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-1كىتاب ،ھېكىمەت ۋە پەرەز

يۇنۇس زۇننۇن
ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
كىرىش
ئېپىستېمولوگىيە ئىلمىگە كۆرە ھەرقانداق بىر نەرسە مۇتلەق دەرىجىدە بىلىنمەيدۇ ياكى ھەرقانداق بىر
نەرسىنى مۇتلەق دەرىجىدەبىلىش مۇمكىن ئەمەس ]1[.بۇ قاراشنىڭ ئاساسىدا ياتقان تاالي نەزىرىيە
ۋە دېيىملەردىن بىرى بولسا نىچېنىڭ«(»es denktيەنى ،ئۇ ئويلىنىۋاتىدۇ) دېگەن دېيىمىدۇر .بۇ
دېيىمنى يۇقارقى قاراشقا باغلىغان ھالدا تېخىمۇ ئاچساق شۇ بايانغا ئېرىشەلەيمىز :گەرچە مۇتلەق
بىلىمگە ئېرىشىش مۇمكىن بولمىسىمۇ ئەمما بىلىمگە ئېرىشىش يولىدا ئويلىنىش مەڭگۈ داۋام قىلىدۇ.
ئېپىستېمولوگىيە ئىلمى بىلىم ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى ھەققىدە بىزگە يەنە تۆۋەندىكى قاراشنى ئوتتۇرىغا
قويىدۇ :مۇتلەق بىلىمگە(توغرا بىلىمگە) ئېرىشى مۇمكىن ئەمەس(بىلىم)1؛ تەجرىبىلەر بىلەن بەزى
نىسپى بولغان بىلىملەرگە ئېرىشىش مۇمكىن(بىلىم)2؛ ئەمما ھەربىر ئېرىشىلگەن بىلىم(بىلىم)2
بەلگىلىك بىر خاسلىققا ئىگە بولۇپ ئۇنى مەجبۇرىي ھالدا ھەر يەردە قولالنغىلى ۋە ئاممىغا زورالپ
تاڭغىلى بولمايدۇ ،شۇنىڭ ئۈچۈن ئىلىمگە ئېرىشىش يولىدا توپلىغان ئۆز تەجرىبىلىرىمىزنى
باشقىالرنىڭكى بىلەن سېلىشتۇرۇش ۋە ئۇالردىن ئۆگىنىش ئارقىلىق بىر قەدەرئىشەنچىلىك ۋە قوللىنىلىش
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دائىرىسى تېخىمۇ كەڭ بولغان بىلىمگە ئېرىشەلەيمىز (بىلىم]2[.)3
تارىخچىالر ۋە باشقا ھەر ساھەدىكى ئالىمالرغا ئوخشاش تېئولوگالرمۇ بىلىم 1گە ئېرىشەلمەيدى
غانلىقىنى ،ئۆزلىرىنىڭ ھاسىل قىلغان چۈشەنچىلىرىنىڭ شەخسىي چۈشەنچىلەر ئىكەنلىكىنى ۋە ئىجادقىلغان ،قۇبۇل قىلغان ھەر سېستىمىنىڭ باشقا پۈتۈن سېستىمىالرغا ئوخشاش نىسپىي ۋە مۇقىمسىز
ئىكەنلىكىنى ئېتراپ قىلىدۇ]3[.
تارىختىن بېرى پەيالسوپالرنىڭ بىلىم ۋە ئۇنىڭغا ئېرىش ھەققىدىكى ئىزدىنىشلىرىنىڭ تۈرتكىسىدە
تەرەققى قىلىپ بىر قەدەر مۇكەممەل سېستىما ھالىتىگە كەلتۈرگەن ئېپىستېمولوگىيە ئىلمىنىڭ يۇقارقى
قاراشلىرى بىزگە بىلىم ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى ھەققىدە بەزى ئىشەنچلىك پاكىتالرنى سۇنماقتا .ئۇبولسىمۇ
ئېپىستېمولوگىيە ئىلمىنىڭ بىلىم ،1بىلىم 2ۋە بىلىم 3ھەققىدىكى بايانىدۇر.
ئالالھ تەئاال شۇنداق دەيدۇ:
م الْ ِإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.
عَلََّ َ
«ئىنسانغا بىلمىگەن نەرسىلەرنى بىلدۈردى».سۈرە ئەلەق -3ئايەت
بۇ ئايەتتىكى«لم» كەلىمىسى ئەرەپچىدە ئۆزىنىڭ كەينىدىن كېلىدىغان پېئىلنى ئۆتكەن زاماندا،
ھازىردا ھەم كەلگۈسىدە ئىنكارقىلىدىغان بولۇپ بۇ ئايەتتىنىڭ مەزمۇنى بولسا تەرجىمىدە
كۆرسىتىلگەندەك ئالالھنىڭ ئىنسانغا ئۇنىڭ ئۆتمۈشتە ،ھازىر ۋە كەلگۈسىدە بىلىشى ئىمكانى بولمىغان
نەرسىلەرنى ئۆگەتكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ.
م تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.
فَ ِإنْخِ ْفتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُ ْكبَانًا ۖ فَ ِإذَا أَمِ ْنتُمْفَاذْكُرُوا ال َّلَەَ كَمَا عَلََّمَكُمْ مَالَ ْ
«قورقۇنچتا قالغىنىڭالردا ،پىيادە ياكى ئۇالغلىق كېتىپ بېرىپ (ناماز ئوقۇڭالر) ،ئامانلىق تاپقىنىڭالردا
ئالالھ نىڭ سىلەرگە ئۆگەتكىنى بويىچە ئالالھ نى ياد ئېتىڭالر  » .سۈرە بەقەرە -236ئايەت
ئايەتنىڭ ئاخىرىنىڭ ئەرەپچە قىسمىنى ئەينەن تەرجىمە قىلىشقا ئۇرۇنساق تۆۋەندىكى مەنا چىقىدۇ،
ئالالھنىڭ سىلەرنىڭ بىلىپ بولۇشۇڭالر مۇمكىن بولمىغان نەرسىلەرنى سىلەرگە ئۆگەتكىنى بويىچە
ئالالھنى يادئېتىڭالر .يەنى بۇ ئايەتتىمۇ ئالالھنىڭ مۇسۇلمانالرغا ئۇالرنىڭ بىلىپ بولىشى مۇمكىن
بولمىغان نەرسىلەرنى ئۇالرغا ئۆگەتكەنلىكى بۇنىڭ بىلەن مۇسۇلمانالرنىڭ ئالالھنىڭ ئۆگىتىشىدىن
باشقا يول بىلەن ئېرىشىشى مۇمكىن بولمىغان ۋە بىلىپ قېلىش مۇمكىن بولمىغان بىلىملەرگە
ئېرىشكەنلىكى مەلۇم (بىلىم.)1
وَ َلوْلَافَضْلُ ال َّلَەِ عَ َل ْيكَ وَرَحْ َم ُتەُ لَھَمََّتْ طَائِ َفةٌ مِنْھُمْ َأ ْنيُضِلَُّوكَ وَمَا يُضِلَُّونَ إِلََّا َأنْفُسَھُمْ ۖ وَمَا يَضُرَُّونَكَمِنْ شَيْءٍ ۖ
ل ال َّلَەِ عَ َل ْيكَ َعظِيمًا.
ن تَعْلَمُۖ وَكَانَ فَضْ ُ
م تَكُ ْ
كتَابَ وَالْحِكْ َمةَ وَعَلََّمَكَمَا لَ ْ
ك الْ ِ
ل اللََّھُعَ َل ْي َ
وَ َأنْزَ َ
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«(ئى مۇھەممەد!) ئەگەر ساڭا ئالالھ نىڭ پەزلى ۋە رەھمىتى بولمىسا ئىدى ،ئۇالردىن بىر گۇرۇھ ئادەم
چوقۇم سېنى ئازدۇرۇشنى قەستلەيتتى؛ ئۇالر پەقەت ئۆزلىرىنى ئازدۇرىدۇ ،ساڭا قىلچە زىيان
يەتكۈزەلمەيدۇ .ئالالھ ساڭا كىتابنى (يەنى قۇرئاننى) ۋە ھېكمەتنى (يەنى سۈننەتنى) نازىل قىلدى،
ساڭا سەن بىلمىگەن نەرسىلەرنى (يەنى شەرىئەت ئەھكاملىرىنى ۋە غەيب ئىشالرنى) بىلدۈردى.
ئالالھنىڭ ساڭا پەزلى چوڭدۇر».سۈرە نىسا -113ئايەت
ئايەتنىڭ ئاستى سىزىلغان قىسىمىنى ئەينەن تەرجىمە قىلىشقا ئۇرۇنساق تۆۋەندىكى مەنا چىقىدۇ«:
ساڭا سېنىڭ بىلىپ بولۇشۇڭ مۇمكىن بولمىغان نەرسىلەرنى ئۆگەتتى» .بۇ ئايەتتىمۇ ئالالھنىڭ
مۇھەممەد ئەلەيھىسسەالمغا ئۇنىڭ بىلىپ بولىشى مۇمكىن بولمىغان ،مەڭگۈ بىلەلمەيدىغان نەرسىلەر
(بىلىم )1نى ئۆگەتكەنلىكى مەلۇم.
يۇقارقى ئايەتلەر بىزگە ئېپىستېمولوگىيە ئىلمى ئايرىغاندەك بىلىش مۇمكىن بولمايدىغان مۇتلەق توغرا
بىلىمنىڭ(بىلىم )1بارلىقىنى ،ئالالھنىڭ ئۇنى پەيغەمبەرلىرىگە ۋە پەيغەمبەر ۋاستىسى بىلەن ئۆزى
خالىغان بەندىلىرىگە ئۆگەتكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ.
قۇرئاندا ئالالھ مۇئمىنلەرنى بەزى ئىشلىرىدا مەئرۇف بويىچە قىلىشقا بۇيرۇيدۇ .مەئرۇف (معرف)
ئورتاق بىلىنگەن ،ھەققىدە تاالش تارتىش قىلىش كېرەكسىز بولغان ،ئورتاق قۇبۇل قىلىنغان بىلىملەرنى
(بىلىم2ۋە بىلىم )3كۆرسىتىدۇ .ماقالىدە ئاساسلىقى بىلىم 1ھەققىدە توختىلىدىغانلىقىم ئۈچۈن بىلىم 2ۋە
بىلىم 3ھەققىدە توختالمايمەن.
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كىتاب ،ھېكمەت ۋە پەرەز
 .1كىتاب
قۇرئاندىكى ئايەتلەردىن شۇ مەلۇمكى ئالالھ پەيغەمبەر ئەۋەتىش ،كىتاب نازىل قىلىش ۋە ھېكمەت
ئاتا قىلىش بىلەن ئىنسانالرغا ئۇالرنىڭ بىلىشى مۇمكىن بولمىغان بىلىمنى(بىلىم )1ئۆگەتكەن.
ئالالھ تەئاال شۇنداق دەيدۇ:
م تَ ْھتَدُونَ.
كتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلََّكُ ْ
َو ِإذْآ َتيْنَا مُوسَى الْ ِ
«ئۆز ۋاقتىدا سىلەرنى ھىدايەت تاپسۇن دەپ ،مۇساغا ھەقنى باتىلدىن ئايرىغۇچى كىتابنى
(يەنىتەۋراتنى) بەردۇق».سۈرە بەقەرە -33ئايەت
كتَابَ وَالْحِكْ َمةَ وَيُزَكَِّيھِمْ ۖ ِإ َّنَكَ َأ ْنتَالْعَزِي ُز الْحَكِيمُ.
رَبََّنَاوَابْعَثْ فِيھِمْ َرسُولًا مِنْھُمْ َيتْلُو عَ َليْھِمْ آيَا ِتكَ وَيُعَلَِّمُھُمُالْ ِ
«پەرۋەردىگارىمىز! ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئايەتلىرىڭنى ئۇالرغا تىالۋەت قىلىپ بېرىدىغان،
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كىتابىڭنى(يەنى

قۇرئاننى)،

ھېكمەتنى

(يەنى

پاك

سۈننەتنى)

ئۇالرغا

ئۆگىتىدىغان،

ئۇالرنى(مۇشرىكلىك ۋە گۇناھالردىن) پاك قىلىدىغان بىر پەيغەمبەر ئەۋەتكىن ،ھەقىقەتەنسەن غالىب
سەن ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىسەن» دېدى ».سۈرە بەقەرە -126ئايەت
كتَابَ وَالْحِكْ َمةَوَيُعَلَِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا
كَمَاأَ ْرسَلْنَا فِيكُمْ َرسُولًا مِنْكُمْ َيتْلُو عَ َليْكُمْ آيَاتِنَاوَيُزَكَِّيكُمْ وَيُعَلَِّمُكُمُ الْ ِ
تَعْلَمُونَ.
«شۇنىڭدەك (يەنى سىلەرگە بەرگەن نېمىتىمنى كامالەتكە يەتكۈزگىنىمدەك) ئۆز ئىچىڭالردىن سىلەرگە
بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى تىالۋەت قىلىپ بېرىدىغان ،سىلەرنى (مۇشرىكلىك ۋە گۇناھدىن) پاك
قىلىدىغان،سىلەرگە كىتابنى (يەنى قۇرئاننى) ۋە ھېكمەتنى(يەنى دىنىي ئەھكامالرنى) ئۆگىتىدىغان،
سىلەرگە بىلمىگەنلىرىڭالرنى بىلدۈرىدىغان بىر پەيغەمبەر ئەۋەتتۇق ».سۈرە بەقەرە -131ئايەت
كتَابَ بِالْحَقَِّ ِليَحْكُ َم َبيْنَ النََّاسِ
كَانَ النََّاسُ أُ َّمَةً وَاحِدَةً َفبَعَثَ ال َّلَەُ ال َّنَ ِبيَِّينَ ُم َبشَِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَ َأنْزَلَ مَعَھُمُ الْ ِ
ختَلَفَ فِيەِ إِلََّا الََّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَا َءتْھُمُ ا ْل َبيَِّنَاتُ بَ ْغيًا َبيْنَھُمْ ۖ فَھَدَى اللََّەُ
ختَلَفُوا فِيەِ ۖ وَمَا ا ْ
فِيمَا ا ْ
ستَقِيمٍ
ن الْحَ َّقِبِ ِإ ْذ ِنەِ ۖ وَال َّلَەُ يَھْدِي مَ ْن َيشَاءُ إِلَىۖ صِرَاطٍ مُ ْ
ختَلَفُوا فِيەِ مِ َ
ن آمَنُوا لِمَا ا ْ
الََّذِي َ
«ئىنسانالر (دەسلەپتە) بىر ئۈممەت (يەنى ھەق دىندا) ئىدى (كېيىن ئۇالرنىڭ بەزىسى ئىمان ئېيتىپ،
بەزىسى ئىمان ئېيتماي ئىختىالپ قىلىشتى) ،ئالالھ (مۆمىنلەرگە جەننەت بىلەن) خۇش خەۋەر
بەرگۈچى( ،كۇففارالرنى دوزاختىن) ئاگاھالندۇرغۇچى پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتتى؛(ئالالھ) كىشىلەرنىڭ
ئىختىالپ قىلىشقان نەرسىلىرى ئۈستىدە ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن،ئۇالرغا ھەق كىتابنى نازىل قىلدى،
پەقەت كىتاب بېرىلگەن كىشىلەرال ئۆزلىرىگە روشەن دەلىللەر كەلگەندىن كېيىن ئۆزئارا ھەسەت
قىلىشىپ (يەنى كاپىرالر مۆمىنلەرگە ھەسەت قىلىپ) ،كىتاب توغرىسىدا ئىختىالپ قىلىشتى ،ئالالھ ئۆز
ئىرادىسى بويىچە مۆمىنلەرنى ئۇالر (يەنى گۇمراھالر) ئىختىالپ قىلىشقان ھەقىقەتكە ھىدايەت قىلدى.
ئالالھ خالىغان كىشىنى توغرا يولغا باشاليدۇ».سۈرە بەقەرە -213ئايەت
كتَابَ
لَقَدْمَنََّ ال َّلَەُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ِإذْ بَعَثَ فِيھِمْ َرسُولًا مِنْ َأنْفُسِھِمْ َيتْلُو عَ َليْھِمْ آيَا ِتەِ وَيُزَكَِّيھِمْ وَيُعَلَِّمُھُمُالْ ِ
وَالْحِكْ َمةَ َوإِنْ كَانُوا مِنْ َقبْلُ لَفِي ضَلَالٍ ُمبِينٍ.
«ئالالھ مۆمىنلەرگە ئالالھ نىڭ ئايەتلىرىنى تىالۋەت قىلىدىغان ،ئۇالرنى (گۇناھالردىن) پاك
قىلىدىغان ،ئۇالرغا كىتابنى ۋە ھېكمەتنى (يەنى قۇرئان ۋە سۈننەتنى) ئۆگىتىدىغان،ئۆزلىرىدىن بولغان
بىر پەيغەمبەر ئەۋەتىپ ،ئۇالرغا چوڭ ئېھسان قىلدى؛ ھالبۇكى،ئۇالر بۇرۇن ئوچۇق گۇمراھلىقتا
ئىدى».سۈرە ئال ئىمران -124ئايەت
كتَابَ وَالْحِكْ َمةَ وَآ َتيْنَاھُمْ مُلْكًا
أَ ْميَحْسُدُونَ النََّاسَ عَلَىۖ مَا آتَاھُمُ ال َّلَەُ مِنْ فَضْ ِلەِ ۖ فَقَدْ آ َتيْنَا آلَإِبْرَاھِيمَ الْ ِ
َعظِيمًا.
«ياكى ئۇالر ئالالھ ئۆز پەزلىدىن كىشىلەرگە بەرگەن نەرسىگە (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا
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بېرىلگەن پەيغەمبەرلىككە) ھەسەت قىلىشامدۇ؟ بىز ھەقىقەتەن ئىبىراھىم ئەۋالدىغا كىتاب ،ھېكمەت
بەردۇق ۋە ئۇالرغا بۈيۈك پادىشاھلىق بەردۇق».سۈرە نىسا -34ئايەت
ك ال َّلَەُ ۖ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا.
ن النََّاسِ بِمَاأَرَا َ
كتَابَ بِالْحَقَِّ ِلتَحْكُمَ َبيْ َ
ك الْ ِ
ِإنََّا َأنْزَلْنَا إِ َل ْي َ
«(ئى مۇھەممەد!) سېنى كىشىلەر ئارىسىدا ئالالھنىڭ كۆرسەتكىنى بويىچە ھۆكۈم قىلسۇن دەپ ،ساڭا
ھەقىقەتەن ھەق كىتابنى نازىل قىلدۇق .خائىنالرنىڭ تەرىپىنى ئالمىغىن ».سۈرە نىسا -113ئايەت
وَ َلوْلَافَضْلُ ال َّلَەِ عَ َل ْيكَ وَرَحْ َم ُتەُ لَھَمََّتْ طَائِ َفةٌ مِنْھُمْ َأ ْنيُضِلَُّوكَ وَمَا يُضِلَُّونَ إِلََّا أَنْفُسَھُمْ ۖ وَمَا يَضُرَُّو َنكَ مِ ْنشَيْءٍ ۖ
ل ال َّلَەِ عَ َل ْيكَ َعظِيمًا.
م تَكُنْ تَعْلَمُ ۖ وَكَانَ فَضْ ُ
كتَابَ وَالْحِكْ َمةَ وَعَلََّ َمكَ مَالَ ْ
ك الْ ِ
ل ال َّلَەُ عَ َل ْي َ
وَ َأنْزَ َ
(«ئىمۇھەممەد!) ئەگەر ساڭا ئالالھ نىڭ پەزلى ۋە رەھمىتى بولمىسا ئىدى ،ئۇالردىن بىرگۇرۇھ ئادەم
چوقۇم سېنى ئازدۇرۇشنى قەستلەيتتى؛ ئۇالر پەقەت ئۆزلىرىنى ئازدۇرىدۇ ،ساڭا قىلچە زىيان
يەتكۈزەلمەيدۇ.ئالالھ ساڭا كىتابنى (يەنى قۇرئاننى) ۋە ھېكمەتنى (يەنى سۈننەتنى) نازىل قىلدى،
ساڭا سەن بىلمىگەن نەرسىلەرنى (يەنى شەرىئەت ئەھكاملىرىنى ۋە غەيب ئىشالرنى) بىلدۈردى.
ئالالھنىڭ ساڭا پەزلى چوڭدۇر».سۈرە نىسا -113ئايەت
كتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ۖ قَدْ
كتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا ُي َبيَِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمََّاكُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْ ِ
يَا َأھْلَ الْ ِ
جَاءَكُمْ مِنَال َّلَ ِە نُورٌ وَ ِكتَابٌ ُمبِينٌ.
يَھْدِيبِ ەِ ال َّلَەُ مَنِ ا َّتَبَعَ رِ ْضوَانَەُ ُسبُلَ السََّلَامِ وَيُخْرِجُھُمْ مِنَالظَُّلُمَاتِ إِلَى النَُّورِ بِ ِإ ْذ ِنەِ وَيَھْدِيھِمْ إِلَىۖ صِرَاطٍ
ستَقِيمٍ.
مُ ْ
«ئى ئەھلى كىتاب! (يەنى يەھۇدىيالر ۋەناساراالر) سىلەرگە سىلەر كىتابتا (ئىنجىلدا ۋە تەۋراتتا)
يوشۇرغان نۇرغۇن نەرسىلەرنى بايان قىلىپ بېرىدىغان ۋە (يوشۇرغان نەرسىلەردىن) نۇرغۇنىنى
كەچۈرىدىغان (ئاشكارىالپ سىلەرنى پاش قىلمايدىغان) رەسۇلىمىز كەلدى ،سىلەرگە ئالالھ تەرىپىدىن
نۇر (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم) ۋەروشەن كىتاب (يەنى قۇرئان) كەلدى.
ئالالھ شۇكىتاب (يەنى قۇرئان) ئارقىلىق رازىلىقىنى تىلىگەنلەرنى ساالمەتلىك يوللىرى (ئالالھنىڭ
شەرىئىتى ۋە ئۇنىڭ ئەھكاملىرى) غا يېتەكلەيدۇ ،ئىرادىسى بويىچە ئۇالرنى(كۇفرى) قاراڭغۇلۇقىدىن
(ئىماننىڭ) نۇرىغا چىقىرىدۇ ۋە ئۇالرنى توغرا يولغاھىدايەت قىلىدۇ».سۈرە مائىدە -13،12ئايەتلەر
إِنََّا َأنْزَلْنَاال َّتَوْرَاةَ فِيھَا ھُدًى َونُورٌ
«بىزھەقىقەتەن (مۇساغا) تەۋراتنى نازىل قىلدۇق ،تەۋراتتا (توغرا يولغا يېتەكلەيدىغان)ھىدايەت ۋە
نۇر بار» سۈرە مائىدە -44ئايەت
كتَابِوَمُ َھيْمِنًا عَ َل ْيەِ ۖ فَاحْكُمْ َبيْنَھُمْ بِمَا َأنْزَلَ ال َّلَەُ ۖ
كتَابَ بِالْحَقَِّ مُصَدَِّقًا لِمَا َبيْنَ يَدَ ْيەِ مِنَ الْ ِ
وَ َأنْزَلْنَاإِ َل ْيكَ الْ ِ
ن الْحَقَِّ ۖ لِكُلٍَّ جَعَلْنَامِنْكُمْ شِرْ َعةً وَمِنْھَاجًا ۖ وَ َلوْ شَا َء ال َّلَەُ لَجَعَلَكُمْ أُ َّمَةًوَاحِدَةً
وَلَا َت َّتَبِعْ َأ ْھوَا َءھُمْ عَمََّا جَاءَكَ مِ َ
خيْرَاتِ ۖ إِلَى ال َّلَەِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا َفيُ َنبَِّئُكُمْ بِمَاكُ ْنتُمْ فِيەِ
وَلَۖكِنْ ِليَبْ ُلوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَا ْس َتبِقُواالْ َ
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ختَلِفُونَ.
تَ ْ
(«ئى مۇھەممەد!) بىز ساڭا ئۆزىدىن ئىلگىرى(ساماۋى) كىتابالرنى ئېتىراپ قىلغۇچى ۋە ئۇالرغا شاھىت
بولغۇچى ھەق كىتابنى (يەنى قۇرئاننى) نازى قىلدۇق( .ئى مۇھەممەد!) ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئالالھ
ساڭا نازىلقىلغان قۇرئان (ئەھكامى) بويىچە ھۆكۈم قىلغىن ،ساڭا كەلگەن ھەقتىن بۇرۇلۇپ،ئۇالرنىڭ
نەپسى خاھىشلىرىغا ئەگەشمىگىن( .ئى ئۈممەتلەر!) سىلەرنىڭ ھەر بىرىڭالرغابىرخىل شەرىئەت ۋە
ئوچۇق يول تەيىن قىلدۇق .ئەگەر ئالالھ خالىسا ،ئەلۋەتتە،سىلەرنى بىر ئۈممەت قىالتتى (يەنى پۈتۈن
ئىنسانالرنى بىر دىندا قىالتتى) .لېكىن ئالالھسىلەرگە بەرگەن شەرىئەتلەر ئارىسىدا سىلەرنى سىناش
ئۈچۈن (كۆپ ئۈممەت قىلىپئايرىدى) .ياخشى ئىشالرغا ئالدىراڭالر .ھەممىڭالر ئالالھ نىڭ دەرگاھىغا
قايتىسىلەر ،سىلەر ئىختىالپ قىلىشقان نەرسىلەرنى (ئۇنىڭ قايسى ھەق ،قايسى ناھەقئىكەنلىكىنى)
ئالالھ سىلەرگە ئېيتىپ بېرىدۇ ».سۈرە مائىدە -45ئايەت
د ُتكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلَِّمُ النََّاسَ فِي
د ِتكَ ِإذْ أَيََّ ْ
ِإذْقَالَ ال َّلَەُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْ َمتِي عَ َل ْيكَ وَعَلَىۖوَالِ َ
كتَابَ وَالْحِكْ َمةَ وَال َّتَوْرَاةَوَالْ ِإنْجِيلَ ۖ َو ِإذْ تَخْلُقُ مِنَ الطَِّينِ كَ َھ ْي َئةِ ال َّطَيْرِ
الْمَھْدِوَكَھْلًا ۖ َو ِإذْ عَلََّ ْم ُتكَ الْ ِ
بِ ِإ ْذنِي َفتَنْفُخُ فِيھَا َفتَكُونُ َطيْرًا بِ ِإ ْذنِي ۖ َوتُبْرِئُ الْأَكْمَھَوَالْأَبْرَصَ بِ ِإ ْذنِي ۖ َو ِإذْ تُخْرِجُ الْمَ ْوتَىۖ بِ ِإ ْذنِي ۖ
ج ْئتَھُمْ بِا ْل َبيَِّنَاتِ فَقَالَالََّذِينَ كَفَرُوا مِنْھُمْ إِنْ هَۖذَا إِلََّا سِحْرٌ ُمبِينٌ.
َو ِإذْكَفَفْتُ بَنِي ِإسْرَائِيلَ عَ ْنكَ ِإذْ ِ
ئۆزۋاقتىدا ئالالھ ئېيتتى :ئى مەريەم ئوغلى ئىسا! ساڭا ۋە سېنىڭ ئاناڭغا بەرگەننېمىتىمنى ئەسلىگىن،
ئەينى زاماندا ساڭا روھۇلقۇدۇس (يەنى جىبرىئىل) بىلەن مەدەتبەردىم( ،كىچىكىڭدە) بۆشۈكتە ۋە
(پەيغەمبەر بولغان) ئوتتۇرا ياش ۋاقتىڭداكىشىلەرگە سۆزلەيتتىڭ ،ئەينى زاماندا ساڭا كىتابنى،
ھېكمەتنى ،تەۋراتنى ۋە ئىنجىلنى ئۆگەتتىم ،ئەينى زاماندا مېنىڭئىزنىم بىلەن اليدىن قۇشنىڭ شەكلىدە
بىر نەرسە ياسايتتىڭ – دە ،ئۇنى پۈۋلىسەڭئىزنىم بىلەن ئۇچىدىغان قۇش بوالتتى ،مېنىڭ ئىزنىم
بىلەن تۇغما كورنى ،بەرەسكېسىلىنى ساقايتاتتىڭ ،ئەينى زاماندا ،مېنىڭ ئىزنىم بىلەن ئۆلۈكلەرنى
(تىرىلدۈرۈپقەبرىلەردىن) چىقىراتتىڭ ،ئەينى زاماندا بەنى ئىسرائىلنى ساڭا چېقىلىشتىن توستۇم،سەن
ئۇالرغا مۆجىزىلەر بىلەن كەلگەن چېغىڭدا ،ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى كاپىرالر« :بۇپەقەت روشەن سېھىردۇر»
دېدى».سۈرە مائىدە -111ئايەت
كتَابَ وَالْحُكْمَ وَال َّنُ ُبوََّةَ ۖ فَإِنْ يَكْفُرْ بِھَاهَۖؤُلَاءِ فَقَدْ وَكََّلْنَا بِھَا َقوْمًا َليْسُوا بِھَا
أُولَۖئِكَالََّذِينَ آ َتيْنَاھُمُ الْ ِ
بِكَافِرِينَ.
« ئۇالرغا كىتابنى ،ھېكمەتنى ۋە پەيغەمبەرلىكنى ئاتا قىلدۇق ،ئەگەر بۇ مۇشرىكالر ئۇالرنى(يەنى
كىتاب ،ھېكمەت ۋە پەيغەمبەرلىكنى) ئىنكار قىلسا ،ئۇالرنى ئىنكار قىلمايدىغانباشقا بىر قەۋمگە
تاپشۇرىمىز».سۈرە ئەنئام -56ئايەت
كتَابَ الََّذِي جَاءَ بِەِ
وَمَاقَدَرُوا ال َّلَەَ حَقََّ قَدْرِهِ ِإذْ قَالُوا مَا َأنْزَلَ ال َّلَەُ عَلَىۖ َبشَرٍمِنْ شَيْءٍ ۖ قُلْ مَنْ َأنْزَلَ الْ ِ
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مُوسَىۖ نُورًا َوھُدًى لِلنََّاسِ ۖ تَجْعَلُو َنەُ قَرَاطِيسَ ُتبْدُونَھَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًاۖ وَعُلَِّ ْمتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا َأ ْنتُمْ وَلَا
خوْضِھِ ْميَلْ َعبُونَ.
مَ ذَ ْرھُمْ فِي َ
ل ال َّلَەُ ۖ ثُ َّ
آبَاؤُكُمْ ۖ قُ ِ
حوْلَھَا ۖ وَالََّذِينَ يُؤْمِنُونَ
وَهَۖذَا ِكتَابٌ َأنْزَلْنَاهُ ُمبَارَكٌ مُصَدَِّقُ الََّذِي َبيْنَ يَدَ ْيەِ وَ ِلتُنْذِرَأُمََّ الْقُرَىۖ وَمَنْ َ
بِالْآخِرَةِيُؤْمِنُونَ ِبەِ ۖ َوھُمْ عَلَىۖ صَلَاتِھِمْ يُحَا ِفظُونَ.
«ئۇالر ئالالھ نى ھەقىقىي رەۋىشتە تونۇمىدى.ئۇالر (يەنى يەھۇدىيالر) ئۆز ۋاقتىدا« :ئالالھ ھېچ
كىشىگە ھېچ نەرسە نازىلقىلمىدى» دېدى (يەنى ۋەھيىنى ۋە پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلدى)( .ئى
مۇھەممەد!)ئېيتقىنكى« ،مۇسا ئېلىپ كەلگەن ۋە كىشىلەرگە نۇر ،ھىدايەت بولغان كىتابنى كىم نازىل
قىلدى؟ ئۇ كىتابنى پارچە – پارچەقەغەزلەرگە كۆچۈرۈپ ،بىر قىسىمىنى ئاشكارىالپ ،كۆپ قىسىمىنى
يوشۇرىسىلەر( .ئىيەھۇدىيالر!) سىلەرگە ئۆزۈڭالر ۋە ئاتا -بوۋاڭالر بىلمىگەن نەرسىلەر بىلدۈرۈلدى( ،بۇ
قۇرئاننى) ئالالھ (نازىل قىلدى)».ئاندىن ،ئۇالرنى تەرك ئەتكىنكى ،ئۇالر باتىللىرىدا (يەنى
قااليمىقان سۆزلىرىدە)ئويناپ يۈرسۇن .بۇ (قۇرئان) مەككە ئاھالىسىنى ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدىكىلەرنى
ئاگاھالندۇرۇشۇڭ ئۈچۈن بىز نازىل قىلغان ،ئۇنىڭدىن ئىلگىرى نازىل قىلىنغان (تەۋرات ۋە ئىنجىلغا
ئوخشاش) كىتابالرنى ئېتىراپ قىلغۇچى مۇبارەك كىتابتۇر ،ئاخىرەتكە ئىمان ئېيتىدىغانالر ئۇنىڭغا
ئىمان ئېيتىدۇ،ئۇالر نامازلىرىنى ئۆز ۋاقتىدا تولۇق ئادا قىلىدۇ ».سۈرە ئەنئام -61،62ئايەتلەر
كتَابَ تَمَامًا عَلَى الََّذِي أَحْسَنَ َوتَفْصِيلًا لِكُ َّلِشَيْءٍ َوھُدًى وَرَحْ َمةً لَعَلََّھُمْ بِلِقَاءِ رَبَِّھِمْ يُؤْمِنُونَ
ثُمََّآ َتيْنَا مُوسَى الْ ِ
وَهَۖذَا ِكتَابٌ َأنْزَلْنَاهُ ُمبَارَكٌ فَاتََّبِعُوهُ وَاتََّقُوا لَعَلََّكُ ْمتُرْحَمُونَ.
«ئاندىن ئۇالر (يەنى ئىسرائىل ئەۋالدى) ئۆزپەرۋەردىگارىغا مۇالقات بولىدىغانلىقىغا ئىشەنسۇن
دەپ ،ياخشىلىق قىلغان ئادەمگەبېرىدىغان نېمىتىمىزنى مۇكەممەللەشتۈرۈش( ،ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ
دىنىي ئىشلىرىدائېھتىياجلىق بولغان) ھەر بىر نەرسىنى تەپسىلىي بايان قىلىش( ،ئىسرائىل ئەۋالدىنى)
ھىدايەت قىلىش ۋە (ئۇالرغا) رەھمەت قىلىش يۈزىسىدىن ،مۇساغا كىتاب (يەنى تەۋرات) ئاتا قىلدۇق.
بۇ بىز نازىل قىلغان (قۇرئان) مۇبارەك كىتابتۇر .ئالالھ نىڭ رەھمىتىنى ئۈمىد قىلغۇچىالردىن بولۇش
ئۈچۈن ،ئۇنىڭغائەگىشىڭالر( ،ئۇنىڭغا مۇخالىپەتچىلىك قىلىشتىن) ساقلىنىڭالر».سۈرە ئەنئام
-134،133ئايەتلەر
كتَابُ لَكُنََّا َأھْدَىۖ مِنْھُمْۖ فَقَدْ جَاءَكُمْ َبيَِّ َنةٌ مِنْ رَبَِّكُمْ وَھُدًى وَرَحْ َمةٌ ۖ
أَ ْوتَقُولُوا َلوْ َأنََّا ُأنْزِلَ عَ َليْنَا الْ ِ
فَمَنْأَظْلَمُ مِمََّنْ كَذََّبَ بِآيَاتِ ال َّلَەِ وَصَدَفَ عَنْھَا ۖ سَنَجْزِيالََّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا
يَصْدِفُونَ.
« ياكى سىلەرنىڭ ،ئەگەر بىزگە كىتاب نازىل قىلىنغان بولسا ،بىز ئەلۋەتتە ئۇالردىن ئارتۇق ھىدايەت
تاپقان بوالتتۇق،دېمەسلىكىڭالر ئۈچۈندۇر .سىلەرگە پەرۋەردىگارىڭالر تەرىپىدىن ھەقىقەتەن پاكىت،
ھىدايەت ۋە رەھمەت نازىل بولدى ،ئالالھنىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغان ۋە ئۇالردىن يۈز ئۆرۈگەن
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كىشىدىنمۇ زالىم ئادەمبارمۇ؟ بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزدىن يۈز ئۆرۈگەنلەرنى ئۇالرنىڭ يۈز
ئۆرۈگەنلىكلىرىئۈچۈن قاتتىق ئازاب بىلەن جازااليمىز».سۈرە ئەنئام -137ئايەت
م ھُدًى وَرَحْ َمةً لِ َقوْ ٍميُؤْمِنُونَ.
كتَابٍ فَصََّلْنَاهُ عَلَىۖ عِلْ ٍ
جئْنَاھُمْ بِ ِ
وَلَقَدْ ِ
«ئۇالرغاكىتاب (يەنى قۇرئان) بەردۇق ،ئۇنى (يەنى قۇرئاننىڭ مەنىللىرىنى) بىلش ئاساسىدا بايان ۋە
رەھمەت قىلدۇق ».سۈرە ئەئراف -32ئايەت
كتَابِ لَا رَيْبَ فِيەِ
وَمَاكَانَ هَۖذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُ ْفتَرَىۖ مِنْ دُونِ اللََّەِ وَلَۖكِنْ تَصْدِيقَالََّذِي َبيْنَ يَدَ ْيەِ َوتَفْصِيلَ الْ ِ
مِنْ رَبَِّالْعَالَمِينَ.
«بۇ قۇرئاننى بىراۋنىڭ ئالالھ قا ئىپتىرا قىلىشى ئەقلىغە سىغمايدۇ (چۈنكى قۇرئاننى ھېچ ئىنسان ئىجاد
قىاللمايدۇ) ،لېكىن قۇرئان ئىلگىرى كەلگەن (تەۋرات ،ئىنجىلقاتارلىق ساماۋى) كىتابالرنى تەستىق
قىلغۇچىدۇر ،ئالالھ بەلگىلىگەن ئەھكامالرنى بايان قىلغۇچىدۇر ،ئۇنىڭدا ھېچ شەك يوقتۇر( ،ئۇ)
ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن نازىل قىلىنغاندۇر».سۈرە يۇنۇس -37ئايەت
خبِيرٍ.
الر ۖ ِكتَابٌأُحْكِمَتْ آيَا ُتەُ ثُمََّ فُصَِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ َ
«ئەلىف ،الم ،را .بۇ ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى ،ھەممىدىن خەۋەردار ئالالھ تەرىپىدىن نازىل
بولغان ئايەتلەرنىڭ تۈزۈلۈشى پۇختا( ،ئەقىدە ،ئەھكام ۋەز ۋە قىسسىلەر) تەپسىلىي بايان قىلىنغان
كىتابتۇر».سۈرە ھۇد -1ئايەت
ج النََّاسَ مِنَ الظَُّلُمَاتِ إِلَىالنَُّورِ بِ ِإذْنِ رَبَِّھِمْ إِلَىۖ صِرَاطِ الْعَزِي ِز الْحَمِيدِ.
الرۖ ِكتَابٌ َأنْزَلْنَاهُ إِ َل ْيكَ ِلتُخْرِ َ
«ئەلىق .الم .را( .بۇ قۇرئان شۇنداق)كىتابتۇركى( ،ئى مۇھەممەد!) ئۇنى ساڭا كىشىلەرنى
پەرۋەردىگارىنىڭ ئىزنى بىلەن قاراڭغۇلۇقتىن (يەنى كۇفرىدىن) يورۇقلۇققا(يەنى ئىمانغا) چىقىرىشىڭ
ئۈچۈن ،غالىب( ،ھەممە تىلالردا) مەدھىيىلەنگەن ئالالھنىڭ يولىغا (باشلىشىڭ ئۈچۈن) نازىل
قىلدۇق ».سۈرە ئىبراھىم -1ئايەت
ختَلَفُوافِيەِ ۖ وَھُدًى وَرَحْ َمةً لِ َقوْمٍ يُؤْمِنُونَ.
م الََّذِي ا ْ
كتَابَ إِلََّا ِلتُ َبيَِّنَ لَھُ ُ
ك الْ ِ
وَمَا َأنْزَلْنَا عَ َل ْي َ
(«ئىمۇھەممەد!) بىز كىتابنى (يەنى قۇرئاننى) پەقەت سېنىڭ كىشىلەرگە ئۇالر (دىنىدىكى) دەتاالش
قىلىشقان نەرسىلەرنى بايان قىلىپ بېرىشىڭ ئۈچۈن ،ئىمان ئېيتىدىغان قەۋمگە ھىدايەت ۋە رەھمەت
بولسۇن ئۈچۈنال نازىل قىلدۇق».سۈرە نەھل -24ئايەت
كتَابَ
جئْنَابِكَ شَھِيدًا عَلَىۖ هَۖؤُلَاءِ ۖ َونَزََّلْنَا عَ َل ْيكَ الْ ِ
وَ َيوْمَ َنبْعَثُ فِي كُلَِّ أُ َّمَةٍ شَھِيدًا عَ َليْھِمْ مِنْ َأنْفُسِھِمْ ۖ وَ ِ
ِت ْبيَانًالِكُلَِّ شَيْءٍ َوھُدًى وَرَحْ َمةً وَ ُبشْرَىۖ لِلْمُسْلِمِينَ.
«شۇ كۈندە بىز ھەر بىر ئۈممەتكە ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئۇالرغا قارشى (گۇۋاھلىق بېرىدىغان) بىر شاھىت
(يەنى پەيغەمبەر)كەلتۈرىمىز ۋە (شۇ كۈندە) بىز سېنى ئۇالرغا (يەنى ئۈممىتىڭگە) شاھىت
قىلىپكەلتۈرىمىز .ساڭا بىز كىتابنى (يەنى قۇرئاننى) ھەممە نەرسىنى (يەنى كىشىلەر موھتاج بولىدىغان

10

دىنىي ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى) چۈشەندۈرۈپ بېرىدىغان( ،دىلالرغا) ھىدايەت( ،بەندىلەرگە)
رەھمەت،مۇسۇلمانالرغا مەڭگۈلۈك سائادەت بىلەن خوش خەۋەر يەتكۈزىدىغان قىلىپ نازىل
قىلدۇق».سۈرە نەھل -56ئايەت
كتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ َلەُ ِعوَجًا ۖ.
الْحَمْدُ لِلََّھِالََّذِي َأنْزَلَ عَلَىۖ عَبْدِ ِه الْ ِ
«جىمى ھەمدۇسانا ئالالھ قا خاستۇركى( ،ئالالھئىنسانالرنى) ئۆز تەرىپىدىن بولغان قاتتىق ئازابتىن
ئاگاھالندۇرۇش ،ياخشىئەمەللەرنى قىلغان مۆمىنلەرگە ئوبدان مۇكاپات (يەنى جەننەت)
بېرىدىغانلىقى بىلەنخۇش خەۋەر بېرىش ئۈچۈن ،بەندىسى (يەنى پەيغەمبىرى مۇھەممەد) گە توغرا،
ھېچقانداق قىڭغىرلىق (يەنى ئىختىالپ ،زىددىيەت) بولمىغان قۇرئاننى نازىل قىلدى ».كەھف سۈرىسى
-1ئايەت
وَمِنَالنََّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي ال َّلَەِ بِ َغيْرِ عِلْمٍ وَلَا ھُدًى وَلَا ِكتَابٍمُنِيرٍ.
«بەزىلەر(توغرا تونۇشقا ئېلىپ بارىدىغان) ھېچ قانداق ھەقىقى ئىلىمسىز ،ھىدايەتسىز ۋەنۇرلۇق
كىتابسىز ھالدا ئالالھ توغرىسىدا مۇنازىرىلىشىدۇ( ،ئۇنىڭمۇنازىرىلىشىشى نوقۇل نەپسى خاھىشى ۋە
تەرسالىقىدىندۇر)» سۈرە ھەج -5ئايەت
ن النََّاسِ مَ ْنيُجَادِلُ فِي ال َّلَەِ بِ َغيْرِ عِلْمٍ وَلَا ھُدًى وَلَا ِكتَابٍ مُنِيرٍ.
وَمِ َ
«بەزى

كىشىلەر

ھېچقانداق

ئىلىمسىز،

ھىدايەتسىز

ۋە

نۇرلۇق

كىتابسىز

ھالدا

ئالالھ

بارىسىداجېدەللىشىدۇ ».سۈرە لوقمان -21ئايەت
خبِيرٌ بَصِيرٌ.
نَ ال َّلَەَ بِ ِعبَادِهِ لَ َ
ب ُھ َو الْحَقَُّ مُصَدَِّقًا لِمَا َبيْ َنيَدَ ْيەِ ۖ إِ َّ
كتَا ِ
ن الْ ِ
حيْنَا إِ َل ْيكَ مِ َ
وَالََّذِيأَوْ َ
«ساڭا

بىزۋەھيى

قىلغان

كىتاب

(يەنى

قۇرئان)

ھەقتۇر.

ئىلگىرىكى

كىتابالرنىڭ

(راستلىقىنى) ئىسپاتلىغۇچىدۇر ،ئالالھ ھەقىقەتەن بەندىلىرىنى تولۇق بىلگۈچىدۇر ،كۆرۈپتۇرغۇچىدۇر».
سۈرە فاتىر -31ئايەت
كتَابَ لِلنََّاسِ بِالْحَقَِّ ۖ فَمَنِ ا ْھتَدَىۖفَلِنَفْسِەِ ۖ وَمَنْ ضَلََّ فَ ِإنََّمَا يَضِلَُّ عَ َليْھَا ۖ وَمَا َأ ْنتَعَ َليْھِمْ
نََّا َأنْزَلْنَا عَ َل ْيكَ الْ ِ
ِبوَكِيلٍ.
« شۈبھىسىزكى،بىز ساڭا كىتابنى ئىنسانالر ئۈچۈن ھەق بىلەن نازىل قىلدۇق ،كىمكى ھىدايەت
تاپىدىكەن  ،ئۆزى ئۈچۈن ھىدايەت تاپقان بولىدۇ ،كىمكى ئازىدىكەن ،ئۆزىنىڭ زىيىنى ئۈچۈن
ئازغان بولىدۇ ،سەن ئۇالرغا ھامىي ئەمەسسەن (يەنى ئۇالرنى ئىمانغا زورالشقا مۇئەككەل
ئەمەسسەن)».سۈرە زۇمەر-41ئايەت
كتَا ُبوَلَا الْإِيمَانُ وَلَۖكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَھْدِي
حيْنَا إِ َل ْيكَ رُوحًا مِنْ أَمْ ِرنَا ۖ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْ ِ
وَكَذَۖلِكَأَوْ َ
ستَقِيمٍ.
ن َنشَاءُ مِنْ ِعبَا ِدنَا ۖ َو ِإ َّنَكَ َلتَھْدِي إِلَىۖ صِرَاطٍ مُ ْ
ِبەِ مَ ْ
«شۇنىڭدەك(يەنى باشقا پەيغەمبەرلەرگە ۋەھيى قىلغاندەك) ئەمرىمىز بويىچە ساڭا قۇرئاننى ۋەھيى
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قىلدۇق ،سەن (ۋەھيىدىن ئىلگىرى) قۇرئاننىڭ ۋە ئىماننىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى ئۇقمايتتىڭ ،لېكىن بىز
قۇرئاننى بىر نۇر قىلدۇقكى ،ئۇنىڭ بىلەن بەندىلىرىمىزدىن خالىغان كىشىلەرنى ھىدايەت قىلىمىز .شەك
– شۈبھىسىزكى سەن توغرا يولغا باشاليسەن».سۈرە شۇرا -32ئايەت
كتَابَ وَالْمِيزَانَ ِليَقُومَالنََّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ
م الْ ِ
لَقَدْ أَ ْرسَلْنَا ُرسُلَنَا بِا ْل َبيَِّنَاتِ وَ َأنْزَلْنَا مَعَھُ ُ
«بىزھەقىقەتەن پەيغەمبەرلىرىمىزنى روشەن مۆجىزىلەر بىلەن ئەۋەتتۇق ۋە ئۇالر بىلەن بىللە ،ئىنسانالر
ئادالەتنى بەرپا قىلسۇن دەپ ،كىتابنى ،قانۇننى چۈشۈردۇق».سۈرە ھەدىد -23ئايەت
كتَابَ وَالْحِكْ َمةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ َقبْلُ
ُھوَالََّذِي بَعَثَ فِي الْأُ َّمِيَِّينَ َرسُولًا مِنْھُمْ َيتْلُو عَلَيْھِمْ آيَاتِ ِھوَيُزَكَِّيھِمْ وَيُعَلَِّمُھُمُ الْ ِ
لَفِي ضَلَالٍ ُمبِينٍ.
«ئالالھ ئۈممىلەرگە (يەنى يېزىشنى ۋە ئوقۇشنى ئۇقمايدىغان ئەرەبلەرگە) ئۇالرنىڭ ئىچىدىن
بىرپەيغەمبەرنى(يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى) ئەۋەتتى ،ئۇ(يەنى پەيغەمبەر) ئۇالرغا قۇرئان
ئايەتلىرىنى ئوقۇپ بېرىدۇ ،ئۇالرنى (گۇناھالردىن)پاك قىلىدۇ ،ئۇالرغا كىتابنى (يەنى قۇرئاننى) ۋە
ھېكمەتنى (يەنى يەنى پەيغەمبەرنىڭ سۈننىتىنى) ئۆگىتىدۇ ،گەرچە ئۇالر ئىلگىرى ئوچۇق گۇمراھلىقتا
بولسىمۇ».سۈرە جۇمۇئە -2ئايەت
يۇقارقى ئايەتلەردىن ئالالھنىڭ ئىنسانالرنى يارىتىپ بولۇپ تاشالپ قويمىغانلىقى ،ئىلمى ھەممە
نەرسىنى ئۆز ئىچگە ئالغان ،ھەر نەرسىنى بىلگۈچى ئالالھ تەرىپىدىن يارىتىلغان ئىنسانالرنىڭ ئالالھ
ۋە ئۇنىڭ ياراتقان پۈتۈن مەخلۇقاتلىرى ھەققىدە جاھىل ئىكەنلىكى ،ئۇالرغا ھىدايەت قىلىش ئۈچۈن،
ئالالھنىڭ كائىناتقا ۋە ئۇالرنىڭ ئىچكى دۇنياسىغا قويغان ئۆلچەملەرنى بۇزماستىن ئۇنىڭ قانۇنلىرىنى
بىلگەن ئاساستا پايدىلىنىپ توغرا يولدا ياشىشى ئۈچۈن ،ئۇالرنىڭ بىلىپ بولىشى مۇمكىن بولمىغان
بىلىملەرنى (بىلىم )1ئالالھ پەيغەمبەر ئەۋەتىش ۋە كىتاب نازىل ئارقىلىق بىلدۈرگەن ۋە ئۆگەتكەن .بۇ
ئايەتلەر بىزگە يەنە شۇنى كۆرسىتىدۇكى،ئىنساننىڭ ئويلىنىش ياكى باشقا قۇدرىتى يەتكەن ھەرقانداق
بىر ئۇسۇل بىلەن مۇتلەق بىلىمگە (بىلىم)1گە ئېرىشىشى مۇمكىن ئەمەستۇر .ئاددىي مەنتىق بويىچە
پىكىر قىلساق مەخلۇقنىڭ ئۆزى ،باشقا مەخلۇقالر ۋە ياراتقۇچىسى ھەققىدە مۇتلەق توغرا بىلىمگە
ئېرىشىشى مۇمكىن ئەمەستۇر .ئۇنىڭ بارلىقىنىڭ ئۆزىال ئۇنى بۇ خىل بىلىمدىن چەكلەيدۇ .ئەگەر
كىتابسىز بىلىم1گە ئېرىشىش مۇمكىن بولسا ئىدى ئالالھ پەيغەمبەرئەۋەتىپ كىتاب نازىل قىلماس
ئىدى ،پەيغەمبەر ۋاسىتى بىلەن كىتابنى ئىنسانالرغا ئۆگەتمەس ئىدى.

 .2ھېكمەت
ئالالھ تەئاال شۇنداق دەيدۇ:
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كتَابَ وَالْحِكْ َمةَ وَيُزَكَِّيھِمْ ۖ ِإ َّنَكَ َأنْتَ الْعَزِيزُ
رَبََّنَاوَابْعَثْ فِيھِمْ َرسُولًا مِنْھُمْ َيتْلُو عَ َليْھِمْ آيَا ِتكَ وَيُعَلَِّمُھُمُالْ ِ
الْحَكِيمُ.
«پەرۋەردىگارىمىز! ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئايەتلىرىڭنى ئۇالرغا تىالۋەت قىلىپ بېرىدىغان،كىتابىڭنى
(يەنى قۇرئاننى) ،ھېكمەتنى (يەنى پاك سۈننەتنى) ئۇالرغا ئۆگىتىدىغان،ئۇالرنى (مۇشرىكلىك ۋە
گۇناھالردىن) پاك قىلىدىغان بىر پەيغەمبەر ئەۋەتكىن،ھەقىقەتەن سەن غالىبسەن ،ھېكمەت بىلەن
ئىش قىلغۇچىسەن» دېدى ».سۈرە بەقەرە -126ئايەت
كتَابَ وَالْحِكْ َمةَ وَيُعَلَِّمُكُمْ مَالَمْ تَكُونُوا
كَمَاأَ ْرسَلْنَا فِيكُمْ َرسُولًا مِنْكُمْ َيتْلُو عَ َليْكُمْ آيَاتِنَاوَيُزَكَِّيكُمْ وَيُعَلَِّمُكُمُ الْ ِ
تَعْلَمُونَ.
«شۇنىڭدەك (يەنى سىلەرگە بەرگەن نېمىتىمنى كامالەتكە يەتكۈزگىنىمدەك) ئۆز ئىچىڭالردىنسىلەرگە
بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى تىالۋەت قىلىپ بېرىدىغان ،سىلەرنى (مۇشرىكلىك ۋە گۇناھدىن)پاك
قىلىدىغان ،سىلەرگە كىتابنى (يەنى قۇرئاننى) ۋە ھېكمەتنى (يەنى دىنىيئەھكامالرنى) ئۆگىتىدىغان،
سىلەرگە بىلمىگەنلىرىڭالرنى بىلدۈرىدىغان بىر پەيغەمبەرئەۋەتتۇق».سۈرە بەقەرە -131ئايەت
كتَابِ وَالْحِكْ َمةِ يَ ِعظُكُ ْم ِبەِ ۖ وَاتََّقُوا اللََّەَ وَاعْلَمُوا أَنََّ اللََّەَ
وَاذْكُرُوا نِعْ َمتَال َّلَەِ عَ َليْكُمْ وَمَا َأنْزَلَ عَ َليْكُمْ مِنَ الْ ِ
بِكُلَِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
«ئالالھ نىڭ سىلەرگە بەرگەن نېمىتىنى ۋە سىلەرگە ۋەز -نەسىھەت قىلىش ئۈچۈن نازىل قىلغان
كىتابنى ،ھېكمىتىنى (يەنى كىتابدىكى ئەھكامالرنى)ياد ئېتىڭالر ،ئالالھ قا تەقۋادارلىق قىلىڭالر.
بىلىڭالركى ،ئالالھ ھەر نەرسىنى بىلگۈچىدۇر».سۈرە بەقەرە-231ئايەت
فَھَزَمُوھُ ْمبِ ِإذْنِ ال َّلَەِ وَ َقتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ ال َّلَەُ الْمُلْكَ وَالْحِكْ َمةَوَعَلََّ َمەُ مِمََّا َيشَاءُ ۖ وَ َلوْلَا دَفْعُ ال َّلَەِ النََّاسَ
بَعْضَھُ ْم ِببَ ْعضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَۖكِنََّ ال َّلَ َە ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ.
« مۆمىنلەر ئالالھ نىڭ ئىرادىسى بىلەن كاپىرالرنى مەغلۇپ قىلدى ،داۋۇد جالۇتنى ئۆلتۈردى .ئالالھ
داۋۇدقا سەلتەنەتنى ،ھېكمەتنى (يەنى پەيغەمبەرلىكنى) بەردى .ئۇنىڭغا خالىغان نەرسىلىرىنى (يەنى
پايدىلىق ئىلىملەرنى) بىلدۈردى .ئالالھ ئىنسانالرنىڭ بەزىسىنى بەزىسى بىلەن مۇداپىئە قىلىپ
تۇرمىسا (يەنى كۈچلۈك تاجاۋۇزچىغائۇنىڭدىنمۇ كۈچلۈك بولغان بىرسىنى ئاپىرىدە قىلمىسا) ئىدى ،يەر
يۈزى ئەلۋەتتە پاساتقا ئايلىناتتى (يەنى خارابلىققا يۈزلىنەتتى) ،لېكىن ئالالھ (يامانلىقنى
ئۈستۈنلۈككە ئىگە قىلماسلىق بىلەن) پۈتۈن جاھان ئەھلىگە مەرھەمەت قىلغۇچىدۇر».سۈرە بەقەرە
-231ئايەت
خيْرًاكَثِيرًا ۖ وَمَا يَذََّكََّرُ إِلََّا أُولُو الْأَلْبَابِ.
ت الْحِكْ َمةَ فَقَدْ أُوتِيَ َ
يُ ْؤتِيالْحِكْ َمةَ مَنْ َيشَاءُ ۖ وَمَنْ يُؤْ َ
«ھېكمەتنى(يەنى ياخشى ئەمەلگە يېتەكلەيدىغان پايدىلىق ئىلىمنى) خالىغان بەندىسىگە ئاتا
قىلىدۇ؛ ھېكمەت ئاتا قىلىنغان ئادەمگە كۆپ ياخشىلىق ئاتا قىلىنغان بولىدۇ.پەقەت ئەقىللىق
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ئادەملەرال بۇنىڭدىن پەند – نەسىھەت ئالىدۇ ».سۈرە بەقەرە -226ئايەت
كتَابَ وَالْحِكْ َمةَ وَال َّتَوْرَاةَ وَالْ ِإنْجِيلَ.
وَيُعَلَِّمُھُالْ ِ
«ئالالھ ئۇنىڭغا خەتنى ،ھېكمەتنى (يەنى سۆز ھەرىكەتتە توغرا بولۇشىنى) ،تەۋراتنى ،ئىنجىلنى
ئۆگىتىدۇ ».سۈرە ئال ئىمران-45ئايەت
َو ِإذْأَخَذَ ال َّلَەُ مِيثَاقَ ال َّنَ ِبيَِّينَ لَمَا آ َت ْيتُكُمْ مِنْ ِكتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمََّ جَاءَكُمْ َرسُولٌمُصَدَِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ َلتُؤْمِنُنََّ ِبەِ
وَ َلتَنْصُ ُر َّنَەُ ۖ قَالَأَأَقْرَ ْرتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىۖ ذَۖلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَ ْرنَا ۖقَالَ فَاشْھَدُوا وَ َأنَا مَعَكُمْ مِنَ
الشََّاھِدِينَ.
«ئۆز ۋاقتىدىال ئالالھ پەيغەمبەرلەردىن چىن ئەھدە ئېلىپ« :سىلەرگە مەن كىتابنى ۋە ھېكمەتنى ئاتا
قىلدىم ،كېيىن سىلەرگە ،سىلەردىكى نەرسىلەرنى (يەنى كىتاب بىلەن ھېكمەتنى) ئېتىراپ قىلغۇچى بىر
پەيغەمبەر (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم) كەلسە ئۇنىڭغا ،ئەلۋەتتە ،ئىمان ئېيتىشىڭالر كېرەك ۋە
ئۇنىڭغا ئەلۋەتتە ياردەم بېرىشىڭالر كېرەك» (دېدى) .ئالالھ(« :بۇ ئەھدىنى) ئىقرار (يەنى
ئېتىراپ)قىلدىڭالرمۇ؟ شۇنىڭ (يەنە بۇ ئىش) ئۈچۈن مېنىڭ ئەھدىمنى قوبۇل قىلدىڭالرمۇ؟»
دېدى.ئۇالر« :ئېتىراپ قىلدۇق» دېدى .ئالالھ(« :ئۆزۈڭالرنىڭ ۋە تەۋەلىرىڭالرنىڭ ئېتىراپ
قىلغانلىقىغا) گۇۋاھ بولۇڭالر ،مەنمۇ سىلەر بىلەن بىللە گۇۋاھ بولغۇچىالردىندۇرمەن» دېدى».سۈرە ئال
ئىمران -51ئايەت
كتَابَ
لَقَدْمَنََّ ال َّلَەُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ِإذْ بَعَثَ فِيھِمْ َرسُولًا مِنْ َأنْفُسِھِمْ َيتْلُو عَ َليْھِمْ آيَا ِتەِ وَيُزَكَِّيھِمْ وَيُعَلَِّمُھُمُالْ ِ
وَالْحِكْ َمةَ َوإِنْ كَانُوامِنْ َقبْلُ لَفِي ضَلَالٍ ُمبِينٍ.
«ئالالھ مۆمىنلەرگە ئالالھ نىڭ ئايەتلىرىنى تىالۋەت قىلىدىغان ،ئۇالرنى (گۇناھالردىن) پاك
قىلىدىغان ،ئۇالرغا كىتابنى ۋە ھېكمەتنى (يەنى قۇرئان ۋە سۈننەتنى)ئۆگىتىدىغان ،ئۆزلىرىدىن بولغان
بىر پەيغەمبەر ئەۋەتىپ ،ئۇالرغا چوڭ ئېھسان قىلدى؛ ھالبۇكى ،ئۇالر بۇرۇن ئوچۇق گۇمراھلىقتا
ئىدى ».سۈرە ئال ئىمران -124ئايەت
كتَابَ وَالْحِكْ َمةَ وَآ َتيْنَاھُمْ
أَ ْميَحْسُدُونَ النََّاسَ عَلَىۖ مَا آتَاھُمُ ال َّلَەُ مِنْ فَضْ ِلەِ ۖ فَقَدْآ َتيْنَا آلَ إِبْرَاھِيمَ الْ ِ
مُلْكًا َعظِيمًا.
«ياكى ئۇالر ئالالھ ئۆز پەزلىدىن كىشىلەرگەبەرگەن نەرسىگە (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا
بېرىلگەن پەيغەمبەرلىككە) ھەسەت قىلىشامدۇ؟ بىز ھەقىقەتەن ئىبىراھىم ئەۋالدىغا كىتاب ،ھېكمەت
بەردۇق ۋە ئۇالرغا بۈيۈك پادىشاھلىق بەردۇق».سۈرە نىسا -34ئايەت
وَ َلوْلَافَضْلُ ال َّلَەِ عَ َل ْيكَ وَرَحْ َم ُتەُ لَھَمََّتْ طَائِ َفةٌ مِنْھُمْ َأ ْنيُضِلَُّوكَ وَمَا يُضِلَُّونَ إِلََّا أَنْفُسَھُمْ ۖ وَمَا يَضُرَُّو َنكَ مِ ْنشَيْءٍ ۖ
ل ال َّلَەِ عَ َل ْيكَ َعظِيمًا.
م تَكُنْ تَعْلَمُ ۖ وَكَانَ فَضْ ُ
كتَابَ وَالْحِكْ َمةَ وَعَلََّ َمكَ مَالَ ْ
ك الْ ِ
ل ال َّلَەُ عَ َل ْي َ
وَ َأنْزَ َ
(«ئى مۇھەممەد!) ئەگەر ساڭا ئالالھ نىڭ پەزلى ۋە رەھمىتى بولمىسا ئىدى ،ئۇالردىن بىرگۇرۇھ ئادەم
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چوقۇم سېنى ئازدۇرۇشنى قەستلەيتتى؛ ئۇالر پەقەت ئۆزلىرىنى ئازدۇرىدۇ ،ساڭا قىلچە زىيان
يەتكۈزەلمەيدۇ.ئالالھ ساڭاكىتابنى (يەنى قۇرئاننى) ۋە ھېكمەتنى (يەنى سۈننەتنى) نازىل قىلدى،
ساڭا سەن بىلمىگەن نەرسىلەرنى (يەنى شەرىئەت ئەھكاملىرىنى ۋە غەيب ئىشالرنى) بىلدۈردى.
ئالالھنىڭ ساڭا پەزلى چوڭدۇر».سۈرە نىسا -113ئايەت
د ُتكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلَِّمُ النََّاسَ فِي
د ِتكَ ِإذْ أَيََّ ْ
ِإذْقَالَ ال َّلَەُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْ َمتِي عَ َل ْيكَ وَعَلَىۖوَالِ َ
كتَابَ وَالْحِكْ َمةَ وَال َّتَوْرَاةَوَالْ ِإنْجِيلَ ۖ َو ِإذْ تَخْلُقُ مِنَ الطَِّينِ كَ َھ ْي َئةِ ال َّطَيْرِ
الْمَھْدِوَكَھْلًا ۖ َو ِإذْ عَلََّ ْم ُتكَ الْ ِ
بِ ِإ ْذنِي َفتَنْفُخُ فِيھَا َفتَكُونُ َطيْرًا بِ ِإ ْذنِي ۖ َو ُتبْرِئُ الْأَكْمَھَوَالْأَبْرَصَ بِ ِإ ْذنِي ۖ َو ِإذْ تُخْرِجُ الْمَ ْوتَىۖ بِ ِإ ْذنِي ۖ
ج ْئتَھُمْ بِا ْل َبيَِّنَاتِ فَقَالَالََّذِينَ كَفَرُوا مِنْھُمْ إِنْ هَۖذَا إِلََّا سِحْرٌ ُمبِينٌ.
َو ِإذْكَفَفْتُ بَنِي ِإسْرَائِيلَ عَ ْنكَ ِإذْ ِ
ئۆزۋاقتىدا ئالالھ ئېيتتى :ئى مەريەم ئوغلى ئىسا! ساڭا ۋە سېنىڭ ئاناڭغا بەرگەن نېمىتىمنى
ئەسلىگىن ،ئەينى زاماندا ساڭا روھۇلقۇدۇس (يەنى جىبرىئىل) بىلەن مەدەت بەردىم( ،كىچىكىڭدە)
بۆشۈكتە ۋە (پەيغەمبەر بولغان) ئوتتۇرا ياش ۋاقتىڭدا كىشىلەرگە سۆزلەيتتىڭ ،ئەينى زاماندا ساڭا
كىتابنى ،ھېكمەتنى ،تەۋراتنى ۋە ئىنجىلنى ئۆگەتتىم ،ئەينى زاماندا مېنىڭ ئىزنىم بىلەن اليدىن
قۇشنىڭ شەكلىدە بىر نەرسە ياسايتتىڭ – دە ،ئۇنى پۈۋلىسەڭ ئىزنىم بىلەن ئۇچىدىغان قۇش بوالتتى،
مېنىڭ ئىزنىم بىلەن تۇغما كورنى ،بەرەس كېسىلىنى ساقايتاتتىڭ ،ئەينى زاماندا ،مېنىڭ ئىزنىم بىلەن
ئۆلۈكلەرنى (تىرىلدۈرۈپ قەبرىلەردىن) چىقىراتتىڭ ،ئەينى زاماندا بەنى ئىسرائىلنى ساڭا چېقىلىشتىن
توستۇم ،سەن ئۇالرغا مۆجىزىلەر بىلەن كەلگەن چېغىڭدا ،ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى كاپىرالر« :بۇپەقەت
روشەن سېھىردۇر» دېدى».سۈرە مائىدە -111ئايەت
ع اللََّھِإِلَۖھًا آخَرَ َفتُلْقَىۖ فِي جَھَنََّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا.
ن الْحِكْ َمةِ ۖ وَلَا تَجْعَلْ مَ َ
ذَۖلِكَمِمََّا أَوْحَىۖ إِ َل ْيكَ رَ َّبُكَ مِ َ
« بۇالرپەرۋەردىگارىڭ ساڭا ۋەھيى قىلغان ھېكمەتلەرنىڭ بىر قىسمىدۇر ،ئالالھ قا باشقا مەبۇدنى
شېرىك قىلمىغىن ،بولمىسا ماالمەت قىلىنغان( ،ئالالھ نىڭ رەھمىتىدىن)قوغالنغان ھالدا جەھەننەمگە
تاشلىنىسەن».سۈرە ئىسرا -36ئايەت
خبِيرًا.
ت ال َّلَەِ وَالْحِكْ َمةِ ۖ إِنََّ اللََّھَكَانَ لَطِيفًا َ
وَاذْكُ ْرنَمَا ُيتْلَىۖ فِي ُبيُوتِكُنََّ مِنْ آيَا ِ
«ئۆيلىرىڭالردا ئالالھ نىڭ ئايەتلىرىدىن ۋە ھېكمەت (يەنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
ھەدىسلىرى)تىن ئوقۇلۇۋاتقان نەرسىلەرنى ياد ئېتىڭالر ،ئالالھ ھەقىقەتەن سىرلەرنى بىلگۈچىدۇر،
ھەممىدىن خەۋەرداردۇر».سۈرە ئەھزاب -34ئايەت
ل الْخِطَابِ.
كەُ وَآ َتيْنَا ُه الْحِكْ َمةَ وَفَصْ َ
وَشَدَ ْدنَامُلْ َ
«داۋۇدنىڭ سەلتەنىتىنى كۈچەيتتۇق ،ئۇنىڭغا ھېكمەت ۋە (ھەممە ئادەم چۈشىنىدىغان)روشەن سۆز –
ئىبارىلەرنى ئاتا قىلدۇق ».سۈرە ساد -21ئايەت
ختَلِفُونَ فِيەِ ۖ فَاتََّقُوا ال َّلَەَ
ج ْئتُكُمْ بِالْحِكْ َمةِ وَلِأُ َبيَِّنَلَكُمْ بَ ْعضَ الََّذِي تَ ْ
وَلَمََّاجَاءَ عِيسَىۖ بِا ْل َبيَِّنَاتِ قَالَ قَدْ ِ

15

وَ َأطِيعُونِ.
«ئىسا روشەن مۆجىزىلەر بىلەن كېلىپ ئېيتتى« :سىلەرگە مەن ھېكمەت ئېلىپ كەلدىم .سىلەرگە
ئىختىالپ قىلىۋاتقان نەرسەڭالرنىڭ (يەنى دىنىي ئىشالرنىڭ) بەزىسىنى بايان قىلىپ بېرىمەن ،ئالالھ
تىن قورقۇڭالر ،ماڭا ئىتائەت قىلىڭالر ».سۈرە زۇخرۇف -23ئايەت
ن النَُّذُرُ.
حِكْ َمةٌبَالِ َغةٌ ۖ فَمَا تُغْ ِ
«مۇكەممەل ھېكمەت كەلدى( ،ئالالھ ئۇالرنى شەقى قىلغانلىقى ئۈچۈن) ئۇالرغائاگاھالندۇرۇشالرنىڭ
پايدىسى بولمايدۇ».سۈرە قەمەر -3ئايەت
كتَابَ وَالْحِكْ َمةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ َقبْلُ
ُھوَالََّذِي بَعَثَ فِي الْأُ َّمِيَِّينَ َرسُولًا مِنْھُمْ َيتْلُو عَلَيْھِمْ آيَاتِ ِھوَيُزَكَِّيھِمْ وَيُعَلَِّمُھُمُ الْ ِ
لَفِي ضَلَالٍ ُمبِينٍ.
«ئالالھ ئۈممىلەرگە (يەنى يېزىشنى ۋە ئوقۇشنى ئۇقمايدىغان ئەرەبلەرگە) ئۇالرنىڭ ئىچىدىن
بىرپەيغەمبەرنى(يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى) ئەۋەتتى ،ئۇ(يەنى پەيغەمبەر) ئۇالرغا قۇرئان
ئايەتلىرىنى ئوقۇپ بېرىدۇ ،ئۇالرنى (گۇناھالردىن)پاك قىلىدۇ ،ئۇالرغا كىتابنى (يەنى قۇرئاننى) ۋە
ھېكمەتنى (يەنى يەنى پەيغەمبەرنىڭسۈننىتىنى) ئۆگىتىدۇ ،گەرچە ئۇالر ئىلگىرى ئوچۇق گۇمراھلىقتا
بولسىمۇ».سۈرە جۇمۇئە -2ئايەت
ئالالھ تەئاال ئىنسانالرغا ئۇالرنىڭ بىلىپ بولىشى مۇمكىن بولمىغان بىلىملەرنى ئۆگىتىش ۋە بىلدۈرۈش
ئۈچۈن پەيغەمبەر ئەۋەتكەن ۋە كىتاب نازىل قىلغان شۇنىڭ بىلەن بىرگە پەيغەمبەرلەرگە ۋە ئۆزى
خالىغان كىشىلەرگە ھېكمەتنى ئاتا قىلغان(ۋە ئاتا قىلىدۇ) .ئىسالم ئۆلىمالىرى ئارىسىدا ھېكمەتنىڭ
نېمىلىكى ھەققىدە تاالش تارتىش بولسىمۇ( مەسىلەن ئىمام شافىئى سۈننەتنىڭ ھېكمەت ئىكەنلىكىنى
ئېيتىپ ئۆتكەن[ ]4يۇقارقى ئايەتلەرنىڭ ئۇيغۇرچە تەرجىمىسىدىمۇ بەزى يەرلەردە ھېكمەت سۆزىنىڭ
قېشىغا تىرناق بىلەن پەيغەمبەرنىڭ سۈننىتى ياكى پاك سۈننەت دەپ ئەسكەرتىپ ئۆتۈلگەن) ئەمما
كۆپىنچە ئالىمالر ھېكمەتنىڭ ئىشالر ئۈستىدە چىقىرىلغان توغرا ھۆكۈملەر ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا
قويغان .قۇرئان ئايەتلىرىگە نەزەر سالىدىغان بولساق ئالالھ تەئاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسسەالمنىڭ
مەلۇم بىر ئىش ئۈستىدە چىقارغان ھۆكۈملىرى خاتا بولسا ئۇنى ئايەتلەر بىلەن خاتالىقىنى
ئاگاھالندۇرۇپ تۇرغان .پەيغەمبەر ئەلەيھىسسەالم تەرىپىدىن ھەر تۈرلۈك ئىشالر ئۈستىدە چىقىرىلغان
ئەمما خاتالىقى ئالالھ تەرىپىدىن قۇرئاندا ئاگاھالندۇرۇلمىغان ھۆكۈملەر بولسا بىردەك ھېكمەتتۇر.
ئىمام شافىئىنىڭ سۈننەتنى ھېكمەت دەپ ئاتىشىنىڭ بىر سەۋەبى دەل مۇشۇدۇر .يۇقارقى ئايەتتە
كۆرسىتىلگەندەك پەيغەمبەر ئەلەيھىسسەالم ئەتراپىدىكىلەرگە كىتابنى ۋە ھېكمەتنى ئۆگەتكەن،
بۇنىڭ سەۋەبى كىتاب ۋە ھېكمەت ئىنسانالرنىڭ قۇدرىتى يېتىدىغان ھەرقانداق بىر يول بىلەن بىلىپ
بولىشى مۇمكىن بولمىغان بىلىملەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بولۇپ ئالالھ ئىنسانالرنى يارىتىپ
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بولغاندىن كېيىن ئۇالرنى ھىدايەت قىلىش ئۈچۈن پەيغەمبەر ئەۋەتىپ ئىنسانالرغا كىتابنى ۋە
ھېكمەتنى ئۆگەتكەن .بىر مۇسۇلمان قاچانىكى مۇسۇلمان ئىكەن ئۇ ئالالھ تەرىپىدىن بېرىلگەن شۇ
كىتاب ۋە ھېكمەتتىن نېسىۋىداردۇر .ئۇنى ئۆگىنىشى ،ئۆگىتىشى ھاياتىدا ئۇنى پاراكتىكا قىلىپ جانلىق
ياشىشى ئۇنىڭ بىرىنچى ۋەزىپىسىدۇر .چۈنكى ئۇ ئالالھنىڭ نەزلىدە بىردىن بىر مەقبۇل دىن بولغان
ئىسالم دىنى ئۈستىدە بولۇپ بۇ دىن ئۈستىدە كېتىۋاتقان ھاياتىنى قۇرئانسىز(كىتابسىز) ۋە سۈننەتسىز
(ھېكمەتسىز) داۋام قىاللمايدۇ .ئەگەر داۋام قىاللىسا ئىدى ،ئالالھ ھىچ پەيغەمبەر ئەۋەتمەس ئىدى،
ھىچ كىتاب نازىل قىلماس ئىدى ،ھېچ ھېكمەت ئۆگەتمەس ئىدى .يەنى ئىنسانالر پەقەت توغرا يول
ئۈستىدىال بولۇپ ئالالھنىڭ ئۇالرنى ھىدايەت قىلىشىنىڭ زۆرۈرىيتى بولمايتتى .ئالالھ بۇ ھەقتە شۇنداق
دەيدۇ:
كتَابَ بِالْحَقَِّ ِليَحْكُمَ َبيْنَ
كَانَالنََّاسُ أُ َّمَةً وَاحِدَةً َفبَعَثَ ال َّلَەُ ال َّنَ ِبيَِّينَ ُم َبشَِّرِي َنوَمُنْذِرِينَ وَ َأنْزَلَ مَعَھُمُ الْ ِ
ختَلَفَ فِيەِ إِلََّا الََّذِينَ أُوتُوهُ مِ ْنبَعْدِ مَا جَا َءتْھُمُ ا ْل َبيَِّنَاتُ بَ ْغيًا َبيْنَھُمْ ۖ فَھَدَى
ختَلَفُوا فِيەِ ۖ وَمَا ا ْ
النََّاسِفِيمَا ا ْ
ستَقِيمٍ.
ن الْحَقَِّ بِ ِإ ْذ ِنەِ ۖ وَاللََّھُيَھْدِي مَنْ َيشَاءُ إِلَىۖ صِرَاطٍ مُ ْ
ختَلَفُوا فِيەِ مِ َ
ن آمَنُوا لِمَا ا ْ
اللََّھُالََّذِي َ
«ئىنسانالر(دەسلەپتە) بىر ئۈممەت (يەنى ھەق دىندا) ئىدى (كېيىن ئۇالرنىڭ بەزىسى ئىمان ئېيتىپ،
بەزىسى ئىمان ئېيتماي ئىختىالپ قىلىشتى) ،ئالالھ (مۆمىنلەرگە جەننەت بىلەن) خۇش خەۋەر
بەرگۈچى( ،كۇففارالرنى دوزاختىن) ئاگاھالندۇرغۇچى پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتتى؛ (ئالالھ) كىشىلەرنىڭ
ئىختىالپ قىلىشقان نەرسىلىرى ئۈستىدە ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن ،ئۇالرغا ھەق كىتابنى نازىل قىلدى،
پەقەت كىتاب بېرىلگەن كىشىلەرال ئۆزلىرىگە روشەن دەلىللەر كەلگەندىن كېيىن ئۆزئارا ھەسەت
قىلىشىپ (يەنى كاپىرالرمۆمىنلەرگە ھەسەت قىلىپ) ،كىتاب توغرىسىدا ئىختىالپ قىلىشتى ،ئالالھ ئۆز
ئىرادىسى بويىچە مۆمىنلەرنى ئۇالر (يەنى گۇمراھالر) ئىختىالپ قىلىشقان ھەقىقەتكە ھىدايەت قىلدى.
ئالالھ خالىغان كىشىنى توغرا يولغا باشاليدۇ ».سۈرە بەقەرە -213ئايەت
وَ َلوْشَا َء ال َّلَەُ لَجَعَلَكُمْ أُ َّمَةً وَاحِدَةً وَلَۖكِنْ يُضِلَُّ مَنْ َيشَاءُوَيَھْدِي مَنْ َيشَاءُ ۖ وَ َلتُسْأَلُنََّعَمََّا كُ ْنتُمْ تَعْمَلُونَ.
«مۇبادا ئالالھ خالىغان بولسا ئىدى ،سىلەرنى (يەنى پۇتۇن ئىنسانالرنى) ئەلۋەتتە بىر ئۈممەت
(يەنىبىر دىندا) قىالتتى ،لېكىن (ئالالھ نىڭ ھېكمىتى ئۇالرنى ئۆز ئىختىيارىغا قويۇۋېتىشنى تەقەززا
قىلدى) ،ئالالھ خالىغان ئادەمنى گۇمراھ قىلىدۇ ،خالىغان ئادەمنى ھىدايەت قىلىدۇ( ،قىيامەت كۈنى)
پۈتۈن قىلمىشالر ئۈستىدە سوراق قىلىنىسىلەر».سۈرە نەھل -63ئايەت
وَ َلوْشَا َء ال َّلَەُ لَجَعَلَھُمْ أُ َّمَةً وَاحِدَةً وَلَۖكِنْ يُدْخِلُ مَنْ َيشَاءُفِي رَحْ َم ِتەِ ۖ وَالظََّالِمُونَ مَالَھُمْ مِنْ وَلِيٍَّ وَلَا نَصِيرٍ.
ئەگەر ئالالھ خالىسا ،ئۇالرنى (يەنى پۈتۈن ئىنسانالرنى) ئەلۋەتتە بىر ئۈممەت (يەنى بىر
دىندا) قىالتتى،لېكىن ئالالھ خالىغان ئادەمنى رەھمىتىگە داخىل قىلىدۇ ،زالىمالرغا ھېچقانداق ئىگە،
ھېچقانداق مەدەتكار بولمايدۇ ».سۈرە شۇرا -5ئايەت
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ئىنساننىڭ كىتابسىز ۋە ھېكمەتسىز ھەرقانداق بىر يول بىلەن توغرا بىلىمگە ئېرىشىشى مۇمكىن
ئەمەستۇر .بىز يۇقارقى ئايەتلەر بىلەن كىتابسىز ۋە ھېكمەتسىز توغرا بىلىمگە ئېرىشمەكچى بولۇپ
ئۇرىنىۋاتقانالرنىڭ روشەن ئازغۇنلۇقتا ئىكەنلىكىنى بايقايمىز .ئايەتتە كۆرسىتىلگەندەك ئۇالر ئۆزلىرىدە
قىلچە بىلىم بولماستىن ،ئىزدەنمەستىن ئالالھنىڭ كىتابى ھەققىدە تالىشىدۇ .بۇ ھەم بۇئازغۇنلىقتىكى
كىشىلەرنىڭ ئورتاق بىر خارەكتېرىدۇر .گەرچە ماقالىنىڭ بېشىدا دەپ ئۆتكەندەك رۇسسېلنىڭ
قارىشىدىكى تېئولوگالرمۇ باشقا ئىلىم-پەن ساھەسىدىكى ئالىمالردەك توغرا بىلىمگە ئېرىشىشنىڭ
مۇمكىن ئەمەسلى كىنى ئېتراپ قىلغان بولسىمۇ ،ئەمما بىز يۇقارقى ئايەتلەرنىڭ نۇرى ئاستىدا توغرا
بىلىمگە پەقەت ئالالھنىڭ كىتابى ۋە ھېكمەت بىلەن ئېرىشكىلى بولىدىغانلىقىنى بىلەلەيمىز.

.3پەرەز
كىتابسىز ۋە ھېكمەتسىز ئىنساننىڭ توغرا بىلىمگە (بىلىم )1ئېرىشىشىگە ئېشىپ قالىدىغىنى ئۇنىڭ
پەرەزلىرىدۇر .بۇ ھەقتە ئالالھ تەئاال شۇنداق دەيدۇ:
ن ھُمْإِلََّا يَخْرُصُونَ.
ل ال َّلَەِ ۖ إِنْ َي َّتَبِعُونَ إِلََّا الظََّنََّ وَإِ ْ
ن َسبِي ِ
ن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْ ِضيُضِلَُّوكَ عَ ْ
َوإِ ْ
«ئەگەر سەن يەر يۈزىدىكى كۆپچىلىك كىشىلەر (يەنى كۇففارالر) گە ئىتائەت قىلساڭ ،ئۇالر سېنى
ئالالھ نىڭ يولىدىن ئازدۇرىدۇ ،ئۇالر پەقەت گۇمانغىال ئەگىشىدۇ ،ئۇالر پەقەت يالغاننىال سۆزلەيدۇ».
سۈرە ئەنئام -112ئايەت
َسيَقُولُ الََّذِينَ أَشْرَكُوا َلوْ شَاءَال َّلَەُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَا ُؤنَا وَلَا حَرََّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ۖكَذَۖ ِلكَ كَذََّبَ الََّذِينَ مِنْ َقبْلِھِمْ
ن َت َّتَبِعُونَ إِلََّاالظََّنََّ َوإِنْ َأ ْنتُمْ إِلََّا تَخْرُصُونَ.
حتََّىۖ ذَاقُوا بَ ْأسَنَا ۖ قُلْھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ َفتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِ ْ
َ
«مۇشرىكالر« :ئەگەر ئالالھ خالىسا ئىدى ،بىز ۋە ئاتا – بوۋىلىرىمىز شېرىك كەلتۈرمەيتتۇق ۋە ھېچ
نەرسىنى ھارام قىلمايتتۇق» دەيدۇ .ئۇالردىن بۇرۇنقى كىشىلەر تاكى (بىزنىڭ ئازابىمىز نازىل بولۇپ)
ئازابىمىزنى تېتىغانغا قەدەر(ئۆزلىرىنىڭ پەيغەمبەرلىرىنى) مۇشۇنداق (يەنى مۇشرىكالر سېنى ئىنكار
قىلغاندەك) ئىنكار قىلغان ئىدى( .ئۇالرغا) ئېيتقىنكى« ،سۆزۈڭالرنىڭ راستلىقىغا پاكىتىڭالر بولسا ،بىزگە
چىقىرىپ كۆرسىتىڭالر ،سىلەر پەقەت گۇمانغىال ئاساسلىنىسىلەر ،ئالالھ قا پەقەت يالغاننى
چاپاليسىلەر» ».سۈرە ئەنئام -145ئايەت
نَ ال َّلَەَ عَلِي ٌمبِمَا يَفْعَلُونَ.
ن الْحَقَِّ َش ْيئًا ۖ إِ َّ
وَمَا َي َّتَبِعُ أَكْثَ ُرھُمْ إِلََّا ظَنًَّاۖ إِنََّ الظََّنََّ لَا يُغْنِي مِ َ
«ئۇالرنىڭ تولىسى (بۇتالرغائېتىقاد قىلىشتا) پەقەت پەرەزگىال تايىنىدۇ ،پەرەز دېگەن ھەقىقەتنى
ئىسپاتالشتا ھەقىقەتەن ھېچ نەرسىگە يارىمايدۇ .شۈبھىسىزكى ،ئالالھ ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى ئوبدان
بىلگۈچىدۇر ».سۈرە يۇنۇس -32ئايەت
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أَلَا إِنََّ لِ َّلَەِ مَنْ فِي السََّمَاوَا ِتوَمَنْ فِي الْأَرْضِ ۖ وَمَا َي َّتَبِعُ الََّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََّ ِھشُرَكَاءَ ۖ إِنْ َي َّتَبِعُونَ
ن ھُمْ إِلََّا يَخْرُصُونَ.
إِلََّا الظََّنََّ َوإِ ْ
«راستال ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى ھەممە نەرسە ئالالھ نىڭدۇر(يەنى ئالالھ نىڭ مۈلكىدۇر،
بەندىسىدۇر ،مەخلۇقاتىدۇر) .ئالالھ نى قويۇپ ،بۇتالرغا چوقۇنىدىغانالر پەقەت يوقىالڭ پەرەزگىال
تايىنىدۇ ،ئۇالر پەقەت جۆيلۈيدۇ».سۈرە يۇنۇس -22ئايەت
نُ الََّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَوَيْلٌلِلََّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النََّارِ.
وَمَا خَلَقْنَا السََّمَاءَ وَالْأَرْ َضوَمَا َبيْنَھُمَا بَاطِلًا ۖ ذَۖ ِلكَ ظَ َّ
« ئاسماننى ،زېمىننى ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى شەيئىلەرنى بىكارياراتمىدۇق ،ئۇ (يەنى ئۇالرنى بىكار
يارىتىلغان دەپ قاراش) كاپىرالرنىڭ گۇمانىدۇر ،كاپىرالرغا دوزاختىن ۋاي! ».سۈرە ساد -27ئايەت
جتَ ِنبُواكَثِيرًا مِنَ الظََّنَِّ إِنََّ بَ ْعضَ الظََّنَِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسََّسُوا وَلَايَ ْغتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۖ
يَا أَيَُّھَا الََّذِينَ آمَنُوا ا ْ
أَيُحِبَُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيھِ َم ْيتًا فَكَ ِر ْھتُمُوهُ ۖ وَاتََّقُوا ال َّلَەَ ۖ إِنََّ ال َّلَ َە تَوََّابٌ رَحِيمٌ.
«ئى مۆمىنلەر! نۇرغۇن گۇمانالردىن ساقلىنىڭالر (يەنى ئائىلىدىكىلىرىڭالرغا ۋە كىشىلەرگە
گۇمانخورلۇق قىلماڭالر) ،بەزى گۇمانالر ھەقىقەتەن گۇناھتۇر( ،مۆمىنلەرنىڭ ئەيىبىنى)ئىزدىمەڭالر ،بىر
– بىرىڭالرنىڭ غەيۋىتىنى قىلماڭالر ،سىلەرنىڭ بىرىڭالر ئۆلگەن قېرىندىشىڭالرنىڭ گۆشىنى يېيىشنى
ياقتۇرامسىلەر؟ ئۇنى ياقتۇرمايسىلەر ئالالھ تىن قورقۇڭالر ئالالھ (تەۋبەقىلغۇچىالرنىڭ قىلغان)
تەۋبىسىنى بەكمۇ قۇبۇل قىلغۇچىدۇر(،ئۇالرغا) ناھايىتى مېھرىباندۇر».سۈرە ھۇجۇرات -12ئايەت
إِنْ ھِيَ إِلََّا َأسْمَاءٌ سَ َّمَ ْيتُمُوھَا َأ ْنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا َأنْزَلَ ال َّلَەُ بِھَا مِنْ سُلْطَانٍ ۖ ِإ ْن َي َّتَبِعُونَ إِلََّا الظََّنََّ وَمَا تَ ْھوَى
م الْھُدَىۖ.
الْ َأنْفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَا َءھُمْمِنْ رَبَِّھِ ُ
«بۇ بۇتالر پەقەت سىلەر ۋە ئاتا – بوۋاڭالر ئاتىۋالغان قۇرۇق نامالردىنال ئىبارەت ،ئالالھ بۇنى
ئىسپاتاليدىغان ھېچبىر دەلىل – پاكىت چۈشۈرگىنى يوق ،ئۇالرغا پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن شەك
شۈبھىسىز ھىدايەت (يەنى پەيغەمبەر ۋە قۇرئان) كەلگەن تۇرۇقلۇق ،ئۇالر پەقەت گۇمانغىال ۋەنەپسىلىرىنىڭ خاھىشىغىال ئەگىشىدۇ».سۈرە نەجىم -23ئايەت
ش ْيئًا.
ن الْحَ َّقِ َ
وَمَا لَھُمْ ِبەِ مِنْ عِلْمٍ ۖ ِإ ْن َي َّتَبِعُونَ إِلََّا الظََّنََّ ۖ َوإِنََّ الظََّنََّ لَا يُغْنِي مِ َ
« ئۇالر مۇنداق ئاتاشتا ھېچقانداق ئىلىمگە ئىگە ئەمەس ،ئۇالر پەقەت گۇمانغىال ئاساسلىنىدۇ ،گۇمان
دېگەن ھەقنى ئىسپاتالشتا ھېچ نەرسىگە يارىمايدۇ».سۈرە نەجىم -25ئايەت
يۇقارقى ئايەتلەردىن كىتابسىز ۋە ھېكمەتسىزئىنساننىڭ توغرا بىلىمگە ئېرىشىشى ئۈچۈن پەقەت
پەرەزگە تاينىدىغانلىقى ۋە ئۆزپەرەزلىرىگە ئەگىشىدىغانلىقى ،نەتىجىدە بۇ پەرەزلەرنىڭ «ھەقىقەتنى
ئىسپاتالشتا»يەنى توغرا بىلىمگە(بىلىم )1ئېرىشىشتە ھېنىمىگە ئەسقاتمايدىغانلىقىنى بىلىۋاالاليمىز.
مۇسۇلمان ئۆگىنىش ۋە ئىزدىنىشقا تولغان ھايات يولىدا كىتاب ۋە ھېكمەتكە تايانغان ھالدا ماڭىدۇ.
ئويلىنىش يولى بىلەن مەڭگۈ ئېرىشەلمەيدىغان بىلىملەرنى ۋە ھۆكۈملەرنى كىتابتىن ۋە ھېكمەتتىن
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ئۆگىنىدۇ ۋە ھاياتىدا ئۇنى پاراكتىكا قىلىشقا ،جانلىق ياشاشقا باشاليدۇ .ئەكىسچە كىتابسىز ۋە
ھېكمەتسىز يولغا چىققانالرباشتىن ئاخىرى گاڭگىراش ۋە ئېزىقىش ئىچىدە بولىدۇ.
تارىخقا قارايدىغان بولساق شەيتانغا چوقۇنۇش تا قەدىمىي زامانالردىن تارتىپ كۈنىمىزگىچە
داۋاملىشىپ كەلمەكتە .ئۇنداقتا شەيتانغا چوقۇنغانالر ،ئۇنى رەب قىلغان ،ئۇنىڭغا ئۆزىنى ۋە روھىنى
تاپشۇرغان ياكى مەلۇم بىر قارشىلىق ئۈچۈن ساتقانالر كىملەر؟ ئۇالر دەل كىتاب ۋە ھېكمەتتىن يۈز
ئۆرۈپ كىتابسىز ۋە ھېكمەتسىز ياشىغانالر ياكى شۇنداق ياشاشقا بەل باغالپ شۇنداق ياشاشتا
ئەزۋەيلەۋاتقانالردۇر .ئۇالر كىتاب ياكى ھېكمەتتىن نېسىۋىدار بولمىغاچقا ئۆز ھاياتلىرىنى ئۆزلىرىنىڭ
پەرەزلىرى بىلەن قۇرۇپ چىققان ،ئۆز پەرەزلىرى بىلەن ئىالھ ياسىغان ۋە ئۇنىڭغا چوقۇنغان.
ئەمەلىيەتتە ئالالھ بىردۇر  ،ئالالھنىڭ ئۆزى ھەققىدىكى ۋە ياراتقان پۈتۈن مەخلۇقاتلىرى ھەققىدىكى
بىلىم ئۇنىڭ كىتابلىرى ۋە ھېكمەتتىدۇر .ئۇالرنىڭ ئالالھنى قويۇپ ئىالھ دەپ ئىبادەت قىلىۋالغانلىرى
شەيتاندۇر .ئۇالرنىڭ ئالالھنى قويۇپ چوقۇنغىنى ،قۇلچىلىلىق قىلغىنى ،ئىبادەت قىلغىنى شەيتاندۇر.
ئالالھ بۇ ھەقتە ئىبراھىم ئەلەيھىسسەالم بىلەن ئاتىسىنىڭ دىئالوگىنى بايان قىلىپ شۇنداق دەيدۇ:
ِإذْ قَالَ لِأَبِيەِ يَا أَبَتِ لِ َمتَ ْعبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا ُيبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَ ْنكَ َش ْيئًا.
«ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىم ئاتىسىغا ئېيتتى« :ئى ئاتا نېمىشقا ئاڭلىمايدىغان ،كۆرمەيدىغان ۋە ساڭا ھېچ
نەرسىگە ئەسقاتمايدىغان نەرسىلەرگەچوقۇنىسەن.
يَا أَبَتِ ِإنَِّي قَدْ جَا َءنِي مِنَالْعِلْمِ مَا لَمْ يَ ْأ ِتكَ فَا َّتَبِعْنِي َأھْدِكَ صِرَاطًا َسوِيًَّا.
ئى ئاتا! ماڭا سەن بىلمەيدىغان ئىلىملەر نازىل بولدى ،ماڭا ئەگەشكىن ،سېنى توغرا يولغاباشاليمەن.
شَيْطَانَ كَانَ لِلرََّحْمَۖنِ عَ ِصيًَّا.
شَيْطَانَ ۖإِنََّ ال َّ
يَا أَبَتِ لَا تَ ْعبُدِ ال َّ
ئى ئاتا! شەيتانغا چوقۇنمىغىن ،شەيتان مەرھەمەتلىك ئالالھ قا ھەقىقەتەن ئاسىيلىق قىلدى.
شَيْطَانِ وَ ِليًَّا.
ن الرََّحْمَۖنِ َفتَكُونَ لِل َّ
يَا أَبَتِ ِإنَِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسََّكَعَذَابٌ مِ َ
ئى ئاتا! سېنىڭ مەرھەمەتلىك ئالالھ نىڭ ئازابىغا قېلىشىڭدىن ،شەيتاننىڭ ھەمراھىغا ئايلىنىپ
قېلىشىڭدىن قورقىمەن».
م تَ ْن َتەِ لَأَرْجُمَنََّكَ ۖ وَاھْجُ ْرنِي مَ ِليًَّا.
قَالَ أَرَاغِبٌ َأنْتَ عَنْ آلِ َھتِي يَاإِبْرَاھِيمُ ۖ َلئِنْ لَ ْ
ئۇ (يەنى ئازەر ئېيتتى« :ئى ئىبراھىم! سەن مېنىڭ ئىالھلىرىمدىن يۈز ئۆرۈمەكچىمۇسەن،ئەگەر سەن
(مۇنداق قىلىشتىن) يانمىساڭ ،چوقۇم سېنى تاش – كېسەك قىلىپ ئۆلتۈرىمەن،ئۇزاق زامان مەندىن
يىراق تۇرغىن».
ل سَلَامٌ عَ َل ْيكَ ۖ سَ َأ ْستَغْفِرُلَكَ رَبَِّي ۖ ِإ َّنَەُ كَانَ بِي حَ ِفيًَّا.
قَا َ
ئىبراھىم ئېيتتى« :ساڭا ئامانلىق بولسۇن ،پەرۋەردىگارىمدىن ساڭا مەغپىرەت تىلەيمەن ،ئالالھ ماڭا
ھەقىقەتەن مېھرىباندۇر.
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وَأَ ْعتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِال َّلَەِ وَأَدْعُو رَبَِّي عَسَىۖ أَلََّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبَِّي شَ ِقيًَّا.
سىلەردىن ۋە سىلەر ئالالھ نى قويۇپ چوقۇنۇۋاتقان نەرسىلەردىن يىراق بولىمەن ،پەرۋەردىگارىمغا
ئىبادەت

قىلىمەن،

پەرۋەردىگارىمنىڭ

ئىبادىتىدىن

مەھرۇم

بولۇپ

قالماسلىقنى

ئۈمىد

قىلىمەن»»سۈرەمەريەم  45-42ئايەتلەر
ئايەتكە دىققەت قىلىدىغان بولساق ئىبراھىم ئەلەيھىسسەالم ئاتىسىغا « ئى ئاتا! شەيتانغا
چوقۇنمىغىن » دەيدۇ ،ئاتىسىنىڭ بۇنىڭغا جاۋابەن« ئى ئىبراھىم! سەن مېنىڭ ئىالھلىرىمدىن يۈز
ئۆرۈمەكچىمۇسەن»دەيدۇ .يەنى ئىبراھىم ئەلەيھىسسەالم شەيتان دەپ ئاتىغاننى ئاتىسى بولسا
ئىالھلىرىم دەپ ئاتايدۇ .يەنە دىققەت قىلساق ئىبراھىم ئەلەيھىسسەالم شۇنداق دەيدۇ«ئى ئاتا!
ماڭا سەن بىلمەيدىغان ئىلىملەرنازىل بولدى » ،بۇنىڭدىن شۇنداق يەكۈنگە ئېرىشەلەيمىزكى،
كىتابسىز ۋە ھېكمەتسىز يولىنى باشلىغانالرنىڭ توغرا بىلىم ئېلىشتا تايانغىنى پەرەز بولۇپ ئۇالرنىڭ
ماددىي ۋە مەنىۋىي ئىالھلىرىنىڭ ھەممىسى شەيتانالردۇر .ئىبراھىم ئەلەيھىسسەالمنىڭ ئاتىسى
پەرىزىگە تاينىپ تونۇپ چىققان ئىالھى ئۇنىڭ ياساپ چىققان شۇ ھەيكەللىرىدىن باشقا بىر نەرسە
ئەمەس .چۈنكى ئىبراھىم ئەلەيھىسسەالم دېگەندەك ئۇنىڭ ئاتىسى كىتابنى ۋە ھېكمەتنى بىلمەيتتى،
نەتىجىدە ئۇ ئۇنىڭغا ئېشىپ قالغان پەرەز قىلىش  ،ئويلىنىش يولى بىلەن ئۆز ئىالھىنى بىر قانچە
ھەيكەل ھالتىدە تونۇپ چىققان ۋە ئۇنىڭغا ئۆز ئىھتىياجلىرىغا كۆرە قىممەت بەرگەن ،ئىسىم بەرگەن،
ئۇنى ئىالھى قىلىپ چوقۇنغان .ئۇالر شۇنىڭ ئۈچۈن شەيتانغا چوقۇنۇشقا ،ئۇنىڭغا تاپشۇرۇلۇشقا،
ئۇنىڭغا سېتىلىشقا ئالدىرايدۇكى ئۇالردا نە كىتاب نە ھېكمەت يوق ياكى ئۇالر ئۇنىڭدىن يۈز
ئۆرىگەن .ئۇالر پەرەزنى ئۆزلىرىنىڭ توغرا بىلىمگە(بىلىم)1ئېرىشىشنىڭ يولى قىلىۋالغان ياكى يولىنى
داۋام قىاللماي تۇرغاندا شەيتاننىڭ كېلىپ بەرگەن ۋەدىسىگە ئالدىنىپ شۇ ۋەدىنى ھەقىقەت دەپ
بىلىپ تۇرۇپ قالغان .ئۇالر دەل شۇ سەۋەپتىن ئېزىشنى ئۆز يوللىرىنىڭ داۋامى دەپ چىڭ تۇرىدۇ .ئۇالر
دەل شۇ سەۋەپتىن ئېزىشنى پەرەزلىرىنىڭ بىر نەتىجىسى دەپ بىلىدۇ .ئۇالر دەل شۇ سەۋەپلەردىن
ئويلىنىش ئۈچۈن ئېزىشقا ،شەيتانغا سېلىتىشقا ھازىر بولۇش كېرەك دەيدۇ .چۈنكى ئۇالر باشتىن ئاخىر
ئېزىش ۋە شەيتانغا ئىبادەت قىلىش ئىچىدە بولغانلىقى ئۈچۈن يەنە ئېزىشنى ئۆزيوللىرنىڭ داۋامى
دەپ بىلىدۇ .بىز يۇقارقى ئايەتتىن پەرەز بىلەن تونۇپ چىقىلغان ۋە يەكۈنلەنگەن ھەرقانداق بىر
نەرسىنىڭ ئىبراھىم ئەلەيھىسسەالمنىڭ ئاتىسى ياسىغان ھەيكەللەرچىلىك ئىكەنلىكىنى ۋە ئۇنىڭدىن
ئارتۇق ئەمەسلىكىنى بىلەلەيمىز.

 2مۇسۇلماننىڭ ئويلىنىش يولى
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مۇسۇلماننىڭ ئويلىنىشنى يولىىنى كىتابتىن ۋە ھېكمەتتىن ئايرىپ تەسەۋۋۇر قىلىش مۇمكىن ئەمەس.
چۈنكى ئۇالرنى باشقىالردىن پەرقلەندۈرۈپ تۇرىدىغىنى ئۇالرنىڭ كىتاب ۋە ھېكمەت ئۆگەنگەنلىكى،
ئۇنى ئالالھنىڭ ئەمرى بىلەن پۈتۈن ئوي-پىكىر ،خىيال ،ئارزۇ ۋە ھەرىكەتلىرىنىڭ ئاساسى
قىلغانلىقىدىندۇر .ئۇالر ھەر ئىشىتا كىتابنى ۋە ھېكمەتنى يول باشچى ۋە ئاساس قىلىدۇ .ئۇالر كىتابتىن
ۋە ھېكمەتتىن ئۆگەنگىنى بويىچە ئىشالر ئۈسىتدە قارار بېرىدۇ .ئۇالر كىتابنىڭ ۋە ھېكمەتتىن تارىغان
تەۋھىدنىڭ نۇرى ئاستىدا ھاياتىنى داۋام قىلىۋاتقانالر بولغانلىقى ئۈچۈن شەيتاننىڭ زەاللىتى ئۇالرنىڭ
كۆزلىرىنى خىرەلەشتۈرەلمەيدۇ .ئۇالر بىردىن بىر ئىالھى بولغان ئالالھنى ئۇنىڭ كىتابىنى ئۆگىنىش
ئارقىلىق تونۇيدۇ .ئۇالر ئالالھنىڭ ئۆزلىرىنى بىكارغا ياراتمىغانلىقىنى ،كائىناتنى بىكارغا
ياراتمىغانلىقىنى كىتاب ۋە ھېكمەت ئۈستىدە پىكىر يۈرگۈزۈپ چۈشىنىدۇ ۋە ئۇ چۈشەنچىلەرنى قەلبىگە
يەرلەشتۈرىدۇ .مۇسۇلمانالر ،مۇئمىنلەر دەل ئالالھ تەرىپىدىن بېرىلگەن ،باشقا ھەرقانداق بىر يول
بىلەن ئېرىشى مۇمكىن بولمىغان ئىلىمنىڭ ساھىبلىرى بولغانلىقى ئۈچۈن ئالالھ تەئاال شۇنداق دەيدۇ:
وَلِ َّلَ ِە الْعِزََّةُ وَلِ َرسُو ِلەِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَۖكِنََّالْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ.
« غەلىبە ئالالھقا ،ئالالھ نىڭ پەيغەمبىرىگە ۋە مۆمىنلەرگە مەنسۇپ ،لېكىن مۇناپىقالر (غەلىبىنىڭ
ئالالھنىڭ دۈشمەنلىرىگە ئەمەس ،دوستلىرىغا مەنسۇپ ئىكەنلىكىنى) بىلمەيدۇ » .سۈرە مۇنافىقۇن
-5ئايەت
مۇسۇلماننىڭ پىكرى ،ئويلىنىشى ھەر زامان كىتابنى ۋە ھېكمەتنى ئۆزىنىڭ مەركىزى قىلغان بولىدۇ.
مۇسۇلمان كىتابتىن ۋە ھېكمەتتىن ئۆگەنگەن ئىلىملىرىنىڭ ساھىبى بواللىغان ،ئۇنى ھاياتىدا پاراكتىكا
قىلىپ جانلىق ياشىيالىغان مۇددەتچە ئۇ كۈچلۈك بولىدۇ ،يېڭىلمەس بولىدۇ ،ئۈستۈنلۈك قازىنىدۇ.
ئالالھ تەئاال شۇنداق دەيدۇ:
وَلَا تَھِنُوا وَلَا تَحْ َزنُوا وَ َأ ْنتُمُالْأَعْ َلوْنَ إِنْ كُ ْنتُمْ مُؤْمِنِينَ.
«(جىھادتىن) بوشىشىپ قالماڭالر ،شېھىت بولغانالر ئۈچۈن قايغۇرماڭالر ،ئەگەر مۆمىن بولساڭالر،
ئۈستۈنلۈك قازىنىسىلەر».سۈرە ئال ئىمران -136ئايەت
بۇ ئايەتتە ئالالھ مۇئمىن بولۇشنى ئۈستۈنلۈك قازىنىشنىڭ شەرتى قىلىدۇ .چۈنكى مۇئمىن بولغۇچى
كىتاب ۋە ھېكمەتتىن ئىلىم ئېلىۋاتقان ،ئۇالرنى ئۆگۈنۈپ ھاياتىدا پاراكتىكا قىلىۋاتقان ،قىلچە
خاتاسىز ،مۇتلەق توغرا ئىلىمدىن نېسىۋىدار بولغانالر بولغانلىقى ئۈچۈن ئالالھ بۇ ئايەتتە مۇئمىن
بولۇشنى ئۈستۈنلۈك قازىنىشنىڭ داۋاملىق بىر شەرتى قىلىپ ئالىدۇ.
ئىسالم دىنى دۇنيادىكى ھەرقانداق بىردىندىن ئارتۇق مۇكەممەللىككە ۋە مۇنتىزىم بىر يىمىرىلماس
سېستىمىغا ئىگە .بۇنى بۇدىن ھەققىدە ئىزدەنگەن ،تەر ۋە قان تۆككەن ،جېنى ۋە مېلىنى ئۆز ئىچىگە
ئالغان نۇرغۇنلىغان بەدەللەرنى تۆلىگەنلەر ئوبدان بىلىدۇ .شەيخۇل ئىسالم مۇھەممەد ئىبنى
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ئۇسەيمىن(رەھىمەھۇلالھ) ئۆزىنىڭ ئىسالمىي ئويغىنىش ناملىق كىتابىدا شۇنداق بىر ھېكايىنى بايان
قىلىدۇ:
ئەينى چاغدا مەككە مۇشرىكلىرى ئەبۇ سوفيان باشچىلىقىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسسەالمغا قارشى قوشۇن
توپالش ئۈچۈن رۇم ئىمپىريسىنىڭ پادىشاھىنىڭ قېشىغا نۇرغۇن سوۋغا ساالمالر بىلەن بارىدۇ .ۋە
بولغان ئىشالرنى بايان قىلىپ ئۆزلىرىگە پەيغەمبەر ئەلەيھىسسەالمغا قارشى ياردەم قىلىشىنى بۇ
جەڭدە يەڭسە يەنە نۇرغۇن سوۋغا ساالمالر بېرىدىغىنىنى ۋەدە قىلىدۇ .رۇم پادىشاھى ئەبۇ سوفياندىن
مۇھەممەد سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسسەلەمنىڭ كىشىلىكى ھەققىدە ۋە ئۇنىڭغا نازىل بولىۋاتقان
ئايەتلەر ھەققىدە سورايدۇ ،ئەبۇ سوفيان نېمە بولسا شۇنى دەپ بېرىدۇ .رۇم پادىشاھى ئاخىرى
شۇنداق دەيدۇ :بۇ پەيغەمبەر راس ياكى يالغان بولىشىدىن قەتئىي نەزەر ئۇنىڭ ئوتتۇرىغا قويىۋاتقان
نەزىرىيلىرىنىڭ ئاساسى ناھايىتى ساغالم ئىكەن .مەن ساڭا ياردەم قىاللمايدىكەنمەن ،چۈنكى شۇنى
بىلىپ تۇرىۋاتىمەنكى ،ئۇ پەيغەمبەر ئىككى پۇتى ئاياغ باسقان ھەرقانداق زېمىننى ئۆزىنىڭ
قىالاليدىكەن.
ئۇزۇن ئۆتمەي مۇسۇلمانالر ئەرەب يېرىم ئارىلىدا مۇنتىزىم بىر ھاكىمىيەت قۇرۇپ ،شەرقتە پارس
ئىمپىريىسىنى مەغلۇپ قىلىپ كەڭ ئىران زېمىنىنى ئسىالمنىڭ فەتھىسى ئۈچۈن ئاچىدۇ .غەرپتە بولسا
رۇم ئىمپىريەسىگە ئەڭ زور تەھتىد كۈچ بولۇپ قالىدۇ.
بىر مۇسۇلماننىڭ باشقىالردىن پەرقلىنىپ تۇرىدىغانلىقى ئۇنىڭ كىتاب ۋە ھېكمەت ئۆگەنگەنلىكىدۇر.
ئالالھ قۇرئاندا مۇسۇلماننىڭ پىكىر قىلىش يولىنىڭ كىتاب ۋە ھېكمەت يەنى قۇرئان ۋە سۈننەت بويىچە
بولىدىغانلىقىنى بىزگە ئۆگىتىدۇ .ھەر ئىشىدا كىتاب ۋە ھېكمەتنىڭ ئاساس بولىدىغانلىقىنى  ،پەرەزدىن
يىر اق بولىشىمىزنى ،بەزى پەرەزلەرنى قىلىشنىڭ گۇناھ ئىكەنلىكىنى يەنى پەرەز قىلىش كىتاب ۋە
ھېكمەتتىن يۈز ئۆرىگەنلەرنىڭ قىلىقى ئىكەنلىكىنى بىزگە ئايەتلەر ۋە رەسۇلىنىڭ ئۆرنەك ھاياتى
بىلەن قايت-قايتا تەكىتلەيدۇ .رۇم ئىمپىريەسىنىڭ ئىمپراتورى ئاخىرقى جۈملىنى قانداق دېگەن بولسا
بىز بۈگۈنكى شۇ قەدەر ئاھانەت ۋە زۇلۇمغا قېلىپ قېلىشىمىزنىڭ سەۋەبىنى ھەم شۇنداق
يەكۈنلىيەلەيمىز :مۇسۇلمان ئوي-پىكىردە ،ھەرىكەتتە كىتابسىز ۋە ھېكمەتسىز قالدى ،شۇنىڭ ئۈچۈن
ئالالھنىڭ كىتابسىز ۋە ھېكمەتسىز ياشاشنى خالىغانالرغا تەقدىر قىلغان تەقدىرى بىزنىڭ تەقدىرىمىزگە
ئايالندى.
خۇالسە
ئالالھ پەيغەمبەر ئەۋەتىپ مۇئمىنلەرگە كىتاب ۋە ھېكمەت ئۆگىتىش ئارقىلىق ئۇالرنىڭ بىلىپ بولىشى
مۇمكىن بولمىغان بىلىمنى ئۆگەتتى.ئۇالر قاچانىكى مۇسۇلمان ئىكەن ،ئۇالر شۇ بىلىمنىڭ
ۋارىسلىرىدۇر.ئالالھ ۋە ئالالھ رەسۇلى قاتارىدا غەلبە قىلغۇچىدۇر ،ھەر زامان ئۈستۈنلۈك قازانغىچىدۇر.
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مۇسۇلمان ھەر ئىشىدا كىتاب ۋە ھېكمەتنى ئاساس قىلىدۇ .كىتاب ۋە ھېكمەت ئاساسىدا پىكىر ھاسىل
قىلپ ئۆزى دۈچ كېلىۋاتقان مەۋجۇد مەسىلىلەرنى ھەل قىلىدۇ .كىتاب ۋە ھېكمەتتىن ئۇ مەسىلىلەرنىڭ
جاۋابىنى تېپىپ چىقىدۇ .چۈنكى ئالالھ قۇرئاندا سۈپەتلىگەن مۇسۇلمانالر ئالالھنىڭ ئۇالرنىڭ
ھەرقانداق قىلىپمۇ بىلىپ بولىشى مۇمكىن بولمىغان ئىلىملەرنى پەيغەمبەر ۋاستىسى بىلەن ئۇالرغا
ئۆگەتكەنلىكىنى ،بۇ بىلىملەرنىڭ پەرەزدە ئەمەس بەلكى ،كىتابتا ۋە ھېكمەتتە ئىكەنلىكى ،ئۇالرنىڭ
قاچان شۇ ئىل ىملەرگە ساھىپ چىققان ۋە ئۇالردىن پايدىالنغان ھالدا ھاياتىنى داۋام قىلىدىكەن
ئۆزلىرىنىڭ مۇسۇلمانالردىن ،غەلبە قىلغۇچىالردىن ،ئۈستۈنلۈك قازانغۇچىالردىن ئىكەنلىكىنى بىلىپ
تۇرىدۇ ،كىتاب ۋە ھېكمەتنى ئۆز ھاياتىنىڭ ،بۇ دۇنيالىق ۋە ئاخىرەتلىك بەخىت سائادەتكە
ئېرىشىنىڭ ئاچقۇچى ئىكەنلىكىنى بىلىپ تۇرىدۇ .ئەكىسچە بولغاندا ئۇالر كىتاب ۋە ھېكمەتتىن يۈز
ئۆرۈپ پەرەز بىلەن ھاياتىنى داۋام قىلىۋاتقانالر كەبى شەيتاننىڭ قۇللىرىنىڭ قاتارىدىن ئورۇن ئالغان
بولىدۇ.
بۈگۈنكى بىز مۇسۇلمانالرنىڭ ئالالھنىڭ كىتابىنى ۋە رەسۇلىنىڭ سۈننىتىنى (ھېكمەتنى) ئۆگىنىپ ،ئۇنى
ھاياتىمىزدا پاراكتىكا قىلىپ  ،جانلىق ياشاش ۋە ئۇنىڭدىن پىكىر ھاسىل قىلىپ بىز دۈچ كېلىۋاتقان
مەسىلىلەرنى چىداملىق بىلەن ھەل قىلىشتىن باشقا ئارتۇق ۋەزىپىمىز يوق .ناھايىتى ئەپسۇسكى ئىشالر
تۆۋەندىكى ئايەتتە دېيىلگەندەك بولۇپ چىقىۋاتىدۇ:
ل ال َّرَسُولُ يَا رَبَِّ إِنََّ َقوْمِي اتََّخَذُواهَۖذَا الْقُرْآنَ مَھْجُورًا.
وَقَا َ
«پەيغەمبەر ئېيتتى« :ئى پەرۋەردىگارىم! شۈبھىسىزكى ،مېنىڭ قەۋمىم بۇ قۇرئاننى تاشالندۇق قىلىپ
قويدى»» سۈرە فۇرقان -31ئايەت
بىر مۇسۇلمان قۇرئاننى تاشالندۇق قىلىپ قويۇش بىلەن كىتاب ۋە ھېكمەتتىن مەھرۇم قالىدۇ .نەتىجىدە
ئۇ كىتابتىن ۋە ھېكمەتتىن يۈز ئۆرىگەنلەر قاتارىدىن بولۇپ قالىدۇ .بىر مۇسۇلمان بىر غەيرى مۇسۇلمان
چوڭ بىلگەن نەرسىنى چوڭ بىلىشى بىلەن ئۆزىنىڭ دىنىنى يوقىتىپ قويىدۇ .بىر مۇسۇلمان بىرغەيرى
مۇسۇلمان نىشان قىلغان نىشاننى نىشان قىلىشى بىلەن نىشانسىزلىشىدۇ .بىرمۇسۇلمان بىر غەيرى
مۇسۇلماننى ئۆزىگە ئۈلگە قىلىشى بىلەن ئۆزىگە ۋە پۈتۈن جاھان ئەھلىگە ئۈلگە بولغان رەسۇلىدىن
ياتلىشىدۇ .بىر مۇسۇلمان بىر غەيرى مۇسۇلمان ياخشى كۆرگەن نەرسىنى ياخشى كۆرىشى بىلەن
رەببىنىڭ سۆيگۈسىدىن ياتلىشىدۇ .بىر مۇسۇلمان بىر غەيرى مۇسۇلماننى دورىشى بىلەن
كىملىكسىزلىشىدۇ.
ئالالھ تەئاال شۇنداق دەيدۇ:
دھُ ْم ِبەِ جِھَادًا َكبِيرًا.
ع الْكَافِرِينَ وَجَاھِ ْ
فَلَا تُطِ ِ
« شۇنىڭ ئۈچۈن كاپىرالرغا ئىتائەت قىلمىغىن ،قۇرئان ئارقىلىق ئۇالرغا قارشى (پاكىتالرنى ئوتتۇرىغا
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قويۇپ) بارلىق كۈچۈڭ بىلەن كۈرەش قىلغىن ».سۈرە فۇرقان -32ئايەت
[ ]1جېفېرى بۇرتون رۇسسېل ،لۇسىفېر،ئوتتۇراچاغدا شەيتان ،كابالجى نەشىرياتى ،ئىستانبۇل،1666
تۈركچە-17 ،بەت
[ ]2جېفېرى بۇرتون رۇسسېل ،لۇسىفېر،ئوتتۇراچاغدا شەيتان ،كابالجى نەشىرياتى ،ئىستانبۇل،1666
تۈركچە-15 ،بەت
[ ]3يۇقارقى كىتاب -21بەت
[ ]4ئىمام شافىئى ،ئەررىسالە ،تەھقىق ۋەشەرھ؛ ئەھمەد مۇھەممەد شاكىر ،بېيرۇت ،ئەرەپچە-75 ،بەت
مەنبە :قۇتادغۇبىلىك مۇنبىرى
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-2ۋېنگرالر ۋه سېرىق ئۇيغۇرالر
جۇڭ جىنۋېن

سېرىق ئۇيغۇر خەلق چۆچەكلىرى بىلەن ۋېنگر خەلق چۆچەكلىرىدىكى ئورتاق خۇسۇسىيەت
ئاالمەتلىرىنىڭ مەدەنىيەت ئاساسى ھەققىدىكى دەسلەپكى ئىزدىنىش
ۋېنگر مىللىتى ياۋرۇپانىڭ دوناي دەرياسى بويلىرىدا ئولتۇراقالشقان .بىراق ۋېنگر خەلق چۆچەكلىرى
تىپىك ياۋرۇپا – ئاسىيا تۈسىگە ئىگە .نۇرغۇن ۋېنگر خەلق قوشاقلىرىنىڭ سيۇژىت ۋەقەلىكى
ئوتتۇرىسىدا كىشىنى ھەيران قالدۇرارلىق ئوخشاشلىقالر بار .بولۇپمۇ  ،سېرىق ئۇيغۇر خەلق چۆچەكلىرى
بىلەن سېلىشتۇرغاندا  ،ئورتاق خۇسۇسىيەت ئاالمەتالر تېخىمۇ روشەن نامايەن بولدى ( .بۇ ئىككى
تەرەپنىڭ خەلق چۆچەكلىرى ھەققىدىكى سېلىشتۇرما تەتقىقاتىم باشقا ماقالەمدە قويۇلىدۇ ) .بۇ
ماقالىدە ئاساسەن  ،ئىككى تەرەپنىڭ خەلق چۆچەكلىرىنى تونۇشتۇرۇش ئاساسىدا بۇ ئورتاق
خۇسۇسىيەت ئاالمەتلىرىنى شەكىللەندۈرگەن مەدەنىيەت ئاساسى ھەققىدە بەزى مۇھاكىملەرنى بايان
قىلىپ ئۆتىمەن.
مانگىس تىپىدىكى ھېكايە ۋەقەلىكى
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1.سېرىق ئۇيغۇرلرنىڭ «خاتۇننىڭ سوۋغىسى» ناملىق خەلق چۆچىكىنىڭ ۋەقەلىكى مۇنداق  :خان
جەڭگە مېڭىش ئالدىدا ئۈچ خوتۇنىدىن «جەڭدىن زەپەر قۇچۇپ قايتىپ كەلسەم قانداق سوۋغا
بىلەن قارشى ئالىسىلەر» دەپ سوراپتۇ .چوڭ خوتۇنلىرى زەر  ،كۈمۈش يىپالر بىلەن كەشتىلەنگەن
ئەجدىىھا تون بىلەن قارشى ئالىدىغانلىقنى بىلدۇرۇپتۇ .كىچىك خوتۇنى … چىرايلىق بىر ئوغۇل تۇغۇپ
 ،سىزنى شۇنىڭ بىلەن قارشى ئالىمەن . .دەپتۇ .خاننىڭ دىلى زەھەر چوڭ خوتۇنلىرى كىچىك خوتۇن
يەڭ گىگەن چاغدا خۇپىيانە ھالدا بالىنى ئۆلتۈرۋېتىپ  ،كىچىككىنە بىر پىستە كۈچۈكنى كىچىك
خوتۇننىڭ قوينىغا سېلىپ قويۇپتۇ .خان جۆەڭدىن زەپەر قۇچۇپ قايتىپ كەپتۇ .ئۇ جىق تەشۈرۈش –
سۈرۈشتۈرۈشلەر ئارقىلىق ئىشنىڭ تېگى – تەكتىنى ئايدىڭالشتۇرۇپتۇ ھەمدە چوڭ خوتۇنىنىڭ مانگىس
( يالماۋۇز ) الردىن ئىكەنلىكىنى بىلىپتۇ.
ۋېنگرالرنىڭ «ئاتۇن چاچلىق قوشگېزەك ئاكا – سىڭىل »ناملىق چۆچىكىنىڭ ۋەقەلىكى مۇنداق ؛ ئۈچ
قىز شاھزادىگە قەلبىنى ئىزھار قىلىشىپتۇ . A؛ ئەگەر شاھزادە مەن بىلەن توي قىلسا  ،بىر تال
كەندىرنىڭ يايىسىدىن ئۇنىڭ جىمى لەشكەرلىرىگە ۋە پۇقرالىرىغا بىر قۇردىن كىيىم قىلىپ بېرىمەن ؛
B؛ ئەگەر شاھزادە مەن بىلەن توي قىلسا  ،مەن بىر دانە بۇغداي ئۇرىقىدىن ئۇنىڭ لەشكەرلىرىگە
ۋە پۇقرالىرىغا بولكا پىشۇرۇپ بېرىمەن  : C؛ ئەگەردە  ،شاھزادە مەن بىلەن توي قىلسا  ،مەن ئۇنىڭغا
بىر جۇپ قوشگېزەك ئاكا – سىڭىل تۇغۇپ بېرىمەن .دەپتۇ .شاھزدە ئۈچۈنچى قىز بىلەن توي قىلغاندىن
كېيىن  ،جەڭگە كېتىپتۇ .خانىش يەڭگىگەندىن چاغدا  ،ئالدىنقى ئىككىز قىز تۇغۇت ئانا سىياقىغا
كىرىۋېلىپ  ،ئالتۇن چاچلىق بىر جۇپ قوشگېزەكنى ئېلىپ كېتىپ  ،ئورنىغا ئىللى لۈچۈكنى ئەكىرىپ
قويۇپتۇ .ھېلىقى قوشگېزەك بالىالرنى كاال – ئات قوتانلىرىغا تاشلىۋېتكەن ئىكەن .مۆجىزە يۈز
بەرگەندەك ئىككىلىسى ھايات قاپتۇ .قوشگېزەكلەر چوڭ بپلۇپ ئانىسىنى زىنداندىن قۇتۇپدۇرۇپ ،
شاھزادە بىلەن جەم بوپتۇ .ئالدىنقى ئىككى قىز ئەسلىدە مانگىسالردىن ئىكەن.
« 2.شۇدا شېئىر ماسەنگې» نىڭ ۋەقەلىكى مۇنداق  :سەپرا مىجەز ماسەنگې سۆيۈملىكى كەپتەر قىزنىڭ
پەيلىرىنى كۆيدۇرۋېتىپتۇ .شۇنىڭ بىلەن باال – قازا يېغىپ  ،قانجۇق ( ئىت ) مىنگەن مانگىس
ھەركۈنى كېلىپ تىرنا بىلەن قىزنىڭ بەدىنىنى تېشىپ قېنىنى شوراپتۇ .ماسەنگې ئوقيا ئېتىپ
مانگىسنىڭ پىشانىسىنى چېچىۋېتىپتۇ – دە  ،قىزنى ئېلىپ قاچىدۇ .يىگىت كۈرمىڭ خېيم – خەتەر ،
مۇشكىالتالرنى باشتىن كەچۈرۈپ  ،ئاخىرى مانگىسنى يېڭىپ  ،قىزنى ىۇتۇلدۇرۇپ چىقىدۇ« .ئۈچ
باشلىق يالماۋۇز بىلەن باتۇر يىگىت» نىڭ ۋەقەلىكى مۇنداق  :ئاكا – سىڭىل توي قىلىدۇ .ئاندىن ،
ئاكىسى ئوۋغا چىقىپ كېتىدۇ .سىڭلىسى ئوتنى ئۆچۈرۈپ قويۇپ  ،سىرتقا ئوت ئىزدەپ چىقىدۇ .ئوت
( چوغ ) بەرگەن موماي ئاال ئىتقا مىنگىنىچە  ،چېچىلغان كۈلنىڭ ئىزىدىن بويالپ قىزغا ئەگىشىپ
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كېلىدۇ – دە  ،ئۈچ باشلىق يالماۋۇزغا ئۆزگىرىپ  ،تىرنا بىلەن قىزنىڭ بەدىنىنى تېشىپ قېنىنى
شورايدۇ .ئاكىسى ۋەقەدىن خەۋەر تاپقاندىن كېيىن  ،يالماۋۇز بىلەن جان تىكەپ ئېلىشىدۇ .ئاخىرى
يالماۋۇزنىڭ ئۈچ بېشىنى كېسىپ تاشاليدۇ.
ۋېنگېرالرنىڭ «بوغما يىالن شاھزادە» سىنىڭ ۋەقەلىكى مۇنداق  :مەلىكە ئېرىنىڭ يىالن تېرىسى بىلەن
ياسىنىۋالغان يىگىت ئىكەنلىكىنى ئۇقۇپ بەكمۇ ئازاپلىنىدۇ .ئۇ خۇپىيانە ھالدا مانگىسنى تاۋاپ
قىلىدۇ .مانگىس مەلىكىگە يىالن تېرىسىنى ئوتقا سېلىپ كۆيدۈرۋېتىشنى دەۋەت قىلىدۇ .نەتىجىدە ،
سۆيۈملۈك بوغما يىالن شاھزادە ئۇنىڭدىن ئايرىلىپ قالىدۇ .مەلىكە ئۇزاق سەپەرگە ئاتلىنىڭ
شاھزادىنى ئىزدەش يولىدا يەنە نۇرغۇن قېتىم مانگىسقا ۋە ئادەم گۆشى يەيدىغان مانگىسنىڭ ئوغلىغا
يولىقىدۇ .مانگىس سېھرىگەرلىك بىلەن ئۆزىنىڭ قىىزىنى ( ساختا ) مەلىكىگە ئايالندۇرۇپ  ،شاھزادىگە
ياتلىق قىلىدۇ .ئاخىر مەلىكە كۈرمىڭ مۈشكىالت  ،خېيىم – خەتەرلەرنى بېشىدىن كەچۈرۈپ
شاھزادىنى تاپىدۇ .شاھزادە يىرگىنىشللىك مانگىسنى ئۆتۈرىدۇ.
3.سېرىق ئۇيغۇرالرنىڭ «ئالتۇن – كۈمۈش ئاچا – سىڭىل ۋە ياغاچ قىز» ناملىق خەلق چۆچىكىنىڭ
ۋەقەلىكى مۇنداق  :ياغاچ قىز ۈرلۈك – تۈمەن ۋاستىلەنرى قوللىنىپ  ،ئاتۇن – كۈمۈش ئاچا –
شىڭىلالرنى بىرال ۋاقىتتا خاننىڭ خوتۇنلىرىغا ئايالندۇرۇپ قويىدۇ .ئاندىن ياغاچ قىز ئاتۇن ئاچىنى
دېڭىزغا ئىتتىۋېتىدۇ .كۈمۈش سىڭىز ھەرقېتىم دېڭىز بويىغا كېلىپ  ،پەس ئاۋازدا ئالتۇن ئاچىسىنى
چاقىرسا  ،شۇئان ئالتۇن ئاچا دېڭىزدىن چىقىپ  ،كۈمۈش سىڭلىسىغا جىق گۆش  ،يېمەكلىكلەرنى
بېرىدىكەن .بىر كۈنى يېمەكلىكلەرنى ياغاچ قىز كۆرۈپ قاپتۇ .كۈمۈش قىز ھەقىقى ئەھۋالنى ئېيتىپتۇ.
شۇنىڭ بىلەن ياغاچ قىز غەزەپلىنىپ ئالتۇن ئاچىنىڭ كاللىسىنى ئاپتۇ .خان ئالتۇن ئاچىنىڭ
پاجىئەسىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ،ياغاچ قىز سىياقىغا كىرىۋالغان مانگىسنى ئۆلتۈۈپ  ،ئالتۇن ئاچىنى
قۇتۇلدۇرۇپ چىقىدۇ.
ۋېنگرالرنىڭ «سېرىق خانىش» چۆچىكىنىڭ ۋەقەلىكى مۇنداق  :پادىشاھ يىراققا جەڭگە ئاتلىنىدۇ.
پادىشاھنىڭ ئاشپىزى سىياقىغا كىرىۋالغان مانگىس خانىشنى دەرياغا ئىتتىۋېتىپ  ،ئۆزىنىڭ قىزنى
خانىشنىڭ ئورنىغا قويىدۇ .بۇالرنىڭ ھەممىسىنى پادىشاھنىڭ مارال سىياقىغا ياسىنىۋالغان ئۇكىسى
كۆرۈپ تۈرىدۇ  .مارال خانىشنىڭ ئوغلىنى ئېلىپ  ،ھەر قېتىم دېڭىز بويىغا بېرىپ ئۈچ قېتىم چاقىرسا ،
بىر ئالتۇن ئۆردەك قىرغاققا ئۈزۈپ كېلىپ  ،گۈزەل خانىشقا ئايلىنىپ بالىسىنى ئېمىتىدىكەن .پادىشاھ
قايتىپ كېلىپ  ،مارالنىڭ ياردىمى بىلەن ھەقىقى خانىشنى تونۇپ  ،يالغان خانىش – مانگىسنى
ئۆلتۈرىدۇ.
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ئىالھى بۈركۈت ۋەقەلىكى
1.سېرىق ئۇيغۇرالنىڭ «بۈركۈت باال» زەھەر قېرى ئەر – خوتۇن بالىالرنى بېقىشتىن باش تارتىپ ،
چوڭ ئوغلىنى تىك قىيادىن پەسكە ئىتتىرۋەتكەن ئىكەن  ،تاغ بۈركۈتى قۇتۇلدۇرۇپ قاپتۇ .تاغ بۈركۈتى
ئۆزىنىڭ باچكىسىغا ئئۆلۈك قوينىڭ گۆشىنى بېرىپتۇ .بالىغا بولسا تىرىك قوينى ئەكىلىپ ئوزۇقلۇق
قىلىپ بېرىپتۇ .بالىغا بۈركۈت تىلىنى ئۆگۈتۈپتۇ .ئۇنىڭغا سەرمال ( بۈركۈت باال ) دەپ ئات قويۇپتۇ.
تاغ بۈركۈتىنىڭ ياردىمىدە باال چوڭ بولۇپ تۈرلۈك ماھارەتلەرنى ئۆگۈنۈپ  ،ئۆلۈمگە يۈزلەنگەن
ئادەمنى تىرىلدۈرەلەييدىغان  ،كاال  ،قويالرنىڭ ئوزۇقلىنىدىغان ئوت – سۈيىنى مول قىالاليدىغان
بوپتۇ .شۇنىڭدىن بۇيان  ،كىشىلەر بۈركۈتنى ئۆز ئاتا -ئانىسىدەك ھۆرمەت قىلىدىغان بولۇپ قالغان
ئىكەن.
ۋېنگرالرنىڭ «ئەبەدىيلىكنى ئىزدىگۈچى شاھزادە »ناملىق خەلق چۆچىكىنىڭ ۋەقەلىكى مۇنداق :
ئەبىدىيلىكنى ئىزدىگۈچى شاھزادە ئۆز پادىشاھلىقتىن ئايرىلىپ يىراقالرغا سەپەر قىلىۋېتىپ  ،كۆككە
تاقاشقان  ،بەھەيۋەت بىر دەرەخنى كۆرۈپتۇ .غايەت چوڭ بىر بۈركۈت دەرەخنىڭ ئۇستىدە ئايلىنىپ
يۈرگەن ئىكەن .شاھزادە يېققىنالپ بېرىشىغا  ،بۈركۈت دەرەىنىڭ ئۇستىدىن ئۇچۇپ چۈشۈپ ،
شاھزادىنىڭ يېنىغا قونۇپتۇ – دە  ،بىر پادىشاھقا ئايلىنىپتۇ  ،بۈركۈت شاھزادىگە« تەڭرى ماڭا ۋە
مېنىڭ پۇقرالىرىمغا ئۆلمەسلىكنى ئاتا قىلدى» دەپتۇ .شاھزادە تۈرلۈك خېيىم – خەتەرلەرنى بېشىدىن
كەچۈرۈپ  ،بۈركۈت پادىشاھنىڭ ياردىمى بىلەن ئەبەدىيلىك مەملىكىتىنى ئاخىرى تېپىپتۇ.
2.سېرىق ئۇيغۇرالرنىڭ «گۈئېرجىيەن بىلەن ياكسا »ناملىق خەلق چۆچىكىنىڭ ۋەقەلىكى مۇنداق :
سىڭلىسى گۈڭئېرجيەنىڭ ئاكىسى ياكسانى ئىزدەش يولىدىكى سەمىمى – ساداقەتلىك خىسلىتى ئاق
چاچلىق موماينى تەدىرلەندۈرۈپتۇ .ئاق چاچلىق موماي گۇڭئېرجيەنگە ياكسانىڭ ئىچكى ئەزالىرىنى
بۈركۈت  ،قاغا  ،سېغىزخان  ،ئېيىق  ،بۆرە ۋە سېىق قۇم ئېلىپ كەتكەنلىكىنى .ئەگەر ياكسانى
قۇتۇلدۇرۇپ قايتا ھاياتلىققا ئېرىشتۈرمەكچى بولسا  ،ئاۋۋال چوقۇم ھېلىقى ھايۋانالرنى
بويسۇندۇرىشى الزىملىقىنى ئېيىتىپتۇ .گۇڭئېرجيەن ئۇالرنى يېڭەلمەيدۇ  ،ئاق چاچلىق موماي
گۇڭئېرجيەننى ئەرشكە ئېلىپ چىقىدۇ .ئىككىسى سامادا پەرۋاز قىلىدۇ .گۇڭئېرجيەن باھايىتى تېزال
چامباشچىلىق ماھارەتلىرىنى ئۆگۈنىۋالىدۇ .ھەربىر ھايۋاننىڭ ئازىدىن ياكسانىڭ بەدىنىنىڭ
بۆلەكلىرىنى تارتىپ ئېلىپ  ،ئاخىرى ئاكىسىنى تىرىدۈرىدۇ.
ۋېنگىرالرنىڭ «شاھزادە بىلەن بۈركۈت قىزى» ناملىق خەلق چۆچىكىنىڭ ۋەقەلىكى مۇنداق  :بۈركۈت
شاھزادىنى بۇالپ كېتىپ  ،ئۆزىنىڭ قىزى بىلەن توي قىلدۇرماقچى بولىدۇ .ئەمما  ،مانگىس تۈرلۈك –
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تۈمەن ۋاستىلەرنى ئىشلىتىپ  ،ئۇالرنىڭ قوشۇلىشىغا توسقۇنلۇق قىلىدۇ .ئىالجىسىز شاھزادە بىلەن قىز
قېچىپ كېتىدۇ .مانگىس چوڭ بۈركۈتنى قارا بۇلۇتقا ئايالندۈرۈپ قوغالتقۇزىدۇ .لېكىن  ،قارا بۇلۇت
قوغالپ يېتەلمەيدۇ .مانگىس ئۆزى چوڭ ئاق بۈركۈت سىياقىغا كىرىپ قوغاليدۇ  :يەنىال قوغالپ
يېتەلمەيدۇ .ئاخىر شاھزادە بىلەن بۈركۈت قىزى ئەلمىساقتىن بۇيانقى ئەڭ چوڭ  ،ئەڭ كاتتا توي
مۇراسىمى ئۆتكۈزىدۇ.
3.سېرىق ئۇيغۇرالرنىڭ «شۇدا شېئىر ماسەنگې» ناملىق خەلق چۆچىكىنىڭ ۋەقەلىكى مۇنداق :
ماسەنگې ماساگىسالرنى يەڭگەندىن كېيىن  ،ئۆڭۈردىن قېچىپ چىقىپ كېتەلمەياۇ  ،چوڭ بىر بۈركۈت
ئۆكڭۈرگە كىرىپ  ،ماسەنگېنى قۇتۇلدۇرۇپ چىقىدۇ.
ۋېنگىرالرنىڭ «دېھقان بالىسى بىلەن شاھ مەلىكىسى »ناملىق چۆچىكىنىڭ ۋەقەلىكى مۇنداق  :قىزىل
چاچ ئات دېھقان بالىسىنى ئۆلتۈرمەكچى بولىدۇ .باال بۈركۈتكە ئۆزگۈرۈپ  ،قىزىل چاچ ئات باقارنى
يېڭىدۇ ھەمدە ئاتۇن بۈركۈتنىڭ ئاسماندا پەرۋاز قىلىش ماھارىتىگە ۋە ئاشۇ چىرايلىق پەيلىرىگە
تايىنىپ شاھ مەلىكىسىنىڭ مۇھەببىتىگە نائىل بولىدۇ.
ئورتاق ئانا تېمىغا ئىگە بولۇشنىڭ تارىخىىي مەدەنىيەت مەنبەسى
يۇقۇرىدا مىسال كەلتۈرگەن ئىككى گۇرۇپپا خەلق چۆچەكلىرىدىكى سېلىشتۈرمىدىن بايقاش تەس
ئەمەسكى  ،ئىككى تەرەپ خەلق چۆچەكلىرىنىڭ ئانا تېمىسى ئورتاق .مۇنداق ئورتاقلىقنىڭ
مەدەنىيەت ئاساسى نېمە ؟ ئالدى بىلەن تارىخىي مەنبەلەرگە ئىچكىرلەپ كىرىپ مۇھاكىمە قىلىپ
باقايلى:
سېرىق ئۇيغۇرالرنىڭ مەنبەسى مىالدى  – 7ئەسىردە موغۇل ئېگىزلىكىدىكى سېلىنگا دەرياسى بوي؛ىرى
بىلەن ئورخۇندەرياسى ۋادىلىرىدا ئولتۇراقالشقان ئۇيغۇرالردۇر .بۇنىڭدىن ئىچكىرلەپ تەھقىقلىساەك ،
ۋېي  ،جىن  ،جەنۇبىي – شىمالىي سۇاللىلەر دەۋرىدىكى تېلىالر بىلەن چىن  ،خەن دەۋرلىرىدە بايقال
كۆلى ئەتراپلىرىدا كۆچمەن چارۋىچىلىق بىلەن ياشىغان تۇراالر بىلەن قاڭقىالردىن ئىبارەت– 541 .
يىلى قۇملۇقنىڭ شىمالىدى ئۇيغۇر خانلىقى يىمىرلىپ  ،ئۇيغۇرالر توپ – توپ بولۇپ كۆچكەن .بىر
بۆلۈكى جەنۇپقا – خېشى كارىدورىغا كېلىپ «گەنجۇ ئۇيغۇرلىرى »ياكى خېشى ئۇيغۇرلىرى … دەپ
ئاتالغان .بۇ بۆلەك ئۇيغۇرالر دەل بۈگۈنكى سېرىق ئۇيغۇرالرنىڭ ئاساسى قىسمىدۈر .سېرىق ئۇيغۇرالر
«سۇڭ سۇاللىسى تارىخى» دا ( » «黄头回韩سېرىق باش ئۇيغۇرالر ) « ،يۈەن سۇاللىسى تارىخىى»
دا ( » «撒里维吾尔سېرىق ئۇيغۇرالر ) دەپ ئاتالغان .بۇ ئاتالمىالر پۈتۈنلەي ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىنى
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«سېرىق ئۇيغۇر» دەپ ئاتىغانلىقىدىن كېيىنكى مەنە ۋە ئاھاڭ تەرجىمىسىن ئىبارەت .ئەمما  ،بۇنىڭ
تەركىبىدىكى ( سېىق ) سۆزىگە نىسبەتەن تا ھازىرغىچە چۆرىدىگەن ھالدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان قاراشالر
ئون نەچچە خىلغا يېتىدۇ .ئەمىليەتتە  ،بۇ سېرىق ئۇيغۇرالر تارىخى ھەل بولمىغان .ئېسىلىپ
تۈرىۋاتقان مەسىلە.
ۋېنگر مىللىتىنىڭ مەنبەسى مەسىلىسىمۇ تاالش – تارتىش ئۈستىدە كېتىۋاتقان بىر مەسىلە– 1652 .
يىلى ۋېنگريىلىك ئالىم ئارمىن ۋامېرېي« .مارجان ( ۋېنگرالر )نىڭ مەنبەسى» دېگەن ماقالىسىنى
ئېالن قىلىپ  ،ۋېنگرالرنىڭ مەنبەسى تۈركىي خەلقلەر دېگەننى تەشەببۇس قىلدى .شۇنىڭ بىلەن
ۋېنگرالرنىڭ ئالىمالر ئوتتۇرىسىدىكى كەسكىن – مۇنازىرە ئېلىپ بېرىلدى .يەنى … تۈركىي خەلقلەر
بىلەن (  ugorئۇيغۇر )الر ئۇرۇشى يۈز بەردى .گەرچە  ،ۋېنگرالرنىڭ مەنبەسى ئۇيغۇرالر  ،دېگەن
قاراش توغرا دېيىلىۋاتقان بولسىمۇ  ،ئەمما ۋېنگر مىللىتىنىڭ تەركىبىدە تۈركىي مىللەتلىرىنىڭ قېنى
ئارىالش ئىكەنلىكىنى ئىنكار قىلغىلى بولمايدۇ.
ۋېىگر ئۆزلىرىنىڭ ماجار )  ( Magyarدەپ ئاتايدۇ .ئىنگىلىز تىلىدا  ، Hunggaxianفرانسۇز
تىلىدا  ، hongroisنېمىس تىلىدا  Ungriدىن كەلگەن .التىن تىلىدىكى بۇ ئاتالغۇ  – 3ئەسىردىكى
بىر قەبىلىنىڭ نامى  Dnogurدىن گەلگەن .بۇ نام ئەڭ ئاۋال قەدىمكى شەرقىي رىم تارىخچىسى
پرىسكۇس )  ( priscusنىڭ خاتىرىسىدە ئۇچرايدۇ .ئۇ خاتىرىدە  :تەخمىنەن مىالدى – 421
يىلدىن  – 423يىلغىچە بولغان ئارىلىقتا ساراگۇر )  ( Saragurۋە ئون ئۇيغۇر)  ( On oghurالر
تۈنجى قېتىم ۋىزانتىيىگە ئەلچىلەر ئەۋەتكەن .بۇ مىللەرلەر سەل ئىلگىرى شەرق تەرەپتىن كۆچۈپ
كەلگەن .دەيدۇ . Saragurالر  – 422يىلى پارسالر بىلەن ئۇرۇش قىلغان ھەمدە ئامىنىيەلۇننى
خارابىلىققا ئايالندۇرۋەتكەن .شۇنىڭ بىلەن  Saragurالرنىڭ  – 3ئەسىردىن كېيىنكى ئەھۋالى
شەرقىي رىم تارىىخچىلىرىنىڭ ئەسەرلىرىدە ئۇچرايدۇ .ئەمما ،

– 10ئەسىردىكى پارسالرنىڭ

ئەسىرى . .دۇنيا جۇغراپىيە تەزكىرىسى )  …. ( Aiamaihududۋە  – 11ئەسىردىكى پارس
تارىخچىسى گاردىزى )  ( Gardiziنىڭ ئەسىرىدە تىلغا ئېلىنغان  ،شۇنداقال  r , d , r , vياكى r,
e , n , n, nدىن ئىبارەت .ۋېنگرىيە تارىخنامىلىرىدا خاتىرلىنىشىچە  ،قەدىمكى ۋېنگريىلىكلەر – 3
ئەسىردىال ئاللىقاچان جەنۇبىي رۇسىيە تۈزلەڭلىكلىرىدە ماكانالشقان .ئۇالر بۇ يەرگە كۆچۈپ كەلگەن
تۈركىي خەلقلەر بىلەن ئارىلىىشپ ئولتۇراقالشقان  ،تۈركىي خەلقلەر مەدەنىيىتى ئۇالرغا ناھايىتى كۆپ
جەھەتلەردە مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە بولغان .شۇنداقال  ،نۇرغۇن تۈركىي خەلقلەر ۋېنگرىيىلىك
ئارىسىغا قوشۇلۇپ  ،سىڭىشىپ كەتكەن .ۋېنگريىىنىڭ Ungarn , hungrans , Hungarian , ,
Venger , ,دېگەندەك ئوخشىمىغان ناملىرى بار  ،بۇ نامالر پۈتۈنلەي تۈرك قەبىلىسى  Onagurنىڭ
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نامىدىن كەلگەن .ئەينى چاغالردا قەدىمكى ۋېنگرالرمۇ ئۆزلىرىنى «ماجار »)  ( Magyarدەپ
ئاتايتتى .بۇ نامنىڭ مەنبەسىمۇ تۈركىي خەلقلەرنىڭ  Ungrainدېگەن قەبىلىسىنىڭ نامىدىن پەيدا
بولغان .ئوخشاشال Saragur ،الرنىڭ تارىخىي شارائىتى  ،كۆچكەن ۋاقىتمۇ ۋېنگريىلىكلەرنىڭ بىلەن
يۇقىرىدا بايان قىلىنغاندەك مۇناسىۋەتكە ئىگە . Saragurدېگەن بۇ سۆز بىلەن سېرىق ئۇيغۇر
( يۇگۇر ) الرنىڭ ئۆزلىرىنى  Sarayourدەپ ئاتىشىنىڭ ئىنتايىن يېقىنچىلىقى بار .مېنىڭچە  ،تا
ھازىرغىچە  ،ھەل بولماي مۇنازىرە ئۇستىدە تۈرۈۋاتقان سېرىق ئۇيغۇرالرنىڭ مىللەت ئاتالمىسى
مەسىلىسى بىلەن غەرپكە كۆچكەن  Saragurقەبىلىسىنىڭ نامى تارىىىي مەنبە مۇناسىۋىتىگە ئىگە.
ئىككىنچى مەسىلە  ،مىللەرنىڭ قوشۇلىشى  ،نەدەنىيەت جەھەتتىكى تەسىر كۆرسىتىشلىرىمۇ تىل
جەھەتتە پەرقلىنىدۇ .ھازىرقى ۋېنگر تىلىدىكى تەخمىنەن توققۇز پىرسەنت تۈركىي تىلالر فوندىغا تەۋە.
بۇنىڭ ئىچىدىكى سېرىق ئۇيغۇر تىلى بىلەن ئوخشاش ياكى ئۇنىڭغا يېقىن كېلىدىغان سۆزلەرگە
تۆۋەندىكىلەرنى مىسال قىلىشقا بولىدۇ:
سېرىق ئۇيغۇر تىلىدا ۋېنگر تىلىدا
( Tengerدېڭىز) denas
(بۇقا (  ) baqaكاال) bika
(قوي (  ) qoiقوي) kos
(ئوغالق (  ) kisgaئوغالق) kecske
(مېۋە (  ) almaئالما) alma
(قەھرىمان (  ) baterباتۇر) bator
ئۈچىنچى مەسىلە  ،مەدەنىيەت – سەنئەتنىڭ ئۆزلىگىدىن ئاستا – ئاستا ئۆزگىرىپ كېتىشىمۇ
مەدەنىيەت جەھەتتىكى ئاساسىغا دەلىل بوالاليدۇ .ۋېنگرىيە مۇزىكانتلىرى باتوك بىلەن كېداي خېلى
بۇرۇنال ۋېنگرىيە خەلق مۇزىكىلىرى بىلەن شەرق ( ئاسىيا ) مۇزىكا مەدەنىيىتى ئوتتۇرسىدا قان بىلەن
گۆشتەك زېچ مۇناسىۋەت بارلىقىنى تونۇپ يەتكەنىدى .كېداي ئۆزىنىڭ … ۋېنگرىيە خەلىق
مۇزىكىلىرى ھەققىدە  ،دېگەن كىتابىدا «:گەرچە ۋاقىت ۋېنگريىلىكلەرنىڭ چىراي – شەكلىدىكى
شەرقلەرگە خاس ئاالھىدىلىكلىرىنى يوقۇتىۋېتىشكە قادىر بولسىمۇ  ،ئەمما مۇزىكا ئىجادىيىتىنىڭ
بۇلىقى – قەلب چوڭقۇرلىغىدا قەدىمىي شەرقنىڭ بىر قىسىم ئاالمەتلىرى مەڭگۈ ساقلىنىپ قالغان .بۇ
ۋېىگر مىللىتى بىلەن شەرق مىللەتلىرى ئوتتۇرىسىدا بەلگىلىك مۇناسىۋەت بارلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ».
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ۋېنگرىيىنىڭ داڭلىق شائىرى پىتوفى ئۆزىنىڭ كۆپلىگەن پارچىلىرىدا ۋېنگر مىللىتىنىڭ شەرقتە پەيدا
بولغانلىقىنى تىلغا ئالغان  ،ۋېنگرىيە ئالىملىرى خەلق چۆچەكلىرىنى رەتلەش ۋە تەتقىق قىلىش
جەريانىدا ۋېنگرىيە خەلق چۆچەكلىرىنىڭ قويۇق شەرقچە ئاالھىلىككە ئىگە ئىكەنلىكىنى چوڭقۇر
ھېس قىلغان .بەزى ئالىمالر ۋېنگرىيە خەلق چۆچەكلىرىدىكى ئەڭ قەدىمىي تەركىبلەرنى شەرقنىڭ
شامان دىنى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بەزى رىۋايەتلەردىن ئىزدەپ تاپقان.
تارىخىي مەنبە مەدەنىيەت جەھەتتە ئورتاق خۇسۇسىيەت پەيدا بولۇشنىڭ ئاساسى .سېرىق ئۇيغۇر
خەلق ئەدەبىياتىدىكى مانگىس تىپىدىكى چۆچەكلەر بىلەن ئىالھىي بۈركۈت رىۋايەتلىرى پۈتۈنلەي
شامان دىنى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغان ئەدەبىيەتتىكى ئانا تېمىدۇر .ماجارالر غەرپ دىنىنى قوبۇل
قىلىشتىن ئىلگىرى شامان دىنىغا ئېتىقاد قىلغان .خاتىرلىنىشىچە  ،ماجارالر ئون ئىككى خىل ئىالھقا
چوقۇنغان  .بۇالر ؛ قىش تەڭرىسى  ،ياز تەڭرىسى  ،يامغۇر تەڭرىسى  ،شامال تەڭرىسى  ،ئۆز
تەڭرىسى  ، ،كىشى تەڭرىسى  ،ئات تەڭرىسى  ،تۈن تەڭرىسى  ،سۇ تەڭرىسى  ،قۇياش تەڭرىسى ،
ئۆلۈم تەڭرىسى يەر تەڭرىسى قاتارلىقالر .بۇ تەڭرىلەر شامان مەدەنىيىتى كاتېگويىسىگە تەۋە.
مانگىس تىپىدىكى چۆچەكلەر شامان دىنى ئېتىقادىكى ئوخشىمىغان باسقۇچالرنى ئۆزىگە سىڭدۇرگەن.
ئەدىبىي ئەسەرلەردە گەرچە مانگىس ئوبرازى ئادەملەردەك يارىتىلغان بولسىمۇ  ،ئەمما مەزمۇنى
ئىنتايىن مۇرەككەپ بولۇپ  ،ئۇ شامان دىنىدىكى زېرەك تەڭرىلەرنىڭ يۈكسەك دەرىجىدىكى
ئومۇمالشتۈرىشى بولۇپ ھېساپلىنىدۇ .مەسىلەن  ،سېرىق ئۇيغۇرالرنىڭ« .ئۈچ باشلىق يالماۋۇز بىلەن
باتۇر يىگىت» ناملىق خەلق چۆچىكىدىكى ئۈچ باشلىق يالماۋۇز ماھايەتتە ئوت تەڭرىسىنىڭ
نامايەندىسىدۇر .ئادەم بىلەن مانگىسنىڭ ئېلىشىشىدا ئىپتىدائىي خەلقلەنىڭ ئوتقا چوقۇنۇش
ئىزنالىرى كۆرىنىدۇ .شۇنداقال  ،كىشىلەرنىڭ تەبىئەت ئۇستىدىن غالىپ كېلىپ كېلىش ئارزۇسىنى ئەكس
ئېتىدۇ .يىالن  ،كەپتە تېرىلىرى ( سىياقى ) كۆيدۈرۈلگەندىن كېيىن  ،باال – قازانىڭ يۈز بېرىشىمۇ
شامان دىنىدىكى بىر خىل سېھرىگەرلىك ۋاستىسىنى نامايان قىلىپ بەرگەن .مانگىسنىڭ مۇشۇ
خىلدىكى چۆچەكلەردە پەيدا بولۇشى ئەمىليەتتە  ،شامان دىنى سېھىرگەرلىكىگە بولغان مەلۇم
ئىزاھات ۋە چۈشەندۈشتۈر .مانگىس شامان دىنى ئېتىقادى دۇنياسىدا خۇددى بىر تال شەكىلسىز كۈمۈش
يىپتەك  ،كۆپلىگەن خىسلەتلىك ئىالھالرنى غەيرىي تۈردە بىر – بىرىگە باغالپ تۈرىدۇ .بۇ ھال بولۇپمۇ
ۋېنگرىيە خەلق چۆچەكلىرىدە تېخىمۇ گەۋدىلىك ئىپادىلەنگەن .ئوخشاش بىر چۆچەكتە مانگىس
شامال  ،ئاي  ،قۇياش دېگەندەك تۈرلۈك ئىالھالر شەكلىدە نامايان قىلىدۇ .بۇ خىل ئىالھالر قۇدرەتكە
ئىگە كۈچ  ،ھەقىقەتەن كىشى قەلبىنى لەرزىگە سالىدىغان رولغا ئىگە .شۇڭا  ،ئەدىبىي ئەسەرلىرىدىمۇ
ئەبەدىيلىك زوق پەيدا قىاللىغان .بۇمۇ مانگىس تىپىدىكى چۆچەكلەرنىڭ خېلى بۇرۇنال شەرق – غەرپ
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ئىككى جايغا بۆلۈنۈپ ئولتۇراقالشقان مىللەتلەر ئارىسىدا ئىزچىل تۈردە ئورتاق ئانا تېما بولۇپ
ساقلىنىپ كېلىشىدىكى تەبىئىي سەۋەبلەرنىڭ بىرى.
خان ئوغلى ۋە خانىشىنى تالىشىدىغان چۆچەك ۋەقەلىرىدە مانگىس يەنە بىر يېڭى رولنى ئېلىپ
چىقىدۇ  ،بۇ خىل رولنىڭ پەيدا بولۇشى شامان دىنىنىڭ تېخىمۇ يېتىلىش ۋە تەرەققىي قىلىش يۆلۈنىشىگە
قاراپ ماڭغانلىقىنى كۆرسۈتۈپ بېرىدۇ .ئىنسانالردا ھوقۇق  ،مىراس بۆلۈنۈش ۋە ۋارىسلىق قىلىش
قاتارلىق يېڭى ئورتاق تېمىالر پەيدا بولدى .ئىلىم – پەن تەرەققى قىلمىغان  ،جەمئىيەت تېخى
مۇكەممەللشمىگەن دەۋرىدە پەيدا بولغان بۇ خىل زور مەسەلىلەر باشقا بىر تەرەپتىن كىشىلەرنىڭ
ئىرادىسىنى تىزگىنلەپ تۈردى .شۇڭا شامان دىنى سېھرىگەرلىكمۇ سىياسىي جەمئىيەتنىڭ نەزىر –
چىراق مۇنبىرىگە چىققان . .سېھرىگەرلىك تەبىئەتتىن ھالقىغان بىر كۈچنىڭ ئادەم  ،ئىش  ،شەيئىلەرگە
قارىتا تەسىر كۆرسىتىشى ياكى تىزگىنلەشكە ئۇرۇنىدىغان بىر ئۇسۇلى ۋە ۋاستىسى بولدى .سېرىق ئۇيغۇ
چۆچەكلىرى ۋە ۋېنگرىيە ىەلق چۆچەكلىرىدىكى مانگىس ئوبرازىنىڭ ئوخشاش ئىپادىلىنىشى
ئەمىليەتتە  ،سېھرىگەرلىك ئاساسىي قاراشلىرىنىڭ بىدەكلىكىدىن باشقا  ،تۈپ نېگىزدىن ئېيتقاندا ،
ئىككى مىللەتنىڭ بىۋاستە كۆزىتىش جەھەتتە ئىلگىرى ئوخشاش بىر زىمىندا بولغانلىقىدىندۇر.
ئورتاق ئىالھىي بۈركۈت ۋەقەلىكىدىكى بىلەن شامان دىنىنىڭ بۈركۈت روھى ئانا تېمىسى بىۋاستە
مۇناسىۋەتلىك .ئادەتتە  ،شامان – ئادەم بىلەن تەڭرى ئوتتۇرسىدىكى «ئەلچى›› ھېساپلىنىدۇ.
قەدىمكى خەلقلەردە  :شامان تەڭرى تەرىپىدىن كىشىلەر ئارىسغا ئىالھىي قۇدرەت يەتكۈزگىلى
ئەۋەتىلگەن  ،دەپ ئىشىنەتتى .ئىپتىدائىي ئىنسانالرنىڭ تەپەككۈر لوگىكسىغا ئاساسالنغاندا  ،شامان
ئادەم بىلەن تەڭرى ئوتتۇرسىدىكى ئەلچى بولسا  ،ئۇنداقتا  ،شامان مۇقەررەر ھالدا پانىي دۇنيا بىلەن
باقىي دۇنيا ئوتتۇرىسىدا كېلىپ – كېتىپ تۇرغان بولىدۇ .يەنە كېلىپ  ،پانىي دۇنيا بىلەن باقىي دۇنيا
ئوتتۇرىسىدا كېلىپ – كېتىپ يۈرگۈچى تەبىئىي ھالدا ئۇچااليدىغان قابىليەتكە ئىگە بولغان بولىدۇ.
شۇڭا  ،شامان دىنىنىڭ دۇنيا قارىشىدا  :شامان ئۇچااليدۇ  ،دەپ قارىلىدۇ .سېىق ئۇيغۇرالرنىڭ
«گۇڭئېرجيەن بىلەن ياكا »ناملىق خەلق چۆچىكىدىكى ئۇچااليدىغان ئاق چاچلىق موماي
ئەمىليەتتە شاماننىڭ نامايەندىسى .شامان دىنى ئېتىقادىدا ساما چەكسىز  ،سامادىكى قۇياش  ،ئاي
 ،يۇلتۇزالرمۇ مۇقەددەس  ،دەپ قارىلىدۇ .ئومۇمەن  ،ساماغا يېققىن بولغانلىقى نەرسە  ،ئااليلۇق ،
ئىگىز تاغ  ،ئىگىز دەرەخ قاتارلىقالر ھەمىشە پەرىشتىلەر كىشىلەر ئارىسىغا چۈشىدىغان «ئاسمان
شوتىسسى» ھېساپلىنىدۇ .پەرىشتىلەرنىڭ روھى چۈشكەن جاي ئاالھىدە قەدىرلىنىدۇ .ئوخشاشال ،
بۇرۇنقى كىشىلەر سامادا ئەركىن پەرۋاز قىلىۋاتقان قىران بۈركۈتنىڭ ئىگىز – ئىگىزلەرگە ئۆرلەپ
بۇلۇتالر ئاسىغا شۇڭغىغانلىقىنى ئۇنىڭ ئىگىز تاغ  ،ئىگىز دەرەخلەرگە سېلىشتۈرغاندا ئەرشىئەالغا ،
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پەرىشتىلەرگە تېخىمۇ يېققىن ئىكەنلىكىنى كۆرگەن .شۇڭا بۇرۇنقى كىشىلەرنىڭ ئېڭىدا بۈركۈتتىن
ئىبارەت بۇ ئوبيكتىغا نىسبەتەن سەزگۈ بىلەن ھېسىيات  ،ئبيېكتىپ بىلەن سۇبيېكتىپ زىچ بىلىشىپ ،
يۇغۇرۇلۇپ بىر گەۋدىگە ئايالنغان .ئاستا – ئاستا  ،بۈركۈتنىڭ سىرلىق كۈچى  ،سىرلىق خۇسۇسىيىتى
ئۇنىڭ ئەڭ مۇھىم ئاالمىتى بولۇپ قالغان.
بۈركۈتكە چوقۇنۈش قارىشى بىللەن شاماننىڭ سىرلىق كۈچىگە چوقۇنۈش قارىشىنى بىرلەشتۈرگەندە
قويۇق شامان مەدەنىيىتى تۈسىگە ئىگە بۈركۈت ئەپسانىسى پەيدا بولغان .بۈركۈتكە چوقۇنۈش
قارىشى بىلەن شامان دىنىنىڭ روھ يوقالمايدۇ  ،دېگەن قارىشىنى بىرلەشتۈگەندە  ،خەلق
ئەدەبىياتىدىكى ئەسەرلىرىدىكى بۈركۈت روھى تېمىسى پەيدا بولغان.
يۇقۇرىدا بايان قىلغانلىرىم پەقەت ئىككى مىللەتنىڭ خەلق چۆچەكلىرىنىڭ ئورتاق خۇسۇسىيەت
ئاالمەتلىرىگە قارىتا مەدەنىيەت شارائىتى نۇقتىسىدىن ئېلىپ بارغان بەزى مۇھاكىمىلىرىم .مېنىڭچە ،
ئەگەر ئىككى تەرەپنىڭ ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىگە سېستىمىلىق سېلىتۈرما ئېلىپ بېرىلسا  ،ئىشىنىمەنكى
 ،تېخىمۇ يېڭى  ،تېخىمۇ مول نەتىجىلەر بارلىققا كېلىدۇ.
مەنبەسى« :مىراس» ژورنىلىنىڭ  – 1662يىل  – 3سانى
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-3بابۇر مىرزىنىڭ ئۇستازلىرى()1
ئۆزبېكچىدىن ئۇيغۇرچىالشتۇرغۇچى ئاققىر

تولۇقسىزدا ئوقۇيدىغان ۋاقتىمدىن تارىخقا قىزىقىمەن ،شۇ چاغالردا مۇئەللىملىرىم سۆزلەيدىغان
تارىخ سۇاللە ،پادىشاھالر خۇددى مىڭ بىر كېچە ھېكايىلىرى ،مومام سۆزلەپ بېرىىدىغان چۆچەكلەرگە
ئوخشاش تولىمۇ سىرلىق ۋە قىزىقارلىق بىلىنەتتى .كېيىن يەنە يۇرتىمىز ،ئەجدادلىرىمىز تارىخىغا دائىر
ماقالە ،رومان ،ھېكايە ،داستانالردىن يۇرتىمىزدا بولۇپ ئۆتكەن ھەمدە يۇرتلىرىمىزبىلەن زىچ
مۇناسىۋىتى بار ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى ۋە خەلقلىرىگە ئائىت يازمىالرنى ئوقۇيدىغان بولدۇم .كېيىن
شۇنى بىلدىمكى يۇرتىمىز تارىخىنى تولۇق چۈشىنىمەن دەيدىكەنمىز جۇڭگو تارىخىنى پىششىق بىلىپال
قالماي ئوتتۇرا ئاسىيا تارىخىنىمۇ بىلىش زۆرۈر ئىكەن.
تور ئارالپ مەلۇم بىلوگدىن خۇرشىد دەۋران تورى دەيدىغان ئۆزبەكچە تور بەتنى كۆرۈپقالدىم.
قارىسام بۇ تور بەتتە مەن بەك قىزىقىدىغان مەشھۇر پادىشاھلىرىمىزدىن بابۇرمىرزا ھەققىدە يازمىالر
خېلى كۆپتەك ھېس قىلدىم ،بۇ بىلوگنىڭ ئىگىسى خۇرشىد دەۋراننامىدا ماقالە يازىدىكەن ،قارىسام
ئۆزبېكى ستاندىكى خېلى چوڭ ژورنالالرداماقالىلىرىنىڭ ئېالن قىلىنغانلىقى ،نۇرغۇن ئۆزبېك ئالىملىرى
بىلەن ئولتا -قوپىنىڭ بارلىقىنى دەپتۇ .دىمەك بۇ بىلوگ ئۆزبېكىستاندا نامى بار تارىخ ئالىمىنىڭ
بىلوگىكەن،ئەمما ماقالىلىرى ئۆزبېكچە ئىكەن قانداق قىلىش كېرەك؟ چىقىپ كېتەي دېسەم بۇ تور
بەتتە بىز بىلمەيدىغان ياكى بىز بىلىدىغان شەخسلەرگە قارتا باشقىچە قاراشالرنىڭ بولۇشى ئېنىق.
ئۇيان ئويالپ-بۇيان ئويالپ ئاخىرى بىر تىرىشىپ باقمايمۇ دىگەن نىيەتكە كەلدىم ۋە تۇنجى
قەدەمدە بۇ ماقالىنى ئۇيغۇرچىالشتۇرۇپ چىقتىم.
بىلمىم چولتا بولغاچ ئاقسا قاللىق قىلىپقالغان بولۇشۇم مۈمكىن ،دوستالرنىڭ توغۇرالپ ئوقۇشىنى
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سورايمەن.
بۇ ماقالە مەزكۇر ئالىمنىڭ «بابۇرمىرزانىڭ ئۇستاز ۋە پىرلىرى »2ماقالىسى بولۇپ-1 ،سىنىمۇ ئىزدەپ
تېپىپ يولالش نىيتىم بار .مېنىڭچە بۇ ماقالىنىڭ بىزگە نىسبەتەن پايدىلىنىش قىممىتى بولۇشى
مۈمكىن ،پايدىلىنىش قىممىتى بولمىغاندىمۇ -13ئەسىردىكى ئەجدادلىرىمىزنىڭ ئەھۋالىدىن ئاز-توال
خەۋەر تېپىشىمىز مۈمكىن ۋە ياكى تەسەۋۇپ تارىخىغا قىزىقىدىغانالرنىڭ ياخشى ماتىريالى بولۇشى
مۈمكىن .قېنى ئۇنداق بولسا…..

