ قولىدىن تارتىـپ ئېلىنغـان بولغاچقـا قايسـى     

شــنى خالىســا ھهمــدە قانــداق چۈشهندۈرســه     چۈشۈنۈگــورۇھ ۋە ئورگــان قانــداق   
ــى چۈشــهندۈرۈلۈپ      ــۇن بولســا شــۇ پېت ــپهئهتگه ئۇيغ ــارائىتقا، مهقســهدكه ۋە مهن ش

رلىقتىن خـــالى، ئىلمىـــي، شـــۇ ســـهۋەپتىن ســهن تهرەپـــدا . كهنۇدۇكېتىــپ قـــال 
ھىــچ قانــداق  . ئهمهلىــي بىــر پىكىرنــى ئهســلى پېتــى يهتكۈزەلمهيدىكهنســهن     
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ــگه      ــالىيهتنى زىممهڭـ ــر پائـ ــالىس بىـ ــنا خـ ــادىن مۇستهسـ ــپهئهت ۋە مۇددىئـ مهنـ
بـۇ يهردە ئىنسـان   . ئااللمايدىكهنسهن ۋە مۇستهقىل نهتىـجه چىقىرالمايدىكهنسـهن  

ي مهقسـهدكه، مىللىـي توپقـا ۋە بىـر     ھهمىشه بىرەر سىياسـىي گورۇھقـا، سىياسـى   
مهنپهئهت چهمبىـرىكىگه مهنسـۇپ قىلىنىـپ تهسـهۋۋۇر قىلىنىـدىكهن، مۇئـامىله       

ــدىكهن   ــا بېرىلى ــاكى باھ ــدىكهن ي ــۇ   . قىلىنى ــاۋاتقان ب ــۇرالر ياش ــئۇيغ ته جهمىيهت
كىشىلهر دائىم ئـۆزىنى باشـقىالرنىڭ نازارىتىـدە تۇرۇۋاتقانـدەك، دائىـم بىـر خهۋپ       

ۈرگهنــدەك، گۇناھكــاردەك، ســوراق قىلىنىشــنى كۈتــۈپ تۇرغــان  بېشــىدا ئهگىــپ ي
تۇتقۇنــدەك ھىــس قىلىــدىكهن يــاكى بىلىــپ بىلــمهي قېرىنداشــلىرىغا نــازارەت  
ــۈبهىلىنىپ      ــدىكىلهردىن ش ــم ئهتراپى ــالىدىكهن، دائى ــدىت س ــدىكهن، تهھ قىلى

 .كهنۇدۇسهۋەبكار قىلىپ قويبىهۇدە ئۇالرنى بارلىق پىشكهللىكلهرگه 
ــانلىق ھو ــتهقىللىقىمىز،   ئىنسـ ــۈپىتىدىكى مۇسـ ــهخس سـ ــۇقىمىز ۋە شـ قـ

بىـر ئىنسـان بولـۇش سـۈپىتىمىز      ،ئىدىخاسلىقىمىزغا كاپالهت بېرىلگهن بولسا 
ۋېلىش، قېيىنچىلىقـتىن  ۇبىلهن باشقا بىر ئىنسـاننى يـۆلهش، خهتهردىـن قۇتقـۇز    

خاالس قىلىش، مۈشكۈالتتىن يىـراق قىلىـش قاتـارلىقالر سىياسىيالشـتۇرۇلماي     
كىمنىـڭ  . خسكىال مهنسۇپ، نورمال ئىنسانى پهزىـلهت سـانالغان بـوالتتى   بىر شه

ــۇپ يهنه كىملهرنىــڭ كىمــلهر بىــلهن     كىــم بىــلهن دۈشمهنلىشــىپ، دوســت بول
شـى، كىمنىـڭ قايسـى گــورۇھتىن چىقىـپ يهنه بىـر گورۇھقـا كىرىشــى،       ۇشۇتويل

ــلهت كىشى  ــى مىل ــىقايس ــۇ    س ــارلىقالرمۇ تولىم ــى قات ــى ئاسرىۋېلىش نىڭ كىمن
ھــــالبۇكى، . شــــى ھىساپلىنىشــــى كېــــرەكۈلىــــي بىــــر تۇرمــــۇش كۆرۈنئهقهل

ھاكىمىيهتتىكىلهرنىڭ تهشـۋىقاتى، ھاكىمىيهتسـىزلهرنىڭ ئهكـس تهشـۋىقاتى ۋە     
ــر       ــپ بى ــمهتلىرى بىرىكى ــرى ، قىس ــال تهجرىبىلى ــارىخى ۋە رىي ــىلهرنىڭ ت كىش
ــىگه،      ــات ۋاستىسـ ــى تهرغىبـ ــالىس ھهركىتـ ــى ۋە خـ ــۈ نىيىتـ ــاننىڭ ئىزگـ ئىنسـ

نهتىجىـدە  . دۇۇئايلىنىـپ قـال  …مهنلىككه، سۈيىقهسـتكه، قىلتاققـا  ئۈلگىگه، دۈش
بىر ئىنسانغا خاس ئاددى ھايات سىياسىي مۇسـاپىگه، ئىـدولوگىيه كۆرەشـلىرىگه    
ۋە مهنـپهئهت داسـتىخىنىدىكى گېـزەككه ئايلىنىــپ ئـۆزنى ۋە ئـۆزگىنى بۇرۇختــۇم      

شــلىق بۇنــداق موھىتتــا كىشــى ئــۆزى ۋە ئــۆز ئهقىدىســى ئۈچــۈن ئالقى . قىلىــدۇ
ئىـــش قىلىشـــتىمۇ، ئـــۆز نهپســـى ئۈچـــۈن ئالقىشســـىز ئىـــش قىلىشـــتىمۇ        
ئهتراپىدىكىلهردىن سورالمىغان ئىجـازەتكه ئېرىشـهلمهي ئـۆز مۇسـتهقىللىقىدىن     

ــدۇ  ــرۇم قالى ــۇر    -مهھ ــاننى قىلىشــقا مهجب ــاننى، جاھانســازغا ياقق ــدا ئاقق دە جاھان
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  .بولۇدۇ
قـــۇق ۋە بىـــر شهخســـنىڭ ئېرىشىشـــكه تىگىشـــلىك بولغـــان پۇرســـهت، ھو

ــدولوگىيهدىن     ــلهت ۋە ئى ــرۇم قېلىشــى ئۇنىــڭ سىياســهت، مىل ــۈكتىن مهھ ھۆرل
مۇستهسنا خۇسۇسىي ئۆزلۈكىگه ۋەكىـل بواللمىغانلىقىـدا ۋە مهجبـۇرەن كىمـلهر     

مچه ئۇيغــــۇر ۈشــــۈتۈزۈك. ۋە نېمىلهرگىــــدۇر ۋەكىــــل قىلىــــپ قويۇلغانلىقىــــدا
ڭ دە ئىنســــان ۋەكىللىــــك قىلىــــش ۋە ۋەكىللىــــك قىلىنىشــــنى جهمىيىتىــــ

ــايدۇ  ــارىتىدە ياش ــ  . ئاس ــىز چۈش ــۆزگىلهرنى ۋەكىللىكس ــىلهر ھهم ئ نهلمهيدۇ ۈكىش
ــدۇ   ــل بواللماي ــۆزىگه ۋەكى ــدە ئۆزىمــۇ ئ ــپ   . ھهم ــرەر ۋەكىلنىــڭ چىقى ــدىن بى ئارى

ــدۇ    ــارزۇ قىلىـ ــلىرىنى ئـ ــپ بېرىشـ ــىلىلىرىنى ھهل قىلىـ ــانىيهتكه . مهسـ ھهققـ
ى بىـر تهرەپ  ۋەكىللىك قىلىدىغان بىـر دۆلهتنىـڭ ئـۆزىگه ۋاكـالىتهن ئىشـلىرىن     

دائىــم بىـرەر گورۇھقــا ۋەكىـل بولغۇچىالرنىــڭ   . قىلبـپ بېرىشـىنى تامــا قىلىـدۇ   
ــدۇ      ــپ ئازارلىنى ــل قىلىنى ــا ۋەكى ــرەر گورۇھق ــاكى بى ــدۇ ي ــىگه ئۇچراي . تهقىپلىش

ئىنســاننىڭ مۇســتهقىل، بــاراۋەر، ئــاددى ھايــاتى دائىــم ۋەكىللىــك قىلغــۇچى ۋە   
دىمىگه، مهجبــــــۇرى ۋەكىللىكــــــكه زورلىغۇچىالرنىــــــڭ تهكلىپســــــىز يارىــــــ

ــال   ــۇپ قـ ــۇم بولـ ــتهكچىلىكىگه مهھكـ ــىز يېـ ــا، ئىلتىجاسـ ــۆز . دۇۇغهمخورلۇقىغـ ئـ
ــل        ــايىگه ۋەكى ــائىي غ ــر ئىجتىم ــىنى بى ــر كىش ــاۋاتقان بى ــۈن ياش ــى ئۈچ غايىس
ــارتىۋېلىش    قىلىــۋېلىش يــاكى ئۇنىــڭ ئــۆزىگه ۋەكىللىــك قىلىــش ھوقــۇقىنى ت

ــهر    ــۈلمىگهن شـ ــىنى كۈتـ ــا كىشـ ــاۋاتقان رىياللىقتـ ــۇر ياشـ ــۇنىڭغا ئۇيغـ ەپ ۋە شـ
ــدۇ   ــۇپتىال قىلى ــكهللىكلهرگه م ــقان پىش ــ. سوڭداش ــم  جهمىيهت ــىلهر دائى ته كىش

لىســىگه، ىۋەكىــل بولۇۋالغۇچىالرنىــڭ ۋە ۋەكىــل قىلىــپ قويغۇچىالرنىــڭ مۇداخ
نىـڭ مهن كـۆرەلىگهن   جهمىيهتبـۇ يازمىـدا   . تاجاۋۇزىغا ۋە زۇلۇمىغا ئـۇچراپ تۇرىـدۇ  

ــنى  ــش ۋە قىلىــ ــك قىلىــ ــدىكى ۋەكىللىــ ــدە  ئهينىكىــ ــى ھهققىــ ش ھادىسىســ
 .توختىلىمهن

 ھاكىمىيهتكه ۋەكىللىك.  1
يىلى قهشقهر شهھرىگه يېقىن بىـر كهنتـته تىلمـاچ ۋە كاتىـپ بولـۇپ      -1998

ئىشــلهۋاتقان كۈنلىرىمــدە تىــيهن پامىلىلىــك بىــرىگه تهرجىمــانلىق قىلىشــقا   
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يىغىنـــدا ئۇنىـــڭ قـــوللىرىنى ئاتىســـى ۋە ئانىســـى دېمهتلىـــك . تـــوغرا كهلـــدى
كۆڭلـــۈمگه ئۇنىـــڭ . رغـــا جونـــۇپ سۆزلهشـــلىرىنى پهقهتـــال يـــاقتۇرمۇدۇم كادىرال

ــۆزلهيدىغانلىقىغا ھهيــرانلىقتىن      ــۇزدا س ــۇ قهدەر تهھــدىتلىك تهلهپپ ــقا ب نېمىش
يىغىـن مهيدانىـدا ئـۇنى غهزەپلهندۈرىـدىغان ھىـچ ئىـش       . باشقا خىيال كهچمىـدى 

قاندەك كــۆز ئالــدىمىزدا ئولتۇرغــان كىشــىلهر قوزىــدەك يــۇۋاش، توشــ  .ئىــدىيــوق 
ھهر قانچه ئويلىساممۇ ئۇنىـڭ ۋارقىراشـلىرىدىكى ھهيـۋە، سـۈر ۋە     . ئىدىئۈرككهك 

. مئىـدى يهلمهي ئـاۋارە  ۈقورقاق سېلىشالرنى ئۇيغۇرچىغا سىلىقراق تهلهپپۇزدا ئـۆر 
ئــاخىرى ئۇنىــڭ بــۇيرۇق تۈســىدىكى گهپلىرىنــى تهكلىــپ ۋە تهۋســىيه شــهكلىدە 

