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سابىت دامولالم كىم؟
يالقۇن روزى

(شىنجاڭ مائارىپ نەشرىياتىنىڭ مۇھەررىرى ،ئوبزورچى)

ئاپتوردىن ئىالۋە :مېنىڭ بۇ ماقالەم ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتى مەسلىھەتچىلەر كومىتېتىنىڭ
باشقۇرۇشىدىكى «شىنجاڭ تارىخ – مەدەنىيىتى تەتقىقاتى» ژۇرنىلىنىڭ  – 1122يىللىق سانىدا
يەنى ئومۇمىي – 44سانىدا تېكىست بىلەن سۈرەتلەر كىرىشتۈرۈلۈپ ئېالن قىلىندى .لېكىن
سەھىپىنىڭ چەكلىمىلىكى سەۋەبىدىن باش قىسمىدىكى ئازراق مەزمۇن قىسقارتىلىپ ئېالن
قىلىندى .مەن بۇ تېمىغا قىزىققۇچى كەڭ تورداشالرنىڭ ئوقۇپ كۆرۈشى ۋە تەتقىقاتچىالرنىڭ
پايدىلىنىشى ئۈچۈن بۇ ماقالەمنىڭ تولۇق نۇسخىسىنى ۋە سۈرەتلەرنى تورغا يولالپ قويدۇم.
تەزكىرە ئەسەرلىرى بىر مەمۇرىي رايوننىڭ تەبىﺌىي ،سىياسىي ،ئىقتىسادىي ،ئىجتىمائىي
ئىشلىرىنىڭ ۋە مەدەنىيەت ئىشلىرىنىڭ تارىخى ۋە ھازىرقى ئەھﯟالىنى ئومۇميۈزلۈك ،سىستېمىلىق
بايان قىلىدىغان ماتېرىيالالرنىكۆرسىتىدۇ .ئومۇمەن ،بولۇپ ئۆتكەن ئىشالر بايان قىلىنغان ماقالە -
ئەسەرلەر تەزكىرە ھېسابلىنىدۇ .تەزكىرە ئادەتتە دۆلەتتىن تارتىپ ئائىلىﮕىچە ،شەھەردىنتارتىپ
شەخسكىچە ،تاغ  -دەرياالردىن تارتىپ دەل  -دەرەخلەرﮔىچە ھەممە شەيﺌى ،ۋەقە  -ھادىسە
توغرىسىدا يېزىلىدۇ .ئۇ تارىخ ۋە يىلنامىدىن پەرقلىنىدۇ .ئۇنىڭ تۈزۈلۈشى ئادەتتە ئومۇمىي بايان،
چوڭ ئىشالر ،تەرﺟىمىھال ،كۆرۈنۈش (رەسىﻢ ،سۈرەت ،خەرىتە) ،ﺟەدۋەل  -ئىسخېما ،قوشۇمچە
ماتېرىيال قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىﮕە ئالىدۇ .تەزكىرە تۈزۈش ئارقىلىق مەلۇم بىر رايوننىڭ ياكى
ﺟاينىڭ ئېكولوﮔىيەسىﮕە ،ئىجتىمائىيئەھﯟالىغا ،ﮔۇمانىتار مەدەنىيىتىﮕە ،ﺟەمﺌىيەت تارىخىغا ۋە
ھازىرقى رﯦﺌال ئەھﯟالىغا مۇناسىﯟەتلىﻚ ماتېرىيالالر توپلىنىپ ،ئاخىرىدا ماتېرىيال ئامﺒىرى
شەكىللىنىدۇ .بۇماتېرىيال ئامﺒىرى شۇ رايون ياكى ﺟاينىڭ ئەينىكى بولۇپ ،كىشىلەر بۇ ئەينەكتىن
شۇ رايوننىڭ ئومۇمىي ئەھﯟالىنى كۆرەلەيدۇ .بۇ ئۇنىڭ بىلىﺶ قىممىتىنى ئەكﺲ ئەتتۈرىدۇ .تەزكىرە
ئەسەرلىرى بىلىﺶ قىممىتىﮕىال ئىﮕە بولۇپ قالماستىن ،يەنە كىشىلەرنى يەرلىﻚ ئورۇنالرنىڭ ئەھﯟالى
بىلەن تەمىنلەش ۋە تەربىيەلەش رولىغىمۇ ئىﮕە .ئۇ كىشىلەرنى ئىجابىي ۋە سەلﺒىي تىپالر،
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ماتېرىيالالر ،تەﺟرىﺒە  -ساۋاقالر بىلەن تەربىيەلەيدۇ .شۇﯕا ،تەزكىرە تۈزۈشكە ئەھمىيەت بېرىﺶ
دۆلەتنىڭ مۇھىﻢ بىر تۈرلۈك خىزمىتى .ئاپتونوم رايونىمىزدىمۇ تەزكىرە خىزمىتىﮕە  - 2891يىلالردىن
بۇيان ئىزچىﻞ ئەھمىيەت بېرىلمەكتە .بۇ خىزمەت بارغانسېرى چوﯕقۇر ،ئىلمىي ،سىستېمىلىق قانات
يېيىﯟاتىدۇ .شۇنداقتىمۇ ،سەل قارىلىﯟاتقان ،كەمتۈك بولۇپ قىلىﯟاتقان مەزمۇنالر يوق ئەمەس .بۇھال
ھەممىمىزنىڭ كۈچ چىقىرىشى ،ئاكتىپ قاتنىشىشى ۋە ئىزدىنىشىنى كۈتمەكتە .
مېنىڭ ھېﺲ قىلىشىمچە ،سابىت دامولالمنىڭ ھاياتى ۋە پائالىيىتى ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ
مۇناسىﯟەتلىﻚ تەزكىرە كىتابلىرىدا بايان قىلىنماي كېلىﯟاتقان بىر مۇھىﻢ تېما .مەسىلەن« ،شىنجاڭ
ئومۇمىي تەزكىرىسى .شەخسلەر تەزكىرىسى» دﯦﮕەن نوپۇزلۇق كىتابتىمۇ شىنجاڭ تارىخىدا ئۆتكەن
نەچچە يۈزلىﮕەن ئىجابىي ۋە سەلﺒىي شەخسلەرنىڭ ھاياتى ۋە پائالىيىتى يېزىلغان ،ئەمما سابىت
دامولالم تېمىسى تىلغا ئېلىنمىغان« .شىنجاڭ ئېنسىكلوپېدىيەسى» ناملىق نوپۇزلۇق كىتابتىمۇ
يۈزلىﮕەن ئىجابىي ۋە سەلﺒىي شەخسلەرنىڭ ھاياتى ۋە پائالىيىتى تونۇشتۇرۇلغان ،ئەمماسابىت
دامولالم تېمىسى تىلغا ئېلىنمىغان .بۇ كىتابالردا  - 11ئەسىرنىڭ ئالدىنقىيېرىمىدا شىنجاڭ تارىخىدا
ئۆتكەن سەلﺒىي شەخسلەردىن ياڭ زﯦﯖشىن ،ﺟىن شۇرﯦن ،شېڭ شىسەي ،ما ﺟۇﯕيىڭ ،ئېلىخان تۆرە،
مەسﺌۇد سەبرى ،مۇھەممەتﺌىمىن بۇغرا ،ئەيسا ئالىپتىكىن ،ئوسمان ئىسالم قاتارلقالر ئايرىﻢ  -ئايرىﻢ
تونۇشتۇرۇلغان .شۇ قاتاردا سابىت دامولالممۇ تونۇشتۇرۇلۇشى زۆرۈر ئىدى .لېكىن تونۇشتۇرۇلمىغان.
سابىت دامولالمنىڭتارىخىي تەسىرى ئۇالرنىﯖكىدىن ئاﺟىز دەپ قارىلىپ تونۇشتۇرۇلمىغانمۇ،
دﯦﮕەندە مەسىلە ھەرﮔىز ئۇنداق ئەمەس .شۈ ﺟيەنيىﯖنىڭ «مىنﮕو مەزﮔىلىدىكى ئەنﮕلىيە بىلەن
ﺟۇﯕﮕو شىنجاڭ ( »)2848−2821دﯦﮕەن كىتابىدا ،ليۇ زىشياۋنىڭ «ئۇيغۇر تارىخى» دﯦﮕەن
ئەسىرىدە ،كوللېكتىپ يازغان «شىنجاﯕنىڭ قىسقىچە تارىخى ( »)3دﯦﮕەن كىتابتا ،ﺟاڭ شۇمىﯖنىڭ
«شىنجاﯕدىكى بۆلﮕۈنچىلىككە قارشى كۈرەش بىلەن مۇقىملىق خىزمىتىنىڭ ئەمەلىيىتى ۋە ئۇ
ھەقتىكى مۇالھىزىلەر» دﯦﮕەن ماقالە  -نۇتۇقالر توپلىمىدا ،شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق
پارتكوم تەشﯟىقات بۆلۈمىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشى بىلەن لى شېڭ باشچىلىقىدا تۈزۈلۈپ ئۇيغۇرچە،
خەنزۇچە ،قازاقچە ،ئىنﮕلىزچە ،رۇسچە ،تۈركچە ،ئەرەبچە ،ياپونچە سەككىز تىﻞ  -يېزىقتا بىرال
ۋاقىتتا نەشر قىلىپ تارقىتىلغان «ﺟۇﯕﮕو شىنجاﯕنىڭ تارىخى ۋە ھازىرقى ئەھﯟالى» دﯦﮕەن كىتابتا
سابىت دامولالم ۋە ئۇقۇرغان ئاتالمىﺶ «شەرقىي تۈركىستان ئىسالم ﺟۇمھۇرىيىتى» ناھايىتى مۇھىﻢ
ئورۇنغا قويۇلۇپ بايان قىلىنغان ھەم مۇالھىزە قىلىنىپ تەنقىدلەنﮕەن .مەسىلەن ،لى شېڭ
باشچىلىقىدا تۈزۈلﮕەن «ﺟۇﯕﮕو شىنجاﯕنىڭ تارىخى ۋە ھازىرقى ئەھﯟالى» دﯦﮕەن كىتابنىڭتۆتىنچى
بابى<« شەرقىي تۈركىستان >بۆلﮕۈنچىلىكىنىڭ كېلىپ چىقىشى ۋە تەرەققىياتى» دﯦﮕەن باب بولۇپ،
مەزكۇر بابنىڭ ئىككىنچى پاراﮔراﻓىدا مەخسۇس<« شەرقىي تۈركىستان ئىسالم ﺟۇمھۇرىيىتى >
بۆلﮕۈنچى ھاكىمىيىتى» تەنقىدىيبايان قىلىنغان .بۇ پاراﮔراﻓتا «شەرقىي تۈركىستان ئىسالم
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ﺟۇمھۇرىيىتى» نىڭ  - 2833يىلى  - 22ئاينىڭ  - 21كۈنى قەشقەردە قۇرۇلغانلىقى« ،ھۆكۈمەت»
تەشكىﻞ قىلغانلىقى« ،تەشكىلىي پىروﮔرامما»« ،سىياسىي پىروﮔرامما» ھەمدە ئاتالمىﺶ «ئاساسىي
قانۇن» ۋە «ھۆكۈمەت» ئەزالىرىنىڭ ئىسىملىكىنى ئېالن قىلغانلىقى بايان قىلىنغان .بۇ پاراﮔراﻓتا
يەنە ئاتالمىﺶ «ھۆكۈمەت» نىڭ زۇﯕتۇڭ ،ﮔوۋۇيۈەن ۋە ۋازارەتلەردىن تەركىﺐ تاپقانلىقى ،سابىت
داموللىنىڭ زۇﯕلى بولغانلىقى« ،ئاساسىي قانۇن» ىدا ئىسالم شەرىﺌىتىنىڭ ﺟۇﯕخۇا مىنﮕونىڭ قانۇن
 قائىدىلىرىنىڭ ئورنىنى ئالىدىغانلىقى ،تېﮕى كۆك رەﯕلىﻚ ،ئاي  -يۇلتۇزلۇق بايراقنىڭ «دۆلەتبايرىقى» بولىدىغانلىقى بەلﮕىلەنﮕەنلىكى بايان قىلىنغان .بۇ پاراﮔراﻓتا يەنە بۇ ئاتالمىﺶ
«ھۆكۈمەت» نىڭ ئەنﮕلىيەﮔە قاراشلىق ھىندىستان ،ئاﻓغانىستان ،ئىران قاتارلىق ﺟايالرغا ئادەم
ئەۋەتىپ« ،دىپلوماتىيە پائالىيەتلىرى» نى قانات يايدۇرۇپ ،ئۇالرنىڭ دىپلوماتىيە ﺟەھەتتە ئېتىراپ
قىلىشىنى قولغا كەلتۈرمەكچى بولغانلىقى ھەمدە قەشقەردە تۇرۇشلۇق ئەنﮕلىيە كونسۇلخانىسى ۋە
تۈركىيەنىڭ زىيارەتكە كەلﮕەن ھەربىي ،سىياسىي ئەربابلىرى ئارقىلىق بۇ ئىككى دۆلەتتىن ياردەم
تەلەپ قىلغانلىقى ،قەشقەر ۋە خوتەندە «شەرقىي تۈركىستان ئىسالم ﺟۇمھۇرىيىتى» نىڭ پۇلىنى
تارقاتقانلىقىنى ،يەنە «شەرقىي تۈركىستان ھاياتى» ناملىق ھەپتىلىﻚ ﮔېزىتنى« ،ئىستىقالل»
مەﺟمۇئەسى ناملىق ژۇرنالنى نەشر قىلدۇرۇپ ،بۆلﮕۈنچىلىكنى كۈچىنىڭ بارىچە تەشﯟىق
قىلغانلىقىنى بايان قىلغان .بۇ پاراﮔراﻓتا يەنە ئاتالمىﺶ «شەرقىي تۈركىستان ئىسالم ﺟۇمھۇرىيىتى»
ﮔەرچە ئىنتايىن قىسقا مەزﮔىﻞ مەۋﺟۇت بولۇپ تۇرغان بولسىمۇ ،شىنجاڭ تارىخىدىكى تۇنجى
بۆلﮕۈنچى ھاكىمىيەت بولۇش سۈپىتى بىلەن ئۇنىڭ زىيىنى ئىنتايىن ئېغىر بولغانلىقى مۇالھىزە
قىلىنغان .بۇبۆلﮕۈنچى ھاكىمىيەتنىڭ زىيىنىنىڭ ئېغىرلىقىنى «بۆلﮕۈنچىلىﻚ ﺟەھەتتە ئىدىيەۋى
ئاﯕدىن ئەمەلىي ھەرىكەتكە ئۆتۈشنى تامامالپ ،بۆلﮕۈنچى ھاكىمىيەت قۇرۇشنىڭ ئۆرنىكىنى
ياراتقان» دەپ كۆرسەتكەن .بۇ پاراﮔراﻓتا يەنە «شىنجاﯕنىڭ ھازىرقى زامان تارىخىدىكى بۇ ئۆمرى
قىسقا تۇنجى بۆلﮕۈنچى ھاكىمىيەت ئاچچىق ساۋاقالرغا تولغان بىرمەيدان تىراﮔېدىيە بولۇپ ،ئۇنىڭ
دۆلەتكە ،مىللەتكە ،چېﮕرا رايونالرغا ۋە چېﮕرا رايوندىكى خەلققە كەلتۈرﮔەن زىيىنى ئىنتايىن چوڭ
بولدى» دەپ خۇالسىلەنﮕەن .بۇ پاراﮔراﻓتا يەنە چېﮕرا سىرتىدىكى كۈچلەرنىڭ بۇ بۆلﮕۈنچى
ھاكىمىيەتكە تۇتقان پوزىتسىيەسى توغرۇلۇق توختىلىپ «< ،شەرقىي تۈركىستان ئىسالم
ﺟۇمھۇرىيىتى >قاسقاندىن چىققاندىن كېيىن ،بىرمۇ دۆلەت ھۆكۈمىتى بۇ بۆلﮕۈنچى ھاكىمىيەتنى
ئوچۇق  -ئاشكارا ئېتىراپ قىلىشقا پېتىنالمىغان .پەقەت قااليمىقانچىلىق ئىچىدە ئەمدىال تەختكە
چىققان ئاﻓغانىستان ھۆكۈمىتىنىڭ رەھﺒىرى زاھىر شاھال >شەرقىي تۈركىستان ئىسالم ﺟۇمھۇرىيىتى<
ﮔە ئاشكارا ھالدا ھېسداشلىق قىلىدىغانلىقى ۋە ئۇنى قولاليدىغانلىقىنى بىلدۈرﮔەن » دەپ
كۆرسىتىلﮕەن .بۇ پاراﮔراﻓتا يەنە ئىستالىن ھۆكۈمىتىنىڭ پوزىتسىيەسى توغرۇلۇق توختىلىپ:
«شىنجاﯕدىكى بۆلﮕۈنچىلىﻚ ۋەزىيىتىﮕە قارىتا ،سوۋﯦت ئىتتىپاقى تەرەپ تۈزۈت قىلىپ ئولتۇرمايال
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ﺟۇﯕﮕو ھۆكۈمىتىﮕە< :ئەﮔەر ﺟۇﯕﮕو ھۆكۈمىتى شىنجاﯕنى باشقۇرسا ،بىزنىڭ باشقا ﮔېپىمىز يوق،
ئەﮔەر سىلەر ئۇنىڭ  - 1مانجۇرىيە دۆلىتى بولۇشىغا قاراپ تۇرساﯕالر ،ئۇنداقتا بىز چوقۇم ھەرىكەت
قوللىنىپ ،ئۆزىمىزنى قوغدايمىز »>دەپ ئاﮔاھالندۇرۇش بەرﮔەنلىكى ھەم شېڭ شىسەي
باشچىلىقىدىكى شىنجاڭ ئۆلكىلىﻚ ھۆكۈمەتكە ياردەملىشىپ ،ﺟەنۇبىي شىنجاﯕدىكى بۆلﮕۈنچىلەرنى
تازىلىغانلىقى بايان قىلىنغان.
كوللېكتىپ يازغان «شىنجاﯕنىڭ قىسقىچە تارىخى» ناملىق ئۈچ توملۇق كىتابنىڭ - 3
تومىدا «ﺟەنۇبىي شىنجاﯕدىكى بۆلﮕۈنچى ھاكىمىيەت <شەرقىي تۈركىستان ئىسالم ﺟۇمھۇرىيىتى>
نىڭ قەپەستىن چىقىشى ۋە يوقىلىشى» دﯦﮕەن ماۋزۇدا مەخسۇس بىر بۆلۈم ئاﺟرىتىلىپ تېخىمۇ
تەپسىلىي بايان قىلىنغان .بۇ بۆلۈمدە بۇ بۆلﮕۈنچى ھۆكۈمەتنىڭ كىﻢ تەرىپىدىن قۇرۇلغانلىقى
مۇنداق بايان قىلىنغان - 2833 :يىلى يازدىن باشالپ « قەشقەر رايونىدا تۆت ﮔۇرۇھ كۈچ
شەكىللىنىپ ،بىر  -بىرى بىلەن پۇت تېپىشىپ ،ھەممىسال ئۆزىنىڭ كۈچىنى كېﯖەيتىﺶ خىيالىدا
بولۇشتى .ئۇالردىن بىرى تۆمۈر بولۇپ ،ئەمەلىي كۈچى ھەممىدىن كۈچلۈك ئىدى ،ئۆزىنى شىنىڭ
شىجاﯕى ،قوشۇمچە چېﮕرا مۇداپىﺌە باش قوماندانى دەپ ئاتىدى ھەم تۇرپانلىق ئۇيغۇر يۇنۇس
بەﮔنى سابىق مەمۇرىي باشلىق قىلىپ تەيىنلىدى .ئىككىنچىسى ،ما ﺟەنساڭ بولۇپ ،ماﺟۇﯕيىﯖغا
ۋەكىللىﻚ قىلىدىغان كۈچ ئىدى .بۇ سابىق مەمۇرىي باشلىق ما شياۋۋۇ بىلەن بىرلەشتى ،بۇنىڭ
قىسمى خىﻞ ،ﺟەﯕﮕىﯟارلىقى كۈچلۈك ئىدى .ئۈچىنچىسى ،ئوسمان بولۇپ ،بۇ بىر زومىﮕەر ،قۇالق
كەستى ئىدى ،بۇ ھېچقانداق ئەيمەنمەستىن خەنزۇالرنى بۇاليتتى ،ئۆلتۈرۈۋﯦتەتتى ،ئۇيغۇرالرنىﯖمۇ
تەلىيى ئوﯕدىن كېلىپ ساق قېلىشى تەس ئىدى ،تۆمۈر ئۇنى شىنىڭ شىجاﯕى قىلىمەن دﯦﮕەن
ۋەدىسىﮕە ئەمەل قىلمىغانلىقى ئۈچۈن نارازى ئىدى ،ئۇنىڭ بىلەن تۆمۈر ئوتتۇرىسىدىكى زىددىيەت
بەك چوﯕقۇر ئىدى .تۆتىنچىسى ،سابىت دامولالم بولۇپ ،ئۇنىڭ تايانﭻ بازىسى خوتەن ئىدى.
لېكىن ،قەشقەردىمۇ بىر قىسىﻢ ئەسكىرىي كۈچى بولۇپ ،ئۇنىڭ مەقسىتى ﺟۇﯕﮕودىن ئايرىلىپ
مۇستەقىﻞ <شەرقىي تۈركىستان ئىسالم ﺟۇمھۇرىيىتى> قۇرۇش ئىدى .بۇ بىرقانچە ﮔۇرۇھ كۈچ
ئۆزئارا پۇت تېپىشىپ ،ھەممىسال پۇرسەت كۈتۈپ قارشى تەرەپنى يۇتۇۋﯦلىشنى ئوياليتتى» .
بۇ بۆلۈمدە يەنە « سابىت دامولالم ۋە مۇھەممەتﺌىمىن بۇغرا پىالنلىغان شەرقىي تۈركىستان ئىسالم
ﺟۇمھۇرىيىتى قۇرۇش بۆلﮕۈنچىلىﻚ ھەرىكىتى ئەنﮕلىيەنىڭ ئاسىياغا تاﺟاۋۇز قىلىﺶ ئومۇمىي
ئىستراتېﮕىيەلىﻚ پىالنىغا ماس كەلﮕەنلىكتىن ،ئەنﮕلىيە ﺟاھانﮕىرلىكىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشتى ...
 - 2833يىلى  - 22ئاينىڭ  - 21كۈنى ،كېچىدە <شەرقىي تۈركىستان ئىسالم ﺟۇمھۇرىيىتى >
قەپەستىن چىقتى  ...دۆلەت ئىشلىرى زۇﯕلىسى :سابىت دامولالم ،ئاتۇشلۇق ،ئاﻓغانىستان،
ھىندىستانالردا ئوقۇغان ،ھىندىستان ،تۈركىيە ،ئاﻓغانىستان قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ تىﻞ  -يېزىقىنى
بىلىدۇ ،ئەنﮕلىيە ﺟاھانﮕىرلىكى يېتىشتۈرﮔەن غالچا» دەپ بايان قىلىنغان.
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داﯕلىق تارىخچى ليۇ زىشياۋنىڭ «ئۇيغۇر تارىخى» ناملىق كىتابىنىڭ  - 1قىسمىدا «ھەر خىﻞ
كۈچلەرنىڭ قەشقەردىكى توقۇنۇشلىرى» دﯦﮕەن ماۋزۇ ئون تۆتىنچى باب قىلىنىپ بايان قىلىنغان.
مۇشۇ بابتا ئاپتور «سابىت داموللىنىڭ قەشقەرﮔە كىرىشى»« ،قاراقاش ئىسيانى»« ،سابىت
داموللىنىڭ يەكەنﮕە كېلىشى»« ،تۆمۈر ئەلىنىڭ سابىت داموللىنى نەزەربەند قىلىشى»،
«خوﺟىنىيازنىڭ

سابىت

داموللىنى

قولغا

ئېلىشى»

دﯦﮕەن

كىچىﻚ

ماۋزۇالر

بويىچە

سابىت داموللىنىڭ ئاتالمىﺶ «شەرقىي تۈركىستان ئىسالم ﺟۇمھۇرىيىتى» نى قۇرۇش ﺟەريانىنىڭ
باش  -ئاخىرىنى بىرقەدەر تەپسىلىي بايان قىلغان .ئاپتور سابىت دامولالم توغرۇلۇق «سابىت
كىچىكىدىن سىستېمىلىق ئىسالم تەلىماتى بىلەن تەربىيەلەنﮕەن .چوڭ بولغاندىن كېيىن ،ئىسالم
تەلىماتىنى زﯦھىن قويۇپ تەھسىﻞ قىلغان ھەمدە بەلﮕىلىﻚ نەتىجىﮕە ئېرىشىپ ئاتۇش ،قەشقەر
قاتارلىق ﺟايالردا دىنىي ئۆلىما بولۇپ تونۇلۇشقا باشلىغان - 2819 .يىلىدىن كېيىن سابىت دامولالم
يۇرتى ئاتۇشتىن ئايرىلىپ ،تارىﻢ ئويمانلىقىنى بويالپ شىمالغا يۈرۈپ ،ئاقسۇ ،كۇچاقاتارلىق
ﺟايالردىكى دىنىي مەكتەپلەردە ،كېيىن ئىلىدا مۇدەررىسلىﻚ قىلغان - 2831 .يىلى سابىت دامولالم
ئۆزىﮕە ئوخشاش ئىلىغا كەلﮕەن خوتەنلىﻚ مۇھەممەتﺌىمىن ئىسىملىﻚ بىر ياش بىلەن تونۇشۇپ
قالىدۇ  ...مۇھەممەتﺌىمىن شىنجاڭ ۋەزىيىتىنىڭ كەلﮕۈسى توغرۇلۇق سابىت داموللىدىن تەلىﻢ
سورىغاندا ،سابىت دامولالم بىلىپ  -بىلمەي ئۆزىنىڭ ﺟىن شۇرﯦن ھاكىمىيىتىنى ئاغدۇرۇپ تاشالش
نىيىتىنىڭ بارلىقىنى ئىپادىلىﮕەن ھەمدە بۇ مەسىلىدە مۇھەممەتﺌىمىن بىلەن ئورتاق تونۇشقا
كەلﮕەن» دەپ يازغان .ليۇ زىشياۋ ئەپەندى يەنە ،مۇھەممەتﺌىمىن بۇغرا  - 2831يىلىنىڭ ئاخىرلىرى
قاراقاشتا بىر مەخپىي تەشكىالت قۇرۇپ ،قوزغالڭ كۆتۈرۈشكە تەييارلىق قىلىﯟاتقان «دەل مۇشۇ ۋاقىتتا
سابىت دامولالم ھىندىستاندىن خوتەنﮕە كەلﮕەن .سابىت دامولالم بۇنىﯖدىن ئىلﮕىرى ئوتتۇرا
ئاسىيانىڭ ھەرقايسى ﺟايلىرى ۋە تۈركىيە ،ئەرەب يېرىﻢ ئارىلى قاتارلىق ﺟايالرنى ئايلىنىپ
كەلﮕەنىدى .بۇ مۇھەممەتﺌىمىننىڭ ئىلىدا سابىت دامولالم بىلەن خوشالشقاندىن كېيىن تۇنجى
كۆرۈشۈشى ئىدى .سابىت دامولالم پۈتۈن كۈچى بىلەن مۇھەممەتﺌىمىن پىالنلىغان ھەرىكەتنى
قوللىغان» دەپ بايان قىلغان .ئاپتور سابىت داموللىنىڭ مۇھەممەتﺌىمىن بۇغرانىڭ ئىنىسى شاھ
مەنسۇر قاتارلىق ئاتامانالر بىلەن بىللە  2111چە ئەسكەرنى باشالپ  - 7ئاينىڭ  - 11كۈنى
قەشقەرﮔە يېتىپ كەلﮕەنلىكىنى بايان قىلىپ كېلىپ «قەشقەردىكى دىنىي زاتالر ۋە ﺟەمﺌىيەتنىڭ
ھەرقايسى ئېقىمىدىكىلەر سابىت داموللىنى زىيارەت قىلدى .بۇ ۋاقىتتا سابىت دامولالم قەشقەردە
سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي ﺟەھەتتە يادرولۇق شەخسكە ئايالندى»« ،كېيىنكى كۈنلەردە ،سابىت
دامولالم ھەر خىﻞ ۋاسىتىلەرنى قوللىنىپ ئوسمان ئەلىنىڭ كۈچىنى پارچىلىدى .ئوسمان ئەلى ئاخىر
قول ئاستىدىكىلەرنى كونترول قىلىﺶ ئىقتىدارىنى يوقاتتى .مۇنداق مۇھىت يارىتىلغاندىن كېيىن،
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سابىت دامولالم يەنىمۇ ئىلﮕىرىلىﮕەن ھالدا< ،شەرقىيتۈركىستان مۇستەقىﻞ ئىسالم ﺟۇمھۇرىيىتى>
قۇرۇشتەك بۆلﮕۈچىلىﻚ ھەرىكىتىنىكۈچەيتتى .ئۇ تۆمۈر ،ئوسمان ئەلى قاتارلىقالرنىڭ قەشقەر
بوستانلىقىدىكى ﺟىن شۇرﯦننىڭ چىرىﻚ ھۆكۈمىتىﮕە قارشى تۇرۇشىنى مەقسەت قىلغان ھەرىكىتىﮕە
تۈپتىن قارشى يول تۇتتى» دەپ يازغان.
ليۇ زىشياۋ ئەپەندى سابىت داموللىغا باھا بېرىپ «سابىت داموللىنىڭ سەرﮔۈزەشتلىرىدىن
ئېيتقاندا ،ئۇنىڭ ھۆكۈمەتنى ئىدارە قىلغۇدەك ئاساسى ۋە تەﺟرىﺒىسىمۇ يوق بولۇپ ،ئۇنىڭ
مۇسۇلمانالر شەھىرى بولغان قەشقەردىن ئىﺒارەت بۇ ئاالھىدە زﯦمىندا ئېلىپ بارغان سىياسىي
پائالىيىتىدە ئەكﺲ ئەتكىنىبولسا دىنىي ئەسەبىيلىﻚ ئىدى» دەپ يازغان.
شۈ ﺟيەنيىڭ ئەپەندى «مىنﮕو مەزﮔىلىدىكى ئەنﮕلىيە بىلەن ﺟۇﯕﮕو شىنجاڭ ()2848−2821
» دﯦﮕەن كىتابىدا «ئەنﮕلىيە بىلەن ئاتالمىﺶ <شەرقىي تۈركىستان ئىسالم ﺟۇمھۇرىيىتى>دﯦﮕەن
ماۋزۇ بويىچە سابىت دامولالمنىڭ بۇ ئاتالمىﺶ «ﺟۇمھۇرىيەت» نى قۇرۇش ﺟەريانىدىكى
پائالىيەتلىرىنى ئىخچام بايان قىلغان .ئاپتور سابىت دامولالم توغرۇلۇق توختالغاندا «سابىت
دامولالم قەشقەرلىﻚ ،كىچىكىدە قەشقەردىكى مەدرىسەلەردە ئوقۇغان .كېيىن مۇدەررىﺲ بولغان.
ئاﻓغانىستان ،ھىندىستانالرغا چىقىپ ئوقۇپ بىلىمىنى ئاشۇرغان .پانﺌىسالمىزم ۋە پانتۈركىزم
ئىدىيەسىنى قوبۇل قىلغان .ساياھەت قىلىپ سوۋﯦت ئىتتىپاقى ،تۈركىيە ،ئوتتۇرا شەرق دۆلەتلىرىﮕە
بارغان .سابىت دامولالم مۇدەررىسلىﻚ قىلىپ ئايلىنىﺶ ﺟەريانىدا ئاقسۇدىن چەرچەنﮕىچە بولغان
ﺟايالردىكى تەسىرى زور ،ئىمتىيازلىق شەخسكە ئايالنغان»« ،ئۇ ،تىپىﻚ بۆلﮕۈنچى ،مەقسىتى
ﺟۇﯕﮕودىن ئايرىلىپ ،مۇستەقىﻞ پانﺌىسالمىزملىق دۆلەت قۇرۇش» دەپ يازغان .سابىت دامولالمنىڭ
ئۆلۈمى توغرىسىدا توختالغاندا ئاپتور مۇنداق يازغان - 4« :ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرى خوﺟىنىياز ھاﺟى
قوشۇنلىرى يەكەنﮕە يېتىپ بېرىپ ،قەشقەردىن يەكەنﮕە قېچىپ كېلىﯟالغان سابىت دامولالم ۋە ئۇنىڭ
بىر قىسىﻢ <مىنىستىرلىرى >نى قولغا ئالغان .كېيىن ،خوﺟىنىياز ھاﺟى سابىت دامولالم قاتارلىق
بۆلﮕۈنچىلەرنى ئۆلكىلىﻚ ھۆكۈمەتكە تاپشۇرۇپ بەرﮔەن . 7 -ئايدا ،سابىت دامولالم ئاقسۇدا
ئۆلتۈرۈلﮕەن (بەزىلەرنىڭ دﯦيىشىچە ،شېڭ شىسەينىڭ ئۈرۈمچىدىكىتۈرمىسىدە ئۆلﮕە) .
»شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي قانۇن كومىتېتىنىڭ سابىق باشلىقى ﺟاڭ
شۇمىﯖنىڭ «شىنجاﯕدىكى بۆلﮕۈنچىلىككە قارشى كۈرەش بىلەن مۇقىملىق خىزمىتىنىڭ ئەمەلىيىتى
ھەم ئۇ ھەقتىكى مۇالھىزىلەر» دﯦﮕەن كىتابىدا «شىنجاﯕدىكى <ئۈچ خىﻞ كۈچ> نىڭ تارىخىي
مەنﺒەسى ۋە مۇرەككەپ خەلقﺌارا ئارقاكۆرۈنۈش» دﯦﮕەن بىر چوڭ ماۋزۇ بولۇپ ،ئاپتور ئۇنىڭ
ئىچىدىكى》<شەرقىيتۈركىستان> كۈچلىرىنىڭ بارلىققا كېلىشى ۋە تەرەققىياتى《 دﯦﮕەن كىچىﻚ
ماۋزۇدا  - 2833يىلى قۇرۇلغان ئاتالمىﺶ «شەرقىي تۈركىستان ئىسالم ﺟۇمھۇرىيىتى» نى ئەيىﺒلەپ
كېلىپ «مەركىزىي ھۆكۈمەت» ﮔەرچە «ئىنتايىن قىسقا مەزﮔىﻞ داۋام قىلغان بولسىمۇ ،ئەمما ،زىيىنى
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ئىنتايىن زور بولدى»« ،بولۇپمۇ ،قېلىپالشمىغان ﺟۇغراپىيەۋى نام بولغان <شەرقىي تۈركىستان >غا
پۈتۈنلەي سىياسىي مەنە بېرىپ ،مىللىي بۆلﮕۈنچىلىكنىڭ ئالماش سۆزىﮕە ئايالندۇرۇپ قويدى،
كېيىنكى كۈنلەردە بۇ ئاتالغۇ شىنجاﯕنى بۆلۈۋالماقچى ۋە مۇستەقىﻞ قىلماقچى بولغانالرنىڭ سىياسىي
بايرىقىغا ئايلىنىپ قالدى» ،نەتىجىدە « - 2844يىلى غۇلجىدا ئېلىخان تۆرىمۇ <شەرقىي
تۈركىستان> بايرىقىنى كۆتۈرۈپ چىقتى» دەپ كۆرسەتكەن.
دﯦمەك ،يۇقىرىقى نوپۇزلۇق كىتاب ،تارىخىي ئەسەر ،تەتقىقات ماتېرىياللىرىدىكى
مەزمۇنالردىن سابىت داموللىنىڭ شىنجاﯕنىڭ  - 11ئەسىرنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا ئۆتكەن ياڭ
زﯦﯖشىن ،ﺟىن شۇرﯦن ،شېڭ شىسەي قاتارلىق ئەكسىيەتچى ئەمەلدارالر ۋە مۇھەممەتﺌىمىن بۇغرا،
مەسﺌۇد سەبرى ،ئەيسا ئالىپتىكىن ،ئېلىخان تۆرە ،ئوسمان ئىسالم قاتارلىق مەشھۇر مىللىي
بۆلﮕۈنچىلەر بىلەن بىر قاتاردا تۇرىدىغان سەلﺒىي تارىخىي شەخﺲ ئىكەنلىكىنى ئېنىق كۆرۈۋالغىلى
بولىدۇ .ھازىرغىچە ياڭ زﯦﯖشىن ،ﺟىن شۇرﯦن ،شېڭ شىسەي ،ما ﺟۇﯕيىڭ توغرۇلۇق مەخسۇس
كىتابالر نەشر قىلىنىپ ،ئۇالرنىڭ قىلمىﺶ  -ئەتمىشلىرى كەڭ  -كۇشادە تەنقىد ۋە تەھلىﻞقىلىندى.
نى يۇچىڭ ئەپەندى «مۇھەممەتﺌىمىن بۇغرا قانداق كىشى» ،خۇاڭ ﺟيەنخۇا ئەپەندى «ۋۇ ﺟۇﯕشىن
ۋە مەسﺌۇد» ،لو شاۋۋﯦن ئەپەندى «ئەيسا ئالىپتىكىننىڭ قىسقىچە تەرﺟىمىھالى» ،ليۇ شياﯕخۇي
ئەپەندى «مەسﺌۇدنىڭ پۈتۈن ئۆمرىنى نابۇت قىلغان خاتا تاللىشى» دﯦﮕەن ماقالىلەرنى يېزىپ،
ئۇالرنىڭ ئەكسىلﺌىنقىالبىي پائالىيەتلىرى ۋە بۆلﮕۈنچىلىﻚ ھەرىكەتلىرىنى ئەتراپلىق يورۇتۇپ
بەردى .لېكىن سابىت داموللىنىڭ ھاياتى ۋە بۆلﮕۈنچىلىﻚ پائالىيەتلىرى سىستېمىلىق تونۇشتۇرۇلغان
ماقالە  -ئەسەرلەر ئېالن قىلىنمىدى .پەقەت شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى  - 2889يىلى نەشر قىلغان
خەنزۇچە «غەربىيشىمالدىكى مىللەتلەر لۇغىتى» دﯦﮕەن كىتاب بىلەن  - 1114يىلى شىنجاڭ خەلق
نەشرىياتى نەشر قىلغان «قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئويالستىنىڭ تەزكىرىسى» دﯦﮕەن كىتابنىڭ - 1
قىسمىدا قىسقىچە تونۇشتۇرۇلدى .ئەپسۇسكى ،بۇ ئىككى كىتابتا بايان قىلىنغان تارىخىي مەزمۇنالردا
پەرق زور ھەم خاتا ﺟايالر كۆپ بولۇپ قالغان .سەيپىدىن ئەزىزىمۇ ئۆزىنىڭ «ئۆمۈر داستانى»
ناملىق كىتابىنىڭ بىرىنچى قىسمىدا « - 2831يىالردىكى خەلق قوزغىلىﯖى ئۈستىدە سۆز ئاچقاندا
قەشقەردىكى خەلق قوزغىلىﯖىغا قاتناشقان داﯕلىق كىشىلەر ئىچىدە سابىت داموللىنىڭ ئىسمى كۆزﮔە
چېلىقىدۇ .بەزى ماتېرىيالالردا ئۇنى قوزغىالﯕنىڭ رەھﺒەرلىرىدىن بىرى دەپ تىلغا ئالىدۇ .بۇ خاتا»
( -122بەت) دەپ يازغان .ئۇ مەزكۇر كىتابىدا يەنە قاراقاشتا  - 2833يىلى قۇرۇلغان «ھۆكۈمەت»
توغرۇلۇق «بۇ ھۆكۈمەتكە مۇھەممەتنىياز ئەلەم ئاخۇن رەئىﺲ ،مۇھەممەتﺌىمىن بۇغرا ھەربىي
قوماندان ،سابىت دامولالم مۇئاۋىن رەئىﺲ ،قوشۇمچە مۇئاۋىن ھەربىي قوماندان بولۇپ سايالنغان»
دەپ يېزىپ سابىت داموللىنىڭ ئىسمىنى تىلغا ئالغاندا ئاتايىتەن «بۇ قەشقەردە <شەرقىي تۈركىستان
ئىسالم ﺟۇمھۇرىيىتى> ﮔە باش ۋەكىﻞ (زۇﯕلى) بولغان سابىت دامولالم ئەمەس» ( -184بەت) دەپ
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ئەسكەرتكەن .روشەنكى - 2833 ،ۋە  - 2834يىلى  28−29ياشلىرىدا قەشقەردىكى بىر  -بىرىﮕە
قارشى سىياسىي ۋە قوراللىق كۈچلەرنىڭ ئېلىشىشىغا ئىشتىراك قىلىپ ،شۇ ئىشالرغا شاھىت بولغان
سەيپىدىن ئەزىزىمۇ سابىت دامولالم توغرۇلۇق خاتا مەلۇمات بەرﮔەن.
دﯦمەك ،تۈرلۈك كىتاب ۋە ماقالىلەردا سابىت دامولالمنىڭ ھاياتى ۋە بۆلﮕۈنچىلىﻚ
پائالىيەتلىرى چولتا ،زىددىيەتلىﻚ ،خاتا بايان قىلىنپال قالماستىن ئۇنىڭ سۈرىتىمۇ خاتا بېكىتىلىپ
كېلىﯟاتىدۇ .ما شۇكاﯕنىڭ «يۈز يىلدىنبۇيانقى قەشقەر( »)2848−2941ناملىق كىتابىنىڭ
ئىچىدە> «شەرقىي تۈركىستان ئىسالم ﺟۇمھۇرىيىتى نىڭ باش  -ئاخىرى»<« دﯦﮕەن بىر ماقالە
بولۇپ ،ئاپتور مۇشۇ مەزمۇنغابىر پارچە سۈرەتنى بېرىپ -71( ،بەت) ،ئاستىغا «كونا ماركىلىق
مىللىي بۆلﮕۈنچى ئۇنسۇر سابىت دامولالم» دەپ چۈشەندۈرۈش بەرﮔەن .سۈرەتتىكى كىشى يۈزى
سوزۇق ،ئاق ساقاللىق كىشى بولۇپ ،سابىت دامولالم يۇمىالق يۈزلۈك ،قارا ساقال ئادەم ئىدى .يۈز
كىپتى ۋە ساقىلى ئوخشىمىغاندىن باشقا چىراي ئاالمەتلىرىمۇ پەقەتال يېقىن كەلمەيدۇ .دﯦمەك،
سۈرەت خاتا بېكىتىلﮕەن .شېرىپ خۇشتار ئەپەندى تۈزﮔەن «شىنجاڭ يېقىنقى زامان تارىخىدىكى
مەشھۇر شەخسلەر» دﯦﮕەن كىتابنىڭ باش قىسمىغا  11ۋاراقتىن ئارتۇقراق تارىخىي سۈرەت بېرىلﮕەن
بولۇپ ،ئۇالرنىڭ ئىچىدە يۇقىرىدا بىز ئىسمىنى ئاتىغانالردىن ياڭ زﯦﯖشىن ،ﺟىن شۇرﯦن ،شېڭ
شىسەي ،ما ﺟۇﯕيىڭ ،ئوسمان ئىسالم ،ئېلىخان تۆرە ،مۇھەممەتﺌىمىن بۇغرا ،مەسﺌۇد سەبرى ،ئەيسا
ئالىپتىكىنلەرنىڭ ئۆلچەملىﻚ سۈرىتى بېرىلﮕەن .سابىت دامولالمنىڭ كوللېكتىپ بىلەن چۈشكەن
سۈرىتى بېرىلﮕەن بولسىمۇ ،لېكىن ،چۈشەندۈرۈشتە قولىدا تەسﯟىي تۇتۇپ ئولتۇرغان كىشىنى سابىت
دامولالم دەپ خاتا كۆرسىتىپ قويغان.
خوش ،ئۇنداقتا سابىت دامولالمغا مۇناسىﯟەتلىﻚ تۈرلۈك ماتېرىيالالردىكى خاتالىقالر،
كەمتۈكلۈكلەر شۇ پېتى كېتىﯟﯦرەمدۇ ياكى ئۇنى تۈزىتىپ ،چامىمىزنىڭ يېتىشىچە مۇكەممەللەش-
تۈرۈپ ،تەزكىرە ،قامۇس ،لۇغەت ۋە تارىخ تەتقىقاتىغا ئائىت كىتابالرغا يېﯖى ،توغرا ،سىستېمىلىقماتېرىيال ھازىرالپ بېرىﺶ زۆرۈرمۇ؟ تارىخىي چىنلىقنى ،تارىخىي پاكىتنى ،تارىخىي ماتېرىيالالرنى
قەدىرلەيدىغان ھەربىر تەتقىقاتچى بۇ مەسىلىﮕە «زۆرۈر» دەپ قارايدۇ ،ئەلﯟەتتە .مەن مۇشۇنى
نەزەردە تۇتۇپ ،توپلىغان ماتېرىياللىرىﻢ ئاساسىدا دەسلەپكى قەدەمدە سابىت دامولالمنىڭ قىسقىچە
تەرﺟىمىھالى ۋە ئۆلچەملىﻚ سۈرىتىنى ئوقۇرمەنلەرنىڭ نەزىرىﮕە سۇندۇم .تەتقىقاتىالرنىڭ خاتا
ﺟايلىرىنى تۈزىتىپ ۋە كەم ﺟايلىرىنى تولۇقالپ پايدىلىنىشىنى ئۈمىد قىلىمەن.
سابىت دامولالم  - 2993يىلى قەشقەر ئاتۇشنىڭ ئازاق كەنتىدە ئابدۇلﺒاقى ئىسىملىﻚ كىچىﻚ
سودىﮕەر ئائىلىسىدە تۇغۇلغان .باشالنغۇچ دىنىي تەربىيەنى ئازاقتا چوڭ ئەلىماخۇنۇم دﯦﮕەن
كىشىدىن ئالغان .كېيىن قەشقەردىكى خانلىق مەدرىسەدە ئوقۇغان -2811 .يىللىرىنىڭ ئوتتۇرىلىرى
بۇخاراغا بېرىپ ئوقۇغان -2824 .يىلى ئوقۇشنى تامامالپ دامولال بولۇپ ،ئۇدۇل غۇلجىغا كېلىپ،
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ئازاقلىق يۇرتداشلىرى ئەڭ كۆپ ئولتۇراقالشقان سۈيدۈﯕدە ئىسمائىﻞ ھاﺟى دﯦﮕەن كىشىنىڭ قىزى
رابىيەﮔە ئۆيلىنىپ ئابدۇلال ئىسىملىﻚ بىر ئوغۇل پەرزەنت كۆرﮔەن .سابىت دامولالمنىڭ ئايالى
بىلەن ئوغلىنى سۈيدۈﯕدە قالدۇرۇپ ،قەشقەرﮔە نېمە سەۋەبتىن قايتىپ كەلﮕەنلىكى ئېنىق ئەمەس.
بەزىلەر سۈيدۈﯕدىكى «رەستە ۋەقەسى» بىلەن مۇناسىﯟەتلىﻚ ،دەپ قارىشىدۇ .ھەقىقەتەنمۇ - 2822
يىلى سۈيدۈﯕدە «رەستە ۋەقەسى» دەپ ئاتالغان ئۇيغۇر سودىﮕەرلەرنىڭ دۇكانلىرىغا ئوت كېتىﺶ
ۋەقەسى يۈز بەرﮔەن - 2827 .يىلى  - 4ئاينىڭ  - 21كۈنى سۈيدۈﯕﮕە كەلﮕەن شىمالىي
مىلىتارىستالر ھۆكۈمىتىنىڭ باج خادىمى شيﯥ بىننىڭ «شىنجاﯕدىكى ساياھەت خاتىرىسى» دﯦﮕەن
كىتابىدا بۇ ۋەقەﮔە ئاالقىدار مۇنداق ئۇچۇر بار« :سۈيدۈڭ سېپىلىنىڭ ئايالنمىسى تۆت چاقىرىﻢ
ئەتراپىدا ئىكەن ،بۇ قەلﺌە ئىلىدىكى توققۇز كۈرەنىڭ بىرى ئىكەن .بازارلىرىنىڭ ئاۋاتلىقى ماناس
بىلەن ئوخشاش بولۇپ ،سودا دۇكانلىرى ﺟەنۇبىي قوۋۇق چوڭ كوچىسى ۋە ﺟەنۇبىي قوۋۇقتا ئىكەن.
ﺟەنۇبىي قوۋۇقتا ئاساسەن ئۇيغۇر سودىﮕەرلىرىنىڭ دۇكانلىرى ،سېپىﻞ ئىچىدە پۈتۈنلەي تيەنجىنلىﻚ
سودىﮕەرلەرنىڭ دۇكانلىرى ﺟايالشقان ئىكەن .ﺟەنۇبىي قوۋۇقتىكى بازار ئالدىنقى يىلى ئوت كېتىپ
ۋەيران بولغانىكەن .ھازىر بولسا دۇكانالرنىڭ ھەممىسى يېﯖىلىنىپ ئۆيلەر رۇس پاسونىدا سېلىنىپتۇ.
ئۆيلەر رەتلىﻚ ،كۆركەم ،كوچىالر كەڭ ئىكەن-78( ».بەت) «رەستە ۋەقەسى» دە ئۇيغۇر
سودىﮕەرلىرىنىڭ دۇكانلىرى كۆيۈپ كېتىپ ،پەقەت سېپىلغا تۇتاش سېلىنغان بىر ئۆينى ئىشرەتخانا
قىلىﯟالغان« ،ﺟۈخۇازى» دەپ نام ئالغان كۇچالىق بىر سەتەڭ ئايالنىڭ ئۆيىال ساق قالغان .مانا مۇشۇ
«رەستە ۋەقەسى» سەۋەبىدىن سۈيدۈﯕدىكى ئۆلىماالر ھەم سودىﮕەرلەر ئارىسىدا ئىختىالپ
كۆرۈلﮕەن .بەزى نادان سودىﮕەرلەر بىز ئۆشرە  -زاكاتنى ئايرىﯟاتقان تۇرساق بىزنىڭ دۇكانلىرىمىز
كۆيۈپ ،كېچە  -كۈندۈز ئەيﺶ  -ئىشرەت قاينايدىغان بىر بۇزۇق خوتۇننىڭ ئۆيىنىڭ ساق قالغىنى
نېمىسى ،دﯦيىشىپ ئۆلىماالرنىڭ كۆزىﮕە كىرىﯟالغان .سابىت دامولالم مۇشۇ «رەستە ۋەقەسى»
تۈپەيلى كېلىپ چىققان ئىختىالپالر تۈپەيلى ئايالى بىلەن ئوغلى ئابدۇلالنى سۈيدۈﯕدىكى
تۇغقانلىرىنىڭ يېنىدا قالدۇرۇپ ،ئۆزى قەشقەرﮔە قايتىپ كەتكەن ،دﯦيىشىدۇ .ئەمما تۈركىيەلىﻚ
ﮔېنېرال زىيا يەرﮔۆكنىڭ ئەسلىمىسىدىكى بايانالرغا قارىغاندا ،يۇقىرىقى سەۋەبنىڭ چىنلىقىغا تازا
ئىشەنﮕىلى بولمايدۇ .زىيا يەرﮔۆك قاتارلىق ئوسمان ئىمپېرىيەسىنىڭ بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشىغا
قاتناشقان بىر تۈركۈم ئوﻓىتسېر  -ئەسكەرلىرى  - 2824يىلى ئەرمىنىيەنىڭ سارقامىﺶ دﯦﮕەن يېرىدە
رۇسىيە بىلەن بولغان ئۇرۇشتا ئەسىرﮔە چۈشۈپ سىﺒىرىيەﮔە پاالنغان .ئۇالر  - 2829يىلىغىچە
سىﺒىرىيەدە ئەسىرلىكتە ياشىغان -2829 .يىلى  - 21ئايدا رۇسىيەدىكى ئىنقىالبالر سەۋەبىدىن
كونتروللۇق بوشىغاندا زىيا يەرﮔۆك قاتارلىق ئالتە ئوﻓىتسېر  -ئەسكەر قېچىپ قازاقىستاننىڭ شەمەي
شەھىرىﮕە كەلﮕەن .ئۇ يەردە باھاۋۇدۇن مۇسابايېفنىڭ سىﯖلىسىنىڭ ئېرى ئابدۇرﯦھىﻢ بايﯟەچچە
بىلەن ئۇچرىشىپ قالغان .ئابدۇرﯦھىﻢ بايﯟەچچە ئىستانﺒۇلدىكى ﮔاالتا ساراي ئوتتۇرا مەكتىپىدە
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ئوقۇغان بولغاچقا ،ئۇالر بىلەن تېزال سىردىشىپ چىقىشىپ كەتكەن ھەم قورغاستا تۇرىدىغان شامى
دامولال دﯦﮕەن كىشىﮕە ھەمراھ قىلىپ سۈيدۈﯕﮕە ئۇزىتىپ قويغان .ئۇالر دۆربىلجىن ئارقىلىق
شىنجاﯕغا كىرىپ شىخۇدىن شۇ يىلى  - 22ئايالردا سۈيدۈﯕﮕە يېتىپ كەلﮕەن .سۈيدۈﯕﮕە كەلﮕەندىن
كېيىن شامى دامولال ئۇالرنى ،سابىت دامولالمنىڭ ئۆيىﮕە ئاپارغان .سابىت دامولالم ئۇالرنى بىر
ھەپتە كۈتۈۋﯦلىپ ھەم ئالتە ئات تەييارالپ مەھەللىنىڭ ئىمامىنى يول باشالشقا تەيىنلەپ ،ئىلى
دەرياسىدىن ئۆتكۈزۈپ ،يەتتە سۇدىكى ياركەنت تەۋەسىﮕە يەتكۈزۈپ قويغان .زىيا يەرﮔۆكنىڭ
«سارقامىشتىن ئاسارەتكە ( »)2811 _ 2824دﯦﮕەن كىتابىدىكى بايانىدىن قارىغاندا ،سابىت
دامولالم  - 2829يىلىنىڭ ئاخىرلىرىدىمۇ تېخى سۈيدۈﯕدە ئىدى .بۇ چاغدا «رەستە ۋەقەسى» نىڭ
يۈز بەرﮔىنىﮕە ئىككى يىﻞ بولۇپ قالغانىدى .نېمە سەۋەبتىن بولۇشىدىن قەتﺌىينەزەر سابىت دامولالم
ئايالى بىلەن ئوغلىنى سۈيدۈﯕدە قالدۇرۇپ قويۇپ قەشقەرﮔە كەلﮕەن .ئۇنىڭ قەشقەرﮔە كەلﮕەن
چاغلىرى  - 2828يىلى ياكى  - 2811يىلىبولۇشى ئېھتىمال .سابىت دامولالم قەشقەرﮔە كەلﮕەن
چاغالر ئابدۇقادىر دامولالم ،قۇتلۇق شەۋقى قاتارلىق ﺟەدىدچىلەر زور كۈچ بىلەن ياۋروپالىق دىن
تارقاتقۇچىالرنىڭ دىن تارقىتىﺶ يولىدىكى ھەر خىﻞ ئۇسۇللىرىغا قارشى كەيپىياتنى ئەۋج ئالدۇرۇپ
ئاممىﯟى دولقۇن شەكىللەندۈرۈۋاتقان چاغالر ئىدى .سابىت داموللىنىڭ دىنىي مەلۇماتىئاالھىدە
يۇقىرى بولغاچقا ،قەشقەردىكى داﯕلىق مەدرىسەلەردە مۇدەررىسلىﻚ قىلغان .ئۇنىڭ بۇ مەزﮔىلدىكى
پائالىيىتى ئابدۇقادىر دامولال يېتەكچىلىﻚ قىلىﯟاتقان ﺟەدىدچىلەر بىلەن ھەمكارلىشىپ خىرىستىيان
دىن تارقاتقۇچىلىرىنىڭ ھەرىكىتىﮕەتاقابىﻞ تۇرۇش دائىرىسى ئىچىدە بولغان .باشقىچە سىياسىي
ھەرىكەت ئېلىپ بارغانلىقى مەلۇم ئەمەس.
-20ئەسىرنىڭ باشلىرىدا دۇنيا مىقياسىدا ،بولۇپمۇ ئىسالمىيەت دۇنياسىدا ئەنﮕلىيەﮔە قارشى
كەيپىيات ئەڭ كۈچلۈك ئىدى .ئابدۇقادىر دامولالم باشچىلىقىدىكى قەشقەر ﺟەدىدچىلىرىمۇ بۇ خىﻞ
ئىدىيەۋى خاھىشتىن مۇستەسنا ئەمەس ئىدى - 2814 .يىلى قەشقەردىكى ئىلغار ياشالر بىلەن
تەقﯟادار تالىپالر ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بىلەن خىرىستىيان دىن تارقاتقۇچىلىرىغا
قارشى كۈچ كۆرسىتىﺶ نامايىشى قىلغان - 2827 .يىلىدىكى «ئۆكتەبر ئىنقىالبى» ئارقىلىق چار
رۇسىيە ھۆكۈمىتى ئاغدۇرۇلۇپ ،بولشېﯟىكالر ھۆكۈمىتى بارلىققا كەلﮕەن .نەتىجىدە ،قەشقەردىكى
رۇسىيە كونسۇلخانىسى تاقىلىپقالغان .ئەزەلدىن تەسىر كۈچ ﺟەھەتتە رۇسىيە كونسۇلخانىسىدىن
ئارقىدا تۇرۇپ كەلﮕەن قەشقەردىكى ئەنﮕلىيە كونسۇلخانىسىنىڭ تەسىرى باشقا رەقىﺒى بولمىغاچقا،
بۇ چاغدا راسا كۈچەيﮕەن .ياڭ زﯦﯖشىن ھۆكۈمىتىمۇ ئۇالرنى زىيادە ھىمايە قىلغان .مۇشۇنداق
ئەھﯟالدا ،ئابدۇقادىر دامولالم ئورۇنالشتۇرغان نامايىﺶ ئەنﮕلىيە كونسۇلخانىسى ،شىﯟﯦتسىيە
مىسسىيونېرلىرى ۋە يەرلىﻚ ھۆكۈمەت دائىرىلىرىنىڭ قاتتىق غەزىپىنىقوزغىغان .نەتىجىدە،
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نامايىشقا قاتناشقان ھەم ئۇيۇشتۇرغانالرنى قولغا ئېلىپ ﺟازاالش باشالنغان .ئابدۇقادىر دامولالم شۇ
يىلى  - 9ئايدا قەستلەپ ئۆلتۈرۈلﮕەن .ۋەزىيەت زىيادە كەسكىن بولغاچقا خەۋپسىرىﮕەن كىشىلەر
تەرەپ  -تەرەپكە قاچقان .سابىت دامولالم شۇ يىلالردا غۇلجىغا چىقىپ پاناھالنغان .ئۇ غۇلجىدا
تۇرغان دەسلەپكى يىلالردا مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىﺶ ئىزلىرى سۆزلەنﮕەن چوڭ ھەﺟىملىﻚ
كىتابى «شېرىن كاالم» نى يېزىپ تامامالپ - 2817 ،يىلى سودىﮕەر  -بايالرنىڭ ياردىمىدە
كۈرەدىكى ھۆكۈمەت مەتﺒەئەسىدە كۆپەيتىپ باستۇرغان .بۇ كىتاب ئۇنىﯖغا زور ئاممىﯟى نوپۇز ئاتا
قىلغان .شۇ يىلىدىن باشالپ ئۇ غۇلجىدىكى دەڭ مەسچىتىدە «قۇرئان كەرىﻢ» نى ئاغزاكى تەرﺟىمە -
تەپسىر قىلىپ ،بۇ ئىشنى  3−1يىﻞ داۋامالشتۇرغان .ئۇشۇ يىالردا يەنە ئىسالم دۇنياسىدا تەسىرى زور
ئاندالوسىيەلىﻚ ئىﺒنى مالىﻚ ( )2174 _ 2114دﯦﮕەن ئالىمنىڭ مەدرىسەلەردە دەرسلىﻚ قىلىنىﯟاتقان
ئەرەب تىلى ﮔىرامماتىكىسى توغرىسىدىكى «ئەلفىيە» ناملىق كىتابىغا شەرھ ۋە ھاشىيە يېزىپ
چىققان .ئۇنىڭ بۇكىتابى «شەرھى ئەلفىيە» دەپ ئاتالغان .
-1920يىلالردا سوۋﯦت ئىتتىپاقىنىڭ قۇرۇلۇشى ،ئوتتۇرا ئاسىيادا بولشېﯟىكالر ھۆكۈمىتىﮕە قارشى
باسمىچىالر ھەرىكىتىنىڭ كۆتۈرۈلۈشى ۋە مەغلۇپ بولۇشى ،ئوسمان ئىمپېرىيەسىنىڭ ئاغدۇرۇلۇپ،
تۈركىيە ﺟۇمھۇرىيىتىنىڭ قۇرۇلۇشى ،خەلىپە تۈزۈمىنىڭ ئەمەلدىن قېلىشى ،ھىندىستاندىكى
ئەنﮕلىيەﮔە قارشى ھەرىكەتلەر ،سەئۇدى ئەرەبىستانىنىڭ مۇستەقىﻞ بولۇشى قاتارلىق بىر قاتار
ﺟاھاننى زىلزىلىﮕە سالغان ئىشالر يۈز بېرىپ ،ئىسالمىيەت دۇنياسى داۋالغۇپ كەتكەنىدى .تۈرلۈك
ئىنقىالب ،مىللىي ھەرىكەت ،بۆلۈنۈش ئىستىكى دۇنياۋى ئېقىﻢ بولۇپ قالغانىدى .بۇ ھادىسىلەر
شىنجاڭ مىقياسىدىكى ئەزەلدىن سىياسىيغا بولغان قىزغىنلىقى سۇس مولال  -ئۆلىماالر قاتلىمى
ئارىسىدىمۇ تەۋرىنىﺶ پەيدا قىلغان .نەتىجىدە ،ئۇالر ئارىسىدا توغرا سىياسىي ئاﯕغا ئىﮕە كىشىلەرمۇ،
ناتوغرا سىياسىي غەرەزﮔە ئىﮕە كىشىلەرمۇ پەيدا بولۇشقا باشلىغان .سابىت دامولالم ئۈچۈن ئېيتقاندا،
غۇلجىدىكى مۇشۇ بىرنەچچە يىﻞ ئۇنىڭ دىنىي ئالىملىقتىن بارا  -بارا سىياسىي غەرەزلىرى
شەكىللەنﮕەن بىر بۆلﮕۈنچىﮕە ئايلىنىﺶ ﺟەريانى بولۇپ قالغان .بۇنى ئۇنىڭ  - 2831يىلى غۇلجىدا
مۇھەممەتﺌىمىن بۇغرا بىلەن ئۇچراشقاندا دﯦﮕەن ﮔەپلىرىدىن ھېﺲ قىلغىلى بولىدۇ .مۇھەممەتﺌىمىن
بۇغرا كەلﮕۈسىدە «چوڭ ئىشالر» نى تەۋرىتىشنى پىالنالپ ،ئالدى بىلەن ﺟايالرنىڭ ئەھﯟالىنى
كۆزىتىﺶ ئۈچۈن ،شۇ يىلالردا خوتەندىن چۆچەككە چىقىپ ،چۆچەكتىكى مەشھۇر تاتار ئالىﻢ مۇرات
ئەپەندىدىن تەلىﻢ ئالغاچ غۇلجىغا كەلﮕەن .غۇلجىدا سىياسىي غەرەزلىرى تامامەن ئوخشاش بولغان
بۇئىككىيلەن تۇنجى قېتىﻢ كۆرۈشكەن .ئۇالر كۆرۈشۈپال بىر  -بىرىنى ئىزدىشىپ يۈرﮔەن كىشىلەر
ئىكەنلىكىنى ھېﺲ قىلىشقان .سابىت دامولالم ھەم مەلۇماتلىق ،ھەم ناتىقبولغاچقا ،يېشى ئۆزىدىن
 22−24ياشالر كىچىﻚ مۇھەممەتﺌىمىن بۇغرادا چوﯕقۇر تەسىرقالدۇرغان .سابىت دامولالم شۇ قېتىمدا
مۇھەممەتﺌىمىن بۇغراغا قوراللىق ئىسيان كۆتۈرۈشنىڭ بىردىنﺒىر تالالش ئىكەنلىكىنى ،قوراللىق
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ئىسيان كۆتۈرىدىغان ئەڭ ياخشى ئورۇننىڭ خوتەن ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرﮔەن .نىيەت -
مەقسەتلىرى بىر يەردىن چىققان بۇئىككىيلەن ئۆز ۋەزىپىلىرىنى ئادا قىلىپ ،مەقسەتلىرىنى ئەمەلﮕە
ئاشۇرۇش ئۈچۈن تەييارلىق قىلىشقا كىرىشكەن .مۇھەممەتﺌىمىن بۇغرا خوتەنﮕە قايتىپ كېلىپ
قوراللىق ئىسيان كۆتۈرۈشكە تەييارلىق قىلغان .سابىت دامولالم  - 2832يىلى ئەتىيازدا ئون نەچچە
ياشلىق ئوغلى ئابدۇلالنى ئېلىپ دۇنيا ۋەزىيىتىنى كۆزىتىپ كېلىﺶ ئۈچۈن رۇسىيە ئارقىلىق ھەﺟﮕە
ماﯕغان .ئۇ رۇسىيەدىن تۈركىيەﮔە بارغان ،ئاندىن مەككىﮕە بېرىپ ھەج قىلغان .ھەج پەرزىنى ئادا
قىلىپ بولغاندىن كېيىن ھىجاز ،ئىسكەندىرىيە ،مىسىر ،ھىندىستان قاتارلىق ﺟايالرنى ئايالنغان .بۇ
ﺟەرياندا يازغان «ﺟەۋھەر ئەقىدىلەر» دﯦﮕەن كىتابىنىڭ مۇقەددىمىسىدە ئۇ ئېنىق قىلىپ «تولىمۇ
ئەپسۇس ،بۇ ساياھىتىمدە قەيەرﮔە بارسام ئىسالم دىنىدىكى كىشىلەرنىڭ ئەھﯟالى ئىنتايىن تۆۋەن
ئىكەنلىكىنى كۆرۈپ ،قاتتىق ھەسرەتلەندىﻢ ھەمدە بۇ مەسىلىدە ئۇزاق ئويالندىﻢ» دەپ يازغان.
بۇنىﯖدىن ئۇنىڭ ئىسالمىيەت دۇنياسىدا ئۆزىنىڭ سىياسىي غەرىزىنى ئەمەلﮕە ئاشۇرۇشقا ياردەم
قىلغۇدەك بىرەر كۈچنىڭ يوقلۇقىنى ھېﺲ قىلىپ ھەسرەت چەككەنلىكىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ .ئەمما
ئۇ ،بۇ ساياھىتى ﺟەريانىدا مىسىر ،ھىجاز ۋە تۈركىيەدىكى پانﺌىسالمىزمچى ئالىمالر بىلەن تونۇشقان.
ئۇالردىن «نۇسرەت قازىنىﺶ» نىڭ يوللىرىنى سورىغان .ئۇ يۇقىرىقى ئەسىرىنىڭ مۇقەددىمىسىدە يەنە
مۇنداق يازغان« :بۇ ھەقتە ئۇزۇن تەپەككۇر قىلدىﻢ .ئىستانﺒۇل ،ئىسكەندىرىيە ،مىسىر ،ھىجاز ۋە
ھىندى ئۆلىمالىرىنىڭ ھەقىقەتپەرۋەرلىرى بىلەن مۇزاكىرىلەشتىﻢ .مۆھتەرەم ،تەﯕداشسىز ئۆلىما،
دوكتور رەشىد رىزا بىلەن نەچچە مەﺟلىسلەردە بىللە بولۇپ پىكىر ئالماشتۇردۇم» ،ئۇالر ماﯕا «ئۆمەر
ئىﺒنى كەرەبنىڭ « ئەمىرۇل بايان » دﯦﮕەن كىتابىنى ۋە شاملىق (سۇرىيەلىﻚ) ئۆتكۈر سىياسىيون،
مەشھۇر خەتىﺐ شەكىﺐ ئارسالننىڭ « مۇسۇلمانالر نېمە ئۈچۈن ئارقىدا قېلىپ ،باشقىالر ئىلﮕىرىلەپ
كېتىدۇ » دﯦﮕەن كىتابىنى بەردى ،كۆﯕۈل قويۇپ كۆرۈپ چىقتىﻢ .ئۇ كىشىمۇ مۇشۇ مەسىلىنى
تەتقىققىلغانىكەن .
سابىت دامولالم بۇ ئىككى يىللىق ساياھىتىﺟەريانىدا سىياسىي غەرەزلىرىنى ئىشقا ئاشۇرۇشنىڭ
ئىمكانىيەتلىرى ئۈستىدە تىنىﻢ تاپماي ئىزدەنﮕەن .توختىماي كىتاب ئوقۇغان .ھەر خىﻞ نامدا
ئېچىلغان يىغىن ۋە يىغىلىشالرغاقاتناشقان .ئاشۇ سورۇنالردا مەﺟىد كەردى ،ئىﺒراھىﻢ غەززاۋى،
ئابدۇلقۇددۇس ئەنسارى ،تاتار ئالىﻢ ئابدۇرەشىد ئىﺒراھىﻢ قاتارلىقالر بىلەن پىكىر ئالماشتۇرغان.
ئۇنىڭ «ئەقىدە ﺟەۋھەرلىرى» دﯦﮕەن كىتابىدىكى ئۇچۇرالردىن قارىغاندا ،ئۇ بۇ ﺟەرياندا «ئىسالم
قانۇنى»

ناملىق

ئىككى

توملۇق

كىتابىنى

يېزىشنى

نىيەت

قىلغان

بولسىمۇ،

ۋاقىت

چىقىرالمىغانلىقىدىن ئۆكۈنﮕەنلىكىنى ئىپادىلىﮕەن .شۇنداقتىمۇ «ﺟەۋھەر ئەقىدىلەر» ناملىق
كىتابىنى ،يۇرتداشلىرىغا «خورما ۋە زەمزەم» ئورنىدا سوۋغا قىلماقچى بولۇپ تۈزۈپ
تەييارلىغانلىقىنى ئېيتقان .ئۇ بۇ كىتابىنى خوتەن يۇرۇﯕقاشلىق تىجارەتچىلەر ئابدۇسەمىجان ۋە
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ئەمەتجان باي دﯦﮕەن سودىﮕەرلەرنىڭ بالىلىرىنىڭ ئىقتىسادىي ياردىمى بىلەن دﯦھلى
شاھجاھاندىكى «مەھﺒۇبۇلمەتابىﺌە مەتﺒەئەسى» دە باستۇرۇپ ئېلىپ كەلﮕەن.
سابىت دامولالم  - 2831يىلى نويابىردا ئىككىيىللىق ساياھىتىنى ئاخىرالشتۇرۇپ شىنجاﯕغا
قاراپ يول ئالغان .ئۇ يۇقىرىقى كىتابىدا «بۇ سەپىرىمدە قۇدرىتىمنىڭ يېتىشىچە ئىﺒرەت ۋە تەﺟرىﺒە
ھاسىﻞ قىلدىﻢ» دەپ يازغىنىدەك ،سەل چاغلىغىلى بولمايدىغان بىر سىياسىي بۆلﮕۈنچىدە بولۇشقا
تېﮕىشلىﻚمول تەﺟرىﺒىلەرنى توپالپ ،قەتﺌىي ئىرادە تۇرغۇزۇپ ھىندىستاندىن ﮔۇمىغا كەلﮕەن.
قائىدە بويىچە ھەج تاۋاپ قىلىپ قايتقان ھاﺟىالر ئالدى بىلەن ئۇرۇق  -تۇغقانلىرى ۋە يۇرتداشلىرى
بىلەن كۆرۈشىدىغان ئادەت بولسىمۇ ،پۈتكۈل ۋۇﺟۇدى مۇستەقىللىق ئىدىيەسىبىلەن زەھەرلەنﮕەن بۇ
يېﯖى ھاﺟى يۇرتى ئاتۇشقا قاراپ ماﯕماستىن ،ئۇدۇل خوتەنﮕەبېرىپ غۇلجىدا تىﻞ بىرىكتۈرﮔەن
مەسلەكدىشى مۇھەممەتﺌىمىن بۇغرا بىلەن كۆرۈشكەن .ئۇخوتەنﮕە بېرىشىغا رامىزان ئېيى كىرﮔەن.
ئۇخلىسىمۇ مۇستەقىللىق چۈشى كۆرىدىغان ،پۇرسەتنى ھەرﮔىز قولدىن بەرمەيدىغان بۇ تەۋرەنمەس
بۆلﮕۈنچى ئۆزىنىڭ ناتىقلىقكارامىتىنى تولۇق ئىشقا سېلىپ ،رامىزان ئېيىدا قاراقاشتا ﺟىھاد ھەققىدە
توختىماي ۋەز ئېيتىپ ،بىر تەرەپتىن كىشىلەرﮔە مۇستەقىللىق ئىدىيەسىنى سىﯖدۈرسە ،يەنە
بىرتەرەپتىن ئۆزىنىڭ دىنىي ۋە سىياسىي نوپۇزىنى تىكلىﮕەن .غۇلجىدىن كەلﮕەندىن بېرى قوزغىالڭ
قىلىشقا تەييارلىق كۆرۈپ كېلىﯟاتقان مۇھەممەتﺌىمىن بۇغرا ماددىي تەييارلىقالرنىتېخىمۇ تېزلەتكەن.
نى يۇچىڭ ئەپەندىنىڭ «مۇھەممەتﺌىمىن بۇغرا قانداق كىشى» دﯦﮕەن ماقالىسىدە يېزىشىچە،
مۇھەممەتﺌىمىن بۇغرا «قوزغىالﯕغا ئاكتىپ تەييارلىق قىلىﯟاتقان چاغ دەل قاراقاش ناھىيەسىنىڭ
خەلققە قاتتىق زۇلۇم سالغان ،ﮔۇناھىچېكىدىن ئاشقان ھاكىمى يەن ﺟۇ ئەسكەر ئېلىﯟاتقان چاغ
بولغاچقا ،مۇھەممەتﺌىمىن بۇغرا دەرھال ئوۋچى ئاقتۇرسۇن قاتارلىقالرنى ناھىيەلىﻚ ھۆكۈمەت
ئەسكەرلىرى قاتارىغا سۇقۇنۇپ كىرىﯟﯦلىشنى ئورۇنالشتۇرغان .
» -2831يىلى  - 1ئاينىڭ  - 14كۈنى سابىت دامولالم بىلەن مۇھەممەتﺌىمىن بۇغرا ئۆزلىرىﮕە
ئەﮔەشكەن كىشىلەرنىئوۋ مىلتىقى ،قىلىﭻ ،چوماق قاتارلىقالر بىلەن قورالالندۇرۇپ قاراقاش
ناھىيەلىﻚ يامۇلغا ھۇﺟۇم قىلىپ ،ئىچىدىكىلەرنىڭ ماسلىشىشى بىلەن ناھايىتى ئاسانال غەلىﺒە
قازانغان .ئۇالر ئارقىدىنال خوتەنﮕە ھۇﺟۇم قىلغان .خوتەندىكى ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى قورقۇپ
كېتىپ قارشىلىق كۆرسەتمەيال تەسلىﻢ بولغان .نەتىجىدە ،قاراقاشتىن كەلﮕەن ئىسيانچىالر خوتەننى
ئۇرۇشمايال ئىﮕىلىﮕەن .خوتەن ئەتراپىدىكى ناھىيەلەرمۇ ھەش  -پەش دﯦﮕۈچە مۇھەممەتﺌىمىن بۇغرا
ئادەملىرىنىڭ قولىغا ئۆتكەن .نەتىجىدە  - 4ئاينىڭ  - 4كۈنى «خوتەن ئىسالم ھۆكۈمىتى» دﯦﮕەن
بىر ھۆكۈمەت قۇرۇلغان .بۇ «ھۆكۈمەت» تەمۇھەممەت نىياز ئەلەم دﯦﮕەن كىشى دىنىي داھىي،
سابىت دامولالم ئالىي مەسلىھەتچى ،مۇھەممەتﺌىمىن بۇغرا باش قوماندان بولغان .مۇھەممەتﺌىمىن
بۇغرا باش قوماندان بولۇش سۈپىتى بىلەن ،شۇنداقال مىجەزى چۇس ،ئۇرۇشتا باتۇر ئىنىلىرى شاھ
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مەنسۇر ۋە ئەمىرساھىﺒالرنىڭ ئوڭ  -سول ياردەمچى بولۇشى بىلەن ئەمەلىي ھوقۇقى ئەڭ زور شەخﺲ
ھېسابلىناتتى« .خوتەن ئىسالم ھۆكۈمىتى» قۇرۇلۇپ ،چەرچەندىن تارتىپ يەكەنﮕىچەبولغان
ﺟايالرنى ئۆز تىزﮔىنىﮕە ئالغاندىن كېيىن ،سابىت دامولالم بۇ قوراللىقئىسياننى كېﯖەيتىپ،
قەشقەرﮔە يۈرۈش قىلىﺶ توغرۇلۇق مۇھەممەتﺌىمىن بۇغراغا كۆپ مەسلىھەت كۆرسىتىپ ،ئاخىر ئۇنى
كۆندۈرﮔەن .نەتىجىدە ،سابىت دامولالم بىلەن مۇھەممەتﺌىمىن بۇغرانىڭ ئىنىسى شاھ مەنسۇر 2111
چە ئەسكەرنى باشالپ ،كۆپ مۇشەققەتلەر بىلەن  - 2833يىلى  - 7ئايدا قەشقەرﮔە يېتىپ كەلﮕەن.
ئۇزاقتىن بېرى ماﻓۇشىڭ ،ما شاۋۋۇ قاتارلىق زالىﻢ ئەمەلدارالرنىڭ دەردىنى تارتىپ تويۇپ كەتكەن
ئاددىي خەلق سابىت دامولالم بىلەن شاھ مەنسۇرنى نىجاتكار بىلىپ تولىمۇ داغدۇغىلىققارشى
ئالغان .خەلقﺌارادىكى كۆزىتىشلىرى ئاساسىدا «مول تەﺟرىﺒە توپلىغان» سابىت دامولالم ئۆزىنىڭ
سىياسىي غەرىزىنى ئەمەلﮕە ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئىدىيەۋى ئاساس تەييارالشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى
بىلىدىغان بولغاچقا - 7 ،ئاينىڭ  - 12كۈنى قەشقەردە ھەپتىدە بىر سان نەشر قىلىنىدىغان «شەرقىي
تۈركىستان ھاياتى» دﯦﮕەن ﮔېزىتنى نەشر قىلدۇرغان .ﮔېزىتنىڭ سەھىپەمەزمۇنىنى «دىنىي ،مىللىي،
ئىلمىي ،ئەدەبىي ،ئەخالقىي ،سىياسىي ﮔېزىت» دەپ بېكىتكەن .سابىت دامولالم بىلەن شاھ مەنسۇر
قەشقەرﮔە كەلﮕەن مەزﮔىلدە قەشقەر تۆمۈر سىجاﯕنىڭ قولىدا ،يېﯖىشەھەر ما ﺟەنساﯕنىڭ قولىدا
ئىدى .ما ﺟەنساﯕنىڭ يېنىدا ھۆكۈمەتنىڭ قالدۇق ئەسكەرلىرى ۋە قەشقەر دوتىيى ما شاۋۋۇمۇ بار
ئىدى .قەشقەرنىڭ ۋەزىيىتى مۇرەككەپ ئىدى .قەشقەردە ئوتتۇرا ئاسىيادىن مەغلۇپ بولۇپ قېچىپ
كەلﮕەن باسمىچىالرنىڭ ئاتامانلىرى بولغان ئۆزبېﻚ يۈسۈﻓجان قۇربېشى ،سېتىﯟالدىجان قۇربېشى ۋە
قىرغىز ﺟانﺒېﻚ قاتارلىق قوراللىق كۈچلەرمۇ بار ئىدى .يەرلىﻚ قىرغىزالردىنچىققان ئوسمان ئەلىنىڭ
ئاتامانلىقىدا تەشكىللەنﮕەن ئاتۇشلۇق كىچىﻚ ئاخۇن تۈەنجاڭ ،ئابدۇقادىر ھاﺟى تۈەنجاڭ قاتارلىق
قوراللىق كۈچلەرمۇ بار ئىدى .تۆمۈر سىجاڭ ساددا ئادەم بولغاچقا ،ما ﺟەنساﯕنىڭ ئالدام خالتىسىغا
چۈشۈپ ،ئەتراپىدىكى ئوسمان ھەم باشقا ئاتامانالر بىلەن چىقىشالماي كېلىﯟاتاتتى .تۆمۈر سىجاڭ
قەشقەردە نوپۇزىنىكۈچەيتەلمەي ﺟىلە بولۇپ تۇرغاننىڭ ئۈستىﮕە سابىت دامولالم قاتارلىقالر
قەشقەردە پەيدا بولغان .سابىت دامولالم بىلەن شاھ مەنسۇر تۆمۈر سىجاﯕغا ئاۋۋال
كۈچنىبىرلەشتۈرۈپ يېﯖىشەھەردىكى ما ﺟەنساﯕنى يوقىتىﺶ تەكلىپىنى بەرﮔەن .تۆمۈر سىجاڭ
سابىت دامولالم بىلەن شاھ مەنسۇرغا خوتەندىن ئېلىپ كەلﮕەن ئەسكەرلىرى بىلەن كورلىغا بېرىپ
خوﺟىنىياز ھاﺟىغا ياردەملىشىپ ما ﺟۇﯕيىﯖغا قارشى ﺟەڭ قىلىﺶ تەكلىپىنىبەرﮔەن .ئىككى
تەرەپنىڭ پىكرى بىر يەردىن چىقمىغان .سابىت دامولالم بىلەن شاھ مەنسۇر قەشقەردىكى ۋەزىيەتنىڭ
ئۆزلىرى ئارزۇ قىلغاندەك ئەمەسلىكىنى كۆرۈپ ،ئۆز ئالدىغا ئىﺶ تۇتقان .ئۇالر «خوتەن ئىدارىسى»
دﯦﮕەن بىر يېﯖى ئورۇننى تەسىﺲ قىلىپ ،شۇ ئورۇننى بازا قىلىپ ،قەشقەردە تەسىر كۈچىنى ئاشۇرۇشقا
كىرىشكەن .سابىت دامولالم قەشقەردىكى ﮔۇرۇھالرنىڭ مۇرەككەپلىكىنى نەزەردە تۇتۇپ «خوتەن
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ئىدارىسى» دﯦﮕەن بۇئورۇننى قۇرۇشتىكى مەقسىتىنى «خوتەن ياردەم بەرﮔەن ئۇرۇش
الزىمەتلىكلىرىنى باشقۇرۇش ئىدارىسى» دەپ چۈشەندۈرۈپ ،ئۆزىنىڭ ھەقىقىي غەرىزىنى ۋاقتىنچە
يوشۇرغان.
تۆمۈر سىجاڭ سابىت دامولالم بىلەن شاھ مەنسۇرنىڭ قەشقەردىكى تەسىرىنىڭ كۈنسايىن
كېﯖىيىپ بېرىﯟاتقانلىقىنى كۆرۈپ ،ئۆز ئۈستۈنلۈكىنى ساقالپ قېلىﺶ ئۈچۈن  - 2833يىلى - 9
ئاينىڭ  - 2كۈنىدىن باشالپ ئۇالر بىلەن ئوچۇق  -ئاشكارا قارشىلىشىشقا باشلىغان ھەم بارا  -بارا
بۇ قارشىلىقنىچېكىﮕە يەتكۈزۈپ - 9 ،ئاينىڭ  - 7كۈنى سابىت دامولالم بىلەن شاھ مەنسۇرنىڭ
ئەسكەرلىرىنى پۈتۈنلەي قورالسىزالندۇرغان .سابىت دامولالم بىلەن شاھ مەنسۇرنى نەزەربەند قىلىپ،
ئەسكەرلىرىنى خوتەنﮕە قوغلىﯟەتكەن ،ۋەزىيەتنىڭ يامانالشقانلىقىنى كۆرﮔەن ئوسمان تۈەنجاﯕمۇ
تاغقا چىقىپ كەتكەن .نەتىجىدە ،تۆمۈر سىجاڭ قەشقەرنىڭخوﺟىسى بولۇپ قالغان .خېلىدىن بېرى
يېﯖىشەھەردە مۇداپىﺌە ھالىتىدە تۇرۇپ ،پۇرسەت كۈتۈۋاتقان ما ﺟەنساڭ قەشقەردە پەقەت تۆمۈر
سىجاﯕنىﯖال قالغانلىقىنى كۆرۈپ ،تۆمۈر سىجاﯕنىڭ ئۆزىنى پادىشاھتەك ھېﺲ قىلىپ ،خۇشال يايراپ
بىخۇدالشقان پەيتىنى پەملەپ ،تۆمۈر سىجاڭ  - 8ئاينىڭ  - 17كۈنى ماشىنا بىلەن شەھەر سىرتىغا
كېتىﯟاتقاندا پىستىرما قۇرۇپ ھەمراھلىرى بىلەن قوشۇپ ئۆلتۈرۈۋەتكەن .نەتىجىدە ،قەشقەر شەھىرى
تۇﯕﮕانالرنىڭ قولىغا ئۆتكەن - 2814 .يىلىدىن بېرى قەشقەرﮔە دوتەيلىﻚ قىلىپكېلىﯟاتقان تۇﯕﮕان
ما شاۋۋۇ بىلەن ما ﺟەنساڭ يېﯖىشەھەردىن قەشقەر شەھىرىﮕە كىرىپ ﺟايالشقان .شۇ كۈنىدىكى
ئۇرۇش ﺟەريانىدا سېتىﯟالدىجان قۇربېشى دﯦﮕەن ئۆزبېﻚئاتاماننىڭ ئادەملىرى شاھ مەنسۇر بىلەن
سابىت دامولالمنى نەزەربەندتىن قۇتۇلدۇرغان .شاھ مەنسۇر دەرھال يەكەنﮕە ئاتلىنىپ ئۆز
ئەسكەرلىرىنى توپلىغان .سابىت دامولالم ئاتۇشقا چىقىپ شۇ يەردە پاناھلىنىﯟاتقان ئاتامانالر بىلەن
قەشقەرنىقايتۇرۇۋﯦلىشنىڭ پىالنىنى تۈزﮔەن .تاغقا چىقىپ كەتكەن ئوسمان قىرغىزنى تەكلىپ قىلىپ
كۈچىنى يېﯖىﺒاشتىن تەشكىللىﮕەن .ئۇالر  - 21ئاينىڭ  - 2كۈنى قەشقەرﮔە ئىككى تەرەپتىن ھۇﺟۇم
قىلىشقا پۈتۈشكەن .ئوسمان ئەلى ئۆز ئادەملىرى بىلەن تاغ تەرەپتىن ،سابىت دامولالم ئۇيغۇر
تۈەنجاڭ ،ئۆزبېﻚ ئاتامانالر بىلەن ئاتۇش تەرەپتىن ھۇﺟۇم باشلىغان .بىر كۈن قاتتىق ئۇرۇشۇپ،
ئاخىر تۇﯕﮕانالرنى يېﯖىشەھەرﮔە چېكىندۈرﮔەن .قەشقەر قولغا كەلﮕەندىن كېيىن سابىت دامولالم
قاتارلىقالر قەشقەر تەرەپكەكېلىﯟاتقان خوﺟىنىياز ھاﺟىنى خاتىرﺟەم قىلىﺶ ھەم ئۇنىﯖغا بولغان
ھۆرمىتىنىئىپادىلەش ئۈچۈن ،تۇرپانلىق يۇنۇس بەﮔنى قەشقەرﮔە ۋالىي قىلىپ قويغان.
قەشقەرنىقولغا ئالغان سابىت دامولالم ۋە ئۇنىڭ ئادەملىرى بۇ پۇرسەتنى چىڭ تۇتۇپ ،بىرتەرەپتىن
يېﯖىشەھەرﮔە بېكىنىﯟالغان ما ﺟەنساڭ قوشۇنىغا ھۇﺟۇم قىلسا ،يەنە بىرتەرەپتىن ئۇزاقتىن بېرى
كۆﯕلىﮕە پۈكۈپ كەلﮕەن «ھۆكۈمەت» نى قۇرۇش ئىشىغا ﺟىددىيكىرىشىپ كەتكەن .ھەتتا ئۇ مۇشۇ
چاغدا ،مىسىرنىڭ قاھىرە شەھىرىدە ئەرەب تىلىدا نەشرقىلىنىدىغان «مانار» (ماياك) ژۇرنىلىغا
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بىرنەچچە پارچە خەت ۋە خەۋەر يېزىپ ،ئۇالردىن مەنىﯟى ياردەملەرنى سورىغان« .شەرقىي
تۈركىستان ئىنقىالبى» دﯦﮕەن ماقالىسىدە خوﺟىنىياز ھاﺟى باشچىلىقىدىكى قومۇل ئىنقىالبىدىن
تارتىپ خوتەن ،قەشقەرلەردىكى قوزغىالڭ ۋە بۆلﮕۈنچىلىﻚ پائالىيەتلىرىنىڭ يۈز بېرىﺶ سەۋەبىنى،
ﺟەريانىنى ۋە مۇددىﺌاسىنى تەپسىلىي تونۇشتۇرغان .ئۇ ،بۇ ماقالىسىدە شىنجاﯕدىكىخەلق
قوزغىالﯕلىرى ۋە بۆلﮕۈنچىلىﻚ پائالىيەتلىرىنى ئارىالشتۇرۇپال «شەرقىيتۈركىستان ئىنقىالبى» دەپ
ئاتىغان .بۇنى بىز «مانار» ژۇرنىلىنىڭ ھىجرىيە  - 2341يىلى رامىزان ئېيىدا ،يەنى مىالدىيە - 2833
يىلى دﯦكابىردا نەشر قىلىنغان  - 2سانىدا ،سابىت دامولالمنىڭ ئاپتورلۇقىدا ئىالن قىلىنغان «شەرقىي
تۈركىستان ئىنقىالبى» دﯦﮕەن تەپسىلىي خەۋەرﮔە ژۇرنال مۇھەررىرلىرىنىڭ يازغان كىرىﺶ سۆزىدىن
ئېنىق

ھېﺲقىلىﯟاالاليمىز.

پانﺌىسالمىزملىق

ئىدىيەﮔە

ئىﮕە

كىشىلەر

باشقۇرىدىغان

بۇ

ژۇرنالنىڭمۇھەررىرلىرى كىرىﺶ سۆزدە سابىت دامولالمنى ئاغزى  -ئاغزىغا تەﮔمەي ماختاپ مۇنداق
يازغان« :بۇ ماقالە شەرقىي تۈركىستان ئىنقىالبىنىڭ ئەركانلىرىدىن بىرى بولغان يېتۈك ئۆلىما،
تەقﯟادار ئۇستاز سابىت ئىﺒنى ئابدۇلﺒاقىنىڭ <مانار >ژۇرنىلىغايازغان ماقالىسى .بۇ زات مۇشۇ خەۋەر
بىلەن بىزﮔە يەنە بىر پارچە مەكتۇپ يوللىغان بولۇپ ،بۇنىﯖدا ئىلﮕىرىكى مەكتۇپىدا تىلغا ئالغاندەك
قۇرۇلماقچى بولغان يېﯖى ئىسالم دۆلىتى ئۈچۈن <ئىسالمىي ئاساسىي قانۇن >اليىھەسى تەييارالپ
بېرىشنى

تەلەپ قىپتۇ.

ئالال

خالىسا پات يېقىندا

تەييارالپ ئەۋەتىمىز».

بۇ

كىرىﺶ

سۆزدىنكۆرۈۋﯦلىشقا بولىدۇكى ،سابىت دامولالمنىڭ سىياسىي غەرىزى ،يەنى ئاتالمىﺶ
«شەرقىيتۈركىستان ئىسالم ﺟۇمھۇرىيىتى» قۇرۇش خىيالى بىردەملىﻚ قىزغىنلىق بىلەن شەكىللەنﮕەن
بولماستىن ،ئۇ ،بۇ ﺟەھەتتە ھەقىقەتەن ئۇزاقتىن بېرى ئىنچىكە پىالن تۈزۈپ ،خەلقﺌارالىق
پانىسالمىزچىالر بىلەن تىﻞ بىرىكتۈرۈپ ئاندىن بۇ سەھنىﮕەچىققان .ئۇنىڭ ھەربىر ھەرىكىتى ئۇنىڭ
پىشقان بۆلﮕۈنچىلىﻚ ئىدىيەسىنى ئاشكارىالپ بېرىدۇ.
سابىت دامولالم قەشقەردىكى ئابرۇي  -ئىناۋىتىنىڭ كۈنسايىن ئۆسۈشى بىلەن ئۆزىﮕە
تېخىمۇ ئىشىنىپ« ،خوتەن ئىدارىسى» دﯦﮕەن ئورۇننىڭ نامىنى «خوتەن ئىالم ھۆكۈمىتىنىڭ
قەشقەردە تۇرۇشلۇق ئىﺶ بېجىرىﺶ ئورنى» غا ئۆزﮔەرتكەن .روشەن سىياسىي مەسﺌۇلىيەتنى
ئىپادىلەيدىغان بۇ نام ئوسمان ئەلى ،ھاپىز لۈيجاڭ ،كىچىﻚ ئاخۇن تۈەنجاڭ قاتارلىقالرنى
سەﮔەكلەشتۈرﮔەن .ئۇالر سابىت دامولالم قاتارلىقالرنىڭ ھەرىكەت دائىرىسىنىڭ بارغانسېرى چەكتىن
ئېشىپ كېتىﯟاتقانلىقىنى ھېﺲ قىلىپ يېتىپ ،بۇ ئورﮔاننى پېچەتلەش كېرەك ،دەپ ئوتتۇرىغاچىققان.
ئەمما ﺟاھان كۆرﮔەن ،دىنىي بىلىمى مول ،ﮔەپ  -سۆزﮔە ماھىر ،بولۇپمۇ تەقﯟادارلىقتا ئوسمان ئەلى،
ھاپىز لۈيجاڭ ،كىچىﻚ ئاخۇن تۈەنجاڭ ،يۇنۇس بەﮔلەردىن مۇتلەق ئۈستۈن تۇرىدىغان سابىت
دامولالم قەشقەر خەلقىنىڭ قەلﺒىدە بارغانسېرى يۈكسەك ئورۇنغا ئۆتكەن .ليۇ زىشاۋ ئەپەندىنىڭ
يېزىشىچە ئوسمان ئەلى ،ھاپىز لۈيجاڭ ،كىچىﻚ ئاخۇن تۈەنجاﯕالر سابىت دامولالمنىڭ «خوتەن
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ئىدارىسى» نى ئۆزﮔەرتىپ تەشكىﻞ قىلىشىغا نارازى بولۇپ ،بۇ ئورﮔاننى پېچەتلەشكە قول سېلىپ
بولغۇچە ،سابىت دامولالمنىڭ ئىناۋىتى قەشقەردە تېزلىكتە ئۆسۈپ ،ئوسمان ئەلى قاتارلىقالر
ۋەزىيەتنى تىزﮔىنلىيەلمەس بولۇپ قالغان . 8 -ئاينىڭ  - 21كۈنى سابىت دامولالم تېخىمۇ
ئىلﮕىرىلەپ ،بۇئورﮔاننىڭ نامىنى «شەرقىي تۈركىستان مۇستەقىللىق كېﯖىشى» ﮔە ئۆزﮔەرتكەن.
سابىت دامولالم مۇشۇ چاغدا ئاندىن «شەرقىي تۈركىستان ئىسالم ﺟۇمھۇرىيىتى» قۇرۇش ئىدىيەسىنى
ئاشكارىلىغان ،بىر قىسىﻢ كىشىلەرنى كېﯖەش ھەيﺌىتى قىلىپ سايلىغان .شۇنىﯖدىن كېيىن ئۇ ،ھەر
خىﻞ ۋاسىتىلەرنى قوللىنىپ ئوسمان ئەلىنىڭ كۈچىنى پارچىالپ ،ئۇنىڭ قول ئاستىدىكىلەرنى
كونترول قىلىﺶ ئىقتىدارىنى يوقاتقان ،پارچىالنغان كۈچلەرنى ئۆزىﮕە تارتىپ ،ئۆزىنىڭ تەسىر
كۈچىنى ئاشۇرغان . 2833 -يىلى  - 22ئاينىڭ  - 21كۈنى كەچتە ئاتالمىﺶ «شەرقىي تۈركىستان
ئىسالم ﺟۇمھۇرىيىتى» نى رەسمىي قۇرۇپ ،بۇ كېچىنى «مىللەت كېچىسى» دەپ ئاتىغان.
«ھۆكۈمەت» نىڭ مەسﺌۇللىرى ۋە ئون نەچچەمىنىستىرلىقنىڭ مىنىستىرلىرىنى بېكىتكەن .ئەتىسى
تۈمەن دەريا كۆۋرۈكى بويىدا  11مىڭكىشىلىﻚ يىغىن ئېچىپ« ،بايراق چىقىرىﺶ مۇراسىمى»
ئۆتكۈزۈپ« ،ھۆكۈمەت» ئەزالىرىنىڭئىسىملىكىنى ئېالن قىلغان .سابىت دامولالم «ھۆكۈمەت
باياناتى» نى ئوقۇغان .توپ ئېتىپ تەبرىكلەش پائالىيىتى ئۆتكۈزۈلﮕەن .سوۋغات بۇيۇملىرى قوبۇل
قىلىنغان .ئارقىدىن نامايىﺶ ئۇيۇشتۇرۇلۇپ ،نامايىشچىالر ھېيتﮕاھقا توپالشقان .كۆپ يىللىق
ئارزۇسى ئەمەلﮕە ئاشقان تىپىﻚ بۆلﮕۈنچى سابىت دامولالم بۇ نامايىشتا كۆرۈلۈپ باقمىغان ھاياﺟان
بىلەن نۇتۇق سۆزلىﮕەن .ئۇنىڭ قوللىغۇچى ۋە ئەﮔەشكۈچىلىرى قىزغىن ئالقىﺶ ياغدۇرۇشقان.
شائىرالر شېﺌىر دﯦكالماتسىيە قىلىشىپ ھېيتﮕاھنى بېشىغاكىيﮕەن .تەبرىكلەش پائالىيىتىﮕە
ئەنﮕلىيەنىڭ قەشقەردە تۇرۇشلۇق كونسۇلخانىسىنىڭ ئەمەلدارلىرىمۇ قاتناشقان ،چۈنكى ،بۇ چاغدا
شېڭ شىسەي ھۆكۈمىتى سوۋﯦت ئىتتىپاقىبىلەن زىيادە يېقىن مۇناسىﯟەتتە بولۇۋاتقاچقا ،ئەنﮕلىيە
تەرەپ شېڭ شىسەي ھۆكۈمىتىﮕە قارشى ﮔۇرۇھنى ئۆزىﮕە تارتىﺶ يولىنى تۇتقان .دىڭ دۇبېننىڭ
«ئوتتۇرا ئاسىيا ئومۇمىيتارىخىي» دﯦﮕەن كىتابىدا يېزىلىشىچە« ،ئەنﮕلىيە شىنجاﯕدا <شەرقىي
تۈركىستان ئىسالم ﺟۇمھۇرىيىتى >قۇرۇلۇپال قالسا ،سوۋﯦت ئىتتىپاقى بىلەن قارشىالشقىلى بولىدۇ ھەم
ﺟۇﯕﮕونى پارچىالش مەقسىتىﮕە يەتكىلى بولىدۇ ،دەپ قارىغانىدى .بىراق ئەنﮕلىيەمۇ <شەرقىي
تۈركىستان >ۋەقەسىنىڭ ئەنﮕلىيەﮔە قاراشلىق ھىندىستاندىكى مۇسۇلمانالر ئارىسىدا مۇستەقىللىق
دولقۇنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشىدىن ئەنسىرەيتتى .ئۇنىﯖدىن باشقا ،ئەنﮕلىيەلىكلەر <شەرقىي
تۈركىستان >بۆلﮕۈنچى كۈچلىرىنىڭ قانچىلىﻚ ئىستىقﺒالىبارلىقىنى بىلمەيتتى .ﮔەرچە ئەنﮕلىيە
كونسۇلى <شەرقىي تۈركىستان ئىسالم ﺟۇمھۇرىيىتى >نىڭ قۇرۇلۇش <مۇراسىمى >غا قاتناشقان
بولسىمۇ ،ئەنﮕلىيەھۆكۈمىتىنىڭ قوللىشى يەنىال ئاشكارا ۋە قىزغىن ئەمەس ئىدى».
بۇ يېﯖى «ھۆكۈمەت» قۇرۇلغاندىن كېيىن  - 22ئاينىڭ  - 24كۈنى ﮔېزىتنىڭ نامىنى
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«ئەركىن تۈركىستان» دەپ ئۆزﮔەرتىپ نەشر قىلغان - 7 .ئاينىڭ  - 12كۈنىدىن بېرى «شەرقىي
تۈركىستان ھاياتى» دەپ نەشر قىلىنىپكېلىﯟاتقان ﮔېزىتنىڭ نامىنىڭ بىردىنال «ئەركىن تۈركىستان»
دەپ ئۆزﮔەرتىلىشىدىنسابىت دامولالمنىڭ پانتۈركىزملىق ئىدىيەسى تولۇق ئەكﺲ ئېتىپ تۇرىدۇ.
چۈنكى« ،شەرقىي تۈركىستان» دﯦﮕەن تار ئۇقۇم بىلەن «تۈركىستان» دﯦﮕەن كەڭ ئۇقۇم
ئوتتۇرىسىدىكى پەرقنىڭ نېمىدىن دﯦرەك بېرىدىغانلىقى ھەممىﮕە ئايان .يېﯖى «ھۆكۈمەت»
قۇرۇلۇپ نامى ئۆزﮔەرتىلﮕەن بۇ ﮔېزىتنىڭ  - 2بېتىﮕە «كاشغەردە ھۆكۈمەت قۇرۇلۇشى» دﯦﮕەن
خەۋەر بېسىلغان .نېمە ئۈچۈنكى سەھىپە نامىدىن «دىنىي» دﯦﮕەن سۆز چىقىرىﯟﯦتىلﮕەن .بۇ
ھۆكۈمەت قۇرۇلغاندىن كېيىن يەنە دەرھال «شەرقىي تۈركىستان ئىسالم ﺟۇمھۇرىيىتى» دﯦﮕەن خەت
بار قەغەز پۇل بېسىپ تارقاتقان« .ئىستىقالل» مەﺟمۇئەسى دﯦﮕەن يېرىﻢ ئايلىق ژۇرنالنى چىقىرىپ
«ھۆكۈمەت» نىڭ تەشكىلى ،ئاساسىي قانۇنى ،دۆلەت شېﺌىرى ،دۆلەت بايرىقى ،دۆلەت بەلﮕىسى
قاتارلىقالرنى ئېالن قىلغان .بۇمەﺟمۇئەنىڭ شوئارىنى دىندا ،تىلدا ،دىلدا ،پىكىردە ،ئىشتا بىرلىﻚ
دەپ بېكىتكەن .سوﻓىزادە دﯦﮕەن كىشى باش مۇھەررىر بولغان .بۇ يېﯖى «ھۆكۈمەت» خوتەنلىﻚ
قاسىﻢ ھاﺟى دﯦﮕەن كىشىنى تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىقىغا تەيىنلەپ دەرھال چەت ئەلﮕە يولغا
سېلىپ،

قورال

سېتىﯟﯦلىﺶ،

چەت

ئەل

ھۆكۈمەتلىرىنىڭ

قوللىشىنى

قولغا

كەلتۈرۈش

ئىشلىرىنىبېجىرىشكە ئەۋەتكەن.
سابىت دامولالم بۇ يېﯖى «ھۆكۈمەت» نىڭ مەۋﺟۇت بولۇپ تۇرۇشى ئۈچۈن ھەربىي
ﺟەھەتتە كۈچىيىﺶ ئەڭ مۇھىﻢ ئىﺶ دەپ قاراپ ،ئىككى ﺟەھەتتىن تەييارلىق قىلغان .بىرى ،چەت
ئەلنىڭ ھەربىي كۈچ ﺟەھەتتىن ياردەم بېرىشىنى قولغا كەلتۈرۈشكە ئۇرۇنغان .بۇنىڭ ئۈچۈن
« سابىت دامولالم تۇرسۇن ،نىياز ئىككى كىشىنى ئۆزىنىڭ ئاﻓغانىستان پادىشاھى باتۇر مۇھەممەت
نادىرخانغا يازغان خېتىنى ئاپىرىپ بېرىشكە ئەۋەتتى ،بۇ خەتتە مۇنداق دﯦيىلﮕەن< :بىز ھازىر
مائارىپقا قورال – ياراغقا موھتاﺟمىز .دۈمەنﮕە تاقابىﻞ تۇرۇش ئۈچۈن بىزﮔە مىلتىق ،زەمﺒىرەك ،ئوق
– دورا كېرەك ...ئىمكانىيەت يار بەرسە غالىﺐ قوشۇنىﯖىزنى ياردەمﮕە ئەۋەتسىﯖىز ...ئەﮔەر
تەلىپىمىزنى راۋا كۆرمىسىﯖىز بىز سىزنىڭ يېتەكچىلىكىﯖىز ۋە ياردىمىﯖىزدىن مەھرۇم قالىمىز – دە،
سىزنىڭ ھىمايىﯖىزدە ياشاشقا مەﺟﺒۇر بولىمىز( »...بۇ ئۇچۇر«شىنجاﯕنىڭ قىسقىچە تارىخى _ »3دا
بايان قىلىنغان) يەنى بىرى ،ھەربىي ﺟەھەتتە كۈچىيىپ ئۈمىدىنىئاقسۇدا تۇرۇۋاتقان خوﺟىنىياز
ھاﺟى بىلەن مەھمۇد مۇھىتىغا باغلىغان .شۇنىڭ بىلەن ئۇ بىرنەچچە ۋەكىلنى ئۇچتۇرپانغا بېرىپ
خوﺟىنىياز ھاﺟى ۋە مەھمۇد مۇھىتالرنىقەشقەرﮔە تەكلىپ قىلىپ كېلىشكە ئەۋەتكەن .خوﺟىنىياز
ھاﺟى بۇ يەردە سوۋﯦت ئىتتىپاقىتەرەپ بىلەن « 91قويغا بىر مىلتىق» تېﮕىشىﺶ ئۇسۇلى بىلەن
سودىلىشىپ 91 ،مىڭ قويغا  2111تال مىلتىق ،ھەربىر مىلتىققا  411پايدىن ئوق تاپشۇرۇۋﯦلىﺶ
سودىسىنىبېجىرىﯟاتاتتى .خوﺟىنىياز ھاﺟى بىلەن مەھمۇد مۇھىتى سابىت دامولالم ئەۋەتكەن
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ۋەكىللەردىن «شەرقىي تۈركىستان ئىسالم ﺟۇمھۇرىيىتى» نىڭ قۇرۇلغانلىقىنى ئاﯕالپ ،بۇنىﯖغا
سوغۇق ئىپادە بىلدۈرﮔەن .شۇنداقتىمۇ قەشقەرﮔە بېرىشنى توغرا تېپىپ  - 2834يىلى  2411دىن
كۆپرەك ئاتلىق ئەسكەر بىلەن ئاتۇشقا يېتىپ كەلﮕەن .ئۇالر ئاتۇشنىڭتىجەن كەنتىدە ئەمەت ھاﺟىﻢ،
ياقۇپ ھاﺟىﻢ دﯦﮕەن بايالرنىڭ قورۇسىغا چۈشكەن .سابىت دامولالم قاتارلىقالر قەشقەردىن ئاتۇشقا
چىقىپ خوﺟىنىياز ھاﺟىزالر بىلەن تىجەندە كۆرۈشكەن .ئىككى كۈندىن كېيىن خوﺟىنىياز ھاﺟى
بىلەن مەھمۇد مۇھىتى قەشقەرﮔەكىرﮔەن .ليۇ زىشاۋ ئەپەندى بۇ توغرۇلۇق مۇنداق يازغان:
«خوﺟىنىيازنىڭ زور قوشۇننىباشالپ قەشقەرﮔە كىرىشى قەشقەردە ئەڭ چوڭ ئىجتىمائىي خەۋەر بولۇپ
قالغان .سابىت دامولالم ئەھﯟالنىڭ بۇنداق بولۇشىنى زادىال ئۈمىد قىلمايتتى .خوﺟىنىياز بىلەن
مەھمۇد مۇھىتى باشالمچىلىقىدىكى  2411دىن كۆپرەك ئاتلىق ئەسكەر ئۇزاق مۇددەتلىﻚئەمەلىي
ﺟەڭ تەﺟرىﺒىسىﮕە ئىﮕە ،قوراللىرى خىﻞ ،ھەرىكىتى چاققان بولغاچقا ،ئۇنىڭئۈستىﮕە خوﺟىنىيازنىڭ
قەشقەردىكى ئۇيغۇرالر ئارىسىدا يۈكسەك ئابرۇيى بولغاچقا ،سابىت دامولالم خوﺟىنىياز ،مەھمۇد
مۇھىتى قىسىملىرىنىڭ ھەيﯟەت بىلەن قەشقەر كوناشەھىرىﮕە كىرىشىنى ئۆز مەيلىﮕە قويۇۋەتكەن».
كۆپىنچە ماتېرىيالالردا سابىت دامولالم بىلەن خوﺟىنىياز ھاﺟى باشتىن  -ئاخىر پىكىر
بىرلىكى ھاسىﻞ قىاللمىغان ،بولۇپمۇ يېﯖىقۇرۇلغان ھۆكۈمەت مەسىلىسىدە ئىككىسى ئىككى مەيداندا
تۇرغان ،دەپ يېزىلغان .لېكىن« ،ئابدۇنىياز كامال ۋە ئۇنىڭ پائالىيەتلىرى» دﯦﮕەن ماقالىدە
ئۇالرنىڭ يېﯖى قۇرۇلغان ھۆكۈمەت مەسىلىسىدە ھەمكارالشقانلىقىغا مۇناسىﯟەتلىﻚ مۇنداق ئۇچۇر
بېرىلﮕەن ،يەنى « - 2834يىلى  - 2ئاينىڭ ئاخىرىدا <شەرقىي تۈركىستان ئىسالم
ﺟۇمھۇرىيىتىھۆكۈمىتى >مۇسۇل ھاﺟىنى باشلىق ،ئەمەت پاختىنى مۇئاۋىن باشلىق قىلىپ ،ھەر
ساھەدىكى زاتالردىن ئۈچ كىشىنى قوشۇپ ﺟەمﺌىي بەش كىشىنى بىرىنچىدىن ،ھۆكۈمەتنى
قولالشنىتەلەپ قىلىﺶ ،ئىككىنچىدىن ،سوۋﯦت ئىتتىپاقىدىن قورال سېتىﯟﯦلىﺶ ،ئۈچىنچىدىن ،سودا
توختامى ئىمزاالش مەقسىتىدە تاشكەنتكە ئەۋەتكەنىدى» دەپ يېزىلغان .نېمە بولۇشىدىن
قەتﺌىينەزەر ما ﺟۇﯕيىﯖغا ئۆچمەنلىكى كۈچلۈك خوﺟىنىياز ھاﺟى مەھمۇت مۇھىتى باشچىلىقىدىكى
قىسىملىرىنى ما ﺟۇﯕيىﯖغا تەۋە ما ﺟەنساڭ كۈچلىرىنى يوقىتىشقابۇيرۇغان .مەھمۇد مۇھىتى
قوماندانلىق قىلغان قىسىﻢ دەسلەپ ئارقا  -ئارقىدىن غەلىﺒەقىلىپ ،شەھەر سىرتىدا مۇداپىﺌەدە
تۇرغان ما ﺟەنساڭ قىسىملىرىنى يېﯖىشەھەر سېپىلى ئىچىﮕە چېكىندۈرﮔەن .بۇ ھال ئاتالمىﺶ
«شەرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتى» نىڭ ھەيﯟىسىنى كۈچەيتكەن .يېﯖىشەھەر سېپىلى ئىچىﮕە
قاپسىلىپ قالغان كۈچلەر نېمە قىالرىنى بىلەلمەي قالغان .شۇنىﯖدىن كېيىن سېپىﻞ ئىچىﮕە كىرىپ ما
ﺟەنساﯕنى يوقىتىﺶمەقسىتىدىكى بىرنەچچە قېتىملىق ھۇﺟۇم تەشكىللەنﮕەن بولسىمۇ ،كۈتمىﮕەندە
ما ﺟۇﯕيىڭ ئەۋەتكەن  1111كىشىلىﻚ ياردەمچى قوشۇن ما شىمىڭ باشچىلىقىدا قەشقەرﮔە يېتىپ
كەلﮕەن .بۇنىڭ بىلەن قەشقەردە ما ﺟەنساڭ ،ما شىمىڭ ۋە ما شاۋۋۇغا قاراشلىق ئەسكەر  2111غا
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يەتكەن .بۇ خىﻞ كۈچ پەرقى قەشقەر ۋەزىيىتىنى تۈپتىن ئۆزﮔەرتىﯟەتكەن - 2834 .يىلى  - 1ئاينىڭ
 - 2كۈنى ما شىمىڭ ما ﺟەنساڭ بىلەن بىرلىشىپ قەشقەر شەھىرىﮕە ھۇﺟۇم قىلغان« .شەرقىي
تۈركىستان ئىسالم ﺟۇمھۇرىيىتى» نىڭ ئادەملىرى قەشقەردىنچېكىنىپ چىقىشقا مەﺟﺒۇر بولۇپ،
«خوتەن ئىسالم ھۆكۈمىتى» نىڭ ئەسكىرىي كۈچلىرى تىزﮔىنلەپ تۇرغان يەكەنﮕە يول ئالغان.
«خوتەن ئىسالم ھۆكۈمىتى» شۇ چاغدا چەرچەندىنيېﯖىسارغىچە بولغان ﺟاييالرنى تىزﮔىنلەپ
تۇرۇۋاتاتتى.
خوﺟىنىياز ھاﺟى بىلەن مەھمۇد مۇھىتى مەسلىھەتلىشىپ ،سوۋﯦت ئىتتىپاقى بىلەن ﺟۇﯕﮕو
چېﮕراسىغا ﺟايالشقان ئۆركەشتام دﯦﮕەن يەرﮔە بېرىپ ،سوۋﯦت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى بىلەن
ئۇچتۇرپاندا سودىالشقان قورال  -ياراغالرنىڭ قالغان قىسمىنى ئېلىپ ئۆزىنى كۈچەيتمەكچى بولغان.
ئۇالر يەكەندىن يولغا چىقىپ ،پەيزاۋاتتا ما شىمىڭ قىسىملىرى بىلەن تۇتۇشۇپ قالغان ،نەتىجىدە
مەغلۇپ بولۇپ ،مەھمۇد مۇھىتى يېﯖىسارغا چېكىنﮕەن .خوﺟىنىياز ھاﺟى يۈزچە ئادىمى بىلەن
ئاتۇشنىڭ ئاغۇ تاغلىرى ۋە ئۇلۇغچات يولى ئارقىلىق ﺟۇﯕﮕو  -سوۋﯦت چېﮕراسىدىكى ئۆركەشتامغا
كېلىپ

سوۋﯦت

ئىتتىپاقى

ئادەملىرى

بىلەن

كۆرۈشكەن.

بىرنەچچە

كۈنلۈك

سۆھﺒەت

ئارقىلىقخوﺟىنىياز ھاﺟى «ﻓۇكاڭ پۈتۈمى» بويىچە شېڭ شىسەي بىلەن ئىتتىپاقلىشىپ ،مۇئاۋىن
ئۆلكە رەئىسى بولىدىغان ،مەھمۇد مۇھىتى قەشقەردە ھۆكۈمەتكە تەۋە  - 2دىﯟىزىيەنىڭ باشلىقى
بولىدىغان ،سابىت دامولالم باشلىق «شەرقىي تۈركىستان ئىسالم ھۆكۈمىتى» نىڭمەمۇرىي ۋە
ھەربىي ئەمەلدارلىرىنى قولغا ئېلىپ ،شېڭ شىسەي ھۆكۈمىتىﮕە تاپشۇرۇپ بېرىدىغان ،ئاندىن
سوۋﯦت ئىتتىپاقى خوﺟىنىياز ھاﺟى قىسىملىرىغا قورال  -ياراغ ﺟەھەتتە ياردەم بېرىدىغان بولۇپ
پۈتۈشكەن.
يۇقىرىقىدەك ئورتاق تونۇش ھاسىﻞ قىلىنغاندىن كېيىن خوﺟىنىياز ھاﺟى سوۋﯦت ئىتتىپاقى
تەرەپ تەربىيەلىﮕەن ئىسھاق بەگ قاتارلىقكىشىلەر بىلەن  - 4ئاينىڭ  - 2كۈنى ئەركەشتامدىن
ئايرىلىپ ،ئوپال ئارقىلىق يېﯖىسارغا كېلىپ ،مەھمۇد مۇھىتى بىلەن ئۇچراشقان .مەھمۇد مۇھىتى
يېﯖىساردا تۇرۇۋاتقان چاغدا مۇھەممەتﺌىمىن بۇغرانىڭ يېﯖىسار سېپىلىنى قوغداۋاتقان ئىنىلىرى شاھ
مەنسۇر (ئابدۇلال) بىلەن ئەمىر ساھىﺐ (نۇرئەھمەد) ما شىمىڭ قىسىملىرىنىڭ كۈچلۈك ھۇﺟۇمىدا
ئۆلۈپ كەتكەن .مەھمۇد مۇھىتى خوﺟىنىياز ھاﺟى بىلەن ئۇچراشقاندىنكېيىن  - 4ئاينىڭ  - 7كۈنى
يەكەنﮕە قاراپ يولغا چىققان .ئۇالر يەكەنﮕە بارغاندىن كېيىن سابىت دامولالمنىڭ تۇرۇۋاتقان
يېرىنى ئېنىقلىغان -4 .ئاينىڭ  - 23كۈنى مەھمۇد مۇھىتى  111دىن كۆپرەك ئەسكەر بىلەن بېرىپ
سابىت دامولالم ،زىرىپقارىھاﺟىﻢ ،سۇلتانﺒېﻚ ئۈچەيلەننى قولغا ئالغان .شۇنىڭ بىلەن ئاتالمىﺶ
«شەرقىيتۈركىستان ﺟۇمھۇرىيىتى» نىڭ ئۆمرى ئاخىرالشقان .خوﺟىنىياز ھاﺟى بىلەن مەھمۇت
مۇھىتى ئۇالرنى ئېلىپ شېڭ شىسەي ھۆكۈمىتىﮕە تاپشۇرۇپ بېرىﺶ ئۈچۈن ،ئاقسۇنىڭ ئاۋات دﯦﮕەن
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يېرىﮕە كەلﮕەندە ،ئۇالرنى ئاقسۇدا سوۋﯦت قىزىﻞ ئارمىيەسىنىڭ ما ﺟۇﯕيىڭقىسىملىرىنى يوقىتىﺶ
ئۇرۇشىغا بىﯟاسىتە قوماندانلىق قىلىﯟاتقان سوۋﯦت ئىتتىپاقىلىق مەسلىھەتچى مالىكوف ئادەم ئەۋەتىپ
كۈتۈۋالغان .مالىكوف خوﺟىنىياز ھاﺟى بىلەن مەھمۇد مۇھىتىنىڭ سوۋﯦت ئىتتىپاقىنىڭ ئوتتۇرا
ئاسىيادىكى رﯦسپۇبلىكىلىرىغا ئىنتايىن يامان تەسىر بەرﮔەن ھەم سوۋﯦت ئىتتىپاقىغا دۈشمەنلىﻚ
بىلەن قارايدىغان ئاتالمىﺶ «شەرقىي تۈركىستان ئىسالم ﺟۇمھۇرىيىتى» نىڭ ئالىي رەھﺒەرلىرىنى
تۇتۇپ كەلﮕەنلىكىدىن قاتتىق خۇشال بولغان .ليۇ زىشاۋ ئەپەندىنىڭ يېزىشىچە ،مالىكوف
شۇمەيداندىال

«خوﺟىنىيازنىڭ

ئۆلكىلىﻚ

ھۆكۈمەتنىڭ

مۇئاۋىن

رەئىسلىﻚ

ۋەزىپىسىنى

ئۆتكۈزۈۋﯦلىشىنى ،مەھمۇد مۇھىتىنىڭ دەرھال قىسىملىرىنى باشالپ مارالﺒېشى ئالدىنقىسېپىﮕە
ئورۇنلىشىشىنى تەلەپ قىلغان ».شۇنىﯖدىن كېيىن مەھمۇد مۇھىتى قەشقەردە  - 2837يىلى - 4
ئايغىچە دىﯟىزىيە باشلىقى (شىجاڭ) بولۇپ تۇرغان .غەلىتە يېرى شۇ بولغانكى «شىنجاﯕنىڭ مىنﮕو
دەۋرىدىكى تارىخى» دﯦﮕەن كىتابتا شېڭ شىسەي بىلەن كېلىشەلمەي  - 2837يىلى چەت ئەلﮕە
قېچىپ كەتكەن مەھمۇد مۇھىتىنىڭ  - 2838يىلى  - 21ئايدا ياپونىيەدە «شەرقىي تۈركىستان
مۇستەقىللىقىنى ئىلﮕىرى سۈرۈش ئۇيۇشمىسى» نىقۇرۇپ ،ئۆزى ئۇنىﯖغا رەئىﺲ بولغانلىقى يېزىلغان.
( -448بەت)
سابىت دامولالم قۇرغان ئاتالمىﺶ «شەرقىيتۈركىستان ئىسالم ﺟۇمھۇرىيىتى» مەزﮔىلىدە نەشر
قىلىنغان «ئەركىن تۈركىستان» دﯦﮕەن ﮔېزىتنىڭ نامى «يېﯖى ھايات» قا ئۆزﮔەرتىلىپ- 2834 ،
يىلى  - 13ئاۋغۇستتىن باشالپ يەنىال قۇتلۇق شەۋقىنىڭ باش مۇھەررىرلىكىدە  - 2837يىلىنىڭ
ئوتتۇرىلىرىغىچە داۋاملىق نەشر قىلىنىپ تۇرغان .شۇ يىلىنىڭ ئاخىرلىرى قۇتلۇق شەۋقى قولغا
ئېلىنىپ ئۆلتۈرۈلﮕەندىن كېيىن ئاندىن «شىنجاڭ قەشقەر ﮔېزىتى» دﯦﮕەن نامدا نەشر قىلىنىشقا
باشلىغان.
سابىت دامولالم ئاقسۇدا ئۆلكىلىﻚ ھۆكۈمەت قىسىملىرىنىڭ قولىغا تاپشۇرۇلغاندىن كېيىن،
ئۈرۈمچىﮕە ئېلىپ كېلىنىپ  - 1تۈرمىﮕە قامالغان .سابىت دامولالم تۈرمىﮕە قامالغاندىن كېيىن
نەنجىﯖدە ﮔومىنداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ ھىمايىسىدە تۇرۇۋاتقان بۆلﮕۈنچىلىﻚ ئىدىيەسى كۈچلۈك مەسﺌۇد
سەبرى بىلەن ئەيسا ئالىپتىكىن ئۇنى ئۆزلىرى چىقىرىﯟاتقان «تيانشان» ناملىق قەرەلسىز ژۇرنالدا
ماختاپ ،ئۇچۇرۇپ تەشﯟىق قىلغان .چۈنكى ،شېڭ شىسەي نەنجىﯖدىكى مەركىزىي ھۆكۈمەت بىلەن
قارشىلىشىپ تۇرۇۋاتقان ،ئۇالرنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشىنى رەت قىلىپكېلىﯟاتقان بولغاچقا ،نەنجىڭ
ھۆكۈمىتى ئۇنىڭ دۈشمەنلىرىنى ئۆزىﮕە دوست ھېساباليتتى .شۇﯕا ،مەسﺌۇد سەبرى بىلەن ئەيسا
ئالپتىكىن نەنجىﯖدە ئەيمەنمەستىن سابىت دامولالمنى ماختاپ ماقالە يېزىپ ئېالن قىلغان.
سابىت دامولالم ئۈرۈمچى  - 1تۈرمىدە  - 2842يىلى  49يېشىدا قازا قىلغىچە قاماقتا ياتقان.
ﺟۇﯕخۇا ئېلىنىڭ مەنپەئىتىﮕە ۋە سىياسىي ئىرادىسىﮕە تامامەن زىت يول تۇتۇپ مەغلۇپ بولۇپ،
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ئاخىرىدا ھاياتىنى تۈرمەكامېرىدا ئۆتكۈزۈشكە مەﺟﺒۇر بولغان داﯕلىق بۆلﮕۈنچى سابىت دامولالم
كامېردىكى كۈنلىرىدە ئۆزىنىڭ دىنىي ئالىملىق ساالھىيىتىنى ئېسىﮕە ئېلىپ «قۇرئان كەرەم» نى
ئۇيغۇر تىﻞ  -يېزىقىغا تەرﺟىمە قىلىشنى ئويلىغان .ئېيتىشالرغا قارىغاندا خۇيزۇ مىللىتىدىن بولغان
ياش تۈرمە باشلىقى لۇ بىندى ئۇنىڭ تەلىپىنى ئېتىﺒارغا ئېلىپ« ،قۇرئان كەرىﻢ» نى تەرﺟىمە قىلىشى
ئۈچۈن ئىمكانىيەت ھازىرالپ بەرﮔەن .ئۇ بۇتەرﺟىمە  -تەپسىرنى تامامالپ ئۇنى «روشەن بايان،
تۈركىي تەپسىرۇل قۇرئان» دەپ ئاتىغان .كىتابىغا يازغان كىرىﺶ سۆزىدە « ...ھەر سائادەتنىڭ
يۇلتۇزى ،ھەر شاراپەتنىڭ يىلتىزى ،ھەر ئىلىﻢ  -مەرىپەتنىڭ دﯦﯖىزى ،ھېكمەت ۋە ئادالەتنىڭ
تارازىسى شەكسىز قۇرئان ھېكىمدۇر .بۇ قۇرئان ھېكىﻢ خۇدانىڭ كاالمى بولغاچ بەندىنىڭ ئۇنى
بايان قىلمىقى پەۋقۇلﺌاددە قىيىن ئىدى  ...كەمىنە بۇ مەيدان كىشىلىرىدىن بولمىساممۇ ۋە مېنىڭ
ئىشىﻢ ئاﺟىزلىق ۋە كەمچىلىكتىن باشقىالرنىڭ ئىشلىرىدەك سۈپەتلىﻚ بولمىسىمۇ ،لېكىن ھەر كىشىﮕە
ئۆز قۇدرىتىﮕە بېقىپ دىن  -مىللەت ئۈچۈن خىزمەت قىلماق بەك زۆرۈر بولغان سەۋەبتىن قۇرئان
ھېكىمنى نازىرالر (ئوقۇرمەنلەر) ماالل بولغۇدەك ئۇزۇن قىلماي ۋە مەنىسىﮕە دەخلى بەرﮔۈدەك قىسقا
قىلماي ئوتتۇرا ھال بىر تەپسىر قىلسام دەپ كۆپ زاماندىن بېرى خىيال قىلىپ ئۇزۇن  -قىسقا
تەپسىرلەرنى توپالپ ئۇنىﯖدىن ئىستېپادە قىلغانىدىﻢ  ...ھەمدۇ سانانىڭ ئىﮕىسىﮕە چەكسىز ھەمدۇ
سانا بولسۇنكى ،خۇدانىڭ لۇتپى ئىنايىتى بىلەن ۋە تەۋﻓىق ھىدايىتى بىلەن ھىممەتلىﻚ نازىرالر
(ئوقۇرمەنلەر) نىڭ كۆﯕۈللىرى خۇرسەن بولغۇدەك زىﺒا بىر كىتاب بولدى» دەپ ئىزاھات بەرﮔەن .بۇ
تەرﺟىمە  -تەپسىر توغرىسىدا كېيىنكى كۈنلەردە نەشر قىلىنغان كىتابالردىمۇ مەلۇماتالر بار.
مەسىلەن ،ﺟۇﯕﮕودا تەسىرى زور خۇيزۇ دىنىي ئالىمالردىن ﻓىڭ ﺟىنيۈەن بىلەن چىن ﮔۇاﯕيەن تۈزﮔەن،
بۈﮔۈنكى ﺟۇﯕﮕو نەشرىياتى نەشرقىلغان «ئىسالم دىنىغا دائىر سوئال  -ﺟاۋابالر» دﯦﮕەن كىتابتا
«ﺟۇﯕﮕودا <قۇرئان كەرىﻢ> نىڭ ئۇيغۇرچە قانداق تەرﺟىمە نۇسخىلىرى بار» دﯦﮕەن بىر سوئال بار.
ئاپتورالر بۇ سوئالغا يازغان ﺟاۋابىدا «بەش تەرﺟىمە نۇسخىسى بار» دەپ تىلغا ئېلىپ ،تۆتىنجى
نۇسخىسىنى<« روشەن بايان ،تۈركىي تەپسۇرۇل قۇرئان >دﯦﮕەن نامدا سابىت دامولالم تەرﺟىمە
قىلغان» دەپ كۆرسەتكەن .ئاپتورالر تېخىمۇ ئېنىق قىلىپ «بۇ تەرﺟىمە  -تەپسىر يۇقىرى سۈپەت،
چوﯕقۇر ھېكمەت بىلەن ئىشلەنﮕەن بولۇپ ،كىشىلەرنىڭ ئومۇميۈزلۈك قارشى ئېلىشىغا ئېرىشكەن.
سابىت دامولالمنىڭ غۇلجىدا ئولتۇرۇشلۇق ئوغلى ھاﺟى ئابدۇلال  - 2822يىلى بۇ تەرﺟىمە -
تەپسىرنى شىنجاڭ مىللەتلەر تەتقىقات ئورنىغا تەقدىﻢ قىلغان» دەپ يازغان« .ئىسالم دىنىغا دائىر
سوئال  -ﺟاۋابالر» دﯦﮕەن بۇ كىتابنى ئۇيغۇرچىغا تەرﺟىمە قىلغان تەرﺟىمان ئابالﺟان كېرەم چىن
ﮔۇاﯕيەننىڭ يۇقىرىقى بايانىغا مۇنداق ئىزاھ بەرﮔەن« :سابىت دامولالم بۇ تەرﺟىمە  -تەپسىرنىشېڭ
شىسەينىڭ تۈرمىسىدە ،ئۆمرىنىڭ ئاخىرقى مەزﮔىللىرىدە ئون نەچچە دەپتەرﮔە سۆسۈن سىياھلىق
قېرىنداش بىلەن ئىشلەپ تاماملىغان .بۇ تەرﺟىمە تەپسىرنىڭ  - 31پارىسى  - 2849يىلى غۇلجىدا
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ئۈچ ۋىاليەت ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن بېسىپ تارقىتىلغان ».سابىت دامولالم شىڭ شىسەينىڭ
تۈرمىسىدە تەرﺟىمە قىلىپ تاماملىغان «روشەن بايان ،تۈركىي تەپسىرۇل قۇرئان» ناملىق بۇ
كىتابنىڭ غۇلجىدا قانداق پەيدا بولۇپ قالغانلىقى ئېنىق ئەمەس .بۇ توغرۇلۇق ئىككى خىﻞ
چۈشەندۈرۈش بار .بىرى ،تۈرمىداشلىرى غۇلجىغا ئېلىپ كەلﮕەن دﯦيىلىدۇ .يەنە بىرى – 2842 ،يىلى
 – 21ئايدا نىلقىدا ئۈچ ۋىاليەت ئىنقىالبىنىڭ تۇنجى ئوق ئاۋازى ياﯕرىغاندىن كېيىن
ئۈرۈمچىدىكى ﺟىددىيلەشكەن ﮔومىنداڭ ھۆكۈمىتى تېزلىكتە خۇيزۇ ليۇ بىندىنى ئىلىغا مۇئاۋىن
ۋالىي ،قوشۇمچە ۋىاليەتلىﻚ ساقچى ئىدارىسىنىڭ باشلىقى قىلىپ ئەۋەتكەن .لىيۇ بىندى غۇلجا
مۆتىﯟەرلىرىنىڭ كۆﯕلىنى ئۇتۇش ئۈچۈن سابىت دامولالم تەرﺟىمە قىلغان كىتابنى ئاپىرىپ ئۇالرغا
تەقدىﻢ قىلغان .ليۇ بىندىى شۇ يىلى  – 22ئاينىڭ  – 9كۈنى پارتىزانالر تەرىپىدىن ئېتىپ
ئۆلتۈرۈلﮕەن.
خۇالسىلىﮕەندە ،سابىت دامولالمنىڭ سىياسىي ھاياتى كىشىنى ئۆكۈندۈرسىمۇ ،ئەمما ئۇنىڭ
دىنىي ھاياتىنى بىر دىنىي ئالىمنىڭ مۇۋەپپەقىيىتى مۇﺟەسسەملەنﮕەن ھايات دﯦيىشكە بولىدۇ .ئۇ
ئۆز زامانىسىدا تەپسىرشۇناس ،ئىسالم دىنى تارىخچىسى ۋە ئەرەب تىلى مۇتەخەسسىسى سۈپىتىدە
تونۇلغان ئالىﻢ ئىدى .ئەمما ئۇ  – 2831يىلىدىن كېيىن يولنى خاتا تالالپ ،داﯕلىق سىياسىي
بۆلﮕۈنچىﮕە ئايالنغان .بۇ نۇقتىدا ئۇنىﯖغا ليۇ شياﯕخۇي بىلەن چېن ۋۇﮔونىڭ «مەسﺌۇدنىڭ پۈتۈن
ئۆمرىنى نابۇت قىلغان خاتا تاللىشى» دﯦﮕەن ماقالىسىدىكى مۇنۇباھا مۇۋاپىق كەلسە كېرەك:
«مەسﺌۇد كىچىﻚ ۋاقتىدا ناھايىتى ئەقىللىﻚ بولۇپ ،ئوقۇش نەتىجىسىمۇ ياخشى ئىدى .ئۇ ئىلىﻢ
يولىدا داۋاملىق ئىزدەنﮕەن بولسا بىر ئەۋالد داﯕلىق دوختۇر ياكى خەلققە بەخت يارىتىدىغان مەشھۇر
ئالىﻢ بوالاليتتى .ئەمما ئۇئۆﮔەنﮕەنلىرىنىڭ ھەممىسىدىن ۋاز كېچىپ ،خەلققە مالىمانچىلىق،
مۈشكۈالت ئېلىپكېلىدىغان ،بارسا كەلمەس تۇيۇق يولغا ماﯕدى».
قىسقىسى ،شىنجاﯕنىڭ  - 11ئەسىر تارىخىدىكى تەسىرى ئەڭ يامان ۋەقە ھېسابلىنىدىغان
ئاتالمىﺶ «شەرقىي تۈركىستان ئىسالم ﺟۇمھۇرىيىتى» نىڭ قۇرغۇچىسى سابىت دامولالم دىنىي
ئالىمدىن ،تىپىﻚ بۆلﮕۈنچىﮕە ئايلىنىپ ھاياتىنى تۈرمىدە ئاخىرالشتۇرغان .سابىت دامولالم تۈرمىدە
كېسىلى ئېغىرلىشىپ سەكراتقا چۈشۈپ قالغان كۈنى كەچقۇرۇندا ،ئۇنى تۈرمىنىڭ ئۈچ ئادىمى
ناسۇلكىدا نەنمىندىكى مەسچىتكا يەنى ھازىرقى«خانتەﯕرى ﺟامەسى»ﮔە كۆتۈرۈپ كېلىپ،
مەسچىتنىڭ مۆتىﯟەللىسى رەھىﻢ نىياز قارىغا ئاخىرەتلىﻚ ئىشلىرىنى بېجىرىپ دەپنە قىلىپ قويۇشنى
تاپىلىغان .مەسچىت ﺟامائىتى ئارىسىدىكى بەزى كىشىلەر سابىت دامولالمنى تونۇپ قالغان .شۇ
كېيچىسى سابىت دامولالم ﺟان تەسلىﻢ قىلغان .ئەتىسى مەسچىت ﺟامائىتى ئۇنىڭ نامىزىنى
چۈشۈرۈپ ،مېيىتىنى ھازىرقى شىنجاڭ تەﺟرىﺒە ئوتتۇرا مەكىتپىنىڭ ئورنىدىكى قەبرىستانلىققا دەپنە
قىلغان .كېيىن شەھەر كېﯖەيﮕەندە بۇ قەبرىستانلىق شامالﺒاغ تەرەپتىكى دۆﯕﮕە كۆچۈرۈلﮕەندە،
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قەبرىستانلىقنىڭ كېرەم شەيخ دﯦﮕەن كىشى سابىت دامولالمنىڭ ئۇستىخېنىنى كۆچۈرۈپ ،قەبرە تاش
تىكلەپ قويغان .سابىت دامولالمنىڭ قەبرىسى  - 1117يىلىغىچە شىنجاڭ رادىيو  -كىنو  -تېلېﯟىزىيە
ئىدارىسىنىڭ يېنىدىكى شامالﺒاغ ئاممىﯟى قەبرىستانلىقىدا ساقلىنىپ تۇرغان.
-2011يىلى ،ئىيۇندا يېزىلدى
پايدىالنغان ماتېرىيالالر:
①لى شېڭ باشچىلىقىدا تۈزۈلﮕەن «ﺟۇﯕﮕو شىنجاﯕنىڭ تارىخى ۋە ھازىرقى ئەھﯟالى» ،شىنجاڭ
خەلق نەشرىياتى - 1112 ،يىلى نەشرى.
②ليۇ زىشاۋ« :ئۇيغۇر تارىخى» ئىككىنچى قىسىﻢ ئىككىنچى كىتاب ،ئابلەت نوردۇن قاتارلىقالر
تەرﺟىمىسى ،شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى - 1113 ،يىلى نەشرى.
③شىنجاڭ