مىرزا بابۇر پىرالرى ئىككىنچى ماقالە
خۇرشىد دەۋران
بىز بىرىنچى ماقالىدە بابۇر مىرزا ئۆمۈر بويى ھۆرمەتلەپ ئىززەتلىگەن ھەزرىتى خوجا ئۇبەيدۇلال
ئەھرار ھەققىدە توختالغان بولساق ،ئەمدى ئۇلۇغ شائىر ۋە سەركەردىنىڭ بالىلىق دەۋردىن باشالپ
تايانچ بولغان ،ئۇنىڭ سەرگەردان-سەرسانلىق سەپەرلىرىگە مەدەت بەرگەن ۋە شۇ يولدا شىھىت
بولغان خوجا مەۋالنە مۇھەممەد قازى بىلەن بابۇرمىرزانىڭ ماۋارەئۇننەھرىدىكى قول بەرگەن پىرى،
ھىندىستان ئېكىنزارلىرى ،گاھى ئىلچى ئارا يۈرۈپ مەنىۋى جەھەتتىن مەدەت ،دۇئايۇ فاتىھە بەرگەن
مەخدۇم ئەزەم ھەققىدە ھىكايە سۆزلەشنى مەخسەد قىلدۇق .بىراق ،بۇ ئىككى ئۇلۇغ سىيما ھەققىدە
ھېكايە باشالشتىن ئاۋۋال تۈركىستان تەسەۋۇپ تارىخىدا سىزلەرگە ئىز قالدۇرغان سۇلتان
بۇرھاننىددىن قىلىچ توغرىسىدا مەلۇمات بەرمەكچىمىز .بۇ مۇبارەك زاد بىزنىڭ مەقسەدلىرىمىزگە
سەۋەپ بولغان ئىككى زادنىڭ بوۋا كاالنىدۇر .بابۇر مىرزا ئۆز كىتابىدا خوجا مەۋالنى قازى ھەققىدە
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مۇنداق دېگەن «خوجا مەۋالنە قازىنىڭ ئېتى ئابدۇلالدۇر .ئاتا تەرپىدىن نەسىبى شەيخ
بۇرھانىددىن قىلىچقا تۇتىشىدۇ .ئانا تەرپىدىن سۇلتان ئىلىكقا يېتىدۇ .فەرغانە ۋىاليىتىدە بۇ كىشىلەر
شەيخۇلئىسالم ۋە قازى بولۇپ كەلگەنلەردۇر »...مەخدۇم ئەزەم«رىسالىئى تارىخى ۋافاتىى شەيخون
(شەيخلەر ۋافاتى تارىخى)»« ،رىسالىئى ئوالمىيا» دە شەيخ بۇرھانىددىن قىلىچ ھەققىدە يېزىپ ،ئۆز
پۈشتىنى شەيخكە ئۇلىنىش قىلىپ«بوۋا كاالنىم» دەپ پەخىرلەنگەن .سۇلتان بۇرھانىددىن قىلىچ
ھەققىدە مۇختاسارنىڭ(؟) «ماتالپ ئات-تالىبىن»« ،مەناقىبى مەخدۇمى ئەزەم»« ،جامې
ئۇل-ماقامەت»« ،مۇلھاكاتئەس-سۇرۇھ» ناملىق ئەسەرلىرىدە رىۋايەت نەقىللەر مەۋجۇت.
رىۋايەت ق ىلىنىشىچە ھەزرىتى ئەبۇ تالىپ ئەۋالدىدىن بولمىش سايىد كامالىددىن مەدىنەنى
تەرك ئېتىپ ،ماۋارائۇننەھرىگە كەلگەن ئىكەن ،بىر كۈنى ئۇ ئۆستەڭ بويىدا دەم ئېلىش ئۈچۈن
توختىغاندا فەرغانە ۋە ئۆزكەنت پادىشاھى سۇلتان ئىلىك مازىيى خەۋەر تېپىپ«،سەيىدزادىگە
ھۆرمەتسىزلىككە يول قويۇلمىسۇن» دېگەن نىيەتتە ،ئۇنى ھوزۇرىغا چىلالپ ئادەملەرنى
ئەۋەتكەندە سايىد كامالىددىن ئۇالرغا «مەن بىر قەلەندەر كىشىمەن ،ئالالھنىڭ ئىشقى ئىزدەپ بۇ
دىيارغا كەلگەنمەن ،سېنىڭ پادىشاھىڭ بىلەن ئىشىم يوق» دەپ بېرىشقا قوشۇلمايدۇ .بۇ گەپنى
ئاڭلىغان پادىشاھ يەنە ئادەم ئەۋەرتىپ ،ئۇنىڭ ئالدىغا ئۆزى بېرىش ئۈچۈن رۇخسەت سورىغان.
شۇنىڭ بىلەن سەيىدزادە «پادىشاھىڭالر دەرۋىشلەر سۆھبىتىگە مايىل ئىكەن ،ئۆزۈم بارىمەن» دەپ
سۇلتان ئىلىك ھوزۇرىغا گەپ ئەۋەتىپ بېرىدۇ .پادىشاھ ئۇنى ئىززەت-ئىكرام بىلەن كۈتۈۋالىدۇ ۋە
ئانچە ئۇزۇن ئۆتمەي ئۆز قىزىنى سەيىدزادىگە نىكاھالپ بېرىدۇ .يەنە بىر مۇددەت ئۆتۈپ ،سايىد
كامالىددىن ئايالىنى ئېلىپ ئۆز يۇرتى مەدىنەگە قايتىپ ئۇزۇن ئۆتمەي دۇنيادىن كۆز يۇمغان.
سەيدى كامالىددىن ۋاپات بولۇشتىن ئىلگىرى ئايالىغا تۇغۇلغان پەرزەندىنىڭ ئىسىمىنى سۇلتان
بۇرھانىددىن قويۇشنى ۋەسىيەت قىلغان ئىكەن.
رىۋايەتلەردىن كۆرە سۇلتان بۇرھانىددىن توققۇز يېشىدا ئانىسى بىلەن فەرغانىگە قايتقان.
بوۋىسىنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن تەختكە چىقىپ ،بىرقانچە مۇددەت ئەل-ئۇلۇسقا ئادالەت ئىشىكىنى
ئېچىپ ،ئەدلۇ-شەپقەتلەر قىلغان ئىكەن .ئەمما قېنىدا دەرۋىشلىك ،سوپىلىق غالىپ كەلگەن ياش
پادىشاھ ،خۇددى ھەزرىتى ئىبراھىم ئادھامدەك ،تاجۇ-تەختتىن ۋاز كېچىپ ،مۇرشىد ئىزدەپ
خوجەندكە -ئۆز زامانىسىنىڭ ئەڭ زەبەردەست تەسەۋۇپ ئەربابى شەيخمەسالھاتۇددىن خوجەندى
(ئۇنى بادېئون نۇرىمۇ دەيدۇ) دەرگاھىغا بېرىپ ،كۆپ ۋاقىت مۇالزىمەت قىلغان ئىكەن .ئۇستازىنىڭ
ۋاپاتىدىن كېيىن -1221يىلى ئۆزىگە كېلىپ،خەلقنى ھەق مەرىپەتكە يۈزلەندۈرگەن ۋە ئالەمدىن
ئۆتكەن .مەقبەرىسى ئۆزكەند شەھرى ئەتراپىدىكى مۇساپىر ئاتا قەبرىستانلىقىدىدۇر.
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سۇلتانبۇرھانىددىن ئىسالم دۇنياسىدا شەيخ بۇرھانىددىن قىلىچ نامى بىلەن مەشھۇر.
ئۇنىڭ«قىلىچ» لەقەبلىرى توغرىسىدا بىر قاتار رىۋايەتلەر مەۋجۇد.
ئېيتىشالرچە ،بىر كۈنى ئەزىز كىشىلەردىن بىرى سۇلتان بۇرھانىددىننىڭ نىمە سەۋەپتىن
تاج-تەختتىن ۋاز كېچىپ ،سوپىلىقنى تاللىغانلىقىنىڭ سەۋەبىنى بىلىش مەقسىدىدە ئۇنىڭ خانىقاسىغا
بارىدۇ ،ساالم بىرىپ كىرگەن كىشىنىڭ نىيتىنى ئۇققان شەيخ كارامەت كۆرسىتىپ ،ئەزىز كىشىنىڭ كۆز
ئالدىدا بىر قىلىچ پەيدا قىلىدۇ ،ئەتراپىدا ئۇچۇپ يۈرگەن چىۋىنلەر ئۇنىڭ تىغىغا ئۇرۇلۇپ ئىككى
پارچە بولۇپ كېتىدۇ .ھەيرانلىقتا ئېغزى ئېچىلىپ قالغان كىشىگە قاراپ ،شەيخ «چىۋىنالر ئەيىبدارمۇ
بۇ قىلىچقا؟» دىگىنىدە ،ھېلقى كىشى ئورنىدىن تۇرۇپ ،ئۆزرە ئېيتىپ تەۋبە قىلغان ئىكەن .مانا شۇ
ۋەقە سەۋەبلىك شەيخ «قىلىچ» لەقىمىنى ئالغان.
جامالىددىن قارشى (-1231يىلى تۇغۇلغان) قەلىمىگە مەنسۇپ «مۇلھاقات ئەس-سۇرراھ» دىگەن
ئەسەردە شەيخ بۇرھانىددىن قىلىچ ئەل-ئۆزكەندى ھەققىدە مەلۇماتالر ۋە ئۇنىڭ ئەزمەتلىكى ھەققىدە
ھىكايەتلەر كەلتۈرۈلگەن .مەھدۇمى ئەزەمنىڭ يېزىشىھە ،شەيخ بۇرھانىددىن ساھىبى قۇدرەت بولغان،
ئەگەر ئۇ ئاق خەسىگە قارىسا ،ئۇ خەسە دەرھال كۆكەرگەن .كونا كىتابالردا شەيخنىڭ ئۆز دەۋرىنىڭ
ئولۇغ پېشۋال ىرى خوجا ئوبۇلقاسىم كورگانى ۋە خوجايۈسۈپ ھەمەدانىالر بىلەن سۆھبەت قۇرغانلىقى
ھىكايە قىلىنغان.
خوجامەۋالنە ئابدۇلالھ قازى
بابۇرمىرزا ئىخالس قىلغان زاتالردىن بىرى ،خاتىرە كىتابىدا «ئۇستازىم ۋە پىرىم» دەپ ئېزىزلىغان
كىشى خوجا مەۋالنە ئابدۇلال قازىيدۇر.
«بابۇرنامە»دە ئۇ «خوجا مەۋالنە قازى»« ،خوجا قازى» دەپ تىلغا ئېلىنغان.
«بابۇرنامە»گە ئاساسالنساق ،مەۋالنە مۇھەممەد قازى ئەينى يىلالردا بابۇر مىرزىنىڭ
ئاتىسى،ئەندىجان ھۆكۈمدارى ئۆمەر شەيخ مىرزىنىڭ دەرگاھىدا ،ئۇنىڭ ئەڭ سادىق كىشىسى
پادىشاھنىڭ پىرى مۇرشىدى بولغان .ئۆمەر شەيخ مىرزىنىڭ ۋاپات بولىشى ،سۇلتان ئەھمەدمىرزىنىڭ ئەندىجانغا قوشۇن تارتىشى بىلەن باشالنغان تەھلىكە كۈنلەردە بابۇر مىرزىغا خىزمەتتە
بولغان دەسلەپكى كىشىلەرنىڭ بىرىدۇر .بابۇر مىرزا شۇ كۈنلەرنى ئەسلەپ «خوجا مەۋالنە قازى،
سۇلتان ئەھمەد قازىنىڭ ئوغلى ۋە شەيخ بۇرھانىددىن قىلىچنىڭ نەسلىدۇر ،ئانا تەرپىدىن سۇلتان
ئىلىك مازىيىنىڭ ئەۋالدى ،ئۇنىڭ ئابا ئەجدادى مۇشۇ ۋېاليەتكە (فەرغانە ۋېاليىتىگە) قازىۋە
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شەيخۇلئىسالم بولۇپ كەلگەنلەردۇر ....قورغان ئىچىدىكى بەگلەر بۇ خەۋەرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن
(ئىسيانچىالرنىڭ ھۇجۇم قىلىپ كەلگەنلىكىنى دىمەكچى) خوجا مۇھەممەدكە ئەرز قىلدى ،ئۆمەر
شەيخمىرزىنىڭ خوتۇن-قىزىلىرى ئاشۇ يەردە ئىدى ،بېرىپ ئۇالرنى خەتەردىن قۇتۇلدۇرۇپ،
نامازدىگەر ۋاقتى بىلەن مېنى ئېلىپ ياندى .كېلىپ ئەرككە (قورغاننىڭ ئىسمى) چۈشتۈم .خوجا
مەۋالنى قازى ۋە بەگلەر مېنىڭ قېشىمغا كېلىپ ،سۆز ۋە كېڭەشلەرنى قىلىشىپ ،قورغاننىڭ ئامانلىقى ۋە
راۋانلىقى ئۈچۈن مەشغۇلالردا بولدى....
سۇلتان ئەھمەد مىرزا خوجەند ،مەرغۇالنالرنى ئالغاندىن كېيىن ،ئەندىجاننىڭ تۆت ئەتراپىنى
قورشىۋالدى ...خوجا قازىنى ۋە ئۇزۇن ھەسەن خوجا ھۈسەييننى ئەلچىلىككە ...ئەۋەتتۇق»شۇ كۈندىن
باشالپ مەۋالنە مۇھەممەد قازى ئون ئىككى ياشلىق پادىشاھ ئۈچۈن رەھنامە بولۇپ ،بابۇر مىرزا
ئۈچۈن ئەڭ كۈچلۈك تايانچالردىن بولۇپ قالدى.
-1467يىلى نويابىرنىڭ ئاخىرىدا سەمەرقەندنى ئىگىلىگەن بابۇر مىرزا بىر-ئىككى ئاي قامال
ئىچىدە قالدى .سەمەرقەند قامال قىلىنغانلىق سەۋەب بىلەن شەھەرگە كىرگەن ئەندىجان قوشۇنى تەن
قىسلىقتا قالدى ،ئاقىۋەتتە ،بەزى بەگلەر ئەندىجانغا قېچىپ كەتتى .بابۇر مىرزا قاچاقالرنى ئىنساپقا
چاقىرىش ئۈچۈن مەۋالنە مۇھەممەد قازىنى ئەندىجانغا ئەۋەتتى.
ئەندىجانغا قېچىپ بارغان بەگلەردىن — سۇلتان ئەھمەد تەنبەل بىلەن ئۇزۇن ھەسەن تىل
بىرىكتۈرۈپ خىيانەت يولىغا ئۆتتى .ئىككى خىيانەدگار بەگ سەمەرقەنددە ئولجا تاپالماي قاچقان
بەگلەرنى شۇنىڭدەك قاچقۇن موغۇل نەۋكەرلەرنى ئۆز تەرپىگە تارتىپ ،بابۇر مىرزىنىڭ ئىنىسى
جاھانگىر مىرزىغا ئەندىجان تەختىنى ئېلىپ بەرمەككە قەستلىدى .ئەندىجانغا يېتىپ بارغان مەۋالنە
مۇھەممەد قازى ۋەزىيەتنى كۆزىتىپ ،يۈرۈش باشالنغاندا بابۇر مىرزا تەرپىدىن قالدۇرۇلغان
نەۋكەرلەرنىڭ ئىسيانچىالر تەرپىگە ئۆتۈپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن ئون سەككىزمىڭ قوينى قورغاندىكى
قوشۇنغا تارقىتىپ بەردى .شۇنىڭ بىلەن بىرگەئۇ ئارقىمۇ-ئارقا مەكتۇپ يېزىپ ،بابۇر مىرزىنى
ئەندىجانغا قايتىشقا دەۋەت قىلدى .بابۇر مىرزا بۇ ھەقتە مۇنداق يازغان «مۇھاسىرە مەزگىلىدە مېنىڭ
ۋالىدەلىرىدىم ۋە خوجا قازىدىن

ئارقىمۇ-ئارقا بۇ مەزمۇندا

خەتلەر كېلۇر

ئېدىكىم،

بىزلەرنى مۇھاسىرە قىلىپتۇرلەر ،ئەگەر كېلىپ پەريادىمىزغا يەتمىسىڭىز ئىش يامان بولغۇسىدۇر دېگەن
تەرىقىدە ئارقىمۇ-ئارقا خەتلەر كەلدى».
شۇ كۈنلەردە يالغۇزلىق ،قورقۇنچ ياكى باشقا سەۋەبتىن بابۇر مىرزىنىڭ ئەھۋالى ئېغىرلىشىپ،
ئاغرىپ يېتىپ قالدى .ئانا كۆكسىنى ئۇنتۇشقا ئۈلگۈرمىگەن ئون بەشياشلىق پادىشاھ ئۆز
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ۋالىدەسىنىڭ تەقدىرىدىن چۆچۈپ قالغان ئىدى .ئىنىسى جاھانگىر مىرزىنىڭ ئانىسى باشقا ئىدى،
شۇڭا زۇلۇم يولى ئوچۇق ئىدى.
ئەندىجاندىن كېلىدىغان خەت توختىمىدى «ئانىلىرىمدىن ئانام ۋە ئانامنىڭ ئانىسى ئېسەن
دەۋلەتبېگىم ،يەنە ئۇستازىم ۋە پىرىم خوجا مەۋالنە قازىالردىن خەتلەر كېلىپ تۇراتتى»...
بابۇر مىرزا سەمەرقەند تەختىگە ئولتۇرغىنىغا دەل يۈز كۈن بولغان چاغ يەنى -1465يىلىفېۋرالدا
شەھەرنى تەرك ئېتىپ ،ئەندىجانغا قاراپ يول ئالدى .ئۇنىڭ قوشۇنى يول يۈرۈپ بىر ھەپتە دېگەندە
خوجەندكە يېتىپ كەلدى .بۇ چاغدا بابۇر مىرزىنى دەھشەتلىك خەۋەر كۈتۈپ تۇراتتى« .شۇ كۈنى
چۈشتىن كېيىن ئەندىجاندىن بىر كىشى ئۇشبۇ خەۋەرنى كۆتۈرۈپ كەلدىكىم ،بۇندىن يەتتە كۈن
بۇرۇنقى شەنبە كۈنى بىز سەمەرقەنددىن چىقىپتۇمىز ،ئاشۇ شەنبە كۈنى ئەلىي دوست تاغايى (بۇ
ئادەمنى بابۇر مىرزا ئەندىجانغا ھاكىم قىلىپ قالدۇرغان .خ.د) ئەندىجان قەلئەسىنى مۇخالىفالرغا
بېرىپتۇ »...يەنە نەچچە كۈن ئۆتۈپ بابۇر مىرزا يەنە بىر شۇم خەۋەرنى ئىشتتى« .ئەندىجاننى
ئالغاندىن كېيىن ،مېنىڭ خوجەندكە كەلگىنىمنى ئاڭالپ ،خوجا مەۋالنە قازىنى ئەرك دەرۋازىسىغا
ئېسىپ شېھىت قىلدىلەر» بابۇر مىرزا پىر ئۇستازىنى ئەسلەپ خاتىرسىنى شۇنداق يەكۈنلىگەن «خوجا
قازى ھەزرىتى خوجا ئۇبەيدۇلالھنىڭ مۇرتى ئىدى ،كۆپ تەربىيەتلەرنى ئالغان ئىدى .خوجا قازىنىڭ
ۋەلىلىكىدە مەندە ھېچ شەك يوقتۇر .مۇنداق بىر ئىش ۋەلىلىقىگە دەلىلدۇركى ،ئۇالرغا قەسد
قىلغانالردىن ناھايتى تېزال ئۇچۇر ۋە ئاالمەتلەر قالمايتتى .خوجا قازى ئاجايىپ كىشى ئىدى ،ئۇنىڭدا
قورقۇنچ دەيدىغان نەرسە ئەسال يوق ئىدى ،ئۇنىڭدەك دانا كىشى كۆرۈلگەن ئەمەس .بۇ سۈپەتكە ئۇ
ئالغان ۋىاليەتلەر دەلىلدۇر .شەھەر ئالغان ھەر قانداق بىر باھادىر كىشى ،چوقۇمكى داغدۇغا ۋە
تەۋەھھۇمالرنى قىالتتى ،خوجا ئەسال داغدۇغا ۋە تەۋەھھۇمالرنى قىلىپ باقمىغان ئىدى .خوجا
ۋەقەسىدىن كېيىن خوجىغا مەنسۇپ جايالر ،نەۋكەر ،چاكار ،ئايماق ئاھالىلىرىنى تامامەن تۇتتۇرۇپ
تاالتتى»....
خوجا ئابدۇلال قازى ھەققىدە سۆز بولغاندا خېلى كۆپ تارىخى مەنبەلەردە مەۋالنە مۇھەممەد قازى
نامى بىلەن تىلغا ئېلىنغان يەنە بىر زات خۇسۇسىدا مەلۇمات بېرىپ ئۆتۈش بەك مۇھىم .بۇ ئىككى
كىشىنىڭ ئوخشاشال «مەۋالنە قازى» دەپ ئاتىلىشى بەزى مەنبەلەردە بۇ ئىككى شەخسنى بىر زاد دەپ
چۈشۈنۈشتەك مۈجمەل پىكىرلەرنى كەلتۈرۈپ چىقاردى .كەمىنە ھەم دەسلەپكى ماقالىلىرىمنىڭ بىرىدە
شۇنداق خاتاغا يول قويغان ئىدىم .كىيىنكى يىلالردا سەمەرقەندلىك ئۇلۇغ ئالىم ئاكادىمىك باتىرخان
ۋەلىخوژىۋ ۋە ئىزلەنۇۋچان ئالىمكامىلخان كاتتيېۋنىڭ تەتقىقاتلىرى بۇ مەسلىگە جاۋاپ بەردى .خوجا
ئابدۇلالھ بىلەن خوجا مۇھەممەد ئەممەزادىلەردۇر (بىر ئۇستازنىڭ شاگىرتلىرىدۇر ــ ئاققىر).
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ھەرئىككىسىنى مىرزا بابۇر يېزىپ قالدۇرغان ،بىرنەچچە ئەسىرلەر مابەينىدە «فەرغانە
ۋىاليىتىدە...مۇقتەدا ۋە شەيخۇلئىلسام ۋە قازى بولۇپ كېلىنگەن» خانادانغا مەنسۇپتۇر.
(يەنەبىر خوجا مەۋالنە قازى ھەققىدە ــ ئاققىر)
خوجامەۋالنە ئابدۇلال قازىغا ئوخشاش خوجا ئەھرارى ۋەلىنىڭ ئەسھابلىرى بولمىش خوجا مەۋالنە
مۇھەممەد ئىبنى بۇرھانىددىن -531يىلى (-1445-1447يىلى) سەمەرقەنددە تۇغۇلغان.
خوجا مەۋالنە مۇھەممەد ئۆزىنىڭ «سىلسىالت ئۇل-ئارىفىن ۋە تەزكىرات ئۇس-سادىقىن» دېگەن
ئەسىرىدە خوجا ئەھرا ر ۋەلىي مۇالزىمىدە ئون ئىككى يىل بولغانلىقى قەيد قىلىدۇ .ئۇنىڭ ھېكايە
قىلىشىچە ئۇ مەۋالنە نېمىتىلال دىگەن كىشى بىلەن ئىلىم ئېلىش مەقسىتىدە سەمەرقەنددىن ھىراتقا
ئاتالنغان ،شادىمەن داراسىگە (؟) كەلگەندە ھاۋانىڭ ئىسسىپ كېتىشى سەۋەبلىك ئۇالر شۇ جايدا
پاناھالنغان .شۇ پەيتتە خوجا ئەبەيدۇلال ئەھرار بۇ جايغا كېلىدۇ .مەۋالنە مۇھەممەد قازى شۇ زامان
ئۇنىڭ ھوزۇرىغا بارىدۇ.خوجا ئۇنىڭدىن «سەن قەيەرلىكسەن؟» دەپ سورايدۇ .مەۋالنە
سەمەرقەندلىك ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ .خوجا ئەھرار كۆپ ھېكايەتلەرنى ئۇالرغا نەقىل قىلىدۇ ۋە شۇ
جۈملىدىن مەۋالنى قازىينىڭ نىمە مەقسەددە سەمەرقەنددىن ھىرات تامان يول ئالغىنىنى ئېيتىپ
بېرىدۇ .ئۇنىڭ بۇ بىشارىتىدىن ھەيرەتتە قالغان مۇھەممەد قازى خوجىغا ئېتقاد قىلىدۇ .خوجا ئەھرار
ئۇنىڭغا ھىراتقا بېرىشتىن مەقسەت ئىلىم ئېلىش بولسا ،بۇخارادىمۇ ھەم ئېلىش مۈمكىنلىكىنى ئېيتىدۇ
ۋە يولدىن قايتىشنى تەۋسىيە قىلىدۇ .شۇنىڭغا قارىماي مەۋالنە قازى يولىنى داۋام ئەتتۈرمەكچى
بولۇپ ،ئىجازەت ئېلىش مەقسىتىدە خوجىنىڭ ئالدىغا بارىدۇ .خوجا ئەھرار ئۇنىڭغا «راستىنى ئېيتقىن،
ھىراتقا دەرۋىشلىك ئۈچۈن بارامسەن ياكى ئىلىم تەھسىل قىلىش ئۈچۈنمۇ؟» دەپ سورىغاندا مەۋالنە
نېمىتولال «دەرۋىشىلىكى كۈچلۈك كېلىپ ،ئىلىم ئېلىشنىمۇ بىرلىكتە قىلماقچىن» دەيدۇ .شۇ چاغدا خوجا
ئەھرار تەبەسسۇم قىلىپ مەۋالنى قازىنىڭ قولىدىن تارتىپ باغ تەرەپكە بۇرايدۇ .مەۋالنە قازى
ئەسلەپ مۇنداق يازىدۇ‹« .قولۇمنى ھەزرەت تۇتقان ھامان ئەس ھۇشۇمنى يوقاتتىم ۋە بىرنەچچە
مۇددەتتىن كېيىن ئۆزۈمگە كەلدىم›.ھەزرىتى ئىشان ئېيتىدۇ‹ .ساڭا بىر مەكتۇب بېرىمەنكى ئۇنى
قولۇڭدا تۇت ۋە ئۇنى ئوقۇيالمىساڭ ياخشى ساقال ،ئۇ ساڭا كېپىلدۇر› شۇنىڭ بىلەن بىزگە رۇخسەت
بەردى ۋە فاتىھە بېرىپ ئۆزلىرى ئاتقا مىنىپ يۈرۈپ كەتتى .بىز بۇخارا تامان يول ئالدۇق .ئانچە
ئۇزۇن يۈرمەيال ئارقىمىزدىن بىر پىيادە كىشى يۈگۈرۈپ كەلدى ۋە خوجا ئېيتقان مەكتۇبنى ماڭا بەردى.
بۇ خەتنى ئوغۇللىرى خوجا كاالنغا يازغان بولۇپ ،ئۇنىڭدا «بۇمەكتۇبنى ئېلىپ بارغۇچىنىڭ
ئەھۋالىدىن ۋاقىپ بولۇڭ ،ھورۇنلۇق قىلىشقا ۋە ھەر كىمگە ئوشۇقچىلىق قىلىشىغا ئەسال يول قويماڭ»،
ديىلگەن ئىكەن .بۇخاراغا بارغۇچە ئالتەئېشەكنى ئالماشتۇردۇق ،بۇخاراغا بېرىش بىلەن كۆز ئاغرىقىغا
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دۇچار بولدۇم ۋە نەچچە كۈنگىچە سەپەرگە چىقالمىدىم .نەچچە مەرتىۋە سەپەرگە چىقىشنى نىيەت
قىلسام ،شۇنچە مەرتەم قارشىلىققا دۇچ كەلدىم .ئاخىرى بەزگەك كېسلىگە دۇچار بولدۇم ۋە سەپەر
قىلىش پىكىرىنى بىر تەرەپكە يىغۇشتۇرۇپ قويدۇم .مەندە تاشكەنتكە بېرىش ئىشتىياقى پەيدا بولدى
ۋە تاشكەنتكە بېرىپ شەيخ ئىلياس تەرەپكە بارماقچى بولۇپ ئۇلىغىمنى ۋە ئۇنىڭغا ئارتىلغان
كىتابالرنى شۇ يەردىال بىرىگە ساقالشقا بەردىم .شەيخ ئىلياس دەرۋىشلىرىدىن بىرەر كىشىنى كۆرۈش
مەقسىتىدە بازارغا كىردىم ،بىر كىشى ئۇچراپ مېنى شەيخ ئىلياس تەرەپكە ئېلىپ بارماقچى بولدى.
ئۇلىغىمنى ئېلىش ئۈچۈن دەڭگە كەلسەم ،ئۇ كىشى ماڭا «ئۇلۇغۇڭ خورجىنلىرى بىلەن يوقالدى» دەپ
جاۋاپ قايتۇردى .ئىزتىراپ چېكىپ بىر چەتكە چىقىپ غەمكىن ھالدا ئولتۇردۇم ۋە خىيالىمدا ‹بۇ
جاھاننىڭ غەم-غۇسسىلىرى بەك كۆپتۇر ،مەن ئەسلى ئۇالرنى قويۇپ شەيخ زىيارىتىگە بېرىشىم كېرەك،
ئېھتىيات قىلسام باشقا زەرەر تەگمەس› دەپ ئويالپ ئولتۇرسام قۇلۇقۇمغا بىر تاۋۇش كىردى« .سېنىڭ
ئېشىگىڭ تېپىلدى» .بېشىمنى كۆتۈرۈپ قارىسام ئېشىگىم ھازىر بولۇپ تۇرۇپتۇ .ھېلقى كىشى ماڭا
‹ھەيرەتتىمەن ،شۇنداق ئالدىمدا تۇرغان ئۇلىغىڭ بىردىنال غايىپ بولدى› دەۋاتاتتى .شۇ زامات
ئۇلۇغىمنى مىنىپ سەمەرقەند تامان يول ئالدىم ۋە شەيخ ئىلياس يېنىغا بېرىشتىن ئۆزۈمنى توستۇم.
سەمەرقەندتە ھەزىرىتى ئېشان ھوزۇرىغا كىرگەن ئىدىم ،ئېشان ‹خۇش كېلىپسەن ،ماڭا مەلۇم
بولدىكى ،سەن ئۆز جايىڭنى تاپتىڭ› دەپ تەبەسسۇم قىلدى ».شۇندىن باشالپ مەۋالنە قازى خوجا
ئاھرار ئىرادەتىگە كىرىپ ،شۇ كىشىگە مۇرت بولىدۇ .ئۇنىڭ قولىدا تەربىيلىنىپ ،پىرىنىڭ ئەينى
زاماندىكى پائالىيەتلىرىگە بىۋاستە ئىشتىراك قىلىپ ،ئۇنىڭ مۇناسىپ ياردەمچىسىگە ئايلىنىدۇ .مانا
بۇ مەھدۇم ئەزەم رىسالىلىرىدە قەيت قىلىنغان نەقىل .بۇ نەقىلدە پىر ۋە مۇرشىد پائالىيەتلىرى
ھەققىدىال ئەمەس ،شۇنىڭدەك نەقشىبەندىيە تەرىقىتىنىڭ ئىبرەتلىرىمۇ بار« .بىر قېتىم ھەزىرىتى خوجا
ئۇبەيدۇلال ئاھرار تاشكەنت شەھەرگە كەلدى .رامزان ئايلىرى ئىدى ــدەپ ھېكايە قىلىدۇ مەۋالنى
مۇھەممەد قازى ــ پېقىرمۇ ئىشان ھەزرەتلىرى بىلەن ھەمراھ بولۇپ كېتىۋاتاتتىم .شۇ ۋاقىتتا شاھبېكخان
(شەيبانىخان ،مۇھەممەد شەيبانىخان ،مانا مۇشۇ پادىشاھتىن كېيىن ئۆزبەك دېگەن ئاتالغۇ رەسمىي
مەيدانغا كەلگەن— ئاققىر) تۈركىستاننى ئىشغال قىلىپ بولغان ئىدى .شۇ سەۋەب بارلىق
ئاچ-يالىڭاچ ئاالمانالر تاشكەندكە يىغىلغان ئىدى .ھەزىرىتى ئىشان (خوجا ئەھرار) ماڭا‹ :ئاچ
قالغان تۈركۈستانىقالرنىڭ قورسىقىنى تويغۇزسام ،سەن بۇ خىزمەتكە مەسئۇل بولساڭ› دىدى.پېقىر
ئىشاننىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بىلەن بۇ خىزمەتلەردە بولدۇم .ھەر كېچە  711نان يېقىپ ۋە  111قوي
سويۇپ تاماق قىالتتىم .تاڭ سەھەرگىچە تائام يىيىشكىمۇ پۇرسىتىم يوق ئىدى .ئۆز-ئۆزۈمگە دىدىمكى
‹سېنىڭ ئىشىڭ ئەمدى پەقەت شۇ بولۇپ ،تەرىقەت ئىشلىرى سىرىتتا قالدىمۇ؟›
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فىلھال (دەل شۇ پەيتتە) بىر مۇالزىم كېلىپ ،ئىشاننىڭ ھوزۇرىغا بېرىشىمنى ئېيتتى .ھەزرەتنىڭ
ئۆيىگە باردىم ،ئۇ كىشى ماڭا قاراپ ‹ئى پەرزەند ،شۇنى بىلگىنكى تەرىقەت بىلەن مەشغۇللۇقدىن
تاشقىرى تەرىقەت يولىدا ساۋاپ ئىش قىلىش خۇدانىڭ نەزىرىدىن ساقىت قالمىغاي!› ئاڭلدىمكى
مېنىڭ ئويلىغان ئويلىرىم ئىشانغا ئايان بولغان ئىكەن .شۇ ئىشتىن كېيىن تەۋبە قىدىم» .
نەقىللەرگە قارىغاندا مەۋالنە مۇھەممەد قازى ئۇستازىنىڭ ئەمرى بىلەن تاشكەندكە كېلىپ ،بىر
قانچە ۋاقىت شۇ يەردە ياشايدۇ .شۇ سەۋەب ئۇنىڭ يەنە بىر نامى «شاشى» (تاشكەندنىڭ بۇرۇنقى
ئىسىمى شاش ئىدى ــ ئاققىر) دەپمۇ ئاتالغان .تاشكەنددە بىر مەزگىل ئۆتۈپ مەھدۇم ئەزەم نامى
بىلەن مەشھۇر بولغان ئەمەكزادىسى سەيىد ئەھمەت جااللىددىن كاسانىنى شاگىردلىققا قوبۇل قىلىدۇ.
خوجا ئەھرار ۋەلىينىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن (-1461يىلى) نەخشىبەندىيە خانادانىنىڭ پىشۋالىقى
مەۋالنە مۇھەممەد قازىگە ئۆتتى .نەقىللەردىن كۆرە ئۇ كۆپ ئۆتمەي سەمەرقەنددە باشالنغان
توپىالڭدىن قېچىپ يەنە تاشكەندكە قايتىپ ئۇستازىنىڭ قەدەم جايى بولغان فەركەددا (؟)
ئىستىقامەت قىلدى .مەخدۇم ئەزەم تىلىدىىن ئېيتىلغان رىۋايەتلەرنىڭ بىرىدىن نەقىل كەلتۈرلۈشچە
تاشكەند خانى ،بابۇر مىرزىنىڭ تاغىسى بولغان سۇلتان مەھمۇدخان (سەئىدخاننىڭ دادىسى ــ ئاققىر)
مەۋالنە ھوزۇرىغا ئادەم ئەۋەتىپ «رىسالتقا (ئىلچىغا ،يەنى قورغاسقا ــئاققىر) ئەلچىلىككە
قابىليەتلىك كىشىدىن بىرىنى ئەۋەتىشنى» ئىلتىماس قىلغاندا مەۋالنە مۇھەممەد قازى ئۆزى بۇ ئىشقا
ئاتالندى.
شەيبانىخان ھۆكۈمرانلىقى دەۋرىدە ( )1311-1311ئۇنىڭ ئابروي-ئىناۋىتى ناھايتتى يۇقۇرى
بولغان .كىتابالردا شەيبانىخاننىڭ ئۇكىسى پايتەختى بۇخارا ھاكىمى بولغان مەھمۇد سۇلتاننىڭ
ئۇنىڭغا (مەۋالنە مۇھەممەد قازىغا) مۇرد بولغانلىقى ھەققىدە مەلۇماتالر بار-1312.يىلى
ماۋارەئۇننەھرىگە مىرزا باربۇرنى يوقتۇش ئۈچۈن كەلگەن شاھ ئىسمايىل قوشۇنى (قىزىلباشالر ،شىئەلەر)
باستۇرۇپ كەلگەندە مۇھەممەد قازى ئەندىجان تەرەپكە كەتكەن ۋە ئاقسى شەھرىگە ئورۇنلۇشىپ
قالغان .مېنىڭچە ئۇ مىرزا بابۇرنىڭ قىزىلباشالرنى يۇرتىمىزغا چاقىرىپ خاتا ئىش قىلغانلىقنى
ئاڭلىغانلىقى ئۈچۈن شۇنداق يول تۇتقان بولۇشى مۈمكىن .كىيىنچىرەك ئېنىقراق ئېيتقاندا ئۇنىڭ
ۋاپاتىدىن سەل ئىلگىرى شەيبانى سېۋىنچىك خان تەكلىپى بىلەن تاشكەندكە بارغان ۋە
-662يىلى( )1313\1312يىلى ۋاپات بولغان.
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ئۇنىڭ قەبىرىسى ئۇستازى يېنىدا يەنى سەمەرقەنددە .خوجا ئەھرار ۋەلى مەقبەرسىنىڭ ئالدىدا.بۇ
خۇسۇستا تارىخچى ئەبۇ تاھىر خوجا «سەمەرىيە» ناملىق ئەسىرىدە شۇنداق مەلۇمات بەرگەن.
«مەۋالنە مۇھەممەد قازى خوجا ماھار (؟) نىڭ يېنىغا كۆمۈلگەن».
شەيخ مەخدۇم ئەزەم
خوجا مەۋالنە مۇھەممەد قازىنىڭ ئۆلىمىدىن كېيىن نەقشىبەندىيە خانادانىغا پىشۋالىق قىلىش
شەرىپى تەسەۋۇپ تارىخىدا مەخدۇم ئەزەم ،ئىمام ئەل كاسانى ،خوجىالر خوجىسى ،خوجا كاسانى
ناملىرى بىلەن ئىز قالدۇرغان خوجا سەيىد ئەھمەد خوجا ئىبىن سەيىد جااللىدىن كاسانىنىڭ قولىغا
ئۆتتى .رىۋايەت قىلىنىشىچە بۇ ئىش ئۇنىڭغا خوجا ئەھرار ۋەلىي زامانىدا كارامەت بولغان .بابا ھاجى
نەقىل قىلىدۇ« :بىر كۈنى ئاتام بىلەن ھەزىرىتى خوجا ئۇبەيدۇلال ئەھرار ھوزۇرىغا باردۇق .ھەزرەت
چاھار بېغىدا ئىدى .ئۇنىڭ خىزمەتلىرىدە ھەزرىتى خوجا مۇھەممەد يەھيا ۋە مەۋالنە مۇھەممەد
قازى ھازىر ئىدى .خوجا يەھيا (خوجا ئەھرارنىڭ كىچىك ئوغلى) نىڭ قوللىرىدا يا بار ئىدى،
تۇيۇقسىز بىر كەپتەرنى سوقۇپ يىقىتتى ۋە كەپتەر ھاالك بولدى .ھەزرىتى ئەھرار ئورنىدىن تۇرۇپ
ئوغلىنىڭ ئالدىغا غەزەپ بىلەن باردى ۋە ئۇرۇپ كەتتى‹ :بۇ جانۋاردا نىمە ئۆچۈڭ بار ئىدى؟ بۇ نىمە
قىلغىنىڭ؟› بېشىنى ئىگىپ تۇرغان خوجا يەھيا كاماننىڭ ئوقى بىلەن ئۆلگەن كەپتەرنى مىدىرالتقان
ئىدى ،قۇش تىرىلىپ ئۇچۇپ كەتتى .بۇنى كۆرۈپ ھەزرىتى خوجا ئەھرار خۇشال بولۇپ ئېيتتى‹:
مۇھەممەد يەھيا ،سەن بىزگە كارامەت كۆرسەتتىڭ ،بىزدىن كېيىن ساھىبى كارامەت سەن ،سەندىن
كېيىن مەۋالنە مۇھەممەد قازى ۋە ئۇندىن كېيىن مەۋالنە خوجى ئەھمەد كاسانى بولغاي .ئۇنىڭ
كارىبارى كۆپ ئۇلۇغ ۋە ئەزىم بولغۇسى!› سەئىد ئەھمەد كاسانى ھەزرەتلىرىنىڭ نەقشىبەندىيە
تەرىقىتى يولىدا ئېلىپ بارغان كاتتا خىزمەتلىرى ئۈچۈن ئۇ زاتقا مەھدۇمى ئەزەم ئۇنۋانى بېرىلگەن.
ئىسالم تارىخىدا پەقەت ئۈچ كىشىگە ئەزەم ئۇنۋانى بېرىلگەنلىكى مەلۇم« .ئەزەم» سۆزى ئەرەپ
تىلىدىن ئېلىنغان بولۇپ ئۇلۇغ ،كاتتا دېگەن مەنىلەرنى بىلدۈرىدۇ .ئەزەم ئۇنۋانىغا سازاۋەر بولغان
كىشىلەرنىڭ بىرىنچىسى :ھەنەپى مەزھىپىنىڭ ئاساسچىسى ئىمام ئەزەم (رەھمۇتۇلالھ ئەلەيھ)
ھەزرەتلىرى ،ئىككىنچىسى :ئەۋلىياالرنىڭ سۇلتانى دەپ نام ئالغان غەۋسۇل ئەزەم ،يەنى ئابدۇل
قادىر جىالنى ھەزرەتلىرى .ئۈچۈنچىسى بولسا مەھدۇم ئەزەم ــ سەيىد ئەھمەد كاسانىدۇر.
سەيىد ئەھمەد فەرغانىنىڭ كاسانى دىگەن يېرىدە -1421يىلى تۇغۇلغان .شەجەرىسى جەھەتتە
ئاتا تەرپىدىن يىگىرمە بىر پۇشتى بىلەن ئىمام ھۈسەيىن ئىبنى ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالىپقا بېرىپ يېتىدۇ.
يۇقۇرىدا قەيىد قىلغىنىمىزدەك مەخدۇم ئەزەم تەسەۋۇپچىالرنىڭ ئۇلۇغ ئەربابى شەيخ بۇرھانىددىن
قىلىچنىڭ ئەۋالدى ئىدى .مەھدۇم ئەزەم بۇ زاتنىڭ -3ئەۋالدىدۇر .ئۇ دەسلەپكى تەربىيەنى سەيىد
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ئەلىي دىگەن كىشىدىن ئالغان ،كىيىنچىرەك تاشكەنتكە بېرىپ ،مەۋالنى مۇھەممەد قازىدىن
تەسەۋۇپ ئىلمىنى تولۇق ئىگەللىگەن.
شۇ ئەۋالدقا مەنسۇپ بولۇمىش سەمەرقەندلىك تەنقىدى تارىخچى ئالىم كامىلخان كاتتايېۋنىڭ
يېزىشىچە مەھدۇم ئەزەم قىران چاغلىرىدا خوجا ئەھرار ۋەلىي ،مەۋالنە مۇھەممەد قازى كەبى ئۆز
دەۋرىنىڭ ئاتاقلىق ئەلالمەلىرى بىلەن يېقىندىن سۆھبەت قۇرغان ۋە ئۇالردا ئوقۇغان .جۈملىدىن
ئابدۇراھمان جامى سەمەرقەنددە بىتاپ بولۇپ ياتقان چېغىدا ياش مەھدۇم ئەزەم ئۇستازى مەۋالنە
مۇھەممەد قازى بىلەن ئۇل زاتنى كۆرگىلى بارغان،ھەزىرىتى جامى بۇ ئۇچرىشىشتىن خۇشال بولۇپ:
«كېلىڭ ،خۇش كېلىپسىزلەر ،بۇ زاماندا بىر-بىرىمىزنى غەنىمەت بىلەيلى .بۇ شۇنداق زامانكى ئەتە
نىمە بولۇشنى ياراتقان ئالالھتىن باشقا ھېچكىم بىلمەيدۇ» دىگەن.
نەقىلدە ئېيتىلىشىچە مەھدۇم ئەزەم نەقشىبەندىيەنىڭ ئۇلۇغ پىشۋالىرىنىڭ مازارلىرىنى تاۋاپ
قىلىش ئۈچۈن بۇخاراغا بارىدۇ .ئۇ دەسلەپ خوجا باھاۋۇددىن نەقشىبەند ،ئاندىن خوجا ئابدۇخالىق
غىجدۇۋانى (؟) مەقبەرلىرىنى زىيارەت قىلىدۇ .ھەر ئىككى جايدا« :تەرىقەت خوجاگاننىڭ
(خۇجىالرنىڭ) زۇبدەسىدۇر (خۇالسىسىدۇر) .بۇنى سەن ۋۇجۇتقا كەلتۈردۈڭ ،مۇبارەك بولغاي!» دېگەن
غايىبى ئاۋازنى ئاڭلىغان .بۇخارادىن كېيىن ئۇ ئۇستازى مەۋالنە مۇھەممەد قازىنىڭ جايىغا ــ فەركاد
(؟) قا قايتقان .مەھدۇم ئەزەم مۇرشىد سۈپتىدە ئۆز پائالىيەتلىرىنى ئاساسەن شەيبانىالر دەۋرىدە
باشلىغان .بەزى مەنبەلەردە كۆرسىتىلىشىچە شەيبانىالر سۇاللىسى نامايەندىلىرى« ئۇبەيدۇلالخان،
جانبېك سۇلتان ،ئىسفاندىيار سۇلتان ،ئىسكەندەر سۇلتان ،ئابۇلئەزىزخان (بۇالرنىڭ ھەممىسى
شەيبانە پادىشاھلىرى ـ ئاققىر) ئۇنىڭغا مۇرتلىققا قول بەرگەن .ئېيتىلىشىچەمەھدۇم ئەزەم ۋە
«ئۇبەيدى» تەخەللۇسىدا ئىجادىيەت بىلەن شۇغۇلالنغان ئاتاقلىق ئۆزبېك شائىرى ئۇبەيدۇلالخان
ئوتتۇرسىدا ئۇستاز-شاگىرتلىق مۇناسىۋىتى ئىنتايىن كۈچلۈك بولغان .مەھدۇم ئەزەم بۇ ھەقدە
ئۇبەيدۇلالخان ئەسەرلىرىگە بېغىشالنغان «رىسالە شەرھى ئەبىيات» دېگەن ئەسىرىدە بۇ توغرىسىدا
تەپسىلى مەلۇمات بەرگەن .مەھدۇم ئەزەم نەقشىبەندىيە تەرىقىتىنىڭ ئەڭ زەبەردەست
نەزىريىچىسىدۇر ،ئۇنىڭ ئىالھىيەت ،ئەدەبىيات ،ئەدەپ ۋە تەسەۋۇپ ئىلمى بىلەن تارىخقا ئائىت
يىگىرمىدىن ئارتۇق ئەسەرلىرى مەۋجۇت .تۆۋەندە ئۇالرنىڭ ئايرىملىرىنى ساناپ ئۆتىمىز.
«تەنبىھئەس-سالىھىن»« ،ئەدەب ئەل ـ سالىكىن»« ،ئەدەب ئۇس -سىددىقىيىن»« ،نەسىھەت ئەس
–سالىكىن»« ،سىلسىال ئۇس –سىددىقىيىن»« ،ۋۇجۇدىيە»« ،باقىيە»« ،سامائىيە»« ،مىرئاتىسەفا»،
«مېراج ئەل – ئاشىقىن»« ،بابۇرىيە»« ،گەنجىدىيە»« ،سىلسىال خوجاگان»«،چاھار كەلىمە»
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(نەقشىبەندىيەنىڭ تۆت ئاساسى تەلىپى ھەققىدە) «نەفەھات ئەل –سالىكىن»« ،شەيبىيە»،
«قانۇنىيە»« ،رىسالى زىكىر گۇپتەن»« ،رىسالى بايانى ئەۋالىئۇلەما ۋە ئۇمەرا» ۋە باشقىالر.
مۇۋەررىخ ئەبۇ تاھىرخوجا سەمەرقەندى «سەمەرىيە» دىن نەقىل كەلتۈرۈپ «ھەزرىتى مەھدۇم
ئەزەم جانابلىرىنىڭ نە قامەت ،نە ھالەت ۋە كارامەتلىرى شۇنداقكى بۇ ناداننىڭ قەلىمى تەقرىر ۋە
تەھرىر قىلىشقا ئاجىزلىق قىلىدۇ» دەپ يازىدۇ .ئۇنىڭدىن باشقا مۇۋەررىخ ھافىز تانىش
بۇخارى«شەرەفنامە شاھى» (؟) دە شۇنداق يازىدۇ« :ئۇ كىشى ئۆز زامانىسىدىكى بۈيۈك ۋە ئەڭ
يۇقۇرى ئابرويغا ئىگە كىشى ئىدى .يۇقۇرى دەرجىدىكى ھازارەتتىن تۈرلۈك كارامەتلىرى ۋە ئاجايىپ
ئادەتلىرى بار ئىدى .ماۋارەئۇننەھرىنىڭ بارلىق شەھەرلىرىدىكى شەھەر ئاھالىلىرى ۋە باشقا كىشىلەر
ئۆزلىرىنىڭ ئۇلۇغ ھەم شەرەپلىك ئىرادەتلىك بېشىنى ئۇ كىشىنىڭ ئىناۋەت ھالقىسىدا تۇتاتتى .ئۇ
ھەزرەتنىڭ سۆھبەتلىرىنىڭ شاراپىتىدىنمۇ جاھەدا (سەئىيىلىك ،ۋەلىيلىك) ۋاقتىدا دىل ۋە كۆزلىرىنى
دوستىنىڭ نەزەرىدىن غاپىل قويمىدى .شۇ ئىش مەشھۇركى ۋەلىيلىك نۇرىلىرى ۋەجىدىن مەشرىقدە
سادىق تالىبلىرى ۋە ئاشىقالردىن توپالنغان ئاتمىش كىشى ئۇ كىشىنىڭ تەربىيەت ئېتىگىدە پەرۋىش
قىلىنىپ ،يوقلىق سەھراسىنى راستلىق قەدىمى بىلەن كېزىپ ،ھەقىقى ۋىسال كەپىسىگە قاراپ يول
ئالدى .شۇ تۈپەيلى كىشىلەر ھەزرەتنى ‹پىرى شاستى› (ئاتمىش كىشىنىڭ پىرى) دەپ ئاتاشتى .ئۇ
ھەزرەتنىڭ نىسبىتى (ئۇنۋانى) ھەقىقەت شەيخى ،تەرىقەت مۇقتىدەسى ،مەۋالنەمۇھەممەد قازىغا
نىسبەتەن ۋە سۈلۈكىدىكى نىسبىتى ئىنىساب ۋە ھىدايەت دائىرىسىنىڭ مەركىزى ۋە ۋىاليەت
پەركارىنىڭ نۇقتىسى ،غايىپالر خىلۋەتخانىسىنىڭ مەھرىمى ،قەلىب ئەھلىنىڭ مۇقتەداسى ،تەرىقەت
قۇتبى ،ھەقىقەت غاۋسى ،سالىھالر پىشۋاسى ،پاك ئاگاھ خوجا ناسىرىددىن ئۇبەيدۇلال بولغان».
مەھدۇم ئەزەم ئەۋالدلىرى ئەسىرلەر داۋامىدا يۈز بەرگەن قىر-چاپ ،توپىالڭالر تۈپەيلى دۇنيانىڭ
جىمى يېرىگە چېچىلىپ كەتكەن .ئۇالر ماۋەئۇننەھرى ،قەشقەر ۋە باشقا كۆپلىگەن ئۆلكىلەردە
پائالىيەت ئېلىپ بارغان .ئۇالرنىڭ تارىخى بىھايەت ئۇزاق ھېكايىلەر بولغىنى ئۈچۈن بۇ ھەقتە
توختىلىپ ئولتۇرمايمىز.
مەھدۇم ئەزەم رىۋايەتلىرىگە كۆرە تەخمىنەن -1341يىلىدا مىيانكال (؟ باشقا يازمىالردا ئوشدەپ
كۆرگەندەك قىلغان ــ ئاققىر) ھاكىمى جانبېك سۇلتان ئىلتىماسى بىلەن سەمەرقەند دەھبېدكە (؟)
كۆچۈپ بارغان ۋە بۇ يەر خوجىغا خۇسۇسى مۈلۈك قىلىپ بېرىلگەن .ھەزرەت دەسلەپ بۇ يەرگە 11
تۈپ دەرەخنى تىككەن .شۇ سەۋەپ بۇ جاي كىيىنچىرەك «دەھبېد» دەپ ئاتالغان« .دەھبېد» سۆزى
پارىس -تاجىك تىلىدا «ئونتال» دېگەن مەنانى بىلدۈرىدۇ.
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مەھدۇم ئەزەم ئىككى يىلدىن كېيىن شۇ جايدا ئالەمدىن ئۆتكەن .ئۇنىڭ ئەسھابلىرىدىن
بولمىش ھاپىز ئىبراھىم ۋە مەۋالنە قاسىم شۇنداق يازىدۇ« :ھەزىرىتى ئىشاننىڭ ئۆلۈمالىرىدىن
ئاخسى ۋىاليىتىدىكى يارو -دوستلىرى :مەۋالنە لۇفۇلالھ ،مۇھەممەد ئەلىي ،خوجا چاكىۋە باشقىالر
دەھبېدكە كېلىپ ھەزرەتنى ئاقسا ۋېالىيىتىگە ئېلىپ كېتىش مەقسىدىنى بىلدۈردى .ئىشان ئۇالرنىڭ بۇ
تەكلىپىنى قوبۇل قىلىپ ،خوجا چاكى (؟) گە ئەسھابلىرىنى(ئۇرۇق-تۇققان ،دوست بۇرادەر ،چاكار،
تالىپلىرىنى ـ ئاققىر) ئېلىپ ئالدىن مېڭىپ تۇرۇشنى بۇيرىدى .ئۆزى بولسا دەھبېددىن سەمەرقەندكە
ــ ھەزىرىتى خوجا ئۇبەيدۇلال مازارلىرىنى تاۋاپ قىلىش نىيتىدە يولغا چىقتى....
دەھبېددىن سەمەرقەندكە ھەزرەت مەھدۇمزادىسى كاالن (مەھدۇم ئەزەمنىڭ تۇنجى ئوغلى خوجا
كاالن) ۋە خوجا مۇھەممەد سىدىق يېتىپ كېلىپ ئانىسىنىڭ بىتاپ بولۇپ يېتىپ قالغانلىقىنى ھەزرەتكە
ئېيتتى .ھەزرەت ئوغۇللىرىغا ‹مېنى دەھبېدكە ئېلىپ بېرىڭالر› دىدى .ئۈچ كۈندىن كېيىن ھەزرىتى بىبى
كاالن ئالەمدىن ئۆتتى .بىبىنى (مەھدۇم ئەزەمنىڭ مەزلۇمەسى) توپرىقىغا قويىدىغان چاغدا ھەزرەت
تاۋۇتنى قازناققا قويۇشنى بۇيرىدى.مەۋالنە سەيىد تۈركۈستانى ۋە سەمەرقەندلىك يارەنلەر ‹تاۋۇتنى
ئۆيدە قويۇش دۇرۇس ئەمەس (مەنىسى يوق)› دەپ توسسىمۇ ھەزرەت‹«ئىش مۇشۇنداق› دەپ
كۆنمىدى .تۆتىنچى كۈنى ئاغرىپ يېتىپ قالدى»...
مەنبەلەردە دېيىلىشىچە مەھدۇم ئەزەم ھىجىريە -646يىلى مۇھەررەمنىڭ يىگىرمە بىرىنچىسى
شەنبە كۈنى چاشگاھ ۋاقتىدا ـــ مىالدى -1342يىلى  51يېشىدا ئالەمدىن ئۆتكەن ۋە دەھبدكە
دەپنە قىلىنغان .زامانالر ئۆتۈپ ئۇنىڭ مەقبەرىسىنىڭ يېنىدا ھەزرەتنىڭ ئەۋالدلىرىدىن خوجا كاالن
ياتقان ،خوجا خانىم ،خوجا مۇسا ۋە باشقا ئۈچ كىشى ــ سۇفا تەرپىدە  ،مەھدۇم ئەزەمنىڭ ئاياق
تەرپىدە سەمەرقەند ھۆكۈمدارى ياالڭتۆش باھادىر ،ئۇنىڭ ئوغلى سۇتانقۇلى باھادىر ۋە ئافغانىستان
ھۆكۈمدارلىرىدىن شاھ قاسىم ،شاھ ھىدايەت مەلىكە ئىقلىمەبانو قويۇلغان .بۇ مازار يېنىدا
-1216يىلى ياالڭتۆش باھادىر بىنا قىلدۇرغان مەسچىد ھازىرمۇ بار .ئەمما بۇ يەردە بىنا قىلىنغان 41
ھۇجرىلىق مەدىرسىتىن نام – نىشان قالمىغان .پات ئارىدا ئۇشبۇ مەقبەر ۋە مەسچىد بىنا قىلىنغىنىغا
 411يىل بولىدۇ .رۇس تارىخچىسى پروفېسسور ن .ۋېسېالۋىسكىنىڭ يازمىلىرىدا دىيىلىشىچە مەھدۇم
ئەزەم قۇرلۇشى ئوتتۇرا ئاسىيا قۇرلۇشلىرى ئىچىدىكى ئەڭ كاتتىسى ھېساپلىنىدىكەن1517 .
كۇۋادىرات مېتىرلىق سەھنىلىك قۇرلۇشنىڭ ئەتراپى مەرمەر تاشالر بىلەن قوپۇرۇلغان بولۇپ،
سۇپىسىنىڭ كەڭلىكى  2مېتىر ئىكەن.
مەھدۇم ئەزەم تۈركۈستان شېئىرىيتىنىڭ ئۇلۇغ نامايەندىسى .بابارەھىم مەشرەپنىڭ پىرى بولغان
ئاپپاق خوجا قەشقەرنىڭ باباكاالنىدۇر .مەشرەپ بىر ساتراسىدا مۇنداق يازىدۇ.
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پىرى مەھدۇم ئەزەم ،پادىشاھنى كۆرگەلى كەلدىم،
ئېتىكى ئۈستىگە يۈزۈمنى سۈرگەلى كەلدىم.
قىيامەت بارگاھىن تۈزەر ئۇل كۈن مەالئىكىلەر،
كى سەن كىمياگەر ،مەن مىس بولغىلى كەلدىم...
مەھدۇم ئەزەم نامى «بابۇرنامە» دە تىلغا ئېلىنمىغان بولسىمۇ ،بابۇر مىرزىنىڭ بۇ مۇبارەك زاتقا
ھىندىستاندا تۇرۇپ ئېتقادىنى ئايان قىلىپ تۇرغانلىقى بىر قاتار مەنبەلەردە مەۋجۇد .پادىشاھنىڭ
مەھدۇم ئەزەم بىلەن قىسقا مۇددەت ئۇچراشقانلىقى ،مۇرت بولغانلىقى شەك-شۈبھىسىز .بۇ ئۇچرىشىش
مەھدۇم ئەزەم كاسان ياكى تاشكەنتتىكى چاغدا يۈز بەرگەن بولۇشى مۈمكىن .يەنە شۇنى ئېيتىپ
ئۆتۈش الزىمكى ،ماقالىنىڭ بېشىدا بىز تىلغا ئالغان زات يەنى مىرزا بابۇرنىڭ پىرى مەۋالنە ئابدۇلال
قازى ئەسلى مەھدۇم ئەزەمنىڭ ئەمەكزادىسىدۇر( .؟باشتا ئۇستازى دىگەندەك قىلغان) مۇشۇ خىل
ئەھۋالمۇ مىرزا بابۇرنىڭ مەھدۇم ئەزەمنى ئۆزىگە ناھايتتى يېقىن تۇتقانلىقىنىڭ دەلىلىدۇر.
بىز بىرىنچى ماقالىنىڭ بېشىدا ھەسەن خوجا نىسارىينىڭ بابۇر مىرزانىڭ نەقشىبەندىيە خانادانىغا
ئىناۋەت نىسبەتى بارلىقى توغرىسىدا ئېيتقان سۆزىنى يازغان ئىدۇق .نىسارى بۇ سۆزىنىڭ داۋامىدا
مۇنداق يازىدۇ(« :بابۇر مىرزا) ھەزرىتى مەھدۇم مولال خوجىگانغا بىر قىسىم ئالتۇننى تارتۇق
تەرىقىسىدە ئەۋەتىپ ،بۇنىڭغا تۆۋەندىكى قىتئەسىنى شاھىد قىلغان ئىدى.
قىتئە:
دارھاۋوى نافسى گۇمروھ ئۇمر زوې كارداېم،
پېشى ئاھلۇللوھ ئاز ئاتۋورى خۇد شارمانداېم،
ياك نازار ئافكان با سۇى مو ،كى ئاز روھى ۋافو،
خوژاگىرومونداېم ،خوژاگىرو بانداېم.
مەزمۇنى:
ئاداشقان نەفسى يولىدا ئۆمۈرنى زايە قىلدىڭ،
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دىن ئەھلى ئالدىدا بۇ قىلمىشىشىمىزدىن ئۇيىلىمىز.
بىز تاماگە ھېچ بولمىسا بىر نەزەر سال ،ۋاپادارلىق قىلىپ
خوجىغا باغلىنارمىز ،خوجىغا بەندە بىز..
مەھدۇم ئەزەمنىڭ «بابۇرىيە» دېگەن رىسالىسىدىكى بۇ قىتئە ،ئېنىقراقىنى ئېيتقاندا
ئۈچۈنچىسەتىر باشقا تەرزدە يېزىلغان:
دارھاۋوى نافسى گۇمروھ ئۇمر زوې كارداېم،
پېشىئاھلۇللوھ ئاز ئاتۋورى خۇد شارمانداېم،
ياكنازار بار مۇخلىسونى خاستادىل بىنمو ،كى مو
خوژاگىرومونداېم ،خوژاگىرو بانداېم.
ئۆز ئەجدادىنىڭ ھاياتى ۋە پائالىيتىگە بېغىشالپ رىسالە يازغان ،ھەققىدە تەتقىقات ئېلىپ
بارغان مەھدۇم ئەزەمنىڭ ئەۋالدلىرىدىن خوجەندلىك ئالىم ئىلياسخان غازىي كېيىنكى بېيت
مەزمۇنىنى باشقىچە بايان قىلىپ ،شۇنداق شەرھىلىگەن.
بىر نەزەر ،بۇل خەستەدىل مۇخلىسلىرىڭگگ تاشالدىم،
خوجىگە قايتقان ئىدۇق ،خوجىغا بەندە بىز.
بۇ بېيىتنىڭ ئاخىرىدىكى «خوجىغا قايتقان ئىدۇق ،خوجىگە بەندە بىز» دىيىلگەننى قايتقۇچە دەپ
چۈشۈنىش مۈمكىن .تېمورىالر ئىمپېريىسى ئاياغلىشىپ ،ئۇنىڭ ئورنىغا ئۆزبېك خانلىرى ــ شەيبانىالر
سىياسى سەھنىگە چىقتى .بۇ سۇاللە نامايەندىلىرى ئۇبەيدۇلالخان ،جانبىك سۇلتان ،ئىسفەندىيار
سۇلتان ،ئىسكەندەر سۇلتان ۋە ئابدۇلئەزىز خانالر مەھدۇم ئەزەمنىڭ مۇرتلىرى ئىدى .تېمۇرىيلەر
دەۋرىدىكى نەقشىبەندىيە تەرىقىتىنىڭ مۇرشىدلىرى ــ خوجا ئەھرار ،مەۋالنە قازى قاتارلىقالرنىڭ
ۋاپاتى ۋە مەھدۇم ئەزەمنىڭ مۇرشىد سۈپتىدە سەھنىگە چىقىشى شەيبانىالر دەۋرىگە توغرا كەلگەن
ئىدى .تېمۇر نەسلىدىن بولغان بابۇرنىڭ ئەلۋەتتە مەھدۇمى ئەزەمنىڭ شەيبانىالر بىلەن ئاالقىدە
بولىشىغا مىننەددار بولمايدىغانلىقى ئېنىق ئىدى .مەھدۇمى ئەزەمنىڭ بابۇرغا قىلغان مۇرۋەتلىرى
بابۇرنىڭ ئۇنىڭغا بولغان ئېترازىغا بەرھەم بەردى ۋە يەنە قايتىدىن بابۇر خوجىغا چىراي ئاچتى.
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«ئىلياس خان غازىي بۇ ئۇرۇندا مەھدۇمى ئەزەمنىڭ بابۇرغا قىلغان مۇرۋەتلىرىنى قانداق نەزەردە
تۇتتى؟ » بۇ مۇئەممانى (سىرنى) ئېچىش ئۈچۈن مۇۋەررىخ ھاپىز تانىش بۇخارىينىڭ بابۇر مىرزا
مەھدۇمى ئەزەمنى ئۆزىگە پىرى بىلىپ ،ئۇنىڭدىن مەسلىھەت ۋە ياردەم سوراپتۇرغانلىقىنى يازغان
ياكى شەرقىي تۈركۈستانلىق مۇۋەررىخ مۇھەممەد سىدىق قەشقەرىنىڭ كىتابىدا دىيىلىشىچە «بابۇرىيە»
رىسالىسىدە كەلتۈرۈلگەن مەلۇماتالردىن نەقىل قىلىدۇ .شەرقىي تۈركۈستانلىق مۇئەللىپنىڭ
يازغانلىرىدا « :نەقىلدۇركىم ،ۋىاليەت ھىندىستاندا بابۇر ئاتلىق بىر پادىشاھ بولغان ئىدى ،ئۇل
زامانىدە سۇلتان ئىبراھىم ئاتلىق بىر پادىشاھ دۈشمەن بولۇپ لەشكەر تارتىپ كەلدى ،بابۇر پادىشاھ
ھەزىرتى خوجىغا مۇخلىس ئېتقاد قىالتتى .خوجىالر ئەرۋاھلىرىغا تەۋەززۇھ قىلدى ،ھەزرىتى خۇجا
ئۇبەيدۇلال ئەھرار ئالەمى غايىپدا ھازىر بولدىلەر ،پادىشاھ بۇالردىن مەدەتتىلىدىلەر ،بۇ ئەسنادا
ھەزىرتى مەھدۇمى ئەزەمنىڭ سىررىھۇ سۈرەت زاھىرەن نامايەن بولدى .خوجا ئەھرار پادىشاھنى
ھەزرىتى مەھدۇمى ئەزەمگە تاپشۇردىلەر‹ ،كۇللىمۇھىمات ۋە مەدەد سىزگە بولغاي› دەپ غايىپ
بولدىلەر ،پادىشاھ ئۆزىگە كەلدى ،ھەممەيلەن بۇ ئەھۋالنى كۆردىلەر ،مەھدۇمى ئەزەم
جامائە ئالدىدا زاھىر بولدىلەر دۈشمەن لەشكەرلىرىگە بەرھەم (زەربە) ئۇردىلەر»
-1323يىلىنىڭ باھارىدا بولۇپ ئۆتكەن بۇ جەڭدە غەلبە قازانغان بابۇر مىرزا مىننەددارلىقىنى
ئىزھار قىلىش نىيتىدە دەھبېدكە ئۆزىنىڭ سادىق كىشىلىرىدىن ئەمىر قازىنى كۆپ ئىنئام ۋە بىر نەچچە
ئاسارە ئەتىقىلەر بىلەن ئەۋەتتى .مەھدۇمى ئەزەم «بابۇرىيە» دە بۇ ۋەقەلەرنىڭ بىر قىسىملىرىنى
يېزىپ قالدۇرغان .ئۇالرنىڭ بىرى ئۇشبۇ مەنىدە ئىدى.
دارۋېش،تۇرو ئاگارچى نا ئاز خېشونېم،
لېك ئازدىلۇ ژون مۇتاقاددى ئېشونېم،
دۇر ئاستماگۆي شوھى ئاز دارۋېشى،
شوھېم،ۋالې بانداى دارۋېشونېم.
مەزمۇنى
دەرۋىش ساڭا يېقىن ئەمەسمىز،
لېكىن دىلۇ-جانىمىز بىلەن ساڭا ئېتقاد قىالرمىز.
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دىمەككىم شاھلىق دەرۋىشلىكتىن يىراقتۇر،
شاھىمىز ،ئەمما دەرۋىشلەرگە بەندىمىز.
بابۇر مىرزىنىڭ مەھدۇم ئەزەمگە يوللىغان ۋە «بابۇرىيە» رىسالىسىدا ئورۇن ئالغان باشقا
ئەسەرلەردە ئۇنىڭ پىرىگە بولغان كاتتا ئېتقادى ئۆز ئەكسىنى تاپقان .مەھدۇمى ئەزەم بابۇر مىرزغا
بېغىشلىغان رىسالىسىدە ،ئۆز گۇناھىنى بىلگەن ۋە ئۇنى بوينىغا ئالغان ،پۇشايمان نادامەت چەككەن
كىشىلەر ئالالھقا ئېزىزدۇر دىگەن پىكىرنى ئوتتۇرغا قويغان ۋە بۇنىڭغا بابۇر مىرزىنى مىسال قىلىپ
كەلتۈرگەن.
سۆزىمىز ئاخىرىدا شۇنى تەكىتلەشنى اليىق كۆردۇقكى ،بۇ يازغانلىرىمىز ئۇلۇغ زادالر ھايات ۋە
پائالىيەلىرىدىن بىر مىسقالچىدۇر .ئۇنى داۋام ئېتىش نەپەقەت مېنىڭ ،نەپەقەت كاىمىلخان كاتتيېۋ،
ئىلياسخان غازى كەبى ئالىمالرنىڭال ئەمەس بەلكى كەلگۈسى ئەۋالدالرنىڭ زىممىسىدىدۇر.

مىرزابابۇر خۇرشىد دەۋران.
-2113يىلى -3ئاينىڭ -23كۈنى ئاققىردىن ئۇيغۇرچىالشتۇرۇلدى.
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-4نىسپىيلىك نەزىرىيسى ھەققىدە
错误

كىرىش

نىسپىيلىك نەزەرىيسى يېقىنقى زامان فىزىكا تارىخىدىكى گىگانىت نەزەرىيە سىستىمىلىرىنىڭ
بىرى .ئۇ كۋانت نەزەرىيسى بىلەن ئوخشاش تارىخى دەۋىردە ئوتتۇرىغا چىقتى ،ھەمدە ھازىرقى زامان
فىزىكا نەزەرىيەلىرى ۋە تېخنىكا تەرەققىياتى ئۈچۈن تۈۋرۈكلۈك رول ئوينىدى .فىزىكىنى ،جۈملىدىن
زامانىۋى پەن-تېخنىكىنى بىر (سېلىنىۋاتقان) بىناغا ئوخشاتساق ،نىسپىيلىك نەزەرىيسى بىلەن كۋانت
نەزەرىيسىنى بۇ بىنانىڭ ئۆگزىسىنى تىرەپ تۇرىۋاتقان ئىككى تۈۋرۈك دىسەك ئارتۇق كەتمەيدۇ.
كۋانت نەزەرىيسى ھەققىدە ‹‹ كۋانت دۇنياسىغا كىرىش›› دىگەن يازمىدا قىسقىچە چۈشەندۈرۈش
بېرىلگەن ئىدى .بۇ يازمىدا بولسا نىسپىيلىك نەزەرىيسى ئۈچۈن ئاممىباپ بايانالر ئوتتۇرىغا
قويۇلىدۇ .ئالدى بىلەن نىسپىيلىك پىرىنسىپىدىن پايدىلىنىپ كەلتۈرۈپ چىقىرىلغان ‹‹گالىلىي
ئالماشتۇرىشى››

كۆرسىتىلىپ،

كىالسسىك

مەنىدىكى

نىسپىيلىك

ئۇقۇمى

باشالنما

نوختا

سۈپىتىدە ئوتتۇرىغا قويۇلىدۇ .ئاندىن تۆت ئۆلچەملىك بوشلۇق ،زامان-ماكان كوردېنات سېستىمىسى
تونۇشتۇرىلىدۇ ھەمدە ( يورۇقلۇق مەنبەسى بىلەن مۇناسىۋەتسىز بولغان) يورۇقلۇق تېزلىكىنىڭ چەكلىك
بولۇش پىرىسنسىپىدىن پايدىلىنىپ كەلتۈرۈپ چىقىرىلغان ئېنىرتسىيلىك سېستىمىدا يۇقىرى تېزلىكتىكى
جىسىمالرغا نىسبەتەن ‹‹لورىنتىز ئالماشتۇرۇشى›› كۆرسىتپ ئۆتىلىدۇ .شۇنىڭ بىلەن زامان-ماكاننىڭ
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قىسقىرىشى ،يۇقىرى تىزلىكتىكى جىسىم ماسسىىسىنىڭ چوڭىيىپ كىتىشى قاتارلىق نىسپىيلىك
نەزەرىيەسىدىكى ‹‹غەيرى›› ھادىسىلەر چۈشەندۈرۈپ ئۆتىلىدۇ .ئاخىرىدا ئېنىشتىيىننىڭ مەشھور
بولغان ماسسا-ئېنىرگىيە تەڭلىمىسىى كۆرسىتىلىدۇ ۋە ئۇنىڭ قوللىنىلىشى بايان قىلىپ ئۆتىلىدۇ.

بەلگە جىسىم ،پايدىلىنىش سېستىمىسى ۋە نىسپىيلىك پىرىنسىپى
ھەرىكەت بىر نىسپىي ئۇقۇم بولۇپ ،بىر نەرسىنىڭ ھەركەت قىلىۋاتقان ياكى قىلمايۋاتقانلىقىنى
بىلىشتە شۇ ھەرىكەت قىلىۋاتقان جىسىمنى ئۇنىڭ سىرتىدا تۇرۇپ كۆزىتىشىمىزگە توغرا كىلىدۇ.
مەسىلەن ،تۈز رىلىست ا تەكشى كىتىۋاتقان پويىزنىڭ ئىچىدە ئولتۇرۇپ ،پويىز ئىچىدىكى نەرسىلەرنى
ھەرىكەت قىلمىدى دەپ قارايمىز ،ئەمما ئوخشاش ۋاقىتتا سىرىتتا تۇرۇپ كۆزەتكىنىمىزدە پويىز
بەلگىلىك سۈرئەتتە كىتىۋاتقانلىقىنى جەزىم قىلىمىز؛ بۇنىڭدا بىز دەل-دەرەخلەرنى ،بىناالرنى ۋە
تونېلال رنى بەلگە قىلىپ تۇرۇپ ،پويىزنى ھەرىكەت قىلىدۇ دەپ ھۆكۈم چىقىرىمىز؛ يەرشارىنىڭ
ئايلىنىۋاتقانلىقىنى يەر يۈزىدە ياشاۋاتقانالر ھېس قىاللمايمىز ،قوياشنى بەلگە قىلىپ تۇرۇپ ھۆكۈم
قىلىمىز ...مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ،جىسىمالرنىڭ ھەرىكىتىگە ھۆكۈم قىلىشتا جىسىمنىڭ سىرتىدا تۇرغان،
جىسىمنىڭ ھەرىكەت ئەھۋالىغا بەلگە قىلىنغان جىسىم بەلگە جىسىم دەپ ئاتىلىدۇ .پايدىلىنىش
سېستىمىسى بولسا ماتېماتىكىلىق ئۇقۇم كوردېنات سېستىمىسىغا يېقىن بىر ئاتالغۇ ،فىزىكىدا جىسىمنىڭ
ئورۇنى ۋە ھەرىكەت ئەھۋالىنى تەسۋېرلەشتە قوللىنىلىدىغان سان ئوقلىرى توپلىمىدىن ئىبارەت.
مەسىلەن ،تىك بۇلۇڭلۇق كوردېنات سېستىمىسى (ياكى دىكارت سېستىمىسى)  x, y , zسان ئوقلىرنىڭ
ئۆزئارا تىك كېسىشىدىن ھاسىل بولغان ئۈچ ئۆلچەملىك بوشلۇقنىڭ ماتېماتىكىلىق كۆرسىتىلىشى.
نىسپىيلىك نەزەرىيسىدە پايدىلىنىش سېستىمىسى كۆزىتىلگۈچى جىسىمنى ئۆز ئىچىگە ئالغان كوردېنات
سېستىمىسىنى كۆرسىتىدۇ .مەسىلەن ،يەر يۈزىنى پايدىلىنىش سېستىمىسى دىسەك يەر يۈزىدە ھەرىكەت
قىلىۋاتقان جىسىمنىڭ يۇقىرى-تۆۋەن ،ئوڭ-سول ،ئالدى-كەينىگە ھەرىكەت قىلىش ئەھۋالىنى
تەسۋىرلەش ئۈچۈن ئۇزۇنلۇق ،كەڭلىك ۋە ئېگىزلىك بىلەن ئىپادىلەنگەن ئۈچ ئۈلچەملىك بوشلۇقنىڭ
ئىچىگە ئېلىشىمىزغا توغرا كىلىدۇ .تۆۋەندىكى رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك.
مۇتلەق ماكان ۋە زامان ئۇقۇمى ئەڭ دەسلەپتە نىيوتۇننىڭ ‹‹ تەبىئەت پەلسەپىسىنىڭ
ماتېماتىكىلىلىق پىرىنسىپلىرى›› دىگەن ئەسىرىدە ئوتتۇرىغا قويۇلغان .نيوتۇننىڭ قارىشىچە ،مۇتلەق
ۋاقىت (ياكى زامان) كىشىلەر تەرىپىدىن ھېس قىلغىلى بولمايدىغان ماتېماتىكىلىق ئۇقۇم
بولۇپ ،سىرىتقى ھېچقانداق نەرسىگە نىسپەت بولمىغان ھالدا ئالەمدە بىرخىل رېتىمدا تەبى
ئاقىدىغان مەۋجۇتلۇق؛ نىسپىي ۋاقىت بولسا بۇنىڭ ئەكسىچە ،سەزگىلى بولىدىغان سىرىتقى ئۆلچەش
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ئارقىلىق بىرەر ھەرىكەتنىڭ داۋاملىشىش مەزگىلىنىڭ ئۆلچىمى بولۇپ ،كۆپىنچە بىزلەر تەرىپىمىزدىن
ئىشلىتىلىدىغان ۋاقىت ئۇقۇمىنى كۆرسىتىدۇ.
مۇتلەق بوشلۇق (ياكى ماكان) بولسا ھەرۋاقىت ئوخشاش ھەم مىدىرلىماي تۇرىدىغان ،سىرىتقى
ھېچقانداق نەرسىگە نىسپەت بولمىغان بوشلۇقنى كۆرسىتىدۇ؛ نىسپىي بوشلۇق (ياكى ماكان) بولسا
مەلۇم ھەرىكەتلىنىدىغان ئۆلچەمگە قارىتىلغان بولۇپ ،جىسىمالرنىڭ ئورۇننى بەلگىلەشتە
قوللىنىلىدۇ...
دىمەك ،يۇقارقى بايانالردىن شۇنى كۆرىۋېلىشقا بولىدۇكى ،مۇتلەق زامان ۋە ماكان فىزىكىلىق
ھادىسىلەرگە باغلىق بولماي پەقەت فىزىكىلىق ھادىسىلەرگە سەھنە ۋە ئارقا كۆرۈنۈش ھازىراليدۇ.
نىيوتۇن ئۆز نەزەرىيەلىرىدە مۇتلەق زامان ۋە ماكان ئۇقۇمىنى قولالنغان بولسىمۇ يەنىال گالىلىينىڭ
نىسپىيلىك پىرىنسىپىغا ۋارىسلىق قىلغان .نىسپىيلىك پىرىنسىپىدا شۇنداق دىيىلىدۇ « :فىزىكا
قانۇنلىرىنى ئىپادىلەيدىغان تەڭلىمىلەر ھەر بىر (مۇۋاپىق) پايدىلىنىش سېستىمىسىدا ئوخشاش
شەكىلگە ئىگە بولىشى كىرەك».
ھەرىكەت بىر-بىرىگە نىسپەتەن نىسپىي بولغانلىقى ئۈچۈن مەلۇم نەرسىنىڭ ھەرىكەت
ئەھۋالىنى يەنە بىر نەرسىنى بەلگە قىلىپ تۇرۇپ تەسۋىرلەشكە مەجبۇر بولىمىز .مانا مۇشۇنداق بەلگە
قىلىنغان نەرسە ياكى نەرسىلەر سېستىىسى «پايدىلىنىش سېستىمىسى» دىيىلىدۇ .مەسىلەن ،پويىزدا
ئولتۇرغان بىز پويىزنىڭ ھەرىكەت ئەھۋالىنى بىلىش ئۈچۈن سىرىتتىكى دەل-دەرەخ ،تاغ-دەرياالرنى
بەلگە قىلساق پويىز شۇالرغا نىسپەتەن مېڭىپ كىتىۋاتقان بولىدۇ .ئەگەر پويىزنىڭ دېرىزىلىرى
مەھكەم يېپىلىپ ،پويىز سىلىق ماڭسا ئىچىدە ئولتۇرغان بىز پويىزنىڭ ماڭغان ياكى ماڭمىغانلىقىنى
بىلەلمەيمىز ،بىزنىڭ بەلگىمىز ئۆزىمىز ئولتۇرغان ۋاگۇن بولغاچقا پويىز تىنىچ تۇرغان ياكى ماڭغىنىنى
ئىلغا قىاللمايمىز .دىمەك ،ھەرىكەتنى بىلىشتە بىزگە بىر پايدىلىنىش سېستىمىسى الزىم بولىدۇ.

ئېنىرتسىيلىك پايدىلىنىش سېستىمىسى ۋە گالىلېې ئالماشتۇرۇشى

يۇقىرىدا بىز نىسپىيلىك پىرىنسىپىدا فىزىكا قانۇنلىرىنىڭ ھەربىر مۇۋاپىق پايدىلىنىش سېستىمىسىدا
ئوخشاش شەكىلگە ئىگە بولۇشى كىرەكلىكىنى ئەسكەرتىپ ئۆتتۇق .بۇ يەردىكى مۇۋاپىق پايدىلىنىش
سېستىمىسى ئېنىرتسىيلىك پايدىلىنىش سېستىمىسىنى كۆرسىتىدۇ .ئاددىي قىلىپ نىسپىي تىنىچ ياكى تۈز
سىزىقلىق تەكشى ھەرىكەت قىلىۋاتقان سېستىمىنى ئېنىرتسىيلىك سېستىما دەپ ئاتايمىز .مەسىلەن،
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تىنىچ تۇرغان ياكى تەكشى كىتىۋاتقان ئاپتوبۇسنىڭ ئىچىدە فىزىكا قانۇنىرى تامامەن ئوخشاش
شەكىلدە .بۇ يەردە نىسپىي تىنىچ تۇرۇش ياكى تۈز سىزىقلىق تەكشى ھەرىكەت قىلىش بىز دەۋاتقان
ئېنىرتسىيەنى كۆرسىتىدۇ ،شۇڭا نيوتۇننىڭ بىرىنچى قانۇنىنى يەنە ئېنىرتسىيە قانۇنى دەپمۇ ئاتايمىز.
تۆۋەندە ئېنىرتسىيەلىك پايدىلىنىش سېستىمىسىدىكى گالىلېي ئالماشتۇرىشىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتىمىز.

رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك  t=0دە  Sۋە  S′دىن ئىبارەت ئىككى ئېنىرتسىيەلىك سېستىما
بىر-بىرىگە ئۈستۈنمۇ-ئۈست چۈشكەن ،ئاندىن  S′تەكشى تېزلىك  vبىلەن  xئوقىنى بويالپ
ھەرىكەت قىلىشقا باشلىغان بولسا  S′دىكى ماكان ۋە زامان كوردېناتلىرى ( )t ′z,′y,′x′بىلەن S
تىكى ماكان زامان كوردېناتلىرى ( )z t,y,xئوتتۇرىسىدا تۆۋەندىكىدەك ئالماشتۇرۇش مەۋجۇت
بولىدۇ:
يەنى بۇ دىگەنلىك ،ھەرىكەت قىلىۋاتقان سېستىمىدىكى ماكان -زامان نوختىسى بىلەن تىنىچ تۇرغان
سېستىمىدىكى ماكان-زامان نوختىسى گالىلېي ئالماشتۇرۇش مەشغۇالتى ئارقىلىق تۆۋەندىكىدەك
ماتېماتىكىلىق مۇناسىۋەت بىلەن باغلىنىدۇ:
(*Sگالىلېي ئالماشتۇرۇش مەشغۇالتى)=.S′

يۇقارقى ئالماشتۇرۇشنى مىسالغا ئېلىپ چۈشەندۈرسەك ،بىكەتتىن چىقىپ تەكشى تېزلىكتە
ھەرىكەت قىلىشقا باشلىغان پويىز ۋاگونى ئىچىدە ئۇچۇپ كىتىۋاتقان بىر چىۋىننى ۋاگون ئىچىدە تۇرۇپ
كۆزەتكۈچى  S′كوردېنات سېستىمىسىدا تۇرۇپ كۆزەتكەن؛ بىكەتتە تۇرۇپ كۆزەتكۈچى  Sكوردېنات
سېستىمىسىدا تۇرۇپ كۆزەتكەن بولىدۇ .چىۋىننىڭ بوشلۇقتىكى زامان  -ماكان كوردېناتى يەر يۈزىگە
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نىسبەتەن ،يەنى بىكەتتىكى كۆزەككۈچىگە نىسبەتەت ( )z t,y,xبولسا ،ۋاگون ئىچىدىكى
كۆزەتكۈچىگە نىسبەتەن ( )t ′z,′y,′x′بولىدۇ .بۇالر ئارىسىدىكى ماتېماتىكىلىق مۇناسىۋەت دەل
گالىلېي ئالماشتۇرىشى ئارقىلىق تىكلىنىدۇ .ۋاگون  xئوقىنى بويالپ  vtئارلىق مېڭىپ بولغانلىقى
ئۈچۈن چىۋىننىڭ ۋاگون ئىچىدىكى  xكوردېناتى
ئۆزگەرمەي پاراللېل يۆتكەلگەنلىكى ئۈچۈن

بولىدۇ y ،ۋە  zئوقلىرى
،

بولىدۇ .گالىلېي كوردېنات

سېستىمىللىرىدا ۋاقىت كوردېنات سېستىمىسىغا قاراپ ئۆزگەرمەيدۇ .بۇ دىگەنلىك ،يەر يۈزىدىكى
كۆزەتكۈچىنىڭ سائىتى بىلەن ۋاگوننىڭ ئىچىدىكى كىشىنىڭ سائىتى ئوپمۇ-ئوخشاش قەدەمدە
ماڭىدىغان بولۇپ ،ۋاگوننىڭ ھەرىكىتى بىلەن مۇناسىۋەتىسز .شۇڭا

بولىدۇ.

گالىلېي ئالماشتۇرۇشى كىالسسىك مەنادىكى كوردېنات ئالماشتۇرۇشى بولۇپ ،ئۆز-ئارا نىسپىي
ھەرىكەت قىلىۋاتقان ئىككى ئېنىرتسىيلىك سېستىما ئارىسىدىكى ماتېماتىكىلىق باغلىنىشنى
ئىپادىلەيدۇ .كىالسسىك فىزىكىدا ھامان ماكرو جىسىمالرنىڭ تۆۋەن تېزلىكتىكى (تۆۋەن تېزلىك
دىگىنىمىزدە تېزلىكنىڭ يورۇقلۇق تېزلىكىگە سېلىشتۇرغاندا چەكسىز كىچىك ئىكەنلىكىگە قارىتا
ئېيتىلغان) ھەرىكىتىنى ۋە ئېنىرگىيە ئالماشتۇرۇش مەسىللىرىنى تەتقىق قىلىدۇ .ھالبۇكى ،مەسىلە مىكرو
زەرىچىلەر (ۋە باشقا) يۇقىرى تېزلىكتىكى جىسىمالرنىڭ ھەرىكەت ۋە ئېنىرگىيە ئالماشتۇرۇش
مەسىلىسىگە كەلگەندە كىالسسىك فىزىكا چەكلىمىلىككە ئۇچىرايدۇ ،قاچانكى جىسىمالرنىڭ تېزلىكى
نۇر تېزلىكى  m/s c=299,7 92,458گە يېقىن بىر تېزلىككە يەتكەندە يۇقارقى گالىلېي
ئالماشتۇرۇشى كۈچكە ئىگە بولماي قالىدۇ.

تۆت ئۆلچەملىك بوشلۇق ،زامان-ماكان كوردېناتى ۋە ھادىسە

پويىز ،پاراخۇت ۋە ئايروپىالنالرنى ماددىي نوختا (جىسىمالرنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى ۋە شەكلىنى
نەزەرگە ئالماي تۇرۇپ پەقەت ماسسىغا ئىگە بىر نوختا سۈپىتىدە تەسۋىرلەش) دەپ قارىساق تۈز
رىلىستا كىتىۋاتقان پويىز بىر ئۆلچەملىك بوشلۇقتا ،يەنى  xئوقىنى بويالپ كىتىۋاتقان بولىدۇ ،پاراخۇت
ئىككى ئۆلچەملىك تەكشىلىكتە يەنى  x,yتەكشىلىكىدە كىتىۋاتقان بولىدۇ ،ئايروپىالن بولسا ئۈچ
ئۆلچەملىك بوشلۇق يەنى  x,y,zكوردىنات سېستىمىسى ئىچىدە ئۇچۇپ كىتىۋاتقان بولىدۇ...
ئەمدى ،تۆت ئۆلچەملىك بوشلۇقنى قانداق تەسەۋۋۇر قىلىمىز؟ ئەمەلىيەتتە بىز ئۈچ ئۆلچەملىك
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بوشلۇقتا ياشاۋاتقانلىقىمىز ئۈچۈن تۆت ئۆلچەملىك بوشلۇقنى تەسەۋۋۇر قىاللمايمىز .پەقەت نەزەرىيە
جەھەتتىن مۇنداق چۈشەندۈرۈشكە بولىدۇ:
تۆت ئۆلچەملىك بوشلۇقنىڭمۇ ئۇزۇنلۇقى ،كەڭلىكى ۋە ئىگىزلىكى بولغاندىن سىرىت بۇ ئۈچ
ئۆلچەمنىڭ سىرتىدا يەنە بىر ئۆلچەم ۋاقىت ئۆلچىمى بولىدۇ .گىئومېتىرىيە نوختىسىدىن ،ئۈچ
ئۆلچەملىك بوشلۇقنى بىر دانە كۇب دىسەك ،تۆت ئۆلچەملىك بوشلۇق بۇ كۇبنىڭ ئالتە دانە ئايلىنىش
ئوقى بويىنچە ئايلىنىشىدىن شەكىللەنگەن «ھايپېرى كۇب» يەنى دەرىجىدىن تاشقىرى كۇب دەپ
قاراشقا بولىدۇ.
تۆۋەندە تۆت ئۆلچەملىك ھايپېر كۇب كۆرسىتىلدى.

بىز بىلىدىغان ئۆچ ئۆلچەملىك بوشلۇق ئۈچ ئۆلچەملىك كوردېنات سېستىمىسى ئىچىدىكى
جىسىمنىڭ ئورۇنىنى ،يەنى ماكان بوشلۇقىنى ئىپادىلەيدۇ؛ تۆت ئۆلچەملىك بوشلۇق بولسا جىسىمنىڭ
مەلۇم ۋاقىتتا مەلۇم ئورۇندا تۇرغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ .مۇشۇنداق ۋاقىت-ئورۇن كوردېناتىنى
كۆرسىتىدىغان كوردېنات سېستىمىسى زامان-ماكان كوردېناتى دەپ ئاتىلىدۇ .زامان-ماكان كوردېنات
سېستىمىسى ئىچىدىكى خالىغان بىر نوختا «ھادىسە» دەپ ئاتىلىدۇ ،يەنى ئۇنى مەلۇم بىر ۋەقەنىڭ
قاچان ۋە قەيەردە يۈز بەرگەنلىكىنى كۆرسىتىدىغان پارامېتىرالر توپلىمى دىيىشكە بولىدۇ .ھادىسە
نىسپىيلىك نەزەرىيسىدىكى ئاچقۇچلۇق سۆز بولۇپ ،كىيىنكى بايانالردا «لورىنتېز ئالماشتۇرىشى» نى
چۈشەندۈرۈشتە مۇھىم رول رول ئوينايدۇ.
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مايكىلسون-مورلېي تەجىربىسى ۋە يورۇقلۇق تېزلىكىنىڭ چەكلىك بولىشى

-16ئەسىرنىڭ ئاخىرلىرىدا كىشىلەر ئېلىكتىر-ماگنېت دولقۇنلىرى ۋە يورۇقلۇقنىڭنىڭ باشقا دولقۇنالرغا
ئوخشاش مەلۇم مۇھىتتا تارقىلىش كىرەكلىكىگە ئىشىنەتتى .مەسىلەن ،ئاۋاز دولقۇنى ھاۋانى ياكى باشقا
نەرسىلەرنى ۋاستە قىلىپ تارقىلىدۇ ،ھاۋاسىز ۋاكۇم ئىچىدە ئاۋاز دولقۇنى تارقىاللمايدۇ ...مۇشۇنىڭغا
ئوخشاش ،يورۇقلۇقمۇ چوقۇم مەلۇم بىر مۇھىتنى ۋاستە قىلىپ تارقىلىشى كىرەك بوالتتى .كىشىلەر بۇ
مۇھىتنى « ئېسىر» ( )Etherدەپ ئاتىدى.
 -1551يىلى ۋە  -1557يىللىرى ئامېرىكىلىق مايكېلسون ۋە مورلېي ئاتالمىش «ئېسىر» نى تەجىربە
ئارقىلىق بايقاپ چىقىش ئۈچۈن فىزىكا تارىخىدا داڭلىق بولغان «مايكىلسون-مورلېي تەجىربىسى» نى
ئىشلىدى.
يەر شارى قوياش ئەتىراپىدا ئايلىنىش جەرىيانىدا سىكونتىغا تەخمىنەن  31،111مېتىر تېزلىك
بىلەن(ئالەمگە لىق تولغان) «ئېسىر» مۇھىتى ئىچىدە ئۈزۈپ كىتىۋاتقان بولىدۇ ،بۇنى «ئېسىر
ئېقىمى»

u=30,000

 m/sتېزلىك

بىلەن

يەر

يۈزىنى

سىپاپ

ئۆتىدۇ

دەپ

قاراشقا

بولىدۇ .تەجىربىنىڭ مەخسىتى ،يورۇقلۇقنىڭ «ئېسىر ئېقىمى»غا ئوخشاش ۋە قارشى يۆلىنىشتە
تارقىلىشى ئۈچۈن كەتكەن ۋاقىت بىلەن «ئېسىر ئېقىمى»نى توغرىسىغا كىسىپ ئۆتكەن يۆلىنىشتە
تارقىلىشى ئۈچۈن كەتكەن ۋاقىت پەرقىنى ھېساپالش ۋە شۇ ئارقىلىق «ئېسىر ماددىسى» نىڭ
مەۋجۇتلىقىنى ئىسپاتالش ئىدى .بۇ ۋاقىت پەرقى ناھايىتى كىچىك بولۇپ ئۆلچىگىلى بولمىسىمۇ
( نەزەرىيە جەھەتتىن بىر يۆلىنىشتىكى يورۇقلۇق تېزلىكى يەنە بىر يۆلىنىشتىكىدىن تېزىرەك بولغاچقا)
تەجىربە ئارقىلىق ئىككى يورۇقلۇق دەستىسىنىڭ فازا پەرقىنى بايقاپ چىقىش مۇمكىن دەپ قارىالتتى...
ئەپسۇسلىنارلىق يېرى قايتا-قايتا ئىشلەنگەن تەجىربە نەتىجىسى شۇنى كۆرسەتتىكى ،ھېچقانداق فازا
پەرقى مەۋجۇت ئەمەس چىقتى تەجىربە قۇرۇلمىسى ۋە جەرىيانىدا ھېچقانداق خاتالىق يوق ئىدى...
ئارىدىن  15يىل ئۆتۈپ  -1613يىلىغا كەلگەندە ئالبېرىت ئېنىشتېيىن بۇ تەجىربىگە نىسبەتەن
شۇنداق يەكۈن چىقاردى :ئاتالمىش « ئېسىر» مەۋجۇت ئەمەس ،يورۇقلۇقنىڭ تېزلىكى مەنبەنىڭ
ھەرىكىتى بىلەن مۇناسىۋەتسىز ھالدا چەكلىك بىر تۇراقلىق قىممەتنى ئالىدۇ .كىيىن ئېنىشتىيىن مۇشۇ
ئاساستا ئۆزىنىڭ ئىككى پەرىزىنى ئوتتۇرىغا قويدى .بۇ ئىككى پەرەز ئېنىشتىيىن ئوتتۇرىغا قويغان
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«تارمەنىدىكى نىسپىيلىك نەزەرىيەسى» نىڭ ئىككى پىرىنسىپى بولۇپ ھىساپلىنىدۇ .ئۇالر:
 )1فىزىكا قانۇنلىرى بارلىق ئېنىرتسىيلىك سېستىمىالردا ئوخشاس؛
 )2يورۇقلۇق تېزلىكى بارلىق ئېنىرتسىيلىك سېستىمىالردا ئوخشاس.
بۇالرنىڭ بىرىنچىسى ئالدىنقى بۆلەكتە ئوتتۇرىغا قويۇلغان نىسپىيلىك پىرىنسىپىدۇر ،ئىككىنچىسى
يورۇقلۇقنىڭ ھەرقانداق ئېنىرتسىيلىك سېستىمىدا مەيلى ئۇ جىم تۇرغان بولسۇن ،مەيلى تەكشى
تېزلىكتە ھەرىكەت قىلىۋاتقان سېستىما بولسۇن مۇقىم تېزلىككە ئىگە بولىدىغانلىقىنى ،يورۇقلۇق
تېزلىكىنىڭ يورۇقلۇق مەنبەسى بىلەن مۇناسىۋەتسىز بولىدىغانلىقىنى بىلدۈردى .ئەمدى تۆۋەندە بۇ
پىرىنسىپالرنى چىقىش قىلىپ تۇرۇپ «لورىنتېز ئالماشتۇرىشى» نى كەلتۈرۈپ چىقىرىمىز.

ۋاقىتنىڭ نىسپىيلىكى ۋە لورېنتىز ئالماشتۇرىشى
يۇقارقى بۆلەكتىكى «گالىلېي ئالماشتۇرۇشى» دا نىسپىيلىك پىرىنسىپىدىن پايدىلىنىپ ،ئۆز-ئارا
نىسپىي ھەرىكەت قىلىۋاتقان ئىككى ئېنىرتسىيلىك سېستىمىغا نىسبەتەن ئوخشاش بىر جىسىمنىڭ
ئورۇن-ۋاقىت كوردېنات ئالماشتۇرۇش مۇناسىۋىتىنى كۆرسىتىپ ئۆتكەن ئىدۇق .گالىلېي ئالماشتۇرۇشى
كىالسسىك مەنىگە ئىگە بولۇپ ،گالىلېي كوردېناتىدا ۋاقىت مۇتلەق ،ئورۇن ۋە تېزلىك ئىككى
سېستىمىنىڭ نىسپىي تېزلىكىگە قارىتا ئۆزگۈرىدۇ .مەسىلەن ،تىنچ كۆل يۈزىدە تەكشى تېزلىكتە
كىتىۋاتقان موتۇرلۇق قېيىق ئۈستىدە بىر ئادەم قولىدىكى مىلتىق بىلەن قېيىقنىڭ مېڭىش يۆلىنىشىگە
قاراپ ئوق چىقارسۇن .قېيىقنىڭ تېزلىكى  ، u=5m\sئوقنىڭ تېزلىكى  v=300m\sبولسا ئوقنىڭ
تىنىچ كۆلگەنىسبەتەن تېزلىكى  m\s313بولىدۇ .يەنى ،ئوقنىڭ تىنىچ كۆلگە نىسبەتەن تېزلىكى قېيىق
تېزلىكى بىلەن ئوقنىڭ ھەرىكەت قىلىۋاتقان كوردېناتتىكى ئېتىلىش تېزلىكىنىڭ يىغىندىسىغا تەڭ
بولىدۇ.
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ئەگەر تېزلىكلەرنى  1111,111ھەسسە چوڭايدى دەپ قارىساق ،يەنى ئوقنى يورۇقلۇق زەرىچىسى
بولغان بىر تال فوتۇن دەپ قارىساق؛ قېيىقتىكى مىلتىق تۇتقان ئادەمنى  m\s3111,111تېزلىك
بىلەن كىتىۋاتقان ،بىر تال ئاتوم كىچىكلىكىگە قەدەر ئۆزگەرگەن «مىكرو ئادەم» دەپ قارىساق،
«ئوق» نىڭ يەرگە نىسبەتەن تېزلىكى ئوخشاش ئۇسۇل بىلەن  m\s313111,111بوالمدۇ؟ يەنى،
مەلۇم تېزلىك بىلەن كىتىۋاتقان«مىكرو ئادەم» بىر تال فوتون ئېتىپ چىقارسا فوتوننىڭ تىنچ تۇرۇپ
كۆزەتكۈچىگە نىسبەتەن تېزلىكى يورۇقلۇق تېزلىكىدىن ئارتىپ كىتەمدۇ؟ ھەتتا «مىكرو ئادەم»نىڭ
تېزلىكى يورۇقلۇق تېزلىكىگە تەڭ بولغان ئەھۋالدا ،ئۇ ئېتىپ چىقارغان فوتون تېزلىكى يورۇقلۇق
تېزلىكىنىڭ ئىككى ھەسسىسىگە تەڭ بوالمدۇ؟
ئېنىشتېيىن -1613يىلى ئۆزىنىڭ «ھەرىكەتتىكى جىسىمالرنىڭ ئېلىكتېر-دېنامىكىسى» دىگەن
ماقالىسىدە ئوتتۇرىغا قويغان «تارمەنىدىكى نىسپىيلىك نەزەرىيەسى» دە ئىككى پىرىنسىپنى ئاساس
قىلغان ئىدى ،ئۇالرنىڭ بىرى يورۇقلۇق تېزلىكىنىڭ ئۆزگەرمەسلىك پەرىزى دىن ئىبارەت .بۇ پەرەز
نوقۇل خىيالى تەسەۋۇر ئۈستىگە قۇرۇلماستىن« ،مايكېلسون-مورلېي تەجىربىسى»نىڭ نەتىجىسىدىن
چىقىرىلغان يەكۈن ئۈستىگە قۇرۇلغان ئىدى...
ئېلىكتېر-ماگنىت دولقۇنلىرى جۈملىدىن يورۇقلۇق ،يۈكسەك تېزلىكتىكى مىكرو زەرىچىلەر ھەتتا
تېزلىكى ناھايىتى يۇقىرى بولغان ماكرو جىسىمالرغا نىسبەتەن كىالسسىك مەنىدىكى نىسپىيلىك
نەزەرىيسى ۋە «گالىلېي ئالماشتۇرۇشى» تەسىرگە ئىگە بولماي قالىدۇ .چۈنكى ،جىسىمالر تۆۋەن تېزلىك
بوشلۇقىدىن يۇقىرى تېزلىك بوشلۇقىغا ئۆتكەندە كىالسسىك نەزىرىيەدىكى«مۇتلەق ۋاقىت» ئۇقۇمى
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كۈچتىن قالىدۇ .ئاددى قىلىپ يىغىنچاقلىغاندا ،كىالسسىك سېستىمىدا ئورۇن (ياكى ماكان) نىسپىي،
ۋاقىت (ياكى ماكان) مۇتلەق؛ يۇقىرى تېزلىك سېستىمىسىدا ماكان-زامان نىسپىي بولىدۇ .زاماننىڭ
نىسپىي بولىشى ھەر بىر ئېنىرتسىيلىك سېستىمىسىدا ئۆزىگەخاس «ۋاقىت ئوقى»نىڭ بولىدىغانلىقىدىن
دىرەك بىرىدۇ...
تۆۋەندە ۋاقىت ئوقىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان تۆت ئۆلچەملىك بوشلۇقتا «ھادىسە» ئارلىقلىرىنىڭ
ئۆزگەرمەسلىك پىرىنسىپىدىن پايدىلىنىپ كەلتۈرۈپ چىقىرىلغان « لورېنتىز ئالماشتۇرۇشى» نى
كۆرسىتىپ ئۆتىمىز:
ئۈچ ئۆلچەملىك كوردېنات بوشلۇقىدا كۆرۈنگەن بىر نوختىدىن كوردېنات بېشىغىچە بولغان ئۇزۇنلۇق
كوردېنات سېستىمىسىنىڭ سېمېتىرىك يۆتكىلىشى بىلەن ئۆزگۈرۈپ قالمايدۇ .يەنى|OS′|=|OS| ،
بولىدۇ .ئوخشاش پىرىنسىپ بىلەن تۆت ئۆلچەملىك گىئومېتىرىيەدە «ھادىسە ئارلىقى» ئۆزگەرمەيدۇ.
تۆت ئۆلچەملىك كوردېنات سېستىمىسىنى تەكشىلىككتە سىزىش مۇمكىن بولمىغانلىقى ئۈچۈن ،پاراللېل
يۆتكەلگەن  yۋە  zئوقلىرىنى ھىسابقا ئالماي ،شۇ يۆلىنىش بويىنچە يۆتكەلگەن  xئوقى ۋە ۋاقىت
ئوقىنى سىزىش ئارقىلىق چۈشەندۈرىمىز .رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك تىنچ تۇرغان ئورۇن-ۋاقىت
كوردېناتى بىلەن نىسپىي ھەرىكەت قىلىۋاتقان ئورۇن-ۋاقىت كوردېناتىغا نىسبەتەن «ھادىسە
ئارلىقى» تۇراقلىق ئۆزگەرمەس قىممەت ئالىدۇ.
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ئىككى كوردېنات سېستىمىسىغا نىسبەتەن «ھادىسە» نوختىسىنى تەسۋىرلەشتە مەلۇم ئالماشتۇرۇش
مۇناسىۋېتى مەۋجۇت بولسا بۇنى ماتېماتىكىلىق ئىپادە بىلەن  S′=(L)*Sقىلىپ ئىپادىلەشكە بولىدۇ.
بۇ يەردىكى  Lلورېنتىز ئالماشتۇرۇشى غا ۋەكىللىك قىلىدۇ .ماتىرىسسا شەكىلدە يازساق تۆۋەندىكلىدەك
بولىدۇ:
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دىمەك بىز تۆتلۈك ماتىرىسسا  Lنىڭ بارلىق ئېلىمىنتلىرىنى تېپىپ چىقساق لورېنتىز ئالماشتۇرۇشىنى
ئاسانال يېزىپ چىقااليمىز .تەپسىلى ھىساپالش جەرىيانىنى قالدۇرۇپ ،ھىساپالشتىن كىيىن ماتىرىسسا
 Lنى تۆۋەندىكى شەكىلدە يېزىپ چىقىمىز.

بۇ  xۋە  tئوقىغا نىسبەتەن ھىساپالپ چىقىرىلغان لورېنتىز ئالماشتۇرۇشى y .ۋە  zئوقلىرى
،

ئۆزگەرمەي پاراللېل يۆتكەلگەنلىكى ئۈچۈن

بولىدۇ ،شۇڭا تۆت ئۆلچەملىك

ماكان-زامان كوردېنات سېستىمىسىدا لورېنتىز ئالماشتۇرۇشى تۆۋەندىكىدەك شەكىلگە ئىگە بولىدۇ.
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قوش گېزەكلەر سەپسەتىسى
يۇقارقى بۆلەكتە ئېنىشتېيىننىڭ «تار مەنىدىكى نىسپىيلىك نەزەرىيسى»دە ئوتتۇرىغا قويغان ئىككى
پەرىزى )1 « :يورۇقلۇقنىڭ ۋاكۇمدىكى تېزلىكى چەكلىك مىقتار بولۇپ ،يورۇقلۇق مەنبەسىنىڭ نىسپىي
ھەرىكىتى بىلەن مۇناسىۋەتسىزھالدا دائىم تۇراقلىق بىر قىممەتنى ئالىدۇ؛  )2ئېنىرتسىيلىك سېستىمىدا
فىزىكا قانۇنلىرى ئوخشاش بولىدۇ ».ئاساسىدا ۋاقىت ئوقىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان تۆت ئۆلچەملىك
كوردېناتالردا يۇقىرى تېزلىكتىكى جىسىمالرنىڭ ماكان-زامان نىسپىيلىكىنى كۆرسىتىپ ئۆتتۇق .دىمەك،
يۇقىرى تېزلىكتىكى ھەرىكەت ئوبىكتلىرىنى كۆزەتكۈچىلەرگە كۆرە ئۆز-ئارا نىسپىي ھەرىكەتتىكى
ئوخشىمىغان ئىككى كوردېنات سېستىمىسىدا تۇرۇپ كۆزەتكەن «ھادىسە»لەرنىڭ نىسپىي پەرىقلىق
بولىدىغانلىقىنى ئۆگىنىپ ئۆتتۇق .تۆۋەندە يۇقىرى تېزلىكتىكى كوردىنات سېستىمىسىدا ۋاقىتنىڭ
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ئاستىالپ قالىدىغانلىقىنى داڭلىق بولغان «خىيالى تەجىربە» ،ئاتالمىش قوش گېزەكلەر سەپسەتىسى
ئارقىلىق كۆرسىتىپ ئۆتىمىز:

رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك ،قوشگېزەك ئاكا-ئۇكىالرنىڭ بىرى ئالەم ئۇچقۇچىسى ئىكەن .ئۇباشقا
يۇلتۇزالر سېستىمىسىدىكى پىالنىتالرنى تەكشۈرۈش ئۈچۈن ئاالھىدە ياسالغان ئالەم كىمىسىگە
ئولتۇرۇپ ،يورۇقلۇق تېزلىكىگە يېقىن بىر تېزلىكتە ئۇچۇپ كىتىدۇ ،ئۇنىڭ قوشگېزەك قېرىندېشى ئۇنى
ئۇزۇتۇپ يەر يۈزىدە قالىدۇ .قوشگېزەكلەرنىڭ ھەرئىككىسىدە ئوخشاش سائەت بولۇپ ،راكىتا
ئىچىدىكى ئاكىس ى سائېتىگە قاراپ ۋاقىتنى ھېساپالپ ،ئالەم كىمىسىدىكى سائەتكە كۆرە ئارىدىن بىر
يىل ئۆتتى دىگەن ۋاقىتتا تەكشۈرۈشىنى تامامالپ يەر يۈزىگە قايتىپ كىلىدۇ .لىكىن ،تولىمۇ ھەيران
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قاالرلىق يېرى ،ئۇ ئۆزىنىڭ يەريۈزىدە قالغان قوشگېزەك ئۇكىسىنىڭ قېرىپ مۈكچىيىپ كەتكەنلىكىنى
كۆرۈپ كۆزلىرىگە ئىشەنمەي قالىدۇ ،قوشگېزەك ئۇكىسىمۇ ئاكىسىنىڭ ياپياش تۇرغىنىدىن چۆچۈپ
كىتىدۇ...
مۇشۇنداق ئەقىلگە سىغمىغۇدەك زىدىيەتلىك ھادىسە دەل يۈكسەك تېزلىكتە ھەرىكەت قىلىۋاتقان
(كوردېنات سېستىمىسىدا) سائەتنىڭ ئاستىالپ قېلىشى ،يەنى «زاماننىڭ قىسقىرىش» تەسىرىدىن
ئىبارەت لورېنتىز ئالماشتۇرۇشىدىكى ماتېماتىكىلىق يەكۈندىن كىلىپ چىققان .جىسىمالريۈكسەك
تېزلىكتە ھەرىكەت قىلغاندا ،شۇ جىسىمغا يۈكلەنگەن سائەت ،يەنى شۇ جىسىمغا نىسبەتەن ئېيتىلغان
ۋاقىت «ئاستىالپ» قالىدۇ؛ شۇنداقال جىسىم ئۇزۇنلۇقى « قىسقىراپ» قالىدۇ .بۇالر ئومۇمالشتۇرۇلۇپ
«ماكان-زاماننىڭ قىسقىرىشى» دەپ ئاتىلىدۇ .تۆۋەندە بۇالرنى قىسقىچە چۈشەندۈرۈپ ئۆتىمىز...

ماكان-زاماننىڭ قىسقىرىشى
ئەگەر بىر كوردېنات سېستىمىسى يۇقىرى تېزلىكتە ھەرىكەت قىلىۋاتقان بولسا ئۇ كوردېناتتىكى
ئۇزۇنلۇق بىرلىكى نىسپىي تىنىچ كوردېناتتىكى ئۇزۇنلۇق بىرلىكىدىن كىچىك بولىدۇ؛ ۋاقىت بىرلىكىمۇ
نىسپىي تىنىچ تۇرغان كوردېنات سېستىمىسىغا نىسبەتەن قىسقا بولىدۇ .بۇالر ئاتالمىش «ئۇزۇنلۇقنىڭ
قىسقىرىش» ۋە « سائەتنىڭ ئاستىالپ قېلىش» تەسىرلىرىدىن ئىبارەت.
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رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك ،بىر راكىتا تىنىچ تۇرغان چاغدا ئۇنىڭ ئۇزۇنلۇقى راكىتا كوردېناتىدىمۇ ،يەر
كوردېناتىدىمۇ ئۇزۇنلۇقى ئوپئوخشاش بولىدۇ .ئەگەر راكىتانىڭ تېزلىكى ناھايىتى يۇقىرى بولۇپ،
يورۇقلۇق تېزلىكىنىڭ  52.2%گە تەڭ بولغاندا راكىتانىڭ ئۇزۇنلۇقى ئەسلىدىكىنىڭ يېرىمىچىلىك،
تېزلىكى يورۇقلۇق تېزلىكىنىڭ  66.3%گە تەڭ بولغاندا ئەسلىدىكىنىڭ چارەك ئۇزۇنلۇقىچىلىك،
تېزلىكى يورۇقلۇق تېزلىكىنىڭ  66.663%گە تەڭ بولغاندا ئەسلىدىكىنىڭ سەككىزدىن بىرىچىلىك
قىسقا بولىدۇ...
ئۇزۇنلۇقنىڭ «قىسقىراپ قېلىشى» قانداقتۇر رىئال پاكىت بولماستىن ،يەر يۈزىدىكى تىنىچ
كۆزەتكۈچىگە

نىسبەتەن

يۇقىرى

تېزلىكتىكى

ھەرىكەت

كوردېناتىدىكى

ۋە

تىنىچ

كوردېناتتىكى جىسىمالرنىڭ ئۆلچىمىدىكى پەرقتىن ئىبارەت .تۆۋەندىكى رەسىم بۇنى ياخشى
چۈشەندۈرۈپ بىرەلىشى مۇمكىن:
ئۇزۇنلۇقنىڭ قىسقىرىشىنى «لورېنتىز ئالماشتۇرۇشى» دىن پايدىلىنىپ ئاسانال كالتۈرۈپ چىقارغىلى
بولىدۇ.

68

رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك ،ئۇزۇنلۇقى  Lبولغان بىر جىسىمنىڭ تىنىچ ھالەتتىكى كوردېناتلىرى  1xۋە
 2xبولسۇن ،يەنى (
(يەنى

)؛ ھەرىكەتتىكى كوردېناتلىرى

ۋە

بولسۇن،

) لورېنتىز ئالماشتۇرۇش فورمۇاللىرىغا ئاساسەن

بولىدۇ ،تىنىچ كوردېناتتا ۋاقىتالر ئوخشاش ،يەنى ئوخشاش ۋاقىتتا جىسىمنىڭ ئىككى ئۇچىنى
ئۆلچىدۇق  ،شۇڭا

نى كەلتۈرۈپ چىقىرااليمىز .بۇ دىگەنلىك تېزلىك قانچە يۇقىرى بولغانسىرى ھەرىكەتتىكى
كوردېناتتىكى ئۇزۇنلۇق تىنىچ كوردېناتتىكى كۆزەتكۈچىگە نىسبەتەن شۇنچە «قىسقا» بولىدۇ.
ۋاقىتنىڭ ئاستىالپ قېلىشىنى تۆۋەندىكىدەك «خىيالى تەجىربە ئۇسۇلى» بىلەن كەلتۈرۈپ چىقارغىلى
بولىدۇ v .تېزلىك بىلەن كىتىۋاتقان پويىز ئىچىدە تۇرغان مۇرات قولىدىكى قولچىراقنى تىك يۇقۇرىغا
قارىتىپ ئاچتى .بۇ پويىزنىڭ ئىچىدە تۇرغان مۇراتقا نىسبەتەن تىك تۈز سىزىق بويىنچە يۇقىرىغا
تارقالغان يورۇقلۇق بولۇپ ،ئېنىق ھېس قىلغىلى بولىدىغان ھادىسە؛ لىكىن ،يەر يۈزىدە تۇرغان فاتىمە
قولچىراق نۇرىنىڭ پويىزنىڭ ھەرىكەت يۆلىنىشىگە قىيپاش يانتۇ سىزىق بويىنچە تارقالغانلىقىنى
كۆرىدۇ.
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رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك ،مۇراتقا نىسبەتەن يورۇقلۇقنىڭ ۋاگوننىڭ ئۈستىگە يېتىپ بارغاندىكى ۋاقىت
ۋاگون ئېگىزلىكىنى يورۇقلۇق تېزلىكىگە بۆلگەنگە تەڭ بولىدۇ؛ فاتىمەگە نىسبەتەن يانتۇ سىزىق
ئۇزۇنلۇقىنى يورۇقلۇق تېزلىكىگە بۆلگەنگە تەڭ .بۇالرنىڭ ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتنى تۆۋەندىكى
رەسىمدىكى گىئومېتىرىيەلىك شەكىل ئارقىلىق ھېساپالپ چىقىشقا بولىدۇ .رەسىمدىكى تىك ئۇزۇنلۇق
 dيانتۇ ئۇزۇنلۇق  lۋە پويىزنىڭ ھەرىكەت ئارلىقى  vtبىر تىك بۇلۇڭلۇق ئۈچ بۇلۇڭنى
شەكىللەندۈرىدۇ .بۇ تىك بۇلۇڭلۇق ئۈچ بۇلۇڭدا يانتۇ تەرەپنىڭ كۇۋادراتى ئىككى تىك تەرەپنىڭ
كۇۋادىراتلىرىنىڭ يىغىندىسىغا تەڭ بولغانلىقى ئۈچۈن  l=cTۋە  d=vtالرنى ئورۇنىغا قويۇپ،
مۇراتقا نىسبەتەن ۋاگون ئىچىدىكى ۋاقىت  Tبىلەن فاتىمەگە نىسبەتەن يەر يۈزىدىكى ۋاقىت  tنى
كەلتۈرۈپ چىقىرىمىز.

مەسىلەن ،پويىز يورۇقلۇق تېزلىكىنىڭ  21%تېزلىكى بىلەن كىتىۋاتقان بولسا يەريۈزىدە  11مىنۇت
ئۆتكەندىن كىيىن پويىز ئىچىدە  5مىنۇت ئۆتكەن بولىدۇ ،دىمەك پويىز ئىچىدە  2مىنۇت ۋاقىت
قىسقاردى .ئەگەر پويىزتىنىچ تۇرسا مەخرەج بىرگە تەڭ بولۇپ  t=Tبولىدۇ؛ ئەگەر پويىز تېزلىكى بارا
بارا چوڭىيىپ يورۇقلۇق تېزلىكىگە چەكسىز يېقىنالشسا مەخرەج نۆلگە چەكسىز يېقىنلىشىدۇ ،بۇ چاغدا

70

پويىز ئىچىدىكى ۋاقىت قىسقىراپ نۆلگە چەكسىسز يېقىنلىشىدۇ.
ئاتالمىش ماكان-زاماننىڭ قىسقىرىشى تىنىچ كوردېناتتىكى كۆزەتكۈچىگە نىسبەتەن نىسپىي
ھەرىكەتتىكى كوردېناتالرنىڭ ئۆلچىنىشى بولۇپ ،بىر خىل «ھادىسە»نىڭ ئىككى خىل كوردېناتتىكى
ئوخشىمىغان كۆزەتكۈچىلەرگە نىسبەتەن ئوخشىمىغان ئىككى خىل كۆرۈنىشىنى ئىپادىلەيدۇ.
ماكان-زاماننىڭ قىسقىرىشىدىن باشقا ھەرىكەتتىكى جىسىمالرنىڭ ماسسىسىنىڭ «چوڭىيىپ كىتىش»
تەسىرىمۇ مەۋجۇت بولۇپ ،ئېنىشتېيىننىڭ مەشھور« ماسسا-ئېنىرگىيە تەڭلىمىسى»نىڭ كەلتۈرۈلۈپ
چىقىرىلىش ئاساسىدىن ئىبارەت .تۆۋەندە بۇھەقتە توختۇلىمىز ھەمدە سۆزىمىزنىڭ ئاخىرىنى ئاتوم
بومبىسىنىڭ پىرىنسىپى بىلەن تاماماليمىز.

تېزلىك ،ھەرىكەت مىقتارى ۋە ماسسا
ئۆز-ئارا نىسپىي ھەرىكەت قىلىۋاتقان ئىككى ئېنىرتسىيلىك سېستىمىسىدا جىسم ئورۇنى ۋە ۋاقتىنىڭ
ئىككى سېستىمىدىكى كۆزەتكۈچىلەرگە نىسبەتەن پەرقلىق بولىدىغانلىقىنى ،بۇالرنىڭ ئارىسىدىكى
مۇناسىۋەتنىڭ «لورېنتىز ئالماشتۇرۇشى» ئارقىلىق قۇرۇلىدىغانلىقىنى ئۆگىنىپ ئۆتتۇق .رەسىمدە
كۆرسىتىلگەندەك جىسىم تىنىچ كوردېنات سېستىمىسىغا نىسبەتەن مەلۇم تېزلىك  uبىلەن ھەرىكەت
قىلىۋاتقان بولسا ئۇنىڭ ھەرىكەتتىكى كوردېناتتىكى تېزلىكى  u′نى ھەم «لورېىنتىزئالماشتۇرۇشى»
دىن پايدىلىنىپ كەلتۈرۈپ چىقارغىلى بولىدۇ .تېزلىك ئورۇن ئۆزگۈرىشى بىلەن ۋاقىت ئۆزگۈرىشىنىڭ
نىسبىتىگە تەڭ بولغاچقا بۇئۆزگۈرۈشلەرنى ئورۇن ۋە ۋاقىتنىڭ ئالماشتۇرۇلۇش فورمواللىرىغا قويۇپ،
ئاخىرىدا ھەرىكەتلىك سېستىمىسىدىكى جىسىم تېزلىكنى ھېساپالپ چىقىمىز .تۆۋەنىكى رەسىمدە
تەپسىالتى كۆرسىتىلدى.
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فىزىكىدا تېزلىك جىسىمنىڭ ھەرىكەت مىقتارىنى بەلگىلەيدىغان فىزىكىلىق مىقتار .ھەرىكەت مىقتارى
دىگىنىمىزجىسىم ماسسىسى بىلەن تېزلىكىنىڭ كۆپەيتمىسى بولۇپ ،فىزىكا قانۇنلىرى ئىچىدە ھەرىكەت
مىقتارى ساقلىنىدىغان مىقتار بولۇپ ھىساپلىنىدۇ .يەنى ،سېستىما ئىچىدە مەلۇم ھادىسە يۈز بېرىشتىن
بۇرۇنقى ئومۇمى ھەرىكەت مىقتارى ھادىسە يۈز بەرگەندىن كىيىنكى ئومۇمى ھەرىكەت مىقتارىغا تەڭ
بولىدۇ .ئۇ ،ئېنىرگىيەنىڭ ساقلىنىش قانۇنىغا ئوخشاشال تەبىئەت دۇنياسىدىكى ئەڭ ئاساسلىق
قانۇنالرنىڭ بىرى بولۇپ ھىساپلىنىدۇ .فىزىكىدا ساقلىنىش قانۇنلىرى بەكمۇ مۇھىم رول ئوينايدۇ،
نۇرغۇن پىرىنسىپ ۋە فىزىكىلىق تەڭلىمىلەر ساقلىنىش قانۇنلىرى ئارقىلىق ئىزاھلىنىدۇ ۋە كەلتۈرۈپ
چىقىرىلىدۇ ...تۆۋەندە بۇنىڭ مىسالى سۈپىتىدە ھەرىكەت مىقتارىنىڭ ساقلىنىش قانۇنىغا
ئاساسەن كەلتۈرۈپ چىقىرىلغان جىسىمنىڭ (ھەرىكەت قىلىۋاتقان كوردېناتتىكى) «نىسپىي ماسسا» ۋە
(تىنىچ كوردېناتتىكى) «تىنچ ماسسا» ئۇقۇملىرىنى ئوتتۇرىغا قويىمىز.
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رەسىمدە كۆرسىتىلگەندەك 1u ،تېزلىك بىلەن كىتىۋاتقان شارچە 2u ،تېزلىك بىلەن كىتىۋاتقان
شارچىگە سوقۇلغاندىن كىيىن ئىككىسى جۈپلىشىپ ئورتاق تېزلىك  Vبىلەن ھەرىكەت قىلغان.
ھەرىكەت مىقتارىنىڭ ساقلىنىش قانۇنىغان ئاساسەن سوقۇلۇشتىن بۇرۇن ۋە كىيىنكى ھەرىكەت
مىقتارلىرى تەڭ بولىدۇ ،شۇڭا
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بولىدۇ .ئىككى شارچىنىڭ تېزلىكلىرىنى لورېنتىز ئالماشتۇرۇش ئارقىلىق ئالماشتۇرغاندىن كىيىن يۇقارقى
تەڭلىمىگە قويساق تۆۋەندىكىدەك نەتىجە كىلىپ چىقىدۇ:

ئەگەردەسلەپتە ئىككىنچى شارچە جىم تۇرغان بولسا شارچىنىڭ ماسسى تۆۋەندىكى تەڭلىمە
ئارقىلىق ئىپادىلىنىدۇ:
بۇ يەردىكى  1mجىسىمنىڭ تىنچ ماسسىسى دەپ ئاتىلىدۇ؛  mبولسا ھەرىكەت قىلغاندىكى نىسپىي
ماسسىسى دەپ ئاتىلىدۇ.
يۇقارقى تەڭلىمىگە ئاساسەن ،بىر جىسىم نىڭ تىنچ تۇرغاندىكى ماسسى  1كىلوگرام بولۇپ ،ئەگەر ئۇ
جىسىم يورۇقلۇق تېزلىكىنىڭ  21%بويىنچە ھەرىكەت قىلسا ماسىسى  1.23كىلوگرام بولىدۇ.
كىالسسىك فىزىكىدا ماسسا كوردېنات سېستىمىسىغا باغلىق بولمىغان ھالدىكى ئۆزگەرمەس مىقتار دەپ
قارىلىدۇ ،لىكىن نىسپىيلىك نەزەرىيسىدە ماسسا ھەرىكەتلىك ھالەتتە نىسپىيلىككە ئىگە بولىدۇ.
مۇتلەق تىنىچ تۇرغاندىكى ماسىسى بىز دائىم تىلغان ئالىدىغان ماسسا ،يەنى«تىنىچ ماسسا» دىن
ئىبارەت .دەل مۇشۇ خۇسۇسىيتى نىسپىيلىك نەزەرىيسىدىكى ئەڭ مۇھىم تەڭلىمە ،بەلكى پۈتۈن
فىزىكىدىكى ئاددى لىكىن دەۋىر بۆلگۈچ تارىخقا ئىگە تەڭلىمىنىڭ مەيدانغا كىلىشىنىڭ ئاساسىدىن
ئىبارەت .تۆۋەندە ،فىزىكا تارىخىنى ئەمەس ،دۇنيا تارىخىنى ئۆزگەرتىۋەتكەن مەزكۇر تەڭلىمە
ھەققىدە توختۇلۇپ ئۆتىمىز.

نىسپىي ئېنىرگىيە ۋە ھەرىكەت مىقتارى مۇناسىۋېتى
ئىلگىركى بۆلەكلەردە ماكان-زاماننىڭ نىسپىيلىكىنى «لورېنتىز ئالماشتۇرۇشى» ئارقىلىق كۆرسىتىپ
ئۆتتۇق ھەمدە بۇالردىن پايدىلىنىپ كەلتۈرۈپ چىقىرىلغان تېزلىك ئالماشتۇرۇشىدىن ۋە ھەرىكەت
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مىقتارىنىڭ ساقلىنىش قانۇنىدىن پايدىلىنىپ جىسىم ماسسىسىنىڭمۇ نىسپىيلىككە ئىگە بولىدىغانلىقىنى
بىلدۇق .دىمەك ،جىسىمنىڭ ماسىسى مۇتلەق بولماستىن ئوخشىمىغان كوردېنات سېستىمىسىدا تۇرۇپ
كۆزەتكۈچىلەرگە(ئۆلچىگۈچىلەرگە)

نىسبەتەن

پەرقلىق

بولىدىغانلىقىنى

چۈشەندۇق .تۆۋەندە

نىسپىيلىك نەزەرىيسىدىكى ئېنىرگىيە ھەققىدە توختۇلۇپ ئۆتىمىز.
ئېنىرگىيە ساقلىنىدىغان بىر مىقتار .جىسىمالرنىڭ ئۆز-ئارا تەسىرلىشىشى ،جۈملىدىن (ئېالستىك)
سوقۇلىشى ،رىئاكسىيلىىشىشى ،بىر-بىرىگە ئايلىنىش...،قاتارلىق جەرىيانالر جىسىسمالر ئارىسىدىكى
ئېنىرگىيە ئۆتۈشۈش جەرىيانلىرىدىن ئىبارەت بولۇپ ،بۇ جەرىياندا ئومۇمى ئېنىرگىيە ئۆزگەرمەي
ساقلىنىدۇ .مەسىلەن ،بىر شارچە تىنچ تۇرغان يەنە بىر شارچىغا سوقۇلغاندىن كىيىن سوقۇلۇش كۈچىنىڭ
تەسىرىدە ئىككىنچى شارچە مەلۇم تېزلىككە ئىگە بولىدۇ .دىمەك ،ئەسلىدە تىنىچ تۇرغان ئىككىنچى
شارچە مەلۇم ھەرىكەت ئېنىرگىيەسىگە سوقۇلۇش كۈچى ئارقىلىق ئېرىشتى ،يەنى بىرىنچى شارچىنىڭ
ھەرىكەت ئېنىرگىيەسىنىڭ بىر قىسمى ئىككىنچى شارچىغا ئۆتكۈزۈپ بىرىلدى .ئەمدى بىز ئىككىنچى
شارچە ئىگە بولغان ئېنىرگىيە ھەققىدە مۇزاكىرە قىلىپ باقايلى:

شارچە ئىگە بولغان چەكسىز كىچىك ئېنىرگىيە سوقۇلۇش كۈچى بىلەن چەكسىز كىچىك
يۆتكىلىشنىڭ كۆپەيتمىسىگە تەڭ بولىدۇ (ئىلگىرى ئېنىرگىيەگە ئىش قىلىدىغان كۈچ دەپ ئېنىقلىما
بەرگەن ئېدۇق ،يەنى كۈچ تۈرتكىسىدە يۆتكىلىپ ئىشلەنگەن ئىش ئېنىرگىيەگە تەڭ بولىدۇ).
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سوقۇلۇش كۈچى يەنە ھەرىكەت مىقتارىنىڭ ئۆزگۈرىشىگە تەڭ بولغاچقا ئېنىرگىيەنى شارچە ئىگە
بولغان تېزلىك بىلەن چەكسىز كىچىك ھەرىكەت مىقتارىنىڭ كۆپەيتمىسى شەكىلدە تۆۋەندىكىدەك
يېزىشقا بولىدۇ.

بۇ يەردىكى ماسسا ئۈچۈن نىسپىي ماسسىنى ئالساق ھەمدە ھەرىكەت مىقتارىنىڭ ئۆزگۈرىشىگە
نىسبەتەن ئېنىتىگىرالىنى ئالساق ئاخىرىدا نىسپى ئېنىرگىيەگە ئېرىشىمىز .تۆۋەندىكى رەسىمدە
كونكېرىت ھېسابالش جەرىيانى كۆرسۈتۈلدى.

76

يۇقارقى كەلتۈرۈپ چىقىرىلىش جەرىيانى پۈتۈنلەي ماتېماتىكىلىق جەرىيان بولۇپ ،مەلۇم دەرىجىدە
ئالىي ماتېماتىكا سەۋىيىسى ھازىرلىغانالر ئۈچۈن تولىمۇ ئاددىي ۋە چۈشىنىشلىك يەكۈن .ئالىي
ماتېماتىكا ئاساسى بولمىغانالر ھازىرچە پەقەت شارچە ئىگە بولغان ھەرىكەت ئېنىرگىيەسىنىڭ
رەسىمدىكى دائېرىگە ئېلىنغان ئىپادىگە تەڭ بولىدىغانلىقىنى ،تىنچ ئېنىرگىيەسىنىڭ بولسا ماسسىا
بىلەن يورۇقلۇق تېزلىكىنىڭ كۆپەيتمىسىگە تەڭ بولىدىغانلىقىنى بىلسە كۇپايە .بىز بىلمەكچى بولغان
ئەڭ ھالقىلىق يەكۈن شۇنىڭدىن ئىبارەت .ئەمەلىيەتتە ئېنىشتىيىن يۇقارقى يەكۈننى پۈتۈنلەي
ئوخشىمىغان ئۇسۇل «خىيالى تەجىربە» ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ كەلتۈرۈپ چىقارغان بولۇپ ،بۇ يەردە
تونۇشتۇرمايمىز ،قىزىققانالر ئىزدىنىپ كۆرۈپ باقسا بولىدۇ.
ئەمدى ئېنىرگىيە بىلەن ھەرىكەت مىقتارى ئوتتۇرىسىدا قانداق مۇناسىۋەت بار ،بۇنى كۆرۈپ باقايلى:
يۇقارقى يەكۈندە شارچىنىڭ نىسپىي ھەرىكەت ئېنىرگىيەسى كۆرسۈتۈلدى .شارچىنىڭ ئومۇمى
ئېنىرگىيەسى قانداق بولىدۇ؟ ھېساپالش جەرىيانىدىن بىز شارچىنىڭ تېنچ ئېنىرگىيەگىمۇ ئىگە
بولىدىغانلىقىنى بىلدۇق ،ئۇنداقتا شارچىنىڭ ئومۇمى ئېنىرگىيەسى ھەرىكەت ئېنىرگىيە بىلەن تېنچ
ئېنىرگىيەنىڭ يىغىندىسىغا تەڭ بولىدۇ.

شۇنداق بولغاندا شارچىنىڭ ئومۇمى ئېنىرگىيەسى

بولىدۇ .ھەرىكەت مىقتارى بولسا
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بولىدۇ .ئەمدى ئېنىرگىيەنى ھەرىكەت مىقتارى ئارقىلىق ئىپادىلىسەك

بولىدۇ ۋە ئاخىرىدا

غا ئېرىشىمىز .بۇ دەل ئېنىرگىيە بىلەن ھەرىكەت مىقتارىنىڭ مۇناسىۋەت فورمولىسىدىن ئىبارەت .بۇنى
تېخىمۇ ئاسان چۈشىنىش ۋە ئەستە ساقالش ئۈچۈن تۆۋەندىكى رەسىمدىكىدەك تىك بۇلۇڭلۇق
ئۈچبۇلۇڭ سىزىۋالساق گىئومېتىرىيەدىكى «گوگو تېئورمىسى» ئارقىلىق بۇ مۇناسىۋەتنى رەسىملىك
كۆرسۈتۈپ بەرگىلى بولىدۇ.

ماسسا-ئېنىرگىيە تەڭلىمىسى ۋە ئاتوم بومبىسىنىڭ ياسىلىشى
يۇقارقى بۆلەكتە كۆرسىتىلگىنىدەك ،جىسىمنىڭ ئىگە بولغان ئومۇمى ئېنىرگىيەسى ھەرىكەت
ئېنىرگىيەسى بىلەن تىنچ ئېنىرگىيەسىنىڭ يىغىندىسىغا تەڭ بولغانلىقى ئۈچۈن ،ئەگەر جىسىم تىنىچ
تۇرغان بولسا ئۇنىڭ ھەرىكەت ئېنىرگىيەسى نۆلگە تەڭ بولۇپ ،ئومومى ئېنىرگىيە تىنىچ ئېنىرگىيەگە
تەڭ بولىدۇ .بۇ جىسىم تىنچ تۇرغاندىمۇ ئېنىرگىيەگە ئىگە ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ .جىسىمنىڭ تىنچ
ئېنىرگىيەسى جىسىمنىڭ تىنىچ ماسىسى بىلەن يورۇقلۇق تېزلىكىنىڭ كۆپەيتمىسىگە تەڭ بولىدۇ.
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بۇ دەل ئېنىشتېيىننىڭ مەشھور «ماسسا-ئېنىرگىيە تەڭلىمىسى»دىن ئىبارەت .بۇ تەڭلىمە ئېنىرگىيە
بىلەن ماددا ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى ئەڭ ئاددى شەكىلدە ئىپادىلەپ كەلگەن فىزىكا
تارىخىدىكى ،بەلكى دۇنيا تارىخىدىكى دەۋىر بۆلگۈچ نەزەرىيۋى ئاساستىن ئىبارەت .تەڭلىمىدىن
شۇنى كۆرىۋېلىشقا بولىدۇكى ،ناھايىتى كىچىك ماسسا ئارقىلىق ناھايىتى چوڭ ئېنىرگىيەگە ئېرىشكىلى
بولىدۇ.

يورۇقلۇق

تېزلىكى تەخمىنەن s311,111,111

/

 mبولۇپ،

ئۇنىڭ

كۇۋادىراتى

 m2|s2611,111,111,111,111,11چوڭلۇقتىكى قىممەت بولىدۇ .بۇ غايەت زور سان بولۇپ ،بىر
كىلوگرام ماسسا ئېنىرگىيەگە ئايلىنىپ قالسا  611,111,111,111,111,11جول ئېنىرگىيەگە
ئايلىنىدۇ...
دەل مۇشۇ تەڭلىمە تۈرتكىسىدە دۇنيا تارىخ سەھىپىسى پۈتۈنلەي يېڭىالندى .تۆۋەندە قىسقىچە تارىخ
بايان قىلىش بىلەن ئاتوم بومبىسىنىڭ ياسىلىش تارىخى ئارقا كۆرۈنىشىنى بايان قىلىپ ئۆتىمىز.
-1613يىلى ئېنىشتېيىن تارمەنىدىكى نىسپىيلىك نەزەرىيسىنى بەرپا قىلدى .بۇنىڭ ئەڭ مۇھىم
نەتىجىسى ماسسا-ئېنىرگىيە تەڭلىمىسى بولۇپ ماسسا بىلەن ئېنىرگىيە ئوتتۇرىسىدىكى ئاددى ۋە
ئىخچام مۇناسىۋەتنى تېپىپ چىقتى-1611 .يىلى رۇزۇرفورد ئاتومنى بومباردىمان قىلىش ئارقىلىق
ئاتوم تۈزۈلىشىنى بايقاپ بورنىڭ ئاتوم مودېلىغا ئاساس سالدى-1632 .يىلى جەيمىز چادىۋىك
نىتىروننى بايقاپ ئاتوم يادروسىنىڭ مۇسپەت زەرەتلىك پروتون ۋە زەرەتسىز نىتىروندىن
تۈزۈلىدىغانلىقىنى بايقىدى .نىتىروننىڭ بايقىلىشى زەنجىرسىمان يادرو رىئاكسىيسىگە ئاساس سېلىپ
بەردى.
ئاتوم يادروسىدا نىتىرون سانى پەرىقلىق بولغان ئېلىمىنتالر مەۋجۇت بولۇپ ،بۇنداق ئېلمىنتالر
ئىزوتوپالر دەپ ئاتىلىدۇ .ئېغىر ئېلمىنتالردىن ئىزوتوپلۇق ئاتوم يادرولىرى ناھايىتى تۇراقسىز بولۇپ،
ي ادورو پارچىلىنىپ تۇراقلىقىراق بولغان يېنىك يادروالرغا ئايلىنىدۇ ھەمدە بىر قىسىم ئېنىرگىيەنى
رادىئاتسىيەلەپ چىقىرىدۇ .بۇنداق ئېلىمىنتالرنى رادىئوئاكتىپلىق ئىزوتوپالر دەپ ئاتايمىز.
-1635يىلىغا كەلگەندە تۇنجى بولۇپ تەجىربىخانىدا يادرونى بومباردىمان قىلىش ئارقىلىق پارچىالش
گىرمانىينىڭ بېرلىن شەھرىدە

Lise Meitner،Otto Hahnۋە  Fritz Strassmanقاتارلىق ئۈچ

ئالىم تەرىپىدىن ئەمەلگە ئاشۇرۇلدى .تۇنجى زەنجىرسىمان يادرو رىئاكتورى ئىتالىيلىك

Enrico

 Fermiۋە ھونگىرىيەلىك  Leo Szilardقاتارلىق فىزىكىچىالر تەرىپىدىن قۇرۇلدى .ئۇالر ئۇران-
 233نىڭ زەنجىر رىئاكسىيسىدە باھايىتى كۈچلۈك پارتىالش كۈچى ھاسىل قىلىدىغانلىقىنى بايقاپ
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يەتتى...
بۇ دەل ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ ھارپا مەزگىللىرى ئىدى .ئەينى ۋاقىتتا گىرمانىيلىك ئالىمالرمۇ دەل
مۇشۇ ھەقتە تەتقىقات ئېلىپ بىرىۋاتقان بولۇپ ،دۇنيانىڭ ئالدىنقى قاتاردىكى فىزىكا ئالىملىرى شۇ
يەردە ئىدى .سىياسى چەھەتتە ناتسىستالر كۈچىيىشكە باشلىغان بولۇپ ،نۇرغۇن ئالىمالرنى بۇنىڭغا
سەپەرۋەر قىلىۋاتقان ئىدى.

ئېنىشتىيىننىڭ تەڭلىمىسى غايەت زور ئېنىرگىيە پەيدا قىلىدىغان نەزەرىيە ئاساسى تىكلەپ بەرگەچكە
ئەينى ۋاقىتتا ئاتوم بومبىسىنىڭ ياسىلىشى ئېمپىرىيالالرئارىسىدا يوشۇرۇن كۈنتەرتىپكە كىرىپ بولغان
بولۇپ ،مەسىلە كىمنىڭ بۇرۇن ياساپ چىقىشى ئىدى Leo Szilard .ناتسىتالرنىڭ ئاتوم بومبىسىنى
ئۆزلىرىدىن بۇرۇن ياسىۋېلىشىدىن ئەنسىرىگەچكە ،ئامېركىدا پانالىنىۋاتقان ئېنىشتىيىننىڭ يېنىغا
بىرىپ ،ئەينى ۋاقىتتىكى ئامېركا زۇڭتۇڭى روزۋېلت قا خەت يېزىشقا ئېنىشتېيىننى قايىل قىلىدۇ.
ئاقساراي ئېنىشتىيىننىڭ خېتىنى تاپشۇرۇپ ئالغاندىن كىيىن دەرىھال يوشۇرۇن تەتقىقات بازىسى
قۇرۇپ ئاتوم بومبىسى پىالنىنى باشلىۋېتىدۇ...
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دەرۋەقە -1644يىلىغا كەلگەندە ئامېرىكا تۇنجى ئاتوم بومىسىنى ياساپ چىقىدۇ ۋە يېڭى مېكسىكا
شىتاتىدا سىناق قىلىپ مۇۋاپىقىيەت قازانغاندىن كىيىن ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدا غەلبە قازىنىشنىڭ
كوزۇرىنى تىكلەيدۇ...
-1643يىلى -5ئاينىڭ  -2ۋە -6كۈنلىرى ئامىرىكا ياپۇنىيەنىڭ ناگاساكې ۋە خىروشىما ئاراللىرىغا
ئالدى كەينى بولۇپ ئىككى ئاتوم بومبىسى تاشالپ ،ھەددى ھىساپسىز ئادەمنىڭ ئۆلىشىنى كەلتۈرۈپ
چىقىرىدۇ .ئاسىيادا ئۈتۈلۈك قازىنىپ ئۇرۇش قىلىۋاتقان ياپۇن بۇنىڭ تەسىرىدە ئۇرۇشتا مەغلۇپ
بولغانلىقىنى جاكارلاليدۇ...
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گەپنىڭ قىسقىسىنى ئېيتقاندا دۇنيا تارىخىنى ئاتوم بومبىسى ئۆزگەرتىۋەتتى .ئەگەر نىمىسالر
ئامېركىدىن بۇرۇن ياساپ چىققان بولسا قانداق بوالر ئىدى؟ ياپۇنالر تەسلىم بولمىغان بولسىچۇ؟ بۇالر
ئوقۇرمەنلەرنىڭ تەسەۋۇرىغا قالدى .ئەمدىكى گەپ ،نۆۋەتتە يەنىال يادرو مەسىلىسى ئىنسانىيەتكە
تەھدىت سېلىپ تۇرماقتا .قاراپ باقىدىغان بولساق ،نۆۋەتتىكى ئېمپىرىيال كۈچلەر ۋە ئۇالرنىڭ
قورچاقلىرى يادرو بومبىسىغا ئىگە ،مۇسۇلمان دۇنياسى ۋە تۈرك دۇنياسى بۇنىڭغا ئىگە ئەمەس ...ئېراق
يادرو بومبىسىغا ئىگە بولسا بولمايدۇ دىگەن بانا بىلەن ئامېركىنىڭ تاجاۋۇزچىلىقىغا ئۇچىراپ سادام
ھۆكىمىتى ئاغدۇرۇلغاندىن كىيىن تۈگىمەس خاتىرجەمسىزلىككە پېتىپ قالدى...
تېخى يېقىندا شىمالى كورىيە ئاتوم تەھتىدى بىلەن ئامېركىغا پوپوزا قىلىپ ،بىرمەيدان سىياسى ھىلە
نەيرەڭلەرنى ئوينىدى .شىمالى كورىيەدەك قاالق ۋە لۈكچەك دۆلەتنىڭ ئاتوم بومبىسىغا ئىگە بولىشى
ۋە بۇنىڭ بىلەن پوپوزا قىلىشى «ئاكىسىغا ئۇششۇقلۇق قىلىش»تىن باشقا نەرسە ئەمەس...

نۆۋەتتە يەنىال ئاتوم بومبىسى كۈچلۈك سىياسى كوزۇر سۈپىتىدە دۇنيا سەھنىسىدە پۇت تىرەپ تۇرماقتا.
لىكىن ،مەيلى قانداق سىياسى ئويۇن ۋە ھىلە-نەيرەڭلەر بولمىسۇن ئىنسانالر ۋە يەرشارى تىنىچلىق ۋە
ئىتىپاقلىققا مۇھتاج ئىكەنلىكى ھەممىگە ئايان .دۆلەت باشقا باشقا بولغان بىلەن يەرشارى بىر،
ئالدىراپ ئاتوم بومبىسى ئاتقان بىلەن كىيىنكى ئىنسانالر كەلتۈرۈپ چىقارغان قىيامەت-قايىم بولىشى
مۇمكىن!
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يۇقىردا ئاز-توال تارىخ ۋە سىياسەتتىن سۆزلىگەن بولدۇق ...ئەمدى شۇ ئاتوم بومبىسىنىڭ پىرىنسىپى
قانداق قىسقىچە تونۇشۇپ ئۆتەيلى:
ئاتوم يادىروسى نىتىرون ئارقىلىق بومباردىمان قىلىنغاندا ئىككى دانە يادروغا پارچىلىنىدۇ .مۇھىم
نوختا شۇ يەردىكى ،پارچىلىنىشتىن بۇرۇنقى ئاتوم ماسىسى پارچىالنغاندىن كىيىنكى ئاتوم
ماسسىللىرىنىڭ يىغىندىسىدىن چوڭىراق بولىدۇ .بۇ پەرق شۇنى چۈشەندۈرىدۇ ،بىر قىسىم ماسسا
پارچىلىنىش جەرىيانىدا ئېنىرگىيەگە ئايلىنىپ كىتىدۇ .ئېنىشتېيىننىڭ ماسسا-ئېنىرگىيە تەڭلىمىسىگە
ئاساسەن بۇ ئازغىنە ماسسا پەرقى ناھايىتى چوڭ ئېنىرگىيەنىڭ ئاجىرىلىپ چىقىشىغا سەۋەپ بولىدۇ.

ئەگەر ئۇران 233-يادروسى دانە نىتىرون بىلەن سوقۇلغاندا ئىككى دانە كىچىك يادىرو ۋە ئىككى
دانە نىتىرون ھاسىل بولۇش بىلەن بىرگە ئېنىرگىيە قويۇپ بېرىدۇ .بۇ ئىككى نىتىرون باشقا يادروالرغا
سوقۇلغاندا يەنە ئوخشاش جەرىيان يۈز بىرىدۇ،-دە بۇ جەرىيان زەنجىرسىمان ھالدا تاكى ئېلمىنت
مىقتارى تۈگىگىچە داۋامىلىشىدۇ .ئەگەر كونترول قىلىنمىسا ،قىسقا ۋاقىت ئىچىدە غايەت زور
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ئېنىرگىيەنى قويۇپ بىرىدۇ ۋە ۋەيران قىلغۇچ پارتىالشنى شەكىللەندۈرىدۇ.
- 1643يىلدىكى ياپۇنغا تاشالنغا ئىككى ئاتوم بومبىسىنىڭ خەۋىرىنى ئۇققاندىن كىيىن ئېنىشتىيىن
بۇنىڭ ئۈچۈن قاتتىق قايغۇرغان ...شۇنداقتىمۇ بۇ ئۇنىڭ سەۋەنلىكى دىگىلى بومايتتى .ئاتوم
ئېنىرگىيەسىنى سىياسەتكە ،يازۇرلۇققا ئىشلەتمىسە ،تىنىچلىق ۋە ئىنسانىيەتكە بەخىت يارىتىش ئۈچۈن
ئىشلەتسە ئەلبەتتە ئۇنىڭ تۆھپىسى بوالتتى! نىمال بولمىسۇن ،ئۇ ئىنسانىيەت ئېلىمپەن تارىخىدا
مۆۋجىزە ياراتقان فىزىكا ئالىمى!
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-3ئىككىنچى «چاغاتاي» تىلى دەۋرى
كەلدىمۇ؟
تىل-تەپەككۇر سىستېمىمىز ئۈستىدە سوتسىئولوگىيىلىك تەھلىللەر

دوكتور ئابدۇرەشىد جەلىل قارلۇق

بۈگۈن روزا ھېيتنىڭ ئىككىنچى كۈنى .ھېيتتا پەتىلەش—توغرىسى پەتىھە (فاتىھا) ئوقۇش
ئاتىلىرىمىزدىن بىزگە مىراس قالغان ياخشى بىر ئادەت .لېكىن زامانىمىزنىڭ زىيالىيلىرى بۇ مىراسنى
ئىسالھ قىلىپ ئۆزلىرىگە خاس مەنا بىلەن تولدۇرغان «ھېيت پەتىسى»نى «ئولتۇرۇش» پەللىسىگە
چىقىرىپ ئەمىلىيلەشتۈرىدۇ .كۈلتۈرىمىزنىڭ(كۈلتۈر ئاتالغۇسى تىلىمىزدا «مەدەنىيەت» (غەرپ
تىللىرىدا  ، Cultureخەنزۇ تىلىدا  )文化دەپ ئېلىنىپ كېلىۋاتقان ھادىسىنىڭ ئىلىم تىلىدىكى
ئاتىلىشىدۇر.