ــ . ئـــۆرۈپ يىغىـــن ئهھلىـــگه يهتكـــۈزدۈم    ۈگهپ كىشـــىلهر مېنىـــڭ  يىغىـــن تـ
ــا ئوالشــتى    ــاي ئهراپىمغ ــدى بولغ ــس قىل ــۇق ھى ــدىن يوچۇنل ــۇالرچه . تهرجىمهم ئ

باشـــلىق كۆپـــۈپ ســـۆزلىگهن گهپلهرنـــى ئۇنـــداق مـــۇاليىم تهرجىـــمه قىلىشـــقا 
مهنمــۇ باشــلىقتهك بــۇيرۇق تهلهپپۇزىــدا قوپــال تهرجىــمه قىلىشــىم . بولمــايمىش

ــرەن قىلىـــپ كهتم . كېـــرەكمىش ــلهرگه ئىـ ــۇ گهپـ ــۇنچه  مهن بـ ــا شـ ــدىم، ئهممـ ىـ
ــېس قىلمىغىنىغـــا،       ــقا خورلـــۇق ھـ ــۇ كىشـــىلهرنىڭ نېمىشـ ــان بـ قورقۇتۇلغـ

ھهتتـا بـۇ زالىـم باشـقا بىـر يىغىنـدا ئانىسـى        . غهزەپلهنمىگهنلىكىگه تاڭ قالدىم
ــچ     ــاپىقىنى زەخمىلهندۈرســىمۇ ھى دېمهتلىــك بىــر ئايالغــا قهلىمىنــى ئېتىــپ ق

مهنـچه يىغىنـدا دېيىلىـدىغان    . كىم ئۇنىڭغا چىش يېرىپ بىر نـېمه دېيهلمهپتـۇ  
مهزمۇن ھۆكۈمهتنىڭ، ئهمما بۇ مهزمـۇننى يهتكـۈزۈش ئۈچـۈن شـىلتالغان قـولالر،      

بـــۇ باشـــلىق بولۇۋالغـــان شهخســـنىڭ . ئااليغـــان كـــۆزلهر ھۆكۈمهتنىـــڭ ئهمهس
ــداق     ــۇنىنى ئۇنـ ــزمهت مهزمـ ــڭ خىـ ــۇپ ھۆكۈمهتنىـ ــىله بولـ ــدىكى مهسـ مىجهزىـ

. ئىـدى ل بىـلهن يهتكـۈزۈش بىهـاجهت    تهلۋىلهرچه قوپاللىق ۋە قاباھهتلىك شـهكى 
ــن قاتناشــچىلىرىغا مۇشــۇنداقراق     ــداش يىغى ــلهن خىزمهت ــدا مهن بى ئهينــى چاغ

  .چۈشهندۈرگهن بولۇشۇم مۇمكىن
تىيهن باشلىققا تهرجىمـانلىق قىلىـش جهريانىـدا ئۇنىـڭ ئـۆزىنى پـارتىيه ۋە       

رتىيه ۋە ھۆكۈمهتكه ۋەكىل دەپ قارايدىغانلىقىنى، ئـۆزىگه قارشـى چىققـانالرنى پـا    
ئارىــدا . يدىغانلىقىنى ھىــس قىلــدىماالىيھۆكــۈمهتكه قارشــى چىققــانالردىن ســان

بىـــر پۇرســـىتىنى تېپىـــپ ئۇنىڭـــدىن ھهيۋىلىـــك سۆزلىشـــىنىڭ ۋە قوپـــال       
ــهۋەبىنى ســورۇدۇم  ــڭ   . مۇئامىلىســىنىڭ س ــىلهرگه ھۆكۈمهتنى ــۇ كىش ــۇنىڭچه ب ئ

غاچقـا قائىـدە   سۈرىنى بىلدۈرۈپ قويۇش كېرەكمىش، يهرلىك كىشىلهر قـاالق بول 



 
 

701 
 

سۆزلىســه چۈشــهنمهيمىش، قهشــقهر ئاالھىــدە رايــۇنمىش، مۇشــۇنداق تهھــدىتلىك 
ــا مۇق  ــۇلدا باشقۇرۇلمىسـ ــمىش   ۇملۇئۇسـ ــى بولماسـ ــك قىلغىلـ ــا كاپالهتلىـ . ققـ

ــاتتى    ــل قىلىۋات ــاكىمىيهتكه ۋەكى ــۆزىنى ھ ــۇ ئ ــدىكى  . ئېنىقكــى ئ ــڭ نهزىرى ئۇنى
هرلىــك ئۇيغــۇرالر  ھــاكىمىيهت دەھشــهتلىك، رەھىمســىز، يولســىز گۇنــدىپاي، ي    

 .ئىدىبولسا ئاڭقاۋ، قاالق، ھورۇن مهھبۇسالر 
ھۆكــۈمهت بىلىــپ قالســا، كــۆرۈپ قالســا، ئــاڭالپ  «قهشــقهردە كىشــىلهرنىڭ 

دەپ  »جازااليـدۇ، بـوش قويمايـدۇ، ئىككـى پۇتـۇڭنى بىـر ئۆتـۈككه تىقىـدۇ        …قالسا
ھـۇم  كىشـىلهر نېمىشـقا مهۋ  . قورقۇمسىراپ يۈرگهنلىرىگه قـاراپ ئـويالپ قـالىمهن   

ھۆكۈمهتنى كۆزى، كۆڭلى، ئهقلى بـار تهسـهۋۋۇر قىلىدىغانـدۇ؟ قانداقسـىگه مىـڭ      
نهچــچه يــۈز يىلــدىن بېــرى ھهممىنــى بىلىــپ، كــۆرۈپ تۇرغــۇچى ئــالالھ بــار دەپ   
ئىمـان ئېيتىـپ كېلىۋاتقـان بـۇ مىلـلهت ئهمـدى ھهممىـگه قـادىر ھۆكـۈمهت بــار          

ــدى  ــۇپ قالــ ــدىغان بولــ ــى . دەيــ ــرى ياخشــ ــدىن بېــ ــز قاچانــ ــان  خهلقىمىــ يامــ
ــنىڭ      ــدۇ دەپ قورقۇش ــپ تۇرى ــتىلهر يېزى ــۆرۈپ، پهرىش ــالالھ ك ــى ئ ئهمهللىرىمىزن
ئورنىغــا ھهمــمه ئهمهللىرىمىزنــى ھۆكــۈمهت بىلىــپ، جــازاالپ تۇرىــدۇ، تــامنىڭمۇ  

مچه ھـاكىمىيهتنى  ۈشـ ۈقۇلىقى بار دەپ خهۋپسـىرەيدىغان بولـۇپ قالـدى؟ تهكشۈر   
ــۇچىن   ــل بولۇۋالغ ــاكىمىيهتكه ۋەكى ــتۈرۈش، ھ ــۆزى  ئادەملهش ــڭ ئ ى ھاكىمىيهتنى

ــۈنۈدەپ  ــىكهن   چۈشــ ــۇد ھادىســ ــۇرالردا مهۋجــ ــاۋاتقان ئۇيغــ ــقهردە ياشــ . ش قهشــ
قهشــقهردىكى خهنســۇالردا باشــلىق، سىياســهت ۋە رىيــاللىق ھهققىــدىكى پىكىــر  

. جــۈملىلهر بىــلهن بايــان قىلىنمايــدىكهن-ئۇيغۇرالردىكىــدەك ئهندىشــىلىك ســۆز
نىــڭ ئورنىغــا باشــلىقنى تــۆرگه خهلقىمىزدىكــى چــوڭالرنى تــۆرگه ئــېلىش ئادىتى

ئېلىشنىڭ ئالمىشىشـى، سـورۇنالردا چوڭالرنىـڭ پىكـرىگه ھـۆرمهت قىلىشـنىڭ       
ئورنىغا باشـلىقنىڭ سـۆزىگه دوسـت تارتىشـنىڭ دەسسىشـى، ئىلىـم ۋە ئالىمغـا        
ئۇيۇشۇشنىڭ ئـورنىنى ھوقـۇق ۋە ھوقۇقـدارغا يېپىشىشـنىڭ ئېلىشـى قاتـارلىق       

ىلغۇچىالرنىـڭ رولىنىـڭ ئۇيغـۇر ھاياتىـدا     ھادىسىلهر ھاكىمىيهتكه ۋەكىللىـك ق 
ھـاكىمىيهت خهلقنىـڭ   . قانچىلىك موھىم ئورۇنغا ئـۆتكهنلىكىنى چۈشـهندۈرىدۇ  

ھـاكىمىيهتتىن  . تۇرمۇشىغا قانچه ئارىالشقانچه شـۇنچه ئالـدىراش بولـۇپ كېتىـدۇ    
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نهپلىنىۋاتقـــانالر ۋە ۋەكىللىـــك قىلغـــۇچىالر قـــانچه كـــۆپهيگهنچه ھۆكـــۈمهت      
مهن ئامېرىكىــدا . ى ۋە تۇيغۇســىغا شــۇنچه ســىڭىپ كېتىــدۇكىشــىلهرنىڭ ھايــات

ئىككـى يىلــدىن ئـارتۇق ياشــىغان مهزگىلـدە مهكتىــپىم جايالشـقان شــهھهرنىڭ     
قهشــقهردە . شــهھهر باشــلىقىنى بىلمهيــتىم، بىــرەر يهردە ئــاڭالپمۇ باقمىغانىــدىم 

ــاۋىن    ياشــىغىلى ئىككــى يىــل بولمىــدى ئهممــا شــهھهر باشــلىقىنى ئهمهس مۇئ
اشلىقلىرىدىنمۇ ئىككى ئۈچنىـڭ ئىسـمىنى ۋە ئۇالرنىـڭ تۇققـانلىرىنى     شهھهر ب

. چــۈنكى ھهمــمه يهردە شــۇ ھوقــۇق ۋە ھوقۇقــدارنىڭ گېپــى. بىلىــپ بولــۇپتىمهن
ــاھهلىرىگه     ــمه ســ ــنىڭ ھهمــ ــۇچىالر تۇرمۇشــ ــك قىلغــ ــۈمهتكه ۋەكىللىــ ھۆكــ

ئوقۇشـتىن باشـقىغا زوقـى يـوق بىـر ئـادەم        كىتاپسىغدىلىپ بولغاچقا مهندەك 
ــۇمكىن    ئۇالر ــهممۇ مـ ــمهي دېسـ ــىۋەتلىرىنى بىلـ ــالىيهتلىرى ۋە مۇناسـ ــڭ پائـ نىـ

 .بولمىدى
 خۇداغا ۋەكىللىك. 2

باققـال يوغـانراق ئىككـى    . بىر كۈنى بىر باققالدىن بىر كىلو ئـامۇت ئالـدىم  
ــا بىــر كىلــو «ئــارمۇتنى ســېلىپال تارازىنىــڭ ئىكرانىغىمــۇ قارىمــاي   . دەيــدۇ »مان

ــچه ئارمۇت « ــايال   ئهجهپ ئۇســتىكهنال، نهچ ــدىغىنىنى قارىم ــو كېلى ــر كىل ــڭ بى نى
بـۇ  . دەپ قويـدى  »خـۇدايىم ئۇسـتا  «دېسهم، تازا كـۆزۈمگه قارىۋېتىـپ    »بىلىدىغان

بـۇ كىشـى زادى نـېمه دېمهكچـى بولغىيـدى؟ ئـامۇتنى       . گهپنـى خېلـى ئويالنـدىم   
ياراتقان ئالالھ نهچچه ئارمۇتنىـڭ قـانچه كېلـۇ كېلىـدىغانلىقىنى مۇشـۇ ئـادەمگه       

