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 موسكۋا خىياللىرى

 )ئوچېرك ( 

 نهبىجان تۇرسۇن

 نجى قهدهمۇت

 

 سوۋىت.  سىم يامغۇرلۇق كهچلىكى ئىدى - باش باھارنىڭ سىم ،  مارت -23 يىلى -1990

 > 2 -شېر مېتۋا < تىپلىق ئايروپىالنى موسكۋانىڭ  > 86 - ئىل < ئىتتىپاقىنىڭ بېيجىڭدىن ئۇچقان 

ئهنه شۇ كۈندىن ئېتىبارهن موسكۋا ھهققىدىكى . ىنه قوندى ناملىق خهلقئارا ئايرودرومىغا يېنىكك

 . ئانا ۋهتهنگه بولغان ھهقىقىي سېغىنىشىمنىڭ مۇقهددىمىسى باشالندى ، ياق ، خىياللىرىمنىڭ 

ئاخىرى مېنى ئوقۇشقا قوبۇل قىلغان سابىق س س ، مهن موسكۋا شهھىرىنىڭ خهرىتىسىگه قاراپ 

تاكسىنىڭ ياردىمى بىلهن . ناسلىق ئىنىستىتوتىنى تېپىۋالدىم س ر پهنلهر ئاكادېمىيىسىنىڭ شهرقشۇ

يهنى قىزىل مهيداندىن ئانچه يىراق بولمىغان روژدېستۋنېكا كوچىسىغا ، موسكۋا شهھىرىنىڭ مهركىزىگه 

شۇنداقال دۇنياغا مهشهۇر شهرقشۇناسلىق ئىنىستىتوتىغا ، سابىق س س س ر دىكى ئهڭ چوڭ ، جايالشقان 

ئاسپرانتورا باشلىقى ۋاسىلىي كاربوۋىچ مېنى ناھايىتى قىزغىنلىق . لۇم قىلدىم كىرىپ ئۆزهمنى مه

ئۆمۈر بويى ، ئاتاقلىق تۈركولوگ ، بىلهن قارشى ئالدى ھهم بىر دهمدىن كېيىن مېنى ئىلمىي رهھبىرىم 

لىم ئى، قهدىمكى تۈرك ۋه ئۇيغۇر يازما يادىكارلىقلىرى ھهم تارىخىي ئۈستىده تهتقىقات ئېلىپ بېرىپ 

ئۇ مېنىڭ روس تىلىدا ئۆزى . ساھهسىده شۆھرهت قازانغان ئالىم دىمتىرىي ۋاسلىيىف بىلهن تونۇشتۇردى 

، يارايسىز < : ھاياجان بىلهن ، مېنى قىزغىن قۇچاقالپ ، بىلهن بىماالل سۆزلهشكىنىمنى كۆرۈپ 

 . دىدى >  ئاسان ئۇلۇغ ئويغۇر مىللىتى بىلهن تىل تېپىشىش ھهر قاچان، ھهقىقىي يىگىت ئىكهنسىز 

. پاراڭ ئارىسىدا ئىشخانىنىڭ بېزىلىشىگه دىققهت قىلدىم . بىز چاي ئىچكهچ پاراڭالشتۇق 

سوۋىت ئىتتىپاقى پهنلهر ئاكادېمىيىسى شهرقشۇناسالر ، بۇ ، مۇئهللىمنىڭ تونۇشتۇرۇشىچه 

قىزىق . كهن مۇئهللىم مهزكۇر ئىتتىپاقنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ئى، ئىتتىپاقىنىڭ ئىشخانىسى بولۇپ 

بىچۇرىننىڭ .  ئهسىردىكى ئاتاقلىق روس شهرقشۇناسى ن - 19ئىشخانىنىڭ بىر تېمىغا ، يېرى شۇكى 
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مهن شىنجاڭدا نهشىر قىلىنغان . يهنه بىر تامغا تۈركىيه مهنزىرىسى چاپالنغان ئىدى ، سۈرىتى ئېسىلغان 

 يىللىق - 1990 تاپقان ئۇيغۇر ئۇسسۇلچى قىزلىرىنىڭ ھهر خىل ئۇسسۇل سۈرهتلىرىدىن تهركىپ

كالېندارنى زور ئىشتىياق بىلهن كۆرۈپ چىققاندىن كېيىن ، ئۇ . كالېندارنى مۇئهللىمگه تهقدىم قىلدىم 

يهنى بىزنىڭ ، مانا بۇگۈندىن باشالپ روس ۋه ئۇيغۇر تارىخىدا يېڭى كۈن < : تامغا ئېشىپ قويدى ۋه 

 تارىختا تۈنجى قېتىم ئۇيغۇر كالېندارى شهرقشۇناسلىق مهركىزى بولغان بۇ ئىشخانىنىڭ تېمىدا

 .دىدى ھاياجان بىلهن ئۈنلۈك ئاۋازدا > ئېسىلدى 

مهنمۇ بهك ھاياجانلىنىپ . ماشىنىست ۋه باشقا خادىمالرمۇ چاۋاك چېلىشتى ، ئىشخانىدىكى كاتىپ 

 تهسىرلىك ھاياتىمدىكى سوۋىت ئىتتىپاقىدا باشالنغان تۈنجى كۈنۈم مانا مۇشۇنداق، دېمهك . كهتكهنىدىم 

ئالىمالرغا تونۇشتۇردى ۋه ئاخىرىدا مهن ، مۇئهللىم مېنى مۇناسىۋهتلىك بۆلۈملهرگه باشالپ كىرىپ . ئۆتتى 

باشقا ، گه باشالپ كىرىپ > شهرق ئوتتۇرا ئهسىرلهر تارىخىي تهتقىقات بۆلۈمى < تهقسىم قىلىنغان 

رى ئۈستىده ئىشلهۋاتقان بىر قانچه بۇ يهرده مهخسۇس ئۇيغۇر تارىخىي تېمىلى. ئالىمالرغا تونۇشتۇردى 

ھهممىسى ئهڭ تاتلىق سۆزلهر بىلهن ئۇيغۇر ، ئۇالر مهن بىلهن قىزغىن كۆرۈشتى . ئالىم بار ئىدى 

چۈشتىن كېيىن . بىز كۆپ پاراڭالشتۇق .  ئاغزىغا تهگمهي سۆزلهشتى - مىللىتى توغرىسىدا ئاغزى 

، > ماكسىم گوركىي باغچىسى <، مانا بۇ ، ھه ...... ۋاسلىيىف مېنى پىكاپتا موسكۋا شهھىرىنى ئايالندۇردى 

 .....مانا بۇ مايا كوۋسكىي ھهيكىلى ، > ماكسىم گوركىي كوچىسى < موسكۋادىكى ئهڭ چوڭ كوچا ، مانا بۇ 

موسكۋا . ئوستاز يول بويى ھهر بىر كوچا ھهتتا ھهر بىر ھهيۋهتلىك بىناغىچه تونۇشتۇرۇپ ماڭدى 

، ماگىزىنالر ئاز بولۇپ ، ھهممه ئورۇن ئۆز رېتى بويىچه ئورۇنالشقان ، ىك كوچىلىرى ھهقىقهتهن رهتل

كوچىدا .  تېز قهدهملهر بىلهن مهغرۇر يۈرۈشهتتى - تېز ، پاكىز كىيىنىشىپ ، ئادهملهر رهتلىك 

، تاڭجاڭالر ، قىسقىسى كاۋاپچىالر ،  چۇڭالر يوق - ماشىنىالرنىڭ گۈركىرهشلىرىدىن باشقا ھېچقانداق ۋاڭ 

ماشىنىالرنىڭ قااليمىقان ، پىچاق چاقلىغۇچىالرنىڭ ئالىتاغىل ۋارقىراشلىرى ، لهر زاسۈيپهز

 - بۇ يهرده مهززىلىك تاماق پۇرىقى كېلىپ تۇرىدىغان قاتار . سىگناللىرى بۇ يهرده مهۋجۇد ئهمهس ئىدى 

،  يوق قورسىقىڭ ئاچسا ئۆيۈڭگه قايتىشتىن باشقا ئامال، قاتار ئاشخانىالردىن قىلچه ئهسىر يوق بولۇپ 

ئۇالر قورساق تويغۇزۇدىغان ، قىسقىسى ، روسالرنىڭ بۇ ئىشالرغا كۆڭۈل بۆلۈشكه ۋاقتى يوق بولسا كېرهك 
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بىز جۇڭگولۇقالر قورساقنى بىرىنچى ئورۇنغا ، ئهكسىچه . جايالرنى كۆپلهپ قۇرۇشتى ئويالشمىغانىدى 

، ن كېتىدىغانلىقىمىز ئۈچۈن يهنىال شۇ قۇرساق غېمىده بۇ دۇنيادى، قورساق ئۈچۈن ياشاپ ، قويغىنىمىز 

موسكۋاغا ، دېمىسىمۇ . بىرىنچى بولۇپ شهھهرلهرنى ئاشخانىالشتۇرۇشنى ئويالشقان بولساق كېرهك 

ياكى ، تۆت زىق كاۋاپ ، ئىسسىق بىر تهخسه لهڭمهن ، كهلگهن ئۈچ كۈندىن بۇيان قىززىق بىر پىياله چاي 

شورپىلىرى ئېقىپ تۇرغان سامسىالرنى بهك بولمىسا تونۇردىن يېڭى سويۇلغان شىرمان نان بىلهن 

مهن بىلهن بېيجىڭدىن بىرگه چىققان ھهمراھلىرىممۇ . ئاشۇ تائاملىرىمىزغا زار بولدۇم ، سېغىندىم 

، ئۇالرنىڭ كۆزلىرى ئولتۇرۇشۇپ ، ماڭا ئهپسۇسلۇق بىلهن قاراشماقتا ، باشلىرىنى ساڭگىلىتىپ 

نىڭ گېپىنى > تۆت تهخسه قورۇما < توختىماي ، پ گهز باغالپ كهتكهن بولۇ، جاۋغايلىرى يېرىلىپ 

 . ئۆيلىرىنى ئهسلهشمهكته ئىدى ، قىلىشىپ 

 : ئۇستازىم چىرايىمغا قاراپ بىر نهرسىنى سهزدى بولغاي 

 . دهپ سورىدى _ ؟  نىمه -ساقلىقىڭىز يوقمۇ __ 

 . دۇ كۆڭلۈم ئېلىشىۋاتى، بېشىم قېيىپ ، ئۈچ كۈن بولدى __ ، دىدىم مهن __ ، ھه __ 

دىدى ئۇ سۆزىنى داۋامالشتۇرغاچ پىكاپىنى __ ، كۈنۈپ قالىسىز ، بهلكىم ھاۋا ماشالشمىدى بولغاي __ 

، ئۆيگه مهرھهمهت _ : بىر دهم ماڭغاندىن كېيىن كونا بىر بىنانىڭ ئالدىغا كېلىپ توختىدى ۋه _ بۇراپ 

 . دىدى _ ، سىزنى چايغا تهكلىپ قىلىمهن 

روس ئۆيلىرىنىڭ . اياتىمدا كۆرگهن تۈنجى روس كىشىنىڭ ئۆيى ئىدى ھ، بۇ . بىز ئۆيگه كىردۇق 

ۋاسلىيىف كۈلۈپ . ئورۇنالشتۇرۇلۇشى ئۇيغۇرالرنىڭكىدىن چوڭ پهرق قىلمايدىغانلىقىنى ھېس قىلدىم 

 : تۇرۇپ 

چۈنكى بىز توڭگۇز گوشى ، ئۆيۈمده قورۇنماي چاي ئىچىشىڭىز ۋه تاماق يېيىشىڭىزنى سورايمهن _ 

 . دىدى ئهسكهرتىپ _ ، ز ئىشلهتمهيمى

كاال ( موسكۋاغا كېلىپ تۈنجى قېتىملىق ئىسسىق چاي بىلهن ئىسسىق تاماق ، شۇنداق قىلىپ 

جىسمىمغا قايتىدىن كۈچ . نى مۇئهللىمىمنىڭ ئۆيىده يېيىشكه مۇيهسسهر بولدۇم ) گوشى بىلهن ياڭيۇ 

مانا . ئايلىنىش قارارىغا كهلدۇق قورساق تويغۇرغاندىن كېيىن بىز يهنه سىرتنى . كىرگهندهك بولدى 
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 . خېلىال روھلىنىپ قالدىم ، ئهمدى شهھهر مهنزىرىسى باشقىچىرهك كۆرۈنۈشكه باشلىدى 

 : ۋاسىلىيىف موسكۋا شهھىرىنىڭ تارىخىنى قىسقىچه تونۇشتۇرۇپ ئۆتكهچ قوشۇمچه قىلىپ 

الر ياكى سىالۋيانالر بىز روس،  يىلالر ئۇزۇن 1000قهشقهرنىڭ تارىخىي موسكۋانىڭ تارىخىدىن __ 

سىالۋيان دۆلىتىنىڭ ، ئهمدىال ئورمان ھاياتىمىزنى ئاخىرالشتۇرۇپ ، موسكۋا شهھىرىنى بهرپا قىلىپ 

شانلىق يۇقىرى ، ئاساسىنى قۇرغان ۋاقتىمىزدا سىلهر ئۇيغۇرالر ئاللىقاچان شهھهرلىشىپ بولغان 

مهشهۇر كالسسىك روس  _ :ئۇ يهنه قوشۇمچه قىلىپ ، دىدى __ ، مهدهنىيهت ھاياتىدا ئىدىڭالر 

، ئۇيغۇرالر قهدىمكى تۈركىي خهلقلهر جۈملىسىدىن بولۇپال قالماستىن < : رادلوف . تۈركولوگلىرىدىن ۋ 

بهلكى قهدىمكى ۋاقىتالردىن باشالپال تۈرك قهبىلىلىرى ئىچىده باشالمچىلىق ئورۇننى ئىگىلىگهن ئهڭ 

ئۇيغۇرالر < : مالوفمۇ .  روس ئالىمى س مهشهۇر. دىگهن > كۆپ سانلىق تۈركىي خهلق ئىدى ، قهدىمكى 

قهدىمكى ۋاقىتالردا ئوتتۇرا ئاسىيادىكى يۇقىرى دهرىجىده تهرهققىي قىلغان شهھهر ھاياتىنى باشتىن 

. ئامېرىكىلىق مهشهۇر روس شهرقشۇناس گ ، دىسه > كهچۈرگهن ئهڭ مهدهنىيهتلىك خهلق ئىدى 

تتۇرا ئاسىيا تارىخىدىكى رولى سىياسىي ۋه مهدهنىي ئۇيغۇرالرنىڭ ئوتتۇرا ئهسىرلهر ئو< : ۋېرسادسكىي 

ئۇالر جۇڭگودىن تاكىي كاسپىي دېڭىزىغىچه . مۇناسىۋهتلهرده ئاالھىده كۆزگه كۆرۈنهرلىك بولغانىدى 

 ياۋروپا مهدهنىيىتى -جۇڭگو مهدهنىيىتى بىلهن ھىندى ، بولغان جايالردىكى سودا يولىنى كونترول قىلىپ 

، دهپ ھۆكۈم قىلىپ > مۇناسىۋهتلهرده ۋاستىچىلىق رول ئوينىدى ئوتتۇرىسىدىكى كۆپلىگهن 

 نهچچه 40ئهگهر ھازىر دۇنيادىكى . ئۇيغۇرالرنىڭ تارىختىكى ئورنى ۋه رولىنى مۇئهييهنلهشتۈرگهنىدى 

دۆلهتته ئۇيغۇرالرنى تهتقىق قىلىۋاتقان ۋه ئالدىنقى ئهسىرلهرده ئۇيغۇرالرنى تهتقىق قىلغان 

 بىرلهپ ئېيتىپ ئولتۇرساق گهپ ئۇزىراپ -الر توغرىسىدىكى خۇالسىلىرىنى بىر شهرقشۇناسالرنىڭ ئۇيغۇر

.  ئهلۋهتته - تارىخىي ۋه ئىلمىي يهكۈن ، بۇ . سىلهر ئۇيغۇرالر ناھايىتى ئۇلۇغ خهلق ، قىسقىسى . كېتىدۇ 

سىلهر يهنىال ئۆز تىرىشچانلىقىڭالرغا ، قىسقىسى . بۇگۈنكى ھالىتىڭالرنى ئهيىبلىمهكچى ئهمهسمهن 

_ ،  بولماسلىقى پهقهت ئۆزۈڭالرگىال باغلىق -كېلهچهكنىڭ سىلهرده بولۇش . ايىنىپ ياشاۋاتىسىلهر ت

 . دىدى 

سوۋىت ئىتتىپاقىنىڭ بۇئهۋزهل شارائىتىدىن بهھۇزور ، كهچكى ۋاننا ماڭا شۇنچىلىك ياقتىكى 
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اشىغان كېيىنكى يهنى سابىق سوۋىت ئىتتىپاقىدا ي،شۇنى قوشۇمچه قىلماي بولمايدۇكى . ھوزۇرالندىم 

، ھهر قانداق ئۆيده ، قىسقىسى . بىر قانچه يىل ئىچىده ئۇالرنىڭ كۆپلىگهن ئۆزگىچىلىكلىرىنى كۆردۇم 

.  كۈندۈز ئىسسىق سۇ تهييار تۇرىدۇ -كېچه ،  قىشالق بولسۇن ياكى شهھهرده بولسۇن -مهيلى چهت يېزا 

ئهڭ ئهقهللىي تۇرمۇش ۋاستىلىرى ئىسسىق سۇ بۇ يهردىكى ئادهملهرنىڭ ئېڭىدا ، گاز ، ئېلېكتر 

تۇرمۇش ۋاستىلىرى ئاساسىي جهھهتتىن ئېلېكترلهشتۈرۈلگهن ۋه ماتورالشتۇرۇلغان . ھېسابلىنىدۇ 

رهڭلىك ، كىر ئالغۇ ، توڭالتقۇ . كۆپلىگهن ئائىلىلهرنىڭ شهخسىي پىكاپى ياكى موتسېكلىتى بار ، بولۇپ 

كىشىلهر .  قىشالقالرغىچه ئومۇملىشىپ بولغان - يېزا تېلېۋىزور ۋه باشقا ئېلېكتر بۇيۇملىرى ئهڭ چهت 

پاكىز دهزمالالنغان ،  ئاخشىمى ئۆز ئۆيىدىكى ۋاننىلىرىدا نهچچه ۋاق يۇيۇنۇپ -ھهر كۈنى ئهتىگىنى 

كهچلىرى ئهڭ ياخشى . خۇشپۇراق ئهتىرلهرنى چېچىشىپ يۇرۇشىدۇ ، كىيىملهرنى كىيىشىپ 

ئاياللىرى ئۆزى خالىغان يارىشىملىق ، لكىلىرىنى  بۇرۇ-  ئهرلىرى چوقۇم كاستۇم - كيىملىرىنى 

كىيىملىرىنى كىيىشىپ تىياتىرخانىالردا ئولتۇرۇشلىرىغا قارىسىڭىز شۇنچىلىك مهستلىكىڭىز 

، ھهممه كىشى جىمجىت ئولتۇرۇپ ، ئۆز ئارا كۇسۇلداشمايدۇ ، ئۇالر قااليمىقان ۋارقىراشمايدۇ . كېلىدۇ 

زۆرۈر تېپىلغاندا چاۋاك چالىدۇ ۋه ئۆز ئىختىيارلىقى بىلهن . ىدۇ دىققهت بىلهن كونسىرتالردىن ھوزۇرلىن

ئهلۋهتته ئۇالرنىڭ تهقدىم قىلىدىغىنى بىزنىڭكىدهك سۈنئىي ( خالىغان ئارتىسقا گۈل تهقدىم قىلىدۇ 

ئهگهر قىش كۈنلىرى ،  تىياتىرخانىلىرىنىڭ بىر ئارتۇقچىلىقى شۇكى - ئۇالرنىڭ كىنو ) . گۈل ئهمهس 

باش كىيىمىڭىزنى ، اشقىرىقى ئىشىكتىن كىرىپال بىرىنچى بولۇپ پهلتۇيىڭىزنى سېلىپ سىز ت، بولسا 

 بۇرۇلكىڭىز - پوپايكا ياكى كاستۇم ،  ده -غا تاپشۇرىسىز ) كىيىم ساقاليدىغان جاي ( ئېلىپ گاردىروپكا 

اندا ياسىنىشقا تىياتىرغا بارغ، بىز تهرهپته بولسا تامامهن باشقىچه . بىلهنال ئولتۇرۇپ تىياتىر كۆرىسىز 

ھهتتا ، تىياتىرخانىدا ئهرلهر ئاشۇ سىرتتا كىيىپ يۇرىيدىغان شىلهپىلىرى بىلهن . ئانچه دىققهت قىلمايدۇ 

ئهلۋهتته مهن بۇنى ئهيىبلىمهكچى . پهلتۇلىرىغا يۆگىنىپ ئولتۇرۇشىدۇ ، قۇالقچىلىرىنى كيىپ 

 - ھهتتا ئىداره ،  جامائهت سورۇنلىرى ،رېستۇرانلىرى . چۈنكى ئۈرۈمچى تىياتىرخانىلىرى . ئهمهسمهن 

مۇشۇ ئهسىرنىڭ ، يېڭىلىشمىسام . مهكتهپلهرده بىردهك ھالدا گاردىروپكا تهسىس قىلىنمىغان ، ئورگانالر 

سوۋىت ( ئۇيغۇرلىرىمىز ياۋروپا يېڭى مهدهنىيىتىنىڭ .  يىللىرىدا بىزده بۇ مهدهنىيهت بار ئىدى -  50 - 40
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ئاياللىرىمىز ئىگىز ، تهسىرىنى ئاللىقاچان قوبۇل قىلىپ ) قىالر ئارقىلىق تۈركىيه ۋه باش، ئىتتىپاقى 

،  بۇرۇلكىالرنى كىيىپ -ئهرلىرىمىز كاستۇم ، چاچلىرىنى بانتىالپ ، پاشنىلىق توپلىيالرنى كىيىپ 

. چاچلىرىنى مايالپ ياكى دوپپىلىرىنى ياراشتۇرۇپ كىيىشىپ لېرىك ۋالىس كۈيىگه پىرقىرىشاتتى 

ئۇيغۇرالر ئۆزلىرىنىڭ يۈكسهك قهدهمكىي ۋه يېقىنقى زامان شۇنداقال ھازىرقى زامان ، دېمهكچىمهنكى 

ھازىر دۇچ كېلىۋاتقان ھهر قانداق مهدهنىيهت شاماللىرىغا يهنىال ، مهدهنىيىتىگه ئىگه خهلق بولغاچقا 

ىمىزغا ۋه بۇ بىزنىڭ مهدهنىيهت پىسخىك، يهنه بىر ياقتىن . ئېرهنسىزلىك بىلهن مۇئامىله قىلسا كېرهك 

ياۋروپالىقالرنىڭ تهكشۈرۈشىچه ئۇيغۇرالر غهرپ مهدهنىيىتىنىڭ ، مىللىي پىسخىكىمىزغا باغلىق بولۇپ 

ئىلىمېنتلىرىنى ناھايىتى تېزال قوبۇل قىالاليدىكهن ھهم شۇنىڭغا پىسخىكا جهھهتتىن يېقىنلىقى بار 

ورماللىشىشى بىلهن ئۆز ئارا  سوۋېت مۇناسىۋىتىنىڭ ن-  يىلالردا جۇڭگو -  80، دېمىسىمۇ . خهلق ئىكهن 

ئهلۋهتته مهن بۇ يهرده نوقۇل ھالدا ( ياۋروپا مهدهنىيىتى ،  كېلىش باشالنغاندىن كېيىن -بېرىپ 

ئۈرۈمچى كوچىلىرىدا قايتا نامايهن ، ئالدى بىلهن غۇلجا) مهدهنىيهتنىڭ بىر تهرىپىنىال كۆزده تۇتىمهن 

قىالبىدىن كېيىن شهكىللهنگهن ياۋروپا مودىسىدىكى  مومايلىرى ئۆكتهبىر ئىن- ئۇيغۇر بوۋاي . بولدى 

،  يىگىتلىرى -ئۇيغۇر قىز .  يىلالرنىڭ ياۋروپا پاسونىغا ئۆزگهرتتى -  80 ، - 70كىيىملىرىنى بىراقال 

بىر مهھهل ،  بۇرۇلكىلىرىنى كىيىشىپ -كاستۇم ، ئۆتۈكلىرى ، ئوتتۇرا ياشلىقلىرى سوۋىت پهلتۇلىرى 

ئۇيغۇر سودىگهرلىرىنىڭ ماگىزىنلىرى سوۋىت . ىشىش دولقۇنى قوزغىدى  كېچهكته ياۋروپال- كىيىم 

. ھهتتا ئېنگلىزچه ناخشىالر ياڭرىدى ، روسچه ، تۈركچه ، ھهممه ياقتا ئۆزبېكچه . ماللىرى بىلهن تولدى 

رومىنىيه ، چېخ ، فرانسىيه ، بۇ ئاتالمىش سوۋىت ماللىرىنىڭ كۆپىنچىسى يهنىال گېرمانىيه ، ئهمهلىيهتته 

 . يېڭى پاسونلىرى ئىدى -ۋه باشقا ياۋروپا دۆلهتلىرىنىڭ ماللىرى ھهم ئۇالرنىڭ يېڭى 

خىيالالر ، ئهكسىچه . لېكىن مېڭهمدىن خىيالالر ھېچ كهتمهيتتى ، ئوخلىماقچى بولۇپ يېشىندىم 

 ....تېخىمۇ مۇرهككهپلىشىشكه باشلىدى ، تېخىمۇ كۆپىيىشكه 

 

 ئاڭالنماس ئاۋازالر 
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ئهمدى موسكۋا مهن . اناپ يۈرۈپ دېگۈدهك بىرىنچى ئوقۇش مهۋسۇمىنى تۈگهتتىم ھهر بىر مىنوتنى س

مۇئهللىم مېنى پىكاپ بىلهن ئايالندۇرغان ئاشۇ كوچىالرنى ئۆز . ئۈچۈن تونۇشلۇق بىر شهھهرگه ئايالندى 

تلهرده ئۇزۇن ئۆچىره. بۇ يهرگه خاس ياشاش ئۇسۇلىنىمۇ ئۆگىنىۋالدىم . ئاياغلىرىم بىلهن تهنها ئارىلىدىم 

بهلكىم روسالر ئۆچىرهتته تۇرۇپ ئۆز . سهۋىرچانلىق بىلهن كىتاب ئوقۇغاچ نۆۋهت كۈتۈشكىمۇ كۆنۈپ قالدىم 

. نۆۋىتىنى كۈتۈش سهۋرچانلىقى جهھهتته دۇنيا بويىچه بىرىنچى ئورۇندا تۇرىدىغان خهلق بولسا كېرهك 

ىنىڭ شهكىللىنىشىگه ئۇزۇن ئۇالرنىڭ بۇ خىل خاراكتېر، روسالرنىڭ تهشكىلچانلىقى يۇقىرى خهلق 

ماگىزىنلىرى ۋه ، سىز موسكۋا كوچىلىرى . مهزگىللىك ئۇرۇش ۋه قۇرۇلۇش سهۋهپ بولغان بولسا كېرهك 

.  ئۇزۇن ئۆچىرهتلهر توپىنى ئۇچرىتىسىز -باشقا جامائهت سورۇنلىرىنىڭ ھهممىال يېرىده دېگۈدهك ئۇزۇن 

كېيىن ، اشقىالرغا دهپ قويماي كېتىپ قېلىپ ئۆچىرهتته تۇرغاندا ئهگهر كىمىكى ئۆز نۆۋىتىنى ب

سېمىز روس ، قېتىلىۋالىمهن دىسه ۋه ياكى خالىغانچه قىستىلىپ كىرىمهن دىسه دۈپدۈگلهك 

ئۇالرنى . شۇڭا ھهممه ئۆز نۆۋىتىنى چىڭ قوغدايدۇ ،  ھاقارىتىگه ئۇچرايدۇ -مومايلىرىنىڭ تىل 

پۈتۈشۈپ قويغان ۋاقىتقا چوقۇم ، ىك كۈچلۈككى ئۇالرنىڭ ۋاقىت قارىشى شۇنچىل، تهشكىللهش كهتمهيدۇ 

> ئانچىده < دهپ پۈتۈشسه > سائهت مانچىده < بىزلهردهك . بىر مىنوتمۇ كېچىكمهي ئۈلگۈرۈشى شهرت 

. كېلىشىۋالغان پهيتكه كېچىكىدىغان ئىشالر ئۇالردا مهۋجۇت ئهمهس ، قىسقىسى ، سۆرۈلۈپ كېلىدىغان 

ارىي تهشكىلچانلىقىمىز پهقهت ھهر ھېيت نامىزى كۈنىال تولۇق ئىختىي. بىزده تهشكىلچانلىقمۇ يوق 

بولۇپمۇ قۇربان ھېيت ، ئهگهر ھهممه ئۇيغۇر ئادهتتىكى كۈنلىرىمۇ ئاشۇ ھېيت نامىزى . ئايان بولىدۇ 

نامىزى كۈنى نامازغا ئۈلگۈرۈش ئۈچۈن تهييارالنغان ۋه ئالدىرىغان چاغدىكىدهك ھېسسىياتتا بولسا ئىدى 

ئهگهر ئاشۇ ھهر ھېيت . چېچىالڭغۇلۇق تۈگىگهن بوالر ئىدى ، كى ئىتتىپاقسىزلىق بىزدى، كاشكى 

 بىرىمىز بىلهن قول ئېلىشىپ كۆرۈشۈپ - نامىزىدىن يانغان چاغدىكىدهك ئۆز ئارا تونۇشمايدىغانالرمۇ بىر 

، ه  بىرىمىزگه شۇنداق دوستان-ئۆز ئارا ئالالدىن خاتىرجهملىك تىلهشكهندهك باشقا كۈنلهردىمۇ بىر ، 

. ئۇ چاغدا بىزنىڭ ھهممه ئىشلىرىمىز ئوڭۇشلۇق بوالر ئىدى ، سهمىمىي تىلهكلهرنى تىلهشسهكمۇ كاشكى 

ھهسهتخورلۇقىمىز تۈپهيلى ھهر قاچان ، ئىتتىپاقسىزلىقىمىز ، بىز چېچىالڭغۇلۇقىمىز ، قىسقىسى 

ر مهقسهت ئۈچۈن بى، دۇنياغا تونۇتۇشتىن ئىبارهت يۈكسهك بىر ئىدىيه ، ئۆزىمىزنى گۈللهندۈرۈش 
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 تهشكىلچانلىقى ۋه ئۇيۇشقاقلىقى يوق خهلقته ، مېنىڭچه . تهشكىللىنهلمىدۇق 

خوتهن كوچىلىرىدا ، ئاقسۇ ، تۇرپان ، قهشقهر ، بۇگۈن ئۈرۈمچى . ئىستىقبالمۇ بولمايدۇ 

 - قاتۇرۇپ كىيىۋالغان كاستۇم ، ئوبرازىمىز خۈنۈقلهشكهن ، چىرايىمىزدىن توپا ياغقان 

ىرىمىزدىن يهنىال ئهسكى جهنده پۇرىقى كېلىپ تۇرىدىغان شۇ ئېتىبارسىز ھالهتلىرىمىزنىڭ بۇرۇلكىل

 . سهۋهبلىرىنىڭ بىر قىسمى ئهنه شۇ قهيت قىلىنغان تهرهپلهردىن بولغان بولسا كېرهك 

ئاسپرانتالر ئارىسىدىكى ئۆز ئارا . روسىيىده ئاسپرانتورا تۇرمۇشى ئۆزىگه خاس ئاالھىدىلىككه ئىگه 

ھهر كۈنى كهچته ھهممه ئاسپرانت . مېهرىبانلىق ئاالھىده گهۋدىلىك ئهھۋال ،  دوستلۇق يېقىن

 بىرىنىڭ ياتاقلىرىغا كىرىپ چاي -كۈتۈپخانىالر ۋه ئىش ئورۇنلىرىدىن قايتىپ كهلگهندىن كېيىن بىر 

 بولۇپمۇ .بهزىده بۇ سۆھبهتلهر قىزغىن ئىلمىي مۇنازىرىگه ئايلىنىپ كېتىدۇ . ئىچكهچ پاراڭ سوقۇشىدۇ 

،  يوسۇنلۇق -  التاپهتلىك ۋه قائىده - ئۇالر گۈزهل . قىز ئاسپرانتالر مۇنازىرىگه تېخىمۇ ئامراق كېلىدۇ 

ئۇالر ھامان دادىللىق . ئىلمىي سهۋىيىسىمۇ يۇقىرى ، سانمۇ كۆپ ، شۇنداقال جهلپ قىالرلىق بولۇپ 

 ئۇالر ھامان ئۆزلىرىنىڭ ئايال لېكىن. نۇقتىئىنهزهرلىرىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ ، بىلهن ئۆز پىكىرىنى 

يهنى ئۆي ئىشلىرى ۋه باشقا ئىشالرنىڭ ، ئايال كىشىنىڭ ئۆزلىرىگه خاس ئىشلىرى ، كىشى ئىكهنلىكىنى 

ئۆزلىرىنىڭ زىممىسىگه يۈكلهنگهنلىكىنى ھهرگىزمۇ ) بۇ يهرده تهپسىلىي توختىلىپ ئولتۇرمايمهن ( 

ياخشى بىر ئانا ھهم ياخشى بىر رهپىقه بولۇشقا ،  ئالىم ئۇالر ياخشى بىر، قىسقىسى . ئېسىدىن چىقارمايدۇ 

ھهتتا ئۇالرنىڭ ئۆگىنىشتىكى تىرىشچانلىق روھى ئهرلهرنىڭكىدىنمۇ ، ئۇالر كۆپ ئوقۇيدۇ . تىرىشىدۇ 

شۇنىڭ ئۈچۈن سوۋىت ئىتتىپاقى ئالىملىرىنىڭ بهشتىن ئىككى قىسمىنى ئايالالر تهشكىل . ئۈستۈن 

بىزنىڭ قىزلىرىمىزمۇ مهيلى . يهرده قىزلىرىمىزنى ئهيىبلىمهكچى ئهمهسمهن مهن بۇ ، ئهلۋهتته . قىلىدۇ 

دۇنيادىكى ھېچقانداق قىزالردىن ،  پهزىلهتته بولسۇن - گۈزهللىك ۋه ئهخالق ،  پاراسهت - ئهقىل 

 . قېلىشمايدۇ 

ھوزۇرالنغان مهنزىرىلهر ۋه ، ئۇالر دهسسىگهنلىكى تۇپراق ، ئۇيغۇر قىزلىرى ئۆتكهنلىكى كوچىالر 

ئۇيغۇر قىزلىرىنىڭ قهدىمى تهگكهن ھهر قانداق ، قىسقىسى ،  كۆللهر - تارىغان دهريا -چاچلىرىنى يۇيۇپ 

شۇڭا مهن ئۇيغۇر يىگىتلىرىگه مۇنداق ، يهردىن مهڭگۈ مۇھهببهت ۋه باھار ھىدى پۇراپ تۇرىدۇ 
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ئۇالرنىڭ ،  يېتىشنى ھالىغا، ئۇالرنىڭ دهردىگه دهرمان بولۇشنى ، خاسىيهتلىك قىزلىرىمىزنى ئاسراشنى 

ئۇيغۇر قىزلىرى بىزنىڭ ، ھۆرمىتىنى كۆتۈرۈشكه ھهر قاچان تهييار تۇرۇشىنى تىلهيمهن ، قهددىنى 

، سهسكىنىش ، بىزلهرگه نهپرهت ، ئۇالرنىڭ ھاياتتا خورلىنىپ . ھهدىلىرىمىز ۋه ئانىمىز ، سىڭىللىرىمىز 

شۇڭا مهن دوستلىرىمغا ؟  ھه - ق ئىش يىرگىنچ بىلهن قارىشىنى كۆرۈپ تۇرۇش نېمىدىگهن ئازابلى

مىللهتنىڭ ئانىسى بولغان ئۇيغۇر قىزلىرىمىز ئالدىدىكى مهجبۇرىيىتىمىزنى دهڭسهپ بېقىشنى تهۋسىيه 

 . قىلىمهن 

روسىيه پهنلهر ئاكادېمىيىسى ياتاقخانىلىرىدىكى ئاسپرانتالر ئارىسىدىكى بۇ ، گېپىمىزگه كهلسهك 

 - نهچچىلىگهن شامپانىسكى ،  چاقچاقالرغا ئايلىنىپ - هك كۈلكه قىزغىن مۇنازىرىلهر دائىم دېگۈد

ئارقىدىن ئۇدارلىرى كۈچلۈك دېسكو مۇزىكىسىنىڭ . ۋىنوالرنىڭ قۇرۇقدىلىنىشىغا سهۋهپ بولىدۇ 

. ھهركىم ئۆزى بىلگهنچه ۋه ئۆز ئاالھىدىلىكى بىلهن دېسكوغا چۈشىدۇ ، دولقۇنلىرىغا جۆر بولۇپ 

، قىسقىسى . تىنچ تانسا ئوينىلىدۇ ، يېنىك مۇزىكىالر قويۇلۇپ ، مانتىك چارچىغاندىن كېيىن بولسا رو

بىرى چاقچاق قىلسا كۈلدۈم ،  گرادۇسلۇق ھاراقنى بولۇشىغا ئىچىپ 60ئاچچىق ، بىزدىكىدهك سېسىق 

ھاراقنى ،  ھۆدهپ قۇسىدىغان - ئارقىدىن ھۆ ، دهپ تۈكىنى تارتقان ئۆچكىدهك سهت مهرهيدىغان 

سابىق سوۋىت ئىتتىپاقى بويىچه ئهڭ ئالىي ئىلمىي . قالر بۇ يهرده مهۋجۇت ئهمهس زوراليدىغان قىلى

بۇ ، تهتقىقات مهركىزى بولغان بۇ ئاكادېمىيىنىڭ ئىشىكى ھهممه مىللهت ئۈچۈن داغدام ئېچىۋېتىلگهن 

بىلىم ، يهرده ھهر قايسى سابىق ئىتتىپاقداش جۇمهۇرىيهتلهر ۋه ئاپتونوم جۇمهۇرىيهتلهردىن ئاسپرانتالر 

ئاشۇرغۇچىالر شۇ يهرنىڭ يهرلىك مىللىتىنى ئاساس قىلىپ كۆپلهپ ئهۋهتىلىدۇ ياكى ئۆز ئىختىيارلىرى 

تۇركمهن ، مۇڭغۇل ، تاجىك ، ئهزهربهيجان ،  قىرغىزالرنى - بۇ يهرده قازاق .بويىچه ئىمتىهان بېرىپ كىرىدۇ 

ۇنلىغان دوكتور ۋه كاندىدات ئۇالرنىڭ ئىچىدىن يېتىشىپ چىققان نۇرغ. ۋه ئۆزبېكلهرنى كۆرىسىز 

دوكتورالر ئۆز جۇمهىرىيهتلىرىده ھهتتا سابىق سوۋىت ئىتتىپاقىنىڭ ئالىي تهتقىقات ئورۇنلىرىدا 

سابىق سوۋىت ، بهزىبىر تولۇقسىز مهلۇماتالرغا قارىغاندا . خىزمهت قىلىش پۇرسىتىگه ئىگه بوالاليدۇ 

سابىق سوۋىت ،  مىڭ بولۇپ 249 تهخمىنهن ئىتتىپاقىدا سانى ئاز ھېسابالنغان ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسى

 ئۇرۇندا - 60 دهك مىللهتنىڭ ئىچىده 130ئىتتىپاقى ھۆكۈمهت مهلۇماتى بويىچه پۈتكۈل ئىتتىپاقتىكى 
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ئهگهر بۇنى .  دهك دوكتور ۋه كاندىدات دوكتور يېتىشىپ چىققان 500ئۇيغۇرالردىمۇ ھازىرغىچه . تۇرىدىكهن 

 ئالته يۈز ئۇيغۇرغا بىر دوكتۇر ۋه ياكى بىر كاندىدات دوكتور توغرا - ش نوپۇس بويىچه سۇندۇرساق ھهر به

 گه يېقىن 80 پېتربورگنىڭ ئىلمىي تهتقىقات ئورۇنلىرىدا تهخمىنهن - پهقهت موسكۋا ۋه سانكىت . كېلىدۇ 

 موسكۋا: مهسىلهن . ئىشلهيدۇ ) پروفېسسور ۋه دونسېنت ، بۇالرنىڭ كۆپىنچىسى دوكتۇر ( ئۇيغۇر ئالىمى 

 يادرو تهتقىقات -موسكۋا ئۇنۋېرسىتېتى ئاتوم ، فىزىكا پهنلىرى دوكتورى ، ئۇنۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى 

روسىيه فېدىراتسىيىسى ، دۇنياغا داڭلىق ئالىم ئالېكساندىر رهخىموف ، ئىنىستىتۇتىنىڭ مۇدىرى 

، پروفېسسورى ئالهم بوشلۇقى تېخنىكىسى تهتقىقات مهركىزىنىڭ ) سابىق سوۋىت ئىتتىپاقى ( 

، ئالهم كېمىلىرىنىڭ ھهرىكهتلهندۈرگۈچ ماشىنىسى مۇتهخهسسىسى ، تېخنىلوگىيه پهنلىرى دوكتورى 

دوكتور ، پروفېسسور ،  پېتربورگلىق مهشهۇر ئالىم -سانكىت ، ئاتاقلىق ئالىم تېلىمان كهرىمبايىف 

موسكۋا دۆلهتلىك ، ارۇف دوكتور ئابلهھهت قاھ، جهمئىيهتشۇناس پروفېسسور ، دهمىر ئىسمائىلۇف 

، ھېلىمۇ ئېسىمده ، ئاتاقلىق دىرىژور ئهزىز دۇگاشىف ۋه باشقىالر ، كونسېرۋاتورىيىسىنىڭ پروفېسسورى 

بىر كۈنى دهل ئهنه شۇنداق چايالرنىڭ بىرىده مهپتۇن قىالرلىق قارا كۆزلىرى ھهممىگه قىزىقىش ۋه 

 :  ماڭا X Xىزى ئۆزبېك ق،ئىقتىسادشۇناس ، مۇھهببهت بىلهن قارايدىغان 

، سهن ئۇالر بىلهن چىقىشىشنى بىلسهڭ سهندىن ھېچنىمىسىنى ئايىمايدۇ ، روسالر مهرد خهلق __ 

ئهگهر سېنىڭ . ئىچىده بىر ئادهمگه ئۆچمهنلىك ساقلىمايدۇ . ئۇالر ھهرگىزمۇ ئىچى تارلىق قىلمايدۇ 

. ھهرگىزمۇ ئۇتتۇرمايدۇ لېكىن چوڭ ئىشالردا . قابىلىيىتىڭ بولسا سىنى ھېچنىمىدىن چهكلىمهيدۇ 

 ئادهم ئالىي ۋه ئوتتۇرا دهرىجىلىك مائارىپ تهربىيىسى 860 ئادهم ئىچىده 1000ئۆزبېكىستاندا ھهر 

. تۈركمهنىستاندىمۇ بۇ سانالر ئانچه پهرق قىلمايدۇ ، تاجىكىستان ، قاراقىستان ، قىرغىزىستان . كۆرگهن 

هلقىمىزنىڭ ئاڭ سهۋىيىسى خېلى يۇقىرى دهرىجىده بىزنىڭ مىللىي مائارىپىمىز ۋه خ، دېمهكچىمهنكى 

، دوكتور ،  پهننىڭ ھهممه ساھهلىرىده ئۆزلىرىنىڭ نۇرغۇنلىغان ئاكادېمىك -ئىلىم . تهرهققىي قىلغان 

 مىڭ 20بىر ئۆزبېكىستاندىن ھهر يىلى تهخمىنهن . ھازىر تېخىمۇ كۆپهيمهكته . كاندىدات دوكتورلىرى بار 

ادىكى ئالىي ۋه ئوتتۇرا دهرىجىلىك مهكتهپلهرگه ئوقۇشقا ۋه بىلىم ئاشۇرۇشقا ئهتراپىدا ئادهم موسكۋ

بۇغداي ئۆڭ چىرايىدىن مهغرۇرانه ئاالمهتلهرنى ياغدۇرۇپ سۇئال نهزهرى بىلهن ، ئۇ . دىدى _ ، ئهۋهتىلىدۇ 
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، ور دوكت، سىلهرنىڭ ئۇيغۇرالردىمۇ ئاكادېمىك ؟ ئۈنىڭىز ئىچىگه چۈشۈپ كهتتىغۇ _ ، ماڭا قادالدى 

شاڭخهيلهرنىڭ ئالىي ، سىلهر ئۇيغۇرالرمۇ بېيجىڭ ! ؟ كاندىدات دوكتورالرمۇ بهك جىققۇ دهيمهن 

ئوقۇيدىغانالرنىڭ سانى خېلى ، مهكتهپلىرىده ۋه ئالىي تهتقىقات مهركهزلىرىده كۆپلهپ تهربىيه ئاالمسىلهر 

 . دىدى _ ؟ كۆپمۇ 

ن نېمىدهپ جاۋاپ بېرىشىمنى بىلهلمهي مه. مېنىڭ ھهقىقهتهن ئۈنۈم ئىچىمگه چۈشۈپ كهتكهنىدى 

قايسىدۇر بىر ماتېرىيالدىن كۆرگهن سانلىق .....  ئۆزهمگه ئۆكۈندۈم -ئۆز ، بويۇنلىرىمغىچه قىزىرىپ 

 -  مىڭ ئادهم ئىچىده ئالىي مهكتهپ تهربىيىسى كۆرگهنلهر تۆت 10بىزده ھهر ، مهلۇمات ئېسىمگه كهچتى 

ئاقسۇ ۋه باشقا جايالردا ھازىرمۇ ، خوتهن ، قهشقهر . زالر كۈرمىڭ خهلقىمىزده ساۋاتسى. بهش ئهتراپىدا 

ئۇالر ، يېزىالردىكى ئادهملىرىمىز دۇنيادىن بىخهۋهر . ئوتتۇرا ئهسىرنىڭ قالدۇقلىرىنى ئۇچرىتااليسىز 

< : مهن ..... ئۆزىنىڭ تېخىچىال ئاشۇ ئوتتۇرا ئهسىر تۇرمۇش ئۇسۇلى ۋه ۋاسىتىلىرى بىلهن ياشىماقتا 

، شاڭخهيلهرده ئوقۇۋاتقانالر بولسا ، بېيجىڭ . ىر ئاز بولسىمۇ دوكتوردىن بىر نهچچىسى چىقتى بىزده ھاز

ئالال سىزلهرنى تېخىمۇ . ھهقىقهتهن شۇ ئۆزبىكىڭىزنىڭ بهختى بار ئىكهن . كۈنسايىن كۆپيىىۋاتىدۇ 

. ياققا بۇرۇۋهتتىم ئۆزۈمنى تۇتىۋالدىم ۋه گهپنىڭ تېمىسىنى باشقا ، دىمهكچى بولدۇميۇ >بهختلىك قىلغاي 

 . مېنى ئارتۇقچه قىستىمىدى ، ئومۇ مېنىڭ نىيىتىمنى چۈشهندى بولغاي 

مهن موسكۋاغا كهلگهن دهسلهپكى كۈنلىرىمده مۇئهللىم مېنى ئىنىستىتوتتىكى ئالىمالرغا 

ر مهن تونۇشقان بۇ ئالىمال. دىگهن ئىزاھهتنى بهرمهي قالمايتتى > ئۇيغۇر ئاسپرانت < : تونۇشتۇرغاندا 

مېنى ، ھهيرانلىق ۋه خوشاللىق بىلهن قولۇمنى چىڭ سىقىپ ، مۇئهللىمنىڭ تولۇقلىمىسىنى ئاڭالپ 

ئۇلۇغ مىللهتنىڭ < ئۇالرنىڭ ھهممىسى دىگۈدهك مېنى . قارشى ئالىدىغانلىقلىرىنى بىلدۈرۈشتى 

دهپ ئويالپ ، مهن روسالرنىڭ ھهممىسىال ئۇيغۇرالرانى ياخشى بىلسه كېرهك ، دهپ سۈپهتلىگهنده > پهرزهنتى 

كېيىن مهن ھهر خىل سورۇنالردا تونۇشۇپ . ئىش مهن ئويلىغاندهك چىقمىدى ، ئهپسۇسكى . قاپتىمهن 

قالغان ھهر خىل كهسپ ۋه ھهر خىل تهبىقىگه تهۋه روسالرغا ئۆزۈمنىڭ جۇڭگونىڭ شىنجاڭ دىگهن 

ا ھېچ سىز جۇڭگولۇقالرغ< : ئۇالر ھهيرانلىق بىلهن ، جايىدىن كهلگهنلىكىمنى ئېيتسام 

دىگهندهك بىمهنه سۇئالالرنى > ؟  بوۋاڭالر جۇڭگوغا قاچان بېرىپ قالغانىكهن - ئاتا ، ئوخشىمايدىكهنسىز 
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ئۇالر تېخىمۇ كۆپ سۇئالالرنى ، مهن ئۇالرغا ئۆزۈمنىڭ ئۇيغۇر ئىكهنلىكىمنى ئېيتسام . ياغدۇرۇۋهتتى 

بۇ ئادهملهرنىڭ . راتتىم ئۇيغۇرالرنى بىلىدىغان ئادهملهرنى بهكال ئاز ئۇچ، قىسقىسى . قويۇشتى 

ئهگهر . كۆپىنچىسى يىراق شهرق ۋه ياكى ئوتتۇرا ئاسىيادا ياشىغان ياكى خىزمهت قىلغانالر ئىدى 

، ئۇيغۇرالرنى ۋه مۇشۇنداق بىر مىللهتنىڭ يهر يۈزىده بارلىقىنى بىلىدىغان بىرهر ئادهمنى ئۇچراتسام 

 -دىگهن مىللهتنىڭ يهر شارىدا بار > ئۇيغۇر < ياشالر بولۇپمۇ بۇ يهردىكى . قهۋهتال ھاياجانلىنىپ كېتهتتىم 

دىگهندهك سۇئالالرنى > ؟ ئۇيغۇر دىگهن نىمه ئۇ < ئۇالرنىڭ بهزىلىرى . يوقلىقىدىن قىلچه خهۋهرسىز ئىدى 

ھهتتا مهن بىلهن بىرگه ئوقۇۋاتقان ئاسپرانتالر ئىچىده مۇڭغۇل ۋه ئافغانالردىن . بېرىپمۇ قوياتتى 

كېيىنكى كۈنلهرده مهن . دىگهن مىللهت ئىسمىنى ئاڭالپمۇ باقمىغانىكهن > ئۇيغۇر < باشقىلىرى 

ئۇيغۇرغا ئائىت ، ياتىقىمغا دۇنيانىڭ سىياسىي خهرىتىسىنى ئېسىپ قويدۇم ۋه ئۈرۈمچىدىن شىنجاڭغا 

، ياتىقىمغا بىرهر مېهمان كىرىپ قالسا ، خىيالىمدا . ھهر خىل رهسىملىك ماتېرىيالالرنى ئهكهلدۈردۈم 

 مىللهت 2000دۇنيادىكى ،  مىليون 8ھېچبولمىغاندا نوپۇسى ، ۇرالر توغرىسىدا ساۋاتقا ئىگه بولسۇن ئۇيغ

قهدىمكى مهدهنىيهتلىك مىللهت ھېسابالنغان بۇ ،  ئورۇندا تۇرىدىغان -  94ئىچىده نوپۇسى جهھهتته 

لهتنىڭ نامىنى ئهڭ بولمىغاندا بۇ مىل، ئۇيغۇرالر توغرىسىدا ئازراق چۈشهنچه ھاسىل قىلىپ قالسۇن 

، بولغارىيه ،  يىلالرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا رومىنيه - 90. دىگهن ئويغا كهلدىم ، بولسىمۇ ئاڭالپ قالسۇن 

ئۇ يهردىكى ئادهملهر ئويغۇر دىگهننى پهقهتال ، يوگۇسالۋىيه قاتارلىق شهرقىي ياۋروپا دۆلهتلىرىنى ئايالندىم 