ئىجتىمائىي

پەنلەر

ئاكادﯦمىيەسىنىڭ

تارىخ

تەتقىقات

ئورنى

تۈزﮔەن

«شىنجاﯕنىڭقىسقىچە تارىخى» ،ئۈچىنچى كىتاب ،ئابلەت نۇردۇن تەرﺟىمىسى ،شىنجاڭ خەلق
نەشرىياتى - 1111 ،يىلى نەشرى.
« ④غەربىيشىمالدىكى مىللەتلەر لۇغىتى» ،شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى - 2889 ،يىلى ،خەنزۇچە
نەشرى.
« ⑤قىزىلسۇقىرغىز ئاپتونوم ئوبالستى تەزكىرىسى» ( ،)1شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى - 1114 ،يىلى،
خەنزۇچە نەشرى.
⑥سەيپىدىنئەزىزى« :ئۆمۈر داستانى» ( ،)2مىللەتلەر نەشرىياتى - 2881 ،يىلى نەشرى.
⑦ﺟاڭ

شۇمىڭ:

«شىنجاﯕدىكى

بۆلﮕۈنچىلىككە

قارشى

كۈرەش

بىلەن

مۇقىملىق

خىزمىتىنىڭئەمەلىيىتى ۋە ئۇ ھەقتىكى مۇالھىزىلەر»،
)(«张秀明《新疆反分裂斗争和稳定工作的实践与思考شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى1118 ،
 يىلى ،خەنزۇچە نەشرى.⑧چېنخۇيشىڭ ،چېن چاۋ« :شىنجاﯕنىڭ مىنﮕو دەۋرىدىكى تارىخى» ،شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى،
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 - 1114يىلى نەشرى.
⑨ﻓېڭﺟىنيۈەن ،چېن ﮔۇاﯕيۈەن« :ئىسالم دىنىغا دائىر سوئال  -ﺟاۋانالر» ،شىنجاڭ خەلقنەشرىياتى،
 - 1112يىلى نەشرى.
ما شۇكاڭ« :يۈز يىلدىن بۇيانقى قەشقەر ( ،»)2848 − 2941قەشقەر ئۇيغۇر نەشرىياتى- 1111 ،
يىلى ،خەنزۇچەنەشرى.
مىرئەھمەد سېيىت ،يالقۇن روزى« :مەمتىلىئەپەندى» ،شىنجاڭ ئۇنىﯟﯦرسىتېتى نەشرىياتى- 2887 ،
يىلى نەشرى.
غەيرەت ئەيسا نەشرﮔە تەييارلىغان «تارىخ بېتىنى ۋاراقلىغاندا» ،شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى- 1112 ،
يىلى نەشرى.
شېرىپ خۇشتار تۈزﮔەن «شىنجاڭ يېقىنقى زامان تارىخىدىكى مەشھۇر شەخسلەر» ( ،)2شىنجاڭ خەلق
نەشرىياتى - 1111 ،يىلى نەشرى.
ئابدۇكېرىﻢ خالىق تۈزﮔەن «قەشقەر چوڭ ئىشالر خاتىرىسى »،قەشقەر ئۇيغۇر نەشرىياتى- 1121 ،
يىلى نەشرى.
شيﯥ بىن« :شىنجاﯕدىكى ساياھەت خاتىرىسى» ،شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى - 2881 ،يىلى - 2
نەشرى - 1112 ،يىلى  - 1باسمىسى ،خەنزۇچە.
دىڭ دۇبېن« :ئوتتۇرا ئاسىيا ئومۇمىي تارىخى ( −ھازىرقى زامان قىسمى)» ،شىنجاڭ خەلق
نەشرىياتى - 1121 ،يىلى ،ئۇيغۇرچە نەشرى.
ليۇ شياﯕخۇي ،چېن ۋۇﮔو« :مەسﺌۇدنىڭ پۈتۈن ئۆمرىنى نابۇت قىلغان خاتا تاللىشى»« ،شىنجاڭ
ئىجتىمائىي پەنلەر مۇنﺒىرى» - 1122 ،يىللىق  - 1سان.
«شىنجاڭ تارىخ  -مەدەنىيىتى» ژۇرنىلىنىڭ  - 1112يىلىدىكى سانى (ئومۇمىي  - 41سان) دا ئېالن
قىلىنغان تۇرسۇن باراتنىڭ «ئابدۇنىياز كامال ۋە ئۇنىڭ پائالىيەتلىرى» ناملىق ماقالە.
ﮔېنېرال زىيا يەرﮔۆك« :سارقامىشتىن ئاسارەتكە (( »)2811 − 2824ئەسلىمە) ،رەمزە نەشرىياتى،
 - 1114يىلى ،تۈركچە ،ئىستانﺒۇل نەشرى.
(بۇ ماقالە «شىنجاڭ تارىخ – مەدەنىيىتى تەتقىقاتى» ژۇرنىلىنىڭ  – 1122يىللىق ئومۇمىي - 44
سانىدىن ئېلىندى)
مەنﺒە؛ كۆكلەم مۇنﺒىرى.
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يۇلتۇزالر يالتىرىغاندا ...
يالقۇن روزى

يېقىنقى يىلالردىن بۇيان بىزنىڭ بوكسچىلىرىمىز ھەممە كىشى كۆز تىكىدىغان چېمپىيونلۇق
سۇپىسىغا پات  -پات چىقىپ تۇرىدىغان بولدى .ھەر قېتىﻢ ئۇالر غالىﺒالرال قەدەم قويااليدىغان
سۇپىدا تۇرۇپ بوينىغا مېدال ئېسىپ ،قوللىرىدا ﮔۈللەرنى پۇالﯕلىتىپ تاماشىﺒىنالرغا ئېھتىرام
بىلدۈرﮔەندە ،ئۆيلىرىدە تېلېﯟىزورغا تەقەززالىق بىلەن قادىلىپ ئولتۇرغان مىليونلىغان كىشى
ئۇالرنىڭ غالىﺒالرغا خاس تۇرقىغا قاراپ ئىﭻ  -ئىچىدىن سۆيۈنۈپ ،پەخىرلىنىﺶ تۇيغۇسىغا چۆمىدۇ.
غەلىﺒە مېﯟىسى ھەرقاچان شۇنچە تاتلىق .بۇنداق غالىﺒىيەت شادلىقىغا تولغان مىنۇتالردا كىممۇ
ھاياﺟانالنمىسۇن؟ كىممۇ بۇ غالىﺐ ئەزىمەتلەرﮔە تەبەسسۇم بىلەن قارىمىسۇن؟ مىﯖلىغان،
مىليونلىغان خىرە يۇلتۇز ئارىسىدا توساتتىن ۋاللىدە يالتىرىغان نۇرانە يۇلتۇزنى كۆرﮔەندە كىمنىﯖمۇ
كۆز چاناقلىرىدا ياش ئۈنچىلىرى لىغىرلىمىسۇن؟ دائىﻢ باشقىالرنىڭ نەتىجىلىرىنى كۆرۈپ مۇرەككەپ
ھېسسىيات ئىچىدە تېلېﯟىزور تىزﮔىنىكىنىڭ كۇنۇپكىسىنى بېسىﯟﯦتىدىغان بىر ئادەم ،كەسكىن ھەم
رەھىمسىزلىﻚ بىلەن ئېلىشىدىغان بوكﺲ سەھنىسىدە ئۆز قېرىندىشىنىڭ قولىنىڭ رﯦپىرى تەرىپىدىن
«يەﯕدى» دەپ ئېﮕىز كۆتۈرۈلﮕەنلىكىنى كۆرﮔەندە ،ئولتۇرغان ئورنىدىن سەكرەپ تۇرۇپ كەتمەي
تۇراالمدۇ؟! غەلىﺒە شادلىقىنىڭ تەمىنى تېتىشقا تولىمۇ تەشنا بولۇپ كەتكەن بىر يۈرەك بۇنداق
چاغدا يېرىلىپ كەتكۈدەك ھاياﺟان بىلەن دۈپۈلدىمەي نورمال سوقاالمدۇ؟!
 - 2887يىلى ئابدۇشۈكۈر مىجىت «ﺟۇﯕﮕو بوكﺲ پادىشاھى» دﯦﮕەن ئالتۇن كەمەرنى
بېلىﮕە باغلىغاندا ،بۇ ئۇنتۇلماس شان  -شەرەپتىن يەتتە ياشتىن يەتمىﺶ ياشقىچە ﺟىمى ئادەمنىڭ
قەلﺒى ئېيتىپ تۈﮔەتكۈسىز ھاياﺟانغا تولغانىدى .شۇنىﯖدىن ئېتىﺒارەن چوڭ  -چوڭ تەنتەربىيە
مۇسابىقىلىرىدە پەقەت باشقىالرنىڭ غەلىﺒە خەۋىرىنى ئاﯕالشقىال ئادەتلىنىپ كەتكەن قۇلىقىمىزغا
ئۆزىمىزنىڭ بوكﺲ چولپانلىرىنىڭ غەلىﺒە خەۋىرى ئۈزۈلمەي ئاﯕلىنىپ تۇرىدىغان بولدى- 2888 .
يىلى  - 21ئاينىڭ ئاخىرى ئۆزبېكىستان ﺟۇمھۇرىيىتىنىڭ پايتەختى تاشكەنتتە ئۆتكۈزۈلﮕەن ئاسىيا
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بوكﺲ لەۋھە تالىشىﺶ مۇسابىقىسىدە ئابدۇراخمان ئابلىكىمنىڭ چېمپىيون بولۇشى ،ئارقىدىنال قانات
ئىسالمنىڭ سىدنېي ئولىمپىﻚ تەنھەرىكەت يىغىنىدا مىﺲ مېدالغا ئېرىشىشى ،ھەر نۆۋەتلىﻚ
مەملىكەتلىﻚ تەنھەرىكەت يىغىنىدا ئالتۇن مېدال ئالىدىغان ئەزىمەتلىرىمىزنىڭ ئارقا  -ئارقىدىن
مەيدانغا چىقىشى ،بۇ يىﻞ كۈزدە شەندۇﯕنىڭ ﺟىنەن شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلﮕەن مەملىكەت بويىچە 22
 نۆۋەتلىﻚ تەنھەرىكەت يىغىنىدا قانات بىلەن مۇھەممەتتۇرسۇن چوﯕنىڭ بىراقال چېمپىيون بولۇشىشىنجاڭ

بوكﺲ

كوماندىسىدىكى

ئەزىمەتلەرنىڭ

ھەممىسىنى

كۆزىمىزﮔە

قەھرىمانالردەك

كۆرۈنىدىغان قىلىﯟەتتى .ھەقىقەتەنمۇ ،شىنجاڭ بوكﺲ كوماندىسى قۇرۇلغان  - 2884يىلىدىن
بۈﮔۈنﮕىچە بولغان  24يىﻞ مابەينىدە ﺟۇﯕﮕو ۋە چەت ئەللەردىكى چوڭ  -كىچىﻚ مۇسابىقىلەردە
قولغا كەلتۈرﮔەن ئالتۇن مېدال سانى  44كە يېتىپ ،شىنجاﯕنىڭ تەنتەربىيە ساھەسىدىكى كوزىر
كوماندا بولۇپ قالدى .بىر ئەمەس بىرنەچچە چولپان بارلىققا كەلﮕەن مۇنەۋۋەر كوماندا بولۇپ
قالدى .خەلق ھەۋەس قىلىدىغان ،سۆيۈنىدىغان ،پەخىرلىنىدىغان غالىﺐ كوماندا بولۇپ قالدى.
قىسقىسى ،شىنجاڭ بوكﺲ كوماندىسى  24يىﻞ ئىچىدە ئاپتونوم رايونىمىزدىن ھالقىپ ،ﺟۇﯕﮕوغا
يۈزلەنﮕەن كۈچلۈك كوماندا بولۇپال قالماستىن ،بەلكى خەلقﺌاراغا يۈزلەنﮕەن داﯕلىق كوماندا بولۇپ
قالدى .مەملىكەت بويىچە  - 22نۆۋەتلىﻚ تەنھەرىكەت يىغىنى ئاخىرالشقاندا ئۆتكۈزۈلﮕەن
مۇخﺒىرالرنى كۈتۈۋﯦلىﺶ يىغىنىدا ،خەلقﺌارا بوكسچىالر بىرلەشمىسىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ،ﺟۇﯕﮕو
بوكﺲ باشقۇرۇش مەركىزىنىڭ مۇدىرى چاڭ ﺟياپىڭ شىنجاڭ بوكﺲ كوماندىسىنى «شىنجاڭ بوكﺲ
كوماندىسى بۇ قېتىمقى تەنھەرىكەت يىغىنىدا سەۋىيەسىنى قالتىﺲ نامايان قىلدى .ئۇالرنىڭ
ماھىرلىرى باتۇر ھەم چىداملىق ،ھازىر شىنجاڭ بوكﺲ ماھىرلىرى ﺟۇﯕﮕو بوكسچىلىقىدىكى تايانﭻ
كۈچ بولۇپ قالدى .شىنجاڭ بوكسچىلىقى ﺟۇﯕﮕو بوكسچىلىقىنىڭ تەرەققىياتىغا زور تۆھپە قوشتى»
دەپ تەرىپلىدى.
ئومۇمەن ئېيتقاندا ،ماھارەت تەنتەربىيەسى ھىيلە  -نەيرەﯕدىن خالىي ساھە .ماھارەت
تەنتەربىيەسى تۈرىﮕە كىرىدىغان بوكﺲ مۇسابىقىسى تېخىمۇ ئوچۇق  -ئاشكارا سەھنە .بۇ سەھنىدە
قەيسەر ،چىدامچانلىقى يۇقىرى ،تېخنىكىسى ئۈستۈن ،ئىنكاسى تېز ،پىسخىكىسى تۇراقلىق ،تاكتىكىغا
ماھىر ،رەقىﺒىنى تەھلىﻞ قىلىﺶ ئىقتىدارىغا ئىﮕە ،ۋەزىيەتكە قاراپ ئىﺶ كۆرەلەيدىغان ،ﺟانلىق،
تېتىﻚ ،چەبدەس مۇنەۋۋەر بوكسچى بولماي تۇرۇپ چولپانلىق تاﺟىنى كىيىﺶ مۇمكىن ئەمەس ،بىر
كوماندا بىر ئەمەس ،بىر توپ مۇنەۋۋەر بوكسچىغا ئىﮕە كۈچلۈك قوشۇن بولماي تۇرۇپ ،بوكﺲ
ساھەسىدىكىلەرنىڭ قايىللىق بىلەن تەرىپلىشىﮕە مۇيەسسەر بولۇشى تېخىمۇ مۇمكىن ئەمەس.
كەسپىي ساھەدىكىلەرنىڭ تىلى بىلەن ئېيتقاندا ،بوكﺲ مۇسابىقىسى كۆز يېشىغا ئىشەنمەيدۇ ،ئۇ
ئەمەلىي نەتىجىﮕىال قارايدۇ ،يەﯕﮕۈچىنىال قەھرىمان دەپ تونۇيدۇ.
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«ﺟۇﯕﮕونىڭ ئولىمپىكى» دەپ تەرىپلىنىدىغان ،تۆت يىلدا بىر ئۆتكۈزۈلىدىغان مەملىكەتلىﻚ
تەنھەرىكەت يىغىنىدا  - 2887يىلىدىن  - 1118يىلىغىچە ئۇدا تۆت قېتىﻢ ئىزچىﻞ ئالتۇن مېدال
ئېلىپ كېلىﯟاتقان شىنجاڭ بوكﺲ كوماندىسى ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ماھارەت تەنتەربىيەسى
ساھەسىدە خەلقىمىزنىڭ ئىشەنچىسىنى ئاشۇرغان ،شان  -شەرەپ ئېﯖىنى ئويغاتقان ،ئۈمىدى
باغالنغان بىردىنﺒىر كۈچلۈك كوماندا بولۇپ قالدى.
ئاۋام چېمپىيوننىال ئېسىدە ساقاليدۇ .يەﯕﮕۈچىﮕىال مەدھىيە ئوقۇيدۇ .چۈنكى ھەرقانداق
خەلق كۈچلۈكلەردىن بولۇشنى ئارزۇ قىلىدۇ .قەھرىماننى چوڭ بىلىدۇ« .قەھرىمان ۋە قەھرىمانغا
چوقۇنۇش» ناملىق ئەسەرنىڭ ئاپتورى كارلىكنىڭ سۆزى بويىچە ئېيتقاندا ،قەھرىمانغا ئېتىﺒار
بەرمەيدىغان مىللەت ياكى دەۋر ئەرزىمەس بولۇپ قالىدۇ .كىشىلەر تارىختىكى ياكى ھازىرقى
مەشھۇر شەخسلەرﮔە ھەۋەس قىلىدۇ ۋە چوقۇنىدۇ ،ھەتتا ئۇالرنىڭ كەمچىلىﻚ ،خاتالىقلىرىغىمۇ
مەستلىكى كېلىدۇ .چۈنكى ،تارىخنى ھەقىقىي مەنىسى بىلەن ئېيتقاندا قەھرىمان يارىتىدۇ .مىللىي
قەھرىمانلىرى كۆپ مىللەتنىڭ شان  -شەرەپ تۇيغۇسى كۈچلۈك بولىدۇ .مىللىي قەھرىمانلىرى
كەمچىﻞ مىللەتنىڭ ئەۋالدلىرى قەھرىماننى سىرتتىن «ئىمپورت» قىلىدۇ .سىرتتىن «ئىمپورت»
قىلىنغان قەھرىمانالرنىڭ نىسﺒىتى ئاشقانسېرى مىللىي ئىشەنﭻ يوقىلىپ بارىدۇ .مىللىي قەھرىمانالر
بىر خەلقنىڭ ئۆزىﮕە بولغان ئىشەنچىنى ئاشۇرىدىغان كۈچ  -قۇۋۋەت مەنﺒەسى .قەھرىمانلىق بىر
مىللەت تارىخىنىڭ ئەڭ نۇرلۇق سەھىپىسى .مىللەتنىڭ شان  -شەرىپى ئۈچۈن پايدىلىق ھەرىكەتلەر
ئىچىدە قەھرىمانلىقتىن ئېشىپ چۈشىدىغان ھەرىكەت بولمىسا كېرەك .ئەﺟدادلىرى قەھرىمان
خەلقنىڭ ئەۋالدلىرى غۇرۇرلۇق كېلىدۇ .شۇنداق بولغاچقا - 2921 ،يىلى  - 7سېنتەبىردە  33ياشلىق
ناپولېﺌون رۇسىيە ئارمىيەسى بىلەن ھايات  -ماماتلىق چوڭ ﺟەڭ باشلىنىﺶ ئالدىدا ئەسكەرلىرىﮕە:
«ئەۋالدلىرىﯖالر مەغرۇر تەلەپپۇزدا سىلەرنىڭ بۈﮔۈنكى باتۇرلۇقۇﯕالر توغرۇلۇق سۆزلەيدىغان
بولسۇن!» دەپ ئۇالرنىڭ ﺟاسارىتىنى ئاشۇرغان.
قىزىق يېرى شۇكى ،كۆپ ھالدا قەھرىمان ،بولۇپمۇ ساالپەتلىﻚ قەھرىمان رەقىﺒلىرىنىڭ
نەزىرىدىمۇ ھەۋەس قوزغايدۇ .پەزىلىتى پۇچەك ،ﮔەپ  -سۆزى ئالىجوقا ،خاراكتېرى ئاﺟىز ،مىجەزى
تۇتۇرۇقسىز ئەرزىمەس رەقىﺒلەرنى كىشىلەر قىلچە مەنسىتمەيدۇ .ئاسىيا ۋە ياۋروپا تارىخىدا
مىسلىسىز شانلىق سەھىپىلەرنى ياراتقان قەدىمكى زاماندىكى ئەڭ باتۇر خەلق ھۇنالر ئوتتۇرا
تۈزلەﯕلىكتىكى نەچچە ئەۋالد سۇاللە  -خانلىقالرنىڭ ئەشەددىي رەقىﺒى بولسىمۇ ،لېكىن بۇ سۇاللە -
خانلىقالرنىڭ نەزىرىدە ھۇنالر يەنىال ھەۋەس قىلىدىغان ئوبيېكت ھېسابالنغان .مىسال ئۈچۈن
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ئالساق ،ئۈچ پادىشاھلىق دەۋرىدە ئۆتكەن مەشھۇر سىياسىيون ساۋ ساۋ ( )111 − 244نىڭ ھۇنالر
بىلەن بولغان مۇئامىلىسىدە بىر قىزىق ئىﺶ بولغان :تارىخىي كىتابالردا تەسﯟىرلىنىشىچە ،ساۋ ساۋ
كىچىكىدىنال زﯦرەك ،پۇرسەتكە قاراپ ئۆزﮔىرىشكە ماھىر ئىكەن .قائىدە  -تۈزۈملەر بىلەنمۇ ئانچە
كارى يوق ،تۇرمۇشتا ئەركىن ئىكەن .كىتاب ئوقۇشقا ھېرىسمەن ،شېﺌىر  -نەزم يېزىشقا ماھىر،
ھوقۇقدارالرنى پىسەنتىﮕە ئالمايدىغان ئادەم ئىكەن .ئۇ كېيىنكى كۈنلەردە رەقىﺒلىرىنى بىر  -بىرلەپ
يېﯖىپ ،ۋﯦي خانلىقىنى قۇرۇپ ئۆز ئالدىغا ﺟاھان سورىغان .ئۇ مۇشۇ ﺟەرياندا ئۆزىنىڭ كامالەتكە
يەتكەن سىياسىي ،ھەربىي ئىقتىدارىنى نامايان قىلغان .شۇنداق كۈنلەرنىڭ بىرىدە ۋﯦي خانلىقىغا
قوشنا ئولتۇرىدىغان ﺟەنۇبىي ھۇنالرنىڭ بىر سەركەردىسى ساۋ ساۋنىڭ ھۇزۇرىغا ئەلچىلىككە كەپتۇ.
ئۆزىنى ﺟاھاندا بىر سانايدىغان ساۋ ساۋ بۇ چاغدا ئۆزىنىڭ تازا قامەتلىﻚ ئەمەسلىكىنى ئېسىﮕە
ئېلىپ ناھايىتى ﺟىددىيلىشىپ كېتىپتۇ .ئۇ يايالق باتۇرلىرى ھېسابلىنىدىغان ھۇنالرنىڭ ھەيﯟىسى
زور ،قاۋۇل ،كۈچتۈﯕﮕۈر كېلىدىغانلىقىنى بىلﮕەچكە ،ئادەتتىكىچە تۇرقى بىلەن ئۇالرنىڭ ئالدىدا
چۈكۈنەم كۆرۈنۈپ قالماسلىق ئۈچۈن ،ئېﮕىز ۋە ساالپەتلىﻚ دىﯟانﺒېﮕى سۈي يەننى ئۆزىنىڭ ئورنىدا
تەختتە ئولتۇرۇپ ھۇن سەركەردىسىنى قوبۇل قىلىشقا ئورۇنالشتۇرۇپتۇ .ئۆزى بولسا ،تەختنىڭ يېنىدا
دىﯟانﺒېﮕى سۈپىتىدە تۇرۇپتۇ .ھۇن سەركەردىسى كېلىپ ،كۆرۈشۈش تامام بولغاندىن كېيىن ،ساۋ
ساۋنىڭ ھۇن سەركەردىسىنى ئۇزاتقىلى چىققان ۋەزىرى ئۇنىﯖدىن« :ﺟانابلىرىدىن سوراپ باقسام،
بىزنىڭ پادىشاھ ئالىيلىرىمىز ھەققىدە قانداق تەسىراتتا بولدىلىكىن؟» دەپ سوراپتۇ .ھۇن
سەركەردىسى ناھايىتى تەبىﺌىيال« :پادىشاھىﯖالر قارىماققا ﺟەسۇر كۆرۈنسىمۇ ،كۆزلىرىدىن
ئىرادىسىزلىكى ،پاراسەتسىزلىكى چىقىپ تۇرىدىكەن .قولىدىن چوڭ ئىﺶ كەلمەيدىغاندەك قىلىدۇ.
ئەمما ،يېنىدىكى دىﯟانﺒېﮕى ئادەمﮕە باشقىچە تەسىرات بېرىدىكەن .ئۇنىڭ كۆزلىرىدىن قەيسەرلىكى،
قابىللىقى چىقىپ تۇرىدىكەن .ئاشۇنىڭ قولىدىن چوڭ ئىشالر كېلىدۇ» دەپ ﺟاۋاب بېرىپتۇ .ۋەزىر بۇ
ﮔەپنى ساۋ ساۋغا ئېيتىپ بەرﮔەندە ساۋ ساۋ قىلمىشىنىڭ ئەكسىچە ئۈنۈم بەرﮔەنلىكىدىن ،ھۇنالرغا
كۈچلۈك پادىشاھ سۈپىتىدە تەسىر بېرەلمىﮕەنلىكىدىن پۇشايمان قىلىپ ،قاتتىق ئۆكۈنۈپتۇ.
كۈچلۈكلەردىن بولۇشنى ئارزۇ قىلىﺶ ،بولۇپمۇ رەقىﺒىﮕە ،رىقابەتچىسىﮕە كۈچلۈك تەسىرات بېرىشكە
تىرىشىﺶ ئەلمىساقتىن بېرى بارلىق ئىنسانالرغا ئورتاق خاھىﺶ .چۈنكى كۈچلۈكلەرنىڭ ھەممىسى
قەھرىمان بواللمىسىمۇ ،ئەمما كۆپ ھالالردا قەھرىمان كۈچلۈكلەردىن چىقىدۇ.
قەھرىمانلىق ھەقىقەتەنمۇ يۈرەكنى لەرزىﮕە سالىدىغان ھەرىكەت .بۇلﺒۇل چاﯕىلداپ
سايراشلىرى بىلەن سۆيۈملۈك بولسىمۇ ،ئەمما كىشىلەرنىڭ نەزىرىدە ئاالھىدە ئورنى يوق .بۈركۈت
يىرتقۇچ قۇش بولسىمۇ ،باتۇر بولغاچقا كىشىلەر ئۇنىﯖدىن ھېيىقىپ ،ئۇنى ھۆرمەتلەپ ،ئۇنىﯖغا
ھەۋەس بىلەن مۇئامىلە قىلىدۇ .بايراق ۋە ﮔېربلىرىغا ئۇنىڭ شەكلىنى چۈشۈرىدۇ .شۇﯕا ،مىللىي

31

قەھرىمان بىر خەلقنىڭ قەلﺒىدە ئاالھىدە ئورۇنغا ئىﮕە بولىدۇ .مىللىي قەھرىمان مىللەتنىڭ پەخرى.
ئىنسانىيەت ﺟەمﺌىيىتىنىڭ تەرەققىياتى قەھرىمانالر بارلىققا كېلىدىغان سەھنە  -سورۇنالرنى
تېخىمۇ كېﯖەيتتى ۋە دەۋر تۈسىﮕە ئىﮕە قىلدى .ھازىرقى زامان ﺟەمﺌىيىتىدە قەھرىمانلىق قارىشىمۇ
كۈچلۈك ئىنسانىيلىق تۈسىﮕە ئىﮕە بولدى .بىر خەلقنىڭ قەلﺒىدە قەھرىمان ئاتىلىﺶ ئۈچۈن ،ﺟەزمەن
ﺟەڭ مەيدانلىرىدا ﺟان پىدالىق بىلەن ﺟەڭ قىلىﺶ بىردىنﺒىر شەرت بولماي قالدى .ئەلﯟەتتە،
قەھرىمان پەقەت ئۇرۇش ئوتلىرى ئىچىدىال بارلىققا كېلىدۇ ،دﯦﮕىلى بولمايدۇ .سادام ئامېرىكىلىقالرغا
باشقۇرۇلىدىغان بومﺒا ئېتىپمۇ ئىراقلىقالرنىڭ قەلﺒىدە قەھرىمان ھېسابلىنالمىدى ،ئادەتتىكى بىر
مۇخﺒىر بولغان زەئىد بولسا ئامېرىكا پىرﯦزىدﯦنتى بۇشقا ئايىغىنى ئېتىﺶ بىلەن ئىراقلىقالرنىڭ
قەلﺒىدە مىللىي قەھرىمانغا ئايلىنىپ كەتتى .بىز نوزۇﮔۇمنىڭ تارىخىمىزدىكى نامى ئۆچمەس
قەھرىمان ئىكەنلىكىنى بىلىمىز .ئويالپ باقساق نوزۇﮔۇمنىڭ قەھرىمانلىقى ھەرﮔىزمۇ قىر  -چاپ
مەيدانلىرىدا ئىپادىلەنﮕەن ئەمەس .بەلكى بېشىغا ھەرقانچە ئېغىر كۈن كەلسىمۇ خەلقىنى قۇل
قىلغان دۈشمەننىڭ خوتۇنى بولۇشنى خالىمىغانلىقى بىلەن ئىپادىلەنﮕەن .مۇنداقچە ئېيتقاندا،
نوزۇﮔۇم قولىدا قىلىﭻ تۇتۇپ «ئۇرۇش قەھرىمانى» بولغان قىز ئەمەس ،بەلكى ئىشتانﺒېغىنى چىڭ
تۇتۇپ «ئىپپەت قەھرىمانى» بولغان قىز .نوزۇﮔۇمنىڭ قەھرىمانلىقى قەلﺒىمىزنى قانچىلىﻚ دەرىجىدە
لەرزىﮕە سالىدىغانلىقى ھەممىمىزﮔە ئايان .دﯦمەك ،قەھرىمان ئوخشاش بولمىغان سورۇن ۋە ئاالھىدە
شارائىتتا ئىپادىلىﮕەن باتۇرانە ھەرىكەتتە ئىپادىلىنىدۇ .ئەنە شۇنداق ئاالھىدە مىنۇتالردا
ئىپادىلىﮕەن باتۇرلۇقى بىلەن ئۇالر ئەۋالدالر قەلﺒىدە نامى مەﯕﮕۈ يادلىنىپ تۇرىدىغان ئەزىمەتكە
ئايلىنىدۇ .قەھرىمانلىق  −بىر خىﻞ كىشىلىﻚ ئەخالق  -پەزىلەتكى ،ھەرﮔىزمۇ بىر خىﻞ قىلمىﺶ
ئەمەس .قەھرىمانلىق ئىدىيە ،خۇشاللىق ۋە بەختنى ئۆز ئىچىﮕە ئالىدۇ .قەھرىمانلىقنىڭ ئۆلچەملىرى
ھەر خىﻞ بولىدۇ .بۇرچ چەكلىﻚ ،تۆھپە چەكسىزدۇر؛ ھەققانىيلىق ئۈچۈن ئىزتىراپ چېكىﺶ،
ھەقىقەتتە چىڭ تۇرۇش؛ ئۆز  -ئۆزىﮕە ﺟەڭ ئېالن قىلىﺶ ،ئۆزىدىن ھالقىﺶ؛ ﮔۈزەل غايە ئۈچۈن
كۈرەش قىلىشتا باشقىالردىن ئارقىدا قالماسلىق قاتارلىقالر .مۇشۇنداق ئادەملەر قەھرىمان بولمىسا،
كىﻢ قەھرىمان سانىلىشى كېرەك؟
 - 28ئەسىرنىڭ ئاخىرى ياۋروپادا ئولىمپىﻚ تەنھەرىكەت يىغىنىنىڭ بارلىققا كېلىشى مىللىي
قەھرىمانالرنى دوستانە سورۇنالردىمۇ بارلىققا كېلىدىغان ئىمكانىيەتكە ئىﮕە قىلدى .رىقابەت
كەسكىن بولىدىغان تەنتەربىيە مۇسابىقە مەيدانلىرى كىشىلەر خۇشاللىق ۋە تەقەززالىق بىلەن تاماشا
كۆرىدىغان ،شۇنداقال يېﯖى  -يېﯖى قەھرىمانالر بارلىققا كېلىدىغان سەھنە بولۇپ قالدى.
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بىزنىڭ بوكﺲ چولپانلىرىمىز يېﯖى تارىخىي شارائىتتىكى يېﯖىچە مىللىي قەھرىمانالردۇر .بىز
ئۇالردىن ئوخشاشال پەخىرلىنىمىز ،ئۇالرنى قەدىرلەيمىز .بىز ئۇالرغا مەدھىيەﮔە تولغان سۆزىمىز بىلەن،
ھۆرمەتكە تولغان كۆزىمىز بىلەن ،تەبەسسۇم يېغىپ تۇرغان يۈزىمىز بىلەن ئالقىﺶ ياغدۇرىمىز.
شۈبھىسىزكى ،قەھرىماننى قەدىرلەش بىر تۈرلۈك ئەخالق!
ئەلﯟەتتە ،بوكﺲ سەھنىسىدىكى ھەرقانداق بىر قەھرىماننىڭ مۇۋەپپەقىيىتى ۋە شان -
شەرىپىنىڭ كەينىدە ﺟاپا  -مۇشەققەتلىﻚ بىر ﺟەريان بولىدۇ .بوكﺲ سەھنىسىدە چولپان بولۇپ
چاقنىغان ھەرقانداق ئەزىمەتنىڭ كەينىدە يۇقىرى سەۋىيەلىﻚ ،تەلەپچان ،پىشقان بىر مەشقاۋۇل
بولىدۇ .شىنجاڭ بوكﺲ كوماندىسىنىڭ خەلقﺌارا سەۋىيەلىﻚ كۈچلۈك كوماندىغا ئايلىنىشىدا ،ھەر
قېتىملىق مۇسابىقىلەردە غەلىﺒە  -ئۇتۇقالرغا ئۈزۈلمەي ئېرىشىشىدە ،شىنجاڭ بوكسچىلىقىنىڭ
بەرپاچىسى،

ﺟان

كۆيەر

پاسىﺒانى،

خەلقﺌارا

دەرىجىلىﻚ

داﯕلىق

مەشقاۋۇل

ئابلىكىﻢ

ئابدۇرﯦشىت ئەپەندىنىڭ سىﯖدۈرﮔەن ئەﺟرىﮕە ئاپىرىن ئوقۇشقا ئەرزىيدۇ .ئۇ  24يىلدىن بۇيان بىر
 بىرىدىن باتۇر بوكسچىالرنى تەربىيەلەپ ،قەھرىمانسىراپ كەتكەن قەلﺒىمىزﮔە كەينى  -كەينىدىنئىپتىخار تۇيغۇسى ئاتا قىلىپ كېلىﯟاتقان تۆھپىسى زور مىللىي قەھرىمان .مەن كۆرﮔەن ئابلىكىﻢ
ئەپەندى بوكﺲ ئۈچۈنال ياشايدىغان ئادەم .ئۇ كەسپىي قابىلىيىتى يۇقىرى ،مۇستەقىﻞ ئىدىيەسى بار،
دۇنيا قارىشى پىشقان ،پىكىر قىلىشقا ماھىر ،تەھلىﻞ كۈچى كۈچلۈك ،كىتاب ئوقۇشقا ئامراق،
خاسلىقى روشەن ،ﮔەپ  -سۆزى تۈز ،خاراكتېرى كەسكىن ،مىجەزى قوپال ،چىراي  -شەكلى
ئارىيانالرغا خاس ئەزىمەت سۈپەت مەشقاۋۇل .ئۇنىڭ ئەڭ كۆپ تەكىتلەيدىغان ﮔېپى «باھانەﯕنى
قوي!» دﯦﮕەن مەشھۇر سۆزدۇر .مەن ئۇنىڭ بىلەن تونۇشقان تۇنجى سائەتتىال ،ئۇنىڭ بۇ مەشھۇر
سۆزنى تىلغا ئالغانلىقىغا دىققەت قىلغانىدىﻢ .بۇ مەشھۇر سۆز ئامېرىكا قۇرۇقلۇق ئارمىيە ئوﻓىتسېرالر
مەكتىپى (باشقىچە ئاتىلىشى غەربىي پوينت ھەربىي مەكتىپى) نىڭ ئەقىدىسى ھەم مىزانى ئىدى .ئۇ
ﮔەپ ئارىلىقىدا «مەن ئامېرىكىلىق ﻓىرور كېيىپ يازغان <باھانەﯕنى قوي>! دﯦﮕەن كىتابنى
ئوقۇشتىن ئىلﮕىرىال كوماندىدىكى بالىالرغا مۇشۇنداق تەلەپ قوياتتىﻢ - 1114 .يىلىنىڭ بېشىدا
ئاشۇ كىتابنى ئوقۇپ ،بۇ خىﻞ قارىشىﻢ تېخىمۇ كۈچىيىپ كەتتى .مەن ئۇ كىتابنى يادلىﯟالغۇدەك
دەرىجىدە ئوقۇغان» دﯦدى .ئۇ ماﯕا يەنە مۇنداق دﯦدى« :مەن كوماندىدىكى بالىالرنى سىستېمىلىق
مەشىق قىلىشقا يېتەكلەيمەن .ئۇالردىن يۈرىكىنى بېرىپ مەشىق قىلىشنى تەلەپ قىلىمەن .مەشىق
ئۈچۈن مەشىق قىلىشىغا قارشى تۇرىمەن .ئادەتتە بىر بوكسچى بىركۈن تەلەپ بويىچە ئۆلچەملىﻚ
مەشىق قىلسا ،بەدىنىدىن ئوتتۇرا ھېساب بىلەن ئىككى كىلوﮔىرامغا يېقىن تەر چىقىدۇ .ئەلﯟەتتە،
ھەرقانداق تۈردىكى مەشىقتە تەر چىقىدۇ .ئەمما ،يۈرىكىنى بېرىپ قىلغان مەشىق بىلەن يۈرىكىنى
بەرمەي قىلغان مەشىقنىڭ ئۈنۈمى ئوخشىمايدۇ .شۇﯕا ،مەن تەر بىلەن تەر ئوخشىمايدۇ ،قان بىلەن
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قان ئوخشىمايدۇ ،دەپ قارايمەن .مۇسابىقە مەشىقنىڭ داۋامى .يۈرەكنى بېرىپ ياخشى مەشىق
قىلمىغاندا مۇقەررەر ھالدا مۇسابىقىدە كەتكۈزۈپ قويۇش كېلىپ چىقىدۇ .نەتىجە كۆﯕۈلدىكىدەك
بولمىغاندا ،ھەرقاندىقى ئۇنى  -بۇنى دەپ باھانە كۆرسىتىشكە ئۇرۇنسا ،باھانەﯕنى قوي! دەپ
ئۇالرنىڭ باھانە كۆرسىتىشىﮕە يول قويمايمەن .سەن مەشىقنى ئىﭻ  -ئىچىﯖدىن قايناپ قىلغانمۇ -
يوق؟ مەشىق ﺟەريانىدا كىچىﻚ ئىشالرغا سەل قارىغانمۇ  -يوق؟ كىﻢ ئۈچۈن ،نېمە ئۈچۈن مەشىق
قىلىﯟاتقانلىقىﯖنى چىن مەنىدىن چۈشەنﮕەنمۇ  -يوق؟ دەپ ۋارقىراپ كېتىمەن .ماﯕا چولپان كېرەك،
نەتىجە كېرەك .كىمكى بىر پاتمان باھانە  -سەۋەبلەرنى سۆزلەپ ئۆزىنى ئاقالشقا ئۇرۇنسا ،بىزنىڭ
بوكﺲ كوماندىمىزدا بۇنداقالرغا ئورۇن يوق! قەتﺌىي نىيەت بىلەن يېﯖىﺒاشتىن پىالن تۈزۈپ،
سىستېمىلىق مەشىق قىلىپ ،ئۆزىدىن ھالقىﺶ كېرەك» دﯦدى.
ئابلىكىﻢ ئەپەندى كوماندىدىكى بالىالرغا يەنە «شان  -شەرەپ تۇيغۇسى بىزنىڭ
كوماندىنىڭ ﺟېنى» دﯦﮕەن قاراشنى سىﯖدۈرۈۋﯦتىپتۇ .ئەلﯟەتتە ،شان  -شەرەپ تۇيغۇسى بولمىغان
كوللېكتىپتىن پارالق ئىستىقﺒال كۈتكىلى بولمايدۇ .بوكﺲ كوماندىسىنىڭ مەشىق زالىغا كىرﮔەن
كىشىنىڭ كۆزىﮕە ئالدى بىلەن تامغا چوڭ قىلىپ يېزىلغان «ۋەتەننىڭ شان  -شەرىپى ھەممىدىن
ئەال» دﯦﮕەن شوئار چېلىقىدۇ .ۋەتەننىڭ ،مىللەتنىڭ شان  -شەرىپىنى باشقا كىشىلەر ئەمەس ،دەل
شان  -شەرەپ تۇيغۇسى كۈچلۈك كىشىلەر روياپقا چىقىرىدۇ .شان  -شەرەپ ئېﯖى تۆۋەن كىشىلەرنىڭ
غايىسى نامرات ،ئىرادىسى ئاﺟىز ،قۇربان بېرىﺶ روھى سۇس كېلىدۇ .ئابلىكىﻢ ئەپەندى« :شەرەپ
تۇيغۇسى كۈچلۈك ئادەمنىڭ خىزمەت قىزغىنلىقىغا ﮔەپ كەتمەيدۇ .كوماندىمىزدىكى ئەزىمەتلەرنىڭ
ھەرقاندىقى شان  -شەرەپنىڭ نېمىدىن دﯦرەك بېرىدىغانلىقىنى ناھايىتى ئېنىق بىلىدۇ .شۇﯕا،
خىزمەت ،تۇرمۇش ،ئاالقە قاتارلىق ھەرقانداق ئىشتا نەتىجە قازىنىشقا ،ئۆزىنى قەدىرلەشكە ھەرﮔىز
سەل قارىمايدۇ» دﯦدى.
كەسىپ ئەھلى بولمىغان كىشىلەر ئادەتتە «بوكﺲ چولپىنى بولۇش ئۈچۈن زاﯕاقلىرى
يانجىلىپ ،بۇرۇنلىرى ماكچىيىپ ،يۈز  -كۆزلىرى يېرىلىپ كەتسىمۇ ئەرزىيدۇ» دەپ قارايدۇ .مەنمۇ
شۇنداق قارايتتىﻢ .ئابلىكىﻢ ئەپەندى ﮔەپ ئارىلىقىدا «بوكﺲ سەھنىسىدە چولپان بولۇش بىر
بوكسچى ئۈچۈن ھەممىدىن مۇھىﻢ ،ئەمما ،بوكﺲ چولپىنى بولۇش تولىمۇ مۈشكۈل ئىﺶ .ئۇزاق
مۇددەتلىﻚ ،يۇقىرى سۈپەتلىﻚ مەشىق ﺟەريانى بولماي تۇرۇپ ياراملىق بوكسچى بولغىلى
بولمايدۇ .بوكسچى بولغان ئادەمدە قاۋۇل بەدەن ،كۈچلۈك مۇسكۇل ،ئېغىر مۇشت بولسىال بولمايدۇ.
سەۋرچانلىق بىلەن زﯦرىكمەي مەشىق قىلىدىغان ياخشى ئادەت ،مۇسابىقە ﺟەريانىدا پۇرسەتنى
ئىﮕىلەيدىغان دىت ،رەقىﺒىنىڭ ئارتۇقچىلىقى بىلەن ئاﺟىزلىقىنى بايقىيااليدىغان سەزﮔۈر كالال،
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تاكتىكا ﺟەھەتتىكى ﺟانلىقلىق ،مۇداپىﺌە ﺟەھەتتىكى ماھىرلىق بولۇشى ،مۇنداقچە ئېيتقاندا،
مۇسابىقە ﺟەريانىدا ھەم بۆرە ،ھەم تۈلكە مىجەز بولۇشى كېرەك» دﯦدى .ئۇنىڭ ﮔەپ  -سۆزلىرىدىن
قوماندانالرغا خاس پاراسەت چىقىپ تۇراتتى .ئۇ ھەقىقەتەنمۇ بارلىقىنى ئۆز كەسپىﮕە بېغىشلىغان،
يېتىلﮕەن مەشقاۋۇل ئىدى .بۇ قېتىﻢ ﺟىنەندە ئۆتكۈزۈلﮕەن مەملىكەت بويىچە  - 22نۆۋەتلىﻚ
تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىﮕە بارغان «شىنجاڭ ﮔېزىتى» نىڭ مۇخﺒىرى تۇرسۇنجان ھامۇت شىنجاڭ
بوكﺲ كوماندىسىدىن مۇسابىقىﮕە قاتناشقىلى بارغان  21ماھىردىن ئىككىسىنىڭ ئالتۇن ،بىرىنىڭ
كۈمۈش ،بىرىنىڭ مىﺲ مېدال ئېلىشتەك ،تۆتەيلەننىڭ  - 4لىككە ئېرىشىشتەك ئاالھىدە نەتىجىسىنى
ئۆز كۆزى بىلەن كۆرۈش ﺟەريانىدا ئابلىكىﻢ ئەپەندىﮕە ئىﭻ  -ئىچىدىن قايىﻞ بولۇپ مۇنداق
يازغان« :ئابلىكىﻢ ئەپەندى كىشىنى ئىپتىخارالندۇرىدىغان بۇ نەتىجىنى قولغا كەلتۈرۈش <ﻓىلىﻢ>
ىغا ناھايىتى ﺟايىدا <رﯦﮋىسسور> لۇق قىلدىكى ،مۇسابىقە خۇددى ئالدىن ئورۇنالشتۇرۇپ
قويغاندەك ،باشتىن  -ئاخىر ئۇنىڭ پەرەز قىلغىنىدەك بولۇپ چىقتى .ئۇنىڭ ﺟۇﯕﮕو بوكسچىلىقىنىڭ
ھازىرقى ئەھﯟالىنى تولۇق چۈشىنىدىغان ،شاﮔىرتلىرىنىڭ ئەمەلىي سەۋىيەسىنى بەش قولدەك
بىلىدىغان تەﺟرىﺒىلىﻚ ،قابىﻞ مەشقاۋۇلال ئەمەس ،ئەمەلىيەت ﺟەريانىدا پىشقان ،تەﺟرىﺒىلىﻚ،
مۇسابىقىنىڭ باش  -ئاخىرىغا ئاالقىدار ئىشالرنى ئالدىن پەرەز قىالاليدىغان ۋە ئۇنىﯖغا توغرا ھۆكۈم
چىقىرااليدىغان ماھىر ماسالشتۇرغۇچى ئىكەنلىكىمۇ ھەرقانداق كىشىنى قايىﻞ قىالتتى».
بىركۈنى ئابلىكىﻢ ئاكا ماﯕا مۇنداق دﯦدى« :يالقۇن ئۇكام ،مەن خەنزۇچە مەكتەپتە ئوقۇغان،
شۇﯕا ئانا تىﻞ  -يېزىق ئاساسىﻢ ئاﺟىزراق .يېقىندىن بۇيان ئانا تىلىمغا بولغان ئامراقلىقىﻢ
بارغانسېرى كۈچىيىپ سۆزلەشنى ،ئوقۇشنى تىرىشىپ ئۆﮔىنىﯟاتىمەن .بىز بوكﺲ كوماندىسىغا يېﯖى
بىنا سالدۇق .شۇ يېﯖى بىنادىن راۋۇرۇس بىر ئۆينى ئاﺟرىتىپ مەخسۇس كىتاب ئوقۇيدىغان ﺟاي
قىلماقچى .سەن ئوبزورچى بولغاندىكىن بىزﮔە ئانا تىلىمىزدا نەشر قىلىنغان ياخشى كىتابالردىن بەش
 ئونمىﯖنى تالالپ بەرﮔىن .كوماندىمىزدا  41تەك ئادەم بار .ئۇالرنى كىتاب ئوقۇشقائادەتلەندۈرمىسەم بولمايدۇ .مەن تەربىيەلىﮕەن بوكسچىالرنىڭ بەدەن ساپاسى يۇقىرى بولۇپ،
مەدەنىيەت ساپاسى تۆۋەن بولۇپ قالسا ،قەتﺌىي بولمايدۇ .بۇالر ھازىرمۇ كىتاب  -ژۇرنال ئوقۇشنى
ياخشى كۆرىدۇ .لېكىن يېتەرلىﻚ ئەمەس .مەنغۇ قەيەرﮔە ماﯕساق ،بىرەر يەشىﻚ كىتاب ئېلىﯟالىمەن.
لېكىن ،بۇ بالىالردىكى كىتاب  -ژۇرنال ئوقۇيدىغان ئادەتنى مۇستەھكەملىمىسەك بولمايدۇ .كىتاب
ئوقۇيدىغان ئادەم بىلەن كىتاب ئوقۇمايدىغان ئادەم تامامەن پەرقلىنىدۇ .سەن مۇشۇ بالىالرنىڭ
ئەقلىﮕە ئەقىﻞ ،روھىغا روھ قوشىدىغان كىتابالرنى تالالپ بەرﮔىن .بۇ بالىالرنى ياراملىق چولپان
قىلىشقا كۈچەپ ،روھىي دۇنياسى باي ،مۇھەبﺒەت  -نەپرىتى روشەن ،ئىدىيەسى كۈچلۈك
ئادەملەردىن قىلىپ تەربىيەلەشكە سەل قارىساق ھەرﮔىز بولمايدۇ ،بۇالر ھەرقانداق ئەھﯟالدا خەلققە
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ﺟاۋاب قايتۇرۇشنى ئېسىدە مەھكەم تۇتىدىغان ئەقىدىلىﻚ ئادەملەردىن بولۇشى كېرەك» دﯦدى.
بىر بوكسچى بوكﺲ سەھنىسىدە چولپان بولۇپ پارلىغاندا ،مىليونلىغان كىشىنىڭ قەلﺒىدە
قەھرىمانغا ئايلىنىدۇ .ئەمما ،ﺟامائەتچىلىﻚ قەھرىماننى ئارتۇقچە ھۆرمەتلىﮕەندە قەھرىمان
مەغرۇرلىنىشقا باشاليدۇ .ئۇالرغا كىشىلەرنىڭ ھۆرمىتى ئاۋارىچىلىكتەك ،مەدھىيەلىرى ۋاڭ  -چۇﯕدەك
بىلىنىدۇ .شۇﯕا ،قەھرىمان غەلىﺒە قۇچقاندىن كېيىن ئۆزىنى بىلەلمەيدىغان ئەھﯟالالر دائىﻢ كۆرۈلۈپ
تۇرىدۇ .غەلىﺒە قىلىشنى بىلﮕەنلىﻚ غەلىﺒىﮕە قانداق مۇئامىلە قىلىشنى بىلﮕەنﮕە تەڭ ئەمەس،
ئەلﯟەتتە .بۈﮔۈنكى دۇنيادا بىر قىسىﻢ بوكﺲ چولپانلىرى پۇلغا قىزىقىپ قارا ﮔۇرۇھالرنىڭ قورالىغا
ئايلىنىپ كەتكەن ،بىر قىسىﻢ بوكﺲ چولپانلىرى ساھىﺒجامالالرنىڭ قاش  -كۆزىﮕە مەپتۇن بولۇپ
ئەخالقتا چۈشكۈنلىشىپ كەتكەن ،يەنە بىر قىسىﻢ بوكﺲ چولپانلىرى غەلىﺒىدىن كېيىن خۇدىنى
يوقىتىپ ،بارغانسېرى تاپتىن چىقىپ ،ئۆزىنىڭ ئاللىﺒۇرۇن ﺟىنايەت يولىغا كىرىپ كەتكەنلىكىنى
بىلەلمەي ،ئاخىرقى ھېسابتا قانۇننىڭ ﺟازاسىغا ئۇچراپ ھوشىغا كەلﮕەن مىسالالر ئاز ئەمەس .شۇﯕا
بوكﺲ چولپانلىرىنىڭ ئەخالق ساپاسىغا ،روھىي دۇنياسىنىڭ ساغالم بولۇشىغا كۆﯕۈل بۆلۈش تولىمۇ
زۆرۈر ئىﺶ ھېسابلىنىدۇ .مۇشۇ نۇقتىدىن ئېيتقاندا ،ئىنساننىڭ مەنىﯟى ﺟەھەتتە كامالەت تېپىشىدا
ئەڭ ياخشى دوست ھېسابلىنىدىغان كىتاب  -ژۇرنال سەل قاراشقا بولمايدىغان بىﺒاھا بايلىق
ئىكەنلىكىدە شەك يوق.
يىراقنى كۆرەر نەزەرﮔە ئىﮕە بىر سەركەردە كۆز ئالدىدىكى غەلىﺒىنىال كۆرمەستىن ،بەلكى
غەلىﺒىدىن كېيىن كۆرۈلۈشى مۇمكىن بولغان ياخشى  -يامان ئېھتىماللىقالرنى تولۇق نەزەرﮔە ئېلىپ،
ئالدىن ،پۇختا تەييارلىق كۆرىدۇ .ئابلىكىﻢ ئەپەندىنىڭ بوكﺲ ئەزىمەتلىرىمىزنىڭ روھىيەت
ﺟەھەتتىكى تەرەققىياتىغا بۇ قەدەر كۆﯕۈل بۆلۈشى مېنى قاتتىق تەسىرلەندۈردى .مۇتەپەككۇر ئالىﻢ
ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەتﺌىمىن «كىتاب ۋە كىتاب مەدەنىيىتى» دﯦﮕەن ماقالىسىدە مۇنداق دﯦﮕەنىدى:
«پۇل تاپقاندا ئۆيىنى كۆزنى چاقنىتىدىغان ﮔىلەم ۋە زىننەت بۇيۇملىرى بىلەن بېزىﮕەن ئائىلە بىلەن
ئۆيىنى كىتاب ئىشكاپلىرى بىلەن بېزىﮕەن ئائىلىنىڭ قىممىتى پەرقلىقتۇر .تەرەققىي قىلغان
ئەللەردىكى ئائىلىلەر ئۆز قىرائەتخانىسىغا ئىﮕە بولۇپ ،ئۇالر روناق تاپقانسېرى كىتاب سېتىﯟالىدۇ.
ئۇالر ۋە ئۇالرنىڭ پەرزەنتلىرى كىتاب مۇھىتىدا ئۆسىدۇ ،ئۆرلەيدۇ .قاالق ئەللەردىكى ئائىلىلەر
بۇنىڭ ئەكسىچە بولىدۇ .ئۆيىنى ئەينەك تام ،رەﯕدار ﮔىلەم ۋە ئىشرەت ﺟاھازلىرى بىلەن بېزىﮕەن
ئائىلە كىشىلىرىنىڭ مەنىﯟى دۇنياسى خۇنۈك بولىدۇ .ئۇالر مەغرۇر ،تەنتەك ،پۇلپەز ،سۆلەتﯟاز بولۇپ،
ئۆزلىرى ۋە پەرزەنتلىرى تېزدىن چۈشكۈنلىشىدۇ .بۇ ﺟەھەتتىكى مىسالالر كۆز ئالدىمىزدا تولۇپ
يېتىپتۇ!»
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ئابلىكىﻢ ئەپەندىنىڭ بوكﺲ كوماندىسىدىكى ئەزىمەتلەرنىڭ چولپان بولۇشىغىال ئەمەس،
بەلكى ئېزىقتۇرۇش كۈچىﮕە باي بۈﮔۈنكى بۇ مۇرەككەپ دۇنيادا ئۆزىنى كونترول قىالاليدىغان،
مەنىﯟىيىتى مۇكەممەل ئادەملەردىن بولۇشىغىمۇ كۆﯕۈل بۆلۈپ ،ماﯕا تاپشۇرغان ئىشىنى ﺟان  -دىلىﻢ
بىلەن ئورۇنالپ تۈرلۈك مەزمۇندىكى ياخشى كىتابالرنى تالالپ بەردىﻢ.
ئابلىكىﻢ ئەپەندى مەسﺌۇلىيەتچان ،ئۇزاقنى كۆزلەيدىغان قابىﻞ يېتەكچى بولۇش سۈپىتى
بىلەن مۇنداق دﯦدى« :ياخشى كوماندا بولۇش ئۈچۈن ياراملىق مەشقاۋۇل كەم بولسا بولمايدۇ .بىر
ياخشى مەشقاۋۇل چولپان تەربىيەلەشكىال كۆﯕۈل بۆلۈپ ،ئىزباسار تەربىيەلەشكە سەل قارىسا
مەسﺌۇلىيەتسىزلىﻚ ،شەخسىيەتچىلىﻚ قىلغان بولىدۇ .يەھۇدىيالرنىڭ بىر شام بىلەن بىرنەچچە شامنى
ياندۇرغاندا دەسلەپتە ياندۇرغان شامنىڭ يورۇشىغا ئازراقمۇ تەسىرى بولمايدۇ ،دﯦﮕەن ھېكمەتلىﻚ
ﮔېپى بار ،مەن ھازىر مەشقاۋۇللۇقتا ئابدۇشۈكۈر مىجىت ،ئابدۇراخمان ئابلىكىمالرنىڭ ئىزىمنى
بېسىشىغا ئاساس سېلىپ بولدۇم .ئۇالر ئۆز خىزمىتىدىكى ئەھمىيەت ۋە مەسﺌۇلىيەتنى بىلىدىغان
ئۈمىدلىﻚ مەشقاۋۇلالرغا ئايالندى .ياخشى مەشقاۋۇل بولۇش ئۈچۈن ماھىرالرنى مەشىقلەندۈرۈش
تىكى تېخنىكىلىق ماھارەتلەرنى پۇختا ئىﮕىلىسىال كۇپايە بولمايدۇ ،تېخىمۇ مۇھىمى ئۆزىنىڭ ھەمبوكسچىالرنىڭ قەلﺒىدىكى ئارزۇ  -ئىستەك ئوتلىرىنى كىﻢ ئۈچۈن ياندۇرۇشنى ئېنىق بىلىشى
كېرەك».
مەن ئابلىكىﻢ ئەپەندى بىلەن ھەر قېتىﻢ پاراﯕالشقاندا ئۇنى تېخىمۇ چوﯕقۇر چۈشىنىمەن.
ھەر قېتىﻢ بوكﺲ كوماندىسىدىكى ئەزىمەتلىرىمىز بىپايان تەنتەربىيە ئاسمىنىدا يۇلتۇز بولۇپ
يالتىرىغاندا ،ئۇالرنىڭ كۆزنى قاماشتۇرىدىغان نۇرانىلىكىنىڭ سەۋەبىنىڭ تېﮕىﮕە يەتكەندەك
بولىمەن.
 - 1118يىﻞ  - 22ئاينىڭ  - 21كۈنى
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«ئەي ،ئادەملەر»دىن « بىز-ئادەملەر» گە
نەزەر
ياسىنجان ئوسمان ئەركزات

( شائىر مۇساﺟان يۇنۇسنىڭ «ئەي ،ئادەملەر»ناملىق شېﺌىرالر توپلىمى ھەققىدە مۇالھىزە )
تولىمۇ مۇرەككەپ ،ئىنتايىن تىلسىملىق بۇ كائىناتتا ئەلمىساقتىن بۇيان ،تۈمەنلىﮕەن
مەۋﺟۇداتالر ياشىغان ،ياشاۋاتىدۇ ھەم ياشايدۇ .ئەنە شۇالر ئىچىدىكى ئەڭ ئالىي دەرىجىلىﻚ ﺟانلىق
ھېسابلىنىدىغان بىز ئىنسانالر ئەقىﻞ-پاراسىتىمىزﮔە تايىنىپ ،ماددىي ۋە مەنىﯟىي ﺟەھەتتىن
تەدرىجىي ھالدا كۆپلىﮕەن يۈكسىلىشلەرﮔە ئېرىشتۇق ،تېخىمۇ تاكامۇللىشىﺶ يولىدا تېنىمسىز
ئىزدىنىﯟاتىمىز .بىز ئىنسانالر ،مۇنداقچە ئېيتقاندا ،بىز ئادەملەر تەبىﺌەتنىڭ خوﺟايىنى بولۇش
سۈپىتىمىز بىلەن تىرىكچىلىﻚ ھارۋىمىزنى كۈنسېرى ﮔۈزەللىشىﯟاتقان ئەتىدىكى نۇرانە مەنزىلىمىز
تامان ﮔاھ ئۆزئارا يار-يۆلەكتە بولۇشۇپ ،ﮔاھ ئۆزئارا ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن تىركىشىﺶ ئارقىلىق
ھەيدەپ كېتىﯟاتىمىز .سانسىزلىغان مەشھۇر رەسسامالر بىز-ئادەملەرنىڭ پورتېرىتىنى تېنىمسىز
سىزىپمۇ سىزىپ بواللمىدى ،تاالي قەلەمكەشلەر بىز -ئادەملەرنىڭ روھىيىتىدىن تارتىپ شاھانە
التاپىتىﮕىچە ھارماستىن تەسﯟىرلەپمۇ بۇ ﺟەھەتتە تېخىچە قانائەت تېپىپ باقمىدى .بىز-
ئىنسانالرنى مەيلى قايسى بىر سەنﺌەتكار قايسى بىر نۇقتىدىن تەتقىق قىلغان ياكى تەسﯟىرلىﮕەن
بولمىسۇن ،بۇ ﺟەھەتتىكى بايقىلىشالر ،بۇ ﺟەھەتتىكى تەسﯟىرلەشلەر ،بۇ ﺟەھەتتىكى ئىزدىنىشلەر ۋە
بۇ ﺟەھەتتىكى ﺟەلىپكارلىقنىڭ يەنىال تولۇقى بىلەن نامايەن قىلىنپ بواللىغىنى يوق .مەن
بىز-ئىنسانالر ،بىز-ئىنسانالرنىڭ مانا مۇشۇنداق مۇرەككەپلىﻚ ئىچىدىكى چۈشىنىپ بولماس
ھاسىالتلىرىمىز ئالىمىدە سەير قىلىﯟاتقان پەيتتە بىز-ئادەملەر ،بىز-ئادەملەرنىڭ خېلىال ئەتراپلىق
سۈرەتلەنﮕەن كارتىنىلىرى ﺟەملەنﮕەن «ئەي ئادەملەر» ناملىق توپالمنى ئۇچرىتىپ قالدىﻢ.
قولۇمدا ئادەملەر ھەققىدىكى ئەنە شۇ رەﯕدار سىزمىالر ﺟەمﮕاھى ،ئېﯖىمدا يەنە شۇ بىز-ئىنسانالر،
بىز-ئىنسانالر بايانىدىكى تەئەئەﺟجۈپلۈك خىيالالر ...ئويالپ قالدىﻢ:
ئادەملەر ،ھەي ،ئادەملەر !...بىز شۇ قەدەر ئالىيجاناپ پەزىلەت ،شۇ قەدەر مۇرەككەپ پىسخىكا،شۇ
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قەدەر يىرﮔىنىشلىﻚ كەچمىشلەرنىڭ مۇﺟەسسەمىمۇ!؟ ۋۇﺟۇدىمىز نېمە ئۈچۈن شۇ قەدەر
خۇنۇكلىشىپ ،شۇ قەدەر زەئىپلىشىپ كەتتى؟! مەن بۇ ﮔادىرماش سوئاللىرىمغا «ئەي ئادەملەر»دىن
ﺟاۋاب ئىزدەشكە باشلىدىﻢ« .ئەي ئادەملەر» كۆزىدە ئۆزىمىزﮔە سەﮔەك نەزەرىمنى ئاغدۇردۇم.
«مەن ئىنسانمۇ ئەمەسمۇ؟» « ،قەلﺒىمدىكى چېقىنالر»« ،تاپالمىدىﻢ ئۆزۈمنى تىنتىپ»« ،يول
تاپتىﻢ» « ،ئادەملەر» « ،قېنى ،مېنىڭ سۇمﺒۇل چاچ ئانام؟» قاتارلىق بىر يۈرۈش نادىر شېﺌىرلىرى
ئارقىلىق كىتابخانلىرىمىز ۋە ﺟامائەت ئارىسىدا خېلىال زور تەسىر پەيدا قىلىپ كېلىﯟاتقان ئەل
سۆيﮕەن شائىرىمىز مۇساﺟان يۇنۇسنىڭ «ئەي ،ئادەملەر» ناملىق شېﺌىرالر توپلىمىدىكى شېﺌىرالر
مېنىڭ ئادەملەر ھەققىدىكى ئىزتىراپلىق ئويلىرىمغا ،ئادەملەر ھەققىدىكى چىﮕىﺶ سوئاللىرىمغا
خېلىال قانائەتلىنەرلىﻚ ﺟاۋابالرنى بەردى.
ھەر بىر مىسراسىدىن كۈچلۈك پەلسەپىيىﯟىي ھېسسىيات ۋە چوﯕقۇر ھېكمەتلەر ﺟۇاللىنىپ
تۇرىدىغان ،دەل ﺟايىدا قوللۇنىلغان تالالنغان ۋە تاۋالنغان ئىﺒارىلىرىدىن ھاياتلىق ھېكمەتلىرى
نۇرلىنىپ تۇرىدىغان ،بىرەر كۇبلىتىنى ئوقۇغان ھەرقانداق ئادەم ئوقۇغان مىسرالىرىدىن ئۆز
سېيماسى ۋە ئەتراپىدىكى رەﯕدار تۇرمۇش كارتىنىسىنى ئەينەن كۆرۈپ ئاالاليدىغان ،ئۆز يۈرىكىنىڭ
سوقىﯟاتقان رﯦتىملىرىنى تولىمۇ ئېنىق ئاﯕلىيااليدىغان بۇ شېﺌىرالر توپلىمى -سىزنىڭ ،مېنىڭ،
ﺟۈملىدىن ،ئۆزلۈكىمىزنى قەدىرلەپ ،ئادىمىيلىﻚ يولىدا ھەم ئەنﺌەنىﯟىيلىﻚ ھەم دەۋرىمىزﮔە ماس
ھالدىكى ئۇنىﯟﯦرسال ساپا ھازىرالپ ياشاشقا ئىنتىلﮕۈچى ھەر بىر ئۇقۇرمەننىڭ ئۇنىﯖدىكى تەۋەرۈك
ھېكمەتلەردىن كىشىلىﻚ ھاياتىمىزغا ئەنداز ئېلىپ ياشاش يولىنى تېپىﯟﯦلىشىمىز ئۈچۈن ئوقۇپ
بېقىشىمىزغا تامامەن ئەرزىيدۇ .مەن بېيجىڭ مىللەتلەر نەشرىياتى تەرىپىدىن -1119يىﻞ-7ئايدا
نەشىر قىلىپ تارقىتىلغان بۇ توپالمنى كۆپ قېتىﻢ ئوقۇدۇم ،توپالمدىكى بۇ ئادەملەر بىلەن نۇرغۇن
قېتىﻢ مۇﯕداشتىﻢ ،ئۇالر ئۈستىدە شائىر بىلەن غايىﯟانە سىرداشتىﻢ .مەن بۇ ئادەملەر بىلەن
تەپەككۇرۇمدا قانچە كۆپ ئۇچرىشىپ ،قانچە كۆپ پىكىرلەشكەنسېرىﻢ ،ئۇالر ماﯕا شۇنچە تونۇشتەك
تۇيۇلدى ،ئۇالرنى ئىزدىدىﻢ ،ئىزدەشلىرىﻢ بەدىلىﮕە ئۇالرنى ئەتراپىمدىنال ئۇچىتىپ خوشالمۇ
بولدۇم،چۈنكى ئۇالرنىڭ مۇتلەق كۆپچىلىكى ئۆزلىرىنىڭ ۋاپادارلىقى ،ساداقەتمەنلىكى بىلەن مېنى
سۆيۈندۈردى .ئۇالرنى ئۇچرىتىپ بەزىدە قاتتىق ئەپسۇسالندىﻢ ،ئۆكۈندۈم .چۈنكى بۇالرنىڭ يەنە
خېلى كۆپلىرى ئۆزلىرىنىڭ ئاال كۆﯕۈﯕۈللىكى ،تۇراقسىزلىقى ،مەۋقەسىزلىكى بىلەن ۋۇﺟۇدۇمنى
ئۆرتىدى.شۇنىڭ بىلەن مەن «ئەي ئادەملەر» ئارىسدىن سىزمۇ،مەنمۇ كۆپ ئۇچراتقان ئەنە
شۇ ئادەملەرنىڭ بىر قىسىمىنى بۇ يەرﮔە باشالپ كەلدىﻢ .بۇ ئادەملەرنى كۆز ئالدىمىزدا نامايەن
قىلغان شېﺌىرىي ئامىلالر ۋە شېﺌىرىي مۇھىت سىزمىلىرىنىمۇ تۆۋەندىكىچە سىزىپ چىقتىﻢ.
« .2ئەي ئادەملەر»نى ئىپادىلەشتە قوللىنىلغان شېﺌىرىي شەكىللەر ۋە ئەسەرنىڭ بەدئىي
مۇۋەپپەقىيەتلىرى
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مەسﺌۇلىيەتچانلىق بىلەن قوللىنىلغان كۆپ خىﻞ شېﺌىرىي شەكىللەر
شېﺌىرىي شەكىلنى شېﺌىرنىڭ تون-لىﺒاسى دﯦيىشكە بولىدۇ .ئۇيغۇر شېﺌىرىيىتى نەچچە مىڭ يىللىق
تەرەققىيات داۋامىدا ،ئۆزىﮕە خاس شەكىللەرنى ھاسىﻞ قىلغان بولۇپ ،ئارۇز ۋەزىنلىﻚ ،بارماق
ۋەزىنلىﻚ ياكى چاچما شېﺌىر بولسۇن كۆپ خىﻞ شەكىلﮕە ئىﮕە .نۆۋەتتە مەتﺒۇئاتالردا ئېالن
قىلىنىﯟاتقان شېﺌىرالرغا قارايدىغان بولساق ،ﮔەرچە مەزمۇن ﺟەھەتتە كۆپ خىﻞ ،رەﯕدار ۋە ﺟەلپكار
بولسىمۇ ،لېكىن قوللىنىلىﯟاتقان شېﺌىرىي شەكىللەر يەنىال ناھايىتى ئاز .مەسىلەن :مۇرەبﺒە،
مۇخەممەس ،مۇسەددەس ،مۇۋەششەھ... ،قاتارلىق شەكىللەردە يېزىلغان شېﺌىرالر يوق دﯦيەرلىﻚ
ياكى نىسﺒەتەن ئاز .شېﺌىرىىتىمىزدىكى ئەنﺌەنىﯟىي شەكىللەرﮔە ئىجادىي ۋارىسلىق قىلىﺶ ئاساسىدا
شېﺌىيىتىمىزدىكى قەدەمىي شەكىللەر ئۈستىدە دادىﻞ ئىزدىنىپ بۇ ﺟەھەتتە يېﯖىلىق يارىتىﺶ ۋە
قەدىمىي ،مىللىي شەكىللەرنى داۋامالشتۇرۇش شائىرالر شېﺌىر ئىجادىيىتى بىلەن شۇغۇلالنغاندا،
ئاالھىدە ئېتىﺒار بىلەن قارىشى زۆرۈر بولغان بۇرچ ۋە مەسﺌۇلىيەت مەسىلىسى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.
شائىرالر بىرەر يېﯖى ئوي – پىكىرنى شېﺌىر ئارقىلىق ئىپادىلىمەكچى بولغاندا ،ئالدى بىلەن شۇ
مەزمۇنغا اليىق ،ماس كېلىدىغان شېﺌىرىي شەكىلنى تاللىشى شەرت .شېﺌىردىكى شەكىﻞ مۇۋاپىق
تالالنمىسا ،خۇددى كىچىﻚ بالىغا چوڭ چاپان ،چوڭ ئادەمﮕە كىچىﻚ چاپان كىيدۈرۈپ
قويۇلغاندەك غەلىتە ئەھﯟال كۆرۈلىدۇ – دە ،ئىپادىلىمەكچى بولغان پىكىر ھەرقانچە يېﯖى بولسىمۇ،
لېكىن ئۇ ﺟەلپ قىالرلىق ۋە مۇۋەپپەقىيەتلىﻚ چىقمايدۇ .ھالﺒۇكى ،ئىپادىلىمەكچى بولغان شېﺌىرىي
پىكىرﮔە نىسﺒەتەن ئېيتقاندا ،ئۆزىﮕە ماس كېلىدىغان شېﺌىرىي شەكىلنى تالالشمۇ بىر خىﻞ بەدىﺌىي
دىت ۋە ئىجادىيەت ماھارىتى ھېسابلىنىدۇ .بۇ ھەقىقەتنى تونۇپ يەتكەن شائىر مۇساﺟان
يۇنۇس شېﺌىرىي ئىجادىيىتى داۋامىدا ئەنﺌەنىﯟىي شېﺌىرىي شەكىللەردىن غەزەلدىن باشقا ،ﮔەرچە
كىالسسىﻚ شېﺌىرىيىتىمىزدە خېلىال كەڭ كۆلەمدە قوللىنىلىپ ،ئۆلمەس لىرىكىالر يارىتىلغان بولسىمۇ،
ئەمما نۆۋەتتە مىللىي شېﺌىرىيىتىمىزدە ئانچە كۆپ يېزىلمايﯟاتقان مۇرەبﺒە ،مۇخەممەس ،مۇسەددەس،
مۇۋەششەھ ...قاتارلىق شېﺌىرىي شەكىللەردىنمۇ خېلىال ئۈنۈمۈلۈك پايدىالنغان بولۇپ،

بۇ خىﻞ

شېﺌىرىي شەكىلدە يېزىلغان شېﺌىرالر بىر تەرەپتىن شائىرنىڭ يۇقىرى بەدئىي ماھارىتىنى نامايەن
قىلسا ،يەنە بىر تەرەپتىن بۇ خىﻞ شەكىللەردە ئىجادىيەت بىلەن شۇغۇللىنىﺶ يولىدا ئىزدىنىﯟاتقانالر
ئۈچۈن ئۆرنەكلىﻚ رولىنى ئوينايدۇ .شائىرنىڭ بۇ خىﻞ شەكىللەردە يېزىلغان شېﺌىرلىرى ئىچىدىن ئەڭ
مۇۋەپپەقىيەتلىﻚ چىققانلىرىدىن «ئازماﯕالر»« ،يول تاپتىﻢ» « ،رەﯕلىﻚ ئولتۇرۇش»« ،نادانلىق»،
«ئىنسان»« ،ﺟېنىﻢ ئانا ،كەتمىﮕىن»« ،ئوتتۇز يېشىﻢ »« ،ئەﮔەر بولساڭ قېشىمدا» قاتارلىق
شېﺌىرلىرىنى پەخىرلىنىﺶ تۇيغۇسى ئىچىدە تىلغا ئېلىپ ئۆتۈشكە ھەقلىقمىز .سۆزىمىزنىڭ شاھىدى
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سۈپتىدە شائىرنىڭ تۆۋەندىكى مىسرالىرىغا نەزەر سېلىپ باقايلى:
دولقۇنىدا ھاياتنىڭ قالدىﻢ ئۇزاق ﮔاﯕﮕىراپ،
ئەتراپىمدا خىلمۇ خىﻞ داراﯕلىدى ناغرا-داپ.
دﯦدىﻢ:مۇسا تەۋەككۈل پايانىغا قېنى چاپ،
تۇيۇق يولدا تەمتىلەپ ،ئېزىپ يۈرۈپ يول تاپتىﻢ.
(«يول تاپتىﻢ » ناملىق شېﺌىردىن)
رەقىﺐ قايسى ،رەپىق قايسى تونۇپ يەتتىﻢ،
بېشىﻢ قېيىپ ،چىشىﻢ ئاغرىپ يىقىلغاندا.
مىڭ تىرىلدىﻢ ،يۈزمىڭ قېتىﻢ ئۆلۈپ كەتتىﻢ،
ۋىجدان تىغى يۈرىكىمنى تىلغىغاندا.
غۇرۇرۇمغا ئوزۇق بولدى ئاققان يېشىﻢ،
غەيرەت ئاتا قىلدى ماﯕا ئوتتۇز يېشىﻢ.
(«ئوتتۇز يېشىﻢ » ناملىق شېﺌىردىن)

ئانا دەپ بىز چاقىرغاندا چۈشەكەپ،
قوياالمسەن كېلىپ بىزنى پەپىلەپ.
سەن بولمىساڭ يېنىمىزدا ،ئېيتقىنا،
بېرەلەيمىز كىمﮕە چۈچۈك ئەكىلەپ.
رازى بولساڭ بوپتۇ كەتكىن ،كەت ئانا،
بىز يۈرەيلى بويۇن قىسىپ ،تەمتىلەپ.
(«ﺟېنىﻢ ئانا ،كەتمىﮕىن»ناملىق شېﺌىردىن)
يۇقىرىقى شېﺌىرالر ئۆزىنىڭ ئىخچام ،ﺟانلىق ،نەپىﺲ ،ئوبرازلىق ۋە كۆپ خىﻞ شەكىللەرﮔە ئىﮕە
بولۇشتەك روشەن ئاالھىدىلىكلىرى بىلەن كىشى قەلﺒىنى ئۆزىﮕە كۈچلۈك ﺟەلپ قىلىپ ،ئوقۇرمەنلەرﮔە
يېﯖىچە ھېﺲ – تۇيغۇ ۋە يېﯖىچە ھېكمەت دۇردانىلىرىنى تەقدىﻢ قىلىدۇ.
بىز شېﺌىرىيەت تارىخىمىزغا نەزەر سېلىپ باقىدىغان بولساق ،ماياكوۋىسكىدىن ئىلﮕىرى چاچما
شېﺌىر شەكلى يوق ئىدى ،ئۇ بۇ خىﻞ شەكىلنى ئوتتۇرىغا چىقارغاندىن كېيىن ،شائىرالر ئۇنى بەس-
بەستە ياقتۇرۇپ يېزىشىپ ،تالىشىپ ئوقۇشماقتا .شائىر مۇساﺟان يۇنۇس شېﺌىرىي ئىجادىيىتى
داۋامىدا يەنە چاچما شېﺌىر شەكلىدىمۇ قەلەم تەۋرەتكەن بولۇپ«،مەن تاپىمەن قۇياش ئۆيۈﯕنى
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ئاي!» ناملىق شېﺌىرى مەزمۇن ۋە شەكىﻞ ﺟەھەتتە مۇۋەپپەقىيەتلىﻚ چىققان چاچما شېﺌىر دﯦيىشكە
بولىدۇ .تەقلىد قىلىپ يېزىشمۇ شېﺌىرىيىتىمىزدىكى ﮔۈزەل ئەنﺌەنىلەرنىڭ بىرى بولۇپ ،شائىر
مۇساﺟان

يۇنۇسمۇ

ئۆز

ئىجادىيىتى

داۋامىدا«كۈلۈپ

بېرەي»«،ناخشا

توۋالپ

ئۆتتۈڭ

مەلەمدىن»«،ياشاش دﯦﮕەن ئەنە شۇ » قاتارلىق بىر بۆلۈك تەقلىدىي شېﺌىرالرنى يېزىﺶ ئارقىلىق ئۆز
ئىجادىيىتىﮕە تەسىر كۆرسەتكەن تىيىپجان ئېلىيۇف ۋە مۇھەممەتجان راشىدىن قاتارلىق ئەل سۆيﮕەن
شائىرلىرىمىزنىڭ تەپەككۇرىغا ياندىشىﺶ ھەم ئۇالرغا بولغان ھۆرمىتىنى بىلدۈرﮔەن.
شېﺌىرنى يۈكسەك بەدىﺌىيلىكىﮕە ئىﮕە قىلىدىغان رﯦتىﻢ ،تۇراق ،قاپىيەنىڭ قايىﻞ قىالرلىق
ئىپادىلىنىشى
رﯦتىﻢ -ھەر قانداق لىرىﻚ ئەسەرنىڭ موھىﻢ ئىپادىلەش ۋاستىسى .بولۇپمۇ ،شېﺌىردىن ئىﺒارەت بۇ
سەنﺌەت شەكلىدە سۆزلەرنى مۇئەييەن تەرتىپكە سېلىپ ،شېﺌىرنى ﮔۈزەللەشتۈرۈشتە رﯦتىﻢ كەم بولسا
ئەسال بولمايدۇ .شۇﯕا ئەرەب،پارىﺲ ۋە تۈركىي مىللەرتلەر ئەدەبىياتىدىكى كىالسسىﻚ شېﺌىرالرنىڭ
رﯦتىمغا ناھايتى ئىتىﺒار بېرىشىمۇ مۇشۇ زۆرۈرىيەتتىن بولغان .شائىر مۇساﺟان يۇنۇس شېﺌىرلىرىدا
رﯦتىمغا ئاالھىدە ئەھمىيەت بېرىلىپ ،شېﺌىرنىڭ سېھرى كۈچى ۋە بەدئىي ئۈنۈمى يۇقىرى
كۆتۈرۈلﮕەن.
تۇراق شېﺌىرنىڭ ئاھاﯕدارلىقىنى مەيدانغا كەلتۈرىدىغان مۇھىﻢ ئامىلالرنىڭ بىرى بولۇپ،
تۇراقنى شائىر مۇددىﺌاسىنىڭ يىپىىغا رەتلىﻚ ئۆتكۈزۈلﮕەن ھېكمەت ئۈنچىلىرىﮕە ئوخشىتىﺶ
مۇمكىن .مەيلى قايسى خىﻞ شەكىلدە يېزىلغان شېﺌىر بولسۇن،تۇراقالر ئۆزئارا ماس كەلمىسە،
شېﺌىردىكى ئاھاﯕمۇ بۇزۇلىدۇ .يېتۈك ئۇستاز ئەلىشىر نەۋايى شېﺌىرلىرىنىڭ ئالتە ئەسىردىن بۇيان
ئۇيغۇر شېﺌىرىيىتىمىزدە يۈكسەك ئورۇندا تۇرالىغانلىقىمۇ ۋەزىن ،تۇراق ،قاپىيەنىڭ ئۆلچەملىﻚ،
قانۇنىيەتلىﻚ ۋە ئىزچىﻞ بولۇشتا نەمۇنىلىﻚ خاراكتېرﮔە ئىﮕە بواللىغانلىقىدا.
قاپىيەنى شېﺌىرنىڭ ﺟەزبىدار زىننىتى دﯦيىشكە بولىدۇ .قاپىيە شېﺌىرنى نەپىسلىككە،
ﺟەلپكارلىققا ئىﮕە قىلغۇچى ﺟۇاللىق مەرۋايىت .شېﺌىر ئاشۇ مەرۋايىتالر ئارقىلىقال بىر پۈتۈنلۈككە
ئىﮕە بولىدۇ .قاپىيەسىز شېﺌىرنى تەسەۋۋۇر قىلىﺶ مۇمكىن ئەمەس.شۇﯕا قاپىيە شېﺌىردىكى ئەڭ مۇھىﻢ
ئامىلالرنىڭ بىرى بولۇش سۈپىتى بىلەن ئارۇز ۋەزىنلىﻚ ،بارماق ۋەزىنلىﻚ شېﺌىرالردا ،ھەتتا نەسرىي
شېﺌىرالردىمۇ كەم بولسا بولمايدىغان مۇھىﻢ ئامىلدۇر .قاپىيە ئىشلىتىﺶ ،قاپىيە بىلەن شېﺌىرىي
مۇددىﺌانى ،مەزمۇننى يۇغۇرۇپ بىر ﮔەۋدىﮕە ئايالندۇرش ﺟەھەتتە شائىر مۇساﺟان يۇنۇسمۇ ئۆزىﮕە
خاس يول تۇتۇپ ،بارماق ۋەزىندە يېزىلغان شېﺌىرلىرىنى ئاساسەن ئالماش قاپىيە شەكلىدە يازغان.
شۇنداق بولغاچقا ،ئۇنىڭ شېﺌىرلىرى خېلىال ﺟەلىپ قىالرلىق ۋە پاساھەتلىﻚ بولۇپ ،ئوقۇرمەننى
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ئۆزىﮕە ماﮔىنېتتەك تارتىپ تۇرىدۇ .ئۇنىڭ شېﺌىرلىرىنى ھەر قېتىﻢ ئوقۇغىنىمىزدا چوقۇم زوقلىنىﺶ
ھېسسىياتىغا كەلمەي تۇرالمايمىز .مىسال ئۈچۈن «ئازماﯕالر»ناملىق شېﺌىرىدىن تۆۋەندىكى پارچىنى
كۆرۈپ ئۆتەيلى:
لەيلى بىلەن مەﺟنۇندەك كۆيۈشكەنلەر ئازماﯕالر،
ساداقەتكە قول بېرىپ سۆيۈشكەنلەر ئازماﯕالر،
ھەمدەم بولۇپ ﺟۇدۇندا يۈرۈشكەنلەر ئازماﯕالر،
ۋىسال تېپىپ سۆيﮕۈدە كۈلۈشكەنلەر ئازماﯕالر.
قاراپ-قاراپ تويمايدۇ كۆزلەر پۇلنىڭ چېھرىﮕە،
قېنىپ ئۆتمەس زادىال ئادەم پۇلنىڭ مېھرىﮕە.
ئەسىر بولۇش خەتەردۇر بىراق پۇلنىڭ سېھرىﮕە،
پۇل ئالدىدا سەﺟدىﮕە چۆكۈشكەنلەر ئازماﯕالر.
بۇ شېﺌىردا ئىشلىتىلﮕەن «كۆيۈشكەنلەر  ،سۆيۈشكەنلەر  ،يۈرۈشكەنلەر  ،كۈلۈشكەنلەر ،
چېھرىﮕە  ،مېھرىﮕە  ،سېھرىﮕە » قاتارلىق قاپىيەلەر پۈتۈنلەي توق قاپىيەلەر بولۇپ ،شېﺌىردىكى
مەزمۇن بىلەن زىﭻ ماسلىشىپ ،شېﺌىرنىڭ تەسىرچانلىقى ۋە ﺟەلپكارلىقىنى ۋايىغا يەتكۈزﮔەن.
شائىر شېﺌىرلىرىدا تەسﯟىرلەنﮕەن لىرىﻚ تۇيغۇ ۋە ﮔۈزەل شېﺌىرىي مەنزىرىلەر
لىرىكىنىڭ مەنﺒەسى رﯦﺌاللىقتىن كېلىدۇ  .شائىرنىڭ روھىي دۇنياسىدا تاۋلىنىدۇ .شۇﯕا
شېﺌىردىكى لىرىكا مەنزىرە ۋە كۆرۈنۈش ۋاستىلىرىغا باغالنغان بولىدۇ .شېﺌىردىكى ئەسلىمىلەرمۇ
ئۇنتۇلماس مەنزىرىلەر بىلەن سىﯖىشىپ كەتكەن بولىدۇ .شېﺌىردىكى لىرىﻚ ھېسسياتنىڭ يوشۇرۇن
ئاﯕغا چۆكۈپ كەتمەي ،ئۇزاق مۇددەتكىچە كۆز ئالدىمىزدا ﺟۇاللىنىپ تۇرالىشىمۇ رﯦﺌاللىقتىكى
كۆرۈنۈشلەر

بىلەن شېﺌىرىي

مەنزىرىلەرنىڭ

ئۆزئارا

باغلىنىپ

كەتكەنلىكى

بىلەن

زىﭻ

مۇناسىﯟەتلىﻚ .قارايدىغان بولساق ،شائىر شېﺌىرلىرىدا يېقىملىق تەسﯟىرلەرمۇ خېلىال ﺟايىدا
قوللىنىلغان بولۇپ ،بۇ خىﻞ ﮔۈزەل شېﺌىرىي مەنزىرە شائىر شېﺌىرلىرىنىڭ ﺟەلىپكارلىقىنى يۇقىرى
كۆتۈرﮔەن ھەم ئانا تىلىمىزنىڭ ئىپادىلەش ﺟەھەتتىكى پاساھىتىنى نامايەن قىلغان.
تۇنجى نۆۋەت قار ياغقان ئاخشام،
قىاللمىدىڭ ۋەدەﯕﮕە ۋاپا.
ﺟىمجىتلىقنى چۆچۈتتى ناخشام،
كۈيلىرىمنى تىﯖشىدى داال.
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ئاپﺌاق قاردەك قەلﺒىڭ ئەكسىنى،
ئايان قىلدى ساخاۋەتلىﻚ قار.
سەزدىﻢ قاردا باھار پەسلىنى،
ئىشقىڭ بىلەن مۇﯕداشتىﻢ دىلدار.
(«تۇنجى قار ياغقان ئاخشام»ناملىق شېﺌىردىن )
شېﺌىردىكى بۇ كۆرۈنۈش ۋە مەنزىرىلەر ﮔەرچە بىز دائىﻢ ئۇچرىشىپ تۇرىدىغان كۆرۈنۈشلەر
بولسىمۇ ،ئەمما ئۇ شائىرنىڭ كۈچلۈك لىرىﻚ تۇيغۇسىنى ئوبرازلىق تىﻞ ياردىمى بىلەن قەلﺐ
خاتىرىمىزﮔە مەﯕﮕۈ ئۆچمەس نەپىﺲ نەقىشلەر بىلەن زىننەتلىﯟەتكەن بولغاچقا ،سەممىي ،چىن
ھېسيات بىلەن يۇغۇرۇلغان بۇ خىﻞ شېﺌىرىي مەنزىرىلەر قەلﺒىمىزدە رومانتىﻚ كەچمىشلەر پىلتىسىﮕە
ئوت ياقىدۇ.
ئانا تىلىمىز پاساھىتىنىڭ شائىر شېﺌىرلىرىدا ئىخچام ،ئوبرازلىق ۋە يارقىن ﺟىلﯟىلىنىشى
«ئەي ئادەملەر» ناملىق بۇ توپالمدىكى شېﺌىرالر ھەم ئارۇز ۋەزىنى ھەم بارماق
ۋەزىنىدىمۇ يېزىلغان شېﺌىرالردىن تەركىپ تاپقان بولۇپ ،مەيلى قايسى ۋەزىندە ،قايسى خىﻞ
شېﺌىرىي شەكىلدە يېزىلغان شېﺌىرالر بولمىسۇن ،ھەممىسى شائىرنىڭ سۆز ئىشلىتىﺶ ﺟەھەتتىكى
يۇقىرى بەدئىي ماھارىتى ،شېﺌىر ئارقىلىق ئىپادىلىﮕەن مول تەسەۋۋۇرى ،شېﺌىرالردا قولالنغان بەدئىي
ۋاستىلىرىنىڭ ئۈنۈمدارلىقى ،شېﺌىرىي پىكىرلەرنىڭ ئىخچام ،يىغىنچاق ۋە تەسىرلىﻚ ئىپادىلىنىشى
قاتارلىق ﺟەھەتلەردىن ئالغاندىمۇ شائىرنىڭ ئويغاق ،ئويناق تەپەككۇرى ئۆزى ئەكىﺲ
ئەتتۈرمەكچى بولغان تېرەن مەزمۇنالر ساماسىدا ئەركىن پەرۋاز قىلغان .شائىر شېﺌىرلىرىدىكى
مەزمۇنالرنىڭ بۇنداق ئىخچام ۋە ئوبرازلىق ئىپادىلىنىشى لىرىﻚ خۇسۇسىيەتلەرﮔە باي بولغان
شېﺌىرالرنىڭ ئەڭ مۇھىﻢ ئاالھىدىلىكلىرىدىن بىرى بولۇپ سانالغاچقا ،شائىر شېﺌىرلىرىنڭ
بەدئىيلىكىنى تېخىمۇ ئاشۇرغان دەپ مۇئەييەنلەشتۈرۈشكە بولىدۇ .بولۇپمۇ ،شائىرنىڭ «بۇ يولالر»« ،
مەن تىرىكمەن دولقۇنىدا دﯦﯖىزنىڭ»...قاتارلىق شېﺌىرلىرىدا تەكرارالش ،سۈپەتلەش ،ئوخشىتىﺶ،
سىمﯟول قاتارلىق بەدئىي ۋاستىالرنىڭ ياردىمى بىلەن يورۇتۇپ بېرىلﮕەن مەزمۇن شۇنچە روشەن،
شۇنچە راۋان ،شۇنچە ﺟەلىپكارلىققا ئىﮕە قىلىنغان .چنشىنىشلىﻚ تىﻞ بىلەن بۇنداق يارقىن ئەكىﺲ
ئەتكەن ھەرقانداق بىر ئەھمىيەتلىﻚ پىكىرنىڭ تەسىرى ۋە رولى مەنىﯟىيىتىمىز ئۈچۈن پۈتمەس-
تۈﮔىمەس كۈچتۇر.
«.1ئەي ئادەملەر»دە تەسﯟىرلەنﮕەن تېماتىﻚ مەزمۇنالر

44

«مەن قېنى؟ مەن نەدە؟ ئىنسان ئۆزىنى زادى قانداق قەدىرلىشى كېرەك؟» دﯦﮕەندەك
كىشىلىﻚ ھايات ۋە كىشىلىﻚ ئىنسانىي ئېسىﻞ-پەزىلەتلەرنى ،ﮔۈزەل ئىنسان تەبىﺌىتى ۋە بىﺒاھا
ئادىمىيلىﻚ خىسلەتلەرنى زوق-شوق بىلەن مەدھىيىلەپ ،ﺟەمﺌىيەتنىڭ ھەرقايسى قاتالملىرىدىكى
مۇناپىقلىق،

ئىككى

يۈزلىمىلىﻚ،

ۋىجدانسىزلىق،

مەن-مەنچىلىﻚ،

شۆھرەتپەرەسلىﻚ

ۋە

ئىشرەتخورلۇق قاتارلىق تۈرلۈك نومۇسسىزلىق ھەم رەزىللىكلەردىن ئىﺒارەت ناچار ھادىسىلەرﮔە
ئاچچىق خىتاپ قىلىپ ۋە ئۇنى رەھىمسىزلەرچە ئۆتكۈر قامچىالپ ،بىزنى ئۆز ماھىيىتىمىزنى ساقالپ،
ھەقىقىي ئىنسانغا خاس ۋىجدان-غۇرۇر بىلەن ياشاشقا ئۈندەيدىغان بىر-بىرىدىن ئېسىﻞ 211
پارچە شېﺌىر تالالپ كىرﮔۈزۈلﮕەن «ئەي ،ئادەملەر» ناملىق بۇ شېﺌىرالر توپلىمى تولىمۇ مۇرەككەپ
تىلسىملىق بۇ ھايات مۇساپىمىزدىكى ئەﮔرى-توقاي كەچمىشلىرىمىزنى ،ساپ ۋە ھەقىقىي مەردانە
ھېسسىياتىمىزنى خەلقىمىزنىڭ ﺟانلىق تىلى بىلەن تولىمۇ تېتىملىق ،بەكمۇ مېغىزلىق قىلىپ ﺟانلىق،
ئوبرازلىق  ،يارقىن ئىپادىلەپ بەرﮔەن .توپالمدىكى شېﺌىرالر خېلىال كەڭ دائىرىدىكى مەزمۇنالرنى ئۆز
ئىچىﮕە ئالغان بولۇپ ،ئاساسلىقى ئۇنى چوڭ ﺟەھەتتىن ئەدەبىياتىمىزدىكى ئەزەلدىنال «ئۆلمەس
تېما»دەپ قارىلىپ كېلىﯟاتقان سۆيﮕۈ-مۇھەبﺒەت تېمىسىدىكى شېﺌىرالر ،ئەل-يۇرت ،ۋەتەنپەرۋەرلىﻚ
تېمىسىدىكى شېﺌىرالر ،ئاتا-ئانا ،قېرىنداشالرغا بولغان ھۆرمەت ۋە مۇھەبﺒەت تېمىسىدىكى شېﺌىرالر،
چىن ئىنسانالردىن ،ھەقىقىي دوستلۇق-ئىناقلىق ،ساداقەتمەنلىكتىن سۆيۈنۈش ،پەخىرلىنىﺶ
تېمىسىدىكى شېﺌىرالر ،كىشىلىﻚ ھايات ۋە ئۇنىڭ قىممىتى ھەققىدىكى شېﺌىرالر ،ھەسەتخورلۇق،
كۆرەلمەسلىﻚ ،ساختىپەزلىﻚ ،مەنمەنچىلىﻚ ،شۆھرەتپەرەسلىﻚ قاتارلىق چاكىنا-رەزىللىكلەر
لەنەتلىنىپ ،خەلقىمىزنى ﮔۈزەل ئەخالقىي-پەزىلەتكە ئۈندەش قاتارلىق رﯦﺌال تېمىالرغا بېغىشالنغان
شېﺌىرالرغا يىغىنچاقالشقا بولىدۇ.
بۇ توپالمدىكى سۆيﮕۈ-مۇھەبﺒەت تېمىسىدىكى شېﺌىرالردا ئىنسانالرنىڭ ئەڭ نازۇك تۇيغۇسى
ھېسابلىنىدىغان چىن سۆيﮕۈ-مۇھەبﺒەتكە ،ساداقەتمەنلىﻚ ،ۋاپادارلىققا قىزغىن مەدھىيە ئوقۇلۇپ،
قىز-يىﮕىتلىرىمىزنى ئۆزئارا مېھرى-مۇھەبﺒەت ،ساداقەت ۋاپا بىلەن ياشاشقا چاقىرغان .بۇ خىلدىكى
شېﺌىرالردىن «ﮔۈزەل ئەستلىﻚ»« ،تۇرساڭ»« ،ئەﮔەر بولساڭ قېشىمدا»« ،بىر كەل»« ،سۆيﮕۈ
ئارخىپى»« ،مەن بار » « ،ئازماﯕالر» قاتارلىق شېﺌىرالرنى مىسال كەلتۈرۈش مۇمكىن.
كېتەي قانداق سېنى تاشالپ كېيىكتەك ئۇز قاراپ تۇرساڭ،
كېچەي سەندىن نېچۈن؟ قەلﺒىﻢ كۆزىﮕە بەك ياراپ تۇرساڭ.
ﺟىمى شادلىقلىرىﻢ سەنسىز ،كۆيۈپ كۈل بولغۇسى ﺟەزمەن،
ئىچەي زەمزەم نېچۈن چاﯕقاپ؟ ئۆزۈڭ شەربەت ،شاراپ تۇرساڭ.
ۋاپا ھىممەتلىرىڭ سۇلتان-خاقان ئەتتى مېنى كاتتا،
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بوالي چۆللۈك نېچۈن؟ ئىشقىﻢ ئوتىدا سەن كاۋاپ تۇرساڭ.
( «تۇرساڭ»ناملىق شېﺌىردىن )
ئىجىتمائىي ئەخالققا دائىر ئەنﺌەنىﯟىي تېما يېﯖى دەۋر شېﺌىرىيىتىمىزدىمۇ كەڭ مەزمۇننى
ئىﮕىلىدى .خەلقىمىزنىڭ ئەسىرلەردىن بۇيان خۇنۇك ،رەزىﻞ ئىجىتمائىي قاراشالرغا قارىمۇ -قارشى
ياراتقان ئېسىﻞ ئەخالق ئەنﺌەنىلىرى ۋە ﮔۈزەل پەزىلەتلىرى دەۋرىمىز كىشىلىرى ۋە ئەۋالدلىرىمىز
ئۈچۈن بىﺒاھا مەنىﯟىي خەزىنە .دەۋر تەرەققىياتىغا ئەﮔىشىپ ،نۆۋەتتە ،ئاچكۆزلۈك ،نەپسانىيەتچىلىﻚ،
يالغانچىلىق ،رىياكارلىق ،ھەسەتخورلۇق ،پىتنەخورلۇق ،ئەمەلپەرەسلىﻚ ،ئىچىشﯟازلىق ۋە شۇنىﯖغا
ئوخشاش تۈرلۈك ناچار ،رەزىﻞ ئىللەتلەر بەزىلىرىمىز ۋۇﺟۇدىدا ئەۋىج ئېلىپ كەتتى ،بەلكى خۇددى
كومپىيۇتېر ۋﯦرۇسلىرىدەك بارا-بارا ۋۇﺟۇدىمىزغا يامراپ كەتتى .بۇ خىﻞ ئىللەتلەرﮔە قارشى كۈرەش
قىلىﺶ ،شۈبىھىسىزكى ،دەۋرىمىز ئەدەبىيات-سەنﺌىتىنىڭ ﺟىددىي ۋەزىپىسى ۋە سوتسىيالىستىﻚ
مەنىﯟى مەدەنىيەت قۇرۇلۇشىنىڭ ئىنتايىن مۇھىﻢ مەزمۇنى .شۇﯕا شېﺌىرىيىتىمىزدىمۇ سىياسىي،
ئىجىتمائىي مەدەنىيتىمىزنى بۇلغايدىغان بۇنداق ناچار ،رەزىﻞ ئىللەتلەرﮔە قارىتا ئۆتكۈر تىغ
ئۇرىدىغان ئېسىﻞ ئەسەرلەرمۇ مەيدانغا كەلدى .ﺟۈملىدىن شائىر مۇساﺟان يۇنۇس«ئەمەلپەرەس
ناخشىسى »«،ھەسەتخور ناخشىسى »«،خوشامەتچى ناخشىسى »«،ئىككى يۈزلىمىچى ناخشىسى
»«،يالغانچى ناخشىسى » «،ئۆزﮔىچە»«،دوست ئىككىمىز »«،پۇل تېپىپ»« ،يالغان»«،ئەمەل تۇتقان
دوستۇمغا»«،تۇرمىسام»« ،تويدىمۇ » قاتارلىق بىر بۆلۈك ئۆتكۈر پىكىرلىﻚ شېﺌىرلىرى ئارقىلىق
ھەسەتخورلۇق،

كۆرەلمەسلىﻚ،

ساختىپەزلىﻚ،

مەنمەنچىلىﻚ،

شۆھرەتپەرەسلىﻚ

قاتارلىق

چاكىنا-رەزىللىكلەرنى كۈچلۈك لەنەتلەپ ،خەلقىمىزنى بۇنداق قىلمىشالردىن ئىﺒرەت ئېلىپ ،ﮔۈزەل
ئەخالقىي-پەزىلەتكە ئىﮕە بولۇشقا ئۈندىدى .شائىر«ئەمەلپەرەس ناخشىسى» ناملىق شېﺌىرىدا:
ئەمەل قۇشى قونسا بېشىمغا،
لەززەت بولسا يېﮕەن ئېشىمدا.
نازىنىنالر تۇرسا قېشىمدا،
مىڭ غاز ئۆلسە بىر تال تېشىمدا،
دەپ دىلىمغا قىمدىمىﻢ ئارمان.
ئەمەل بىلەن كۆكلىسەم ،كۈلسەم،
ھاالۋەتنىڭ پەيزىنى سۈرسەم،
ﺟاھاندا مەن ئۆزۈم دەپ يۈرسەم،
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قۇت-ئامەتنىڭ باغرىغا چۆمسەم،
دﯦﮕەن ھېسالر ماﯕا بولدى نان.
دەپ يېزىﺶ ئارقىلىق ئەمەلپەرەسلەرنى ئاچچىق مەسخىرە ئاستىغا ئالىدۇ ۋە ئەمەلپەرەسلەرنى قاتتىق
قامچىاليدۇ.
ھەسەتخورلۇق ياكى كۆرەلمەسلىﻚ دەپ ئاتالغان بۇ قېرى رەزىﻞ ئىللەت تارىختا سانسىزلىغان
يىرﮔىنىشلىﻚ ،پاﺟىﺌەلىﻚ ئىزالرنى قالدۇرۇش بىلەن بىرﮔە ،بىزنىڭ يېﯖى ﺟەمﺌىيتىمىزﮔىمۇ سۈرۈلۈپ
كىرىپ ،خەلقىمىزﮔە نۇرغۇن بۇزغۇنچىلىقالرنى سالدى .ھەسەتخورالرنىڭ خۇسۇسىيتى شۇكى ،ئۇالر
ئۆزلىرىدىن باشقىالرغا ھېچقانداق ياخشىلىقنى ،ھېچقانداق مەنپەئەتنى راۋا كۆرمەيدۇ.
كۆرەلمەسلىﻚ ،قىزغىنىﺶ ئۇالرنىڭ ئۆزﮔەرمەس سائادىتى .شۇﯕا ئۇنداقالر كۆزى كۆرﮔەن ،قۇلىقى
ئاﯕلىغانلىقى ھەر قانداق نەرسىدىن مەيلى نەپ ئالسۇن -ئااللمىسۇن ھامان ھەسەت قىلىدۇ .شائىر
مۇساﺟان يۇنۇس«ھەسەتخور ناخشىسى» ناملىق شېﺌىدا بۇ خىﻞ ناچار ئىللەتلەرﮔە زەردە بىلەن
مۇنداق خىتاب قىلىدۇ:
نىچۈن ساﯕا باشقىالر ئامراق،
خوتۇن بىلەن سەن نېچۈن ئامراق،
ھەي ،پەرزەنتىڭ نېمانچە ئوماق،
سەن نېمىشقا تاپىسەن روناق،
مېنىڭ كۆﯕلۈم قاچان شادلىنار.
مەزكۇر توپالمدىكى شېﺌىرالر ئىچىدە«ناخشا توۋالپ ئۆتتۈڭ مەلەمدىن»«،ياشاش دﯦﮕەن ئەنە شۇ»
قاتارلىق تەقلىد قىلىپ يېزىلغان شېﺌىرالرمۇ بار بولۇپ ،بۇ شېﺌىرالردىن شائىرنىڭ شېﺌىرىيىتىمىزدىكى
ﮔۈزەل ئەنﺌەنىﮕە ۋارىسلىق قىلىﺶ ،ئەل سۆيﮕەن شائىرلىرىمىزغا بولغان سۆيۈنۈش ،ئۇالردىن
ئىپتىخارلىنىﺶ تۇيغۇسىنى ،كونىسىدىن يېﯖىسىنى يارىتىﺶ يولىدا ئىزدىنىﯟاتقان روھىنى كۆرۈۋﯦلىﺶ
مۇمكىن.
يېﯖى دەۋر شېﺌىيىتىمىزدە بىر قەدەر كەڭ ئەكىﺲ ئەتتۈرۈلﮕەن تېما ــ ۋەتەنپەرۋەرلىﻚ بولدى.
بايروننىڭ سۆزى بويىچە ئېيتقاندا«:كىﻢ ئۆز يۇرتىنى سۆيمىسە ،ئۇ ھېچنېمىنى سۆيەلمەيدۇ».
دەرۋەقە ،شېﺌىرىيتىمىزدە بۇ مۇھىﻢ تېمىغا ياندىشىپ ئۆتمىﮕەن بىرمۇ شائىر يوق دﯦيىشكە بولىدۇ.شائىر
مۇساﺟان يۇنۇسمۇ «سەن قېنىمغا ئۇيۇغان شەھەر » ناملىق مۇۋەپپەقىيەتلىﻚ چىققان شېﺌىرى ئارقىلىق
ئۆزىنىڭ قەشقەر شەھرىﮕە باغالنغان ئوتلۇق مېھرى-مۇھەبﺒىتىنى  ،ﮔۈزەل ئەستلىكلىرىنى ئىزھار
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قىلغان.
شائىر شېﺌىرلىرىغا نەزەر سالىدىغان بولساق ،ئاتا-ئانا ،قېرىنداشالرغا بولغان چوﯕقۇر ھۆرمەت
ۋە كۈچلۈك مېھرى -مۇھەبﺒەت ئەكىﺲ ئەتكەن شېﺌىرالرنىﯖمۇ خېلى كۆپ سالماقنى ئىﮕىلىﮕەنلىكىنى
كۆرەلەيمىز .چۈنكى ئاتا-ئانا قېرىنداشالر-ھەر بىر ئىنسان چىن ئىخالسى بىلەن قەدىرلەشكە
ئەبەدىي قەرزدار بىر يۈكسەك مەسﺌۇلىيەت ،كۈچلۈك مەﺟﺒۇرىيەت ۋە ئېسىﻞ ئەخالقىي پەزىلەت بولۇپ
ھېسابلىنىدۇ .شۇﯕا ئەدەبىياتىمىزدىن ئىزچىﻞ ھالدا مۇناسىپ ئورۇن ئېلىپ كېلىﯟاتقان بۇ تېمىنىڭ
مۇساﺟان يۇنۇس لىرىكىلىرىدىن تېﮕىشلىﻚ ئورۇن ئالماسلىقى مۇمكىن ئەمەس ،ئەلﯟەتتە .شائىر
«ﺟېنىﻢ ئانا ،كەتمىﮕىن» «،ئۆتۈنۈش»«،ئۆتۈپتىمەن بىلمەي خۇدۇمنى»«،بولدى ئەمدى غېمىمنى
يېمە»«،تاتلىققىنە كۈلدۈﯕمۇ »«،نېمە قىلدىﻢ دۇئا ئالغۇدەك »«،يايرىﯟالسۇن يۈرىكىڭ راسا » «،مەن
ئالدىﯖدا يۈكۈندۈم ئانا »«،رەھمەت ئاتا » قاتارلىق بىر يۈرۈش شېﺌىرلىرى ئارقىلىق ئاتا-ئانا،
قېرىنداشالرغا ساداقەت ،مېھرى-ۋاپا ئەيلەپ ،چىن ئىنسانىي پەزىلەت بىلەن ئۇالر ئۈچۈن خىزمەت
قىلىشقا ،ئۇالرنىڭ قەدرىﮕە يېتىپ ،دەردىﮕە دەرمان بولۇپ ،ئۇالرنىڭ پەزىلەت -ئۈﮔۈتلىرىنى
ئىﺶ-ھەرىكەت ۋە بارلىق پائالىيەتلىرىمىزدە ئۆرنەك-ئەنداز قىلىپ ،تەۋەررۈك ئاتا -ئانا،
قېرىنداشالرنىڭ ئەنﺌەنىﯟىي ﮔۈزەل ئەخالقىنى ،ئەۋالدالر قەلﺒىدە ئەبەدىيلىﻚ يىلتىز تارتقۇزۇشقا
چاقىرغان.
شائىر كىشىلىﻚ ھاياتنى ھەقىقىي مەنىﮕە ئىﮕە قىلىىدىغان چىن دوستلۇق-ئىناقلىقتىن،
ساداقەتمەن پاك ئىنسانالردىن سۆيۈنۈش ،ئۇالرنى ھۆرمەتلەش ،ئۇالردىن پەخىرلىنىﺶ تېمىسىدىكى
شېﺌىرالردا دوستلۇق قەدرىﮕە يېتىدىغان ،دوستالر شادلىقىدىن سۆيۈنۈشنىمۇ ،دوستالرنىڭ قايغۇسىغا
ئورتاقلىشىشىنىمۇ بىلىدىغان پەزىلەت ئىﮕىلىرىنى چىن ئىخالسى بىلەن سەمىمىي ھۆرمەتتە تىلغا
ئالىدۇ .شائىرنىڭ «دوستالرغا ئىلتىماس»«،كۆرۈپ تۇراي چېھرىﯖدە كۈلكە »«،ئەيىﺒىمنى كۆرسەتكىن
ئاداش » قاتارلىق شېﺌىرلىرى مانا مۇشۇ خىﻞ تېمىالردا مۇۋەپپەقىيەتلىﻚ ھەم ئەھمىيەتلىﻚ يېزىلغان
ئەسەرلەر دەپ مۇئەييەنلەشتۈرۈشكە بولىدۇ .شائىر «سەنسىز دۇنيا بولىدۇ يېتىﻢ»«،دﯦھقاننىڭ بېشىنى
سىالپ قويۇﯕالر »« ،ساالم سىلەرﮔە قەدىردانلىرىﻢ» دﯦﮕەن ماۋزۇ ئاسىتىدىكى بىر يۈرۈش شېﺌىرلىرىدا
مىننەتسىز مېھنىتى بىلەن ئەۋالدالر بەختى ئۈچۈن ﺟان پىدا قىلىﯟاتقان ئۇستازالرغا ،تەبىﺌەت ئالىمىﮕە
ﮔۈزەللىﻚ ،بارچە ﺟانلىققا ئوزۇق-تۈلۈك ،مەئىشەت ئاتا قىلىﯟاتقان ساخاۋەتلىﻚ ئىنسان-دﯦھقانالرغا
بولغان سۆيۈنۈشىنى ،ھەر بىر ئائىلىدىكى تەۋەررۈك بوۋا-موما ،قەدىردان ئاتا -ئانا ،ئائىلنىڭ زىننىتى
ۋاپادار قىز-يىﮕىت-پەرزەنتلىرىمىز ئوتتۇرىسىدىكى ئۆز ئارا مېھرى-مۇھەبﺒەت ،ئۆز ئارا دوستانە
رىشتىدىن سۆيۈنۈش ھېسسىياتىنى ۋە ئۇالرنىڭ ئۆزئارا ئىناق-ئىتتىپاق ئۆتۈپ ،ﮔۈزەل ئەنﺌەنىﮕە
ۋارىسلىق قىلىشىغا بولغان ﮔۈزەل ئارزۇ-تىلەكلىرىنى ئىزھار قىلغان.
خەلقىمىز ئارىسىدا« :مەي بىلەن دوستالشقىنىڭ-ئەقىﻞ بىلەن خوشالشقىنىڭ»« ،تامنىڭ
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يىقىلىشى زەيدىن ،ئەرنىڭ يىقىلىشى مەيدىن» دﯦﮕەن ئاتىالر سۆزى بار«.قابۇسنامە»دە مۇنداق بىر
ھېكمەت بار«:قەدەھﯟاز دوستلىرىﯖنى دوست دﯦمە ،چۈنكى ئۇالر ساﯕا ئەمەس ،قەدەھلىرىﯖە دوست».
دەرۋەقە ،نۆۋەتتە ،قارايدىغان بولساق ،چوڭ-كىچىﻚ ھەممەيلەن دﯦﮕۈدەك ئىچىشﯟازلىققا بېرىلىپ
كەتتۇق .شادالنساقمۇ ئىچىمىز ،قايغۇرساقمۇ ئىچىمىز ،يالغۇزمۇ ئىچىمىز ،توپلۇشۇپمۇ ئىچىمىز،
تاۋاقتىمۇ ئىچىمىز ،قاۋاقتىمۇ ئىچىمىز ،كوچىدىمۇ ئىچىمىز ،رﯦستۇراندىمۇ ئىچىمىز ،ئىپتىدائىي
ئاﯕدىكى مەخلۇقالر ئاچلىق ،ئۇسسۇزلۇقتىن ئۆلسىمۇ ئىچمەيدىغان شۇ نىجىسنى ئىچىپ،
ئەس-ھۇشۇمىزنى يوقىتىپ ،كوچا-كويالردا سۇنايلىنىپ ياتىمىز...قايسى بىر دانىشمەن«:
ھاراقكەشلەرنىڭ خۇددى ۋىسكى بوتۇلكىسىغا ئوخشاش بوينى ۋە قۇرسىقىال بولىدۇ ،كاللىسى
بولمايدۇ» دەپتىكەن .بىزدە ئىچىشﯟازلىق يۇقىرى پەللىﮕە چىقىپ ،تااليلىرىمىزنىڭ ئىقتىسادى،ئىناق
ئائىلىسى ۋەيران بولدى،ئەنە شۇ ئىپالس بىلەن بۇلغىنىپ قاراﯕغۇ زىندانالرغا مەھكۇم بولدۇق،ئەزىز
ﺟاندىن ئايرىلدۇق .ئەمما بۇ ئاچچىق قىسمەتلەر بىزﮔە ساۋاق بولمىدى .مۇساﺟان يۇنۇس
شېﺌىرىيەت ئىجادىيتى بىلەن ئىزچىﻞ شۇغۇلالنغان مەسﺌۇلىيەتچان شائىر .شۇﯕا ئۇ ئىجادىيتى داۋامىدا
رﯦﺌال ئىجتىمائىي تېمىالرغا مۇراﺟىﺌەت قىلىپ ،كۈچلۈك تەنقىدىي رﯦﺌالىزىملىق روھ بىلەن
ﺟەمﺌىيەتنى ئەتراپلىق كۈزىتىپ ،ئادەملەرنى تەھلىﻞ قىلىپ«،ئىللەت تۈزەلمىسە ،مىللەت
تۈزەلمەيدۇ»غانلىقىنى ھەقىقىي تۈردە تونۇپ يېتىپ ،خەلقىمىزنىڭ دەۋرﮔە ماس ھالدىكى
تەرەققىياتى ،ﮔۈللىنىشى ئۈچۈن تۇسالغۇ بولۇۋاتقان روھىيىتىدىكى خۇنۇكلۇك ،چۈشكۈنلۈك،
زەئىپلىكتىن

ئىﺒارەت

ھەر

خىﻞ

ئىللەتلەرنى

قاتتىق

مەسخىرە

ۋە

تەنقىد

قىلىﺶ

ئارقىلىق خەلقىمىزنى مىللىي ئەنﺌەنە ،ﮔۈزەل ئەخالقىي-پەزىلەت يېتىلدۈرۈپ ،چىن ئىنسانغا خاس
ساپا-ساالھىيەت بىلەن ماددىي ۋە مەنىﯟىي ﺟەھەتتىن يۈكسىلىشكە قاراپﺌىلﮕىرلەشكە چاقىرىشتىن
ئىﺒارەت ئۇلۇغﯟار غايىسىنى ئوتتۇرىغا قويدى ۋە بۇ يولدا توختىماي ئىزدەندى .مۇساﺟان يۇنۇس
ئىجادىيتىنىڭ ئەڭ قىممەتلىﻚ بىر يېرىمۇ دەل مۇشۇ يەردە .شائىرنىڭ بۇ خىﻞ ئەھمىيەتلىﻚ قاراشلىرى
ئۇنىڭ «ئىچمىدىﻢ»«،خوش مەيخانا ،خوش شاراب» ناملىق شېﺌىرلىرىدا ئۆز ئىپادىسىنى تاپقان.
مەسىلەن:
خوش ،مەستلىكتە سۆيﮕەن ﮔۈزەللەر،
خوش ،بىخۇدلۇق ئكلتۈرﮔەن كۈنلەر،
خوش مەﺟنۇن بوپﺌېيتقان غەزەللەر،
خوش ،پەرىشان بىچارە كۈنلەر.
.........................................
خوش مەيخانا ،ئەلﯟىدا شاراب،
خوش مەپۇرۇش ،خوش ﺟېنىﻢ ساقىي.
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خوش تېتىمسىز زاكۇسكا-كاۋاپ،
خوش كۆﯕلۈمنىڭ مەرەز پىراقى.
(«خوش مەيخانا ،خوش شاراب» ناملىق شېﺌىردىن )
شائىر «ئىچمىدىﻢ» ناملىق شېﺌىرىدا:
زورلىما ساقىي بۇرادەر ،تاشلىدىﻢ مەي ،ئىچمىدىﻢ،
قىلما سۈلھى ،قىلما كاﺟلىق قايتا بىر دەي ،ئىچمىدىﻢ.
دەپ يېزىﺶ ئارقىلىق كۇللىي باال-قازانىڭ مەنﺒەئىي بولغان ئىچىملىككە بېرىلىپ كېتىﯟاتقانالرغا
كۈچلۈك سېﮕنال بەرﮔەن ،ئۇالرنى قاتتىق ئاﮔاھالندۇرغان.
يازغۇچى -سەنﺌەتكارالر ﺟەمﺌىيەتنىڭ قاراﯕغۇ تەرەپلىرىنى بەدئىي ئوبرازالر ئارقىلىق پاش ۋە
تەنقىد قىلىپ خەلقنى تەربىيەلەيدۇ .شائىر ئۆز شېﺌىرلىرىدا ئۆزى ياشاپ تۇرغان مەۋﺟۇت رﯦﺌاللىقنى
ئەتراپلىق كۆزىتىپ ،مەنىﯟىيتىنى زەئىپلىﻚ ،بىخۇدلۇق ،مەنمەنچىلىﻚ ،شەخسىيەتچىلىﻚ ۋە
ھەشەمەتچىلىﻚ

قاپالپ

كەتكەن

خەلقنى مەنىﯟىي

پاتقاقتىن

قۇتۇلدۇرىﯟﯦلىشنىڭ ئىنتايىن

مۇھىملىقىنى تۇنۇپ ،تىلنى ۋاستە ،شېﺌىرنى قورال قىلىپ ،رﯦﺌاللىقتىكى ھەرخىﻞ ئىللەتلەرنى
مەردانىلىق بىلەن ئېچىپ كۆرسىتىپ ،خەلقنى ئادەمﮕە خاس پەزىلەت بىلەن ياشاشقا چاقىرىدۇ.
سۆزىمىزنى شائىرنىڭ « رەﯕلىﻚ ئولتۇرۇش»ناملىق شېﺌىرى بىلەن دەلىللەپ باقايلى:
كۆﯕۈللەرنى مانان قىلدىڭ رەﯕلىﻚ ئولتۇرۇش،
چىرايالرنى سامان قىلدىڭ رەﯕلىﻚ ئولتۇرۇش،
ﮔۈل-باغالرنى خازان قىلدىڭ رەﯕلىﻚ ئولتۇرۇش،
قوزىالرنى قاۋان قىلدىڭ رەﯕلىﻚ ئولتۇرۇش،
ياخشىالرنى يامان قىلدىڭ رەﯕلىﻚ ئولتۇرۇش.
ئۆلتۈرۈلدى نومۇس ،ھايا ،ئۇيات،پەدىشەپ،
بەتﺒۇيىنى چاپتى ياراپ ھەزلىچى كاپ-كاپ،
ئەر-ئايالنىڭ پەرقى نەدە ،قالدى نەدە تاپ،
الۋزىالرغا ﺟۈر بولمىغان ئاتالدى ناباب
رەسﯟالىقنى ئايان قىلدىڭ رەﯕلىﻚ ئولتۇرۇش.
بۇ مەنىدىن ئالغاندا ،شائىر مۇساﺟان يۇنۇس شېﺌىرلىرىدىكى تەنقىدىي رﯦﺌالىزىملىق روھ بىلەن
سۇغۇرۇلغان شەمشەردەك ئۆتكۈر مىسراالر دەل خەلقىمىز ئېﯖىغا سىﯖىپ كەتكەن مەنىﯟىي قاششاقلىق
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بىخلىرىنى تۈپ يىلتىزىدىن كېسىپ تاشالشتا مۇھىﻢ رول ئوينىدى دەپ كېسىپ ئېيتىشقا بولىدۇ.
ئوبرازلىق قويۇلغان ماۋزۇ ۋە ئىخچام سۈرەتلەنﮕەن يارقىن كارتىنا
ماۋزۇنى شېﺌىرنىڭ ﮔۈلتاﺟىسى دﯦيىشكە بولىدۇ .ئاپتور ئۆزىﮕە بىﯟاسىتە تەسىر قىلغان ،قەلﺒىنى
لەرزىﮕە سالغان ۋە تالالش-تاۋالشتىن ئۆتكەن ۋەقە ،ھادىسە ياكى ھېكمەتلىﻚ پىكىرلەرنى شېﺌىر
ئارقىلىق ئىپادىلەيدىغان بولغاچقا ،شېﺌىرغا قويۇلىدىغان ماۋزۇ چوقۇم يېﯖى ،ئىخچام  ،ﺟەلپ
قىالرلىق بولۇشى ھەم شېﺌىردا ئىپادىلىمەكچى بولغان مۇددىﺌانى ئىپادىلىيەلىشى كېرەك .مۇساﺟان
يۇنۇس شېﺌىرىلىرى ئىچىدە ئارۇز ۋەزىنلىﻚ شېﺌىرالرمۇ ،بارماق ۋەزىنلىﻚ شېﺌىرالرمۇ ،قىسقا
يېزىلغان شېﺌىرالرمۇ ،ئۇزۇنراق يېزىلغان شىﺌىرالرمۇ بار .شۇنداقتىمۇ ھەر بىر شېﺌىرنىڭ ماۋزۇسى
دﯦﮕۈدەك ئىخچام ۋە ﺟەلپ قىالرلىق قويۇلغان بولۇپ ،ئۇزۇن ،مۇﺟىمەل ۋە چۈشىنىكسىزلىكتىن خالىي
بولغاچقا ،ئوقۇرمەنلەردە ماۋزۇنى كۆرۈپال شېﺌىرنى ئوقۇپ چىقىﺶ ئىستىكى قوزغىلىدۇ .مۇساﺟان
يۇنۇس

شېﺌىرلىرىدا

«مەن

شۇنداق

ياشىدىﻢ»،

«ياراتمايمەن»،

«سۆيﮕۈ

ئارخىپى»،

«ئەسكىمۇ»«،ئاپىرىن رەقىﺒلەر» ...دﯦﮕەنﮕە ئوخشاش قاراتمىلىقى ئېنىق سۆز-ئىﺒارىلەر تالالپ ماۋۇ
قويۇلغان بولغاچقا ،بۇنداق ﺟەلىپكار ماۋزۇالر شېﺌىرنىڭ بەدئىي ۋە ئىجتىمائىي ئۈنۈمىنى تېخىمۇ
يۇقىرى كۆتۈرﮔەن.
ئادەملەر ،ھەي ،ئادەملەر
يالماۋۇزدەك يالماشقا ئېتىلماﯕالر ئادەملەر،
تۆت پۇتلۇقالر توپىغا قېتىلماﯕالر ئادەملەر.
..............................................
ئادەملەر ،ھەي ئادەملەر ،دوست يىغلىتىپ ئېتسا ،دۈشمەن كۈلدۈرۈپ ئېيتىدۇ .شۇ تاپتا مېنىﯖمۇ
ئاپتورنىڭ يۇقىرىقى يۈرەك سۆزلىرىﮕە قەلﺐ سۆزلىرىمنى ﺟۈر قىلىپ ،بىز ئىنسانالرغا شۇنداق
خىتابالرنى قىلغۇم بار :ھەي ئادەملەر ،ھەممىمىز بىلىمىز :ئادەمنىڭ ئادەمىيلىكى ئۆزىنىڭ
ئېسىﻞ ئادەمىيلىﻚ پەزىلىتى ،يۈكسەك ئادەمىيلىﻚ مەسﺌۇلىيىتى ،كۈچلۈك ئادەمىيلىﻚ بۇرچ تۇيغۇسى
بىلەن پەقەت بىرال قېتىﻢ نېسىپ بولىدىغان تولىمۇ چەكلىﻚ ئۆمرىنى چىن ۋىجدان-غۇرۇرى ،ھاالل
تەر-مېھنىتى ئارقىلىق ئۆزئارا يار-يۆلەكتە بولۇشۇپ مەنىلىﻚ ئۆتكۈزۈپ ،ھاياتلىق ﮔۈلشەنىنى
رەﯕدار ﮔۈل-چېچەكلەرﮔە ،ئۆمۈر بېغىنى شېرىن مېﯟىلەرﮔە تولدۇرۇپ ،زامانداشالرغا  ،ئەۋالدالرغا
پەزىلەت ﮔۈلىستانىدىن خۇشپۇراق ﮔۈلدەستىلەرنى تەقدىﻢ ئېتىﺶ مەنزىلى ئۈچۈن دوستانە
قەدەملىرىمىزنى بىرلىكتە باسااليدىغان پەزىلەتكە ئىﮕە ئىكەنلىكىمىزدە ئۆز ئىپادىسىنى تاپااليدۇ.
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شۇﯕا بىز مەنىﯟىيىتىمىزنى پەزىلەت مايسىلىرى بىلەن زىننەتلەپ ،ھەر بىر باسقان قەدەملىرىمىزدىن
ئەﺟدادالر ئۈمىدىنىڭ ﮔۈل-چېچەكلىرىنى ئېچىلدۇرالىساق ،ئەنە شۇ چاغدا ،پۈتكۈل تەبىﺌەت
دۇنياسىدا ھېچﺒىر مەۋﺟۇدادمۇ بىز ئادەملەردىن ئۆكۈنۈپ ،تولىمۇ يىرﮔىنىشلىﻚ تۇيغۇالر بىلەن
«ئادەملەر ،ھەي ئادەملەر»...دەپ بىزدىن ئەپسۇسالنمايدىغان ،بىزﮔە لەنەتلەر ياغدۇرمايدىغان،
ئەكسىچە ،بىز-ئادەملەردىن چەكسىز ئىپتىخارلىنىدىغان ،بىز -ئادەملەردىن چەكسىز سۆيۈنىدىغان،
بىز-ئادەملەرنى ھەر ۋاقىت مانا مۇشۇنداق تەرىپلەيدىغان ،بىز-ئادەملەردىن ھەر ۋاقىيت مانا
مۇشۇنداق مىننەتدار بولىدىغان بولىدۇ« :ئادەملەر ،ھەي ئادەملەر»!سىلەر «ئىنسان» دﯦﮕەن ئەڭ
بۈيۈك نامغا ھەقىقىي مۇناسىپ ھالدا چىن ساداقەت ،چىن مېھرى-ۋاپا ،چىن ئىنسانىي پەزىلەت
نۇرلىرىنى قەلﺒلەر ساماسىدا خۇددىي زەر قۇياشتەك پارالتتىﯖالر .سىلەر ئادەمىيلىﻚ ئېسىﻞ
خىسلىتىﯖالر ،ئىنسانىيلىق ﮔۈزەل پەزىلىتىﯖالر بىلەن پۈتكۈل ئالەمﮕە ﮔۈزەللىﻚ ئاتا قىلدىﯖالر .شۇﯕا
پۈتۈن ﺟاھاننىڭ ئەڭ بۈيۈك ھۆرمىتى پەقەت سىلەر-ئادەملەرﮔىال تالىق! شۇنداق:

ۋىجدان دﯦمەك-ﺟان دﯦمەك ،غۇرۇر دﯦمەك-قان دﯦمەك،
كىمال ئاالي دەپ قويسا سېتىلماﯕالر ئادەملەر.
ھاالل مېھنەت ،پاك ئەﺟىر ئۆلمەسلىكنىڭ دورىسى،
اللما ئىتنىڭ ئورنىدا بېقىلماﯕالر ئادەملەر.
ياخشىلىقتىن ئەل كۈلەر ،ئىزﮔۈلۈكتىن ﺟان كۈلەر،
رەزىللىككە ،پەسلىككە چېتىلماﯕالر ئادەملەر.
پايدىالنغان ماتېرىيالالر:
.2ھەزرەتﺌەلى ئەلى «:شېﺌىردىكى سۆيﮕۈنىڭ قىممىتى»« ،شېﺌىر قانىتىغا يېزىلغان ئويالر» ،شىنجاڭ
يازغۇچىالر تورى
.1مۇھەممەتتۇرسۇن ئابدۇكېرىﻢ يۈكسەل« :شېﺌىردىكى بەش مۇھىﻢ ئامىﻞ ۋە ئوبرازلىق تەپەككۇر»
ناملىق ماقالىسى
-1123يىﻞ-22ئىيۇن
( مەزكۇر ماقالە شائىر مۇساﺟان يۇنۇسنىڭ «ئەي ،ئادەملەر»ناملىق شېﺌىرالر توپلىمىنىڭ بەدئىي
مۇۋەپپەقىيەتلىرى ھەققىدە ئۆتكۈزۈلﮕەن مۇھاكىمە يىغىنىدا ئوقۇلغان )
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ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇرالر ۋە ئۇالرنىڭ
مەدەنىيەت مۇۋەپپەقىيەتلىرى
نەبىجان تۇرسۇن ( تارىخ پەنلىرى دوكتورى)
ئىالۋە:
مەن بۇ ماقالەمنى مەرھۇم قەدىرلىﻚ ئانام نۇرنىسا ئابدۇرﯦھىمنىڭ ئەبەدىيلىﻚ خاتىرىسى ئۈچۈن
بېغىشاليمەن .مەن ئۈچۈن دۇنيادا ئەڭ قەدىرلىﻚ ،ئەڭ مېھرىﺒان ئانام ،ماﯕا ئىنسانلىقنى،
ئىنسانىيەتنى ﺟۈملىدىن ئۆز قوۋىنى سۆيۈشنى ئۆﮔىتىپ ،ئەقىﻞ-ئىدرىكىمنى ئاچقان بىرىنچى
ئۇستازىﻢ -4ئاينىڭ -11كۈنى ،مەزكۇر ماقالەمنى يېزىﯟاتقان ،كېچە-كېچىلەپ ،ماتېرىيالالر
دۆۋىسىدىن مەنﺒەلەر ۋە ئۇچۇرالر ئىزدەۋاتقان كۈنلىرىمدە بىز بىلەن ۋىداالشتى .مەن بۇ خەۋەرنى
يىراق ئوكيان قىرغىقىدىن ئاﯕلىغىنىمدا زور ئىلھامالر بىلەن خەت بېسىﯟاتقان بارماقلىرىﻢ بىردىنال
ئىشتىن توختىدى  ،كۆزلىرىﻢ خىرەلەشتى ،كۆز ياشلىرىﻢ تارامالپ تۆكۈلدى ،ئانامنىڭ مېھرىﺒان
سىماسى كۆز ئالدىمدا پەيدا بولدى ،ھەر بىر ئىلھامﺒەخﺶ سۆزلىرى قۇلۇقىﻢ تۈۋىدە قايتىدىن
ﺟاراﯕلىدى ،مەن ئۆز-ئۆزۈمﮕە سوئالالر قويدۇم ھەم ﺟاۋاب تاپتىﻢ ،ئاخىرى كۆز ياشلىرىمنى
سۈرتىﯟﯦتىپ ،يېزىﯟاتقان مەزكۇر ماقالەمنى تامامالپ ،تېزراق ئوقۇرمەنلىرىمنىڭ ھوزۇرىغا تاپشۇرۇپ،
ئۇالرنىڭ چاﯕقىغان قەلﺒلىرىنى ئازراق بولسىمۇ سۇغۇراي دﯦﮕەن قارارغا كەلدىﻢ.
مېھرىﺒان ئانامغا ! ﺟۈملىدىن دۇنيادىكى بارلىق ئانىالرغا ئەڭ ئالىي ھۆرمىتىمنى بىلدۈرىمەن!
*** *** ***
چەتﺌەللەردىكى ئۇيغۇر دىﺌاسپورىسىنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسىمى مۇستەقىﻞ دۆلەتلەر
ھەمدوستلۇقىغا تەۋە قازاقىستان ،قىرغىزىستان ،ئۆزبېكىستان قاتارلىق تۈركىي ﺟۇمھۇرىيەتلەرﮔە
ﺟايالشقان  .بۇالردىن باشقا يەنە رۇسىيە ﻓېدﯦراتسىيىسى ،تۈركمەنىستان ۋە تاﺟىكىستاندا ئانچە
كۆپ بولمىغان ئۇيغۇر ئاھالىسى ياشايدۇ .ئۇيغۇرالر ئالدى بىلەن ﺟۇغراپىيىلىﻚ ﺟايلىشىﺶ
ﺟەھەتتىكى قواليلىق شارائىت تۈپەيلىدىن قازاقىستان ،قىرغىزىستان ۋە ئۆزبېكىستاندىن ئىﺒارەت
ئۈچ ﺟۇمھۇرىيەتكە ئەڭ كۆپ تارقالغان  .بۇنىﯖدىن باشقا يەنە رۇسىيە ،تۈركمەنىستان  ،تاﺟىكىستان،
ئۇكرائىنىيە ۋە باشقا ﺟۇمھۇرىيەتلەردىمۇ ئاز ساندا ئۇيغۇرالر ياشايدۇ.
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ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇرالر ئۆزىﮕە خاس مىللىي مەدەنىيەت ئەنﺌەنىسىﮕە ئىﮕە بولۇپ،
مەدەنىيەت-مائارىپ ،ئىلىﻢ-پەن ۋە باشقا تۈرلۈك ساھەلەردە زور نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈردى.
ئۇيغۇرالر بۇ ﺟۇمھۇرىيەتلەردە ئاز سانلىق مىللەت ھېسابالنسىمۇ ،بىراق سىياسىي ،ئىقتىسادىي،
مەدەنىي-مائارىپ ،سەنﺌەت ۋە باشقا ھەر قايسى ساھەلەردە قولغا كەلتۈرﮔەن نەتىجىلىرى بىلەن
ئۆزلىرى ياشىغان ﺟۇمھۇرىيەتلەرﮔە بەلﮕىلىﻚ تەسىر كۆرسەتتى.
ئۇيغۇرالرنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى يېقىنقى ئىككى ئەسىرلىﻚ تارىخى قوقەنت خانلىقى ،چار
رۇسىيە ئىمپېرىيىسى ،سوۋﯦت ئىتتىپاقى ۋە ھازىرقى مۇستەقىﻞ ﺟۇمھۇرىيەتلەردىن ئىﺒارە مەركىزىي
ئاسىيانىڭ سىياسىي داۋالغۇشلىرى ۋە تەرەققىيات ﺟەريانلىرى بىلەن زىﭻ مۇناسىﯟەتلىﻚ بولۇپ،
ئۇالرنىڭ سىياسىي ،ئىجتىمائىي-ئىقتىسادىي ۋە مەدەنىيەت ھاياتى مانا شۇ ھاكىمىيەتلەرنىڭ ئىچكى
ۋە تاشقى سىياسىتى بىلەن زىﭻ باغالنغان ئىدى.
ھازىرقى زامان ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇرلىرى بىر پۈتۈن ئۇيغۇر خەلقىنىڭ بىر قىسىمى بولۇپ،
ئۇالرنىڭ ياشىغان دۆلەتلىرى ۋە تۈزۈملىرى ئايرىﻢ بولسىمۇ ،بىراق ئورتاق ئۇيغۇر مەدەنىيەت
ﮔەۋدىسىﮕە مەنسۇپتۇر .ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇر ئاھالىسى سوۋﯦت ئىتتىپاقىنىڭ -11ئەسىرنىڭ
بېشىدىن ئېتىﺒارەن باشلىغان ئۆز ئالدىغا مىللىي كىملىﻚ تىكلەش ۋە راۋاﺟالندۇرۇش سىياسىتىنىڭ
نەتىجىسىدە ئۇيغۇر مىللىي كىملىﻚ ۋە مىللىي روھىنى ئۈزلۈكسىز راۋاﺟالندۇرۇپ ،مۇرەككەپ
سىياسىي ،ئىجتىمائىي-ئىقتىسادىي ۋە مەدەنىيەت تەرەققىيات مۇساپىلىرىنى بېسىپ ئۆتتى .مەزكۇر
ماقالىدە ئۇالرنىڭ بىر ئەسىرﮔە يېقىن ۋاقىت ئىچىدە بېسىپ ئۆتكەن مەدەنىيەت-مائارىپ
تەرەققىيات مۇساپىلىرى ،شۇنىﯖدەك قولغا كەلتۈرﮔەن نەتىجىلىرى ھەققىدە قىسقىچە ئومۇمىي بايان
بېرىﺶ ئاساسىي نۇقتا قىلىنىدۇ.
1.ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسى
ھازىرقى ئوتتۇرا ئاسىيا تۈركىي ﺟۇمھۇرىيەتلىرىنىڭ رەسمىي ئىستاتىستىكىلىرى بويىچە
ئالغاندا ،بۈﮔۈنكى كۈنلەردە قازاقىستان ئۇيغۇر دىﺌاسپورىسى ئەڭ كۆپ دۆلەتتۇر .قازاقىستان
ھۆكۈمىتىنىڭ -1121يىلىدىكى ئىستاتېستىكىسى بويىچە ،بۇ ﺟۇمھۇرىيەتتىكى ئۇيغۇرالر 137431
نەپەر[.]2
ئۇنىﯖدىن كېيىن قالسا ،قىرغىزىستان ﺟۇمھۇرىيىتى بولۇپ-1121 ،يىلىدىكى قىرغىزىستاننىڭ
دۆلەتلىﻚ ئىستاتېستىكىسى بويىچە ئالغاندا ،ئۇيغۇرالر  41مىڭ نەپەر[.]1
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ئۆزبېكىستاندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسى -1111يىلىدىكى ھۆكۈمەت سانلىق مەلۇماتىدا
19526نەپەر دەپ كۆرسىتىلﮕەن ،بىراق ھازىرغىچە يېﯖى سانلىق مەلۇمات ئېالن قىلىنمىغان
بولسىمۇ ،ئەمما ئۆزبېكىستان ئۇيغۇر مەدەنىيەت مەركىزى بۇ ﺟۇمھۇرىيەتتە