بهرمىــگهن بولغىيــدى؟ تارازىغــا قــاراپ بىلىــدىغانغا كــۆز ۋە ئهقىلنــى  ئــايرىم دەپ 
قوشــۇپ ياراتقــان خۇداغــا نهچــچه ئارمۇتنىــڭ نهچــچه كىلــو كېلىــدىغىنىنىمۇ        

مۇ؟ نۆزەمبىلال، بـۇ كىشـى خۇدايىمنىـڭ نـېمه بىلىـپ      يۈكلهپ قويساق توغرا بوال
ئالالھنىـڭ   نېمه بىلمهيدىغانلىقىنىمۇ ئۇقـۇپ قالغانمىـدۇ؟ پهرىـزىمچه بـۇ ئـادەم     

ئىســمىنى تىلغــا ئېلىــپال مېنىــڭ ئــاغزىمنى يۇمــدۇرماقچى، خۇداغــا ۋاكــالىتهن   
ــپ  ــاۋاپ بېرىـ ــۇزىنى     ،جـ ــڭ نوپـ ــدىكى دىننىـ ــڭ قهلبىـ ــر ئۇيغۇرنىـ ــدەك بىـ مهنـ

 .ئىدىسۈيىئىستىمال قىلماقچى 
ــۇچ     ــدا مـ ــرەك ئوپالـ ــا كېـ ــلىرى بولسـ ــڭ باشـ ــى يىلالرنىـ ــى مىڭىنچـ ئىككـ

ېزىنىــڭ مهســئۇللىرى دېهقــانالرنى   ســهۋەبى مهزكــۇر ي . كاســاتچىلىقى بولــدى 
ــكهن  ــانلىقى ئىــ ــۇچ تېرىتقــ ــۇرى مــ ــاتالماي  . مهجبــ ــۇچلىرىنى ســ ــلهر مــ خهقــ

مۇناســـىۋەتلىك ئورۇنالرغـــا ئهرز قىلغانـــدا ناھىيىنىـــڭ بىـــر مۇئـــاۋىن پـــارتىكوم 
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ســېكىرتارى ئوتتۇرىغــا چىقىــپ، بــۇ قــازايى قهدەرنىــڭ خــۇدادىن كهلگهنلىكىنــى  
ــهندۈرۈپتۇ ــازىرغىچه ئ . چۈشـ ــۇ گهپ ھـ ــىمدەبـ ــقهر  . ېسـ ــام قهشـ ــدا ئاڭلىسـ يېقىنـ

ــاپتۇبۇس شــىركىتىنىڭ خهنســۇ مــۇدىرى خىزمهتچىلىرىنــى    شــهھرىدىكى بىــر ئ
. مولال چاقىرىـپ قۇرئـان ئوقۇتـۇپ ئىـدارە نامىـدىن نهزىـر قىلىشـقا ئۇيۇشـتۇرۇپتۇ        

سـهۋەبى ئىدارىــدا ئۆلــۈم يېــتىم ۋە ھادىسـىلهرنىڭ كــۆپ بولــۇپ كهتكهنلىگىــدىن   
ــكهن ــڭ ئ . ئى ــۆتكهن يىلنى ــش  ئ ــارلىق ئى ــان ئهڭ قىزىق ــدا ئاڭلىغ ــۇر . اخىرى بۇلت

ــۇقى      ــدىلىنىش ھوقـ ــڭ پايـ ــر ئورۇننىـ ــاي بىـ ــى بـ ــقهردە ئىككـ ــدا قهشـ  نىرامازانـ
. ئالــدىغا كىــرگهنىكهن  ىكېلىشــهلمهي قهشــقهرنىڭ بىــر مۇئــاۋىن ســېكىرتار    

ــۇ  ــان تۇتقۇزۇپتـ ــتۈرۈش ئۈچـــۈن قۇرئـ ــا . ســـېكىرتار بـــۇالرنى كېلىشـ ئـــۇالر خۇداغـ
ئهممـا  . خۇداغـا ئىشىنىشـىگه يـول قويۇۋاتامـدۇ؟ يـاق      ئىشـىنهمدۇ؟ كىشـىلهرنىڭ  

الزىم بولغاندا ئۇيغۇرنىـڭ قهلبىـدىكى خۇدانىـڭ نوپۇزىغـا ۋەكىللىـك قىلىشـنى       
دېـــمهك، بـــۇ مىســـالالردا ھاكىمىيهتتىكىلهرنىـــڭ خۇدانىـــڭ     . ئۇنۇتمايۋاتىـــدۇ

شـــۇڭا . نوپۇزىـــدىن پايـــدىلىنىپ مهقســـهدكه يېتىۋاتقـــانلىقى كۆرۈنـــۈپ تۇرىـــدۇ
وپۇزىدىن پايدىلىنىۋاتقانالر، خۇداغـا ۋاكـالىتهن ھۆكـۈم چىقىرىۋاتقـانالر     خۇدانىڭ ن

ئۇيغۇرنىــڭ ئــۆزىگه ۋەكىللىــك قىلىــش پۇرســىتى،  . ئۇيغــۇرالرال بولۇشــى ناتــايىن
ۋالغــان مهنــپهئهت گــورۇھلىرى قايســى ۈئهركــى ۋە ھوقــۇقىنى چاڭگىلىغــا كىرگۈز

غـا ۋەكىللىـك قىلىـپ    مىللهتكه تهۋە بولۇشىدىن قهتئىينهزەر ۋاقتـى كهلسـه خۇدا  
 تۇرۇپ ئۇيغۇرالرنى ئىندەككه كهلتۈرىۋېرىدۇ

بىـرى خۇداغـا   . دۇuئاۋام ئۇيغۇرالر پىكىر ۋە ئۇچۇرالرنى ئىككـى مهنـبهدىن ئـال   
ــرى    ــامهلهردىن، يهنه بىـــ ــۆزلىتىلىدىغان جـــ ــۆزلهيدىغان ۋە ســـ ــالىتهن ســـ ۋاكـــ

جـــــامهلهر ۋە  . ھـــــاكىمىيهتكه ۋاكـــــالىتهن ســـــۆزلىنىدىغان ئاخبـــــاراتالردىن   
ئـــۇ بولســـىمۇ . كىمىيهتنىـــڭ تهشـــۋىقاتىدا مۇنـــداق بىـــر ئورتـــاق نوقتـــا بـــارھا

ــۇپ     ــۈنگه ياخشــى بول ــدىن ك ــازىرقى تۇرمۇشــنىڭ كۈن ھــاكىمىيهت ۋە جــامهلهر ھ
لىقىنى، تارىختـــا كۆرۈلـــۈپ باقمىغـــانلىقىنى، قهدرىـــگه يېتىشـــنى،  انقـــتكېتىۋا

. بۈگـــۈنكى ئاســـايىش زامانـــدىن تىـــنچ مهنهپهتلىنىشـــنى تهرغىـــپ قىلىشـــىدۇ 
مهكتهپلهردە ئۆتۈلىدىغان تـارىخ، ئهخـالق ۋە سىياسـىي دەرسـلهرنىڭ مهقسـىدىمۇ      
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ىئـۇدال  فئۇيغۇرالرنىڭ تـارىختىن بېـرى غهرپ تاجـاۋۇزچىلىرى، بۆلۈنمىچىلىـك ۋە     
ــقانلىقى، پهقهت    ــپ، نامراتالشـ ــپ، خارلىنىـ ــدىن ئېزىلىـ ــۈچلهر تهرپىـ ــي كـ دىنىـ

هرگه ئۇالشـقانلىغىنى  كومپارتىيه ئـازات قىلغانـدىن كېيىـنال ئاسايىشـلىق كـۈنل     
ــار  . سىڭدۈرۈشــتۇر ــداق تهشــۋىقاتتا يهنه ھــالقىلىق بىــر پهرق ب ــۇ بولســىمۇ . بۇن ئ

ــۇ  ــاتىپالر بـ ــاراۋان«جـــامهدىكى خـ ــار، پـ ــاننى بهرگهن  »ئاسايىشـــلىق، بهختىيـ زامـ
ئالالھقـــا ھهمـــدۇ ســـانا ئېيتىشـــنى، ناشـــۈكۈرلۈك قىلماســـلىقنى تهۋســـىيه       

ــى قىلىــدۇغقىلىــدىغان تهبلى ــۇم،  ھــاكىمىي. لهرن هت تهشــۋىقاتىدا بۈگــۈنكى مۇق
ئىنـاق، زامـانىۋىي، خـاتىرجهم كـۈنلهرنى بهرپـا قىلغـان جوڭگـۇ كومپارتىيهســى ۋە        

بهختىيـــار «بۈگـــۈنكى . ھۆكـــۈمهتكه رەھـــمهت ئېيتىشـــنى تهشـــهببۇس قىلىـــدۇ 
ــۈنلهر ــق      »ك ــۋىقاتالردىكى زىتلى ــۇ تهش ــا ب ــارتىيهمۇ مان ــۇ كومپ ــۇدا بهردىم ــى خ . ن

اننىڭ بهخـــت ئۈچــۈن ســـهۋەب قىلىـــدىغىنىغا،  ھــالبۇكى، ئـــاۋام ئۇيغــۇر ئىنســـ  
بـۇ ئىككـى تهشـۋىقات    . غانلىقىغا ئىشـىنىدۇ ىئالالھنىڭ بهختنى نىـمهت قىلىـد  

ئوتتۇرىســىدىكىال زىــددىيهت ئهمهس، ھاكىمىيهتنىــڭ ســىڭدۈرمهكچى بولغــان     
. ئىــدولوگىيه بىــلهن ئۇيغــۇر مهدەنىــيهت ئهنئهنىســى ئوتتۇرىســىدىكى زىــددىيهت  

هرقــانچه مۇئــاش بېــرىلگهن تهقــدىردىمۇ، ئــۇالر ھهرقــانچه      ئۇيغــۇر ئۆلىماالرغــا ھ 
نهپســـىگه ۋە كومپـــارتىيهگه ۋەكىللىـــك قىلغـــان ھـــالهتتىمۇ ياخشـــىلىق ۋە      

ئۇيغـۇر  . قىاللمايـدۇ  غيامانلىقنىڭ كومپـارتىيه تهرىپىـدىن بولغـانلىغىنى تهبلىـ    
خۇداغا ۋاكالىتهن ئېيتىلىـدىغان ئۇنـداق سـۆزلهرنى يىغىـن مهيدانىـدا ئاڭلىغـان       

 .ىلهن جامهدە ئاڭالپ سهبىر قىاللمايدۇب
 ئانىغا ۋەكىللىك-ئاتا. 3

-تېلــۋىزورالردىن خــۇددى بىــر ســېخى كــۈچ ئۇيغۇرالرغــا ئاتــا -ھهمىشــه رادىيــۇ
ئـــــانىلىق شـــــهپقىتىنى يهتكۈزىۋاتقانـــــدەك مهزمـــــۇن ۋە پوزىتســـــىيهدىكى     

ــاڭاليمهن  ــۋىقاتالرنى ئـ ــائىله    . تهشـ ــر ئـ ــى بىـ ــلهت خهلقـ ــىچه ھهر مىلـ دېيىلىشـ
ــىلىر ــۈچى،    كىش ــانلىق يهتكۈزگ ــۇچى، مېهرىب ــۇق قىلغ ــارتىيه خهمخورل ىكهن، پ

ــا قىلغـــۇچى ــانلىق، ئىللىقلىـــق، . ئىـــكهن…ئىللىقلىـــق ئاتـ مهنـــچه مېهرىبـ
غهمخورلۇق دېگهنلهرنى ھهر قانداق بىـر ئىنسـان ئالـدى بىـلهن ئاتـا ئانىسـىدىن،       

ئهمـدى مۇشـۇ تۇيغۇالرنىمـۇ سىياسـىيغا     . ئائىلىدىن ھىـس قىلىـدىغان تۇيغـۇالر   
ھوقــۇقلىرىمىز، پۇرســىتىمىز، ئهركىمىزنىــڭ   . دەســمايه قىلىــپ نــېمه كهپتــۇ   