 ئامېرىكا ۋه التىن ئامېرىكىسى قاتارلىق جايالرغا بارساڭ ،ئافرىقا ، غهربىي ياۋروپا ، دېمهك . بىلمهيدىكهن 

مهنمۇ ئهشۇ ، بۇ يهرگه كهلمىگهن بولسام ، مهن ۋهتهندىن ئايرىلىپ . بىزنى بىلمهيدىغانالر تېخىمۇ كۆپ 

دهپ > دۇنيادا بىزدهك ئۇلۇغ خهلق يوق ، بىز ئۇيغۇرالرنى پۈتكۈل دۇنيا بىلىدۇ < : ئۇيغۇر قېرىنداشالردهك 

بىز ھهقىقهتهن ئۇلۇغ ، ھازىر شۇنداق ئوياليمهنكى . كېرىلىپ يۈرۈۋهرگهن بوالتتىم ، ۇشتالپ مهيدهمگه م

 12< لېكىن بىز دۇنيا بويىچه ئهڭ ئۇزۇن مۇزىكا گۈرۈپپىسى بولغان . پهخىرلهنگۈچىلىكىمىز بار ، خهلق 

رى بولغان دۇنيا بويىچه ئهڭ چوڭ قهدىمكى گۈزهل سهنئهت غارلى، نى بولۇشىچه ياڭرىتىپ > مۇقام 

دۇنيا بويىچه بىرال ۋاقىتتا تهڭال كۆپ ئادهم ، مىڭئۆيلىرىمىزگه كىرىپ ئىستىقامهت قىلىپ ئولتۇرۇپ 

ئهسهبىيلهرچه ، ئۇسۇلىمىزنى قهشقهر ھېيتكاھىمىزنىڭ ئالدىدا تازا كۈچهپ > ساما < ئوينايدىغان 
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نىڭ ئهڭ ئىگىز >  شهھىرى ئىدىقۇت< دۇنيا بويىچه ئهڭ چوڭ قهدىمكى شهھهر خارابىسى ، ئوينىساقمۇ 

، ئۈزۈملىرىمىزنى يىگهچ يىراقالرغا كېرىلىپ نهزهر سالساقمۇ ، خارابه مۇنارىسى ئۈستىگه چىقىپ 

بىزنىڭ ، مهن پاالنچى < : يىراقالرغا ، مۇنارىنىڭ ئۈستىگه چىقىۋېلىپ > قىزىلتاغ < ئۇرۇمچىدىكى 

دهپ جار > ..... پۇكۇنىلىرىمىز بار ، االنى پهخىرلهنگۈدهك پ، يۈسۈپ خاس ھاجىپىمىز ، مهھمۇد قهشقهرىي 

 .....دىگهن سۇئالنى بېرىۋېرىدۇ > ؟ سهن كىم < : جاھان ئهھلى بىزگه ، سالساقمۇ 

ئهمدى ماڭا موسكۋانىڭ .  ئاچقىچه مانا موسكۋادا بهش يىلنى ئۆتكۈزۈۋهتتىم -كۆزنى يۇمۇپ 

لېنىننىڭ قاتۇرۇلغان . دى بولدۇم بۇ يىلالردا ئاجايىپ ۋهقهلهرنىڭ شاھى. ھېچنىمىسى يات ئهمهس 

كرېمىل سارىيىنىڭ ئهڭ ئىگىز مۇنارىسى ئۈستىدىكى سابىق ، قىزىل مهيداندا تۇرۇپ . دىدارىنى كۆردۈم 

س س س ر . سوۋىت ئىتتىپاقى قىزىل بايرىقىنىڭ بىر پاي ئۇقسىز قانداق چۈشۈرۈلگهنلىكىنى كۆردۇم 

چېفنىڭ سوۋىت ئىتتىپاقىنىڭ پارچىالنغانلىقى ۋه نىڭ تۈنجى ۋه ئاخىرقى زۇڭتۇڭى مىخائىل گوربا

، قىسقىسى . ئۆزىنىڭ تارىخىي ۋهزىپىسىنىڭ تامامالنغانلىقى توغرىسىدىكى ئاخىرقى نۇتقىنى ئاڭلىدىم 

 ئۆزۈمگه - ئۆز . ئۆزگهرگهن روسىيه فېدېراتسىيىسىده قالدىم ، مهن سابىق سوۋىت ئىتتىپاقىغا كېلىپ 

ئهجدادلىرىمىز ، قېنى ؟ ىكى چىنگىزخاننىڭ مۇڭغۇل ئېمپېرىيىسى تارىخت، قېنى : سۇئال قويدۇم 

شۇ ئالېكساندىر ماكىدۇنىسكىينىڭ ، قېنى ؟ قۇرغان ئۇيغۇر ئۇرخۇن خانلىقى ۋه قاراخانىيالر سۇاللىسى 

تارىخ چوقۇم ئۆز تهرهققىيات ، دېمهك .... ؟ قېنى شۇ قۇدرهتلىك تاڭ سۇاللىسى ؟ قۇرغان ئىمپېرىيىسى 

ئهمما ئازراق ئۆزگهرتىش ، ھېچكىممۇ ئۇنىڭ قانۇنىيىتىنى يوق قىلىۋېتهلمهيدۇ ، ماڭىدۇ يولى بويىچه 

مهن كۆرگهن شۇنچه قۇدرهتلىك سوۋىت ئىتتىپاقى ھېچبىر شهپىسىزال . خاالس ، كىرگۈزهلىشى مۇمكىن 

؟ بۇنىڭغا كىم ئهيىبلىك ، بۇنى كىم قىلدى . دۇنيانىڭ سىياسىي خهرىتىسىدىن ئۆچۈرۈپ تاشالندى 

بهلكى بۇ ئىنسانىيهت تهرهققىيات قانۇنىيىتىنىڭ ئادىل ، بۇنىڭغا ھېچكىم ئهيىبلىك ئهمهس ، ېنىڭچه م

تارىخ رهھىمسىز ۋه ئهڭ ئادىل ، چۈنكى . بۇنداق ھۆكۈمدىن ھېچقانداق كۈچ قېچىپ قۇتۇاللمايدۇ ، ھۆكمى 

 ئۆز كۆزۇم بىلهن  قېتىملىق ئۆكتهبىر ئىنقىالبىنى-  2مهن بۇ قىممهتلىك بهش يىلدا . سوتچىدۇر 

 يىلىدىكى ئىنقىالبچىالرنىڭ قىشلىق سارايغا قانداق ھۇجۇم قىلغانلىقىنى - 1917گهرچه . كۆردۇم 

 ئۆكتهبىرده توپ ئوقلىرىنىڭ ئاق سارايغا قانداق -4 يىلى -1993لېكىن ، كۆرمىگهن بولساممۇ 
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، بۇ . ى ئاڭلىدىم ۋه كۆردۇم ئادهملهرنىڭ قانداق ئۆلگهنلىكىن، تهگكهنلىكىنى ئۆز كۆزۈم بىلهن كۆردۇم 

 . ھهقىقهتهن بىر دهھشهتلىك مهنزىره ئىدى 

 ماي سابىق سوۋىت ئىتتىپاقىنىڭ ۋهتهن ئۇرۇشى - 9 يىلى -  1995__ مانا يهنه بىر سوۋغا 

. سوۋىت تارىخىدا مۇنداق كاتتا بايرام پهقهت ئىككى قېتىم بولغان،  يىللىق خاتىره كۈنى 50غهلبىسىنىڭ 

 تاشقىنلىق - موسكۋا كوچىسىدا قاينام . ئىككىنچىسى مانا بۇ يىل ،  ماي -9 يىلى -1945، بىرىنچىسى 

دېموكراتالرنىڭ ، بۇ كۈنى كوممۇنىستالرنىڭ . بايرام كهيپىياتىنى موسكۋالىقالر بىلهن بىر گه سۈردۈم 

يه دۆلهت ئۆزلىرىنىڭ بايرام مۇناسىۋىتى بىلهن ھازىرقى روسى،  يولدا نوتۇق سۆزلهپ -ئادهملىرى يول 

دىگهن ساداالر > ھۇررا ، ھۇررا < يهنىال ھهممه ياقتا . تۈزۈمىگه بولغان قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قوياتتى 

بۇ كۈنى كوچىالرغا ھازىر روسىيىده مهۋجۇد بولغان . بۇ بهئهينى يېڭى ئىنقىالبقا ئوخشايتتى . ئاڭلىناتتى 

، ئۇالر ھهر خىل گىزىت ، ۈپ چىققان بولۇپ  گۇرۇھالر ئۆزلىرىنىڭ پىالكاتلىرىنى كۆتۈر- ھهممه پارتىيه 

بۇنىڭغا قاراپ روسالر سىياسىي قىزغىنلىقى ناھايىتى يۇقىرى ، تهشۋىقات ۋهرهقىلىرىنى تارقىتاتتى 

سانسىزلىغان تاماشىبىنالر ، لېكىن بۇنىڭ ئهكسىچه . خهلق ئوخشايدۇ دىگهن ھېسسىياتقا كهلدىم 

. ئارتىسالرنىڭ ئويۇنلىرىنى كۆرهتتى ، ه قىلىشاتتى سهيل، سىياسهت بىلهن قىلچه كارى بولماستىن 

ئارتىسالرنىڭ سىياسىي تۈس ئالغان ، سىياسىي نۇتۇق ئاڭالشنى خالىماي ، كۈلكىلىك يېرى شۇكى 

دا ھهيۋهتلىك پارات > ھۆرمهت بىلدۈرۈش تېغى < بۇ كۈنى قىزىل مهيداندا ۋه . ناخشىلىرىنى ئاڭاليتتى 

مهن يهنىال ئۆزۈم يالغۇز بايرام كهيپىنى . ۆلهتنىڭ رهھبهرلىرى قاتناشتى  نهچچه د40بۇنىڭغا . ئۆتكۈزۈلدى 

ھېچكىممۇ مۇشۇ مىڭلىغان مېهمانالر ئارىسىدا بىر ئۇيغۇرنىڭ بارلىقىنى ، ئويلىدىمكى . سۈردۈم 

> مهن ئۇيغۇر < : بىرهرى سوراپ قالسا ئۇنىڭغا . ھهتتا خىيالىغىمۇ كهلتۈرۈشمىگهندۇ ، بىلمهيدىغاندۇ 

دهپ ئادهتتىكىدهك > سېنىڭ نېمهڭ قايسى فرونتتا ئۆلۈپتىكهن < بهلكى ، تايىنلىق ھهيران قاالر ، دىسهم 

سوۋىت ، بىراق . بهلكى يهنه شۇ ئۇيغۇر مىللىتىنى چۈشهندۈرۈپ قىينىالرمهن ، سۇئال قويار 

 جهڭده يېرىمى دىگۈدهك،  مىڭ ئهتراپىدا ئۇيغۇر قاتنىشىپ 200ئىتتىپاقىنىڭ ئۇلۇغ ۋهتهن ئۇرۇشىغا 

، ستالىنگراد ، كىيېف ، )  پېتىربورك -سانكىت ( لېنىنگراد ، ئۇيغۇر يىگىتلىرى موسكۋا ، قۇربان بولغان 

ئودىسسا قاتارلىق كۆپلىگهن چوڭ شهھهرلهردىكى دهھشهتلىك جهڭلهرده ئاجايىپ ، مىنىسكىي 
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لىش ئۈچۈن سوۋىت ئىتتىپاقىنى گېرمان فاشىستلىرىدىن ئازاد قى، قهھرىمانلىق كۆرسىتىپ 

پىراگا ، بۇخارىست ، بۇداپىشت ، ۋارشاۋا ، كراگوۋ ، ھهتتا ئۇالر بېرلىن . تېگىشلىك تۆھپه قوشقان 

تىلالردا داستان بولغىدهك ، قاتارلىق نۇرغۇن ياۋروپا شهھهرلىرىنى ئازاد قىلىش ئۇرۇشلىرىغا قاتنىشىپ 

رى ياۋروپا شهھهرلىرىنىڭ جهڭ نۇرغۇن ئۇيغۇر يىگىتلىرىنىڭ جهسهتلى. مهردلىكلهرنى كۆرسهتكهن 

ھازىرمۇ شۇ شهھهرلهرگه بارساڭ كۆڭلۈڭده بىر خىل ئاجايىپ . خارابىلىرى ئارىسىدا تاشلىنىپ قالغان 

بۇ بهلكى ئهشۇ يىگىتلهرنىڭ ئاققان ئىسسىق قانلىرىنىڭ . ئىللىق سهزگۈلهر پهيدا بولىدۇ 

بىر نهپهر ،  نهپهر سوۋىت ئىتتىپاقى قهھرىمانى بۇ ئورۇشتا ئاز نوپۇسلۇق ئۇيغۇرالردىن ئۈچ. سهۋهبىدىندۇر 

، بۇنىڭدىن باشقا . پولشا جۇمهۇرىيىتى قهھرىمانى ۋه بىر نهپهر قازاقىستان خهلق قهھرىمانى چىقتى 

 مېدالالرغا ئېرىشكهنلهر ناھايىتى -قىزىل يۇلتۇز ۋه باشقا يۇقىرى دهرىجىلىك ئوردېن ، لېنىن ئوردېنى 

 يىلى ئاۋغۇستتا سوۋىت ئارمىيىسىنىڭ تهركىبىده -1945ئۇيغۇر يىگىتلىرى ھهتتا كۆپلىگهن . نۇرغۇن 

جۇڭگونىڭ شهرقىي شىمالنى ياپون فاشىستلىرىدىن ئازاد قىلىش ئۈچۈن ، شهرقىي شىمالغا كېلىپ 

شهرقىي ، كىم بىلىدۇ ؟ ئىسسىق قانلىرىنى ئاققۇزغان ئهمهسمۇ ، باتۇرلۇق بىلهن جهڭ قىلىپ 

ىنىدا نهچچه يۈزلىگهن ئۇيغۇر يىگىتلىرىنىڭ جهسهتلىرى تۇپراققا ئايلىنىپ شىمالنىڭ بىپايان زېم

 ! ؟ كهتكهندۇ 

 

 بايقال سۈيى 

 

مهن بۇ .  يىلى ئىيۇلدا يازلىق تهتىل مۇناسىۋىتى بىلهن ئانا ۋهتىنىمگه قاراپ يولغا چىقتىم -1990

 ئىيۇن كهچته موسكۋانىڭ - 16 يىلى - 1990.  بېيجىڭ تۆمۈر يولىنى تاللىۋالدىم -سهپهرده موسكۋا 

بىر ئۇخالپ . يارۇسالۋىسكىي ۋوگزالىدىن چىققان پويىز شهرققه قاراپ ئۆز سهپىرىنى داۋام قىلدى 

دېرىزىدىن ئهتراپقا نهزهر . پويىز يېشىل ۋادىالرنى ئارىالپ تېز سۈرئهت بىلهن كېتىۋېتىپتۇ ، ئويغانسام 

دهريالىرىنى ئارقىدا ، ئورمانلىرى ، شىل ۋادىلىرى شهرقىي ياۋروپا تۈزلهڭلىكىنىڭ مهخمهلدهك يې، سالدىم 

 . قالدۇرۇپ ئۇچقاندهك كېتىۋاتقان بۇ پويىز دېرىزىسىدىن ئهتراپقا قاراش تولىمۇ كۆڭۈللۈك ئىدى 
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،  ئارا ئالمىشىپ تۇرغان سۈرهت كهبىي گۈزهل مهنزىرىلهر -ئۆز ،  تېز غايىپ بولۇپ - كۆز ئالدىمدا تېز 

 ساپ ھاۋا مېنى پهپىلهپ قايتىدىن شېرىن ئۇيقۇ -اتقان ئهتتىگهنلىك نهمخۇش دېرىزىدىن ئۇرۇلۇپ كىرىۋ

پويىزنىڭ سىلكىنىشىدىن ئويغىنىپ ، قانچىلىك ۋاقىت ئۆتكىنىنى بىلمهيمهن . قوينىغا ئېلىپ كهتتى 

تومۇر يول ( بىر بومبا ساقاللىق قېرى روس ، بىر ھونگىر ،  بىر پولهك -قارىسام سهپهرداشالر . كهتتىم 

، ياش ھونگىر سهپهردىشىم ماڭا ئىستانسىغا كهلگهنلىكىمىزنى . سىرتقا مېڭىۋېتىپتۇ ) ادىمى خ

بىر دهم ،  بۇياققا يۈرۈپ -پويىزدىن چۈشۈپ ئۇياق .  مىنوت توختايدىغانلىقىنى ئېيتتى 15پويىزنىڭ 

رىپ ئهتتىگهنلىك مهن پويىز رېستۇرانىغا كى. بىر دهمدىن كېيىن پويىز يهنه قوزغالدى . ھهرىكهتلهندىم 

قارىسام بومباساقاللىق روس . ئاندىن ۋاگونغا كىرىپ جايىمنى تېپىپ ئولتۇردۇم ، ناشتا قىلدىم 

ئۇنىڭغا سېرىق ماي بىلهن ئاق ماي سۈركهپ يهپ ، قارا ئارپا نېنىنى كېسىپ ، ۋوتكىسىنى تىكلهپ قويۇپ 

ئۇنى ، رهخمهت ئېيتىپ ، كلىپ قىلدى ئۇ ماڭا بىر ئىستاكانغا ۋوتكا قۇيۇپ ئىچىشكه ته. ئولتۇرۇپتۇ 

ئاغزىمغا ئۆز قولى بىلهن ھېلىقى ، قېرى روس مهمنۇنىيهت بىلهن كۈلۈپ . گۈپپىده كۆتۈرۇۋهتتىم 

ئۇالر بۇنى . بىر دهمدىن كېيىن ھونگىر بىلهن پولهك پهيدا بولدى . زاكۇسكىلىرىدىن سېلىپ قويدى 

 پهش دېگۈچه ھونگىر ۋىنوسى - شىره ئۈستىده ھهش .سومكىلىرىدىن بىردىن پوتۇلكا چىقاردى ، كۆرۈپ 

دهپ ، مهنمۇ سومكامدىن ئۈرۈمچىگه ئهكىتىپ دوستالرغا خاتىره قىالي . بىلهن پولهك ۋوتكىسى پهيدا بولدى 

 . بىر دهمدىال شىره ھهر خىل زاكوسكىالر بىلهن توشتى . ئېلىۋالغان روس ۋوتكىسىنى چىقاردىم 

 . كىنچى كۈنى باشالندى سهپىرىمىزنىڭ ئىك، شۇنداق قىلىپ 

ئۇالن ئۇده ، ئۇ ئهسلى دون كازاكلىرىدىن بولۇپ . قېرى روس تولىمۇ قىززىق ئادهم ئىدى 

موسكۋا ، بۇ ئۇنىڭ ئوكرائىنىيىگه بېرىپ . شهھىرىدىكى تۆمۈر يول ئىدارىسىدا خىزمهت قىلىدىكهن 

ئاتپوسكا ئېلىپ ، لۇپ ھونگىر بۇداپىشتلىق ئىشچى بو. ئارقىلىق ئۆيىگه قايتىش سهپىرى ئىكهن 

ئۇنىڭ . روس تىلىدا يامان ئهمهس سۆزلهيتتى ، ئۇ . مۇڭغۇلىيىنى كۆرۈش ئۈچۈن كېتىۋېتىپتۇ 

ئۇ شۇ ئانا . مۇڭغۇلىيىده قهدىمكى ۋاقىتالردا ئۇالرنىڭ ئهجدادى بولغان ھونالر ياشاپتۇدهك ، ئېيتىشىچه 

بولهك . ۈن شۇ جايغا قاراپ ئاتلىنىپتۇ مانا بۇگ، تۇپراقنى كېچىكىدىن كۆرۈشنى ئارزۇ قىلغان بولۇپ 

بۇ . ئۇنى موسكۋا ئارقىلىق پولشاغا يوتكهپ ساتىدىكهن ، جۇڭگودىن مال ئېلىپ ، كىشى سودىگهر بولۇپ 
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 .ئۇنىڭ جۇڭگوغا ئونىنچى قېتىم بېرىشى ئىكهن 

ھاراقنىڭ كهيپى تۇتقانسېرى . بىز بىر ياقتىن ئىچكهچ پاراڭلىشىپ خېلى چىقىشىپ قالدۇق 

بولۇپمۇ روس بوۋاي مېنىڭ تارىخقا . رايلىرىمىز ئېچىلىپ يېقىن ئاغىنىلهردىن بولۇپ كهتتۇق چى

ئۆزىنىڭمۇ ئهڭ چوڭ ئارزۇسىنىڭ ئهسلىده تارىخچى بولۇش . قىزىقىدىغىنىمنى ئاڭالپ سۆيۈنۈپ كهتتى 

، اتلىنىپ جهڭ مهيدانىغا ئ، لېكىن ئۇتتۇرا مهكتهپنى پۈتتۈرگهن يىلى ئۇرۇش پارتالپ ، ئىكهنلىكىنى 

تهقدىرنىڭ ،  ئانىسىدىن يېتىم قالغاچقا -لېكىن ئاتا ، بهش يىل قانلىق جهڭدىن ساق چىققان بولسىمۇ 

شۇنداقتىمۇ ، تۆمۈر يول مهكتىپىده ئوقۇپ شۇ يهرده قالغانلىقىنى ، قىسمىتى بىلهن ئۇالن ئۇدهگه كېلىپ 

، ئۇ . ڭ بارلىقىنى ئېيتتى نهگه بارسا شۇ يهرنىڭ تارىخىنى بىلىشكه قىزىقىدىغان مىجهزىنى

ماڭا ئۇيغۇر تارىخىدىكى بىر قانچه مۇھىم ۋهقه ۋه دۆلهتلهرنى ئاتاپ ، ئۇيغۇرلىقىمنى بىلگهندىن كېيىن 

بۇ مهن ئۇچراتقان ئاددى روس پۇقرالىرى ئىچىدىكى ئۇيغۇر تارىخى توغرىسىدا ئازراق بولسىمۇ . بهردى 

ئىچىمده بۇ ھاراقكهش . نى ۋاسلىي بوۋاي دهپ ئاتىدىم مهن ئۇ. ساۋادى بار تۈنجى روس كىشىسى ئىدى 

گېپىمىز يهنىال ئۇيغۇرالر توغرىسىدا بولۇپ ،  چۆرگىلهپ -ئايلىنىپ . بوۋايغا ھۆرمىتىم قوزغىلىپ قالدى 

 : ۋاسلىي بوۋاي تاماكىسىنى قاتتىق بىر سورىۋېتىپ . قالدى 

دىدى _ ، مىنى بىلمهيدىكهنسهن سهن ھېچنى؟ يېنىڭدىكى بۇ يىگىت كىم ، بىلهمسهن ھونگىر __ 

؟ شۇنىمۇ بىلمهمسهن ، بۇ سېنىڭ تۇغقىنىڭغۇ __ ، روس بوۋاي مهسخىره قىلغاندهك ۋه ئىشهنچ بىلهن 

ئالىمالر بۇ ئۇيغۇر . قهدىمكى ئۇگۇر دېمهكتۇر ، ھونالر دېمهك ، تارىخىي مهنبهلهرنى ئوبدان ۋاراقالپ باق 

كۆپلىگهن ئالىمالر ھونگىرالر قهدىمكى ، قىسقىسى  . دېيىشىدۇ، دىگهن سوز بىلهن باغلىنىشى بار 

، دېمهك . دېيىشىدۇ ، ئۇيغۇرالرمۇ ئوخشاشال ئهشۇ ھونالرنىڭ ئهۋالدى ، ھونالرنىڭ ئهۋالدى بولغان بولسا 

 . سىلهر تۇغقان خهلقسىلهر 

دېگهندهك قىلىپ ماڭا سۇئال ؟ بۇ راستمۇ . ھونگىرنىڭ كۆزلىرى چهكچىيىپ بېشىنى لىڭشىتتى 

 : ىلهن قاراپ قويدى ۋه مهندىن نهزهرى ب

بىزنىڭ قىياپهتلىرىمىز ، كۆك كۆزلۈك ، بىز سېرىق چاچلىق ، قارا كۆزلۈك ، سىلهر قاراچاچلىق __ 

بۇ سۇئالغا يهنىال ۋاسلىي بوۋاي . دهپ سورىدى _ ؟ قانداقسىگه تۇغقان بولىمىز ، تامامهن باشقىچه تۇرسا 



 18 

 : جاۋاپ بهردى 

لېكىن ئازراق مۇڭغۇل ئىرقىنىڭ ئاالمهتلىرى ، وپا ئىرقىغا مهنسۇپ ئۇيغۇرالر ھازىرمۇ ياۋر__ 

، ھهتتا كۆكۈچ كۆزلۈك ، بۇالر قهدىمده تېخىمۇ روشهن ياۋروپا ئىرقىلىق خهلق ئىدى ، ئارىلىشىپ قالغان 

ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشى بىلهن ئۇالر مۇڭغۇل ئىرقىي . قاڭشارلىق خهلق ئىدى ، ئاق يۈزلۈك ، سېرىق چاچلىق 

 ياۋروپا خهلقلىرى بىلهن ئارىلىشىش نهتىجىسىده ۋه تۈرلۈك سهۋهپ تۈپهيلىدىن -ھىندى ۋه باشقا 

سىلهرنىڭ ئاراڭالردا قهدىمكى بۇ ھالهتلهر ھازىرمۇ ، خاتاالشمىسام . بۈگۈنكىدهك ھالهتكه كهلگهن 

 .دىدى ؟ مهۋجۇدقۇ دهيمهن 

 بىز ئۇنىڭدىن كهلگهنلىكى .بوۋاينىڭ بىلىمىنىڭ كۆپلۇكىگه قايىل بولدۇم ، بېشىمنى لىڭشىتتىم 

مهن . بۇ شهھهرنىڭ تارىخىي توغرىسىدا قىسقىچه چۈشهنچه بېرهتتى ، ئۇ ، شهھهرلهرنى سورىساق 

 پهش -پويىز ئۈستىده ھهش ، مۇشۇنداق قىزغىن سهپهرداشلىرىمنىڭ ھهمراھلىقىدا زېرىكىشنى ئۇنتۇپ 

 كۈنى چۈشتىن كېيىن - 3نى ئارىالپ يۈرۈپ چهكسىز تايگا ئورمانلىقى. دېگۈچه ئۈچ كۈننى ئۆتكۈزۈۋهتتىم 

 .  سائهت يۈردى 6پويىز بايقال بويىدىال . بايقال كۆلى بويىغا يېتىپ كهلدۇق 

بوم ئاۋازدا ، ئولتۇرۇپ كۆتۈرهڭگۈ ، بوۋاي دېرىزىدىن كۆرۈنۈپ تۇرغان بىپايان بايقال سۈيىگه قاراپ 

پويىز ئاخىرى بايقال . لهن ئېيتىشقا باشلىدى بايقال توغرىسىدىكى كازاك ناخشىلىرىنى زور ئىشتىياق بى

ئادهملهر ،  مىنوت بولغاچقا 10پويىزنىڭ بۇ يهرده توختاش ۋاقتى . بويىدىكى بىر ئىستانسىدا توختىدى 

قىستىلىشىپ دېگۈدهك ، گۈزهل بايقال مهنزىرىسىدىن ھوزۇرلىنىش ئۈچۈن پويىزدىن يۈگۈرۈشۈپ 

 ھۇيت دېگۈچه يوغان بىر باكقا -بوۋاي ھايت . شۈپمۇ ئۈلگۈردى بۇ يهرده خاتىره سۈرهتكه چۈ. چۈشۈشتى 

بوۋاي ھهممىمىزگه بايقال سۈيىدىن قويۇپ . پويىز يهنه قوزغالدى . بايقال سۈيىنى قاچىالپ پويىزغا چىقتى 

 : بېرىپ 

قانغۇچه ، تهنگه داۋا ، تاتلىق كۆل سۈيى ، دۇنيا بويىچه ئهڭ پاكىز ، بۇ ، ئىچىڭالر ئاغىنىلهر 

، چۈنكى .سىلهر تېخىمۇ كۆپ ئىچىڭالر _ ، ئۇ يهنه ماڭا ۋه ھونگىرگه قاراپ . دىدى _ ، ىۋېلىڭالر ئىچ

سىلهرنىڭ ئهجدادلىرىڭالر مۇشۇ سۇدا ئاتلىرىنى سۇغارغان ۋه ئۆزلىرىمۇ ئىچىپ مۇشۇنداق باتۇر ئوغالن 

 . دىدى _ ! بولۇپ يېتىشكهن 
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بۇ سۇ بىلهن ھاراق ئىچسهم ئۆزۈمنى . دۇق ھاراققا زاكۇسكا قىل، بىز سۇدىن قانغۇچه ئىچىشتۇق 

پويىز .  قۇۋۋهت كىرگهندهك بولدى -بهدىنىمگه يېڭى كۈچ . پهقهت مهست بولمايدىغاندهك ھېس قىلدىم 

بۇ تاغالر ئارىسىدىكى ئايالنما ، بهزىده ئهتراپتىكى پاكار تاغالر ئارىسىدا شۇڭغۇپ كىرىپ ، ئالغا يۈرمهكته 

مهن كۆز ئالدىمدىن . كۆرۈنۈپ تۇرغان كۆل مهنزىرىسى غايىپ بوالتتى يىراقتىن ، يولالردا يۈگۈرسه 

بۇ تاغالر قارىماققا ئانچه ئىگىز . توختاۋسىز ئۆتۈۋاتقان بۇ تاغالر مهنزىرىسىگه قاراپ چوڭقۇر خىيالغا پاتتىم 

كىشىگه سىرلىق تىلسىماتقا ، لېكىن زىچ ئورمان بىلهن قاپالنغان بولۇپ .  ھهيۋهتلىك ئهمهس ئىدى -

بىر ، قانچىلىك ۋاقىت مۇشۇنداق قاراپ ئولتۇرغىنىمنى بىلمهيمهن . ىرىپ قالغاندهك تۇيغۇ بېرهتتى ك

چاغدا بوۋاينىڭ يوغان قوللىرى مۇرهمگه چۈشكهنده خۇددى ئويقىدىن ئويغانغاندهك ئهندىكىپ بوۋايغا 

 . قارىدىم 

لىدىن بېرى مېنى كۆزىتىپ ئۇ خې. دهپ سورىدى بوۋاي _ ؟ نىمىگه بۇنچىۋاال ھاڭۋېقىپ قالدىڭ __ 

 خىيالدىن باشقا - كۆزلىرىڭده ئوي ، سهن نېمانچىۋاال خىيالچان بالىسهن _ ، ئولتۇرغان بولسا كېرهك 

بىرهر گۈزهل قىز ؟ بۇ تاغالردىن سهن زادى نىمه ئىزدهيسهن ، ئېيتقىنچۇ . ھېچنهرسه كۆرۈنمهيدۇ 

 . ىلدى بوۋاي چاقچاق ق_ ! قىز دىگهن موسكۋادا قالدى ؟ ئىزدهمسهن يا 

چاقچىقىڭىزنى ، بولدى ، قهدىرلىك ۋالىي بوۋا _ ، دىدىم جاۋابهن ئۇنىڭغا _ ، ۋاسلىي ئىۋانوۋىي __ 

كۆڭلۈمده شۇ ، ئۇالر ھېچ جاۋاپ بهرمهيدۇ ، مهن بۇ تاغالرغا خېلىدىن بېرى سۇئال قويىۋاتىمهن ، قويۇڭ 

 . بوۋا . تاپتا زور بىر ئېچىنىش ۋه ماتهم تۇيغۇسى بار 

ھېچ بولمىغاندا بۇ تاغنىڭ . مهن ساڭا ياردهم قىالرمهن ؟ دېگىنچۇ ئوغلۇم ،  نىمه ئىش __

 . دهپ كۈلدى بوۋاي يهنىال چاقچاق ئارىالش _ ، ھېكايىسىنى ئېيتىپ بېرهرمهن 

مهن بۇ ، ئهكسىچه _ ، دىدىم ئۇنىڭغا جىددىيلىك بىلهن _ ، تامامهن ئهكسىچه ۋاسلىي ئىۋانوۋىچ __ 

بۇ تاغنى پۈتكۈل شىنجاڭ خهلقى ناھايىتى ، بىلهمسىز . نى سىزگه سۆزلهپ بېرهي تاغنىڭ ھېكايىسى

 سىنتهبىرده بىزنىڭ مىللىي ئازادلىق - 28 يىلى -  1949چۈنكى مۇشۇ تاغالر . ئوبدان بىلىدۇ 

ئۈچ ۋىاليهت مىللىي ئىنقىالبىنىڭ رهھبىرىي ئهھمهتجان قاسىمى ، ھهرىكىتىمىزنىڭ باشالمچىسى 

ئاشۇ ئورمانالر ئارىسىدا ھازىرمۇ ئۇالرنىڭ روھلىرى . ك ئوغالنلىرىمىزنى يۇتۇپ كهتكهن قاتارلىق سۆيۈملۈ
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 ....كېزىپ يۈرگهندۇ 

مهن بوۋايغا ئهھمهتجان قاسىمى قاتارلىق ئاشۇ ئىنقىالبىي قۇربانالرنىڭ پائالىيهتلىرى ۋه ئۇالرنىڭ 

ىقىش ۋه زور ئىچىنىش بىلهن پولهكمۇ قىز، ھېكايهمنى ھونگىرمۇ . پاجىئهسى توغرىسىدا سۆزلهپ بهردىم 

ئاخىرى يهنىال بوۋاي . ئاڭلىدى ھهم ئۆزلىرىمۇ ئىختىيارسىز ئاشۇ تاغالرغا قارىشىپ سۆزسىز ئولتۇرۇشتى 

 : سۈكۈناتنى بۇزدى 

ئال ، ئاشۇ تارىخ ئۈچۈن بىر رومكىدىن قېقىۋېتهيلى ، قېنى ، بولدى قىلىڭالر ، يىگىتلهر __ 

 . رقىدىنال گۇپپىده ئىستاكاننى كۆتۈرۈۋهتتى ئا. دىدى ئۇ _ ، رومكىنى نهبىجان 

يېرىم كېچه بولغاندا . پويىز ئۇچقاندهك ئالغا ئىلگىرىلىمهكته ئىدى . سهپىرىمىز داۋاملىشىۋهردى 

ئۇ ماڭا يهنه يېرىم سائهتتىن كېيىن پويىز ئۇالن ئۇده شهھىرىگه ، ۋاسلىي بوۋاي مېنى ئويغاتتى 

يېنىمدا ، ئۇ . ىي بوۋايدىن ئايرىلىدىغان ۋاقىت كهلگهنىدى دىمهك ۋاسل. كېلىدىغانلىقىنى ئېيتتى 

 . بىر بوتۇلكىنى سۇندى ، ئولتۇرۇپ ماڭا مېهرىبانلىق بىلهن سىنچىالپ قاراپ 

بۇ سېنىڭ ، بۇنى قانغۇچه ئىچ _ ، دىدى ئۇ قهتئىيلىك بىلهن _ ، بۇ بايقال سۈيى ، ئال بۇنى __

ئاتلىرىمۇ مۇشۇ سۇنى ،  مۇشۇ سۇنى ئىچىپ باتۇر بولغان سېنىڭ ئهجدارلىرىڭ. ئهجدادلىرىڭ ئىچكهن سۇ 

بۇ . خاسىيهتلىك سۇ ، بۇ . ئىچكهنلىكى ئۈچۈن بولىشىچه چېپىپ ئاسىيادىن ياۋروپاغا بېسىپ ئۆتكهن 

شۇ چاغدا . سۇنى ئىچكىنىڭده قهھرىمان ئهجدادلىرىڭنىڭ قانلىرى تومۇرلىرىڭدا قايتىدىن دولقۇناليدۇ 

سولتان سۇتۇقنى ، مۇيۇنچۇرنى ، ئۇغۇزخاننى ،  باتۇر تهڭرىقۇتنى -وۋىلىرىڭ مهن تارىختىكى سېنىڭ ب

 ! ...كۆرگهندهك بولىمهن 

بوۋاي يېرىمداپ قالغان . پولهكمۇ ئويغاندى ، ھونگىرمۇ . بىز قۇچاقلىشىپ خوشالشتۇق 

لىشىش بىز بوۋاي بىلهن خوش. ئۇنى تۆتكه بۆلۈپ تهڭ قىلىپ قۇيدى ، پوتۇلكىسىنىڭ ئاغزىنى ئېچىپ 

 چاقچاقالر بىلهن ئاخىر پويىزنىڭ ئۇالن ئۇدهگه يېتىپ كهلگىنىنىمۇ -كۈلكه . ھارىقىنى ئىچىشتۇق 

 . بىلمهي قاپتۇق 

ئاخىرى گۈدۈك . ئۇنىڭ بىلهن پويىزدىن چۈشۈپ بىردهم پاراڭ سوقۇشتۇق ، بىز بوۋايغا ياردهملىشىپ 

هر بىرىمىزنىڭ يهلكىسىگه تېخى  بىرلهپ سۆيۈپ چىقتى ۋه ھ- بوۋاي ئۇچىمىزنى بىر . چېلىندى 
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چىقىشقاق ۋاسلىي بوۋاي بىز بىلهن كۆز ، ئاخىرى بىلىملىك ، شۇنداق قىلىپ . مۇشتلىرى بىلهن نۇقۇدى 

 . قىيمىغان ھالدا خوشالشتى 

قانچىلىك .  تىنسىز كارىۋاتلىرىمىزغا چىقىپ يېتىشتۇق -  بىرىمىزه قارىشىپ ئۈن - ئۈچىمىز بىر 

رادىئودىن ، ۋاگوندا يولۇچىالرنىڭ پاراڭلىرى ، بىر چاغدا ئويغانسام تاڭ يورۇپ ، ن ئۇخلىغىنىمنى بىلمهيمه

پويىز كاتتا ! پاھ . دېرىزىدىن سىرتقا نهزهر سالدىم ،  ده -ئورنۇمتىن تۇردۇم . ناخشىالر ياڭراپ كېتىپتۇ 

ان كىچىك دهرھال يېنىمدا ئۆزۈم بىلهن بىرگه ئېلىپ يۈرىيدىغ. بىر دهريانى بويالپ كېتىۋېتىپتۇ 

 - بۇ دهل ئاشۇ مهشهۇر ئانا دهريا . ئۇنىڭدىن بۇ دهريانىڭ ئىسمىنى تاپتىم ، خهرىتىلهر توپلىمىنى ئېلىپ 

، ئوتتۇرا ئاسىيا ، كىتاپالردىن توال ئوقۇپ قهلبىم قېتىغا چوڭقۇر ئورنىشىپ كهتكهن ، ئۇرخۇن دهرياسى 

دهنىي ھاياتىدا ئالهمشۇمۇل رول ئوينىغان ئىجتىمائىي ۋه مه،  ئاسىيانىڭ سىياسىي -جۈملىدىن ياۋروپا 

مانا !  تۈرك قهبىلىلىرىنى ھاياتلىق ۋه مهردلىك سۈيى بىلهن سۇغارغان ئۇلۇغ ئانا دهريا ئىدى -ئۇيغۇر 

قىرغاقلىرى قويۇق ئورمانلىق ۋه چاتقاللىقالر . بۈگۈن ئۇنى ئۆز كۆزۈم بىلهن كۆرۈشكه مۇيهسسهر بولدۇم 

بهزى جايلىرى . يىنىڭ شۇنچىلىك ئۇلۇغ بولۇشىغا باقماي تولىمۇ تېز ئاقاتتى سۈ، بىلهن پۈركهلگهن دهريا 

ئادهتته بۇنداق جايالرنىڭ . بهزى جايلىرى چوڭقۇر قاينامالرنى شهكىللهندۈرگهنىدى ، خېلى كهڭرى بولۇپ 

پويىز ئۇرخۇن . لېكىن بىر خىل سىرلىق ۋه ھهيۋهتلىك كۆرۈنهتتى ، كهڭلىكى سهل تارراق بولسىمۇ 

پويىز خهنۇپقا قاراپ يۈرگهنسېرى دهريانىڭ ئېقىش دائىرىسىنىڭ . ىدا ئاالھهزهل ئىككى سائهتچه ماڭدى بوي

. شۇنداقال ئېقىش تېزلىكىنىڭ تېخىمۇ يۇقىرى ئىكهنلىكىنى بىلىش مۇمكىن ئىدى ، تارىيىۋاتقانلىقىنى 

، ئۇنىڭ ئورنىنى ئىگىز ، ىپ  بارا ئورمانالر ۋه سۇ يۈزىگه ساڭگىالپ چىلىشىپ تۇرغان چاتقالالر ئازىي- بارا 

دهريا ئهمدى بىپايان يايالقنى ئىككىگه بۆلگهن ھالدا ، دېمهك .  چوپلهر ئىگىلىدى - قويۇق ئۆسكهن ئوت 

يوغان سېيىرالر ۋه يىلقىالرنىڭ ،  توپ قوي پادىلىرى -يهنه ئازراق ماڭغاندىن كېيىن توپ . ئاقماقتا ئىدى 

پاكار . كهڭرى بىر جايىدا سۇ ئىچىۋاتقان مهنزىرىسى نامايهن بولدى دهريانىڭ بىر قانچه ئارالالرغا بۆلۈنگهن 

. بىر نىمىلهرنى دهپ ۋارقىرىشاتتى ، ئاتالر ئۈستىدىكى مۇڭغۇل مالچىالر قامچىلىرىنى ئاسمانغا شىلتىپ 

شۇ . بۇ يهرده ھېچقانداق بىر ھازىرقى زامان تۇرمۇشىغا ئائىت نهرسىنى ئۇچرىتىش مۇمكىن ئهمهس ئىدى 

 . بۇ مهنزىرىلهر كىشىنى يىراق قهدىمكى چاغالرغا ئېلىپ كېتهتتى تاپتا 
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ھاياجان بىلهن ئۇرخۇن ۋادىسىنىڭ ، مهن دېرىزه يېنىدىكى قاتلىما ئورۇندۇقتا ئولتۇرۇپ 

پويىز . پويىز تېز سۈرئهتته ئۇچقاندهك ئالغا ئىلگىرىلىمهكته . مهنزىرىسىنى تاماشا قىلماقتىمهن 

 . ۇپ قاتتىق گۈپۈلدهشلىرىمۇ ھېچ قۇلىقۇمغا ئاڭالنمايتتى چاقلىرىنىڭ رېلىسقا ئۇرۇل

ئۇ بولسىمۇ ئاشۇ ئانا سۈتىدهك پاك ئۇرخۇن سۈيىدىن بىر ، تۇيۇقسىز يادىمغا بىر ئۆي كېلىپ قالدى 

. ۋاسلىي بوۋاي بهرگهن بايقال سۈيى بىلهن بىرگه ۋهتهنگه ئېلىپ كېتىش ئىدى ، پۇتۇلكا قاچىالپ 

لېكىن ئۇرخۇن بويىدا . ى بىرهر بېكهتته توختىشىنى شۇنچىلىك ئارزۇ قىلدىم پويىزنىڭ ئۇرخۇن بويىدىك

دېمهك ئالدىمىزدىكى چوڭ ۋوگزال مۇڭغۇلىيه جۇمهۇرىيىنىڭ پايتهختى . بىرهرمۇ ۋوگزال يوق ئىكهن 

چۈنكى ئۇرخۇن سۈيى ئاخىرقى ھېسابتا . يهنىال ئهپسۇسالنمىدىم ، لېكىن . ئۇالنباتور شهھىرى ئىدى 

بايقال ، دېمهك بايقال سۈيى چوقۇم ئاشۇ ئۇرخۇن سۈيىدىن كۆپهيگهن . ايقال كۆلىگه قۇيۇالتتى بهرىبىر ب

 . سۈيى مهردلىك قهتىرلىرىنىڭ توپلىنىشى ئىدى 

، سوۋىت پاسۇنىدا سېلىنغان بىناالر بىلهن بېزىلىپ . پويىز ئۇالنباتۇر شهھىرىگه كېلىپ توختىدى 

ۇجهسسهملهشتۈرگهن دۇنيا بويىهه ئهڭ چوڭ يايالق سوۋىت شهھهرلىرىنىڭ قىياپىتىنى ئۆزىگه م

 . شهھىرىنىڭ بۇ ۋوگزالى كۆزگه تولىمۇ سۆرۈن كۆرۈنهتتى 

بۇ شهھهرنىڭ تاشقى قىياپىتىدىن بىر خىل چۈشكۈنلۈك بىلهن غايىۋى مهغرۇرلۇق چىقىپ 

بىپايان ، ىنىپ بۇ يهرده يېرىم سهئهتتىن ئوشۇق توختىغاندىن كېيىن پويىز قايتا سهپهرگه ئاتل. تۇراتتى 

ئىككىنچى كۈنى چۈشته بېيجىڭ شهھىرىگه يېتىپ ، ئىگىز تاغالرنى ئارقىسىدا قالدۇرۇپ ، يايالقالرنى 

ئۈرۈمچىگىچه ئېلىپ ، مهن ۋاسلىي بوۋاينىڭ بۇ يادىكار سۈيىنى بېيجىڭغىچه ، شۇنداق قىلىپ . كهلدى 

قهھرىمان ، تارىخنى ئهسلهپ شانلىق . ۋهتهنداشلىرىمغا ئىچكۈزدۈم ، كهلدىم ھهم دوستلىرىمغا 

، ئهجدادالرنى ياد ئېتىپ بۇ سۇنىڭ بىر قىسمىنى ئۈرۈمچىدىن ئۇچتۇرپانغىچه بولغان سهپىرىمده يولالرغا 

توشقان دهريالىرىغا ، تارىم دهرياسىنىڭ باشلىنىشى بولغان ئاقسۇ ،  دالىالرغا -بىپايان ئېتىز 

 . چېچىۋهتتىم 

 

  ئۇيغۇر ناۋايخانىسىدىكى چۈشلۈك چاي



 23

 

 80موسكۋانىڭ مهركىزىي كوچىلىرىدىن بىرى بولغان ۋولگاگراد يولىدا پىكاپىڭىزنى سائىتىگه 

) توقۇمىچىالر ( تېكىستىلىشكىي ، كىلومېتىر تېزلىك بىلهن ھهيدهپ شىمالغا قاراپ مېڭىپ 

ي يول بويىغا ئورنىتىلغان ئىگىز ئېالن تاختىسىغا كۆزىڭىز چۈشمه، مېتروسىغا يېقىن كهلگىنىڭىزده 

بۇ ئېالن تاختىسى يېنىدىن كۈنىگه نهچچه ئون مىڭلىغان ماشىنىالر ئۇچقاندهك ئۆتۈپ . قالمايدۇ 

مهن ، شۇنىڭ بىلهن بىرگه نهچچه يۈز مىڭلىغان كۆزلهر بۇ ئېالن تاختىسىغا تهڭال تىكىلىدۇ . تۇرۇشىدۇ 

كۆز ئالدىمدا . لدىم گېزىتلهرده نامىنى كۆرگهن ۋه ئاڭلىغان بۇ ئېالن تاختىسى يېنىغا ئاخىرى يېتىپ كه

مانا بۇ ، دېمهك . دىگهن سۆز چاقناپ تۇراتتى > خىلېب _ ئۇيغۇر < يوغان روسچه خۇشخهت بىلهن يېزىلغان 

ئوتتۇرا ئاسىيا ۋه ئوتتۇرا شهرق ئۇيغۇرلىرى ئارىسىدا خېلىال مهشهۇر بولۇپ قالغان موسكۋادىكى ۋه پۈتكۈل 

نىڭ > ئۇيغۇر ناۋايخانىسى < تكۈل ياۋروپادىكى بىردىنبىر پۈ، مۇنداقچه قىلىپ ئېيتقاندا ، روسىيىدىكى 

مهن ئاشۇ ئېالن تاختىسىدا كۆرسىتىلگهن سىترېلكا بويىچه سول تهرهپكه ، ئېالن تاختىسى بولۇپ 

كونا پاسۇندا سېلىنغان ئون قهۋهتلىك بىنانىڭ ئالدىغا ،  يۈز مېتىرچه ماڭغاندىن كېيىن 3 -2ئاالھهزهل 

مانا ، ئۈستۈنكى قهۋهتلىرى ئائىلىلىكلهر ئىدى ، ستىنقى قهۋهتلىرى ماگىزىن بولۇپ بۇ بىنانىڭ ئا. كهلدىم 

ماگىزىننىڭ ئىشىكى ئۈستىگه يوغان ، غا تهۋه بولۇپ > ئۇيغۇر ناۋايخانىسى < بۇ بىنانىڭ ئىككى قهۋىتى 

زكۇر مه. دىگهن سۆزلهرنى خېلى يىراقتىن تونۇۋېلىش مۇمكىن >  خىلېب -ئۇيغۇر < قىلىپ يېزىلغان 

ناۋايخانا شۇ رايوندىكى نهچچه ئون مىڭلىغان ئائىلىلهرنى كۈندىلىك نان ۋه باشقا يېمهكلىكلهر بىلهن 

سۆيۈنۈش ۋه پهخىرلىنىش ، مهن قهلبىمنىڭ چوڭقۇر قاتلىرىدىن ئۇرغۇۋاتقان ھۆرمهت . تهمىنلهيتتى 

زلهرگه تىكىلىپ خېلى دىگهن سۆ> ئۇيغۇر ناۋايخانىسى < تۇيغۇسى بىلهن ماگىزىن سىرتىدىكى ئاشۇ 

كۈنسايىن شىددهت بىلهن ئۆسۈۋاتقان مال باھاسى ، ماگىزىندىن سومكىلىرىغا نان قاچىالپ . ئۇزاق تۇردۇم 

روسىيه زۇڭتۇڭى يېلىتسىن ياكى زۇڭلى چېرنامىردىن ۋه ، ۋه ئۆزگىرىشچان ھۆكۈمهتنىڭ سىياسىتى 

لغاچ ئۆيلىرىگه قايتىشقان خېرىدارالرنىڭ  تارتىش قى-ياكى ژېرونوۋسكىي قاتارلىقالر توغرىسىدا تاالش 

 - دىگهن تىترهك ئۆتۈنۈش ئوي > نان ئېلىشىمغا ياردهم قىلىڭ ، ئوغلۇم < تۇيۇقسىز . ئايىغى ئۈزۈلمهيتتى 

 . خىياللىرىمنى بۆلۈۋهتتى 
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چاچلىرى ئۇچتهك ئاقارغان بىر موماي خرىستوسقا ، يېنىمدا نۇرسىز كۆزلىرى ياشاڭغىراپ تۇرغان 

شۇ ، ئۇ . قىلىپ كۆڭلۈم بۇزۇلدى > جىغغىده < يۈرىكىم .  ھالدا ئۈمۈد بىلهن ماڭا قاراپ تۇراتتى چوقۇنغان

، ئۇ بىزنىڭ ئاشۇ قهشقهر ، بهلكى ئۇيغۇر مومايدهك كۆرۈنۈپ كهتتى ، تاپتا كۆزۈمگه روس موماي ئهمهس 

ر تىلهمچى مومايلىرىمىزغا ئاقسۇ ۋه ئۈرۈمچى كوچىلىرىدا دائىم كۆزگه چېلىقىپ تۇرىدىغان ئۇيغۇ، خوتهن 

، بىرسى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ نامىنى تىلغا ئالسا ، لېكىن ئۇالرنىڭ پهرقى . بهكمۇ ئوخشايتتى 

يهنه بىرسى ، بىرسى ئالقىنىنى ئېچىپ دۇئا قىلسا . يهنه بىرسى ھهزرىتى ئېيسانىڭ نامىنى تىلغا ئاالتتى 

مهن دهرھال يامچۇقۇمدىن ئون . ئاپىرىپ دۇئا قىالتتى پىشانىسى ۋه يۈرىكىگه ، قولىنى ئىككى مۇرىسى 

 قايتىالپ رهھمهت -موماي ماڭا قايتا . چىقىرىپ مومايغا بهردىم ) بۇنىڭغا ئون نان كېلهتتى ( مىڭ رۇبلى 

ئالالدىن ئۇزۇن ئۆمۈر ۋه باياشادچىلىق تىلىدى ھهمده ماگىزىنغا ، ئۆز ئادىتى بويىچه دۇئا قىلىپ ، ئېيتىپ 