ئۇيغۇر

ئىجتىمائىي

پېنىدىكى

تەرەققىياتنىڭ

ئاستىلىقى

جەمىيەتشۇناسلىق

(سوتسىئولوگىيە) ،ئىنسانشۇناسلىق (ئانتروپولوگىيە) قاتارلىق ئىلىملەرنىڭ شەكىللەنمىگەنلىكى ،بۇ
تۈپەيلى بۇ ساھەدەىكى تەتقىقاتچىالرنىڭ يوقلۇقىدەك رىئال سەۋەبلەر بىلەن «كۈلتۈر»گە ئوخشاش
ئاتالغۇ ۋە ھادىسىلەر ئىلمىي شەكىلدە ئىزاھلىنىپ مۇقىمالشتۇرۇلمىغان .بۇ خىل مەسىلىلەرنىڭ بۇرۇنال
ھەل قىلىپ بولغان مىلەتلەرنىڭ تىلىدىكى ئەسەرلەر ئۇيغۇر تىلىغا تەرجىمە قىلىنغاندا بۇ خىل
ئاتالغۇالر تەرجىمانالر تەرىپىدىن يەنىال «مەدەنىيەت» دەپ تەرجىمە قىلىنغان پەقەت ئاتالغۇغا
يۈكلەنگەن مەناالر ئاڭقىرىلمىغان .بۇ سەۋەبلىك ئاتالغۇ قااليمىقانچىلىقى كېلىپ چىققان .ئەمەلىيەتتە
«كۈلتۈر» بىلەن «مەدەنىيەت» بىر-بىرىدىن تۈپتىن پەرقلىنىدىغان ھادىسىلەر بولۇپ بۇ ھەقتىكى
تەپسىلىي ئىزاھات ياكى نەزەرىيىۋى چۈشەندۈرۈشلەر ئۈچۈن قاراڭ :ئابدۇرەشىد جەلىل قارلۇق
«كۈلتۈر ۋە مەدەنىيەت ئاتالغۇلىرىغا سوتسىئولوگىيىلىك ئىزاھات» تۇرپان-2113 ،يىلى -4سان،
ئابدۇرەشىد جەلىل قارلۇق «كۈلتۈرنىڭ مەدەنىيەتتىن پەرقى ۋە مىللىي كۈلتۈر» تۇرپان-2114 ،يىلى،
 -2سان ).مەركىزىدىن ئۇزاقتا ياشايدىغان زىيالىيلىرىمىز ھېيت مۇناسىۋىتى بىلەن پەتىلەشكەچ نامى
پەتە ماھىيىتى «ئولتۇرۇش»نى قايناق ۋە «جەسۇر» ناخشىالر تېخىمۇ مەزمۇنلۇق قىلىشىدۇ .پۈتۈن
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بىنادا بىردىن بىر ياكى بىرقانچە ئائىلىك ئۇيغۇرال بولىدىغان ئۇشبۇ بىنا مۇنداق كۈنلەردە
«لەرزىگە» كېلىدۇ .كېچىنىڭ بۇ سائىتىدە نامايەن بولىۋاتقان مانا مۇشۇنداق «لەرز» مېنىمۇ
«تىترەتكەچ» ئويالندۇرغىلى تۇردى ...تېخىدىنمۇ بەكرەك «بىز»گە خىتاپ قىلىدىغان ئابدۇرېھىم ھېيت
ئاكىنىڭ شالغۇتلۇقتىن خالىي «ئۈمىد» پالستىنكىسىنى كومپيوتېرىمغا قويۇپ قۇالقلىق بىلەن تىڭشىغاچ
( ئەسلىدە ئاۋازىنى نورمال قويۇپ بېرىپ ئاڭالشنى خااليتتىم ،لېكىن شەھەردە ،بىنا ئۆيدە
تۇرىۋاتقانلىقىمىزنى ،خوشنىالرنىڭ ئارامىغا تەسىر يەتكۈزمەسلىكنى ئويلىدىم چۈنكى سائەت كىچە
 12دىن ئۆتۈپ قالغانىدى) ئۆز ئىشىمغا كىرىشىپ كەتتىم...
مېنىڭ رەھمەتلىك دادام زىيالىي ئەمەس ئىدى ،ئەمما پىكىر ۋە ياشاش شەكلى زامانىمىزنىڭ كۆپ
سانلىق زىيالىيلىرىدىن بەكرەك زىيالىي ئىدى .پەرقى رەھمەتلىكنىڭ ھەرقانداق بىر رەسمى ئورگان
تەرىپىدىن بېرىلگەن دىپلوما ياكى گۇۋاھنامىسى يوق بولۇش بىلەن بىرگە «مائاش»سىز ئىدى .لېكىن
رەھمەتلىك جەمەتىمىزنىڭ مۈكەممەل ئائىلە تەربىيىسىنى ئالغان ،تۇرمۇشنىڭ رەھىمسىز ئاچچىقلىرىدا
تاۋالنغان ،ئەمەلىيەتتىن مېغىزلىق تەجىرىبىلەرنى چىقارغانىدى 23 .يېشىمدا يېتىم قالغانغا قەدەر
رەھمەتلىكتىن مەنتىقىسىز گەپ-سۆز ،ئەسلىمىزگە زىت ھەرىكەت-قىلىق كۆرگەن ئەمەسمەن...
جەمىيىتىمىزدە رەھمەتلىكتەك ئاتىالرنىڭ ساناقسىزلىقىدا شۈپھەم يوق .لېكىن مېنىڭ ئىچىمنى
سىقىدىغان ۋە مېنى بۇرۇختۇرما قىلىدىغان (كېيىنچە بۇرۇختۇرما بولمايدىغان بولدۇم ،چۈنكى ئوقۇپ
تەتقىق قىلغانچە بۇالرنىڭ تەكتىگە بىرمۇ-بىر يېتىشكە باشلىدىم ،ھاياتتا بىلمەك قەدەر گۈزەل،
ھۇز ۇرلۇق بىر تۇيغۇ ۋە بىلمەك قەدەر يەنە ئازابلىق ،شەپقەتسىز تۇيغۇ بولمىسا كېرەك!) قىلىدىغان
ھادىسە شۇكى ،بۇ خىل ئاتىالرنىڭ تەربىيىسىدە بولغان نى نى بالىالر كېيىنكى ئىجتىمائىيلىشىش ۋە
زامانىۋىيلىشىش ئەسناسىدا ئاتىلىرىدىن ناھايىتى پەرقلىق بولۇپ كېتىشكەن ...قانداقمۇ؟ بۇنىڭغا بىر
مىسال؛ ھېيت ئايەملىرىمىزنىڭ مۇتلەق كۆپچىلىكى دىنىيدۇر ،خۇسۇسەن روزا ھېيت ۋە قۇربان ھېيت
يىلدا بىر كېلىدىغان دىنىي ھېيت-بايراملىرىمىزدۇر .بۇنداق دىنىي بايرامالردا تەكرارالنىدىغان ھېيت
پەتىسىدە ،ئۇيغۇرالرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى ،بۇ ھېيتنى ھېيت قىلىپ بەلگىلىگەن دىنىي ئېتىقاد،
چەكلىگەن قىلمىشالرنىڭ سادىر بولۇشىنى بولسا مۇقەررەركى چەكلىگەن .لېكىن كۈنىمىزدىكى مۇتلەق
كۆپ سانلىق زىيالىيلىرىمىز (پەننىي مەكتەپلەردە ئوقۇپ دىپلوما ئالغانالر ،كىملەرنى زىيالىي دەپ
كىملەرنى دىمەسلىك ياكى قانداق كىشىلەرنىڭ ھەقىقىي مەنىدە «زىيالىي» بوالاليدىغانلىقىنىڭ
تەھلىلى بولسا ،ئايرىم تەتقىقات تېمىسىدۇركى ،بۇ يەردە ئىزاھالشقا ئاجىزمىز) پەتىنى نورمال پەتە
شەكلىدە ئەمەس يەپ ئىچىدىغان «پائالىيەت»كە ئايالندۇرۇپ قويغان .بۇنى ئۇالرنىڭ قانداق
چۈشەندۈرىدىغانلىقى ،كەڭ خەلق ئاممىسىنىڭ قانداق چۈشىنىدىغانلىقى ئايرىم بىر ھادىسە(بۇ
ھەقتە ،بىر قانچە ھەپتە ئىلگىرى مەلۇم بىر زىيالىي ئاغىمىز (دەل مەنىسى بىلەن قوش تىللىق يەنى ھەر
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ئىككى تىلدا تەپەككۇر قىلىپ يازااليدىغان توغرىسىنى ئېيتار بولساق ئىلمىي تەتقىقاتى ئاساسەن
خەنزۇچە بولغان) بىلەن بو لغان ئىلمىي سۆھبىتىمىزدە ،ئىختىيارسىز زىيالىيلىرىمىزنىڭ ھېيت-ئايەمگە
بولغان تونۇشىنى تەھلىل قىلىپ قالدۇق .تەھلىل ئارقىلىق كۆپ سانلىق زىيالىيالرنىڭ قۇربان ھېيت ۋە
روزا ھېيت نامازلىرىغا دىنىي ساداقەت ۋە سەمىمىي ئىبادەتتىن بەكرەك بىر خىل پسىخولوگىيىلىك
ئۆزىنى قاندۇرۇش ،جامائەتچىلىك پىكرىدىن ساقلىنىش ،ئاتىالردىن ئۆگەنگەن ئۆرپ-ئادەتنى ئىجرا
قىلىش ئۈچۈنال بارىدىغانلىقى كۆرۈنۈشىنى نامايەن قىلىدىغانلىقىنى بايقىدۇق .ئەلبەتتە زىيالىيالرنىڭ
ھەممىسى ئەمەس ،خېلى كۆپ سانلىقى مۇشۇنداقراق ئىكەن .چۈنكى ئۇالر مەسچىتكە ئادەتتە يىلدا
ئىككى قېتىمال بارىدۇ .ھەتتا يەرلىك بەلگىلىمىلەر تۈپەيلى ھېچ بارمايدىغانالرمۇ بار .لېكىن شۇ تەرىپى
ھەممىگە ئورتاقكى ،روزا ھېيت ياكى قۇربان ھېيتتا ،ساڭزىالر تىزىلىدۇ ،گۆشلەر پىشۇرىلىدۇ ،بوتۇلكا ۋە
رۇمكىۋايالر سوقۇشتۇرىلىدۇ .سۆھبەتداش ئاغىمىز تەھلىل قىلىپ« ،ئەمەلىيەتتە بۇ زىيالىيالرنىڭ دىنىي
تەقۋاسى يوق دىيەرلىك ،ئۇالرنىڭ دۇنياسىدا دىندىن بەكرەك مىللىي ئۆرپ-ئادەت ئېغىرراق تۇرىدۇ.
ئەگەر ئۇنداق بولمىغاندا مۇبارەك دىنىي كۈنلەردە ،ئۇ دىن چەكلىگەن قىلمىشالر سادىر بولمايتتى.
ئۇالرنىڭ بەزى ھايۋانالرنىڭ گۆشىنى يېمەسلىكىمۇ دىنىي بەلگىلىمىدىن بەكرەك مىللىي پسخىكا ۋە
گۈزەللىك قارىشىدىكى قىممەت قاراشالر تۈپەيلىدىن بولغاندۇر» دېدى .ئۇيغۇر ئىجتىمائىيىتىنى نوقۇل
ئەدەبىي ۋەيا سىياسىي ھاياجان رامكىسىنىڭ سىرتىغا چىقىرىپ يەنە باشقا موھىم پەنلەر مەسىلەن
سوتسىئولوگىيە ،پسىخولوگىيە ،ئېتنولوگىيە ،سوتسىئال ئانتروپولوگىيە قاتارلىق ئىلىملەرنىڭ
مېتودولوگىيسى ۋە نۇقتىنەزەرى جەھەتتىنمۇ تەھلىل قىلىدىغان بولساق ،ئۆزىمىزنى ئالداپ
يۈرۈيدىغان ،ياكى غورۇرىمىزنى ساختا ئەپلىمە-سەپلىمە گەپلەر بىلەن پەردازالپ يۈرۈپ مەسىلىنىڭ
تەكتىنى تاپالماي ،تاپساقمۇ ئەڭ مۇۋاپىق رېتسىپنى كېسەلمەي يارىنى يوشۇرۇپ كىسەلنى يوغىنىتىپ
پۈتۈن ئورگاننى زەئىپلەشتۈرۈپ يۈرۈشنىڭ ئالدىنى ئاالاليمىز .).سوتسىئال ۋە كۈلتۈرەل ئالمىشىش
خۇسۇسەن ئۆزگىرىش ناھايىتى كەسكىن بولغان ئۇيغۇر جەمىئىيىتىدەك ئۆتكۈنچە دەۋردە تۇرىۋاتقان
جەمئىيەتلەردە ،بۇنداق ھادىسىلەرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى گەرچە نورمالدەك بولسىمۇ ،زىيالىي دەپ
ئاتالغان جەمئىيەت سەركىلىرىدە ئومۇمىي بىر خىل قىلمىشقا ئايلىنىپ كېتىشىنى بولسا ،ئىجتىمائىي ۋە
كۈلتۈرەل مەۋجۇتلۇق نۇقتىسىدىن تۇرىۋېلىپ ئويلىنىپ كۆرۈشكە ،كۆپ تەرەپلىمىلىك نۇقتىدىن ئانالىز
قىلىپ بېقىشقا ئەرزىيدىغان ئەھمىيەتلىك بىر ھادىسە ،ئىلمىي قىممىتى ناھاىيىتى چوڭقۇر بولغان
تەتقىقات تېمىسىدۇر .ئەلبەتتە بۇ تېمىالر ئۇشبۇ ماقالىمىزنىڭ تېمىسى ئەمەس.
مۇبارەك بايرامالردا بايراملىشىش ،پەتىلىشىش بىزدەك مەنىۋىياتچى مىللەتلەردە ئەھمىيىتى چوڭ
بولغان بىر خىل ئىجتىمائىي پائالىيەتتۇر .جاھان تەرەققىي قىلىپ -21ئەسىرگە كەلگەندە ،تېخنىكا
بىزگە ناھايىتى كۆپخىل ئاسانلىقالرنى تۇغدۇرۇپ بەرمەكتە .پەتىلەش مۇمكىن بولمىغان ئۇزاقتىكى
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تۇغقان ،دوست-يار بۇرادەرلەرگە ،قېرىنداشالرغا تېلېفون بېرىش ،ئېلخەت ،ئۇچۇر (يانفوندا) ئەۋەتىش
ئارقىلىق ھېيتىنى مۇبارەكلەش مۇمكىن بولماقتا .پېقىرمۇ ياشاۋاتقان شەھەردىكى ۋە ئانا يۇرتتىكى
قېرىنداشالرنىڭ بىر قىسمىغا تېلېفون قىلغاندىن سىرت يانفون ئارقىلىق ئۇچۇر يولالپ ھېيتىنى
مۇبارەكلىدىم.
ئۇچۇرنى التىن ھەرپلىرىنى ئىشلىتىپ تۇرۇپ ئۇيغۇرچە يازدىم .كەلگەن جاۋابالرنىڭ بەزىلىرى خېلىال
دىققىتىمنى تارتتى .قايتقان جاۋاپالرنىڭ كۆپ قىسمى ئۇيغۇرچە بولۇشى بىلەن بىرگە خېلى موھىم بىر
قىسمى ئەبجەش ئىدى .يەنى يا پۈتۈنلەي خەنزۇچە ئەمەس ،يا پۈتۈنلەي ئۇيغۇرچە ئەمەس ئىدى.
بۇ خىل ئۇچۇرالردا ،بەزى مەخسۇس ئىسىمالر« ،ساالم ،روزا» دېگەندەكلەرنى التىن ھەرپلىرى بىلەن
ئۇيغۇرچە يازغان بولسا قالغان تىلەكلىرى خەنزۇچە ئىدى .يەنە بەزىلىرى تامامەن خەنزۇچە ،ئەمما
خەنزۇ كۆرسە تولۇق چۈشەنمەيدىغان ئۇچۇر ئىدى .مەسىلەن مەلۇم بىر ئۇيغۇر تىلىدا ئوقۇپ چىققان
زىيالىيمىزنىڭ ماڭا قايتتۇرغان ئۇچۇرى مۇنداق ئىدى:
安塞俩目阿莱库目！黎明的曙光伴初升的太阳我们迎来穆巴勒克的肉孜节，在这吉
。庆的合伊体日祈求万能的胡大赐予您及家人身体健康，生活幸福，万事如意
يەنە بىرەيلەندىن كەلگەن ئۇچۇر:
的营养，Samsak 的味道，Qamgur 的温柔，Polo 的宽容 Lahman 的 让我 Piyaz
。长久祝肉孜节快乐
بۇنىڭغا ئوخشىغان يەنە بىرقانچە ئۇچۇر تاپشۇرۇپ ئالدىم .ئويلىنىپ قالدىم .مەن ئۇچۇر
يوللىغانالرنىڭ ھەممىسى تولۇق كۇرس ياكى ئۇنىڭ ئۈستىدە ئىلىم تەھسىل قىلغانالر ئىدى .بۇ
ئەھۋالدىن تۆۋەندىكىچە بىر قانچە ئىھتىماللىقنى كۆز ئالدىمغا كەلتۈردۈم:
مەنتىقە بويىچە ئۇيغۇرچە يېزىلغان تەبرىك ۋە ياخشى تىلەككە ئۇيغۇرچە جاۋاپ قايتتۇرۇش
ئەسال مۇمكىن بولۇش (يانفونالرنىڭ ھەممىسىدە خەنزۇچە بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە بىرقانچە چەتئەل
تىلىدا ئۇچۇر يېزىش مۇمكىن يەنى التىن ھەرىپى بىلەن ئۇيغۇرچە يېزىش يانفونالردا تامامەن
مۇمكىن) ب ىرلىكتە ئۇيغۇرچىغا ئۇيغۇرچە ،يات تىلغا يات تىل بويىچە يېزىش ،ھېچ بولمىغاندا
ئەۋەتكۈچىگە بولغان ھۆرمەت ياكى ئىززەت نۇقتىسىدىن يوللۇق بىر ئىش ئىدى.
ئەگەر خەنزۇچە جاۋاپ قايتتۇرغۇسى كەلگەندە( ئەسلىدە بۇنداق قىلىش ئۇچۇر يوللىغۇچىغا
نىسبەتەن ھۈرمەتسىزلىك ،ھېچبولمىغاندا نازاكەتسىزلىكتۇر .چۈنكى يوللىغۇچى ئۇيغۇر تىلىدا خىتاب
قىلماقتا) ئۇ تىلنى بۇلغىماي ،تولۇق ئۇ تىلنىڭ قائىدىسى بويىچە يازغۇلۇق ئىدى.
ئېھتىمال ،ئۇچۇرنى تاپشۇرۇپ ئالغان قېرىندىشىمىز ،كەلگەن ئۇچۇرغا جاۋاب يېزىپ ئولتۇرماي
تۇنگان بىر دوستىدىن ياكى ئۇ شەكىلدە تەپەككۇر قىلىدىغان بىرىدىن كەلگەن تەييار ئۇچۇرنىڭ
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كۆچۈرمە نۇسخىسىنى ماڭدۇرغان ...بۇنداق قىلغاندا ئاۋارىچىلىقتىن ساقالنغانلىقىنى ئويلىغان بولۇشى
مۇمكىن ،لېكىن بۇ يەنىال بىر مەسئۇلىيەتسىزلىك ياكى قارشى تەرەپنى كۆزگە ئىلمىغانلىقتۇر .بىزدىكى
ئاسان يولدىن مەقسەتكە ئۇلىشىشنىڭ ئىپادىلىرى خاالس...
ئوقۇرمەنلەرنىڭ ئارىسىدىكى تېيىز تەپەككۇر ئىگىلىرى «ۋاي-ۋۇي نېمە دېگەن ئىنچىكىلىك بۇ!»
دېيىشى مۈمكىن .توغرا دەيسىز ،زىيالىي بولماق ،مەدەنىي ۋە كۈلتۈرلۈك بولماق ،بىر دىپلومالىق بولۇش
ياكى سورۇندا ئولتۇرىۋېلىپ «خوشە!» دېيىش ياكى ئىشسىز ئايالالردەك «ئۇزۇن-قىسقىنىڭ»
پارىڭىنى قىلىش ياكى قانداقتۇر ئەرزان ياشايدىغان دوقمۇش بالىلىردەك ھە دېسىال «بەلنىڭ
ئاستىنىڭ» پارىڭىنى قىلىپ ئۆچكىدەك مەرەش ياكى كالىدەك پىخىلداش ئەمەستۇر...زىيالىيلىق
مەسئۇلىيەت ،مەجبۇرىيەت تەلەپ قىلىدىغان مەنسۇبىيەت بىلەن يېقىندىن ئاالقىدار بىر كىملىك
مەسىلىسىدۇركى خالىغان باالڭزىالرنىڭ ھەممىسى ئىگە بوالاليدىغان كىملىك-ساالزىيەت ئەمەستۇر...
*******

********

*********

يېقىنقى يىلالردا ،ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا «قوش تىللىق مائارىپ» سىياسىتى ئىجرا قىلىنىۋاتىدۇ .بۇ
خىل سىياسەتنىڭ نەزەرىيىۋى ئاساسىنى سۈرۈشتە قىلىۋاتقان ياكى بۇ خىل ئاساسنى تەمىنلەشكە
تىرىشىۋاتقان بەزى ئۇيغۇر زىيالىيلىرى ئۇيغۇرالرنىڭ ئەزەلدىن بېرى دېگۈدەك قوش تىل
«كۆلەڭگۈسى»دە ياشاپ كەلگەنلىكىنى بايان قىلىشىدۇ .بۇ خىل باياناتنىڭ ئاغزاكى شەكلى ياكى
كەڭرى يازما شەكلى ناھايىتى ئاز .ئەلبەتتە ،ئاز ساندىكى ئاشكارا يازما شەكلىمۇ بار .ئۇالرغا كۆرە
چاغاتاي دەۋرىدە شەكىللەنگەن چاغاتاي تىلى بۇنىڭ ئەڭ تىپىك مىسالى.
چاغاتاي تىلى دەۋرى ئەرەب-پارس تىلىغا ئائىت سۆزلەر كۆپ قوللىنىلغان دەۋر .بۇ دەۋر زىيالىسى
ئەرەب ۋە پارس تىلىغا پۇختا ئىدى ياكى بۇ تىلالرنى ياخشى بىلىشەتتى ،ئېيتىپ ئۆتۈس كېرەككى،
چاغاتاي تىلى ھەرگىزمۇ كەڭ خەلق ئاممىسى ئومۇمەن چۈشىنىدىغان خەلق تىلى بولماستىن
زىيالىيالرنىڭ ياكى ساراينىڭ تىلى ئىدى يەنى كالسسىك ئەدەبىياتىمىزنىڭ تىلىدۇر .بۇنداق بولۇشىنىڭ
تارىخىي ،مەدەنىي ۋە كۈلتۈرەل ئارقا كۆرۈنۈشى بار .بۇ دەۋر ئۇيغۇر قاتارلىق تۈرك تىللىق
مىللەتلەرنىڭ زور كۆپ قىسمى ئاساسەن ئۆز مەيلى بىلەن ئىسالمالشقان ،تۈرك تىللىقالر ئىسالمنىڭ
ھامىيلىرىغا ئايلىنىپ ،پۈتكۈل ئوتتۇرا ئاسىيا ،ھىندىستان ،ئەرەبىستان ،كاپكازىيە ،ئانادولۇ ،بالقانالر
ۋە شىمالىي ئافرىقىدىن ئىبارەت ئۈچ قىتئەدە ئات چاپتۇرىۋاتقان ،ئىسالمىيەت كەڭ تارقىلىش بىلەن
بىرلىكتە ،مۇسۇلمان مىللەتلەر كۈندىلىك تۇرمۇشىدا ئۆز ئانا تىللىرىنى ئىشلىتىش بىلەن بىلەن بىرلىكتە
مەدرىسەلەردە ئەرەب-پارس تىللىرىنى ئۆگىنىشىۋاتقان ،بۇ تىلالر بىلەن ئىلىم-تەھسىل قىلىشىۋاتقان،
بەزى ھاكىمىيەتلەرنىڭ ساراي تىلى پارىسچە ،ئارمىيە تىلى تۈركچە بولۇشتەك ئەھۋالالرمۇ كۆرۈلگەن
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دەۋر ئىدى.
بۇ دەۋردە ،گەرچە زىيالىي دەپ ئاتالغان مەدرىسە مائارىپىنى كۆرگەنلەر ئەرەب-پارس تىللىرىدىن
خەۋەردار بولسىمۇ ،كەڭ خەلق ئاممىسى يەنىال ئۆز ئانا تىلىدا ئاالقە قىلىشاتتى ۋە ئۇ تىل بىلەن
تەپەككۇر قىلىشۇر ئىدى .تۈرك تىللىقالرنىڭ غەربىدىكىلەر ئوسمانلىچە دېيىلىدىغان بىر تىلنى
ئىشلەتكەن بولسا ،شەرقىدىكىلەر چاغاتايچىنى ئىشلىتىشكەن.بۇ دەۋردە ،ئەرەبچە-پارسچىنىڭ بەكرەك
تەسىرىدە قالغان ساراي تىلى بار بولسىمۇ ،يەنە كەڭ خەلق ئاممىسى تەرىپىدىن قوللىنىلغان،
ئەرەبچە-پارسچىنىڭ تەسىرى سارايدىكىدەك چوڭقۇر بولمىغان خەلق تىلى يەنى تۈركچە بار ئىدى.
بۇنداق بولۇشىدا ئىسالمىيەتنىڭ رولى ناھايىتى چوڭ بولغان .بۇ دەۋرلەردە ،ئىسالمىيەت تۈرك،
ئەرەب ،پارس ۋە باشقا مىللەتلەرنى بىر-بىرىگە باغالپ تۇرغان ئىدىكى ئۈچ چوڭ مىللەتنىڭ
ھەرقايسى ساھەدىكى تەسىرلىشىشى تارىختا مىسلى كۆرۈلمىگەن دەرىجىگە يەتكەنىدى .بۇ دەۋردىكى
مەشھۇر تەبىر بويىچە ئېيتقىنىمىزدا« ،تۈركىي ھۈنەرىست ،ئەرەبىي ھەسەلىست ،فارسىي شەكەرىست»
ئىدى .يەنى تۈركچە ھۈنەر-سانائەت ئوردۇ-ئارمىيە تىلى ،ئەرەبچە ھەسەلدەك ئەدەبىي ۋە پەلسەپە
تىلى ،پارسچە شىكەردەك تاتلىق دىۋان ۋە شېئىر تىلى ئىدى .بۇالردىن باشقا بۇ دەۋردە ئىنسانالردا
پسىخولوگىيىلىك توسالغا مەسىلىسىنىڭ قانچىلىك ئىكەنلىكى ۋە ئۆزىدىن ئەنسىرەشنىڭ بار يوقلۇقىنى
تەھلىل قىلىپ باققان ياخشى.
خەنزۇ تىلى بىلەن ئۇيغۇر تىلىنىڭ رەسمىي شەكىلدە ،كەڭ كۆلەمدە ئۇچرىشىشى -1631يىلالردىن
كېيىن بولغان .بۇنىڭدىن بۇرۇنقى دەۋرلەردىكى ئۇچرىشىشالر ئازاتلىقتىن كېيىنكىدەك كەڭ كۆلەملىك
ۋە بىۋاسىتە بولۇپ باقمىغان .ئۇيغۇر تىلى بىلەن خەنزۇ تىلىنىڭ ئۇچرىشىشى ئۇيغۇر تىلى بىلەن
ئەرەب ،پارس تىللىرىنىڭ ئۇچرىشىشىغا ئوخشىمايدۇ .بىرىدە ،دىن ئاساسلىق سەۋەب بولغان بولسا،
يەنە بىرىدە ،دۆلەت-گراژدانلىق ،بىرلىكتە ياشاش سەۋەب بولغان .بۇ سەۋەبلىك بۇ ئىككى مۇھىتنى
سېلىشتۇرغاندا ياكى تەھلىل قىلغاندا ،تارىخنى ،ئارقا كۆرۈنۈشنى ئوبدان بىلىش بىلەن بىرگە دەۋر
ئاالھىدىلىكىنىمۇ ،ئەلبەتتە پسىخىكىنىمۇ نەزەردىن ساقىت قىلماسلىق كېرەك .كۈنىمىزدە «قوش تىل»
پەلسەپىسى ياكى سەپسەتىسىنى ئۆزلىرىگە جاھاندارچىلىق قىلىشقان نامى «زىيالىي»الرنىڭ بۇالردىن
قانچىلىك خەۋەردارلىقى نامەلۇم.
ئۇيغۇر زىيالىيسى ئازاتلىققا قەدەر ئاساسلىقى ئۆز يۇرتىدا ياكى ئۆز يۇرتىنىڭ غەربىدىكى مەركەزلەردە،
خۇسۇسەن بۇخارا ،قازان ،ئىستانبۇل ،قاھىرە ،دېھلى ،تاشكەنت ،كېيىنرەك موسكۋا قاتارلىق
مەركەزلەردە ئىلىم تەھسىل قىلىشقانىدى .بۇ يەرلەردىكى ئوقۇتۇش تىلى چاغاتايچە ،ئوسمانلىچە،
ئەرەبچە ،پارسچە ياكى رۇسچە ئىدى .قىممەت قاراش ۋە تەپەككۇر شەكىللىرى ئىسالم مەدەنىيىتى
دائىرىسىدە تۈركچە ئىدى .يەنى كەڭ دائىرە يەنىال ئىسالمىي بولغان بولسا ،مىللىي تەركىبلەر يەنىال
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ئۇيغۇرچە/تۈركچە ئىدى .زىيالىيالرنىڭ مۇئەييەن بىر قىسمى خەلق ئاممىسىنىڭ تىلى ۋە كۈلتۈرىدىن
ئۇزاقالپ ئەرەب-پارس كۈلتۈرى ئىچىگە غەرق بولغان بولسىمۇ(فارابى قاتارلىقالر) ،زور بىر قىسمى،
ھەتتا ناۋايىدەك كاتتا گىگانتالر يەنىال خەلقنىڭ تىلى ۋە كۈلتۈرىدىن ئۇزاقلىشىشقا قارشى چىققان،
ئەمەلىي ھەرىكىتى ۋە ئىجرائىتى بىلەن ئۆلگە بولۇشقان.
ئازاتلىقتىن كېيىنكى سوتسىيالىستىك دەۋر ،ئۇيغۇرالر تارىخىدىكى دەۋر بۆلگۈچ ئەھمىيىتى چوڭ بولغان
يېپيېڭى بىر دەۋر ئىدى .سوتسىيالىستىك ئۆزگەرتىش ۋە ئىسالھاتالردىن كېيىن ،ئۇيغۇر جەمئىيىتى
كەسكىن ئۆزگىرىش دەۋرىگە قەدەم قويدى .ئۆتكەن ئەللىك يىل ئىچىدىكى ئۆزگىرىش ئۇيغۇر
تارىخىنىڭ ھەرقانداق بىر دەۋرىدىكىدىن چوڭ ۋە تېز بولدى .بۇ ماقالىمىزدە ،ئۆزگىرىشلەرنىڭ پەقەتال
تېما بىلەن ئاالقىدار بولغان قىسمى بىلەنال توختىلىپ ئۆتىمىز.
ئازاتلىقتىن كېيىنكى ،ئالدى بىلەن بىزنىڭ مائارىپ قۇرۇلمىمىزدا كەسكىن ئۆزگىرىش بولدى.يەنى،
ئەنئەنىۋى مەدرىسە مائارىپىغا تامامەن خاتىمە بېرىلىپ ،يېڭىچە مائارىپ تۈزۈلمىلىرى ئورنىتىلدى.
دەرسلىك ماتېرىياللىرى ئاستا-ئاستا يەرلىكلەشتۈرۈلدى ياكى خەنزۇچىسىدىن تەرجىمە قىلىندى،
خەنزۇ تىلى مەكتەپلەردە چوقۇم ئۆگىتىلىدىغان بولدى .بۇ تەرىقىدە ،ئۇيغۇرالرنىڭ ئوقۇغان قىسمى
قىممەت قاراش ،تەپەككۇر ئۇسۇلى قاتارلىق جەھەتلەردە تارىخىي بۇرۇلۇش ياساشقا باشلىدى.
جەمئىيەت تەرەقق ىياتى ۋە ئۆزگىرىشى ئۈچۈن ئۈلگە ۋە ئىلھام مەنبەلىرى ئەنئەنۋى مەركەزلەردىن
(ئۇيغۇر رايونىنىڭ غەربىدىن) يېڭى مەركەزگە (ئوتتۇرا تۈزلەڭلىك ياكى بېيجىڭ) يۆتكەلدى.
باشالنغۇچ ،ئوتتۇرا مەكتەپ تەلىم تەربىيسىنى ئۆز يۇرتىدا تاماملىغان ياشالرنىڭ ئىمتىھاندىن
ئۆتكەنلىرى ئالىي مەكتەپ تەربىيىسىنى چوڭ شەھەرلەردە ئېلىشقا باشلىدى .ئەڭ مۇنەۋۋەر
ئوقۇغۇنلىرى ئىچكىرى ئۆلكە ۋە شەھەرلەردە ئىلىم-تەھسىل قىلىشتى.
ھەرخىل دولقۇنالر ۋە ئىنقىالبالر بېسىقىپ-21 ،ئەسىرنىڭ -51يىللىرىغا كەلگەندە ،يېڭى دەۋر
زىيالىيسى بارا-بارا كونا ياكى كالسسىك زىيالىيالرنىڭ(كونا زىيالىي ياكى كالسسىك زىيالىي
دېگىنىمىزدە ،ئاساسلىقى -1631يىلىدىن بۇرۇن ئىلىم-تەھسىل قىلىش ھاياتىنى تاماملىغانالرنى كۆزدە
تۇتتۇم .ئۇالر ئاساسلىقى ئۆز يۇرتىمىزدا ياكى يۇرتىمىزنىڭ غەربىدىكى مەركەزلەردە ئىلىم-تەھسىل
قىلىشقان زىيالىيالردۇر .ئۇالر قىممەت قاراش ،تەپەككۇر ئۇسۇلى قاتارلىق جەھەتلەردە ئالغان
تەلىم-تەربىيىسى ئىتىبارى بىلەن كېيىنكى ئورۇنباسارلىرىدىن كەسكىن پەرقلىنىدۇ .ئۇالرنىڭ بىر قىسمى
ئۇيغۇر جەمئىيىتىدىكى بىرىنجى ئەۋالد جەدىتچىلەرنىڭ ئوقۇغۇچىسى ياكى جەدىت مەكتەپلىرىدە
ئوقۇغانالردۇر ).ئورنىنى ئالدى .بۇ ئالمىشىش ئەسلىدە ئۇيغۇر ئىجتىمائىيىتى ،خۇسۇسەن قىممەت قاراش
ۋە تەپەككۇر ئۇسلۇبىدىكى «ئالمىشىش»تىنمۇ دېرەك بەرمەكتە ئىدى.
زامانىۋىلىشىش ،يەنى مودېرنىزم دەپ ئاتالغان بۇ ئۇقۇم شەرقلىقلەرگە غەربلىكلەردىن
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كەلگەن بولۇپ ،ئەنئەنىنى تامامەن يوق قىلىدىغان ياكى ئۇنى يېڭى زامانغا ماسالشتۇرۇپ،
مۇئەييەن قىممەت قاراشالر ئەتراپىدا «تەرەققىي» قىلدۇرىدىغان بىر ھادىسىدۇر .تۈرك تىللىقالر ئارسىدا
تېز سۈرئەتتە كەڭ تارقالغان جەدىتچىلىك ھەرىكىتى ئەسلىدە ،تۈرك تىللىقالرنىڭ ئەنئەنە ۋە
كۈلتۈرىنى رەت قىلمىغان ئاساستا زامانغا ماسالشتۇرۇش؛ دەۋرداش مىللەتلەر ئارىسىدا كۈلتۈر ۋە
سىياسەتتە «بېقىندا» بولۇپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ،ھاالكەتنىڭ خەۋپىنى ئالدىن كۆرۈپ
يەتكەن «سىلكىنىش» ھەرىكىتى ئىدى .ئۇيغۇرالر ئارىسىدا بۇ ھەرىكەت ھەرخىل سەۋەبلەر تۈپەيلى
مۇۋەپپەق بواللمىغان.
ج ۇڭگودىكى زامانىۋىلىشىش ،يەنى مودېرىنلىشىش ھەرىكىتى گەرچە ئەپيۈن ئۇرۇشىدىن كېيىن
باشالنغان بولسىمۇ ،چېرىك چىڭ سۇاللىسىنىڭ بېجىرىكسىز ئەمەلدارلىرى ۋە قەدىمچىلەر بىلەن
مەنپەئەت گۇرۇپلىرىنىڭ ئىشبىرلىكىچىلىكىدە بوغۇپ قويۇلغان .لېكىن خەنزۇ زىيالىيلىرى ئۆزلىرىنىڭ
ئەۋزەل شارائىتلىرىدىن(دېڭىز ياقىسىدا ياشايدىغان خەنزۇالر ئىچكى قۇرۇقلۇقتا ياشايدىغان
مىللەتداشلىرىدىن پەرقلىق شەكىلدە دۇنياغا ئېچىلىپ تۇرغان .دېڭىز قاتنىشى ئۇالرنىڭ
ئىنقىالبچىلىرىغا ،سەرخىللىرىغا ھەرخىل قواليلىق يولالرنى تەمىنلەپ بەرگەن .ياپونىيىدىن ئىبارەت
مۇۋەپپەقىيەتلىك بىر شەكىلدە زامانىۋىالشقان دۆلەتنىڭ ئۇالرغا خوشنا بولۇپ قېلىشى ،مەدەنىيەت
جەھەتتىكى بەزى ئورتاقلىقالر خەنزۇ زىيالىيلىرى ئۈچۈن تېپىلغۇسىز پۇرسەتلەرنى تۇغدۇرۇپ بەرگەن.
يەنە ئوكيانۇس ئارقىلىق ئامېرىكا قىتئەسىگە بارغىلى بولىدىغانلىقىدەك ئەۋزەللىكلەر ئۇالرنىڭ غەرب
مەدەنىيىتى ۋە تەرەققىياتى بىلەن ئۇچرىشىشىنى تېزلەتكەن .مانا بۇ ئەۋزەللىكلەر خەنزۇ
زىيالىيلىرىنىڭ ئۆز جەمئىيىتىنى ئىسالھ قىلشى ،قاتماللىقالرنى تۈگىتىش كويىغا چۈشىشىگە مەدەت
بەرگەن .ئۇيغۇر جەمئىيىتى بۇ نۇقتىدىن قارىغىنىمىزدا ناھايىتى تەلەيسىزدۇر .دېڭىزغا ئوچۇق
بولمىغانلىقى ،قۇرۇغلۇق قاتنىشىنىڭ قواليسىزلىقى ،يېڭى مەدەنىيەت مەركەزلىرىنىڭ ئۇيغۇر يۇرتىدىن
ئۇزاق بولۇشى قاتارلىق رىئال سەۋەبلەر بىلەن رۇسالرنىڭ داۋاملىق تىزگىنلەپ تۇرۇشىنىڭ توسقۇنلۇقى
ھەمدە چىڭ سۇاللىسىنىڭ چېرىك ئەمەلدارلىرى ،گومىنداڭچىالرنىڭ فاشىست زومىگەرلىكلىرى بۇنى
تېخىمۇ ئىمكانسىز قىلىۋەتكەن ).پايدىلىنىپ ،بۇ ھەقتىكى ئۇرۇنۇشلىرىنى بىر دەممۇ توختاتمىغان .بۇ
ئۇرۇنۇشالر نەتىجىسىدە شىنخەي ئىنقىالبى غەلىبە قازىنىپ ،جۇڭگودىكى فىئودالىزم ئاغدۇرۇلغان ۋە
جۇمھۇرىيەت قۇرۇلغان .شىنخەي ئىنقىالبىنىڭ ئالدى-كەينىدە يۈز بەرگەن مودېرنلىشىش/
زامانىۋىلىشىش ساھەسىدىكى ئۆزگىرىشلەر ئازاتلىقتىن كېيىنكى دەۋردە سوتسىيالىستىك زامانىۋىالش
تۇرۇشنىڭ ئوڭۇشلۇق ئېلىپ بېرىلىشىغىمۇ ئاساس سېلىپ بەرگەن .بۇ سەۋەبلىك خەنزۇجەمئىيىتىدىكى سوتسىيالىستىك ئۆزگەرتىش ۋە زامانىۋىالشتۇرۇش ھەرىكىتى ناھايىتى ئوڭۇشلۇق
بولغان .بۇ مۇۋەپپەقىيەت ،زامانىۋىلىشىش جەريانىدىكى ئۆزگەرتىشنىڭ خەنزۇالرنىڭ ئىجتىمائىي
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قۇرۇلمىسىنىڭ ئومۇرتقىسىنى ئانچە زەخىملەندۈرۈلمىگەنلىكى بىلەن ئاالقىداردۇر .مۇشۇنداق بولغاچقىال
پۈتۈن خەنزۇ خەلقىنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى تەرىپىدىن قولالپ قۇۋۋەتلەنگەن ،يەنى «ئاكتىپ»
ماھىيەتتە بولغان .شۇنداق بولغاچقىال خەنزۇ خەلقىنىڭ روھى جۇش ئۇرۇپ يۈكسەلگەن ۋە
كۈنىمىزدىكى تارىختا مىسلى كۆرۈلمىگەن مەمۇرچىلىق ۋە باياشاتلىق دەۋرىنى قولغا كەلتۈرەلىگەن.
ئۇيغۇرالرمۇ ئازاتلىقتىن بۇرۇن خەنزۇالرغا ئوخشاشال زۇلۇم ۋە بېسىمغا ئۇچراپ تۇرغان ،ئىچكى ۋە
تاشقىي كۈچلەر تەرىپىدىن تاالن-تاراج قىلىنغان .لېكىن ئىككى مىللەتنىڭ جۇغراپىيىلىك ئورنى،
تارىخىي ئۆتمۈشى ،كۈلتۈرى ۋە پەلسەپىسىدە چوڭ پەرقلەر بولغانلىقى تۈپەيلى كېيىنكى تەرەققىيات
ئەسناسىدا ئوخشاش يۈكسىلىش ،ئوخشاش سەۋىيىدە ئىلگىرىلەش ئوتتۇرىغا چىقمىغان .خەنزۇالرنىڭ
ئەكسىچە ،ئۇيغۇرالردا زامانىۋىلىشىش «ئاكتىپ» ئەمەس «پاسسىپ» ،بىر خىل «ئەگەشمە» خاراكتېر
قويۇق بولغان .بۇ جەرياندا ،يېڭىدىن يېتىشكەن ،يېڭىچە قىممەت قاراشقا ،يېڭىچە پوزىتسىيىگە،
ئەسلىدىكىدىن پەقلىق تەپەككۇر قىلىش قابىلىيىتىگە ئىگە بولغان زىيالىيالر قوشۇنى بارغانچە خەلق
ئاممىسىدىن ،شۇنداقال مىللىي كۈلتۈرىدىن ئۇزاقلىشىشقا ،بەزى جەھەتلەردە ياتلىشىشقا باشلىغان.
كۈلتۈرەل ھاياتتىكى ياتلىشىش يېتەكچى جەمئىيەت (（主 流 社 会بىلەن پۈتۈنلىشىشتە تاق
تەرەپلىمىلىك بولۇش (ئۆزىنىڭكىنى قۇربان قىلىش بەدىلىگە ،يېتەكچى جەمئىيەت ئەزاسى بولۇشقا
تىرىشىش) ،مەديا (ئاممىۋى ئاخبارات ۋاسىتىلىرى)媒体نىڭ تەسىرى قاتارلىق ئامىلالر زىيالىيالرنىڭ
تىل-تەپەككۇر سىستېمىسىدا بەزى نۇقتىلىق ئۆزگىرىشلەرنى مەيدانغا چىقارغان.
ئىسالھات-ئېچىۋىتىشتىن كېيىنكى مەملىكەت مىقياسىدىكى ئۆزگىرىشلەر ۋە سوتسىيالىستىك بازار
ئىگىلىكىنىڭ يولغا قويۇلۇشى بىلەن كېلىپ چىققان دۆلەت ئىچىدىكى ئىقتىسادىي ھەرىكەتچانلىقنىڭ
ئېشىپ بېرىشى نەتىجىسىدە نۇپۇسنىڭ بېكىنمىچىلىكىگە خاتىمە بېرىلدى .بۇ جەرياندا خەنزۇ تىلىنىڭ
دۆلەت ئىچىدىك ى ئىشلىتىلىش دائىرىسى ئۈزلۈكسىز كېڭىيىپ ،جۇڭگولۇقالر ئارىسىدا بىردىن بىر ئاالقە
قۇرالى بولۇشقا يۈزلەندى .بۇ يۈزلىنىش جەريانىدا ،شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى يەرلىك
مىللەت تىللىرىنىڭ ئىشلىتىلىش دائىرىسىدە تارىيىش ھادىسىسى كېلىپ چىقتى .ئازاتلىقتىن كېيىنكى
دەۋردە يېتىشكەن يېڭىچە زىيالىيالرنىڭ ھەرخىل قايغۇ ۋە ئارمانالر بىلەن بالىلىرىنى خەنزۇ تىلىدا
ئوقۇتۇشى بىلەن جەمئىيەتتە خەنزۇچە تەپەككۇر قىلىپ ،خەنزۇچە سۆزلەيدىغان ،قىممەت قاراش ۋە
باشقا

جەھەتلەردە

ئۇيغۇر تىللىق

ئۇيغۇرالردىن روشەن

پەرقلىنىدىغان

«خەنزۇ تىللىق

ئۇيغۇرالر»( خەنزۇ تىللىق ئۇيغۇرالر :ئۇيغۇر جەمىيىتىنىڭ ئىجتىمائىي ۋە كۈلتۈرەل تەرەققىياتى
جەرىيانىدا ئوتتۇرىغا چىققان ،ئۆزىگە خاس ئاالھىدىلىكى بىلەن جەمىيەتشۇناس ۋە پسىخولوگالرنىڭ
دىققىتىنى جەلپ قىلىدىغان ياكى قىلىۋاتقان بىر گۇرۇپتۇر .خەنزۇ تىللىق ئۇيغۇر ئاتالغۇسى تىلىمىزدا ۋە
مەتبۇئاتىمىزدا تېخىچە كۆرۈلۈپ باقمىغانلىقتىن كۆپنچىمىزگە يات تۇيۇلىشى مۈمكىن .بۇ سەۋەبلىك
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بەزىلەر تۇنجى قېتىم ئاڭلىغىنىدا ئىندىكىپ كېتىشى ياكى دەماللىققا خاتا چۈشىنىپ قېلىشى مۇمكىن.
ئۇشبۇ ئاتالغۇ جەمىيىتىىزدىكى رىئال سوتسىئولوگىيىلىك ھادىسىنىڭ ئىسىملەندۈرۈلىشىدۇر .بۇ ئاتالغۇ
ئىپادىلەيدىغان گۇرۇپ ،ئېتنىك ۋە ئىرقىي ئاالھىدىلىكى جەھەتتىن ئۇيغۇر ،ئەمما ئالغان تەربىيىسى،
قىممەت قارىشى ۋە تەپەككۇر ئۇسۇلى قاتارلىق جەھەتلەردىن خەنزۇچە بولغانالرنى كۆزدە تۇتىدۇ.
تېخىمۇ ئاممىباپ قىلىپ ئېيتىدىغان بولساق ،ئۇيغۇر ئاتا-ئانىدىن تۆرەلگەن ئەمما يەسلىي،
باشالنغۇچ ،ئوتتۇرا ،ئونىۋېرسىتېت تەربىيىسىنى خەنزۇ مەكتەپلىرىدە خەنزۇچە ئالغان؛ كۈندىلىك
ئاالقىدە ،خۇسۇسەن ئىنچىكە تۇيغۇلىرىنىڭ ئىپادىلىنىشىدە خەنزۇ تىلىنى ئىشلىتىدىغان ،راۋان
ئۇيغۇرچە سۆزلىيەلمەيدىغان؛ ئۇيغۇرالرغا ۋە ئۇيغۇر كۈلتۈرىگە ئائىت ھادىسىلەرگە نورمال بىر
ئۇيغۇردەك مۇئامىلە قىاللمايدىغان ،تەپەككۇر شەكلى ،قىممەت قاراشلىرى خەنزۇچە بولغانالرنى
كۆرسىتىدۇ .بۇ سەۋەبلىك بىز دەۋاتقان خەنزۇ تىللىق ئۇيغۇرالر پەقەتال (تېخىچە تىلىمىزدا مۇۋاپىق بىر
ئۇيغۇرچە ئاتالغۇ بىلەن ئىپادە قىلىنالمايۋاتقان) مىنكاۋىەن―民考汉لەرنى كۆزدە تۇتمايدۇ .بەلكىم
ئۇالنىڭ ئىچىدىكى بىر قىسىم پۈتۈنلەي خەنزۇچە ئوقۇپ چىققانالرنى ئۆز ئىچىگە ئېلىشى مۇمكىن.
چۈنكى مىنكاۋىەن―民考汉لەرنىڭ ئىچىدە تولۇقسىزغىچە ياكى تولۇققىچە ئۇيغۇرچە ئوقۇغاندىن
كېيىن خەنزۇچىغا ئالماشقانالرمۇ بار .بۇالرنى خەنزۇ تىللىق ئۇيغۇر دېگىلى بولمايدۇ .خەنزۇ تىللىق
ئۇيغۇرالر ،ھەقىقەتەن جەمئىيىمىزدە پەرقلىق بىر گۇرۇپنى تەشكىل قىلماقتا .ئۇالرنىڭ ياشاش
شەكىللىرى ،قىممەت قاراشلىرى ،تەپەككۇر شەكىللىرى باشقا ئۇيغۇرالردىن كەسكىن بىر شەكىلدە
ئايرىلىدۇ .خەنزۇالر بىلەن تامامەن ئوخشاشلىقىنى ئېيتىشمۇ تەس .شىنجاڭدا بىر زامانالر مودا بولغان
مىنكاۋىەن―民考汉لەر شىنجاڭدىكى -14مىللەت ،جۇڭگودىكى -37مىللەت دېگەن چاقچاق
ئارىالش ئاتاشالرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىدا ئۇالرنىڭ يۇقىرىدىكى سوتسىئولوگىيىلىك ئاالھىدىكلىرى
سەۋەبچى بولغان .بۇ خىل ئاتاشالرنىڭ ھەم ئۇالر تەرىپىدىن ھەم ئەتراپتىكىلەر تەرىپىدىن
دېيىلىدىغانلىقىغا خېلى كۆپ يەردە شاھىت بولغانىدۇق .خەنزۇ تىللىق ئۇيغۇرالرنىڭ قىممەت قاراش ۋە
تەپەككۇر شەكىللىرىنى چۈشەندۈرىدىغان مۇنداق بىر مىسالنى خىزمەتداشلىرىمدىن ئاڭلىغانىدىم؛
ئائىلە رەئىسى ۋە ئۇنىڭ خانىمى ھەممە جەھەتتىن ئۇيغۇر بولغان ئائىلىدە تۇغۇلۇپ ،باشالنغۇچ،
ئوتتۇرا مەكتەپنى خەنزۇ مەكتەپتە تامامالپ شاڭخەيدىكى مەلۇم بىر ئۇنىۋېرسىتېتتا تولۇق كۇرس
ئوقۇغان قىزىنىڭ توي ئىشىغا ئارىالشقان ئاتا-ئانا ،قىزىنىڭ چوقۇم ئۇيغۇر بىلەن ھەمدە تېگى بار،
تۈزۈك كىشىلەرنىڭ بالىسى بىلەن توي قىلىشىنى ئارزۇ قىلىدۇ .ئاتا-ئانا مۇۋاپىق كۆرگەن اليىقى قىز
بىلەن ئۇچراشتۇرۇلىدۇ .ئۇچرىشىشتىن كېيىن قىزىنىڭ پىكرى چوڭالر ئويلىمىغان يەردىن چىقىدۇ .قىزى؛
«ئانا ،ئۇ باال مىنكاۋمىن( )民考民ئىكەن ،مىنكاۋمىنالر بەكال شىئوڭ( ،)凶ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇ باال
قوي گۆشى پۇرايدىكەن ،قارىسام قارىسام ئۇيغۇر كۆرۈنىدۇ .مەن ئۇالرغا كەنبۇگۇەن (»...)看不惯
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دەيدۇ .قىزىنىڭ بۇ سۆزلىرى ئاتا-ئانىنى ھاڭ-تاڭ قالدۇرىدۇ .كېيىن ئۈرۈمچىدە بىر مەزگىل تۇرغاندىن
كېيىن بۇ يەرگە كۆنەلمىدىم دەپ شاڭخەيگە كېتىپ قالىدۇ .ئۇزاق ئۆتمەي بۇ قىز ،شاڭخەيدە خىزمەت
قىلىدىغان بىر خەنزۇ يىگىتى بىلەن توي قىلىدۇ .ئاتا-ئانىسىنىڭ قارشى چىقىشلىرىمۇ كار قىلمايدۇ).
ئوتتۇرىغا چىقتى .بۇ گۇرۇپنىڭ ئۇيغۇر جەمئىيىتىدە بارغانسېرى ئاكتىپ بولۇشى ،ئاپتونومىيە
قانۇن-سىياسىتىنىڭ ئىھتىياجى تۈپەيلى ئۇيغۇرالر ۋەزىپە ئۆتۈشى كېرەك بولغان ئورۇنالرغا تەيىنلىنىشى،
جەمئىيەتتە بۇ خىل زىيالىيالرغا قارىتا مۇئەييەن ھەۋەسنى كۈچەيتكەن.
كونا ياكى كالسسىك زىيالىيالردىن پەرقلىق قىمەت قاراش ۋە تەپەككۇر ئۇسۇلىغا ئىگە بولغان يېڭى
دەۋرنىڭ يېڭىچە زىيالىيلىرىدىكى ئۆزگىرىشلەرنىڭ نەتىجىسى تېمىمىز بولغان تىل-تەپەككۇر قاتلىمىدا
روشەن كۆرۈلمەكتە .يۇقىرىدا بۇ خىل ھادىسىلەرگە قارىتا يۈزەكىي سوتسىئولوگىيىلىك تەھلىللەرنى
يۈرگۈزدۈق .تەھلىللەردىن كېيىن زىيالىيلىرىمىزدىن شۇنداق بىر سۇئالنى ئەجەپلەنگەن ھالدا
سورىغىمىز كەلدى :ئەجىبا ئىككىنچى چاغاتاي دەۋرىگە كىرىۋاتامدۇق؟
جانلىق تىلدا ،ئىنچىكە تۇيغۇالرنى ئىپادە قىلىش ئەسناسىدا خەنزۇ تىلىنى ئارىالشتۇرۇپ
سۆزلەيدىغانالر يېزىق تىلىدا قانداق قىلىدىغاندۇ؟ يۈكسەك ھۇشيارلىقىمىزنى قوزغاشقا تېگىشلىك
مەسىلە بولىۋاتقىنى ئۇيغۇر تىلى تەتقىقاتى ۋە ئوقۇتۇشى بىلەن شۇغۇللىنىدىغان زىيالىيلىرىمىزنىڭ
كۈندىلىك تىلىدا ۋە دەرس ئارىلىقىدا ئەبجەش تىلدا سۆزلەيدىغانلىقى .ئۇيغۇر تىلىنى ئۆگەتكۈچىلەر،
تىل ئىستىمالچىلىرىغا ئەڭ پاساھەتلىك ،چىرايلىق ۋە يېقىملىق ئۇيغۇرچە بىلەن خىتاپ قىلماي ،ياش
نوتىالرنىڭ قەلبىگە تىل سۆيگۈسىنى سىڭدۈرمەي ،دەل ئۇنىڭ ئەكسىچە ئىش قىلىشى كىشىنى ئويغا
سالماي قالمايدۇ .بۇ يەردە يەنىال يۇقىرىدا قىلىنغان سوتسىئولوگىيىلىك تەھلىللەردە كۆرۈلىدىغان
قىممەت قاراش ،تەپەككۇر ئۇسۇلى ،مەسئۇلىيەت ۋە كىملىك تۇيغۇسى نۇقتىسىدىكى سەزگۈرلۈك
مەسىلىسى ئۆزىنى كۆرسىتىۋاتقانلىقىنى ئېنىق كۆرىۋاالاليمىز.
بۇ ماقالە «شىنجياڭ راديو تېلېۋىزىيە ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ژۇرنىلى» -2112يىللىق -2سانىدا
تەھرىرلىنىپ « تىل-تەپەككۇرىمىز سىستېمىمىز ئۈستىدە سوتسىئولوگىيىلىك تەھلىللەر» تېمىسىدا ئىالن
قىلىنغان.
ئاپتور :مەركىزىي مىللەتلەر ئۇنىۋېرسىتېتى مىللەتشۇناسلىق ۋە جەمئىيەتشۇناسلىق ئىنستىتۇتى
جەمئىيەتشۇناسلىق فاكۇلتېتى پىراففىسورى ،ماگىستىر دوكتور يېتەكچىسى.
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-2ھەدىس بىزگە نېمە دەيدۇ؟

(بۇ ماقالە مۇھەممەد سالىھ قارى ھاجىمنىڭ «ياخشىالر باغچىسى» ناملىق كىتابقا يازغان كېرىش
سۆزى).
٭٭٭٭٭٭٭٭٭
بىسمىلالھ دەپ كىتابنى ئاچقىنىڭىزدا ،كۆز ئوڭىڭىزدا ھەدىسلەر خەزىنەسىنىڭ تۆرىدىن ئورۇن ئالغان
گۆھەر نايابالر جۇاللىنىپ تۇرىدۇ ،ئۇالردا مۇجەسسەملەنگەن ئىمان دەرىخىدىن شاخلىنىپ چىققان
رەڭگارەڭ مەناالر ئەقىل كۆزىڭىزنى نۇرالندۇرىدۇ .كىتابنى مۇتالىئە قىلىپ ھەدىسلەر قاينىمىدا
ئۈزگەنسىرى زېھنىڭىز ئېچىلىپ ،قەلبىڭىز يورۇپ ،ھىدايەت كانىدىن تېخىمۇ كۆپ جاۋاھىراتالر قازغۇڭىز
كېلىدۇ .سىزگە توغرا تونۇش ،پاك ،يارقىن تۇيغۇ بەخش ئەتكەن ،خۇش ھىدلىرى بىلەن ۋۇجۇدىڭىزنى
مۇئەتتەر قىلىۋەتكەن بۇ باغچە – «ياخشىالر باغچىسى»دۇر.
«ياخشىالر باغچىسى» – ھەدىس كىتابلىرى ئىچىدە مەنبەسى ساغالم ،مەزمۇنى رەڭدار ،ھەممە ئېتىراپ
قىلغان ئەسەر بولۇش سۈپىتى بىلەن مەيدانغا كەلگەندىن تا ھازىرغىچە ئەھلى ئىسالم تەرىپىدىن
قىزغىن ئالقىشلىنىپ كەلمەكتە .بۇ كىتاب «قۇرئان كەرىم»دىن قالسىال تارقىلىش دائىرىسى ئەڭ كەڭ
بولۇپ ،تەۋەررۈك كىتاب سۈپىتىدە مۇسۇلمانالر جامائەسىنىڭ قەلب تۆرىدىن ئورۇن ئېلىپ كەلدى.
كىتابتا ئىككى مىڭغا يېقىن ھەدىس بېرىلگەن بولۇپ ،ئۇالرنى نوپۇزلۇق ھەدىسشۇناس ئىمام نەۋەۋى
ئىشەنچىلىك ،سەھىھ ھەدىس مەنبەلىرىدىن ئۆتكۈر قەلىمى بىلەن زەر كانلىرىدىن قېزىۋېلىنغان ساپ
ئالتۇندەك تالالپ ئالغان .ئىمام نەۋەۋى ھەدىسلەرنى تالالشتا «كۇتۇبى سىتتە» ياكى «سىھاھى سىتتە»
دەپ ئاتالغان «سەھىھۇلبۇخارى»« ،سەھىھۇل مۇسلىم»« ،سۇنەن ئەبۇ داۋۇد»« ،سۇنەن تىرمىزى»،
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«سۇنەن نەسەئى»« ،سۇنەن ئىبن ماجە» قاتارلىق مەشھۇر ھەدىس كىتابلىرىنى ئاساس قىلغان .كىتاب
 372بابقا بۆلۈنگەن .ھەر بىر بابقا ئايرىم ماۋزۇ قويۇلغان .ئالدى بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەر
كەلتۈرۈلۈپ ،ئاندىن ھەدىسلەر بېرىلگەن .بۇ ھال كىتابنىڭ پايدىلىنىش ئۈنۈمدارلىقىنى تېخىمۇ
يۇقۇرى كۆتۈرگەن« ،قۇرئان كەرىم» ئايەتلىرى بىلەن «قۇرئان كەرىم» ئايەتلىرى ،ھەدىسلەر بىلەن
ھەدىسلەرنىڭ« ،قۇرئان كەرىم» ئايەتلىرى بىلەن ھەدىسلەرنىڭ مۇناسىۋىتى زىچ بولۇپ ،بىر-بىرىگە
چىڭ باغالنغان .ئۇالرنىڭ بەزىسى بەزىسىنى ئىزاھاليدۇ ،يېشىپ بېرىدۇ ،بىر-بىرىنى تولۇقاليدۇ .بىرىدە
ئومۇمىي رەۋىشتە تىلغا ئېلىنغان مەنا يەنە بىرىدە تەپسىلىي بايان قىلىنىدۇ .بىرىدە چۈشىنىش قىيىن
تۇيۇلغان مەزمۇن يەنە بىرىدە چۈشىنىشلىك بولۇپ كېلىدۇ .كۆز ئوڭىمىزدا جۇالالنغان لەفزى ئىخچام،
مەزمۇنى تىرەن ھەدىسلەر تىلىنىڭ گۈزەللىكى ،پىكرىنىڭ چوڭقۇرلۇقى بىلەن كىشىنى ئۆزىگە مەھلىيا
قىلىۋالىدۇ ،دۇررى-جاۋاھىراتالردەك يالتىراپ تۇرغان ئېسىل مەزمۇنالر يۈرەكنى تىترىتىپ دىلالرنى
ھاياجانغا چۈمدۈرىدۇ .ئوقۇغانسىرى قەلبىمىز يورۇپ ،بەردەملىكىمىز ئاشىدۇ ،ھاياتنىڭ چوڭ-كىچىك
كۆڭۈلسىزلىكلىرى ئارىسىدا يۈرىكى ياپراقتەك تىترەپ ،قامغاقتەك ئۇچۇپ يۈرگەن ئىنسان ئىمان
بىلەن مەڭگۈلۈك يىلتىزىنى تاپىدۇ ،نىجاتلىق يولى ئىزدەۋاتقان ئىنسانغا بۇنىڭدىنمۇ ئارتۇق توغرا يول
ۋە بەخت بارمۇ؟
ھەر بىر ھەدىسنىڭ ئاخىرىدا شۇ ھەدىسنىڭ قايسى ھەدىس كىتابىدىن ئېلىنغانلىقى ئەسكەرتىلگەن.
پېقىر ئۇيغۇر كىتابخانلىرىنىڭ پايدىلىنىش ئۈنۈمدارلىقىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش ئۈچۈن رەسۇلۇلالھنىڭ
سۆزلىرىنىڭ مەتنى(ئەرەبچە تېكىستى)نى بەردىم .ھەدىسلەر ئاخىرىغا «ھەدىسنىڭ مۇھىم نۇقتىلىرى»
ماۋزۇسى ئاستىدا ھەدىسلەرنىڭ شەرھى بېرىلدى .ھەدىسلەرنىڭ شەرھى بىلەن قوشۇلۇپ كېلىشى
ئەرەب ئىلىم ساھەسىدە بۇرۇنال ئومۇمالشقان بولسىمۇ ،ئۇيغۇرالرنىڭ دىن تەتقىقاتىدىكى تۇنجى قەدەم
ھېسابلىنىدۇ .قېرىنداشلىرىمىزنىڭ سەۋىيەسىدىكى پەرق تۈپەيلىدىن ھەدىسنى ئەسلىي روھى بويىچە
چۈشىنىش ئۈچۈن جەزمەن ھەدىسلەرنىڭ شەرھىسىگە مۇراجىئەت قىلماي بولمايدۇ .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ سۆزلىرى پاساھەت-باالغەتنىڭ ئەڭ يۈكسەك پەللىسىدە تۇرىدۇ .ئالالھتائاال
رەسۇلۇلالھقا ئىخچام ئىبارەلەر بىلەن چوڭقۇر مەنەلەرنى ئىپادىلەيدىغان باالغەت ئاتا قىلغانىدى.
ھەدىسنىڭ شەرھىسى ھەدىستىكى مۈشكۈللەرنى يېشىپ بېرىدۇ .چوڭقۇر مەنەلەرنى تەپسىلىي،
ئاممىباب ،چۈشىنىشلىك قىلىپ بېرىدۇ .شۇڭا ،ھەدىسنىڭ شەرھىسى ئوقۇرمەنلەرنىڭ بىلىش-چۈشىنىش
چوڭقۇرلۇقى ۋە شەرىئەت ئەھكاملىرىنى ئېنىق بىلىۋىلىشىدا چوڭ رول ئوينايدۇ.
مەسىلەن ،كىتابتىكى «دوزاخ ھاۋايى-ھەۋەس بىلەن ئورالغان ،جەننەت كىشىنىڭ نەپسى
ياقتۇرمايدىغان نەرسە بىلەن ئورالغان» (-1ھەدىس) «قىيامەت كۈنى مۇئەززىنلەرنىڭ (يەنى ،ئەزان
ئېيتقۇچىالرنىڭ) بويۇنلىرى ئەڭ ئۇزۇن بولىدۇ-2( ».ھەدىس) دېگەن ھەدىسلەردىن ھەر بىر
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ئوقۇرمەننىڭ ھاسىل قىلىدىغان چۈشەنچىسى پەرقلىق بولىدۇ،
ئەمدى ئۇالرنىڭ كەينىگە بېرىلگەن شەرھىلىرىنى ئوقۇپ باقايلى:
-1ھەدىسنىڭ شەرھى« :ئىمام قۇرتۇبى مۇنداق دەيدۇ :بۇ ھەدىس ئەرەب تىلىنىڭ ئەڭ يۇقىرى
پاساھەت باالغىتىنى ئۆزىگە مۇجەسسەملىگەن .جەننەتكە ئىنساننىڭ ئالالھ تائاال چەكلىگەن ،تەرك
ئېتىش نەپسىگە قىيىنراق تۇيۇلىدىغان ئىشالرنى تەرك ئېتىش بىلەنال ئېرىشكىلى بولىدىغانلىقى،
ھاۋايى-ھەۋەسنىڭ كەينىگە كىرمەي ،توغرا يولدىن مېڭىش بىلەنال دوزاخ ئازابىدىن قۇتۇلغىلى
بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بەرگەن.
-2ھەدىسنىڭ شەرھى :مۇئەززىنلەرنىڭ شەرىپىنى ۋە ئۇالرنىڭ قىيامەتتىكى مەرتىۋەلىرىنىڭ
يۇقىرىلىقىنى بايان قىلىش ،چۈنكى مۇئەززىن كىشىلەرنى نامازغا چاقىرىپ ياخشىلىققا يېتەكلەيدۇ،
كىمكى ياخشلىققا يېتەكلىسە ،شۇ ياخشىلىقنى قىلغۇچىالرنىڭ ساۋابى ئۇنىڭغىمۇ يېتىپ بارىدۇ.
يۇقۇرىدىكى شەرھىلەرنى ئوقۇغاندىن كېيىن ،ئوقۇرمەنلەر ھەدىسلەرنى ئەسلى روھى ۋە مەزمۇنى
بويىچە توغرا چۈشىنىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە بولىدۇ-1651 .يىللىرى دىنىي ساھەدىكىلەرگە ئېچىلغان
بىلىم ئاشۇرۇش كۇرسلىرىدا «قۇرئان كەرىم» تەپسىرى« ،سەھىھۇلبۇخارى»« ،رىيازۇس-سالىھىن»
قاتارلىق كىتابالردىن دەرس بەرگەنىدىم« .رىيازۇس-سالىھىن»نىڭ ھازىرقى شەرھىنىڭ خېمىر تۇرۇچى
ئەينى چاغدا «رىيازۇس-سالىھىن» دەرسىدە ھەدىسلەرنى ئىزاھالش ،شەرھىلەش يۈزىسىدىن بەرگەن
چۈشەندۈرۈشلىرىم ئاساسىدا شەكىللەنگەن .بۇ قېتىم ھەدىسنى پىششىقالپ ئىشلەش يۈزىسىدىن
«رىيازۇس-سالىھىن»نىڭ ئۆلچەملىك شەرھى «نزھە المتقين»نى ئاساس قىلىپ ،ياپىالق تىل بىلەن
ئاممىباب قىلىپ قايتا ئىشلىدىم .كىتابتا بايان قىلىنغان ئىسالم دىنىنىڭ تۈپ ئەقىدەلىرى ،ناماز ،روزا،
زاكات ،ھەج قاتارلىق ئەركانلىرى ،شەرىئەت ئەھكاملىرى بىلەن بىللە يەنە ئەھلى ئىسالمدا بولۇشقا
تېگىشلىك ئەدەپ-ئەخالققا ئائىت سەمىمىي دەۋەتلەر ،ئاقىالنە تەشەببۇسالر ،دانا پەند-نەسىھەتلەر
نەۋباھاردا ئېچىلغان رەڭگارەڭ چېچەكتەك كۆزىمىزنى قاماشتۇرىدۇ.
ئەلۋەتتە ،بىز زىممىمىزگە يۈكلەنگەن پەرز ،ۋاجىپالرنى ئادا قىلىش ،ھارامدىن ساقلىنىش،
ئىبادەت-ئەھكامالرنى جايىدا بەجا كەلتۈرۈش بىلەن بىللە يەنە ئىجتىمائىي ئەخالققا دائىر
ھەدىسلەرنى ئۆز ئەمەلىيىتىمىزگە تەتبىقالپ ئۆگىنىشىمىز كېرەك .كىشى ئۆزىدىكى ئىللەتلەرنى
تۈزىتىپ ،قەلبىنى تازىالپ ،نەپسىنى پاكلىغاندىال ئاندىن دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ بەختىگە ئېرىشىشنىڭ
يولىنى تاپقان بولىدۇ .ساغالم پاك ئېتىقادنى ،دۇرۇس ،گۈزەل ئەخالقنى ئۇل قىلمىغان ئىبادەت جانسىز
بولۇپ ،سەمەرىسىز دەرەخقە ئوخشايدۇ .ھەدىس روھى بويىچە ئېڭىمىزدا توغرا دۇنيا قاراش ۋە ئەخالق
قارىشىنى ھەقىقىي تۇرغۇزۇپ ،ھاياتىمىزنى چۇلغىۋالغان غەلدى-غەشلەردىن پاكلىنالىساق ۋە ئەخالق
ئۆلچىمى ،ئەدەپ مىزانلىرىغا ھەر ۋاقىت ئەمەل قىاللىساق ئاندىن ئىسمى-جىسمىغا اليىق ئەھلى
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ئىسالمدىن بوالاليمىز .پۈتكۈل ھەدىسلەر مەزمۇنىنى بىر گەۋدە قىلىپ تۇرۇپ ئەتراپلىق مۇالھىزە
قىلغىنىمىزدا تونۇشىمىز چوڭقۇرالپ ،كۆڭلىمىزدىكى چىگىش سوئالالرغا تولۇق جاۋاب تېپىلىدۇ .ئۇ ھايات
سەپىرىمىزدە يولۇققان مۈشكۈللەرنى يېڭىشىمىزغا مەنىۋى كۈچ-قۇۋۋەت بېغىشاليدۇ .ھەدىسلەرنىڭ
روھى ۋۇجۇدىمىزغا سىڭگەندە قەلبىمىزدىكى بوشلۇقالر تولدۇرۇلىدۇ .روھ ماددىنىڭ ،ئەخالق
مەنپەئەتنىڭ قۇربانى بولۇۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە ،ھەدىسلەرگە تەتبىقالپ تۇرۇپ شەخسىيىتىمىز ۋە
ئىجتىمائىيىتىمىزنى دەۋر قىلغان ھالدا ئەخالق كاتىگورىيىسىگە ياتىدىغان ئىشالر ئۈستىدە توختىلىپ
ئۆتۈشنى زۆرۈر دەپ قارايمەن .ئىجتىمائىي ئەخالق ئادەم بىلەن ئادەم ،ئادەم بىلەن جەمئىيەت،
ئادەم بىلەن تەبىئەت ئوتتۇرىسدىكى مۇناسىۋەتنى تەڭشەشتە ھەل قىلغۇچ رول ئوينايدۇ .گۈزەل
ئەخالق كىشىلەرنى يۈكسەك ھاياتقا يېتەكلەيدۇ .پەيالسوپالر ۋە جەمئىيەتشۇناسالرنىڭ قارىشىچە،
ئەخالق-پەزىلەت شەخسنىڭ ۋە جەمئىيەتنىڭ ساغالم تەرەققىي قىلىشى ئۈچۈن كەم بولسا بولمايدىغان
ھالقىلىق ئامىل .كىتابتىكى ئەدەپ-ئەخالق ۋە ئىجتىمائىي مۇناسىۋەتكە دائىر ھەدىسلەرنى كۆزدىن
كەچۈرگەندە كىتابخاننىڭ كۆز ئوڭىدا تۇرمۇشنىڭ ھەممە ساھەسىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان چىن ئىنسانىي
خىسلەتلەرگە يېتەكلەيدىغان مۇكەممەل بىر سېستىما نامايان بولىدۇ .ھەدىس قۇرلىرىدا گۈزەل
ئەخالق مۇسۇلمانچىلىقنىڭ مۇھىم بەلگىسى سۈپىتىدە تەرىپلىنىدۇ« .قۇرئان كەرىم»دە ئالالھ تائاال
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى« :ھەقىقەتەنمۇ بۈيۈك ئەخالققا ئىگىسەن» دەپ رەسۇلۇلالھنىڭ ئەخالق
پەزىلىتىنى ئاالھىدە مەدھىيەلىگەن .رەسۇلۇلالھنىڭ «مەن گۈزەل ئەخالقالرنى كامالەتكە يەتكۈزۈش
ئۈچۈن ئەۋەتىلدىم» دېگەن ھەدىسىدىن بىز رەسۇلۇلالھنىڭ گۈزەل ئەخالقالرنى ئۆگىتىش ۋە
ئومۇمالشتۇرۇشنى ئۆز دەۋىتىدە ناھايىتى مۇھىم ئۇرۇنغا قويغانلىقىنى بايقايمىز .رەسۇلۇلالھنىڭ
« مۇئمىن ئادەم ئۆزىنىڭ گۈزەل ئەخالقى بىلەن كۈندۈزى روزا تۇتۇپ ،كېچىسى ئىبادەت قىلغانالرنىڭ
دەرىجىسگە كۆتۈرۈلىدۇ» دېگەن سۆزىدىن گۈزەل ئەخالقلىق بولۇشنىڭ ساۋابىنىڭ نەقەدەر كاتتىلىقىنى
بىلىۋاالاليمىز« .ئىچىڭالردىكى كىشىلەرنىڭ ياخشىلىرى ئەڭ گۈزەل ئەخالققا ئىگە بولغانالردۇر»،
«مۇئمىننىڭ تارازىسىدا چىرايلىق خۇلۇقتىن ئېغىر كېلىدىغان نەرسە يوق» دېگەن ھەدىسلەردىن
گۈزەل ئەخالقنىڭ مۇئمىننىڭ ئىمانىنى ئۆلچەيدىغان مۇھىم بەلگە ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋالىمىز .شۇنداق،
گۈزەل ئەخالق ساماۋى نۇردۇركى ،ئۇنىڭسىز ھايات ،ئۇنىڭسىز جەمئىيەت قاراڭغۇ تۇيۇلىدۇ .ئەخالقسىز
تۇرمۇش قانچە زىننەتلىك كۆرسىتىلگىنى بىلەنمۇ بەرىبىر زەئىپ ،مەنىسىزدۇر.
ئەخالق ھەققىدە توختالغىنىمىزدا ،ئەلۋەتتە ئاتا-ئانىسىغا ياخشىلىق قىلىشنى ئالدى بىلەن تىلغا
ئېلىپ ئۆتۈشكە توغرا كېلىدۇ« .قورئان كەرىم» ۋە «ھەدىس شەرىف»لەردە ئالالھقا شىرىك
كەلتۈرۈشتىن قالسىال ئاتا-ئانىنى قاقشىتىش ئەڭ چوڭ گۇناھ سۈپىتىدە بايان قىلىنىدۇ« .جەننەت
ئانانىڭ ئايىغى ئاستىدىدۇر» .ئالالھنىڭ نەزەرىدە ئاتا-ئاناغا ياخشىلىق قىلىش ئەڭ سۆيۇملۈك
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ئەمەل ھېسابلىنىدۇ .ئۇنىڭدىن قالسا ،بەزى ھەدىسلەردە ئۇرۇق-تۇغقان ،يېقىن-يورۇقالرغا ياخشىلىق
قىلىش تەكىتلىنىپ « رىسقىم كەڭ بولسۇن ياكى ئۆمرۈم ئۇزۇن بولسۇن دېگەن ئادەم خىش-ئەقرىبا ۋە
يېقىنلىرىغا سىلە-رەھىم قىلسۇن» دېيىلسە ،يەنە بەزى ھەدىسلەردە ئۇرۇق-تۇغقانچىلىق ھەققى
يۇقۇرى پەللىگە كۆتۈرۈلۈپ «سىلە-رەھىمنى ئۈزۈپ قويغان ئادەم جەننەتكە كىرمەيدۇ»غانلىقى بىلەن
ئاگاھالندۇرۇلىدۇ .مەيلى مۇسۇلمان بولسۇن ياكى غەيرىي مۇسۇلمان بولسۇن ،تەقۋادار بولسۇن ياكى
پاسىق بولسۇن ،دوست بولسۇن ياكى دۈشمەن بولسۇن ئىنسانغا ياخشى مۇئامىلىدە بولۇش ،ياخشىلىق
قىلىش تەلەپ قىلىنىدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ھەقەمسايەسىگە زىيان زەخمەت يەتكۈزۇشتىن
ئۆزىنى ساقلىمىغان ئادەم كامىل مۇئمىن بواللمايدۇ» دېگەن سۆزنى ئۈچ قېتىم تەكرارلىغان .ھەزرىتى
ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا قوشنىنىڭ دائىرىسىنى بېكىتىپ «ئۆينىڭ تۆت ئەتراپىنىڭ ھەر تەرىپىدىن
 41ئائىلىگىچە قوشنا ھېسابلىنىدۇ» دېگەن( .بىزدىكى ھازىرقى قوشنىدارچىلىقنىڭ قانچىلىك
بولۇۋاتقانلىقى ھەر بىرىمىزگە ئايان)
ئالالھنىڭ كاالمى ۋە رەسۇلۇلالھنىڭ ھەدىسلىرىدە ئىمانىي ۋە ئىنسانىي مەجبۇرىيەتلەرنى ئادا
قىلىشنىڭ زۆرۈرلۈكى ھېكمەتلىك ئۇسلۇبتا بايان قىلىنغان .نۇرغۇن ھەدىسلەر كىشىلەر ئارىسىدىكى
ئىنساپ-ئىشەنچنى ،دوستلۇق-ئىناقلىقنى كۈيلەيدىغان ،ئۆزئارا قېرىنداشالرچە مۇئامىلىدە بولۇپ،
ئاسايىشلىققا ئۈندەيدىغان ئىدىيىلەرنى ئىماننىڭ بىر جۈملىسى سۈپىتىدە ئوتتۇرىغا قويىدۇ« :ئالالھ
بىلەن قەسەمكى ،سىلەر ئىمان ئېيتمىغۇچە جەننەتكە كىرەلمەيسىلەر ،ئۆزئارا دوستالشمىغۇچە ھەقىقىي
مۇئمىن بواللمايسىلەر»« ،كىشىلەرنىڭ ئۆزئارا دوستلىشىشى ئالالھقا ئىمان ئېيتىشتىن قالسىال
ئەمەللەرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلىدۇر» دېگەن ھەدىسلەر شۇالرنىڭ جۈملىسىدىندۇر« .كىمكى قېرىندىشىنىڭ
ھاجىتىدە بولىدىكەن ،ئالالھ ئۇنىڭ ھاجىتىدە بولىدۇ ،كىمكى قېرىندىشىغا ياردەمدە بولىدىكەن ،ئالالھ
ئۇنىڭغا ياردەمدە بولىدۇ»« ،ھاجەتمەننىڭ ھاجىتىدىن چىققان ئادەمنى ئالالھ قىيامەت كۈننىڭ
قورقۇنچىسىدىن ئەمىن قىلىدۇ» .مەيلى ماددىي جەھەتتە بولسۇن ياكى مەنىۋى جەھەتتە بولسۇن،
باشقىالرغا ھاجىتى چۈشۈشتىن خالىي بولغىلى بولمايدىغان كىشىلىك تۇرمۇشتا بۇ ھەدىسلەرنىڭ روھىنى
قانچە ئىخالس بىلەن ئۆزلەشتۈرسەك ،ئىسالم دىنىغا بولغان چۈشەنچىمىز شۇنچە چوڭقۇر ،ئەتراپلىق
بولىدۇ .ئېتىقادىمىز چىڭىيدۇ ،شۇنىڭ بىلەن ھايات يولىدا باسقان قەدەملىرىمىز شۇنچە مۇستەھكەم
بولىدۇ .ئىجتىمائىي كەيپىيات ،گۈزەل ئەخالقى ساپا ،ساغالم مەدەنىيەت ئاساسىدا تەرەققىياتىمىزمۇ
شۇنچە راۋان بولىدۇ.
ئىسالمنىڭ دەسلەپكى چاغلىرىدىكى ساھابىالرنىڭ ھايات مۇساپىسىغا نەزەر سالساق ،ئۇالرنىڭ
ۋۇجۇدىدا بىر-بىرىنىڭ ئوتىدا كۆيۇپ ،سۈيىدە ئاقىدىغان ھەقىقىي قېرىنداشلىقنىڭ ئۈلگىلىرىنى
كۆرىمىز .مېھىر-مۇھەببەت ،خالىسلىق ،ھەمكارلىق ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلىگەن جەمئىيەتتە كىشىلەرنىڭ
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غەم-قايغۇسى ۋە خۇشاللىقى ئورتاق بولىدۇ .مەككىدىن بارغان مۇھاجىرالر بىلەن مەدىنىدىكى
ئەنسارىيالرنىڭ ئۆزئارا قېرىنداشلىقى شۇ قەدەر چوڭقۇر ئىدىكى ،ئەنسارىيالر مۇھاجىرالرنى
ئۆزلىرىدىنمۇ چارىراق كۆرەتتى .ئىقتىسادىي جەھەتتىن ئۇالر سېنىڭ-مېنىڭ قىلمىغان .ئەنسارىيالر
مۇھاجىرالرغا ئۆيلىرىنى ،باغلىرىنى ،نېمىسى بولسا شۇنى تەڭ بۆلۈپ بەرگەن .دوستالشتۇرۇلغان ئىككى
ئادەمنىڭ (مۇھاجىر بىلەن ئەنسارىينىڭ) قايسىسى ئۆلسە ئىككىنچىسى ئۇنىڭغا مىراسخور بوالتتى.
قان-قېرىنداشلىرى مىراسخور بولمايتتى .ئەنسارىيالر مۇھاجىر قېرىنداشلىرى ئۈچۈن قىلغان
غەمخورلۇقلىرىنى تېخى قىلىشقا تېگىشلىك بولغىنىدىن ئاز دەپ قارايتتى .مانا بۇ ئىسالمىي
قېرىنداشلىقنىڭ يۇقىرى دەرىجىسى .بۇ يۈكسەك ،ئالىيجاب قېرىنداشلىق مېھىر-مۇھەببەتنى
چۈشەندۈرۈشكە قەلەم ئاجىزلىق قىلىدۇ« .ئۇالر مۇھتاج تورۇقلۇق (مۇھاجىرالرنىڭ مەنپەئىتىنى)
ئۆزلىرىنىڭ (مەنپەئىتىدىن) ئەال بىلىدۇ» (سۈرە ھەشىر  -6ئايەتنىڭ بىر قىسمى) دېگەن ئايەت ئەنە
شۇ ئەنسارىيالر ھەققىدە نازىل بولغان« .سىلەردىن ھەرقانداق بىر كىشى ئۆزى ياخشى كۆرگەن
نەرسىسىنى قېرىندىشىغىمۇ ياخشى كۆرگەندىال ئاندىن كامىل مۇئمىن ھېسابلىنىدۇ» (ھەدىس).
بۇگۈنكى كۈندە پۇل ھەممىگە ھۆكۈمران دەيدىغان ئىدىيىنىڭ تۈرتكىسى ئاستىدا يامراپ كېتىۋاتقان
چېكىدىن ئاشقان شەخسىيەتچىلىك دىللىرىمىزنى قاساۋەتلەشتۈرۈپ كېتىۋاتسا ،بىزدە نەدىمۇ «ئەلنىڭ
مەنپەئىتى ھەممىدىن ئەال» دەيدىغان ئىدىيە بولسۇن؟! ھەممىال ئىشتا پۇلنى ،پايدىنى بىرىنچى
ئورۇنغا قويۇش خاھىشى كاللىمىزنى چىرمىۋالغان تۇرسا ،خالىسلىق ،غەرەزسىزلىك ،رىياسىزلىقنى
قانداقمۇ ئىزچىلالشتۇرغىلى بولسۇن؟! پەيغەمبىرىمىز مۇنداق دېگەن« :مېنىڭ ئۈممىتىم تىلال بىلەن
تەڭگىنى چوڭ بىلىپ كەتسە ئۇنىڭ قەلبىدىن ئىسالمنىڭ ھەيۋىسى كۆتۈرۈلۇپ كېتىدۇ» .كىشىلەرنىڭ
سورۇنالردا ئۆزئارا« :ھازىر خەقتە ئىنساپ يوق…» دېيىشىۋاتقانلىقىنى دائىم ئاڭالپ تۇرىمىز،
شەخسىيەتچىلىك ۋە مەنپەئەتپەرەسلىكنىڭ چېكىدىن ئېشىپ كېتىشى بىلەن ئارىمىزدىن
مېھىر-مۇھەببەت ،ئىنساپ كۆتۈرۈلۈپ كېتىپ بارماقتا .قەلبىدىن دىيانەت كۆتۈرۈلۈپ كەتكەن
ئادەمدىن يەنە نېمىنى كۈتۈش مۇمكىن!
«ياخشىالر باغچىسى» ھەقىقەتەن تۈرلۈك-تۇمەن ،رەڭگارەڭ ،ھۆسنى ۋە پۇرىقى دىلنى الل قىلىدىغان
ھەدىس گۇل-چېچەكلىرىگە تولغانكى ،ئۇنىڭدا يەنە يېتىم-يېسىر ،ئىگە-چاقىسىزالرنىڭ بېشىنى
سىالش ،مۇساپىرالرغا ،مېيىپالرغا ياردەم بېرىش ،ئاپەتكە ئۇچرىغانالرنى قوتقۇزۇش ۋە ماددىي ،مەنىۋى
جەھەتتىن ھېسداشلىق قىلىش ،باشقىالرنىڭ ئەيىبىنى يېپىش قاتارلىق ئوقۇپ ئۆزلەشتۈرۈپ ،ئەمەل
قىلىدىغان ،كىشىنى مەنىۋى كامالەتكە يەتكۈزىدىغان ھەدىسلەر بايان قىلىنغان« .كىمكى بىر ئەمانى
 41قەدەم يۆلەپ ماڭسا ،ئۇنىڭغا جەننەت تېگىشلىك بولىدۇ» دېگەن ھەدىسنىڭ ئۆزىال
ئاقساق-چوالق،

مېيىپ-ئاجىزالرغا

يار-يۆلەك
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بولۇپ

ئۇالرنى

قوتقۇزۇشنىڭ،

دارىلئېتام،

دارىلئاجىزىنالرنى

ئېچىپ،

ئۇالرنى

تەربىيىلەشنىڭ

نەقەدەر

ساۋابلىق

ئىش

ئىكەنلىكىنى

چۈشەندۈرۈشكە يېتەرلىكتۇر .گۇزەل ئەخالقى بىلەن بىزنىڭ ياخشى ئۈلگىمىز بولغان پەيغەمبىرىمىز:
«مەن يېتىمنى باققۇچى ئادەم بىلەن جەننەتتە مۇشۇنداق يېقىن تۇرىمەن» دەپ باش بارمىقى بىلەن
كۆرسەتكۈچ بارمىقىنىڭ ئارىسىنى ئېچىپ كۆرسەتكەن .پەيغەمبىرىمىز يەنە« :مېنى ئاراڭالردىكى
ئاجىز كىشىلەرنىڭ ئىچىدىن تېپىڭالر ،چۈنكى سىلەرگە شۇ ئاجىز كىشىلەرنىڭ بەرىكىتىدىن رىزىق
بېرىلىدۇ» دېگەن .كىتاب بەتلىرىنى ۋاراقاليدىغان بولساق ،كىشىنى ئەخالقىي يۈكسەكلىككە
يېتەكلەيدىغان نۇرغۇن ھەدىسلەر كۆزىمىزگە چېلىقىپ تورىدۇ .ئەمما ،رىئاللىقىمىزغا قارايدىغان
بولساق ،شۇ ئېسىل تەرغىباتالرنىڭ ئېتىبارسىز قېلىۋاتقانلىقىدىن تولىمۇ ئەپسۇسلىنىمىز .مېيىپلىقنى پۇل
تىلەشكە دەستەك قىلىپ ياكى ئىگىلىرىنىڭ پۇل تېپىش ۋاسىتىسى بولۇپ تىلەمچىلىك قىلىۋاتقان ئاجىز
مەجرۇھالرنىڭ قەھرىتان قىش ،پىژغىرىم ئىسسىقالردا توپا -تۇمانغا مىلەنگەن ھالىتى يۈرىكىمىزنى
ئېچىشتۇرىدۇ« .قۇرئان كەرىم»دىكى« :يېتىمنى خارلىما …» دېگەن ئەمر رەببانىيغا ئاۋاز قوشۇپ،
ئۇالرنىڭ بېشىنى قانچىلىك سىلىيالىدۇق؟ پەيغەمبىرىمىزنىڭ سۈننىتىدىن قانچە يىراقالشقانسېرى
ھەممىدە چېكىنىشكە يۈز تۇتۇۋاتىمىز .نىھايەت ،ئەقىل كۆزى بىلەن ئىدراك قىلغۇچىالر ئۈچۈن چاقناپ
تۇرغان تاڭ نۇرىدەك روشەن تۇيۇلىدىغان ھەدىس مەنالىرىنى زااللەت تۇمانلىرى ئىچىدە تىڭىرقاپ
يۈرگەنلەر ئاڭقىرالماي قالىدۇ-دە ،دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك بەختتىن قۇرۇق قالىدۇ.
«قۇرئان كەرىم» ئايەتلىرى ۋە ھەدىسلەردە خەير-ئىھسان قىلىشنىڭ ،ياخشىلىق يوللىرىغا پۇل-مال
سەرپ قىلىشنىڭ پەزىلىتى سۆزلىنىدۇ .سەدىقە نامى ئاستىدا ئېلىپ بېرىلىدىغان بۇ خاسىيەتلىك ئىشنى
ھەممە ئادەم قىلىشقا رىغبەتلەندۈرۈلىدۇ .سەدىقە سۆزىنىڭ مەناسى ناھايىتى كەڭ بولۇپ،
خەير-ساخاۋەت ئىشلىرىنىڭ ھەممىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .گەرچە بۈگۈنكى كۈندە سەدىقە كىشىلەر
تەرىپىدىن مەيلى ئاز بولسۇن ،مەيلى كۆپ بولسۇن نامراتالرغا ئىقتىسادى ياردەم بىرىش دەپ
چۈشىنىلىۋاتقان بولسىمۇ ،ھەدىسلەردە ياخشى ئىش ۋە ياخشى سۆزلەرنىڭ ھەممىسى سەدىقە
دائىرىسىگە كىرگۈزۈلگەن .پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ھەر بىر مۇسۇلماننىڭ ھاالل كەسىپ بىلەن
شۇغۇللىنىش ئارقىلىق ئۆزىگىمۇ پايدا يەتكۈزۈشىنى ،سەدىقىمۇ قىلىشىنى ،مۇنداق قىاللمىسا ياخشى
ئىشالرنى قىلىپ يامان ئىشالردىن قول يىغىشىنى ،بۇنىڭ ئۆزى ئۇنىڭ ئۈچۈن سەدىقە ئورنىدا
بولىدىغانلىقىنى ئېيتقان .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ سۆزىدە مۇئمىننىڭ قولىدىن كېلىشىچە
كىشىلەرگە پايدىلىق ئىشالرنى قىلىشى ،باشقىالرغا زىيان-زەخمەت يەتكۈزمەسلىك كېرەكلىكى
تەكىتلەنگەن .يەنە بەزى ھەدىسلەردە «كىشىلەرنىڭ ئارىسىنى تۈزەپ ،ئۇالرنى ئەپلەشتۈرۈشمۇ
سەدىقە ھېسابلىنىدۇ» دېيىلگەن .يەنە بەزى ھەدىسلەردە ئۆزىنىڭ خوتۇن ،باال-چاقىلىرى ئۈچۈن
قىلغان ئائىلە راسخۇتىمۇ ،ھەتتا كىشىلەرگە قىلغان بىرەر ئېغىز ياخشى سۆزنىڭمۇ سەدىقە

102

ھېسابلىنىدىغانلىقى سۆزلەنگەن .بۇ ھەدىسلەردىن بىز ھۈنەر-سانائەت بولسۇن ،تېرىقچىلىق بولسۇن،
تىجارەت بولسۇن ،ھەر ئادەمنىڭ بىرەر كەسىپ بىلەن ئىش-ھەرىكەت بىلەن شۇغۇللىنىشقا
رىغبەتلەندۈرۈلگەنلىكىنى ،ئەجرىدىن كەلگەن كىرىم بىلەن ئاۋۋال ئۆزىنى تەمىنلەپ ئاشقان
قىسمىنى يوقسۇلالرنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئىلىشقا ئىشلىتىش تەكىتلەنگەنلىكىنى كۆرۈۋاالاليمىز .سەدىقە-
ئىھسان ئاز بولسىمۇ ،ئۇنىڭ رولىغا سەل قاراشقا بولمايدىغانلىقى ئوبرازلىق رەۋىشتە مۇنداق
ئىپادىلەنگەن « .كىمكى ھاالل كەسىپ بىلەن تاپقان مېلىدىن خورما چاغلىق نەرسە بولسىمۇ سەدىقە
قىلسا ،ئالالھ پەقەت ھاالل مالنىال قوبول قىلىدۇ ،ئالالھ ئۇنى ئوڭ قولى بىلەن قوبول قىلىدۇ ،ئاندىن ئۇ
خورما چاغلىق نەرسىنى خۇددى سىلەرنىڭ بىرىڭالر ئۆزىنىڭ تايچىقىنى ئوبدان بېقىپ ئۆستۈرگەندەك
ئۆستۈرۈپ ،سەدىقە قىلغۇچى ئۈچۈن ئۇنىڭ ساۋابىنى تاغدەك زورايتىپ بېرىدۇ» .ھەدىسلەردە مەيلى
باي بولسۇن ،مەيلى نامرات بولسۇن مۇسۇلمان كىشىنىڭ جەمئىيەت ئۈچۈن بىر پايدىلىق ئېلىمىنت
بولۇشى كېرەكلىكى ،ئىمكانىيەتنىڭ يېتىشىچە ئاۋامغا پايدا يەتكۈزۈشى ،بايالرنىڭ كەڭ قوللۇق بىلەن
كۆپلەپ خەير-ساخاۋەت قىلىشى ،كەمبەغەللەرنىڭمۇ بۇنىڭدىن مۇستەسنا بولماسلىقى قەيت قىلىنغان.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سۆزى ۋە ھەرىكىتى ئارقىلىق مۇسۇلمانالرغا زىيان-زەخمەت يەتكۈزمىگەن
ئادەمنى ئەڭ ئارتۇق ھېسابلىغان« .كىمكى ئۆزى نېمە يېسە خىزمەتچىسى (ياكى قۇلى) گە شۇنى
يېگۈزسۇن ،ئۆزى نېمە كىيسە ئۇنىڭغا شۇنى كىيگۈزسۇن .ئۇالرنى كۈچى يەتمەيدىغان ئىشالرغا
سالماڭالر .ئەگەر شۇنداق ئىشالرغا سېلىپ قالساڭالر ئۇالرغا ياردەمدە بولۇڭالر» دېگەن« .كىمكى بىرەر
مۇسۇلمانغا ئەزىيەت يەتكۈزسە ماڭا ئەزىيەت يەتكۈزگەن بولىدۇ»« ،ناھەق رەۋىشتە بىر
مۇسۇلماننىڭ ئابرويىنى تۆكۈش ھەقىقەتەن ئەڭ چوڭ گۇناھتۇر» .يۇقىرىدىكى ھەدىسلەردە مۇئمىنگە
ئەزىيەت يەتكۈزۈش قاتتىق ئەيىپلىنىدۇ.
ر ەسۇلۇلالھ ئىپپەتلىك ،پاك مۇسۇلمان ئايالالرغا بۆھتان چاپالشنى يەتتە خىل ھاالكەتلىك گۈناھ
قاتارىدا سانىغان .ھالبۇكى ،ئارىمىزدا ئايالالرغا ،ھەتتا ئۆزىنىڭ ئايالى بولغان تەقدىردىمۇ قارا
چاپالش تۈسىنى ئالغان سەت تىلالر بىلەن ھاقارەتلەيدىغان ئەھۋالالر ئاز ئەمەس.
بىر مۇنچە ھەدىسلەردە ئىناقلىق ،ھەمكارلىق ،مىھرىبانلىق روھى تەكىتلىنىدۇ .ئۇنىڭغا زىت كېلىدىغان
تەپرىقچىلىك ،ھەسەتخورلۇق ،كۆرەلمەسلىك  ،ئىككى يۈزلىمىچىلىك ،چېقىمچىلىق ،غەيۋەت-شىكايەت
قاتارلىق ئىللەتلەرگە لەنەت ئوقۇلىدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :گۇمانخورلۇقتىن ساقلىنىڭالر،
كىشىلەرنىڭ ئەيىبىنى كولىماڭالر .تىڭ-تىڭالپ يۈرمەڭالر .ئۆزئارا دۈشمەنلەشمەڭالر .ئۆزئارا
قىرىنداشالرچە بولۇڭالر»« ،كىمكى بىر قىرىندىشىنىڭ غەيۋىتى قىلىنغان يەردە ئۇنىڭ ئابرۇيىنى ساقالپ
قالسا ،ئالالھ ئۇنى قىيامەت كۈنى دوزاختىن ساقالپ قالىدۇ»« ،ساھابىلىرىمدىن ھېچبىر ئادەم ماڭا
بىراۋ ئۈستىدىن سۇخەنچىلىك قىلمىسۇن»« ،سۇخەنچى ئادەم جەننەتكە كىرمەيدۇ»« ،كىشىلەرنىڭ
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ئەيىبىنى ئېچىش بىلەن ئەمەس ،بەلكى ئۆز ئەيىبىنى تۈزەش بىلەن بولغان ئادەم چوڭ ساۋابقا
ئېرىشىدۇ»« ،ئىككى يۈزلىمىچى ئادەم قىيامەت كۈنى ئالالھنىڭ دەرگاھىدا ئادەملەرنىڭ ئەڭ يامىنى
بولۇپ قالىدۇ»« ،ھەسەتتىن ساقلىنىڭالر ،ھەسەت قىلىش ياخشىلىقالرنى خۇددى ئوت ئوتۇننى
يېگەندەك يەيدۇ» قاتارلىق دانا سۆزلىرىنى مۇالھىزە قىلغىنىمىزدا ئۆم-ئىناقلىقنىڭ ھۇزۇر بەخش
كۆرۈنۈشلىرى كۆز ئالدىمىزغا كېلىدۇ .ئۆزئارا قىزغىن ،سەمىمىي ،خالىس ھېسسىياتتا بولۇش دىلالرنى
سۆيۈندۈرىدۇ.

چېقىمچىلىق،

غەيۋەتخورلۇق،

ھەسەتخورلۇقالر

مۇسۇلمانچىلىق

بىلەن

زادى

كىلىشەلمەيدۇ .قەيەردە بولمىسۇن بېشىغا كۈن چۈشكەنلەرگە ھەقىقىي ھېسداشلىق قىلىنسا ،موھتاجالرغا
ھاجىتى راۋا بولغۇدەك ياردەم قىلىدىغان ساخاۋەتلىك قولالر سۇنۇلسا ئارىمىزدا تەبىئىي ھالدا
بەرگۈچىنى رىيا-كىبىردىن خالىي قىلىدىغان ،ئالغۇچىنى خورلۇق-ئىزادىن خاالس قىلىدىغان ساغالم
ئىجتىمائىي كاپالەت تۈزۈمى شەكىللەنگەن بوالتتى .كىشىلىك مۇناسىۋەتتە تۈرلۈك كۆڭۈلسىزلىكلەر،
ئۇقۇشماسلىقالر بولۇپ تۇرىدۇ .كىشى ھەرقاچان ئەزىيەت ،ئازار-كۈلپەتلەرگە ئۇچراپ تۇرىدۇ .مۇنداق
چاغالردا مۇسۇلمان ئادەم پەيغەمبىرىمىزنىڭ« :مۇسۇلمانغا كەلگەن ھەرقانداق كۆڭۇلسىزلىكنى ئالالھ
ئۇنىڭ گۇناھىغا كەففارەت قىلىدۇ ،ھەتتا ئۇنىڭ پۇتىغا بىر تىكەن كىرىپ كەتسىمۇ ،ئۇ گۇناھىغا
كەففارەت بولىدۇ» « ،ئالالھ كىمگە بىرەر ياخشىلىقنى ئىرادە قىلسا ،ئۇنى ئوڭۇشسىزلىققا دۇچار قىلىدۇ»،
«ھېچ كىشىگە سەۋرىدىن ئەۋزەل ۋە چوڭ سوۋغات بېرىلگىنى يوق» دېگەن سۆزلىرىگە ئەمەل قىلسا،
ئۇنىڭغا ئۇمىدۋارلىق ۋە ئەقىل ھەمراھ بولۇپ ،قىيىن ئۆتكەلدىن غەيرەت-پاراسەت بىلەن ئۆتۈۋالىدۇ،
شۇنداقال قارنى-كۆكسىنى كەڭ تۇتقانلىقى ،چىداملىقلىقى ئۈچۈن دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ياخشىلىقالرغا
ئېرىشىدۇ .باشقىالرغا قوپال ،سوغۇق مۇئامىلە قىلىدىغان ،ئەرزىمەس ئىشالر ئۈستىدە خاپا بولۇشۇپ،
قىزىرىشىپ چاپان سېلىشىدىغان ،ياقا سىقىشىدىغان قىلمىشالر بىزگە دائىم ئۇچراپ تۇرىدۇ .ھالبۇكى،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم «ئۇرۇشقاندا ئېغىز بۇزۇشنى مۇناپىقلىقنىڭ ئاالمەتلىرىدىن» سانىغان.
پەيغەمبەر

ئەلەيھىسساالم

ئۆزىنىڭ

مۇاليىملىق،

ئەپۇچانلىق،

مېھرىبانلىق،

سەۋرچانلىق،

چىدامچانلىق ،ئۆچ ئېلىشقا قادىر تۇرۇقلۇق كەچۈرۈم قىلىش قاتارلىق خىسلەتلىرى بىلەن ئۆز ئۈممىتىگە
ناھايىتى ئېسىل ئۈلگە ياراتقان .بۇ مەزمۇنالر پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم« :مۇاليىملىقتىن مەھرۇم
قىلىنغان ئادەم پۈتۈن ياخشىلىقتىن مەھرۇم قىلىنغان بولىدۇ» ،ئالال بىر قەۋمگە ياخشىلىقنى ئىرادە
قىلسا ،ئۇالر ئىچىدە مۇاليىملىقنى ئومۇمالشتۇرىدۇ»« ،كىشىلەرگە رەھىم قىلمىغان ئادەمگە ئالالھ رەھىم
قىلمايدۇ»« ،كىشىلەر ئارىسىدا ئالالھ يامان كۆرىدىغان ئادەم دۈشمەنلىكى قاتتىق ،خۇسۇمەتچى
ئادەمدۇر»« ،بىر ئادەمنىڭ بىر دىنىي قېرىندىشىغا ئۈچ كۈندىن ئارتۇق ئاداۋەت تۇتۇپ بىر-بىرىگە
تەتۈر قاراپ يۈرۈشى دۇرۇس ئەمەس»« ،روزىدىنمۇ ،سەدىقىدىنمۇ ،نامازدىنمۇ ئارتۇق ئىش
كىشىلەرنىڭ ئارىسىنى تۈزەشتۇر ،ئارىنىڭ بۇزۇلۇشى دىلالرنى خاتىرجەمسىزلەندۇرىدۇ»« ،كىشىلەرنىڭ
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ئارىسىنى تۈزەش ئۈچۈن يالغان سۆزلەش گۇناھ ھېسابالنمايدۇ» قاتارلىق ھەدىسلىرىدە ئۆزىنىڭ
چوڭقۇر ئىپادىسىنى تاپقان .كىشىلەرنى ئاسراشتا ،ئۇالرغا ئاسانلىق تۇغدۇرۇپ بېرىشتە رەسۇلۇلالھ
نەمۇنىلىك رول ئوينىغان .ئۇ «نامازدا تۇرۇپ بالىسىنىڭ يىغلىغانلىقىنى ئاڭلىسام ،ئانىسىنى بىئارام
قىلىپ قويماي دەپ نامازنى قىسقارتىپ ئوقۇيمەن» دېگەن .ياشانغانالرنى ھۆرمەتلەش ،كىچىكلەرنى
ئاسىراشتا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :ياشتا چوڭلىرىمىزنى ھۆرمەتلىمىگەن ،كىچىكلىرىمىزگە
كۆيۈنمىگەن ئادەم بىزگە مەنسۇپ ئەمەس» دېگەن دانا سۆزى بار .تۈرلۈك سورۇنلىرىمىزنىڭ
يالغان-ياۋىداق ،پىتنە-پاسات ،سۆز-چۆچەكلەر تارقىتىش ئۇۋىسى بولۇۋاتقانلىقى ھەممىگە ئايان
بولۇپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :كىشىنىڭ ئاڭلىغانلىكى نەرسىنى سۆزلەپ يۈرۈشىنىڭ ئۆزى
كىشى ئۈچۈن يېتەرلىك يالغانچىلىقتۇر» دېگەن سۆزى مۇسۇلماننى ھەر ۋاقىت ئېغىزىغا ھېزى بولۇشقا
ئاگاھالندۇرىدۇ .ساھابىالردىن بىرى رەسۇلۇلالھتىن مۇنداق سورىغان :بەندىنىڭ جەننەتكە كىرىشىگە
سەۋەب بولىدىغان ئەمەل قايسى؟ رەسۇلۇلالھ مۇنداق دېگەن« :تەقۋالىق بىلەن گۈزەل ئەخالق».
ئەمىسە دوزاققا كىرىشگە سەۋەپ بولىدىغان ئەمەلچۇ؟ «ئېغىزى بىلەن ئەۋرەت» .ئادەمنىڭ ياخشى
يامىنى ئەمەلىيەتتە كىشىلەر بىلەن بولغان مۇئامىلىدە سىنىلىدۇ .بولۇپمۇ ئىقتىسادىي مۇئامىلە كىشىنى
سىناشنىڭ ھالقىلىق ئىمتىھانىدۇر .سەمىمىيلىك ،توغرىلىق ،راستچىللىق ،خالىسلىق ،ئىنساپ ،تەۋپىق،
ئىشەنچ ،ھەققانىيەتلەر ھەدىسلەردە مەدھىيىلىنىپ ،مەككارلىق ،ئالدامچىلىق ،ھىيلىگەرلىك،
يالغانچىلىق ،نامەردلىك ،خىيانەتچىلىك ،قويمىچىلىق ،جازانىخورلۇق ،پارىخورلۇق ،ۋىجدانسىزلىق،
ۋاپاسىزلىق ،كىشىنىڭ ھەققىنى يېۋېلىش قاتارلىق رەزىللىكلەر قاتتىق ئەيىبلىدۇ.
ھەدىستە يالغان گەپ قىلىش ،ئامانەتكە خىيانەت قىلىش ،ۋەدىسىگە ۋاپا قىلماسلىق مۇناپىقلىقنىڭ
ئۈچ تۈرلۈك بەلگىسى سۈپىتىدە تىلغا ئېلىنىدۇ« ،كىمكى ئۆزىدە بىراۋنىڭ مەنىۋى ياكى ماددىي ھەققى
قالغان بولسا ،ئۇنى قىيامەت كۈنىگە قالدۇرماي مۇشۇ دۇنيادا رازى قىلىۋەتسۇن .زۇلۇم قىلغۇچى ئادەم
ھەق ئىگىسىنى بۇ دۇنيادا رازى قىلىۋەتمەي ئاخىرەتكە قالدۇرسا زۇلۇم قىلغۇچىنىڭ ياخشى
ئەمەللىرىدىن ھەق ئىگىسىنىڭ قانچىلىك ھەققى بولسا شۇنچىلىك ئېلىپ بېرىلىدۇ .زۇلۇم قىلغۇچىنىڭ
ياخشى ئەمەللىرى بولمىسا ،ھەق ئىگىسىنىڭ گۇناھلىرىدىن ئېلىنىپ زۇلۇم قىلغۇچىغا يۈكلىنىدۇ».
ھەدىسلەردىن مەيلى قايسى رەۋىش قايسى ئۇسۇلدا بولۇشىدىن قەتئىينەزەر كىشىنىڭ (مىسۋاك ياغىچى
چاغلىق نەرسە بولسىمۇ) ھەققىنى يېۋىلىشنىڭ ئۇ دۇنيادا بولسىمۇ ئىگىسىگە قايتۇرۇلمىسا بولمايدىغان
قورقونچلۇق ھەق ئىكەنلىكىنى كۆز ئالدىمىزغا كەلتۈرەلەيمىز .يەنە بىر ھەدىستە« :خىيانەت
قىلماسلىق ،راست سۆزلۈك بولۇش ،گۈزەل-خۇلۇقلۇق ۋە بىتەمە بولۇپ ،ھاالل كەسىپ قىلىشتىن ئىبارەت
 4خىسلەت» ئۈستىدە توختالغان .بىر ھەدىستە« :جازانىنى يېگۈچى ،يېگۈزگۈچى ،يېزىپ بەرگۈچى ۋە
ئۇنىڭغا گۇۋاھ بولغۇچىغا لەنەت قىلىنغان» .يەنە بىر ھەدىستە« :ئىشلەمچىنىڭ ھەققىنى بەرمەسلىك
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چوڭ گۇناھقا ياتىدۇ» دېيىلسە ،باشقا بىر ھەدىستە« :يالالپ ئىشلىتىلگەن ئادەمنىڭ بەدىنىدىن
چىققان تەر قۇرۇپ بولغۇچە ئۇنىڭ ھەققىنى بېرىپ بولۇشنىڭ الزىملىقى» تەكىتلىنىدۇ .قەرزنى ۋاقتىدا
قايتۇرماي ئارقىغا سۈرۈش زۇلۇم ھېسابلىنىش بىلەن قىينچىلىقى بار قەرزدارنىڭ مۆھلىتىنى ئۇزارتىپ
بېرىش ساۋابلىق ئىش سانىلىدۇ« .كىمكى ساختىلىق قىلىدىكەن ،ئۇ بىزگە مەنسۇپ ئەمەس» دېگەن
ھەدىستە ئېلىم-بېرىمدە ساختىپەزلىك قىلىش ،يالغان قەسەم قىلش ،ساختا مالالرنى ئىشلەپچىقىرىش
ۋە ئۇالرنى سېتىشمۇ ئوخشاشال ھارام قىلىنغان .ئىسالمدا بىرلىشىپ تىجارەت قىلشقا رىغبەتلەندۈرۈلىدۇ،
ھەدىستە «شىرىك بولۇپ تىجارەت قىلىش بەرىكەتلىك ئۈچ ئىشنىڭ بىرى» قىلىپ كۆرسىتىلىدۇ.
ھەدىسى قۇدسىدا ئالالھ تائاال تەرىپىدىن مۇنداق دېيىلىدۇ« :مادامىكى بىر-بىرىگە خىيانەت
قىلىشمايدىكەن ،مەن ئىككى شىرىكنىڭ ئۈچىنچىسى بولىمەن ،قاچانكى ئۇالرنىڭ بىرى خيانەت
قىلىدىكەن ،مەن چىقىپ كېتىپ ئۇالرنىڭ ئارىسىغا شەيتان كىرىۋالىدۇ» .بىزنىڭ ئۇيغۇر
كار خانىچىلىرىمىز شىركەت بولۇپ ئۇيۇشۇپ مەبلەغ ئۈستۇنلۈكنى قولغا كەلتۈرۈپ ئەقىل بۇلىقىنى
ئېچىپ بازار قانۇنىيىتى بويىچە سودا قىلىشنى ۋە ئوبراز تىكلەشنىڭ ،زۆرۈرلۈكىنى تېخى دېگەندەك
تونۇپ يەتمىگەندەك قىلىدۇ .بىزنىڭ روھانىيىتىمىزگە تەپرىقىچىلىق ھەسەتخورلۇق سىڭىپ كەتكەنلىكى
ئۈچۈن ،سودا-تىجارەت ئىشلىرىمىزدىمۇ بىرلىك ،ئويۇشقاقلىق ،ئۆزئارا يۆلەشتىن يىراقمىز .بىرمۇنچە
كىشىلىرىمىز سودا ساھەسىدە ئۆزلىرىنىڭ تىرىشچانلىقى ۋە چېۋەرلىكى بىلەن ئۈزۈپ چىقىپ ياقا
يۇرتالردا كۆزگە كۆرۈنۈۋاتقان بولسىمۇ ،تەشكىللىنىپ بىرەر قانۇنلۇق شىركەت شەكلىنى ئالمىغانلىقى
ئۈچۈن سودا رىقابىتىدە «يالغۇز ئاتنىڭ چېڭى چىقماس ،چېڭى چىقسىمۇ دىڭى چىقماس» دېگەندەك
چوڭ ئىشالرنى ۋۇجۇدقا چىقىرىپ ئۈستۈنلۈك قازىنىشىقا قۇربى يەتمەيۋاتىدۇ ،ھەممىدىن يامىنى
«ئايرىلغاننى بۆرە يەر» دېگەندەك ئۇالر بۇالڭ-تاالڭ ،سۇيىقەستلەرگە ئۇچراپ ھەم جىنىدىن ،ھەم
مېلىدىن ئايرىلىۋاتىدۇ« ،ئىش ئۆملۈكتە ،كۈچ بىرلىكتە» دېگەن ئاتىالر سۆزىمۇ يۇقىرىقى ھەدىس
روھىغا ماس ھالدا ھەممە بىرنىيەتتە بىر ياقىدىن باش بىر يەڭدىن قول چىقىرىپ ئىش كۆرۈشىمىز
الزىملىقىنى تەكىتلەپ تۇرۇپتۇ.
«قۇرئان كەرىم»دىكى(« :ئۆلچەم ۋە تارازىدا) كەم بەرگۈچىلەرگە ۋاي ،ئۇالر كىشىلەردىن ئۆلچەپ
ئالغان چاغدا تولۇق ئالىدۇ ،كىشىلەرگە ئۆلچەپ ياكى تارتىپ بەرگەن چاغدا كەم بېرىدۇ» دېگەن
ئايەتلەردە تارازا-ئۆلچەمدە ئادىل بولۇش ئاالھىدە تەكىتلىنىشتىن تاشقىرى ھەدىستە« :ئۆتكەنكى
ئۈممەتلەرنىڭ تارازا-ئۆلچەمدە ساختىلىق قىلغانلىقلىرى تۈپەيلىدىن ھاالك بولغانلىقى» ئەسلىتىپ
ئۆتۈلىدۇ .ھەدىسلەردە ھاالل كەسىپ بىلەن شۇغۇللىنىشنىڭ ،ھاالل يەپ ھاالل ياشاشنىڭ يوللىرى
كۆرسىتىلىدۇ ،ئەھمىيىتى سۆزلىنىدۇ« .ھاالل رىزىق ئىزدەش ھەر مۇسۇلمان ئۈچۈن ۋاجىپتۇر»« ،كىمكى
ھاالل كەسىپ قىلىش يۈزىسىدىن ئاغرىپ قالسا گۇناھلىرى ئەپۇ قىلىنىدۇ »« ،رىزىقنى زىمىننىڭ
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يوشۇرۇن جايلىرىدىن تەلەپ قىلىڭالر»« ،كىشىنىڭ ئۆز ئەمگىكىگە تايىنىپ يېگەن تامىقى ئەڭ ھاالل
تاماقتۇر ،ئالالھنىڭ پەيغەمبىرى داۋۇد ئەلەيھىساالم ئۆز ئەمگىكىگە تايىنىپ ياشايتتى»« ،كىمكى
ھاالل يېسە ،سۈننەتكە ئەمەل قىلسا ،كىشىلەرگە يامانلىق قىلمىسا ئۇ جەننەتكە كىرىدۇ» .مانا بۇ
ھەدىسلەردە يۇقىرى-تۆۋەن ،پاكىز-مەينەت ،جاپالىق-يېنىك دېمەي بىرەر كەسىپ بىلەن
شوغۇللىنىدىغان ،ھاالل-ھارامنى پەرق قىلىدىغان ،ئۆز كۈچىگە تايىنىپ ياشاشنى شەرەپ بىلىدىغان،
تۇتقان ئىشىدا نەتىجە قازىنىپ باشقىالرغا ئۈلگە بولىدىغان مېھنەتسۆيەر ،ئەمگەكچان كىشىلەرنىڭ
تىپى سۈرەتلەپ بېرىلىدۇ .داۋۇد ئەلەيھىسساالم ئۆزىنىڭ شۇنچە كاتتا پادىشاھلىقى ،سەلتەنىتى بىلەن
يەنىال قول ئەمگىكىدىن يالتايمىغان .ئۆزى ئىشلەپ يېگەن ھاالل ناننىڭ تەمى باشقىچە بولىدۇ.
ئەمگەكچان ئادەم چىداملىق ۋە ساغالم كېلىدۇ ،ئەمگەكچانالر قانچە كۆپ بولسا ئىشلەپچىقىرىش
يۈكسىلىپ ،يۇرت روناق تاپىدۇ .ھورۇنلۇق ،تىلەمچىلىك ،تەييارتاپلىق كىشىنى چۈشكۈنلەشتۈرىدۇ،
تەمەخورلۇق ،تىلەمچىلىك ،پىخسىقلىق مۇسۇلمان ئادەمگە ياراشمايدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
تىلەمچىلىك توغرىسىدا مۇنۇالرنى دېگەن« :سىلەرنىڭ بىرىڭالر تىلەمچىلىك دەرۋازىسىنى ئاچسا،
ئالالھ ئۇنىڭغا پېقىرلىقنىڭ دەرۋازىسىنى ئاچىدۇ»« ،كىشى تىلەمچىلىك قىلىۋەرسە ،قىيامەت كۈنى
يۈزىدە گۆش دىدارى بولمىغان ھالدا ھازىر بولىدۇ»« ،كىمكى ماڭا كىشىلەردىن بىر نەرسە
تىلىمەسلىككە كېپىللىك قىلىدىكەن ،ئۇنىڭ جەننىتى بولۇشىغا كېپىللىك قىلىمەن» .كوچىالردا
دوقمۇش-دوقمۇشتا تىلەمچىلەر كۆزىمىزگە چېلىقىپ تۇرىدۇ .ئۇالرغا  41~31تىيىن بېرىش بىلەن
قارىماي ئۆتۈپ كېتىش ياكى ئۇالرنى تەنبىھ بېرىپ ئەيىبلەش بىلەن ئىش پۈتەمدۇ؟ مەسىلىنى تۈپ
يىلتىزىدىن ھەل قىلىش ئۈچۈن ئۇالرنى قۇتقۇزۇشقا ،جان بېقىش يوللىرىنى كۆرسىتىپ قويۇشقا توغرا
كېلىدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا ئەنسارىيالردىن بىر ئادەم نەرسە تىلەپ كەلگەن.
رەسۇلۇلالھ ئۇنىڭدىن ئۆيىدە بىرەر نەرسىسى بار يوقلۇقىنى سورىغان .ئەنسارىي ئۆيىدە پەقەت
يېرىمىنى ئاستىغا سېلىپ ،يېرىمىنى ئۈستىگە يېپىنىدىغان بىر يېپىنچىسى ۋە بىر دانە سۇ ئىچىدىغان
ياغاچ تاۋىقى بارلىقىنى ئېيتقان .رەسۇلۇلالھ ئۇ ئىككىسىنى ئالدۇرۇپ كېلىپ ئۇ نەرسىلەرنى كىمنىڭ
سىتىۋالىدىغانلىقىنى ئېيتقاندا ،بىر تەڭگىگە خېرىدار چىققان .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئىككى-ئۈچ
قېتىم كىمنىڭ ئېشىپ ئالىدىغانلىقىنى سورىغاندا ،بىرەيلەن ئىككى تەڭگە بېرىپ ئۇالرنى سېتىۋالغان.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم پۇلنى ئەنسارىيغا بىرىپ« :بۇ پۇلنىڭ يېرىمىغا ئائىلەڭدىكىلەرگە
يېمەكلىك ئېلىپ بەرگىن ،يېرىمىغا بىر پالتا سېتىۋېلىپ ،مېنىڭ يېنىمغا كەلگىن» دېگەن ،ئەنسارىي
پالتىنى ئېلىپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كەلگەندە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم پالتىغا ساپ
ئورنىتىپ بېرىپ« :بۇنىڭ بىلەن جاڭگالدىن ئوتۇن كېسىپ كېلىپ بازاردا ساتقىن 13 ،كۈنگىچە ماڭا
كۆرۈنمىگىن» دېگەن ،شۇنىڭ بىلەن ئەنسارىي ئوتۇنچىلىق قىلىپ ئون تەڭگە تېپىپ ئۇنىڭ بىر
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قىسىمىغا يېمەكلىك ،بىر قىسمىغا بولسا كىيىم -كېچەك سېتىۋالغان .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا:
«مانا بۇ تىلەمچىلىكتىن ياخشى ،تىلەمچىلىك قىلساڭ بۇ قىيامەت كۈنى يۈزىگە داغ بولۇپ قالىدۇ»
دېگەن .تەندۇرۇس ،ئۆز كۈچىگە تايىنىپ ياشاش ئىمكانىيىتى بارالرمۇ پۇل يىغىپ پارازىتالرچە
ياشاش مەقسىتىدە دىۋانە قىياپىتىگە كىرىۋېلىپ «سەدىقە باالنى يەر ،تەۋبە گۇناھنى» دەپ تىلەيدۇ.
تىلەمچىلىك قىلىش پەس تەبىئەتلىكلەرنىڭ ئىشى بولۇپ ،تۆۋەن بولسىمۇ ،بىرەر كەسىپ بىلەن
شۇغۇللىنىپ جان بېقىش ئەلۋەتتە شەرەپلىكتۇر.
كىشىلىك جەمئىيەتتە ئائىلە مۇھىم ئورۇن تۇتىدۇ ،ئائىلە جەمئىيەتتىن ئىبارەت بۇ چوڭ گەۋدىنى
تەشكىل قىلغۇچى كىچىك ھۈجەيرە .ئائىلە تۈزەلسە جەمئىيەت تۈزۈلىدۇ ،شۇڭالشقا ئىشنى ئالدى بىلەن
ئائىلىنى تۈزەشتىن باشالش كېرەك .ھەر ئادەم ئائىلىگە نىسبەتەن ئەقىدىلىك ،تەربىيىلىك،
ئەستايىدىل ،مەسئۇلىيەتچان ،جىددىي پوزىتسىيىدە بولۇشى الزىم .ھەدىستە خۇددى پادىچى ئۆز
پادىسى ئۈستىدە مەسئۇل بولغاندەك قىيامەتتە ئەر -ئايالنىڭ ئۆز ئائىلىسىدىكىلەر ئۈستىدە سوئال-
سوراق قىلىنىدىغانلىقى قەيت قىلىنغان .بالىنىڭ ئەقىدىسىنىڭ ،ئەخالقىنىڭ ياخشى-يامان
بولۇشىدىكى مەسئۇلىيەتنىڭ پۈتۈنلەي ئاتا -ئانىسىدا ئىكەنلىكى بايان قىلىنغان .ھەدىستە« :ئادەم
بالىسى ‹ھەر نۇقسان ئىللەتلەردىن خالىي ھالدا› ساپ ھالەت بىلەن دۇنياغا كېلىدۇ .ئاتا-ئانىسى
ئۇنى يا خرىست ىئان ،يا يەھۇدىي ،يا مەجۇسى قىلىپ چىقىدۇ ،قۇلىقى كېسىك تۇغۇلغان بىرەر ھايۋاننى
كۆرگىنىڭ يوقتۇر!» دېيىلگەن .بۇ ھەدىسنىڭ مەنىسى نېمە دېگەن چوڭقۇر! ئاتا-ئانا پەرزەنتلىرىنى
كىچىكىدىنال توغرا ئەقىدە ئاساسىدا ئىتىقادلىق ،سەمىمىي ،تىرىشچان ،پەزىلەتلىك قىلىپ تەربىيىلىشى
الزىم .قورامىغا يەتمىگەنلەرگە قانچىلىك ئەخالق تەربىيىسى بېرىۋاتىمىز؟! ئۇالرغا تەلقىن قىلىنىۋاتقان،
سىڭدۈرۈلۈۋاتقان تەربىيىنى سەگەكلىك بىلەن قانچىلىك كۆزىتىۋاتىمىز؟! مۇقەررەركى ،پەرزەنتلەرگە
ئەجدادالرنىڭ ساپ ئەقىدىسىنى سىڭدۈرۈپ ،ئۇالرنى دىيانەتلىك ،ئەخالق-ھايالىق قىلىپ
تەربىيىلىمىگەنلىكى ئۈچۈن ئاتا-ئانىالر ئېغىر بەدەل تۆلەيدۇ .تەربىيىسىزلىكتىن تاپتىن چىققان
پەرزەنتلىرىنىڭ دەردىدە پۇچۇلۇنۇپ يۈرگەنلەر ئازمۇ؟ ئۇالرنىڭ ئۇۋالى ئاتا-ئانا بولغۇچىالرغىمۇ
ياكى پەرزەنتكىمۇ؟ ئاتا-ئانا بولغۇچى پەرزەنىتلەردىن تەلەپ قىلىدىغان ئىشالرنى ئالدى بىلەن ئۆز
ئەمەلىيىتىدە ئۆزى كۆرسىتىشى الزىم .ئاتا-ئانىنىڭ ئەقىدىسى ،گەپ سۆزى ،يۈرۈش-تۇرۇشى،
كىيىنىشى ،ئاالقە-مۇناسىۋەتلىرى بالىغا ئاڭلىق ياكى ئاڭسىز ھالدا تەسىر كۆرسىتىدۇ .ئاتا -ئانا
قانداق بولسا پەرزەنتلىرىنىڭمۇ شۇنداق بولۇشىنى چۈشەندۈرۈشتە «ئاال ئىنەكنىڭ بالسى چاال قۇيرۇق»
دېگەن تەمسىل ناھايىتى جايىدا ئېيتىلغان .بىزنىڭ كۆز ئالدىمىزدىكى رېئاللىق تەلىم-تەربىيە
ئىشلىرىدا ئائىلە تەربىيىسىنى يادرۇلۇق ئورۇنغا قويۇشىمىزنىڭ زۆرۈرلۈكىنى تەقەززا قىلماقتا .لېكىن،
ئۆزىنىڭ بىردەملىك راھىتى ئ ۈچۈن ئائىلىنى بۇزۇپ باغرىنى يېرىپ چىققان بالىلىرىنىڭ بەختىنى قۇربان
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قىلىۋاتقان ئاتا-ئانىالردا مەسئۇلىيەت تۇيغۇسى ،ئىمانى بۇرچ نېمە ئىش قىلسۇن؟
ئائىلە گۈزەل ئەخالقى ئەر-خوتۇننىڭ ئىناق ئۆتۈشى ئاساسىدا تېخىمۇ مۇكەممەللىشىدۇ.
ئىجتىمائىيەتتە ئەڭ كىچىك ھۇجەيرە بولغان ئائىلىنىڭ ساغالملىقى ۋە ئىناقلىقى جەمئىيەتتىن ئىبارەت
بۇ چوڭ گەۋدىنىڭ بىرلىكىنى ئىلگىرى سۈرۈپ ،ھاياتى كۈچىنى ئاشۇرىدۇ .ئەر-ئايالنىڭ بىر-بىرىگە
بولغان ساداقىتى ،ئۆزىنى ئەمەس قارشى تەرەپنى بىرىنچى ئورۇنغا قويۇپ ئائىلە مۇھەببىتىنى پەرۋىش
قىلىشى ،ئىككىال تەرەپنىڭ ئىقتىسادچانلىق بىلەن ئىش كۆرۈشى ئاساسىدا ئائىلە گۈللىنىدۇ ،ئائىلىگە
بەرىكەت ياغىدۇ ،ئەر-خوتۇننىڭ ئىناق ئۆتۈشى ئۈچۈن يالغۇز ھېسىسىيات بىرلىكى كۇپايە قىلمايدۇ،
ئىتىقاد بىرلىكى ،مەسلەك بىرلىكى ئاساسىغا قۇرۇلغان ئائىلىنىڭ ئۇلى مۇستەھكەم ،تەربىيىلىگەن
پەرزەنتلىرى ساپالىق بولىدۇ .ھەدىسلەردە ئايالالرنىڭ ھەققىگە رىئايە قىلىش ،ئۇالرغا ھەر تەرەپتىن
ئېتىبار بېرىش ئاالھىدە تەكىتلىنىدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سىلەرنىڭ ياخشىلىرىڭالر ئايالالرغا
ياخشى مۇئامىلە قىلىدىغانلىرىڭالردۇر»« ،ئاراڭالردىكى ياخشى ئادەم ئايالىغا ياخشى مۇئامىلىدە
بولغان ئادەمدۇر .ئايالىغا ھەممىدىن ياخشى مۇئامىلە قىلىدىغان ئادەم مەن بولىمەن» دېگەن.
ئەر-ئايال جېدەللىشىپ ئۆتكەن تۇرمۇشتا ئائىلىۋى بەختتىن سۆز ئېچىش مۇمكىن ئەمەس .مۇنداق
ئائىلىدە نە ياخشى پەرزەنت ،نە ياخشى ئائىلە مۇھىتى يېتلدۈرۈش بەك مۇشكۈل .يەنە پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئايالالر ھەققىدە ئېيتقان« :دۇنيا پايدىلىنىدىغان جايدۇر .دۇنيادىكى پايدىلىنىدىغان
نەرسىلەرنىڭ ئەڭ ياخشىسى ياخشى ئايالدۇر»« ،ئى ئالالھ ،شۈبھىسىزكى مەن يېتىم بىلەن ئايالدىن
ئىبارەت ئىككى ئاجىزنىڭ ھەققىگە رىئايە قىلمىغان ئادەمنى گۇناھكار ھېساباليمەن» (ئەلۋەتتە بۇ
يەردە دېيىلگەن ھەق مەنىۋى ھەقنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ) قاتارلىق ھېكمەتلىك سۆزلىرىمۇ بار .ئالالھ
تائاال «سۈرە نىسا»دا …« :ئۇالر بىلەن چىرايلىقچە تىرىكچىلىك قىلىڭالر ،ئەگەر ئۇالرنى
ياقتۇرمىساڭالر (سەۋر قىلىڭالر) ،چۈنكى سىلەر ياقتۇرمايدىغان بىر ئىشتا ئالالھ كۆپ خەيرىيەتلەرنى
پەيدا قىلىشى مۇمكىن» دېگەن .ئەپسۇس ،ئايالىنى كەمسىتىدىغان يولسىزلىقالرنى ،زورلۇق-
زۇمبۇلۇقالرنى ،قىلدىن قىڭغىر كەتسە ئايالىنى «گەپ ياندۇردۇڭ» دەپ تىل ئاھانەتكە كۆمۈشلەرنى،
كىشىلەر ئالدىدا سەتلەش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ «ئەرلىكىنى» نامايان قىلىشالرنى ،ئەرزىمەس ئىشالر
ئۈچۈن «ئاغىزىمدىن گەپ چىقىپ كېتىپتۇ» دەپ ،پەتىۋا ئىزدەپ يۇرتمۇ يۇرت كېزىشلەرنى ،ئىشىكمۇ
ئىشك دوقۇرۇپ يۈرۈشلەرنى كۆز ئالدىمىزغا كەلتۈرگىنىمىزدە ،ھەدىس روھىدىن تولىمۇ يىراقالپ
كەتكەنلىكىمىزنى ھېس قىلىمىز.
ئىمانلىق ،ئىنساپلىق ،پەزىلەتلىك ،مەسئۇلىيەتچان ئاتا-ئانا قولىدا تەربىيىلەنگەن بالىالر
ئىتىقادلىق ،ھايالىق ،تىرىشچان ،ئەخالقلىق ،پەزىلەتلىك بولۇپ ئۆسىدۇ .ئىجتىمائىي رېئاللىقىمىزغا
قارايدىغان بولساق ياش-ئۆسمۈرلەر ئارىسىدا ئەخالق جەھەتتىن بۇزۇلۇۋاتقانالرنىڭ كۆپلۈكى كىشىنى
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چۆچۈتىدۇ .پەيغەمبىرىمىز« :ھايا قىلمىساڭ ،خالىغىنىڭىنى قىل» دېگەن .كېچىلىك بەزمىخانا،
قاۋاقخانا ،دېسكۇخانا ،مېھمانخانا ،يەنە ئاللىقانداق «خانا»الردا چۈشكۈنلۈك پاتقىقىغا پېتىپ
كېتىۋاتقانالرنى ،زەھەر چېكىش ،قىمار ئويناش ،پاھىشىۋازلىقالر بىلەن جەمئىيەت ھاۋاسىنى
بۇلغاۋاتقانالرنى ،كۈندە دېگۈدەك كۆزىمىزگە چېلىقىپ ،قولىقىمىزغا ئاڭلىنىپ تۇرىدىغان
نومۇسسىزلىقالرنى ھېس قىلغىنىمىزدا« ،نەئۇزۇبىلالھ» دېمەي تۇرالمايمىز .زامانى ئاۋۋالدىن تارتىپ
روھىمىزغا سىڭىپ كەتكەن ئەدەب ،ئىنساپ ،دىيانەت ،نومۇس دېگەنلەرنى بىر يولىال دو تىكىپ،
ئاقىۋەتتە ھەممىدىن ئايرىلىپ گاڭسا-جىسا بولۇش ئالدىدا تۇرۇۋاتىمىز .شەرمى-ھايا ھەدىسلەردە
ئىماننىڭ بىر شاخچىسى دېيىلىپ ،ناھايىتى گەۋدىلىك ئورۇنغا قويۇلغان .يەنە «كىمكى ئادەملەردىن
ئۇيالمىسا ،ئالالھتىنمۇ ئۇيالمايدۇ» دېگەن ھەدىسمۇ بار .يۇقىرىقىدەك نومۇس تۇيغۇسىنى يوقىتىپ،
گۇناھالر قاينىمىغا چۆكۈپ كەتكەنلەردىن شەرمى-ھايانى كۆتۈش مۇمكىنمۇ؟ كىشىلەرنىڭ دىلىدىن
ئىنساپ-تەۋپىق

كۆتۈرۈلۈپ،

ھاۋايى-ھەۋەسكە

بېرىلىپ

كېتىشى

ئەخالق-

پەزىلەتنىڭ

خاراپالشقانلىقىنىڭ ،زاۋاللىققا يۈز تۇتقانلىقىنىڭ ئاالمىتى ،ھايانى ئۇنتۇغان ئازغۇنالرنىڭ قەلبىنى
قەۋەتلەپ كىر باسقان بولىدۇ ،ئۇنى ئېرىغداشقا ھەسسىلەپ كۈچ كېتىدۇ .سەنئەت نامى ئاستىدا بەزى
قىز-ئايالالرنىڭ جامائەت سورۇنلىرىدا ئوينىغان يېرىم-يالىڭاچ ھاياسىز ئۇسۇللىرىنى ،كوچىالردا
بەدەنلىرىنىڭ ئۇياتلىق جايلىرىنى (شەھۋانى كۆزلەرنىڭ كۆرمەي قېلىشىدىن ئەنسىرەپ) ئەتەي
ئېچىپ قويۇپ ،تاراقشىپ يۈرۈشلىرىنى ،ساياق ئوغۇل -قىزالرنىڭ كۈپكۈندۈزدە ئوچۇقچىلىقتا
ئۇيالماستىن

قىلىپ

يۈرگەنلىرىنى

نېمە

دېگۈلۈك؟!

پەيغەمبىرىمىزنىڭ

«:ھايا

ئىماننىڭ

جۈملىسىدىندۇر»« ،شەرمى ،ھايا پەقەت ياخشىلىقال ئېلىپ كېلىدۇ» دېگەن ھەدىسلىرىگە رىئايە
قىلمىغاننىڭ تولدۇرۇۋالغۇسىز زىيىنىنى تارتماقتىمىز .ئىمانى بوھران ،ئەخالقى كرىزىس تۈپەيلى
ئارىمىزدا يامراپ كېتىۋاتقان زەھەرلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا مەغلۇبىيەتچىلەردىن بولۇپ قېلىۋاتىمىز.
نۇرغۇن ياشلىرىمىزنىڭ ئېزىپ گۇمراھلىق قاراڭغۇلۇقلىرىدا گاڭگىراپ يول تاپالماي تىمىسقالپ يۈرۈشى
كىشىنى ئېچىندۇرىدۇ.
ئىجتىمائىي توغرا كەيپىيات تىكلەشتە ئالدى بىلەن ئەخالقسىزلىق ،رەزىللىكلەرنى چەكلەشكە
پايدىلىق ئومۇمىي جامائەت پىكرى ھازىرالشقا تىرىشىش الزىم .ناچار ئىش ،ناچار ھادىسىلەرگە،
ناتوغرا كەيپىياتالرغا قارىتا ھەر ئادەم تەنقىدىي مۇئامىلىدە بولۇشى كېرەك .ئىسالمىيەتتە كىشىلەرنىڭ
ياخشى ئىش قىلىشىنى تەشەببۇس قىلىپ ،ئۇالرنى يامان ئىشالردىن توسوش — ئەھلى ئىسالمنىڭ
قىلىشقا تېگىشلىك مەجبۇرىيىتى سانىلىدۇ .بۇ ئەمرىمەرۇپ دېيىلىدۇ« .ئۇالر ئالالھقا ۋە ئاخىرەت
كۈنىگە ئىشىنىدۇ .ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇيدۇ .يامان ئىشالردىن توسىدۇ .خەيرلىك ئىشالرنى قىلىشقا
ئالدىرايدۇ .ئەنە شۇ ياخشىالردىندۇر» («قۇرئان كەرىم» سۈرە ئال ئىمران  -114ئايەت)
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«سىلەردىن كىمكى بىرەر يامان ئىشنى كۆرسە ئۇنى ھەرىكىتى ئارقىلىق توسسۇن .مۇنداق قىلىشقا قادىر
بواللمىسا سۆزى ئارقىلىق توسسۇن .بۇنىڭغىمۇ قادىر بواللمىسا ئۇنىڭغا دىلىدا نارازى بولسۇن ،بۇ
ئىماننىڭ ئەڭ تۆۋەن دەرىجىسىدۇر» (ھەدىس) ھەدىسلەر روھىي بويىچە ئېيتقاندا ئەمرىمەرۇپ تولىمۇ
ساۋابلىق ئىش« .بىرەر ياخشى ئىشنى قىلىشقا ئۈندىگەن ئادەمگە شۇ ياخشى ئىش قىلغۇچىغا قانداق
ساۋاب بېرىلگەن بولسا ،ئۇنىڭغىمۇ شۇنداق ساۋاب بېرىلىدۇ» (ھەدىس)« .ئالالھنىڭ ئىرادىسى بىلەن
بىرەر ئادەمنىڭ ھىدايەت تېپىشىغا سەۋەبچى بولساڭ سېنىڭ ئۈچۈن بۇنىڭدىنمۇ ئارتۇق ساۋاب
بولمايدۇ» (ھەدىس) .شۇڭا ،ئارىمىزدا ياخشى ئىشالرغا مەدەت بىرىپ ،يامان ئىشالرغا لەنەت
ياغدۇرىدىغان توغرا كەيپىيات شەكىللەندۈرۈشكە تىرىشىشىمىز الزىم .كۆز ئالدىمىزدا يۈز بېرىۋاتقان
يامان ئىشالرغا ،يامان ھەرىكەتلەرگە ،ئەخالقسىزلىقالرغا قارشى ئىنكاس قايتۇرماي ،قۇالقنى
يۇپۇرۇۋېلىپ ،كۆرسەكمۇ كۆرمەسكە سېلىپ يۈرۈشىمىز شۇنداق ئىشالرنىڭ ئەدەپ كېتىشىگە يول
قويغانلىق بولۇپال قالماي يەنە ئەمرى رەببانى (ئالالھنىڭ ئەمرى)دىن باش تارتقانلىق بولىدۇ.
ماڭدامدا بىر ئۇچراپ تۇرىدىغان ناشايان ئىشالرنى كۆرمەسكە سېلىۋالساقمۇ ،كۆزىمىزنى يۇمۇۋالساقمۇ
بەرىبىر رېئاللىققا «نېمە ئامال!» دەپ سۈكۈت قىلىپ ئولتۇرۇش بىلەنال ئەھلى جامائەتنىڭ
مەسئۇلىيەتتىن قۇتۇاللمايدىغانلىقىنى مۇنۇ ھەدىستىن كۆرۈۋالساق بولىدۇ« .ئالالھ بىلەن قەسەمكى،
كىشىلەرنى ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇپ يامان ئىشالردىن توسۇشۇڭالر كېرەك .ئۇنداق قىلمىساڭالر ،پات
يېقىندا ئالالھ سىلەرگە ئۆز تەرىپىدىن بىر باال ئەۋەتىدۇ-دە ،ئۇ ۋاقىتتا دۇئا قىلساڭالر دۇئايىڭالر
ئىجابەت بولمايدۇ (يەنى باال-قازا قايتۇرۇلمايدۇ)» (ھەدىس) .يەنە بىر ھەدىستە« :كوچىالردا
ئولتۇرۇپ پاراڭالشقۇچىالرنىڭ يول ئۈستىدە قىلىشقا تېگىشلىك ئىشىنىڭ بىرسى يولدىن ئۆتكۈچىلەرنى
ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇش ،يامان ئىشالردىن چەكلەش» دېيىلگەن .ئەمرىمەرۇپ ئەھلى ئىسالمغا
قارىتا چىقىرىلغان ئاممىۋى چاقىرىق بولۇپ ،بۇ ئارقىلىق ھەربىر جەمئىيەت ئەزاسىنى توغرا يولغا
سېلىپ ،پۈتۈن جەمئىيەتنى تۈزەش مەقسەت قىلىنىدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مېنىڭ ئۈممىتىم
ئەمرىمەرۇپنى تەرك ئەتسە ،ئۇالردىن ئىالھى ۋەھىينىڭ بەرىكىتى كۆتۈرۈلۈپ كېتىدۇ» دەپ ئېيتقان.
قەلبلەردىن ۋەھىينىڭ بەرىكىتى كۆتۈرۈلۈپ كەتسە ،كىشىنىڭ بۇرچ تۇيغۇسى ۋە ۋىجدانى يوقىلىدۇ،
كىشىنىڭ كىشى بىلەن كارى بولمايدىغان ،ھەممە ئادەم ئۆز سەنىمىگە دەسسەپ يۈرىۋىرىدىغان
ھالەت شەكىللىنىدۇ« .قۇرئان كەرىم»دە يەھۇدىي دىنىدىكىلەرنىڭ ئۆزلىرى قىلغان يامان ئىشالردىن
بىر-بىرىنى توسمىغانلىقى — ئۇالرنىڭ لەنەتگەردە بولۇپ كېتىشىنىڭ سەۋەبى قىلىپ كۆرسىتىلگەن.
يۇرت ئاكابىرلىرى ئۆزلىرىنى پىنھان تۇتۇپ ،ھالىمىزنىڭ تۈزۈلۈشى ئۈچۈن سەئيى كوشىش قىلمىسا،
ئەخالقىمىز بۇزۇلۇشقا يۈزلەنمەي نېمە بولماقچىدى؟ ھۈنىرىڭ نېمە دېسە ھەشەمەتچىلىك ،سۆلەتۋازلىق
قىلىپ ،ساختا شۆھرەت قوغلىشىپ ،رېستورانمۇ رېستوران بەزمە سورۇن تۈزۈش بولىدى .بۇالردىكى
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ۋاقىت ئىسراپچىلىقى ،ئاش-نان ئىسراپچىلىقى ،مەنىسىز پاراڭالرنى دېمەيال قويايلى .ئىسراپچىلىقنىڭ،
چوڭچىلىقنىڭ زىيىنى توغرىسىدا ئايەت ،ھەدىسلەردە نۇرغۇن بايانالر بار .ئۇالردا ئىسراپچىلىق
قىلماي ،نورمال تۇرمۇش كەچۈرۈش تەشەببۇس قىلىنىدۇ« .ئىسراپ قىلماستىن ۋە چوڭچىلىق قىلماستىن
يەڭالر ئىچىڭالر ،كىيىڭالر ۋە سەدىقە قىلىڭالر» (ھەدىس)« .ئىقتىسادچىللىق بىلەن ئىش كۆرگەن ئادەم
كەمبەغەللىشىپ قالمايدۇ» (ھەدىس) .يەنە بىر ھەدىستە« :پۇل-مالنى ئىسراپ قىلىشىڭالرنى ئالالھ
يامان كۆرىدۇ» دېيىلگەن ،قەۋمنىڭ چوڭلىرى ،كاتتىلىرى مىدىرلىمىسا قەۋمنىڭ ئىشلىرىدا جانلىنىش
بولمايدۇ .ئادەتتە ئاۋام بىلىمدارالر ،پۇلدارالر ،ئەمەلدارالرغا ئەگىشىدۇ ،ئۇالر چېكىدىن ئاشقان
قائىدە-يوسۇنالر ،بىدئەتلەرنى تۈگىتىشتە ئەمەس ،ئەۋج ئالدۇرۇشتا باشالمچىلىق قىلىۋاتسا
«ۋادەرىخا» دەپ ساقال سىيپاپ ئولتۇرماقتىن باشقا نېمە ئامال! ئىككى نان تاپساق ،بىرىنى داپ
چالىمىز .مەنمەنلىك قىلىپ ،چاكىنا نام-ئاتاق ئۈچۈن باشقىالر بىلەن پۇل خەجلەشتە بەسلىشىپ،
قەرزگە بوغۇلۇپ قالغانلىرىمىز ئازمۇ؟ ھەدىسلەردە ئۆزىنى چوڭ تۇتقانالرنىڭ ئالالھنىڭ غەزىپىگە
ئۇچرايدىغانلىقى ،قەلبىدە زەررىچە كىبىرى بار ئادەمنىڭ جەننەتكە كىرمەيدىغانلىقى قەيت قىلىنغان.
ئىسراپخورلۇق قاتتىق چەكلەنگەن .ھەتتا« ،قۇرئان كەرىم»دە« :ئىسراپخورالر شەيتانالرنىڭ
قېرىنداشلىرى» دەپ تەسۋىرلەنگەن .باشقىنى قويۇپ تۇرايلى ،ئەقەللىيسى سورۇنالردا زىيادە ئارتۇق
ھازىرالنغان تاماقالرنىڭ قاچا-قاچىالردا تۆكۈلىۋاتقانلىقى بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
داستى خانغا چۈشۈپ كەتكەن يېمەكلىكنى ئادالىۋىتىپ يەۋىتىشنى ،قولىدىكى ئاشنىڭ يۇقىنى
يالىۋىتىشنى جىكىلىگەنلىكىنى سېلىشتۇرۇپ كۆرسەك ،رەسۇلۇلالھنىڭ سۈننىتىگە قانچىلىك ئەمەل
قىلىۋاتقانلىقىمىز مانا مەن دەپ چىقىپ تۇرمامدۇ؟
بىزنىڭ مىللى ئۆرپ-ئادەتلىرىمىزدە ،ئەنئەنەۋى قائىدە-يوسۇنلىرىمىزدا قەدىرلەشكە تىگىشلىك
قىممەتلىك ئەنئەنەلەر ،روشەن خاسلىقالر ساقلىنىپ كەلگەن .ئىسالمىي ئېلېمېنتالرنى ئۆزىگە
مۇجەسسەملەشتۈرگەن ئەنئەنەلەردە ھەدىسلەرنىڭ ئىزناسى ناھايىتى روشەن ئايان بولۇپ تۇرىدۇ،
ئىمانى سۇسلۇق ئەخالقى جەھەتتىكى ياتلىشىش تۈپەيلى سىرتنىڭ بەزى ناچار تەسىرلىرى ئارىمىزدا
ئۆزلىشىپ ،ئىجتىمائىي ئەخالقىمىزنى چىرىتىپ ،زاۋاللىققا يۈزلىنىشنىڭ كەڭ يولىنى ئېچىپ بەرمەكتە.
ئەسلىي ئىمان بىلەن يۇغۇرۇلۇپ ،چىن ئېتىقاد بىلەن پەرۋىش قىلىنىپ ،مەۋجۇدىيىتىمىزگە،
تەبىئىيىتىمىزگە ئىنتايىن ماس ھالدا تۇرمۇشىمىزنىڭ بۇلۇڭ-پۇچقاقلىرىغىچە ،ۋۇجۇدىمىزنىڭ
چوڭقۇرلۇقلىرىغىچە سىڭىپ كەتكەن يارىشىملىق ئېسىل ئەنئەنەلىرىمىزنى چۆرىۋېتىپ ،يات
ئەللەردىن ئىمپورت قىلىنىپ بىزگە سۇنۇلغان بەتتام ،تېشى پال-پال ،ئىچى غال-غال تۆمىلەرگە
ئېسىلىۋىلىشىمىز ،ئامراقلىق قىلىشىمىز «ئوتتا تۇرماي ،پوقتا تۇرغان»دەك ئىش ئەمەسمۇ؟ ئېسىل
ئەنئەنەلىرىمىزنى داۋامالشتۇرۇشتا سەلەف -سالىھالرنىڭ ئىزىدا مېڭىپ ،پاك روھ يېتىلدۈرمىسەك،
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ئەۋالدالرنىڭ قىلمىشى تۈپەيلىدىن ئەجدادالرنىڭ ئەرۋاھى ئاھ ئۇرمامدۇ؟
مۇسۇلمانالر جامائەسىنىڭ رېئال ھاياتىغا قارايدىغان بولساق ئىسالم ئەقىدەلىرىگە ،ئىبادەتلىرىگە،
ئەھلى ئىسالمنىڭ ئۆرپ-ئادەت ،قائىدە-يوسۇنلىرىغا دىن نامى بىلەن قوشۇلۇپ قالغان كۆپلىگەن
بىدئەت ،خۇراپاتالرنى كۆرىمىز ،كىشىلەر ئويدۇرۇپ چىقىرىپ شەرىئەتكە تاڭغان بۇ بىدئەتلەر
ئادەمنى چوڭقۇر ئويغا سالىدۇ« .قۇرئان كەرىم»دە ئالالھ تائاال« :بۈگۈن سىلەرنىڭ دىنىڭالرنى پۈتۇن
قىلدىم ،سىلەرگە نېئمىتىمنى تاماملىدىم ،ئىسالم دىنىنى سىلەرنىڭ دىنىڭالر بولۇشقا تاللىدىم» (سۈرە
مائىدە -3ئايەت) دەۋاتسا ،ئۇالر قانداقتۇر ئالالھنىڭ شەرىئىتىدە يېتەرسىز بوشلۇقالر بولۇپ ،ئۇنى
تولدۇرماقچى بولغانمىدۇ؟ «كىمكى بىرەر بىدئەت ئىشنى پەيدا قىلىدىكەن ،بۇ بىدئەتكە
ئەگەشكەنلەرنىڭ گۇناھىدىن ھېچ نەرسە كېمەيتىلمەستىن پەيدا قىلغۇچىغا ئوخشاش گۇناھ
يۈكلىنىدۇ» (ھەدىس) .ئۇالرنى بىدئەتچىلىك يولىدىن« :ھىدايەتنىڭ ئەۋزىلى مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمنىڭ ھىدايىتىدۇر .ئىشالرنىڭ يامىنى دىندا ئەسلىي يوق بولۇپ كېيىن پەيدا بولغان
ئىشالردۇر .بىدئەتنىڭ ھەممىسى گۈمراھلىقتۇر» دېگەن سۆزىمۇ توسۇپ قااللمىغان« .كىمكى ئىسالمدا
بولمىغان ئىشنى پەيدا قىلسا ،ئۇ نەرسە قوبۇل قىلىنمايدۇ» دېگەن ھەدىسنىڭ روھى بويىچە
چوڭ-كىچىك بىدئەتلەرنىڭ ھەممىسى رەت قىلىنىدۇ .نۇرغۇن ھەدىسلەردە ئالالھنىڭ كىتابى،
رەسۇلۇلالھنىڭ سۈننىتى بويىچە ئىش قىلىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ .ئابدۇلالھ ئىبن ئۇمەر رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇمانىڭ بىر ئادەم چۈشكۈرۈپ« :الھمد للھ والھالە والسالم ىلۈ رسول اللھ» دېگەندە ئابدۇلالھ ئىبن
ئۇمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ئۇنىڭغا« :رەسۇلۇلالھ بىزگە چۈشكۈرگىنىمىزدە سەن ئېيتقاندەك تەلىم
بەرگىنى يوق .بىرگە چۈشكۈرگەندە پەقەت ‹الھمد للھ› (ھەمدۇسانا ئالالھقىال خاس) دېيىشىمىزنى تەلىم
بەرگەن» دېگەن .دېمەك ،ئابدۇلالھ ئىبن ئۇمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما بىدئەتنى كۆرۈپ تۇرۇپ سۈكۈت
قىلىپ تۇرۇشنى خوپ كۆرمىگەن .ئابدۇلالھ ئىبن مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما« :كىشىلەر بىرەر بىدئەتنى
پەيدا قىلىدىكەن ،ئۇنىڭ بەدىلىگە بىرەر سۈننەتنى يوقاتقان بولىدۇ» دېگەن .رەسۇلۇلالھنىڭ
ساھابىلىرى رەسۇلۇلالھنىڭ سۈننىتىگە يېقىندىن ئەگىشىپ كىشىلەرنىڭ بىدئەت ئىشالرغا يولىماسلىقىنى
تەۋسىيە قىلغان .ئەبۇ بەكرى سىددىق رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىر نۇتقىدا« :مەن رەسۇلۇلالھنىڭ سۈننىتىگە
ئەگىشىمەن .بىدئەتتىن يىراقمەن» دېگەن .ئىبن مەسئۇد ،ئىبن ئابباس ،ھۇزەيفە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇم
قاتارلىق ساھابىلەرمۇ سۈننەت بويىچە ئىش قىلىشنى ،بىدئەت پەيدا قىلماسلىقنى ،بىدئەتكە
ئەگەشمەسلىكىنى تەكىتلىگەن.
كېيىنكى دەۋرلەرگە كەلگەندە بىدئەتنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا سەل قارالغانلىقتىن ،مەيلى ئەقىدە ،مەيلى
ئىبادەت ،مەيلى ئادەت جەھەتلەردە بولمىسۇن نۇرغۇن بىدئەتلەر مەيدانغا كېلىپ ،تارىلىشقا
باشلىغان .ئااليلۇق پالچىلىق ،رەمچىلىق ،قۇرچىلىقالر خېلى باش كۆتۈرۈپ قالغان« .قۇرئان كەرىم»دە،
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ھەدىسلەردە غەيبنى بىلىش ئالالھقىال خاس بولۇپ ،ئۇالرنى ئالالھ تائاالدىن باشقا ھېچكىمنىڭ
بىلمەيدىغانلىقى توغرىسىدىكى بايانالر كۆپ« .كىمكى بىر كاھىنغا (يەنى رەمچىگە) كېلىپ ،ئۇنىڭ
ئېيتقانلىرىغا ئىشەنسە ،ئۇ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا نازىل قىلىنغان ۋەھىيىنى ئىنكار قىلغان
بولىدۇ» (ھەدىس)« .كىمكى بىر پالچىنىڭ ئالدىغا كېلىپ ئۇنىڭدىن بىرەر نەرسە ئۈستىدە سوراپ
(ئۇنىڭ سۆزىگە ئىشەنسە) ئۇنىڭ  41كۈنلۈك نامىزى قوبۇل بولمايدۇ» (ھەدىس) .بىر قىسىم
ئالدامچىالرنىڭ پال سېلىش ،رەم بېقىش ئارقىلىق غەيبتىن خەۋەر بېرىمەن دەپ جۆيلۈشلىرى قىپقىزىل
ئالدامچىلىقتۇر .ھەدىس روھى بويىچە ئېيتقاندا ،بەزىلەرنىڭ پالچىالرنىڭ ئالدىغا بېرىپ ئۇالرنىڭ
سۆزلىرىگە ئىشىنىشى كۇفرىغا ئېلىپ بارىدىغان يامان قىلىقتۇر .كېسەل داۋاالش مەقسىتىدە باخشىالرغا
پىر ئوينىتىش ،داخانالرنىڭ ئالدىغا بېرىپ چۈشىنىكسىز بىمەنە نەرسەلەرنى ئوقۇتۇپ رەم سالدۇرۇش،
ئەپسۇن ئوقۇتۇش ئىسالم شەرىئىتىدە چەكلەنگەن ھارام ئىشالردۇر .شۇنداقال كۆز تېگىش،
باال-قازاالردىن ساقلىنىش مەقسىتىدە تۇمار ،كۆزمۇنچاق ،ھەرخىل مارجان ،تاش ،بۆرە ھوشۇقى ،بۈركۈت
تىرنىقى… قاتارلىقالرنى ئېسىۋېلىشمۇ «كىمكى (پايدا ئېلىپ كېلىدۇ ياكى زىيان-زەخمەتنى دەفئى
قىلىدۇ ،دەيدىغان ئىتىقاد بىلەن تۇمارغا ئوخشاش) بىرەر نەرسە ئېسىۋالىدىكەن ،ئۇنىڭ قەلبى
ئالالھتىن شۇ نەرسىگە بۇرۇلۇپ كېتىدۇ» دېگەن ھەدىسنىڭ مەزمۇنى بويىچە گۈناھلىق ئىشالردۇر.
سەلەف ئالىمالردىن بەزىلەر« :ئايەتلەر ۋە ئالالھنىڭ نامى زىكرى يېزىلغان تۇمارالر بۇنىڭدىن
مۇستەسنا بولۇپ بۇنىڭ كارايىتى يوق» دەپ قارايدۇ ،شۇنىڭدەك «قۇرئان كەرىم» ئايەتلىرى ۋە
رەسۇلۇلالھتىن ئوقۇلغانلىقى رىۋايەت قىلىنغان دۇئاالرنى ئوقۇپ دەم سالسا دۇرۇس بولىدۇ .مۇسۇلمان
بەندە مۇمكىن قەدەر قەسەم ئىچىشتىن ساقلىنىشى ،ھەرقانداق ئىشقا قەسەم ئىچىۋەرمەسلىكى كېرەك.
قەسەم ئىچىشكە توغرا كەلگەندە ئالالھ تائاالنىڭ ئىسىملىرى ۋە سۈپەتلىرى بىلەن قەسەم ئىچىش
كېرەك .ھەدىستە« :كىمكى ئالالھنىڭ غەيرى بىلەن قەسەم ئىچىدىكەن ،ئالالھقا شىرىك كەلتۈرگەن
بولىدۇ» دېيىلگەن .شۇنىڭ ئۈچۈن ئاتا-بوۋاالرنىڭ ،مازارى-ماشايىخالرنىڭ نامىنى تىلغا ئېلىپ
قەسەم قىلىشقا ،نان ھەققى ،تۇز ھەققى ،نان ئۇرسۇن ،تۇز كور قىلسۇن ۋەھاكازا دەپ قەسەم قىلىشقا
بولمايدۇ .شۇم پال ئالماسلىق توغرىسىدىكى ھەدىسلەردە «پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم شۇم پال
ئالمايتتى» دېيىلىدۇ« .ھۇقۇشنىڭ ھۇۋلىشى ،سول قاپاقنىڭ تارتىشى شۇملۇقنى چىلاليدۇ»« ،ئايىغى
ياراشمىدى»« ،ئارا ئايدا توي قىلسا بولمايدۇ»« ،پوكۇنى ئىشنى پوكۇنى ۋاقتىدا قىلسا بولمايدۇ…»
قاتارلىق قاراشالرنىڭ ھەممىسى ئاساسسىز ،خۇراپىي قاراشالردۇر .كىشىنىڭ تەقدىرىنى يۇلتۇزالرغا
باغالش ،جادۇ-سىھىر قىلىش ،ئىسسىتقۇ ،سوۋۇتقۇ ،ئىسرىق سېلىش ،نوكچا قاداش ،كۆچ-كۆچ قىلىش،
ئاشالش ،ئوت كۆچۈرۈش ،مىيىت چىققان ئۆيدە  41كۈنگىچە چىراغ ئۆچۈرمەسلىكلەر بىدئەت،
خۇراپاتلىقنىڭ تىپىك ئىپادەلىرىدۇر .ئىسالم دىنىنىڭ كۆرسەتمىسى دەپ قاراپ مىيىتنىڭ ئۈچ
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نەزىرىسىنى ،يەتتە نەزىرىسىنى ،قىرىق نەزىرىسىنى ،يىل نەزىرىسىنى ئۆتكۈزۇشنى ،مۇسىبەتنىڭ
بەلگىسى دەپ قارىلىق تۇتۇش ،بەلگە ئاق باغالش ،ئاق سېلىشالرنى ئىسالم دىنىنىڭ قائىدىسى
دېيىشكە بولمايدۇ .مىيىت ئۈچۈن ئۈن سېلىپ يىغالش ،نوغۇچقا تايىنىپ ھازا قوشاقلىرىنى قوشۇپ
يىغالش ،ئۈچ كۈندىن ئارتۇق ھازا تۇتۇش (پەقەت ئېرى قازا قىلغان ئايال كىشىال ئېرى ئۈچۈن تۆت
ئاي ئون كۈن ھازا تۇتۇشى كېرەك) دۇرۇس بولمايدۇ.
ھەدىسلەردە قەبرە قاتۇرۇش ،گۈمبەز ياساش ،قەبرىگە گەج ئىشلىتىش ،قۇرۇلۇش قىلىش ،قەبرە ئۈستىدە
ئولتۇرۇش ،قەبرە يېنىغا مەسجىد سېلىش قاتارلىق ئىشالر مەنئىي قىلىنغان ،ھەنەفى ،شافىئى ،مالىكى،
ھەنبەلى مەزھەپلىرىنىڭ ھەممىسىدە قەبرە ياساشنىڭ دۇرۇس ئەمەسلىكى بىردەك تەكىتلىنىدۇ ،ئىمام
ئەبۇ ھەنىفە رەھىمەھۇلالھنىڭ شاگىرتى ئىمام مۇھەممەد رەھىمەھۇلالھ «ئاسار» ناملىق كىتابىدا:
«قەبرىگە گەج ئىشلىتىش ،قەبرە قاتۇرۇش ،قەبرە يېنىغا مەسجىد سېلىشالرنى يامان كۆرىمىز» دېگەن.
ئىبن ئابىدىن «دۇررۇلمۇختار» كىتابىنىڭ شەرھىسىدە «قەبرە ياساشنى دۇرۇس دەيدىغان ئادەمنى
كۆرمىدىم» دەيدۇ .مىيىتنى دەپنە قىلىپ بولۇپ قەبرە ئۈستىگە زېمىندىن بىرغېرىچچە ئېگىز توپا
دۆۋىلەپ قويۇش مانا بۇ سۇننەتتۇر .بۇ دۇنيا بىلەن خوشلىشىپ قاراڭغۇ گوردا ياتقانالرنى كۆز
ئالدىمىزغا

كەلتۈرۈپ

ئەسلەيدىغان

جايى

ئىبرەت

بولغان

قەبرىستانلىق

ئوبرازىنى

خۇنۈكلەشتۈرىدىغان ،ياسىداق قەبرىلەر ئەقىدە نامراتلىقىنىڭ ئىزناسى ،سۈننەتتىن يىراقالپ بىدئەتكە
بېرىلىپ كەتكەنلىكىمىزنىڭ شاھىدى سۈپىتىدە كۆز ئالدىمىزدا چوقچىيىپ تۇرماقتا .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ يەھۇدى ،ناساراالرنىڭ دىنى قائىدە-يۇسۇنلىرىنى دورىماسلىق ،ئۇالرغا تەقلىد
قىلماسلىق ھەققىدىكى ھەدىسىلىرىنىڭ روھى بويىچە ئېيتقاندا ،غەيرى دىندىكىلەرنىڭ قەبرە بېشىغا
مىيىتنىڭ سۈرىتىنى تىكلەپ قويۇش ،ئاخىرەتنى ئەسلىتىپ ،ئىبرەت ئېلىشقا تېگىشلىك بولغان
قەبرىستانلىقنى گۈل-گىياھقا پۈركەپ ،باغچە تۈسىگە كىرگۈزۈش ئىسالم شەرىئىتىگە يات ،يامان
ئادەتلەردۇر .باشقىلىرى ئاز كەلگەندەك بىھۇدە ھەشەمەتچىلىك ،سۆلەتۋازلىقلىرىمىزنى قەبرىستانلىققا
كۆچۈرۈپ بېرىپ دەي-دەيگە سېلىۋاتىمىز ،مىسىرلىق ئالىم باقۇرى« :ئىسالم دىنى تىرىكلەر ئارىسىدا
باراۋەرلىكنى تەشەببۇس قىلىدىغان دىن تۇرسا ،ئۆلۈكلەر ئارىسىدا ئايرىمىچىلىق قىلىشقا قانداقمۇ
قاراپ تۇرسۇن» دېگەن .ئىسراپچىلىق ھارام تۇرسا نۇرغۇن ئىقتىسادنى سەرپ قىلىپ مىيىت ئۈچۈن
قىلچە پايدىسى يوق بىدئەت ئىش – قەبرە ياساشقا بۇنچە ئەھمىيەت بەرگەندىن كۆرە ،شۇ پۇلنى
مىيىت روھىغا ئاتاپ سەدىقە ،خەير-ئىھسان ئىشلىرىغا ئىشلەتسەك ،مىيىت ئۈچۈن ساۋابى بولىدۇ
ئەمەسمۇ .ئەھلى ئىسالمنىڭ قەلبى ھەدىس روھى بىلەن سۇغۇرۇلۇپ ئۇالرنىڭ ئىش-ھەرىكىتى سۈننەت
مىزانى بىلەن ئۆلچىنىپ قېلىپالشتۇرۇلغاندا ،بىدئەتلەرگە بەرھەم بېرىلىپ ،سۈننەتنىڭ راۋاجىغا يول
ئېچىلغان بولىدۇ.
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ھۆرمەتلىك كىتابخان! يۇقۇرىدا پېقىر ھەدىس گۈلشىنىنى سەير قىلىپ ،مۇئەتتەر غۇنچىالرنى ئۈزۈشكە
تەمشەلدىمكى ،سىزلەرگە سۇنغىنىم پەقەت بىر غۇنچە .ھەدىس مەزمۇن دائىرەسىنىڭ كەڭلىكىدە
مىسالى دېڭىزدۇركى بۇ پەقەت شۇ دېڭىزدىن بىر تامچە .ھەدىس ھېكمەتلىرىگە چوڭقۇرراق
چۆكمەكچى بولسىڭىز« ،ياخشىالر باغچىسى»نى مۇتالىئە قىلىپ كۆرۈڭ.
سىزگە تەۋپىق ،ھىدايەت يار بولغاي!
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
مەنبە« :ياخشىالر باغچىسى»
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 -7قۇرئان كەرىمنى قانداق ئوقۇشىمىز كېرەك؟
ئەلى ئىززەتبېگوۋىچ
«قۇرئان كەرىم»نى نەچچە قېتىم قايتىالپ ئوقۇغانغان ئىدىم ،بىراق بۇنىڭدىن بۇرۇن «قۇرئان
كەرىمنى ھەقىقىي مەنىدە قانداق ئوقۇيمىز؟» دېگەن سوئال ھەققىدە پەقەتال ئويلىنىپ باقمىغان
ئىدىم .بۇ سوئال ھەققىدە ئويلىنىپ كۆردۈم ،نەتىجىدە كالالمدا پەيدا بولغان بەزى چۈشەنچەلەرنى
سىلەر بىلەن ئورتاقلىشىشنى مۇۋاپىق كۆرۈپ ئۇشبۇ ماقالىنى يازدىم.
ھەممىدىن ئاۋال شۇنى ئېنىق ئايدىڭالشتۇرۇۋىلىشىمىز كېرەككى« ،قۇرئان كەرىم»دىكى
ئايەتلەرنى بىر-بىرىدىن ئايرىپ چۈشىنىشكە قەتئىي بولمايدۇ« .قۇرئان كەرىم»دە بايان قىلىنىش
ئۇسۇلىدىن ئايرىم ھالدا تىلغا ئېلىنغان ھەر قانداق بىر ئايەت بىزگە تولۇق مەنىسى بىلەن ھەقىقەتنى
ئەكس ئەتتۈرۈپ بەرمەيدۇ .پەقەتال ئۇنىڭدىن مەلۇم بىر قىسمىنىال ئەكس ئەتتۈرۈپ بېرىدۇ .چۈنكى
ئەگەر «قۇرئان كەرىم» بىر پۈتۈن ھالدا ئىزاھالنسا ،ئاندىن تولۇق بىر ھەقىقەتنى ئىپادىلەپ بېرىدۇ.
يالغۇز بەزى ئايەتلەرنىڭ ئىزاھلىنىشى بۇنىڭدىن مۇستەسنا ،بۇ ئەھۋال ئىنتايىن ئاز ساندىكى ئايەت
بىلەنال چەكلىنىدۇ .بۇ ئەھۋالنى بىر موزايكىغا ئوخشىتىپ چۈشەندۈرسەك تېخىمۇ چۈشۈنۈشلۈك بولىدۇ.
بىر موزايكا تەگلىكىدە قىزىل ياكى قارا رەڭلەر پەقەت باشقا رەڭلەر بىلەن بىرلىكتە بولغاندا مەنە
ئىپادىلەيدۇ .تەگلىككە تەۋە رەڭدىن ياكى بىر پارچىسىنى ئالغىنىمىزدا بۇ رەڭ ياكى پارچە تەگلىكنى
تەشكىل قىلغان باشقا رەڭ ياكى پارچىالر بولماستىن تەگلىكنىڭ گۈزەللىكىنى تولۇق ھېس قىلغىلى
بولمايدۇ .بۇنى تېخىمۇ ياخشى چۈشەندۈرۈش ئۈچۈن تۆۋەندىكى مىسالغا قاراپ چىقايلى« .ئەي!
ئىمان ئېيتقۇچىالر! ،سىلەرگە قىساس پەرز قىلىندى» دېگەن «قۇرئان كەرىم» ئايىتى قىساسنى يوللۇق
كۆرىدۇ .يەنە بىر ئايەتتە بولسا ئەپۇ قىلىشقا چاقىرىلىدۇ .يەنى «كىمكى كەچۈرىۋەتسە ،ئۇنىڭ ئەجرى
ئالالھ ھۇزۇرىدا بولىدۇ ،ئالالھ زالىمالرنى ياخشى كۆرمەيدۇ» دېگەن ئايەت بار« .ئەي ئىمان
ئېيتقۇچىالر! ئالالھ سىزگە ھاالل قىلغان رىزىقالرنى ھارام قىلىۋالماڭالر ۋە ھەددىدىن ئاشقۇچى
بولماڭالر» .بۇنىڭغا ئوخشاش مىسالالرنى تېخىمۇ كۆپ بېرەلەيمىز« .قۇرئان كەرىم»نى ئوقىغان
بىرەرسىگە نىسبەتەن بىر قىسىم ئايەتلەردە زىتلىق باردەك بىلىنىشى مۇمكىن .بىراق بۇنداق بولۇشى
قەتئىي مۇمكىن ئەمەس .ئەكسىچە ،ئەھۋال بۇنىڭ دەل ئەكسىچە بولىدۇ .ئىشنىڭ ھەقىقىتى بولسا
«قۇرئان كەرىم» ۋە ئىسالمنىڭ يەككە-يىگانە بولۇشىغا زىچ مۇناسىۋەتلىك .كۆرۈنۈشتە «قۇرئان
كەرىم» ئايەتلىرى ئوتتۇرىسىدا تولۇق ماسلىشىش بار بولۇپ ،دەسلەپتە زىتلىق باردەك كۆرۈنىدۇ.
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چۈنكى «قۇرئان كەرىم» بىزنى يالغۇز بىرال ئىشنى ۋۇجۇدقا چىقىرىشىمىزنى تەلەپ قىلمايدۇ .ئەكسىچە،
ئىككى ئىشنىڭ تەڭ بولۇشىنى تەلەپ قىلىدۇ« .قۇرئان كەرىم» بىزدىن يالغۇزال قىساس ئېلىشىمىزنىال
تەلەپ قىلمايدۇ .بەلكى بۇنىڭ بىلەن بىرلىكتە كەچۈرۈم قىلىشىمىزنى تەلەپ قىلىدۇ .بۇنىڭ تەتۈرىسنى
ئويلىساقمۇ بولىدۇ« .قۇرئان كەرىم» بىزدىن يالغۇز ئاخىرەت ئۈچۈنال ئىشلىشىمىزنى تەلەپ قىلمايدۇ،
ئەينى ۋاقىتتا بۇ دۇنيا ئۈچۈنمۇ ئىشلىشىمىزنى تەلەپ قىلىدۇ .يەنى بىرى بولماي تۇرۇپ يەنە بىرىنىڭ
بولمايدىغانلىقىنى تەكىتلەيدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ھەق ئۈچۈن بولسىمۇ جازادىن باشقا ھېچقانداق بىر
ئىشنى ئويلىمايدىغان بىر مۇسۇلماننىڭ ئىمانى مۇكەممەل بىر ئىمان سەۋىيەسىگە يېتەلمىگىنىگە
ئوخشاش ،يالغۇز كەچۈرۈم قىلىشنىال ئوياليدىغان بىر مۇسۇلماننىڭ ئىمانىمۇ مۇكەممەل بىر ئىمان
ھېسابالنمايدۇ .ئۇنداقتا كامالەتكە يەتكەن مۇسۇلمان ئىككى ئەمىرنىمۇ بىلگەن ھالدا مۆتىدىل
ھەرىكەت قىلىدىغان كىشىدۇر .بىر ئاز بۇرۇن يىغىنچاقالپ ئۆتۈلگەن يەكۈنلەرنى «قۇرئان كەرىم» بىر
پۈتۈن ھالدا ئانالىز قىلىنغاندا ئاندىن تولۇق چۈشۈنۈپ يەتكىلى بولىدۇ .بىر قىسمىال چىقىش قىلىنسا
يۈزەكى چۈشىنىۋېلىش كېلىپ چىقىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن مەن ئىسالم ۋە ئىسالم رىسالىسىنى تولۇق
چۈشىنىش ۋە بۇ مەقسەتكە ئېرىشىش ئۈچۈن مۇشۇ ئۇسۇلنى ئەڭ ياخشى ۋە ئەڭ مۇۋاپىق ،دەپ
قارايمەن.
يەنە بىر مۇھىم مەسىلە بولسا« ،قۇرئان كەرىم»نى ئىزچىل ئوقۇپ تۇرۇش الزىم .بۇ ئۇسۇلنى،
«قۇرئان كەرىم» نۇرىنىڭ پارالقلىقىنى تونۇپ يېتىشىمىز ئۈچۈن ئەڭ ئىشەنچلىك يول ،دەپ قارايمەن.
چۈنكى «قۇرئان كەرىم»نى ھەر قېتىم ئوقۇغىنىمىزدا يېڭى-يېڭى نەرسىلەرنى چۈشۈنىۋىلىشىمىزغا
پايدىسى بولىدۇ« .قۇرئان كەرىم»گە ھازىرغىچە ھېچقانداق بىر ئۆزگەرتىش كىرگۈزۈلمەسىتىن شۇ پېتى
ساقلىنىپ كەلگەن .بىراق ئۆزگەرگەن بىرال نەرسە بار بولۇپ ،ئۇ بولسىمۇ بىز .ئەتراپىمىزدىكى
نەرسىلەر ،شەرت-شارائىتالر ئۆزگەردى ،قىسقىسى دۇنيا ئۆزگەردى .بۇ ئۆزگىرىشلەر بولسا بىزنى يېڭى،
ئەمما مۇرەككەپ ۋە چېگىش مەسىلەلەر بىلەنال بەند قىلىپ قويۇش بىلەن بىرگە ،بۇنىڭدىن بۇرۇن
ئوقۇغان «قۇرئان كەرىم»دىن پۈتۈنلەي غەپلەتتە قېلىشىمىزنىمۇ كەلتۈرۈپ چىقاردى .ئەمما بىردىنال
قەلبىمىزنىڭ چوڭقۇر قاتالملىرىدا ئايەتلەرنىڭ سادالىرىنى ھېس قىلغىنىمىزدا «قۇرئان كەرىم»نىڭ
ھەقىقىي مەنەسىدىن پۈتۈنلەي خەۋەرسىز قالغانلىقىمىزنى تونۇپ يەتتۇق .ھەر كىمنىڭ بۇ ھەقتە
ئويلىنىپ بېقىشىنى ۋە ئۆزى ھەققىدە قايتىدىن ئويلىنىپ بېقىشىنى تەۋسىيە قىلىمەن .مەن بۇ ماقالەمدە
بەزى شەخسىي تەجرىبىلىرىمدىن مىسال بېرىشنى مۇۋاپىق كۆردۈم.
بۇنىڭدىن ئىنتايىن ئۇزۇن يىلالر بۇرۇن ،يەنى ياش چاغلىرىمدا «قۇرئان كەرىم»نى ئوقۇش
ئەسناسىدا جىھاد ،ئادالەت ۋە ئەمەل ھەققىدىكى ئايەتلەر ئۈستىدە كۆپرەك ئويلىناتتىم .بۇنىڭغا ئۆز
ۋاقتىدىكى خاتىرە دەپتىرىم ئىسپات بوالاليدۇ .ئالالھ باشقا نۇرغۇنلىغان دەپتەرلىرىم ئىچىدىن پەقەت
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مۇشۇنىال ماڭا ھېچقانداق زىيان-زەخمەت يەتمەستىن يەتكۈزۈپ بەردى .بۇ دەپتەر «قۇرئان
كەرىم»دىن ئېلىنغان بۇ ئايەتلەر ۋە بۇنىڭغا ئوخشاش ئايەتلەر بىلەن تولغان ئىدى .بۇ ئايەتلەرنىڭ
بىرىدە دۈشمەنلەرنىڭ ۋە ئىستىبداتنىڭ رەت قىلىنىشىغا مۇناسىۋەتلىك مۇسۇلمانالرنىڭ شەخسىيىتى
ھەققىدە توختىلىدۇ« .زۇلۇمغا ۋە ھۇجۇمغا ئۇچرىغاندا ئۆزلىرىنى قوغدايدۇ»(شۇرا .)36 ،مەن نۆۋىتى
كەلسىال بۇ ماقالەمدە تەكىتلىگەن ئايەتلەر ھەققىدە ئويلىنىۋاتقاندا ،بىر ئالالھ ھەققىدە توختالغان ۋە
دۇنيا ھاياتىنىڭ ئۆتكۈنچى ئىكەنلىكى ھەققىدىكى ئايەتلەر ئاالھىدە دىققىتىمنى قوزغىدى.
ئالالھتاالدىن باشقا ھەر نەرسىنىڭ يوق بولۇپ كېتىدىغانلىقىغا مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەر مېنىڭ
شەخسىيىتىمنى تەسىرى ئاستىغا ئالغانلىقىنى ۋە تەسىرىنىڭ ھازىرغىچە مەندە بارلىقىنى تەكىتلەپ
ئۆتمەكچىمەن .چۈنكى ئالالھ ۋەدە قىلغان ھەقىقەت زىتلىق تاپقىلى بولمايدىغان بىر ھەقىقەت
ھېسابلىناتتى« .ھەر نەرسە پانىيدۇر ،لېكىن كەرەم ۋە ياخشىلىق ئىگىسى رەببىڭ باقىيدۇر»  .يەنى
ئالالھتاال ئۆز ئالدىغا پۈتۈن شەيئىلەردىن بۇرۇن ۋە ئۇالردىن كېيىنمۇ مەڭگۈلۈك ئىدى .بۇ دەل ئۆز
ئالدىغا ئۆزگەرمەس بىر ھەقىقەت ھېسابلىناتتى .ئانام قازا قىلغاندا ئىنتايىن قايغۇرغان ئىدىم .فەجر
سۈرىسىدىكى (« )31-27ئەي ئارام تاپقۇچى جان! سەن پەرۋەردىگارىڭدىن مەمنۇن،
پەرۋەردىگارىڭ سەندىن رازى بولغان ھالدا ،ئۇنىڭ دەرگاھىغا قايتقىن .سەن مېنىڭ «ياخشى
بەندىلىرىم» قاتارىغا قوشۇلغىن .مېنىڭ جەننىتىمگە كىرگىن» دىگەن ئايەتلەرنىڭ مەنىسىنى بۇرۇن
ھازىرقىدەك ھېس قىلىپ باقمىغان ئىكەنمەن .بۇ ئايەتلەر ماڭا بەكال تەسىر قىلغان ۋە ئۆز-ئۆزۈمدىن
مۇنۇ سوئالالرنى سورىغان ئىدىم« :كىممۇ بىرەرسىنىڭ ئانىسى قازا قىلغاندا ،ئۇنىڭغا ئانىسىنىڭ
ئۆلۈمىنى قوبۇل قىلدۇرۇش ئۈچۈن بۇنىڭدىن تېخىمۇ گۈزەل بىر سۆز ئېيتالىسۇن؟» .ئۇنداقتا «قۇرئان
كەرىم» بىر تەرەپتىن شەرىئەت ،يەنە بىر تەرەپتىن جىھادنى ئۇلۇغاليدىغان ،يەنە بىر تەرەپتىن بولسا
زاماننىڭ دائىرىسىدىن چىقىش يولى تاپالمايۋاتقانالرغا تەسەللىي مەنبەسى ئىدى .بۇنىڭغا بىنائەن
شەخسىي ھاللىرىمىزغا كۆرە دىققىتىمىزنى بىر نەرسە تارتقان بولسا يەنە بىرخىل ئەھۋالدا دىققىتىمىزنى
باشقا بىر نەرسە تارتىشى مۇمكىن .بۇ ئەھۋالنىڭ «قۇرئان كەرىم»دىكى ئىپادىلىرى ئىنساننىڭ
ئاالھىدە ئەھۋاللىرىغا مۇناسىۋەتلىك بولغىنىغا ئوخشاش ،ئىجتىمائىي ۋە تارىخىي شارائىتالرغىمۇ
مۇناسىۋەتلىك .ئۇنداقتا جەمئىيەت ياكى تارىخقا مۇناسىۋەتلىك ئەھۋالالر ،ئېتنىك ئوخشىماسلىقالرنىڭ
جەمئىيەتنى پارچىلىشى ،كۆز قارىشىمىزنى ئايالالرنىڭ ھوقۇقتا باراۋەرلىكى ،ئىنسانىيەتنىڭ تەرەققىي
قىلىشى قاتارلىق مەسىلىلەردە توختالغان ئايەتلەر ئۈستىدە كۆپرەك باش قاتتۇرۇشىمىزغا بۇرايدۇ.
مەسىلەن ،دىنى قانۇن دەپسەندە قىلىنغان ياكى قايسى خىل شەكىلدە بولۇشتىن قەتئىينەزەر بۇ
مەسىلىدىكى ئىتىخىالپالر ۋە ئوخشىماسلىقالر ئەۋج ئالغان بىر جەمئىيەتتە ئۈچ سۆزدىن تەشكىل تاپقان
مۇنۇ ئايەت كۈنتەرتىپكە كېلىدۇ« ،دىندا مەجبۇرالش يوق».
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بىز مۇسۇلمانالر ئايەتلەرگە ئوخشاش قارايمىز .بىراق غەيرى مۇسۇلمانالر «قۇرئان كەرىم»دىكى
يۇقىرىقى قىسقا ئايەتنىڭ ،دىنى كەڭچىلىك نۇقتىسىدىن ئەڭ چوڭقۇر مەنىنى بىلدۈرىدىغانلىقىنى
تەكىتلىشىدۇ .بۇ ھەقتە ئوبدان ئويالنساق بولىدۇ .بىراق مەزكۇر مەسىلە قىسقىغىنە بولغان ماقالەمنىڭ
دائىرىسىدىن ھالقىپ كېتىدۇ.
شۈبھىسىزكى« ،قۇرئان كەرىم»نىڭ ئوقۇلۇشى ۋە ئاڭلىنىشى ھەققىدە نېمىنى كۆزدە تۇتقانلىقىم
ئۈستىدە توختلىشىمىز الزىم .بەزى ئىنسانالر مۇسۇلمانالرنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ «قۇرئان كەرىم»نى
چۈشىنەلمىگەنلىكىنى كۆزدە تۇتۇپ ،بۇنى پايدىسى ئىنتايىن ئاز ئىشتەك ئويلىۋالىدۇ .مەن بۇ قاراشقا
قوشۇلمايمەن ۋە ھاياتىمدا پەقەتال ئېسىمدىن چىقمايدىغان بىر ۋەقەنى بۇ يەردە تىلغا ئېلىپ
ئۆتمەكچىمەن .بۇنىڭدىن بىر نەچچە يىل بۇرۇن بىر خەلقئارالىق ئىسالم يىغىنىغا ئىشتىراك قىلغان
ئىدىم .يىغىن ياۋروپانىڭ چوڭ شەھەرلىرىدىن بىرىدە چاقىرىلغان ئىدى .يىغىنغا كۆپ ساندىكى
ئۆلىما ۋە ئالىمالر ئىسالم چۈشەنچىسىنىڭ يېڭىلىنىش مەسىلىسى ھەققىدىكى قاراشلىرىنى ۋە
تەتقىقاتلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇش ئۈچۈن قاتناشقان ئىدى .ھەر كۈنى يىغىننىڭ باشلىنىشىدا ۋە ئاخىرىدا
دۇنيادا تونۇلغان قارىالر تەرىپىدىن قۇرئان خەتمە قىلىنىۋاتاتتى .ئۆلىما ۋە ئالىمالر ماقالە ئوقۇۋاتقاندا
بەزى يىغىن ئىشتىراكچىلىرىنىڭ بىر-بىرىگە پىچىرلىشىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ قاالتتۇق .بىراق «قۇرئان
كەرىم»دىن ئايەتلەر ئوقۇلۇشقا باشالنغاندا زالدا جىمجىتلىق ھۆكۈم سۈرۈشكە باشاليتى .يىغىن
ئىشتىراكچىلىرى پۈتۈن زېھنى بىلەن «قۇرئان كەرىم» تىالۋىتىنى ئاڭاليتتى .قارىنىڭ ئېغىزىدىن
«قۇرئان كەرىم» ئايەتلىرى تۆكۈلۈشكە باشلىغاندىكى ئەھۋال بىر دەريانىڭ جىمجىت ۋە ئاستا
ئېقىشىغا ئوخشايتتى .ئارقىدىن ئىنساننى تېخىمۇ ئۇزاقالرغا باشلىغان بىر شارقىراتمىنىڭ بېشىغا ئېلىپ
كېتەتتى .قارى تىالۋەت قىلىۋاتقان «راھمان سۈرەسى»دىكى «رەببىڭنىڭ قايسى نېمەتلىرىنى ئىنكار
قىالاليسىلەر؟» ئايىتى يىغىن ئىشتىراكچىلىرىنى گويا بىپايان ئوكيانالرغا باشالپ كەتتى .مەن بۇ گۈزەل
مىنۇتالردا شۇنى ھېس قىلدىمكى ،تىالۋەت قىلىنىۋاتقان ئايەتلەرنى تولۇق چۈشەنگەن ئىدىم .ئۆزەمنى
مۇھاكىمە يىغىنى جەريانىدا يىغىن ئىشىتىراكچىلىرىغا شۇنچىلىك يېقىن ھېس قىلدىم .باشقىالرنىڭ
يۈزىدىمۇ شۇ ئىپادىنى كۆرگىلى بوالتتى .يەنى «قارىمامسىز؟ ھەممىمىز ئىسالمدا قېرىنداشقۇ؟».
بۇ ئىشتىن كېيىن «قۇرئان كەرىم»نى چۈشۈنۈپ ئوقۇشنىڭ ئەھمىيىتىنى ھېس قىلدىم .پۈتكۈل
مۇسۇلمانالرنىڭ قەلبلىرى «قۇرئان كەرىم»نى مۇشۇ شەكىلدە ياكى باشقا بىر شەكىلدە چۈشىنەلەيدۇ.
ئۇنىڭ ئۈستىگە «قۇرئان كەرىم»نى چۈشىنىپ ئوقۇشمۇ ۋاجىپتۇر.
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
مەنبە :ئۇيغۇرئوناليىن.نت،
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-5ماتىتەي ۋە ئانارخان پاجىئەسى
ئىمىر ھۆسىيىن قازىھاجىم

كىرىش سۆزى

مىالدىيە  - 1611يىلى شۈن جۇڭشەن جانابلىرى رەھبەرلىكىدىكى شىنخەي ئىنقىالبى غەلىبە قىلىپ،
مەنچىڭ ھۆكۈمىتىنى ئاغدۇرۇپ تاشالپ ،جۇڭخۇا مىنگو ھۆكۈمىتى قۇرۇلغانلىقى ئېالن قىلىندى .شۇنىڭ
بىلەن مەملىكىتىمىزدە پادىشاھلىق تۈزۈمى ئاخىرلىشىپ ،جۇمھۇرىيەت تۈزۈمى يولغا قويۇلدى .ئەينى
چاغدا شىنجاڭنىڭ ئۆلكە باشلىقى بولغان يۈەن داخۇا  - 1612يىل  - 2ئايدا ۋەزىپىسىدىن ئىستېپا
بېرىپ ،ئورنىنى ياڭ زىڭشىنغا بوشاتتى .ئۇ  - 1614 ،يىلى مافۇشىڭنى قەشقەرگە تىتەي قىلىپ
بەلگىلىدى .مافۇشىڭنىڭ قەشقەرگە تىتەي قىلىپ تەيىنلىنىشىدىكى سەۋەبلەر بىر قانچە تۈرلۈك بولۇپ ،
ئاسالىقى شۇكى  ،ئۇ ياڭ زىڭشىن بىلەن يۇرتداش  ،ئۇنىڭدىن قالسا  ،ياڭ زېڭشىننىڭ شىنجاڭنىڭ
باش ھەربىي  -مەمۇرىي ئەمەلدار بولۇشىغا مافۇشىڭ ئۈچۈرۈمچىدە تۇرۇپ تەرەپ  -تەرەپكە قاتراپ ،
جامائەت پىكرى تەييارالپ ئاكتىپ خىزمەت قىلغان .يەنە بىر تەرەپتىن ئېيتقاندا ،ياڭ زىڭشىننىڭ
قارىشىشىچە  ،ما فۇشىڭ ۋەزىيەتكە قىزىقمايدىغان سىياسىي كور ،كونىلىققا مەھكەم ئېسىلىۋالدىغان
قاالق ،بىلىمسىز ۋە نادان خاراكتېرلىك شەخسىيەتچى ئادەم ئىدى.
ئاڭلىشىمچە  ،مافۇشىڭ يۈننەن ئۆلكىسىنىڭ خۇاپىڭ ناھىيىسىىدىن بولۇپ  - 1522 ،يىلى خۇيزۇ
دېھقان ئائىلىسىدە تۇغۇلغان .ئۇ  ،باال ۋاقتىدا چامباشچىلىق ماھارىتى ئۆگىنىپ ،يۈننەندە تۆۋەن
دەرىجىلىك ھەربىي ئوفىتسېر بولغان ،كېيىن خېنەن ئۆلكىسىنىڭ مەسلىھەتچى سانغۇنلىقىغا
تەيىنلەنگەن ۋە گۇناھ ئۆتكۈزۈپ شىنجاڭغا پاالنغان  .ما فۇشىڭنىڭ  - 1614يىلىدىن - 1624
يىلىغىچە بولغان  11يىل جەريانىدا  ،قەشقەردىكى ھەر مىللەت ئەمگەكچى خەلىقىغە سالغان
زۇلۇملىرى توغرىسىدا ئۆز دەۋرىدىكى قەشقەر خەلىقىنىڭ قەلبىدە چوڭقۇر تارىخىي خاتىرىلەر قالغان.
كىشىلەر ئۇنى 《يۈننەن ما تىتەي》 دەپ ئاتاشقان.
مەن بۇ ئەسەرگە كىرگۈزگەن تارىخىي ۋەقەلەرنىڭ بىر قىسىمىنى ئۆز كۆزۈم بىلەن كۆرگەن  ،بىر
قىسمىنى ئاشۇ تارىخىي ۋەقەلەرنىڭ ئۈستىدە تۇرغان ۋە شېڭ شىسەي دەۋرىدە قەشقەر يېڭىشەھەر
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ناھىيىلىك ئـۇيـغـۇر ئۇيۇشمىسىنىڭ باشلىقى بولغان ،يېڭىشەھەر قىچچىلىق مۇھەممەتبەگ دېگەن
كىشى تەپسىلىي سۆزلەپ بەرگەن .ما تىتەي ئوردىسىنىڭ ئىچكى ئەھۋالى بىلەن ئانارقىزنىڭ
پاجىئەسىنى ئۆز ۋاقتىدا ما تىتەي ئوردىسىدا خىزمەت قىلغان  ،ھازىر قەشقەر شەھىرى ئەبرىشىمكا
كوچىسىدا ئولتۇرۇشلۇق كىيىم تىككۈچى كېرەم مەككە دېگەن كاسىپنىڭ سىڭلىسىدىن سۈرۈشتۈرۈپ ،
تەپسىلىي خاتىرە قالدۇرغان ئىدىم ،بۇ ۋاقىت  1929 - 1931 -يىلالر ئىدى .بۇ ئەسەردە بايان
قىلىنغان تارىخىي ۋەقە ۋە كەمىنە مۇئەللىپ تۈزۈپ  ،كىرگۈزۈلگەن نەزملەرەد يېتەرسىزلىك ھېس
قىلىنغان مەزمۇنالر بولسا ،جامائەتنىڭ ئەپۇ نەزىرىدە تولۇقالپ كېتىشىنى سورايمەن.