ۋەكىللىك ۋەكىلـلهرگه يهم بـولغىنى ئـاز دەپ پهقهت ئائىلىـدىن ھىـس قىلىشـقا       
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غان ھىس ھاياجانلىرىمىزمۇ بىر تهشـىۋىقات ۋاستىسـىگه ئايلىنىـپ قالسـا     بولۇدۇ
لىرىدىن بولــۇش مهكــتهپلهردە پارتىيهنىــڭ ياخشــى ئىــز باســار . قانــداق بــولغىنى

ــدۇ ــا   . تهكىتلىنى ــان ئات ــۆزىنى باقق ــېمه دەپ ئ ــۇچى ن ــت بولغ ــىنىڭ -پهرزەن ئانىس
ــقىدەك   ــى باس ــڭ ئىزىن ــى ئهمهس پارتىيهنى ــۇددى  . ئىزىن ــىلهرنى خ ــداق كىش بۇن

ھـــاكىمىيهت بىـــلهن ئـــۇرۇق تۇغقانـــدەك، ئاتـــا بـــاال، ئانـــا پهرزەنتـــتهك تۇيغۇغـــا   
ــ     انىلىق، ئالــدامچىلىق، كهلتۈرۈشــنى مهقســهد قىلغــان تهشــۋىقاتتىن ئهخمىق

ــدۇ  ــپ تۇرىــ ــۇق چىقىــ ــوي ۋە   . زورلــ ــۇي، ئــ ــق خــ ــى پهرقلىــ ــر دۆلهت خهلقــ بىــ
مهزكـۇر ئهلـدىكى كىشـىلهرنىڭ    . قابىلىيهتتىكى كىشـىلهردىن تهشـكىل تاپىـدۇ   

بۇنـداق نـاتونۇش كىشـىلهر    . مۇناسىۋىتى باراۋەر پـۇقراالر ئارىسـىدىكى مۇناسـىۋەت   
ى قىلماســــلىق، ئورتــــاق ئوتتۇرىســـىدىكى مۇناســــىۋەت بىـــر بىــــرىگه دەخلـــ   

ــدى    ــۇداپىيهلىنىش ئاساســىغا قۇرۇلســا بول ــاق م ــنىش، ئورت ــاتونۇش . مهنپهئهتلى ن
ــان   ــىلهردىن قۇرۇلغـ ــۈرىمهن     جهمىيهتكىشـ ــا كهلتـ ــدەك ھالغـ ــر ئائىلىـ ــى بىـ نـ

ــرىمهن     ــلهپ بېـ ــۇكىالرنى بهلگىـ ــا ئـ ــاڭا ئاكـ ــولىمهن، سـ ــا بـ دېگهنلىـــك مهن ئاتـ
سـۇالرنى ئاكـا مىلـلهت دېـيىش،     ئۇيغـۇرالردىكى خهن . دېگهندىن باشقا گهپ ئهمهس

ــۈمهتنى ھۆكۈم ــۆز    ىھۆكـ ــڭ ئـ ــچه ھاكىمىيهتتىكىلهرنىـ ــاش مهنـ ــام دەپ ئاتـ تىكـ
كه ۋەكىــــل قىلىـــــدىغان  جهمىـــــيهتئارزۇســــىدىكى ئـــــائىله مۇناســــىۋىتىنى   

خــۇددى پــۇقرا بىــلهن پۇقرانىــڭ مۇناســىۋىتى بــاراۋەر  . تهشــۋىقاتىنىڭ نهتىجىســى
ك پـۇقرا بىـلهن ھاكىمىيهتنىـڭ    شهخسلهر ئوتتۇرىسـىدىكى مۇناسـىۋەت بولغانـدە   
كېلىشـىمنىڭ مهزمۇنىـدا پـۇقرا    . مۇناسىۋىتىمۇ باراۋەر كېلىشىم مۇناسـىۋىتىدۇر 

ھاكىمىيهتكه باج تاپشۇرىدۇ، ھـاكىمىيهت پۇقرانىـڭ ئائىلىسـى، ھايـاتى، مـۈلكى،      
كېلىشـىم بولغـانىكهن   . غۇرۇرى، ئهركى قاتـارلىق ھهق ھوقـۇقلىرىنى قوغۇدايـدۇ   

ــى،   ــىمنىڭ ۋاقتــــ ــئۇلىيىتى،  كېلىشــــ ــڭ مهســــ ــق قىلغۇچىنىــــ خىالپلىــــ
ئهگهر بـــۇ . ئىختىالپالرنىـــڭ ھهل قىلىـــنىش چارىســـى قاتـــارلىقالر بېكىتىلىـــدۇ

مۇناســىۋەت ئــائىله ئهزالىــرى ئارىســىدىكى مۇناســىۋەتكه ئايالنــدۇرۇپ قويۇلســا       
. ئانىغـا ئايلىنىۋېلىـپ پـۇقرانى مهڭگـۈ باشـقۇرغىنى باشـقۇرغان      -ھاكىمىيهت ئاتا

شــنىڭ چېكــى بولمايــدۇ، باشقۇرالمىســا ئالماشــتۇرغىلى يــاكى  بــۇ ھالــدا باشقۇرۇ
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 .قوغلىۋەتكىلى بولمايدۇ
ــائىله مهسىلىســى     ــدارىگه ئ ــان ئى ــڭ مهن تۇرۇۋاتق ــر خانىمنى ــدە بى ئۈررۈمچى

ــدىم   ــران قالغانى ــنىگه ھهي ــيىن سۈرۈشتۈرســهم  . ئۈچــۈن دات ئېيتىــپ كهلگى كې
ە ســـىزنىڭ يهنـــى ســـىز ئىشـــلهۋاتقان ئىـــدار. مۇنـــداق ئىشـــالر خېلـــى بـــاركهن

ھهتتـــا ئـــائىله مۇناســـىۋىتىڭىزگه قهدەر   …كىيىنىشـــىڭىز، ســـاقال بـــۇرتىڭىز  
ــىدىكهن ــڭ   . ئارىلىشـــ ــۇ ھاكىمىيهتتىكىلهرنىـــ ــم بۇمـــ ــى جهمىيهتبهلكىـــ نـــ

ــرەك  ــا كېـ ــۇلى بولسـ ــۋىقاتىنىڭ مهھسـ ــقا . ئائىلىلهشـــتۈرۈش تهشـ ئۇنـــدىن باشـ
ــانىۋىي      ــۇنى زامـ ــلهپ بـ ــارلىقالرنى چهكـ ــا قاتـ ــاقال، دوپپـ ــاغلىق، سـ ــازىرقى يـ ھـ

ــا  ــمۇ ئاتــ ــك دەپ چۈشهندۈرۈشــ ــيهتكه يېتهكلىگهنلىــ ــل -مهدەنىــ ــا ۋەكىــ ئانىغــ
خهق زامـانىۋىي ياشـامدۇ، ياشـىمامدۇ، دوپپـا كىيهمـدۇ،      . بولۇۋېلىشنىڭ ئـاقىۋېتى 

سـهن مېنـى يېـتىلهپ يېتهكلهيـدىغان     . ياغلىق ئارتامـدۇ سـېنىڭ نـېمه ئىشـىڭ    
ــىنىڭ    ــدۇ كىش ــى كېلى ــدىڭ دەپ سورىغىس ــام ئاناممى ــۈنى يهن . ئات ــر ك ــۇ بى ه ش

. ياغلىقنىڭ گېپى بولـۇپ بىـر باشـلىق كىشـى بىـلهن مۇنازىرىلىشـىپ قالـدىم       
ئۇنىـــڭ قارىشـــىچه ھـــازىرقى يـــاغلىق ئـــارتىش شـــهكلى ئۇيغۇرالرغـــا خـــاس        

ــىمىش   ــڭ ئىش ــمىش، ئهرەبلهرنى ــل    «. ئهمهس ــا ۋەكى ــاغلىقنى ئۇيغۇرغ ــۇ ي خهق ئ
. يـوق  ھىچ كىمنىڭ ئۇيغۇرغا ۋەكىـل بولـۇش مهجبـۇرىيىتى   . بوالي دەپ ئارتمايدۇ

. كىشى دېگهن ياراشقاننى، كـۆڭلى خالىغـاننى، ئهقىدىسـىگه ئۇيغـۇننى كىيىـدۇ     
نچىســـى ئهرەب دېگهننـــى كۆرۈپمـــۇ ۈبـــۇ قهشـــقهردىكى ئۇيغۇرنىـــڭ مـــۇتلهق كۆپ

جوڭگۇنىـڭ  . ؟ دورىسـا نـېمه بوپتـۇ   بولـۇدۇ باقمىسا قانداقسـىگه ئهرەبنـى دورىغـان    
ن، باشــقا مىللهتلهرنــى قايســى قانۇنىــدا ئۇيغــۇرالر ئــۇنى كېيىــپ بــۇنى كهيمىســۇ

ــار   ــگهن گهپ ب ــۇن دې ــاش كىيىنىــپ     . دورىمىس ــڭ ئوخش ــا ئۇيغۇرنى كىــم تارىخت
يـــۈرگىنىنى دەلىللىيهلهيـــدۇ؟ تـــارىختىغۇ ئۇنـــداق بولۇشـــى ناتـــايىن، شـــۇنداق 
بولغانـدىمۇ بىـر ئىنسـان ئۇيغـۇر بولغـان گۇنـاھى ئۈچـۈن تـارىخ ئۈچـۈن ياشــامدۇ،          

ر كهيگهننــى كېيىــپ كهيمىگهننــى تارىختــا ياشــامدۇ؟ كىمنىــڭ ھهمــمه ئۇيغــۇرال 
كىيمهسلىك مهجبۇرىيىتى باركهن؟ مهدەنىـيهت ئىنقىالبىـدا كىشـىلهر ئوخشـاش     

ــتىكهن ــكهرچه     . كىيىنىپ ــرەڭ ئهس ــاي ماش ــال دەپ ئايرىم ــۇ، ئهر ئاي ــۇر خهنس ئۇيغ
مۇشـۇالرنى دېيىشـىپ    »ھـازىر مهدەنىـيهت ئىنقىالبـى دەۋرى بولمىسـا    . كىيىمنى

مـــــــدى ئۇيغۇرلۇقنىـــــــڭ ۋەكىللىـــــــك بولـــــــۇپ ئويلۇنـــــــۇپ قالـــــــدىم، ئه
ــدىكهن ــىيهتلىرىنىمۇ خهق بېكىتىـ ــدىكى،  !. دە-خۇسۇسـ ــڭ نهزىرىـ ــز كىمنىـ بىـ
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قانــداق ئۇيغــۇر بولســاق بــوالر؟ ئــالىم كــاۋاپچىنى ئۇيغۇرغــا ۋەكىــل قىلىــپ         
خوش، ئالىمجان قويغان سـاقالنى كىـم بهدەلسـىز، پىشكهللىكسـىز،     . تىكلهشتى

 .ىنى ھهل قىاللمايدۇتهقىپسىز قويالىدى؟ دېمهك ۋەكىل مهسىل
ئۇيغۇرغــا ۋەكىـــل تىكـــلهش، ۋەكىللىكـــكه ســۆرەش ۋە بـــۇ ئـــارقىلىق بىـــر   
ــادانلىقتۇر     ــۇش نـ ــى بولـ ــهللى بهرمهكچـ ــالىمىگه تهسـ ــادالهت ئـ ــكه ۋە ئـ . مىللهتـ

ــداق      ــنا ھهرقانـ ــدىن مۇستهسـ ــاجى ۋە ھهقلىرىـ ــانىي ئىهتىيـ ــڭ ئىنسـ ئۇيغۇرنىـ
ــدۇ  ــىلىنى ھهل قىاللمايـــ ــك مهســـ ــان . ۋەكىللىـــ ــۇردىن چىققـــ ــر  ئۇيغـــ بىـــ