ئۇ مېنىڭ تېخىچه ماگىزىن ئالدىدا تۇرغانلىقىمنى كۆرۈپ .  ئىككى نان كۆتۈرۈپ چىقتى كىرىپ كېتىپ

 : قورۇق باسقان چىرايىدىن كۈلكه يۈگۈرتكهن ھالدا ماڭا قاراپ 

 . دىدى _ ، ئالال سېنى ئۆز پاناھىدا ساقلىغاي 

 : مهن . توساتتىنال كالالمغا بۇ موماي بىلهن پاراڭلىشىپ بېقىش خىيالى كىردى 

 . دهپ سورىدىم _ ؟ بۇ نان يېيىشلىكمۇ ، موما _ 

دىدى _ ، مهن بۇ ناۋايخانىنىڭ نېنىنى ناھايىتى ياخشى كۆرىمهن ، بهك تهملىك ، بهك يېيىشلىك _ 

 . موماي جاۋابهن 

 . سورىدىم يهنه _ ؟ ئۆيىڭىز مۇشۇ ئهتراپتىمۇ _ 

 . ئوغلۇم ، شۇنداق _ 

 .  ده - يهۋاتقىلى خېلى ئۇزۇن بوپتۇ سىز بۇ ناۋايخانىنىڭ نېنىنى، ئۇنداقتا _ 

نېنىنىڭ تهمىمۇ ئانچه ياخشى ئهمهس ئىدى . ئىلگىرى بۇ ناۋايخانا باشقا نام بىلهن ئاتىالتتى . ھهئه _ 

بۇنىڭغا يېتىدىغان ، مېنىڭچه ، نېنىنىڭ تهمىمۇ ئۆزگهردى ، ناۋايخانىنىڭ نامىمۇ ، نهچچه يىل بولدى ، 

 .  ئاغزىغا تهگمهي ماختاپ -دىدى موماي ئاغزى _ ، ه يوق يۇمشاق نان ھېچيهرد، مهززىلىك 

ئۇيغۇر دىگهن سۆز نىمه مهنىنى . دهپ ئاتايدۇ >  خىلېب - ئۇيغۇر < نىمىشقا ، ئۇنداقتا _ 
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مهن ئۇنىڭ ئۇيغۇر ھهققىدىكى چۈشهنچىسىنىڭ قانداقلىقىنى . دهپ سورىدىم ئهتهي _ ، بىلدۈرۈدىكهن 

 . كهنىدىم بىلمهكچى بولۇپ شۇنداق گهپ تهش

 . دىدى موماي ئېرهنسىزال _ ، ناننىڭ نامىنى بىلدۈرىدۇ ؟ نىمه مهنىنى بىلدۈرهتتى _ 

چۈنكى بۇ موماي مېنىڭ ئۇلۇغ مىللىتىمنى ھازىرغىچه يهيدىغان . تۇرۇپال غۇژژىده ئاچچىقىم كهلدى 

شكه ئاساسىم باشقىالر بىزنى بىلمىگىنى ئۈچۈن ئهيىبله، لېكىن ! نهرسه دهپ بىلىپ كهپتۇ ئهمهسمۇ 

نهچچه يىلالردىن . مهن ئالدىمدا مۇاليىم كۈلۈپ تۇرغان مومايغا سىنچىالپ قارىدىم ..... چۈنكى بىز . يوق 

، تهملىك نان ئۇنىڭغا ھايات لهززىتى بهرگهن ، بۇ يۇمشاق . بۇيان ئۇ بۇ يېمهكلىكنى يهپ ھايات كهچۈرگهن 

ناملىق بۇ ناننىڭ > ئۇيغۇر < ۇ قانداقال بولمىسۇن ئ.  قۇۋۋهت ئاتا قىلغانىدى -ئۇنىڭ ئاجىز تېنىگه كۈچ 

. ئۇنىڭغا رهھمهت ئېيتقۇم كهلدى ، شۇڭا مهن يهنىال مومايدىن سۆيۈندۈم . خاسىيىتىنى تولۇق بىلگهن 

ئهسلىده رهھمهت ئېيتىشقا . لېكىن موماي ماڭا يهنه بىر قېتىم رهھمهت ئېيتىپ كېتىپ قالدى 

توساتتىن . ارقىسىدىن تاكى ئۇنىڭ قارىسى يۈتكىچه قاراپ تۇردۇم مهن ئۇنىڭ ئ. تېگىشلىكى مهن ئىدىم 

دېمىسىمۇ بۇ ھهزرىتى ئېيسا < . ئاجايىپ بىر پىكىر ۋاللىده پايدا بولدى ، مېڭهمده بىر خىيال 

 > ؟ تهملىك ئهمهسمۇ ، دهپ ئۆلهشتۈرۈپ بهرگهن ناندهك ناھايىتى ئېسىل ' بۇ مېنىڭ تېنىم ' مۇرىتلىرىغا 

 -  2. ايىغى يوق خىيالالرغا چۆمگهن كالالمنى سىلكىۋېتىپ ماگىزىنغا كىردىم  ئ-مهن باش 

موسكۋادا تۇغۇلۇپ چوڭ بولغان ئۇيغۇر _ قهۋهتتىكى ئىشخانىدا مېنى ئۇيغۇر ناۋايخانىسىنىڭ خوجايىنى 

، ئاق تهنلىك ، كۆكۈش كۆزلۈك . يىگىتى نارىمان مۇھهممهت ئوغلى قۇچىقىنى ئېچىپ كۈتىۋالدى 

گهۋدىلىك كهلگهن بۇ ئۇيغۇر يىگىتىنى كۆرۈپ كۆز ئالدىمدا بىزنىڭ ، يوغان چاسا يۈزلۈك  ، قاڭشارلىق

، ئۇيغۇر تىلىنى ئانچه راۋان سۆزلىيهلمىسىمۇ ، ئۇ . ئاشۇ باتۇر ئهجدادلىرىمىزنىڭ سىماسى پهيدا بولدى 

بويىچه مۇئامىله  يوسۇنالر -لېكىن ئىمكانقهدهر ئۇيغۇرچه سۆزلهشكه تىرىشاتتى ۋه ئۇيغۇرچه قائىده 

 . قىالتتى 

سىزنىڭ قهدهم تهشرىپ قىلىشىڭىز مۇناسىۋىتى بىلهن مهن بۈگۈن ناۋايخانىمىزغا يهنه بىر قانچه __ 

مانا ئۇالرنىڭ كېلىدىغان ۋاقتىمۇ . موسكۋالىق مهشهۇر ئۇيغۇر ئالىمالرنىمۇ تهكلىپ قىلىپ قويغانىدىم 

 . دىدى ئۇ سائىتىگه قاراپ _ ، بوپقالدى 
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 ياشالر چامىسىدىكى ساالپهتلىك 60دهپ ساالم بهرگهن ھالدا > ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم < اغدا دهل شۇ چ

 . بىز ئورنىمىزدىن تۇرۇپ ئۇنىڭ بىلهن قول ئېلىشىپ كۆرۈشتۇق . بىر كىشى ئىشخانىغا كىرىپ كهلدى 

دهپ ماڭا ئۇنى _ ، بۇ كىشى ھۆرمهتلىك پروفېسسور تېلمان كهرىمبايىف ئاكىمىز بولىدۇ __ 

 شتۇردى نارىمان تونۇ

 : مۇھهممهت ئوغلى ۋه ئارقىدىنال مېنىمۇ پروفېسسورغا تونۇشتۇردى 

 . بۇياق ئۆتكهنده سىزگه گېپىنى قىلىپ بهرگهن شىنجاڭلىق يىگىت نهبىجان بولىدۇ __ 

سىز . باالم ، كهلگىنىڭىزگه مۇبارهك بولسۇن < : پروفېسسور مېنى چىڭ قۇچاقالپ ھاياجان بىلهن 

 . دىدى > ىقىم ئۈچۈن ئىنتايىن خوشالمهن بىلهن تونۇشقانل

 ئارقىدىن كىرىپ - باشقا مېهمانالرمۇ ئارقا . بىز قىزغىن كهيپىياتتا پاراڭغا چۈشۈپ كهتتۇق 

 پهش دىگۈچه ئون نهچچه ئادهم ۋه ئۇالرنىڭ ئۇيغۇرچه قىزىق چاقچاقلىرى بىلهن -ئۆي ھهش . كېلىشتى 

. ىڭ ئاشۇ ئۇيغۇر دۇنياسىدا ياشاۋاتقاندهك ھېس قىلدىم ئۆزۈمن__ مهن ئۆزۈمنى گويا ۋهتهنده . تولدى 

 - ھهقىقهتهنمۇ يىراق چهت ئهل شهھهرلىرىده بىر يهرگه يىغىلىپ مۇشۇنداق ئۆز ئانا تىلىمىزدا ئېچىلىپ 

 كۇشاده پاراڭ سېلىش پۇرسىتىگه ئېرىشىش كهم نېسىپ بولىدىغان غهنىيمهت پۇرسهت - يېيىلىپ كهڭ 

بهلكى ئانا ۋهتهندىن ئايرىلغان پۈتكۈل مۇساپىرالر ئۈچۈن ، ز مهن ئۈچۈنال ئهمهس بۇ يالغۇ. ھېسابلىناتتى 

بۈگۈن مهن بىلهن بىر داستىخانغا جهم ، مهن ھهيران قالغان نهرسه شۇ بولدىكى . ئورتاق تويغۇ ئىدى 

ھهتتا نهچچىسىنىڭ ئانىسى ، بولغان بۇ قېرىنداشلىرىمنىڭ نهچچىسى موسكۋادا تۇغۇلۈپ چوڭ بولغان 

لېكىن شۇنداق ،  يىلالردىن ئاشقانىكهن 40بىر قانچىسىنىڭ موسكۋادا ياشاپ خىزمهت قىلغىنىغا ، وس ر

ھهتتا بار ، ئۇيغۇر تىلىدا ياخشى سۆزلهيتتى _ ئۇالرنىڭ ھهممىسى ئۆز ئانا تىلى ، بولسىمۇ 

بىرمۇ روسچه سۆز ، ئىمكانىيهتلىرى بىلهن ئۇيغۇر تىلىدا ئۆز قاراشلىرىنى ئىپادىلهشكه 

ئۇيغۇر ، بىر قانچىسى ئۆزلىرىنىڭ كىچىكىدىنال روس مهكتىپىده ئوقۇپ . ارىالشتۇرماسلىققا تىرىشاتتى ئ

تىلىدا پهقهت ئائىلىسىدىكىلهر بىلهنال سۆزلىشىپ ۋه كېيىن موسكاۋادا ياشاپ يۈرۈش نهتىجىسىده ئۇيغۇر 

بۇنىڭدىن بهك ، انلىقىنى سۆزلىگهنده قىينىلىۋاتق، تىلىدا ئىپادىلهش كۈچى ئاخىزلىشىپ قالغانلىقىنى 

ۋاقىت چىقىرىپ مهندىن ئۇيغۇرچه ئۆگىنىش ئويلىرىنىڭ بارلىقىنى ، ئهپسۇسلىنىدىغانلىقىنى 



 27

 ....ئۇالرنىڭ ئاشۇ قىممهتلىك روھىغا ئاپىرىن ئوقۇدۇم . مهن بۇنىڭدىن بهكمۇ سۆيۈندۈم . ئېيتىشتى 

ھهر خىل سهۋهبلهر تۈپهيلىدىن . مهن بۇنداق ئهھۋالنى ھهممىال يهرده ئۇچراتتىم ۋه ئاڭلىدىم 

مهيلى ئوتتۇرا .  جايلىرىغا چېچىلىپ كهتكهنلىكى ھهممىگه ئايان -قىرىنداشلىرىمىز دۇنيانىڭ جاي 

، ئاۋسترالىيه ، گېرمانىيه ، سهئۇدى ئهرهبىستانى ، مهيلى تۈركىيه ، ئاسىيا جۇمهۇرىيهتلىرىده بولسۇن 

ىڭ ئۇيغۇر مۇساپىر قېرىنداشلىرىمىز ھهر قانچه باياشاد تۇرمۇش بىزن، ئامېرىكا ۋه باشقا دۆلهتلهرده بولسۇن 

 ھهر مىنۇت ۋهتهنسىزلىك ئازابى -ئۇالرنىڭ قهلبى ھهر ۋاقىت . كهچۈرمىسۇن ئۇالرنىڭ كۆڭلى سۇنۇق 

دىن ئىبارهت بىرال > ۋهتهن < ھهر بىر ھۈجهيرىسى ،  پۈتكىنى -ئۇالرنىڭ تۇرغان . بىلهن ئۆرتىنىدۇ 

ئهنه شۇنداق سهۋهبلهردىن چهت ئهللهردىكى ئۇيغۇر . جهسسمهلهنگهن بولىدۇ مۇقهددهس ئۇقۇمغا مۇ

دۇنيانىڭ ھهر قانداق بىر ، قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ئۆز ئانا تىلىغا بولغان مۇھهببىتى تېخىمۇ چوڭقۇر 

 بۇ ئۇيغۇر ئۆز ئانا تىلىدا ئاددى، ئېنىقكى . بۇلۇڭىغا بارسىڭىز بىرهر ئۇيغۇرنى ئۇچراتماي قالمايسىز 

 12ئۇيغۇر ئانا تىلىغا ئاغزى كېلىدىغانلىكى بالىالرنىڭ . بولسىمۇ سۆزلهيدۇ ياكى سۆزلهشكه تىرىشىدۇ 

مۇقام ۋه باشقا ئۇيغۇرچه ناخشىالرنى چوڭقۇر مۇھهببهت بىلهن دىققهت قىلىپ ئاڭاليدىغانلىقىنى 

. ئالدىمغا كېلىدۇ مهن ھهر قېتىم مۇشۇنداق ئهھۋالنى ئۇچراتقىنىمدا دهرھال ئۈرۈمچى كۆز . كۆرىسىز 

ھهممه سورۇنالردا ھهر ۋاقىت ھېلىقى يېرىمى ، قىسقىسى ، يولالردا ، تىياتىرخانىالردا ، ئهپتوبوسالردا 

ئادهمنىڭ ، ھېچبىر گرامماتىكىلىق ۋه فونىتىكىلىق باغلىنىشى بولمىغان ، يېرىمى خهنزۈچه ، ئۇيغۇرچه 

شۇ جۈملىلهرنىڭ ئىگىلىرىگه ،  ئاڭلىغىنىمدا قۇسقۇسىنى كهلتۈرۈدىغان ۋه ئېچىندۇرىدىغان جۈملىلهرنى

،  كۆسهي خهنزۇچه سۆزلهپ -ئۇالر ئۆزىچه كهلته . يىرگىنىش ۋه ئېچىنىش تۇيغۇسى بىلهن قارايمهن 

خۇددى خهنزۇ تىلىنى تولۇق ، خهنزۇچه ئىپادىلىيهلمىگهننى ئامالسىز ئۇيغۇرچه ئارىالشتۇرۇپ قويۇپ 

ئۇالر خهنزۇ تىلىنى پىششىق بىلگهن ، ھالبۇكى .  يۈرۈشىدۇ بىلىدىغاندهك قىياپهتكه كىرىپ كېرىلىپ

يالغۇز خهنزۇچىغا مۇكهممهل بولۇشنىڭال كۇپايه ، تهقدىردىمۇ يۇقىرىراق تهلهپ بىلهن ئېيتقاندا 

بىزده . ئۇنىڭ ئۇنچىۋاال كېرىلىپ كهتكۈدهك ئىش ئهمهسلىكىنى بىلمىسه كېرهك ، قىلمايدىغانلىقىنى 

خىل چهت ئهل تىلى ئۆگىنىپ بولۇپمۇ داۋراڭسىز يۇرۇۋاتقان ياشلىرىمىز  ئۈچ - ئىشتىن سىرت ئىككى 

؟  ھه - بۇال سۆزلىگىنى ئۈچۈن قىلچه ئۇيالمىسا -ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ خهنزۈچىنى چاال ، ئهجىبا ؟ ئازمۇ 
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قهدىرلهشنى بىلمىگهن ئادهمنى ئۆزگىلهرمۇ ھهر قاچان ، ئۆزىنى ھۆرمهت قىلىشنى ، ئۆزىنى سۆيمىگهن 

 . خاالس ،  چاۋار قاتارىدىال كۆرىدۇ -ئۇنى پهقهت ئهخلهت . هن تىرنىقىغا تهڭ قىلمايدۇ ئېلىۋهتك

بىر كۈنى ئۈرۈمچىده كۆپ يىل تۇرۇپ ئۇيغۇر تىلىنى پۇختا ئۆگهنگهن بىر چهت ، ھېلىمۇ ئېسىمده 

، غان چىرايلىق ئاڭلىنىدى، سىلهرنىڭ ئۇيغۇر تىلىدهك ئىپادىلهش كۈچى كۈچلۈك < : ئهللىك ئالىم ماڭا 

مۇنداقچه ، يهنى ئىچكىرى جۇڭگودىن تارتىپ غهربته تاكى ياۋروپاغىچه ، شۇنداقال خهلقئارادا ئهھمىيهتلىك 

شۇنداقال كىچىك ئاسىيا ۋه ئهرهب يېرىم ،  ئورال -ئىدىل ، ئوتتۇرا ئاسىيا ۋه كاۋكازىيه ، قىلىپ ئېيتقاندا

نۋېرسال ئىقتىدارغا ئىگه تىل ئاز ئۇچرىسا ئارىلىغىچه بولغان دائىرىده زور ئىشلىتىش رولى بولغان ئۇ

مهن ئۇيغۇر تىلىنىڭ تارىختىكى خهلقئارالىق ئورنى ۋه ئهھمىيىتى شۇنداقال . دهپ ئوياليمهن ، كېرهك 

چۈنكى بۇ مهسىله پۈتكۈل . ئىنسانىيهت مهدهنىيىتىگه قوشقان تۆھپىسىنى سۆزلهپ ئولتۇرمايمهن 

ئادهملهرگه ھهمده ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ھهر قانداق بىر دۇنيادىكى ئۇيغۇر مىللىتىنى چۈشىنىدىغان 

مهن ئۈرۈمچى ، لېكىن بۇگۈنكى كۈنده شۇنىڭغا ھهيرانمهنكى . ئهزاسىغا ئايدىڭ مهسىله دهپ ئوياليمهن 

ئۆز تىلىنىڭ قىممىتىنى ، ئۈرۈمچىنىڭ ھهممىال سورۇنلىرىدا ئۆز تىلىنى بۇزۇۋاتقان ، كوچىلىرىدا 

ئۇالرنىڭ ، الرنى بهك كۆپ ئۇچراتتىم > چاال ئۇيغۇر < لهشتۇرۇۋاتقان ئۇنى خۇنۇك، چۈشۈرۈۋاتقان 

ئۇيغۇر تىلىدا ئالىي مهكتهپ تۈگهتكهن زىيالىيالر ، كۆپىنچىسى كىچىكىدىن ئۇيغۇر مهكتىپىده ئوقۇغان 

 .دىگهنىدى > 

، يېزىق تىلىغا تهرجىمه قىلىنىۋاتقان فىلىملهرگه ، دىمىسىمۇ ئېغىز تىلىنى قويۇپ تۇرۇپ 

. ئهھۋال ئانچه پهرقلهنمهيدۇ ، لهرگه ۋه ھهر خىل يېڭى ئاتالغۇالرغا قارايدىغان بولساق ئهسهر

ئهسىرى ، پارس تىللىرىدىن كىرگهن سۆزلهرنى ئىشلهتسه ، يازغۇچىلىرىمىزمۇ ئهرهب ، تهرجىمانلىرىمىز 

قازاق ، ئۇالر ئۇيغۇر تىلىنى ساپالشتۇرۇش جهھهتته ئۆزبېك . پاساھهتلىك چىققاندهك ھېس قىلىشىدۇ 

بىز ھاۋارايىدىن مهلۇمات بهرگهنده نۆلدىن ، ئااليلۇق . قاتارلىق قېرىنداش مىللهتلهردهك بواللمايۋاتىدۇ 

قازاقالر بولسا . بۆلدىن يۇقىرى مانچه گرادۇس دىگهندهك ئاتالغۇالرنى ئىشلىتىمىز ، تۆۋهن مانچه گىرادۇس 

تىن تهركىپ ) مهنپىي ۋه مۇسبهت ( لۇس پى، دىگهندهك مىنوس > بۆلدىن يۇقىرى ، تۆلدىن تۆۋهن < ، 

بۈگۈن مانچه گرادۇس ئىسسىق بولىدۇ ياكى < ، تاپقان ماتېماتىكىلىق چۈشهنچىنى چىقىرىپ تاشالپ 
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يېڭى ، مېنىڭچه . جانلىق ئالىدۇ ، چۈشىنىشلىك ، دىگهندهك ئاممىباپ > مانچه گرادۇس سوغۇق بولىدۇ 

چۈنكى خهلقىمىزنىڭ . ز تىلىغا يېقىن ئېلىش كېرهك ئېغى، كىرگهن سۆزلهرنى مانا شۇنداق جانلىق 

ئۇالرغا بۇنداق مۈجىمهل تۇيۇلىدىغان ئىلمىي ،  قىشالقالردىكى دېهقانالر - مۇتلهق كۆپچىلىكى يېزا 

دىگهن بهزى تېڭىلغان سۆزلهردهكال > يولداش < بۇنداق سۆزلهر خۇددى . ئاتالغۇالر ئانچه ياقمايدۇ 

 . تىلىمىزغا ھهقىقىي ئۆزلهشمهيدۇ 

دهپ > كۆرۈرمهنلهر < : ئوبرازلىق قىلىپ ، قازاقالر تېلېۋىزور كۆرگۈچىلهرنى ئىخچام ، يهنه ئااليلۇق 

دېگهندهك قواليسىز ئاتالغۇ بىلهن > تاماشىبىنالر ياكى تېلېۋىزور كۆرگۈچىلهر < بىز بولساق . ئىشلىتىدۇ 

دهپ > كىتابخان < بىز ، لهتسه دهپ ئىش> ئوقۇرمهن < قازاقالر كىتاب ئوقۇغۇچىالرنى ، ئىستىمال قىلىمىز 

 ساندا ئىشلىتىپ يۈرگهن -سۆزىنى تېخى يېقىندىال ئاندا > ئوقۇرمهن < گهرچه بهزىلهر ( ئالىمىز 

 . بۇنداق مىسالالر تاالي ، ) بولسىمۇ 

مهن .  جانسىز تهرجىمىلىرىمۇ يېزىق تىلىمىزنى بۇزۇۋاتىدۇ -يهنه بهزى تهرجىمانلىرىمىزنىڭ ئۆلۈك 

بىر نهچچه دوستلىرىنى تۇتۇلۇپ قالماسلىق ، ئۇنىڭدا ، ېلېۋىزىيه تىياتىرىنى كۆرۈۋېتىپ يېقىندا بىر ت

بىر . دىگهن گهپنى ئاڭلىدىم > ! ئاتقا چىقايلى < : ئۈچۈن ئاتقا مىنىپ دهرھال قېچىشقا دهۋهت قىلغاندا 

نى ئۇيغۇرچىغا ھهتتا خهنزۈچى، بهلكىم ئۇيغۇر ئهمهس . بىر تۇرۇپ ئېچىنغۇم كهلدى ، تۈرۈپ كۈلگۈم 

 . تهرجىمه قىلىدىغان خهنزۈ تهرجىمانمۇ بۇنداق سۆزلىمهس بولغىيدى 

ئۇنىڭ ساپلىقى ، قهدىرلهيدۇ ، ئۆز مىللىتىنى سۆيگهن كىشى ئانا تىلىنى جېنىدىن ئهزىز بىلىدۇ 

. ئۆز ئانا تىلىنى ناھايىتى ياخشى بىلىدۇ ، موسكۋادىكى ئۇيغۇرالرمۇ ئهنه شۇنداق . ئۈچۈن كۈرىشىدۇ 

لېكىن يۇرتىمىزدىكى خېلى كۆپ ئۇيغۇر قىزلىرى ھېچ ھاجهتسىزال ئۆز تىلىنى باشقا تىلالر بىلهن 

ئۇالر ئاشۇنداق ئارىالشتۇرۇپ سۆزلىگهنده خهنزۈالر مېيىقىدا مهسخىرىلىك . ئارىالشتۇرۇپ بۇزۇپ سۆزلهيدۇ

مهن بهش يىل . غانلىق  غۇرۇرىنى يهرگه ئۇر-ئىززهت ،  قىممىتىنى - بۇ ئۆز قهدىر ، مېنىڭچه . كۈلىشىدۇ 

بۇنداق ئۆز ئانا تىلىنى بۇزۇپ . نۇرغۇن كىشىلهر بىلهن پاراڭالشتىم ، مابهينىده نۇرغۇن دۆلهتلهرده بولدۇم 

ئهگهر بىز ئۆز تىلىمىزنى ئاسرىمىساق . سۆزلهيدىغان ئهھۋالالر پهقهت بىزنىڭ شىنجاڭدىال مهۋجۇد ئىكهن 

ئۇرتاق ، ر مىللهتنىڭ راۋاجالنغان ئهدهبىي ۋه ئاغزاكى تىلى بى. روھىمىزنى ئاسرىيالمايمىز ، دىلىمىزنى 
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لېكىن ، بۇ بىزده مهۋجۇد بولسىمۇ . خاراكتېرى بولۇشى كېرهك ، ئېتىقاد ۋه ئۆزىگه خاس مىللىي روھى 

 . بۇنىڭ سهۋهبلىرى ئالدى بىلهن ئۆزىمىزده ، مېنىڭچه . بۇزۇلۇشقا قاراپ يۈزلهنگهن 

ئۇالر ،  روسىيىدىكى شۇنچه كۆپ مىللهتلهرنى ئېلىپ ئېيتساق سابىق سوۋىت ئىتتىپاقىدىكى ۋه

روس تىلى ۋه روس مهدهنىيىتىنىڭ تهسىرى ھهم بېسىمى بىلهن ئۇزۇن مهزگىل ياشاپمۇ يهنىال ئۆز ئانا 

، چېچهن ، قۇمۇق ، باشقىرت ، تاتار ، ئۆزبېك ، قىرغىز ، تاجىك ، قازاق ، ئېيتايلۇق . تىلىنى ئۇنتىمىغان 

 بىرى بىلهن ياكى تولوق ئانا تىلىدا ياكى تولۇق روس -اشقا مىللهت كىشىلىرى ئۆز ئارا بىر چېركهس ۋه ب

، ستاتىستىكىلىق مهلۇماتالرغا قارىغاندا . ئۇتتۇرا ئاسىيادا تېخىمۇ شۇنداق . تىلىدا سۆزلىشىدۇ 

ز قازاقالرنىڭ قىرغى ؛ 99%تۈركمهن ۋه تاجىكالرنىڭ ،  نى 98%ئۆزبېكلهرنىڭ ئۆز ئانا تىلىدا سۆزلىشىشى 

ئۇالر ، ئهگهر بالىالر كىچىكىدىنال روس تىلىدا ئوقۇغان بولسا ئامال يوق . بۇنىڭدىن سهل تۆۋهنرهك ئىكهن 

. بىراق ئۇالر ئۆز ئانا تىلىنى ھامان ئىگىلىۋاالاليدۇ . چوقۇم روس تىلىدا سۆزلهشمهي مۇمكىن ئهمهس 

ابىق سوۋىت ئىتتىپاقىنىڭ مىللهتلهر ۋه س، ئهلۋهتته . بىزدهك ئىككى تىلنى ئارىالشتۇرۇپ سۆزلىمهيدۇ 

 . بۇنىسى ھهممىمىزگه ئايان ، تىل شارائىتى بىزگه قارىغاندا كۆپ مۇرهككهپ 

 

بهشقا تىلالردىن قانداق پايدىلىنىش بىر ئادهمنىڭ مىللىي ، ئۆز ئانا تىلىنى قهدىرلهش ، قىسقىسى 

، تىلى ۋه مهدهنىيىتىنى ئونتۇغان ، ئۆز خهلقىنىڭ ئۆتمۇشى ، ئهخالقى ۋه ئاڭ سهۋىيىسىگه باغلىق 

مهنىۋى ئۆلۈمگه ، يۈرىكىده ئهجدادلىرىنىڭ شانلىق ئهسلىمىلىرى قالمىغان ئادهم مهنىۋى گادايلىققا 

چۈنكى ، ئۆز مىللىتىنى سۆيۈشى تهبىئىي ، ئهمهلىيهتته ھهر بىر ئىنساننىڭ ئۆز خهلقىنى . مهھكۇمدۇر 

بىر مىللهتكه . ىدىكى ئىسسىق قانلىرى بىلهن سۇغۇرۇلغان بۇنداق سۆيگۈ ھهر بىر ئىنساننىڭ تومۇرلىر

، ئىنچىكىلهپ كۆزهتكهنده . نىسبهتهن تىل يالغۇزال يېزىق تىلى ۋه ئېغىز تىلى بىلهنال چهكلهنمهيدۇ 

 تارىخىي -تاشقى تىل ، بهلكى بۇالر مۇھىم تهرهپ ، مىللهتنىڭ تاشقى تىلى ۋه ئىچكى تىلىمۇ مهۋجۇد 

، تارىخىي ۋهقهلهر بىلهن يېزىلغان بىر پۈتۈن مىللهتنىڭ ئومۇمىي تارىخىي ، لهن شهخسىلهرنىڭ ھاياتى بى

 ئىچكى كهچۈرمىشلىرى ياكى ئۇالرنىڭ ئۆزىگه خاس - شۇ مىللهتنىڭ مهنىۋى -مىللهتنىڭ ئىچكى تىلى 

ئىچكى تىلى سهنئهت بىلهن ، مىللهتنىڭ تاشقى تىلى تارىخ بىلهن ،  روھىي تارىخىي -يوشۇرۇن ئىستىكى 
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ھهر بىر شهخس ماھىيهتته ئۆزىنىڭ مىللىي تىلى ئۈچۈن كۈرهشكۈچى ۋه تۆھپه ، شۇڭا ، ئىپاده قىلىنىدۇ 

 . ياراتقۇچى 

ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ دۇنيادىكى قهدىمكى مىللهتلهرنىڭ بىرى ئىكهنلىكىنى ھهممىال ئۇيغۇر 

دىن ئۇيغۇرالرنىڭ جۈملى، ئۇيغۇر تىلىنىڭمۇ قهدىمىي تىلالرنىڭ بىرى ئىكهنلىكىنى ، بىلگهندهك 

ئۇيغۇرالرنىڭ ئانا يۇرتى بولغان . قهدىمكى يېزىق ئهنئهنىسىگه ئىگه خهلق ئىكهنلىكىنىمۇ بىلىش كېرهك 

تېكستولوگىيىلىك ۋه تارىخشۇناسلىق تهكشۈرۈشلهر نهتىجىسىده دۇنيادا ، شىنجاڭ ئارخېئولوگىيىلىك 

بىرى ئىكهنلىكى ئىسپاتلىنىش بىلهن قهدىمكى ۋاقىتالردا ئېلىپبهلىك يېزىق قوللىنىلغان جايالرنىڭ 

دا ئهجدادلىرىمىز ۋه باشقىالر > قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقى < بىرگه يهنه قهدىمكى زامان ۋه ئوتتۇرا ئهسىرلهرده 

ئۇيغۇر تىلى دهسلهپكى ۋه كېيىنكى ، ئۇيغۇر يېزىقى ، تهرىپىدىن كۆپلىگهن ئهسهرلهرنىڭ يېزىلغانلىقى 

ىق يېزىق ۋه تىل سۈپىتىده شهرقته ئىچكى جۇڭگودىن تارتىپ غهرپته ئوتتۇرا ئهسىرلهرده خهلقئارال

قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقىدا يېزىلغان . جهنۇپتا مىسىرغىچه قوللىنىلغانلىقى ئىسپاتالندى ، ياۋروپاغىچه 

روسىيه پهنلهر . قوليازمىالر ۋه ھۆججهتلهر پارچىلىرى چهت ئهللهردىكى كۆپلىگهن شهھهرلهرده ساقالنماقتا 

 پېتربورگ شۆبىسى مهخسۇس تهسىس - ېمىيىسى شهرقشۇناسلىق ئىنىستىتوتىنىڭ سانكىت ئاكاد

> قهدىمكى ئۇيغۇر قوليازمىلىرى فوندى < قىلغان دۇنيادىكى قهدىمكى قوليازمىالر فوندىنىڭ بىرسى 

مالوف ، گىرانكوف ، بۇ فوندىدا روس شهرقشۇناسلىرى جۈملىدىن ئۇيغۇرشۇناسلىرى ئولدېنبورگ ، بولۇپ 

 پارچه قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقىدىكى قوليازمىالر ۋه 4228اتارلىقالر تهرىپىدىن تېپىلغان ۋه توپالنغان ق

گېرمانىيه ئۇيغۇرشۇناسلىرى گىرۇنۋېدىل بىلهن ، بېرلىن شهھىرىده . قوليازما پارچىلىرى ساقالنماقتا 

ان  يىلىغىچه ئېلىپ بېرىلغان تۆت قېتىملىق تۇرپ-  1914 _ 1902لېكوك تهرىپىدىن 

 مىڭ پارچه قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقىدىكى قوليازما ۋه 8ئېكىسپىدىتسىيىسى نهتىجىسىده توپالنغان 

يهنه لوندوندىكى ئۇلۇغ بېرىتانىيه كۇتۇپخانىسىدا ئاۋرېل سىتېيىن . قوليازما پارچىلىرى ساقالنماقتا 

بۇ قوليازمىالرنىڭ  . تهرىپىدىن توپالنغان كۆپ ھهجىمدىكى قهدىمكىي ئۇيغۇر قوليازمىلىرى ساقالنماقتا

، شىنجاڭ ، ئۇنىڭدىن باشقا يهنه ئىسالم شارائىتىدا ، كۆپىنچىسى شىنجاڭ ۋه دۇنخۇاڭدىن تېپىلغان بولۇپ 

 يېزىقى بىلهن يېزىلغان -ئىران قاتارلىق جايالردا قهدىمكى ئۇيغۇر تىل ،  ئورال -ئىدىل ، ئوتتۇرا ئاسىيا 
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الر ياۋروپادىكى بىر قانچه چوڭ شهھهرلهرنىڭ كۈتۈپخانىلىرى قوليازمى)  ئهسىرلهرگىچه - 15 -  11مىالدى ( 

يۇقىرىدىكى قوليازمىالرنىڭ كۆپىنچىسى قۇچۇ ئىدىقۇتلۇقى دهۋرىده . ۋه مۇزىيلىرىدا ساقالنماقتا 

يهنه بىر تهرهپتىن ،  يېزىقىنىڭ خهلقئارالىق ئهھمىيهتكه ئىگه بولۇشى - ئۇيغۇر تىل ، يېزىلغان بولۇپ 

ئۇيغۇرالر مۇڭغۇلالرنىڭ بىرىنچى ئۇستازى ئىكهنلىكى . ۋرى بىلهن مۇناسىۋهتلىك مۇڭغۇل ئىستېالسى ده

، يېزىش ۋه باشقا مهمۇرىي ، بهگلىرىنىڭ ئوقۇش ، مۇڭغۇل شاھزادىلىرىنىڭ . ھهممىمىزگه ئايان 

، ھهربىي باشقۇرۇش ئۇسۇللىرىنى ئۆگىنىشىده ئۇيغۇرالرنىڭ بىۋاسىته رول ئوينىغانلىقى ، ئىقتىسادىي 

دىن مۇڭغۇلالرغا يېزىق ئىجاد قىلىپ بهرگهنلىكى دۇنيا ئالىملىرى تهرىپىدىن ئېتىراپ قىلىنغان جۈملى

ئۇيغۇرالرنىڭ مۇڭغۇلالرنىڭ گۈللىنىشى بىلهن مۇناسىۋهتلىك بولۇشى ھهمده . تارىخىي پاكىت 

تتا ئۇالرنىڭ ئهينى ۋاقى، دۆلهتنىڭ مۇھىم ئىشلىرىغا قويۇشى ، مۇڭغۇلالرنىڭ ئۇيغۇرالرنى ئهتىۋارالپ 

 ئىقتىسادىي ھاياتىدا مۇھىم ئورۇننى ئىگىلىگهنلىكى بىلهن -ئىجتىمائىي ، ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ مهدهنىي 

ئارغۇن سالى ، ئوردوتېگىن ، ئانىزاڭ ، شىبان ، مۆڭگۈز ، قارابۇقا ، تاتاتۇڭا . ئهلۋهتته ، مۇناسىۋهتلىك 

چىنگىز ئۇغۇللىرى ۋه ، وت چىگىن قاتارلىق كۆپلىگهن ئۇيغۇرالر چىنگىزخاننىڭ ۋه ئۇنىڭ ئىنىسى ئ

تهرجىمانلىق ئىشلىرى بىلهن مهشغۇل بولغان ھهم ئۇالرغا ئۇستاز ، نهۋرىلىرىنىڭ يېنىدا كاتىبلىق 

 . بولۇپ ئىلىم ئۆگهتكهن 

كۆپلىگهن .  نهپهر ئۇيغۇر ئهزاسى بولغان 47خهنلىن ئاكادېمىيىسىنىڭ ، يۈهن سۇاللىسى دهۋرىده 

شۇنداقال سانغۇنلىرى يۈهن ، تىۋىبلىرى ، تېلشۇناسلىرى ، تهرجىمانلىرى ، ىرى شائىرل، ئۇيغۇر ئالىملىرى 

كۆپلىگهن ئۇيغۇرالر يۈهن ئوردىسىدا ۋهزىرلىك . سۇاللىسى ھۆكۈمىتىده مۇھىم خىزمهتلهرنى قىلغان 

ئۇيغۇرالرنىڭ بۇ .  جايالرغا دارىخاچ ۋالىي قىلىپ ئهۋهتىلگهن - ۋهزىپىسىنى ئۆتىگهندىن سىرت جاي 

يۈهن دهۋرىدىكى مۇڭغۇلالر تهبىقه ئايرىغاندا ئۇيغۇرالرنى مۇڭغۇلالردىن قالسا ، نى نهزهرگه ئېلىپ تۆھپىسى

بولۇپمۇ يۈهن دهۋرىده ئۇيغۇرالر ،  تاڭ دهۋرى - سۈي .  دهرىجىلىك ئىمتىيازلىق مىللهت قاتارىدا كۆرگهن - 2

 .جۇڭخۇا مهدهنىيىتىنىڭ راۋاجلىنىشىدا ئاۋانگارتلىق رول ئوينىغانىدى 

باتۇنىڭ ئالتۇن ، ۇيغۇرالر چىنگىزخاننىڭ نهۋرىلىرىدىن ھىالكوخاننىڭ ئىراندىكى ھۆكۈمرانلىقى ئ

ئوتتۇرا ئاسىيادىكى چاغاتاي ئهۋالدلىرىنىڭ ھاكىمىيهتلىرىدىمۇ مۇھىم خىزمهتلهرنى ، ئوردا خاندانلىقى 
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ۋه مهمۇرىي تىل  يېزىقى بۇ دۆلهتلهرده دۆلهت يېزىقى -ئۇيغۇر تىل ، شۇنىڭ بىلهن بىرگه . قىلدى 

 يېزىقى پۈتكۈل مۇڭغۇل ئىمپېرىيىسىده مۇھىم -ئۇيغۇر تىل ، ئومۇمهن . تهرىقىسىده قوللىنىلدى 

مۇڭغۇل خاندانلىقلىرى بىلهن باشقا دۆلهتلهر ، شۇنداقال . سىياسىي ۋه ئىجتىمائىي رول ئوينىدى 

غهربىي ياۋروپالىق ساياھهتچى بۇ ھهقته . ئارىسىدىكى ئاالقه ئىشلىرىدا ۋاسىتىچىلىك رولىنى ئوينىدى 

. رهشىدىددىن قاتارلىقالر ناھايىتى ياخشى مهلۇمات بېرىدۇ ، ئىرانلىق جۈۋهينى ، ۋىلگىلىم دى روبروك 

 يېزىقىنى ئۆگىنىشنى -مۇڭغۇلالر ئۇيغۇر تىل ، ئىران تارىخچىسى جۈۋهينىنىڭ مهلۇماتىدىن قارىغاندا 

ئوتتۇرا ئاسىيا ، بۇ يېزىقنى ئۆگىنىشنى ئۆزلىرىال ئهمهس ، مهدهنىيهتنىڭ ئهڭ يۇقىرى پهللىسى دهپ قاراپ 

ئىلىخانالر دهۋرىده ئۇيغۇر يېزىقى . ھهم ئىران خهلقلىرىنىڭ ئۆگىنىشىنىمۇ تهشهببۇس قىلغان 

ئىلىخانالر دۆلهت مهمۇرىي ئاپپاراتلىرىدا كهڭ كۆلهمده قوللىنىلغانلىقى ئۈچۈن ئىرانلىق مهمۇرالرمۇ 

 پهن يۈكسهك دهرىجىده تهرهققىي -جبۇر بولغان ھهتتا ئهينى دهۋرده ئىلىم ئۇيغۇر تىلى ئۆگىنىشكه مه

 .  يېزىقىنى ئۆگهنگهن -قىلغان خۇراساندىمۇ قىرغىندىن ساق قالغان ئالىمالر ۋه پۇقراالر ئۇيغۇر تىل 

 پهرمانالر ئۇيغۇر تىل -ھىندىستان ۋه خۇراسانالردىمۇ ئهمىر ، رهشىدىددىننىڭ مهلۇماتىدىن قارىغاندا 

ھىالكوخان ، تۈرك تارىخچىسى زهكى ۋهلىدى توغاننىڭ قارىشىچه . يېزىقى بىلهن چۈشۈرۈلگهنىكهن  -

ھازىرقى تۈركىيىدىكى كونىيه قاتارلىق جايالرغا تۇللۇك باقشى ئىسىملىك بىر ئۇيغۇر كىشىنى ئهۋهتىپ 

ا كۆپلىگهن بۇ جايالرغا ئىلىخانالردىن مهلىكشاھ ۋالىي بولغاند. بۇ جاينىڭ باش ۋالىسى قىلغان ، 

، كۇچالىق ، ۋه قهشقهرلىك ) ئهينى ۋاقىتتا بۇددا دىنىغا ئېتىقاد قىلغۇچىالر ( تۇرپانلىق ئۇيغۇرالر 

كونىيه ۋه ئىگدى قاتارلىق جايالرغا ) ئهينى يىلالردا ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلغانالر ( خوتهنلىكلهر 

 ئهرتهنهبهگ پۈتكۈل ئاناتولىغا باش ئىلىخانالردىن ئهبۇسهئىد زامانىدا ئۇيغۇر. كېلىپ يهرلىكلهشكهن 

 كۆلهمده -ئهزهربهيجانالردا ئۇيغۇر تىلى كهڭ ، ئاناتولى ، قىسقىسى ، ۋالىيلىققا تهيىنلهنگهن 

 - ئومۇمهن ئىلىخانالر دهۋرىده ئۇيغۇر تىلى ۋه يېزىقىنىڭ تهسىرى مهدهنىيهت ۋه ئهدهبىيات . قوللىنىلغان 

 كه IVتا ئىلىخانالرنىڭ ئارغۇن خانى فرانسوز كارولى فىلىب ھهت. سهنئهتكه زور تهسىر كۆرسهتكهنىدى 

ئۇيغۇر تىلى ، قىسقىسى . ئهۋهتكهن دۆلهت خېتىنى مۇڭغۇل تىلىدا ئۇيغۇر يېزىقى بىلهن يازغانىدى 

ئهگهر بىز بۇ .  يېزىقالرنىڭ بىرى ئىدى -ئوتتۇرا ئهسىرلهرده دۇنيادا ئهڭ كهڭ قوللىنىلغان چوڭ تىل 
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 .ك تاالي پاكىتالرنى كۆرسىتىشىمىز مۇمكىن ھهقته سۆزلهپ كهلسه

 چاقچاقلىرى يهنىال ئانا ۋهتهن - موسكۋادىكى ئۇيغۇر ناۋايخانىسىغا يىغىلغان بۇ ئۇيغۇرالنىڭ كۈلكه 

چۈنكى ئانا ۋهتهن توپىسىنىڭ ھىدى . ھهممىنىڭ كۆزى ماڭا تىكىلدى ، مۇھهببىتى بىلهن سۇغۇرۇلغاچقا 

 . پۇراپ تۇراتتى ۋۇجۇدۇم ۋه جىسمىمدىن مانا مهن دهپ 

سىزنى _ ، دوكتور تېلمان كهرىمبايىف ئاكا ، دىدى پروفېسسور _ ، سىزنى يهنه بىر سۆيۈپ قوياي __ 

مهن . چۈنكى سىز شۇالرنىڭ ۋهكىلىسىز . سۆيسهم ئهشۇ ۋهتهندىكى قېرىنداشلىرىمنى سۆيگهندهك بولىمهن 

ۋهتهن تۈپرىقىنى كۆرگىنىم . هردىن چىققان دادام شۇ ئۇلۇغ قهشق. ئهنجان شهھىرىده تۇغۇلۇپ چوڭ بولغان 

مۇھىمى ،  قېتىمدا بىرال نهرسه يهنى دادامنىڭ تۇغۇلغان يۇرتىغا بولغان مۇھهببهت -لېكىن قان ، يوق 

. شۇ مۇقهددهس تۇپراقنى تۇتىيادىنمۇ ئهزىز بىلىپ كۆزۈمگه بىر سۈرتۈش ئارزۇسى بار ، ئۇنى بىر كۆرۈش 

دىكى ۋه پۈتكۈل ئالهم بوشلۇقى تېخنىكىسى ساھهسىدىكى ھهممه مېنى تهتقىقات ئىنىستىتوتىمىز

 يىل سابىق سوۋىت 40. ئۇالر ئۇيغۇر مىللىتىنى مهن ئارقىلىق تونۇيدۇ . ئالىملىرىمىز ياخشى بىلىدۇ 

،  نهپهردىن ئارتۇق دوكتور ۋه كاندىدات دوكتۇر تهربىيىلىدىم 20. ئىتتىپاقى ۋه روسىيه ئۈچۈن ئىشلىدىم 

ھازىرمۇ قول ، نۇرغۇن خهلقئارالىق يىغىنالرغا قاتناشتىم . مىسى ئاساسهن روسالر بۇالرنىڭ ھهم

، سابىق سوۋىت ئىتتىپاقىنىڭ ، مۇنداقچه ئېيتساق ،  نهپهردىن ئارتۇق ئالىم ئىشلهيدۇ 200ئاستىمدا 

 دۆلهت ئهنگىلىيه قاتارلىق، فرانسىيه ، ئامېرىكا ، روسىيىنىڭ ئالهم كېمىسى مهنسىز ئاسمانغا چىقمىغان 

تا ، لېكىن بىرال نهرسىگه ئېچىنىمهن . مېنى يۇقىرى مائاش بىلهن ھهمكارلىققا تهكلىپ قىلىۋاتىدۇ 

ئۇنى ئالهم تېخنىكىسى مۇتهخهسسىسى ، ھازىرغىچه ئانا ۋهتهن ئۈچۈن بىرهر ئۇيغۇر بالىسىنى تهربىيىلهپ 

بۇنداق تېخنىكىغا ئوبدان بىزنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ كاللىسىمۇ ، ئهلۋهتته . قىلىپ يېتىشتۈرهلمىدىم 

ھازىرغىچه سابىق سوۋىت ئىتتىپاقىنىڭ مۇشۇ كهسپى بويىچه ئونغا يېقىن ئۇيغۇر ئالىمى . ئىشلهيدۇ 

يهنى مېنىڭ چوڭ ، ھازىر مهن بىلهن بىرگه دوكتور كامىلجان كهرىمبايىف . تهربىيىلىنىپ چىقتى 

ى بىر مهركهزده ئىككى ئۇيغۇر ئالىم  موسكۋادىك-ئىنىم بىلهن ئىككىمىز ، ئىنىم بىرگه ئىشلهيدۇ 

سىزنى ، تارىخچى بولماي تهبىئىي پهن مۇتهخهسسىسى بولغان بولسىڭىز ، ھهي ئېسىت . ئىشلهۋاتىمىز 

 . دىدى _ ، مهن ئۆزهمال تهربىيىلىگهن بوالتتىم 
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نارىمان مۇھهممهت ئوغلى قائىده بويىچه مېهمانالرنى يهنه بىر قېتىم تونۇشتۇرۇپ چىقتى ۋه بۇ 

بۇ يهرگه موسكۋادىكى ، ئۇ ، تونۇشتۇرۇشتىن قارىغاندا . دهپ ئاتىدى > چۈشلۈك چاي زىياپىتى < رۇننى سو

پهقهت ئۆزى يېقىن ئۆتىدىغان ۋه ، ئۇيغۇرالرنىڭ ھهممىسىنى يىغىپ بولغىلى بولمايدىغانلىقىنى 

بۇالرنىڭ . تتى  كه يېقىن ئادهمنى يىغقانلىقىنى ئېي15دائىملىق مۇناسىۋهت قىلىدىغانالردىنال ئاشۇ 

ھهر قايسىسى ئۆز تهتقىقات ئورۇنلىرىدا بۆلۈم باشلىقى قاتارلىق ، ھهممىسى دېگۈدهك ئالىمالر بولۇپ 

بىر ، ئۇالرنىڭ ھهممىسى دوكتور ۋه كاندىدات دوكتورالر بولۇپ . خىزمهتلهر بىلهن شۇغۇللىنىدىكهن 

ا موسكۋا ئۇنۋېرسىتېتى ئاتوم يادرو نارىمان يهنه بۈگۈنكى چايغ. قانچىسى پروفىسسور ۋه دوتسېنت ئىدى 

فىزىكا پهنلىرى دوكتورى ئالېكساندىر رهخىموفنى ۋه باشقا يهنه ، تهتقىقات ئىنىستىتوتىنىڭ مودىرى 

ئهپسۇسكى ، موسكۋا ئۇنۋېرسىتېتىدا ئىشلهيدىغان ئىككى ئۇيغۇر پروفېسسورنىمۇ تهكلىپ قىلغانلىقىنى 

 . لىقى ئۈچۈن ئۆزره ئېيتقانلىقىنى ئهسكهرتىپ ئۆتتى ئۇالرنىڭ بهك ئالدىراش ئىشى چىقىپ قالغان

سۆھبهتلهر ئارىسىدا نارىمان مۇھهممهتنىڭ ئايالى گۈلبهھرهم ئۆيده تهييارلىغان لهغمهن ۋه باشقا 

توققۇز ياشلىق قىزى ئىسكىرىپكا بىلهن بىر قانچه . يېمهكلىكلهرنى ئهكىلىپ داستىخان راسلىدى 

ئۇماققىنه كهلگهن بۇ قاراقۇمچاق قىز موسكۋا شهھىرى بويىچه . ى ئۇيغۇرچه مۇزىكا ئورۇنداپ بهرد

 - 1ئۆتكۈزۈلگهن ئۆسمۈرلهرنىڭ رويال چېلىش مۇسابىقىسىده ئۆزى ئىشلىگهن مۇزىكىسىنى ئورۇنداپ 

موسكۋا تېلېۋىزىيىسى بۇ قىز ۋه بىر قانچه ئۆسمۈرلهر ئۈچۈن . دهرىجىلىك مۇكاپاتقا ئېرىشكهنىدى 

شۇنداق . ل ئېچىش پائالىيىتى ئويۇشتۇرغان ھهم بۇ ھهقته خهۋهرلهر بهرگهن مهخسۇس كېچىلىك كۆڭۈ

بىر قانچه ، دىكى بۇ چۈشلۈك چاي ئاخىرىدا مهشرهپ تۈسىگه ئايلىنىپ > ئۇيغۇر ناۋايخانىسى < ، قىلىپ 

ئاخىرىدا ھهر بىر ئادهم بىر . كهيپىيات تېخىمۇ جانلىنىشقا باشلىدى ، بوتۇلكىالرمۇ بىكار بولدى 

جهمئىيهتشۇناسلىق . هھتىن كۆتۈرۈپ قىزىقچىلىق ۋه ياكى بىرهر شىئېر دېكالماتسىيه قىلىشتى قهد