بىرىنچى باب ما فۇشىڭنىڭ قەشقەرگە تىتەي بولۇپ تەيىنلەنگەنلىكى
ۋە مەنسەپكە ئولتۇلغانلىقىنىڭ بايانى

مىالدىيە  - 1614يىلى شىنجاڭنىڭ ئۆلكە باشلىقى ياڭ زېڭشىن ئۈرۈمچىدە تۇرۇۋاتقان خۇيزۇ
باتالىيون باشلىقى ما فۇشىڭ ئىسىملىك كىسىنى چاقىرتىپ  ،ئۇنى قەشقەر ۋىاليىتىگە تىتەي قىلىپ
تەيىنلىگەنلىكىنى ئۇقتۇرغان .ئاندىن ما فۇشىڭدىن كۈتىدىغان ئۈمىدى ،ئۆزىنىڭ ھاكىمىيەت
باشقۇرۇشتىكى بىر قاتار سىياسىي قاراشلىرىنى بايان قىلىپ  ،مۇشۇ بويىچە ئىش كۆرۈشىنى قاتتىق
جېكىلەپ ،ئۇنى قەشقەرگە يولغا سالغان.
مافۇشىڭ قەشقەرگە كەلگەندىن كېيىن ،چېڭسەن دارىن دېگەن كىشىدىن تىتەيلىك تامغىنى
تاپشۇرۇپ ئېلىپ ،رەسمىي تىتەيلىك مەنسىپى بىلەن يېڭىشەھەردىكى ئوردىدا ئولتۇردى .ئۇ ئۆزىگە
قاراشلىق ھەربىي قىسىمنى كۆزدىن كەچۈرۈپ چىققاندىن كىيىن ،جەنۇبىي شىنجاڭدىكى بارلىق سىياسىي
ۋە مەمۇرىي ئەمەلدارالرنى  ،قەشقەردە تۇرۇشلۇق چاررۇسىيە  ،ئەنگلىيە كونسۇلخانىسىنىڭ
خادىملىرىنى ھەمدە مۇناسىۋەتلىك كىشىلەرنى چاقىرىپ ،كاتتا زىياپەت قىلىپ كۈتۈۋالدى .ئۇ ،
زىياپەتتە سۆز قىلىپ  ،ئۆزىنىڭ ياڭ زېڭشىن تەرىپىدىن قەشقەرگە 《تىتەي 》 لىككە
بەلگىلەنگەنلىكىنى ئېالن قىلدى ،ئارقىدىنال ئۆزىنىڭ ھاكىمىيەت باشقۇرۇشتىكى سىياسىي
كۆزقاراشلىرىنى بايان قىلىپ  ،بۇرۇنقىالر ماڭغان يولدا ماڭىدىغانلىقى  ،ياڭ زېڭشىننىڭ سىياسىتىنى
ساداقەتمەنلىك بىلەن ئىجرا قىلىدىغانلىقى ھەققىدە كۆپ توختىلىپ ئۆتتى .ئارىدىن ئۈچ كۈن
ئۆتكەندىن كېيىن ،ماتىتەي قەشقەر شەھىرىدىن نوپۇزلۇق ئاخۇن ،ئىشان ،باي ،سودىگەر،
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سودىگەرلەر ئۇيۇشمىسى باشلىقلىرىنى يېڭىشەھەردىكى ئوردىسىغا چايغا چاقىردى ۋە كاتتا زىياپەت
بەردى .ما تىتەي خۇيزۇالرنىڭ ئادىتى بويىچە بېشىغا ئاق داكا سەللەپ يۆگەپ  ،ئۇچىسىغا قەدىمكى
ئۇزۇن چاپوزە كەڭرى چاپان ،پۇتىغا مەسە  -كاالچ كىيىپ ،يەنە سەككىز نەپەر مۇھاپىزەتچىگە سەللە
ئوراتقۇزۇپ ۋە ئۇالرنى قورالالندۇرۇپ  ،زىياپەتتىكى كىشىلەر ئالدىغا 《ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم》 دەپ
كىرىپ كەلدى .ئۇ ،قەشقەر شەھىرىدىن چىققان ئاخۇنالر بىلەن قول بېرىپ كۆرۈشتى ،ئارقىدىن باي ،
سودىگەرلەر بىلەن كۆرۈشۈپ چىقىپ ،كۆپچىلىككە قاراپ《 :ئارىڭىزالردا قارىي بولسا قۇرئان تىالۋەت
قىلسۇن》 دېدى .ئاپپاق خوجا جامەسىنىڭ قارىيىسى مىرزا قارىي يۇقىرى ئاۋاز بىلەن قىرائەت
قىلغاندىن كېيىن  ،ما تىتەي ئورنىدىن تۇرۇپ ئاخۇنالردىن دۇئا ئالدى.
-ھەربىرلىرىگە ئۆلكە باشلىقى ياڭ دارىن جياڭجۈن جانابلىرىنىڭ سالىمىنى يەتكۈزۈش بىلەنھەربىرلىرىنىڭ ساالمەتلىكىنى سوراپ ئۆزۈمنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتەي- ،دېدى ما تىتەي مېھمانالرغا
قاراپ - ،مېنىڭ ئىسمىم يۈننەن ما فۇشىڭ  ،ئەرەبچە ئېيتقاندا مۇھەممەد يۈنۈس  ،مىللىتىم خۇيزۇ ،
ئىسالم دىنىدىكى ھەنەپىل مەزھىبىدە  ،چوڭ مەسچىت خۇيزۇ ئېتىقادچىلىرىدىن بولىمەن  .ئۇلۇغ
ئىلتىپاتلىق ياڭ جياڭجۈن دارىن جانابلىرى مېنى ھەربىر پۇقرا  -خەلىقنىڭ تىنىچلىق ئىچىدە
تۇرمۇشلىرىنىڭ پاراغەتتە ئۆتۈشى ئۈچۈن خىزمەتكە ئەۋەتتى.
ماتىتەي سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق دېدى:
-قەشقەر ۋىاليىتىنىڭ قايسى رايونىدىكى دوتەي  ،شەنگەنلەر مۇسۇلمانالرنىڭ دىنىي ئۆرپ -ئادەتلىرىگە ھۆرمەت قىلمايدىغان بولسا ،ئېغىر ئالۋان  -ياساق سالسا  ،ساڭالردىكى ئاشلىقالرغا
خىيانەت قىلدىغان بولسا  ،سىلەر ئۆز ۋاقتىدا كېلىپ ماڭا ئەھۋالنى ئېيتىپ قويۇڭالر  .ھەممە ئىشنى
ئادالەت بىلەن سورايمەن .قىمارۋازلىق ،پاھىشىۋازلىق ،پارىخوزلۇق ،مۇشتۇمزورلۇق ئىشالرغا يول
قويمايمەن؛ ئەپيۇن  ،نەشە چەككۈچىلەرنى قاتتىق جازااليمەن.
زىياپەت زالىدا ئولتۇرغانالر بىردەك 《 :ئۇلۇغ ئىلتىپاتلىق جياڭجۈن دارىننىڭ ئۆمرى ئۇزاق بولسۇن،
دۆلەت  -ھۆرمىتى زىيادە بولسۇن ،ئۆزلىرىنىڭمۇ ئۆمرى ئۇزاق  ،ئىقباللىرى يۇقىرى بولسۇن》 دەپ
توۋلىشىپ  ،مۇبارەكلەش تەنتەنىسى باشلىنىپ كەتتى.
ما تىتەي سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ يەنە شۇنداق دېدى:
-مەن ئۈچ خىل ئىشنى قىلماقچىمەن .بىرىنچى ،مەسچىت ياسايمەن ،ئىككىنچى ،كۆۋرۈك سالىمەن،ئۈچىنچى  ،چۆل  -باياۋان  ،بىنەم يەرلەرگە دەرەخ تىكىپ  ،پۇقراالرغا ئاسان بولۇش ئۈچۈن تۈگمەن
 سوقىالرنى قۇرۇپ چىقىمەن.بۇ سۆزلەرنى ئاڭلىغان يۇقىرى ئەمەللىك ئالۋان  -ياساق چاپقۇچىالرنىڭ گۈلقەقەلىرى ئېچىلىپ :
《بىزلەر ھەممىمىز ئۆزلىرىنىڭ بۇ ئۇلۇغ دانا ھەرىكەتلىرىگە پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن ياردەمدە بولىمىز》
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دەپ ۋەدە قىلىشتى.
سۆز تۈگىگەندىن كېيىن كەڭرى داستىخان سېلىنىپ ،قۇيماق بىلەن چاي قويۇلۇپ ،ھەر خىل
يېمەكلىك بىلەن زىياپەت بېرىلدى .زىياپەت ئاخىرىدا ئاخۇنۇمالرغا بىر قىشتىن قارىچاي ،بايالرغا بىر
كىيىملىكتىن ماسكا تاۋار رەخت قويۇلدى.
زىياپەت ئاخىرالشقاندا  ،ما تىتەي 《 :مەن بۇ ھەپتە ئاپپاق خوجا مازىرى بىلەن ھېيتگاھ جامەسىنى
كۆرۈپ چىقىمەن》 دېدى .بۇ سۆزنى ئاڭلىغان قەشقەردىكى كاتتا باي  --ئۆمەرباي دەرھال ئىنكاس
قايتۇرۇپ 《 :مېنىڭ ئۆيۈم ئاپپاق خوجامغا بارىدىغان يول ئۈستىدە  .شۇڭا ،جانابلىرىغا ماالل
كەلمىسە  ،ئۆيۈمگە قەدەم تەشرىپ قىلىپ ئۆتسىلە  ،كۆپ خۇرسەن بوالر ئىدىم》 دەپ ماتىتەينى
ئۆيىگە تەكلىپ قىلدى .شۇنىڭ بىلەن زىياپەت ئاخىرلىشىپ مېھمانالر ئۇزاپ چىقتى.
مېھمانالر يېڭىشەھەردىن يانغۇچە ئۆزئارا  《 :ماتىتەي ناھايىتى ياخشى مەنسەپدار ئىكەن .قەشقەر
ۋىاليىتىگە مۇشۇنداق ئەمەلدارنىڭ كېلىشى ناھايىتى ياخشى ئىش بولدى》 دېيىشىپ  ،خۇشال ھالدا
قەشقەر شەھىرىگە قايتىپ كىرىشتى.
يېڭىشەھەر تىتەي ئوردىسىدىكى زىياپەتتىن قايتقان قەشقەر شەھىرىدىكى يۇقىرى قاتالم ھەر ساھە
كىشىلىرى ما تىتەينىڭ قەشقەر شەھىرىگە كىرىشىنى كۈتۈپ تۇرىدىغان بولدى .ئارىدا بەش كۈن
ئۆتكەندىن كېيىن ،ما تىتەينىڭ ئاپپاق خوجا مازىرىغا كېلىش خەۋىرى ئاڭالندى .بارلىق باي،
سودىگەرلەر  ،ئاخۇنالر ئۆمەرباينىڭ چايخانىسىغا يىغىلىپ مەسلىھەتلىشىپ  ،ماتىتەينى قارشى ئېلىش
ئۈچۈن ،قىزىل دەرياسىنىڭ بويىدىكى 《سەككىز تاش》 دېگەن يەرگە كېلىپ  ،ماتىتەينىڭ كېلىشىنى
كۈتۈپ تۇردى .بىر ھازادىن كېيىن ،ما تىتەي نۇرغۇن ھەربىي قوغدىغۇچىلىرىنىڭ ھىمايىسىدە كاناي
چېلىپ  ،جاراڭ  -جۇرۇڭ ئاۋاز بىلەن سېرىق ماكازا تاۋار چاپان كىيگەن ھالدا تەيفۇنجا(بىخەتەر
قومۇش مەپە) مەپىدە ئولتۇرۇپ يېتىپ كەلدى .باي  ،ئاخۇنالر ماتىتەينىڭ ئالدىغا بېرىپ
ساالم قىلىپ  ،ھۆرمەت بىلدۈرگەن ھالدا  ،بىرلىكتە قەشقەر شەھىرىگە كىرىپ  ،ھېيتگاھ جامەسى
ئالدىدا توختىدى.
ما تىتەي باشلىق بارلىق كىشىلەر ھېيتگاھ جامەسىگە كىرىپ ئىككى رەكئەت ناماز ئوقۇپ بولغاندا  ،ما
تىتەي ئۆمەربايدىن  《 :بۇ جامەنى كىم ياسىغان؟》 دەپ سورىدى .ئۆمەرباي ھېيتگاھ جامەسىنىڭ بىر
قانچە قېتىملىق ياسىلىش تارىخىنى سۆزلەپ بەرگەندىن كېيىن ،ما تىتەي《  :بۇ جامەنىڭ
ياسىلىشىدىن ناھايىتى خۇشال بولدۇم .مەن يېڭىشەھەردىمۇ چوڭ جامەدىن بىرنى ياسىتىمەن》
دېگەندە  ،ئەتراپىدا تۇرغان باي  -ئاخۇنالر ما تىتەينىڭ سۆزىنى قۇۋۋەتلەپ 《 ،بىزمۇ ياردەم قىلىمىز》
دەپ ۋەدە بېرىشكەن بولدى.
ما تىتەي ھېيتگاھ جامەسىدىن يېنىپ ئاپپاق خوجا مازىرىغا راۋان بولدى .ئاپپاق خوجا مازىرىغا
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بارغاندا  ،مازار قارىغۇچىسىغا ئىشىكنى ئاچقۇزۇپ  ،مازار ئىچىدىكى قەبرىلەرنى كۆرۈپ بولغاندىن
كېيىن ،مازار شەيخلىرى بىلەن مازاردىكى تىلەمچىلگەرگە  31سەر داچەننى ئۈلەشتۈرۈپ بېرىپ
قايتتى.
ماتىتەي ئاپپاق خوجا مازىرىدىن قايتىپ ،يول ئۈستىدە ئۆمەر باينىڭ نەزەرباغدىكى تۈمەن دەريا
بويىغا سېلىنغان باغ ھويلىسىغا كېلىپ چۈشتى .ما تىتەي ئۆمەرباينىڭ باغ ھويال گۈلزارلىقىنى ئايلىنىپ
چىقتى .ئۆمەرباي باشلىق قەشقەر شەھىرىدىكى بارلىق بايالر ،ئاخۇنالر ما تىتەينىڭ شەنىگە كاتتا
زىياپەت ئۇيۇشتۇردى .ما تىتەي كېتەر ۋاقتىدا ئۆمەرباي  13پارچە چوڭ قىزىل گۈللۈك خوتەن گېلىمى
 111 ،جۈپ بېيجىڭ خەيۋەن چىنىسى قاتارلىق ئېسىل بۇيۇمالرنى ماتىتەيگە سوۋغا قىلدى.

ئىككىنچى باب ماتىتەينىڭ ئوردا  -راۋاق سالدۇرغانلىقى ۋە سوخو
قەلئەسىنى بىنا قىلدۇرغانلىقىنىڭ بايانى

ماتىتەي بارلىق مەمۇرىي ئورگانالرنىڭ ھوقۇقىنى ئۆز قولىغا ئېلىپ  ،بۇ ئورۇنالرغا ئۆزىگە سادىق،
ئىشەنچلىك ئادەملەرنى بەلگىلىپ ،بۇرۇنقى ئەمەلدارالرنى ئورنىدىن ئېلىپ تاشلىدى .قەشقەر
ۋىاليىتىدىكى ھەربىر ئورۇنغا يېڭىدىن ئەمەلدار تەيىنلىدى .بۇالر بەگ ،يۈز بېشى  ،پاششاپ ،چەكادە
(ئامانلىق  -تازىلىق خادىمى) قاتارلىق ۋەزىپىلەرنى ئۆتىدى .مەسىلەن ،شاپى مولال ،فەن لۇڭگەن  ،لۇ
شىجاڭ  ،نۇجيا  ،ما پىالڭ ،ھاۋاخان بەگ … قاتارلىقالر .ئۇالر ئالدى بىلەن يېڭىشەھەر ئەتراپىدىك
خۇيزۇ دېھقانالرنىڭ مال  -مۈلۈكىنى《 دارىنغا الزىم》 دەپ تارتىپ ئالدى .بۇندىن باشقا  ،دېھقان -
چارۋىچىالرغا ئالۋان  -ياساق قويدى ،بېرەلمىگەنلەرنى ئۇرۇپ قامىدى .ئېغىر ئالۋان  -ياساق
دەستىدىن نۇرغۇنلىغان كەمبەغەللەر ئۆي  -ماكانىنى تاشالپ ،ياقا يۇرتالرغا قېچىپ كەتتى .بەزى
قېرى ،مېيىپ كىشىلەرنىڭ ئالۋان  -سېلىققا بەرگۈدەك ھېچ نەرسىسى قالمىغاچقا  ،نارەسىدە قىز -
ئوغۇللىرىنى ھىندىستانلىق جازانىخورالرغا سېتىپ ،ئالۋان  -سېلىقنى تۆلەشكە مەجبۇر بولدى .بۇ
كشىلەرنىڭ بالىلىرىنى سېتىۋالغانالردىن قەشقەر كونىشەھەر بورا خىلتاي(ھازىرقى بۇالقسۇ يېزىسى)
رايونىدا بىر قانچە ھىندى خازانىخور بولۇپ ،بۇالر سوپى باي ھىندى ،باي مولال ھىندى ،پارس باي،
چەندان باي  ،جەندىرالى باي ھىندى دېگەنلەردىن ئىبارەت 71 .ياشقا كىرگەن باي مولال ھىندى
بورا خىلتاي رايونىنىڭ چارەك كەنتىدىكى كەمبەغەل دېھقان سالماق دېگەن كىشىنىڭ سۇلتانخان
ئىسىملىك  12ياشلىق قىزىنى  23سەر كۈمۈش تەڭگىگە سېتىۋالغان بولۇپ ،بۇ نارىسىدە قىزنى ئۆزىگە
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خوتۇن قىلىپ بىر قانچە پەرزەنت كۆرگەندىن كېيىن ،ئۇنى ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈۋەتكەن .سۇلتانخاندىن
تۇغۇلغان دەۋالن ،مۇتىرام ئىسىملىك بالىلىرىنى ئېلىپ ھىندىستانغا چىقىپ كەتكەن  .ئاشۇ ھىندىالر
ئېلىپ كەتكەن بالىالرنىڭ ئەۋالدلىرى ھازىرمۇ بار.
ماتىتەينىڭ ئەمەلدارلىرى خەلققە سالغان ئالۋان  -ياساق ھېسابىغا بېيىپ كەتتى .ما تىتەي قول
ئاستىدىكى ھەربىر چېرىك باشلىقى بەش  -ئالتىدىن قىز  -ئايالالرنى نىكاھىغا كىرگۈزۈپ خوتۇن
قىلىش بىلەن ئۇالرنى خارالپ ،قىمار  ،نەشە ،ئەپيۈن چېكىشتەك يامان ئادەتلەرگە ئۆگەتتى ،كېچىلىرى
پۇقراالرنىڭ ئۆيلىرىگە ئوغرىلىققا چۈشۈشكە مەجبۇرلىدى .مەسىلەن  ،ماتىتەينىڭ چېرىكلىرىدىن 31
چېرىكنىڭ باشلىقى بولۇۋالغان نامەت شىجاڭ سەككىز ئايالنى يۇقىرىقىدەك ناشايان ئىشالرغا سالغان .
ئۇنىڭ روزىۋانەك  ،ھەمرا بارماق دېگەن خوتۇنلىرى بىرقانچە ئوغرىالر بىلەن بىرلىشىپ ئەسكى
ئىشالرنى قىلغان .ما تىتەينىڭ قول ئاستىدىكى بارلىق چېرىك ۋە كۇۋەندەيلەر ( نازارەتچى )
پۇقراالرنى ئۆزى خالىغانچە ئۇرۇپ  -سوقۇپ ،قىمارۋازلىق ،پاھىشىۋازلىق ،ئەپيۈنكەشلىك ،
پارىخورلۇق ،ئوغرىلىق قاتارلىق ناشايان ئىشالر ئەۋجىگە چىققان .ئۆز ۋاقتىدا بۇ ھەقتە تۆۋەندىكىچە
نەزم توقۇلغان :
چېرىك يېتىلەپ يۈرگەن بەش  -ئالتىدىن ياڭگاڭزە (خوتۇن)،
نان دېسە سۈرۈپ قوغالپ ئۆلگۈچە ئۇرۇپ گاڭزە (جازا قورالى)،
سوغۇقتا توڭۇپ ئۆلگەن جۇگان باال باڭگازە(پەتەك  ،كىچىك ئايال)،
سوپاڭدا ئىچىپ ياتقان كۇبرۇسى بىلەن الڭگازە (ھاراقنى تۇڭى بىلەن كۆتۈرۈپ ئىچىپ ،يۆلىنىپ
ئولتۇرۇش)،
ھەر كۈندە چېكەر ئەپيۈن خوتۇنى بىلەن بەش باڭزە(چېكىشكە تەيارلىغان بەش پىلتە ئەپيۈن).
بۇ خىلدىكى ھايات ئەندىزىسىدىن خاتىرجەم بولغان ماتىتەي ئۈرۈمدىكى ئوغلى ما جىۋونى
قەشقەرگە يۆتكەپ كىلىپ - 1616 − 1615 ،يىللىرى ئىچىدە قەشقەر ۋىاليىتىنىڭ ئىچكى تىنچلىق
ساقالش ئىدارىسىنىڭ ئەمەلدارلىقىغا نىتەي(برىگادا قوماندانى دەرىجىلىك ئەمەل) قىلىپ
بەلگىلىدى  .ما تىتەي يەنە ئۆز قىزى داشۇجيانى يۇقىرى مەمۇرىي مەنسەپكە بەلگىلىدى.
ما تىتەي ھېچقانداق ئەمەلدارغا ئەمەلىي ھوقۇق بەرمەي ،ۋىاليەت ،ناھىيە ۋە يەرلىك
مەئەلدارالرنىڭ ھوقۇقىنىمۇ ئۆز قولىغا مەركەزلەشتۈرۈۋالدى .ئىقتىسادىي ئەھۋالى بىر قەدەر ياخشى
بولغان دېھقان ،تىجارەتچى ،چارۋىچى  ،ئاخۇنۇم ۋە ئىشانالرغا  211 − 111يامبۇ ( 31سەر كۈمۈشكە
تەڭ) غىچە پۇلنى مەجبۇرىي بېرىشنى بۇيرۇپ ،بۇ پۇلالرنى يىغىۋالدى .پۇل بېرەلمىگەن ياكى ئارقىغا
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سوزغان كىشىلەرنى قامىدى .مەسىلەن ،قەشقەر يېڭىشەھەر ناھىيىسىدىكى بارىن يېزىسىنىڭ موللىسى
ئەمەت ئاخۇن خەلپىتىمنى قاماپ 111 ،يامبۇ 3111 ،سەر كۈمۈش تەڭگە ئالغاندىن تاشقىرى،
ماتىتەينىڭ قىزى داشۇجيا  1111سەر كۈمۈش  21 ،يامبۇ ئېلىپ  ،ئاندىن قاماقتىن چىقاردى .بۇ
خىلدىكى ئەھۋالالر كۆپ بولغان ئىدى.
بۇ ئىشالردىن سىرت ،ماتىتەي ئۆزىگە تەۋە ناھايىتى كاتتا ،ھەشەمەتلىك ئوردا  -ساراي سالدۇرۇشقا
پەرمان ئېالن قىلغان .ئۇ  ،يېڭىشەھەرگە ئوردا  -ساراي سالدۇرۇش ئۈچۈن ،قەشقەر ۋىاليىتىدىكى
بارلىق ھۈنەرۋەن  -كاسىپالرنى يىغىپ ،ئوردىغا كېرەكلىك ياغاچ  -تاشالرنى خەلققە سېلىق قىلىپ
چېچىپ ،ئوردا سېلىشقا كىرىشكەن .ئوردا غايەت زور ۋە كاتتا بولۇپ ،ئوردا ئىچىگە راۋاق ياسىتىپ
چىققان .بۇ ئوردىغا تىتەي يامۇلىدىن كەلگۈچە  1311مېتىر ئارىلىققا كۆۋۈرۈكلۈك يول ياساپ شەھەر
ئۈستىدىن ئۆتكۈزگەن .بۇ ئاسمان كۆۋۈرۈككە غايەت زور تۈۋرۈكلەرنى ئىشلەتكەن .كۆۋۈرۈكلۈك يولدا
ما تىتەي ئوردىسىدىن يامۇلغا ،يالمۇلدىن ئوردىغا قايتقۇچە تۆت چاقلىق ئورۇس ھارۋىسىغا چىقىپ
كەلگەن ۋە كەتكەن .بۇ ئوردىغا 《لۇ》(قەيتۇر  ،راۋاق) دەپ نام بەرگەن .ئوردا ئچىىدە ئالىي
دەرىجىلىك يەتتە ئۆي بولۇپ ،ھەممىسى ھەشەمەتلىك ياسالغان.
ماتىتەي  311تۈگمەن ياساتقۇزغان ،تۈگمەن تاشلىرىنى نەچچە مىڭ ئادەم تاغدىن توشۇپ ئېلىپ
كەلگەن .تۈگمەن ياساش چىقىمىنى خەلقتىن ئالغان .نامرات خەلق ياتىتەينىڭ ھاشار  -سېلىقلىرىغا
تۇتۇلۇپ ،ئىشلەش جەريانىدا مۇنداق قوشاقالرنى توقۇغان :
ئىشلە  ،بالىالر ئىشلە  ،جاننىڭ بارىچە ئىشلە،
ئىشلەپ ئاشنى بىز تاپساق  ،داشۇجيا خېنىم چىشلە.
يىلالر بويى ئىشلەيمىز سوقا بىلەن تۈگمەنگە ،
بىر ئاز ئارام ئالساق بىز ،ئۇرىدۇ چېرىك  -بەڭگە(ئەپيۈنكەش چېرىك).
كېچىلەردە يول يۈردۇق ،قار  -يامغۇر ،شىۋىرغاندا ،
ئانام كۆرۈپ يىغاليدۇ پۇتلىرىم قاپارغاندا.
تۈگمەن تېشى كۆتۈرۈپ ،ھاردۇق يەتسە چوڭ سايدا(يېڭىسارنىڭ غەربىدىكى چوڭ ساي)،
ھامان ئۇرغىنى ئۇرغان پۇت  -قولۇمغا بازغاندا(كالتەك).
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بۇرنۇم قانىدى دوستالر خا ياغاچ كۆتۈرگەنچە،
ھەيدەپ ئۇرار كۇۋەندەي قوۋۇرغام كۆكۈرگۈنچە.
يىغالپ يالۋۇرۇپ تۇرساق 《ئۇششۇق  -مۇتتەھەم》 دەيدۇ،
رەھمە ئەتكىلى چېچكىم يوق ،بېگىم پارىنى يەيدۇ.
ئىشلە  ،بالىالر ئىشلە يىغلىغان بىكار ئىكەن.
ئانىسى تۇغۇپ قويسا  ،تىتەيگە چاكار ئىكەن.
ماتىتەي ئۆزىنىڭ نام  -شۆھرىتىنى تېخىمۇ كۆتۈرۈش ئۈچۈن ،قەلئەلىك شەھەر سېلىش نىيىتىگە
كەلدى .بۇشەھەرگە زۇلۇم بىلەن ئۇل سېلىش ،ئادەم قېنى بىلەن الي ئېتىش  ،ئادەم جەسىتى بىلەن
سېپىل قوپۇرۇشتەك دەھشەتلىك ئىش ئىدى .ما تىتەي قەلئەلىك شەھەرنى سېلىشقا قارار قىلىپ ،شەھەر
سېلىش ئۈچۈن مۇۋاپىق كېلىدىغان يەر ئىزدەتتى .ئۇ ،چاپارمەنلىرىنىڭ تونۇشتۇرۇشى بىلەن تازغۇن
جاڭگىلىنىڭ جەنۇبىدىكى پاقىلىق دېگەن كەڭرى جاڭگالنى كۆرۈپ كەلدى .ماتىتەي قەلئەلىك شەھەر
سېلىش ھەققىدىكى بۇيرۇقنى ئۆز كاتىپىغا يازدۇرۇپ پەرمان ئېالن قىلدى .قەلئەلىك شەھەرنىڭ سېپىل
قورۇلۇشىغا  ،جەنۇبىي شىنجاڭ بويىچە ھەر كۈنى  21مىڭ كىشى قاتناشتى .سېپىل قۇرۇلۇشىغا ئىشلەش
جەريانىدا ،كېسەللىك ۋە ئاچلىق تۈپەيلى بىرقانچە يۈز كىشى ئۆلۈپ كەتتى.
قەلئەلىك شەھەر قۇرۇلۇشىغا ئالۋان  -سېلىق سېلىش جەريانىدا ما تىتەينىڭ ئەڭ يېقىن ئادىمى شاپى
مولال ماتۇڭ يېزىسىدىن  311چارەكلىك يەر  -زېمىن ئالدى ،باغ  -ھويال ياساتتى .فەن لۇڭگەنمۇ بۇ
جەرياندا بېيىپ كەتتى .ماتىتەي سوخو قەلئەسىنىڭ سېپىللىرىنى بىر ئايدا پۈتكۈزۈپ ،سېپىل ئىچىگە
بىرقانچە رەت ئىمارەتلەرنى سالرۇرۇپ  ،قەلئە ئىچى  -سىرتىغا بىرقانچە يۈزمىڭ تۈپ مېۋىلىك ۋە
مېۋىسىز دەرەخ تىككۈزدى  .بۇنىڭغا 《تىتەي پاشا بېغى》 دەپ نام بەردى.
ما تىتەي سوخو قەلئەسىنى كۈتكۈزۈپ بولغاندىن كېيىن 《سوخو قەلئەسىنىڭ كۈتكەنلىكىنى
مۇبارەكلەش》 دېگەن نام ئاستىدا  ،پۈتكۈل قەشقەر ۋىاليىتىدىكى پۇقرا ۋە يەرلىك ئەمەلدارالرغا
سېلىق چاچتى .بۇ سېلىقنى چېچىش ھارپىسىدا ما تىتەينىڭ بالىلىرى ،فەن لۇڭگەن  ،شاپى مولال  ،ھاكىم
مىراقبەگ  ،يۈز بېشىالر جامائەتچىلىك ئىچىدە 《 :سوخو قەلئەسىنىڭ پۈتكەنلىكىنى مۇبارەكلەش
الزىم》 دېگەن سۆزنى تارقاتتى .ھەرقايسى ناھىيىلەرنىڭ ھاكىم  ،مىراببەگ  ،يۈزبېشى  ،قازى ،
ئەلەملىرى ھەركەتكە كېلىپ  ،ھەركىم ئۆز ئەھۋالىغا يارىشا سوۋغا تەييارالپ ،ما تىتەينىڭ ئالدىغا
ئەكېلىپ قويدى .بۇ سوۋغىالر ئىچىدە تىلال  ،يۇمبۇ ،زىلچا  -گىلەم  ،تاۋار  -دۇردۇن ،زەرباب  ،تەتىلال ،
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كەمچەت ؛ تۆگە ،ئات  ،قېچىر  ،ئېشەك ،ئۆكۈز  ،سېغىنلىق ئىنەك  ،چوڭ قوي؛ تاغ ھايۋانلىرىدىن بۇغا،
مارال  ،شىر  ،يولۋاس ،ئېيىق ،كىيىك؛ قۇشالردىن قارا قۇش ،الچىن  ،قارچىغا ،بۇلبۇل ،شاتۇتى
قاتارلىقالر بار ئىدى .بۇ سوۋغىالرنى قىسمەن يۈزبېشىالر ،بەگلەر خۇشامەت يۈزىدىسىدن  ،بەزىلىرى
قورقۇنچ يۈزىسىدىن ،بەردى .ئالتە ئاي ئىچىدە كېلىپ بولغان بۇ سوۋغىالرنىڭ ھەممىسى كەڭ
كەمبەغەللەرگە چاچقان سېلىقتىن يىغىلغان ئىقتىسادقا كەلگەن ئىدى .ماتىتەي بۇ سوۋغىالرنى كۆزدىن
كەچۈرۈپ تولىمۇ خۇشال بولدى.

ئۈچىنچى باب يېڭىسارلىق بەگنىڭ ئانارقىزنى ئۆيىدىن ئالداپ ئېلىپ
چىققانلىقى ۋە ماتىتەيگە سوۋغا قىلغانلىقىنىڭ بايانى

ماتىتەي ياش قىزالرنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن  ،ئۆز غالچىلىرى ئارقىلىق 《 :تىتەي پاشانىڭ
ئوردىسىغا بىر قانچە كېنىزەك الزىم .شۇنىڭ ئۈچۈن ،تىتەي پاشاغا يارىغۇدەك ساھىبجامال قىزالرنى
ئېلىپ كېلىپ ،تىتەي پاشاغا تۆھپە قىلىپ خىزمەت كۆرسىتىش كېرەك》 دېگەن گەپنى تارقاتتى .بۇ
رەزىل تەشۋىقاتتىن خەۋەردار بولغان ئاۋام خەلىق ئەندىشە ئىچىدە غەمگە پاتتى .بەزىلەر قىزلىرىنى
ئېلىپ ھەر تەرەپكە قېچىشقا باشلىدى .قىسمەن ۋىجدانسىز يۇرت باشلىقلىرى ماتىتەيگە ياخشى
كۆرۈنۈش ۋە ئۆز ئەمىلىنىڭ تېخىمۇ ئۆستۈرۈلۈشىنى ئويالپ ،تەرەپ  −تەرەپكە قاتراپ ،كىملەرنىڭ
چىرايلىق ،ساھىبجامال قىزى بارلىقىنى سۈرۈشتە قىلىشقا باشلىدى.
قەشقەر ۋىاليىتىگە قاراشلىق يېڭىسار ناھىيىسىنىڭ مەلۇم رايونىدا ئولتۇرۇشلۇق ئانارقىز ئىسىملىك بىر
يېتىم باال بار ئىدى .ئۇنىڭ دادىسى بەختىۋاي ئىككى يىل بۇرۇن ماتىتەينىڭ خانئېرىق دەرياسىغا
ياساتقان تۈگمەنلىرىگە تاش كەلتۈرۈش سېلىقىغا ھەيدىلىپ 《 ،ئېتىم چاغرى》(يېڭىسارنىڭ ئوچا يېزا
تەۋەسىدىكى كەنت بولۇپ ،شۇ كەنتنىڭ غەربىدىكى تاغدىن تۈگمەن تېشى چىقىدۇ) نىڭ تېغىدا
تۈگمەن تېشى قومارغىچىلىك ،تاغ گۆمۈرۈلۈپ چۈشۈپ ۋاپات بولغان ۋە شۇ ئورۇنغا دەپنە قىلىنغان .
ئۇنىڭ ئايالى سارىخان يېتىم قالغان ئانارقىزنى بېقىپ چوڭ قىلغان .ئانارقىز بەكمۇ ساھىبجامال  ،قارا
قاشلىق ،قارا چاچلىق  ،چولپان كۆزلۈك  ،بو قەدرى نازىنىن  ،سۆزى چۈچۈك ،ئەقىللىق  ،ئۆزى
يېقىملىق ،ئىشچان ،ھوشيار بولغاچقا ،يۇرتتىكى نۇرغۇن يىگىتلەرنىڭ كۆزى چۈشكەن ئىدى .ئانارقىز
ئۆز يۇرتىدىكى ئۆزى بىلەن تەڭدېمەتلىك روزى باتۇر ئىسىملىك ئەمگەكچان  ،زېرەك يىگىت بىلەن
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مۇھەببەتلەشكەن بولۇپ ،توي قىلىشقا سەككىز كۈن قالغان ئىدى .ئانارقىز  17ياشتا بولۇپ ،كېچە -
كۈندۈز تۇل ئانىسى سارىخاندىن ئايرىلمايدىغان باال ئىدى .بۇ ئىككى ئاجىزە بىر  -بىرى بىلەن
مۇڭدىشىپ ،بىر  -بىرىگە تويماي ،غۇربەتچىلىك بىلىنمەي ھايات كەچۈرۈپ كېتىپ باراتتى.
ئانارقىز گۈزەلدۇر جامالىدە نۇر،
ھايالىق ،ۋاپادار ،ساداقەت زوھۇر(قوزغىلىپ چىققۇچى).
ئانىسىغا مۇشفىق ئانارقىز ئەجەب،
خۇي  -خۇلقى  ،ئەخالقى تامامى ئەدەپ.
يۈزى قىپقىزىل ئەتىرگۈلىدۇر پورەك،
چېچەن  ،كۆڭلى نزۇك  ،ئاجايىپ زېرەك.
بويى تال چىۋىقتۇر يېشىل نوتىدەك،
چىشى ئۈنچىدۇر ،لېۋى شاتۇتىدەك.
ئوماق يۈز ،خۇمار كۆز ،قارا قاشلىرى،
يېيىلغان مۈرىسىگە ئۇزۇن چاچلىرى.
بېشى چىلگىگە ئوخشاش  ،كېلىشكەن بۇرۇن،
قىالر ئىشنى ئويالپ ،سۆزىدۇر ئورۇن.
قولىدۇر مىسالى يىپەكتىن سىلىق،
بېلى بىر سىقىمچە ،تېنىدۇر بېلىق.
ئەگەر كۈلسە خۇش خۇلقىدىن نازلىنىپ،
ئۇنى كۆرسە كىم بوالر مۇھەببەتكە غەرق.
بۇ رايوندىكى بەگ ئۆز كۆڭلىدە 《ئانارقىزنى ماتىتەيگە تۆھپە قىلسام ،بۇ تۆھپەم بەدىلىگە مېنىڭ

131

مەنسىپىم تېخىمۇ يۇقىرى بولۇشى تۇرغان گەپ》 دەپ ئويالپ ،خوتۇنى بىلەن مەسلىھەت قىلىشىپ،
قىزى ئارقىلىق ئانارقىزنى ئۆيىدىن ئالداپ ئەكېلىش قاپقىنىنى قۇرۇپ چىقتى .بەگنىڭ ئايالى قىزىغا:
《قىزىم ،ئىچىڭ پۇشۇپ زېرىكىپ قالدىڭ ،باغدا مېۋىلەرمۇ پىشىپ كەتتى .سەن ئانارقىزنى چاقىرىپ
كېلىپ ،باغدا بىرلىكتە كۆڭۈل ئېچىڭالر ،مەن مانتا ئېتىپ تۇراي 》دېگەن ھىيلە گەپ بىلەن قىزىنى
يولغا سالدى .بەگ ئاقتۇ (ئاقتۇ  - 1633يىلىغىچە يېڭىسار ناھىيىسىگە قاراشلىق بولۇپ ،ھازىر قىزىلسۇ
قىرغىز ئاپتونۇم ئوبالستىغا تەۋە ناھىيە ) بازىرىدىن ئۈچ جىڭ گۆش كەلتۈردى .بەگنىڭ قىزى
سارىخاننىڭ ئۆيىگە بېرىپ  ،ئانارقىزغا 《 :جۈرۈڭ ،بىزنىڭ ئۆيگە بېرىپ باغدىكى مېۋىلەرنى يەپ ،
ئويناپ كېلىڭ .ئانام ئۆز ئاغزى بىلەن سىزنى باشالپ كېلىشنى ئېيتتى》 دەپ  ،ئانارقىزنى باشالپ
كەلدى .ئانارقىز بگنىڭ ئۆيىگە كىرگەندە  ،بەگنىڭ خوتۇنى دەرھال خۇش تەبەسسۇم بىلەن:
—ۋاي باالم ئانارقىز ،كېلىڭ قىزىم ،تازا ياخشى ۋاقتىدا كېلىپسىز .مېنىڭ قىزىم زېرىكىپ ،بىرگە
ئوينايدىغان كىشى بولمىغاچقا ،سىزنى چاقىرتىپ كەلگەن ئىدىم .سىلەر باغدا سەيلە قىلغاچ ئويناپ
تۇرۇڭالر ،مەن سىلىگە غىزا قىلىپ بېرەي — ،دەپ مانتا ئېتىشكە قوپۇپ  ،ناماز شامدىن ئۆتكەندە
مانتىنى پىشۇرۇپ داستىخانغا قويدى .تاماق يېيىلىپ بولغاندىن كېيىن ئانارقىز《 :كەچ بولۇپ كەتتى،
ئانام ئەنسىرىمىسۇن ،مەن كېتەي》 دەپ ئورنىدىن قوپتى .ھىيلىگەر بەگنىڭ خوتۇنى 《 :خاتىرجەم
بولۇڭ  ،بىز سىلەرنىڭ ئۆيگە كىشى ئەۋەتتۇق ،سىلىنى قىزىم بىلەن قونۇپ قالىدۇ ،خاتىرجەم بولسۇن
دەپ》 دېگەن ياغلىما گەپلەر بىلەن ئۇنى قوندۇرۇپ قالدى .يېرىم كېچە بولغاندا  ،بەگ ئۆيىدىكى
يىللىقچىغا ھارۋىنى قوشتۇرۇپ ،ئانارقىز بىلەن قىزىنى ئويغىتىپ ھارۋىغا چىقىشنى بۇيرۇدى.
ئانارقىز 《:بۇ كېچىدە قەيەرگە بارىمىز》 دەپ ھەيران قالدى .بەگ مۇغەمبەرلىك بىلەن 《 :بىزنىڭ
تۇغقانالر ئىچىدە توي بولىتى ،قىزىم بىلەن ئىككىڭالرنى شۇ يەرگە ئاپىرىپ ئوينىتىپ كېلىمەن》
دېدى .ئانارقىز《 :مېنىڭ كىيىمىم مۇشۇنداق تۇرسا ،قانداق بارىمەن ،ئۆيگە بېرىپ كىيىم يەڭگۈشلەپ
كېلەي》 دېگەندە  ،بەگنىڭ خوتۇنى 《 :غەم قىلمىسىال باالم ،قىزىمنىڭ كىيىملىرى كۆپ》 دەپ
ئانارقىزغا ئۆز قىزىنىڭ ئېسىل كىيىملىرىنى كىيدۈرۈپ قويدى .ئانارقىز《:بۇ كېچىدە ماڭغۇچە  ،تاڭ
ئاتقاندا بارساق بولمامدۇ》 دېگەندە ،بەگ 《:ھازىر ھاۋا ياخشى ،ئەتە ماڭساق بەك ئىسسىققا
قالىمىز》 دەپ جاۋاپ بەردى.
بەگ ئۆز قىزى بىلەن ئانارقىزنى ھارۋىدا ئولتۇرغۇزۇپ ،سوخو يولىغا راۋان بولدى .ئۇالر شۇ ماڭغىنىچە
يوپۇرغا دەرياسىنىڭ بويىدىكى 《يېڭىئېرىق ئاغزى》 دېگەن يەردە ئولتۇرۇشلۇق بىر كاززاپ دوستىنىڭ
ئۆيىگە چۈشتى .بەگ بۇ دوستىغا پىچىرالپ بىرنېمىلەرنى دېدى .بەگنىڭ دوستى بۇالرنى مېھمان قىلغان
بولدى .ئانارقىز بىر مۇدھىش ۋەقەنىڭ ئۆز بېشىدا سادىر بولىدىغانلىقىدىن گۇمان قىلىپ قارىسا ،
تويدىن ھېچقانداق ئەسەر يوق .ئۇ دەرھال ئورنىدىن تۇرۇپ 《:مەن كېتەي ،ئانام ئەنسىرەپ
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قالمىسۇن》 دەپ  ،ئۆينىڭ دەرۋازىسى تېشىغا چىقىۋالدى .بەگ شۇملۇق ئىشلىتىپ《 :سىز كەتسىڭىز
بولىدۇ ،مېنىڭ قىزىم  4 − 3كۈن بۇ دوستۇمنىڭ تويىدا ئويناپ كەتسۇن ،مەن سىزنى ئۆيىڭىزگە
ئاپىرىپ قوياي》 دەپ  ،يول بىلمەيدىغان ئانارقىزنى ھارۋىدا ئولتۇرغۇزۇپ ،سوخو قەلئەسىنىڭ
ئالدىغا ئېلىپ كەلدى.
بەگ ئالدى بىلەن ئانارقىزنى شاپى موللىغا كۆرسەتتى .شاپى مولال ئانارقىزنىڭ ھۆسن  -جامالى،
قەددى  -قامىتىگە قاراپ ھەيران قالدى  -دە ،بەگ بىلەن ئانارقىزنى دەرھال ماتىتەينىڭ قېشىغا
باشالپ كىردى .يېڭىسار بېگى ماتىتەيگە ساالم قىلغاندىن كېيىن ،ئالدى بىلەن ئۆزىنى تونۇشتۇردى،
ئاندىن ئانارقىزنى كۆرسىتىپ《 :جانابىي پاشا ئالىيلىرى ،ئۆزلىرى ماقۇل بولسىال ،بۇ قىزنى ئۆزلىرىگە
تەقدىم قىلدىم》 دەپ قول قوۋۇشتۇرۇپ تۇردى .ما تىتەي ئانارقىزنى كۆرۈپ ناھايىتى خۇشال بولۇپ،
يېڭىسار بېگىگە قوشۇمچە ئۆز يۇرتىنىڭ پاششاپلىق ئەمىلىنى ئاتا قىلدى.

تۆتىنچى باب ئانارقىزنىڭ ماتىتەي ئوردىسىدىكى كەچۈرمىشى ۋە ئۇنىڭ
سۆيگىنى روزى باتۇر قىساس يولىدا قۇربان بولغانلىقىنىڭ بايانى

ماتىتەي ئوردىسىغا كىرىپ كالغان ئانارقىز ئوردا ھاياتىدا قانداق ئىشالرنىڭ يۈز بېرىدىغانلىقى
ھەققىدە قورقۇنچلۇق گۇمان  -ئەندىشىلىرىنى مەيۈسلەنگەن ھالدا ئويالپ ،چوڭقۇر ئازاب بىلەن
ھەسرەت چېكىشكە باشلىدى .يەنە ئانىسى سارىخاننىڭ سەرسان  -سەرگەردان بولۇپ ،ئۆزىنى
ئىزدەۋاتقانلىقى؛ ئۆزىنىڭ مۇھەببەت سۆيگۈسى بولغان روزى باتۇر ئانارقىزنىڭ غايىب بولغانلىق
خەۋىرىنى ئاڭالپ ،مۇھەببەت ئوتىدا قانداق ئازابلىق كۈنلەرنى ئۆتكۈزۈۋاتقانلىقىنى بىرمۇبىر كۆز
ئالدىدىن ئۆتكۈزۈپ  ،ھەسرەتلىك كۆز ياشلىرىنى تۆكتى.
ماتىتەي كەچ كىرىش بىلەن ئۆز ياتىقىغا ئانارقىزنى چاقىرتىپ كەلتۈرگەندىن كېيىن ،ئانارقىزنى
يېنىدا ئولتۇرغۇزۇپ ،ئۇنىڭ ھۆسن  -جامالى تولىمۇ گۈزەل ئىكەنلىكىنى كۆرۈپ نەپسى تاقىلدىدى .ئۇ
 ،ئانارقىزنىڭ تېنىنى سىلىغان بولۇپ ئۆزىگە تارتىپ ،شالداما كالپۇكىنى ئانارقىزنىڭ يۈزىگە مايىل
قىلدى .بۇ ئەھۋالنى كۆرگەن ئانارقىزنىڭ ۋۇجۇدىغا تىترەك ئولىشىپ ،زار  -زار يىغلىدى .ئانارقىزنىڭ
پاك جىسمى بۇ بەتبەخ تەرەپكە مايىل بولماي ،يورۇق دۇنيا كۆزىگە قاراڭغۇ كۆرۈنۈپ ،يېتىمچىلىكىنىڭ
 ،جۇدالىقىنىڭ دەرد  -پىراقىدا 《 :بۇ ئازابقا قالغۇچە خۇمدانغا تاشلىنىپ ئوتتا كۆيۈپ ئۆلسەم رازى
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ئىدىم .ئاھ  ،دەردىم!》 دەپ يىغالپ كەتتى .بۇ ئەھۋالنى كۆرگەن ما تىتەي 《 ئانارقىز بۈگۈن كەلدى،
مېنىڭ شارائىتىم بىلەن  3 - 2كۈن تونۇشسۇن》 دەپ ئويالپ ،شۇ كۈنى كېچىسى ئۆز نەپسىنى باشقا
خوتۇنلىرى بىلەن قاندۇرغان بولدى.
ماتىتەينىڭ قىياپىتى تۇلۇم چاشقاندەك سەت  ،كۆزلىرى جۇۋالدۇرۇز تۆشۈكىدە ئىدى .
قېرى ،پاسكىنا  ،كۆكيۆتەل  ،سەت  ،رەزىل،
تۈگىمەس يامانلىق قىلىپ نەچچە يىل.
يۈزىدە قېنى يوق بوغۇملۇق چايان،
ئىچىدە زەھىرى كۆپ ،بېشى تاز يىالن.
ئېڭەكلىرى ئۇنىڭ يۈزىدىن ئېگىز،
بۇ تازنىڭ كۆزى يا چېكىت  ،يا بىگىز.
سېسىق ياغدا پىشقان مونەك باشلىرى،
كى بىر يەردە تۇرغان كۆزى  ،قاشلىرى.
بېشى يالتىراقتەك قىلۇر قار ياغار،
تۇلۇم گەردىنىدە يىرىك تۈكمۇ بار.
تاماق يېسە ماكماك ئاقىدۇ شالى،
ماغزاپقا تولىدۇ چاشكا  ،پىيالى.
پاناق بۇرنىدىن پوتال  ،زەرداپ ئاقار،
كۆزىدىن داۋاملىق چاپاقالر چىقار.
چىشى يوق بۇنىڭ ئېيىق ئاغزىدەك،
قاپاق  ،مەڭزى ئۇششۇق قاپاق الزىدەك.
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ئەگەر ماڭسا مايمۇن سۈپەت دوڭغىيار،
قاچان ماڭسا مەلئۇن سۈرەت قىڭغىيار.
ھاياتى بۇنىڭكى داۋاملىق ھاراق،
ھاراق ئىچمىسە كۆزىدىن يوقىالر قاراق.
ئۈچ كۈن ئۆتكەندىن كېيىن ،ماتىتەي ئوردىدا خىزمەت قىلىۋاتقان دەڭسەيچى (ماتىتەينىڭ
ئوردىسىدىكى ئايال خىزمەتكار) ئايالغا《 :بۈگۈن ئانارقىزنى يوتقانغا ھازىرالش ئۈچۈن
تەييارگەرلىك قىلىشقا سەن مەسئۇل》 دېدى .دەڭسەيچى ئايال ماقۇللۇقىنى بىلدۈرۈپ ،تىتەي
يېنىدىن چىقتى .ئۇ دەرھال ئانارقىزنى يۇيۇندۇرۇپ  -تازىالپ  ،بەدىنىگە خۇش پۇراق ئەتىر چېچىپ،
يېڭى كىيىم كىيدۈرۈپ تەييارلىدى .بۇ خىل ھالەتنى كۆرگەن ئانارقىز ئۆزى ئۈچۈن چوڭ باال -
قازانىڭ يۈزلەنگەنلىكىنى ،بۇ زۇلمەتلىك كېچىنى ئويالپ  ،بارلىق ئەزالىرىغا تىترەك ئولىشىپ ،ھېچ
ئىالجىنى قىاللماي ھەسرەت ئىچىدە قالدى.
كەچ سائەت يەتتىلەردە ماتىتەينىڭ شۇم نەپسى تاقىلداپ ،كۆپ ھاراق ئىچىپ مەست ھالىتىدە
ياتاق ئۆيىگە كىرىپ ،دەڭسەيچى ئايالغا ئانارقىزنى كەلتۈرۈشنى بۇيرۇدى .دەڭسەيچى ئايال
ئالدىراپ  -تەمتىرەپ ئانارقىزنى يېتىلەپ تىتەي قېشىغا كەلتۈردى .ئانارقىزنىڭ كۆزىدىن ئوت
يېنىپ ،ئۆزىنى بىلەلمەي ھالى خاراپ ،ھەرىكەتلىرى سۇسلىشىپ ،قورققىنىدىن تىنىق چىقىرىشقا قادىر
بواللماي قالدى .قېرى تىتەي دەڭسەيچى ئايالغا ئىشارەت قىلىپ ،ئانارقىزنىڭ كىيىملىرىنى سالدۇرۇشقا
بۇيرۇدى .ئانارقىز بۇ ئەھۋالنى كۆرۈپ نارازىلىق بىلدۈرۈپ ،قۇتۇلۇشنىڭ يولىنى تاپالمىغان ھالەتتە
پەرىشان بولدى .دەڭسەيچى ئايال ئانارقىزنى قېرى تىتەيگە قوشۇپ ،ئۆينىڭ مىلەڭزىسى تېشىدا
ئۇخلىماي ئولتۇردى .بۇ ،تىتەي ئوردىسىنىڭ ئادىتى ئىدى .مەسىلەن ،كېچىدە تىتەي بىر ئايال بىلەن
بىرگە ياتقاندا  ،ئىككى نەپەر دەڭسەيچى ئايال مىلەڭزە تېشىدا ئۇخلىماي ئولتۇراتتى .ما تىتەي
ھاراق مەستلىكى بىلەن ئانارقىزنى مۇباششىرەتكە (ئەيش  -ئىشرەت) يۈز كەلتۈرۈپ ،بىچارە
ئانارقىزنىڭ نازۇك تېنىنى مەجرۇھ قىلدى.
شۇنىڭدىن كېيىن ،بىچارە ئانارقىز ئەلەم  -ھەسرەت ئىچىدە كېسەل بولۇپ قالغان بولسىمۇ ،ماتىتەي
ھەر كېچە شۇم نەپسىنى قاندۇرۇش ئۈچۈن  ،بۇ خىل ئىپالس ھەرىكىتىنى داۋامالشتۇردى .بىچارە
ئانارقىز ئۆلۈمگە رازى بولۇپ ،بۇ ۋەھشىي چىلبۆرىگە يېقىن يوالشقا ئۇنىماي ،ئۆز دەردى بىلەن كېسەل
بولۇپ يېتىپ قالدى .ئانارقىزنىڭ كېچىلىك ئىسيانىدىن غەزەپلەنگەن ما تىتەي ئانارقىزنى
يالىڭاچالپ ،ئىككى تىللىق ئىنچىكە سىم قامچا بىلەن ئۇرۇپ نازۇك بەدىنىنى قانغا بويىدى.
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ئانارقىزنىڭ پاجىئەلىك ئەھۋالىغا ھەمدەم بولغۇدەك ھېچ كىشى چىقمىدى.
ئانارقىز ئۆيدىن چىقىپ كېتىپ ئەتىسى سارىخان ئانا قىزىنىڭ كەلمەيۋاتقانلىقىدىن ئەنسىرەپ،
بەگنىڭ

ئۆيى

ئالدىغا

كېلىپ

دەرۋازىنى

قاقتى.

بەگ

خوتۇنى

دەرۋازىنى

ئاچتى.

سارىخان  《:ئۆزلىرىنىڭ قىزى مېنىڭ قىزىمنى بۇ ئۆيگە ئېلىپ كەتكەن .شۇڭا ،قىزىمنىڭ دېرىكىنى
ئاالي دەپ كەلدىم》 دېدى .بەگنىڭ خوتۇنى سارىخانغا قاراپ《 :قىزلىرى ئاخشام بۇ ئۆيدىن ئۇزاپ
چىقىپ كەتكەن》 دەپ جاۋاب بەردى .بىچارە سارىخان بۇ مۇدھىش جاۋابنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ،كۆز
ئالدى قاراڭغۇلىشىپ ،پۇت  -قوللىرىدا قان يوق ،نەگە بېرىشىنى بىلەلمەي ،ئۆز يېزىسىنى ئايلىنىپ:
《 كۆز نۇرۇم ئانارقىز قايدىسەن؟ 》 دەپ توۋالپ ،يىغالپ سەرسان بولدى.
ئانارقىزنى ماتىتەيگە تۆھپە قىلغان يېڭىسار بېگى قوش ئەمەللىك بولۇپ ،خۇشال ھالدا ئۆيىگە
قايتىپ كېلىپ ،بۇ ئەھۋالالرنى خوتۇنىغا مەلۇم قىلىپ كۆڭلىنى تىندۇرغان بولدى .ئۇ  ،ئەتىسى يۇرتقا
ئۆزىنىڭ قوشۇمچە پاششاپلىق مەنسىپىنى ئېالن قىلدى .بۇ قارا يۈرەك بەگ تېخىمۇ ھەددىدىن ئېشىپ
 ،ئالۋان  -سېلىقنى بىرگە ئون قىلىپ خەلقتىن يىغدى ھەم ئۆز تەۋەسىدىكى ئوغرىالر بىلەن تىل
بىرىكتۈرۈپ ،خەلقنىڭ مال  -مۈلىكىنى ئوغرىلىتىپ ئۆزىنىڭ قىلىۋالدى .خەلق بۇ مۇناپىق بەگدىن
بىزار بولۇپ ،نېمە قىلىشنى بىلمەي قېلىشتى.
ئانارقىزنىڭ مۇھەببەت ئوتىدا كۆيۈپ سەرسان بولغان روزى باتۇر 《 ئانارقىزنىڭ يېتىپ كېتىشىگە
مۇشۇ مۇناپىق بەگ سەۋەبچى بولۇشى مۇمكىن ،بۇ بەگ ناھايىتى زومىگەر بولۇپ كەتتى .خەلقنىڭ مال
 مۈلكىنى بۇالپ  -تالىدى .شۇڭا ،ئۇنى ئۆلتۈرۈۋېتەي》 دېگەن قارارغا كەلدى .ئۇ ،مەلۇم بىر كېچىسىبەگنىڭ ئۆگزىسى ئارقىلىق ئۆيىگە چۈشۈپ  ،كارۋات ئۈستىدە ياتقان ئادەمنى كالتەك بىلەن
ئۇرۇۋاتقاندا  ،يان ئۆيدىكى باشقا كىشىلەر تۇيۇپ قېلىپ ،روزى باتۇرنى تۇتۇپ باغلىدى .روزى باتۇر
كالتەك بىلەن ئۇرغان ئادەم مۇناپىق بەگ بولماستىن ،بەلكى ئۇنىڭ ئوغلى ئىكەن .ئەسلىدە بەگ
باشقا ئۆيدە ياتقان بولۇپ ،روزى باتۇرنىڭ ئۆلتۈرۈۋېتىشىدىن ساقلىنىپ قالغان ئىدى.
ئەتىسى بەگنىڭ غالچىلىرى روزى باتۇرنى تىتەي يامۇلىغا ئېلىپ كېلىپ سوالتقۇزدى .روزى باتۇر
《 ئىسىت! بۇ مۇناپىق بەگ نېمىشقا مەن كىرگەن ئۆيدە يوق بولغىيتتى .بولغان بولسا ئۇرۇپ
ئۆلتۈرۈۋەتسەم ،ئاندىن مېنىڭ دەردىم ۋە خەلقنىڭ دەردى چىقار ئىدى》 دەپ ئويلىدى .بەگنىڭ
بالىلىرى روزى باتۇر ئۈستىدىن تىتەي يامۇلىغا ئەرز سۇنۇپ《 :بىزنىڭ قېرىندىشىمىزنى ئۆلتۈرۈۋەتتى》
دەپ شىكايەت قىلدى .تىتەي يامۇلى بۇ ئەرزنى قوبۇل قىلىپ ،روزى باتۇرنى 《 ئادەم ئۆلتۈرگەن
قاتىل》 دەپ ھۆكۈم قىلىپ ،جازا مەيدانىغا ئېلىپ چىقىپ ،مىلتىق بىلەن ئېتىپ ئۆلتۈرۈپ تاشلىدى .
شۇنداق قىلىپ ،روزى باتۇر قىساس يولىدا ئۆزىنى قۇربان قىلدى .
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بەشىنچى باب ئانارقىزنىڭ ماتىتەي ئوردىسىدىن بىرىنچى قېتىم قاچقانلىقى ۋە
تۇتۇلۇپ قېلىپ ،قايتۇرۇپ كېلىنگەنلىكىنىڭ بايانى

ماتىتەينىڭ  41خوتۇنى بار ئىدى .بۇ  41خوتۇنغا مەسئۇل بولۇپ  ،ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى جېدەل -
ماجىراالرنى سۈلھى  -ساال بىلەن بىر تەرەپ قىلىپ ئەپلەشتۈرۈپ قويىدىغان ۋە ماتىتەينىڭ بالىلىرىغا
پەند  -نەسىھەت قىلىپ تۇرىدىغان ئايالىنىڭ ئىسمى لەيلىخان ھاجى ئىدى .ئۇنىڭ دادىسى خۇيزۇ،
ئانىسى ئـۇيـغـۇر ئىدى.
ئاڭلىشىمىزچە  ،لەيلىخان ھاجىنىڭ دادىسى ماتىتەي بىلەن بىر جەمەت بولۇپ ،خۇنەن ئۆلكىسىنىڭ
چاڭشا شەھەر ئەتراپىدىكى جياسەن ناھىيىسىدىن ئىدى .ئۇ كىشى تېۋىپلىق كەسپى بىلەن 16
ئەسىرنىڭ كېيىنكى يېرىمىدا شىنجاڭغا چىقىپ ،ئاۋۋال قەشقەر شەھىرىدە تۇرغان  ،كېيىنرەك
يېڭىشەھەرگە چىقىپ ئورۇنلىشىپ قالغان .ئۇنىڭ ئايالى زۇمۇرە خېنىم قەشقەر شەھەر ئىچى
يۇمىالقشەھەر كۆلبېشى مەھەللىسىدىن بولۇپ  ،تۇنجى قىزى لەلە خېنىمنى كىچىكىدىن تارتىپ ياخشى
تەربىيىلەپ قۇرئان ساۋاتىنى چىقارغان .ئۇنى ئۆي ئىشلىرىغا پىشۇرغاندىن باشقا  ،تۈرلۈك ئىجتىمائىي
مەسىلىلەردە ھەق  -ناھەقنى كۆزىتىش ۋە تەھلىل قىلىشقا يېتەكلىگەن .ئۇ قىز رەسىدە بولغاندا ،
سابىرھاجىم باجگىر دېگەن كىشىگە كىچىك خوتۇنلۇققا بەرگەن  .سابىر ھاجىم باجگىرنىڭ ئۆيى قەشقەر
شەھەر ئىچى ئېگىز ئېرىق مەھەللىسىدە ئىدى .ئۇنىڭ چوڭ خوتۇنىدىن ئاالنۇر خېنىم ،نەبىجان
ئىسىملىك ئىككى پەرزەنتى بولغان؛ لەلە خېنىمدىن تۇرسۇن خېنىم ،تۇ خېنىم ،تۇنىسا خېنىم ئىسىملىك
ئۈچ پەرزەنت تۇغۇلغان .تۇرسۇن خېنىم رەسىدە بولغاندا  ،ئىسھاقجان دېگەن كىشىگە ياتلىق بولۇپ،
نۇرىمان خېنىم  ،ئەسقەرجان ۋە ئەختەرجان دېگەن ئۈچ پەرزەنت كۆرگەن)(.
ماتىتەي قەشقەرگە كەلگەن يىلى لەلە خېنىم  33ياشتىن ئاشقان بولۇپ ،مەھەللىدە ۋە ئۇرۇق -
تۇغقانالر ئارىسىدا زور شۆھرەت تېپىپ 《گۇناھدىن پاك ،دىيانەتلىك ئايال》 دېگەن مەنىدە
《لەيلىخان ھاجى》 دەپ ئاتالغان .ماتىتەي جەمەت سۈرۈشتۈرۈپ ،لەيلىخان ھاجىنىڭ ئەھۋالىدىن
خەۋەر تاپقاندىن كېيىن ،ئۇنى سوخودىكى ئوردىا خىزمىتىگە تەكلىپ قىلغان .شۇنىڭ بىلەن لەيلىخان
ھاجى پەيزى  -پەيزى پەيتۇنغا ئولتۇرۇپ ،سوخودىكى ماتىتەينىڭ ئوردىسىغا چىقىپ ،ئۇ يەردە
بىرنەچچە كۈن تۇرۇپ ،يۈز بەرگەن مەسىلىلەرنى مۇۋاپىق ۋە كەسكىن بىر تەرەپ قىلغان .ئۇ سېمىز،
ئوتتۇرا بوي ،پېشانىسىدە بىر تال مەڭ بار ،چىرايلىق ،ئاق كۆڭۈل ۋە ئىنسانپەرۋەر ئايال ئىدى .
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يېقىنقى يىلالر مابەينىدە ئۇ  ،ماتىتەينىڭ بۇزۇق ئەخالقىدىن بىزار بولۇپ يۈرەتتى .ئانارقىز كەلگەندىن
كېيىن ،نىكاھ ئاخشىمى ئۇنىڭ يېنىدا بولدى ۋە ئەھۋالىدىن خەۋەر تاپتى .لېكىن ،ئۇنىڭغا يېقىنالشسا
 ،ماتىتەينىڭ كۆرۈپ قېلىشىدىن ئەنسىرەيتتى ،كۆڭلىدە ئانارقىزغا چوڭقۇر ھېسداشلىق قىالتتى.
لەيلىخان ھاجى بىر كۈنى پۇرسەت تېپىپ ئانارقىزنىڭ ھۇجرىسىغا كىردى  -دە ،ئۇنىڭ ھال -
ئەھۋالىنى سورىدى ،ئانارقىز لەيلىخان ھاجىدىن ۋاپانىڭ ھىدى كېلىۋاتقانلىقىنى سېزىپ ،يىغالپ
تۇرۇپ ئۆز دەردىنى تۆكتى.
ۋاي ئانارقىز كېچە  -كۈندۈز غەم بىلەن ئاۋارىكەن،
روھىي زەربە ،تەن خاراب ،باشىدا مىڭ دىشۋارىكەن.
سارغىيىپ گۈلى يۈزلىرى ،قەلبى ئۇنىڭ يۈز پارىكەن،
مېھرىبان ئاناسىنى ياد ئېتىپ بىچارىكەن.
لەيلىخان ھاجىغا يىغالپ دەرد تۆكۈپ ھەم يالۋۇرۇپ،
دېدى ئۇ 《:جانىم ئانا غۇربەتتە مەن ياتتىم غېرىب.
بۇ مېىڭ مۈشكۈللىرىمنى قىل ئاسان ،سەن يول تېپىپ،
بۇ دوزاختىن قۇتقۇزۇپ قويغىن  ،كېتەي تېزراق قېچىپ》.
رەھىم قىلدى لەيلىخان ھاجى مۇنىڭكى ھالىغا،
سارغىيىپ سولغان قىزىلگۈلدەك ھۆسن  -جامالىغا.
دەل جاۋاب بەرمەك ئۈچۈن قىزنىڭ تىلەك  -سۇئالىغا،
ئويلىنىپ كەلتۈردى بىر پۇرسەتنى ئۇ خىيالىغا.
لەيلىخان ھاجى ئانارقىزنىڭ دەردلىك  ،ئوتلۇق يىغىسىغا بىتاقەت بولۇپ ،رەھىم  -سەپقەت
ھېسسىياتى قوزغىلىپ ،ئانارقىزنى قاچۇرۇۋېتىشنى قارار قىلدى .ئەگەردە ئانارقىز ماتىتەي ئوردىسىدىن
ساالمەت قېچىپ قۇتۇلسا《 :ئۇلۇغ تىتەي  ،ئۆزلىرىگە خوتۇن كەم ئەمەس…》 دېگەنگە ئوخشاش
تىتەينىڭ كۆڭلىنى ئانارخاندىن سوۋۇتىدىغان سۆزلەرنى قىالي ،دەپ پىالن تۈزدى .ئۇ 《 ،تىتەينىڭ
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ئانارقىزدىن كۆڭلى سوۋۇپ ،ئانارقىزنى ئىزدىمىسە ئەجەب ئەمەس》 دېگەن خىيال بىلەن كۆڭلىنى
توختىتىپ ،كەچقۇرۇنلىقى ماتىتەينىڭ مىخازە خېنىم دېگەن خوتۇنىنى دەڭسەيچى ئايالالر ئارقىلىق
راسا يۇيۇپ  -تاراپ ،ئەتىر چاچتۇرۇپ ،تىتەي بىلەن بىرگە بولۇشقا تىتەينىڭ ھۇجرىسىغا كىرگۈزدى.
شۇ كۈنى يېرىم كېچە بولغاندا  ،لەيلىخان ھاجى ئانارقىزنى ماتىتەينىڭ زۇلۇم ئوردىسىدىن
قاچۇرۇۋەتتى.بىچارە ئانارقىز شۇ قاچقىنىچە قايسى تەرەپكە مېڭىشىنى بولمەي ،يېقىلىپ  -قوپۇپ
بىرھازا ماڭغاندىن كېيىن  ،سوخونىڭ شىمال تەرىپىدىكى دەرەخ كۆرۈنگەن تەرەپنى كۆردى  -دە ،شۇ
تامان قېچىپ تۇغچى يولىغا كىردى .ئانارقىز قېچىپ كېتىۋېتىپ غېرىب ئانىسى سارىخاننى ياد قىلىپ
ئەسلىدى ۋە ئانىسى بىلەن كۆرۈشۈشنى  ،ئانىسىنىڭ قۇچىقىغا ئۆزىنى تاشالپ ئەلەم -
ھەسرەتلىرىنى تۆكۈشنى ئويلىدى .شۇ مېڭىشى بىلەن ناماز بامدات ۋاقتىدا چۆلنىڭ بىر تەرىپىگە
چىقىپ ،قەيەرگە بېرىشنى بىلەلمەي بىر ھازا تۇرغان ھالەتتە ،جاڭگالنىڭ بىر تەرىپىدىكى
جىگدىلىكنىڭ ئىچىدىن تۈتۈن چىقىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ ،شۇ تەرەپكە قاراپ ماڭدى .يېقىن كېلىپ
قارىسا  ،يالغۇز ئۆينىڭ مورىسىدىن چىقىۋاتقان تۈتۈن ئىكەن .ئانارقىز ئىككىلەنگەن ھالدا ئاستا
قەدەم بىلەن ئۆينىڭ ئىشىكى ئالدىغا كېلىپ ،ئىشىكنىڭ يوچۇقىدىن ئۆي ئىچىگە سەپسېلىپ قارىسا
 ،ئۆيدە بىر بوۋاي بىلەن بىر موماينىڭ ئولتۇرغانلىقىنى كۆردى .ئۇ  ،ئۆيگە كىرىپ بوۋاي بىلەن
مومايغا ساالم بەردى .بوۋاي بىلەن موماي 《:كېلىڭ باالم》 دەپ ئوچاق ئالدىدىن ئورۇن بوشىتىپ
ئانارقىزنى ئولتۇرۇشقا تەكلىپ قىلدى .ئانارقىز بوۋاي بىلەن موماينىڭ قولىدىكى سايمان ئارقىلىق قوي
يۇڭىدىن يىپ چىقىرىپ ،قۇ (ئىشتانباغ )توقۇۋاتقانلىقىنى كۆردى.
بۇ ئەر  -خوتۇن چارۋا بېقىش بىلەن ھايات كەچۈرۈۋاتقان كەمبەغەل چارۋىچىالر بولۇپ ،بوۋاينىڭ
ئىسمى غازىۋاي  ،ئايالىنىڭ ئىسمى شەرىخان ئىدى .ئانارقىز ئوچاق ئالدىدا ئولتۇرغاندىن كېيىن،
موماي ھال  -ئەھۋال سوراپ مېھرىبانلىق كۆرسەتتى ۋە دەرھال چاي قاينىتىپ  ،داستىخان سېلىپ
تائام بەردى .ئانارقىزنىڭ سۇنۇق كۆڭلى بىر ئاز ئېچىلىپ ،بىچارىلىق بىلەن چولپان كۆزلىرىدىن
باھار يامغۇرىدەك ياش ئاققۇزۇپ ،بېشىدىن ئۆتكۈزگەن كەچۈرمىشلىرىنى سۆزلەپ بەردى .ئۆزىنىڭ
يېڭىسا ردىن ئىكەنلىكى  ،غېرىپ ئانىسى سارىخاندىن خەۋەر ئااللمىغانلىقىنى ئېيتتى .بۇ ئەھۋالالرنى
ئاڭلىغان غازىۋاي بىلەن شەرىخانالرنىڭ كۆڭلى بۇزۇلۇپ يىغلىشىپ كەتتى .غازىۋاي ئانارقىزغا
تەسەللى بېرىپ《 :مەن سىزنى ئۆيۈمدە ساقالپ قاالي  ،جاھان تىنجىغاندىن كېيىن  ،ئۆيىڭىزگە
ئاپىرىپ قوياي》 دەپ ئۆيىدە ئېلىپ قالدى.
ماتىتەي شۇ كېچىسىنى خوتۇنى مىخازە خېنىم بىلەن بىرگە بولۇپ ،ئەتىسى كۈن يورۇغاندىن كېيىن
ئورنىدىن تۇرۇپ غاڭزىسىنى شورىغان ھالدا دەڭسەيچى ئايالالردىن ئانارقىزنى سورىدى .دەڭسەيچى
ئايالالر《 :ئانارقىز پەنجىرىلىك كاڭدا ئۇخالپ قالدى》دەپ جاۋاب بېرىشتى .ماتىتەي دەرھال
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ئانارقىزنى يېنىغا كەلتۈرۈشنى بۇيرۇدى .دەڭسەيچى ئايالالر پەنجىرىلىك كاڭغا يۈگۈرۈپ ،ئۆيگە
كىرسە ئانارقىز يوق ،پەقەت ئۇنىڭ دوپپىسى چۈشۈپ قالغان ئىكەن《 .ئانارقىز خاال جايدا بولسا
كېرەك》 دەپ چىقىپ قارىسا  ،ئۇ يەردىمۇ يوق بولۇپ چىقتى .دەڭسەيچى ئايالالرنىڭ رەڭگىرويى
ئۆچۈپ ،ھاياتلىرىدىن ئۈمىدىنى ئۈزگەن ھالدا قېرى تىتەي قېشىغا كىرىپ ئەھۋالنى بايان قىلىپ ،
ئانارقىزنىڭ يوقلىقىنى ئېيتتى.
بۇ خەۋەرنى ئاڭلىغان تىتەي پۇتىنى يەرگە ئۇرۇپ نۇجيانى(تىتەي يېنىدىكى ئىش باشقۇرغۇچى)
چاقىرتىپ《 :بۇ ئىككى دەڭسەيچى ئايالنىڭ پۇتىغا جۇلۇزە(تاقاق) سېلىپ قاتتىق ئۇرۇپ ،ئىشكەل
بىلەن كىشەنلەپ سوالقخانا قازى ئۆيىگە قامايسەن》 دەپ ھۆكۈم قىلدى .ئارقىدىن ئۇ لەيلىخان
ھاجىنى چاقىرتىپ ،ئانارقىزنىڭ يوقالغانلىق ئەھۋالىنى سۈرۈشتە قىلغاندا  ،لەيلىخان ھاجى :
《ئىلتىپاتلىق تىتەي دارىن  ،ئانارقىز بولسا ئۆزلىرىدەك ئۇلۇغ مەرتىۋىلىك پاشانىڭ قەدىرىنى
بىلمەيدۇ .چۈنكى  ،ئۇ تۆۋەن ئائىلىدىن چىققان ئىشلەمچى بىر ئاددىي قىز  .بولمىسا  ،بۇ خىلدىكى
ئەقىلسىزلىقىنى قىلماس ئىدى .ئانارقىز ئۆزىنىڭ بەخت  -تەلىيىگە ئۆزى نۇقسان يەتكۈزۈپ ،بۇرۇنقى
گادايلىق تۇرمۇش بىلەن ئۆتۈشنى خاالپتۇ .شۇڭا ،ئانارقىز قەيەرگە بارسا ،مەيلى بارسۇن .ئانارقىزنى
ئىزدەش ئۆزلىرىنىڭ سۈپەتلىرىگە اليىق كەلمەيدۇ .بۇنىڭدىن باشقا بىرقانچە ساھىبقامال قىزالر
ئۆزلىرىگە نېسىپ بولماي تۇرىدىغۇ؟》 دېدى .ئۇ ،مۇشۇ سۆز بىلەن تىتەينىڭ رايىنى ياندۇرغان
بولسىمۇ ،قارا دىلى ئانارقىزغا زىيادە مايىل بولغان ما تىتەي كۆڭلىدە 《 ئانارقىز مېنى خالىمىدى .بۇ
ئىش مەن ئۈچۈن نومۇس》 دېگەن مۇددىئا بىلەن لەيلىخان ھاجىنىڭ سۆزىگە قۇالق سالماي ،فەن
لۇڭگەن بىلەن چىڭ كۇۋەندەينى چاقىرتىپ ،بولغان ۋەقەنى بايان قىلىپ ،ئانارقىزنى ئۈچ كۈن
ئىچىدە تېپىپ كېلىش ئۈچۈن قاتتىق بۇيرۇق چۈشۈردى ۋە 《 :تېپىشمىساڭ بېشىڭنى ئالىمەن》 دەپ
تەھدىت يۈرگۈزدى.
فەن لۇڭگەن بىلەن چىڭ كۇۋەندەي ئوردىدىكى نۇرغۇن چېرىك ۋە يايى  ،بەنتۇر  ،شياڭيۇ ،
خانتۇرالرنى ئەگەشتۈرۈپ ،ئانارقىزنى جىددىي ئىزدەشكە ئاتالندى .بۇ خىل قاتتىق ئىزدەش
جەريانىدا  ،سوخو ئەتراپىدىكى يېزىالر بىلەن يېڭىشەھەر ۋە يېڭىسار ناھىيىلىرى تەۋەسى يېزىمۇ يېزا
ئاختۇرۇلۇپ ،بىر قانچىلىغان بىگۇناھ كىشىلەر گۇمان بىلەن تۇتۇلۇپ ،ئۇرۇپ قاماپ قويۇلدى .ئۇالر
كەسكىن ،دەھشەتلىك ئىزدەش بىلەن ئاخىرى بىچارە ناتىۋان ئانارقىزنى تۇغچى جاڭگىلىدىكى
ئۆيدىن تېپىپ ،غازىۋاي بىلەن ئانارقىزنى زەنجىر بىلەن ماتاپ ئات ئالدىغا سېلىپ ھەيدەپ ،ما
تىتەينىڭ ئالدىغا ئېلىپ كېلىشتى.
ماتىتەي بۇ ئەھۋالنى كۆرۈپ قاتتىق غەزەپلىنىپ پۇتىنى يەرگە ئۇرۇپ ،دەرھال 《 :غازىۋاينىڭ قولىنى
كەس 》!دەپ ھۆكۈم قىلدى .غازىۋاي بىچارە پەرياد چېكىپ يىغالپ تۇرۇپ «:تىتەي پاشىم ،مەن
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بولسام غېرىب قۇلۇڭمەن ،گۇناھىمنى تىلەيمەن» دەپ تىتەينىڭ ئالدىدا يېتىۋالدى .ما تىتەينىڭ
چاپارمەنلىرى《 :ھۆكۈم بىر》 دەپ ،بىچارە غازىۋاينى سۆرەپ ئېلىپ چىقىپ ،سوخو دەرۋازىسىنىڭ
تېشىدا قولىنى بېغىشىدىن كېسىپ ،سوخو دەرۋازىسىغا ئېسىپ قويدى .بىچارە غازىۋاي قولىنىڭ
كېسىلىشى بىلەن ھوشىدىن كېتىپ ،بىرقانچە ۋاقىتتىن كېيىن جاراھەت تۈپەيلى ۋاپات بولدى .ئېرىنىڭ
ئۆلۈمىدىن كېيىن شەرىخانمۇ ۋاپات بولدى.
ماتىتەينىڭ غالچىلىرى ئانارقىزنى سوالقخانىغا كىرگۈزۈپ ،نازۇك بەدىنىنى يالىڭاچالپ ،ئىككى
تىللىق ئىنچىكە سىم قامچا بىلەن قاتتىق ئۇرۇپ  ،نارازەت ئاستىغا ئالدى .بىرقانچە كۈن ئۆتكەندىن
كېيىن ،ماتىتەي ئانارخاننى ئۆز ھۇجرىسىغا كەلتۈرۈپ ،يەنە زورلۇق قىلىپ بىرگە بولدى .ئانارقىز ئېغىر
تاياق زەربىسى بىلەن ھەسرەتلىك يۈرگەن بۇ كۈنلەردە ئۇنىڭ گۈلدەك چىرايى سارغىيىپ ،توال يىغالپ
يۈزلىرى يېرىلىپ كەتتى .ما تىتەي ھەر كۈنى ئانارقىزنى زورالۋەرگەنلىكتىن ،بۇ بىچارە ئاخىرى
ئۆلۈۋالماقچى بولدى.
بۇ قەپەس ئىچرە ئانارقىز زەپمۇ بولدى خار  -زار،
يىغلىدى قان  -ياش بىلەن نازۇك بەدەن ،كۆزى خۇمار.
كەتتى ئاھ  ،ھەسرەت بىلەن قىزنىڭ ئەجەب ئۆمرى باھار،
ئاخىرى بىچارە قىز ئۆلمەكنى قىلدى ئىختىيار.

ئالتىنچى باب ئانارقىزنىڭ ماتىتەي ئوردىسىدىن ئىككىنچى قېتىم قېچىشقا
ئۇرۇنۇپ جازاالنغانلىقى ۋە ئانىسى سارىخاننىڭ قىزىنى ئەسلەپ،
ھەسرەت چەككەنلىكىنىڭ بايانى

ئانارقىزنىڭ گۈل يۈزلىرى سارغىيىپ  ،ھەسرەت  -نادامەتتە نېمە قىالرىنى بىلەلمەي ،ۋىجدان ئازابى
ئىچىدە تەن ساالمەتلىكى ناچارلىشىپ كېتىۋاتقان كۈنلەرنىڭ بىرىدە ،لەيلىخان ھاجى ئۇنىڭ يېنىغا
كىرىپ ھال ئەھۋالىنى سوراپ ،غەملىك كۆڭلىگە تەسەللى بېرىپ ،ئۇنى يەنە قاچۇرۇۋېتىدىغانلىقىنى
ئېيتتى .ئانارقىز لەيلىخان ھاجىغا كۆپ مىننەتدارلىقىنى بىلدۈرۈپ كۆز يېشى قىلدى .ئارىدىن بەش
كۈن ئۆتكەندىن كېيىن ،ماتىتەيگە زۇكام تېگىپ تېنى ساقسىز بولۇپ قالدى .تېۋىپالر ماتىتەينىڭ
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تومۇرىنى تۇتۇپ كۆرۈپ 《:جانابىي ئالىيلىرى  ،بىر ھەپتە خوتۇندىن يىراق بولغانلىرى ياخشىدەك
تۇرىدۇ ،بۇ بىزنىڭ مەسلىھەتىمىز》 دېيىشتى .ماتىتەي تېۋىپالرنىڭ مەسلىھەتى بويىچە بىر ھەپتە ياش
خوتۇنلىرىنى ئۆزىدىن يىراق قىلدى .بۇ جەرياندا ئانارقىز  4 − 3كۈن ئارام ئالدى .پۇرسەتتىن
پايدىالنغان ئاق كۆڭۈل لەيلىخان ھاجى ۋەدىسىگە ۋاپا قىلىپ ،ئانارقىزنىڭ يېنىغا كىردى .ئۇ،
بۈگۈن كېچە دەرھال ئوردىدىن قېچىشنى ئانارقىزغا ئېيتىپ ،يول راسخوتى ئۈچۈن تۆت سەر خاپيۇ
(قەشقەردە بېسىلغان پۇل) بىلەن بەش نان بېرىپ《 :سىز بۇرۇنقى يەرلەردە تۇرماڭ ،يىراق يەرلەرگە
قېچىپ كېىتپ ،جېنىڭىزنى قۇتقۇزۇڭ》 دەپ چىقىپ كەتتى.
شۇ كېچىسى ئانارقىز ئوردا ئىچىدىن مېڭىپ  ،دەرۋازىغا كەلسە ،دەرۋازىغا قۇلۇپ سېلىقلىق
تۇرغانلىقىنى كۆردى .بۇ يەردىن يېنىپ ،ئارقا شەرقىي تامدىكى پەنجىرىدىن بىر ئامالالرنى قىلىپ
سىقىلىپ چىقىپ كېتىپ بارسا ،ھاراق ئىچكەن بىر چېرىككە يولۇقۇپ قالدى .چېرىك دەرھال كېلىپ
ئانارقىزنى تونۇۋالدى .ئۇنىڭ ئانارقىزنى تونۇۋېلىشىدىكى سەۋەب شۇكى  ،ئانارقىز بىرىنچى قېتىم
قاچقاندا  ،ئاختۇرۇشقا قاتناشقان ۋە مەرھۇم غازىۋاينىڭ ئۆيىدىن ئانارقىزنى تاپقانالر ئىچىدە بۇ
چېرىكمۇ بار ئىدى .چېرىك ئانارقىزنى تۇتۇۋېلىپ ،ۋارقىراپ  -جارقىراپ ،ئۇنى ئوردا دەرۋازىسىغا
ئېلىپ كەلدى  -دە ،ئىچكىرىدىكىلەرنى توۋالپ دەرۋازىنى ئاچقۇزدى .شىجاڭ پانۇس كۆتۈرگەن ھالدا
چىقىپ ئانارقىزنى ياندۇرۇپ كىردى ۋە ئەھۋالنى يېرىم كېچىدە ماتىتەيگە مەلۇم قىلدى .بۇ
ئەھۋالدىن خەۋەر تاپقان ما تىتەي ئانارقىزنى كىشى كۆرمەيدىغان يەرگە تېرىك كۆمۈۋېتىشنى
بۇيرۇق قىلدى .بىراق ،شۇ كۈنى ماتىتەي يېنىدا قونغان فۇدى ما دارىن ئىسىملىك ئوتتۇرا ياشلىق بىر
ئەرباب بولۇپ ،ما تىتەي ئۇنىڭغا ئاالھىدە ھۆرمەت قىالتتى .فۇدى ما دارىن بۇ ئەھۋالنى ئاڭلىغاندىن
كېيىن 《 :ھەي ماتىتەي ،بۇ ئىشىڭ خاتا .چۈنكى ،ئانارقىز كىچىك باال ئىكەن ،ئەقلى كەم ،سېنىڭ
قەدىڭنى بىلگۈدەك ئاڭ ئۇ قىزدا يوق .ئۇنى تېرىك كۆمۈۋېتىش سەن ئۈچۈن ياخشى ئەمەس .شۇڭا،
ئانارقىزنى بىرقانچە كۈن ئۆز مەيلىگە قويۇپ ئاسراش الزىم ئەمەسمۇ؟》 دېدى .بۇ مەسلىھەت
ماتىتەينىڭ غەزىپىنى ياندۇردى .ئۇ ،ئانارقىزنى ياتىقىغا قايتۇرۇپ قاتتىق نازارەت ئاستىغا ئېلىشنى
بۇيرۇدى .ئانارقىزغا تىتەينىڭ خوتۇن  -ئاياللىرى ۋە دەڭسەيچىلىرى قاتتىق دەشنام ،ھاقارەت -
سۆزلىرىنى ياغدۇردى .لەيلىخان ھاجىدىن باشقا ھېچ كىشى ئانارقىزغا ھېسداشلىق قىلمىدى .ئانارقىز
كېچە  -كۈندۈز يىغالپ ،يۈرەكلىرى سىقىلىش بىلەن ئۆتتى ،ئەھۋالى كۈندىن  -كۈنگە ناچارلىشىپ ،بۇ
زۇلمەتلىك كۈنلەردىن قاچان قۇتۇالرمەن دېگەن غەمكىن ئوي  -خىيال بىلەن تۇردى.
ئانارقىزغا بۇ ئۆي بولدى بىر دوزاخ،
نازارەت ئاستىدا قويۇلدى توزاق.
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قىلدى ئۆلۈمنى ئانارقىز تەلەپ،
قېچىشنىڭ يولى ئەمدى بەك ئۇزاق.
كېچەيۇ كۈندۈز تەنە  -دەشنام كۆپ،
يىغلىتار ئۇنى مەسخىرە  -مازاق.
ئاسماقچى بولدى ئۆزىنى ئانار،
چىقمىدى خالىي يەر  ،يا بىرەر قازناق.
زەھەر  -زۇقۇمدۇر بۇنداق يېگەن قەنت،
مەھكۇم ياشاشتىن ئۆلۈم ئەالراق.
سارىخان ئانا يالغۇز بالىسى ئانارقىزدىن ھايات تۇرۇپ ئايرىلغاندىن كېيى ،ئۇنىڭ قەيەرگە
كەتكەنلىكىنى بىلەلمەي ،سېغىنىش ئوت  -پىراقىدا كېچە كۈندۈز توال يىغالپ ،سەۋدا (نېرۋا
كېسەللىكى) گە مۇپتىال بولدى .ئۇ ،يۇرتتىن چىقىپ ،چۆل  -باياۋانالرنى كېزىپ《 :جانىم باالم بارمۇ
سەن ،جانىم ئانارىم قايدىسەن؟》 دەپ يىغالپ نالە  -پەرياد قىلدى ،بارا -بارا ئۆزىچە توال
سۆزلەيدىغان  ،قوشاق توقۇپ يىغاليدىغان بولۇپ قالدى .
قايدىن تاپۇرمەن جانىم ئانارىم،
نە بولدى ھالىڭ كۆزى خۇمارىم.
سەندىن ئايرىلىپ چۈشتى جۇدالىق،
ئەي مېھرىبانىم ،جان غەمگۇزارىم.
ھىجرىڭ پىراقى ئۆرتەر جېنىمنى،
غۇنچە ئاچمىغان ئەي گۈل باھارىم.
دەردىڭدە تارتتىم بىر يىل ئەلەمنى،
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يوقتۇر بۇنىڭغا سەبرۇقارارىم.
يولۇڭغا تەلمۈرۈپ مەن كېچە  -كۈندۈز،
كۆزۈم تېشىلدى ئەي كۆز قاراقىم.
مىسكىن تېنىمگە ئەردىڭ ھاالۋەت،
سەن قايدا بولدۇڭ ئەي يادىكارىم.
سەنسىز جاھاندا غۇربەت بىلەن خار،
بولدۇم رەپىقسىز ،يوق ئېتىبارىم.
قايدىن تاپارمەن باسقان ئىزىڭنى،
شۇ يەردە ئۆلسەم كۆمسە مازارىم .
ئىزدەپ يۈرەرمەن قايدا ھاياتىڭ،
يالغۇز قوزامسەن ،ۋاي خاكسارىم.
كەتتىڭمۇ ياكى دۇنيا يۈزىدىن،
جانىم ئانارقىز سەن تاجىدارىم.
بولماس جاھاندا ھېچكىم مېنىڭدەك،
يادىم سېنىڭدە بۇ ئاھۇزارىم.
خۇنىڭغا زامىن بولسا باالخور،
ئالغاي جېنىمنى ھەق ،بېرەي بارىم.
داداڭ غېرىبمۇ قەيەردە ئۆلگەن،
ۋاي بەختىۋاي سەن ،ۋاي روزىگارىم.
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يەتتىنچى باب ئانارقىزنىڭ ما تىتەي ئوردىسىدىن ئۈچۈنچى قېتىم قېچىپ،
ئۆزىنى دەرياغا تاشالپ ئۆلگەنلىكى ۋە ئانىسى سارىخان
قىزىنىڭ قەبرىسىدە جان ئۈزگەنلىكىنىڭ بايانى

ئانارقىز غەمكىن ،سولغۇن چىراي ،ھەسرەتلىك كۈن ئۆتكۈزۈۋاتقان كۈنلەرنىڭ بىرىدە ،اليلىخان
ھاجى ئانارقىزنىڭ يېنىغا كىرىپ ئولتۇرۇپ 《 :قىزىم ،كۆپ رىيازەت  ،جاپا  -مۇشەققەتلىك ئىشالر
بېشىڭىزدىن ئۆتتى .سىزگە مەن بىر نىجاتلىق يولىنى تاپىمەن》 دېدى .ئانارقىز لەيلىخان ھاجىنىڭ
بوينىغا ئېسىلىپ يىغالپ《 :سىزنىڭ ياخشىلىقىڭىزنى بۇ دۇنيادا ياندۇرالمىسام ،ئۇ دۇنيادا
ياندۇرىمەن》 دەپ يۈرەكنى ئېزىدىغان روھىي ھالەتتە لەيلىخان ھاجىنى قۇچاقلىۋالدى .ئۇ،
لەيلىخان ھاجىنىڭ سۆزىدىن ئۆزىگە تەسەللى تاپتى.
ئارىدىن ئۈچ كۈن ئۆتۈپ  ،تۆتىنچى كۈنى ماتىتەي يېڭىشەھەر تىتەي يامۇلىغا بىر ئىش بىلەن
كىرىپ كەتتى .اليلىخان ھاجى بۇ ئاسانغا چۈشمەيدىغان پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ ،شۇ كۈنى كەچقۇرۇن
ئانارقىزنىڭ يېنىغا كىردى .قىسقىچە ئەھۋال سوراپ بولغاندىن كېيىن:
—ئانارقىزىم ،سىزگە قېچىش پۇرسىتى كەلدى ،بۈگۈن كېچىدە بۇ يەردىن چىقىپ كېتىپ ،جاڭگال
تەرەپكە تېز قېچىڭ .شۇ يەردە بىرەر رەھىمدىل كىشى يولۇقۇپ قالسا ئەجەب ئەمەس ،ئاندىن سىز ئۆز
يۇرتىڭىزغا بېرىپ ،ئانىڭىز بىلەن دىدارلىشىپ ،خەيرلىشىپ ،مەخپىي ھالدا كىشىگە كۆرۈنمەي ئاقسۇ
تەۋەسىگە ئۆتۈپ كېتىڭو — ،دەپ ئانارقىزنىڭ قولىغا بەش سەر تەڭگە ،بەش نان بېرىپ— ،بۇ سىزگە
يوللۇقۇم بولسۇن — ،دېدى — دە  ،ئۇنى ئوردا ئىشىكىدىن چىقىرىپ قاچۇرۇۋەتتى .ئۇنىڭ
قاچقانلىقىنى ھېچ كىشى تۇيماي قالدى.

ئانارقىز شۇ قاچقىنىچە سوخونىڭ جەنۇبىدىكى قومۇشلۇق

ئىچىگە كىرىپ كەتتى .ئانارقىزغا ھەمدەم بولىدىغان ھېچ كىشى يوق  ،قومۇشلۇقتا ماڭار يولىنى
تاپالماستىن سەرگەردان بولۇپ تۇرغان چاغدا  ،ما تىتەينىڭ قوي  -كالىلىرىنى باقىدىغان
پادىچىالرنىڭ ئىتلىرىنىڭ قاۋىغان ئاۋازى ئاڭالندى .ئانارقىز دەرھال قومۇشلۇقنىڭ شەرقىي تەرىپىگە
قاراپ مېڭىپ ،تاكى تاڭ ئاتقۇچە تىكەنلىك جاڭگالدا يۈرۈپ ،ئەتىسى جاڭگالدا كىشى كۆرۈپ
قالمىسۇن دەپ قومۇشلۇق ئىچىدە ياتتى .شۇ ھالدا ئانارقىز ئىككى كېچە  -كۈندۈز قومۇشلۇق ئىچىدە
تۇردى .ئۈچۈنچى كۈنى كېچىسى قاتتىق بوران چىقىپ ،يۈز  -كۆزلىرىگە قۇم  -تۇپراق كىرىپ ،نازۇك
جىسمى ۋە ھەممە ئەزاسى قۇم  -ئەخلەتلەرگە كۆمۈلۈپ  ،گۈل يۈزى قومۇش ياپرىقىدەك سارغىيىپ
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كەتتى.
بۇ قىز ياتىدۇ غەمدە،
قومۇش ئارىسى نەمدە.
سۆزلەشكىلى ھەمدەم يوق،
قايغۇ بىلەن ماتەمدە .
بىچارە ئانارقىز قومۇشلۇق ئىچىدە غەمدە يېتىپ  ،ئۈچىنچى كۈنى كۈندۈزدە ئادەملەرنىڭ سۆزلەشكەن
ئاۋازىنى ئاڭلىدى .بۇ سۆزلىشىۋاتقان كىشىلەر تازغۇندىن قومۇش ئورۇغىلى كەلگەن دېھقانالر بولۇپ،
ئۇالر تۆۋەندىكىچە مەزمۇندا سۆزلىشىۋاتاتتى《 :ما تىتەينىڭ كىچىك خوتۇنى قېچىپ كەتكىلى ئۈچ
كۈن بولۇپتۇ .ما تىتەي ئېالن چىقىرىپتىمىش ،ھەرقانداق كىشى ماتىتەينىڭ كىچىك خوتۇنىنى تېپىپ
بەرسە مەنسەپ بېرىمىش ،كىمدە كىم بولسۇن ،بۇ ئايالنى ئۆيىدە يوشۇرۇپ قالسا ياكى كۆرۈپ خەۋەر
قىلمىسا ،ئۇنداق كىشىلەر ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىنارمىش ،بارلىق مال  -مۈلكى پادىشاھلىق مۈلكىگە
ئايالندۇرۇالرمىش .بۇنىڭ ئۈچۈن بارلىق چېرىك باشلىقى  ،شىجاڭالر  ،بەگ  ،مىراب ،بەنتۇر ،خانتۇر،
بىرلىكتە تامامىي يۈزبېشىلەرنى ئەگەشتۈرۈپ  ،بارلىق يېزا  -سەھراالرنى ئاختۇرۇپ ،ما تىتەينىڭ
بۇيرۇقىنى بازارمۇبازار جاكارالپ يۈرۈپتۇ .بۇ جاكارنى ئاڭلىغان قىسمەن جارا كۆڭۈل كىشىلەر ما
تىتەينىڭ قاچقان خوتۇنىنى تېپىپ مەنسەپكە ئېرىشىمىز دەپ يۇرتمۇيۇرت ئات چاپەتۇرۇپ يۈرۈپتۇ》
ئانارقىز قومۇشلۇق ئىچىدە تۇرۇپ بۇ سۆزلەرنى ئاڭالپ  ،قازاغا رىزا بولۇپ ،ھايتىدىن ئۈمىدىنى
ئۈزۈپ ،بۇ دۇنيانى ئۆزىگە زىندان دەپ بىلدى.
ما تىتەي يېڭىشەھەر تىتەي يامۇلىدا ئىش بېجىرىپ تۇرغان ھالەتتە ،ئانارقىزنىڭ ئوردىدىن قېچىپ
كەتكەنلىك خەۋىرىنى ئاڭلىغان ناھايىتى قاتتىق ئاچچىقالپ ،سوخودىكى ئوردىدا تۇرۇۋاتقان
بىرقانچە دەڭسەيچى  ،كۆزەتچىلەرنى قىسمەن چېرىك باشلىقلىرىنى ئىشكەل بىلەن قاماققا ھۆكۈم
قىلغان ۋە ئانارقىزنى تېپىش ھەققىدە بۇيرۇق چىقارغان ئىدى.
بىچارە ئانارقىز قومۇشچىالرنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ،ھاياتىدىن كېچىپ غەم بىلەن بۇ
كۈننى ئۆتكۈزدى .كەچ كىرىپ خۇپتەن نامىزى ۋاقتىدا ئاسماندىكى تولۇن ئاي نۇرى پۈتۈن
جاڭگالنى يورۇتقان پەتتە ،ئانارقىز بىچارە بۇ دۇنيا بىلەن ۋىدالىشىپ ،غېرىپ ئانىسى بىلەن
مەڭگگۈلۈككە ئايرىلىش جۇدالىق ھەسرىتى بىلەن ئاسماندىكى ئايغا قاراپ مۇنداق دېدى《 :ئەي
ئاي ،سەن مېنىڭ غېرىب ئانام بار ئۆينىڭ ئۆگزىسىگە نۇرۇڭنى چاچقىن ،مەن غېرىب ناتىۋان
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ئانارقىزدىن جاپاكەشتە بولغان ،جۇدالىق ئەلەملىرى بىلەن خۇن  -زەرداپ يۇتقان يالغۇز ئانام
سارىخانغا ساالم يەتكۈز .مەن بۇ دۇنيادىن ئۇ دۇنياغا كەتتىم .ئانام مېنىڭ روھىمغا دۇئا قىلسۇن.
ۋاي ئانام سارىىان  ،مەن سەندىن ئايرىلدىم ،سەن مەندىن ئايرىلدىڭ .مەرھۇم دادام بەختىۋاي،
سەنمۇ غېرىبلىق ،جاپا  -ئەلەم بىلەن جۇدالىق تېغىدا ۋاپات بولدۇڭ .مەنمۇ ئەمدى جۇدالىق
بايۋانىدا جۇدالىق ھادىسىسى بىلەن ئەجەل دەرياسىغا غەرق بولدۇق .ئاھ ،قېنى مېنىڭ مېھرىبان
ئانام! قېنى مېنىڭ غېرىب دادام! ئۇالر گۇۋاھ بولۇپ مېنىڭ تارتقان ئەلەملىرىمنى كۆرسە ئىدى،
قانچىلىك ئازابلىق ئەھۋالنى كۆرگەن بوالتتى .ئاھ ،ئۇالر بۇ ئەلەملىرىمنى كۆرگەندىن كۆرمىگىنى
ياخشىراق》.
ئانار قىز شۇنداق دېگىنىچە ،قومۇشلۇننىڭ جەنۇبىنى كېسىپ ئۆتىدىغان خان ئېرىق دەرياسى بويىغا
قاراپ قۇيۇندەك تېز يۈگۈرۈپ كەتتى .ئانارقىز دەريا بويىغا كېلىپ ،ئۆزىگە يۈزلەنگەن باالدىن
ئۆلۈمنى ياخشى كۆرۈپ ،پىغان  -ھەسرەت بىلەن يىغالپ《 :ئاھ  ،يالغۇز ئانام! — دەپ ئانىسى بار
تەرەپكە قاراپ تەلمۈرگەن ھالدا — ،سېنى خۇداغا تاپشۇردۇم》 دېدى دە ،قاتتىق بىر ئاھ  -ھەسرەت
بىلەن پاڭ تېنىنى خانئېرىق دەرياسىغا سىيىلدۇرۇپ قويۇپ بەردى.
بۇ ۋاقىت كۈزنىڭ ئاخىرالشقان ۋاقتى ،يەنى  - 12ئاينىڭ بېشى بولۇپ  ،دەريا سۇلىرى قار مۇز بىلەن
ئارىلىلشىپ ئېقىپ تۇرغان كۈنلەر ئىدى .يېزا  -قىشالقالر كۆكە تۇتىدىغان سۇلىرىنى دەرياغا قويۇپ
بېرىدىغان ۋاقىت بولغاچقا ،دەريادا سۇ ناھايىتى كۆپ ئىدى .ئانارقىز دەرياغا چۈشۈش بىلەن ئۇنىڭ
تېنىنى قار  -مۇزالر يۆگەپ يۇتۇپ ئېلىپ كەتتى .بۇ دەھشەتلىك ۋەقەگە گۇۋاھ بولغۇچى ئۇچار قۇشالر
دەريا بويالپ قانات قېقىپ ،تۈرلۈك ئاۋازالر بىلەن سايرىشىپ ،ئانارقىزغا ماتەمدە بولدى .بۇ يەرگە
قومۇش ئورۇش ئۈچۈن كېلىپ ،قومۇشلۇقتا قونۇپ قومۇش ئورىدىغان دېھقانالر ئۇچار قۇشالرنىڭ
كېچىدىكى غەلىتە ھەرىكەتلىرىگە قاراپ ،بىر خىل قورقۇنچلۇق ۋەقەنىڭ سادىر بولغانلىقىنى ھېس
قىلىشتى.
بولدى ئاجايىپ سۈرلۈك قومۇشلۇق،
قاتتىق ساداالر ھەم قورقۇنچلۇق.
جاڭگالدا تىترەر قومۇش چېقىنداق(بىر خىل ئۆسۈملۈك)،
بۇلۇتلۇق كۆكتىن چۈشمەس يورۇقلۇق.
بۇ دەشت  -باياۋان تولغان ساداغا،
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تورغاي ،قىرغاۋۇل پەريادى كۈچلۈك.
توغراق بېشىدا قىقاسۇ پەرياد،
چۇغۇندەك ،پاختەك ،قارغا ،ھۇۋقۇشلۇق.
دەريا سۈيىمۇ ئۆركەشلىگەن ھال،
جاڭگال  -باياۋان ماتەم تۇتۇشلۇق.
جاڭگالدا تۇرغان كاال ۋە قويالر،
سەكرەپ ۋە ئىرغاپ مۆ دەپ بېھوشلۇق.
جاڭگالدا قونغان قومۇشچى دېھقان،
قورقۇنچىدىن يوق كۆزى يۇمۇشلۇق.
بۇنداق ۋەقە بولمىغاندۇر ھېچ،
بۇ سىر ھېچكىمگە بولماس ئۇقۇشلۇق.
كەتتى جاھاندىن ئەپسۇس ئانارقىز،
دەريا بويىدا ماتەم تۇتۇشلۇق.
ماتىتەينىڭ جالالتلىرى ئانارقىزنى ئىزدەپ ھېچقانداق يەردىن تاپالماي ،بىرقانچىلىغان بىگۇناھ
ئادەملەرنى گۇمان بىلەن تۇتۇپ قاماپ قويدى.ئانارقىزنى تاپالمىغىنىغا ئاچچىقلىنىپ ناھايىتى
چېچىلغان ماتىتەي بۇ ئىشنى ناھايىتى مەخپىي تۇتتى .بۇنىڭ سەۋەبى شۇكى ،بىرىنچىدىن قەشقەردىكى
ئىككى خارجى كونسۇل (سوۋېت ئىتتىپاقى كونسۇلى بىلەن ئەنگلىيە كونسۇلى )دىن نومۇس قىلدى؛
ئىككىنچىدىن ماتىتەيگە قارشى كىشىلەر ئانارقىزنى ئۈرۈمچىگە ئېلىپ بېرىپ ،ياڭ زېڭشىن ئالدىدا
مېنى ئەيىبلەپ ئوسال قىالرمۇ دېگەن ئەندىشىدە بولدى.
مەرھۇم پاك جىسىملىق ،ساپ كۆڭۈل ئانارقىزنىڭ قەسىتىنى خانئېرىق دەرياسىنىڭ سۈيى ئېقىتىپ،
دەريانىڭ ئايىغىدىكى 《شاۋاز كۆۋۈرۈكى》 نىڭ قوزۇقلىرىغا چىرماشتۇرۇپ قويغان ئىدى .ئارىدا - 2
 3ئاي ئۆتۈپ ھاۋا ئىسسىدى .جاھان سېرىق ئاپتاپ بولۇپ ،دەريادىكى مۇزالر ئېرىپ ،سۇالر ئۆز ھالى
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بىلەن ئېقىشقا باشلىغان مەزگىلدە ياپچان ،يېڭىسارلىق يولۇچىالر كۆۋرۈك ئۈستىدىن ئۆتۈۋېتىپ ،بىر
ئايالنىڭ قوزۇققا چىرمىشىپ قالغان جەسىتىنى كۆرۈپ قالدى .بۇ جەسەتنىڭ چاچلىرى سۇدا لەرزان
يەلپۈنۈپ ،دەريانىڭ قىرغانلىرىغا ئۈنگەن قىياق مايسىسىدەك لەيلەپ تۇراتتى .بىرنەچچەيلەن
كۆۋرۈك ئاستىغا چۈشۈپ ،جەسەتنى قوزۇقتىن ئاجرىتىپ ئېلىپ ،كۆتۈرۈپ قىرغاققا چىقىپ قارىغۇدەك
بولسا ،بىر جۇۋان باال ئىكەن .بۇنى كۆرگەن يولۇچىالر ئىچ ئاغرىتىپ《 :بۇ كىمدۇ؟》 دەپ تونۇيالماي
ھەيران بولۇشتى.
قاراپ باقسا تولۇن ئايدەك قىز يېتىپتۇ،
ئۆزى نازۇك  ،قىزىلگۈلدەك يۈز يېتىپتۇ.
ۋۇجۇدىدا دەرد  -ئەلەمنىڭ زەخمىتى كۆپ،
سۈزۈك بەدەن  ،قارا قاشۇ كۆز يېتىپتۇ.
قوزۇققا چىرمىشىپتۇ بۇ ھۆرى تەلئەت،
ئۇنىڭ جىسمىنى ئوراپ مۇز يېتىپتۇ.
بۇ ۋەقەدىن خەۋەر تاپقان مۇشۇ ئەتراپتىكى دېھقانالر كېلىپ ،جەسەتنىڭ كىيىملىرى بىرئاز ئازادە
تۇرغان ھالەتنى كۆرۈپ ،يۈز بېشى ،بەگلەرگە مەلۇم قىلىشتى .تازغۇنلۇق نىيازبەگ كېلىپ كۆرۈپ ۋە
پەم پاراسەت بىلەن سېزىپ《:بۇ  ،ماتىتەينىڭ قاچقان خوتۇنى بولسا كېرەك》 دەپ فەن لۇڭگەنگە
مەلۇم قىلدى .فەن لۇڭگەن كېلىپ ئانارقىزنى تونۇپ ،ماتىتەيگە خەۋەر قىلدى .ما تىتەي ئەھۋالنى
ئۇقۇپ نومۇس قىلىپ ،مەرھۇمە ئانارقىزنىڭ جەسىتىنى 《شاۋاز كۆۋرۈكى》 نىڭ شىمالىدىكى 《 جاڭگال
مازار》 غا دەپنە قىلدۇرۇپ 《 :بۇ ھەقتە گەپ  -سۆز تارقاتقانالرنى ئاڭلىسام تۇتۇپ تىلىنى كېسىمەن》
دەپ بەگ  ،يۈزبېشىلەرگە قاتتىق تاپشۇرۇق قىلدى .مەرھۇمە ئانارقىزنىڭ جەسىتىنى كۆرگەن ۋە ئۇنى
سۇدىن چىقىرىپ ئالغان يولۇچىالرنىڭ قىسمەنلىرى يېڭىسارلىق ئىدى .ئۇالر يېڭىسارغا قايتقاندىن
كېيىن《 ،شاۋاز كۆۋرۈكى》 دە تېپىلغان جەسەت ۋەقەسىنى كىشىلەرگە سۆزلەپ تارقىتىۋەتتى .بۇ خەۋەر
قۇالقتىن  -قۇالققا ئاڭالندى.
سارىخان بىچارە ئانارقىزنىڭ ۋاپات بولغان خەۋىرىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ،نالە  -پەرياد قىلىپ
يىغلىغانچە يۇرتىدىن چىقىپ پىيادە مېڭىپ 《شاۋاز كۆۋرۈكى》 گە يېتىپ كەلدى .بۇ جايدا
كىشىلەردىن سۈرۈشتۈرۈپ ۋە ئەھۋالىنى ئۇقۇپ ،يىغلىغانچە ئۆزىنى كاچاتالپ پەرياد قىلىپ ،مەرھۇمە
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ئانارقىز دەپنە قىلىنغان 《جاڭگال مازار》غا يېتىپ كەلدى .ئۇ ،ئانار قىزنىڭ قەبرىسىنى قۇچاقالپ
پەرياد كۆتۈرۈپ ،گاھى ھوشىدىن كېتىپ ،گاھى ھوشىغا كېلىپ ،بىر قانچە كۈن قەبرىستانلىقتا ياتتى.
سارىخاننىڭ بۇ ھالىدىن شۇ ئەتراپتا ئولتۇرۇشلۇق كىشىلەر بىخەۋەر ئىدى .مازار ئارىالپ ئۆتكەن
قىسمەن يولۇچىالر سارىخانغا نان  -پان بېرىشتى .بۇ جەرياندا سارىخاننىڭ تېنى زەئىپلىشىپ كەتتى.
بىر كېچىسى سارىخان قىزىنىڭ قەبرىىسگە يۆلىنىپ ئۇيقۇغا كېتىپ ،چۈشىدە ئانارقىزنى كۆردى.
ئانارقىزنىڭ ھۆسن  -جامالى ناھايىتى گۈزەل ،چاچلىرى بېلىگە چۈشكەن ،قولىدا بىر دەستە گۈل بار ،ئۇ
ئانىسى سارىخانغا قاراپ 《 :ھەي ئانا ،سېنى توال سېغىندىم .مەن يولۇڭغا ئىنتىزار ،سەن پاتراق
يېنىمغا كەل 》دەپال غايىپ بولدى ،سارىخان بۇ چۈشنى كۆرۈپ ئويغىنىپ  ،يۈرەك  -باغرى ئېرىپ سۇ
بولدى ،ئۆزى دەرمانسىزلىنىپ ئورنىدىن تۇرالماي قەبرىستانلىقتا يېتىپ قالدى.
تاڭ ئېتىشى بىلەن بىر جۈپ ئەر  -ئايال قەبرىستانلىققا كېلىپ ،قۇرئان  -تىالۋەت قىلىپ دۇئا
ياندۇرغاندىن كېيىن ،بىر ئايالنىڭ قەبىرىگە يۆلىنىپ ئولتۇرغانلىقىنى كۆرۈپ ،ئۇنىڭدىن ئەھۋال
سورىدى .سارىخان بولغان ۋەقەلەرنى قىسقىچە سۆزلەپ كېلىپ  ،بۈگۈن كۆرگەن چۈشىنى ئۇالرغا
ئېيتىپ بەرگەندىن كېيىن ،ئاغزىدىن لەختە  -لەختە قان كېلىپ ،ئانارقىزنىڭ قەبرىسىگە بېشىنى
قويۇپ جان ئۈزدى .بۇ ھالنى كۆرگەن ئەر  -ئايال دەرھال يۇرتقا خەۋەر قىلدى .جاما.ەت يىغىلىپ،
سارىخاننى يۇيۇپ  -تاراپ ۋە نامىزىنى چۈشۈرۈپ ،مەرھۇمە ئانارقىزنىڭ قەبرىسى يېنىغا دەپنە
قىلدى .بۇ ئانا  -باال ئىككى دەردمەن قوش قەبرە ئىچىدە مەڭگۈلۈك ئۇيغۇغا كەتتى.

ئاخىرقى سۆز

ھەقىقەت يولىدا قۇربان بولغۇچى قىزالردىن قەشقەر ۋىاليىتىدە ئىككى نەپەر ۋاپادار  ،پاك روھلۇق
ئىنساق ئۆتكەن .ئۇنىڭ بىرسى ،يېڭىشەھەر ناھىيە باتوقايدىن چىققان رابىيە ئۆز سۆيگىنى سەيدىنگە
ۋاپادارلىقى بىلەن ئۆزىنى تەلۋىچۈك دەرياسىغا تاشالپ ۋاپا يولىدا ۋاپات بولغان ئىدى .بۇ ۋەقە
ئۆتمۈشتە ئابدۇرېھىم نىزارى قەلىمىنىڭ سايرىشى بىلەن يېزىلغان ۋە سەھنىلەشتۈرۈلگەن .
ئىككىنچىسى  ،مانا بۇ بۇ ئانارقىز پاجىئەسى بولۇپ ،رابىيە  -سەيدىدىن بىلەن ئانارخان پاجىئەسى بىر
 بىرىدىن قېلىشمايدىغان ھەسرەتلىك  ،يادىكارلىق ھېكايىالردۇر.ئانارقىزنى ئالداپ ،ماتىتەيگە سوۋغا قىلغان ھېلىقى يېڭىسارلىق بەگ ئۇزاق ئۆتمەي پارالىچ كېسىلىگە
مۇپتىال بولۇپ ،بىرقانچە يىل داۋالىنىپمۇ ساقىيالماي ،خارلىق تارتىپ ئۆلدى .بۇ مۇناپىق بەگنىڭ

150

جەسىتىگە يۇرت ئەھلى لەنەت  -نەپرەت بىلەن قاراپ ،ئۇنىڭ ھايات ۋاقتىدا خەلققە سالغان
زۇلۇملىرىنى بىرمۇ بىر ئەسلەشتى.
ئانارقىزنى مەجبۇرىي تۇتۇپ تۆھپىگە،
سوالپ بەردى مەلئۇن تاۋار كۆرپىگە.
ئانارقىز قىساسى بۇ مەلئۇنغا ھەق،
لەنەت قىلدى ئۇنىڭغا جىمىكى خەلق.
مەرھۇمە ئانارقىز ئۆزىنى تاشلىغان دەريا بويىدىكى قومۇشلۇقتا بەش كۈن يېتىپ  -قوپۇپ قومۇش
ئورۇغان تازغۇن يېزا تار ئازاقلىق قەيسەر ،ئۆستەڭبويىلىق سەلەي بوۋاي ئاشۇ كېچىدە يۈز بەرگەن
پاجىئەنى كۆرگەن بولسىمۇ ،ھېچبىر ئىالجىنى قىاللمىغان .ئۇالر بۇ سىرنى ھېچ كىشىگە دېمەي ،تاكى
ماتىتەي ئۆلگەندىن كېيىن باشقىالرغا سۆزلەپ بەرگەن.
بۇ ۋەقەدىن  11ئاي ئۆتكەندە  ،ما تىتەيگە ئۆلۈم بۆھرانى يۈزلەندى  .ماتىتەي ياڭ زېشىڭنغا
بوسۇنماي ،چەت ئەل كۈچلىرىنىڭ كۈشكۈرتىشى بىلەن قەشقەردە ئۆزى بەگ  -ئۆزى خان بولۇۋالغان
ئىدى .ئەينى چاغدىكى قەشقەر ۋالىيسى جۇرۇيچى بىلەن قەشقەر كونىشەھەر ئامبىلى ما شاۋۋۇنىڭ
ئوتتۇرىسىدا قاتتىق زىددىيەت بولغاچقا  ،ماتىتەي بۇ ئەھۋالنى ياڭ زېڭشىنغا مەلۇم قىلمايال،
ئۇالرنىڭ ئەمىلىنى ئېلىپ تاشالپ ،تامغىسىنى تارتىۋېلىپ ،قەشقەردىن ھەيدەپ چىقارغان .ياڭ
زېڭشىن بۇ ئەھۋالنى ئۇققان بولسىمۇ ،لېكىن ما تىتەيگە گېپىنى ئۆتكۈزەلمەي ئىالجىسىز ھالدا
جۇرۇيچىنى ئاقسۇنىڭ ۋالىيسى  ،ما شاۋۋۇنى ئۇچتۇرپان ئامبىلى قىلىپ تەيىنلىگەن.
ياڭ زېڭشىن بىر مەزگىلدىن كېيىن  ،ماتىتەينى يوقىتىش ئۈچۈن  ،ئۇچتۇرپان ئامبىلى ما شاۋۋۇغا
مەخپىي بۇيرۇق بېرىپ ،ئۇنى قورالالندۇرۇپ ،قەشقەرگە ھۇجۇم قىلدۇرغان ما شاۋۋۇ  1924 -يىل - 3
ئاينىڭ  - 7كۈنى ماتىتەينى تۇتۇپ ئۆلۈم جازاسى بېرىپ ئىجرا قىلغان .ماتىتەينىڭ جەسىتىگە 15
پاي ئوق ئېتىلىپ ،بىرقانچە كۈن دارغا ئېلسىلغان .ئۇنىڭ توپلىغان بارلىق مال  -مۈلكى مۇسادىرە
قىلىنىپ  ،ۋەيران بولغان.
قىالي پاش ئەمدى ماتىتەي دېگەن زالىمنى مەككارنى،
قىلىپ يالغان مۇسۇلمانلىق  ،يوقاتقان ئۇ نومۇس  -ئارنى.
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ھۆكۈم سۈرگەن ئىدى ئون يىل بولۇپ پىرئەۋىن كەبى ياۋۇز،
ياالپ قەشقەر ۋىاليەتنى  ،يەنە ھەم تويمىغان قارنى.
ھاشارغا تۇتۇلۇپ پۇقرا ياغاچ  -تاشنى يۈدۈپ ھارماي،
توشۇپ سوخۇغا يول ئالغان كېچىپ يامغۇر بىلەن قارنى.
ئېرىق  -ئۆستەڭ ئېلىپ سايدىن تۈگۈرمەن  -سوقىالر چۆرۈپ،
تىتەيگە ئىشلىگەن كۈن  -تۈن توسۇپ ئۆستەڭ بىلەن يارنى.
توال ئالۋان كېلىپ پۇقرا تۇرالماي ئۆيىدە بىر كۈن،
قېچىپ تاغۇ بايۋانغا ،ماكان قىلغان يوچۇن غارنى.
تىتەينىڭ نامىغا ئۆتكەن ھېسابسىز يەر  -زېمىن  ،ئۆي  -جاي،
كۈمۈش  -ئالتۇنغا تولدۇرغان سېلىپ بىرقانچە ئامبارنى.
كىشىنىڭ بىر چىرايلىق خاتۇنى يا قىزىنى كۆرسە،
ھايا قىلماي《 ماڭا بەر》 دەپ ئەۋەتكەن غالچا  -ھەمكارنى.
قارا الينى 《 ئېسىل موم 》 دەپ ھۈنەرۋەنگە سېتىپ زورالپ،
ئامانلىق بەرمىگەن قاچ  -قاچ قىلىپ ھەر ھەپتە بازارنى.
زۇلۇم دەستىدە پۇقراالر ئېتىلغان ،گۇندىغا چۈشكەن،
كىشەن  -زەنجىرگە بەنت بولۇپ گۇناھسىز يېگەن ئازارنى.
كېسەل چاپالشسا بۇ جانغا شەھەر سەھرادا دوختۇر يوق،
كۆرۈڭالر ھەر تاماندا ئاۋۇغان قەبرىنى  ،مازارنى.
جاھالەت بىرلە تولغان يۇرت ،مائارىپتىن ئەسەر يوقتۇر،
ئوغۇل ياشالر كەسىپ ئەتكەن نەشە ،ئەپيۈننى  ،قىمارنى.
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مانا ئاخىر بۇ پەلىد ئىتنىڭ پەيمانى تولۇپ تاشتى،
ئەجەل ئوقى كېلىپ تەگدى ،ئاڭا تىكلەپ ئېگىز دارنى.

كىلىش مەنبە:
ئەپەندىم مۇنبىرى
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 -6بىر خەننىڭ سەپسەتىسى :ئەبەدىي مۇقۇملۇق
ئۈچۈن ئۇيغۇرالرنى پۇتۇن جۇڭگوغا
تارقاقالشتۇرۇۋېتىش كېرەك
زور مىقداردىكى ئۇيغۇرالرنى ئىچكىرىدە ئىشقا ئورۇنالشتۇرغاندىال ئەبەدىي
ئەمىنلىكنى ئىشقا ئاشۇرغىلى بولىدۇ
 ۋاڭ دا خاۋ - -ئىلنازە تەرجىمىسى –

ئەسلى تىما :شىنجاڭدىكى ئازسانلىق مىللەتلەرنىڭ مەملىكىتىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا تارقاق
ئولتۇراقلىشىشى دۆلىتىمىز ئەبەدىي ئەمىنلىكىنى ئىشقا ئاشۇرۇشنىڭ ئاساسى ــــــ مەملىكىتىمىزنىڭ
ھەرقايسى شەھەرلىرىدە شىنجاڭ ئازسانلىق مىللەتلىرى فورماتسىيىسى(ئىجتىمائىي رايون) «جۇڭخۇا
كوچىسى» بەرپا قىلىش توغرىسىدىكى مۇالھىزە

قىسقىچە بايان
شىنجاڭدىكى ئازسانلىق مىللەتلەر ۋە ئىچكىرىدىكىلەرنىڭ مەنپەئەت مۇناسىۋىتىنى كۈچەيتىش،
دۆلەتنى تونۇش ئېڭىنى كۈچەيتىش،مىللەتلەرنىڭ قوشۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش،دۆلىتىمىزنىڭ ئەبەدىي
ئەمىنلىكىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن ،مەركىزىي ھۆكۈمەتكە مەملىكىتىمىزنىڭ ھەرقايسى
ئۆلكىلىرىدىكى نوپۇس زىچ ئولتۇراقالشقان ،ئىقتىسادى كۈچى بىر قەدەر كۈچلۈك ناھىيە دەرىجىلىكتىن
يۇقىرى  1111شەھەرنى تالالپ ،شىنجاڭ ئازسانلىق مىللەتلىرى فورماتسىيىسى بەرپا قىلىپ ،بىر تۇتاش
«جۇڭخۇا كوچىسى» دەپ نام بېرىپ ،شىنجاڭ ئازسانلىق مىللەتلىرىنىڭ «جۇڭخۇا كوچىسى»غا
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كۆچۈپ ئولتۇراقلىشىشى ،تۇرمۇش كەچۈرۈشىگە پىالنلىق ،تەشكىللىك يىەكچىلىك قىلىش تەكلىپىنى
بېرىمەن.
«جۇڭخۇا كوچىسى»نىڭ يادرولۇق قۇرۇلۇشى،مەخسۇس شىنجاڭنىڭ دېھقانچىلىق ،چارۋىچىلىق
مەھسۇالتلىرى ،مىللىيچە قول ،ھۈنەر-سەنئەت بويۇملىرى سېتىلىدىغان ئۇنۋېرسال بازار ۋە مۇسۇلمانچە
يىمەك-ئىچمەك كوچىسى بولۇپ،تىجارەتچىلەر ئاساسەن شىنجاڭدىن كەلگەن ئۇيغۇر قاتارلىق ئاز
سانلىق مىللەت كىشىلىرى؛شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا« ،جۇڭخۇا كوچىسى»دا مېھمانخانا ،ھۆكۈمەت
تارماقلىرى ۋە كارخانىالرنىڭ شۇجايدا تۇرۇشلۇق ئىش بېجىرىش ئورۇنلىرى تەسىس قىلىنىپ،
فورماتسىيىنىڭ ھەرخىل تۇرمۇش ۋە مۇالزىمەت مۇئەسسەسەلىرى مۇكەممەل بولىدۇ.

ئاساسى ئىدىيە
مىللەتلەر مۇناسىۋىتىنى ياخشىالش ئۈچۈن ،ئالدى بىلەن مىللەتلەر مەنپەئەت قۇرۇلمىسىنى
ياخشىلىماق زۆرۈر.پەقەت مىللەتلەر مەنپەئەت قۇرۇلمىسىنى ياخشىلىغاندىال ،مىللەتلەر مۇناسىۋىتىنى
تۈپتىن ياخشىلىغىلى بولىدۇ.مىللەتلەر مەنپەئەت قۇرۇلمىسىنى ياخشىالش،مەنپەئەت قۇرۇلمىسىنى
ئۆزگەرتىش ئارقىلىق مىللەتلەر ئېھتىاجىنى ئۆزگەرتىش ،بىر تەرەپنىڭ ئېھتىياجىنى ئىككى تەرەپنىڭ
ئېھتىياجىغا ،پاسسىپ ئېھتىياجنى ئاكتىپ ئېھتىياجغا ،تاشقى ئېھتىياجنى ئىچكى ئېھتىياجغا ،سۇبېيكىت
ئېھتىياجنى ئوبېيكتىپ ئېھتىياجغا ،ئۆزئارا زىيانلىق ئېھتىياجنى ئۆزئارا پايدىلىق ئېھتىياجغا
ئۆزگەرتىش.
مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى تۈپتىن قوغداش ئۈچۈن ،ئاۋۋال چوقۇم دۆلەت مەنپەئەت قورۇلمىسىنى ئىلمىي،
مۇۋاپىق ،ئەتراپلىق پىالنالش ۋە ئورۇنالشتۇرۇش كېرەك ،ھەرقايسى مىللەتلەت ئوتتۇرىسىدا يۈكسەك
دەرىجىدە قارشى تەرەپنىڭ ئېھتىياجىنى قاندۇرۇش ،مىللەتلەر مەنپەئىتى يۈكسەك بىرلەشكەن
مەنپەئەت

قۇرۇلمىسىنى

ھاسىل

قىلىش.

بولمايدىكەن،

مىللەتلەت

ئىتتىپاقلىقى

يىلتىزسىز

دەرەخ،مەنبەسىز سۇدۇر.
ئەگەر ئىككى مىللەتنىڭ تۇرمۇش كەچۈرىدىغان ماكانى ئۆزئارا بىكىنمە ھالەتتە ،چەك-چېگراسى
ئېنىق ئايرىلغان ،مىللەتلەر مۇناسىۋىتى بىر خىل ماددىي ئالماشتۇرۇش ۋە ھېسسىيات ئالماشتۇرۇشقا
قارىتا يۈكسەك ئېھتىياج بولمىغان مەنپەئەت قۇرۇلمىسى بولسا ،ئۇنداقتا بۇ ئىككى مىللەت ئارىسىدا
ئاسانال توقۇنۇش يۈز بېرىدۇ.ئەكسىچە ،ئەگەر بۇ ئىككى مىللەت ئوخشاش بىر ماكاندا تۇرمۇش
كەچۈرسە ،بۆلۈنۈش ۋە بېكىنىۋېلىش تەس بولىدۇ،ئۆزئارا مىللەتلەر مۇناسىۋىتى ماددىي ۋە ھېسسىيات
ئالماشتۇرۇشقا يۈكسەك ئېھتىياج بولغان مەنپەئەت قۇرۇلمىسى بولىدۇ-دە ،مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى
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قوغداش مۇقەررەر ھالدا بۇ ئىككى مىللەتنىڭ ئورتاق تاللىشى بولۇپ قالىدۇ.
مىللەتلەر مەنپەئەت قۇرۇلمىسىنى ياخشىالش ھەرقايسى مىللەتلەرنى ئومۇميۈزلۈك ھەمدە زىچ ھالدا
ئۇچراشتۇرۇشى الزىم،ئاكتىپ ۋە تولۇق ئاالقە باغالش ،ئۇچرىشىش ۋە ئاالقە باغالشقا توسقۇنلۇق
قىلىدىغان بارلىق توسالغۇالرنى يوقىتىش،ئادىل ئۇچرىشىش ۋە ئاالقە باغاليدىغان سەھنە يارىتىش
كېرەك،مۇشۇنداق قىلغاندىال مىللەتلەر مەنپەئىتىنىڭ بىرلىشىشىنى ئىشقا ئاشۇرغىلى بولىدۇ.
شىنجاڭنىڭ تىنىچ ئازاد بولغىنىغا  21يىلدىن ئاشقان بولسىمۇ ،نۇرغۇن جايالردىكى مىللەتلەرنىڭ
جايلىشىشى يەنىال مىللەتلەر ئارا «توخۇلىرىنىڭ چىللىشى ،ئىتلىرىنىڭ قاۋىشى ئاڭلىنىپ تۇرسىمۇ،
ئۆمۈرۋايەت بېرىش كېلىش قىلماسلىق» تەك بېكىنمە ھالەتتە .بۈگۈنگە قەدەر دۆلىتىمىزدە ئىلمىي
مۇۋاپىق بولغان مىللەتلەر مەنپەئەت قۇرۇلمىسى ھاسىل بولغىنى يوق،بۇ دۆلىتىمىزنىڭ زور
ئىستىراتېگىيىلىك خاتالىقى 21 ،يىل ئالتۇن ۋاقىت بىكاردىن-بىكارغا ئىسراپ بولۇپ كەتتى .يېقىنقى
 31يىلدا ،شىنجاڭدا«ئۈچ خىل كۈچ»نىڭ بۇزغۇنچىلىق ھەرىكەتلىرى ئۈزۈلمىدى ،بەلكى يۇقىرى
ئۆرلەشكە(زورىيىشقا) يۈزلەندى.بۇ مىللەتلەر مەنپەئەتىنىڭ بىرلىشىشىگە ئۇزاق مۇددەت توسقۇنلۇق
قىلغان دۆلىتىمىز مىللەتلەر مەنپەئەت قورۇلمىسى بىلەن بىۋاستە مۇناسىۋەتلىك 21 .نەچچە يىلدىن
بېرى ،شىنجاڭدىكى ئازسانلىق مىللەتلەر ئىزچىل زىيادە توپلىشىپ ئولتۇراقلىشىش ھالىتىنى ساقالپ
كەلمەكتە .مەملىكىتىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى خەنزۇالر توپى بىلەن يۈزمۇيۈز ،ئادەتتىكىدەك،
بىۋاستە ھېسسىيات ئالماشتۇرۇش ۋە مەنپەئىتىگە تۈرتكە بولۇش كەمچىل .بۇ خىل ۋەزىيەتنىڭ يوشۇرۇن
خەۋپى چەكسىز ،يەنە مۆھلەتسىز داۋامالشتۇرىۋېرىشكە بولمايدۇ.
شىنجاڭدا ئۇيغۇر ،خەنزۇ ،قازاق ،خۈيزۇ ،قىرغىز ،موڭغۇل ،تاجىك ،شىبە ،مانجۇ ،ئۆز※بېك ،رۇس،
داغۇر ۋە تاتار قاتارلىق  13مىللەت ئولتۇراقالشقان .تەبىئەت ۋە تارىخ قاتارلىق سەۋەبلەر تۈپەيلى،
كۆپ ساندى كى ئازسانلىق مىللەتلەرنىڭ كىشىلىرى بىر ئۆمۈر دىگۈدەك شىنجاڭدىن ،ھەتتاكى تۇغۇلغان
يۇرتىدىن ئايرىلىپ باقمىغان ،ئۇالر كىچىكىدىن باشالپال بىرقەدەر بېكىنمە ۋە مۇستەقىل رايونالردا
تۇرمۇش كەچۈرىدىغان بولۇپ ،ئاھالىنىڭ ئېقىش ئاكتىپچانلىقى يېتەرسىز .ئاساسەن خەنزۇالرنى
كۆرەلمەيدىغان مۇھىتتا ئۆسۈپ يېتىلىدۇ ،خەنزۇالر بىلەن بىۋاستە مەنپەئەت مۇناسىۋىتى كەمچىل.
بۇنداق مۇھىتتا مىللەتلەر ئارا توسۇق پەردىسىنىڭ مەيدانغا كېلىشىدىن ساقالنغىلى بولمايدۇ .دۆلەتنى
تونۇش ئېڭى نىسبەتەن ئاجىز ،ئاسانال «ئۈچ خىل كۈچ»نىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ.بۇنداق كۈن
كەچۈرۈش ھالىتى ۋە مىللەتلەر ئاھالىسىنىڭ جايلىشىش قۇرۇلمىسى شىنجاڭنىڭ ئىگىلىكنى
راۋاجالندۇرۇش ۋە ئىجتىمائىي تەرەققىياتىغا ئېغىر دەرىجىدە چەكلەپال قالماي ،يەنە دۆلەتنى تونۇش
ئېڭى ھەمدە ۋەتەننى سۆيۈش مەركەزگە ئىنتىلمە كۈچىگە زور دەرىجىدە كاشىال بولىدۇ.
شىنجاڭدىكى «ئۈچ خىل كۈچ» شىنجاڭنىڭ مۇقىملىقى ۋە دۆلەتنىڭ بىرلىكىگە قاتتىق تەھدىت سالدى.
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«ئۈچ خىل كۈچ» كە يۇقىرى بېسىم بىلەن قاتتىق زەربە بېرىش ھالىتىنى ساقالش بىلەن بىر ۋاقىتتا ،زور
كۈچ بىلەن شىنجاڭنىڭ ئىگىلىكىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش« ،ئۈچ خىل كۈچ»نىڭ تەسىرىنى چەكلەشكە
مەلۇم دەرىجىدە پايدىلىق بولسىمۇ ،لىكىن مەسلىنى تۈپتىن ھەل قىاللمايدۇ ،چوقۇم يەنە دۆلەت
ھاكىمىيىتىنىڭ رەھبەرلىكى ئاستىدا ،شىنجاڭ ئاز سانلىق مىللەتلىرىنىڭ نوپۇسىنىڭ ئېقىشى ۋە
جايلىشىشىغا قارىتا ئەتراپلىق اليىھە تۈزۈپ چىقىش الزىم ،مەنپەئەتنى ۋاستە قىلىپ تۇرۇپ ،مىللەتلەر
مەنپەئەت قۇرۇلمىسىنى ئىلمىي تەڭشەش ئارقىلىق ئاز سانلىق مىللەتلەر ۋە پۈتۈن مەملىكەتنىڭ
ھەرقايسى جايلىرى قوشۇلۇپ ئايرىلماس مەنپەئەت مۇناسىۋىتى ،مىللەت مۇناسىۋىتى ھاسىل قىلىش،
ھەمدە ھېچكىم ھېچكىمدىن ئايرىاللماسلىقتەك مىللەت مەنپەئەت قۇرۇلمىسىنى شەكىللەندۈرۈش
الزىم ،پەقەت مۇشۇالرال دۆلىتىمىزنىڭ ئەبەدىي ئەمىنلىكىنى ئىشقا ئاشۇرۇشتىكى ئاساسىي كاپالەتتۇر.
نۆۋەتتە ،شىنجاڭ ئاز سانلىق مىللەتلىرىنىڭ مەملىكىتىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى ئولتۇراقلىشىش
سانى ناھايىتى ئاز .شىنجاڭدىكى نوپۇسى ئەڭ كۆپ ئاز سانلىق مىللەت ئۇيغۇر بولۇپ ،ئۇيغۇرالر
پۈتۈن مەملىكەتتىكى  31ئۆلكە،ئاپتونوم رايون ،بىۋاستە قاراشلىق شەھەرلەردە ئولتۇراقالشقان،
ئاساسلىق شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونىغا توپلىشىپ ئولتۇراقالشقان ،جەمئىي  5343211ئادەم،
ئۇيغۇرالر نوپۇسىنىڭ  66. 32پىرسەنتىنى ئىگىلەيدۇ.
بۇندىن باشقا ،ئۇيغۇرالر باشقا رايونالرغا جايالشقان ،خۇنەن ،خېنەن ،گۇاڭدۇڭ ،جىياڭشى ،سىچۈەن ۋە
بېيجىڭدىكى ئويغۇرالرنىڭ نوپۇسى  2111دىن ئاشىدۇ.
مەملىكىتىمىزنىڭ ھەرقايسى شەھەرلىرىدە شىنجاڭ ئازسانلىق مىللەتلىرى فورماتسىيىسى(ئىجتىمائىي
رايون) «جۇڭخۇا كوچىسى» بەرپا قىلىش بولسا« ،جۇڭخۇا كوچىسى» نى شىنجاڭنىڭ ئىچى ۋە سىرتى
ئادەم ،ئەشيا ئوبوروت ۋە ئىنفورماتسىىيە (ئۇچۇر) ئالماشتۇرۇش سەھنىسى قىلىپ ياساش ۋاستىسى
بىلەن شىنجاڭدىكى ئازسانلىق مىللەتلەر بىلەن ئىچكىرى ئۆلكىلەر ئوتتۇرىسىدا كەڭ كۆلەملىك،
چەمبەرچاس مەنپەئەت مۇناسىۋىتى شەكىللەندۈرۈش،ئىقتىسادىي مەنپەئەتنىڭ بىر گەۋدىلىشىشىگە
تۈرتكە بولۇش ئارقىلىق دۆلەتنى تونۇش ئېڭىنىڭ بىرلىككە كېلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش ،ئەمەلىي
مەنپەئەت ۋاستىسى ئارقىلىق شىنجاڭدىكى ئازسانلىق مىللەتلەرگە شىنجاڭ بىلەن دۆلىتىمىزنىڭ
ئايرىلماس مەنپەئەت مۇناسىۋىتىنى ھەقىقىي ھىس قىلدۇرۇشتىن ئىبارەت .مەنپەئەت تونۇشنىڭ
ئاساسىدۇر ،ئۆزئارا يۈكسەك بېقىندى مەنپەئەت مۇناسىۋىتى بولمىسا ،ھەرقانداق ئاتالمىش «تونۇش
تەربىيىسى» دەرەخ بېشىدىن بېلىق ئىزدىگەنلىكتۇر(بىھۇدە ،مەنىسىزدۇر).
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«جۇڭخۇا كوچىسى» مۇالھىزىسى
نۆۋەتتىكى پۈتۈن مەملىكەت شىنجاڭغا ياردەم بىرىش ئاساسىدا ،شىنجاڭغا ياردەم بىرىش ئۇسۇلىدا
يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا يېڭىلىق يارىتىش« ،جۇڭخۇا كوچىسى قۇرۇلۇشى»نى يولغا قويۇش يەنى:
مەملىكىتىمىزنىڭ ھەرقايسى ئۆلكىلىرىدىكى نوپۇس زىچ ئولتۇراقالشقان ،ئىقتىسادى كۈچى بىر قەدەر
كۈچلۈك ناھىيە دەرىجىلىكتىن يۇقىرى  1111شەھەرنى تالالپ ،شىنجاڭ ئازسانلىق مىللەتلىرى
فورماتسىيىسى بەرپا قىلىپ ،بىر تۇتاش «جۇڭخۇا كوچىسى» دەپ نام بېرىپ ،شىنجاڭ ئازسانلىق
مىللەتلىرىنىڭ «جۇڭخۇا كوچىسى»غا كۆچۈپ ئولتۇراقلىشىشى ،تۇرمۇش كەچۈرۈشىگە پىالنلىق،
تەشكىللىك يىەكچىلىك قىلىش.
[ ئاالقىدار ماتېرىيال-2111 :يىلىنىڭ ئاخىرىغىچە ،پۈتۈن مەلكەتتە جەمئىي  34ئۆلكە دەرىجىلىك
مەمۇرىي رايون ( تۆت بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەر 23 ،ئۆلكە ،بەش ئاپتونوم رايون ،ئىككى ئاالھىدە
مەمۇرىي رايون ) 333 ،يەرلىك دەرىجىلىك مەمۇرىي ئورگان (  253يەرلىك دەرىجىلىك شەھەر17 ،
ۋىاليەت 31 ،ئاپتونوم ئوبالست ،ئۈ چ ئايماق ) 2532 ،ناھىيە دەرىجىلىك مەمۇرىي ئورگان ( 533
شەھەرگە قاراشلىق رايون 371 ،ناھىيە دەرىجىلىك شەھەر 1421 ،ناھىيە 117 ،ئاپتونوم ناھىيە46 ،
خوشۇن ،ئۈچ ئاپتونوم خوشۇن ،ئىككى ئاالھىدە رايون ،بىر ئورمان رايون )].
«جۇڭخۇا كوچىسى» غا ئىشلىتىلىدىغان يەر ھەمدە مەبلەغنى ھەرقايسى قۇرۇلۇشقا ياردەم بىرىدىغان
ئۆلكىلەر ئاجرىتىپ چىقىرىدۇ ۋە مەسئۇل بولىدۇ ،ئورتاق باشقۇرۇشنى يولغا قويۇپ ،ياردەم بېرىدىغان
تەرەپ باج يىغىش دارامىتىدىن بەھر ئالسا بولىدۇ.
«جۇڭخۇا كوچىسى»نىڭ يادرولۇق قۇرۇلۇشى،مەخسۇس شىنجاڭنىڭ دېھقانچىلىق ،چارۋىچىلىق
مەھسۇالتلىرى ،مىللىيچە قول ،ھۈنەر-سەنئەت بويۇملىرى سېتىلىدىغان ئۇنۋېرسال بازار ۋە مۇسۇلمانچە
يىمەك-ئىچمەك كوچىسى بولۇپ،تىجارەتچىلەر ئاساسەن شىنجاڭدىن كەلگەن ئۇيغۇر قاتارلىق ئاز
سانلىق مىللەت كىشىلىرى ،پايدا زىيىنىغا ئۆزى مەسئۇل بولىدۇ؛شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا« ،جۇڭخۇا
كوچىسى»دا مېھمانخانا ،ھۆكۈمەت تارماقلىرى ۋە كارخانىالرنىڭ شۇجايدا تۇرۇشلۇق ئىش بېجىرىش
ئورۇنلىرى تەسىس قىلىنىدۇ؛ «جۇڭخۇا كوچىسى»غا مەسچىت سېلىنمايدۇ ،كۆچۈپ ئولتۇراقلىشىشنى
خااليدىغانالر چوقۇم بۇ شەرتنى قوبۇل قىلىشى كېرەك ،فورماتسىيىنىڭ باشقا ھەرخىل تۇرمۇش ۋە
مۇالزىمەت مۇئەسسەسەلىرى مۇكەممەل بولىدۇ.
«جۇڭخۇا كوچىسى» فورماتسىيىسى ئاھالىسىنىڭ  71پىرسەنتتىن كۆپرەكى ئۇيغۇرالر ،بۇالر ئاساسلىقى
جەنۇبى شىنجاڭنىڭ ھەرقايسى ۋىاليەت،ئوبالستلىرىدىن كەلگەن ئۇيغۇرالردىن تەشكىل تاپىدۇ .كۆپ
ساندىكىلىرى  43ياشتىن تۆۋەن بولسا مۇۋاپىق 31 ،ياشتىن تۈۋەن ياشالرنى ئاساسى ئورۇنغا
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قويۇلىدۇ،چۈنكى بۇ ياشتىكىلەر يېڭى مۇھىتقا ئەڭ ئاسان ماسلىشااليدۇ.
«جۇڭخۇا كوچىسى» غا كۆچۈپ ئولتۇراقلىشىدىغان كىشىلەرنى شىنجاڭدىكى يەرلىك ھۆكۈمەت قاتتىق
تەكشۈرۈپ تالاليدۇ ،پارتىيە ئەزالىرى ،ئىتتىپاق ئەزالىرى ،مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى نەمۇنىسى ،سەپتىن
چېكىنگەن ھەربىيلەر ،تىرورلۇق ۋەقەلەردە ئۇرۇق-تۇغقانلىرى زىيانكەشلىككە ئۇچراپ قازا قىلغانالر
ئالدىن تاللىن ىدۇ؛ قانۇنغا خىالپلىق قىلغان ،جىنايەت ئۆتكۈزگەن ئارخىپى بارالر ياكى ناچار قىزىقىشى
بارالر بىردەك كۆچۈپ كىرىشكە بولمايدۇ ،كىرىش ئېغىزىنى قاتتىق كونتىرول قىلىپ« ،جۇڭخۇا
كوچىسى»دا خىزمەت قىلىدىغان ۋە تۇرمۇش كەچۈرىدىغان ھەربىر شىنجاڭلىق كىشىنىڭ ھەممىسىنىڭ
ئاقكۆڭۈل دوستانە ،قائىدە-قانۇنالرغا رىئايە قىلىدىغان ،بايرىقى روشەن ،ئاڭلىق ھالدا مىللەتلەر
ئىتتىپاقلىقى ھەمدە ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى قوغدىيااليدىغان كىشىلەردىن ئىكەنلىكىگە ھەقىقىي
كاپالەتلىك قىلىش الزىم.
كۆچۈپ ئولتۇراقلىشىش ساالھىيىتىگە ئېرىشكەنلەر  21كۋادىراتتىن چوڭ ئەرزان ئىجارىلىك ئۆيلەردىن
بەھرىمان بولىدۇ ،ئايلىق ئىجارە ھەققى  31يۈەندىن  111يۈەنگىچە؛ ئەگەر شۇجايدىكى
دوختۇرخانىالردا باال تۇغسا ،پەقەت پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتىگە ئۇيغۇن بولسىال ،تۇغۇت خىراجىتى
بىلەن تولۇق تەمىنلىنىدۇ؛ كۆچۈپ ئوتۇراقالشقانالر ئەسلى يۇرتىنى ساقالپ قالسا ،ھەرۋاقىت شىنجاڭغا
قايتىپ تۇرمۇش كەچۈرسە بولىدۇ ،ئۆز خاھىشى بويىچە شۇ جايدا رويخەتكە ئالدۇرسىمۇ بولىدۇ.
«جۇڭخۇا كوچىسى» نىڭ شىنجاڭلىق ئاققۇن نوپۇسالرنى ئىدارە قىلىدىغان ئىقتىدارى بولۇپ1111 ،
«جۇڭخۇا كوچىسى» غايەت زور ھەمدە ئەتراپلىق ،تورالشقان شىنجاڭلىق ئاققۇن نوپۇسالرنى ئىدارە
قىلىدىغان سېستىمىنى شەكىللەندۈرۈپ ،ھەرۋاقىت ئاققۇن نوپۇسالرنىڭ ئۇچۇرىدىن خەۋەردار بولۇپ
تۇرىدۇ.
«جۇڭخۇا كوچىسى» كۆچۈپ ئولتۇراقالشقانالرغا «بىرلىكلەشتۈرۈش» بىر تۇتاش باشقۇرۇشنى يولغا
قويۇپ ،ياخشى بولغان مۇقىملىقنى قوغداش سېستىمىسىنى قۇرۇپ چىقىدۇ ،شىنجاڭلىق ساقچىالرنى
كۈندىلىك ئىجتىمائىي تەرتىپنى ساقالشقا ئەۋەتىدۇ « ،بىنورمال كىشىلەرنى» ئەتراپلىق نازارەت
قىلىپ« ،جۇڭخۇا كوچىسى»نى «ئۈچ خىل كۈچ»نى ئۈزۈپ تاشلىغان ،ئىچكىرى ئۆلكىلەرگە سىڭىپ
كىرگەن قاراۋۇلخانا ۋە مۇداپىئە سېپىگە ئايالندۇرىدۇ؛ «جۇڭخۇا كوچىسى»غا كۆچۈپ ئولتۇراقالشقان
شىنجاڭلىق كىشىلەرگە قارىتا ،قانۇنغا خىالپلىق قىلغانلىقى ياكى ناچار قىلمىشى بايقالغان ھەرقانداق
بىرى بىردەك ئەسلى يۇرتىغا قايتۇرىلىدۇ« ،نۆل سەۋر-تاقەت» يولغا قويۇلۇپ ،قىلچە بىخەستىلىك
قىلماستىن «جۇڭخۇا كوچىسى»نىڭ خەيرلىك ،ئىناق پاك دۇنيالىقىغا كاپالەتلىك قىلىدۇ.
«جۇڭخۇا كوچىسى»نىڭ يەنە ئەمگەك كۈچلىرى ۋاستىچىلىك رولىمۇ بار بولۇپ ،مەملىكىتىمىزنىڭ
ھەرقايسى جايلىرىغا شىنجاڭلىق ئەمگەك كۈچلىرىنى چىقىرىش(ئېكسپورت) بۇرچىنى زىممىسىگە
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ئالىدۇ.
(بۇ يەردە  66خەت قىسقارتىۋىتىلدى) ( بۇيەردە يەنە قانداق ئويۇن بارلىقىنى بىر ئالالدىن باشقا
ئاپتور ئۆزى بىلمىسە ....تەرجىمە قىلغۇچىدىن)

«جۇڭخۇا كوچىسى» قۇرۇشنىڭ مەقسىتى ۋە ئەھمىيىتى
«جۇڭخۇا كوچىسى» شىنجاڭ تاۋارلىرىنى سېتىش سۇپىسى
«ئۈچ خىل كۈچ» نىڭ ئۈزلۈكسىز بۇزغۇنچىلىق قىلىشى تۈپەيلى،نۇرغۇنلىغان ئىچكىرى ئۆلكىلەردىكى
كىشىلەر شىنجاڭغا كېلىشكە جۈرئەت قىاللمايدۇ ،مەسىلەن-3« ،ئىيۇل ۋەقەسى» يۈز بەرگەندىن
كېيىن ،قىسقىغىنا ۋاقىت ئىچىدە  1431ساياھەت ئەترىتى شىنجاڭغا ساياھەت قىلىش پىالنىنى
ئەمەلدىن قالدۇرۇپ ،شىنجاڭ بىراقال  4362نەپەر چەتئەللىك ساياھەتچىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان
 54641گە يېقىن ساياھەتچىدىن قۇرۇق قالدى؛ -2111يىلى -7ئايدا ،شىنجاڭنىڭ خوتەن ،قەشقەر
ۋىاليەتلىرىدە ئارقىمۇ-ئارقىدىن ئۈچ قېتىم زوراۋانلىق ،تىرورلۇق ۋەقەلىرى يۈز بېرىپ ،ئىنتايىن ناچار
تەسىرلەرنى پەيدا قىلدى.
شىنجاڭنىڭ «ئۈچ خىل كۈچ» بىلەن بولغان كۆرىشى ئۇزاق مۇددەتلىك ،مۇرەككەپ ھەم كەسكىن
بولۇش قاتارلىق ئاالھىدىلىكلەرگە ئىگە بولۇپ ،قىسقا مۇددەت ئىچىدە ئاخىرالشتۇرغىلى
بولمايدۇ،شىنجاڭدا زوراۋانلىق ،تىرورلۇق بۇزغۇنچىلىق ۋەقەلىرىنىڭ يۈز بېرىشى ،ساياھەت كەسپىگە
ئەجەللىك زەربە بولۇپال قالماستىن بەلكى نۇرغۇنلىغان خوجايىنالرنىڭ يەل-يېمىش قاتارلىق تاۋارالرنى
سېتىۋېلىش ئۈچۈن شىنجاڭغا كېلىش قىزغىنلىقىنى سۇسالشتۇرىۋاتىدۇ « ،جۇڭخۇا كوچىسى» شىنجاڭ
تاۋار-مەھسۇالتلىرىنىڭ يۈرۈشتۈرۈش مەركىزى بولۇپ ،ھەرقايسى جايالردىكى ساياھەتچىلەر ۋە
خوجايىنالر شۇجايدىكى «جۇڭخۇا كوچىسى» دن بىۋاستە سېتىۋالسا ،سودىالشسا بولىدۇ ،بۇ تىرورلۇق
ھەرىكەتلىرىنىڭ شىنجاڭ ئىقتىسادىنىڭ تەرەققىياتىغا بولغان بۇزغۇنچىلىقىنى زور دەرىجىدە ئازايتىدۇ،
شىنجاڭ ئىقتىسادىنىڭ تەرەققىيات مۇھىتىنى ئىشەنچلىك كاپالەت مېخانىزمىغا ئىگە قىلىدۇ،دېھقانالر
بۇرۇنقىدەك ئېتىز بېشىدا ئولتۇرۇپ ،پىشىپ مەي باغالپ كەتكەن مېۋىلەرگە قاراپ خۇرسىنمايدۇ.
مەملىكىتىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا « 1111جۇڭخۇا كوچىسى» قۇرۇش بولسا  1111شىنجاڭ
تاۋارلىرىنى سېتىش سۇپىسى قۇرغان بىلەن باراۋەر بولۇپ ،بۇ بىر غايەت زور تاۋار سودىسى تورى .يىللىق
سېتىلىش مىقدارى ئون مىلياردقا يۈەنگە يېتىپ ،بۇ غايەت زور ئىقتىسادىي ئۈنۈمگە ئېرىشىدىغان
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خەلق قۇرۇلۇشى بولىدۇ ،شىنجاڭ دېھقانلىرىنىڭ كىرىمىنى تۇراقلىق ئاشۇرۇشتا كۈچلۈك كاپالەت قىلىش
رولى بار.

«جۇڭخۇا كوچىسى» شىنجاڭلىقالر ساياھەت كۈتۈۋېلىش مۇالزىمەت مەركىزى
نۇرغۇن شىنجاڭلىق ئاز سانلىق مىللەت كىشىلىرى ئىچكىرى ئۆلكىلەرگە بېرىشنى مۈشكۈل چاغالپ،
شىنجاڭدىن ئايرىلىشنى ،ئىچكىرىگە بېرىشنى خالىمايدۇ ،سەۋەبى ياتاق تاماق قواليسىز .بىرىنجىدىن
شىنجاڭنىڭ سىرتىدىكى نۇرغۇن شەھەرلەردە مۇسۇلمانچە ئاشخانىالر ناھايىتى ئاز بولۇپ ،تاماق يېيىش
قىيىن؛ ئىككىنچىدىن« ،شىنجاڭلىق ئوغرى»« ،ئۈچ خىل كۈچ» مەسلىسى تۈپەيلى نۇرغۇنلىغان
شىنجاڭنىڭ سىرتىدىكى كىشىلەردە بىر قەدەر كۈچلۈك بولغان شىنجاڭلىقالرنى چەتكە قېقىش
پىسخىكىسى پەيدا بولۇپ ،مەملىكىتىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى كۆپلىگەن مىھمانخانىالر
شىنجاڭلىق كىشىلەرنىڭ ياتاقتا يېتىشىنى قوبۇل قىلمەيدۇ ،بۇ شىنجاڭلىقالر بولۇپمۇ شىنجاڭلىق ئاز
سانلىق مىللەتلىرىنىڭ ھېسسىياتىغا تەسىر يەتكۈزىدۇ ،بۇ شەك-شۈبھىسىزكى مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىغا
قىلىنغان بۇزغۇنچىلىق.
ياتاق تاماقنىڭ قواليسىز بولىشى شىنجاڭلىقالرنىڭ ئىچكىرى ئۆلكىلەرگە بولغان قىزىقىشىنى قاتتىق
چەكلەپ ،ھېسسىيات جەھەتتىن تەبئىيال توسۇق باردەك ،ئايرىۋېتىلگەندەك تۇيغۇغا كىلىپ قالىدۇ ،بۇ
شىنجاڭلىق ئاز سانلىق مىللەتلىرىنىڭ دۆلەتنى تونۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈشتىكى چوڭ توسالغۇ.
مەملىكىتىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا « 1111جۇڭخۇا كوچىسى» قۇرۇش بولسا  1111شىنجاڭلىقالر
ساياھەت كۈتۈۋېلىش مۇالزىمەت مەركىزى قۇرغان بىلەن باراۋەر« .جۇڭخۇا كوچىسى» رايونىدا تاماق
يېيىش ،يېتىپ قوپۇش ،ساياھەت قىلىشنىڭ ھەممىسى شىنجاڭلىقالرنى «ئۆيگە قايتقانغا ئوخشاش»
راھەت ھېس قىلدۇرىدۇ ،بۇ شىنجاڭلىق ئاز سانلىق مىللەت كىشىلىرىنىڭ ئىچكىرى ئۆلكىلەرگە
ساياھەت ،سودا-سېتىق ،ئۆگۈنۈش ،خىزمەت قىلىش ۋە تۇرمۇش كەچۈرۈش ئارزۇسىنى زور دەرىجىدە
ئۇرغۇتىدۇ ،ئۇالرنىڭ دۆلەتكە بولغان تونۇشىمۇ مۇقەررەر ھالدا مۇشۇنىڭ بىلەن كۈنسايىن كۈچىيىدۇ.