ــڭ      ــۇر تىلىنىـــ ــلهن ئۇيغـــ ــان بىـــ ــانچه ماختىغـــ ــوتىرچىنى ھهر قـــ كومپىيـــ
ــان       ــق بولغ ــانچه داڭلى ــۇرۇپ ھهرق ــمهي ت ــلىگه كهل ــورنى ئهس ــاكىمىيهتتىكى ئ ھ
بىلهن ئۇيغـۇرچه يېزىـق ماتىريـاللىرىنى ئۇچۇرالشـتۇرۇش ساھهسـىدە ئهلـگه نهپ       

ــدۇ   ــجه يارىتالماي ــر نهتى ــدەك بى ــاخاۋەتچىلىك قىلغــان . بهرگى ــدە س ــر  ئىچكىرى بى
ــۇالرنىڭ     ــال خهنسـ ــيهلىگهن بىلهنـ ــپ مهدھىـ ــل قىلىـ ــاۋاپچىنى ۋەكىـ ــۇر كـ ئۇيغـ

بېيىغــان بىــر ئۇيغــۇرنى . ئۇيغۇرالرغــا بولغــان تونۇشــىنى ئــۆزگهرتكىلى بولمايــدۇ 
ــامراتلىق      ــلهن ئىشســىزلىق ۋە ن ــان بى ــۈۋلهپ كــۆككه ئۇچۇرغ ــپ پ ــل قىلى ۋەكى

ــ      مايىگه ئىــگه  پاتقىغىغــا پېتىۋاتقــان تــۈمهنلىگهن ئۇيغــۇر دېهقــانلىرىنى دەس
  .قىلغىلى بولمايدۇ

بهزىــدە كىشــىلهرنىڭ ھهق نــاھهت مهســىلىلىرىدە زۇۋان سۈرمهســلىگىنى     
. ۋەكىل ئارقىلىق پىكىر بايـان قىلىشـقا كۆنـۈپ كهتكهنلىكتىـنمىكىن دەيـمهن     

ئهگهر مۇشــۇ پهرەز راســت بولســا، ھىــچ كىمنىــڭ ئــارتۇق ئىشــقا ئارىالشقۇســى       
لنىــــڭ چىقمىقــــى تهس، چىققــــان كهلمهيــــدىغان بــــۇ زامانــــدا ئۇنــــداق ۋەكى

. تهقــدىردىمۇ شــارائىتالر ســهۋەبلىك الياقهتلىــك ۋەكىــل بواللىشــىمۇ ئىمكانســىز
ــالرنى       ــۇنۇپ، ئىنكاس ــى س ــدىلىق تهكلىپلهرن ــۇنچه پاي ــىلهرنىڭ ش ــدا كىش گاھى

بـۇ مېنىـڭ شهخسـى پىكـرىم، شـۇنداقتىمۇ دەپ      «بىلدۈرۈپ تۇرۇپمۇ قورۇنغاندەك 
ــالىم  »باقــاي ــاڭ ق ــۇ خــۇددى ماڭــا شهخســكه ۋەككىلىــك   . هندېيىشــلىرىدىن ت ب

قىلىــپ جامــائهتكه ۋەكىللىــك قىلمايــدىغان گهپ دېيىلمهســلىكى كېــرەكتهك،  
مهنـچه ھهر بىـر   . شهخسكه ۋەكىللىك قىلىـپ سـۆزلهش گۇنـاھتهك تۇيغـۇ بېرىـدۇ     
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ئۇيغۇرغـــا خهق بېكىـــتكهن  . ئۇيغـــۇر ئـــۆزىگه ۋەكىللىـــك قىلىشـــى كېـــرەك    
لهرنىــڭ تۇتــۇق ئاتــا ۋە تۇتــۇق ئانــا     ئۇيغۇرغــا خهق . ۋەكىلنىــڭ كىرىكــى يــوق  

ــاجهت  ــان    . بولۇۋېلىشــى بىه ــل بولۇۋالغ ــۈمهتكه ۋەكى ــازىر ھۆك ــۇر ھ ــر ئۇيغ ھهر بى
يىللىــق  60. پـارىخوردىن، خۇداغـا ۋەكىــل بولۇۋالغـان ئايلىقچىـدىن جــاق تويـدى     

ۋەكىللىك قىلىـش، ۋەكىللىـك قىلـدۇرۇش ئۇيغـۇرنى ۋەكىلـگه تايانمـاي ئـۆزىگه        
بىـــر . مهس، ھهرىكهتلىـــنهلمهس قىلىـــپ قويـــدى  ۋەكىـــل بولـــۇپ ســـۆزلىيهل  

ــىز       ــر ۋەكىللىكس ــچ بى ــۇر ھى ــر ئۇيغ ــازىر ھهر بى ــلهن ھ ــۈپىتى بى ئىنســانلىق س
ۋەكىلىنـى تـالالش   . ھاياتى، ئائىلىسى، مـۈلكى ۋە نومۇسـىنى قوغدىشـى كېـرەك    
. شــى بىمهنىلىكتــۇرۈھوقــۇقى بولمىغــان مىللهتنىــڭ ۋەكىللهردىــن ئۈمىــد كۈت 

ــدانىغ  ــگه، ۋىج ــىلهرنىڭ   مهنهپهئهتى ــان كىش ــگه بولمىغ ــۆزى ئى ــتىقبالىغا ئ ا، ئىس
ــىزالردۇر   ــىز، ئىستىقبالس ــپهرەس، ۋىجدانس ــى مهنپهئهت ــى  . ۋەكىل ــڭ بىزن ئالالھنى

ــتىن ۋەكىللىــك     زىمىنىمىزغــا ۋەكىــل قىلىــپ ياراتقانلىقىغــا ئىشهنســهك خهق
  .تهلهپ قىلىشنىڭ نېمدىن دېرەك بېرىدىغانلىقى بىزگه سىر ئهمهس

ا، خىــــزمىتىگه، غايىســــىگه ۋە كهلگۈســــىگه ھهل ئۇيغۇرنىــــڭ تۇرمۇشــــىغ
بـۇ ئـۈچ   . جهمهتتـۇر -قىلغۇچ تهسىر كۆرسىتىدىغىنى ھـاكىمىيهت، دىـن ۋە ئـائىله   

ــم      ــى ۋە كىـــ ــى كېرەكلىكىنـــ ــم بولۇشـــ ــڭ كىـــ ــر ئۇيغۇرنىـــ ــدا بىـــ نوقتىـــ
ــۆز       ــامىلى ئ ــيهت ئ ــان ۋە مهدەنى ــان، ماك ــدىغان زام ــدىغانلىقىنى بهلگىلهي بوالالي

دە ياشـاۋاتقان ھهر بىـر كىشـىنىڭ مىـجهز     جهمىيىتىـ  ئۇيغـۇر . ئىپادىسىنى تاپىـدۇ 
خۇلقىدا كومپارتىيه بهرپـا قىلغـان زامـان سـهۋەبلىك شـهكىللهنگهن، پارتىيهنىـڭ       
ئاالھىدە ماكاندىكى ئاالھىدە سىياسـىتى شـهكىللهندۈرگهن ۋە ئۇيغۇرنىـڭ قائىـدە     

ۋاھـــالهنكى ئوخشـــاش موھىتتـــا . بولـــۇدۇيوســـۇنلىرى پهيـــدا قىلغـــان ئـــامىلالر 
ــ ــدۇ  ياشـ ــاپ كهتمهيـ ــۈنلهي ئوخشـ ــجهزى يهنه پۈتـ ــىلهرنىڭ مىـ ــۇڭا . ىغان كىشـ شـ

ئىنســــاننىڭ پىسخىكىســــى موھىــــت ئامىلىــــدىن باشــــقا شــــۇ كىشــــىنىڭ  
بىـر ئۇيغۇرنىـڭ   . بولـۇدۇ تهشهببۇسكارلىق بىـلهن قـۇرۇپ چىقىشـىغىمۇ بـاغلىق     

پىسخىكىســـىنى شـــهكىللهندۈرىدىغان ئـــۈچ ئامىلنىـــڭ ۋەكىللىكـــتىن خـــالى 
مىزنىــــــــــــڭ شــــــــــــهكىللىنىۋاتقانلىقى ئهمهس بولماســــــــــــلىقى مىجهزى

دە جهمىيىتىـــــئۇيغـــــۇر . ۋاتقانلىقىدىن بىشـــــارەت بېرىـــــدۇۈلۈشـــــهكىللهندۈر
ــك        ــۈچكه ۋەكىللىـ ــىي كـ ــر سىياسـ ــاكى بىـ ــائهتكه يـ ــر جامـ ــىلهرنىڭ بىـ كىشـ

ىــدىن ۈكقىلمايـدىغان قـارارى، ئارزۇسـى ۋە پىكىرلىرىنـى ئىپـادە قىلىشـتىن ئۆزل      
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ــازىتىنى  ــانلىقنىڭ ئىجـ ــى ئىنسـ ــۇزۇپ   ۋاز كېچىشـ ــا تۇتقـ ــقىالرنىڭ قولىغـ باشـ
كىشىلىرىمىزنىڭ ھهر بىـر ئـوي پىكىـر ۋە ئىـش پائالىيهتلىرىـدە      . قويغانلىقىدۇر

ــىدىن، كونترولل   ــڭ سايىسـ ــۈچ ئامىلنىـ ــارقى ئـ ــلىقى،  ۇيۇقـ ــدىن قۇتۇاللماسـ قىـ
ــنى    ــنچ ياشاشـ ــۈپىتىدە تىـ ــوپ سـ ــتىن تـ ــۈپىتىدە بهختلىـــك ياشاشـ شـــهخس سـ

، غايىســىگه ۋە پىــداكارلىقىغا ئىجــازەت  شهخســنىڭ قارارىغــا. تاللىۋالغانلىقىــدۇر
شهخسـنى ئىجاتچـانلىق، ئۈمىـدۋالىق ۋە بهختـتىن مهھـرۇم       جهمىيهتبهرمىگهن 

 .تۇرجهمىيهتقىلغان 
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ئــوي پىكىرلىرىمنــى مهتبۇئاتقــا ئهمهس تورغــا يېزىشــىمدا بىــر قــانچه ســهۋەب      
يهنه بىــرى ئويلىغــاننى يــولالپ    ،بىــرى مهســىلىلهرنى ئــويالپ زېــرىكىش   . بــار

ىىسـى مهن ۋە ئهتراپىمـدىكلهر دۇچ كېلىۋاتقـان مهسـىلىلهرگه     چئۈچىن. زېرىكىش
. جاۋاپ بېرىش ۋە بېرىلگهن جاۋاپالرنى دوسـتالر بىـلهن ئورتاقلىشـىش تهقهززاسـى    

ئــويالپ زېرىكىشــىم، ئويلىغانلىرىمنىــڭ ئهھمىيهتلىــك يــاكى ئهمهســـلىكى،      
ــ   ك يهنه كىمـــلهر ئۈچـــۈن ئهھمىيهتســـىزلىكى،   كىمـــلهر ئۈچـــۈن ئهھمىيهتلىـ

قاتــــارلىقالرنى …قاچــــانغىچه ئهھمىيهتلىــــك ۋە قاچانــــدا ئهھمىيهتســــىزلىكى
ئۇنـدىن باشـقا ئۆزۈمـدە شـۇ ئويلىغـاننى يـازغۇدەك ۋە       . بىلهلمهسلىكتىن بولغـان 

يازغـــاننى ئهمهلـــدە كۆرســـهتكۈدەك ئىقتىـــدار ۋە جاســـارەتنىڭ بـــار يوقلـــۇغى        
. مېنىـــــڭ زېرىكىشـــــىمگه ســـــهۋەب بولغـــــان قمـــــۇلۇھهققىـــــدىكى دىلىغول

ئويلىغــانلىرىمنى يــولالپ زېرىكىشــىم ژورنالالرنىــڭ تاپشــۇرۇپ ئالغــان ئهســهرنى 
ــى،      ــى، قىسقارتىشــ ــانچه ئۆزگهرتىشــ ــلىقى، خالىغــ ــېالن قىلماســ ــدا ئــ ۋاقتىــ