موسكۋادىكى ئويغۇرالرغا ، پروفېسسور ئابلهھهت قاھاروف قهدهھ سۆزى سۆزلهپ ، پهنلىرى دوكتورى 

ۇنداق ئاندىن ئۇ ش، شۇنداقال ماڭا بهخت ۋه ئۇتۇق تىلىدى ، ۋهكالىتهن شىنجاڭدىكى قېرىنداشلىرىغا 

 : دىدى 

ھازىرچه ئېنىق بولمىغان ستاتىستىكىغا ئاساسهن مىڭ ئائىله دهپ پهرهز ، موسكۋادا ياشايدىغان __ 
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مۇشۇ ، قىلىنىۋاتقان ئۇيغۇرالر سابىق سوۋىت ئىتتىپاقىنىڭ مهركىزى ھېسابالنغان بۇ يهرگه كېلىپ 

بۇالرنىڭ .  سهرخىللىرى ھېسابلىنىدۇ -تالالنغان ، قىسقىسى ، ئاالھىده نهتىجه ياراتقانلىرى ، يهرده ئوقۇپ 

، ئىجتىمائىي پهن ۋه تهبىئىي پهن ئالىملىرى ، رهسسامالر ، يهنى ئاتاقلىق يازغۇچىالر ، تهركىبى ھهر خىل 

 مهمۇرىي ئورگانلىرى - كارخانا باشلىقلىرى ۋه دۆلهتنىڭ سىياسىي -شۇنداقال زۇۋۇت ، ئارتىسالر 

، موسكۋا ، تولۇقسىز مهلۇماتقا قارىغاندا ، تېخنىك ئىشچىالر شهخسىي شىركهت ئىگىلىرى ۋه ، خادىملىرى 

، پروفېسسور (  نهپهردىن ئارتۇق ئۇيغۇر ئالىم 80 پېتربورگنىڭ ھهر قايسى ئىلىم ئورونلىرىدا - سانكىت 

بۇالرنىڭ كۆپىنچىسى سابىق سوۋىت ئىتتىپاقى . ئىشلهيدۇ ) كاندىدات دوكتورالر ، دوكتور ، دوتسېنت 

بۇالردىن ئىككى نهپهر ئۇيغۇر ئالىم نوبېل مۇكاپاتى . هلقئارادا كۆزگه كۆرۈنگهن ئالىمالر بويىچه ھهتتا خ

، مۇرات ناسىروف قاتارلىق ئارتىسلىرىمىز ، ئهزىز دۇگاشىف . الئۇرىياتىنىڭ نامزاتلىقىغا كۆرسىتىلگهن 

اقى سهنئهت  پېتربورگ جۈملىدىن پۈتكۈل سابىق سوۋىت ئىتتىپ- مانكىت ، سهنئهتكهرلىرىمىز موسكۋا 

مۇرات ناسىروف سابىق سوۋىت ئىتتىپاقى ۋه روسىيه بويىچه بىر . مۇخلىسلىرىنى ئۆزىگه مهھلىيا قىلدى 

يېڭى  < -  مۇزىكا ئهترىتى -ھازىر ئۇنىڭ ناخشا .  دهرىجىلىك مۇكاپاتقا سازاۋهر بولدى - 1قانچه قېتىم 

ئالدىنقى قاتاردىكى ناخشىالر سېپىگه مۇرات ناسىروف ، موسكۋادا خېلى داڭ چىقارغان بولۇپ > پورت 

. سپارتاك ئهخمىتوف قاتارلىقالرنىڭ ئهسهرلىرى موسكۋا ئوقۇرمهنلىرىگه يېقىندىن تونۇشلۇق . ئۆتتى 

 پاراسىتى بىلهن جامائهتنى قايىل - موسكۋا ئۇيغۇرلىرى ئۆزىنىڭ تىرىشچانلىقى ۋه ئهقىل ، قىسقىسى 

ئاز ساندىكى بىلگهنلىرى بولسا بىزنى . ۇيغۇرالرنى بىلمهيدۇ ئهپسۇسكى سانسىزلىغان روسالر بىز ئ. قىلدى 

بۇنىڭ سهۋهبى موسكۋادا ياشىغان .  پاراسهتلىك مىللهت دهپ چۈشىنىدۇ -ئهقىل ، ئىلغار ، ئىنتايىن ئۇلۇغ 

 .....ھهر بىر ئۇيغۇرنىڭ ئۆز غورۇرى ۋه ئابرويىنى قاتتىق قوغدىغانلىقىدا بولسا كېرهك 

 . ھاروف سۆزىنى ئهمدىال توختىتىشىغا ئىشىك چېكىلدى پروفېسسور ئابلهھهت قا

دېگىنىچه > ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم < ، نارىمان مۇھهممهت ئوغلى بېرىپ ئىشىكنى ئېچىۋىدى 

 . ئاۋىئاتسىيه خادىمى فورمىسىنى كىيگهن بىر كىشى كىرىپ كهلدى 

، ىلهرگه تونۇشتۇرۇپ قوياي س_ ، دىدى نارىمان خوشاللىق بىلهن __ ، ئاخىرى كهلدى ، مانا ، مانا __ 

 . يهنى ئايروپىالن باشلىقى ، قازاقىستان ھاۋا يوللىرىنىڭ داڭلىق ئۇچقۇچىسى . بۇ ياق ئابلىكىم بولىدۇ 
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ساپ ئۇيغۇر ، ئۇ . ئۇنىڭغا قهدهھ سۆزى بېرىلدى . ئوتتۇرا بويلۇق بۇ ئادهم يېنىمغا كېلىپ ئولتۇردى 

ئهته يهنه ئۇچىدىغانلىقى ، بۇگۈن بىر كۈن دهم ئېلىپ ، هلگهنلىكى  ئاتادىن ئۇچۇپ ك-ھازىرال ئالما ، تىلىدا 

 . ئۆزىنىڭ بۇ سورۇنغا ئۈلگۈرۈپ كهلگىنىگه ئىنتايىن خوشال ئىكهنلىكى ھهققىده سۆزلىدى ، 

پاراڭ ئارىلىقىدا ماڭا قازاقىستان ، ئۇ . ۋاقىت ئۆتكهنسېرى ئۇنىڭ بىلهن خېلى چىقىشىپ قالدۇق 

ئۈچ نهپهر ئۇيغۇرنىڭ ،  دهك كۈتكۈچى قىزنىڭ بارلىقىنى 20، هپهر ئۇيغۇر ئۇچقۇچى ئاۋىئاتسىيىسىده ئون ن

ئۆزىنىڭ ئىلگىرى سوۋىت ئارمىيىسىده قىرغۇچى ئايروپىالن ، ھازىر ئايروپىالن باشلىقى ئىكهنلىكىنى 

 تىپلىق ئايروپىالنالرنى 154_ تۇ  ، 86_ ھازىر ئىل ، كېيىن كهسپ ئالماشقانلىقىنى ، ھهيدهپ 

قىرغىزىستان ۋه ئۆزبېكىستان ئاۋىئاتسىيىسىدىمۇ ئۇيغۇر ئۇچقۇچى ۋه كۈتكۈچى ، يدىغانلىقىنى ھهيده

. مهن ئويلىنىپ قالدىم . شۇنداقال تېخنىك خادىمالرنىڭ بارلىقىنى ئېيتىپ بهردى ، قىزالرنىڭ 

دوكتور ئالېكساندىر رهخىموف سابىق سوۋىت ئىتتىپاقى ۋه بۈگۈنكى روسىيىده ئهڭ ، پروفېسسور 

موسكۋا ، الدىنقى قاتاردىكى ئاتوم يادرو تهتقىقاتچىلىرىنىڭ بىرى بولۇپ يېتىشىپ چىقىپ ئ

قول ئاستىدىكى نهچچه ، ئۇ . ئونۋېرسىتېتى ئاتوم يادرو تهتقىقات ئىنىستىتوتىنىڭ باشلىقى بوپتۇ 

رنىڭ روسىيه ئاتوم يادرو تهتقىقات ساھهسىگه يېتهكچىلىك قىلغۇچىال، يۈزلىگهن كۈچلۈك ئالىمالرغا 

ھهم بۈگۈنكى ( دوكتور تېلىمان كهرىمبايىف سابىق سوۋىت ئىتتىپاقى ، پروفېسسور . بىرىگه ئايلىنىپتۇ 

 دهك ئالىمغا يېتهكچىلىك 200، ئالهم بوشلۇقى تهتقىقات مهركىزىده بۆلۈم باشلىقى بولۇپ ) روسىيه 

 -كتور دهمىر ساتتاروف سانكىت دو، پروفېسسور ، ئالهم كېمىسى تهتقىقاتى بىلهن شۇغۇللىنىپتۇ ، قىلىپ 

، پېتىربورگدىكى سابىق سوۋىت ئىتتىپاقى بويىچه ئوپتىكا تهتقىقات مهركىزىنىڭ بۆلۈم باشلىقى بولۇپ 

بۇ ساھهده پۈتكۈل سوۋىت ئىتتىپاقى بويىچه ئهڭ داڭلىق ئالىم بولۇپ يېتىشىپ چىقىپ ئالىي ھۆرمهتكه 

ن نامېشىف موسكۋادىكى روسىيه ئوپتىكا تهتقىقات دوكتور قهھرىما، دوتسېنت . سازاۋهت بولۇپتۇ 

بۇ ساھهدىكى كۆزگه كۆرۈنگهن ياش ئالىم ، ئىنىستىتوتىدا بۆلۈم باشلىقى ھهم البۇرانت بولۇپ ئىشلهپ 

، ئۇنىڭدىن باشقا يهنه موسكۋا قۇرۇلۇش ئىنىستىتوتىنىڭ پروفېسسورى . بولۇپ يېتىشىپ چىقىپتۇ 

،  ئاكادېمىيىسى ماتېماتىكا تهتقىقات ئىنىستىتوتىنىڭ ئىلمىي خادىمى روسىيه پهنلهر، روزىن . دوكتور م 

ئېلېكترونلۇق مېڭه تهتقىقات ئىنىستىتوتىنىڭ بۆلۈم ، دوكتور ناتالىيه تۇرسۇن قىزى ، پىروفېسسور 
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تېمريازىف نامىدىكى يېزا ئىگىلىك پهنلهر ئاكادېمىيىسىنىڭ ، پروفېسسور پوالت ئاخمېتوف ، باشلىقى 

 سىڭىل شۆھرهت مۇتهللىپوف بىلهن مارىيه مۇتهللىپ - ئاكا ، دوكتورالر ، دوتسېنت _ دىملىرى ئىلمىي خا

پروفېسسور ، دوكتور شهۋكهت ۋه مېدىتسىنا پهنلهر دوكتورى ، قىزى ھهم ئاكادېمىيىنىڭ يهنه بىر ئالىمى 

، ىق دىرىژور ئاتاقل. بۇرھان شۇنداقال باشقا نۇرغۇنلىغان ئىستېداتلىق ئالىمالر يېتىشىپ چىقىپتۇ 

بۇ ، دا ئىشلهپ ) چوڭ تىياتىر ( > بالىشۈي تىياتىر < پروفېسسور ئهزىز دۇگاشىف دۇنياغا داڭلىق ئاشۇ 

پۈتكۈل ، سىمفونىيىلىرىگه دىرىژورلۇق قىلىپ ، تىياتىر سهھنىسىده ياۋروپا كالسسىك مۇزىكىلىرىغا 

دىگهن نامغا > خهلق ئارتىسى < نىڭ بهش ئىتتىپاقداش جۇمهۈرىيهت، سوۋىت ئىتتىپاقىنى قايىل قىلىپ 

مۇرات ناسىروف پۈتكۈل سابىق سوۋىت ئىتتىپاقى بويىچه داڭقى كهتكهن ناخشىچىالرنىڭ . سازاۋهر بولۇپتۇ 

 پېتىربورگدا ياش رهسسام ئازات مۇھهممىدوف سهنئهت - سانكىت . بىرسى بولۇپ يېتىشىپ چىقىپتۇ 

قىرغىزىستانلىق .  يىراقالرغا تونۇتاالپتۇ - يىراق ئۇيغۇر مىللىتىنى، مۇخلىسلىرىنى قايىل قىلىپ 

ئايتۇرغان تۆمۈر قىزى پۈتكۈل سابىق سوۋىت ئىتتىپاقىغا داڭقى كهتكهن كىنو چولپىنىغا ئايالنغان بولۇپ 

مهشهۇر . دۆلهتنىڭ كىنو مۇكاپاتىغا سازاۋهر بولۇپتۇ ،  دىن ئارتۇق فىلىمده باش رول ئېلىپ 20، 

ۇددۇس غۇجاميارۇف سابىق سوۋىت ئىتتىپاقى ۋه دۇنياغا داڭلىق كومپوزىتور پروفېسسور ق، كومپۇزىتور 

ھهتتا . نامىغا سازاۋهر بولۇپتۇ > سوۋىت ئىتتىپاقى خهلق ئارتىسى < بولۇپ يېتىشىپ چىقىپتۇ ھهمده 

 يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلهن ھۆكۈمهت موسكۋادىكى چوڭ تىياتىردا مهخسۇس 70ئۇنىڭ تۇغۇلغانلىقىنىڭ 

ئهگهر بىز ئوتتۇرا ئاسىيا . سىمفونىيىلىرىنى ئورۇندىتىپ تهبرىكلهپتۇ -مۇزىكا ئۇنىڭ 

مهدهنىيهت ساھهسىده قولغا كهلتۈرگهن نهتىجىلىرىنى ،  پهن -جۇمهۇرىيهتلىرىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئىلىم 

 بۇ يهرده پهقهت سابىق سوۋىت ئىتتىپاقىغا. مهخسۇس توختىلىشقا توغرا كېلىدۇ ، نهقىل كهلتۈرسهك 

پۈتكۈل سابىق سوۋىت ئىتتىپاقىدا ئۈچ . خاالس ، داڭقى كهتكهن بىر قانچه ئالىمالرنىال مىسال قىلدۇق 

، مهسىلهن . نهپهر ئۇيغۇر ئالىمى ئىجتىمائىي پهنلهر ساھهسى بويىچه ئاكادېمىك دهرىجىسىگه كۆتۈرۈلگهن 

؛ اسوف ۋه مۇرات ھهمرايوف قازاقىستانلىق خوجائهخمهت سهيدىۋاقق، قىرغىزىستانلىق ئهزىز نارىنبايىف 

بۇالردىن باشقا يهنه كۆپلىگهن . تهبىئىي پهنلهر ساھهسىدىمۇ ئۈچ نهپهر ئالىم شۇ دهرىجىگه كۆتۈرۈلگهن 

 نهپهردىن ئارتۇق 60. پروفېسسورالر ئۆز جۇمهۇرىيهتلىرىده ۋه سابىق س س س ر دا زور ئابرويغا ئېرىشكهن 
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نامىغا > خىزمهت كۆرسهتكهن ئارتىس < ، > خهلق ئارتىسى < ئارتىس ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمهۇرىيهتلىرىنىڭ 

 نهپهردىن ئارتۇق رهسسام بۇ جۇمهۇرىيهتلهرنىڭ ئهڭ يۇقىرى مۇكاپاتلىرىغا ۋه پهخرىي 20. سازاۋهر بولغان 

، تانكا ، سابىق سوۋىت ئىتتىپاقى ئۇيغۇرلىرىدىن سوۋىت ئارمىيىسى ھاۋا . ناملىرىغا سازاۋهر بولغان 

مايۇر قاتارلىق ، پودپولكوۋنىك ، پولكوۋنىك ،  ئىچكى ئىشالر تارماقلىرى بويىچه گېنېرال ،قۇرۇقلۇق 

بۇ يهرده ، ئهلۋهتته . يۇقىرى ۋه ئوتتۇرا دهرىجىلىك ئۇنۋاندىكى ئوفېتسېرالر كۆپلهپ يېتىشىپ چىققان 

داتلىق ئۇيغۇر سهئۇدى ئهرهبىستانى ۋه باشقا دۆلهتلهردىكى ئىستې، ئامېرىكا ، گېرمانىيه ، تۈركىيه 

 .....كىشىلىرى ۋه ئۇالرنىڭ پائالىيىتى توغرىسىدا بىرمۇ بىر سۆزلهپ بواللمايمىز 

 چوڭ ئىشالرنى - بىز ئۇيغۇرالر راستىنال چوڭ :  ئۆزهمگه سۇئال قويغۇم كېلىدۇ -پهقهت ئۆز 

ىم شۇنىڭغا ئىشهنچ؟ قاششاقلىق بىزگه ئالال تهرىپىدىن بهخش ئېتىلگهنمۇ ، قاالقلىق ؟ قىاللمامدۇق 

ئۇالر باشقا ئىنسانالرغا . ئۇيغۇرالر دۇنيادىكى ھهر قانداق ئىلغار ئىنسانالر توپىدىن قېلىشمايدۇ ، كامىلكى 

ئىنسانىيهت مهدهنىيىتىگه ئۆتمۈش زاماندىكىدهكال ھهسسه قوشۇش ۋه يېڭىدىن يېڭى . تامامهن ئوخشاش 

بۇنىڭ ئۈچۈن مۇستهھكهم . ۇ بۇ تامامهن ئۇالرنىڭ قولىدىن كېلىد، شانلىق تارىخ يارىتىشقا ھهقلىق 

، ئىراده بىلهن ئۆزىنى تهرهققىياتقا ئالغا كهتكهن ئىلغار مىللهتلهرگه سېلىشتۇرۇش روھىال كېرهك 

ئۆزى نهپهس ئېلىۋاتقان ھاۋانىڭ ساپ . دېمهك ئادهم شارائىتنى يارىتىدۇ ، ئادهم ھهممىگه قادىر . خاالس 

مۇنداقچه قىلىپ ،  قۇرقۇنچاق ئادهملهرگه -رادىسىز ئى،  بولماسلىقى يهنىال ئادهمگه باغلىق -بولۇش 

 . ئىرادىسىز خهلققه ھېچقاچان بهخت يار بولمايدۇ ، ئېيتقاندا 

مهن ئۈچۈن قانچىلىك زور ئهھمىيهتكه ئىگه > ئۇيغۇر ناۋايخانىسىدىكى چۈشلۈك چاي < 

، دېمهكچىمهنكى ، ان بۇ ھهر بىر ئهقىل ئىگىسىگه ئاي، مېنىڭچه . ئىكهنلىكىنى يېزىپ ئولتۇرمايمهن 

ئهڭ يېڭى تهپهككۇرىنىڭ ئىگىلىرى ،  پهنىنىڭ ئهڭ ئىلغار - بىزنىڭ ئۇيغۇرالردىمۇ ھازىرقى زامان ئىلىم 

ئوتتۇرا ئهسىر . ئهمما تااليلىغان ئهدهملىرىمىز تېخىچه قاالق تهپهككۇر دۇنياسىدا ياشاۋاتىدۇ ، بار بولسىمۇ 

 -بۇ نىمىدىگهن زور پهرق . دىن ھۆكۈمرانلىق قىلماقتا ئېڭى ۋه ياشاش ئۇسۇلى تېخىچه ئۇالرنىڭ ئۈستى

بىزگه ئوخشاش ئىنسانىيهت تهرهققىياتىنىڭ ئومۇمىي سهۋىيىسىدىن كۆپ ئارقىدا قالغان باشقا ! ؟ ھه 

 ... ؟ مىللهتلهر قانچىلىك 
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نىمه سهۋهپتىن موسكۋا ۋه سابىق سوۋىت ئىتتىپاقىدىكى جۇمهۇرىيهتلهردىكى ئۇيغۇر زىيالىيلىرى 

، شۇالرنىڭ قېنىدا ئاشۇ ئهقىللىق ؟ بىز شۇالردهك بواللمايمىز ، ۇنچه زور تۆھپىلهرنى يارىتااليدۇيۇ ش

..... ؟ بۇنىڭ سهۋهبى زادى نىمىده ....... ؟ بىراق بىزدىچۇ ، بېجىرىم ئهجدادالرنىڭ گېنى تۈگىمىگهن 

 ! بولدى بهس . ئىچكىرىلهپ ئويلىغانسېرى خىياللىرىم چىگىشلىشىدۇ 

< بۇ . مېنى تېخىمۇ چوڭقۇر ئويلىنىشقا مهجبۇر قىلدى > چايخانىسىدىكى چۈشلۈك چاي ئۇيغۇر < 

ئاشۇ ئۇيغۇر مىللىتىمنى تېخىمۇ سۆيۈش ئىستىكىمنى ، مېنىڭ مۇسكۋانى تېخىمۇ چۈشىنىش > چاي 

 . ئاشۇردى 

يهر ئاستى . ئۆيلىرىگه قايتىشتى ،  تهرهپلهرگه -ھهممه تهرهپ ، تارقاپ > چاي < كهچ سائهت ئونالردا 

ئۇيغۇر < نارىمان مۇھهممهت ئوغلىنىڭ ، پويىزنىڭ تېز سۈرئهتته يېنىك سىلكىشىگه ئهگىشىپ ئولتۇرۇپ 

زىياپىتى ۋه ئانا ۋهتهندىكى ئۈستى چهلله بىلهن > چاي < دا بولۇپ ئۆتكهن بۇگۈنكى > ناۋايخانىسى 

الرنىڭ دوزاققا ئوخشاش كۆيدۈرگۈچ ناۋاي، چايخانىالر ، يېپىلغان سانسىزلىغان قاپقاراڭغۇ ناۋايخانىالر 

 مۇنچاق -توختىماي شۇرۇلداپ قۇيۇلىۋاتقان مۇنچاق ، ئۆتنىڭ تهپتىدىن قىزارغان قىپقىزىل يۈزلىرى 

ئىشلهتكهن قاپقارا لۆڭگىلىرى كۆز ئالدىمغا ، تهرلىرى ۋه ئۇالرنىڭ كىرلىشپ كهتكهن ئۈستىباشلىرى 

ھهتتا كۈندىلىك تۇرمۇشىغىچه پهرق ، ئۇالرنىڭ روھى ، ھهممىسى ئوخشاش بىر ئۇيغۇر بولسىمۇ . كهلدى 

 . ھهقىقهتهن زور ئىدى 

 ئۈزۈلمهس مۇقام ساداسى

 

 يىلنىڭ ئاخىرىلىرىدىن باشالپ ئۇيغۇرچه -  1991مهركىزىي پوچتىخانىنىڭ تېلېگراف بىناسىدا 

دهپ ؟ ! ۈرۈمچى ئ< ، > ! ئۈرۈمچى < : تېلېفون كۈتۈش زالىدا تېلېفونىستالرنىڭ ،  سۆزلهر ياڭرىدى - گهپ 

. چاقىرغان ئاۋازلىرى باشقا دۆلهت ۋه شهھهرلهرنىڭ نامىنى چاقىرغان ئاۋازلىرىدىن ئېشىپ كهتتى 

غۇلجا قاتارلىق شهھهرلىرىمىزنىڭ نامىغا ، ئاتۇش ، قهشقهر ، پوچتىخانا خادىملىرىنىڭ تىلى ئۈرۈمچى 

چه قىينالمايال پۈتۈنلهي دىگۈدهك ئۇيغۇر روس تېلېفونىست قىزالر بۇ ئىبارىلهرنى ئان. خېلىال كۆنۈپ قالدى 

سۆزلىشىش نۆۋىتىنى . تهلهپپۇزىدا ئىشلهتكهچكه دهرھالال ئادهمنىڭ كۆز ئالدىغا ئۇيغۇر قىزلىرى كېلهتتى 
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ھهر ئىرقتىكى ئادهملهر بۇ ئىبارىلهرنى ئاڭالپ ئۇنىڭ ئىگىلىرىگه ، كۈتۈپ ئولتۇرۇشقان ھهر دۆلهت 

 . قىزىقسىنىپ قارىشاتتى 

ىرىكچىلىكى يولىدا تىجارهت بىلهن بۇ شهھهرگه كېلىشكهن قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ئانا تۇرمۇش ت

ئۇالر كۈنده دېگۈدهك . ۋهتىنىگه بولغان سېغىنىش ۋه سۆيگۈسى ئىنتايىن چوڭقۇر ھهم كۈچلۈك كېلىدۇ 

بېرىپ  بالىلىرىغا تېلېفون - خوتۇن ،  ئانىلىرى - مانا مۇشۇ پوچتىخانىغا كېلىپ ئۆز يۇرتلىرىدىكى ئاتا 

 بهسته -شۇنىڭ بىلهن بىرگه ئۇالر بهس . ئۇالرنىڭ ۋه يۈرتىنىڭ ئهھۋالىنى سوراپ تۇرۇشنى ئادهت قىلغان 

 مۇنچه تىلالپ -  بىرىنىڭ ئارقىسىدىن ئانچه - ئۇالر ئادىتى بويىچه بىر . سودا ئۇچۇرى ئىگىلهيدۇ 

، شقاندا ئۆز ئارا ئهھۋال سورىشىپ بولۇپمۇ بۇ پوچتىخانىدا ئۇچرا، بىر يهرگه جهم بولسا ، تورۇشقىنى بىلهن 

ئۇالرنىڭ كۆڭلۈللىرىگه يهنىال ، شۇنداقتىمۇ . قۇچاقلىشىپ يېقىن ئاغىنىلهردهك مۇئامىله قىلىشىدۇ 

بۇ دهرتلهرنىڭ تۈپ ئاساسى يهنىال ئۆز ئارا . يوشۇرۇنغان بولىدۇ > دهردى < ئۆزلىرى بىلىدىغان 

لېكىن ئۇالر بۇنى ھهرگىزمۇ چاندۇرماسلىققا ، هس كۆرهلمهسلىك ۋه ھهسهتخورلۇقتىن باشقا نهرسه ئهم

مۇسۇلمانالر ، ئۇالر سودىدىن سىرت پاراڭلىرىدا دۇنيانىڭ كۈندىلىك سىياسى ۋهزىيىتى . تىرىشىدۇ 

ئوتتۇرا ئاسىيا تۈركىي ، دىنىي پهرقى ، دۇنياسى بىلهن ياۋروپانىڭ ئۆز ئارا ئىقتىسادىي 

، ئايلىنىپ .  تارتىش قىلىشىدۇ - زى بىلگىنىچه تاالش جۇمهۇرىيهتلىرىدىكى ئۆزگىرىش توغرىسىدا ئۆ

 ئادهت - ئادىتىدهك ياخشى ئۆرپ -ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆرپ ، دۇنيادا ئۇيغۇرالردهك ئۇلۇغ مىللهت ، چۆرگىلهپ 

يۈسۈپ خاس ، مهھمۇد قهشقهرىي ، ئۇيغۇرالر تارىختا دۇنيا بويىچه ئهڭ يۈكسهك مهدهنىيهت ياراتقان . يوق 

بىز ھازىر قاالق . غان چاغالردا روسالر تېخى ئىشتان كىيىشنى بىلمهيتتى ھاجىپالر كىتاپ ياز

دېگهندهك خۇالسىگه ،  بىرىمىزگىال كۈچىمىز يېتىدۇ -پهقهت ئۆز ئارا بىر ، ئىتتىپاقسىز ، مهدهنىيهتسىز 

ئاتۇشلۇق ئۆز يۇرتىنىڭ ، قهشقهرلىك قهشقهرنىڭ تارىخىي ۋه مهدهنىيىتىدىن پهخىرلهنسه. كېلىشىدۇ 

< ىكى ئورنىدىن ھهمده ھازىرقى ئاتۇشلۇقالرنىڭ ھهر قايسى جهھهتته ئۇيغۇرالردىن چىققان تارىخت

غۇلجىلىق يېقىنقى زامان تارىخىنى كۆككه ، ئۆزلىرىنى ئۇچۇرسا ، ئىكهنلىكىدىن سۆز ئېچىپ > يهھۇدىي 

يهنىال  ، مۇنداق تالىشىپ، ئۇنداق تالىشىپ . ئۈچ ۋىاليهت مىللىي ئىنقىالبىدىن ماختىنىدۇ ، كۆتۈرۈپ 

 سوقۇندى بولۇپ يۈرۈشىدىكى سهۋهب ئۇيغۇرالرنىڭ -ئۆزلىرىنىڭ ئوخشاشال ھهممه يهرده قېقىندى 
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، ئهپسۇسلىنارلىقى شۇكى ، چېچىالڭغۇلۇقىدىن بولغان دهپ ھۆكۈم قىلىشىدۇ ، ئىتتىپاقسىزلىقىدىن 

بىر كۈنى مهلۇم بىر . ۇ ئۇنى ئۆزگهرتمهيد، ئۇالر بۇنى بىلىپ تۇرۇپ يهنىال ئۆزلىرىنىڭ خۇيىنى تاشلىمايدۇ 

مهشهۇر روس ئۇيغۇرشۇناسى ئۇيغۇر تارىخىي ۋه تىلى ئۈستىدىكى ئىلمىي مۇزاكىرىده ئۆز 

ئۇيغۇرالرنىڭ ئهڭ چوڭ < : نۇقتىئىنهزهرلىرىنى بايان قىلىۋېتىپ دېگهنلىرى ھېلىمۇ ئېسىمده تۇرۇپتۇ 

باشقا ، ىڭ كۈچلۈك بولغانلىقىدا مۇستهھكهم يۇرتۋازلىق پىسخىكىسىن، ئۇالرنىڭ ئورتاق ، بهختسىزلىكى 

ئۇيغۇرالرنىڭ يۇرتۋازلىق پىسخىكىسى . مىللهتلهرگه سېلىشتۇرغاندا بۇ ئهھۋال ئۇيغۇرالردا ئاالھىده ئېغىر 

ئورتاق گۈللىنىشىگه ۋه باشقا نۇرغۇن مۇھىم ئىشلىرىغا ، ھهر قاچان ئۇالرنىڭ ئورتاق روناق تېپىشى 

ئۆزلىرىنىڭ شانلىق ئۆتمۈشىدىن ھهددىدىن زىياده ، سخىكا ئۇيغۇرالردىكى ئورتاق پى. توسقۇن بولغان 

ئۆزىنى يهنىال ، پهخىرلىنىش ۋه ئۆزلىرىنىڭ ھازىرقى مهۋجۇد ئهھۋالىنىڭ قانداق بولۇشىدىن قهتئىينهزهر 

دۇنيادىكى ئهڭ ئىلغار خهلق ھېسابالش روھىنىڭ ھهر بىر قانائهتچان ئۇيغۇرنىڭ قهلب قېتىغا چوڭقۇر 

، ئىتتىپاقلىق ،  پاراسهت بىلهن مۇشۇنداق روھ بىرلهشسه - ئهگهر زامانىۋىي ئهقىل ، ه ئورناپ كهتكهنلىكىد

ئۇيغۇرالر ئۆزىنىڭ ، ئۇيۇشقاقلىق روھى بىلهن ئورتاق مهقسهت ئۈچۈن ئۆزلىرىنى تهشكىللىيهلىسه 

..... ! پارالق كېلهچهككه قاراپ ماڭغان بولغان بوالتتى ، روھىيىتىدىكى بارلىق كېسهللىكلىرىنى داۋاالپ 

< 

< تاشكهنتنىڭ ،  يىلى ئهتىيازدا ئۆزبېكىستانغا ئىلمىي مۇھاكىمه يىغىنىغا بارغان چېغىمدا -  1993

، دا كېتىۋېتىپ تاسادىپىي تونۇشۇپ قالغان بىر ئۆزبېك شهرقشۇناس پروفېسسور > مۇستهقىللىق مهيدانى 

< : ن بىلهن مۇنازىره قىلىپ ئوتتۇرا ئاسىيا تۈركىي خهلقلىرىنىڭ ئۆتمۈشى ۋه بۈگۈنى توغرىسىدا مه

مېنىڭ ! ؟ ئۆز ۋهتىنىنى سۆيمىگهن ئادهمنى قانداقسىگه ئادهم دېگىلى بولسۇن ، دۇنيادا ئۆز مىللىتىنى 

مهيلى شىۋېتسارىيه ۋه ياكى ، مهيلى ئامېرىكا ، دۇنيادا ئۆزبېكىستانىمدهك ئۇلۇغ جاي يوق ، قارىشىمچه 

چۈنكى ئۆزبېكىستان مېنىڭ ، ىردان ئۆزبېكىستانىمدهك ئهمهس يهنه باشقا كاتتا جايالر يهنىال مېنىڭ قهد

، بىزلهر ئىلگىرى سهمهرقهنتلىك ، شۇنداقال ئهجدادلىرىمنىڭ قېنى تۆكۈلگهن مۇقهددهس ئانا تۇپرىقىم 

 بىرىمىزگه نهپرهت كۆزلىرىمىز بىلهن -بىر ، نامهنگهنلىك دېيىشىپ ، تاشكهنتلىك ، بۇخارالىق 

مهن بۇ ، ھازىر كىم سهن ئۇ يهرلىك ، مهگهركى . ڭ بهدىلىگه بىزلهر خارابالشتۇق شۇنى. قاراشقانىكهنمىز 
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ئۇ يهنه . دىگهنىدى > مهن شۇنى مىللىتىمنىڭ دۈشمىنى ھېساباليمهن ، يهرلىك دهپ يۇرتۋازلىق قىلسا 

. ر  بوۋىلىرىمىز بىردۇ-بىزلهرنىڭ ئاتا ، ئۇيغۇرالر ئۇلۇغ خهلق < : غاڭزىسىنى قاتتىق بىر سورىۋېتىپ 

بۇ يهرده ھېچكىم سىزنى ئۇيغۇر .  بىرىمىزنى يۈزده يۈز چۈشۈنهلهيمىزكهن - بىز ئىككىمىز بىر ، قاراڭ 

بىر ، قىسقىسى ، بهلكى مهن سىلهرنىڭ ۋهتىنىڭالرغا بارسام مېنى كىشىلهر ھېچ ئۆزبېك دېمهس ، دىمهس 

سىلهر ئۇيغۇرالر . گه ئېيتقۇم بار بىر گهپنى سىز، دوستۇم ، كهچۈرۈڭ . خاالس ،  بىرىمىزنى ئۆز كۆرهرمىز -

شهخسىي مهنپهئهتىڭالر ،  بىرىڭالرنىڭ كۆتىڭالرنى كواليسىلهر -تۆت ئۇيغۇر بىر ، نېمانچه ئىتتىپاقسىز 

. سىلهرده ھهسهتخورلۇقتىن باشقا نهرسىلهر جۈدهكهم ئىكهن .  بىرىڭالرنى ساتىسىلهر -ئۈچۈن بىر 

.  قات زىددىيهتلهرگه تولغانتى -قاتمۇ ) ستلىرىم دېمهكچى دو( تاشكهنتته يۈرگىنىمده ئۇيغۇر ئورتاقلىرىم 

دۈشمهنلىشىپ يۈرۈشكهن ،  بىرى بىلهن تالىشىپ - بېشكهككه بارسام ئۇ يهردىمۇ بىر ،  ئاتا - ئالما

سىلهر ، مېنىڭچه ، سهئۇدى ئهرهبىستانى ۋه باشقا جايالردىمۇ ھهم شۇنداق ، تۈركىيه . ئۇيغۇرالرنى كۆردۇم 

! .... ؟ ئۆملۈك بولمىغان مىللهتته قانداقمۇ ئىستىقبال بولسۇن . الر بۇالر ئىدى ئۇنداق قىلمىساڭ

ئۆزىنى ، يهنى سىلهرده شهخسىي مهنپهئهت ئېڭى جۈده كۈچلۈك ، بۇنىڭ بىرال سهۋهبى باردۇر ، مېنىڭچه 

لېكىن بىزلهر بۇنى ، بىز ئۆزبېكلهردىمۇ شهخسىيهتچىلىك ئېغىر . قۇربان قىلىش روھى جۈده كهم 

ئۆزۈڭلهرگه ، سىلهرده بولسا ، بۇ بىزدىكى دۆلهتلىك ئىسالھات پىالنىنىڭ بىر قىسمى ، چۈنكى ، زىتىمىز تۈ

 . دىگهنىدى > مهنىۋىيىتىڭالرنى ئوڭلىيالىساڭالر سىلهر روناق تاپااليسىلهر ، خاس خاتالىقالرنى تۈزىتىپ 

دىكى تۈگىمهس ساناپ كهلسهك ئاخىرى چىقمايدىغان بىز، ھهقىقهتهن بۇ ئالىمالر دېگهندهك 

بۇ ، زىددىيهتۋازلىق ئىللهتلىرىنىڭ ئۆز تهقدىرىمىزنى قانچىلىك پاجىئهلهرگه دۇچار قىلغانلىقىنى 

گوياكى شىپاسىز كېسهللىك كهبىي ، پاجىئهلهردىن ئىللهتلىرىمىزنىڭ تېخىمۇ كۆپىيىپ 

 بېرىۋاتقىنى ئاجىزالشتۇرۇپ ھهم خۈنۈكلهشتۈرۈپ، مىللىتىمىزنىڭ روھىي دۇنياسىنى خارابالشتۇرۇپ 

 . ھهر بىرىمىزگه بهكمۇ ئايان 

دىگهن ئاتالغۇنىڭ مهنىسىنى ھهر خىل يېشىپ > ئۇيغۇر < ئالىمالر مىللىتىمىزنىڭ بۈيۈك نامى 

دىگهن مهنىلهرنى مۇقىمالشتۇرغاندا > ئۇيۇشقاق < ، > ئىتتىپاقلىق < ئهڭ ئاخىرىدا ، چۈشهندۈرۈپ كۆرۈپ 

دىگهن سۇئالنى قويۇپ كۆرگهن > ؟  يوق -ۇ مهزمۇنالر بارمۇ بۇ مىللهتنىڭ ئهسلى ماھىيىتىده ب< ، 
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دېگهندهك مهنىلهرنى ئۆزىگه > بىرلىك < ، > ئۇيۇشقاق < ، > ئىتتىپاقلىق < ، مېنىڭچه ؟ بولغىيمىدى 

مۇجهسسهملهشتۈرگهن نام بىلهن ئاتالغان مىللهت دۇنيادا پهقهت بىرال بىزنىڭ سۆيۈملۈك مىللىتىمىز 

 ! بىز ھازىر بۇ نامغا مۇناسىپ ئهمهس ، سلىنارلىقى ئهپسۇ. بولسا كېرهك 

بىزنىڭ ئېتنىك تهركىبىمىز ئۆزىنىڭ مۇرهككهپلىكى بىلهن بىزنى ئهقىللىق گېنېتىك 

ئۇ بىزنىڭ بۈگۈنكىدهك زىددىيهتلىك روھىي ، يهنه بىر تهرهپتىن ، ئاالھىدىلىكلهرگه ئىگه قىلغان بولسا

، ساۋاتسىزلىق ، قۇپال قىلىپ ئېيتقاندا. كىللهندۈرگهن دۇنيايىمىزنى ۋه مىللىي پىسخىكىمىزنى شه

بىزنىڭ زىددىيهتۋازلىق ، ھهددىدىن زىياده نامراتلىق قاتارلىق تهرهپلهر قوشۇلۇپ ، قاششاقلىق 

، ساۋاتسىز ئاھالىمىز بىر چهتته قايرىلىپ قېلىپ ، ئهپسۇسكى . خاراكتېرىمىزنى تېخىمۇ كۈچهيتتى 

، ئالىملىرىمىز ، يازغۇچىلىرىمىز ، ېرلىرى بولغان زىيالىيلىرىمىز مىللىتىمىزنىڭ روھىي ئىنژېن

ئهلۋهتته بۇنداق كىشىلهر . ( مهمۇرلىرىمىزمۇ زىددىيهت قاينىمىغا غهرق بولۇشتى ، سهنئهتكارلىرىمىز 

يۇرتۋازلىق يهتمىگهندهك گورۇھۋازلىق ) . ھهممىنى دېمهكچى ئهمهسمهن ، يهنىال ئازچىللىق بولۇپ 

بۇ . پۇتالشنىڭ كويىغا چۈشتى ،  بىرىنى ئورىغا تىقىشنىڭ -بىر ،  بىرىگه ئورا كوالپ -ىر ب، قىلىشىپ 

ئۇ ۋاستىلهر شۇنچىلىك . يولدا قوللىنىلغان بهزىبىر رهزىل ۋاستىلهرنى ئېيتىشقا ئادهم نومۇس قىلىدۇ 

بۇ بهدنامالر ھهتتا . دۇ  بىرىگه ئهشهددىي بهدنام چاپالي-بىر ، قىلىپ > قارىنى ئاق ، ئاقنى قارا < ، قهبىهكى 

 ھهرىكىتىگه بېرىپ -سۆز ، ئىجتىمائىي ساالھىيىتى ، شهخسىيىتى ،  بىرىنىڭ كىشىلىك تۇرمۇشى -بىر 

دهپ جاۋاپ بېرىش > شهخسىي مهنپهئهت < : بۇنىڭ تۈپ مهنبهسى نىمه دىگهن سۇئالنى قويغاندا . تاقىلىدۇ 

بۇنداق . ساداقهت ۋه ياخشىلىقمۇ كهلمهيدۇ ،  ۋاپا بولمىغان ئادهمدىن> قۇربان بېرىش روھى < . مۇمكىم 

> سۇ بېشىدىن الي بولىدۇ < بىز ئۇيغۇرالردىكى . ئادهملهردىن تهركىپ تاپقان مىللهتته ئابرويمۇ بولمايدۇ 

مولال قوپۇپ ، ھهممه ئىشنى مولال بىلهر < . دىگهن ماقالىنىڭ ھهقىقهتهن توغرىلىقىنى ھېس قىلدىم 

، ئۆزى بىلگهننى قىلىشى ، ئاڭلىق ئادهملىرىمىزنىڭ ھهممىنى بىلىپ تۇرۇپ  ، دىگهندهك> كۆلگه سىيهر 

، فرانسۇزالر . كۈرمىڭلىغان ساۋاتسىز خهلقنىڭ روھىيىتىدىكى كېسهللىكلهرنى تېخىمۇ ئېغىرالشتۇردى 

تۈركلهر ۋه گېرمانالرنىڭ ئۆزلىرىنى ئوپىراتسىيه قىلىش روھى ھازىرچه ، روسالر ، ياپونالر ، ئېنگلىزالر 

ئۆزىنى قۇربان بېرىش ، ئهركسۆيهر ، ئۇالرنىڭ شانلىق ئىجادچانلىق ، ىزگه تېخى تولۇق ئايان بولمىسىمۇ ب
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قۇدرهت تاپقان ، ھهر مىنوت ئۆزىمىزنى ئاشۇ كۈچلۈك ، بىز ھهر ۋاقىت . روھى بىزگه ناتونۇش ئهمهس 

  : مهن بهزىده شۇنداق ئارزۇ قىلىمهن. مىللهتلهر بىلهن سېلىشتۇرىشىمىز كېرهك 

مىللىتىمنىڭ خاراكتېرىدىكى ئۆز كېلهچىكىگه گۆر قېزىۋاتقان ئاشۇ _ مېنىڭ سۆيۈملۈك خهلقىم 

مىللىتىم دۇنيادا قايتىدىن ، شهخسىيهتچىلىك قاتارلىق مىللهتلهر بىراقال يوقالسا ، ئىتتىپاقسىزلىق 

نى بهك ئهيىبلهشنى لېكىن مهن نىمه ئۈچۈندۇر يهنه بۇ كېسهلچان مىللىتىم! ھه -بىر تۆرهلگهن بولسا 

يهنه بىر تهرهپتىن ئۇنىڭ روھى دۇنياسىدا يهنىال ئالىيجاناپلىقنىڭ مۇتلهق ، خاالپ كهتمهيمهن 

 ئىدراكنىڭ - ئۇنىڭ ۋوجۇدىغا ئاجايىپ ئهقىل ، ئۈستۈنلىكنى ئىگىلهيدىغانلىقىغىمۇ ئىشىنىمهن 

ئۇ . ىي رولمۇ ئويناپ قالىدۇ بهزىده ئۇنىڭدىكى شهخسىي رىقابهت ئىجاب. يوشۇرۇنغانلىقىنىمۇ بىلىمهن 

 . مهدهنىي رىقابهت روھىنى چىڭ ساقلىغانىدى ، يهنىال قهدىمكى ئهجدادالرنىڭ ئىقىتىسادىي 

تارىخىي تهرهققىيات قانۇنىيىتى تارىخنىڭ تهكرارلىنىدىغانلىقىدىن ئىبارهت ھهقىقهتنى ئىسپاتالپ 

ڭ غهرپ بىلهن شهرقنىڭ ئىقتىساد ۋه قهدىمكى ۋه ئوتتۇرا ئهسىرلهردىكى ئهجدادلىرىمىزنى: تۇرۇپتۇ 

 - 90 ئهسىرنىڭ - 20مهدهنىيهت ئالماشتۇرۇشىدا ئوينىغان ئۇلۇغ رولىنىڭ بىۋاسىته ۋارىسى سۈپىتىده 

نى > ئېرسىيهت خاراكتېرلىك سودا تاالنتى < يىللىرىدا بىزنىڭ ساۋاتسىز تىجارهتچىلىرىمىز ئۆزلىرىنىڭ 

ئۇيغۇر تىجارهتچىلىرىمىز ئاغزىدىن قوپال ئىبارىلهرنى ياغدۇرۇپ بىزنىڭ . يهنه بىر قېتىم نامايهن قىلدى 

بىر مهھهل موسكۋانىڭ مهركىزىي پوچتىخانىسى ۋه ،  بىرى بىلهن مۇشتلىشىپ يۇرۇپ -ھهتتا بىر ، تۇرۇپ 

غا ئوخشاش ئاساسلىق رىستۇرانالرنىڭ دائىملىق خېرىدارلىرى > باكۇ < ، > ئۆزبېكىستان < مۇسكۋادىكى 

، شېرمىتىۋا ،  پېتربورگ پويىز ۋوگزاللىرىنى -سانكىت ، قازانسكىي ، كىيىۋسكىي  . بولۇپ قالدى

> ئوزبېكىستان < . ۋنوكوۋا قاتارلىق خهلقئارالىق ۋه ئىچكى ئايروپورتالرنى كونترول قىلدى ، دامادېدوۋا 

خۈددى نىڭ چىرايلىق تۆمۈر رېشاتكىلىرى ئۈستىده > گۈلزارلىق كوچا < رېستۇرانىنىڭ ئالدىدىكى 

.  توپ بولۇپ ئولتۇرۇشتى - توپ ، دۆڭگۆۋرۇكته ئولتۇرۇشقاندهك تاماكىلىرىنى پۇرۇلدىتىشىپ چېكىشىپ 

. رېستۇراننى ئۇيغۇرچه پاراڭالر قاپلىدى .  كۈيلىرى ياڭرىدى - رېستۇرانىدا ئۇيغۇر مۇقام > ئۆزبېكىستان < 

سهئۇدى ئهرهبىستانى ۋه ،  ئوتتۇرا ئاسىيا ،ئاساسلىقى تۈركىيه ( بۇ جاي بىراقال پۈتكۈل دۇنيا ئۇيغۇرلىرى 

، گورزىدىن ، شۇنداقال پۇتكۈل چېچهن ، نىڭ ئۇچرىشىدىغان مهركىزىگه ) باشقا ئهللهردىن كهلگهن ئۇيغۇرالر
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. نى پىچىدىغان مهركىزىگه ئايالندى > تىجارهت تهقدىرى < روس مافىيلىرىنىڭ ، ئۆزبېك ، ئهزهربهيجان 

ىمۇ تۈزۈك يازالمايدىغان تىجارهتچىلىرىمىز ئېلېكترونلۇق ھېسابلىغۇچنى  جۇنىن-بىزنىڭ ئاشۇ ئۆز ئات 

 - پۇال روسچه گهپلهر بىلهن ھهر خىل ئىما -ناھايىتى تېزال ئۆگىنىۋالغان چاال ، تاقىلدىتىپ ئۇرۇپ 

ئاشارهتلهرنى بىرلهشتۈرۈپ روس تىللىق كىشىلهر بىلهن ئاالقه قىلىشتى ياكى يهرلىك سوۋىت 

موسكۋادا ئۇيغۇرالرنىڭ سودا . ى ئۆزبېك بالىلىرىنى تهرجىمانلىققا يالالپ ئىشلهتتى ئۇيغۇرلىرى ۋه ياك

تۈركمهنلهر ، ئۆزبېكلهر ، ئىشلىرىنى يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىدىن خهۋهر تاپقان ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇرالر 

ۇنىڭغا ب. بۇ رېستۇرانالرنىڭ ئالدىغا توپلىشىشقا باشلىدى ، ھهتتا قازاقالرمۇ موسكۋاغا كېلىشىپ 

بۇ ئادهملهرنىڭ ھهممىسى ئۇيغۇر . ئۇيغۇرالرنىڭ سودا تورى تېخىمۇ كېڭىيىشكه يۈزلهندى ، ئهگىشىپ 

ئۇ يهردىكى ، ۋوگزالغا ياكى ئايروپورتقا بارسىڭىز ، قىززىق يېرى شۈكى . ئۈچۈن ئۈنۈملۈك خىزمهت قىلدى 

بۇ .  مۇئامىله قىلىشىدىغان بولدى ئىللىق، ھهتتا ساقچىالرمۇ بىر قاراپال ئۇالرنى تونۇۋېلىپ ، خادىمالر 

،  ۋارشاۋا -بۇ يول ئېتىلسه غهربكه .  بېيجىڭغا ماڭدۇردى - تىجارهتچىلهر ماللىرىنى دهسلهپ شهرقته 

بۇ ئۇيغۇرالرنىڭ قهدىمى تهگمىگهن جايالر يوق دىيهرلىك . پىراگاالرغا ماڭدۇرۇشتى ، بۇداپىشت ، سوفىيه 

رومىنىيىنىڭ ، ىدىكى سابىق سوۋىت ئىتتىپاقى شهھهرلىرىده ياۋروپا شهھهرلىرى ۋه يول ئۈست. ئىدى 

ۋارشاۋانىڭ ، بلوروسىيىنىڭ ئورمانلىرىدا ، ئوكرائىنىيىنىڭ پاتقاقلىق سازلىقلىرىدا ، چۆللىرىده 

 . سوفىيىنىڭ ۋوگزاللىرىدا ئۇيغۇرالرنىڭ ئاياغ ئىزلىرى قالدى ، ئهتىرگۈللۈك كوچىلىرىدا 

بۇ ، بىر كۈنى بىر تونۇش تىجارهتچىنىڭ ئۆيىگه باردىم ، ىقمايدۇ بىر ئىش ھازىرغىچه ئېسىمدىن چ

قىزغىن پاراڭالر بىلهن .  سهككىز ئادهم يىغىلىپ قاپتۇ - ئۆيگه ئۈرۈمچى ۋه قهشقهردىن چىققان يهتته 

يېڭى بازار ئېچىشنىڭ گېپىنى ، قهشقهرلىك بىر ھاجىم بازار ئهھۋالىنى سۆزلهپ كېلىپ . ئولتۇرۇشتۇق 

شۇنىڭ بىلهن يهنه بىر ياشانغانراق ھاجىم سومكىسىدىن پۇرلىشىپ كهتكهن دۇنيا  . قىلىپ قالدى

سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن چېگرىداش ،  ده - خهرىتىسىنى چىقىرىپ ئۈستهل ئۈستىگه يايدى 

تاشيول ، ئۇالر بىلهن تۇتۇشىدىغان يولالرنى ئىزدهشكه باشلىدى ۋه تۆمۈر يول بولماي قالسا ، دۆلهتلهرنى 

. ئۇمۇ بولمىسا دېڭىز ئارقىلىق يۆتكهيدىغانلىقىنى ئېيتتى ، ىلهن مال يۆتكهيدىغانلىقىنى ب

ئهمما شۇ خهرىتىدىكى بهلگىلهر ، بۇ بۇۋاي خهرىتىدىكى خهتلهرنى ئوقۇيالمايتتى ، دىمهكچىمهنكى 
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قىغا ئۇنىڭدىن ئۆزىگه يول تاپااليدىغانلى، تاشيولالرنى پهرق ئېتهلهيتتى ، ئارقىلىق تۆمۈر يول 