«جۇڭخۇا كوچىسى» شىنجاڭلىق ئاققۇن نوپۇسالرنى ئۈنۈملۈك
ئىدارە قىلىشقا پايدىلىق
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ئۇزاقتىن بۇيان،شىنجاڭنىڭ سىرتىدا شىنجاڭلىق ئاققۇن نوپۇسالرنى ئىدارە قىلىش ئىزچىل بىر قىيىن
مەسىلە بولۇپ ،شۇجاي يەرلىك ھۆكۈمىتىنى قىيىن ئەھۋالغا چۈشۈرۈپ قويدى .ئىجتىمائىي ئىقتىسادنىڭ
تەرەققىي قىلىشىغا ئىگىشىپ ،مەملىكىتىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى شىنجاڭلىق ئاققۇن نوپۇسالر
بارغانسىرى كۆپىيىپ ،ھەرخىل زىددىيەتلەر تېخىمۇ گەۋدىلىنىدۇ ،بۇ جەمئىيەت مۇقىملىقىنى قوغداشتا
ھەل قىلىشقا جىددىي ئېھتىياجلىق بولغان پەۋقۇلئاددە رېئال مەسىلە.
خېنەن ئۆلكىسىنىڭ جېنپىڭ ناھىيىسى دۆلىتىمىز تەرىپىدىن «قاش تېشى ئويمىچىلىق يۇرتى» دەپ نام
بېرىلگەن بولۇپ ،كەسىپكارالر 111مىڭدىن ئاشىدۇ-2112 .يىلىدىن تارتىپ ،شىنجاڭدىن كەلگەن
ئۇيغۇر تىجارەتچىلەر بۇ يەردە سودا-سېتىق بىلەن شۇغۇللىنىشنى باشلىغان ،نۆۋەتتە بۇ جايدا ئۇزۇن
مۇددەت سودا بىلەن شۇغۇلالنغان ئۇيغۇر ئاممىسى  211كىشىدىن ئاشىدۇ ،ئاققۇن نوپۇس سانى ئەڭ
كۆپ بولغان چاغالردا 2111غا يېتىدۇ ،ئاساسلىقى قاشتاش بويۇمالر ،قاش تېشى ماتىرىياللىرى
سودىسى ،يىمەك-ئىچمەك ،ترانسپورت قاتارلىق كەسىپلەر بىلەن شۇغۇللىنىدۇ-2111 ،يىلى -5ئاينىڭ
ئاخىرلىرى ،شىنجاڭنىڭ خوتەن ناھىيىسىدىن بولغان  111دىن ئارتۇق ئۇيغۇر باققال شەندۇڭنىڭ
جىنەن شەھىرىگە كېلىپ قوغۇن ساتتى ،يەرلىك ھۆكۈمەت ئورگانلىرى بۇ «شەھىرىمىزنىڭ شەھەر
باشقۇرۇشىغا نۇرغۇن قواليسىزلىقالرنى ئېلىپ كەلدى ،جەمئىيەت مۇقىملىقىغا يۇشۇرۇن ئاپەت ئېلىپ
كەلدى» دەپ قارىدى.
«جۇڭخۇا كوچىسى» نىڭ مەملىكىتىمىزدىكى جايلىشىشى قۇرۇلمىسى شەكىللەنسىال ،چوقۇم كۈچلۈك
جەلپ قىلىش كۈچى بولغان شىنجاڭلىق ئاققۇن نوپۇسالر توپالشقان رايونغا ئايلىنىدۇ ،مەملىكىتىمىزنىڭ
ھەرقايسى جايلىرىدا « 1111جۇڭخۇا كوچىسى» قۇرۇش بولسا مەملىكىتىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا
« 1111شىنجاڭلىق ئاققۇن نوپۇسالرنى باشقۇرۇش پونكىتى» قۇرغان بىلەن باراۋەر بولۇپ ،شۇنىڭدىن
ئېتىبارەن شىنجاڭ سىرتىدىكى شىنجاڭلىق ئاققۇن نوپۇسالرنىڭ ئۇزاقتىن بۇيانقى « چېچىالڭغۇ،
قااليمىقان ،تۇراقسىز» ھالىتىنى ئۆزگەرتكىلى بولىدۇ ،شىنجاڭلىق ئاققۇن نوپۇسالرنى ئىدارە قىلىش
قىيىن بولۇش ،مۇقىملىقنى قوغداش قىيىن بولۇش قاتارلىق مەسلىلەرنى تۈپتىن ھەل قىلغىلى بولىدۇ.
«جۇڭخۇا كوچىسى» غايەت زور خىزمەتكە ئورۇنلىشىش بوشلۇقى بىلەن تەمىنلەيدۇ
مەملىكىتىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا « 1111جۇڭخۇا كوچىسى» قۇرۇش كەلگۈسى ئون يىلدا
شىنجاڭنى  311مىڭدىن ئوشۇق خىزمەتكە ئورۇنلىشىش ئورنى بىلەن تەمىنلەيدۇ ،بۇ شىنجاڭنىڭ ئىشقا
ئورۇنلىشىش بېسىمىنى يەڭگىللىتىدۇ ،شىنجاڭنىڭ مۇقىملىقىنى كاپالەتلەندۈرۈشتىكى مۇھىم ئەھمىيىتىگە
گەپ سىغمايدۇ.
شىنجاڭ يەكەن ناھىيىسى شىنجاڭدىكى نوپۇسى ئەڭ كۆپ ناھىيە بولۇپ 751 ،مىڭ نوپۇسى بار،
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يەكەننى «جۇڭخۇا كوچىسى قۇرۇلۇشى»نى يولغا قويۇشتىكى ئۈلگە قىلىشقا بولىدۇ .يەكەن ناھىيىسىدە
ھەر يىلى  12111دىن ئارتۇق ئوقۇغۇچى تولۇقسىزنى پۈتتۈرىدىغان بولۇپ 12111 ،غا يېقىن
ئوقۇغۇچى تولۇق ئوتتۇرىنى ئوقۇيالمايدۇ.بۇ بالىالرغا تېخنىكىلىق تەربىيلەش ئېلىپ بارغاندىن كېيىن،
«جۇڭخۇا كوچىسى» ئارقىلىق تونۇشتۇرۇپ مەملىكىتىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا خىزمەت قىلىشنى
تەۋسىيە قىلسا بولىدۇ.
«جۇڭخۇا كوچىسى» مىللەتلەر كەڭ قورساقلىقىنى زور دەرىجىدە كۈچەيتىدۇ
نوپۇسنىڭ كۆچۈشى جەمئىيەتنىڭ تەرەققىياتى جەريانىدىكى ئاساسىي ئەھۋال.لىكىن بەزى
كىشىلەرنىڭ چەتكە قېقىش پىسخىكىسىنىڭ شەكىللىنىشىدىن ساقالنغىلى بولمايدۇ .نۇرغۇن ئىچكىرى
ئۆلكىلىك خەنزۇالر شىنجاڭدا ئوقۇۋاتىدۇ ،خىزمەت قىلىۋاتىدۇ ھەمدە تۇرمۇش كەچۈرۈۋاتىدۇ ،بەزى
شىنجاڭلىق ئازسانلىق مىللەت ئاممىسى بۇالرنى سەل يەكلەيدۇ.
مەملىكىتىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا « 1111جۇڭخۇا كوچىسى» قۇرۇش نۇرغۇنلىغان شىنجاڭلىق ئاز
سانلىق مىللەتلەرنى شىنجاڭنىڭ سىرتىغا چىقىپ تۇرمۇش كەچۈرۈش پۇرسىتىگە ئىگە قىلىدۇ.
شىنجاڭنىڭ سىرتىغا چىقىپ تۇرمۇش كەچۈرىدىغان شىنجاڭلىق ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ نۇپۇس
سانىنىڭ ئۈزلۈكسىز كۆپۈيىشىگە ئەگىشىپ ،شىنجاڭلىق ئازسانلىق مىللەتلەرنىڭ ياتالرنى يەكلەش
كەيپىياتى(خۇيى) ئۆزلۈكىدىن سۇسلىشىدۇ .خەنزۇالر ئازسانلىق مىللەلەر رايونىغا كىلىپ تۇرمۇش
كەچۈرسە بولىدۇ ،ئاز سانلىق مىللەتلەرمۇ خەنزۇالر رايونىغا بېرىپ تۇرمۇش كەچۈرسە بولىدۇ ،بۇ خىل
«سىنىڭ رايونىڭدا مەن بار ،مىنىڭ رايونىمدا سەن بار» قۇرۇلمىسى ھەر قايسى مىللەتلەرنى تېخىمۇ
كەڭ قورساق قىلىدۇ،جەمئىيەتمۇ شۇنىڭ بىلەن تېخىمۇ ئىللىقلىشىدۇ.
«جۇڭخۇا كوچىسى» بولسا غايەت زور پروپېللېر (ئىتتەرگۈچ) ،سىڭدۈرگۈچى ۋە مۇقىمالشتۇرغۇچى
«شىنجاڭلىق ئوغرى»مەسلىسىنىڭ يامان تەسىرى ،بولۇپمۇ «-3ئىيۇل» ۋەقەسى ھەمدە «ئۈچ خىل
كۈچ» نىڭ ئۈزلۈكسىز زوراۋانلىق تىرورلۇق بۇزغۇنچىلىق ھەرىكەتلىرىنىڭ يامان تەسىرى ،شىنجاڭنىڭ
ئوبرازىنى ،شىنجاڭلىق ئازسانلىق مىللەتلەرنىڭ ئوبرازىنى ئېغىر زىيانغا ئۇچراتتى ،نۇرغۇن شىنجاڭنىڭ
سىرتىدىكى كىشىلەردە شىنجاڭغا نىسبەتەن ئۇقۇشماسلىق پەيدا بولۇپ ،شىنجاڭغا بېرىپ ساياھەت
قىلىشتا «بىخەتەرلىك تۇيغۇسى»كەمچىل.
مەملىكىتىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى شەھەرلەردە « 1111جۇڭخۇا كوچىسى» قۇرغاندا يەرلىكلەر
شىنجاڭلىق ئازسانلىق مىللەتلەر بىلەن بىۋاستە ئۇچرىشىش جەريانىدا ،شىنجاڭنى ھەقىقىي
چۈشىنەلەيدۇ .ھەربىر «جۇڭخۇا كوچىسى» شىنجاڭنى چۈشۈنىدىغان ،شىنجاڭنى تەشۋىق قىلىدىغان
كۆزنەك ،بۇ شىنجاڭنىڭ ئوبرازىنى ياخشىالشقا ،ئۆزئارا ئىشەنچنى ئاشۇرۇشقا ،ئىچكىرى ئۆلكىلىك
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كىشىلەرنىڭ شىنجاڭغا ساياھەتكە كېلىش ھەۋىسىنى قوزغاشتا ئىنتايىن چۇڭقۇر ئەھمىيەتكە ئىگە.
 3111111ئادەم تۇرمۇش كەچۈرىدىغان « 1111جۇڭخۇا كوچىسى» غايەت زور ئادەم ،ئەشيا
ئوبوروت ۋە ئىنفورماتسىىيە (ئۇچۇر) ئالماشتۇرۇش سەھنىسى بولۇپ ،بىر چوڭ پروپېللېرغا ئوخشايدۇ،
شىنجاڭ ئازسان لىق مىللەتلىرى بىلەن ئىچكىرى ئۆلكىلەردىكى خەنزۇالر ئارىسىدىكى ئاالقىنى  ،ئۆزئارا
چۈشۈنىشنى ،ئۆزئارا ياردەم قىلىشنى ،ئۆزئارا ھەمكارلىشىشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ ،شىنجاڭ ئازسانلىق
مىللەتلىرى بىلەن ئىچكىرى ئۆلكىلەردىكى خەنزۇالر ئوتتۇرىسىدىكى يۈكسەك بېقىندى مەنپەئەت
مۇناسىۋىتىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ ،شىنجاڭ ۋە ئىچكىرى ئۆلكىلەرنىڭ ئىقتىسادىنىڭ بىر گەۋدىلىشىشىنى،
شىنجاڭ ئىقتىساد ،مەدەنىيەت قاتارلىق كەسىپلىرىنىڭ ئومۇميۈزلۈك ھالقىما تەرەققىياتىنى ئىلگىرى
سۈرىدۇ ،ھەر قايسى مىللەتلەرنىڭ ئورتاق تەرققىي قىلىشىنى ،ئىجتىمائىي تەرەققىياتنىڭ نەتىجىسىدىن
ئورتاق بەھرلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ؛ «جۇڭخۇا كوچىسى» ھەم كاتتا بىرلەشتۈرگۈچ بولۇپ ،جۇڭخۇا
مىللەتلىرىنىڭ قۇشۇلۇشىنى چوقۇم كۈچلۈك ھالداتىزلەتكۈسى« ،جۇڭخۇا كوچىسى» دا سودا
قىلىدىغانالرنىڭ جانىجان مەنپەئىتى شىنجاڭ ۋە ئىچكىرى ئۆلكىلەر بىلەن ناھايىتى زىچ،گۈللىنىش ۋە
زاۋال تېپىشتا تەقدىرداش بولغاچقا ،ئۇالر ئۆزىنىڭ مەنپەئىتىنى قوغداش ئېھتىاجى تۈپەيلىدىن،
شىنجاڭنىڭ مۇقىملىقىنى ،مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى ،ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى قوغداشتا تەۋرەنمەيدىغان
ئاممىغا ئايلىنىدۇ ،بۇ شىجاڭنىڭ ئىچىدىكى ئازسانلىق مىللەتلەرگە ھەل قىلغۇچ ئاكتىپ تەسىر پەيدا
قىلىدۇ« ،جۇڭخۇا كوچىسى» دۆلىتىمىز ئەبەدىي ئەمىنلىكىنى كاپالەتكە ئىگە قىلىدىغان كاتتا
«مۇقىمالشتۇرغۇچ».

«جۇڭخۇا كوچىسى قۇرۇلۇشى» نى يولغا قويۇشتىكى ئەڭ چوڭ توسالغۇ
«جۇڭخۇا كوچىسى قۇرۇلۇشى» نى يولغا قويۇشتىكى ئەڭ چوڭ مەسىلە قۇرۇلۇشقا سېلىنىدىغان مەبلەغ ۋە
ياكى بازار ئېچىش مەسلىسى بولماستىن بەلكى تار بولغان مىللەت ئاڭ مەسلىسى ،يەنى نۇرغۇن
كىشىلەر شىجاڭ ئاز سانلىق مىللەتلىرىنىڭ ئىچكىرى ئۆلكىلەرگە كۆچۈپ ئولتۇراقلىشىشىنى خالىمايدۇ.
ھازىرغىچە كۆرۈلگەن مەسلىلەرگە قارىغاندا ،ھەقىقەتەن بىر قىسىم شىنجاڭ ئاز سانلىق مىللەت
كىشىلىرى

مەملىكىتىمىزنىڭ

ھەرقايسى

جايلىرىدا

جىنايەت

ئۆتكۈزۈش

قىلمىشى،

ھەتتا

زوراۋان-ترورچىلىق قاتارلىق دۆلەتنىڭ بىخەتەرلىكىگە زىيان سالىدىغان ئېغىر جىنايەت قىلمىشلىرى
مەۋجۇت .نەچچە يىل ئىلگىرى ،شىنجاڭ «ئۈچ خىل كۈچ»لىرى ئاللىبۇرۇن گەنسۇ،سەنشى ،چىڭخەي،
خېنەن ،خېبېي ،شەندۇڭ ،گۇاڭدۇڭ ،بېيجىڭ ،شاڭخەي قاتارلىق ئون نەچچە ئۆلكە رايونالردا سىڭىپ
كىرىپ ئۇلتىماتىزىمنى تەشۋىق قىلىپ تەشكىالت ئەزالىرىنى راۋاجالندۇرۇش ،ياكى قانۇنسىز دىن
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تەربىلەش ئورۇنلىرىنى قۇرۇش ،ۋە ياكى قورال ياراغ سېتىۋېلىش ،پارتالتقۇچ ماتىرىياللىرىنى ياساش،
ياكى يەرئاستى تىرورلۇق مەشىق مەيدانى قۇرۇش قاتارلىق ھەرىكەتلەرنى ئېلىپ بېرىپ ،ئىچكىرى
ئۆلكىلەرنىڭ ئىجتىمائىي مۇقىملىقىغا ئېغىر تەھدىت سالغان ،بۇ ھەقىقەتەن ئەگىپ ئۆتۈپ كەتكىلى
بولمايدىغان رېئال مەسىلە .ھالبۇكى ،ئىقتىسادنىڭ تەرەققىي قىلىشىغا ئەگىشىپ« ،جۇڭخۇا كوچىسى»
نى قۇرمىغان تەقدىردىمۇ ،مەملىكىتىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا يەنىال ئۈزلۈكسىز كۆپىيىۋاتقان
شىنجاڭلىق ئاققۇن نوپۇسالر مەۋجۇت بولۇپ ،ھەرخىل جىنايى قىلمىشلىرى سادىر بولىۋېرىدۇ ،بۇ
ئىنسانالر جەمئىىتىنىڭ تەرەققىيات جەريانىدىكى ساقالنغىلى بولمايدىغان مەسىلە.
شىنجاڭلىق كىشىلەرنىڭ دۆلىتىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرىغا ئەركىن چىقىپ كىرىشىنى چەكلەش
مۇمكىن بولمىغان ئىكەن،ئۇنداقتا «جۇڭخۇا كوچىسى» قۇرۇش ئەكسىچە شىنجاڭلىق ئاققۇن
نوپۇسالرنى ئىدارە قىلىش قىيىن بولۇشتەك مەسلىنى تۈپتىن ھەل قىالاليدۇ ،ھەرخىل جىنايەت
قىلمىشلىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا ۋە زەربە بېرىشكە ،مەملىكىتىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا پىتراپ
يۈرگەن «ئۈچ خىل كۈچ» ئۇنسۇرلىرىنى نازارەت قىلىشقا تېخىمۇ پايدىلىق بولۇپ ،ئۇالرنىڭ ئىچكىرى
ئۆلكىلەرگە سىڭىپ كىرىشىنى توسۇپ قويغىلى بولىدۇ.
يىۋۇ جېجىياڭنىڭ ئوتتۇرا قىسمىدىكى كىچىك شەھەر بولۇپ ،جۇڭگۇ دۇنيا سودا تەشكىالتىغا كىرگەن
ئون يىل ئىچىدە يىز تەرەققىي قىلىپ چەتئەل سودىگەرلىرى توپالشقان «دۇنيا ئۇششاق تاۋارالر
يۇرتى»غا ئايالندى-2111 ،يىلى يىۋۇ شەھىرىنىڭ يەرلىك نوپۇسى  241111بولۇپ ،سىرتتىن
كەلگەن دائىمىي تۇرۇشلۇق نوپۇش  ،361111چېگرادىن كىرگەن چەتئەل سودىگەرلىرى 441111
ئادەمقېتىمدىن ئاشقان .بىر ھەپتىدە يىۋۇدا سودا قىلىدىغان ،كېلىپ كىتىپ يۈرىدىغان ئافغانىستان
سودىگىرى 311دىن ئاشىدۇ ،نۆۋەتتە پۈتۈن يىۋۇ شەھىرىدە  12مەكتەپ چەتئەللىك ئوقۇغۇچىالرنى
قوبۇل قىلىش ساالھىيىتىگە ئىگە بولۇپ 23 ،دۆلەت ۋە رايوندىن كەلگەن  321دىن ئارتۇق
چەتئەللىك ئوقۇغۇچى يىۋۇدا مائارىپ تەربىيىسى ئالىدۇ ،جۇڭگۇنىڭ يىۋۇ شەھىرى 361111
چەتئەللىكنى قوبۇل قىاللىغان ئىكەن ،ئۇنداقتا جۇڭگۇنىڭ ئىچكىرى ئۆلكىلەردىكى شەھەرلىرى
نىمىشقا ئۆز دۆلىتىنىڭ ئاز سانلىق مىللەتلىرىنى قوبۇل قىاللمايدۇ؟
جۇڭگۇ مەلۇم بىر مىللەتنىڭ جۇڭگۇسى ئەمەس ،جۇڭگۇ دۆلەت ئىچىدىكى  32مىللەتنىڭ ئورتاق
جۇڭگۇسى ،ھەرقانداق بىركىشىنىڭ باشقا مىللەتنى چەتكە قېقىش ھوقۇقى يوق .ھەرقانداق جۇڭگۇ
پۇقراسى ـــــ قايسى مىللەت بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ،جۇڭگۇ چېگراسى ئىچىدىكى خالىغان جايدا
تۇرمۇش كەچۈرۈش ھوقۇقى بولىدۇ ،ھەرقانداق كۆچۈش ئەركىنلىكىگە قويۇلغان چەكلىمىنىڭ ھەممىسى
مىللەتلەر مۇناسىۋىتى ۋە جەمئىيەت ئامانلىقىغا قىلىنغان ئېغىر بۇزغۇنچىلىق .پەقەت زور مىقداردىكى
شىنجاڭ ئازسانلىق مىللەت ئاممىسى ئەركىن ھالدا مەملىكىتىمىزنىڭ ھارقايسى جايلىرىدا ساياھەت
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قىاللىغان ،سودا-سېتىق ،ئۆگۈنۈش ،خىزمەت بىلەن شۇغۇللىنالىغان ۋە تۇرمۇش كەچۈرەلىگەندىال،
شىنجاڭ ئەڭ چوڭ مۇقىملىقىنى ئىشقا ئاشۇرااليدۇ ،جۇڭگۇ ئەڭ چوڭ مۇقىملىقىنى ئىشقا ئاشۇرااليدۇ.
مەملىكىتىمىزنىڭ ھەرقايسى جايلىرى شىنجاڭلىق ئاز سانلىق مىللەتلىرىنىڭ كۆچۈپ ئولتۇراقلىشىنى
قوبۇل قىلغۇدەك كەڭرى كۆكسى-قارنى بولۇش كېرەك .پەقەت خەنزۇالر ئازسانلىق مىللەتلەرنى ئۆز
قېرىنداشلىرى ئورنىغا قويالىغاندىال ،ئازسانلىق مىللەتلەر ئاندىن خەنزۇالرنى ئۆ قېرىنداشلىرىدەك
كۆرىدۇ :پەقەت خەنزۇالر ئازسانلىق مىللەتلەرنى بىر ئائىلە كىشىلىرىدەك كۆرەلىگەندىال ،ئازسانلىق
مىللەتلەر ئاندىن خەنزۇالرنى بىر ئائىلە كىشىلىرىدەك كۆرىدۇ ،بىز ئازسانلىق مىللەتلەر ئارىسىدىكى
تار مىللىي ئاڭغا قارشى تۇرىمىز،شۇنداقال خەنزۇالر ئارىسىدىكى تار مىللىي ئاڭغىمۇ قارشى تۇرىمىز.
پەقەت مۇشۇنداق قىلغاندىال ھەرقايسى مىللەتلەر بۈيۈك مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى ئىشقا ئاشۇرااليدۇ،
جۇڭخۇا مىللەتلىرى بۈيۈك گۈللىنىشنى ئىشقا ئاشۇرااليدۇ.
ئوخشىمىغان مىللەتلەر ئارىسىدا ئاالقە يۈز بەرسىال ،چوقۇم زىددىيەت ۋە توقۇنۇش كۆرۈلىدۇ ،ھەتتا
بەزىدە بىرقەدەر ئېغىر قارشىلىشىشمۇ بولىدۇ .لىكىن بۇ مەسلىلەر پەقەت قويۇق ئاالقە جەريانىدا
ئۈنۈملۈك ھەل قىلىنىشقا ئېرىشىدۇ .ئوخشىمىغان مىللەتلەر ئوتتۇرىدىكى زىددىيەت ۋە توقۇنۇش
ئەسلىدىنال مىللەتلەر ئاالقىسىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان بولۇپ ،ئۆزئارا چۈشۈنۈشتىكى مۇھىم ھەمدە
ساقالنغىلى بولمايدىغان ۋاستە .مىللەتلەر ئارىسىدا ئاالقىنىڭ كەمچىل بولۇشى ئەڭ خەتەرلىك ئىش.
ئوخشىمىغان مىللەتلەر ئۆزئارا قويۇق ئاالقە باغالش مىللەتلەر مەسلىسىنى ھەل قىلىشنىڭ تۈپكى
چىقىش يولى ،بۇنىڭدىن باشقا چارە يوق.
«جۇڭخۇا كوچىسى قۇرۇلۇشى» نى يولغا قويۇش شىنجاڭلىق ئاققۇن نوپۇسالرنى ئۈنۈملۈك ئىدارە
قىلىشقا پايدىلىق بولۇپ ،يەرلىك ھۆكۈمەتنىڭ ،جايالردىكى خەلق ئاممىسىنىڭ ،پۈتۈن
دۆلىتىمىزدىكى ھەرقايسى مىللەتلەرنىڭ بۈيۈك مەنپەئىتىگە ئۇيغۇن كىلىدۇ ،ھەرقايسى مىللەتلەر
مەنپەئەتىنىڭ يۈكسەك بىرىكىشى بولمىسا ،پۈتۈن مەملىكەتنىڭ مۇقىملىقى بولمايدۇ ،دۆلەتنىڭ
ئەبەدىي ئەمىنلىكى بولمايدۇ.شىنجاڭدىكى ئازسانلىق مىللەتلەرنىڭ مەملىكىتىمىزنىڭ ھەرقايسى
جايلىرىدا تارقاق ئولتۇراقلىشىش مەسلىسىگە قارىتا چوقۇم دۆلەت ستراتېگىيىسىنىڭ يۈكسەكلىكىدىن
تونۇش ،ھە رگىزمۇ تار مىللىي ئاڭنىڭ دۆلەتنىڭ بىرلىكىنى قوغداش ستراتېگىيىسى پىالنىغا دەخلى
قىلىشىغا يول قويۇشقا بولمايدۇ.
ئەگەر بەزىلەر ئىچكىرى ئۆلكىلەردە شىنجاڭلىق ئازسانلىق مىللەتلەر فورماتسىيىسىنى ئىدارە قىلغىلى
بولىدىغانلىقىغا ئىشەنمىسە ،ئۇنداقتا نېمىگە ئاساسەن ھۆكۈمەتنىڭ ئازسانلىق مىللەتلەرنىڭ نوپۇسى
 12111111دىن ئاشىدىغان شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونىنى ياخشى باشقۇرااليدىغانلىقىغا
ئىشىنىدۇ؟
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خاتىمە
دۇنيادا مەنپەئەتتىن ھالقىغان مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى مەۋجۇت ئەمەس،مەنپەئەتتىن ھالقىغان مىللىي
بۆلگۈنچىلىكمۇ مەۋجۇت ئەمەس.پەقەت مۇكەممەل مەنپەئەت قۇرۇلمىسى بولغاندىال مىللەتلەر
مەنپەئەتىنىڭ يۈكسەك بىرىكىشى بولىدۇ.مىللەتلەر مەنپەئەتىنىڭ يۈكسەك بىرىكىشى بارلىق مىللەتلەر
زىددىيىتىنى پەسەيتىشنىڭ ،مىللەتلەر مەسلىسىنى ھەل قىلىشنىڭ ئاساسى .پەقەت مىللەتلەر
مەنپەئىتىى يۈكسەك بىرىككەندىال مىللەتلەرنىڭ ئۆز ئارا قارشىلىشىشى ۋە زىددىيەتلىشىشىدىن
ساقالنغىلى بولىدۇ؛پەقەت مىللەتلەر مەنپەئىتى يۈكسەك بىرىككەندىال مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى بولىدۇ؛
پەقەت مىللەتلەر مەنپەئىتى يۈكسەك بىرىككەندىال دۆلەتنىڭ پارچىلىنىشىدىن ساقالنغىلى بولىدۇ؛
پەقەت مىللەتلەر مەنپەئىتى يۈكسەك بىرىككەندىال ۋەتىنىمىزنىڭ بىرلىكىگە تۈپتىن كاپالەتلىك
قىلغىلى ،دۆلىتىمىزنىڭ ئەبەدىي ئەمىنلىكىنى تۈپتىن ئىشقا ئاشۇرغىلى بولىدۇ.
ئۇزۇندىن بېرى شىنجاڭ مەسلىسى ئۆزگۈرۈشچان ھالەتتە بولۇپ ،نۇرغۇن يۇشۇرۇن خەۋپلەر تۈگىتىشكە
تىگىشلىك .شىنجاڭنىڭ مۇقىملىقىنى قوغدايدىغان قاتتىق چارە تەدبىرلەر بىر يەرگە باردى ،تارىخ شۇنى
ئىسپاتلىدىكى ــــــ جامائەت خەۋپسىزلىكى ،قوراللىق قىسىم قاتارلىق زورلۇق كۈچلەرگە تايىنىش
ۋاقىتلىق بولۇپ ماھىيەتتىن ھەل قىلغىلى بولمايدۇ .شىنجاڭ مەسلىسىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن ،پەقەت
مىللەتلەر مەنپەئەت قۇرۇلمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش ستراتېگىيسىگە تۇتۇش قىلغاندىال ھادىسىدىنمۇ،
ماھىيەتتىنمۇ تۈزىگىلى بولىدۇ ،قىيىندىن قېچىپ ئاسىنىغا ئېسىلىش ،ئالدى كەينىگە قاراش،
ئىككىلىنىپ بىر قاراغا كېلەلمەسلىك ،مۇالھىزە قىلىپال ھەل قىلماسلىق شىنجاڭ مەسلىسىنى قان بىلەن
كىرگەن خۇي ،جان بىلەن چىقىدىغان قىلىپ قويىدۇ.شىنجاڭ مەسلىسى خالىغان ۋاقىتتا ھەل قىلسا
بولىدىغان مەسلە ئەمەس ،ئەڭ ياخشى ۋاقىتنى قولدىن بىرىپ قويسا ئورنىنى تولدۇرغىلى بولمايدۇ.
تارىخ بىزگە بەرگەن شىنجاڭ مەسلىسىنى ھەل قىلىشنىڭ ئەڭ ياخشى ۋاقتى كۆپ قالمىدى .بىزدە
بۇنىڭغا نىسبەتەن خاتىرجەم شارائىتتا تۇرغاندا خەۋپنىمۇ ئوياليدىغان ئاڭ ۋە تەخىرسىز تۇيغۇسى
بولۇشى كىرەك .ئەگەر شىنجاڭ مەسلىسىدە يەنە ئېغىر ستراتېگىيىلىك خاتالىق كۆرۈلسە ،چوقۇم دۆلەت
ۋە مىللەتكە ئورنىنى تولدۇرۇپ بولمايدىغان ئېغىر ئاپەت ئېلىپ كېلىپ .جۇڭخۇا مىللەتلىرىنى
مۈشكۈل ئەھۋالغا قالدۇرىدۇ.
-2116يىلى -6ئاي دەسلەپكى نۇسخا
-2112يىلى -2ئاينىڭ -11كۈنى ئۆزگەرتىلگەن نۇسخا
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-11يىپەك يولىدىكى توققۇز ھېكمەت
ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەت ئىمىن
1

سۇمۇرۇغ مېنى جاۋاھىرالر غارىغا ئېلىپ كىردى .قولۇمغا <<جاھاننامە>> ئەينىكىنى ئالدىم .كۆزۈمگە
قىزىل يۇلغۇنلۇق يولدا مەرۋايىتتەك تىزىلىپ كېتىۋاتقان تۆگە كارۋىنى كۆرۈلدى…
<<جاھاننامە>> دىن
 – 1651يىلالرنىڭ ئەڭ ئاخىرقى بىر كېچىسى سەمەرقەندتىكى «ئۇلۇغبەگ رەسەتخانىسى»
تەسۋىرلەنگەن ئالبومىنى قولۇمدا تۇتۇپ ،چوڭقۇر خىيالغا چۆكتۈم .تەسەۋۋۇرۇم بوشلۇقىدا ئالتۇن
قاناتلىرىنى داال گۈلخانلىرىنىڭ يالقۇنلۇق ئۆركەشلىرىگە ئۇرۇپ قايتا تۇغۇلغان سۇمۇرۇغىنىڭ جەسۇر
ئوبرازى چاقناپ ،ئۇنىڭ خۇش بېشارەتلىك كۈلكە ئاۋازى ياڭرىغاندەك بولدى .بەئەينى جااللىدىن
رۇمى ئېيتقاندەك :ئەقىل مەنتىقە بىلەن يەكۈنلىيەلمەيدىغان بىر ھەقىقەتنى قەلبىم مۇھەببەت بىلەن
ئالدىن ھېس قىلغۇدەك ،بىر ئۈمىدۋار ،ئىللىق روھىيەت ۋۇجۇدۇمنى شېرىن لەرزىگە سالدى .كۆز
ئالدىمدا بىرەر يېڭى بايقالغان يۇلتۇز ئەمەس ،بەلكى يېڭى ئىقبال – ئانا يۇرتۇمنىڭ ئەزگۈ
گەۋدىسى ئۈستىگە چۈشكەن ئەنقا قۇشىنىڭ شولىسى جىلۋىلەندى ،بىردىنال ئەقلىمگە كەلدىم:
«كەلگۈسى مۇشۇ يەردىن باشلىنىدۇ!»
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مەن شۇ ماۋزۇدىكى ماقالەمنى يېزىپ ئىككى يىل ئۆتكەندە «شىنجاڭ مەدەنىيىتى» ژۇرنىلىنىڭ 1662
– يىل  – 2سانىدا ئېالن قىلىشقا مۇيەسسەر بواللىدىم .ئۇنىڭدىن ئىلگىرى «كاساندىرانىڭ جۆيلۈشى
(كاساندىرا – رىم ئەپسانىلىرىدىكى ئالدىن بىلگۈچى)» ھېسابالنغان بۇ ھۆكۈم ،مانا  – 1662يىلى
سېنتەبىردە ئۈرۈمچىدە ئېچىلغان خەلقئارا يەرمەنكە يىغىنى ئارقىلىق رېئال تارىخنىڭ تۇنجى
سەھىپىسى بىلەن قوشۇلۇپ كەتتى.
ھەئە ،شۇنداق! بىر نەچچە ئەسىر «ئەسھابۇلكەھق»دەك ئۇخلىغان «يىپەك يولى» روھى ئويغاندى.
مىالدىدىن ئىلگىرى ياۋروپا – ئاسىيا بوشلۇقىدا جەۋالن قىلغان «يىپەك يولى» سۇمۇرۇغى قايتا قانات
قاقتى .تارىخ ئۆزىنىڭ ئۈچىنچى ئېراسىغا قەدەم قويدى.
جۇڭگونىڭ ئىشىكنى سىرتقا چوڭ ئېچىۋېتىش ،غەربتە ئوتتۇرا ئاسىيا بىلەن بولغان ئاالقىنى تەخىرسىز
يولغا قويۇش سىياسىتىگە ئۇل سالغان ھازىرقى زامان ئېڭى ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا مۇستەقىل
جۇمھۇرىيەتلىرىنىڭ مەيدانغا كېلىشى شەرق – غەرب ئاالقىلىرىنىڭ يىپەك يولى ئوتتۇرا ئۆتكىلىدىكى
ئەڭ ئاخىرقى مۇز قاتلىمىنى ئېرىتىۋەتتى .زامانىۋى تاشيول ،ياۋروپا – ئاسىيا ئىككىنچى تۆمۈريولىنىڭ
پائالىيەتكە كىرىشى ،ھاۋا قاتنىشى كېلىشىملىرى بىلەن تېلېگراف – تېلىكس ئاالقىلىرىنىڭ قايتا
جانلىنىشى قۇم بارخانلىرى ئىچىگە غەرق بولغان قەدىمكى يىپەك يولى خارابىلىرى ئۈستىدە يېڭى
يىپەك يولىنىڭ مەيدانغا كەلگەنلىكىنى نامايان قىلدى! ئالەم زۆرۈرىيەتلىرى شۇنى تەقەززا قىلدىكى،
بۇ ئۇلۇغ ۋە مۇقەددەس تارىخىي يۈزلىنىشنى توختىتىش مۇمكىن ئەمەس!
قەدىمكى رىم ئالىمى لۇكرەئوس ئىنسانىيەتنىڭ ئىپتىدائىي تۇرمۇشىنى تۇنجى قېتىم «كونا تاشقورال
دەۋرى» دەپ ئاتىدى .بۇ قاراش  –16ئەسىردە قوبۇل قىلىندى –1523 .يىلى جون .لوبىك «كونا
تاشقورال (پالەئولەتىك) دەۋرى»« ،يېڭى تاشقورال (نەئولەتىك) دەۋرى» ۋە مىس (برۇنزا) ،تۆمۇر
قوراللىرى دەۋرى قارىشىنى ئوتتۇرىغا قويدى – 1577 .يىلى ئامېرىكىلىق قەدىمكى دەۋر تارىخىي
تەتقىقاتچىسى مورگان «قەدىمكى جەمئىيەت» ناملىق مەشھۇر ئەسىرىدە ئىنسانىيەت تارىخىنى
«ياۋايىلىق دەۋرى»« ،ۋارۋار(نادان) لىق دەۋرى»« ،سىۋىلىزاتسىيە(مەدەنىيەت) دەۋرى» دەپ
ئۈچكە بۆلگەن ،ئالدىنقى ئىككى دەۋرنى جون .لوبىكنىڭ «كونا تاشقورال دەۋرى» بىلەن «يېڭى
تاشقورال دەۋرى»گە تەققاس قىلغان ،تۆمۇر ۋە دۆلەت پەيدا بولغاندىن كېيىنكى دەۋرنى
«سىۋىلىزاتسىيە دەۋرى» دەپ ئاتىغانىدى.
مەن يېڭى يىپەك يولىنىڭ ئېچىلىشىنى ئىنسانىيەت مەدەنىيەت ئاالقىلىرى تارىخىنىڭ ئۈچىنچى
ئېراسىنىڭ مۇقەددىمىسى دەپ قارايمەن .بۇ ئاساسسىز ئېيتىلغان ئەمەس ،ئەلۋەتتە!
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مېنىڭچە ،ياۋروپا – ئاسىيا – ئافرىقىدىن ئىبارەت «كونا قۇرۇقلۇق»تا مىالدىدىن بىر قانچە ئەسىر
ئىلگىرى باشالنغان ۋە يېقىنقى زامان تەسۋىرىي ئىبارىسى بويىچە «ئۇلۇغ يىپەك يولى» دەپ ئاتالغان
قەدىمكى كارۋان ئاالقىلىرىدىن بۇرۇن ئىنسانىيەت ئۆزىنىڭ ئەڭ دەسلەپكى شەرق – غەرب يۈرۈشىنى
باشلىغان .ھازىرغىچە ،قىسمەن ئەپسانە ئەدەبىياتىغا ئايلىنىپ كەتكەن ،قىسمەن ئاسىيا ،ياۋروپا،
ئوتتۇرا ۋە جەنۇبىي ئامېرىكا قىيا – غار سىزمىلىرى ،ئىندىئان ئىمپېرىيىلەردىن قالغان پىرامىدا ۋە
قەسىر خارابىلىرى شەكلىدە ئىزاھسىز تىلسىم بولۇپ تۇرۇۋاتقان «غەيرىي رەسمىي تارىخ» ئەنە شۇ ئەڭ
قەدىمكى شەرق – غەرب مەدەنىيەت قانىلىنىڭ تارىخىي شەھىرى ھېسابلىنىشى الزىم.
قەدىمكى سىبىرىيە كىشىلەر نەزىرىدە ئاللىقانداقتۇر «بوش ماكان»« ،ئورمان پادىشاھلىقى» بولۇپ
تۇرماقتا .بىز ئەگەر بۇ ماكاننىڭ  11مىڭ يىل ،ھەتتا تېخىمۇ يىراق زامانالردىكى «غەيرىي رەسمىي
تارىخ»ىغا نەزەر سالساق ،ئۇنىڭدا ھەرىكەتچان ئىپتىدائىي ئىنساننىڭ ئاللىقاچان شەرق – غەرب
سەپىرىنى باشلىۋەتكەنلىكىنى كۆرىمىز .ھازىرقى ئورال – ئالتاي تىللىرى تۈركۈمىدىكى خەلقلەرگە
تونۇش ئادىتى ،فولكلور – ئەپسانىلىرى ،سەنئەت رىتىملىرى ئوخشاپ كېتىدىغان قەدىمكى
سىبىرىيىلىكلەرنىڭ بىر قىسمى تەخمىنەن  21مىڭ يىلالر ئىلگىرى ئاسىيا بىلەن ئامېرىكا قىتئەسىنىڭ
ئەڭ يېقىن ئىككى تۇمشۇقى – «ئۈزۈلۈش» ۋە «ئۈزۈلدى» ئارىلىدىكى تۇتاش مۇزلۇق ئارقىلىق
ئالياسكا ۋە شىمالىي ئامېرىكا ،كېيىنچە جەنۇبىي ئامېرىكىغا ئۆتكەن .ئۇالر مايمۇنسىمان ئىنسان
ئىزى تېپىلمىغان بۇ زېمىندا ئۇزاققا سوزۇلغان ئىپتىدائىي تۇرمۇشنى باشتىن كەچۈرۈپ ،ھىندىستانغا
بارىمەن دەپ «ئوتلۇق يەر» بوغۇزىدا تۇتقۇن بولغان كولومبو تەرىپىدىن ناتوغرا ھالدا
«ئىندىئان»الر دەپ ئاتالغان .ئۇالر غەربىي ياۋروپالىقالرنىڭ قىرغۇچى ۋە قۇلالشتۇرغۇچى ھەربىي
يۈرۈشلىرىدە خانىۋەيران بولۇشتىن ئىلگىرى «ئولمىك مەدەنىيىتى»« ،تىئوتۋاكان مەدەنىيىتى»
قاتارلىق ئاجايىپ مەدەنىيەت تىپلىرىنى ياراتقان .مىسىر پرامىدىلىرى سىياقى ئۇلۇغۋار ھەم سىرلىق
«تەڭرى ماكان – تىئوتۋاكان» پىرامىدىسى بىلەن فرانسىيىدىكى مەشھۇر ئالتامىرا غار سىزمىلىرى،
ئىسپانىيىدىكى راسكو غار سىزمىلىرى ،يېقىندىال فرانسىيىنىڭ مارسىل شەھىرى يېنىدىكى كىچىك دېڭىز
قولتۇقىدىن تېپىلغان سۇ ئاستىدىكى غارغا سىزىلغان رەسىملەر ئەنە شۇ ئەڭ قەدىمكى ،ئەمما تېخى
سىرى يېشىلمىگەن شەرق – غەرب مەدەنىيەت ئاالقىلىرىدىن دېرەك بېرىدۇ .ئىنسانىيەتنىڭ ئەڭ
قەدىمكى پائالىيەتچان مەدەنىيىتى ،مېنىڭچە ،مۇشۇ قانال ساھىلىغا كۆمۈلگەن .ئۇ مۆجىزە شەكلىدە
ئېچىلغۇسى ۋە بىزنىڭ قاتمال تارىخىي قاراشلىرىمىزغا يېڭى مەنزىرە ،يېڭى ئوزۇق بېغىشلىغۇسى.
بۇ بىرىنچى مەدەنىيەت ئېراسىنىڭ كېيىنكى سەھىپىسى سومەر – ئاندىرونوم – ئارى تۈركۈمىنىڭ
سىكتاي – ساك قەبىلىلىرىنىڭ مىالدىدىن ئىلگىرىكى  – 3111يىللىرىدىن تاكى  – 1111يىللىرىنىڭ
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كېيىنكى يېرىمىغىچە – شەرقتە كۇڭفۇزى ،غەربتە سوقرات ئالەمگە كەلگۈچە بولغان دەۋرلەرگىچە
داۋامالشقان .ۋەھالەنكى ،چىن – خەن ئىمپېرىيىلىرى ،گرېتسىيە ،ئاخمانىيالر ئىمپېراتورلىرى غەرب ۋە
شەرقكە يۈرۈش قىلىپ« ،ئۇلۇغ يىپەك يولى» بەرپا بولغۇچە ئۆتكەن بۇ بەھەيۋەت مەدەنىيەت
باسقۇچىمۇ تېخى يورۇتۇلغىنى يوق!
رەسمى ئېتىراپ قىلىنغان ،تەخمىنەن مىالدىدىن  2 – 3ئەسىر ئىلگىرى تەدرىجىي شەكىللىنىپ،-13 ،
 – 12ئەسىرگىچە ئىككى مىڭ يىلدەك داۋام قىلغان يىپەك يولى ئاالقىلىرىنى مەن شەرق – غەرب
مەدەنىيەت ئاالقىلىرىنىڭ ئىككىنچى تارىخىي ئېراسى دەپ قارايمەن.
ئاتنى «جاھانكەزدى» ۋاسىتە قىلغان ،ئەڭ قەدىمكى «ئاتلىقالر مەدەنىيىتى»نى ياراتقان خەلق ئەڭ
دەسلەپكى شەرق – غەرب ئاالقىلەر لىنىيىسىنى ئاچقاندىن كېيىن ،تۆگىنى «جاھانكەزدى» ۋاسىتە
قىلغان ،قەدىمكى «يىپەك يولى مەدەنىيىتى»نى شەكىللەندۈرگەن يېڭى شەرق – غەرب ئاالقىلىرى
باشالندى .ئىككى مىڭ يىلغا يېقىن داۋام قىلغان بۇ قايناق ئاالقە يولى ياۋروپادا ئەدەبىيات –
سەنئەتنىڭ قايتا گۈللىنىشى ،دېڭىز – ئوكيان قاتنىشىنىڭ تەرەققىي قىلىشى ،يېڭى قۇرۇقلۇقالرنىڭ
بايقىلىشى ۋە سانائەت ئىنقىالبىنىڭ يۈز بېرىشى بىلەن چۆلدەرەپ قالدى .نەتىجىدە ،شەرقتىكى
قەدىمكى مەدەنىيەت ئوچاقلىرى تەدرىجىي سوۋۇپ ،ئۇنىڭ موجىزىدار يادىكارلىقلىرى خارابىغا
ئايالندى .ئەينى يىلالردىكى قايناق مەدەنىيەت ئاالقىلىرىنىڭ مەركىزىدە پائالىيەت قىلىپ كەلگەن
كىشىلەرنىڭ خاراكتېرىمۇ بارا – بارا تەبىئىي يوسۇندا يىپەك يولىنىڭ سىمۋولى بولغان چۆل كېزەر
تۆگىنىڭ خاراكتېرىگە ئەمەس ،دەل ئۇنىڭ ئەكسىچە ،بېشىنى قۇمغا تىقىۋېلىشنى ئامان – ئېسەنلىك
دەپ بىلىدىغان تۆگىقۇشنىڭ خاراكتېرىگە ئوخشاپ قالدى.
مانا ئەمدى «قاناتلىق تۆگە» ئوبرازىنى سىمۋول قىلغان شەرق – غەرب ئاالقىلىرىنىڭ ئۈچىنچى
تارىخىي ئېراسى باشالندى ،ھەربىر ئاالقىدار ئېراسىنىڭ ئۆز ئەپسانىلىرى ،رىۋايەت – لەگىندىلىرى،
ھېكايە – داستانلىرى ،ئەقىدە ھېكمەتلىرى بولغىنىدەك ،ئۈچىنچى ئىرامۇ ئۆز سەھىپىلىرىنى ئۆز زامانىغا
مۇناسىپ لەگىندا ۋە ھېكمەتلەر بىلەن بېزەندۇرگۇسى« .يىپەك يولىدىكى توققۇز ھېكمەت» ئىككىنچى
ئىرانىڭ – يىپەك يولى ئاالقىلىرىنىڭ مەركىزىي ئاسىيادا بىنا قىلغان موجىزىدار خەزىنىسىدىكى
خۇددى ئەنقا تۇخۇمىنىڭ توققۇز گۆھىرىدىن ئىبارەت.
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يىپەك يولىدىكى توققۇز ھېكمەتنىڭ بىرىنچىسى يول ۋە سىرتقى تىجارەتتىن ئىبارەت.
يىپەك يولى – ئۆز زامانىسىدىكى سان – ساناقسىز تۇرمۇش رىتىملىرى ،ھېسسىيات دولقۇنلىرى،
تەپەككۇر ئېقىملىقى ،تاغ – جىلغا ،يايالق – بوستان قاتناش ئىزلىرى بىلەن سەپەر مەنزىلگاھلىرى
قوشۇلۇپ ھاسىل بولغان ئەڭ ئۇلۇغ قانات سۈپىتىدە مەيدانغا كەلدى.
يىپەك يولى قەدىمكى ئاتلىقالر مەدەنىيىتى دەۋرىدىكى يايالق – داال يولىدىن پەرقلىق ھالدا
قەدىمكى ئىمپېرىيىلەر ،شەھەر – قەلئە مەملىكەتلىرى بويالپ سوزۇلدى .چۆل – جەزىرە ۋە بوستانلىقالر
ئۇنىڭ مېلودىيىسىنى تەشكىل قىلدى .بۇ خۇددى چالغۇ تارىلىرىغا ئوخشاش ،ئىككى مىڭ يىللىق
شەرق – غەرب مەدەنىيىتىنىڭ گارمونىك ئاھاڭىنى چېلىپ كەلگەن ئۇلۇغ قانات ئىدى.
يىپەك يولىنى ھەرقايسى مىللەتلەر ئاچقان .ئۇنىڭدا يۈرگەن كارۋانكەش سودىگەرلەرنىڭ تۆھپىسى
لەشكەر تارتىپ ،جەڭ سۇتۇقلىرىنى ياڭراتقان پادىشاھ – سەركەردىلەرنىڭكىدىن قېلىشمايدۇ .ھەسەل
ھەرىسى بىلەن رەڭدار كېپىنەكلەردەك گۈلدىن گۈلگە قونۇپ بەرگ جامىدا شەبنەم ئىچكەن كارۋان
تارتقۇچى سودىگەرلەر شاراپىتىدىن يىپەك يولىدا ماددىي مەدەنىيەت ۋە ئۇنىڭغا مەدەنىيەت
جاۋاھىراتلىرى ئالمىشىپ تۇردى .يىپەك يولىنىڭ ئاۋانگارت كارۋانلىرى ھېسابلىنىدىغان ئۇيغۇر
ئەجدادلىرى بۇلمىش ۋە خەنزۇ مەنبەلىرىدە «خۇرجا( »)贿胡دەپ ئاتالغان بۇ سودىگەرلەردە ئىككى
ئاالھىدىلىك بولغانىدى:
ئۇالر ئۆز ماكانىدا يۆتكەلمەي دۇكان – ساراي ئاچىدىغان ھۆپىگەر تىجارەتچىلەرنىڭ ئەكسىچە،
يۇرتمۇ– يۇرت ،قەلئەمۇ قەلئە ،تاغمۇ تاغالردىن ئېشىپ خەلقئارا ئاالقىنىڭ ئۇلۇغ توقۇلمىسىغا ئارقاق
بىلەن ئورۇش تارتقۇچىالر ئىدى .ئۇالر يىراق ئەجدادلىرى – ئارىيان – سىكتاي – ساكالرنىڭ
«جاھانكەزدى» ئەنئەنىسىگە ۋارىسلىق قىلىپ ،شەرقنى غەربكە ،غەربنى شەرقكە «يۆتكەپ كېلىش»
جەريانىغا ئۆلمەس تۆھپە قوشتى .ئۆز ماكانىدا رەستە قۇرۇپ ،دۇكان – ساراي ئاچقان تىجارەتچىلەر بۇ
توقۇلمىغا گۈل چەكتى.
ئۇيغۇر سودىگەرلىرىنىڭ ئىككىنچى ئاالھىدىلىكى ،ئۇالر ئەينى زامان مەدەنىيىتى ۋە مىللىي ئۆرپ –
ئادىتىگە تويۇنغان بولغاچقا ،ئالدى بىلەن مەدەنىيەت تارقاتقۇچىالر بولدى .ئۇالر سودىگەر كەلگەندە
«قىلنى قىرىق يارغان» بىلەن ،دوستلۇق ،مېھماندوستلۇق ،ساخاۋەتكە كەلگەندە« ،ئالتۇن چاچقۇ
چاچىدىغان» مەردانىالردىن ئىدى.
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يىپەك يولى تۈپەيلى ،قەدىمكى مەركىزىي ئاسىيا ئاددىيغىنا يايالق ياكى بوستان مەدەنىيىتى رايونى
ياكى يېزا ئىگىلىكى رايونى بولماستىن ،بەلكى خەلقئارا سودا – تىجارەتنى تىركەك قىلغان يېزا
ئىگىلىكى ،ھۈنەر – سەنئەت مەدەنىيىتى ۋە چارۋا ئىگىلىكى دىيارى ئىدى .ئاددىي يىپەك – مەشۇتقا
سىكتاي – ساك ئالتۇنپەزلىرى ئەنئەنىسى بىلەن ئىش قوشۇپ «زەرھەل»« ،كىمخاپ» قىلىپ ،يىراق
رىم – مىسىر دىيارىدا يۇقىرى باھادا ساتقان «خورجا» كارۋانلىرى تۈپەيلى ئۇيغۇر خەلقى تارىختا
ئۇچ ئامەتكە ئىگە بولغانىدى:
ئۇنىڭ بىرى ،تەكلىماكان ئەتراپىدا ھەشەمەتلىك ئوردا – شەھەرلەر ،خەلقئارا ئاالقە تۈگۈنلىرىنى
مەيدانغا كەلدى .ئەينى زاماندا رىم ،باغدات ،چاڭئەن ،لوياڭ شەھەرلىرى ئۇالر بىلەن ھۆسنداش
بولدى .ئۇ چاغالردا ھەرقايسى ئوكيانالر ساھىلىدا «ئايغا تاقاشقان بىناالر» بىلەن بېزەلگەن ھازىرقى
پورت – شەھەرلەر بولمىغان.
ئۇنىڭ ئىككىنچىسى ،ئۇيغۇر قاتارلىق غەربىي يۇرتلۇقالر ئۆز دەۋرىنىڭ ماددىي ۋە مەدەنىيەت
سەۋىيىسىدە ئالدىنقى قاتاردا نىسبىي مەنىدە پاراۋان ۋە مەئىشەتلىك تۇرمۇشتا ياشايتتى .بىز تاڭ
سۇاللىسىنىڭ سەلتەنەتلىك پايتەختىدە ھەشەمەتلىك ئوردا بەگزادە ،خانزادىلىرىنىڭ مەركىزىي
ئاسىيالىقالرنىڭ كىيىنىش – تارىنىش (ھەتتا گۈللۈك بۆك كىيىش) ،زىبۇ – زىننەت ،ئوي – روزىغار،
تاماقلىنىش ،ئات مىنىش ،سەنئەت ۋە مەدەنىيىتىنى ئۆگىنىش دولقۇنى قوزغىغانلىقىنى ھېچقانداق
غەربىي نورمال ھادىسە دەپ قارىمايمىز.
ئۇنىڭ ئۈچىنچىسى ،غەربىي يۇرتلۇقالر ئۆز دەۋرىدە نەمۇنىلىك مەدەنىيەت مۆجىزىسى ياراتتى .ئەگەر
غەربىي يۇرت ئۇيغۇر ئەجدادلىرى ھېسابالنغان «خۇرجا» سودىگەرلىرىنىڭ خەلقئارالىق سودا كىرىمىگە
يۆلەنمىگەن بولسا ،بۈگۈنكى كۈندە بىزنىڭ ئەقلىمىزنى الل قىلىۋاتقان مۇنداق زور ھەجىمدىكى
تاشكېمىر سەنئىتى قەسىرلىرى تىزمىسىنى يارىتالمىغان بوالتتى .مەلۇمكى ،شىمالىي ۋەي خانلىقى ئۆز
دەۋرىدە پۈتۈن ۋەي خانلىقىنىڭ ئاساسلىق مالىيىسىنى سەرپ قىلىپ بىر قانچىال تاش كېمىر سەنئەت
سارىيىنى سااللىغانىدى .قاراخانىيالر ،كېيىنچە تۆمۈرىلەر دەۋرىدە مەيدانغا كەلگەن ئاجايىپ
بىناكارلىق مۆجىزىلىرىمۇ (ئۇنىڭ مۇتلەق كۆپى ساقالنمىغان) خەلقئارا سودا ۋە ئىقتىسادىي
جۇغالنمىدىن ئايرىلمىغان .بۇ غەربىي يۇرتنىڭ ئەينى زاماندا خەلقئارا سودىنى باش بۇالق كۆزى
قىلغان ئىقتىسادىي قۇدرىتىنى كۆرسىتىدۇ.
يىپەك يولى ۋە خەلقئارا سودا – تىجارەت تۈپەيلى پوچتا ،بېكەت ،قانۇن ۋە پۇل مۇئامىلىسى تارىخقا
كىرىپ كەلدى .قاتناش لىنىيىلىرىنىڭ خەت – ئاالقە كارۋانچىلىقى – پوچتا« ،خۇرجا قوناق»–
بېكەت – مەنزىلگاھلىرى مەيدانغا چىقتى .يول بىخەتەرلىكى ،سودا كارۋانلىرىنىڭ تۇركۇملىشىشى،
قاراقچىسىزالشتۇرۇش ،قورۇل بېجى ،قورۇلدىن ئۆتۈش يول ئىگىدارچىلىق مەزمۇن قىلىنغان قانۇنچىلىق
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قۇرۇلۇشى راۋاجالندى .يىپەك يىلى ئىقتىسادىي ئاالقىلىرى پۇل مۇئامىلىسى ،ئاقچا ۋە ئالتۇن – كۆمۈر
تەركىبى مەسىلىسىنى مەركىزىي ئورۇنغا قويدى .يىپەك يولى بويىدىكى ھەرقايسى ئەللەرنىڭ مېتال
پۇللىرىنىڭ يۇرتىمىزدىن كۆپلەپ تېپىلىشى ،شىنجاڭدا ئەينى زاماندا قۇيۇلغان مەتال ئاقچىالرنىڭ
ھەرقايسى ئەللەرنىڭ تارىخىي ئىزلىرىدىن تېپىلىشى بۇ نۇقتىنى چۈشەندۈرىدۇ.
يىپەك يولىدىكى بىرىنچى ھېكمەت– يول ۋە ئۇنى چۆرىدىگەن سودىگەرلەر گۇرۇھى ،بېكەت –
رابات ،شەھەر – قەلئە ،شەھەر مەدەنىيىتى ،قانۇن ۋە پۇل مۇئامىلىسى مەدەنىيىتى مەخسۇس تەتقىق
قىلىشقا ئەرزىيدىغان كاتتا تېما ،شۇنىڭدەك ئۇ يېڭى يىپەك يولى قۇرۇلۇشىدا ئەتىۋارالشقا مۇناسىپ
جىلۋىدار جاۋاھىرات.
ئىنسان – سەنئەتنى ياراتقۇچى ۋە ئۇنىڭدا ئىپادىلەنگەن سۈپەتتۇر .ھۈنەر – سەنئەت ئىنساننىڭ ئۆز
نۇسخىسىنى تامغا قىلىپ تۇرمۇشنى خاتىرىلەش تارىخىدىن ئىبارەت.
 -خىيال دەپتىرىمدىن

يىپەك يولىدىكى توققۇز ھېكمەتنىڭ ئىككىنچىسى ھۈنەر – سەنئەت مەدەنىيىتىدىن
ئىبارەت.
ئۇ ئىنساننىڭ ئۆز – ئۆزىگە تۇنجى سەنئەت ھوجىرىسى شەكلىدە قىزىقىپ بېرىشىدىن تاكى ئۇنىڭ
پۈتۈن ماددىي مەدەنىيەت بۇيۇملىرىغا ھۈنەر– سەنئەت چېچەكلىرى نەقىش قىلىشىغىچە بولغان
سىمۋوللۇق نەفاسەت قەسىرىنى ئۆز كۆكسىگە جۇالالندۇرغانىدى.
مەلۇمكى ،ئىنسان كونا تاشقورال دەۋرىدىال ھۈنەرۋەن سۈپىتىدە گەۋدە كېرىپ تاشقى ئالەم
ئوبيېكتلىرىغا نەزەر تاشلىغان .ئۇالر كېيىنچە ھەتتا يۇلتۇزالر تولغان ئاسمان سەتھىنىمۇ ھەرخىل
گېئومېترىك سىزىقالر ياكى شەكلەن ئوخشاتماسلىق بىلەن «چومۇچ»« ،تاروزا»« ،قوزا»« ،چوڭ
ئەيىق»« ،ئالتۇن قوزۇق» قاتارلىق تەققاس ئىسىمالر بىلەن ئاتاپ ،ئۇالرغا ھۈنەر – سەنئەت
سىمۋولىزم تۈسىنى بەرگەن .قەدىمكى غار سىزمىلىرى ئەنە شۇنداق مەيدانغا كەلگەن.
يېڭى تاشقورال دەۋرى ھەقىقىي مەنىسى بىلەن ھۈنەر – سەنئەت بىخ سۈرگەن ۋە باھار چېچەكلىرىنى
ئېچىلدۇرغان دەۋر بولدى .بىز قىيا تاش سىزمىلىرىدىن ،توتېم قالدۇقلىرىدىن ،بولۇپمۇ كۆپلەپ تېپىلغان
ئارخېئولوگىيىلىك بۇيۇمالردىن يىپەك يولىدىن ئىلگىرى مەركىزىي ئاسىيا ئىنسان تۈركۈملىرى ماھىر
ھۈنەرۋەنلەردىن بولغانلىقىنى بىلەلەيمىز .مەشھۇر ئاندورونوپالر مەدەنىيىتى ،ئافىناشەفالر مەدەنىيىتى،
تاكار مەدەنىيىتى ،قاراسۇغ مەدەنىيىتى ،ئۈرۈمچى يېنىدىكى ئالغۇي قەدىمكى قەبرىگاھلىقى بىلەن
ئالتاي بازىرى ،چەرچەن – لوپ زاغۇنلۇق تىپىدىكى قەدىمكى قەبرىگاھلىق قاتارلىق قەدىمكى
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مەدەنىيەت ئىزلىرىدىن تېپىلغان ئات– ئەگەر جابدۇقلىرى ،تۇرمۇش ۋە زىبۇ– زىننەت بۇيۇملىرى،
ئالتۇن ۋە تۇچقا ئىشلەنگەن ئەۋرىشىم – قاتلىما ھايۋان تەسۋىرى چۈشۈرۈلگەن سەنئەت
دۇردانىلىرى ،بولۇپمۇ ئالمائاتا يېنىدىكى كونا قورغاندىن تېپىلغان مىالدىدىن ئىلگىرىكى – 2 ،- 3
ئەسىرگە تەئەللۇق سىكتاي قەھرىمانىنىڭ ئالتۇن قاسىراق زەنجىردە ياسالغان نەقىشلىك جەڭ كىيىمى،
دۇبۇلغا ۋە خەنجىرى سىكتاي – ساك ھۈنەر – سەنئىتىنىڭ نادىر ئۈلگىسىنى ياراتتى.
مەركىزىي ئاسىيا ھۈنەر – سەنئىتى توقۇش ساھەسىدە غايەت زور تارىخىي تۆھپە ياراتقان .بىز ئاددىي
يۇڭ رەخت توقۇشتىن (مەسىلەن ،بازىرىق قەدىمكى قەبرىلىرىدىن تېپىلغان ئات – تۆگە كارۋانلىرى
چۈشۈرۈلگەن گىلەم جىيەكلىرى بىلەن ئاتلىق يىگىت ۋە ئۇنىڭ ئالدىدىكى نامرات كىشى كۆرۈنۈشى
چۈشۈرۈلگەن رەڭدار گىلەملەر) ،تاۋار – دۇردۇن ،ئەتلەس توقۇش ۋە كالۋۇتۇندا گۈل چېكىشكىچە
مەركىزىي ئاسىيا ھۈنەر– سەنئىتىنىڭ ئۆزىگە خاس ماھارىتى ۋە ئالەمشۇمۇل داڭقىنى بىلىمىز.
ئەتلەس ،جۈملىدىن ھەرخىل گۈل– نەقىشلىك كىيىم نۇسخىلىرى مەركىزىي ئاسىيادىكى
ئارخېئولوگىيىلىك قېزىلمىالردىن كۆپلەپ تېپىلغان .بىز سەمەرقەنت يېنىدىكى ئەپراسىياپ قەلئە
خارابىسىدىن ،پەنجىكەنت ،باراھشاھ ،جۈملىدىن دەندان ئويكۇك ،قىزىل ،قۇمتۇرا ،شورچۇق،
بېزەكلىك بۇددا تاشكېمىرلىرىغا سىزىلغان تام رەسىملىرىدىن ھەرخىل يىپەك ۋە زەرباپ كىيىم
نۇسخىلىرىنى كۆرىمىز .بۇالر ئىچىدە ئەتلەس شۇنچە داڭ چىقارغانكى ،كەييۇەن يىللىرى (– 713
 )742چاڭئەندە «ئەتلەس ئۇسسۇلى» ئوينالغان .لى جۇلىڭ «بەش پارچە شاڭچىڭ نەزمىسى»
دېگەن شېئىرىدا ئەتلەس ئۇسسۇلىنى مۇنداق تەرىپلىگەن:
پۈتتى ئەتلەس نەغمىسى ئاسماندا قوزغالدى شامال،
ئون ۋىاليەت ئۈستىنى باستى ئىپار ئۆتمەي ھايال.
شۇي نىڭ «ھۇئاڭچىڭگۇڭ قەسىرىدە دۇشىرىنگە مۇشائىرە» ناملىق شېئىرىدا مۇنداق يازغان:
ئۇچۇرۇپ مامۇق كەمەرنى ياڭرىسا لەرزان سادا،
تاشالبان يەڭگىل قەدەمنى ئەۋرىشىم <<ئەتلەس>> كېلۇر.
مەركىزىي ئاسىيالىقالرنىڭ ئەتلىسى ئوتلۇق دەشت – چۆل ۋە يېشىل بوستان مەنزىرىسىنى سىمۋول
قىلغان( )布元火بولۇپ ،ئۇ كۆپلىگەن شائىرالرنىڭ شېئىرغا ئىلھام بولغان.
ئەلىشىر نەۋائى ئەتلەسنى ئاسمان نۇرلىرىغا ،شەپەقكە ئوخشاتقان ۋە مۇنداق يازغان:
پەالسى ھۇزنىمەن ،ئەي ئەتلەس چەرھ،
ماڭا اليىق ئەمەس ۋاال قۇماشىڭ.
(مەنىسى :ئەي پەلەك ئەتلەس مەن پاالستەك غەمكىنمەن ،ماڭا ئالىي كىيىملەر اليىق ئەمەس).
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چۇن تۇشەرلەر ئاقىبەت ئۇستۇڭگە ھارا بىرلە قەرش،
نى ئاسىغ ئاستىڭدا گەر چەرھ ئەتلەسىدىندۇر فىراش.
(مەنىسى :ئۇستىڭگە ئاھىر تاش – تۇپراق چۈشىدىغان تۇرسا ،ئەگەر ئاستىڭدا چەرھ ئەتلىسىدىن
كۆرپە سېلىنغان بولسىمۇ ئۇنىڭ نېمە پايدىسى؟)
ھارا تۈبىگە ياتقۇڭ ،يوق سۇد ئەگەر يۈز يىل
كۆك ئەتلەس ئۈستىدە جىسمىڭنى ياتىپ ئاغنات.
(مەنىسى :كۆك (ئاسمان) ئەتلىسى ئۈستىدە يۈز يىل يېتىپ جىسمىڭنى ئورناتقىنىڭ بىلەنمۇ ھېچ
پايدىسى يوق ،چۈنكى ئاخىر بەرىبىر تاش ئاستىدا ياتىسەن).
بىز يىپەك يولىنىڭ مەركىزىي ھالقىسىدىكى مەتال ۋە توقۇلما ھۈنەرۋەنچىلىكنىڭ نەچچە مىڭ يىللىق
ئاجايىپ جەلپكار پاۋلىئونىغا نەزەر سالساق ،ھەرخىل كىيىم – كېچەك ،مەتال توقا – تاسما ،پىچاق–
خەنجەر ،ئاپتوۋا – چىالپچا ،باش – ئاياغ كىيىملىرى ،زىبۇزىننەت بۇيۇملىرى ،يېمەك – ئىچمەك
ئەسۋابلىرى ،ياغاچ قىرما ۋە قاشتېشى ئويمىلىرى ،بىناكارلىق قۇرۇلما ۋە نەقىش – بېزەك ھۈنەر –
سەنئىتى ،تېرە – بۇلغارى ھۈنەرۋەنلىكى ،مەي ،مۇراببا ،گۈلقەنت ،ئەدرەك ،پاتاسى ئىشلەش
تېخنىكىسىنىڭ نەقەدەر يۈرۈشلەشكەن ۋە خېرىدارلىق بولغانلىقىنى كۆرىمىز .مەركىزىي ئاسىيانىڭ
چالغۇ قورالالرنى ئىشلەش تېخنىكىسى ئەزەلدىن مەشھۇر بولغان.
يىپەك يولى ئىبارىسى كېيىنكى ۋاقىتتا ئىستېمال قىلىنغان بولۇپ ،بۇ يولدا شەرق – غەربنىڭ،
جۈملىدىن مەركىزىي ئاسىيانىڭ ئات ،يىپەك گەزلىمە ،زەر كىمخاپ ،قاشتېشى ۋە ياقۇپ ،ئالتۇن
زىننەت بۇيۇملىرى ،تېرە – يۇڭ ،پار – پۇر ،چاي ،دورا– دەرمەك ،ھوش پۇراق ماتېرىيالالر ،پاختا –
چىگىت ،گىلەم– كىگىز قاتارلىقالر سودىسى ئاساسىي ئورۇندا تۇرغاچقا ،ھۈنەر – سەنئەت ۋە
پىششىقالپ ئىشلەش تېخنىكىسى راسا راۋاجالنغان.
يېغىلىق – جەنگو زامانىدا جاۋ بېگىلىكىنىڭ پادىشاھى جاۋ ئۇلىن (مىالدىدىن ئىلگىرىكى – 323
 226يىلالر) قوشۇن توزۇش ئۈچۈن تارىختا مەشھۇر «خۇالردىن كىيىنىشىنى ئۆگىنىش» ھەرىكىتىنى
قوزغىغانىدى .ھەن زامانىسىدا كېڭەيمىچى ئىمپېراتور ليۇچى مەركىزىي ئاسىيا مۇزىكىلىرى ۋە
شىمالدىكى مىللەتلەر پاسونىدا ھەربىي ئوركېستىر ۋە چەۋەنداز قوشۇن قۇردى .شىمالىي سۇاللىلەر ،سۈي
– تاڭ سۇاللىلەر دەۋرىدە ،بولۇپمۇ كەييۇئەن ( )742 – 713يىللىرى چاڭئەندە مەركىزىي ئاسىيا
مەدەنىيىتىدىن ئومۇميۈزلۈك ئۆگىنىش دولقۇنى كۆتۈرۈلدى .يۇئەن جىڭنىڭ «فاچۇي» ناملىق
شېئىرىدا:
بولدى ئۇيغۇرچە ياسانما قىز – ئايالالر مەشغۇلى،
زور ماھارەت بولدى چالماق سازنى ئۇيغۇرسىمان.
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ئاتقا ئۇيغۇرچە مىنىش ،زىبۇزىننەت ،تىل ئۆگىنىش،
بولدى بەس – بەستلىك ھەۋەس بۇ ئەللىك يىلدىن بۇيان.
دەپ يازغىنى ،خۇئارۇي خانىمنىڭ «قەسىر نەزمىسى» دېگەن شېئىرىدا:
مىنگىنى ئۇيغۇر ئېتى ،ئۇيغۇر لىباسى كىيگىنى،
جىلۋە قىلدى بۇ لىباستا تال چىۋىقتەك بەللىرى.
 دەپ يازغىنى ئەينى زامان رېئاللىقىنىڭ شېئىر–نەزمىلىرىدە ئەكس ئەتكەن قىسمەن ئۈچۈرى ئىدى.يىپەك يولىدىكى ئىككىنچى ھېكمەت – ھۈنەر – سەنئەت مەدەنىيىتى يالغۇز ھەرقايسى ئەللەر
ئېتنولوگىيە مەزمۇنلىرىغا ھۆسن قوشۇپ قالماي ،ھازىرقى ئۇيغۇر قاتارلىق يىپەك يولى ئوتتۇرا
ئۆتكىلىدىكى خەلقئارا تۇرمۇشىدىمۇ ئۆزىنىڭ ھاياتىي كۈچى ۋە مەپتۇنكار ئېستېتىك سېھرىنى نامايان
قىلىپ كەلدى .يېڭى يىپەك يولى پۈتۈن دۇنيا بىر – بىرىگە يانداشقان ۋە ئومۇميۈزلۈك ئېچىۋېتىلگەن
كۆپ قاناللىق خەلقئارا ئىقتىساد ۋە بازارغا قاراپ يۈزلەنمەكتە .ئىشەنچ بىلەن ئېيتىش مۇمكىنكى،
ھۈنەر – سەنئەت مەدەنىيىتى ئۆزىنىڭ يېڭى مۇمكىنلىكلىرىنى ئىشقا سالغۇسى ۋە ھۈنەر – سەنئەتنىڭ
يېڭى ،ئاۋات مەنزىرىسى بىلەن ئۆز ئەنئەنىلىرىنىڭ يېڭى زامان فورماتسىيىسىنى تۈزگۈسى.
ئىنسانىيەت ئۆز بەخت – سائادىتىنىڭ نۇرلۇق يۇلتۇزلىرىنى تېپىش يولىدا ئاسمان جىسىملىرى بىلەن
تونۇشتى .ئەمما ئۇالرنىڭ ئاسمان يورۇتقۇچىلىرىنى بىلىش ھالىتى ئۆزىنىڭ بەخت – سائادەتكە
قانچىلىك ئېرىشكەنلىك بىلەن توغرا تاناسىپ بولۇپ قالدى.
 -خىيال دەپتىرىمدىن

يىپەك يولىدىكى توققۇز ھېكمەتنىڭ ئۈچىنچىسى تەبىئەتنى بىلىش ھېكمىتىدىن ئىبارەت.
قەدىمكى مەركىزىي ئاسىيالىقالرنىڭ ئاسترونومىيە ،ھاۋارايى ،جۇغراپىيە ۋە ھېسابالش قاراشلىرى ئەڭ
قەدىمكى ئالەم يارىلىش ئەپسانىلىرى بىلەن بىللە يىراق ئۆتمۈشتە مەيدانغا كېلىشكە باشلىغانىدى.
قەدىمكى قاراخان تەڭرىم ،مەرگەن تەڭرى ،قۇياش ئىالھى مېتىرا توغرىسىدىكى قاراشالر ئۆزىنىڭ
ئەپسانىۋى خاراكتېر ئالغانلىقى بىلەن يەنە ئىپتىدائىي ئالەم قاراشلىرىنى ئىپادىلەپ بېرەتتى.
ئىپتىدائىي ئالەم قاراشلىرى ئىپتىدائىي كوسمولوگىيىلىك – ئاسترونومىيىلىك قاراشالرنىڭ بىخى ھەم
ئۇرۇقى بولدى .چەكسىز ئالەم بوشلۇقىنىڭ كۆز بىلەن كۆرۈنىدىغان قىسمى ھەر دەرىجىلىك ئىالھىيەت
قاراشلىرىغا ئاساس سالغاندەك ،يەنە ئاسترونومىيىلىك ساددا قاراشالرغىمۇ ئاساس سالدى.
چەكسىز زېمىندىكى سەپەر مۇساپىسىدە قۇياشقا قاراپ تەرەپلەرنى ،يۇلتۇزغا قاراپ پەسىللەرنى
پەرقلەندۈرۈش ئېھتىمال ئىپتىدائىي ئاتلىقالر مەدەنىيىتىنىڭ ئاسترونومىيىلىك ساۋاتى بولسا كېرەك.
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ئۇالر  12ئوكەك (بۇرچ) بويىچە دەسلەپكى ئاي ۋە يىلنى بەلگىلىگەن .غارالرغا ئاتنىڭ رەسىمىنى
سىزىپ ،ئۇنىڭ بېشىغا تەكرار سىزىق ياكى چېكىتلەرنى تامغا قىلىش ،ھەتتا ئاي ،كۈن شەكلىنى
چېكىش ئارقىلىق ھەربىر يىلدا بىر قېتىم ئات قۇربانلىق قىلىپ ،يېڭى يىلنى كۈتۈۋالغانلىقىنى خاتىرىلەپ
دەسلەپكى سالنامە بېكىتكەن .كېيىنچە 12 ،يىلنى بىر مۆچەل بىلىدىغان ،ھەربىر يىلنىڭ مەلۇم ھايۋان
نامىدا ئاتايدىغان ئادەت پەيدا بولدى .بۇنداق مۆچەلدىكى  12يىلنى  12ھايۋان نامىدا ئاتاش
ئارى – سومەر ،سىكتاي – ساك ياكى تۈركىي خەلقلەر زامانىدا مەيدانغا كەلگەنلىكى ئېنىق ئەمەس.
شامان باخشىلىرى تۈركىي خەلقلەرنىڭ مۇنەججىملىرى ۋەزىپىسىنى ئۆتىگەن ۋە ھەربىي يۈرۈشلەردە
خان مەسلىھەتچىسى بولغان .يۇلتۇز كۆرۈش ،چۈش ئۆرۈش ،يادا تاش ئارقىلىق يامغۇر ياغدۇرۇش
شىمالىي دىغارالر زامانىدىن ياكى يېقىنقى قۇمۇل ۋاڭلىرى دەۋرىگىچە ساقالنغان« .شەرھى ئاسامۇل
مۇسلىمىن» دېگەن كىتابتا كۆرسىتىلىشىچە« ،تۈرك پەيغەمبەرلىرى» دېگەن تەرەپتە «ئامان»،
«ئەمىق»« ،ئۈمىد»« ،پۇراھ»« ،تاھىن»« ،تابۇي»« ،كوسان»« ،ئەركىل»« ،ساۋان»« ،سوغۇن»،
«دىۋىل»« ،ساالق»« ،تاپقىر»« ،ئانۇق»« ،قىتىن»« ،نارۇن»« ،ھامۇن»« ،چىجىل»« ،پاسان»،
«ياۋۇق»« ،ياھۇر» قاتارلىق كىشى ناملىرى تىلغا ئېلىنغان .بۇ بەلكى قەدىمكى شامان
مۇنەججىملەرنىڭ ناملىرى بولسا كېرەك .گابائىن خانىم قاتارلىقالر ئېالن قىلغان «تۇرپان تېكىستلىرى»
ئارىسىدا ئاسترونومىيە ،ھاۋارايى ۋە ياداگەرلىك ،پالنامىالرغا ئائىت سەھىپىلەرنىڭ ساقالنغانلىقى
قەدىمكى ئۇيغۇر مۇنەججىمچىلىكىنىڭ گۈللەنگەن مەنزىرىسىدىن دااللەت بېرىدۇ.
يىپەك يولىنىڭ مەركىزىي بەلۋېغىدىكى قەدىمكى ئاھالىلەر توپلىغان ئاسترو – ماتېماتىكىلىق بىلىملەر
شەرق بىلەن غەربنىڭ ئۆلچەم–ھېسابالش بىلىملىرى بىلەن قوشۇلۇپ ،يېڭى سىنكرتىك قاتالم ھاسىل
قىلدى .ئەل خارەزمى ،فەرغانى ،فارابى ،ئىبىن سىنا ،بىرۇنى ،ئومەر ھەييام ،نەسرىدىن تۇسى،
ئۇلۇغبەگ قاتارلىق ئۇلۇغۋار ئىلىم ئەلالمىلىرى ئۆز پائالىيىتى ۋە ئەسەرلىرى ئارقىلىق ھازىرقى زامان
ئاسترو – ماتېماتىكىسىنىڭ ئىلمىي ئۇلىنى قۇردى .بۇ ،يىپەك يولىنىڭ مەركىزىي ئوچىقىدا روياپقا
چىققان غايەت كاتتا ئىلمىي ھېكمەت دۇردانىسىدۇر.
ئۇلۇغ تەبىئەت ئالىمى ،ئاسترو-ماتېماتىكا ئىلمىنىڭ يىپەك يولىدىكى بۈيۈك ئاساسچىسى مۇھەممەد
مۇسا ئەل خارەزمى ( )531 – 753ئۆزىنىڭ «ئاسترونومىيىلىك جەدۋەل»« ،مۇزىكا توغرىسىدا
رىسالە»« ،ھىندى رەقەملىرى توغرىسىدا رىسالە» ،بولۇپمۇ ئالگېبراغا ئاساس سالغان «ئەلجەبىر ۋەل
مۇقابەلە» ناملىق ئەسەرلىرى شۇنداقال خەلىپە مەمۇن دەۋرىدىكى «بەيتۇل ھېكمەت» دەپ ئاتالغان
پادىشاھلىق كۇتۇپخانىسىدىكى ئىلمىي خىزمەتلىرى بىلەن مەركىزىي ئاسىيا خەلقلىرىنىڭ جاھان
مەدەنىيەت خەزىنىسىگە قوشقان ئەڭ نازۇك ئىلمىي تۆھپىسىنىڭ ئۇلۇغ نامايەندىسى بولدى.
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ئەھمەد ئىبىن مۇھەممەد ئەل فەرغانى (؟ –  )521قەشقەرگە يېقىن فەرغانىدە تۇغۇلۇپ ،خەلىپە مەمۇن
ئاكادېمىيىسىدە (ئىشخانىسىدا) ،كېيىنچە مىسىردا ئاسترو – ماتېماتىكا ۋە ئۆلچەم ئىشلىرى بىلەن
شۇغۇلالنغان .ئۇنىڭ «كىتابەتى ئۇسۇل ئىلمۇل نۇجۇم»« ،يەتتە ئىقلىم ھېسابى»« ،ئەل فەرغانىنىڭ
جەۋەللىرى»،

«ئالماگىستاغا

بەغىشاليدىغان

پەلەكىيات

رىسالىسى»،

«پەكە

چەمبەرلىرى

سەۋەبىياتى»« ،ئاي يەرنىڭ ئۈستىدە ۋە ئاستىدا بولغاندا ۋاقىت ئېنىقالش رىسالىسى»« ،ئەلمەجەستى
ھەققىدە»« ،ئىلمۇل ھەيە (پەلەك ئىلمى)»« ،ئۇستۇرالپ بىلەن ئەمەل قىلىش كىتابى»« ،ئۇستۇرالپ
ياساش ھەققىدىكى كىتابى» قاتارلىق ئەسەرلىرى ئامېرىكا ،رۇسىيە ،مىسىر ،ھىندىستان ،ماراكەش،
گېرمانىيە ،فرانسىيىلەردە ساقالنغان .ئۇنىڭ بىر قىسىم ئەسەرلىرى ،-1163 ،-1173 ،-1143
 –1611 -1361 ،-1337 ،-1333يىللىرى ئىئونناسىۋىل ،فىرارد كرەمون ،گوۋل ،رەگومونتان،
شيونىر ،ھرستىمان ،كامپاني ،روزەنفلىد ،دوربروۋىسكىي ،سەرگىيۋە ،ۋىدەمان قاتارلىق كىشىلەر
تەرىپىدىن ياۋروپا تىللىرىغا تەرجىمە قىلىنغان.
ئەبۇنەسىر فارابى (« )631 – 571پەنلەرنىڭ تۈرگە ئايرىلىشى»« ،شەرھى ئەل مەجەستى»،
«كىتابۇل لەۋھىق»« ،ئېۋكلىدنىڭ  – 1ۋە  –3كىتابلىرىدىكى قېيىن مەسىلىلەرگە شەرھى»،
«گېئومىتىرىك نازۇك شەكىللەر توغرىسىدىكى كىتاب»« ،يۇلتۇز ھەققىدكى سۆھبەتتە توغرا ۋە
ناتوغرىلىق ھەققىدە رىسالە»« ،ئارىفمېتەكا مۇقەددىمىسى»« ،تەسەۋۋۇرلۇق گىئومەتىرىيىگە
مۇقەددىمە»« ،بوشلۇق ۋە مىقدارى»« ،خىمىيە ئىلمىنىڭ زۆرۈرلۈكى ۋە ئۇنى ئىنكار قىلغۇچىالرغا
رەددىيە» قاتارلىق ئەسەرلىرىدە ئۆزىنىڭ ئارىستوتېلدىن كېيىنكى ئەڭ كاتتا تەبىئەتشۇناس
پەيالسوپلىقىنى ئىسپاتلىدى.
ئەبۇئەلى ئىبن سىنا ( )1137 – 651فارابى ناتۇرال پانتېئىزملىق پەلسەپە سىستېمىسىنىڭ مۇنەۋۋەر
ۋارىسى ،بۈيۈك «شەيھۇل رەئىس» ،تىبابەتشۇناس بولۇش بىلەن بىللە ،ئۇ ئەللۇددەۋلەنىڭ تاپشۇرۇشى
بىلەن بىر مەزگىل ئاسترونومىيىلىك كۆزىتىش بىلەن شۇغۇلالنغان.
ئىبن سىنا ئۆزىنىڭ «كىتابۇششىغا»« ،دانىشنامە»« ،كۆزىتىش ئەسۋابى ياساشتا ئەۋزەل ئۇسۇل
كىتابى»« ،يەرنىڭ ئەلەم مەركىزىدىكى ھالىتى»« ،ئاسمان جىسىملىرىنىڭ كۆرۈنمە مۇساپىلىرى»،
«يورۇتقۇچىالرنىڭ كېچىلىك كۆرۈنۈشى ھەققىدە»« ،ئاسمان سىفىراسى ۋە ئادەملەرنىڭ ئوي –
ماكانلىرى»« ،شەمس ۋە قەمەرى يىل پەسىللىرىنىڭ ھەمدە كېچە ۋە كۈندۈز زامانلىرىڭ قانۇنىيىتى»،
«يۇلتۇزالر ھۆكۈمىنىڭ رەددىيىسى»« ،جۇرجان شەھىرى ئۇزۇنلۇقىنى تۈزىتىش ھەققىدىكى رىسالە»
قاتارلىق ئەسەرلىرىدە ماتېماتىكا ،ئاسترونومىيە ،مېخانىكا ،مۇزىكا مەسىلىلىرى توغرىسىدا كەڭ
توختالغان.
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ئەبۇل ۋاپائەل بۇزجانى ( )665 – 641خۇراساندا تۇغۇلۇپ ،باغداتتا كاتتا ماتېماتىك ۋە ئاسترونوم
بولۇپ تونۇلدى .ئۇ «ئاسترونومىيىگە مۇقەددىمە كىتاب»« ،ئارىفمېتىكىغا مۇقەددىمە»« ،ئارىفمېتىكا
ھەققىدە رىسالە»« ،ئاسمان سىفىراسىنىڭ چوڭ ئايلىنىشىنى ئېنىقالش ھەققىدە كىتاب»« ،ئەل
مەجەستى»« ،دىئوفانت ئەسىرىدىكى جۈملىلەرنى ئىسپاتالش ھەققىدە كىتاب» قاتارلىق ئەسەرلەرنى
يازغان .ئى بن سىنا ۋە بەرۇنىنىڭ بۇ زاماندىشى بىرونى بىلەن كېلىشىپ باغدات ۋە خارەزىمدە
ھىجرىيىنىڭ ( – 357مىالدىيە  )- 667يىلىدىكى ئاي تۇتۇلۇشنى بىللە كۆزەتكەن.
خارەزملىك ئەبۇ ئابدۇلال مۇھەممەد ئىبن ئەھمەد ئىبن يۈسۈپ كاتىپ خارەزمى مىالدىيە  – 661يىلى
يازغان «مەفاتىھۇل ئولۇم(ئىلىم ئاچقۇچى)» ناملىق ئەسىرىدە ماتېماتىكا ۋە ئاسترونومىيە ھەققىدە
توختالغان.
خوجەندلىك ئەبۇمۇھەممەد ھەمىد ئىبن قىدىر ئەل ھۇجەندى ئەسىرنىڭ ئۇلۇغ ئاسترونومى ۋە
ماتېماتىكى بولغان .ئۇ رەي شەھىرىدە فەھرۇد دەۋلە ( )662 – 677سارىيىدا ئىلمىي خىزمەت بىلەن
شۇغۇلالنغان .ئۇنىڭ «ئېۋكەلىدنىڭ ئېغىشى ھەققىدە»« ،ئاسترونومىيە قانۇنى»« ،فەھرى
سەكىستانتى(فەھرۇد دەۋلەگە ئاتالغان ئاسترونومىيىلىك ئەسۋاب)»« ،ئۇستۇرالپنىڭ ياسىلىشى ۋە
ئىشلىتىلىشى ھەققىدە» قاتارلىق ئەسەرلىرى بولغان .ياي شەكىللىك سەكىستانت نۇسخىسى ئۇلۇغبەگ
رەسەتخانىسىدىمۇ ساقالنغان.
خارەزملىك ئەبۇرەيھان بىرۇنى ( )1145 – 673ئەينى زاماندا خارەزمدىن چىقىپ كەتكەن
كىشىلەرنى ئاتايدىغان ئەنئەنىۋى ئادەت بويىچە «بەرۇنى(سىرتتىن كەلگەن)» نامىدا ئاتىلىپ
شۆھرەت قازانغان .ئەبۇرەيھان مۇھەممەد ئىبن بەرۇنى «يۇلتۇزالر ھەققىدىكى بىلىمگە مۇقەددىمە»،
«ھىندىستان»« ،فارماكوگىنوزىيە»« ،مەنرالوگىيە»« ،گەئودىزىيە» ،بولۇپمۇ «قانۇن مەسۇدىي»
ناملىق قامۇس كەبى ئەسەرلەرنى يازغان .ئۇ پەلسەپە جەھەتتە ئارىستوتېل ۋە فارابىغا ئەگەشكەن.
ئەشەرىنىڭ دىموكراتنىڭ ئاتوم تەلىماتىنى روھانىيلەشتۇرۇشىگە قارشى تۇرۇپ ،ئاتومنىڭ ماددىي
جىسىملىقىنى مۇئەييەنلەشتۈرگەن .ھەقىقەتنىڭ ئۆلچىمى نوپۇز دېگەن قاراشنى رەت قىلغان ۋە نوپۇز –
ئىلىمنىڭ نوپۇزى دەپ قاراشنى پەندە تەجرىبە ۋە مۇھاكىمىنى بىللە ئېلىپ بېرىشنى تەۋسىيە قىلغان.
ئۇنىڭ ماتېماتىكا ۋە ئاسترونومىيىگە قوشقان تۆھپىلىرى يەر مەركەز (گەئوسەنتىر) قاراشلىرىنىڭ ئۇلىنى
تەۋرەتكەن.
ئومەر ھەييام ( )1123 – 1141نىشاپۇردا تۇغۇلۇپ ،خۇراسان ۋە ماۋەرائۇننەھردە پائالىيەت ئېلىپ
بارغان مۇتەپەككۇر ،شائىر ۋە ئاسترونوم ئىدى .ئۇ سالجۇق تۈرك شاھلىرىدىن مەلىك شاھ ھوزۇرىدا،
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ۋازىر نىزامۇلمۇلىك ھامىيلىقىدا «مەلىك شاھ ئاسترونومىيە جەدۋىلى»نى ئىشلەپ ،سالجۇقىيالر
كالېندارىنى تۈزگەن ئۇ «ئالگېبرا ۋە ۋەلمۇقەبەلە ۋەزىپىلىرىنى ئىسپاتالش ھەققىدە رىسالە»،
«ئارىفىمىتكىدىكى قىيىن مەسىلىلەر»« ،ئەۋكەلىدنىڭ مۇقەددىمىلىك كىتابىدىكى قىيىنچىلىقالرغا
شەرھى» قاتارلىق ئەسەرلەرنى يازغان .ئومەر ھەييام ئوز رۇبائىيلىرى ئارقىلىق كوسمۇلوگىيىلىك
چۈشەنچىلىرىنى ئىنان تۇرمۇشى قاراشلىرى بىلەن قايتا يۇغۇرۇپ ،زامانىسىنىڭ ئىنسانپەرۋەر
ئىدىيىلىرىنى جۇالالندۇرغان.
چېڭگىزخاننىڭ ئىستېالچىلىق يۈرۈشلىرى تىنجىغاندىن كېيىن خانبالىقتا (بېيجىڭدا) جامالىدىن ناملىق
ئۇيغۇر مۇنەججىمنىڭ شۆھرىتى شەرق ئاسمىنىنى قاپلىغانىدى.
ھىالكۇخان دەۋرىدە ياشىغان خۇراسانلىق ئالىم ئابدۇجاپپار مۇھەممەد ئىبن ئەلھەسەن نەسىرىددىن
تۇسى( )1274 – 1211ئوتتۇرا ئاسىيا مۇتەپەككۈرلىرى قەسىرىدە ئاسترونومىيە ،ماتېماتىكا ۋە
پەلسەپە تەتقىقاتى بىلەن شۇغۇلالندى .ئۇ «پېتولمىنىڭ ئەلمەجەستىگە شەرھى»« ،ئەۋكەلىدنىڭ
مۇقەددىمىسىگە شەرھى» قاتارلىق ماتېماتىكىغا دائىر  12كىتاب يازدى .ئۇالرنىڭ ئىچىدە
«ئاسترونومىيىلىك داستان» ناملىق شېئىرىي ئەسىرىمۇ بار .نەسىرىددىن تۇسى «ئىلىھانىيە
ئاسترونومىيە جەدۋىلى»نى ئىشلەپ چىققان ۋە مارغى رەسەتگاھىغا يېتەكچىلىك قىلغان .ئۇنىڭ
ئەسلىددىن ،پەھىرىددىن ۋە سەدرىددىن قاتارلىق ئۈچ ئوغلىمۇ مەشھۇر ئاسترونومالردىن بولغان.
تومۇرىيلەردىن مۇھەممەد تاراغاي ئۇلۇغبەگ( )1446 – 1364يىپەك يولى ئاسترو – ماتېماتىكا
ئىلمىدە ئەڭ ئاخىرقى ئۇلۇغ تەبىئەتشۇناس سۈپىتىدە پائالىيەت ئېلىپ باردى .ئۇنىڭ ئاسترونومىيە
تەتقىقات گۇرۇپپىسى – ئەلى قۇشچى ،كېيىنكى زامان ئالىملىرىدىن جەمشىد قۇشچى ،ئاالئىددىن
قۇشچى ئۇشبۇ ئىلىمنى ئۇلۇغبەگ يەتكۇزگەن ماقامغا يەتكۈزۈلمىدى.
ئاسترونوم ئۇلۇغبەگ ۋە ئۇنىڭ ئىلمىي مەكتىپى «تۆت ئۇلۇس تارىخى»« ،ئارىفمېتىكا رىسالىسى»،
«ئاسترونومىيىنىڭ ماھىيىتى توغرىسىدا تەپسىالت»« ،ئاساسىي فىگورىالر ھەققىدە تەپسىالت»،
«سىنۇس ھەققىدە رىسالە» بولۇپمۇ تۆت قىسىملىق «يېڭى كوراگان ئاسترونومىيە جەدۋىلى(– 1437
يىلى تامامالنغان)» ناملىق ئەسەرلىرىنى يازدى .ئۇنىڭدا  1122يۇلتۇز خاتىرىلەنگەن ۋە بىر يىل
 323كۈن  2سائەت  6مىنۇت  11سېكۇنت بولىدىغانلىقى بايان قىلىنغان.
ئۇلۇغبەگنىڭ پاجىئەلىك ئۆلتۈرۈلۈشى يىپەك يولىنىڭ گۈللەنگەن پەسلىنىڭ ئاخىرالشقانلىقىنى
كۆرسەتتى .ئۇنىڭدىن گەرچە ئەلىشىر ناۋائى ،زاھىرىددىن مۇھەممەد بابۇر ،بايا رەھىم مەشرەپ،
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مۇھەممەد سىدىق زەلىلى ،مۇھەممەد بىننى ئابدۇلال خاراباتى ۋە ئابدۇرېھىم نىزارىدەك ئۇلۇغ
ئىنسانپەرۋەر مۇتەپەككۇر شائىرالر مەيدانغا كەلگەن ،ئاماننىساخان ،قىدىرخان ۋە دەرۋىش ئەلىدەك
مۇزىكىشۇناسالر پائالىيەت ئېلىپ بارغان ،خاندەمر ،مىرزا ھەيدەر ،مولال موسا سايرامىدەك
تارىخشۇناسالر قەلەم تەۋرەتكەن بولسىمۇ ،بۈيۈك تەبىئەت ئىلمى بويىچە ،خۇسۇسەن ئالەمشۇمۇل
دەستۇر ياراتقۇچى ئۇلۇغ تاالنت ئىگىلىرى مەيدانغا كەلمىدى .ھۇماقۇشى بۇنداق تاالنت ئىگىلىرىنىڭ
تۇخۇمىنى يىپەك يولىغا ئەمەس ،بەلكى غەربىي ياۋروپا ،شىمالىي ئامېرىكىغا كۆمگەنىدى.
ئېلېمېنتار ئارىفمېتىكىغا ئاساس سېلىش؛ نۆل (التىنچە« ،يوق») ئۇقۇمىنى سان – سېفىرگە ئېلىپ
كىرىش؛ ئالگېبرا تەڭلىمىلىرىنى مەيدانغا ئېتىش؛ گىئومېترىيە بولۇپمۇ تېرىگىنومېترىيىنى ئورە
تۇرغۇزۇش؛ سان چۈشەنچىلىرىنى ئېنىقالش؛ سىنۇس ۋە كوسىنوس ،ئىنتېگرال ۋە دىففېرېنسىئاللىق
كاتېگورىيىلەرنى تۇرغۇزۇش؛ ئېھتىماللىق نەزەرىيىسى ۋە ماتېماتىكا لوگىكىسىغا ئاساس سېلىش؛
ئاسترونومىيىلىك ئەينەك ۋە ئەسۋابالر ئىشلەش؛ يۇلتۇزالر ( 1122يۇلتۇزلۇق گۈمبەز) جەدۋىلى
ئىشلەش؛ كالېندار توزۇش؛ ئېكۋاتورنىڭ قىيپاشلىقىنى ئۆلچەش ،يۇقىرىدىن تاشالنغان نەرسىنىڭ
شەرقكە يۆتكىلىپ چۈشىشىدىن يەرنىڭ غەربتىن شەرقكە ئايلىنىشىنى گەپوتەزا قىلىش؛ ئاينىڭ
تۇتۇلۇشى ،تولۇشى ۋە دېڭىز دولقۇنىنى ئېنىقالش؛ زېمىننى ئىقلىم (بەلۋاغ ۋە زۇننار)الرغا بۆلۇش؛
ئالخىمىيە ۋە ساختا ئاسترونومىيىلىك قاراشالرنى تەنقىد قىلىش؛ گرېك ماتېماتىكلىرى ۋە
مۇنەججىملىرىنىڭ تار دائىرىلىك قاراشلىرىنى قايتا كۆزىتىپ باھاالش… مانا بۇالر مۇھەممەد مۇسا
ئەل خارەزمىدىن ئۇلۇغبەككىچە بولغان ئالتە ئەسىر ئىچىدە ئىلىم دۇنياسىغا كىرىپ كەلدى.
ئۇنىڭدىن كېيىن يەنە ئالتە ئەسىرگە يېقىن ۋاقىت ئۆتتى .ئەمما ،بۇ موجىزىدار زېمىندا بۆلۈنمە
ھاكىمىيەتچىلىك ئۇرۇشلىرى ،ئىشانچىلىق ئەسەبىيلىكلىرى ،كىتاب كۆيدۈرۈش ،ئىنسانپەرۋەر
مۇتەپەككۇرالرنى دارغا ئېسىش ،نەچچە ئونالپ كالال مۇنارى ياساش ،ئابدۇقادىر دامولالمغا قەست
قىلىش ،مەمتىلى ئەپەندىنى كۆيدۈرۈش ،ئابدۇخالىق ئۇيغۇرغا قازا چىلالش ۋە زىيالىيالر
ھۇسەمەتھورلۇقىدىن باشقا تەبىئەت ئىلمىدە قايسىبىر نادىر چېچەك ئېچىلدى؟!
يوقلۇق بارلىقنىڭ ئەڭ نوپۇزلۇق باھالىغۇچىسى .ئېيتىۋاتقانلىرىمىز سالنامە – تارىخالردا سۆزلەنمىگەن
تارىخ پەلسەپىسى ھەقىقەتلىرى.
يىپەك يولى قايتا ئېچىلدى! ئۇ ئۆزىگە خاس تىلسىم ئامەت ۋە موجىزىدار بەرىكەتلىرى بىلەن
خەلقىمىزگە شاراپەت ئېلىپ كەلگۈسى .ئىشىنىمىزكى ،ئەگرى – توقايلىقالردىن ئۆتۈپ ،يوقاتقان ئۇلۇغ
ھېكمەت – تەبىئەت ئىلمى جاۋاھىراتلىرىنى خەلقىمىز يەنە ماھىر قوللىرىغا ئالغۇسى.
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ئەگەر ئۆز تەشۋىشلىرىڭدىن خاالس بولساڭ ،پەلەك تەشۋىشلىرىنىمۇ بەجا قىالاليسەن.
 -ئىبن سىنا

يىپەك يولىدىكى توققۇز ھېكمەتنىڭ تۆتىنچىسى تېبابەت ھېكمىتىدىن ئىبارەت.
ئىنساننىڭ تاشقى ئالەم مۆجىزىلىرىگە قىزىقىشىدىن ئۆز روھىيىتى ئىچىگە يوشۇرۇنغان غايىۋى ھەم
تەنقىدىي ئ ىككى قۇتۇپلۇق مەنىۋى دۇنياغا قەدەم قويۇشىدىكى دەسلەپكى ئۆتكەل ئاسترو –
ماتېماتىكىلىق ئىزدىنىشلەردىن تېبابەتچىلىك پائالىيىتىگە يۈزلىنىش بولدى .ئەمما ،تاكى گۇمانىستىك
پىكىر ئەۋجىگە كۆتۈرۈلگىچە ئىنسان ئۆز جىسمىنى تەبىئىي ياكى غەيرىي تەبىئىي – ئىالھىي ئوبيېكت
سۈپىتىدە كۈزىتىشتى.
دەسلەپكى تېبابەتچىلىك ئىپتىدائىي ئىنساننىڭ ئۆزىنى ھىمايە قىلىشى ،بەدەنلىرىگە پۇراقلىق گىياھالر
سۈركىشى ،ھەرخىل ھاشارات ۋە چاققۇچى ھايۋانالرغا قارشى الي – التقىالر بىلەن بەدەنگە قاتالم ياكى
نەقىشلەر چېكىشى ،كېيىنچە پېرىخونلۇق – ئوقۇش ،داغالش ۋاسىتىلىرى بىلەن داۋام قىلدى .ئېھتىمال،
بۇ خىل ساددا تېببىي پائالىيەت يىپەك يولىدىن ئىلگىرىكى مەركىزىي ئاسىيالىقالرنىڭ دائىمىي
ھەمراھى بولسا كېرەك.
ئاتلىقالر مەدەنىيىتى كۆچمەن ھايات ۋە پائالىيەتچان تۇرمۇش رىتىمىنى پەيدا قىلدى .جاراھەت ۋە
سۇنۇق ،تۇغۇت ۋە ئىچ ئۆتكۈ ئۇ چاغدا ئىپتىدائىي تېبابەتچىلىكنىڭ دائىمىي ،ئەمما جىددىي تېمىسى
ئىدى .سىكتاي مەتال ئىدىشى سىرتىغا سىزىلغان «سۇنۇق تېڭىش» رەسىمى بىزگە ئارىيالر زامانىدا
ئاتلىق مەركىزىي ئاسىيا ئاھالىلىرى ئۆز زامانىسىنىڭ مائىر ھەرۇرگلىرى بولغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ.
خەنزۇالرنىڭ «سېرىق پادىشاھ ناملىق يېزىلغان ئىچكى كېسەللىكلەر دەستۇرى» ناملىق كىتابىدا،
مەركىزىي ئاسىيالىقالرنىڭ بۇنىڭدىن ئۇچ مىڭ يىلالر ئىلگىرىال زەھەرلىك دورىالر بىلەن داۋاالش
ئۇسۇلى تىلغا ئىلىنغان .مىالدىيىدىن ئىلگىرى يېزىلغان «ئەۋلىيا تەرىقچى نامىغا يېزىلغان شىپالىق
گىياھالر» ناملىق كىتابتا مەركىزىي ئاسىيا دورىلىرى ھەققىدە توختالغان .سۇي – تاڭ سۇاللىلىرى
دەۋرىدە «غەربىي يۇرت ھۆكۈمەتلىرىنىڭ رېتسېپلىرى»« ،غەربىي يۇرت مەشھۇر تېۋىپلىرىنىڭ تۆت
جىلدلىق مەخپىي رېتسېپلىرى» ،چىڭ چەن يازغان «خۇرالرنىڭ شىپالىق گىياھلىرى» ،سۇڭ سىماۋ
يازغان «بىباھا دورا نۇسخىلىرى» قاتارلىق ئەسەرلەردە مەركىزىي ئاسىيانىڭ تۆت زات ئاساسىدىكى
تېبابەتچىلىك پەلسەپىسى ۋە شىپاگەرلىك ئاالھىدىلىكلىرى تىلغا ئېلىنغان .ئېيتىش كېرەككى ،بۇنداق
تۆت زات ئاساسىدىكى تېبابەتچىلىك ئەنئەنىسى مىالدىدىن ئىلگىرىكى  – 5 – 2ئەسىرلەردە قارا
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دېڭىز ساھىلىدا ھەرىكەتلەنگەن مەركىزىي ئاسىيالىق سىكتايالر ئارقىلىق قەدىمكى گرېتسىيە
تېبابەتچىلىكىگە كۈچلۈك تەسىر كۆرسەتكەنىدى .ھېپوگراتنىڭ «تۆت فىزىس» قارىشى ئەنە شۇنداق
شەكىللەنگەن.
يىپەك يولىدا ئىسالمىيەت مەدەنىيىتى شەكىللىنىشتىن ئىلگىرى مەركىزىي ئاسىيا تېبابەتچىلىكى جەسەت
يېرىپ كۆرۈش؛ جەسەت مومىياالش؛ تېڭىقچىلىق؛ سامساق – ھاراق – ئاچچىق تاش ئېلىش؛ كۆز
ئوپېراتسىيىسى؛ ئىلغا؛ قان ئېلىش؛ ماسساج قىلىش؛ تېرە كېسەللىكلىرىنى داۋاالش؛ ھەرخىل گىياھلىق
گۈڭگۈرت كىسالتاسى (تىزابى) ،بروم كىسالتاسى ،كۈمۈشلۈك بروم كىسالتاسى چىقىرىش؛ چېچەك،
كېزىك ،كۆزگە پەردە چۈشۈش ،ئاشقازان ياللۇغى ،قان تولغاق ،زۇكام ،جاراھەتلىنىش ،داغ چۈشۈش
قاتارلىق كېسەللىكلەرنى داۋاالشتا زور نەتىجە قازانغان–233 .يىلى چىمەنقۇلى تاڭ گاۋزۇڭ (لى
شىمىن)نى دەۋۋار كېسىلىدىن داۋاالپ ساقايتقان–1671 .يىلى شىئەننىڭ جەنۇبىدىكى تاڭفىن
ۋاڭفۇدىن «قۇت( »)吿利تامغىلىق ئىدىقۇت پۇلى ۋە ئىدىقۇتلۇقالر كۆرۈنۈشى چۈشۈرۈلگەن دورا
ئىچىش قاچىسى تېپىلغان .شۇ دەۋردە چاڭئەندە «ئىدىقۇت ئۆمۈر بەخت شەربىتى» ناملىق
مادداتۇلھايات دورىسى سېتىلغان.
«تۇرپان تېكىستلىرى» قاتارلىق تېبابەتچىلىك رىسالىلىرى پارچىلىرى تېپىلغان« .تۈركىي تىلالر
دىۋانى»دا بىر قاتار كېسەللىكلەر ،دورا ماتېرىياللىرى ۋە تېبابەتچىلىك ئۈسكۈنىلىرىنىڭ نامى
كۆرسىتىلىشتىن باشقا ،تېببىي مەزمۇندىكى ئەقلىيە سۆز ۋە نەزمىلەردىن پارچىالر بېرىلگەن.
-1226يىلى خانبالىق(بېيجىڭ)تا ئۇيغۇر دورىگەرلىك مەھكىمىسى قۇرۇلدى ،مەشھۇر خرۇرگ نەزەر،
ھەربىي دوختۇر يەھيا ،ئەيشى بۇلمىش قاتارلىقالر خانبالىق ۋە سىچۇەنلەردە خىزمەت ئوتىدى.
ئىدىقۇتلۇق ئەنزاڭ «شىپا گىياھلىرى»« ،مۈشكۈل ئاغرىقالر» دەستۇرلىرىنى ئۇيغۇرچىغا تەرجىمە
قىلدى .ئېيتىش كېرەككى ،بۇ نوقۇل قۇباليخان زامانىدا ئىچكى ئولكىلەردە يۈز بەرگەن ھادىسە بولۇپ
قالماي ،يەنە پۈتۈن چىنگىزخان قوشۇنلىرى ۋە ئۇيغۇر زىيالىيلىرى ئايىغى يەتكەن غەربىي ئاسىيادىمۇ
بىر ۋاقىتتا يۈز بەرگەن ھادىسە ئىدى .مىڭ سۇاللىسى دەۋرىدە  32جىلدلىق «غۇز دورا نۇسخىلىرى»
دېگەن ئەسەر يېزىلدى.
ئىسالمىيەت يىپەك يولى تېبابەتچىلىكىنى چەكلىگىنى يوق ،ئەكس ھالدا غەربتە گرېك تېبابەتچىلىكى،
شەرقتە جۇڭگونىڭ «جۇڭيى» تېبابەتچىلىكى ئۇتۇقلىرىنى ھىندىستان ،ئىران ،ئەرەب ۋە ئەنئەنىۋى
مەركىزىي ئاسىيا تېبابەتچىلىكى ئاساسىدا تېخىمۇ كونكرېتالشتۇردى.
يىپەك يولى تەپەككۇر گۈلزارلىقىدىكى ئۇغلۇ باغۋەن ،جاھان پەلسەپە تارىخىدا ئارىستوتىلدىن
كېيىنكى «ئىككىنچى ئۇستاز» ئەبۇ نەسىر فارابى ئەتتۈركىي ( )631–571نەزەرىيىۋى تىبابەتچىلىكنى
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يېڭى ئۇل بىلەن تەمىنلىدى .ئۇ تۆت زات ،ھايات ۋە مۇھىت ،جىسىم ۋە روھ ،تاشقى ۋە ئىچكى سېزىش
ھەم تەپەككۇر ئەزالىرى ئۈستىدە ناتۇرال پەلسەپىلىك قائىدىلەرنى قويۇشتىن تاشقىرى ،ئالەم
ئاناتومىيىسى ،گالەن تېبابەتچىلىكى ،تېبابەتچىلىك كالسسىفىكاتسىيىسى ئۈستىدە خاس ئەسەر ياكى
سەھىپە يازدى.
ئىبن سىنا( )1137–651فارابى دۇنيا قاراشلىرىنىڭ ۋارىسى سۈپىتىدە پەلسەپە ،تېبابەتچىلىك،
ئاسترونومىيە ئۆزىگە خاس كاتتا تۆھپىلىرى ساھىبى بولدى.
ئىبن سىنا بىر تەرەپتىن ،شەرقنىڭ يۈرەك – تومۇر تەلىماتىنى تەتقىق قىلسا؛ يەنە بىر تەرەپتىن ،مەشھۇر
ئىران ئالىمى ئەبۇلھەسەن تەبۇر (؟ –  )623نىڭ «فىردەۋسول ھېكمەت (ھېكمەت بەغى)» ،باغداتلىق
مەشھۇر دوختۇر ئەررازى( )623–531نىڭ «كىتابۇلئەسرار»« ،ئەلھاۋىي»« ،كىتابۇلتىب ئەلمەنسۇرى»
ناملىق ئەسەرلىرى بىلەن ئىبن ئابباسنىڭ «كامىلۇل سىنا ئەلتىببىيە (تېبابەتچىلىك تولۇق دەستۇرى)»
قاتارلىق ئەسەرلىرىنى كۆزدىن كەچۈردى.
ئىبن سىنا يىپەك يولى تېبابەتچىلىكىنىڭ يۈكسەك چوققىسىنى تىكلىدى .ئۇنىڭ «ئەششىفا»،
«دانىشنامە»« ،ئەلقانۇن فىت تىب»« ،تېببىي داستان» قاتارلىق ئاجايىپ ئەسەرلىرى خۇددى نۇر
چېچىپ تۇرغان ئالتۇن يۇلتۇز بولۇپ قالدى .ئۇنىڭ ئەسەرلىرى بىر قانچە ئەسىرگىچە شەرق ۋە غەربتە
تېبابەتچىلىك قولالنمىسى ۋە دەرسلىكى قىلىندى« ،شاھى تېبابەت» دەپ شوھرەتلەندى.
يۈسۈپ خاس ھاجىپ بىلەن ئىمادىدىن قەشقىرى قاراخانىيالر دەۋرى تېبابەتچىلىك ئاسمىنىنى
جىلۋىلەندۈردى.
يۈسۈپ خاس ھاجىپ «قۇتادغۇبىلىك» داستانىدا نەزەرىيىۋى ۋە ئەمەلىي تېبابەتچىلىككە ئائىت
سىستېمىلىق مەلۇماتالرنى تىلغا ئالدى .ئىمادىدىن قەشقىرى ئۇيغۇر تىلىدا «شەرھى ئەلقانۇل» ناملىق
ئەسەر يېزىپ ،ئىبن سىنا قاراشلىرىنى ئومۇميۈزلۈك شەرھى شەكلىدە راۋاجالندۇردى ۋە بېيىتتى.
ئېيتىلىشىچە ،ئىمادىدىن قەشقىرى يەنە «شەرھى ئەششىفاھ»نى يازغان.
كېيىنچە ،خىزىر خوجىنىڭ ۋەزىرى قەمەرىددىن ،ئەالئىددىن خوتەنى ،جامالىددىن ئاقساراي،
مۇرادبەگ قەشقىرى ،سەئىد مۇختار بۇالقبەگ قاتارلىق ئۇيغۇر ھۆكۈمالىرى ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكىگە
ئۆچمەس تۆھپىلەر قوشتى.
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بىز يىپەك يولىدىكى بىقىياس قىممەتلىك ھېكمەت بولغان تېبابەتچىلىكنىڭ  11مىڭ يىلالر مابەينىدە
تارامالپ توپلىشىپ ،زور ئېقىن ھاسىل قىلغان غايەت زور ئىلمىي خەزىنە ئىكەنلىكىنى؛ ئۇنىڭ يىپەك
يولى داۋام قىلغان  2111يىل ئىچىدە ئىلمىي سىستېمىغا كىرگەنلىكى؛ خارابلىشىشى ،غەربىي ياۋروپا
ئەدەبىي ئويغىنىشى تۈپەيلى ،خۇددى چەۋگەن توپىدەك غەربىي ياۋروپالىقالر قولىغا ئۆتۈپ قالغانلىقى؛
نىجادىيەت ئىزدەشكە مەجبۇر بولغانلىقى؛ ھەممىنى ياۋروپادىن ئىزدىگۈچى تەپەككۇر دەلدۈشلىرىنىڭ
مىللىي تىبابەتچىلىكنى «ساختا پەن» دەپ يوقىتىشقا بېرىلىپ كەتكەنلىكىنى كۆز ئالدىمىزغا قويۇپ
«تارىخنى قايتا ئويالش» ئېلىپ بارساق ،قەلبىمىزدە ئالتۇنغا بەرمەس مۇنداق ئۇچ ھۆكۈم ئورۇن
ئالىدۇ :شانلىق ئۆتمۈش .پاجىئەلىك چۆكمىش ۋە نۇرانە كەلگۈسى!
يىپەك يولى قايتا ئېچىلدى! ئۇ ،ۋاقىت رىتىملىرى بىلەن زېمىن ۋە تۇرمۇش سەھىپىلىرىگە زەر چېكىدۇ.
خۇددى شاكال يىرتىپ تارىخ سەھنىسىگە قەدەم قويىدۇ .تېبابەت ئىلمى – نەزەرىيىۋى تەپەككۇر ۋە
ئىختىرا ،ئەمەلىي داۋاالش ۋە تېخنولوگىيە چېچەكلىرى ،گەرچە بىردىنال بولمىسىمۇ تەدرىجىي بۇ ئاۋات
ئاالقىلەر قانىلىغا غۇجمەكلىشىدۇ .داۋا ۋە شىپاسىز رەنجى – ئەلەمدە ئۆتكەن خەلقتىن تېبابەت
ئاسمىنىنىڭ يېڭى چولپانلىرى ئاپىرىدە بولىدۇ .بۇ ،تارىخنىڭ ئۇلۇغ نۆۋەت ئىلتىپاتى بولۇپ ،بۇ
مۇمكىنلىكنى رېئاللىققا ئايالندۇرۇش ئەجىر – ئەمگەك تەلەپ قىلىدۇ ،ئەلۋەتتە.
نەغمە – ناۋا جانلىق مىللەت ،ئوتلۇق قەلبنىڭ مىلودىك تىنىقى .ئۇ ،ئىنساننىڭ ئۆز مەۋجۇدلۇقىنى
ئىپادىلەيدىغان ئەپسۇنكار مەدەنىيەت
 -خىيال دەپتىرىمدىن

يىپەك يولىدىكى توققۇز ھېكمەتنىڭ بەشىنچىسى ناخشا – ئۇسسۇل ھېكمىتىدىن ئىبارەت.
ناخشا – ئۇسسۇل ئىنسانىيەتنىڭ ئەڭ تۇنجى ،رىتىملىق ئىپادىلەنگەن پوتېنسىئال ئاڭ پارتلىشى،
ھېسسىيات ئارقىلىق ھېسسىياتقا تامغا بېسىشى ۋە ھايۋاناتتىن تۈپ پەرقلەنگەن روھىيەت ئۇيغۇنلۇقى
بولۇپ ،قەدىمكى زامانالردىال مەيدانغا كەلگەن .مەركىزىي ئاسىيا قەدىمكى ئاھالىلىرى ئەڭ
دەسلەپكى مۇھەببەت ۋە ئېتىقاد ،پەسىل ۋە ئەمگەك ،ئىشرەت ۋە مۇھ (مەرسىيە) قوشاقلىرى،
ئۇسسۇللىرىنى ياراتقان خەلقلەردىن ئىدى .مەركىزىي ئاسىيا ئاھالىسى بىلەن ئامېرىكا
ئىندىئانلىرىنىڭ ناخشا – ئۇسسۇل جەھەتتىكى ئورتاقلىقى قەدىمكى بۇغا يولى ،ئات يولى ئاالقىلىرى
دەۋرىدىال خېلىال قېلىپالشقان ناخشا – ئۇسسۇل مەدەنىيىتىنىڭ مەۋجۇدلۇقىنى دەلىللەيدۇ.
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ناخشا – ئۇسسۇل ۋە ئۇنىڭغا بېقىنغان ئىپتىدائىي چالغۇ قوراللىرى رىتىملىق ئېتنىك مەدەنىيەت
ئۈستىدە يېڭى تاشقورال دەۋرىدە گەنىزىسلىق (پەيدا بولۇشلۇق) باال ياتقۇسىدا ئۆزىنىڭ
ئېتنولوگىيىلىك قېلىپىنى تۈزدى .زامان قانچە سوزۇلمىسۇن ،تەرەققىيات قانچە ئۆزگىچە بولمىسۇن،
يېڭى تاشقورال دەۋرى ھەر خىل مەدەنىيەتلەر ئۆز قېلىپلىرىنى تۈزگەن دەۋر بولدى .ھەممە نەرسە خاس
نۇسخا ،قېلىپ ،تەرتىپ ،ئۆلچەمگە ئېرىشتى .ھەر خىل روشەن گىئومەتىرىك نەقىش نۇسخىلىرى
مەيدانغا كەلدى .توتېم ۋە ئۇرۇقداش جامائەدىكى مۇراسىمالر ،كوللېكتىپ بەزمە – بايرام
پائالىيەتلىرى ،كېيىنچە شامان ،زورو-ئاستىر ئېتىقادى ناخشا – ئۇسسۇل سەنئىتىنىڭ راۋاجلىنىشىغا
ئىلھام بېغىشلىدى.
قەدىمكى گرېك تارىخچىسى ھىرىدۇتنىڭ «تارىخ» ناملىق كىتابىدا ماسساگىتالر(ئۇلۇغ ساكالر)
گۈلخان يېقىپ ،ئوتقا مەۋە تاشالپ ،شىركەيپ بولۇپ ناخشا – ئۇسسۇل ئوينايدۇ ،دېگەن تارىخىي
ئۈچۈرى؛ ئىسكەندەر زۇلقەرنەين بىلەن مەركىزىي ئاسىياغا كەلگەن ئورىئاننىڭ «ئىسكەندەرنىڭ
شەرقكە يۈرۈش قىلىشى» دېگەن كىتابىدا يەرلىك خەلقنىڭ خۇددى گرىكالردىكى دىئونۇس
بايراملىرىدەك مەي سەيلىلىرىنىڭ بارلىقى ھەققىدىكى ئۈچۈرى؛ قەدىمكى خەنزۇ مەنبەلىرىدە سەرىق
پادىشاھنىڭ كوئىنلۇن تېغىغا كۈي ئوگىنىشكە كىشى ئەۋەتكەنلىكى ھەققىدىكى بايانالر؛ قۇتۇبى
قىزىليار ،ئالتاي ،بارىكۆل قىيالىرىدىكى يالىڭاچ ئۇسسۇللۇق رەسىملەر؛ «تۈركىي تىلالر دىۋانى»دىكى
ناخشا – ئۇسسۇللۇق قوشاق نەمۇنىلىرى؛ پۈتۈن مەركىزىي ئاسىيادىن تېپىلغان ئۇسسۇل كۆرۈنۈشلۈك
قىيا سىزمىلىرى يىپەك يولىدىن ئىلگىرىال مەركىزىي ئاسىيانىڭ ناخشا – ئۇسسۇل ماكانى ھالىتىدە
تۇرغانلىقىنى دەلىللەيدۇ.
يىپەك يولىنىڭ ئېچىلىشى مەركىزىي ئاسىيا ناخشا – ئۇسسۇل مەدەنىيىتىنى ھەم فولكلور ،ھەم
كالسسىك شەكىلدە راۋاجلىنىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى .شەھەر – قەلئە مەملىكەتلىرى ۋە
مەدەنىيەتنىڭ راۋاجلىنىشى ،خەلقئارا سودا ۋە كۈتۈش مۇالزىمىتىنىڭ تەقەززاسى بۇ خىل سەنئەتكە
تارىخىي قىممەت بېغىشلىدى.
يازما مەنبەلەردە قەيت قىلىنىشىچە ،خەن سۇاللىسى قۇرۇلغان ۋاقىتتىال خوتەننىڭ «يۇتيەن نەغمىسى»
خەن ئوردىسىغا مەلۇم بولغان .مىالدىدىن ئىلگىرىكى  – 2ئەسىرنىڭ ئاخىرلىرىدا جاڭ چيەن قۇمۇل
دىيارىدىن «ماھادۇر» كۈيىنى چاڭئەنگە ئېلىپ بارغان .لى يەننيەن بۇ چوڭ كۈيدىن پايدىلىنىپ 25
نەغمە ئىشلىگەن .كېيىنچە «دۇر» ئىبارىسى گىرېكالردا «دۇرۇس مېلودىيىسى» نامىدا ئىشلەنگەن.
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 -352يىلى ھەربىي تەۋەككۈلچى لۇي گۇئاڭ كومىراجىۋانى ئېلىپ كېلىش ئۈچۈن كۈسەنگە قوشۇن
تارتىپ كەلگەندە ،بۇ جاينىڭ ئاۋات بۇددا مەدەنىيەت مەركىزى ئىكەنلىكىنى كۆرگەن .ئۇ  21مىڭ
تۇياق ئات – قېچىرغا كۈسەننىڭ بايلىقى ،زىبۇ – زىننەتلىرى ،بۇددا دىنى نەمۇنىلىرى ۋە كۈسەن –
چالغۇ ئەسۋابلىرىنى ئېلىپ لياڭجۇ(جاڭيى) گە قايتقان .نەتىجىدە دەشتئاتا (دۇنخۇئاڭ – ساجۇ) بۇددا
تاشكېمىرلىرى ،لياڭجۇ نەغمىسى مەيدانغا كەلگەن.
-325يىلى تۈرك قاغانى مۇقانخاننىڭ قىزى ئاسىنا مەلىكە جۇ سۇاللىسىنىڭ ئىلىمپەز ئىمپېراتورى
يۇيۋەنيۇڭغا ياتلىق بولغاندا كۈسەنلىك مەشھۇر مۇزىكا نەزەرىيىچىسى سۇجۇپنى ۋە بىر قاتار مۇزىكا،
ئۇسسۇل ماھىرلىرىنى چاڭئەنگە ئېلىپ بارغان .كېيىنچە سۇجۇپنىڭ « 12تېمىفىراتسىيىلىك كۈي
قانۇنى» ئاساسىدا سۇي–تاڭ زامانىدىكى خەنزۇ مۇزىكىچىلىقى ئىنقىالب خاراكتېرلىك يېڭىالنغانغان.
كۈسەندە يەنە ۋىدۇساكا ناملىق مۇزىكا ئۇستازى بولۇپ ،مەخسۇس چوڭ نەغمىلەر ئوقۇتۇشى بىلەن
شۇغۇلالنغانلىقى مەلۇم.
تارىخىي مەنبەلەردە يېزىلىشىچە ،يىپەك يولى راسا گۈللەنگەن دەۋرلەردە چاڭئەندە ئۆتكەن
ساۋمياۋدا ،ساۋگاڭ ،بەيمىندا ،بەيجەشۇڭ ،فەيشىڭفۇ ،فەيشىڭلۇ قاتارلىق مەشھۇر مۇزىكىشۇناسالر
مەركىزىي ئاسىيالىق ئىدى .ئەينى زامان شائىرلىرىدىن دۇفۇ ،لىبەي ،بەيجۇيى ،ۋاڭۋەي ،يۇئەنجىڭ،
لىيەنشى قاتارلىق ئەدىبلەر مەركىزىي ئاسىيا مۇزىكا – ئۇسسۇل سەنىتى توغرىسىدا گۈزەل مىسراالر
قالدۇرغان.
بىز خوتەندىن ،مارالبېشى تۇمشۇقتىن ،قىزىل – قۇمتۇرا قاتارلىق جايالردىن ،شورچۇقتىن ،ئىدىقۇت
شەھەر خارابىسى ،تۇيۇق ،يارغول ۋە بېزەكلىك تاشكېمىرلىرىدىن ئەينى زامان مۇزىكا – ئۇسسۇل ۋە
چوڭ نەغمىلەرگە ئائىت كۆپلىگەن نەپىس كۆرۈنۈشلەرنى كۆرىمىز.
سۇڭ سۇاللىسى زامانىدا مەركىزىي ئاسىياغا ئەلچىلىككە كەلگەن ۋاڭ يەندى قاتارلىق كىشىلەرنىڭ
ئۇچۇر بېرىشىچە ،ئاۋات ئوردىالردا ئوردا مۇزىكا – ئۇسسۇللىرى بولغان ،ئۇ ،ئوردىالر خارابالشقاندا
خەلق مەشرەپ-مۇقاملىرى شەكلىدە داۋامالشقان .بىز «دوالن مۇقامى» نىڭ مۇقەددەسلەشكەن
ھەرىكەت شەكلى ،قۇمۇل مۇقاملىرىنىڭ ئەركىن-ئازادە ناخشا – ئۇسسۇل شەكلىدىن بۇ مۇقامالرنىڭ
باشتىن كەچۈرگەن تارىخىي سەرگۈزەشتلىرىنى سېلىشتۇرۇپ بىلىمىز.
ئىسالمىيەتنىڭ مەيدانغا كېلىشى بىلەن گەرچە يۈزەكى ھادىسە جەھەتتە ناخشا (مۇزىكا) – ئۇسسۇل
سەنىتى نىسبىي چەكلىنىشكە ئۇچرىغاندەك بولسىمۇ ،ئەرەب-ئىسالم مەدەنىيىتىنىڭ گۈللىنىشى تۈپەيلى
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مۇزىكا سەنئىتىدە شەرق-غەرب مۇزىكا مەدەنىيەتلىرى يەنە بىر قېتىملىق تارىخىي ئۇچرىشىشقا
مۇيەسسەر بولدى .ئۇنىڭ ئەڭ چوڭ ئۇتۇقى ئەرەب ۋە غەيرىي ئەرەب مۇزىكىلىرىدىكى راۋاجلىنىش
بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.
ئەبۇ ناسىر فارابى ئۆزىنىڭ «كىتابۇلمۇسىقەل كەبىر»« ،كىتابۇلمۇسىقەل سەغىر» قاتارلىق ئەسەرلىرىدە
يېڭى مۇزىكا نەزەرىيىسى– غەيرىي پىفاگۇر مۇزىكىلىق ئاۋاز قارىشى ،مۇزىكا يۇكشۇناسلىقى
نەزەرىيىسى ،ئەرەب – تۈرك مۇزىكا – نەغمە تەلىماتى ،چالغۇ قورالالر ئىسالھاتى ،ھەرپلىك نوتا
قاتارلىقالرنى ئوتتۇرىغا قويدى.
ئىبن سىنا فارابى مۇزىكا تەلىماتلىرى ئاساسىدا  12پەدە ھەققىدە توختالدى.
سالجۇقىيالر پۈتۈن ئىران ئېگىزلىكىنى ئىگىلىگەن مۇھىتتا ئەزەربەيجان تۈركلىرىدىن سەفىئوددىن
ئەلمۇمىن ئەلى ئۇرمەۋىي فارابى مۇزىكا نەزەرىيىسى بويىچە ئاۋاز(الر) قاتارىنى  12پەردە (مۇقام) غا
ئايرىشنى ،ئەينى زامان كالسسىك كويلىرىنى  12مۇقام بويىچە  12مۇجەسسەم(ئائىلە)گە ئايرىشنى
تىلغا ئالدى .نەتىجىدە ئۇيغۇر قاتارلىق تۈركىي خەلقلەر ئەرەبچە «مۇقام» ئىبارىسىنى قوبۇل قىلدى،
ئەرەب ۋە پارسالر ئۇيغۇر مۇقاملىرى ئۈلگىسىدە فارابى نەزەرىيىلىرى بويىچە ئۆز مۇزىكىلىق
مۇجەسسەملىرىنى تۈزەشكە كىرىشتى.
يىپەك يولى ئوتتۇرا بەلۋېغىدا قاراخانىيالر ،تۆمۈرىلەر دەۋرىدە مۇقام ،ناخشا ،ئۇسسۇل ،شېئىرىيەت
سەنئىتىنىڭ يېڭى ئۈلگىلىرى مەيدانغا كەلدى .سەئىدىيە دەۋرىدە ئاماننىساخان ۋە قىدىرخان
باشلىغان ئۇيغۇر مۇقاملىرىنى تەرتىپكە سېلىشتەك ئۇلۇغ خىزمەت ئىشلەندى .ئۇيغۇر مۇقاملىرى يەنە
بىر قېتىم ،ئۆز ئىچىگە «مەشرەپ نەغمە»« ،داستان نەغمە»« ،چوڭ نەغمە» قىسىملىرىنى قوشقان ھالدا
چوڭ تىپتىكى يۈرۈشلەشكەن كالسسىك مۇقام ھالىتىگە ئېرىشتى .شۇنداق قىلىپ ،غەربتە ياۋروپا
كالسسىك مۇزىكا ژانىرى – سىمفونىيىلەر مەيدانغا كەلگەن زاماندا ،شەرقتە ئۇيغۇر مۇزىكا ،ئۇسسۇل
ۋە شېئىرىيىتىنى بىر گەۋدە قىلغان ناخشا – ئۇسسۇل تىپىدىكى كالسسىك سەنئەت مۇجەسسىمى –
مۇقام مەيدانغا كەلدى.
يىپەك يولىدىكى ناخشا – ئۇسسۇلدىن ئىبارەت بۇ ئەڭگۈشتەر ئۆزىنىڭ ھەربىر تارىخى قاتلىمىغا
ئۇيغۇر ۋە ئۇنىڭ يىراق ئەجدادلىرىنىڭ بەدىئىي ئۇتۇقلىرىنى ئۇل ۋە ئوزۇق قىلغان بولۇپ ،ئۇ،
مەنبەسى يىراق ،ئەقلىي قايناق ،تۈزۈلمىسى گۈزەل ،ئۈنۈمى ئەۋزەل سەنئەت مۆجىزىسى ھېسابلىنىدۇ.
ئۇ ئەزەلدىن ناخشا – ئۇسسۇلنى ،باشقىچە ئېيتقاندا ،مۇزىكا ،شېئىرىيەت ،ئۇسسۇل ،تىياتىرنى بىر
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گەۋدە قىلغان گەنىئولوگىيىلىك خۇسۇسىيىتىنى ساقالپ كەلدى .ئۇ ئەزەلدىن ئەلنەغمىلىك – ئومۇمىي
خەلق (ئاممىۋىلىق) خاراكتېرىنى ساقالپ كەلدى .ئۇ ئەزەلدىن تەپەككۇر تېرەنلىكى بىلەن ھېسسىيات
ئۇچقۇرلۇقى؛ ئەدەپ – ئىتىكىلىقى بىلەن ئىشرەت – جۇشقۇنلۇقى؛ ئاڭالش ،كۆرۈش ،ھېس قىلىش
قاتارلىق ئۆتۈشمە تەسىرچانلىقى؛ ئوردا – كالسسىك شەكلى بىلەن خەلق مەشرىپى – فولكلور شەكلىنى
بىللە ساقلىغانلىقى قاتارلىق ئەۋزەللىكلىرى ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ھاياتىي كۈچىنى گەۋدىلەندۈرۈپ،
نامايىش قىلىپ كەلدى.
ئۇيغۇر ناخشا – ئۇسسۇللىرى ۋە مۇقام مەدەنىيىتى باي ۋە گۈزەل گەۋدىسى بىلەن تارىختا ئىككى
چوڭ دۇنياۋى مەدەنىيەت تىپى – سۇي – تاڭ مەدەنىيەت تىپى ۋە ئەرەب مەدەنىيەت تىپى ،ئىككى
چوڭ خەلقئارا شەھەر – چاڭئەن ۋە باغداتتا زور شۆھرەت قازانغانىدى .ئۆز دەۋرىدە ئالەمدە يېگانە
قەسىرلەرگە قوبۇل قىلىنىپ ،ئۇ يەردە «ساماۋى نەغمە»دە قارىلىپ ،مۇزىكا ئىسالھاتى پەيدا قىلىپ،
شەرقتە كورېيە ،ياپونىيە ،غەربتە مىسىر ،تونىس ،سۈرىيىگە قەدەر تەسىر كۆرسىتىلىشى بۇ موجىزىدار
ھېكمەت دۇردانىسىنىڭ ھاياتىي ئىقتىدارى ۋە مەدەنىيەت مەپتۇنكارلىقىنىڭ دەلىلى بولدى!
ۋەھالەنكى ،يىپەك يولى خارابلىشىپ ئەۋزەللىك بۇالقلىرى قۇرۇغان شۇنداقال مىسلىسىز تاالن –
تاراجىغا ۋەخورلۇققا ئۇچرىغان ئۇيغۇر خەلقى بۇ سەنئەت گۆھىرىنى ئۆزىنىڭ گاداي چاپىنى ۋە
جاراھەتلىك قەلبىدە نەچچە يۈز يىلالردىن بۇيان تۇتىيادەك ئەتىۋارالپ ساقالپ كەلدى.
يىپەك يولى قايتا ئېچىلدى! قەدىمكى شەرق پادىشاھ ھېكايىلىرى بىلەن گرېك ھېكايىلىرىدە بىردەك
قەيت قىلىنغان ،تۇمشۇقلىرىدىكى تۆشۈكچىلەردىن ھەرخىل ئاۋاز – گاماالر ياڭراپ ،گۈزەل مېلودىيە
كۈيلەيدىغان قەقنۇس قۇشى ئۆز ئۇستىدىكى رىيازەت توزانلىرىنى سىلكىۋېتىپ ،قايتا ئەپسۇنكار
نەغمە– ناۋا ياڭرىتىدىغان يېڭى ئېرا ئېچىلدى! ئەۋالدلىرىمىزنىڭ نېسىۋىسىدە قانچىلىغان ۋىدۇسكا،
سۇجۇپ ،يۈسۈپ خاس ھاجىپ ،فارابى ،ساۋمىياۋدا ،بەيمىندا ،فىشىڭفۇ ،دەرۋىش ئەلى ،ئاماننىساخان،
قىدىرخان يەركەندى قازانغان ئىپتىخار قىسمەتلىرى بارلىقىغا گۇمانىم يوق! ئىسكەندەر زۇلقەرنەيىن
ماكىدونىيىدىن چىقىپ ،شىمالىي ئەرەبىستان ۋە مىسىرنى ،ئىران زېمىنىنى ،ھىندىستاننىڭ يېرىمى
بىلەن ئالدىنقى ئوتتۇرا ئاسىيانى ئالغانىدى .چىنگىزخان رۇس تۇپرىقى ،خارەزم دەشتى ۋە باغدات
ئەتراپىنى ئالدى .ئاخىرىدا ئۆز قوشۇنلىرى يۈزلىگەن مىللەتلەر تەركىبىگە قوشۇلۇپ كەتتى.
ئېلىمپەزلىكتىن يەتكىنى ئەلەم – ھەسرەت بولدى .ئەكسىچە ھومىر داستانلىرى« ،مىڭ بىر كېچە»
ھېكايىلىرى ،ئۇيغۇر مۇقاملىرى لەمەپەزلىكتىن نۇر قەدەم بولدى .ئۇ ئۇزاق بولمىغان ئەسىرلەر ئىچىدە
باشقا يۇلتۇزالرغا قەدەم قويغان ئىنسان بىلەن بىللە كائىنات رېتىملىرىگە كامالەت قوشقۇسى!
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يىپەك يولىدىكى توققۇز ھېكمەتنىڭ ئالتىنچىسى تەسۋىرىي سەنئەت مۆجىزىسىدىن
ئىبارەت.
بۇ ئەلۋەتتە بىناكارلىق ،ھەيكەلتاراشلىق ،نەققاشلىق ،رەسساملىق ،ئويمىچىلىق ساھەلىرىدە غەربىي
يۇرتلۇقالر ئېرىشكەن كامالەت كارامىتىگە قارىتىلغان.
يىپەك يولىدىن ئىلگىرى بۇ زېمىندا كۆپلىگەن قىيا رەسىملىرى ۋە قەدىمكى قەبرىگاھلىقالر ،شەھەر –
قەلئە ئەسلىھەلىر ى ،جۈملىدىن ھەرخىل ئىالھالرغا ئائىت الي ياكى تۇچتا قۇيۇلغان فىگورىالر
(ئەكونالر) بولغان.
يىپەك يولى ۋە ئانچە كېچىكمەي مەيدانغا كەلگەن بۇددىزم سەنىتى بۇ دىيارنىڭ تەسۋىرىي سەنئەت
مۇجەسسىمىگە يېڭى كۈچ بېغىشلىدى .خوتەندىن تاكى قۇمۇلغىچە بىر قاتار بۇددا ئىبادەتخانىلىرى،
بەكسۇنالر (تالىپالر) ئىستىقامەتگاھلىرى ،بۇددا ھېكمەت زاللىرى ،جەسەت مۇنارلىرى ،بۇددا تاشكېمىر
(مىڭئۆي) لىرى مەيدانغا كەلدى.
بۇ بىناكارلىقالر ھەققىدە جۇڭگونىڭ ۋە چەت ئەلنىڭ غەربىي يۇرتقا كېلىپ – كەتكەن سەيياھلىرى
كۆپلىگەن گۈزەل ۋە ھەيۋەتلىك جۈملىلەر قالدۇرۇشقان .ئۇنىڭ مۇھىمى شۈبھىسىزكى ،فاشيەن بىلەن تاڭ
شۇئەنزاڭنىڭ ساياھەتنامىسىدۇر.
ئىسالمىيەتتىن كېيىن بولسا ،مەشھۇر ئەدىب سابىر تىرمىزى (؟ –  )1131بىر قاتار شېئىرلىرىدا ئۆزى
كۆرگەن قەندىھار تاشكېمىرلىرىنى مۇنداق تىلغا ئالىدۇ:
باھار پەسلى كەلتۈر ،يېڭى تەرىفى باھار ئەيلە،
ئويۇڭنى قەندەھار بۇتخانىسىدەك اللىزار ئەيلە.
ئۇ قەندىھار بۇتخانىسىنى تىلغا ئالغاندا ،چىن نەققاشلىرى ۋە قەشقەر گۈزەللىرىنى بۇ سەنئەتنىڭ جېنى
دەپ ،مۇنداق يازىدۇ:
بولدى باغ بۇتخانا يەڭلىغ اللە گۈللەر ھۆسنىدىن،
راستتىن ئېيتسام چىنۇ قەشقەرلىك سەنەملەر بەرق ئۇرار.
يۈزى نەققاشى چىن سەنئەتلىرىدىن نىشان بەرگەي،
مەگەر بۇ خىل نىشانالردىن يۈزى ھەربىر زامان بەرگەي.
تۆمۈرىيلەردىن بايسۇنقۇر مىرزا  – 1416يىلى چىنغا ئەۋەتكەن ئەلچىلەر تەركىبىدىكى غىياسىددىن
نەققاش ئۆزىنىڭ «سەپەرنامە»سىدە غەربىي يۇرت تاشكېمىرلىرىدىكى سەنئەتنى «ئاجايىبۇل
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لەتايىف» دەپ ھەيرەتتە ماختىغان.
غەربىي يۇرت تاشكېمىرلىرى ۋە ئۇنىڭغا ئىپادىلەنگەن تەسۋىرىي سەنئەت كامالىتىنى ئىسالم دۇنياسى
ئەدىبلىرى چىن سەنىتى ،چىن نەققاشى دەپ ئۇنى ماھىر رەسسام بۇلمىش مانى نامىغا باغالپ ئۆز
مىسرالىرىنى بېزەشكەن .ئۇالر ھەتتا گۈزەلنى ،گۈزەللىكنى ،ئۇستا رەسسامنى باھالىغاندا «چىن
سەنىتى»« ،مانى نۇسخىسى»دىن ئۈستۈن دېيىش ئارقىلىق يۇقىرى كۆتۈرگەن .بايسۇنقۇر مىرزا
سارىيىدىكى خەتتات شاھى سەبزە ۋارىنى بىر شائىر ماختاپ مۇنداق دېگەن:
گەر بەچىن نۇشەئى تەسۋىرزى پەشى تۇبەرەند،
تاچىھورۇنى دىھەد دەرفەننى ھۇد مانىيرا.
(مەنىسى :سېنىڭ سىزغان بۇ نۇسخاڭ ئەۋەتىلسە مەگەرچىنگە ،بېشىنى كۆتۈرەلمەي مانىمۇ ئەلۋەتتە بۇ
پەند)
دېمەك ،تەسۋىرىي سەنئەتتە رىم ،گرېك ،مىسىر ،ھىندىستان ئەمەس ،بەلكى چىن – ماچىن دەپ
ئاتىلىدىغان بۇ قەدىمىي يۇرتىمىز ماھارەت پەللىسى ھېسابلىغان .ئەلىشىر نەۋائىمۇ ئۆز غەزەللىرىدە
مۇنداق يازغان:
ئۇل سەنەمگە سەجدە قىلسام ،زاھىدى ھۇدبىن ،نە ئەيىب.
بۇتپەرەس بولماق كۆپ ئارتۇقراقكى بولماق ھۇدپەرەست.
(مەنىسى :ئەي ،ھاكاۋۇر زاھىت ،ئۇ سەنەمگە سەجدە قىلسام ،بۇنىڭ نېمە يامىنى بولسۇن ،ئۆز ئۆزىگە
مەغرۇرلىنىشتىن بۇتقا سەجدە قىلىش ئەۋزەلرەك ئەمەسمۇ؟)
كۆپ دىل ئارا شەكىللەركىم چەكتى چىن سورەتگەرى،
ئاچمادى بىر چەھرە ھەرگىز سۈرەتنىڭ نەققاشىدەك.
(مەنىسى :چىن رەسساملىرى نۇرغۇن زوقلىنارلىق رەسىملەر سىزغان بولسىمۇ ،ئەمما سېنىڭ سۈرەت –
قىياپىتىڭدەك بىرسىمۇ تەبەسسۇم قىلغىنى يوق).
بولماسە ئول بۇت قاشى مېھرابىم ئىچرە جىلدە ساز،
قىبلەگە كاپىرمەن ،ئەر باش تىندۇرۇپ قىلسام ناماز.
(مەنىسى :ئەگەر مېھرابىمدا خۇددى بۇتتەك سەنەم قەشى جىلۋە قىلىپ تۇرمىسا ،قىبلىگە قاراپ ناماز
ئوقۇسام كاپىر بولۇپ كېتەي).
ۋاھ ،نە يۈزدۇر بەلكى تەقلىدىن قىلىپ نەققاشى چىن،
چەكسە يۈز سۈرەت ،بىردىن يۈزدىن نەمۇدار ئەيلەسەم.
(مەنىسى :پاھ ،بۇ نېمىدېگەن گۈزەل يۈز ،ئۇنىڭغا ئوخشىتىپ چىن نەققاشى يۈز رەسىم سىزسا ،ئۇنىڭ
گۈزەللىكىنىڭ يۈزدىن بىرگە نىشانە قىلسام).
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ئۆزلۈكىمنىڭ قەيدىدىن بىر مەي بىلە قىلدىڭ خاالس،
ۋاھ ،نەدەي ،ئەي مۇغ ساڭا بۇت بىرلە زۇننارىم فىدا.
(مەنىسى ):بىر مەي بىلەن مېنى ئۆزلۈكىمنىڭ ئارغامچىسىدىن قۇتۇلدۇرۋەتتىڭ ،نېمە دەيمەن ،ئەي
مەيخانا ،ساڭا جىسمىمنىڭ بۇتى بىلەن زۇننارىم سەدىقە بولسۇن).
دەۋرىمىزگە كەلگۈچە غەربىي يۇرت بۇددا بىناكارلىقى ،ھەيكەلتىراشلىقى ۋە تام – تاھتا رەسسەملىق
سەنىتى يادىكارلىقلىرىدە يەرلىك دەرىجىدە ،ئەمما خارابە ھالىتىدە ساقالنغانىدى .ئۇنى گرونىۋەدىل،
لىكوك ،ستەين ،پىللىئوت ۋە داگونىڭ ئېكسپېدىتسىيە خادىملىرى پارچىالپ ،بۇزۇپ ئېلىپ تېخىمۇ
ۋەيران قىلىشتى .شۇ چاغدىكى مەلۇماتالرغا قارىغاندا ،خوتەن ،مەلىكىئاباد ،كونا نىيە ،دەندان
ئۆيلۈك ،ئۇچما راۋاق ،توققۇز ساراي ،ئاالقاغا ،سىم – سىم ،دۇلدۇل ئوقۇر ،سۇ بەشى ،قىزىل ساراي،
قۇمتۇرا ،مازارباغ ،شورچۇق ،مىرەن ،كروران ،يارغول ،تۇيۇق ،سىڭگىم ئېغىز ،ئىدىقۇت شەھىرى،
بېزەكلىك قاتارلىق جايالردىن تېپىلغان تاشكېمىرلەر ،ئىكون – بۇت ۋە قورچاقالر ،تام رەسىملىرى،
سىزما ۋە ياغاچ ئويمىالر ،يىپەككە سىزىلغان رەسىملەر جاھان سەنئەت تارىخىدىمۇ ئۆزىنىڭ زور
ھەجىملىكى ،رەڭدارلىقى ،كۆركەم – نەپىسلىكى بىلەن يەنىال تەئەججۈپلىنەرلىك ئىدى .ئۇالر
ئارىسىدا دەندان ئۆيلۈكتىن تېپىلغان الكشىمى (ئۇز تەڭرى) رەسىمى ،ئات ۋە تۆگىلىك سەپەرنىڭ
تاختىغا سىزىلغان رەسىمى ،سۇ بەشىدىن تېپىلغان مۇزىكا – ئۇسسۇل – تىياتىرلىق كۆرۈنۈشى سىزىلغان
جەسەت كۈلى قۇتىسى ،قىزىل مىڭئۆيىنىڭ  – 32غارىدىكى تام رەسىملەر ،قۇمتۇرا يېڭى  – 1غار
ت ورۇسىدىكى كۆركەم لىباسلىق بۇتساتىۋاالر تىزمىسى ،شورچۇقتىكى ياغاچ ئويما ھەيكەللەر ۋە
بىراخماننىڭ الي ھەيكەللىرى ،ئىدىقۇت شەھىرىدىكى مانى ئىبادەتخانىسىغا سىزىلغان مانى ۋە
مۇخلىسلىرىنىڭ تام رەسىمى ،بېزەكلىكتىن تېپىلغان ساكيامۇنىنىڭ ھېكمەت سۆزلىشى قاتارلىقالر يۇقىرى
كالسسىك تەسۋىرىي سەنئەت دۇردانىلىرى ئىدى.
ئىسالمىيەتتىن كېيىن بىناكارلىق ،بولۇپمۇ ئوردا – قەسىر ،ئاتاقلىق شەخسلەرگە ئاتالغان مەقبەرە،
مەسچىت – جامە ،مەدرىسە ،مۇنار ،رەسەتگاھ ،باغ – سەيلىگاھ ،ئولتۇراق جاي بىناكارلىقى ئاالھىدە
يەرلىك ۋە غەربىي ئاسىياچە قۇرغاق رايونالرغا خاس «ئىسالم ئۇسلۇبى» بويىچە راۋاجالندى .بۇنداق
بىناكارلىقالر مۇنار ،گۈمبەز ،دەھلىز ،راۋاق ،مېھراب ،تاكچا(ئويۇق) ،ئوچاق – مورا ،سۇپا ،ياپما
ئايۋان ،تورۇس ،تۈۋرۈك ،باسما(پەلەمپەي) قاتارلىقالرنى چىرايلىق اليىھىلەش ،ئۇنى رەڭدار
خىشلىرىدىن ،گەج نەقىشلىق ياكى ياغاچ ئوي ماتېرىيالالردىن ئىشلەش ئومۇمالشتى .قاراخانىيالر
زامانىسىدا قەشقەر ،باالساغۇن ،ئۆزكەنت ،بۇخارا ،سەمەرقەنت ،خوتەن قاتارلىق كاتتا شەھەرلەردە
بۇنداق ياسىداق ئىمارەتلەر كۆپلەپ مەيدانغا كەلدى .چىڭگىزخاننىڭ ھەربىي يۈرۈشلىرى يالغۇز
بىناكارلىق موجىزاتلىرىنىال ئەمەس ،يەنە پۈتۈن سۈرۈك شەھەرلەرنى تۇزلىۋەتكەنىدى .تۆمۈرىلەر ۋە
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سەئىدىيلەر دەۋرىدە «ئەھمەد يەسسەۋى»« ،ئائىشە بۈۋى»« ،يۈسۈپ ھەمەدانى»« ،گورەمىر»،
«بۈۋى خانىم»« ،ھاشى زىندە» قاتارلىق مەقبەرىلەر ،يەكەن «ئالتۇنلۇق» مازىرى ،سەمەرقەنت
تىگىستان مەدرىسەلىرى ،ئۇلۇغبەگ رەسەتخانىسى قاتارلىقالر قۇرۇلدى.
يىپەك يولىنىڭ خارابلىشىشى تەسۋى سەنئەتكىمۇ قاتتىق زەربە بولدى .يىپەك يولىنىڭ قايتا ئېچىلىشى،
دەل تارىخنىڭ زامانىۋى شەھەر بىناكارلىق ۋە مەدەنىيەتلىك تۇرار جاي قۇرۇلۇشىنى راسا تەقەززا
قىلغان دەۋرگە توغرا كەلدى ،ئىشىنىمەنكى ،غەربىي يۇرتتا سەنئەت ئىلمىگە اليىق ئەنئەنىۋى
بىناكارلىق تارىخىغا ئىگە يەرلىك ئاھالە پات ئارىدا بىناكارلىق ،ھەيكەلتاراشلىق ،مۇھىت سەنىتى،
رەسساملىق ،ئويمىكەشلىك ،نەققاشلىق سەنئەتلىرى جەھەتتە دۇنيانىڭ ئالدىنقى قاتارىدىكى
خەلقلىرىگە يېتىشىۋالىدۇ.
يىپەك يولىدىكى تارىخنىڭ ئۆلگەن ھادىسىلەر قەبرىستانلىقىدىن ئۆلمەس تۆت ماھىيەتلىك مۆجىزە –
تارىخ شەھى ،سەنئەت يوپۇرمىقى ،ئەدەبىيات گۈلى ۋە ھېكمەت ئۇرۇقى ئۈنۈپ يېتىلگەن .ئۇنىڭدا
ئۆتمۈش كەلگۈسىگە تارىخىي تەپەككۇر ،بەدىئىي تەپەككۇر ۋە نەزەرىيىۋى تەپەككۇر شەكلىدە ئۇچۇر
يەتكۈزىدۇ.
 -خىيال دەپتىرىمدىن

يىپەك يولىدىكى توققۇز ھېكمەتنىڭ يەتتىنچىسى تىل – ئەدەبىيات غەزىنىسىدىن
ئىبارەت.
مەلۇمكى ،تىل سىستېمىسى ۋە دەسلەپكى ئەپسانە ،رىۋايەت ۋە قوشاق فولكلورى يىپەك يولى بەرپا
بولۇشتىن ئىلگىرىال مەۋجۇد ئىدى .ھەرخىل بەلگە ۋە تامغىالر ئىپتىدائىي ئۈچۈر ۋاسىتىسى قىلىنغان
بولۇپ ،ئۇالرنىڭ نۇسخىلىرى قىياتاشالر ،ئارخېئولوگىيىلىك قېزىلمىالردىن كۆپلەپ تېپىلدى.
يىپەك يولىنىڭ ئېچىلىشى بىلەن مەركىزىي ئاسىيا تىل – ئەدەبىياتىدا يېڭى ئىپادىلەش ئۇسلۇب –
ۋاسىتىلىرى ۋە سەنكرتىك ئاالمەتلەر مەيدانغا چىقىشقا باشلىدى.
تارىخى تەتقىقاتچىلىرى غەربىي يۇرت ۋە پۈتكۈل مەركىزىي ئاسىيادا ھەرخىل يېزىقالر قوللىنىلغانلىقىنى،
ھەرخىل تىلالردا ئەسەرلەر يېزىلغان ياكى تەرجىمە قىلىنغانلىقىنى ئېيتىشتى .ھەقىقەت شۇكى ،غەربىي
يۇرتلۇقالرنىڭ بىراق ئەجدادلىرى – ئارىيالر – سىكتايالر – ساكالر بالقاش – بايقال ۋادىلىرىنى
مەركەز قىلغان ھالدا غەربتە قارا دېڭىز ،قىزىل دېڭىز ساھىلىنى ،جەنۇبتا ھىندىستان ۋە
مىسۇپوتامىيىنى ،شەرقتە موڭغۇل ئېگىزلىكىنىڭ غەربىي قىسمىنى ،تاكى قەشقەرىيىگىچە ئىگىلىگەن ياكى
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ئۇ جايالرغا تەسىر كۆرسەتكەنىدى .نەتىجىدە بۇ كەڭ زېمىندا ئوخشىمىغان دەرىجىدە مەدەنىيەت
ئۇنىۋېرسال ھادىسىسى پەيدا بولغان .غەربىي يۇرتتا كېيىنكى ۋاقىتالردا قوللىنىلغان قاراشتى يېزىقى،
ئەنەتكەك(سانسكرىت) يېزىقى ،رونىك شەكلىدىكى ئورخۇن يېزىقى ،سوغدى يېزىقى شەكلىدىكى
ئىدىقۇت ئۇيغۇر يېزىقى ،ئەرەب ئېلىپبەسى ئاساسىدىكى ئۇيغۇر يېزىقى قاتارلىق يېزىقالر تېگى –
تەكتىدىن قەدىمكى ئۇچۇرلۇق تامغىالر بىلەن ئارى – سىكتايالر كەزگەن غەربىي ئاسىيا ۋە پامىر –
ھىندىستان يېزىقلىرىنى دەۋر قىلىپ ،بىرىدىن بىرىگە ئالمىشىپ كەلدى .بۇ يېزىقالرنىڭ يېقىنلىقى
خۇددى نوھ ئەپسانىسىدىكى نوھ پەرزەنتلىرى تۇر ،كەنان ،ياپەستەك شۇنچە تومۇرداش بولغان.
غەربىي يۇرت فولكلورىمۇ ئاللىقاچان مىللىي چېگرىدىن ھالقىغان بولۇپ« ،چىستانى ئىلىك بەگ»،
«ماناس»« ،پەرھاد ۋە شېرىن»« ،تومارىس»« ،رۇستەم»« ،ئوغۇزنامە»« ،گىلكامىش»،
«دەدەقۇرقۇت»« ،ئەپراسىياپ»« ،سىياۋۇش» ۋە بۇددىزمغا ئائىت يۈزلىگەن «يارالمىش جاتاكا
ھېكمەتلىرى» كۆپ ئېتنىك ۋە كۆپ جۇغراپىيىلىك تەركىبكە ئىگە بولغان.
ئىسالمىيەتتىن ئىلگىرى تىل – ئەدەبىيات جەھەتتىكى ئاساسلىق جاۋاھىرات – «ئاۋېستا»،
«رىگاۋىدا»« ،ئەپراسىياپ» لەگىندىلىرى بىلەن بۇددىزم نوملىرى ھېسابالندى.
غەربىي يۇرتتا كۆپلىگەن نوم ئەدەبىياتشۇناسلىرى ئىچىدە ئەڭ مەشھۇرلىرى كومراجىۋا ،فى ھويالن،
ئەنزاڭ ،سىڭقۇسەلى تۇتۇڭ قاتارلىق تىلشۇناس – تەرجىمىشۇناس ئالىمالر بولدى .كومراجىۋانىڭ
ئەدەبىي ئۇسلۇبى خەنزۇ نەزمىچىلىكىنى بەش خەتلىك شەكىلدىكى يەتتە خەتلىك شەكىلگە كۆتۈرۈشتە
ئىلھام بەخش ئۈلگە بولۇپ قالدى.
ئۇرخۇن ئۇيغۇر خەلقى تېررىتورىيىسىدىن تېپىلغان «توققۇز ئۇيغۇر خاقان»« ،مۇيۇنچۇر»« ،بىلگە
قاغان»« ،تۇنيۇقۇق»« ،كۆلتىگىن»« ،كۇلچۇر» ئابىدىسى قاتارلىقالر تاالس – يەنسەي مەڭگۈ
تاشلىرىدىن ئۆزىنىڭ ئەدەبىي كومپوزىتسىيىسىگە ئىگە كالسسىك تاش پۈتۈنلۈك خاراكتېرى بىلەن
پەرقلەندى.
ئىدىقۇت ئۇيغۇر خانلىقىدا قايتا ئىشلەنگەن «ئوغۇزنامە»« ،چىستانى ئىلىك بەگ»« ،مايتىرى
سېمىت»« ،ئالتۇن يارۇغ» قاتارلىق يىرىك ئەسەرلەر ئەينى زامان نەسرىي – نەزم ئەدەبىياتىنىڭ
راۋاجالنغانلىقىنى ،ئەدەبىي ئىجادىيەت بىلەن ئەدەبىي تەرجىمىنىڭ كۆپ قىرلىق ئىلگىرىلىگەنلىكىنى
كۆرسەتتى .دەرۋەقە ،ئىدىقۇت ئۇيغۇر خانلىقى دەۋرىدە مانىزم بىلەن بۇددىزم (كېيىنچە ،بەشبالىقتا
يەنە ئىسالم دىنى) ،گرېك ،پارسى ،ھىندى ،خەنزۇ ،تىبەت ،موڭغۇل تىللىرى بويىچە ئىلمىي ،دىنىي ۋە
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ئەدەبىي تەرجىمە بىللە بولۇش مەنزىرىسى شەكىللەنگەنىدى .كۆچۈرۈش بىلەن مىخ مەتبەئە ئۇشبۇ
مەدەنىيەت دەرگاھىغا ھوسىن قوشتى .خانبالىق(بەيجىڭ) ئوردىسى ۋە خەنلىن ئاكادېمىيىسىدە ئۇيغۇر
ئالىملىرى ئىشلىگەن ،موڭغۇل ھۆكۈمرانى بىلەن ئىچكى ئەللەرگە تارقىلىپ كەتكەن ئۇيغۇر
ئەۋالدلىرىدىن مەشھۇر شېئىرىيەت ۋە «يۇئەن چۇي» تىياتىر مۇئەللىپلىرى يېتىشكەن مەدەنىي مۇھىت
بارلىققا كەلدى .بۇ ھال ئۇيغۇرالرنىڭ باغدات خەلىپىلىكلىرىگە ،سالجۇق تۈركلىرى ،چىنگىزخان
قوشۇنلىرى بىلەن غەربىي ئاسىيا ۋە شىمالىي ئافرىقىغا قەلەم ۋە ماھىرلىرى بولۇپ يېتىلىشنىڭ شەرقىي
ئاسىيادىكى ئىككىنچى ۋارىيانتى ياكى قانىتىنى ھاسىل قىلدى .ماۋەرائۇننەھر ،خارەزم ۋە خۇرساننى
ئىشغال قىلىشتا ئىدىقۇت ئۇيغۇر خانلىقى چىنگىزخان قوشۇنلىرىغا كۈچلۈك چەۋەنداز ئەترەتلىرىنى
قوشقانىدى .مەلۇم مەنىدە ،زامانىسىنىڭ ئەقىل چەشمىسى بولغان ئىدىقۇت – بەشىبالىقلىقالر ئۆز
جاۋاھىرلىرىنى شەرقىي دېڭىز ،كاسپىي دېڭىزى ،ئەرەب دېڭىزى ۋە ئوتتۇرا يەر دېڭىزى ساھىللىرىغا
چاچقانىدى .ئۇ كېيىنچە موڭغۇل ئاتامانلىرى ئارىسىدا ئېلىپ بېرىلغان دەھشەتلىك ھاكىمىيەت
تالىشىش جەڭلىرىدە ،سالماقلىق ئاھالىسىنى سېرىق ئۇيغۇرالر زېمىنىغا كۆچۈرۈشكە مەجبۇر بولدى.
خىزىر خوجا ئىدىقۇت دىيارىدا ئىسالم ئاچقاندا ،بۇ دىيار ئاللىقاچان ھالىدىن كەتكەن ھالەتتە
ئىدى .ئىسالمىيەتتىن كېيىن تۇرپان – قۇمۇل دىيارىنىڭ دەرمەھەل مەدەنىيەت ھەسەن –
ھۈسەنلىرىنى جىلۋىلەندۇرەلمىگەنلىكى ،مېنىڭچە ،ئەنە شۇ ئىچكى خوراشتىن بولغان.
قاراخانىيالرنىڭ مۇسۇلمانلىشىشى يىپەك يولىدىكى غەربىي يۇرت ئۆتكىلىنىڭ بىر تۇتاش «تۈرك ئىسالم
مەدەنىيەت چەمبىرى» ھاسىل قىلىشىنى تېزلەتتى .تىل – ئەدەبىياتتا يېڭى تارىخىي دەۋر ئۇپۇق
ئاچتى .يېزىق شەكلى ،ئېتىقاد مەزمۇنلىرىنىڭ ئۆزگىرىشى بىلەن بەزى تەتقىقاتچىالر ھۆكۈم قىلغاندەك
غەربىي يۇرتنىڭ مەدەنىي ھاياتىدا ھەرگىزمۇ جىددىي چۈشكۈنلۈك يۈز بەرگىنى يوق .ئەكسىچە ،ئەرەب
– ئىسالم مەدەنىيىتى يىپەك يولى ئاالقىلىرىنى تېخىمۇ جانالندۇرۇۋەتتى .تارىخ بۇ ئۇلۇغ قانالدا يېڭى
مەدەنىيەت ئۇچرىشىشلىرى ۋە سەنكرتىزمغا مۇمكىنلىك تۇغدۇردى .ئىسالمىيەت شەكلىدىكى
گۈمبەزلىك كارۋان سارايلىرى ،مەسچىت مۇنارىلىرىدا ئوقۇلغان ئەزان كۈيلىرى يىپەك يولى
ئاالقىلىرىغا ھېچقانداق دەخلى – توسقۇنلۇق كەلتۈرگىنى يوق.
ئەل خارەزمى ،ئەل پەرغانى ،ئەل فارابى ،ئەل خوجەندى ،ئىبن سىنا ئەسەرلىرى ئەرەب دۇنياسىدا
سوقرات ،ئەپالتون ،ھىپوگرات ،ئارىستوتىل ،ئېۋكەلىد ،گاللى ،پېتولمى ئەسەرلىرى بىلەن بىللە بۇ ئۇلۇغ
ئۆركەشنىڭ شەرقىي پاۋلىئونىنى ھاسىل قىلدى .ئۇالرنىڭ قوشۇلۇشى ياۋروپا ئەدەبىي ئويغىنىشىنىڭ
بالىياتقۇسىغا ئۇرۇق سالدى .بۇ ھەقىقىي تارىخنىڭ تارىخىي ھەقىقىتى سۈپىتىدە بىگۇمان ھەقىقەتتۇر.
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يۈسۈپ خاس ھاجىپ ئوبۇلقاسىم فىردەۋسىنڭ «شاھنامە» سىدىن كېيىن ،يەنە بىر شاھ ئەسەر
«قۇتادغۇبىلىك» داستانىنى ياراتتى .فىردەۋسىنىڭ «شاھنامە»سى يىپەك يولىدا «ئاۋەستا»دىن كېيىنكى
ئەڭ چوڭ داستان بولغانىدى .بىز بۇ ئۇچ ئەسەرنى خۇددى ئارىستوتىل« ،ئىككىنچى ئۇستاز»
ئەلفارابى ۋە ئىككىنچى ئەلفارابى – «شەيھۇل رەئىس» ئىبىن سىنادەك ئوبرازلىق تەپەككۇر تارىخىغا
ئەڭ زور تەسىر كۆرسەتكەن ئۇچ ئەڭگۈشتەر ھېساباليمىز.
مەھمۇد قەشقىرىنىڭ «تۈركىي تىلالر دىۋانى» ،مۇھەممەد فەزالنىنىڭ «سوراھ» ،مۇھەممەد
زەمەھشەرىنىڭ «مۇقەددىمۇتۇل ئەدەپ» قاتارلىق ئۇچ چوڭ لۇغىتى قەشقەرلىك فى ھۇيالننىڭ «نوم
مەنىلىرىنىڭ تەپسىلىي تەپسىرى» ناملىق تىلشۇناسلىق دەستۇرىدىن كېيىن يىپەك يولىدا مەيدانغا
كەلگەن غەربىي يۇرت تىلشۇناسلىقىنىڭ يېڭى ئۇتۇقى بولدى.
فىردەۋسىنىڭ مەھمۇد غەزنەۋىگە تەقدىم قىلغان «شاھنامە»سىدىن كېيىن ،ئەزەربەيجان تۈركلىرىدىن
نىزامى گەنجەۋى ،دېھلىدە ئىستىقامەت قىلغان خۇسراۋ دېھلەۋى ،سەدىددىن قەشقىرىنىڭ شاگىرتى ۋە
كۈيئوغلى نۇرىددىن ئابدۇراخمان جامى بىلەن ئۇلۇغ مۇرەببىي ئەلىشىر نەۋائى ياراتقان
«خەمىسە»چىلىك بەس – بەسى ئوتتۇرا ئەسىر جاھالىتىگە قارشى ئىنسان ۋە ئەرك تېمىسىنى خەمىسە
شەكلىدە ئىپادىلەشنىڭ يېڭى ئۈلگىسىنى كۆرسەتتى .نەسرىددىن رابغۇزىنىڭ «قىسسەسۇل ئەنبىيا»،
ئەبەيدۇلال لۇتفىنىڭ «گۈل ۋە نەۋرۇز» داستانلىرى ئۇنىڭغا يانداشقانىدى.
ئەلىشىر ناۋائى تەرىپىدىن «تۈرلەرنىڭ پىر ئۇستازى» دەپ ئاتالغان ئەھمەد يەسسەۋىنىڭ «دىۋان
ھېكمەت» ناملىق مەشھۇر زىلزىلىگۇي ئەسىرىدىن كېيىن باقىرخانى ،باباچىن ،بابارەھىم مەشرەپ،
خوجا نەزەر ھۇۋەيدا ،مۇھەممەد سىددىق زېلىلى ،مۇھەممەد بىننى ئابدۇلال خاراباتىنىڭ بىر قاتار
گۇمانىستىك – سوپىستىك ئىدىيىدىكى ئەركىن پىكىرلىك پەلسەپىۋى لىرىكىلىرى يىپەك يولىدا
مانىزم ،زورروئاستېرىزم ۋە بۇددىزم زامانىدا ھەرخىل شەكىلدە ئىپادىلەنگەن ،ئىنساننى قاراڭغۇلۇق ۋە
ئازابتىن قۇتۇلدۇرۇش ئىنتىلىشلىرىنىڭ يېڭى ،ئۆزگىچە راۋاجى بولدى.
يىپەك يولى غەربىي يۇرت تىل – ئەدەبىياتى ئۆزىنىڭ ئەدەبىيات تەجمىچىلىكى ۋە تىماتىك پىكىر ۋە
پېرسوناژلىرىنىڭ خەلقئارالىق بىلەن خاراكتېرلەندى .دىيارىمىزدىن ئىزوپ مەسەللىرى ،مانى
دەستۇرلىرى ،بۇددا نوملىرى ،نىستورىئان رىسالىلىرى بىلەن «كەلىلە ۋە دەمنە»« ،مىڭ بىر كېچە»،
«جاھار دەرۋىش»« ،شاھنامە» قاتارلىق مەشھۇر ئەسەرلەرنىڭ تەرجىمە نۇسخىلىرى تېپىلغانلىقى
ھېچقانداق ئەجەبلىنەرلىك ئەمەس .يىپەك يولىدا يارىتىلغان «ئاۋېستا»« ،شاھنامە»« ،قىسسەسۇل
ئەنبىيا»« ،گۈل ۋە نەۋرۇز»« ،چاھار دەرۋىش» ۋە ھەرقايسى «خەمسە» تىزمىلىرىدا چىن خاقانى،
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خوتەن رەستىسى ،خارەزم چۆللۈكى ،ھىندى راھىبى ،ئىران دەرۋىشى ،ئەرمەن گۈزىلى ،ئەرەب
ھەكىمى ،ئېفوپىيە زەنگىسى ،يۇنان سەركىسى ،ساك قەھرىمانى ،تۇران مەرگەنلىرى تەسۋىرلەنگەن
بولۇپ ،دۇنيادا بۇنداق خەلقئارا قىياپەتلىك ئىككىنچى تەسۋىرىي تەپەككۇر موجىزاتىنى يەنە تېپىش
مۇمكىن ئەمەس ئىدى.
كۆپ قىرلىق ۋە سېھرى بەخش بۇ خىل تىل – ئەدەبىيات يىپەك يولىنىڭ خارابلىشىشىغا ئەگىشىپ،
ئۆزىنىڭ ئالەمشۇمۇل كالسسىك خاراكتېرىدىن قالدى.
يىپەك يولىنىڭ قايتا ئېچىلىشى بىزگە نوقۇل رۇسىيە ئارقىلىق كىرگەن ياۋروپا ئەدەبىياتى ژانىرىدىكى
ئىجادىيەت سەمەرىلىرىدىن داۋاملىق پايدىالنغاندىن تاشقىرى ،بىر زامانالردا قەلەمكەشلىرىمىزنى
دۇنياۋى سەۋىيىگە كۆتۈرگەن يىپەك يولى زامانىدىكى ئەدەبىيات مىراسلىرىمىز بىلەن قايتىدىن
تونۇشۇش ۋە يېڭى يىپەك يولىغا خاس يېڭى ئىستىلدىكى ئەدەبىيات گۈلزارى بەرپا قىلىش يولىدا
ھېكمەتلىك پىكىر يۈرگۈزۈشىمىز ۋە ھېكمەتلىك ئىزدىنىشىمىز الزىملىقىنى ئۇقتۇرىدۇ .ئۇلۇغۋارلىق
شەخسنىڭال ئەمەس ،بەلكى ئۇنى ياراتقان تارىخنىڭ ئىشى ،ئەلۋەتتە.
دۇنيادا ھېچقانداق گۈزەللىك ۋە مۇقەددەسلىك ئىنساننىڭ ئىنسانغا بولغان ئىنسانىي مۇئامىلىسىدەك
چىن ۋە ئالىيجاناب بولغان ۋە بواللىغان ئەمەس.
 -خىيال دەپتىرىمدىن