60مىڭ ئۇيغۇر

ياشايدىغانلىقىنى مەلۇم قىلغان[ . ]3ئۆزبېكىستاندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ سانىنىڭ مەزكۇر ئۇچۇرالردىن
بىر قانچە ھەسسە كۆپ ئىكەنلىكى ھەققىدە تۈرلۈك غەيرى-رەسمىي پەرەزلەر مەۋﺟۇت.
تۈركمەنىستاندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ سانى ئەڭ ئاز بولۇپ ،بۇ ھەقتە ئېنىق مەلۇمات يوق .
-1890يىلى 171 ،ئائىلە ،يەنى  2317نەپەر ئۇيغۇر يەتتەسۇدىن تۈركمەنىستاندىكى مۇرغاب
دەرياسى ۋادىسىغا كۆچۈپ كېلىپ يەرلەشكەن .ئۇالرنىڭ سانى -2881يىلى  2381نەپەر،
-2010يىلى 1111 ،نەپەر دەپ ئېالن قىلىنغان-2818-2819 .يىللىرى  ،تۈركمەنىستاننىڭ بايرام -
ئالى رايونىدا ئىككى ئۇيغۇر كولخوزى قۇرۇلغان ئىدى [ .]4ئەمما  ،تاﺟىكىستاندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ
ھازىرقى نوپۇس ئەھﯟالى ھەققىدە ئۇچۇر يوق .بۇ ﺟۇمھۇرىيەت ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇرالر ئەڭ
ئاز ﺟاي بولۇپ ھېسابلىنىدۇ .ئۇنىڭ ئۈستىﮕە تاﺟىكىستاننىڭ -2812يىلىدىن تاكى -1118
يىلىغىچە بولغان مىللەتلەرنىڭ نوپۇس ئىستاتېستىكىسى تەركىﺒىﮕە ئۇيغۇرالر كىرﮔۈزۈلمىﮕەن.
رۇسىيە ﻓېدﯦراتسىيىسىدە ئۇيغۇرالرنىڭ توپلىشىپ ئورۇنالشقان ﺟايلىرى يوق .مەزكۇر
دۆلەتتىكى ئۇيغۇرالر تارقاق ھالەتتە بولۇپ ،ئۇالرنىڭ كۆپ قىسىمى موسكﯟا ۋە سانكتپېتېربۇرگ
شەھەرلىرىﮕە مەركەزلەشكەن .رۇسىيە ئۇيغۇرلىرىنىڭ -1121يىلىدىكى نوپۇسى  3281نەپەر دەپ
كۆرسىتىلﮕەن[.]4
لېكىن ،ئوتتۇرا ئاسىيا ﺟۇمھۇرىيەتلىرىدىكى ئۇيغۇر زىيالىيلىرى ئارىسىدا مەيلى ،سابىق
سوۋﯦت ئىتتىپاقى ۋە ياكى ئۇنىﯖدىن كېيىنكى مۇستەقىﻞ ﺟۇمھۇرىيەتلەر دەۋرىدىكى ھۆكۈمەت
سانلىق مەلۇماتلىرىغا ئىشەنﭻ قىلماسلىق  ،ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسىنىڭ ئەمەلىيەتتە بۇ سانلىق
مەلۇماتالردىن كۆپ ئىكەنلىكى ھەققىدە تۈرلۈك قاراشالر ھەم ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ ئوخشىمىغان
مەلۇماتلىرى مەۋﺟۇت.
ئوتتۇرا ئاسىيا تۈركىي ﺟۇمھۇرىيەتلىرىدىكى ئۇيغۇرالر ﺟۇغراپىيىلىﻚ ۋە تىﻞ-دىﺌالېكت
ئاالھىدىلىﻚ بويىچە ئىككى ئاساسىي ﮔۇرۇپپىغا بۆلۈنﮕەن بولۇپ ،ئۇالرنىڭ بىرى پەرغانە
ﮔۇرۇپپىسى ،يەنە بىرى يەتتەسۇ ﮔۇرۇپپىسىدىن ئىﺒارەت [.]2
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ئۇيغۇر دىﺌاسپورىسىنىڭ پەرغانە ﮔۇرۇپپىسى ئاساسلىقى ئەسلىدە ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ﺟەنۇبىدىكى
تارىﻢ ئويمانلىقى ئەتراپىدىكى بوستانلىقالر رايونىدىن كۆچۈپ چىقىپ ،پەرغانە ۋادىسىدىكى
بۈﮔۈنكى ئۆزبېكىستان ،قىرغىزىستان ۋە تاﺟىكىستاننىڭ شەھەر ھەم دﯦھقانچىلىق رايونلىرىغا
ئورۇنالشقانالر بولۇپ ،بۇ ﮔۇرۇپپا تاكى -11ئەسىرنىڭ باشلىرىغىچە بولغان ئارىلىقتا يەرلىﻚ ئاھالىالر
تەرىپىدىن “قەشقەرلىكلەر” دەپ ئاتالغان ئىدى.
پەرغانە ۋادىسى ۋە يەتتەسۇ رايونى قەدىمدىن تارتىپ ئۇيغۇر قەبىلىلىرى پائالىيەت قىلغان
رايونالردۇر .بۇ رايونالر بىلەن تارىﻢ ۋە ئىلى ۋادىسىنىڭ زىﭻ تارىخىي باغلىنىشى مەۋﺟۇت.
ئۇيغۇرالرنىڭ يېقىنقى زاماندا بۇ ۋادىالرغا كەڭ كۆلەملىﻚ كۆچۈشلىرى -2748يىلىدىن كېيىن
باشالنغان

مانجۇر-چىڭ

قوشۇنلىرىنىڭ

ھەربىي

ھۇﺟۇملىرى

ۋە

قىرغىنچىلىقى

بىلەن

مۇناسىﯟەتلىكتۇر-28 .ئەسىردىكى ئۇرۇشالر نەتىجىسىدە تېخىمۇ كۆپ ساندىكى قەشقەرىيە ئاھالىسى
تۈركۈملەپ ،پەرغانە ۋادىسىغا كۆچكەن ئىدى .قازاق ئالىمى چوقان ۋەلىخانوﻓنىڭ مەلۇماتلىرىغا
قارىغاندا-28 ،ئەسىرنىڭ بىرىنچى يېرىمىدا پەرغانە ۋادىسىغا  311مىﯖدىن ئارتۇق قەشقەرلىكلەر
ماكانالشقان[ .]7شۇ دەۋرلەردىكى پەرغانە ۋادىسىغا ﺟايالشقان ئۇيغۇرالرنىڭ ئەھﯟالى ۋە نوپۇسى
ھەققىدە سابىق سوۋﯦت ئىتتىپاقى ئالىملىرىدىن گ.ئىسھاقوف ،ئا.م .رﯦشېتوۋ  ،ئا .ن .سېدلوۋسكايا،
س .س ﮔۇبايېﯟا  ،ئى.ۋ .زاخاروۋا ،غ.سادۋاقاسوف ۋە باشقىالر ئۆزلىرىنىڭ تەتقىقاتلىرىنى ئوتتۇرىغا
قويغان ئىدى.
س .س .ﮔۇبايېﯟا چوقان ۋەلىخانوﻓنىڭ مەلۇماتلىرى ئاساسىدا -28ئەسىرنىڭ 60-يىللىرىغىچە
بولغان ئارىلىقتا پەرغانە ۋادىسىدا  311مىڭ ئەتراپىدا ئۇيغۇر ياشىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان[.]9
سابىق سوۋﯦت ئىتتىپاقى ئۇيغۇر ئالىمى ،ئاكادﯦمىﻚ غوﺟاخمەت سادۋاقاسوف ،پەرغانە
ۋادىسىدا چوقان ۋەلىخانوف قەيت قىلغان  8مىڭ نوپۇس دوالنلىقالرنى قوشۇپ 314 ،مىڭ ئەتراپىدا
ئۇيغۇر ياشىغان دﯦﮕەن پىكىرنى ئوتتۇرىغا قويدى[.]8
ئى .ۋ .زاخوروۋانىڭ قارىشىچە-2921 ،يىلىغىچە بولغان ئارىلىقتا قوقەنت خانلىقى تەۋەسىدە
 141-111مىڭ ئەتراپىدا ئۇيغۇر ياشىغان[.]21
پەرغانە ۋادىسىدىكى ئۇيغۇرالر يەرلىﻚ ئۆزبېكلەرﮔە سىﯖىپ كېتىشى ناھايىتى كۈچلۈك بولۇپ،
بۇ ئىككى خەلقنىڭ ئەسلىدىن بىر-بىرى بىلەن ئېتنىﻚ پەرقى بولماسلىقى ،تىﻞ ،دىن ،سەنﺌەت
ئۆرپ-ئادەت ،كىيىﻢ-كېچەك ،يېمەك-ئىچمەك ،تۇرمۇش ئۇسۇلى ۋە باشقا كۆپ تەرەپلەردىكى
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ئوخشاشلىقالر قەشقەرىيە ئۇيغۇرلىرىنىڭ پەرغانە ۋادىسىدىكى بۇ خەلققە سىﯖىشىپ ،ھازىرقى زامان
ئۆزبېﻚ مىللىتىنىڭ ئېتنىﻚ تەركىﺒىنى تەشكىﻞ قىلغۇچى تەركىﺒﮕە ئايالندى.
يەتتەسۇ ﮔۇرۇپپىسى ،ئاساسلىقى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ شىمالىدىكى ئىلى ۋادىسىدىكى ئەسلىدىن بار
بولغان ۋە -2992يىلى رۇسىيە بىلەن چىڭ ئىمپېرىيىسى « ئىلى شەرتنامىسى»نى ئىمزاالپ چېﮕرا
ئايرىغاندىن كېيىن قورغاس دەرياسىنىڭ شەرقىدىكى ئىلى تەۋەسىدىن رۇسىيە تەۋەسىﮕە كۆچكەن
44مىڭ تارانچى[ ، ]22يەنى ئىلى ئۇيغۇرلىرى شۇنىﯖدەك -2821-2844يىللىرى ئارىسىدا ئىلى ۋە
باشقا شىمالىي رايونالردىن كۆچكەنلەردۇر.
بۇ ئىككى ﮔۇرۇپپا ئۇيغۇرالر تىﻞ ﺟەھەتتىن ئالغاندا ئوخشاشال ئۇيغۇر تىلىنىڭ مەركىزىي
دىﺌالېكتىغا مەنسۇپ بولۇپ  ،پەقەت ئايرىﻢ شىﯟىلىق ئاالھىدىلىكلەرﮔە ئىﮕە خاالس .پەرغانە
ۋادىسىدىكى ئۇيغۇر ئاھالىلىرى  ،يەنى بۇرۇنقى قەشقەرلىكلەر قەشقەر شىﯟىسىنى ئاساس قىلغان.
يەتتە سۇ رايونىدىكىلەر بولسا ئىلى شىﯟىسىنى ئاساس قىلغان ئىدى .بۇ ئىككى ﮔۇرۇپپا ئۇيغۇرالر
تاكى -11ئەسىرنىڭ باشلىرىغىچە بولغان ئارىلىقتا «قەشقەرلىق» ۋە «تارانچى» دﯦﮕەن ئىككى خىﻞ
نام بىلەن بىر-بىرىنى پەرقلەندۈرﮔەن ھەم يەرلىﻚ ئاھالىالر ۋە چار رۇسىيە ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن
شۇنداق ئاتالغان ئىدى. 1921-يىلىدىكى تاشكەنت قۇرۇلتىيى نەتىجىسىدە « ئىنقىالبى ئۇيغۇر
ئىتتىپاقى» بۇ خىﻞ ئاتاشنى ئەمەلدىن قالدۇرۇپ ،ئۇيغۇر نامىنى ئەسلىﮕە كەلتۈرۈشنى قارار
قىلغاندىن كېيىن ،ئۇيغۇر نامى قەدەممۇ-قەدەم پەرغانە ۋە يەتتەسۇ ﮔۇرۇپپىسىنىڭ ئورتاق مىللىي
نامى بولدى .قەشقەرلىق ۋە تارانچى ئاتالغۇسى پەقەت بىر مىللەتنىڭ ئىككى ﺟۇغراپىيىلىﻚ رايونغا
ﺟايالشقان قىسىملىرىنىڭ ئايرىﻢ ناملىرى بولۇپ ،ئۇ ھەرﮔىزمۇ ئېتنىﻚ نام ئەمەس ئىدى.
سابىق سوۋﯦت ئىتتىپاقىنىڭ دەسلەپكى مەزﮔىلىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسى ھەققىدە تۈرلۈك
ئۇچۇرالر مەۋﺟۇت .ئۇيغۇر رەھﺒىرى ئابدۇلال روزىﺒاقىيېف -2813يىلى ،پۈتۈن

turkئاپتونوم

ﺟۇمھۇرىيىتىدە ياشايدىغان ئۇيغۇرالرنىڭ  211مىﯖدىن ئارتۇق ئىكەنلىكىﮕە ئائىت سانلىق
مەلۇماتنى  turkكومپارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتى ۋە رۇسىيە بولشېﯟىكالر پارتىيىسى مەركىزىي
كومىتېتى ئوتتۇرا ئاسىيا بيۇروسىغا مەلۇم قىلغان[ .]21ئەنە شۇ يىلالردا ئۇيغۇر ئالىملىرىدىن بۇرھان
قاسىموف پۈتۈن ئوتتۇرا ئاسىيادا بىر مىليون ئەتراپىدا ئۇيغۇر ياشايدىغانلىقىنى يازغان .بۇ
ئۇيغۇرالرنىڭ ئاساسلىق قىسىمى پەرغانە ۋادىسىغا تارقالغان ئىدى .ئابدۇلال روزىﺒاقىيېف كېيىنرەك
پۈتۈن سوۋﯦت ئىتتىپاقىدا ياشايدىغان ئۇيغۇرالرنى  711-411مىڭ ئەتراپىدا دەپ يازغان بولۇپ،
ئۇيغۇرالرنىڭ نوپۇسى ھەققىدە ئۇيغۇرالرنىڭ ئارىسىدىمۇ ئوخشىمىغان قاراشالر مەۋﺟۇت ئىدى.
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بىراق ،سوۋﯦت ھۆكۈمىتىنىڭ سانلىق مەلۇماتى بۇنىﯖدىن زور دەرىجىدە تۆۋەن بولۇپ-2814 ،يىلى،
ئۆزبېكىستان ئىتتىپاقداش ﺟۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغاندىن كېيىن ،پەرغانە ۋادىسىدىكى زور ساندىكى
قەشقەرلىق ئۇيغۇرالر ئۆزبېﻚ سۈپىتىدە تىزىمغا ئېلىنغان .رۇسىيە ئالىمى سېرﮔېي ئاباشىننىڭ
قاراشلىرىغا تايانغاندا ،پەرغانە ۋادىسىدىكى بۇ زور ساندىكى «قەشقەرلىقلەر» سوۋﯦت ئىتتىپاقىنىڭ
-2814يىلى باشلىغان ئوتتۇرا ئاسىيادا مىللىي ﺟۇمھۇرىيەتلەرنى قۇرۇش سىياسىتى نەتىجىسىدە
ئۆزبېﻚ ئېتنىﻚ تەركىﺒىﮕە قوشىﯟﯦتىلىپ ،يېﯖى ئۆزبېﻚ مىللىتىنى ياساش ئۈچۈن ئىشلىتىلﮕەن ئىدى .
بىراق-2812 ،يىلىدىكى سوۋﯦت ئىتتىپاقىنىڭ نوپۇس تەكشۈرىشىدە ،ئۇيغۇر مىللىتى « قەشقەرلىق»،
«تارانچى» ۋە « ئۇيغۇر» دﯦﮕەن ئۈچ خىﻞ نام بىلەن تىزىمغا ئېلىنغان .ئەمما-2837 ،يىلىدىكى
تەكشۈرۈشتە پەقەت ئۇيغۇر نامىال ئىشلىتىلﮕەن[ .]23سوۋﯦت ئىتتىپاقىدىكى ئۇيغۇرالر ھۆكۈمەت
سانلىق مەلۇماتلىرىدا ئىزچىﻞ ئاز كۆرسىتىلﮕەن بولۇپ ،بۇنىڭ تۈرلۈك سەۋەب-ئامىللىرى بار ئىدى.
سوۋﯦت ئىتتىپاقىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئازالپ كېتىشىدە مىللىي سىياسەت ۋە ئۇيغۇرالر بىلەن
ئۆزبېكلەر ئارىسىدىكى ئېتنىﻚ پەرقنىڭ كۈچلۈك بولماسلىقى ئاساسلىق سەۋەب بولغان .ئۇنىﯖدىن
باشقا

يەنە

1932-1933-يىللىرىدىكى

ئاچارچىلىق،

-2837يىللىرىدىكى

تازىالش

ۋە

1941-1945يىللىرىدىكى سوۋﯦت-ﮔېرمان ئۇرۇشىمۇ ئۇيغۇرالرنىڭ ئازالپ كېتىشىدىكى مۇھىﻢئامىلالردۇر .مەسىلەن ،قازاقىستان ئۇيغۇرلىرىنىڭ سانى -2847يىلى ،قازاقىستان كومپارتىيىسىنىڭ
بىرىنچى سېكرﯦتارى ﺟۈماباي شاياخمەتوف قازاقىستاندا ئۇيغۇر ئاپتونوم ئوبالستى قۇرۇش ھەققىدە
موسكﯟاغا يوللىغان دوكالتىدا  17مىڭ دەپ مەلۇم قىلىنغان بولۇپ-2837 ،يىلىدىكىدىكى سانلىق
مەلۇماتتىن كۆرۈنەرلىﻚ دەرىجىدە تۆۋەنلەپ كەتكەن .ئەلﯟەتتە ،قازاقىستان ئۇيغۇرلىرىنىڭ سانىنىڭ
تۆۋەنلەپ كېتىشىدىكى يەنە بىر سەۋەب-2833-2831،يىللىرىدىكى ئاچارچىلىق مەزﮔىلىدە زور
ساندىكى ئۇيغۇرالر يەتتەسۇدىن ئىلى ۋادىسىغا كۆچۈپ كېلىپ ،ۋەتىنىﮕە قايتمىغان ئىدى .ئەنە شۇ
تۈرلۈك سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن سوۋﯦت ئىتتىپاقىنىڭ -2841يىلالردىكى سانلىق مەلۇماتىدا سوۋﯦت
ئىتتىپاقى تېررىتورىيىسىدىكى پۈتۈن ئۇيغۇر ئاھالىسى ئاران  211مىڭ ئەتراپىغا چۈشۈپ قالغان.
سوۋﯦت ئىتتىپاقىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ قايتىدىن تېز كۆپىيىشى 1954-1962-يىلىدىكى كۆچۈش
نەتىجىسىدە ئىشقا ئاشتى .ئۇيغۇرالرنىڭ يەتتە سۇ ﮔۇرۇپپىسى تەركىﺒىﮕە ئۇيغۇر ئېلىنىڭ قەشقەر،
ئاقسۇ ،ئۈرۈمچى ،ئاتۇش ۋە باشقا ﺟايلىرىدىن كەلﮕەن ئۇيغۇرالرمۇ قوشۇلدى .تاشكەنت ۋە پەرغانە
ۋادىسىدىكى ئۇيغۇرالر تەركىﺒىﮕە ئىلى تەۋەسىدىن كەلﮕەن ئىلى ئۇيغۇرلىرىمۇ قوشۇلدى.

.2ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىي كىملىﻚ تەرەققىياتى
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 -1962 -1954يىللىرىدىكى كەڭ كۆلەملىﻚ كۆچۈش نەتىجىسىدە ئوتتۇرا ئاسىيا
ﺟۇمھۇرىيەتلىرىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ سانى بىراقال ئاشتى شۇنىﯖدەك ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىي
مەدەنىيىتى ،تىﻞ-يېزىقى ،ئۆرپ-ئادەتلىرى ،سەنﺌىتى ۋە باشقىالرنى ئۆز ئىچىﮕە ئالغان مىللىي
كىملىكلىرى كۈچەيدى ھەم راۋاﺟالندى.
-1954-1962يىللىرىدىكى كەڭ كۆلەملىﻚ كۆچۈش نەتىجىسىدە ئۆزبېكىستان ۋە
قىرغىزىستاندىكى كۆپلىﮕەن يەرلىﻚ ئۇيغۇرالر ئۆزلىرىنىڭ مىللىي كىملىكىنى ئەسلىﮕە كەلتۈرﮔەن
بولۇپ ،قىرغىزىستاننىڭ ئوش ،ﺟاالل ئاباد ،ﻓرۇنزې ،قاراقول  ،توقماق قاتارلىق ﺟايلىرىدىكى
ئەسلىدىن بار بولغان ئۇيغۇرالرنىڭ بىر قىسىمى بۇ چاغدا مىللىي كىملىكىنى ئۆزبېككە ئۆزﮔەرتىپ،
ئۆزبېكلىشىﺶ باسقۇچىنى باشتىن كەچۈرۈپ ،سانى ناھايىتى ئاز قالغان ئىدى .ئۆز ئېتنىﻚ
كىملىكىنى ساقلىغان ئۇيغۇرالر يېﯖىدىن كۆچۈپ كەلﮕەنلەر بىلەن قوشۇلۇپ ،قىرغىزىستان ئۇيغۇرلىرى
بىردىنال كۆپەيدى  .ئۆزبېكىستان ئۇيغۇرلىرى بۇ چاغالردا ئاساسىي ﺟەھەتتىن ئۆزبېكلىشىپ ،ئۆز
مىللىي كىملىكىنى پۈتۈنلەي دﯦﮕۈدەك يۈتتۈرۈپ قويغان بولۇپ ،ئەسلىدىكى ئېتنىﻚ كىملىكىنى
يوقاتمىغانالر يېﯖى كۆچۈپ كەلﮕەنلەر بىلەن قوشۇلۇش نەتىجىسىدە ئۇيغۇر ﺟامائەتچىلىكى رەسمىي
شەكىلدە قايتىدىن پەيدا بولدى ھەمدە ئۇيغۇر مەدەنىيىتى يېﯖى تەرەققىيات باسقۇچىغا كىردى.
قازاقىستاندىكى ئۇيغۇرالر كولخوزالر ،يېزا-قىشالقالر ۋە شەھەرلەرﮔە توپلىشىپ ،زىﭻ
ياشىغانلىقى ئۈچۈن ئۆز مىللىي كىملىكى ،مائارىپى ۋە مىللىي مەدەنىيىتىنى ساقلىشى باشقا
ﺟۇمھۇرىيەتلەرﮔە قارىغاندا زور دەرىجىدە ياخشى ئىدى-2841 .يىلالردا سوۋﯦت ئىتتىپاقى
تېررىتورىيىسىدىكى ئۇيغۇرالر ئارىسىدا پەقەت قازاقىستان ئۇيغۇرلىرىال سوۋﯦت ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ
سىمﯟولى سۈپىتىدە مەۋﺟۇت بولۇپ تۇرغان ئىدى.
سوۋﯦت

ئىتتىپاقى

دەۋرىدە

سوۋﯦت

ئىتتىپاقى

تېررىتورىيىسىدىكى

بۇ

ئۇيغۇرالر

ئومۇمالشتۇرۇلۇپ« ،سوۋﯦت ئۇيغۇرلىرى » ،ئۇالرنىڭ ئەدەبىياتى « سوۋﯦت ئۇيغۇر ئەدەبىياتى»،
ئۇالردىن چىققان ئالىمالر « سوۋﯦت ئۇيغۇر ئالىمى» دﯦﮕەندەك نامالر بىلەن ئۇيغۇر ئېلىدىكى
ئۇيغۇرالردىن پەرقلەندۈرۈلﮕەن بولسا ،سوۋﯦت ئىتتىپاقى يىمىرىلىپ ،مۇستەقىﻞ ﺟۇمھۇرىيەتلەر
مەيدانغا كەلﮕەندىن كېيىن ،ئورتاق «سوۋﯦت ئۇيغۇرلىرى» دەپ ئاتالغان بىر ﮔەۋدە يوقىلىپ ،بىر
پۈتۈن ئۇيغۇر دىﺌاسپورىسى ھەر قايسى ﺟۇمھۇرىيەتلەرﮔە پارچىلىنىپ ئايرىﻢ تەرەققىيات يولىغا
مېﯖىشقا باشلىدى.
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ﮔەرچە ،يەتتەسۇ ۋە پەرغانە رايونىدىكى مەزكۇر ئىككى ﮔۇرۇپپا ئۇيغۇرالر بۈﮔۈنكى كۈنلەردە
ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تۆت ﺟۇمھۇرىيەتكە تارقىلىپ ،بىر پۈتۈن ئۇيغۇرالرنىڭ ئايرىﻢ دىﺌاسپورىلىرىنى
شەكىللەندۈرﮔەن بولسىمۇ ،بىراق ئۇيغۇرالرنىڭ ئەسلىدە مۇتلەق كۆپ قىسىمىنى تەشكىﻞ قىلغان
پەرغانە ﮔۇرۇپپىسى بۈﮔۈنكى كۈنلەردە پۈتۈنلەي دﯦﮕۈدەك يەرلىﻚ خەلقلەرﮔە سىﯖىپ تۈﮔىدى
ھەمدە بۇ رايوندىكى قالدۇق ئۇيغۇر ﮔۇرۇپپىلىرى داۋاملىق تۈردە سىﯖىﺶ باسقۇچىنى بېشىدىن
كەچۈرمەكتە .ﮔەرچە ئەنجان قاتارلىق رايونالردا ھازىرمۇ مەلۇم ساندا ئۇيغۇر ﺟامائەتچىلىكى بار
بولسىمۇ ،بىراق ئۇالر ئۆز ئانا تىلىنى ئۇنۇتقان  ،تىﻞ ۋە ئېتنىﻚ ئاالھىدىلىﻚ ﺟەھەتلەردىن
ئۆزبېكلەردىن پەرقسىز ھالغا چۈشۈپ قالغان ئىدى .ئەمما ،ئۆزبېكىستاندىكى ئۇيغۇر ﺟامائىتىنىڭ
پەقەت 1955-يىلىدىن -2821يىلىغىچە بولغان ئارىلىقتا ئۇيغۇر دىيارىدىن كۆچۈپ كەلﮕەن تەركىﺐ
ۋە قازاقىستاندىن بۇ ﺟۇمھۇرىيەتكە خىزمەت يۈزىسىدىن بېرىپ يەرلىشىپ قالغان ئۇيغۇرالر
ئاساسلىقى تاشكەنت شەھىرىنى مەركەز قىلىپ ،ئۆز مىللىي كىملىكى ۋە مەدەنىيىتىنى مەلۇم دەرىجىدە
ساقالپ كەلﮕەن بولسىمۇ ،بىراق ئەۋالدالرنىڭ ئالمىشىشى بىلەن مەزكۇر ﺟۇمھۇرىيەتتىكى ئۇيغۇر
مىللىي كىملىكى قەدەممۇ-قەدەم ئاﺟىزالش شۇنىﯖدەك داۋاملىق ئۆزبېكلىشىﺶ ﺟەريانلىرىنى باشتىن
كەچۈرمەكتە.
ئۇيغۇرالرنىڭ قازاقىستان ۋە قىرغىزىستاننى ئۆز ئىچىﮕە ئالغان يەتتەسۇ ﮔۇرۇپپىسى بولسا ئۆز
مىللى كىملىكى ،مىللىي مەدەنىي-مائارىپى  ،ئەدەبىيات-سەنﺌىتى ،مۇزىكىلىرى ۋە ئۆرپ-
ئادەتلىرىنى ئىزچىﻞ تۈردە ياخشى ساقالپ قالدى شۇنىﯖدەك بۇالرنى مەلۇم دەرىجىدە
راۋاﺟالندۇرۇپ ،بىر پۈتۈن ئۇيغۇر مىللىي كىملىكى ۋە ئۇيغۇر مەدەنىيەت كىملىكىنىڭ مەركىزىي
ئاسىيا رايونىدىكى بىر پارچىسىلىق رولىنى ئوينىماقتا .بۇ ﮔۇرۇپپىنىڭ يەرلىﻚ قازاق ۋە قىرغىز
قاتارلىق خەلقلەرﮔە سىﯖىپ كېتىشى ئاساسەن دﯦﮕۈدەك كۆرۈلمىدى .بىراق ،بۇنىﯖدىن كېيىنكى
تەرەققىيات يۆنىلىشىنى تەتقىق قىلىﺶ ناھايىتى مۇھىﻢ .ئەلﯟەتتە ،قىرغىزىستان ئۇيغۇرلىرىنىڭ
-2821-2844يىللىرى ئارىسىدا كۆچۈپ كەلﮕەنلىرى تەركىﺒىدە يەنە كۆپ ساندا ئەسلى قەشقەر ۋە
ئاتۇش قاتارلىق ﺟايالردىن كېلىپ چىققانالرمۇ بار بولۇپ ،ئۇالرنىڭ ئەشۇ ﺟايالردىن ئالدىن بىلەن
ئىلى ۋادىسىغا ،كېيىن ئىلىدىن سوۋﯦت ئىتتىپاقى تەرەپكە ئۆتكەنلەر ئىدى .بۇ ﮔۇرۇپپىنىڭ ئۆزلىرىنى
تارانچىالر ،ۋە ياكى يەتتەسۇلۇقالردىن پەرقلەندۈرۈش خاھىشىمۇ مەۋﺟۇت ئىدى .ئەمما ،ھازىر
مۇنداق خاھىشالر ئاساسەن دﯦﮕۈدەك تۈﮔىﮕەن.
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.3ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ تەرەققىيات باسقۇچلىرى
ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ -11ئەسىردىكى مەدەنىيەت تەرەققىياتىنى دۆلەت
تۈزۈلمىسى بويىچە چار رۇسىيە ،سوۋﯦت ئىتتىپاقى ۋە مۇستەقىﻞ ﺟۇمھۇرىيەتلەردىن ئىﺒارەت ئۈچ
ھاكىمىيەت تۈزۈلمىسى بويىچە ئۈچ دەۋرﮔە ئايرىﺶ مۇمكىن .بۇ ئۇچ دەۋرنىڭ ئۆزىﮕە خاس
خاراكتېرى  ،خۇسۇسىيەتلىرى  ،تەرەققىيات يۆنىلىﺶ ۋە مۇساپىسى مەۋﺟۇت.
بىرىنچى دەۋر :چار رۇسىيە دەۋرى-2827-2979( :يىللىرى(
-1878يىلى ،چار رۇسىيە پۈتۈن  turkرايونىنى تولۇق ئىشغالىيەت ئاستىغا ئالغاندىن كېيىن،
ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىنى تاشكەنتنى مەركەز قىلغان  turkﮔېنېرال ﮔۇبېرناتورلۇقىنىڭ ھەربىي ۋە
مەمۇرىي باشقۇرۇش دائىرىسى ئىچىدە ئىدارە قىلدى .تاكى 1917-يىلى،پادىشاھلىق تۈزۈم
ئاغدۇرۇلۇپ ،ئۆكتەبىر ئۆزﮔىرىشى نەتىجىسىدە ھاكىمىيەتلەر بولشېﯟىكالرنىڭ قولىغا ئۆتكۈچىﮕە
بولغان ئارىلىقتا چار رۇسىيە ھۆكۈمىتى تۇركىستاننى ئۆزىنىڭ خام ئەشيا بازىسىغا ئايالندۇرۇش
بىلەن بىر ۋاقىتتا تاشكەنت قاتارلىق ﺟايالردا كىچىﻚ كۆلەمدىكى يېنىﻚ سانائەت بازىلىرىنى قۇردى
ھەمدە تۆمۈر يول ياساپ ،ئىچكىرى رۇسىيە بىلەن تۇتاشتۇرۇشقا كىرىشتى .رۇسىيە سودا-سانائەت
بۇرژۇئازىيىسىنىڭ  turkخام ئەشياسىغا بولغان ئېھتىياﺟى ئۇالرنى تاشكەنت قاتارلىق شەھەرلەرﮔە
زامانىﯟى ياۋروپا مەدەنىيىتى ،سانائەت ئەسلىھەلىرىنى ئېلىپ كېلىشكە ،ياۋروپا ئۇسلۇبىدىكى
مەكتەپلەرنى ئېچىپ ،يەرلىﻚ خەلق پەرزەنتلىرىنى مەلۇم دەرىجىدە تەربىيىلەشكە مەﺟﺒۇر قىلدى.
شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىدىكى يەرلىﻚ سودا ﮔۇرۇھى ۋە يۇقىرى
تەبىقە كىشىلىرىنىڭ رۇسىيىنىڭ پېتىربۇرگ ،موسكﯟا ،ئورىنﺒۇرگ ۋە باشقا شەھەرلىرىﮕە بېرىپ سودا
قىلىﺶ ھەم مەدەنىيەت ئالماشتۇرۇش ئىمكانىيىتى يارىتىلدى .چار رۇسىيە ھۆكۈمرانلىقى ئوتتۇرا
ئاسىيا خەلقلىرىﮕە نىسﺒەتەن چوڭ مىللەتچىلىﻚ ۋە كەمسىتىﺶ سىياسىتى يۈرﮔۈزسىمۇ بىراق ،يەرلىﻚ
خەلقلەر مەلۇم رەۋىشتە ئىلغارلىقالر ۋە تەرەققىياتالر بىلەن ئۇچرىشىﺶ ئىمكانىيىتىﮕە ئىﮕە بولدى.
لېكىن ،چار رۇسىيە ھۆكۈمىتى ئوتتۇرا ئاسىيا خەلقلىرىﮕە قارىتا ھېچقانداق ئومۇميۈزلۈك
مەدەنىيەت-مائارىپ

ﺟەھەتلەردىن

ﮔۈللەندۈرۈش،

خەلقنىڭ

مەدەنىي-مائارىپ

ساپاسىنى

ئۆستۈرۈش سىياسىتى يۈرﮔۈزۈپ ،بۇ ساھە ئۈچۈن مەبلەغ سالمىدى .يەرلىﻚ خەلقلەر پەقەت
ئۆزلىرىدىن چىققان خەلقپەرۋەر ،يېﯖىلىقپەرۋەر كىشىلەرنىڭ ئاكتىپلىقىغا تايىنىشقا مەﺟﺒۇر بولدى.
رۇسىيە دائىرىلىرىنىڭ ئەنە شۇنداق ئايرىمىچىلىقى ۋە مۇستەملىكىچىلىﻚ سىياسىتى تۈپەيلىدىن
ئوتتۇرا ئاسىيا خەلقلىرىدە ساۋاتسىزلىق ناھايىتى ئېغىر بولدى .ئەنە شۇالرنىڭ ئارىسىدا ئۇيغۇرالرمۇ
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بار بولۇپ ،مەيلى پەرغانە ۋادىسىدىكى ئۇيغۇرالر بولسۇن ۋە ياكى يەتتەسۇ رايونىدىكى ئۇيغۇرالر
بولسۇن ،ئۇالرنىڭ مەدەنىيەت ساپاسى ئومۇميۈزلۈك ئارقىدا قالغان ئىدى.ئۇيغۇرالردىمۇ ساۋاتسىزلىق
نىسﺒىتى ئوخشاشال يۇقىرى بولدى .زامانىﯟى مەكتەپ ئېچىﺶ ،مەدەنىي ئاقارتىﺶ ئېلىپ بېرىﺶ
ئىمكانىيىتى بولمىدى-2827 .يىلىدىكى ﻓېﯟرال ئىنقىالبىدىن كېيىنال ئوتتۇرا ئاسىيادا يەرلىﻚ
خەلقلەرنىڭ مىللىي ئويغىنىﺶ ،مەدەنىيەت ئاقارتىﺶ ھەرىكەتلىرى ئەۋﺟى ئالدى .ئۇيغۇرالرمۇ ئۆز
ﺟەمﺌىيەتلىرى ئەتراپىغا ئۇيۇشۇپ ،مەدەنىي ئاقارتىﺶ ھەرىكىتىﮕە ئاتالندى .بۇ ﺟەھەتتە « تارانچى
كومىتېتى» ئۆز ئالدىغا بىر قاتار پروﮔراممىالرنى قويغان ئىدى .سوۋﯦت ھاكىمىيىتى ئورنىتىلغاندىن
كېيى ن ،سوۋﯦت ھۆكۈمىتى يەرلىﻚ خەلقنىڭ قوللىشىغا ئېرىشىﺶ ۋە ئۆز ھاكىمىيىتىنى
مۇستەھكەملەش ئۈچۈن يەرلىﻚ خەلقلەرنىڭ مەدەنىيەت-مائارىپ ﺟەھەتتىن ﮔۈللىنىشىنى چاقىرىق
قىلىپ ،بىر قاتار چارە-تەدبىرلەرنى قوبۇل قىلدى .يەرلىﻚ خەلقلەرنىڭ چار رۇسىيىﮕە قارشى تۇرۇشى
ۋە ئاخىرىد ا سوۋﯦت ھاكىمىيىتى تەرەپتە تۇرۇشىدىكى ئامىلالرنىڭ بىر ئالدىنقىسىنىڭ مىللىي
كەمسىتىﺶ سىياسىتى يۈرﮔۈزۈشى ،كېيىنكىسىنىڭ مىللىي كەمسىتىشنى بىكار قىلىپ ،مىللىي
،مەدەنىي-مائارىپ ﺟەھەتلەردىن ﮔۈللىنىﺶ ۋەدىلىرىنى بېرىشىﮕە باغلىق ئىدى.
يەتتەسۇ ئۇيغۇرلىرىنىڭ خېلى كۆپ قىسىمى -2993يىلىدىن كېيىن رۇسىيە پۇقرالىرىغا ئايالنغان
بولسىمۇ ،ئەمما تاكى 1918-يىلىغىچە بولغان  41يىﻞ ۋاقىت ئىچىدە ئۇالردا مەدەنىيەت
ﺟەھەتلەردىن كۆرۈنەرلىﻚ ﮔۈللىنىﺶ مەنزىرىسى كۆرۈلمىﮕەن ئىدى ،پەقەت ئاز ساندىكى بىر قىسىﻢ
ئۇيغۇر پەرزەنتلىرى رۇس تىلىدىكى مەكتەپلەردە ئوقۇش ئىمكانىيىتىﮕە ھەمدە زاۋۇت-ﻓابرىكىالردا
ئىشلەش ئىمكانىيىتىﮕە بولدى .يەنە بىر قىسىمى بولسا ،قازان ،ئۇﻓا ،ئورىنﺒۇرگ قاتارلىق ﺟايالردىكى
تاتارالر بىلەن ئاالقە قىلىﺶ ئارقىلىق يېﯖىچە مائارىپ ۋە مەدەنىيەت بىلەن تونۇشۇش ئىمكانىيىتىﮕە
بولۇپ ،ئۆزلىرىنى تەرەققى قىلدۇردى.
چار رۇسىيە دەۋرى پۈتۈن ئوتتۇرا ئاسىيا خەلقلىرىﮕە ئوخشاش ئۇيغۇرالر ئۈچۈنمۇ ھېچقانداق
ﮔۈللىنىﺶ ئېلىپ كەلمىﮕەن بولۇپ ،ئۇيغۇرالرنىڭ زامانىﯟى مەدەنىي-مائارىپىنىڭ رەسمىي
شەكىللىنىﺶ ۋە ﮔۈللىنىشى سوتسىيالىستىﻚ ئىدﯦﺌولوﮔىيە ئاستىدا سوۋﯦت ئىتتىپاقى دەۋرىدىال ئىشقا
ئاشتى .يەتتەسۇنى ئۆز ئىچىﮕە ئالغان ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇر ئاھالىلىرىنىڭ ،ئومۇمەن ئۇيغۇر
ئېلىنى ئۆز ئىچىﮕە ئالغان بىر پۈتۈن ئۇيغۇر خەلقىنىڭ مەدەنىيەت ﺟەھەتتە ئارقىدا قالغانلىقى،
ساۋاتسىزلىقنىڭ ناھايىتى يۇقىرى سەۋىيىدە ئىكەنلىكى ئۇيغۇر زىيالىيلىرىدىن ئابدۇلال روزىﺒاقىيېف،
بۇرھان قاسىموف قاتارلىقالرنىڭ ماقالىلىرىدە كۆپ تەكىتلەنﮕەن ئىدى .بۇرھان قاسىموف
يەتتەسۇدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ مەدەنىيەت-مائارىپ ئەھﯟالى ھەققىدە توختىلىپ « ،خەلقىمىزنىڭ
211دىن بىرى بولمىسا ،قالغانلىرى يېزىشنى بىلمەيدۇ .ساۋاتسىزلىقنى ئاخىرالشتۇرۇش چارىلىرى
بىزدە تېخى كۆرۈلمىدى .كامچىللىﻚ كۆپ،مىﯖدىن بىرىنىمۇ يېزىپ تۈﮔەتكىلى بولمايدۇ ،ئىنقىالبتا
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پۈتۈن رۇسىيىدىكى ئايماقالرنىڭ ئارىسىدا ئەڭ ئېزىلﮕىنى بىز.ئاۋال ھەم ،ھازىرقى كۈندە ئەڭ
تۆۋەن،نادان سانالغىنى بىز ،ئېغىرلىقنى ،خورلۇقنى ئەڭ كۆپ تارتقان بىز ئۇيغۇر خەلقى»[ ]24دەپ
يازغان.
ئىككىنچى دەۋر :سوۋﯦت ئىتتىپاقى دەۋرى-2882-2829 ( :يىللىرى)
ئۇيغۇرالرنىڭ -11ئەسىردىكى سوۋﯦت ئىتتىپاقى دەۋرىدىكى مەدەنىيەت تەرەققىياتىنى ستالىن
ھاكىمىيەت يۈرﮔۈزﮔەن باسقۇچ ۋە ستالىندىن كېيىنكى باسقۇچ ھەم سوۋﯦت -ﺟۇﯕﮕو رەقىﺒلىﻚ
باسقۇچىدىن ئىﺒارەت ئىﺒارەت ئۈچ مەزﮔىلﮕە ئايرىﺶ مۇمكىن .ستالىن دەۋرىدىكى ئۇيغۇر
مەدەنىيىتىنى يەنە -2839-2837يىللىرىدىكى چوڭ تازىالش ھەرىكىتى ۋە سوۋﯦت-ﮔېرمان
ئۇرۇشىنىڭ باشلىنىشىنى چېﮕرا قىلىپ ،ئىككى باسقۇچقا ئايرىﺶ مۇمكىن .بىرىنچى باسقۇچ
-2842-2829يىللىرى بولۇپ ،بۇ  11يىﻞ ئىچىدە ئۇيغۇر خەلقى مەدەنىيەت-مائارىپ ،سەنﺌەت ۋە
باشقا ھەر ساھەلەر بويىچە مىسلى كۆرۈلمىﮕەن تەرەققىياتالرغا ئېرىشتى .ئۇيغۇر زامانىﯟى
مەدەنىيىتى ،سەنﺌىتى ،ئەدەبىياتى يوقلۇقتىن بار بولۇپ ،شەكىللىنىﺶ ۋە راۋاﺟلىنىﺶ ﺟەريانلىرىنى
باشتىن كەچۈردى.
بىرىنچى باسقۇچتا يارىتىلغان ئۇيغۇر مەدەنىيەت مەنزىرىسى 1937-1938-يىللىرى ستالىننىڭ
تازىالش ھەرىكىتى بىلەن بىتچىت قىلىنغان بولسا- 1941 ،يىلى ،سوۋﯦت-ﮔېرمان ئۇرۇشىنىڭ
پارتلىشى بىلەن كېلىپ چىققان ئۇرۇش مالىمانچىلىقى بىلەن تامامەن تۈﮔەشتى.
 -20ئەسىر ئوتتۇرا ئاسىيا سوۋﯦت دەۋرى ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ ئىككىنچى باسقۇچى
-2844يىلىدىن تاكى ستالىن ئۆلۈپ خرۇشېﯟ ھاكىمىيەتنى ئىﮕىلىﮕەنﮕىچە بولغان باسقۇچتۇر .مەزكۇر
باسقۇچتا ئۇيغۇر خەلقى بارلىق سوۋﯦت ئىتتىپاقى خەلقى بىلەن بىر سەپتە تۇرۇپ ،ئۇرۇش
ﺟاراھەتلىرىنى ساقايتىﺶ ،دۆلەتنىن ئىقتىسادى ۋە ئىﮕىلىكىنى قايتىدىن قۇرۇش ھەم كۈچەيتىشكە
ئاتالندى .ستالىن ھۆكۈمىتى -2843يىلىدىن كېيىن شەكىللەنﮕەن تىنﭻ ئوكيان-ئاسىيا رايونى
ۋەزىيىتى ،دۇنيا ۋەزىيىتى ﺟۈملىدىن ﺟۇﯕﮕو ۋە ئۇيغۇر ئېلى ۋەزىيىتىﮕە كۆرە ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر ئېلى
ﺟۈملىدىن ئۇيغۇرالرغا قاراتقان سىياسىتىدىمۇ يېﯖى ئىستراتېﮕىيە بەلﮕىلىﮕەن بولۇپ ،بۇ دەل ئۇيغۇر
قاتارلىق خەلقلەرنىڭ -2848-2844يىللىرىدىكى مىللىي ئازادلىق ھەرىكىتىنى قولالش ھەم ياردەم
بېرىشتە ئىپادىلەندى-2848 .يىلىدىن كېيىن بولسا ،ﺟۇﯕﮕو كوممۇنىستلىرى بىلەن ھەمكارلىقنى
كۈچەيتىپ ،ﺟۇﯕخۇا خەلق ﺟۇمھۇرىيىتىنى قولالش ئارقىلىق غەرب دۆلەتلىرىﮕە قارشى سوغۇق
مۇناسىﯟەتلەر ئۇرۇشىدىكى سوتسىيالىزم الﮔېرىنى كۈچەيتتى .ئەنە شۇ بىر قاتار سەۋەب-ئامىلالر
تۈپەيلىدىن سوۋﯦت ئىتتىپاقىدا 1938-يىللىرى تاقىﯟﯦتىلﮕەن ئۇيغۇر مەكتەپلىرى ئېچىلىشقا ،ئۇيغۇر
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مەدەنىيەت  -مائارىپ ،سەنﺌەت ۋە نەشرىيات ئورۇنلىرى ئەسلىﮕە كېلىﺶ ھەم يېﯖىدىن ئېچىلىشقا
باشلىدى .چۈنكى ،سوۋﯦت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى ئۈچۈن تەرەققى قىلغان ،ﮔۈللەنﮕەن « سوۋﯦت
ئۇيغۇرلىرى» نى مودﯦﻞ قىلىپ كۆرسىتىﺶ ۋە بىر پۈتۈن ئۇيغۇر خەلقىنىڭ سوۋﯦت ئىتتىپاقىغا بولغان
ماھىللىقىنى قولغا كەلتۈرۈش كېرەك ئىدى.
ستالىن ئۆلﮕەندىن كېيىن ،نىكىتا خرۇشېﯟنىڭ شەخسكە سېغىنىشقا قارشى تۇرۇش ھەرىكىتى ۋە
ستالىننىڭ خاتالىقلىرىنى تەنقىد قىلىپ ،ستالىن دەۋرىدىكى ﮔۇالﮔالرنى بىكار قىلىپ ،ﮔۇالگ
تۇتقۇنلىرىنى ئەسلىﮕە كەلتۈرۈش باشالنغاندىن كېيىن سوۋﯦت ئۇيغۇر مەدەنىيەت-مائارىپىدا يېﯖى
تەرەققىيات يولى باشالندى.
سوۋﯦت دەۋرىدىكى ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ ئۈچىنچى باسقۇچى سوۋﯦت-ﺟۇﯕﮕو
رەقىﺒلىﻚ باسقۇچى بولۇپ ،بۇ -2822يىللىرىدىن -2898يىللىرىغىچە بولغان  31يىلغا يېقىن ۋاقىتنى
ئۆز ئىچىﮕە ئالىدۇ .بۇ ﺟەرياندا نىكىتا خرۇشېﯟ ،لېﺌونىد برﯦﮋنېﯟ ۋە مىخايىﻞ ﮔورباچېﯟتىن ئىﺒارە ئۈچ
شەخﺲ مۇقىﻢ ۋە ئۇزۇن ۋاقىت ھۆكۈم سۈردى .برﯦﮋنېﯟ بىلەن ﮔورباچېﯟ دەۋرى ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇر
مەدەنىيىتىنىڭ ئەڭ ﮔۈللەنﮕەن مەزﮔىلى ھېسابلىنىدۇ.
ئۈچىنچى دەۋر :مۇستەقىﻞ ﺟۇمھۇرىيەتلەر دەۋرى (-2882يىلىدىن تاكى ھازىرغىچە)
-1991يىلى سوۋﯦت ئىتتىپاقىنىڭ يىمىرىلىشى بىلەن سابىق سوۋﯦت ئىتتىپاقى تېررىتورىيىسىدە 24
مۇستەقىﻞ دۆلەت مەيدانغا كەلدى شۇنىﯖدەك سوغۇق مۇناسىﯟەتلەر ئۇرۇشى غەرب دۇنياسىنىڭ
غەلىﺒىسى بىلەن ئاخىرالشتى .سوۋﯦت ئىتتىپاقىنىڭ يىقىلىشى دۇنيانى ئۆزﮔەرتتى ،ﺟۈملىدىن مەزكۇر
دۆلەتنىڭ ئەتراپىدىكى خەلقىﺌارا ۋە رايون خاراكتېرلىق مۇناسىﯟەتلەردە زور ئۆزﮔىرىﺶ يۈز بەردى.
ئوتتۇرا ئاسىيادا مەيدانغا كەلﮕەن مۇستەقىﻞ ﺟۇمھۇرىيەتلەر بۇ  11يىﻞ ئىچىدە قەدەممۇ-قەدەم ئۆز
مىللىي ۋە دۆلەت كىملىكىنى تىكلەش يولىنى تۇتۇپ ،ھاكىمىيەت ئۈستىدىكى ئاساسلىق مىللەتلەر -
قازاقالر ،ئۆزبېكلەر ،قىرغىزالر ،تۈركمەنلەرنىڭ دۆلەتچىلىﻚ ،مىللەتچىلىﻚ ئىدىيولوﮔىيىسىنى
كۈچەيتىلدى .بۇ  11نەچچە يىﻞ ئىچىدە سابىق چار رۇسىيە ،كېيىنكى سوۋﯦت ئىتتىپاقىنىڭ
ھۆكۈمرانلىقىدا ئىلﮕىرى-كېيىن بىر ئەسىردىن ئارتۇق ۋاقىت ياشىغان مەزكۇر خەلقلەر مۇستەقىﻞ
دۆلەتچىلىﻚ ئىدىيىسىنى كۈچەيتىﺶ،ئۆزىﮕە-ئۆزى خوﺟا بولۇش ۋە مىللىي ئىپتىخارلىقنى
راۋاﺟالندۇرۇش يولىدا تۈرلۇك پروﮔراممىالرنى ئەمەلﮕە ئاشۇردى .شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۆز
دۆل ەتلىرىدە كۆپ مىللەت ياشىغانلىقى ۋە ئۇالرنىڭ كۈچلۈك مىللىي كىملىﻚ ئىدىيىسىﮕە ئىﮕە
ئىكەنلىكىنى نەزەرﮔە ئېلىپ ،دۆلەتنىڭ بىخەتەرلىكى ۋە زﯦمىن پۇتۈنلۇكىنى كاپالەتكە ئىﮕە قىلىﺶ
يولىدا « قىرغىزىستان بىزنىڭ ئورتاق ئۆيىمىز»  « ،قازاقىستان بىزنىڭ ئورتاق ئۆيىمىز »دﯦﮕەندىن
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ئىﺒارەت « ئورتاق ۋەتەن» ئىدىيىسىنى تەرغىپ قىلىپ ،مىللەتلەرنىڭ باراۋەرلىكى ھەم
قېرىنداشلىقىنى تەكىتلىدى .ﮔەرچە ئوتتۇرا ئاسىيا تۈركىي خەلقلىرى ئەسلىدىن ئورتاق مەدەنىيەت ۋە
تارىخ كىملىكىﮕە ئىﮕە بولغان بولسىمۇ ،ئەمما تۈرك قېرىنداشلىقى ۋە تۈرك بىرلىكى شوئارىنى ئاشكارا
ۋە رەسمىي رەۋىشتە يولغا قويۇلمىدى .ئەكسىچە يەنىال ،سابىق سوۋﯦت ئىتتىپاقىنىڭ مودﯦلى بويىچە
مىللىي سىياسەت قولالندى.
مۇستەقىﻞ ﺟۇمھۇرىيەتلەر دەۋرىدىكى ئۇيغۇرالر ئاساسلىقى قازاقىستاننى مەركەز قىلىپ ،ئۆز
مىللىي مەدەنىيىتىنى ،مائارىپىنى راۋاﺟالندۇرۇش ئىمانىيىتىﮕە ئىﮕە بولدى ،ئۇيغۇرالرنىڭ سانىنىڭ
كۆپلۈكى ۋە توپلىشىپ ئولتۇراقالشقان رايونالرغا ئىﮕە بولۇشىدەك ئەۋزەللىكى تۈپەيلىدىن قازاقىستان
ھۆكۈمىتى سوۋﯦت ئىتتىپاقىنىڭ ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى تەرەققى قىلدۇرۇش سىياسىتىنى چەتكە
قاقمىدى .ئەمما ،سوۋﯦت ئىتتىپاقى دەۋرىدىكى ھۆكۈمەتنىڭ زور كۆلەمدە مەبلەغ ئاﺟرىتىﺶ
سىياسىتىﮕە ئۆزﮔەرتىﺶ كىرﮔۇزۇپ ،سوۋﯦت ئىتتىپاقى دەۋرىدە ھۆكۈمەتنىڭ مەبلىغى ۋە باشقۇرۇشى
بىلەن قۇرۇلغان ئۇيغۇر مەدەنىيەت ،تەشﯟىقات  ،تەتقىقات ،مائارىپ ئورۇنلىرىغا قارىتا مەبلەغنى
قىسقارتىﺶ ئارقىلىق ،بۇ ئورۇنالرنىڭ ﮔورباچېﯟ دەۋرىدىكىدەك ئاالھىدە ساالھىيىتىﮕە چەك قويدى،
بەزىلىرىنى توختاتتى ،بەزىلىرىنى بولسا قىسقارتتى .بازار ئىﮕىلىكى ،خۇسۇسىيالشتۇرۇش
تۈزۈملىرىنىڭ كەڭ ئومۇملىشىشى بىلەن ئۇيغۇرالر ئۆزلىرى ئۆز مەدەنىيىتىنى راۋاﺟالندۇرۇشقا مەبلەغ
سېلىشقا ۋە ئۆز كۈچىﮕە تايىنىشقا مەﺟﺒۇر بولدى .ئەمما ،قازاقىستان ھۆكۈمىتى ،ئۇيغۇر
مەدەنىيەت-مائارىپىنىڭ

راۋاﺟلىنىشىنى

قولالش

پوزىتسىيىسىدە

داۋاملىق

چىڭ

تۇردى.

قىرغىزىستاندا بولسا ،ئۇيغۇرالر ئوخشاشال ھۆكۇمەتنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكەن بولسىمۇ ،بىراق
قازاقىستانغا ئوخشاش سىستمېىلىق مىللىي مائارىپىقا ئىﮕە بولۇش ئىمكانىيىتى بولمىدى .بۇ
ﺟايدىكى ئۇيغۇر مەدەنىيىتى پەقەت ئاممىﯟى تۇس ئالدى .ئۆزبېكىستان بولسا ،تامامەن باشقىچە
بولۇپ ،ئۇ يەردە ئۇيغۇر ئاھالىسىنىڭ ئۆزبېكلىشىشى ئېغىر بولغانلىقى ئۈچۇن مىللىي مائارىپتىن سۆز
ئېچىﺶ مۇمكىن ئەمەس ئىدى .ئۆزبېكىستان ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ئوخشاشال ئاممىﯟى تۈس ئالغان
بولۇپ ،قازاقىستاندىكى ئوخشاشا ﺟۇمھۇرىيەت دەرىجىسىدىكى تىياتىرالرغا  ،مەدەنىيەت -مائارىپ
ئورۇنلىرىغا ئىﮕە بولۇشى مۇمكىن بولمىدى.
مۇستەقىﻞ ﺟۇمھۇرىيەتلەر دەۋرىدىكى ئۇيغۇر مەدەنىيىتى سابىق سوۋﯦت ئىتتىپاقىنىڭ چوڭ
مىللەتچىلىﻚ بېسىمى ،سىياسىي ئىدىيىﯟى بېسىمىدىن قۇتۇلغان بولۇپ ،ئۇ ئىدىيە ﺟەھەتتىن ئەركىن
تەرەققى قىلىﺶ ،ئۇيغۇر مىللىي كىملىكىنى كۈچەيتىﺶ ھەم تەرغىپ قىلىﺶ ئىمكانىيىتىﮕە ئىﮕە
بولدى .ئۇيغۇر مەدەنىيىتى سىياسىي رامكىدىن قۇتۇلۇش بىىلەن بىر ۋاقىتتا ئۆزلىرىنىڭ تارىخىي ئانا
ۋەتىنىدىكى ئومۇمىي ئۇيغۇر مەدەنىيىتى بىلەن بىر ﮔەۋدىﮕە ئايلىنىﺶ ۋە يۇغۇرۇلۇش ئىستىقﺒالىنى
كۆردى .ئۇيغۇرالرنىڭ بۇرۇنقى «سوۋﯦت ئۇيغۇرلىرى» دﯦﮕەن سىياسىي ئېتنىﻚ چۈشەنچىسى
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يوقىلىپ ،ئۆزلىرىنى روھى ۋە مەنىﯟى ﺟەھەتتىن ئانا ۋەتىنىدىكى ئۇيغۇرالر بىلەن تەقدىرداش
ھېسابالش خاھىشى كۈچەيدى .سوۋﯦت دەۋرىدە ئەسلىدىن بۇ زﯦمىندا ياشىغان ئۇيغۇرالرنىڭ
ئۆزلىرىنى« يەرلىﻚ» ياكى « سوۋﯦتلىﻚ» دەپ -2821-2844 ،يىللىرى كۆچۇپ كەلﮕەنلەرنى «
كۆچمەنلەر« » ،خىتايلىقالر» دەپ ئايرىشتەك قىسمەن مەھەللىﯟازلىق ئىللەتلىرى زاۋاللىققا دۇچ
كەلدى « .يەرلىﻚ ئۇيغۇرالر» دىكى ئۆزلىرىنى « ئۇلۇغ سوۋﯦت خەلقى» دەپ ئۈستۈن كۆرىدىغان
خاھىشلىرىﮕە خاتىمە بېرىلدى .ئومۇمەن ،مۇستەقىللىق دەۋرىدە «سوۋﯦت ئۇيغۇرلىرى »ئايرىﻢ
ﺟۇمھۇرىيەتلەرﮔە پارچىلىنىپ كەتكەن بولسىمۇ ،بىراق ئۇالرنىڭ بۇرۇنقىدەك ئورتاق « سوۋەتلىﻚ»
ئىدىيىسى ئەمەس ،بەلكى ئانا ۋەتىنىدىكى يادرولۇق توپلۇق ،يەنى ئۇيغۇرالرنىڭ ئاساسىي قىسىمى
بىلەن ئۆزىنى باغالش ،بىر پۈتۈن ئۇيغۇر مىللىي ئىدىيىسى ئالمىشىپ ،تېخىمۇ كۈچىيىشكە باشلىدى.
مۇستەقىﻞ ﺟۇمھۇرىيەتلەر دەۋرىدىكى ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ ئەڭ چوڭ ئاالھىدىلىكى
پىكىردىكى ئەركىنلىﻚ ،ئۇسۇلدىكى ئەركىنلىﻚ بولۇپ ،قازاقىستاننى ئۆز ئىچىﮕە ئالغان ئوتتۇرا
ئاسىيادىكى ئۇيغۇر مەدەنىيىتى بۇ ﺟۇمھۇرىيەتلەرنىڭ دﯦموكراتىﻚ تۇزۇملىرىدىن نەپ ئېلىپ ،ئۆز
مەدەنىيىتىنى قانۇنىي تۈزۈملەرﮔە بويسۇنۇش ئاساسىدا راۋاﺟالندۇرۇش يولىغا كىردى .ئەلﯟەتتە،
قازاقىستاننى ئۆز ئىچىﮕە ئالغان ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ بۇنىﯖدىن كېيىنكى تەرەققىيات
يۆنىلىشى مۇھىﻢ بىر تېما .ئۇالرنىڭ يۆنىلىشى قانداق بولىدۇ؟ ھازىر قانداق يېﯖى مەسىلىلەر
شەكىللىنىشكە باشلىدى؟ دﯦﮕەن سوئالالر قويۇلۇشى تەبىﺌىي .ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ
بۇنىﯖدىن كېيىنكى يۈزلىنىشىدىكى ئاساسلىق نۇقتا مەزكۇر رايونالردىكى ئۇيغۇر مەدەنىيىتى
كەلﮕۈسىدە ئەشۇ ﺟۇمھۇرىيەتلەرنىڭ ئىﮕىسى بولغان ئاساسلىق تۈركىي مىللەتلەرنىڭ مەدەنىيەت
ﮔەۋدىسى ئىچىﮕە سىﯖىپ كېتىشى مۇمكىنمۇ؟ بۇ سىﯖىﺶ ئورتاق تۈرك قېرىنداشلىقى نەزەرىيىسى
ئاستىدا ئەمەلﮕە ئاشامدۇ؟ ياكى باشقىچە يولدىمۇ؟ ئۆزبېكىستان ئۇيغۇرلىرى بۇنداق رﯦﺌاللىقنىڭ
مودﯦلىنى ئاللىقاچقان كۆرسەتكەن بولۇپ ،قازاقىستان ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ تەقدىرى قانداق
شەكىلدە بولۇشى مۇمكىن؟مانا بۇ  ،مۇرەككەپ سوالالردۇر .ئەلﯟەتتە ،ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇر
مەدەنىيىتىنىڭ كەﮔۇسى مەۋﺟۇتلۇقى ئۇيغۇرالرنىڭ يادرولۇق قىسىمى بولغان ئۇيغۇر دىيارىدىكى
ئۇيغۇرالرنىڭ مەدەنىيەت مەۋﺟۇتلۇقى بىلەن زىﭻ مۇناسىﯟەتلىﻚ بولۇپ ،ئاساسىي ﮔەۋدىنىڭ
مەۋﺟۇت بولۇپ تۇرۇشى تارماقالرغا تەسىر كۆرسىتىدۇ  .ئەمما ،نۇرسۇلتان نازاربايېف قازاقىستان
تېررىتورىيىسىدىكى ئۇيغۇر مىللىي مائارىپىغا نىسﺒەتەن « قوش تللىق» سىياسەت يۈرﮔۈزمىﮕەن
بولۇپ ،نازاربايېفنىڭ ئۇيغۇر باشالنغۇچ ۋە ئوتتۇرا مەكتەپ مىللىي مائارىپىنى تولۇق رەۋىشتە
راۋاﺟالندۇرۇش ئارقىلىق ئۇيغۇر تىلىنىڭ ساقلىنىپ ۋە قوغدىلىپ قېلىنىﺶ ئۈچۈن چىن يۈرىكىدىن
ھەسسە قوشۇپ ،دۇنيا مەدەنىيىتىنىڭ قەدىمى ۋە شەرەپلىﻚ ئەزاسى بولغان ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى
قوغداشنىڭ ئۈلﮕىسىنى يارىتىشى ئېھتىماللىقىنى نەزەردىن ساقىت قىلىشقا بولمايدۇ.
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ئەلﯟەتتە ،ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ ئۈچىنچى دەۋرى بولغان مۇستەقىﻞ ﺟۇمھۇرىيەتلەر
دەۋرى ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ ئىلﮕىرىكى ئىككى دەۋرﮔە قارىغاندا ئەركىن تەرەققى قىلىﺶ يولىغا
كىرﮔەن ،ئانا ۋەتىنى بىلەن تەقدىرداشلىقى ئاشقان ،ئەمما كۈچلۈك ۋە مۇرەككەپ ئىستىقﺒال
مەسىلىسىﮕە دۇچ كەلﮕەن دەۋردۇر.
 -1920-1930 .4يىلالردىكى ئۇيغۇر مەدەنىيەت مۇۋەپپەقىيەتلىرى
مەزكۇر تېما ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ سوۋﯦت ئىتتىپاقى دەۋرىنىڭ -2842-1918
يىللىرىدىكى باسقۇچغا مەنسۇپتۇر.
ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇرالر ئارىسىدا قازاقىستاندا ئەڭ دەسلەپ -2829يىلى « ،سادايى
تارانچى» ﮔېزىتى نەشىر قىلىنىپ ،بىر مەزﮔىﻞ تارقىتىلدى .ﮔېزىتنىڭ ئىﮕىلىرى ھۈسەيىنﺒەگ
يۈنۈسوف قاتارلىقالر «تارانچى كومىتېتى»غا يېتەكچىلىﻚ قىلىپ ،مەدەنىي ئاقارتىﺶ ۋە سوۋﯦت
ھۆكۈمىتىﮕە

قارشى

تۇرۇش

پائالىيەتلىرى

بىلەن

ئۈچۈن

شۇغۇلالنغانلىقى

بۇ

ﮔېزىت

تارقىتىﯟﯦتىلدى[-2828 .]24يىلى ،ئابدۇلال روزىﺒاقىيېف قاتارلىقالر « ئۇيغۇر ﺟەمﺌىيىتى»نى قۇرغان
بولۇپ ،ئۇالرنىڭ ئاساسلىق پروﮔراممىسى يەنىال مەدەنىي ئاقارتىﺶ بولغان ئىدى.
-1919يىلى ئالمۇتىدا تۇنجى قېتىﻢ  4سنىپلىق ئۇيغۇر باشالنغۇچ مەكتىپى ئېچىلدى .بۇ مەكتەپ
-2814يىلىدىن كېيىن  8يىللىي تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپكە ئايلىنىپ سوپى زارۋات نامى بېرىىلىدۇ
شۇنىﯖدەك تۇنجى ئۇيغۇر تولۇق ئوتتۇرا مەكتىپى بولۇپ قالىدۇ.
« ئۇيغۇر ﺟەمﺌىيىتى» يەتتەسۇ رايونىدىكى ئۇيغۇرالر ئارىسىدا مەكتەپ ئېچىﺶ ،مائارىپنى
تەرەققى قىلدۇرۇش ئىشلىرى بىلەن شۇغۇلالنغاندىن تاشقىرى يەنە «كۆك كۆينەكلەر» دەپ ئاتالغان
سەنﺌەت ﮔۇرۇپپىسىنى قۇرۇپ ،تۇنجى ئۇيغۇر دراممىلىرىنى ئوينىدى .ئەنە شۇالرنىڭ ئىچىدە ئا.
روزىﺒاقىيېفنىڭ « مەنسەپپەرەسلەر» درامىسى بار ئىدى .ئۇزۇن ئۆتمەي ،ئۇيغۇر تىياتىر ﮔۇرۇپپىسى
يەنە نەزەرغوﺟا ئابدۇسەمەتوﻓنىڭ « نۇزۇﮔۇم» دراممىسىنى ۋە كېيىن « ئانارخان » دراممىلىرىنى
ئوينىدى .يەتتىسۇ ئۇيغۇرلىرى ئارىسىدا دراما تىياتىرى تېز سۈرەتتە تەرەققى قىلىﺶ بىلەن دەسلەپكى
ئۇيغۇر دراما رﯦجىسسورلىرى ۋە كەسپىي ئارتىستلىرى قوشۇنى يېتىشىپ چىقتى.
-1923يىلىغا كەلﮕەندە ئابدۇلال روزىﺒاقىيېفنىڭ باشچىلىقىدا « ئۇيغۇر بىلىﻚ ھەيﺌىتى»
قۇرۇلۇپ ،بۇنىڭ تەركىﺒىﮕە نەزەرغوﺟا ئابۇسەمەتوف ،بۇرھان قاسىموف ،ئىسمايىﻞ تاھىروف قاتارلىق
ئۇيغۇر زىيالىيلىرى كىردى[ .]22ئۇالرنىڭ ئاساسلىق پروﮔراممىسى ئۇيغۇر تىﻞ ،تارىخى ۋە
مەدەنىيىتىنى تەتقىق قىلىﺶ ،ئۇيغۇرالرنىڭ بىلىﻢ ۋە مەدەنىيەت-مائارىپ ساپاسىنى ئۆستۈرۈش
ئىدى.

ئۇيغۇر

رەھﺒەرلىرى

ۋە

زىيالىيلىرىنىڭ
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ئاكتىپ

ھەرىكەت

قىلىشى

نەتىجىسىدە

-2811يىلالرنىڭ ئاخىرلىرىغا كەلﮕەندە يەتتەسۇنىڭ ئۇيغۇرالر ﺟايالشقان بارلىق يېزىلىرىدا
مەكتەپلەرنىڭ ئومۇملىشىپ بولۇش ۋەزىيىتى شەكىللەندى.
بۇرھان قاسىموف ۋە ئابدۇلال روزىﺒاقىيېف قاتارلىقالر ئۇيغۇرالرنىڭ مائارىپ ئىشلىرىنى تېز
تەرەققى قىلدۇرۇشنى بىرىنچى ئورۇنغا قويۇشنى ئىزچىﻞ تەكىتلىﮕەن بولۇپ ،ﮔەرچە -2812
-2814يىللىرى ئارىسىدا ئۇيغۇرالر رايونىدا خېلى كۆپ ساندا مەكتەپلەر ئەچىلغان بولسىمۇ ،بىراق
ئۇالر يەنىال بۇنىڭ يېتەرسىز ئىكەنلىكى ،ئۇيغۇرالرنىڭ ساۋاتسىزلىق نىسﺒىتىنىڭ داۋاملىق
يۇقىرىلىقىنى تەكىتلىﮕەن ئىدى.
سوۋﯦت ئۇيغۇر رەھﺒىرى ئابدۇلال روزىﺒاقىيېف ئۆزىنىڭ -2814يىلى ئېالن قىلغان ماقالىسىدە
مەكتەپ ۋە مائارىپ مەسىلىسى ھەققىدە توختىلىپ ،ئۇيغۇر مەكتەپلىرى ۋە مائارىپىنى
راۋاﺟالندۇرۇشنىڭ نەقەدەر زۆرۈرلىكىنى تەكىتلىﮕەن .ئۇ ،ﮔەرچە ئۆكتەبىر ئىنقىالبىدىن كېيىن
ئۇيغۇرالرنىڭ مەدەنىي-مائارىپىدا كورۇنەرلىﻚ ئۆزﮔىرىشلەر مەيدانغا كەلﮕەن ۋە كۆپ ساندا ئۇيغۇر
ياشلى رى ئالىي مەكتەپلەردە ئوقۇش ئىمكانىيىتىﮕە ئىﮕە بولغان بولسىمۇ بىراق ،ئۇيغۇرالر ئۈچۇن
ئەچىلغان مەكتەپلەرنىڭ يەنىال ئازلىقىنى شىكايەت قىلىپ مۇنداق دەپ يازغان:
«ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تۈرلۈك ﺟۇمھۇرىيەتلەردە ياشايدىغان  711-411مىڭ ئۇيغۇر مېھنەتكەشلىرى
ئۇچۇن

يولغا

قويۇلغان

مەكتەپلەرنىڭ

سانى

ئاران14-11تىن

ئاشمايدۇ.بۇنىڭ

تولىسى

يەتتەسۇدا.مەكتەپلەرنىڭ تەمىناتى ناچار» [.]27
ئابدۇلال روزىﺒاقىيېف قاتارلىق ئۇيغۇر رەھﺒەرلىرى ئىزچىﻞ تۈردە سوۋﯦت ھاكىمىيىتىدىن
ئۇيغۇرالرمىڭ مەدەنىي-مائارىپىنى راۋاﺟالندۇرۇشقا ياردەم بېرىشنى ،ياشالرنى ئالىي بىلىﻢ
يۇرتلىرىدا تەربىيىلەشنى ،مەكتەپلەرنى كېﯖەيتىشنى تەلەپ قىلىپ ،كۆپ تىرىشچانلىق كۆرسەتكەن
ئىدى .ئەنە شۇنىڭ نەتىجىسىدە -2814يىلى ،يەتتەسۇ ئوبالستى بويىچە ئۇيغۇر مۇئەللىملىرى
كېﯖىشى قۇرۇلتىيى چاقىرىلىپ ،رەسمىي كېﯖەش تەسىﺲ قىلىنغان ھەمدە شۇ يىلى يەتتەسۇدىكى 27
ئۇيغۇر مەكتىپى ھۆكۈمەتنىڭ ھېسابىغا ئۆتۇپ ،بارلىق تەمىناتنى ھۆكۈمەت زﯦممىسىﮕە ئالغان.
ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇرلىرىنىڭ ھازىرقى زامان مائارىپى بۇرۇن باشالنغانلىقى ئۈچۈن ئۇالر
ئارىسىدىن ئۆتكەن ئەسىرنىڭ -11يىللىرىدىال كۆپ ساندىكى ياشالر ،موسكﯟا ،لېنىنﮕراد ،تاشكەنت،
باكۇ ،قازان ،ئالمۇتا ۋە باشقا شەھەرلەردىكى ئالىي مەكتەپلەردە ئوقۇش ئىمكانىيىتىﮕە ئىﮕە بولغان.
ئۆتكەن ئەسىرنىڭ -11يىللىرىدىال ئۇيغۇرالردىن كۆپ ساندا ياشالر ئالىي مەلۇماتلىق بولغان.
ئابدۇلال روزىﺒاقىيېف قاتارلىقالرنىڭ ئاكتىپ ھەرىكەت قىلىشى نەتىجىسىدە -2812يىلى قازاق ۋە
ئۇيغۇر مەكتەپلىرىدە تەلىﻢ ئالغان  41-31يېقىن ئۇيغۇر ياش تاشكەنت ۋە موسكﯟادىكى تۈرلۈك
مەكتەپلەرﮔە ئەۋەتىلﮕەن بولسا -2811 ،يىلى  ،يەنە  91دىن ئارتۇق ئۇيغۇر ياش موسكﯟا ۋە
تاشكەنتتىكى ئوقۇش ئورۇنلىرىغا يولغا سېلىنغان»[.]29
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-1923يىلىدىكى سانلىق مەلۇماتتا كۆرسىتىلىشىچە 411 ،دىن ئارتۇق ئۇيغۇر ياش موسكﯟا،
لېنىنﮕراد ،تاشكەنت ،باكۇ ۋە باشقا شەھەرلەردىكى ئالىي مەكتەپلەردە»[ ، ]28بىر قىسىﻢ ئۇيغۇر
ياشلىرى موسكﯟادىكى شەرق كوممۇنىستىﻚ ئەمﮕەكچىلەر ئۇنىﯟﯦرسىتېتىدا ئوقۇغان.
ئۇيغۇر مەكتەپلىرى -2814-2814يىلالردا ئوتتۇرا ئاسىيادا ئايرىﻢ ﺟۇمھۇرىيەتلەر مەيدانغا
كەلﮕەندىن كېيىن تېز كۆپىيىشكە باشلىغان بولۇپ-2812-2814 ،يىللىرىغا كەلﮕەندە پۈتۈن ئالمۇتا
ئوبالستىدىكى ئۇيغۇر مەكتەپلىرىنىڭ سانى  31ﮔە يېتىپ ،ئۇنىﯖدا  3481ئوقۇغۇچى ئوقۇغان .
1928-1929يىللىرىغا كەلﮕەندە ئۇيغۇر مەكتەپلىرىنىڭ سانى 41ﮔە يېتىپ ،ئوقۇغۇچىالرنىڭسانىمۇ ئاشقان [.]11
بۇالردىن باشقا يەنە ئۇيغۇرالر ئارىسىدا ئاممىﯟى يوسۇندا ساۋاتسىزلىقنى يۇيۇش ،مەدەنىيەت
ئاقارتىﺶ پائالىيەتلىرىمۇ كۈچەيﮕەن بولۇپ ،تۇرلۇك ئىشتىن سىرتقى ئاممىﯟى سەنﺌەت ،مەدەنىيەت
ﮔۇرۇپپىلىرى تەسىﺲ قىلىنغان ئىدى .ئالمۇتىدا سوپى زارۋات نامىدىكى ئۇيغۇر تولۇق ئوتتۇرا
مەكتىپى 1920-يىلالردىكى تۇنجى ئۇيغۇر تولۇق ئوتتۇرا مەكتىپى سۈپىتىدە كۆپلىﮕەن ياش
ئۆسمۈرلەرنى تەربىيىلىدى.
ئەمما ،ئۆزبېكىستاندىكى ۋەزىيەت باشقىچە بولۇپ-2811 ،يىللىرى ئارىسىدا ئۆزبېكىستان
تەۋەسىدە ئۇيغۇر باشالنغۇچ مەكتەپلىرىنىڭ ئومۇملىشىﺶ نىسﺒىتى ناھايىتى تۆۋەن بولغان .ئۇيغۇر
پەرزەنتلىرىنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسىمى ئۆزبېﻚ مەكتەپلىرىﮕە بارغان ئىدى .بىراق-2831 ،يىلالرنىڭ
بېشىغا كەلﮕەندە ئۆزبېكىستاننىڭ ئەنجان ،تاشكەنت ۋە باشقا ﺟايلىرىدا ئۇيغۇر تىلىدىكى
مەكتەپلەر ،تېخنىكومالر ،سەنﺌەت ئۆمەكلىرى ۋە نەشرىيات ئورۇنلىرى ھەم ﮔېزىتلەر ئىﺶ ئېلىپ
باردى -2833 .يىلى قۇرۇلغان ئەنجاندىكى ئۇيغۇر دراما ۋە ناخشا -ئۇسۇل ئانسامﺒىلى ئۇزۇن
مەزﮔىﻞ مەۋﺟۇت بولۇپ تۇرغان بولۇپ ،ئۆزبېكىستاندا -2834يىلى ،تۇنجى قېتىﻢ ئۇيغۇرالر ھەققىدە
« ﺟانانخان» ناملىق كىنو ﻓىلىمى ئىشلەنﮕەن ئىدى .ئەنجاندىكى ئۇيغۇر دراما ۋە ناخشا -ئۇسۇل
تىياتىرى ئەينى ۋاقىتتا ئۆزبېكىستان تەۋەسىدە خېلى داڭ چىقىرىپ  ،ئۆزبېكىستان ﺟۇمھۇرىيەتلىﻚ
تىياتىر دەرىجىسىﮕە كۆتۈرۈلﮕەن بولۇپ ،ئەيسار ئىﺒرايىموف (  )2892-2821غەنىجان تاشمەتوف
(  ، )-2823ﺟاالل ئاسىموف ( )2829-2817قاتارلىقالر دەسلەپكى داﯕلىق ئۇيغۇر سەنﺌەتكارلىرى
ئىدى .غەنىجان تاشمەتوف ئۆزبېكىستان خەلق ئارتىسى نامىغا سازاۋەر بولۇپ ،ئۇزۇن مەزﮔىﻞ
ئۆزبەكىستانننىڭ « مۇقىمى» تىياتىرى ،ئەنجاندىكى ئۇيغۇر تىياتىرى ۋە -2822يىلىدىن كېيىن
ئۆزبېكىستان رادىﺌوسى تەركىﺒىدىكى ئۇيغۇر ناخشا-ئۇسۇل ئانسامﺒىلىنى باشقۇردى [.]12
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ئەيسار ئىﺒرايىموف بولسا ،ئۇزۇن مەزﮔىﻞ ئۆزبەكىستاننىڭ يولداش ئاخۇنﺒابايەف تىياتىرىدا
خىزمەت قىلىپ-2831 ،يىلالردىن ئېتىﺒارەن « لەيلە-مەﺟنۇن» دراممىسىدا مەﺟنۇننىڭ رولىنى
ئويناشنى داۋامالشتۇرۇپ ،بۇ رولنى  2211قېتىﻢ ئويناش بىلەن ئۆزبېكىستان دراما تارىخىغا يېزىلغان
[.]11
قازاقىستان ئۇيغۇر تىياتىرى -2834يىلى قۇرۇلغان بولۇپ ،غوالم ﺟەلىلوف )، ( 1901-1995
ئەخمەت شەمىيېف ( ،)2893-2819ئەسقەرﺟان ئەكﺒەروف (  ،)2892-2821مىرخەلىﻞ زەيناۋىدىنوف
(  ،)2879-2822ئەخمەتجان سوپىيېف (  ،)1111-2822مەخپىر باقىيېف  ،ئايالالردىن خەلىچەم
ئېلىيېﯟا (  ،)2887-2822رۇشەنﮕۇل ئېالخۇنوۋا (  ،)1111 -2811سەلىمە ساتتاروۋا ( )2894-2811
ۋە باشقىالر دەسلەپكى ئۇيغۇر كەسپىي دراما ئارتىستلىرى بولۇپ ،ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ھەم دراما
ئارتىسلىق ھەم ناخشىچىلىق ئاالھىدىلىكلىرى ۋە تاالنتى بىلەن قازاقىستان خەلق ئارتىستلىرى
نامىغا بۇرۇنال ئېرىشكەن ئىدى.
تاشكەنت -2839-2811يىللىرى ئارىسىدا ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ ئەڭ مۇھىﻢ مەركىزىﮕە
ئايالنغان بولۇپ ،ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ ۋەكىللىرى بۇ شەھەرﮔە مەركەزلەشكەن ئىدى .تاشكەنتتە،
-2812يىلى « ،كەمﺒەغەللەر ئاۋازى» « ،ياش ئۇيغۇر » ژۇرنىلى چىققان« .كەمﺒەغەللەر ئاۋازى »
كېيىن ئالمۇتىغا يۆتكەلﮕەن.
-1927يىلىدىن ئېتىﺒارەن پىشپەكتە «قۇتۇلۇش» ﮔېزىتى چىقىرىلىپ -2819يىلى دﯦكابىردا
سەمەرقەنتكە يۆتكەلﮕەن-1930 ،يىلىدىن كېيىن تاشكەنتكە يۆتكىلىپ « ،كۇن چىقىﺶ ھەقىقىتى» ﮔە
ئۆزﮔەرتىلىپ ئۆزبېكىستان كومپارتىيسىنڭ ئورﮔان ﮔېزىت سۇپىتىدە -2832يىلى « شەرق
ھەقىقىتى»ﮔە ئۆزﮔەرتىلىپ ،كۆپ تىراژ بىلەن چىقىرىلغان ئىدى .بۇ ۋاقىتتا پەقەت بىر ئۆزبېكىستان
ﺟۇمھۇرىيىتىدىال  21تىن ئارتۇق ئۇيغۇر كولخوزى ئىﺶ ئېلىپ بارغان  .ئۇالرنىڭ ئاساسلىق قىسىمى
پەرغانە ۋادىسىغا ﺟايالشقان ئىدى[.]13
تاشكەنتتىكى ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەت ئۇنىﯟﯦرسىتېتىنىڭ ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر ئۇيۇشمىسى
-2817يىلىدىن تارتىپ « ،ئىنقىالبچى شەرق» ناملىق ئەدەبىي ،ئىجتمائىي-سىياسىي ژۇرنال
چىقاردى .مەزكۇر ژۇرنالنىڭ مۇھەررىرلىكىنى ئابدۇلھەي مۇھەممەدى ،بۇرھان قاسىموف ۋە باشقىالر
قىلدى .مەزكۇر ژۇرنال تاكى -2833يىلىغىچە نەشىر قىلىندى .بۇ ۋاقىتتا يەنە قازاقىستان
كومپارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتىنىڭ ئورﮔان ژۇرنىلى سۈپىتىدە « قىزىﻞ تاڭ» ژۇرنىلى نەشىر
قىلىنىپ ،تاكى -2833يىلىغىچە داۋامالشتى .ئالمۇتىدا « قىزىﻞ تۇغ» ﮔېزىتى نەشىر قىلىنىشقا
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باشلىدى.
بىراق ،ئۆزبەكىستاندىكى « قۇتۇلۇش»،يەنى كېيىنكى« شەرق ھەقىقىتى» ﮔېزىتى بىلەن
«ئىنقىالبچى شەرق» ژۇرنىلى ۋە « قىزىﻞ تۇغ» ﮔېزىتى ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىدىكى ئەڭ ئاساسلىق
مەتﺒۇئات بولۇپ ،بۇالرنىڭ ئىچىدە «قۇتۇلۇش» ،كېيىنكى « شەرق ھەقىقىتى» ﮔېزىتى بىلەن «
كەمﺒەغەللەر ئاۋازى» ﮔېزىتى ناھايىتى مۇھىﻢ ئورۇن تۇتىدۇ .مەزكۇر ﮔېزىت ۋە ژۇرنالالر ئۇيغۇر
خەلقىنى سوۋﯦت ئىتتىپاقىنىڭ ئىجتمائىي-سىياسىي ،ئىقتىسادىي ۋە مەدەنىيەت ھاياتى ھەم
سىياسەت-تۈزۈلمىلىرى ھەققىدە بىلىمﮕە ئىﮕە قىلىپال قالماستىن بەلكى چەتﺌەللەردىكى ئەھﯟالالر،
خەلقىﺌارا ھەم ئىچكى خەۋەرلەر بىلەن تەمىنلىدى شۇنىﯖدەك يەنە ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخى،
مەدنەئىيىتى ،ئىجتىمائىي-سىياسىي،ئىقتىسادىي ،تىﻞ-ئىمال ۋە باشقا تۈرلۈك مەسىلىلىرى ھەققىدىمۇ
ھەر خىﻞ مەلۇماتالر ،ماقالىالرنى ئېالن قىلىپ تۇردى .بۇ ﮔېزىت-ﺟۇرنالالر يەنە ئۇيغۇر ياش
ئەدەبىياتىنىڭ راۋاﺟلىنىشى ئۇچۈنمۇ زﯦمىن ھازىرلىغان ئىدى.
تاشكەنتتىكى ئاز مىللەتلەر ئىنستىتۇتى ۋە باشقا ئوقۇتۇش ئورۇنلىرىدا 1920-يىللىرىدىال
كۆپ ساندا ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر ئوقۇغان بولۇپ ،ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى ئالدى بىلەن ئىشچىالر
ﻓاكۇلتېتىغا كىرىپ تەييارلىقتىن ئۆتكەندىن كېيىن ئالىي مەكتەپلەرﮔە رەسمىي ئوقۇغۇچى سۈپىتىدە
قوبۇل قىلىنغان ئىدى .دەسلەپكى ئۇيغۇر ئالىملىرىنىڭ ھەممىسى دﯦﮕۈدەك ئالىي مەكتەپ
تەربىيىسىنى ئالدى بىلەن تاشكەنتتە ئالغان ئىدى.
سابىق چار رۇسىيە  turkئۆلكىسىنىڭ مەركىزى بولغان تاشكەنت -2814-2829يىللىرى
turkسوۋﯦت سوتسىيالىستىﻚ ئاپتونوم ﺟۇمھۇرىيىتىنىڭ پايتەختى-2831 ،يىلىدىن كېيىن
ئۆزبېكىستان سوۋﯦت سوتسىيالىستىﻚ ئىتتىپاقداش ﺟۇمھۇرىيىتىنىڭ پايتەختى بولغان  .سوۋﯦت
رۇسىيىسى ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ شەرق ۋە ئاسىيا ئەللىرىﮕە قاراتقان سىياسىتىنى ئىشقا ئاشۇرۇشتا
تاشكەنتنى مۇھىﻢ بازا قىلىپ بېكىتكەنلىكى ئۈچۈن تاشكەنتنىڭ مەدەنىيەت-مائارىپ ،سەنﺌەت ۋە
باشقا ساھەلىرىنى تېز سۈرەتتە راۋاﺟالندۇرغان ئىدى .شۇﯕا -2831يىللىرىغا كەلﮕەندە تاشكەنت
مەركىزىي ئاسىيا رايونىدىكى ئەڭ تەرەققى قىلغان شەھەرﮔە ئايالنغان  .شۇﯕا تاشكەنتنىڭ
ئۇيغۇرالرنىﯖمۇ مەدەنىيەت مەركىزىي ئايلىنىشى تەبىﺌىي ئىدى.
پۈتۈن  turkئاپتونوم ﺟۇمھۇرىيىتى (  )2814-2829تەۋەسىدىكى بارلىق ئۇيغۇرالرنىڭ
بىرلىككە كەلﮕەن ئاممىﯟى -سىياسى تەشكىالتى « ئالتىشەھەر-ﺟۇﯕغار مېھنەتكەشلىرىنىڭ ئىنقىالبى
ئۇيغۇر ئىتتىپاقى» -2812يىلى-8-3 ،ئىيۇن كۈنلىرى تاشكەنتتە قۇرۇلتاي چاقىرغان بولۇپ ،ئۇيغۇر
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مەدەنىيىتى ۋە مائارىپىنى راۋاﺟالندۇرۇش مەزكۇر تەشكىالتنىڭ ئاساسلىق پروﮔراممىلىرىنىڭ بىرى
بولغان ئىدى .مەزكۇر تەشكىالتنىڭ مەركىزى تاشكەنت شەھىرىﮕە ﺟايالشقان بولۇپ ،پۈتۈن turk
تەۋەسىدە ئۇنىڭ تارماقلىرى بار ئىدى.
تاشكەنت ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەت ئۇنىﯟﯦرسىتېتى قۇرۇلغاندىن كېيىن ،مەزكۇر ئۇنىﯟﯦرسىتېت
ئوتتۇرا ئاسىيا ياشلىرى ،ﺟۈملىدىن ئۇيغۇر ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنى تەربىيىلەش مەركىزىﮕە
ئايالنغان بولۇپ-2839-2834 ،يىللىرى ئارىسىدا بۇ ئۇنىﯟﯦرسىتېتتا پەقەت ئۇيغۇر دىيارىدىن ئۈچ
تۈركۈمﮕە بۆلىنىپ كەلﮕەن  241ﮔە يېقىن ئۇيغۇر ياش ئالى مەلۇماتلىق بولدى .ئەلﯟەتتە ،بۇ
ئۇنىﯟﯦرسىتېت ھەم باشقا ئالىي مەكتەپلەردىمۇ كۆپ ساندا ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلىرى يۇقىرى مائارىپ
تەربىيىسى كۆرﮔەن ئىدى .تۇنجى ئۇيغۇر پروﻓېسسورلىرى بۇرھان قاسىموف ( ، )2837-2812ئۆمەر
قاسىمى) ، ( -1938ئابدۇلھەي مۇھەممەدى( )2837-2812ۋە باشقىالر ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەت
ئۇنىﯟﯦرسىتېتى ھەم باشقا ئالىي مەكتەپلەردە دەرس بەرﮔەن ئىدى.
ئۇيغۇر ئەدەبىياتى مول ئىجادىيەت مېﯟىلىرىنى ياراتقان بولۇپ ،ئۇيغۇر ھازىرقى زامان
ئەدەبىياتىدىكى تۇنجى رومان « دولقۇنالر ئارىسىدا » مۆمىن ھەمرايېف تەرىپىدىن يېزىلىپ،
-2831يىلالردا تاشكەنتتە نەشىر قىلىندى .ئۇيغۇر ھازىرقى زامان پروزىچىلىقىدىكى تۇنجى پوۋﯦست
« نۇزۇﮔۇم» نەزەرغوﺟا ئابدۇسەمەتوف () 2842-2889تەرىپىدىن يېزىلىپ -2812يىلى ئالمۇتىدا
نەشىر قىلىندى.نەزەرغوﺟا ئابدۇسەمەتوف 1920-يىلالر ئۇيغۇر ئەدەبىياتى ۋە تارىشۇناسلىقىنىڭ
ۋەكىللىرىدىن بىرى سۈپىتىدە مەيدانغا چىققان بولۇپ ،ئۇ بۇ يىلالردا ئەدەبىي ئىجادىيەتتىن باشقا
يەنە ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخى ،مىللىي كىملىكى ۋە باشقا مەسىلىلىرى ھەققىدە كىتاب ۋە ماقالىالرنى
دائىﻢ ئېالن قىلىپ ،بوشلۇقنى تولدۇرغان ئىدى.
-1930يىلالردا مۆمىن ھەمرايېف ( ، )2842-2817نۇر ئىسرائىلوف )2837-2821( ،تۇردى
ھەسەن)  2837-2818( ،ئۆمەر مۇھەممىدى( ،)2832-2812ھېزىﻢ ئىسكەندوروف ( )2871-2812ۋە
باشقىالر ئۇيغۇر ھازىرقى زامان ئەدەبىياتىنىڭ ۋەكىللىرى سۈپىتىدە تونۇلۇپ ،تاشكەنت شەھىرىدە
ئەدەبىي ئىجادىيەت بىلەن شۇغۇلالنغان ئىدى-2831 .يىلالردا ئۇيغۇر ئەدەبىياتىدا ﮔۈللىنىﺶ
مەنزىرىسى پەيدا بولغان بولۇپ ،ئۇيغۇر يازغۇچىلىرىنىڭ بىر قانچە پوۋﯦستلىرى ئارقىمۇ-ئارقىدىن
نەشىر قىلىندى .مەسىلەن ،مۆمۈن ھەمرايېفنىڭ « ئېغىر كۈنلەردە» ( 1931-يىلى) ،نۇر
ئىسرائىلوﻓنىڭ « كۈنلەر» (-2834يىلى) « ،قىزىﻞ تۇغ نىشانى» (1935-يىلى) ،تۇردى ھەسەننىڭ «
زۇلۇم ئوچىغى» (-2834يىلى) ناملىق پوۋﯦستلىرى ۋەكىﻞ خاراكتېرلىقتۇر-2811 .يىلالرنىڭ ئاخىرى
-2831يىلالرنىڭ ئوتتۇرلىرىغىچە بولغان ئارىلىقتا ئەنە شۇ ئىسمى ئاتالغان ئەدىﺒلەردىن باشقا يەنە
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ئۆمەر مۇھەممەدى ،ئابدۇلھەي مۇھەممەدى ،ئا.خۇدايقۇلوف ،م.ئادىلوف ( ئىلدىرىﻢ) باشقىالر
كۆپلىﮕەن ھىكايىالرنى يېزىپ ئېالن قىلدى-2831 .يىلالر پروزىسىنىڭ ئەڭ مۇھىﻢ تېمىسى ئۇيغۇر
ئېلىدىكى مىللىي زۇلۇم ۋە ئۇيغۇر خەلقىنىڭ بېشىغا كەلﮕەن كۈلپەتلەرنى يورىتىﺶ بولغان ئىدى.
پروزادىن باشقا يەنە يۇقىرىدا ئىسمى ئاتالغان ئەدىﺒلە ۋە ھېزىﻢ ئىسكەندوروف ،ھېﺒىﺐ زاكىرىي ۋە
بائاشقىالر مەخسۇس شېرىيەت بىلەنمۇ شۇغۇلالنغان بولۇپ ،ئۇالرنىڭ داستانلىرى ۋە ئايرىﻢ شەئىر
توپالملىرى نەشىر قىلىندى[.]14
پۈتۈن ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇر مەكتەپلىرىنىڭ دەرسلىكلىرى ئەنە شۇ تاشكەنتتىكى
«ئوقۇتقۇچى» نەشرىياتىنىڭ ئۇيغۇر بۆلۈمى تەرىپىدىن تەييارالندى-2839-2831 .يىللىرى
ئارىسىدا تاشكەنتنىڭ ئۇيغۇر مەدەنىيەت مەركىزىﮕە ئايالندۇرۇلۇشىدا سوۋﯦت ئىتتىپاقىنىڭ ﺟۇﯕﮕو
ۋە ئۇيغۇر سىياسىتى مۇھىﻢ ئارقا كۆرۈنۈشكە ئىﮕە بولۇپ ،موسكﯟا شېڭ شىسەيﮕە ياردەم بېرىپ،
ئۇيغۇر مىللىي ئازادلىق ھەرىكىتىنى بېسىقتۇرۇپ ،خوﺟا نىياز ھاﺟى قاتارلىقالرنى شېڭ شىسەي
بىلەن ھەمكارالشتۇرغاندىن كېيىن ،ئۇيغۇر دىيارىنى سوۋﯦت ئىتتىپاقىنىڭ كونتوروللۇقى ئاستىدىكى
ئۆلكىﮕە ئايالندۇرغان ئىدى .شېڭ شىسەي سوۋﯦتپەرەس سىياسەت يۈرﮔۈزدى ۋە سوۋﯦت
ئىتتىپاقىنىڭ بۇ ئۆلكىدىكى تەسىرى كۈچەيدى .سوۋﯦت ئىتتىپاقى ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر قاتارلىق
خەلقلەرنىڭ قەلﺒىدىكى ئوبرازىنى تىكلەش ،ئۇيغۇر خەلقىنى سوۋﯦت ئىتتىپاقىغا مايىﻞ روھ بىلەن
تەربىيىلەش ئۈچۈن بىر تەرەپتىن ئۆزىنىڭ -2831-2811يىللىرى ئارىسىدا تەربىيىلىﮕەن ئۇيغۇر
زىيال ىيلىرىنىڭ بىر قىسىمىنى ئۇيغۇر ئېلىﮕە ئەۋەتسە ،يەنە بىر تەرەپتىن ئۆزبېكىستاندىكى ئۇيغۇر
مەدەنىي-مائارىپىنىڭ ﮔۈللىنىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇپ ،ئۇيغۇرالرغا سوۋﯦت ئىتتىپاقىنىڭ غەمخورلۇقى
ۋە ئەۋزەللىكىنى نامايىﺶ قىلغان ئىدى.
-2831-1920يىلالردا يەنە ئالمۇتىدا « كەمﺒەغەللەر ئاۋازى»  « ،قىزىﻞ تۇغ»ۋە « قىزىﻞ تاڭ»
قاتارلىق ﮔېزىت-ژۇرنالالر نەشىر قىلىنىپ تارقىتىلىپ -2839يىﻞ پۇتۇنلەي يوق قىلىندى.
سوۋﯦت ئىتتىپاقى پېداﮔوﮔىكا پەنلەر ئاكادﯦمىيىسىنىڭ مۇخﺒىر ئەزاسى ،يەنى ئاكادﯦمىﻚ
نامزاتى  ،پروﻓېسسور مەرھۇم مۇرات ھەمرايېفنىڭ تەكشۈرۈشىچە ،سابىق سوۋﯦت ئۇيغۇرلىرى
1930يىلالردا باشالنغۇچ مەكتەپ مائارىپىنى ئومۇمالشتۇرۇپ بولغان ،ساۋاتسىزلىق پۈتۈنلەيدﯦﮕۈدەك تۈﮔىتىلﮕەن ئىدى-2831 .يىلالردا ئۇيغۇر مەدەنىيەت-مائارىپىنىڭ ﮔۈللىنىﺶ پەللىسى
يارىتىلغان بولسىمۇ ،ئەمما -2837يىلىدىكى ستالىننىڭ «خەلق دۈشمەنلىرىنى تازىالش»
ھەرىكىتىدىن كېيىن ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ۋە مائارىپى زەربىﮕە ئۇچرىدى .ستالىننىڭ تازىالش
ھەرىكىتىدە بۇ ئەدىﺒلەرنىڭ كۆپىنچىسى تۈرمىﮕە تاشالندى ۋە ئۆلتۈرۈلدى .ئۆزبېكىستاندىكى
ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنىڭ ھەممىسى دﯦﮕۈدەك خەلق دۈشمەنلىرى ئاتالدى .ئۇيغۇر مەدەنىيەت
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ئورۇنلىرىنىڭ ھەممىسى ئەمەلدىن قالدۇرىﯟﯦتىلىپ ،ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆزبېكلىشىﺶ دولقۇنى
كۆتۈرۈلﮕەن ئىدى .ھەتتا ئۇيغۇر مەكتەپلىرىمۇ تاقىﯟﯦتىلﮕەن ئىدى[ .]14ئەنە شۇنىﯖدىن تارتىپ ،بۇ
ﺟۇمھۇرىيەتتە ئۇيغۇر تىلىدا ﮔېزىت چىقىرىلمىدى .ئەمما-2843 ،يىلى ،سوۋﯦت ئىتتىپاقىنىڭ ﺟۇﯕﮕو
سىياسىتىنىڭ ئۆزﮔىرىشى بىلەن سوۋﯦت كومپارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسى بىيوروسىنىڭ
ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىي ئازادلىق ھەرىكىتىنى قولالش ۋە ياردەم بېرىﺶ قارارىنى قوبۇل قىلىشى
نەتىجىسىدە-2848-2843 ،يىللىرى ئارىسىدا تاشكەنتتە «شەرق ھەقىقىتى» ژۇرنىلى چىقىرىلغان
بولۇپ ،بۇ ژۇرنال سوۋﯦت ئىتتىپاقىدىكى ئۇيغۇرالر ئۈچۈن ئەمەس ،بەلكى ئۇيغۇر ئېلىنى مۇددىﺌا
قىلغان ئىدى .ئالمۇتىدا بولسا « ،قازاق ئېلى» ژۇرنىلى چىقىرىلدى-2848 .يىلىدىن كېيىن سوۋﯦت
ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى يەنە شۇ ﺟۇﯕﮕو سىياسىتىنىڭ ئېھتىياﺟى بىلەن بىر مەزﮔىﻞ« شەرق ھەقىقىتى»
ژۇرنىلى قارمىقىدا «شەرق ھەقىقىتى نەشرىياتى»نى قۇرۇپ ئىشقا كىرىشتۈرۈپ  ،ئۇيغۇر تىلىدا بىر
قانچە يۈز پارچە سوۋﯦت ئىتتىپاقىنىڭ رومان -پوۋﯦستلىرى ۋە باشقا ئەدەبىي ئەسەرلىرىنى شۇنىﯖدەك
دەرسلىﻚ ،قولالنما ۋە باشقا ئىلمىي ساھەﮔە مەنسۇپ كىتابالرنى نەشىر قىلىپ ،مەخسۇس ئۇيغۇر
دىيارىغا ئەۋەتكەن ئىدى .بۇ خىزمەتلەرﮔە -2837يىلىدىكى تازىالشتىن ۋە سوۋﯦت-ﮔېرمان
ئۇرۇشىدىن ئامان قالغان تۇرسۇن رەھىموف ،ئەرشىدىن ھىدايەتوف ،ئابدۇمېجىت روزىﺒاقىيېف،
ئايشەم شەمىيېﯟا ،قادىر ھەسەنوف قاتارلىق بىر قىسىﻢ ئاتاقلىق سوۋﯦت ئۇيغۇر ئالىملىرى رەھﺒەرلىﻚ
قىلدى.
.5ئۇيغۇر ئەدەبىيات-سەنﺌىتى ۋە مەدەنىي-مائارىپى
-1937يىلىدىن كېيىن ،بولۇپمۇ سوۋﯦت-ﮔېرمان ئۇرۇشىدىن كېيىن ئۇيغۇر مەدەنىيەت
مەركىزى تاشكەنتتىن ئالمۇتىغا يۆتكىلىپ ،بۇ شەھەر ئۇيغۇر مەدەنىيەت مەركىزىﮕە ئايلىنىشقا
يۈزلەندۈرۈلدى .بۇ ئەمەلىيەتتە سوۋﯦت ئىتتىپاقىنىڭ ﺟۇﯕﮕو ۋە ئۇيغۇر سىياسىتىﮕە مۇناسىﯟەتلىﻚ
ئىدى.

-2841يىلالردىن

كېيىن،

-2839يىللىرىدا

پۈتۈنلەي

خاراب

قىلىنغان

ئۇيغۇر

ئەدەبىيات-سەنﺌىتى قايتىدىن تەرەققى قىلىﺶ يولىغا كىردى.
سوۋﯦت-ﮔېرمان ئۇرۇشىدىن كېيىن ،قازاقىستان ئىزچىﻞ تۈردە ئۇيغۇر مائارىپ ۋە مەدەنىيەت
مەركىزى بولۇپ كەلدى .سوۋﯦت ئىتتىپاقىنىڭ -81-2841يىللىرى ئارىسىدا ئۇيغۇر تىلىدا
«كوممۇنىزم تۇغى» ﮔېزىتى نەشىر قىلىنىپ ،قازاقىستان مۇستەقىﻞ بولغاندىن كېيىن « ئۇيغۇر
ئاۋازى»غا ئۆزﮔەرتىلدى-2881 .يىلالردا يەنە « يېﯖى ھايات »« ،يېﯖى زامان» « ،پەرۋاز»« ،
ئارزۇ» قاتارلىق ﮔېزىتلەر ۋە بىر قىسىﻢ ژۇرنالالر نەشىر قىلىندى.
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قازاقىستاندىكى ئىزچىﻞ تۈردە ئۇيغۇر پەرزەنتلىرى ئۆز ئانا تىلىدا باشالنغۇچ ،ئوتتۇرا مەكتەپ
مائارىپى ھەتتا ئالى مەكتەپ مائارىپ تەربىيىسى كۆرۈش ئىمكانىيىتىﮕە ئىﮕە بولدى .ئۇيغۇر
تىلىدىكى نەشرىيات ئورۇنلىرى ،مەسىلەن « قازاقىستان»« ،يازغۇچى» « نائۇكا» « ،مەكتەپ» ۋە
باشقىالر ئۇزۇن مەزﮔىﻞ ئۆز پائالىيەتلىرىنى داۋامالشتۇردى .قازاقىستان مۇستەقىﻞ بولغاندىن كېيىن،
نۆۋەتتە ،بۇ ﺟۇمھۇرىيەتىكى ئۇيغۇر مائارىپى ،نەشرىياتچىلىقى ،سەنﺌىتى ۋە باشقىالر ئۆز پائالىيىتىنى
سىستېمىلىق تۈردە داۋامالشتۇرماقتا .بولۇپمۇ ،خۇسۇسىيالر ئاچقان « ناش مىر» نەشرىياتى ئۇيغۇر
نەشىرىياتىچىلىقىنىڭ ۋەكىلى سۈپىتىدە ئاكتىپ پائالىيەت قىلماقتا .قازاقىستاندىكى بۇنداق ئۆز ئانا
تىلىدا مائارىپ تەربىيىسى كۆرۈش ئىمكانىيىتى ئۇيغۇرالر ئارىسىدىن بىر قانچە ئەۋالد ئۆز ئانا
تىلىدا ئەسەر يازىدىغان يازغۇچى-شائىرالرنىڭ يېتىشىپ چىقىشىغا ئاساس بولغان ئىدى.
قازاقىستاندا -1111-2841يىللىرى ئارىسىدا ﺟامال بوساقوف (  ،)2897-2829خىزمەت
ئابدۇللىن ( ،)2892-2814قادىر ھەسەنوف (  ،)2872-2821زىيا سەمەدى (  ، )1111-2824ئىليا
بەختىيا (  ، )2897-2831دولقۇن ياسىن ( ،)1114-2839مەسىمجان زۇلپىقاروف )،( 1925-2012
ساۋۇتجان مەمەتقۇلوف (-2841؟) ،تۇرغان توختاموف ( -2841؟) پاتىﮕۈل سابىتوۋا (-2832؟)،
يۈسۈپﺒېﻚ مۇخلىسوف ( ،)1114-2811خەلىﻞ ھەمرايېف (  ،)2883-2819شايىﻢ شاۋايېف
(-2839؟) ،رەھىمجان روزىيېف (، )1123-2839ئابدۇكېرىﻢ غەنىيېف  ،ئابدۇمېجىت دۆلەتوف ،
ئەخمەتجان ھاشىروف ،پاتىﮕۈل مەقسەتوۋا ۋە باشقا يۈزلىﮕەن ئەدىﺒلەر ئىجادىيەت بىلەن شۇغۇلالندى
ۋە ئۇالرنىڭ ھاياتتىكى بىر قىسىمى ھەم يېﯖى ئەۋالد ئەدىﺒلەر ھازىرمۇ داۋاملىق ئىجادىيەت بىلەن
شۇغۇلالنماقتا .زىيا سەمەدى ۋە خىزمەت ئابدۇللىن قاتارلىقالرنىڭ نامى ھازىرقى زامان ئومۇمىي
ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنىڭ ئەڭ مەشھۇر ۋەكىللىرى سۈپىتىدە ئېتىراپ قىلىندى.
قىرغىزىستاندا بولسا ،ئۇيغۇر مەكتەپلىرىنى ئېچىﺶ ئىمكانىيىتى بولمىسىمۇ ،لېكىن ئۇيغۇر
سىنىپلىرى ۋە ئالىي مەكتەپ بۆلۈمى خېلى ئۇزۇنغىچە ئىﺶ ئېلىپ بېرىپ ،ھۆكۈمەتنىڭ قوللىشىغا
ئېرىشتى .بۇ ﺟۇمھۇرىيەتتە سىستېمىلىق ئۇيغۇر مائارىپى مەۋﺟۇت ئەمەس بولسىمۇ ،ئەمما ئاممىﯟى
ئۇيغۇر مەدەنىيىتى مەۋﺟۇت بولۇپ ،ئۇيغۇر مىللىي كىملىكىنىڭ ساقلىنىشى ئۈچۈن خىزمەت قىلماقتا.
ئۇيغۇرالر ئۆزلىرى« ئىتتىپاق» نامىدا ﮔېزىت چىقارماقتا .بىر قىسىﻢ ئۇيغۇر يازغۇچى شائىرلىرى
قىرغىزىستان يازغۇچىالر ئىتتىپاقىنىڭ ئۇيغۇر بۆلۈمىنى تەسىﺲ قىلغان .ئۇيغۇر يازغۇچىسى ئىسرائىﻞ
ئىﺒرايىموف ئوتتۇرا ئاسىيا ﺟۇمھۇرىيەتلىرىدىكى ئۇيغۇرالر ئارىسىدا بىردىن-بىر رۇس تىلىدا
رومانالرنى يېزىپ نەشىر قىلىپ ،رۇس يازغۇچىلىرى تەرىپىدىن ئېتىراپ قىلىشقا ئېرىشكەن ئاتاقلىق
يازغۇچىدۇر .ئۇ ،قىرغىزىستان تەۋەسىدە چىﯖﮕىز ئايتماتوﻓقا ئوخشاش رۇس تىلىدا رومانالرنى يازغان
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رۇس تىللىق ئۇيغۇر يازغۇچىسى بولۇپ ،ئۇنىڭ ئەسەرلىرىﮕە كۈچلۈك پەلسەپىﯟىلىﻚ روھ
سىﯖدۈرۈلﮕەن ئىدى.
-1990يىلالرغىچە بولغان ئارىلىقتا ئۆزبېكىستاندىكى ئۇيغۇر ئەدىﺒلىرى ئاساسلىقى تاشكەنتكە
توپالنغان بولۇپ ،ئاتاقلىق ئەدىﺒلەردىن ئوسمان مەمەتاخۇنوف ( - 1981-2814؟ ) ،روزى قادىرى
( ،)1112-2814ئىمىن ئوسمان ،سېيىتجان سېتىشىپ ۋە باشقىالر كۆرۈنەرلىﻚ مۇۋەپپەقىيەتلەرنى
قولغا كەلتۈردى .ئىمىن ئوسمان بىلەن روزى قادىرنىڭ نامى ئۆزبېكىستان ئەدەبىياتىنىڭ ۋەكىللىرى
قاتارىدىن ئورۇن ئالدى .پېشقەدەم ئەدىﺐ روزى قادىرى -2841-2841يىللىرىدىال ئۇيغۇر ئېلىدىكى
ئەدەبىيات ساھەسىدە كۆزﮔە كۆرۈنﮕەن شەخسلەرنىڭ بىرى ئىدى.
سابىق سوۋﯦت ئىتتىپاقى دەۋرىدە دۆلەتنىڭ رۇس تىلىغا ئاالھىدە ئەھمىيەت بېرىﺶ
سىياسىتىنىڭ نەتىجىسىدە زور ساندىكى ئۇيغۇر پەرزەنتلىرى رۇس تىلىدىكى مەكتەپلەردە ئوقۇغان
بولۇپ ،قازاقىستان ۋە قىرغىزىستاندىكى ئۇيغۇر ياش ئەۋالدلىرىنىڭ رۇس تىلىنى قوللىنىﺶ نىسﺒىتى
داۋاملىق يۇقىرى بولغان ئىدى .بۇالر ئاساسلىقى شەھەرلەرﮔە ﺟايالشقان .ئەمما يەتتەسۇ
ۋادىسىدىكى يېزا قىشالقالردا ئۇيغۇر تىلىدىكى مائارىپقا ئەھمىيەت بېرىلﮕەنلىكى ئۈچۈن ،يەركەتتىن
تارتىپ ،ئالمۇتىغىچە بولغان ﺟايالردىكى  21ئەتراپىدىكى تولۇق ۋە ئارىالش ئۇيغۇر مەكتەپلىرىدە
ئۇيغۇر پەرزەنتلىرى ئۆز ئانا تىلىدا تەربىيە كۆرۈش ئىمكانىيىتىﮕە ئىﮕە بولماقتا .شۇ سەۋەبتىن
ھازىرقى قازاقىستان ئۇيغۇرالرنىڭ چەتﺌەللەردىكى ئەڭ چوڭ مىللىي مائارىپ ۋە مىللىي مەدەنىيەت
مەركىزى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.
تۈركمەنىستان ئۇيغۇرلىرىنىڭ مىللىي تىلى ۋە مەدەنىيىتىنى ساقلىشى پەقەت ئاممىﯟى
خاراكتېرﮔە ئىﮕە بولۇپ ،ئۇالرنىڭ سانىنىڭ ئاز بولۇشى بۇ ﺟەھەتتە قىيىنچىلىق تۇغدۇرغان .يەرلىﻚ
خەلققە سىﯖىﺶ ئېغىر بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇالر ئىزچىﻞ كۆپىيەلمىﮕەن .ئەمما ،ئۇالرنىڭ
-2811يىلالردىكى ئەھﯟالى ياخشى بولۇپ ،ئاز نوپۇسلۇق تۈركمەنىستان ئۇيغۇرلىرىدىن
ئۆزبېكىستان ﺟۇمھۇرىيىتىنىڭ مىنىستىر دەرىجىلىﻚ رەھﺒىرىي شەخسلەر ،سوۋﯦت ئىتتىپاقىنىڭ
چەتﺌەللەردە تۇرىدىغان يۇقىرى دەرىجىلىﻚ دىپلوماتلىرى ۋە ئالىمالر يېتىشىپ چىققان ئىدى.
مەسىلەن ،دىپلوما ت ۋە مىنىستىرلىق ۋەزىپىلىرنى ئاتقۇرغان مەرۇپ مەمەتوف ئىقتىساد پەنلىرى
دوكتورۇلۇق ئىلمىي دەرىجىسىنى ئالغان بولسا ئۇنىڭ ئۈچ نەپەر قىزى ئوخشاشال ئۆزبېكىستان،
قازاقىستان ۋە تۈركمەنىستاندا تونۇلغان ئالىمالردىن بولۇپ يېتىشىپ چىققان .ئاتاقلىق ئۇيغۇر
ئالىملىرىدىن بىرى ساۋۇت مولالۋۇتوف ئەنە شۇ تۈركمەنىستان ئۇيغۇرلىرىدىن بولۇپ ،ئۇ ئۆمۈر بويى
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ئۇيغۇر كالسسىﻚ ئەدەبىيات تەتقىقاتى بىلەن شۇغۇلالنغان ئىدى.
- 1930يىلالردا ئۇيغۇرالر ئارىسىدا يۇقىرى مەلۇماتلىق بولۇش ئىزچىﻞ داۋامالشقان بولۇپ،
ئەلﯟەتتە ئالىي مەلۇماتلىق ئۇيغۇرالرنىڭ سانى بارغانسېرى كۆپەيﮕەن .بۇالرنىڭ ئارىسىدا ئۇيغۇر
دىيارىدىن بىﯟاسىتە كەلﮕەنلەرمۇ بولغان ئىدى .مەسىلەن-2811 ،يىلالردا موسكﯟادىكى شەرق
كوممۇنىستىﻚ ئەمﮕەكچىلەر ئۇنىﯟﯦرسىتېتىدا ئوقۇغانالردىن -2834-2831يىلىدىكى كۇچار ۋە
قەشقەردىكى قوزغىالﯕغا ئىشتىراك قىلغان ھەمدە تۆمۇر ئېلىﮕە مەسلىھەتچى بولغان نىزامىدىن
ئەپەندى[-2848-2844 ،]12يىللىرىدىكى مىللىي ئازادلىق ئىنقىالب رەھﺒەرلىرىدىن بىرى
ئەخمەتجان قاسىمى قاتارلىقالر بار ئىدى .سﯟﯦردلوۋ ئالىي كوممۇنىستىﻚ ئۇنىﯟﯦرسىتېتىنى
پۈتتۈرﮔەنلەر ئارىسىدا -2837-2834يىللىرى قەشقەر قاتارلىق ﺟايالردا خىزمەت قىلغان قادىر ھاﺟى
ۋە قازاقىستان دۆلەت رەھﺒەرلىرىدىن بىرى ئابدۇلال روزىﺒاقىيېف قاتارلىقالرمۇ بار ئىدى .تاشكەنت
دۆلەت ئۇنىﯟﯦرسىتېتىنى پۈتتۈرﮔەن تۇرپانلىق ياش تىلشۇناس قادىر ھوشۇروپنىڭ نامى ئەينى ۋاقىتتا
ياخشى تونۇلغان بولۇپ ،ئۇ -2837يىلى ئالمۇتىدا ئېچىلغان ئۇيغۇر تىلى ۋە ئىمال مەسىلىلىرى
مۇھاكىمە يىغىنىدا ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىمال قائىدىسى ۋە ئەدەبىي تىﻞ مەسىلىسى ھەققىدە اليىھە
ئوتتۇرىغا قويۇپ ،تىلشۇناسالرنىڭ ئالقىشىغا سازاۋەر بولغان ئىدى.
 . 6ئاز مىللەتتىن چىققان مەشھۇر سىياسىي شەخسلەر
سوۋﯦت ئىتتىپاقىنىڭ ھەر قايسى دەۋرلىرىدە ۋە كېيىنكى ۋاقىتالردا ئاز نوپۇسلۇق ئۇيغۇر خەلقى
ئىچىدىن پۈتۈن سوۋﯦت ئىتتىپاقى ۋە مۇستەقىﻞ دۆلەتلەر ھەمدوستلۇقىغا داﯕلىق بولغان كۆپلىﮕەن
ئۇيغۇر ۋەكىللىرى يېتىشىپ چىقتى .بۇالرنىڭ ئارىسىدا بىر قىسىﻢ ئۇيغۇر سىياسىي رەھﺒەرلەرمۇ بار.
ئۇالرنىڭ بەزىلىرى ئۆزبېكىستان ۋە قازاقىستان ﺟۇمھۇرىيەتلىرىنىڭ ئالىي رەھﺒەرلىرى قاتارىدىن
ئورۇن ئالدى .قەشقەرلىق ئۇيغۇر باي ئائلىدە مەرغىالندا تۇغۇلغان يولداش ئاخۇنﺒابايېف
(  )2843-2994ئۆزبېكىستان ئىتتىپاقداش ﺟۇمھۇرىيىتىنىڭ بىرىنچى رەھﺒىرى سۈپىتىدە
-1925-1938يىللىرى ئارىسىدا ئۆزبېكىستان ئىتتىپاقداش ﺟۇمھۇرىيىتى مەركىزىي ئىجرائىيە
كومىتېتىنىڭ رەئىسى-2843-2839 ،يىللىرى ئۆزبېكىستان ئىتتىپاقداش ﺟۇمھۇرىيىتى ئالى
كېﯖىشىنىڭ رەئىسى بولۇپ ۋەزىپە ئۆتىدى[ . ،]17ئەلﯟەتتە يولداش ئاخۇنﺒابايېفنىڭ مىللىتىنىڭ كىﻢ
ئىكەنلىكى ھەققىدە تۈرلۈك قاراشالر بار .ئۆزبېكلەر ئۇنىڭ ئۆزبېﻚ ئىكەنلىكىنى ئېيتىشىدۇ  .لېكىن
ئۇيغۇرالردىن ئىكەنلىكىمۇ كونا تېمىدۇر .رۇسىيىنىڭ ئاتاقلىق ﺟۇرنالىستى ﻓېدور راززاكوف ئۆزىنىڭ
ئارخىپ ھۆﺟجەتلىرى ئاساسىدا يازغان ئەسىرىدە يولداش ئاخۇنﺒابايېفنىڭ قەشقەرلىق ئۇيغۇر
كۆچمەن ئەۋالدى ئىكەنلىكىنى ئاشكارىاليدۇ .شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە بىر قىسىﻢ ئۇچۇر
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مەنﺒەلىرىدىمۇ ئاخۇنﺒابايېفنىڭ ئۇيغۇر ئىكەنلىكى كۆرسىتىلﮕەن .يولداش ئاخۇنﺒابايېفنىڭ ئەسلى
ئىسىمى يولداش ئاخۇن بابا ئىدى.
يولداش ئاخۇنﺒابايېفنىڭ ئۇيغۇر ئىكەنلىكى سابىق سوۋﯦت ئىتتىپاقىنىڭ دەسلەپكى دەۋرلىرىدە
رەسمىي يوسۇندا مەخپىي تۇتۇلغان بولۇپ ،خۇددى ۋالدىمىر ئىلىﭻ لېنىن ۋە باشقا كۆپلىﮕەن سوۋﯦت
رەھﺒەرلىرىنىڭ ئەسلى كېلىپ چىقىشىنىڭ يەھۇدىي ئىكەنلىكى مەخپىي تۇتۇلغاندەك ،سوۋﯦت
ھۆكۈمىتى يولداش ئاخۇنﺒابايېفنى « ئۆزبېﻚ خەلقىنىڭ شەرەپلىﻚ ئوغلى» دەپ تەشﯟىق قىلغان.
ئەسلى كېلىپ چىقىﺶ ﺟەھەتتىن پەرغانىنىڭ يەرلىﻚ ئاھالىسى ھېسابالنمىغان قەشقەرىيىلىﻚ ئۇيغۇر
پەرزەندىنىڭ -2814يىلى ،ئۆزبېكىستان سوۋﯦت سوتسىيالىستىﻚ ئىتتىپاقداش ﺟۇمھۇرىيىتى
ھۆكۈمىتىنىڭ رەھﺒىرىلىﻚ ۋەزىپىسىﮕە تەيىنلىنىشى موسكﯟانىڭ سىياسىي ئويۇنىدىن ئىﺒارەت ئىدى.
بۇ ،موسكﯟانىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى غەيرى رەسمىي مۇستەقىﻞ ﺟۇمھۇرىيەت بۇخارا خەلق
ﺟۇمھۇرىيىتى ۋە خارەزىﻢ خەلق ﺟۇمھۇرىيىتى شۇنىﯖدەك موسكﯟانىڭ بىﯟاسىتە كونتروللۇقىدىكى
turkسوۋﯦت سوتسىيالىستىﻚ ئاپتونوم ﺟۇمھۇرىيەتلىرىنى بىكار قىلىپ ،ئۇنىڭ ئورنىدا ئۆزبېكىستان
سوۋﯦت سوتسىيالىستىﻚ ﺟۇمھۇرىيىتى  ،تۈركمەنىستان سوۋﯦت سوتسىيالىستىﻚ ﺟۇمھۇرىيىتى ۋە
تاﺟىكىستان سوۋﯦت سوتسىيالىستىﻚ ئاپتونوم ﺟۇمھۇرىيىتى ھەم قاراقىرغىز ئاپتونوم ئوبالستىنى
تەسىﺲ قىلىﺶ پىالنىنى ئىشقا ئاشۇرۇش شۇنىﯖدەك ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىدىكى بارلىق قەشقەرلىقلەر،
قىپچاقالر ،سارتالر دەپ ئاتالغان خەلقلەرنى ئۆزبېﻚ ئېتنىﻚ كىملىكى ئاستىغا مەركەزلەشتۈرۇش
ئىستراتېﮕىيىسىنى ئەمەلﮕە ئاشۇرۇش ئۈچۈن خىزمەت قىلدۇرۇلغان.
يولداش ئاخۇنﺒاي ئوغلى ئاخۇنﺒابايېف -2822يىلى ،مەرغىالندىكى چار رۇسىيىﮕە قارشى
قوزغىالﯕغا قاتناشقان-2812 .يىلى ،بولشېﯟىكالر پارتىيىسىﮕە ئەزا بولغان ھەمدە قىزىﻞ ئارمىيىﮕە
قاتنىشىپ ،پەرغانە ۋادىسىدىكى سوۋﯦت ھۆكۈمىتىﮕە قارشى مۇستەقىﻞ ھەرىكەتلىرىنى باشتۇرۇش
ﺟەﯕلىرىدە ئاكتىپلىق كۆرسىتىپ ،مەرغىالندىكى « قوشچىالر ئىتتىپاقى» نىڭ رەئىسى بولغان.
ئۇ -2814يىلى ،ئۆزبېكىستان كوممۇنىستىﻚ پارتىيىسىنىڭ -2قېتىملىق قۇرۇلۇش يىغىنىغا مەرغىالنى
ۋەكىلى سۈپىتىدە قاتناشقاندا ،ئۆزبېكىستان كومپارتىيىسى مەركىزىي بىيورو ئەزاسى ،مەركىزىي
كومىتېت ئەزاسى ھەم ئۆزبېكىستاننىڭ ئالىي ھاكىمىيەت ئورﮔىنى ھېسابلىنىدىغان ئۆزبېكىستان
سوۋﯦت سوتسىيالىستىﻚ ئىتتىپاقداش ﺟۇمھۇرىيىتى مەركىزىي ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ رەئىسىلىكىﮕە
بېكىتىلﮕەن .شۇ يىلىدىن ئېتىﺒارەن -2839يىلىغىچە سوۋﯦت ئىتتىپاقى مەركىزىي ئىجرائىيە
كومىتېتىنىڭ ئەزاسى بولغان.
ئۆزبېكىستان ئىتتىپاقداش ﺟۇمھۇرىيىتىنىڭ ھاكىمىيەت ۋە پارتىيە رەھﺒەرلىﻚ ئورنى ناھايىتى
ماھىرلىق بىلەن تەقسىﻢ قىلىنغان بولۇپ ،ئۆزبېكىستان كومپارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتىنىڭ
بىرىنچى سېكرىتارلىقىغا رۇس مىللىتىدىن ۋالدىمىر ئىﯟانوۋىﭻ ئىﯟانوف بېكىتىلﮕەن .ئۆزبېكىستان
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سوۋﯦ ت سوتسىيالىستىﻚ ئىتتىپاقداش ﺟۇمھۇرىيىتى مىنىستىرىالر كېﯖىشىنىڭ رەئىسىلىﻚ ۋەزىپىسىﮕە
سابىق بۇخارا خەلق ﺟۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ رەئىسى ،ئۆزبېكلەردىن كېلىپ چىققان ﻓەيزۇلال
خوﺟايېف بېكىتىلﮕەن .مەزكۇر ﺟۇمھۇرىيەتنىڭ ئاساسلىق رەھﺒەرلىﻚ ھوقۇقى يەنى كوممۇنىستىﻚ
پارتىيىنىڭ بىرىنچى سېكرىتارىنىڭ قولىدا بولۇپ ،ئەمەلىي ئالىي ھاكىمىيەت ئورﮔىنى
ھېسابلىنىدىغان مەركىزىي ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ رەئىسىلىﻚ ۋەزىپىسىﮕە يولداش ئاخۇن بابا
بەكىتىلﮕەن شۇنىﯖدەك يولداش ئاخۇن بابايېفنىڭ سىنىپى كېلىپ چىقىشى « يوقسۇل» دەپ
بېكىتىلىپ ،يوقسۇلالرنىڭ ئۆزبېكىستاننى ئىدارە قىلىﺶ ساالھىتى بارلىقى ئۈچۈن سىمﯟول قىلىنغان.
سوۋﯦت ھاكىمىيىتىىنىڭ ئاز نوپۇسلۇق كۆچمەن ئۇيغۇر ئاھالىسىدىن كېلىپ چىققان ئۆزىﮕە سادىق
بىر كىشىنى ئۇنىڭ مىللەت تەركىﺒىنى يوشۇرۇپ ۋە ياكى ئۆزﮔەرتىپ كۆپ سانلىق مىللەتنىڭ
ﺟۇمھۇرىيىتنىنڭ رەھﺒەرلىكىﮕە تەيىنلىشى ئۇيغۇر دىيارىدا ئەسلى تاتارالردىن كېلىپ چىققان بۇرھان
شەھىدىنىڭ -1949يىلىدىن كېيىن ئۇيغۇرغا ئايلىنىپ ،شىنجاڭ ئۆلكىلىﻚ ھۆكۇمەتنىڭ رەئىسى
بولۇشى ئۇچۇن تەﺟرىﺒە بولغان ئىدى .ئەلﯟەتتە بۇ تەﺟرىﺒىنىمۇ ستالىن ئىستراتېﮕىيىچىلىرى ﺟۇنﮕﮕو
ئستراتېﮕىيىچىلىرىﮕﯥ ئۆﮔەتكەن ئىدى.
سابىق بۇخارا خەلق ﺟۇمھۇرىيىتىنى قۇرغان ﻓەيزۇلال خوﺟايېف بولسا ،تۈركچىلىﻚ ئىدىيىسىﮕە
ئىﮕە ،ئەسلى ياش بۇخارالىقالر پارتىيىسىنىڭ رەھﺒىرى بولۇپ ،كومپارتىيىﮕە ئەزا بولمىغان ئەرباب
ئىدى .ئۇنىڭ بۇخارا ۋە پۈتۈن ئۆزبېكىستان تېررىتورىيىسىدە يۇقىرى ئابرويى بار بولۇپ ،بۇخارا
خەلق ﺟۇمھۇرىيىتىنى يوقىتىپ ،ئۇنىﯖدىن يېﯖى ئۆزبېكىستان ﺟۇمھۇرىيىتى قۇرۇشتا ﻓەيزۇلال
خوﺟايېفنى چەتكە قېقىﯟﯦتىﺶ مۇمكىن ئەمەس ئىدى .موسكﯟا ئۆزبېكىستان ﺟۇمھۇرىيىتىنى تەسىﺲ
قىلىشتا ئەڭ يۇقىرى پارتىيە ۋە ھاكىمىيەت ھوقۇقىنى كوممۇنىست رۇس ۋە سوۋﯦت ھاكىمىيىتىنىڭ
ئاكتىپ قوللىغۇچىسى بولغان ئۇيغۇرغا تۇتقۇزۇش ئارقىلىق ئۆزبېكىستاننىڭ سوۋﯦت ئىتتىپاقى
تەركىﺒىدە مۇستەھكەم تۇرۇشىنى ،قارشىلىق كۆرسەتكۈچى ۋە مىللەتچىلىﻚ ئېقىمىغا مەنسۇپ
كۈچلەرﮔە ئۈنۈملۈك زەربە بېرىشنى قولغا كەلتۈرمەكچى بولدى.
يولداش ئاخۇنﺒابايېف نامدا ھوقۇقى بار ،ئەمەلىيىتى يوق شەخﺲ بولۇپ ،باشتىن ئاخىرى
سىمﯟوللۇق سۈپىتىدە تەشﯟىقات ۋاسىتىسىﮕە ئايالنغان .بارلىق ئەمەلىي ھوقۇق كومپارتىيىنىڭ
بىرىنچى سېكرىتارى ئىﯟانوۋنىڭ قولىدا ئىدى .يولداش ئاخۇن بابانىڭ ھاكىمىيەتتىكى ۋاقتى دەل
-2837-2832يىللىرى ئارىسىدا ئۇيغۇرالر دىيارىدا مىللىي ئازادلىق ھەرىكىتى ئەۋﺟى ئالغان ،
سوۋﯦت ھوكۇمىتى شېڭ شىسەينى يۆلەپ ،شىنجاڭ ئۆلكىسىنى سوۋﯦت ئىتتىپاقىنڭ كونتروللۇقىدىكى
«  -27ئىتتىپاقداش ﺟۇمھۇرىيەت » ھالىغا كەلتۇرﮔەن ۋاقىتالر ئىدى .ستالىن ھۆكۈمىتى
ئۆزبېكىستاننى قوشنا ئۇيغۇر ئېلىنىڭ تەرەققىياتى ۋە سوۋﯦت ئىتتىپاقىنى ھىمايە قىلىشىنى قولغا
كەلتۈرىشىدە ئۈلﮕە قىلىپ كۆرسەتكەن .كۆپلﮕەن مەسلىھەتچىلەرغ مەسىلەن سوۋﯦت ئىتتىپاقىنىڭ
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ئۇرۇمچىدىكى باش كونسۇلى ﮔارىﮕىن ئاپرﯦسسېﯟ ۋە ئۇيغۇر سوۋﯦت ياردەمچى خادىملىرى ،
مەسىلەن مەشۇر روزىيېف )مەنسۇر ئەپندى ( قادىر ھاﺟى ۋە باشقىالر بىﯟاسىتە ئوزبېكىستاندىن
ئېﯟەتىلﮕەن ئىدى .ئاخۇنﺒابايېف رەھﺒەرلىكىدىكى ئۆزبېكىستان -2837-2834يىللىرى ئۇيغۇر
مەدەنىيەت مەركىزىﮕە ئايالنغان بولۇپ  ،ئۇنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى ۋەزىيەتتىن بىخەۋەر بولۇشى
مۇمكىن ئەمەس ئىدى .ئاخۇنﺒابايېف -2839-2837يىللىرىدىكى ستالىننىڭ تازىلىشىدىن ساق
قېلىپ ،ئۇنىﯖدىن باشقا ئوزبېكىستان مىللىي رەھﺒەرلىرىنىڭ ھەممىسى دﯦﮕۇدەك  ،مەسىلەن ﻓەيزۇلال
خوﺟايېف ،ئەكمەل ئىكراموف ۋە باشقىالر ئۆلتۇرۇلۇپ ،ئاخۇنﺒابايېﯟ -2843يىىلىغىچە ياشاپ ئۆز
ئەﺟىلىدە ئۆلدى .يېقىنقى يىلالردا ئۆزبېكىستاندىكى ئاخۇنﺒابايېف نامى بېرىلﮕەن بەزى
ئورۇنالرنىڭ ناملىرى بىكار قىلىنىپ ،يېﯖى ئىسىﻢ قوللىنىﺶ ،ئۇنىﯖغا تەنقىدىي باھا بېرىﺶ
ئەھﯟاللىرى كۆرۇلدى.
قازاقىستانلىق ئىسمايىﻞ يۈسۈپوف ( -2824-2821 ، )1114-2824يىللىرى ئارىسىدا
قازاقىستان ئىتتىپاقداش ﺟۇمھۇرىيىتى كومپارتىيىسىنىڭ بىرىنچى سېكرﯦتارى سۈپىتىدە ئىككى يىﻞ
بۇ ﺟۇمھۇرىيەتكە رەھﺒەرلىﻚ قىلدى [ .]12ئۇ ،ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇرلىرى ئارىسىدا يولداش
ئاخۇنﺒابايېفتىن كېيىن ،ئىككىنچى قېتىﻢ ئەڭ چوڭ بىر ئىتتىپاقداش ﺟۇمھۇرىيەتنىڭ ئالىي
رەھﺒىرىلىﻚ  ،يەنى كومپارتىيىنىڭ بىرىنچى سېكرىتارىلىق ۋەزىپىسىنى زىممىسىﮕە ئالغان بىردىن-بىر
ئۇيغۇر بولۇپ ،ئۇنىڭ قازاقىستانغا رەھﺒەرلىﻚ قىلىشى -2824يىلى ،خرۇشېﯟنىڭ يىقىلىشى بىلەن تەڭ
ئاخىرالشتى[ .]19ئۇنىڭ ۋەزىپىسى خرۇشېﯟنىڭ ئورنىنى ئىﮕىلىﮕەن لېﺌونېد برﯦﮋنېﯟ تەرىپىدىن ئېلىپ
تاشلىنىپ ،تاتار ئارىالش قازاق پەرزەنتى دىن مۇھەممەد قۇنايېفقا بېرىلﮕەن ئىدى.
ئىسمايىﻞ يۈسۈپوﻓنىڭ ﺟۇﯕﮕو بىلەن ،ﺟۈملىدىن ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى بىلەن قوشنا
قازاقىستان ئىتتىپاقداشلىق ﺟۇمھۇرىيىتىنىڭ رەھﺒىرىلىﻚ ۋەزىپىسىﮕە تەيىنلىنىشىنىڭ ئارقا كۆرۈنىشى
نىكىتا خرۇشېﯟ بىلەن ماۋ زﯦدوڭ ئارىسىدىكى -2848يىلى ،ئۆتكۈزۈلﮕەن سۆھﺒەتنىڭ ﺟېدەل بىلەن
ئاخىرلىشىپ ،خرۇشېﯟ ماۋغا ئاتوم بومﺒىسى تېخنىكىسىنى بېرىشنى رەت قىلىشى ۋە سوۋﯦت-ﺟۇﯕﮕو
مۇناسىﯟەتلىرىنىڭ «شېرىن ئاي»دەۋرى ئاخىرلىشىپ ،رەقىﺒلىﻚ دەۋرىنىڭ باشلىنىشى بىلەن
مۇناسىﯟەتلىﻚ ئىدى-2821 .يىلى ،ئىككى دۆلەت مۇناسىﯟەتلىرى رەسمىي بۇزۇلۇش باسقۇچىغا
كىرﮔەن بولۇپ 21 ،مىﯖدىن ئارتۇق ئۇيغۇر ،قازاق ۋە باشقا مىللەت پۇقرالىرىنىڭ سوۋﯦت ئىتتىپاقى
تەرەپكە قېچىپ ئۆتۈش ۋەقەسى يۈز بەردى .بۇ مەزﮔىلدە يەنە -2848-2844يىلالردىكى مىللىي
ئىنقىالبقا قاتناشقان ۋە 1950-1959-يىللىرى ئارىسىدا ئۈرۈمچى ،غۇلجا ،چۆچەك قاتارلىق
ﺟايالردىكى پارتىيە ۋە ھۆكۈمەت ئورۇنلىرىدا يۇقىرى رەھﺒىرىي خىزمەتلەرنى ئۆتىﮕەن بىر قىسىﻢ
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ئۇيغۇر ،قازاق ۋە باشقا مىللەت زىيالىيلىرى سوۋﯦت ئىتتىپاقىغا كەتتى .نىكىتا خرۇشېﯟ مانا مۇشۇنداق
پەيتتە ئۇيغۇرالردىن ئىسمائىﻞ يۈسۈپوﻓقا قازاقىستانغا رەھﺒەرلىﻚ قىلىﺶ ۋەزىپىسىنى تاپشۇرۇش
ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر خەلقىغە ئىشىنىدىغانلىقى ھەتتا مانا مۇشۇنداق كوممۇنىستىﻚ پارتىيىنىڭ
ئەڭ ئالىي ھوقۇقلىرىنىﯖمۇ ئاز سانلىق مىللەتكە بېرىلىدىغانلىقىنى كۆز-كۆز قىلغان ئىدى.
ھەقىقەتەن ،بۇ ۋاقىتتا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا كومپارتىيىنىڭ بىرىنچى سېكرىتارىلىق
ۋەزىپىسى تېخى ئۇيغۇرالرغا نېسىپ بولمىغان ئىدى .ئەمما ،ئىسمائىﻞ يۈسۈپوﻓنىڭ ئىككى يىﻞ
قازاقىستانغا رەھﺒەرلىﻚ قىلىﺶ ۋەزىپىسىﮕە تەيىنلىنىشى قازاقالرنىڭ نارازىلىقىنى قوزغىغان بولۇپ،
كېيىنكى ۋاقىتالردا ئۇنىڭ قازاقىستان زﯦمىنلىرىنى ئۆزبېكىستانغا بېرىﯟەتكەنلىكى ئەيىﺒلەندى .
ئىسمائىﻞ يۈسۈپوف  81ياشقا كىرﮔەندە بۇ ئەيىﺒلەشنى ئىنكار قىلىپ ،ئەينى ۋاقىتتا پۈتۈن سىياسەت
ۋە قارارنىڭ موسكﯟادىن چىقىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ « ،مېنىڭ قازاقىستان خەلقى ئارىسىدىكى
ۋىجدانىﻢ پاكىز» دەپ ﺟاكارلىغان ئىدى[ .]18ئىسمائىﻞ يۈسۈپوف ھوقۇقتىن ئېلىپ تاشلىغاندىن
كېيىن ،ۋەزىپىلىرىنى تۆۋەنلەپ كەتكەن ۋە -2822يىلىدىن كېيىن تاكى پېنسىيىﮕە چىققىچە
قازاقىستان ئۈزۈمزارلىق ئىﮕىلىكلىرىنىڭ باشلىقى بولۇپ ئىشلىﮕەن .ئاتاقلىق ئۇيغۇر يازغۇچىسى
ئابدۇكېرىﻢ غەنىيېف ئىسمايىﻞ يۈسۈپوف ھەققىدە مەخسۇس ھۆﺟجەتلىﻚ پوۋﯦست يېزىپ نەشىر
قىلدۇرغاننى ھېسابقا ئالمىغاندا  ،مەزكۇر ئەرباب ئۇزۇن يىلالر خىلﯟەت ئۆتۈشكە مەﺟﺒۇر بولدى.
سوۋﯦت ئىتتىپاقى يىمىرىلىپ ،يەنە 13يىﻞ ياشىغان ئىسمائىﻞ يۈسۈپوﻓنىڭ ئالىي ھوقۇقنى ئىﮕىلىﮕەن
مەزﮔىللەردە ئۇيغۇر خەلقى ئۈچۈن بىرەر ياخشى ئىﺶ قىلىپ بېرەلمىﮕەنلىكىدىن ئەپسۇسالنغانلىقى
شۇنىﯖدەك ئۇ ۋاپات بولغاندا يەنىال شۇ ئۇيغۇرالر ﺟەم بولۇپ ،ئۇنى دەپنە قىلغانلىقىغا ئائىت
ئۇچۇرالر قازاقىستانلىق ئۇيغۇر زىيالىيلىرى ئارىسىدا ھازىرمۇ داۋامالشماقتا.
ئىلى ئۇيغۇرلىرىدىن كېلىپ چىققان ئابدۇلال روزىﺒاقىيېف ئۇيغۇرالر ئارىسىدا تۇنجى قېتىﻢ
يۇقىرى رەھﺒەرلىﻚ خىزمەتلىرىنى ئۆتىﮕەن شەخﺲ بولۇپ ،ئۇزۇن مەزﮔىﻞ  turkئاپتونوم
ﺟۇمھۇرىيىتى ۋە كېيىنكى قازاقىستان ئاپتونوم ﺟۇمھۇرىيىتى ۋە قازاقىستان ئىتتىپاقداش
ﺟۇمھۇرىيىتىنىڭ پارتىيە ۋە دۆلەت رەھﺒەرلىرى قاتارىدا يۇقىرى ۋەزىپىلەرنى ئۆتىدى .ئۇ ھەتتا
موسكﯟادا سوۋﯦت ئىتتىپاقىنىڭ مىللەتلەر ئىشلىرى بويىچە يۇقىرى رەھﺒەرلىﻚ خىزمىتىنى ئاتقۇردى.
ئابدۇلال روزىﺒاقىيېف -2837يىلى ،ستالىن ن ك ۋ د سى تەرىپىدىن « مىللەتچىلىﻚ» « ،خەلق
دۈشمىنى» دﯦﮕەندەك ئەيىﺒلەشلەر قولغا ئېلىنىپ -2839 ،يىلى ئېتىپ تاشالندى .ئەلﯟەتتە ،ئابدۇلال
روزىﺒاقىيېف سوۋﯦت كوممۇنىست ئۇيغۇر رەھﺒىرى بولسىمۇ ،ئەمما ئۆمۈر بويى ئۇيغۇر مىللىتى ،
ﺟۈملىدىن ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ئازادلىق غايىلىرىنى كۆﯕلىﮕە پۈكۈپ ،بۇ ئىﺶ ئۈچۈن كۈرەشكەن
ئىدى.
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قازاقىستانلىق ئۇيغۇر ئوسمان ئەلىيېف –2837-2832يىللىرى قازاقىستان ئالىي سوۋﯦتىنىڭ
مىللەتلەر بۆلۇىمىنىڭ باشلىقى بولۇپ خىزمەت قىلغان  ،ئۇ -2837يىلى ،ستالىننىڭ تازىلىشىغا دۇچ
كېلىپ ئېتىپ تاشالندى.
ياقۇپ روزىن (-2817 )2879-2814يىلى ،سوۋﯦت ئىتتىپاقىنىڭ ئالىي پارتىيە مەكتىپى
كروپىسكايا نامىدىكى كوممۇنىستىﻚ ئۇنىﯟﯦرسىتېتىنى پۈتتۈرﮔەندىن كېيىن ئۆزبېكىستانغا
ئەۋەتىلىپ-2832-2818 ،يىللىرى ئۆزبېكىستان كومپارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتىدا رەھﺒەرلىﻚ
خىزمىتىنى ئىشلىدى ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا يېزا ئىﮕىلىﻚ ئىنىستىتۇتىنىڭ باشلىقى بولدى.
-2837-2832يىللىرى ئارىسىدا موسكﯟادىكى سوۋﯦت ئىتتىپاقى كومپارتىيىسى مەركىزىي
كومىتېتىنىڭ قارمىقىدا رەھﺒەرلىﻚ خىزمىتى ۋە سوۋﯦت ئىتتىپاقىدىكى ھەر قايسى مىللەتلەرنىڭ
ئەدىﺒلىرىنىڭ ئەڭ ئالىي ژۇرنىلى ھېسابلىنىدىغان « سوۋﯦتلەر ئىتتىپاقىدىكى مىللەتلەر ئەدەبىياتى»
ﺟۇرنىلىنىڭ باش مۇھەررىرىلىﻚ ۋەزىپىسىنى ئاتقۇردى .ئۇ -2843-2839يىللىرى سىﺒىرىيىدىكى
ﮔۇالﮔدا  24يىﻞ يۇرۇپ قايتىپ كەلﮕەندىن كېيىن موسكﯟا شەھىرى يېنىدىكى بىر كولخوزنىڭ
رەئىسى بولۇپ ئىشلىدى[.]31
قازاقىستانلىق ئۇيغۇرالردىن ئابدۇلال نىيازوف (  - 1935 )2872-2819يىلى لېنىنﮕراد ھەربىي
پارتىيە مەكتىپىنى پۈتتۈرﮔەندىن كېيىن ئۆزبېكىستانغا ئەۋەتىلىپ ،ئىچكى ئىشالر خەلق
كومىسسارىياتىدا رەھﺒىرى ۋەزىپىلەرنى ئۆتىدى ۋە 1943-يىلى ،ئۆزبېكىستان دۆلەت بىخەتەرلىﻚ
كومىتېتىنىڭ