دېمىسىمۇ شۇ . ئۇنىڭ ئاشۇنداق ئىزدىنىش روھى ھهر قانداق ئادهمنى قايىل قىالتتى . ئىشىنهتتى 

ئۇنى شهرقته سىبىرىيه ۋه ، كۈنلهرده بۇ ئادهملهر ستېخىيىلىك تۈرده بولسىمۇ موسكۋانى مهركهز قىلىپ 

ندۇرۇپ ئهكىلىپ كىچىك غهربته شهرقىي ياۋروپا بىلهن ئايال، ئوتتۇرا ئاسىيه ئارقىلىق جۇڭگو بىلهن 

، تايالد ، ياپونىيه ، جهنۇبىي ئاسىيا شۇنداقال سىنگاپور ئارقىلىق شياڭگاڭ ، ئاسىيا ۋه ئهرهپ يېرىم ئارىلى 

 ئاسىيا چوڭ قۇرۇقلۇقىنىڭ چوڭ بىر سودا -ياۋروپا ، مااليسىيا قاتارلىق رايون ۋه دۆلهتلهرنى تۇتاشتۇرۇپ 

< ئۇيغۇرالر ھهر خىل سودىدىن تهركىپ تاپقان بۇ ھازىرقى زامان . چهمبىرىكىنى ھاسىل قىلغانىدى 

تېنچ ئوكيان ، قۇرۇقلۇقىنى تۇتاشتۇرۇپال قالماي ،  ئاسىيانىڭ ھاۋا بوشلۇقى - بىلهن ياۋروپا > يېپهك يولى 

 بۇگۈنكى كۈنده بۇ ئۇيغۇرالر گهرچه ئاللىقاچان. كاسپىي دېڭىزى ۋه قارا دېڭىزالردا ئۇزدى ، ھىندى ئوكيان ، 

لېكىن ئۇالرنىڭ تهسىرى خېلى ئادهملهرنىڭ ، موسكۋانى تاشالپ ئوتتۇرا ئاسىياغا يۈزلهنگهن بولسىمۇ 

 . ئېڭىدىن چوڭقۇر ئورۇن ئالدى 

تىجارهتچىلىرىمىزدىكى سودا ماھارىتى مهنده ، ئۆزبېك ئالىمنىڭ سۆزى مېنى چوڭقۇر ئويالندۇرسا

ىن بۇيان ئىتتىپاقسىزلىق ئاساسلىق ئامىل ھهقىقهتهنمۇ تارىخت. يېڭى ئۈمىدلهرنى پهيده قىالتتى 

، نادانلىق . سۈپىتىده تهقدىرىمىزنى خانىۋهيران قىلغانلىقى ھهممىگه ئايان بولمىش پاكىت 

ساتقىنلىق خاراكتېرى بىلهن ئىتتىپاقسىزلىق ئىللىتى بىرلىشىپ ، چىرىكلىك ، شهخسىيهتچىلىك 

بىز ئۈچۈن چوڭ ، بۇ . ن مىجهزلهر شهكىللهندى  ئارا ھاالكهت ئېلىپ كېلىدىغا-  بىرىمىزگه ئۆز -بىر 

، نادانلىقنى تۈگىتىپ ، بۇ بهختسىزلىكىمىزنى ئاخىرالشتۇرىدىغان بىردىنبىر يول . بهختسىزلىك بولدى 

 خهلق ئۈچۈن ئۆزىنى - مىللهت ، ئىلغار تهپهككۇرلۇق ، مهدهنىيهتلىك ،  ئهسىرگه خاس ئاڭلىق - 20

سىرتقى مۇھىتتىكى ئۆزگىرىشلهردىن خهۋهردار ئۇيغۇر ، اغا يۈزلهنگهن دۇني، قۇربان قىلىش روھىغا ئىگه 

 . بولۇپ شهكىللىنىش ئىدى 

ئهگهر ئاشۇ تىجارهتچىلىرىمىزنىڭ ئىلغار تهرىپى بولغان جاندىن كېچىپ ، يهنه بىر ياقتىن ئالغاندا 

لىي پىسخىكىسى ھامان يېڭى يول ئىزدهيدىغان روھى مىللىتىمىزنىڭ ئورتاق مىل، رىقابهتلىشىدىغان 

خوتهن خهلقىنىڭ ،  پاراسهتلىكلىكى - ئاتۇش خهلقىنىڭ ئهقىل ، بولسا ۋه ياكى ئاددىي قىلىپ ئېيتقاندا
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، يېڭىلىقپهرۋهر روھى ، ئىلىلىقالرنىڭ مهدهنىيهتپهرۋهر ، سۆزىده چىڭ تۇرىدىغان روھى ، ئىرادىلىك 

رنىڭ تىرىشچانلىقى بىلهن ئاقسۇلۇقال، تاكتىكىچانلىق مىجهزى ، قهشقهرلىكلهرنىڭ ھۇشيار 

جهڭگىۋار روھى ،  يورۇق - تۇرپانلىقالرنىڭ ئوچۇق - قومۇل ، يهكهنلىكلهرنىڭ ئۆز ئىشىغا پۇختا مىجهزى 

 - ئالتاي ، ئۈرۈمچىلىكلهرنىڭ يېڭىلىق يارىتىش روھى ،  ئۆملۈكى - بىلهن كهلپىنلىكلهرنىڭ ئىتتىپاق 

االھىدىلىكلىرىمىز ۋه يهرلىك پىسخىكىلىرىمىز مهرد مىجهزى قاتارلىق ئ، چۆچهكلىكلهرنىڭ ئهركىن 

ئۇيغۇر خهلقى چوقۇم قايتا گۈللىنىش ، بىر ئورتاق مىللىي پىسخىكىغا ئايالنسا ، يوغۇرۇلۇپ ، قوشۇلۇپ 

 . ئارزۇسىغا يېتهلهيدۇ 

 > مهڭگۈلۈك يالقۇن < كىرىمېل تېمى يېنىدىكى 

 

ا ئىشىكىگىچه بولغان ئارىلىقتا لېنىن مۇزېي يېنىدىكى كىرىمېل سارىيى تېمىنى بويالپ ئارق

موسكۋا شهھىرىنىڭ ئهڭ مهركىزىدىكى بۇ باغچا ئانچه . مهشهۇر ئالېكساندىروۋىسكىي باغچىسى جايالشقان 

ھهر يىلى باش يازدا بۇ . لېكىن ئۇنىڭ داڭقى پۈتكۈل دۇنياغا پۈر كهتكهن ، ھهشهمهتلىك بولمىسىمۇ ، چوڭ 

سۈرهتتهك گۈزهل ، ئۇ ، بۇلبۇلالر سايرىشىدۇ ، ئېچىلىپ  خىل گۈللهر پورهكلهپ - باغچىدا خىلمۇ 

گۈللۈكنى چۆرىدهپ ياسالغان ئورۇندۇقالردا . مهنزىرىسى بىلهن تاماشىبىنالرنى ئۆز قوينىغا تارتىدۇ 

 جۈپ بولۇپ ئولتۇرۇشۇپ گۈلدهك ھايات ۋه -ئادهملهر گۈللهرنى تاماشا قىلغاچ دهم ئېلىشىدۇ ياكى جۈپ 

ئادهملهرگه مۇھهببهت ۋه خاتىرجهملىك بهخش ئېتىدىغان بۇ . گه چۆمۈلىشىدۇ گۈزهل ئهسلىمه لهززىتى

مۇزىكانتالر ئهڭ لىرىك مۇزىكىالرنى ، باغچا توغرىسىدا كۆپلىگهن شائىرالر يارقىن مىسراالرنى 

ئۇنداق ،  يىگىتلهرنىڭ ئورتاق ھاياتقا بولغان تۈنجى قهدىمى مۇشۇ باغچىدا بېسىلىدۇ - قىز . قالدۇرۇشقان 

يهنى كىرىمېل ، بۇ باغچىدا ، چۈنكى . ئۇالرنىڭ توي قىلغانلىقى ئېتىراپ قىلىنمايدۇ ، يدىكهن بولما

دىن ئاجايىپ كۈچلۈك > يۇلتۇز < تېمىنىڭ يېنىدا مهرمهر تاشتىن ياسالغان سۇپىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى 

مانا بۇ . ويغىتىدۇ بۇ ئوت ئادهملهرده ھاياتقا بولغان يالقۇنلۇق مۇھهببهت ئ. بىر ئوت يالقۇنالپ تۇرىدۇ 

سابىق سوۋىت ئىتتىپاقىنىڭ ئۇلۇق ۋهتهن ئۇرۇشىدا قۇربان بولغان سانسىزلىغان ئىنقىالبىي قۇربانالر 

ئالېكساندىروۋىسكىي باغچىسىغا . دۇر > مهڭگۈلۈك يالقۇن < خاتىرىسى ئۈچۈن يېقىلغان دۇنياغا مهشهۇر 
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. س ئېغىر سۈكۈتته قاراپ تۇرماي قالمايدۇ كىرگهن كىشى مۇشۇ ئوتنىڭ ئالدىغا كېلىپ ئۇنىڭغا بىر په

 تۈنسىز - تارام ياش تۆككهن ھالدا ئۈن - كۆزلىرىدىن تارام ،  دهسته گۈللهرنى قويۇپ -بهزىلهر دهسته 

 . ماتهمگه چۆمىدۇ 

 . بۇ يهرده كۈنىگه سانسىزلىغان خاتىره سۈرهتلهر تارتىلىدۇ 

كۈنىنىڭ بىرىنچى سائىتىده بۇ يهرگه كېلىپ گۈل  يىگىتلهر توي - ئورتاق ھاياتقا قهدهم قويغان قىز 

بۇنداق رهسمىيهت پۈتكۈل سابىق سوۋىت ئىتتىپاقى خاراكتېرلىك . قويىدۇ ۋه خاتىره سۈرهتكه چۈشىدۇ 

 كىچىك شهھهرلىرىنىڭ ھهممىال يېرىده مۇشۇنداق -سابىق سوۋىت ئىتتىپاقىنىڭ چوڭ ، بولۇپ 

كۈنى بۇ > غالىبىيهت بايرىمى <  ماي -  9لۇپمۇ ھهر يىلى بو. قهھرىمانالر خاتىرىسى ئورۇنالشتۇرۇلغان 

كۆپىنچه ھالالردا سابىق سوۋىت ئىتتىپاقىغا ياكى روسىيىگه . خاتىره سۇپىسى گۈللهرگه پۈركىنىدۇ 

گۈل ، زىيارهتكه كهلگهن دۆلهت ئهربابلىرى بۇ يالقۇن يېنىغا كېلىپ ئېغىر قايغۇ ئىچىده تهزىيه بىلدۈرۈپ 

. بۇ خىل ئادهت خهلقئارالىق دىپلوماتىيه رهسمىيهتلىرىنىڭ بىرسىگه ئايالنغان . تمهيدۇ تهقدىم قىلماي كه

> مهڭگۈلۈك يالقۇن <  يىلى لى پىڭ باشچىلىقىدىكى جۇڭگو ۋهكىللهر ئۆمىكى مۇسكۋاغا كهلگهنده - 1990

ۇقىرى دهرىجىلىك بۇ قېتىمقى پائالىيهتكه ي. ماتهم بىلدۈرۈپ گۈل تهقدىم قىلدى ، ئالدىدا سۈكۈتته تۇرۇپ 

رهھبهرلهر سۈپىتىده شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ شۇ چاغدىكى رهئىسى تۆمۈر داۋامهتمۇ 

ئاخبارات ئۇچۇرلىرىدا .  بهسته خهۋهر بهرگهنىدى -قاتناشقان ۋه موسكۋا ئاخبارات ساھهسى بۇ ھهقته بهس 

چۈنكى بۇ ۋهكىللهر . ى ئاالھىده تهكىتلهندى لى پىڭ زۇڭلى بىلهن تۆمۈر داۋامهتنىڭ نامى ۋه ساالھىيهتلىر

 يىلى ماۋزېدۇڭ باشچىلىقىدىكى جۇڭخۇا خهلق جۇمهۇرىيىتىنىڭ تۈنجى - 1950، ئۆمىكىنىڭ 

ماۋزېدۇڭ بىلهن ، ئۆمهك تهركىبىده سهيپىدىن ئهزىزىمۇ موسكۋاغا كېلىپ ( قېتىملىق ۋهكىللهر ئۆمىكى 

 قېتىم بۇ ئوت - 2دىن كېيىن ) گىپ ماتهن بىلدۈرگهن ئالدىدا بېشىنى ئې> مهڭگۈلۈك يالقۇن <بىرگه 

،  سوۋىت مۇناسىۋىتى نورماللىشىپ -  يىلىغا كهلگهنده جۇڭگو -  1990. ئالدىدا باش ئىگىپ تۇرۇشى ئىدى 

تۈنجى قېتىم يۇقىرى دهرىجىلىك رهھبهرلهر ئۇچرىشىشىدا سهمىمىي دوستلۇق ۋه ھهمكارلىق قايتىدىن 

، شۇنداق قىلىپ . يال سوۋىت ئىتتىپاقىنىڭ پارچىالنغانلىقى جاكارالندى ئۇزۇن ئۆتمه، تهكىتلىنىپ 

جۇڭخۇا خهلق جۇمهۇرىيىتى قۇرۇلغاندىن كېيىنكى ئۇيغۇرالرنىڭ موسكۋا بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى 
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 سوۋىت دېپلوماتىيه تارىخىدا تۈنجى - سهيپىدىن ئهزىزى جۇڭگو ، سهيپىدىن ئهزىزى بىلهن باشلىنىپ 

تېگىشلىك ھۆججهتلهرگه قول ،  قوبۇل قىلىشىغا ئېرىشكهن ئۇيغۇر ۋهكىلى بولۇپ قېتىم ستالىننىڭ

تۆمۈر داۋامهت س س س ر نىڭ ئاخىرقى ۋه تۈنجى زۇڭتۇڭى بولغان گورباچېفنىڭ قوبۇل ، قويغان بولسا 

 سوۋىت دىپلوماتىيه تارىخىدىكى بۇ -جۇڭگو . قىلىشىغا ئېرىشكهن تۈنجى ئۇيغۇر ۋهكىلى بولۇپ قالدى 

ىككى قېتىملىق دهۋر بۆلگۈچ ئهھمىيهتكه ئىگه يۇقىرى دهرىجىلىكلهر ئۇچرىشىشىدا ئۇيغۇر ۋهكىللىرىگه ئ

سوۋىت مهتبۇئاتلىرىنىڭ شۇنداقال دۇنيا ، ئاالھىده ئهھمىيهتلىك سىياسىي ۋهزىپىلهر يۈكلهنگهنلىكى 

ڭ خهۋهر بېرىشتىكى ئاخبارات ئورگانلىرىنى، جامائهتچىلىكىنىڭ دىققىتىنى جهلپ قىلىش بىلهن بىرگه 

بولۇپمۇ لى پىڭ زۇڭلىنىڭ ،جۇڭگو ۋهكىللىرىنىڭ تهركىبىده ، ئهلۋهتته . يىزىق تېمىلىرىغا ئايالنغانىدى 

قاپقارا قۇيۇق قاشلىرى ،  بۇرۇلكا كىيگهن - ئۇچىسىغا يارىشىملىق ئاق كاستيۇم ، يېنىدا بېشىغا دۇپپا 

 دهرىجىلىك ھوقۇقلۇق جۇڭگو ئهربابى مانا -  2ن بۇ  چوڭ كۆزلىرىدىن نۇر چاقناپ تۇرغا-ئاستىدىكى چوڭ 

ھهتته مۇخبىرالرنىڭ جۇڭگودىكى . ھهممىنى ئۆزىگه جهلب قىلىۋالغانىدى ، مهن دهپال گهۋدىلىنىپ 

پارتىيىمىز ، مىللىي مهسىله توغرىسىدىكى سۇئاللىرىغا لى پىڭ زۇڭلىغا ۋاكالىتهن جاۋاپ بېرىپ 

سوۋىت . نى ۋه ئۇنىڭ ئهۋزهللىكىنى يورۇتۇپ بهرگهنىدى مىللىي سىياسىتىنىڭ پارالق نهتىجىلىرى

دۆلهت ، ئىتتىپاقى پارچىالنغاندىن كېيىنكى بىر قانچه يىلالر ئىچىده دۆلهت ئىشلىرى كوممىسسارى 

مىللهتلهر ئىشلىرى كومىتېتىنىڭ مۇدىرى ئىسمائىل ئهھمهد جۇڭگو ۋهكىللهر ئۆمىكىنى باشالپ 

 . رادىئوسىدىن ئاڭلىغانىدىم > ماياك < سكۋا مۇسكۋادا زىيارهتته بولغانلىقىنى مو

 يىلى ئهتىيازدا ئىسمائىل ئهھمهد لى پىڭ زۇڭلى بىلهن بىرگه يهنه مۇئاۋىن ئۆمهك - 1994

لى پىڭ زۇڭلىنىڭ . باشلىقلىق ساالھىيىتى بىلهن ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمهۇرىيهتلىرىده زىيارهتته بولدى 

ئهھمىيهتكه ئىگه بولغان بۇ ستراتېگىيىلىك زىيارىتىده ئىقتىسادىي ۋه ئىجتىمائىي ، زور سىياسىي 

شۇنداقال روسىيه ئاخبارات ، ئىسمائىل ئهھمهدمۇ خۇددى تۆمۈر داۋامهتكه ئوخشاشال پۈتكۈل ئوتتۇرا ئاسىيا 

ئىسمائىل ئهھمهد جۇڭخۇا خهلق جۇمهۇرىيىتىنىڭ . ئورگانلىرىنىڭ دىققىتىنى جهلپ قىلغانىدى 

بىلهن بولغان دىپلوماتىيه مۇناسىۋىتىده بهلگىلىك دهرىجه سىمۋوللۇق رول ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىرى 

جۇڭخۇا خهلق جۇمهۇرىيىتىنىڭ قانۇنى ۋه مىللهتلهر باراۋارلىكىنى يهنه بىر قېتىم ، ئويناش بىلهن بىرگه 
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شۇنداقال دۇنيا جامائهتچىلىكىنىڭ ، دۇنياغا جاكارالپ ئوتتۇرا ئاسىيا تۈركىي جۇمهۇرىيهتلىرىنىڭ 

بۇ قېتىمقى زىيارهتته . ڭگوغا بولغان چۈشهنچىسى ۋه ھۆرمىتىنى ئاشۇرۇشتا كاتتا رول ئوينىدى جۇ

خاتىرىسى > مهڭگۈلۈك يالقۇن < ئىسمائىل ئهھمهد ھهر قايسى جۇمهۇرىيهتلهرنىڭ پايتهختلىرىدىكى 

 . گۈل تهقدىم قىلىش پائالىيىتىگه قاتناشتى ، ئالدىدا ماتهم بىلدۈرۈپ 

بىزنىڭ ھۆرمهتكه سازاۋهر ، غۇسى بىلهن شۇنى ئهسكهرتىپ ئۆتۈشنى خااليمهنكى پهخىرلىنىش تۇي

ئىسمائىل ئهھمهدكه ئوخشاش پېشىۋالىرىمىز دۆلهتلهر ئارا دىپلوماتىيه ، بولغان تۆمۈر داۋامهت 

ئالدىدا قهھرىمانالرغا بولغان قايغۇسىنى بىلدۈرۈپ تهزىيه > مهڭگۈلۈك يالقۇن < مۇناسىۋىتى بىلهن شۇ 

مهنمۇ ئۇخشاشال جۇڭگودىن كهلگهن ئۇيغۇر ئاسپرانت بولۇش سۈپىتىم بىلهن ،  تهقدىم قىلغان بولسا گۈلى

 . قهھرىمانالر خاتىرىسىگه ئاتاپ گۈل قويغانىدىم 

< كىرىمېل سارىيىنىڭ يېنىدىكى ، مهن ھهر قېتىم ئالېكساندىروۋىسكىي باغچىسىغا كىرگىنىمده 

ۇلداپ تۇرغان يالقۇنغا بىردهم قاراپ تۇرۇشنى ھهرگىز الۋ، ئالدىغا كېلىپ > مهڭگۈلۈك يالقۇن 

 - سانكىت ( لېنىنگراد ، خاتىره سۇپىسى يېنىدىكى موسكۋا > مهڭگۈلۈك يالقۇن < . ئۇنتۇمايمهن 

نىڭ ئازاد > قهھرىمان شهھهر < قاتارلىق ئون ...... مىنىسكىي ، ئۇدىسسا ، ستالىنگراد ) پېتربورگ 

لىق خاتىرىسى ئۈچۈن قويۇلغان ئون كىچىك مهرمهردىن ياسالغان خاتىره قىلىنغان ۋه قوغداپ قېلىنغان

قهھرىمان سوۋىت ئىتتىپاقى خهلقلىرى ئۆزلىرىنىڭ ئهنه شۇ الۋۇلداپ .  قايتا قارايمهن -تاشقا قايتا 

شۇنداقال الۋۇلداپ تۇرغان يالقۇن كهبىي ، تۇرغان يالقۇندهك ئوتلۇق يۈرىكى ۋه ئوتتهك ئىسسىق قانلىرى 

، ئهركىنلىك سۆيهر روھى بىلهن سوۋىت ئىتتىپاقىنى فاشستالرنىڭ تاجاۋۇزى ، مىللهتپهرۋهر ، هرۋهر ۋهتهنپ

بهش يىللىق ئۇرۇش جهريانىدا مهيدانغا كهلگهن . قۇل قىلىشىدىن ساقالپ قالغانىدى ، زوراۋانلىقى 

قۇربان ، سوۋىت خهلقىنىڭ ئۆزىنى بېغىشالش ، سوۋىت جهڭچىلىرىنىڭ ، ئاجايىپ قهھرىمانلىقالر 

بۇ روھ دۇنيا خاراكتېرلىك رىۋايهت ، قىلىشتهك پىداكارانه روھىي پۈتكۈل دۇنيا خهلقىنى ھهيران قالدۇرۇپ 

مهن ھهر قېتىم ئاشۇ يالقۇن ئالدىغا كهلگىنىمده . ناخشىالرغا ئايلىنىپ كهتكهنىدى ، داستانالرغا ، 

بۇ . لىرىمدا قانالر ئۇرغۇيدۇ تومۇر، سانسىز قهھرىمانالرنىڭ سىماسى كۆز ئالدىمدا گهۋدىلىنىدۇ 

ھهر قانداق بىر خهلق ئوغالنى ۋهتهننى سۆيسه ، ھهر قانداق بىر مىللهت ! ھه -نېمىدىگهن مۇقهددهس روھ 
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 !ئهركىنلىكنى سۆيسه ئهنه شۇنداق سۆيۈش كېرهك ، ئهنه شۇنداق سۆيۈش كېرهك 

يۈش روھىغا ئىگه كىشىلهرگه دېموكراتىيه ئهنه شۇنداق ئۆز ۋهتىنىنى سۆ، باراۋهرلىك ، ئهركىنلىك 

، ئهنه شۇنداق پىداكارلىق روھ بولغاندىال ، دىگهندهك > جاندىن كهچمىگىچه جانانغا يهتمهس < ! مهنسۇپتۇر 

سوۋىت ئىتتىپاقى ، خۇددى ماتىروسوف پىلىموتنى مهيدىسى بىلهن توسۇپ غهلىبىگه يول ئاچقاندهك 

 ئوغلى سۈلهى لۇتپۇللىن ئۆزى يالغۇز ئاخىرىغىچه جهڭ  شىر يۈرهك- ئۇيغۇر خهلقىنىڭ باتور ، قهھرىمانى 

 تانكىسىنى 18گېرمانالرنىڭ ، بهدىنىنىڭ ساق يېرى قالمىغاندىمۇ چىشىنى چىشىغا چىشلهپ ، قىلىپ 

ئۇيغۇر خهلقنىڭ باتۇر ئوغلى مهسۇم ياقۇپۇف ، سوۋىت ئىتتىپاقى قهھرىمانى ، بىتچىت قىلغاندهك 

نۇرغۇن گېرمان ئهسكىرىنى ئۆلتۈرۈپ ، ىنىپمۇ ئۆزى يالغۇز جهڭ قىلىپبهدىنىنىڭ ئون نهچچه يېرى يارىل

پۈتكۈل ئۇرۇش سېپىنى ئوڭشىغاندهك ئاجايىپ قهھرىمانلىق روھى بولغاندىال ، ئىستىهكامنى قوغداپ ، 

ئوبرازىنى ، خهلقنىڭ قهددىنى ، ۋهتهننى باسقۇنچىالرنىڭ تۆمۈر تاپىنىدىن قۇتۇلدۇرۈپ قالغىلى 

سوۋىت خهلقى ناھايىتى توغرا يهكۈنلهنگهن بۇ زاكۇننى پۈتكۈل ئېزىلگۈچى خهلقلهرگه  . تىكلىگىلى بولىدۇ

بۇ ئوغالنالرنىڭ ، ئالدىدا باش ئېگىپ > مهڭگۈلۈك يالقۇن < شۇنىڭ ئۈچۈن مهن ئاشۇ . تهقدىم قىلدى 

 گۈل ،ئىسسىق قانلىرى بهدىلىگه بىزگه تهقدىم قىلغان ئاشۇ قهھرىمانلىق روھىغا تهشهككۇر بىلدۈرۈپ

سوۋىت ئىتتىپاقىنىڭ بهش يىللىق ۋهتهن ئۇرۇشىدا . ئهڭ ئالىي ھۆرمهت بىلدۈرىمهن ، تهقدىم قىلىمهن 

جهمئىي ،  مىليوندىن ئارتۇق ئادهم چىقىم بولغان بولۇپ 20يېقىنقى ئهڭ يېڭى سان بويىچه تهخمىنهن 

 11618بۇ . ام بېرىلگهن  ئالىي ن-دىگهن شهرهپلىك > سوۋىت ئىتتىپاقى قهھرىمانى <  ئادهمگه 11618

،  نهپىرى تۈركمهن 18،  نهپىرى ئۆزبېك 69،  نهپىرى قازاق 96، مهشهۇر قهھرىماننىڭ بهش نهپىرى ئۇيغۇر 

سوۋىت ھۆكۈمىتى بۇ بهش نهپهر ئۇيغۇر قهھرىماننىڭ .  نهپىرى قىرغىز ئىكهن 12،  نهپىرى تاجىك 14

چونجى ، يهركهت ، ئهنجان ، تاشكهنت ، ئاتا - الما ئ، خاتىرىسىنى ئهبهدىيلهشتۈرۈش يۈزىسىدىن موسكۋا 

مهكتهپ ۋه باشقا ئاممىۋى مهركهزلهرگه ،  كىچىك كوچىالر -قاتارلىق شهھهرلهردىكى بىر قانچه چوڭ 

ھهيكهللىرىنى ، شۇنداقال ئۇالرنىڭ ھهيۋهتلىك خاتىره مۇنارلىرىنى تىكلىگهن ، ئۇالرنىڭ نامىنى بهرگهن 

 . ئورناتقان 

، بولغاندا > غالىبىيهت بايرىمى < ايدا پۈتكۈل سابىق سوۋىت ئىتتىپاقى بويىچه  م-  9ھهر يىلى 
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ھهر خىل كۆڭۈل ، خاتىره پائالىيهتلهر ، ئۇرۇش قاتناشچىلىرىغا كۆرسىتىلىدىغان ئالىي ھۆرمهتلهر 

ن سىز يۇقىرىدا تهكىتلهپ ئۆتكه، بۇ پائالىيهتلهرنى كۆرگهنده . ئېچىشالر داغدۇغۇلىق ئېلىپ بېرىلىدۇ 

سوۋىت ئىتتىپاقى ..... روھنىڭ قىممهتلىك ئىكهنلىكىنى تېخىىمۇ ئېنىق ھېس قىلماي قالمايسىز 

، پارچىالنغاندىن كېيىن بۇ خىل بايرام كهيپىياتلىرى بۇرۇنقىغا قارىغاندا سهل ئازالپ قالغان بولسىمۇ 

لىرىغا ھۆرمهت لېكىن يهنىال ھۆكۈمهت ۋه باشقا كىشىلهر بار ئىمكانىيىتى بويىچه ئۇرۇش قاتناشچى

 -  ئوردېنالر بىلهن تولغان بوۋاي - لىق مېدال -مهيدىلىرى لىقمۇ . بىلدۈرىۋاتقانلىقىنى كۆرۈش مۇمكىن 

ئىقتىسادىي ئۆزگىرىش تۈپهيلىدىن بىر بولگىغىمۇ قۇربى ، مومايالرنىڭ گهرچه بۈگۈنكى كۈنده سىياسىي 

 بىلهن قهددىنى تىك تۇتۇپ مهغرۇر يهنىال تېتىك روھ، يهتمىگىدهك ھالغا چۈشۈپ قالغان بولسىمۇ 

يىغىلىش ، ئۇالرنىڭ يهنىال ئاشۇ ئۇرۇش يىللىرىدىكىدهك جهڭ مارشىنى ياڭرىتىپ ، يۇرۇشكىنىنى 

. نامايىش ئۆتكۈزۈۋاتقانلىقىنى كۆرىسىز ، روسىيه ھۆكۈمىتىگه نارازىلىق بىلدۈرۈۋاتقانلىقىنى ، ئۆتكۈزۈپ 

جۈملىدىن ئۆزلىرىنىڭ تهقدىرى ، تهقدىرى ، تىقبالى ئۇالر تا ھازىرغىچه ۋهتىنىنىڭ ئىس، دېمهك 

ئۇلۇغ بىلىدىغان ، ۋهتهندىن باشقا مۇقهددهس ، بۇالرنىڭ نهزىرىده . ئۈچۈن كۈرهش قىلىشنى توختاتمىغان 

 . ۋهتهن غېمى ئۇالر ئۈچۈن ھهممىدىن مۇھىم . ھېچنهرسه يوق 

چۈن ئۆتكۈزۈلگهن چاي  ماي خاتىرىسى ئۈ- 9 يىلى شهرقشۇناسلىق ئىنىستىتوتىدا - 1995

ئۇرۇش ، پائالىيىتىگه بىردىنبىر چهت ئهللىك ئاسپرانت سۈپىتىده تهكلىپ بويىچه قاتناشتىم 

، نۇتۇقالر سۆزلهندى ، مهدھىيىلهر ئوقۇلدى ، قهدهھلهر كۆتۈرۈلدى ، قاتناشچىلىرىغا گۈل تهقدىم قىلىندى 

سىلهرنىڭ ئاشۇنداق < : ئاخىرىدا  . مهن قهدهھ سۆزى سۆزلىدىم. شۇ قاتاردا ماڭىمۇ سۆز بېرىلدى 

 غۇرۇرىنى قوغداش روھىڭالر مهڭگۈ -  خهلقنىڭ ئىززهت - مىللهت ، ھهممىنى قۇربان قىلىش روھىڭالر 

بېرلىنگىچه جهڭ قىلىپ ، دهپ سۆزۈمنى خۇالسىلىغىنىمدا > ئىنسانالرنىڭ تارىخى بىلهن بىرگه ياشايدۇ 

رهخمهت ئېيتىش بىلهن بىرگه ، سور مېنى قۇچاقالپ رهيىخستاگ سوقۇشىدا بولغان بىر پروفېس، بېرىپ 

 مۇرىگه تىرهپ جهڭ قىلغان - كۆپچىلىككه ئۆزى بىلهن بىرگه غهربىي ئوكرائىنىيه جهڭ فرونتىدا مۇرىنى 

پۈتكۈل دىۋىزىيه بويىچه داڭق ،  ئۇكا ئۇيغۇرنىڭ جهڭدىكى ئاجايىپ قهھرىمانلىقى - بىر جۈپ ئاكا 

ئۇالر جهڭده بىرىنچى ، ئوردىنى بىلهن مۇكاپاتالنغانلىقى > ل يۇلتۇز قىزى< ئۇالرنىڭ ، چىقارغانلىقى 
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ئهڭ قىيىن ، چېكىنگهنده ھهممىنىڭ كهينىده سوقۇشۇپ چېكىنىدىغانلىقى ، بولۇپ ماڭىدىغانلىقى 

 ئۇكىالرنىڭ -بۇ ئاكا ، ئۇالرنىڭ رازۋېتچىك ئىكهنلىكى ، ۋهزىپىنى ئۆز ئۈستىگه ئېلىپ ئورۇندايدىغانلىقى 

ئارام ئېلىش ، راۋابىنى ئاپتومات بىلهن بىرگه كۆتۈرۈپ يۇرۈپ جهڭ قىلغانلىقى ، نده بولۇپ بىرسى سازه

ئۇالر كۆپ ، ئۇسسۇل ئوينايدىغانلىقى ، ۋاقتىدا راۋاب چېلىپ جهڭچىلهرنىڭ كۆڭلىنى ئاچىدىغانلىقى 

م قېتىم دهھشهتلىك جهڭلهرگه قاتنىشىپ ھېتلىرنىڭ ئۇۋىسى بولغان رهيىخستاگ بىناسىغا ھۇجۇ

 - ھېتلىرچىالرنىڭ ئۈزۈل ،  دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ ئاخىرالشقانلىقى - 2، قىلغاندا ئهڭ ئالدىدا ئاتاكىغا ئۆتۈپ 

كېسىل مهغلۇپ بولغانلىقىنى پۈتكۈل دۇنياغا جاكاراليدىغان بۇ ئهڭ ئاخىرقى جهڭده قۇربان بولغانلىقى 

 : ئاخىرىدا ئۇ يهنه . ھهققىده سۆزلهپ ھهممىنى تهسىرلهندۈرۈۋهتتى 

مېنىڭ نهزىرىمده ئۇيغۇرالر .  ئۇكا دوستلىرىمدىن بىلگهنىدىم - ئۇيغۇرالرنى مهن ئاشۇ ئىككى ئاكا __

 -مىللىتىنىڭ ئىززهت ، ئۇالر ئىسسىق قېنى بىلهن ئۆزلىرىنىڭ . ئهنه شۇنداق باتۇر كىشىلهر ئىكهن 

ۇكىغا چاقچاق  ئ- ئهينى ۋاقىتتا ئارىمىزدىن بىر روس جهڭچى بۇ ئىككى ئاكا . ھۆرمىتىنى تىكلىدى 

، بىر بۇيرۇق بىلهن بېرلېنغا ھۇجۇمغا ئهۋهتسه ، سىلهردىن مهخسۇس بىر دىۋىزىيه تهشكىللهپ < : قىلىپ 

، گهرچه بۇ بىر چاقچاق بولسىمۇ . دىگهنىدى > ئۇدۇل بارغانچه ھېتلىرنىڭ ئۆزىنى تۇتۇپ ئهكهلگۈدهكسىلهر 

 - اشىستالردىن قوغداشتا نهقهدهر باتۇرلۇق سوۋىت زىمىنىنى ف، ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ قهھرىمانلىقىغا 

مهخسۇس . كېيىن مهن ئاسپىرانت بولدۇم . پىداكارلىق كۆرسهتكهنلىكىگه ئوقۇلغان مهدھىيه ئىدى 

ئۇلۇق بىر ، مهدهنىيهتلىك ، شۇ چاغدىال ئۇيغۇرالرنىڭ ناھايىتى قهدىمكى . شهرق تارىخىنى ئۆگهندىم 

گىتلهر كۆرسهتكهن قهھرىمانلىقتىن ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ مهن ئاشۇ يى. مىللهت ئىكهنلىكىنى بىلدىم 

ئۇلۇغ بىر مىللهت بولغانلىقىدىن بۇ ، قىسقىسى ، مهدهنىيهتلىكلىكى ، ئاشۇنداق قهدىمىيلىكى 

ئۇلۇغ ، قىسقىسى . قهھرىمانلىق روھىنىڭ بۇ مىلللهتكه ئهسلى تۇغما ئىكهنلىكىنى ھېس قىلدىم 

قاراقالپاق ۋه باشقا ئوتتۇرا ئاسىيا ، تاجىك ، ئۆزبېك ، ز قىرغى، ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ۋه قازاق 

سوۋىت ئىتتىپاقىنىڭ غهلبىسى ، جىسمانىي ياردىمى بولمىغان بولسا ، مهنىۋى ، خهلقلىرىنىڭ ماددىي 

 . دىدى _ ، بولمىغان بوالتتى 

 سوۋىت ئىتتىپاقى ئۇيغۇرلىرى بوپۇسىنىڭ ئاز بولۇشىغا باقماي سوۋىت ئىتتىپاقىنىڭ ۋهتهن
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ئورۇشىدا ۋهتهننى ئازاد قىلىش ۋه ياۋرۇپا خهلقىنى گېرمانىيه فاشىستلىرىنىڭ چاڭگىلىدىن قۇتۇلدۇرۇش 

، جۈملىدىن ئوتتۇرا ئاسىيا مهركىزىدىكى باتۇرلۇق . ئۈچۈن ئۆزىنىڭ بىر ئۈلۈش ھهسسىسىنى قوشتى 

 دۇنيا - 2ىتى بىلهن ئاق كۆڭۈل خهلق بولۇش سۈپ، ئىنسانپهرۋهرلىك ئهنئهنىسىگه ئىگه مهدهنىيهتلىك 

يهنى جۇڭگودىكى ( شهرقته ياپون فاشىزىمىنى ، ئۇرۇشىغا فاشىزمغا قارشى مىللهتلهر قاتارىدا قاتنىشىپ 

لېكىن خهلق ئاممىۋى سهپهرۋهرلىك ، ئۇيغۇرالر گهرچه ياپونغا قارشى ئۇرۇشقا بىۋاسىته قاتناشمىسىمۇ 

سىنى كاپالهتلهندۈرۈش ئۈچۈن تېگىشلىك ياپونغا قارشى ئۇرۇشنىڭ غهلبى، بىلهن ئىئانه توپالپ 

غهرپته گېرمانىيه فاشىزمىنى ، ) ھهسسىسىنى قوشتى ۋه چوڭ ئارقا سهپنى جان پىدالىق بىلهن قوغدىدى 

 . گۇمران قىلىش ئۈچۈن ئىسسىق قانلىرىنى قىلچه ئايىماستىن تۆكتى ۋه كۆپ قۇربانالرنى بهردى 

 -خوتۇن ،  ياش - قېرى ، گهن شۇئارغا بىنائهن دى> !ھهممه فرونت ئۈچۈن < سوۋىت ئويغۇرلىرى 

سوۋىت ئىتتىپاقى ھهمده ياۋروپانىڭ جهڭ ، قىزالرغىچه ھهتتا بالىالرغىچه سهپهرۋهرلىككه كېلىپ 

 تۆت -بولۇپمۇ ئۇيغۇر دېهقانلىرى ئۆز ۋهزىپىلىرىنى ئۈچ . غهلبىسى ئۈچۈن ئۆز ھهسسىسىنى قوشتى 

 1ئوش ئوبالستىنىڭ ئۇيغۇرلىرى . نى كاپالهتلهندۈردى ئىشلهپچىقىرىش، ھهسسه ئاشۇرۇپ ئورۇنداپ 

ئۇيغۇرالرنىڭ بۇ ياردىمى . مىليون رۇبلى يىغىپ سوۋىت ئارمىيىسىنىڭ تانكا قىسمىغا ياردهم قىلدى 

بۇنىڭدىن . ئهينى ۋاقىتتا ئوتتۇرا ئاسىيادىن قىلىنغان ئهڭ چوڭ ياردهملهرنىڭ بىرى ھېسابلىناتتى 

 ئهينى ۋاقىتتا ئوش ئۇيغۇرلىرىنىڭ خالىسانه ياردهم قىلىش قاتتىق ھاياجانالنغان ستالىن

مېنىڭ قېرىنداشالرچه چوڭقۇر سالىمىمنى ۋه : ( جهمئىيىتىنىڭ باشلىقى ئىمىن ئاخۇن ئهھمىدۇفقا 

 مىڭ رۇبلى ئهۋهتكهن 100 مىليون 1نامى بىلهن > مېهنهتكهش ئۇيغۇر <قىزىل ئارمىيىنىڭ رهھمىتىنى 

 . دهپ تېلېگرامما يوللىغانىدى ) همگهكچىلىرىگه يهتكۈزۈپ قويۇڭ ئوش ئوبالستىدىكى ئۇيغۇر ئ

 رۇبلىنى 227 مىڭ 359يهنه قىرغىزىستان جااللئاباد رايونىدىكى ئۇيغۇرالر ، ئۇنىڭدىن باشقا 

< : بۇالر ستالىنغا يازغان خېتىده . ئالدىنقى سهپته جهڭ قىلىۋاتقان قىزىل ئارمىيىگه ئهۋهتىپ بهرگهن 

بىز . ى قىرغىزىستان س س س ر نىڭ جااللئاباد رايونىدا ياشىغۇچى ئۇيغۇرالردۇرمىز سىزگه خهت يازغۇچ

، بىز ھهممىمىز قهشقهردىن كهلگهن . سوۋىت ئىتتىپاقى زىمىنىدا ئۇزۇندىن بۇيان ياشاپ كېلىۋاتىمىز 

پ خارالنغان ھالدا ئىش ئىزده، بىز پهس كۆرۈلگهن . ئاچلىق ۋه مۇھتاجلىق بىزنى بۇ يهرگه قوغلىغان 



 56 

بىز ھازىر . بۇ ئىشالرنىڭ ھهممىسى ئۆكتهبىر ئىنقىالبىغىچه بولغان ئارىلىقتا بولغانىدى . يۈرگهنىدۇق 

بۇگۈنكى كۈنده ۋهتىنىمىزگه فاشىستالر باستۇرۇپ كهلگهنده بىز فاشىستالرغا . ھهممه باراۋهر گراژدانالرمىز 

همىمىي ئىئانىمىزنى قىزىل ئارمىيه ماالل كۆرمهي ئاز بولسىمۇ بۇ س. قارشى جهڭگه ئاتالنماي تۇرالمايمىز 

ستالىن بۇ خهتكه . > فوندىغا قوبۇل قىلغايسىز ۋه شۇ ياردهملهرنىڭ بىر تهركىبىي قىسمى دهپ قارارسىز 

 . ئۆزىنىڭ ۋه قىزىل ئارمىيىنىڭ رهھمىتىنى بىلدۈرگهن ، جاۋاپ تېلېگرامما يېزىپ 

 پۇت ئاشلىقنى قىزىل 4800كولخوزى > قىزىل غهيرهت < يهنه قازاقىستاننىڭ تالقار رايونىدىكى 

دارۋانقۇلۇف دىگهن كىشىلهر ، چېلهك رايونىدىكى سهئىدۇلاليۇف . ئارمىيه فوندىغا يهتكۈزۈپ بهرگهن 

ستالىننىڭ ماختىشىغا سازاۋهر ،  مىڭ رۇبلىنى قىزىل ئارمىيه فوندىغا ئهۋهتىپ 100ئۆزلىرى يالغۇز 

 .انه قىلغان  مىڭ رۇبلى ئىئ140ئۇيغۇر رايونى . بولغان 

 200بهلكى يهنه ، ئۇيغۇر خهلقى ۋهتهن ئۇرۇشى ئۈچۈن ماددىي جهھهتتىن ياردهم قىلىپ قالماستىن 

تىلالردا داستان بولغۇدهك ئاجايىپ ،  قىزلىرى جهڭگه ئاتلىنىپ -مىڭغا يېقىن ئۇيغۇر ئوغۇل 

ىسىدا زور شۆھرهت سوۋىت ئىتتىپاقى خهلقى ۋه سوۋىت ئارمىيىسى ئار، قهھرىمانلىقالرنى كۆرسىتىپ 

 .قازانغان 

، ستالىنگراد ، لېنىنگراد ، شۇنداقال موسكۋا ، ئۇيغۇر جهڭچىلىرى پۈتكۈل ئۇرۇش سهپلىرىده 

سۋاستپۇل قاتارلىق چوڭ شهھهرلهرنى قوغداش ۋه ئازاد قىلىش جهڭلىرىده ئاجايىپ قهھرىمانلىق 

ي كومىسسارى بولۇش يهركهتلىك جهڭچى لوقمان ئىسهاقۇف قوشۇننىڭ سىياسى. كۆرسهتكهن 

شۇنداقال باتۇرلۇقى ئارقىلىق ، ساالھىيىتى بىلهن ئاجايىپ زور تهشكىللهش ۋه ئىلهام بېرىش قابىلىيىتى 

ستالىنگراد ئۈچۈن بولغان جهڭده ئۆزىنىڭ ، ئۇ . جهڭچىلهر ئارىسىدا يۇقىرى ھۆرمهتكه سازاۋهر بولغان 

سوۋىت ئارمىيىسىنىڭ ھهر خىل  ، باتۇرلۇقىنى كۆرسىتىپ ئاخىرىغىچه سوقۇشۇپ، مهردلىكى 

ئىنژېنېر تاھىر ئىمىنوف ۋه ئهكرهم دوغانوفالرنىڭ قهھرىمانلىقى . ئوردېنلىرى بىلهن تهقدىرلهنگهن 

بۇالر باشقا ئۇيغۇر .  ئېغىزغا كۆچۈپ يۈرمهكته -ھازىرغىچه سوۋىت پۇقرالىرى ئىچىده ئېغىزدىن 

 . اتۇرالرچه قۇربان بولغان جهڭچىلىرى بىلهن بىرگه موسكۋانى قوغداش ئۇرۇشىدا ب

سوۋىت ئارمىيىسىنىڭ ، موسكۋانى قوغداش ئۇرۇشىدا داڭق چىقارغان يهنه بىر ئۇيغۇر جهڭچىسى 
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ئىستىهكامنى ،  تىن ئارتۇق گېرمان ئهسكىرىنى ئۆلتۈرۈپ 50كوماندىرى شهۋكهت بىر قېتىملىق جهڭده 

ل ئۇرۇش سېپىنى قوغداپ ئاخىرى پۈتكۈ، ئۆزى يالغۇز قوغداپ قالغان ھهم چېكىنمهي جهڭ قىلىپ 

ئوردېنلىرى > قىزىل بايراق < ۋه > قىزىل يۇلتۇز < ئۇنىڭ باتۇرلۇقى ئۈچۈن . مهردلهرچه قۇربان بولغان 

ياقۇپ ئهھمىدۇف قتارلىق جهڭچىلهرگىمۇ ، ئۇنىڭدىن بۆلهك يهنه مهرگهن ئوسمان توختايىف . بېرىلگهن 

موسكۋا بوسۇغۇسىدا نهچچه مىڭلىغان ئۇيغۇر  ، قىسقىسى. يۇقىرىقىدهك ئوردېنالر بېرىلگهن 

 . جهڭچىلىرىنىڭ ئىسسىق قانلىرى ئاققانىدى 

 دىۋىزىيىنىڭ سىياسىي - 192سوۋىت ئارمىيىسىده يۇقىرى خىزمهت ئۆتىگهن ئوفېتسىرالردىن 

سوۋىت ، ئۇ . كوممىسسارى ئابدۇلال باقىيۇف بهش يىللىق جهڭده ئاجايىپ زور خىزمهت كۆرسهتكهن 

ىسى تهركىبىده جۇڭگونىڭ شهرقىي شىمالىدا ياپون كانتون ئارمىيىسىنى يوقىتىش ئۇرۇشىغا ئارمىي

ئۇنىڭ قهھرىمانلىقى ئۈچۈن سوۋىت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى ۋه ئارمىيىسى ئۇنىڭغا ئىككى . قاتناشقان 

. م قىلغان ئوردىنى ۋه باشقا مېدالالرنى تهقدى> قىزىل يۇلتۇز < ئوردىنى بىلهن > ۋهتهن ئۇرۇشى < قېتىم 

بۇ دىۋىزىيىنى ،  ئاتادا تهشكىللهنگهن پانفىلوف دىۋىزىيىسىنىڭ ئاساسىي تهركىبى ئۇيغۇرالر بولۇپ - ئالما 

كىچىكىدىن تارتىپ ئۇيغۇرالر ئارىسىدا چوڭ بولغان گېنىرال پانفىلوف ئۇيغۇرالرنىڭ جهڭدىكى 

ۋانى قوغداش ئۇرۇشىغا كېيىن بۇ دېۋىزىيىنى موسك. باتۇرلۇقىنى نهزهرده تۇتۇپ تهشكىللىگهن 

. بۇ دىۋىزىيه ھهقىقهتهنمۇ موسكۋانى قوغداش جېڭىده ئاجايىپ زور خىزمهت كۆرسهتكهن . قاتناشتۇرغان 

ئۇيغۇر پهرزهنتى باتۇر شهرىپۇف باتۇرلۇق بىلهن ، مانا مۇشۇ دېۋىزىيىدىكى باتۇر جهڭچىلهرنىڭ بىرى 

ئۇيغۇر يىگىتلىرىنىڭ قهھرىمانلىقىنى ، كىنمهي سوقۇشۇپ بىر قانچه قېتىم يارىدار بولسىمۇ سهپتىن چې

ھهربىي < . ئهينى ۋاقىتتا ئۇنىڭ نامى بىر قهھرىمانلىق رىۋايىتىگه ئايالنغانىدى . نامايهن قىلغان 

باتۇر < ئوچېركته .  ئىزلىرى مهخسۇس ئوچېرك قىلىپ بېسىلغان -گېزىتىده ئۇنىڭ ئىش > چاقىرىق 

ئۇنىڭ ھهربىي پهلتۇسى ئوق زهربىسىده ، ى بولۇپ ھۇجۇمغا ئۆتكهن شهرىپوف جهڭلهرده ھهر قاچان بىرىنچ

ئاپتوماتنى ئېلىپ فاشىستالر ئارىسىغا ، ئۇ ، ئۇنىڭغا ئوق ئوتمهيدۇ ، ئۆتمىتۆشۈك بولۇپ تىتىلىپ كهتكهن 

ئۇنىڭ قهھرىمانلىق روھى ئالدىدا ئۆلۈم ، قىسقىسى . كىرىپ دۈشمهننى خۇماردىن چىققىچه قىرىدۇ 

بۇ ئهزىمهت موسكۋادىن تاكى بېرلىنغىچه بولغان . دهپ مهدھىيىلىگهن > ....ان بوي سۇنىدۇ ئۇنىڭغا ھام
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 يىلى - 1945 ساالمهت قايتقان ھهم -ئۇرۇشتىن ساق ، مۇساپىده ئاجايىپ زور قهھرىمانلىق كۆرسىتىپ 

 . ئىيۇلدا قىزىل مهيداندا ئۆتكۈزۈلگهن غهلىبه پاراتىغا شهرهپ بىلهن قاتناشقان -  24

 ئىيۇن گېرمان فاشىستلىرىنىڭ سوۋىت ئىتتىپاقىغا ھۇجۇم قىلغان تۈنجى - 22 يىلى -1941

 بىرتىس -سوۋىت ئىتتىپاقىنىڭ بىرىنچى مۇداپىئه توشۇقى بولغان مهشهۇر چېگرا پونكىتى . كۈنى 

تۇردىيوف . ك ، سوپىيوف . ئا ، كامالۇف . قورغىنىنى قوغداش ئۇرۇشىدا ئۇيغۇر يىگىتلىرىدىن ئى 

قهھرىمانلىق كۆرسهتكهنلىكى ئۈچۈن سوۋىت ، ارلىق جهڭچىلهر باتۇرلۇق بىلهن جهڭ قىلىپ قات

گېرمانىيه تۇجاۋۇزچىلىرىنىڭ تۇيۇقسىز . ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن ئوردېنالر بىلهن تهقدىرلهنگهن 

ھۇجۇمىدىن بىخهۋهر تۇرغان سوۋېت ئارمىيىسى ئۇرۇشنىڭ دهسلهپكى كۈنلىرىده زور بهدهل بېرىش بىلهن 

نۇرغۇن يهرلهرنى قولدىن بېرىپ ، بىرگه سهپ بويىچه گېرمانىيه ئارمىيىسى تهرىپىدىن مهغلۇپ قىلىنىپ 

لېكىن گېرمانىيه تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ بىرىنچى ھۇجۇم لىنىيىسى بولغان بىرتىس ، قويغان بولسىمۇ 

 سوۋىت ۋهتهن بىرتىس قورغىنىنى قوغداش چېڭى. قورغىنىنى گېرمانالر ئۇزاققىچه ئىشغال قىاللمىغان 