يىپەك يولىدىكى توققۇز ھېكمەتنىڭ سەككىزىنچىسى مېھماندوستلۇق گۈلشىنىدىن
ئىبارەت.
مېھماندوستلۇق – بىر خىل مەدەنىيەت ،ئۇنى پەقەت جاھان كەزگەن كىشىال ھېس قىلىشى ،چۈشىنىشى
ۋە بەجا قىاللىشى مۇمكىن .مېھماندوستلۇق – ئۇ ئاددىيال ئادەمگەرچىلىك ،ئىجتىمائىي ئاالقە،
ھېسداشلىق بولماستىن ،بەلكى بىرەر خەلقتە ئۇنىڭ ئەجدادلىرى ئارقىلىق مىڭلىغان يىلالر داۋامىدا
ئەنئەنىگە ئايالنغان كىشىلىك مەدەنىيەتنىڭ ساخاۋەتچان گۈلشىنىدۇر .يۇقىرىقى سەككىز ھېكمەت
تۈپەيلى ئۇشبۇ ھېكمەت چەشمىسى قايناق ۋە راۋان!
قەدىمكى مەركىزىي ئاسىيالىقالر بىر قاتار سەۋەبلەر بىلەن مېھماندوستلۇق ئەنئەنىسىگە ئېرىشكەن.
ئۇالر بۇغا يولى ،ئالتۇن يولى ،قاشتېشى يولى ۋە يىپەك يولى ئارقىلىق كونا قىتئەنىڭ نۇرغۇن جايلىرىنى
كەزدى ،ھەرخىل يايالق ،ئورمان ،جەزىرە ،قەلئە ۋە ساھىلالردا تۇرمۇشنىڭ تەمىنى تېتىشتى .ئۇلۇغ
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ئەمەلىيەت كىتابى – «سەپەر كىتابى» ئۇالرغا مېھماندوستلۇق مەدەنىيىتى ۋە زۆرۈرىيەتلىرىنى
ئۆگەتتى .ئۇيغۇرالردىكى «يازدا يېپىنچا ،قىشتا ئوزۇق»« ،بۇغداي نەنىڭ بولمىسا ،بۇغداي سۆزۈڭ
بولسۇن» دېگەندەك مىڭلىغان تەمسىللەر مۇشۇ سەپەر سەرگۈزەشتلىرىدىن مۇجەسسەملەنگەن.
ئۇالر ئەتراپى ئېگىز تاغ ،ئوتلۇق چۆل بىلەن قورشالغان زېمىندا ياشىدى .ئۇالر تۆت تەرەپنى بولۇپمۇ
شەرق بىلەن غەرب كارۋان يولىنى نىجادىيەت ئېقىنى دەپ بىلدى .تۆگە -ئات كارۋانلىرىنىڭ
كولدۇرما– قوڭغۇراقلىرى ئۇالرغا ساخاۋەت ئىپادىلەش ۋە سودا – تىجارەت قىلىشتىن دېرەك بېرەتتى.
مېھماننى سودىگەر ياكى راھىب ئىپتىخارى ۋە يىپەك يولى ئاالقىلىرىدىكى بۇرچى ئىدى .بىز فاشىيەن،
شۇئەنزاڭ ،گەردىزى ،ۋاڭ يەندى ،ماركوپولو ،ئىبن بەتۇتە خاتىرىلىرىدىن بۇنى روشەن كۆرۈۋاالاليمىز.
«غەربكە ساياھەت» ئەپسانىسى قانداق يېزىلغان بولمىسۇن ،شۇئەنزاڭ(تاڭ سىڭ) قۇمۇلدىن تاكى
مىڭ بۇالق تۈرك يابغۇلۇقى ئارىسىغىچە بولغان بۇ ۋادىدا بۇ خىل مېھماندوستلۇقنىڭ خاسىيىتىدىن
بەھرىمەن بولغان.
ئۇالر يىپەك يولىدىكى خەلقئارا سودىگەر سۈپىتىدە ھېسابالنسىمۇ يېڭىلمەس ئىدى .ئۇالر يەنە،
ئەنئەنە بويىچە ھەر يىلى مەلۇم مىقداردا چارۋىنى چۆللەرگە ھەيدەپ بۆرە ۋە يىرتقۇچالرغا يېگۈزۈشنى
ئۇدۇم بىلەتتى .ئۇالر ھاراق ساتقاندا سۈت– قېتىقنى ئاقچىغا سېتىشنى راۋا كۆرمەيتتى .ئۇالر ،گاھىدا
ئاۋات ھاكىمىيەت مەركەزلىرىگە «ياغما» بولۇپ بېسىپ كىرسىمۇ ،تاۋار – دۇردۇنالرنى ،ئات ،قاشتاش،
دورا – دەرمان بەدەلسىز ئېلىپ كەتمەيتتى ،ئۇالرنىڭ بەگ ۋە خانلىرى مەلۇم يىلدا باج – سېلىق
كەچۈرۈمى ياكى «خەزىنە بولۇش» نامىدا سەدىقە خاراكتېرلىك چاچقۇ چاچاتتى .ئۇالر سودا
كارۋانلىرى بىلەن بىللە باشقا يۇرتتىكى بەگ – خان – پادىشاھالرغا سوۋغا – تارتۇق ھەدىيە قىلىپ
تۇراتتى .بۇ خۇددى ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكىدىكى ئارتۇق قاننى ئېلىشقا ئوخشاش ئىقتىسادىي «مۇھىت
تەڭپۇڭلۇقى» ئادىتىنى شەكىللەندۇرەتتى .بۇنىڭسىز باال – قازا ئىالھلىرى غەزەپلىك قۇترايدۇ ،دېگەن
ئەقىدە بۇ ئادەت بىلەن بىللە ساقلىنىپ كەلدى .ھارغان ئات – ئۇالقنى يايالق ياكى چۆپلۈكلەرگە
تاشالپ قويۇپ ،يىلالر ئۆتكەندە تېپىپ ئالغىچە ئۇنىڭغا باشقا ھېچ كىشى ئاال نىيەتتە بولماسلىق
ئادىتى تاكى ئەسىرنىڭ  – 31يىللىرىغىچە ساقالندى.
غەربىي يۇرت كارۋان سارايلىرى ،ئاشپۇزۇل – چايخانىلىرىدا ئۇچ نەرسە – ياخشى تائام ،ياخشى
سۆھبەت ،ياخشى كەيپىيات ھۆكۈم سۈرەتتى.
چاي ،شەربەتلەر بىلەن مەينىڭ تۇرلىرى كۆپ ،تەسىرى شىپالىق بولغان .بىز بالبال ۋە تاشكېمىر تام
رەسىملىرىدىن قىلىچ – خەنجەر ئاسقان غەربىي يۇرتلۇقالرنىڭ قولىدا مەي جامى تۇتقان مەڭگۈلۈك
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خاتىرىسىنى كۆرىمىز .غەربىي يۇرت مەي مەدەنىيىتى خەنزۇ ئەدەبىياتىدا لى بەي باشلىغان مەينامە
نەزمىلىرىگە ئىلھام بولغانلىقىنى كىم ئىنكار قىاللىسۇن! گۈلقەنتچىلىك ،مۇراببا – قىيام ۋە شەربەت
تېخنىكولىگىيىسى غەربىي يۇرت داستىخانلىرىغا تېخىمۇ لەززەت بېغىشلىدى .غەربىي يۇرت ئەسلى
شۆھرىتىگە اليىق شەربەت ماكانى ئىدى.
گۆش تائاملىرى – قوي ،كىيىك ،قۇش ،بېلىق ،قارامال گۆشلىرىدىن زىخ ،تونۇر ،گۈلخان ،قازان،
قاسقاندا تەييارلىنىدىغان يېمەكلىكلەر؛ ئۇن ،گۈرۈچ ،پۇرچاق ،كۆكتاتالردا ھازىرلىنىدىغان يۈزلىگەن
تائام تۈرلىرى؛ سۈت بىلەن ياسىلىدىغان ھەرخىل يېمەكلىكلەر غەربىي يۇرت تائام باغچىسىنى يىپەك
يولىنىڭ يورۇق دۇنيادىكى «فىردەۋسول ئەال» بېھىشىگە ئايالندۇردى .ھەرخىل پېچىنە – پىرەنىكلەر
بىلەن نەچچە ئون خىل توقاچ – نانالر يىپەك يولى سەپەرلىك جابدۇنۇشىنى ئاسانالشتۇردى .تۇرپان
ئاستانە قەبرىگاھلىقىدىن ئۇنىڭ بىر قىسىم نەمۇنىلىرى تېپىلدى.
ياخشى سۆھبەت – دۇنيادىن خەۋەر تېپىش ۋە ئىلىم – ھېكمەتتىن ئۈچۈر تېپىشتىكى مۇھىم ۋاسىتە
ئىدى .سودا كېلىشىملىرى ،ھېكايەت ۋە ھاپىزلىق ،ئەقلىيە ۋە نەسىھەت ئاڭالشمۇ ئۇنىڭ بىر قىسمى
بولۇپ ،بۇ تاكى يېقىنقى قەرنەلەرگىچە يېتىپ كەلگەن .گېزىت – رادىئو – تېلېۋىزور بولمىغان كونا
دۇنيانى ياخشى سۆھبەت تۇتاشتۇرۇپ تۇراتتى.
ياخشى كەيپىيات – قىزغىن مېھماندوستلۇق ،نەغمە – ناۋا ۋە ئويۇن – مەشىرىۋازلىق ئارقىلىق
شەكىللىنەتتى .سەيلى – ئايەم ،ئوغالق تارتىشىش ئويۇنى ،ئات بەيگىسى ،ئوقيا ئېتىش ،چەۋگەن
ئويناش ،سارغادى (چەرھى پەلەك) ،چېلىشىش قاتارلىقالر بولۇپ تۇراتتى.
يىپەك يولىنىڭ خارابلىشىشى ئۇيغۇر مېھماندوستلۇقى روھىنى بىردىن نابۇت قىاللمىسىمۇ ،ئۇنىڭ
يىلىكىنى قۇرۇتۇپ قويدى ،ئىستېالچى كۈچلەرنىڭ تاالن – تاراجلىرى ،يەرلىك ھاكىم – بەگلەرنىڭ
ئىستىالچىالرغا يانتاياق بولۇپ ئۆز خەلقىنى قاخشىتىشى بۇ مىللەتنى يىلدىن يىلغا ياالڭ تۆش قىلىپ
قويدى .نەتىجىدە ،نامراتلىق ئۇالرنىڭ ساختىپەزلىك ،ھارامدىن قورقماسلىق ئىللەتلىرىنى
كۈچەيتىۋەتتى .يىپەك يولىنىڭ قايتا ئېچىلىشى ئۆز نۆۋىتىدە بۇ خىل مېھماندوستلۇق روھى بىلەن تائام
مەدەنىيىتى ۋە ماھارىتىنى چوقۇم يېڭى تارىخىي ھالەتكە اليىق گۈللەندۈرىدۇ ،ئەلۋەتتە.
كىشىلەر ھۇما قۇشىنى بەخت – سائادەتنىڭ ئەلچىسى دەپ سۆيۈنۈشتىن .دەرۋەقە ،ھۇما قۇشىنىڭ
قۇتلۇق تۇخۇمى خەلقنىڭ نەزەرىيىۋى تەپەككۇرىنى تىركەك قىلغان مەنىۋى قىياپىتى ئىچىدە يېتىلىدۇ
ۋە ئېچىلىدۇ.
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يىپەك يولىدىكى توققۇز ھېكمەتنىڭ توققۇزىنچىسى يىپەك يولى مەنىۋى مەدەنىيىتىنىڭ
نەزەرىيىۋى تەپەككۇرىدىن ئىبارەت ئىدى.
نەزەرىيىۋى تەپەككۇر – پەيالسوپالر تارىخقا زورالپ تەقدىم قىلىۋاتقان «مەدرىسە پەلسەپىسى»
بولماستىن ،بەلكى ئىنسان تارىخىنىڭ ئىنسانىي ئاق تەرىپىدىن ئاڭلىق ئىگىلىنىش سەۋىيىسىدىن
ئىبارەت .تارىخ ھازىرغىچە ئالدىنقى قاتاردا تۇرۇپ كەلگەن ھەربىر خەلقنىڭ ئەڭ ئالدى بىلەن
نوپۇس ،قورال كۈچى ،ئىقتىسادىي كۈچ ياكى جۇغراپىيىلىك ئەۋزەللىك بىلەن ئەمەس ،بەلكى مەنتىقىي
پىكىرنىڭ تاجى ،روھىيەت دۇنياسىدىكى يېگانە قۇياش – نەزەرىيىۋى تەپەككۇر بىلەن ئالدىنى
ئورۇندا تۇرغانلىقىنى ئىسپاتلىدى.
بىر زامانالردا يىپەك يولى نەزەرىيىۋى تەپەككۇر ئۇتۇقلىرىنىڭ ئومۇمىي پاۋلىئونى ياكى كۆرەك
مەيدانىغا ئايالنغانىدى! غەربىي يۇرتلۇقالر تەبىئەت ،جەمئىيەت ،تۇرمۇش ۋە روھىيەت مەسىلىلىرىگە
نىسبەتەن ئۆز زامانىسىنىڭ ئالدىنقى قاراشلىرىغا ۋەكىللىك قىلىشقان.
جاھانساز مەركىزىي ئاسىيالىقالر ئۇچ ماكان ،ئۇچ زامان ئالەم قارىشىنى ياراتتى ،ئۇالر ئاسمان –
ئىالھىي ماكان ،زېمىن – ئىنسانىي ماكان ،يەر ئاستى – جىن – ئالۋاستىالر ماكانى ،دېيىشتى .ئۇالر
ئۆتمۈش ،ھازىر ،كەلگۈسىنى ئۇچ ئۆتكۈ(زامان)دە بىلىشتى .ئۇالر ئىنسان بىلەن ھازىرقى زاماننى
ئالەمدىكى مەركىزىي پائالىيەتچان ئورۇنغا قويدى.
ئۇالر مەنپىي – مۇسبەت قاراشلىرىنى ،يورۇقلۇق – قاراڭغۇلۇق قاراشلىرىنى ،بىر قاتار كاتېگورىيىلىك
قېلىپالرنى ئوتتۇرىغا قويۇشتى.
ئۇالر تۇپراق ،س ۇ ،ھاۋا ،ئوتتىن ئىبارەت تۆت تادۇ؛ سوغۇق ،ئىسسىق ،ھۆل ،قۇرۇقتىن ئىبارەت تۆت
خۇسۇسىيەت؛ قان ،بەلغەم ،سەپرا ،سەۋدادىن ئىبارەت تۆت خىلىت قارىشىنى ،ئۇالرنىڭ زىددىيىتى ۋە
بىرلىكى قارىشىنى يارىتىشتى.
ئۇالر  12ۋاقىت 24 ،سائەت؛  12بۇرچ 4 ،پەسىل 12 ،ئاي؛  12يىل بىر مۆچەل قارىشىنى ئۇدۇم
قىلدى.
«ئاۋېستا»دا ئولتۇراقلىشىش يورۇقلۇق ئىالھى ئاھرۇمازدانىڭ چاقىرىقى سۈپىتىدە غايەت زور
سۋىلىزاتسىيىلىك تەشەببۇس تۈسىنى ئالدى.
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زورۇئاستېر ۋە مانى دىنى تەلىماتلىرى ياخشى – يامانلىق ۋە يورۇقلۇق – قاراڭغۇلۇق كۈرەشلىرىدە
ئاقىۋەت ياخشىلى ق ۋە يورۇقلۇقنىڭ غەلىبىسى تارىخ تەرەققىياتىنىڭ ماھىيىتى ۋە باسقۇچى دەپ قاراشقا
ئاساسالندى.
بۇددىزم روھنىڭ ئۆلمەسلىكى ،تەكرار ئايلىنىشى (سانسارا) قاراشلىرى ئارقىلىق كىشىنىڭ كامالەت
(بۇددىھا)كە ياكى چۈشكۈنلۈككە يۈزلىنىشى ئۆز ئىرادىسىگە باغلىق دېگەن قاراش بىلەن تاكى
كامالەتكە يەتمىگۈچە قايتا – قايتىالپ تۇغۇلۇۋېرىپ ئازاب چېكىش مۇقەررەرلىكىنى ئېتىقاد ئۇلى
قىلدى.
گۇمانىزم توال ھالالردا سوپىزم ۋە پانتەئىزملىق شەكىلدە ئىپادىلەندى .ئىنسان گۈزەللىكى ،ئەقىل،
بىلىم ،ئىقتىدار ۋە ئەخالق ئىزچىل مەدھىيىلەندى .ھەرقايسى گۇمانىزم ،راتسىئونالىزملىق دۇنيا
قاراشتىكى شائىرالر ئىزچىل بۇ ئىدىيىنى ئىلگىرى سۈرۈشتى.
«قۇتادغۇبىلىك»« ،ئىھسالۇل ئۆلۈم»« ،پەزىلەتلىك شەھەر ئاھالىسىنىڭ قاراشلىرى»« ،بەختكە
ئېرىشىش توغرىسىدا»« ،ئەتەبەتۇل ھەقايىق»« ،مەھبۇبۇلقۇلۇپ» قاتارلىق ئەسەرلەر ئىجتىمائىي
پەلسەپە ساھەسىدىكى قاتار مەسىلىلەرگە نەزەرىيىۋى تەپەككۇر دەستىكى بېغىشلىدى.
«ئەلجەبر ۋەل مۇقابەلە»« ،پەتولمىنىڭ ئەلمەجەستى دېگەن ئەسىرىگە تەپسىر»« ،ئەلقانۇن فىت
تىب»« ،ئەششىفا»« ،دانىشنامە»« ،مەنرالوگىيە»« ،ئاسترونومىيىگە مۇقەددىمە»« ،كىتابۇلمۇسىقەل
كىبىر»« ،يۇلتۇزالر جەدۋىلى» قاتارلىق ئەسەرلەر تەبىئەت ئىلمى بويىچە بىر قاتار نەزەرىيىۋى
تەپەككۇر مەسىلىلىرىنى يورۇتتى.
ھەربىر تاشكېمىر ،ھەيكەل ،رەسىم ،مۇزىكا ،ئۇسسۇل ،چالغۇ قوراللىرى؛ ھەربىر دورا نۇسخىلىرى؛ ھەربىر
شەھەر ،سۇ ئىنشائاتى قاتارلىقالر ئۆزىگە خاس ئېستېتىكىلىق ،فورماكولوگىيلىك ۋە بىناكارلىق
نەزەرىيىۋى تەپەككۇرسىز مەيدانغا كەلگەن ئەمەس ئىدى .ئۇيغۇر خەلقىنىڭ  12مۇقامى مۇجەسسەم
پەلسەپىۋى ۋە سەنئەتشۇناسلىق نەزەرىيىلىرى ئاساسىدا مىسلىسىز مۆجىزىلىك كامالەتكە ئېرىشكەن.
بىز مائارىپ ،ئەخالق ،غايىۋى جەمئىيەت توغرىسىدىكى پۈتۈن ئىجابىي ئەنئەنىلەرگە تېرەم نەزەر
ئاغدۇرغىنىمىزدا ،ئۇ خۇددى ئىالھىي قۇدرەتتەك كۈچلۈك نەزەرىيىۋى تەپەككۇر رەھنەمالىقىدا مەيدانغا
كەلگەنلىكىنى كۆرىمىز.
يىپەك يولى خارابالشقاندىن كېيىن بىز مۇنداق ھەقىقەتنى ھېس قىلدۇق:
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بىرىنچىدىن ،غەربىي ياۋروپالىقالر ئەلخارەزمى ،ئەلپەرغانى ،ئەلفارابى ،ئىبن سىنا قاتارلىق نەزەرىيىۋى
تەپەككۇر ئەزىمەتلىرىمىزنىڭ ئەسەرلىرىنى التىن ۋە باشقا تىلالرغا بەس – بەستە تەرجىمە قىلىشقا
كىرىشتى.
ئىككىنچىدىن ،ئۇالرنىڭ ساياھەتچى قىياپىتىدىكى تەتقىقاتچىلىرى دىيارىمىزدا تەكرار ئىلمىي
قىدىرىش ئېلىپ بېرىپ ،نۇرغۇن بويۇم ۋە كىتابالرنى ئېلىپ كېتىشتى.
ئۈچىنچىدىن ،ئۇالر ھەممە پەندە نەزەرىيىۋى يېڭىلىقالر يارىتىشىپ ،دۇنيا مەدەنىيىتىنىڭ پاراۋۇزى
بولۇشتى .ئۇالرنىڭ بەزى نەزەرىيىۋى كەشپىياتلىرى غەربىي يۇرت ئالىملىرىنىڭ ئىشلىرى ئاساسىدا
مەيدانغا چىقتى.
دېمەك ،ئۇالر نەزەرىيىۋى تەپەككۇرنى بىرىنچى ئورۇنغا قويۇشقان ۋە غەربىي يۇرت ئالىملىرىنىڭ بۇ
جەھەتتىكى ئۇتۇقلىرىنى ھەزىم قىلىشنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويالىغان!! دۇنيا مەدەنىيىتىنىڭ مەركىزى
ھېلىمۇ ئۇالرنىڭ ماكانلىرىدا بولۇۋاتقانلىقىنىڭ سەۋەبىمۇ دەل ئەنە شۇ يەردە.
يىپەك يولى خارابالشقاندا نەزەرىيىۋى تەپەككۇر يادىكارلىقلىرى ۋەيران قىلىندى .ئالىي ئوقۇش
يۇرتلىرى ئورنىغا ئىشانلىق خانىقالىرى ،مۇدەررىسلەر ئورنىغا ئىشان – مۇرىت پىرلىرى ،ئىلىم – پەن
ئورنىغا نادانلىق ۋە ئەسەبىيلىك ئالماشتى .خۇددى شەيخ سەئىد ئېيتقاندەك :سۇمۇرۇغ يورۇق
دۇنيادىن قېچىپ ئەپسانىۋى جەننەتكە كىرىۋالدى ،كىشىلەر خالىسۇن – خالىمىسۇن قاغا قانىتى
ئاستىدا سايىداشقا مەجبۇر بولدى.
بۇ دىيارنىڭ دۇنياغا يۈزلىنىشى – ئۇنىڭ ئۆرلەش ياكى غەرق بولۇشىنى تىزگىنلەپ تۇرغان تارازا
يۇلتۇز .پۈتۈن ئامەت ياكى ئاپەت ئەنە شۇنىڭدا.
 خىيال دەپتىرىمدىنيېقىنقى يىلالردا خەنزۇ تىلىغا تەرجىمە قىلىپ نەشر قىلىنغان ئىلھامبەخش كىتابالر ئارىسىدا
«مۇرۇۋۋەت(كەڭ قورساقلىق ،كەڭ نەزەر)» ناملىق بىر كىتابنىڭ مۇقەددىمىسىگە مۇنداق بىر ھېكايە
بېرىلگەن :تۆت تەرىپى قېلىن تاغالر بىلەن قورشالغان بىر ماكان بولۇپ ،بۇ يەرنىڭ ئادەملىرى قەبىلە
ئاقساقاللىرىنىڭ ئەمىر – پەرمانى بويىچە سىرت بىلەن ئاالقىالشمايدىكەن .بىرەر كىشى جىلغا ئارىالپ
سىرتقا چىقىپ كەتسە ،دەرھال تاشبوران قىلىپ ئولتۇرۇۋېتىدىكەن .كۈنلەرنىڭ بىرىدە ئىسمى نامەلۇم
بىر جەسۇر ،تاشقى دۇنيانى كۆرۈپ قايتىپ كېلىپ ،ئۆز خەلقىنىڭ «ئاكاڭ قارىغاي دۇنيادا بىرىنچى»
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دېگەن بېسىم ۋە روھىيەتتە ئەڭ نادان ،ئەڭ كەمبەغەل ياشايدىغانلىقىنى ئېغىزدىن چىقىرىشى بىلەن
«ئاسىي – جافىي» دەپ ئۆلتۈرۈلۈپ كۈلى جىلغىغا ئىبرەت ئۈچۈن چېچىلىدىكەن .بىر زاماندا تاغلىق
بۇ ماكاندا يەر تەۋرەپ ،تاغ ئورۇلۇپ ئاپەت يۈز بېرىپتۇ .كىشىلەر «قاچ – قاچ» دەپ تاشقى دۇنياغا
چىقىپ قاپتۇ .قارىسا ،ئەھۋال ھېلىقى «ئاسىي-جافىي» دېگەندەك .ئۇالر جاھان تىنچالنغاندا
يۇرتلىرىغا قايتىپتۇ ،خەلقى «ئاسىي-جافىي»نى روھىي تىرەك بىلىپتۇ .ھەممە ئۇنىڭ خاتىرىسىگە
مەڭگۈلۈك تاش قويۇپتۇ .بۇ تاشالر بىر – بىرىگە ئۇلىنىپ ،ئۇنىڭ كۈلى سورۇلغان جىلغىدا زامانىغا
اليىق تاش يول پەيدا قىپتۇ .نەتىجىدە بۇ قاششاق ماكان تېز گۈللەپتۇ.
مۇشۇ ئەسىرنىڭ بېشىدىن تاكى بۈگۈنكى كۈنگىچە غەربىي يۇرتنىڭ ئەھۋالى خۇددى شۇ ھېكايىدەك
بولۇپ كەلدى! ئالدىن بېشارەت قىلغانالرنىڭ ئەھۋالى فىرەۋىن زامانىدىكى مۇساغا ئوخشاپ قالدى!
مانا ئەمدى يىپەك يولى قايتا ئېچىلدى! تېخى خېلى كۆپ كىشىلەر ئەتراپىمىزدا يۈز بېرىۋاتقان
ھادىسىلەرنىڭ ماھىيىتى يېڭى يىپەك يولى ئېراسىنىڭ ئېچىلىشىنى كۆرسىتىۋاتقانلىقىنى ھېس قىلمىسىمۇ،
بۇ ماھىيەت ئۇالرنى كۈنلەر ئۆتۈپ ھېس قىلدۇرىدۇ.
قەدىمكى يىپەك يولى ئۈستىگە غەربىي يۇرتلۇق «خورجا»الر ،سازەندىلەر ئولتۇرۇشقان تۆگە سىمۋولى
ھەيكەللەشتۇرۇلگەنىدى .يېڭى يىپەك يولى ئەمدى قاناتلىق تۆگە سىماسىدا مەجازالشتۇردى.
ئۇنداقتا ،ئىككى تۆگە ئارىسىدا بوش قالغان ئەسىرلەرنى – يىپەك يولى خارابالشقاندىن كېيىن
نەچچە يۈز يىلنى نېمە بىلەن سىمۋولالشتۇرۇش الزىم؟ مېنىڭچە ،ئۇنىڭ سىمۋولى «تۆگە قۇش»تىن
ئىبارەت! قاراڭ ،بېشىنى قۇمغا تىقىۋېلىپ ھەممىنى ئىنكار قىلىدىغان ،قۇرۇق ۋە ئۇنۇمسىز مەغرۇرلىنىپ،
دوڭغاقالپ ئۆز ئىزىدىن يىراق كېتەلمەيدىغان تۆگە قۇشى روھى دەل ئۇنىڭ مۇناسىپ ئوبرازى!
دوستۇم ،سىز كۆزىڭىزنى يۇمۇپ ،ئۆتكەن ئەسىرلەر قوينىغا نەزەر تاشالڭ! ھىدايىتۇلال ئاپاق خوجىنىڭ
داالي الما ۋە قونتەيجى ئالدىدىكى ھالەتلىرىنى ،ھەنىم پادىشاھ زەھەر قاچىسى تۇتقان،
ئىسمائىلخان ۋە مۇھەممەدخان ئەۋالدلىرى تۇتقۇن قىلىنغان ،بابارېھىم مەشرەپ دارغا ئېسىلغان،
زېلىلى چۆلدە كۆز يېشىنى سىياھ قىلىپ «خااليىقنىڭ كۆزىدە پەردە غەپلەت نۇر ئايان بولماس»
دېگەن مىسراالرنى يازغان ،ئەرشى بۇرھانىدىن خوجا قىلىچى ئاستىغا چۈشكەن ،جۇڭغار قوشۇنلىرى
ئالتە شەھەرگە غالچا چوكان ،غالچا يىگىت ۋە كۈمۈش تەڭگە ئالۋىنى سالغان ،نوزۇگۈم ئوت كەتكەن
قومۇشلۇقتا دەردسەر بولۇپ يۈرگەن ،سادىر پالۋاننىڭ بوينىغا تاقاق چۈشكەن ،ۋەلىخان تۆرە قەشقەردە
كالال مۇنارى ياسىغان ،تومۇر خەلىپە قىلتاققا چۈشكەن ،ئابدۇقادىر دامولالم قەتلە قىلىنغان ،مەمتىلى
ئەپەندى ئوتتا كۆيدۈرۈلگەن ،ئابدۇخالىق ئۇيغۇر قىلىچتا چېقىلغان ،ل .مۇتەللىپ جادىدا توغرالغان،
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سانسىز ئوغالنالر تۈرمىدە چىرىگەن ،ۋابا ۋە چۇما كېسىلى يۇرتنى قاپلىغان ،ھېكىمبەگلەر ئوتۇغات
كىيىپ نەشىگە بېرىلگەن ،ئوغرى – قىمارۋازالر چۈسىدەك يامراپ كەتكەن ،ئانىالرنىڭ سوڭگىچى،
ئاتىالرنىڭ گەجگىسى چىقىپ قالغان ،جاھاننى جۇت ،زاماننى زۇلمەت ،ماكاننى ماالمەت قاپلىغان
ئەسىرلەرنى قانچە ئويلىغانسېرى شۇنچە ئويالپ چىقىڭچۇ! ئاندىن كۆزىڭىزنى يوغان ئېچىپ،
مىڭلىغان مەنبەلەردىن سىز ئۈچۈن تاللىغان تۆۋەندىكى فوتو سۈرەتلەرگە كۆز يۈگۈرتۈڭ!
بۇ سۈرەتنىڭ بىرىدە ،يىپەك يولى راسا گۈللەنگەن چاغدىكى «مىڭئۆي» تورۇسىغا سىزىلغان كۆرۈنۈش
تارتىلغان .غەربىي يۇرتلۇقالرنىڭ ئېستېتىك قاراشلىرى ،روھىي قىياپىتى ۋە تۇرمۇش مەدەنىيىتى ئۇنىڭدا
يارقىن گەۋدىلەنگەن.
بۇ سۈرەتنىڭ يەنە بىرىدە« ،مىڭئۆي» ئالدىدا خاتىرە سۈرەتكە چۈشكەن ئەجنەبىيلەر ۋە ئۇالرنىڭ
ئالدىدا تىزلىنىپ ئولتۇرغان جۇلدۇر كېپەن ھالەتتىكى غەربىي يۇرتلۇق ئۇيغۇرالرنىڭ ۋەكىللىرى .ئەزىز
ۋەتەننىڭ بۇ پەرزەنتلىرىنى نادانلىق ،ھۇرۇنلۇق ،سولغۇنلۇق شۇ دەرىجىگە چۈشۈرگەنلىكى ،ئۇالر
ئازغىنا پۇل ئۈچۈن ئەجدادلىرى بىنا قىلغان سەنئەت قەسىرىنى نابۇت قىلىشقا يالالنغان .مەغرۇر
قىياپەتلىك لىكوك ،گرونەۋىدىل(ئولتۇرغان) قاتارلىقالر ئۆزلىرى بۇالپ كېتىۋاتقان بۇ مەدەنىيەت
يادىكارلىقلىرى ياسالغان زاماندا ئۆز ۋەتىنىدە تېخى شەھەرلەر شەكىللەنمىگەنلىكىنى ياخشى بىلسىمۇ،
ئۇالر شەخسەن بۇالڭچىلىق «تۆھپە»لىرىدىن مەغرۇرلىنىپ تۇرماقتا.
قاراڭ ،نېمىس ئېكسپېدىتسىيىچىلىرىنىڭ - 1613يىلى  – 5ئايدا تۇرپاندا مەدەنىيەت گۆھەرلىرىنى
بۇالپ ماڭغاندىكى مەغرۇر تۇرقىغا ،بۇ مەدەنىيەت گۆھەرلىرىنى ياراتقان خەلقىمىزنىڭ نەس باسقان
ئەۋالدلىرىنىڭ بىچارە ھالىتىگە!
مۇشۇ سېلىشتۇرمىدىن يىپەك يولىنىڭ گۈللەش ياكى چۈشكۈنلىشىشىنىڭ ماددىي ۋە مەنىۋى ھاياتىمىزغا
كۆرسىتىدىغان تەقدىر ھالىتىگە غايەت چوڭ تەسىرىنى بىلىۋالغىلى بولىدۇ!
يىپەك يولىنىڭ قايتا ئېچىلىشىنى كۈتۈۋېلىش بىلەن ئىش پۈتمەيدۇ ،مۇھىمى ،قەدىمكى يىپەك يولىدا
قارار تاپقان توققۇز موجىزىدار ھېكمەتنى قايتا ئويالش ۋە يېڭى يىپەك يولى جاۋاھىراتلىرىنى بەرپا
قىلىشتا .خەير ،ئوقۇرمەن ،تەپەككۇر كۆكىدە قايتا ئۇچرىشايلى…
 -1662يىلى نويابىر ،بېيجىڭ – ئۈرۈمچى
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 -11چىن ۋە ماچىننىڭ جۇغراپىيىلىك ئۇقۇم
دائىرىسى
ئابدۇشۇكۇر مۇھەممەد ئىمىن

چىن ۋە ماچىن ئىبارىسى ئۇيغۇر-تۈرك ،ئەرەب ۋە پارىس ئالىم-ئەدىبلىرىنىڭ تارىخ  ،جۇغراپىيە،
تىلشۇناسلىق دەستۇرلىرىدا  ،ساياھەتنامىلىرىدە ۋە شېئىر داستانلىرىدا مىڭ يىلالردىن بېرى ئىزچىل
يوسۇندا ئىستىمال قىلىنىپ كېلىۋاتقان ،ھەممىگە تونۇش نام بولسىمۇ ،لېكىن مۇشۇ ئەسىرگە كەلگەندە
ئىبارىنىڭ تارىختىكى جۇغراپىيىلىك ئۇقۇم دائىرىسىنى چۈشىنىش ۋە ئىزاھالشتا يول قويغىلى
بولمايدىغان خاتالىق كۆرۈلىۋاتىدۇ.
مەلۇمكى ،چىن ۋە ماچىن ئىبارىسى ئۇلۇغ ئالىم مەھمۇد قەشقىرىنىڭ ” تۈركىي تىلالر دىۋانى” ناملىق
كىتابىدا ،مۇتەپپەككۇر ئالىم يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ “قۇتادغۇبىلىك “داستانىدا  ،مەشھۇر شائىر
ئەلىشىر نەۋائىينىڭ داستانلىرىدا  ،لۇتفى ۋە زېلىلى قاتارلىق شائىر_ئەدىپلەرنىڭ غەزەللىرىدە؛ نىزامى
 ،فىردەۋسى ،خىسراۋ دېھلىۋى ،ھاجۇ گىلمان قاتارلىق پارىس كالسسىكلىرىنىڭ داستانلىرىدا؛ ئوتتۇرا
ئەسىر ئەرەب سەيياھلىرى ۋە تارىخچىلىرىنىڭ كىتابلىرىدا؛ ئارىيان ۋە بۇددىزم دەستۇرلىرىدا
ئومۇميۈزلۈك قوللىنىلغان.
بىزنى چىن ۋە ماچىندىن ئىبارەت بۇ قوشكېزەك ئىبارىنىڭ جۇغراپىيىلىك ئۇقۇم دائىرىسى ھەققىدە
جىددىي مۇھاكىمە ئېلىپ بېرىشقا ئۈندەۋاتقان سەۋەپ يېقىنقى ۋە بۈگۈنكى زاماندىكى بىر قىسىم
تەتقىقاتچىالرنىڭ ياكى چۈشەنچىسىنىڭ يېتەرسىزلىكىدىن ياكى ئىلىمگە يات غەرىزىنىڭ
نەتىجىسىدىن كېلىپ چىقىۋاتقان ھەم كۈچەپ ئومۇمالشتۇرۇشقا تىرىشىۋاتقان خاتا قاراشلىرىدۇر.
ئەنىقىنى ئېيتقاندا چىن ۋە ماچىن ئىبارىسى توغرىسىدا تەتقىقاتچىالر ئارىسىدا مۇنداق ئىككى خىل
قاراش ساقالنماقتا.
بىرىنچى خىل قاراش :چىن ۋە ماچىن چەتئەللىكلەرنىڭ “چاينا” (چىنا) دېگەن سۆزى بولۇپ،
توغرىدىن توغرا پۈتۈن تەرجىمىسى “جۇڭگو” دېگەندىن ئىبارەت بۇ ئاتالغۇ ئەسلىدە مىالدىيەدىن
ئىلگىركى چىنشىخۇئاڭنىڭ ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكتىكى ئۇرۇشقاق بەگلىكلەرنى بىرلىككە كەلتۈرىشىدىن
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كېيىن قۇرۇلغان چىن سۇاللىسىنىڭ نامىنى ئۆزىگە مەنبە قىلىدۇ ،دېگەن كۆز قاراش .بۇ قاراشتا “چاينا”
ئاتالغۇسىنىڭ ھازىرقى تەرجىمىسى “جۇڭگو” دېگەن چ! ل؛! شەنچە بىلەن چىن سۇاللىسى ۋە چىن
،ماچىن ئاتالمىلىرىنى ئارىالشتۇرىۋېتىش ئەھۋالى كۆرۈلگەن.
ئىككىنچى

خىل

قاراش:

“چاينا”

ئىبارىسى

چىنشىخۇئاڭ

بىلەن

ئەمەس،

بەلكى

چىڭ(مانجۇ)سۇاللىسىنىڭ مەيدانغا كېلىشى ھەم ئىسپانىيە ،پورتۇگالىيە ۋە بۈيۈك برىتانىيىنىڭ چىڭ
سۇاللىسىنىڭ تەسىر دائىرىسىدىكى رايون ھىندى-چىنى ۋە جۇڭگو بىلەن بولغان سودا مۇناسىۋەتلىرى
ۋە كېلىشىملەر بىلەن باغالنغان ھالدا خەلقارا ئىستېمالغا كىرىپ كەلدى دېگەن قاراش .ب .لەئۇفەر
ئۆزىنىڭ “چاينا ئاتالغۇسى ھەققىدىكى تەكشۈرۈش” ناملىق ماقالىسىدا تۇنجى قېتىم بۇ ئاتالغۇنى
چىنشىخۇئاڭ بىلەن بىرلەشتۈرۈپ ئىزاھالشقا ئېتىراز بىلدۈرگەن فرانسىيىلىك شەرقشۇناس پىللىئوت
“چىنا ئىدارىسىنىڭ كېلىپ چىقىشى” دېگەن ماقالىسىدىمۇ چىن  ،تاۋغاچ  ،خىتاي ئىبارىلىرىنىڭ
مەنبەلىرى ھەققىدە توختالغان.
مېنىڭچە ھازىرقى ئىنگلىز تەلەپپۇزىدىكى “چاينا” ئىبارىسى يېقىنقى زامان تارىخىدىكى جۇڭگونى
ئىپادىلەيدىغان ئىبارە بولۇپ ،ئۇ مانجۇالر قۇرغان چىڭ سۇاللىسىنىڭ نامى ئاستىدا مەيدانغا
كەلگەن .ئۇنىڭدىن ئىلگىرى جۇڭگو تارىخىدا ئۆتكەن ھەر قايسى دۆلەتلەر ياكى سۇاللىلەر ئۆزلىرىگە
خاس ۋە بىر دەۋر ئىچىدە قوللىنىلغان نامى بولۇپ ،پۈتۈن جۇڭگو ھەرگىزمۇ ئىزچىل يوسۇندا بىر سۇاللە
نامىدا ئاتالغان ئەمەس!
بىز چىن ( ، )1جىن،چىن ،جىن ۋە چىڭ ئاتالمىسىنى ،چاينا ئىبارىسىنى ،چىن ۋە ماچىن ئۇقۇملىرىنى
تارىخىي يوسۇندا پەرقلەندۈرۈپ تەتقىق قىلىشىمىز كېرەك .بىز ئالدى بىلەن “چىن” ۋە “ماچىن”
ئاتالغۇسى ھەققىدىكى بىر قىسىم تارىخىي ھۆججەتلەر بىلەن تونۇشۇپ چىقايلى .ئەڭ قەدىمكى
زامانالردىن باشالپ ھىندى دەرياسىنىڭ باشلىنىش قىسمىدىكى بەش ئېقىن (پەنجىئاپ) ئىچىدە
“چىناپ” دېگەن دەريا بولۇپ  ،بۇ چىندىن ئېقىپ چىققان دەريا دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ.
ياپونىيىلىك تارىخچى يۈيجى ليىۋتى “غەربى يۇرتتا بۇددا دىنى” ناملىق كىتابىنىڭ -313بېتىدە
(خەنزۇچە نەشرى) “پامىر تېغىنىڭ غەربىدە چىناپ(چەناب) ۋە چىالم (جھەالم) دېگەن ئىككى دەريا
بولغان” دەپ يازغان .بۇ ئىككى دەريا الۋي ،بىئاس ،ساتلەر دەريالىرى بىلەن قوشۇلۇپ بەش دەريا
پەنجىئاپ ۋادىسىنى ھاسىل قىلغان .بۇ دەرياالر ھىندى دەرياسىنى تەشكىل قىلىدۇ .س.لەرى نىڭ
كۆرسىتىشىچە ،ھىندىالر “چىن” دېگەن ئاتالغۇنى پامىر(قارلىقتاغ) ئەتراپىدىكى قەبىلىلەرگە قارىتىپ
ئىشلەتكەن .پەڭ چىڭجۈن ئەپەندى “غەربىي يۇرت ۋە جەنۇبىي دېڭىز تارىخ جۇغراپىيىسىگە دائىر
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تەتقىقات ماقالىلىرى توپلىمى” ناملىق كىتابىنىڭ -66بېتىدە “شەرقىي شىياالر بىلەن ھىندىالر
ئارىسىدىكى زېمىن سانسكرىت تىلىدا <  >Chinدەپ ئاتىلىدۇ” دەپ يازغان.
ھىندىستاننىڭ “مانۇ قانۇنى”“ ،ماخاپخاراتا”“ ،قەدىمكى ھادىسىلەر” قاتارلىق قانۇنشۇناسلىق ۋە
ئەدەبىيات دەستۇرلىرىدا “چىن” ئىبارىسى تىلغا ئېلىنغان“ .قەدىمكى ھادىسىلەر” ناملىق رىۋايەت
كىتابىدا “ مانۇنىڭ توققۇز ئوغلى ۋە بىر قىزى بولۇپ  ،بۇ قىز ئاي ئىرۇنىڭ ئوغلى بۇدۇ بىلەن نىكاھلىق
بولىدۇ .ئۇالردىن بولغۇسى تۇغىلىدۇ .مانۇنىڭ دېگەن ئوغلى مانۇنىڭ ياردىمىدە يېرىنىڭ بىر قىسمىنى
ئىگەللەپ قەلەسىنى سالىدۇ .بۇ ئاي خانلىقنىڭ باشلىنىشى بولىدۇ”(ئا .ئوسپوفنىڭ “-11ئەسرگىچە
ھىندىستان تارىخىنىڭ ئوچېركى” خەنزۇچە نەشرى) دېيىگەن.
ئەنگلىيىلىك ستەيىن ئۆزىنىڭ “سېرىندىيا” ناملىق كىتابىدا (بۇ كىتاب خەنزۇچىغا غەربىي يۇرت دەپ
تەرجىمە قىلىنغان) ،پەڭچەڭجۈن ئەپەندى “لولەن ۋە پىشامشان مەسىلىسى”ناملىق ماقالىسىدا
لوپچىن ( نوپ-چىن) ئىبارىسىنى تىلغا ئالغان .ئۇالرنىڭ پەرىزىچە ،لوپ -كونا لوالن شەھىرىنىڭ
لوپنۇر كۆلى ساھىلىدىكىنى ،چىن سۆزى بولسا ،شەھەر قەلە مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ .بۇ سۆز قەدىمكى
مىنوسنسىك ۋادىسىدىكى تۇران ،تۇرانچىن ۋە قارا شەھەرنى! ڭ! ئاراچىن دېگەن نامى بىلەن
بىرلەشتۈرۈلسە ،كىشىنى تېخىمۇ ئىزدىنىشكە رىغبەتلەندۈرىدۇ.
ستەيىن “قەدىمكى خوتەن” (-1617يىلى) ناملىق كىتابىدا خوتەننى ماچىن دەپ تىلغا
ئالىدۇ(.ھازىرممۇ خوتەندە <  >machin chini machiniشەرىھى دەپ ئاتلىدىغان خارابە بار)
ماھاما-ماغا ئاتالغۇلىرى قەدىمكى ئارىيان ھەتتا ياۋچىالر تىلىدا چوڭ دېگەن مەنىنى بىلدۈرەتتى.
تاڭ سۇاللىسى دەۋرىدىكى مەشھۇر راھىپ تاڭ شۇئەنزاڭ “ئۇلۇغ تاڭ دەۋرىدە غەربكە قىلغان
ساياھەت ” ناملىق كىتابىدا “خوتەن پادىشاھلىرىنىڭ پېشۋاسى شەرقىي تۈرك شاھزادىسى بولۇپ  ،ئۇ
ھىندىستانلىق پادىشاھ ئاسۇكا بىلەن زامانداش ئىدى” دەپ يازغان .خۇنىڭنىڭ “ئوتتۇرا ئاسىيادىكى
قەدىمكى يادىكارلىقالر” ناملىق ئەسىرىنىڭ -12بېتىدە بۇ شەرقىي تۈرك شاھزادىسىنى “شەرقىي تۈرك
ھېساپالنغان ئۇيغۇرالر ئىدى” دەپ ئىزاھلىغان.
ئارىيانالرنىڭ دىنىي دەستۇرى بولمىش مەشھۇر كىتاب “ئاۋېستا” دا “چىن” ئىبارىسى
ئىپادىلەنگەنلىكى مەلۇم .ئەبۇلقاسىم فىردەۋسنىڭ “شاھنامە” داستانىدا قەيت قىلىنىشىچە،
مىالدىيدىن ئىلگىركى -11ئەسىرلەرگە ئائىت موسا پەيغەمبەرنىڭ يەھۇدىي دىنى دەستۇرى
“تەۋرات” تا چىن ”گوك” ،ماچىن ”ماگوك” ئىبارىسى بىلەن ئىپادىلەڭەندىن تاشقىرى،
چىن-ياپەسنىڭ نەۋرىسى دېيىلگەن .تارىخچى مىر خاند “رەۋزەتۇسسافا” ناملىق ئەسىرىدە ،مولال
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مۇسا سايرامى “تارىخى ھەمىدى” ناملىق ئەسىرىدە! ت! ئۈرك ياپەسنىڭ ئوغلى ،نوھنىڭ نەۋرىسى،
چىن ۋە ماچىن بولسا تۈركنىڭ ئوغۇللىرى دەپ بايان قىلغان .مەھمۇد قەشقىرىمۇ “تۈركلەر ئەسلىدە
يىگىرمە قەبىلىدۇر .ئۇالرنىڭ ھەممىسى تەڭرى ئەزىز كۆرگەن نوھ پەيغەمبەرنىڭ ئوغلى ياپس ۋە
ياپەسنىڭ ئوغلى تۈرككە بېرىپ تاقىلىدۇ”(“تۈركىي تىلالر دىۋانى”-1توم-37 ،بەت) دەپ
كۆرسەتكەن.
پەڭ چەڭجۈن ئەپەندى “غەربىي يۇرت ۋە جەنۇبىي دېڭىز تارىخ جۇغراپىيىسىگە دائىر تەتقىقات
ماقالىلىرى توپلىمى” ناملىق كىتابىدا قەشقەر ھەققىدە :قەشقەر خەن سۇاللىسى دەۋرىدە غەربىي
يۇرتتىكى بىر دۆلەت ئىدى .چىن ئاتالغۇسىنىڭ مەپھۇمى مۇشۇ دۆلەتنى كۆرسەتسە كېرەك ،ئۇنىڭ
چېگرىسى كۇشان بىلەن تۇتاشقان بولىشى مۈمكىن  ،مۇنداق دۆلەت پەقەت قەشقەر بولىشى ئەقىلغا!
م! ئۇۋاپىق ،دەپ يازغان .لۈئى جىن ئەپەندى “بۇددىزم مەزھەپلىرىنىڭ مەنبەرىلى” ناملىق مەشھۇر
ئەسىرىدە “كۇشان خاقانلىرىدىن بولغان كانسىكى چىنتەنلىك (؟؟)ئىدى” دېگەن يەكۈننى چىقارغان.
رىم ئىمپېرىيىسى زامانىدىكى ئەسەرلەردىن مىالدىيدىن ئىلگىركى رىم شائىرى گوراس(ھوراسە)نىڭ
داستانىدا ،مىالدىيە -2ئەسىردە ياشىغان رىم شائىرى پلىنو (پلىني) نىڭ ” تەبىئەت تارىخى” ناملىق
ئەسىرى بىلەن پېتولومى (پتولومەس)نىڭ “جۇغراپىيە” ناملىق كىتابىدا چىن ئېلى ۋە يىپەك مەملىكىتى
تىلغا ئېلىنغان .پەڭ چەڭجۈن :پەتولومىنىڭ يىپەك مەملىكىتى ھەققىدە ئېيتقانلىرى قەدىمكى تۇران
(مەركىزى ئاسىيا )دىكى سۇلې)قەشقەر)بىلەن ئاالقىسىز دەپ قارىغىلى بولمايدۇ ،دېگەن(.يوقۇرقى
كىتاپ -66بەت) .پەتولومىنىڭ ئەسىرىگە مەنبە بولغان مارىنوسنىڭ (مارۇنۇس)ساياھەت نامىسىدا
چىن(چەنى) ۋە يىپەك مەملىكىتى(سەرەس) دېگەن ئىبارىلەر تولىمۇ روشەن تىلغا ئېلىنغان.
مىالدىيە -3ئەسىردە ياشىغان ئەبۇدەلىف ئىسىملىك ساياھەتچى ئۆزىنىڭ ساياھەتنامىسىدە
“بۇخارادىن چىنگىچە” كەلگەنلىكىنى يازغان .سامانىيالر سۇاللىسى شاھى سۇلتان ناسىر بىننى ئەھمەد
ۋاقتىدىكى ئابدۇلال ھىسسار بىننى ئەل مەھەلھىل ئۆزىنىڭ “ساياھەتنامە” سىدە چىنگە بارغانلىقىنى
يازغان .مەلۇمكى ،ئابدۇلال ھىسسار بىننى مەھەلھىلنى سامانىالر شاھى سۇلتان ناسىرى بىننى ئەھمەد
قەشقەردىكى قاراخانىيالر ھۇزۇرىغ! ئا ! -643يىلى نىكاھ ئەلچىلىرى قاتارىدا ئەۋەتكەن ئىدى.
مەھمۇد قەشقىرى “تۈركىي تىلالر دىۋانى” ناملىق كىتابىدا چىن ۋە ماچىنغا مۇناسىۋەتلىك بايانالرنى
قىرىققا يېقىن ئورۇندا تىلغا ئالىدۇ ۋە ئىزاھاليدۇ-1 .توم-35 ،بەتتە “مەيلى مۇسۇلمان بولسۇن ياكى
بولمىسۇن ،رۇم ئۆلكىسىنىڭ يېنىدىن كۈنچىقىشقا قاراپ كەتكەن تەرتىپ بويىچە ،شەرقتىكى تۈرك
قەبىلىلىرىنىڭ تۇرار جايلىرىنى كۆرسىتىپ ئۆتتۈم” دەپ يېزىپ ئالتاي تاغلىرىنىڭ شىمالىدىكى
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يىنسەي (ئاناساي) دەريا ۋادىسىدىكى قىرغىزالرنى “قىرغىزالر چىنغا يېقىن جايالشقان” دەپ
كۆرسەتكەن .ئاندىن تۈرك قەبىلىلىرى بولغان خىتاي ،تاۋغاچ توغرۇلۇق “خىتاي-چىن دېمەكتۇ”،
“تاۋغاچ-ماچىن دېمەكتۇر” دەپ كۆرسىتىدۇ .مەھمۇد قەشقىرى -1توم-362 ،بە! تت! ئە “تاۋغاچ”
ئىبارىسىگە مۇنداق ئۈچ تۈرلۈك ئىزاھات بەرگەن )1( .تاۋغاچ -ماچىن ئېلىنىڭ نامى )2(،تاۋغاچ -
تۈركلەرنىڭ بىر بۆلىكى )3(،تاۋغاچ-بۆيۈك ۋە قەدىمىي نەرسە دېگەن مەنىدە.
ئورخۇن ئابىدىلىرى بىلەن كۆك تۈرك خانلىقى زامانىدا توقباتالر تاۋغاچ .تاڭالر تاڭجازى ،كىدانالر
خىتاي دېيىلگەن بۇ مىللەتلەر شۇ دەۋردە ھاكىمىيەت يۈرگىزىۋاتقان مىللەتلەر ئىدى.
مەھمۇد قەشقىرى “چىن” نى ئۈچكە كۆرسەتكەن  .يەنى يوقىرى چىن-تاۋغاچ ،ئوتتۇرا چىن-خىتاي،
تۆۋەن چىن قەشقەر-1(،توم -362 ،بەت).
مەھمۇد قەشقىرى ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكتىكى خەنزۇالرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان مىللەتلەرنى “ئارىدا چوڭ
سېپىل ۋە چىن يېنىدىكى تاغ-دېڭىزالر بولغىنى ئۈچۈن يەجۈج ۋە مەجۈجلەرنىڭ تىللىرىمۇ بىزگە مەلۇم
ئەمەس” (-1توم-36 ،بەت)دەپ ئېنىق كۆرسەتكەن .كىتابىغا كىرگۈزگەن خەرىتىدىمۇ بۇنى
پەرقلەندۈرگەن“ .تات تاۋغاچ” ئىبارىسىنى “بۇ ئۇيغۇر ۋە چىنلىق دېگەن بولىدۇ” (-2توم،
-416بەت) دەپ كۆرسەتكەن“ .چىگىل ،ياغما ،توخسى ،ئارغۇ ،ئۇيغۇر قاتارلىق يوقىرى چىنغا قەدەر
جايالشقان قەبىلىلەر” دېگەن بايانالرنى -2تومنىڭ  -75 ،-24ۋە  -55بەتلىرىدە تەكرار-تەكرار
تىلغ! ئا ! ئالغان-1 .توم-131 ،بېتىدە “ئۇيغۇر بىر ئەلنىڭ ئىسمى .ئۇنىڭ بەش شەھىرى بار .بۇ
شەھەرلەرنى زۇلقەرنەين تۈرك خاقانى بىلەن پۈتۈم تۈزگەندىن كېيىن سالدۇرغان ئىكەن” دەپ
يازغان بولسا-3 ،توم-327 ،بەتتە “تۈركمەن” ئىبارىسىگە ئىزاھ بەرگەندە “خاقان چىن تەرەپكە
ئۆتۈپ كېتىدۇ ،زۇلقەرنەين ئۇنىڭ كەينىگە چۈشىدۇ .ئۇيغۇرالرغا يېقىن بىر يەردە خاقان زۇلقەرنەيڭە
بىر قىسىم چارلىغۇچى قوشۇن ئېۋەتىدۇ .توقۇنۇش نەتىجىسىدە زۇلقەرنەينمۇ شۇنداق قوشۇن ئېۋەتىدۇ.
توقۇنۇش نەتىجىسىدە زۇلقەرنەين ئەۋەتكەن قوشۇن مەغلۇپ بولىدۇ .بۇ توقۇنۇش دېگەن يەردە
بولغانىكەن .بۇ تاغ ھازىرقى كۈندە دەپ ئاتىلىدۇ .زۇلقەرنەين ئەنە شۇ يەردە خاقان بىلەن سۈلىھ
تۈزىدۇ” دەپ يازغان .دېمەك مەھمۇد قەشقىرى بۇ ئىككى بايانىدا “ئۇيغۇر ئەلى” بىلەن “چىن” نى
يانداشتۇرۇپ تىلغا ئالغانلىقىنى كۆرۈۋاالاليمىز .بىز يەنە ئۇنىڭ تۈرك يېزىقى توغرىسىدا توختالغاندا
“ قەدىمدىن بېرى قەشقەردىن يوقىرى چىنغىچە بولغان ھەممە تۈرك يۇرتلىرىدا بارچە خاقانالر بىلەن
سۇلتانالرنىڭ يارلىق ۋە خەت ئاالقىلىرى ئەنە شۇ يېزىقتا يېزىلىپ كەلگەن”(-1توم-11 ،بەت) دەپ
يازغانلىقىنى كۆرۈپ ” ،چىن ” ئىبارىسىنىڭ جۇغراپىيىلىك ئۇقۇمى ھەققىدە تېخىمۇ ئېنىق چۈشەنچىگە
ئىگە بولىمىز .چۈنكى “ھۇدۇدۇل ئالەم” ناملىق مەشھۇر كىتابتا تۇرپاننى “چىنجىكەنت” دەپ
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ئاتىغانلىقى ھەممىگە ئايان .مەھمۇد قەشقىرى “دىۋان” نىڭ -1توم-317 ،بەتتىكى “كەرەم” سۆزىنى
ئىزاھلىغاندا “يوقۇرى ۋە تۆۋەن چىنلىقالر! ت! ئىلىدا” دەپ قوشۇپ قويغانلىقىنى كۆرىمىز .مەھمۇد
قەشقىرىنىڭ تۆۋەن چىن دېگەندە قەشقەرنى كۆزدە تۇتىدىغانلىقى كىتابىنىڭ ئۈچ يېرىدە كۆرسىتىپ
ئۆتۈلگەن.
مۇتەپپەككۇر ئالىم يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ “قۇتادغۇبىلىك” داستانىغا كېيىنكى كىشىلەر تەرىپىدىن
قوشۇپ كىرگۈزۈلگەن نەسرىي ۋە كېيىنچە يەنە نەزمىي مۇقەددىمىدە چىن ۋە ماچىن ئىبارىلىرى
مۇنداق چېلىقىدۇ:
بۇ بەك ئېزىز بىر كىتابتۇر ،ئۇ چىن ھۆكىملىرىنىڭ ھېكمەتلىرى بىلەن بېزەلگەن ،ماچىن ئالىملىرىنىڭ
شېئىرلىرى بىلەن ياسالغانكى ،بۇ كىتابنى ئوقۇغان ۋە بېيىتالرنى باشقىالرغا بىلدۈگەن كىشى بۇ كىتابتىنمۇ
ئەزىزراقتۇر .چىن-ماچىن ئالىملىرى ۋە ھېكىملىرىنىڭ ھەممىسى بىر قارارغا كەلدىكى ،مەشرىق
ۋىاليىتىدە ،پۈتۈ ن تۈركىستان ئەللىرىدە ،تۇركەي سۆز بىلەن بۇغراخان تىلىدا ھىچكىم بۇن! ئىن!
گدىن ياخشىراق كىتابنى ھەرگىز يازغىنى يوق .بۇ كىتاب قايسى پادىشاھلىققا ياكى قايسى ئىقلىمغا
يەتسە ،غيەت ئۇزلىقى ۋە پەۋقۇلالدە گۈزەللىكىدىن ،ئۇ ئەللەرنىڭ ھېكىملىرى ئالىملىرى قوبۇل قىلىپ،
ئۇنىڭغا ھەر بىرى بىر تۈرلۈك ئات ۋە لەقەم بەردى .چىنلىقالر (شاھالرنىڭ ئەدەپ-قائىدىلىرى) دەپ
ئاتىدى؛ ماچىن مۈلكىنىڭ ھېكىملىرى (مەملىكەتنىڭ دەستۇرى) دېسە ،مەشرىقلىقالر (ئەمىرلەر زىننىتى)
دېدى؛ ئىرانلىقالر دەپ ئات قويدى؛ بەزىلەر (پادىشاھالرغا! نەسىھەت)دەپ ئاتىدى؛ تۇرانلىقالر دەپ
ئات قويدى”.
بۇ باياندىكى “ چىن ۋە ماچىن ئالىملىرى ۋە ھېكىملىرىنىڭ ھەممىسى بىر قارارغا كەلدىكى مەشرىق
ۋىاليىتىدە ،پۈتكۈل تۈركىستان ئەللىرىدە  ،تۈركىي سۆز بىلەن بۇغراخان تىلىدا ھېچكىم بۇنىڭدىن
ياخشىراق كىتابنى ھەرگىز يازغىنى يوق “دېگەن جۈملىدىكى “چىن-ماچىن ئالىملىرى ۋە ھېكىملىرى”
دېگەن بۆلەك بىلەن “مەشرىق ۋىاليىتىدە  ،پۈتكۈل تۈركىستان ئەللىرىدە ،تۈركىي سۆز بىلەن بۇغراخان
تىلىدا “دېگەن بۆلەكنى بىرلەشتۈرۈپ قارىغاندا“ ،چىن ۋە ماچىن” ئىبارىسىنىڭ “قىدان”
ئىبارىسىدىن پەرقلىق تىلغا ئېلىنغانلىقىنى“ ،چىن ۋە ماچىن ئالىملىرى ۋە ھېكىملىرى” ھېچقاچان
“قۇتادغۇبىلىك” نىڭ خەنزۇچە نۇسخىسىنى كۆرۈپ بۇ ھەقتە باھا يۈرگۈزۈۋات! قا! ن لىئاۋ ياكى سوڭ
سۇاللىسى ئالىم ھېكىملىرى ئەمەسلىكىنى تەبىي ھېس قىلىمىز.
ستەين ئۆزىنىڭ خوتەن لوپ ۋادىسىدىكى ئارخېئولوگىيىلىك ساياھىتىدە مىالدىينىڭ بېشىدىكى كاڭىيە
يېزىقىدا يېزىلغان بىر ھۆججەتتە “چىنستان” (چىناستان چينستان) دېگەن ئىبارىنى ئۇچراتقان .بۇ
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ئىبارە “چىنىستانى ئىلىك بىگ” (چاشتانى ئىلىك بەگ) داستانىنىڭ نامى بىلەن سېلىشتۇرغاندا
قىزىقارلىق تېما كېلىپ چىقىدۇ .ئەلۋەتتە بۇ يەكۈن ئەمەس.
ستەين “قەدىمكى خوتەن”ناملىق كىتابىنىڭ خەنزۇچە نەشرى -173بېتىدە سۈي-تاڭ سۇاللىسى
دەۋرىدىكى خوتەن خانلىرى ۋە چاڭئەندە ياشىغان خوتەنلىكلەرنىڭ ئىسمى ئالدىغا قويغان ۋىي چى
(؟؟)ئىروگىلىفىنىڭ تۇبۇتلۇقالردا رىجايا دەپ تەلەپپۇز قىلىنىشىغا ئاساسلىنىپ ،ئەسلى خوتەنلىكلەر
“ۋىي چىن”(ۋەئىچىن) دەپ ئىشلەتكەن بولىشى مۇمكىن ،دەيدۇ“ .ماھا” چوڭ دېگەن مەنىدە بولۇپ،
ئەينى زاماندا رىم “دا چىڭ” دەپ ئىشلىتىلەتتى ھەم بۇ چىن ئىبارىلىرى ! ئوخ! شىمىغان پاراللەل
ئىبارىلەر بولۇپ ،خەنزۇ يېزىقىدا پەرقلەندۈرگىلى بوالتتى .بۇنىڭدىن باشقا ۋىي چى (ھازىر ۋىجايا،
ۋايسارا دەپ ئۆزىمىز ياسىۋالغان ئىبارە) تاكى خوتەننىڭ ئاخىرقى بۇددا پادىشاھىغىچە قوللىنىلغان.
قاراخانىالر ئۇنى ماچىن نامى بىلەن ئاتىغان .ۋىي چى ئىبارىسىنىڭ ماچىن ئىبارىسى ئىكەنلىكىنى
كۆرسىتىدۇ .مەسىلەن ،ۋىي چىشېڭ (؟؟؟) “غالىپ غالىبى”مەنىسىدە ئەمەس “غالىپ ماچىنى”مەنىسىدە
بولىشى مۇمكىن .دەرۋەقە تاڭ سۇاللىسىغا زامان جەھەتتە يېقىن تۇرىدىغان قاراخانىيالرنىڭ
ئالدى-كەينىدە خوتەندە “ۋىي چى” سۆزى ئەمەس ،بەلكى “ماچىن”دېگەن ئىبارە قوللىنىلغانلىقى !
رو! شەن .ئى .بىرتىشىندىرنىڭ ئەرەب تارىخچىلىرىغا ئاساسلىنىپ يېزىشىچە ،ئىسالم دىنىنى تارقىتىش
يۈزىسىدىن ئېلىپ بېرىلغان قەشقەر خوتەن ئارىسىدىكى (-1117يىلى) ئۇرۇش چىن-ماچىن ئۇرۇشى
دەپ ئاتالغان .ستەين فرانسوز ئالىمى گرېنارد (م.گرەنارد)نىڭ تەتقىقاتىغا ئاساسلىنىپ ئەينى
چاغدىكى خوتەن بۇددىستلىرىنىڭ پادىشاھىنى “جاگال -كھالكالۇ ئوف ماچىن” -ماچىن شاھى ياغلۇ
قالقالۇ دەپ يازغان .بۇ خەلق ئىچىدە “قالقالۇ ماچىن”دەپ ئاتىالتتى .بۇ دەل “ۋىجايا” “ ،ۋايسارا”
دەپ خاتا قوللىنىۋاتقان ماچىندۇر.
ئوتتۇرا ئەسىر تۈرك ئەدىبىياتىدا “چىن”“ ،ماچىن” ئىبارىلىرى كۆپ ئىستېمال قىلىندى .بۇ لۇتفى،
سەككاكى ،ناۋائى ،زەلىلى قاتارلىق ئۇيغۇر نەسەبىگە تەۋە كالسسىك شائىرالر تەرىپىدىنال ئەمەس
ھەتتا ئەزەربەيجان شائىرى نىزامى گەنجىۋى ،فۇزۇلى ،ھەتتا “يولۋاس تېرىسىنى يېپىنىۋالغان باتۇر”
داستانىنىڭ ئاپتورى گىروزىن شائىرى رۇستاۋىلى شۇتانىڭ ئەسەرلىرىدە تۇران نامى ئورنىدا
ئىشلىتىلگەن .لۇتفى “گۈل ۋە نەۋرۇز” داستانىدا چىن ۋە ماچىن ئارىسىدىكى قېرىنداشالر ئۇرۇشىدىن
پەرياد چېكىپ مۇنداق مىسراالرنى يازغان:
نى يالغۇز چىنۇ ماچىن تەڭسۇقىدىن،
كى بارچە دۇنيانىڭ تەڭسۇقلىقىدىن.
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قارا تاغلىق ۋە ئاق تاغلىق دەپ گۇرۇھ بولۇشۇپ  ،تۈگىمەس تەپرىقىچىلىق قۇيۇنلىرىنى قوزغىغان خوجا
ئىشانالرنىڭ يەركەن سەئىدىيە خانلىقىنى خانىۋەيران قىلىشىپ پەيدا قىلغان جاھالەتلىك يىللىرىدا
ياشىغان مەشھۇر شائىر مۇھەممەد سىدىق زەلىلى ئۆزىنىڭ تەڭرىتاغنىڭ جەنۇبىي ۋە شەرقىدە ئۆتكەن
سەرسان سەرگەردانلىق ھاياتىنى:
چىندا مۇساپىردۇرمەن ماچىن ئىچىدە غېرىپ،
يار يۈزىن كۆرمەدىم مۇنچەكى مەن سارغىيىپ.
دەپ ئىپادىلىگەن ،(.مىللەتلەر نەشرىياتى -311 ،بەتكە قاراڭ)-16.ئەسىردە ئىلى ۋادىسىدا ياشىغان
تاالنتلىق شائىر مولال بىالل بىن مولال يۈسۈپ تارىخى داستانى “غازات دەرمۈلۈكىل چىن”(چىن
يېرىدىكى مۇقەددەس ئۇرۇش)دە ئىلى ۋادىسىنى “مۈلكىي چىن” دەپ ئاتىغان .بۇ “مۈلكىي ئەجەم”،
“مۈلكىي خوتەن” دېگەندەك ئادەت خاراكتېرلىك ئاتاش ،ئەلۋەتتە.
ئ ۇلۇغ شائىر ناۋائىينىڭ “پەرھاد -شېرىن” داستانىدا يارىتىلغان چىن شاھزادىسى پەرھاتنىڭ ئوبرازى
بىزگە ھەرگىزمۇ ھازىرقى ئەرەب ،پارىس ،ۋە تۈرك تىللىرىدا “جۇڭگو” نى “چىن” دەيدىغان پاكىت
تۈپەيلى “جۇڭگو شاھزادىسى” بولۇپ تۇيۇلمايدۇ“ .چىن” ۋە “ماچىن” دىن ئىبارەت بۇ
توپىنومىيىلىك نام تارىختا ئۇيغۇر-تۈرك خەلقلىرى ياشىغان غەربىي يۇرتنى كۆرسىتىدۇ .جاڭ خۇڭنىئەن
ئەپەندىمۇ “شاھنامە” نىڭ خەنزۇچە تەرجىمە نۇسخىسىدا “چىن” ئاتالمىسى جۇڭگونىڭ غەربىي
شىمالىدىكى تارىختا تۈركىي خەلقلەر ھۆكۈمرانلىق قىلغان رايوننى كۆرسىتىدۇ .ئۇ جۇڭگونىڭ ئىچكى
ئۆلكىلىرىنى كۆرسەتمەيدۇ” ،دەپ ئەسكەرتكەن.
يوقىرىدا بايان قىلىنغانالردىن مۇنداق مۇھاكىمىگە كېلىش مۇمكىن .ئىسكەندەر زۇلقەرنەين مەركىزى
ئاسىياغا بېسىپ كىرگەندە “چىن” قەبىلىلىرىنىڭ قارشىلىقىغا ئۇچرىغان .ئەمما ئۇرۇش ھەر ئىككى
تەرەپنىڭ تەشەببۇسكارلىقى تۈپەيلى سۈلھى بىلەن ئاخىرالشقان .بۇ “چىن” قەبىلىلىرى ئەفراسىياپنىڭ
“تۇران” قەبىلىلىرىنىڭ ئەۋالدلىرى ئىدى.
“چىن” ۋە “ماچىن” ئىبارىلىرى قەدىمكى “غەربىي يۇرت شەھەر-قەلە دۆلەتلىرى” گە باغلىنىشلىق
ئاتالغۇ بولۇپ ،قەدىمدىن مەۋجۈت ئىدى .بۇ ئاتالغۇ بىلەن چىنشىخۇئاڭ بىرلىككە كەلتۈرۈپ قۇرغان
سۇاللىنىڭ نامىنى ئارىالشتۇرىۋېتىشكە ئاساس يوق .چۈنكى بۇ ئاتالما چىن سۇاللىسى زامانىسىدىن
تولىمۇ قەدىمىي بولغان دەستۇرالردا تىلغا ئېلىنغان .روشەنكى  ،كېيىنكى كۈنلەردە ئاغدۇرۇلغان ۋە
ئەينى زامان سىياسىي مۇھىتىدا نامىنى نىشانە قىلغىلى بولمايدىغان چىن سۇاللىسىنىڭ نامى “چىن” ۋە
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“ماچىن” ئىبارىلىرىگە ئاساس بولىشى مۇمكىن ئەمەس .ئۇنىڭ ئۈستىگە ،جۇ سۇاللىسى زامانىسىدىال،
ئۇنىڭدىن كېيىنكى چۈنچيۇ دەۋرىدىال شىمالدىكى مىللەتلەر “؟؟” (چىنالر) دېيىلگەن .چىن
سۇاللىسىگىچە سوقۇلغان سەددىچىن نىئەنشۈي ۋادىسىغا يەتمەي ئاخىرالشقان بولۇپ ،سېپىل سىرتى
“چىن”دەپ ئاتالغان .بۇ ئومۇمەن مەركىزى ئاسىيانى كۆرسىتىدىغان تۇران زېمىنى چىن  ،خوتەن
دىيارى ئۇلۇغ چىن-ماچىن دېيىلىدىغانلىقىنى “ ،ئوتتۇرا چىن” ئىبارىسى “ماچىن” ئىبارىسىدىن
كەلگەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ.
-1661يىلى .ئۇرۈمچى.
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 -12ئامېرىكا ،قىزىم ۋە بىزنىڭ ئۇيغۇرلىقىمىز

ئامېرىكا يەسلىسىدىكى ئۇيغۇرچە خەت
ھەممە ئىش ئالدىن پىالنلىنىدىغان ئامېرىكىغا “تۇيۇقسىز”كېلىپ قالغان قىزىمنى يەسلىگە
ئورۇنالشتۇرالماي بېشىم قاتتى .مەن ئائىلەمنىڭ كېلەلەيدىغان ياكى كېلەلمەيدىغانلىقىغا بىر نەرسە
دېيەلمىگەچ قىزىمنىڭ يەسلى ئىشىنىمۇ ئويلىشالمىغان ئېدىم .توختىماي سۈرۈشتۈرۈش نەتىجىسىدە
ئاخىرى يەسلى مەسىلىسىمۇ ھەل بولدى .مەكتىپىمىزنىڭ بالىالر تەرەققىيات مەركىزىنىڭ يەسلىسى
قىزىمنى قوبۇل قىلدى .قىزىم گەرچە ئامېرىكا پۇقراسى بولمىسىمۇ تۆۋەن كىرىملىك ئائىلىلەر بەھرىمەن
بولىدىغان يارىدەم تۈرىدىن بەھرىمەن بولدى .قىزىم ئوقۇيدىغان يەسلىدە ئېيىغا نەچچە مىڭ دولالر
تۆلىگەن ئائىلىلەرنىڭ بالىلىرىمۇ ،بىزدەك ئىشلىشى ئىجازەتسىز بولغان ،مۇكاپاتقا تايىنىپ
ياشايدىغان ئاتا-ئانىالرنىڭ بالىلىرىمۇ ئوخشاش شارائىتتا تەربىيەلىنەلەيتتى .يەسلىگە تىزىمالتقىلى
بارغاندا كىرىم ئىسپاتىمنى تاپالمىغان ئېدىم ،خىزمەتچى خادىم ” ساڭا ئىشىنىمىز ،ئىسپاتنى
تاپالىغاندا ئېلىپ كەلسەڭ بولىدۇ ،قىزىڭ يەسلىگە كېلىۋەرسۇن” دېدى .ئۈرۈمچىدە شىنجاڭ
ئۇنۋېرىستىتى ئاسپىرانتالر باشقارمىسى دېپلۇمىمغا خاتا يېزىپ قويغان ئىسمىمنى ئوڭشىتىمەن دەپ
ھەپتە ئاۋارە بولغانتىم .دېپلۇم ۋە كىملىكتىكى ئىسمىم ،رەسىمىممۇ مېنىڭ مەزكۇر كىشى ئىكەنلىكىمگە
ئىسپات بواللمىغانتى .مەندەك بىر چەتئەللىكتىن نە پاسپورت نە باشقا ئىسپات تەلەپ قىلماي قىزىمنى
پۇقرالىرى بىلەن ئوخشاش مۇالزىمەتتىن بەھرىمەن قىلىۋاتقان بۇ دۆلەتكە ۋە بۇ دۆلەتتىكى ئىنسانىي
ھۆرمەت ۋە ئىشەنچنى ئاپتاپتەك ھەممىگە تەڭ يەتكۈزىدىغان كىشىلەرگە ئىچ-ئىچىمدىن زوقالندىم.
قىزىم دادىسنىڭ ئوقۇغۇچىلىقى ،پۇلسىزلىقى سەۋەبلىك يەسلىسىز قالمىدى ،ياكى ئىمتىيازلىق
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ئائىلىلەرنىڭ بالىلىرى ئالدىدا بويۇن قىستۇرۇلمىدى .ئامېرىكىدا بالىالرنىڭ بۇنداق پۇرسەتتىكى
باراۋەرلىكى مېنى قايىل قىلدى .ئىنگىلىزچە تەلەپپۇزى ۋە ئىسمىدىن سىالۋىيان تىللىق بىرەر دۆلەتتىن
كەلگەنلىكى چىقىپال تۇرىدىغان خادىم قىزىمنى رەسىمگە تارتىپ بولۇپ ،بىزگە بىر پاتمان
جەدىۋەللەرنى تۇتقۇزۇپ قوبۇلالش رەسمىيەلىرىنى تاماملىدى .جەدىۋەلگە قارىدىم ،توۋا بۇ
يەسلىدىكىلەرنىڭ ئەستايىدىللىقىنى! قىزىمنىڭ قايسى رەڭگە ئامراقلىقىدىن تارتىپ ،قانداق تاماقنى
ياخشى كۆرىدىغانلىقىغىچە ،قانداق قىلىقنى كۆپ قىلىدىغانلىقىدىن تارتىپ تۇنجى دېگەن سۆزىگىچە
ھەممىنى يېزىشىمىزنى تەلەپ قىلغان ئېدى .قىزىمىزنىڭ بەزى ئاالھىدىلىكلىرىنى بىزمۇن ئانچە
تەپسىلى بىلمەيدىغان بولغاچ چوڭالردى سوراشتۇرۇپ بۇ جەدىۋەللەرنى تولدۇرۇشقىال بىر كۈن كەتتى.
جەدىۋەللەر ئىچىدە تاسادىپى ئەھۋال كۆرۈلگەندە قانداق قىلىش ھەققىدىكى ۋاراق مېنى
ئويالندۇردى ،جوڭگۇدا مەيلى مىللىتىمىزدە بولسۇن ياكى باشقا مىللەتلەردە بولسۇن تاسادىپى
ھادىسىلەرگە قانداق تاقابىل تۇرۇش ھەققىدە نە شەخسىي تەييارلىق نە ئىجتىمائى مۇالزىمەت
سىستىمىسى يوقنىڭ ئورنىدا ئېدى .ئامېرىكىدا بۇ ھەقتىكى تەربىيە ۋە ئەسكەرتىش يەسلىدىن
باشلىنىدىكەن.
ئاۋغۇستنىڭ ئۈچىنچى ھەپتىسى قىزىمنى يەسلىگە ئېلىپ باردىم .چىراي تۇرىقىدىن ساغالملىقى چىقىپال
تۇرىدىغان ئالتۇن چاچلىق چىرايلىق بىر قىز ۋە ئۇيغۇرغا سەل ئوخشاپ قالىدىغان ئىسپانچىراي يەنە
بىر قىز بىزنى قىزغىن كتىۋالدى .بىرسى ساغالملىق تەكشۈرۈش ئۈسكۈنىسى بىلەن قىزىمنى بىرەر قۇر
تەكشۈردى يەنە بىرى قىزىمغا مەخسۇس تەييارالنغان ئىشكاپنى كۆرسەتتى .ئىشكاپنىڭ ئۈستىگە
قىزىمنىڭ رەسىمى ۋە ” مەسئۇدە خۇش كەلدىڭىز” دېگەن ئۇيغۇرچە خەت يېزىلغان ئېدى .ئۇيغۇرچە
خەتنى كۆرۈپ كۆزۈمگە ئىشەنمەي قالدىم .سوراپ بىلدىمكى ،يەسلىدىكى يېتەكچىلەر قىزىمنىڭ
ئۇيغۇرلىقىنى بىلگەندىن كېيىن ئاتايىن توردىن قارشى ئېلىش مەنىسىدىكى ئىنگىلىزچە جۈملىگە
ئاساسەن بۇ ئۇيغۇرچە جۈملىنى تېپىپ چاپالپ قويۇپتۇ.
يەسلى مۇنداق ئۈچ بۆلۈم ۋە بىر چوڭ مەيداندىن تەركىپلەنگەنىكەن .بىرىنجى بۆلۈم بالىالرنىڭ
ئويۇنچۇق ئويناش ،ھىكايە ئاڭالش ،ناخشا ئوقۇش ،مۇزىكا چېلىش،دېكالماتسىيە قىلىش ،رەسىم
سىزىش ،ئۆي ئىشى قىلىش ،قول ھۈنەر قىلىش قاتارلىق پائالىيەتلىرىگە ماس بېزەلگەن ۋە ھازىرالرنغان
بولۇپ تولىمۇ ئازادە بىر زال ئىكەن .ئىككىنجى بۆلۈم ئاتا-ئانىالر ۋە تەتقىقاتچىالرنىڭ بالىالرنىڭ
خۇي ،قىلىقلىرىنى ۋە گەپ سۆزلىرىنى كۆزتىشى ئۈچۈن ھازىرالرنغان بولۇپ بالىالر كۆزەتكۈچىلەرنى
كۆرەلمەيدىكەن .ئۈچىنجى بۆلۈم بالىالرنىڭ سىرىتتا ئويناش ئىمكانىيىتى بولمىغان ئەھۋالدا
ئوينايدىغان زالى بولۇپ سىرىتتكى چوڭ مەيداندا بار ھەممە ئويۇنچۇقالر تەقلەنگەن ئىكەن.
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ئوچۇقچۇلۇقتىكى چوڭ مەيدانغا تۈرلۈك ئەسلەھەلەر ئورۇنالشتۇرۇلغان بولۇپ ،تۈرلۈك تەنتەربىيە
ئۈسكۈنىلىرىنىڭ كچىكلىتىلگەن شەكىللىرىمۇ كۆزگە چېلىقىدىكەن ،ئادەمنىڭ ئاالھىدە دىققىتىنى
تارتىدىغىنى ئامېرىكىچە فۇتبول بىلەن ۋاسكىتبول ئىكەن .مەن بۇالردىن ئامېرىكىنىڭ دۇنيا
تەنتەربىيە ساھەسىنى يېتەكلەپ كېتىۋاتقان كارامىتىنىڭ سىرىنى ئاڭقارغاندەك بولدۇم.
ئويۇنچۇقالر ئاساسەن بىر كىشىلىك ،ئىككى كىشىلىك ،ئۈچ كىشىلىك ۋە كۆپ كىشىلىك قىلىپ
اليىھەلەنگەن بولۇپ ،مەنچە بۇ بالىالردا كىچىكىدىن ھەمكارلىق ،ماسلىشىش ۋە دوستلۇق روھىنى
يېتىلدۈرۈش ئۈچۈن بولسا كېرەك .بۇ كىچىك بالىالرغا مۇشۇنداق ئويۇن ئارقىلىق ھەمكارلىقنىڭ
موھىملىقىنى كىچىكىدىن سىڭدۈرمەي ،ھە دېسە ئىتتىپاقلىققا دائىر شۇئارالرنى يادىالتقاننىڭ قانچىلىك
ھاماقەتلىك ۋە زوراۋانلىق ئىكەنلىكنى ھىس قىلغانچە يۈرۈكۈم سىقىلىپ كەتتى .قۇالق تۈۋۈمدە لۇشۈن
ئەپەندىنىڭ « بالىالرنى قۇتقۇزىۋااليلى!» دېگەن ياڭراق ساداسى جاراڭلىدى .بىز قوراملىقالرغۇ شۇ
ھاماقەتلىك ۋە زوراۋانلىقنىڭ قۇربانى بولۇپ شىرىكلىشەلمەي ،شىركەتلىشەلمەي ئىللەتلىك ئۇيغۇرنىڭ
ئىتىپاقسىزلىقىدىن قاقشاپ ئۆتۈپ كەتتۇق ،ئىتىپاقلىق شۇئار بىلەن ئەمەلگە ئاشامدۇ؟ دەرسلىكلىرىمىز،
دەرسخانىمىز ،ئوقۇتۇقۇچىلىرىمىز بالىالرنىڭ ئۆملۈك روھىنى يېتىلدۈرۈشتە نېمە قىاللىدى؟ مىللەتنىڭ بىز
كۈتكەن ساغالم روھىي مائارىپسىز ،تەربىيەسىز ،كىچىكىدىن يېتەكلەشسىز قېلىۋاتسا ،يەنە ھەممە
گۇناھنى قارا قويۇق مىللەتكە ئارتىپ قويۇشنىڭ قانداق ئەھمىيىتى بار؟
“مەن قەشقەرلىك”
قىزىم ئامېرىكىغا كەلگەندىن كېيىن كۆپرەك كۆرگىنى بىر ئۇيغۇرىمىز بولدى .ئۇياقنىڭ ئاتا-ئانىسى
غۇلجىلىق تارانچىالردىن بولسىمۇ چاخچاقنى يېرىم كۈندىن كېيىن چۈشىنىپ بەزىدە كۈلۈپ بەزىدە
رەنجىپ قاالتتى .ئۆزى ئۈرۈمچىدە چوڭ بولغىنىغا قارىماي “بىز غۇلجۇلۇقالر” دەپ سۆزلەپ قوياتتى.
مەن ئۇيغۇرالرنىڭ ھەرقايىسى ۋىاليەتلىرىدىكى تارماقلىرىدا بىر خىسلەتنىڭ بارلىقىغا ئىشىنەتتىم.
مەنچە ئىلى ئۇيغۇرلىرىدىكى خىسلەت يۈكسەك غۇرۇر ،قورقۇمسىزلىق ۋە ئوچۇق خاراكتىر .بولۇپمۇ مەن
بۇ تارماق ئۇيغۇرالرنىڭ جامائەتنىڭ ئالدىدا ئۆزىنى ۋە ئۆزگىنى ئورۇن ،مەرتىۋە ۋە ھوقۇق
سۈرۈشتۈرمەي مەسخىرە قىالاليدىغان ئەركەكلىكىدىن سۆيۈنەتتىم .شۇ سەۋەپتىن يېقىن ئەتراپتىكى بىر
دىنبىر ئۇيغۇرۇم بولغان بۇ خانىمنىڭ ئۇيغۇردىكى جىمى تارىخى ۋە رىيال پىشكەللىكنىڭ مەنبەسىنى
قەشقەرلىككە دۆڭگەپ چاخچاق قىلىشلىرىغا كۈلكە ،چاخچاق بىلەن جاۋاپ قايتتۇراتتىم .مېنى ھەيران
قالدۇرىدىغىنى ئۈرۈمچىدە تۇغۇلۇپ ئۆسكەن بىر ئۇيغۇرنىڭ ئۆزىنى “مەن ئۈرۈمچىلىك”
دېيەلمەسلىكى ئېدى .مەندىن ئالى مەكتەپتىكى ئوقۇغۇچۇلۇرۇم توال يۇرتۇمنى سورايتتى .كىشىلەرنىڭ
گېپىگە دىققەت قىلسام ،ئۇيغۇردىن بىر كىشىنىڭ ئىسمى چىقىپ بولغۇچە ھەممەيلەن ئۇنىڭ يۇرتىنى
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بىلىشكە ئالدىرايتتى .ھەتتا زىيالىالر ئارىسىدا بىر مەشھۇرنىڭ قەيەرلىك ئىكەنلىكى ھەققىدە يىلالپ
مۇنازىرە قاينايتتى .شۇ تالىشىۋاتقانالردىن “شۇ مەشھۇرنىڭ ساڭا نەپ بەرگەن بىر ئېغىز گېپىنى دەپ
باقسىنا” دېسىڭىز تىرناق تاتىاليتتى .مەن مۇشۇنداق پۈچەك تۇيغۇالردىن قىزىمنى يىراق قىلىش
ئۈچۈن ئۇنىڭ ئۆزىنى پەقەت ئۇيغۇر دەپ بىلىشنىال ئارزۇ قىالتتىم .مەن قىزىمنى ئۇيغۇرلۇقنى تەبىئىي
رەۋىشتە ھىس قىلسىكەن دەپ تىلەيتتىم .كاج تەلەي قىزىم ھېلىقى پاجىيەدە ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرلىقىنى
ۋاقىتىسز ئەمما ۋەھىمە ئىچىدە ھىس قىلدى .ئامېرىكىغا كەلگەندىن كېيىنمۇ توال جۆيلۈپ ” ئاپا
قاچاييى(قاچايلى)xx ،الر كەيدى(كەلدى)” دەپ چۆچۈپ ئويغۇنۇپ كېتىشلىرىدىن ئۇيغۇرلۇقنىڭ
ئازابىنى تەڭ تارتتىم .يېڭى كەلگەن كۈنلەرنىڭ بىرىدە ئۇنى تۇنجى قېتىم ئاپتۇبوس بىلەن ئويناتقىلى
ئېلىپ چىقماقچى بولۇپ بىكەتكە كەلدىم .ئاپتوبۇس كېلىپ توختىشىغا قولۇمغا چىڭ ئېسىلىۋالغان
قىزىم يىغالپ ئاپتۇبۇسقا چىققىلى ئۇنىمىدى .ھەر قانچە قىلىپمۇ ئاپتوبۇسقا چىقىرالمىدىم .ئۆيگە قايتىپ
ئايالىمدىن سەۋەبىنى ئوقتۇم ۋە ئۆزەممۇ يىغالپ كەتتىم .مەن سىياسىي ئەۋزەللىكنىڭ ۋە ئىختىسادىي
مەنپەئەتنىڭ قوغۇدۇغۇچىسى بولۇپ ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقان مىللەتچىلىككە نەپرەتلىنىمەن .مەن
قىزىمنىڭ بىر ئىنسان بولۇشىنى ئارزۇ قىلىمەن ،ئەگەر ئۇ ئۇيغۇرلۇقنى مۇئاۋىن شۇجى بولۇش ئۈچۈنال
كېرەك قىلسا مەن ئۇنىڭ شۇ ئۇيغۇرلىقىدىنمۇ نەپرەتىلىنىمەن.
قىزىمدىن كېلىپ ئۇزۇن ئۆتمەي سورۇدۇم،
تاتلىقىم سىز قايسى مىللەتتىن؟ئۇيغۇي.سىز قايسى يۇرتتىن ،يۇرتىڭىز نېمە؟
ھە…
ئاي باالم سىز نەدىن كەلدىڭىز؟
گۈل ئانامنىڭ قېشىدىن.
دېمەك ،ئايدىڭ بولدىكى ،قىزىم يۇرت دېگەن گەپنىڭ مەنسىنى تېخى بىلمەيدىكەن .بۇرۇنقى
ئۇيغۇرالر يۇرتىنى بىلىپ مىللىتىنى بىلمەيتتى ،ئۈچ ياش توقۇز ئايلىق قىزىم بۇنىڭ ئەكچىسە مىللىتىنى
بىلىپ يۇرتىنى بىلمەيدىكەن .روسالر تەرىپىدىن ئورتا ئاسىيانىڭ يېڭى خەرىتىسى سىزىلىشتىن بۇرۇن
ئۇيغۇرالر ئۆزىنى تۈرك دېگەن ۋە بەزىدە يۇرتالر بويىچە ئايرىپ كەلگەن ،تىلىنى بولسا تۈركچە دەپال
ئاتىغان .تىلنى تۈركچە دېيىش پەقەت تىل يېزىق بىلەن ھەپىلىشىدىغان مولال ئۆلىماالردا ۋە باشقا
مىللەتلەر بىلەن كۆپرەك ئاالقە قىلىدىغانالردا ساقالنغان .مانا بۈگۈن يېڭى تارىخ يېزىلماقتا ،ئۇيغۇر
بالىلىرى يۇرتىدىن بۇرۇن مىللىتىنى بىلمەكتە ئېدى .ئارىدىن ئىككى ئۈچ ھەپتە ئۆتكەندىن كېيىن
قىزىمدىن يەنە سورۇدۇم .چۈنكى مەن مېنى توال قەشقەرلىق دەپ مازاق قىلىدىغان “غۇلجۇلۇق”
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قېرىندىشىمنىڭ قىزىمنىڭ كىملىك چۈشەنچىسىگە قانچىلىك تەسىر قىلغانلىقىنى بىلمەكچى ئېدىم .قىزىم
بۇ قېتىم “مەن قەشقەرلىكتىن كەلگەن” دېدى .پىسخىك تىلشۇناسلىقتا قوشۇمچە بىلەن سۆز مىڭىدە
ئىككى يەردە ساقلىنامدۇ ياكى بىر يەردىمۇ دېگەن مۇنازىدە بولىدىغان .قىزىمنىڭ جاۋابىغا قارىغاندا
سۆزلەر قىزىمنىڭ مىڭىسىدە قوشۇمچە قوشۇلغان شەكىلدە ساقلىنىپ قالغان ئوخشايدۇ .يەنە بىر ھەپتە
ئۆتكۈزۈپ سورۇدۇم .قىزىم بۇ قېتىم “مەن قەشقەردىن كەلگەن ،مەن قەشقەرلىك” دېدى .قارىغاندا
ئىنسان سوزنى ئاۋۋال قوشۇمچىدىن ئايرىماي ئۆزلەشتۈرېۋىلىپ ئاندىن ئايرىپ ئىشلىتىشنى
ئۆگىنىۋالسا كېرەك .شۇنداق قىلىپ قىزىم قەشقەرگە يېقىن ئۈرۈمچىدە ئۇيغۇر ئىكەنلىكىنى ،قەشقەردىن
نەچچە ئون مىڭ كېلومېتىر يىراقتىكى ئامېرىكىدا قەشقەرلىك ئىكەنلىكىنى ئۆگىنىۋالدى .بۇ ھىكايەت
ئ ائىلە تەربىيىسى بەك موھىم ،دەپ ھەدىسە ئۇنىڭ ئائىلە تەربىيىسى ،بۇنىڭ تاالنتلىق باال
تەربىيەلەش دەستۇرى دېگەن كىتابلىرىغا دۈم چۈشۈشلەرگە سالقىن قارىشىمىزنى ئەسكەرتىدۇ.
بالىمىزنىڭ ئۆزىنىڭ كىملىكىنى قانداق تونۇشى ،نېمىنى سۆيۈپ ،نېمىدىن نەپرەتلىنىشى يالغۇز بىزنىڭ
تەسىرىمىزدىنال بولمايدىكەن .مەن يۇقاردا دەپ ئۆتكەندەك ،ئائىلىدە بىز ھىچ قاچان “قىزىم سەن
قەشقەرلىك” دەپ تەربىيە قىلمىغان .قوشنام دائىم مېنى ۋە يېڭى كەلگەن قىزىمنى “قەشقەرلىك ئۇنداق
قىلىدىكەن”“ ،قەشقەرلىك بۇنداق دەيدىكەن”“ ،قەشقەرلىكنىڭ بالىسى دېگەن زادى ئۇندا،
مۇنداق” دەۋەرگەندىن كېيىن قىزىم ئۆزىنى “قەشقەرلىك” دەپ بىلىۋاپتۇ .تاشقى موھىتنىڭ بالىالرنىڭ
كىملىكىگە تەسىر كۆرسىتىدىغانلىقىغا يەنە بىر مىسال .قىزىم بىر كۈنى “مەن ئۇسسۇل ئۆگىنىمەن” دەپ
غەلۋە قىلىپ تۇرۇۋالدى .سەۋەبىنى سورۇسام ،بىر خەنسۇ خوشنىمىز ئۇنى “ئۇسسۇل ئويناپ بەر” دەپ
تۇرۇۋاپتۇ .قىزىم “ئوينىيالمايمەن” دېسە“ ،ئۇيغۇر بالىلىرى دېگەن ئايىقى چىققاندىال ئۇسسۇل
ئوينىيااليدۇ” دېگەنمىش .شۇ ئان كالالمغا يالقۇن روزىنىڭ “بىز قانداق بولۇپ ناخشا-ئۇسسۇل
مىللىتى بولۇپ قالدۇق؟” دېگەن ماقالىسى كەلدى .جاۋاپ تولىمۇ ئاددىي ،سەھنىدە بەختىيارلىقتىن
ئۇسسۇل ئويناۋاتقان رەڭگارەڭ ئازسانلىق مىللەتلەرنى توال كۆرۈپ كۆنگەن خەنسۇالرنىڭ بىرى
بولغان قوشنامنىڭ ئۇيغۇرغا بەرگەن باھاسى قىزىمنىڭ ئۇسسۇل ئۆگىنىشىگە تۈرتكە بولۇۋاتاتتى .مەن
ئىچكىرىدە ئاتا-ئانىسى خەنزۇۋان بولغاچقا ئۇيغۇرچىنى پەقەت سۆزلىيەلمەيدىغان ئۇيغۇر
ئوقۇغۇچىالرغا دەرس بەرگەن .قىزىق يېرى ئۇالر ئۇيغۇرچە بىلمىگەن بىلەن ئۇيغۇرچە ئۇسسۇل
ئوينىيااليتتى ،سەۋەبىنى سورۇسام خەنسۇ ساۋاقداشلىرى توال تەلەپ قىلىپ تۇرۇۋالغاچقا ئويناشنى
ئۆگەنگەنىكەن .دېمەك بىز ئۆزىمىزنىڭ ئەسلى كىملىكىمىزگە ئەمەس باشقىالرنىڭ نەزەرىدىكى
كىملىكىمىزگە قاراپ سىلجىۋېتىپتىمىز .بۇنى ئەلۋەتتە بىزگە موھىت سىدۈرېۋېتىپتۇ .ئائىلە تەربىيىسى
موھىم ،ھەممە ئادەم ئىشنى ئۆز ئائىلىسىدىن باشلىشى كېرەك دېگەندەك گەپلەرگە مەلۇم جەھەتلەردە
ئارىمزىدىكى “ئۆزەڭنى بىل ،ئۆزگىنى قوي” دېگەن بىخەتەر جان بېقىش پەلەسەپىسى يوشۇرۇنغان.
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بالىمىزنىڭ ئادىمىيلىكىنى بىز ئائىلىمىزدىال قۇرۇپ چىقالمايمىز .ئائىلە تەربىيىسى ،مەكتەپ تەربىيىسى،
جەمئىيەت تەربىيىسى بالىمىزنىڭ قانداق ئادەم بولۇشىنى بەلگىلەيدۇ .بۇنىڭ ئىچىدە ئائىلە
تەربىيىسىنىڭ رولى ئەڭ ئاجىز .شۇڭا مەنچە ئىشىمىزنى ئائىلىمىزدىنال ئەمەس مەھەللىمىزدىن
باشلىغىنىمىز ئەۋزەل.مەسىلەن ،بالىمىزنى ئۇيغۇرچە چوڭ بولسۇن دېسەك مەھەللىدە بالىالرنىڭ
ئۇيغۇرچە تۈرلۈك پائالىيەلىرىنى ئۆتكۈزۈپ بېرىشىمىز الزىم .مەنچە مەھەللە چېيى ،قورۇ چېيى
ئويناۋاتقان ئاتا ئانىال ر بالىلىرى ئۈچۈن ئۇيغۇرچە ئىتوت ھەپتىسى ،ئۇيغۇرچە بالىالر درامما
ھەپتىسى ،ئۇيغۇرچە چۆچەك ھەپتىسى ،پۇتبول ھەپتىسى ئۇيۇشتۇرسا تامامەن بولىدۇ .بۇ جەھەتتە
ئارامغا چىققان بوۋايالر ،مومايالر پىداكار بولۇشنى خااليدۇ .قىزىم ئامېرىكىغا كەلگەندىن كېيىن
ئارامغا چىققان دادامنىڭ ئەڭ كۆپ تاپىاليدىغان گېپى قىزىمنىڭ ئانا تىلىنى ئۇنتۇپ قالماسلىقىنى
جىكىلەش بولدى .دادام ھەر قېتىم قىزىمنىڭ يېنىمدا ئۇيغۇرچە گەپ قىلىپ ئويناۋاتقانلىقىنى ئاڭلىسا
دىلى يايراپ ھاياجاندىن ئاۋازلىرى تىتىرەپ كېتىدۇ .مەنچە بۇنداق ئۇيغۇر بوۋايال ئاز ئەمەس .مەن
باالمنىڭ ئۆزى ھەققىدىكى تونۇشنىڭ ئۆزگىرىش جەيانىنى ۋە دادامنىڭ قىزىم بىلەن ئۇيغۇرچە
پاراڭلىشىشنى شۇنچە كۈچلۈك تەلەپ قىلىشلىرىنى يېزىش ئارقىلىق قېرىنداشالرنىڭ بالىمىزنىڭ
كاللىسىغا ئورناۋاتقان تۇيغۇالرغا دىققەت قىلىشىنى ۋە بوۋا-مومىالرنىڭ ئۇالردىن ئەنسىرەشلىرىگە
ھەمدەمدە بولۇشلىرىنى ئارمان قىلىمەن.
مەن كۆرگەن ئامېرىكىلىقالرنىڭ پەرزەنت تەربىيىسى
ئامېرىكىغا كېلىپال چىكاگۇ ئايرۇدۇرۇمىدا دىققىتىمنى تارتقىنى ئاتا ئانىسىغا ئەگىشىپ ئۆز
سومكىلىرىنى ئۆزلىرى كۆتۈرۈشۈپ كېتىۋاتقان تۆت بەش ياشالردىكى بالىالر بولدى .بۇ يەردە ياشاش
جەرانىدا ماگىزىنالردا ئۈچ ياش ئەتراپىدىكى بالىالرنىڭمۇ تۇرمۇش بويۇملىرىنى ،كىيىملىرىنى ئۆزلىرى
تالالۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ تولىمۇ زوقالندىم .باالم كەلگەندىن كېيىن بالىالرنىڭ ئويۇن مەيدانىغا
چىقسام بالىسىنىڭ سۈتىنى بىر قولىدا ،ئويۇنچۇق ،كىيىم قاتارلىقلىرىنى يەنە بىر قولىدا كۆتۈرىۋالغىنى
يالغۇز مەنكەنمەن .مېنىڭ قىزىمدەك تۆتكە يېقىنالشقان بالىالر ئويۇنچۇقلىرىنى ئۆزى ئويناپ ئۇنتۇپ
قالماي ئۆزى يۇغۇشتۇرۇپ ئېلىپ قايتىدىكەن .مەندەك تۆت ياشقا ئازقالغان بالىسىغا قوغۇالپ يۈرۈپ
تاماق يۈگۈزىدىغان ئامېرىكىلىقنى كۆرمىدىم .بۇ يەردە ئامېرىكىلىقالرنىڭ مەندىن ھەيران قالغىنى
باالمغا تاماق يۈگۈزۈشۈم بولدى .ئۇالرچە ئىنساننىڭ ھەر قاندىقى قورسىىقى ئاچسا تاماق يەيدىكەن.
ئىنساننىڭ تاماق يىيىشى بولۇپمۇ بەدىنى مۇھتاج ماددا بولغان يىمەكلىكنى تەبىئىى خاالپ يىيىشى
جانلىقالر دۇنياسىغا خاس تەبىئىي ھادىسكەن .بىزال ئەمەس خوشنا شىتاتتىكى ئامېرىكلىققا تەگكەن
ئۇيغۇر دوستىمىزمۇ بالىسىغا تاماق يىگۈزەلمەي ئاۋارە ئېدى .ئۇ باشقا ئامېرىكلىك ئايالالرنىڭ
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بالىلىرىغا تاماق يۈگۈزمەي ئۆزىنىڭ يىيىشىگە تاشالپ بېرىشىگە ھەيرانكەن .ئامېرىكىلىق ئېرىمۇ
ئايالىنىڭ بالىغا تاماق يىگۈزىشىگە كۆنۈپتۇ .بۇنىڭدىن مەن باال تەربىيەسىدە ئانىنىڭ نەقەدەر
موھىملىقىنى ھىس قىلدىم .بىز مەيلى قەيەردە بواليلى بالىنىڭ مۇستەقىللىقىگە كىچىكىدىن سەل
قارايدىكەنمىز .ئامېرىكىلىقالرنىڭ نەزەرىدە باال مۇستەقىل ئىنسان ئىكەن .ھەمدە ئۇالر بالىنىڭ
كىچىكىدىن مۇستەقىل ئادەم بولۇشىغا شارائىت يارىتىپ بېرىدىكەن.
مەن ئامېرىكىلىق دوستلۇرۇمنىڭ ئۆيىدە ۋە ئاشخانىالردا بالىالرنىڭ چوڭالر بىلەن تەڭ داستىخاندا
ئولتۇرۇپ تاماق يىيىشلىرىدىن زوقالندىم .ھەرقانداق ئاشخانىالردا چوڭالرنىڭ ئورۇندۇقى ئۈستىگە
قويۇ لۇپ بالىالرنى چوڭالر بىلەن تەڭ تاماقلىنىشىغا اليىقالشۇرۇلغان بالىالر ئورۇندۇقى باركەن.
ئامېرىكىلىقالر بالىرىغا گەپ قىلغاندا بالىسى بىلەن تەڭ بولۇش ئۈچۈن يۈكۈنۈپ ئولتۇرۇپ كۆزىگە
تىك قاراپ گەپ قىلىدىكەن ھەم بالىلىرىدىن شۇنداق ئاڭالشنى تەلەپ قىلىدىكەن .بۇالردا بالىالرنى
تەنقىد قىلغاندا بالىالرنىڭ بېشىنى تۆۋەن قىلىپ ئاڭلىشى تەلەپ قىلىنمايدىكەن .بەلكى ئاتا
ئانىسىنىڭ كۆزىگە تىكىلىپ تۇرۇشى ،قانداق كەيپىياتتا بولۇۋاتقانلىقىنى بىلدۈرىشى شەرت
قىلىنىدىكەن .بۇ جەھەتتە بىزدىن ئاسمان زېمىن پەرق قىلىدىكەن .يەنە بۇالردا ئاتا-ئانىلىرى
خاتاالشسا بالسىدىن كەچۈرۈم سورايدىكەن .ئامېركىلىقالر ئائىلىسىدىكىلەرنى تونۇشتۇرغاندا يېڭى
تۇغۇلغان بوۋاقلىرىدىن تارتىپ ئىتلىرىغىچە تونۇشتۇرىدىكەن ۋە سىزنىڭ ھەممەيلەنگە باراۋەر ساالم
قىلىشىڭىزنى ئۈمىد قىدىكەن .داستىخاندا ساھىپخان ۋە مىھماننىڭ بالىلىرى چوڭالر بىلەن تەڭ مىھمان
بولىدىكەن .داستىخاندا پاراڭلىشىپ ئولتۇرغاندا بالىالر خالىغانچە گەپ قوشىدىكەن .بۇنداق چاغدا
بالىالر نېمە دېيىلىشىدىن قەتئى نەزەر چوڭالر بېرىلىپ ئاڭاليدىكەن .بىزدە مىھمان كەلسە بالىالرنى
يېقىن يوالتمايدىغان ،بالىالرنىڭ مىھماننىڭ گېپىگە “قوشۇق سېلىش”لىرى قارشى ئېلىنمايدىغان
ئادەت بار .مەنچە بۇ بالىمىزنى خەقلەر بار يەردە ئىككى ئېغىز گەپ قىاللمايدىغان قىلىپ قويىدۇ.
كىچىككىنە قىزىمنىڭ ئامېرىكلىق بالىالردىن بىر پەرقى ،باالم ئادەم كۆپ يەردە ئانىسىنىڭ كەينىگە
ياكى مېنىڭ كەينىمگە ئۆتۈۋالىدۇ .بۇنى مەندىن بىر قانچە يىل بۇرۇن كەلگەن باشقا بىر ئۇيغۇر
ئائىلىسىدىن سورۇۋېدىم ئۇالرنىڭ بالىسىنىڭمۇ ئوخشاش خۇيى باركەن .مەنچە ئامېرىكىلىقالردا
پەرزەنتلەرگە ھەممە ئادەم ،ھەر ۋاقىت ،ھەر يەر ،ھەر قانداق شارائىتتا باراۋەر دېگەن ئىددىيە
سىڭدۈرىلىدىكەن.
بىر كۈنى خوشنىمىزنىڭ قىزى باالم بىلەن بىللە ئوينىدى .قىزىمدىن بىر ياش چوڭ بۇ قىز قىزىمغا بەك
ئامراق ئېدى .لېكىن نېمىشقىكىن بۇ ئامېرىكىدا بالىالر سىرىتقا چىقىپ قوشنا بالىالر بىلەن مەھەللىدە
ئوينىمايدىكەن .شۇ كۈنى ئاپىسى قىزىغا  43مىنۇت ئويناش ۋاقتى بېرىپتۇ .قىزىم ئىككىسى ئويناپ ئۇ
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 43مىنۇتنى بىردەمدىال توشقۇزۇپ قويۇشتى .قىزچاق ئانىسىدن يەنە ئازراق ۋاقىت بېرىشىنى
ئۆتۈنىۋىدى ،ئانىسى ئاران ئۈچ مىنۇت ۋاقىت بەردى .قىزچاق بىزدىن ئانىسىغا دەپ ئويناشقا
ئىجازەت ئېلىپ بېرشىمىزنى ئۆتۈندى .بىز نېمە دېيەلەيتتۇق؟ .بىز ئۈن چىقارماي تۇرغاندىن كېيىن
قىزچاق بىزدىن رەنجىدى بولغاي ،ۋاقىت توشقاندا بىزگە خوشمۇ دېمەي چىقىپ كەتتى .ئارىدىن ئۇزاق
ئۆتمەي ئانىسى بىلەن قىزى ئىشىك ئالدىمزىدا پەيدا بولدى .ئانىسى قىزىنىڭ بىزنىڭ ئۆيدە ئويناپ
بىزگە رەخمەت ئېيتماي چىقىپ كەتكىنى توغرىسىدا بىزدىن كەچۈرۈپ سورىدى ۋە قىزىنىمۇ بىزدىن
كەچۈرۈم سورىغۇزدى .ئەگەر بىزدىن كەچۈرۈم سوراشقا قوشۇلمىسا بۇندىن كېيىن پەسكە چۈشۈپ قىزىم
بىلەن ئويناشقا قوشۇلمايدىغانلىقىنى دەپ “تەھدىت” ساپتۇ .بۇنىڭدىن شۇنى بىدىمكى ئامېرىكىلىقالر
بالىلىرىنى كىچىكىدىن ئەركىنلىكنىڭ مەلۇم چەك ئىچىدە بولىدىغانلىقىنى ،مۇكاپات بىلەن جازانىڭ
بىللە ئىكەنلىكىنى ،ۋاقىتنىڭ قىممەتلىك ،چەكلىك نەرسە ئىكەنلىكىنى ،جاھاندا ياخشىلىقنىڭ چوقۇم
مىننەتدارلىققا ئېرىشىشى كېرەكلىكىنى بىلدۈرۈپ چوڭ قىلىدىكەن.
بىز ئامېرىكىلىق ئائىلىلەرگە مىھمانغا بېرىپ شۇنى بايقىدۇقكى ئامېرىكىلىقالرنىڭ بالىلىرى مىھمانالرغا
بەك يېقىنچىلىق قىلىپ كەتمەيدىكەن .ئامېرىكلىلىقالر ئۆيىڭىزگە كەلسىمۇ بالىڭىزغا پەۋقۇالددە قىزغىن
بولۇپ كەتمەيدىكەن .بەلكى خۇددى سىزگە ئوخشاش باراۋەر مۇئامىلە قىلىدىكەن .بىز ئۆيگە
دوستلىرىمىز كەلسە بالىمىزنى ناخشا ئېيتىپ بېرىشكە ،چالغۇ چېلىپ بېرىشكە ،ئىشقىلىپ بالىمىز قادىر
بولغان بىرەر ئارتۇقچىلىقنى مىھمانالر ئالدىدا نامايان قىلىپ بېرىشكە تەكلىپ قىلىدىكەنمىز .سىز
ئامېرىكىلىالرنىڭ ئۆيىگە مىھمانغا بارغاندا بالىسى رەسىم سىزىۋاتقان بولسا “مەن ئالدىراش” دېسە
بالىسىنى سىز بىلەن كۆرۈرشۈشكە زورلىمايدىكەن .ياكى رەسىمنى ئېلىپ چىقىپ سىزگە كۆرسۈتۈشنى
تەلەپ قىلمايدىكەن .ئەسئەت سۇاليماننىڭ “ئۆزلۈك ۋە كىملىك” ناملىق كىتابىدا ئۆيىگە مىھمان
بولۇپ كەلگەن ئىككى شىۋىتقا ساھىپخاننىڭ قىزى ئۇسسۇل ئويناپ بەرسە ئۇالرنىڭ پەرۋا
قىلمىغانلىقى ،بۇنىڭدىن قىزىنىڭ يىغالپ كەتكەنلىكى يېزىلىدۇ .ئەسئەت مۇئەللىم بۇنى شىۋىتالرنىڭ
سوغۇققانىغا باغاليدۇ ۋە بۇنى ئۇيغۇرالر بىلەن شىۋىتالر ئارىسىدىكى مەدەنىيەت پىسخىكا پەرقى دەپ
چۈشەندۈرىدۇ .مەنچە بۇ يەدە ئۇقۇشماسلىقال بولغان خاالس .چۈنكى مىھماندىن سورالماي ،تۇيۇقسىزال
نومۇر كۆرسىتىلسە ،ئەزەلدىن مۇنداق مىھمانغا ساھىپخان پەرزەنتلىرىنىڭ تەكلىپسىز ئويۇن
كۆرسىتىشىنى كۆرۈپ باقمىغان غەرپلىكلەر ھەيران قالىدۇ .بۇ يەردىكى ھالقىلىق پەرق پەرزەنت
تەربىيىسىدىكى ئىككى خىل ئوخشىمىغان ئۇسسۇل .بىز پەرزەنتلىرىمىزنىڭ قابىلىيىتىنى باشقىالرنىڭ
ئالدىدا ماختاپ ،باشقىالرنىڭ باھاسى ئارقىلىق پەرزەنتىمىزنىڭ ئاكتىپلىقىنى قوزغايمىز .بالىمىزدىكى
ئاكتىپچانلىق نەتىجىدە باشقىالرنىڭ باھاسىغىال باغلىق بولۇپ قالىدۇ .ئەگەر باشقىالرنىڭ باھاسىدىن
چۈشۈپ كەتسە ،ياكى قىلغانلىرى باھاسىز قالسا بالىمىز ئاكتىپلىىقتىن مەھرۇم قالىدۇ .ئەمەلىيەتتە بىر
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قىسىم كىشىلەردىكى باشلىق بواللمىسا خىزمەت قىلغىسى كەلمەيدىغان ،قىلغان ئەمگىكىنىڭ تايىنى
يوق ،تۆرگە ئولتۇرۇشقا خۇشتار ،ئۆيىدە بالىسىغا سۆڭەك يوق ،مىھمانغا شورپا بېرىدىغان ئادەتلەرنىڭ
بىرقىسمى دەل ئۇالرنىڭ كىچىكىدىن نەتىجىسىنى خەقلەرنىڭ باھاسىدىن ئىزدەيدىغان تەربىيەدە چوڭ
بولغىنىدىن بولغان بولۇشى مۇمكىن .ئامېرىكىلىقالرنىڭ بالىسىنى مىھمانالر ئالدىدا بىرەر ئىش قىلىپ
بېرىشكى تەكلىپ قىلماسلىقى بالىالرغا ئاكتىپلىقنى باشقىالرنىڭ باھاسىدىن ئەمەس ئۆز قىزىقىشىدىن ۋە
شۇ قىزىقىشنى بوشا شماي داۋامالشتۇرۇش نەتىجىسە قولغا كەلگەن ئۇتۇقتىن ئىزدەشنى ئۆگىتىش ئۈچۈن
بولسا كېرەك .مەسىلەن ،مەن باالم رەسىم سىزسا ياخشى سىزسۇن سىزالمىسۇن مۇنداق قاراپال “ياخشى
سىزىپسىز ،سىز بەك ئەقىللىق” دەيدىكەنمەن .باالم شۇنىڭ بىلەن “پەللىگە يەتتىم ،مەن ئەقىللىق ”
دەپ قاراپ سىزىشتىن توختايدىكەن ،ياكى شۇ تەرىزدە سىزىشنى داۋام قىدىكەن“ .ياخشى
سىزىپسىز ” دېسەم شۇنچە ھاياجانالنغان باالم ،يەنە بىرسى قوپۇپ “بۇ بولماپتۇ ”،دېسە يەنە شۇنچە
ئاسان بەل قويۇۋېتىدىكەن .مەن كۆزەتكەن ئامېرىكىلىقالر بالىسىنىڭ رەسىمىگە ئىنچىكىلەپ قاراپ
چىقىپ ئەگەر ياخشى سىزالمىغان بولسا “مەن سېنىڭ بۇ رەسىمىڭگە ئامراق ئامراق” دەيدىكەن ۋە
“ ئەگەر بۇ سىزىقنى مۇنداقراق تارتساڭ ،ئۈنىمى ئاجايىپ ياخشى بولىدىغاندەك قىلىدۇ ،سىناپ
باقامسەن؟” دەيدىكەن .نەتىجىدە كېيىن ناۋادا بىرسى رەسىمنى “سىزالماپسەن” دېسە ئۈمىتسىزلىنىش
ئورنىغا “قايسى سىزىقنى تارتالماپتىمەن؟” دەپ سورايدىكەن-دە قۇرۇق ئۈمىدلىنىپ ،سەۋەپسىز
ئۈمىدسىزلىنىشتىن

ساقلىنااليدىكەن.

مەن

قىزىمنى

سەمىمىيەتسىزلەرچە

ماختايدىكەنمەن،

ئامېرىكىلىقالر بالىلىرىنىڭ ئەمگىكىگە تەپسىلى كۆرۈپ باھا بېرىدىكەن ۋە رىغبەتلەندۈرىدىكەن.
يەنە بىر بايقىغىنىم ئايالىم ئىككىمىز قىزىمىز تاماق يېمىسە” سەئىدە ئاچاڭ(قەشقەردىكى نەۋرە
ئاچىسى) تاماق يىيەلمەيدىكەن ،شۇڭا تېلىپۇندا ساڭا گەپمۇ قىاللماس بولۇپ قاپتۇ .سەن دېگەن تاما
يىيەلەيسەن شۇڭا تېلپۇندا چوڭ ئاناڭ بىلەن سۆزلىشەلىدىڭ” ،دەيدىكەنمىز .قىزىمىز قوپقىلى
ئۇنىمىسا “تىيىنالرمۇ تۇرۇپتۇ ،قۇچشقاچالرمۇ تۇرۇپتۇ ،پەقەت سەنال ئۇخالپ قاپسەن” دەيدىكەنمىز.
ماڭغىلى ئۇنىمسا “قېنى قىزىم كىم يامان بىر بەسلىشىپ باقمايمىزمۇ” دەپ ئاستا مېڭىپ يالغاندىن
ئۇتۇلۇپ بېرىپ ئالدايدىكەنمىز .ئىشقىلىپ بالىمىز بىلەن ئۆزىمزىنى ،يىراقتىكى قېرىنداشلىرىنى ھەتتا
قۇرۇق قوڭغۇزالرنىمۇ سېلىشتۇرۇپ بولىدىكەنمىز .نەتىجىدە بالىمىزنىڭ مەقسىدى پەقەت سېلىشتۇرۇش
ئوبىكتىنىال يېڭىشتە قېلىپ تويغىنىنى بىلمەي تاماق يەيدىكەن ،ھارغىنىنى بىلمەي يۈگرەيدىكەن .بىز
قىزىمىزدىكى ئاكتىپىقنىڭ مەنبەسىنى خەقنىڭ باھاسى ،قۇرۇق ماختاشقا باغالپ قويغاننى ئاز دەپ
باشقىالردىن ئۈستۈ تۇرۇشقىال باغالپ قويىدىكەنمىز .مەن ئامېرىكىلىقالرنىڭ بالىلىرنى بۇنداق دەپ
رىغبەتلەندۈرگىنى كۆرمىدىم .قىزىق يېرى ،مەن بىلەن بىر قارار ئوقۇيدىغان بىر خەنسۇ ،بىر كورىيان
بار قالغانلىرى ئامېركىلىقالر .بىللە دەرس ئاڭالپ قالساق كورىيەلىك بىلەن خەنسۇال قەغىزىمنى كۆرىدۇ
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ياكى نەتىجەمنى سورايدۇ .ئەگەر ئۇالر قەغىزىمنى قەغىزى بىلەن قايتا-قايتا سېلىشتۇرۇپ كەتسە “ھە
قارىغاندا سەندىن يۇقۇرى ئاپتىمەن” دەپ ئوياليمەن .ئەگەر گەپ قىلماي كۈلۈپ قويسا “تۆۋەن
ئاپتىمەن” دەپ ئوياليمەن .قارىغاندا كورىيانالر ۋە خەنلەرمۇ بالىلىرىنى كىچىكىدىن بىزدەك ھەممە
ئىشتا باشقىالرغا سېلىشتۇرۇپ چوڭ قىلسا كىرەك .مەن مۇشۇ كۈگىچە نومۇرۇمنى سورىغان ،ياكى
قەغىزىنى مېنىڭكى بىلەن سېلىشتۇرغان بىرمۇ ئامېرىكلىقنى كۆرمىدىم.
قىزىمنىڭ يەسلىدىكى كۈنلىرى
بالىالر يەسلىگە ھەر كىرگەندە ئاۋۋال تەكشۈرۈش ئەسۋابى بىلەن ساالمەتلىكى تەكشۈرۈلگەندىن
كېيىن بىلەن قول يۇيۇشقا بۇيرۇلىدىكەن .ئاندىن ھەر بىر بالىغا بىردىن رەڭلىك تاختاي ئالغۇزۇپ
قايسى قانداق رەڭلىك تاختاي ئالغانلىقىنى ئۈنلۈك دېگۈزىدىكەن .بالىالرغا كۆرپىچەكلەر
تەييارالنغان بولۇپ كۆرپىچەككە ھەرخىل ھايۋانالرنىڭ رەسىمى چۈشۈرۈلگەنىكەن .بالىالر ھەر كۈنى
ئولتۇرۇپ قىلىنىدىغان پائالىيەتلەردە ئۆزى ياقتۇرىدىغان ھايۋانالرنىڭ رەسىمى بار كۆرپىچەكتە
ئولتۇرىدىكەن ،ۋە شۇ كۈنكى ئىسمى شۇ ھايۋاننىڭ ئىسمى بىلەن چاقىرىلىدىكەن .مەن بۇنى بالىالرغا
كىچىكىدىن ھايۋانالرنى ئاسراش تەربىيىسى بەرگەنلىك بولسا كېرەك دەپ چۈشەندىم .ئەتىگەندە
بالىالرنىڭ قىلىدىغان بىرىنچى ئىشى ناخشا ئېيتىش ۋە ئۇسسۇل ئويناشكەن .مەن بۇنى ئۇالرنىڭ
ئۇيقۇسىنى ئېچىش ۋە بەدەن چېنىقتۇرۇش ئۈچۈن بولسا كېرەك دەپ چۈشەندىم .دېمەك بۇالر يەسلىدىن
باشالپ چىنىقىشنى ئادەت قىلدۇرىدىكەن .قىزىمغا ئۇسسۇل ئۆگىتىدىغان ئوقۇتقۇچىلىرىنىڭ (بۇالر
ئەمەلىيەتتە بالىالر مائارىپى كەسپىنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى) ھەرىكەتلىرىدىكى ئەۋرىشىملىك مېنى بەكمۇ
ھەيران قالدۇردى .بۇ يەردە شۇنى قوشۇمچە قىلغۇم كېلىدۇ .بىز ھىسسىياتىمىزنى گەپ بىلەنال ئەمەس
ھەركىتىمىز بىلەنمۇ ئىپادىلەشكە قادىر مىللەت .ئەمما چېنىقىش ئادىتى ئومۇمالشمىغاچقىمۇ تېنىمىز
چىرايىمىزدىكى خۇلقلىرىمىزغا خوپ كەلمەيدىكەن .ئۇنداق دېسەم “ئەجداتلىرىمىز چىنىقمايمۇ
ئەۋرشىم بەدەندىن قۇرۇق قالماپتىكەن” دېيىلىشى مۇمكىن .ئۇ زامانالردا بەدەننىڭ ھەرىكىتى جىق
بولغىيدى .ھازىر زامان ئۆزگەردى ،شۇڭا زامانغا ماس چىنىقىش ئۇسۇللىرىغا ئادەتلەنگەن
غەرپلىكلەردىن ئۆگەنسەك يامان بولمايدۇ .چىنىقىش ۋە ناخشا ئۇسسۇل تامام بولغاندىن كېيىن ناشتا
قىلىش باشلىنىدىكەن .ئوقۇتۇقۇچىسى تاماقالرنى شىرەگە تىزىپ بالىالر بىلەن پاراڭالشقاچ
غىزالىنىدىكەن .ھەممە باال شەربەت ،پۇرچاق ،سۈت ،مىۋە ،بولكا قاتارلىقالردىن بەلگىلىك مىقداردا
يەيدىكەن .ئەگەر بىرەر تاماققا قۇلى يەتمەي ئااللماي قالسا چوقۇم” ئىلتىپات قىلسىڭىز” دېگەن
سۆزنى ئىشلىتىشى كېرەككەن .بولمىسا ئوقۇتۇقۇچىسى بالىدىن شۇ سۆز چىقمىغىچە تەلەپنى
قاندۇرمايدىكەن .ئارىدا كىم باشقىالرنىڭ قاچىسىغا چاڭ سالسا ئاۋۋال بىر قېتىم ئاگاھالندۇرىدىكەن،
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يەنە داۋام قىلسا كۆتۈرۈپال يەردە ئولتۇرغۇزۇپ قويىدىكەن .ئەگەر بالىالر ئويناش جەريانىدا باشقىالرغا
قائىدىسىزلىك قىلسىمۇ دوستلىرىدىن ئايرىپ يەردە ئولتۇرغۇزۇپ قويىدىكەن .ماڭا ناشتىدا بالىالر
تېخى قوشۇق تەگكۈزمىگەن تاماقالرنى قارىتىپ تۇرۇپ تۆكىۋەتكىنى پەقەت ياقمىدى .مەن
ئۇيغۇردىكى “نېمىنى ئىسراپ قىلسا كېيىن شۇنىڭ خارلىقىغا قالىدۇ ،قىساسىنى تارتىدۇ” دېگەن
ئەقىدىگە ئىشىنىدىغان بولغاچ بۇالرنىڭ ھەرقانداق چۈشەندۈرۈشلىرىگە قارىماي ئۇالرنىڭكىنى خاتا
دېگەندە چىڭ تۇردۇم ۋە قىزىمغا بۇ ھەقتە ئاالھىدە چۈشەنچە بەردىم .قىزىمنى يەسلىگە بېرىشتىن
بۇرۇن تەكشۈرتسەك تېنىدىكى كېرەكلىك ماددىالر تولۇق چىققانىدى .ئەمما ئايالىم كالتىسى ئېلىپ
ئۈچۈرۈشتە چىڭ تۇردى .دېمىسىمۇ ۋەتەندە دائىم تەكشۈرتسەك كالتىسى ،سىنىك دېگەنلەر ئەزەلدىن
تولۇق چىقمايدىغان قىزىمنىڭ ئامېرىكىغا كېلىپال نورمال دەپ قارىلىشى بىزنى گۇمانغا ساالتتى.
شۇنىڭ بىلەن بىز يەسلىدىكى بالىالر دوختۇردىن بالىمىزغا كالتىسى يىگۈزمەكچى بولغىنىمىزنى ،قانداق
كالتىسى يىگۈزسەك بولىدىغانلىقىنى سورۇدۇق .دوختۇر“ ،باالڭالر قېتىق ۋە سۈت ئىچەمدۇ؟” دەپ
سورىدى ،ۋە بىزگە قېتىق ۋە سۈت ئىچىۋاتقان بالىغا كالتىسى بېرىشنىڭ ئارتۇقچە ئىكەنلىكىنى
چۈشەندۈردى .بىز يەنە قايىل بولماي بىر دورىخانىغا باردۇق .ئۇ دورىخانىمۇ سۈت ۋە قېتىق
ئىچەلەيدىغان بالىغا كالتىسى بېرىلمەيدىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈپ يولغا سالدى .بىزگە قىزىمىزدا
كالتىسى كەم ئەمەسلىكىگە ئىشەنمەسلىكتىن باشقا ئامال قالمىدى .ئەمما “كالتىسى كەملىك”
سەۋەبىدىن ئۈچ يىل ئۇدا كالتىسى ئىچكەن قىزىمىزنىڭ ئامېرىكىغا كېلىپ بىر ئايمۇ بولماي ھەممە
جەھەتتە ساغالم چىقىشى بىزنى بەكمۇ ھەيران قالدۇردى.
قىزىم بىر كۈنى ياۋا گۈللەردىن دەستە تىزىپ ،يوپۇرماقالردىن ئادەم ،ھايۋان ۋە تۈرلۈك جانلىقالرنىڭ
شەكىللىرىنى ياساپ كۆتۈرۈپ كەپتۇ .يەنە بىركۈنى بىر بالمۇز چوكىسىدىن رەسىم رامكىسى ياساپ
ئىچىگە ئۆز رەسىمىنى بىر ئەپچىل ئورۇنالشتۇرۇپ كۆتۈرۈپ كەپتۇ .دىققەت قىلسام ھەر ھەپتە
بالىالرنىڭ سىزغان رەسىملىرى ،غازاڭالردىن ياسىغان گۈللىرى ،قەغەزلەردىن قىيغان تۈرلۈك شەكىللىرى،
كېرەكسىز پوتۇلكىالردىن ياسىغان “تۇرمۇش بويۇملىرى” قاتارلىقالرنى يەسلىنىڭ ئىشىك ئالدىدىكى
چوڭ تاختايغا چاپالپ كۆرگەزمە قىلىدىكەن .دەسلەپتە مەن نەچچە ئايغىچە ئۇقماي قىزىمنىڭ
ئىجادىيەتلىرى كۆرگەزمىگە تالالندى دەپ خوشال يۈرۈپتىمەن .تېخى قىزىمنى ئەقىللىقتىن ئەقىللىققە
چىقىرىپ ماختاپ بەرمىگەن ئادەم قالماپتۇ .كېيىن سورىسام يەسلىدە بالىالرنى بۇنداق دەرىجىگە
ئايرىمايدىكەن .كۆرگەزمە قىلىنغان ئىجادىيەتلەر يەسلىدىكى بارلىق بالىالرنىڭ ئىجادىيەتلىرى
ئىكەن .يەسلى ئوقۇتۇقۇچىسىنىڭ چۈشەندۈرىشىچە بالىالرنى كىچىكىدىن باراۋەرلىك ،ھەمكارلىق،
ئورتاق ئۇتۇق كەيپىياتىدا چوۇڭ قىلىش ئىلمىيلىك ئىكەن .ئەگەر تېخى مەكتەپ يېشىغا توشمىغان
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بالىالر بۇنداق كۆرگەزمە ئارقىلىق دەرىجىگە تۇرغۇزۇلسا بالىالر ئۆزىنى ئاشۇ دەرىجىلەرگە بۆلۈپ
مۇئامىلە قىلىۋېلىپ ئالغا ئىلگىرلەيدىغان قىزغىنلىقىغا تەسىر يېتىدىكەن.
قىزىمىزنى “ئامېرىكىچە” تەربىيىلىيەلىدۇقمۇ؟
بەلكىم ئامېرىكىلىقالرنىڭ پەرزەنت تەربىيىسىگە بۇنچە دىققەت قىلغانلىرىمغا قاراپ “بۇالر بالىسىنى
ئۇيغۇرنىڭ ۋە ئامېرىكىلىقنىڭ پەرزەنت تەربىيەلەشتىكى ئەڭ مۇۋاپىق ئۇسۇللىرىنى بىرلەشتۈرۈپ
قانچىلىك تەربىيەلەپ كېتىۋاتقاندۇ” دەپ ئويلىشىڭىز مۇمكىن .ئەمەلىيەتتە ،كۈزىتىش ،ھىس قىلىش
باشقا گەپ ،شۇالردىن بايدىلىنىش پۈتۈنلەي باشقا گەپ ئىكەن .بىز بالىمىزغا تاماق يىگۈزەلمەي،
يەسلىدىكى ئوقۇتۇقۇچىسىدىن سورۇدۇق .قىزىم يەسلىدە تاماق يەيدىكەن .نېمىشقا ئۆيدە تماق
يىمەيدۇ؟ شۇندىن كېيىن قىزىمنىڭ يەسلىدە قىلىدىغان ئىشلىرى بىلەن ئۆيدە قىلىدىغان ئىشلىرىنى
سېلىشتۇرۇپ باقتىم .قىزىم يەسلىدە تاماق يەپ بولۇپ قاچىسىنى ئۆزى يىغۇشتۇرىدىكەن ،شىرەسىنى
ئۆزى سۈرتىدىكەن .ئويۇنچۇقلىرىنى ئويناپ بولۇپ ئۆزى يۇغۇشتۇرىدىكەن“ .ئوقۇتقۇچىسى “ئۇخالش
ۋاقتى بولدى” دەپ بولغىچە يوتقىنىغا كىرىپ بولىدىكەن .ئەمما ئۆيدە يۇقارقى قىلىقلىرىدىن بىرنى
قىلمايدۇ .پەقەت مەكتەپتە ئۆگەنگەن بىر ئىشىنى ئۆيدە قىلدى .بىركۈنى يېنىمدىن ئۆتمەكچى بولۇپ
“دادا ،كەچۈرىسەن ،مەن ئۆتۈۋاالي” دېگەننى ئېنگىلىزچە دېدى .ئەمما ئۇيغۇرچىسىنى شۇنچە
ئۆگەتسەممۇ دېمىدى .چۈنكى بىز ئۆيدە ئەر خوتۇن بىر-بىرىمىزگە ئۇنداق تۈزۈت قىلىپ
يۈرمەيدىكەنمىز .تۈزۈت قىلىشىمىغانىكەن ،تۈزۈتكە اليىق گەپلەرمۇ بولمايدىكەن ،بىز دەپ
كۆنمىگەندىن كېيىن قىزىمىزمۇ ئۆگىنەلمەيدىكەن( .بىز تۈزۈتنى تونۇمىغان ،ياكى زىيادە
ھۆرمەتلىكلەرگە قىلىدىكەنمىز ،ئامېرىكلىقالر يېقىنلىرىغا بەكرەك تۈزۈتلۈك مۇئامىلە قىلىدىكەن).
بۇنىڭدىن شۇنى بىلدىمكى ،ئىنسان كىچىكىدىن موھىتتىن ۋە باشقىالردىن ئۆلگە ئالىدىكەن .قىزىمنىڭ
مەكتەپتىكى موھىتى ھەركىم ئۆز ئىشىنى ئۆزى قىلىدىغان موھىت بولغاچ قىزىم ئىشىنى تېپىپ
قىالاليدىكەن .ئەمما ئۆيدە ئۇنىڭ ھەممە ئىشلىرىنى بىز قىلىپ بېرىمىز شۇڭا ئۆيدە قىلمايدىكەن.
كۆپىنچە مەن ئۆيدە داستىخان سالمايدىغان ،يىغمايدىغان بولغاچ ئۇمۇ تەبىئى ھالدا بۇ ئىشالرنى
باشقا بىرنىڭ ۋەزىپىسى دەپ قارايدىكەن .بىز تۈزۈتلۈك سۆز قىلمىغاندىكىن بىزدىن ئۈلگە ئېلىپ
بىزگىمۇ تۈزۈتلۈك گەپ قىلمايدىكەن .دېمەك ئىنسان كىچىكىدىن باشالپ سورۇن ۋە ساالھىيەتكە قاراپ
ھەرىكەت قىلىدىكەن .يەسلى قىزىمنىڭ نەزىرىدە يەسلى ئۆز ئالدىغا مۇستەقىل قارار چىقىرىدىغان ۋە
ئۆزىنى ئۆزى باشقۇرىدىغان سورۇن .قىزىمنىڭ يەسلىدىكى ساالھىيىتى باشقىالر بىلەن باراۋەر .ھەتتا ئۇ
ئوقۇتقۇچىلىرىنىمۇ ئۆز ئىسمى بىلەنال چاقىرىدۇ ،بىللە ئۇينايدۇ ،ئۇالرنى يا مۇئەللىم ،يا ئاچا دەپ
چاقىرمايدۇ .بۇنداق ھەر ئىشتىكى تەشەببۇسكارلىق ئۇنىڭغا بىر مۇستەقىل ئىنسانلىق ساالھىيىتىنى
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بەرگەن .ئۆيدە بولسا ئۇنىڭ ھەممە ئىھتىياجلىرى ئالدىن ئورۇنالشتۇرۇلغان ،ھەممە ئىش ئۇنىڭ
ئۈچۈن تەييار قىلىنىدىغان ،ئۇ دائىم يېتەكلىنىدىغان ۋە باشقۇرۇلىدىغان سورۇن شۇڭا بۇ يەردە ئۇنىڭ
كۆپ ئىشقا باش قاتۇرىشىغا ۋە قول سېلىشىغا ھاجەت يوق .بۇ يەردە ئۇنىڭ ساالھىيىتى باشقۇرۇلغۇچى،
قوغۇدالغۇچى ،تەلەپلىرى قاندۇرۇلغۇچى شۇڭا ئۇنىڭ ساالھىيىتى پاسسىپ ،تايانغۇچى .بىز قىزىمىزنى
ھىچ بولمىسا تامىقن ى ئامېرىكىلىق بالىالرغا ئوخشاش ئۆزى يىسۇن دەپ نەچچە ئون قېتىم دېيىشتۇق،
ئەمما ئايالىم تاماق پىشقاندا مەسئۇدەنىڭ كەينىدىن قوشۇقنى كۆتۈرۈپ يۈگۈرۈشنى ئىزچىل
تاشلىيالمىدى .بۇنى قىاللمىغىنىمىزدىن قارىغاندا ئۇنىڭ مۇستەقىللىقىنى يېتىلدۈرىشىمىز تەس
ئوخشايدۇ.
مەن ب ىزنىڭ تۈرك ئاغىنىلەرنىڭ ئۆيىگە ۋە ئامېرىكلىق دوستالرنىڭ ئۆيلىرىگە بارغىنىمدا ئامېرىكلىقالر
بىلەن ئارىمىزدىكى بىر پەرققە دىققەت قىلدىم .بىز تۈرك ئۇيغۇرالر ساھىپخان بولغان ۋاقتىمىزدا بالىمىز
بىلەن مىھماننىڭ بالىسى ئوينۇشۇپ جىدەل قىلسا ياكى بىر ئويۇنچۇقنى تالىشىپ قالسا ئورتاق ھالدا
بالىمىزدىن گۇناھ ئۆتسۇن ئۆتمىسۇن ئۆز بالىمىزغا تەنبىھ ،بېرىدكەنمىز .ھەدىسە گۇناھنى ئۆز بالىمىزدا
قويىدىكەنمىز .مەن ھەتتا بىر تۈرك دوستۇمنىڭ ئۆيىگە بارغاندا “قىزىم خاتا قىلدى ،كەچۈرۈم
سورىسۇن” دېسەممۇ ئۇنىماي ھىچ خاتا قىلمىغان قىزىنى جىملىدى .بۇ ئادەتنى ئەلۋەتتە بىز ۋەتەندىن
كۆتۈرۈپ كەلگەن .ۋەتەنگە قايتساق قىزىمىزنىڭ بۇنداق مەدەنىيىتىمىز سەۋەبلىك باراۋەرسىز
مۇئامىلىگە تېخىمۇ كۆپ ئۇچرايدىغانلىقى ئېنىق .بۇ ئادىتىمىزگە قاراپ مەن قىزىمنى ھەممە ئادەم،
ھەممە جايدا بىر بىرى بىلەن مۇتلەق باراۋەر دېگەن ئامېرىكىچە روھتا تەربىيىلىيەلمەيدىغانلىقىمغا
كۆزۈم يەتتى.
ئامېرىكىلىقالرنىڭ ھەر قانداق ئىشقا بىر ۋاقىت چېكى بېكىتىدىغانلىقىنى باشقتا دېگەنىدىم.
ئەلۋەتتە مەنمۇ باالمنى شۇنداق ۋاقىتچان روھتا يېتىشتۈرمەكچى بولدۇم .ئەڭ ئاددىسى قىزىمنىڭ
قورچاق پىلىم كۆرۈشىگە بىر قېتىمدا بىر سائەت دەپ تۈزۈم بېكىتتىم .ئەمما ئۆزەم كىتاپ ئوقۇپ ياكى
باشقا ئىش قىلىپ ئولتۇرۇپ ئۇنىڭغا بېكىتىپ بەرگەن ۋاقىتنى ئۇنتۇپ قالدىم .يەنە بىرى ۋاقىتنى
تەكىتلىگەن بولساممۇ قىزىمنىڭ يالۋۇرۇشلىرىغا بەرداشلىق بېرەلمەي ۋاقىتنى چەكلىمىسىز ئۇزارتتىم.
نەتىجىدە قىزىمىزغا بەلگىلىك ئىشنى چوقۇم بەلگىلەنگەن سائەتتە قىلىش كېرەك دېگەن ئاڭنى
سىڭدۈرۈپ بواللمىدۇق .بۇندىن باشقا ئامېركىلىقالرنىڭ مۇكاپات جازاسى ئىنتايىن ئېنىق ئايرىلغان
تۈزىمى بالىلرىغا كىچىكىدىن سىڭدۈرىلىدۇ .ئەمما بىز ئۇنداق قىاللمىدۇق .ئەڭ ئاددىيسى قىزىمنىڭ
ئۇخالش ۋاقتىنى مۇقىمالشتۇرالمىدۇق .سەۋەبى بۇنىڭ ئۈچۈن تۈزۈلگەن قائىدىنى ئۆزىمىز چىدىماي
بۇزۇپ قويۇپ قايتا ئۆتمەس قىلىپ قويدۇق .قارىغاندا قىزىمىزمۇ ھىسسىياتنىڭ ھەرقانداق پىرىنسىپ
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ۋە توساقالرنى يىمىرىپ تاشاليدىغانلىقىغا ئىشىنىپ چوڭ بولسا كېرەك .مەن بۇالرنى قىاللمىدىم دېگىنىم
باشقىالرنىمۇ قىاللمايدۇ دېگەنلىك ئەمەس .لېكىن بىزنىڭ بالىمىزنى ئۆزىمىزدىن پۈتۈنلەي پەرقلىق،
ئۆز ئايىمىزدىكى ئىنسان قىلىپ يېتىشتۈرۈپ چىقىمەن دېيىشىمىزى ئاسان ئەمەسكەن .بىز بالىمىزدا
ساغالم قىلىق يېتىدۈرۈش ئۈچۈن ئۆز قىلىقلىرىمىزنىال ئەمەس ئائىلىمىزدىكىلەرنىڭ ۋە مەھەللمىزىدىكى
ھەتتا مەكتەپتىكىلەرنىڭ قىلىقلىرىنىڭ توغرا-دۇرۇسلىقىغا كاپالەتلىك قىلىشىمىز كېرەككەن .بۇالرنى
ئەمەلگەن ئاشۇرۇش ئۈچۈن جەمئىيەتتە ئىنسان ئۆزىنىڭ يۇقارقى ئېسىل خىسلەتلىرى بىلەن ئىزچىل
ئۇتۇققا ۋە ئىززەتكە ئېرىشدىغان ئەگەر ئۇالردىن مەھرۇم قالسا ئىزچىل زىيان تارتىدىغان چوڭ
موھىتنى بەرپا قىلىشىمىز كېرەككەن .ئۇنداق بولمىغاندا بىر نەچچە كىشىنىڭ بىرەر مەزگىللىك
تىرىشچانلىقى جەمئىيەتنىڭ ئېقىمى ئالدىدا سۈپۈرۈلۈپ كەتكۈدەك .قارىغاندا قىزىم ئامېرىكىدا
ئايالىم ئىككىمىز بىلەن ئۇزاق ياشىسا بىزدىن ئۆگىنەلمىگەنلىرىنى مەكتەپتە ۋە ساۋاقداشلىرىدىن
ئۆگەنگەنلىرى بىلەن تولۇقالپ ئامېرىكىچە ئادەم بواللىسا كېرەك .بىزنىڭ تۇيغۇلىرىمىز ئاجايىپ
مۇرەككەپ .بىر بولسا دەيمىز قىزىمىز ئامېرىكىلىقالردەك مۇستەقىل ،ئىجاتچان ،باراۋەرچىل.
ھۆرلۈكسۆيەر ،تۈزۈمچان ،ۋاقىتچان بولسىكەن دەيمىز .يەنە بىر بولسا قىزىمىزنىڭ ئامېرىلىكلىقالردەك
راھەتپەرەس ،ئۆزۈمچىل ،كۆيۈمسىز بولمىسىكەن دەيمىز .بەزىدە بالىلىرى ئامېرىكىدا چوڭ بولغان ئاتا
ئانىالرنىڭ قىزلىرىنىڭ قىزبالىدەك ئەمەسلىكىدىن ،ئۇغۇللىرىنىڭ ئائىلىگە مەسئۇلىيەتسىزلىكىدىن
قاقشاشلىرىنى ئۇنىڭدىن بۇنىڭدىن ئاڭالپ قالىمەن .ئويالپ باقسام ئامېرىكىدا ئاتا ئانىالرنىڭ
بالىلىرىدىن سۆيۈنىدىغىنى ئۆزلىرىنىڭ ئامېرىكلىقالردىن ئۆگىنەلمىگەن تەرىپنى ئۆگىنىۋالغىنىدىن
ئىكەن ،قاقشايدىغىنى ئۇيغۇرلۇقنى ئۆگىتەلمىگىنىدىن ئىكەن.
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-13ئەدەبىياتتا ئىسالم روھىي (ئىسالمىزم)
ئېنىقلىما:
 vئەدەبىياتتا ئىسالم روھىي -ئەدىبنىڭ ئىجادىي پائالىيەتلىرىدە ئوتتۇرىغا قويغان ئەخالقىي قاراشلىرى
بۇيىچە ئەدەبىياتنى ئەقىدىگە ،شەرىئەتكە ،شۇنىڭدەك ئىسالمنىڭ قىممەت قاراش ،تەلىمات ۋە غايىلىرىنى
يۇرۇتۇشقا خىزمەت قىلدۇرۇشتا چىڭ تۇرۇشتىن ئىبارەت نوقتىدا سەمىمىيىتىنى گەۋدىلەندۈرۈشى ،تۇرمۇش
ۋە دەۋرگە ئائىت مەسىلىلەر ئۈستىدە قەلەم تەۋرەتكەندە ،ئىزچىل ھالدا مەركىزىدە ياشاپ كەلگەن
ئىسالمنىڭ ئىجابىيلىقىنى ئىپادىلىشى ،دېمەكتۇر .مۇشۇنداق بولغاندا ئۇنىڭ يازغان ئەسەرلىرى
ئىسالمنىڭ ئەخالق ،تەسەۋۋۇر ۋە كائىنات ،تۇرمۇش ،ئىنسان ھەققىدىكى ئەتراپلىق قاراشلىرىغا ئويغۇن
شەكىلدە مەيدانغا چىقىدۇ .ئىنسانالرنىڭ دىنالر بىلەن ۋە مەيلى كوللىكتىپ ياكى يەككە شەكىلدە بولسۇن
بارلىق مەخلۇقاتالر بىلەن ئاالقىسىغا دائىر ھەقىقەتلەرنى ئىسالمنىڭ ھەقىقەتلىرى بىلەن توقۇنۇشۇپ
قالمايدىغان ،ئەڭ ئاددى ۋە نازۇك نوقتىالردا بولسۇن ئۇنىڭ روھىغا قارشى يۈنۈلۈش شەكىللەندۈرمىگەن
دائىرىدە ئىپادىلەيدۇ.
( ئەدەبىياتتا) ئىسالمىزمنىڭ ئۆلچەملىرى:
 يۇقىرىقى ئېنىقلىما ئىسالمىي خاراكتىرگە ئىگە ئەدەبىي ئەسەرلەردە ھازىرلىنىشقا تېگىشلىك بىر -بىرىنىتولۇقاليدىغان بىر قاتار ئۆلچەملەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان .بۇ ئۆلچەملەرنىڭ بىر قىسمى ئەسەرنىڭ ماھىيىتى
بىلەن مۇناسىۋەتلىك مەزمۇندا ئىپادىلەنسە ،يەنە بەزىلىرى ئەسەرنىڭ گەۋدىسى ياكى شەكلى بىلەن
مۇناسىۋەتلىك ئىپادىلەش ئۇسۇللىرىدا ئۆز ئىپادىسىنى تاپىدۇ .مەيلى قانداقال بولمىسۇن ،بۇ ئىككى خىل
ئامىل ئىسالم روھىغا ۋەكىللىك قىلىدىغان ئەدەبىي ئەسەرنىڭ ئاساسىي مۇددىئاسىغا ماسالشقان ھالدا
ئىلگىرلەيدۇ .ئەقىدىدە چىڭ تۇرۇش ،چىنلىق ،ئېنىق ئىپادىلەش ،ئىجابىيلىق ،ئۆتكۈرلۈك ۋە ئىزچىللىك
بۇ ئۆلچەملەرنىڭ ئەڭ مۇھىملىرى:
 -1ئەقىدىدە چىڭ تۇرۇش:
بۇ  -ئەدىبنىڭ ئەقىدە ،شەرىئەت ،ئىسالمنىڭ قىممەت -قاراش ،ئەخالق ،شۇنىڭدەك ،ئىسالمنىڭ ئاساسىي
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مەسىلىلىرى ،كۆزلىگەن نوقتىلىرى ۋە ئومۇمىي غايىلىرىگە خىزمەت قىلىشنى كۆزلىگەن ئەدەبىي ئەسەرلەر
ئېقىمىدا ئەقىدىگە مۇناسىۋەتلىك قاراشنى ئىسالم ھەقىقەتلىرىنىڭ تەبىئىي ھېس-تۇيغۇلىرىغا خىالپ
بولمىغان شەرت ئاساسىدا ئومۇمالشتۇرۇشتا چىڭ تۇرۇشى ،دېگەنلىكتۇر.
 -2چىنلىق:
ئەدىب ئوقۇرمەنگە ئۆزىنىڭ بارلىق ئەدەبىي ئەسەرلىرىنىڭ ئىسالمىي تەسەۋۋۇر ،گۈزەل ئەخالق
چاقىرىقى ،ياخشىلىقنى ئومۇمالشتۇرۇش ۋە ئىسالمىي ۋىجدانغا نامۇۋاپىق بارلىق ناچار خاھىشالردىن
يىراق ھالدا مەيدانغا كەلگەنلىكى ھەققىدە چىن تۇيغۇالرنى تەقدىم قىلىش ئىقتىدارىغا ئىگە بولۇشى،
دېمەكتۇر .ئەدىبنىڭ يالغۇز قىسىم ئەسەرلىرىنىڭال ئىسالمىي چىنلىققا ئويغۇن بولۇشى ،ئۇنى ئىسالمىي
ئەدىبلەر قاتارىغا قويۇش ئۈچۈن كۇپايە قىلمايدۇ.
 -3ئېنىق ئىپادىلەش:
ئىسالمىيەتتە ئەدەبىي ئەسەر ماھىيەت ۋە قورۇلما ياكى مەزمۇن ۋە شەكىلدىن ئىبارەتتۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن
ئەسەرنىڭ مەزمۇن ۋە قورۇلمىسى ئىسالمىي ئىكەنلىكىنى گەۋدىلەندۈرۈشتە ئوقۇرمەن دەرھال
چۈشىنەلىگۈدەك دەرىجىدە ئېنىقلىققا ئېگە بولۇشى الزىم .بۇنداق بولغاندا ئەدىبنىڭ ئىسالمىي ئېقىمغا
مەنسۇپ ئىكەنلىكىنى ئەسەرلىرىگە قاراپال بىكىتىش مۇمكىنچىلىكى مەيدانغا كىلىدۇ.
 -4ئىجابىيلىق:
ئىجابىيلىق دېگەندە ،ئىسالمىي ئېقىمغا مەنسۇپ ئەدىبنىڭ ئىسالمىي ئەقىدە ۋە تەسەۋۋۇرنى ياقلىشى،
ئۇنىڭغا قارشى يول تۇتماسلىقىنىڭال يىتەرلىك بولمايدىغانلىقى ،ئۇ يۇقىرىقىالردىن سىرت ،يۈنۈلۈشىدە
ئىجابىي يول تۇتىشى ،ئىسالم بىلەن بىر سەپتە تۇرىشى ،ئۇنى ھېمايە قىلىشى ،دۈشمەنلىرىگە پىكرى ،سۆز-
ھەرىكەتلىرى ۋە ئەخالقىي ساھەلەر بۇيىچە قارشى تۇرىشى قاتارلىقالرنىڭ زۆرۈرلىكى كۆزدە تۇتىلىدۇ.
ئەدەبىياتتا ئىسالمىزم ،ئەدىبنىڭ ئەسەرلىرىدە ھەرقانداق شارائىت ئاستىدا بولۇشىدىن قەتئىي نەزەر
ئەقىدىسىنى قوغداش مەسىلىسىدە ئىككىلىنىشكە ئىمكان قالدۇرمىغۇدەك دەرىجىدە مەيدان ھازىرلىشىنى
شەرت قىلىدۇ.
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 -3ئۆتكۈرلۈك:
ئەدىبنىڭ ئەدەبىي ئەسەرنى تىما ۋە مەزمۇنغا خىزمەت قىلىدىغان ئۇسلۇبتا ئوتتۇرىغا قويۇشى ،ئوقۇرمەننى
قىزىقتۇرىشى ۋە ئومۇمەن قىلىپ ئېيتقاندا قانائەتلەندۈرىشى ،دېمەكتۇر.
 -2ئىزچىللىك:
بۇنىڭدا ،ئىسالمىزم ئەدەبىياتىغا مەنسۇپ ئەدىبنىڭ ئۇنىڭغا بولغان تەۋەلىكىنى ئىزچىل ھالدا
چوڭقۇرالشتۇرۇپ مېڭىشىنىڭ زۆرۈرلىكى ،ئىسالمىي ئەسەرلەرنى ئىجاد قىاللمايدىغان ئەھۋالغا چۈشۈپ
قالغىنىدا ،ئىلگىرى يازغان ئىسالمىي روھقا ئىگە ئەسەرلىرىگە مەيلى ئاشكارا ياكى يۇشۇرۇن شەكىلدە
بولسۇن ئويغۇن كەلمەيدىغان قاراشالرنى ئوتتۇرىغا قويماسلىقىنىڭ مۇھىملىقى كۆزدە تۇتىلىدۇ .ئىلگىرى
باشقا ئېقىمالر بۇيىچە ئەسەر يېزىپ ،كېيىن ئىسالمىي ئېقىمغا مەنسۇپ بولغانالرغا نىسبەتەن ئىزچىللىق
ئۆزگىچە مەناغا ئىگە بولۇپ ،بۇ يەردە ئۇالرنىڭ ئىسالمىي ئېقىمغا مەنسۇپ بولۇشتىن ئىلگىرى غەيرى
ئىسالمىي ئېقىمالرغا قايتماسلىقىنى كۆزدە تۇتۇلىدۇ .بۇ ئەھۋالنى مۇخەزرەم (ئەسلىدە غەيرى ئىسالمىي
ئەدەبىي ئېقىمنىڭ مەنسۇپلىرى بولۇپ ،كېيىن ئىسالمىي ئېقىمغا قوشۇلغانالر كۆزدە تۇتىلىدۇ .ئەكسىچە يول
تۇتقانالرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ ،دەيدىغانالرمۇ بار -.تەرجىمان) شائېرالردىن كەئب ئىبن زۇھەير،
ھەسسان ئىبن سابىت  ..قاتارلىقالردا روشەن ھېس قىلىمىز.
قورۇلۇشى ۋە ئاساسلىق كىشىلىرى:
 كەئب ئىبن زۇھەير رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ:
كەئب ئىبن زۇھەيردىن باشالش ئارقىلىق ئەدەبىياتتىكى ئىسالمىزمنىڭ دائىرىسىنى كېڭەيتىش مۇمكىن.
ئىسالمىزم ئىسالم ئالەمىدىكى مۇئەييەن شەخس ياكى مۇئەييەن ۋاقىتقا خاسالشتۇرىۋېلىش مۇمكىن
بولمايدىغان دەرىجىدىكى كەڭ دائىرىدۇر .ئىسالم ئەدەبىيات مەدرىسىسىنى شەكىللەندۈرۈش يولىدا كۈچ
چىقارغان بەزى ئىسالم ئۆلىمالىرى ئەمەلىيەتتە شەخسى قاراشالردىن ھالقىغان تېخىمۇ چوڭقۇر مەزمۇنالرنى
ئىپادىلەشنى مەقسەت قىالتتى .بۇ ئەدەبىياتتىكى ئىسالمىي ئېقىم ياكى بىر سۆز بىلەن ئىپادىلىگەندە
"ئىسالمىزم" ئىدى .بۇ خىل يۈزلىنىشنىڭ كەئب ئىبن زۇھەيرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى مەدھىيلەپ
"المىييە" قەسىدىسىنى ئوقۇغان ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇنىڭغا ئۆز تونىنى كەيدۈرۈپ قويغان
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لەھزىلەردىن باشالنغانلىقىنى ھېس قىلىش مۇمكىن .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ ئەقىدىسىنى چىقىش
قىلغانلىقى ۋە چىن ئىپادىلىگەنلىكىدىن مەمنۇن بولغان" .مھند من سيوف الھند المسلول" دېگەن مىسرانى
"مھند من سيوف اﷲ مسلول" دەپ تۈزىتىپ قويغان .بۇ شېئىر دەۋەت ساھەسىدە مۇبالىغىدىن يىراق ئىسىل
نىشان ۋە يۈكسەك غايىگە ئىگە .بۇ خىل يۈزلىنىشنى زەمەخشەرىي "كەششاف"تا ناھايىتى يارقىن ئىبارىلەر
بىلەن ئىپادىلىگەن.
 ھەسسان ئىبن سابىت رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ شائىرى ھەسسان ئىبن سابىت جاھىلىيەت ۋە ئىسالمنى باشتىن كەچۈرگەن
مۇخەزرەم شائىرالرنىڭ بىرى .ئۇ دەسلەپ ئىمان ئېيتقان خەزرەجلىكلەر بىلەن بىرلىكتە ئىسالمنى قوبۇل
قىلغان .ئالالھ تائاال ئۇنىڭ قەلبىنى ئىسالم نۇرى بىلەن يۇرۇتقاندىن باشالپ ،مۇسۇلمانالر بىلەن
مۇناسىۋەتلىك