مۇئاۋىن

مىنىستىرى،

-1950يىلى،

ئۆزبېكىستان

ئىجتىمائىي

پاراۋانلىق

مىنىستىرلىكىنىڭ مىنىستىرى بولدى.
تۈركمەنىستانلىق ئۇيغۇر مەرۈپ مەمەتوف (-2812؟) -2842-2841يىللىرى ئارىسىدا
ئۆزبېكىستان ئىتتىپاقداش ﺟۇمھۇرىيىتى تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكىنىڭ مۇئاۋىن مىنىستىرى،
-2841-2837يىللىرى ئارىسىدا ئۆزبېكىستان ئالىي مائارىپ كومىتېتىنىڭ رەئىسىلىكى ۋە
-2844-2842يىللىرى ئۆزبېكىستان رادىﺌو-تېلېﯟىزىيە كومىتېتىنىڭ رەئىسىلىﻚ ۋەزىپىلىرىنى
ئاتقۇردى.
قازاقىستاندا يەنە ئابدۇلال ئىزباقىيېفنىڭ نامىمۇ مەشھۇر بولۇپ ،ئۇ -2844يىلىدىن
ئېتىﺒارەن ئۇزۇن مەزﮔىﻞ قازاقىستان ئىتتىپاقداش ﺟۇمھۇرىيىتى ئىچكى ئىشالر مىنىستىرلىكىنىڭ
مۇئاۋىن مىنىستىرىلىق ۋەزىپىسىنى ئاتقۇردى.
خېلەم خۇدابەردىيېف (1918-2004) 1960-1980-يىللىرى ئارىسىدا ئۆزبېكىستان رادىﺌو-
تېلېﯟىزىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسلىﻚ ۋەزىپىسىنى ئاتقۇرغان بولۇپ ،ئۇ ئۇيغۇر  21مۇقامىنى
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رەتلەش ۋە لېنتىغا ئېلىﺶ ئىشلىرىغا بىﯟاسىتە رەھﺒەرلىﻚ قىلغان ئىدى .خېلەم خۇدابەردىيېف
1947يىلى ،ئۆزبېكىستان كومپارتىيىسىنىڭ بىرىنچى سېكرﯦتارى ئوسمان يۈسۈپوف تەرىپىدىن ئىلىغائەۋەتىلﮕەن بولۇپ « ،ئېالخۇن» ئىسمىنى قوللىنىپ ،ئەخمەتجان قاسىمى ئىشخانىسى ۋە ﮔېنېرال
ئىسھاقﺒەك مۇنونوف شىتابىدا مايور ئۇنﯟانى بىلەن تاكى 1949-يىلىغىچە مەسلىھەتچى بولغان ئىدى.
-2841يىلالردا سوۋﯦت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئۈرۈمچىﮕە مەسلىھەتچىلىككە ئەۋەتىلىپ،
نەشرىيات ساھەسىدە ئىشلىﮕەن ئىدى.
قازاقىستان مۇستەقىﻞ بولغاندىن كېيىنكى دەۋردە ،تېخى يېقىنغىچە بولغان ئارىلىقتا كەرىﻢ
مەسىموف ئۇزۇن مەزﮔىﻞ قازاقىستان ﺟۇمھۇرىيىتىنىڭ باش مىنىستىرلىﻚ ۋەزىپىسىنى ئاقتۇرغان
بولۇپ ،ئۆتكەن يىلى ئۇ قازاقىستان پرﯦزىدﯦنت مەمۇرىيىتىنىڭ رەھﺒىرىلىﻚ ۋەزىپىسىﮕە يۆتكەلدى.
بىراق ،ئۇنىڭ مىللىتىنىڭ ئۇيغۇر ئىكەنلىكى قازاقىستان تارىخىدا ئەڭ كۆپ تاالش-تارتىﺶ قوزغىغان
مەسىلە بولۇپ ،ھۆكۈمەت تەرەپ ئۇنى رەسمىي شەكىلدە قازاق دەپ تونۇشتۇردى.
قازاقىستان ئۇيغۇرلىرىدىن ئەخمەتجان شاردىنوف يېقىنقى يىلالردا قازاقىستان مىللەتلەر ئىشلىرى
كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسىلىﻚ ۋەزىپىسىنى ئاتقۇردى .ئاتاقلىق سەنﺌەتكار مۇرات ئەخمەدى
قازاقىستان پارالمېنتىنىڭ يۇقىرى پاالتاسىنىڭ ئەزاسى سۈپىتىدە خىزمەت قىلماقتا.
دەسلەپكى سوۋﯦت ئۇيغۇر رەھﺒىرىي شەخسلىرىنىڭ كۆپىنچىسى -2839-2837يىللىرى
ستالىننىڭ تازىالش ھەرىكىتىدە ئۆلتۈرۈلﮕەن ۋە ياكى تۈرمىلەرﮔە تاشالنغان بولۇپ ،ئۇالرنىڭ
ئارىسىدىكى ئابدۇلال روزىﺒاقىيېف ،ئىسمائىﻞ تاھىروف ،ياقۇپ روزىن  ،ئەلىيېف ،ئىسىيېف ۋە
باشقىالرنى مىسال قىلىپ كۆرسىتىﺶ مۇمكىن .بەزى ئېنىقسىز ئۇچۇرالردىن مەلۇم بولۇشىچە،
-2839-2837يىللىرى ئارىسىدا ئۆزبېكىستان تەۋەسىدە  3911دىن ئارتۇق ئۇيغۇر زىيالىيسى «
ئۇيغۇر مىللىي ئىتتىپاقى» نىڭ ئەزاسى دﯦﮕەن ﺟىنايەت بىلەن ئۆلتۈرۈلﮕەن ۋە ﺟازاالنغان[. ]32بىر
ئالمۇتا ۋىاليىتى تەۋەسىدىال  211دىن ئارتۇق ئۇيغۇر رەھﺒىرىي كادىر ۋە زىيالىي تازىالشا ئۇچرىغان.
قازاقىستاندا -2887يىلى نەشىر قىلىنغان -2839-2837يىللىرىدا ئېتىپ تاشالنغان كىشىلەرﮔە ئائىت
« ماتەم كىتابى»غا 1668ئادەمنىڭ ئىسمى كىرﮔۈزۈلﮕەن بولۇپ ،بۇنىڭ ئىچىدە  87ئۇيغۇرنىڭ
ئىسمى خاتىرىﮕە ئېلىنغان .ئەلﯟەتتە ،بۇ پەقەت ئېنىقالپ چىقىلىپ ئىسىملىرى تۇرغۇزۇلغانلىرىدىن
ئىﺒارەت بولۇپ ،بۇ تىزىملىكلەر داۋاملىق كۆپەيﮕەن .ئەلﯟەتتە ،بۇ ئاپەت پەقەت ئۇيغۇرالرغىال
كەلﮕەن ئەمەس ،سوۋﯦت ئىتتىپاقىدىكى ھەممە مىللەت تازىالش ۋە تەقىﺒلەش ئوبيېكتى بولغان
ئىدى .شۇ قېتىملىق تازىالشتا ھەتتا -2812يىلى ،سوۋﯦت ھاكىمىيىتىنىڭ ئەڭ خەتەرلىﻚ
رەقىﺒلىرىدىن بىرى ،يەتتەسۇدىكى كوممۇنىستالرغا قارشى ئاقالر ھەركىتىنىڭ داھىيسى ﮔېنېرال
لېيتىنانت ئالېكساندىر دۇتوۋنى سۈيدۇﯕدە مەخپىي ئۆلتۈرۈپ ،سوۋﯦت ھاكىمىيىتى ئۈچۈن خىزمەت
كۆرسىتىپ ،سوۋﯦت رۇسىيىسىنىڭ بىخەتەرلىﻚ كومىسسارى دﯦرژىنىسكىي تەرىپىدىن ئالتۇن سائەت
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بىلەن تەقدىرلەنﮕەن قىزىﻞ ئارمىيە رازۋﯦتكا خادىمى ( ۋە ياكى ﺟاسۇسى) ماخمۇت خوﺟامياروﻓمۇ
-2839يىلى ،ئۆلۈمﮕە ھۆكۈم قىلىنغان .ئۇنىڭ ئالدىدا بولسا ،ماخمۇت خوﺟامراروﻓنىڭ پۈتۈن
ئائىلىسى ئاتامان دۇتوۋنىڭ ئادەملىرى تەرىپىدىن ئۆز ئۆيىدە ئۆلتۇرۇپ ،قىساس ئېلىشقا ئۇچرىغان
ئىدى.
شۇ قېتىملىق تازىالشتا سوۋﯦت ھاكىمىيىتىنىڭ يەتتەسۇ رايونىدا مۇستەھكەملىنىشى ئۈچۈن
ھەسسە قوشقان ئۇيغۇر كوممۇنىست رەھﺒەرلىرىنىڭ ھەممىسى دﯦﮕۈدەك ئۆلۇمﮕە ھۆكۈم قىلىندى.
قىزىق يېرى شۇكى ،سوۋﯦت ھۆكۇمىتى ئۆزى ئۈچۇن ﺟان پىدالىق بىلەن ئىشلىﮕەن مەزكۇر
ئۇيغۇرالرغا « خەلق دۈشمىنى» ﺟىنائىيىتىدىن باشقا يەنە «مىللەتچىلىﻚ » ﺟىنايىتىنىمۇ ئارتقان
ئىدى .ئەلﯟەتتە -2839-2837يىلالردىكى تازىالش ھەرىكىتىدە پەقەت ئۇيغۇرالرال ئەمەس ،بەلكى
سوۋﯦت ھاكىمىيىتىنىڭ يۇقىرى رەھﺒەرلىﻚ ئورﮔانلىرىدىكى رەھﺒىرىي شەخسلەر ،قىزىﻞ ئارمىيە
ﮔېنېراللىرى ،ئالىمالر ،زىيالىيالر ،ئارتىستالرنى ئۆز ئىچىﮕە ئالغان ھەر ساھەﮔە ،ھەر مىللەتكە
مەنسۇپ كىشىلەر ﺟازاالش ئوبېكتى بولدى .ئەلﯟەتتە ،بۇ تازىالشنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىدىكى
قىسىمىدا ئۆزبېكىستان ،قازاقىستان ،قىرغىزىستان ،تۈركمەنىستان ،تاﺟىكىستان ئىتتىپاقداش
ﺟۇمھۇرىيەتلىرىنىڭ ئالىي پارتىيە ۋە ھۆكۈمەت رەھﺒەرلىرىنىڭ كۆپىنچىسى دﯦﮕۈدەك ﺟازاالندى.
ئۆزبېﻚ ،قازاق ،قىرغىز ،تاﺟىﻚ  ،تۈركمەن ،ئەزەربەيجان ،تاتار ۋە ئۇيغۇرالرنىڭ ئەڭ بىلىملىﻚ
ئەربابلىرى ،مىللەتپەرۋەرلىرى يوق قىلىندى .بۇنىڭ ئۈچۈن ئۆزبېكلەرنىڭ ﻓەيزۇلال خوﺟايېف،
ئەكمەل ئىكراموف ،ئابدۇلال قادىرى ،قازاقالرنىڭ تۇرار رىسقۇلوف ،ئالىخان بۇكېيخانوف ،سەكەن
سەيفۇللىن ،قىرغىزالرنىڭ يۈسۈپ ئابدۇراخمانوف  ،ئۇيغۇرالرنىڭ ئابدۇلال روزىﺒاقىيېف ،ئىسمايىﻞ
تاھىروف ،بۇرھان قاسىموف ،تۇﯕﮕانالرنىڭ ماﮔازى ماسانچى ۋە باشقا يۈزلىﮕەن كىشىلەرنى ۋەكىﻞ
قىلىپ كۆرسىتىﺶ مۈمكىن .قسىقىسى ستالىن پۈتۈن سوۋﯦت مەركىزىي ھاكىمىيىتى ۋە ئىتتىپاقداش
ﺟۇمھۇرىيەتلەرنىڭ پارتىيە-ھۆكۈمەت ئورﮔانلىرىدىكى ئەڭ ئابرويلۇق ئەربابالرنى تازىالش ئوبېكتى
قىلغان ئىدى .بۇ قېتىملىق تازىالشتا -2814-2827يىللىرى ئارىسىدا ئوتتۇرا ئاسىيا ،ئىدىﻞ-ئۇرال
بويلىرىدا ئايرىﻢ مىللىي دۆلەت قۇرۇش ۋە تۈرك خەلقلىرىنىڭ بىرلەشمە ھاكىمىيىتىنى قۇرۇش
تەشەبﺒۇسىدا بولغان ھەمدە مىللىي ھەرىكەتلەرﮔە يېتەكچىلىﻚ قىلىپ ،كېيىن سوۋﯦت ھۆكۈمىتى
بىلەن بىرلىشىپ ،ئىتتىپاداش ﺟۇمھۇرىيەت تۇزۈلمىلىرىنى قوبۇل قىلغان يەرلىﻚ خەلقلەرنىڭ
داھىيلىرىمۇ بىراقال ﺟازاالندى .ئاالش ئوردا ھۆكۈمىتىنىڭ باش مىنىستىرى ئالىخان بۇكېيخانوف،
بۇخارا خەلق ﺟۇمھۇرىيىتىنىڭ رەھﺒىرى ﻓەيزۇلال خوﺟايېفturk ،ئاپتونون ﺟۇمھۇرىيىتى مەركىزىي
ئىجرائىيە كومىتېت رەئىسى تۇرار رىسقۇلوف ،تاتارالردىن مىرسەيىد سۇلتان غالىيېف ۋە باشقىالرنى
مىسسال قىلىپ كۆرسىتىﺶ مۇمكىن.
-1937-1938يىللىرى پەقەت ئۇيغۇرالرنىﯖال ئەمەس ،بەلكى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى باشقا ﺟۇمھۇرىيەت
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ساالھىيىتىﮕە ئىﮕە ئاساسىي تۈركىي خەلقلەرنىڭ مەدەنىيىتىدىمۇ خاراپ بولۇش ۋەزىيىتى
ش ەكىللەنﮕەن بولۇپ ،ئەلﯟەتتە ،ئۇيغۇرالر ئاز سانلىق مىللەت بولۇش سۈپىتى بىلەن ئۇنىڭ ئۇچرىغان
زەربىسى باشقىالرغا نىسﺒەتەن ئېغىرراق بولدى.ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ خاراب بولۇش دەرىجىسى
بەكال كۆرۈنەرلىﻚ بولدى ،چۈنكى سوۋﯦت ھۆكۈمىتى باشقا ئوتتۇرا ئاسىيا خەلقلىرىنىڭ مىللىي
مەكتەپلىرىنى توختىتىﺶ ،مىللىي نەشىرىيات ئورۇنلىرىنى تاقاش سىياسىتى قولالنمىغان ئىدى.
.7سەنﺌەت ساھەسىدىكى مەشھۇر ئەربابالر
-1937يىلىغىچە بولغان ئارىلىقتىكى ستالىننىڭ تازىالش ھەرىكىتى ئۇيغۇر خەلقى ئۈچۈن زور
ئاپەت بولدى .ئۇيغۇر خەلقى ئۆزىنىڭ  11يىلالر ئىچىدە ياراتقان نەتىجىلىرىدىن ئايرىلىپ قالدى.
سوۋﯦت-ﮔېرمان

ئۇرۇشىدىن

كېيىن،

ئۇيغۇر

مەدەنىيىتى

قايتىدىن

ﺟانلىنىشقا

باشالپ،

-2821-2841يىللىرى ئارىسىدا ئۇيغۇرالردىن يەنە پۈتۈن سوۋﯦت ئىتتىپاقىغا تونۇلغان مۇزىكانتالر،
دىرىﮋورالر ،كىنو ئارتىستلىرى ،ناخشا چولپانلىرى ،تەنتەربىيە چېمپىيونلىرى ۋە ئالىمالر يېتىشىپ
چىقتى .ئاتاقلىق درىﮋور ۋە كومپوزىتورى ئەزىز دۇﮔاشېف ( -2827؟) ئوتتۇرا ئاسىيا خەلقلىرى
ئارىسىدا تۇنجى بولۇپ-2848 ،يىللىرىدىال موسكﯟادىكى دۇنياغا داﯕلىق چوڭ تىياتىر « بولشوي
تىياتىر »نىڭ درىﮋورى بولۇپ ،كۆپلىﮕەن كالسسىﻚ ۋە زامانىﯟى ئوپېراالرغا ھەم سىمفونىيىلەرﮔە
درىﮋورلۇق قىلدى .ئۇ 31 ،دىن ئارتۇق ئوپېرانىڭ ئوركېستىرىغا درىﮋورلۇق قىلدى .كېيىنكى
ۋاقىتالردا موسكﯟا كونسىرۋاتورىيىسىدە پروﻓېسسور بولۇپ ئىشلىدى]31[.

قۇددۇس غوﺟامياروف ئوتتۇرا ئاسىيا خەلقلىرى ئارىسىدىكى ياش مۇزىكانتالر ئارىسىدا تۇنجى
بولۇپ ،سىمفونىيە يېزىپ ،سوۋﯦت ئىتتىپاقىنىڭ ئالىي دۆلەت مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن .ئۇ ،مىخايىﻞ
ﮔورباچېﯟنىڭ ئىمزا قويۇشى بىلەن سوۋﯦت ئىتتىپاقى خەلق ئارتىسى نامىغا سازاۋەر بولغان .قۇددۇس
غوﺟامياروف قازاقىستاندىكى دۆلەت مۇزىكا ئىنستىتۇتىنى قۇرۇشقا قاتنىشىپ ،ئۇزۇن مەزﮔىﻞ ئۇنى
ئۆزى باشقۇرۇپ ،كۆپلىﮕەن ھەر مىللەت مۇزىكانتلىرىنى تەربىيىلىﮕەن بولۇپ-2848-2844 ،يىللىرى
قازاقىستان كومپوزىتورالر ئىتتىپاقىنىڭ رەئىسىلىﻚ -2822-2847 ،يىللىرى قازاقىستان دۆلەت
كونسورۋاتورىيىسىنىڭ

مۇدىرىلىق

ۋەزىپىلىرىنى

ئاتقۇردى.

ئۇنىڭ

ئىجادىيىتىﮕە «

رىزۋانﮕۇل»(-2841يىلى) « ،نۇزۇﮔۇم»( -2842يىلى)« ،سادىر پالﯟان» (-2849يىلى)ۋە باشقا
سىمفونىيە ۋە ئوپېراالر مەنسۇپتۇر[.]33
بولۇپمۇ ،ئاتا-ئانىسى 1950-يىلالرنىڭ ئاخىرىدا ئۇيغۇر ئېلىدىن ئالمۇتىغا كۆچۈپ چىققاندىن
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كېيىن -2828يىلى ئالمۇتىدا دۇنياغا كەلﮕەن مۇرات ناسىروف مۇستەقىﻞ دۆلەتلەر ھەمدوستلۇقىدىكى
ئەڭ داﯕلىق ناخشىچىالرنىڭ بىرىﮕە ئايلىنىپ ،ئۇنىڭ نامى كەڭ تونۇلدى .مۇرات ئىسمائىﻞ ئوغلى
ناسىروف (  )1117-2828ئالمۇتىدا تۇغۇلغان بولۇپ-2882 ،يىلى ،سوۋﯦت ئىتتىپاقى بويىچە يالتادا
ئۆتكۈزۈلﮕەن ياش تاالنتالرنىڭ ناخشا مۇسابىقىسىدە بىرىنچى ئورۇننى ئىﮕىلىﮕەندىن كېيىن ئۇنىڭ
كەڭ تونۇلۇش يولى ئېچىلغان .مۇرات ناسىروف موسكﯟادىكى ﮔېنېسىن مۇزىكا ئىنىستىﺌۇتىنى
پۈتتۈرﮔەندىن كېيىن -1114-2887يىللىرى ئارىسىدا پۈتۈن مۇستەقىﻞ دۆلەتلەر ھەمدوستلۇقىغا كەڭ
تونۇلغان ناخشا چولپىنىغا ئايالنغان .بولۇپمۇ1997-2000- ،يىلى ئارىسى ئۇنىڭ ئەڭ دەۋر سۈرﮔەن
پەيتىدۇر .ئۇ ،رۇسىيىنىڭ مەشھۇر چولپانلىرى ئالال پۇﮔاچېﯟا ،ﻓىللىپ كىركوروۋ ،ئالىيونا ئاپىنا ،ئولېگ
ﮔازمانوف ۋە باشقىالر بىلەن بىر قاتاردا مەشھۇر ئارتىستالردىن سانالغان  .ئەلﯟەتتە ،ھازىرغىچە
مۇستەقىﻞ دۆلەتلەر ھەمدوستلۇقى تەۋەسىدە مۇرات ناسىروف رۇس ئەمەس مىللەتلەر ئىچىدە ئەڭ
تونۇلغان چولپان سۇپىتىدە مەيدانغا چىققان ئىدى .مۇرات ناسىروف -1117يىلى  ،نامەلۇم سەۋەب
بىلەن موسكﯟادىكى ئۆيى يېنىدا قازا قىلدى .ئۇ بەش ناخشا ئالﺒومى نەشىر قىلغان بولۇپ ،ئاخىرقى
پالستىنكىسى « قالدىﻢ يالغۇز» پۈتۈنلەي ئۇيغۇرچە ناخشىالر ئىدى .مۇرات ناسىروف بەلكى
دۇنيادىكى ئۇيغۇر ناخشا چولپانلىرى ئارىسىدا بىر رايون ۋە بىر مىللەت دائىرىسىدىن ھالقىپ چىقىپ
ئەڭ كەڭ تونۇلغان شەخﺲ بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.
ئۆزبېكىستاننى ئۆز ئىچىﮕە ئالغان ئوتتۇرا ئاسىياغا كەڭ تونۇلغان ناخشا چولپىنى يۇلتۇز
ئوسمانوۋانىڭ دادىسىنىڭ ئەسلى قەشقەردىن كۆچۈپ چىققان ئۇيغۇرالردىن ئىكەنلىكى مەلۇم.
بىراق ،ئۇ ئۆزىنى رەسمىي شەكىلدە « ئۆزبېﻚ قىزى» دەپ ھېساباليدۇ ھەم دادا تەرەپتىن ئۇيغۇر
قېنى بارلىقىنى ئېتىراپ قىلىدۇ.
ئۇيغۇر كىنو ئارسىتلىرىدىن ئايتۇرغان تېمىروۋا ،ئابدۇرﯦشىت ئابدۇلاليېف ،مەقسۇت مەنسۇروف
 ،ۋﯦنېرا نىغمەتۇللىنا ۋە باشقىالرنىڭ نامى كەڭ تونۇشلۇقتۇر .ناخشىچىالر دىلناز ئەخمەدىيېﯟا ،مۇرات
ئەخمەدى ۋە باشقىالرنىڭ نامى شۇنىﯖدەك «دەرۋىﺶ » ئانسامﺒىلىنىڭ نامى پۈتۈن ئوتتۇرا ئاسىياغا
ياخشى تونۇشلۇق.
كىنو ئارتىستلىرىدىن مەقسۇت مەنسۇروف ئۆزبېكىستان كىنو سىتۇدىيىسىنىڭ داﯕلىق
ئارتىستلىرىدىن بىرى بولۇپ ،ئۇ كۆپلىﮕەن ﻓىلىمالردا رول ئالغان ھەمدە كۆپلىﮕەن چەتﺌەل كىنو
ستۇدىيىلىرى تەرىپىدىن تەكلىپ قىلىنغان .ئايتۇرغان تېمىروۋا ئوتتۇرا ئاسىيالىق ئايالالر ئارىسىدا
ئەڭ ياخشى تونۇلغان كىنو ئارتىسىتى بولۇپ ،ئۇ چىﯖﮕىز ئايتماتوف ئەسەرلىرىﮕە ئائىت ﻓىلىملەردە
باش رول ئالغاندىن سىرت يەنە قازاقىستان كىنو ستۇدىيىسى ئىشلىﮕەن سوۋﯦت ئىتتىپاقىنىڭ
قەھرىمانى ،سوۋﯦت-ﮔېرمان ئۇرۇشىدىكى قەھرىمان قازاق قىزى ئالىيا مولداﮔالىيېﯟاغا ئائىت ﻓىلىمدە
باش رول ئوينىغان ئىدى.
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 40تىن ئارتۇق ئۇيغۇر قازاقىستان ،ئۆزبېكىستان ،قىرغىزىستان ۋە باشقا ﺟۇمھۇرىيەتلەرنىڭ
خەلق ئارتىسى ۋە خىزمەت كۆرسەتكەن ئارتىسى ئۇنﯟانلىرىغا سازاۋەر بولغان .بۇالرنىڭ ئارىسىدا
قۇددۇس غوﺟامياروف ،ئابدۇرﯦھىﻢ ئەخمەدى ،مۇرات ئەخمەدى ،ﮔۇلﯟىرە رازىيېﯟا ،خالىسقان قادىروۋا،
رۇشەنﮕۇل ئېالخۇنوۋا ،ئەزىز دۇﮔاشېف  ،غەنىجان تاشمەتوف ۋە باشقىالرنى مىسال قىلىپ كۆرسىتىﺶ
مۇمكىن.
بۈﮔۈنكى كۈندە پۈتۈن قازاقىستان ئۇسسۇلچىالر ﺟەمىيىتىنىڭ رەئىسىلىﻚ ۋەزىپىسىنى ئۇيغۇر
يىﮕىتى ،ئاسىيا ۋە تىنﭻ ئوكيان دۆلەتلىرىنىڭ ئۇسۇلچىلىرىنىڭ مۇسابىقىسىدا چېمپىيون بولغان كامال
بەردىيېف ئاتقۇرماقتا.
قازاقىستاندا ﺟۇمھۇرىيەتلىﻚ ئۇيغۇر تىياتىرى  91يىلدىن بۇيان پائالىيەت قىلىﯟاتقان بولۇپ،
مەزكۇر تىياتىر كۆپلىﮕەن دراممىالرنى ئوينىدى .يېقىندا يازغۇچى ئەخمەتجان ھاشىروﻓنىڭ «
ئىدىقۇت» تارىخى رومانى ئاساسىدا «ئىدىقۇت»دراممىسىنى تەييارالپ ،سەھنىلەشتۈرۈپ ،دۆلەت
مۇكاپاتىغا سازاۋەر بولدى .قازاقىستان ھۆكۈمىتى قەدىمكى ۋە يېقىنقى زاماندىكى ئۇيغۇر تارىخىي
شەخسلىرىﮕە ئائىت تارىخىي دراممىالرنى ئىشلەپ ،ئۇيغۇر تاماشىﺒىنلىرىغا كۆرسىتىشكە رۇخسەت
قىلغان.
رەسساملىق سەنﺌىتى ﺟەھەتتىمۇ ئۇيغۇرالر كۆرۈنەرلىﻚ نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرﮔەن
بولۇپ ،ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇر رەسساملىرىنىڭ « مىڭ ئۆي» ناملىق ئۇيۇشمىسى ئۆز پائالىيىتىنى
داۋامالشتۇرماقتا .ئۇيغۇر رەسساملىرىدىن ئۆزبېكىستاندا ئىجادىيەت بىلەن شۇغۇللىنىﯟاتقان لېكىﻢ
ئىﺒرايىموف ،سانكىتپېتېربۇرﮔدا ياشايدىغان ئازات مەمەدىنوف ،قىرغىزىستاندا ياشايدىغان تەلەت مىر
رەھىموف بىلەن سابىق باباﺟانوف ،قازاقىستاندا ئىجاد قىلىﯟاتقان ئەخمەت ئاخاتﺒاقىيېف ۋە
باشقىالرنىڭ نامى كەڭ تونۇشلۇقتۇر .قازاقىستاندىكى ئۇيغۇر بىناكارلىرى اليىھىلىﮕەن قۇرۇلۇش
اليىھىلىرى دۆلەتلىﻚ مۇھىﻢ قۇرۇلۇش پىالنلىرى سۇپىتىدە قوبۇل قىلىنىپ ،ئىشقا ئاشۇرۇلغان .
. 8ئىلىﻢ-پەن مۇۋەپپەقىيەتلىرى
ئىلىﻢ-پەن ساھەسىدىمۇ ئۇيغۇر ئالىملىرى قوشۇنى يېتىشىپ چىققان بولۇپ ،ئۆتكەن ئەسىرنىڭ
-41-31يىللىرىدا ئۇيغۇرالردىن تۇنجى تارىخ ،بىﺌولوﮔىيە  ،ماتېماتىكا ،ﻓىزىكا ،تىﻞ-ئەدەبىيات،
ئارخېﺌولوﮔىيە ۋە باشقا ساھەلەردىكى دوكتورلىرى يېتىشىپ چىققان ئىدى .تۇنجى ئۇيغۇر دوتسېنتى
بۇرھان قاسىموف  ،تۇنجى تارىخ پەنلىرى دوكتورى ئەرشىدىن ھىدايەتوف ( ،)2842-2812تۇنجى
بىﺌولوﮔىيە پەنلىرى دوكتورى ئابدۇمېجىت روزىﺒاقىيېف ( ،)2889-2821تۇنجى ﻓىلولوﮔىيە پەنلىرى
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دوكتورى ئايشەم شەمىيېﯟا( ،)2879-2821تۇنجى ئارخېﺌولوﮔىيە ئىلمى دوكتورى ئەخمەت كىﺒىروف
( ،)2842-مالىﻚ كەبىروف ( )2884-2882ۋە باشقىالر تۇنجى ئۇيغۇر ئالىملىرى ئىدى .ئايشەم
شەمىيېﯟا ( -2841 )2879-2821يىلالردا دوكتورلۇق ئۇنﯟانى ئېلىپ-11 ،ئەسىردىكى تۇنجى ئۇيغۇر
ئالىمەسى شۇنىﯖدەك تۇنجى ئۇيغۇر ئايال تىلشۇناسى بولۇپ قالغان ئىدى .ئۇنىڭ تۈزﮔەن ئۇيغۇر
تىلى ﮔرامماتىكىسى ھازىرغىچە ئىشلىتىلىپ كېلىنمەكتە .ئەخمەت كىﺒىروف سوۋﯦت ئىتتىپاقىنىڭ
ئاتاقلىق تارىخشۇناسى ۋە ئارخېﺌولوﮔى ئا .ن .بېرنشتامنىڭ ئوقۇغۇچىسى بولۇپ ،بېرنىشتام بىلەن
بىرﮔە تەﯕرى تاغ رايونىدىكى ،ﺟۈملىدىن ئىسسىق كۆلى ئەتراپى ۋە باشقا ﺟايالردىكى
ئارخېﺌولوﮔىيىلىﻚ تەكشۈرۈشلەرﮔە قاتناشقان ئىدى.
تەخمىنەن پەرەزلەرﮔە ئاساسالنغاندا ،ئۇيغۇرالردىن ھازىرغىچە تەخمىنەن  411دىن ئارتۇق پەن
دوكتورى ۋە دوكتور نامزاتلىرى ،پروﻓېسسور ھەم دوتسېنتالر يېتىشىپ چىققان بولۇپ ،ئۇالرنىڭ
ئارىسىدىكى بىر قىسىملىرى پۈتۈن سوۋﯦت ئىتتىپاقىغا تونۇلغان ئالدىنقى قاتاردىكى ئالىمالرغا
ئايالنغان ئىدى .مەسىلەن ،سوۋﯦت ئىتتىپاقى كومپارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتىنىڭ خادىمى،
سوۋﯦت

ئىتتىپاقىنىڭ

ﺟۇﯕﮕو

ئىشلىرى

بويىچە

باشالمچى

مۇتەخخەسىسلىرىدىن

بىرى،

-2848-2843يىللىرى ئارىسىدا ستالىننىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى مىللىي ئازادلىق ئىنقىالبىنى قولالش
پروﮔراممىلىرىنى ئەمەلﮕە ئاشۇرۇشقا بىﯟاسىتە قاتناشقان ھەمدە تاشكەنتتە « شەرق ھەقىقىتى»
ژۇرنىلىنى نەشىر قىلىشقا مەسﺌۇل بولغان تۇرسۇن رەھىموﻓنىڭ ئوغلى پروﻓېسسور ئالېكساندىر
( ئىسكەندەر

)رەھىموف ،موسكﯟا ئۇنىﯟﯦرسىتېتىنىڭ يادرو ﻓىزىكىسى ئىنستىتۇتىنىڭ يېتەكچى

مۇتەخخەسسىسى .ئۇ ،سوۋﯦت ئىتتىپاقى ۋە ھازىرقى رۇسىيىدىكى داﯕلىق ئاتوم ﻓىزىكىسى ئالىمىدۇر.
ئالېكساندىر ( ئىسكەندەر ) رەھىموف ھازىر موسكﯟا ئۇنىﯟﯦرسىتېتى يادرو ﻓىزىكىسى ئىلمىي
تەتقىقات ئىنىستىتۇتىنىڭ قارمىقىدىكى پالزما ﻓىزىكىسى ۋە مىكرو ئېلېكترونالرنىڭ ﻓىزىكىلىقئاساسلىرىنى تەتقىق قىلىﺶ الباراتورىيىسىنىڭ باشلىقى بولۇپ ئىشلىمەكتە.ئۇ يەنە موسكﯟا
ئۇنىﯟﯦرسىتېتى ئاتوم ﻓىزىكىسى  ،پالزما ﻓىزىكىسى ۋە مىكرو ئېلېكترون كاﻓېدراسىنىڭ باشلىقىلىق
ۋەزىپىسىنىمۇ ئاتقۇرىﯟاتقان بولۇپ ،ئۇنىڭ رەھﺒەرلىكىدە  2ئاكادﯦمىكنى ئۆز ئىچىﮕە ئالغان 4
پروﻓېسسور 4 ،دوتسېنت ۋە 15دىن ئارتۇق ئوقۇتقۇچى ھەم خىزمەتچى ئىشلىمەكتە .مەزكۇر
كاﻓېدرادا  24ئەتراپىدا ئاتوم ﻓىزىكىسى ساھەسىدىكى دوكتور ئاسپىرانتلىرى تەربىيىلىنىدۇ [.]34
پ.ئى.بارانوۋ نامىدىكى رۇسيە مەركىزىي ئاۋىﺌاتسىيە موتورلىرى قۇرۇلۇشى ئىنىستىتۇتىنىڭ
بۆلۈم باشلىقى ،تېخنىكا پەنلىرى دوكتورى ،پروﻓېسسور ( -2834يىلى تۇغۇلغان) تېلمان كەرىمﺒايېف
ئۇزۇن مەزﮔىﻞ سوۋﯦت ئىتتىپاقى ۋە ھازىرقى رۇسىيىنىڭ ھاۋا ماتورلىرى ساھەسىنىڭ مەخسۇس ئالەم
كېمىسى ۋە رﯦﺌاكتىپ ئايروپىالنالرنىڭ ماتورلىرىنى ياساش تەتقىقاتلىرىنى باشقۇرغان .ئۇنىڭ
تەتقىقاتلىرى سوۋﯦت ئىتتىپاقى ۋە رۇسىيىنىڭ ئالەم تېخنىكىسى بىلەن زىﭻ مۇناسىﯟەتلىكتۇر .تېخنىكا
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پەنلىرى دوكتورى ،پروﻓېسسور تېلمان كەرىمﺒايېف ھازىرمۇ ئۆز ساھەسىدە ئىشلىمەكتە ۋە ئۆز
ساھەسى بويىچە 30دىن ئارتۇق دوكتور تەربىيىلەپ يېتىشتۈرﮔەن[ .]34ئۇ ،رۇسىيىنىڭ ئاۋىﺌاتسىيە
ماتورلىرى تەتقىقاتى ساھەسىدىكى يېتەكچى ئالىمالردىن بولۇپ ھېسابلىنىدۇ .ئۇنىڭ ئىنىسىسى
كامىلجان كەرىمﺒايېفمۇ تېخنىكا پەنلىرى دوكتورى بولۇپ ،ئاكىسى بىلەن ئوخشاش كەسىپ بىلەن
شۇغۇللىنىدۇ ۋە بۇ ساھەدىكى تونۇلغان ئالىمالرنىڭ بىرىدۇر .ئۇ كۆپ قېتىﻢ ياۋروپا مەملىكەتلىرى ۋە
ﺟۇﯕﮕوغا تەكلىپ قىلىنغان .ﻓىزىكا پەنلىرى دوكتورى  ،پروﻓېسسور دەمىر ساتتاروف ،ئۇزۇن مەزﮔىﻞ
سوۋﯦت ئىتتىپاقى ( كېيىنكى رۇسىيە ) پەنلەر ئاكادﯦمىيىسىنىڭ ئوپتىكا تەتقىقات ئىنىستىتۇتىنى
باشقۇرۇپ  ،ئوپتىكا ساھەسىدە باشالمچى مۇتەخەسسىﺲ سۇپىتىدە تونۇلغان .ئۇ ،ئوپتىكا
ساھەسىدىكى يېتەكچى ئالىمالردىن ھېسابلىناتتى.
ئاكادﯦمىﻚ يارمۇھەممەد مۇبارەكوف) ، ( 1944-1999پروﻓېسسور ئابلەخەت خوﺟايېف،
پروﻓېسسور ئابدۇرﯦشىت ئېلىيېف ،پروﻓېسسور ئابدۇلەزىز ھاشىموف ،پروﻓېسسور مۇرات ھەمرايېف
( )2893-2832ۋە باشقىالر ئۆزبېكىستان پەنلەر ئاكادﯦمىيىسىنىڭ ئالدىنقى قاتاردىكى ئالىملىرى
ئىدى.
ئاكادﯦمىﻚ ئەزىز نارىنﺒايېف (-2814يىلى تۇغۇلغان ) ئوتتۇرا ئاسىيا ﺟۇمھۇرىيەتلىرىﮕە
ياخشى تونۇلغان پەلسەپەشۇناس بولۇپ ،ئۇنىڭ پەلسەپە دەرسىنى سابىق قىرغىزىستان رەھﺒەرلىرىنى
ئۆز ئىچىﮕە ئالغان كۆپلىﮕەن رەھﺒىرى شەخسلەر ۋە ئالىمالر ئاﯕلىغان.
ماتېماتىكا پروﻓېسسورى ناتالىيا تۇرسۇن رەھىموف قىزى موسكﯟادا مەخسۇس پەن-تېخنىكا
ساھەسىدىكى ياشالرنى تەربىيىلەش مەكتىپى ئاچقان بولۇپ ،رۇسىيە پرﯦزىدﯦنتى ۋالدىمىر پۇتىن
ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشۈپ ،ئۇنىڭ تۆھپىسىنى يۇقىرى باھالىغان .ئۇ خەلقﺌارالىق ئۇچۇرالشتۇرۇش
ئاكادﯦمىيىسىنىڭ ئەزاسى-1113،يىللىق خەلقﺌارا ئۇچۇر مۇكاپاتىنىڭ ئېرىشكۈچىسى ،رۇسىيە ۋە
موسكﯟا ھۆكۈمىتىنىڭ مۇكاپاتلىرىنىڭ ساھىﺒىدۇر .ناتالىيا تۇرسۇن قىزى موسكﯟا - 2412نومۇرلۇق
پەن-تېنىكا ئوتتۇرا مەكتىپىنىڭ مۇدىرى بولۇپ ،مەزكۇر مەكتەپتە مەخسۇس ياش پەن-تېخنىكا
تاالنتلىرى تەربىيىلىنىدۇ.
ئالمۇتىلىق ئۇيغۇر يىﮕىتى شۆھرەت مۇتەللىپوف -2884يىلى ،موسكﯟادا ﮔېنېتىكا ئىلمى بويىچە
دوكتورلۇق ئۇنﯟانى ئالغاندىن كېيىن-2889 ،يىللىرىغا قەدەر موسكﯟادىكى تىمىريازﯦف نامىدىكى
يەزا-ئىﮕىلىﻚ پەنلەر ئاكادﯦمىيىسى ۋە باشقا ﮔېنېتىكا تەتقىقات ئورۇنلىرىدا ئىلمىي تەتقىقات قىلغان
بولۇپ ،كېيىن ئامېرىكىغا كېلىپ ،ھازىر ئامېرىكىنىڭ ئورىﮕىن ئۇنىﯟﯦرسىتېتىدا ئىشلىمەكتە ۋە غول
ھۈﺟەيرە تەتقىقاتىغا ئورنىغا رەھﺒەرلىﻚ قىلىپ ،غول ھۈﺟەيرە تەتقىقاتى ساھەسىدە دۇنياۋى يېﯖى
بۆسۈشلەرنى ياراتتى .ئۇنىڭ سىﯖلىسى مايسەم مۇتەللىپوۋامۇ شۇ ساھەدە دوكتورلۇق ئالغان ۋە

89

ئىككىسى موسكﯟادا بىرﮔە ئىشلىﮕەن ،مايسەم مۇتەللىپوۋا ھازىر ئامېرىكىدىكى ئەڭ داﯕلىق
ماساچۇستىﺲ تېخنىكا ئىنستىتۇتىدا پروﻓېسسور بولۇپ ئىشلىمەكتە.
قازاقىستانلىق ئۇيغۇر ئالىمى ئابدۇرەخىﻢ ئايتﺒايېﯟ قازاقىستاندا ماتېماتكا ساھەسىدە
كاندىدات دوكتورلۇق ئالغاندىن كېيىن ،ئامېرىكىدا داۋاملىق بىلىﻢ ئاشۇرۇپ ،ھازىر يېﯖى مېكسىكا
شىتاتىدىكى يېﯖى مېكسىكا تېخنىكا ئىنىستىتۇتىنىڭ ماتېماتىكا پروﻓېسسورى بولۇپ خىزمەت
قىلماقتا.
پروﻓېسسور مۇرات ھەمرايېف ﻓىلولوﮔىيە ساھەسى بويىچە سوۋﯦت ئىتتىپاقىدا تونۇلغان ياش
ئالىمغا ئايالنغان ئىدى .قازاقىستان پەنلەر ئاكادﯦمىيىسىنىڭ مۇخﺒىر ئەزاسى غوﺟاخمەت
سادۋاقاسوف) ، ( 1929-1991مېدىتسىنا پەنلىرى دوكتورى ،پروﻓېسسور ساھىپجامال قارىﺒايېﯟا،
ئىقتىساد پەنلىرى دوكتورى  ،پوﻓېسسور ئاۋۇتوف ۋە باشقىالر قازاقىستانغا كەڭ تونۇلغان ئالىمالردۇر.
قىسقىسى ،ئۇيغۇرالر ئارىسىدىن يېتىشىپ چىققان ۋە ھازىرمۇ ئۆز پائالىيەتلىرىنى داۋامالشتۇرىﯟاتقان
ئالىم الرنىڭ سانى ناھايىتى كۆپ ئىكەنلىكى ئەمەلىيەتكە ئۇيغۇن بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ يەردە
ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى بىر-بىرلەپ كۆرسىتىﺶ ھاﺟەتسىز.
 . 9داﯕلىق ھەربىي شەخسلەر
ئوتتۇرا ئاسىيا ﺟۇمھۇرىيەتلىرىدىكى ئۇيغۇرالر ئارىسىدىن يۇقىرى دەرىجىلىﻚ ھەربىي
خادىمالر ۋە دۆلەت دەرىجىلىﻚ قەھرىمانالرمۇ يېتىشىپ چىققان بولۇپ ،سابىق سوۋﯦت ئىتتىپاقىنىڭ
سوۋﯦت-ﮔېرمان ئۇرۇشىغا قاتناشقان ئۇيغۇرالردىن مەسۈم ياقۇپوف)، ( 1914-1974داداش
باباﺟانوف ( ،)2894-2811سۇلھى لۇتفۇللىن ( )2892-2813قاتارلىق ئۈچ كىشىﮕە سوۋﯦت ئىتتىپاقى
قەھرىمانى ،مۆردىن تېيىپوﻓقا ( )2888-2829قازاقىستان خەلق قەھرىمانى نامى بېرىلﮕەن .ئۇزۇن
مەزﮔىﻞ پولشا پارتىزانلىرى بىلەن بىرلىكتە ﺟەڭ قىلىپ تۆھپە ياراتقان ئۇيغۇر ﺟەﯕچىسى قاھار
شەرىپوﻓقا پولشانىڭ ئەڭ ئالىي قەھرىمانلىق « ئالتۇن كرﯦست» ئوردﯦنى بېرىلىپ ،پولشا قەھرىمانى
قاتارىدا سانالغان.
ئۇيغۇرالردىن سوۋﯦت رۇسىيىسىنىڭ ئاقالرغا قارشى ئىچكى ئۇرۇشىدا ﮔراﺟدانالر ئۇرۇشىنىڭ
قەھرىمانى قاتارىدا سانالغان ماخمۇت خوﺟامياروﻓنىڭ نامى سوۋﯦت ئىتتىپاقى ۋە رۇسىيىنىڭ
ھەربىي-سىياسى تارىخىغا يەزىلغان .ماخمۇت خوﺟامياروف بولشېﯟىكالرنىڭ سوۋﯦت ھاكىمىيىتىنى
ئورنىتىشى ﺟەريانىدا بولشېﯟىكالرغا قارشى كۈچلەرنىڭ رەھﺒەرلىرىدىن بىرى  ،سۈيدۈڭ شەھىرىنى
بازا قىلغان ﮔېنېرال لېيتىنانت ئالېكساندر دۇتوۋنى ئۆلتۈرۈش ۋەزىپىسىنى ئورۇندىغانلىقى ئۈچۈن
ئالىي مۇكاپاتقا سازاۋەر بولغان .ھازىرقى زامان رۇسىيە تارىخچىلىرى ماخمۇت خوﺟامياروﻓنى
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رۇسىيىنىڭ 20-ئەسىر تارىخىدىكى بىر قېتىملىق ئەڭ پاﺟىﺌەلىﻚ مەخپىي ئۆلتۈرۈش ۋەقەسىنى
ئورۇندىغۇچى شەخﺲ سۈپىتىدە تىلغا ئالىدۇ شۇنىﯖدەك ئاتامان دۇتوۋنى كوممۇنىستالرغا قارشى
كۈچلەرنىڭ ئەڭ مۇھىﻢ قەھرىمان رەھﺒەرلىرىدىن بىرى قاتارىدا باھا بېرىپ ،ئۇنى ئۆلتۈرﮔەن
سوۋﯦت ھاكىمىيىتىنى قارىاليدۇ.
 -2ﺟاھان ئۇرۇشى مەزﮔىلىدە ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇرالرمۇ باشقا خەلقلەرﮔە ئوخشاش
ئۇرۇش پاﺟىﺌەسىﮕە يولۇققان بولۇپ17 ،ياشتىن يۇقىرى  41ياشتىن تۆۋەن ئەركەكلىرىنىڭ ھەممىسى
دﯦﮕۈدەك ئالدىنقى سەپلەرﮔە ئەۋەتىلﮕەن ۋە ئارقا سەپلەردىكى ئىشالرغا سېلىنغان .ھەتتا زور
ساندىكى ئۇيغۇر قىزلىرىمۇ سوۋﯦت ئارمىيىسى تەركىﺒىدە ئۇرۇشقا قاتناشقان بولۇپ ،ئۇالرنىڭ
بەزىلىرى تاكى بېرلىننى ئىشغال قىلىشقىچە بولغان  4يىللىق ئۇرۇش مۇساپىسىنىڭ ھەممىسىﮕە
قاتناشقان.
ئۇرۇش دەۋرىدە كۆپلىﮕەن ئۇيغۇر ﺟەﯕچىلىرى برﯦست ،موسكﯟا ،لېنىنﮕراد،ستالىنﮕراد  ،كىيېﯟ
ۋە باشقا ﺟەڭ مەيدانلىرىدا ئۇرۇشقا قاتناشقاندىن سىرت يەنە ياۋروپا ئۇرۇش مەيدانلىرى ھەتتا
مانجۇرىيىدىكى ياپونىيە ئارمىيىسىﮕە قارشى ئۇرۇش مەيدانلىرىدا بولغان.
ھازىرغىچە زادى قانچىلىﻚ ئۇيغۇرنىڭ -1ﺟاھان ئۇرۇشىغا قاتناشانلىقى ھەققىدە ئېنىق
مەلۇمات يوق .ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇر تارىخچىلىرى ئارىسىدا 111 ،مىڭ 211 ،مىڭ 31 ،مىڭ
دﯦﮕەندەك تۈرلۈك ئۇچۇرالر مەۋﺟۇت  ،بىراق بۇالرنىڭ ھەممىسى يەنىال غەيرى رەسمىي
مەلۇمالتالردىن

ئىﺒارەت.

ئەلﯟەتتە،

ئۆزبەكىستاننىڭ

پەرغانە

ۋادىسىدىن

بارغانالرنىڭ

كۆپىنچىسىنىڭ ئۆزبېﻚ كىملىكى بىلەن ئاتىلىپ قالغانلىقى ،بۇالرنى قوشقاندا ھەقىقەتەن ئۇرۇشقا
قاتناشتۇرۇلغان ئۇيغۇرالرنىڭ سانىنىڭ كۆپ بولۇشى تەبىﺌىي .سوۋﯦت-ﮔېرمان ئۇرۇشى دەۋرىدە
ئۇيغۇرالردىن ئوتتۇرا دەرىجلىﻚ ئوﻓىتسېرال يېتىشىپ چىققان بولۇپ ،بۇالرنىڭ بەزىلىرى دىﯟىزىيە
سىياسىي كومىسسارى ،پولﻚ ۋە باتالىيون  ،روتا كوماندىرىلىق ۋەزىپىلىرىنى ئاتقۇرغان.
سوۋﯦت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى -2892-2878يىللىرى ئارىسىدا مەخسۇس ئۇيغۇرالردىن «
مۇسۇلمان باتالىيونى» قۇرغان بولۇپ ،موسكﯟا مەزكۇر باتالىيوننى ئاالھىدە قىسىﻢ سۈپىتىدە مەشقتىن
ئۆتكۈزۈپ قاتتىق چېنىقتۇرغاندىن كېيىن  ،ئاﻓغانىستانغا ئەۋەتكەن ئىدى .بۇ باتالىيون سوۋﯦت
ئىتتىپاقىنىڭ ئاﻓغانىستاندىكى ھەربىي پىالنلىرىنى ئىشقا ئاشۇرۇشتا زور تۆھپە قوشقان بولۇپ،
مۇتلەپ مەخپىيەتلىﻚ ئىچىدە تەييارالنغان مەزكۇر « مۇسۇلمان باتاليونى»غا ئائىت سىرالر نۆۋەتتە
بىر-بىرالپ ئېالن قىلىنماقتا.
ئۇيغۇرالر ئارىسىدىن يېتىشىپ چىققان ﮔېنېرال مايور ،پولكوۋنىﻚ ،پودپولكوۋنىﻚ ۋە مايور
دەرىجىلىﻚ يۇقىرى ساالھىيەتلىﻚ كوماندىرالرنىڭ سانىمۇ مەلۇم سالماقنى ئىﮕىلىﮕەن .ئۇالرنىڭ بىر
قىسىمى ھازىرمۇ رۇسىيە ،قازاقىستان ،قىرغىزىستان ۋە ئۆزبېكىستان ئارمىيىسىدە خىزمەت قىلماقتا .
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ئۇالرنىڭ بىر قىسىمى دۆلەت مۇداپىﺌەسىنىڭ ئەڭ نازۇك ۋە مۇھىﻢ ساھەلىرى ئۈچۈن ئىشلىﮕەن ئىدى.
قازاقىستاندا رۇس تىلىدا نەشىر قىلىنغان « -11ئەسىردىكى مەشھۇر ئۇيغۇرالر» ماۋزۇلۇق كىتابقا
كىرﮔۈزۈلﮕەن مەلۇماتالرغا ئاساسالنغاندا ،سوۋﯦت ئىتتىپاقى ،رۇسىيە ،قازاقىستان ،ئۆزبېكىستان،
قىرغىزىستان قاتارلىق ﺟۇمھۇرىيەتلەرنىڭ قوراللىق كۈچلىرى ۋە دۆلەت مۇداپىﺌە  ،دۆلەت
بىخەتەرلىﻚ ۋە ئىچكى ئىشالر قىسىملىرىنىڭ  31دىن ئارتۇق ئۇيغۇر پولكوۋنىكى بولغان .ئەلﯟەتتە،
بۇالر پەقەت مەزكۇر كىتابقا كىرﮔۈزۈلﮕەنلىرىدىن ئىﺒارەت بولۇپ ،يەنە كۆپلىﮕەن كىشىلەرنىڭ بۇ
كىتابتىن ئورۇن ئالماي قېلىشى تەبىﺌىي.
مەسىلەن ،بۇالرنىڭ ئارىسىدا رۇسىيە قوراللىق كۈچلىرىنىڭ ﮔېنېرالى ،چىلەكتە تۇرغۇلغان
راۋىﻞ تۇرسونوﻓنىڭ ( )1114-2832نامى مەشھۇر بولۇپ ،ئۇ سوۋﯦت ئىتتىپاقىنىڭ ئەڭ ئالىي دۆلەت
مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن ۋە ئۇزۇن مەزﮔىﻞ سوۋﯦت ئىتتىپاقى ۋە رۇسىيە ﻓېدﯦراتسىيىسىنىڭ دۆلەت
مۇداپىﺌە ۋە بىخەتەرلىﻚ ساھەسىدە خىزمەت قىلىپ ،ﮔېنېرال مايورلۇق ئۇنﯟانىغا سازاۋەر بولغان
ئىدى.
كىتابقا كىرﮔۈزۈلمەي قالغانالردىن غالجات يېزىسىدا تۇغۇلغان نۇرەخمەت راخمانخۇنوف،
سوۋﯦت ئىتتىپاقى ۋە كېيىنكى رۇسىيە ھاۋا ئارمىيىسىنىڭ يۇقىرى دەرﺟىلىﻚ ئوﻓىتسېرى بولۇپ ،ئۇ
سابىق سوۋﯦت ئىتتىپاقىدىكى مۇسۇلمان خەلقلىرى ئارىسىدا تۇنجى قېتىﻢ شىمالىي قۇتۇپنى كېسىپ
ئۆتكەن ئۇچقۇچى ئىدى .ئۇ ،شىمالىي مۇز ئوكياننى تۆت قېتىﻢ كېسىپ ئۆتكەن ۋە  24سائەت
رازۋﯦتكا ئايروپالنىنى قوندۇرماي ھەيدەپ سوۋﯦت ئىتتىپاقى ھاۋا ئارمىيىسى تارىخىدا رﯦكورت
ياراتقان .ئۇ ﺟەمىﺌىي  24741سائەت شىمالىي قۇتۇپ رايونىدا ئۇچۇپ ،سوۋﯦت ئىتتىپاقى-رۇسىيە
ھاۋا ئارمىيىسى ،دﯦﯖىز ئارمىيىسى ۋە قۇرۇقلۇق ئارمىيىسىنى شۇنىﯖدەك پەن-تېخنىكا ساھەسىنى
كۆپ مەلۇماتالر بىلەن تەمىنلىﮕەن ئىدى .نۇرەخمەت راخماخۇنوف ياقۇتىيە ﺟۇمھۇرىيىتى ۋە
لېنىنﮕرادتا (سانكىتپېتېربۇرﮔدا) خىزمەت قىلغان.
بۇالردىن باشقا يەنە كەتمەن يېزىسىدا تۇغۇلغان ئەخمەت دارايېف دەسەلەپتە سوۋﯦت
ئىتتىپاقىنىڭ ماﮔاداندىكى ھەربىي ئاۋىﺌاتسىيە ئورنىنىڭ ئايروپالنالرنىڭ ئۇچۇپ-چۈشىشى ۋە يول
خەرىتىلىرىنى بەلﮕىلەش ئىشلىرى بويىچە باشلىقى ،سوۋﯦت ئىتتىپاقى دﯦﯖىز ئارمىيىسىنىڭ قارا دﯦﯖىز
پىلوتىنىڭ ئاۋىﺌاماتكىسىدا پولكوۋنىﻚ ئۇنﯟانىدا ھۇﺟۇمچى ئايروپالنالر ئەترىتىنىڭ كوماندىرى
بولغان  .نۇراخمەت راخمانخۇنوف ئۆزىنىڭ بۇ ئەھﯟالى ۋە دوستى ھاۋا ئارمىيە پولكوۋنىكى ئەخمەت
دارايېفنىڭ ئەھﯟالىنى مەن بىلەن بولغان ئۇچرىشىشتا تەپسىلىي سۆزلەپ بەرﮔەن ھەم سۆھﺒەت
خاتىرىسى قالدۇرىﯟالغان ئىدىﻢ.
ئۆزبېكىستانلىق ئۇيغۇرالردىن ۋىليام سادىقوف سوۋﯦت ئىتتىپاقى دﯦﯖىز ئارمىيىسىنىڭ يادرولۇق
سۇ ئاستى پاراخوتىنىڭ 3-دەرىجىلىﻚ كاپىتانى سۈپىتىدە يادرولۇق سۇ ئاستى پاراخوتىغا
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قوماندانلىق قىلىپ ،پېنسىيىﮕە چىققان  .ئۇ ھازىر موسكﯟادا ياشايدۇ ۋە شائىر سۈپىتىدە تونۇلغان.
سوۋﯦت ئىتتىپاقىنىڭ يادرولۇق سۇ ئاستى پاراخوتىنىڭ كوماندىرى بولۇش يېﮕانە ئشتۇر.
ئاتاقلىق دىپلوماتىيە خادىمى روبېرت تۇردىيېف سوۋﯦت ئىتتىپاقى تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكى
ۋە كېيىنكى رۇسىيە تاشقى ئىشالر مىنسىتىرلىكىنىڭ ئوتتۇرا شەرق مەملىكەتلىرى بويىچە يۇقىرى
دەرىجىلىﻚ ئەلچىلىﻚ ۋەزىپىلىرىنى ئاتقۇرغان دىپلومات بولۇپ ،ئۇ كۆپ قېتىﻢ سوۋﯦت ئىتتىپاقى
تاشقى ئىشالر مىنىستىرى كوسىﮕىن بىلەن ئوتتۇرا شەرق مەملىكەتلىرى رەھﺒەرلىرى ئارىسىدا
تەرﺟىمانلىق قىلغان ۋە بۇ دۆلەتلەردە ۋەكىﻞ بولۇپ تۇرغان ئىدى .ئۇ يەنە سوۋﯦت ئىتتىپاقىنىڭ
تۇنىستا تۇرۇشلۇق ئەلچىسى بولۇپ ئىشلىﮕەن شۇنىﯖدەك يەنە سوۋﯦت ئىتتىپاقى رەھﺒىرى لېﺌونىد
برﯦېﮋنېﯟ بىلەن پەلەستىن رەھﺒىرى ياسىر ئاراﻓات ئارىسىدىكى ئاالقىالردا ھەم سۆھﺒەتلەردە رول
ئوينىغان ۋە تەرﺟىمانلىق قىلغان ئىدى[.]32
 . 10تەنھەرىكەت ساھەسىدىكى مۇۋەپپەقىيەتلەر
تەنھەرىكەت ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇرلىرى ئەڭ كۆﯕۈل بۆلىدىغان ساھەدۇر .ئۇيغۇرالر ئارىسىدىن
تەنھەرىكەتنىڭ ھەر قايسى ساھەلىرى بويىچە ئۆز ﺟۇمھۇرىيەتلىرى ،پۈتۈن سوۋﯦت ئىتتىپاقى ،ئوتتۇرا
ئاسىيا ،ياۋروپا ھەم دۇنيا چېمپىيونلىرى بولغانالر خېلى كۆپ سالماقنى ئىﮕىلەيدۇ .ئۇيغۇرالرنىڭ
بەزىلىرى دۆلەتلىﻚ كوماندىالرنىڭ ئاساسلىق ئەزالىرى سۈپىتىدە ھەر خىﻞ مۇساقﺒىالرغا قاتناشقان .
مەسىلەن ،ماخمۇت ئۆمەروف 1950-يىلالردا پۈتۈن سوۋﯦت ئىتتىپاقى بويىچە قارغا ئېتىﺶ چېمپىيونى
بولغان ھەمدە 1956-يىلى ،مېلﺒورىندا ئۆتكۈزۈلﮕەن دۇنيا ئولىمپىﻚ مۇسابىقىسىغا قاتنىشىپ ئەڭ
يۈكسەك ئورۇننى ئىﮕىلەپ رﯦكورد ياراتقان -2821 ،يىلى رىمدا ئۆتكۈزۈلﮕەن ئولىمپىﻚ
مۇسابىقىسىدە چېمپىيون بولغان.
ماخمۇت ئۆمەروف -2842يىلىدىن -2822يىلىغىچە بولغان ئارىلىقتا قارىغا ئېتىﺶ بويىچە ئالتە
قېتىﻢ سوۋﯦت ئىتتىپاقى چېمپىيونى ،ياۋروپا چېمپىيونى ،دۇنيا چېمپىيونى بولغان .ئۇ-2844 ،
-2822يىللىرى ئارىسىدا سوۋﯦت ئىتتىپاقىنىڭ قارىغا ئېتىﺶ ساھەسى بويىچە چېمپىيونلۇق
ساالھىيىتىنى ساقلىغان بولۇپ ،پەقەت ئۇ ۋاپات بولغاندىن كېيىنال چېمپىيونلۇق شەرىپى باشقىالرغا
مەنسۇپ بولغان ئىدى .سوۋﯦت ئارمىيىسىنىڭ پولكوۋنىكى ،ماخمۇت ئۆمەروف سوۋﯦت-ﮔېرمان
ئۇرۇشىغا قاتناشقان بولۇپ ،قارىغا ئېتىﺶ ماھىرلىقى بىلەن داڭ چىقارغان ،ئۇ لېنىنﮕراد ھەربىي
مېدىتسىنا ئۇنىﯟﯦرسىتېتىدا دوكتورلۇق ئۇنﯟانىغا سازاۋەر بولۇپ ،شۇ ئۇنىﯟﯦرسىتېتنىڭ دوتسېنتى
بولۇپ خىزمەت قىلغان ئىدى .ئالمۇتا شەھىرىدە تۇغۇلۇپ چوڭ بولغان ماخمۇت ئۆمەروف ئۇستا
سازاندە بولۇپ ،دۇتار چېلىپ ،ئۇيغۇر خەلق ناخشىلىرىنى ئېيتىشقىمۇ ماھىر بولغان ئىدى.]37[.
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ئۇيغۇرالرنىڭ تۇنجى دۇنيا چېمپىيونى ۋە تۇنجى مېدىتسىنا دوكتورى ھەم پروﻓېسسورلىرىدىن
بىرى ماخمۇت ئۆمەروف -2822يىلى 37 ،يېشىدا تۇيۇقسىز قوزغالغان يۈرەك تىقىلمىسى بىلەن
لېنىنﮕراد  ،يەنى ھازىرقى سانكىتپېتەربۇرگ شەھىرىدە ھاياتتىن خۇشالشقان .ئۇنىڭ نامى سوۋﯦت
ئىتتىپاقى ۋە رۇسىيىنىڭ ئولىمىﻚ ۋە دۇنيا چېمپىيونلىرى ئۈچۈن ھازىرالنغان كىتابنىڭ مۇقاۋىسىدىن
ئورۇن ئالغان.
ئابدۇرﯦشىت ئابدۇلاليېف -2871يىلالردا كۆپ قېتىﻢ سوۋﯦت ئىتتىپاقىنىڭ ۋە ياۋروپانىڭ
بوكﺲ چېمپىيونى بولغان ھەمدە -2828يىلى ،سوۋﯦت ئىتتىپاقىنىڭ ۋەكىلى سۈپىتىدە ئامېرىكىغا
كېلىپ« ،ئامېرىكا -سوۋﯦت ئىتتىپاقى» بوكﺲ مۇسابىقىسىﮕە قاتناشقان .ئۇ ،داﯕلىق بوكﺲ ماھىرى
بولۇپال قالماستىن بەلكى كۆپلىﮕەن ئۇرۇش ﻓىلىملىرىدە باش رول ئوينىغان داﯕلىق ئارتىست
سۈپىتىدە تونۇلغان ئىدى .غۇلجىدا تۇغۇلغان تۇيغۇن ناسىروف -2881يىلى پۈتۈن سوۋﯦت ئىتتىپاقى
بويىچە چاﯕغا بىلەن ئېﮕىزلىكتىن سەكرەش تۈرى بويىچە چېمپىيون بولغان .ئۇ قازاقىستاننىڭ مەزكۇر
ساھەدىكى ئاتاقلىق ترىنېرى ھېسابلىنىدۇ .غۇلجىدا تۇغۇلغان يەنە بىر نەپەر قازاقىستانلىق ئۇيغۇر
خەمىت بارايېف سوۋﯦت ئىتتىپاقى تەنتەربىيە ماھىرى نامىغا سازاۋەر بولغان بولۇپ ،ئۇ ھازىر
قازاقىستاننىڭ خەلقىارا دەرىجىلىﻚ بوكﺲ مۇسابىقىسى رﯦپىرى سۈپىتىدە خەلقﺌارالىق مۇسابىقىالردا
رﯦپېرلىق قىلماقتا .ئۇ ،ئىلﮕىرى -كېيىن قازاقىستانغا ۋەكىﻞ بولۇپ ،پولشا ،ﺟۇﯕﮕو ،ھىندىستان،
تۇركىيە ۋە پاكىستان قاتارلىق دۆلەتلەردىكى مۇسابىقىلەرﮔە رﯦپېرلىق قىلغان.
سابىرﺟان روزىيېف قىلىچﯟازلىق بويىچە ئىككى قېتىﻢ سوۋﯦت ئىتتىپاقى چېمپىيونى ،ئۈچ قېتىﻢ
دۇنيا چېمپىيونى ،ئۈچ قېتىﻢ ياۋروپا چېمپىيونى بولغان .ئۇ -11قېتىملىق دۇنيا ئولىمپىﻚ
مۇسابىقىسىﮕە قاتنىشىپ ،قىلىچﯟازلىق بويىچە كۈمۈش مېدالغا ئېرىشكەن .سابىرﺟان روزىيېف
-2884-2881يىللىرى ئارىسىدا ئۆزبېكىستان تەنتەربىيە مىنسىتىرلىكىنىڭ مىنىستىرىلىق ۋە
1995-2003يىللىرى ئۆزبېكىستان ئولىمپىﻚ كومىتېتىنىڭ رەئىسىلىﻚ ۋەزىپىسىنى ئاتقۇردى.سابىرﺟان روزىيېفقا ئۆزبېكىستان قوراللىق كۈچلىرىنىڭ پولكوۋنىكىلىق ھەربىي ئۇنﯟانى بېرىلﮕەن.
قازاقىستان مۇستەقىﻞ بولغاندىن كېيىن زاكىر توختىيېف كاراتە تۈرى بويىچە دۇنيا چېمپىيونى ،
ھىمىد توختاخۇنوف ئامېرىكىدا ئۆتكۈزۈلﮕەن دۇنيا چامﺒاشچىلىق مۇسابىقىسىدا دۇنيا چېمپىيونى،
ۋﯦتنامدا ئۆتكۈزۈلﮕەن چامﺒاشچىلىق-ساندا مۇسابىقىسىدە ئاسىيا چېمپىيونى بولدى .ئەخمەت
ﺟەلىلوف تايالندچە مۇشتلىشىﺶ ۋە ساندا بويىچە ئاسىيا چېمپىيونى  ،كىكﺒوكىﺲ بويىچە دۇنيا
چېمپىيونى بولدى.
ئەركىن ئىمىنوف ئامېرىكىدا ئېغىرلىق كۆتۈرۈش بويىچە دۇنيا چېمپىيونىلىق شەرىپىﮕە
ئېرىشتى .بۇنىﯖغا يەنە باشقا مىسالالرنىمۇ كۆرسىتىﺶ مۇمكىن .ئەلﯟەتتە ،بىز بۇ يەردە يەنە باشقا
ئونلىغان ﺟۇمھۇرىيەت چېمپىيونلىرى ۋە باشقىالرنى بىر-بىرلەپ ساناپ كۆرسەتمىدۇق .ئۇيغۇر
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يىﮕىتى رۇسالن پالتىيېف رۇسىيىنىڭ ئاتاقلىق پۇتﺒولچىسى بولۇپ ،ئۇ «موسكﯟا» كاماندىسىنىڭ
ئاساسلىق ماھىرى ئىدى .ھازىرقى رۇسىيىنىڭ داﯕلىق پۇتﺒولچىسى ،رۇسىيە ياشالر « زﯦنىت»
كوماندىسىنىڭ -4نومۇرلۇق مۇداپىﺌەچىسى ﺟامالىدىن خوﺟانىيازوﻓنىڭ نامى پۈتۈن رۇسىيە ۋە
مۇستەقىﻞ دۆلەتلەر ھەمدوستلۇقىنڭ پۇتﺒول مەستانىلىرىغا ناھايىتى تونۇش .ئۇ رۇسىيىنىڭ ياشالر
كومانىدىسىغا قاتنىشىپ ،ياۋروپا بويىچە ئۆتكۈزۈلﮕەن ياۋروپا لوﯕقىسىنى تالىشىﺶ مۇسابىقىدە
ئىتالىيە كوماندىسىنى يېﯖىپ چېمپىيون بولغان .ئۇ رۇسىيىنىڭ « زﯦنىت » كوماندىسى بىلەن ئۈچ
يىللىق توختام تۈزﮔەن .ﺟامالىدىن رۇسىيىدىكى ئەڭ ياش ﻓۇتﺒول ماھىرى سۈپىتىدە داڭ چىقارغان.
تۈركمەنىستاننىڭ كونا ئۇيغۇر يۇرتى بايرام ئالىدە ئۇيغۇر ئائىلىسىدە -2882يىلى دۇنياغا كەلﮕەن
ﺟامالىدىن خوﺟانىيازوف رۇسىيە ﺟۇرنالىستى م.الپىننىڭ « زﯦنىت» كوماندىسى ھەققىدە يازغان
ماقالىسىدە تىلغا ئېلىنغان بولۇپ ،ﺟامالىدىن خوﺟانىيازوف رۇسىيە مۇخﺒىرىغا « مېنىڭ مىللىتىﻢ
ئۇيغۇر ،ئانامنىڭ يېرىمى رۇس» دەپ چۈشەنچە بەرﮔەن[ .]39مەزكۇر ماقالىدە ﺟامالىدىن
خوﺟانىيازوﻓقا ئەڭ ئىستىقﺒاللىق پۇتﺒولچى دەپ باھا بېرىلﮕەن.
خۇالسە
ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىدىكى ئۇيغۇر دىﺌاسپورىسى يېقىنقى بىر ئەسىر ئىچىدە چار رۇسىيىنىڭ
مۇنارخىزىملىق ھاكىمىيەت سىستېمىسى ،سوتسىيالىستىﻚ سوۋﯦت ئىتتىپاقىنىڭ دىكتاتورىلىق تۈزۈمى
ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا ﺟۇمھۇرىيەتلىرىنىڭ مۇستەقىﻞ ھاكىمىيەت تۈزۈمىدىن ئىﺒارەت ئۈچ خىﻞ دۆلەت
تۈزۈمىدە ياشاش قىسمىتىﮕە دۇچ كەلدى .بۇ بىر ئەسىر ﺟەريانىدا ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىي كىملىكى ،
مىللىي مەدەنىيىتى ئۈزلۈكسىز راۋاﺟالندى .ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇر دىﺌاسپورىسى بىرىنچى ۋە
ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ ئېغىر قىسمەتلىرىﮕە دۇچ كېلىپ ،مىﯖلىغان ئۇيغۇر پەرزەنتلىرى ياۋروپا
ئۇرۇش

مەيدانلىرىدا

ھاالك

بولدى.

مىﯖلىغان

ئۇيغۇر

زىيالىيلىرى

ستالىننىڭ

-2839-2837يىللىرىدىكى تازىلىشىنىڭ قۇربانىغا ئايالندى.
ئۇيغۇر زامانىﯟى مىللىي مەدەنىيىتى سوۋﯦت ئىتتىپاقىنىڭ مىللىي سىياسىتىنىڭ پايدىسىغا
ئېرىشىپ ،ﮔۈللىنىﺶ ئىمكانىيىتىﮕە بولسىمۇ ،بىراق ئوخشاشال ستالىن تۈزۈمىنىڭ خاراپ قىلىشىغا دۇچ
كەلدى .نىكىتا خرۇشېﯟ  ،لېﺌونىد برﯦېﮋنېﯟ ۋە مىخايىﻞ ﮔورباچېﯟ دەۋىرلىرىدىكى سوۋﯦت-ﺟۇﯕﮕو
دۈشمەنلىﻚ ۋە رىقابەت دەۋرىدە سوۋﯦت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇرلىرىنى ئۆزىنىڭ
ﺟۇﯕﮕوغا قاراتقان ئىستراتېﮕىيىسىدىكى «قەرتە» سۈپىتىدە پايدىلىنىﺶ مەقسىتىدە ئۇيغۇرالرنىڭ
مەدەنىيەت تەرەققىياتىغا ئاالھىدە ئەھمىيەت بەرﮔەن ئىدى .ئۇيغۇرالر سوۋﯦت ئىتتىپاقىدىكى ئاز
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سانلىق مىللەت بولسىمۇ ،بىراق موسكﯟانىڭ تاشقى سىياسىتىدىكى « ﮔېﺌوستراتېﮕىيىلىﻚ» مىللەتكە
ئايالنغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭ ئورنىغا ۋە رولىغا ئاالھىدە ئەھمىيەت بېرىلدى .ستالىن ۋە كېيىنكى
دەۋرلەرنىڭ ھەممىسىدە ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇرلىرى ۋە ئۇالرنىڭ مەدەنىيەت تەرەققىياتى سوۋﯦت
ئىتتىپاقىنىڭ شەرق ۋە ﺟۇﯕﮕو ئىستراتېﮕىيىسىدە تېﮕىشلىﻚ رول ئوينىدى.
سوۋﯦت ئىتتىپاقى ئەنە شۇ سىياسىي ئېھتىياج تۈپەيلىدىن 1960-1980-يىللىرى ئارىسىدا
ئۇيغۇرشۇناسلىق تەتقىقاتىنى كۈچەيتىﺶ بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە -2892يىلى ،قازاقىستان پەنلەر
ئاكادﯦمىيىسى قارمىقىدا مەخسۇس ئۇيغۇرشۇناسلىق ئىنستىتۇتى قۇرۇپ 71 ،ﮔە يېقىن ئۇيغۇر
ئالىملىرىنى يىغىپ ئۇيغۇر تەتقىقاتىنى تەرەققى قىلدۇرغان ئىدى .قازاقىستان دۆلەتلىﻚ رادىﺌو-
تېلېﯟىزىيىسى ئىدارىسى قارمىقىدا «ئاالتاۋ» پروﮔراممىسى تەسىﺲ قىلىپ ،ھەر كۈنى  2سائەت
ئۇيغۇرچە تېلېﯟىزىيە پروﮔراممىسى تارقىتىلدى .قازاقىستاندىكى ئاباي نامىدىكى پېداﮔوﮔىكا
ئىنستىتۇتى قارمىقىدا مەخسۇس ئۇيغۇر تىﻞ-ئەدەبىيات كاﻓېدراسى ،قازاقىستان دۆلەت
ئۇنىﯟﯦرسىتېتى قارمىقىدا ﺟۇرنالىستىكا ساھەسى بويىچە ئۇيغۇر سىنىپلىرى ،قازاقىستاندىكى ھەر
قايسى نەشىرىياتالرنىڭ ھەممىسىدە دﯦﮕۈدەك ئۇيغۇر بۆلۈمى ئىﺶ ئېلىپ باردى .ھەتتا قازاقىستان
پەنلەر ئاكادﯦمىيىسىنىڭ ئىلمىي ئاخﺒارات ﺟۇرنىلى رۇس ،قازاق ۋە ئۇيغۇر ئۈچ تىلىدا چىقىرىلدى.
يۇقىرىقىدەك بۇنداق ساالھىيەتلەر باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرﮔە بېرىلمىﮕەن ئىدى.
سوۋﯦت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى 1960-يىلالردا ئۇيغۇر سەنﺌەتكارلىرى تاشكەنتكە توپالپ،
ئۆزبېكىستان رادىﺌو-تېلېﯟىزىيە كومىتېتىنىڭ قارمىقىدا ئۇيغۇر ناخشا-ئۇسۇل ئانسامﺒىلى تەسىﺲ
قىلىپ ،ئۇيغۇر  21مۇقامىنى رەتلەش ۋە لېنتىغا ئېلىشقا كىرىشكەن بولۇپ ،تاشكەنت رادىﺌوسىنىڭ
ئۇيغۇر تىلىدىكى پروﮔراممىلىرى كۈچەيتىلدى .تاشكەنتتىكى ئۇيغۇر ئانسامﺒىلى تاكى سوۋﯦت
ئىتتىپاقى يىمىرىلﮕەنﮕە قەدەر مەۋﺟۇت بولۇپ تۇرغان ئىدى .موسكﯟا مانا بۇ بىر قاتار
«غەمخورلۇقلىرى » ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇرالرغا قانداق ئېتىﺒار بېرىﯟاتقانلىقىنى نامايىﺶ
قىلدى.
بىراق ،سوۋﯦت ئىتتىپاقى يىمىرىلﮕەندىن كېيىن ئۇيغۇرالرنىڭ « ﮔېﺌوستراتېﮕىيىلىﻚ »
مىللەتلىﻚ ساالھىيىتى ئەمەلدىن قېلىپ ،ئادەتتىكى ئاز سانلىق مىللەت ھالىتىﮕە قايتىپ كەلدى.
سوۋﯦت ئىتتىپاقى دەۋرىدە بېرىلﮕەن بۇ ئىمتىيازالر قەدەممۇ-قەدەم ئەمەلدىن قالدى .نۆۋەتتە،
ئوتتۇرا ئاسىيا ﺟۇمھۇرىيەتلىرىدىكى ئۇيغۇرالر ئۆز تىرىشچانلىقى ۋە ھۆكۈمەتلەرنىڭ مەنىﯟى ۋە
ماددى قوللىشى بىلەن ئۆز مىللىي مەدەنىيىتىنى راۋاﺟالندۇرۇش يولىدا تىرىشچانلىق كۆرسەتمەكتە.
قازاقىستان ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر تىلىدىكى باشالنغۇچ ۋە ئوتتۇرا مەكتەپ مائارىپىنىڭ داۋاملىق
راۋاﺟلىنىشىنى دۆلەت مەبلىغى ۋە پروﮔراممىسى بىلەن قوللىماقتا .ھەر يىلى دۆلەت نۇرغۇن مەبلەغ
ئاﺟرىتىپ ،ئۇيغۇر تىلىدىكى باشالنغۇچ ۋە ئوتتۇرا مەكتەپ دەرسلىﻚ ماتېرىياللىرىنى نەشىر قىلىپ،
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بىر قانچە ئون مىڭ ئۇيغۇر پەرزەنتلىرىنىڭ ئۆز ئانا تىلىدا مائارىپ تەربىيىسى كۆرۈشنى قوللىماقتا.
قازاقىستان ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر مەكتەپلىرىﮕە نىسﺒەتتە ئۆز مىللىي تىلىدا دەرس ئۇتۇش ،قازاقچە،
رۇسچە تىلالرنى مۇھىﻢ دەرس سۈپىتىدە ئۆﮔىنىﺶ سىياسىتى قولالنغان بولۇپ ،شۇ سەۋەبتىن ئۇيغۇر
پەرزەنتلىرى پۈتۈن دەرسلەرنى ئۆز ئانا تىلىدا ئۆﮔىنىدۇ .بۇ ﺟەھەتتىن قازاقىستان ئۇيغۇرلىرىنىڭ ئۆز
مىللىي مەدەنىيىتى ۋە مائارىپىنى ساقالپ قېلىﺶ ۋە تېخىمۇ راۋاﺟالندۇرۇش ئىمكانىيىتى زوردۇر.
ئەلﯟەتتە ،قىرغىزىستان ھۆكۈمىتىمۇ ئۇزۇن مەزﮔىﻞ دۆلەت ئۇنىﯟﯦرسىتېتى قارمىقىدا ئۇيغۇر تىلى
ئەدەبىيات ﻓاكۇلتېتىنىڭ ئىﺶ ئېلىپ بېرىشىنى قوللىدى ۋە دۆلەت تېلېﯟىزىيە ھەم رادىﺌو كومىتېتىدا
ئۇيغۇرچە پروﮔراممىالرنىڭ بېرىلىشىنى كاپالەتكە ئىﮕە قىلدى .بىراق ،قىرغىزىستان ۋە
ئۆزبېكستاندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ رەسمىي سانىنىڭ ئاز بولۇشى ۋە تارقاقلىقى تۈپەيلىدىن مىللىي
مەكتەپ مائارىپىنى بەرپا قىلىﺶ ئىمكانىيىتى بولمىدى ،ئەمما مىللىي مەدەنىيەت ۋە مىللىي
كىملىكىنىڭ ساقلىنىشى ھەم تەشەبﺒۇس قىلىنىشى داۋاملىق قولالشقا ئېرىشىپ كېلىندى.
ئوتتۇرا ئاسىيادىكى قازاقىستان ،قىرغىزىستان ۋە ئۆزبېكىستان يەنە 20-ئەسىردىكى مەشھۇر
ئۇيغۇر تارىخىي شەخسلىرىنىڭ ۋەتىنى بولدى-2842-2844 .يىللىرى ئارىسىدا« شەرىقى turk
ﺟۇمھۇرىيىتى»نىڭ رەئىسى بولغان مەشھۇر تارىخىي شەخﺲ ئەلىخان تۆرە  ،مىللىي ئارمىيە باش
قوماندانى ئىﯟان پولىنوۋ ،مالىيە مىنىستىرى ئەنﯟەر مۇسابايېف  ،مىللىي ئارمىيە پولكوۋنىكى
مەمەتجان يۈسۈپوف ،مىللىي ئارمىيە پولكوۋنىكلىرىدىن غاپپارخان تۆرە ،رەسۇلوف ۋە باشقىالر
تاشكەنتتە ياشىدى .ش ت ج ھۆكۈمىتىنىڭ باش كاتىﺒى ئابدۇرەۋۇپ مەخسۇم ئىﺒرايىمى ،مىللىي
ئارمىيە مۇئاۋىن باش قوماندانى ۋە كېيىنكى ﺟۇﯕﮕو ئازادلىق ئارمىيىسىنىڭ ﮔېنېرال مايورى زۇنۇن
تېيىپوف ،مىللىي ئارمىيە پولكوۋنىكى ۋە ﺟۇﯕﮕو ئازادلىق ئارمىيىسىنىڭ ﮔېنېرال مايورى مەرغۇپ
ئىسھاقوف  ،خەلق قەھرىمانى غەنى باتۇر ۋە ﻓاتىخ باتۇر  ،مىللىي ئارمىيە پولكوۋنىكى ۋە كېيىنكى
ش ئۇ ئا ر مەدەنىيەت نازىرى زىيا سەمەدى  ،مىللىي ئارمىيە باش قوماندانلىق شىتابىنىڭ باشلىقى
ﮔېنېرال مايور ماژاروۋ -4 ،كورپۇس قوماندانى ﻓاتىي لېسكىن ،موﯕغۇل ئاتلىق پولكىنىڭ كوماندىرى
ئېردە بۇلغۇنوف ،ش ئۇ ئا ر ياشالر كومىتېتىنىڭ باشلىقى بولغان باتۇر ئەرشىدىنوف ۋە ھاشىر ۋاھىدى،
شۇ ئۇ ئا ر مۇزﯦيىنىڭ قۇرغۇچىلىرىدىن بىرى  ،مىللىي ھۆكۈمەتنىڭ چۆچەكتىكى كادىرلىرىدىن بىرى
 ،يازغۇچى يۈسۈپﺒېﻚ مۇخلىسى  ،مىللىي ئارمىيە پولﻚ كومادىرى ئايتوغان يۇنۇچى ۋە مىللىي
ئارمىيە زەمﺒىرەكچىلەر قىسىمىنىڭ كوماندىرى ئەسەت تېيىپوف قاتارلىق يۈزلىﮕەن يۇقىرى ۋە ئوتتۇرا
دەرىجىلىﻚ ھەربىي-سىياسىي ئەربابالر ئالمۇتىدا ياشىدى.
ئۈچ ۋىاليەت ھۆكۈمىتىنىڭ باش ساقچى ئىدارىسىنىڭ -2842يىلىدىن كېيىنكى باشلىقى ،
-1949يىلى ،سەيفىدىن ئەزىز بېيجىﯖغا ماﯕغاندا پۈتۈن ئۈچ ۋىاليەتنىڭ بىخەتەرلىﻚ ئىشلىرىنى
باشقۇرغان پولكوۋنىﻚ نەبىجان يۈسۈپ  ،سوۋﯦت ئىتتىپاقىنىڭ غۇلجىدىكى ئاالھىدە مەخپىي ۋەكىلى
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ھاكىﻢ ﺟاپپار ،غۇلجا ﮔارنىزون كوماندىرى ۋە ئاقسۇغا چۈشكەن ئەترەتنىڭ شىتاب باشلىقى ھۈسەيىن
غازىيېف  ،مىللىي ئارمىيە پولﻚ ۋە شىتابى كوماندىرلىرىدىن خەمىت ئابﺒاسوف ،قېيۇم سابىر ھاﺟى،
زاكىروف ،خەمىت كەنجىﺒايېف ۋە ئابدۇرﯦيىﻢ كەنجىيېف قاتارلىق يۈزلىﮕەن يۇقىرى ۋە ئوتتۇرا
دەرىجىلىﻚ ھەربىي-سىياسىي كادىرالر بىشكەك شەھىرىدە ياشىدى.
سودا-ئىقتىساد ﺟەھەتتىمۇ ئۇيغۇرالرنىڭ كۆرسەتكەن تەسىرى ئاالھىدە كۈچلۈك بولۇپ،
ئۇيغۇرالرنىڭ تىجارەتتىكى ئىقتىدارى ئوتتۇرا ئاسىيا ﺟۇمھۇرىيەتلىرىﮕە ياخشى تونۇشلۇق ،سوۋﯦت
ئىتتىپاقى يىمىرىلﮕەندىن كېيىن ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇرلىرى ئارىسىدا بىر قىسىﻢ مەشھۇر
سودا-سانائەتچىلەر يېتىشىپ چىققان بولۇپ ،ﻓوربېﺲ ﺟۇرنىلىنىڭ تىزىملىكىﮕە كىرﮔەن مىلياردﯦر باي
ئەلىﺒېﻚ ئىﺒرايىموف بىلەن سودا-سانائەتچى ئالىمجان توختاخۇنوﻓنىڭ نامى رۇسىيە ۋە پۈتۈن
مۇستەقىﻞ دۆلەتلەر ھەمدوستلۇقىغا كەڭ تونۇلغان .ئۇالر بىر قىسىﻢ مەبلەغلىرىنى سەنﺌەت،
پەن-تېخنىكا ،تەنتەربىيە قاتارلىق ساھەلەرﮔىمۇ ئىشلىتىپ ،مەزكۇر ساھەنىڭ تەرەققىياتىغا
تېﮕىشلىﻚ ئۈلۈش قوشقان ئىدى.
خۇالسە شۇكى ،سوۋﯦت ئىتتىپاقى ۋە كېيىنكى مۇستەقىﻞ دۆلەتلەر ھەمدوستلۇقىدا يۇقىرىدا
قەيت قىلىنغان مۇۋەپپەقىيەتلەر مەيدانغا چىقتى ،ئاز نوپۇسلۇق ئۇيغۇرالر ئارىسىدىن ئەنە شۇنداق
قابىلىيەتلىﻚ ئەربابالر مەيدانغا كەلدى .ﮔەرچە ئۇالرنىڭ كۆپىنچىﺲ بىﯟاسىتە سوۋﯦت دۆلىتى ۋە
كېيىنكى ئۆزلىرى ياشاۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ مەنپەئەتلىرى ،ئىلىﻢ-پەنى  ،سەنﺌىتى ۋە باشقىلىرى ئۈچۈن
خىزمەت قىلسىمۇ ،بىراق ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئالدى بىلەن ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇر مىللىتىﮕە تەۋە ۋە
ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇر خەلقىنىڭ پەرزەنتى ئىكەنلىكىنى ئۇنتۇمىدى ھەم ھەر ۋاقىت ئەسكەرتتى.
ئۇالرنىڭ بەزىلىرى ئۆز خىمزەت ئىمكانىيەتلىرىدىن پايدىلىنىپ ،ئۆز مىللىتىنىڭ مەدەنىيەت
تەرەققىياتى ئۈچۈن بىر ئۇلۇش ھەسسە قوشۇشقا تىرىشتى .دﯦمەك ،بۇالرنىڭ ھەممىسى ئۇيغۇر
خەلقىنىڭ ئەقىﻞ-ئىدرىكى ،قابىلىيىتى ،تاالنتىنىڭ سىمﯟولى بولۇپ ،ئۇيغۇر خەلقىدە ھەممە
ئىقتىدارنىڭ مەۋﺟۇتلۇقىنى كۆرسەتتى .بۇالر مىللەتنىڭ مەدەنىيەت بايلىقلىرى ۋە قابىلىيىتى ھەم
تاالنتىنى تېخىمۇ ﺟارى قىلدۇرۇشتا ئىلھام بۇالقلىرىنىڭ بىر تامچىسى بولۇپ قالغۇسى! .ئۇيغۇر
خەلقى ئۆزى ئۈچۈن پىداكار بولغان ھەر قانداق ئوغالنىنى قەدىرلەيدۇ ،ئەسلەيدۇ ۋە سۆيىدۇ .مېنىڭ
بۇ يەردە يازغىنىﻢ مەدەنىيەت كاتېﮕورىيىسىغىال مەنسۇپتۇر ئەلﯟەتتە!.
مېنىڭ بۇ يەردە بۇ بىر قاتار ئەھﯟالالرنى يېزىشىﻢ پەقەت تارىخچىلىق بۇرچىنى ئادا قىلىشتىن
باشقا نەرسە ئەمەس ،تارىخىي شەخسلەر ۋە قەھرىمانالرغا خەلق ئۆزى باھا بېرىدۇ!
ئەلﯟەتتە ،يۇقىرىدىكىلەر قىسقىچە ئومۇمىي باياندىن ئىﺒارەت بولۇپ ،بىر پۈتۈن ئوتتۇرا ئاسىيا
ئۇيغۇرلىرىنىڭ سىياسىي ،ئىقتىسادىي ،ئىجتىمائىي ۋە مەدەنىيەت تارىخى چوڭ ۋە مۇھىﻢ ئىلمىي
ئەمﮕەكتۇر .
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ئابدۇخالىق ئۇيغۇر ئۈستىدە قايتا ئويلىنىش
(ئابدۇخالىق ئۇيغۇر ۋاپاتىنىڭ  81يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن)
مەخمۇت ئېلى ئاتتىال

 .1ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ قىسقىچە تەرﺟىمىھالى
تاالنتلىق شائىر ،ئوت يۈرەك ئىنقىالبچى ،مىللەت سۆيەر ﺟەﯕچى ئابدۇخالىق ئابدۇرەھمان
ئوغلى ئۇيغۇر -2812يىلى 2-ئاينىڭ -8كۈنى تۇرپان شەھىرىنىڭ باغرى يېزىسىدا مەرىپەتپەرۋەر
سودىﮕەر ئائىلىسىدە دۇنياغا كەلﮕەن .ئائىلىسىنىڭ تەسىرىدە بەش يېشىدىال ساۋادىنى چىقىرۋالغان.
كېيىن دىنىي مەكتەپتە ئوقۇپ 21 ،يېشىدا ئەرەب ،پارىﺲ تىللىرىنى ئۆﮔۈنۈپ ،كىالسسىﻚ ئەسەرلەر
بىلەن تونۇشىشقا باشلىغان-2822 .يىلى چوڭ دادىسى مىجىت ھاﺟى سودا ئىشلىرى بىلەن روسىيەﮔە
بارغاندا بىرﮔە بېرىپ ،روسىيەنىڭ شەمەي (ھازىرقى قازاقىستاندا )شەھىرىدە رۇس تىلى ئۆﮔەنﮕەن.
قايتىپ كەلﮕەندىن كېيىن قارىشەھەرﮔە بېرىپ موﯕغۇل تىﻞ-يېزىقىنى ئۆﮔەنﮕەن .كېيىن يۇرتىدا
شۆتاﯕغا كىرىپ خەن تىلىنى ئۆﮔەنﮕەن ھەم زۇلۇمغا قارىشى ئىنقىالبىي پائالىيەتلەر بىلەن
شۇغۇلالنغان-2811 .يىلدىن باشالپ ،تاتار شائىرى ئابدۇلال توقاي ،يەتتە سۇ ئۇيغۇرلىرىدىن
ئابدۇلال رۇزى باقىيېﯟ ۋە نەزەر خوﺟا ئابدۇسەمەت (ئۇيغۇر بالىسى) لەرنىڭ تەسىرىدە ،ئىنقىالب
قىلىشتا بىرىنچى ئامىﻞ خەلقنى ئىدىيە ﺟەھەتتىن ئويغۇتىﺶ ئىكەنلىكىنى تونۇپ يەتكەن
ئابدۇخالىق ئۇيغۇر قەلەمنى قورال قىلىپ« ،ئۇيغۇر» تەخەللۇسى بىلەن «ئىستىمەس»« ،باردۇر»،
«ئويغان»« ،ھار» قاتارلىق ئىنقىالبىي چاقىرىق كۈچى ئىنتايىن يۇقىرى بولغان بىر تۈركۈم مۇنەۋۋەر
شېﺌېرالنى يېزىپ ،خەلق ئارىسىغا تارقىتىشقا باشلىغان .شۇﯕا ئۇ ئەينى دەۋردىكى ئەكسىيەتچى
كۈچلەرنىڭ كۆزدىن يوقۇتۇش نىشانىغا ئايلىنىپ قالغان .شۇ سەۋەبتىن ،ئاتا-ئانىسى ۋە يېقىن
كىشىلىىرنىڭ دەۋىتى بىلەن 3-281يىلى بىر قىسىﻢ دوستلىرىنىڭ ھەمراھلىقىدا ئىككىنچى قېتىﻢ
سوۋﯦت ئوتتۇرا ئاسىياسىغا چىقىپ كەتكەن ھەم ئۇ يەردە كەڭ تارقالغان مەرىپەتچىلىﻚ ۋە
تەرەققىيات ئىدىيسى بىلەن قورالالنغاندىن كېيىن ،يۇرتىنى ۋە خەلقىنى ئويغۇتۇپ ،ئۆز
ئىدىيسىدىكى يېﯖى ماكانىنى قۇرۇش مەقسىدىدە يەنە يۇرتىغا قايتىپ كەلﮕەن.
ئابدۇخالىق ئۇيغۇر يۇرتىغا قايتىپ كەلﮕەندىن كېيىن بىر تەرەپتىن بۇرۇنقىدىنمۇ يۇقىرى
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ﺟاسارەت بىلەن قەلەمنى قورال قىلىپ خەلقنى ئويغۇتۇش بىلەن شۇغۇلالنسا ،يەنە بىر تەرەپتىن
مەرىپەتچىلىﻚ بىلەن شۇغۇللىنىپ ،يېﯖىچە باسما زاۋۇدى قۇرۇشقا تۇتۇش قىلغان .ئەمما ئۇنىڭ بۇ
ئارزۇسى ئەكسىيەتچى مىللىتارست ياڭ زىﯖشىﯖنىڭ توسقۇنلىقى سەۋەبىدىن ئىشقا ئاشمىغان .
ئابدۇخالىق ئۇيغۇر ،باسما زاۋۇدى قۇرۇش ئارزۇسى ئىشقا ئاشمىغاندىن كېيىن يەنە ئۆز غايىسىدىن
ۋاز كەچمەي ،قەتتىﺌىي ئىرادىلىﻚ ئىنقىالبىي ﺟەﯕچىﮕە ھەم ئۆز زامانىسىنىڭ يىتۈك زىيالىسىغا خاس
روھ بىلەن ،زامانىسىنىڭ ئىلغار پىكىرلىﻚ بايلىرىدىن مەخسۇت مۇھىتى ۋە ئىسكەندەر خوﺟا
قاتارلىقالرنىڭ ئاكتىپ قوللىشى ئاستىدا-2817 ،يىلى «ئاقارتىﺶ بىرلەشمىسى» نامىدا بىر مەرىپەت
ﺟەمىﺌىيىتىنى ئۇيۇشتۇرۇپ ،خەلقتىن يىغىلغان ئۈچ مىڭ سەر كۈمۈش بىلەن تۇرپان يېﯖىشەھەردە بىر
يېﯖى مەكتەپ ،كېيىنكى يىلى ئاق سارايدا «ھۆرىيەت مەكتىپى» ،كونىشەھەردە يەنە بىر مەكتەپ
قۇرۇپ چىققان. 1931-يىلى قۇمۇل دﯦھقانالر ھەرىكىتى كۆتۈرىلىﺶ ھارپىسىدا «ئاچىﻞ» ناملىق
مەشھۇر شېﺌېرنى يېزىپ ،كۈچلۈك زىلزىلە قوزغىغان .بۇ شېﺌېر ئۆز دەۋرىنىڭ ئىنقىالب مارشى بولۇپ
قالغان .بۇنىﯖدىن قاتتىق ئەنسىرﮔەن ئەكسىيەتچى كۈچلەر ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ شېﺌېر يېزىشىنى
چەكلەش بىلەن بىرﮔە ،كەڭ خەلق ئاممىسىنىڭ ئۇنىڭ شېﺌېرلىرىنى ئوقۇشىنى مەنىﺌىي قىلغان.
ئۆز غايىسى يولىدا ئۆلۈمدىنمۇ باش تارتمايدىغان بۇ ئوت يۈرەك ئەزىمەت ئەكسىيەتچىلەرنىڭ
تەھدىت ۋە توسۇشلىرىغا قارىماي-2831 ،يىلى «ئويغان »ۋە «ئاچىﻞ» ناملىق شېﺌېرىنى ئاق رەختكە
چوڭ خەتلىﻚ قىلىپ يېزىپ ،كوچىالرغا چاپالپ ،ئەكسىيەتچىلەرنىڭ ھەيﯟىسىﮕە قارىشى قەتتﺌىي
كۈرەش قىلغان-2831 .يىلى -21ئاينىڭ بېشىدا تۇرپاندا دﯦھقانالرنىڭ ئەكسىيەتچى ھاكىمىيەتكە
قارىشى قوراللىق قوزغىلىﯖى كۆتۈرۈلﮕەن ھەم مىللىتارست ﺟىن شۇرﯦننىڭ بۇ قوزغىالﯕنى باستۇرۇشقا
ئەۋەتكەن قوشۇنلىرىنى قاتتىق مەغلۇب قىلغان .بۇ ﺟەرياندا ئابدۇخالىق ئۇيغۇر قوزغىالﯕنى پۈتۈن
كۈچى بىلەن قولالپ ،كەڭ تۈردە ﺟامائەت تەشﯟىقاتى ئېلىپ بارغان.
-1933يىلىنىڭ بېشىدا ،قۇمۇل دﯦھقانالر قوزغىلىﯖىدىن قاتتىق دەككىسىنى يېﮕەن ﺟالالت شىڭ
شىسەي تۇرپانغا كەلﮕەن ھەم يەرلىﻚ خەلقتىن ئۆچ ئېلىشقا باشلىغان .ئۇ رۇزى مولال قاتارلىق بىر
قىسىﻢ يەرلىﻚ غالچىالرنىڭ چېقىمچىلىق قىلىشى ئارقىسىدا ،ئابدۇخالىق ئۇيغۇر قاتارلىق بىر تۈركۈم
ئەزىمەتلەرنى دﯦھقانالر قوزغىلىﯖىنىڭ مەنىﯟىي تەرغىﺒاتچىلىرى دەپ قاراپ تۇتقۇن قىلىپ ،قاتتىق
سوراق قىلغان .بىراق ،ئابدۇخالىق ئۇيغۇر باشچىلىقىدىكى ئەزىمەتلەر ئاخىرغىچە باش ئەﮔمەي
قارىشىلىق كۆرسەتكەن .نەتىجىدە شۇ يىلى -3ئاينىڭ -23كۈنى ﺟالالت شىڭ شىسەي قوشۇنلىرى
ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنى ئۆز سەبداشلىرى بىلەن بىرﮔە تۇرپان شەھىرىنى ئايالندۇرۇپ سازايى
قىلغاندىن كېيىن ،قىلىﭻ بىلەن چېپىپ ئۆلتۈرۋەتكەن .ئابدۇخالىق ئۇيغۇر ئۆلۈم ئالدىدىمۇ مەرت
ئەزىمەتلەرﮔە خاس روھ بىلەن قىلچە قورقۇپ قالماستىن «ياشىسۇن ئەركىنلىﻚ!»« ،ياشىسۇن
ئازادلىق »!دەپ شوئار توۋالپ ،ئۆزى سۆيﮕەن ۋەتىنى ۋە خەلقى بىلەن مەﯕﮕۈلۈككە ۋىدالىشىدۇ.
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.2ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ «ئۇيغۇر» تەخەللۇسىنى قوللىنىشىنىڭ ئارقا كۆرۈنىشى.
ئابدۇخالىق ئۇيغۇر ياشىغان دەۋر ،ئۇيغۇرالرغا مۇناسىﯟەتلىﻚ ﺟۇغراپىيلىﻚ ماكان ۋە ئېتنىﻚ توپتا
چوڭ ئۆزﮔىرىشلەر بولىﯟاتقان ،ئۇالردا ئۆزئارا ھەمكارلىشىﺶ ۋە ياردەملەردە بولۇش بىلەن ئايرىﻢ
ئېتنىﻚ ﮔۇرھالرغا بۆلۈنىﺶ تەڭ مەۋﺟۇت بولۇپ تۇرىﯟاتقان ،ئۇيغۇرالر ئۆزلىرى توپلۇشۇپ
ئولتۇراقالشقان رايونالردا ئۆزلىرىنىڭ مەۋﺟۇتلۇقى ۋە تەرەققىياتى ئۈچۈن ﺟىددىي ئىزدىنىﯟاتقان بىر
دەۋردۇر .بۇنى تۆۋەندىكى تەرەپلەردىن ئېنىق كۆرۈۋﯦلىﺶ مۈمكىن.
› ‹1بۇ دەۋردە دۇنيا مۇسۇلمانلىرىنىڭ ھامىيسى ئوسمان تۈرك ئىمپېريىسى (،)2813-2189
دۇنيادىكى تۈركىي خەلقلەرنىڭ مەسىلىسىنى ئۆزىنىڭ مەسىلىسى دەپ قاراپ ،دۇنيادىكى تۈركىي
خەلقلەر ،ﺟۈملىدىن ،تۈركىي مىللەتلەر توپلۇشۇپ ئولتۇراقالشقان ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىغا پۈتۈن كۈچى
بىلەن تۈرلۈك ياردەملەردە بولىﯟاتقان ،ئورتاق تۈركچىلىﻚ غايىسىنى ئومۇمالشتۇرۇش ئۈچۈن ﺟىددىي
ھەرىكەت قىلىﯟاتقان دەۋر.
يەنى ،بۇ دەۋردە ،ئوسمان تۈرك ئىمپېريىسى بىر تەرەپتىن ،ئوتتۇرا ئاسىيا ،ﺟۈملىدىن شىنجاڭ
رايونىغا ئەخمەت كامالغا ئوخشاش بىر تۈركۈم مائارىپ-مەدەنىيەت ۋە ئاخﺒارات خادىملىرىنى
ئەۋەتىپ ،ئۇالرنىڭ ﮔۈللىنىشى ۋە تەرەققى قىلىشى ،شۇ ئارقىلىق ئۆز مەسىلىسىنى ئۆزلىرى ھەل
قىلىشىغا ياردەملەردە بولسا ،يەنە بىر تەرەپتىن ،ھەربىي قوماندان ۋە مۇتەخەسىسلەرنى ،ﺟۈملىدىن
ئەسكەرلەرنى ئەۋەتىﺶ ھەم غەرب تەرەپتىن ئەرمەنلەرﮔە قاتتىق تەھدىت سېلىﺶ ھەم قوراللىق
ھۇﺟۇم قوزغاش ئارقىلىق ،رۇسىيە بىلەن ئىراننىڭ ئەرمەنلەرنىڭ داشناق پارتىيسىنى كۈشكۈرتۈپ
شىمالىي ئەزەربەيجان دۆلىتىنى پۈتۈنلەي يوق قىلىﯟﯦتىﺶ غەرىزىنى ئۈنۈملۈك توسۇپ قالغان.
تۈركىيە ئوسمانلى ئىمپېريىسىنىڭ مەشھۇر ھەربىي قومناندانى ﮔېنىرال ئەنﯟەر پاشا -2829يىلى
ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىغا كېلىپ ،ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ھەرقايسى تۈركىي تىللىق خەلقلەرنىڭ مىللىي
مۇستەقىﻞ ﺟۇمھۇرىيەت قۇرۇش غايىلىرىﮕە زور ياردەملەرنى بەرﮔەن ،شۇنداقال ،ئۆزى بىﯟاستە قوشۇن
تەشكىللەپ ،سوۋﯦت بولشېﯟىﻚ ئارمىيسى بىلەن ئاخىرقى تىنىقى قالغىچە ئۇرۇش قىلغان .سۇلتانلىق
ھاكىميىتى يەنە بالقان ۋە باشقا ﺟايالردىكى تۈركىي خەلقلەرنىڭ مەسىلىسىﮕىمۇ كۆﯕۈل بۆلﮕەن .شۇ
سەۋەبتىن دۇنيادا ئورتاق تۈركچىلىﻚ غايىسى باش كۆتەرﮔەن.
› ‹2ب ۇ دەۋردە ،موﯕغۇل ئېﮕىزلىكى ۋە ئۇنىڭ ئەتىراپىدىكى ﺟايالردىن بىر تۈركۈم ئابىدىلەر
تېپىلىشى ھەمدە دانىيە ئالىمى تومسىن ۋە روسىيە تۈركىلوﮔى رادىلوف تەرىپىدىن يېشىپ ئوقۇلۇپ،
«ئۇرخۇن ئابىدىلىرى» دﯦﮕەن ئومومىي نام بىلەن دۇنياغا تونۇشتۇرۇلىشى؛ «تۈركى تىلالر دىﯟانى»
دىن ئىﺒارەت تۈرك دۇنياسىنىڭ مەنىﯟىي ئەﯕﮕۈشتەرى تېپىلىپ ،دۇنيا تۈركىلوﮔىيە ساھەسىنى ۋە
پۈتۈن تۈرك دۇنياسىنى لەرزىﮕە سېلىشى؛ دۇنيا تۈركىلوﮔىيە ساھەسىدىكى يىتۈك ئالىﻢ ،رۇس
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تارىخشۇناسى بارتولدى ،تۈركىيەلىﻚ مەشھۇر ئالىﻢ ھەم ﺟامائەت ئەربابى زىيا كۆك ئالىپ ،مەشھۇر
تاتار تۈركىلوﮔى ئا .زەكى ۋەلىدى توغان قاتارلىق دۇنيا تۈركىلوﮔلىرىنىڭ تارىخشۇناسلىق،
مەدەنىيەتشۇناسلىق،

مىللەتشۇناسلىق

قاتارلىق

تۈركىلوﮔىيەنىڭ

نازۇك

ساھەلىرىدە

زور

مۇۋاپپىقىيەتلەرنى قولغا كەلتۈرىشى تۈركىي مىللەتلىرىدىكى مىللىي ئىپتىخارلىق تۇيغۇسىنى ھەم
مىللىيلىككە قايتىﺶ ھەرىكىتىنى يۇقىرى دولقۇنغا كۆتەرﮔەن.
› ‹3بۇ دەۋردە ئوسمان تۈرك ئىمپېريسى ،روسىيە ،ﮔېرىتسىيە ،ئەنﮕىلىيە ،ﻓىرانسىيە
دۆلەتلىرىنىڭ قوراللىق تاﺟاۋۇزى ھەم ئەرەبلەرنىڭ ئەنﮕىليە ۋە ﻓىرانسىيەلەرنىڭ كۈشكۈرتىشى
ئارقىسىدا توختىماي خەلىپىلىككە قارىشى چىقىشى ،ئەرمەنلەر رۇسالرنىڭ ياردىمى ۋە داشناق
پارتىيسىنىڭ باشچىلىقىدا توختىماي ئىسىيان كۆتۈرىشى ئارقىسدا تەدرىجى ئاﺟىزالپ ،تارىخ
سەھنىسىدىن يىمىرىلﮕەن ،ئورنىغا مۇستاپا كامال باشچىلىقىدىكى يېﯖى تۈركىيە ﺟۇمھۇريىتى
قۇرۇلغان.
› ‹4يېﯖىدىن بارلىققا كەلﮕەن مۇستاپا كامال ھاكىميىتى ئوسمان تۈرك ئىمپېريىسى دەۋرىدە
باشلىنىپ ،يېرىﻢ يولدا توختاپ قالغان ئىسالھاتچىلىق ۋە ﮔۈللىنىﺶ ھەرىكىتىﮕە باشچىلىق قىلىپ،
مائارىپ ۋە مەدەنىيەتتە مۇئەييەن نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرﮔەن؛ پۈتۈن مۇسۇلمان دۇنياسىدا
ئاﻓغانىستانلىق ﺟامالىدىن ئاﻓغانى (-2938يىلدىن -2983يىلغىچە ياشىغان ئاﻓغانىستانىلىق
مەشھۇر ئىسالم ئۆلىماسى ھەم مۇسۇلمان دۇنياسىدا باش كۆتەرﮔەن ئىسالم ئويغۇنىﺶ ھەرىكىتى ۋە
ئىسالم مەرىپەتچىلىﻚ ھەرىكىتىنىڭ ئاساسچىسى .ئۇ ئىسالم دۇنياسىدىكى تۆت خەلىپىنىڭ بىرى
بولغان ھەزىرىتى ئەلى ئىﺒىن ئەبۇ تالىپ رەزىيۇلالھۇ ئەنھۇ ۋە دىنىمىزنىڭ ئاخىرقى پەيغەمﺒىرى
مۇھەممەد سەاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسساالمغا تۇتىشىدۇ .دﯦمەك ئۇ ئاﻓغانالشقان ئەرەب بولۇپ،
پەيغەمﺒەر ﺟەمەتىدىن) ۋە مىسىرلىق مۇھەممەد ئابدۇ (-2948يىلدىن -2814يىلغىچە ياشىغان.
مىسىرلىق مەشھۇر ئى سالم ئۆلىماسى ھەم ئىسالھاتچىسى ،ﺟامالىدىن ئاﻓغانىنىڭ شاﮔىرتى) الرنىڭ
باشچىلىقىدا كۆتۈرۈلﮕەن ئىسالم ئويغىنىﺶ ھەرىكىتى ﮔۈللۈنۈپ ،پۈتكۈل ئىسالم دۇنياسىغا
كېﯖەيﮕەن؛ مۇسا ﺟارۇلال ،غاسپىرالى ،ئابدۇلال توقاي قاتارلىق بىر تۈركۈم تاتار زىيالىلىرى ياۋروپا
تەرەققىيات ئەندىزىسى بىلەن ﺟامالىدىن ئاﻓغانى ۋە مۇھەممەد ئابدۇالرنىڭ ئىسالم ﮔۈللىنىﺶ
چاقىرىقىنى بىرلەشتۈرۈپ پۈتۈن تۈركىي ھەم مۇسۇلمان دۇنياسىغا تارقىتىﺶ ئۈچۈن ﺟىددىي
ھەرىكەتلەردە بولىﯟاتقان ،ﺟۈملىدىن ،تۈركىي خەلقلەر دۇنياسىدا ﺟەدىتچىلىﻚ (ئىسالھاتچىلىق) ۋە
يېﯖى مەرىپەتچىلىﻚ ،مىللىي ئازادلىق ھەرىكىتى باش كۆتۈرۈپ ،يېﯖى مەكتەپلەر بىنا قىلىنغان،
مىللىي ئاڭ ئويغۇنىشى كۈچەيﮕەن ئىدى.
› ‹5يەتتە سۇنى مەركەز قىلغان ئوتتۇرا ئاسىيا تۈركىي خەلقلىرى ئارىسىدا تاتار زىيالىلىرنىڭ
تەسىرى تېز تارقىلىشقا باشلىغان .ئابدۇال توقاي ،ھادى تاقتاش قاتارلىق بىر قىسىﻢ تاتار
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شائىرلىرىنىڭ شېﺌېرلىرى دىيارىمىزغا كەڭ تارقىلىپ ،خەلقنىڭ مەنىﯟىي مۇھىتىنى بېيىتىﺶ بىلەن
بىرﮔە ،ئۇالرنىڭ ئىدىيسىﮕە سىﯖىپ كىرﮔەن .بولۇپمۇ ئابدۇلال توقاينىڭ نۇرغۇنلىغان ﺟەﯕﮕىﯟار
شېﺌېرلىرى ياش ئوت يۈرەك ئىنقىالبىي شائىر ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ ئىدىيسىﮕە زور تەسىر
كۆرسەتكەن .بىر قىسىﻢ تاتار زىيالىلىرى چېﮕرا ئاتالپ دىيارىمىزغا كېلىپ ئوقۇ-ئوقۇتۇش ۋە
مەرىپەتچىلىﻚ ئىشلىرى بىلەن شۇغۇلالنغان ،خەلقىمىزﮔە تۈركى خەلقلەرنىڭ شانلىق تارىخىنى
تونۇتقان .بۇالرنىڭ ئىچىدە چۆچەكتە تارىخ ۋە مەدەنىيەت تەتقىقاتى بىلەن شۇغۇلالنغان مەشھۇر
تارىخچى مۇرات ئەپەندى ،تۇرپاندا ئوقۇتۇش خىزمىتى بىلەن شۇغۇلالنغان ﮔۈلەندەم ئاۋۇستاي
(مولالچا) خەلقىمىزﮔە بىر قەدەر تونۇشلۇقتۇر.
› ‹6يەتتە سۇ ۋە ئىلى-تارىﻢ ۋادىسى ھەم قۇمۇل-تۇرپان بوستانلىقىدىكى تىﻞ شېﯟىسى ۋە
مەدەنىيەت ئورتاقلىقىدىكى تۈركىي توپ «يەتتە شەلىكلەر»« ،ئالتە شەلىكلەر»« ،قەشقەريەلىكلەر»،
«ﺟۇﯕغاريىلىكلەر« ،ئىللىلىقالر»« ،تارانچىالر» دﯦﮕەندەك يۇرت ناملىرى بىلەن بۆلۈنۈپ ياشاۋاتقان
ياكى «چەنتۇالر»« ،چەنتۇخۇيالر»« ،زىﯟازىالر» دﯦﮕەندەك باشقىالر قويۇپ بەرﮔەن ھاقارەت نامنى
ئۆزلىرىنىڭ مىللىي نامى دەپ قاراپ كۆتۈرۈپ يۈرﮔەن؛ بۇ نامالرنى سۈيﺌىستىمال قىلىپ ،يېﯖى
ئېتىنىﻚ مىللىي بۆلۈنمىلەرنى ياساپ چىقىﺶ ئارقىلىق پارچىالپ باشقۇرۇش ۋە مىللىي ئاسسىمالتسىيە
قىلىﺶ كويىدا بولىﯟاتقان بىر قىسىﻢ يامان غەرەزلىﻚ رۇس مىللەتچىلىرى (ئاتاقلىق رۇس
تارىخشۇناسى بارتولدى بۇ خىﻞ خاھىشقا باشتىن-ئاخىرىغىچە قەتتىﺌىي قارىشى تۇرۇپ ،تۈركى
مىللەتلەرنىڭ تارىخىنى سىياسىدىن خالى بىر رەۋىشتە تەتقىق قىلغان ھەم رۇس مىللەتچىلىكنى
تەنقىد قىلغان .تۈركىيە قاتارلىق دۆلەتلەرﮔە بېرىپ ،تۈرك تارىخىغا دائىر لېكسىيەلەرنى سۆزلەپ،
ئۇالرغا بولغان دوستانىلىقىنى بىلدۈرﮔەن) ۋە يەرلىﻚ غالچىالر ھەممىال يەردە قۇتىراۋاتقان ئىدى.
› ‹7ئوتتۇرا ئاسىيا تۇپراقلىرىغا تاﺟاۋۇزچىلىق قارا قولىنى سوزغان سوۋﯦت بولشېﯟىﻚ
ئارمىيسىنىڭ ئىﯟان مامىنتوۋ ،مۇرايېﯟ باشچىلىقىدىكى قىسىملىرى -2829يىلى -4ئايدا سوۋﯦت
ئىتتىپاقى ،ﺟۈملىدىن ،دۇنيانى زىﻞ-زىلىﮕە سالغان «ئاتۇ پاﺟىﺌەسى» نى پەيدا قىلىپ ،ئالمۇتىدىن
غالجاتقىچە بولغان ئۇيغۇر رايونىدىكى 25مىڭ ئۇيغۇرنى قىرغىن قىلىپ ،يەتتە سۇ رايونىدىكى
ئىﮕىسىز قالغان خەلقىمىز ئۈستىدىن خالىغانچە قانلىق قىرغىنچىلىق يۈرﮔۈزﮔەن .شۇﯕا ،بۇ
يۇرتالردىكى تۈركىي توپ «ئۇيغۇر» نامى ئاستىدا ،ئۆز ئالدىغا يادىرو ھاسىﻞ قىالاليدىغان بىر
ئېتىنىﻚ ۋە سىياسىي توپقا ﺟىددىي ئېھتىياﺟلىق بولغان.
› ‹8ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇرلىرى ئىچىدىكى بىر تۈركۈم ئويغانغان ،تارىختىن خەۋەردار
زىيالىلرىمىز قەلەمنى قورال قىلىپ ،خەلققە ھەقىقىي رﯦﺌاللىقنى ۋە تارىخنى تونۇتۇپ ،ئۇالرنى
ئويغۇتۇش ئۈچۈن ھەر تەرەپتىن ئىزدىنىشكە باشلىغان .ئۆز مىللىي نامىنى ئومۇمالشتۇرۇش ۋە
كېﯖەيتىﺶ ئۈستىدە ئىزدەنﮕەن .ئۇالرنىڭ تەسىرى چېﮕرا ئاتالپ ئىلى-تارىﻢ ۋادىسى ۋە
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قۇمۇل-تۇرپان بوستانلىقىغىچە يېتىپ بارغان .شۇ سەۋەبتىن ،يەتتە سۇ ۋە ئىلى-تارىﻢ ۋادىسى ھەم
قۇمۇل-تۇرپان بوستانلىقىدىكى تىﻞ شېﯟىسى ۋە مەدەنىيەت ئورتاقلىقىغا ئىﮕە تۈركىي توپ ئورتاق
بىر «ئۇيغۇر» نامى ئاستىدا ئۆزلىرىنىڭ مىللىي توپىنى قۇرۇپ چىقىﺶ ئۈچۈن ﺟىددىي ھەرىكەت
قىلىشقا باشلىغان .بۇ ﺟەھەتتە ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇرلىرىنىڭ باشالمچىلىرىدىن بولغان ئابدۇلال رۇزى
باقىيېﯟ ۋە نەزەر خوﺟا ئابدۇسەمەتلەر ئاالھىدە ﮔەۋدىلىﻚ ئورۇندا تۇرىدۇ.
ئابدۇلال رۇزى باقېيېﯟ -2987يىلى ئالمۇتىدا تۇغۇلغان-2827 .يىلىدىن باشالپ ئوتتۇرا ئاسىيا
ر ايونلىرىدا تۈرلۈك شەكىلدىكى ئۇيغۇر ﺟەمىﺌىيەتلىرىنى قۇرۇش بىلەن شۇغۇلالنغان-2812 .يىلى
-2ئاينىڭ -3كۈنى تاشكەنتتە چاقىرىلغان ،ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ھەرقايسى ئۇيغۇر ﺟەمىﺌىيەتلىرىنىڭ
-2قۇرۇلتىيى،

يەنى،

ئالتە

شەھەر-ﺟۇﯕغارىيە

ئىشچىلىرىنىڭ

قۇرۇلتىيىدا

بارلىق

ئۇيغۇر

ﺟەمىﺌىيەتلىرىنىڭ ئىتتىپاقىنى تەشكىللەپ« ،ئۇيغۇر ئىنقىالبىي ئىتتىپاقى» نى قۇرۇپ چىققان.
قۇرۇلتاي ئىلﮕىرىكى «تارانچى»« ،قەشقەرلىﻚ»… دﯦﮕەندەك غەيرى بۆلۈنمە نامالرنى ئەمەلدىن
قالدۇرۇپ ،ئورنىغا «ئۇيغۇر» دﯦﮕەن مىللەت نامىنى دەسسەتكەن ھەم پارچىلىنىﺶ ئالدىدا تۇرغان
توپنى قايتىدىن ئۇيۇشۇش ئىمكانىيىتىﮕە ئىﮕە قىلغان .قۇرۇلتاي ئۇيغۇرالرنىڭ نۆۋەتتىكى ئىنقىالبىي
ۋەزىپىلىرى ھەققىدە قارار چىقىرىﺶ بىلەن بىرﮔە ئۇيغۇر ئەدەبىي تىلىنى بەرپا قىلىﺶ ۋە ئۇيغۇر
ئەدەبىياتىنى

تەرەققى

قىلدۇرۇشنى

مۇزاكىرە

قىلغان.