بىرتىس ئۈچۈن بولغان جهڭدىكى . ئۇرۇشىدا مهشهۇر مۇداپىئه ئۇرۇشلىرىنىڭ بىرى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ 

تېز پۈكمهس روھى ئهينى ۋاقىتتا پۈتكۈل دۇنيا ، سوۋىت ئهسكهرلىرىنىڭ قهھرىمانلىقى 

،  ئوق قالغىچه سوقۇشۇپ بۇ ئۇرۇشتا ئاخىرقى بىر پاي، جامائهتچىلىكىنىڭ دىققىتىنى تارتقان دېيىلگهنده 

گېرمانىيه ئهسكهرلىرى بىلهن تهڭ ھاالك بولغانالر يۇقىرىدا ئىسمى ئاتالغان ، قۇچاقالشما جهڭ قىلىپ 

 باتۇرلۇق روھى سوۋىت ئىتتىپاقىنىڭ ۋهتهن ئۇرۇشى - بۇ يىگىتلهرنىڭ مهردلىك . ئۇيغۇر ئهسكهرلىرىدۇر 

لىمىلهرده ئاالھىده تىلغا ئېلىنىپ جۇملىدىن بىرتىس ئۇرۇشى توغرىسىدىكى تارىخىي ئهس، 

 .مهدھىيىلهنگهن 

لېنىنگراد ئۈچۈن بولغان جهڭده ئۇيغۇر ئوغلى نىزامىددىنوف زور قهھرىمانلىق ، ئۇنىڭدىن باشقا 

ئوردېنى ۋه باشقا باتۇرلۇق > قىزىل يۇلتۇز < ، >  دهرىجىلىك ۋهتهن ئۇرۇشى ئوردېنى - 1< كۆرسىتىپ 

 . ن مېداللىرى بىلهن تهقدىرلهنگه

سوۋېت ئارمىيىسىنىڭ ئۇيغۇر كوماندىرلىرىدىن شاماخۇن ئۆزىنىڭ قىسىمى بىلهن بىر قېتىملىق 

قورشاۋدا ئهسكهرلىرىگه باتۇرلۇق ، ئۇ . ۋهزىپه ئورۇنداش جېڭىده دۈشمهنلهرنىڭ قورشاۋىغا چۈشۈپ قالىدۇ 
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لىق كۆرسىتىپ قهتئىي ئۆزىدىن نهچچه ھهسسه كۆپ دۈشمهنگه قارشى، بىلهن توغرا قوماندانلىق قىلىپ 

ئاخىرى گېرمانىيه ئهسكهرلىرى بىلهن قۇچاقالشما ، ئۇالر ئوقلىرى تۈگىگىچه سوقۇشۇپ . تىز پۈكمهيدۇ 

، شاماخۇن پىلىموتنى كۆتۈرۈپ دۈشمهن توپىغا ئېتىلىپ بېرىپ ، جهڭ قىلىپ ھهممىسى قىرىلىدۇ 

ۈگىگهنده قۇچاقالشما جهڭ قىلىپ ئاندىن ئوق ت،  نهچچه ئهسكىرىنى ئۆلتۈرىدۇ 60بىراقال دۈشمهننىڭ 

تېز پۈكمهس روھى ئۈچۈن سوۋىت ھۆكۈمىتى ئۇنى ئالىي ، شاماخۇننىڭ باتۇرلۇقى . قۇربان بولىدۇ 

دهرىجىلىك ئوردېنالر بىلهن تهقدىرلىگهندىن باشقا پۈتكۈل سوۋىت مهتبۇئاتلىرىدا كهڭ كۆلهمده تهشۋىق 

 . قىلىدۇ 

قىلىش ئۇرۇشىدا سوۋىت ئارمىيىسى پاراشوتچى بىنپىر دهرياسى بويىدىكى كىيفنى ئازاد 

قىسىملىرىنىڭ ئۇيغۇر ئوفېتسىرى مهسۇم ياقۇپوف پۈتكۈل ئۇرۇش سېپىنى قوغداپ كىيفنى ئازاد قىلىش 

سوۋىت ئىتتىپاقى < ئۇرۇشىنىڭ غهلبىسىنى قولغا كهلتۈرۈشته ئاجايىپ زور تۆھپه قوشقىنى ئۈچۈن 

 .  بولغان دىگهن ھۆرمهتلىك نامغا ئېگه> قهھرىمانى 

 يىلى سىنتهبرنىڭ ئاخىرىدا سوۋىت ئارمىيىسى گېرمانىيه ئىشغالىيهتچىلىرىنىڭ دىبپىر -  1943

مۇستهھكهم ئىستىهكام . كيفقا ھۈجۈم قىلىش جېڭىنى باشاليدۇ ، دهرياسى مۇداپىئهسىنى بۆسۈپ ئۆتۈپ 

تهھكهم مۇداپىئهلهنگهن ۋه دولقۇنلۇق دىنپىر دهرياسىنىڭ سۈيىدىن ئىبارهت تهبىئىي توساق بىلهن مۇس

سوۋىت ، گېرمانىيه فاشىستلىرى دهريا يۈزىنى يامغۇردهك پىلىموت ئوقلىرى ۋه زهمبىرهك ئوقلىرىغا تۇتۇپ 

،  ماماتلىق پهيتته - ئهنه شۇنداق ھايات . ئارمىيىسىنىڭ قارشى قىرغاققا ئۆتۈشىگه قهتئىي يول قويمايدۇ 

لۋاق بىلهن دهريادىن ئۆتۈشتىن ئىبارهت خهتهرگه تهۋهككۇل قو،  نهپهر جهڭچىنى باشالپ 24مهسۇم ياقۇپوف 

يامغۇردهك پىلىموت ئوقلىرى ۋه توپ ئوقلىرىنىڭ دهھشهتلىك پارتالشلىرى ئىچىده ئاخىرى . قىلىدۇ 

دۈشمهنگه ئوت ئېچىپ سهپنى ، دۈشمهننىڭ مۇداپىئه توسۇقىنى ئىشغال قىلىپ ، دهريادىن ئۆتۈپ 

لېكىن ، ى يوقىتىش ئۈچۈن نهچچه ئون قېتىمالپ ھۇجۇمغا ئۆتسىمۇ دۈشمهن بۇ ئهترهتن. كېڭهيتىدۇ 

مهسۇم ياقۇپوف ئهترىتى دۈشمهننىڭ بىر نهچچه قېتىملىق ھۇجۇمىنى چېكىندۈرۈپ ئىستىهكامنى بىر 

باتالىئون دهريادىن . پۈتكۈل باتالىئوننىڭ دهريادىن ئۆتۈۋېلىشىغا كاپالهتلىك قىلىدۇ ، سوتكا قوغداپ 

گېرمان فاشىستلىرى بىلهن قاتتىق ئۇرۇش قىلىپ دهريا بويىدىكى دۈشمهنلهرنى  ، ئۆتكهندىن كېيىن
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 كۆلهمده ھۇجۇم قىلىشىغا ئاساس -پۈتكۈل سوۋىت ئارمىيىسىنىڭ كىيف شهھىرىگه كهڭ ، يوقىتىپ 

باتۇر مهسۇم ياقۇبوف باشچىلىق قىلغان ئهترهت ۋه باتالىئون بۇ قېتىمقى ئۇرۇشتا ئاجايىپ زور . يارىتىدۇ 

سهپتىن قالماي ئىلگىرىلهپ ئۆزى يالغۇز ، مهسۇم ياقۇپوف ئېغىر يارىالنغان بولسىمۇ . تۆھپه يارىتىدۇ 

پولك كوماندىرىنىڭ ئالدىغا ،  نهپهر گېرمان ئهسكىرىنى ئهسىر قىلىپ 12دۇشمهن بىلهن سوقۇشۇپ 

 قهھرىمانلىقى مهسۇم ياقۇپوفنىڭ تىلالردا داستان بوالرلىق بۇ ئاجايىپ. ھهيدهپ بېرىپال يىقىلىدۇ 

سوۋىت < شۇڭا سوۋېت ھۆكۈمىتى ئۇنىڭغا دهرھال . پۈتكۈل سوۋىت ئارمىيىسىده زىلزىله پهيدا قىلىدۇ 

بۇ باتۇر جهڭچى چاال ئۆلۈك ، ئهڭ قىزىقارلىق يېرى شۇكى . دهپ ئالىي نام بېرىدۇ > ئىتتىپاقى قهھرىمانى 

 -ن ھهربىي سهپتىن چېكىنىپ يۇرتى ئالما داۋاالنغاندىن كېيى، ھالهتته دوختۇرخانىغا ئېلىپ كېلىنىپ 

دىگهن شهرهپلىك نامغا ئىگه > سوۋېت ئىتتىپاقى قهھرىمانى < لېكىن ئۇ ئۆزىنىڭ . ئاتاغا قايتىپ كېلىدۇ 

كۆپ . دهپ ئويالپ قالىدۇ ، چۈنكى پولك كوماندىرى ئۇنى ئۆلدى . بولغانلىقىدىن خهۋهرسىز قالىدۇ 

سوۋېت .  يىل ئۆتۈپ ئاخىرى بۇ قهھرىمان تېپىلىدۇ 15ئارىدىن ، ىن ئىزدهشلهر ۋه سۈرۈشتۈرۈشلهردىن كېي

 داغدۇغۇلۇق مۇراسىم -  ئاتادا چوڭ -مهسۇم ياقۇپوفقا ئالما ، ھۆكۈمىتى بىۋاسىته بۇيرۇق چۈشۈرۈپ 

 ئاتادىكى بىر -دىگهن ئوردېننى ئۇنىڭغا تاپشۇرىدۇ ۋه ئالما > سوۋىت ئىتتىپاقى قهھرىمانى < ، ئۆتكۈزۈپ 

 . جۈملىدىن بىر قانچه كوچىالرنىڭ نامىنى مهسۇم قايۇپوف نامى بىلهن ئاتاشنى بۇيرۇيدۇ ، را مهكتهپ ئوتتۇ

سۈلهى لۇتپۇللىن كهبىي تىلالاردا داستان ، سوۋىت ئويغۇرلىرى ئىچىده يهنه داداش باباجانوف 

ده ئاجايىپ داداف باباجانوف سۋاستپول ئۈچۈن بولغان جهڭ. بولغىدهك قهھرىمانالر يېتىشىپ چىققان 

جاھىللىق بىلهن مۇداپىئهده تۇرۇۋاتقان دۈشمهننىڭ ئىستىهكامىنى ، ئۇ . قهھرىمانلىق كۆرسهتكهن 

ئىككى جهڭچى قۇربان بولغاندىن كېيىن ئۆزى يالغۇز ، ئوجۇقتۇرۇشقا ئۈچ جهڭچى قاتارىدا ئهۋهتىلىپ 

نى يوقاتقان ۋه ئارقىدىنال  دۈشمهن40بىراقال ، دۈشمهننىڭ ئاساسىي ئىستىهكامىنى پارتلىتىپ تاشالپ 

، داۋاملىق قارشىلىق كۆرسىتىۋاتقان دۈشمهن زهمبىرهك ئىستىهكامىغا باتۇرلۇق بىلهن بۆسۈپ كىرىپ 

چوققىغا ئۆزى يالغۇز قىزىل ، تىرىك قالغان دۈشمهننى ئهسىر ئېلىپ ، ئۇنى پارتلىتىپ تاشلىغاندىن باشقا 

< داداش باباجانوفنىڭ قهھرىمانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭغا . ان بايراق قاداپ غهلىبه تهنتهنىسىنى نامايىش قىلغ

سۇلهى لۇتپۇللىن ئۆزى يالغۇز . دىگهن شهرهپلىك نام بېرىلگهن > سوۋىت ئىتتىپاقى قهھرىمانى 
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سوۋىت ئىتتىپاقى < ،  تانكىسى ۋه بىر نهچچه پرونىۋىكلىرىنى پارتلىتىپ 18گېرمانىيه فاشىستلىرىنىڭ 

پولشا جۇمهۇرىيىتىنىڭ < ، بۇ يهرده يهنه بىر ئاجايىپ قهھرىمان . ئېرىشكهن دىگهن نامغا > قهھرىمانى 

گېرمانىيه ، ئۇ . دهپ نام بېرىلگهن قاھار شهرىپوفنى تىلغا ئېلىپ ئۆتمهكچىمهن > قهھرىمانى 

. فاشىستلىرى بىلهن بولغان جهڭده ئهسىرگه چۈشكهندىن كېيىن پولشادىكى يىغىۋېلىش الگىرىدا ياتقان 

پولشا پارتىزانلىغا قوشۇلغان ۋه ئالته قېتىم ، ۇ تۆت نهپهر سهپدىشى بىلهن الگىردىن قېچىپ ئاخىرى ئ

پولشا پارتىزانلىرى بىلهن بىرگه گېرمانىيه ، ئۇ . يارىدار بولغان بولسىمۇ ھهر قېتىم قوشۇنغا قايتقان 

، غا ھۇجۇم قىلىپ ھهربىي مۇالزىمهت ئاپتوموبىللىرى، پويىز ، فاشىستلىرىنىڭ كۆۋرۇكلىرىنى بۇزغان 

ھهتتا بىر قېتىم گېرمانىيه ئهسكهرلىرىگه ئهسىرگه چۈشۈپ قېلىپ . ئاجايىپ باتۇرلۇقالرنى كۆرسهتكهن 

ئۇنى جازا مهيدانىغا ئاتقىلى ئېلىپ چىققاندا ئهپچىللىك بىلهن قاراۋۇلنى . قهتئىي تېز پۈكمىگهن 

ېيىن ئۇ پولشا ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن لىگۇنا پولشا ئازاد بولغاندىن ك. ئۆلتۈرۈۋېتىپ يهنه قېچىپ كهتكهن 

ئۇنىڭ ئاجايىپ قهھرىمانلىقى . شهھهرلىك ساقچى ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقلىقىغا تهيىنلهنگهن 

، ى بىلهن تهقدىرلىگهن > پارتىزانلىق ئالتۇن كىرست < ئۈچۈن پولشا ھۆكۈمىتى ئۇنى ئهڭ ئالىي ئوردىن 

هپ قارىغان ھهم ئۇنىڭ شهرىپىگه لىگۇنا شهھىرىگه ئۇنىڭ ئىگىز د> پولشا جۇمهۇرىيىتى قهھرىمانى < 

يهنه ھاكىم ئېيسايىفنىڭ نامى چۆچهكلهردىن قهھرىمانالردهك تىلغا . مىس ھهيكىلىنى ئورناتقان 

بىلوروسىيىنىڭ ئورمانلىرىدا بىلوروسىيىدىكى تۆت چوڭ پارتىزان ئهترىتىنىڭ بىرسىده ، ئۇ . ئېلىنىدۇ 

ئۇرۇش جهريانىدا ئۇ ئىككى پۇتىدىن ئايرىلىپ قالغاچقا . نى ئۈستىگه ئالغان مهسئۇللۇق ۋهزىپىسى

 . قا قايتىپ كېلىپ ئىشلىگهن )  پېتربورگ -سانكىت ( لېنىنگراد 

يۇقىرىدا نامى ئاتالغان ۋه ئاتالمىغان نۇرغۇنلىغان ئۇيغۇر جهڭچىلىرىنىڭ قاتارىدا قهمىره جامال 

 جهڭچىلىرى ياكى -شهن قادىروۋا قاتارلىق ئۇيغۇر قىز ئوفېتسىر رو، رىزۋانگۈل قادىروۋا ، ئهلىيوۋا 

ئۇالرنىڭ قهھرىمانلىقى ئهينى ۋاقىتتا . ئاخىرقى غهلبىنى قولغا كهلتۈرگهن ، بېرلىنغىچه جهڭ قىلىپ 

 . كهڭ كۆلهمده تهشۋىق قىلىنغانىدى 

ڭىز ئاشۇ قانلىق بىشكهك قاتارلىق ئوتتۇرا ئاسىيا شهھهرلىرىگه بارسى،  ئاتا -ھازىرمۇ ئالما 

،  مېدالالرنى تاقاپ -مهردلىكنىڭ شاھىدى سۈپىتىده مهيدىسىگه لىق ئوردېن ، باتۇرلۇقنىڭ ، ئۇرۇشنىڭ 
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مهردانىلىق ،  قۇۋۋهت -  لهردىن ئاشقان بولسىمۇ ۋۇجۇدىدىن كۈچ 80 -  70، كۆكرهكلىرىنى كېرىپ يۈرگهن 

ىلهن پاراڭالشسىڭىز ئۇالردىكى ئورتاق بىر بۇ بوۋايالر ب. ئۇرغۇپ تۇرغان ئۇيغۇر بوۋايالرنى كۆرىسىز 

قانداق ، ھهر ۋاقىت بالىالرغا تهربىيه بېرىپ ، ھهر كۈن ، مهردلىك بولۇپ ،  مهردانىلىق -ئاالھىدىلىك 

پۈتكۈل ۋۇجۇدى ئۆز مىللىتى ئىشقىدا ، قىسقىسى ، ئۇيغۇر بولۇش كېرهكلىكىنى سۆزلهۋاتقانلىقىنى 

 . كۆيۈۋاتقانلىقىنى ھېس قىلىسىز 

قازاقىستان ، غا قاتناشتىم > غالىبىيهت بايرىمى <  مايدىكى -  9 ئاتادا - يىلى ئالما - 1994 مهن

شۇنداقال لېنىننىڭ رولىنى ئويناپ پۈتكۈل سوۋېت ئىتتىپاقى بويىچه سۆھرهت قازانغان ، خهلق ئارتىسى 

 قازاقىستان - ايالى ئ. ۋهتهن ئۇرۇشىنىڭ قهھرىمانى مهخپىر ئاكىنىڭ ئۆيىده مېهقاندا بولدۇم ، ئارتىس 

مېنى قىزغىن قارشى ، مهشهۇر سهنئهت ئهربابى روشهنگۈل ئىالخۇنوۋا پىشانهمدىن سۆيۈپ ، خهلق ئارتىسى 

مهيدىسى ،  لهر ئهتراپىدىكى 80يېشى ، شۇ كۈندىكى بايراملىق چايغا ۋهتهن ئۇرۇشىغا قاتناشقان . ئالدى 

بۇالرنىڭ . يهنه پېشقهدهم جهڭچىلهر كهلدى ، بوۋايالر  مېدالالر بىلهن تولغان ئوندهك ئۇيغۇر -لىق ئوردىن 

 . مهردلىك ئۇرغۇپ تۇراتتى ، بىرسى چوالق بولسىمۇ پۈتكۈل ھۇجۇدىدىن يهنىال باتۇرلۇق ، بىرسى توكۇر 

ئۇالر زادىال . بوۋايالر شۇنچه كۆپ ھاراق ئىچىپمۇ يهنىال جهڭگىۋار ھالهتته ئىدى ، شۇنىسى قىزىقكى 

دىگهن > بولمىسا يوق بول ، ئۇيغۇر بولساڭ باتۇر بول < : مهخپىر ئاكىنىڭ شۇ چاغدا . مهست بولمىدى 

 . سۆزى تا ھازىرغىچه قۇلىقىم تۈۋىده جاراڭاليدۇ 

ھهر خىل جامائهت ، باغچىالردا ، چوڭ رهستىلهرنىڭ پىيادىلهر يوللىرىدا ، مهن ھهر قېتىم مېتروالردا 

ان بىر پۇتى ياكى قولى يوق مېيىپ تىلهمچى  مېدالالرنى تاقىۋالغ-سورۇنلىرىدا مهيدىسىگه ئوردىن 

قېرىپ مۈكچىيىپ كهتكهن ئاجىز مومايالرنى كۆرگىنىمده ئۇالرنى دىۋانه كۆرگىنىم ئۈچۈن ، بۇۋايالرنى 

شۇ ۋاقىتتا ئاشۇ كىرىمېل . بهلكى چهكسىز ھۆرمهتلىگىنىم ئۈچۈن پۇلالرنى ئايىماي بېرمهن ، ئهمهس 

 مېدال تاقاپ - ئاشۇ ئوردىن ، چۈنكى . ز ئالدىمغا كېلىدۇ كۆ> مهڭگۈلۈك يالقۇن < تېمى يېنىدىكى 

 مومايالرنىڭ ئهينى ۋاقىتتا كۆرسهتكهن پىداكارلىق روھلىرى ئاشۇ - تىلهمچىلىك قىلىۋاتقان بىچاره بوۋاي 

 !؟بىلهن بىر ئىدى ئهمهسمۇ > مهڭگۈلۈك يالقۇن روھى < 

ىسى تۈپهيلىدىن بۇ روھنى ئاغزىدا ئىقتىسادىي كىرز، ھازىر روسىيه ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ سىياسىي 



 63

 مېدال تاقىغان بوۋاي مومايالرنىڭ - قۇرۇق مهدھىيىلىگىنى بىلهن مهيدىسىگه ئوردىن - قۇرۇقتىن 

دۆلهت ئىگىلىكىدىكى كارخانىالرنىڭ ئىقتىسادىي قايسى ، كوچىغا تاشلىنىپ قېلىشىغا سهۋهپ بولماقتا 

 مېدال تاقىغان -نىمه ئۈچۈن بۇ ئوردىن ، تقانلىقىنى شهخسلهرنىڭ بانكىسىغا ۋه يانچۇقىغا كىرىپ كېتىۋا

 -ھهر مىنوت رادىئو ،  نهپرهت ئۇچقۇنى چىقىۋاتقانلىقىنى ھهر كۈن - ئادهملهرنىڭ كۆزلىرىدىن غهزهپ 

بهرىبىر بۇ دۆلهت تارىخ ئاتا قىلغان تهقدىر يولىدا ، گېزىت ۋه يىغىلىشالردا سۆزلهشسىمۇ ، تېلېۋىزور 

 . ال خۇالسه چىقىرااليدىغان نهتىجىگه قاراپ كېتىپ بارماقتا پهقهت بىز كېلهچهكتى

ئالدىدا باشلىرىنى ئىگىپ پورهكلهپ > مهڭگۈلۈك يالقۇن < ئادهملهر يهنىال شۇ روھقا ئاتاپ ، لېكىن 

 . ئېچىلغان گۈللهرنى تهقدىم قىلىشىدۇ 

ئېچىلغان قىزىل  يىلى غۇلجىغا بارغاندا تونۇشۇمنىڭ قورۇسىدىكى گۈللۈكته پورهكلهپ - 1994مهن 

ئادهملهرنىڭ ماڭا ھهيرانلىق نهزهرى بىلهن ، گۈللهردىن بىر دهسته تهييارالپ باغچا تهرهپكه ماڭغىنىمدا 

ھهتته بهزىلهر ماڭا بۇ گۈلنى قايسى جانانغا تهقدىم قىلماقچى . قاراشقانلىقىنى سهزگهنىدىم 

پرىقىمىزدا بىز ئۈچۈن ئاشۇنداق مهن بۇ گۈللهرنى بىزنىڭ ئۆز تۇ. ئىكهنلىكىمنى سوراپ ئۈلگۈردى 

. مۇقهددهس روھنى قالدۇرۇپ كهتكهن ئهھمهتجان قاسىمى قاتارلىق ئوغالنالرنىڭ قهبرىسىگه قويدۇم 

لېكىن يهنىال ، بولمىسىمۇ > مۈڭگۈلۈك يالقۇن <  كۈندۈز يېنىپ تۇرىدىغان -گهرچه بۇ يهرده كېچه 

 . لۈك سىرلىق ئوت يالقۇنالپ تۇراتتى نىڭ تهپتىدىنمۇ كۈچ> مهڭگۈلۈك يالقۇن < قهبرىلهردىن 

> مهڭگۈلۈك يالقۇن < كىرىمېل تېمى يېنىدىكى ئاشۇ . مهن بۇ قهبرىلهر ئالدىدا تۇرۇپ ئويغا پاتتىم 

بىزدىكى بۇ قهبرىلهر ماڭا گويا نهپرهت كۆزى ، ئهپسۇس . خاتىرىسى ھهر قاچان گۈللهر بىلهن يېپىلىدۇ 

ھهر ۋاقىت گۈللهر ، ئهسلىده بۇ قهبرىلهرمۇ ھهر كۈنى .ۈپ تۇرىدۇ بىلهن قاراۋاتقان ئادهمدهك قهد كۆتۈر

 !؟ بىلهن يېپىلىشى كېرهك ئىدىغۇ 

ھهتتا ئهجدادلىرىمىزنىڭ روھى ئالدىدا خىجىل بولىدىغان يهرلىرىمىز ، بىزنىڭ ئهپسۇسلىنىدىغان 

مىزنىڭ  سائادىتىمىز ئۈچۈن شېهىت بولغان تاالي ئوغالنلىرى- بهخت ، ئېيتايلۇق . خېلى كۆپ 

بىز ھهتتا بۇ قهبرىلهرنىڭ بهزىلىرى نهده ، يامان يېرى شۇكى ؟ قهبرىلىرىگه گۈل قويالىدۇقمۇ 

 ......ئىكهنلىكىنى تېخىچه بىلمهيمىز 
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ماڭا تونۇش ،  يىلى غولجىغا يهنه بىر قېتىم باردىم ۋه باغچىغا بىر دهسته گۈل ئېلىپ كىرىپ - 1995

قولۇمنى دۇئاغا ، ۆرمهت تۇيغۇسى ئىچىده گۈللهرنى قويدۇم بولغان قهبرىگه چوڭقۇر سېغىنىش ۋه ھ

قولىدا قىزىل ئهتىرگۈل كۆتۈرگهن نازاكهتلىك قىز ، دهل شۇ چاغدا ئاپئال توي كىيىمى كىيىپ . كۆتۈردۇم 

قوللىرىدا گۈللهر كۆتۈرۈشكهن بىر توپ ياشالر ، قارا بۇرۇتلۇق يىگىتنى ئارىغا ئالغان ، بىلهن قامالشقان 

قىز . سۈكۈتته تۇرۇشتى ،  ده - چۇڭلىرى بىلهن قهبره يېنىغا كېلىشتى - شادلىق ئارىالش ۋاڭ قايغۇ ۋه 

بىلهن يىگىت گۈللهرنى ئهھمهتجان قاسىمىنىڭ قهبرىسىگه قويدى ۋه ئارقىدىن ھهممهيلهن قوللىرىنى 

ۇنىڭغا ش، مهنمۇ ئىختىيارسىز شۇالر بىلهن بىرگه بۇ توي مۇراسىمىغا قاتناشتىم . دۇئاغا كۆتۈردى 

، ئۇ . ئهجدادلىرىمىزنىڭ بىزگه قالدۇرۇپ كهتكهن روھى ھامان ئۆز قىممىتىنى يوقاتمايدۇ ، ئىشىنىمهنكى 

 !يېڭى ئهۋالدالرنىڭ تومۇرىدىكى قانالر بىلهن بىرگه ئاقىدۇ ، ئۇلغىيىپ ،  كۈنگه كۈچىيىپ - كۈندىن 

مهكتهپتىن قايتىپ  . خىياللىرىمنىڭ تۈگىمهيدىغانلىقى ئۆزۈمگه ئايان، خىيالالرغا پاتتىم 

 20چۈنكى قىزىل مهيدان بىزنىڭ ئىنىستىتوتتىن پىياده . كېلىۋېتىپ قىزىل مهيدانغا بارغۇم كهلدى 

 ئاستا كىرىمېل سارىيى -كېيىن قهدىمىم ئاستا . قىزىل مهيداننى بىردهم ئايالندىم . مىنوتلۇق يول ئىدى 

< يهنىال شۇ ئادىتىم بويىچه گۈل سېتىۋېلىپ  ، يېنىدىكى ئالېكساندىروۋسكىي باغچىسىغا قاراپ تاشالندى

 .......چوڭقۇر خىيالالرغا پاتتىم ،  ده - نىڭ قېشىغا بېرىپ گۈل قويدۇم > مهڭگۈلۈك يالقۇن 

 

 يىلى موسكۋا -  1991__  يىلىنىڭ بېشى ۋه س س س ر پارچىالنغان دهسلهپكى يىلى -  1990

، ماگىزىنالردا مال ، ھهممه يهرده ئۆچىرهت . لدى ھهققىدىكى خىياللىرىم تېخىمۇ مۇرهككهپلهشكهن چاغ بو

موسكۋا شهھىرىده ، بهزى تاۋارالر ئىسكىالتقا سوالنغان .  ئىچمهك خېلىال كهمچىل ئىدى - بولۇپمۇ يىمهك 

لېكىن ئىككىال نهرسه ھهممىال يهرده ھاياتقا گۈزهللىك . بىر خىل جىددىيچىلىك ھۆكۈم سۈرمهكته ئىدى 

دهپ ) نان (  ھهر خىل گۈللهر ۋه روسالرنىڭ ھاياتىدا ئىككىنچى بولكا - بۇ نهرسه . بېغىشالپ تۇراتتى 

رهڭگىرويىدىن ئېغىر روھىي بېسىم چىقىپ تۇرغان روس كىشىلىرى پهقهت بىرال . ئاتالغان كىتاب ئىدى 

، ساماليوت ، مىترو ، ترانۋاي ، ئاپتوبوس . نهرسىدىن يهنى كىتابتىن ئۆزلىرىگه تهسهللىي تاپااليتتى 

ئۇالر . ( كىتابالر چۈشمهيتتى ، دا كېتىۋاتقان ھهتتا پىياده يۈرگهن كىشىلهرنىڭ قولىدىن گېزىت تاكسىالر
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ئىجتىمائىي ، تېز ئۆزگىرىپ تۇرىۋاتقان دۇنيانىڭ ۋه سابىق سوۋىت ئىتتىپاقىنىڭ سىياسىي 

ى گېزىت ئهگهر بىرهر كۈن تېلېۋىزور ياك. ۋاقتىدا خهۋهردار بولۇشقا تىرىشاتتى ، ۋهزىيىتىدىن تولۇق 

شۇنىڭ ) . خۇددى بىر كۈن ئاچ قالغاندهك ئهپسۇسلۇقتىن ئىچى سىقىالتتى ، خهۋهرلىرىنى كۆرهلمهي قالسا 

تاكسىالردا ھهمده پىياده يۈرگهن كىشىلهرنىڭ ھهر خىل ، ئاپتوبۇس ، ترامۋايالردا ، بىلهن بىرگه يهنه مىترو 

ىر خىل خۇشاللىق ياكى ئاللىقانداق شۇنداقال چىرايىدىن ب، چىرايلىق گۈللهرنى كۆتۈرۈۋالغىنىنى 

 . جىددىيلىك چىقىپ تۇرغانلىقى كۆرۈنۈپ تۇراتتى 

جۈملىدىن روس خهلقىنىڭ تۇرمۇشىدا ھهر خىل خاتىره ، سابىق سوۋىت ئىتتىپاقى خهلقىنىڭ 

ياش يىگىتلهر ئۆزلىرىنىڭ سۆيگهن قىزلىرىغا دائىم گۈل سوۋغا ،  ئارا گۈل تهقدىم قىلىش -كۈنلىرىده ئۆز 

مۇنداق چاغالردا قىز تهرهپنىڭ ياخشى كۆرۇدىغان گۈللىرى . قىلىپ تۇرۇش بىر خىل ئادهتكه ئايالنغان 

ئايالالر << بولۇپمۇ ،  بايرام - ھهر خىل ھېيت ،  ئارا دوستلۇق -ئۇنىڭدىن باشقا يهنه ئۆز . ئاساس قىلىنىدۇ 

سىۋىتى بىلهنمۇ گۈل تهقدىم ھهمده ھۆكۈمهت ئىشلىرىدا مهلۇم نهتىجه قازانغانلىق مۇنا>> بايرىمى 

سىزگه ئوخشاشال كونسېرتالردا ئۆزلىرى خالىغان ، ئۇالردىكى يهنه بىر ئېسىل ئهنئهنه . قىلىنىدۇ 

ئىلمىي ئهمگهكلهرده زور مۇۋهپپهقىيهت ، ئارتىستالرغا گۈل تهقدىم قىلىشتىن سىرت خىزمهت 

ۈل تهقدىم قىلىش گاھىدا ھۆكۈمهت بۇ خىل گ. ( قازانغانالرغىمۇ گۈل تهقدىم قىلىش ئادهتكه ئايالنغان 

تاق سان ، گۈل تهقدىم قىلىشنىڭمۇ ئۆز قائىدىسى بولۇپ ، ) ئهلبهتته ، تهرىپىدىنمۇ ئېلىپ بېرىلىدۇ 

 11 ، 9 ، 5 ياكى 3ئادهتته تهقدىم قىلىنىدىغان گۈللهر ، دهپ قارىلىدۇ ، ياخشىلىقتىن دېرهك بېرىدۇ 

ئهھمىيهتلىك ئىشالر ئۈچۈن تاق سان ، خۇشاللىق ،  قىلىڭ مهيلى قانچىنى تهقدىم. تالدىن تىزىلىدۇ 

دهپ قارىلىدۇ ۋه مۇسىبهت خاتىرىسى ئۈچۈن ، جۈپ سان چوقۇم قايغۇدىن دېرهك بېرىدۇ . بولۇش كېرهك 

 . مۇشۇ جۈپ سان بويىچه گۈل قويۇلىدۇ 

ايىن جۈملىدىن ياۋروپالىقالرنىڭ تۇرمۇشىدا ئىنت، گۈل تهقدىم قىلىش روسالرنىڭ ، قىسقىسى 

ئهينى ۋاقىتتا موسكۋاغا كهلگهن جۇڭگولۇقالرمۇ . سىمۋول خاراكتېرلىك بىر ئهنئهنه ، ئهھمىيهتلىك 

ھهتتا گۈل تهقدىم . ئۆز ئارا گۈل تهقدىم قىلىدىغان بولۇشقانىدى ، روسالرنىڭ بۇ ئادىتىنى ئۆگىنىپ 

ئهمما بۇ ، غان قىلىشنىڭ مۇھىم ئهھمىيىتى ۋه ئۇنىڭ رومانتىك ئاالھىدىلىكىدىن مهستخۇش بول
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ھهقتىكى قائىدىلهرنى پىششىق بىلىشكه تېخى ئۈلگۈرمىگهن جۇڭگولۇق بىر ساۋاقدىشىم موسكۋاغا 

قىزنىڭ ، ئۇ ، ئهپسۇس ، كېلىپ كېيىنكى ھهپتىسىال بىر گۈزهل روس قىزىغا گۈل تهقدىم قىلغانىكهن 

دىشىم ئۇقۇشماسلىق بىلهن ئهسلىي ساۋاق،  ئاھانىتىنى ئاڭالپتۇ - ئهكسىچه تىل ، تهشهككۇرىنى ئهمهس 

ئهكسىچه خاپا ، بۇ گۈللهرگه خوش بولۇش ئهمهس . ئۇ قىزغا تۆت تال گۈل تهقدىم قىلىپ قويغانىكهن 

دهپ ۋارقىراپ گۈللهرنى بېشىغا >> ! كۆتۈر بۇ نېمهڭنى ، كىمىڭگه شۇملۇق تىلهيسهن << : بولغان ئۇ قىز 

يا كۈلۈشنى بىلمهي نهچچه كۈنگىچه ، ىپ يا يىغالشنى جۇڭگولۇق بۇ ساۋاقدىشىم داڭقېتىپ قېل، ئاتقاندا 

مهن ئۆزهمنى باسالماي ، پهرىشانلىق ئىچىده ئهھۋالنى ماڭا ئېيتقاندا ، ئۇ . بېشىنى سېلىپ يۈرگهنىكهن 

ئىككىمىز چىرايلىق بهش تال ئهتىرگۈل ئېلىپ ھېلىقى قىزنىڭ قېشىغا يهنه . كۈلۈپ كهتكهنىدىم 

بىزنىڭ << ، ئۇقۇشماسلىق بولغانلىقىنى ئېيتتىم ، لنى چۈشهندۈردۈم مهن ئۇنىڭغا ئهھۋا. باردۇق 

شۇڭا ئۇ ، جۇڭگودا ئۇغۇلالر قىزالرغا بولغان ھۆرمىتىنى بىلدۈرۈپ جۈپ ساندا گۈل تهقدىم قىالتتى 

قىز . دهپ ئهسكهرتىش بېرىپ قويدۇم >> ئۆزىنىڭ قائىدىسى بويىچه سىزگه تۆت تال گۈل تهقدىم قىپتۇ 

. شۇندىن كېيىن ئۇ قىز بىلهن يېقىن دوستالردىن بولۇپ قالدۇق .  گۈلنى ئالدى خۇشاللىق بىلهن

 . كېيىن بۇ ھېكايه ئاسپرانتالر ئارىسىدا تارقىلىپ لهتىپىگه ئايلىنىپ كهتتى 

قهدىرلهيدۇ ۋه ، گۈلدىن ئىبارهت تهبىئىي گۈزهللىك ئارقىلىق ئىنسانالر ھاياتلىقنى بېزهيدۇ 

جۈملىدىن روسالرنىڭ مهنىۋى تۇرمۇشىدا ، ياۋروپالىقالرنىڭ ، ئۆتكهندهك يۇقىرىدا تهكىتلهپ . سۆيىدۇ 

ئهلبهتته خهلقىمىزنىڭ مهنىۋى ھاياتىدىمۇ ئوخشاشال ، شۇنچىلىك مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه بولغان گۈل 

شۇنداقال گۈل ئارقىلىق ، پهرۋىش قىلىش ، گۈل ئۆستۈرۈش ، ئىنتايىن مۇھىم ئۇرۇننى ئىگىلىگهن 

.  سهمىمىي تۇيغۇلىرىنى ئىپادىلهش بىز ئۇيغۇرالرنىڭ ئهنئهنىلىرىمىزنىڭ بىرى - ئۆزلىرىنىڭ پاك

يىگىتلىرىمىز پورهكلهپ ئېچىلغان قىزىلگۈلنى ياكى ئهتىرگۈلنى ئۆزلىرى ياخشى كۆرگهن قىزنىڭ 

چېچىغا گۈل قىستۇرۇپ قويۇش ياكى قىزلىرىمىز چېچىغا گۈل قىسىپ يۈرۈش ئهنئهنىۋى ئېسىل 

<< ھاياتىمىزدا گۈل شۇنچىلىك قهدىرلىك بولغاچقا قىزلىرىمىزنىڭ ئىسمىغىمۇ .  بىرى ئادهتلىرىمىزنىڭ

ھهتتا ئهنئهنىۋى . بىزگىال خاس بولسا كېرهك ، بۇ ئادهت مېنىڭچه . ئىبارىسىنى قوشۇپ ئاتايمىز >> گۈل 

لگۈلدىن قىزى، تىبابهتچىلىكىمىزدىمۇ كۆپلىگهن دورىالرغا قىزىلگۈل قېتىپ ياساپ ئىستىمال قىلىمىز 
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 يېتىم بولغاندا قۇرۇتۇلغان قىزىلگۈل بهرگىنى تاۋۇت ئىچىگه -ئۆلۈم . ئېسىل ئىچىملىك ياسايمىز 

، ئۇنىڭ ئۈستىگه مىللىي قول سانائىتىمىزدىمۇ گۈلنى يۇقىرى ئورۇندا قويۇپ رهختلهر . چاچىمىز 

لىرىدىن كهشته رهختلهرگه ئېسىل گۈل نۇسخى. تهڭلىمات كىگىزلهرگه گۈل باسىمىز ، گىلهملهر 

ئۇيغۇر مىمارچىلىقىدىمۇ گۈل نهقىشلىرى ئىشلهش بىزنىڭ نهچچه مىڭ يىللىق . ئىشلهيمىز 

، زهلىلىي ، خىرقىتى ، ناۋائىي ، شۇڭا تارىختا ئۆتكهن كالسسىك شائىرلىرىمىزدىن لۇتپى . ئهنئهنىمىز 

دۇرۇلغانلىقى ھهممىگه بىزارىيالرنىڭ ئهسهرلىرىدىمۇ گۈل توغرىسىدا قالتىس ئېسىل مىسراالرنىڭ قال

 . ئايان 

ھازىر بىزنىڭ گۈلگه مۇناسىۋهتلىك نۇرغۇن ئېسىل ئادهتلىرىمىز يوقىلىشقا قاراپ ، ئهپسۇسكى 

پاك مۇھهببهتنىڭ سىمۋولى سۈپىتىده قىزلىرىمىزغا گۈل تهقدىم قىلىدىغان ئادهتلىرىمىز . يۈزلهنگهن 

بىزنىڭ گۈلنى شۇنداق ) . ىپ قالغان بولسىمۇ گهرچه قىسمهن ساقلىن. ( ئاساسىي جهھهتتىن يوقالغان 

، ساپدىل ، قهدىرلىگهنلىكىمىز ئهسلىدىنال ئانا تهبىئهتنى ۋه تهبىئىي گۈزهللىكنى سۆيىدىغان ئاق كۆڭۈل 

، نىيىتىمىزنىڭ ساپلىقى . تىنچلىقپهرۋهر خهلق ئىكهنلىكىمىزنى بىلدۈرۈپ تۇرىدۇ ، سهمىمىي 

 دهسته گۈل - قهدهم تهشرىپ قىلغان ھهر قانداق مېهماننى دهسته كۆڭلىمىزنىڭ ئاقلىقىدىن يۇرتىمىزغا

تهقدىم قىلىپ كۈتىۋالىمىز ھهمده چىن سهمىمىيلىك بىلهن سورۇننىڭ تۆرىگه تهكلىپ قىلىپ ئۆزىمىز 

بار نهرسىمىزنىڭ ھهممىسىنى ھهم ئىچ سىرىمىزنى قوشۇپ ئايىماي ؟ پهگادا ئولتۇرىمىز ئهمهسمۇ 

گۈل مهنىۋى ، قىسقىسى .... ؟  زېرىن يۈرۈشكه رازى ئهمهسمۇ -ئۆزىمىز ئاچ ، پ مېهماننىڭ ئالدىغا تۆكۈ

 . كامالهتكه تهلپۈنگۈچى ئۇيغۇر روھىنىڭ ئهڭ يارقىن سىمۋولى 

مهن موسكۋادا ياشاش جهريانىدا قانچىلىك گۈل تهقدىم قىلغانلىقىم ۋه باشقىالرنىڭ ماڭا قانچىلىك 

 . بىر مهنزىره تاھارىزغىچه كۆز ئالدىمدىن كهتمهيدۇ . گۈل تهقدىم قىلغانلىقى ئېسىمده يوق 

ئون ، مهن مېهماندارچىلىقتىن يېنىپ ياتىقىمغا قايتىپ كېتىۋېتىپ .  يىلى قارلىق كهچ -1991

قىز يېنىدىن ئۆتۈپ . نهچچه قهدهم نېرىدا ئىت يېتىلهپ كېتىۋاتقان زىلۋا بويلۇق بىر قىزغا كۆزۈم چۈشتى 

يهنه بىرسىدىن . ئۇ كىشى تاماكا يوقلىقىنى ئېيتتى ، اماكا سورىۋىدى كېتىۋاتقان بىر كىشىدىن ت

ئۇ كىشى تاماكا چىقىرىپ قىزغا بهردى ھهم قىزنىڭ تاماكىسىغا ئوت تۇتاشتۇرۇپ بهرگهچ ، سورىغانىدى 
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قىز ئهمدىال بىر شورىغان تاماكىنى ئاغزىدىن شۇ زامات يۇلۇپ ئېلىپ يهرگه . قىزغا پوخۇرلۇق قىلدى 

بىردهمدىن كېيىن قىز يهنه تاماكا چېكىپ كېتىۋاتقان بىر ئىگىز بويلۇق . كېتىپ قالدى ،  ده -تاشلىدى

يىگىت تاماكىدىن بىر تال بېرىپ ئوت تۇتاشتۇرغاچ قىزغا بىرگه سهيلى ، يىگىتتىن تاماكا سورىدى 

 ئۇنىڭغا يىگىت. قىز بىر نىمىلهرنى دهپ قارشىلىق بىلدۈرگهندهك قىلدى . قىلىش تهكلىپىنى قويدى 

 تېپىچهكلهپ كېتىۋاتقان كۈچۈكىنى -ئويناقالپ ، ئاخىرى قىز تاماكىنى تاشالپ ، يهنه گهپ ئاچتى 

تاماكا ئاالي دىسه ، دېمهك بۇ قىزنىڭ بهك خۇمارى تۇتقان بولسىمۇ . سىلكىپ تارتقىنىچه كېتىپ قالدى 

 ئاخىرى مهن قىزغا .چهكمهي دىسه ئامالسىز قالغانلىقى بىلىنىپ تۇراتتى ، يېنىدا پۇلى يوق 

 . قىز ماڭا سۇئال نهزهرى بىلهن خاپا چىراي ھالهتته قارىدى . ئۇنى توختاتتىم ،  ده -يېتىشىۋالدىم 

بىر مىنوت .  مېنى باشقىچه ئويالپ قالماڭ -،  دىدىم مهن ئۇنىڭغا تهكهللۇپ بىلهن - ، كهچۈرۈڭ __ 

 . ېرهي مهن سىزگه تاماكا ئهكىلىپ ب، مۇشۇ يهرده كۈتۈپ تۇرسىڭىز 

كوچا چىرىقىنىڭ نۇرىدا ئۇنىڭ مۆرىسىگه چۈشكهن ، قىز ھهيرانلىق بىلهن ماڭا تىكىلىپ قارىدى 

ئۇزۇن ، ئهكمه قاشلىرى قاڭشارلىق بۇرنىغا خوپ ياراشقان . ئالتۇن چاچلىرى جۇاللىنىپ تۇراتتى 

ئهمدىال . ش ئېتهتتى چوڭقۇر كوزلىرىگه قوشۇلۇپ ئادهمگه بىر خىل سېهىرلىك تۇيغۇ بهخ، كىرپىكى يوغان 

 ياشنىڭ قارىسىنى ئالغان بۇ قىزنىڭ جىددىي ئهمما سهمىمىلىك يىغىپ تۇرغان كۆزىگه پاكلىق 18 -  17

 :  ده -ئۇ ماڭا ئىشهنچسىزلىك بىلهن كۆزلىرىنى يالت قىلىپ تىكتى . ۋه ھاياتىي كۈچ يوشۇرۇنغانىدى 

دىدى ئۇ _ ، رهھمهت ، رسه كېرهك ئهمهس ماڭا ھېچنه، كهچۈرۈڭ ، مهن سىزدىن تاماكا سورىمىدىم __ 

 . رهت قىلىپ 

دىدىم ئۇنىڭغا جاۋابهن _ ، مېنى باياتىنقى ئادهملهرگه ئوخشاتماسلىقىڭىزنى ئۈمۈد قىلىمهن __ 

 . بېسىقلىق بىلهن -ئېغىر 

 . دىدى قىز _ ، ئهمدى خۇمارىم بېسىقتى ، بولدى ؟  ده -سىز ھهممىنى كۆرۈپسىز ، ھه __ 

مهن دهررۇ بېرىپ بوتكىدىن ئىككى . ق پاراڭالشقاچ مىترونىڭ يېنىغا كېلىپ قالدۇق بىز ئاشۇندا

ئۇنى قىزغا بهردىم ھهم تاماكىغا ئۆز قولۇم بىلهن ئوت ،  ده -بىر دانه چاقماق ئالدىم ، قاپ تاماكا 

 ئۇ مهندىن بهلكىم. قىز تاماكىنى سورىغاچ ماڭا سۇئال نهزىرى بىلهن قاراپ تۇراتتى ، تۇتاشتۇرۇپ بهردىم 
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، ئۇ ؟ ھېلىقى ئادهملهرگه ئوخشاش تاماكىنى بېرىپال ئاللىقانداق بىرهر شهرت قويىدۇ دهپ ئويالپ قالغاندۇ 

 سورىدى ،  ئارقىدىن شوراپ-تاماكىنى ئارقا 

 ؟ سىز تاماكا چېكهمسىز __ 

ى خىجىللىق بىلهن ئۆزىنىڭ تاماكا چېكىشن، ئۇ ، مهن تاماكا چهكمهيدىغانلىقىمنى ئېيتتىم 

مهن ئۇنىڭغا بىردهم . ئىمكان بار تاماكىنى تاشلىۋېتىدىغانلىقىنى ئېيتتى ، ئۆگىنىپ قالغانلىقىنى 

قىزنىڭ يېنىغا ، چىرايلىق ئېچىلغان ئهتىرگۈلدىن ئۈچنى سېتىۋېلىپ ، كۈتۈپ تۇرۇشنى ئېيتىپ 

دهپ ،  قاالرمۇ شۇ چاغدا مهن قىز مېنى ساقلىماي كېتىپ. قىز كهتمهي مېنى ساقالپ تۇرۇپتۇ . باردىم 

قىز تېخىمۇ ھهيرانلىق . مهن گۈلنى قىزغا بهردىم ، ئهكسىچه ئۇ مېنى كۈتۈپ تۇرۇپتۇ ، ئويلىغانىدىم 

 : سۆھبهت ئارىلىقىدا قىز مهندىن . ماڭا قاراپ سۆزسىز تۇرۇپال قالدى ،  ده -بىلهن گۈلنى ئالدى 

 .  دهپ سورىدى -؟ سىز ئوتتۇرا ئاسىيادىن كهلگهنمۇ __ 

 : قىز ھهيرانلىق بىلهن ، ۈمنىڭ جۇڭگولۇق ئىكهنلىكىمنى ئېيتسام مهن ئۆز

سىز ، راستىنى دىسهم . مهن سىزنى ئوتتۇرا ئاسىيالىق ئۆزبېك ياكى قازاق دهپ ئويالپ قاپتىمهن __ 

 . دىدى _ ، جۇڭگولۇققا ئوخشىمايدىكهنسىز 

ئۇيغۇرالرنىڭ ، قىنى جۇڭگودا كۆپ مىللهت بارلى، مهن قىزغا ئۆزهمنىڭ ئۇيغۇر ئىكهنلىكىمنى 

ئوتتۇرا ئاسىيادىكى جۇمهۇرىيهتلهر ، جۇڭگودىكى چوڭ ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ بىرى ئىكهنلىكىنى 

 . بىلهن قوشنا ۋه نۇرغۇن جهھهتته ئورتاقلىققا ئىگه ئىكهنلىكىمىزنى سۆزلهپ بهردىم 

، ئۇ . ئۇيغۇرشۇناس ئىدى  بوۋام دهل -،  دىدى قىز ھاياجان بىلهن -، بۈگۈن ئىنتايىن خوشالمهن __ 

بوۋامنىڭ شهرقشۇناسلىق ، ئىشقىلىپ . مهن ئۇنىڭ يازغان كىتابلىرىنى ئوقۇغان . ۋاپات بولۇپ كهتكهن 

. بىز ھازىرچه ئۇنىڭ كىتابلىرىنى ساقالۋاتىمىز . ساھهسىده خېلى داڭلىق ئادهم ئىكهنلىكىنى بىلىمهن 

ئۇ ماڭا ئۆزىنىڭ شهرقتىكى نۇرغۇن جايالرغا  . قارىسىڭىز ھهممىسى شهرقشۇناسلىققا ئائىت كىتابالر

ئويلىمىغان . بارغانلىقىنى ئېيتقان ھهتتا ئۇيغۇرالر توغرىسىدا ماڭا كۆپ ھېكايىلهرنى سۆزلهپ بهرگهن 

خالىسىڭىز . بهك ياخشى بولدى . يهردىن بوۋام سۆزلهپ بهرگهن مىللهتنىڭ ئۆزىنى ئۇچرىتىپ قاپتىمهن 

بوۋامنىڭ كىتابلىرىنى كۆرۈپ . زنى بىزنىڭ ئۆيدىكىلهرگه نوتۇشتۇراي مهن سى، بىزنىڭ ئۆيگه كېلىڭ 
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 .  دىدى -، قىزىقسىڭىز ئارىيهت ئېلىپ ئوقۇڭ . بېقىڭ 

ئۇيغۇرشۇناسنىڭ نهۋرىسى بىلهن تاسادىپىي تونۇشۇپ ،  مهنمۇ بهكال خوشال بولدۇم -

 .  دىدىم مهن -، قالىدىغانلىقىمنى خىيالىمغىمۇ كهلتۈرمىگهنىكهنمهن 

مىترو ئىشىكىدىن . مىترو تهرهپكه ماڭدىم ، هن قىزغا خوشاللىق ۋه ئامهت تىلهپ خوشلىشىپ م