يىلـى  -2006مهسـىلهن، مهن  . ئىـدى ۋېتىشى قاتارلىق سهۋەپلهرگه باغلىق ۇيوقۇت
 -2010غا يوللىغـان تـۈركىيه ھهققىـدىكى بىـر يازمـا      جوڭگۇ مىللهتلىرى ژورنىلى

ــدى   ــېالن قىلىن ــى ئ ــپ    . يىل ــۇھهرىرلهر ئۆزگهرتى ــاتىرەمنى م ــي خ ــۇر ئهدەبى مهزك
يىلـى قومـۇل ئهدەبىيــاتى    -2006. يوچـۇنال بىـر نهرسـىگه ئايالنـدۇرۇپ قويۇشـۇپتۇ     

ــان     ــدە يېزىۋاتقـ ــۆرگهنلىرىم ھهققىـ ــانلىرىم ۋە كـ ــۈركىيهدە ئويلىغـ ــا تـ ژورنىلىغـ
سـابىق بـاش مـۇھهرىر بهگـمهت يۈسـۈپ      . ىمنىڭ بىرىنجى باپىنى ئهۋەتـتىم كىتاپ

ــۈزدى ۋە     ــاجىنىنى يهتك ــدىن كېيىنكــى ھاي ــامنى ئوقۇغان ــپ يازم ــون قىلى تېلىف
ئهپســۇس، . مهنــدىن مۇناســىۋەتلىك رەســىملهرنى ئهۋەتىــپ بېرىشــىمنى ســورىدى

ئهســــىرىم ۋە ئهۋەتىــــپ بهرگهن رەســــىملىرىمدىن ئىككــــى يىلغىــــچه خهۋەر     
بۇ ھهقته ئۇچقۇن ئىسىملىك مۇھهرىر بىلهنمـۇ كۆرۈشـتۈم، قايتـا قايتـا     . ىدىبولم

يېـزىش قىـزغىنلىقىم    كىتـاپ تـۈركىيه ھهققىـدە   . خهت يازساممۇ جاۋاپ بهرمىدى
مىـراس ژورنىلىـدا ئـېالن قىلىنغـان بىـر پـارچه       . شۇنىڭ بىلهن كۆمۈلـۈپ قالـدى  

لىكىگه ئهســـــىرىم تولۇقســـــىز ئوتتـــــۇرا مهكتهپلهرنىـــــڭ ئهدەبىيـــــات دەرســـــ 
ــاپتۇ    ــا دەپمــۇ قويم ــېكىن ماڭ ــۇ، ل ــاپكىرگۈزۈلۈپت ــۈزگهنلهر كىت ئهســىرىمنىڭ . ت
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نهچــچه ئــون مىــڭ ئۇيغــۇر بوغۇننىــڭ قولىغــا چىقىــدىغىنىنى بىلــگهن بولســام   
ژورنــالالر . قايتــا ئىشــلهپ مــۇكهممهلرەك بىــر ئهســهر قىلىــپ چىققــان بوالرىــدىم 

ــۇيرۇقلىرىنى بو    ــات قـ ــپ قانـ ــداق ئۆزگهرتىـ ــالهمنى قانـ ــا  ماقـ ــان بولسـ غۇچىلغـ
ــۇ   ــى كىرگۈزۈلۈپت ــۇ پېت ــلىككىمۇ ش ــدا   . دەرس ــزىش جهريانى ــهر يې ــا ئهس مهتبۇئاتق

ــالالر       ــارلىق ژورنـ ــى قاتـ ــىنجاڭ مهدەنىيىتـ ــاغ، شـ ــهنئىتى، تهڭرىتـ ــىنجاڭ سـ شـ
ــىغا   ــڭ يوقۇلىشـ ــۆھپه«يازمىلىرىمنىـ ــتى »تـ ــام   . قوشۇشـ ــامۇت ئاكـ ــان مـ قۇربـ

ــادەم بولغاچقــا   ــاچه  -2012ســهمىمىي ئ ــورۇزدا بىــر پ ــۇپ يىلــى ن ماقــالهمنى يوقۇت
باشــقىالردىن تېخــى بۇنــداق بىــر    . قويغــانلىقىنى تهن ئېلىــپ ئهپسۇســالندى  

  .ئىنجانىڭ چىققىنى يوق
مهن ۋە ئهتراپىمـــدىكىلهر دۇچ كهلـــگهن مهســـىلىلهر ھهققىـــدە يازمـــاقچى     

مدا بايان قىلماقچى بولغان مهسـىلىنىڭ بهك مـۇرەككهپ ۋە زىيـادە چـوڭ     ۇنۇبولغ
ــارىتىمگه قو  ــاتتى  بولۇشــى جاس ــى خورىت ــماقتهك روھىمن ــان قىس ــا . رۇلغ قولۇمغ

قهلهم ئالغىنىمــدا يــاكى بارمــاقلىرىم كومپىيوتىرنىــڭ كونۇپكىســىغا تهگكهنــدە  
بىـر تـاغنى تهشـمهكچى بولغـان چۈمۈلىـدەك ھىـس قىالتـتىم        زور خۇددى غـايهت  

ئهگهر يازماقچى بولغان شۇ تېمىالردا باشـقىالر مهن ئويلىغـاننى يېزىـپ    . ئۆزەمنى
چــۈنكى تاغنىــڭ ئالدىــدا يــالغۇز . ان بولســا مهن ئــاۋارە بولمــايتتىم، ئهلــۋەتتهبولغــ

ــۇ        ــۇق تۇيغ ــۈن ھوزۇرل ــى ئۈچ ــر كىش ــچ بى ــۇرۇش ھى ــىپ ت ــدەك تىرمىش چۈمۈلى
مهن مهســــىلىنىڭ يازغانغــــا ھهل بولمايــــدىغانلىقىنى،   . بولمىســــا كېــــرەك 

كونكىرىــت تهدبىــرگه ئايالنمىغــان تهپهككۇرنىــڭ ئهھمىيهتســىز ئىكهنلىكىنــى   
ــۇر   ــقا مهجبـ ــۇرۇپ يېزىشـ ــپ تـ ــدىبىلىـ ــدىمكى،  . مئىـ ــدا بايقىـ ــزىش جهريانىـ يېـ

ــ  ــىلىنىڭ مهۋجۇدل ىنى بىلىــدىغانالردىن بىلمهيــدىغانالر كــۆپ ئىــكهن،    ۇقمهس
ــقا    ــانالردىن كىرزىسـ ــويالپ باققـ ــۇمكىنچىلىكىنى ئـ ــۇش مـ ــتىن قۇتۇلـ كىرزىسـ

 .كۆنۈپ قالغانالر نۇرغۇنكهن
لهر ھهققىـــدە تهخىرســـىز ك ھايـــاتىمىز دۇچ كېلىۋاتقـــان مهســـىلىۈلۈكۈنـــد

مغا ۋە ئويلــۇرۇمنى جامــائهتكه يهتكۈزۈشــكه شاپاشلىشــىمغا لهنجــودىن ۇشــۇنۇئويل
ممۇ ۈشــۈنۈپ كېلىــپ ئۇيغۇرنىــڭ رىياللىقىغــا بىۋاســته يۈزل ۈلــۈئــۈرۈمچىگه يۆتك
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ئۈرۈمچىدە خىزمهت ئىـزدەش جهريانىـدا ئۇيغـۇرچه ۋە خهنسـۇچه     . سهۋەپ بولغانىدى
ــ   ــېالن قىلىنغ ــاتالردا ئ ــانچه    مهتبۇئ ــالهم ئ ــي ماق ــارتۇق ئىلمى ــدىن ئ ان يىگىرمى

ئوقۇيــدىغان ئــاغىنه بــۇرادەرلهردىن    كىتــاپيــۇرتتىكى . ئىتىبارغــا ئېلىنمىــدى 
ھهتتـا مېنىـڭ بىـر    . سوراپ باقسام ماقـالىلىرىمنى ئوقـۇپ باققـانالر يـوق ئىـكهن     

دېـــمهك، . تۇققـــان قېرىنداشـــلىرىممۇ تـــۈزۈك ئوقـــۇپ باقمـــاپتۇ يازغـــانلىرىمنى
ــانلىرى ــادىر ھاكىمىيهتتىكىلهرنىـــڭ   يازغـ ــكه قـ ــر بهلگىلهشـ ــا تهدبىـ ــلهن يـ م بىـ

ــدا    ــا تىلـ ــا ئانـ ــوقكهنمهن، يـ ــدا يـ ــاپپهرۋايىـ ــل   كىتـ ــا نائىـ ــنىڭ ھوزۇرىغـ ئوقۇشـ
بـۇ ئىشـالردىن كېـيىن مهھمـۇد     . دوستالرنىڭ دىققىتىگه سـازاۋەر بواللمـاپتىمهن  

ــولال مۇســا ســايرامىغا ئوخشــاش     قهشــقهرى ــى ۋە م ــپ، نهۋاي ، يۈســۈپ خــاس ھاجى
مــى بىــلهن پــۈتكهن كىــرىش ســۆزلىرىنى ئوقــۇپ  ىىغــا ئــۆز قهلكىتاپۋىالرنىــڭ بو

نى ئالالھنىـڭ ئىسـمى بىـلهن باشـالپ ئهتراپىـدىكىلهرنى      كىتاپبوۋىالر . چىقتىم
توغرا يولغـا يېـتهكلهش ئۈچـۈن، ھايـات تېپىشـماقلىرىغا جـاۋاپ بېـرىش ئۈچـۈن،         

ــاپ ــانۇنىيهتلهرنى  كىت ــۈن، ق ــى ئۈچ ــڭ دۇئاس ــۈن   تىن زوق ئالغانالرنى ــاش ئۈچ بايق
مهن يازغانلىرىم ئىچىـدىكى ھهتتـا ئانـام داداممـۇ ئوقۇمايـدىغان،      . يېزىپتىكهن…

ئۇنۋان ئېلىپ جان بېقىشتىن باشـقا بىـر كىشـىنىڭ دىلىنـى شـاد ئېتىشـكىمۇ       
 .يارىمايدىغان قۇرۇق گهپلهر ئۈچۈن ئۆكۈندۈم

ــىلهرنى       ــان ھادىس ــۈز بېرىۋاتق ــاتىمىزدا ي ــهنچهمدە ھاي ــڭ چۈش ــلى مېنى ئهس
ەتلهپ، تـۈرگه ئايرىـپ مۇناسـىۋەتلىك پهنلهردىكـى نهزەرىيهلهرنىـڭ قېلىپلىرىغـا       ر

رەتلهنــگهن ۋە . ئىــدىســېلىپ چۈشــهندۈرۈش زىيالىالرنىــڭ زىممىســىدىكى بــۇرچ 
تــۈرلهرگه ئايرىلغــان ھادىســىلهرنى تهھلىــل قىلىــش ، ئۇالرنىــڭ ئارىســىدىكى       

ــه چى  ــتۇرۇش ۋە خۇالســ ــىۋېتىنى ئايدىڭالشــ ــجه مۇناســ ــهۋەب نهتىــ ــتا ســ قىرىشــ
ــۈزەكى قاراشــالرغا تايىنىشــقا    ــادەتلهنگهن ي خۇسۇســىي كهچۈرمىشــكه، پهرەزگه ۋە ئ

ــايتتى ــپىدە ئوقۇغـــان بىـــر كىشـــىنىڭ      . بولمـ مهنـــدەك تىلشۇناســـلىق كهسـ
ــلهت،     ــىلىلىرى ۋە مىلــ ــۇش مهســ ــىلىك تۇرمــ ــات ۋە كىشــ ــائىي ھايــ ئىجتىمــ

ۋە قهلهم  مهدەنىيهت، دىنغا تاقىشىدىغان ئىشالر ھهققىـدە پىكىـر بايـان قىلىشـى    
ــانالمايتتى   ــك س ــى ئىلمىيلى ــىس   . تهۋرىتىش ــىلىلهرگه مۇتهخهس ــۇ مهس ــا ب ئهمم