-2813يىلى

ئۇيغۇر

زىيالىلىرىنى

مەركەزلەشتۈرۈپ «ئۇيغۇر بىلىﻢ ھەيﺌىتى» ناملىق ئىلمىي مەركەزنى تەشكىﻞ قىلغان ھەم بۇ
ﺟەمىﺌىيەتكە باشچىلىق قىلىپ ،ئەرەب ئېلىﺒﺒەسى ئاساسىدىكى ئۇيغۇر يېزىقى ۋە ئىمال قائىدىسىنى
ئىسالھ قىلغان .ھاياتىدا تۇنجى ئۇيغۇر ﮔېزىت-ژۇرناللىرى بولغان «كەمﺒەغەللەر ئاۋازى »ﮔېزىتى،
«قىزىﻞ تاڭ» ژۇرناللىرىنى« ،بىرىنچى چامدام» توپالملىرىنى نەشىر قىلدۇرغان .ئۇيغۇرالرنىڭ
مائارىپچىلىق ئىشلىرىغىمۇ ئاالھىدە كۆﯕۈل بۆلۈپ ،ئالمۇتىدا ئىككى ،ياركەنتتە  ،24بېشكەكتە تۆت
مەكتەپ قۇرۇپ چىققان-2837 .يىلى  41يېشىدا ئالەمدىن ئۆتكەن.
نەزەر خوﺟا ئابدۇسەمەت (ئۇيغۇر بالىسى) ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇرلىرىدىن چىققان مەشھۇر
مەدەنىيەت ئەربابى .ئۇ -2997يىلى ھازىرقى قازاقىستانغا قاراشلىق غالجات يېزىسى
(-2992يىلىدىكى «ئىلى شەرتنامىسى» دا روسىيە ئىلى سۇلتانلىقىنىڭ زﯦمىن دائىرىسىدىن
بۆلۈۋالغان) دا تۇغۇلغان .ئۇ ئاۋال ئۆز يېزىسىدا ،ئاندىن ئالمۇتىدا ،كېيىن قازان ئۇنىﯟﯦرستېتىدا
ئوقۇغان .قازان ئۇنﯟﯦرستېتىدا ئوقۇغان مەزﮔىللىرىدە رۇس تۈركىلوﮔلىرىدىن رادلوف ،س.ي مالوف،
تاتار زىيالىلرىدىن نوشرىﯟان يائۇشۇف ،غالىمجان ئىﺒىراھىموۋ قاتارلىقالرنىڭ تەسىرىنى قوبۇل قىلغان
ھەم شۇالرنىڭ تەسىرىدە قەشقەرلىﻚ ،يەكەنلىﻚ ،تۇرپانلىق ،ئىلىلىق ،يەتتە شەلىﻚ ،ئالتە شەلىﻚ،
تارانچى دﯦﮕەن نامالر بىلەن ئاتالغان خەلقلەرنىڭ ئەمىلىيەتتە بىر مىللەت ،يەنى ،ئۇيغۇرالر
ئىكلەنلىكنى تونۇپ يەتكەن .شۇﯕا ئۇ ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆز نامىنى بىلمەسلىكتىن ئىﺒارەت بۇ پاﺟىﺌەنى
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ئۇيغۇرالر ئىچىدىن تۇنجى بولۇپ ھېﺲ قىلىپ-2822 ،يىلى ئۆزىﮕە «ئۇيغۇر بالىسى» تەخەللۇسىنى
قولالنغان ھەم مۇشۇ تەخەللۇستا تارىخىي ھەم پۇبلىستىﻚ (سىياسىي-مۇھاكىمىلىق) ماقالىالرنى
يېزىپ« ،شۇرا»« ،تىﻞ يارىﺶ» قاتارلىق ژۇرنالالردا ئېالن قىلدۇرغان .بەزى مەلۇماتالرغا قارىغاندا،
ئابدۇخالىق ئۇيغۇر «ئۇيغۇر» تەخەللۇسىنى ئىشلىتىشتە نەزەر خوﺟا ئادۇسەمەتنىڭ تەسىرىﮕە
ئۇچىرىغان .ئۇ 1917-يىلى يەتتە سۇ رايونىدا سوۋﯦت ھاكىمىيىتى قۇرۇشقا قاتناشقان .بىراق ،ئۇنىڭ
ئىدىيىسى رۇس بولشېﯟىكلىرىنىڭ ئىدىيىسى بىلەن توقۇنۇشۇپ قالغاچقا-2813 ،يىلى قوزغالغان
«بۇرژۇئا مىللەتچىلىرىنى تازىالش» ھەرىكىتىدە باستۇرۇلغان .شۇ سەۋەبتىن 1929-يىلى
خوتۇن-بالىلىرىنى ئېلىپ ئىلى ۋىاليىتىنىڭ ﺟاغىستاي يېزىسىغا كۆچۈپ كەلﮕەن .نەزەر خوﺟا
ئابدۇسەمەت ﺟاغىستايدا تۈرلۈك ئېغىر قىسمەتلەرنى باشتىن كەچۈرۈپ-2841 ،يىلى كېسەل بىلەن
ئالەمدىن ئۆتكەن .ئۇنىڭ «يورۇق ساھىلالر» ناملىق تارىخىي ۋە ئەدەبىي ئەسەرلەر توپلىمى« ،ئالتە
شەھەرﮔە سەپەر»« ،يۈسۈپ سەككاكى ھەققىدە»« ،ﺟام شەھىرى»« ،ﺟۇﯕغارالر ۋە ئېنﮕىلىزالر»،
«بىزنىڭ تۇرمۇش»« ،ئىلى تارىخى» قاتارلىق ئىلمىي ئەسەرلىرى« ،مەزلۇم ياشالرنىڭ زارى»،
«ئىنقىالبىي ئۇيغۇر ياشلىرى»« ،خانتەﯕرى» قاتارلىق شېﺌېرلىرى« ،ياش شائىرلىرىمىز» ناملىق
تەقرىزى« ،ئوماق بىلەن ئامراق» ناملىق ھېكايىسى« ،نۇزۇﮔۇم» ناملىق پوۋﯦستى« ،خۇشتىرىخان »
ناملىق داستانى ۋە بىر قىسىﻢ ﻓېليەتۇنلىرى بار.
›‹9مۇسابايۇپ الر ئائىلىسىنى مەركەز قىلغان بىر تۈركۈم دۇنيا كۆرﮔەن ھەم ئالدىن ئويغانغان
ئۇيغۇر بايلىرى شىنجاﯕنىڭ ھەرقايسى ﺟايلىرىدا يېﯖىچە مەكتەپلەرنى ۋە نەشىرياتچىلىقنى ،تار
دائىرلىﻚ سانائەتلىشىشنى بارلىققا كەلتۈرﮔەن .ئابدۇقادىر دامولال ،قۇتلۇق ھاﺟى شەۋقى ،مەمتىلى
ئەپە ندى ،تەﺟەللىﮕە ئوخشاش بىر تۈركۈم يۇقىرى ئاڭ ۋە ئۈستۈن بۇرۇچ تۇيغۇسىغا ئىﮕە ئۇيغۇر
زىيالىلىرى چەت مەملىكەتلەرنى ئايلىنىپ كەلﮕەندىن كېيىن ،ئۆز يۇرتىنىڭ ئەھﯟالىغا قاتتىق
ئېچىنغان ھەم ئىسالھاتچىلىق ،نەشىرياتچىلىق ۋە مائارىپچىلىق ھەرىكىتى بىلەن شۇغۇللىنىپ،
يۇرتىنى ،خەلقىنى مەنىﯟىي ئاسارەت ئىچىدىن قۇتقۇزۇش ھەرىكىتىﮕە ئاتالنغان .ئۇالرنىڭ بۇ
ھەرىكىتى تېز سۈرئەتتە زەنجىرسىمان ئىنكاس قوزغاپ ،دىيارىمىزنىڭ ھەرقايسى ﺟايلىرىدا نىسﺒىي
ئويغۇنىﺶ ھەرىكىتى شەكىللەنﮕەن .ھەرقايسى ۋىاليەت ۋە ناھىيىلەردە بىر تۈركۈم پەن بىلەن دىنىي
تەربىيە بىرلەشتۈرۈلﮕەن يېﯖىچە مەكتەپلەر قۇرۇلغان.
مانا شۇنداق تارىخىي ئارقا كۆرۈنىﺶ ۋە ئىدىيﯟى تەسىر ئاستىدا ئابدۇخالىق ئۇيغۇر
-2812يىلى ئۆزىﮕە «ئۇيغۇر» تەخەللۇسىنى قولالنغان شۇنداقال شۇ يىلى «ئويغان» ناملىق شېﺌېرىنى
يېزىپ« ،ئۇيغۇر» سۆزىنى مىللەت نامى سۈپىتىدە ئىشلىتىپ ،ئۆز خەلقىﮕە بولغان ئوتلۇق خىتابىنى
ياﯕراتقان.
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.3

ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ ئۈچ چوڭ تۆھپىسى

بىرىنچى ،تەشﯟىقاتچىلىق ﺟەھەتتە .ئوت يۈرەك شائىر ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ تەشﯟىقاتچىلىق
ﺟەھەتتىكى تۆھپىسىنى مۇنداق ئۈچ ﺟەھەتتىن خۇالسىلەش مۈمكىن.
› ‹1مىللىي ئاڭ ﺟەھەتتىن.
ئابدۇخالىق ئۇيغۇر قەلەمنى قورال قىلىپ ،كەڭ خەلقنىڭ ئۆزىنىڭ مىللىي نامىنى ۋە مىللىي
كىملىكىنى تونىﯟﯦلىشىغا ،مىللىي پەخىرلىنىﺶ ھېسسىياتىنى قوزغاپ ،مىللىي غورۇر ۋە مىللىي ئاڭ
پەيدا قىلىشىغا كۈچلۈك تەسىر كۆرسەتكەن.
ئۇ ئۆزىﮕە «ئۇيغۇر» تەخەللۇسىنى ھەمراھ قىلىپ كۆپلىﮕەن مۇنەۋۋەر شېﺌېرالرنى يېزىﺶ
بىلەن بىرﮔە ،يەنە ،بىر قىسىﻢ شېﺌېرلىرىدا «ئۇيغۇر» نامىنى قوللىنىپ ،بۇ نامنى كەڭ خەلق ئىچىدە
مىللەت نامى سۈپىتىدە ئومۇمالشتۇرۇشقا كۈچ چىقارغان .مەسىلەن« :ئۇيغۇر قىزى»« ،ئىنتىزار»،
«خەير كۆرۈشەرمىز»« ،بىر پەلەكنىڭ خەمىكى»« ،يەﺟۈﺟى-مەﺟۈﺟى» قاتارلىقالر .يەنە بىر قىسىﻢ
شېﺌېرلىرىدا بۇ نامنى قوللۇنۇپ ،بىزنىڭ مىللىي نامىمىزنىڭ «ئۇيغۇر» ئىكەنلىكىنى كۈچلۈك خىتاب
قىلغان ھەم خەلقنى ئۇيغۇرنىڭ مەيدانىدا تۇرۇپ كۈرەش قىلىشقا چاقىرغان .مەسىلەن« :ئويغان»،
«غەزەپ ۋە زار»« ،غەيرىتىﯖدىن ئايلىناي»« ،نە قىالي»« ،دەردى دەۋران»« ،رۇبائى ۋە پارچىالر»
قاتارلىقالر.
بەزى شېﺌېرلىرىدا بىزنىڭ زامانىمىزدا باشقىالر تەرىپىدىن پەس كۆرۈلۈپ ،ھايﯟان كەبى پەس
نام-ئاتاق ۋە مۇئامىلىلەرﮔە ئۇچىراۋاتقان بولساقمۇ ،ئۆتمۈشتە زور شەرەپلەرنى ياراتقان ،باسقىالردىن
قېلىشمايدىغان پەخىرلىﻚ بىر خەلق ئىكەنلىكىمىزنى ئوتتۇرغا قويۇپ ،خەلىقىمىزنىڭ مىللي
ھېسسىيات ،مىللىي غورۇر ،مىللىي پەخىرلىنىﺶ ۋە مىللىي ﺟاسارەت تۇيغۇسىنى ،باشقىالرغا ئوخشاش
ھۆر-ئەركىن ھالدا ئادىمىيلىﻚ مۇئامىلىدىن بەھرىمان بولۇپ ياشاش ئۈچۈن كۈرەش قىلىﺶ
ئىرادىسىنى ھاسىﻞ قىلىﺶ ھەم كۈچەيتىشكە چاقىرغان .مەسىلەن« :ئىﭻ پۇشۇش» قاتارلىقالر.
›‹2مەرىپەتچىلىﻚ ﺟەھەتتىن .ئابدۇخالىق ئۇيغۇر بىر قىسىﻢ شېﺌېرلىرىدا خەلقىمىز ئىچىدىكى
نادانلىق ،قاششاقلىق ،كۆرەلمەسلىﻚ ،چېقىمچىلىق ،پىتنە-پاسات تېرىﺶ ،ھوقۇقپەرەسلىﻚ،
ئابىرويپەرەسلىﻚ ،پۇل-بايلىققا بېرىلىﺶ قاتارلىق ناچار خاھىشالرنى سۆكۈش بىلەن بىرﮔە ئۇنىڭ
مەنﺒەسىنى كۆرسۈتۈپ بەرﮔەن .خەلقنى ئىلىﻢ-پەنﮕە ،مائارىپقا ،تەرەققىياتقا ،ﺟاھان ئەھلىﮕە
ئوخشاش ئاڭ-ئىدىراك بىلەن ياشاشقا چاقىرغان .تەرەققىياتقا توسقۇنلۇق قىلىدىغان كۈچلەرنى
قاتتىق تەنقىد قىلغان .مەسىلەن« :ئىستىمەس»« ،باردۇر»« ،ھار»« ،غەزەپ ۋە زار»« ،ئۈزۈلمەس
ئۈمىد»« ،دەردى دەۋران»« ،رۇبائى ۋە پارچىالر» قاتارلىقالر.
› ‹3ئىنقىالبىيلىق ﺟەھەتتىن .ئابدۇخالىق ئۇيغۇر بىر ئىنقىالبىي ﺟەﯕچىﮕە خاس روھ ۋە
ﺟاسارەت بىلەن ئوتتۇرىغا چىقىپ ،خەلقنى كۈرەشكە ،ئىنقىالبقا ئۈندىﮕەن .قولىغا قورال ئېلىپ
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ئەكسىيەتچى ھاكىميەتنى ئاغدۇرۇپ تاشالشقا ،ئۇالر بىلەن ئاخىرغىچە كۈرەش قىلىشقا چاقىرغان
ھەم دە ئەﮔەر ئۇنداق قىلمايدىكەن ،پۇرسەتنى قولدىن بېرىپ قويۇپ ،كۈنلەرنىڭ بىرىدە پۇشايمان
قىلىدىغانلىقىنى ،ئۇ چاغا ھالىنىڭ نەچچە ھەسسە بەتتەر بولىدىغانلىقىنى ،ھەممە ئىشنىڭ
كېچىكىپ« ،خەپ» دﯦسىمۇ ئۈلﮕۈرەلمەيدىغانلىقىنى كۆرسۈتۈپ بەرﮔەن .ئۆزىنىڭ خەلقنىڭ
ئازادلىقى ئۈچۈن ئۆلۈمﮕە تەييار ئىكەنلىكىنى« ،ھەر تەرەپتىن تىغ تەﯕلەپ»« ،پارە-پارە قىلسىمۇ»
بۇ يولدىن يانمايدىغان ئىنقىالبىي ئىرادىسىنى نامايەن قىلغان .مەسىلەن« :ئويغان»« ،ئۈچ شېﺌېر»،
«قىﻞ باھار»« ،غەزەپ ۋە زار»« ،ئۈزۈلمەس ئۈمىد»« ،ئاچىﻞ»« ،غەيرىتىﯖدىن ئايلىناي»« ،يېقىن
بولدى»« ،نە قىالي»« ،ھىجىران»« ،بىﯟاپا»« ،ئۈمۈد كەبەم»« ،كۆرۈنﮕەن تاغ يىراق ئەمەس»،
«كۆﯕۈل خاھىشى»« ،ئارمان»« ،دەردى دەۋران»« ،ئايلىناي»« ،يامان بولدى»« ،رۇبائى ۋە
پارچىالر»« ،قىزىدى»« ،ئىﭻ پۇشۇش» قاتارلىقالر.
ئىككىنچى ،مەدىنىي مائارىپ ۋە ئاقارتىﺶ ھەرىكىتى ﺟەھەتتە.
ئوت يۈرەك شائىر ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ مەدىنىي مائارىپ ۋە ئاقارتىﺶ ھەرىكىتى ﺟەھەتتىكى
تۆھپىسىنى مۇنداق ئۈچ ﺟەھەتتىن خۇالسىلەش مۈمكىن.
› ‹1مەتﺒۇئاتچىلىق ﺟەھەتتە .ئابدۇخالىق ئۇيغۇر -2813يىلىدىن 1926-يىلىغىچە سوۋﯦت
ئىتتىپاقىدا يېﯖى ئىدىيە بىلەن قورالالنغاندىن كېيىن ،يۇرتىغا قايتىپ كېلىپ مەرىپەتچىلىﻚ بىلەن
شۇغۇللىنىپ ،يېﯖىچە باسما زاۋۇدى قۇرۇشقا تۇتۇش قىلغان ھەم بارلىق تەييارلىقالرنى پۈتكۈزۈپ
بولغان .ئەمما ،ئۇنىڭ بۇ ئارزۇسى ئەكسىيەتچى مىللىتارست ياڭ زىﯖشىﯖنىڭ توسقۇنلىقى
سەۋەبىدىن ئىشقا ئاشمىغان.
› ‹2ئاقارترىﺶ ﺟەمىﺌيىتى ۋە مەكتەپ ئېچىﺶ ﺟەھەتتە .ئابدۇخالىق ئۇيغۇر ،باسما زاۋۇدى
قۇرۇش ئارزۇسى ئىشقا ئاشمىغاندىن كېيىن ،زامانىسىنىڭ ئىلغار پىكىرلىﻚ بايلىرىدىن مەخسۇت
مۇھىتى ،ئىسكەندەر خوﺟا ،ھىسامىدىن زەپەر ،ئىنايتۇلال ئەپەندى ۋە دۇﮔامەت ئەپەندى
قاتارلىقالرنىڭ ئاكتىپ قوللىشى ئاستىدا ،ھەيدەر ئەپەندى ،ئەلى ئىﺒىراھىموۋ قاتارلىق بىر قىسىﻢ
ئىلغار ئىدىيلىﻚ كىشىلەرنى تۇرپانغا تەكلىپ قىلىپ ئەكىلىپ ،تۇرپاندا يېﯖى مەكتەپ ئېچىﺶ
ئىشلىرىنى ئېلىپ بارغان ھەمدە ئۆز ئۆيىدە بىر مەكتەپ ئاچقان-2817 .يىلى يەنە «ئاقارتىﺶ
بىرلەشمىسى» نامىدا بىر مەرىپەت ﺟەمىﺌىيىتىنى ئۇيۇشتۇرۇپ ،خەلقتىن يىغىلغان ئۈچ مىڭ سەر
كۈمۈش بىلەن تۇرپان يېﯖىشەھەردە بىر يېﯖى مەكتەپ ،كېيىنكى يىلى ئاق سارايدا «ھۆرىيەت
مەكتىپى» ،كونىشەھەردە يەنە بىر مەكتەپ قۇرۇرپ چىققان.
› ‹3كىتابچىلىق ۋە كۈتۈبخانا قۇرۇلىشى ﺟەھەتتە .ئابدۇخالىق ئۇيغۇر يەنە خەلقنىڭ نەزەر
دائىرىسىنى ئېچىﺶ ئۈچۈن كىتابچىلىق ۋە كۇتۇبخانىچىلىق قۇرۇلىشىغىمۇ ئەھمىيەت بېرىپ،
نۇرغۇنلىغان ئېسىﻞ كىتابالرنى توپالپ ،شەخسىي كۇتۇبخانا ئاچقان .بۇ ئارقىلىق خەلقنىڭ كىتاب
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ئوقۇش ئارزۇسى ۋە ئېھتىياﺟىنى ھەم ئىزدەنﮕۈچىلەرنىڭ مەنىﯟىي تەشنالىقىنى قاندۇرۇشقا ئاساس
سالغان .ئۇنىڭ شەخسىي كۇتۇبخانىسى ئەينى چاغدا شىنجاﯕدا قەشقەردىكى ئەھمەت زىياسى
ئائىلىسى كۈتۈپخانىسى ،چۆچەكتىكى مىر يۈسۈپ كۈتۈپخانىسى ،ئىلىدىكى ھۈسەيىن تاران
كۈتۈپخانىسى بىلەن بىر قاتاردا تۇرىدىغان ئەڭ چوڭ كۈتۈپخاىالرنىڭ بىرىﮕە ئايالنغان.
ئۈچۈنچى ،ئىنقىالبىيلىق ﺟەھەتتە .ئوت يۈرەك شائىر ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ ئىنقىالبىيلىق
ﺟەھەتتىكى تۆھپىسىنى مۇنداق ئىككى ﺟەھەتتىن خۇالسىلەش مۈمكىن.
› ‹1ئىنقىالبنى قولالش ۋە ياردەم بېرىﺶ .ئابدۇخالىق ئۇيغۇر نۇرغۇنلىغان يالقۇنلۇق مۇنەۋۋەر
شېﺌېرالنى يېزىپ ،خەلقنى ئىنقىالب قىلىشقا ئۈندەش بىلەن بىرﮔە يەنە-2832 ،يىلى قۇمۇلدا
خوﺟىنىياز ھاﺟى باشچىلىقىدا ئىنقىالب كۆتۈرۈلﮕەندە ئۇنىﯖغا تۈرلۈك ئەمىلىي ياردەملەردە بولغان.
ئىﺒىراھىﻢ مۇتىﺌى ئەپەندىنىڭ ئەسلىمىسىﮕە ئاساسالنغاندا ،ئىﺒىراھىﻢ مۇتﺌىنىڭ ئاكىسى ﺟامال
سەيپۇڭ ئۆز دەۋرىدە موسكىﯟا قاتارلىق چەتﺌەل شەھەرلىرىنى كۆرﮔەن ئىلغار پىكىرلىﻚ كىشى بولۇپ،
ئۇ ھەج سەپىرىدىن قايتقاچ موسكىﯟانى ئايلىنىپ ئۆتەشىدە ئائىلە كىنو ئاپاراتى قاتارلىق بىر قىسىﻢ
زامانىﯟى يېﯖىلىقالرنى ئېلىپ كەلﮕەن .ئابدۇخالىق ئۇيغۇر بىر قېتىﻢ تۇرپاندىن ئۈرۈمچىﮕە چىققاندا
ئىﺒىراھىﻢ مۇتﺌىنىڭ ئۆيىدە چاي ئىچىپ ئولتۇرۇپ ،ﺟامال سەيپۇﯕغا ،خوﺟىنىياز ھاﺟىغا غەنىيمەت
ئېلىنغان زامانىﯟى قورالالرنى رىمۇنىت قىلىدىغان بىر ئۇستا مېخاينىﻚ تېپىپ ئەۋەتىپ بېرىﺶ
مەسلىھەتىنى سالغان ھەمدە بىر تاتار مېخاينىكنى تېپىپ ،ئۇنىڭ ئائىلىسىنىڭ ھالىدىن ئۆزى خەۋەر
ئېلىﺶ ھېسابىغا ،ئۇ مېخاينىكنى قۇمۇلغا-خوﺟىنىياز ھاﺟىنىڭ قېشىغا يولغا سالغان.
› ‹2ئىنقىالبقا تەشكىلچانلىق قىلىﺶ ۋە بىﯟاستە قاتنىشىﺶ .ئوت يۈرەك ئىنقىالبىي شائىر
ئابدۇخالىق ئۇيغۇر 1931-يىلى قۇمۇل دﯦھقانالر ئىنقىالبىغا ئاكتىپ ئاۋاز قوشۇپ 24 ،كىشىلىﻚ
ئىنقىالبىي تەشكىالتنى قۇرۇشقا قاتناشقان ھەم ئۆزى بۇ تەشكىالتنىڭ ئاكتىپ تەشكىللىﮕۈچىسى،
تەرغىﺒاتچىسى ،ھىمايە قىلغۇچىسى بولۇپ قالغان .بۇ تەشكىالت ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ ئىلغار
ئىدىيلىرى ۋە ئۆتكۈر شېﺌېرلىرىنىڭ ياردىمىدە ساغالم تەرەققى قىلغان ،كېﯖەيﮕەن ،ئىنقىالبىي
ئىدىيىلەرنى مۇۋاپپىقىيەتلىﻚ تارقىتىپ ،ئىنىقالب يالقۇنىنى كەڭ خەلق ئاممىسىنىڭ قەلﺒىﮕە
تۇتاشتۇرۇشقا ،ئىنقىالبىنى خەلقچىلىققا ئىﮕە قىلىشقا مۇۋەپپەق بواللىغان .ئىنقىالب يالقۇنى تۇرپان
رايونىغا تۇتاشقاندىن كېيىن ئۇ يەنە ئۆز ئائىلىسىدىكىلەرنى بۇ ئىنقىالبقا قاتنىشىشقا چاقىرىپال
قالماستىن ،ئۆزىمۇ قولىغا قۇرال ئېلىپ ،بىﯟاستە ﺟەڭ مەيدانىغا ئاتالنغان ھەم شۇ يولدا مەرتلەرچە
قۇربان بولغان .ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ ئائىلىسىدىكىلەرنى بۇ ئىنقىالبقا قاتنىشىشقا چاقىرىﺶ ۋە
ئۆزى بىﯟاستە ئىنقىالبقا قاتنىشىپ ،مەرتلەرچە قۇربان بولۇش ﺟەريانى ئاكىسى ئابدۇساتتار ھاﺟى
ئابدۇراخماننىڭ ئەسلىمىسىدە مۇنداق بايان قىلىنغان:
-1932يىﻞ -21ئاينىڭ باشلىرى قاتتىق سوغۇق بولىﯟاتقان قىﺶ كۈنلىرى ئىدى .مەن ئۇ
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چاغالردا ئون ياشالرغا كىرىپ ئەقلىمنى تېپېپ قالغان چېغىﻢ بولغاچقا ،ئاكام ئابدۇخالىق ئۇيغۇر
قىلىﯟاتقان ئىشالرنى كۆرۈپ ،ئۇنىﯖدىن خەۋەر تېپىپ تۇراتتىﻢ .بىر كۈنى تۇرپان يېﯖى شەھەرﮔە
‹پىچانغا قۇمۇلدىن خوﺟىنىياز ھاﺟى چىقىپتۇدەك› دﯦﮕەن ﮔەپ تارقالدى .ئارىدىن ئىككى-ئۈچ كۈن
ئۆتۈپ ئابدۇخالىق ئاكام ئاستانىدىكى مەخسۇت مۇھىتىالرنىﯖكىﮕە كەتتى.
ئۇ يەردىن ئەتىسىال قايتىپ كېلىپ ئالدىراش بولۇپ كەتتى .ئۆيدىن ئەتىﮕىنى چىقىپ
كەتسە ،ئاخشىمى كەچتە كېلەتتى ،بەزىدە ئاپامالرنى ئەنسىرىتىپ ئۆيﮕە كەلمەيتتى .بەزى كۈنلىرى
بىرنەچچە ئاغىنىلىرى بىلەن كېلىپ ،ئىككىنچى قەۋەتتىكى يېزىقچىلىق قىلىدىغان ئۆيىدە ئولتۇرۇپ
نېمىنىدۇر مەخپىي پاراﯕلىشاتتى .بۇنداق چاغالردا بىز ئىككىنچى قەۋەتكە چىقىپ-تارتىپ قالساق،
‹مېﯖىﯖالر ،پەسكە چۈشۈپ ئويناﯕالر› دەپ بىزنى چۈشۈرىﯟﯦتەتتى .ئارىدىن نەچچە كۈن ئۆتۈپ،
‹ھېسامىدىن باي يامۇلدىن  71تال قورال ئەپچىقىپتۇدەك› دﯦﮕەن ﮔەپ بولدى .شۇنىڭ بىلەنال
پۈتۈن تۇرپان تەۋرەپ كەتكەندەك بولۇپ ،شەھەر ئىچىدىكى ھۈنەرۋەن-كاسىپ ،ئوقەتچىلەر ۋە
شەھەر ئائىلىسىدىن تارتىپ باغرى ،بويلۇق ،يار ،چاتقال ،تۇرپان ،قىر ،يەمشى ،قوشدۆڭ تەرەپلەردىن
كەلﮕەن دﯦھقانالر ئورغاقلىرىنى تۈزلەپ قىلىﭻ ياساپ ،تاياق-توقماق بىلەن قوراللىنىپ يۇپۇرۇلۇپ
كېلىپ تۇرپان يېﯖىشەھەرنى ئىﮕىلىدى .ئەتىسى ئاكامنى ‹مەخسۇتﺒاي چاقىرىﯟاتىدۇ› دەپ ئادەم
كېلىپ ئېلىپ كەتتى .ئاكام كەچقۇرۇن قايتىپ كەلدى.
ئىككىنچى كۈنى چاي ۋاقتى ئىدى ،ئابدۇخالىق ئاكام ئېغىلدىكى ئاتنى توقۇپ ،كىچىﻚ
ئاكام ئابدۇقەييۇمنى چاقىرىتتى.
مانا قۇرال ،ئالغىن-،دەپ ئابدۇخالىق ئاكام كىچىﻚ ئاكامغا يانچۇقىدىن بىر تاپانچىنى چىقىرىپسۇندى.
ئابدۇقەييۇم ئاكام ئابدۇخالىق ئاكامنىڭ قولىدىن تاپانچىنى ئالدى .ئابدۇخالىق ئاكام
ئۇنىڭ دولىسىدىن تۇتۇپ پېشانىسىﮕە بىرنى سۆيۈپ قويۇپ:
ئاتقا مىن ،ﺟەﯕﮕە ئاتالن! مېنىڭ ئۇكام بولساڭ ،ھەرﮔىز ئارقاﯕغا يانما !دۈشمەننى تولوق يوقىتىپغەلىﺒە بىلەن قايتقىن!-دﯦدى.
بۇ تۇرۇق ئات مىجىت ھاﺟى دادامدىن قالغان ئارغىماق نەسىللىﻚ ئات ئىدى .بۇ ئاتنى
ئائىلىمىزدە ئابدۇخالىق ئاكامدىن باشقا ھېچكىﻢ مىنمەيتتى .ئابدۇقەييۇم ئاكام چاپچىپ ئۆرەنلەپ
تۇرغان ئاتقا ئەپچىللىﻚ بىلەن مىندى-دە ،ئاتنى چاپتۇرغان پېتى ﺟەﯕﮕە چىقىپ كەتتى .كۈن
پېتىﺶ قۇۋۇق تەرەپتىن پاﯕىلداپ مىلتىق ئېتىلىپ ،بەزىدە ئۆﮔزىدىن ۋىﮋىلداپ ئوقالر ئۇچۇپ
تۇراتتى.

ئابدۇخالىق ئاكام تاقەتسىزلىنىپ ھويلىنىڭ ئىچىدە قولىنى كەينىﮕە قىلىپ

ئۇياقتىن-بۇياققا مېﯖىپ يۈرەتتى .ئارىدىن ئىككى سائەتتەك ۋاقىت ئۆتۈپ ئابدۇقەييۇم ئاكام
قايتىپ كەلدى.
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نېمىشقا قايتىپ كەلدىڭ؟-دەپ سورىدى ئابدۇخالىق ئاكام ئاچچىقى بىلەن .ئابدۇقەييۇم ئاكامقولىنى كۆرسەتتى ،ئۇنىڭ سول قولى قان ئىدى .ئابدۇخالىق ئاكام يانچۇقىدىن قول ياغلىقىنى
چىقرىپ يىرتىپ ،ئابدۇقەييۇم ئاكامنىڭ قان ئېقىپ تۇرغان قولىنى تېﯖىپ قويدى .ئابدۇقەييۇم
ئاكام ئاتقا مىنىپ ئۇچقاندەك چىقىپ كەتتى.
كەچقۇرۇنغا يېقىن ئوق ئاۋازى شاالﯕالپ ،ئاندا-ساندا يىراقالردا ئاﯕلىنىپ ،نامازدىﮕەردە
پۈتۈنلەي توختىدى .كۈن بىلەن تەڭ ئابدۇقەييۇم ئاكام ئۈستى-بېشى توپا-چاڭ باسقان ھالدا
قايتىپ كەلدى .ئاكام دەرھال ئۇنىڭ ئالدىغا بېرىپ سورىدى:
قانداق بولدى؟چېرىكلەرنى ئۇرتوقماق-سۈرتوقماق قىلىپ قوغالپ يۈرۈپ ،قاچقاننى مىلتىق بىلەن ئېتىپ قىرىپتۈﮔەتتۇق- ،دﯦدى ئابدۇقەييۇم ئاكام.
ئابدۇخالىق ئاكام بۇنى ئاﯕالپ بەك خوش بولۇپ كەتتى.
شۇ چاغدا ئابال رەئىﺲ كېلىپ ئابدۇخالىق ئاكامنى قوزغىالﯕچىالرنىڭ باش شىتابى
ﺟايالشقان مەدىرىسىدە ئۇنى ھەمدۇلال ئەلەم ئاخۇنۇم بىلەن مەخسۇت مۇھىتى ،ماشىمىﯖالرنىڭ
كۈتۈپ قالغانلىقىنى ئېيتىپ ،ئۇنى بىرﮔە ئېلىپ كەتتى .ئابدۇخالىق ئاكام شۇ كۈنى كەچتە ئۆيﮕە
كەلمىدى .ئاتام ،ئاپامالر ئەنسىرەپ بىزنىڭ ھارۋىكىشىمىز ئايۇپ ئاكىنى مەدىرىسكە ئەۋەتتى.
ئايۇپ‹ :ئابدۇخالىق شويىنى قوزغىالﯕچىالرغا سەنمۇﺟاڭ قىپتۇ .ئىشى بەك ئالدىراش ئىكەن ،ئۆيﮕە
بارالمايمەن› دﯦدى دەپ قايتىپ كەلدى .شۇنىﯖدىن كېيىن ئابدۇخالىق ئاكام ئۆيﮕە كەم كېلىدىغان
بولدى .كەلﮕەن چاغدىمۇ ئازراقال ئولتۇرۇپ يەنە چىقىپ كېتەتتى .ئارىدىن بىرنەچچە كۈن ئۆتۈپ
قوزغۇالﯕچىالر تۇرپان كونىشەھەرنىمۇ ئالدى.
- 1933يىلى -1ئاينىڭ بېشىدا شىڭ شىسەي قۇمۇل تەرەپتىن تۇرپانغا باستۇرۇپ كەلدى .ئادەم
تۇتۇش باشلىنىپ كەتتى .ئاپام ،ئانام ۋە ئۇرۇق-تۇغقانالر ﺟەم بولۇپ ئاتنى تەييارالپ ئابدۇخالىق
ئاكامغا ‹شەھەردىن چەتكە چىقىپ كېتىڭ ،بولمىسا ھاياتىﯖىزغا خەۋپ يېتىدۇ› دەپ كۆپ نەسىھەت
قىلدى .ئابدۇخالىق ئاكام ئۇنداق سۆزلەرﮔە بىرەر ئىپادە بىلدۈرمەي قاپىقىنى تۈرﮔەن پېتى ﮔەپ
قىلمىدى.
ئانام يىغالپ تۇرۇپ « ‹دەرھال ئاتقا مىنىپ چىقىپ كېتىڭ› دﯦﮕەندە ئابدۇخالىق ئاكام:
مەن ئوغۇل باال .ئوغۇل باال ئەل-يۇرتنى تاشالپ قاچمايدۇ .مەن قېچىپ كەتسەم ئەل-يۇرت،ئۇرۇق-تۇغقانلىرىمنى دۈشمەن قىيناپ ﺟازااليدۇ .مەن نېمە بولسام ئەل-يۇرت ،خەلق بىلەن
بولىمەن .خەلقتىن ئايرىلمايمەن -،دەپ ئۇنى كۈتۈپ تۇرغان ئابدۇراخمان قارى ،ئابدۇمېيىن ھاﺟى،
الۋسۇﯕالرنى يولغا سېلىپ قويۇپ ئۆزى كەتمەي قېپقالدى .ئۇزۇن ئۆتمەي رۇزى مولال قاتارلىقالرنىڭ
مەلۇمات بېرىشى بىلەن شىڭ شىسەي ئابدۇخالىق ئاكام بىلەن بىرﮔە  411دىن ئوشۇق بىﮕۇناھ
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ئادەمنى قاماققا ئالدى.
ئابدۇخالىق ئاكامنى تۇرپان كونىشەھەردىكى زىندانغا قامىدى .مەن ئانام ئەرەمسىما ھاﺟى بىلەن
كۈندە ئاكامغا تاماق ئاپىرىپ بېرەتتىﻢ.
- 1933يىلى -3ئاينىڭ 13-كۈنى ھاۋا تۇتۇق ،ئاسماندىن تۇپا يېغىپ تۇراتتى .مەن ئانام
بىلەن ئېشەكلىﻚ ئەتىﮕەندىال كونىشەھەرﮔە قاراپ يولغا چىقىپ ،ئابدۇخالىق ئاكامغا تاماق ئېلىپ
باردۇق .بىزنى كونىشەھەرنىڭ دەرۋازىسىدىن چېرىكلەر توسۇپ كىرﮔۈزمىدى .كوچىدا مىلتىق
كۆتەرﮔەن ،قېلىﭻ ئاسقان چېرىكلەر ئالدىنقى كۈنلەردىكىدىن ﺟىق ئىدى .بىز ئېلىپ كەلﮕەن
تاماقنى ئامﺒالنىڭ كاتىپى ئابدۇل ﺟەﮔەن دﯦﮕەن ئادەمﮕە بېرىپ قويۇپ كەينىمىزﮔە ياندۇق.
بىردەمدىن كېيىن كوچىالرغا ئادەملەر توشۇپ كەتتى .ﮔوباڭ دﯦﮕەن خەنزۇنىڭ ئىشىكىﮕە كەلﮕەندە،
ئۇ ئانامنى ھويلىسىغا چاقىرىﯟالدى .ئانام ﮔوباڭ بىلەن پاراﯕلىشىپ كارىﯟاتتا ئولتۇردى .مەن
يوچۇقتىن قارىسام كوچىدا مىلتىق-قېلىﭻ ئاسقان ئەسكەرلەردىن باشقا ئادەم يوق ،ناھايتى سۈرلۈك
ئىدى.
بىردەمدە كوچىدىن يېﯖىشەھەر تەرەپكە ماﯕغان ئەسكەرلەر ئۆتۈپ بولدى .بىز چۈشكە يېقىن
ئانام بىلەن ئۆيﮕە قايتتۇق .يېﯖىشەھەرﮔە بارساق كۈن چىقىﺶ دەرۋازىدا ئۇرۇس ئەسكەرلەر تۇرۇپتۇ،
بىزنى كىرﮔۈزمىدى .بىز شەھەرنىڭ ﺟەنۇبى بىلەن ئايلىنىپ كەچقۇرۇن ھېرىپ-ئېچىپ ئۆينىڭ
ئالدىغا كېلىشىمىزﮔە ‹ياڭ زىخۇي  27ئادەمنى چېپىپ ئۆلتۈرۈپتۇ› دﯦﮕەن ﮔەپنى ئاﯕلىدىﻢ.
ئانام ھويلىغا كىرىپ كەتتى.
مەن ‹ئابدۇخالىق ئاكام قانداق بولۇپ كەتكەندۇ؟› دەپ يۈﮔۈرۈپ ،شەھەر ئىچىﮕە-بۇتنىڭ
ئالدىغا كەلدىﻢ .كوچىنىڭ بېشىدا تۆت ئۇرۇس ئەسكەر مىلتىق تۇتۇپ تۇرۇپتۇ .بۇتنىڭ ئالدىدىكى
كىچىﻚ مەيدان قانغا بويۇلۇپ كېتىپتۇ .ئىككى-ئۈچ چامدامدا بىر ئۆلۈك قانغا بويالغان ھالدا
يېتىپتۇ .ھەر بىر ئۆلۈكنىڭ يېنىدا بىر ئەسكەر قوراللىق تۇراتتى .مەن قانغا بويۇلۇپ ياتقان
ﺟەسەتلەرﮔە سەپسېلىپ ،ﺟان-ﺟىﮕەر ئاكام ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ ﮔەۋدىسى ۋە يوغان بېشىدىن
ئۇنى تونىﯟﯦلىپ ئۈن سېلىپ يىغالپ كەتتىﻢ.
ئىنسان قېلىپىدىن چىققان ۋەھشى ﺟالالتالر ئاكامنى قېلىﭻ بىلەن چېپىپ تونۇغىسىز
قىلىﯟﯦتىپتۇ! ئۇنىڭ يېنىدا ياتقان تۆمۈر ھاﺟىنىڭ كۆكرىكىنى يېرىپ يۈرىكىنى يۇلىﯟاپتۇ! نەمتۇل
ھاﺟىنىڭ كۆزىنى ئۇيىﯟﯦتىپتۇ !مەن ئۈن سېلىپ يىغالپ ئۆيﮕە كېلىپ مۇسىﺒەت خەۋىرىنى ئانامالرغا
يەتكۈزدىﻢ .ھويلىنىڭ ئىچى يىغا-زارىغا چۆمدى»…

. 4ئابدۇخالىق ئۇيغۇر تەتقىقاتىدىكى بەزى خاتا چۈشەنچىلەر
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بىرىنچى ،ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ دىنغا بولغان قارىشى توغىرىسىدىكى تەھلىللەردىكى خاتالىق.
ئابدۇخالىق ئۇيغۇر شېﺌېرلىرىدىكى روشەن بىر خاھىشچانلىق ،ياڭ زىﯖشىﯖنىڭ دىننى سۈيﺌىستىمال
قىلىپ ،خەلقنى بىخۇتالشتۇرۇش سىياسىتىنى (ياڭ زىﯖشىڭ -2813يىلى -2ئاينىڭ -4كۈنى
ناھىيە-ۋىاليەتلەرنىڭ باشلىقلىرىغا بەرﮔەن بىر مەخپىي يوليورۇقىدا مۇنداق دﯦﮕەن« :يېقىندىن
بېرى ﺟايالردىكى ئەمەلدارالر دىنغا قارىتا كەمسىتىﺶ پوزىتسىيسىنى تۇتىﯟﯦتىپتۇ ھەمدە سەۋەبسىزال
ئاخۇنالرنى ئالماشتۇرۇش ،تۈرلۈك باھانە-سەۋەب بىلەن ﺟازاالش ئىشلىرى كۆرۈلۈپتۇ ،دﯦﮕەن ﮔەپنى
ئاﯕالپ قالدىﻢ .بۇنداق قىلىﺶ خەلقنىڭ رايىغا توغرا كەلمەيدۇ .چەنخۇيالرنىڭ دىنغا ئېتىقاد قىلىﺶ،
ئاخۇنالرنى ھۆرمەت قىلىشى ئۇالرغا سىﯖىپ كەتكەن ئادەت .ئۇالرنىڭ نادانلىقىمۇ مۇشۇنىﯖدا.
ئەﮔەر چەنخۇيالر دىنغا ئېتىقاد قىلمىغان ،ئاخۇنالرنى ھۆرمەت قىلمىغان بولسا ،ئۇالر ھېچنېمىدىن
ھەزەر ئەيلىمەيتتى-دە ،ئۇالرنى ھۆكۈمەتنىڭ قانۇنى بىلەن باشقۇرۇش تەسكە چۈشەتتى…
كىشىلەرنىڭ رايىنى ئۆزىمىزﮔە قارىتىپ ،ھازىرقى ھالەتنى ساقالپ قېلىﺶ ئۈچۈن ،ئەمەلدارلرنىڭ
دىندىن پايدىالنغىنى ،خۇيزۇ-چەنخۇيالرنىڭ كىتابنامىلىرىﮕە ھۆرمەت قىلغىنى تۈزۈك») ۋە ئۇ
كەلتۈۈرپ چىقارغان ناچار ئىجتىمائىي مۇھىتنى؛ دىنىي تونغا ئورۇنىﯟالغان ،ئىسالھاتچىلىققا،
ئىلىﻢ-پەنﮕە ،مەرىپەتكە ،مائارىپ ۋە مەدەنىيەتكە قارىشى تۇرۇپ ،كونىلىقنى ،خۇراپاتلىقنى تەرغىپ
قىلىدىغان ،شۇ ئارقىلىق خەلقنى غەپلەتتە ،بىخوتلۇقتا ،نادانلىقتا قويۇپ ﺟان باقىدىغان بىر تۈركۈم
مۇناپىق مولال-ئىشانالرنى ۋە ئۇالرنىڭ ﺟىنايى مەقسەد-مۇددىﺌالىرىنى ،ھەرىكەتلىرىنى تەنقىد
قىلىشتىن ئىﺒارەت بولۇپ ،بۇ شائىرنىڭ شېﺌىر ئارقىلىق ئۆز ئىدىيسىنى ئاشكارىلىشىدىن ئىﺒارەت.
بىراق ،بىز ئابدۇخالىق ئۇيغۇر شېﺌېرلىرى توغرىسىدىكى تەھلىللەرﮔە ۋە تەتقىقات
ماتېرىياللىرىغا قارايدىغان بولساق ،ئابدۇخالىق ئۇيغۇر شېﺌېرلىرىدىكى بۇ خىﻞ ئىدىيە بۇرمىلىنىپ،
شائىرنى دىنغا قارىشى تۇرىدىغان ئاتىزىمچى قىلىپ ئوتتۇرغا چىقىرلغان .ئەمىلىيەتتە بىز سوغۇققان
بولۇپ ھەم بىر تەرەپلىمە سىياسىي پىكىر رامكىسىنىڭ ئاسارىتىدىن قۇتۇلۇپ ئەتىراپلىق تەھلىﻞ
قىلىپ كۆرسەك ،ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ قارىشى تۇرغىنى دىننى سۈيﺌىستىمال قىلىﯟالغان خۇراپاتلىق
ئىكەنلىكىنى ،ھېچقاچان ساغالم دىنىي ئەقىدىﮕە ۋە خەلقنىڭ نورمال دىنىي ھېسسىياتىغا قارىﺶ
ئەمەسلىكىنى كۆرەلەيمىز .بىزنىڭ بۇ قاراشلىرىمىز تۆۋەندىكى تۆت تۈرلۈك ئاساسقا ئىﮕە:
› ‹1بىز ئابدۇخالىق ئۇيغۇر شېﺌېرلىرىغا ئەتىراپلىق نەزەر سالغىنىمىزدا ،ئۇنىﯖدا ئەل سۆيﮕەن
ساغالم ئەقىدىلىﻚ بىرەر دىنىي ئۆلىمانى ياكى خەلقنىڭ نورمال دىنىي ئېتىقادى ھەم دىنىي
ھېسسىياتىنى تەنقىدلەش ئوبېكتى قىلغان كۇبلېت ياكى مىسىراالرنى ئۇچۇرتالمايمىز.
› ‹2ئابدۇخالىق ئۇيغۇر ياشىغان ئائىلىﯟى مۇھىت ۋە مىللىي مۇھىت نۇقتىسىدىن قارىغاندا،
شائىر قۇيۇق دىنىي تۈس ئالغان ئائىلىدە ھەم ﺟەمىﺌىيەت مۇھىتىدا ئۆسۈپ يېتىلﮕەن .ئۇنىڭ
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دادىسى ئۆز دەۋرىنىڭ ﺟاھان كۆرﮔەن ئۇقۇمۇشلۇق كىشىسى ھەم تەقﯟادار دىنىي زات بولۇپ ،شائىر
ئۆز دادىسىنىڭ دىنىي ھېسسىياتىىنى ھەم دىنىي پائالىيىتىنى ھۆرمەت قىلىدۇ .يەنە بىر تەرەپتىن
شائىر ئۆزىدىن ئىلﮕىرىكى دەۋرلەردە ياكى ئۆزى ياشىغان دەۋىردە ياشىغان ئەلىشىر نەۋائى،
ئابدۇقادىر دامولال ،قۇتلۇق ھاﺟى شەۋقىﮕە ئوخشاش بىر قىسىﻢ ھەقىقىي ئىسالم ئەقىدىسى بىلەن
قورالالنغان ئالىﻢ-ئۆلىماالرنىڭ تەسىرىﮕە كۈچلۈك ئۇچىرىغان .ئۇنىڭ مەكتەپ قۇرىشىغا ۋە
ئىنقىالبىي ھەرىكەتلەرنى قانات يايدۇرىشىغا ياردەملەردە بولغان كۆپلىﮕەن كىشىلەرمۇ ئۆز دەۋرىنىڭ
ئىلغار پىكىرلىﻚ دىنىي زىيالىلىرىدىۇر.
›‹3

ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ تەربيلىنىﺶ تارىخىدىن قارىغاندا ،ئۇ باشالنغۇچ مەلۇماتنى

دىنىي مەدىرىسىدە چىقارغان ھەم ئەرەب-پارس تىلىنى شۇ يەردە ئۆﮔەنﮕەن بولۇپ ،بەلﮕۈلۈك دىنىي
ساۋادقا ئىﮕە .يەنە كېلىپ شائىر بەزىدە دادىسىغا ئەﮔىشىپ ،بەزىدە يالغۇز ھالدا مەسچىتكە بېرىپ
ﺟۈمە نامىزىنى ئوقۇپ كېلىدۇ .بۇ ھال مەرھۇم يازغۇچى خېﯟﯦر تۆمۈرنىڭ «بالدۇر ئويغانغان ئادەم»
ناملىق كىتابىدا مۇنداق بىشارەتلەنﮕەن« :ھە راست ،بۈﮔۈن ﺟۈمە ،ئاتىسى بىلەن بىللە ﺟۈمەﮔە
كەتتىمۇ-يا!؟» (مەزكۇر ئەسەر -1بەت).
› ‹4ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ ھاياتىي پائالىيىتى ۋە ئىدىيسىدىن قارىغاندا ،ئۇ بىر ئىنقىالب
ئۇتىنى تارقاتقۇچىدۇر .بىز ئۇنىڭ دەۋر رﯦﺌاللىقىغا بولغان پوزىتسىيسى ۋە چۈشەنچىسىدىن چىقىپ
ئويلىغىنىمىزدا ،شائىر ،ئەينى دەۋر مۇھىتىدا ئىنقىالب قىلماقچى بولغان ھەر قانداق بىر كىشىنىڭ
دىنىي ئېتىقادنى ھەركەتلەندۈرﮔۈچ كۈچ قىلماي تۇرۇپ ،دىنغا قارىشى نۇقتىنەزەر بىلەن ئوتتۇرىغا
چىقىپ بىرەر ئىنقىالبنى قوزغىشىنىڭ مۈمكىن ئەمەسلىكىنى ،ئىلﮕىركى ئىنقىالبالرنىڭ ھەر
قاندىقىنىڭ ئالدى بىلەن دىنىي ئاڭ بىلەن چەمﺒەرچاس باغالنغانلىقىنى ،دىننىڭ قوزغىتىﺶ
كۈچىدىن ئايرىلغان ئىنىقالبنىڭ مۇتلەق مەغلۇبىيەت بىلەن ئاخىرىلىشىدىغانلىقىنى بىلمەسلىكى
مۈمكىن ئەمەس.
ئىككىنچى ،ئابدۇخالىق ئۇيغۇرغا تەسىر قىلغان ئاساسىي ئىدىيە ۋە شەخسلەر ﺟەھەتتىكى
خاتالىق.
ھازىغىچە ،مەيلى ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ ھاياتى توغىرىسىدىكى ماتېريالالردا بولسۇن ،مەيلى
ئەسەرلىرى ئۈستىدە توختالغان ماتېريالالردا بولسۇن ،ئۇالرنىڭ ھەممىسىدە شائىرنىڭ ئىدىيسىنىڭ
شەكىللىنىشى ئۈستىدە تەھلىﻞ يۈرﮔۈزۈلۈپ« ،ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ ئىديسىﮕە سوۋﯦت ئۆكتەبىر
ئىنقىالبى ۋە ﺟۇﯕﮕودىكى شىنخەي ئىنقىالبى-4 ،ماي ھەرىكىتى ،ﺟۇﯕﮕو كومپارتىيسىنىڭ
تەشەبﺒۇسلىرى ھەمدە پوشكىن ،لېرمۇنتوۋ… قاتارلىق رۇس شائىر-يازغۇچىلىرى بىلەن لۇشۇن
قاتارلىق خەنزۇ يازغۇچىلىرى كۈچلۈك تەسىر كۆرسەتكەن» دەپ ئوتتۇرىغا قويۇلدى .باشقا مەنﺒەلەر
تىلغا ئېلىنمىدى ياكى ئاز ھەم يۈزەكى تىلغا ئېلىندى .ئەمىلىيەتتە راست شۇنداقمۇ؟
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بىز ئەستايىدىﻞ ئىزدەنسەك ،بۇنىڭ ئالدىن بەلﮕىلەنﮕەن مۇقۇم بىر سىياسىي خاھىﺶ ئۈستىﮕە
قۇرۇلغان مەقسەدلىﻚ تەھلىﻞ ئىكەنلىكىنى كۆرۈپ يېتەلەيمىز.
ھازىرقى ئەمىلىيەت شۇكى ،ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ ئىديسىﮕە سوۋﯦت ئۆكتەبىر ئىنقىالبى ۋە
ﺟۇﯕﮕودىكى شىنخەي ئىنقىالبى-4 ،ماي ھەرىكىتى ،ﺟۇﯕﮕو كومپارتىيسىنىڭ تەشەبﺒۇسلىرى ھەمدە
پوشكىن ،لېرمۇنتوۋ… قاتارلىق رۇس شائىر-يازغۇچىلىرى بىلەن لۇشۇن قاتارلىق خەنزۇ يازغۇچىلىرى
بەلﮕىلىﻚ تەسىرلەرنى كۆرسەتكەن بولسىمۇ ،ئۇ ئاساسىي ئامىﻞ ئەمەس.
بىز بۇ ھەقتە ئەتىراپلىق ئىزدەنﮕەن ۋە تەھلىﻞ يۈرﮔۈزﮔىنىمىزدە ،شائىر ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ
ئىدىيسىﮕە تەسىر كۆرسەتكەن ئاساسىي ئامىﻞ ئۇرخۇن ئابىدىلىرى ۋە «تۈركى تىلالر دىﯟانى» نىڭ
تېپىلىشى ھەم دۇنيا تۈركىلوﮔىيە ساھەسىدىكى يىتۈك ئالىﻢ ،رۇس تارىخشۇناسى بارتولدى،
تۈركىيەلىﻚ مەشھۇر ئالىﻢ ھەم ﺟامائەت ئەربابى زىيا كۆك ئالىپ ،مەشھۇر تاتار تۈركىلوﮔى ئا.زەكى
ۋەلىدى توغان قاتارلىق دۇنيا تۈركىلوﮔلىرىنىڭ قولغا كەلتۈرﮔەن زور تارىخشۇناسلىق
مۇۋاپپىقىيەتلىرى ئاساسىدا ،تۈركىي مىللەتلىرىدە مەيدانغا كەلﮕەن مىللىي ئىپتىخارلىق ھەم
مىللىيلىككە قايتىﺶ ھەرىكىتى؛ ئوتتۇرا ۋە غەربىي ئاسىيا ھەم ئاناتولىيەدە يۈز بەرﮔەن ئىسالمىي
ئويغۇنىﺶ يۈزلىنىشى ،ئانادولىيە تۈركلىرى ھەم تاتارالردىن باشالنغان «ﺟەدىتچىلىﻚ» -
ئىسالھاتچىلىق ھەرىكىتىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا ئارقىلىق رايونىمىزغا سىﯖىپ كىرىشى شۇنداقال
رايونىمىزدىن ياۋروپا قاتارلىق تەرەقىي قىلغان ئەللەرﮔە چىقىپ ،ئۇ يەرلەردىكى تەرەققىياتنى ۋە
ئىلىﻢ-پەن نەتىجىلىرىنى ئۆز كۆزى بىلەن كۆرﮔەن ياكى مىسىر ،ھىندىستان ،تۈركىيە ،ئىران قاتارلىق
ئىسالم مەملىكەتلىرىﮕە چىقىپ ،ئۇ يەردىكى ساپ ئىسالم ئەقىدىسىنى ۋە ئىسالم ئىسالھاتچىلىق
ھەرىكىتىنى ئۆز كۆزى بىلەن كۆرﮔەن بىر تۈركۈم سودىﮕەرلەر ھەمدە دىنىي مۆتىﯟەرلەرنىڭ ئۇ
يەردىكى كۆرﮔەن-بىلﮕەنلىرىنى دىيارىمىزغا تۈرلۈك شەكىلدە تارقىتىشى شۇنداقال تاتار ۋە تۈرك
زىيالىلىرىنىڭ يەتتە سۇ ۋە دىيارىمىز ئۇيغۇرلىرى ئارىسىدا تۈرلۈك شەكىلدىكى مەرىپەتچىلىﻚ
ھەرىكىتىنى قانات يايدۇرۇشى ،ئابدۇال توقاي ،ھادى تاقتاش ،غاسپىرالى ،مۇسا ﺟارۇلال
قاتارلىقالرنىڭ تەسىرى ،ئۆزىمىزنىڭ قېنىدا موﯕغۇل ئىستىالسىدىن بۇيان بەزىدە يوشۇرۇن ،بەزىدە
ئاشكارا ساقالنغان ئەنﺌەنىﯟىي مەدەنىيەت ﮔېنى ۋە خەلقىمىزنىڭ ئەنﺌەنىﯟىي تۇرمۇش شەكلى بىلەن
مەدەنىيەت نۇقتىنەزىرىدە داۋاملىشىپ كېلىﯟاتقان مىللىي ئاڭ ھەرىكىتى ،نەزەر خوﺟا ئابدۇسەمەت،
ئابدۇلال رۇزى باقىيېﯟ قاتارلىق ئوتتۇرا ئاسىيدىكى ئۇيغۇر زىيالىلىرىنىڭ مىللىي بارلىق ئۈستىدىكى
ئىزدىنىشلىرى ئىكەنلىكىنى كۆرەلەيمىز .ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ ئىجادىيىتى ۋە ئىدىيسىﮕە بىرقەدەر
زور تەسىر كۆرسەتكەن شەخسلەردىن قارىغاندا ،تاتارالرنىڭ مۇنەۋۋەر شائىرى ئابدۇلال توقاي بىلەن
يەتتە سۇ ئۇيغۇرلىرىدىن چىققان مەشھۇر تارىخچى نەزىەر خوﺟا ئابدۇسەمەتلەردۇر .شائىر
ئابدۇخالىق ئۇيغۇر ئابدۇلال توقاينىڭ ئىدىيسىﮕە كۈچلۈك ئۇچۇراپال قالماستىن يەنە ئۇنىڭ
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شېﺌېرلىرىغا تەقلىد قىلىپ «ئويغان» غا ئوخشاش چاقىرىق ۋە ئويغۇتۇش كۈچى ئىنتايىن كۈچلۈك
بولغان مۇنەۋۋەر شېﺌرنى بارلىققا كەلتۈرﮔەن ،قىسمەن تاتارچە شېﺌېرالنىمۇ يازغان .نەزەر خوﺟا
ئابدۇسەمەت (ئۇيغۇر بالىسى) نىڭ تەسىرىدە مىللىتمىزنىڭ مىللىي نامى ،ئېتنىﻚ تەركىﺒى ۋە
مەدەنىيىتىدىن خەۋەردار بولۇش بىلەن بىرﮔە ئۆزىﮕە «ئۇيغۇر» تەخەللۇسىنى قولالنغان.
ئۈچۈنچى ،ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ ئىدىيسىﮕە تەسىر قىلغان ئاساسىي ئامىلالر تەتقىقاتىدا
«سەنمىنجۇيى» (سۇنجۇﯕشەننىڭ «ئۈچ مەسلەك» ئى) نىڭ ئورنى ئاالھىدە مۇبالىغىلەشتۈرۋ
ﯦتىلﮕەن ھەم ئۇ بىر مۇتلەق توغرا ئىدىيە سۈپىتىدە تىلغا ئېلىنغان.ھەممىمىزﮔە مەلۇمكى« ،ئۈچ مەسلەك» ﺟۇﯕﮕونىڭ دۆلەت ئاتىسى بولغان سۇن ﺟۇﯕشەن
تەرىپىدىن -2822يىلى ئوتتۇرغا قويۇلغان پىروﮔىرامما خارەكتېرلىﻚ ھۆﺟجەت بولۇپ ،ئۇنىڭ
يادىروسى «خەلق ھوقۇقى ،خەلق تۇرمۇشى ۋە مىللەت» تىن ئىﺒارەت .سۇن ﺟۇﯕشەن ئەپەندى
ئۆزىنىڭ بۇ «ئۈچ مەسلەك» ئى نىڭ  -2ۋە  -1نۇقتىسىدا خەلقچىللىقنى تەشەبﺒۇس قىلغان بولسىمۇ،
-3نۇقتىسىدا ئوچۇق-ئاشكارا ھالدا خەن مىللەتچىلىﻚ ئىدىيىسىنى بازارغا سېلىپ ،ئۆزىنىڭ قارىشى
تۇرۇش ۋە ئاغدۇرۇش نۇقتىسىنى دۆلىتىمىزدە 2مىڭ يىلدىن ئارتۇق ھۆكۈم سۈرﮔەن ﻓېﺌۇدال خانلىق
تۈزۈمىﮕە ۋە چىرىپ كەتكەن چىڭ خاندانلىقىغا قاراتماستىن ،كۆپ مىللەتلىﻚ ﺟۇﯕﮕونىڭ مۇھىﻢ بىر
ئەزاسى بولغان مانجۇ مىللىتىنىڭ بارلىق ئەزالىرىغا قاراتقان .مانجۇ ھۆكۈمرانالر سىنىپى بىلەن
ئادەتتىكى مانجۇ خەلقىنى بىر تاياقتا ھەيدەپ« ،مانجۇالرنى يوقۇتۇپ ،ياتالرنى قوغالپ
چىقىرايلى» (تولوقسىز ئوتتۇرا مەكتەپ -1يىللىقنىڭ -2891يىلالردىكى تارىخ دەرسلىكى )دەپ
كۆرسەتكەن .بۇ شۇئار ﺟۇﯕﮕودا يېﯖى مىللەتچىلىﻚ دولقۇنىنىڭ شەكىللىنىشىﮕە سەۋەب بولۇپ،
شىنخەي ئىنقىالبىدىن ئىلﮕىرىكى ھۆكۈمران مىللەت بولغان مانجۇالرنىڭ كەڭ كۆلەمدە قىرغىن
قىلىنىشىنى ۋە ئاسسىمالتسىيە قىلىنىپ ،ئۆز مەدەنىيىتى ھەم تىلىدىن ئايرىلىپ قېلىشىنى كەلتۈرۈپ
چقارغان .بۇنىﯖدىن كۆرۈشكە بولىدىكى ،سۇن ﺟۇﯕشەننىڭ «ئۈچ مەسلەك» ئى سېپى ئۆزىدىن
ساغالم بولمىغان ئىدىيە بولۇپ ،ئۇنى ھەر تەرەپتىن توغرا ۋە ساغالم ئىدىيە دەپ ﺟۆيلۈش ئۆتۈپ
كەتكەن ھاماقەتلىكتۇر .ئەھﯟال شۇنداق ئىكەن ،بۇنداق ئىدىيەنى ئۆز مىللىتىنى قىزغىن
سۆيىدىغان ،شۇنىڭ بىلەن بىرﮔە يۈكسەك دەرىجىدە دﯦمۇكىراتىﻚ ئاﯕغا ئىﮕە شائىر ئابدۇخالىق
ئۇيغۇرنىڭ قارىقۇيۇق قوبۇل قىلىشى مۈمكىن ئەمەس .بىز ئەتىراپلىق ئويالنساق ،ئابدۇخالىق
ئۇيغۇر ئۆز شېﺌېرلىرىدا تىلغا ئالغان «ئۈچ مەسلەك» تەشەبﺒۇسىنىڭ پەقەت ئۇنىڭ خەلقچىلىق
قىسىمىال ئىكەنلىكىنى تەسەۋۋۇر قىالاليمىز.

. 5ئابدۇخالىق ئۇيغۇر تەتقىقاتىدا ئىشلەنﮕەن خىزمەتلەر
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ئوت يۈرەك شائىر ئابدۇخالىق ئۇيغۇر بىزدىن ئايرىلغىلى بۇ يىﻞ توپتوغىرا  91يىﻞ بولدى .مۇشۇ 91
يىلدىن بۇيان كۆپلىﮕەن كىشىلەر ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ ئەسەرلىرىنى توپالش ،نەشىر قىلدۇرۇش ۋە
شائىر توغىرىسىدا تۈرلۈك شەكىلدىكى ئەسەرلەرنى يېزىﺶ ھەم خاتىرلەش پائالىيىتىنى ئۆتكۈزۈش
بىلەن شۇغۇلالندى ياكى مۇشۇ يولدا كۈچ چىقاردى.
مەن تۆۋەندە ئابدۇخالىق ئۇيغۇر تەتقىقاتىدا ئىشلەنﮕەن خىزمەتلەرنى ئوتتۇرغا قويۇپ
ئۆتىمەن.
ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنى تۇنجى بولۇپ ﺟامائەتچىلىككە تونۇشتۇرۇش ﺟەھەتتىن كۈچ
چىقارغان كىشى رۇزى قادىرى بولۇپ ،ئۇ 1947-يىلى -2ئايدا «شىنجاڭ ﮔزىتى» دا شائىرنىڭ
«باردۇر»« ،ئىستىمەس» ناملىق شېﺌېرلىرىنى ۋە شائىرنىڭ يېقىن دوستى ئەكﺒەرخاننىڭ ئوغىلى
مەھمۇت ئەكﺒەر تەرىپىدىن ساقالپ قېلىنغان «باقى ئاكىنىڭ دەردى» ناملىق ھېكايىسىنى ئېالن
قىلدۇردى .مەھمۇت ئەكﺒەر -2842يىلى شائىرنىڭ شېﺌېرلىرىنى توپالم قىلىپ شۇ چاغدىكى شىنجاڭ
يازغۇچىالر ﺟەمىﺌىيىتىﮕە تاپشۇرغان بولسىمۇ تۈرلۈك توسالغۇالر سەۋەبىدىن ئېالن قىلىنمىدى .
 1978يىلدىن كېيىن تارىخچى تۇرغۇن ئالماس ۋە ئەرشىدىن تاتلىق ،پەتتارﺟان مۇھەممىدىالرۋەكىﻞ بولۇپ ئاپتونوم رايونلۇق ئەدەبىيات-سەنﺌەتچىلەر بىرلەشمىسىﮕە شائىرنىڭ شېﺌېرلىرىنى
توپالش ھەم نەشىر قىلىﺶ تەكلىپىنى ئوتتۇرغا قويدى ھەم مەھمۇد ئەكﺒەر ،ئابدۇراخامان باقى
قاتارلىق كىشىلەرنىڭ ياردىمىدە شائىرنىڭ  71پارچىﮕە يېقىن شېﺌېرلىرىنى رەتلەپ« ،تارىﻢ»،
«بۇالق» ژۇرناللىرىدا ھەم «شىنجاڭ ﮔېزىتى» دە ئېالن قىلدۇرۇپ ،ﺟامائەتچىلىﻚ بىلەن يۈز
كۆرۈشتۈردى-2892 .يىلى «شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى» شائىرنىڭ شېﺌېرلىرىنى «ئابدۇخالىق ئۇيغۇر
شېﺌېرلىرى» دﯦﮕەن نام بىلەن نەشىر قىلدى .تۇرپاندا -2897يىلى -4ئاينىڭ -23كۈنىدىن
-27كۈنىﮕىچە بەش كۈن ،ئاپتونوم رايونلۇق ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادﯦمىيىسىنىڭ -2894يىلى
بەرﮔەن تەكلىپىﮕە ئاساسەن ،بىر يىلدىن ئارتۇق ﺟىددىي تەييارلىق قىلىﺶ ئارقىلىق ،ئابدۇخالىق
ئۇيغۇر تۇغۇمىنىڭ  92يىللىقى ،ۋاپاتىنىڭ  44يىللىقىنى خاتىرلەش پائالىيىتى ئۆتكۈزۈلدى .پائالىيەت
ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم ۋە خەلق ھۆكۈمىتى ،تەشﯟىقات بۆلۈمى ،ئەدەبىيات -سەنﺌەتچىلەر
بىرلەشمىسى ۋە ئۇنىڭ قارىمىقىدىكى ﺟۇﯕﮕو يازغۇچىالر ﺟەمىﺌىيىتى شىنجاڭ شۆبىسىنىڭ ،تۇرپان
ۋىاليىتى ۋە تۇرپان شەھىرىنىڭ قىزغىن قوللىشىغا ئېرىشتى .ئاپتونوم رايونلۇق ئىجتىمائىي پەنلەر
ئاكادﯦمىيىسى مىللەتلەر ئەدەبىياتى تەتقىقات ئىنىستىتۇتى ،ﺟۇﯕﮕو يازغۇچىالر ﺟەمىﺌىيىتى شىنجاڭ
شۆبىسى ،تۇرپان ۋىاليەتلىﻚ مەدەنىيەت باشقارمىسى ۋە تۇرپان شەھەرلىﻚ خەلق ھۆكۈمىتى
پائالىيەتنى ئۇيۇشتۇرۇش خىزمىتىنى ئۆز ئۈستىﮕە ئالدى .يىغىنغا رەھﺒەرلىﻚ قىلىﺶ ﮔۇرۇپپىسى
قۇرۇلۇپ ،ﮔۇرۇپپا باشلىقى ئابدۇشۈكۈر تۇردى (ئاپتونوم رايونلۇق ئىجتىمائىي پەنلەر

120

ئاكادﯦمىيىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى) ،مۇئاۋىن ﮔۇرۇپپا باشلىقى يۈسۈپ ئەيسا (تۇرپان ۋىاليەتلىﻚ
پارتكوم شۇﺟىسى) ،ئابلىز نازىرى (ئەدەبىيات-سەنﺌەتچىلەر بىرلەشمىسىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى،
ﺟۇﯕﮕو يازغۇچىالر ﺟەمىﺌىيىتى شىنجاڭ شۆبىسىنىڭ رەئىسى) قىلىپ بېكىتىلدى .يىغىنغا  91دىن
ئارتۇق ۋەكىﻞ قاتناشتى 41.پارچىغا يېقىن ماقالە يىغىلىپ ،ئۇنىڭ بىر قىسىمى ئوقۇپ ئۆتۈلدى
شۇنداقال ئىمىن ئەخمىدى ،ئىسمائىﻞ تۆمۈرى قاتارلىق يولداشالر تەرىپىدىن  17پارچە ماقالە
تاللىنىپ-2899 ،يىلى «ئابدۇخالىق ئۇيغۇر ۋە ئۇنىڭ ئەدەبىياتىمىزدىكى ئورنى »دﯦﮕەن ماۋزۇدا
ئايرىﻢ بىر كىتاب قىلىنىپ« ،شىنجاڭ خەلق نەشىرياتى» دا نەشىر قىلىندى-2897 .يىلى -9ئايدا
يازغۇچى خېﯟﯦر تۈمۈر شائىر ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ ھاياتىغا بېغىشالنغان تۇنجى مەخسۇس
ئەسەر«-بالدۇر ئويغانغان ئادەم» ناملىق قىسسەنى يېزىپ« ،شىنجاڭ ياشالر-ئۆسمۈرلەر نەشىرياتى»
تەرىپىدىن نەشىر قىلدۇردى .كېيىن يەنە مۇھەممەت شانىياز ئەپەندى ئۆزىنىڭ «كەلﮕۈسىنىڭ
شائىرى» ناملىق ئەسىرىنى ئېالن قىلدۇردى .شۇنىﯖدىن كېيىن خەلقىمىز بۇ ئوت يۈرەك شائىرنى كەڭ
كۆلەمدە تونۇش ھەم ئەسەرلىرىنى ئوقۇش ئىمكانىيىتىﮕە ئىﮕە بولدى.
پايدىالنغان ماتېريالالر« .2 :ئابدۇخالىق ئۇيغۇر ۋە ئۇنىڭ ئەدەبىياتىمىزدىكى ئورنى» .ئىمىن
ئەخمىدى ،ئىسمائىﻞ تۆمۈرى« .شىنجاڭ خەلق نەشىرياتى» -2899يىﻞ -4ئاي 1-نەشىرى-21 ،ئاي
-2بېسىلىشى.
« . 2بالدۇر ئويغانغان ئادەم» .خېﯟﯦر تۈمۈر« .شىنجاڭ ياشالر-ئۆسمۈرلەر نەشىرياتى» -2897يىﻞ
-1ئاي -2نەشىرى-9 ،ئاي 1-بېسىلىشى.
«. 3مەمتىلى ئەپەندى» .مىرەھمەت سېيت ،يالقۇن رۇزى ،ئابلىكىﻢ زوردۇن« .شىنجاڭ ئۇنىﯟﯦرستېتى
نەشىرياتى» -2887يىﻞ -4ئاي -2نەشىرى-2889 ،يىلى -1ئاي 2-بېسىلىشى.
4

 «.ئابدۇخالىق ئۇيغۇر شېﺌېرلىرى» .مەھمۇت زەيدى ،مەھمۇت ئەكﺒەر ،ئىسمائىﻞ تۆمۈرى.

«شىنجاڭ خەلق نەشىرياتى» -2892يىﻞ -2ئاي -2نەشىرى-2899 ،يىلى 7-ئاي -1بېسىلىشى.
«. 5ئۇيغۇر ئەدەبىياتى تارىخى» .نۇمەھەمەت زامان .شىنجاڭ مائارىپ نەشىرياتى -2899يىﻞ
-7ئاي -2نەشىرى-2 ،بېسىلىشى.
 «. 6بۈﮔۈنكى زامان ئىسالم-ئەرەب پەسەپىسى» .تەرﺟىمە قىلغۇچى ئابدۇلالﺟان كېرەم« .شىنجاڭ
خەلق نەشىرياتى» -1113يىﻞ -4ئاي -2نەشىرى-2 ،بېسىلىشى.
مەنﺒە :قەلىمىﻢ
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« ئەتەبەتۇلھەقايىق » داستانىدا ئىپادىلەنگەن
ئىلىم – مەرىپەت توغرىسىدىكى قاراشالر
غاپپار روزى
"ئەتەبەتۇلھەقايىق" ("ھەقىقەت ئىشىكى") قاراخانىالرنىڭ ئاخىرقى دەۋرىدىكى ئۇيغۇر
ئەدەبىياتىدا مەيدانغا كەلﮕەن يىتۇك شائىر ۋە ﻓازىﻞ ئالىﻢ ئەھمەد بىننى مەھمۇد يۈكنەكىنىڭ ۋەكىﻞ
خاراكتېرلىﻚ مەشھۇر داستانى .
داستان مەزمۇن ﺟەھەتتىن ئىجتىمائىي  ،پەلسەپىﯟى  ،تۈزۈلۈش ﺟەھەتتىن شېﺌىرىي  ،خاراكتېر
ﺟەھەتتىن دىداكتىﻚ  ،ئۇسلۇب ﺟەھەتتىن شەرق ئەدەبىياتىنىڭ ئۇسلۇبىنى  ،بولۇپمۇ ئۇيغۇر
كالسسىﻚ ئەدەبىياتىنىڭ ئېسىﻞ ئەنﺌەنىسىنى نامايان قىلغۇچى "قۇتادغۇبىلىﻚ"نىڭ مەزمۇن ۋە
ئۇسلۇبىنى ئۈلﮕە قىلىپ  ،ساپ قەشقەر (خاقانىي) تىلىدا ئارۇز ۋەزىننىڭ مۇتەقەرىﺐ بەھرىدە
يزﯦىلغان  24بابلىق  494 ، 1مىسرالىق  ، 3قاراخانىالرنىڭ ئاخىرقا دەۋرىدىكى كۈنسېرى
ﮔۈللىنىﯟاتقان ئۇيغۇر – ئىسالم ئەدەبىياتىنىڭ كۈچلۈك تەسىرىﮕە ئۇچرىغان تارىخىي ئەھمىيەتلىﻚ
داستان .
داستاننىڭ ھازىر ئىستانﺒولنىڭ ئاياسۇﻓىيە كۈتۈپخانىسى بىلەن توپقاپى ساراي كۈتۈپخانىسىدا
ساقالنغان قەدىمكى ئۇيغۇر يېزىقىدىكى نۇسقىسى  :قەدىمكى ئۇيغۇر يېزىقى بىلەن ئەرەب يېزىقىدا
قۇرمۇ

قۇر

پاراللېﻞ

قىلىپ

كۆچۈرۈلﮕەن

نۇسقىسى

:

نوقۇل

ئەرەب

يېزىقىدا

كۆچۈرۈلﮕەن نۇسقىسىدىن ئىﺒارەت ئۈچ خىﻞ نۇسقىسى بار . 4
ئەدىﺐ ئەھمەد يۈكنەكى ئۆز داستانىنى "تۈركىي كىتاب"  4دەپ ئاتىغانىدى  .ئەسەر ئىلىﻢ
دۇنياسىغا مەلۇم بولغاندىن كېيىن  ،داستاننىڭ

نۇسقىلىرىغا بېرىلﮕەن نامىغا ئاساسەن

"ھىﺒەتۇلھەقايىق" ("ھەقىقەتلەر سوۋغىسى") دەپ ئاتىلىپ كېلىنﮕەن  ،ئەمما كېيىن
ئەسەرنىڭ

نۇسقىسى

نۇسقىلىرىغا قارىغاندا كونىراق ھەم مۇكەممەل بولغانلىقى ئۈچۈن

"ئەتەبەتۇلھەقايىق" دەپ ئاتاش داستان مەزمۇنىغا ھەم باب ھەم ئۇيغۇن كەلﮕەن  ،ئۇنىڭ ئۈستىﮕە
بۇ نام ئىلﮕىرىكى كونا ناملىرىغا قارىغاندا بىرقەدەر ئىلمىي  ،كونكرﯦت  ،ﺟەلﺒكارلىقى كۈچلۈك
بولغان  .شۇﯕا ئەسەر ھازىر ئىلىﻢ دۇنياسىدا مۇشۇ نام بىلەن ئاتىلىپ كېلىنمەكتە .
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داستان شەرق ئەدەبىياتىنىڭ كىتاب يېزىﺶ ۋە ئۇيغۇر ئىسالم ئەدەبىياتىغا خاس ئەنﺌەنىﮕە
ۋارىسلىق قىلىﺶ ئاساسىدا تۈزۈلﮕەن بولغاچقا  ،ئۇنىڭ ئالدىنقى تۆت بابى – كىرىﺶ قىسمى (ياكى
ھەمدۇ – سانا قىسمى)نى  ،كېيىنكى  21بابى ئاساسىي مەزمۇن قىسمىنى تەشكىﻞ قىلىدۇ .
داستاننىڭ ئومۇمىي خاھىشى ۋە تېماتىﻚ مەزمۇنىدىن قارىغاندا  ،داستان مەزمۇن ۋە خاراكتېر
ﺟەھەتتە پەلسەپىﯟى ھەم دﯦداكتىﻚ ئاالھىدىلىككە ئىﮕە بولغانلىقى ئۈچۈن  ،شۇﯕا ئۇنىﯖدا
ئىپادىلەنﮕەن ئىدىيىﯟى مەزمۇن ئابستراكت ئەخالقىي ئۇقۇم دائىرىسىدە ﮔەۋدىلەنﮕەن  .ئوبيېكت
كۆپرەك مېرىكىلىق يول بىلەن سۈرەتلەنﮕەن  .مۇئەللىپنىڭ ئىجتىمائىي  ،سىياسىي  ،ئەخالقىي ،
پەلسەپىﯟى ۋە ئېستېتىﻚ قاراشلىرى قەدىمكى ئۇيغۇر داستانچىلىقىنىڭ ئەنﺌەنىﯟى شەكىللىرىدىن
بولغان تۇتاش كەتكەن ۋەقە لېنىيىسى  ،ئۆتكۈر توقۇنۇش  ،كونكرﯦت ساالھىيەتلىﻚ شەخﺲ ئوبرازى
يارىتىﺶ قاتارلىق بەدىﺌىي ئىپادىلەش ئۇسلۇبى ۋە شەكلى ئارقىلىق ئەمەس  ،بەلكى داستاندا
ئاساسلىق سۈرەتلەنمەكچى بولغان تىپىﻚ ئەھمىيەتكە ئىﮕە  21چوڭ ئىجتىمائىي  ،سىياسىي ۋە
ئەخالقىي مەسىلىنى دەۋر قىلغان ھالدا ئىپادىلەنﮕەن  .ماكرو ﺟەھەتتە دﯦداكتىزم شەكلىنى ،
كونكرﯦت ئىپادىلەش ئۇسۇلى ﺟەھەتتە ئوخشىتىﺶ  ،سىموۋۇلالشتۇرۇش  ،سېلىشتۇرۇش  ،مۇبالىغە ،
كىنايە  . . .قاتارلىق ئىستىلىستىﻚ ۋاسىتىلەر بىلەن ئىسىﻢ ۋە پېﺌىلﮕە ئائىت مەﺟاز ۋاسىتىلەر
قوللىنىلغان  .ئۇنىﯖدىن باشقا مۇئەللىپ ئۆزىنىڭ ئەخالقىي  ،پەلسەپىﯟى ۋە ئىستېتىﻚ قاراشلىرىنى
خۇددى ئە  .ي  .بىرتىلىﺲ بۇ داستان ئۈستىدە توختىلىپ " :ئەرەب – پارس شېﺌىرىيىتىدە كۆپ
ئىشلىتىلىدىغان شەكىللەر داستاندا كەمدىن – كەم ئۇچرايدۇ  .بۇ شەكىللەرمۇ سخۇالستىكا
(مەدىرىسە پەلسەپىسى ) دىن ئېلىنغان بولسا كېرەك  2 ".دﯦﮕىنىدەك ،ئىپادىلەشتە ﻓولكلور  ،تەﺟىنىﺲ
 ،تۇيۇق قاتارلىق شېﺌىرىي شەكىللەردىنمۇ ماھىرلىق بىلەن پايدىالنغان .
ئەدىﺐ ئەھمەد يۈكنەكى داستانىدا يورۇتماقچى بولغان ئىجتىمائىي  ،پەلسەپىﯟى پىكىرلىرى
بىلەن ئېستېتىﻚ چۈشەنچىلىرىنى نوقۇل ئەخالق كاتېﮕورىيىسىدىكى مەسىلىلەر قاتارىغا قويمايدۇ
ھەم ئۇنى قۇرۇقتىن قۇرۇق سۈپەتلىمەيدۇ  ،بەلكى رﯦﺌال ئىجتىمائىي ۋە پەلسەپىﯟى مەسىلىلەر تىپىدا
مۇھىﻢ ئورۇنغا قويۇپ  ،خېلىال دﯦموكراتىﻚ بولغان پىكىر ۋە قاراشلىرىنى داستاندا سىنتىز
ھېسابالنغان ئىلىﻢ – مەرىپەت پەزىلەت ساھىﺒى بولۇشتەك يېتەكچى مەزمۇنغا باغالپ ھەم
داستاننىڭ باشتىن – ئاخىر مەزمۇنىغا سىﯖدۈرۈپ  ،ئىلىﻢ – مەرىپەت ساھىﺒى بولۇشنىڭ رﯦﺌال
ئەھمىيىتىنى پەلسەپە نۇقتىسىدىن ئىخچام شېﺌىرىي مىسراالر ئارقىلىق چۈشەندۈرىدۇ  .كىشىلەرنى
ئىلىﻢ – بىلىﻢ ئىﮕىلەپ مەرىپەتلىﻚ بولۇش ئۈچۈن ئۆﮔىنىشكە چاقىرىدۇ  .يەنە بىر تەرەپتىن
ئىجتىمائىي ئەخالق نورمىلىرىنى تەرتىپكە سېلىشنى تەشەبﺒۇس قىلىپ  ،مەردلىﻚ  ،ئادىللىق ،
كەمتەرلىﻚ  ،كەڭ قورساقلىققا ئوخشاش ئېسىﻞ ئەخالقىي پەزىلەتلەرنى قىزغىن مەدھىيلەپ  ،بۇنىﯖغا
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زىت ھالدا ﺟاھىللىق  ،نادانلىق  ،خەسىسلىﻚ  ،ھەسەتخورلۇق  ،يالغانچىلىق  ،كاززاپلىققا ئوخشاش
ناچار ئىللەتلەرنى ئۆتكۈر يومۇرىستىﻚ تىﻞ بىلەن قاتتىق ئەيىﺒلەيدۇ ۋە مەسخىرە قىلىدۇ  .قىسقىسى
 ،داستاندا شائىرنىڭ ئىجتىمائىي  ،پەلسەپىﯟى ۋە ئېستېتىﻚ قاراشلىرى ۋە تەسىرلىﻚ مۇالھىزىلىرى
"قۇتادغۇبىلىﻚ" داستانىدىكىدەك بەدىﺌىي ئوبراز ۋاسىتىسىدىن پايدىلىنىپ ئۇنچىلىﻚ دەرىجىدە
ئىپادىلەنمىﮕەن بولسىمۇ  ،ئەمما "بىلىﻢ  ،ئەخالق  ،ئادالەت" چۈشەنچىسى لېرىكىنى ئاساس قىلىپ
تۇرۇپ  ،ئابستراكت ئەخالقىي ئۇقۇم دائىرىسىدە ئىپادىلەنﮕەن  ،بۇ خۇددى قىزىﻞ يىپتەك داستاننىڭ
باش – ئاخىرىغا قەدەر تارتىلغان  .بولۇپمۇ ئۇنىﯖدىكى ئىلىﻢ – مەرىپەت  ،پەزىلەت قارشى ۋە
تەرەققىپەرۋەرلىﻚ سىمﯟولىدا ئۆزﮔىچە ئۇسلۇب بىلەن روشەن ﮔەۋدىلىنىپ  ،پۈتكۈل داستاننى
ﺟەۋاھىراتتەك ﺟۇالالندۇرغان  .شۇنىڭ بىلەن بىرﮔە كىشىلىﻚ ئەخالقىي پەزىلەت نورمىلىرىغا ئۇيغۇن
بولمىغان مال – دۇنيا ئۈچۈن ھەممە پەسكەشلىﻚ ۋە رەزىللىكلەرنى قىلىشتىن يانمايدىغان ناچار
خاھىﺶ  ،ئىللەتلەرنى تەنقىدلىﮕەن .
داستاندا ئىپادىلەنﮕەن يۇقىرقىدەك رﯦﺌال ھەم تىپىﻚ ئەھمىيەتكە ئىﮕە ئىجتىمائىي مەسىلىلەر
تەپەككۇر  ،تەسەۋۋۇرلىرىنىڭ مۇۋاپىق  ،مەنتىقىسى كۈچلۈك  ،پىكىرلىرىنىڭ يېﯖىلىقى بىلەن بايان
قىلىنىپ  ،داستاننى تولىمۇ يۇقىرى ئىجتىمائىي قىممەتكە ئىﮕە قىلغاندۇر .
شائىر  ،ئەدىﺐ ئەھمەد داستاندا نۇقتىلىق قىلىپ "ئىلىﻢ  ،ئەخالق  ،ئادالەت" چۈشەنچىسىنى
ئۆزىﮕە خاس بەدىﺌىي ئۇسلۇب بىلەن بەلﮕىلىﻚ قىممەتكە كۆتىرىپ ئىپادىلىﮕەن بولسىمۇ  ،بولۇپمۇ
ئۇنىڭ ئىچىدىكى مەرىپەتلىﻚ بولۇش  ،ئىلىﻢ – بىلىﻢ ئۆﮔىنىشتەك "ئىلىﻢ – مەرىپەت"
توغرىسىدىكى تەرەققىپەرۋەر ئىلغار قارىشى ئىلمىي مۇالھىزە  ،مەنتىقە شەكىللىرىنىڭ مۇۋاپىق ۋە
كۈچلۈكلىكى بىلەن تەسىرلىﻚ مىسراالردا يارقىن ئىپادىلەنﮕەن  .مانا بۇ شائىرنىڭ تەرەققىپەرۋەر
ئىلغار قاراشلىرىغا ۋەكىللىﻚ قىلغۇچى ھەم داستاننىڭ تېماتىﻚ مەزمۇنىغا ھاياتىي كۈچ
بېغىشلىغۇچى تېما ھېسابلىنىدۇ .
شۇﯕا مەن ماقالەمدە  ،بۇ خاس تېما ئۈستىدە سنكىرتىﻚ (ئارىالشما) نۇقتىسىدىن ئەمەس ،
بەلكى دەرس ئۆتۈش ﺟەريانىدا ھېﺲ قىلغان ھەم ئىزدەنﮕەنلىرىﻢ ئاساسىدا ئۆز قارىشىمنى ئوتتۇرىغا
قويۇپ  ،پۈتۈن داستان مەزمۇنى ۋە خاس تېما ئۈستىدە ئىزدىنىپ  ،تەتقىقات ئېلىپ بېرىﯟاتقان ئىلىﻢ
ئىﮕىلىرى بىلەن ئورتاقلىشىشنى كۆزدە تۇتماقچىمەن .
بىزﮔە مەلۇمكى  ،شەرق مەدەنىيەت تارىخى  ،چۈملىدىن تۈركىي تىللىق خەلقلەر ئەدەبىياتى
تارىخى سەھىپىلىرىنى ۋاراقالپ كۆرسەك  ،قاراخانىالرنىڭ ئاخىرقى دەۋرىدىكى ئۇيغۇر
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ئەدەبىياتىنىڭ ئاتاقلىق ۋەكىللىرىدىن بىرى ھەم ﮔىنﺌال ئەسەر "ئەتەبەتۇلھەقايىق" داستانىنىڭ
مۇئەللىپى ئەدىﺐ ئەھمەد بىننى مەھمۇد يۈكنەكى خۇددى شەرق كالسسىﻚ ئەدەبىياتى ۋە ئۇيغۇر
كالسسىﻚ

ئەدەبىياتى

تارىخىدا

مەشھۇر

بولۇپ

تونۇلغان

ئىنسىكىلوپىدىﻚ

ئالىﻢ

ۋە

مۇتەپەككۇرلىرىمىزدىن ئەبۇ نەسىر ﻓارابى  ،يۈسۈپ خاس ھاﺟىپ  ،مەھمۇد قەشقىرىدەك چەكسىز
ھۆرمەتكە سازاۋەر بولۇپ كەلمەكتە  .شۇﯕا شائىر ئۆز دەۋرىدىال يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان ئالىﻢ ،
يازغۇچى  ،شائىرالرنىڭ ئەدەبىي ئىجادىيەت ئىزىدىن مېﯖىپ  ،ھەم ئىدىيىسىﮕە ۋارىسلىق قىلىپ
بەدىﺌىي مېتود  ،ئۇسلۇب ۋە ئىجتىمائىي  ،پەلسەپىﯟى  ،ئىلىﻢ – مەرىپەت  ،پەزىلەت توغرىسىدىكى
قاراشلىرىنى شەكىللەندۈرﮔەنىدى  .بولۇپمۇ ئۇنىڭ پۈتكۈل ئېستېتىﻚ غايىسى  ،قاراشلىرىنىڭ ئىچىدە
روشەن ﮔەۋدىلىنىپ تۇرىدىغان ھەم كۈچلۈك تەسىرچانلىققا ئىﮕە مەزمۇن "ئىلىﻢ – مەرىپەت" بولۇپ
 ،بۇ شائىرنىڭ ئىجتىمائىي  ،ئەخالقىي  ،ئادالەت چۈشەنچىلىرىنىڭ ئاساسىي سۈپىتىدە
"ئەتەبەتۇلھەقايىق" داستانىنىڭ ئالتىنچى بابىدا ئاالھىدە ئورۇن بېرىپ  ،بۇ خاس تېمىغا
مۇناسىﯟەتلىﻚ بولغان بىلىمنىڭ پايدىسى ۋە بىلىمسىزلىكنىڭ زىيىنى ئۈستىدە مەخسۇس
توختىلىدۇ  .ئۇ بىلىﻢ ئۆﮔىنىﺶ ۋە بىلىﻢ ئىﮕىلەشنىڭ خاسىيىتى  ،بىلىمسىزلىﻚ  ،نادانلىقنىڭ ئېغىر
زىيىنىنى روشەن سېلىشتۇرۇپ  ،چوﯕقۇر پىكىر يۈرﮔۈزىدۇ  .شۇنداقال "ئىلىﻢ – مەرىپەتلىﻚ " بولۇشنى
پەلسەپىﯟىلىكى بىرقەدەر كۈچلۈك  ،مەزمۇنى چوﯕقۇر شېﺌىرى تىﻞ ئارقىلىق ئىخچام ئىپادىلەپ ،
تەشەبﺒۇس قىلماقچى بولغان ئىجتىمائىي  ،ئەخالقىي ۋە ئېستېتىﻚ قاراشلىرىنى "ئىلىﻢ – مەرىپەت"
سىمﯟولىدا يۈكسەك دەرىجىدە ﮔەۋدىلەندۈرىدۇ ھەم يۇقىرى باھااليدۇ .
شائىرنىڭ

يۇقىرقىدەك

قاراشلىرى

مۇﺟەسسەملەنﮕەن

تەرەققىپەرۋەرلىﻚ

ئىدىيىسىنى

قاراخانىالرنىڭ ئاخىرقى دەۋرىدىكى ئىجتىمائىي  ،سىياسىي ۋەزىيىتى بىلەن بىرلەشتۈرۈپ  ،تەھلىﻢ
قىلساق  ،شۇ چاغدىكى قاراخانىالر سۇاللىسىنىڭ ئىچكى – تاشقى ۋەزىيىتى غەربىي لياۋ ،
چىﯖﮕىزخان قوشۇنلىرىنىڭ ئىستىالچىلىق يۈرۈشلىرى تۈپەيلىدىن زىددىيەت – توقۇنۇشالر بىرقەدەر
كەسكىنلەشكەن  ،خانلىق زاۋاللىق ﮔىردابىغابېرىپ قالغان  ،تىﻞ ﺟەھەتتە قەدىمكى ئۇيغۇر تىلى
(خاقانىيە تىلى) ئەرەب – پارس تىللىرىنىڭ تەسىرىﮕە كۈچلۈك ئۇچراشقا باشلىغان " ،چاغاتاي تىلى"
دەپ ئاتالغان يېقىنقى زامان ئۇيغۇر ئەدەبىي تىلى شەكىللىنىشكە باشلىنىﯟاتقان بىر چاغ ئىدى  .شۇ
ۋاقىتتا ئەدىﺐ ئەھمەد يۈكنەكى ۋەزىيەتنى توغرا مۆلچەرلەپ  ،يىراقنى كۆرەرلىﻚ بىلەن ئۆزىدىن
ئىلﮕىرى ئۆتكەن ھەم قاراخانىالر سۇاللىسىنىڭ ﮔۈللىنىشىﮕە بەلﮕىلىﻚ تەسىر كۆرسەتكەن ئۇيغۇر
ئەدەبىياتىنىڭ داﯕلىق ۋەكىللىرىدىن بولغان ئۇلۇغ ئالىﻢ ،مۇتەپەككۇر يۈسۈپ خاس ھاﺟىپنىڭ
ئىجادىيەت ئۇسلۇبى ئىزىدىن مېﯖىپ  ،ئۇنىڭ تەرەققىپەرۋەر  ،مەرىپەتپەرۋەر ئىدىيىﯟى تەسىرىنى
قوبۇل قىلىپ  ،خانلىقنىڭ ئىچكى – تاشقى بوھرانىنى يەﯕﮕىللىتىﺶ  ،قىسقىسى  ،خانلىقنى ھاالكەت

126

ﮔىردابىدىن قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن  ،ئالدى بىلەن خانلىقنىڭ ئىچكى قىسمىدا (ئىمتىيازلىق تەبىقە
ئىچىدە ) يۈز بەرﮔەن ھوقۇق  ،مال – دۇنيا تالىشىشتىن كېلىپ چىققان ئۇرۇش – ﺟېدەل ،
قىرغىنچىلىقالرغا  ،ئىلىﻢ – مەرىپەت ئورنىنى بىلىمسىزلىﻚ  ،نادانلىق  ،قاراملىق ئىﮕىلىﮕەن رەزىﻞ
ھالەتكە خاتىمە بېرىپ  ،خانلىقنى ئوﯕشاش  ،ﺟەمﺌىيەتتە مۇقىملىق  ،خەلققە ئاسايىشلىق تۇرغۇزۇش
الزىملىقىنى ھۇشيارلىق بىلەن سەزﮔەنىدى  .شۇﯕا مەرىپەتپەرۋەر شائىر تۆۋەتتىكى ۋەزىيەتنىڭ
تەقەززاسى ۋە تەلىپى بويىچە ھۆكۈمرانالردىن تارتىپ پۇقراالرغىچە ئىلىﻢ ئۆﮔىنىﺶ  ،مەرىپەتلىﻚ
بولۇش  ،پەزىلەت تىكلەش ،ئەقىﻞ – ئىدراك بىلەن ئىﺶ كۆرۈش دﯦﮕەن ئىدىيىسى بىلەن ئېستېتىﻚ
قارىشىنى خىتابەتلىﻚ يوسۇندا ئۆزىنىڭ ﺟاراﯕلىق شېﺌىرى مىسرالىرى ئارقىلىق بايان قىلدى  .ئۇنىڭ
بۇ خىﻞ تەرەققىپەرۋەر ھەم مەرىپەتپەرۋەر ئىدىيىسى ئەينى دەۋردىكى قاراخانىالر ﺟەمﺌىيىتى ئۈچۈنال
ئەھمىيەتلىﻚ بولۇپ قالماستىن  ،بەلكى ئەتراپتىكى ﻓېﺌودال خانلىقالردىكى خەلقلەرنىﯖمۇ ئورتاق
ئارزۇسى ۋە ئۇلۇغ ئىستىكى ئىكەنلىكى تولۇق ئىپادىلەنﮕەن .
شۇنى تەكىتلەش مۇمكىنكى  ،ئەھمەد يۈكنەكىنىڭ ئىلىﻢ – مەرىپەت تەشەبﺒۇس قىلىنغان
دىداكتىﻚ داستانىنىڭ ئەينى دەۋردىال ئاۋام خەلقنىڭ سۆيۈپ ئوقۇشى ھەم زۆرۈر ئوقۇشلۇق
سۈپىتىدە قولدىن قولغا ئۆتۈپ كۆچۈرۈلۈشى  ،كېيىنكى دەۋرلەردە مەسچىد – مەدرسلەرنىڭ بىلىﻢ
تەھسىﻞ قىلىﺶ ،ئەخالق نورمىلىرىنى تەﯕشەشتىكى مۇھىﻢ ئوقۇشلۇقى قاتارىغا كىرىشى يۇقىرىقى
نۇقتىنى ﺟانلىق ئىسپاتاليدۇ .
شائىرنىڭ تۆۋەندىكى مىسرالىرى ئۇنىڭ مەرىپەتپەرۋەرلىﻚ ئىدىيىسىنى نامايان قىلىدۇ .
مەسىلەن 7:
ئەسلىسى  . 42 :بىلىﮕدىن ئۇرۇرمەن سۆزۈمكە ئۇال ،
بىلىﮕلىﮕكە يا دوست ئۆزەﯕنى ئۇال.
بىلىگ بىرلە بۇلنۇر سەئادەت يولى ،
بىلىگ بىﻞ سەئادەت يولىنى بۇال .
يەشمىسى ( :سۆزۈمﮕە بىلىمدىن ئاساس سالىمەن ،
ئەي دوستۇم  ،بىلىملىككە ئۆزۈﯕنى باغال ،
سائادەت يولى بىلىﻢ بىلەن ئېچىلىدۇ ،
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بىلىﻢ ئال  ،سائادەت يولىنى ئاچ ).
ئەسلىسى  . 41 :بەھالىغ دىنار ئول بىلىﮕلىگ كىشى ،
بۇ ﺟاھىﻞ بىلىﮕسىز باھاسىز بېشى
يەشمىسى ( :بىلىملىﻚ كىشى قىممەتلىﻚ دىناردۇر ،
بىلىمسىز نادانالر قىممەتسىز ياماقتۇر ).
ئەسلىسى . 43 :سۆﯕۈككە يىلىگ تەگ ئەرەنكە بىلىگ ،
ئەرەن كۆركى ئەقىﻞ ئول سۆﯕۈكنىڭ يىلىگ .
بىلىﮕسىز يىلىكسىز سۆﯕۈك تەگ ھالى ،
يىلىﮕسىز سۆﯕۈككە سۇنۇلماز ئەلىگ .
يەشمىسى ( :ئادەمدە بىلىﻢ بولۇشى سۆﯕەكتە ئىلىﻚ بولغانغا ئوخشايدۇ ،
ئادەمنىڭ زىننىتى ئەقىﻞ بولسا  ،سۆﯕەكنىڭ ئىلىكتۇر .
بىلىمسىز (كىشى) ئىلىكسىز سۆﯕەكتەك كاۋاك بولىدۇ ،
(ھالﺒۇكى) ئىلىكسىز سۆﯕەككە ھېچكىﻢ قول ئۇزارتمايدۇ ).
يۇقىرىقى مىسراالردا شائىر ئەدىﺐ ئەھمەد پاساھەتلىﻚ خەلق تىلىدىن  ،ﻓولكلوردىن ئۈنۈملۈك
پايدىلىنىپ  ،ئىلىﻢ – مەرىپەتنىڭ ئىنسانىيەت تەرەققىياتىدىكى مۇھىﻢ رولىنى ﺟانلىق ،
چۈشىنىشلىﻚ قىلىپ  ،ئىلمىي يۈكسەكلىﻚ دەرىجىسىﮕە كۆتىرىپ شەرھىيلىﮕەن  .بىلىﻢ – ھەرقانداق
بىر ئىشنىڭ بېشى  ،سۆز – نۇتۇقنىڭ ئاساسى  ،بىلىمسىزلىﻚ نادانلىقتۇر  ،بىلىمسىزلىﻚ بىلەن
قىلىنغان ھەرقانداق بىر ئىﺶ ۋۇﺟۇدقا چىقماس  ،بىلىﻢ كىمدە بولسا بۈيۈكلۈك شۇنىﯖدا بولۇر  ،بىلىﻢ
بەخت – سائادەت يولىنى ئاچقۇچى تۈﮔىمەس بايلىق  .ئادەمدە بىلىﻢ بولغاندا ھەرقانداق قىيىن
ئۆتكەللەردىن ئۆتۈپ غەلىﺒىسېرى ئالغا قاراپ ماﯕغىلى بولىدۇ  .شۇنىڭ ئۈچۈن ئىلىﻢ – بىلىمﮕە
ئۆزىنى باغالپ  ،ئۆﮔىنىﺶ ھەم ئۇنى تىرىشىپ ئىﮕىلەش الزىملىقى پەلسەپىﯟى نۇقتىسىدىن
تەسىرلىﻚ چۈشەندۈرۈلﮕەن  .شۇنىڭ بىلەن بىرﮔە بىلىملىﻚ بىلەن بىلىمسىز كىشىنى روشەن
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سېلىشتۇرۇپ  ،ئوخشىتىﺶ ئۇسۇلىدىن دەل ﺟايىدا پايدىلىنىپ بىلىملىﻚ كىشىنى خۇددى قىممەتلىﻚ
دىنارغا  ،يىلىكلىﻚ سۆﯕەككە  ،بىلىمسىز نادانالرنى قىممەتسىز ياماققا  ،يىلىكسىز كاۋاك سۆﯕەككە
ئوخشىتىدۇ  .بۇنى باشقىچە تەسﯟىرلىسەك  ،بىلىملىﻚ كىشى نۇر چاقناپ تۇرغان ﮔۈزەل التاپەتكە ،
بىلىمسىز كىشى خۇنۇك  ،كۆزى ئوچۇق كورغا ئوخشىتىلغانلىقى بىلىنىپ تۇرىدۇ  .مانا بۇالر  ،داستان
مۇئەللىپنىڭ ﺟەمﺌىيەت  ،ئىنسان  ،بىلىﻢ  ،پەزىلەت توغرىسىدىكى ئېستېتىﻚ قارىشى بولۇپ  ،شائىر
قەلﺒىدىن ئۇرغۇپ چىققان يالقۇنلۇق مەرىپەت ئىدىيىسىنىڭ شېﺌىرى تىلدىكى خىتابىدۇر .
شائىر ئەدىﺐ ئەھمەد ئۆز دەۋرىدىال كۆزﮔە كۆرۈنﮕەن  ،مەۋﺟۇد بىلىملەردىن تولۇق خەۋىرى بار
ﻓازىﻞ ئالىﻢ ئىدى  .شۇﯕا ئۇ ئەدەبىي ئىجادىيەتتە ئوبرازلىق تەپەككۇر  ،بەدىﺌىي تەسەۋۋۇردىن ،
خەلقنىڭ باي ئاغزاكى ۋە يازما ئەدەبىياتىنىڭ بەدىﺌىي ئۇتۇقلىرىدىن

 ،ئوخشىتىﺶ ،

سىمﯟولالشتۇرۇش  ،سېلىشتۇرۇش  ،كىنايە قاتارلىق ئىستىلىستىﻚ ۋاسىتىالردىن ماھىرلىق بىلەن
پايدىلىنىپ ھەم ئۈنۈملۈك قوللىنىپ  ،شېﺌىرىي مىسرالىرىنى مەزمۇنلۇق ھەم تۇيغۇلۇق پەللىﮕە
كۆتەرﮔەن  .شۇنىڭ ئۈچۈن داستاندا بىلىملىﻚ بىلەن بىلىمسىزلىﻚ تولىمۇ ئېنىق ۋە روشەن
سېلىشتۇرۇلۇپ  ،بىلىمسىزلىﻚ مال – دۇنياسى ھەددى – ھېسابسىز  ،كۈچى بەك زور بولسىمۇ  ،ئۇ
ھامان بىلىملىﻚ  ،پەزىلەتلىﻚ كىشىلەردىن تولىمۇ تۆۋەن  ،تىرىﻚ بولسىمۇ نامى ئۆلۈك بولىدىغانلىقى
 ،بىلىملىكلەر ھەر ۋاقىت يۈكسەكلىكتە تۇرۇپ كىشىلەر تەرىپىدىن ئالىي ھۆرمەتكە ئېرىشىپ
ئەتىﯟارلىنىدىغانلىقى يارقىن ﮔەۋدىلەنﮕەن  .شۇنىﯖدەك "بىلىمى چوڭ مىﯖنى  ،بىلىكى چوڭ بىرنى"
يېﯖەلەيدىغانلىقىدەك ئىلمىي ھەقىقەتنى ئوبرازلىق تەپەككۇر ئارقىلىق ئىپادىلىﮕەن .
شائىرنىڭ ئاممىﺒابلىقى بىرقەدەر كۈچلۈك  ،تىلى يەﯕﮕىﻞ بولغان تۆۋەندىكى مىسرالىرى بۇ
نۇقتىنى ﺟانلىق ئىسپاتاليدۇ  .مەسىلەن 9 :
ئەسلىسى  . 44 :بىلىگ بىلدى  ،بولدى ئەرەن بەلﮕۇلۇگ ،
بىلىﮕسىز تىرﮔلەيتۇك كۆرﮔۇلۇگ .
بىلىﮕلىگ ئەر ئۆلدى  ،ئاتى ئۆلمەدى ،
بىلىﮕسىز تىرىگ ئەركەن ئاتى ئۆلوگ .
يەشمىسى ( :ئادەم بىلىمى بىلەن تونۇلىدۇ ،
بىلىمسىزلەر تىرىﻚ تۇرۇپ كۆزﮔە كۆرۈنمەيدۇ .
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بىلىملىكلەر ئۆلسىمۇ  ،نامى تىرىﻚ بولىدۇ ،
بىلىمسىزلەر تىرىﻚ بولسىمۇ نامى ئۆلۈك بولىدۇ ).
ئەسلىسى  . 44 :بىلىﮕلىگ بىرىﮕە بىلىﮕسىز مىﯖىن ،
تەﯕەﮔلى تەﯕەدى بىلىﮕنىڭ تەﯕىن .
باقا كۆرﮔىﻞ ئەمدى ئۇقا سىنايۇ ،
نە نەڭ بار بىلىگ تەگ ئاسىغلىغ ئوﯕىن .
يەشمىسى ( :بىر بىلىملىﻚ مىڭ بىلىمسىزﮔە تەڭ كېلەلەيدۇ ،
تەﯕلەشتۈرﮔەندە بىلىمنىڭ سالمىقى ئايان بولىدۇ .
ئەمدى ئەقلىڭ بىلەن بايقاپ كۆرﮔىن ،
بىلىمدىن پايدىلىق يەنە قانداق نەرسە بار ).
ئەسلىسى  . 42 :بىلىگ بىرلە ئالىﻢ يوقار يوقالدى ،
بىلىﮕسىزلىﻚ ئەرنى چۆكەردى قودى .
بىلىگ يىند ئۇسانما بىﻞ ئول ھەق رەسۇل ،
بىلىگ چېنىجە ئەرسەسىز ئارقاڭ دەدى .
يەشمىسى ( :ئالىمالر بىلىﻢ بىلەن يۇقىرى كۆتىرىلدى ،
بىلىمسىزلىﻚ ئەرنى يەرﮔە چۆكۈردى .
بىلىمنى زﯦرىكمەي ئىزدە  ،شۇنى بىلﮕىنكى ،
ھەق رەسول " :بىلىﻢ ﺟۇﯕﮕودا بولسىمۇ ئىزدەﯕالر" دﯦﮕەن ).
ئەسلىسى  . 47:بىلىﮕلىگ بىلىﮕنى ئەدەرﮔەن بولۇر ،
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بىلىگ تاتغىن ئاي دوست بىلىﮕلىگ بىلۇر .
بىلىگ بىلدۇرۇر بىﻞ بىلىگ قەدرىنى ،
بىلىﮕنى بىلىﮕسىز ئوتۇن نە قىلۇر .
يەشمىسى ( :بىلىمنى دائىﻢ بىلىملىكلەر ئىزدەيدۇ ،
بىلىﻢ تەمىنى ئەي دوست  ،بىلىملىﻚ بىلىدۇ .
بىلىﯖكى  ،بىلىﻢ قەدرىنى بىلىﻢ بىلدۈرىدۇ ،
بىلىمسىز ئەخمەق بىلىمنى نېمە قىلىدۇ ؟ )
شائىرنىڭ يۇقىرىدىكى مىسرالىرىنى ئىنچىكىلىﻚ بىلەن مۇالھىزە قىلساق كىشىلەرنى ئۆزلىرىنىڭ
ﮔۈزەل ﺟەمﺌىيىتىنى بەرپا قىلىﺶ  ،بەخت – سائادەتلىﻚ يولنى ئېچىﺶ ئۈچۈن بىلىملىﻚ ،
پەزىلەتلىﻚ بولۇپ  ،نادانلىقتىن قەتﺌىي ھەزەر ئەيلەپ  ،ئەقىﻞ – پاراسەت بىلەن ئىﺶ قىلىشقا
ئۈندەيدۇ  ،ھەمدە ئىنساننىڭ قەدىر – قىممىتى (زىننىتى) كىشىلەرنىڭ ﻓىزىﺌولوﮔىيىلىﻚ تاشقى
قىياپىتى ياكى مال – دۇنياسىدىن ئەمەس  ،بەلكى پىسخولوﮔىيىلىﻚ ماھىيىتىدە شەكىللەنﮕەن ئەقىﻞ
– پاراسەت  ،ئىلىﻢ – بىلىﻢ ۋە پەزىلەت ئىكەنلىكىنى چوﯕقۇر مەزمۇنلۇق پەلسەپىﯟى پىكرى ئارقىلىق
يورۇتۇپ بەرﮔەن  .ئۇنىﯖچە  ،بىلىﻢ پۈتكۈل ئىنسانىيەت مەنىﯟىيىتىﮕە ئورتاق نەرسە  ،ئىنسانىيەت
ﺟەمﺌىيىتى تەرەققىياتىنىڭ ماھىيىتى  ،روھىي ئازادلىقىنىڭ مەنﺒىﺌى  ،ئۇنى پۈتكۈل ﺟەمﺌىيەت
كىشىلىرى تىرىشىپ ئۆﮔىنىپ  ،ئىلىﻢ – مەرىپەتلىﻚ بولسا  ،ئىنسانىيەت تەرەققىياتىنىڭ ﮔۈللىنىشى
ۋە سۈپىتىﮕە زور تەسىر كۆرسىتىدۇ  ،دەپ قارىغان  .بۇنى شائىر شەرھىيلىﮕەندە  ،ئالىمالر  ،بىلىملىكلەر
ئىلىﻢ – ئېرپان بىلەن ﺟەمﺌىيەتتە تونۇلىدۇ  ،يۇقىرى ئابروي  ،ھۆرمەتكە ئېرىشىدۇ  ،شۇﯕا بىلىمنى
ئەقىﻞ – ئىدراك بىلەن بىرلەشتۈرۈپ ھەرﮔىز زﯦرىكمەي ئۆﮔىنىﺶ  ،بىلىﻢ دﯦﯖىزىغا شۇﯕغۇپ كىرىﺶ ،
بىلىﻢ مەيلى قانداق ﺟايدا (قايسى ئەلدە) بولۇشىدىن قەتﺌىينەزەر شۇ يەرﮔە بېرىپ  ،ﺟاپا –
مۇشەققەتتىن قورقماي ئۆﮔىنىﺶ  ،بىلىﻢ ئىﮕىلەش الزىﻢ دەپ تەشەبﺒۇس قىلىدۇ  .شۇنىڭ بىلەن بىللە
بىلىﻢ قەدرىنى ۋە بىلىملىكلەرنى پەقەت بىلىﻢ ئەھلىلىرىال بىلىدۇ ۋە قەدىرلەيدۇ  .بىلىمسىز
ئەخمەقلەر بۇنى ھەرﮔىز چۈشەنمەيدۇ ھەم چۈشىنىشى ئەسال مۇمكىن ئەمەس  ،دەپ كىنايە قىلىﺶ
ئارقىلىق بىلىمسىزلىكنىڭ ئۆز نۆۋىتىدە شەخسىنى ۋە ئاۋام خەلقنى نادانالشتۇرىدىغان  ،يورۇق
دۇنيانى زۇلىمەتكە ئايالندۇرىدىغان قاباھەتلىﻚ ماھىيىتى بىلەن زىيىنىنى سېلىشتۇرۇپ ،
بىلىمسىزلىﻚ  ،نادانلىقنى دەل ﺟايىدا كېلىشتۈرۈپ مەسخىرە قىلىدۇ .
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شائىر تېخىمۇ ئىلﮕىرىلىﮕەن ھالدا بىلىمسىز نادانلىقنىڭ ئىنسانىيەت تەرەققىياتى ۋە مەنىﯟىيىتىﮕە
كەلتۈرىدىغان ئېغىر زىيىنى ۋە ئاقىﯟىتىنى ئۇنچىلىﻚ ئىلمىي دەلىﻞ – ئىسپاتالر ئارقىلىق ئوچۇق
سۈرەتلىمىﮕەن بولسىمۇ  ،دﯦداكتىزملىق بەدىﺌىي مېتود ئارقىلىق  ،تىپىﻚ ئەھمىيەتكە ئىﮕە مىسراالردا
ئۆزىﮕە خاس شەكىﻞ  ،راۋان تىﻞ ۋاسىتىسى بىلەن بىلىمسىزلىكنىڭ ماھىيەتلىﻚ زىيىنىنى يارقىن
ئېچىپ كۆرسىتىپ بەرﮔەن  .مەسىلەن 8 :
ئەسلىسى  . 49 :بىلىﮕسىزﮔە ھەق سۆز تاتىقسىز ئەرۇر ،
ئاﯕار پەند نەسىھەت ئاسىغىسىز ئەرۇر .
نە تۇرلۇگ ئارىغسىز ئەرىر يۇماقىن ،
ﺟاھىﻞ يۇپ ئارىمىز ئارىغىسىز ئەرۇر .
يەشمىسى ( :بىلىمسىزﮔە ھەق سۆز تەمسىز بىلىنىدۇ ،
ئۇنىﯖغا پەند – نەسىھەت پايدىسىز تۇيۇلىدۇ .
ھەرقانداق كىرنى يۇيۇپ تازىلىغىلى بولىدۇ ،
(لېكىن) نادانلىق يۇيۇپ تازىلىغىلى بولمايدىغان كىردۇر ).
ئەسلىسى  . 48 :بىلىﮕلىگ كىشى كۆر بىلۇر ئىﺶ ئودىن ،
بىلىپ ئىتەر ئىشنى ئۆكۇنمەز كىدىن .
قامۇغ تۇرلۇگ ئىشتە بىلىﮕسىز ئوﯕى ،
ئۆكۈنﭻ ئول ئاﯕار يوق ئوڭ ئاندا ئادىن .
يەشمىسى ( :قارا  ،بىلىملىﻚ كىشى ئىشنىڭ پەيتىنى بىلىدۇ ،
ئۇ ئىشنى بىلىپ قىلىدۇ  ،كېيىن ئۆكۈنمەيدۇ .
بىلىمسىز ھەممە ئىشتا ئۆكۈنىدۇ ،
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ئۇنىﯖغا بۇنىﯖدىن باشقا قىسمەت يوق ) .
ئەسلىسى  . 41 :بىلىﮕلىگ سۆزى پەند نەسىھەت ئەدەب ،
بىلىﮕلىﮕنى ئۆﮔدى ئەﺟەم ھەم ئەرب .
تاۋارسىزقا بىلىﮕى تۇكەنمەز تاۋار ،
نەسەبىسىزقا بىلﮕى يىرىلمەز نەسەب .
يەشمىسى ( :بىلىملىكنىڭ سۆزى پەند – نەسىھەت ۋە ئەدەبتۇر ،
بىلىملىكنى ئەﺟەممۇ  ،ئەرەبمۇ ماختىدى .
مۈلۈكسىزﮔە بىلىﻢ تۈﮔىمەس مۈلۈك ،
نەسەپسىزﮔە بىلىﻢ ئۈزۈلمەس نەسەپ ).
ئەھمەد يۈكنەكى بۇ مىسرالىرىدا ھەق سۆزنىڭ (ھەقىقەتنىڭ ) بىلىمسىزلەرﮔە نىسﺒەتەن
تېتىقسىز  ،تەمسىز  ،ھېچﺒىر ئەھمىيىتى يوق  ،قۇرۇق نەرسە بولۇپ تۇيۇلىدىغانلىقى ھەم ئانداقالرغا
مەرىپەت ۋە ھەقىقەت توغرىسىدىكى پەند – نەسىھەتلەرنىڭ قىلچە كار قىلمايدىغانلىقىنى كىنايە
قىلىﺶ بىلەن ئېچىپ بېرىدۇ  .يەنە مەنىﯟىيەتتىكى بىلىمسىزلىﻚ  ،نادانلىق كىرىنى يۇيۇپ تازىالش
ھەرﮔىز مۇمكىن ئەمەسلىكىنى چوﯕقۇر پەلسەپىﯟى پىكىرلەر ئارقىلىق روشەن كۆرسىتىپ  ،كىشىلەرنى
بىلىمسىز  ،نادان بولماسلىق ئۈچۈن ئاﮔاھالندۇرىدۇ  .ئارقىدىنال تەسىرلىﻚ مىسرالىرىدا بىلىملىكلەر
ھەرقانداق ئىشنى ئالدىن پەملەپ  ،ئەقىﻞ – ئىدراك بىلەن ئىدىتىغا يەتكۈزۈپ قىلىدىغانلىقى
ھەمدە قىلغان ئىﺶ – ھەرىكەتلىرىنىڭ نەتىجىلىﻚ  ،ئەمەلىيەتكە ئۇيغۇن بولىدىغانلىقى ئوتتۇرىغا
قويۇلۇپ  ،بىلىمسىز  ،نادان كىشىلەرنىڭ ھەرقانداق بىر ﺟايدا قىلغان بارلىق ئىﺶ –
ھەرىكەتلىرىنىڭ نەتىجىسى چىقمايدىغانلىقىنى ﺟانلىق سېلىشتۇرۇپ  ،بىلىملىﻚ بىلەن
بىلىمسىزلىكنىڭ ماھىيەتلىﻚ پەرقىنى ئىخچام پىكىرلەر ئارقىلىق يورۇتۇپ بېرىدۇ .
مۇئەللىپ خۇددى يۇقىرىدا مىسالالردا كۆرسەتكەندەك  ،خاتىمە ئورنىغا بېرىلﮕەن "ئىلىﻢ –
مەرىپەت" ھەققىدىكى شېﺌىرى ھېكمەتلىرىدە بىلىملىكلەرنى ھەرقانداق ئادەم ۋە ھەرقانداق ئەل
خەلقى ماختاپ مەدھىيلەيدىغانلىقى ھەم يۇقىرى ھۆرمەتكە سازاۋەر بولۇپ ئەتىﯟارلىنىدىغانلىقىنى
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كۆرسىتىﺶ بىلەن بىلىمنىڭ مۈلۈكسىزلەرﮔە تۈﮔىمەس مۈلۈك ،نەسەبىسىزلەرﮔە ئۈزۈلمەس نەسەب
ئىكەنلىكىنى شېﺌىرىي تىﻞ بىلەن خىتاب قىلىدۇ  .بىلىمنىڭ ئېسىﻞ خاسىيىتىنى چۈشەندۈرىدۇ .
ئومۇمەن  ،شائىر ئەھمەد يۈكنەكى بىلىﻢ  ،مەرىپەت  ،پەزىلەتلىﻚ بولۇشنى ئۆزىنىڭ ئېستېتىﻚ
غايىسىﮕە سىﯖدۈرۈپ  ،ئىنسانىيەتنىڭ ﮔۈزەل كېلىچىكى  ،ئىستىقﺒالى  ،بەخت – سائادىتىﮕە باغالپ
تەپەككۇر قىلىدۇ  .بىلىمنى يول كۆرسەتكۈچ ماياك  ،قۇدرەتلىﻚ كۈچ دەيدىغان تەسەۋۋۇرنى
ئوتتۇرىغا قويىدۇ ھەم ئۇنى قىزغىن مەدھىيلەيدۇ  .شۇنىڭ بىلەن بىللە بىلىمسىزلىﻚ  ،نادانلىقنىڭ
مىللەت كە ئاپەت  ،ۋەتەن  ،خەلققە كۈلپەت  ،ئىنسانىيەت مەدەنىيىتىﮕە مۆلچەرلىﮕۈسىز ئېغىر ئاقىﯟەت
كەلتۈرىدىغانلىقىنى رﯦﺌال ئىجتىمائىي ۋە پەلسەپىﯟى مەسىلىلەرنى ئەتراپلىق كۆزىتىﺶ  ،تەھلىﻞ
قىلىﺶ ئارقىلىق ئالدىن مۆلچەرلىيەلىﮕەنلىكىنى  ،شۇنداقال بىلىمسىزلىﻚ  ،نادانلىققا قارىتا قاتتىق
نەپرەتلىنىﺶ تۇيغۇسىنى ئىپادىلىﮕەنلىكىنى بايقاشقا بولىدۇ .
"ئىلىﻢ – مەرىپەت" لىﻚ بولۇش ئىنسانىيەت تەرەققىياتىدىكى ماھىيەتلىﻚ ھادىسە  ،ئىنسان
ئەقلىنىڭ مېﯟىسى  ،مەنىﯟى ھاياتنىڭ ئوزۇقى  .ئىلىﻢ – بىلىﻢ بولغاندا ئىلىﻢ – پەن  ،ﺟەمﺌىيەت
تەرەققىي قىلىدۇ دەيدىغان قاراشالر خېلى بۇرۇنال دۇنياۋى تېما سۈپىتىدە ھەرقايسى ئەل مەدەنىيەت
 ،تارىخ سەھىپىلىرىدە ئۆز ئىپادىسىنى تاپقانىدى  .بۇ خىﻞ ئىلىﻢ – مەرىپەت ئىدىيىسى پۈتكۈل
ئۇيغۇر ئەدەبىياتى تارىخىدىن ئالغاندىمۇ مەيلى ئىدىقۇت ئۇيغۇر خانلىقى  ،مەيلى قاراخانىالر
خانلىقى دەۋرىدە مەيدانغا كەلﮕەن مۇنەۋۋەر ﻓولكلور ۋە يازما ئەدەبىيات نەمۇنىلىرى  21بولسۇن ،
بۇالردا ئىلىﻢ – مەرىپەت ئىدىيىلىرى ئەنﺌەنە سۈپىتىدە ﮔەۋدىلىنىپ  ،ئۆزىدىن كېيىنكى دەۋرلەردە
مەيدانغا كەلﮕەن ئەدىﺐ ئەھمەدنىڭ "ئەتەبەتۇلھەقايىق"  ،رابغوزىنىڭ "قىسسەئى رابغوزى"سىغا
ۋە ئەتايى  ،سەككاكى  ،لۇتفى  ،نەۋائى  ،نىزارى ،نازىمى قاتارلىق ئەدىﺐ ۋە شائىر  ،يازغۇچىالرنىڭ
مۇنەۋۋەر ئەسەرلىرىﮕە ئوخشىمايدىغان دەرىجىدە تەسىر كۆرسىتىپ كەلﮕەنلىكىمۇ ئەنە شۇ نۇقتىنى
يەكۈنلەيدۇ .
خۇالسە قىلغاندا  ،ئەدىﺐ ئەھمەد بىننى مەھمۇد يۈكنەكى ئۆز دەۋرىنىڭ ئىلىﻢ – پەن
بىلىملىرىدىن تولۇق خەۋىرى بار  ،ئىنسان كامالىتى ۋە بەخت – سائادىتىنى ئىلﮕىرى سۈرﮔۈچى ھەم
دۇنيانى بىلﮕۈچى ۋە شەرھىيلىﮕۈچى ئىنسان سۈپىتىدە خۇددى شەرق مەدەنىيىتى ﺟۈملىدىن ئۇيغۇر
ئەدەبىياتى تارىخىدا ئىلىﻢ – بىلىمنى قورال قىلىپ بىر ئۆمۈر كۈرەش قىلغان ئۇلۇغ ئالىﻢ ﻓارابى ،
يۈسۈپ خاس ھاﺟىپ  ،مەھمۇد قەشقىرىدەك ئۇلۇغ ئەدىﺐ  ،مۇتەپەككۇر  ،ئۇلۇغ ﮔۇمانىزمچى شائىر .
ئۇنىڭ ۋەكىللىﻚ ئەسىرى "ئەتەبەتۇلھەقايىق" خۇددى "قۇتادغۇبىلىﻚ" " ،تۈركىي تىلالر
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دىﯟانى" غا ئوخشاش ئېلىمىز ﺟۈملىدىن ئوتتۇرا ئاسىيا مەدەنىيىتى تارىخىدا تىكلەنﮕەن يەنە بىر
ئابىدە ھېسابلىنىدۇ .
"ئەتەبەتۇلھەقايىق" نىڭ مۇالھىزىسىﮕە نەزەر تاشلىساق  :ئۇ ھەرﮔىزمۇ نوقۇل دىنىي
ئەقىدىلەرنى تەشﯟىق قىلىدىغان دﯦداكتىﻚ خاراكتېرىدىكى ئەسەر بولماستىن  ،بەلكى دۇنياۋى
ھاياتنى تەرتىپكە سېلىشتىكى پەلسەپىﯟى قاراشالرنى بايان قىلىﺶ بىلەن ئوي – پىكىرلەرنى
ئابستراكت تۈزەش ﺟەھەتتە ئاالھىدىلىككە ئىﮕە بولغان ئۆزﮔىچە بەدىﺌىي ئۇسلۇب ۋە يۇقىرى
قىممەت ياراتقان داستان  .مۇنداقچە ئېيتقاندا  ،مەزمۇنى ﺟەھەتتىن ئۆزىﮕە كەڭ ئىجتىمائىي
مەسىلىلەرنى تېماتىﻚ مەزمۇن قىلغان "قۇتادغۇبىلىﻚ" داستانىدىن كەسكىن تەرىزدە ئاﺟرىلىپ
تۇرىدۇ  .مىسالى " :قۇتادغۇبىلىﻚ"تە ئىپادىلەنﮕەن ئىجتىمائىي ۋە پەلسەپىﯟى پىكىرلەر كۆپىنچە
خىسلەتلىﻚ شەخسلەر ئارقىلىق ئەمەلىي تۇرمۇش  ،مەئىشەت مەسىلىلىرى ھەققىدە بايان قىلىنسا ،
"ئەتەبەتۇلھەقايىق"دا ئىلىﻢ – مەرىپەت  ،پەزىلەت ئۈستىدە سىمﯟوللۇق پىكىر يۈرﮔۈزۈلۈپ ،
تۇرمۇشنىڭ مەنىﯟى ئەخالقىي تەرەپلىرى بولۇپمۇ "بىلىﻢ  ،ئەخالق  ،ئادالەت" چۈشەنچىسى
ماھىيەتلىﻚ مەسىلىلەر قاتارىدا يۈكسەك بالداققا كۆتىرىلىپ بايان قىلىنىدۇ .
داستان ئەرەب  ،پارس تىللىرىنىڭ كۈچلۈك تەسىرىدە "چاغاتاي تىلى" دەپ ئاتالغان ئۇيغۇر
يېقىنقى زامان ئەدەبىي تىلى شەكىللىنىﯟاتقان دەۋرنىڭ مەھسۇلى بولسىمۇ  ،ئۇنىﯖدا چىﯖﮕىزخان
قوشۇنلىرىنىڭ ھەربىي ئىستىاللىرى ۋە شۇ دەۋرلەردە كۈنسېرى ئەۋج ئېلىﯟاتقان سوپىزم ھەققىدە
ھېچنەرسە دﯦيىلمەيدۇ  .ئەمما "قۇتادغۇبىلىﻚ" داستانىغا قارىغاندا خېلى دﯦموكراتىﻚ پىكىرلەرنى
يازغانلىقىنى بايقاشقا بولىدۇ .
داستاننى چوﯕقۇرالپ  ،تەتقىق قىلىپ كۆرﮔىنىمىزدە  ،ئۇ ئەسىردە پەرغانە ۋادىسىدا ئورتاق
ئەدەبىي تىللىق رولىنى ئۆتىﮕەن مۇھىﻢ ھۆﺟجەت بولۇپال قالماي  ،بەلكى "قۇتادغۇبىلىﻚ" تىلى
بىلەن ئەسىرنىڭ باشلىرىدا شەكىللەنﮕەن "چاغاتاي تىلى"نى ئۆزئارا باغالشتا مۇھىﻢ كۆۋرۈكلۈك
رول ئوينىغان مەشھۇر داستان .
داستاننىڭ يەنە بىر مۇھىﻢ نۇقتىسى كۈچلۈك تەسىرچانلىقىدا كۆرىلىدۇ  ،ئۇلۇغ مۇتەپەككۇر شائىر
ئەلشىر نەۋائى ئۆزىنىڭ "نەسەئىمۇل مۇھەبﺒەت" ("مۇھەبﺒەت شاماللىرى") دﯦﮕەن ئەسىرىدە
ئەدىﺒنى ئوتتۇرا ئاسىيا شەيخلىرى قاتارىدا ساناپ ئۆتۈپ  ،ئۇ توغرىسىدا ئاالھىدە توختىلىشتىن
سىرت  ،سۇلتان ھۆسەيىن بايقارانىڭ ئوغلى بەددىﺌۇز زامانغا يازغان خەتلىرىدە "ئەتەبەتۇلھەقايىق"
داستانىدىن بىرنەچچە مىسراالرنى مىسال كەلتۈرۈپ يازغانلىقىنى قەيت قىلىدۇ  .شۇنىﯖدەك ،
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"سەددى ئىسكەندەر" داستانىدىكى بىر نەچچە مىسرا ئۇنىﯖدىن ئېلىنغان قاپىيىنى ئەينەن
قوللىنىدۇ  22 .بۇ مەنىدىن ئېيتقاندا " ،ئەتەبەتۇلھەقايىق" داستانىنىڭ ئۆزىدىن كېيىنكى دەۋرلەردە
ياشاپ ئىجاد ئەتكەن ئەلشىر نەۋائى قاتارلىق شائىر  ،يازغۇچىالرغا بەلﮕىلىﻚ دەرىجىدە تەسىر
قىلغانلىقىنى مۇالھىزىسىز ئىسپاتاليدۇ  ،خاالس .
قىسقىسى  ،داستان پۈتكۈل تۈركىي تىللىق خەلقلەرئەدەبىياتى تارىخىدا ﺟۈملىدىن ئۇيغۇر
ئەدەبىياتى تارىخىدا مۇھىﻢ ئەھمىيەتكە ۋە يۇقىرى ئىلمىي قىممەتكە ئىﮕە بولۇپ  ،تىﻞ  ،ئەدەبىيات ،
تارىخ تەتقىقاتى ئۈچۈن بىرىنچى قول ماتېرىيال بوالاليدۇ  .ئېلىمىز ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا مەدەنىيەت
خەزىنىسىدىكى ئېسىﻞ مەدەنىي يادىكارلىق ھېسابلىنىدۇ  .بولۇپمۇ  ،ئۇنىڭ كونكرﯦت تېماتىﻚ
مەزمۇنلىرىدا تەسىرلىﻚ ئىپادىلەنﮕەن ئىلىﻢ – پەن ئىﮕىلەش  ،تىﻞ ﮔۈزەللىكى  ،ئەخالقىي پەزىلەت ،
مەردلىﻚ  ،ئادىللىق  ،سېخىيلىق توغرىسىدىكى دۇنياۋى تېمىالر كىشىلەر قەلﺒىنى ئۆزىﮕە كۈچلۈك
مەھلىيا قىلىپ  ،ئەسىردىن بۇيان شەرق خەلقلىرىنىڭ سۆيۈپ ئوقۇيدىغان تېمىلىرىغا ئايالنغانىدى .
داستاندىكى ئىلىﻢ – بىلىﻢ ئىﮕىلەش  ،ئۇنى تىرىشىپ ئۆﮔىنىﺶ  ،مەرىپەتلىﻚ بولۇش  ،بىلىمنىڭ
پايدىسى  ،بىلىمسىزلىكنىڭ زىيىنى ۋە ئاقىﯟىتى توغرىسىدىكى ئىخچام  ،ئوبرازلىق شېﺌىرىي مىسراالر
شائىر قەلىمى ئاستىدا يېزىلغان ﺟاراﯕلىق خىتاب بولۇپ  ،ئۇ ئەينى دەۋر مەنىﯟىيىتىنى ﮔۈللۈندۈرۈشتە
ئەھمىيىتى ئىنتايىن زور بولدى  .شۇنداقال بۈﮔۈنكى ئۇچقاندەك تەرەققىي قىلىﯟاتقان زاماندىمۇ پەن
– مەدەنىيەت  ،مائارىپ تەرەققىياتى ئۈچۈن زور تۈرتكە ۋە چوﯕقۇر ئىلمىي تەربىيىﯟى ئاساسقا
ئىﮕىدۇر .
ئاخىرىدا  ،شائىر ئەدىﺐ ئەھمەدنىڭ "ئىلىﻢ – مەرىپەت" توغرىسىدىكى ﺟاراﯕلىق خىتابىغا
ئاساسەن شۇنى خىتابەت قىلىپ ئۆتىمەنكى " ،ئىنسان – تەپەككۇر قۇياشى ۋە ھېسسىيات
سەييارلىرى تۈپەيلى  ،ئۆز روھىيىتى ۋە ئۆز ھاياتىنى كامالەتكە يۈزلەندۈرەلەيدىغان مۇﺟەسسەم
ئىقتىدارلىق ئىجتىمائىي ھايﯟان  21 ".يەنە خۇددى ئېنﮕېلﺲ ئېيتقاندەك " :تەبىﺌەت پەقەت ئىنسان
ئارقىلىقال ئۆزىنى بىلىشكە مۇيەسسەر بواللىغان  23 ".شۇﯕا ئىنسانىيەت ﺟەمﺌىيىتىنىڭ ھازىرقىدەك
يۈكسەك دەرىجىدە تەرەققىي قىلغان باسقۇچقا كېلەلىشى ئىنسانالرنىڭ ئۇزاق زامانالردىن بېرى
ئاﯕلىق  ،مەقسەتلىﻚ  ،پىالنلىق ئىجادىي ئەمﮕىكىنىڭ مەھسۇلى  .بۈﮔۈنكىدەك ئىلىﻢ – پەن ،
مائارىپ  ،مەدەنىيەتنىڭ تېز سۈرئەتتە تەرەققىي قىاللىشىمۇ ئىنسانالرنىڭ ئەنە شۇنداق ئىجادىي
مېھنىتىنىڭ مەھسۇلىدۇر  .بۇنىڭ تۈپ يىلتىزى بىلىﻢ  .بىلىﻢ بولمىسا ئىنسانىيەت ﺟەمﺌىيىتى
تەرەققىي قىلىپ ﮔۈللىنىشى  ،ھېچقانداق بىرەر ئىشنىڭ ۋۇﺟۇدقا چىقىشى مۇمكىن ئەمەس  .شۇنىڭ
ئۈچۈن ھازىرقىدەك ئەلﯟەك شارائىتنىڭ قەدىرىﮕە يېتىپ  ،خۇددى شائىر ئەدىﺐ ئەھمەي يۈكنەككە
ئوخشاش بىلىمنى تىرىشىپ ئۆﮔىنىپ  ،ئۇنىڭ قەدىرىﮕە يېتىپ  ،ھەم ئۇنىڭ رﯦﺌال ھاياتىي كۈچى ۋە
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ھەقىقىي ماھىيىتىنى چۈشىنىپ  ،كەلﮕۈسى ئەۋالدالرغا زور بەخت يارىتىﺶ ئۈچۈن ياشلىقىمىزدىن
باشالپال ئىلىﻢ – بىلىمنى زﯦرىكمەي – تېرىكمەي ئۆﮔىنىشىمىز الزىﻢ  .شۇنداقال شائىرنىڭ ئۆز داستانى
"ئەتەبەتۇلھەقايىق"تا ئىپادىلەنﮕەن ئىلىﻢ – مەرىپەتلىﻚ بولۇش  ،پەزىلەتلىﻚ بولۇش ئىدىيىسى
بىلەن ﮔۈزەل غايىسىﮕە ھەقلىق يوسۇندا ۋارىسلىق قىلىشىمىز ھەم بۇ خىﻞ ئوپتىمىستىﻚ روھقا تولغان
تەرەققىپەرۋەر ﮔۇمانىزملىق ئىدىيىسى بىلەن ئېستېتىﻚ قاراشلىرىنى چوﯕقۇر ئۆﮔىنىشىمىز ۋە تەتقىق
قىلىشىمىز الزىﻢ .