ئۇ قىز گۈلنى تۇتقىنىچه ماڭا قېتىپ قالغاندهك قاراپ ، كىرىشتىن ئىلگىرى ئارقامغا بۇرۇلۇپ قارىسام 

قىلىپ ياخشى ھهتتا گۈل تهقدىم ، شۇ چاغدىال مهن ئۇ قىزغا دادىللىق بىلهن ئىغىز ئېچىپ . تۇراتتى 

التاپهتلىك پىگورىسى كۆزۈمگه تېخىمۇ گۈزهل ، ئۇنىڭ يارىشىملىق . قىلغانلىقىمنى ھېس قىلدىم 

ئۇ ئۆيىگه ، ئۇنىڭ ماڭا مىتروغا كىرىپ كهتكىچه قاراپ تۇرغىنىدىن شۇنىڭغا ئىشهندىمكى . كۆرۈندى 

بۇنى بىر ئۇيغۇر تهقدىم قىلدى ، ا  ئانىسى ئۇنىڭدىن بۇ گۈلنى كىم تهقدىم قىلدى دهپ سورىس-بارغاندا ئاتا 

، ئۇ قىز ھهتتا ساۋاقداشلىرىغا . ئائىلىسىدىكىلهر بۇ ئهھۋالنى ئۇقۇپ ناھايىتى خوشال بوالر . دهر 

 . دوستلىرىغا ئۇالر ئاڭالپمۇ باقمىغان ئۇيغۇر مىللىتى توغرىسىدا سۆزلهپ بېرهر 

 مهن موسكۋا شهرقشۇناسلىق ،ئارىدىن ئىككى يىل ئۆتۈپ ، تهقدىرنىڭ ئهڭ قىزىق يېرى شۇكى 

ناتاشا ئىسىملىك بۇ قىزمۇ موسكۋا ، ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ جۇڭگوشۇناسلىق سىنىپىغا دهرس بهرگىنىمده 

ئۇ قىز سىنىپتا . شهرقشۇناسلىق ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ خهنزۈ تىلى فاكۇلتېتىغا ئۇقۇشقا كىرگهنىدى 

. غۇچىالرغا ئۇيغۇرالر توغرىسىدا سۆزلهپ بهردىم شۇ سائهتلىك دهرسته مهن ئۇقۇ. ئهالچى بولۇپ ئۇقۇپ كهپتۇ 

شۇنداقال روس ئالىملىرىنىڭ ئۇيغۇرالر . ئۈرۈمچى ۋه قهشقهرنىڭ سۈرهتلىك ئالبوملىرىنى كۆرسهتتىم 

ئىلگىرى ئۇيغۇرالر توغرىسىدا ھېچقانداق خهۋىرى . توغرىسىدىكى تهتقىقات ئهھۋالىنى سۆزلهپ بهردىم 

كېيىن . ئهمدى ئۇيغۇرالر توغرىسىدا خېلى كۆپ نهرسىلهرنى بىلىۋالدى بولمىغان بۇ ياش ئۇقۇغۇچىالر مانا 

. ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرشۇناس بولىدىغانلىقىنى ئېيتتى ، ئۇ قىز ئۇيغۇر تىلى ئۆگىنىش ئارزۇسىنىڭ بارلىقىنى 

. ناتاشا بىكار ۋاقىتلىرىدا روس ئالىملىرىنىڭ ئۇيغۇرالر توغرىسىدىكى كىتابلىرىنى خېلى كۆپ ئوقۇپتۇ 

ناتاشا ۋه سىنىپتىكى بىر قانچه باال . ڭ بۇ جهھهتتىكى بىلىمى سىنىپ بويىچه خېلى مول ئىدى ئۇنى

بۇ ساھهده بۇرۇنقىالرنىڭ ، مهدهنىيىتىنى ئۆگىنىپ ، تارىخىي ، ئۇيغۇرالرنىڭ تىلى ، ئۇيغۇرشۇناس بولۇشقا 

 . ئىشلىرىنى داۋامالشتۇرۇشقا بهل باغلىغانلىقلىرىنى بىلدۈرۈشتى 
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 - ئاشۇ قارلىق كىچىدىكى ئاددىيغىنه بىر دهسته گۈل نېمىدىگهن خاسىيهتلىك ، دېمهكچىمهنكى 

ئۇيغۇر مىللىتىمۇ ئاشۇ گۈل ، ئاشۇ ئاددىيغىنه گۈل ناتاشانىڭ قهلبىده قانچىلىك ئورۇن تۇتقان بولسا ! ھه 

 . ئارقىلىق ئۇنىڭ قهلب تۆرىدىن ئورۇن ئالغانىدى 

كىتابقا بولغان مۇھهببىتى نهقهدهر كۈچلۈك ) ته باشقا خهلقلهردىمۇ بار ئهلۋهت( روسالرنىڭ 

روسالر . ئىكهنلىكىنى روس زېمىنىغا تۈنجى بولۇپ ئاياغ باسقان كىشى چوڭقۇر ھېس قىلماي قالمايدۇ 

 -  2<< كىتابقا ، كىتابنى مهنىۋى بايلىق شۇنداقال ماددىي ئوزۇقلۇق دهرىجىسىگه كۆتۈرۈپ چۈشهنگهچكه 

 . دهپ نام بهرگهن >> بولكا 

، مهيلى ئىشچى . بىلهن كىتاب تهڭ ئورۇندا تۇرىدۇ ) نان ( روس ھاياتىدا بولكا ، ىمهكچىمهنكى د

ھهر قانداق كىشىنىڭ ئۆيىگه . كىتابقا بولغان مۇھهببىتى چوڭقۇر ، دېهقان ياكى ئالىم بولسۇن 

لهن ئۇالر ئادهتته سىز بى. كىرسىڭىز مهخسۇس كىتاب جاۋىنى ئاالھىده ئورۇنالشتۇرۇلغان بولىدۇ 

پاراڭالشقاندا چوقۇم ياخشى يېزىلغان ئهسهرلهر ياكى مهلۇم بىر يازغۇچى توغرىسىدا قىزغىن 

 . سۆھبهتلىشىدۇ 

ھهتتا قىز .  بىرىگه ئۆزى ياخشى كۆرىدىغان كىتابنى تهقدىم قىلىش ئادهتكه ئايالنغان - روسالردا بىر 

 . ن كىتابالرنى تهقدىم قىلىشىدۇ  يىگىتلهرمۇ دوستلۇق ۋه مۇھهببهت خاتىرىسى ئۈچۈن ياخشى يېزىلغا-

كىتاب ۋه ، يېقىنقى ۋاقىتالردا بازار ئىگىلىكىنىڭ يولغا قويۇلۇشى بىلهن مهخسۇس كىتابپۇرۇچالر 

كۆپلىگهن نهشىرىياتالر ۋه فوتوگرافىيه ئورۇنلىرى شهخسىلهرنىڭ . نهشىرىيات سودىگهرلىرى كۆپهيدى 

 روسىيه نهشىرىياتچىلىقىدا يېڭى بۆسۈش دهۋرى شۇنىڭ بىلهن. قولىغا ئۆتتى ياكى ھۆددىگه بېرىلدى 

. مهزمۇنى تېخىمۇ بېيىدى ، تۈرى تېخىمۇ ئاشتى ، نهشىر قىلىنغان كىتابالرنىڭ سۈپىتى ، باشلىنىپ 

بۇرۇنقى ئىدېئولوگىيه كونتروللۇقىدىن قۇتۇلغان نهشىرىيات سودىگهرلىرى ۋه نهشىرىياتچىالر بازار ۋه 

بازارغا ، ه ھهر خىل تېمىدىكى كىتابالرنى تارقىتىش بىلهن بىرگه ئوقۇرمهنلهرنىڭ ئېهتىياجى بويىچ

ھهر ، شۇڭا ھازىر موسكۋانىڭ ھهر قانداق كوچىسىدا . جىددىي ئېهتىياجلىق كىتابالرنى كۆپلهپ باستى 

، شۇنىڭ بىلهن بىرگه ، قانداق مىترو ئىستانسىسى زاللىرىدا كۆپلىگهن كىتاب يايمىچىلىرىنى كۆرىسىز 

.  يېڭى گېزىتلهر نهشىر قىلىندى -هسىنىڭ ئهركىنلهشتۈرۈلۈشى بىلهن يېڭى ئاخبارات ساھ
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ئاشۇ . سۈپهت جهھهتتىن تامامهن يېڭىچه تۈس ئالدى ، بهزىلىرىنىڭ ناملىرى ئۆزگهرتىلىپ مهزمۇن 

، كۈندىلىك چىقىۋاتقان گېزىتلهرنى تولۇق ئۇقۇپ چىقىش مۇمكىن بولسا ئادهمنىڭ بىلىم سهۋىيىسى 

. دۇنيا ۋهزىيىتى توغرىسىدىكى چۈشهنچىسى خېلى يېتهرلىك ھالدا ئۆسكهن بوالتتى ، ىتى روسىيه ۋهزىي

، ھازىر بۇ يهردىكى ئادهملهر غهرپ دۆلهتلىرىگه ئوخشاشال گېزىت ئۇچۇرلىرى بويىچه ئىش ئىزدهيدىغان 

بىر قانچه بۇ ئۆزگىرىشلهرنىڭ ھهممىسى ئاساسىي جهھهتتىن . ئۆزلىرىگه جۆره تاپىدىغان سهۋىيىگه يهتتى 

 . يىلنىڭ ئىچىدىال بارلىققا كهلدى 

روسىيىلىكلهرنىڭ مهدهنىيهت ساپاسىنىڭ ئومۇميۈزلۈك ئۈستۈن بولۇشى مهدهنىيهت سهمهرىسى 

مۇھىتىنىڭ ئۆزگىرىشىگه ، ھاياتى ، بولغان كىتابنى قهدىرلهش ۋه سۆيۈش بىلهن بىرگه ئۆز تۇرمۇشى 

ي ئۆزگىرىشلهرگه قىزغىن كۆڭۈل بۆلىدىغانلىقىدىن بىۋاسىته تهسىر كۆرسىتىدىغان ھهر خىل سىياسى

ھهر قانداق ،  موماي ۋه ياكى باشالنغۇچ مهكتهپ ئوقۇغۇچىسى بولسۇن - سىز بۇ يهرده مهيلى بوۋاي . بولغان 

، بولۇپمۇ ھاكىمىيهت تالىشىۋاتقان كىشىلهر توغرىسىدا سۇئال سورىسىڭىز ، كىشىدىن روسىيه ۋهزىيىتى 

نۇتۇققا ئهھمىيهت ، سۆزمهنلىك ، ناتىقلىق . ۆز قارىشىنى ئوچۇق سۆزلهپ بېرهلهيدۇ شۇ زامات سىزگه ئۆز ك

ھهر قانداق كىشى ئۆز سهۋىيىسى ، بېرىش روسىيىلىلهرنىڭ ئهڭ چوڭ ئاالھىدىلىكلىرىنىڭ بىرى بولۇپ 

ى بىزگه بۇ ئهھۋالالرن. راۋان جۈملىلهر بىلهن ئۆز كۆز قارىشىنى ئهركىن بايان قىلىدۇ ، بويىچه چىرايلىق 

ھهقىقهتهن بىزنىڭ ئادهملىرىمىزده ناتىقلىق ئاالھىدىلىكى ناھايىتى كهمچىل ، سېلىشتۇرساق 

، خىزمهتچىلىرىمىز ، ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىمىز ، ئالىي . ئىكهنلىكىنى كۆرۈش مۇمكىن 

اراشلىرىنى باشلىقلىرىمىز ئاساسىي جهھهتتىن قهغهزگه قارىماي تۇرۇپ مىكروفون ئالدىدا ئۆز كۆز ق

ئۇنىڭ . ئادهتتىكى سۆھبهتتىمۇ بۇ ئهھۋال دائىم ئۇچراپ تۇرىدۇ . دۇدۇقلىماي بايان قىاللمايدۇ ، ئهركىن 

سۆزلىگهن چاغدىكى روھىي ، سۆزلهرنى ئىشلىتىشىمىز ۋه تهلهپپۇزىمىز ، ئۈستىگه سۆزلهش ئۇسۇلىمىز 

، ئىلمىي ، مۇاليىم ،  بىز سىلىق ،قوپال تۈس ئالغان ، كهيپىياتىمىز كۆپىنچه ھالالردا يېقىمسىز 

ھهتتا ئاخبارات . دهپ قارايمىز > ئهرلهرگه خاس ئهمهس < ئۇ ، ئهدهپلىك سۆزلهشنى بىر خىل ئاجىزلىق 

،  تېلۋىزىيه پروگراممىلىرى رىياسهتچىلىرىمىز -رادىئو ، خادىملىرىمىز يهنى مۇخبىرلىرىمىز 

كهيپىياتلىرى مانا ) مۇھهررىررىدىن ( مهجرۇھلۇق دىكتورلىرىمىزدىمۇ بۇ خىل قوپاللىق ياكى پىكرىي 



 73

 . مهن دهپال چىقىپ تۇرىدۇ 

ھهر بىر مىللهت ئۆزىگه خاس مىللىي پىسخىكا ۋه تىلغا ئىگه ، يهنه بىر نهرسىنى ئېيتىش كېرهككى 

شۇڭا بىز دۇنيادىكى ئىلغار ، ئۇنىڭ بايان قىلىش ئۇسۇلىمۇ ئۆزگىچه بولىدۇ ، بولغانلىقى ئۈچۈن 

مهدهنىيهت ساپاسى ئۈستۈنرهك ، هرنىڭ ھهر خىل ئېسىل ئاالھىدىلىكلىرىنى قوبۇل قىلىشىمىز مىللهتل

ئهگهر سىز تاشكهنت كوچىلىرىدا . بولغان مىللهتلهرنىڭ ئاالھىدىلىكلىرىنى ئۆگىنىشىمىز الزىم 

نى  بىرى بىلهن سۆزلهشكىنى-ئىلمىي يوسۇندا بىر ،  سيلىق - ئۆزبېكلهرنىڭ شۇنچه يۇمشاق ، يۈرسىڭىز 

تېلېۋىزىيه پروگراممىلىرىنى كۆرسىڭىز دىكتورالر شۇنچه . تېنچلىق سوراشقانلىقلىرىنى كۆرىسىز ، 

بىلىملىرىنىڭ ئاجايىپ مول ۋه ، ئۇالرنىڭ ئۆز كهسپىگه پۇختا بولۇپال قالماي ، التاپهتلىك سۆزلهيدۇكى 

 .رىدۇ كۆپلهپ كىتاب ئوقۇغانلىقى مانا مهن دهپال بىلىنىپ تۇ، ئهتراپلىق ئىكهنلىكى 

ئهقلىي ، ئۇنى كۆزگه ئىلماسلىق ، بىزده كىتابقا يامان كۆز بىلهن قاراش ، يامان يېرى شۇكى 

 80%بىزده . بۇ بىزنىڭ ئهڭ نومۇس قىالرلىق ئاجىزلىقىمىز، ئهمگهكنى قهدىرلىمهسلىك خاھىشى ئېغىر 

ىرىمىزنى كىتاب كىتابخۇمار كىشىل، ئىلمىي خادىمالر . ئادهمنىڭ كىتاب ئوقۇمايدىغانلىقى ئېنىق 

، كىتاب سېتىۋالغۇچىالرنى كۆرسه ، مهستانىسى ياكى كىتاب خالتىسى دهپ مازاق قىلىدىغان 

، كىتاب ئوقۇپ بىلىم ئاشۇرغان . مهسخىرىلىك قاراپ قويىدىغان ئىش پهقهت بىزدىال مهۋجۇت بولسا كېرهك 

ھهتتا ئالىي مهكتهپلهردىمۇ ، بىلىم ئىشقىدا يۈرگهن ئادهملهرنى پهس كۆرىدىغان ئىللهت بىزدىال بار 

،  كۈندۈز كىتاپ كۆرسه ئۇنى ئارىغا ئالمايدىغان -كىم كېچه ، ئوقۇغۇچىالر ئارىسىدا كىم بهك تىرىشسا 

ھهتته ئۇنىڭ شهخسىيىتىگه ھوجۇم قىلىدىغان ئهھۋال ئهۋج ، ئۇنىڭغا ھهر خىل لهقهملهرنى قويىدىغان 

 - ئۆي ، مازاق قىلىنىدۇ ، ھاقارهتلىنىدۇ ، ىلىدۇ ئۇنداق بالىالر ھهر جهھهتتىن چهتكه قېق. ئالغان 

، بهزى ئايالالر ئېرى ھاراق ئىچسه ؛ ئهھۋالدا يهنه زور پهرق يوق ، ئوچاقلىق كىشىلهرنى ئېلىپ ئېيتساق 

 - تاپا ، چىدىمايدۇ ، بىرهر كىتاب سېتىۋالسا ، قىممهت باھالىق تاماكىالرنى چهكسه شۇنىڭغا چىدايدۇكى 

بۇ ..... جىده ئۇ كىشى ئايالىدىن يوشۇرۇن كىتاپ سېتىۋېلىشقا مهجبۇر بولىدۇ نهتى، تهنه قىلىدۇ 

، ئهگهر سۆزىمىزنى داۋامالشتۇرساق . بۇنداق پاجىئه پهقهت بىزدىال مهۋجۇد ؟  ھه -نىمىدىگهن زور پاجىئه 

ىڭ مىللىتىمىزنىڭ كهلگۈسى ئۈمىدى يۈكلهنگهن ئاشۇ ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىمىزمۇ يامان ئىللهتن
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 ......قۇربانىغا ئايالنماقتا 

كېسهللىك دهردىدىن بارچه ئۈمىدىنى ئاشۇ ، كهمبهغهللىك ، نادانلىق ، خهلقىمىز ساۋاتسىزلىق 

 ئاشۇ ئوت - جىسمانىي قۇۋۋىتى ئۇرغۇپ تۇرغان ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىغا ، قانلىرى قايناپ ، جهسۇر 

شۇنداقال كېلهچهك ، مىللهت ، خىچه ئۆزلىرىنىڭ خهلق ئۇالر تې، يۈرهك ياش ئهۋالدالرغا يۈكلىگهن تۇرسا 

 بىرىنى ھاقارهتلهپ يۈرۈشمهكته ۋه تهسته قولغا كهلگهن - يهنىال بىر ، ئالدىدىكى جاۋابكارلىقىنى ئۇنتۇپ 

ئۇالر ، شۇڭا .  نۇرسىز كۆزلىرى بىلهن ئالدىغا ئهمهس ئارقىغا قارايدۇ - چۈشكۈن ، پۇرسهتنى چىڭ تۇتماي 

، ئهركىن پىكىر بايان قىلىشنى ،  ئاخىرى يوق -باش ، گېپىنىڭ تۇتامى ، هردهك قوپال ساۋاتسىز ئادهمل

ھهتتا پۈتكۈل دۇنيا ، روس ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ . مۇستهقىل پىكىر يۈرگۈزۈشنى ئۆگىنهلمهيدۇ 

 . ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ئهھۋالى بولسا ئۇنداق ئهمهس 

 يىلىنىڭ بېشىدا موسكۋا - 1991، موسكۋا شهرقشۇناسلىق ئۇنىۋېرسىتېتىدا دهرس ئۆتۈش 

 ئافرىقا ئىنىستىتۇتىدا يۇقىرى يىللىق سىنىپ ئوقۇغۇچىلىرى بىلهن بىر -ئونىۋېرسىتېتىنىڭ ئاسىيا 

 پېرربورگ قاتارلىق -سانكىت ،  ئاتا ۋه تاشكهنت -شۇنداقال ئالما ، قانچه قېتىم لېكسىيه ئاڭالش 

 . يانىدا كۆپ نهرسىلهرنى ھېس قىلدىم شهھهرلهردىكى ئالىي مهكتهپلهرنى زىيارهت قىلىش جهر

سابىق سوۋىت ئىتتىپاقى ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى بىلهن بىزنىڭ ئوقۇغۇچىلىرىمىزنى 

نهتىجىده مهن ئىككى . پىسخىكا ۋه ئۆگىنىش ئۇسۇلى قاتارلىق جهھهتلهردىن سېلىشتۇرۇپ كۆردۇم 

روس ، نى ھېسابقا ئالمىغاندادۆلهتنىڭ مائارىپ جهھهتتىكى ئۆزگىچه مېتودىكىلىق پهرقلىرى

ئۇالرنىڭ نهزهر دائىرىسىنىڭ ناھايىتى ، ئوقۇغۇچىلىرىدا ئۆگىنىشكه بولغان قىزغىنلىق يۇقىرى بولۇپ 

 ئهركىن پىكىر قىلىش ۋه ئىجاد قىلىش روھىغا باي -مۇستهقىل ، بىلىمىنىڭ چوڭقۇر ، كهڭرى 

 كېيىنكى بۇگۈنكى روسىيىدىكى ئالىي سوۋىت ئىتتىپاقى پارچىالنغاندىن. ئىكهنلىكىنى ھېس قىلدىم 

ئىقتىسادىي جهھهتتىكى ھهددىدىن زىياده ئېغىر بېسىم تۈپۈيلىدىن ، مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى سىياسىي 

لېكىن زور كۆپ ساندىكى ئوقۇغۇچىالر يهنىال چىداشلىق بىلهن ، زور قىيىنچىلىققا يولۇققان بولسىمۇ 

همئىيىتىنىڭ چۈشكۈنلىشىپ زاۋاللىققا يۈزلىنىۋاتقان ئۇالر روسىيه ج. ئوقۇشىنى داۋامالشتۇرۇۋاتىدۇ 

، روس مىللىتىنى كرىزىستىن قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن باش قاتۇرۇپ ، پاجىئهلىك تهقدىرىگه ئېچىنىپ 
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ھهر . يهنىال تىرىشىپ ئۆگىنىۋاتىدۇ ، قاراڭغۇلۇق ئۈستىدىن غهلىبه قازىنىش ئىشهنچىلىرىنى ئۇرغۇتۇپ 

 - ئهقىل ، لىيهتلهرنى كهڭ كۆلهمده قانات يايدۇرۇپ پۈتكۈل ۋۇجۇدى ئىجتىمائىي پائا، خىل سىياسىي 

روس ئالىي ، كېسىپ ئېيتىمهنكى . پاراسىتىنى ئورتاق مىللىي مهنپهئهت ئۈچۈن قۇربان قىلىۋاتىدۇ 

مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ قىيىنچىلىققا چىداش روھى بىزنىڭ ئۇيغۇر ئالىي مهكتهپ 

ئهتراپلىق ، قىسقىسى ،  ئۆگىنىش -روس ئوقۇغۇچىلىرى ئوقۇش ، ئوقۇغۇچىلىرىمىزنىڭكىدىن كۈچلۈك 

بازار . دهپ قارايدۇ ، بىلىمگه ئىگه بىر ئادهم بولۇپ تهربىيىلىنىش ھهر بىر ياشنىڭ مهجبۇرىيىتى 

ئىگىلىكى يولغا قويۇلغاندىن كېيىن روسىيىده كهمبهغهللهر بىلهن بايالر ئوتتۇرىسىدىكى پهرق ئىنتايىن 

 سېتىق بىلهن - كىچىك سوودا - چوڭ ، ممه ئادهم ياشاش ئۈچۈن پۇل تېپىشقا ھه. چوڭ بولدى 

جان بېقىش ناھايىتى تهسكه ، زىيالىيالرنىڭ مائاشى بىراقال چۈشۈپ . شۇغۇللىنىشقا كىرىشتى 

مائارىپچىالر تهبىقىسى ئېغىر قىيىنچىلىققا دۇچ ، ھهممه جايدا زىيالىيالر . توختايدىغان بولۇپ قالدى 

ئىلىم ئهھلىنىڭ ئىناۋىتى ۋاقىتلىق يهرگه . ۋىرلىگۈسىز ئېغىر ئاقىۋهتلهر كېلىپ چىقتى تهس، كېلىپ 

پۇل ، ئاڭ سهۋىيىسىنىڭ يۇقىرىلىقى تۈپهيلىدىن ، لېكىن كىشىلهرنىڭ مهدهنىيهت ، ئۇرۇلغان بولسىمۇ 

ۇالرغا تهكهللۇپ ئ، ھهتتا قاراقچىنىڭمۇ بىلىمى بار ئادهم ئۇچرىسا ، مهنسهپدار ، تاپقان ھهر قانداق باي 

. ھۆرمهت قىلىۋاتقانلىقىنى ھهممىال يهرده ئوچرىتىش مۇمكىن ، ئهھۋال سوراۋاتقان ، قىلىۋاتقان 

ئۇالرنى ، ئهسكهرلهرگه ئېتىبار بېرىش ، نۇرغۇنلىغان سورۇنالردا يهنىال ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىغا 

ليونېر بولسۇن ياكى قاراقولالر  مى-چۈنكى باي ، ھۆرمهتلهش پۈتكۈل جهمئىيهت خاراكتىرلىك ئادهت 

<< يهنه ، ھهممىسىنىڭ نهزىرىده بىرال نهرسه ،  دېهقانالر بولسۇن -گۇرۇھىنىڭ ئادهملىرى ۋه ياكى ئىشچى 

، ھهممىال جايدا . دىگهن مۇقهددهس ئۇقۇم مۇتلهق ئۈستۈن ئورۇنغا قويۇلىدۇ >> روسىيه << ، >> ۋهتهن 

ئىقتىسادىي ۋهزىيىتى ۋه ئۇنىڭ ، بۇگۈنكى سىياسىتى مىتروالردىمۇ روسىيىنىڭ ، ھهتتا ئاپتوبوس 

مۇشتلىشىپ كهتكهن ،  بىرى بىلهن جىدهللىشىپ - بىر ، كهلگۈسى توغرىسىدا مۇنازىره قىلىپ 

جۇملىدىن روس ، روس ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى . كىشىلهرنى دائىم ئۇچرىتىش مۇمكىن 

 سۇنماس -ئۇالر ئىگىلمهس .  قاتۇرىدىغان زور كۈچ زىيالىيلىرى ئۆز ۋهتىنىنىڭ تهقدىرى ئۈچۈن ئهڭ باش

روس زىيالىيلىرىدا .  مىللهت مهنپهئهتىنى ھهممىدىن ئهال بىلىدىغان روھقا ئىگه - ۋهتهن -روھ 
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 مىللهت مهنپهئهتىدىن -ئۆز مهنپهئهتىنى ۋهتهن ، شهخسىيهتچىلىك ، بىزدىكىدهك ئىتتىپاقسىزلىق 

چۈشكۈنلۈك ، ئۈمۈدسىزلىك ، بوشاڭلىق ، ىرادىسىزلىك ئۈستۈن قويىدىغان ساختىپازلىك ياكى ئ

، روس خاراقتىرىگه ئاسىيلىق قىلىدىغان ، نادان خهلقنى ئالدايدىغان . ئىللهتلىرى مهۋجۇت ئهمهس 

 بىرسىنىڭ شهخسىيىتىگه ھۇجۇم - بىر ،  بىرىگه ئورا كواليدىغان -پىشقهدهملىرى بىلهن ياشلىرى بىر 

، ئالىم ، ھهتتا ئۆلۈپ كهتكهن مهشهۇر خهلق رهھبهرلىرى ، لىشىدىغان قىلىپ تۆھپىلىرىنى ئىنكار قى

، ئهمگىكىگه توغرا ، ئۇالرنىڭ ئورنى ،  يازغۇچىلىرىنىڭ تارىخىي تۆھپىسىنى يوققا چىقىرىپ -شائىر 

قارا ، قوپالراق ئېيتقاندا ، ئۇالرنىڭ زىتىغا تېگىدىغان ئهخالقسىز قىلمىشالر ، ئىلمىي باھا بهرمهستىن 

ھوقۇقى بارالر بىلهن ، ھازىر بىزده پۇلى بارالر بىلهن ئىلىمى بارالرنىڭ . لىقالر مهۋجۇد ئهمهس قۇرساق

تىن ئىبارهت بىرال >> نادانلىق << بۇنىڭ سهۋهبىنى پهقهتال . پۇقراالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا پهرق ئىنتايىن زور 

 .سۆزگه يىغىنچاقالش مۇمكىن 

<<  بىرىنى يارىتىشمايدىغان بىر تۈركۈم -  بىر- بۈگۈن بىزنىڭ ئىچى كاۋاك بولۇشىغا قارىماي 

ئۆتكهنلهرنىڭ ) ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى << بىر تۈركۈم ، ئهلۋهتته ( زىيالىيلىرىمىز >> بىچاره 

نهزهر دائىرىسىنى تېخىمۇ ، ئۆزلىرىنىڭ بىلىم قۇرۇلمىسى ،  ساۋاقلىرىنى يهكۈنلهش - تهجرىبه 

 ئابرويى ئۈچۈن -مىللهتنىڭ يۈز ،  قاتارىدىن ئورۇن ئېلىپ دۇنيادىكى ئىلغار زىيالىيالر، كېڭهيتىش 

 . ئۆزلىرىنى شهخسىي مهنبهئهت ئۈچۈن قۇربان قىلماقتا ، كۈرهش قىلىشنىڭ ئورنىغا 

جهنۇبىي . ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىمىز ئۆزلىرىنى چوقۇم باشقىالرغا سېلىشتۇرۇشى كېرهك 

خهنزۇ ، قىلىدىغان قاتتىق سۆڭهك روھى كورىيه ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ئىلىم ئۈچۈن جان پىدا 

روس ئوقۇغۇچىالرنىڭ ، ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئهركىن پىكىر يۈرگۈزۈش ۋه مهنىۋى دۇنياسىنى بېيىتىش روھى 

پىشقهدهم . دۇنيا ۋه مىللهتنىڭ تهقدىرىگه كۆڭۈل بۆلۈش روھى بىزگه ئۆرنهك بولۇشى كېرهك 

، الىيلىرىمىز بولسۇن چوقۇم كاللىسىنى سهگىتىپ ياش زىي، زىيالىيلىرىمىز بولسۇن ياكى ئوتتۇرا ياش 

 . دىگهنلهرنى ئويالپ كۆرۈشى الزىم ؟ مهن قانداق ، باشقىالر قانداق 

. ئهگهر بىز ئىلگىرى ھېچقانداق مهدهنىيهت ياراتمىغان ياۋايى بىر مىللهت ئهۋالدلىرى بولساق ئىدۇق 

تا جاھان مهدهنىيىتىنىڭ تارىخ، ھالبۇكى . چۈشكۈنلىشىپ كهتسهكمۇ ھېچگهپ ئهمهس ئىداى 
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تاكامۇللىشىشىغا شانلىق تۆھپىلهرنى قوشقان مىللهتنڭ ۋارىسلىرى دهۋرىمىزگه ۋه كهلگۈسىمىزگه 

 !دۇنيادا بىز ئۈچۈن بۇنىڭدىنمۇ چوڭ جىنايهت يوق ، جاۋاب بېرهلمىسهك 

شۇ گۈل ھهم ئا، مىللىتىمىز ئاشۇ قىزىل ئهتىرگۈلدهك گۈزهل ، لېكىن مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى 

قاراڭغۇلۇق ئۈستىدىن غالىپ ، پاك ۋه غۇبارسىزلىقى بىلهن چوقۇم نادانلىق ، تۇيغۇلىرىدهك سهمىمىي 

گۈل مىللىتىمىزنىڭ سىمۋولى . جاھان مهدهنىيهت گۈلزارلىقىدا تېخىمۇ پورهكلهپ ئېچىلىدۇ ، كېلىپ 

 . نىدۇر  مهۋجۇدلۇق نىشا-  مهدهنىيهت مىللىتىمىزنىڭ ھاياتلىق -مهرىپهت ، بولسا 

 موسكۋا ئاخشىمىدىكى تۋېرىسكىي كوچىسى 

 

> موسكۋا ئاخشىمى <  يىلالردا پۈتكۈل دۇنياغا داڭقى كهتكهن - 50سابىق سوۋىت ئىتتىپاقىنىڭ 

شۇ ، ناملىق ناخشىسىنى بىزنىڭ چوڭلىرىمىز ئهينى چاغالردا چوڭقۇر ھېسسىيات بىلهن ئېيتقان 

مانا بۇگۈن مهنمۇ گۈزهل . ومانتىك خىيالالرغا چۆمۈشكهنىدى ر، ناخشىنىڭ مېلودىيه دولقۇنىغا جۆر بولۇپ 

رومانتىك تۋېرىسكىي كوچىسىدا ، ھهشهمهتلىك ، كهچقۇرۇنلۇقى موسكۋانىڭ مهركىزىدىكى ئهڭ چوڭ 

بۇ كوچىنىڭ داڭقى موسكۋانىڭ . موسكۋالىقالر بۇ كوچىنى تولىمۇ ياخشى كۆرىدۇ . كېتىپ بارماقتىمهن 

موسكۋانىڭ ھايات رېتىمى ۋه ،  بىرگه پۈتكۈل دۇنياغا تارالغان بولۇپ تارىخىي مۇساپىلىرى بىلهن

 . ئوبرازىنى مۇشۇ كوچىدىن كۆرگىلى بولىدۇ 

ھهتتا ، ياز كۈنلىرىنىڭ سالقىن شاماللىق ئاخشاملىرى ،  جۈپ بولۇشۇپ - يىگىتلهر جۈپ - ياش قىز 

. ۇ بۇ كوچىدا سهيلى قىلىشىدۇ  شىۋىرغانلىق سوغۇق ئاخشاملىرىدىم-قهھرىتان قىش كۈنلىرىنىڭ قار 

تۋېرىسكىي كوچىسى ،  توپ يۈرىشىدۇ -بۇ كوچىدا ھهر خىل ئىرقتىكى چهت ئهللىكلهرمۇ توپ 

 ئۆكتهبر ئىنقىالبىدىن ئىلگىرى تۋېرىسكىي - بۇ كوچا بۇرۇن . موسكۋادىكى قهدىمىي كوچىالرنىڭ بىرى 

سوۋېت ئىتتىپاقى ، رتىلگهن بولۇپ كېيىن ماكسىم گوركىي نامىغا ئۆزگه، دهپ ئاتالغان ، كوچىسى 

بۇ كوچا يهنه شۇ ئهسلىدىكى ، پارچىالنغاندىن كېيىن يهر ناملىرى قايتىدىن ئهسلىگه كهلتۈرۈلگهنده 

موسكۋاغا كهلگهن ھهر بىر كىشى بۇ كوچىدا چوقۇم بىرهر قېتىم ماڭماي . تۋېرىسكىي نامى بىلهن ئاتالدى 

، خهلق قهھرىمانلىرى ، سىياسىئونالر ، داھىيالر ، ئهربابلىرى بۇ كوچىدا قانچىلىغان دۆلهت ، قالمايدۇ 
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ئۆز ، شۇنداقال . سهنئهتكارالر ۋه ئالىمالرنىڭ ئۆچمهس ئىزلىرى قالغان ،  شائېرالر -بۈيۈك يازغۇچى 

ئادهملهرنىڭ ،  قىزالرنىڭ ئىسسىق قانلىرى ئاققان -مهۋقهسى ئۈچۈن كۈرهشكهن سانسىزلىغان ئوغۇل 

بايانالرنىڭ ، سادالىرى ھهم شۇنداقال ئاكاردىيئون > ھۇررا <،  پهريادلىرى -ناله ، ى مهغرۇرانه ۋارقىراشلىر

 . يېقىملىق سادالىرىمۇ قالغان ، مۇڭلۇق 

مانا بۈگۈن مهن بۇ كوچا ، چۈنكى ئۇ خاسىيهتلىك كوچا . مهن بۇ كوچىنى تولىمۇ ياخشى كۆرىمهن 

شۇ تاپتا خىيال قۇشلىرىم . تاشالپ كېتىۋاتىمهن ئارقىلىق ماياكوۋىسكىي مهيدانىغا قاراپ ئهركىن قهدهم 

بۇ كوچىدا ئهينى يىلالردا بىزنىڭ ئهخمهتجان قاسىمى قاتارلىق ئۇلۇغ ئوغالنلىرىمىزمۇ . قاناتالنغانىدى 

، ئاجايىپ ئېسىل رومانتىك خىيالالرغا ، ئاشۇ ئوغالنلىرىمىز بۇ كوچىدا كېتىۋېتىپ ، بهلكى . ماڭغانىدى 

، بهلكى بۇ كوچىدا قىزىل بايراقالرنىڭ لهپىلدىگىنىنى كۆرۈپ .  بولغىيتتى غايىۋى ھېسالرغا چۆمۈشكهن

ۋهدىلىرىنى ئاڭالپ > ئازادلىق < پۈتكۈل ئېزىلگهن مهھكۇم خهلقلهرگه بېرىلگهن ، سادالىرىنى > ھۇررا < 

 شۇنداقال، قهلبى ئۆز خهلقىنىڭ شانلىق كېلهچىكىگه بولغان ئىشهنچ بىلهن تولغان ، قانلىرى ئۇرغۇغان 

مهن ئاشۇ ئوغالنالر ئارزۇ . قهلبىده ئۆز خهلقى ئۈچۈن جان بېرىش ئىستهكلىرى يېلىنجىغان بولغىيتتى 

ئېغىر خۇرسىنىش ئىچىده خىيال دېڭىزىغا ، قىلغان ئهمما كۆرهلمهي كهتكهن بۈگۈنكى كۈنلهرنى ئويالپ 

. ئاڭالنغاندهك بولدى تۇيۇقسىز قۇلىقىمغا ئۇيغۇرچه گهپلهر . غهرق بولغان ھالدا كېتىپ بارماقتىمهن 

ئون نهچچه قهدهم ئالدىمدا قارا چاچلىق ئىككى ئادهم ئۈنلۈك ، ھهيرانلىق بىلهن ئهتراپىمغا قارىسام 

 تېز -ئاسماندىن چۈشكهندهكال پهيدا بولغان بۇ ئىككى ئۇيغۇر كىشىگه تېز . پاراڭالشقاچ كېتىۋېتىپتۇ 

ئاۋازلىرى ھهتتا ، قىرىشىپ سۆزلىشهتتىكى ئۇالر شۇنچىلىك ئۈنلۈك ۋار. قهدهم تاشالپ يېتىشىۋالدىم 

مهن ياشىراقىنىڭ مۇرىسىنى تۇتتۇم . ماشىنىالرنىڭ گۈرۈلدهشلىرىنىمۇ بېسىپ چۈشىدىغاندهك قىالتتى 

> ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم < : مهن . ئهجهپلهنگهندهك سۇئال نهزىرى بىلهن ماڭا قارىدى ، ئۇ ئىتتىك بۇرۇلۇپ ، 

بىز خوشاللىق بىلهن . دىيىشتى > ۋهئهلهيكۇم ئهسساالم < :  ئالدىرىشىپ ئۇالرمۇ تهئهججۇپ ئىچىده، دىدىم 

تىجارهت ، ئهسلىده ئۇالر خوتهندىن چىققان سودىگهرلهر بولۇپ . قۇچاقلىشىپ كۆرۈشتۇق ، قول ئېلىشىپ 

ئۇالر ، بىز قىزغىن پاراڭالشتۇق . بىلهن تۇركىيىگه مېڭىش سهپىرىده موسكۋاغا چۈشۈپ ئۆتۈشى ئىكهن 

< بىز بۇ كوچىدا بىرهر سائهتچه ئايالنغاندىن كېيىن مهن ئۇالرنى .  ھاياجانلىنىپ كېتىشتى ئىنتايىن
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ئۇالر . تاماق يىگهچ پارىڭىمىزنى داۋامالشتۇردۇق ، رېستۇرانىغا باشالپ كىردىم > ئۆزبېكىستان 

ىڭ ئۇالرن.  شاڭخهيلهرده كۆپ يىل تۇرۇپ تىجارهت قىلغانلىقىنى سۆزلهپ بهردى - ئۆزلىرىنىڭ گۇاڭجۇ 

ئۇالرنىڭ گهپلىرى ئهتراپنى ، لېكىن . تۇرقىدىن خېلىال تۈزۈك بايۋهچچىلهر ئىكهنلىكى چىقىپ تۇراتتى 

ئۇالر شۇ يۇقىرى ئاۋازلىرى بىلهن ئهتراپىمىزدىكى باشقا شىرهلهرده ئولتۇرۇپ تاماقلىنىۋاتقان ، بىر ئالدى 

ه مهسخىره ئاالمهتلىرى چىقىپ ئۇالر بىزارلىق ۋ. كىشىلهرنى ئۆزلىرىگه قاراشقا مهجبۇر قىلغانىدى 

ئهمما ھهمراھلىرىم بۇنىڭدىن قىلچه خهۋهرسىز ھالدا تاماقنى ، تۇرغان كۆزلىرى بىلهن بىزگه قارايتتى 

مهن خىجىللىق ئىلكىده تاقهت قىلىشقا مهجبۇر . شاالپشىتىپ يىگهچ پارىڭىنى داۋامالشتۇرىۋهردى 

، ىك قاراشلىرىدىن خورلۇق ھېس قىلىپ يات مىللهت كىشىلىرىنىڭ مهسخىرىل، بولغان بولساممۇ 

مهن ئۇالرغا ئادهملهرنىڭ بىزگه . ئۇالرنى سهمىمىي ئاگاھالندۇرۇپ قويۇش نىيىتىده ئاخىر ئېغىز ئاچتىم 

 : ئۇالردىن چوڭى تىترهپ كهتتى ۋه كۆزلىرىنى ئااليتىپ . قاراۋاتقانلىقىنى ئېيتتىم 

، يېسهك ئۆزىمىزنىڭ پۇلىغا يىدۇق تاماق ؟ ئۇنداق سېسىق ئورۇسالر بىلهن نىمه كارىمىز __ 

، ئۇكام _ ، ئاندىن مېنى تهنقىد قىلىپ شۇنداق دىدى . دىدى _ ، بۇنداق نېمىلهردىن پهرۋايىمىز پهلهك 

مهدهنىيهتنىڭ ، دهپ ئاۋاره بولماڭ ، سىز مۇشۇ سېسىق ئورۇسالرنىڭ مهدهنىيىتىنى ئۆگىنىمهن 

؟ دهيسىز ، رۇسالر بىزنى نىمه كۈنلهرگه قويمىدى بۇ ئو. نىمىلىكىنى بىز ئۇالرغا ئۆگىتىپ قويىمىز 

 !ئۇالردىن يهنه نىمىشقا تهپتارتاتتۇق ، شۇنداق تۇرۇقلۇق 

،  ده - مهن ئۇالر بىلهن ئارتۇقچه گهپ تالىشىپ ئولتۇرۇشنىڭ ھاجىتى يوقلىقىنى ھېس قىلدىم 

ئهمدى . اۋامالشتۇردى ئۇالرمۇ جىم بولۇشتى ۋه ناھايىتى ئېهتىيات بىلهن تاماق يېيىشنى د. ئۈندىمىدىم 

ئارىمىزدا خېلى ۋاقىت جىمجىتلىق ھۆكۈم . بايىقى ھهممىنى ئۆزىگه قاراتقان ئاۋازالر يوقالغانىدى 

ئاخىرى جىمجىتلىقنى ياش بايۋهچچه ، ئۇالرنىڭ تاماق يېيىشى تولىمۇ ئهدهپلىك تۈسكه كىردى . سۈردى 

 : بۇزدى 

ئوقۇغان ئادهملهر زادى بىزدىن _ ، هن  دىدى ئۇ خىجىللىق بىل-، توغرا گهپ قىلدىڭىز __ 

، بىز ئوقۇيالماي قالغانالر تهتۈررهك كېلىمىز ، بىز كۆپ ئىشالرغا دىققهت قىلمايدىكهنمىز . پهرقلىنىدۇ 

 ئانىمىز كىچىك -ئاتا ،  يوسۇنالر بار - بىزدىمۇ ئۇالردىن قېلىشمايدىغان ئاجايىپ قائىده ، خاپا بولماڭ 
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كىشىلهرنىڭ يۈزىگه قاراپ ،  ئاۋاز چىقارماي ئهدهپ بىلهن چىرايلىق يېيىش ۋاقىتلىرىمىزدا بىزگه تاماقنى

 سىپايه بولۇش -سىلىق ، قااليمىقان ۋارقىرىماسلىق ، يۆتهلمهسلىك ، ئهسنىمهسلىك ، چۈشكۈرمهسلىك 

ھهقىقهتهن بىزنىڭ ، بۈگۈن بىز بۇ قائىدىلهرنى بۇزۇپ قويدۇق . قاتارلىق قائىدىلهرنى ئۆگهتكهنىدى 

 بوۋىلىرىمىز قالدۇرۇپ -ئاتا ، ئهجدادلىرىمىز .  يوسۇنلىرىمىز بۇزۇلۇپ كهتتى - ن ئېسىل قائىده نۇرغۇ

مهيلى .  يوسۇنلىرىمىز ئۇنتۇلۇشقا قاراپ يۈزلهنمهكته -قائىده ،  پهزىلهتلىرىمىز -كهتكهن ئېسىل ئهخالق 

 -قائىده ،  ئادهت -داق جايدا ئۆرپ ھهر قان، قانداقال بولسۇن ، سهپهرگه چىقايلى ، مېهماندارچىلىققا بارايلى 

 . يوسۇنغا دىققهت قىلغان تۈزۈك 

ئىچىمده ئۇ كىشىگه . ئۇ كىشى ھهقىقهتهن توغرا سۆزلهۋاتاتتى . مهن يهنىال جىم ئولتۇردۇم 

 ......ھۆرمىتىم قوزغالدى 

ىرىنىڭ  بوۋىل-مېنىڭ بۇ ئىككى ھهمراھىم ئۆزلىرى دېگهندهك ئاتا ، مهن شۇنىڭغا ھهيران بولدۇمكى 

ياكى ئۇالر ئۆزلىرىچه ؟ نىمىشقا ئۇنىڭغا رىئايه قىلمايدۇ ،  قائىدىلىرىنى بىلىدىكهنۇ -ئاشۇ بىر قاتار ئهدهپ 

ئۇالر ، لېكىن ئۇالرنىڭ ئهقىللىق يېرى شۇكى ؟ بىلهن تهڭلهشمهكچىمۇ > سېسىق ئورۇسالر < ئاشۇ 

ئهمما ئېتىبارسىز . تى ياخشى بىلىدۇ ئۆزلىرىنىڭ ئارتۇقچىلىقى ۋه كهتكۈزۈپ قويغان تهرهپلىرىنى ناھايى

نىڭ > سېسىق ئورۇسالر < ئهگهر ئۇالر شۇ . قاراش تۇيغۇسى ھامان ئۇالرنى خاتالىققا باشاليدۇ 

قانداق ئوزۇقلىنىشىغا ، ئۆزلىرىنى تۇتۇشى ، رېستۇراندىكى ئولتۇرۇشى ، مېهماندارچىلىقتىكى ساالپىتى 

ھهقىقهتهن شۇ يىگىت ئېيتقاندهك ، مېنىڭچه ! ؟ تتىكىن دىققهت بىلهن بىر زهن قويغان بولسا قانداق بوال

ئهسلىده مهدهنىيهتنىڭ نېمىلىكىنى بىز . دىن ھېچنىمىمىز قېلىشمايدۇ > سېسىق ئورۇسالر < ئاشۇ 

، ھهتتا شۇنداق ئېيتىشقا جۈرئهت قىالاليمهنكى ، بۇنىڭغا روسالر ئۆزلىرىمۇ ئىقرار . شۇالرغا ئۆگهتكهن 

بىز ، يامان يېرىمىز شۇكى ، ئۇالردىن قامالشقان ، لىرىمىز ئۇالردىن گۈزهل قىز، بىزنىڭ يىگىتلىرىمىز 

ئۇنىڭدىن ،  تۆكۈن ۋه باشقا سورۇنالرغا گويا كىنوالردا سۈرهتلهنگهن ياۋرۇپا ئاقسۆڭهكلىرىدهك كىرىپ -توي 

الپ سورۇنالردا بىز ھهر قانچه ئۆزىمىزنى پهرداز! ؟دهڭدهڭشىپ يېنىپ چىقىمىز ئهمهسمۇ ،  ئهلهس -مهست 

، الرغا پىرقىرىساقمۇ > ۋالىس < ، الرغا دهسسىسهك > تاڭگو < شۇ تۈگىمهس ، گىدىيىشىپ ئولتۇرۇپ 

، نادانلىق ، ئۆزىمىزنى تۇتۇشىمىزدىن بىچارىلىك ،  تۇرۇشىمىز - يۈرۈش ،  سۆزىمىز - بهرىبىر گهپ 
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. پال كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ ئهندىشه مانا مهن ده،  غۇسسه -  تۈگىمهس غهم - پۈتمهس ، ئهخمهقلىق ۋه چۈشكۈنلۈك 

بىر مىللهت خاراپالشقاندا ياكى ئهڭ ئېسىل نهرسىلىرىنى يوقاتقاندا شۇنداق ؟ بۇنىڭ سهۋهبى زادى نىمه 

> سېسىق ئورۇس < نېمىال دىگهن بىلهن بىز يهنىال مېنىڭ ئاشۇ ھهمراھلىرىم ياراتمىغان ..... ؟ بوالمدۇ يه 

، چۈشكۈنلهشكهن ، ۈنكى كۈنده خارابالشقان لېكىن روسالرمۇ بۈگ. الردىن ئۆگنىشكه تېگىشلىكمىز 

لېكىن ئۇالر يهنىال ، شۇنداقال نۇرغۇن ئېسىل نهرسىلىرىنى يوقاتقان ۋه يوقىتىۋاتقان خهلق بولسىمۇ 

ئۇالر ئۆز غورۇرى ۋه ھوقۇقىنى قوغداش ئۈچۈن جېنىنى تىكىشتهك ئېسىل ، ۋهتهن سۆيهر ، ھۆرىيهتپهرۋهر 

بىزنىڭ بۇنداق ئالىيجاناپ خىسلهتكه تهن بهرمهسلىككه . اتىدۇ خىسلهتلىرىنى ساقالپ قېلىشقا تىرىشىۋ

 ! ؟ئامالىمىز قانچه 

< ئولوسكىي ئۆزىنىڭ . پهيلوسوپى ب ،  ئهسىرنىڭ ئاخىرىدا ئۆتكهن مهشهۇر روس پىسخولوگى - 19

روسالرنىڭ مىللىي خاراكتېرىنى تهھلىل قىلىش ، دىگهن كىتابىدا > روس خهلقىنىڭ خاراكتېرى 

، روسالرنىڭ چۈشكۈنلهشكهن ، روس جهمئىيىتىنى ياۋروپا جهمئىيىتى بىلهن سېلىشتۇرۇپ ئارقىلىق 

روس مىللىتىنى زاۋاللىقتىن قۇتۇلدۇرۇشنىڭ يولىنى تېپىش ئۈچۈن ، قاششاق ھالىتىگه خاتىمه بېرىش 

 روسالرنىڭ گۈللىنهلمهسلىكىنىڭ سهۋهبى سۈپىتىده روسالردا ساقالنغان يامان ئىللهتلهرنى رهھىمسىز، 

، ئورۇشقاقلىق ، ھهددىدىن زىياده ھاراقكهشلىك ، ئۇنىڭ قارىشىچه . ھالدا ئېچىپ كۆرسهتكهن 

شهخسىيهتچىلىك قاتارلىق بىر قاتار ئىللهتلهر روس مىللىتىنى ، چېقىمچىلىق ، مهنمهنچىلىك 

ر ۋه باشقا ھهقىقهتهنمۇ مانا مۇشۇ ئىللهتله. زاۋاللىققا ئېلىپ بارىدىغان ئېغىر مهنىۋى كېسهللىك ئىدى 

روس ، كونكرېت سهۋهبلهر تۈپهيلىدىن روس ئىمپېرىيىسى بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدا مهغلۇپ بولدى 

 . مىللىتىنىڭ غۇرۇرى يهر بىلهن يهكسهن قىلىندى 

بىز بۇ .  ئۆز خهلقىمنىڭ جىسمىدىن كۆرۈۋاتىمهن - بۈگۈن مهن بۇ خىل ئىللهتلهرنى ئويغۇرۇمنىڭ 