ياكى زىيـالى سهۋىيىسـىدە ئهمهس بىـر تهپهككۇرلـۇق ئىنسـان بولـۇش سـۈپىتىم        
مۇشـــۇ . ئىــدى بىــلهن جــاۋاپ بېرىشــته مهســئۇلىيىتىمنىڭ بــارلىقى ئېنىــق       

ــهۋىي    ــپىي ســ ــۆلچىمىگه ۋە كهســ ــك ئــ ــدىن ئىلمىيلىــ ــهۋەبلهر تۈپهيلىــ هگه ســ
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توشـــمايدىغان پىشـــمىغان قاراشـــلىرىمنى ئهدەبىـــي شـــهكىل، ئىلمىـــي روھ ۋە  
 .سهمىمىي مهزمۇن بىلهن يۇغۇرۇپ تورغا يولالپ كېلىۋاتىمهن

توردا ئهسهر ئـېالن قىلىـش ۋە تـوردىكى يـازمىالردىن بهھىـرلىنىش جهريانىـدا       
بـۇرۇن   .نۇرغۇن تهجرىبىلهرنى باشتىن كهچۈردۈم ۋە نۇرغـۇن قاراشـالرغا ئېرىشـتىم   

ــڭ تهرەققىيــ « ــازاد   اپهننى ــى ۋە ئىددىيهســىنى كىشــهنلهردىن ئ تى ئىنســان روھىن
 »قىلىــدۇ، ئىنســان تهپهككــۇرىنى زامــان ۋە ماكاننىــڭ قهپهســلىرىدىن قۇتقۇزىــدۇ 

. ھـازىر بـۇ خىيالىمغـا بىـر يهكـۈن سـۈپىتىدە ئىشـىنىمهن       . دەپ خىيال قىالتتىم
تۇرىقىــدىن قۇتۇلۇشــى، نىــڭ ئىســتىبىدات ھاكىمىيهتنىــڭ بويۇن ىمىســىر خهلق

ــا يېقىنالشـــتۇرۇۋاتقان      ــىنى ھۆرلـــۈك ئۇپۇقلىرىغـ ــۇلمانالر دۇنياسـ ئهرەب «مۇسـ
بىــزگه بــۇ يهكۈننىــڭ تــوغرىلىقىنى، يهنــى تورنىــڭ قــۇدرىتىنى تېخىمــۇ  »باھــارى

ــپاتالۋاتىدۇ  ــۇق ئىسـ ــىلهرنىڭ    . تولـ ــانالردا كىشـ ــگهن زامـ ــا كهلمىـ ــور بارلىققـ تـ
ــ  جهمىـــيهت دىكى قاراشـــلىرى، باھـــالىرى ۋە  ، ۋەزىـــيهت ۋە ھـــاكىمىيهت ھهققىـ

ــۈپىتىدە چايخانــا ۋە رېســتۇرانالردىن       ــارازىلىقلىرى پهقهت ئــاممىۋىي غهيــۋەت س ن
كىشــىلهر . بۈگــۈن تــورالردا ئاۋامنىــڭ ئــاۋازى ياڭراشــقا باشــلىدى. ھالقىيالمـايتتى 

ــويىچه زېمىننىــڭ تهرەپ    ــۆز مهقســهدلىرى ب ــارقىلىق تهشكىللىنىشــكه ۋە ئ ــور ئ ت
مــۇنبهر قۇرغــۇچىالر چــېكىلىش . ھهرىكهتلىنىشــكه باشــلىدى تهرەپلىرىــدە تــۇرۇپ

ــان       ــۈل بۆلۈۋاتقـ ــا كۆڭـ ــۈن ئاممـ ــدىغىنى ئۈچـ ــرىم قىلىـ ــلهن كىـ ــى بىـ قېتىمـ
بـۇ مۇسـتهبىت مهشـهۇالر ۋە    . مهسىلىلهرگه ئورۇن بهرمهسـلىككه ئامالسـىز قالـدى   

ــامهن مهھكــۇم      ــمهن ۋە تام ــا قىس ــهرخىللىرىنىڭ كونتروللىقىغ ــاكىمىيهت س ھ
ــان مهتبۇئ ــدى  بولغ ــپ كهل ــرىس ئېلى ــا خى ــۇزۇن   . اتالرغ ــايىتى ئ ــت ناھ ئىنتېرنې

زامــانالردىن بېــرى جامــائهتكه خىتــاب قىلىــش پۇرســىتىگه ئېرىشــهلمهيۋاتقان       
تــور بارلىققــا  . پىكىرچــان كىشــىلىرىمىزگه تېپىلمــاس پۇرســهت ئاتــا قىلــدى     

كهلمىگهن چاغالردا ئهسهرلهردە ئوتتۇرىغـا قويۇلغـان پىكىرنىـڭ تـوغرا خاتـا يـاكى       
ۇۋاپىــق نــامۇۋاپىقلىقى ھهققىــدىكى باھــا كىشــىلهرنىڭ ئاغزىــدىال قېلىــپ       م

بۇالرنى ئېالن قىلىشـتا يهنه شـۇ ھـاكىمىيهت سـهرخىلىللىرىنىڭ يـاكى      . قاالتتى
ــوق      ــارە ي ــقا چ ــلىقتىن باش ــۇل بولماس ــازىتىگه ق ــهۇالرنىڭ ئىج مۇســتهبىت مهش
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ئــازاد   تورنىــڭ بارلىققــا كېلىشــى ئوقــۇرمهنلهرنى بۇنــداق قۇللــۇقتىن     . ئىــدى
شــى خۇسۇســىيلىققا ۇمهتبۇئاتتــا ئــېالن قىلىنغــان ئهســهرلهرنىڭ ئوقۇل . قىلــدى

ــۇپ  ــگه بولـ ــا      ،ئىـ ــادىتىگه يارىشـ ــا ۋە ئـ ــگه، دىتىغـ ــڭ بىلىمىـ ــم ئۆزىنىـ ھهر كىـ
ــا كهلگهنــــدىن كېــــيىن ئوقــــۇش ۋە  . چۈشــــهنچىگه ئېرىشــــهتتى تــــور بارلىققــ

وقتىنى بىــر تــورداش ئوقــۇپ ھىــس قىاللمىغــان نــ. ش ئاممىۋىيالشــتىۇنــۇھوزۇرل
ــهنچىنىڭ       ــدىكى چۈش ــهر ھهققى ــۇپ ئهس ــا قوي ــاپ ئوتتۇرىغ ــورداش بايق ــر ت يهنه بى

تور بارلىققا كهلمىـگهن دەۋىـردە ئـاپتۇر بىـلهن     . چوڭقۇرلىشىشىغا ھهسسه قوشتى
تــور يېزىقچىلىقــى . ئىــدىئوقۇرمهننىــڭ يۈزمــۇ يــۈز دىيــالوگ قــۇرمىقى مۈشــكۈل 

راۋەر، مهۋھـۇم ۋە ئهركىـن بىـر    ئومۇمالشقاندىن كېيىن ئـاپتۇر بىـلهن ئوقـۇرمهن بـا    
تــور بارلىققــا كهلمهســته . ســورۇندا پىكىرلىشــهلهيدىغان ھــالهت بارلىققــا كهلــدى 

تورنىـڭ  . ئىـدى ئوقۇرمهن قوبۇل قىلىشنال بىلىدىغان پاسسـىپ ئورۇنغـا مهجبـۇر    
خاسىيىتى بىـلهن ئوقـۇرمهن پاسسـىپ قوبـۇل قىلغۇچىـدىن ئاكتىـپ تهپهككـۇر        

ــا ئــۆزگهردى  ــور ئ. قىلغۇچىغ ــهنچه، ئوخشــاش     ت ــر، ئوخشــاش چۈش وخشــاش پىكى
زوقتىكى كىشىلهرنى بىر يهرگه توپالپ ئوخشاش ۋاقىتتـا ئورتـاق مهقسـهد ئۈچـۈن     

ئۇيغــۇرالر تــور ئــارقىلىق تهۋەرۈك . ھهرىكهتلىنهلهيــدىغان پۇرســهتكه ئىــگه قىلــدى
تىلىنى ۋە قهدىنـاس ئىتىقـادىنى قوغـداش، تهرغىـپ قىلىـش ۋە ھىمـايه قىلىـش        

ھــازىر كىشــىلهرگه ئۆگهتكىــدەك بىلىمــى، دەپ بهرگــۈدەك . رىشــتىمــۇنبىرىگه ئې
گېپى، يهتكۈزگىدەك ئۇچـۇرى بـار ھهرقانـداق ئۇيغـۇر تـوردىن ئىبـارەت بـۇ بىپايـان         

 .بوشلۇقتا ئۆز ئىخالسمهنلىرىنى تاپااليدۇ
شــى نۇرغــۇن خهيرلىــك نهتىجىلهرنــى ۇشۇتورنىــڭ ئۇيغــۇرالر ئارىســىدا ئومۇمل

لتۈرىۋاتقان بولسـىمۇ ئۇيغـۇرالر ئىچىـدىكى ھـاكىمىيهت     بارلىققا كهلتۈرگهن ۋە كه
قاتلىمىغا مهنسۇپ مهسـئۇل سـهرخىلالر، كهسـپىي سـهرخىلالر ۋە مهشـهۇرالرنىڭ      

يىلىنىــڭ -2001. ئىشــتىراك قىلىشــى ۋە ئىتىراپىغــا دېگهنــدەك ئېرىشــهلمىدى
ئاخىرلىرىـدا شـىنجاڭ مهدەنىيىتـى ژورنىلىنىـڭ تـور بېتىنـى ئـېچىش تهكلىبـى         

 امانـ . لىفون قىلغىنىمدا ناھايىتى سوغۇق بىـر جاۋاپقـا ئېرىشـكهنىدىم   ئۈچۈن تې
ــدى     ــى ئېچىلمى ــور بېت ــڭ ت ــۇر نهشــىرىي ئهپكارنى ــۈنگىچه مهزك ــدۇكېرەم . بۈگ ئاب

ــاد قىلغــان    ــدا ئىج ــر ئىتوتى ــابلىز بى ــۈپ   «ئ ــدۇ، ئۆل ــوردا تىلالي ــدە ت تىرىكلىكىڭ
بولغـــا دېـــگهن ســـۆزلهنمهمۇ مهشـــهۇالرنىڭ تورغـــا  »كهتســـهڭ گـــۆردە تىلاليـــدۇ

يىلىنىـڭ ئاخىرىـدا   -2011. پوزىتسىيهسىنى غىل پـال ئهكـس ئهتتـۈرگهن بولـدى    



 
 

715 
 

ئانامغـا ئوخشـاش پىشـقهدەملهرگه قـوالي بولسـۇن      -مهن تورغا كىرەلمهيدىغان ئاتـا 
قىلىــــپ چىقارمــــاقچى بولــــۇپ مىللهتــــلهر  كىتــــاپئۈچــــۈن يــــازمىلىرىمنى 

ــم   ــولالپ بهردى ــرىياتىغا ي ــاۋابى  . نهش ــرىياتىكىلهرنىڭ ج ــ«نهش ــېالن  بى ــوردا ئ ز ت
دىــن  »نى نهشــىر قىلمــايمىز  كىتــاپقىلىنغــان ئهســهرلهرنىڭ سهۋىيســىدىكى   

بۇنـداق ســوغۇق مۇئـامىله، ماقـال ۋە جـاۋابالردا ســهرخىلالردىكى     . ئىبـارەت بولـدى  
ــدۇ     ــس ئېتى ــلىك ئهك ــان چۈشهنمهس ــا بولغ ــور يېزىقچىلىقىغ ــا ۋە ت -2012. تورغ