ئىزاھاتالر :
" . 2ﺟۇﯕﮕو ئىسالم قامۇسى"  – 2884يىﻞ  ،چىﯖدۇ نەشرى  – 739 ،بەتتە ئەھمەد يۈكنەكىنى
مىالدى ؟ - 2211؟ – 2291يىلالردا ياشىغان دەپ كۆرسەتكەن  .غ  .ئوسمان "ئۇيغۇر كالسسىﻚ
ئەدەبىياتى قىسقىچە تارىخى"  – 2882يىﻞ  – 2كىتاب  – 191 ،بەتتە بۇ يىلنامىنى قولالنغان .
يۈكنەك ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بىر ﺟاينىڭ نامى  .ھازىر بۇ يەر قەيەردە ئىكەنلىكى ئېنىق ئەمەس .
ئاپتور بۇ ﺟاي نامىنى ئۆزىﮕە ئەدەبىي تەخەللۇس قىلغان .
 . 1پروﻓېسسور ئە  .ي  .بىرتىلىﺲ " :ئەھمەد يۈكنەكىنىڭ (ھىﺒەتۇلھەقايىق) داستانى" ( نۇسقا)
ناملىق ماقالىسىدا  ،بۇ داستان  134بېيت  22 ،بابقا بۆلىنىدۇ دەپ كۆرسەتكەن "( .بۇالق" ژۇرنىلى
 – 2892 ،يىﻞ  – 3سان  – 122 ،بەتكە قارالسۇن) .
 . 3داستان  494مىسرادىن تەركىﺐ تاپقان بولۇپ  ،ئۇنىﯖغا كېيىن ئەمىر سەيغەددىن  ،بۈيۈك
ئەمىر ئارسالن خوﺟا ئارسالن خوﺟا تارقان قاتارلىقالر تەرىپىدىن ئىالۋە قىلىنغان ئۈچ پارچە شېﺌىرنى
قوشقاندا  ،ھەممىسى بولۇپ  421مىسرا بولغان .
.4

نۇسقا  – 2444يىلى زەينۇل ئابىدىن  ،سۇلتان بەخت  ،ھۇسەيىن قاتارلىقالر تەرىپىدىن

سەمەرقەنتتە كۆچۈرۈلﮕەن .
كۆچۈرۈلﮕەن .

نۇسقا  – 2491يىلى ئابدۇلرازاق قاتارلىقالر تەرىپىدىن ئىستامﺒۇلدا

نۇسقا ئىستامﺒۇلدا كۆچۈرۈلﮕەن  ،ئەمما كۆچۈرۈلﮕەن ۋاقتى ۋە كۆچۈرﮔۈچىسى

ئېنىق ئەمەس .
" . 4ئەتەبەتۇلھەقايىق" بېيجىڭ مىللەتلەر نەشرىياتى  – 2891 ،يىﻞ  ،ئۇيغۇرچە نەشرى – 21 ،
بەت  – 238 ،بېتىﮕە قارالسۇن .
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" . 2بۇالق" مەﺟمۇئەسى  ،شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى  – 2892 ،يىﻞ  – 3 ،سان  – 179 ،بەتكە
قارالسۇن .
" . 7ئەتەبەتۇلھەقايىق" بېيجىڭ مىللەتلەر نەشرىياتى  – 2891 ،يىﻞ  ،ئۇيغۇرچە نەشرى – 29 ،
 – 11 – 28بەتلەر .
" . 9ئەتەبەتۇلھەقايىق" بېيجىڭ مىللەتلەر نەشرىياتى  – 2891 ،يىﻞ  ،ئۇيغۇرچە نەشرى – 11 ،
 – 12بەتلەر .
" . 8ئەتەبەتۇلھەقايىق" بېيجىڭ مىللەتلەر نەشرىياتى  – 2891 ،يىﻞ  ،ئۇيغۇرچە نەشرى – 11 ،
 – 13بەتلەر .
" . 21ئىدىقۇت ئۇيغۇر ئەدەبىياتى"  – 2884 ،يىﻞ  ،شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى  ،ئۇيغۇرچە
نەشرى  – 244 – 243 ،بەتلەرﮔە " ،ئۇيغۇر كالسسىﻚ ئەدەبىياتى تىزسلىرى"  ،مىللەتلەر نەشرىياتى
 – 2897 ،يىﻞ  ،ئۇيغۇرچە نەشرى  – 191 ،بەتكە " ،قۇتادغۇبىلىﻚ"  ،مىللەتلەر نەشرىياتى 2894 ،
– يىﻞ  ،ئۇيغۇرچە نەشرى  – 214، - 73 ، – 72 ،بەتلەرﮔە قارالسۇن .
 . 22غ  .ئوسمان "ئۇيغۇر كالسسىﻚ ئەدەبىياتى قىسقىچە تارىخى"  – 2882يىﻞ  – 1 ،كىتاب .
 – 411بەتكە قارالسۇن .
 . 23 . 21ئا  .مۇھەممەتﺌىمىن "قاتالملىق ئېستېتىكا ھەققىدە بايان"  ،شىنجاڭ داشۆ نەشرىياتى
 – 2884 ،يىﻞ  ،ئۇيغۇرچە نەشرى  – 2 ،بەت .
مەنﺒە  :شىنجاڭ پېداﮔوﮔىكا ئۇنىﯟﯦرسىتېتى ئىلمىي ژۇركىلى  2899ـ يىﻞ  2ـ سان.
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تەبىئىي پەن روھى ۋە بىزنىڭ ئەدەبىي
ئىجادىيىتىمىز
داۋۇت ئوبۇلقاسىم

ﮔەپنى ئالدى بىلەن ئالىي مەكتەپتە يۈز بەرﮔەن مۇنداق بىر رىﺌال ۋەقەلىكتىن باشلىساق،
تېخىمۇ توغرا بولىدىغاندەك قىلىدۇ .شىنجاڭ ئۈنﯟﯦرسىتېتى ئەدەبىيات ﻓاكولتىتىنىڭ مەلۇم بىر
سىنىپىدا بىر ئوقۇغۇچى ئۆزىچە دوسكىغا ئوتتۇرا مەكتەپ ماتىماتىكىسىدىكى بىر ﻓورمۇالنى يازغان.
ئەينى ۋاقىتتا تۆۋەندە بۇ سىنىپنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى تەكرار قىلىﯟاتقان بولۇپ ،بۇ ﻓورمۇالنى كۆرۈپ،
ھەممىسىال

ئۆچە ئۇنىمەﯕنى ،ئاران قۇتۇلغاندا كۆزىمىزمۇ كۆرمىسۇن

دەپ ۋاقىراپ كەتتى.

مەزكۇر ئوقۇغۇچىنى ئۆچەرتىﯟەتكەن .بۇ ۋەقەلىكىنى سۆزلەپ بەرﮔۈچى ماﯕا سۆزلەۋىتىپ،
ماتىماتىكىنى كۆرسەك ھۆ قىلغىمىز كىلىدىغان بولۇپ قاپتۇ

دەپ قوشۇپ قويدى .ئەلﯟەتتە بۇ

ئەدەبىياتىچلىرىمىز ئۈچۈن ئېيتقاندا بىرقەدەر ئومومى بولغان بىر خىﻞ خاراكتىرنىڭ
ئىپادىسى

ئەمدى بىز بۇﮔۈنكى دەۋرنىڭ نىمە دەۋاتقانلىقىغا قۇالق سااليلى .قەدىمى ﮔىرىكلەرنىڭ

رىﯟايىتىدىكى مەشھور ئايال ئەقىﻞ ئىالھى يادىننا ئورمانلىقتىكى ئالىيانداغا شۇنداق دەيدۇ .
ئوقيارىﯖنى قولۇﯕغا ئال ،قارىمۇ -قارشى يۆنىلىشكە ئات .ئۇالر ئۈچۈن ئۆز -ئارا ئۇچراشقان كۈنى
دۇنيا ئاﺟايىپ بىر ماكانغا ئايلىنىدۇ ".بەلكىﻢ ،پەن ۋە سەنﺌەت ئىنسانىيەت ئاتقان ئاشۇنداق بىر
ئوقيا بولىشى مۇمكىن .مەدەنىيەت ﮔۈللىنىﺶ ھەركىتى ۋە يىقىنقى زامان تەﺟرىﺒىﯟىلىﻚ پەنلەرنىڭ
قەد كۆتۈرشى بىلەن ئۇالر پۈتۈنلەي ئوخشىمىغان يۆنلىشتە كەڭ ماكان ۋە زامانالردىن ئۇچۇپ
ئۆتۈپ ،بۈﮔۈنﮕە كەلﮕەندە بىر نۇقتىدا ئۆز  -ئارا ئۇچرىشىپ قالدى .ئاشۇ ئورۇندا ئىنسانىيەت
مەدەنىيەتنىڭ يىﯖى بىر قىياپىتى ئوتتۇرغا چىقتى  -20 (.ئەسىر ئىلىﻢ  -پەن روھى ۋە ئەدەبىي
ئىجادىيەت  ،خەنزۇچە» دﯦﮕەن كىتابنىڭ  2-بېتىﮕە قاراڭ) مانا بۇ قۆر ئوقۇشقىال ئادەمنى
ئويالندۇردىغان بىر ئەھﯟال .نېمىشقا ئەدەبىيات ماتىماتىكا بىلەن يۇغۇرلۇپ كىتىﯟاتقان ،مۇشۇنداق
شارائىتتا بىزنىڭ ئەھﯟالىمىز ئۇنداق ،دۇنيانىڭ نەزىرى مۇنداق بولۇپ قالىدۇ؟ يەنىمۇ ئويلىساق؛
بىز ئەۋالتدىن ئەۋالتقا ئۈزۈلدۈرمەيشىﺌىر يىزىپ تۇرۇپ ،يەنە نىمشقا مۇشۇ ساھەدە بولسىمۇ خەقلەر
بىلەن تەڭ سەۋىيەلىﻚ بواللمايمىز؟ نىمىشقا بىزدىن
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يۈز يىﻞ غېرىپلىق

،

قۇياش تېشى

“غا ئوخشاش نادىر ئەسەرلەر چىقمايدۇ؟ بىزنىڭ كۈنىمىز خەلق ئىجاد قىلىپ بەرسە ،ئۇ يەردە
ئۇنداق ئېقىﻢ پەيدا بوپتۇ ،بۇ يەردە مۇنداق ئېقىﻢ پەيدا بوپتۇ ،ئۇنى مۇنداق قىلساق بولغىدەك،
بۇنى ئۇنداق قىلساق بولغىدەك دەپ قوبۇل قىلىشال بۇالرمۇ؟ نىمىشقا ئۇالر ھەممە ساھەدىال
ئىجاتچان ،بىز ھەممە ساھەدىال ئارقىدا بولىمىز؟؟ بۇنىدىﯖدىن  241يىﻞ ئىلﮕىرى ،غەرىﺐ
دۇنياسىدىكى ئۇلۇغ پەيالسوپ ﮔىﮕىﻞ شۇنداق دىﮕەن ئىدى،

سەنﺌەت ھاالكەتكە يۈزلىنﯟاتىدۇ،

چۈنكى سانائەت دەۋىرنىڭ روھى ئۇنى چوقۇم ئۆلۈمﮕە مەھكۇم قىلىدۇ

يۇقىرىدىكى كىتابنىڭ

مۇقەددىمىسىﮕە قاراڭ).مانا ،غەرب دۇنياسى ئەدەبىيات سەنﺌەتكە ئۇنداق شۇنداق قارىغان بىلەن،
تەبىﺌىي پەنﮕە ئىزچىﻞ ھۆرمەت قىلىپ كەلدى .ﮔېﮕېﻞ دەۋىردىن باشالپ ،ئەقىلىيلىق ئىزدىﮕەن بۇ
روھ 11

-ئەسىردە ئۆزىنىڭ ئاﺟايىپ قۇدىر ەتلىﻚ كۈچىنى نامايىﺶ قىلدى .ئۇ پەقەت ﮔىتلېرنىڭ

قولىدا ئۆزىنىڭ ۋەيران قىلىﺶ خاراكتىرىنى ئىپادىلىدى .شۇنىڭ بىلەن ئۇالر -1دۇنيا ئۇرۇشىدىكى
ئىچىنىشلىق پاﺟىﺌەدىن ئاچچىق ساۋاق ئېلىپ،

ياق ،ئەقلى دەۋر يىمىرىلسۇن

دەپ توۋالشقا

باشلىدى ۋە يۇقىرىدا تىلغا ئېلىپ ئۆتكەندەك يېپيېﯖى بىر قىياپەت ئوتتۇرىغا چىقتى .بىراق بىزچۇ؟
مەيلى ھازىر بولسۇن ياكى ئۆتمۈشتە بولسۇن ،ئەقلىلىﻚ ئىزدىﮕەن روھتىن زﯦرىكىشقۇ ئۇياقتا
تۇرسۇن ،ئۇنىڭ ئاز -

توال چۇقانلىرىنىمۇ ئاﯕالپ باققىنىمىز يوق .ئەكسىچە ئەزەلدىن تەبىﺌىي پەن

روھىغا ئىتىﺒارسىز قارىلﯟاتقانلىقىنى ،چەتكە قىقىلىﯟاتقانلىقىنى ھەتتا نەزەرمۇ چۈشمەيﯟاتقانلىقىنى
كۆرۈپ كىلىﯟاتىمىز .بۇ نىمىشقا مۇشۇنداق بولىدۇ؟ بۇنىﯖدا ماھىيەتلىﻚ سەۋەپ بارمۇ-يوق؟
بۇنىﯖغا بىرىلﮕەن ﺟاۋاپ مىللىي مەدەنىيەتىمىزنىڭ تەرەققىياتىغا ئاز توال داۋلى تىپىپ بىرەمدۇ
قانداق؟ ئېنىقكى ھەرقانداق نەرسە پەقەت ئىنسان ئارقىلىقال رول ئوينايدۇ .يەنى ئالدى بىلەن
ئىنسان سوبىكتىغا تەسىر قىلىپ ،سوبىكىتنىڭ ﻓۇنكسىيىلىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.ئەمما
ئادەملەرنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىدىكى تارىخىي شارائىت ،ئىجتىمائىي مۇھىتى ۋە ئۇنىﯖدىكى
پەرقلەر ،ئاشۇ سوبيېكتنى ھاسىﻞ قىلىﺶ بىلەن تەڭ ئۇنىﯖغا مۇﺟەسسەملىنىپ كىتىدىغانلىقتىن،
مەزكۇر ﻓۇنكسيەنىڭ قانداق بولىشى كۆپىنچە سوبيېكتنىڭ قۇرۇلمىسىغا باغلىق بولىدۇ .مانا بۇ
ئوخشىمىغان ئادەملەرنىڭ ئوخشاش شارائىتتا ،ئوخشىمىغان پوزىتسىيىدە بولۇشىنىڭ تۈپكى سەۋەبى.
بىز بۇ يەردە تىخىمۇ ئېنىق بولۇشى ئۈچۈن 1

 -دۇنيا ئۇرۇشىدىكىمۇنداق بىر پاكىتنى تىلغا ئېلىپ

ئۆتىمىز .دىﯖىز ئۇرشىدا ،ئىتتىپاقداش دۆلەتلەرنىڭ دىﯖىز ئارمىيە ﮔىنىراللىرى مەغلۇپ بولغاندا،
تەسلىﻢ بولۇشنى نورمال ئىﺶ دەپ قارىغان بولسا ،ياپونىيە ﮔىنىراللىرى مەغلوپ بولغاندا تەسىلىﻢ
بولۇشنى شەرمەندىچىلىﻚ دەپ بىلىپ ،ئۆزىنى ئۆلتۈرۈش يولىنى تاللىﯟالغان .يەنە ئۆزىمىزدىن
ئالساق ،ﮔومىنداڭ ئەكسىيەتچىلىرىنىڭ ياۋۇز ھۆكۈمرانلىقىغا يالغۇز ئابدىقادىر دامولالم،
ئابدىخالىق ئۇيغۇر ،لۇتپۇلال مۇتەللىپ ،ئۈچ ۋىاليەت ئىنقىالۋىنىڭ پىلتىسىﮕە ئوت ياققان ئالتە
قەھرىمانال ئۇچرىغان ئەمەس .يەنە قومۇل ۋاﯕنىڭ قانلىق ھۆكۈمرانلىقىنىڭ دەردىنى تۆمۈر خەلىپە،
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خوﺟىنىياز ھاﺟىال تارتقان ئەمەس ،ئەمما شۇالر ئەكسىيەتچىﻞ قانخور ھاكىمىيەتكە ئوچۇق ئاشكارە
مۇش كۆتۈرۈپ ،ئىزىز ﺟانلىرىدىن ئايرىلىشتى .يەنە كۈنلەرنىڭ بىرىدە خەلقنىڭ ،ۋەتەننىڭ بېشىغا
كۈن كېلىپ قالسا ،يەنىال ئاشۇنداق كىشىلەر مۇشۇ كۆتىرىدۇ .ئىنقىالب قىلىدۇ .قالغانالر يەنە
بۇرۇنقىدەكال پوزىتسىيەدە بولىدۇ .مانا بۇ ئوخشاش بىر ئوبىكتىپ شارائىتنىڭ ئوخشاش بولمىغان
سوبىكىتىپ تۈزۈلۈشتىكى ئىنكاسى .دىمەك ،سوبيېكتىپ تۈزۈلۈشنىڭ ئىنسان پائالىيىتىدىكى رولى
ئەنە ئاشۇنداق چوﯕقۇر بولىدۇ .ئۇ شەخىسنىڭ ئادەتتىكى پائالىيەتلىرىدىن تارتىپ ،ئالى ئىجادىيەت
ئىشلىرىغىچە ھەممىسىدە كۆپىنچە لەۋھۇل مەھپۇزغا ئوخشاپ كىتىدىغانراق رول ئوينايدۇ .شۇﯕا
ئىنسان ئۈچۈن ئېيتقاندا ،سوبىكىتىپ تۈزۈلۈشتىكى مۇكەممەللىكنى قوغلۇشۇش ئۇنىﯖغا سۈپەت
ﺟەھەتتىكى ئىلﮕىرلەشنى ئېلىپ كىلىدۇ .ئۇنداقتا سوبىكىتىپ تۈزىلىشى قانداق شەكىلىنىدۇ؟ ئادەم
تۇغۇلۇشى بىلەنال مەلۇم بىر مەدەنيەتنىڭ ئىچىﮕە چۈشىدۇ .شۇنداق بولغاچقا ،ئۇ شۇ ۋاقىتتىن
باشالپال مەزكۇر مەدەنىيەتنىڭ ئائاھىدىلىﮕىنى ئۆزىﮕە مۇﺟەسسەملەيدۇ .ئاندىن بۇنى مەركەز
قىلغان ئاساستا مەزكۇر كىشىنىڭ كەچۈرمىشى ،يولۇققان مەسىلىلىرى ،بىلﮕەن ،ئاﯕلىغان،
ئويلىغانلىرى قاتارلىقالر بىلەن سوبيېكتىنى ئىستىخىيىسىز ۋە ئىستىخىيىلىﻚ ھالدا شەكىللەندۈرىدۇ.
شۇﯕا ئوخشاش بىر ئىجتىمائىي توپقا مەنسۈپ كىشىلەرنىڭ سوبيېكتىپ تۈزۈلىشىدە ناھايىتى زور
ئوخشاشلىقالر بولىدۇ .ئوخشىمىغان ئىجتىمائىي توپالرئارىسىدا زور پەرقلەر ياتىدۇ .ئىتىمائىي توپنىڭ
ئورتاقلىقى ئۇنىڭ ئەنﺌەنىسى تەرىپىدىن بەلﮕىلىندۇ .يەنى مەزكۇر توپ ئۈچۈن ئورتاق بولغان
تارىخىي كەچۈرمىﺶ ،ئۆرپ -ئادەت ،تىﻞ ،يىزىق ،دىن ،ﺟەمﺌىيەت قۇرۇلمىسى ،ئىدىلوﮔىيە،
ئەدەبىيات

سەنﺌەت ،ئەخالق ۋە قىممەت ئۆلچەملىرىدىكى ئۇزۇندىن بۇيان داۋاملىشىﯟاتقان

ئەنﺌەنە مەزكۇر توپىنىڭ سۇبيېكتىپ دۇنياسىغا چۆكۈپ ،قۇرۇلما ھاسىﻞ قىلىدۇ .ھەمدە ئىلﮕىرىكى
ئەۋالتالرنىڭ مەنىﯟى دۇنياسىدىكى بىكىپ كەتكەن ئامىلالر .شۇ پىتى كىيىنكىلەرﮔە مىراس بولۇپ
قالىدۇ .بۇ ئادەتتە ئىستىخىيىسىز ئېلىپ بىرىلدۇ .شۇﯕا مەيلى سۇبيېكتنىڭ سىرتىدىكى
ئەۋالدتىن ئەۋالدقا مىراس قېلىﯟاتقان ئەنﺌەنە بولسۇن ،ياكى سۇبيېكتتىكى ئەۋالدتىن ئەۋاالدقا
مىراس قېلىﯟاتقان نەرسىلەر بولسۇن ،ھەممىسى بىر مىللەتنىڭ مۇقىملىقىنى ،ئۆزلۈكسىزلىﮕىنى نامايان
قىلىدۇ .مىللەت ﮔەۋدىسىدىكى ھاياتى كۈچنى ۋە ئاﺟىزلىقنى ئىپادىلەيدۇ

دىمەك ﮔەپنى يەنە

باشتىكى سۇئالغا يۆتكىسەك ،خەق بىلەن ئۆزىمىز ئوتتۇرىسىدا روشەن پەرقلەرنىڭ بولۇشىدىكى تۈپكى
سەۋەپ مانا مۇشۇ مىللەت سۇبيېكتىدە .چۈنكى ھەرقانداق ئادەم مەيلى ئۇ قانچىلىﻚ ئۇلۇغ
بولىشىدىن قەتﺌىينەزەر ،يەنىال ئۆزى ياشاۋاتقان مىللەتنىڭ سۇبيېكتىپ قۇرۇلمىسىنىڭ ئەتراپىدىن
يىراققا كىتەلمەيدۇ .مەزكۇر توپتىكى مەدەنىيەتلىﻚ ،پىسخىﻚ خاھىشنىڭ چەكلىمىسىدىن
ئاسانلىقچە قۇتۇاللمايدۇ .پەقەت كۆپىنچە ئۇنىﯖدىكى ئەۋزەلىكتىن ئەڭ ياخشى پايدىلىنالىشى
مۇمكىن .شۇﯕا ئوخشاش بولمىغان مەدەنىيەتتىكى ئوخشاش بولمىغان دەۋىرلەردىكى ئالىمالرنىڭ،
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شائىرالرنىڭ قابىلىيىتى مۇتلەق كۆپ ھالالردا پەرقسىز ،ئەمما ئۇالرنىڭ سوبىكتىپ ﮔەۋدىسىنىڭ
تاكاممۇللىشىشى پەرقلىق بولىدۇ .ئۇالرنىڭ ئىجادىيىتىدىكى پەرق دەل مۇشۇنىﯖدىن كىلىپ
چىقىدۇ.
.مەسىلەنﮕە ئېيتايلى :نيوتون ئوتتۇرىغا قويغان نەزەرىيىنىڭ ئارستوتىلنىﯖكىﮕە قارىغاندا مۇكەممەل
بولىشىدىكى سەۋەپ ،نيوتوننىڭ ئارستوتىلدىن قابىليەتلىﻚ بولغانلىقتىن ئەمەس ،بەلكى
ئىككىسىنىڭ سوبىكتىپ قۇرۇلمىسى ئىككى دەۋىرﮔە ماس بولغانلىقىدىندۇر .شۇنىﯖغا ئوخشاش
ئۇيغۇر خەلقنىڭ ئاتاقلىق شائىرى مە رھۇم تىيىپجان ئىليوۋنىڭ«قۇياش تىشى

غا ئوخشاش

شۆھرەت قازانغان ئەسەر يازالماسلىقىدىكى سەۋەپ ،ئوكتاۋىﺌو پازنىڭ يېزىﺶ قابىليىتىنىڭ ئۈستۈن
بولغانلىقىدىن ياكى مەرھۇم شائىرتىيىپجان ئىلىيوۋ بىزدەك قاالق بىر مىللەتنىڭ تۇرمۇشنى
يازغانلىقى ئۈچۈن ئەمەس ،بەلكى ئۇنىڭ بۇبيېكتىپ ﮔەۋدىسىنىڭ ئوكتىﯟا پازنىڭ ﮔەۋدىسىنىڭ
تاكاممۇلالشمىغانلىقىدىندۇر.ئەمما يىقىنقى يىلالردا بىز يۇقىردا قۇيۇپ ئۆتكەن سۇئالالرنىڭ
تۈرتكىسى بىلەن ئەدەبىيات سەھنىمىزدە يىزىﺶ ئىقتىدارىمىزدىن ،ئۇسلۇبىمىزدىن ﮔۇمانلىنىﺶ
خاھىشى كىلىپ چىقتى .بىز باشقىالردەك يازالمايدىكەنمىز ،دىﮕەن تۇيغۇ پەيدا بولدى .بۇ ياشالردا
ئېغىر بولدى .ﮔەرچە بۇ خاھىﺶ بىزﮔە قايتا ئويلۇنۇش ۋەزىيىتى يارتىپ ،ئەدەبىياتىمىزنىڭ
تەرەققىياتىغا ئىجابى تەسىر كۆرسەتكەن بولسىمۇ ،لىكىن ئۇ يەنىال بىر خىﻞ يۈزەكىلىﻚ ،دۇنياۋى
سەۋىيىﮕە بولغان تەلپۈنۈشنىڭ ماھىيەتنىكۆرمەي ئىپادىلىنىشىدۇر .بۇ مۇشۇنداق كىتىﯟﯦردىغان
بولسا ،ئۇالر ياراتقان ئەدەبىيات تۈپ نىﮕىزدىن ئالغاندا شۆھرەتپەرەس ،دورامچى ئەدەبىيات بولۇپ
قالىدۇ ،خاالس .
ئادەم ئىجادى قۇدرىتىنىڭ يوشۇرۇن كۈچى پۈتمەس تۈﮔىمەس بولىدۇ .ئۇنى ئېچىﺶ ،ﺟارى
قىلدۇرۇش ،ئەمىلىلەشتۈرۈشنىڭ نىشانى ۋە ئۇسۇلى كۆپ خىﻞ .مەدەنىيت تەرەققىيات تىزلىﮕىنىڭ تىز
ئاستىلىقى ،سەۋىيەنىڭ يۇقىرى تۆۋەنلىﮕى مەزموننىڭ ئاز

كۆپلىكى ھەرﮔىز كەلﮕۈسىنىڭ ئۇنداق

مۇنداق بولىشىنى بەلﮕىلﮕۈچى مۇقەررەرلىكنى ھاسىﻞ قىاللمايدۇ .پەقەت مەلۇم پەيتتىكى ئادەمنى
بەلﮕىلەيدۇ.ئىنساننىڭ سوبىكتىپ پائاليەتچانلىقى مەدەنىيەت ۋە ئادەمنىڭ تەرەققىياتىغا ناھايتى
زور رول ئوينايدۇ .شۇﯕا ئۇيغۇر ئەدەبىياتى ﮔۈللەندۈرۈش ،دۇنياغا يۈزلەندۈرۈش ئۈچۈن
قىلىدىغىنىمز ،قانداقتۇر بىر تاالنت ئىﮕىسىنىڭ تاساددىپىي ئوتتۇرىغا چىقىپ ،دۇنياۋى سەۋىيىدە
يىزىشنى كۈتۈش ياكى يېزىﺶ قابىلىيىتىمىزنى ئۆستۈرەيلى دەپ يۈرۈش ئەمەس بەلكى مۇھىمى
پۈتكۈل مىللەت سۇبيېكتىپ قۇرۇلمىنىڭ مۇكەممەلىكىنى ئىزدەشتىن ئىﺒارەت .كونكرﯦتراق ئېيتساق:
مەلۇم پەيتتىن كىيىنكى ئىشالرنىڭ ياخشى بولىشىنى قولغا چۈشۈرۈش ئۈچۈن ،ئاشۇ پەيتتىن
بۇرۇنقى ئەنﺌەنىنى )ئىچكى ،تاشقى)ئەستايىدىﻞ تەتقىق قىلىپ ،سوبىكتىپ پائالىيەتچانلىققا ئىلمىي
نىشان ۋە پائالىيەت مەيدانى ھازىرالپ بىرىشىمىز الزىﻢ .بۇ ئەدەبىياتىمىزنى تەرەققىي قىلىدۇرۇشنىڭ
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زۆئۈرۈر بىر يولى

ﮔەپنى ئەمدى يازما يادىكارلىقىمىزىن باشاليلى .مەلۇمكى ،بىزنىڭ

تارىخىمىزدىكى زور كۆپچىلىﻚ ئەسەرلەر شېﺌىرىي ئەسەرلەردىن ئىﺒارەت بولۇپ ،ئۇالر كۆپىنچە خەلق
ئېغىزىدا تارقىلىپ كېلىﯟاتقان رىﯟايەتلەرنى ،خېلى كەڭ قىزىقىشى ،ھېسداشلىقىنى قوزغىغان ۋەقەلىﻚ،
ئادەمنى شۇنداقال ﮔۈل ،ياران ،بۇلﺒۇل ،ياخشىلىق يامانلىق دىﮕەندەك ئادەم ھېسسىياتىغا بىﯟاستە
تەسىر قىلغۇچى مەۋﺟۇتلۇقنى ئۆزىنىڭ ئاساسىي ئىپادىلەش ئوبىكتى قىلغان .ئەسەلەرنىڭ پۈتكۈل
سيوﺟىت تەرەققىياتى كۆپىنچە ئەقلىيلىﻚ بىلەن ئەمەس ،خىيالىيلىق ئىالھى سۈپەت يۇغۇرلۇپ
كەتكەن بولۇپ ،ئەسەردىكى تۇرمۇش ئەمىليىتى بىلەن رىﺌاللىقنىڭ پەرقى ناھايتى زور .رىﺌاللىق،
ئادەم ،تەبىﺌەت ۋە سەنﺌەتنىڭ ئۆزى ھەققىدە سىستېمىلىق ،ئىلمىيرەك ئويلىنىﺶ كەم،
كىالسسىكلىﺌىمىزنىڭ ئەتراپىدىكى ئادەتتىكى ئادەملەرنىپىرسۇناج قىلىشتىن سۆز ئىچىﺶ تىخىمۇ
تەس.مەيلى قايسى دەۋىرنىڭ ئالىملىرى ،مۇتەپپەككۇرلىرى بولسۇن ،كۆپىنچە تەھلىﻞ قىلىﺶ ،قايىﻞ
قىلىﺶ خاھىشى بىلەن ئەمەس ،بەلكى تەسىرلەندۈرۈش ،ھاياﺟانالندۇرۇش ،قىزىقتۇرۇش ھەتتا
دوزاخ ،خۇدانىڭ غەزىپى ،ئىالھى ئاقىﯟەتدىﮕەندەك نەرسىلەر ئارقىلىق ۋەھىمىلەش يولى بىلەن
ئەسەر يازغان .يەنى ئۆز پىكرىنى كىتابخانالرنىڭ كاللىسىغا تەسىر قىلدۇرۇپ ،ئويالندۇرۇش ،قايىﻞ
قىلىﺶ ئارقىلىق ئەمەس ،بەلكى ھېسسىياتقا تەسىر قىلدۇرۇپ ،ھاياﺟانالندۇرۇش ،تەسىرلەندۈرۈش،
قىزىقتۇرۇش ئارقىلىق يەتكۈزمەكچى بولغان.
.ئەسەرلەرنىڭ مەزمۇنىمۇ مىڭ يىلدىن بېرى شىكايەت ،نەپرەت ،مەدھىيە ،كۈيلەشتىن چەتنەپ
كەتمىﮕەن .يىغىپ ئېيتقاندا كۆپىنچە ئەخالق ﮔۈزەللىﮕى ،ھايات ﮔۈزەللىﮕى دىﮕەندەك
ﮔۈزەللىكلەرﮔە ئىنتىلىشتىن ئىﺒارەت بولغان .قانداقتۇر بىر ئەخالقى مىزاننى نىشان قىلىپ ،كىشلەرنى
شۇنىﯖغا قاراپ ئىلﮕىرلەشكە چاقىرىشتىن ئىﺒارەت بولغان .بۇنى تۆۋەندىكى سىلىشتۇرما
ﺟەدىﯟىلىدىن بىﯟاستە ھىﺲ قىالاليمىز

ئەمما ،ياۋرۇپانىڭ خاھىشى بۇنىڭ ئەكسىچە ،يەنى

ئۇالرنىڭ تارىخىدىكى زور كۆپچىلىﻚ ئەسەرلەر نەسىرى ،ھەتتا نەزىريىﯟى ئەسەرلەر بولۇپ،
يازغۇچىالر يالغۇز ئۆز دەۋىرنىڭ ئەدەبىيات پىشﯟالىرىال بولۇپ قالماستىن ،بەلكى يەنە مەشھور
مۇتەپپەككۇرلىرى ،سىياسىيونلىرىدۇر .ئۇالر ئۆز ئەسەرلىرىدە ئۆزى كۆرﮔەن ،بىشىدىن ئۆتكۈزﮔەن
ۋەقەلىكلەرنى ،ئۇالر دەۋرى تەققەزا بولىﯟاتقان ئادەم ۋە ئىدىيىلەرنى ئاساسى ئىپادىلەش ئوبيېكتى
قىلغان .سيۇﺟىت تەرەققىياتى كۆپىنچە راستچىللىق سەمىمىﺌىﻚ بىلەن راۋاﺟالنغان .ئەلﯟەتتە
ئەسەرنىمۇ بىزنىﯖكىدەك تەسىرلەندۈرۈش ،ھاياﺟانالندۇرۇش ،ۋەھىمىلەش يولى بىلەن ئەمەس،
بەلكى قايىﻞ قىلىﺶ ،تەھلىﻞ قىلىﺶ بىلەن ماھىيەتنى تونۇتۇش خاھىشىدا يازغان .ئومۇمەن ،غەرب
كالسسىكلىرى بىلەن بىزنىڭ كالسسىكلىرىمىز سىلىشتۇرغاندا ،كۆز ئالدىمىزدا بىرى يىراقالرنى
كۆرسۈتۈپ تۇرغان ،يەنە بىرى قولىغا ﮔۈرﺟەكنى ئېلىپ يەر كوالشقا تەمشىلﯟاتقان ئىككى سۈرەت
كەلمەي قالمايدۇ .روشەنكى ئالدىدىكى بىزنىڭ كالسسىكلىرىمىز .كەينىدىكى غەرىﺐ كالسسىكلىرى.
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ئەسىر يۈسۈپ خاس ھاﺟىپ ئەسىرى :

ئۇالر نىمىشقا مۇشۇنداق پەرقلىق تۈس ئالىدۇ.؟ -

قۇتادغۇبىلىﻚ كەسىپىي :سىياسىيون ئەسەر مەزمونى -21ئەسىر ئەھمەد يەسنەۋى (شائىر) ئەسىرى
ھىكمەتنامە مەزمونى

كىشىلەرنى تەغدىرﮔە تەن بىرىشكە،

ئېغىر كۈنلەردە شۈكۈر بىلەن
سوپىلىقنى

سەۋىر قانائەت قىلىپ ئۆتكۈزۈشكە

تەرغىپ قىلغان .كىشىلەرنىڭ نادان

ئەسىرئەھمەد يۈكنەكى شائىرئەسىرى
بولۇشقا چاقىرغان.ئىنسانى
ئەسىرى

دۇنياغا ھىرىسمەن بولماسلىققا،
چاقىرغان .تەسەۋۇپ ۋە

بولۇپ قالماسلىغىنى تىلىﮕەن -
مەزمونى :كىشىلەرنى بىلىملىﻚ

ئەتەبۇل ھەقايىن

خىسلەتلەرنى مەدھىلەپ ئىللەتلەرنى قامچىلىغان .دانىتى (شائىر)

يىﯖى ھايات  ،زىياپەت ئاممىﺒاب تىﻞ ھەققىدە مانارخىيە توغرىسىدا ئىالھى كومىدىيەسى

كەسىپىي :سىياسىي پائالىيەتچى مەزمونى :سىياسى بىلەن دىنى ئايرىﯟىتىﺶ ئىددىيىسىنى
ھۆكۈمراالرنىڭ خىيانەتچىلىﮕى

شەرھىلىﮕەن .ﻓىﺌودال
دەۋىرنىڭ ئىدىيىسىنى ۋە

دۇنيا قارىشى بولغان

نەسىردىن رابغۇزى ئەسىر ئى

پارىخورلىغىنى ئېچىپ بەرﮔەن

ئىنسانپەرۋەرلىكىنى ئىپادىلﮕەن-24 .ئەسىر،

قىسسەسۇل ئەنﺒىيا  ،مەزمونى :پاكلىق ،ھەققانىيەت

ۋە چىنلىقنىڭ پەسكەشلىﻚ ئۈستىدىن چوقۇم غالىپ كىلىدىغانلىغى
ﺟىﯟاننى بوكاسو ،ئەسىرى

يىﯖى

ئون كۈنلۈك سۆھﺒەت

ئەكىﺲ ئەتتۈرﮔەن.

مەزمونى :قىزىﻞ تونلۇق يىپسىكوپ ئەۋلىيا)

دىن تارتىپ ،پوپالرغىچە بولغان روھانىالرنىڭ ئاپكۆز ،رەزىﻞ ئالدامچى ،ماھىيىتىن پاش
قىلغان

چىن مۇھەبﺒەت،دوستلۇق ۋە ئايالالر ﮔۈزەللىﮕىنى مەدىھىلىﮕەن-24.ئەسىر،لۇتفى،

ئاتاي،سەككاكى ناۋايى ئەسەلىرىنىڭ مەزمونى :ھايات ﮔۈزەللىكىنى،

مۇھەبﺒەتنى ،ياخشى

خىسلەتلەرنى ،تىنچلىق

ئاسايىشلىقنى كۈيلىﮕەن ،ئايالالرنىڭ تەﯕسىز ئورنىغا نارازلىقىنى

بىلدۈرﮔەن .رەزىللىكلەرﮔە

نەپرەت ئوقۇغان .ناۋايى يەنە ﻓىﺌودال ئاقسۆﯕەكلەرنىڭ رەزىللىكىنى

ئوتتۇر

ئەسىر ﻓىﺌودال ئاقسۆﯕەكلەرنىڭ ساختىلىغى،

ئاددىي كىشىلەرنى مەدىھىلىﮕەن ئۇ ئۇيغۇر
ۋىللون(شائىر)كەسىپى

ئەسىرى

مۇتەئەسسىپلىﮕىنى پاش قىلغان .

مەدەنىيتىكىدىكى ئايرىﻢ بىر ھادىسە .ﻓىرانسوۋا

ۋەسىيەتلەر توپلىمى مەزمونى :ئۇ ئۆز ئەسەرلىردە دەۋىرﮔە

رىﺌاللىققا بولغان نارازىلىقىنى ئىپادىلەپ ،ئادەملەر ئارىسىدىكى تۈرلۈك تۈمەن پەرىقلەر ئۈستىدە
باش قاتۇرغان

پوپالرنى مەسخىرە قىلغان .ھاياتنىڭ مەنىسى كىشىنىڭ قىممىتى توغرىسىدا

ئاﺟايىپ سەمىمىلىﻚ بىلەن يۈرﮔۈزﮔەن .ئۆزىنىڭ

ھەرخىﻞ تۇيغۇلىرىغا ھىچقدانداق ياسالمىلىق

ئارالشتۇرماي چىن ئىپادىلىﮕەن .ئۇنىڭ شﺌىرلىرىدىن ئەخالق ،كۆز قاراش دىﮕەندەك بىر قاتار بىر
نىمىلەر سىرتىدىكى ئادەمنىڭ قىياپىتىنى كۆرﮔىلى بولىدۇ -22.ئەسىر ،ئايازبىﻚ ئەسىرى مەھمۇتنامە
ﺟاھاننامە مەزمونى :ئۇنىڭ ئەسەرلىرى نەسىھەت ۋە تارىخى ،سىياسى مەۋقە زۆرۈريىتى بىلەن
يىزىلغان بولۇپ ،ئەخالقلىق بولۇشقا  ،ئادىﻞ بولۇشقا دااللەت
قۇددۇس مەزمونى:ھۆكىمەتنىڭ ئەيىپلىرىنى پاش

144

قىلىنغان .ئەسىرى  :ئازات قىلىنغان

قىلىپ ،بەگ ،ئەمەلدارالر ئوردسىدىكى قاراﯕغۇ

ﺟاھالەتكە نەشتەر ئۇرىدۇ-27.ئەسىر ،خىرقىتى ئەسىرى

»مۇھەبﺒەتنامە ۋە مىھنەتكام«

مەزمونى :شائىر ئۆز ئەسىرىدە ئۆزىنىڭ يورۇقلۇققا ،ئادەلەتكە ئىنتىلىﺶ ھىسىياتىنى خەلىقپەرۋەرلىﻚ
ئىدىيىسىنى

ئىزىلﮕۈچى

ﺟاپاكەش

قىلىپ ،قاراﯕغۇلۇققا نەپرەت ئوقۇغان
تۈۋرۈكى دىﮕەن ئىدىيىنى
ئەركەكلەر مەكتىپى
قىلىنغان

ئاممىغا

مۇھەبﺒىتى

بولغان سەمىمىي

ئىنكاس

مۇھەبﺒەت ۋە مىھنەت ئىنسانالرنىڭ ئىككى چوڭ

تەرغىپ قىلغان .مولىر(شائىر

مەزمونى :بۇرﺟىﺌازىيە چاكىنا

ئەسىرى كۈلكىلىﻚ زەكى ئايالى
سىپاﮔەرلىﮕى ئاچچىق مەسخىرە

ئاقسۆﯕەكلەرنىڭ ئاتالمىﺶ نازاكەتلىﻚ تۇرمۇشنىڭ چىرىﻚ بىمەنلىﮕىنى ئېچىپ

بەرﮔەن .دەۋىرنىڭ تۈرلۈك رەزىﻞ بەشىرسىنى كۆرسۈتۈپ قويغان.

29

-ئەسىر،

زەلىلى ئەسىرى شائىرنىڭ غەزەللىرى ۋەتەننى مەرىپەتنى قىزغىن سۆيۈش ،ئادالەتكە تەلپۈنۈش،
خەلىققە ھەمدەمدە بولۇش ،زامان ۋە زۇلۇم ئۈستىدىن شىكايەت قىلىﺶ ،ھىيلىﮕەر سوپا-
خوﺟىالرغا نەپرەت ئوقۇشنى ئاساسىي مەزمون قىلغان .مەزكۇر شائىر بىلەن بىرئەسىردىن ياشىغان.
نەۋبىتىنىڭ

غەزللىرىنىڭ مەزمونىمۇ ئاساسىي ﺟەھەتتىن ئوخشاش ،پەقەت ئۇ يۇقۇرقىدىن باشقا

ئايالالرنىڭ تەﯕسىزلىكىﮕە نارازىلىغىنى ئىپادىلەيدۇ .ۋولتىر ئەسىرى كادىﮕا مۇاليىﻢ كىشى ئاق
كۆﯕۈل ئەر  .مەزمونى  :ئۇنىڭ ئەسەرلىرىنىڭ پەلسەپىﯟىلىﮕى كۈچلۈك،
يۈزلنىﺶ ناھايىتى يۇقىرى بولۇپ ،مۇستەبىت
ساراي پەيالسوپلىرى ،ئالىمالرنىڭ

ئابىستىراكىتلىققا بولغان

ﺟەمﺌىيەتنىڭ قاراﯕغۇلۇقنى پاش قىلغان

ئاقسۆﯕەﯕلەرنىڭ ئىككى يۈزلىمىلىﮕىنى

دىندار،

ئېچىپ بەرﮔەن،

ئادەمنىڭ غوللۇق مەنىﯟى پائالىيىتى ھسسىي پائالىيەت ۋە ئەقلى پائالىيەت دەپ ئىككى خىﻞ
بولىدۇ .مانا مۇشۇ ئىككى خىﻞ پائالىيەتنىڭ دىﺌالىكتىﻚ بىرىكىمىسى مۇكەممەللىكىنىڭ بەلﮕىسى.
لېكىن ئۇزۇن زامانالردىن بۇيان ،ۋۇﺟۇدىمىزدا ھىسىي تەرەپ كۆككە كۆتۈرلۈپ ،ئەقلى تەرەپ
بىسلىپ قالدى .تەپەككۇر بىلەن ھېسسىيات چىقىشالماس ئىككى قۇتۇپ بولغاچقا ،ئەلﯟەتتە بۇ بىزنى
تەپەككۇرغا قېرىقالشتۇردى .تەپەككۇرنى ھېسسىياتنىڭ قۇلى .تىخىمۇ ئېنىق قىلىپ ئېيتقاندا،
تەپەككۇرنى ھېسسىياتنىڭ قۇلى بولغاندىال ئۆز مەۋﺟۇتلىقىنى ساقلىيااليدىغان ئورۇنغا چۈشۈرۈپ
قويدى .تەپەككۇر بىزنىڭ قولىمىزدا ئۆز قانونىيتى بويىچە يۈرﮔۈزۈلمەيدىغان ھالغا كىلىپ قالدى.
شۇﯕا تەبىﺌىيكى بىزدە ئەقلى مۇكەممەللىكنى ئەقلى ﮔۈزەللىكنى ئىزدەيغان پەنلەر ،ئەسەرلەر ئاساسەن
ئوتتۇرىغا چىقمىدى .ئەمما ياخشىلىق ،ۋاپا ،ساداقەت ،دوسلۇق ،مۇھەبﺒەت ،ئاسايىشلىق دىﮕەندەك
ھىسىيات بىلەن باغالنغان ﮔۈزەللىﻚ توختىماي تىلغا ئېلىنىپ تۇردى .بۇنىڭ بىلەن مىللەت سوبىكتى
بارا -

بارا ھىسىياتنى ئاساسىي تۈۋرۈك قىلىشقا باشلىدى) .ئەلﯟەتتە بۇنىﯖغا ئاسىيا مەدەنىيىتىنىڭ

ئومومى ئاالھىدىلىﮕىنىڭ تەسىرىمۇبار ).خەلقىمىز ۋە خەلقىمىز ئارىسىدىن چىققان ئالىملىرىمىز
مۇتەپپەككۇر يازغۇچى شائىرلىرىمىزنىڭ پىكىر قىلىﺶ ئەندىزىسى ،قىممەت ئۆلچەملىرى ،ئىستىتىﻚ
زەۋقىدە ھىسىيات ئىستىخىيىسىز ھالدا ئاالھىدە ھەل قىلغۇچ مىزان بولۇپ ئىپادىلەندى .مەسىلەن،
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بىز بۇنداق مەسىلىلەر ئۈستىدە ئۆزىمىز ئويالپ باقساق بولىدۇ .ﺟەدىﯟەلنىڭ ئوڭ تەرىپىدىكى
ئەسەرلەر قانداق روھنىڭ ئۈستىﮕە ،ﺟەدىﯟەلنىڭ سول تەرىپىدىكى ئەسەرلەر قانداق روھنىڭ
ئۈستىﮕە قۇرۇلغاندەك قىلىدۇ؟ نىمىشقا بىزنىڭ كىالسسىكلىرىمىز ئۆز دەۋرىنىڭ رﯦﺌالى مەسىلىلىرى
ئۈستىدە باش قاتۇرماي ،داۋاملىق قانداقتۇر بىر خىيالى ﮔۈزەللىككە قاراپ غەزەل ئېيتىشقا ئامراق
بولىدۇ؟ ئەﺟىﺒا ئۇالر ئۆز دەۋىردىكى ئەقىلﮕە سىغمايدىغان ئىشالرنى ھىﺲ قىلمىغاندىمۇ؟
قاالقلىقىنى،

ئەكسىيەتچىﻞ

ھۆكىمەتنىڭ

قانخورلىقىنى،زالىملىقىنى

سەزمىﮕەندىمۇ؟

سوپا

ئىشانالرنىڭ ﮔەپتانلىقىدىن ،رەزىﻞ ئەپتى بەشىرسىدىن نەپرەتلەنمىﮕەندىمۇ؟ ئىتتپاقسىزلىقنىڭ،
چىچىالﯕغۇلۇقنىڭ ،خامۇشلۇقنىڭ تۈپ يىلتىزى نەدە دەپ باش قاتۇرۇپ باقمىغاندىمۇ؟ نىمىشقا
خۇدا ئۆز يىقىنلىرىنىڭ توپىغا مىلىنىپ مەزلۇمالردەك ياشىشىنى راۋا كۆردىغاندۇ؟ ئويالپ
باقمىغاندىمۇ؟ ئادەم بۇالرنى ئويلىسا تەكرار مەزمونلۇق ئەسەرلىرىنى ئوقۇسا كالسسىكالرنى
ﮔەپتانالرمىكىن دﯦﮕۈسى كىلىدۇ .ئەلﯟەتتە ،بۇ بىر بىمەنە يەكۈن بولسىمۇ ،لىكىن مەلۇم ﺟەھەتتىن
ئېيتقاندا ئۇالردا مۇشۇ خاھىﺶ پەقەتال يوق ئەمەس.ھېسسىياتقا غەرق بولغان مانا مۇشۇنداق
ئەھﯟال ،پۈتكۈل ئويغۇر تارىخىنىڭ ھەربىر بۇلۇڭ پۇشقاقلىرىدىن مانا مەنە دەپ كۆرۈلۈپال تۇرىدۇ.
ئەقلىلىكنىڭ ئاالھىدىلىﮕى روشەنلىﻚ ،ھېسسىلىقنىڭ ئاالھىدىلىﮕى مۇﺟىمەللىﻚ بولغاچقا
تارىخىمىزغا ئەقلىيلىق ئىزدەپ قارىساق ،كۆز ئالدىمىزدا ئاﺟايىپ قااليمىقان ،چۈشىنىكسىز،
مۇرەككەپ بىر ئۆتمۈش نامايان بولىدۇ .ئۇ يەردە بىز قاراپ تۇرۇپ ،ئىالھالشتۇرىﯟىلىنغان ئادەم ۋە
ھادىسلەرنى قەدەمدە بىر ئۇچرىتىپ تۇرىمىز .قىينالمايال ئانچە چوڭ ئىلمىي ئاساسىي يوق
ھېسسىياتالرنىڭ

بۇزغۇنچىلىقىغا ،ئۆرنەك ئاالاليمىز .تىرىكلىﮕىنىمۇ ،ئۆلۈكلۈكىنىمۇ ئۇققىلى

بولمايدىغان ،بىر توپ ئادەملەرنىڭ ھەپىلىشىپ ئولتۇرغىنىنى كۆرۈۋاالاليمىز .سەن ئۇ يەرلىﻚ مەن بۇ
يەرلىﻚ دەپ بولىﯟاتقان ﺟەﯕﮕە ﺟىدەلنى ئۇچىرىتااليمىز .ئەكسىيەتچى زالىمالرنىڭ سەئىدە  ،سەئىد
ئەۋلىيا ،

پىر ،

ئالالھ غوﺟام

دىﮕەندەك ھەشەمەتلىﻚ سۆزلەر پەيدا قىلىدىغانھىسىياتالر

بىلەن ،ئۆزىنى پەدازالۋاتقانلىقىنى ،ئاۋامنىڭ قانداق قىلىپ ئۇالر

سەئىد

بولۇپ قالىدۇ؟ ئەۋلىيا

بولۇپ قالىدۇ؟ دەپ تۈزۈك ئويلىمايال ،ئەمىليىتىنى كۆرمەيال ﮔەپتانلىقىغا ،قۇرئان كېرىمدىن
نامازخانالرنى ھاياﺟانالندۇرالىغىدەك سۆزلىﮕىنىﮕە ،ياكى ئۇنداق مۇنداق ئۇستاتلىقىغا قاراپال
ئىشەنﮕىنىنى كۆرىمىز .بىز بۇ ھەقتە مىالدى  Ⅸئەسىرنىڭ كىيىنكى يېرىمىدا ئېلى تەۋەسىدىكى
ئەﺟدادلىرىمىزنىڭ مىللىي ئازاتلىق ھەركەتلىرىﮕە زور بااليىﺌاپەت ئېلىپ كەلﮕەن ،بۇخارالىق
سەئىد

مەھمۇت خوﺟىنىڭ رەزىﻞ تارىخىنى ئەسلەپ ئۆتۈشنى كۇپايە قىلىمىز .

بىلىشىمىزچە خائىن خوﺟا مەھمۇت مىالدىيە -2932يىلى كۈزدە ئېلىدا سەكسەن ئىككى يۈز
خەلق بىرلىﮕى بىلەن ۋۇﺟۇدقا كەلﮕەن ئېلى سۇلتانلىق قۇرۇلۇپ ،ئارىلىقتىن ئاز كەم ئىككى يىﻞ
ئۆتكەندىن كىيىن ،ھازىرقى غۇلجا شەھرىﮕە

خۇدايى پەقىر لىﻚ قىلىپ پەيدا قىلغان .كىيىنرەك
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غەۋسۇل ئەززەم

ئاھالىلەر ئارىسىدا ئۆزىنى پەيغەمﺒەر ئەۋالدى

پۈشتىمەن دەپ ئېالن قىلغان.

بۇنى ئاﯕلىغان بىر قىسىﻢ خوﺟىپەرەس ،نادان كىشلەر ئۇنىﯖغا مۇرىت بولۇشقان .ئەﮔەشكەن.
ئۆزلىرىﮕە

قىلىپ ،پاي قەدەملىرىﮕە ياندىشىپ ،دىﮕىنىنى قىلدىغان ،دىﮕىنىنى بېرىدىغان،

پىر

سىزىقىدىن چىماي … دۋاسىنى ئېلىپ،

ساۋاپ

تاپىدىغان،

ئۇلۇغ خىسلەت كە تۇتۇش قىلىپ

كىتىشكەن .مۇئەززەمخان ھاكىمىيىتى كۈرەنى ﺟۈملىدىن ئېلى تەۋەسىدىكى باشقا ﺟايالرنى ئازاد
قىلىﺶ ئۇچۈن ،ﺟىددى چارە

 -تەدبىرلەرنى كۆرۈپ يۈرﮔەن كۈنلەرنىڭ بىرىدە خوﺟا مەھمۇت

ئېلىنىڭ سۇلتانلىغىنى تارتىﯟىلىﺶ ھىيلىسىﮕە كىرىشىپ كەتكەن

ﺟەڭ قىلماي تۇرۇپ ،بىر

ئەپسۇن بىلەنال دۈشمەنلەرنىڭ كۆزىنى باغاليمەن .بىر سۈف بىلەنال دۈشمەنلەرنى بېشىمنى
دەپ ئۆزىﺌى كارامەت كۆرسىتىشكە

ئېلىﯟەتسىمۇ تۇيمايدىغان قىلىﯟىتىمەن

ئاتاپ

قويغان.

ساددا دىﻞ ئۇيغۇرالر ئۇنىڭ بۇ كارامەتلىرىﮕە ئىشەنﮕەن .خوﺟا مەھمۇت خەلق ئىچىدىن ئۆزىﮕە
ئىشەنچلىﻚ

خۇدايى يارانالرنى

يىتەرلىﻚ تاپقان .ئېلى مۇسۇلمانلىرى ئارىسىدا خېلى بۇرۇن

باش كۆتۈرﮔەن .مەشھور خوﺟا ئەھمەدخان ئەۋلىيا

بىلەنمۇ ئۇچرۇشۇپ ،ئېلى مۇسۇلمانلىرىنىڭ

نىجاتلىقى ئۈستىدە باش قاتۇرۇشقان .ﮔەرچە مۇئەززەم سۇلتان بۇ خوﺟىالرنىڭ ئالدامچىلىقى،
سۇيقەستچىلىكى ئۈستىدە كىشىلەرنى ھۇشيار بولۇشقا چاقىرغان بولسىمۇ ،لىكىن بىر قىسىﻢ كىشلەر
بۇ ئالەم ئىشلىرى بىلەن بىر

بىرىمىزنىڭ كارى يوقتۇر

دىيىشىپ،

ئىتىقاد

بىخۇدلىقى

بىلەن بىخارامان بولۇپ ئۆتىﯟﯦرىشكەن .ئاقىﯟەت خوﺟا مەموت بىر مەزﮔىﻞ تەييارلىق كۆرﮔەندىن
تېخىمۇ

كىيىن،

ھەددىدىن

ئېشىپ،

ئۆزىنىڭ

بىر

قىسىﻢ

ياران ،

مۇرىت ،

ئىخالسمەن لىرىنى باشالپ ،سۇلتانلىقىنىڭ زىندانىدىكى دۈشمەنلەرنى قاراملىق بىلەن قويۇپ
بىرىشكۈچە يەتكەن .ئىنىقالپ سېپىدىن پارچىالنغان .ئاخىرى خوﺟا مەھمۇت ئۆز شىرىكلىرى بىلەن
بىرلىكتە سۇلتاننى ئۆلتۈرۈپ تاشلىغان .ھەم
ساتماقچى

دىﮕەن

سۇلتان كاپىرالر تەرەپكە يان باستى سىلەرنى

تۆھمەتنى توقۇپ چىقىپ ،ئۇنىڭ كاللىسىنى شەھەرﮔە ئەۋەتىپ

بەرﮔەن .سۇلتانلىقنى قولغا ئېلىﺶ ئۈچۈن ،سۇلتانلىقنىڭ ئېلىكىدىكى بارلىق بەگ مىرشەپلەرنى
پۇقرا نامىدىن بۇيرۇق چىقىرىپ ،تامامەن ئۆلتۈرىﯟەتكەن .سۇلتاننىڭ ئوردىسىنى ئۆز ئادەملىرىﮕە
بۇالڭ

تاالڭ قىلدۇرغان .سۇلتاننىڭ ئوغلى  11ياشلىق خىزىرزاتنى ئۆلتۈرۈپ تاشلىغان ..سۇلتاننىڭ

مەشھور ئادىمى ئەئىال پەلﯟاننى ھەمراھلىرى بىلەن قوشۇپ زىندانغا سولىغان .خوﺟىنىڭ ئادەملىرى
يۈز

يۈزلەرﮔە تارقىلىپ ،ھەرقايسى يۈزلەزنىڭ ئىلﮕىرىكى يۈرت كاتتىلىرىنى ،سۇلتانغا خىزمەت

قىلغان كىشىلەرن قىرغىن قىلدۇرغان .ئۇيغۇرالر ئارىسىدا ئۆملۈكنى بۇزغان .يۇرتتا باشﺒاشتاقلىق
ئەۋىج ئالدۇرۇلغان .ياخشىالر خار ،يامانالر ئىتىﺒىراسىز ۋەزىيەت يارىتىلغان .شۇنداق قىلىپ خەلق
ھۆكىمىتى يەنى مۇئەززەمخان سۇلتانلىغى خوﺟا مەھمۇت تەرپىدىن تەل تۆكۈس ئاغدۇرىﯟتىلﮕەن.
خوﺟا مەھمۇت سۇلتانلىقنى ئىﮕىلەپ ،بىر ئايدىن ﺟىقراق سۇلتان بولغان( .نىزامىددىن ھۈسەيىن :
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كېيىنكى ئوتتۇرا ئەسىر"
مەدەنىيىتى

ﺟۇرنىلى 2881

ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ تارىخىي ئوچېركلىرى ،
 -يىلى 2

،-

شىنجاڭ

2-سان (قوشما سان)غا قاراڭ .

بۇ ھەقتەتەنمۇ بىر دۆلەتنى ﮔەپ بىلەن ئاغدۇرۋەتكەن بىر تارىخ .بىز ئويالپ باقايلى.
مەھمۇد خوﺟا نىمىشقا شۇنداق ئاسانال كىشلەر قەلﺒىدىن بىر دۆلەتنى ئاغدۇرۋىتەلىﮕۈدەك ،ئۆز
قىلمىشى كىشىلەر كاللىسىدا پەيدا قىلىشقا تىﮕىشلىﻚ سۇئالالرنىڭ رول ئوينىشىنى توساپ تۇرالىغۇدە
ﺟەڭ قىلمايال بىر ئەپسۇن بىلەن دۈشمەنلەرنىڭ

ھېسسىيات پەيدا قىالاليدۇ؟ ئاۋام نىمىشقا ئۇ

كۆزىنى باغاليمەن ،بىرسۈف بىلەنال دۈشمەنلەرنى بېشنى ئېلىﯟەتسىمۇ تۇيمايدىغان قىلىﯟىتىمەن ،
دەپ پو ئېتىﯟاتقىنىدا ئەمىسە نىمىشقا پەيغەمﺒەرنىڭ غازاتلىرىدا شۇنچىﯟىال كىشى شېھىت بولۇپ
كىتىدۇ؟ راستتىنال شۇنداق ھۈنىرىڭ بولسا ئەمىليەتتە كۆرسۈتۈپ باقە! دىمەي ،ئويلىماي ئەكسىچە
ئۇنىﯖغا ئەﮔىشىدۇ؟ ئۇنىڭ بىر ئىككى ئېغىز ﮔېپى بىلەن ئۆزلىرى ھىمايە قىلىپ سايلىغان سۇلتاننى
ھاپىال -

شاپىال ئۆلتۈرۋىتىدۇ؟ مۇئەززەمخان سۇلتان ئۇنىڭ سۈيقەستىنى سەزﮔەن تۇرۇقلۇق،

نىمىشقا تەدبىر قولالنمايدۇ؟ سۈيقەست ئىشلەتسىمۇ بوالتتىغۇ؟…ئادەم ئاﺟايىپ مۇرەككەپ
مەخلۇق .چۈنكى ئۇنىڭ ھىسىي دۇنياسىنى مۆلچەرلىﮕىلى بولمايدۇ .ھەرخىﻞ ھەھر ياﯕزا خىيالالرنى
تاپقىلى بولىدۇ .ئەلﯟەتتە ،بۇ بىر تەبىﺌىيلىﻚ .بىراق دەل مانا مۇشۇ تەبىﺌىيلىﻚ سوبىكتىمىزدىكى
ئەقلىيلىق ئىزدىﮕەن روھنىڭ كەملىكى تۈپەيلىدىن ماغدۇرلۇنۇپ ،بىر بۆلەك ئۇيغۇر تارىخنىڭ
ۋاراڭ-چۇرۇڭ بىلەن تولىشىغا سەۋەپچى بولدى .تۈرلۈك تۈمەن ھېسسىياتالرنىڭ ھىچقانداق
توسالغۇسىزال تارىخ سەھنىسىدە دەلدەﯕشىشى بىلەن نى -نى خانلىقالر ۋەيران بولدى.ئەسلىدىن
باتۇرلۇق ،ھەركەتچانلىق بىلەن سۇغۇرۇلغان ۋۇﺟۇدقا مىتە چۈشتى .پۈتكۈل ئۇيغۇر دىيارى قول
قوشتۇرۇپ ،دۈﮔدۈيۈپ كېتىپ بارغان مۆمىنلەر ،پولونىڭ يىغىدا بۇرۇتىنى مايالپ ،خوتوننىڭ
ئەۋرىشىﻢ مىﯖىشلىرىغا قاراپ ،ھىجىيىپ قالغان بەﮔلەر ،غەزەپ بىلەن بولقا ئۇرۇۋاتقان نائۈمىتلەر ،ۋە
تۈكۈرۈكلىرىنى چاچرىتىپ توختىماي سۆزلەۋاتقان سوپا ئىشانالر ،سەللىنىڭ يوغىنىنى يۆﮔەپ ،ﺟىمى
سورۇننىڭ تۆرىدە قالغان مولالمالردەك مەسخۇش ئارىالشمىسىغا ئايالندى

بىزﮔە مەلۇمكى،

ئەقلىيىلىﻚ ئىزدىﮕەن روھ دىﮕىنىمىز كىشىلەرنىڭ مىجەز -خاراكتىرى ،ياشاش تەرزى ،ئىستىتىﻚ
زوۋقى ،تاشقى مۇھىت بىلەن بولغان مۇناسىﯟىتى ،دۇنيا قارىشىدا ئەقلىيىلىككە بەكرەك ئەھمىيەت
بىرىشنى ،ئومومەن ھەرقانداق پائالىيەت ،ھەرقانداق ئىشنىڭ ئەقلى مۇددىﺌاسى ۋە ئەقلى ۋەﺟىنى
ھەممىدىن ئۈستۈن ئورۇنغا قويۇشنى كۆرسىتىدۇ .بۇنداق روھ كىشىلەرﮔە ناھايتى مول ھىسسىي
ماتىرىيال ئارىسىدىن ﺟەۋھەرنى ئىزدەيدىغان ،تاشقى كۆرۈنۈشكە قارىغاندا ئىچكى ماھىيەتكە
ئېتىﺒار بىرىدىغان ،كىشىلەرنىڭ ﮔەپ سۆزلىرى ۋە بىردەملىﻚ ئىپادىسى ،مۇئامىلىسىﮕە ئەمەس،
بەلكى ئۆز تەپەككۇرى ئارقىلىق كۆرﮔەن ماھىيەتكە قارايدىغان ،شەيﺌىلەرنىڭ ماھىيىتى ۋە
تەرەققىيات قانونىيىتىدىكى لوﮔىكىلىق ئىزچىللىققا تايىنىپ ،بىﯟاستە ئېرىشكىلى بولمايدىغان بىلىمﮕە
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ئېرىشىشنى قوغلىشىدىغان سوبىكتىپ تۈزۈلۈشنى ئاتا قىلىدۇ .شۇنىڭ بىلەن بىرﮔە ،ئەقلىيلىق
ئۆلچەمنى شەخسىنىڭ تەپەككۇرىغا تاشالپ بەرﮔەچكە ،بۇ كىشىلەرنىڭ مەندىكى مەن ئىﯖىنى
ھۆرلۈككە ئىﮕە قىلىپ ،شەخسىنىڭ ئىندىﯟىدۇئاللىقىنى ،ئىجاتچانلىقىنى ،ئاكتىپچانلىقىنى ﺟارى
قىلدۇرۇشتا ئاﺟايىپ رول ئوينايدۇ .شۇﯕالشقا ﺟەمﺌىيەت ئىلمىي ساھەسىدىكى ﮔىﮕانىت ئادەم.
ئىنسىكىلوپىﻚ مۇتەپپەككۇر مەشھور نەزىرىيە ئالىمى

ۋﯦﺒىر ( ماخ.ۋەبەر) 2811-2924

ياۋرۇپا

مەدەنىيتىنىڭ ئىلغار بولىشىدىكى تۈپكى سەۋەپنى ئىپادە قىلىپ ،مۇنداق ھېساپلىغان ئىدى
يىقىنقى زامان ياۋرۇپا مەدەنىيىتىدە كەلﮕەن نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى ئەقلىيىلىﻚ ئىزدىﮕەن روھنىڭ
مەھسۇلى

ئەپسۇسكى بىزدە بۇنداق روھ ناھايتى كەمچىﻞ بۇ يوقىرىقى بايانلىرىمىزدىن مانا

مەن دەپ كۆرۈنۈپ تۇرۇپتۇ

دىمەك ،ئۆزىمىز ھەققىدە كونكرﯦتراق ئېيتساق ناھايتى ئۇزۇن

تارىختىن بۇيان خەقلەر ئۆز كاللىسىدا پەيدا بولغان سۇئالالرغا ﺟاۋاپ ئىزدەپ ،ئۆزىنى قايىﻞ
قىلىشنى ئۆلچەم قىلغان بولسا ،بىز ئادەملەر بىلەن ئادەملەر ئارىسىدىكى ھىسسىي نەرسىلەرنى
ﮔەۋدىلەندۈرۈشنى قوغلۇشۇپ ،ئۆزىمىز ۋە باشقىالرنى تەسىرلەندۈرۈشنى ،ھاياﺟاندۇرۇشنى ئۆلچەم
قىلىدۇق .بۇ ئىككى خىﻞ يۆنىلىﺶ ئىككى خىﻞ ئاالھىدىلىكنى ئىپادىلىدى .يەنى خەقنىڭ
تەپپەككۇرى كۈندىن

كۈنﮕە مۇكەممەللىشىپ ،ئەقلىيىلىككە قاتتىق ئەمەل قىلىپ ،ئاﺟايىپ

سىستېمىلىق لوﮔىكىلىق پەنلەرنى ۋۇﺟۇدقا چىقارغان سۇبيېكتنى كۆزنى چاقناتقۇدەك ھالغا
كەلتۈرﮔەن بولسا ،بىز تۈرلۈك ھېسسىياتالر تۇيغۇرالر ،ئەسلىمىلەرنىڭ كۆپتۈرلىشى ،سىرلىقلىشى،
ۋەھىمىلىﻚ ۋە ئىالھى تۈس ئېلىشى بىلەن ،قانداقتۇر بىر نىمىلەر ئاستىغا بېسىلىپ قالدۇق .بۇرۇن
ئات مىنىپ ئوقيا تۇتۇپ ھەرياق

ھەرياقالرغا بىرىپ ،چىنىقىﯟاتقان كۈچتىنﮕىر روھ قەدەمنىڭ

ئىتىزلىق ،ئۆي مەلىكوي ئارىسىدىن چىقماسلىقى ،تەپپەككۇرنىڭ ھېسسىياتنىڭ قۇلىغا ئايلىنىپ،
ئەركىن زﯦمىن كەزمەسلىكى بىلە ن بېكىنىپ ،دۇتتار ،تەمﺒۇرلىرىمىز ،دوالن مەشىرەپلىرىمىز ،ناخشا
-ئۇسۇللىرىمىزغا ئۇيۇپ قالدى

ئەلﯟەتتە ،ئەقلىيىلىﻚ ئىزدىﮕەن روھنىڭ كامىللىقىدىن ئىﺒارەت

بۇنداق ئەھﯟال ئاۋامنىڭ كۈندۈلۈك تۇرمىشىدىمۇ مەۋﺟۇت .ھېلىھەممۇ ئاۋامنىڭ قىممەت ئۆلچىمىدە
ماھىيەتلىﻚ ئۆلچەم ئەمەس ،يۈزەكى ئۆلچەم ئاساسىي ئورۇندا تۇرىدۇ .شەيﺌىلەرﮔە بىرىلىدىغان باھا
لوﮔىكىلىق تەپەككۇر ئاساسىدا ئەمەس ،بەلكى تەكشۈرۈش ئاساسىدا مەيدانغا كېلىدۇ .يەنى بىز
شەيﺌىلەرنىڭ ،ھادىسلەرنىڭ پەيدا بولۇشى ،يوقىلىشى ،ئەقىلﮕە مۇۋاپىقمۇ ئەمەسمۇ؟ دەپ ئەمەس،
بەلكى كۆپىنچە بۇرۇنقى قاراشالرغا ،ئۆلچەملەرﮔە ،خەقلەرنىڭ ھىسىياتىغا ماسمۇ  -ماس ئەمەسمۇ؟
خەقلەرنىڭ ﮔەپ سۆزلىرى قانداق بولىﯟاتىدۇ؟ دەپ پىكىر يۈرۈﮔۈزۈپ خۇالسىغا كىلىمىز .ھادىسە ۋە
شەيﺌىلەرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىدىكى لوﮔىكىلىق زۆرۈرىيەتكە ئانچە قاراپ كەتمەيمىز .ئەقىلﮕە
مۇۋاپىق بولغان تەقدىردىمۇ ئۇنىڭ يوللۇقلىغىنى ئىتىراپ قىلىشىمىز تەسكە توختايدۇ ..ئۆزىمىزنىڭ
ھاياتىدىمۇ ئەقلىمىز زور مەسىلىلەرﮔە ئىككىنچى ئورۇندا تۇرۇپ ﺟاۋاپ بىرىدۇ .ئىشالر
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ئۆزىمىزنى ڭ كاللىسىدىن ئۆتسۈن ئۆتمىسۇن،رايىمىزغا ياقسۇن  -ياقمىسۇن ئەل نەرقى بولۇشقا ،ئەل
نەرقى ئويالشقا ،ئەل نەرقى قىلىشقا ،ئۆزىمىزنىڭ كۆﯕلى رەنجىﺶ  -رەنجىمەسلىﻚ بىلەن كارىمىز
يوق ،قانداقتۇر بىر ئادەملەرنىڭ كۆﯕلىنى رەنجىتمەسلىككە تىرىشىمىز .ئەقىﻞ  -پائالىيىتىمىز ﮔەپ
سۆزلىرىمىزنىڭ ئادەتلەرﮔە ،تەرتىپلەرﮔە ۋە باشقا نەرسىلەرﮔە چۈشۈۋاتقان چۈشمەيﯟاتقانلىقىنى
باھااليدىغان ﻓۇنكىسيە بولغاچقا تەكىتلىندۇ .شۇﯕا مۇستەقىﻞ ئىشلەش ،ئويالش ئېﯖىمىز تۆۋەن،
يۆلىنىﯟىلىﺶ ،شۈكۈر قىلىﺶ خاھىشىمىز يوقىرى .ئۆز كۆﯕلىنىڭ رايىنى ئىزدەيدىغان ،ھەقىقىي
قايىللىق يەتكۈچە مېنىڭ توغرا دەپ تۇرالىغۇدەك قۇدرەت كەم .دورامچىلىق ،ياسالمىلىق توال .كۆﯕلى
بىر خىﻞ قىلىﯟاتقىنى يەنە بىر خىﻞ ئادەملەر نۇرغۇن .مەسىلەن ياشالرنى ئېلىپ ئېيتساق ،كۆﯕلىﮕە
ياقسۇن ياقمىسۇن ،ئاتا  -ئانا چوﯕالرنىڭ سىزىقىدىن چىقالمايدىغان ،تىخى شۇنچە ياشقا كىرىپ
كۆﯕۈلﮕە يىقىﺶ ياقماسلىقنىڭ نىمە ئىكەنلىكىنىمۇ بىلمەيدىغان ،توي ،كەسىپ دىﮕەندەك مۇشۇنداق
پۈتۈنلەي ئۆزىﮕە تەۋە ئىشتىمۇ ئۇالرنىڭ ئېغىزىغا قارايدىغان ،ھەتتا تۇرمۇش ئۇسۇلى دۇنيا قاراش.
ئادەم ۋە شەيﺌىلەرﮔە تۇتقان مۇئامىلە ﺟەھەتلەردىمۇ ئۇالرنىﯖكىنى ئەينەن دورىﯟالىدىغان ئەھﯟال
قەدەمدە بىر ئۇچرايدۇ .تىخى شۇنداقال ھەﺟەپ ئوبدان باال بوپتۇ دەپ ماختىنىپ ،خەقلەرنىڭ
مەھەلە-كويالنىڭ ھۆرمىتىﮕە سازاۋەر بولىدۇ

ئۇنىڭ ئۈستىﮕە ئىدىلوﮔىيە ﺟەھەتتىن ئېلىپ

ئېيتقاندا ئۇيغۇر خەلقى ئىسالم ئىدىﺌولوﮔىيىسىنىڭ تەسىرىﮕە 21ئەسىردىن ئارتۇقراق ئۇچرىدى .
ئەلﯟەتتە ئىسالم ئىدىﺌولوﮔىيە سىستېمىسى ئەقلىيىلىﻚ ئىزدىﮕەن روھنىڭ ئەمەس ،بەلكى ھېسسىيات
ئىچىدە مەست بولغان روھنىڭ مەھسۇلى .شۇﯕا ئۇ ئەزەلدىن ئەقلىيىﺌىﻚ ئىزدىﮕەن روھنىڭ
مەھسۇللىرى بىلەن چىقىشالماي كەلدى .ئىسالم ئەقىدىسى بويىچە ،قۇرئان كىشىلەرنىڭ ئەتىﯟاالپ
ساقلىشى ئۈچۈن ئەمەس ،ئىنساننىڭ تەپپەككۇر يۈرﮔۈزۈپ ،ئۇنىﯖدىكى ھەقىقەتنى كۆرۈپ تۇرۇشى
ئۈچۈن زىمىنا چۈشكەن .بۇنىدىﯖدىن ئېنىقكى ،تەپپەككۇر ئىنسان ۋۇﺟۇدى بىلەن قۇرئاننى
باغالۋاتقان ھالقا .شۇﯕا مۇسۇلمانالر ئىماننى مۇستەھكەملەيمەن دەيدىكەن ئۇنداقتا ئۇالر ئۆز
تەپپەككۇرىنى بېيىتىشى ،مۇكەممەللەشتۈرۈشى كېرەك ئىدى .بىراق ،بىزدە ئىﺶ بۇنداق بولماي
قالدى .بىزخېلى مەزﮔىﻞ تەپەككۇرىمىزنى بېيىتپ قۇرئان ھەقىقەتلىرىنى كۆرۈشكە ئەمەس ،بەلكى
ھېسسىياتىمىزنى ئۇلغايتىپ ھېچنېمىنى ئويلىماي ،ھىچنىمىﮕە قارىماي ،ئەقىدىﮕە قۇللۇق قىلىشقا
كۈچەپ كەتتۇق .قايىللىق بىلەن ئىمانىمىزنى كۈچەيتىﺶ يولىغا ئەمەس ،بەلكى رادىكاللىشىپ
ئىنسانى غورورىمىزنى دەپسەندە قىلىشتىنمۇ باش تارتمايدىغان يۆنۈلۈشكە يۈزلەندۇق .ھەشەمەتلىﻚ
ﮔەپتىن ئىككىسىال چىقىپ كەتكەن بولسا ،ھەر قانچە روشەن سەپسەتە بولسىمۇ ،ھىﺲ قىاللمايدىغان
كۆز ئوچۇق قارغۇالرغا ئايالندۇق .مولال ئۆلىمالىرىمىز ھەتتا ئالالنىﯖمۇ ئۆز ئايەتلىرىدە تەپەككۇر
يۈرﮔۈزمەيدىغانالرنى ئالال ئازابقا دۇچار قىلىدۇ .دەپ خىتاب قىلغىنىنى ھەتتا ئۇالر قۇرئاننى
مۇھەممەت ئۆز توقۇپ چىققان دﯦيىشەمدۇ؟ ئېنىقكى ئەﮔەر بۇ سۆزۈﯕالردا راسچىﻞ بولساﯕالر
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ئالالدىن باشقا ياردەمﮕە چىقىرااليدىغانلىكى كىشىلەرنى چاقىرىپ ،قۇرئانغا ئوخشاش بىر سۈرىنى
كەلتۈرۈپ بىقىﯖالر .دىيىﺶ بىلەن قايىللىق ئۈچۈن كاپىردەك ئويالپ بېقىشقىمۇ ﺟۈرەتلەندۈرۈپ،
قايىللىق بىلەن ئىماننى مۇستەھكەملەشكە بىشارەت بىرۋاتقانلىقىنى ئۇنتۇپ ﺟامائەتنى ئا كۆپ
ئويىماسلىققا ،شۈك بولۇشقا ،دوزاقتىن قورقۇپ ﺟەننەتنىڭ تەمەسىدا يۈرۈشكە چاقىردى .كىچە -
كۈندۈز ئالالنى سېغىنىپ ئىﺒادەت قىلىشقا ،تۆۋەنچىلىﻚ بىلەن ئۇنىﯖدىن ياردەم سوراشقا ،توغرا يولغا
باشلىشىنى تىلەشكە دەۋەت قىلدى .ئۇالر بىزﮔە سىزىپ بەرﮔەن ياخشى ئادەملەر ئوبرازى پەقەت
مۆمىن ،تەقﯟادار ،قولىدىن قۇرئان چۈشۈرمەي نىمىلەرنىدۇ بىلجىرالپ تۇرۇپ قوپۇپ ،ئولتۈرۈپ باش
قويىﯟاتقان بىر ئادەم ئىدى ..بۇ ئادەمدە پەقەت تومتاق ھىسياتال بار ئەقىلدىن ئەسەر يوق .دىمەك
مانا مۇشۇنداق بولغاچقا بىزنىڭ ئىدىلوﮔىيەمىزمۇ ئەقلىيلىق ئىزدىﮕەن روھ ئۇزۇن مۇددەت ئېغىر
زەربىﮕە ئۇچراپ كەلدى .بۇ خىﻞ ئىدىﺌولوﮔىيىنىڭ تەسىرىدە بىز ئۆزىمىزنى ۋاقتى كەلﮕەندە بىر تال
ﮔۈرۈچمۇ بىسىپ ئۆلتۈرۈپ قويىدىغان ئاﺟىر بەندە چاغالشقا تاقەت قىلىدىغان ،مىدىراپ كەتسەك
ئالالھنىڭ ياردىمىنى تەمە قىلىپ

بىسمىلال نى ئېغىزىمىزدىن چۈشۈرمەيدىغان بىر ھالغا

ئىنتىلدۈرۈپ كەلدۇق .ياخشى ئىشالرنى ﺟەننەتنىڭ تەمەسىدە قىلىدىغان ،يامان ئىشالرنى
دوزاقنىڭ ۋەھىمىسىدىن ئۆزىمىزنى تارتىدىغان بولۇپ قىلىپ ،ئۇالرنىڭ ياخشى يامان بولىشىدىكى
ماھىيەتلىﻚ نەرسىنى ئۆز كۆﯕلىمىزدىن ئىزدەپ باقمىدۇق .بىلىپ باقمىدۇق) .ئەلﯟەتتە بۇ ئاۋامغا
شۇنداق بولدى) ئىدىلوﮔىيە ساھاسىدىكى مۇنداق لوﮔىكىسىز تۈزۈلۈش ،بىزنىڭ ھېسسىلىققا غەرق
بولىشىمىزغا چوڭ تەسىر كۆرسەتتى مۇشۇنىڭ تەسىرىمىكىن ھېلىمۇ

يامان بولىدۇ خۇدا بىلىدۇ ،

دىﮕەندەك تومتاق ﮔەپ سۆزلەر لوﮔىكىلىق شەرھىﮕە ،تەبىرﮔە قارىغاندا كۈچلۈك رول ئوينايدۇ.
دۇنيانى قۇدرەتلىﻚ ،ۋەھىمىلىﻚ نەرسىلەرﮔە ئىالھى ھادىسلەرﮔە باغالپال يالماپ چۈشۈنۈش
خاھىشى ئېغىر ،تۇز ئاشقا تەم كىرﮔۈزىدۇ .بۇنىﯖغا قاراپ ،تۇزغا ئىالھى سىر بىغىشالپ ،تۇز دەسسەپ
قەسەم بىرىﺶ .ئۆتمۇ ئىسىقلىق ،يورۇقلۇق تەم بىرىدۇ .بۇنىﯖغا قاراپ ئوتقا ئەقىدە قىلىﺶ ،بۆرە
بولمىسا ،مال ۋارانالر ئاينىمايدۇ .بۆرە كۆرمىﮕەن پادا ھاالكلىنىدۇ .بۇنىﯖغا قاراپ ،بۆرىنى ئىالھى
ئورۇنغا قويۇش ،دىﮕەنلەرنىڭ ھەممىسى مۇشۇ ﺟۈملىدىن بولسا كېرەك .شۇﯕا بىز
بەرﮔىنى شۇ

قانداق قىلىمىز

خۇدانىڭ

دىﮕەندەك ﮔەپلەر بىلەن بىر قاتار نەرسىلەرنى بىراقال چۈشۈنۈپ

كىتەلمەيمىز .بىر قاتار ھېسسىياتالرغا بىراقال تەسەللى تاپالمايمىز .تەخىرسىزلىﮕىدىن قەلﺒىمىزنى
قوچۇپ تۇرغان نەرسىلەرنىمۇ دەرھال بىر ياققا قايرىپ قويۇپ ،خان لەيلۇننى ئېيتىپ ،ئاھ يارىمغا
غەرق بوالاليمىز .بۇنداق پوزىتسىيەنى تېخىمۇ چوﯕقۇر چۈشۈنۈش ئۈچۈن بىز تۆۋەندە يىقىندا
تارقىلىپ يۈرﮔەن مۇنۇ يۇمۇرنى دىققىتىﯖلەرﮔە سۇنۇشنى اليىق تاپتۇق.

-2881

يىلى سادام

ھۈسەيىن ئۇيغۇالردىن  311يىﮕىتنى ئەسكەرلىككە قوبۇل قىلىپ ،ئۈچ ﺟىدىرىغا ياتقۇرزۇپتۇ .
بىرىنچى چىدىردا ئاتۇشلۇقالر ﺟىقراقمىﺶ ،ئىككىنچى چىدىردا غۇلجىلىقالر ﺟىقراقمىﺶ ،ئۈچىنچى
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چىدىردا قومۇللۇقالر ﺟىقراقمىﺶ ،ئۇرۇش باشلىنىپ ئۇزۇن ئۆتمەي ئامىرىكا سەل يامان كەلﮕەندىكىن
سادامنىڭ يادىغان ئاتۇشلۇقالر ئامىرىكىلىقالردىن بۇرۇن ئايغا چىقىپتىكەن دىﮕەن ﮔەپ يىتىپ،
ھاسىراپ ھۆمىدەپ بىرىنچى چىدىرغا كىرىپ
دەۋاتىدۇ ،دەپ ۋاقىراپتۇ

ھوي قوپمامسىلەر ئامېرىكا بىسىپ كىلەي

.بۇنى ئاﯕلىغان ئۇيغۇرالر ئورۇنلىرىدىن تۇرۇپ،

ھوي سادام ئوتتۇرا شەرىقتە قورال سودىسى بەك ئىتتىككەن ،تۆنۈﮔۈن بەرﮔەن قوراللىرىﯖنىدەپتۇ .بۇنى ئاﯕلىغان سادام دەرغەزەپ بولۇپ

سىتىﯟەتتۇق ،بىزﮔە قورال بەر ئاندىن ئۇرىشايلى

توختا بۇالردا ئۈمىد يوقكەن ،غۇلجىلىقالر يوغان ﮔەپ قىلىﯟاتاتتى .شۇالرنىڭ يىنىغا بېرىپ باقي
دەپ ئىككىنچى چىدىرغا كىرىپتۇ
ھوي ،قوپمامسىلەر ئامىرىكا بىسىپ كەپ قالدى .سادامنىڭ ﮔېپىنى ئەمدى تۈﮔىتىشىﮕەشىماللىقئۇيغۇرالر ئۆچكىدەك مەرەپ چاقچىقىنى باشالپتۇ .سادام ئاچچىغىدا يېرىپ كىتەي دەپتۇ ۋە ئۈچىنچى
چىدىردىكىلەر ئىنتىزامچان ،ﺟىمغۇر ئادەملەردەك قىلغان ،قولىدىن ئىﺶ كىلىدىغانالرنى كەمسۆز
كېلىدۇ ،دەپ قويىدىكەن شۇ يەرﮔە كىرىپ باقاي دىﮕەنلەرنى كۆﯕلىدىن ئۆتكۈزۈپتۇ
ھوي قوپمامسىلەر ،ئامېرىكا ئەسكەرلىرى كەلدى .سادام ئۈچىنچى چىدىرىغا كىرىپال ناھايتىۋەھىملىﻚ ۋاقىراپتۇ
ئۈچىنچى چىدىردىكىلەر ئورۇنلىرىدىن تۇرۇپ ﺟاۋاپ بىرىپتۇ .غەرىﺐ

ئۆزلىرىدىن كەلسۇن،

مەدەنىيىتى بىلەن بىزنىڭ مەدەنىيىتىمىز ئارىسىدىكى مۇنداق ماھىيەتلىﻚ پەرق ،مۇزىكا سەنﺌىتىدە
ئەڭ روشەن ئىپادىلەنﮕەن .چۈنكى ئوخشىمىغان دۆلەت ،ئوخشىمىغان دەۋردە ئىپادىلەش تەلىﯟى
ﺟەھەتتىكى پەرق تۈپەيلىدىن مۇزىكا ئوخشىمىغان تۈس بىلەن ئوتتۇرىغا چىقىدۇ .مىللىي سەنﺌەت
شۇ مىللەت سۇبيېكتىپ قۇرۇلمىسنىڭ ھەل قىلغۇچ تەسىرﮔە ئۆزلۈكسىز ئۇچراپ تۇرىدۇ
مەلۇمكى چوڭ ھەﺟىمدىكى مۇزىكىلىق ئەسەر

ئون ئىككى مۇقام

بىزﮔە

ئۇيغۇر ئاھاڭ شەكىللىرىنىڭ

ئاساسىي سىستىمىسىنى ئۆزىدە ﮔەۋدىلەندۈرﮔەن بولۇپ ،بىز تۆۋەندە ئاساسلىغى مۇشۇ ئەسەر
ئۈستىدە پىكىر يۈرﮔۈزىمىز

ئون ئىككى مۇقام دىكى ھەربىر مۇقام بىر -

پەرقلىنىپ تۇرىدىغان ئۈچ ﮔەۋدىنىڭ ئۆز

بىرىدىن روشەن

ئارا كىرىشىشىدىن تەشكىللەنﮕەن بولۇپ ،ئۇالر لىرىﻚ

غەزەليات ئاساسدىكى چوڭ نەغمىلەر ،ۋەقەلىﻚ ئاساسىدىكى داستانالر ،شوخ ئۇسۇللۇق مەشرەپ
مۇزىكىلىردىن ئىﺒارەت

ئون ئىككى مۇقامدىكى ئورتاقلىق بويىچە ھەربىر مۇقامنىڭ مۇزىكىلىق

تۈزۈلمىسى ئاساسەن مۇنداق بولىدۇ .
بىرىنچى چوڭ نەغمە
چوڭ نەغمە ئۆز ئىچىدىن كۆپلىﮕەن مۇزىكىلىق تارماقالرغا بۆلۈنﮕەن .بۇالر تۆۋەندىكىچە
مۇقەددىمە  -مۇقەددىمە ناھايىتى سالماق ئېغىر باشلىنىدۇ .ئوركىستىردىكى ئاساسلىق سازەندە
ئاساسلىق چالغۇ قورالى .مەسىلەن ،غىجەك ،ساتار ،تەمﺒۇر ياكى قالۇن بىلەن مەزكۇر نەغمىنى

152

نەزمىسى بىلەن ئورۇنالپ چىقىدۇ .داپ چېلىنمايدۇ .نەزمىسى ئون تۆتلۈك غەزەل بولۇپ،
خۇالسىﯟىلىﻚ ،ﺟەۋھەرلىﻚ پۇرىقى كۈچلۈك بولىدۇ .نەغمە ئادەمﮕە مۇرەككەپ چوﯕقۇر مۇزىكىلىق
ھىسىيات ئاتا قىلىدۇ .كەچۈرمىشلەر ،ئۆتمۈشلەر توغرىسىدا ئويالندۇرىدۇ

تەزە(ئاھاﯕداش نەغمە)

نەغمە تەزىﮕە ئۆتىشى بىلەنال مەشرەپ دىپى چېلىنىدۇ .ھەممە سازەندىلەر تەﯕال مۇقامغا چېلىﺶ ۋە
نەزمە ئوقۇشقا كىرىشىدۇ .بۇ مۇقەددىمىدىكى يالغۇز كىشىلىﻚ ئىيتىلىشقا بېرىلﮕەن كۈچلۈك ئىنكاس
بولۇپ ،ئوتتۇرىغا چىقىپ ،ئاھاڭ ﺟەھەتتىكى تۈسداشلىقنىڭ ماسلىشىشى بىلەن تەنھالىق تۇيغۇسى
بۇزىلىدۇ .ھىسيات رىزوناسى نامەيەندە پۈتكۈل سورۇننى بىر ﮔەۋدىﮕە ئايالندۇرىدۇ .تەزىدىكى داپ
ئۇرغۇسى ۋە نەغمە رىتىمى توالراق مۇقامالردا ئىنتايىن سالماق ئېغىر قەدەملىﻚ ئۇسۇللۇق(چىكىتمە )
ئۇدارلىق شەكلىدە بولۇپ ،ئادەم ئۇنىﯖدىن بىر خىﻞ تەسەللى ۋە تەمكىنلىكنى ھىﺲ قىلىدۇ .تەزىنىڭ
مەزغۇلىدا ئۇنىڭ بۇ خىﻞ ئاالھىدىلىﮕى ئازدۇر كۆپتۇر ئىپادىلەنﮕەن

نۇسخا  -نۇسخىنىڭ

تاكىتلىرى ﺟىددى ۋە ئۆزﮔۈرۈشچان بولۇپ ،چەبىيات ،راك مۇشاۋرەك ،چارىﮕاھ مۇقاملىرىدا
])[SX(-1]4[]5[SXلىﻚ تاكىت بىلەن پەنجىﮕاھتا ])[SX(-1]4[]4[SX)] [SX(-1]4[]3[SX
[سخ)] لىﻚ تاكىت بىلەن ئۆز ھالدا ]) [SX(]4[]4[SXلىﻚ تاكىت بىلەن ناۋادا
])[SX(-1]4[]5[SXلىﻚ تاكىت بىلەن چېلىنىدۇ .نەزمە ئاھاﯕلىرى بەزىسىدە قوشاق شەكىلىدە
چۈشۈرۈلﮕەن بولسا ،بەزلىرىدە غەزەل شەكلىدە چۈشۈرۈلﮕەن .مىسرا سانى خېلى كۆپ .ئۇ ئالدىنقى
نەغمىلەردىكى مۇرەككەپ ۋە چوﯕقۇر مۇزىكىلىق ھىسىياتالرنى تەزەﮔە ئۇالشتۇرۇپ سوزۇپ تاشاليدۇ.
نۇسخا مەرغۇلى ۋە چۈشۈرﮔىسى ئارقىلىق كىشى بىلەن بىلمەي سورۇنغا كىرىپ كىلىدۇ

ﺟۇال

-

ﺟۇال مۇزىكىلىرى ھەممە مۇقامالردا بىردەك]) [SX(-1]4[]4[SXلىﻚ تاكىتتا بولۇپ ،ئۇسۇللۇق
پۇرىقى روشەن .نەزمىسى خەلق قوشاقلىرى ئاساسىدا قوشاق ﺟۈملىلىرىنى تەكرارالپ ئوقۇش بىلەن
ئورۇنلىنىدۇ .ﺟۇالدىن باشالپ مۇقام ئۇسۇلى بىلەن خارەكتىرلىنىدۇ .مۇشۇ باسقۇچتا ئويلىنىدىغان
ئۇسۇل ئۆزىنىڭ تەمكىنلىكى بىلەن ئۇسۇلنىڭ بەدەن ،سىپادە ،قەدەم ،قول ﮔۈزەللىكى بىلەن بىر ﮔەۋدە
بولۇپ ،ئاﺟايىپ ﺟۇاللىق نامايەندە مەيدانغا كېلىدۇ .سەنﺌەتنىڭ سىرلىق سېھرى كۈچى
ﺟىلﯟىلىنىدۇ .شۇﯕا كۆپ ھالالردا ﺟۇال مەرغۇلسىزال بىﯟاستە سەنەمﮕە تۇتىشىدۇ

سەنەم -

سەنەم

چارىﮕاھ ،ئەﺟەم ،ناۋا ،سىﮕاھ  ،ئىراق مۇقاملىرىدىن باشقا مۇقامالردا ساقلىنىپ قالغان .سەنەمدىكى
داپ ئۇرغۇسى ۋە نەغمە رىتىمى شوخ ئۇسۇللۇق

سىرىلمە

شەكىلىدە بولۇپ ،ئۇسۇللۇق

پۇرىغى كۈچلۈك .سەنەم داپنىڭ قىزغىن ۋە شوخ ئۇرغۇسىغا ئەﮔىشىپ بارغانسىرى ئەۋﺟىﮕە
كۆتۈرۈلۈپ ،چوڭ سەلىقە بىلەن تۇتىشىدۇ .ﺟۇالدا شەكىللەنﮕەن ھىسىيات مەزكۇر باسقۇچتا پارتىالپ
چوڭ سەلىقىدە ۋايىغا يىتىدۇ

شوخ پەردە(سەلىقە) سەلىقە چوڭ ،كىچىﻚ سەلىقە دەپ ئىككىﮕە

بۆلىنىدۇ .بىر مۇقامدا بىر نەچچە كىچىﻚ سەلىقىلەر بولۇشى مۇمكىن.چوڭ

كىچىﻚ سەلىقىلەر

مۇزىكا رىتىمى ﺟەھەتتىنال پەرىقلىنىپ قالماستىن ،يەنە نەغمە نەزمىسىنىڭ ۋەزنى ﺟەھەتتىمۇ
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پەرىقلىنىدۇ .چوڭ سەلىقە يەتتە بوغۇملۇق خەلق قوشاقلىرى ئاساسىدا بىردەك [SX(-1]8[]5
])[SX(-1]4[]4[SXتاكىت بىلەن ،كىچىﻚ سەلىقىلەر توالراق غەزەلىيات ئاساسىدا بىردەك تاكىت
بىلەن ئىيتىلىدۇ .چوڭ سەلىقىلەر كۈچۈك ئۇسۇللۇق مۇزىكا بولۇپ ،ناھايىتى قىزغىن كىلىدۇ .ئۇسۇل
مۇشۇ باسقۇچتا ئەۋﺟىﮕە چىقىدۇ .ئاندىن كىچىﻚ سەلىقىﮕە ئۆتىشى بىلەنال نەغمە روشەن ھالدا
ﺟۇشقۇنلۇقنى يوقۇتۇپ ،ئادەمدە تەكشىسىزلىﻚ سىزىمى ۋە ئوي پەيدا قىلىپ ،مۇقامنىڭ كىيىنكى
تەرەققىياتى ئۈچۈن زىمىن ھازىراليدۇ
مۇقامداSX

تەكىت

چوڭ نەغمىدىكى ئاخىرقى مۇزىكا .تەكىت پۈتۈن

]) (-1]8[]3[SXلىﻚ تاكىت بىلەن چىلىنغان بولۇپ ،نەزمىسىنىڭ مىسرا سانى

قىسقا ئۇ چوڭ نەغمىدىن داستانغا ئۆتۈشتە كۆۋرۈكلۈك رولىنى ئۆتەيدۇ .كۆپ ھالالردا مەرغۇلى
بولمايدۇ

ئىككىنچى داستان

مۇقام تەركىﯟىدىكى داستانالر بىر قانچە بايانات ،شىكايەت-

نەسىھەت خارﯦكتىرىدىكى داستانالر ۋە شېﺌىرى ھېكايەت ئۈزۈندىلىردىن تەركىﺐ تاپقان .مۇشۇ
باسقۇچتىن باشالپ مۇقام ئاساسەن ناخشا بىلەن خارﯦكتىرلىنىدۇ .ئۇالرنىڭ ئاھاﯕدارلىغى ،مۇزىكىﯟى
پۇرىقى ناھايىتى كۈچلۈك كىلىدۇ .كۆپىنچە مۇقامالردا ئۈچ تۆتتىن داستان ۋە ھەربىر داستاننىڭ
بىردىن مەرغۇلى بولىدۇ .داستان مەرغۇلى ناھايىتى تەپىﺲ كىلىدۇ .داستانالر داستان  -مەرغۇل
 -داستان -

مەرغۇل … شەكلىدە راۋاﺟلىنىدۇ .چوڭ نەغمىنىڭ سېھرى كۈچى ئارقىلىق

رىﺌاللىقتىن ئاﺟرتىلىپ ،مۇقام ئىچىﮕە يىتىلەپ كىرىلﮕەن كىشىنى ناخشا ۋە مۇزىكا ئورﮔانىﻚ ھالدا
ﮔىرەلىشىپ كەتكەن سەنﺌەت قەسىرىﮕە مەرھەمەت قىلىدۇ .ئۈچىنچى مەشرەپ -مەشرەپ مۇقام
تەركىﯟىدىكى نەغمىلەرنىڭ ئاخىرىقى چوڭ تارمىغى بولۇپ ،بىر مۇقامدا ئىككى يىلدىن  12ﮔىچە
مەشرەپ بولىدۇ .توالراق خەلق ناخشىلىرىدىن ،قوشاق شەكلىدىكى قىسقا بوغۇملۇق نەزمىلەردىن
ياكى ئۇالرنىڭ ئۇالنمسىدىن تەشكىللىنىدۇ .مەزغۇلى بولمايدۇ .كۆپىنچە ساما بىلەن ئۇسۇلغا ماس
كىلىدىغان تاكتىكىلىق كىلىدۇ .ئادەمنىڭ كەيپىنى قىزىتىپ ،ئۇسۇل ياكى ساماغا ئۈندەيدۇ.
تامامالنغۇلىﯟاتقاندا قىزغىن كەيپىيات ،تەسىرلىﻚ ھىسىيات ئەۋﺟىﮕە چىقىدۇ

ئومومەن ئون ئىككى

مۇقامدىكى چوڭ نەغمە ،داستان ۋە مەشرەپتىن ئىﺒارەت ئۈچ قىسىملىق مۇزىكا سالماق باشلىنىپ،
كىشىنى مۇزىكا قاينىمىغا ئەكىرىپ ،سەنﺌەت دۇنياسىدا ھىسالندۇرۇپ ،ئاخىردا پارتلىتىشتىن
ئىﺒارەت مۇشۇنداق يۆلىنىﺶ بويىچە بىر -

بىرى بىلەن تۇتۇشۇپ كەتكەن بولۇپ ،ئۇ خەلقىمىزنىڭ

مەنىﯟى تۇرمۇشىدا ئاﺟايىپ مۇكەممەل مەنىﯟى ﮔەۋدە سۈپىتىدە ﺟۇاللىنىدۇ .ئۇ خەلقىمىزنىڭ
ئىستىتىﻚ ئۆلچىمىنىڭ كونكىرىتلىققا ماس .يەنى مۇقامنىڭ ﮔۈزەللىكى شۇ يەردىكى ،ئۇ كىشىنى
ھاياﺟانالندۇرۇپال قالماي ،بەلكى ھاياﺟاننى ئۇسۇل بىلەن ئىپادە قىلدۇرغانغا قەدەر داۋاملىشىدۇ.
مۇقام قوينىدىكى ئادەمﮕە نىسﺒەتەن ئېيتقاندا ،ئۇنىﯖدا پەقەت قىزغىنلىق ۋە ئوتلۇق كەيپىدىن باشقا
بىر نىمە بولمايدۇ .يەنى مۇقام ئىشتىراكچىسى تەدىرىجى ھالدا ئەقىلدىن رىﺌاللىقتىن ساقىت
قىلىنىپ ،ھىسىيات بىلەنال تولغان مەخلۇققا ئايلىنىدۇ .شۇﯕا مۇقامالردىن ياۋرۇپا سىمپونىيەلىرىدىن
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مەسىلەن ھايدىننىڭ

چۈشلۈشۈش

قەھرىمانالر سىمپونىيەسى دىن ئىزدىﮕەندەك

بىتخۇۋىننىڭ

ئەقلىيلىق ئىزلەشنىڭ ئۆزى ئەخمىقانىلىق .ئۇنىﯖدىن پەقەت خوشاللىق ،قىزغىنلىق ،لەززەت ئىزدەش
كىرەك .مۇشۇ نۇقتىدىن ئالغاندا

ئون ئىككى مۇقام

دۇنيا سەنﺌەت سەھنىسىدە ئاالھىدە بىر

قۇتۇپ بولۇپ قىلىشى مۇمكىن .بۇ خەلقىمىزنىڭ سەنﺌەتچىلىرىمىزنىڭ تىرىشچانلىقىغا
باغلىق

مىلودىيە ئىجادىيىتىنىڭ ئاساسي خارەكتىرىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا ،ياۋرۇپا مۇزىكا

ئىجادىيىتى ئىپادىلەش ئوبىيىكتىنىڭ تەلىﯟىﮕە ئاساسەن مۇزىكىلىق ئاۋازالرنى تالالش بولسا ،بىزنىڭ
مۇزىكا ئىجادىيىتىمىز ھىسسىي دۇنيارىمىزدىكى ئىنكاسقا ئاساسەن مۇزىكىلىق ئاۋازى رەتلەشتىن
ئىﺒارەت .يەنى ئىككى ئىجادىيەت پائالىيىتىنىڭ بىرىسى ئەقلىي بىلىﺶ يۈكسەكلىﮕىدە ئېلىپ
بىرىلسا ،يەنە بىرسى ھىسسىي بىلىﺶ يۈكسەكلىﮕىدە ئېلىپ بىرىلغان .بۇنداق ئەھﯟال مۇشۇ ئىككى
خىﻞ ئىجادىيەت مىﯟىلىرىدىن ھوزۇرلىنىشتىمۇ ،ماس مىتودلوﮔىيە ھاسىﻞ قىلىدۇ
روشەنلىﮕى ئۈچۈن ،ھايدىدا ۋە ئۇنىڭ

خوشلۇشۇش

ۋەقەلىكنى سۆزلەپ ئۆتىمىز  .ھايدىن ئۆزىنىڭ

ﮔىپىمىزنىڭ

ناملىق سىمپونىيەسى بىلەن باغالنغان مۇنۇ

خوشلىشىﺶ

ناملىق سىمپونىيەسى 2711

-

يىلى يازدا ئىجاد قىلغان بولۇپ ،ئەينى ۋاقىتتا ئۇ مەلۇم بىر ئاق سۆﯕەكنىڭ قەسىرىدە سەر سازەندە
بولۇپ ئىشلەۋاتاتتى .ئۇ ﺟاناپ ساز خۇمار كىشى بولۇپ ،ھەر يازلىقى ئوركىسىرنى ئېلىپ ،ھاۋاسى
سالقىن بىر كۆل بويىدىكى تۇرالغۇسىدا ئارام ئاالتتى .ئۇ بۇ ﺟاينى بەك ياقتۇرغاچقا ،داۋاملىق
ئۇزۇنغىچە تۇرۇپ قاالتتى .ئاشۇ قىتىممۇ شۇنداق بولدى .سازەندىلەر خوتۇن بالىلىرىنى ئويالپ،
ئۆيلىرىنىمۇ سېغىنىشقا باشلىدى .ھىجرانلىق ئازابى دىللىرىنى قاپلىدى .لىكىن تۆرە بۇنى
سەزمەيتتى .ئاخىر ھايدىن ئۆز ماھارىتى بىلەن ،تۆرىﮕە بولغان نارازىلىغىنى ۋە ئۆتۈنىشنى
ئىپادىلەپ مەزكۇر سىمپونىيىنى يېزىپ چىقتى .بىر ئاخشىمى تۆرە بىر توپ كىشىلەر بىلەن بىرﮔە
خوشال ھالدا زالغا كىرىدى .ئەينى زاماندا ئىلىكتىر چىرىغى يوق بولۇپ ،سازەندىلەرنىڭ نوتا
ﺟازىسىغا شام يىقىپ قويۇلغان ئىدى .مۇزىكا باشالندى .باشتا سىمپونىيە مۇقەددىمىسى چېلىندى .
ئاندىن بىرىنچى باب يىنىﻚ ئورۇنالپ ،ئۇالپال سەلكىن سۈرەتلىﻚ 1
كىيىن ئوچوق ھەيﯟەتلىﻚ كەلﮕەن3

-باب ياﯕراشقا باشلىدى

باب باشالندى .بىردەمدىنبۇ سىمفونىيە ئەينى ۋاقىتتا ئاز

كۆرىلىدىغان كۆتۈرۈلﮕەن ف دا يىزىلغان بولۇپ ،مۇزىكا بابقا ئۆتىشى بىلەن سۈرەت تىخىمۇ
ئاستىالپ ،ئۇنىﯖدىكى غەشلىﻚ ،ھىجرانلىق تېمىشقا باشلىدى .بۇ ھايدىننىڭ ئۇسلۇبىغا زىت ئىدى.
توساتتىن يۆﮔىمە سۇنايچى نوتا دەپتىرىنى ئاستا يېىپىپ شامنى ئۆچۈرۋەتكەندىن كىيىن ،مەيۈس
ھالدا سەھنىدىن چۈشۈپ كەتتى .ئارقىدىنال نەيچىمۇ شۇنىﯖغا ئوخشاش چىقىپ كەتتى .سۇنايچى ۋە
سىﻢ تارلىق سازەندىلەرمۇ چىقىپ كەتتى .ئاخىردا بىر ﺟۈپ ئىسكىرىپكىچى قالدى .ئۇ خۈنۈك شام
نۇرىنى قوينىدا ھارغىن پېتى ،سىمپونىيەنى تەنھا ئاخىرالشتۇردى .سەھنىدىكى چىراقنىڭ ھەممىسى
ئۆچتى .بۇ چاغدا تاماشىﺒىنالرنىڭ ھەممىسى داڭ قېتىپ قالغان ئىدى .چاۋاك چېلىشنىمۇ ئۇنتىدى .
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ئەتىسى يۇرتقا قايتىشنى قارار قىلدى .شۇنداق قىلىپ سازەندىلەر مۇراد مەقسىتىﮕە يەتتى .مانا
مۇشۇنداق ،ئەقىﻞ ياۋۇرپا مۇزىكىلىرىنىڭ مەيلى ئىجادىيەت ﺟەريانىدا بولسۇن ياكى ھوزۇلىنىﺶ
ﺟەريانىغا بولسۇن ئاساسىي ئىشتىراكچى سۈپىتىدە قاتنىشىدۇ .ئاۋاز دائىرىسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا،
ئۇيغۇر خەلق ناخشا مۇزىكىلىرى ئوتتۇرا ۋە تۆۋەن ئاۋاز دائىرسىدە بولۇپ ،كەڭ ئىنتىرۋالالر ۋە يوقىرى
تۆۋەن ئاۋاز دائىرىسىدىكى چوڭ سەكرەشلەر ئاسانلىقچە كۆرۈلمەيدۇ .بۇنىڭ بىلەن ناخشىنىڭ
سىپتىلىغى- ،سىلىقلىغى كاپالەتلىنىپ ،كېشىﮕە ئاﺟايىپ تەمكىن ،مەزموت كۈچ قۇدىرەت تولغان،
ئوچۇق يورۇق تەبىﺌىي روھ ئاتا قىلىدۇ .ناخشا مۇزىكىلىرىنىڭ سۈرئىتى رىتىمى ئۆنلۈك ،ئۆنسىزلىﮕى
كۈي شەكلىنىڭ ئۆزﮔۈرۈشچانلىغى ،ئىنتىرۋالالرنىڭ ئالمىشىشى ياۋرۇپا ناخشا مۇزىكىلىردەك
ئۆزﮔۈرۈشچان بولمايدۇ .چالغۇلىرىمىزنىڭ ئاۋاز تۈسمۇ مەسىلەن ،دۇتتار ،تەمﺒۇر بىلەن پىﺌانىنو چوڭ
پەرىقلىنىدۇ .ئۇسۇللىرىمىزدا كوللىكتىپ ھەركەت كۆپ كۆرىلىدۇ .شەخسىي ھەركەت ئاز .ئەمما بۇ
ياۋرۇپا ئۇسۇلچىلىغىنىڭ ئەكسىچە بۇالرنىڭ ھەممىسى بىزنىڭ ئەقلىيلىﻚ ۋە ماھىيەت
قوغالشمايدىغان خارﯦكتىرىمىزنىڭ ئىپادىلىنىشى .شۇنداق بولۇشىغا قارىماي،
مۇقام

ئون ئىككى

ھىسىيلىق بىلەن خارﯦكتىرلەنﮕەن مەدەنىيەتنىڭ پەخىرى .خەلقىمىزنىڭ تىمەن ئىچكى

دۇنياسىنىڭ شىرنىلىﻚ مىﯟىسى .دۇنيادا ئەر

 -ئايالالرنىڭ تەڭ نىسﺒەتتە تۇغۇلىشى ھەيران

قاالرلىق بولغىنىغا ئوخشاش ،غەرب ۋە شەرق (ﺟۈملىدىن بىزنىڭ( مەدىنىيىتىنىڭ ئەر ۋە ئايال
خارﯦكتىرى ئۈستىﮕە قۇرۇلۇشى ھەقىقەتەنمۇ ئەﺟەپلىنەرلىﻚ .لىكىن بۇنىمىشقا مۇشۇنداق بولىدۇ؟
نىمىشقا مۇنداق مەزموت ئىپادىلىنىدۇ؟ قارىغاندا ﮔەپنى ناھايىتى قەدىمى دەۋرىدىن باشالشقا
توغرا كېلىدىغاندەك قىلىدۇ .چۈنكى ئاشۇ ئىپىتدائىي ئۇچۇالرغا قۇالق سالغىنىمىزدا قەدىمىي
ﮔېركالرنىڭ ئادەمنىڭ ھەر قايسى تەرەپلىرىنى ئىالھالشتۇرۇپ؛ مەسىلەن ئەقىﻞ ئىالھى ،ﮔۈزەللىﻚ
ئىالھى ،ئۇرۇش ئىالھى … دەپ چوقۇنىﯟاتقانلىقىغا ،خۇداالرنىڭ تەققى تۇرقىنى ،تۇرمۇشنى ئادەمﮕە
ئوخشۇتۇپ تەسەۋۇر قىلىﯟاتقانلىقىغا ،ئەكسىچە بىزنىڭ قانداقتۇر بىر ھىسنىڭ ئەۋﺟىﮕە چىقىشى
بىلەن بۆرە ،ئۆت ،كۆك ،ئات ،ئاي ،كۈن دىﮕەندەك ئادەمنىڭ سىرتىدىكى نەرسىلەرﮔە ئىالھى تۈس
بېرىپ ،چوقۇنىﯟاتقانلىغىمىزغا نەزىرىمىز چۈشمەي قالمايدۇ .دﯦمىسىمۇ ئاشۇ دەۋىرلەردىن باشالپ
بىزنىڭ ئىالھى تەسەۋۇلىرىمىزدا ئەقلى ۋە لوﮔىكىلىق ﮔەۋدە يوق دىيەرلىﻚ .ئەمما غەربنىڭ ئەھﯟالى
بۇنىڭ ئەكسىچە .مەسىلەن ،پىفاﮔورنىڭ سان ئىالھ چۈشەنچىسى ،ئارىستوتىلنىڭ « بىرىنچى
ھەركەتلەندۈرﮔۈچى  -ئىالھ » چۈشەنچىسى بۇنىڭ پوالتتەك پاكىتى

ئومومەن بۇنىﯖدىكى سەۋەپ

مەيلى نەدە بولۇشىدىن قەتﺌىينەزەر ،مەدەنىيىتىمىزنىڭ ھېسسىيات بىلەن خاراكتېرلەنﮕەنلىكى،
ئەقىﻞ د ﯦﮕەن روھنىڭ كەملىكى بۇ بىر پاكىت .بۈﮔۈنكى كۈندە بۇنى تونۇپ يېتىﺶ ،ياخشىسى
ماۋۇ ،يامىنى ئاۋۇ دەپ ئايرىﺶ ئۈچۈن ئاتىلىنىشنىڭ ئۆزى ئىنتايىن مۇھىﻢ
ئوموملۇقتىن ئېلىپ ئېيقاندا ،ئەلﯟەتتە بىزنىﯖمۇ ئۆزىمىزﮔە تۇشلۇق ئارتۇقچىلىقىمىز؛
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ئون

ئىككى مۇقامدەك نامايەندىمىز ،يۈسۈپ خاس ھاﺟىپ ،مەھمۇد قەشقىرى ،ناۋايىدەك پەخرىمىز بار.
شۇنداقال غەرب مەدەنىيىتىنىﯖمۇ ئۆزىﮕە تۇشلۇق يېتەرسىزلىكى بار .لېكىن سېلىشتۇرۇش نۇقتىسىدىن
قارىغاندا غەرب مەدەنىيىتى بىزنىﯖكىدىن ئىلغار .بۇنىﯖغا كۆز يۇمغىلى بولمايدۇ .بىز يوقىرىدىكى
بۆلەكلىرىمىزدە بۇنىﯖدىكى تۈپكى سەۋەپنى سۆزلەپ ئۆتتۈق .تۆۋەندە ئۇنىڭ ئەدەبىيات ساھەسىدە
پەيدا قىلغان مۇكەممەلسىزلىﮕىنى ئايرىﻢ -ئايرىﻢ ھالدا شەرىھلەيمىز
ئەدەبىيات ساھەسىدىكى مۇكەممەلسىزلىﻚ؛ بىزﮔە مەلۇمكى ،ئەدەبىيات ئىلمى ،ئەدەبىيات
تارىخى ،ئەدەبىي تەنقىدچىلىﻚ ،ئەدەبىيات نەزىريەسىدىن ئىﺒارەت ئۈچ تارماق پەنﮕە بۆلۈنىدۇ .
ئەدەبىيات تارىخى ئەدەبىياتنىڭ پەيدا بولۇشى ،تەرەققىياتى ئۆزﮔۈرۈشنىڭ ئەھﯟالى ،تەﺟرىﺒىسى ۋە
قانونىيىتىنى تەتقىق قىلىدۇ .ئەدەبىي ئوبزور بولسا ،يازغۇچىالر ،ئەدەبىي ئەسەرلەر ،ئەدەبىي ئېقىﻢ ۋە
ئەدەبىيات پائالىيىتىنى تەتقىق قىلىدۇ .ئەدەبىيات نەزەرىيىسى بولسا ،قەدىمدىن تارتىپ ھازىرغىچە
دۇنيا ئەدەبىيات سەھنىسىدە پەيدا بولغان بارلىق ئەدەبىي ھادىسلەرنى تەتقىق قىلىدۇ .ئەدەبىي
ئوبزور ئەدەبىيات تارىخىغا ئوخشاش ،كونكىرىتنى ئادەم ،ئەسەر ۋە ئەدەبىي پائالىيەتلەر ئۈستىدە
تەھلىﻞ قىلىشنى ئاساس قىلمايدۇ .بەلكى يۈكسەك دەرىجىدە ئومۇمالشتۇرۇش ئارقىلىق خۇالسىالشقا،
ئەدەبىياتنىڭ نىﮕىزلىﻚ قانونىيەتلىرىنى ئىپادىلەشكە ئەھمىيەت بىرىدۇ .ئەدەبىيات تارىخى ئەدەبىي
ئوبزورالرنىڭ تەتقىقات ماتىرياللىرى ئاساسىدا پىكىر يۈرﮔىزىدۇ .ھەم بۇ ئىككى خىﻞ پائالىيەتكە
نەزىريىﯟى ئاساس بولىدۇ .كونكىرتلىقتىن ئېلىپ ئېيتقاندا ،ئەدەبىيات نەزىرىيىسى ئۆزىنىڭ
ماھىيىتى ۋە قانونىيىتى ،ئەدەبىياتنىڭ ئىجتىمائىي تۇرمۇش ئەمىلىيىتى بىلەن بولغان مۇناسىﯟىتى
توغرىسىدىكى پەن .شۇﯕا ئۇ پۈتكۈل ئەدەبىيات ئىلمىنىڭ ﺟېنى ھىساپلىنىدۇ .ئەدەبىيات
نەزىرىيىسى ھەرﮔىز قانداقتۇر بىر ئۇلۇغ كىشىلەرنىڭ مەسلىكى ئەمەس ،بەلكى ئۇزۇنغا سوزۇلغان
باي ئەدەبىيات ئەمىلىيىتىدىن سۈزۈۋﯦلىنغان ھەقىقەت .يەنى ئەدەبىيات نەزەرىيىسىنىڭ ھەر قانداق
بىر مەزمونى نەچچە مىﯖلىغان پاكىتالر ئاساسىدا لوﮔىكىلىق تەپەككۇر يۈرﮔۈزۈش ئارقىلىق
چەككىلەنﮕەن ﺟەۋھەر .شۇﯕا ئۇ ھامان ئەدەبىي ئىجادىيەت ،ئەدەبىي ئوبزور ۋە ئەدەبىيات
پائالىيەتلىرىنىڭ بېيىشىغا تەرەققىياتىغا ئەﮔىشىپ ،ئىنسان تەپەككۇرىنىڭ ئەمﮕىكى ئارقىلىق
مۇكەممەللىشىدۇ .ھىچقاچان ئۆزىنى ئەقىلدىن ئىﺒارەت بۇ ئالىي سوتچىنىڭ ئۈستىﮕە قويۇۋالمايدۇ .
لېكىن بىزدە سۇبيېكتىپ قۇرۇلۇشىمىزنىڭ خاراكتېرى تۈپەيلى ،داۋاملىق بىر كېسەللىﻚ كۆرۈلۈپ
تۇرىدۇ .يەنى مەلۇم بىر دەۋردە قوبۇل قىلىنغان نەزىرىيە بىلەن ئەمىلىيەت ئارىسىغا ئىستخىيىسىز
ھالدا ئېتىقاد تېمى قوپۇرۇلىدۇ .ئەمىليەتتىن تۆرەلﮕەن تەپپەككۇر بۇ تامغا ئۈسۈپ يىقىلىدۇ.
نەزىرىيە بولسا مەزكۇر تامنىڭ ئارقىسىدا ئەقىلدىن ئىﺒارەت بۇ سوت كوللىﮕىيىسىنىڭ سوت
قىلىشىدىن ساقىت بولۇپ ،ئۈﮔدەشكە باشاليدۇ .بىز قېلىپالشقان ئوقۇمالرنى ناھايىتى ئاسانال
ئايەتلەردەكال يادلىﯟالىمىز .تەۋرەنمەس دەستەك قىلىﯟالىمىز .پەقەتال ئەقلى ئاساسي قالمىغان
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تەقدىردىمۇ ھېسسىياتىمىز بىلەن تىرەپ تۇرغۇزالاليمىز  .ئوبزورچىلىقىمىزدا دائىﻢ ئىلمىيلىكىمىز
شەخسىي ھېسسىياتقا تەسلىﻢ بولۇپ كېتىدىغان ،ماقالىلىرىمىز ۋاقىراش ،ﺟاقىراش ،ئاچچىق مەسخىرە،
كىنايىلەر بىلەن تولىدىغان ئەھﯟالالر كۆرۈلۈپ تۇرىدۇ .بەزىدە ھەتتا بىر پۈتۈن ماقالە پوپوزا.
ھەشەمەتلىﻚ سۆز ،يولسىز سۇئال ،قىزىغان ھۆكۈم ،سەلتەنەتلىﻚ چاقىرىق بىلەن توشۇپ كىتىدۇ .بۇ
يەردە ئېنىق دەپ قويۇش كېرەككى :ئىلىﻢ مەيلى ئۇ ئۇلۇغ ھېسسىيات ياكى پەس ھېسسىيات
بولسۇن ،ھەر قاندىقىنى ئېتىراپ قىلمايدۇ .بىر ئىلمىي ھۆكۈمنى تىلالپ قان چېچىﯟالساﯕمۇ ،يەنە شۇ
ماختاپ خوشاللىقىﯖدا مەست بولۇپ قالساﯕمۇ يەنە شۇيەنىال شۇ پېتى قېلىﯟﯦرىدۇ .بىزنىڭ
دەۋاتقىنىمىز ئەدەبىيات ئىلمى بولىدىكەن ،ئۇ چوقۇم ئىلىمنىڭ بۇ خۇسۇسىيىتى شەرتسىز قوبۇل
كۆرىشى

كېرەك.