ھادىسىلەرنى

خاتىرلەيدىغان،

پەيغەمبەر

ئەلەيھىسساالمنىڭ

غازاتلىرىنى

مەدھىيلەيدىغان ،مۇشرىكالرنىڭ شائىرلىرىغا كۈچلۈك رەددىيە قايتۇرىدىغان ئەقىدە شائىرىغا ئايالندى.
ئۇ ،ئىسالمنىڭ ئۇلۇغلىقىنى بايان قىلىش ،ئۇنىڭ ئەدەب -ئەخالقلىرى بىلەن ئەخالقلىنىش ،ھۆكۈملىرىگە
ئەمەل قىلىشقا چاقىرىدىغان نەسىر ۋە نەزملەرنى ئېيتتى .شېئىرلىرىدا قورەيشلەرنىڭ نادانلىقىنى پاش
قىلدى .قۇرئان كەرىمنىڭ ئىسالم قانۇنچىلىقىنىڭ بىرىنچى مەنبەسى ۋە ھەق شەرىئەتنىڭ ،ھىدايەت
ئەلچىسىنىڭ ئاساسى ئىكەنلىكىگە ئىشارە قىلدى .ئىسالمنىڭ ھەقىقەتلىرىنى بايان قىلىشتا ئەدەبىياتنىڭ
ئوينايدىغان رولىنى روشەن گەۋدىلەندۈردى .ئۇنىڭ ئەڭ ياخشى شېئىرلىرى قۇرەيزە ۋە ئەھزاب
ئورۇشلىرىدا ،پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئوقۇغان مەدھىيەلىرىدە ئۆز ئىپادىسىنى تاپتى.
ئۇ شېئىرلىرى ئارقىلىق ئىسالمنىڭ قىممىتىنىڭ تەۋھىدتە ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بەردى.
 ئابدۇلالھ ئىبن رەۋاھە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ:
ئابدۇلالھ ئىبن رەۋاھە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىسالمنى قوغدىغان ئۈچ شائىرىنىڭ بىرى ئىدى.
گەرچە ئۇ ھىجىرىيەنىڭ سەككىزىنچى يىلى شېھىت بولغان بولسىمۇ ئۇنىڭ بىزگىچە يىتىپ كەلگەن
شېئىرلىرى چەكلىك ئىدى .ئۇنىڭ شېئىرلىرى ئىسالمنىڭ ئەڭ چوڭقۇر قاتالملىرىدىن ئوخچۇپ چىققان
جاسارەت ،پەيغەمبەر سۆيگۈسى ،دىندا مۇستەھكەم تۇرۇش ۋە ئۇنى مۇداپىئە قىلىش ،ئالالھ ۋە ئۇنىڭ
ئەلچىسىگە ئىتائەت قىلىش قاتارلىقالرغا ئوخشىغان ئىسالمنىڭ ئەڭ مۇھىم قاراشلىرىنى ئۆزىدە
مۇجەسسەملەشتۈرەتتى .شۇنىڭ ئۈچۈن ئابدۇلالھ ئىبن رەۋاھە ھەقىقەتەنمۇ ئىسالم جىھادى شېئىرلىرىنىڭ
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بايراقدارى ئىدى .ئۇنىڭ شېئىرلىرى ئېيتقانلىرىمىزنىڭ جانلىق شاھىدى .دوكتۇر مۇھەممەد ئىبن سەئد
ئەششۇۋەيئېر مۇنداق دەيدۇ" :ئابدۇلالھ ئىبن رەۋاھە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ كۆرسەتمىلىرىدىن
ئىسالم شېئىرىيەتچىلىكىنىڭ ياقالپ مېڭىشى زۆرۈر بولغان ئەڭ گۈزەل يۈنۈلۈشنى ،ئىپادىنىڭ چىنلىقى،
مۇددىئا -مەقسەتنىڭ ساغالملىقى ،تەنقىدىي بايانالردا قوپاللىق قىلماسلىق ۋە ئىبارىلەرنى ئىستىمال
قىلىشتىكى مۆتىدىللىق خۇسۇسلىرى بۇيىچە ئەڭ بەدىئىي دائىرىنى سۈزۈپ ئالغان".
 ئۆمەر ئىبن خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ:
ئەققاد ،تاھە ھۇسەين رەھبەرلىكىدىكى غەربلەشتۈرۈش ئېقىمىغا قارشى تۇرۇش يولىدا ئىسالمىزم
ئەدەبىياتىدا ئەڭ چىڭ تۇرغان يازغۇچىالرنىڭ بىرى بولسا كېرەك .شۇنىڭ ئۈچۈن ئەققادنىڭ بۇ خۇسۇستا
ئېيتقانلىرىنىڭ ۋەزنى بار .ئۇ ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ دانىشمەنلىكى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ:
ئۆمەر ئىبن خەتتاب ئەدىب ،تارىخچى ۋە فىقھىشۇناس ئىدى-344( .بەت) ئۇ شېئىرغا ،مەسەللەرگە ۋە
ئەدەبىي پارچىالرغا تۇلىمۇ كۆڭۈل بۆلەتتى .ئۇ شېئىر ئېيتاتتى ۋە ئۇنى مىسال كەلتۈرەتتى .ئۆمەر رەزىيەلالھۇ
يالغۇز خەلىپىال ئەمەس ،بەلكى پۈتۈن ھاياتى بۇيىچە بىر ئەدىب ئىدى .ئۇ ،دىنىي ئىشالرغا مەسئۇل
كىشىلەر ياكى ئىشەنچلىك قازىالر تەرىپىدىن ئېتىراز بىلدۈرۈلگەن شېئىرالردىن باشقا شېئىرالرغا قارشى
تۇرمايتتى .ئۇ ،مەسخىرە خاراكتىرىنى ئالغان شېئىرالرنى چەكلىگەن .ئىسالم تەرىپىدىن
رىغبەتلەندۈرۈلگەن يۈكسەك مەناالرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان شېئىرالر ئۇنى ئۆزىگە قاتتىق جەلىپ قىلغان.
ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ شېئىرنىڭ تەلىم -تەربىيە غايىسى بار ،دەپ قارايتتى .ئۇ ئەبۇ مۇسا ئەشئەرىي
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا يازغان بىر پارچە خېتىدە "سەندىن ئىلگىرى كەلگەنلەر شېئىر ئۆگۈنۈش بىلەن بولغان.
چۈنكى شېئىر گۈزەل ئەخالق ،توغرا قاراش ۋە نەسەبلەرنى تونۇشقا ئېلىپ بارىدۇ "...دېگەن بولسا ،ئوغلىغا
"ئەي ئوغلۇم ..گۈزەل شېئىرالرنى يادلىغىن ،ئەخالقىڭنى ياخشىاليدۇ ..ياخشى شېئىرالرنى يادلىمىغان
كىشىلەر ھەقىقىي يۇسۇندا تەربىيلەنمىگەن ،ئەدەب -ئەخالققا يېقىنالشمىغان كىشىلەردۇر ".دەيدۇ.
ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىسالمىزم ئەدەبىياتىنىڭ ئۆلچەملىرى ھەققىدە توختىلىپ" :شېئىرنىڭ
ياخشىلىرىنى ،ھەدىسنىڭ گۈزەللىرىنى سۆزلەپ بىرىڭالر ..شېئىرنىڭ ياخشىلىرى گۈزەل ئەخالققا ئېلىپ
بارىدۇ ،يامانلىقالردىن تۇسىدۇ" دېگەن.
ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ قارىشىدىكى ئىسالمىزم ئەدەبىياتى تەسەۋۋۇرىنى تەكىتلەيدىغان
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مەسىلىلەرنىڭ بىرى ،نۇئمان ئىبن ئەدىي يازغان بىر پارچە شېئىرىدا ئىسالمنىڭ غايە ۋە مەقسەتلىرىدىن
ھالقىغان قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان چاغدا ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇنىڭ ئۆزىگە قاراشلىق بىر ۋالىي
بولۇشىغا قارىماي ،ئۇنىڭدىن ئۆزىنى تارتقان .نوئمان ئۆزىنىڭ پەقەت شائىر ئىكەنلىكىنى ،شېئىرىدا
ئوتتۇرىغا قويغان قاراشلىرىنىڭ يالىڭاچ شەكىلدە يېزىلغان بىر پارچە شېئىرغا تايىنىپ تۇرۇپ يازغانلىقتىن
باشقا ھېچ ئىش قىلمىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈپ قويغان ئۆرزىخاھلىقىنىمۇ قوبۇل قىلمىغان .ئۆمەر رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇ يەنە ھەتېيئەنى زەبەرقان ئىبن بەدرنى شېئىر ئارقىلىق مەسخىرە قىلغانلىقى ئۈچۈن تۈرمىگە تاشلىغان.
ئەلۋەتتە بۇ مەسىلىدە ،ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ئوخشىغان بىر كىشى بۇنىڭدىن باشقا يول تۇتمىغان
بوالتتى .بۇالرغا ئاساسەن ،ئەگەر تەبىرىمىز خاتا بولمىسىال ،ئىسالمىزم ئەدەبىياتىنى چىڭ تۇتۇش
مەجبۇرىدۇر .ئىسالمىزم ئەدەبىياتى شەرت قىلىنغان ئىكەن ،ئەلۋەتتە مەسئۇلىيەتنى تەقەززا قىلىدۇ.
 ئۆمەر ئىبن ئابدۇلئەزىز رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ:
سۆزسىزكى ،ئۆمەر ئىبن ئابدۇلئەزىز ئىسالمىزم ئەدەبىياتىنىڭ ئەڭ گەۋدىلىك ئاساسچىلىرىنىڭ بىرى؛
چۈنكى ئۇ ،ئەدەبىي ئەسەرلەر ئىجادىيىتىدە دىنىي قاراشالردا چىڭ تۇرۇش ،ئىسالمنىڭ پرىنسىپلىرىغا
تولۇق بويسۇنۇشنىڭ مۇھىملىقىنى سۆزلەش بىلەنال بولدى قىلماستىن ،ئۇنىڭ ئەمەلىي مىساللىرىنى
ئوتتۇرىغا قويدى .ئۇنىڭ مەدھىيەسىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بىر ئەدەبىي ئەسەردىكى قوبۇل قىلىش مۇمكىن
بولغان بىر نوقتىدا ئەدەبىي ئەسەرنىڭ ئىسالمنىڭ ئاساسىي مەقسەتلىرىدىن ھالقىپ كەتمەسلىكىنى
ئەسكەرتكەن .ئۇ شائىرالرنىڭ ئۆزىنى مەدھىيەلىشىنى توسىغان .كەسىر ئىبن ئابدۇرراھمان بىر پارچە
شېئىرىدا ئۇنى تىلغا ئېلىپ ئۆتكەندە ،ئۇ ھەقىقەتنى شېئىرىي ئىجادىيەتتىكى بەدىئىيلىكنى قوبۇل
قىلىشنىڭ ئاساسى ئۆلچىمى سۈپىتىدە ئوتتۇرىغا قويغان ۋە كەسىرگە "شۇنداق ،ھەقىقەتكە مەنسۇپ
بولمىغان نەرسىلەرنى ئوتتۇرىغا قويما" دېگەن.
ئۆمەر ئىبن ئابدۇلئەزىزنىڭ ئەدەبىياتنىڭ ئەخالق ۋە يۈكسەك غايىلەرنى ياقلىشى مەسىلىسىگە سەل
قارىمايدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بىرىدىغان نوقتىالرنىڭ بىرى ،ئۇنىڭ خەلىپىلىكنى ئۈستىگە ئالغان چاغدا
شائىرالر بىلەن ئوتتۇرىسىدا يۈز بەرگەن مەشھۇر قىسسىسىدۇر .شائىرالرنىڭ ئۆمەر ئىبن ئابدۇلئەزىزنىڭ
ھۇزۇرىدا شېئىر ئوقۇش ئۈچۈن دەرۋازىدا ساقالۋاتقانلىقى ھەققىدە خەۋەر بىرىلدى .سورۇنىدىكىلەرنىڭ
بىرى شائىرالرغا ۋاسىتە بولۇپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ شېئىرغا قوالق سالغانلىقىنى ،شائىرالرغا
رۇخسەت بەرگەنلىكىنى ئېيتتى .ئۇ ،دەرۋازىدىكى شائىرالر كىملەر؟ ،-دەپ سۆرىدى .ئۇالرنىڭ ئىسىملىرى
ئېيتىلغاندا ،بىر -بىرلەپ رەت قىلدى ۋە رەت قىلىشنىڭ سەۋەبلىرىنى ئۇالرنىڭ شېئىرلىرىدىن مىسال
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كەلتۈرۈش ئارقىلىق ئىزاھلىدى .شائىرالرنىڭ ئارىسىدىن پەقەت جەرىرال ئۇنىڭ ھۇزۇرىغا كىرەلىدى،
چۈنكى ئۇ شائىرالر ئارىسىدىكى ناچار تەرەپلىرى ئەڭ ئاز بىرسى ئىدى.
 ئىبن قۇتەيبە ۋە باشقىالر:
ئىبن قۇتەيبە شېئىرنىڭ دىن ،ئەخالق ياكى ھېكمەت بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولىشىدىن قەتئىي نەزەر ،ئۇنىڭ
پايدىلىق مەناالرنى ئۆز ئىچىگە ئېلىشىنى مۇھىم ،دەپ قارىدى .مۇھەلھىل ئىبن يەمۇت ئىبن مەزرەئ ،ئىبن
ۋەكىئ تەنىيئىسى ،سەئالىبىي ،ئەمرۇ ئىبن ئۇبەيد ،مىسكەۋەيھ ،ئىبن شەرەف ئەلقەيرەۋانىي قاتارلىقالرمۇ
ئىبن قۇتەيبە بىلەن ئوخشاش قاراشتا ئىدى .ئىبن ھەزم غەزەل ئېيتىشتىن توسىغان ،ئۆز تەسەۋۋۇرىغا
ئاساسەن ئەدەبىياتتىكى ئىسالمىزم روھىنى جانالندۇرۇش ئۈچۈن چەكتىن ئاشقان شەرتلەرنى ئوتتۇرىغا
قويغان .شۇنداق بولۇشىغا قارىماي ،كۆپىنچە ۋاقىتالردا ئۆزى ئوتتۇرىغا قويغان شەرتلەرنىڭ دائىرىسىدىن
چىقىپ كەتكەن .شېئىرنىڭ ئەدەبىياتنىڭ سەنئەتنىڭ يالغۇز بىرال ژانىرى ئىكەنلىكىدە ھېچقانداق شەك
يوق .بىراق شېئىر ھەققىدە ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئىسالمىي پرىنسىپ ۋە ئۆلچەملەر ئەدەبىيات -سەنئەتنىڭ
باشقا بارلىق ژانىرلىرى ئۈچۈنمۇ كۈچكە ئىگە.
 ئەلىي ئەھمەد باكەسىير:
باكەسىير شېئىر ،ھېكايە ۋە دېرامما تۈرلىرى بۇيىچە ئىسالمىزم ئەدەبىياتىنىڭ چولپىنى ،دەپ سۈپەتلىنىدۇ.
ئۆسۈپ يىتىلىشى ،پىكرى قورۇلۇشى ،نەزەر دائىرىسىنىڭ كەڭلىكى ۋە مەدەنىيەت قوبۇل قىلىش
مەنبەلىرىنىڭ رەڭدارلىقى باكەسىيرنىڭ شەخسىيىتى ۋە قەلىمىنى شەكىللەندۈرۈشتە چوڭقۇر ئىزالرنى
قالدۇرغان .شۇن ىڭ ئۈچۈن ئۇ يېقىنقى زامان دېراممالىرىنى دېرامما يېزىشنىڭ ئۇسۇل -قائىدىلىرىنى
ئىچكىرلەپ ئۆگىنىش ۋە چۈشىنىش ئاساسىدا يېزىپ چىققان.
باكەسىيرنىڭ ئەدەبىي ئەسەرلىرىدىكى ئاساسلىق يۈنۈلىشى ئۇنىڭ ئىسالمىي ئەقىدىسى ،قىممەت قارىشى
ۋە ھاياتقا بولغان توغرا تەسەۋۋۇرىدىن ئىبارەت ئىدى .نەجىيب كەيالنى باكەسيىرنىڭ "كىر ئارغامچىسى"
ناملىق دېراممىسى ئۈستىدە مۇالھىزە يۈرگۈزۈپ مۇنداق دەيدۇ :ئۇ ،ئاتىمىشىنچى يىلالرنىڭ دەسلەپكى
يېرىمىدا مىسىردىكى بارلىق ئىشالرنىڭ تىزگىنىنى كۇمىنىستالرنىڭ مونۇپۇل قىلىۋالغان مەزگىللەردىكى
مېتودنىڭ چىرىكلىكى ،ئىدارە قورۇلمىسىنىڭ پەسكەشلىكى ،خەلق مۇئەسسەسەلىرىنىڭ ئېغىشى
قاتارلىقالرنى تەنقىدلەيدىغان جاسارەتلىك نىدا ئىدى .ئۇ مەزگىلدە كومىنىستالر دۆلەتكە قارشى شۇئاالرنى
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ئوتتۇرىغا چىقاردى .ئۇالر دۆلەت سىرتىدىكى خۇجايىنلىرىدىن ئالغان ئىلھامالرنىڭ تەقەززاسىغا كۆرە
پۇرسەتپەرەستلىك قىلىش ،پىالنالرنى ئىجرا قىلىشىۋاتاتتى .باكەسىيرنىڭ دېراممىسىدا مسىرسىدىكى
ماركىسىزم ئىدىيىسى ۋە ئۇنىڭ رەھىمسىز تەجرىبىلىرى تەنقىدلەش يۇشۇرۇنۇپ ياتاتتى.
 مۇستەفا سادىق ئەررافىئېي:
رافىئېينىڭ ئەسەرلىرىدە ئىسالمىزم روھىي قايناپ تۇراتتى .مەھمۇد سامىي ئەلبارۇدىي ئۇنىڭ پرىنسىپال
شېئىرلىرىغا تەقرىزلەرنى يازغان بولسا ،مۇستەفا لۇتفىي مەنفىلوتېي مەدھىيىلەرنى ئوقۇغان .شەيخ
مۇھەممەد ئەبدە "ئالالھ تائاالدىن سېنىڭ تىلىڭ ئارقىلىق باتىلنى ۋەيران قىلىپ تاشاليدىغان بىر قىلىچ
ئاپىرىدە قىلىشنى تىلەيمەن" دېگەن سۆزلىرى بىلەن ئۇنى ئىلھامالندۇرغان .ئۇ ئەمەلىيەتتىمۇ شۇنداق
بولغان .ئۇ بارلىق ئەسەرلىرىدە ،شېئىرلىرىدا ،تەتقىقاتلىرىدا ،نەسىرلىرىدە ئىسالمنى غايە ،تەۋھىد
ئەقىدىسىگە خىزمەت قىلىشنى مەقسەت ۋە نىشان قىلغان .ئىنگىلىزالرنىڭ ئىسالمغا قارشى سۈيىقەستلىرى،
يەھۇدىي قىساسچىلىرىنىڭ پەلەستىندىكى سۈيىقەستلىرى ۋە ئەرەب تىلىنى يۇقىتىپ ،خەلق ئېغىز تىلىنى
جانالندۇرۇشنى كۆزلىگەنلەرنىڭ سۈيىقەستلىرىگە قارشى تۇرغان .رافىئېينىڭ قارىشىچە ئىسالمنىڭ ئەڭ
گەۋدىلىك مەسىلىلىرى قۇرئان كەرىمنىڭ مۆجىزىلىك مەسىلىسى ،نەبەۋىي باالغەت مەسىلىسى ۋە ئىسالمى
ماقالىالر مەسىلىسىدىن ئىبارەت ئىدى.
 ئەھمەد شەۋقىي:
ئەھمەد شەۋقىينىڭ بەزى شېئىرلىرىدا ئىسالمىزم روشەن ئىپادىلىنىپ تۇراتتى .ئۇ شېئىرلىرىدا ئىسالمىي
كۆرسەتمىلەردە چىڭ تۇرۇش بىلەنال بولدى قىلمىغان ،بەلكى ،ئىسالمنىڭ پرىنسىپ ۋە مەسىلىلىرىنى
قوغداش ،ھېمايە قىلىش يولىدا بەزى ئېلىشىشالرغا كىرگەن .ئىسالمدىكى ئورۇشنىڭ دۈشمەنلىك ئورۇشى
ئەمەس ،بەلكى جىھاد ۋە مۇداپىئەلىنىش ئورۇشى ئىكەنلىكىنى ئىزاھلىغان .ئىسرا ۋە مىراجنىڭ روھ ۋە تەن
ئارقىلىق رۇياپقا چىققانلىقىنى بايان قىلغان .دىنىي ئوقۇمالر بىلەن كۆرەش ،ئويغىنىش ،ئەركىنلىك،
ئىسالمىي شەرەپنى ھېمايە قىلىش ،ئەركىنلىك ،تۈزۈم ۋە شۇرا (كېڭەش) قاتارلىق مەسىلىلەرنى
مۇناسىۋەتلەشتۈرگەن .يەنە گەرچە ئەزھەردە ئىگەللىگەن نورمال دۇنيا قاراشقا ئىگە بولىشىدىن قەتئىي
نەزەر ھافىز ئىبراھىم ۋە ئەرەب ،ئىسالم شائىرى ئەھمەد مۇھەررەملەرنىڭمۇ دىننىي ياقلىغان ئەدەبىي
ئىجادىيەتلىرىدە ئىسالمىزم ئەدەبىياتىنىڭ سايىسىدا ھەرىكەت قىلغانلىقلىرىنى تىلغا ئېلىش مۇمكىن.
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 مۇھەممەد ئىقبال:
شائىر مۇھەممەد ئىقبال ()1573نىڭ قارىشىدىكى ئىسالمىزملىق ئىدىيىسى ئۈچ باسقۇچنى شەرت قىلىدۇ:
بىرىنچى :ئىسالم دىنى كۆرسىتىپ بەرگەن شەرئىي مەقسەتلەرنى ئۆگىنىش .بۇالر ئەبەدىي
ئۆزگەرمەيدىغان ھەقىقەتلەردىن ئىبارەت .ئىككىنچى :دىننى بارلىق ساھەلەردە ئەمەلىيلەشتۈرۈش
ئۈچۈن دىنىي جىھاد ئېلىپ بېرىش .ئەدىب بۇ يولدا چىڭ تۇرۇشى ،سەۋر قىلىشى الزىم .بۇ باسقۇچ
مۇستەھكەم ئەقىدە ،كۈچلۈك ئىمان ۋە نەپىسنىڭ ئىنتىلىشلىرىگە قارشى كۆرەش قىلىش ئارقىلىق ئالالھ
تائاالنىڭ كۆرسەتمىلىرىگە تولۇق بويسۇنۇشنى تەقەززا قىلىدۇ .ئۈچىنچى :ئىسالم ئۈممىتىنىڭ غايىلىرىنى
ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن بارلىق ئىسالمىي ئۆزلۈكنىڭ ھەرىكەتكە كىلىشى.
 شەيخ ئەبۇلھەسەن ئەلىي ئەلھۆسنىي ئەننەدەۋىي:
ھىجىرىيە -1413يىلى رەبىيئۇل ئەۋۋەل ئېيىنىڭ -2كۈنى ( )24/11/1654ئەدىب ،مۇتەپەككۇر ۋە
دەۋەتچى شەيخ ئەبۇلھەسەن ئەلىي ئەلھۆسنىي ئەننەدەۋىي ئىسالم دۇنياسىنىڭ كۆپلىگەن ئەدىب ۋە
مۇتەپەككۇرلىرىنى ئۆز ئىچىگە بىر قېتىملىق يېغىلىشتا "ئىسالم ئەدەبىياتى بىرلىكى"نىڭ مەيدانغا
كەلگەنلىكىنى ئېالن قىلدى .بۇ بىرلىك ئىسالم ئەدەبىياتىغا باشقا ئەدەبىي ئېقىمالرغا ئوخشىمايدىغان
ئۆزگىچە ساالھىيەت بەخىش ئەتتى .ئەمما شۇنى نەرسىنى ئېتىبارغا ئېلىش الزىمكى« ،ئىسالمىزم
ئەدەبىياتى ئوقۇمى» «ئىسالم ئەدەبىياتى بىرلىكى» نىڭ ئېالن قىلىنىشىدىن ئۇزۇن يىلالر مۇقەددەم
مەيدانغا كەلگەن .بىز ،دەۋەتچى ۋە ئەدەبىياتچى سەييىد قۇتۇبنىڭ -1632يىلى مىسىردىكى ئۆزى باش
تەھرىرلىك قىلغان گېزىتنىڭ ئەدەبىيات سەھىپىسىگە رىياسەتچىلىك قىلىۋاتقان چاغلىرىدا ئىسالم
ئەدەبىياتىنى جانالندۇرۇشقا چاقىرغانلىقىنى ئۇچىرىتىمىز .يەنە سەييىد قۇتۇبنىڭ قېرىندىشى مۇھەممەد
قۇتۇبمۇ -1621يىلىدىكى يازمىلىرى ،خۇسۇسەن "ئىسالمىي سەنئەتنىڭ مېتودى" ناملىق ئەسىرىدە ئىسالم
ئەدەبىياتىغا چاقىرىق قىلغان .يەنە دوكتۇر نەجىيب كەيالنىي (-1623يىلى) ئۆزىنىڭ "ئىسالمىزم ۋە
ئەدەبىي ئېقىمالر" ئەسىرىدە ،دوكتۇر ئېمادۇددىن خەلىيل (-1672يىلى) ئۆزىنىڭ "ھازىرقى زامان ئىسالم
(ئەدەبىياتى-ت) ئوبزورچىلىقى-1652 ،يىلى نەشىر قىلىنغان "ئىسالم ئەدەبىياتى ئوبزورچىلىقىدا يېڭى
ئورۇنۇشالر" ناملىق ئەسىرى ۋە "ھازىرقى زامان ئىسالم ئەدەبىيات -سەنئىتى -تەتقىقات ۋە ئەمەلىيەت"
ناملىق كىتابلىرىدا ،شۇنىڭدەك بۇ كىتابلىرىدىن ئىلگىرى ،يەنى -1621يىلىدىن باشالپ دەمەشىقتە نەشىر
قىلىدىغان «ئىسالم ھەزارىتى» ژۇرنىلىدا ئېالن قىلىپ كەلگەن ئەدەبىي خۇسۇستىكى يازمىلىرىدا ئىسالم
ئەدەبىياتى قوشۇنى شەكىللەندۈرۈش چاقىرىقلىرىنى ئۇچىرىتىمىز.
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شۇنىڭ ئۈچۈن ھىندىستاندىكى نەدۋەتۇل ئۆلەما ئۇنىۋېرسىتىتىنىڭ رەئىسى ۋە دۇنيا ئىسالم ئەدەبىياتى
بىرلىكىنىڭ رەئىسى شەيخ ئەبۇلھەسەن ئەلىي ئەلھۆسنىي ئەننەدەۋىي ئىسالمىزم ئەدەبىياتىنىڭ ئەڭ يېڭى
بايراقدارى ۋە قۇرغۇچىسى ھېسابلىنىدۇ" .بىرلىك" ئىسالم ئەدەبىياتى نامىنى قوللىنىپ ،ئىسالمىزم
ئاتالغۇسىغا ئەھمىيەت بىرىپ كەتمىگەن .ئەمما ،مەسىلە پەقەت ئاتالغۇ مەسىلىسىدىنال ئىبارەت،
ئاتالغۇالرنى ئۇنداق ياكى مۇنداق بولۇپ قېلىشىدا مەسىلە يوق.
 دوكتۇر ئابدۇرراھمان رەئفەت پاشا (ئالالھ ئۇنىڭغا رەھمەت قىلسۇن):
”بىرلىك“ نىڭ ئەرەب ئەللىرىدىكى مۇئاۋىن رەئىسى .ئۇ ،ئىمام مۇھەممەد ئىبن سەئۇد ئىسالم
ئۇنىۋېرسىتىتىدا ئەدەبىيات ۋە ئوبزورچىلىق دەرىسلىرى بۇيىچە ئوقۇتقۇچى بولۇپ ئىشلىگەن .رەئفەت پاشا
دەسلەپكى قەدەمدە ئىسالمىزم ئەدەبىياتىنىڭ نەزىرىيىسىنى ئوتتۇرىغا قويغان ۋە ئىسالم ئەدەبىياتىنى
مۇداپىئە قىلغانالرنىڭ بىرى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.
 دوكتۇر ئابدۇلقۇددۇس ئەبۇ سالىھ:
ئىمام مۇھەممەد ئىبن سەئۇد ئىسالم ئۇنىۋېرسىتىتىنىڭ ئەدەبىيات ۋە ئوبزورچىلىق دەرىسلىرى بۇيىچە
ئوقۇتقۇچىسى" ،بىرلىك"نىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ۋە ئەرەب ئەللىرى ئىشخانىسىنىڭ رەئىسى.
 شەيخ مۇھەممەد ئەررابىئ ئەننەدەۋىي:
"بىرلىك"نىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ۋە ھىندىستان ئىشخانىسىنىڭ رەئىسى.
 ئۇستاز مۇھەممەد ھەسەن بىرىگىش:
"بىرلىك"نىڭ ئەرەب ئەللىرى باش كاتىۋى ۋە "بىرلىك"تىكى پەتىۋا مەجلىسىنىڭ ئەزاسى.
 دوكتۇر ئەدنان رىزا ئەننەھۋىي:
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سەئۇدى ئەرەبىستانلىق شائىر ۋە ئەدىب .دۇنيا ئسىالم ئەدەبىياتى بىرلىكى نازارەتچىلەر كېڭىشىنىڭ
ئەزاسى.
 ئۇستاز مۇھەممەد قۇتۇب:
تونۇلغان مۇتەپەككۇر ۋە دەۋەتچى .پادىشاھ ئابدۇلئەزىز ئۇنىۋېرسىتىتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى ۋە
"بىرلىك"نىڭ پەخرىي ئەزاسى .مۇھەممەد قۇتۇب بىر توققىنى سەييىد قۇتۇب (ئالالھ ئۇنىڭغا رەھمەت
قىلسۇن) نىڭ ئىسالمىزم ئەدەبىياتىدىكى تىرىشچانلىقلىرىنى داۋامالشتۇردى.
 دوكتۇر ئابدۇلباسىت بەدر:
مەدىنە مۇنەۋۋەرەدىكى ئىسالم ئۇنىۋېرسىتىتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى ۋە "بىرلىك" نازارەتچىلەر كېڭىشىنىڭ
مەسئۇلى.
 دوكتۇر ھەسەن ئەلئەمرانىي(ماراكەشلىك):
ئىسالم ئەدەبىياتى بىرلىكىنىڭ ئەزاسى ۋە ئىسالم ئەدەبىياتىغا كۈچ چىقىرىدىغان "مىشكات" ژۇرنىلىنىڭ
باش تەھرىرى.
 دوكتۇر مۇھەممەد مۇستەفا ھەدارە (مىسىرلىك):
"بىرلىك"نىڭ ئەزاسى ۋە ئىسكەندەرىييە ئۇنىۋېرسىتىتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى ..ئۇ تۈنجى بولۇپ مودېرنىزم
ئەدەبىياتى ۋە ئىدىيىسى ئېقىمىنىڭ ماھىيىتى ۋە ۋەيران قىلغۇچ غايىلىرىنى ئېچىپ تاشلىغان كىشى.
 دوكتۇر ئابدۇرراھمان ئەلئەشماۋىي:
ئەشماۋىي ئىسالمدا چىڭ تۇرغان ،ئىسالمىي مەسىلىلەر ۋە ئىمانىي تەسەۋۋۇرنى قوغداش يولىدا
كۆتۈرۈلگەن ئەڭ ياش ئاۋاز ھېسابلىنىدۇ.
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پىكىر ۋە ئېتىقادالر:
 ژانىرىنىڭ قانداق بولۇشىدىن قەتئىي نەزەر ئەدەبىي ئەسەرلەرنىڭ ئەڭ مۇھىم ئاساسىي ئىنسان ،كائىنات
ۋە ھايات ،دېگەن يۈنۈلۈش بويىچە ساغالم ئىسالمىي تەسەۋۋۇرنى ئاساس قىلىش.
 ئىسالمىي تەسەۋۋۇردا چىڭ تۇرۇش تارىخىي ماتىرىيالىزمچىالر تەرىپىدىن تېڭىلىدىغان رەھىمسىزلەرچە
يۈزلەندۈرۈشنى ئەمەس ،بەلكى ئەدەبىيات -سەنئەتنىڭ بارلىق ساھەلىرى بۇيىچە ئىنسانىيەتنى ھاياتقا
ئىسالمىي تەسەۋۋۇر بىلەن باقىدىغان نوقتىغا ئېلىپ كىلىش ،دېگەننى مەقسەت قىلىدۇ .بۇنىڭ ئىسالمىزم
ئەدەبىياتى سوتسىيالىستىك رىئالىزم ۋە مەۋجۇدىيەتچىلىك ئېقىملىرىدىكى ئىدىيىدە چىڭ تۇرۇش
قاراشلىرىدىن تۇپتىن پەرقلىنىدۇ .بىرىنچىسىنىڭ قارىشىدىكى ئىدىيىدە چىڭ تۇرۇش يىمىرىلگەن
ماركىسىزملىق چۈشەنچە بۇيىچە كوللىكتىپقا ئاالقىدار مەسىلىلەردە چىڭ تۇرۇشنى كۆرسەتسە،
ئىككىنچىسىنىڭ قارىشىدىكى ئىدىيىدە چىڭ تۇرۇش مەۋجۇدىيەتچىلىك ئېڭى بۇيىچە پوئىزىيەدە
ئەمەس ،يالغۇز پروزاچىلىقتىكى ئەركىنلىك مەسىلىلىرىدە چىڭ تۇرۇشنى مەقسەت قىلىدۇ.
 تەسىرلىك ئىپادىلەشنىڭ ئەدەبىيات ساھەسىدە ناھايىتى مۇھىم ئەھمىيىتى بولۇپ ،مەزمۇننىڭ
ساغالملىقىنى شەرت قىلغان ئاساستا ئۇنىڭ ۋاز كېچىشكە بولمايدۇ .بۇ نوقتىدا ئەدەبىيات باشقا نورمال
سۆزلەردىن پەرقلىنىدۇ .تەسىرلىك ئىپادىلەشمۇ ئىسالمىزم ئەدەبىياتىنىڭ مۇددىئاسىنى رىئاللىققا
ئايالندۇرىدىغان ئامىلالرنىڭ بىرى.
 ئىسالمىزم ئەدەبىياتىنىڭ غايىسى مۇددىئاسى ئېنىق ئەدەبىياتنىڭ مەۋجۇتلىقىدىن ئىبارەت .شۇنىڭ
ئۈچۈن مۇسۇلمان ئەدىب "سەنئەت ئۈچۈن سەنئەت" ئېقىملىرى ساھىپلىرىنىڭ چاقىرىقلىرىغا ئوخشاش
ئەدەبىيات -سەنئەتنى ئاخىرىقى غايە قىلىۋالمايدۇ ،بەلكى ئۇنى ئاخىرىقى غايىگە يىتىدىغان ۋاسىتە
ئورنىدا قويىدۇ .بۇ غايە جانابى ئالالھقا بولغان ئىماننى مۇستەمكەملەش ۋە كىشىلەر قەلبىگە ئىسىل
ئەخالقالرنى يىتىلدۈرۈش قاتارلىقالردا گەۋدىلىنىدۇ.
 تەپەككۇر ۋە ئىپادىلەش ئەركىنلىكى ئىجادىيەت ۋە ئەدەبىي چىنلىقنىڭ تەقەززاسىدۇر .بۇالر ئەدەبىي
ئەسەرلەرنى سان ۋە سۈپەت جەھەتتىن بېيىتىشتا ۋاسىتىلىك رول ئوينايدۇ.
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 ئىسالم ئەدەبىيات -سەنئەتنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالغان بارلىق ساھەلەر بۇيىچە ئەركىنلىكنىڭ دائىرىسىنى
بەلگۈلەپ بەرگەن .ئىسالم ،باشقا ئېقىمالر تەرىپىدىن ئەدەبىيات -سەنئەتچىلەر ۋە باشقىالر ئۈچۈن تەمىن
ئىتىلگەن سۆزلەش ئەركىنلىكىنى ئېتىراپ قىلمايدۇ؛ چۈنكى ئىسالم دىنى بۇنداق قىلىشنىڭ جەمىئىيەتنىڭ
ساغالملىقى ،ئەقىدە ،ئەخالق ،ئىجتىمائىي ۋە ئىقتىسادىي بىخەتەرلىكى ئۈچۈن زىيانلىق ئىكەنلىكىنى
ئىلگىرى سۈرىدۇ.
 ئەدەبىيات -سەنئەت ياراملىق ئىنسان ،ياراملىق جەمئىيەت بەرپا قىلىشتىكى مۇھىم يولالرنىڭ ۋە ئالالھ
تائاالنىڭ دىنىغا چاقىرىش ،ئىسالمىي كىملىكنى ھېمايە قىلىش ئامىللىرىنىڭ بىرى.
 ئىسالمىزم ئەدەبىياتى ئۆتمۈشتىن بۈگۈنگە قەدەر مەۋجۇت بولۇپ كەلگەن بىر ھەقىقەت .ئۇ ،قۇرئان كەرىم،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىسلىرى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ شائىرلىرىنىڭ قۇرەيش
كاپىرلىرى بىلەن ئېلىپ بارغان تىركىشىشلىرىدىن باشالپ تا زامانىمىزغا قەدەر ئالالھنىڭ دىنىغا چاقىرىش،
ئىسالمنىڭ دۈشمەنلىرى ۋە ئىسالمدىن ئاغقۇچىالرغا قارشى كۆرەش قىلىش قاتارلىقالردا ھەسسە قوشۇپ
كەلمەكتە.
 ئىسالمىزم ئەدەبىياتى ئوخشىمىغان ئىرق ۋە تىلالرغا مەنسۇپ ئىسالم مىللەتلىرىنىڭ ئەدەبىياتى بولۇپ،
ئۇنىڭ ئاالھىدىلىكى بارلىق ئىسالم مىللەتلىرى ئارىسىدىكى ئورتاق سەنئەت ئۆزگىچىلىكىدىن ئىبارەت.
 ئىسالمىزم ئەدەبىياتى تەرەققىيات ،مودېرنىزم ياكى يېڭىلىق شۇئارلىرى ئاساسىدا كىالسسىك ئەدەبىيات
بىلەن يېڭى ئەدەبىياتنىڭ مۇناسىۋىتىنى ئۆزۈشنى مەقسەت قىلغان ھەرقانداق ئورۇنۇشنى قوبۇل قىلمايدۇ
ۋە يېڭى زامان ئەدەبىياتىنىڭ كىالسسىك ئەدەبىيات بىلەن يىلتىزداش ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ.
 ئىسالمىزم ئەدەبىياتى ئىسالمىي تەسەۋۋۇرغا ئويغۇن بولمىغان ئەدەبىي ئېقىمالرنى ،ساختىالشتۇرۇلغان
ئەرەب ئەدەبىياتىنى ،شۇنىڭدەك شەخسى خۇسۇمەت ياكى رەڭۋازلىقالرنى ئاساس قىلغان ئەدەبىي
تەنقىدچىلىكنى رەت قىلىدۇ .يەنە گۇڭگىلىقالر بىلەن چىرمالغان ،چەتئەلچە ئاتالغۇ ۋە ساغالم بولمىغان
ئىبارىلەر كۆپ ئۇچىرايدىغان تىلالرنىمۇ رەت قىلىدۇ ۋە ساغالم ،ئېنىق شەكىلدە باھا بىرىشكە چاقىرىدۇ.
 ئىسالمىزم ئەدەبىياتى ئەدەبىيات -سەنئەتنىڭ بارلىق ژانېرلىرىدىن پايدىلىنىدۇ ،ئىپادىلەش
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شەكىللىرىنىڭ ھېچ بىرىگە قارشى تۇرمايدۇ .ئەدەبىي ئەسەرنى رۇياپقا چىقىرىشنىڭ ئويغۇن شەكلىنى
بەلگۈلەيدىغان مەزمۇنغا ئەھمىيەت بىرىدۇ.
 ئەدەبىياتتىكى ئىسالمىيلىق ئىسالمىزم ئەدەبىياتىنىڭ ئېنىقلىمىسىدا بايان قىلىنغان شەرتلەردىن ھالقىپ
كىتىشكە قارشى تۇرىدۇ .مەسىلەن تەتقىقاتچىالرنىڭ بىرى ئوتتۇرىغا قويغاندەك "ئىنساننى ئىالھالشتۇرۇش
(كىالسسىك ئەدەبىياتتا) ،ئۆزلۈكنى ،شەخسىيەتچىلىكنى رومانتىكىالشتۇرۇش ،ئىنسانىيەتنىڭ ئاجىزلىق
لەھزىلىرىنى ئولۇغالش (رىئالالشتۇرۇش) ،پىكرى ،روھىي ،ئەخالقىي ئېغىشالرنى مەۋجۇدىيەتچىلىك
نەزىرىيىسيىگە تايانغان ھالدا تەسۋىرلەش" قاتارلىقالرغا قارشى تۇرىدۇ .ھالبۇكى ،سارتىر ئوتتۇرىغا
قويغاندەك بارلىق شەرتلەردىن ھالقىغان ئەخالقىي ئەركىنلىك ،دەيدىغان بىر نەرسە بولمىغىنىغا
ئوخشاش ،دېستىيوۋېسكىي ئوتتۇرىغا قويغاندەك ،مۇقەررەر ھالدا يوقىلىش بىلەن تۈگەللىنىدىغان چەكسىز
روھىي زىتلىق ،دەيدىغان بىر نەرسىمۇ يوق.
 ئىسالمىزم ئەدەبىي ئەسەرلەرنىڭ رىئال چەمبىرىكى بولۇپ ،ئۇ تۇترۇقسىز خىيالالرنى روياپقا چىقىرىدىغان
ياكى رىئاللىق بىلەن ئاالقىسى بولمىغان توقۇلمىالرنى ئوتتۇرىغا قويىدىغان ساھە ئەمەس ،بەلكى
ئىسالمىزم رىئاللىقى ئىدىيە ،غايە ۋە ئەقىدىدىن ئىبارەتتۇر .ئۇنىڭ غايىسى پراگماتىزم چەمبىرىگى
سۈپىتىدىكى شەخسىي مەنپەئەتنى چىقىش قىلمايدۇ .ئۇنىڭ كۆزلەيدىغىنى ئەقىدىنىڭ مەنپەئەتى ۋە بۇ
ئەقىدىگە ئىشەنگەنلەرنىڭ مەنپەئەتىنى چىقىش قىلىدۇ .ئىسالمىزم زااللەتنىڭ ئەمەس ،ھەقىقەتنىڭ،
ئېغىشنىڭ ئەمەس ،توغرىلىقنىڭ چەمبىرىگى بولۇپ ،مۇسۇلمانالرنىڭ مەۋجۇتلىقى بىلەن ھەرىكەت قىلىدۇ.
ئىنسانىيەت مەۋجۇتلىقىنىڭ تەر تۆكۈش ،ئىشلەش ۋە ئىبادەت قىلىشتىن ئىبارەت بۈيۈك ئىسالمىي غايىسى
باردۇر .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:
«ئى ئىنسانالر! بىزنى سىلەر ئۆزەڭالرنى بىكار ياراتتى (يەنى سىلەر بىزنى ھايۋاناتالرنى ياراتقىنىمىزدەك
بىز ھېچقانداق ساۋابمۇ بەرمەيدىغان ،جازامۇ بەرمەيدىغان قىلىپ ياراتتى) ،ئۆزەڭالرنى بىزنىڭ
دەرگاھىمىزغا قايتۇرۇلمايدۇ دەپ ئويالمسىلەر؟» «مۇئمىنۇن سۈرىسى-113 ،ئايەت»
«ئىنسان پەقەت ئۆزىنىڭ ئىشلىگەن ئىشىنىڭ نەتىجىسىنى كۆرىدۇ» «نەجىم سۈرىسى-36 ،ئايەت»
بۇ رىئاللىق قۇرئان كەرىمنىڭ ئۆزىدە مەۋجۇت بولۇپ ،ئۇنىڭ مۆجىزىلىكىنىڭ بىرى قىسسە ۋە باشقا
ئو رۇنالردا رەڭدار شەكىلدىكى ئەدەبىي ئىپادىلەشنىڭ يۈكسەك ئۆرنەكلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان .بۇ
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خۇسۇستا يۇسۇف ئەلەيھىسساالمنىڭ قىسسىسى بىزگە ئانچە يىراق ئەمەس.
 ئىسالمىزم ئىجادىيەتنىڭ ئالدىغا قويۇلغان چۈشەك ئەمەس .ئىسالمىزم ئەدەبىي ئەسەرنى تىما ۋە شەكىل
جەھەتتىن بەدىئىلەشتۈرۈشنىڭ دائىرىسىدىن ئىبارەت بولۇپ ،ئەدىبنى ھاالكەتكە ئېلىپ بېرىشى مۇمكىن
بولغان نوقتىدىن ساقالپ قېلىشنىڭ بىر يولىدۇر .بارلىق ئەخالقىي قىممەت قاراشالردىن شەرتسىز شەكىلدە
ئازات بولۇش ياكى ئەدەبىياتنىڭ ئۆز لوگىكا سىزىقىدىن چىقىپ كىتىشنىڭ ئۆزى نەتىجىدە ئەدەبىي
ئەسەرنى مەزمۇنىدىن يىراقالشتۇرىۋېتىدۇ .دېمەك ،ئىسالمىزمنىڭ مەنتىقىسى ئىسالم ھازارىتىنى چىقىش
قىلىدىغان بولۇپ ،ئەدىبكە خاتىرىسىدە جەۋالن قىلىۋاتقان بارلىق پىكىرلەرنى ئىپادىلەش پۇرسىتى
يارىتىپ بىرىدۇ .ئەدىب ئىسالمىي تەسەۋۋۇر دائىرىسىدىال بولىدىكەن خالىغان مەزمۇننى خالىغان
شەكىلدە ئوتتۇرىغا قويىدۇ.
 يۇقىرىقىالرغا ئاساسەن ئىسالمىزم ،مەيلى ساماۋىي ياكى بەشەرىي دىنالر بولسۇن ئىسالم ئەقىدىسىدىن
يىراق بولغان بارلىق دىنىي مەزمۇنالرنى پەرقلىنىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ئەدەبىيات -سەنئەت ساھەسىگە
يۈزلىنىش ئىنساننى ئەقىلسىزلىك بىلەن تۇترۇقسىزلىق ئارىسىدىكى تۈگىمەس توقۇنۇشالر ئازگىلىغا
ئىتتىرمەستىن ،ئۇنىڭ غەم -قايغۇسى ،ئازاب -ئوقۇبەتلىرىنى يىنىكلىتىش ئۈچۈن ئويغاق ئىسالمىي
ۋىجدان ،كۆيۈمچان ئىنسانىي ھېس ئارقىلىق روياپقا چىقىرىلىشى الزىم" .يوقلۇق"" ،مەۋجۇدىيەتچىلىك"
ۋە بۇالردىن باشقا ئېقىمالر ئوقۇرمەننىڭ دىنىي تەشنالىقىنى قاندۇرالمايدۇ ،ھېس -تۇيغۇلىرىنى
يۈكسەلتەلمەيدۇ ،بەلكى ئەدەبىي ئەسەرگە بېغىشلىغان ۋاقتىنى زايە قىلىۋېتىدۇ ،ئۇنىڭغا ھادىسىلەرنى
قااليمىقان ،پرسۇناژالرنى خۇنۈك كۆرسىتىدۇ ،ئەسەرنىڭ ماھىيىتىگە تەسىر يەتكۈزىدۇ .بىر ئىشنى بۇزۇش
ياكى ئۇنى خۇنۇكلەشتۈرۈش ئىسالمىزم ئەدەبىياتىنىڭ تەبىئىتىگە ئويغۇن كەلمەيدۇ.
دەرۋەقە ،بۇ خىلدىكى ئەسەرلەر ۋەقەلەرنىڭ تەبىئىتى ،ئىسالمنىڭ كائىنات ،ھايات ۋە مەۋجۇدلۇق
قارىشىغا ئويغۇن كەلمەيدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ،گەرچە ئىسالمىزم ئەدەبىياتىنى باشقا ئېقىمالر بىلەن
ئارىالشتۇرىۋېتىش توغرا بولمىسىمۇ ،ئىسالمىزم يەنىال ئىككى نوقتىنىڭ ئارىسىدىكى توسۇقالر ۋەيران
قىلىنمىغان ئەھۋال ئاستىدا دۇنيا مىقياسىدىكى ئەدەبىي ئەمگەكلەر بىلەن يارىشىپ مېڭىشنى رەت
قىلمايدۇ .ئىسالمىزمنىڭ ئۆزگىچىلىكى ئۇنىڭ زامان ۋە ماكاننىڭ تۇرەلمىسى ،ئەقىدىنىڭ ئىنسان بىلەن
ئۇچىرىشىش نوقتىسى ئىكەنلىكىدىدۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن ئىسالمىزم ئەدەبىياتى دۇنياۋىي تەسىرگە،
دۇنياۋىي قاراشقا ،ئومۇمىيلىققا ئىگە .ئۇ كۆرىنىپ تۇرغان رىئاللىق بىلەن كۆرۈنمەيدىغان غەيىبنى ماس
ئېلىپ ماڭىدۇ ،ماددا بىلەن روھنىڭ ،توراقلىق مەسىلىلەر بىلەن ئۆزگىرىشچان نوقتىالر ئوتتۇرىسىدىكى
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رەڭدارلىقنى توغرا ھەل قىلىدۇ .ئىسالمىزمنىڭ ئاساسىي مەقسىتى ئىنسان ئەۋالدلىرى ئۈچۈن بەخىتلىك
دۇنيا قورۇپ چىقىش ،قېيىنچىلىقلىرىنى تۈگىتىشىگە ھەمدەم بولۇش ۋە ئەقىدىسىگە تۇسالغۇ بولىۋالغان
ئامىلالرنى يۇقىتىۋېتىشال بولىدىكەن ،ئۇنىڭدا چەكلىكلىكنىڭ چەكسىزلىك بىلەن مەۋجۇت بولۇپ
تۇرىشىنىڭ ،جۇزئىنى ئومۇم بىلەن ئوتتۇرىغا قويۇشنىڭ ئوتتۇرىسىدا ھېچقانداق قارىمۇ قارشىلىق يوق .بۇ
تۈردىكى ئەقىدىنىڭ ئالدىدا تۇرىۋالغان توسالغۇالرنىڭ مىساللىرى قاتارىدا خىرىستىيان دىنىنىڭ
تەسىرىگە ئۇچىرىغان ئەدەبىي مەھسۇالتالرنى كۆرسىتىش مۇمكىن .بۇ تۈردىكى ئەسەرلەرنى لويس شەيخۇ،
سەالمەت مۇسا ،غالىي شۇكرىي ،لويىس ئېۋەز ،ئىلىيا ھاۋىي ،خەلىيل ھاۋىي ،سەئىيد ئەقل ،جىبرا ئىبراھىم
جىبرا ۋە باشقىالرنىڭ ئەسەرلىرىدە ئۇچىرىتىمىز .بەدر شاكىر ئەسسىياب ،سەالھ ئابدۇسسەبۇر ۋە باشقىالر
بۇالرنىڭ تەسىرىگە ئۇچىرىغان.
 ئىسالمىزم ئەقىدىنى چىقىش قىلغان بىر ئەدەبىي تايانچ بولۇش سۈپىتى بىلەن ئىسالمدا ناھايىتى كەڭئورۇنغا ئىگە .ئەدەبىياتچىالر ئۇ ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ كۈچلۈك پىكىرلىرى ،مۇئەييەن غايىنى كۆزلىگەن
سۇلۇكلىرى ،توغرا قاراشلىرىنى ۋە ئوتتۇرىغا قويۇش مۇھىم بولغان ئىنسان مەسىلىلىرىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ.
ئىسالمىزم ئەدەبىياتى بۇ مەسىلىلەرنىڭ ھەممىسىنى غايە ۋە مەقسەتلىرى ئۆز ئارا تىركىشىپ قالمىغان
ئاساستا رەڭگارەڭ ئۆزگىچىلىكلەرگە ساھىپ تايانچقا ئىگە قىلىدۇ .ئىسالمىزمنىڭ ئەقىدىۋىي ئىدىيە
بولۇشى يامان ئىش ئەمەس .چۈنكى بىزدىن كۈتۈلىدىغىنى ،بىزنىڭ باشقىالرغا ئارىسىغا سىڭىپ كىتىشىمىز
ياكى بىزگە يات زېمىندا ئۆستۈرۈلگەن ھەقىقەت ياكى توقۇلمىالرنى ئىنكاسى بولۇشىمىز ئەمەس .بىز ئۈچۈن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ شائىرالرغا مۇسۇلمانالر جەمئىيىتىنى ھېمايە قىلىش ،سۆز ئارقىلىق جىھاد
قىلىش ھەققىدە بەرگەن بۈيۈك كۆرسەتمىلىرىنىڭ ماھىيىتىگە يىتىش ۋە كىشىلەر قەلبىدە چوڭقۇر
ئىنقىالبالرنى ۋۇجۇدقا چىقىرغان ئىسالمىي ئەخالق قورۇلمىمىزغا كۆڭۈل بۆلىشىمىز ئۈچۈن ئۆتمۈشىمىزگە
قايتىشىمىزنىڭ ئۆزىال كۇپايە .ئىسالمىزم شۇالرغا تايىنىپ مەۋجۇت بولۇپ كەلگەن ،شۇنىڭغا تايانغان
ھالدا كىتابالر ئارىسىدىن خۇالسىلەپ چىقىش مۇمكىن بولغان .توغرا يولدىكى خەلىپىلەرمۇ شائىرالرنىڭ
ئىسالمنىڭ ئەخالقىي ئاساسلىرىدا چىڭ تۇرۇشى توغرىسىدا كۆرسەتمىلەرنى بىرەتتى .ئابباسىيالر دەۋرىگە
كەلگەندە ئەبۇلئەتاھىيەنىڭ زاھىدلىق چاقىرىقى يۈكسەلدى ،ۋەھەكازا.
تارقالغان ئورۇنالر:
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ئىسالمىزم ئەدەبىياتىنىڭ دۇنيانىڭ بارلىق جايلىرىدا تەرەپدارلىرى بار بولدى ...ئۇنىڭ ھىندىستان ۋە
ئەرەب ئەللىرىدە ئىشخانىلىرى بار" .دۇنيا ئىسالم ئەدەبىياتى بىرلىكى" ھىندىستان ،تۈركىيە ۋە مىسىر
قاتارلىق دۆلەتلەردە بىر قاتار قورۇلتايالرنى چاقىردى .بۇ قۇرۇلتايالرغا ئىسالم ئالەمىنىڭ كۆپ ساندىكى
ئەدەبىياتچىلىرى ئىشتىراك قىلدى.
يۇقىرىقىالردىن شۇ نەرسە ئايدىڭلىشىدۇكى :ئىسالمىزم زامان ۋە ماكاننى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئومۇمىي
مەناغا ئىگە بىر ئوقۇم بولۇپ ،ئىسالم دەۋىتى بىلەن ئوخشاش قەدىمىلىككە ئىگە .ئۇ ئەسىرلەر بۇيى ئىسالم
بىلەن بىرگە مەۋجۇت بولۇپ كەلگەن .ئۇ باشقا مۇسۇلمانالرنى ئۆز ئىچىگە ئالمايدىغان يالغۇز مۇسۇلمان
ئەرەبلەرگىال خاس ئەمەس ،بەلكى توغۇلغان ئورنى ،ياشىغان مۇھىتىنىڭ قانداق بولۇشىدىن قەتئىي نەزەر
بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ ئورتاق ئەدەبىياتىدۇر .ئىسالمىزم ئەدەبىيات بىلەن شۇغۇللىنىدىغانالر يازغۇچىالر،
ئۇنىڭغا كۆڭۈل بۆلىدىغانالرنىڭ ئەسەرلىرىنىڭ ئەسىرى ئەمەس ،ئۇنى ئوتتۇرىغا قويۇلغان ھەر قانداق
بىر مەسىلىنى ئوتتۇرىغا قويغان ،ھەتتا ئوخشىمىغان تۈرلىرى بويىچە ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئىلمىي
مەسىلىلەرگە ئائىت يازمىالردىنمۇ ئۇچىرىتىش مۇمكىن .بۇ نوقتىنى چىقىش قىلغاندا ،ھىندىستان،
پاكىستان ،ھىندىنوزىيە ،چاد ،سىنىگال ياكى باشقا ھەرقانداق بىر ئەلنىڭ ئىسالم ئەدەبىيات مەدرىسىسى
ئىسالمىزم ئەدەبىياتىنىڭ ۋەكىلى ھېسابلىنىدۇ .شۇنىڭدەك بەدىئىيلىك ئاساسلىرى بۇيىچە يېزىلغان ئىلمىي
ئەسەرلەرگىمۇ ئوخشاش كۆز بىلەن قارىلىدۇ .ئەرەب بولمىغان ئىسالم ئەللىرىنىڭ ئەدەبىياتلىرى كائىنات،
ئىنسان ۋە ھاياتقا قارىتا ئىسالمىي تەسەۋۋۇر چەمبىرىگى ئىچىدە ھەرىكەت قىلغان ،ئىسالم قارشى
تۇرىدىغان ياكى پىكىر قىلىش مېتودىغان ئويغۇن بولمىغان مەسىلىلەرنى ئوتتۇرىغا قويمىغانال بولىدىكەن
ئۇالرمۇ ئوخشاشال ئىسالمىزم ئەدەبىياتىنىڭ بىر ۋەكىلىدۇر.
ئەتراپلىق مەلۇمات ئۈچۈن پايدىلىنىش ماتىرىياللىرى:
 د.ئابدۇرراھمان رەئفەت پاشا :نچو مۇھب إسالمي في األدب والنقد ،ئىمام مۇھەممەد ئىبن سەئۇد ئىسالمئۇنىۋېرسىتىتى باسمىسى1413 ،ھ1653/م.
 مۇھەممەد قۇتۇب :منھج الفن اإلسالمي ،شۇرۇق نەشرىياتى ،بېيرۇت/قاھىرە. -مۇھەممەد ھەسەن بىرىگىش :في األدب اإلسالمي المعاصر ،مەنار كۇتۇبخانىسى ،ئىئوردانىيە /زەرقائ.
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 ئابدۇلالھ ھەمەد ئەلئۇۋەيشىق :األدب في خدمة الچياة والعقيدة ،رىياد ئەرەب تىلى پاكولتىتى نەشرى،1356ھ1361/ھ.
 ئەبۇلھەسەن ئەننەدەۋىي :نظرات في األدب ،قەلەم نەشرىياتى -دەمەشق1415 ،ھ1655/م. مۇھەممەد رابىئ ئەننەدەۋىي :األدب اإلسالمي وصلتە بالحياة ،رىسالە مۇئەسسەسەسى ،بىرىنچى نەشرى1413ھ1653/م.
 ۋازىھ ئەننەدەۋىي :أدب الصحوة اإلسالمية ،رىسالە مۇئەسسەسەسى ،بىرىنچى نەشرى1653/1413 ،م. دۇنيا ئىسالم ئەدەبىياتى بىرلىكى ماتىرىيالى :تعريف برابطة األدب األدب اإلسالمي1416 ،ھ1656/م. "ئەلمىشكات" ژۇرنىلى-13 ،سان ،تۆتىنچى يىل1411 ،ھ1661/م. سەييىد قۇتۇب :النقد األدبي -أصولە ومفاھيمە ،شۇرۇق نەشرىياتى -بېيرۇت. -د.نەجىيب كەيالنىي :اإلسالمية والمۇاھب األدبية ،رىسالە مۇئەسسەسەسى ،ئىككىنچى نەشرى1411 ،ھ
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-14تەنقىتمۇ ياكى تەھتىتمۇ؟
ئەدىھەم ئىبراھىم
‹‹تارىم›› ژۇرنىلىنىڭ -2113يىللىق -4سانىدا يالقۇن روزى داڭلىق يازغۇچى مەمتىمىن ھوشۇرنىڭ
‹‹سالچىالر›› ناملىق رومانىنى تەنقىت قىلدى .بۇ ئوبزۇر جەمىيەتتە بەلگىلىك ئىنكاس قوزغىدى،
ئوبزۇرنى ئوقۇغانالر بىردەك يالقۇن روزىنىڭ تەنقىت ماقالىسى ئىلمى بولمىغان ،ماقالە خاھىشچانلىققا
ئىگە قىلىنغان بولۇپ ،تىغ ئۇچىنى يازغۇچى مەمتىمىن ھوشۇرغا قاراتقان دەپ قارىدى .مەنمۇ ئۇنىڭ
ئوبزۇرىنى ئوقۇپ راستىنال‹‹قۇرۇق شاختىن ھۆل پۇتاق››چىقارغانلىقىنى بىلىپ يەتتىم.
تۆۋەندە ئۆزەمنىڭ قاراشلىرىمنى ئوتتۇرغا قويۇپ ئۆتىمەن.
‹‹سال توختاپ بۈگۈنگىچە ئارىدىن نەچچە ئون يىل ئۆتتى .ئەينى يىلالردىكى پىشقەدەم
سالچىالرنىڭ كۆپۈنچىسى ئالەمدىن كەتتى ......بارا-بارا ئىنسانالرغا ئاجايىپ خىزمەتلەرنى
كۆرسەتكەن سال ۋە سالچىالر ئەستىن كۆتۈرۈلۈپ ،بىر تارىخ،بىر كەسىپ،ئوت يۈرەك ئادەملەر
توغۇرسىدىكى بىر داستان ئۇنتۇلۇپ كېتىشكە قاراپ يۈزلىنىۋاتقاندەك قىالتتى...مەن بۇ كىتابىمنى ئەنە
ئەشۇ سالچىالر تۇرمۇشىنى يورۇتۇپ بېرىشكە بېغىشلىدىم››.يالقۇن روزى روماننىك كىرىش سۆز قىسىمىغا
بېرىلگەن موشۇ بىر ئابزاس سۆزنى تۇتىۋىلىپال بىر پۈتۈن روماننى ئىنكار قىلىدۇ .ئەمدى بىز ئۇنىڭ
پەرەزلىرىگە قاراپ باقايلى.
-1ئوبزۇرچى بۇ رومانغا خاتا ھالدا تارىخى رومان قاتارىدا مۇئامىلە قىلىۋالغان.يازغۇچى
مەمتىمىن ھوشۇر ھېچ يەردە بۇ روماننى تارىخى رومان دىگەن ئەمەس،ئۇ پەقەت‹‹سالچىالردىن
ئىبارەت‹بىر تارىخ›ئۇنتۇلۇپ كېتىشكە قاراپ يۈزلىنىۋاتقاندەك قىالتتى››...دىگەن.يازغۇچى مەمتىمىن
ھوشۇرنىڭ‹‹بىر تارىخ››دىگىنى پەقەت سالچىالرنىڭ كەچمىش تارىخىغىال قارىتىلغان بولۇپ،بۇ گەپ
بىلەنال رومانغا تارىخى رومان تەلىپىنى قويىۋالساق خاتاالشقان بولىمىز.شۇڭا يالقۇن روزىنىڭ‹بۇ
روماندا تارىخ تۇيغۇسى يوق›دەپ تارىخى يىلنامىلەرنى ئىزدىشى ئوشۇق ئاۋارىچىلىق ۋە تۈخۇمدۇن
تۈك ئىزدىگەنلىك بولۇپ ھېساپلىنىدۇ.
يالقۇن روزى يەنە‹‹يازغۇچى بۇ روماندا قايسى دەۋىرنى ئارقا كۆرنۈش قىلغانلىقىنىمۇ بىلەلمىدىم.
مانا بۇنىڭدىن ئەسەردە تارىخ تۇيغۇسىنىڭ ئىپادىلەنمىگەنلىكىنى كۆرىۋالغىلى بولىدۇ›› دىگەن.
يالقۇن روزىنىڭ روماندا قايسى دەۋىرنى ئارقا كۆرۈنۈش قىلغانلىقىنى بىلەلمىگەنلىكى ئۇ ئۆزىنىڭ
ئىشى ۋە ئۇنىڭ تارىخ تۇيغۇسىنىڭ ئاجىز ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ ،ئۇ ئۆزى بىلمەي تۇرۇپال تارىخ
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تۇيغۇسى يوق ئىكەن دىيىشى ئەقىلگە ئۇيغۇن ئەمەس .يالقۇن روزىنىڭ كاللىسىدا ئىنىق ئۇقۇم
يۇق،ئۇ‹‹يولۇچىالر نىڭ مۇز داۋاندىن ھالقىپ ئىلى تەۋەسىگە قەدەم باسقان مەزگىلىنى ئۈچ ۋىاليەت
مىللى ئىنقىالبىدىن ئىلگىركى چاغالر ئىكەن دەپ پەرەز قىلساقمۇ،ياڭ زىشىن دەۋرىمۇ،جىن شۇرېن
دەۋرىمۇ،شېڭ شىسەي دەۋرىمۇ ياكى گومىنداڭ دەۋرىمۇ،بۇنى ئىنىق بېكىتىشكە ئامالسىز
قالىمىز››دىگەن.يوقارقى ئابزاسال يالقۇن روزىنىڭ كاللىسىنىڭ ناھايىتى قاتمال ئىكەنلىكىنى
چۈشەندۈرىدۇ.
‹‹ئۈچ ۋىاليەت مىللى ئىنقىالبى››دىن ئىلگىركى چاغالر شىنجاڭدا ئەلۋەتتە گومىنداڭ دەۋرىنى
كۆرسىتىدۇ .جىن شۇرېن ۋە شىڭ شىسەيلەرمۇ گومىنداڭچىالر،شۇڭا ئۇالر ۋەكىللىك قىلغان دەۋىرلەرمۇ
گومىنداڭ دەۋرىنى كۆرسىتىدۇ،بىراق يالقۇن روزى بۇ دەۋىرلەرنى گومىنداڭ دەۋرى بىلەن تەڭداش
ئۈقۇم قىلىۋىلىپ ئۆزى قايمۇقۇپ قالغان.
ئۇ ماقالىسىدا‹‹روماننىڭ-1تومىدىن شىنجاڭنىڭ مۇئەييەن تارىخى دەۋىرنى ئىنىق
كۆرسىتىدىغان ھېچقانداق ئۈچۈرغا ئېرىشكىلى بولمايدۇ.موشۇنداق ئەھۋالدا يازغۇچىنىڭ بۇ
روماننى‹ئەستىن كۆتۈرۈلىپ ئۇنتىلىپ كېتىۋاتقان بىر تارىخ توغۇرسىدىكى داستان›سۈپىتىدە يېزىپ
چىقىش مۇدىئاسىغا يېقىنمۇ كەلمىگەنلىكىنى مۇئەيەنلەشتۈرۈشكە بولىدۇ››.دەپ يازىدۇ .يازغۇچىنىڭ
مۇدىئاسى يالقۇن روزى دىگەندەك ئەستىن كۆتۈرۈلۈپ ئۇنتۇلۇپ كېتىۋاتقان قانداقتۇر بىر تارىخنى
يېزىش ئەمەس بەلكى مەلۇم تارىخى دەۋىردىكى سالچىالردىن ئىبارەت ئەستىن كۆتۈرىلىپ ئۇنتۇلۇپ
كېتىۋاتقان بىر كەسىپ،ئوت يۈرەك ئادەملەر ھەققىدىكى بىر داستاننى يېزىش خاالس .ئەسلى
ئۇنى‹‹مەلۇم تارىخى دەۋىردىكى ئەستىن كۆتۈرۈلۈپ ئۇنتۇلۇپ كېتىۋاتقان بىر كەسىپ،ئوت يۇرەك
ئادەملەر ھەققىدىكى بىر داستان››دەپ چۈشەنسەك توغرا بوالتتى.
‹‹ئۇنداقتا روماننىڭ -2تومىدىمۇ تارخى دەۋىر توغرىسىدىكى ئىنىق ئۇچۇر يوقمۇ؟دەپ
سورالسا،بۇ سۇئالغا ئۇچۇر بار،ئەمما يوقۇردا ئېيتقىنىمدەك تارىخ تۇيغۇسىنىڭ ئىپادىسى يوق،دەپ
جاۋاپ بېرىشكە توغرا كېلىدۇ››.دىگەن.بۇ يەردە يەنە خاتالىق بار،تارىخى دەۋىر توغرىسىدا ئۇچۇر بار
دەپ تۇرۇپ يەنە تارىخ تۇيغۇسىنىڭ ئىپادىسى يوق دىگەن.بۇ گەپ مەنتىقىگە قانداقمۇ ئۇيغۇن
كەلسۇن،تارىخى ئۇچۇر بېرىلدى دىگەن گەپ ئەلۋەتتە تارىخى تۇيغۇغا ئىگە قىلىندى دىگەن گەپ
بولىدۇ،ئوبزۇرچى ئۆزىنىڭ كاللىسىدا تارىخى تۇيغۇ شەكىللەنمىگەن،ئۆز كاللىسىدا شەكىللەنمىگەن
تارىخى تۇيغىنى يازغۇچى مەمتىمىن ھوشۇرغا دۆڭگەپ قويسا بۇ قانداقمۇ توغرا بولسۇن.تارىخى تۇيغۇغا
ئىگە بولۇش-بولماسلىق ئوقۇرمەن ئۆزىگە باغلىق نەرسە،بۇ ئۇنىڭ تارىخى بىلىم سەۋىيەسىگە باغلىق
بولىدۇ.يالقۇن روزى سەمەت قاتارلىقالرنىڭ ئىلىغا كەلگەن ۋاقتىنى زومۇ  -زور كەينىگە سۆرەپ ئۆز
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پەرىزى بوئىچىال شىڭ شىسەي دەۋرىنىڭ ئاخىرقى يىللىرى،يەنى-41يىلالرنىڭ بېشى دەۋالغان.ئەمدى
بىز ئۇ ئۇچۇرالرغا قاراپ باقايلى.
-1ئۇچۇر‹‹:قۇربانجان

كۆۋرىكى››نىڭ

ياسىلىش

ۋاقتىنى

ئۆز

پەرەزى

بوئىچە كەينىگە

سۈرىۋەتكەن‹‹.تىكەس ناھيە تارىخ ماتىرياللىرى››دا بۇ كۆرۈكنى -1634يىلى ياسالغان دەپ
يېزىلسا‹‹،ئىلى تارىخ ماتىرياللىرى››نىڭ-13قىسىمىدا -1634-1633يىللىرى ياسالغان دەپ،خەپىز
ساتتار

سالىنىڭ‹‹ئىلى

دەرياسىنىڭ

تارىختىكى

سۇ

قاتناش

ئىشلىرى››دىگەن

ماقالىسىدە

-1634-1633يىلالر ياسالغان دەپ ئىنىق دىيىلگەن بولسىمۇ،تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلمايال ئۆز پەرەزى
بوئىچە‹‹جەننەت ماكان-ئىلى››دىگەن كىتاپتىكى يىل نامىگە ئاساسەن بۇ كۆۋرۈكنى-1637يىلى
ياسالغان دەپ مۇقۇمالشتۇرىۋالغان،بۇ پاكىتسىز گەپ قىىلغانلىق ئەلىۋەتتە!
-2ئۇچۇر:قازاق بوۋاينىڭ جۇماققا دىگەن گېپى‹‹ئاڭلىساق،شىڭ دوبەن بايالرنى تۇتۇپ
قاماپ،مال-مۆلكىنى تارتىۋىلىۋاتقۇدەكقۇ››.قۇربانجاننىڭ كۆۋرىكى سېلىنغان ۋاقىت بىلەن بۇ گەپ
بولۇنغان ۋاقىت ئارلىقىدا نەچچە يىل ۋاقىت بار،بىراق ئوبزۇرچى بۇ ئىككى ئۇچۇردىن ئەينى دەۋىرنى
كېسىپال-41يىلالرنىڭ بېشى دەۋالغان.مېنىڭچە بۇ -41يىلالرنىڭ بېشى بولماستىن بەلكى-31يىلالرنىڭ
ئاخىرىدىكى ئىش...‹‹.يەنە ئاقسۇ،چىكىرتى دىگەن جايالردىن ياغاچ سېتىۋىلىپ بۇ كۆۋرۈكنى
سالدۇرغانىكەن.شۇ قۇربانجان بىلەن مەمەتنىياز دىگەن بايالرنى ئۆلكۈلۈك ھۆكۈمەت كېيىن كۆمۈش
مىدال بىلەن تارتۇقلىغان،دىيىشىدۇ››.سەمەت قاتارلىقالرنى-31يىلالرنىڭ ئاخىرلىرى ئىلىغا كەلگەن
دىسەك،ئۇنداقتا ئەينى ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە دىيىلگەن بۇ گەپتىن كۆۋرۈكنىڭ خېلى بۇرۇنال
يەنى-1634-1633يىللىرى ياسالغانلىقىدەك ئۇچۇرنىڭ توغرا ئىكەنلىكىگە ئېرىشەلەيمىز .ئۇنىڭ
ئۈستىگە يازغۇچى

مەمتىمىن ھوشۇرمۇ ‹‹قۇربانجان كۆۋرىكى››نىڭ -1634-1633يىلالردا

ياسالغانلىقىنى ‹‹ئىلى تارىخ ماتىرياللىرى››دىن كۆرگەنلىكى ئىنىق ،شۇڭا ئۇ موشۇ ۋاقىتقا ئاساسەن
ۋەقەلىك ئورۇنالشتۇرغان‹‹ .جەننەت ماكان -ئىلى››دىگەن كىتاپ ‹‹سالچىالر››رومانى بىلەن تەڭ
دىگىدەك نەشىردىن چىققان،بۇ يەردە ئۇ كىتاپتىن ئىستات ئېلىپ پاكىتنى بۇرمىالشنىڭ نىمە ئەھمىيىتى
بولسۇن! يالقۇن روزى ۋاقىتنى كەينىگە سۈرۈپ نىمىگە ئېرىشمەكچى؟ئۇ سەمەت قاتارلىقالرنى ئۈچ
ۋىاليەت مىللى ئىنقىالبىغا قاتناشتۇرماقچى،ئەپسوس،ئۇالر ئىلىغا كەلگەندە‹‹ئۈچ ۋىاليەت
مىللى ئىنقىالبى››تېخى پارتىلىمىغاندە!ئىنقىالپ پارتىلىغىچە سەمەتمۇ پىشقان سالچىغا ئايلىنىپ
بولغان ۋە سال ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ۋەزىپىسىنى ئارتتۇرغان.
‹‹ھەممىگە مەلۇمكى شېڭ شىسەينىڭ ئىلغارلىق،باراۋەرلىك،خەلىقچىلىق دىگەن شۇئارلىرىنى
چۆرۈپ تاشالپ شىنجاڭ مىقىياسىدىكى ئىلغار زاتالرنى،تونۇلغان بايالرنى تۈركۈملەپ قولغا
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ئېلىشقا،بۇالپ تاالشقا،ئۆلتۈرۈپ يوق قىلىشقا كىرىشكەن ۋاقتى -1635يىلىنىڭ باشلىرىغا توغرا
كېلىدۇ››.بۇ يالقۇن روزى بەرگەن ئۇچۇر.
‹‹ئاڭلىساق،شىڭ دوبەن بايالرنى تۇتۇپ قاماپ،مال-مۆلكىنى تارتىۋىلىۋاتقۇدەكقۇ››بۇ روماندىكى
ئۇچۇر.تىخىمۇ ئىنىق قىلىپ ئېيتقاندا بۇ ئۇچۇرالردىن سەمەت قاتارلىقالرنىڭ ئىلىغا -1635يىلى
كەلگەنلىكىنى بىلەلەيمىز،يالقۇن روزى ئۆزى كەلتۈرگەن ئىسپاتنى ئىنكار قىلىپ سەمەت
قاتارلىقالرنىڭ ئىلىغا كەلگەن ۋاقتىنى نىمە ئۈچۈن-41يىلالرنىڭ بېشى دەۋالىدۇ!؟بۇ ئەتەي پاكىتنى
بۇرمىلىغانلىق،ئەمەلىيەتتى چەتنىگەنلىك!
‹‹ ئىككى توملۇق بىر ئىجدىمائى تېمىدىكى رومان ئۈچۈن ئېيتقاندا،ئارقا كۆرنۈش قىلىنغان
تارىخى دەۋىرنى ئوقۇرمەنگە بۇنداق پەرەز قىلدۇرۇپ قىيناشمۇ تازا بىر قامالشمىغان ئىش
ھېساپلىنىدۇ.بۇ يەردىكى نىگىزلىك مەسىلە ئەسەردە يازغۇچىنىڭ تارىخى تۇيغۇسىنى ئىپادىلەشكە
ئەسال ئەھمىيەت بەرمىگەنلىكىدە دەپ ئېيتىشقا بولىدۇ››.ئەمدى يالقۇن روزىنىڭ بۇ گەپلىرىنى
تەكشۈرۈپ باقايلى؛بۇ يالقۇن روزى ئۆزى دىگەندەك ئىجىدىمائى تېمىدىكى رومان بولۇپ ،تارىخى
ئارقا كۆرنىشى ئىنىق،ئۇ ئۆزى يوق نەرسىلەرنى بار قىلىمەن دەپ پەرەز قىلىۋالغان.مېنىڭچە بىر
ئىجدىمائى تېمىدىكى روماندا تارىخى ئارقا كۆرنۈشنى بەرمىسىمۇ،غۇۋا يورۇتۇپ بەرسىمۇ،ئوقۇرمەن
ئۆزى ھېس قىلىۋاسىمۇ بولىۋىرىدۇ .ئەمدى يالقۇن روزى موشۇنداق ئىجدىمائى تېمىدىكى رومانالرغا
قاراپ باقسۇن،ئۇ رومانالردا تارىخى ئارقا كۆرنۈش،تارىخى تۇيغۇ دىگەنلەر قانچىلىككىن!يازغۇچى
مەمتىمىن ھوشۇرنىڭ‹‹سالچىالر››ناملىق رومانىدا تارىخى تۇيغۇ بولمىسا يالقۇن روزى كۈچەپ
دەۋاتقان بۇ تارىخى تۇيغۇالرغا نەدىن ئېرىشكەن؟مېنىڭچە روماندا تارىخى تۇيغ بار،بىراق
ئوبزۇرچىنىڭ قىساسكارلىق روھى ئۇنىڭ كۆزىنى كۆرمەس قىلىپ قويغان.
‹‹بۇ پۇلالرنىڭ ئىچىگە شۇ زامانالردا كىشىلەر يىپقا ئۆتكۈزىۋىلىپ خەجلەيدىغان ئوتتۇرىسى
تۆت چاسا تۆشۈك يارماق،قىزىل مىستىن قۇيۇلغان تومپۇر،كۆمۈش تەڭگىلەر،يەنە قانداقتۇر ھەر خىل
رەڭدىكى قەغەز پۇلالر ئارىلىشىپ كەتكەنىدى››.
يالقۇن روزى بۇ پۇلالر ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ‹‹:شۈبھىسىزكى،پۇل مۇئەييەن تارىخى دەۋىردىن
ئۇچۇر بېرىش قىممىتى يوقۇرى ماددى پاكىت‹.سالچىالر›رومانىدا بۇ خىل ماددى پاكىتمۇ ئەھمىيەتسىز
نەرسە بولۇپ قالغان.چۈنكى شېڭ شىسەي دەۋرىدە ئاپتۇر يوقۇردا بايان قىلغان مىتال پۇلالر
ئىستىمالدىن قالغان ئىدى››.دىگەن.بىراق ئۇ‹‹-1636يىلى ماليە مۇتەخەسىسى ماۋزېمىن
شېڭشىسەيگە ياردەملىشىپ ماليەنى تەرتىپكە سىلىپ،پۇل تۈزىمىنى ئىسالھ قىلىش،سەرنى
يۈئەنگە(سومغا)ئۆزگەرتىش،ئۆلكە پۇلى بىلەن قەشقەر پۇلىنى يېغىۋىلىش،ئايرىۋاشالنمايدىغان،لېكىن
تولۇق زاپاس فۇندى بولغان شىنجاڭ ئۆلكە پۇلىنى تارقىتىش ئارقىلىق،پۈتۈن ئۆلكىنىڭ پۈل تۈزىمىنى
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بىرلىككە كەلتۈردى››دىگەن.توغرا،پۇل بىرلىككە كېلىشتىن ئاۋال بازاردا يازغۇچى مەمتىمىن ھوشۇر
دىگەندەك يوقارقى پۇلالرنىڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرىشى تەبىئى ئەھۋال .سەمەت قاتارلىقالرنىڭ ئىلىغا
چىققان ۋاقتىنىڭ-1635يىلىغا توغرا كېلىدىغانلىقى ئىنىقالندى،پۈتۈن ئۆلكىنىڭ پۇل تۈزىمى
بولسا-1636يىلى بىرلىككە كەلگەن.شۇڭا مۇقۇم بولمىغان سىياسى ۋەزىيەتتە يوقارقى تەڭگە
پۇلالرنىڭ قەغەز پۇلالر بىلەن بازاردا قىسمەن بولسىمۇ ئىستىمال قىلىنىشى تەبىئى ئەھۋال.
ئوبزۇرچى‹‹يازغۇچى سەمەتنى قەشقەردە ھەزرەت سەيلىسىدە ئادەم ئۆلتۈرۈپ قۇيغانلىقى
ئۈچۈن تۇتماقچى بولغانالرنى‹يامۇلنىڭ چىرىكلىرى›دەپ يازغان بولسا،غۇلجا شەھىرىدە ئادەم
ئۆلتۈرۈپ قويغان غاپپارنى تۇتقانالرنى‹‹ساقچى››،سوتلىغانالرنى‹سوتچى›دەپ يازغان.ئوخشاش بىر
يىلدىكى ۋەقەلەرنى بايان قىلغاندا ئىشلەتكەن بۇ پەرىقلىق ئاتالغۇالر بىزگە قايسى تارىخى
دەۋىردىن ئۇچۇر بېرىشى مۆمكۈن؟››دىگەن.
‹‹يامۇلنىڭ چىرىكلىرى››-بۇ پىرسۇناژ تىلىدا بېرىلگەن سۆز،بۇ ئەينى دەۋىردىكى ئاۋام خەلىقنىڭ
تىل ئادىتىگە ئۇيغۇن سۆز .يامۇل-تۇرمە ،چىرىك-ئەسكەر دىگەن سۆز بولۇپ،يامۇل ئۇقۇم جەھەتتىن
چىڭ سواللىسىگە تەۋە بولسىمۇ،سىياسى ھاكىمىيەت ئالماشقىنىغا ئۇزاق بولمىغان موشۇنداق ۋاقىتتا بۇ
سۆز خەلق ئىچىدە تېخى ئىستىمالدىن قالمىغان ،گومىنداڭ ئەسكەرلىرىنىمۇ‹‹چىرىك››دەيدىغان تىل
ئادىتى خەلىق ئىچىدە تاكى ئازاتلىققىچە داۋامالشقان.
يازغۇچى يەنە پىرسۇناج تىلىدا‹‹ساقچى››‹‹،سوراقچى››دەپ ئالغان،يالقۇن روزى دىگەندەك
ھەرگىزمۇ‹‹ساقچى››‹‹،سوتچى››دىمىگەن.بىرىنچىدىن ئوبزۇرچى بۇ يەردە‹‹سوتچى››دىگەن سۆزنى
ياساپ چىققان بولسا،ئىكىنچىدىن ئۇ ئۆزى‹‹ئەسكەر››‹‹،ساقچى››دىگەن ئاتالغۇالرنى شېڭ شىسەي
دەۋرىدىن باشالپ ئىشلىتىش ئومۇمالشقان دىگەن،شۇڭا بۇ يەردە ئارقا كۆرنۈش قىلىنغان تارىخ
ئەلۋەتتە شېڭ شىسەي زامانىسىنى كۆرسىتىدۇ-دە!
يالقۇن روزى يەنە‹‹غوجاخۇن دىگەن سالچىنىڭ تىلىدىن بېرىلگەن‹-1دۇنيا ئۇرۇشى›دىگەن
ئاتالغۇ تەبىئى ھالدا -1641يىلىدىن كېيىنكى مەزگىلنى ئېسىمىزگە سالىدۇ›› دىگەن.ئوبزۇرچىنىڭ بۇ
ئىسپاتى توغرا بولغان،بىراق ئاپتۇر ئاڭسىز ھالدا بۇ ئاتالغۇنى ئىشلىتىپ قالغان،ئەسلى يالقۇن روزى
دىگەندەك‹‹جاھان ئۇرۇشى››ياكى‹‹ياۋرۇپا ئۇرۇشى››دەپ ئالسا توغرا بوالتتى.بۇمۇ رومان ئارقا
كۆرۈنىشىنىڭ-1641يىلىدىن كېيىنكى ئىش ئىكەنلىكىنى ئىسپاتالشنىڭ دەستىكى بولۇپ قالغان.يالقۇن
روزى دىگەندەك روماننىڭ تارىخى ئارقا كۆرنىشىنى-1641يىلالردىن كېيىن دىسەك ئۇ ھالدا بۇ ۋاقىت
غاپپار تۇتۇلۇپ سو راق قىلىنغان ۋاقىت بىلەن زىت كېلىپ قالىدۇ،شۇڭا يەنال سەمەت قاتارلىقالرنىڭ
ئىلىغا چىققان ۋاقتى-1631يىلالرنىڭ ئاخىرىغا توغرا كېلىدۇ.
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ئوبزۇرچى‹‹ ئىلى ۋادىسىدىكى سالچىالر ۋە ياشلىقىدا قەشقەردىن ئىلىغا چىقىپ كېيىنكى
ئۆمۈرىنى ئىلىدا ئۆتكۈزگەن ئاساسلىق پېرسۇناج سەمەت ۋە ئۇنىڭ دوستلىرى قۇۋان ھەم ھۆسەن
بايۋەتچىلەر ئۈچۈن ئېيتقاندا ،ئىلىنى قاپلىغان‹ئۈچ ۋىاليەت مىللى ئىنقىالبى›ئۇالرنىڭ تەقدىرى ۋە
روھىيىتىگە ھېچقانداق تەسىر كۆرسەتمىگەن ھالەتتە يېزىلغان،ئاپتۇر روماندا بۇ شانلىق ئىنقىالپنى
تۈزۈكرەك تىلغا ئېلىپمۇ قويمىغان›...دىگەن.يالقۇن روزىنىڭ بۇ پىكىرىنى قۇۋەتلەشكە بولىدۇ،سەمەت
قاتارلىقالر گەرچە بۇ ئىنقىالپقا قاتنىشالمىسىمۇ،ئۇالرنىڭ بۇ ئىنقىالپقا بولغان ئوتتەك ھەۋىسى ۋە
ئازاتلىققا بولغان ئىنتىلىشىنى يورۇتۇپ ئۆتۈپ كەتسە بوالتتى،بىراق يازغۇچىنىڭ كاللىسىدا پەقەت
سالچىال ر تۇرمۇشىنىال ئەكىس ئەتتۈرۈش ئويى بولغاچقا بۇ تەرەپلەرگە ئانچە ئېتىبار بېرىپ كەتمىگەن
ھەم بۇ ‹‹سالچىالر›› كەچمىشىدىن ئىبارەت بۇيرۇتما ئەسەر بولغانلىقى ئۈچۈن نەزىرىنى ئۇ تەرەپكە
ئاغدۇرسا روماننىڭ خارەكتىرىنىڭ ئۆزگۈرۈپ كېتىشىدىن ئەنسىرىگەن.لېكىن يالقۇن روزى مىللەتنىڭ
روھىيىتىگە تاقىشىدىغان موشۇ نازۇك مەسىلىنى تۇتىۋىلىپ داڭلىق يازغۇچى مەمتىمىن ھوشۇرغا ھۇجۇم
قىلغان ۋە ئۇنىڭغا نەشتىرىنى سانجىپ،غورۇرىغا تېگىپ ،قەدىر-قىممىتىنى دەپسەندە قىلغان.
‹‹كىشلىك ھاياتتا مۇھەببەت نەپرەت تۇيغۇسى يوق،ياخشى-ياماننى پەرىقلەندۇرگىدەك
پىرىنسىپى يوق ،دوست بىلەن دۈشمەننى ئايرىغىدەك ئىدراكى يوق ،پايدا-زىياننى مۆلچەرلىگۈدەك
چۈشەنچىسى يوق ،چوڭ ئىش بىلەن كىچىك ئىشنى ،موھىم ئىش بىلەن ئادەتتىكى ئىشنى
ئاڭقىرالىغۇدەك دىتى يوق ،ئۆزىنىڭ كۈلپەتكە تولغان تەقدىر-قىسمەتلىرىنىڭ سەۋەبىگىمۇ
قىزىقمايدىغان ،ھاياتنىڭ ئەرزىمەس ساقتا خوشاللىقلىرىغا ئالدىنىپ ،پەقەت قورساق كويىدىال
سوكۇلداپ ،كۈن چىقتى ،كۈن پاتتى دەپال ياشايدىغان بىر تۈركۈم نادان ئادەملەر بولىدۇ .يازغۇچىنىڭ
‹‹سالچىالر›› رومانىدا ‹‹ئۈچ ۋىاليەت مىللى ئىنقىالبى›› بىلەن ‹‹مەدەنىيەت زور ئىنقىالبى››نى
قەلەمگىمۇ ئالماي‹‹ئايالر ئۆتتى ،كۈنلەر ئۆتتى››دىگەن شەكىلدە ئاتالپ ئۆتۈپ كېتىشى ماڭا ئاشۇ
خىلدىكى ئادەملەرنى ئەسلەتتى ››.يالقۇن روزى ‹‹ئۈچ ۋىاليەت مىللى ئىنقىالبى›› ۋە ‹‹مەدەنىيەت
زور ئىنقىالبى››نى رومىنىڭغا سىڭدۇرمىدىڭ دىگەن بانا بىلەن يازغۇچى مەمتىمىن ھوشۇرغا موشۇنداق
ھاقارەت قىلىدۇ.بۇ نىمىدىگەن پەسكەشلىك -ھە!بىر يازغۇچىنىڭ نىمىنى يېزىپ،نىمىنى يازماسلىقىنى
يالقۇن روزى بەلگىلەپ بېرەتتىمىكەن!يازغۇچى مەمتىمىن ھوشۇر ئاشۇ مەزمۇنالرنى يازمىسا ئۇنىڭ
دىگىنىدەك‹‹ماڭقۇرت››سىمان ئادەم بولۇپ قاالمدىكەن؟‹‹قۇم باسقان شەھەر››‹‹،خاسىيەتلىك
قار››‹‹،بۇرۇت ماجراسى››‹‹ ،قىرلىق ئىستاكان››‹‹،چوشقىالرغا بايرام›› ..قاتارلىق نادىر رومان،
ھېكايىلىرىدا سېمۇۋۇلالشتۇرۇش ۋاستىسىدىن پايدىلىنىپ ‹‹ئۈچ ۋىاليەت مىللى ئىنقىالبى››،
‹‹مەدەنىيەت زور ئىنقىالبى›› ۋە ھازىرقى رىيال جەميىتىمىزنى شۇنچېلىك قېنىق يورۇتۇپ بەرگەن
ئىدىغۇ .ئۆز ۋاقتىدا يالقۇن روزىمۇ ‹‹قۇم باسقان شەھەر››نى‹تەنقىت› قىلماقچى بولۇپ ،ئاخىرى مىللى

252

روھ بىلەن سۇغۇرۇلغان مەزكۇر روماننىڭ قۇم-بورانلىرى ئىچىدە قېلىپ‹‹تارىخى تۇيغۇ››سى چاقناپ
كەتكەن ئىدىغۇ! ‹‹ئىنقىالپ››قا بېغىشالنمىغان ئىجدىمائى تېمىدىكى بىر روماندا ‹تارىخى تۇيغۇ
ياراتمىدىڭ›دەپ

ئەسەر

ئۈستىدە

گەپ

قىلماي

يازغۇچىغا

ھۇجۇم

قىلىشى

نىمىدىگەن

پەسكەشلىك-ھە!قېنى ئەمىسە قاراپ باقايلى:يالقۇن روزىمۇ تارىخى تۇيغۇ يارىتىدىغان يەردە
‹ئاتالمىش تارىخى تۇيغۇ›نى يارىتالىغانمۇ؟ ئۇ ‹‹ئاكا-ئۇكا مۇسابايۇپالرنىڭ توققۇز چوڭ تۆھبىسى››
(‹شىنجاڭ مەدەنيىتى› ژۇرنىلى-2111يىل-3سان) دىگەن تېمىدا ماقالە يازغاندا ئۇالرنىڭ تۆھبىسىنى
 6تۈرگە يىغىنچاقلىغان،ئەجىبا ئەشۇ ماقالىدە ئاكا-ئۇكا مۇسابايۇپ جەمەتىنىڭ‹‹ئۈچ ۋىاليەت مىللى
ئىنقىالبى››غا قوشقان تۈھبىسىنى يازالماي قاپتىكەنغۇ.ئۇ پەقەت‹‹ئاكا-ئۇكا مۇسابايۇپالر ئۈلۈپ
كەتكەندىن كېيىن زاۋۇتنى ئۇالرنىڭ ئوغۇللىرى باشقۇرغان– 1644 .يىلىدىن -1646يىلىغىچە بولغان
‹‹ئۈچ ۋىاليەت ئىنقىالبى››مەزگىلىدە بۇ زاۋۇت مىللى ئارمىيەنىڭ كېيىم -كېچەك ،ئۆتۈك ،ھەربى
ئىگەر-جابدۇقلىرىنى يەتكۈزۈپ بېرىدىغان موھىم بازا بولۇپ خىزمەت قىلغان››...دەپال قويغان.
ئەمەلىيەتتە ئاكا-ئۇكا مۇسابايۇپالرنىڭ ئىنقىالپ روھى ۋە مۇسابايۇپالر جەمەتىنىڭ ‹‹ئۈچ ۋىاليەت
مىللى ئىنقىالبى›› دا ئۇينىغان رولى ھەم تۆھبىسىنى ئايرىم بىر تۈر قىلىپ يېزىشقا تامامەن
بوالتتى،بىراق ئۇ ئۇنداق قىلمىغان.بىز ئۇنى ماقالەڭدە ‹‹تارىخى تۇيغۇ››نى ئىپادىلىمەپسەن،
ئاكا-ئۇكا مۇسابايۇپالرنىڭ -11تۆھبىسىنى يازماپسەن دەپال ،ئۇ ئۆزى دىگەندەك ئۇنى ‹‹ماڭقۇرت››
سىمان ئادەمگە چىقىرىۋەتسەك توغرا بوالمدۇ .شۇڭا باشقىالرغا باھا بەرگەندە مەن نىمىلەرنى
قىلىۋاتىمەن ،خەق نىمىلەرنى قىلىۋاتىدۇ دىگەننى ئويالپ قويۇپ ،ئاندىن قەلەم تەۋرىتىش الزىمدۇر.
ئەگەر يالقۇن روزى‹‹مەن مۇسابايۇپالر جەمەتىدىكى ئاكا-ئۇكا ھۆسەنباي بىلەن باۋدۇنباينىڭال
تۈھبىسىنى يازغان ،ئۇالرنىڭ جەمەتىنىڭ تۈھپىسىنى يازمىغان دەپ تۇرىۋالسا ،بۇنىڭغا جاۋاپ
شۇكى،يازغۇچى مەمتىمىن ھوشۇرمۇ رومانىدا ‹ سالچىالر››تۇرمۇشىنى يازغان بولۇپ‹‹ئۈچ ۋىاليەت مىللى
ئىنقىالبى››ۋە‹‹مەدەنىيەت زور ئىنقىالبى››نى يازمىغان.
‹‹پۈتكۈل ئەسەر يىل بويى شاۋقۇنسىز لۈمۈشىپ ئاقىدىغان بىر ئۆستەڭ الي سۇدەك تەسىرسىز
داۋام قىلىدۇ.ئىككى توملۇق بىر روماننىڭ سۇژىتىنىڭ دىراماتىك توقۇنىشالردىن خالى يېزىلىشى،
ئوقۇرمەننى جازالىغاندەك بىر ئىش بولغان .ھەرقانداق ئوقۇرمەن بىرەر روماننى ئوقىغاندا بۇ
روماندىكىدەك مەنىسىنىڭ تاينى ،تەپسىالت-توقۇلمىلىرىنىڭ تەبىئيلىكى يوق زېرىكىشلىك باياننى
ئوقۇشنى خالىمايدۇ›› يالقۇن روزى ئۆز خاھىشى بوئىچىال گەپ توقۇپ بۇ روماننى كەمسىتكەن،بۇ
ئوبزۇرچىللىققا يات ئىللەت.ئۇ‹‹سىيۇژىتى دىراماتىك توقۇنۇشالردىن خالى››دىگەن،ئۇنىڭچە بولغاندا
روماندا بىرمۇ دىراماتىك توقۇنۇش يوق دىگەن گەپ.بىراق روماندىكى دىراماتىك توقۇنۇشالر روماننى
ئوقۇشچانلىققا ئىگە قىلغان.ئۇ بۇ گەپنىڭ ئورنىغا‹‹روماننىڭ سىيۇژىت لېنيىسى ئاددى بولۇپ
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قالغان››دىگەن بولسا ئازراق ئىلمى بولغان بوالتتى.ئۇ يەنە‹‹ئوقۇرمەن بۇ روماندىكىدەك مەنىسىنىڭ
تاينى،تەپسىالت-توقۇلمىلىرىنىڭ تەبىئيلىكى يوق زېرىكىشلىك باياننى ئوقۇشنى خالىمايدۇ›› دىگەن.
يالقۇن روزىچە بولغاندا بىرەر يازمىدا‹‹تارىخى تۇيغۇ››ئىپادىلەنمىسىال مەنىسىنىڭ تاينى يوق بولۇپ
قالىدىغان ئوخشايدۇ.بولمىسا بۇ روماندا تۇرمۇش ھەقىقەتلىرىگە تويۇنغان سۈزۈك مەنىلەر چاقناپ
تۇرىدۇ‹‹.سالچىالر››دىن ئىبارەت بۇ رومان‹‹ تەپسىالت-توقۇلمىلىرىنىڭ تەبىئيلىكى يوق زېرىكىشلىك
بايان››بولغان بولسا،ئوقۇرمەنلەر بۇ روماننى بۇنچە قىزىقىپ ئوقىمىغان بوالتتى.رومان نەشىر قىلىنىشى
بىلەن جەمىيەتتە بۇ روماننى ئوقۇش قىزغىنلىقى كۆتۈرۈلگەن بولۇپ،سېتىلىشىمۇ بەك ياخشى
بولغان.يالقۇن روزى روماننى كەسىپ نوقتىسىدىن مۇئەييەنلەشتۈرۈپ مۇنداق دىگەن‹‹:بۇ نوقتىدىن
ئېيتقاندا يازغۇچىنىڭ ئىزدىنىش،ئۈگۈنىش روھى ۋە ئىپادىلەش ماھارىتىگە ئاپىرىن ئوقۇشقا
ئەرزىيدۇ،روماننىڭ مۇۋەپپىقىيىتى دەل موشۇ تەرىپىدە كۆرۈلىدۇ››.بۇ باياندىن روماننىڭ‹‹ مەنىسىنىڭ
تاينى،تەپسىالت-توقۇلمىلىرىنىڭ تەبىئيلىكى يوق زېرىكىشلىك بايان››ئەمەسلىكىنى ھېس قىلىمىز.يەنە
بۇ بايان مەمتىمىن ھوشۇرنىڭ‹‹كۈن چىقتى،كۈن پاتتى دەپال ياشايدىغان››،روماننىڭ‹‹ئايالر
ئۆتتى،كۈنلەر ئۆتتى››دەپ يېزىپ قويۇلغان رومان ئەمەسلىكىنى ئىسپاتاليدۇ .شۇڭا ئەسەرگە باھا
بەرگەندە پاكىتسىز گەپنى قىلمىغۇلىق!دىمەك يالقۇن روزىنىڭ بۇ يازمىسى ئۆزىنىڭ دىگىنىنى ئۆزى
ئىنكار قىلىدىغان‹‹زىدىيەت-توقۇنۇش››الرغا تولۇپ كەتكەن ناچار يازما.
-2يالقۇن روزى‹‹سالچىالر ئوبرازىنى يارىتىش نوقتىسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا،بۇ روماننى‹ئوت يۈرەك
ئادەملەر توغۇرسىدىكى بىر داستان›دىيىشكە قەتتى بولمايدۇ.بۇ جەھەتتىمۇ ئاپتۇر بىرىنچى مۇدىئاسىنى
ئىشقا ئاشۇرۇشتا مەغلۇپ بولغاندەك ئۈزىل-كېسىل مەغلۇپ بولغان››.دەپ كېسىپال ئېيتقان.ئۇ
يەنە‹‹بىز ئادەتتە ھەققانىيەت تۇيغۇسى كۈچلۈك،ئەل-ۋەتەننىڭ ھۆر-ئازاتلىقى ئۈچۈن كۆرەش
قىلىدىغان دانا يولباشچىالرنى،كىم ئۈچۈن،نىمە ئۈچۈن ياشاشنى ئىنىق بىلگەن ئەلپىدا ئوغالنالرنى
ئوت يۈرەك ئەزىمەت دەپ بىلىمىز‹،...سالچىالر›رومانىدا تەسۋىرلەنگەن سەمەت قاتارلىق بىر توپ
سالچىالر بولسا بۇنداق سۈپەتلەپ ئۇلۇغالشقا ئەسال شەرتى توشمايدىغان نادان ھەم
ئاددى،ھەق-ناھەق تۇيغۇسىدىن ئەسەر يوق ،ھاالل-ھارامنىڭ نىمىلىكىگىمۇ پەرۋا قىلمايدىغان،...
گالۋاڭ ،ئەمما چىداملىق ئادەملەردۇر››.دىگەن.ئوبزۇرچى بۇ يەردە كۆز بويامچىلىق قىلىپ ئۇقۇمنى
بۇرمىلىغان.يازغۇچى مەمتىمىن ھوشۇر‹‹ئوت يۈرەك››ئادەملەر دىسە،يالقۇن رۇزى‹‹ئوت يۈرەك
ئەزىمەت›› دەپ ئېلىپ سالچىالردىن ئىبارەت بىر توپ ئادەملەرگە ئۇقۇم جەھەتتە ئىنقىالپ
خارەكتىرىنى يۈكلىگەن.بىز ئادەتتە شوق ،تېتىك ،جۇشقۇن ،كىشىلەرگە سۆيگۈ-مۇھەببەت ئاتا
قىالاليدىغان قىزغىن ياشالرنى تەرىپلەپ ‹يۈرىكىدە ئوتى بار ياكى ئوت يۇرەك باال ›دەپ قويىمىز.
يازغۇچىمىزمۇ سالچىلىق كەسپىگە ئۆزىنى بېغىشلىغان ،ئۆز كەسىپىنى جىنىدىنمۇ بەكرەك سۆيىدىغان،
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ئۆز-ھايات ماماتى بىلەن قىلچە كارى بولماي ،خەتەرلىك دەريا دولقۇنلىرى بىلەن ،خادا تاش
ۋە قاپچىغايدەك قىساڭالر بىلەن بىر ئۆمۈر كۆرەش قىلغان ئەشۇ سۆيۈملۈك ئادەملەردىن سۆيۈنۇپ
ئۇالرنى‹ئوت يۈرەك ئادەملەر›دەپ ئالغان .بۇ يەردە يازغۇچى سالچىالرغا بولغان ئۆزىنىڭ ئوتلۇق
مۇھەببىتىنى ئىپادىلىگەن.شۇڭا بۇنى توغرا دەپ قاراشقا بولىدۇ .ئوبزۇرچى ئەشۇ ‹‹ئوت يۈرەك
ئادەملەر››گە ئىنقىالپ تۈسىنى يۈكلەپال ،سېنىڭ يازغىنىڭ ‹ئوت يۈرەك ئەزىمەت ئەمەس ،گالۋاڭ،
ھاراقكەش ،ھەق-ناھەق تۇيغۇسى يوق ،دوست بىلەن-دۈشمەننى ئارالمايدىغان نادان ،ئەخمەق
كىشىلەر››دەپ ھۇجۇم قىلغان.ئۇ يەنە‹‹سالچىالر››رومانىدىكى يوقارقى بايان ۋە دىيالۇگالردىن بىز
ئەل-ۋەتەن ئىشقىدا ۋۇجۇدى ئۆرتىنىدىغان‹ئوت يۈرەك ئادەملەر›نى ئەمەس،كەيىپ-ساپا كوچىسىدا
سوكۇلداپ ھارمايدىغان،ئەيىش-ئىشرەت كويىدا ھېشنىمىگە پەرۋا قىلمايدىغان ئۇچىغا چىققان
نومۇسسىز،قارام،بۇزۇق ھەم ئۆكتەم بىر توپ ئەخمەقلەرنى كۆز ئالدىمىزغا كەلتۈرىمىز›› دىگەن.
مەمتىمىن ھوشۇر ھېچ يەردە يالقۇن روزى دىگەندەك سالچىالرنى‹‹ئەل-ۋەتەن ئىشقىدا ۋۇجۇدى
ئۆرتىنىدىغان ››...دەپ يېزىپ،ئۇالرغا ئىنقىالپ خارەكتىرىنى يۈكلىگەن ئەمەس .قارام ،ئۆكتەم،
ھاراقكەش ،پاھىشىۋاز ،جىدەلخۇر بولۇش سالچىالرنىڭ خارەكتىر ئاالھىدىلىكى بولۇپ ھېساپلىنىدۇ.
ئۇالرنىڭ تەبىئىتىنىڭ شۇنداق بولىشىنى ياشاش مۇھىتى بەلگىلىگەن.خارەكتىر يارىتىش جەھەتتىن
ئىيتق اندا بۇ رومان ئۇتۇقلۇق چىققان بولۇپ ،سالچىالر خارەكتىرىنى دەل جايىدا يارىتىپ بىرەلىگەن.
سالچىالر يىل بويى سۇ بىلەن ئېلىشىپ سۇ ئىچىدە يۈرىدىغان توپ،ئۈلۈم سايىسى ئۇالرنى ئەگىپال
يۇرىدۇ،بىللە سال ھەيداپ كېتىۋاتقان سەبدىشىڭدىن سالنىڭ قاينامغا بىر چۆكۈپ چىقىشى بىلەنال
ئايرىلىپ قالىسەن.سۇ تارتىلىپ كەتكەندە نەچچە كۈن ئاچ قوساق سۇنىڭ كېلىشىنى كۈتۈپ ياتىسەن،
ئائىلەڭنى ،باالڭنى سېغىنىسەن ،ئۈزەڭگە يار ئىزدەيسەن ،تەلۋىلىشىسەن ،شۇڭا سالچىالرغا ئوغرى،
قاراقچى ،ھاراقكەش ،پاشىۋاز بولۇشىنى ئاشۇ خىل موھىت ئاتا قىلغان.يازغۇچى سالچىالردىن ئىبارەت بۇ
توپنىڭ ئىنسان تەبىئىتىنى يازغان.ئۇ‹‹ئەل-ۋەتەن ئىشقىدا ۋۇجۇدى ئۆرتىنىدىغان››...ئىنقىالپچىالرنى
يازمىغان.ئۇنى داڭلىق يازغۇچىمىز زوردۇن سابىرى‹‹ئانا يۇرت››رومانىدا يېزىپ بولغان.يالقۇن روزى
شۇ چاغدا ئەجەپ زوردۇن سابىرغا‹‹بۇ رومانىڭدا نىمىشقا سالچىالرنى يازمىدىڭ‹،ئۈچ ۋىاليەت مىللى
ئىنقىالبى› مەزگىلىدە ئىلىدا سالچىالرمۇ ياشىغان تۇرسا،ئۇالرنىڭمۇ ئىنقىالپقا قۇشقان تۆھبىسى بار
تۇرسا››دىمىگىنىگە ھەيرانمەن.دىمەڭ بىر يازغۇچى بىر ئەسەردە مەلۇم تېمىنى گەۋدىلەندۈرۈشنى
ئاساسى مەخسەت قىلىدۇ،بۇنىڭدىن چەتنىگەندە خۇددى بەش قولنى ئاغزىغا بىراقال سېلىۋالىدىغاندەك
ئىش يۈز بىرىدۇ.شۇڭا ئەسەرگە باھا بەرگەندە ئىلمى بولۇش،پاكىتلىق گەپ قىلىش كېرەك.
‹‹ئارىدىن قىرىق يىلالر ئۆتكەندە ئۇ(سەمەت) بالىلىقىدا يۈرىكىگە ئوت سالغان لەيلىگۈل بىلەن
غۇلجا شەھىرىدە توساتتىن ئۇچۇرىشىپ قالىدۇ.بۇ چاغدا ئۇ ئۆز ئۆزىگە مۇنداق دەيدۇ:
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شۇ...شۇ...نەق ئۆزى شۇ...توۋا!-دەيتتى سەمەت ئۆز-ئۆزىگە-،مەن موشۇ ئايالنى ئۇچۇرىتىپقاالرمەن،دەپ ئۈمىدلىنىپ،قەشقەردىن داۋان ئاتالپ چىقىپ ياقا يۇرتالردا مۇساپىر بولۇپ ھازىرغىچە
ئۆيلەنمەي يۈرگەن بولسام-ھە!ئەجەپ مەن ئۇنى قېرىمايدىغاندەك،ھازىرغىچە شۇ سۇمبۇل
چاچ،كېچىكىنە قىز ھالىتىدىال كۆز ئالدىمغا كەلتۈرۈپ يۈرۈپتىمىنا››...
سەمەتنىڭ يوقارقى مونۇلۇگىغا قارىتا يالقۇن روزى مۇنداق دەيدۇ‹‹:سەمەتنىڭ بۇ مونۇلۇگىدا
ئىشىق ئوتىدا بىر ئۆمۈر ئۆرتەنگەن بىر ئادەمنىڭ مەرھۇم بولۇش تۇيغۇسى ئىپادىلەنمىگەن،بەختىنى
تاپالمىغان

بىر

بەختسىز

ئەرنىڭ

ھەسرەتلىك

نىداسىنىڭ

سايىسىمۇ

كۆرۈلمىگەن،پەقەت

بەخىتسىزلىكىنىمۇ چۈشۈنىپ يېتەلمەيدىغان بىر دەلتە ئادەمنىڭ لەقۋاالرچە ئىنكاسىال ئايان بولغان
خاالس .موشۇنداق ئاالھىدە ئەھۋالدا سەمەت دىگەن بۇ كالۋا پىرسۇناژ نىمىلەرنى قىلىدۇ،دىگەندە
گويا سودىسى پۈتكەن كاززاپ سودىگەرگە ئوخشاش،ئۇ ئايال(بىر ئۆمۈر ۋىسالىغا يېتىشنى ئارزۇ
قىلغان خۇپىيانە ئاشىقى)ئېتىپ بەرگەن ئوخشىغان پولۇنى ئىشتىھا بىلەن يەپ،تۇغۇلۇپ ئۆسكەن
مەھەلىسى ھەققىدە قىزغىن پاراڭغا چۈشۈپ كېتىدۇ .روماندىكى تەپسىالت ۋە تەسۋىرلەرنى ئوقۇغان
ئوقۇرمەن سەمەت دىگەن بۇ پېرسۇناجنىڭ ھەقىقەتەنمۇ ئۇچىغا چىققان بىر گالۋاڭ ئادەم ئىكەنلىكىنى
ھېس قىلماي قالمايدۇ››.
سەمەت ‹‹خۇپىيانە ئاشىقى›› ئۇ ئايال بىلەن ئوچراشقاندا  21ياشالرغا كىرىپ قالغان بولۇپ
يوقارقى مونۇلۇگ بىر ياشىنىپ قالغان ئادەمنىڭ خارەكتىرىگە باپ كەلگەن،سەمەتنىڭ قارام،نوچى
ياشلىق دەۋرى بولغان بولسا ئىدى ئوبزۇرچىنىڭ دىگىنىنى مۇئەيەنلەشتۈرۈشكە بوالتتى.ئۇنىڭ
ئۈستىگە 41يىل جەريانىدا ياشلىقتىكى ئوتلۇق ھېس-ھاياجانالرمۇ سوۋۇپ پەسكۇيغا چۈشۈپ
كېتىدىغان گەپ ،يالقۇن روزىچە بولغاندا ئۇالر كۆرۈشۈپال يوتقانغا كىرىپ كەتسە بوالتتىكەندە21.
ياشالرغا بېرىپ قالغان نېكاسىز بىر ئەر بىلەن بىر ئايالغا نىسبەتەن ئېيتقاندا بۇنداق خىيالدا بولۇش
نىمىدىگەن مەنتىقىسىزلىق ھە!ئەگەر شۇنداق بولغاندا ئىدى بۇ ئۇيغۇرغا،ئۇيغۇر مەدەنىيىتىگە
قىلىنغان بىر ھاقارەت بولۇپ قالغان بوالتتى ،ھە نىمە بولسا ئۇستاز يازغۇچىمىز مەمتىمىن ھوشۇر يالقۇن
روزىدەك خىيال قىلماپتۇ.
ئۇ يەنە‹‹ دوستى قۇۋانغا دىگەن تۆۋەندىكى گېپىدىن ئۇنىڭ مەجرۇھ مەنىۋى دۇنياسىنى تېخىمۇ
روشەن كۆرىۋالغىلى بولىدۇ ››:دىگەن،ئەمىسە ئۇنىڭغىمۇ قاراپ باقايلى:
‹‹-باينىڭ ھېلىقى خېنىمىنىڭ ئىسسىق قۇينىنى تېپىپ خاتىرجەم بولغاندىن كېيىن ھەممىنى
ئۇنتۇدۇم دىگىنە...بوپتۇ ،ئادەم دىگەن شۇ.ھېلىمۇ بولسا ئۇچۇراشتۇق،ئەمدى بىزدىن ئايرىلما! مانا،
ماڭا ياردەمچى سالچى بولىسەن ،يېڭى ھۆكۈمەت كەلدى ،ئەمدى ئىشلىرىمىز ياخشىلىنىپ
كېتىدىغاندەك تۇرىدۇ...ھە ھېلىقى باينىڭ خېنىمىنىڭ گېپىنى قىلە››
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بۇ دىيالۇگدىن نەدىمۇ سەمەتنىڭ ‹‹مەجرۇھ مەنىۋى دۇنياسى››نى كۆرگىلى بولسۇن! يازغۇچى بۇ
يەردە ئىنسان تەبىئىتىنى ئاشكارالپ بىرىۋاتىدىغۇ .ئالدىدىكى مونۇلۇگدا يالقۇن روزى سەمەتنى
‹‹نىمىشقا لەيلىگۈلنىڭ قۇينىغا كىرگۇزمەيسەن››دىسە،بۇنىڭدا ‹‹قۇۋان ساڭا باينىڭ خېنىمىنىڭ قۇينىدا
نىمە بار›› دەۋاتقاندەك قىلىدۇ .بۇ خۇددى ھېلىقى ئەخمەقنىڭ نەيزە بىلەن قالقىنىنىڭ ھېكايىسىدەكال
كۈلكىلىك بىر ئىش بولۇپ قالغان .قۇۋان باينىڭ خېنىمىنىڭ قۇينىغا كىرسە ياشلىق ،بەڭباشلىق،
مۇھتاجلىق مەزگىلىدە كىردى ،بۇنىڭ نىمە خاتاسى بار .ئەگەر‹‹ يېڭى ھۆكۈمەت كەلدى،ئەمدى
ئىشلىرىمىز ياخشىلىنىپ كېتىدىغاندەك تۇرىدۇ››...دىگەن گەپتىن سەمەتنىڭ ‹‹مەجرۇھ مەنىۋى
دۇنياسى››نى كۆرۋالغىلى بولىدۇ دىسە ،بۇ تېخىمۇ يالغان گەپ .چۈنكى يېڭى ھۆكۈمەت كەلگەندە
ئامما يېڭى ھۆكۈمەتتىن ئۆزلىرىنىڭ باياشات ،خوشال-خورام ياشاشتەك ئۈمىد -ئارمانلىرىنى كۈتۈپ،
ئۇنىڭغا چەكسىز مۇھەبىتىنى ئىپادىلەيدۇ ئەلىۋەتتە ،بۇ بىر ئەمەلىيەت .يازغۇچى بۇ يەردە
ئەمەلىيەتنى يېزىپ روماندا چىنلىق ياراتقان.
دىمەك يالقۇن روزى روماننىڭ كىرىش سۆزىدە يازغۇچى مەمتىمىن ھوشۇرنىڭ قىزغىن ھېسىياتتا
دىگەن بىر ئېغىز گېپىنى تۇتىۋىلىپال ئۆز پىكىرىنى يورغىالتقان .ئەگەر يازغۇچى روماننىڭ كىرىش سۆز
قىسىمىدىكى ئەشۇ گەپنى يازمىغان بولسا يالقۇن روزى نىمىنى يازاتتىكىن!
يازغۇچى بۇ رومانىدا سالچىالر تۇرمۇشىدىن ئىبارەت ئەينى دەۋىر رىياللىقىنىڭ بىر بۇلۇڭىدىكى
ئىشالرنى ناھايىتى جانلىق ئەكىس ئەتتۈرۈپ بەرگەن .سالچىالرنىڭ خارەكتىر ئاالھىدىلىكىدىن ئېلىپ
ئېيتقاندا ئۇالر ئۇرۇش-جىدەلدىن يانمايدىغان لۆكچەك  ،ئىشقىۋاز ،قىمارۋاز ،جاھاننىڭ رەپتارى
بىلەن كارى بولمايدىغان ،ئۆز ھەلەكچىلىكى بىلەنال ئۆتىدىغان بىر توپ،يالقۇن روزى بۇنى ھېس
قىلىپ يەتكەن بولسا مېنىڭچە بۇ رومان ھەقىقەتەن ئۇتۇقلۇق چىقىپتۇ دەپ قارايمەن.
-2113يىلى-2ماي تامامالندى
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-13بوستانلىق مەدەنىيىتى ۋە ئۇنىڭ تارىخىي
قىسمىتى
ئەسئەت سۇاليمان

قۇملۇقالردىكى پايانسىزلىق بىلەن بوستانلىقالردىكى چەكلىمىلىك ھامان كىشىلەردە بىر خىل قېچىپ
قۇتۇلغىلى بولمايدىغان زىددىيەتلىك كەيپىياتنى ھاسىل قىلىدۇ .تەكلىماكاننى چۆرىدەپ ،بىر-بىرىدىن
مۇئەييەن ئارىلىقتا ئايرىلىپ تۇرغان بوستانلىقالر گويا بارخانالر ئارىسىغا مەڭگۈ بەنت
قىلىۋېتىلگەندەك كىشىگە يېتىملىك ،غېرىبلىق ۋە دۇنيادىن ئايرىلىپ قالغانلىقتەك خامۇش ھېسسىياتنى
بەخشەندە قىلىدۇ .ۋەھالەنكى ،بۇ يەردە ياشىغۇچى بوستانلىق خەلقلىرى ئاشۇ چەكلىك دائىرە ئىچىدە
ياشاپ ،چەكسىز دۇنيانى خىيال قىلىشقا ،ئۆزلىرىنىڭ قۇرغاق كەيپىياتىنى رومانتىك ھېس-تۇيغۇالر
بىلەن ھۆلدەشكە ،زېرىكەرلىك ھايات چەمبىرىكىنى ئىالھىي ،سېھرىي ۋە غايىۋى مەزمۇنالر بىلەن
كېڭەيتىشكە كۆنۈكۈپ كەتكەن .شۇڭالشقا ،ئۇالر ئۈچۈن يولالرنىڭ ئۇزاقلىقى ،تۇرمۇشنىڭ بىر خىللىقى،
قۇملۇقالرنىڭ جىمجىتلىقى ھېچ گەپ ئەمەس .ئۇالرغا نىسبەتەن ھەر بىر تال قۇم دانچىسىدا ،سۈررەڭ
قۇم بارخانلىرىدا ،توپىلىق يولالردا ،جاھاننى مالىمان قىلىدىغان قۇم بورانلىرىدا ۋە توغراقالرنىڭ
قاغجىرىغان شاخلىرىدىمۇ ئۆزىگە خاس مەنە ،ھاياتىي مەزمۇن بار .دۇنيانىڭ باشقا جايلىرىدىكى
كىشىلەر بىلەن ئۇالرنىڭ تەبىئەتكە بولغان تونۇشى ئوتتۇرىسىدا ئاجايىپ ئوخشىماسلىقالر
شەكىللەنگەن .ئۆتكەن ئەسىرنىڭ  -41يىللىرىدا بىرىتانىيە ئىمپېرىيىسىنىڭ قەشقەردىكى
كونسولخانىسىدا دىپلوماتىيە ئەمەلدارىنىڭ خانىمى بولۇپ تۇرغان دىئاننا سىمپتون ئۆز ئەسلىمىسىدە
مۇنداق دەپ يازغانىدى« :ئوتتۇرا ئاسىياغا كېلىشتىن بۇرۇن ،مەندىكى قۇملۇق ئۇقۇمى كىشىلەردىكى
ئادەت بولۇپ كەتكەن قاراشقا ئوخشاش ئىدى .كۆز يەتكۈسىز پايانسىز قۇملۇق ،تەبىئەتنىڭ
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شەپقەتسىزلىكىنى نامايان قىلغاندەك كۆرۈنسىمۇ ،تېگى-تەكتىدىن ئېيتقاندا ،بىر خىل ‹رومانتىك›
كەيپىيات ئاتا قىالتتى .ھەممىال جاي بەئەينى بىر غايىبانە مەنزىرە ،قۇملۇقتىكى قەبىلە باشلىقى،
قاتارلىشىپ كېتىۋاتقان تۆگىلەر… مانا بۇالر قۇملۇقتىكى رومانتىك كەيپىياتنى تېخىمۇ ئاشۇرىدۇ…
لېكىن ،مەن شىنجاڭدا باشقىچە بىر قۇملۇق مەنزىرىسىنى كۆردۈم .بۇ يەردىكى قۇملۇق تېخىمۇ
شەپقەتسىز ،سۈرلۈك ،تىمتاس ،زېرىكەرلىك ئىدى .كۈلرەڭ شېغىل پۈتۈن يەر يۈزىنى قاپلىغانىدى.
بەزىدە دەل-دەرەخ ،گىياھ توسۇۋالغان تاشالرمۇ ئۇالردىن قۇتۇلۇپ ئۇپۇق سىزىقىغىچە يېيىلغاندەك
كۆرۈنەتتى .يىراقتىن ئەينەكتەك يالتىرىغان مەنزىرىلەر كۆزگە چۈشەتتى .بۇ مەنزىرىلەر رومانالردا
تەسۋىرلەنگەن سەھرايى كەبىر چۆللۈكىدە دائىم كۆرۈنۈپ تۇرىدىغان ،ئادەمنى كولدۇرلىتىدىغان
دەرەخلەرنىڭ ئەكس سايىسىغىمۇ ،ئادەمنى خۇشاللىققا چۆمدۈرۈپ ،ئارقىدىنال مەيۈسلەندۈرىدىغان
خىيالىي مەنزىرىلەرگىمۇ ئوخشىمايدۇ .شىنجاڭدىكى قۇملۇقالرنىڭمۇ ئادەمنى مەپتۇن قىلىدىغان
ئۆزىگە خاس ئاالھىدە تەرەپلىرى بار ،چەكسىز كەڭلىكى ،ئۆلۈك ۋە زېرىكەرلىكىدىن باشقا ،قۇملۇقتىكى
جىمجىتلىق ۋە ئۇنىڭ كۆلىمى ئادەمدە چوڭقۇر تەسىرات قالدۇرىدۇ ھەمدە ئىختىيارسىز ھۆرمەت ۋە
ئىلھامىنى قوزغايدۇ…».مانا مۇشۇنداق ناچار تەبىئىي مۇھىتتا ،تىمتاس ۋە زېرىكەرلىك كەيپىياتتا
ھەمدە «گويا بىر مەھبۇسقا ئوخشاش ،ئۆز ئەتراپىدىكى جۇغراپىيىۋى مۇھىت تەرىپىدىن قامال
قىلىنغان» دۈملەنمە شارائىتتا ھەممىگە مەشھۇر بولغان تارىم ئويمانلىقىدىكى بوستانلىق مەدەنىيىتى
يارىتىلدى.
يىلالرنىڭ ئۆتۈشى ،قۇم بورانلىرىنىڭ زەربىسى ،دەرياالرنىڭ ئۆز ئېقىنىنى يۆتكىشى نەتىجىسىدە
كۆپلىگەن مۇنبەت بوستانلىقالر ۋە قەدىمىي شەھەرلەر قۇم ئاستىغا غەرق بولدى .بۇ يەردىكى كىشىلەر
گويا قۇم ۋە قۇرغاقچىلىق بىلەن ئېلىشىشقا يارالغاندەكال نەدە سۇ بولسا ،شۇ يەرگە سۈرۈلۈپ يېڭى
بوستانلىقالرنى بەرپا قىلىپ كەلدى .تاغ ،بوستانلىق ۋە قۇملۇقنىڭ گىرەلەشمە ھالەتتىكى بىر-بىرىنى
شەرت قىلىدىغان مۇناسىۋىتى بۇ رايوننىڭ تارىختىن بۇيانقى مەڭگۈلۈك تەبىئەت دىئالېكتىكىسىنى
ھاسىل قىلدى.
تاالي يىلالر ،ئاجايىپ قىسمەتلەر ئۆتۈپ كەتتى .تەكلىماكاندىكى قانچىلىغان شەھەرلەر خارابىگە
ئايلىنىپ ،ئۇالرنىڭ پۈتۈن ياكى يېرىم گەۋدىسىنى قۇم بېسىپ كەتتى .يېڭى بوستانلىقالرغا كۆچۈپ
كەتكەن كىشىلەر ئەمدىلىكتە ئۆزلىرىنىڭ ئاشۇ خارابىگە ئايلىنىپ كەتكەن قەدىمىي شەھەرلەردىكى
تارىخىنى ۋە ئاجايىپ كەچمىشلىرىنى پاك-پاكىز ئۇنتۇپ كىتىشتى .تېخىمۇ ئېچىنارلىق يېرى شۇكى،
ھەتتا ئۇالرنىڭ بەزىلىرى ئۆز ئەجداتلىرى ياشىغان ئاشۇ تاشالندۇق خارابىلەرنى «قالماق شەھىرى»
دەپ ئاتاشتى .ئۆزلىرىنىڭ ئەزەلدىن تارتىپ مۇشۇ جايالردا ياشىغانلىقىنى ،قۇم ئاستىغا غەرق بولغان
قەدىمكى مەدەنىيەتنىڭ ئۆزلىرىگە مەنسۇپ ئىكەنلىكىنى ئىنكار قىلىشتى.
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تەبىئەتنىڭ تىنىمسىز زەربىسى ۋە بوستانلىقالردىكى ھاياتنىڭ چەكلىمىدىكى بۇ يەردىكى خەلقلەرنىڭ
تارىخ تۇيغۇسىنى قااليمىقانالشتۇرۇۋەتتى .قەدىمكى تارىخ بىلەن ئۇالرنىڭ بۈگۈنى ئوتتۇرىسىدىكى
ئارىلىق ئۇزارغانسېرى ئۇالرنىڭ ئۆتمۈشكە بولغان ھەقدارلىق ھېسسىياتى بارغانسېرى سۇسلىشىپ
كەتتى .ئىسالمىيەتنىڭ  -11ئەسىردىن باشالپ تارىم ئويمانلىقىدىكى ھەر قايسى بوستانلىقالرغا كەڭ
كۆلەمدە ئومۇملىشىشى نەتىجىسىدە ئىلگىرىكى پارالق بۇددىزم مەدەنىيىتى بىلەن قاتتىق چەك-چېگرا
ھاسىل قىلدى .شۇنىڭدىن باشالپ ،قۇمغا كۆمۈلگەن قەدىمكى خارابىلەرەە ۋە ئۇنىڭغا دۈملەنگەن
مەدەنىيەتكە نىسبەتەن ئۇالردا بىر خىل ئىنكارچىلىق خاھىشى شەكىللىنىشكە باشلىدى .قۇم
ئاستىدىكى ئاشۇ رەڭدارلىقى جۇاللىنىپ تۇرغان مەدەنىيەت جۇغالنمىلىرىنى ئۆز ئەجدادلىرىنىڭ
ياراتقانلىقىغا ،يەنە كېلىپ ئاشۇ قەدىمىي مەدەنىيەت بىلەن ئۆزلىرىنىڭ ھازىرقى مەدەنىيىتى
ئوتتۇرىسىدا باغلىنىش بارلىقىغا زادىال ئىشەنگۈسى كەلمىدى.
زامان پاراۋوزى توختىماستىن ئالغا قاراپ ئىلگىرىلىدى .ۋاقىت نۇرغۇن نەرسىلەرنى ئۇنتۇلدۇرۇۋەتتى.
بوستانلىقالردىكى ئەلمىساقتىن بۇيان داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان بىر خىل تىمتاس ۋە تىندۇرما ھايات ئۆز
رىتىمى بويىچە داۋام قىلماقتا ئىدى .ئەمدىلىكتە تارىم ئويمانلىقىنىڭ چوڭقۇرلۇقلىرىغا تىنىپ كەتكەن
قەدىمكى مەدەنىيەت جاۋاھىراتلىرىدىن پەقەتال كىشىنى ھەم جەلب قىلىدىغان ھەم ۋەھىمىگە
سالىدىغان ئاجايىپ-غارايىپ ئەپسانە-رىۋايەتلەرال قالغانىدى.
قۇملۇق خەلقلىرىگە نىسبەتەن ئېيتقاندا ،قەدىمكى يوقالغان شەھەرلەر ،ئالتۇن-كۈمۈش قاچىالنغان
سىرلىق ساندۇقالر ۋە ئىشىكلىرى ئەپسۇن-جادۇ بىلەن ئېتىۋېتىلگەن خەزىنىلەر ھەققىدىكى
ئەپسانە-رىۋايەتلەر مىسلىسىز تارتىش كۈچىگە ئىگە ئىدى .يېڭى دېڭىز يولى ئېچىلغاندىن كېيىن،
خۇددى ياۋروپالىق دېڭىز تەۋەككۈلچىلىرى شەرقتىكى ئالتۇن-كۈمۈش ۋە خۇشپۇراق ماتېرىيالالر بىلەن
تولغان سىرلىق ئارالالر ھەققىدىكى كىشىنى مەپتۇن قىلىدىغان رىۋايەتلەرگە ئىشىنىپ ،تۈركۈم-
تۈركۈملەپ دېڭىز سەپىرىگە ئاتالنغىنىدەك ،مەركىزى ئاسىيادىكى پىنھان بوستانلىقالردا ياشاپ
كەلگەن بۇ ساددا كىشىلەرمۇ تاسادىپىي كېلىپ قالىدىغان سىرلىق ئامەتلەرگە شەكسىز ئىشىنەتتى .
شۇڭالشقا ،ئۇالردا ئالتۇن تېزەكلەيدىغان ئېشەك ،گۆھەر تۇغىدىغان توخۇ ،تۈرلۈك نازۇ-نېمەتلەرنى
پەيدا قىالاليدىغان سۇپرا ،پادىشاھلىق تەختىنى ئاتا قىالاليدىغان سۇمۇرۇغ قۇش ۋە كىشىنىڭ ئەقلىنى
الل قىلىدىغان ھۆر-پەرىلەر ھەققىدىكى گۈزەل رىۋايەتلەرنىڭ كەڭ تۈردە ئەۋج ئالغانلىقىنىڭ
ھېچقانچە ئەجەبلىنەرلىك يېرى يوق ئىدى .ئۇالر ھەتتا ئەرەبلەر ،پارسالر ،ھىندىالر ۋە قەدىمكى
يۇنان-رۇملۇقالر ئارىسىدا تارقىلىپ يۈرگەن ئىسكەندەر پادىشاھ ،سىندىباد ساياھەتچى ،ئەسھابۇل
كەھف ،ئەلى بابا ھەققىدىكى مەشھۇر رىۋايەتلەرنىمۇ ناھايىتى تېزال ئۆزلەشتۈرۈپ ،ئۆز ئىجادىيىتىنىڭ
بىر مۇھىم تەركىبىي قىسمىغا ئايالندۇرۇۋېتەلەيتتى.
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ھالبۇكى ،تاسادىپىيلىق ئىچىدە ئامەتكە ئېرىشىش ،تەلىيى ئوڭدىن كېلىپ بىراقال بېيىپ كېتىش ھەمدە
تەۋەككۈلچىلىك قىلىپ تەقدىرىنى ئۆزگەرتىش پسىخىكىسى بوستانلىق خەلقلىرى ئىچىدە ئاالھىدە بىر
ئىجتىمائىي قاتالم — قۇملۇقتىكى «گۆھەر ئىزدىگۈچىلەر»نى شەكىللەندۈردى.
«گۆھەر ئىزدىگۈچىلەر» — قۇمغا كۆمۈلگەن قەدىمىي شەھەر خارابىلىرى ،چوڭ تىپتىكى قەبرىستانلىقالر
ۋە مۇھىم مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى نۇقتىلىرىنى تىمسىقالپ ئاختۇرۇپ ،بايلىققا ئېرىشىشنى مەقسەت
قىلغان «تەلەي سىنىغۇچىالر» گۇرۇھى ئىدى .ئۇالر خەلق ئىچىدە «كېپەن ئوغرىلىرى» دېگەن
قورقۇنچلۇق نام بىلەن ئاتىلىپ كەلگەن بولۇپ ،ئۇالرنىڭ بۇزۇقچىلىق خاراكتېرلىق پائالىيەتىرى
دەسلەپتە كونا قەبرىلەر ۋە خارابىلەرنى قېزىپ ئالتۇن-كۈمۈش ھەمدە پۇلغا يارىغۇدەك بۇيۇمالرنى
ئىزدەش بىلەنال چەكلەنگەنىدى .ئەمما -16 ،ئەسىرنىڭ ئاخىرقى چارىكىدىن باشالپ ياۋروپالىق
تەۋەككۈلچىلەر ۋە ئېكسپېدىتسىيىچى خادىمالر ئارقا-ئارقىدىن تارىم ئويمانلىقىغا يېتىپ كېلىپ،
ئۆزلىرىنىڭ بۇ جايدىكى ئارخېئولوگىيىلىك ۋە جۇغراپىيىلىك تەكشۈرۈشلىرىنى باشلىۋەتتى .ئۇالرنىڭ بىر
قىسمى مەخسۇس ئاسارە-ئەتىقە ،قەدىمكى قوليازمىالر ،ھەر خىل تىلالردىكى ھۆججەتلەر ،الي پۈتۈكلەر
ۋە نەپىس سەنئەت بۇيۇملىرىنى يىغىپ ،ياۋروپادىكى ھەر قايسى مۇزېيالرغا يولغا سالدى .بۇنىڭ
بىلەن ئەڭ دەسلەپ خوتەن بوستانلىقلىرىدا «‹گۆھەر ئىزدىگۈچىلەر›‹ ،كېپەن ئوغرىلىرى› ئاالھىدە بىر
ئىجتىمائىي

كۈچ

سۈپىتىدە

شەكىللىنىپ

ئۈلگۈردى.

ئۇالرنىڭ

قارا

قولى

چەت

ئەل

ئېكىسپىدىتسىيىچىلىرىدىن ئىلگىرىال كونا خارابىلەرگە تېگىپ بولغانىدى». l
ئۇالر خوتەن بوستانلىقىدا ئاالھىدە ئىجتىمائىي كۈچ سۈپىتىدە ئۇيۇشۇۋاتقان بىر پەيتتە ،يەركەن،
قەشقەر ،كۇچا ۋە تۇرپان بوستانلىقلىرىدىمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش «گۆھەر ئىزدىگۈچىلەر» قوشۇنى
جىددىي رەۋىشتە مەيدانغا چىقتى .چۈشىدىمۇ پۇل ۋە بايلىق چۈشەيدىغان بۇ تەۋەككۈلچىلەر
ھاياتىنى دوغا تىكىپ قەبرىمۇ قەبرە ،خارابىمۇ خارابە ئايلىنىپ يۈردى .قولغا چۈشۈرگەن ئولجىلىرىنى
بىر قانچە تەڭگىگە سېتىۋېلىش ئۈچۈن كۆك كۆز ،سېرىق چاچ پەرەڭلەرنىڭ يولىغا كۆزلىرى تېشىلگىچە
قاراپ تۇراشتى .تۇيۇقسىز بىر كۈنى قاياقتىندۇر بىر ئەجنەبىي پەرەڭ پەيدا بولۇشى بىلەن تەڭ ئۇالر
ئۇۋىسى بۇزۇلغان چۈمۈلىدەك تەرەپ-تەرەپتىن يوپۇرۇلۇپ كېلىپ ئۆزلىرىنىڭ «ئولجا»لىرىنى ئۇنىڭغا
كۆز-كۆز قىالتتى .چىڭقىلىپ تۇرۇپ باھا تالىشاتتى .ئاخىرىدا بىر قانچە تەڭگىگە ئېرىشكەندىن كېيىن
«خۇداغا شۈكرى ،ئەسكى-تۈسكى ،جۇلدۇر-كېپەننى شاراقالپ تۇرىدىغان تەڭگىگە ئالىدىغان
ئەخمەق پەرەڭنى ئەجەب بابلىدىم!» دېگىنىچە ئۆز يولىغا راۋان بوالتتى .ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بىر
قىسىم پىشقانلىرى ،ھەتتا ئۆيمۇئۆي يۈرۈپ تېپىلمىالرنى ئەرزان باھادا يىغقاندىن كېيىن ،ئەجنەبىي
پەرەڭلەرنىڭ بۇ يەرگە كېلىشىنى كۈتۈپ تۇرماي ،ئۇزاق دەشت-باياۋانالرنى كېزىپ قەشقەرگە باراتتى
ھەمدە ئەنگلىيە ،چارروسىيە ،شۋېتسىيە قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ قەشقەردە تۇرۇشلۇق كونسولخانىلىرىغا

261

سېتىپ بېرەتتى .چەت ئەل ئېكىسپېدىتسىيىچىلىرىنىڭ ئەسلىمىلىرىگە قارىغاندا -21 ،ئەسىرنىڭ
دەسلەپكى چارىكىدە خوتەن ۋە يەركەن بوستانلىقلىرىدىن بىر قىسىم كەسپىي «گۆھەر
ئىزدىگۈچىلەر»نىڭ ئۆز «ئولجا»لىرىنى ئات-ئېشەككە ئارتىپ ،قارا قۇرۇمدىكى شەيدۇلالھ ئېغىزى
ئارقىلىق ھىندىستاننىڭ كەشمىر رايونىدىكى گىلگېت ،سېرىناگار ،خۇنزا قاتارلىق شەھەرلىرىدىكى
ئەنگلىيىلىك ئاسارە-ئەتىقە سودىگەرلىرى بىلەن بىۋاسىتە سودىالشقانلىقى مەلۇم.
ئاۋرېل ستەيىن ئۆزىنىڭ «قۇمغا كۆمۈلگەن خوتەن خارابىلىرى» ناملىق ئەسىرىدە «گۆھەر
ئىزدىگۈچىلەر» ھەققىدە مۇنداق دەپ يازغانىدى« :گۆھەر ئىزدەش» دېگىنىمىز ،ئىلگىرى ئاھالە
ئولتۇراقالشقان ،ھازىر تاشلىنىپ قالغان جايالرغا بېرىپ ،قىممەتلىك مىتالالرنى ئىزدەش ئىدى .بۇ ئىش
ئەينى ۋاقىتتا پۈتۈن خوتەن بوستانلىقىدا بىر خىل ئادەت بولۇپ قالغان .مەسىلەن ،ئالتۇن چايقاش،
قاشتېشى قېزىش… قاتارلىقالر .ئامەت كېلىپ قاالر دەپ ‹گۆھەر قېزىش› ،ئەمەلىي تىرىكچىلىك يولىنى
تاپالمايدىغان كىشىلەرگە نىسبەتەن مۆلچەرلىگۈسىز بىر خىل ئېزىقتۇرۇش كۈچىگە ئىگە ئىدى .يېقىنقى
يىلالردىن بۇيان ،قەشقەر ھەم باشقا جايالردىن كەلگەن ياۋروپالىق مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى
يىغىپ ساقلىغۇچىالرنىڭ تەلىپى بىلەن يېرىم كەسىپلىشىپ كەتكەن بۇ ‹گۆھەر ئىزدىگۈچىلەر›
بەلگىلىك مۇددەتتە قەدىمكى خارابىلەرنى زىيارەت قىلىشنى ئۆگىنىۋېلىپ ،قەدىمكى يادىكارلىقالرنى
ئىزدەشنى پۇل تېپىشنىڭ ئىككىنچى كەسپى قىلىۋالغانىدى .بۇنىڭ بىلەن پۈتۈن خوتەن بوستانلىقىدا
تەكلىماكاننىڭ ئىچكىرىسىگە كىرىپ ،تەلەي سىناپ باقىدىغان «گۆھەر ئىزدىگۈچىلەر »قوشۇنىمۇ
بارغانسېرى كۆپىيىشكە باشلىغانىدى.
شۇنداق قىلىپ ،تەكلىماكاندىكى مەدەنىيەت ئەتكەسچىلىكى ئەجنەبىيلەرنىڭ بىر قانچە تەڭگىسىنى
قىزىقتۇرۇشى بىلەن ئەۋجىگە كۆتۈرۈلدى .بۇ ئادەملەر — قەدىمكى تارىم مەدەنىيىتىنى قۇرغۇچىالرنىڭ
كېيىنكى ئەۋالدلىرى ئۆز قوللىرى بىلەن ئاتا بوۋىلىرىنىڭ قەبرىلىرىنى كوالپ ،كېپەنلىرىنى بۇزدى .قۇم
ئاستىغا كۆمۈلگەن قەدىمكى شەھەر خارابىلىرىنى ئاختۇرۇپ ،قىممەتلىك يادىكارلىقالرنى ساتتى.
قەدىمكى خارابىلەردىن يىغىۋېلىنغان زور مىقداردىكى مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ۋە ئۆلگەن
تىلالردىكى ۋەسىقە ھۆججەتلەر توپ-توپى بىلەن روسىيىنىڭ پېتېربۇرگ شەھىرىگە ،گېرمانىيىنىڭ
بېرلىن،

ھامبۇرگ

شەھەرلىرىگە،

ئەنگلىيىنىڭ

لوندون،

شۋېتسىيىنىڭ

ستوكھولىم

قاتارلىق

شەھەرلىرىدىكى موزېيالرغا ئېلىپ بېرىلدى .كېيىنكى مەزگىللەرگە كەلگەندە ياپونىيە ،فرانسىيە ۋە
ئامېرىكا قاتارلىق ئەللەرنىڭ ئېكىسپېدىتسىيە ئەترەتلىرىمۇ بۇ قىممەتلىك «ئولجىالر»دىن قۇرۇق
قېلىشىنى خالىمىدى .ئامېرىكىلىق ۋارنېر  -1623يىلى تۇرپان بېزەكلىكتىكى  12پارچە تام رەسىمىنى
خىمىيىۋى ئېرىتمە بىلەن قومۇرۇپ ئالغاندىن كېيىن 21« :يىلغا قالمايال بۇ يەرنىڭ ھېچبىر
كۆرگۈچىلىكى قالمايدۇ »!دېگەنىدى.
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«گۆھەر ئىزدىگۈچىلەر» ئۆزلىرى يىغىۋالغان تۈرلۈك بۇيۇمالرنى ئەجنەبىيلەرگە سېتىش بىلەن بىر
ۋاقىتتا ،ئۆتكەن ئەسىرنىڭ باشلىرىدىن باشالپ ،دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىن بۇ يەرگە
يوپۇرۇلۇپ كەلگەن «گۆھەر يىغقۇچى »پەرەڭلەرگە يول باشلىغۇچى بولدى .ئۇالر ئىلگىرى-كېيىن
بولۇپ ،سۋېن ھېدىن ،ئاۋرېل ستەيىن ،گرۇنۋېردىل ،فون لېكوك ،پېللىئوت ۋە ئوتانى ئېكسپېدىتسىيە
ئەترەتلىرىگە

ياللىنىپ،

ئۆزلىرى

بىلىدىغان

قەدىمكى

شەھەر

خارابىلىرىنىڭ

ھەممىسىگە

ئەجنەبىيلەرنى باشالپ باردى .ئۇالرنىڭ قۇم ئاستىغا كۆمۈلگەن مەدەنىيەت جاۋاھىرلىرىنى كوالپ
ئېلىپ كېتىشىگە قول قوشتۇرۇپ قاراپ تۇردى .ئەجنەبىي پەرەڭلەرنىڭ نېمىلەرگە قىزىقىدىغانلىقىنى،
قانداق نەرسىلەر پۇلغا يارايدىغانلىقىنى بىلىۋېلىشقا تىرىشتى.
بۇنىڭ بىلەن «كېپەن ئوغرىالش»نى كەسىپ قىلغان بۇ «گۆھەر ئىزدىگۈچىلەر »ئۈچۈن تېپىلغۇسىز
پۇرسەتلەر يېتىپ كەلدى .ئۇالر ئۆز قوللىرى بىلەن ئۆز ئەجدادلىرى قالدۇرغان مەدەنىيەت مىراسلىرىنى
ئەجنەبىيلەرنىڭ ئەرزىمەس ،تەڭگىلىرىگە تېگىشلىك خۇشاللىق بىلەن رازى بولۇشتى .ئۇالر ئۆزلىرى
سېتىۋاتقان ئاشۇ «ئەسكى-تۈسكى»لەرنىڭ نېمىدىن دېرەك بېرىدىغانلىقىنى ،ئۇالرنىڭ دۇنيانىڭ
قەيەرلىرىگە ئېلىپ بېرىلىدىغانلىقىنى ،شۇنداق بىر كۈنلەر كېلىپ ،ئۆز ئەۋالدلىرىنىڭ ھامان بىر كۈنى
ئاشۇ نەرسىلەرگە ھاجەتمەن بولىدىغانلىقىنى خىيالىغىمۇ كەلتۈرۈپ باقمىدى .پۈتۈن دۇنيا يېڭى
دەۋرنىڭ تاڭ نۇرىغا چۆمۈلگەن ،ھەر قايسى مىللەتلەر ئۆزلىرىنىڭ ھازىرقى زامان مەنىسىدىكى
مەۋجۇتلۇق ھالىتىنى شەكىللەندۈرۈۋاتقان مىللىي ئاڭ ۋە دېموكراتىك پىكىر ئېقىملىرى جۇش ئۇرۇپ
راۋاجلىنىۋاتقان  -21ئەسىرنىڭ باشلىرىدا ،تارىم ئويمانلىقىدا يۈز بېرىۋاتقان مەدەنىيەت
بۇزغۇنچىلىقى كىشىنى ھەقىقەتەنمۇ ئازاباليتتى .ئۆزىنى ۋە ئۆزىنىڭ كىملىكىنى بىلمەسلىك ،ئۆز
ئۆتمۈشىنى پاك-پاكىز ئۇنتۇپ كېتىش ،ئۆز قولى بىلەن ئاتا-بوۋىلىرىنىڭ قەبرىسىنى كوالپ،
كېپەنلىرىنى باشقىالرغا سېتىش ھەمدە تارىخقا ،ئۆتمۈشكە ،مەدەنىيەت مىراسلىرىغا نىسبەتەن قىلچىمۇ
مەسئۇلىيەت تۇيغۇسى بولماسلىق … مانا بۇ بىر مىللەتنىڭ ھەقىقىي تراگېدىيىسى ئىدى!
ستەيىن ئۆزىنىڭ خوتەندىكى «گۆھەر ئىزدىگۈچىلەر»نىڭ قولىدىن قانداق قىلىپ بىر مۇنچىلىغان
يادىكارلىقالرنى يىغىۋالغانلىقى ھەققىدە مۇنداق دەپ يازغانىدى« :خوتەندە تۇرۇپ قالغان قىسقىغىنا
بىر نەچچە كۈن ۋاقىتنىڭ كۆپ قىسمى دېگۈدەك يەرلىك دېھقانالر ۋە ‹گۆھەر ئىزدىگۈچىلەر› ئېلىپ
كەلگەن قەدىمكى پۇل ،ساپال ھەيكەل ۋە باشقا قەدىمكى بۇيۇمالرنى تەكشۈرۈشكە كەتتى .تاغارغا
لىق قاچىالنغانلىرىنىڭ كۆپ قىسىمى سۇنۇپ كەتكەن ساپال پارچىلىرى ،مېتال پۇلالر بولۇپ ،ئۇالر
يوتقان خارابىسىدە كۆپ ئۇچرايدۇ .بۇرۇنقى يىغىپ ساقالنغان قەدىمىي بۇيۇمالر ئارىسىدىمۇ ناھايىتى
داڭلىق بۇيۇمالر بار ئىدى .بىرىنچى قېتىملىق تەكشۈرۈش مەن ئۈچۈن بەكمۇ ياخشى بىر چېنىقىش
بولدى .ئۇنىڭ ئۈستىگە مەن كەسپىي ‹گۆھەر ئىزدىگۈچىلەر›نىڭ قىزىقىشىنى قوزغاش ئۈچۈن،
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دەسلىپىدىال كۆپ مىقداردا سېتىۋېلىشىم كېرەك ،دەپ ھېس قىلغانىدىم .تەبىئىيكى ،مەنمۇ ئاشۇ
ناتونوش يېزىقتا يېزىلغان ياكى ‹ئويما باسما›دىكى ‹قەدىمىي كىتاب›الرنى سۈرۈشتە قىلىشقا دىققەت
قىلدىم .يۇقىرىدا ئېيتىپ ئۆتكىنىمىزدەك ،قەشقەردىكى ياۋروپالىق يىغىپ ساقلىغۇچىالرنىڭ قولىدا
خوتەندىن سېتىۋېلىنغان بۇنداق قەدىمىي كىتابالرنىڭ سانى بارغانسېرى كۆپەيمەكتە ئىدى»« .گۆھەر
ئىزدىگۈچىلەر »قۇملۇقالرنىڭ تەبىئىي شارائىتىنى بەش قولدەك پىششىق بىلەتتى .قانداق ۋاقىتالردا
قۇملۇقالردىكى قەدىمكى شەھەر خارابىلىرىنىڭ ئېچىلىپ قالىدىغانلىقىنى ،قانداق جاينى كولىسا
نېمىلەر چىقىدىغانلىقىنى ئوبدان بىلەتتى .ئۇالردا ئاجايىپ بىر خىل پەرق ئېتىش ئىقتىدارى ۋە سەزگۈ
مەۋجۇت ئىدى .ئۇالر ئۆزلىرىدىكى بۇ تەبىئىي ئىقتىدارغا تايىنىپ ،باشقىالرغا دېڭىزدىن يىڭنە
ئىزدىگەندەك قىيىن تۇيۇلىدىغان قۇملۇقتىكى قەدىمي شەھەر خارابىلىرىنى ئاسانال تېپىۋاالتتى .چەت
ئەللىك ئېكسپېدىتسىيىچىلەر بۇ يەرلەرگە قەدەم بېسىشتىن خېلى زامانالر ئىلگىرىال «گۆھەر
ئىزدىگۈچىلەر»نىڭ ئاياغ ئىزلىرى ھەر قايسى خارابىلەرگە بېرىپ ئۈلگۈرگەن ۋە ئالتۇن-كۈمۈشلەرنى
بىر قۇر قىدىرىپ بولغانىدى .تەكلىماكانغا دەسلەپ قەدەم باسقان چەت ئەل ئارخېئولوگلىرىدىن سۋېن
ھېدىن «گۆھەر ئىزدىگۈچىلەر»نىڭ بۇزغۇنچىلىق خاراكتېرلىك بايلىق ئىزدەش يۈرۈشلىرى بولمىغىنىدا،
بەزى مۇھىم مەدەنىيەت ئىزلىرىنى بىر قەدەر ئەسلى قىياپىتى بىلەن ساقلىغىلى بولىدىغانلىقىنى،
ئۇالرنىڭ نوقۇل ئالتۇن-كۈمۈشتىن باشقا بارلىق مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى ئەرزىمەس نەرسىلەر
دەپ بۇزۇپ-چاچىدىغانلىقىنى ،ھەتتا بەزىدە بۇتالرنىڭ ئىچىدىن گۆھەر چىقىدۇ ،دەپ بۇتالرنى
چاقىدىغانلىقىنى يازىدۇ .سۋېن ھېدىن يەنە بۇ كىشىلەرنىڭ قۇملۇقنىڭ ھاۋارايىغا ناھايىتى سەزگۈر
ئىكەنلىكىنى ،كېرىيىنىڭ بۇراسان دېگەن يېرىدىكى بۇ كەسپىي «كېپەن ئوغرىلىرى»نىڭ يىلدا بىر
كېلىدىغان چوڭ بوراندىن كېيىنكى قەدىمىي شەھەر خارابىلىرىنىڭ ئېچىلىپ قېلىش پەيتىنى زادى
قولدىن بەرمەيدىغانلىقىنى تىلغا ئالىدۇ. p
خوتەن بوستانلىقىدىن باشقا ،يەركەن ،قەشقەر ،كۇچا ،تۇرپان قاتارلىق يۇرتالردىمۇ زور بىر تۈركۈم
«گۆھەر ئىزدىگۈچىلەر» قوشۇنى ھەرىكەت قىلىۋاتاتتى .ئۇالرنىڭ تىنىمسىز تۈردىكى تەۋەككۈلچىلىك
خاراكتېرلىك قىدىرىشلىرى ۋە «تەلەي سىناش»لىرى نەتىجىسىدە قەدىمكى خارابىلەر ئېغىر دەرىجىدە
بۇزغۇنچىللىققا ئۇچرىدى .سان-ساناقسىز يادىكارلىقالر ناتونۇش پەرەڭلەر تەرىپىدىن ئاللىقاياقالرغا
ئېلىپ كېتىلدى .ئالتۇن-كۈمۈش ۋەسۋەسىسى بۇ كىشىلەرنىڭ كاللىسىنى قىزدۇرۇپ ،ھەتتا ئەسەبىيلىك
دەرىجىسىگە ئېلىپ باردى .ستەيىن بىرىنچى قېتىم خوتەنگە كېلىپ تەكشۈرۈش جەريانىدا
تەكلىماكاندىكى بىر قەدىمىي شەھەر خارابىسىدىن ئاجايىپ نەپىس ياسالغان بىر مۇنچە بۇتالرنى
بايقىغان بولۇپ ،ئېلىپ كېتىشكە ئېغىر ھەم قواليسىز بولغانلىقتىن ئامالسىز قايتىدىن قۇمغا كۆمۈپ
قويىدۇ .بىر قانچە يىل ئۆتكەندىن كېيىن ،ئۇ خوتەنگە ئىككىنچى قېتىم كەلگىنىدە ھېلىقى خارابىگە
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بېرىپ ئىلگىرى كۆمۈپ قويغان بۇتالرنى ئېلىپ كەتمەكچى بولىدۇ .ۋەھالەنكى ،بايلىق تەمەسىدە
ئەسەبىيلەشكەن «گۆھەر ئىزدىگۈچىلەر» بۇ بۇتالرنى ئاللىقاچان كوالپ چىقىرىپ ،ئىچىدە
ئالتۇن-كۈمۈش بارمىكىن ،دەپ چېقىپ پارە-پارە قىلىۋەتكەنىدى .ستەيىن بۇ ئېچىنىشلىق مەنزىرىنى
كۆرۈپ يىغالپ تاشلىغانلىقىنى يازىدۇ.
ئۇنىڭدىن باشقا شۇ يىلالردا يەنە ھەر قايسى بوستانلىقالردا كونا خارابىلەرنى بۇزۇپ ،ياغاچ-تاشلىرىنى
ئىشلىتىش« ،ئۇغۇت قىلىش» مەقسىتىدە كونا ئىمارەتلەرنى ئۆرۈش ،توپىلىرىنى ئېلىپ كېتىش ئىشلىرى
ئەۋج ئالغانىدى .غەرب سەيياھلىرى يازغان بەزى خاتىرىلەرگە قارىغاندا ،مۇشۇ ئەسىرنىڭ باشلىرىدا
تۇرپانلىق بىر دېھقاننىڭ كونا ئىدىقۇت خارابىسى توپىسىنى كەتمەندە چوقۇۋاتقانلىقىنى ،ئۇنىڭدىن
نېمە ئۈچۈن بۇ توپىنى چوقۇيدىغانلىقىنى سورىغىنىدا ،ئۇنىڭ بۇ توپىنىڭ يەرگە ناھايىتى ياخشى
ئوغۇت بولىدىغانلىقىنى ئېيتقانلىقى مەلۇم .ھەتتا ،بەزى دېھقانالرنىڭ كونا خارابىلەرنى كوالپ
توپىسىنى ئېلىش جەريانىدا ئۇچرىغان قەدىمكى قوليازما ۋە ھۆججەتلەرنى ئاتالمىش موللىالرنىڭ
«يامان بولىدۇ»« .دىنسىزالرنىڭ كۇپرىلىق يازمىلىرى» دېگەن پەتىۋالىرى بىلەن نابۇت
قىلىۋەتكەنلىكى كىشىنى تېخىمۇ ئەپسۇسالندۇرىدۇ .گېرمانىيىلىك فون لېكوك ئۆزىنىڭ «جۇڭگو
تۈركىستانىدا ساقلىنىۋاتقان گۆھەرلەر» ناملىق كىتابىدا تۇرپان ئاستانىلىق بىر دېھقاننىڭ ئىدىقۇت
خارابىسىدىكى بىر تام ئارىسىدىن بىر ھارۋا توشقۇدەك كونا قوليازمىالرنى تېپىۋالغانلىقىنى ،بىراق
مولالمنىڭ جازالىشىدىن قورقۇپ ،سۇغا ئاققۇزۇۋەتكەنلىكىنى ئېيتقانلىقىنى يازىدۇ .rبۇ دېھقاننىڭ
ئېيتىشىچە ،بۇ قوليازمىالرنىڭ سەھىپىلىرى ئالتۇن ھەل بېرىلگەن ،ھەر خىل رەڭدار رەسىملەر بىلەن
بېزەلگەنىكەن .تۇرپان ،كۇچا تاشكېمىرلىرىدە ئاتايىن سامانغا ئوت يېقىپ ئىسالپ غەيرى دىننىڭ تام
رەسىملىرىنى قارايتىۋېتىش ھادىسىلىرى يۈز بەرگەن.
«گۆھەر ئىزدىگۈچىلەر» كونا خارابىلەردىكى پۇلغا يارىغۇدەك مېتال بۇيۇمالر ،ساپال قاچىالر ،الي
بۇتالر ۋە باشقا مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى بىر قۇر سېتىپ بولغاندىن كېيىن ،ئەمدىلىكتە ئەجنەبىي
پەرەڭلەرنىڭ قەدىمكى كىتابالرغا ،كونا قوليازمىالرغا بەكمۇ قىزىقىدىغانلىقىنى بىلىۋالغانىدى .بۇنىڭ
بىلەن ئۇالر كەڭ كۆلەمدىكى كونا قوليازمىالر ۋە قەدىمكى يازما ۋەسىقىلەرنى يىغىپ سېتىش
پائالىيىتىنى باشلىۋەتتى .بۇنداق قوليازما ۋە قەدىمكى ھۆججەتلەرنى ساتقۇچى بېدىكلەر ھەممىال
يۇرتالردا بار بولۇپ ،خوتەندە ئىسالم ئاخۇن ،نىياز مولالم ۋە تۇردى ئاخۇنالر خېلىال مەشھۇر ئىدى.
بولۇپمۇ ،ئىسالم ئاخۇننىڭ ساختا قوليازما ياساپ سېتىشتەك قىلمىشلىرى يىراقتىكى ياۋروپالىقالرنىمۇ
چۆچۈتىۋەتكەنىدى .كونا كىتاب ۋە قوليازمىالر سودىسى ئەينى چاغدىكى چەت ئەللىكلەر كۆپ
كېلىدىغان قەشقەردە خېلىال كەسىپلەشكەنىدى .گۇننار ياررىڭ ئۆزىنىڭ «قەشقەرىيىگە قايتا سەپەر»
ناملىق ئەسلىمىسىدە -1626 ،يىلى قەشقەرگە تۇنجى قېتىم بارغان چېغىدا ،بۇ شەھەردە كونا
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قوليازمىالرنى ساتقۇچى بېدىكلەرنىڭ خېلىال كۆپلۈكىنى تىلغا ئالىدۇ .ئۇ روزى ئاخۇن دەيدىغان بىر
قوليازما تىجارەتچىسى بىلەن تۇنجى قېتىملىق ئۇچرىشىشنى مۇنداق دەپ يازىدۇ« :روزى ئاخۇن بىر
كۈنى بالىخانىدىكى ئۆيۈمگە مەن بىلەن كۆرۈشكىلى كەلدى‹ .ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم› دەپال پەگادا
ئولتۇرۇپ ،دۈمبىسىدىكى خورجىنىدىن ساتىدىغان نەرسىلەرنى چىقاردى .ئۇ باشتا ماڭا نەپىس گۈللەر
چېكىلگەن خوتەننىڭ مىس چۆگۈنىنى كۆرسەتتى .كەينىدىن قەشقەردە سوقۇلغان كۈمۈش زىرىنى
تەڭلدى .بۇ ئىككى نەرسىنى شۇ ئانال ياقتۇرۇپ قالدىم .ئۇ خورجىنىدىن يەنە جۇڭگونىڭ ئىچكىرى
ئۆلكىلىرىنىڭ مەلۇم يېرىدە ئىشلەنگەن كۇرۇشكا ،سىر بېرىلگەن قاچا ،بىر نەچچە كەشتە ۋە باشقا
نۇرغۇن نەرسىلەرنى چىقاردى .مەن ئۇنىڭ بىلەن ىر ھازاغىچە سودىلىشىپ يۈرۈپ ،مىس چۆگۈن بىلەن
كۈمۈش زىرىنى ئالدىم .قالغان نەرسىلەر ئۆزىگە قالدى .مانا بۇ روزى ئاخۇن بىلەن ئىككىمىز
ئوتتۇرىسىدىكى سودا-سېتىقنىڭ باشلىنىشى ،شۇنداقال ئۆزئارا تونۇشىشىمىزنىڭ باشلىنىشى بولۇپ قالدى.
كېيىنچە بۇ خىل تونۇشۇش دوستلۇققا ئايالندى .روزى ئاخۇن نېمىگە بەك قىزىقىدىغانلىقىمنى سورىدى.
مەن ئۇنىڭغا كىتاب ۋە قوليازمىالرغا قىزىقىدىغانلىقىمنى ئېيتتىم .ئۇ كېلەركى نۆۋەتتە ئەكېلىشكە لەۋزى
قىلدى»)11(.
ئومۇمەن ئېيتقاندا ،قەدىمكى قوليازما ۋە ھۆججەتلەرنى ئاساس قىلغان «گۆھەر ئىزدىگۈچىلەر»
قاتلىمى خوتەن بوستانلىقىدا باشقا ھەر قانداق رايونالرغا قارىغاندىمۇ خېلىال كەسىپلەشكەنىدى .ئىسالم
ئاخۇننى مەركەز قىلغان «گۆھەر ئىزدىگۈچىلەر» گۇرۇھى ئەجنەبىيلەرنىڭ كىتاب ۋە قەدىمكى
قوليازمىالرغا بەكرەك قىزىقىدىغانلىقىنى ئۇققاندىن كېيىن ،تۇنجى تۈركۈمدىكى «ئولجا»لىرىنى
بىۋاسىتە قەشقەرگە ئاپىرىپ سېتىپ خېلىال پايدىغا ئېرىشتى .بۇنىڭ بىلەن ئۇالرنىڭ نەپىسى تېخىمۇ
يوغىناپ كەتتى .ئادەملەرنىڭ ئاللىقاچان ئاياغلىرى تېگىپ بولغان قەدىمكى خارابىلەردىن
قىممەتلىك يازما ۋەسىقىلەرنى ئىزدەپ تېپىش تولىمۇ مۈشكۈل ئىدى .ئۇنىڭ ئۈستىگە يېڭى
«ئولجا»الرغا داۋاملىق ئېرىشىش ئۈچۈن چۆل-جەزىرىلەردە ئاي-ئايالپ تەۋەككۈلچىلىك قىلىشقا،
باشقىالر بېرىپ باقمىغان يېڭى خارابىلەرنى ئىزدەپ تېپىشقا توغرا كېلەتتى.
خاراكتېرى خوتەن كىشىلىرىگە زادىال ئوخشىمايدىغان ،قۇۋلۇق-شۇملۇقتا خېلى يېتىلگەن ئىسالم
ئاخۇن چۆل-جەزىرىلەردىكى ھاياتىنى دوغا تىكىپ «گۆھەر ئىزدەش» جاپاسىنى قاتا تارتىشنى
خالىمىدى .خۇددى ستەيىن ئېيتقاندەك« :بۇنداق زېرىكىشلىك قۇم بارخانلىرىنى ئاختۇرۇش
ھەقىقەتەنمۇ ناھايىتى جاپالىق ،شۇنداقال قەدىمكى نەرسىلەرنى تېپىش ئۈمىدىمۇ ناھايىتى ئاز ئىدى.
بۇ ئىسالم ئاخۇندەك ئەقىللىق ئادەم ئۈچۈن ھېچقانداق ئەھمىيىتى يوق ئىدى .شۇنىڭ بىلەن ئۇ
قەدىمىي كىتابالرنى ياساش ئۇسۇلى ئارقىلىق مۆتىۋەرلەرنىڭ ئېھتىياجىنى قاندۇرۇشنى ئويالپ
چىققان»)12(.
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شۇنداق قىلىپ ،ئىسالم ئاخۇن ئىبراھىم مولال باشچىلىقىدىكى بىر قانچە شېرىكلىرى بىلەن ساختا
قوليازمىالرنى ياساشقا رەسمىي كىرىشكەن .ئىبراھىم مولال رۇسچىنى ئازراق بىلگەچكە ،روسىيىلىك
«قەدىمىي كىتاب» ئىزدىگۈچىلەرنىڭ ئېھتىياجىنى قاندۇرۇشقا ،ئىسالم ئاخۇن ئاساسلىقى ئەنگلىيىدىن
كەلگەن كىشىلەرنى ۋە باشقا يىغىپ ساقلىغۇچىالرنى تەمىنلەشكە مەسئۇل بولغان)13( .
ئۇالرنىڭ كۆڭۈل قويۇپ ياسىشى بىلەن پۈتكەن تۇنجى تۈركۈمدىكى «قەدىمىي كىتابالر» -1563
يىلىدىن باشالپ ،ئەنگلىيە بىلەن روسىيىنىڭ قەشقەردىكى كونسۇلخانىلىرىغا مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالدا
سېتىلغان .بولۇپمۇ -1565 ،-1563 ،يىللىرى ئارىلىقىدا ئەنگلىيىگە قاراشلىق ھىندىستان ھۆكۈمىتىنىڭ
نامىدا سېتىۋېلىنغان تۈرلۈك ھۆججەتلەرنىڭ كۆپ قىسمى خوتەندىكى ئاتاقلىق «گۆھەر ئىزدىگۈچى»
ئىسالم ئاخۇندىن سېتىۋېلىنغان )14( .خوتەندىن كەلتۈرۈلگەن بۇ ساختا قوليازمىالر ،ھەتتا كالكۇتتا،
لوندون ،پارىژ ۋە سان-پېتربۇرگ مۇزېيلىرىغىچە يەتكۈزۈلگەن .ستەيىن ئىككىنچى قېتىم خوتەنگە
كەلگىنىدە ئىسالم ئاخۇننى تۇتۇپ سوراق قىلىدۇ ھەمدە ئۇنىڭ ئىقرارىغا ئاساسەن مۇنداق دەپ
يازىدۇ«  :ئۇالرنىڭ سۆزى بويىچە ئېيتقاندا ،دەسلەپتە ياسالغان ساختا قوليازمىالر دەندان ئۆيلۈكتىن
تېپىۋېلىنغان ھەقىقىي قوليازمىالرنىڭ پارچە بەتلىرىدىكى ئۇالپ يېزىلغان براخمى يېزىقى نۇسخىلىرىغا
تەقلىد قىلىنغان .گەرچە بۇ ساختىپەزلەر باشتىن-ئاخىر ئۆزلىرى بىلىدىغان بىرەر يېزىقتا مەزمۇنلىرى
باغلىشىدىغان بىرەر كىتابنىمۇ ياسىيالمىغان بولسىمۇ ،لېكىن دەسلەپكى ساختا ماللىرى ناھايىتى
نەپىس ،ياخشى ياسىلىپ ،بىر مەزگىل ياۋروپالىق ئىلىم ئەھلىلىرىنى ئالداپ كېتەلىگەن… .بۇ
مەھسۇالتالر قەشقەردە ناھايىتى يۇقىرى باھادا سېتىلىپال قالماي ،بەلكى الداق بىلەن كەشمىردىمۇ
ناھايىتى يۇقىرى باھادا سېتىلغان .بۇ ساختا مال ياسىغۇچىالر ئۈچۈن زور رىغبەت بولغان .ئىسالم
ئاخۇن ئۆزلىرى ياسىغان كىتابالرنىڭ ناھايىتى يۇقىرى باھادا سېتىلىۋاتقانلىقىنى ھەم بىرەر
ياۋروپالىقنىڭ بۇ يېزىقنى بىلمەيدىغانلىقىنى ،شۇنداقال ،ئۇالرنى پەرقلەندۈرەلمەيدىغانلىقىنى ناھايىتى
ئاسانال بايقىۋالغان .شۇڭا ،ئۇالر قەدىمكى ۋەسىقىلەردىكى ھەقىقى خەت نۇسخىلىرىنى ئۇنچىلىك
ئىنچىكە دورىمىسىمۇ بولىدىغانلىقىنى بىلگەن-دە ،ئۆزى خالىغانچە ‹ناتونوش يېزىق›الردىكى
ھۆججەتلەرنى ياساۋەرگەن»)13(.
ستەيىننىڭ ئىسالم ئاخۇننى سوراق قىلغان خاتىرىسىدىن مەلۇم بولۇشىچە ،ساختا قوليازمىالرنى قولدا
ياسىغاندا ئىش ئۈنۈمى ناھايىتى ئاستا بولغان .شۇڭالشقا ،ئىسالم ئاخۇن كىچىك تىپتىكى زاۋۇت
قۇرۇپ ،ياغاچ تاختىال رغا خەت ئويۇش ئارقىلىق كۆپ مىقداردىكى خوتەن قەغىزىگە ھەر خىل
خەتلەرنى باسقان ،ئۇالر ئاندىن خەت بېسىلغان قەغەزلەرنى توغراق يىلىمى بىلەن سېرىق ياكى سۇس
قوڭۇر رەڭدە بويىغان .بويالغان قەغەزلەرنى ئوتقا قاقالپ ئىسالش ئارقىلىق ئاالھىدە قەدىمىي
قەغەزلەرنىڭ رەڭگىگە ماسالشتۇرغان .بەزى قەغەزلەر ئوتقا قاقالپ ئىسالش جەريانىدا ئېھتىياتسىزلىقتىن
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چۆرىلىرى كۆيۈپمۇ كەتكەن .ئەڭ ئاخىرىدا ئۇالر تەييار بولغان قەغەزلەرنى يىپ ياكى شوينا بىلەن
تىكىپ تۈپلىگەن .ئەمما ،تۈپلەش تېخنىكىسى جەھەتتىن ھازىرقى زامان كىتابچىلىقىنىڭ ئۇسۇلىنى
قولالنغاچقا خېلىال چاندۇرۇپ قويغان.
ئىسالم ئاخۇننىڭ شەيتاننى ئۇسسۇلغا سااللىغۇدەك بۇ ھىيلىگەر كاللىسى ياۋروپالىق يىغىپ
ساقلىغۇچىالر ۋە قەدىمكى ئۆلگەن تىلالردىكى قوليازمىالرنى تەتقىق قىلغۇچى مۇتەخەسسىسلەرنى بىر
مەھەل تازا كولدۇرالتتى .ھەتتا ،بەزى مەشھۇر ئالىمالر تەكلىماكاننىڭ جەنۇبىي گىرۋىكىدىكى خوتەن
بازىرىدا تۈزۈك خەت ساۋاتىمۇ يوق بىر كىشى تەرىپىدىن ياسالغان ساختا قوليازمىالردىكى «ناتونۇش
خەت»لەرنىڭ سىرىنى يېشىش ئۈچۈن قانچە يىللىغان ۋاقتىنى زايا قىلدى .ئەنگلىيىلىك پېتىر فوبكىرك
ئىسالم ئاخۇننىڭ ساختا كىتابلىرى ھەققىدە غەزەبلەنگەن ھالدا مۇنداق دەپ يازدى :ماكارتنېي
(ئەنگلىيىنىڭ ئۆز دەۋرىدىكى قەشقەردە تۇرۇشلۇق كونسۇلى) بىلەن پېتروۋسكىي (چارروسىيىنىڭ
قەشقەردىكى كنسۇلى)غا بىرال ۋاقىتتتا قەدىمكى ھۆججەتلەرنى بېرىپ تۇرغان يەرلىك ئاساسلىق
ھۆججەت ساتقۇچى ئىسالم ئاخۇن دېگەن ئادەم بولۇپ ،ئۇ بۇ ئىككىيلەن ئوتتۇرىسىدىكى مەدەنىي
يادىكارلىقالرنى قولغا چۈشۈرۈش ئۈچۈن بولۇۋاتقان سۈركىلىشلەردىن پايدىلىنىش قارارىغا
كەلگەنىدى .ئىسالم ئاخۇننىڭ باشتا بەرگەنلىرى ھەقىقىي بۇيۇم ئىدى .ئەمما ،كېيىنچە ئۇ بۇ
ئىككىيلەنگەن ‹ئۆزى قاتتىق مېڭە ئىشلىتىپ ياساپ چىققان› قەدىمىي ھۆججەتلەرنى ئۈزۈلدۈرمەي
بېرىپ تۇردى .شۇنداق قىلىپ ئۇ خەۋپ-خەتەرگە تەۋەككۈل قىلىپ ،ئۇزۇن يولالرنى بېسىپ
تەكلىماكان قۇملۇق ئىچىگە كىرىپ ،بۇ نەرسىلەرنى ئىزدىمەيدىغان بولدى .ئاقىۋەت ئاۋرېل ستەيىن
ئىسالم ئاخۇننىڭ ھەقىقىي قىياپىتىنى ئېچىپ تاشلىدى .ستەيىن بۇ ئادەم تەمىنلىگەن ھۆججەتلەردىن
گۇمانلىنىپ ،بىر قىلتاق قۇردى-دە ،بۇ ھۆججەت ساتقۇچى بېدىكنى ،قەدىمكى ھۆجەتلەرنى ياساپ
چىقىش جەريانىنى تولۇق ئىقرار قىلدۇردى .ئىسالم ئاخۇن ياساپ چىققان ھۆججەتلەر بىلەن
پېتروۋىسكىنى ئالدىغان .بۇ بەلكىم ،ماكارتنېيغا ئازراق تەسەللى بولغان بولۇشى مۇمكىن .لېكىن،
ئىسالم ئاخۇن ئەنگلىيىلىك نام-ئابرۇيى ناھايىتى يۇقىرى بىر ئوتتۇرا ئاسىيا تەتقىقاتچىسى سررۇلۇف
خونلنى كولدۇرالتقانىدى .چۈنكى ،ئۇ ئېلىپنىڭ سۇنۇقىنى بىلمەيدىغان بۇ ساختا ھۆججەت ياسىغۇچى
ياساپ چىققان «‹يېزىق›نى ئوقۇپ مەنىسىنى چۈشىنىش ئۈچۈن بىكاردىن بىكارغا بەش يىل ۋاقتىنى
سەرپ قىلغانىدى»)12(.
شۇنداق قىلىپ ،ئاۋرېل ستەيىن  -1611يىلى خوتەندىكى «گۆھەر ئىزدەش» دولقۇنى تازا ئەۋجىگە
چىققان بىر پەيتتە ،ئىسالم ئاخۇننىڭ ساختا قوليازمىلىرىنىڭ ماھىيىتىنى ئېچىپ تاشلىدى .بۇ ئىش
«گۆھەر ئىزدىگۈچىلەر»نىڭ پائالىيەتلىرىگە ئەجەللىك زەربە بەردى .ستەيىن ئۆز قىلمىشلىرىغا ئىقرار
قىلغاندىن كېيىنكى ئىسالم ئاخۇننىڭ بىچارە ھالىنى مۇنداق تەسۋىرلىدى« :ئۇزۇنغا سوزۇلغان
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سۆھبەت داۋامىدا مەن ئىسالم ئاخۇننىڭ يەرلىكلەر ئارىسىدىكى ئەڭ ئەقىللىق ئادەم ئىكەنلىكىنى
تولۇق تونۇپ يەتتىم .ئىسالم ئاخۇن ھىيلىگەر ھەم خىيالپەرەس ئادەم بولۇپ ،ئادەتتىكى خوتەن
كىشىلىرىگە ئوخشىمايتتى .ئۇنىڭ بويتۇرقى كېلىشكەن بولۇپ ،چىرايىدىن ۋە كۆزلىرىدىن زېرەك ،قۇۋ
ھەمدە ئاچكۆزلىكى چىقىپ تۇراتتى .بىر قاراشتا ئۇ كەشمىرلىكلەرگە ئوخشىشىپ كېتەتتى …مۇبادا ئۇ
ماڭا ئوخشاش بىر قانچە ئايدىن كېيىن ئۆزى ياساپ چىققان تارشا پۈتۈكلەرنىڭ ياۋروپادىكى ھەر
قايسى چوڭ كۇتۇبخانىالردا ماراكەش مۇقاۋىسىدەك مۇقاۋا بىلەن كۆركەم تاشلىنىپ ،ساقلىنىۋاتقانلىقىنى
كۆرسە ئىدى ،بەلكىم ئۆزىدىن تېخىمۇ بەكرەك پەخىرلەنگەن بوالتتى… مەن ئۇنىڭغا چاقچاق قىلىپ:
‹سەن بەكمۇ ئەقىللىق ئادەم ئىكەنسەن ،خوتەندەك بۇنداق ئەخلمەقلەر دىيارىدا ياشىماسلىقىڭ
كېرەك ئىدى› ،دېگەنىدىم .ئۇ مېنىڭ بۇ سۆزۈمگە راستتىنال چىنپۈتۈپ قالغان چېغى ،مەن خوتەندىن
ئايرىلىش ئالدىدا مېنىڭ ئۆزىنى بىرگە ياۋروپاغا ئېلىپ چىقىپ كېتىشىمنى ئۆتۈندى .بىراق ،مەن
قىلچە ئىككىلەنمەستىن رەھىمسىزلىك بىلەن ئۇنىڭ تەلىپىنى رەت قىلدىم)». (17
مانا بۇ «گۆھەر ئىزدەش» ،ئامىتى كېلىپ بىراقال بېيىپ كېتىش» ۋەسۋەسىسىدە كاللىسى قىزىپ
ئەسەبىيلەشكەن بىر خىيالپەرەسنىڭ مەغلۇبىيىتى ئىدى .ئىسالم ئاخۇننىڭ كۆڭۈلسىز ئاقىۋىتىدىن كېيىن
خوتەن بوستانلىقىدىكى «گۆھەر ئىزدىگۈچىلەر»نىڭ پائالىيەتلىرى خېلىال پەسكويغا چۈشتى .ئۇنىڭ
ئۈستىگە خۇددى ئامېرىكىلىق ۋارېۋنىڭ ئېيتقىنىدەك ئارىدىن  31—21يىل ئۆتمەيال بىر مەھەل
يۇقىرى دولقۇنغا كۆتۈرۈلگەن ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە تارىم ئويمانلىقى ئېكسپېدىتسىيە قىزغىنلىقى دولقۇنى
ئۆتۈپ كەتتى  .رۇسالر بىلەن ئىنگلىزالرنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە قەشقەر رايونىدىكى كۈچ سىنىشىشى
ئاخىرالشتى .ياۋروپالىقالرنىڭ تارىم ئويمانلىقىغا كېلىپ تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشنىڭ يوللىرىمۇ
ئېتىلدى .بۇنىڭ بىلەن «گۆھەر ئىزدىگۈچىلەر»نىڭ بازىرى بارغانسېرى كاساتالشتى .قايتا-قايتا
ئاختۇرۇپ ،كۆزگە چېلىققۇدەك ھېچنېمىسى قالمىغان قەدىمكى شەھەر خارابىلىرىمۇ مەھسۇالتسىز
ئېتىزدەك چۆلدەرەپ قالدى.
ھالبۇكى ،ئاالھىدە ئىجتىمائىي كۈچ سۈپىتىدە يېرىم كەسىپلەشكەن «گۆھەر ئىزدىگۈچىلەر» قوشۇنى
تارىم ئويمانلىقىدىكى ھەر قايسى بوستانلىقالردا يەنىال غەيرىي رەسمىي ھالەتتە ئۆز مەۋجۇتلۇقىنى
ساقالپ كەلدى .ئۇالر پۇرسەت تاپسىال قەدىمكى خارابىلەرنى ئەرۋاھالردەك ئايلىنىپ چىقاتتى .بەزىدە
يىغىش-سېتىش ئوبېيكتىنى خەلق ئىچىگە قارىتىپ ،كونا گىلەم ،تەۋەرۈك قاچا-قۇچا ،قەدىمكى
قوليازما-ھۆججەتلەر ۋە باشقا نەرسىلەرنى يىغاتتى ۋە پۇرسەت تېپىپ يۇقىرى باھادا سېتىشقا
ئورۇناتتى .بۇنداق ئۇزاققا سوزۇلغان ،بەزىدە ئاشكارا ،بەزىدە يوشۇرۇن ئېلىپ بېرىلىدىغان،
بۇزغۇنچىلىق خاراكتېردىكى «يونۇپ يېيىش» ھادىسىسى تارىم ئويمانلىقىغا چۆكتۈرۈلگەن قەدىمكى
مەدەنىيەت چۆكمىلىرىنى زور دەرىجىدە خانىۋەيران قىلدى .نۇرغۇن زامانالر ئۆتۈپ تارىخنىڭ
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بوران-چاپقۇنلىرى ئۆز ئۆتمۈشىنى سېتىپ يېيىشكە ئۆگەنگەن بۇ بىپەرۋا كىشىلەرگە ئۆزىنىڭ كىملىكىنى
قايتا ئويالشقا مەجبۇر قىلغان چاغدا ،ئۇالر ئاندىن ئۆزلىرىنىڭ تولدۇرۇۋالغۇسىز كۆپ نەرسىلىرىنى
يوقاتقانلىقىنى ھېس قىلدى.
ئىزاھات
1.دىئاننا سىمپتون (ئەنگلىيە)« :قەدىمىي ماكان — دىپلوماتىيە ئەمەلدارى خانىمىنىڭ
ئەسلىمىسى» ،شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى  -2111يىل نەشرى -67 ،بەت.
2.كاسېرىن ماكارتنېي (ئەنگلىيە)« :قەشقەرنى ئەسلەيمەن — دىپلوماتىيە ئەمەلدارى خانىمىنىڭ
ئەسلىمىسى» ،شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى -2111 ،يىلى نەشرى ،پېتېر خونكركنىڭ كىرىش سۆزىگە
قاراڭ -1 ،بەت.
3.ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەتئىمىن« :غەربىي يۇرت تاشكېمىر سەنئىتى» .شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى،
 -1665يىلى نەشرى -412 ،بەت.
4.مارك ئاۋرېل ستەيىن« :قۇمغا كۆمۈلگەن خوتەن خارابىلىقى ».شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى-2111 ،
يىل نەشرى -162 ،بەت.
5.مارك ئاۋرېل ستەيىن« :قۇمغا كۆمۈلگەن خوتەن خارابىلىقى» -165 ،بەت.
6. 7.پېتېر خۇبكرك(ئەنگلىيە« ):يىپەك يولىدىكى ئەجنەبىي ئالۋاستىالر» .شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى
 -1661يىل نەشرى- 56بەتكە قاراڭ.
8.پېتېر خوبكرك« :يىپەك يولىدىكى ئەجنەبىي ئالۋاستىالر»- 6 ،بەت.
9. 10.پېتېر خوبكرك :يۇقىرىقى كىتاب -166 ،-5 ،بەتلەر.
11.گۇننار ياررىڭ (شۋېتسىيە)« :قەشقەرىيىگە قايتا سەپەر» ،شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى -1665 ،يىل
نەشرى -142 ،بەت.
15. ،14 ،13 ،12مارك ئاۋرېل ستەيىن« :قۇمغا كۆمۈلگەن خوتەن خارابىلىرى» ،-431 ،-431
 -431 ،-431 ،-443بەتلەر.
16.كاسېرىن ماكارتنېي« :قەشقەرنى ئەسلەيمەن — دىپلوماتىيە ئەمەلدارى خانىمىنىڭ
ئەسلىمىسى» ،پېتېر خوبكركنىڭ مەزكۇر ئەسەرگە يازغان كىرىش سۆزىگە قاراڭ -5 ،بەت.
17.مارك ئاۋرېل ستەيىن« :قۇمغا كۆمۈلگەن خوتەن خارابىلىرى»  -432 ،-433بەتلەر.
بوستانلىق مەدەنىيىتى ۋە ئۇنڭ بۈگۈنكى تارىخى قىسمىتى ناملىق ماقالىدىن ئۈزۈندە
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-12مۇسابايوۋ ۋە ئۇنىڭ سودا كارخانىسى
شىرىپ خۇشتار
1.قىسقىچە بايان

-19ئەسىرنىڭ دەسلەپكى يېرىمى يەنى -1545يىلىدىن باشالپ ،شىنجاڭدىكى بىر قىسىم ئۇيغۇر
سودا-سانائەتچىلەر ئىگىلىك تىكلەشتە دۇنياغا يۈزلىنىپ ،تىجارەت پائالىيىتىنى رۇسىيە ،ئوتتۇرا
ئاسىياغىچە كېڭەيتىپ ،تاشكەنت ،ئالمۇتا ،ئەنجان ،سىرۋالىسكى ،زەيسەن ،موسكۋا ،قازان قاتارلىق
شەھەرلەردە سودا سارايلىرىنى قۇردى .ئۇنىڭدىن باشقا ئىچكىرى ئۆلكىلەرگىمۇ نەزەر سېلىپ،
تيەنجىن ،چېڭدۇ ،سۇجۇ ،خاڭجۇ ،شىئەن ،لەنجۇ ،ۋۇۋىي ،جۈچۇەن قاتارلىق شەھەرلەردە ماگىزىنالر
ئېچىپ ،ۋاكالەتچىلەر تۇرغۇزدى .ئۇزاق ئۆتمەي ،ئۇالر سودا تىجارىتىنى تۈركىيە ،گېرمانىيە ،فىنالندىيە
قاتارلىق ياۋروپا ئەللىرىگە ھەمدە ئەرەب يېرىم ئارىلىغىچە يەتكۈزدى .ئەنە شۇ زامانالردا
مۇساھاجىم(كېيىنرەك مۇسابايوۋ دەپ ئاتىلىپ دۇنياغا تونۇلغان) ،باھاۋۇدۇن مۇسابايوۋ ،ھىلى ۋاگون
قاتارلىق كارخانىچىالر دۇنيا بازىرىغا بۆسۈپ كىرىپ ،چەت ئەل كاپىتالىستلىرى بىلەن سودا رىقابىتى
قىلغان سودا باھادىرلىرى ئىدى.مۇسابايوۋالرنىڭ سودا ھاياتىغا نەزەر سالغاندا ،ئۇالرنىڭ ئىگىلىك
باشقۇرۇش ،مائارىپنى راۋاجالندۇرۇش ،پەن-تېخنىكا كىرگۈزۈش ،سەنئەت ،تەنتەربىيىنى گۈللەندۈرۈش
قاتارلىق جەھەتلەردىكى تۆھپىلىرى ئۈستىدە تەپسىلىي توختىلىپ ئۆتۈشكە توغرا كېلىدۇ.
2.مۇسابايوۋالرنىڭ قىسقىچە ئائىلە تارىخى
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مۇسابايوۋالرنىڭ ئەسلى يۇرتى قەشقەر ئاتۇش ناھىيە ئېكىساق كەنتى .ئۇالرنىڭ يەتتە ئاتىسى ئاشۇ
زىمىندا تۇغۇلۇپ ئۆسكەن ۋە دېھقانچىلىق ،كارخانىچىلىق ،چارۋىچىلىق بىلەن شۇغۇلالنغان .ئۇالرنىڭ
سودىسى ئابدۇرۇسۇل بايدىن باشالپ دۇنياغا يۈزلەنگەنىدى.ئۇالرنىڭ ئەجدادلىرى:
بىرىنچى ،مۇھەممەت ئېلى-1721 .يىلى تىجارىتىنى توختۇتۇپ ئاخىرقى ئۆمرىگىچە دېھقانچىلىق
بىلەن شۇغۇلالنغان .ئۇنىڭ يەر ،سۇ ،ئىشلەپچىقىرىش قۇراللىرى ،بىر بۆلۈم چارۋىسى بولغان .شۇ
يۇرتنىڭ ھاللىق كىشىلىرىدىن ئىدى.
ئىككىنچى ،ئابدۇلئەزىز .ئۇ ئۆز يۇرتىدا دېھقانچىلىقنى ئاساس قىلىپ ،قوشۇمچە سودا بىلەن
شۇغۇللىنىپ ،چارۋىچىلىق قىلغان .ئۇنىڭ دەۋرىدە يەر-زېمىن ،مال-مۈلۈك ،نەق پۇل كۆپەيگەن.
ئۈچىنچى ،ئابدۇمىجىت .بۇ كىشىمۇ دېھقانچىلىقنى ئاساس قىلىپ ،قوشۇمچە ئاتا كەسپىي تىجارىتىنى
داۋامالشتۇرۇپ ،تىجارەت دائىرىسىنى كېڭەيتكەن ۋە شۇ دەۋرنىڭ ئىناۋەتلىك كىشىلىرىگە ،جامائەت
ئەربابىغا ئايالنغان.
تۆتىنچى ،تۇردى .بۇ كىشىنىڭ دېھقانچىلىق بىلەن تىجارىتى ئوخشاش دەرىجىدە كىرىمگە ئىگە بولغان
ئىدى .ئۇنىڭ دەۋرىدە يەر،سۇ ئىشلەپچىقىرىش قۇراللىرى ،چارۋىچىلىق ماللىرى ئاالھىدە كۆپەيگەن.
تىجارەت دائىرىسى چوڭ شەھەرلەرگە يۈزلەنگەن .تۇردى دىنىي مەكتەپتە ئوقۇپ مۇكەممەل دىنىي
بىلىمگە ئىگە بولغان .ئۇنىڭ دەۋرىدە تىجارەت كىرىمى دېھقانچىلىق كىرىمىدىن ھەسسىلەپ ئاشقان.
ئۇ شۇ زاماندا ئاتۇش بويىچە ئاتاقلىق بايالردىن بولۇپ ،ئۇنىڭ ئىقتىسادىغا قارا پ كىشىلەر ئۇنى
تۇردى قۇم (پۇلى قۇمدەك كۆپ دېمەكچى)دەپ ئاتىغان.
بەشىنچى ،ئابدۇرۇسۇل .بۇ كىشى تىجارەتنى ئاساس ،دېھقانچىلىقنى قوشۇمچە ئېلىپ بارغان .مۇسا
بايوۋالر ئائىلىسى ئىچىدە تۇنجى بولۇپ چەتئەل بىلەن سودا قىلغان كىشى .ئۇ دىنىي مەكتەپتە كۆپ
ئوقۇغان ئادەم بولۇپ ،ئەرەب ،پارىس تىللىرىنى ئوبدان ئۆگەنگەن .جامائەت ئىشلىرىغا ئارىلىشىپ
يۇقۇرى ئىناۋەتكە ئىگە بولغان جامائەت ئەربابى ئىدى .ئۇ ئۆمرىنىڭ ئاخىرىدا ئوغلى مۇسا ھاجىمنى
ئوقۇتۇپ ،بىلىملىك ،قابىلىيەتلىك ،ئىگىلىك باشقۇرغۇچى قىلىپ تەربىيلىگەن .كېيىن تىجارەتنى ۋە
ئىگىلىك باشقۇرۇشنى ئوغلى مۇسا ھاجىمغا ئۆتكۈزۈپ بېرىپ ،ئۆزى جامائەت ئىشلىرى بىلەن ئۆتكەن.
ئالتىنچى ،مۇساھاجى .بۇ كىشى ئاتىسى ئابدۇرۇسۇل باينىڭ تەلىمىگە ۋە ۋەسىيىتىگە ئەمەل قىلىپ،
بىرىنچىدىن :تىجارەتكە ۋارىسلىق قىلدۇ،ئىككىنچىدىن :يەككە ئىگىلىك يارىتىپ ،تىجارەتكە كارخانا
ئىشلەپچىقىرىشنى قوشىدۇ .ئاتىسىنىڭ پۇلنىڭ خوجايىنى بولماي ئىلىمنىڭ خوجىسى بولۇڭالر دېگەن
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ۋەسىيىتىىگە ئاساسەن ،قەشقەر ،بۇخارا قاتارلىق جايالردىكى ئالىي بىلىم يۇرتلىرىدا ئوقۇپ،ئەرەب،
پارىس ،ئوردۇ تىللىرىنى ۋە شۇ تىل-يېزىق ئىلمىنى مۇكەممەل ئىگەللەيدۇ .ھەم جاھان كېزىپ ،يېڭى
مائارىپ ،يېڭى كەشپىياتالرنى كۆرىدۇ.