ــى     ــدى ئهلـ ــالقۇن روزى ئهپهنـ ــهۇرالردىن يـ ــدا مهشـ ــيه  يىلىـ ــڭ رەددىـ غوجاخۇننىـ
. ماۋزۇلۇق قايتۇرمـا رەددىـيه يـازدى    »ئهلى غوجاخۇن نېمه دەيدۇ«ماقالىسىگه توردا 

ئهممــا شــۇ بىــر قايتۇرمـــا رەددىيهنــى يېــزىپال بولـــدى قىلــدى بولغــاي، ئهلـــى        
. غوجاخۇننىــڭ ۋە باشــقا تورداشــالرنىڭ ســۇئاللىرىنى پۈتــۈنلهي جاۋاپســىز قويــدى 

ىــلهن يــالقۇن روزىنىــڭ پىكىرلىرىنــى يهنىمــۇ     ئوقــۇرمهنلهر ئهلــى غوجــاخۇن ب  
ش ۋە سېلىشــتۈرۈپ يهكــۈنگه ئېرىشــىش پۇرســىتىدىن مهھــرۇم  چۈشــۈنۈچوڭقــۇر 
ــور  . قالــــدى مهن كهســــپى ســــهرخىلىللىرىمىزنىڭ ۋە مهشــــهۇرلىرىمىزنىڭ تــ

پ ۇنــۇھهققىــدىكى يۇقارقىــدەك قاراشــلىرى ۋە پوزىتسىيهســى ھهققىــدە قايتــا ئويل
 .هنبېقىشلىرىنى تهۋسىيه قىلىم

. ئىنتېرنېت ۋە باشقا ئاالقه ۋاسـتىلىرىنىڭ تهرەققىيـاتى دۇنيـانى ئـۆزگهرتتى    
شۇكى، تـارىم بويىـدىكى بىـر ئۇيغـۇر ۋاشـىڭتوندىكى بىـر        ئۆزگۈرۈشئهڭ بىۋاسته 

كورلىـدىكى  . شىركهتكه بىـر كومپىيوتىرغـا تـايىنىپال ئىشـلىيهلهيدىغان بولـدى     
نتېرنېتتــا ئــېالن قىلغــان  بىــر ئۇيغــۇر ئامىســتىردامدىكى بىــر شــىركهتنىڭ ئى 

ــدى    ــدىغان بولـ ــمهت يارىتااليـ ــلهپ قىمـ ــهه ئىشـ ــويىچه اليىـ ــى بـ ــان . تهلىپـ جاھـ
ــۈكى،    ــنىڭ ھۆرلــ ــان شهخســ ــى بولغــ ــىدى ۋە ۋاستىســ ــڭ مهقســ تهرەققىياتنىــ

 قوغــداش بــاراۋەرلىكى، قهدىــر قىممىتــى ھهمــدە ئىززىتىنــى بهرپــا قىلىــش ۋە       
ــاراپ ئالغــا باســماقتا  ــۇرۇرىن. نىشــانىغا ق ى، ئىمــانىنى، پىكرىنــى، ئىنســاننىڭ غ

ۋاتقان ھهر ۈتۈبهختىنــى ۋە كېلهچىكىنــى بوغــۇپ پۇقرالىرىغــا ئــۆزىنى خــۇدا كۆرســ
ــڭ يوقۇل  ــداق تۈزۈمنى ــيهت ۇقان ــانلىقى ئهمهلى ــ. ۋاتق ــۇقهرەرلىكى ئۆزگۈرۈش نىڭ م

بىـزگه  . تۇرغۇنلۇقنىڭ مهزگىللىك بولۇشـى ئهقلمىـزگه ئايـدىڭ بولۇشـى كېـرەك     
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ۋاتقان، بىــــزگه ۈزگه قورقــــۇنچنى ســــىڭدۈرۋاتقــــان، بىــــئۈگۈتۈبېقىنــــدىلىقنى 
ــڭ      ــا ئۆزىمزىنى ــۇرنى تېڭىۋاتقانالرغ ــل تهپهكك ــرال خى ــارەت بى ــتىن ئىب بويسۇنۇش

ــرەك   ــدۈرۈپ قويۇشــىمىز كې ــى بىل ــان  . ئىنســان ئىكهنلىگىن ــم ۋە ئىم ــز بىلى بى
ــاۋاتىمىز    ــادا ياشـ ــى دۇنيـ ــدىغان يېڭـ ــان قىلىـ ــقۇنالرنى يهكسـ ــداق توسـ . ھهرقانـ

سهدىقه بىلهن جاھـان سوراشـنىڭ ۋاقتـى ئـۆتكهنلىكىنى،      زالىمالرغا زوراۋانلىق ۋە
ــا دۇنيانىــڭ گــۇمران     ئىنســاننىڭ ئهقلــى ۋە ئىمانىغــا ئىشــكهل ســالىدىغان كون

ــدۇر   ــس قىلــ ــانلىقىنى ھىــ ــلىق بىزنىــــڭ   ۇبولۇۋاتقــ ــاكى قىلدۇرالماســ ش يــ
ــاغلىق  ــدانىمىزغا ب ــات    . ۋىج ــڭ بهرب ــى چىگرىالرنى ــىزىلغان سىياس ــۇرى س مهجب

هدەنىـــيهت تهۋەلىكـــى بـــويىچه ســـهپلهرگه ۋە قۇتۇپالرغـــا بولـــۇپ ئىنســـانالرنىڭ م
ئىـــــدولوگىيهلهر ۋە . ئايرىلىشــــى يېڭـــــى دۇنيايىمىزنىـــــڭ ئاالھىدىلىكىـــــدۇر 

غان كونـا دۇنيـا كهلمهسـكه    لمۇستهملىكىچىلىكنىڭ ئاسارىتىدە پاسىلالرغا ئايرى
مۇنستىك ئىدولوگىيهنىڭ ۋاستىسـىدە قـورال ئـارقىلىق بىـر     مئورتاق كو. كهتتى
كېلىشكه مهجبـۇر بولغـان شـهرقىي ياۋرۇپـا دۆلهتلىـرى ھـازىر مهدەنىـيهت ۋە        يهرگه 

. ئىقتىساد بويىچه بىر گهۋدىلهشـكهن ياۋۇرۇپـا بىرلىكىنىـڭ پارچىسـىغا ئايالنـدى     
ئىــدولوگىيىلىك پهرق ســهۋەبىدىن ئىككىــگه ئــايرىۋېتىلگهن گېرمــانىيه بىــر      

ېت ئىتتىپـاقىمۇ  مهنىـۋىي ئورتـاقلىقتىن مهھـرۇم سـوۋ    . دۆلهتكه قايتىپ كهلـدى 
ــدى  ــورۇن ئالـ ــىدىن ئـ ــڭ ئهخلهتخانىسـ ــدا،  . تارىخنىـ ــتۇرما ھالـ ــا سېلىشـ بۇنىڭغـ

مهدەنىــيهت ئورتاقلىقىغــا ئىــگه تــۈرك مىللهتلىــرى ۋە دۆلهتلىرىنىــڭ ئاالقىســى   
ــماقتا  ــانچه قويۇقالش ــۇھهببهت   . بارغ ــلهرگه م ــدىكى دۆلهت ــتىك تۈزۈم سوتسىيالىس

الىالرنىــڭ ئــورنىنى نهپســى بىــلهن  بىــلهن قارايــدىغان بىــر ئهۋالد مۇئاشــلىق زىي 
يــاكى ئىككىنىــڭ بىــرىگه مايىــل ياشــاۋاتقان   ۋىجــدانى ئارىســىدا ســىقىلىۋاتقان

دېــمهك ئۇيغۇرنىــڭ . تۇرئۆزگۈرۈشــمانــا بــۇ . يېڭــى بىــر ئهۋالد كــادىرالر ئىگىلىــدى
يېڭـــى دۇنيـــادا، تـــور دەۋرىـــدە ياشـــاۋاتقانلىقى ئـــامهتتۇر، پـــارالق كهلگۈســـىدىن  

 .بىشارەتتۇر
ــر  ھهممى ــارائىتىمىزدا بىــ ــز شــ ــۈرۈشمىــ ــز   ئۆزگــ ــىكهن، ئهتراپىمىــ بولســ

ھهممىمىـز  . يېڭىالنىسىكهن، رىياللىقىمىزدا ياخشـىلىنىش بولسـىكهن دەيمىـز   
ــال       ــى قام ــوھىتتىن، ئىرادىمىزن ــا م ــان بۇرۇختۇرم ــهپ تۇرغ ــارزۇلىرىمىزنى چۈش ئ
قىلغــان قاشــاالردىن، ئــوي پىكرىمىزنــى بهنــت قىلغــان تــۈرمىلهردىن قۇتۇلۇشــقا 

ــۈنىمىزته ــر     . لپــ ــوردىكى پىكىــ ــدىن تــ ــڭ، جۈملىــ ــت تورىنىــ مهن ئىنتېرنېــ
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ــڭ    ــكىللىنىش ئىمكانىيىتىنىــ ــى ۋە تهشــ ــرادە ئهركىنلىكــ ــى، ئىــ ئهركىنلىكــ
ــىنىمهن  ــدىغانلىقىغا ئىشــ ــالىتىمىزنى ئۆزگهرتىــ ــاتىمىزنى ۋە ھــ ــچه . ھايــ مهنــ

ــورال ئهمهس      ــدىكى قـ ــڭ قولىـ ــدىغىنى ئۇنىـ ــالىتىنى ئۆزگهرتىـ ــاننىڭ ھـ ئىنسـ
ــگهن  . ككــۇرمىڭىســىدىكى تهپه بىزنــى قــۇل قىلىــۋاتقىنى كۆكســىمىزگه بهتلهن

چـۈنكى  . سۈرلۈك ئاپتۇمات ئهمهس خىيالىمىزنى قاپلىغـان ۋەھىمىلىـك ئـاقىۋەت   
ــڭ دۈشــمهنلىرىدۇر   ــالالھ ئهمهس ئالالھنى ــۇۋاتقىنىمىز ئ ــڭ قورق ــڭ . بىزنى بىزنى

ــى    ــالالھ ئهمهس ئهتراپىمىزدىكـــ ــى ئـــ ــز قهلبىمىزدىكـــ مهدەت تىلهۋاتقىنىمىـــ
بىزنىڭ مهسلهھهت سـوراۋاتقىنىمىز ئالالھقـا تهۋەككـۈل قىلىشـنى     . دۇرئىنسانالر

. ئهمهس ئىهتىياتقـــا مـــۇراجهت قىلىشـــنى تهكىتلهيـــدىغان پاســـىبانلىرىمىزدۇر 
مهنــچه بىزنــى غهلىــبىگه ئېرىشــتۈرىدىغىنى كۈچىمىزنىــڭ قانچىلىــك زورلــۇقى  
ــزدە    ــتهھكهملىكىمىز، نىيىتىمىـ ــك مۇسـ ــدا قانچىلىـ ــى ھهق يولىـ ئهمهس بهلكـ

ــهمىمىيلىكىمىزدۇر  ق ــك ســـ ــي، قانچىلىـــ ــك قهتئىـــ ــويالش . انچىلىـــ مهن ئـــ
جهريانىـــدىكى دىلىغوللـــۇقتىن، ئۈمىدســـىزلىكتىن ۋە يـــالغۇزلۇقتىن تارتىـــپ  

ــتىمهن   ــهككۈر ئېي ــا تهش ــان تورغ ــۇرىقى   . چىقارغ ــى ۋە پ ــۆز تهم ــڭ ئ يازمىلىرىمنى
ىـزگه  مهن ب. بىلهن ئوقۇرمهنلهرنىڭ نهزىرىگه سـازاۋەر بولۇۋاتقىنىـدىن مهمنـۇنمهن   

ــوردىن     ــا قىلغــان ت ــۈش ئىمكــانىيىتى ئات ــكه ئۆت ــدۈرۈش ۋە ھهرىكهت بىلىــش، بىل
 .پايدىلىنىش ھهممهيلهننى خۇرسهن قىلسىكهن دەيمهن
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