ئەپسۇس

سوبىيىكتىمىزدىكى

يېتەرسىزلىﻚ

تۈپەيلى

بۇ

شۇنداق

بواللمايﯟاتىدۇ  .ھېسسىياتنىڭ مۇشۇنداق ئىلمىي ساھەﮔىمۇ ئەركىن ،توسالغۇسىز كىرىپ چىقىشقا
بىلىپ -بىلمەي يول قويۇۋاتىمىز

يازغۇچىنىڭ دۇنيا قارىشىدىكى مۇكەممەلىسىزلىﻚ؛ يازغۇچىنىڭ

دۇنيا قارىشى ئەسەرنىڭ قانداق چىقىشىنى بەلﮕىلەيدىغان مۇھىﻢ ئامىلالرنىڭ بىرى بولۇپ ،ئۇ
يازغۇچىنىڭ ئادەم ،ئالەم ۋە باشقىالر توغرىسىدىكى پەلسەپىﯟىي قارىشى ،ئەخالق قارىشى ،ئىستىتىﻚ
قارىشى شۇنداقال ئەدەبىيات قارىشى قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىﮕە ئالىدۇ

بىزﮔە مەلۇمكى ،بىلىﺶ

ﺟەرياننىڭ داۋاملىشىدىكى ھەركەتلەندۈرﮔۈچى كۈچى ئىچكى ۋە تاشقى ئېھتىياﺟدىن كېلىدۇ.
بولۇپمۇ نەزىرىيىﯟى بىلىﺶ ﺟەريانىنىڭ داۋاملىشىدىكى سەۋەپ ،ئىچكى ئېھتىياج بىلەن يەنى مەزكۇر
شەخسنىڭ لوﮔىكىلىققا ،مۇكەممەللىككە ،ئابىستىراكىتلىققا بولغان تەلپۈنۈشىﮕە باغالنغان بولىدۇ .مانا
مۇشۇنداق روھنىڭ تۈرتكىسىدە ئادەم رىﺌاللىق بىلەن ئۇچرۇشۇش ﺟەريانىدا ئۆزلۈكسىز ئەقلىي
قاراشالرنى ئىﮕەللەپ ،چەككىلەپ دۇنيا قارىشىنى بېيىتىدۇ .شۇﯕا سەزﮔۈسىنى يوقاتمىغان ئادەمﮕە
نىسﺒەتەن ،ۋاقىت دۇنيا قاراش دىمەكتۇر .چوﯕقۇرلۇق دىمەكتۇر .بىراق ،مەدەنىيىتىمىزنىڭ خاراكتېرى
تۈپەيلى ئىﺶ يوقىرىقىدەك بولماي قالىدۇ .خەلقىمىز ئالەم ،ئادەم توغرسىدىكى پەلسەپىﯟى قاراشالرغا
ئانچە قىزىقىپ كەتمەيدۇ .كىشىلەرنى بىر

بىرﮔە سېلىشتۇرۇپ ،ئەستايىدىﻞ ئويالشنىمۇ

ياقتۇرمايدۇ …بۇنىڭ بىلەن بىزنىڭ سەزﮔۈرلىﮕىمىز ،چۈشۈنۈش ،خۇالسىلەش ئىقتىدارىمىز يەنىال
ساددا يۈزەكى سەۋىيىدىن رىشتە ئۈزۈلمەيﯟاتىدۇ .ئەقلىيىلىككە بولغان تەشنالىق تۆۋەن بولغاچقا،
ھېسسىي ماتېرىيالالر خۇددى بىرپەس دەھشەتلىﻚ ﺟىدەل يۈز بىرىپ كەتكەن ئۆيدىكى قااليمىقان
تۇرغان نەرسىلەردەك رەتسىز باش ئايىغى يوق ،پارچە

 -پارچە تۇرسىمۇ

ئىچىمىز پۇشمايدىغان

ئادەتتىن خوشلىيالمايﯟاتىمىز .بۇنىڭ بىلەن ئاشۇ قااليمىقان نەرسىلەر ئىچىدىن سەل مەيلىنى تارتقان
ياكى مەتﺒۇئاتتا بېسىلىپ نامىمىزنى چىقىرىشقا يارايدىغاندەك تۇيۇلغان بىرنىمىنى ئېلىپال ئۇنىﯖغا
ھېسسىياتنى ،ئەدەبىي خۇسۇسىيەتلەرنى چاپالپ يېزىلىﯟاتقان پەدەزلىق ئەدەبىيات ك رىلىﯟاتىدۇ .
تەپەككۇرددىن ھارغىنلىق ۋە يېتەرلىﻚ چوﯕقۇرلۇققا بارمايال قايىﻞ بولۇپ قالىدىغان ،مۇكەممەل
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دۇنيا قاراشتىن ئىﺒارەت مۇشۇنداق ئىلمىي سىستېمىغا ساختىلىق ئىشلىتىپ ،بىرمۇنچە تۈۋرۈكلىرىنى
ھېسسىيات بىلەن ئالماشتۇرىﯟىتىدىغان كەيىپ تېخى روھىمىزدىن قوغالنمىدى .يەنى ھەرخىﻞ
ئىلمىي نەزىرىيىلەر ،قاراشالر يازغۇچىنىڭ ئەقلىدە ئېرىپ ،قان تومۇرالرغا سىﯖىپ كېتىﺶ ئاز
كۆرۈلۈپ ،ھىسىياتتا پۈۋلىنىپ مەبۇدالرغا ،ئېغىزنى چاكىلدىتىىغان ھەشەمەتلىﻚ قۇدرەتكە ئايلىنىپ
كىتىشى توالراق بولىﯟاتىدۇ .بۇنىڭ بىلەن يازغۇچىنىڭ كاللىسىدىكى دۇنيا ئوبىكتىپ دۇنيا ۋە ئاشۇ
دەۋىرنىڭ بىلىﺶ سەۋيىسىدىكى رىﺌال دۇنيا بولماسىتىن ،بەلكى يازغۇچىنىڭ ھېسسىياتى
تەرىپىدىن كۆپتۈرۈلﮕەن ،ياكى چۈشۈرۈلﮕەن بۇزۇلغان دۇنيا بولۇپ قېلىﯟاتىدۇ .ئېنىقكى بۇنداق
يازغۇچىالر رىﺌاللىقنى ،ئىنسانالر ھەقىقىي چۈشىنەلمەيدۇ .ئۇالرنىڭ ئەسىرىمۇ ئۇالرنى ھەقىقىي
ئەكﺲ ئەتتۈرۈپ بىرەلمەيدۇ .چاچ ئال دىسە ،باشنى ئالىدىغان ،باشنى ئال دىسە ،چاچنى ئالىدىغان
ئەسەر بولۇپ قالىدۇ .كۈلۈپ قويىدىغان نەرسىﮕە ئاھ -،پاھ دەپ توۋالپ باش قويىدىغان ،سوغاقال
قاراپ قويىدىغان نەرسىﮕە نىجىﺲ ،ئىپالس ،دەپ تىلالپ يوق قىلىﯟىتىدىغان ئەسەر بولۇپ
قالىدۇ . .ئۆلچەمدىكى مۇكەممەلسىزلىﻚ؛ يازغۇچى ئەسەر قۇرۇلمىسى ئۈستىدە باش قاتۇرۇپ
بولغاندىن كىيىن يىزىشقا باشاليدۇ .كاللىسىدىكى ئوي

 -پىكىرنى قەغەزﮔە چۈشۈرىدۇ .لىكىن ،بۇ

ھەرﮔىز مىخانىﻚ ھالدا بولمايدۇ .بەلكى يازغۇچى بىر تەرەپتىن يىزىﺶ بىلەن مەشغۇل بولسا ،يەنە
بىر تەرەپتىن ئۆزى ئويلىغان ئەدبىي قۇرۇلما

باش تېمىنى تولۇق ئەكىﺲ ئەتتۈرەلەمدۇ -

پىرسۇناژالرنىڭ پائالىيىتى ،ئىپادىسى ،تەقدىرى ،ﮔەپ -

يوق؟

سۆزلىرى ،ھەتتا كىيىنىشى ،كۈلىشى،

چىراي شەكلى ،كۆزى كىشىلىﻚ ئىندىﯟىدۇئاللىقىنىڭ لوﮔىكىسىغا ئۇيغۇن بولدىمۇ -

يوق؟

پىرسۇناژالر ئوتتۇرسىدىكى مۇناسىﯟەتكە ،ئىجتىمائىي پىسخىلوﮔىيىدىكى لوﮔىكىغا ئۇيغۇنمۇ  -يوق؟
دﯦﮕەندەك سۇئالالر بويىچە تەكشۈرىدۇ .بىرىنچىلەپ ئۇ يىزىﺶ ﺟەريانىدا بىلىپ بىلمەي تەكشۈرىدۇ.
بۇ ئاساسلىق ھەل قىلغۇچ ئورۇندا تۇرۇدۇ؟ بىزنىﯖچە يازغۇچىنىڭ تاالنتى دەل مانا مۇشۇ يەردە.
خىلى روشەن ئىپادىلەنسە كېرەك .ئاندىن ئىستىخىيلىﻚ ھالدا تەكشۈرۈشى مۇمكىن .مەيلى قانداق
تەكشۈرۈش بولىشىدىن قەتﺌىينەزەر ،ھەممىسى بىر قاتار ئۆلچەملەر ئاساسىدا بولىدۇ .ئەدەبىي
ئىجادىيەتتىكى ئۆلچەم يازغۇچىنىڭ يوشۇرۇن ئېﯖىغا بىكىنﮕەن بولۇپ ،كۈچلۈك سوبىيىكتىپچانلىققا
ئىﮕە .مۇشۇنداق بولغاچقا بىز داۋاملىق مۇشۇ ﺟەھەتتە لوﮔىكىسىزلىقتىن قول ئۈزەلمەيدىغان بىر
يېتىشسىزلىكتىن خالى بواللمايﯟاتىمىز

ئېنىقكى ئوبرازلىق تەپەككۇرنىڭ ،ئەقلى ﮔۈزەللىككە

يەتكەنلىكىنىڭ بەلﮕىسى :سەنﺌەتكارالرىنىڭ ئۆزى ياراتقان ئوبراز ئاساسىدا ھېسسىي باسقۇچتىن
ئۆتۈپ كىتابخانالرنىڭ تەپەككۇرىدا تەدىرىجى ھالدا باش تىما ئىدىيىسىنى بارلىققا كەلتۈرۈش
بولىدۇ .لېكىن بۇ ئۇنداق ئاسانال ئۆتىدىغان ئۆتكەل ئەمەس .بۇنىڭ ئۈچۈن لوﮔىكىلىق تەپپەككۇر
كىتاپخانىغا ھىسسىي بىلىﺶ بىلەن ﮔىرەلىشىپ كەتكەن قايىللىق بىرىشى ،ھەم بۇ يىتەرلىﻚ بولۇشى
الزىﻢ .ئەمما بىزدە بۇ يىتەرلىﻚ بولمايﯟاتىدۇ .پۈتكۈل ئەسەر كىتاپخاننىڭ قەلﺒىدە يىتەرلىﻚ ھىسسىي
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بىلىﺶ توپلىمايال ،ئەقلى بىلىشكە ئۆتۈۋالىدىغان ئەھﯟالغا يول قويۇپ كېلىﯟاتىمىز .بۇنىڭ بىلەن
ئەسەرلەر ھاپىال -

شاپىال يىزىلىپ قالىدىغان ،ھېسسىيات قانداقتۇر بىر تاشقى نەرسىلەرﮔە

چاپلىنىپال ،قايىللىق ئىزدەيدىغان ئىستەكلەرنى قايمۇقتۇرۇپ قويىدىغان يېزىﺶ ئىستىللىرىنىڭ
ئەدەبىيات سەھنىمىزدە ئەركىن ئازادە كىرىپ چىقىشىغا بىر نىمە دىيەلمەيﯟاتىمىز

ئىستىتىﻚ

ئۆلچەم نۇقتىدىن ئېيتقاندا ،ھېسسىي ﮔۈزەللىككە بولغان سەزﮔۈلىﮕىمىز ،تونىشىمىز يوقىرى .ئەمما
ئەقلى ﮔۈزەللىككە بولغان سەزﮔۈرلۈكىمىز تۆۋەن .بۇ ﺟەھەتتە تېخىمۇ چوﯕقۇر ئىزدىنىشلەر كەلﮕۈسىدە
چوقۇم ئوتتۇرىغا چىققۇسى

تەپپەككۇردىكى مۇكەممەلسىزلىﻚ :دىﺌالېكتىﻚ ماتېرىيالىزمنىڭ

قارىشىچە ،ئەدەبىي ئەسەرلەرنىڭ مەزمونى يازغۇچىنىڭ ئىدىيىﯟى ھېسسىياتى بىلەن يۇغۇرۇلۇپ
كەتكەن ئوبىكتىپ ئىجتىمائىي تۇرمۇشتىن ئىﺒارەت بولۇپ ،ئۇ ئوبىكتىپ ئامىﻞ ۋە سوبىكتىپ
ئامىلدىن ئىﺒارەت ئىككى تەرەپنى ئۆز ئىچىﮕە ئالىدۇ .ئوبىكتىپ ئامىﻞ دىﮕىنىمىز ،ئەكىﺲ
ئەتتۈرۈلﮕەن ئاشۇ ئىجتىمائىي تۇرمۇشنى كۆرسىتىدۇ .سوبىيىكتىپ ئامىﻞ دىﮕىنىمىز ،يازغۇچىنىڭ
ئەسەر بىلەن يۇغۇرۇلۇپ كەتكەن سوبىيىكتىپ تەسىراتى ،چۈشەنچىسى ،باھاسىنى كۆرسىتىدۇ .يەنى
يازغۇچى تۇرمۇشنى مىخانىﻚ ھالدا رەسىمﮕە ئالمايدۇ .بەلكى ئىپادىلەش ئوبىيىكتى ئۈستىدە
قايتا  -قايتا ئويلىنىدۇ .پىششىقاليدۇ .شۇﯕا ھەرقانداق ئەسەر لوﮔىكىلىق تەپپەككۇر ئۈستىﮕە
قۇرىلىدۇ .ئىنسان سوبىيىكتى ئۇ ئارقىلىق باھا ،چۈشەنچە شەكلىدە ئەسەرﮔە سىﯖىدۇ .شۇغىنىسى
بىزنىڭ تەپپەككۇرىمىز سوبىيىكتى قۇرۇلمىمىزدىكى پايدىسىز تەرەپنىڭ ئىسكەنجىسىدە قىلىﯟاتىدۇ.
بۇنى تۆۋەندىكى باياندىن ھىﺲ قىالاليمىز
ئادەتتە مېتىر بولمىغان شارائىتتا قۇدۇقنىڭ چوﯕقۇرلۇقىنى سائەت بىلەن ئۆلچەشكە بولىدۇ.
بۇنىڭ ئۇسۇلى مۇنداق :قۇدۇققا بىر نەرسىنى تاشاليمىز .ئۇنىڭ تاشالنغاندىن تارتىپ سۇغا
چۈشكۈچە بولغان ئارىلىقىدىكى ۋاقىتنى ھىسابالپ ،ئەركىن چۈشكەن ﺟىسىﻢ ﻓۇرمۇالسى
ئارقىلىق قۇدۇقنىڭ چوﯕقۇرلىقىنى ھېسابالشقا بولىدۇ .ئەﮔەر سىز دەل
ئەركىن چۈشكەن ﺟىسىﻢ ھەرىكىتىنى پۇختا بىلىدىغان ئوئۇغۇچىدىن يىنىﯖدا بىر قوزا ۋە بىر تال
سائەت بار ،شۇنداق بولغاندا سەن بۇ ئىككى نەرسىنى ئىشلىتىپ ،مېتىر ئىشلەتمەي ،مۇشۇ قۇدۇقنىڭ
چوﯕقۇرلىقىنى تىپىپ بىرەلەمسەن؟ دەپ سورىسىﯖىز ،چوقۇمكى ،ئۇ ئۇزاق ئويلۇنۇپ كېتىدۇ .ھەتتا
ئارقىلىق

تاپالمايدۇ .قوزىنى قۇدۇققا تاشالپ ،ﻓورمۇال

ھېسابالشنى ئاسانلىقچە خىيالغا كەلتۈرمەيدۇ .چۈنكى قوزىغا بولغان ھېسسىيات ئوقۇغۇچىنىڭ
ئەقلىنى چەكلەپ قويىدۇ .ناۋادا ئۇ ئەﮔەر قوزىنى قۇدۇققا تاشالشقا بولسا ،دەپ پەرەز قىاللىغان بولسا
مەسىلىنى ناھايىتى تېزال ھەل قىلىﯟﯦتەلەيتتى

مانا مۇشۇنىﯖغا ئوخشاش ئەقىﻞ ھېسسىياتنىڭ

ئىسكەنجىسىدە قىلىﯟاتقان ،تەپەككۇر راۋانالشمايﯟاتقان ئەھﯟال ناھايىتى كەڭ ئۇچرايدۇ.
ئىجتىمائىي تۇرمۇشتىكى رىﺌال ئوبىيىكتىالرغا ۋە باشقا نەرسىلەرﮔە بولغان ھېسسىياتنىڭ ئۇنداق
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مۇنداق بولىشى ،ھەشەمەتلىﻚ ياكى تىلغا ئالغۇسىز ۋە ياكى نەپرەتلىﻚ … بولىشى
تەپپەككۇرىمىزغا ماس مەيدان ھازىرالپ ،ئۇنى ئەركىنلىككە چىقارمايﯟاتىدۇ

بۈﮔۈنكى دەۋرىردە

دۇنياۋىي ئەدەبىيات قانداقتۇر بىر ئەخالقى نىشاننى مەنزىسى قىلىپ ئەسەر يازىدىغان ،ئادەم
ئۇنداق بولىشى كىرەك ،مۇنداق بولۇشى كېرەك ،دەپ قېلىپالشتۇرۇشنى قوغلىشىدىغان بالزاك ۋە
تولىستوي دەۋرىدىن ئۆتۈپ ،ئىنساننىڭ ماھىيىتى ،ﺟەننىتىنى ئىزدەيدىغان دەۋرﮔە قەدەم قويدى .بۇ
دەۋردىكى ئەدەبىياتنىڭ يازغۇچىالردىن تەلەپ قىلىﯟاتقىنى ئالدى بىلەن تەپپەككۇردىن ئىﺒارەت.
مۇشۇنداق شارائىتتا تەپەككۇرنىڭ يۇقىرقىدەك كەلمىشتە بولىشى ناھايىتى ئەپسۇسلىنارلىق

ئۇنىڭ

ئۈستىﮕە يۇقىرىقى ئەھﯟالنىڭ يوشۇرۇن ئاﯕغا چۆكىشى ۋە ئۇزۇن تارىختىن بۇيان تەپپەككۇرنىڭ
ئىتىﺒارسىز قىلىﺶ ،بىزﮔە نۇرغۇن تەرەپلەردىن زىيان ئېلىپ كىلىﯟاتىدۇ .بۇنى بۇ يەردە
كۆرسەتمىسەكمۇ پەرەز قىلماق ئاسان .رﯦﺌاللىققا تۇتقان پوزىتسىيىدىكى مۇكەممەلسىزلىﻚ دﯦمەكچى
بولغىنىمىزنىڭ روشەن ﮔەۋدىلىنىشى ئۈچۈن ،ﮔەپنى
ئۇنىﯖمۇ بالىسى باركەن

دۇنيا ئەدەبىياتى ژورنىلىدا ئېالن قىلىنغان «

سەرلەۋىلىﻚ ﻓوتۇ سۈرەتتىن باشاليلى .ئەسەرنىڭ ئىدىيىﯟى مەزمونى

ﺟىنىسالر ئوتتۇرىسىدىكى ھەۋەس ۋە پەرق ناھايىتى كىچىﻚ ۋاقىتالردىن باشلىنىدۇ .ھەر قايسى
دەۋرلەردە ھەۋەسنىڭ ئوبيېكتى ئوخشاش بولمايدۇ .پەرق بارا -

بارا ئىچكى تۈس

ئالىدۇ ,دىﮕەندىن ئىﺒارەت .بۇ ئىنسان ئۈچۈن ئېيتقاندا چوڭ بىر بايقاش .يالتىراپ تۇرغان ئەقلى
ﮔۈزەللىﻚ .ئەمما بىز ئۇنداق كىچىﻚ ئىشالرغا دىققەت قىلمايمىز .ئېنىقكى شۇنىڭ بىلەن يالتىراپ
تۇرغان ئاشۇنداق ئەقلى ﮔۈزەللىككىمۇ ئېرىشەلمەيمىز .ئويالپ باقايلى ،بىز قىزلىرىمىز
-نىڭ «دادا

ياكى ئاپا مېنىڭ نېمىشقا ئۇكامدەك ياكى ئاكامدە ك چولدۇرۇم يوق؟ »دەپ

سەبىلەرچە سوراشلىرىنى ئاﯕلىمىغاندىمىزمۇ؟ نىمىشقا ئاشۇنداق ئوتتۇرىغا چىققاندا خەقلەردەك
ئەقىلﮕە مۇۋاپىق شەرىھلەشكە ئۇرۇنمايمىز؟

ئۇ ئەسىرىنى يازغاندا ھەرخىﻞ كۆز ئىپادىسى ئارقىلىق

پىرسۇناژالرنىڭ مول ئىچكى دۇنياسىنى ئىپادىلىﮕەن .نىمىشقا بىزدە ئۈنچلىﻚ كۈزۈتۈش قابىلىيىتى
كۆرۈلمەيدۇ؟ رىﺌاللىق ئاﺟايىپ مول دۇنيا .ئۇنىﯖدا ھەرخىﻞ ھەر ياﯕزا ئادەم ،ھەرخىﻞ ھەر ياﯕزا
ئىشالر بولىدۇ .يازغۇچى ئادەم بولۇش سۈپىتى بىلەن ھامان مۇشۇ رىﺌاللىق ئىچىدە تۇرىدۇ .بۇ كۆز
يۇمغىلى بولمايدىغان پاكىت .ئەپسۇس بىزنىڭ خېلى كۆپ يازغۇچىلىرىمىز رىﺌاللىق بىلەن بولغان
مۇئامىلىدە مەۋﺟۇتلۇقالرنى مەدھىيىلەيدىغانالر ،ئوتتۇرىدىكىلەر ،نەپرەتلىنىدىغانالردىن ئىﺒارەت
مۇشۇنداق ئۈچ ھىسىيات الﮔېرىغا تەقسىملىﯟﯦلىﺶ ئۇسۇلىنى قوللىنىﯟاتىدۇ .رﯦﺌالى ھېسسىياتالرنى،
ئۆزىنىڭ رﯦﺌالى قىياپىتىنى كۆرمەسكە سېلىﯟاتىدۇ .بۇ بۇنىﯖدىن مىڭ نەچچە يىﻞ بۇرۇن ئوتتۇرىغا
چىققان سوقراتنىڭ

دۇنيا بەكمۇ رەزىﻞ ،ئادەم ئۆزىنىڭ خىيالى دۇنياسىدا ياشىشى كېرەك

دىﮕەن

ئىدىيىسىدىن باشقا نەرسە ئەمەس .ناۋادا يازغۇچى مانا مۇشۇنداق رىﺌاللىقنىڭ ئاﺟايىپ مۇرەككەپ
تۈزۈلمىسىنى ئېلىﻚ ئالماي ،ئۇنىﯖغا قوپال سەمىمىيەتسىز مۇئامىلە قىلىدىغان بولسا ،رىﺌاللىقمۇ
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ئۇنىﯖغا شۇنداق مۇئامىلە قىلىدۇ

يازغۇچىنىڭ رىﺌاللىققا تۇتقان مۇئامىلىسى ئەسەرنىڭ چىنلىقىغا

روشەن ئەكﺲ ئېتىدۇ .يەنى سەنﺌەتنىڭ چىنلىقىنى قوغلىشىدىغان يازغۇچى ياراتقان ئوبراز
ئىجتىمائىي تۇرمۇشنىڭ ئىچىكى ماھىيىتىنى ،قانونىيىتىنى ئېچىپ بىرىدۇ .ئەينى رىﺌاللىق ئىچىدە
پىرسۇناژالرنىڭ خاراكتىرىنى يارىتىپ ،ئاشۇ خاراكتىردىكى لوﮔىكا بويىچە ئۇنىڭ ھەركىتىنى
تەقدىرىنى يازىدۇ .لىﯟ تولىستۇي بۇ ھەقتە مۇنداق دىﮕەن ئىدى

مېنىڭ ئەر -

ئايال

پىرسۇناژلىرىﻢ بەزىدە ماﯕا شۇنداق كەپسىزلىﻚ قىلىدۇ .مەن ئۇالرنىڭ ئۇنداق كەپسىزلىﮕىنى راسال
ياقتۇرمايمەن .ئەمما ئۇالر ئەمىلىيەتتە شۇنداق بولۇشقا تېﮕىشىلىﻚ ،ھەم تۇرمۇشتىمۇ دائىﻢ شۇنداق
ئەندىزىدە پائالىيەت قىلىدۇ .ئاپتور بولغان مېنىﯖمۇ رايىمغا باقمايدۇ
ئاننا كالىننا

بۇنداق ئەھﯟال ئۇنىڭ

رومانىنى يىزىﺶ ﺟەريانىدا روشەن ئىپادىلەنﮕەن .ئەسەردىكى ئەر پىرسۇناژنىڭ

تاپانچا بىلەن ئۆزىنى ئۆلتۈرىﯟﯦلىشى بىلەن ئۇ بۇرۇن ئويالپ باقمىغانىكەن .لېكىن پىرسۇناژالرنىڭ
ئورۇنالشتۇرۇشىغا بويسۇنماي ئامال يوق ئىدى .شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئامالسىز شۇنداق يېزىشقا مەﺟﺒور
بولغان .مۇشۇنداق پوزىتسىيە بىلەن ئۆزىمىزنى باھاالپ باققىنىمىزدا ،بىز ئەسەرلىرىمىزدە ئەمەلىيەت
ئاساسىدىكى پىرسۇناژ خاراكتېرىنى تۇرغۇزۇشىمىز ۋە مەزكۇر پىرسۇناژنىڭ ئىندىﯟىداللىقىدىكى
لوﮔىكىلىق راۋاﺟنى يىزىشتىمۇ تازا دﯦﮕەندەك ئەمەسلىكىمىزنى ھېﺲ قىلىمىز .شېﺌىرىيەتتە تېخىمۇ بەك
شۇنداق

ئىجادىيەت ھالىتىدىكى مۇكەممەلسىزلىﻚ :ئېنىقكى ئىجادىيەتكە كىرىشﯟاتقان

سۇبىيېكتنىڭ ئەينى ۋاقىتتىكى ھالىتى ئىجادىيەت تۈسىﮕە ناھايىتى چوڭ تەسىر كۆرسىتىدۇ.
مۇشۇنداق بولىشىغا قارىماي بىزنىڭ يازغۇچىلىرىمىز ئارىسىدا بىر قاتار غەيرى نورمال ھادىسىلەر
كۆرۈلمەكتە .بۇنىڭ ئەڭ روشەنلىرىدىن بىرى بىر قىسىﻢ يازغۇچلىرىمىز نام -

ئابروي ،ئالىي

ﺟاناپلىققا بولغان تەلپۈنۈشنىڭ تۈرتكسىدە يىزىشتىن بۇرۇن ئۆزىنى پەدازالپ ،ئاندىن يازىدىغان
ئەھﯟال خېلىال ئېغىر ،پىسخىكىمىزدا ئالدى بىلەن ئۆزىنى قايىﻞ قىلىپ ،ئاندىن باشقىالرنى قايىﻞ
قىلىﺶ روھى كەم بولغاچقا ،ئۇالر چۈشەنمەيدىغان نەرسىلەرنى چۈشىنىدىغان ،تىلاليدىغان
نەرسىلەرنى ماختايدىغان بولىﯟاتىدۇ.
.

ئۆزنىڭ سۇبيېكتىپ ھېسسىياتى ،قانداق ھېﺲ قىلىدىغانلىقى ،نېمە دەيدىغانلىقى بىلەن كارى

بولماي ،قانداقتۇر بىر ھېسسىياتالرنى سۈنﺌىي قوزغاپ ،تاشقى دۇنياغ چاپالۋاتىدۇ .شەك
شۈبىھىسىزكى بۇ ھازىرقى زامان ئەدەبىيات سەھنىسىدىكى ئەڭ لەنىتى ۋىجدانسىزلىق ،مۇشۇنداق
يېزىلغان ئەسەرلەرمۇ بىر تاالي ئالدامچلىﺌىقتىن ،ﮔەپتانلىقتىن باشقا نەرسە ئەمەس

يولداشالر

مەدەنىيەت ئىنقىالبىنى بىلىدۇ .بىز بۈﮔۈنكى دەۋىردىكىلەر ئاشۇ ئون يىلدىكى ئۇيغۇر ئەدەبىياتى
قىنى؟ دەپ سوراشقا ھەقلىقمىز .نەچچە يىلدىن بېرى بۇ مەزﮔىلدىكى ئەدەبىيات سىياسىي ئۆلچەم
بىلەن كىسىلىپال ﮔۆرﮔە تاشلىﯟىتىلدى .پۈتۈن ﮔۇنا سىياسىغا ئارتىلىپال تۈﮔىدى .ئەپسۇسكى بۇ
ئادىللىق ئەمەس ،چۈنكى ،تاشقى مۇھىت قانداق بولۇشىدىن قەتﺌىينەزەر ئادەم سوبىكتىپ كۈچ
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قۇدىرتىنى ئۇنتۇپ قالغىلى بولمايدۇ .چوقۇم ئەدەبىيات نەزىرىيە خادىملىرى نىمىشقا بۇ مەزﮔىلىدىكى
ئەدەبىيات ئاشۇنداق بولۇپ قالىدۇ؟ نىمشقا شۇنچىﯟىال ئادەم يەﯕﮕىلتەكلىﻚ بىلەن يازىدۇ؟ نىمىشقا
ئۇالرنىڭ ۋىجدانى ئۆزىنى ياساپ ،دوراپ يىزىﯟاتقاندا ئازاپالنمايدۇ؟ ئۆزىنىڭ ئۆز كۆﯕلىدىكى
قايىللىق ئۈستىﮕە ئەمەس،ﮔىزىت -

ﺟۇرنال ،رادىﺌوالردىكى چاقىرىقالر ئومومەن خەقلەرنىڭ زىيان

ئۈستىﮕە ئىجادى پائالىيىتىنى ئولتۇرغۇزغىنىغا تاقەت قىلىدۇ؟ دەپ ئىزدىنىپ بىر قاتار ساۋاقالرنى
خۇالسىلەپ چىقىﺶ كېرەك .شۇنداق بولغاندىال بۇ ئىلمى بولىدۇ .ھازىر ناھايىتى ياخشى سەلﺒى
دەرسلىﻚ بولۇپ قالىدۇ .بىزنىﯖچە شۇ دەۋرىدىن بىزﮔە قىلىشقا تىﮕىشىلىﻚ ئەڭ ئاچچىق ساۋاق
يۇقىرىدا سۆزلەپ ئۆتكىنىمىزدەك ،پەدەزلىنىپ يىزىشنىڭ رەزىللىﮕى ،ئىجادىيىتى ئۆز كۆﯕلىنىڭ
قايىللىقى ئۈستىﮕە ئەمەس باشقا نەرسىلەرنىڭ ئۈستىﮕە قويىدىغانلىقى ،دورامچلىغى بولۇشى كېرەك.
بۇنداق بولىشى بىزنىڭ ماھىيىتىمىز بىلەن تۇتۇشۇپ كەتكەچكە ،يۇقارقى ئەھﯟالالر تا ھازىرىغىچە
ساقلىنىﯟاتىدۇ .مەسىلەن ،ئەمىلى تۇرمۇشتا بىر قىسىﻢ يازغۇچى شائىرالرنىڭ ﮔويا خۇمىرى تۇتقاندەك
ئاھ ۋەتەن ،پاھ ۋەتەن ،ساﯕا پىدا بۇ ﺟان دەپ توۋالپ قۇيۇپ ،ئەتىسىال بىر كوي مۇئاشى ئۈچۈن
تىﻚ تۇردىغان ،ھاراقكەشلەر ئۇ "ھاراقكەشلەربۇ"دەپ تىلالپ قويۇپ ،ئۆﮔىنىال ئۆزى كوچىدا يىتىپ
قالىدىغان ،كۆرەلمەس ئۇنداق"تەخسىكەش مۇنداق"دەپ نەپرەتلىنىپ قويۇپ ،ئارقىدىنال ئۆزى
شۇنداق قىلمىغان ئەھﯟالالرنىڭ مەۋﺟۇتلىقى بۇنىڭ پوالتتەك پاكىتى

ھازىرقى زامان

پىسخىلوﮔىيىسىنىڭ ئومومىي قانونىيتىدىن قارىغاندا ،ئادەمنىڭ مېﯖە پائالىيىتىنىڭ بىر قىسمى
كۆﯕۈلﮕە تايىن ھالەتتە ،كۆپ قىسىﻢ يوشۇرۇن ھالەتتە ئېلىپ بىرىلدۇ .ئۇنى مەزكۇر شەخسىنىڭ
ئۆزىمۇ سەزمەيدۇ .شۇنداق بولغاچقا ئەدەبىيات سەھنىمىزدىكى كۆپ قىسﻢ كىشىلەر يۇقىرىدا تىلغا
ئېلىپ ئۆتكەن ،پەدازلىنىپ يېزىﺶ ،ئىجادىيەتنى ئۆز قايىلىقى ئۈستىﮕە قۇرماسلىق ،دورامچىلىق
قاتارلىق ئىللەتلەرﮔە قارشى بولسىمۇ ،ئەمما ئۇالر سوبيېكتىمىزغا چۆككەن مەدەنىيەتلىﻚ
ئاالھىدىلىكى بىلەن تۇتاشقاچقا ،ئەمىليەتتە ئاشۇنداق پەدازلىنىشتىن خېلى زور دەرىجىدە خالى
بواللمايﯟاتىمىز .مۇشۇ نۇقتىدىن قارىغاندا يازغۇچىالر ئۆزىنى تەكشۈرﮔەندە بۇ ئىللەتلەرﮔە ئۆچ ياكى
ئۆچ ئەمەسلىكىﮕە ئەمەس ،بەلكى ئۆزىنىڭ دايىملىق ئىجادىيەت ئەمىلىيىتىﮕە ،مىﯟىلىرىﮕە قارشى
الزىﻢ .ئىنسانىيەت -11ئەسىرﮔە قەدەم قويۇپ ،ئەينى ۋاقىتتا

ئادەملەر ئىلمىيالشقان بىر دەۋىرﮔە

كىرىدى :بۇنىﯖدىن كىيىنكى ئىشالر ئىلمىي يوسۇندا ئېلىپ بىرىلىدۇ

دەپ قىلىنغان تەسىرلىﻚ

ھۆكىمنىڭ ئەكسىچە ،بۇ ئەسىر ئۇرۇش تۇمانلىرى ئىچىدە ئاخىرالشتى .ئىككى قېتىملىق دۇنيا
ئۇرۇشى ئۇرۇش ئوتلىرى ئىچىدە مىليونلىغان كىشىلەرنى ﺟېنىدىن ﺟۇدا قىلدى448 .

يىلى دۇنيا

ئۇرۇشى ئاخىرلىشىپ ،تا ھازىرغىچە قانداقتۇر بىر نېمىلەر ئۈچۈن ،بىر  -بىرىنى قانلىق قىرىشىدىغان
بۇنداق ھادىسە يوقۇلۇپ باقمىدى .ئۇ مىنى مۇش ئېتىپ قاالمدىكىن دەپ مەن ئۇنى مۇش ئېتىپ
قاالمدىكىن دەپ ئەنسىرەپ  ،پەقەت شۇنداق بىر ۋەس -
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ۋەسە ئۈچۈن قۇرىﯟالغان ئاشۇ بىمەنە

ھەربى قىسىمالرغا ئاﺟراتقان خىراﺟەت يىلدىن -
غال ئادەم

دىﮕەن ئەسىرىدە ئېيتقاندەك

يىلغا ئاشتى .خۇددى ئېيروت

ئىچى غال

-

بۇ دۇنيا ياكى دەھشەتلىﻚ بىر سادا ۋە ياكى چىرقىراش

بىلەن ھاالك بولىدىغاندەك بولۇپ قالدى .ئاتوم ئىنىرﮔىيە تىخنىكىسىنىڭ قۇدىرىتى بىلەن دۇنيانىڭ
تەغدىرى ئاخىرى بىر كۇنۇپكىغا باغالندى .بۇنداق ئەمىليەت ئىنساننىڭ ئەقلى دۇنياسىنى سۇئال
بىلەن يۇغۇرۇلۇپ كەتكەن ،بىر قاتار ئۈندەش بەلﮕىسى بىلەن توشقۇزدى .ھاياتلىق ئىلمىي
تېخنىكىسى ،ئېرسىيەت قۇرۇلۇشى تېخنىكىسىنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىرى ،ﮔېن ئوپىراتسىيىسى ۋە ئادەمنى
پىروبىركىدا يىتىلدۈرۈش ئارقىلىق ئادەمنى ياساشنىڭ ئۆزﮔەرتىشنىڭ ئىمكانىيىتىنى نامايەن قىلدى.
ئىنساننىڭ ئەخالق قاراشلىرىغا ،ھېسسىياتىغا ،تەبىﺌىلىﻚ سېزىمىﮕە رەھىمسسىزلەرچە زەربە بەردى.
ئاﺟايىپ مۇرەككەپ سۇئالالرنى ئوتتۇرىغا تاشلىدى .مىﯖە ئىلىمنىڭ يۈزلىنىﺶ ئادەملەرنىڭ
ھاياتنىڭ مەنىسى ،قىممەت ئۆلچەملىرى توغرىسىدىكى بىر قاتار قاراشلىرىﺌىنى قااليمىقانالشتۇ
رۋەتتى .ماشىنا ئادەم ،ئىلىكتىرونلۇق مىﯖە سىستېمىسىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى بىلەن ئىنسانالرنىڭكۆپ نىﮕىزدىن ئېيتقاندا ئۆزىنى ھايﯟان بىلەن سىلىشتۇرۇپ ئېرىشكەن .ئۆزى ھەققىدىكى
پەلسەپىﯟى بىلىشى قاسراق تاشالپ ،يىﯖى بىر يۈكسەكلىككە كۆتىرىلدى .يەنە نۇرغۇن سۇئالالر باش
كۆتىرىپ نەشتەردەك سانجىلىشقا باشلىدى .نوپۇسنىڭ تىز سۈرئەتتە كۆپىيىشى ،شەھەرلىشىشنىڭ
تەرەققىياتىنى ئىلﮕىر سۈردى .سانائەتنىڭ يۇقىرى سۈرئەتتە تەرەققىي قىلىشىغا ۋە تاۋار ئىﮕىلىكىنىڭ
ﮔۈللىنىشﮕە تۈرتكە بولدى .بۇ ئەھﯟال تەبىﺌەتنى تەرتىپىسىز بۇالشنى ۋە دەپسەندە قىلىشنى ئىلﮕىر
سۈرۈپ ،يەر شارى خاراكتېرلىﻚ ئىكىلوﮔىيەلىﻚ بۇزۇلۇش پەيدا قىلدى .سانسىزلىغان ئورمانالر
كىسىلدى .ھايﯟانالر يوقىلىﺶ ﮔىردابىغا كىلىپ قالدى .كۆل ،دەريا ،دىﯖىزالر قۇرىدى.
ئاتموسفىرانىڭ بۇلغىنىشى مۇشۇئەسىرنىڭ بېشىدىكى بۇلغۇنۇش پىرسەنتىﮕە ٪11قوشۇلۇپ ،يەر
شارىنى ئوراپ تۇرغان ئاتموسفېرانىڭ مۇۋازىنىتىنى بۇزىﯟەتتى .نەتىجىدە قۇرغاقچىلىق ،بوران ،سۇ
ئاپىتى قاتارلىق تەبىﺌىي ئاپەتلەر كۈنسايىن ئېغىرالشتى .بۇنىڭ بىلەن ئىنسانىيەت ئۆزىنىڭ
كەلﮕۈسىدىن ﮔۇمانلىنىشقا باشلىدى.بىز ياشاۋاتقان بۇ ﮔۈزەل شارنى ئەسلىﮕە كەلتۈرﮔىلى بولمىغۇدەك
دەرىجىدە بۇزغۇنچىلىققا ئۇچراتتۇقمۇ نېمە ؟

دەپ ئەنسىرەپ قالدى .نېفىت ،كۆمۈر ،تەبﺌىي ﮔاز

قاتارلىق ئىنىرﮔىيە مەنﺒەلىرىنىﯖچەكلىمىلىﮕى ھەممە نىمىنى زاۋۇت ،ماشىنا ،ئىلىكتر چىرىغى ،كىنو،
تېلېﯟىزور…الرنى يەپ تاشالپ ،ئىنسانالرنى نەچچە ئەسىر بۇرۇنقى بىر زامانغا ئاپىرىپ قويىدىغان
يەﺟۈج

-مەﺟۈﺟلەردەك مۇمكىنچىلىكلەر ئىچىدە باش كۆتەردى

ئەلﯟەتتە ،ھەرقانداق ئادەم

ئىنسانىيەتنىڭ مۇشۇ ئەسىردىكى مۇۋەپپەقىيەتلىرىﮕە مەدىھىيە ئوقىماي تۇرالمايدۇ .بۇنى بۇ يەردە
ئاالھىدە سۆزلىمىسەكمۇ يولداشالرغا ناھايتى ئېنىق .شۇنداق بولغاچقا -11ئەسىر ئازاپ
ۋە چۈشكۈنلۈككە ھەم خوشاللىق ۋە ئىجادىيەت روھىغا تولغان ئەسىر .مانا بۇ مۇشۇ ئەسىر
كىشىلىرىنىڭ كەيپىياتى بەلﮕىلىﮕۈچى ئوبىكتىپ ئامىﻞ بولۇپ قالدى
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مۇھىت ﺟەھەتتە ئېلىپ

ئېيتقاندا11 ،

-ئەسىر پۈتكۈل ئىنسانىيەت تارىخىدىكى  ٪81ئالىﻢ ياشىغان دەۋىر بولۇپ،

ئىنسانىيەتنىڭ بىلىشى ھەر كۈنى دىﮕۈدەك يىﯖىلىنىپ تەرەققىي قىلىپ تۇرىﯟاتىدۇ .كۆپ قاتالم كۆپ
خىﻞ يۆنىلىﺶ بويىچە ﺟۇاللىنىپ ،ئادەمنىڭ كۆزىنى چاقنىتىﯟاتىدۇ41 .
قېتىملىق دولقۇن

-يىلالردا باشالنغان-3

پۈتكۈل دۇنيا ئەندىزسىنى بۇزىﯟىتىپ ﺟەمﺌىيەتنىڭ ھەرقايسى ساھەلىرىدىكى

ئۆزﮔۈرۈشنى تىزلەتتى .ئىجتىمائىي رىﺌاللىق سانائەتنى تۆمۈر قىلىشتىن ۋاز كىچىپ ،ئۇچۇرغا
يېپىشتى .زىيالىالر ئەڭ نادىر ئىشلەپ چىقارغۇچىغا ئايالندى .پەن

 -تېخنىكىنىڭ يېﯖى

نەتىجىلىرىﮕە بولغان كۈچلۈك ئىھتىياج تارقىتىﺶ ۋاسىتىلىرىنىڭ تەرەققىياتىنى مۇكەممەللەشتۈردى.
بۈﮔۈنكى كۈندە ماس قەدەملىﻚ سۈنﺌىي ھەمرا يەر شارىنى قاپلىدى .دۇنيا زور دەرىجىدە تارىيىپ
ئۆتمۈشتىكى بىكىنمە ھالەت ئۈزۈل  -كىسىﻞ بەربات بولدى .ھەم بەربات بولىشى زۆرۈ بولۇپ
قالدى .دۆلەتلەر ،مىللەتلەر ۋە رايونالر ئارىسىدىكى ئاالقە كۈچەيدى .بىكنمە ،تار ،ئاددىي ،مىللىي
ۋە رايون خارەكتىرلىﻚ نەرسىلەر بارغانسىرى ئازىيىپ ،ئەكىسچە ئىنسانىيەت ئورتاق كۆﯕۈل
بۆلىدىغان ۋە قوبۇل قىلىدىغان نەرسىلەر كۈنسايىن كۆپەيدى .ئىجتىمائىي رىتىمنىڭ تىزلىشىﮕە
ئەﮔىشىپ ،مۇئەييەنلەشتۈرۈش

 -ئىنكار قىلىﺶ

 -ئىنكارنى ئىنكار قىلىشتىن ئىﺒارەت مانا مۇشۇ

بىلىﺶ قانونىيەت ھالقىسىنىڭ دەۋرى قىسقىراپ ،چوﯕقۇرلۇقتىن -چوﯕقۇرلۇققا ماﯕىدىغان ئاﺟايىپ
شىددەتلىﻚ مۇھىت مەيدانغا كەلدى

ئادەملەر بىلەن ئادەملەر ئارىسىدىكى مۇناسىﯟىتىدىن ئېلىپ

ئېيتقاندا ،ئىنسانالر ئادەملەر ۋە مىللەتلەر ئارسىدىكى پەرق ۋە ئوخشاشلىقتىن ئادەمنىڭ ئاﺟايىپ
تۈزۈلىشىنى كۆردى .نەچچە مىڭ يىلدىن بېرى ئىنسان تەپپەككۇرنىڭ تاشقى دۇنيا ،تەبىﺌەت
ئىجتىمائىي ﺟەمﺌىيەتكە تاشلىنىپ ،ئىنساننىڭ ئۆزىنى ئۇنتۇپ قالغانلىقىغا ھەيراق قالدى .مۇشۇ
ئەسىر مابەينىدە ئىنساننىڭ سوبىكتى توغرسىدا ئاﺟايىپ ئۇلۇغ نەتىجىلەر ئارقا -

ئارقىدىن

مەيدانغا كەلدى .ﺟۇﯕﮕو ،ئامىرىكا ،تۈركىيە دىﮕەنلەرنىڭ بىر ﺟۇغراپىيىلىﻚ نام ئەمەسلىﮕىنى،ئەر
 ئايال دىﮕەننىڭ پەقەت ﻓىزىلوﮔىيەلىﻚ تۈزۈلۈشكىال قارىتىلمايدىغانلىغىنى ھىﺲ قىلدى .ئۆتكەنكى يىلالردا دەل مۇشۇ سوبىكتىپ تۈزۈلۈشكە بولغان تونۇشنىڭ ئۆزئارا چۈشىنىشىنىڭ
يېتەرلىﻚ بولماسلىقى بىلەن ئادەملەرنىڭ بىكاردىن -

بىكار ئۆزئارا تىللىشىپ يۈرﮔەنلىكنى ،قان

تۆككەنلكىنى ،بەخىتسىز بولۇپ قىلىشقانلىقلىرىنى سەزدى .ئاﺟايىپ مۇرەككەپ كۆپ قاتالملىق
ھېسسىيات كەيپىدە ئۆتمۈشكە قايتىدىن سەپ

 -سىلىپ ،ئويالشقا ،تۈزىتىشكە ،شالالشقا باشلىدى.

ئەڭ ئۇلۇغ ئالىي ﺟاناپلىقنىڭ باشقىالرنى چۈشۈنۈش ،ئۇالرغا ئۆزى بىلەن تەڭ كۆرۈش ،كەڭ قورساق
بولۇش خاھىشى ئىكەنلىكىنى بىلدى-

ئەسىر ئەدەئىﺒيات مانا مۇشۇنداق مۇھىت ئىچىدە

تەرەققىي قىلدى .ئۆتكەن ئەسىرنىڭ ئاخىرقى يىللىرىدا پۈتۈن ئەدەبىيات مۇھىتىدا ئۆزﮔۈرۈش يۈز
بىرىپ ،يىﯖى دەۋىر ئەدەبىياتىنىڭ تولغىقى پەيدا بولدى11 .

-ئەسىرنىڭ باشلىرىدا غەرىﺐ

كاپتالىزىمى ﺟاھانﮕىرلىﻚ باسقۇچىغا كىرىدى ..ئاسىيا ،ئاﻓرىقا قىتﺌەسىدە مىللىي ئازاتلىقنى ۋە
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مۇستەقىللىقنى قولغا كەلتۈرۈش ھەركىتى كۆتۈرۈلدى .ئىجتىمائىي زىددىيەتلەر كۈنسايىن
ئۆتكۈرلەشتى -11 .ئەسىردە رىﺌالىزىﻢ دۇنيا ئەدەبىياتىنىڭ ئاساسىي ئېقىمى بولۇش بىلەن بىرﮔە يەنە
مۇشۇ بويىچە كونا يازغۇچىالر داۋاملىق ئىجادىيەت بىلەن شۇغۇلالنغاندىن باشقا ،يەنە يىﯖىچە
يازىدىغان يازغۇچىالرمۇ ئوتتۇرىغا چىقتى .يەنى يىپ

 -يىﯖى ئەدەبىيات پىكىر ئېقىمى مۇنتىزىﻢ

باش كۆتەردى .مۇنتىزىﻢ ئەنﺌەنىﮕە قارىشى تۈس ئالغان قىياپەتتە ياۋرۇپا ئەدەبىيات مۇنﺒىرىﮕە
چىقىپ ،ناھايتى زور داۋالغۇش پەيدا قىلدى11 .

يىلالردا ئۇ ﺟۇش ئۇرۇپ راۋاﺟلىنىپ ،ئۆزى

پەيدا بولغان زىمىدىن ھالقىپ ،باشقا رايونغا تارقالدى .خەلىقﺌارالىق ئەدەبىيات ھادىسسىنى
شەكىللەندۈرۈپ ،ئۆزىنىڭ ۋەكىللىﻚ يازغۇچىلىرىنى ۋەئەسەرلىرىنى ياراتتى .ﮔەرچە 2838

-يىلى

 1دۇنيا ئۇرۇشى پارتالپ ،ئەدەبىيات ئاز -توال توسالغۇغا ئۇچرىغان بولسىمۇ لىكىن ،ئەدەبىيات
ھەركىتى توختاپ قالمىدى .بۇ باسقۇچتىكى ئەدەبىيات ﻓاشىستىﻚ ئۇرۇشقا قارشى ئىلغار ئەدبىيات
بولۇپ نەتىجىلەندى .ئۇرۇشتىن كىﺌىيىن ياۋرۇپا ،ئامىرىكا قىتﺌەلەردىكى ھەرقايسى ئەللەر
ئەدەبىياتى ﮔۈللۈنۈش دەۋرىﮕە قەدەم قويۇپ ،ھەرخىﻞ پىكىر ئېقىملىرى ۋە ئەدەبىي ئېقىمالر ئارقا
ئارقىدىن سەھنىﮕە چىقتى .مۇدىرنىزىﻢ -60- 41يىلالرغا كەلﮕەندە ياۋرۇپا ئامىرىكا ئەدەبىيات
مۇنﺒىرىنى ئىﮕەللىدى .مۇشۇ مەزﮔىلدە التىن ئامىرىكىسىدا پەيدا بولۇپ نەتىجە ياراتقان سىھرى
رىﺌالىزىﻢ ئەدەبىياتى پۈتۈن دۇنيا ئەدەبىياتى ساھەسىنى زىﻞ
ئەدەبىياتى

زىلىﮕە سىلىپ،

پارتالش

دەپ ئاتالدى .رىﺌالىزىملىق ئەدەبىيات بولسا يەنە بىرقېتىﻢ مۇدىرنىزىملىق ئەدەبىيات

ۋە التىن ئامرىكىسىدا باش كۆتۈرﮔەن سىھرى رىﺌالىزىملىق ئەدەبىيات ئېقىمىنىڭ ھۇﺟۇمغا ئۇچراپ،
دۇنيا ئەدەبىياتىدىكى ھۆكۈمرانلىق كۈچىدىن ئايرىلىپ قالدى .ئۇ قايتا باشقا ئېقىمالر بىلەن
قارشىلىشالمىدى .ئەكسىچە ئاقىالنىلق بىلەن قارىشى تەرەپنىڭ ئارتۇقچىلىقىنى قوبۇل قىلىپ،
ئۆزﮔىرىﺶ ئىچىدە تەرەققىي قىلىشقا يۈزلەندى .بۈﮔۈنكى دەۋىر ئەدەبىياتنىڭ ئاالھىدىلىﮕى شۇنىﯖدا
ئىﺒارەتكى :ئۇنىڭ سوبىكتىغا بولغان ئىتىﺒارلىق ئىنتايىن يوقىرى .مەسىلەن ،يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان
مۇدىرنىزىملىق ئىجادىيەت ئۇسۇلى يازغۇچىدىن تۇرمۇشنى ئەسلىي قىياپىتى بويىچە ئەينەن يازماي،
سوبىكتىپ تەسىرات ۋە ئىچكى ماھىيەتنى يىزىشنى تەلەپ قىلىدۇ .ئىچكى پائالىيەت تەسﯟىرى
ئارقىلىق ئالەمنى ئىپادىلەيدۇ .بىزنىﯖچە بۇ بۇرۇن تىلغا ئېلىنغان ئۆزىﮕە قايىللىق ئىزدەش
روھىنىڭ تىخىمۇ يوقىرى پەللىدە ئىپادىلىنىشى ئۇنىﯖدىن باشقا يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان .
20ئەسىر ئەدەبىياتى شەكىللەنﮕەن مۇھىت ۋە ئەدەبىياتنىڭ ئۆزىنىڭ ئەھﯟالىدىن چىقىپتۇرۇپتىكى :بۈﮔۈنكى دەۋر ئەدەبىياتىنىڭ ئاالھىﺌىلىكى ئەقلىيلىققا تۇتقان مۇئامىلىدە روشەن
ئىپادىلىنىدۇ .ئەنﺌەنىﯟى رﯦﺌالىزملىق ئەسەرلەر ئەزەلدىن رﯦﺌال شەيﺌىلەرنى كونكرﯦت تەسﯟىرلەپ،
ﺟانلىق ،مۇكەممەل ھىكايەتچانلىق ۋە تىپىكلەشتۈرۈلﮕەن پىرسۇناﺟالر ئوبرازى ئارقىلىق مەزمون
ئىپادىلىﮕەن ئىدى  ،بىزنىڭ دەۋرىمىزﮔە كەلﮕەندە بۇالرنىڭ ھەممىسىدە ئۆزﮔۈرۈش بولۇپ،
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ھەممىسىنى ئابىستىراكىتىالشتۇرۇش ،ئەقليەلەشتۈرۈش ،كورىدىناتالشرۈشكە قاراپ تەرەققىي قىلدى.
ھازىرقى زامان سەنﺌىتى دۇنيا ۋە ئادەمنىڭ پائالىيتىﺌى ،كۆرۈشكە ،سېزىشكە بولىدىغان نەرسىلەرنى
تەسﯟىرلەشكە قىزىقىپال قالماي ،كونكىرىت ھالىتى بولمىغان ،ئوﯕايال بايقىغىلى بولمايدىغان ،مۇھىﻢ
قانونىيەت ۋە مۇناسىﯟەتلەرنى ئېچىپ بىرىشكە ئۇرۇنماقتا .ئۆتمۈشتىكى ئۇ خىﻞ نوقۇل
تەسﯟىرلەيدىغان ئەدەبىيات ھازىر ئەھمىيىتىنى يوقاتتى .ئەقلى ئويلۇنۇش يازغۇچىالرنىڭ ئىتىﺒارىغا
ئېرىشتى .يازغۇچىالر ئەسەرلىرىدە ئالەم كىشىلىﻚ تۇرمۇش ،تەبىﺌەت ﺟەمﺌىيەت ،ئەخالق
ﺟەھەتلەردىكى زور مەسىلىلەرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ،ئۇالرغا ئەستايىدىللىق ،سەمىمىيلىﻚ بىلەن
ﺟاۋاب ئىزدەۋاتىدۇ .تىخى مەسىلىلەرنى ئوتتۇرىغا قۇيۇش بىلەنال

پاش قىلىﺶ ۋە مۇنداق بولسا

ئۇنداق بولىدىكەن دىﮕەندەك خۇالسىلەش بىالنال چەكلىنىپ قالماي ،ئۇالرنى ھەل قىلىﺶ ئۈستىدە
پەلسەپىﯟى يۈكسەكلىكتە ،دىمىكاتىﻚ كەيىپتە تۇرۇپ باش قاتۇرۇپ ئەدەبىياتقا ھۆسىن قوشىﯟاتىدۇ.
ئەقلىيلىق قىياس قىلىشقا ئىتىﺒارلىق بەرﮔەنلىكتىن ئوبرازچانلىق ئاﺟىزالشتۇرۇپ ،ئابىستىراكىتلىقنى
كۈچەيتىﺶ ئارقىلىق بەدىﺌىي ئوبراز ئەندىزلەشتۈرۈش ،خىلالشتۇرۇش مەقسىتىنى ئەمەلﮕە
ئاشۇرۋىﯟاتىدۇ .ئەدەبىياتنىڭ يەنە بىر قانىتى بولغان ئوبزورچىلىق ،نەزىرىيە تەتقىقاتىنى ئېلىپ
ئېتقاندا ئۇالر پەن سۈپىتىدە ھەر قايسى پەنلەر بىلەن ﮔىرەلىشىپ
تەنقىدچىلىكى

،،

تەنقىدچىلىكى

بۇنىڭ روشەن مىسالى

،

ئۇچۇر تەنقىدچىلىكى

كەتتى،

دىنامىكا تەنقىدچىلىكى

سېستىما
ئىستاتىستىكا

دىمەك بۈﮔۈنكى دەۋىردە ئەدەبىيات يازغۇچىالردىن

ئاﺟايىپ دىﺌالىكتىﻚ كالال ،يۈكسەك پەرقلەندۈرۈش ،چۈشۈنۈش قابىليىتىﮕە ئىﮕە تەپپەككۇر ۋە
ئەقىلىيلىققا ،ئابىستىراكتلىككە ئىنتىزار روھنى تەلەپ قىلىدۇ .چۈنكى دۇنيانىڭ زور دەرىجىدە
تارىيىشى ۋە بىلىمنىڭ كۆپ قاتالم ،كۆپ يۆنىلىﺶ بىلەن شەخسنىڭ ئەتراپىنى ئىﮕىلىشى ،ھېسسىي
ماتېرىيالالرنى توپاشنىڭ دۇنيا مىقياسىدا كىﯖىيىشى ئادەمنىڭ بۇ ماتىرىيالالر ئۈستىدە كۆپ قاتالم
ۋە كۆپ يۆنىلىﺶ بويىچە سىستېمىلىق ئويلىنىشنىڭ زۆرۈريىتىنى بەلﮕىلىدى .شۇﯕا ئۇيغۇر
ئەدەبىياتىنىڭ دۇنياغا يۈزلىنىشى ،ماھىيەتتە ئۇيغۇر مەدەنىيەتنىڭ تومۇرىغا ئەقلىيلىق ئىزدىﮕەن
روھنىڭ سىﯖىﺶ ﺟەريانىدۇر .بىز يوقىرىدا بىر قاتار بايانالر ئارقىلىق ﮔەرچە كىچىككىنە بىر ماقالە
بىلەن ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ﺟۈملىدىن ئەدەبىياتقا باھا بىرىﺶ قىيىن بولسىمۇ ،يەنىال قانداقتۇر بىر
يەرلەردىن چىقىپ ،مەدەنىيىتىمىزنىڭ تۈپكى خارەكتىرى ۋە ئۇنىڭ ئەدەبىيات مۇنﺒىرىدە
ئىپادىلىﮕەن

يىتىشسىزلىكى،

شۇنداقال

دۇنياغا

يۈزلۈشنىڭ

تەلىﯟى

ئۈستىدە

قىسقىچە

توختۇتۇپ

ئۆتتۈق .كىتاپخانالر مۇشۇ تاپتا ئەسىرىمىزنىڭ بىشىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان

سۇئالالرغا:

بۇنىﯖدىكى ئاساسىي سەۋەپ :مەدەنىيىتىمىزنىڭ خارەكتىرىدە سوبىكتىپ قۇرۇلمىمىزدا

ئەقلىيلىق

ئىزدىﮕەن

روھىمىزنىڭ

يىتەرلىﻚ

بولمىغانلىقىدا

دىﮕەندەك

مەزموندا

ﺟاۋاپ

بىرىدىغانلىقىمىزنى ئاز  -توال ھىﺲ قىلدى .دﯦمىسىمۇ بىز ئاشۇنداق ﺟاۋاپ بىرىمىز .بۇ ﺟاۋابىمىزنى

167

ماددا بىرلەمچى ئاڭ ئىككىلەمچى دىﮕەن پەيتتىن ھالقىغان قاراش نۇقتىسىدىن باشقىچە دىسەك،
سېستىمىلىق تەبىﺌىي پەن ۋە باشقا پەنلەرنىڭ مەدەنىيىتىمىزدە مۇناسىپ ئورۇن تۇتماسلىغى،
ئەدەبىياتىمىزنىڭ مۇشۇنداق ھالەتتە بولۇپ قىلىشىدىكى تۈپكى سەۋەپ .
ئەلﯟەتتە بۇ ئاﺟايىپ بىمەنە باغالشتەك كۆرىنىدۇ .لېكىن ئۇ قانداق كۆرىنىشىدىن قەتﺌىينەزەر بەرىﺒىر
ھەقىقەت .بۇ شۇنى كۆرسىتىدىكى مۇشۇنداق ماھىيەتنىڭ ئۆزىدىكى مۇكەممەلسىزلىﻚ تۈپەيلى
ئەدەبىياتىمىزدا بىر قاتار مۇكەممەلسىزلىكلەر ئىپادىلەندى .ئاشۇ مۇكەممەلسىزلىكنى يوقىتىﺶ ئۈچۈن
ماھىيەتتىكى مۇكەممەلسىزلىكنى ئازايتىﺶ ،ئۇنىﯖغا تەبىﺌىي روھىنى كىرﮔۈزۈش ،شەخسىي روھىنى
تەبىﺌىي پەن روھى بىلەن قاتتىق تەربىيىلەش الزىﻢ .ئەﮔەر ئۇنداق بولماي يەنە نەزىرىيە تەتقىقاتىنى
كۈچەيتەيلى ،ئۆلچەم ئەندىزىلىرىمىزنى ئۆزﮔەرتەيلى دەپ شۈئارۋازلىق بىلەن ئىلﮕىرىلىمەكچى
بولساق بۇ ناھايتى تەسكە چۈشىدۇ.ئۇزۇن زامانالر كىتىدۇ .كۆپىنچە ئانچە مۇنچە بىردەملىﻚ
ھاياﺟانلىق يۇلقۇنۇشنى ھىساپقا ئالمىغاندا بۇ ﮔويا ئارپا تىرىپ قويۇپ بۇغداي ئۈنسۈن دەپ
ئېتىزنىڭ بىشىدا توۋالپ ئولتۇرۇشتەك كۈلكىلىﻚ بىر ئىﺶ بولۇپ قالىدۇ

ئەسىرىمىزدىكى مەشھور

پەيالسوپ ھادىسىزم ئىلىمىنىڭ ئاساسچىسى ئېﺌى خۇسسىرل ئۆزىنىڭ ﺟاپالىق تەتقىقاتى ئارقىلىق،
تەبىﺌىي پەننىڭ ئەقلىيلىﻚ ئىزدىﮕەن روھى ئەمەلىيەتتە پۈتكۈل ياۋرۇپا مەدەنىيىتىنىڭ تۈۋرۈكى .
بۈﮔۈنكى دەۋردە ھەرقايسى مىللەتلەرنىڭ ياۋرۇپا مەدەنىيىتىنى قوبۇل قىلىشى ،ئەمەلىيەتتە
ئۇالرنىڭ ئەقلىيىلىق ئىزدىﮕەن تەبﺌىي پەن روھىغا يۈزلەنﮕىنىدۇر .دەپ ھېساپالنغان ئىدى .يىقىنقى
زامان ئۇيغۇر تارىخىنى ئەسلەپ ئۆتىدىغان بولساق ،ئۆكتەبىر ئىنقىالبىنىڭ توپ ئاۋازى بىلەن
يانداش ،ئۆلكىمىزﮔە ئەقلىيلىق ئىزدىﮕەن روھ سىﯖىپ كىرىشكە باشلىدى .بولۇپمۇ ماركىزىمنىڭ
ئاساسي ئىدىلوﮔىيەلىﻚ ئورنىنىڭ تىكلىنىشى ،بۇ روھنىڭ باش كۆتىرىشى ،تېخىمۇ يۇقىرى پەللىﮕە
كۆتەردى .ئۇ ئۆزىنىڭ ئۇزۇن مۇددەتلىﻚ تەرەققىياتى ﺟەريانىدا بارا -

بارا پىشىپ خەلقىمىزنىڭ

تۇرمۇشىغا يوشۇرۇن ئېﯖىغا دۇنيا قارىشىغا ئاﺟايىپ ئۆزﮔۈرۈشلەرنى ئېلىپ كەلدى .يالغۇز
ئەدەبىياتىنالر ئېيتساق ،بۇ روھ تەۋپىق ئەپەندى ،ئابدۇقادىر دامولالم ،ئابدىخالىق ئۇيغۇر ،لۇتپۇلال
مۇتەللىپتەك سەزﮔۈر ئەﺟدادلىرىمىزنىڭ روھىدا ئەكﺲ ئېتىپ ،يىﯖى دەۋىر ئۇيغۇر ئەدەبىياتى بارلىققا
كەلدى .مەيلى سان،سۈپەت ،ﺟانىر ،مەزمون ﺟەھەتتىن بولسۇن ،زور ئوتۇقالرنى قولغا كەلتۈردى .ئۇ
داۋاملىق يۇقىرى ماﯕغان يۈزلىنىﺶ بويىچە پىشقەدەملىرىمىزنىڭ تىرىشچانلىقى بىلەن بۈﮔۈنكى دەۋر
ياشلىرىنىڭ قولىدا يەنە بىر پەللىﮕە يۈزلىنىﯟاتىدۇ .بۇ كۆز يۇمغىلى بولمايدىغان ئەمەلىيەت .تەبىﺌىي
پەن روھنىڭ نەچچە يىللىق ئۆزلىشىﺶ تارىخى ﺟەريانىدا سىناقالردىن ئۆتۈپ ،يالتىرىشىدىن
ئىﺒارەت .ئەلﯟەتتە بۇ باسقۇچ يەنىال تەبﺌىي پەن روھنى ئىستخىيىسىز ھالدا قوبۇل قىلىﺶ باسقۇچى
بولىدۇ .لىكىن ئەمدى مۇنداق ئاستا بولماسلىقى كېرەك .بۇيەردىكى ئىستخىيىسىزلىﻚ يوقۇلۇپ،
ئۆزىمىزنىڭ ئەۋزەللىكىنى ﺟارى قىلدۇرغان ئاساستا ،ئاﯕلىق پىالنلىق يوسۇندىكى قوبۇل قىلشقا

168

ئايلىنىشى الزىﻢ .كەڭ ئىجتىمائىي پەن خادىملىرى تەبىﺌىي پەن ئۆﮔۈنىشى ،ئۇنىڭ روھىنى ئۆز
ﺟىسمىغا كىرﮔۈزىشى ،تەبىﺌىي پەننىڭ مول مىتودولوﮔىيىسى بىلەن قوراللىنىشى كېرەك .پۈتكۈل
ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ قولىدىن باال ئوقۇتۇش ،تەرﺟىمە قىلىﺶ ،كەتمەن چىپىﺶ ،شىﺌىر ھېكايە يېزىﺶ
ئومومەن قۇرۇق ﮔەپ سېتىشتىن باشقا ئىﺶ كەلمەيدىغاندەك تۇرغان.خەقلەر ئايغا چىقىﯟاتسا تۇنجى
ئايرۇپىالن ھەيدىﮕۈچى ،تۇنجى پويىز شوپۇرى دەپ ﮔېزىت -ﺟۇرناللىرىمىزغا پەخىرلىﻚ چىقىرىشقا
مەﺟﺒور بولىﯟاتقان ،مۇشۇنداق بىر شارائىتتا تېخىمۇ شۇنداق قىلىﺶ كېرەك .بۇ ئۇيغۇر مەدەنىيىتى
ئۈچۈن كۈرىشىﯟاتقان ئوغالنالرنىڭ ئالدىدىكى زۆرۈر ۋە مۇشەققەتلىﻚ بىر ۋەزىپە .
-1991يىلى  - 12ئاي
مەنﺒەسى  :شىنجاڭ مەدەنىيىتى
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ئۇيغۇر قىزى نۇزۇگۇم
ئابدۇرېھىم دۆلەت
ساۋاتلىق ئۇيغۇرالر ئىچىدە نۇزۇﮔۇمنى بىلمەيدىغانالر بولمىسا كېرەك ،ھېچﺒولمىغاندا ئاﯕالپ
باققان بولۇشىمىز مۇمكىن .ئەمما نۇزۇﮔۇم تېمىسىنىڭ ئوخشىمىغان دەۋىردە ،ئوخشىمىغان يازغۇچىالر
تەرىپىدىن ،ئوخشىمىغان ژانىردا قايتا – قايتا يېزىلغانلىقىنى بەلكىﻢ خېلى كۆپ ساندىكى كىشىلەر
بىلمىسە كېرەك .ھەر قانداق مىللەت ئۆزىنىڭ قەھرىمانىدىن چەكسىز پەخىرلىنىدۇ ،ئەۋالدالرنىڭ ئۆز
قەھرىمانىنى ئۇنتۇپ قالماسلىقى ،ئۇالرنى داۋاملىق ئەسلەپ تۇرۇشى ئۈچۈن ،قەھرىمانلىرىغا ئاتاپ
ئەسەرلەر يېزىشىدۇ.
مەلۇمكى« ،نۇزۇﮔۇم» تېمىسىغا ئوخشاش ،ئوخشىمىغان يازغۇچى تەرىپىدىن ئوخشىمىغان
ماكان ،زامانالردا تەكرار يېزىلىدىغان بۇنداق ئىجادىيەت ھادىسسى دۇنيا ئەدەبىيات تارىخىدا
ھەرﮔىزمۇ يېﮕانە ھادىسە ئەمەس .مەيلى غەرپ ئەدەبىياتىدا ،مەيلى شەرق ئەدەبىياتىدا بولسۇن
بۇنداق ھادىسىلەر ئۇزاق تارىخقا ئىﮕە .بۇ ھەرﮔىزمۇ ئۇيغۇر ئەدەبىياتىدىكىال يەككە ھادىسە
ئەمەس« .نۇزۇﮔۇم» تېمىسىدىكى ئەسەرلەرنىڭ بىزدە تەكرار -يېزىلىشىنىڭ چوﯕقۇر تارىخى يىلتىزى
بار .تۆۋەندە بىز مەزكۇر ئىجادىيەت ھادىسىسىنىڭ شەرق – غەرپ ئەدەبىياتىدىكى ۋە شۇنداقال
كىالسسىﻚ ئەدەبىياتىمىزدىكى نامايەندىلىرىنى قىسقىچە بايان قىلىپ ئۆتىمىز .روشەنكى ،بۇنىڭ
مەزكۇر ئىجادىيەت ھادىسىسىنى توغرا ،ئىلمىي چۈشىنىشىمىزدە ياردىمى زور.
«نەزىرە» دﯦﮕەن بۇ سۆز ئەسلى ئەرەپچىدىن كەلﮕەن بولۇپ«،ئوخشاش»« ،بىردەك» دﯦﮕەن
مەنىلەرﮔە ئىﮕە .ئەمما ،ئىسالم كىالسسىﻚ ئەدەبىياتىدا ئۇ «تەقلىد قىلىﺶ» دﯦﮕەن مەنىدە
قىللىنىلىدۇ .نەزىرە دﯦﮕىنىمىز ئۆزىدىن بۇرۇن ئۆتكەن ياكى زامانداش ئەدىﺒلەرنىڭ ئەسىرىﮕە
ئوخشاش قىلىپ ياكى ئۇنىﯖغا ﺟاۋاب تەرىقىسىدە يېزىلغان شېﺌىرىي ئەسەرلەر كۆزدە تۇتۇلىدۇ.
يەنى ،ئىككىنچى بىر شائىر (ئۆزىدىن بۇرۇن ئۆتكەن ياكى زامانداش) نىڭ شېﺌىرىغا ۋەزىن،
شەكىلجەھەتتىن ئوخشاش قىلىپ يېزىلغان شىﺌىر[ .]2تېخىمۇ چۈشىنىشلىﻚ دﯦﮕەندە ،نەزىرە باغالش
ھادىسىسى ئەسلىدە يېزىلىپ بولغان مەلۇم بىر ئەسەرنى دوراپ ،شۇنىﯖغا تەقلىد قىلىپ ئېلىپ
بېرىلىدىغان ئىجادىيەت ھادىسىسىدۇر.
ئەمما ،بۇ ھەرﮔەزمۇ ئاددىي مەنىدىكى نوقۇل دوراپ قويۇشال ئەمەس .بەلكى ئەسلى
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ئەسەرنىڭ تېما ،سۇژىت ،بەدىﺌىي ئوبراز قاتارلىق ﺟەھەتلەردە يېﯖىلىق يارىتىﺶ ،ئىمكانقەدەر ئەسلى
ئەسەردىن ئاشۇرۇۋﯦتىﺶ ،ئۆزىﮕە خاس سەنﺌەت قىممىتى يارىتىﺶ مەقسەت قىلىنىدۇ.بۇنىﯖغا
يازغۇچىنىڭ ئىدىيەسى،شۇ دەۋرنىڭ روھى سىﯖﮕەن بولىدۇ .شۇﯕا ،بۇنى ئەسلى ئەسەرنى كۆچۈرۈپ
قويۇش دەپ چۈشەنسەك خاتاالشقان بولىمىز.
شەرق ئىسالم ئەدەبىياتىدا «نەزىرە» ئەنﺌەنىسى ناھايىتى ئۇزاق تارىخى ئەنﺌەنىﮕە ئىﮕە .ئۇ
ئەڭ دەسلەپتە بىر قەدەر قىسقىراق ئەسەرلەردە مەيدانغا كەلﮕەن ،كېيىن  -21 – 21ئەسىرلەرنىڭ
باشلىرىدا ئىلﮕىرى -كېيىن بولۇپ نۇرغۇن زور ھەﺟىملىﻚ ئەدەبىي ئەسەرلەر مەيدانغا كەلدى.شۇنىڭ
بىلەن «نەزىرە» يازغۇچىالر دىققىتىنى يېﯖىدىن مەيدانغا كەلﮕەن چوڭ ئەسەرلەرﮔە قارىتىشقا
باشلىدى .بۈيۈك پارىﺲ شائىرى ﻓىردەۋىسنىڭ (« )2111 -834شەھنامە» سى ۋە نىزامى
ﮔەنجەۋىنىڭ (« )2242-2118خەمىسە» مەيدانغا كەلﮕەندىن كېيىن ،نۇرغۇن ئەدىﺐ ،شائىرالر
خۇددى ﮔۆھەر تېپىﯟالغاندەك ،بەس – بەستە «نەزىرە» يېزىشقا كىرىشىپ ،شەرق ئىسالم ئەدەبىياتىدا
«نەزىرە» يېزىﺶ دولقۇنى كۆتۈرۈلدى]1[.
ماھيەتتە ،نىزامى ﮔەنجەۋىدىن باشالپ مەيدانغا كەلﮕەن «خەمىسە» چىلىﻚ قىزغىنلىقى دەل
«نەزىرە» دىن ئىﺒارەت ئەنە شۇنداق بىر خىﻞ ئىجادىيەت ئەنﺌەنىسىنى ئۆزىﮕە مەنﺒە قىلغانىدى .
شۇندقال ،بۇ ئىجادىيەت ئۇسۇلى شەرق – ئىسالم ئەدەبىياتىغىال ئەمەس ،مەلۇم دەرىجىدە شۇنداق
دﯦيىشكە بولىدۇكى ،غەرپ ئەدەبىياتىغىمۇ قىسمەن تەسىر كۆرسەتكەن .مەشھۇر ياۋرۇپا ئەدىﺒلىرىدىن
ﮔىيوتى ،ھىيۇﮔو ،ھېينى ،پۇشكىن قاتارلىقالرمۇ ياۋرۇپا خەلقى ئارىسىدا كەڭ تارقىلىپ يۈرﮔەن
رىﯟايەتلەردىن پايدىلىنىپ يېﯖى ئەسەر يازغان ھەمدە ئىسالم ئەدەبىياتىدىكى مەشھۇر ئەسەرلەرﮔە
تەقلىد قىلغان مەلۇم تەسىرلەرنى قوبۇل قىلغان.
ﮔىيۇتى بالدۇرال ئىسالم ئەدەبىياتىغا چوﯕقۇر ھەۋەس قىلغان .ئۇ ئالىي مەكتەپتىكى ۋاقتىدىال
«قۇرئان كەرىﻢ»نى ئوقۇغان ھەم بىر پارچە «مۇھەممەد ناخشىسى »دەيدىغان شېﺌىر يازغان-2923 .
يىلى ھاپىزنىڭ ﮔېرمان تىلىغا تەرﺟىمە قىلىنغان شېېﺌىرالر توپلىمىدىن ئىلھاملىنىپ «شەرق – غەرپ
شېﺌىرالر توپلىمى» نى يېزىپ چىققان …ئەنﮕىلىيەنىڭ ۋىكتورىيە دەۋرىدىكى مەشھۇر شائىر ماسيىﯟ
ئارنولد (Mathew Arnold) 2999-2911نىڭ بىر ئۇزن داستانى «سۇھراب بىلەن رۇستەم»
( -2943يىلى يېزىلغان) مۇ دەل ﻓىردەۋىسنىڭ «شاھنامە»سى ئىچىدىكى شۇ ناملىق بابقا تەقلىد
قىلنغان]3[.
دﯦمەك ،نەزىرە ئەنﺌەنىسى شەرق ئەدەبىياتىدا ئۇزاق تارىخقا ئىﮕە بىر ئۆزﮔىچە ئىجادىيەت
ئەنﺌەنىسى بولۇپ ،بۇ پارىﺲ -تۈركىي تىلىدىكى ئەدىﺒلەرﮔە ﺟۈملىدىن ئۇيغۇر ئۇيغۇر ئەدىﺒلىرىﮕىمۇ
چوﯕقۇر تەسىر كۆرسەتكەن.
ئەدەبىي ئويغىنىﺶ دەۋرىدىن كېيىن ،غەرپ ئەدەبىياتىدىمۇ ئىلﮕىركى كونا تېما ،رىﯟايەتلەر
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ئاساسىدا قايتا يېﯖىدىن ئەسەر يېزىﺶ دولقۇنى كۆتۈرۈلدى.
«پىرومېتى» قەدىمكى يۇناندىكى بىر رىﯟايەت .ئۇنى ئەيىسكۇلۇس مىالدىيەدىن ئىلﮕىركى
 -411يىلالردا تىرىلوﮔىيەنىڭ  -2قىسىمى پۈتۈن -3 ،-1 ،قىسىمى تاماملىنالمىغان .ﮔېرمانىيە شائىرى
ﮔىيۇتىمۇ «پىرومېتى» نى ئەسلىدىكى دﯦتالالردىن پايدىلىنىپ قايتا يېزىپ چىققان ،ئەمما تولۇق
تاماملىيالمىغان]4[.
يەنە  – 2928يىلى ئەنﮕىلىيەلىﻚ شائىر شېللېي ( )2911-2781شېﺌىرىي دىراما «ئازاد قىلىنغان
پىرومېتى» نى قايتا يېزىپ چىققان.بۇ ئۇنىڭ ئىجادىيىتىنىڭ يۈكسەك پەللىسى بولۇپ قالغان]4[.
- 1816يىلى ئەنﮕىلىيە شائىرى بايرون ( )2914 -2799شېللېينىڭ تەسىرى بىلەن «پىرومېتى» نى
يەنە يازغان«.دون ﺟۇئان» ھەققىدىكى رىﯟايەتلەر ياۋرۇپادىكى ھەر قايسى ئەل خەلقلىرى ئارىسىدا
ئىلﮕىرىدىنﺒاشالپ تارقىلىپ كەلﮕەن ،ئەمما بۇ تېما

1630-يىلىدىن تاكى  -2821يىلىغىچە

ئوخشىمىغان نام ،ئەمما ئوخشاش تېمىدا قايتا -قايتا يېزىلغان.
- 16ئەسىرنىڭ بېشىدىن  -27ئەسىرنىڭ ئاخىرىغىچە داۋامالشقان ئەدەبىيات ئالتۇن دەۋرىنىڭ
مەشھۇر ۋەكىلى ،كۆزﮔە كۆرۈنﮕەن دىراماتورﮔى تىرسو مولىنا 1630-يىلى «دون ﺟۇئان» نى تۇنجى
قېتىﻢ يازما ئەدەبىياتىغا ئېلىپ كىرﮔەن .شۇنىﯖدىن تارتىپ  – 2821يىلىغىچە  24نەپەر يازغۇچى
تەرىپىدىن تەكرار يې زىلغان بولۇپ ،بۇالرنىڭ ئىچىدە مەشھۇر يازغۇچىالردىن ﻓىرانسىيەنىڭ مەشھۇر
يازغۇچىسى ئالېكساندﯦر دۇماس ( ،)2971 -2911ئەنﮕىلىيەنىڭ داﯕلىق شائىرى بايرۇن(-2799
 ،)2914مەشھۇر روس شائىرى پۇشكىن ( )2937 -2788ۋە ﻓىرانسىيەنىڭ شائىرى ،مەشھۇر ئەدەبىيات
سەنﺌەت ئوبزورچىسى بودلېر ( )2921 -2912قاتارلىقالر بار.
خۇددى شۇنىﯖغا ئوخشاش ﻓائۇستىمۇ  -22ئەسىردىكى بىر شەخىﺲ بولۇپ ،كېيىن خەلق
رىﯟايەتلىرىدە سېھىرﮔەرلىكنى بىلىدىغان سىرلىق شەخﺲ سۈپىتىدە خەلق ئارىسىدا كەڭ تارقالغان.
شۇنداقال- 2947 ،يىلىدىن باشالپ 2847 ،يىلىغىچە بولغان يۈز يىﻞ ئىچىدە ئون نەچچە قېتىﻢ تەكرار
يېزىلغان .بۇالرنىڭ ئىچىدە مەشھۇر يازغۇچىالردىن شېكېسپېردىن كېيىنكى ئەڭ مەشھۇر ئەنﮕىلىيە
دىراماتورﮔى كىرىستوﻓېر مارلوۋ ( ،)2483 -2424مەشھۇر ﮔېرمان يازغۇچىسى ﮔىيۇتى ،ھېنرىخ ھېينى
( – 2818 ،)2942 -2787يىلى نوبېﻞ ئەدەبىيات مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن ﮔېرمان يازغۇچىسى توماس
مان ( )2844 -2974قاتارلىقالر بار]2[.
يەنە ئىسپانىيەنىڭ ئەدەبىي ئويغىنىﺶ دەۋرىدىكى ئەڭ بۈيۈك يازغۇچىسى سېرۋانتېسنىڭ
مەشھۇر رومانى «دونكىخوت»مۇ  -2214يىلى نەشىر قىلىنىپ يەنە  -2224يىلى ئالونىسو ﻓېرناندىﺲ
دﯦﮕەن يازغۇچى نامىدىن ئۇنىڭ داۋامى يېزىلغان .ئەمما ،بۇ دەل ئاقسۆﯕەكلەر كاتولىﻚ پوپلىرىغا
ۋەكىللىﻚ قىلىپ ،سېرۋانتىسقا قارشى تۇرۇش ،ئۇنىڭ رومانىنىڭ تەسىرىنى توقىتىﺶ ئۈچۈن
يېزىلغان[.]7
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شۇنداقال يەنە ئېلىمىزنىڭ يۈەن سۇاللىسى دەۋرىدە يېزىلغان «ﺟاۋ ئائىلىسىنىڭ يېتىﻢ ئوغلى»
دەيدىغان شېﺌىرىي دىرامىسى ياۋرۇپادا كەڭ تارقىلىپ تەسىر قوزغاش بىلەن بىرﮔە نۇرغۇن
يازغۇۋچىالر تەرىپىدىن قايتا يېزىلغان .بۇ دىراما  -29ئەسىرنىڭ  -31يىللىرى ﻓىرانسوزچىغا تەرﺟىمە
قىلىنىپ ،ﻓىرانسىيەﮔە كىرﮔەن .ناھايىتى تېزال ئىنﮕىلىز ،ﮔېرمان ،ئىتالىيان ،روس تىللىرىغا تەرﺟىمە
قىلنغان -742 .ئەنﮕىلىيەلىﻚ رىچارد خۇرد ) (Richard hurdتەرىپىدىن «ﺟۇﯕﮕولۇق يېتىﻢ
ئوغۇل» دەپ ئۆزﮔەرتىلﮕەن – 2741 .يىلى ئىتالىيە دىراماتورﮔى پېترو تاستاسىﺌو (pietro Me
« )Tastasioﺟۇﯕﮕۇ قەھرىمانى» دەپ يازغان-2744 .يىلى مەشھۇر ﻓىرانسىيە ئەدىﺒى ،مۇتەپپەكۇرى
ۋولتېر بۇ دىرامىنىڭ ئىلھامىدا بەش پەردىلىﻚ بىر شېﺌىرىي دىراما يېزىپ ،پارىﮋدا سەھنىﮕە ئېلىپ
چىقىپ زىلزىلە قوزغىﯟەتكەن .شۇنداقال بۇ ئەسەرنىڭ تېزال ئىنﮕىلىزچە ئىتالىيانچە تەرﺟىمىلىرى
بارلىققا كەلﮕەن[.]9
دﯦمەك ،بۇ يەنە باشقا ئەل ئەدەبىياتىدىمۇ كۆرۈلﮕەن .مەسىلەن ،ھىندىستاننىڭ مەشھۇر
يازغۇچىسى سارشارمۇ ئىسپانىيە يازغۇچىسى سېرۋانتېسنىڭ چوﯕقۇر تەسىرىﮕە ئۇچرىغان ھەم ئۇنىڭ
رومانى «دونكىخوت» نى ئوردو تىلىغا تەرﺟىمە قىلغان .شۇنداقال ،شۇنىڭ تەسىرىدە «ئازاد ھەققىدە
رىﯟايەت» ناملىق رومانىنى يېزىپ چىققان .روماننىڭ ۋەقەلىﻚ ،سۇﻓىتى «دونكىخوت» نىڭ
تەسىرىﮕە ئۇچرىغان .يازغۇچى ئۆزىمۇ بۇنى تىلغا ئالغان .روماننىڭ باش پېر سۇناژى ئازادمۇ
ماھىيەتتە دونكىخوتقا تەقلىد قىلىنىغان .ئازادنىڭ ھەمراھى خۇچ دونكىخوتنىڭ ھەمراھى
سانچوپانسوغا تەقلىد قىلىنىغان بولۇپ ،ئوردو تىلى ئەدەبىياتىدىكى «سانچو پانسو» بوپقالغان[].8
خەنزۇ ئەدەبىياتى ،شۇنداقال شەرقتىكى خوشنا مىللەتلەر ئەدەبىياتىدىمۇ بۇنداق ھادىسە كۆرۈلﮕەن.
تاڭ دەۋرىدىكى ﺟىن -ئەرۋاھالر ھەققىدىكى رومانالر چاۋشيەنﮕە كىرﮔەندىن كېيىن چاۋشيەن
يازغۇچىسى ﺟىن شىشى شۇ رومانغا تىقلىد قىلىپ «ئالتۇن بېلىق ھەققىدە يېﯖى پاراﯕالر» ناملىق
روماننى يازغان.كېيىن يېزىلغان «ماۋۇنىڭ تەرﺟىمىھالى»« ،ﺟۇماۋنىڭ تەرﺟىمىھالى »قاتارلىق
رومانالرمۇ ئەمەلىيەتتە ﺟۇﯕﮕونىڭ كىالسسﻚ رومانى «ئۈچ پادىشاھلىق ھەققىدە قىسسە» ﮔە تەقلىد
قىلىنغان… يەنە دۆلىتىمىزنىڭ ھازىرقى زامان ئايال يازغۇچىسى خۇاڭ لۇيىن ﮔىيۇتىنىڭ رومانى
«ياش ۋىتېرىنىڭ دەردى»ﮔە تەقلىد قىلىنغان روماننى ئېالن قىلغان[ .]21ھازىرمۇ خەنزۇ
ئەدەبىياتىغا سەل دىققەت قىلغانالرغا مەلۇمكى ،خەنزۇالرنىڭ كىالسسىﻚ رومانلىرىدىن «ئۈچ
پادىشاھلىق ھەققىدە قىسسە»« ،سۇ بويىدا»« ،غەربكە ساياھەت» قاتارلىق رومانالردىكى
ۋەقەلىكلەرﮔە تەقلىد قىلىنغان ياكىﺌۇنىڭ دەۋامى قىلىنغان ئەسەرلەرنى توال ئۇچرىتىمىز ھەم بۇ ھەقتە
كىنو ،تېلفىلىملەرمۇ ئىشلەندى.
دﯦمەك ،ئەدەبىياتتا ئوخشاش بىر تېمىنىڭ تەكرار يېزىلىﺶ ھادىسىسى پۈتۈن دۇنيا
ئەدەبىياتىدىكى ئومۇمىيۈزلۈك مەۋﺟۇت ھادىسىدۇر .بۇ خىﻞ ئىجادىيەت ئەنﺌەنىسى پەقەت مۇلۇم
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مىللەت ئەدەبىياتىدا باشقا مىللەت ئەدەبىياتىدىن كۈچلۈكﺒولۇشى مۇمكىن .ئەمما ،تامامەن يوق
بولۇشى ناتايىن.
ئۇنداقتا ،بۇ خىﻞ ئىجادىيەت ئەنﺌەنىسى ئۇيغۇر كىالسسىﻚ ئەدەبىياتىدا قانداقراق ئورۇن
تۇتىدۇ؟ شەرق ئىسالم ئەدەبىياتىنىڭ بىر قىسىمى بولغان ئۇيغۇر كىالسسىﻚ ئەدەبىياتىدىمۇ
«نەزىرە» باغالش ھادىسىسى كەڭ ئومۇمالشقان ۋە كۆپ قوللىنىلغان .مېنىﯖچە بۇ ئۇيغۇر كىالسسىﻚ
ئەدەبىياتىدىن ئاز – توال خەۋەردار ھەرقانداق كىشىﮕە تولىمۇ ئايدىڭ بىر پاكىت .ﮔەرچە بۇ يەردە
ئۇيغۇر كىالسسىﻚ ئەدەبىياتىدىكى تەكرار يېزىلغان بارلىق ئەسەرلەرنى مىسال كەلتۈرۈش مۇمكىن
بولمىسىمۇ ،يەنىال ئۇالرنىڭ ئىچىدە بىر قەدەر مەشھۇرلىرىنى تېلغا ئېلىﺶ زۆرۈردۇر.
نەۋايىنىڭ «خەمىسە» سى مەيدانغا كەلﮕەندىن كېيىن ،شۇ ۋاقىتتىكى ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە شىنجاڭ
رايونىغا ئىنتايىن زور تەسىر كۆرسەتكەن .نۇرغۇن يازغۇچى ،شائىرالر نەۋايىنى ئۇستاز تۇتۇپ ،ئۇنىڭ
«خەمىسە» سىدىن ئوزۇق قوبۇل قىلىپ ئەسەر ئىجاد قىلغان ھەم ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشى بىلەن ئۇيغۇر ۋە
باشقا مىللەتلەر ئەدەبىياتىدىكى تەسىرى بارغانسېرى كۈچەيﮕەن .بەزى ئۇيغۇر يازغۇچىالر نەۋايىنىڭ
«خەمىسە» سىنى نەسىرىي تىلغا ئۆزﮔەرتىپ ،تېخىمۇ ئاددىي ،ئاممىﺒاب تىﻞ بىلەن خەلق ئاممىسىغا
تېخىمۇ يېقىنالشتۇرماقچى بولغان.
 – 18ئەسىرنىڭ ئاخىرى  -28ئەسىرنىڭ باشلىرىغىچە نەۋايىنىڭ «خەمىسە» سىنى چۈشىنىشلىﻚ
تىﻞ بىلەن نەسىرىي شەكىلﮕە ئايالندۇرۇپ ،ئىجادىيەت ئېلىپ بېرىﺶ بىر دولقۇنغا ئايالنغان– 29 .
ئەسىردە خوتەندە ئۆتكەن شائىر مەھزۇن نەۋايىنىڭ «پەرھاد – شېرىن» داستانىنى نەسىرىي شەكىلﮕە
ئايالندۇرغان ھەم ئۇنىﯖغا «شاھزاد پەرھاد ۋە مەلىكە شېرىن» دەپ نام قويغان.
18

– ئەسىرنىڭ ئاخىرى  -28ئەسىرنىڭ باشلىرىدا ئۆتكەن يەركەنلىﻚ ئەدىﺐ ئۆمەر باقى

يەركەندى نەۋايىنىڭ «خەمىسە» سىدىن «پەرھاد شېرىن»« ،لەيلى -مەﺟنۇن»نى تالالپ نەسىرىي
شەكىلدە قايتا يېزىپ چىققان .مولال سىدىق يەركەندى نەۋايىنىڭ پۈتۈن خەمىسەسىنى «نەسىرىي
خەمىسە» ﮔە ئايالندۇرغان.
 – 17ئەسىرنىڭ ئاخىرى - 29ئەسىرنىڭ باشلىرىغىچە ئۆتكەن ئۇيغۇر شائىرى مولال پازىﻞ -2714
يىلى نەۋايىنىڭ «خەمىسە» سىدىن پايدىلىنىپ «لەيلى-مەﺟنۇن» داستانىنى يېزىپ چىققان.
يېقىنقى زامان ئۇيغۇر ئەدەبىياتىدىكى مەشھۇر شائىر ئابدۇرەھىﻢ نىزارىي بولسا نەۋايىدىن كېيىنكى
ئەڭ ھوسۇللۇق ئۇيغۇر ئەدىﺒىدۇر .ئۇنىڭ يازغان «پەرھاد-شېرى»« ،لەيلى-مەﺟنۇن» قاتارلىق
ئىككى داستانىمۇ نەۋايىنىڭ شۇ ناملىق داستانىغا تەقلىد قىلىنغان .ئۇ ئۆزىنىڭ ئىجادىيىتى
ﺟەريانىدا ۋارىسلىق قىلىﺶ بىلەن بىرىﮕە ،يەنە ئىجادىي ئەمﮕەك قوشقان ھەم بۇنى كۈچلۈك يەرلىﻚ
پۇراققا ئىﮕە قىلغان.
- 19ئەسىرنىڭ ئاخرى  – 11ئەسىرنىڭ باشلىرىدا ئۇيغۇر ئەدەبىياتىدا غايەت زور ئۆزﮔىرىشلەر يۈز
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بېرىﯟاتقانىدى .ئۇيغۇر ئەدەبىياتى كىالسسىﻚ ئەدەبىياتىدىن ھازىرقى زامان ئەدەبىياتىغا ئۆتۈش
باسقۇچىدا ئىدى – 11 .ئەسىرنىڭ – 11يىللىرىدىن باشالپ سابىق سوۋىت ئىتىپاقىنىڭ ئوتتۇرا
ئاسىيا رايۇنىدىكى مىللەتلەر ئەدەبىياتىدا يۈز بەرﮔەن ئۆزﮔىرىشلەر ئۇيغۇر ھازىرقى زامان
ئەدەبىياتىنىڭ شەكىللىنىشىﮕە تەسىر كۆرسەتتى .ئۆزبېﻚ ئەدەبىياتىدا نەۋايىنىڭ «خەمىسە»
سىدىكى بەزى داستانالر سەھنىلەرﮔە ئېلىپ چىقىلىپ زىلزىلە قوزغىدى – 2831 .يىلالردا شىنجاﯕنىڭ
ھەر قايسى ﺟايلىرىدا داغدۇغلىق مەدەنىيەت ئاقارتىﺶ ھەركىتى باشلىنىپ ئۇيغۇر ئەدەبىياتىغا يېﯖى
ئوزۇق بەخىﺶ ئەتتى . 1930-يىلالرنىڭ ئاخىردا بەزى ئۇيغۇر ئەدىﺒلىرى «پەرھاد -شېرىن»،
«لەيلى -مەﺟنۇن»نى دىرامىغا ئايالندۇرۇپ ،سەھنىلەردە ئوينالدى ۋە خەلقنىڭ قىزغىن ئالقىشىغا
ئېرىشتى – . 1940يىلالرنىڭ باشلىرىدا ئۆتكەن مەشھۇر شائىر ،ئۇيغۇر ھازىرقى زامان ئەدەبىياتىنىڭ
ئاساسچىلىرىدىن بىرى بولغان نىمشېھىت( )2871 -2812خەلق ئارىسىدا تارقىلىپ يۈرﮔەن
ۋارىيانتىغا ئاساسەن نەۋايىنىڭ «پەرھات-شېرىن»نى «مىﯖﺌۆي ۋە پەرھاد-شېرىن» دﯦﮕەن ماۋزۇدا
يېزىپ چىققان ھەم بۇ داستاننىڭ مەزمۇنىنى ئۇيغۇر تۇرمۇشى بىلەن بىرلەشتۇرۇپ ،ئۇنى كۈچلۈك
يەرلىﻚ پۇراققا ئىﮕە قىلغان .مەزكۇر تېمىنى نۇرمۇھەممەت توختى يەنە قايتا يېزىپ چىقتى.
ئەلﯟەتتە ،ئۇيغۇر ئەدەبىياتىدا تەكرارالنغان تېمىالر نوقۇل پەرھاد – شېرىنال ئەمەس ،ئۇيغۇر
شائىرى غېرىﺒى يەنە «خەمىسە» دىكى «سەبﺌى سەييار» دىن سۇژىت ئېلىپ «بەھرام ۋە دىلﺌارام» نى
قايتا يېزىپ چىققان .مەلۇمكى ،نەۋايىنىڭ «خەمىسە» سىمۇ نىزامى ﮔەنجەۋىنىڭ «خەمىسە» سىﮕە
تەقلىد قىلىنغان .ئۇنىﯖدىكى «لەيلى – مەﺟنۇن»« ،ئىسكەندەرنامە» لەرمۇ تەكرار – تەكرار
يېزىلغان.
نىزارىنىڭ يازغان داستانى «رابىﺌە – سەئىدىن» نىمۇ ئەھمەد زىيائى قايتا يازغان« .غېرىپ –
سەنەم» لەرمۇ شۇنداق بولغان.
دﯦمەك ،تېمىالرنىڭ تەكرار يېزىلىشى ئۇيغۇر كىالسسىﻚ ئەدەبىياتىدا ئەزەلدىن داۋاملىشىپ
كەلﮕەن ئۇزاق تارىخقا ،چوﯕقۇر ئاساسقا ئىﮕە بىر خىﻞ ئىجادىيەت ھادىسىسى بولۇپ ،بۇنىڭ ئىز-
پاكىتلىرىنى «نۇزۇﮔۇم» تېمىسىدىكى ئەسەرلەردىنمۇ ئېنىق كۆرەلەيمىز« .نۇزۇﮔۇم» تېمىسىدىكى
ئەسەرلەرنىڭ قايتا – قايتا يېزىلىشى ،ماھىيەتتە ئەنە شۇنداق ئۇزاق تارىخقا ئىﮕە ئىجادىيەت
ئەنﺌەنىسىنى ئۆزىﮕە مەنﺒە قىلغان.
تۆۋەندە بىز نۇزۇﮔۇمنىڭ تارىخى كېلىپ چىقىشى ھەققىدە قىسقىچە توختىلىپ ئۆتىمىز.
نۇزۇﮔۇم ھەرﮔىزمۇ تارىختا تەكرارالنغان ،پەرھاد -شېرىن ،غېرىﺐ -سەنەملەرﮔە ئوخشاش
رىﯟايەتلەردىكى توقۇلما شەخﺲ ئەمەس بەلكى ئۇ ئۇيغۇرالر تارىخىدا ئۆتكەن ،رﯦﺌال بىر تارىخى
شەخﺲ .شۇﯕالشقا ،بىز ئەدەبىياتىمىزدىكى نۇزۇﮔۇم ئوبرازى بىلەن تونۇشۇپ چىقىشتىن ئاۋۋال،
تارىخى نۇزۇﮔۇم بىلەن تونۇشۇپ چىقىﺶ تولىمۇ زۆرۈر.
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ئەپسۇسكى ،ھازىرغىچە يېتىپ كەلﮕەن قولىمىزدا بار تارىخى ماتىريالالردا نۇزۇﮔۇم ھەققىدە ئېنىق
بىر خاتىرە يوق .ئەمما ،بۇنداق بىر يازما ئىسپاتنىڭ بولماسلىقى نۇزۇﮔۇمنىڭ ئۆتمىﮕەنلىكىنى،
ئۇنىڭ پەقەت بىر توقۇلما ئىكەنلىكىنى بىلدۈرمەيدۇ .چۈنكى ،تارىخى ماتىريالالردا شۇ مەزﮔىلدىكى
قەشقەردە چىرىﻚ ھاكىميەتكە قارشى قوزغالغان قوزغىالڭ ۋە قەشقەردىن ئىلىغا ئاھالە سۈرﮔۈن
قىلغانلىقى ھەققىدە يېتەرلىﻚ پاكىتالر بار .نۇزۇﮔۇم ھەققىدىكى داستان ،قىسسەلەردە ،نۇزۇﮔۇمنىڭ
ئۆزىنىڭ قوشاقلىرىدا تەمىنلەنﮕەن يىپ ئۇچى ،ئۇچۇرالردىن يۇقىرىقى ۋەقەلەرنىڭ راست يۈز
بەرﮔەنلىكىنى بىلەلەيمىز .ئەﮔەر نۇزۇﮔۇم شۇ ئىشالرنى كۆرمىﮕەن ،بېشىدىن ئۆتكۈزمىﮕەن بولسا ،ئۇ
ھەقتە ئەسلىمە ،قوشاق قالدۇرۇشى مۇمكىن ئەمەس ئىدى.
تۆۋەندە بىز شۇ ۋاقىتتىكى تارىخى ئارقا كۆرۈنۈش ھەققىدە قىسقىچە توختىلىپ ئۆتىمىز .مۇلال
بىاللنىڭ قىسسەسىدە مۇنداق بايانالر بار« : .داۋانخان خان بولۇپ ،ئالتە يىﻞ بولغاندا ﺟاھانﮕىر
خوﺟا قەشقەرﮔە كېلىپ ،سوقۇشۇپ ،قەشقەرنى ئۆزىﮕە تابىﺌە قىلىپ ئالتا ئاي سورىغان .ئاندىن كېيىن
غۇلجا شەھىرىدىن چىنكۇنكى دﯦﮕەن ﺟياﯕجۈن نۇرغۇن لەشكەر ئالىپ قەشقەرﮔە كەلﮕەن…
يىخوزايان دارىن دﯦﮕەن ﺟياﯕجۈنلەر بىر بولۇپ ،ﺟاھانﮕىر خوﺟا بىلەن سوقۇشۇپ ،ﺟاھانﮕىر
خوﺟانى تۇتۇپ داۋانخاننىڭ يېنىغا ئېلىپ كېتىپ ،قەشقەردىكى ئەرلەرنى ئۆلتۈرۈپ ،خوتۇنلىرىنى
غۇلجا شەھىرىﮕە ئېلىپ كېلىپ ،ھەر بىر خوتۇننى بىر قالماققا خوتۇن قىلسۇن دەپ تۇتۇپ
بەرﮔەنىكەن .ئەمما ،نۇزۇﮔۇم دﯦﮕەن خوتۇننى ئاكىسى بىلەن بىر قالماققا بەرﮔەنىكەن»
بۇ ۋەقەنىڭ تەپسىالتى ھەققىدە شېرىپىدىن ئۆمەر مۇنداق مەلۇمات بېرىدۇ :ئاپاق غۇﺟىنىڭ
ئوغۇللىرى بۇرھىنىدىن بىلەن خان غوﺟا سەئىدىيە خانلىقىنىڭ ئاخىرى ھېسابالنغان خوﺟا ﺟاھان
ئەرشىنى ۋەھشىلەرچە ئۆلتۈرۈپ ،ﺟۇﯕغارالرنى تىنىچالندۇرغىلى كەلﮕەن مەنچىڭ قوشۇنلىرىغا قارشى
كۈرەشكە ئۆتىدۇ -2747 .يىلى باشالنغان ﺟېدەل  -2748يىلغا كەلﮕەندە ئىككى خوﺟىنىڭ
يېﯖىلىﺶ ،قەتلە قىلىنىشى بىلەن تۈﮔىدى .بۇ تازىالشتىن ﺟاھانﮕىر خوﺟىنىڭ كىچىﻚ بالىسى
سامساق خوﺟا تۇتۇلۇپ قالغانىدى .ئۇ ۋاخاننىڭ خىلﯟەت ﺟايلىرىغا قېچىپ بېرىپ يۇشۇرۇندى.
كېيىنرەك ئۇ قوقەنﮕە ئۆتۈپ ،شۇ ﺟايدا تۇرۇپ قالىدۇ ۋە شۇ ﺟايدىن ئۆيلىنىدۇ .ئۇنىﯖدىن ئۈچ
ئۇغۇل تۇغۇلىدۇ .ئۇنىڭ چوﯕى يۈسۈپ خوﺟا ،ئوتتۇرانچىسى باھاۋدۇن خوﺟا ،كىچىكى ﺟاھانﮕىر
خوﺟا ئىدى .ئارىدىن بىر ئەسىرﮔە يېقىن ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىن ،چىڭ سۇاللىسى ھاكىمىيىتى راسا
چىرىكلىشىدۇ .شىنجاﯕدا يۇقىرىدا ئېيتىپ ئۆتكىنىمىزدەك ،ھاكىميەتنى ئوغرى – قاراقچىالرغا سېتىپ
بېرىﺶ دەرىجىسىﮕە بېرىپ يېتىدۇ .خەلق مەنچىڭ ۋە يەرلىﻚ ﻓېﺌۇدال ئەمەلدارالر ھەم ئۇالرنىڭ
غالچىلىرى قولىدا خالىغانچە بۇالڭ -تاالﯕدا قېلىپ ،ئۇالرغا بولغان غەزەپ -نەپرىتى قايناپ-تېشىپ،
سەۋر قاچىسى يېرىلىپ -2922 ،يىلى قەشقەردە زىياۋدۇن رەھﺒەرلىكىدىكى خەلق قوزغىلىﯖى
پارتىاليدۇ .لېكىن ،بۇ قوزغىالڭ مەغلۇپ بولىدۇ .ئۇزۇندىن بىرى بوۋىسىنىڭ قەشقەرﮔە بولغان
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ھۆكۈمرانلىقىنى قايتۇرۇۋﯦلىشىنى ئويالپ يۈرﮔەن ﺟاھانﮕىر خوﺟا قەشقەر خەلقىنىڭ مەنچىڭ
ئىستىﺒداتى ۋە يەرلىﻚ ﻓىﺌودالالرغا بولغان نارازىلىقى ۋە غەزەپ -نەپرىتىدىن پەيت كەلدى دەپ
بىلىپ ،بۇرۇن قەشقەردىن قوغلىﯟﯦتىلﮕەن سودىﮕەرلەرنىڭ كۈشكۈرتۈشى بىلەن زىياۋۇدۇن قوزغىلىﯖىغا
ئۇالپال  -2922يىلى قەشقەرنىڭ غەربىدىكى تاشمىلىقتا قوزغىالڭ كۆتۈرىدۇ .ئۇ بۇ قېتىﻢ يېﯖىلىپ
قېچىپ كېلىدۇ .ئەمما ،ئۇ بىر شىددەتلىﻚ بوراننىڭ يېقىنلىشىپ كېلىﯟاتقانلىقىنى سېزىپ قالىدۇ.
شۇﯕا ،ئۇ قايتىپ كۈچ توپالشقا كىرىشىدۇ .ئۇ چوڭ ئاكىسىنىڭ بۇخاراغا كەتكەنلىكىدىن پايدىلىنىپ،
قىرغىزالر بىلەن بىرلىشىپ ئۇالرنىڭ ئاتامانى سۈرەنچى بەﮔنىڭ باشچىلىقىدا -2911يىلى قەشقەرﮔە
ھۇﺟۇم قىلىدۇ .ئەمما ،شەھەرنىڭ سىرتىدا چىڭ سۇاللىسىنىڭ كۈچلۈك قوشۇنىغا دۇچ كېلىپ،
چېكىنىشكە مەﺟﺒۇر بولىدۇ .ئۇ چېكىنىپ نارىندىكى «بولۇر» قىرغىزلىرىغا قوشۇلىﯟالىدۇ .چىڭ
سۇاللىسى ھۆكۈمىتى ئۇالرنى ئۈزۈل -كېسىﻞ تارمار قىلىﺶ ئۈچۈن بىر كۈنلۈك قوشۇن تەشكىللەپ،
ئۇالرنى «قورۇتقۇ »قورغىنىغىچە قوغالپ بېرىپ ،قايتاشىدا بىر تار ﺟىلغىدا پىستىرمىغا يولۇقۇپ،
پۈتۈنلەي ھاالك بولغىلىتاس قېلىپ ،ئامان قالغىنى ئاران قېچىپ قۇتۇلىدۇ .بۇ مەنچىڭ خانىدانلىقى
قوشۇنىنىڭ شىنجاﯕدىكى ئۇرۇش تارىخىدا بىرىنچى قېتىﻢ يېﯖىلىشى ئىدى .بۇۋەقە ئوتتۇرا ئاسىياغا
پۇر كېتىدۇ .خوﺟىالر بۇنىڭ بىلەن يېﯖىﺒاشتىن ﺟانلىنىپ خورىكى ئۆسۈپ كېتىدۇ .ئەمدى
تەۋەككۇلچىلەر تەرەپ – تەرەپتىن ﺟاھانﮕىر خوﺟىنىڭ قەشقەر چېﮕىراسىغا تىكلىﮕەن بايرىقى
ئاستىغا كېلىپ توپلىنىشقا باشاليدۇ .قوقەن خانى بۇ توپىالﯕدىن توقاچ ئوغرىالش ئۈچۈن بىر قوشۇن
تەييارالپ ،ئۇنىﯖغا ئەيسا دادخاھ قوشﺒېﮕىنى باشلىق قىلىپ ياردەمﮕە ئەۋەتىدۇ .ئەمدى خېلىال
قۇدرەتلىﻚ ھەربىى كۈچكە ئىﮕە بولۇپ قالغان ﺟاھانﮕىر خوﺟا شۇنىڭ بىلەن – 1826يىلى ئەتىيازدا
قەشقەرﮔە ھۇﺟۇم باشاليدۇ .ئۇ ھۇﺟۇم باشالشتىن بۇرۇن ،چوڭ بوۋىسى ئاپاق غوﺟىنىڭ قەشقەردىكى
مۇرىتلىرى بىلەن تىﻞ بىرىكتۈرۈۋالىدۇ .نەتىجىدە قاتتىق ﺟەڭ بولۇپ ،ئىچكى -تاشقى قورشاۋدا
قالغان مەنچىڭ ئارمىيەسى يېﯖىلىدۇ .ﺟاھانﮕىر خوﺟا قەشقەرﮔە غەلىﺒە بىلەن كىرىپ كەلﮕەندە،
قەشقەر خەلقى ئۇنى داغدۇغا بىلەن قارشى ئالىدۇ… ئۇ قەشقەرﮔە كىرىپ ئورۇنلىشىﯟالغاندىن كېيىن،
ئۆزىنى سىيىت ﺟاھانﮕىر سۇلتان دەپ ئېالن قىلىپ ،قەشقەرنىڭ ھۆكۈمرانى بولغانلىقىنى
ﺟاكاراليدۇ .ئىككىنچى قەدەمدە ،مەنچىڭ تەرەپتىن قويۇلغان ،خەلققە چەكسىز زۇلۇم سالغان قەشقەر
ھۆكۈمرانى مۇھەممەد سىيىتنىڭ كاللىسىنى ئالىدۇ .شۇنىڭ بىلەن مۇھەممەد سىيىتنىڭ زۇلۇمىغا
ئۇچرىغان خەلق ﺟاھانﮕىر خوﺟىغا ئىشىنىپ ئۇنى قولاليدۇ…
ﺟاھانﮕىر خوﺟىنىڭ تەسىرى بىلەن ،زورلۇق -زومﺒۇلۇققا چىدىيالماي ئاران تۇرغان يېﯖىشەھەر،
يەركەن ،خوتەن ،خەلقلىرى قوزغىالڭ كۆتۈرۈپ ،مەنچىڭ چېرىكلىرىنى قوغالپ يۈرۈپ كوچا-
كويالردا ئۇﺟۇقتۇرىدۇ ،يېﯖىشەھەر قورغىنىدىكى ئەسكەرلەر قانچىلىﻚ قارشىلىق كۆرسەتمىسۇن،
قانات – قۇيرۇقى كېسىلىپ بېلى ئوشتۇلغانىدى .بۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ قورغىنىدىكى چىڭ
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ئەسكەرلىرىنى تەسلىﻢ قىلىپ بۇ قورغان تۈزلىﯟﯦتىلىدى.
تاﺟاۋۇزچى ﺟاھانﮕىر خوﺟا قەشقەردىكى ھاكىمىيىتىنى بىر ئاز رەتكە سېلىﯟالغاندىن كېيىن ،ئالدى
بىلەن قوقەن خانى بىلەن بولغان مۇناسىﯟەتنى تەرتىپكە سالماق بولىدۇ .قوقەن خانى مەدەلخان،
ئۇنىڭ غەلﺒىسى مېنىڭ كۈچۈم بىلەن قولغا كەلﮕەن ،شۇنىڭ ئۈچۈن قەشقەر خانلىقى «مېنىڭ
قارمىقىمدا بولۇپ ،ماﯕا بويسۇنۇشى كېرەك» دﯦﮕەن تەلەپنى قويىدۇ .ئاقسۆﯕەك خوﺟىالر بۇنىﯖغا
ئۇنىمايدۇ .مەدەلخان ئۇنى بويسۇندۇرۇشقا چوڭ بىر قوشۇن ئەۋەتىدۇ .بۇ قوشۇن قەشقەر يېﯖىشەھەر
ئەتراپىدا ﺟاھانﮕەر خوﺟا ئەسكەرلىرى بىلەن توقۇنۇشۇپ 2111 ،ئادىمىدىن ئايرىلغاندىن كېيىن
ئامالسىز قايتىپ كېتىدۇ .بۇ چاغدا مەنچىڭ چېرىكلىرىنىڭ يولغا چىققان خەۋىرى كېلىدۇ .ئاقسۇ
بىلەن مارالﺒېشى يەنىال مەنچىڭ چېرىكلىرىنىڭ قولىدا ئىدى .قەشقەرﮔە كىرىشتە بۇ ﺟايالر زور
ئىستىراتېﮕيەلىﻚ ئەھمىيەتكە ئىﮕە ئىدى.
ئىلى ﺟىياﯕجۈنى ﺟاھانﮕىر خوﺟىنى ئۈزۈل-كېسىﻞ تارمار قىلىﺶ ئۈچۈن پۇختا تەييارلىق
قىلىشنى قارار قىلىدۇ .ﺟاھانﮕىر خوﺟا قەشقەرنى ئاران ئالتە يىﻞ تۇتۇپ تۇرااليدۇ .چىڭ
سۇاللىسىنىڭ شىنجاﯕدىكى ئەسكەر مەنﺒەسى خۇيزۇ ،موﯕغۇل ،شىﯟە ،سوالنالر ئىدى .ئۇالردىن
تەشكىللەنﮕەن  211مىڭ كىشىلىكتىن ئوشۇق قوشۇن  -2917يىلى 1-ئايدا ئاقسۇغا يېتىپ كېلىدۇ.
بۇنىﯖغا ئاقسۇ ،مارالﺒېشىدىن ئېلىنغان خۇيزۇ قوشۇنلىرى قوشۇلىدۇ .ئۇالرنىڭ تاكتىكىسى  21مىڭ
كىشىلىﻚ قوشۇن زاۋال دەرياسىنىڭ ئىچى بىلەن مېﯖىپ ،چۆلنى كېسىپ ئۆتۈپ خوتەنﮕە ھۇﺟۇم
قىلىﺶ ،تالالنغان  7111كىشىلىﻚ قوشۇن يەركەنﮕە ھۇﺟۇم قىلىپ ،قالغان زور قوشۇن قىزىﻞ
دەرياسىنىڭ ئىككى قاسنىقىنى ياقىالپ قەشقەرﮔە ھۇﺟۇم قىلىﺶ ئىدى .شۇ پېالن بويىچە ھۇﺟۇمنى
چاقماق تېزلىكىدە باشاليدۇ….
مەنچىڭ چېرىكلىرى يېﯖىﺌاۋاتقا يېتىپ كەلﮕەندە ،ﺟاھانﮕىر خوﺟىنىڭ بۇ ﺟايغا توپالنغان
 41مىڭ كىشىلىﻚ قوشۇنىغا دۇچ كېلىدۇ .ئۇالر قاتتىق ﺟان تىكىپ ئېلىشىدۇ… ئەمما ،ئۇزۇن
ئۆتمەي قەشقەر قوشۇنى تىرىپىرەن بولۇپ چېكىنىدۇ .مەنچىڭ چېرىكلىرى قەشقەرنى ئۈچ تەرەپتىن
ئامﺒۇردەك مۇھاسىرﮔە ئالىدۇ .شۇ كېچىسى ﺟاھانﮕىر خوﺟا قاراپ تاغقا قاراپ قاچىدۇ .ئەمما،
داۋاننى قېلىن قا ر قاپلىﯟالغانلىقى ئۈچۈن ئۆتەلمەي قايتىپ كېلىپ بىر نەچچە كۈن مۆكۈپ تۈرۈپ،
ئاخىرى قولغا چۈشىدۇ .ئۇ بېيجىﯖغا – خاننىڭ ئالدىغا ئېلىپ بېرىلىپ قەتﻞ قىلىنىدۇ .قەشقەرﮔە ياڭ
دارىن(ياڭ ﻓاڭ) رەھﺒەرلىكىدىكى ﮔارنىزوننى قالدۇرىدۇ .ئۇالر خوﺟاالر تۈزلىﯟەتكەن يېﯖىشەھەرنى
يېﯖىﺒاشتىن قۇرۇپ چىقىدۇ .بۇ قېتىمقى خوﺟىالر بىلەن بولغان ﺟەﯕدە ئىسھاق بەگ زور كۈچ
چىقارغىنى ئۈچۈن قەشقەر ھاكىمﺒەﮔلىكىﮕە تەيىنلىنىدۇ.
مەنچىڭ چېرىكلىرى قوزغىالﯕنى تىنجىتقاندىن كېيىن ،بۇ قوزغىالﯕغا قاتناشقان خەلققە
دەھشەتلىﻚ تېرورلۇق يۈرﮔۈزۈپ 21 ،مىڭ تۈتۈننى ئىلى ﺟياﯕجۈنىنىڭ ئەسكەرلىرىنىڭ خىزمىتى
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ئۈچۈن يانچى قىلىپ ئىلىغا كۆچغرىدۇ .بۇ ﺟەنۇپ ئۇيغۇرلىرىنىڭ  – 2727يىلىدىكى ئۇچتۇرپان
قوزغىلىﯖىدىن كېيىنكى ئىككىنچى قېتىﻢ سۈرﮔۈن قىلىنىشى ئىدى .مانا شۇ ئىلىغا سۈرﮔۈن قىلىنغان
 21مىڭ تۇتقۇن ئىچىدە ،بۇ قوزغىالﯕغا بىﯟاستە قاتناشقان ،قەھرىمان ئۇيغۇر قىزى نۇزۇﮔۇم بىلەن
ئاكىسى ئابدۇلال خوﺟىمۇ بار ئىدى.
بىز بۇ تارىخى ئارقا كۆرۈنۈشتىن نۇزۇﮔۇمنىڭ ھەقىقەتەن رﯦﺌال شەخﺲ ئىكەنلىكىنى
بىلەلەيمىز .ئەمما ،نۇزۇﮔۇم قاچان تۇغۇلغان؟ نەچچە يېشىدا ئالەمدىن ئۆتكەن؟ قانداق قىز ئىدى؟
دﯦﮕەندەك ئىنچىكە تەپسىالتالر ھەققىدە بىز يەنىال قىياسقا تايىنىمىز.
ئابدۇرﯦھىﻢ سابىت تۈزﮔەن «ئۇيغۇر كىالسسىﻚ ئەدەبىيات تارىخى» دا «نۇزۇﮔۇم تەخمىنەن
 – 2919يىللىرى قەشقەر ئەتراپىدا بىر كەمﺒەغەل ئائىلىدە دۇنياغا كەلﮕەن .ئەسلىي ئىسمى
‹چولپانﮕۈل ›بولسىمۇ…(-148بەت)» دﯦيىلﮕەن .ئىلىغا قىلىنغان بۇ سۈرﮔۈن  – 2917يىلى يۈز
بەرﮔەن .ئۇنداقتا بۇ چاغدا نۇزۇﮔۇم  11ياش ئەتراپىدا بولىدۇ .ﮔەرچە ئېنىق  – 2919يىلى
تۇغۇلغان دىيەلمىسەكمۇ  – 2914يىلى – 2921يىلى ئارلىقىدا تۇغۇلغان دەپ ھۆكۈم چىقرااليمىز.
ئىسمىنىڭ «چولپانﮕۈل» ئىكەنلىكىمۇ بىر قىياس .ئەمما ،نۇزۇﮔۇمنىڭ قوشاقلىرىدا ئۆزىنى نۇزۇﮔۇم
دەپ ئاتىشىدىن قارىغاندا ،ئەسلى ئىسمىنىڭ نۇزۇﮔۇم بۇلۇشى ئەمەلىيەتكە بەكرەك ئۇيغۇن.
نۇزۇﮔۇم ھەققىدىكى يەنە بەزى تارىخى مەلۇماتالرنى مولال بىاللنىڭ قىسسەسىدىن
كۆرەلەيمىز .ب ۇنىﯖدىكى ئۇچۇرالرنى باشقا مەنﺒەلەردىكى ئۇچۇرالرغا قارىغاندا تېخىمۇ چىن دﯦيىشكە
بولىدۇ .چۈنكى ،چۈنكى ،بۇ قىسسە يۇقىرىقى ۋەقە يۈز بېرىپ  44يىلدىن كېيىن يېزىلغان بولۇپ،
نۇزۇﮔۇم ھەققىدە ئەڭ بالدۇر يىزىلغان يازما ئەسەردۇر .شائىر مۇنداق يازىدۇ« :بۇ ۋاقىﺌاتالر
كو ناسال ئادەملەرنى مولال بىالل ئىﺒىن مولال يۈسۈپ نازىﻢ ئۆيىﮕە چىلالپ كەلتۈرۈپ ،تەھقىق بىلەن
سوراپ ،ئاﯕالپ ،بىلىپ  – 2188يىلى روسىيە تارىخىدا  – 2991ماھى ﺟۇمادىيەل ئەۋۋەلنىڭ -4
كۈنى غۇلجا مەۋزىيىدە تەھرىر تېپىلدى( ».بۇالق  – 2892يىلى  -2سان 208-بەت)
شائىر توختاﺟى روزى ئۆزى ماﯕا مۇنداق مەلۇمات بەرﮔەن :شائىر – 2822يىلى قەشقەردە
تۇرغاندا شۇ ۋاقىتتىكى قەشقەر ئويغۇر تېﺒابەت دوختۇرخانىسىنىڭ باش تېﯟىپى ھېپىزىخان مەخسۇم
بىلەن بىرﮔە تۇرغان .توختاﺟى روزىنىڭ ئېيتىشىچە ،ھېپىزىخان مەخسۇم بۇخارا ،ھىندىستانالردا
ئ ۇزۇن يىﻞ ئىلىﻢ تەھسىﻞ قىلغان ،ئۆزى پىشقان مولال ،ئۇستا تېﯟىپ كىشىكەن .توختاﺟى روزى شۇ
كىشى بىلەن پاراﯕلىشىپ ،نۇزۇﮔۇم ھەققىدىكى ﮔەپلەرنى ئاقالپ ،ئاندىن ئىلھاملىنىپ نۇزۇﮔۇمنى
يازغان .مەخسۇمغا نۇزۇﮔۇم ھەققىدىكى ﮔەپلەرنى دادىسى دەپ بەرﮔەنىكەن .ھېپىزىخان
مەخسۇمنىڭ شائىرغا دەپ بېرىشىچە ،مەخسۇمنىڭ بوۋىسى نۇزۇﮔۇمنىڭ بوۋىسى بىلەن يېقىن قوشنا
– بۇرادەرلەردىن ئىكەن .نۇزۇﮔۇمنىڭ دادىسى ئۇستا نەققاش بولۇپ ،قەشقەر ھېيتﮕاھىنىڭ ئۈچىنچى
قېتىملىق قايتا رﯦمۇنتىغا قاتنىشىپ بارلىق نەقىشلىرىنى ئويغانىكەن .نۇزۇﮔۇم قەشقەرنىڭ تۈرمىتاي
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كۆلﺒېشى دﯦﮕەن مەھەللىسىدە تۇغۇلغانىكەن ھەم دىنىي مەكتەپتە ئوقۇغان مولال قىز ئىكەن (بۇ بايان
مولال بىاللنىڭ نۇزۇﮔۇم مولال قىز ئىكەن ،دﯦﮕەن بايانى بىلەن ئۇدۇل كېلىدۇ ھەم نۇزۇﮔۇمنىڭ
قوشاقلىرىنىڭ سەۋىيەسىدىن ئۇنى ئوقۇغان ،بەلﮕىلىﻚ مەدەنىيەت سەۋىيىسىﮕە ئىﮕە دەپ ھۆكۈم
چىقارساق خاتاالشقان بولمايمىز) ھەم دادىسىمۇ ھەقىقىي بىر خەلق قوشاقچىسى ئىكەن .نۇزۇﮔۇمنىڭ
سۆيﮕىنى باقى بولسا دادىسىنىڭ شاﮔىرتى ئىكەن.
يۇقىرىقى ئاغزاكى بايانالرنى كەسكىن توغرا دﯦيىشكە ئاساسىمىز بولمىسىمۇ ،مۇئەييەن پايدىلىنىﺶ
قىممىتىﮕە ئىﮕە.
ئەمدى بىز ئۆزىمىز ئېرىشكەن ماتىريالالردىن تۆۋەندىكىدەك خۇالسە چىقىرااليمىز:
)1نۇزۇﮔۇم تارىختا ئۆتكەن بىر رﯦﺌال شەخﺲ.
– 2) 1805～1810يىللىرى قەشقەردە تۇغۇلغان.
)3ئۇ ئوقۇغان قوشاقالردىن ئۇنى مولال دﯦﮕىلى بولمىغاندىمۇ ،ئۇنىڭ ساۋاتلىق ئىكەنلىكى ،بەلﮕىلىﻚ
مەدەنىيەت سەۋىيەسىﮕە ئىﮕە ئىكەنلىكى ئېنىق.
)4توي قىلغان ،قىلمىغانلىقى ئېنىق ئەمەس .مولال بىاللنىڭ قەلىمىدىكى نۇزۇﮔۇمنىڭ قوشىقىدا:
چەمپەن بېرىپ ئۆلتۈرﮔەن،
ئۈچ ياشتىكى باالمنى.
دﯦيىلﮕەنلىكىدىن توي قىلغان چوكان دەپ بىلىمىز .ھېپىزىخان مەخسۇمنىڭ دﯦيىشىچە ،ئۇ چاغدا
نۇزۇﮔۇم ئەمدى رەسىدە بولغان قىز ئىكەن .باشقا ئەسەرلەردىمۇ تولىراق قىز دەپ تەسﯟىرلەنﮕەن.
خەلق داستانىدىكى قوشاقتىمۇ مۇنداق كەلﮕەن:
ئون ﮔۈلىنىڭ بىر ﮔۈلى ئېچىلمىغان نۇزۇﮔۇم،
پۇراقلىرى بىر يولى ،چېچىلمىغان نۇزۇﮔۇم.
بۇنىﯖدىن قىز ئىكەنىلىكىنى بىلىمىز .قىسقىسى ،بۇ بەك مۇھىﻢ ئەمەس.
)5ئىلىغا سۈرﮔۈن قىلىنغان ،زىلﯟابوي ،چىرايلىق.
)6ئۆزىنى مەﺟﺒۇرالپ ئالغان سوالننى ئۆلتۈرﮔەن ۋە قاچقان.
)7تۇتۇلغاندا مويتۇﯕزىدا كاللىسى ئېلىنغان (بەزى ئەسەرلەردە ،خەلق داستانلىرىدا دارغا ئېسىلغان
دەپ كەلﮕەن .مولال بىاللنىڭ قىسسەسىدىمۇ،شۇنداقال ھېپىزىخان مەخسۇمنىڭ بايانىدىمۇ كاللىسى
ئېلىنغان دﯦيىلﮕەن ،شۇﯕالشقا مەن مۇشۇ بەكرەك ئىشەنچىلىﻚ دەپ قارىدىﻢ).
مانا بۇالر نۇزۇﮔۇم ھەققىدىكى تارىخى بايانالردۇر.
ئەمدى بىز تۆۋەندىكى ﺟەدىﯟەلدىن قايسى يازغۇچىالرنىڭ مەزكۇر تېمىدا قەلەم تەۋرەتكەنلىكىنى
كۆرۈپ چىقىمىز.
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مەن بۇيەردە ھەﺟىﻢ ئېتىﺒارى بىلەن ھەر بىر ئەسەر ھەققىدە تەپسىلىي توختالمايمەن.
تۆۋەندىكى بىر قانچە نوقتىالردىن كۆزەتسەك ﺟاۋاب روشەنلىشىشى مۇمكىن.
 ، 1خۇددى بىرىنچى بابتا سۆزلەپ ئۆتكەندەك ،ئوخشاش بىر تېمىنىڭ تەكراريېزىلىﺶ ئەنﺌەنىسى
دۇنيا ئەدەبىياتىدىال ئەمەس ،شەرق ئەدەبىياتى ،ﺟۈملىدىن ئۇيغۇر كىالسسىﻚ ئەدەبىياتىدىمۇ ئۇزاق
تارىخقا ئىﮕە  .ئۇ ھەرﮔىزمۇ تاسادىپىي ياكى ئەمدى پەيدا بولغان ھادىسە ئەمەس .ئۇزاق تارىخىي
يىلتىزغا ئىﮕە ،نۇزۇﮔۇم تېمىسىنىڭ تەكرار يېزىلىشىنى ئەنە شۇ تارىخىي ئەنﺌەنىنىڭ ،ھازىرقى،
بۈﮔۈنكى زامان ئۇيغۇر ئەدەبىياتىدىكى ئىپادىسى دﯦيىشكە بولىدۇ.
« 2.نۇزۇﮔۇم»نىڭ ﺟەلپ قىلىﺶ كۈچى.
نۇزۇﮔۇمنىڭ ﺟەلىپ قىلىﺶ كۈچى نەدە؟
روشەنكى ،بۇ نۇزۇﮔۇم ئۆزىﮕە مۇﺟەسسەملىﮕەن قىممەتتىن كەلﮕەن .نۇزۇﮔۇم مۇﺟەسسەملىﮕەن
قىممەت ئەزەلدىن داۋاملىشىپ كەلﮕەن ئۇيغۇر ئەنﺌەنىسىنىڭ ئەڭ يۈكسەك ،ئەڭ ﺟەۋھىرىي قىسىمىغا
ۋەكىللىﻚ قىالاليدۇ .يالغۇز بىرال نۇزۇﮔۇم ئوبرازىغا ،ئۇيغۇر خانىﻢ قىزلىرىنىڭ ئەسىرلەر مابەينىدە
داۋامالشتۇرۇپ كەلﮕەن يۈكسەك ئەخالق – ئىپپەت ئەنﺌەنىسى؛ ئۇيغۇر خەلقىنىڭ زۇلۇمغا بوي
ئەﮔمەيدىغان ،زالىمالرغا تېز پۈكمەيدىغان ،ئېﮕىلمەس -سۇنماس روھى؛ نۇمۇس – ئېتقاد تۇيغۇسى؛
يۇرت ۋەتەننى سۆيۈشتەك يۈكسەك ۋەتەنپەرۋەرلىﻚ روھى مۇﺟەسسە،ملەنﮕەن .بىز بۇ نوقتىالرنى
يۇقىرىقى يازغۇچىالرنىڭ ئەسەرلىرىدىنال ئەمەس ،بەلكى نۇزۇﮔۇمنىڭ ئۆزىنىڭ قوشاقلىرىدىنمۇ
روشەن كۆرەلەيمىز.
دﯦمەك ،مانا مۇشۇنداق يۈكسەك قىممەتنى ئۆزىﮕە مۇﺟەسسەملىﮕەن نۇزۇﮔۇم ئۇيغۇر خەلقى
ئۈچۈن مەﯕﮕۈ ئەسلەيدىغان ،مەﯕﮕۈ ئۇلۇغاليدىغان ،مەﯕﮕۈ ئۆﮔىنىدىغان بىر ئۆلمەس ،قىممىتى
كونىرىماس ئۈلﮕىنى تىكلىﮕەن« .نۇزۇﮔۇم» قىممىتىنىڭ مەﯕﮕۈلۈكلىكى دەل ئۇنىڭ توختىماي
يېزىلىشىنى بەلﮕىلىﮕەن.
. 3نۇزۇﮔۇمنىڭ قىز ئىكەنلىكى .مېنىﯖچە ،بۇ نوقتىمۇ ناھايىتى مۇھىﻢ .تارىختىن بۇيان ،ھەر قانداق
مىللەتكە قەھرىمانلىقنى ئاساسەن ئەرلەرﮔە باغاليدۇ .ئايالالر ئەزەلدىن نازۇكلىققا ،ئاﺟىزلىققا ،ئەرلەر
باتۇرلۇققا ،كۈچكە سىمﯟول بولۇپ كەلﮕەن .شۇﯕا ،بىزدىمۇ باتۇرراق قىز ئايالالرنى «ئوغۇبالىدەك
ئىﺶ قىلدىﯖىز» دەيدىغان ئادەت بار .ھەرﮔىزمۇ ئەرلەرنى قىز بالىغا ئوخشىتىپ مەدىھىيەلىمەيمىز.
بەلكى ،بۇ ھاقارەت مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ .شۇﯕا ،ئەمدى  11لەرﮔە كىرﮔەن بىر قىز بولۇش سۈپىتى
بىلەن نۇزۇﮔۇمنىڭ بۇنداق ﺟاسارىتى ،قەھرىمانە ئىﺶ – ئىزلىرى ھەقىقەتەن بەكال كەم
ئوچرايدىغان بىر قەھرىمانلىق ھېسابلىنىدۇ .بولمىسا ،بىزدە سادىر پالﯟاندەك باتۇ قەھرىمانالر
ئۆتكەن ،نېمىشقا ئۇالر بۇنداق كۆپ يېزلمايدۇ .مېنىﯖچە ،ﺟاۋاب تولىمۇ روشەن.
. 4ئۇيغۇر يازغۇچىلىرىدىكى دىداكتىﻚ روھ .بۇنىمۇ يەنىال كىالسسىﻚ ئەدەبىياتتىن
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سۈرۈشتۈرۈشكە توغرا كېلىدۇ .ئۇيغۇر كىالسسىﻚ ئەدەبىياتىنىڭ بىر ﮔەۋدىلىﻚ ئاالھىدىلىكى شۇكى،
ھەر قايسى يازغۇچىالرنىڭ ئەسىرىدە ئىپادىلەنﮕەن دىداكتىﻚ روھ خېلىال روشەن .يازغۇچىلىرىمىزدا
پەند -نەسىھەت ،ئەسەر ئارقىلىق ئادەم تەربىيەلەش ،ياخشى ئۈلﮕە يارىتىﺶ ئېﯖى كۈچلۈك .يازغان
ئەسەرلىرى ،ياراتقان ئوبرازلىرى ئارقىلىق ئادەم تەربىيەلەشنى مەقسەت قىلىدۇ .نۇزۇﮔۇممۇ دەل
ياشالرنىڭ ،بولۇپمۇ خانىﻢ – قىزالرنىڭ كەم تېپىلىدىغان ئۈلﮕىسى بولغاچقا ،يازغۇچىلىرىمىزدىكى
ۋەتەنپەرۋەرلىﻚ ،خەلقچىللىق روھى بۇ تېمىدا قەلەم ئېلىشقا تۈرتكە بولغان.
بۈﮔۈنكى كۈندە نۇزۇﮔۇم ھەققىدە قايتا ئويلىنىﺶ مېنىﯖچە تېخىمۇ ئەھمىيەتكە ئىﮕە بولسا
كېرەك .ھەر قېتىﻢ «قانۇنچىلىق ﮔىزىتى» نى ئوقۇسام ،ئاﺟايىپ خىيالالرغا چۆمۈپ كېتىمەن ،ھەر
سانلىق «قانۇنچىلىق ﮔىزىتى» ﮔە چىقىﯟاتقان باسقۇنچىلىق ئەنزىلىرى مېنى بەكال بىﺌارام قىلىدۇ.
ئويالپ كېتىمەن ،نېمانچە توال يۈز بىرىدىغاندۇ بۇ ئىﺶ؟ ﮔېزىتكە چىققىنىغۇ ئاشكارىالنغىنى ،
ئاشكارىالنمىغىنى قانچىلىكتۇ؟ يا بۇ رﯦﺌال تۇرمۇشتا ساقالنغىلى بولمايدىغان بىر ئىﺶ ،بۇنىﯖغا
ئۇنچىﯟاال ھەيران قىلىشنىڭ ھاﺟىتى يوق ،ئادەم دﯦﮕەن مۇقەررەرلىكنى چۈشىنىشى ،ئۇنى ئېىراپ
قىلىشى ،ئۇنىﯖغا ماسلىشىشنى ئۆﮔىنىﯟﯦلىشى كېرەك دەپ كۆﯕلىمىزنى ياسىشىمىز كېرەكمۇ؟ تغرا،
ئىنسانال بولىدىكەن ،ئىنسانالردىن تەركىﺐ تاپقان بۇ ﺟەمﺌىيەتتە بۇ خىﻞ قىلمىﺶ ،ﺟىنايەتلەردىن
ساقالنماق مۇمكىن ئەمەس ،چۈنكى ئىنسان ئۆز نەپسى ئالدىدا ھەقىقەتەن ئاﺟىز يارىتىلغان،
شۇنداقال شۇ نەپسىنى كونتىرول قىلغۇدەك ئەقىﻞ ،ئىرادىمۇ بېرىلﮕەن ،ئىنساننىڭ ھەقىقى كامىللىقى
مانا مۇشۇ ئىككى تەرەپ ئارىسىدىكى كۈرەشتە ئاندىن شەكىللىنىدۇ ۋە ئىپادىلىنىدۇ .بۇ ئىككىدىن
قايسىنى تالالش ئىنساننىڭ ئىختىيارلىقىدىكى ئىﺶ.
ھەقىقەتەنمۇ ھەر قانداق ﺟەمﺌىيەتنىڭ ئەخالقسىزلىق ،ﺟىنايەتتىن پۈتۈنلەي خالىي بواللىشى
مۇمكىن ئەمەس .بۇنداق ﺟەمﺌىيەت تارىختا ھەم بولۇپ باقمىغان .ئەمما ئۇنىڭ مۇمكىن
ئەمەسلىكى ھەرﮔىزمۇ ھەر قانداق ناچار قىلمىشقا سۈكۈت قىلىﺶ ،كارى بولماي ئۆز ئېقىمىغا
قويۇۋﯦتىﺶ كېرەك ،دﯦﮕەنلىكلتىن دﯦرەك بەرمەيدۇ .چۈنكى ﺟىنايەت ،بۇزۇلچىلىقالرغا يېشىﻞ چىراق
يېقىپ بەرمەيدىغان ،ئۇنىﯖغا كۆزىنى يۇمۇۋالىدىغان ،شۇنداقال شۇ خىﻞ قىلمىشالرنىڭ يۈز بېرىشىنىڭ
ئالدىنى ئېلىشقا تىرشىدىغان ،ﺟەمﺌىيەت ئەزالىرى ئومۇمىيۈزلۈك ﮔۈزەللىكىنى تەشەبﺒۇس قىلىپ ،
رەزىللىكىتىن نەپرەتلىنىدىغان ﺟەمﺌىيەتنىڭ مەۋﺟۇت بولۇشى تامامەن مۇمكىندۇر .ئەمەلىيەتتە
ئىنسانالر ﺟەمﺌىيىتى يېتەلەيدىغان ئەڭ يۈكسەك ،يۇقىرى پەللىمۇ شۇ .ﮔۈزەللىككە ھەر قانچە
ئىنتىلﮕىنىڭ بىلەنمۇ بەرىﺒىر رەزىللىكىنى تۈپتىن يوقۇتالمايسەن ،بۇزۇقچىلىق ،ئەخالقسىزلىققا
قانچىلىﻚ قارشى تۇرساﯕمۇ ،ئۇ بەرىﺒىر مەۋﺟۇت ،دﯦﮕەندەك قاراشالر بىلەن ﺟەمﺌىيەتتە يامراۋاتقان
ئەخلقسىز قىلىشالرغا سۈكۈت قىلىﺶ ،ئۇنىڭ ئەقىلﮕە مۇۋاپىقلىقىنى مۇقەررەرلىكىنى تەكىتلەش
ئارقىلىق ،ئاۋامنى ئۇنى قوبۇل قىلىشقا ئۈندەش ،ماھىيەتتە شەيتان قوشۇندا سەركەردە بولغانلىقتۇر.
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ئەﮔەر مۇشۇنداق قاراشنى قوبۇل قىلساق ،ئۇ ھالدا ئاچا – سىﯖىللىرىمىز پاھىشە بوپكەتسىمۇ توغرا
چۈشىنىڭ قوبۇل قىلىشقا توغرا كېلىدۇ.
ئەنە شۇ ئەنزىلەرنىڭ تەپسىالتىنى ئوقۇپ ،يۈز بېرىﺶ سەۋەبىنىڭ ئاددىيلىقىدىن ياقامنى
چىشلەشكە مەﺟﺒۇر بولىمەن ،ئاخشام QQدا كۆرۈشكەن باال تېلېفۇن قىپتىكەن كۆرۈشەيلى دەپ ،ﮔەپ
– سۆزىدىن خېلى يامان ئەمەستەك قىالتتى ،شۇﯕا چۈشۈپتىكەنمەن ،كېيىن چىقىپ كېتەي دﯦسەم
ئۇنىماي ،مېنى قورقۇتۇپ تاكسىغا سېلىپ مېھمانخانىغا ئاپاردى… كەچتە بىر دوستۇمنىڭ ئۆيىدىن
يېنىو كېلىﯟاتسام ،ئىككى ئۈچ باال ئالدىمنى توسۇپ… دىسكوخانىدىن چىقىپ ،ماشىنا ساقالۋاتسام،
ئىككى ئۈچ باال مەﺟﺒۇرىي تاكسىغا چىقىرىپ… دﯦﮕەندەك ﮔەپلەر .مانا مۇشۇ ﮔەپلەرﮔە قاراپ
بەزىدە ئىشىنەلمەي قالىمەن ،نېمانچە ئاسان بوپكەتتى بۇ ئىﺶ« .شىنجاڭ مەدەنىيىتى »ژورنىلىنىڭ
قايسىﺒىر سانىدا  24ياشلىققۇ دەيمەن ،بىر قىز بالىنىڭ بىر نەچچە ھايﯟاننىڭ چاﯕﮕىلىدىن باتۇرلۇق
بىلەن قۇتۇلۇپ چىققانلىقىنى ئوقۇغىنىﻢ ئېسىمدە .مۇشۇنىﯖغا سېلىشتۇرۇپ كالالمدا ﮔۇمان تېخىمۇ
كۈچىيىدۇ .ئەلﯟەتتە ،باسقۇنچىلىق ﺟىنايىتىدىكى باش ﺟىنايەتچى ئەرلەر ،ئەمما بىز ئۇالرنىڭ
قانداق شارائىتتا ئۆز مەقسىتىنى ئەمەلﮕە ئاشۇرااليدىغانلىقىغا كەلسەك ،زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچى
قىزالرنىڭ نادانلىق ،بوشاﯕلىقىغىمۇ كۆز يۇمالمايمىز .ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى ئەنە شۇنداق كەچتە
قېلىﺶ ،يالغۇز قېلىشالر تۈپەيلىدىن زىيانكەشلىككە ئۇچرىغان .ئەنە شۇ قىزالرنىڭ كەچ قالسا  ،نەﮔە
باردىڭ؟ كىملەر بىلەن بىللە يۈردۈڭ؟ دەپ سورايدىغان ئاتا -ئانىسى باردۇ ،شۇ قىزالرنىڭ
زىيانكەشلىككە ئۇچرىشىدا شۇ ئاتا – ئانىالرنىﯖمۇ قولى ،ھەسسىسى بار دەپ ئويالپ قالىمەن ،بەلكىﻢ
بۇ سەل ئاتا -ئانىالرغا نىسﺒەتەن ئۇۋال قىلغانلىق بوالر ،ئەمما ئۆستەڭ بويىدا ئويناۋاتقان بالىسىنى
كۆرۈپ تۇرۇپمۇ ،توسىمىغان ئاتا -ئانىنىڭ باال سۇغا چۈشۈپ كېتىپ ئۆلۈپ قالسا ،مەسﺌۇلىيىتى يوق
دﯦﮕىلى بوالرمۇ؟
ئىشقىلىپ ﺟاھان تەرەققىي قىلىپ نەﮔە بارسۇن ،مەن بىر قىز بالىغا نىسﺒەتەن« :ئىپپەت
دﯦمەك ،ﺟان دﯦمەك» دﯦﮕەن قارىشىمنى ئۆزﮔەرتمەيمەن ،ھەتتا« :يىﮕىتلەرمۇ ئىپپىتىﮕە سەل قارىغان
قىزالر بىلەن توي قىلماسلىقى كېرەك» دەپ قارايمەن ،چۈنكى مېنىڭ نەزىرىمدە ،ئىپپىتىﮕە سەل
قارىغان ئادەم تۇرمۇشتا باشقا نۇرغۇن ئىشالرغىمۇ چوقۇم سەل قارايدۇ .شۇﯕالشقا بۇنداق ئەر –
خوتۇنن ىڭ تويدىن كېيىنمۇ بەخىتلىﻚ ياشاش مۇمكىنچىلىكى بەكال تۆۋەن ،بۇنداق ئەھﯟالدا پەقەت
ئەر پىشانىسىنى سىلىﯟﯦتىپ ،ئا غا ئە نى قوشسىال ‹بەختلىﻚ› بولغىلى بولۇشى مۇمكىن .ئىپپەت
دﯦﮕەن نېمە؟ نېمىشقا ھازىر بىزدە ئۇنى قەدىرلەش روھى سۇسالپ كېتىدۇ؟ بۇنىﯖدا ئەرلەرنىڭ
مەسﺌۇلىيىتى يوقمۇ؟ دﯦﮕەندەك توال سورالغان سۇئالالرنى يەنە مۇھاكىمە قىلىپ ئولتۇرۇشنىڭ
ھاﺟىتى يوق ،چۈنكى ،بۇ ﮔەپلەر توال دﯦيىلدى ،ئەمدى مەسىلە ئۇنى قانداق قوبۇل قىلىﺶ ۋە ئىجرا
قىلىشتا.
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ئەسلىدە ئىنساننىڭ ئىچكى ئاﯕلىقلىقى تۈرتكىسىدە ھەركەت قىلىشى ئەڭ توغرا ،ياخشى يول،
ئەمما بۇ تولۇق ئىشەنچىلىﻚ يول ئەمەس ،چۈنكى ئادەم بەزىدە ياخشى – ياماننى تالالشقا دۇچ
كەلﮕەندە ،ئۆزىنىڭ ۋىجدانى بىلەن ئوﯕايال كېلىشىﯟاالاليدۇ ،چۈنكى ۋىجداننىڭ ئۇنى
ﺟازااليدىغان كۈچى يوقتە .ئادەمدىكى ئاﯕلىقلىق تولىمۇ نىسپىي نەرسە ،شۇﯕا ئاتا – ئانىالرنىڭ
بالىلىرىنى ئۆزىنى بېلىﯟىلىشىغا ،ئاﯕلىقلىقىغا تاشالپ قويۇشى ،بالىلىرىنىڭ ھۆكۈم قىلىﺶ ئىقتىدارىغا
زىيادە ئىشىنىپ كېتىشى ،ئەمەلىيەتتە ،بالىلىرىنىڭ تەقدىرىنى دورغا تىككەنلىكتۇر .مەن ھازىر تىلغا
ئالغان نىسپىيلىﻚ ،دەل مەلۇم بىر ئەمەلىي ،كونكرﯦت چەكلىمە ياكى نازارەتنى تەقەززا قىلىدۇ.
ئىپپەتنى تىلغا ئالغاندا ،دىققىتىمىز قوزغىلىشقا تېﮕىشلىﻚ بولغان يەنە بىر ئەﺟەللىﻚ ئاپەت –
يېنىمىزدا يامراۋاتقان ئەيدىزدۇر .ھەممىمىز ئەيدىزنىڭ يۇقۇش يوللىرىنى بىلىشىمىز مۇمكىن،
ئەمەلىيەتتە ئۇ ئاسانال يۇقىدىغان كېسەل ئەمەس .ئەيدىزنىڭ ئۇيغۇرالر ئارىسىدا تارقىلىشىنىڭ
پۈتۈن مەملىكەت بويىچە ئىككىنچى ئورۇنغا ئۆتۈشى ،تىرﮔېدىيە ۋە ئاچچىق ھەقىقەتتۇر .بۇ
ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇرالردا زىنا ۋە زەھەرنىڭ ئومۇملىشىﯟاتقانلىقىنىڭ ئەمەلىي پاكىتىدۇر ،مانا بىزدىكى
ئەخالق ،ئىپپەت ئىﯖىنىڭ سۇسلىشىشى ئەيدىزنىڭ تارقىلىشىنى چەكسىز ئىمكانىيەتلەر بىلەن تەمىن
ئېتىﯟاتىدۇ .ئەﮔەر بۇنىﯖغا بارلىق ئۇيغۇر بېشىنى كۆتۈرمىسە ،چۆچۈمىدە ،ئۇنىڭ تارقىلىشىنىڭ
ئالدىنى ئېلىشقا ئۆز ئەمەلىيىتى بىلەن خىزمەت قىلمىسا ،پات ئارىدا ئەيدىز بىمارلىرىنىڭ
قوشۇنىمىزدىن ،تۇغقانلىرىمىزدىن ،ئائىلىمىزدىن چىقىشىغا ئىدىيەۋى تەييارلىق كۆرۈپ قويساق
بولىدۇ .مانا مۇشۇنداق ۋاقىتتا نۇزۇﮔۇم روھىنىڭ ئۆلمەسلىكىنى ،نۇزۇﮔۇم ئۆلۈمىدىكى قىممەتنىڭ
ئەبەدىيلىكىنى تېخىمۇ چۇﯕقۇر ھېﺲ قىلىمەن ،قىزالرنىﯖال ئەمەس ،ئەركەكلىرىمىزنىﯖمۇ نۇزۇﮔۇم
روھىنى ئەسلىشىنى ،ئۇنىڭ روھىدىن ئۆزىﮕە ئوزۇق قوبۇل قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمەن .نۇزۇﮔۇم تاغنى
تالقان ،چۆلنى بوستان قىلمىدى ،خەلق – ۋەتەنﮕە ئالەمشۇمۇل تۆھپە ياراتقىنىمۇ يوق ،ئۇ پەقەت ئۆز
ئىپپىتى ،پاكلىقى ئۈچۈن ﺟېنىنى قۇربان قىلدى ،ئىپپىتىنى ﺟېنىدىن ئەال بىلدى.
بىز ئۈچۈن نۇزۇﮔۇمنى ئەڭ ياخشى ئەسلەش ،ئۇنىڭ ئۈچۈن ئەسەر يېزىﺶ ،قىزلىرىمىزغا
نۇزۇﮔۇم دەپ ئىسىﻢ قويۇشال ئەمەس ،نۇزۇﮔۇم روھىنى ئۆز ئىﺶ ھەركىتىمىز بىلەن تىرىلدۈرۈشتۇر.