شۇنىڭ بىلەن ياۋرۇپادىن ئۆگىنىپ شىنجاڭنى

زامانىۋىالشتۇرۇشنى ئوياليدۇ .نەتىجىدە -1553يىلى ئىلى كۈرەدە 200ئىشچىسى بار تۇنجى تېرە
پىششىقالپ ئىشلەش كارخانىسى ،ئۇنىڭ يېنىغا تۈگمە ،يېلىم ،كېگىز ،سوپۇن ،شام ،گېلەم ،ئارقان،
ئات ئېگەر جابدۇق  ،ھارۋا جابدۇقلىرى قاتارلىقالرنى ئىشلەپچىقىرىش كارخانىلىرىنى قۇرىدۇ .ئۇ يەنە
ئوغلى ھۈسەنباي ،باھاۋۇدۇنبايالرنىمۇ يۇقۇرى مەكتەپلەردە ئوقۇتۇپ ،ئىلىم-بىلىملىك قىلىپ
يېتىشتۈرۈش بىلەن بىللە ئۇالرنى پەن-تېخنىكىنى قوللىغۇچى ،يېڭىلىق ياراتقۇچى قىلىپ تەربىيلەيدۇ.
مۇساھاجىم ھايات ۋاقتىدا قازاندىن جەدىد (يېڭىچە)مۇئەللىملەرنى ،بۇخارا ،باغدادتىن دىنىي
ئۆلىماالرنى تەكلىپ قىلىپ ،مەدرىسلەردىن چەتئەل تىلى،تارىخ ،ئاستىرنومىيە ،ماتېماتىكا،ئىلمىي
تەجۋىد قاتارلىق دەرسلەرنى ئۆتكۈزىدۇ.بىرمەزگىل ئىلىم يۇقۇرلىقى بىلەن مۇدەررىس بولىدۇ .ئۆزى
نەچچەمىڭ پارچە كىتاب ۋە دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا نەشىر قىلىنغان گېزىتلەرنى توپالپ خەلققە
كىتابخانا ئېچىپ بېرىدۇ .مۇساھاجىم ئۆمرىنىڭ ئاخىرىدا جامائەت ئىشلىرى بىلەن تىجارەت ئىگىلىك
باشقۇرۇشنى ئوغۇللىرى ھۈسەنباي بىلەن باھاۋۇدۇنبايغا قالدۇرىدۇ .بۇالرنىڭ تىجارىتى -1563يىلى
ياۋروپاغا يۈزلەنگەن بولۇپ ،شۇندىن بۇيان مۇسا ھاجىمنىڭ ئىسمى پەرزەنتلىرىنىڭ فامىلىسى
قىلىنىپ ،ياۋروپادا «مۇسابايوۋ» دەپ ئاتىلىشقا باشاليدۇ.
يەتتىنچى ،ھۈسەنباي ،باھاۋۇدۇنباي .مۇساھاجىمنىڭ ئۈچ خوتۇندىن ئالتە ئوغۇل ،ئىككى قىزى بار
بولۇپ ئوغۇللىرى :ھۈسەنباي،باھاۋۇدۇنباي،ئىمام مۇھەممەت ،ھىسامىدىن ،ئوبۇل ھەسەن ،ئابدۇلال.
مۇسا ھاجىم ئۆزىنىڭ بارلىق تىجارەت ئىشلىرىغا ئىككى چوڭ ئوغلى ھۈسەنباي بىلەن باھاۋۇدۇنباينى
ۋارىس قىلىدۇ.ھۈسەنباي بىلەن باھاۋۇدۇنباي ،مۇساھاجىمدىن كېيىن قالغاندىن كېيىن ھۈسەنباي
ئومۇمىي ئشالرغا مەسئۇل بولۇپ قوشۇمچە زاۋۇتنى باشقۇرىدۇ .باھاۋۇدۇنباي ئىشكى-تاشقى سودا ۋە
سېتىۋىلىش ئىشلىرىغا مەسئۇل بولىدۇ .ئىمام مۇھەممەت ئىلىدىكى دېھقانچىلىق ۋە چارۋۇچىلىققا،
ھىسامىدىن قەشقەردىكى دېھقانچىلىق ،چارۋىچىلىققا ،قوشۇمچە كەسىپلەرگە ،ئوبۇلھەسەن خوتەن،
يەكەن ،قەشقەر ،ئاقسۇ ۋىاليەتلىرىدىن خام ئەشيا سېتىۋىلىش ئىشلىرىغا ،يەنە چەتكە ئېكىسپورت
قىلىش ،ئىمپورت ماللىرىنى جەنۇبىي شىنجاڭغا تارقىتىش ۋە ئىشچى-خىزمەتچىلەرنى باشقۇرۇش(گۇما،
قاراقاش ،خوتەن ،يەكەن ،قەشقەر ،ئاقسۇ قاتارلىق جايالردا سەككىز چوڭ مويكا؛ پاختا،يۇڭ پرېسالش
ئورنى ،بۇالرنىڭ ھەر بىرىدە 131تىن 411گىچە ئىشچى بار )ئىشىغا مەسئۇل بولىدۇ ،كېيىن
ئوبۇلھەسەنھاجىم نامى بىلەن شۆھرەت قازىنىدۇ.
ھۈسەنباي -1622يىلى ،باھاۋۇدۇنباي-1625يىلى ۋاپات بولىدۇ.
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شۇنىڭدىن كېيىن م ۇشۇ ئىككى ئاتىدىن بولغان ئەۋالد ئىككى يىل بىللە تىجارەت قىلىدۇ .كېيىن شۇ
شىركەت تۈزۈمى بويىچە-1631يىلى مىراس بۆلۈشىدۇ ،بۇ چاغدا ھۈسەنباي ھاجىمنىڭ ۋارىسلىرىغا
ۋاكالىتەن ئۇنىڭ چوڭ ئوغلى سابىت مۇسابايوۋ(-1672يىلى تۈركىيىدە ۋاپات بولدى)،
باھاۋۇدۇنباينىڭ ۋارىسلىرىغا ۋاكالىتەن ئۇنىڭ چوڭ ئوغلى ئىسمائىل مۇسابايوۋ(-1676يىلى
ئۈرۈمچىدە ۋاپات بولدى )ۋەكىل بولۇپ مىراس تەقسىمىنى ئالىدۇ
پۈتۈن مال-مۈلۈك 1مىليارد  322مىليون 137مىڭ  163سوم ئىلى تاۋارنى ئاقچا ۋە 23مىليون
121مىڭ  223سوم مېكسىكا پۇلى (تاشقى پېرېۋوت )بولۇپ ،بۇنىڭ  34%ى  543مىليون 334مىڭ
 54سوم ئىلى تاۋارىنى ئاقچا12 ،مىليون  317مىڭ  266سوم مېكسىكا پۇلىنى سابىت مۇسابايوۋ
ئېلىپ بىر ئاتىدىن بولغان قېرىنداشلىرىغا شىركەت تۈزۈمى بويىچە تەقسىم قىلىپ بېرىدۇ .قالغان
ئومۇمىي مال-مۈلۈكنىڭ  42%ى  715مىليون  353مىڭ  66سوم ئىلى تاۋارنى ئاقچا ۋە  11مىليون
 234مىڭ سوم مېكسىكا پۇلىنى ئىسمائىل موسابايوۋ ئېلىپ ئۆزىنىڭ بىر ئاتىدىن بولغان
قېرىنداشلىرىغا شىركەت تۈزۈمى بويىچە تەقسىم قىلىپ بېرىدۇ .ھۈسەنباي ھاجىمنىڭ - 2ئايالىدىن
بولغان ئابدۇلئەزىز مۇسابايوۋ (-1654يىلى ئۈرۈمچىدە ۋاپات بولدى)  ،ئابلەھەي مۇسابايوۋ
(-1671يىلى تۈركىيىدە ۋاپات بولدى )  ،مىجىت مۇسابايوۋ (1973-يىلى سوۋېت ئالما-ئاتادا ۋاپات
بولدى ) الر بىر بولىدۇ -3 .ئايالىدىن بولغان ئابلەھەت مۇسابايوۋ (-1657يىلى غۇلجا شەھىرىدە
ۋاپات بولدى ) ،تەلئەت مۇسابايوۋ (ھازىر تۈركىيە تەۋەلىكىدە بولۇپ چەت ئەللەردە تىجارەت قىلىدۇ)
 ،نېلۇپەر مۇسابايوۋ (1982-يىلى پارىژدا ۋاپات بولدى )  ،دىلناۋاز مۇسابايوۋ (-1654يىلى لوندوندا
ۋاپات بولدى ) بۇالر بىر بۆلۈنۈپ چىقىدۇ.
باھاۋۇدۇنباينىڭ تۆت ئايالىدىن ۋە چوڭ ئوغلى ئىسمائىل مۇسابايوۋدىن بولغان پەرزەنتلەر ئانىسىنى
ئاساس قىلىپ بۆلىنىدۇ .شۇنىڭدىن كېيىن ھۈسەنباي بىلەن باھاۋۇدۇنباينىڭ بالىلىرى مەلۇم شەكىلدە
بىللە تىجارەت قىلىدۇ (زاۋۇت تىجارىتى بىلەن )  ،باشقا جەھەتلەردە ئۆز ئالدىغا تىجارەت قىلىدۇ.
بۇالرنىڭ ئارىسىدا ئىسمائىل مۇسابايوۋ -1644يىلى ئۈچ ۋىاليەت ئىنقىالبىغا قاتنىشىپ ،ئۈچ
ۋىاليەت ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتىنىڭ قورال-ياراغ سېتىۋېلىش ئىدارىسىنىڭ باشلىقى  ،پۇل چىقىرىش
ئىدارىسىنىڭ باشلىقى قاتارلىق ۋەزىپىلەرنى ئۆتەپ ئۈچ ۋىاليەت ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئىككى قېتىم
«ئىنقىالب» ئوردېنى بىلەن تەقدىرلىنىدۇ .ئازادلىقتىن كېيىن مىللەتلەر ئىنستىتۇتىدا تەربىيىلىنىپ ،
ئاپتونوم رايونلۇق سودا-سانائەت بىرلەشمىسىنىڭ مۇئاۋىن باش كاتىپلىق ۋەزىپىسىنى ئۆتەيدۇ.
-1633يىلى مۇسابايوۋالرنىڭ تېرە زاۋۇتى سودا تىجارىتى بىلەن ھۆكۈمەت خۇسۇسىيالر شېرىكچىلىكىگە
ئۆتكەندىن كىيىن  ،ئابدۇلئەزىز مۇسابايوۋ مەملىكەتلىك سودا-سانائەتچىلەر بىرلەشمىسىنىڭ ھەيئەت
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ئەزاسى  ،ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەش ئەزاسى  ،ئاپتونوم رايونلۇق سودا-سانائەتچىلەر
بىرلەشمىسىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى  ،ئۈرۈمچى شەھەرلىك يېمەكلىكلەر شىركىتىنىڭ مۇدىرى قاتارلىق
ۋەزىپىلەرنى ئۆتەيدۇ .قالغان ۋارىسلىرىمۇ ئۆز اليىقىدا ئېتىبار بېرىشكە مۇيەسسەر بولىدۇ .ھازىر
ئۈرۈمچىدە باھاۋۇدۇنباينىڭ ئوغلى ئابدۇلال ئەلىدىن بولغان نەۋرىسى ئوبۇلھەسەن مۇسابايوۋ
تىجارىتىنى مەملىكەت ئىچى-سىرتىدا كېڭەيتىپ ئاتا ئىزىغا ۋارىسلىق قىلماقتا.
3.مۇسابايوۋالر ئائىلىسىنىڭ ئىچكى سودىسى
مۇسابايوۋالر -1563يىلى غۇلجا شەھىرىدە « مۇسابايوۋ بۇرادەرلىرى شىركىتى» ناملىق باش
تىجارەتخانىنى قۇرۇپ  ،ئىلگىرى ئۈرۈمچى  ،قەشقەر  ،ئىلى  ،ئالتاي  ،چۆچەك  ،خوتەن  ،يەكەن ،
قاراشەھەر  ،كۇچا  ،قاغىلىق  ،گۇما  ،مارالۋېشى  ،ئاقسۇ  ،شىخو  ،ماناس قاتارلىق جايالردا تۇرغۇزغان
سودا خادىملىرى ۋە قۇرغان سودا دۇكانلىرى ئاساسىدا بۇ جايالردا شۆبە شىركەتلەرنى قۇرۇپ ،
تىجارەتنى ھەرقايسى ناھىيە – بازارلىرىدىن تاغلىق رايونالردىكى چارۋىچىالر ئارىسىغىچە كېڭەيتىدۇ.
1988يىلى تېپىلغان مۇسابايوۋالر ئارخپىدىكى بىر پارچە خەتتە يېزىلىشىچە  ،خوتەن ۋىاليىتىگەقاراشلىق نىيە  ،كېرىيە  ،زاۋا  ،چىرىيە  ،چاقىلىق قاتارلىق جايالردا ھەتتا كۆكيار  ،قىرغىز جاڭگىلىغىچە
بولغان دائىرە ئىچىدە ئۇالرنىڭ يەرلىك مال سېتىۋالغۇچى خادىملىرى بار بولۇپ  ،مۇسابايوۋالر ئۇالرغا
سانائەت ماللىرى ۋە شىنجاڭنىڭ يەرلىك توقۇلما مەھسۇالتلىرىنى ئالتە ئايدىن بىر يىلغىچە مۆھلەت
بىلەن ئالدىن پۇل ئالماي سېتىپ بېرىشكە بېرىدىكەن  ،مال ئالغۇچىالر ساتقان مالنىڭ پۇلىغا چارۋا
مەھسۇالتلىرى ۋە ھايۋانات تېرىسى قاتارلىق خام ئەشياالرنىڭ سېتىۋېلىپ  ،مۇسابايوۋالرغا ئۆتكۈزۈپ
بېرىپ خىزمەت ھەققى ئالىدىكەن .بۇ مۇسابايوۋالرنىڭ سېتىۋېلىش خادىملىرىنى جەلپ قىلىشتىكى
بىردىنبىر ئۇسۇلى بولغان .ئۇنىڭدىن باشقا خوتەن  ،قاراقاش  ،گۇما  ،قاغىلىق  ،يەكەن  ،قەشقەر
( قەشقەردە ئىككى مويكا ۋە ئىككى يۇڭ پرېسالش ئورنى بار )  ،ئاقسۇ  ،قاراشەھەر  ،شىخو  ،ماناس ،
ئىلى  ،تېكەس  ،بورتاالالردا ئۇالرنىڭ مويكىىسى  ،تېرە -ئۈچەي پرىيوم خادىملىرى بار ئىكەن.
مۇسابايوۋالرنىڭ تاشقى سودا ئۈچۈن سېتىۋالىدىغان ماللىرى پاختا ،يۇڭ ،تىۋىت ،چۇپۇر ،ئۈچەي،
ئات يايلى ،ئات قۇيرۇقى؛ ئات ،قاما ،سوغۇر ،ئوغالق ،قوزا ،بۇلغۇن ،سۈلەيسۈن ،سۇ چاشقىنى ،ئاال
سۆسەر ،تۈلكە  ،يىلپىز ،بۆرە ،ئىت ،ئۆچكە قاتارلىقالرنىڭ تېرىسى ،يەرلىك گىلەم ،ھەرخىل يىپەك
رەخت ،ئىچكى ئۆلكىلەرنىڭ تاۋار-دۇردۇن ،چاي قاتارلىق مەھسۇالتلىرى؛ تاتلىق مېغىز ،ياڭاق،
بادام ،گازىر ،ھەرخىل مېۋىلەرنىڭ قېقى ،بۇغا ،بۆكەنلەرنىڭ ھۆل مۈڭگۈزى ،زاراڭزا  ،ئازغان
مونچىقى ،ياۋا چىگە ،چۈچۈكبۇيا ،سۇرۇنجان  ،ئابدىمىلىك قاتارلىق دورا ماتېرىياللىرى؛ ماتا،
چەكمەن– سەگەز ،شاتاۋا ،تولما ،تاغار ،خۇرجۇن ،پاالس ،كىگىز ،شىرداق ،جايناماز قاتارلىق يەرلىك
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مالالر ۋە ئىمپورت قىلىنغان ھەرخىل دورا-دەرمەكلەر بولۇپ  53خىلدىن ئاشقان  ،ئۇنىڭدىن باشقا
خەلق تۇرمىشىغا ئېھتىياجلىق ،يەرلىك ئىشلەپ چىقارغان ئىشتانباغ  ،شۈمەك  ،ژىك  ،تۈكچە  ،پۇزا ،
رېپىدىگە ئوخشاش مال بولسىمۇ  ،ساتقۇرىنى قۇرۇق قول قايتۇرماي سېتىۋالغان  ،سېتىۋالغان بۇ خىل
مالالرنىڭ چەت ئەلگە اليىقلىرىنى چىقىرىپ  ،قالغانلىرىنى شەھەر  ،يېزىالردا ساتقان .كىشىلەر
مۇساھاجىمدىن  «:بىر تال ئىشتانباغ  ،بىر تال تۇخۇمنىڭ قانچىلىك پايدىسى بار؟» دەپ سورىغاندا ،
ئۇ  «:بۇ پايدا ئۈچۈن ئەمەس  ،ئەلدىن ئەلگە نەپ ،ساتقۇچى ھاجەتمەن ،ئۇنىڭ مېلىنى ئېلىپ
قويمىساڭ ،ئىشلەپچىقىرىشى توختايدۇ ،بۇ ئىش داۋام قىلسا ،ئۇنىڭ چىرىغى ئۆچىدۇ .ئۇنىڭ چىرىغىنى
ئۆچۈرۈىش ساۋابلىق ئىش ئەمەس…» دەپ جاۋاب بەرگەن ھەمدە بالىلىرىغا ،ھەربىر سودا
خادىمىنىڭ شۇنداق قىلىشىنى ،زىيان تارتسا ئۆزىنىڭ ( مۇساھاجىمنىڭ ) ھېسابات دەپتىرىگە يېزىپ
قويۇشىنى تاپىلىغان ،ئۇالرنىڭ سېتىۋېلىش دائىرىسى ئەنە شۇنداق كەڭ بولغان.
سېتىش دائىرىسىمۇ كەڭ بولۇپ ،ساتىدىغان ماللىرى ئاساسلىقى شىنجاڭنىڭ يەرلىك مەھسۇالتلىرىدىن
خوتەننىڭ گىلەم  ،ئەتلىسى  ،يەكەننىڭ بەقەسەم  ،بەشباغلىق ماتاسى  ،خاڭدىنىڭ گۈللۈك پالىسى ،
خانئېرىقنىڭ ماتاسى  ،ئاۋاتنىڭ چەكمىنى  ،قەشقەرنىڭ سەگەز  ،چوتا  ،ھەمزۇل  ،شاتاۋا  ،شەتلەڭگە ،
تېرىكە  ،قاتارلىق ماللىرى  ،چەت ئەلنىڭ ھەرخىل يۇڭ  ،يىپەك  ،تېرىكە  ،چىبەرقۇت قاتارلىق
رەختلىرى  ،تۆمۈر ،قاڭالتىر  ،قەنت  ،شېكەر  ،كەمپۈت  ،كىرسىن  ،سەرەڭگە  ،يىپ-يىڭنە  ،چىنە-قاچا
 ،باش-ئاياغ كىيىم  ،ئەتىر  ،يۈزسوپۇن  ،يۈزماي  ،قاتارلىق بۇيۇملىرى  ،دېھقانچىلىق ،
چارۋىچىلىق،سايمانلىرى  ،چالغۇ-ئەسۋابلىرى ،ئائىلە سايمانلىرى قاتارلىق  111خىلغا يېقىن
سانائەت ماللىرىدىن ئىبارەت.
مۇسابايوۋالر ئۆز تىجارىتىدە پىالنلىق تەمىنلەشنى يولغا قويغان .مەسىلەن :سودا ۋاكالەتچىلىرى  ،مال
 ،پۇل بىلەن تەمىنلەشتىن بۇرۇن  ،جايالرنىڭ ئاھالە نوپۇسى  ،مال چارۋىسى  ،يېزا ئىگىلىكى  ،بازار
سودىسى ۋە خەلقنىڭ ئىقتىسادىي ئەھۋالى قاتارلىقالرنى تەكشۈرۈپ  ،ئېھتىياجىغا قاراپ پىالنلىق تۈردە
مال  ،پۇل بەرگەن  ،شۇڭالشقا ئوبوروتقا تەسىر يېتىدىغان ئەھۋالالر كۆرۈلمىگەن .سېتىۋېلىش-سېتىش
باالنىس بولۇپ ئوبوروت راۋانالشقان.
بازار ئەھۋالى ئايمۇئاي ئىگىلىنىپ تۇرغان .مەسىلەن : 1917-يىلى -23ئىيۇلدا مۇسابايوۋغا
يېزىلغان بىر پارچە خەتتە «:تېرىلەرنى قېقىپ  ،نافتالىن سېلىپ تۇرۇۋاتىمىز .نەرق ئەھۋالى
مۇنداق:بازاردا گەزمال يوق  ،چىت بىر سوم 50تىيىن  ،تېرىكە  13سوم  ،تۆت كۈرە بۇغداي  31سوم ،
سولۇ بەش سوم  31تىيىن ،گۈرۈچ 14سوم  ،نافتالىن  121سوم (بازاردا يوق)  ،بىر خىش چاي بەش
سوم ،تاش چاي يەتتە سوم  ،باشقا مالالر مۇشۇ قاتاردا .بازار ئەھۋالىدىن داۋاملىق خەت يېزىپ
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تۇرىمەن .ئىسمەتوۋ» دېيىلگەن .بۇنىڭدىن مۇسابايوۋالرنىڭ يالغۇز تاشقى سودىدىال ئەمەس  ،بەلكى
ئىچكى سودىدىمۇ ئۇچۇرغا ئەھمىيەت بەرگەنلىكىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ.
ئىچكى ئوبوروت مەسىلىسى ھەققىدە ئېنىق سانلىق يازما ماتېرىيال بولمىسىمۇ ھۈسەنباينىڭ ئوغلى
تەلئەت ئەپەندى  ،باھاۋۇدۇنباينىڭ ئوغۇللىرىدىن ئىسمائىل مۇسابايوۋ  ،قەييۇم ئەپەندى ۋە زاۋۇتتا
ئۇزۇن يىل كاسسىر بولغان ئابدۇلال ئەال ھاجىمالرنىڭ ئېيتقانلىرى ھەمدە بەزى مۇناسىۋەتلىك
دەپتەرلەردە يېزىلىشىدىن قارىغاندا  ،ئىچكى ئوبوروت ئىككى خىل بولغان .بىرى ،چەت ئەل ماللىرى
بى لەن يەرلىك مالالرنىڭ شىنجاڭ دائىرىسىدىكى سېتىش ئوبوروتى بولۇپ  ،ئوبوروت سوممىسى يىلىغا 3
مىليون سوم ئالتۇن ئاقچىدىن  3مىليون سوم ئالتۇن ئاقچىغىچە بولغان .يەنە بىرى  ،يەرلىك خام
ئەشيا سېتىۋېلىش ئوبوروتى بولۇپ  ،سوممىسى مەلۇم يىلالردا باالنىس بولمىسا  ،كۆپ يىلالردا  2مىليون
سوم ئاقچىدىن چۈشۈپ كەتمىگەن 4 ،مىليون سوم ئالتۇن ئاقچىدىن ئېشىپ كەتمىگەن.
4.چەت ئەل سودىسى ،يەرمەنكە ۋە ئىككى قېتىملىق زور پايدا
مۇساھاجىم ۋاپات بولغاندىن كېيىن ھۈسەنباي ھاجىم بىلەن باھاۋۇدۇنباي -1563يىلى قۇرۇلغان
«مۇسابايوۋ بۇرادەرلىرى شىركىتى » نى قانداق راۋاجالندۇرۇش توغرىسىدا باش قاتۇرىدۇ .ئاخىر ئۇالر
ئاتا ئىزىغا ۋارىسلىق قىلىپ  ،ئىچكى-تاشقى سودىنى بىردەك راۋاجالندۇرۇش قارارىغا كېلىدۇ.
نەتىجىدە ،ئۇالر شىنجاڭنىڭ يەرلىك ئاالھىدە مەھسۇالتلىرى ،ئىچكىرى ئۆلكىلەرنىڭ بىر قىسىم
مەھسۇالتلىرى ۋە ھەرخىل دورا-دەرمەكلەر بولۇپ  53خىلدىن ئارتۇق مالنى ئېلىپ ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە
ياۋروپاغا بارىدۇ .ئۇالر بىر تەرەپتىن سودا قىلسا  ،يەنە بىر تەرەپتىن ياۋروپا ئەللىرىنىڭ
سودا-سانائەت  ،پەن-تېخنىكا تەرەققىياتىنى كۆزدىن كەچۈرىدۇ .غەرب دۇنياسىنىڭ سانائەت
تەرەققىياتى  ،يېڭى مائارىپنىڭ گۈللەنگەن مەنزىرىسى ئۇالردا چوڭقۇر تەسىرات قالدۇرىدۇ .ئۇالر
ۋەتەنگە قايتىپ كەلگەندىن كىيىن سودا بىلەن سانائەتنى جىپسىالشتۇرۇشقا بەل باغاليدۇ .شۇنىڭ
بىلەن ئۇالر ئىمپورت-ئېكسپورت سودىسىنى قانات يايدۇرۇپ  ،چەت ئەلنىڭ سانائەت ماللىرىنى
كىرگۈزىدۇ  ،شىنجاڭنىڭ خام ئەشيالىرىنى چىقىرىدۇ .ئۇالر  23خىل تاۋارنى ئىمپورت قىلىپ  ،خەلقنى
تەمىنلەيدۇ .ئەنە شۇ خىلدىكى كۆپ قېتىملىق سودا ئارقىلىق ئۇالر ياۋروپا ئەللىرىگە تونۇلىدۇ.
ئۇالر چەت ئەللەردىكى زامانىۋى كۆن-خۇرۇم زاۋۇتلىرىنىڭ ئىلغار ئىشلەپچىقىرىش تېخنىكىسى ۋە
ئەال سۈپەتلىك مەھسۇالتلىرىنى كۆرگەندىن كىيىن -1553 ،يىلى مۇساھاجىم كۈرەدە قۇرغان تېرە
پىششىقالپ ئىشلەش قول سانائەت كارخانىسىنىڭ تولىمۇ قاالق ئىكەنلىكىنى ھېس قىلىدۇ ۋە
-1563يىلىنىڭ ئاخىرىدا بۇ كارخانىنى ھازىرقى ئىلى تېرە زاۋۇتىنىڭ ئورنىدىكى ئىككى قەۋەتلىك
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ئىشخانا بىناسىدىن شىمال تەرەپكە ئۇزۇنلۇقى  3111مېتىر  ،كەڭلىكى  411مېتىرلىق دائىرىگە
كېڭەيتىپ  ،سۇ كۈچى بىلەن ھەرىكەتلىنىدىغان تېرە پىششىقالپ ئىشلەش كارخانىسى قىلىپ
ئۆزگەرتىپ قۇرىدۇ .لېكىن ،بۇمۇ ئۇالرنىڭ ئارزۇسىدەك بولمايدۇ .ئۇالر رۇسىيىگە زامانىۋى كۆن-خۇرۇم
زاۋۇتى ئۈسكۈنىلىرىنى سېتىۋېلىش تەلىپىنى قويغان بولسىمۇ  ،رۇسىيە ھۆكۈمىتى مۇسابايوۋالرنىڭ
زامانىۋى سانائەت كارخانىسى قۇرۇشىغا جان-جەھلى بىلەن قارشى تۇرۇپ سېتىپ بەرمەيدۇ .ئەمما ،
مۇسابايوۋالر ئەۋالدى شىنجاڭدا سانائەت كارخانىسى قۇرۇش ئىرادىسىدىن زادىال يانماي ،
قۇرۇلىدىغان سانائەت كارخانىسى الياقەتلىك خادىمالرنى يېتىشتۈرۈش ئۈچۈن چەت ئەللەرگە
ئوقۇغۇچى چىقىرىدۇ.
1903يىلى ھۈسەنباي تەكلىپكە بىنائەن موسكۋادا ئۆتكۈزۈلگەن خەلقئارا يەرمەنكىگە قاتنىشىدۇ ،بۇ يەرمەنكىگە ئالدى يەتتە يىل  ،ئەڭ كەينى ئۈچ يىل تەييارلىق كۆرگەن چوڭ سودىگەرلەرنىڭ
يەرلىك ماللىرى ۋە بازار ئىزدەپ كەلگەن چەت ئەللىك سودىگەرلەرنىڭ خىلمۇخىل سانائەت ماللىرى
قويۇلىدۇ .بۇ يەرمەنكىگە تاشكەنتلىك ئۆزبېك سودىگەر ئەرشانباي پۈتۈن تۈركىستاندىن يىغقان بىر
قانچە يىللىق پاختىسىنى قويىدۇ .بۇ پاختىنىڭ ئومۇمىي قىممىتى  111مىڭ تىلالغا يېتەتتى .يەرمەنكە
باشالنماي تۇرۇپ ئالدىن كەلگەن سودىگەرلەر مال كۆرۈۋاتقان مەزگىلدە  ،بىر ئىنگلىز سودىگىرى
ھۈسەنبايغا  «:سىز ئۆزبېك تىلىنى بىلىدىكەنسىز  ،بۇ پاختىنى ماڭا سودا قىلىپ قويسىڭىز» دەپ
ئىلتىجا قىلىدۇ .ھۈسەنباي پاختىنىڭ ھەربىر كىلوگرامىغا  51تىيىندىن باھا قويۇپ  ،ئىنگلىز سودىگەرگە
سودا قىلىپ قويىدۇ .ئىنگلىز سودىگەر پاختىنىڭ ئومۇمىي سوممىسىنى بىلگەندىن كېيىن  ،پۇلى يەتمەي
بۇ سودىدىن يېنىۋالىدۇ .يەرمەنكە قائىدىسىدە  ،يەرمەنكىگە قاتناشقانالر مالغا ئالدىراپ باھا
كەسمەسلىك  ،ئە گەر باھا كېسىلىپ ئالغۇچى يېنىۋالسا  ،بۇ مالنىڭ سېتىۋالماي قېلىشىنىڭ ئالدىنى
ئېلىش ئۈچۈن  ،باھا كەسكۈچى ئىلىش الزىم ئىكەن .ئۇنداق قىلمىغاندا  ،بۇ يەرمەنكىدە سېتىلمىغان
مال يەنە نەچچە يىل يەرمەنكە كۈتۈش الزىم بولۇپ  ،مال ئىگىسىنىڭ زىيان تارتىشىغا سەۋەب بولىدۇ
 ،دەپ قارىلىدىكەن .ئەنە شۇ سەۋەب بىلەن  111مىڭ تىلاللىق پاختا ھۈسەنباينىڭ ئېلىشىغا قالىدۇ.
ئاخىر ئۇنىڭغا ژاخارمارۇژۇۋ ئىسىملىك بىر يەھۇدىي سودىگەر ئۇچۇر بېرىپ  «:ياۋروپادا ئاپەت يۈز
بېرىپ  ،پاختا ئۆسۈپ قالدى .نۇرغۇن زاۋۇتالر خام ئەشيا يوق توختاپ كەتتى .پات ئارىدا بۇ
يەرمەنكىگە ياۋروپالىق توقۇمىچىلىق فابرىكا كاپىتالىستلىرى كېلىدۇ .پاختا ياخشى ئىكەن  ،ياخشىسى
شۇالرنى كۈتكىنىڭ تۈزۈك » دەپ تەكلىپ قىلىدۇ .دەرۋەقە يەرمەنكە باشالنغاندا ياۋروپالىق
سودىگەرلەر يېتىپ كېلىدۇ  ،ھېلىقى يەھۇدىي ژاخارمارۇژۇۋ سودا قىلىپ باھا كېسىشى بىلەن ھۈسەنباي
پاختىنى (قىممىتى  111مىڭ تىلال  ،يەنى بىر دانە تىلال ئون سومدىن جەمئىي  1مىليون سوملۇق پاختا)
بىر بىر سوم  21تىيىندىن (ئېلىشى  51تىيىن) يېرىم ھەسسە پايدىسىغا پادىن دېگەن سودىگەرگە
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سېتىپ  31 ،مىڭ تىلال ( 311مىڭ سوم) ساپ پايدا ئالىدۇ .ئۇنىڭدىن باشقا ھۈسەنباي موسكۋا
يەرمەنكىسىگە ئېلىپ كەلگەن شىنجاڭنىڭ يەرلىك ماللىرى  ،ئىچكىرى ئۆلكىلەرنىڭ چاي  ،يىپەك
رەختلىرى قاتارلىق باشقا مالالرنى سېتىپ كۆپ پايدا ئالىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ھۈسەنباي ئىلى تېرە
زاۋۇتىنى قۇرۇشنىڭ ئاساسىنى تىكلەيدۇ.
شۇ يىلى ھۈسە نباي سودىسىنى ئەرەب ئەللىرىگە قارىتىپ  ،بىر تەرەپتىن سودا قىلىدۇ  ،يەنە بىر
تەرەپتىن ھەج قىلىدۇ .ئۇ ئىسالم دىنىنىڭ قائىدىسى بويىچە پايدىسىدىن زاكات ئايرىپ  ،زاكات
پۇلىغا مەككىدە «تەكخانا( »ھاجىالر چۈشىدىغان ساراي) ياسايدۇ ۋە تاۋاپ مەزگىلىدە ھاجىالرنىڭ
ھەقسىز پايدىلىنىشىغا تاپشۇرىدۇ .ئاندىن مەدىنىدە سودا سارى ئېچىپ تىجارەت قىلىدۇ.
شۇ يىللىرى ،نېمىسالر تۈركىيە بىلەن باغدات ئوتتۇرىسىدا تۆمۈر يول ياساپ  ،پاي چېكى ساتىدۇ.
ھۈسەنباي ھاجى  41مىڭ تىلاللىق پاي چېكى سېتىۋالىدۇ ۋە شۇ مۇناسىۋەت تۈپەيلى گېرمانىيىلىك
كاپىتالىستالر بىلەن تونۇشىدۇ.
 1904يىلى ھۈسەنباي ھاجى ئىنىسى باھاۋۇدۇنباينى نۇرغۇن يەرلىك مال بىلەن گېرمانىيىگە سوداقىلىشقا ۋە شۇ پۇرسەتتە زاۋۇت كۆرۈشكە ئەۋەتىدۇ .باھاۋۇدۇنباي گېرمانىيىدە تىجارەت قىلغاچ تېرە
زاۋۇتى  ،توقۇمىچىلىق زاۋۇتلىرىنى كۆزدىن كەچۈرىدۇ.
1910يىلىدىن -1613يىلىغىچە بولغان مەزگىل مۇسابايوۋالرنىڭ ئالتۇن دەۋرى بولۇپ  ،ئۇالرنىڭ«ئىلى تېرە زاۋۇتى» دا ئىشلەنگەن كۆن-خۇرۇم  ،چەم ۋە ئۇالردىن ئىشلەنگەن ئۆتۈك ،بەتىنكە ۋە
باشقا  41خىلدىن ئارتۇق مەھسۇالتى شىنجاڭ ئىچىدە بازار تېپىپال قالماستىن  ،خەلقئارا بازاردىمۇ
ئورۇن ئالىدۇ  ،پۈتۈن ئاسىيا بازارلىرىدا ئەتىۋارلىق مال ھېسابلىنىدۇ .چۈنكى ئۇ زامانالردا پۈتۈن
ئوتتۇرا ئاسىيا بويىچە «ئىلى تېرە زاۋۇتى» دەك بىر زاۋۇت يوق ئىدى .مۇشۇ بىر قانچە يىل ئىچىدە
مۇسابايوۋالرنىڭ تىجارەتخانىسى (شىركىتى) نىڭ ئوبوروت كاپىتالى بىر مىليون سوم تىلال پۇلدىن
ئېشىپ  ،شىنجاڭدىال ئەمەس  ،پۈتۈن ئوتتۇرا ئاسىيا بويىچىمۇ ئاتاقلىق مىليونېر بولۇپ تونۇلىدۇ.
1921يىلى ھۈسەنباي ھاجى تەكلىپكە بىنائەن ئىتالىيىدە ئۆتكۈزۈلگەن خەلقئارا يەرمەنكىگەقاتنىشىدۇ .بۇ يەرمەنكىگىمۇ شىنجاڭنىڭ سەككىز خىلدىن ئارتۇق مەھسۇالتى ۋە زاۋۇتتا ئىشلەنگەن
كۆن-خۇرۇم  ،بۇلغار  ،مەسكاپ-چېگرىن  ،چەم ۋە ئۇالردىن ئىشلەنگەن ھەرخىل ئاياغ كىيىم  ،پەلتو
 ،پالشوپكا  ،كاژانكا  ،شەپكە  ،شىم  ،سومكا  ،چامادان  ،ئېگەر-جابدۇق  ،ھارۋا جابدۇقى  ،بەل
تاسما (رېمىن) قاتارلىق مالالرنى ئېلىپ بارىدۇ .بۇالرنى يەرمەنكىدە ساتقاندىن كىيىن ئۇ يەردىن
ھەرخىل رەڭ (يۇڭ-تېرە بويايدىغان بوياق)  ،ھەرخىل يۇڭ-پاختا رەخت  ،يىپەك رەخت  ،تۆمۈر ،
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قاڭالتىر  ،قەنت  ،شېكەر ھەتتا سەرەڭگە قاتارلىق  41نەچچە خىل مالنى ئېلىپ كېلىپ ،شىنجاڭ
بازارلىرىنى قامدايدۇ.
مۇسابايوۋالرنىڭ مۇشۇ قېتىمقى يەرمەنكىدە ۋە ئىچكى-تاشقى سودىدا تاپقان پايدىسى  111مىڭ سوم
ئالتۇن ئاقچىدىن ئېشىپ كارخانا تەرەققىياتى ئۈچۈن ئاساس يارىتىلغانىدى.
ئۆكتەبىر ئىنقىالبىدىن كېيىن ھۈسەنباي ھاجىم بىلەن باھاۋۇدۇنبايالر سوۋېت ئىتتىپاقى بىلەن دادىل
سودا قىلىدۇ-1623 .يىلى باھاۋۇدۇنباي موسكۋاغا بېرىپ سوۋېت ئىتتىپاقى رەھبەرلىرىدىن كالىننىن
بىلەن كۆرۈشۈپ  ،سوۋېت ئىتتىپاقى بىلەن سودا ئاالقىسى ئورنىتىدۇ .شۇنىڭدىن باشالپ مۇسابايوفالر
تىجارەتخانىسى ئىلى قورغاس چېگرىسى  ،ئەركەشتام ئارقىلىق سوۋېت ئىتتىپاقىغا  711توننىدىن
ئارتۇق قوي يۇڭى  111 ،مىڭ تۇياقتىن ئارتۇق قوي  31 ،مىڭ باشتىن ئارتۇق ئات  ،كاال  ،نەچچە
يۈزمىڭ تال پىششىقالپ ئىشلەنگەن ئۈچەي  ،سۇغۇر  ،بورسۇق  ،تۈلكە  ،سۈلەيسۈن  ،تىيىن  ،بۆرە
تېرىلىرى  ،ئەلتېرە  ،مارىيى  ،نەچچە ئون مىڭ توننا قۇرۇتۇلغان يەل-يېمىش  ،ئاشلىق  ،مايلىقدان
قاتارلىق نەرسىلەرنى ئۆتكۈزىدۇ .شۇ يىلالردا رۇسىيىدە گراژدانالر ئۇرۇشى پارتالپ قەھەتچىلىك يۈز
بەرگەچكە ،بۇ نەرسىلەر بەكمۇ ئېھتىياجلىق ئىدى.
ھۈسەنباي -1622يىلى  ،باھاۋۇدۇنباي -1625يىلى ۋاپات بولغان بولسىمۇ ئەمما تېرە زاۋۇتى
ئىشلەپچىقىرىشتىن توختاپ قالماي -1646 ،يىلغىچە ئەركىن ئىشلەپچىقىرىش بىلەن شۇغۇللىنىپ ،
مەملىكەت ئىچى ۋە خەلقئارا بازارالرنى مەھسۇالتلىرى بىلەن داۋاملىق قامداپ تۇرىدۇ.
1956يىلىغىچە جۇڭگونىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىدا تۇرۇشلۇق كونسۇلخانىسىدا خىزمەت قىلغان خادىمالرۋە شۇ يىللىرى سوۋېت ئىتتىپاقىدا ئوقۇغان ئەربابالرنىڭ ئېيتىشىچە  ،پۈتۈن ئوتتۇرا ئاسىيا ھۈسەنباي
ئىلى تېرە زاۋۇتىنىڭ ماللىرى بىلەن ئاۋات ئىكەن.
5.مۇسابايوۋالر تېرە زاۋۇتىنىڭ قۇرۇلۇشى
1904يىلى ھۈسەنباي ھاجى ئىنىسى باھاۋۇدۇنباينى نۇرغۇن يەرلىك مال بىلەن گېرمانىيىگەتىجارەت قىلىشقا ۋە زاۋۇت كۆرۈشكە ئەۋەتىدۇ .باھاۋۇدۇنباي گېرمانىيە سانائىتىنى تەپسىلىي كۆزىتىش
ئارقىلىق  ،كۆن-خۇرۇم ئىشلەش زاۋۇتىنى ئېلىش قارارىغا كېلىدۇ .شۇ مەزگىللەردە گېرمانىيە زامانىۋى
ئۈسكۈنىلەرنى قوشنا دۆلەتلەرگە چىقىرىش مەنئى قىلىنغان بولسىمۇ  ،شىنجاڭ ئايرىم قىتئەگە
جايالشقان يىراق رايون بولغاچقا  ،گېرمانىيە ھۆكۈمىتى باھاۋۇدۇنبايغا سېتىپ بېرىشكە قوشۇلىدۇ.
باھاۋۇدۇنباي گېرمانىيىنىڭ مايىن دەرياسى بويىغا جايالشقان فرانكفورت شەھىرىدىكى «فرانكفورورام
ئاسايىن» زاۋۇتى يەنى »«FRANCRORAMMEONYSIRYغا ئالدىن  311مىڭ سوم تىلال پۇل
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زاكالەت بېرىپ  ،كۆن-خۇرۇم زاۋۇتىنى زاكاز قىلىدۇ  ،ئۇنىڭدىن باشقا  ،ئىستانوك  ،كەپشەرلەش
ماشىنىسى قاتارلىق بىر يۈرۈش ماشىنا-ئۈسكۈنىلەرنى سېتىۋالىدۇ .باھاۋۇدۇنباي يەنە ئىنژېنېر  ،رېمونت
مۇتەخەسسىسى  ،ئېلېكتر مېخانىكى  ،تېلېگراف خادىمى  ،كۆن-خۇرۇم ئىشلەش مۇتەخەسسىسى
قاتارلىق تېخنىك خادىمالرنى شىنجاڭدا ئىشلەشكە تەكلىپ قىلىدۇ ھەمدە ئۇالرنىڭ بىخەتەرلىكىگە ،
تۇرمۇشىنى ياخشى ئورۇنالشتۇرۇشقا كاپالەتلىك قىلىش  ،يۇقىرى مائاش بېرىش ھەققىدە كېپىللىك قىلىش
 ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدا زاۋۇت قۇرۇشقا مەسئۇل ئىنژېنېر بىلەن تېلېگراف خادىمى ئىككى يىللىق  ،باشقا
خادىمالر بەش يىللىق مۇددەت بىلەن تەكلىپ قىلىنىدۇ .مۇشۇ شەرت قىلىنغان بولۇپ  ،ۋاقىتنى
ئۇزارتىش ئىككى تەرەپنىڭ رايىغا قالدۇرۇلىدۇ.
گېرمانىيە سانائەت شىركىتى توختام بويىچە زاۋۇتنى 1906-يىلى پۈتتۈرۈپ بېرىدۇ .شۇ يىلى
گېرمانىيىدىن تەكلى پ قىلىنغان تېخنىك خادىمالرنىڭ مەسئۇللۇقى بىلەن زاۋۇت رۇسىيە ئارقىلىق ئىلىغا
توشۇلۇشقا باشاليدۇ .زاۋۇت ئۈسكۈنىلىرى رۇسىيە چېگرىسىغا كىرگەندە  ،ھاڭ-تاڭ قالغان چارپادىشاھ
ھۆكۈمىتى ئۆتكۈزۈشكە يول قويمايدۇ .ھۈسەنباي ھاجى بۇ ئەھۋالنى دەرھال شىنجاڭ ئۆلكىسىنىڭ
ھەربىي مەمۇرىي باش ۋالىسى لەنكۈيگە مەلۇم قىلىدۇ  ،لەنكۈي بۇ مەسىلىگە جىددىي قاراپ ،
-1551يىلى ئىمزاالنغان «جۇڭگو-روسىيە ئىلى شەرتنامىسى» دا بەلگىلەنگەن «جۇڭگونىڭ چەت
ئەللەردىن ئىمپورت قىلغان ماللىرى رۇسىيە زېمىنى ئارقىلىق ئۆتۈشكە  ،رۇسىيىنىڭ چەت ئەللەردىن
ئىمپورت قىلغان ماللىرى جۇڭگو زېمىنى ئارقىلىق ئۆتۈشكە رۇخسەت قىلىنىدۇ» دېگەن ماددىغا
ئاساسەن  ،بۇ ئىشنى ئىلى گېنېرالىنىڭ بىر تەرەپ قىلىشىغا يولاليدۇ .نەتىجىدە  ،ھۆكۈمەتنىڭ
ئارىلىشىشى بىلەن چاررۇسىيە ھۆكۈمىتى زاۋۇتنى  61كۈن ۋاقىت ئىچىدە رۇسىيە زېمىنىدىن ئېلىپ
چ ىقىپ كېتىشىنى  ،بەلگىلەنگەن مۆھلەتتىن ئېشىپ كەتسە زاۋۇتنى رۇسىيىدە قۇرۇشنى ئۇقتۇرىدۇ .يەنە
بىر تەرەپتىن ياركەنت ۋالىيسى ۋەلىباي يولداشوۋ (ئەسلى غۇلجىلىق ئۇيغۇر سودىگەر) ئارقىلىق
مۇسابايوۋغا خىزمەت ئىشلەپ  ،زاۋۇتنى رۇسىيىدە قۇرۇشقا دەۋەت قىلىدۇ .ئەمما  ،مۇسابايوفالر رەت
قىلىپ  ،زاۋۇت ئۈسكۈنىلىرىنى يۆتكەشكە كىرىشىدۇ.
زاۋۇت ئۈسكۈنىلىرى گېرمانىيىدىن پويىز بىلەن رۇسىيىنىڭ ئومىسكى شەھىرىگە توشۇپ كېلىنىدۇ.
ئومىسكىدىن ئېرتىش دەرياسى ئارقىلىق پاراخوت بىلەن سىمپالتنىسكى شەھىرىگە يۆتكەپ كېلىنىدۇ.
ئەمدى سىمپوالتنىسكىدىن قورغاس ئارقىلىق غۇلجىغا ئېلىپ كېلىش قالىدۇ .بۇ يولنىڭ ئارىلىقى 111
كىلومېتىردىن ئارتۇق بولۇپ  ،قاتناش ئىنتايىن قۇاليسىز ئىدى .ئۇنىڭ ئۈستىگە  ،چاررۇسىيە ھۆكۈمىتى
خىلمۇخىل توسۇقالرنى قۇرۇپ  ،ئۇالرغا زور قىيىنچىلىقالرنى تۇغدۇرۇۋاتقانىدى .ئەمما  ،مۇسابايوفالر
قەتئىي تەۋرەنمەي جىددىي تەدبىر قوللىنىپ  111 ،كىلومېتىر ئارىلىقنىڭ ئوي-دۆڭ يەرلىرىنى تۈزلەپ
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 252 ،ئورۇنغا چوڭ-كىچىك كۆۋرۈك سالىدۇ .زاۋۇت ئۈسكۈنىلىرىنى چۇۋۇپ پارچىاليدۇ.
ئۈسكۈنىلەرنىڭ ئەڭ ئېغىرى تۆت توننا  ،ئەڭ يېنىكى بىر يېرىم توننا كېلەتتى .بۇالرنى توشۇش ئۈچۈن
ئېغىر يۈك كۆتۈرىدىغان ھارۋىالر ياسىلىدۇ 62 .ئۆكۈز تەييارلىنىپ  ،ھەربىر ھارۋىغا ئالتىدىن 12
گىچە ئۆكۈز قېتىلىدۇ .زاۋۇت غۇلجىغا توشۇپ كېلىنگەندىن كېيىن زاۋۇت قۇرۇلۇشى -1617يىلى كۈزدە
باشلىنىپ 1909- ،يىلى پۈتۈپ رەسمىي ئىشلەپچىقىرىشقا كىرىشتۈرۈلىدۇ  ،ئوتقا چىداملىق خىش ،
سېمونت  ،پوالت قاتارلىق ماتېرىيالالر رۇسىيىدىن ئىمپورت قىلىنىدۇ .ئەينى ۋاقىتتا بىر سەر ئالتۇن 41
سوم تىلال پۇلغا باراۋەت بولۇپ ،يۇقىرىقى چىقىم سوممىسىنى ئالتۇنغا  311 ،مىڭ سەر ئالتۇن بوالتتى.
مۇسابايوۋالرنىڭ تېرە زاۋۇتى ئىشلەپچىقىرىشقا كىرىشكەندىن كېيىن يىلىغا  41مىڭ پارچە چوڭ تېرە
(ئات  ،كاال تېرىسى)  211مىڭ پارچە كىچىك تېرە(قوي ،ئۆچكە تېرىسى) ئىشلەپچىقىرااليدىغان
بولدى .ئىشچى سانى دەسلەپكى مەزگىلدە  122نەپەر بولۇپ  ،يەنە كۈنلۈك ئىشچى يالالنغان .كېيىن
ئېھتىياجىغا قاراپ ئىشچى قوبۇل قىلىنىپ  ،ئىشچى سانى بىر قانچە يۈزگە يەتكەن  ،زاۋۇت كۆن-خۇرۇم
 ،مەسكاپ-چېگرىن  ،چەم  ،شاۋرۇن قاتارلىق  13خىل مەھسۇالت ئىشلەپ چىقارغان .ئۇنىڭدىن
باشقا قوشۇمچە ئىشلەپچىقىرىش تۈرلىرى بويىچە  ،شام  ،سوپۇن ،تۈگمە  ،ياريېلىم  ،ھەرخىل ئاياغ
كىيىم  ،ھەرخىل خۇرۇم چاپان  ،تاسما  ،شەپكە  ،ئېگەر-جابدۇق  ،ھارۋا جابدۇقى قاتارلىق  12خىل
مەھسۇالت ئىشلەپچىقىرىلغان.
ھۈسەنباي ھاجى -1616يىلىدىن باشالپ زاۋۇتنى ئۆزى باشقۇرۇپ كەلدى-1622 .يىلى ھۈسەنباي
ھاجى ۋاپات بولغاندىن كېيىن ئۇنىڭ ئوغلى سابىت ئەپەندى -1633يىلىغىچە  ،ئۇنىڭدىن كېيىن
مىجىت ئەپەندى -1635يىلىغىچە  ،ئۇنىڭدىن كېيىن تەلئەت ئەپەندى -1631يىلىغىچە ،
-1631يىلىدىن -1633يىلىغىچە مىجىت ئەپەندى  ،ئابدۇلئەزىز  ،ئىسمائىل  ،ئابدۇقەييۇم
ئەپەندىلەر باشقۇرۇپ كەلدى-1633 .يىلى زاۋۇت ھۆكۈمەت بىلەن خۇسۇسىيالر شېرىكچىلىكىگە
ئۆزگەردى .مىجىت  ،ئابدۇقەييۇم ئەپەندىلەر خۇسۇسىيالر تەرەپنىڭ زاۋۇت باشلىقى بولدى .ھازىر بۇ
زاۋۇت تولۇق دۆلەت ئىگىلىكىدىكى زاۋۇت بولۇپ  ،ئىلى كۆن-خۇرۇم زاۋۇتى دەپ ئاتىلىدۇ.
***
قۇشۇمچە تەپسىالت-1616 :يىلى زاۋۇت قۇرۇلۇپ ،ھۈسەنباي ئۈرۈمچىدىن غۇلجىغا مېڭىش ئالدىدا ،
ئۈرۈمچىدىكى ئاتاقلىق سودىگەر روزى ھاجىمنىڭ كېپىل بولۇشى بىلەن ھۆكۈمەت بانكىسىدىن 211
مىڭ سەر قەغەز پۇل قەرز ئالىدۇ .بانكا بۇ پۇلنى ئىلى بانكىسىنىڭ ھېساباتىغا ئۆتكۈزۈپ بېرىدۇ.
ئۇنىڭدىن خەۋەر تاپقان ئىلى گېنېرالى پۇلنى قايتۇرماسلىق  ،زاۋۇتقا شېرىك بولۇش تەلىپىنى قويىدۇ.
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ھۈسەنباي ماقۇل بولىدۇ .گېنېرال موچۇن دېگەن موڭغۇل ئوفىتسېرنى دىرېكتور قىلىپ ئەۋەتىدۇ ئەمما
زاۋۇتنى ياخشى باشقۇرالمىغاچقا زىيان كۆرۈلىدۇ .گېنېرال پۇلنى قايتۇرۇۋېلىپ شېرىكلىكتىن چىقىدۇ.
6.مۇسابايوۋالرنىڭ كارخانا باشقۇرۇش ئۇسۇلى
مۇسابايوۋالر كارخانا باشقۇرۇشتا  ،ياۋروپا كارخانا باشقۇرۇش ئۇسۇلى بىلەن ئۆزلىرىنىڭ يەرلىك
باشقۇرۇش ئۇسۇلىنى بىرلەشتۈرگەن ئاساستا ئىش كۆرۈپ  ،تەشكىلىي ئاپپاراتالرنى تەسىس قىلغان ۋە
قائىدە-تۈزۈملەرنى تاكامۇلالشتۇرغان.
1.مۇسابايوۋالر -1563يىلى غۇلجىدا قۇرغان «تىجارەتخانا ھۈسەن مۇسابايوۋ بۇرادەرلىرى شىركىتى»
دە تەسىس قىلىنغان ئىشخانىالر ) : (1دىرېكتور ئىشخانىسى  )2( ،باش بوغالتىر ئىشخانىسى )3( ،
مالىيە بۆلۈمى ) 4( ،تىجارەت بۆلۈمى  )3( ،چارۋىچىلىق بۆلۈمى  )2( ،تېخنىك-سۈپەت تەكشۈرۈش
بۆلۈمى ) 7( ،ئومۇمىي ئىشالر بۆلۈمى .بۇ بۆلۈم خوجىلىق ئىشلىرىغا مەسئۇل بولۇپال قالماستىن  ،ئىش
ھەققى بېكىتىش  ،ئىش تۈزۈمى  ،ئىشچىالر تۇرمۇشى ،ئىش كىيىمى تارقىتىش  ،يىلدا بېرىلىدىغان قىشلىق
 ،يازلىق كىيىم-كېچەك  ،يېمەك-ئىچمەك  ،قىيىنچىلىقى بارالرغا بېرىلىدىغان ياردەم  ،زاۋۇت
مېھمانخانىسى  ،ئاشخانا  ،ئۆلۈم-يېتىم  ،توي-تۆكۈن  ،داۋاالش  ،ساياھەت  ،كۆڭۈل ئېچىش ،
تەنتەربىيە  ،ۋاقىتلىق ئىشچى قوبۇل قىلىش  ،كۆزەتچىلىك  ،ئىسكىالت باشقۇرۇش  ،خەت-چەك
تاپشۇرۇۋېلىش ،تارقىتىش قاتارلىق ئىشالرغا مەسئۇل ئىدى.
باش تىجارەتخانىنىڭ ئومۇمىي تۈزۈمىدە ھەرقايسى بۆلۈمدىن باش دىرېكتورالرغىچە تالونلۇق
ھېسابات يۈرگۈزۈلەتتى .ھەتتا باش دىرېكتور ھۈسەنباي ھاجىم بىر پۇڭ ئالماقچى بولسىمۇ  ،تالونلۇق
ھېساب ئاچقان .ئۇالرنىڭ ھەرقانداق ئەۋالدىنىڭ بەلگىلەنگەن مائاشتىن سىرت پۇل ئېلىشى مەنئى
قىلىنغان .زۆرۈر تېپىلغاندا دىرېكتور ياكى باش بوغالتىرنىڭ تەستىقلىشى بىلەن ئاۋانىسا (قەرز) ئېلىپ
قايتۇرغان.
يۇقىرىقى بۆلۈملەر ئىچىدە تىجارەت بۆلۈمى دائىرىسى ناھايىتى كەڭ ئاالھىدە بۆلۈم بولۇپ  ،دۆلەت
ئىچى ۋە سىرتىدا تىجارەتنى كېڭەيتىپ ھەم جانالندۇرۇپال قالماستىن  ،رۇسىيىنىڭ سېمىپاالتىنسكى ،
ياركەنت  ،موسكۋا قاتارلىق جايلىرىدا بانكا ھېساب نومۇرى ئاچقان ( بانكا ھېساب نومۇرلىرى :
سېمىپاالتىنسكى بانكىسى ھېساب نومۇرى4531؛ ياركەنت كازناچىستۋا بانكىسى 27226؛ موسكۋا
بانكىسى 19378؛ رۇسىيە-ئاسىيا بانكىسى 33؛ رۇسىيە-ئاسىيا بانكىسى غۇلجا شۆبىسى 117
قاتارلىقالر).
1.جايالردىكى شۆبە شىركەتلەرنى باشقۇرۇش تۈزۈمى .جايالرنى مال بىلەن تەمىنلەش ياكى
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سېتىۋېلىشنى ھاۋالە قىلىشتىن ئىلگىرى  ،جايالرنىڭ نوپۇسى  ،تەبىئىي بايلىقى ،خەلقنىڭ سېتىۋېلىش
كۈچى  ،بازار ئەھۋالى قاتارلىقالر تەتقىق قىلىنىپ تۇرۇلغاچقا  ،زاۋۇت مېلى ياكى يەرلىك مال بازار
ئېھتىياجىغا ماسلىشىپ كەلگەن .مۇسابايوۋالر ھەرقايسى شۆبە شىركەتلەرنىڭ ھەپتىدە بىر نۆۋەت بازار
ئەھۋالى  ،بازار نەرخىدىن دوكالت بېرىپ تۇرۇشىنى تەلەپ قىلىدۇ ۋە شۇ ئارقىلىق بازار ئەھۋالىنى
ئىگىلەپ باھا بەلگىلەيدۇ .مەسىلەن  :ئۈرۈمچىدە بىر مېتىر چىت بىر يۈەن  ،بىر جىڭ يۇڭ بىر يۈەن ،
خوتەندە بىر مېتىر چىت  1.3يۈەن  ،بىر جىڭ يۈەن بەش مو بولسا  ،ئۇالر خوتەننىڭ چىت ۋە يۇڭ
باھاسىنى مۇقىمالشتۇرۇشتا  ،ئۈرۈمچىدىكى بىر يۈەنلىك چىتكە خوتەنگە بارغۇچە بولغان چىقىم بىر
ياكى ئىككى مونى قوشۇپ  ،خوتەندىكى چىت باھاسىنى  1.2يۈەن قىلسا  ،يۇڭنى خوتەن باھاسى
بويىچە بەش مودىن ئالىدۇ .يۇڭ ئىككى مو چىقىم بىلەن ئۈرۈمچىگە كەلسە  ،ئۈرۈمچى باھاسىدىن
يەنىال ئۈچ مو ئەرزان ئېلىنغان بولىدۇ .بۇنى چەتكە چىقارغاندا  ،نەچچە مېتىر چىتقا ئالماشتۇرۇلىدۇ.
چىت شىنجاڭغا كەلگەندە بىر قانچە جىڭ يۇڭغا ئالمىشىدۇ .ئۇالرنىڭ قولالنغان بۇ ئۇسۇلى بازارنى
مۇقىم قىلىپ  ،تاشقى سودىنى راۋاجالندۇرۇش  ،ئوبوروتنى راۋانالشتۇرۇپ ئىقتىسادىي ئۈنۈمنى
ئاشۇرۇش جەھەتلىرىدە ئىجابىي رول ئوينىدى .ئۇالرنىڭ ھەرقانداق مېلى ئالتە ئايدىن ئارتۇق
بېسىلىپ قالمىدى .ئوتتۇرا ھېساب بىلەن يىلىغا ئىككى قېتىم ئوبوروت قىلىندى.
مۇسابايوۋالر توپ-پارچە سېتىشنى بىللە ئېلىپ بارغان بولۇپ  ،خېرىدارالرنى جەلپ قىلىشقا ئاالھىدە
ئېتىبار بەرگەن .ئۇالر ھەرقايسى جايالردا چوڭ سارايالرنى قۇرۇپ  ،سودىگەرلەرگە قۇاليلىق ياراتقان.
شۆبە شىركەتلەر بىلەن يېقىن مۇناسىۋەتتە بولغان ۋە تىجارەت قىلىدىغان ئادەم سارايغا چۈشسە
قونالغۇ ھەققى ئالمىغان .قونالغۇغا چۈشكەنلەرنى نان-چاي بىلەن تەمىنلەش بىلەن بىللە  ،بىر ۋاق
ھەقسىز تاماق بەرگەن .نەتىجىدە ئۇالرنىڭ خېرىدارلىرى كۆپەيگەن ۋە جايالرنىڭ بازار ئەھۋالى شۆبە
شىركەتلەر ئارقىلىق ئىگىلىنىپ  ،ھەپتىمۇ ھەپتە باش شىركەتكە مەلۇم قىلىنىپ تۇرۇلغان  ،شۆبە
شىركەت خادىملىرىنىڭ ئىش ھەققى مەسىلىسى  :ئۇالر سېتىۋالغان يەرلىك مال ياكى ساتقان تاۋار
مالالرغا پىرسەنت ئالغان .پىرسەنت  2%تىن %5كىچە بولغان.
2.تېرە زاۋۇتىنىڭ ئىش ھەققى باشقۇرۇلۇشى .ئىشچىالر ئىش ھەققى ئالغان .يەنى ئىشلىگىنىگە قاراپ
ھەق بېرىلگەن .ئەمما ئىشچىالر تېخنىكا ئۆلچىمى بويىچە دەرىجىگە ئايرىلغان .مەسىلەن:
-1دەرىجىلىك ئۇستا بىر دانە خۇرۇم ئۈچۈن بەش يۈەن ئالسا  -2 ،دەرىجىلىك ئۇستا تۆت يۈەن ،
-3دەرىجىلىك ئۇستا ئۈچ يۈەن ھەق ئالغان .لېكىن  ،مەھسۇالت سۈپىتىگە دەرىجە قويۇلمىغان بولۇپ
-1 ،دەرىجە ئاساسىدا ئىشلەپچىقىرىلغان .ئىش ۋاقتىنى كاسىپالر  ،قارا ئىشچىالر ئۆزلىرى بەلگىلىگەن.
زاۋۇت كاسىپالر ۋە ئىشچىالرغا پەرتۇق  ،پەشتاما  ،خاالت  ،رېزىنكە ئۆتۈك  ،پەلەي  ،كۆزەتكۈچىلەرگە
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يازلىق  ،قىشلىق كىيىم-كېچەك قاتارلىق ئەمگەك-مۇھاپىزەت بۇيۇملىرىنى تارقىتىپ تۇرغان  ،تۇرمۇش
جەھەتتىمۇ تېگىشلىك غەمخورلۇقالر كۆرسىتىلگەن .مەسىلەن :ھەقسىز تۈردە ئىشچىالرغا ئۈچ ۋاق تاماق
بېرىلگەن .بۇنىڭ ئىچىدە چۈشتە گۆشلۈك تاماق بېرىلگەن .ئىشچىالرنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرى ياكى
دوست-يارەنلىرى تاماقتا بىللە بولۇپ قالسا  ،ئۇالرمۇ ئوخشاشال مېھمان قىلىنغان.
مۇسابايوۋالر ھەريىلى بارات ئېيىنىڭ-31كۈنى ئومۇمىي ھېسابات قىلىپ  ،يىغىۋېلىنغان ئاشلىق ۋە
مال-مۈلۈك  ،نەق پۇلدىن زاكات ئايرىپ تۇرغان .ئۇنى ئاساسلىقى مەكتەپ قۇرۇشقا ۋە
خەير-ساخاۋەت ئىشلىرىغا ئىشلەتكەن (ئون چارەك ئاشنىڭ بىر چارىكىنى  ،مال-مۈلۈك  ،پۇل  ،چارۋا
مالنىڭ  41تىن بىرىنى زاكات ئايرىپ تۇرغان).
مۇسابايوۋالر كارخانا ئىشلەپچىقىرىشىنى راۋاجالندۇرۇش بىلەن بىللە  ،ئىقتىسادچانلىق بىلەن كارخانا
باشقۇرۇپ  ،خام ئەشياالردىن تولۇق پايدىلىنىپ  ،قوشۇمچە ئىشلەپچىقىرىشنىمۇ يولغا قويغان.
ئااليلۇق  ،ئات  ،كاال تېرىسىدىن قىرىۋېلىنغان يۇڭدىن پايدىلىنىپ  ،كىگىزچىلىك كارخانىسى
قۇرغان .تېرىلەردىن قىرىۋېلىنغان مايدىن بولغان سوپۇن  ،شام ياساش كارخانىسى  ،كاال
مۈڭگۈزىدىن تۈگمە ياساش كارخانىسى ئۇنىڭدىن باشقا ئاياغ كىيىم  ،ياريېلىم ئىشلەش كارخانىسى
قۇرغان .خوتەندىن ئۇستا تەكلىپ قىلىپ  ،غۇلجىدا گىلەم زاۋۇتى قۇرغان .ئومۇمەن  ،مۇسابايوۋالرنىڭ
كارخانا باشقۇرۇش ۋە قۇرۇشتىكى مۇۋەپپەقىيەتلىرى ھەقىقەتەن كىشىنى قايىل قىلىدۇ.
7.مۇسابايوۋالرنىڭ قول سانائەت كارخانىلىرى
مۇسابايوۋالرنىڭ قۇرغان قول سانائەت كارخانىسى ئون بىرگە يەتكەن بولۇپ  ،ئۇالر ئىش تۈرى
بويىچە تۆۋەندىكىلەرگە ئايرىلغانىدى:
)(1شامچىلىق  )2( ،سوپۇنچىلىق  )3( ،تۈگمىچىلىك  )4( ،يار يېلىم ئىشلەش ) 3( ،ئېگەرچىلىك )2( ،
ھارۋا جابدۇقى ياساش  )7( ،جۇۋىچىلىق )5( ،كىگىزچىلىك ) 6( ،گىلەمچىلىك  )11( ،پىيماگات
(پىيمىچىلىق) ؛( )11موزدۇزلۇق .بۇ كارخانىالرنىڭ ئىشلەپچىقىرىش ئەھۋالى مۇنداق بولغان ؛
شامچىلىق  ،سوپۇنچىلىق كارخانىلىرىدا ئون نەپەردىن  21نەپەرگىچە ئىشچى ئىشلىگەن.
ئىشلەپچىقىرىلىدىغان شام ئاق ۋە قىزىل رەڭلىك بولۇپ  43 ،سانتىمېتىرلىق چېركاۋ قىزىل شامى 31 ،
سانتىمېتىرلىق پانۇس شامى 20 ،ۋە  23سانتىمېتىرلىق ئۆي شامى قاتارلىقالر ئىشلەپچىقىرىلىپ بازارغا
سېلىنغان ھەمدە رۇسىيىلىكلەرگە ئېكسپورت قىلىنغان .موسكۋا  ،سانكىت-پېتربورگ شەھەرلىرىمۇ
ئاالھىدە ئۇالرغا شام زاكاز قىلىدىغان بولغان .سوپۇنمۇ ئوتتۇرا ئاسىياغا ئېكسپورت قىلىنغان .ئۇنىڭدىن
باشقا  ،مۇساھاجىم تاشالندۇق يۇڭالرنىڭ ھەممىسىنى يىغىۋېلىپ  ،كىگىزچىلىك كەسپىنى يولغا قويغان.
چىداملىق ۋە قېلىن بولغان ناماتمان كىگىزى دەل مۇساھاجىمنىڭ ئىجادىيىتى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ
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(ناماتمان مەھەللىسى ئىلىدىكى كىگىزچىلىك كاسىپلىرى ئولتۇراقالشقان مەھەللە بولۇپ  ،ئۇالرنى
مۇساھاجىم جەنۇبىي شىنجاڭدىن ئېلىپ چىقىپ ئورۇنالشتۇرغان ) .ئۇالر تۈرلۈك گۈللۈك كىگىزلەرنى
ئىشلەپ چىقارغان بولۇپ  ،ئىلى  ،ئالتە شەھەرنى تولۇق تەمىنلەپال قالماستىن  ،ئوتتۇرا ئاسىياغىمۇ
چىقىرىلغان .خىلالنغان قوي يۇڭىدا گىلەم توقۇش  ،پىيما ئىشلەش كارخانىسى قۇرۇلغان بولسىمۇ ،
تېخنىك ئۇستىالرنىڭ ئۈزۈكچىلىكى تۈپەيلى گىلەمچىلىك كەسپى ئانچە چوڭ تەرەققىي قىاللماي
قالغان .پىيما سېخىدا بولسا  31نەپەرگە يېقىن ئىشچى بار بولۇپ  ،ئىشلەنگەن پىيمىالر شىمالىي
شىنجاڭ ۋە ئوتتۇرا ئاسىياالردا سېتىلغان.
مۇساھاجىم مەھسۇالتىنىڭ سۈپىتىنى بىرىنچى ئورۇنغا قويۇپ كەلگەن .مەھسۇالتنىڭ سۈپىتى ئەال
بولمىسا بازارغا سالمىغان .ئۇنىڭ چوڭ كارخانىسىدا ئات  ،كاال  ،قوي  ،ئۆچكە قاتارلىقالرنىڭ تېرىلىرى
پىششىقالپ ئىشلىنىدۇ  ،يەنى كۆن-خۇرۇم ئىشلەپچىقىرىلىدۇ .سۈپەتلىك تېرىلەردىن كۆن-خۇرۇم ،
چەم ياسالسا 2- ،دەرىجىلىك تېرىلەردىن ئېگەر-جابدۇق ۋە ھارۋا جابدۇقلىرىغا كېرەكلىك
ماتېرىيالالر ئىشلىنىدۇ .بۇ مەھسۇالتالر ياۋروپا بازارلىرىغىچە يېتىپ بارىدۇ .بۇ كەسىپ ئالدىنقى
ئەسىردىن باشالپ مۇشۇ ئەسىرنىڭ يەنى -1646يىل ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى بىر قانچە يىلغىچە داۋام
قىلغان.
مۇساھاجىم ۋاپات بولغاندىن كېيىن ھۈسەنباي بىلەن باھاۋۇدۇنباي ئۇنىڭ كەسپىگە ۋارىسلىق قىلىپ ،
تېرە زاۋۇتىنى داۋاملىق تەرەققىي قىلدۇرىدۇ .بولۇپمۇ ئۇالر گېرمانىيىدىن زامانىۋى ئۈسكۈنىلەرنى
سېتىۋالغاندىن كىيىن ئۇالرنىڭ مەھسۇالتلىرى خەلقئارا بازارغا كىرىدۇ .چاررۇسىيە ھۆكۈمىتى ئۇزاق
يىلغىچە ھەربىي ئاتنىڭ ئېگەر-جابدۇقلىرى  ،قىلىچدان (غىالپ)  ،سومكا  ،ھەربىي ھارۋا جابدۇقلىرىنى
مۇسابايوۋالردىن ئالىدۇ-1612 .يىلى ئىلى شىنخەي ئىنقىالبى باشلىنىش ھارپىسىدا  ،ھۈسەنباي
قوزغىالڭچى ئارمىيىنى ئۆتۈك  ،ئات ئېگەر-جابدۇقلىرى بىلەن تەمىنلەيدۇ.
مۇساھاجىم قۇرغان جۇۋىچىلىق كارخانىسى تەرەققىي قىلىپ  ،يەرلىك جۇۋا  ،ھەربىي جۇۋا
ئىشلەپچىقىرىشقا قاراپ يۈزلىنىدۇ .ئۇالرنىڭ يەرلىك جۇۋىسى تاشلىق  ،تاشسىز ۋە ھەرخىل ياقىلىق
بولۇپ  ،قوي تېرىسىدىن ئىشلىنىپال قالماستىن  ،بۆرە  ،يىلپىز  ،تۈلكە  ،سۈلەيسۈن  ،تىيىن قاتارلىق
ئەتىۋارلىق ھايۋاناتالر تېرىسىدىن تىكىلىدۇ .ئالدىنقى ئەسىرنىڭ ئاخىرىدىن رۇسىيە ئۆكتەبىر
ئىنقىالبىغىچە بۇ كارخانا چاررۇسىيە ئارمىيىسىنى  ،ئاندىن سوۋېت قىزىل ئارمىيىسىنى  ،شىنجاڭدا
گومىنداڭ ئارمىيىسىنى ھەربىي جۇۋا بىلەن تەمىنلەيدۇ-1644 .يىلى - 11ئايدىن باشالپ  ،ئۈچ
ۋىاليەت ئارمىيىسى ئازادلىقتىن كېيىن جۇڭگو خەلق ئازادلىق ئارمىيىسى بۇ كارخانا تەرىپىدىن
ھەربىي جۇۋا بىلەن تەمىن ئېتىلىدۇ.
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مۇساھاجىم ھايات ۋاقتىدا كاال  ،قوي  ،ئۆچكە مۈڭگۈزلىرى ۋە سۆڭەكلەرنى يىغىپ تۈگمىچىلىك
كارخانىسى ئاچقان .مۈڭگۈزلەردىن قارا تۈگمە  ،سۆڭەكلەردىن ئاق تۈگمە ياسالغان ( ئۇيغۇر
تۈگمىچىلىكى ئەزەلدىن سۆڭەكنى خام ئەشيا ماتېرىيالى قىلىپ كەلگەن  ).نەتىجىدە تۈگمە ئىمپورت
قىلىشقا خاتىمە بېرىلگەن.
ياريېلىم كارخانىسىمۇ ئوخشاشال تەرەققىي قىلىپ  ،بەلگىلىك ئىقتىسادىي ئۈنۈم يارىتىپ كەلگەن .بۇ
كەسىپتە ئاساسلىقى خام  ،پىششىق تېرىلەردىن چىقىرىۋېتىلگەن تاشالندۇق نەرسىلەر ،ھەرخىل
پۇرۇچالر خام ئەشيا قىلىنغان  ،يەنى بۇ نەرسىلەر قاينىتىلىپ ياريېلىم ياسالغان ھەمدە ئوتتۇرا ئاسىياغا
توننىالپ ئېكسپورت قىلىنغان.
مۇسابايوۋالر كارخانىنى ئەنە شۇنداق ئىقتىسادچانلىق بىلەن باشقۇرغان بولۇپ  ،بۇ كەسىپلەرنىڭ بىر
قىسمى ھازىرمۇ داۋام قىلىنىۋاتىدۇ.
8.مۇسابايوۋالر ئاچقان تېخنىكالر مەكتىپى ۋە ئايالالر مەكتىپى
مۇسابايوۋ ئەينى مەزگىللەردە ياۋروپا ۋە ئوتتۇرا شەرق ئەللىرىگە بارغاندا  ،چەت ئەللەرنىڭ
كۆن-خۇرۇم زاۋۇتلىرىنى ئېكسكۇرسىيە قىلىدۇ ھەمدە ئۇالرنىڭ زاۋۇتالردا يولغا قويغان تېخنىكىلىق
باشقۇرۇش مېخانىزمى ۋە تېخنىك ئىشچىالرنىڭ مەشغۇالتلىرىنى كۆزدىن كەچۈرىدۇ .شۇنىڭ بىلەن
مۇساھاجىم تېخنىك ئىشچى يېتىشتۈرۈشنىڭ مۇھىملىقىنى ھېس قىلىدۇ .يۇرتقا قايتىپ كەلگەندىن كېيىن
تېخنىك يېتىشتۈرۈش مەكتىپى قۇرۇشقا تەييارلىق كۆرىدۇ .ئەمما  ،مۇساھاجىم ئۇزاق ئۆتمەيال ئاغرىپ
-1563يىلى

قەشقەردە

ۋاپات

بولىدۇ.

ۋاپات

بولۇش

ئالدىدا

ئوغۇللىرى

ھۈسەنباي،

باھاۋۇدۇنبايغا«:مەكتەپ ئېچىپ باال ئوقۇتۇڭالر  ،خىراجەتنى زاكاتتىن چىقىرىڭالر ،يەتمىسە ئومۇمىي
ئىقتىسادتىن ئاجرىتىڭالر » دەپ ۋەسىيەت قالدۇرۇپ كېتىدۇ.
1904يىلى باھاۋۇدۇنباي مۇسابايوۋ گېرمانىيە سانائەت شىركىتىدىن كۆن-خۇرۇم زاۋۇتى كىرگۈزۈشتوغرىسىدا كېلىشىم ھاسىل قىلغاندىن كېيىن جىددىي تەييارلىق قىلىپ  ،ھازىرقى ئىلى پېداگوگىكا
ئىنستىتۇتىنىڭ ئورنىدا ئىشچىالر تېخنىك مەكتىپىنى قۇرىدۇ .ئىمىر دامولال  ،نىزامىدىن قاتارلىق چەت
ئەللىك مۇتەخەسسىسلەرنى ئوقۇتقۇچىلىققا تەكلىپ قىلىدۇ .تەڭرى تېغىنىڭ جەنۇبى ۋە شىمالىدىن
160نەپەر كەمبەغەل دېھقان بالىسىنى ئوقۇغۇچىلىققا قوبۇل قىلىدۇ .مەكتەپتە تىل-ئەدەبىيات ،
ماتېماتىكا  ،فىزىكا  ،خىمىيە دەرسلىرى تەسىس قىلىنىدۇ .كەسپىي جەھەتتىن گېرمانىيىلىك ئىنژېنېر
ماگىن كۆن-خۇرۇم ئىشلەش تېخنىكىسى  ،خام تېرە  ،پىششىق مەھسۇالتالرنى پرىيوم قىلىش ھەققىدە
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دەس ئۆتىدۇ .بىرىنچى قاراردا ئوقۇغان بۇ 160نەپەر ئوقۇغۇچى قۇرۇلۇۋاتقان زاۋۇتنىڭ تايانچ تېخنىك
خادىملىرىغا ئايلىنىدۇ .ئىككىنچى تۈركۈمدە يەنە  311نەپەر ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىنىدۇ .بۇالرنىڭ
ھەممىسى ئىشچى-دېھقان بالىلىرى بولۇپ  ،يۇقىرىقى دەرسلەردىن باشقا يەنە ياغاچچىلىق ،تامچىلىق
،موزدۇزلۇق  ،ماشىنىچىلىق  ،ھارۋا ياساش  ،قاتارلىق 16خىل ھۈنەرنى ئۆگىتىدۇ  ،ئوقۇش پۈتكەندىن
كېيىن خالىغانالر ئىلىدا قالىدۇ ،كۆپىنچىسى يۇرتىغا قايتىدۇ ،مۇسابايوۋالر يۇرتقا قايتقانالرغا سايمان ۋە
يول خىراجىتى بېرىدۇ .ئۈچىنچى قاراردا  121نەپەر ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىنىدۇ .ئۇالر يۇقىرىقى پەنلەرنى
ئوقۇغاندىن سىرت زاۋۇت كەسپى  ،بوغالتىرلىق  ،ستاتىستىكا  ،كارخانا باشقۇرۇش كەسىپلىرىنىمۇ
ئۆگىنىدۇ ،ئوقۇش پۈتكەندىن كېيىن ئاز ساندىكىلىرى زاۋۇتتا ئىشلەيدۇ .كۆپلىرى ئۆز يۇرتىغا قايتىپ
تىرىكچىلىك قىلىدۇ.بەزىلىرى جايالردا مۇسابايوۋالرنىڭ سودا ۋاكالەتچى خادىملىرى بولۇپ قالىدۇ.
ئومۇمەن مۇسابايوۋالر قۇرغان ئىشچىالر تېخنىك مەكتەپ جەمئىي ئۈچ قاراردا  351نەپەر ئوقۇغۇچى
تەربىيىلەيدۇ -1616 ،يىلى زاۋۇت رەسمىي ئىش باشلىغاندا  ،ئۇالردىن  211نەچچە نەپىرى زاۋۇتقا
قوبۇل قىلىنىدۇ  ،شۇ مەزگىللەردە زاۋۇت باش بوغالتىر  ،كاسسىر  ،ستاتىستىكا خادىمى  ،پىالن خادىمى
كاتىبات مەسئۇلى قاتارلىق خادىمالرنى رۇسىيىدىكى رۇس  ،تاتار مىللەتلىرىدىن  ،زاۋۇت تېخنىكا
خادىملىرىنى گېرمانىيىدىن تەكلىپ قىلغان .بۇ مۇتەخەسسىسلەر زاۋۇتقا قوبۇل قىلىنغان ئوقۇغۇچىالرغا
كەسپىي جەھەتتىن يېتەكچىلىك قىلغان .نەتىجىدە ئوقۇغۇچىالردىن بوغالتىر  ،كاسسىر  ،ستاستىستىكىچى
 ،شۇرنىك  ،پرىيومچىك  ،سىلىسار  ،توكار  ،قۇيمىچى  ،ئەيلەمچى قاتارلىق ياراملىق خادىمالر ۋە
تېخنىكالر يېتىشىپ چىققان .ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ساۋۇت ئىلى ياڭخاڭ  ،زۇنۇن تېيىپ (گېنېرال زۇنۇن
تىيىپ )  ،ئابدۇرۇپ ئاخۇن  ،كېيىنكى ۋاقىتتا سانائەت نازارىتى ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى بولغان
شاۋۇدۇن ئاخۇنالر بار ئىدى.
ھۈسەنباي بىلەن باھاۋۇدۇنباي ئۆز ئوغۇللىرىدىن سابىت ئەپەندى  ،ئابدۇلئەزىز ئەپەندى ،
ئىسمائىل ئەپەندى  ،ئابلەھەي ئەپەندى  ،مىجىت ئەپەندى  ،ئابدۇقەييۇم ئەپەندى ئابلەت
ئەپەندى  ،تەلئەت ئەپەندى  ،فۇكرات ئەپەندى قاتارلىقالرنى تۈركىيە  ،رۇسىيىلەردىكى ئالىي بىلىم
يۇرتلىرىغا ئوقۇشقا ئەۋەتىدۇ .مىجىت ئەپەندى بىلەن ئابدۇقەييۇم ئەپەندى تۈركىيىدىكى ئوقۇشنى
تاماملىغاندىن كېيىن گېرمانىيىنىڭ بېرلىن  ،بونن شەھەرلىرىگە بېرىپ  ،ئىنژېنېر  ،ماستېر يالاليدۇ.
نەتىجىدە  ،ئۇالر بىلىم ئالغاندىن كېيىن چەت ئەللىك مۇتەخەسسىسلەرنىڭ ئورنىنى باسىدۇ .زاۋۇت
باشقۇرۇشنىمۇ ئۆز ئىلكىگە ئالىدۇ.
1912يىلىغا كەلگەندە  ،زاۋۇت ئىشچىلىرى كۆپىيىپ 500دىن ئاشىدۇ .شۇ چاغدا بىر قىسىم ئايالالرھۈسەنبايغا ئوقۇش ۋە ئىشچى بولۇش تەلىپىنى قويىدۇ .ئاكا-ئۇكا مۇسابايوۋالر ئۇالرنىڭ تەلىپىگە
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دەرھال قوشۇلىدۇ ۋە رۇسىيىنىڭ قازان شەھىرىدىن خەلىچە ئاۋۇستاي قاتارلىق تۆت نەپەر ئايال
ئوقۇتقۇچىنى تەكلىپ قىلىپ  ،غۇلجىدا ئايالالر مەكتىپى ئاچىدۇ .بۇ مەكتەپتە  311نەپەرگە يېقىن
ئايال ئوقۇيدۇ .ئۇالر بىر تەرەپتىن ئۇيغۇر تىلى  ،ھېساب  ،تارىخ ،جۇغراپىيە قاتارلىق دەرسلەرنى
ئوقۇسا  ،يەنە بىر تەرەپتىن كىيىم تىكىش ،كېسىش  ،يۇڭ پوپايكا  ،شارپا  ،ياغلىق  ،پەلەي توقۇش ،
رەشىلىيە ئىشلەش  ،كەشتىچىلىك قاتارلىق قول ھۈنەرلىرىنى ئۆگىنىدۇ  ،مەكتەپنى پۈتتۈرگەن ئايالالر
ئۇستا ھۈنەرۋەنلەردىن بولۇپ چىقىدۇ .ئوقۇشنى تەلەپ قىلغانالر داۋاملىق كۆپەيگەچكە  ،بۇ مەكتەپ
«ھۈنەر مەكتىپى »دەپ ئاتىلىدۇ.
ئومۇمەن ئېيتقاندا-1612 ،يىلى ئېچىلغان بۇ ھۈنەر مەكتەپ ئازادلىقتىن كېيىنمۇ بىر قانچە ئون يىل
داۋام قىلغان .بۇ مەكتەپتە نەچچە ئون مىڭ ئايال ئوقۇپ  ،مۇنەۋۋەر كارخانا ئىشچىلىرىغا ئايالنغان.
9.مۇسابايوۋ ۋە شىنجاڭنىڭ يېڭى زامان مائارىپى
مۇسابايوۋ ۋە ئۇنىڭ ئەۋالدلىرى تىجارىتىنى دۇنياغا يۈزلەندۈرگەندىن كېيىن ياۋروپا ئەللىرىدىكى
سانائەت ئىنقىالبى ۋە يېڭى زامان مائارىپىنىڭ تۈرتكىسىدە بارلىققا كەلگەن بۈيۈك كەشپىياتالرنى ئۆز
كۆزى بىلەن كۆرىدۇ ۋە ئۇنىڭدىن ئىلھاملىنىپ  ،شىنجاڭدا يېڭى مائارىپ  ،يېڭى تېخنىكا بەرپا
قىلىشقا بەل باغاليدۇ .مۇساھاجىم ئوغلى باھاۋۇدۇنباينى چەت ئەللەردىكى پەن تەتقىقات خادىملىرى
بىلەن ئاالقە باغالپ ،ئۇالرنى شىنجاڭغا تەكلىپ قىلىشقا بۇيرۇيدۇ.
1870يىلى باھاۋۇدۇنباي قازان شەھىرىدىن ئۈچ نەپەر مۇئەللىمنى قەشقەرگە تەكلىپ قىلىدۇ .ئۇالرخانلىق مەدرىسىدە دىنىي دەرستىن سىرت  ،تىل  ،ھېساب  ،ئەدەبىيات  ،جۇغراپىيە ۋە ئەرەب  ،پارس
تىللىرىدىن دەرس بېرىدۇ .شۇ يىلى (-1571يىلى) باھاۋۇدۇنباي ئىلى بەيتۇلال مەسچىت يېنىدىكى
مەدرىسىدە تۆت سىنىپلىق مەكتەپ قۇرۇپ  ،تىل  ،ھېساب  ،ئەرەب  ،پارس تىلى ۋە تارىخ دەرسلىرىنى
تەسىس قىلىدۇ.
قەشقەردىكى پەن ئوقۇتۇش مەكتىپى -1551يىلالرغىچە داۋام قىلىدۇ .ئەمما  ،مۇتەئەسسىپ دىنىي
كۈچلەر توسقۇنلۇق قىلغاچقا  ،ئاكا-ئۇكا مۇسابايوۋالر مۇساھاجىمنىڭ ياردىمىدە مەكتەپنى ئۆز يۇرتى
ئاتۇشنىڭ ئېكساق كەنتىگە يۆتكەپ كېتىدۇ ۋە دەسلەپ ئۈچ سىنىپلىق قىلىپ ئاچىدۇ-1553 .يىلىغا
كەلگەندە سەككىز سىنىپلىق قىلىپ ئۆزگەرتىشنى قارار قىلىپ ئىش باشاليدۇ-1553 .يىلى كارىدورلۇق
كۆركەم سېلىنغان سەككىز سىنىپلىق ئوقۇتۇش بىناسى  32 ،ئېغىزلىق ئوقۇغۇچىالر ياتىقى  ،زال  ،ئىككى
ئېغىز ئاشخانا ،مۇالزىمەت دۇكىنى  ،ئۆي  ،بەش مولۇق باغ  ،ئالتە مو كېلىدىغان تەنتەربىيە مەيدانى
 ،تاش مۇنچا (ھاممام) بار مەكتەپ پۈتۈن ئوقۇش باشاليدۇ .بۇ مەكتەپكە «مەكتىپى ھۈسەينىيە» دەپ
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نام بېرىلىدۇ-1613 .يىلى مەزكۇر مەكتەپ تۈركىيىدىن ئەھمەد كامال قاتارلىق يەتتە نەپەر
مۇئەللىمنى ئوقۇتقۇچىلىققا تەكلىپ قىلىدۇ .مەكتەپنىڭ پۈتۈن چىقىمىنى ھەمدە بالىالرنىڭ تاماق ،
كىيىم ۋە قىيىنچىلىقى بار ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئائىلىسىگە بېرىلىدىغان ياردەمگىچە بولغان راسخوتلىرىنى
مۇسابايوفالر ئۆز ئۈستىگە ئالىدۇ.
مۇسابايوۋالر -1617يىلى ئېكساقتا «ھەبب زادە دارىلمۇئەللىمىن» مەكتىپىنى قۇرىدۇ .بۇ مەكتەپكە
خوتەن  ،قەشقەر ۋە ئاتۇشنىڭ يەتتە كەنتىدىن ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىپ  ،ھەممە چىقىمنى ئۆز ئۈستىگە
ئالىدۇ .بۇنىڭ بىرىنچى قارارى -1616يىلى ئوقۇش پۈتتۈرىدۇ.
باھاۋۇدۇنباينىڭ مائارىپ ساھەسىدىكى تۆھپىلىرىمۇ گەۋدىلىك بولغان .ئااليلۇق  ،ئۇ قەشقەر يار
باغدا -1خەنزۇ تىلى مەكتىپى  ،ئېكساقتا 2-خەنزۇ تىلى مەكتىپى ئاچقان-1613 .يىلى غۇلجىدا
«تېخنىك ئىشچىالر مەكتىپى» قۇرۇپ  ،ئۈچ قاراردا  351نەپەر باال تەربىيىلىگەن-1613 .يىلى ئىلىدا
«ھۈنەر كەسىپ مەكتىپى » قۇرۇپ -1612 ،يىلىغا كەلگەندە ،بۇ مەكتەپنى كېڭەيتىپ «ئايالالر ھۈنەر
مەكتىپى »قىلىپ قۇرۇپ چىققان .يەنە ئىلىدا -1613يىلى «نۇرانىيە مەكتىپى» « ،سايرامىيە مەكتىپى»
-1612،يىلى «مەكتىپى نۇر» ،ئەال باي قورۇسىدا «ئەال باي قورۇ مەكتىپى »1924- ،يىلى «دەرنەك»
مەكتىپى -1635 ،يىلى «مۇراد مەكتىپى» قاتارلىق مەكتەپلەرنى قۇرغان ۋە ئاساسىي چىقىملىرىنى ئۆز
زىممىسىگە ئالغان.
ئۇالردىن باشقا  ،ئاكا-ئۇكا مۇسابايوۋالر 19-ئەسىرنىڭ باشلىرىدا «مەتبەئە خۇرشىد-مەتبەئە نۇر»
ناملىق تاش مەتبەئەنى كىرگۈزۈپ  ،شائىر تەجەللى ۋە قۇتلۇق شەۋقىنىڭ ئىشلىتىشكە بەرگەن .ئىلى
كۈرەدىمۇ تاش مەتبەئە قۇرغان .ئەينى ۋاقىتتا مۇسابايوفالر شىنجاڭدا يېزىلغان بىر بۆلۈم تارىخ ،
ئەدەبىيات ۋە دىنىي ئەسەرلەرنى ئۆز خىراجىتى بىلەن تاشكەنتتە باستۇرۇپ تارقاتقانىدى.
مۇسابايوۋالر بۇنىڭلىق بىلەن قانائەتلىنىپ قالماي م رۇسىيە ،تۈركىيە  ،گېرمانىيە ۋە لىۋانغا بىر قانچە
قارار ئوقۇغۇچى ئەۋەتكەن .دېمەك  ،دەسلەپ چەت ئەللەردىن ئوقۇتقۇچى تەكلىپ قىلغان بولسا ،
كېيىن چەت ئەلگە ئوقۇغۇچى چىقىرىپ ئوقۇتقۇچى تەربىيىلىگەن .ئۇالر تېخنىك خادىمالرنى
يېتىشتۈرۈشكىمۇ ئاالھىدە ئەھمىيەت بەرگەن .مەسىلەن :توك ئىشچىسى  ،تېخنىك  ،مانتيور ،سىلىسار ،
ماستىرالرنى تەربىيىلەشنى يېتىشتۈرگەن  ،بوغالتىر  ،كۆن-خۇرۇم ئۇستىسى ،پرىيومچىك  16 ،خىل قول
ھۈنەر كەسپى ،ئايالالر قول ھۈنەر كەسپى  ،ماشىنىچىلىق  ،رەشىلىيە ئىشلەش ،كانۋا ئىشلەش قاتارلىق
 21خىل ھۈنەر ئۆگەتكەن.
ئومۇمەن  ،ئاكا-ئۇكا مۇسابايوۋالر 1870-يىلىدىن باشالپ مەملىكىتىمىزدە بىرىنچى بولۇپ مائارىپ
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ئىسالھاتىنى يولغا قويۇپ  ،شىنجاڭنىڭ يېڭى زامان مائارىپىغا ئۆچمەس تۆھپىلەرنى قوشقان .ئۇالرنىڭ
ئالىيجاناب ئىسالھات روھى ۋە ئېسىل پەزىلىتى بۈگۈنكى ئىسالھات دەۋرىمىزدە ئوخشاشال رېئال
يېتەكچى ئەھمىيىتىگە ئىگە.
10.مۇسابايوۋالر سودا كارخانىسىنىڭ ئىز باسارى – ئوبۇلھەسەن مۇسابايوۋ
1895يىلى مۇساھاجىم ۋاپات بولغاندىن كېيىن مۇسابايوۋالر چوڭ ئائىلىسىنىڭ ئائىلە نىزامى يەنىمىراسخورلۇق تۈزۈمى بويىچە ،چوڭ ئوغۇل ھۈسەنباي مۇساھاجىمنىڭ ئومۇمىي ئىشىغا ۋارىسلىق قىلىدۇ.
چۈنكى مۇسابايوۋالرنىڭ ئائىلە نىزامىدا نەچچە ئەجدادتىن بۇيان ،چوڭ ئائىلىنى بۆلمەسلىك  ،ياش
رېتى بويىچە ۋارىسلىق قىلىش ،ۋارىس بولغان كىشى شۇ ئائىلە ئەۋالدىنىڭ ھەممە ئىشىغا مەسئۇل
بولۇش ،پۈتۈن ئائىلە ئەزالىرى شۇ ئائىلىدىن بەھرىمەن بولۇش ،مىراس ئايرىپ بۆلمەسلىك ،چوڭ
ئائىلىنى گەۋدە قىلغان ھالدا ،پايدا-زىياننى تەڭ كۆرۈش يولى بىلەن ئايرىم تىجارەت قىلىشتىن
ئىبارەت ئىگىلىك باشقۇرۇش مېخانىزمى ئورنىتىلدى .شۇ بويىچە كېيىن قۇرۇلغان كارخانىالرمۇ
«مۇسابايوۋ بۇرادەرلىرى شىركىتى» دەپ ئاتىلىپ كەلدى.
ھۈسەنباي -1622يىلى ۋاپات بولغاندىن كېيىن ئىگىلىككە باھاۋۇدۇنباي ۋارىسلىق قىلىدۇ.
-1625يىلى باھاۋۇدۇنباي ۋاپات بولغاندىن كېيىن  ،بۇ ئائىلىنىڭ ئىگىلىكى ئىككى يىل
ئۆپچۆرىسىدە ئۆزئارا ئېتىراز ۋە سۈركىلىش ئىچىدە كوللېكتىپ باشقۇرۇلىدۇ .ئىككى يىلدىن كېيىن
بۆلۈنۈش پەيدا بولىدۇ .نەتىجىدە مۇساھاجىمنىڭ ئوغۇللىرى ئۆزلىرى باشقۇرغان ئىگىلىككە ئۆزلىرى
ئىگە بولىدۇ .زاۋۇت  ،تىجارەتخانا ۋە مۇشۇ ئىككى تورۇنى ئاساس قىلغان مال-مۈلۈك  ،نەق مەبلەغ ،
تاشقى پېرېۋوتالر ھۈسەنباي ۋە باھاۋۇدۇنبايغا تەئەللۇق قىلىنىپ ،ھۈسەنباينىڭ ئىگىلىكىگە چوڭ
ئوغلى سابىت ئەپەندى  ،باھاۋۇدۇنباينىڭ ئىگىلىكىگە ئۇنىڭ چوڭ ئوغلى ئىسمائىل ئەپەندى
ۋاكالەتچى بولۇپ مىراس بۆلىشىدۇ .زاۋۇت بىرلىكتە باشقۇرۇلىدۇ ،شۇنىڭدىن باشالپ مۇسابايوفنىڭ چوڭ
ئائىلىسى پارچىلىنىپ كېتىدۇ-31 .يىلالردىن ئېتىبارەن مەزكۇر ئائىلىنىڭ ئەۋالدلىرى ھەرخىل
سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن سوۋېت ئىتتىپاقى  ،تۈركىيە  ،ئامېرىكا  ،ياپونىيە  ،ئاۋسترالىيە  ،سەئۇدى
ئەرەبىستانى قاتارلىق دۆلەتلەرگە كېتىپ قالىدۇ ۋە شۇ جايالردىكى ئىقتىساد-تاشقى پېرېۋوتقا
ئىگىدارچىلىق قىلىدۇ .ئۇالرنىڭ ئارىسىدا -1631يىلى چەتئەلگە چىقىپ كەتكەن تەلئەت
مۇسابايوۋدىن باشقىلىرى چەتئەلدە ۋاپات بولىدۇ .شىنجاڭدا قالغانلىرى -1632يىللىرىغىچە تىجارەت
قىلىش  ،كارخانا باشقۇرۇش ۋە ھۆكۈمەت خىزمىتىنى ئىشلەش بىلەن بەند بولىدۇ.
1952يىلى مۇسابايوۋ كارخانىسى (زاۋۇتى )ھۈسەنباينىڭ ئوغلى ئابدۇلئەزىز مۇسابايوۋ باشچىلىقىداپۈتۈن سەرمايىسى  ،زاۋۇت-ئۈسكىنىلىرى  ،چارۋا ماللىرى بىلەن «شىنجاڭ لىچۈن سانائەت
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ھەسسىدارلىق شىركىتى» گە پايچى بولىدۇ -1634 ،يىلى -11ئايدا مۇسابايوفالر ئائىلىسى
سوتسىيالىستىك ئۆزگەرتىشنى قوبۇل قىلىدۇ ۋە ئومۇمىي كاپىتالى  ،مال-مۈلكى ۋە چارۋا ماللىرى بىلەن
ھۆكۈمەت خۇسۇسىيالر شېرىكچىلىكىگە ئۆتىدۇ  ،شۇنىڭدىن باشالپ بۇ ئائىلىنىڭ ئەزالىرى زاۋۇتتا ۋە
ھەر دەرىجىلىك ئىدارىلەردە ئىشچى-خىزمەتچى بولۇپ ئىشلەيدۇ .بەزىلىرى پېنسىيىگە چىقىپ،
ئۆمرىنى ئاخىرالشتۇرىدۇ .بەزىلىرى چەت ئەلگە كېرىدۇ .يەنە بەزىلىرى تۆت كىشىلىك گۇرۇھنىڭ
زىيانكەشلىكىگە ئۇچراپ  ،زاۋۇتتىن ئايرىلىپ پاناھسىز قالىدۇ .ئومۇمەن  ،مۇسابايوفالر ئائىلىسى
پارتىيىنىڭ -11نۆۋەتلىك 3-ئومۇمىي يىغىنىغا قەدەر ئارىلىقتا ھەرخىل بەتنامالردىن خالىي بواللماي
كۆپ رىيازەت چەكتى…
شۇ مەزگىللەردە مۇسابايوۋالر ئەۋالدىدىن چوڭراق ئىش بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقىنى ھۈسەنباينىڭ ئوغلى
تەلئەت ئەپەندى ئىدى .تەلئەت مۇسابايوۋ ئەپەندى تۈركىيە پۇقراسى بولۇپ  ،ئۇ ھازىر جىددىدە
تۇرىدۇ .تەلئەت ئەپەندى جىددىدە ئابدۇقادىر ئەھمەت (تۈركىستان) دېگەن كىشى بىلەن
شېرىكلىشىپ  ،تۈركىيىدە ئۆي قۇرۇلۇش شىركىتى بۇ شىركەتكە تەلئەت ئەپەندىنىڭ بىر ئوغلى
دىرېكتور)  ،جىددىدە بىر سۇلياۋ زاۋۇتى قۇرىدۇ .خەۋەرلەرگە قارىغاندا  ،بۇ سۇلياۋ زاۋۇتى ئەرەب
ئەللىرى بويىچە ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمدارلىقى زور زاۋۇتالرنىڭ بىرى ئىكەن .تەلئەت ئەپەندىنىڭ بىر
قىزى ئامېرىكىنىڭ سان-فرانسىسكو شەھىرىدە گىرىم بۇيۇملىرى زاۋۇتى قۇرغان .بىر ئوغلى كانادادا
دۇكان ئېچىپ مۇستەقىل تىجارەت قىلىدىكەن .ئۇنىڭ يەنە بىر قىزى كانادادا مەمۇرىي خىزمەتتە
ئىكەن .ئۇنىڭ يولدىشى بولسا ئاپتوموبىل توپ-پارچە سېتىش تىجارىتى بىلەن شۇغۇللىنىدىكەن.
تەلئەت مۇسابايوۋ -1652يىلى -11ئاينىڭ -22كۈنى ۋەتەنگە كېلىپ شىنجاڭنىڭ ھەرقايسى
جايلىرىدا ئېكسكۇرسىيە ۋە زىيارەتتە بولدى ھەمدە ئاپتونوم رايون رەھبەرلىرىنىڭ قوبۇل قىلىشىغا
ئېرىشتى .بۇ جەرياندا ئۇ ۋەتەننىڭ سوتسىيالىستىك قۇرۇلۇش ۋە تەرەققىياتىدىن مەمنۇن بولدى .بۇ
جەرياندا ئۇ ۋەتەننىڭ سودا-سانائەت ،مەدەنىي مائارىپ  ،دېھقانچىلىق  ،چارۋىچىلىق ساھەلىرىدە
ياخشى ئىش قىلىپ بېرىش قارارىغا كېلىپ  ،ھۆكۈمەت بىلەن مەسلىھەتلەشكەن بولسىمۇ  ،ھەرخىل
شەرت-شارائىتالرنىڭ پىشىپ يېتىلمىگەنلىكى تۈپەيلىدىن ئۇنىڭ تەلەپ ئارزۇلىرى ئەمەلگە
ئاشمىدى.
شۇ كۈنلەردە  ،ئاپتونوم رايونىمىزدا باھاۋۇدۇنباينىڭ نەۋرىسى ئوبۇلھەسەن مۇسابايوۋ ئۆز ئەمگىكى ۋە
ئەقىل-پاراسىتىگە تايىنىپ  ،پارتىيىنىڭ ئىسالھات ئېچىۋېتىش سىياسىتىنىڭ تۈرتكىسى ئاستىدا
مۇسابايوۋ ئائىلىسىدىن قايتا كۆكلىگەن نوتا بولۇپ قالدى.
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ئوبۇلھەسەن مۇسابايوۋ -1631يىلى -11ئايدا تۇغۇلغان .ئۇ -1627يىلىغىچە ئائىلە  ،باشالنغۇچ ،
ئوتتۇرا مەكتەپ تەربىيىسىدە بولدى. 1970-يىلى قايتا تەربىيىگە باردى .بۇ مەزگىللەردە ئۇ ناھايىتى
ئېغىر كۈنلەرنى بېشىدىن ئۆتكۈزدى .چۈنكى ئۇنىڭ ئائىلىسى مۇسابايوۋالرنىڭ پۈتۈن ئائىلىسى
قاتارىدا ھەرخىل بەتنامالر بىلەن خورالنغان ھەتتا ئۇنىڭ دادىسى ئابدۇلال ئەال ھاجى تۈرمىگە
تاشالنغانىدى .كىچىكىدىنال تۇرمۇشنىڭ ئاچچىق-چۈچۈك تەمىنى خېلى ئوبدان تېتىغان ئوبۇلھەسەن
جان بېقىش كويىغا چۈشتى .ئۇ قايتا تەربىيىگە بارغاندىن باشالپ  ،ئاشلىق  ،رەخت بېلىتى ئېلىپ
سېتىپ ئائىلە تۇرمۇشىغا ياردەم بەردى .كېيىن بىر مەزگىل باغ-ئېتىزالرنى كۆتۈرە ئېلىش  ،توپ-پارچە
سېتىش  ،باققالچىلىق قىلىش قاتارلىق تىجارەت ئىشلىرى بىلەن شۇغۇلالندى -1651 ،يىلىغا كەلگەندە ،
ئوبۇلھەسەن شىنجاڭ مېدىتسىنا ئىنستىتۇتىغا قاراشلىق -1دوختۇرخانىنىڭ كېسەللەر ئاشخانىسىغا مال
سېتىۋالغۇچى بولۇپ ئورۇنالشتى-1653 .يىلى ئىدارىسىنىڭ رۇخسىتى بىلەن رەسمىيەت ئۆتەپ
خىزمەتتىن چېكىنىپ چىقىپ  ،تىجارەتكە كىرىشتى .ئۇ دەسلەپتە ئازال دەسمايە بىلەن ئۇششاق
تىجارەت باشلىدى .ئۆزىنى بىر ئاز رۇسلىۋالغاندىن كېيىن ئىنىسى مەھەممەت ئىمىننى ئىچكىرىدە ،
يەنە بىر ئىنىسى ھەبىبۇلالنى غۇلجىدا تۇرغۇزۇپ  ،ئۆزى ئۈرۈمچىدە تۇرۇپ  ،پوچتىخانا ئارقىلىق
پوسۇلكا مال تىجارىتى بىلەن شۇغۇلالندى .ئۇ مۇشۇ جەرياندا سەگەكلىك بىلەن بازارنى كۆزىتىپ ،
ئۇچۇرغا ئاالھىدە ئەھمىيەت بەرگەچكە  ،تاۋار ئوبوروت قانۇنىيىتىنى تېزال ئىگىلەپ روناق تېپىشقا
باشلىدى .ئۇ پەسىللىك ھەتتا بىرال پەيدا بولۇپ بازار تېپىپ ئارقىدىنال بازىرى كاسات بولىدىغان
مالالرنىڭ ئەھۋالىنى توغرا تەتقىق قىلىپ  ،ئوبوروتنى راۋانالشتۇردى  ،ئاز پايدا بىلەن ئوبوروتنى
تېزلىتىپ  ،ئىقتىسادىي جەھەتتە خېلى چاپسانال كۆتۈرۈلدى.
ئوبۇلھەسەن -1652يىلى ئۈرۈمچى ناھىيىلىك تېرە زاۋۇتىنىڭ ئىشتىن توختاپ قالغانلىقىنى ئاڭالپ  ،بۇ
زاۋۇتنى بىر يىللىق ئىجارىگە ئالدى ۋە تېخنىكا يېڭىالپ  ،زاۋۇتنىڭ ئىشلەپچىقىرىشىنى جانالندۇردى ،
ئۇ يەنە خۇرۇم چاپاننىڭ مودا بولۇپ قالغانلىقىنى سېزىپ  ،دەرھال كاسىپ ئىزدەپ پىششىقالنغان تېرە
(خۇرۇم) دە ھەرخىل چاپان تىكتۈرۈپ بازارغا سالدى شۇ بىر يىل ئىچىدە  ،زاۋۇت سۈپەت ئۆتكىلىدىن
ئۆتۈپ ئۆزىنى رۇسالپ ئالدى .ئوبۇلھەسەنمۇ خېلى كۆپ پايدا بىلەن زاۋۇتتىن چېكىنىپ چىقتى ۋە
-1657يىلى قاراقاش ناھىيىلىك خەلق ھۆكۈمىتى نامراتالرنى بېيىتىش ئىشخانىسى بىلەن ئۈچ يىللىق
توختام تۈزۈپ  ،كۆن-خۇرۇم زاۋۇتى قۇردى .توختام بويىچە تېخنىكا كىرگۈزۈش  ،ماشىنا-ئۈسكۈنە
سەپلەش  ،تېخنىك-شاگىرت يېتىشتۈرۈش قاتارلىق تۈرلەرگە ئوبۇلھەسەن مەسئۇل بولدى .نەتىجىدە 31
تىن ئارتۇق ئادەم ئىشقا ئورۇنالشتۇرۇلدى ۋە تېخنىك خادىمالر يېتىشتۈرۈلدى .شۇنىڭ بىلەن زاۋۇت
مۇستەقىل تۈردە كۈنىگە  311-211پارچە خۇرۇم ئىشلەپچىقىرااليدىغان مۇنتىزىم زاۋۇتقا ئايالندى.
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ئوبۇلھەسەن قاراقاش ناھىيىلىك تېرە زاۋۇتى بىلەن تۈزگەن توختامنى ئاخىرالشتۇرغاندىن كېيىن
ئىچكىرى ئۆلكىلەرگە پىششىقالنغان تېرە ئېلىپ بېرىپ ساتتى .ئىشتىن توختاپ قالغان غۇلجا
شەھەرلىك تېرە زاۋۇتىنى ئۈچ يىللىق ئىجارىگە ئېلىپ ،زاۋۇتنىڭ ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمدارلىقىنى
ئۆستۈردى .پىششىقالنغان تېرىنى گۇاڭدۇڭغا ئاپىرىپ ساتتى .بۇنىڭ بىلەن ئۆزىمۇ قوش پايدا ئالدى،
زاۋۇت ئىشلەپچىقىرىشى جانالندى.
ئوبۇلھەسەن ئىگىلىك تىكلىگەندىن كېيىن ئەجدادلىرىنى ئۆرنەك قىلىپ ،جاھان سودىسىغا قاراپ
يۈرۈش قىلدى .ئۇ -1662يىلى قىرغىزىستان جۇمھۇرىيىتىدە « جۇڭگو-قىرغىزىستان شېرىكچىلىكىدىكى
دوستلۇق ھەسسىدارلىق شىركىتى »قۇردى .بۇ شىركەت كۈنىگە  1111دانە خۇرۇم ئىشلەپچىقىرىدىغان
تېرە زاۋۇتى قۇردى .بۇ زاۋۇتنىڭ ماشىنا-ئۈسكۈنە  ،تېخنىك ۋە بارلىق الۋازىمات ئوبۇلھەسەندىن
بولۇپ  ،باش دىرېكتورلۇقتىمۇ ئۆز ئۈستىگە ئالدى .يەنە ئالمۇتادا جۇڭگو-قازاقىستان شېرىكچىلىكىدە
«يۇلتۇز كىيىم-كېچەك ھەسسىدارلىق شىركىتى» قۇردى .بۇ شىركەتنىڭ بارلىق بىساتىغىمۇ ئوبۇلھەسەن
مەسئۇل بولدى .مەزكۇر زاۋۇت تېرە  ،خۇرۇم ۋە باشقا رەختلەردىن كىيىم-كېچەك تىكىدۇ .ھازىر
ئوبۇلھەسەن تەكلىپ قىلغان شىنجاڭلىق تېخنىكالر ۋە باشقا خادىمالر قازاقىستان ۋە قىرغىزىستاندا ئىش
باشلىۋەتتى.
ئوبۇلھەسەن مۇسابايوۋ مۇشۇ بىر قانچە يىل جەريانىدا ئاتا ئىزىدىن مېڭىپ  ،ئىلىم-مەرىپەتنى قولالپ
« ،تەڭرىتاغ مۇكاپاتى» «،غۇنچە مۇكاپاتى»  ،تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى ۋە ئۈرۈمچى  ،غۇلجا قاتارلىق
جايالردىكى ھەرقايسى مەكتەپلەرگە ۋە نامرات ئائىلىلەرگە ياردەم بەردى.
بۇ ياش كارخانىچىنىڭ ئەقىل-ئىدراكى  ،ياراتقان مۆجىزىلىرى  ،ئۈمىد ۋە تىجارەت ئىقتىدارىغا قاراپ
بىز يولداش ئوبۇلھەسەن مۇسابايوفنى دىيارىمىزدىكى مۇسابايوۋ سودا كارخانىسىنىڭ ئىز باسارى  ،دەپ
ھېسابالشقا ھەقلىقمىز .ئۇنىڭ ئىش ئىزلىرىمۇ جەزمەن سودا تارىخىمىزدىن تېگىشلىك ئورۇن ئالغۇسى.
مەنبە« :ھۈسەينىيە روھى ـ تەكلىماكاندىكى ئويغىنىش» دىن ئازراق قىسقارتىلدى.
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«-17ئىللەتلىك ئۇيغۇر» ئەپسانىسى ئامېرىكىدا
ئابدۇۋەلى ئايۇپ

 .1ئامېرىكىدا كىم “ئىللەت“ لىرىنى بوينىغا ئالىدۇ؟

ئۇيغۇردىكى ”ئىللەتلەر“ نى ئوپراتسىيە قىلىش ئەۋج ئالغان چاغالردا “تەڭرىتاغ“ دا ئېالن قىلىنغان
ياپۇنىيە توغرىسىدىكى بىر ساياھەتنامىدىن ”ياپۇنالر تولىمۇ كەمتەركەن .باشقا مىللەت كىشىلىرىنى
كۆرگەندە‘ ،بىزنىڭ نېمە كەمچىلىكىمىز باركەن’ دەپ سوراپ تۇرىدىكەن“ دېگەن قۇرالرنى ئوقۇغىنىم
ئېسىمدە .ئامېرىكىغا كەلگەندىن كېيىن شۇنچە جىق ياپۇن بىلەن مۇڭداشتىم ،لېكىن بىرسىمۇ
مىللىتىنىڭ كەمچىلىكىنى مەندىن سورىمىدى .ئاۋام ياپۇنالرال ئەمەس ،ئالى مەكتەپلەردە پروپېسسور
بولۇپ ئىشلەۋاتقان ياپۇنىيەلىكلەردىنمۇ “ مىللىتىمنىڭ مۇنداق نۇقسانى بار“ دېگەن گەپنى
ئاڭلىمىدىم .ياپۇن پروپېسسورالرنىڭ بەزىلىرى ھەتتا ياپۇنىيەنىڭ ئىككىنجى دۇنيا ئۇرۇشى
مەزگىلىدە ”شەرقى ئاسىيانى تەرەققى قىلدۇرىمىز“ دەپ نىقاپلىنىپ تەيۋەن ۋە شىمالى جۇڭگۇ خەلقىگە
قىلغان ئاسمىالتسىيە ،قىرغىنچىلىق ۋە بۇالڭچىلىقلىرىنى ئاقالپ ئوتتۇرىغا چىقتى .ئۇالرچە ياپۇنالر
جوڭگۇغا زامانىۋىيلىق ۋە تەرەققىيات ئېلىپ كەلگەنمىش ،ياپۇن تىلىدا مائارىپ يۈرگۈزۈپ
خەنزۇالرنىڭ زامانىۋىي تېخنىكا ئۆگىنىشىگە تۈرۈتكە بولغانمىش ،پەقەت ئەينى دەۋردە خەنزۇ خەلقى
قاالق بولغاچقا بۇ ئىلتىپاتنى چۈشەنمەي ،تاجاۋۇزچىلىق ،مۇستەملىكىچىك دەپ ئاتاۋالغانمىش.
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”بىزدىكى نۇقسانالر“” ،بىزدىكى ئەبگالىق“ دېگەندەك تېمىالردىكى ئەسەرلەر بازارلىق بولغان
يىلالردا ئۇيغۇردىكى ”ئىللەت“ لەرنى تەنقىد قىلغان بىرەيلەن ”ئامېرىكىلىقالر ‘بەدبەشىرە
ئامېرىكىلىقالر’ دېگەن كىتابنى ئەسايىدىل ئوقۇيدىكەن ،ئەيپلىرىنى تۈزۈتىشكە دائىم تەييار
تۇرىدىكەن ،ئاپتۇرىنى تولىمۇ ھۆرمەتلەيدىكەن“ دەپ يازغان ئېدى .ئامېرىكىغا كەلگەندىن كېيىن
كىتاپخانىالردىن ئۇنداق بىر كىتاپنى تاپالمىدىم” .بەدبەشىرە ئامېرىكىلىقالر“ دېگەن كىتابنى ئوقۇپ
باققان بىرمۇ ئامېرىكىلىقنى ئۇچراتمىدىم .مەن ئۇچراتقان ئامېرىكىلىقالرنىڭ ئۆزى ھەققىدىكى باھاسى
ئىجابى ئېدى .پەقەت بىر ئۇيغۇرشۇناس پروپېسسور ئۇيغۇر ۋە ئامېرىكىلىق ستۇدېنتالر ھەققىدىكى
پاراڭدا تاسادىپى ”سىلەردىن ئىچكىرىدە ئوقۇۋاتقان ئوقۇغۇچىالرغا ئاجىزالرغا ئىچ ئاغرىتقاندەك
مۇئامىلە قىلىنىپ ،ئىتىبار قىلىنىپ مەجروھ قىلىنىدۇ ،بىزدىن جوڭگۇغا بارغانالر چوڭ كۆرۈلۈپ،
چوقۇنۇلۇپ ھاكاۋۇر قىلىۋېتىلىدۇ“ دېدى .يەنە بىر مۇئەللىم دەرس ئارىلىقىدا ئامېرىكىدا
ئاتا-ئانىالرنىڭ بالىلىرىنى تەبىئى چوڭ بولۇش پۇرسىتىدىن مەھرۇم قويۇۋاتقانلىقىنى ،بۇنىڭ
سەۋەبكارىنىڭ مائارىپ تىجارەتچىلىرى ئىكەنلىكىنى ،ئامېرىكا جەمئىيىتىدە ھەممە نەرسىنىڭ
تىجارەتكە ئايلىنىپ كېتىدىغانلىقىنى سۆزلەپ قويدى .ئۇنىڭ ئېيتىشىچە ئامېرىكىدا سودىگەرلەر
پەرزەنت تەربىيىسىگە دائىر نۇرغۇن مەھسۇالتالرنى ئىشلەپ ،ئىنساننىڭ پۈتكۈل جانلىقالر دۇنياسىغا
ئورتاق بولغان تەبىئى يېتىلىش جەريانىغا سۈنئىي ئارىلىشىۋالىدىكەن .بىر قېتىملىق داال تامىقىدا بىر
ئامېرىكىلىق دېھقان دوستۇم “ ،بىز ئامېرىكىلىقالر ماشىنىلالشتۇرۇمىز دەپ ئىنساننىڭ ئىجاتكار بىر جۈپ
قولىنى ناكار قىلدۇق .ھەممە نەرسە زاۋۇتالشتۇرۇلۇپ تەبئىي مەھسۇالتالر ئازالپ كەتتى .ھۆكۈمەت
بىزنى قوغۇدايدۇ دەپ ئۆزىمىزنى قوغۇداش ھوقۇقىمزىنى ساقچىغا تارتقۇزۇپ قويدۇق .بالىلىرىمزنى
مەكتەپكە ،ماشىنىمىزنى رىمنۇتچىغا تاشالپ بېرىپ ئىجاتچانلىقىمىز ،مەسئۇلىيەتچانلىقىمىز،
مۇستەقىللىقىمىزدىن ئايرىلىپ قېلىۋاتىمىز “ .دەپ سۆزلەپ كەتتى .باشقىالر بۇ گەپلەرگە ئانچە
قىزىقمىدى .كېيىن ئۇقسام بۇ ئادەمنىڭ ئىكىنزارلىقى تۈگەشكەن بولغاچقا ئاشۇنداق گەپلەرنى قېيداپ
توال دەيدىكەن .ئامېرىكىدىكى كۈنلىرىمدە شۇنچە دىققەت قىلىپمۇ ،سوراشتۇرۇپمۇ ”بىزدە مۇنداق
ئىللەتلەر بار“ دەپ بوينىغا ئالغان بىرمۇ ئامېرىكىلىقنى كۆرمۈدۈم.
ئامېرىكىدا ئوقۇش ،ساياھەت قىلىش ۋە يىغىنالرغا قاتنىشىش جەريانىدا نۇرغۇن مىللەتتتىن بولغان
كىشىلەر بىلەن ئۇچراشتىم .بۇنىڭ ئىچىدە ئوقۇغۇچىمۇ ،مەمۇرمۇ ،مۇئەللىممۇ ئىشقىلىپ جەمئىيەتتىكى
ھەرساھە كىشىلىرىنىڭ ھەممىسى ئاساسەن تېپىلىدۇ .ھەيران قالغىنىم ھىچ بىر كىشى ”مىللىتىمدە
مۇنداق

ئىللەت

بار“

دېگەن

گەپنى

دەپ

باقمىدى.

مەن

بىر

قىسىم

مىللەتلەردىكى ”ئىللەتلەر“ ھەققىدە بەزىلەردىن ئاڭلىۋالغان ياكى ئوقۇغانلىرىمنى شۇ مىللەت
كىشىلىرى ئالدىدا تىلغا ئالغىنىمدا” ،بۇنداق ئىش بىزدەك تارىخى ۋە رىيال قىسمەتكە مۇپتىال
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ھەرقانداق مىللەتتە بار ،بۇنى بىر مىللەتكە خاس كەمچىللىك دېيىشكە بولمايدۇ“ دېگەن جاۋاپقا
ئېرىشتىم .بايقىشىمچە مۇستەبىت دۆلەت ئىران ،سۈرىيە ،سەئۇدى قاتارلىق دۆلەتلەردىن كەلگەنلەردە
سىياسىيغا زىيادە سەزگۈلۈك ،ئاشقۇن مىللەتچىلىك ،تەبىقىچىلىك قاتارلىق ”ئىللەت“ لەر كۆپ
ئۇچرايدىكەن .رۇسسىيە ۋە بۇرۇنقى سوۋېىت ئىمپىرىيىسىگە مەنسۇپ دۆلەتلەردىن كەلگەنلەردە
يالغانچىلىق ،چېقىمچىلىق ،قۇلچىلىق ،مۇناپىقلىق ،پارىخورلۇق ،نەيرەڭۋازلىق ،ئېرقچىلىق ،چوڭ
مىللەتچىلىك قاتارلىق كەيپىياتالر ئومۇمىيكەن .ئامېرىكىدا مەن ئۇچراتقان زىيالىالرنىڭ
چۈشەندۈرىشىچە

بۇ الرنى

شۇ

دۆلەتلەردىكى

تۈزۈم

كەلتۈرۈپ

چىقارغان

بولۇپ

بىر

خەلقنىڭ ”ئىللەت“ لىرى ھىساپالنمايدىكەن .غەيۋەتخورلۇق ،كۆرەلمەسلىك ،مەنمەنچىلىك قاتارلىقالر
پۈتكۈل ئىنسانالرغا ئورتاق پىسخىك مەسىلىلەر بولۇپ كونكىرىت بىر خەلقنىڭ مەدەنىيىتى بىلەن
مۇناسىۋەتسىز ئىكەن .مەن ئامېرىكىدا ”مىللىتىمىزدە ئۇنداق ئىللەت ،بۇنداق نۇقسان بار“ دېگەن
سۆزلەنمىلەرنى پەقەت ئۇيغۇرالرنىڭ ئاغزىدىنال ئاڭلىدىم.

 .2ئۇيغۇرالر نېمىشقا ئۆزىنى ئىللەتلىك سانايدۇ؟
مەن ئامېرىكىغا كېلىپ تۇنجى ئۇچراشقان ئۇيغۇرالر ماڭا ئۇيغۇرنىڭ ئىللەتلىرى ھەققىدە دادالپ
بېرىشتى .كېيىن باشقا ئۇيغۇرالردىن “ ئۇيغۇرالر راستىنال شۇنداق ئىللەتلىكمىدۇ؟ سىز مىللىتىڭىزدىكى
ئىللەتلەر سەۋەبلىك ئامېرىكىدا باشقىالر ئالدىدا قىسىلدىڭىزمۇ؟“ دەپ سوراپ ،پاراڭلىشىپ
بىلىشىمچە ،ئۇيغۇر يۇرتلىرىدىن چىقىپ ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان ئاق ياقىلىق ئۇيغۇر زىيالىلىرىنىڭ ھىچ
قايسىسى ئۇيغۇرنىڭ بىرەر“ مىللىي ئىللىتى“ سەۋەبلىك باشقىالرنىڭ ئالدىدا ئوڭايسىزلىققا چۈشۈپ
قالماپتۇ .شۇنداقتىمۇ ئۇالرنىڭ بىر قىسمى ئۇيغۇردا ئىللەتنىڭ كۆپلىكىگە قايىل ئىكەن .ئۇيغۇرالر
نېمىشقا ئۆزىنى ئومۇمىيۈزلۈك ئىللەتلىك سانايدۇ؟

ئىللەت سانالغان پەزىلەت
بىر كۈنى تاسادىپى ”-2111يىللىق ئامېرىكا ئۇيغۇرلىرىنىڭ نورۇزنى قۇتالش مەرىكىسى“ نىڭ
ئەمەلدىن قالدۇرۇلغانلىق خەۋىرىگە كۆزۈم چۈشتى .سەۋەبى جامائەتنىڭ ھۆرمىتىگە ئېرىشكەن بىر
ئۇيغۇر زىيالىسىنىڭ ئاتا-ئانىسىنىڭ ۋاپاتى نورۇزنى قۇتالش مەرىكىسىگە توغرا كېلىپ قاپتۇ .شۇ
سەۋەپتىن نورۇزنى قۇتالش سەنئەت كېچىلىكى ئورنىغا نەزىر ئورۇنالشتۇرۇلۇپتۇ .بۇ خەۋەر چاپالنغان
مۇنبەردە بىرەيلەن ھاپال شاپىال ”زادى بىز ئۇيغۇرالرنىڭ دېموكراتىك ئېڭىمىز يوق .ھىسسىياتىمىزىنى
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ئەقىلنىڭ ئۈستىگە قويىمىز .بىر كىشىنىڭ ئاتا-ئانىسى ۋاپات بولسا ئۇيغۇرالرنىڭ نورۇزىنى نەزىرگە
ئۆزگەرتىپ قويسا بوالمدۇ؟“ دەپ سۇئال تاشالپ قاقشاپ كېتىپتۇ .بۇ خەۋەرگە ئىككى كىشى مەسىلىنى
ئۇيغۇرالردىكى ”ئىللەت“ كە تارتىپ موالھىزە قىغاندىن باشقا ھىچ كىم نارازى بولماپتۇ .مەنچە
بۇنىڭدا ئەقىل بىلەن ئويلىسا ئۇيغۇرنىڭ ئىللىتى ئەمەس پەزىلىتى ئەكىس ئېتىدۇ .چۈنكى بايرام
كېلىپ بولغىچە سەھنىگە چىقىپ ئۇسۇل ئويناش بوۋا-مومىلىرىمىزدىن قالغان ئۇدۇم ئەمەس .نەچچە
مىڭ يىللىق نورۇز ئەنئەنىمىزدە نورۇز سەھنىگە چىقىپ ئۇسسۇل ئويناش بىلەن ئۆتكۈزۈلگەنمۇ
ئەمەس .ھازىر بىزدىكى بايرامالرنى سەنئەت كېچىلىكى بىلەن تەبرىكلەش بېيجىڭدا يىلدا بىر
تەشكىللىنىدىغان ”چاغاننى تەبىرىكلەش سەنئەت كېچىلىكى“نىڭ ئېڭىمىزغا سىڭىپ كەتكەن شەكلى.
ئامېرىكىدا مەيلى مىالد بايرىمى ،مىننەتدارلىق بايرىمى ياكى دۆلەت بايرىمى بولسۇن ھىچ قايسىسى
بايرام تېلۋىزورالردىكى سەنئەت كۆرىكى بىلەن تەبرىكلەنمەيدۇ .بۇالرنى بىلىپ تۇرۇپ ،ئامېرىكىدا
تۇرۇۋاتقان ئۇيغۇرنىڭ نورۇز سەنئەت كېچىلىكى ئورنىغا نەزىر ئالماشسا ئۇيغۇردىكى ”ئىللەت“ تىن
قاقاشاپ كېتىشى مىللەتنى قارا قويۇق ئىنكار قىلىش خاھىشىنىڭ كىشىلىرىمزىنىڭ كاللىسىغا نەقەردەر
چوڭقۇر ئورناپ كەتكەنلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ .مەنچە ئامېرىكدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ بايرام مۇسۇبەتكە
توغرا كېلىپ قالغان ۋاقىتتا بايرام بولسىال تاراڭشىتىپ داپ چېلىپ ئۇسۇل ئويناشنى قويۇپ
قېرىندىشىنىڭ قايغۇسىغا ھەمدەم بولۇشى ،شېھىتلەرنى ياد ئېتىشى پەزىلەتنىڭ ئىپادىسى .ھېيىت
بايرا مدا تۇپراق بېشىنى يوقالش ،شېھىتالرنىڭ روھىغا دۇئا قىلىش ،قۇرئان خەتمە قىلىپ ھاياتنىڭ
چېكى ،قىممىتى ،ياراتقۇچىنىڭ ئۇلۇغلۇقى ھەققىدىكى سىر ئەسرارالرغا قۇالق سېلىش ئەجدادلىرىمىزدىن
قالغان مۇبارەك ئەنئەنە .ئەمەئىيەتتە سەنئەت كېچىلىكىنىڭ ئورنىغا نەزىرنىڭ ئالمىشىشى ئەسلى
ئۇيغۇر كىملىكىگە يېقىنالشقانلىقتۇر .بۇ مىسالدىن شۇ نەرسە ئايدىڭكى ،ئامېرىكىدىكى بىر قىسىم
كىشىلىرىمىزنىڭ ”ئىللەت“ دەپ قاقشاپ كېتىۋاتقىنى ئەسلى ئۇيغۇردىكى پەزىلەتتۇر .پەزىلەتنىڭ
ئىللەت سانىلىشى زىيالىلىرىمىزنىڭ  -1663يىلدىن كېيىن ئۇيغۇرنى ئومۇمىيۈزلۈك ئىللەت
كۆزەينىكىدە كۆزەتكەنلىكىدىن بولغان .نەتىجىدە كىشىلىرىمىز كۆڭلىدە ئۇيغۇرنى ئىللەتلىك مىللەت
دەپ مۇقۇمالشتۇرۇۋالغان.

خۇدۇكسىرەشنىڭ سەۋەبلىرى
ۋاشىڭتوندا تۇرىدىغان بىرسىدىن مۇنداق بىر ھىكايىنى ئاڭلىدىم .ئۇنىڭ بىر دوستى ۋەتەندىن كەپتۇ.
ساھىپخان يېقىن ئەتراپتىكى ئۇيغۇرالرنى جاسۇس دەپ خۇدۇك ئالىدىغان بولغاچقا دوستىنى ھىچكىم
بىلەن ئۇچراشتۇرماپتۇ .ھەتتا دوستى كەلگەن كۈنلەردە ئۆيىگە مىھمانمۇ چاقىرماپتۇ .بىر مەھەللىدە
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بىللە تۇرىدىغان بىر ئۇيغۇر قوشنىسى بار تۇرۇپ ،ئۇ ھەقتە بىر ئېغىزمۇ تىنماپتۇ .مەن ئىچكىرىدە تۇرغان
چاغلىرىمدا ئۇيغۇرالر بىر بىرىدىن ئوغرىمىدۇ ،ئاقچىمىدۇ…دەپ گۇمان قىلىشتاتتى .مەن ئامېرىكا ۋە
تۈركىيەدە ئۇچراشقان ئۇيغۇرالر بىر بىرىدىن ”جاسۇسمىدۇ“ دەپ گۇمان قىلىشىدىكەن .ھەتتا
ئامېرىكىدىكى بىر قىسىم ئۇيغۇرالر جاسۇسلۇقنى مىللەتنىڭ نۇقسانى دەپ تونۇيدىكەن .ئامېرىكىدەك
باشقىالر ھەققىدە ئۇچۇر توپالش قانۇنغا خىالپ دۆلەتتە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالر جاسۇسلۇققا مەشغۇل دەپ
گۇمان قىلغان ۋەتەنداشلىرىنى قانۇنغا تايىنىپ بىر تەرەپ قىلماي توختىماي گۇمان قىلىشىدىكەن.
ئامېرىكىدا بىر ئۇيغۇرنىڭ جاسۇس ئاتىلىپ قېلىشىدىكى پاكىتالر ئاجايىپ ئاددى .بىرسىنىڭ جاسۇس
ئاتىلىشىدىكى سەۋەپ ئۇ كىشىنىڭ رەسىم تارتىشقا ئامراقلىقى ،ئەمما تارتقان رەسىملەرنى ئىۋەرتىپ
بەرمىگىنى ئىكەن ،يەنە بىرسىنىڭ بولسا پات-پات ۋەتەنگە بېرىپ كېلىپ تۇرۇشى ئىكەن.
ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ جاسۇسلۇقنى مىللەتنىڭ ئىللىتى دەپ تونۇشى يېڭىلىق ئەمەس،
ئاسماندىن چۈشكەنمۇ ئەمەس .مەن ئون نەچچە يىل بۇرۇن ”قەشقەردە بىخەتەرلىك ئورگانلىرى
تارقىلىپ كېتىپتۇ ،چۈنكى ھەممە ئادەم بىر بىرىنىڭ بىخەتەرلىكىگە مەسئۇل ئىكەن“ دېگەن گەپنى
ئاڭلىغانىدىم .بۇنداق بىر بىرىدىن خۇدۇكسىرەيدىغان قىلىقالر ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان سەئۇدىلىقالر،
پاكىستانلىقالر ،ئىرانلىقالردىمۇ خېلى يايغىنكەن .بىر كۈنى بىر جۈمەدە خاتىپ مۇسۇلمانالرنىڭ
مۇھاجىرەتتىكى ۋەزىپىلىرى ھەققىدە توختالدى .جۈمەدىن كېيىن بىر پاكىستانلىق خۇتبە ھەققىدىكى
قاراشلىرىنى قۇلۇقۇمغا پىچىرالپ مېنى تولىمۇ بىئارام قىلدى .ئەمەلىيەتتە ،ۋەھمىە يىگۈدەك ھىچ بىر
گەپ بولۇنمىغان ئېدى .ئۇنداقتا بۇ پاكىستانلىق نېمىشقا قورقىدۇ؟ چۈنكى ئۇ پاكىستاندىن يېڭى
كەلگەن ،ئامېرىكىدىكى پىكىر ئەركىنلىكىگە كۆنۈپ بواللمىغان ئېدى .مۇستەبىت تۈزۈمدىكى ئەلدە
ياشىغان كىشىلەردە ھۆرلۈكتىن خۇدۇكسىرەش ،قورقۇش كېسىلى ئومۇمىيۈزلۈك بولىدىكەن .شۇڭا ئۇالر
ئەتراپىدىكى ھەر قانداق ھادىسە ۋە كىشىدىن خۇدۇكسىرىشىدىكەن .يەنە بىر مىسال-2111 .يىلى
ئەتىياز ئايلىرىدا مەھەللىمىزدىكى باشالنغۇچ مەكتەپنىڭ تاقىلىدىغانلىقى ھەققىدە خەۋەر تارقالدى.
ئاتا-ئانىالر بۇ ئىشتىن كۆپ ۋايىم يىدۇق .ئاخىرىدا مەھەللىدىكى بىر قانچە كىشى ئاپرىلنىڭ ئاخىرقى
ھەپتىسى نارازىلىق نامايىش قىلىش ھەققىدە چاقىرىق ئېالن قىلىشىپتۇ .نامايىش ۋاقتى يېقىنالشقان
كۈنلەردە بۇ ئىشىنى باشقا بىر شىتاتتا ياشايدىغان بىر ئۇيغۇر ھەمشىرىمزىگە دەپ بەردىم” .نېمە،
نامايىشقا قاتنىشىشقا تىزىمالتتىڭىزمۇ؟ سىزنىڭ نېمە كارىڭىز ،خەق نامايىش قىلسا قىلمامدۇ؟ نېمە
قىلىسىز ئارتۇق ئىشقا ئارىلىشىپ؟ بىر ئىش چىقىپ قالسا قانداق قىلىسىز؟“  .بىر مۇنچە ۋەھىمىلىك
ئەسكەرتىشلەردىن كېيىن نامايىشقا قاتناشماسلىققا قارار بەردىم .ھاياتىمدا بىر قېتىم بولسىمۇ نامايىشقا
قاتنىشىپ بېقىش ئىستىكىمنى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ياكى خەلقى ئەمەس ،ئاللىقاچان ئامېرىكا
پۇقرالىقىغا ئۆتكەن بىر ئۇيغۇر قېرىندىشىم خۇدۇكسىرەش ۋە قورقۇتۇش ئارقىلىق توسۇپ قويدى.
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نامايىشقا قاتنىشىپ كۆنمىگەن ،نامايىش ئىمكانىيتى بولمىغان موھىتتا چوڭ بولغان كىشىلەر
نامايىشتىن خۇدۇكسىرەيدۇ .بۇنداق خۇدۇكسىرەشتىن نامايىش مۇتلەق قانۇنلۇق دۆلەتكە كېلىپ
ياشاۋېتىپمۇ قۇتۇاللمايدۇ .بۇ بىر دۇنياۋىي ھادىسە بولۇپ ئۇنى بىر بۆلۈك كىشىلەرنىڭ مىللىتىدىكى
ئىللەت دەپ تونۇش ئىلمىيسىزلىكال ئەمەس ،ئادالەتسىزلىك بولىدۇ.
ئۇيغۇر ئامېرىكىغا ئەمەس ،نەگىال بارسا ئۆزىنى ئىللەتلىك سانايدۇ .بۇ ”ئىللەت“ لەرنىڭ بەزىلىرى
ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇرنىڭ پەزىلىتىدۇر ،يەنە بەزىلىرى بەلگىلىك دەۋردىكى بەلگىلىك شارائىت
كەلتۈۈرپ چىقارغان ئىجتىمائى كەيپىيات بولۇپ مىللىتىمىزدىكى ”نۇقسان“ بىلەن مۇناسىۋەتسىز.
كۈزىتىشىمچە

ئامېرىكىدا

چوڭ

بولغان

ئىككىنچى

ئەۋالد

ئۇيغۇرالردا

بۇنداق

ئۇيغۇرنىڭ ”ئىللەت“ لىرىدىن كەمسىنىش ۋە گۇناھكارلىق تۇيغۇسى كۆرۈلمەيدىكەن .بەلكىم بۇ
ئۇيغۇرنى ئىللەتلىك ساناشنىڭ ئىجتىمائى سەۋەبىنى چۈشىنىشكە ئۈندەيدىغان ئامىل بولۇشى
مۇمكىن.

 .3ئامېرىكىلىقالرنىڭ نەزىرىدە ئۇيغۇرالر ئىللەتلىكمۇ؟

مۇسۇلمان دۇنياسىدىكى سەھەرچى مىللەت
مەن ئامېرىكىغا كېلىپ ئۇزاق ئۆتمەي مارگارىت ئىسىملىك بىر پروپېسسور بىلەن تونۇشۇپ قالدىم .بۇ
ئايال مۇسۇلمانالردىكى تەسەۋۋۇپ (سوپىلىق) تەرىقىتىنى تەتقىق قىلىدىكەن .تەتقىقات جەريانىدا
دۇنيادىكى مۇسۇلمانالر توپلۇشۇپ ياشايدىغان شەھەرلەرنى تولۇق ئايلىنىپ چىقىپتۇ .ئانا
تۇپراقلىرىمىزنىڭ قەشقەر ،خوتەن ،كۇچا ۋە ئارتۇچ قاتارلىق بوستانلىقالردا بىر قانچە ھەپتە ساياھەتتە
بولۇپتۇ .پروپېسسورنىڭ خۇالسىسى شۇ بولۇپتۇكى دۇنيا مۇسۇلمانلىرى ئىچىدە ئارتۇچ ئۇيغۇرلىرىنىڭ
پاكىزلىقى ،كۇچا ئۇيغۇرلىرىنىڭ سىلىقلىقى ،خوتەن ئۇيغۇرلىرىنىڭ ئىخالسمەنلىكى ،قەشقەر
ئۇيغۇرلىنىڭ ئىشچانلىقى سېلىشتۇرغۇسىز ئىكەن .مەن ۋەتەندە كۆنگەن خىيالىم بويىچە “ ئۇيغۇرالردا
قانداق ئىللەت بار ئىكەن؟ ئۇيغۇرالر قايسى ئىللەتلىرى سەۋەبلىك خاراپ بولۇشى مۇمكىن؟“ دەپ
سورۇدۇم .سۇئالىمغا ئۇ تولىمۇ ھەيران قالدى “ .ئىللەت دېگەن شەخستە بولىدۇ ،مىللەتتە بولمايدۇ،
مىللەتنىڭ خاراپ بولۇشىدىكى بىرىنجى ئامىل ئانا تىلدىن مەھرۇم قېلىش“ دەپ جاۋاپ بەردى.
مەكتىپىمىزدىكى بىر قېتىملىق لېكسىيەدە بۇ ئايال غەرپتە ئىستانبولدىن يولغا چىقىپ پۈتۈن مۇسۇلمان
شەھەرلىرىنى ئايلىنىپ دىيارىمىزغىچە كەلگەن كەچۈرمىشلىرى ھەققىدە توختالدى .پۈتۈن مۇسۇلمان
شەھەرلىرىگە سېلىشتۇرغاندا ئۇنى ھەيران قالدۇرغان بىر ئىش ،پەقەت ئۇيغۇر شەھەرلىرىدىال
تىرىكچىلىك بامدات بىلەن باشلىنىدىكەن .ئۇيغۇر شەھەرلىرىدە بامداتتىن كېيىن ئاشخانىالردىن
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تاماق ،دۇككانالردىن الزىملىقالرنى سېتىۋالغىلى بولىدىكەن .دۇنيادىكى باشقا مۇسۇلمان شەھەرلىرىدە
كۈن نەيزە بويى ئۆرلىمىگىچە كوچىدا ئادەم كۆرۈنمەيدىكەن .ئۇ لېكسىيەسىنى خۇالسىالپ“ئۇيغۇرالر
دۇنيادىكى ئەڭ سەھەرچى مىللەت .ئۇالر ھاياتنى ئەڭ قىزغىن سۆيىدۇ .شۇڭا دۇنيادا يورۇق تاڭنى
ئەڭ تەقەززالىق بىلەن ،ئەڭ بالدۇر كۈتىۋالغۇچى مىللەت ئۇيغۇرالردۇر“ دېدى.

مۈشۈكنىڭ ھەققىگىمۇ چاڭ سالمايدىغان مىللەت
 2116يىلى تومۇزدىن كېيىن ئۇيغۇرالر ھەققىدىكى خەۋەلەر دۇنيانىڭ قىزىق نوقتىسىغا ئايالندى.
ئۇيغۇرالر ھەققىدە ئۇچۇر تارقاتمىغان ئاخبارات قالمىدى .مېنى ئەڭ قىزىقتۇرغىنى ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسى
تەقدىرى

ھەققىدىكى

دۇنياۋىي

بەس

مۇنازىرە

ئەمەس،

ئامېرىكىدىكى

بىر

تېلقانىلى

تارقاتقان ”مۈشۈكنىڭ ھەققىگىمۇ چاڭ سالمايدىغان ئۇيغۇرالر“ ناملىق خەۋەر بولدى .خەۋەردە
دېيىلىشىچە ئامېرىكىدىكى بىر شىتاتقا بەش ئۇيغۇر ماكانالشقانىكەن .ئۇالر بىر كۈنى ئىشىك
ئالدىدىكى ئەخلەتداندىن بىر قوتۇر مۈشۈكنى تېپىۋاپتۇ .ئىچى ئاغىرىپ ئۆيىدە بېقىپتۇ .قوتۇرىنى
مايالپ ساقايتىپتۇ .شۇندىن كېيىن بۇ مۈشۈك بىر قورۇدا ياشايدىغان بەش ئۇيغۇرنىڭ ئالتىنجى دوستىغا
ئايلىنىپتۇ .ئامېرىكىلىق مۇخبىر بۇ ئۇيغۇرالرنىڭ ئامېرىكىدا ئەڭ قىممەت قوي گۆشىگە ئامراقلىقىنى
دەپ كېلىپ “ بۇ ئۇيغۇرالر تاماق ئەتسە مۈشۈكنىڭ ھەققىنى قوشۇپ ئالتە كىشىلىك تاماق ئېتىدىكەن،
گۆش پۇشۇرسا مۇشۇكنىڭ نىسىۋىسىنى قوشۇپ سالىدىكەن“ دەپ تونۇشتۇردى .غەرپلىك مۇخبىرنىڭ
ھەيران قالغىنى بۇ بەش ئۇيغۇرنىڭ مۈشۈكنى ھايۋانات دوختۇرخانىسىغا ئاپارمايال ئۆزلىرى داۋاالپ
ساقايتىۋەتكىنى بولۇپتۇ .مۇخبىر يەنە بۇ ئۇيغۇرالرنىڭ قوي سويۇش ،تاماق ئېتىش ،تام قوپۇرۇش ،يەر
تېرىش قاتارلىق غەرپتە مەخسۇس مەكتەپتە ئۆگىتىلىدىغان ھۈنەرلەردىن خەۋەردارلىقىنى تەئەججۈپ
ئىچىدە بايان قىلدى .خەۋەرنىڭ تۈگەنجىسىدە مۇخبىر كۆرۈرمەنلەرگە مۇنداق خىتاب قىلدى،
“ ئامېركىلىقالر قىلىشىنى خالىمايدىغان تۆۋەن كىرىملىك ،جاپالىق ئىشنى قىلىپ ياشاۋاتقان بۇ
ئۇيغۇرالر سىزنىڭ ئەمەس مۈشۈكنىڭمۇ ھەققىنى يەۋالمايدۇ ،ئىنسانغا ئەمەس ھايۋانغىمۇ ئازار
بەرمەيدۇ ،كىشىلەرگە ئەمەس ھەرقانداق جانلىققا باراۋەر مۇئامىلە قىلىدۇ ،سىزلەرچە ئۇالرنىڭ
نىداسىغا دۇنيانىڭ ئۈنسىز قاراپ تۇرۇشى نېمە ئۈچۈن؟“
ئامېرىكىدا تۇرۇرش جەريانىدا مەيلى تەتقىقاتچى زىيالىالر بولسۇن ياكى ئاخباراتچى بولسۇن ھىچ
كىمدىن ”ئۇيغۇرنىڭ مۇنداق ئىللىتى باركەن“ دېگەن گەپنى ئاڭلىمىدىم .ئامېركىلىقالردىنال ئەمەس
جۇڭگۇدىن كەلمىگەن ھىچ بىر مىللەتتىن ئۇيغۇرنىڭ نۇقسانلىرى ھەققىدە باھاالرنى ئاڭالپ باقمىدىم.
پەقەت قارىمايدىن كەلگەن بىر قازاق ئايال مەندىن رەنجىپ يېقىن شىتاتتا ياشاۋاتقان بارلىق
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ئۇيغۇرالردىن ئاالقىنى ئۈزدى .بىزنى ئەڭ غەزەپلەندۈرگىنى ”سىلەر ئۇيغۇرالر ناچار خەق بولغاچقا
دۆلىتىڭالر يوق!“ دېگىنى بولدى .دېمەك ”ئىللەتلىك ئۇيغۇر“ ئەپسانىسى ئامېرىكىدا ياكى
ئامېركىلىقالردا ئەمەس ،پەقەت جۇڭگۇدا ۋە جۇڭگۇدىن كەلگەنلەردىال بازارلىق ئىكەن.

تۈگەنجە
يۇقارقى ھىكايەتلەردىن مەلۇمكى ئۇيغۇرنىڭ ئىللەتلىك سانىلىشى تاشقى دۇنيادا ھەقىقەت ئەمەس
ئەپسانىدۇر .ۋەتەندىكى ئۇيغۇرنىڭ ئۆزىنى ئىللەتلىك سانىشى ئىككى سەۋەبتىن ،بىرى
ئايرۇپىالنلىقالر بىلەن ھارۋىلىقالرنىڭ رىقابىتىدىكى مۇقەررەر نەتىجە سەۋەبىدىن كېلىپ چىققان
ئۇيغۇردىكى مىللىي كەمسىنىش يەنە بىرى ئۇيغۇر زىيالىلىرىنىڭ ئۇيغۇرنى سۆكۈپ يازغان ناباپ
ئەسەرلىرى .ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇرالر ئۆزىنى يۇقارقى سەۋەبلەرگە كۆرە ئىللەتلىك سانايدۇ .مۇساپىر
ئۇيغۇرنىڭ تېنى يىراق قىرالردا ياشاۋاتقان بىلەن ھىسسىياتى ۋە تەپەككۇرى يەنىال چۆچەكچە ۋەيا
تۇرپانچە بولىدۇ ،يۇرتتىكى كەچۈرمىشلەرنىڭ قەلبىدە قالدۇرغان جاراھەتلىرى چەتئەللەردىكى ھەر بىر
ئۇيغۇرنىڭ قىلىقىدا ئەكىس ئەتكەن بولىدۇ .ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئاتالمىش مىللىتىمىزدىكى
ئىللەتلەر ھەققىدىكى تونۇشلىرى ئۇيغۇر دىيارىدا -1663يىلالردىن كېيىن شەكىللەنگەن ئىللەتچىلىك
ئەدەبىياتىنىڭ مەھسۇلى .ئىللەتچىلىك ئەدەبىياتى گېزىت ژورنالالرنى قاپالپ ،ناخشا بولۇپ
سەھنىلەردە ئوقۇلۇپ ،ئۈنلىنتىسى قىلىنىپ ئۆي-ئۆيلەرگىچە تارقىتىلغاچقا ئۇيغۇرنىڭ قەدىمى نەگە
يەتسە ”ئۇيغۇردا ئىللەت كۆپ“ دېگەن ئەپسانە شۇ يەرلەردە ئېقىپ يۈرمەكتە .ئەمەلىيەتتە،
ئۇالر ”ئىللەت“ دەپ داتالۋاتقان ھادىسىلەر ئوخشاش سىياسىي ۋە ئىجتىمائى موھىتتا ياشايدىغان
مىللەتلەرگە ئورتاق بولۇپ ئۇيغۇرلۇقنىڭ مەخسۇس ماركىسى ئەمەس.
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