، قارىغۇالرچه دورامچىلىق ، ھهشهمهتچىلىك ، ئىچى تارلىق ، ىك ئىللهتلهرگه يهنه ساختىپهزل

زهھهرلىك چېكىملىك ، شهھۋانىيلىق ، ۋىجدانسىزلىق ، ساتقىنلىق ، سۇخهنچىلىك ، نهيرهڭۋازلىق 

، ئۇالرنى ئۆزگىلهرده ساقالنغان يامان ئىللهتلهر بىلهن بىرلهشتۈرۈپ ، چېكىش ئىللهتلىرىنى قوشۇپ 

بىز ، قىسقىسى .  مىللىتىمىزگه ھاالكهت چىلالۋاتقانلىقىمىزنى سهزمهيۋاتىمىز ،تېخىمۇ راۋاجالندۇرۇپ 
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نهسلى ، كېلهچهكته ئهۋالدى يوق ،  كېسىل ئۆچۈرۈپ تاشالشقا - ئۆزىمىزنى تارىخ سهھىپىسىدىن ئۈزۈل 

، خۇددى بۈگۈن بىز پهقهت تارىخنامىالرنى ۋاراقلىغىنىمىزدىال ئۇچرىتىدىغان ئاشۇ كىدانالر ، قۇرۇغان 

جۇرجانالر ۋه باشقا يوقىلىپ كهتكهن مىللهتلهرگه ئوخشاش تهقدىرگه دۇچار قىلىشقا ، نپىيالر سىيا

 ! خاالس ، بۇ خىل پاجىئهلىك تهقدىرنىڭ سهۋهبكارى پهقهت ئۆزىمىزال . ھهرىكهت قىلىۋاتىمىز 

، بىزنىڭ مىللىتىمىز يامان تهرهپنى تېز ئۆگىنىدىغان ، بۇنىڭدىن شۇنداق سۇئال تۇغولىدۇكى 

 شاياتۇنالرنىڭ دېپىغا ئاسان ئۇسسۇل ئوينايدىغان مىللهتمۇ - جىن ، ىكلىكنى تېز قوبۇل قىلىدىغان چىر

لېكىن قىسمهنلىك ئومۇمىيلىق ئىچىده ، بۇ ئىللهتلهر پۈتكۈل مىللهتتىكى ئىللهت ئهمهس ، ئهلۋهتته ! ؟ 

 . ېرهك شۇڭا بۇ ئىللهتلهرگه قارىتا پۈتكۈل مىللهت باش قاتۇرۇشى ك، مهۋجۇت بولىدۇ 

بىز . ئۇالرنى مهن ئۆزلىرى چۈشكهن مېهمانخانىغىچه ئۇزىتىپ قويدۇم . بىز رېستۇراندىن چىقتۇق 

، ئهپسۇسكى . مهن ئۇالرغا ئۆزهم ياتقان ياتاقنىڭ ئادرېسىنى يېزىپ بهردىم . خېلىال چىقىشىپ قالغانىدۇق 

دۈشمهن ، دوست يىغلىتىپ ئېيتار < ئهگهر ئۇالر . ئۇالر مهندىن رهنجىگهندۇ ياكى ماڭا ئۆچ بولۇپ قالغاندۇ 

ماڭا ئۆچ ، چوقۇم مهندىن رهنجىمهيدۇ ، دىگهن ئاتىالر سۆزىنى ئېسىده چىڭ ساقلىغان بولسا > كۈلدۈرۈپ 

 . دهپ ئوياليمهن ، بولمايدۇ 

 يېڭى - ھهر قېتىم مۇشۇ كوچىدا ماڭغىنىمدا يېڭى ، مهن تۋېرىسكىي كوچىسىدا كۆپ ماڭدىم 

خاتىرجهملىك ،  تۆت يىلنىڭ ئالدىدا كىشىگه بىر خىل تېنچلىق -ئۈچ ، ئۆزگىرىشلهرنى كۆرىمهن 

 - قاينام ، ھازىر بۇ كوچىدا ئاۋات ، تۈيغۇسى بهخش ئېتىدىغان بۇ كوچا ھازىر تامامهن ئۆزگهرگهن 

ھهر خىل رهڭلىك ئېالن تاختىلىرى بىلهن قهدهمده بىر ،  رهڭ چىراقالر - تاشقىنلىق مهنزىره بىلهن رهڭگا 

بۇ كۈلۈبالرنىڭ تاملىرىغا ، تىياتىرخانىالر ئۇچرايدۇ ، كېچىلىك بازمىخانا ، قهھۋاخانا ، رېستۇران دېگۈدهك 

يهنه ، بهزىلىرىده قويۇق شهھۋانه تۈس ئالغان سۈرهت بولسا ،  غارايىپ ئېالنالر چاپالنغان بولۇپ -ئاجايىپ 

ىزگه كۆزىنى قىسىپ قارايدىغان س، ئۇنىڭدىن باشقا . بهزىلىرىده ئايالالرنىڭ قىپيالىڭاچ سۈرهتلىرى بار 

ئۇالر ھهر قهدهمده تهشهببۇسكارلىق ، ئۇزۇن پاچاقلىق روس گۈزهللىرىنىڭ سانى تېخىمۇ كۆپهيگهن بولۇپ 

 20 ياشتىن 16ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى ، سىزنى سهيلى قىلىشقا تهكلىپ قىلىدۇ ، بىلهن سىزگه سۇۋۇنىدۇ 

 . اشسىز گۈزهللىكته تهڭد، ياشقىچه بولغان قىزالر بولۇپ 
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سېرىق تهنلىكلهر ۋه ياۋروپا ئىرقىنىڭ ئادهملىرى ، ئۇالرنىڭ بۇ گۈزهل جىسمىدىن قاراتهنلىكلهر 

چۈنكى چهت . بۇ گۈزهللهرمۇ چهت ئهللىكلهرنى ناھايىتى ياخشى كۆرىدۇ . خالىغانچه ھوزۇرلىنىدۇ 

 روس گۈزهللىرىنىڭ موسكۋاغا كهلگهن چهت ئهللىكلهرنىڭ تولىسى!  ده -ئهللىكلهرنىڭ يانچۇقى توم 

ئاپئاق جىسمىدىن ، ئېسىل پارىژ ئهتىرلىرى بىلهن ئېيىق پۇرىقى چىقىپ تۇرغان ئاشۇ التاپهتلىك 

بۇ كۈزهللهر ئۆزلىرى بۇرۇن ، جۇڭگولۇقالرنىڭ موسكۋادا كۆپىيىشىگه ئهگىشىپ . ھوزورالنماي كهتمهيدۇ 

ن بىر خىل يالغان تارتىنىش ھهم ياراتمىغان ئاشۇ جۇڭگولۇقالرنىڭ يوشۇرۇن شهھۋانىي ھېسلىرى بىله

 . ئىشهنچسىز مهردلىكى چىقىپ تۇرغان كۆزلىرىگىمۇ مهسخىره ئارىالش قارايدىغان بولدى 

ئىش ئىزدهش ۋه تۈرلۈك سهۋهبلهر بىلهن ،  سېتىق -سوۋىت ئىتتىپاقى پارچىالنغاندىن كېيىن سودا 

ال موسكۋا شهھىرىنىڭ مىترولىرى بىردىن، يۈز مىڭالپ كىرىشكه باشالپ ، روسىيىگه جۇڭگولۇقالر مىڭالپ 

 چۇڭ - توپى بىلهن ۋاڭ -كىنوخانىلىرىدا توپ ، مېهمانخانىلىرى ،  كىچىك كوچىلىرى - چوڭ ، 

 ئون يهرده ئۇالرنىڭ توپ - ھهتتا سهككىز .  جارقىرىشىپ يۇرۇشىدىغان بولدى - ۋارقىرىشىپ ، كۆتۈرۈشۈپ 

. رۈمچىدىكى توپ تارقىتىش بازىرىغا ئوخشايدۇ بۇالرنىڭ بازىرى دهل ئۈ، تارقىتىش بازىرى شهكىللهندى 

ئالدى بىلهن ، بىر توپ جۇڭگولۇق قاراقول قاراقچىلىرى پهيدا بولۇپ ، شۇنىڭ بىلهن بىرگه 

. موسكۋانى زىلزىلىگه سالدى ، ھهتتا پۇل بهرمىگهنلىرىنى ئۆلتۈرۈپ ، ئالۋان ئېلىپ ، جۇڭگولۇقالردىن باج 

ۈل روسىيىگه تارالدى ۋه مۇستهقىل دۆلهتلهر بىرلهشمىسىدىكى باشقا ئۇالر تېخىىمۇ تهرهققىي قىلىپ پۈتك

موسكۋادىكى جۇڭگولۇقالرنىڭ قارا . دۆلهتلهرگه جۈملىدىن ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىرىگىچه يېتىپ باردى 

چېچهن قارا قول < ۋهھشىيلىكته داڭق چىقارغان ، قول گۇرۇھى شۇنچىلىك زىلزىله پهيدا قىلدىكى 

جۇڭگو ) گۇرۇھى ( شۇ ۋاقىتالردا موسكۋادا كۈچلۈك چىچهن مافىيسى . ر چهتته قالدى مۇ بى> گۇرۇھى 

ھهتتا بىر مهزگىل . دىگهن گهپ كهڭرى تارقىلىپ يۈردى ، مافىيسىنىڭ ئالدىدا پىئونېرالرغا ئوخشايدۇ 

روسالرمۇ ھهتتا ،  بىرىدىن تولىمۇ ئېهتىيات قىلىدىغان - بىر ،  بىرىگه ئىشهنمهيدىغان - جۇڭگولۇقالر بىر 

نهپرهتلىنىدىغان ۋه ئادهم قاتارىدا كۆرمهيدىغان مهنزىره ، جۇڭگولۇقالرنى كۆرسه سهسكىنىدىغان 

، ۋوگزالالردا جۇڭگولۇقالر زور چهكلىمىگه ئۇچرىدى ، نۇرغۇن جامائهت سورۇنلىرىدا ؛ شهكىللهندى 

ئۆلمهكنىڭ < . ى موسكۋادىكى چهت ئهل ئهلچىخانىلىرى بىردهك جۇڭگو پاسپورتلىرىنى چۆرۈپ تاشلىد
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بېيجىڭ گۇرۇھى < جۇڭگو قارا قولالر گۇرۇھلىرى تېخىمۇ ئهسهبىيلىشىپ ، دىگهندهك > ئۈستىگه تهپمهك 

دىگهندهك گۇرۇھالر بويىچه > شاڭخهي گۇرۇھى < ، > جهنۇب گۇرۇھى < ، > شهرقىي شىمال گۇرۇھى < ، > 

يهنه ئۇالر ئۆز ئارا .  بىرىنى ئۆلتۈردى -بىر ،  تالىدى -  بىرىنى بۇالپ -ئۆز ئارا بىر ، ھهرىكهت قىلىپ 

 - 1995 -  1993بولۇپمۇ . بىرلىشىپ يۈرىكىنى قاپتهك قىلىپ روسىيه پۇقرالىرىغا ھۇجۇم باشلىدى 

ئۇالر يهرلىك روس ساقچىلىرى ۋه .  بېيجىڭ پويىزىنى قااليمىقان قىلدى -يىللىرى بىر مهھهل موسكۋا 

، تاپانچىالر بىلهن چىقىپ ،  يولغا چىققان پويىزغا ئاپتومات موسكۋادىن، روس قاراقچىلىرىنى سېتىۋېلىپ 

ماللىرىنى بۇلىدى ، يولۇچىالردىن قايسى دۆلهتنىڭ ئادىمى بولۇشتىن قهتئىينهزهر مهجبۇرىي پۇل يىغدى 

مۇنداق ، روس ئاخباراتچىلىرىنىڭ يېزىشىچه . ئايالالرغا باسقۇنچىلىق قىلدى ، يولۇچىالرنى ئۇرۇپ ، 

جۈملىدىن ھازىرقى زامان قاتناش تارىخىدا بولۇپ باقمىغان ۋهقه ، وۋېت تارىخىدا  س- ھهرىكهت روس 

، قۇرۇق مېڭىشقا >  بېيجىڭ پويىزى - موسكۋا < مۇشۇنداق سهۋهبلهر تۈپهيلىدىن بىر مهھهل . ئىكهن 

جۇڭگولۇق قاراقولالرنىڭ بۇ خىل رهزىل . يولۇچىالر ئايروپىالن بىلهن ئۇچۇشقا مهجبۇر بولدى 

روسىيه . رىغا روس جامائهتچىلىكى ئاخبارات ۋاستىسى ئارقىلىق قاتتىق نارازىلىق بىلدۈردى قىلمىشلى

 ماقالىلهر كۆپلهپ -گېزىتلىرىده جۇڭگولۇق قاراقۇلالرنىڭ ھهر خىل قىلمىشلىرى توغرىسىدىكى خهۋهر 

كېيىن  . روسىيه ھۆكۈمىتى بۇ ئهھۋالغا بىر مهھهل سۈكۈت قىلىپ تۇردى، شۇنداق بولسىمۇ . بېسىلدى 

پويىز قاراقچىلىرىنى ، روسىيه ھۆكۈمىتى جۇڭگو ھۆكۈمىتى بىلهن بىرلىشىپ قاتتىق چاره قوللىنىپ 

يۇقىرىقى ئهھۋالالر تۈپهيلىدىن بىر مهھهل موسكۋا كوچىلىرىدا . قاتتىق قوللۇق بىلهن يىغىشتۇردى 

رى تۋېرىسكىي بۇنىڭدىن ئىلگى. جۇڭگولۇقالر خاتىرجهم ماڭالمايدىغان ئهھۋال شهكىللهندى 

كېچىلىك ئىشرهتخانىالردا جۇڭگولۇقالر ياۋروپا بايلىرى بىلهن ، رېستۇرانالر ، كوچىسىدىكى مېهمانخانىالر 

كېچىلىك ، رېستۇران .  ھاالۋهت سۈرهتتى -ھهتتا ئۇالردىنمۇ ئاشۇرۇپ ھوزۇر ، ئوخشاش دهرىجىده 

< تخانىالردا جۇڭگولۇقالرنىڭ ياۋروپانىڭ ئىلغار پاسونىدىكى ھهشهمهتلىك ئىشره، ئىشرهتخانىالردا 

 تۇتام پۇلالرنى تهڭلهپ ئارتىستالرغا ناخشا - ئۇالر تۇتام . ئويناپ ۋارقىراشقان ئاۋازى ياڭرايتتى > گاۋشىڭ 

شهھۋانىي ئويۇن كۆرسىتىۋاتقان ئىشقىۋاز قىزالرنىڭ لىپتىكلىرى ئارىسىغا پۇلالرنى . زاكاز قىالتتى 

، الر ۋه باشقا دۆلهت بايلىرى مېيىقىدا كۈلۈشۈپ ياۋروپالىق. مهردلهرچه قىستۇرۇپ قويۇشاتتى 
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روسالرنىڭ كۆكۈچ كۆزلىرىدىن غهزهپ نۇرلىرى ، لىكىدىن ھوزۇرالنسا > مهرد < جۇڭگولۇقالرنىڭ بۇ خىل 

 . چاقناپ كېتىشهتتى 

 -بولۇپمۇ جۇڭگولۇقالر ئۈچۈن ھهقىقهتهن ئاجايىپ ھوزور ، تۋېرىسكىي كوچىسى ئادهملهر ئۈچۈن 

 -  40،  يىلالردىكى روس ياشلىرىنىڭ ئاۋانگارت ناخشىلىرى - 30 -  20، قىسقىسى  . ھاالۋهت بېغىشلىدى

رومانتىك ،  يىلالردىكى - 50، قهھرىمانلىق كۈيلىرى ، يىلالردىكى ۋهتهنپهرۋهرلىك سادالىرى 

،  تۇرقىدىن ئىلمىيلىك -تهققىي ، چىرايى ،  مهشۇقالر - جۈپ ئاشىق -ھېسسىياتالرغا چۆمۈشكهن جۈپ 

. ئىپادىلىنىپ تۇرىدىغان موسكۋالىقالر ئهمدىلىكته تۋېرىسكىي كوچىسىدىن مهڭگۈ يىتكهنىدى ئېتىقاد 

 يىلالردىكى غهرب مهدهنىيىتىنىڭ پۇراقلىرىدىن باشلىرى -  80 - 70ئهمدىلىكته ئۇ يهرده ، ئهكسىچه 

لىش مومىلىرىنىڭ بېسىپ ئۆتكهن كۈنلىرىگه مازاق قى، بوۋىلىرى ،  ئانىلىرى - ئاتا ، ئايلىنىپ 

 . پوزىتسىيىسىنى تۇتقان سابىق سوۋىت ئىتتىپاقى ياشلىرى گاڭگىراپ يۇرۇشهتتى 

بۇ كوچىغا زور يېڭىلىق > دېموكراتىيه < سوۋىت ئىتتىپاقى پارچىالنغاندىن كېيىن ئىگه بولغان 

ئىناۋىتى دهپسهنده بولۇپ ، روسالرنىڭ چۈشكۈنلىشىپ > دېموكراتىيه < بۇ خىل . ئېلىپ كهلدى 

 . بولدى > مۇۋهپپهقىيىتى < ئېرىشكهن 

سوۋىت ئىتتىپاقى پارچىالنغاندىن كېيىن تۋېرىسكىي كوچىسىدا يۇقىرىقىدهك ئۆزگىرىشلهر 

بىر < ، > قىز نوتۇشتۇرىمهن < ، بولغاندىن باشقا كوچا تاملىرىغا ھهر خىل شهھۋانىي سۈرهتلهر 

 گۈزهل -التاپهتلىك < ، > ڭ بىزگه كىرى< ، > كېچىلىكىمنى بىر ياش بايۋهچچىگه تهقدىم قىلىمهن 

> قىز شىركهتلىرى < دىگهندهك > نازىنىنالر سىزگه مهڭگۈلۈك بهخت ۋه ھاياتقا ئىشهنچ بهخش ئېتىدۇ 

 - رادىئو ، گېزىت ، بۇنىڭدىن سىرت . نىڭ ئېالنلىرى ئۇالرنىڭ تېلېفون نومۇرلىرى بىلهن بىرگه چاپالندى 

< ى كۆپلهپ خهۋهر قىلىنىش بىلهن بىرگه مهخسۇس تېلېۋىزىيه ۋاستىلىرى ئارقىلىقمۇ بۇنداق ئېالنالرن

شهھۋانىيلىق ، دىگهندهك گېزىتلهر چىقىرىلىپ > شهخسىي تۇرمۇش < ، > يهنه بىر قېتىم < ، > ئهيدىز 

دىگهندهك > موسكۋا كومسۇمولى < ، > موسكۋا ھهقىقىتى < ھهتتا . مهخسۇس تهشۋىق قىلىندى 

خهلقنىڭ دېموكراتىيه تهلىپى سوۋىت ئىتتىپاقىنى . ى گېزىتلهرمۇ بۇنداق ئېالنالرنى كۆپلهپ باست

، دېموكراتىيىنىڭ تۈنجى غهلبىسىگه ئېرىشكهن روسالرنىڭ باشلىرى گاڭگىراپ ، ئاغدۇرۇۋهتكهن بولسا 
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ئاخباراتچىالر . بىراقال ئۆزى بىلگهن سهنهمگه دهسسىدى ، ئهركىنلىك بىلهن دېموكراتىيىنى ئارىالشتۇرۇپ 

. كۆز قاراشلىرىنى خالىغانچه بازارغا سالدى ، زىيالىيالر ئۆز ئىدىيىلىرى ، اتچىالر نهشىرىي، ژورنالىستالر ، 

.  تهرغىبات بىلهن شۇغۇلالندى - سىياسىئونالر ئۆز كۆز قاراشلىرىنى تىكلهش ئۈچۈن كۈچهپ تهشۋىقات 

دېموكراتىيه چۈشهنچىسىنىڭ دۆلهت ۋه ئومۇمىي خهلقنىڭ ئىڭىدا ئۆز ئورنىنى تېپىشى ، قىسقىسى 

 قېنىغا سىڭىپ شهكىللهنگهن بىر خىل - يىلدا كىشىلهرنىڭ قان 70ئالدى بىلهن ، ۈن ئۈچ

بۇ دۆلهتته ، ئومۇمهن . روس خهلقىنى قايتىدىن تهربىيىلهش كېرهك ئىدى ، ئىدېئولوگىيىنى ئۆزگهرتىش 

نده شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ بۈگۈنكى كۈ، ئهركىنلىك ھهققىده چۈشهنچه ھهر خىل ۋه قااليمىقان ، دېموكراتىيه 

پارالمىنتتا رهھبهرلىك ،  گۇروھ ئۆزلىرىنىڭ نۇقتىئىنهزهرلىرىنى تهرغىپ قىلىپ - پارتىيه 43روسىيىده 

بۇالرنىڭ ھهممىسى دېموكراتىيه .  جهھلى بىلهن تىرىشماقتا -ھوقۇقىنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن جان 

يلى قانداق بولۇشتىن مه. نى كۈچهپ تهشۋىق قىلىۋاتىدۇ ) ئهلۋهتته ئۆز كۆز قاراشلىرى بويىچه ( 

< مهن يهنىال شۇ تۋېرىسكىي كوچىسىدىكى ئۇزۇن پاچاقلىق روس گۈزهللىرىنىڭ ، قهتئىينهزهر 

 . نىڭ ھهقىقىي غهلبىسىگه ئېرىشكهنلىكىنى ھېس قىلدىم > دېموكراتىيه 

ھازىر بۇ . موسكۋادىكى دۇنياغا داڭلىق بۇ تۋېرىسكىي كوچىسىدا كىملهر ماڭمىغان دهيسىز 

، بۇ كوچىدا ئهينى يىلالردا لېنىنمۇ ماڭغان .  كۈنده نهچچه ئون مىڭلىغان ئادهم مېڭىپ ئۆتىدۇ كوچىدىن

ماۋزېدۇڭمۇ موسكۋاغا قىلغان ، ھهتتا نۇرغۇن چهت دۆلهتلهرنىڭ رهھبهرلىرى قاتارىدا ، ستالىنمۇ ماڭغان 

رى قاتارىدا ئۇيغۇر  قىزلى-  يىلالردا كۆپلىگهن ئۇيغۇر ئوغۇل - 30. زىيارىتىده بۇ كوچىدا ماڭغان 

. خهلق چىن دىلىدىن سۆيىدىغان رهھبهر ئهخمهتجان قاسىمىمۇ ماڭغان ، خهلقىنىڭ سۆيۈملۈك پهرزهنتى 

، ئېه . بۇگۈن مهن تهنها ھالدا مۇشۇ كوچىدا ئاشۇ زاتالرنىڭ قهدهم ئىزىنى بېسىپ كېتىپ بارماقتىمهن 

كى مهنزىرىسىنى تهسهۋۋۇر قىلغان ئاشۇ ئۇلۇغ زاتالر بۇ كوچىدىن ئۆتكهنده بۇ كوچىنىڭ بۈگۈن

 !ئۇ ھهممىنى ئۆزگهرتىشكه قادىر ! مانا بۇ بىر تارىخىي تراگېدىيه ؟ بولغىيمىتتى 

دىگهن ناخشىنى > موسكۋا ئاخشىمى < ئاشۇ رومانتىك ، مهن يازلىق تهتىلده ئۈرۈمچىگه كهلگىنىمده 

بىزنىڭ ، ناخشىنى ئۇنتۇپ قالغان بىلهن موسكۋالىقالر بۇ . ئۈرۈمچىده موسكۋادىكىدىنمۇ كۆپرهك ئاڭلىدىم 

ئۆز ، ئۈرۈمچىده تۋېرىسكىي كوچىسى بولمىغىنى بىلهن . جۇڭگولۇقالر ئېسىده چىڭ ساقلىغانىدى 
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بۇ يهرده . ئاالھىدىلىكى ئارقىلىق باشقىالرنى ئۆزىگه جهلپ قىلىش كۈچىگه ئىگه كوچىالر بار 

، كېچىلىك كۈلۈب ، لمىغىنى بىلهن قاۋاقخانا  تېلېۋىزىيه ئېالنلىرى بو-رادىئو ، يۇقىرىقىدهك گېزىت 

بهلكى بۇ ئىشرهتخانىالرنىڭ خوجايىنلىرى . رېستۇرانالر سىزگه تولىمۇ ئۈنۈملۈك خىزمهت قىلىدۇ 

تايالندالردىكى رهڭگا ، ئاۋمېن ، شياڭگاڭ ، تېلېۋىزىيه ئېالنلىرىنى چىقىرىشنى ، موسكۋادىكىدهك گېزىت 

 ! ؟ ھه - كۆزلهرنى قاماشتۇرۇۋېتىشىنى قانچه ئارزۇ قىلىدىغاندۇ ،  رهڭ چىراغالرنىڭ بۇ يهردىمۇ يېنىپ -

ئاشۇ تۋېرىسكىي كوچىسىدا روس گۈزهللىرىنىڭ نازاكهتلىك جىسمى ئۆز ئىقتىدارىنى قانداق 

التاپهتلىك جىسمى ئۈرۈمچى ، بۇ يهرده بىزنىڭ قىزلىرىمىزنىڭ گۈزهل ، كۆرسهتكهن بولسا 

ئهڭ پاجىئهلىك يېرى . مېهمانخانىالرنىڭ زىننىتى بولماقتا ، رنىڭ كېچىلىك كۇلۇبال، قاۋاقخانىلىرىنىڭ 

توال ئادهم بۇ زىننهت بۇيۇمىنى خالىغان ، بۇ زىننهت بۇيۇملىرىنىڭ باھاسى ئهرزان بولغىنى ئۈچۈن ، شۇكى 

 . يهرلىرىگه ئېۋىسالغۇسى كېلىدۇ 

كىشىگه ، ھىدى پۇراپ بۇرۇن ئۇيغۇر قىزلىرىدىن خۇش بوي ئوسما پۇرىقى بىلهن قىزىل ئهتىرگۈل 

ئۇنىڭ ئورنىغا ھهر خىل ماركىدىكى يۈز مېيىنىڭ ، ھازىر بۇ پۇراقالر يوقاپ ، باھار تۇيغۇسى بهخش ئهتسه 

كىشىگه رومانتىك . كىشىنىڭ نېرۋىلىرىنى سۈنئىي غىدىقاليدىغان كۆڭۈلسىز ھىدى ئالماشقان 

 ئۆزىنى پهردازلىغان تۋېرىسكىي پارىژ ئهتىرلىرى ئارقىلىق، مۇھهببهت تۇيغۇسى بهخش ئېتىدىغان 

كوچىسىدىكى روس گۈزهللىرى بىلهن ھهر خىل ماركىلىق يۈز مېيى ۋه گىرىم بۇيۇملىرى بىلهن سۇلغۇن 

 . ئۈمۈدسىز چىرايىنى يوشۇرۇشقا ئۇرۇنغان ئۇيغۇر قىزلىرىنى سېلىشتۇرغۇم كېلىدۇ ، 

،  خارابلىشىشقا ئېلىپ كهلدى ، ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىدا روس مىللىتىنى چۈشكۈنلىشىش - 20تارىخ 

بىر . ئۇالرنىڭ چۈشكۈن نىدالىرى غهرب ۋه ئۇنىڭغا قوشنا باشقا دۆلهتلهرنىڭ گۈلقهقهلىرىنى ئېچىۋهتتى 

دهپ نام ئالغان روسالرنىڭ دهھشهتلىك ھهم كۈچلۈك > شىمالىي قۇتۇپ ئېيىقلىرى < مهھهل 

روس جامائىتىده كۈنسايىن . ھۆركىرهشلىرى مانا بۈگۈن بىراقال ئاجىز ئىڭراشقا ئۆزگهردى 

ئۆتكۈرلىشىۋاتقان روس مىللىتىنىڭ مىللىي غورۇرى ئېغىر دهرىجىده دهپسهنده قىلىنغانلىق 

توغرىسىدىكى مۇنازىرىلهر بىۋاسىته روس قىزلىرىنىڭ شهھۋانىي ئهمگهك كۈچى سۈپىتىده دۇنيانىڭ جاي 

ى بىلهن مهشغۇل بولغانلىقىغا ئىشلىر> تىجارهت < ،  جايلىرىغا سېتىلىپ ۋه ياكى ياللىنىپ -
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شهرقىي جهنۇبىي ئاسىيا ، شهرقىي ياۋروپا ، جۇڭگو ۋه باشقا غهربىي ، پۈتكۈل تۈركىيه . قارىتىلغان 

ئىپپىتىنى سېتىش بهدىلىگه ھايات ، دۆلهتلىرىگه مىليونلىغان روس قىزلىرى ئېقىپ بېرىپ 

روس < ئاقىۋهتته كىشىلهر ئېڭىدا ، كهچۈرۈۋاتقانلىقى روس تارىخىدا كۆرۈلمىگهن ھادىسه بولۇپ 

دىگهن گهپنىڭ كېلىپ چىقىشى ئهمهلىيهتته روسالرنىڭ مىللىي > ئاياللىرىنىڭ ئىشتانبېغى بوش 

يهنه روسىيه ئاخباراتلىرى جۇڭگونىڭ . غۇرۇرىنىڭ ئېغىر دهرىجىده دهپسهنده قىلىنغانلىقىنىڭ ئىسپاتى 

ئۇالرنىڭ ھهر خىل قىسمهتلهرگه دۇچ ، لىرى ياللىنىپ قاۋاقخانىلىرىدا روس قىز، قانچىلىغان رېستۇران 

كه قويۇپ مېهمان > پائالىيهت < قاۋاقخانىالردا ھهر خىل ، روس قىزلىرىنى رېستۇران ، كهلگهنلىكى 

بۇ پاجىئهلىك قىسمهت . كۈتۈش بىر مودا بولۇپ قالغانلىقىنى ئېچىنىش بىلهن خهۋهر قىلغانىدى 

بولۇپمۇ دېڭىز ، ئىچكىرى ئۆلكه . قىزلىرىنىڭ بېشىغىمۇ چۈشتى ئهمدىلىكته بهزى خهنزۇ ۋه ئۇيغۇر 

قاۋاقخانىالر ، تانسىخانا ، ياقىلىرى رايونلىرىدىكى شهھهرلهرده بهزى بهلگىلىمىگه خىالپ رېستۇران 

ئۈچته ھهمراھ < ئۇالرنى ، ئوخشاشال ھهر خىل ۋاستىلهر بىلهن بهزى ئويغۇر قىزلىرىنى يالالپ ئىشلىتىپ 

. بويىچه ئېچىنىشلىق قىسمهتلهرگه گىرىپتار قىلغانلىقىنى پۈتكۈل جهمئىيهت بىلىدۇ يوسۇنى > بولۇش 

ھازىر ئۇيغۇر قىزلىرىنىڭ ئايىغى تهگمىگهن قاۋاقخانىالرنىڭ سانى كۈندىن كۈنگه ، ئاڭالشالرغا قارىغاندا 

ڭ ئهرزان ئه، ئۇيغۇر قىزلىرى بۇ قاۋاقخانىالرنىڭ ئهڭ كۆپ خېرىدار چاقىرىدىغان ، ئازالۋاتقان بولۇپ 

پاك جىسمى بىلهن مىللىتىمىزنىڭ شهنىگه داغ ، ئۇالر ئۆزىنىڭ چىرايلىق . ئهمگهك كۈچىمىش 

ئهگهر بىز تارىخىمىزنى سۈرۈشتۈرۈپ . ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ ئوبرازىنى خۇنۇكلهشتۈرمهكته ، تهككۈزمهكته 

ئاقىۋهتته ، داق كېتىۋهرسه ئهگهر مۇشۇن. تارىختا بۇنداق ئىشالر ھهرگىز بولۇپ باققان ئهمهس ، كۆرسهك 

، شۇنى تهكىتلهشنى خااليمهنكى . ئېتىبارسىز خهلققه ئايلىنىپ قالىمىز ، ھېچنىمىگه ئهرزىمهس 

ياۋروپالىقالر سانائهت ئىنقىالبىدىن كېيىن شهكىللهنگهن يېڭى مهدهنىيهت تهرهققىيات دولقۇنىنىڭ 

بارا بۈگۈنكىدهك ھازىرقى زامان ياۋروپا  -بارا ، تهخمىنهن ئۈچ ئهسىرلىك جهريانىنى باشتىن كهچۈرۈپ 

تۈنۈگۈنال . جىنس چۈشهنچىسى دهۋرىگه كهلگهن ، ئېتىقاد چۈشهنچىسى ،  ئهخالق چۈشهنچىسى - ئهدهپ 

 كىشهنلىرى بىلهن -تېخى ئوتتۇرا ئهسىر جاھالهتلىك مهدهنىىيهت پىسخولوگىيىسىنىڭ زهنجىر 

مهدهنىيهت جهھهتتىكى دهرىجىدىن تاشقىرى ، د چهمبهرچهس باغالنغان جۇڭگولۇقالردىن بهزىلهر ئىقتىسا
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غهلىته راۋاجلىنىشنىڭ زهربىسى بىلهن غهرپ مهدهنىيىتىنىڭ قاراڭغۇ تهرهپلىرىنى قارىغۇالرچه تىز ، تېز 

ھازىرقى زامان مهدهنىيىتىنىڭ نىمه . بىراقال چىرىكلىك ناخشىسىنى ئېيتىشتى ، قوبۇل قىلىپ 

گادايلىقى بىلهن > ھېسسسىيات < ۇقالر تېخى تۈنۈگۈنال ئىكهنلىكىنى ئاڭقىرالمىغان بۇ جۇڭگول

 پهزىلهت -بىزنىڭ مىللىتىمىزمۇ ئهنئهنىۋى ئهخالق . فېئوداللىق ئهخالقنىڭ قۇربانلىرى ئىدى 

مانا بۈگۈن . چۈشهنچىسى بىلهن ئۇزۇن ۋاقىتالر ساغالم تهرهققىيات جهريانىنى باشتىن كهچۈرگهنىدى 

ئايالالرنىڭ ، كىشىنى سهسكهندۈردى ،  بۇزۇلۇشىغا دۇچ كېلىپ تۇيۇقسىزال پارتالش خاراكتېرلىك ئهخالق

.  ھاياسى بۇزۇلدى - شهرم ، دىيانىتى ، تارىختىن بۇيان داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان ئاجايىپ ئېسىل پهزىلىتى 

مهن ھهرگىزمۇ ، جهمئىيهتنىڭ ھهممىال قاتلىمىدا كىشىنى ئويغا سالىدىغان مهسىلىگه ئايالندى ، بۇ 

، چۈنكى ئۈرۈمچىدىكى ئاشۇ ھهشهمهتلىك . نى ئهيىبلهشنى خالىمايمهن ) اياللىرىمىز ئ( قىزلىرىمىز 

 قهۋىتىدىكى يۇمشاق ئورۇندۇقالردا قاتىرىسىغا ئولتۇرۇشۇپ مېهمان -  2 مېهمانخانىنىڭ X Xكاتتا 

ئاشكارا قارا ، كۈتۈشكه تهييار تۇرغان ئۇيغۇر قىزلىرى ۋه باشقا مېهمانخانىالرنىڭ مهخپىي 

> ئۈچته ھهمراھ <  كىچىك كۈلۈب ۋه قاۋاقخانىالردىكى - چوڭ ، كلىرىدىكى ئۇيغۇر قىزلىرىنىڭ تىزىملى

بولغۇچى ئۇيغۇر قىزلىرىنىڭ بۇ خىل > ئۇخالشقا ھهمراھ < بولغۇچىالر قاتارىدىكى مهخسۇس 

ئهمما بۇ سهۋهب ئهخالقىي چۈشكۈنلۈكنى ! ئهلبهتته ، قىسمهتلىرىنىڭ روشهن سهۋهبى بار 

 ! رهلمهيدۇ مۇقهررهرلهشتۇ

 يىلالرنىڭ سوۋغىسى 

 

. ئىنسانىيهت يىلالر بىلهن قېرىيدۇ ۋه ياشىرىدۇ ، يىلالر ئىنسانىيهتكه ھهممىنى سوۋغا قىلىدۇ 

ئهكىلىپ بېرىدۇ قىزالرغا ، قۇرۇق كهلمهيدۇ ، يىلالر سېخىي < : خۇددى لۇتپۇلال مۇتهللىپ ئېيتقاندهك 

 > ! ئهرلهرگه ساقال ، قورۇق 

شۇنداقال ئىراده سوۋغىسىنى ئاتا قىلغانلىقىنى ئويلىغىنىمدا ، ببهت ۋه ئېتىقاد يىلالرنىڭ ماڭا مۇھه

 . مهن يىلالرغا چىن قهلبىمدىن چهكسىز تهشهككۇر ئېيتقۇم كېلىدۇ ، 

چۈنكى مهن شۇ .  مارت ھاياتىمدىكى ئهڭ بهختلىك ۋه ئهڭ شهرهپلىك كۈن ئىدى - 17 يىلى -  1995
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 پهن مۇنبىرىده قهد كۆتۈرگهن تۈنجى - ئهجرىم بهدىلىگه ئىلىم كۈنى موسكۋادىكى جاپالىق بهش يىللىق

ئىلمىي باھا ۋه تهنقىدلهر ، پاساھهتلىك نۇتۇقالر ،  مارتتىكى ئونتۇلماس مهنزىرىلهر - 17ئاشۇ . كۈنۈم ئىدى 

 . دائىم قۇلىقىم تۈۋىده جاراڭاليدۇ 

سابىق سوۋېت ( ىسى  مارت ئهتتىگهن سائهت توققۇز يېرىمدا روسىيه پهنلهر ئاكادېمىي- 17

شهرقشۇناسلىق ئىنىستىتۇتىنىڭ ئىلمىي كېڭهش زالىدا روسىيه ) ئىتتىپاقى پهنلهر ئاكادېمىيىسى 

 -ئهمما ئېغىر ، پهنلهر ئاكادېمىيىسى مهخسۇس دىسسېرتاتسىيه ياقىالش كومىتېتى ئهزالىرىنىڭ سۈرلۈك 

تسىيه ياقىالش كومىتېتىنىڭ دىسسېرتا، بېسىق تىكىلىپ قاراپ ئولتۇرۇشلىرىغا تىكىلىپ تۇرۇپ 

پروفېسسور بۇنگارت لىۋىننىڭ رىياسهتچىلىكى ، روسىيه پهنلهر ئاكادېمىيىسىنىڭ ئاكادېمىكى ، باشلىقى 

دىسسېرتاتسىيهمنىڭ قىسقىچه مهزمۇنىنى بايان ، ھهمده ئۇنىڭ ئېالن قىلىشى بىلهن مۇنبهرگه چىقىپ 

ھهر خىل رهڭدىكى كۆزلهر ماڭا تىكىلىپ ، نىدى زال ئىچى ئادهملهر بىلهن لىق تولغا. قىلىپ ئۆتتۈم 

دىسسېرتاتسىيىنى كۆرۈپ ، بىر سائهتتىن ئارتۇق ۋاقىت داۋامالشقان دىسسېرتاتسىيه ياقىالشتا ، تۇراتتى 

موسكۋا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ، پروفېسسور چىۋىرخانىم ، بېكىتكۈچى ئالىمالردىن مهشهۇر ئۇيغۇرشۇناس 

ادېمىيىسى ئانتروپولوگىيه ۋه ئېتنوگرافىيه تهتقىقات ئىنىستىتۇتىنىڭ روسىيه پهنلهر ئاك، پروفېسسورى 

شهرقشۇناسالردىن پهلسهپه پهنلىرى دوكتورى ، پروفېسسور باسلىيف ، مهشهۇر ئېتنوگراف ، باشلىقى 

كېلياشتورنىي قاتارلىق كاتتا ئالىمالر ، كابىلوف ، دويروۋىسكايا ، ئۇيغۇرشۇناس دوكتورى ژوتوف ، قاھاروف 

قىزغىن پىكىر بايان قىلىش ۋه سۇئالالرغا . ېرتاتسىيهم توغرىسىدىكى قاراشلىرىنى سۆزلهپ ئۆتتى دىسس

ئهڭ . ئىلمىي كېڭهش ئهزالىرىنىڭ مهخپىي چهك تاشلىشى ئۆتكۈزۈلدى ، جاۋاب بېرىشلهردىن كېيىن 

 . ئاخىرىدا ئىلمىي كېڭهش رهسمىي نهتىجىنى ئېالن قىلدى 

 : كى دىسسېرتاتسىيىنى باھاالش ئهھۋالىدىن خۇالسه چىقىرىپ ئاكادېمىك بۇنگارت لىۋىن بۇگۈن

روسىيه پهنلهر ئاكادېمىيىسى شهرقشۇناسلىق __ بۈگۈن يېڭى ئۇيغۇر ئالىمى دۇنياغا كهلدى __ 

ئالىملىق دهرىجىسىگه ئېرىشكهن ياش ئالىم ، ئىنىستىتۇتىدا تۈنجى قېتىم دىسسېرتاتسىيه ياقىالپ 

ئۇنىڭ . سىيه پهنلهر ئاكادېمىيىسى ئۈچۈن ناھايىتى زور ئهھمىيهتلىك ۋهقه بۇ بىزنىڭ رو. مهيدانغا كهلدى 

مهن ئون نهچچه يىلدىن بۇيان تاالي قېتىم دىسسېرتاتسىيه ، ئۈستىگه يهنه بىر قىزىقارلىق ۋهقه شۇكى 



 91

 كىشىلىك ئىلمىي 23بىزنىڭ ، ياقىالش كېڭىشىگه رىياسهتچىلىك قىلىپ ھېچ كۆرمىگهن بىر ئىش 

بۇنىڭ ئۆزىال دىسسېرتاتسىيه .  بىلهت تاشلىغان 25رى نهبىجاننىڭ دىسسېرتاتسىيىسىگه كېڭهش ئهزالى

جۈملىدىن نهبىجان تۇرسۇننىڭ دۆلىتىگه ھهم ، مهن نهبىجان تۇرسۇنغا . ئاپتورىغا بېرىلگهن يۇقىرى باھا 

 . ن  سائادهت تىلهيمه- ئانىسىغا زور مۇۋهپپهقىيهت ۋه بهخت -بۇ ئالىمنى تهربىيىلىگهن ئاتا 

سادالىرى > ! ھۇررا < ، رىياسهتچىنىڭ سۆزى ئاخىرلىشىش بىلهن زال ئىچىده قىزغىن چاۋاكالر 

 . ئاخىرىدا مۇنبهرگه ئىلمىي رهھبىرىم دىمترىي ۋاسلىيف تهكلىپ قىلىندى . ياڭرىدى 

 : چوڭقۇر ھاياجان بىلهن ، ئۇ 

نلىقى بىلهن بۈگۈنكى تىرىشچا، نهبىجان تۇرسۇن ئۆزىنىڭ بهش يىللىق جاپالىق ئهجرى __ 

 مۇشهققهتلىك ئۆگىنىش جهريانىنىڭ - مهن ئۇنىڭ پۈتكۈل جاپا . نهتىجىنى قولغا كهلتۈردى 

 ئىدراكى -چۈنكى ئۇ ئهقىل ، مهن ۋه بىزنىڭ تهتقىقات بۆلۈمىمىزدىكىلهر ئۇنى سۆيىمىز . گۇۋاھچىسىمهن 

.  ھۆرمىتىگه ئېرىشتى  پهزىلىتى ۋه تىرىشچانلىقى بىلهن ھهممىمىزنىڭ- ئېسىل ئهخالقىي ، 

ئۇ يهرده مهن نهبىجاننىڭ مىللىتىنىڭ ھاياتىنى ئۆز ، مهن ئۈرۈمچىگه بارغان . ھهممىمىزنى قايىل قىلدى 

ئۇيغۇرالر . مهن شۇ چاغدا ئۇيغۇر مىللىتىنى سۆيگهنلىكىمدىن پهخىرلهنگهنىدىم . كۆزۈم بىلهن كۆردۈم 

نهبىجان . ىللهتكه نهبىجاندهك ئالىمالر تولىمۇ زۆرۈر بۇ م، سېخىي مىللهت ، ئاق كۆڭۈل مىللهت ، ئېسىل 

ئۇيغۇر ۋه باشقا تۈركىي مهنبهلهرگه ئاساسهن ئۇيغۇرالر تارىخىي ئۈستىدىكى ، تۈرك ، پارس ، خهنزۇ 

تهتقىقاتالرغا باھا بهردى ۋه بۇ تهتقىقاتنى سىستېمىالشتۇرۇشقا قارىتا ئۆز نۇقتىئىنهزهرىنى ئوتتۇرىغا 

. بۇنىڭدىن كېيىن ئۇنىڭ تهتقىقاتىدىن زور نهتىجىلهر مهيدانغا كېلىدۇ ، ئىشىنىمىزكى . قويدى 

 . نهبىجاننىڭ نامى دۇنيا شهرقشۇناسلىرى قاتارىدىن ئورۇن ئالىدۇ 

 ئانىسىغا - ئۇنى تهربىيىلىگهن ئاتا ، ئاخىرىدا مهن بۇ پهخىرلىك ئوقۇغۇچۈمنىڭ تۇرمۇشىغا بهخت 

 . ساالمهتلىك تىلهيمهن 

ئىلمىي كېڭهشنىڭ بىردهك ھالدا ماڭا ، رت لىۋىن ئاخىرىدا خۇالسه نۇتقى سۆزلهپ ئاكادېمىك پۇنگا

پهلسهپه پهنلىرى دوكتورى ئۇنۋانىنى بېرىشكه قوشۇلغانلىقىنى ھهم مېنى قىزغىن ، تارىخ 

شۇنىڭ بىلهن بىرگه ئۇ دىسسېرتاتسىيه ياقىالش كېڭىشىنىڭ قارارىنى . تهبرىكلهيدىغانلىقىنى بىلدۈردى 
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، دىسسېرتاتسىيىنىڭ قىسقارتىلغان نۇسخىسى ، خاراكتىرىسكا ( بارلىق ماتېرىياللىرىم ۋه مېنىڭ 

ئالىمالرنىڭ باھا ، تهتقىقات بۆلۈمىنىڭ پىكىرى ، ئىنىستىتۇتنىڭ پىكىرى ، ئىلمىي كېڭهشنىڭ پىكرى 

ېتىغا نى روسىيه فېدېراتسىيىسى ئالىي ئۇنۋان بېرىش كومىت) شۇنداقال باشقا ماتېرىيالالر ، سۆزلىرى 

تهتقىقات ، رىياسهتچىنىڭ سۆزى تۈگىشى بىلهن ئىلمىي رهھبىرىم . يولاليدىغانلىقىنى ئېالن قىلدى 

 . بۆلۈمى شۇنداقال دوستلىرىم مېنى تهبرىكلهپ گۈللهرنى تهقدىم قىلدى 

بىرهر ، سابىق سوۋىت ئىتتىپاقىدا ئومۇمالشقان بىر ئادهت ، شۇنى قوشۇمچه قىلماي بولمايدۇكى 

دىسسېرتاتسىيه ياقىلىغۇچى ئۆزىنىڭ بۇ ئهھمىيهتلىك كۈنىنى ، تاتسىيه ياقىلىغاندا كىشى دىسسېر

ئۇستازلىرى ۋه ئىلمىي ئىشلىرىغا يېقىندىن ياردهم بهرگهن مۇتهخهسسىسلهر ھهمده ، خاتىرىلهپ 

شۇنداقال ئۇستازلىرى ۋه ، ئۆزىنىڭ رهھمىتىنى بىلدۈرىدۇ ، دوستلىرىنى ئاالھىده چايغا تهكىپ قىلىپ 

، ئىختىيارىي ھالدا ساھىبخانغا ئاالھىده رهھمهت ئېيتىدۇ ، ستلىرىمۇ بۇ پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ دو

بۇ سورۇن ، ئهلۋهتته . بۇنىڭدىن كېيىنكى ئىلمىي ئىشلىرىغا زور ئۇتۇق ۋه تۇرمۇشىغا بهخت تىلىشىدۇ 

 . ئۇسسۇلسىز بولمايدۇ ،  ساز - ناخشا 

هھمىيهتلىك خاتىره پائالىيهتلهرنىڭ بىرى روسىيه زىيالىيلىرىنىڭ نهزىرىده بۇ ئهڭ ئ

بۇ ئهنه شۇنداق ، چۈشىنىشىمچه ، بىزده بۇنداق چاي پائالىيىتى تېخى شهكىللهنمىگهن . ھېسابلىنىدۇ 

بۇ بىز ،  پهن تهرهققىي قىلغان مىللهتكه خاس پائالىيهت بولۇپ -ئىلىم ، مهدهنىيهت ساپاسى ئۈستۈن 

ئۇنىڭ ئورنىغا ياۋروپالىقالرنىڭ چۈشىگىمۇ كىرمهيدىغان . مهيدۇ ئۇيغۇرالرنىڭ ئۇخالپ چۈشىمىزگىمۇ كىر

ھهر خىل شهكىلدىكى چايلىرىمىزغا يېتىشىپ بواللماي ئۆزىمىزدىن ۋه دۇنيادىن زارلىنىپ يۈرىمىز 

 ؟ ئهمهسمۇ 

دوستلىرىم ۋه ، مهن شۇ كۈنى چۈشته ئىنىستىتۇتنىڭ كىچىك زالىدا چاي تهييارلىدىم 

، مهن تهكلىپ قىلغان ئالىمالر ۋه مۇناسىۋهتلىك زاتالر . ىندىن ياردهمده بولدى خىزمهتداشلىرىم ماڭا يېق

 40موسكۋادا ياشىغىنىغا . شۇنداقال موسكۋادىكى بىر قىسىم ئۇيغۇرالر بۇ چايغا ۋاقتىدا كېلىپ قاتناشتى 

سابىق سوۋىت ئىتتىپاقى كان مىنىستىرلىكى كان چېرتيوژلىرىنى اليىهىلهش ، يىل بولغان 

ئالىي ئىنژېنېر شېرىپجان ، كان ئىشلىرى بويىچه كاتتا مۇتهخهسىس ، تىنىڭ بۆلۈم باشلىقى ئىنىستىتۇ
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ئارزۇگۈل ھهده . ئهھمىدى ۋه ئۇنىڭ ئايالى ئارزۇگۈل ھهده ئۆزىنىڭ بارلىق تىرىشچانلىقلىرىنى كۆرسهتتى 

 ئىشتىهاسىنى مانتا ۋه باشقا سوغۇق سهيلهر سورۇن ئهھلىنىڭ، چىۋهر قوللىرىدا تهييارلىغان پولو 

تېخى ئۇنىڭ تامىقىنىڭ تهمىنى تېتىپ ، ئۇيغۇر مىللىتىنى بىر ئۆمۈر تهتقىق قىلىپ . ئېچىۋهتتى 

.  يېيىلىپ ئولتۇردى -باقمىغان روس ئالىملىرى ئۇيغۇر مۇقام ساداسىدىن ھوزۇرلىنىپ ئېچىلىپ 

ت ئىتتىپاقى ۋه خهلقئارا بۇ سورۇنغا سابىق سوۋى.  ئاغزىغا تهگمهي ماختاپ كهتتى -تائامالرنى ئاغزى 

شهرقشۇناسلىق ساھهسىده كۆزگه كۆرۈنگهن مهشهۇر ئۇيغۇرشۇناسالردىن تاجىكىستان ۋه ئىتالىيه پهنلهر 

تۈركىيه پهنلهر ئاكادېمىيىسىنىڭ پهخرىي ، پروفېسسور لىتۋىنىسكىي ، ئاكادېمىيىلىرىنىڭ ئاكادېمىكى 

. پروفېسسور ل ، ېمىيىسىنىڭ پهخرىي ئاكادېمىكى ھىندىستان پهنلهر ئاكاد، ۋاسىلىيف . ئاكادېمىكى د 

چاي . تۈركشۇناس قاتناشتى ، يهنه پروفېسسور باسىلىيف ۋه باشقا ئۈچتهك ئۇيغۇرشۇناس ، ئااليىف 

  چاقچاقالر ئىچىده ئۆتتى - كۈلكه ، ناھايىتى قىزغىن كهيپىيات 

 .بوستان ئۇيغۇر كۇلۇبىدىن ئېلىندىبۇ يازما 
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