–——————
ئىستاتا مەنﺒەلىرى
]« [1ھازىرقى زامان ئۇيغۇر ئەدەبىياتى ئىزاھلىق لۇغىتى» -231 ،بەت
] « [2ئەسﺌەت سۇاليمان« :خەمىسەچىلىﻚ ۋە ئۇيغۇر ئەدەبىياتى» ،شىنجاڭ ئپنىﯟﯦرسىتېتى
نەشىرياتى -1112 ،يىلى 5-ئاي ،خەنزۇچە نەشىرى.
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] [3يۇقىرىقى كىتاب -11 ،بەت.
]« [4قىسقىچە چەتﺌەل ئەدەبىياتى تارىخى»( ،ياۋرۇپا -ئامېرىكا قىسمى) خەلق ئۇنىﯟﯦرسىتېتى
نەشىرياتى2004- ،يىلى  -7ئاي -4 ،نەشىرى  -84 -13بەتلەر.
] [5يۇقىرىقى كىتاب- 219 ،بەت.
] [6يۇقىرىقىالر بۈيۈك بىرتانىيە .ئېنسكلوپېدىيەسىنىڭ ئېلىلكتىرۇنلۇق كىتاب نەشىرىدىن ئىلىندى.
]« [7قىسقىچە دۇنيا ئەدەبىياتى تارىخى» ( ،ياۋرۇپا – ئامېركا قىسىمى) -1114يىلى -21ئاي-4 ،
نەشىرى  -48بەت.
] [8ئەسﺌەت سۇاليمان «خەمىدەچىلىﻚ ۋە ئۇيغۇر ئەدەبىياتى» -28 ،بەت.
]« [9شەرق – غەرب سېلىشتۇرما ئەدەبىياتى تارىخى»  -211بەت ،بېيجىڭ ئۇنﯟﯦرسىتېتى
نەشىرياتى -1114 ،يىلى  -9ئاي- 2 ،نەزىرى.
]« [10سېلىشتۇرما ئەدەبىيات نەزەرىيىسى ۋە ئەمەلىيىتى» ،ۋۇخەن ئۇنﯟﯦرسىتېتى نەشىرياتى-1114 ،
يىﻞ  -21ئاي -2 ،نەشىرى  -91بەت.
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ئىچكىرى ئۆلكىلەردىكى سەر گەردان ئۇيغۇر
بالىلىرىنىڭ ھاياتى توغرىسىدا
تەكشۈرۈش دوكالتى
نەپرەت

مەزكۇر تەرﺟىمە ماقالىنى  -1121يىلىنىڭ ئاخىرىدىكى مىسرانىﻢ مۇكاپاتلىق ئەسەر
پائالىيىتىﮕە قاتناشتۇرغان ئىدىﻢ ،ئەينى چاغدا - 3دەرىجىلىﻚ مۇكاپاتقا ئېرىشتى .يېقىندا ئۇيغۇر
ئاپتونوم رايونىنىڭ سېكرىتارى ﺟاڭ چۇنشىيەن ئىچكىرى ئۆلكىلەردىكى بارلىق سەرﮔەردان ئۇيغۇر
بالىالرنى قۇتقۇزۇپ چىقىدىغانلىقىنى ﺟاكارلىدى ،بۇنىﯖغا ئائىت خەۋەرلەر ھەممە تور بەتلەردە
قىزىق نۇقتىغا ئايالندى .مەزكۇر تەرﺟىمەمنى ئەينى چاغدا ئاز بىرقىسىﻢ تورداشالرال كۆرﮔەنلىكى
ئۈچۈن ،تېخىمۇ كۆپ تورداشالرنىڭ كۆرۈپ بېقىشىنى كۆزدە تۇتۇپ قايتىدىن ئوكيان تورىغا
يوللىدىﻢ .ناھايىتى سوغۇققانلىق بىلەن ئوقۇپ چىققايسىز( .نەپرەت)

ئۇيغۇر سەرﮔەردان بالىلىرىنىڭ ئىچكىرى ئۆلكىلەردە ئوغرىلىق،بۇالﯕچىلىق قىلىشى كۈنسېرى
ئېغىرلىشىﯟاتقان ،رايون ھالقىغان ئىجتىمائىي مەسىلە بولۇپ قالدى .ئۇالرنىڭ  81%كۆپرەكى
ئالداپ سېتىﯟﯦتىلﮕەن« ،الۋدا» نىڭ قاتتىق ئۇرۇشى ۋە ئازدۇرۇشى بىلەن ئوغرىلىق ،بۇالﯕچىلىق
قىلغان .چۈنكى مىللەت ۋە تىﻞ مەسىلىسى بولغاچقا،ئىچكىرى ئۆلكىلەردىكى ساقچىالر ئۇالرنى
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تۇتۇۋالغاندىن كېيىن ،پەردە ئارقىسىدا باشقۇرغۇچىغا ئائىت ئىسپاتقا ئېرىشەلمىﮕەچكە ،قويۇپ
بېرىشكە مەﺟﺒور بولغان .قاتتىق قىيناش ۋە ئۆمرىدە كۆرۈپ باقمىغان كۈنلەرنى ئۆتكۈزﮔەندە ،ئۇالر
يۇرتى ۋە ئاتا-ئانىسىنىڭ ئىللىق باغرىغا قايتىشنى كېچە-كۈندۈز سېغىنىدۇ ،ئۇالر ئۆيىدىن
ئايرىلغان چاغدا يېشى تېخى بەك كىچىﻚ بولغاچقا ،قۇتقۇزىﯟﯦلىغاندىن كېيىن كۆپ قىسىملىرى ئۆز
ئائىلىسىنىڭ ئادىرىسى ۋە ئاالقىلىشىﺶ شەكلىنى بىلمەيدۇ.
ئەنﯟەر ئۆيىﮕە قايتتى
ئەﮔەر ئاچىسى ئۇنى مومىسىنىڭ ئۆيىنىڭ تېلىفۇن نومۇرىنى ئېسىدە تۇتۇۋﯦلىشقا
مەﺟﺒورلىمىغان بولسا21 ،ياشلىق ئەنﯟەر ئېھتىمال ئاتا-ئانىسىنى مەﯕﮕۈ تاپالمىغان بوالتتى.
باشالنغۇچ مەكتەپتە ئوقىﯟاتقان ئەنﯟەر ناھايىتى ئەقىللىق بولۇپ،نەتىجىسى سىنىپ بويىچە
ئۈچىنچى ئىدى ،يەنە سىنىپ باشلىقى بولۇپ سايالنغان ئىدى.
– 2005يىلى -4ئاينىڭ -17كۈنى قاباھەت يېتىپ كەلدى .بىر تاكسى مەكتەپتىن قايتىﯟاتقان
ئەنﯟەرنىڭ ئالدىدا توختاپ،ئىچىدىن بىر ئەر كىشى چۈشۈپ ئەنﯟەرﮔە بىر تال شاكىالت بەرﮔەندىن
كېيىن ،ئۇنىﯖدىن قىزغىن ھال-ئەھﯟال سوراپ كەتتى .ئەنﯟەر شاكىالتنى يېﮕەندىن كېيىن ئۆزىنى
بىلەر-بىلمەيال تاكسىغا چىقتى.كېيىن يەنە بىر ئاق رەﯕلىﻚ بولكىﯟاي ماشىنىغا ئالماشتى.ئەنﯟەر
ئويغانغان چاغدا لەنجۇغا كېلىپ بولغان ئىدى.
كېيىن ئۇالر ئەنﯟەرنى يۇرتىدىن  4111كىلومېتىر يىراقلىقتىكى ﮔۇاﯕجۇغا ئېلىپ كەلدى.
ئاددىيغىنا بىر ئۆيدە ئەنﯟەر ۋە باشقا يېﯖىدىن كەلﮕەن 1ئوغۇل باال قاتتىق نەزەربەنت
قىلىندى.ئۇالرنى ﮔۇﯕجۇغا ئېلىپ كەلﮕەن ھېلىقى ئەر كىشىنى بالىالر«الۋدا»(خوﺟايىن)دﯦيىشى
كېرەك ئىدى.
ئىككىنچى كۈنى« ،الۋدا» ئۈچ بالىنى بازارغا ئاپىرىپ «پىراكتىكا» قىلدۇردى .ئەنﯟەر بۇ
چاغدا ئاندىن ئۆزىنىڭ خىزمىتى «يانچۇقچىلىق» ئىكەنلىكىنى بىلدى .ئەنﯟەر بۇ قىلمىشنىڭ
قانۇنسىزلىق ئىكەنلىكىنى بىلەتتى ھەمدە ئالالھمۇ ئوغرىالرنى ﺟازااليتتى« .الۋدا»ئوغرىلىق قىلىشقا
ئۇنىمىغان ئەنﯟەرنى رەھىمسىزلەرچە ئۇردى.
ئەنﯟەرنىڭ بىرىنچى قېتىملىق «پراكتىكا»سى ئوﯕۇشلۇق بولمىدى .سودا سارىيىدا بالىالردىن
بىرى ئوغرىالپ كەلﮕەن يانفۇننى ئەنﯟەرﮔە بېرىپ تېز قاچ دﯦدى،ئەنﯟەر يانفۇننى ئېلىپ قېچىپ
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نەچچە ئون مېتىر يۈﮔۈرﮔەندە پۇتلىرى يۇمشاق بولۇپ قالدى .يانفۇن ئىﮕىسى ئەنﯟەرنى تۇتۇۋﯦلىپ
ساقچىخانىغا ئېلىپ بارماقچى بولدى.ئۇ چاغدا ئەتراپتا ئىزچىﻞ كۆزۈتۈپ تۇرغان «الۋدا»
ئەنﯟەرنى«بۇالپ» قايتۇرۇپ كەلدى.
ئۆيﮕە قايتىپ كەلﮕەندىن كېيىن« ،الۋدا» ئەنﯟەرنى قېچىشنىمۇ بىلمەيدىكەنسەن دەپ قاتتىق
نەچچە شاپىالق سېلىﯟەتتى .بىر ھەپتە «پراكتىكا» قىلغاندىن كېيىن« ،الۋدا» ئەنﯟەرنى «خىزمەت»
كە چىقىشقا بۇيرىدى ،ئەنﯟەر ئۇنۇمىﯟىدى «الۋدا» پوتىسىنى چىقىرىپ ئەنﯟەرنىڭ پۇتىغا
رەھىمسىزلەرچە ئۇردى« ،پراكتىكا» ۋاقتىنى بىر ھەپتە ئۇزارىتتى.
ئىككى ھەپتىلىﻚ «پراكتىكا »ئاخىرالشقاندىن كېيىن ،ئەنﯟەر يولغا چىقتى ،ئۇ ھازىر ئوغرى
بولۇشتىن قورقمايدىغان بولدى ،پەقەت ھېچنىمە ئوغۇرىلىيالماي تاياق يېيىشتىن قورقاتتى.تالال
بازىرىنىڭ ئالدىدا بىر خانىﻢ نەرسە يېﮕەچ مېﯖىپ كىتىﯟاتقاندا ،ئەنﯟەر كەينىدىن ئەﮔىشىپ،
خانىمنىڭ ئېسىﯟالغان سومكىسىنىڭ سېرىتمىسىنى ئېچىپ ھەميانىنى ئېلىﯟالدى .قائىدە بويىچە،
ئەنﯟەر ھەمياندىكى  241يۈئەن خەلق پۇلى ۋە بانكا كارتىسىنى 23ياشلىق ئوغۇل بالىغا بېرىپ
«الۋدا» غا يەتكۈزۈپ بەردى.بۇ ئەنﯟەرنىڭ ﮔۇاﯕجۇغا كەلﮕەن  24كۈندىن بۇيان تۇنجى قېتىﻢ ئۆز
ئالدىغا مۇۋاپىقىيەتلىﻚ يانچۇقچىلىق قىلىشى ئىدى.
ئەنﯟەر يېﯖى تۇرمۇشقا تېزال كۆنۈپ قالدى .ئەنﯟەر ئۆزىنى تۇتۇۋالغان ساقچىغا ئۆيىﮕە قايتىﺶ
ئارزۇسىنى ئىپادىلىﮕەن ئىدى،ئەمما ئاخىرى ساقچىخانىدىن ئۇنى ئېلىپ چىقىپ كەتكىنى
يەنىال«الۋدا»ئىدى.
ئەنﯟەر «الۋدا» غا ئەﮔىشىپ ﺟەنۇبىي ﺟۇﯕﮕودىكى كۆپلىﮕەن شەھەرلەردە ئايلىنىپ يۈرۈپ
ﺟەڭ قىلدى ،ئۆزىنىڭ قانچە قېتىﻢ ئوغرىلىق قىلغىنى ئېسىدە يوق .ئۇ ئەڭ كۆپ بولغاندا  2ئادەمنىڭ
ھەميانىنى ئوغرىالپ  1411يۈەن تاپتى.ئۇ قېتىﻢ «الۋدا» خوشاللىقىدىن ئەنﯟەرﮔە  111يۈەن
مۇكاپات بەردى ،ئەنﯟەر  211يۈەنﮕە يېﯖى كىيىﻢ سېتىﯟالدى211 ،يۈەنﮕە باغچىغا بېرىپ ئويناپ
كەلدى .ئەنﯟەر ساقچىنىڭ تۇتۇۋﯦلىشىدىن قورقىمايدۇ.ئۇ ساقچىخانىغا قانچە قېتىﻢ كىرﮔىنىنى
ساناپ بېرەلمەيدۇ ،ھەر قېتىﻢ تۇتۇلۇپ نەچچە سائەتتىن كېيىنال قويۇپ بېرىلەتتى .ھەر قېتىﻢ«الۋدا»
نىڭ ساقچىخانا ئىشىكىدە ساقالپ تۇرغانلىقىنى كۆرەتتى« .الۋدا» تەلىﻢ بېرىپ ئۇالرنىڭ قورامىغا
يەتمىﮕەنلىكىنى ،خەنزۇچە ئۇقمايدىغان قىياپەتكە كىرىﯟالسىال ساقچىنىڭ ئۇالرنى قويۇۋﯦتىدىغان
لىقىنى ،ئەﮔەر ساقچى تونۇپ قالسا ئۇالرنىڭ ئۆزىنى يارىالندۇرۇش ئۇسۇلى ئارقىلىق ساقچىنىمۇاليىملىق بىلەن قويۇپ بەرﮔۈزەلەيدىغانلىقىنى ئۆﮔەتتى.
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بېيجىﯖلىق ئىسمىنى ئاشكارالشنى خالىمىغان ساقچى ئەمەلدارى ئاغرىنغان ھالدا«:يېشى ﺟىنايى
ئىشالر

مەسﺌولىيىتىنى

ئۈستىﮕە

ئېلىشقا

توشمايدۇ،ئوغۇرلىغان

سوممىسىمۇ ﺟازا

بېرىشكە

يەتمەيدۇ،خەنزۇچە سۆزلەشنى بىلىدىغىنىمۇ بىلمەيدىغان قىياپەتكە كىرىﯟالىدۇ.بىر بالىنى تۇتۇۋالساق
بىر توپ شىنجاﯕلىق ئىﺶ تېرىيدۇ،يەنە مىللىي مەسىلىمۇ بار،ئادەتتە شەكىلﮕە نەچچە سائەت قاماپ
قويغاندىن كېيىن قويۇپ بېرىمىز»دﯦدى.چۈنكى ﺟامائەت خەۋپسىزلىﻚ ئىدارىسى ئۇيغۇر
سەرﮔەردان

بالىلىرىنىڭ

ئوغرىلىق

قىلمىشىنىڭ

ئومۇميۈزلىكىﮕە

قارىتا

قىيىن

ئەھﯟالدا

قالغان،نەرسىسىنى ئوغۇرلىتىپ قويغان كىشىلەر دەردىنى ھەمىشە بۇ بالىالردىن چىقىراتتى.ئەنﯟەرنى
مال ئىﮕىسىمۇ ئۇردى«.،الۋدا»مۇ ئۇردى.
پۈتۈن بەدىنىنى تارتۇق قاپلىغان ئەنﯟەرﮔە نىسﺒەتەن تاياق يېيىﺶ ئادەتتىكى ئىﺶ بولۇپ
قالدى.نەچچە كۈن ئىلﮕىرى،ئەڭ ئاخىرقى قېتىﻢ ئېھتىياتسىزلىقتىن مەغلۇپ بولغاندا«.،الۋدا»
ئەنﯟەرنى يەردىن ئېﮕىز كۆتۈرۈپ يەرﮔە ئۇردى.
- 2006يىلى-7ئاينىڭ -11كۈنى ئەنﯟەر يەنە بىر قېتىﻢ تۇتۇلۇپ قالدى.لېكىن ئىلﮕىرىكىﮕە ئوخشاش
نەچچە سائەت قامىلىپال قويۇپ بېرىلمىدى،بۇ قېتىﻢ ئۇ ياش ئۇيغۇر ساقچى ھەسەنﮕە يولۇقتى.ھەسەن
ئۇنىﯖدىن تىنىﭻ-ئامانلىق سورىغاندىن كېيىن يەيدىغان،ئىچىدىغان نەرسىلەرنى بەردى،يەنە ئۆز
ئۇكىسىدەك كۆرۈپ ياتىقىغا ئېلىپ كەلدى.ئەنﯟەرنىڭ ھاياتلىق ئىستىكى يېنىپ،ھەسەنجان
ساقىچىدىن ئۆزىنى ئۆيىﮕە قايتۇرۇپ كېتىشىنى ئۆتۈندى.
« ئەنﯟەرمۇ؟ ھاياتمۇسەن قوزام؟» مومىسى تېلىفۇندا سۆزلىشىﯟاتقان شۇ پەيتتە يىغالپ كەتتى.
سەھەر بىر يېرىمدا ئەنﯟەرنىڭ ئانىسى ئايروپىالن بىلەن ساقچىخانىغا يېتىپ كېلىپ يوقاپ كەتكىلى
بىر يىلدىن ئاشقان ئوغلىنى باغرىغا باستى.
بىر باال  4111سوم
شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادﯦمىيىسىنىڭ بىر دوكالتىدا
كۆرسىتىلىشىچە ،ئىچكىرى ئۆلكىلەردىكى سەرﮔەردان ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ 81 %كۆپرەكى ئالداپ
كېتىلﮕەن ،ئاساسلىقى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ﺟەنۇبىدىن ئىكەن .شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى
قۇتقۇزۇش پونكىتىنىڭ سانلىق مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە -1113 ،يىلى -2ئايدىن -1114يىلى
-21ئايغىچە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئىچكىرى ﺟايالردىن 3221نەپەر سەرﮔەردان ئۆسمۈرنى
قايتۇرۇپ كەلﮕەن 81% ،كۆپرەكى ﺟەنۇبتىن ئىكەن.

189

ﺟۇﯕﮕو خەلق ئىشلىرى مىنىستېرلىكىنىڭ ئىچكى قىسىمىدىكى زاتالرنىڭ ئاشكارلىشىچە،
قۇتقۇزىﯟﯦلىنغان ئۇيغۇر سەرﮔەردان بالىالر بارلىق قۇتقۇزىﯟﯦلىنغان بالىالرنىڭ 21.7%نى
ئىﮕەللەيدىكەن .ئۇيغۇر سەرﮔەندان بالىلىرى ناھايىتى كۆپ يەنە كېلىپ يىغىﯟﯦلىﺶ تەس بولغاچقا،
مۇنداقچە ئېيتقاندا ،بۇ سان ئۇيغۇر سەرﮔەردان بالىالر قوشونىنىڭ زورلىقىنى كۆرسىتىپ
بېرەلمەيدىكەن .يەنە بىر ئىسپات بولسا ،شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى قۇتقۇزۇش پونكىتىنىڭ
دﯦيىشىچە ،ئىچكىرى ئۆلكىلەردە دائىملىق سەرﮔەردان ئۇيغۇر بالىالرنىڭ سانى  4111كېلىدىكەن،
خەلق ئارىسىدا ئېيتىلىپ يۈرﮔەن سان بۇ ساندىن خېلى يۇقىرى ئىكەن.
شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ﺟامائەت خەۋپسىزلىﻚ نازارىتىنىڭ سىتاتىستىكىسىدا
كۆرسىتىلىشىچە ،شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا ﺟىنايەت ئۆتكۈزﮔەن ياش-ئۆسمۈرلەرنىڭ بارلىق
ﺟىنايەتچىلەر سانىدىكى ئىﮕەللىﮕەن نىسﺒىتى  – 1111يىلىدىكى 24.1 %تىن– 1114يىلى 28.4%
كە ئۆرلىﮕەن .بولۇپمۇ شىنجاﯕلىق ئۇيغۇر سەرﮔەردان بالىالرنىڭ ﺟىنايەت ئۆتكۈزۈش دﯦلولىرى
توختىماي يۈز بەرﮔەن-1114 ،يىلى دﯦلو تۇرغۇزۇلۇش سانى  - 1111يىلدىكىدىن بىر ھەسسە
ئاشقان.
شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادﯦمىيىسى مىللەتلەر تەتقىقات
ئورﮔىنىدىكى لى شىياۋشىيا ) (李晓霞نىڭ قارىشىچە ،ﺟەنۇبتىكى ئۇيغۇرالر ئولتۇراقالشقان رايوندا
نىسﺒەتەن يۇقىرى نىكاھتىن ئاﺟرىشىﺶ ،ئىشسىزلىق نىسﺒىتى ،ئادەم كۆپ يەر ئاز بولۇش زىددىيىتى،
ئېغىر نامراتلىق ۋە ئاساسىي قاتالمدىكى تەشكىلىي چېچىالﯕغۇلۇق قاتارلىق ئامىلالرنىڭ ھەممىسى
سەرﮔەردان بالىالرنىڭ پەيدا بولىشىنىڭ سەۋەبى ئىكەن .ﺟەنۇبتا ،شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم
رايونىدىكى مۇتلەق كۆپ قىسىﻢ نامرات نوپۇس مەركەزلەشكەن ،شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم
رايونىدىكى  34نامرات ناھىيەنىڭ  13ﺟەنۇبتا.
ئۇيغۇرالرنىڭ ھەممىسى ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلىدۇ،ئىسالم ئەقىدىسى ئوغرىلىق قىلىشنى
قاتتىق چەكلەيدۇ-91.يىلالردىن كېيىن پەيدا بولغان بىر قىسىﻢ قورامىغا يەتكەن ئوغرىالر ئىچكىرى
ئۆلكىلەرﮔە بېرىپ «تەرەققىي قىلغان» ،كېيىن يەنە تەرەققىي قىلىپ كىچىﻚ بالىالرنى قالقان قىلىپ
ئوغرىلىق قىلىدىغان بولغان -2899.يىلدىن كېيىن،بەزىلەر بىﯟاستە ئادەم تەشكىللەپ بالىالرنى كۆپ
مىقداردا ئالداپ سېتىشقا باشلىغان،چوﯕالر پەردە ئارقىسىدا قوماندانلىق قىلغان.
مەركىزىي مىللەتلەر ئۇنﯟﯦرسىتىتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى ئىلھام توختى مىللىي مەدەنىيىتىنىڭ
يوقاپ كېتىﯟاتقانلىقىدىن ئازاپلىنىپ« :ھازىر ئۇيغۇر ياشالر ئىسالم دىنىدىن بارغانسېرى ۋاز
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كېچىﯟاتىدۇ ،ئۇالر ھاراق ئىچىدىغان ،ئوغرىلىق قىلىدىغان بولۇپ كەتتى ،ئەنﺌەنىﯟى ئەخالق ۋە
ئۆرپ-ئادەتنى قاتتىق بۇلغاپ تاشلىدى» دﯦدى.
ئاقسۇ رايونىدا «كۇلى» دەيدىغان يېﯖى بىر ئۇيغۇرچە سۆز بار،مەخسۇس ئادەم بېدىكلىرى
ۋە ئىچكىرى ئۆلكىلەردە ناتوغرا يولدا پۇل تاپقان كىشىلەرنى ئاتاشتا ئىشلىتىدۇ.يەرلىكلەر ئۇالرنىڭ
پۇل تېپىﺶ ئۇسۇلىدىن بىزار ،ئەمما ئۇالرنىڭ ئىقتىسادىي كۈچىﮕە ھەۋەس قىلىدۇ.
نەچچە بالىنى قۇتقۇزۇپ قالغان ئاقسۇلۇق بىر زات« :مېنىڭ مەھەللەمدە بىر داچا بار ،دەل
ئادەم بىدىكىنىڭ .بەزى ئاتا-ئانىالر بالىلىرىنى باقالمىسا ﺟاھانكەشتىلەرﮔە تاپشۇرۇپ بېرىپ،
كاۋاپ سېتىشقا بۇيرۇيدۇ» دﯦدى.
خوتەن پوچتا ئىدارىسىنىڭ بىر پوچتىكەشى ئاخﺒارات ۋاستىلىرىغا« :خۇددى خىزمەتچىلەر
مۇئاش ئالغاندەك ،خوتەن رايونىنىڭ ھەر قايسى يېزا-كەنتلىرىﮕە ﺟۇﯕﮕونىڭ ھەر قايسى
ﺟايلىرىدىن ئەۋەتىلﮕەن پۇلالر كېلىپ تۇرىدۇ»دﯦدى.
شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادﯦمىيىسى مىللەتلەر تەتقىقات
ئورﮔىنىنىڭ تەتقىقاتچىسى شۈ شىڧا3 «:ياشتىن  22ياشقىچە بالىالرنىڭ ھەممىسى بار ،ئاساسلىقى
21ياشتىن  23ياشقىچە ،كىچىكلىرىنى قولىدا كۆتۈرىﯟﯦلىپ كۆز بوياپ ئۆتۈپ كېتىدۇ،چوﯕراقلىرى
بىﯟاستە ئوغرىلىق قىلىدۇ،ئوغرىالرغا تاماق قىلىپ بېرىدىغان قېرىالرمۇ بار،بەزى يەرلىكتىكى
ئاساسىي قاتالم ئەمەلدارلىرى كۆزىنى قىسىپ قويۇپ،ئوغرىالرنىڭ يەرلىككە كۆپرەك پۇل تېپىپ
بېرىشىنى ئۈمۈد قىلىدۇ«دﯦدى.
قۇتقۇزىﯟﯦلىنغان دەۋران ئىسىملىﻚ باال«:بىز  22چوڭ ئادەم ۋە  4كىچىﻚ باال بولۇپ،ناھايىتى
تەستە تاپقىلى بولىدىغان ﺟايدا تۇرىمىز1،چوڭ ئادەم ۋە 1كىچىﻚ باال بىر ئۆيدە تۇرىدۇ4،چوڭ ئادەم
بىر بالىنىڭ ئوغرىلىق قىلىشىنى كۆزىتىدۇ.چوﯕالرنىڭ يېنىدا پىچىقى بار،بىز ئوغرىلىق قىلغاندا
قارشى تۇرغانالرغا تەھدىد سالىدۇ.ئۇالر مېنى قايناۋاتقان سۇدىن تەﯕﮕە پۇلنى ئېلىشقا
مەﺟﺒورلىدى،ئەﮔەر ئااللمىسام پوتىسى بىلەن ئۇرىدۇ.مەن بىلەن بىرﮔە تۇرىدىغان 22ياشلىق باال
بار،مەندىن بىر ئاي بۇرۇن ئالداپ كېلىنﮕەن.ئۇ بىر قېتىﻢ قېچىپ باققان،تۇتۇۋﯦلىپ قايتۇرۇپ
كەلﮕەندىن كېيىن قاتتىق ئۇرۇپ تاسال قالدى ئۆلتۈرۈپ قويغىلى»دﯦدى،ئالداپ سېتىﯟﯦتىلﮕەن
ھەربىر ئوغرى بالىنىڭ بىر مەزﮔىﻞ ئازاپلىق«پىراكتىكا ۋاقتى»بار ئىكەن.
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«الۋدا» بالىالرغا ھەر كۈنى تاپشۇرىدىغان ئوغرىلىق سوممىسى ( )1111-411نى بېكىتىپ بەرﮔەن
بولۇپ ،ۋەزىپىسىنى ئورۇنلىيالمىغان ياكى قېچىشقا ئۇرۇنغانالر قاتتىق تاياق يەيدۇ.بالىالرنى يەنىمۇ
قاتتىق كونترول قىلىﺶ ئۈچۈن ،بەزى خوﺟايىنالر بالىالرنى زەھەر چېكىشكە،قىمار ئويناشقا
قىزىقتۇرىدۇ ،قىزالر دائىﻢ ﺟىنسىي خورلۇققا ئۇچرايدۇ .قاچالىغانلىرى خوﺟايىنىدىن ئەمدى قۇتۇلۇپال
يەنە بىر خوﺟايىننىڭ قولىغا چۈشۈپ قالىدۇ.
ئۇيغۇر سەرﮔەردان بالىالرنى قۇتقۇزغۇچى تەشكىالتنى تېخىمۇ ئېچىندۇرغىنى،قۇتقۇزىﯟالغان
بالىالرنىڭ كۆپچىلىكىنىڭ يېىشى بەك كىچىﻚ بولغاچقا ئۆزىنىڭ ئۆيىنى بىلمەيدۇ.ئاقسۇلۇق بىر
ئوت يۈرەك زات 3«:بالىنى قايتۇرۇپ كەلدىﻢ ،ئەڭ كىچىكى 3ياش ،ئەڭ چوﯕىمۇ  9ياش ،مۇنچە
كىچىﻚ باال ئۆيىنىڭ ئالدىدا يەل-يېمىﺶ ماﮔىزىنىنىڭ بارلىقىنى ئېسىدە تۇتالىشى مۇمكىن،ئەمما
ئۆيىنىڭ ئادرىسىنى ئۇقمايدۇ،ھازىر چېقىﺶ بەك قاتتىق،ئۇ ماﮔىزىننى قەيەردىن تاپقىلى
بولىدۇ»دﯦدى ،ئامالسىزلىقتىن بالىالرنى قۇتقۇزۇش پونكىتىغا ئاپىرىپ بەردى.
بۇ پىدائىينىڭ تونۇشتۇرىشىچە  «:كېيىن بالىالر بېقىﯟﯦلىشقا بېرىﯟﯦتىلىدۇ،ئۇالرنىڭ ئادەم
بېدىكلىرى ئىكەنلىكىنى بىلىمىز ،ئۇالر بېقىﯟﯦلىشنى ئامال بار قولغا كەلتۈرىدۇ ،ئادەم بېدىكلىرى
ئارىسىدىمۇ مۇناسىﯟەت بار.نامى چىققان،ئوغرىلىققا ئۇستا باال4111سومغا يارايدۇ،ئادەتتىكى
يېﯖىلىرىمۇ  2111سومغا يارايدۇ» دﯦدى.
ئۆتۈنۈپ قااليلى ،بالىالرغا قارا قولۇﯕالرنى ئۇزارتماﯕالر!
ئۇيغۇر بالىالرنى يىغىﯟﯦلىشتا يېمەك-ئىچمەكنىڭ چوقۇم مۇسۇلمانچە بولىشىغا كاپالەتلىﻚ
قىلىشى كېرەك ،بالىالر بىلەن سۆزلىشىشكە ئامالسىز ،باشقۇرماق ئىنتايىن قىيىن مەسىلە.قايتۇرۇپ
كېتىﺶ تەننەرخىمۇ ناھايىتى يۇقىرى.تىﻞ بىلىشمىﮕەچكە،ئىچكىرى ئۆلكىلەردىكى ساقچىالرنىڭ
ئېنىق ﺟىنايەت ئۆتكۈزﮔەنلەردىنمۇ ئىسپات ئااللمايدۇ ،خوﺟايىنىنى بېكىتىشكە ئامالسىز .ﮔەرچە
ئۇزۇن مەزﮔىﻞ ئىچكىرى ئۆلكىدە سەرﮔەردان بولۇپ يۈرﮔەن باال بولسىمۇ ،ئۇيغۇرالر توپلىشىپ
ئولتۇراقالشقان ﺟايدا تۇرغاچقا،خەنزۇالرنى ئوغرىلىق نىشانى قىلغاندىن باشقا،خەنزۇالر بىلەن
ناھايىتى ئاز ئاالقە قىلىدۇ،ھەتتا خەنزۇالرغا دۈشمەنلىﻚ قىلىشقا كۈشكۇرتىدۇ،بولۇپمۇ ﺟامائەت
خەۋپسىزلىﻚ خادىملىرىغا،مۇبادا تۇتۇلۇپ قالسا،ئۆزىنى يارىالندۇرۇش ئارقىلىق قارشىلىق
كۆرسىتىدۇ.ھەتتا بەزى ساقچىخانىالر مەخسۇس ئۇيغۇر ساقچى تەكلىپ قىلىپ بۇ خىلدىكى
دﯦلوالرنى بىر تەرەپ قىلىدۇ،ئەمما ۋاقىتلىقال ھەل قىالاليدۇ .ئەڭ ئاخىرىدا،نۇرغۇن تارماقالر
قىيىنچىلىقتىن قورقۇپ بوشاپ قالىدۇ،ئۇيغۇر بالىالرنى يىغىﯟالمايدۇ ياكى بىرەرسى تونىﯟالسىال
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دەرھال قويۇپ بېرىدۇ.شۇنداق قىلىپ،ئۇيغۇر سەرﮔەردان بالىالرنىڭ ئالدى پۇتى ساقچىخانىغا
كىرىپ بولغىچە ئالدى پۇتى چىقىپ بولىدۇ دە داۋاملىق ئوغرىلىق قىلىدۇ.ئۇالرنىڭ «الۋدا»سى
ساقچىخانا دەرۋازىسىدا ئۇالرنى كۈتىﯟالىدۇ.
چۈنكى ئىچكىرى ئۆلكىلەردىكى ساقچىالر ئەمەلىي باشقۇرۇش قىيىنچىلىقىغا يولۇققاچقا،ئامما
ساقچىالر ئۇيغۇر سەرﮔەردان بارلىالر ئوغرىلىق شايكىسىنى ئىختىيارىغا قويۇۋەتتى دەپ
قارايدۇ،ئۇيغۇر قارا ﺟەمﺌىيەت خوﺟايىنلىرىمۇ زىيادە غالجىرالشقان.
ھەسەنجان ساقچى«:مەن ئەنﯟەرنى قايتۇرۇپ كېلىپ ئىككىنچى كۈنى،ئۇالر ماﯕا تېلىفۇن
قىلىپتۇ،تېلفۇندا ماﯕا تەھدىد سالدى ھەم پۇل بېرىمىز دﯦدى،بۇ ئادەملەر ئەﺟەپ غالجىرلىشىپ
كەتكىلى تۇردى»دﯦدى غەزەپلىنىپ تۇرۇپ.
قانۇن

ئىجرا

قىلغۇچى

تارماقالرنىڭ

ئۇيغۇر

سەرﮔەردان

بالىالر

مەسىلىسىدىكى

ئىقتىدارسىزلىقى ئاممىنىڭ ئۇيغۇر سەرﮔەردان بالىالرغا نەپرەتلىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقاردى.
ئېنتېرنېت تورىدا «شىنجاﯕلىق ئوغرىالر» نىڭ ئەدەپ كېتىشىﮕە بولغان غەزەپلىﻚ سادالىرى پەيدا
بولدى،يەنە ئەل ئارىسىدىكى يانچۇقچىالرغا قارشى زاتالر شەھەر ئاھالىسىنى ئۆزلىكىدىن زوراۋانلىق
ئارقىلىق

يانچۇقچىالرغا

قارشى

كۈرەش

قىلىشقا

ئىلھامالندۇرىدىغان

يولالنمىالرنى

يوللىدى،تۇتۇۋﯦلىنغان ئۇيغۇر سەرﮔەردان بالىالرنى شەھەر ئاممىسىنىڭ زورلۇق بىلەن تەربىيە قىلغان
قانلىق سۈرەتلەرنى ھەممە يەردە كۆرﮔىلى بوالتتى.
ﺟىياچۈئەن  1ياشلىق قىزنىڭ ئاتىسى ،خېنەن ئەنياڭ شەھىرىدىكى مائارىپ خزمەتچىسى
- 1114،يىلىنىڭ ئاخىرىدا ئوغرىالرنىڭ كۈپكۈندۈزدە ئوغرىلىق قىلىشىغا كۆنەلمىﮕەنلىكتىن،ئەنياڭ
يانچۇقچىالرغا قارشى تۇرۇش ئىتتىپاقىنى قۇرغان.ﺟىياچۈئەننىڭ دﯦيىشىچە،شۇ ﺟايدا8،9ئۇيغۇرالر
ئاشخانىسى بولۇپ،ئوغرىالر بۇ ئاشخانىالرنى بازا قىلغان،بالىالر ئۈچتىن،تۆتتىن بىر توپ بولىدىكەن،
بەزىدە  11، 31ﮔە يېتىدىكەن ،ئۇالر ھەر كۈنى چىقىپ ئوغرىلىق قىلىدىكەن،ئوغرىالرغا قارشى
تۇرۇش ئەترىتى ئوخشاش بىر بالىنى بىر ھەپتىدە نەچچە قېتىﻢ تۇتۇىﯟالىدىغان ئەھﯟالمۇ بار
ئىكەن،ھەممىسى ئۇالرنى تۇتۇشتىن خىجىﻞ بولىدىغان بولۇپ قالغان.
بۇرۇن بۇ بالىالر بىلەن تونۇشمايدىغان بولۇپ،ھازىر ھەممىسى بىلەن تونۇش بولۇپ كەتتى،
ئۇالردىن تاماق يېدىﯖمۇ دەپ سورىغاندا،ئۇالر بىر نەرسە ئوغرىلىيالمىساق يەيدىغان نەرسە يوق
ياكى تاياق يەيمىز دﯦﮕەن .يېﯖى كەلﮕەن بىر باال ئوغرىلىق قىلىشتا ئازراقمۇ ئېپى يوق بولۇپ،بىز
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ئۇنى دائىﻢ تۇتۇۋالىمىز«،الۋدا»سىمۇ دائىﻢ ئۇرىدۇ،ئۇنىڭ ئاتىسى ئۆلۈپ كەتكەن،ئانىسى ماشىنا
ھادىسىسىﮕە يولۇققان،ئۇ ئوينىغىلى سىرىتقا چىقىپ باشقىالرغا ئەﮔىشىپ كەلﮕەن.بىرىنچى قېتىﻢ
تۇتۇۋالغاندا ئۇ راست ﮔەپ قىلغان،ئەمما كېيىن تۇتۇۋالغاندا راست ﮔەپ قىلمايدىغان بولغان،بىر
قېتىﻢ4كىچىﻚ بالىنى،بىر چوﯕىنى تۇتۇۋالغان،چوﯕى ئېھتىمال خوﺟايىنىنىڭ تۇققىنى بولۇپ بالىالر
ئارىسىدا نازارەت قىلىشى مۇمكىن،شۇﯕا كىچىكلەر ئىقرار قىلىشقا پېتىنالمىدى.ئۇ بالىنى-4قېتىﻢ
تۇتۇۋالغاندا يەنىال بۇرۇنقى تەنھەركەت كىيىمىنى كىيىﯟالغان بولۇپ يىرتىق،مەينەت ئىدى.
ئۇالرنىڭ كۈندۈزى قىلىدىغان ئىشى يوق ،چوﯕىدىن بىرى كىچىﻚ بالىدىن بىرنى
ئەﮔەشتۈرىﯟﯦلىپ كوچىغا چىقىدۇ ،خەقنىڭ ئارقىسىدىن قول سېلىشنى ساقالپ تۇرىدۇ ،كەچتە ئۇيغۇر
ئاشخانىسىغا قايتىپ كۈتكىچىلىﻚ قىلىدۇ ،كاۋاپ ساتىدۇ .نەچچە كۈن ئىلﮕىرى بىر بالىنى
تۇتۇۋالدۇق ،يېشى بەك كىچىﻚ بولغاچقا قويۇپ بەردۇق ،ئىككىنچى كۈنى ئۇنى ئۇيغۇر
ئاشخانىسىنىڭ ئالدىدا كاۋاپ سېتىﯟاتقانلىقىنى كۆردۈم،ئۇ مېنى كۆرۈپ ئازراق خىجىﻞ بولدى،
دەرھال مېنى كاۋاپ يېيىشكە چاقىردى.
ئۇالر ساقچىنى كۆرسە قاچمايدۇ ،چۈنكى ساقچىنىڭ ئۆزلىرىنى تۇتمايدىغانلىقىنى بىلىدۇ،
تۇتۇۋالسىمۇ تېزال قويۇپ بېرىدۇ ،ئۇالر ساقچىالرغا ئەزەلدىن خەنزۇچە ﮔەپ قىلمايدۇ ،بىزﮔە ئازراق
خەنزۇچە ﮔەپ قىلىدۇ .بەزى كىچىﻚ بالىالر تۇتۇلۇپ قالغاندىن كېيىن پارا بېرىشنى ئۇقىدۇ،تاماققا
تەكلىپ قىلىدۇ ياكى ئوغرىلىغان يانفۇننى سوۋغا قىلىدۇ،بەزى بالىالرنى تۇتۇۋﯦلىپ ساقچىغا
ئاپارماقچى بولساق بىزدىن ساقچىالر كارى بولمىسا،ئامانلىق ساقلىغۇچىالرنىڭ كارى بولمىسا،
سىلەرﮔە نېمە كەلدى دەيدۇ ،بىزﮔە قانۇننىڭ ماددىلىرىنى يادالپ بېرىپ بىزدىن نېمىﮕە ئاساسەن
ئادەم تۇتسىلەر دەپ سورايدۇ ،ئېنىقكى ئۇالرغا چوﯕالر ئۆﮔەتكەن.
بىر قېتىﻢ ،مەن بىر بالىنى تۇتۇۋالدىﻢ ،چاغاننىڭ-7كۈنى ئىدى ،پەقەت بىر قۇر كۈزلۈك كىيىﻢ
ۋە تەنھەرىكەت كىيىمى كىيىﯟالغان ئىدى .ساقچىخانىغا ئاپارغىنىمدا توﯕالپ بواللماي قالدى ،بىرال
ئادەم بولغاندىكىن ساقچىخانىمۇ بەرىﺒىر قويۇپ بېرەتتى،بۇ باال تۇرىدىغان ﺟاي بىلەن
ساقچىخانىنىڭ ئارىلىقى ناھايىتى يىراق ئىدى ،ساقچىغا بولدىال ئۇنى تۇرالغۇسىغا ئاپىرىپ قوياي
دﯦدىﻢ .مەن توكلۇق ۋﯦلىسىپىت مىنﮕەن ئىدىﻢ ،ئۇنى ۋﯦلىسىپىتنىڭ ئارقىسىغا ئولتۇرغۇزىشىمغا
پۈتۈن بەدىنى تىترەپ كەتتى ،كۆز ياشلىرى ئېقىﯟاتاتتى.سىالپ باقسام ئارانال ئىككى قات كىيىمى بار
ئىكەن ،دەرھال بىر تاكسى چاقىرىپ ،شوپۇرغا پۇل بېرىپ بالىنى تۇرالغۇسىغا ئاپىرىپ قويۇشىنى
تاپىلىدىﻢ.
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ﺟىياچۈئەن يانچۇقچىالرغا قارشى ئىتتىپاقنىڭ دەسلەپتە زوراۋانلىق ئارقىلىق يانچۇقچىالرغا قارشى
تۇرغانلىقىنى ئېتراپ قىلدى .ئەمما ھازىر بۇ بالىالر توغۇرلۇق سۆز قىلسا خۇددى بالىالرنىڭ دادىسىغا
ئوخشاش كۆيۈمچان بولۇپ كەتكەن ئىدى.ﺟىياچۈئەن ھەر قېتىﻢ بۇ بالىالرنى كۆرﮔەندە ئۆزىنىڭ
قۇچىقىدا ئەركىلەۋاتقان قىزىنى ئەسكە ئاالتتى« ،ئۇالرنىڭ ئاتا-ئانىسى بالىسىنىڭ بۇ ئەھﯟالغا
چۈشۈپ قالغانلىقىنى بىلسە چوقۇم قاتتىق ئازابلىنىدۇ»دﯦدى.
ﺟىياچۈئەنﮕە ئوخشاش ،بىر قىسىﻢ ﺟامائەت ئەربابلىرى كىچىكىدىال ئالداپ سېتىﯟﯦتىلﮕەن،
ئاتا-ئانىسىنىڭ ئىللىق باغرىدىن ئايرىلىپ قالغان ئۇيغۇر«ئوغرى»الرغا ئىﭻ ئاغرىتتى.
«بىر ئۇيغۇر باال ئالداپ سېتىﯟﯦتىلﮕەندىن كېيىن شاﯕخەيدە ئوغرىلىققا سېلىنغان  3،بولغاندا
ساقچىالر قايتۇرۇپ كەلﮕەن ،ناۋادا بىرى قولىنى كۆتۈرسىال باال قورقۇپ يىغاليتتى ،يوشۇرىنىﯟاالتتى،
قولىدا بىر تال پىرەنىﻚ بولۇپ يېرىﻢ كۈنﮕىچە يېمىدى ،قورسىقى ئاچقاندا ئازراق چىشلەپ قوياتتى.
ساقچىالر قايتۇرۇپ كەلﮕەندىن كېيىن كىيىﻢ سېتىﯟﯦلىپ كېلىپ ئالماشتۇرىدىغان چاغدا ،ساقچىالر
يىغالپ كەتتى  21،ياشقىمۇ بارمىغان بىر بالىنىڭ بەدىنىدە 111دىن كۆپ ﺟاراھەت بار ئىدى.
ھېلىقى ئۇيغۇر ئائىلىدە مىليونېر بار ئىدى ،ئۇ ئائىلىدىكى بوۋاي كىچىككىنە بالىنىڭ بۇ ھالغا
چۈشۈپ قالغانلىقىنى كۆرۈپ يىغلىغىنىدىن بىر ئېغىزمۇ ﮔەپ قىاللمىدى،ئېغىزى قاناپ كەتتى.ئۇ
ئاخىرى ساقچىغا مەن سىلەرﮔە بىر مىليون بېرەي،ئادەم بېدىكلىرىنى ئۆز قولۇم بىلەن ئاتقىلى
قويۇﯕالر دﯦدى».شىنجاﯕلىق بىر خەنزۇ تورداش توردا ئۈزلۈكسىز ماقالە ئېالن قىلىپ ئىچكىرى
ئۆلكىلەردىكى يانچۇقچىالرغا قارشى تەشكىالتالرنىڭ قااليمىقان زورلۇق قىلماسلىقىنى ئۈمۈد
قىلدى.ئۇ تېخىمۇ كۆپ كىشىلەرنىڭ«شىنجاﯕلىق ئوغرى»نىڭ ئېچىنىشلىق تەغدىرىنى چۈشىنىشىنى
ئۈمۈد قىلدى.
ئۇ «ئۆتۈنۈپ قاالي ،بالىالرغا قارا قولۇﯕالرنى ئۇزارتماﯕالر!» دەپ خىتاب قىلدى.
ھەر بىر باال دۆلەتنىڭ قىممەتلىﻚ ﮔۆھىرى
ئۇيغۇر لىنىيىسى تۇنجى بولۇپ ئۇيغۇر سەرﮔەردان بالىالرنىڭ تەغدىرىﮕە كۆﯕۈل بۆلﮕەن
ئەل ئىچىدىكى تور بەت ئىدى ،تور بەت مەخسۇس «سەرﮔەردان ئۆسمۈرلەرﮔە كۆﯕۈل بۆلەيلى»
سەھىپىسى تەسسىﺲ قىلغان بولۇپ ،بىر تەرەپتىن باشقىالرنىڭ «شىنجاﯕلىق ئوغرىالر»غا بولغان خاتا
چۈشەنچىسىنى يوقاتسا ،يەنە بىر تەرەپتىن ﺟەمﺌىيەتتىكى ھەر خىﻞ كۈچلەرﮔە بۇ بالىالرنى
قۇتقۇزۇۋﯦلىشقا مۇراﺟىﺌەت قىلدى.
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تور بەتنىڭ مەسﺌوللىرىدىن بىرى«ئۇالر ئەڭ چوڭ زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچى»دﯦدى ،نۇرغۇن
ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر ئىچكىرى ئۆلكىلەرﮔە ئوقۇغىلى يېﯖى كەلﮕەندە،دەل ئوغرىالر مەسلىسى
سەۋەبلىﻚ،دائىﻢ ئۇقۇشماسلىققا ئۇچرايدۇ.
ئۇ بىر قېتىملىق ئىشنى مەﯕﮕۈ ئۇنتىيالمايدۇ :بىر قېتىﻢ ئاممىﯟى ئاپتوبۇسقا چىققان چاغدا،
ئادەم بەك كۆپ بولۇپ ،تۇتۇۋالغۇدەك ﺟاي يوق ئىدى ،ئاپتوبۇس ﺟىددىي تورمۇز قىسىﯟىدى ،ئۇ
ئالدىغا سەنتۈرۈلۈپ كەتتى ،قولى دەل ئالدىدىكى41نەچچە ياشلىق ئەرنىڭ يانچۇقىغا تېﮕىپ
كەتتى ،ھېلىقى ئەر دەرھال ئۇنىڭ قولىنى تۇتۇۋﯦلىپ «نېمە قىلىسەن؟» دەپ ۋارقىرىدى .بىر
ئاپتوبۇس ئادەم شۈبھىلىﻚ كۆزلىرى بىلەن ئۇنىﯖغا قارىدى .ئۇ دەرھال ئاپتوبۇستىن چۈشۈپ كەتتى.
ئۇيغۇر لىنىيىسىنىڭ مەسﺌولى«تىنىﭻ ئۆيىدە ئولتۇرماي،بۇ يەرﮔە كېلىپ ئۆز مىللىتىنىڭ
يۈزىنى چۈشۈرۈپ»دەپ قايناپ كەتتى،ئۇ ئەينى چاغدا بۇ ئۇيغۇر ئوغرىالرغا نەپرەتلىنەتتى،ئەمما
نەچچە بالىنى قۇتقۇزغاندىن كېيىن،ئۇ ھەربىر بالىنىڭ كىشىنىڭ يۈرىكىنى ئېزىدىغان ئېچىنىشلىق
سەرﮔۈزەشتلىرى بارلىقىنى بىلدى،ئۇ بارلىق كۈچى بىلەن ئۇالرنى قۇتقۇزۇشقا كىرىشتى.
ھازىرغا قەدەر ئۇيغۇر لىنىيىسى نۇرغۇن ﺟايالردىكى يانچۇقچىالرغا قارشى تەشكىالتالر بىلەن
ئاالقىالشتى،مۇبادا ئۇيغۇر بالىسى تېپىﯟالسىال دەرھال بىر ئادەم تەرﺟىمان بولۇشقا مەسﺌول
بولۇپ،بالىنىڭ ئائىلىسىنى ئىزدىدى.
«دەسلەپتە ،نۇرغۇن ﺟايالردىكى كىشىلەر يانچۇقچىالرغا زوراۋانلىق بىلەن قارشى تۇردى،
ئۆلتۈردى ،ئۇردى ،بىز يانچۇقچىالرغا قارشى تۇرىشىنى قولاليمىز ،ئەمما قانۇنلۇق بولىشى
كېرەك» .ھازىر ﮔۇيلىن ،چوﯕچىﯖدىكى يانچۇقچىالرغا قارشى تەشكىالتالر بالىالرنىڭ ئۆيىﮕە
قايتىشىغا تەشەبﺒۇسكارلىق بىلەن ياردەم بەردى ،بىر قىسىﻢ خەنزۇالرنىڭ ئۇيغۇرالرغا بولغان خاتا
چۈشەنچىسى ئاستا-ئاستا يوقىدى.
تور بەتكە مەسﺌول بولغان مەركىزىي مىللەتلەر ئۇنﯟﯦرسىتىتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى ئىلھام توختى
ئۇيغۇر لىنىيىسىدىن ئىﺒارەت بۇ بەتنى ئىنتايىن مۇھىﻢ بىلىدۇ .ئوقۇتۇش خىزمىتى بىلەن
شوغۇلالنغاندىن سىرت ،بىر تەرەپتىن سودا قىلىپ بىر تەرەپتىن ئىجتىمائىي تەكشۈرۈش ئېلىپ
باردى،بىرال ۋاقىتتا پايتەخىتتىكى بىر قانچە ئوقۇغۇچىغا ئىقتىسادىي ياردەم بەردى،ھەر قانچە
ئالدىراش بولسىمۇ ھەر كۈنى تور بەتنى ئاسرىدى،ھەر قايسى ﺟايالردىكى يانچۇقچىالرغا قارشى
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تەشكىالتالر بىلەن ئاالقىالشتى،پىكىر ئالماشتۇردى.بەزىدە ئالدىراشچىلىقتا ئۇدا نەچچە كېچىنى تاﯕغا
ئۇالپ ئارام ئااللمىدى.
ئىلھام توختى«:ھەربىر باال دۆلەتنىڭ ﮔۆھىرى،ھەممىسىنىڭ ﮔۈزەل كەلﮕۈسى بار.ئۇالرنىڭ
كىچىكىدىن ئائىلىسى يوق.تايانچىسى يوق،ئەﮔەر ئىزچىﻞ ئوغرىلىق قىلىدىغان بولسا مەﯕﮕۈ ئوغرى
بولۇپ قالىدۇ،چوڭ بولغاندىن كېيىن باشقا بالىالرنى ئالداپ ئوغرىلىققا سالىدۇ.ئۇالر زىيانكەشلىككە
ئۇچرىغۇچىدىن زىيانكەشلىﻚ قىلغۇچىغا ئۆزﮔىرەيدۇ»دﯦدى.
ﺟىياچۈئەن دەسلەپتە ئۇيغۇر لىنىيىسى بىلەن ئاالقىلىشىپ،ئۇيغۇرالرنىڭ سەرﮔەردان بالىالرنىڭ
ئوغرىلىق قىلمىشىغا قانداق قارايدىغانلىقىنى بىلىپ باقماقچى بولدى.ئۇ شىنجاﯕنىڭ بىر
مۇنﺒىرىدە«بىز

شىنجاﯕلىق

ئوغرىالرغا

قانداق

تاقابىﻞ

تۇرىشىمىز

كېرەك»ناملىق

تېما

يوللىدى،ﺟىياچۈئەن ئۇ مۇنﺒەردە ئۇيغۇر لىنىيىسىدىن يۆتكەلﮕەن بىر ماقالىنى كۆردى«.ئەسلىدە
ئۇيغۇر سەرﮔ ەردان بالىالرنىڭ تەغدىرىﮕە ھەقىقىي كۆﯕۈل بۆلىدىغان يەنە بىر توربەت بار
ئىكەندە»ئۇنىڭ كۆزلىرى چاقناپ كەتتى«.مەن بىر خەنزۇ،خېنەن ئەنياﯕدىن.مەن يانچۇقچىالرغا
قارشى تۇرۇش ئەترىتىدىن،مەن بىر مائارىپچى،مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى ئۈچۈن،سەرﮔەردان ئۇيغۇر
بالىالرنىڭ كەلﮕۈسى ئۈچۈن بارلىقىمنى ئاتا قىلىشنى خااليمەن.بۇ بالىالرنىڭ كەلﮕۈسى ئۈچۈن بىز
قول تۇتۇشايلى»دەپ خەت قالدۇردى.ﺟىياچۈئەننىڭ ئۇيغۇر لىنىيىسىدىكى خېتىدىن نۇرغۇن
كىشىلەر تەسىرلەندى.
ﺟىيا چۈئەن ئۆزىنىﯖمۇ ئىلﮕىرى ساقچىالرنى نانقېپى دەپ تىللىغان ئىدى ،ھازىر ئۇالرنى بىر
ئاز چۈشەندى ،بىراق،بىر تەرەپ قىلمىغانچە بىر تەرەپ قىلىﺶ بارغانسېرى تەسلىشىپ كېتىدۇ.
ساقچىالر يىغىﯟﯦلىﺶ مەركىزىﮕە ئاپىرىپ بېرىشنى خالىمايدۇ،يىغىﯟﯦلىﺶ مەركىزىمۇ قوبۇل قىلىشنى
خالىمايدۇ،ھەمىشە خىراﺟەت كېتىدۇ،تاماق مەسىلىسى ئاۋارىچىلىق،باشقۇرۇش تەس دەيدۇ،ئەڭ
ئاخىرىدىمۇ ئۇيغۇر لىنىيىسىدىكى دوستالرنى تەرﺟىمانلىققا تەكلىپ قىلىپ،بالىنىڭ ئائىلە باشلىقىنى
ئىزدەشكە ياردەم بېرىدۇ.
ھازىر بالىالرنىڭ ئالداپ سېتىﯟﯦتىلﮕەنلىكىنى چۈشەنﮕەن ﺟىياچۈئەن ۋە ئۇنىڭ يولداشلىرى
بالىنى قۇتقۇزۇش پونكىتىغا ئاپىرىپ بېرىپ،ئاندىن ئۇيغۇر لىنىيىسىدىكى دوستالرنىڭ ياردەم
قىلىشىنى ئۇقتۇرىدۇ ياكى يەرلىﻚ221غا تېلىفۇن قىلىدۇ.
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ﺟىياچۈئەن مەملىكەتتىكى يانچۇقچىالرغا قارشى ئەترەتلەرنىڭ ئۇيغۇرالر بىلەن بىرلىكتە ئۇيغۇر
سەرﮔەردان بالىالرنى قۇتقۇزۇش تورى تەشكىﻞ قىلىشىنى ئۈمۈد قىلىدۇ.ئالداپ سېتىﯟﯦتىلﮕەن بالىنى
بايقاپ قالسىال دەرھال ئۇيغۇرالرغا ئۇچۇر قىلىپ،ئۇالرنىڭ بالىنىڭ ئائىلىسىنى ئىزدىشىنى
تاپىالش،ئەڭ ياخشىسى بالىنى تاپشۇرۇپ بېرىشكە مەسﺌول بولىشى كېرەك.ئۇ يەنە ھۆكۈمەتنىڭ
ﻓوند قۇرۇپ بۇ بالىالرنى قۇتقۇزىﯟﯦلىشىنى،ئاخﺒارات ۋاستىلىرىنىڭ،پۈتكۈل ﺟەمﺌىيەتنىڭ بۇ
بالىالرنىڭ تەغدىرىﮕە كۆﯕۈل بۆلىشىنى ئۈمۈت قىلدى.
نۇرﮔۈلنى قۇتقۇزۇش
كىچىﻚ قىزچاق نۇرﮔۈل 21ياشقا كىرﮔەن بولۇپ ،ئالداپ سېتىﯟﯦتىلﮕىنىﮕە بىر يىﻞ بولغان،
ئۇنىﯖغا نىسﺒەتەن ئېيتقاندا  324كۈننىڭ ھەممىسى قارا چۈش ئىدى ،ئېھتىمال يۈرىكىنىڭ چوﯕقۇر
قاتلىمىغا سىﯖىپ كەتكەن بىر ئۆمۈرلۈك خورلۇق بولىشى مۇمكىن-1117.يىلىنىڭ بېشىدا ،تەغدىر
ئۇنىﯖغا بۇ قاباھەتتىن قېچىپ قۇتۇلۇش پۇرسىتى يارىتىپ بەردى ،ﺟىياچۈئەن يېقىندا تەشكىللىﮕەن
بىر قېتىملىق يانچۇقچىالرغا قارشى ھەركەتتە نۇرﮔۈلنى تۇتۇۋالدى.
ﺟامائەت خەۋپسىزلىﻚ ئىدارىسىنىڭ بەلﮕىلەنﮕەن مۇددەت ئىچىدە قويۇپ بېرىشكە
مەﺟﺒۇرالپ ،نۇرﮔۈلنىڭ يەنە ئوغرىالر ﮔۇرۇھى ئاتامانىنىڭ قولىغا چۈشۈپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى
ئېلىﺶ ئۈچۈن ،نۇرﮔۈلنى دەرھال قۇتقۇزۇش پونكىتىغا ئاپىرىپ بەردى.يانچۇقچىالرغا قارشى تۇرۇش
ئەترىتى بىر تەرەپتىن قۇتقۇزۇش پونكىتىغا نۇرﮔۈلنى تېزلىكتە ئۆيىﮕە ئاپىرىپ قويىدىغانلىقىغا ۋەدە
بەرسە،بىر تەرەپتىن ئىلھام توختى بىلەن ئاالقىالشتى .
يانچۇقچىالرغا قارشى تۇرۇش ئەترىتىنىڭ مۇھاپىزىتى ئاستىدا ،نۇرﮔۈل بىلەن ئىلھام توختى
تېلىفۇنالشتى ،نۇرﮔۈل ئۆزىنىڭ ئاقسۇدىن ئىكەنلىكىنى ،ئانىسىنىڭ ماشىنا ھادىسىدە قازا
قىلغانلىقىنى ،ئۆﮔەي ئاتىسىنىڭ ئاقسۇدا ئىكەنلىكىنى ئېيتىپ بەردى .ئىلھام توختى قىزچاققا پەقەت
راست ﮔەپ قىلساﯕال ئۆﮔەي ئاتاڭ تېزال كېلىپ سېنى ئۆيﮕە قايتۇرۇپ كېتىدۇ دﯦدى.
ئىككىنچى كۈنى چۈشتە،ئەنياﯕدىكى ﺟىنايى ئىشالر ساقچىسى ۋە بىر ئۇيغۇر تەرﺟىمان
قىزچاقنى ئىزدەپ كەلدى ،قىزچاق ئۇالر بىلەن بىردەم سۆزلەشكەندىن كېيىن ،ﺟياچۈئەنﮕە ﮔېپىنى
ئۆزﮔەرتىپ ،ئۆﮔەي ئاتىسىنىڭ ئاقسۇدا ئەمەس ،بەلكى ئەنياﯕدا ئىكەنلىكىنى ،ئۆﮔەي ئاتىسى
نۇرﮔۈلنى ئەنياﯕغا باشالپ كەلﮕەنلىكىنى ئېيتىپ بەردى .قايتا سورىغاندا ،ئۇ يەنە ﮔېپىنى ئۆزﮔەرتىپ
ئۆزىنى تاغىسى ئېلىپ كەلﮕەنلىكىنى دﯦدى ،ئەڭ ئاخىرىدا ھاممىسىنىڭ ئېرى ئېلىپ كەلﮕەنلىكىنى
دﯦدى.
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قىزچاقتىن ئېنىقال«الۋدا» دىن قورقۇپ يالغان سۆزلەۋاتقانلىقى چىقىپ تۇراتتى ،ئىلھام توختى
قىزچاقنىڭ ئالداپ سېتىﯟﯦتىلﮕەنلىكى توغرىسىدا تېزلىكتە ئىسپاتقا ئېرىشىشكە ئامالسىز قالدى،
قويۇپ بېرىشكە بولمايتتى .ﺟىددىي ئەھﯟالدا ،ئۇ بىر تەرەپتىن شىنجاڭ دىكى قىزچاقنىڭ ئۇرۇق-
تۇققانلىرىنى سۈرۈشتۈرسە،بىر تەرەپتىن ﺟىياچۈئەننىڭ قۇتقۇزۇش پونكىتىدىكى خىزمىتىنى قىلىشنى
ئۈمۈد قىلدى«،ئادەمنى ھەرﮔىز قويۇپ بەرمەﯕالر»دﯦدى.
كۆپ تەرەپلەردىن سۈرۈشتۈرۈش ئارقىلىق،ئىلھام توختى نۇرﮔۈلنىڭ بىرىنچى قېتىﻢ ئېيتقان
سۆزىنىڭ راستلىقىنى ئىسپاتلىدى،ئۆﮔەي ئاتىسى ئاقسۇدا ئىدى.بېيجىﯖغا قايىتقان ئىلھام توختى
ﺟىياچۈئەن ئەۋەتكەن نۇرﮔۈلنىڭ سۈرىتىنى كۆرﮔەندىن كېيىن«:ئۇ قاتتىق ئازاپ-ئوقۇبەت تارىتقان
قىز ئىكەن،مەن ئەزەلدىن مۇنداق قېرى چىراي21ياشلىق قىزچاقنى كۆرۈپ باقمىغان،كۆز نۇرى
نېمەدﯦﮕەن قايغۇلۇق»دﯦدى.
ئىككىنچى قېتىﻢ تېلىفۇنالشقاندا،ئىلھام نۇرﮔۈل بىلەن مۇﯕداشتى.دەسلەپتە،قىزچاق
توختىماي يىغلىدى،ھېچنىمە دﯦيەلمىدى.
«ھازىر قانۇن ئۆزﮔەردى21 ،ياش21 ،ياشلىق بالىالرمۇ نەرسە ئوغۇرلىسا تۈرمىﮕە كىرىدۇ،كېيىن
قانداق ئەرﮔە تېﮕىسەن؟»دﯦدى ئىلھام توختى قىزچاقنى ھەقىقىي ئەھﯟالنى ئېيتىشقا ئۈندەپ.
«سەن مۇسۇلمانمۇ ئەمەسمۇ؟»دﯦدى قىزچاقنىڭ سەل يۇمشىغانلىقىنى كۆرﮔەن ئىلھام توختى
تۆمۈرنى قىزىقىدا سوقۇپ.
قىزچاق«مەن مۇسۇلمان»دﯦدى،ئۇ ئۆز مىللىتىدىن بولغان ئادەمدىنمۇ قورقاتتى،سۆزلىرى
تىترەپ چىقاتتى.
«سەن ئالالھنىڭ ﺟازاسىدىن قورقمامسەن؟»ئىلھام توختى ئېتىقادنىڭ ئۇيغۇرنىڭ قەلﺒىدىكى
قۇدرىتىنى بىلەتتى.
«قورقىمەن» قىزچاق ئاستا-ئاستا ئىقرار قىلىشقا باشلىدى.
ئىلھام توختى غەزىپىنى بېسىپ تۇرۇپ «ئۇالر(ئادەم بېدىكلىرى) ساﯕا چېقىلدىمۇ؟» دﯦدى ،ئىلھام
نۇرغۇن سەرﮔەردان قىزالرنىڭ ئاياغ-ئاستى قىلىنىدىغانلىقىنى بىلەتتى.
«چېقىلدى ،تاغام مەن بىلەن بىرﮔە ئۇخلىدى» 21،ياشلىق بىر قىزغا نىسﺒەتەن مۇنداق سەرﮔۈزەشىت
مەﯕﮕۈلۈك ئازاپ ئىدى.
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«ن ۇرﮔۈلﮕە باسقۇنچىلىق قىلغان ھەمدە بىرال ئادەم ئەمەس بىر مۇنچىسى…»..دﯦدى ئىلھام توختى
تېلىفۇندا غەزىپىنى يوشۇرالماي،ئۇ ﺟىياچۈئەنﮕە«ئۇنى ھەرﮔىز قويۇپ بەرمە»دەپ تاپىلىدى .ئىلھام
توختىنىڭ نۇرﮔۈلدىن سەل چوڭ قىزى بار ئىدى،ئۆز مىللىتىنىڭ بالىلىرىنى قۇتقۇزۇش بىلەن بولۇپ
كېتىپ،ئۆزىنىڭ قىزىغا قاراشقا چولىسى تەﮔمەيﯟاتاتتى.
ئۈچۈنچى كۈنى،شىنجاﯕدىكى بىر ﺟامائەت خەۋپسىزلىﻚ خادىمى نۇرﮔۈلنىڭ ئۆﮔەي ئاتىسىنى
تېلىفۇننىڭ ئالدىغا سۆرەپ ئاپاردى،ئۇ تېلىفۇندا ئىلھام توختى بىلەن سوقۇشۇپ كەتتى.نۇرﮔۈلنىڭ
ئۆﮔەي ئاتىسى باشقىالرنىڭ ئىشىغا ئاز ئارىالش،كىرا پۇلىغا چىقىﺶ قىاللمايمەن ھەم بۇ بالىنى
ھەرﮔىز بېقىپ بواللمايمەن دﯦدى.ئىلھام ئاچچىقالنغان ھالدا پۇلنى بىز چىقىرايلى،سەن كېلىپ ئېلىپ
كەت،كېلەمسەن يوق؟دﯦدى.نۇرﮔۈلنىڭ ئۆﮔەي ئاتىسى كەچرەك تېلىفۇن قىلغىن،ھازىر مەن
ئالدىراش دﯦدى.كېيىن بۇ ئادەمنى قايتا تاپالمىدى.
كېيىن ئون نەچچە ئۇيغۇر ئەنياڭ ﺟىنايى ئىشالر ئەترىتىنىڭ ئىشىكىنى توسىﯟﯦلىپ يىغا-زار
قىلىشقا باشلىدى،ئۇالر بىز نۇرﮔۈلنىڭ تۇققانلىرى دەپ قويۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلدى.بالىنىڭ
ئائىلىسىدىكىلەرنى تاپالمىغاچقا ،ساقچى ئامالسىزلىقتىن ئىسپات يېزىپ بېرىپ قويۇۋﯦتىشكە مەﺟﺒور
بولدى .ﮔەرچە ﺟىياچۈئەن قۇتقۇزۇش پونكىتىنىڭ يەنە ساقالپ تۇرىشىنى ئۆتۈنﮕەن بولسىمۇ،ئەڭ
ئاخىرىدا قۇتقۇزۇش پونكىتى چىداپ بواللمىدى،نۇرﮔۈلنى يەنە ئادەم بېدىكلىرى ئېلىپ كەتتى.
ئىلھام توختى خەۋەر تاپقاندىن كېيىن ،ئاقسۇدىكى ساقچى دوستىدىن يەنە ياردەم قىلىشىنى
ئۆتۈندى .ئەمما ئۈچ كۈن قاتتىق ئالدىراش بولغاندىن كېيىن ھېچنىمىﮕە ئېرىشەلمىدى ،ئۇ دوستى
ئىلھام توختىغا تېلىفۇن قىلىپ «:مۇنداق بولسۇن ،كۆپچىلىكنىڭ ھەممىسى بەدەل تۆلىدى ،ئاقسۇ
ﺟامائەت خەۋپسىزلىﻚ ئىدارىسىنىﯖمۇ راسخوتى يوق ھەم بالىنى ئېلىپ كېتىﺶ مەسﺌولىيىتى يوق،بىز
زادى نۇرﮔۈلنى ئۆﮔەي ئاتىسى سېتىپ تاشلىدى دەپ ﮔۇمانلىنىمىز»دﯦدى.
ئەنﯟەر ئۆيىﮕە قايتتى ،نۇرﮔۈلنى ئۆﮔەي ئاتىسى ئېلىپ كەتمىدى ،تېخىمۇ كۆپ بالىالر ئۆيىنى
تاپالمىدى .ﮔۈلەندەم ،قىز ،قەشقەردىن21 ،ياش بولۇپ ،ﮔۇيلىن يانچۇقچىالرغا قارشى تۇرۇش
تەشكىالتى تۇتۇۋالغاندىن كېيىن يەرلىﻚ ساقچىخانىغا تاپشۇرۇپ بەردى .سۈرەتتە كىچىﻚ قىزچاق
ئاددىي ،مەينەت كىيىﻢ كىيىﯟالغان ،چوڭ كۆزلىرىدىن قورقۇنۇش ،ۋەھىمە چىقىپ تۇراتتى .ئۇ ساقچىغا
ئۆزى ۋە باشقا  4بالىنىڭ شىنجاﯕدىن ﮔۇيلىنغا ئالداپ ئېلىپ كېلىنﮕەنلىكىنى ،يانچۇقچىلىق قىلىشقا
مەﺟﺒورالنغانلىقىنى ئېيتىپ بەردى .كىچىﻚ قىزچاق ساقچىدىن ئۆزىنى ئۆيىﮕە قايتۇرۇپ كېتىشىنى
ئۆتۈندى ،ئەمما ئۆيىنىڭ ئادرىسى يادىدا يوق ئىدى ،ئۆيىدىكىلەر بىلەن ئاالقىلىشىﺶ شەكلىنى
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ئۇقمايتتى .قائىدە بويىچە ،ئۆيىدىكىلەر بىلەن ئاالقىلىشىشقا ئامالسىز قالغاچقا ،ساقچىالر
ﮔۈلەندەمنى قويۇپ بەردى .ﮔۈلەندەمنى ساقچىخانىنىڭ سىرتىدا ساقالپ تۇرغان «الۋدا» ئېلىپ
كېتىپ كوچىدا يەنە ئوغرىلىققا سالدى ،يەنە تۇتۇلدى ،ئاندىن يەنە قويۇپ بېرىلدى.
شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى قۇتقۇزۇش پونكىتى  83نەپەر سەرﮔەردان باال ئۈستىدىن
تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىپ ،ئاتىسى يوق ياكى ئانىسى يوق ،ھەتتا ئاتا-ئانىسى ھەر ئىككىلىسىال يوق
ئائىلىلەرنىڭ 27%نى ئىﮕەللەيدىغانلىقىنى بايقىدى ،يەنە تۆتتىن بىر قىسىﻢ ئائىلە ئاتا -ئانىسى
نىكاھتىن .ئاﺟراشقانلىقى ياكى بىر تەرەپ ئۆلۈپ كەتكەنلىﻚ سەۋەبلىﻚ قايتا ئۆيلۈك بولغان .ئۇالر
ﮔەرچە قۇتقۇزىﯟﯦلىنسىمۇ كۆﯕۈل بۆلىدىغان ئادەم بولمىغاچقا قايتىدىن سەرﮔەردان بولغان،
ئوغرىلىقتىن باشقا ھېچقانداق ﺟېنىنى باقىدىغان ھۈنىرى يوق ،تۇتۇلۇپ قالسا يەنە قويۇپ بېرىلىدۇ،
قۇرامىغا يەتكەندىن كېيىن ،ئۇ بۇ كەسپنىڭ كىچىﻚ ئاتامانى بولۇپ قالىدۇ ،ھەتتا «الۋدا» بولۇپ،
قۇرامىغا يەتمىﮕەن باشقا بىر توپ بالىنى ئەﮔەشتۈرۈپ ئوغرىلىق قىلىپ ،زىيانكەشلىككە
ئۇچرىغۇچىدىن زىيانكەشلىﻚ قىلغۇچىغا ئايلىنىدۇ.
«ئۆيﮕە قايتقۇم بار،ئەمما ئۆيﮕە قايتىﺶ يولىنى تاپالمىدىﻢ».
ئاالھىدە ماقالە تەييارلىغۇچى:مۇزەپپەر قۇربان
مۇخﺒىر:دﯦڭ لى
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ھۆرمەت ،قىممەت ۋە ھىممەتكە
يانداش خىيالالر
مۇتەللىپ ئىقبال
1
خۇدانىڭ ئىلتىپاتى ۋە يېتەكچى ئوقۇتقۇچۇم راھىلە داۋۇتنىڭ ھىممىتى بىلەن چەتﺌەلﮕە چىقىﺶ
ئارزۇيۇم ئاخىرى ئەمەلىيەتكە ئايالندى .ئەسلىدە بۇنداق تاساددىﺒىي پۇرسەتلەرنىڭ ماﯕا نىسىپ
بۇلىدىغانلىقىنى ئويالپمۇ باقمىغان ئىدىﻢ .ئەمما تەﯕرىنىڭ ئىرادىسى بىزنىڭ ئوي-خىيالىمىز ۋە
تەپەككۇرىمىزنىڭ سىرتىدا يۇشۇرۇن رەۋىشتە مەۋﺟۇت بۇلۇپ تۇرىدىكەن ۋە ھاياتىمىزنىڭ چېغىرلىرىنى
سىزىپ تۇرىدىكەن.
چەتﺌەل ماﯕىال ئەمەس ،نۇرغۇن ئوت يۈرەك كىشىلىرىمىز ئۈچۈن بىر چۈش .يىقىنقى يىلالردىن
بۇيان چەتﺌەلﮕە چىقىپ كۆرۈپ بېقىﺶ ،ئوقۇش ،ئىﺶ تېپىپ ئىشلەش قاتارلىقالر بىر قاتار مەقسەتلەر
بىلەن نۇرغۇن كىشىلىرىمىز چەتﺌەل تۇرمۇشىنى بېشىنى ئۆتكۈزدى .بۇنىڭ بىلەن ئەسلىدىال غايىﯟى
بىلىنىپ كەلﮕەن چەتﺌەلدىكى تۇرمۇش كىشىلەرﮔە ئۆزىنىڭ ھەقىقىي قىياپىتىنى نامايان قىلغاندىن
كېيىن ،يەنە «ﺟاھاننىڭ ھەممە يىرىدە قازاننىڭ قۇلىقى تۆت» ئىكەن دﯦﮕەن ماقال-تەمسىلىمىز
كىشىلەرنىڭ ئېغىزىغا ئېلىنىشقا باشلىدى .بەزى مەتﺒۇئات ۋە تىلىﯟﯦزىيە نومۇرلىرىدا بۇ ھەققە نوپۇزلۇق
كىشىلەر سۆزلىﮕەن ،چەتﺌەلنىڭ چۈش ئەمەس ،بەلكى ئالدىراپ چىقىشقا بولمايدىغان ﺟاي
ئىكەنلىكىدەك قاراشالر ئىلﮕىرى سۈرۈلﮕەنمۇ بولدى .بۇ خىﻞ قاراشنىڭ رىﺌاللىقتا مەلۇم دەرىجىدە ئاساسى
بار بولۇپ ،مۇتلەق ئىنكار قىلىﯟﯦتىشكە بولمايتتى .چۈنكى ھەققىقىي يۇسۇندا چەتﺌەل تۇرمۇشىنى باشتىن
ئۆتكۈزۈپ باققان بەزى كىشىلىرىمىز چەتﺌەلدە ماددى ﺟەھەتتىن تەڭ قىسلىق تارتقان ،روھىي ﺟەھەتتىن
تەنھالىقتا قالغان ئىدى .ۋەھالەنكى ،بۇ ھەرقانداق بىر سەپەرﮔە چىققان كىشىنىڭ سەپەر ﺟەريانىدا ياكى
نىشان-مەنزىلىدە ئۇچرايدىغان ھادىسە ئىدى .ماددى ﺟەھەتتىكى تەڭ قىسچىلىق ۋە روھي ﺟەھەتتىكى
غېرىﺒلىق ھەرﮔىزمۇ ھازىرقى دەۋرﮔىال خاس ھادىسە ئەمەس .چەتﺌەل تۇپرىقىغا قەدەم باسقان كىشى
ئەلﯟەتتە بىرەر يىلغىچە يىﯖى تۇرمۇشقا كۆنەلمەسلىﻚ تۈپەيلى ھەر ﺟەھەتتىن قىينىلىدۇ .بەزى
ماتېرىيالالردىن بىلىشىمچە ،چەتﺌەلﮕە چىققانالر ئەركىنلىككە ۋە ئىنسانىي ھۆرمەتكە ئېرىشىدىكەن،
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ئەمما ئاتا-ئانا ،قېرىنداشلىق ،يۇرت ،دوستلۇق مىھرىدىن كىچىدىكەن .يەرلىكتە ياشاۋاتقانالر مەلۇم
دەرىجىدە پاراغەتتە ،مېھرى-مۇھەبﺒەت قۇچىقىدا ياشايدىكەن ،ئەمما ئىنسانىي خاسلىقى تازا نەزەرﮔە
ئېلىنمايدىكەن .بۇ چەتﺌەلدىكى بىر نۇپۇزلۇق ژۇرنالدىكى تەتقىقات ماقالىسىنىڭ ئاساسلىق مەزمۇنى
ئىدى .
يىقىنقى يىلالردىن بۇيان ئاتا-ئانىالرنىڭ بالىالرنىڭ تەربىيىلىنىشىﮕە ئەھمىيەت بېرىشى
تۈپەيلى ،بالىالرنى چەتﺌەلﮕە چىقىرىدىغان خاھىﺶ ئۈرۈمچىدەك چوڭ شەھەردە يىﯖىلىق بۇلۇشقا
باشلىدى .ئەمما بالىالرنىڭ چەتﺌەلﮕە چىقىرىدىغانالر پۇللۇق كىشىلەر بولۇپ ،دەسلەپكى بىر-ئىككى
يىلدا بالىالرنىڭ چەتﺌەلدىكى بارلىق چىقىملىرىنى ئۆز يېنىدىن قامداپ بىرەتتى .ئەﮔەر مەلۇم بىرەيلەن
ئامېرىكىدا ئوقۇماقچى بولسا ئوقۇش ۋە خىراﺟەت ئۈچۈن يىلدا 311مىڭ يۇەن ئەتراپىدا پۇل كىتىدۇ.
ئۇنىڭ ئۈستىﮕە بانكىدا قۇيۇلغان مەلۇم مىقداردىكى پۇلمۇ ،چەتﺌەلدىكى مەكتەپنىڭ ئۇقتۇرۇش قەغىزىمۇ
بۇلۇشى كېرەك .مۇشۇنداق بىر خاھىشنىڭ تۈرتكىسى بىلەن دەسلەپكى قەدەمدە تولۇق كۇرس
سەۋىيىسىدە ئوقۇۋاتقان بەزى بالىالر ناھايىتى ياخشى ئوقۇغان بولسىمۇ ،ئەمما يەنە بەزىلەر
ئاتا-ئانىسىنىڭ تەييار مال-دۇنيالىرىنى بۇزۇپ چېچىپ ،ئاتا-ئانىلىرىنى خاراب قىلماقتا .بۇنىڭ بىلەن
چەتﺌەل راستىنال ﺟەننەتمۇ دﯦﮕەن سۇئال پۇت باسماس نەرسىﮕە ئايلىنىشقا باشلىدى.
تىمىغا قايىتىپ كەلسەك ،ئوقۇش مۇكاپات بىلەن چەتﺌەلﮕە چىقىپ ئوقۇشتىن ئىﺒارەت بىر ئىستەك
بىلەن تىرىشىﯟاتقان كۈنلىرىمىنىڭ بىرىدە چەتﺌەلﮕە چىقىﺶ ،چىققاندىمۇ خەلقﺌارالىق يىغىنغا
قاتنىشىشتەك تەقدىر ماﯕا نىسىپ بولدى .ئەلﯟەتتە ،بۇ تەقدىرىنىڭ نىسىپ بۇلىشىدا ئۇستازىﻢ راھىلە
داۋۇتنىڭ ھىممىتى ۋە ئەنﮕلىيە لوندۇن ئۇنىﯟﯦرسىتى شەرق ،ئاﻓرىقا ۋە ئوتتۇرا شەرق تەتقىقات
مەركىزى) (SOASدىكى راچېﻞ خاررىﺲ ) (Rachel Harrisخانىمنىڭ تىرىشچانلىقى بىلەن تۇلۇق
ئىشقا ئاشتى .ئەمەلىيەتتە بۇنى ئۇستازىمنىڭ مىنىڭ كەلﮕۈسىمﮕە بولغان ئۈمىدىنىڭ سىرتقا پارتالپ
چىقىشى دﯦسەك توغرا بۇالتتى .چۈنكى راھىلە داۋۇت مۇئەللىﻢ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ چەتﺌەلﮕە چىقىپ
ئوقۇشىنى تۇلىمۇ ئارزۇ قىلىدىغان مۇئەللىملەرنىڭ بىرى بولۇپ ،ھە دىسىال بىزﮔە ئوقۇش مۇكاپاتىغا
ئىلتىماس قىلىﺶ ھەققىدىكى ئۇچۇرالرنى ئىلىكتىرونلۇق خەت ساندۇقىمىزغا ئېرىنمەي ئەۋەتىپ
تۇراتتى .مەن بۇنىﯖدىن تۇلىمۇ خۇشال ئىدىﻢ .بۇ قېتىﻢ ئۇستازىﻢ چەتﺌەلدىكى بىر نەچچە يىغىنالرنى رەت
قىلىﯟەتكەن بولسىمۇ ،يەنىال چەتﺌەلدىن يىغىنغا قاتنىشىپ توغرىلىق كەلﮕەن چاقىرىقالر ئۇنىڭ ۋاقتىنى
ھە دەپ تالىشىﯟاتاتتى .بۇنىڭ بىلەن ئۇستازىﻢ بۇ يىغىنالرنىڭ ۋاقتىغا قارىتا مۇرەسسە قىلدى ۋە
ئەنﮕلىيىدىكى يىغىنغا قارشى تەرەپنىڭ تەلىپى بىلەن مىنى ئەۋەتىﺶ قارارىغا كەلدى .ئەسلىدە ئۇ
ئامېرىكىدىكى يىغىندىن قايتىپ ئەنﮕىلىيەﮔە بارسىمۇ يىغىنغا يەنە ئۈلﮕۈرەلەيتتى .ئەمما ئۇ«:سىز بېرىپ
كۆرۈپ كېلىڭ ،ئۇ يىغىنغا دۇنيانىڭ ھەرقايسى ﺟايلىرىدىن نۇرغۇن تەتقىقاتچىالر ،دوكتور يىتەكچىلىرى
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قاتنىشىدۇ ،ئۇالر بىلەن سۆزلىشىپ ،كەلﮕۈسىدىكى دوكتۇرلۇق ئوقۇشىﯖىز ئۈچۈن ئاساس سېلىپ كېلىڭ».
دەپ بۇ پۇرسەتنى ماﯕا ئۈتۈنۈپ بەردى .مەن مۇئەللىمنىڭ بۇ خىﻞ ئالىيجانابلىقىدىن چەكسىز سۆيۈندۈم
ۋە ئىپتىخار ھېﺲ قىلدىﻢ .ئەنﮕىلىيەدە يىغىنغا قاتنىشىﯟاتقان مەزﮔىلدە ئەنﮕىلىيە مەنچېستىر
ئۇنىﯟﯦرسىتىدا ئىشلەيدىغان ئابلىمىت باقى ئاكىمىزمۇ مۇئەللىمنىڭ بۇ پەزىلىتىدىن سۆيۈندى ۋە
ئاالھىدە تەرىپلىدى.
ئادەتتە چەتﺌەلدە ئوقۇتقۇچىالر ئوقۇغۇچى قۇبۇل قىلماقچى بولسا ئوقۇغۇچىالرنىڭ بىلىﻢ
سەۋىيەسىﮕە ۋە دەسلەپكى تەسىراتىغا بەكرەك ئەھمىيەت بىرىدۇ .شۇﯕا مەن بۇ پۇرسەتنى ئۈزۈمﮕە
كەلﮕەن ئامەت دەپ بىلىپ سەپەر ۋە يىغىن ماقالىسى تەييارلىقىنى قىلىشىقا باشلىدىﻢ .راچىﻞ خانىمغا
مىنىڭ تەرﺟىمىھالىﻢ )(CVۋە يىغىن ماقالىسىنىڭ قىسقىچە مەزمۇنىنى ئەۋەتىپ بەردىﻢ .ئارىدىن ئىككى
ھەپتە ئۆتكەندىن كېيىن مىنىڭ يىغىنغا قاتنىشىﺶ ساالھىيتىﻢ تەسسىقلىنىپتۇ .چۈنكى ئۇالر يىغىندا
ئوقۇلىدىغان ماقالىلەرنىڭ تەسىرى ۋە ئەھمىيىتىﮕە بەكرەك قارايتتى .بۇ يىغىن «مەركىزى ئاسىيانىڭ
مۇزىكىلىق ﺟۇغراپىيىسى» ،يەنى ) (Musical Geographies of Central Asiaدﯦﮕەن تىمىدا ئىدى.
مەن «ئۇيغۇر خەلق داستانلىرىنىڭ ئورۇنلىنىﺶ سەنﺌىتى» توغرىسىدا دﯦﮕەن تىمىدا ماقالە تەييارلىدىﻢ .
يىغىندا ئوقۇيدىغان ماقالەمنى ناھايتى ئوﯕايال پۈتكۈزىﯟالغان بولساممۇ ،ئەمما مىنىڭ ۋىزىغا ئىلتىماس
قىلىﺶ ئىلتىماسىﻢ ئانچە ئوﯕۇشلۇق بولمىدى.
ۋىزىغا ئىلتىماس قىلىشتىن بۇرۇنال لوندون ئونﯟﯦرسىتېتى مۇزىكا تەتقىقات ئىنىستىتۇتىدىكى
سەئىدە ) (Saida Daukeyevaبىلەن بىر نەچچە قېتىﻢ ئېلخەت ئاالقىسى قىلىپ ئۈرۈمچىدىن بېيجىﯖغا،
بېيجىﯖدىن لوندۇنغا ئۇچىدىغان ئايرۇپىالننىڭ بىلىتىمۇ ئالدىن زاكاز قىلىنىپ بولدى .ئەمما مىنىڭ
ۋىزا ئىلتىماسمىنىڭ ۋاقتىنىڭ ئالدى-كىينلىكىنى كۆزدە تۇتۇپ ،بېلەت مۇقىمالشتۇرۇلمىغان ئىدى.
بېيجىﯖدا تۇرۇشلۇق ئەنﮕلىيە كونسۇلخانىسى بۇ يىﻞ -4ئاينىڭ -22كۈنىدىن باشالپ ،ۋىزا
ئىلتىماسىنى توردا قۇبۇل قىلىدىغان ،توردا كۆرۈشۈشنى ئالدىن بېكىتىدىغان سىياسەتنى يولغا قويغان
بولۇپ ،مەنمۇ تەرتىپ بويىچە بېيجىﯖغا ماﯕماستىن بۇرۇن توشقۇزىدىغان ﺟەدۋەللەرنى توردا توشقۇزۇپ،
ئالدىن كۈرۈشۈشنى ئىلتىماس قىلىپ قويدۇم .ئەنﮕىلىيەﮔە ۋەكالىتەن ۋىزا بىجىرىشىنى بېجىﯖدىكى بىر
ئورۇن ھۆددىﮕە ئالغان بۇلۇپ ،ئورنىنى تاپماق بەك تەس بولدى .بۇ ئورۇننى تاكسى شوپۇرلىرىمۇ
بىلمىﮕەچكە ئالدىن بىكىتىلﮕەن ۋاقتىﻢ ئاللىقاچان 1سائەتكە يېقىن ئۆتۈپ كەتكەن ئىدى .شۇنداق
بولسىمۇ ئىلتىماسنى كۆرسىتىپ كىرىپ ماتېرىيالىمنى تاپشۇردۇم .ۋىزا ئىلتىماسىنى قوبۇل قىلىﺶ ئورنىدا
خەنزۇالر خىزمەت قىالتتى .مۇناسىﯟەتلىﻚ خادىﻢ ئىلتىماسىمنى بىر قۇر كۈرۈۋەتكەندىن كىيىن بەزى
ئۆزﮔەرتشىكە تىﮕىشلىﻚ ﺟايالرنىڭ بار ئىكەنلىكىنى ئېيتىپ تىزدىن ئۆزﮔەرتىپ كىلىپ ،قايتا
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تاپشۇرۇشۇمنى ئېيتتى .ئىلتىماسنى پەقەت توردىال ئۆزﮔەرتىشكە بۇلىدىغان بولغاچقا تورخانا ياكى
قەھﯟاخانا ئىزدەپ يۈﮔۈردۈم .ئەمما بېيجىﯖدا تورخانا ناھايىتى ئاز بۇلۇپ ،قەھﯟەخانىالرنىڭ
كۆپىنچىسىدە تور مۇالزىمىتى بىلەن تەمىنلىمەيدىكەن .ماتېرىيالىمنى قايتا تاپشۇرۇپ بۇلۇپ ئۇھ دىدىﻢ.
چۈنكى مەن ۋىزا بىجىرىﺶ ئۈچۈن پەقەت ئالتە خىزمەت كۈنىال پىالنلىغان بولۇپ ،ئەﮔەر بەلﮕىلەنﮕەن
كۈندە ماتېرىيال تاپشۇرمىسام ۋىزا ئىلتىماسىﻢ كىچىكىپ كىتەتتى .بۇنىڭ بىلەن ئايروپىالن بىلىتىنىڭ
ۋاقتى ئۆتۈپ كىتەتتى ۋە يىغىنغا ۋاقتىدا بارالمايتتىﻢ .ئۇنىڭ ئۈستىﮕە يەنە قايتىدىن ئىلتىماس قىلىشقا
توغرا كەلسە ئۈچ كۈندەك ساقالشقا توغرا كىلەتتى .چۈنكى توردىن ئالدىن كۈرۈشۈش ۋاقتى
بەلﮕىلىنىدىغان بۇلۇپ ،بۇ ۋاقىتىنى ئالدىغا سۈرۈپ ئورۇنالشتۇرۇش مۇمكىن ئەمەس ئىدى .
ئايروپىالن ئۇچىدىغانغا ئىككى كۈن قالغاندا ۋىزا ئىلتىماس قىلىپ ئورنىغا بېرىپ سۈرۈشتە قىلسام
ۋىزام تېخى چىقماپتۇ .قانداق قىلغۇلۇق ئەمدى؟ ئايروپىالن بىلىتى يىغىن باشلىنىشتىن بىر كۈن بۇرۇن
ئۇچىدىغانغا ئالدىن زاكاز قىلىنىپ بولغان بولۇپ ،ۋىزا بولمىسا بېلەت پۇلى زىيان ،ئۇنىڭ ئۈستىﮕە تەستە
قولغا كەلﮕەن يىغىنغا قاتنىشىﺶ پۇرسىتىﮕە ئىرىشكىلى بولمايتتى .ۋىزا ئىلتىماس قىلىﺶ مەركىزىدىن
السسىدە بولۇپ قايتتىﻢ .كومپيوتېرنىڭ ئالدىغا كىلىپ ۋىزا ئىلتىماسىﻢ ھەققدىكى خەۋەرنى راچېﻞ ۋە
سەئىدەلەرﮔە ئەۋەتىﯟەتتىﻢ .چۈنكى ئۇالر ۋىزا ئىلتىماس ﺟەريانىنى ۋە نەتىجىسىنى ئوقتۇرۇشنى تەلەپ
قىلغان ئىدى .بۇ يىغىن راچېﻞ ۋە سەئىدەلەرنىڭ بىﯟاستە قول سېلىپ ئىشلىشى بىلەن روياپقا چىققان،
( Aga Khan Trust for Culture AKTCبۇ ﻓوند ﺟەمﺌىيتى مۇسۇلمان دۇنياسىنىڭ
ئىقتىساد،ئىجتىمائىي ۋە مەدەنىيەت تەرەققىياتى ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ ،بۇ ﻓوندنىڭ يەنە باشقا نۇرغۇن
ﺟەمﺌىيەتلىرى بۇلۇپ ،شىﺌە مەزھىپى ئىسمائىلىيە تارمىقىنىڭ -48ئۇستازى ئاﮔاخان نامى بىلەن
ئاتالغان) نامىدىن راسخۇت ئاﺟرىتىپ بىرىلﮕەن ئىدى.
ئىككىنچى كۈنى يەنە باردىﻢ ،ئايروپىالن چۈشتىن كىيىن ئۇچاتتى .مەن ۋىزام بۇ كۈنى چۇقۇم
چىقىدۇ دەپ قارايتتىﻢ .چۈنكى ئىلتىماس مەركىزىنىڭ تورىدا ئادەتتە -3كۈندىن 7كۈنﮕىچە مەن
ئىلتىماس قىلغان ۋىزا ئىلتىماس تۈرى  81%ئەتراپىدا تەستىقلىنىدىغانلىقى توغرىلىق ئۇچۇر بار ئىدى.
بېيجىﯖغا بۇرۇنراق بېرىشنى ئويلىغان بولساممۇ ،توردىكى ئۇچۇرالرغا قاراپ 9~7كۈنلەرنىڭ ۋىزا
ئىلتىماسىغا يىتەرلىﻚ ئىكەنلىكىنى ﺟەزىملەشتۈرﮔەن ئىدىﻢ .ئەمما بۇ كۈنى راستىنال تەلىيىﻢ تەتۈر
كەلدى .ۋىزام يەنىال چىقمىغان ئىدى .بېشىمدىن تۈتۈن چىقتى .ئايرۇپىالن چۈشتىن كىيىن ماﯕىدۇ.
بۈﮔۈن ماﯕمىسام يىغىنغا كىچىكىپ قالىمەن؟ قانداق قىلغۇلۇق؟ خىزمەتچى خادىمغا قايتا ئۈتۈندۈم،
ئەمما ۋىزام تېخى چىقمىغان ئىدى .بۇنىڭ بىلەن راچېﻞ ۋە سەئىدەلەرﮔە خەت يېزىپ ئايروپىالن
بىلىتىنى ئەمەلدىن قالدۇرۋتتىﻢ .ئۇالر ئالدىنقى كۈنىال مىنىڭ ۋىزام توغرىلىق ئەنﮕىليەنىڭ بېيجىدىكى
كونسۇلخانىسى بىلەن ئاالقىلىشىدىغانلىقىنى ئېيتقان ئىدى .ئەمما بېيجىڭ بىلەن ئەنﮕىلىيىنىڭ ۋاقىت
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پەرقى تۈپەيلى تېخى ۋىزام توغرىلىق بىرەر ئۇچۇر يوق ئىدى .سوغا چۈشكەن مۈشۈكتەك بۇلۇپ
كونسۇلخانىنىڭ ئىﺶ بىجىرىﺶ ئورنىدىن يېنىپ چىقتىﻢ ۋە بېيجىﯖدىن ئېنﮕىلىزچە كىتاب سېتىﯟﯦلىﺶ
خىيالى بىلەن ۋاڭ ﻓۇﺟىن كىتابخانىسىغا باردىﻢ .چۈشتىن كىيىنمۇ بولدى .مىنىڭ ۋىزا ئىلتىماسىمدىن
خەۋەردار بولغان راچېﻞ خانىﻢ تۇلىمۇ تىت-تىت بولغان ئىدى ۋە تېلېفونۇمغا بىر نەچچە قىسقا ئۇچۇر
يوللىدى .كىتابخانىدا كىتاپ كۈرۈپ تۇرسام ئۇستازىﻢ راھىلە داۋۇت تېلفۇن قىلىپ ۋىزا ئىلتىماسىمدىن
خەۋەردار بولغاندىن كېيىن چۈشتىن كېيىن ۋىزا ئىلتىماس قىلىﺶ ئورنىغا بېرىپ بېقىشىﻢ كىرەكلىكىنى،
ئەتىسى ئەتتىﮕەن چوقۇم يەنە بىر سۈرۈشتە قىلىشىمنى ۋە راچېﻞ بىلەن ئاالقىلىشىپ يېغىنغا كىچىكىپ
بېرىشىمنى تاپىلىدى .شۇنىڭ بىلەن راچېﻞ بىلەن بۇ ھەقتە ئاالقە قىلدىﻢ .ئانغىچە ئۇالر ئەنﮕىلىيەنىڭ
بېيجىﯖدىكى كونسۇلخانىسى بىلەن ئاالقىالشقان بۇلۇپ ،ۋىزا رەسمىيتىمنىڭ ئالدىنقى كۈنىال
بىجىرىلىپ بولغانلىقىنى ،خادىمالرنىڭ ۋاقتىدا ئېلىپ كەتمىﮕەنلىكىنى ئېيتىپتۇ .ئەمدى قانداق قىلىﺶ
كېرەك؟ راچېﻞ خانىﻢ كىچىپ كەلسەممۇ كىلىشىمنى ،ئەتە ئەتتىﮕەندىال پاسپورتۇمنى ئېلىپ ئۇنىﯖغا
تېلېفون قىلىشىمنى ئېيتتى .ئادەتتە ئەنﮕىلىيەنىڭ ۋاقتى بۇ يەردىن يەتتە سائەت كىيىن بۇلۇپ ،راچېﻞ
خانىﻢ ئۇخالۋاتقان بولسىمۇ تېلىفۇنۇمنى ساقاليدىغانلىقىنى ئېيتتى .مەن تۇنجى قېتىﻢ چىﮕرا ھالقىﺶ
ھارپىسىدا ئىنسانىي قەدىر-قىممەتكە بولغان ھۆرمەتنىڭ نەقەدەر ئولۇغلۇقىنى ھېﺲ قىلدىﻢ .ھاياتىمدا
شۇ مىنۇتالرغا قەدەر كىشىلىﻚ قەدىر-قىممىتىمىنىڭ ،ئىنسانىي خاسلىقىمنىڭ بۇ دەرىجىدە چوڭ
كۈرىلىدىغانلىقىنى ھېﺲ قىلمىغان ئىكەنمەن .چۈنكى مەندەك بىر ئاسپىرانت ئوقۇغۇچى ئۈچۈن
خەلﺌارالىق يىغىنغا قاتنىشىﺶ پۇرسىتى ﺟۇﯕﮕۇدا دىﮕۈدەك تېپىلمايتتى .بۇنچىلىﻚ قەدىر-قىممەتكە
ئىرىشىﺶ ﺟۇﯕﮕۇدىكى ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىغا نىسپتەن چۈش ئىدى .مىنىڭ مۇنداق دىيشىﻢ
مىنىڭ كىچىككىنە ھاياﺟىنىمدىن بولغان ئەمەس .مەن لوندون ئونﯟﯦرسىتىتىدىكى بۇ قېتىمقى يىغىنى
تەشكىللىﮕەن ۋە خىراﺟەتلەر بىلەن تەمىنلىﮕەن تەرەپنىڭ چەكسىز غەمخورلىقىغا نېسىپ بولغان ئىدىﻢ.
ئۇالر ماالل كۆرمەي مىنىڭ ۋىزا ئىلتىماسىمنىڭ بېجىرىلىشىﮕە ئارىالشقان ،يىغىنغا كىچىكىپ بارساممۇ
كىلىشىمنى تاپىلىغان ئىدى .مەن ئاالھىدە شەخﺲ ئەمەس ،ئاالھىدە تاالنتلىقمۇ ئەمەس .مەن لوندون
ئونﯟﯦرسىتىتى مۇزىكا تەتقىقات ئىنىستىتوتىغا ئاالھىدە شەرەپمۇ ئېلىپ كەلمەيمەن .مەن پەقەت ئۇيغۇر
خەلق داستانلىرى ھەققىدە تەتقىقاتچىالرغا كىچىككىنە ئۇچۇر بىرىمەن خاالس .ئۇنىڭ ئۈستىﮕە
داستانچىلىق ئەنﺌەنىسى تۈركىي مىللەتلەرﮔە ناتۇنۇش ھادىسە ئەمەس .بۇ ھەقتە خەلقﺌارادا نوپۇزلۇق
نەزىرىيەلەردىن پارى-لورد نەزىريەسى“(Milman Parry and Albert lord)-مەدداھالر“ ناملىق
نۇرغۇن كىتابالر نەشىر قىلىغان ئىدى .مەن ئۈزۈمنىڭ ئىنسانىي خاسلىقمىنىڭ شۇ قەدەر
ھۆرمەتلەنﮕەنلىكىدىن چەكسىز مىننەتدار ئىدىﻢ .شۇ چاغدا غەرب دۆلەتلىرىدىكى كىشىلىﻚ
قەدىر-قىممەت ،دﯦمۇكىراتىيەنىڭ تەمىنى بېيجىﯖدا تۇرۇپ تېتىغاندەك بولدۇم ….
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مەن ئولتۇرغان ئايروپىالن بېيجىﯖدىن شياﯕﮕاﯕغا ،شياﯕﮕاﯕدىن لوندونغا 24سائەت ئەتراپىدا
ئۇچقاندىن كېيىن لوندون Heathrowئايرۇدورۇمىغا يىنىككىنە قوندى .ئايرۇپىالننىڭ دەرىزىسىدىن
پەسكە قاراپ ئەنﮕلىيە تېررىتورىيىسىنىڭ ئومۇمىي ئەھﯟالىنى كۆرىﯟﯦلىشقا تىرىشقان بولساممۇ ،ئەمما
پەستىكى تۇمانالر مىنىڭ بۇ خىيالىمغا ئارام بەرمىدى .ئايرۇپىال قۇنۇشقا 11مىنۇت قالغان ۋاقىتتىال
لوندون ئاسمىنىدىن بۇ زىمىننىڭ قانچىلىق يېشىلچىلىق بىلەن تولغانلىقىنى بىلىپ ئۈلﮕۈردۈم .يەر يۈزى
بەئەينى پوتﺒول مەيدانىدەك يېشىﻞ ئىدى .ئايروپىالن پەسلىﮕەنسىرى بۇ بىپايان يېشىﻞ ۋادىنى كىسىپ
ئۆتكەن ئىرماش-چىرماش يولالر كۆرۈنۈشكە باشلىدى. ..
ئايرۇپىالندىن چۈشۈپال راچېﻞ خانىﻢ دەپ بەرﮔەن يەر ئاستى پويىز )(Tubeئادرﯦسى بويىچە
روسسېﻞ مەيدانى )(london russell squareبىكىتىدە چۈشۈپ ،لوندون ئونﯟﯦرسىتىتىنىڭ شەرق ۋە
ئاﻓرىقا تەتقىقات مەركىزىﮕە يىقىن يەردىكى ئالدىن زاكاز قىلىنغان مېھمانخانىغا يىتىپ باردىﻢ .بۇ مىنىڭ
تۇنجى قېتىﻢ چەتﺌەلﮕە چىقىشىﻢ بۇلۇپ ،نۇرغۇن نەرسىلەر يىﯖى ئىدى ،تەلىيمﮕە يارىشا بارىدىغان
ﺟايىمنى ئۈزۈم تېپىپ بارالىدىﻢ .ماﯕا تەسىر قىلغىنى لوندوندا يەر ئاستى پويىزى قاتارلىق قاتناش
بېكەتلىرىدە كۈندىلىﻚ خەۋەرلەر ﮔېزىتلىرى ھەقسىز تارقىتىلىدىكەن .كىشىلەر ئەتتىﮕەندە يەر ئاستى
پويىزىدا ئولتۇرۇپ ﮔېزىت ئوقۇيدىكەن .ﮔېزىت ئوقۇمايدىغان ئاز ساندىكىلىرى مۇزىكا ئاﯕاليدىكەن
ياكى ﺟىمجىت خىيال سۈرىدىكەن .
مىھمانخانا مۇالزىمەتچىسىﮕە پاسپورتۇمنى بەرﮔەندىن كېيىن ماﯕا ئالدىن زاكاز قىلىغان
ياتاقنىڭ كارتىسىنى بەردى .نەرسە كىرەكلىرىمنى قۇيۇپ ،كارۋاتقا ئۈزۈمنى ئاتتىﻢ .چۈنكى ئايرۇپىالندا
ئاالھىزەل 24سائەت ئۇچۇش ماﯕا ئېغىز كەلﮕەندى .يۈز كۆزلىرىمنى يۇيۇپ ،پەسكە چۈشۈپ ،ئاممىﯟى
تېلىفۇن بوتكىسىدىن راچېﻞ خانىمغا تېلىفۇن ئوردۇم .بۇ يەردە كوچىالردا ئاممىﯟى تېلېفون بوتكىلىرى
كۆپ ئىدى .رايۇنىمىزدا بۇنداق ئەسلىھەلەر بىر نەچچە يىﻞ ئىلﮕىرى ئورنىتىلغان بولسىمۇ ،ئەمما بەزى
سەۋەبلەر تۈپەيلى تازا ئومۇمالشمىدى ،ئاخىرىغا كەلﮕەندە تېلېفوننىڭ تورۇپكىلىرى ئوغۇرالندى،
ئەينەكلىرى چېقىلدى ياكى تەﯕﮕە تاشلىنىدىغان يەرلىرىﮕە تۆمۈر ،تاش قاتارلىقالر پاتۇرۋﯦتىلدى .
لوندۇندا ئاممىﯟى تېلىفۇن ھەققى خىلىال قىممەت ئىكەن .
راچېﻞ خانىﻢ تېلېفونىنى ياردەمچىسىﮕە تۇتقۇزغان بولۇپ ،ئۇ ئالدىمغا كىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى .
لوندۇندا بىناالرغا ،دۇكانالرغا ،مەكتەپلەرﮔە بۇ يەردىكىدەك يوغان ۋە رەﯕلىﻚ قىلىپ ۋىﯟىسكا
ئاسمايدىكەن .پەقەت تامغا بىر نەچچە خەتال چاپالپ قۇيۇلىدىكەن .لوندون ئونﯟﯦرسىتېتىنىڭ شەرق،
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ئاﻓرىقا تەتقىقات بۈلۈمىنىﯖمۇ چوڭ دەرۋازىسى يوق بولۇپ ،كوچىدىكى باشقا دۇكانالر بىلەن بىر ﮔەۋدە
ئىكەن .بۇ يەردىكىدەك مەكتەپلەرنى چوڭ رىشاتكا ۋە تامالر بىلەن قاشاالپ ،بىر نەچچە قاراۋۇللىرى
بىلەن ساقلىمايدىكەن.

يىغىن ئىككىنجى قەۋەتتە بولۇپ ،پەقەت پەسكە بىر تالال كۆرسەتمە قۇيۇپ قۇيۇلغان ئىدى .يىغىن
مەيدانىدا ھېچقانداق ۋىﯟىسكا تارتىلمىغان ئىدى .ياندىكى بىر ﺟوزا ئۈستىﮕىال يىغىننىڭ كۈن
تەرتىپلىرى ۋە بىر نەچچە ژۇرنال قۇيۇپ قۇيۇلغان ئىدى .مەن ھەيران قالماي تۇرالمىدىﻢ .بۇ يەردە نە
رەسىمﮕە تارتىدىغان كىشى ،نە يىغىن داغدۇغىسىنى قىلىدىغان رەئىﺲ سەھنىسى يوق ئىدى .يىغىن
رىياسەتچىسى بىر ياندىكى ئۈستەلدە يىغىنغا رىياسەتچىلىﻚ قىالتتى .مەن يىتىپ بېرىشىﻢ بىلەن
كىلىشمنى تەقەززالىق بىلەن كۈتكەن راچېﻞ خانىﻢ ،سەئىدە(لوندون ئونﯟﯦرسىتېتىنىڭ مۇزىكا
ئىنسىتىتۇتىدا  ،يىغىننىڭ تەشكىللىﮕۈچىلىرىنىڭ بىرى) مىنى قىزغىن قارشى ئالدى.
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شۇنىسى قىزىقارلىقى لوندۇندا كۆپىنچە ئورﮔانالر ئەتىﮕەن سائەت  8.31ۋە 21الردا ئاندىن ئىشقا
چۈشىدىكەن .چۈشتە كۆپ دەم ئالمايدىكەن .يىغىن زالىغا كىرىدىغان يەرﮔە تاتلىق تۈرۈملەر،
ئىچىملىكلەر ئورۇنالشتۇرۇلغان بۇلۇپ ،يېرىﻢ سائەتلىﻚ  coffee breakتە ئۇنى بۇنى يەپ قورساقنى
ئەستەرلەپ يىغىننى داۋامالشتۇردۇق .
يىغىن ناھايتى ئەھمىيەتلىﻚ ۋە مۇنازىرىلىﻚ بولدى .دۇنيانىڭ ھەرقايسى ﺟايلىرىدىن كەلﮕەن
مۇزىكانتالر ،مۇزىكا ۋە مەدەنىيەت تەتقىقاتچىلىرى ئوتتۇرا ئاسىيا مۇزىكا ھادىسىلىرى توغرىسىدا بەس
مۇنازىرە قىلىشتى .ھەر بىر تەتقىقاتچى 21مىنۇت ئەتراپىدا سۆزلەپ بولغاندىن كېيىن بەش مىنۇت
ئەتراپىدا سوئال سورىالتتى .غەرب دۆلەتلىرىدە تەتقىقاتچىالر سۇئالنى ھەرﮔىز بىﯟاسىتە سورىمايدىكەن.
ئۇالر ئاۋۋال ئۆزىنىڭ كۆز قارىشى ياكى بۇ ھەقتە بىلﮕەنلىرىنى ئوتتۇرغا قۇيۇپ بولۇپ ،ئاندىن
سۇئاللىرىنى ئوتتۇرغا قۇيىدىكەن .
مەن كىچىكىپ بارغانلىقىﻢ ئۈچۈن ماقالەمنى كىيىنكى كۈنى ئوقۇيدىغان بولدۇم .راچېﻞ خانىﻢ
ماقالەمنى كۈرۈپ ،ئوقۇيدىغان مۇھىﻢ قىسمنى كۆرسىتىپ بەردى .ئىككىنجى كۈنى مۇۋاپىقىيەتلىﻚ
ھالدا ماقالەمنى قىسقا ﻓىلىﻢ ۋە سۈرەتلەر بىلەن بىرلەشتۈرۈپ ئوقۇدۇم .يىغىن ئىشتىراكچىلىرىنىڭ
ئىنكاسى ناھايىتى ياخشى بولدى.
مىنى يەنە بىر تەسىرلەندۈرﮔىنى شۇ بولدىكى ،يىغىن تەشكىللﮕۈچىلىرىدىن  Tedنىڭ
ئايروپىالن بىلىتىمنىڭ پۇلىسىنى ناھايتى تىزال بېرىشى بولدى .مىنىڭ لوندۇنغا ئۇچىدىغان ۋاقتىﻢ
ناھايىتى قىسقا مۇددەت ئىچىدە تامامالنغان بولغاچقا ئايروپىالن بىلىتى ساتقۇچى تەرەپتىن مۇنتىزىﻢ
بولغان تالون ئېلىشقىمۇ ئۈلﮕۈرمىﮕەن ئىدىﻢ .بېلەت ساتقۇچى تەرەپ بىلەتنى ئالدىن ئۆزى سېتىﯟﯦلىپ،
بېلەتكە مۇناسىﯟەتلىﻚ ئۇچۇرالرنى مىنىڭ تۇرىدىغان ﺟايىﻢ بېيجىڭ مىللەتلەر ئىنىستىتوتىغا ئېلىپ
كەلدى .ئانغىچە يۈك تاقلىرىمنى يۇغۇشتۇرۇپ تۇردۇم .پۇلنى بەردىمدە بېيجىڭ خەلقﺌارالىق ئايرودرومغا
چاپتىﻢ .شۇﯕا قۇلۇمدا مۇنتىزىﻢ بېلەت ئاتچوت قىلىدىغان ھېچقانداق ھۆﺟجەت يوق ئىدى .ئەمما
يىغىن تەشكىللىﮕۈچى تەرەپ قۇلۇمدىكى ئۇچۇرغا قاراپال بىلەتنىڭ پۇلىنى ،تاماق پۇللىرىمنى نەق
مەيداندا بەردى .ئۇالر مىنىڭ ئېغىزىمدىكى ﮔەپكە ئىشەنﮕەن ئىدى .ھەتتا ئۈرۈمچىدىن بېيجىﯖغا
بارىدىغان بىلەتنى مانچە پۇلغا ئالدىﻢ دﯦﮕەن ئىدىﻢ .شۇ پۇلنىمۇ بىرىﯟەتتى .مىنىڭ ئادەملەر
ئوتتۇرىسىدىكى ئىشەنچنىڭ نەقەدەر ئۇلۇغ ۋە ئىنسانغا قانچىلىﻚ ئازادىلىﻚ ۋە بەختىيارلىق تۇيغۇسى
بىرىدىغانلىقىنى تۇنجى قېتىﻢ يات بىر ئەلدە ھىﺲ قىلىپ ئۆتتۈم .بۇ يەردە ئىنساننىڭ قەدىر-قىممىتى
تۈزۈم ۋە قائىدە-رەسمىيەتلەر ئالدىدا يەنىال چوڭ ئىدى .
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يۇرتىمىزدا ئەﮔەر ھەرقانداق بىر تالوننى ئاتچوت قىلماقچى بولساق چوقۇم ھۆكۈمەتكە ئۆتىدىغان
مۇنتىزىﻢ ھۆﺟجەت كىتىدۇ .بۇ نەرسىلەرنى تېپىپ ،باﺟلىرىنى تۈلەپ بولغاندىن كىيىن يەنە بىرەر
باشلىقىنىڭ ئاتچوت قىلىنسا بولىدۇ ،دىﮕەن ئىمزايى چۈشمىسە پۇلنى ھەرﮔىز ئالغىلى بولمايدۇ .ئاندىن
كىيىن مالىيە ئورۇنلىرىغا بېرىپ ئۆچىرەت تۇرۇپ پۇل ئالىدىغان ﮔەپ.
غەرب دۆلەتلىرىدە كىشىلەر ئارىسىدىكى ئىشەنﭻ ۋە قىممەت كىشىلىﻚ تۇرمۇش مىزانى سۈپىتىدە
ناھايىتى چوڭ كۈرىلىدۇ .بىزنىڭ غەرپ دۆلەتلىرىدە ياشاپ باققان ،ئىلىﻢ تەھسىﻞ قىلغان كىشىلىرىمىز
بۇنى ناھايىتى ئوبدان بىلىدۇ .غەرب دۆلەتلىرىدە بىر نەچچە يىﻞ تۇرۇپ كەلﮕەن كىشىلەر بۇ يەردىكى
يالغانچىلىق ،ساختىپەزلىﻚ ،ئالدامچىلىق ۋە قويمىچىلىقالردىن رايى يانىدۇ .ﺟۇﯕﮕو خەلقى قەدىمدە
ئۈزىنى ئەخالق دۆلىتى يەنى 礼仪之邦دەپ ئاتايتتى .ئۇيغۇر خەلقىمۇ ئۆزىمىزنى يۈكسەك ئەخالقلىق،
تىرىشچان ،پاكىزە دەپ تەرپلەيتتۇق .ئەمما كۈندىلىﻚ تۇرمۇشىمىزدا بىر-بىرىمىزدىن ئەنسىرەپ،
پۇللىرىمىزنى بانكىغا ساندۇقالرغا مەھكەم تىقىپ قۇيىمىز ،دوستلىرىمىز ،تونۇش-بىلىشلىرىمىز
يوقسۇزلۇق سەۋەبىدىن ئۆلۈپ كەتسە ھېچكىمنىڭ كارى يوق .دوختۇرخانىالر ئەڭ ئالدى بىلەن پۇلنى
تۇنۇيدۇ ،بىر كىشى ئۈلۈشكە ئاز قالسىمۇ ،دورا-ئوكۇل پۇلىنى تۈلىمەپسىلەر ،دەپ قاراپ تۇرىدۇ.
بىز بىر-بىرىمىزﮔە يالغان ئېيتىپ كىشىلىﻚ ئىززەتكە خىيانەت قىلىمىز .بىر-بىرىمىزنى ئالداپ،
تويماس نەپسىمىز ھەلەكچىلىكىدە كىشىلىﻚ ساپايىمىزنى تۈﮔەشتۈرىمىز .بىز بىر-بىرىمىزنى
رەھىﻢ-شەپقەت قىلمايمىز .ھايﯟانالرغا ئوخشاش بىر ئولجا تاپساق تەڭ خىرىﺲ قىلىپ بىر-بىرىمىزنى
ئۆلتۈرۈپ بولغاندىن كىيىن ئاندىن ئولجىنى يەيمىز .بىزنىڭ ساپايمىز ،كىشىلىﻚ قەدىر-قىممىتىمىز،
ئەخالق ئۆلچىمىمىز ئىﮕىز بىناالر ،ئېسىﻞ ماشىنىالر ،يالتىراق شۆھرەتلەر ئارىسىدا يىﮕىلىﮕەن ،سۇسلىغان.
قىسقىسى ،كىشىلەر ئارىسىدىكى ئىشەنﭻ ھۆرمەت ۋە قىممەت دەرىجىسىﮕە كۆتۈرەلمەستىن ،ھايﯟانىيلىق
خۇسۇسىيەت تەرەپكە قاراپ ئېغىﯟاتقان .مەسىلەن :ئەﮔەر لوندوندا كوچىالردا  ،ماشىنىالردا كىشىلەر
ئۆز-ئارا سۈركىلىپ كەتسە سوقۇلغۇچى تەرەپمۇ سىزدىن بۇرۇن ”كەچۈرۈڭ“ دەيدۇ .بىزنىڭ بۇ يەردە
كىشىلەر بىر-بىرىنى ئۆرىﯟەتسىمۇ كارى يوق كىتىﯟۋىرىدۇ .بىز تېخى ئۇالردەك ئالدىراش ئەمەس ،ئەمما
ئاممىﯟى ئەخالقتا ئۇالردىن ئۈﮔىنىدىغان تەرەپلەر خىلى كۆپ.

مىنىڭ بۇنداق دىيشىﻢ ھەرﮔىزمۇ ئايروپىالن بىلىتىنىڭ ئىشى ئۈچۈنال ئەمەس .لوندۇندا بىر قېتىﻢ يەر
ئاستى پويىزىنىڭ بىلىتىنى يۈتۈرۋەتتىﻢ .چىقىدىغان ۋاقىتتا چوقۇم كارتا سىيرىغۇچقا سېلىنىشى كىرەك
ئىدى .ئەمما مەن كارتامنى تاپالمىغاندىن كېيىن خىزمەتچى خادىﻢ توسۇقنى ئېچىﯟەتتى .ئادەتتە
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لوندۇندا يەر ئاستى پويىزلىرىدىن بىلەتسىز چىقىشقا توغرا كەلسە خەلق پۇلىدا 141يۇەن ﺟەرىمانە تۈلەش
كىرەك ئىكەن .يەنە بىر قېتىﻢ خىزمەتچى خادىﻢ ئاپتۇماتىﻚ بېلەت ئااللمىغانلىقىنى كۆرۈپ( ،كېچە
سائەت  22بولغان بۇلۇپ ،بېلەت ساتىدىغان خادىﻢ ئىشتىن چۈشۈپ كەتكەن ئىدى) ،مىنى يەر ئاستى
پويىزىغا چۈشۈشكە رۇخسەت قىلدى .يۇرتىمىزدا يول قۇيسا بۇلىدىغان ﺟايالردا قانۇن-سىياسەتلەر
ئاالھىدە تەكىتلىنىپ يول قۇيۇلمايدۇ .چوقۇم قىلىشقا تېﮕىشلىﻚ ،قانۇنلۇق ئىشالر ئەمەلىي شارائىتىنى
كۆزدە تۇتۇپ ،بىكار قىلىنىﯟﯦىتىدۇ ياكى قانۇن سىياسەت دەرىجىسىﮕە چۈشۈرۈپ ئىجرا قىلىنىدۇ.
تونۇش بىلىشلىرىمىنىڭ ئارىسىدا چەتﺌەلدە بىر نەچچە يىﻞ تۇرۇپ بۇ يەرﮔە كەلﮕەندىن كىيىن بۇ
يەردە كىشىلەر ئارىسىدا ئىشەنﭻ يوقكەنغۇ ،دەپ ئاغرىنىدىغانالر كۆپ .چەتﺌەلدىكىدەك ئويالپ بۇ يەردە
زىيان تارتقانالرمۇ ئاز ئەمەس .قىسقىسى ،بىز كىشىلىﻚ ئەخالقىمىزنى ،قىممەت قاراشلىرىمىزنى،
ئادىمىيلىﻚ پىرىنسىپلىرىمىزنى بىر قېتىﻢ ئىسالھ قىلىشقا موھتاج .ئۇنداق بولمايدىكەن زامانىﯟى ئېﮕىز
بىناالر ئارىسىدا قورشىلىپ ئەقلى بۇلغاندىن ھايﯟاندىن پەرقىمىز قالمايدۇ .ئېﮕىز بىناالر ،ھەشەمەتلىﻚ
ئۆي ۋە ماشنىالرنىڭ كىشىلىﻚ ئەخالق بىلەن ھېچقانداق مۇناسىﯟﯦتى يوق .كىشىلەردە شۇنداق بىر
ئورتاق قاراش بار :تەرەققىي قىلدۇق ،شەھەرلەشتۇق ،ئىجتىمائىي مۇناسىﯟەتلەر مۇرەككەپلەشتى ،ياشاش
تەسلەشتى ،شۇﯕا بىر-بىرىمىزﮔە ھۇشيار بولمىساق ،ئولجىغا ئېرىشسەك چىڭ تۇتمىساق بولمايدۇ ،دەپ
قارايدۇ .لوندۇندا ئېﮕىز بىناالر ناھايىتى ئاز بولۇپ ،ئادەتتە تۇرالغۇ ئۆيلەر ئۈچ قەۋەتتىن ،مىھمانخانا
ۋە باشقا بىناالر يەتتە-سەككىز قەۋەتتىن ئاشمايدىكەن .يىغىپ كەلسەك ئۇالر بىزدىن ئالدىراش .بىزدىن
كۆپرەك ئىشالرنى قىلىدۇ ،شۇﯕالشقا ئىجتىمائىي ئاالقە چەمﺒىرىكى يەنىال چوڭ .ئۇ يەردىمۇ ئۆي
سېتىﯟىلىﺶ ،خىزمەت تېپىﺶ ئوﯕاي ئەمەس .ئەمما كىشىلىﻚ قەدىر-قىممەت خار ئەمەس .
نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ كاللىسىدا بىزمۇ تەرەققى قىلىدۇق .ئېﮕىز-ئېﮕىز بىنالىرىمىز بار ،ھەممە
كىشىلەر ماشىنىالشتى ،شەھەر ئاممىﯟى ئەسلىھە ،مۇالزىمەت قاتارلىقالر تەرەققى قىلدى ،ئىقتىسادىمىز
مانچە سۈئەت بىلەن باشقىالردىن ئېشىپ چۈشتى .مانا بۇ تەرەققىيات دەپ قارىشى مۇمكىن .مەن
لوندۇندا بىر نەچچە تونۇشۇمدىن سورىدىﻢ .تەرەققىيات ھەرﮔىزمۇ ئىقتىسادنىڭ ئىششى بىلەن تەڭ ئۇقۇم
ئەمەس ئىدى .ئىنساننىڭ تەرەققىياتى ھەرﮔىزمۇ قانچىلىﻚ بايلىققا ئىﮕە بولغانلىقى بىلەن ئەمەس،
بەلكى قانچىلىﻚ ساپاغا ئىﮕە بولغانلىقىنى ،ﺟەمﺌىيەت تۈزۈلمىسىنىڭ قانچىلىﻚ دەرىجىدە
دىمكىراتتىيەلەشكەنلىكى ،ئادەمنىڭ قىممىتىنىڭ ئىجتىمائىي پىرىنىسپ ،تۈزۈم ۋە ئەخالق نورمىلىرىدا
قانچىلىﻚ دەرىجىدە ئىپادىلەنﮕەنلىكى بىلەن ئۆلچىنىدۇ.
لوندۇندا كۇچا ئاپتوبۇسلىرى ۋە يەر ئاستى پويىز قاتارلىقالرغا بوۋاق بالىالرنى ھارۋىسى بىلەنال
ئېلىپ چىققىلى بۇلىدۇ.بىزنىڭ بۇ يەردە بالىالر يەسلىﮕە بارالىغۇدەك بولغاندىال ئاندىن سىرتتىكى
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مۇھىت بىلەن ئۇچرىشىدۇ .ﮔەرچە لوندۇننىڭ يەر ئاستى پويىز سىستېمىسى 1863-يىلىدىن باشالپ
اليىھىلەنﮕەن بولسىمۇ ،ئەمما ھەرقانداق بىر قۇرۇلۇش ۋە تۈزۈلمىدە ئادەمنىڭ ئىھتىياﺟى كۆزدە تۇتۇلغان
بولىدۇ .يولالرنىڭ قىزىﻞ چىراقلىرى ئاپتۇماتىﻚ يانماستىن پىيادىلەر كىلىپ كونۇپكىنى باسقاندىن
كىيىنال ئاندىن ماشىنالر توختاپ پىيادىلەرﮔە يول بىرىدۇ .قەدىمدە مىسىر پىرئەۋنلىرىدەك ،ئەلى
بابادەك ،قارۇنالردەك باي كىشىلەر بولمىغان .ئەمما ئۇالر غايەت زور دەرىجىدە تەرەققى قىلغان دىﮕىلى
بولمايدۇ .ھازىر ئۇالر بىلﮕەننى باشالنغۇچ مەكتەپنىڭ بالىلىرى بىلىدۇ .بىزنىڭ قۇرغان شەھەرلىرىمىز،
تۈزﮔەن تۈزۈمىمىز ،ئەخالق ئۆلچەملىرىمىز يىغىپ كەلسەك ئىنساننىڭ بەختلىﻚ ياشىشى ئۈچۈن،
ئىنساننىڭ ھاﺟەتلىرىدىن چىقىشى ئۈچۈن .مەن بۇ يەردە كۆزدە تۇتىﯟاتقان ئىنساننىڭ بەختى ھەرﮔىزمۇ
ماددى ﺟەھەتتىكى تولۇق راھەت-پاراغەتنى كۆرسەتمەيدۇ .بەلكى ماددىيلىق بىلەن مەنىﯟىلىكىنىڭ
ئۆز-ئارا ﺟىپسىلىشىنى كۆرسىتىدۇ .بۈﮔۈنكى كۈندە يەر شارىنى يەتتە ئاتوم بومﺒىسى ۋە بىﺌولوﮔىيلىﻚ
قۇرالالر بىلەن بىر دەمدە كۇمپەيكۇم قىلغىلى بولىدۇ .يەر شارىدا ھازىرغا قەدەر بايقالغان تەبىﺌىي بايلىقالر
ئىنسانالرنىڭ مۇشۇ دەرىجىدە 211يىﻞ پايدىلىنىشىغا يەتمەيدۇ .ئىنسانالر ئۈچۈن تېخى ئالدىدا
ماﯕىدىغان يولالر ئۇزاق .كۆز ئالدىمىزدىكى نەرسىلەر بىزﮔە مەﯕﮕۈلۈك ئەمەس…
3
لوندۇندا يىغىن تۈﮔىﮕەندىن كېيىن بىر نەچچە كۈن ساياھەتتە بولدۇم .يىغىن تۈﮔىﮕەن تۇنجى
كۈنى كەچتە يىغىن رىياسەتچىلىرى تەرىپىدىن كونسېرت ئورۇنالشتۇرۇلدى .بىر نەچچە مۇزىكانت
نۇمۇرىدىن كىيىن ،لوندون ئۇيغۇر ئانسامﺒىلى تەرىپىدىن ئۇيغۇر مۇقاملىرى ئۇرۇندالدى .تاماششىﺒىنالر
ئىسقىرتىپ ،چاۋاك چېلىپ ئۆزلىرىنىڭ خۇشاللىقىنى ئىپادىلەشتى .بۇ كونسېرتقا بىر نەچچە ئۇيغۇر
قېرىنداشلىرىمىز قاتناشقان بۇلۇپ ،بەزىلىرى لوندون ئونﯟﯦرسىتېتىنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى ،بەزىلىرى شۇ يەردە
ئولتۇراقلىشىپ قالغان ئىدى .كونسېرت تۈﮔىﮕەندە بىر نەچچە ئۇيغۇر بىلەن تونۇشتۇم ۋە ئۇالرنىڭ
بۇنداق ئۇچۇرالرنى قەيەردىن بىلىدىغانلىقىنى سورىسام ،ئەزىز ئەيسا ئاكىمىزنىڭ تارقىتىدىغانلىقىنى
دەپ بەردى .ئۇ لوندوندىكى ئۇيغۇرالرغا مۇناسىﯟەتلىﻚ ئاممىﯟى ئۇچۇرالرنى توردىن پايدىلىنىپ
باشقىالرغا يەتكۈزۈپ تۇرىدىكەن ۋە ئاممىﯟى پائالىيەتلەرﮔە تەشكىللەيدىغان ئۇچۇق سۆز زىيالىي
ئىكەن .شۇ يەردە تۇنۇشقان بىر تۇنۇشۇم مىنىڭ ئالدىن زاكاز قىلىپ بولغان ياتىقىمنى قايتۇرۋەتكۈزۈپ،
مىنى ئۈيىﮕە ئېلىپ كەتتى .بىر قان ،بىر ئىتنىڭ مەنﺒەنىڭ راھىتى ماﯕا قۇچاق ئېچىﯟاتاتتى .تونۇشۇمنىڭ
ئۈيىﮕە بارغاندىن كېيىن ئۇالر مىنى پولوغا تەكلىپ قىلدى ،پولو شۇنچىلىﻚ ئوخشىغان بولسىمۇ ،نەچچە
كۈنلۈك سەپەر ۋە يىغىن ھاردۇقى بىلەن ئۈزۈمنى كارىﯟاتقا تاشلىﯟەتتىﻢ .
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لوندۇندا يىمەكلىكلەر ناھايىتى ساپ بۇلۇپ ،مېﯟە-چىﯟىلەرﮔە خىمىيىلىﻚ دورىالر
ئىشلىتىلمەيدىكەن .بانان قاتارلىقالر مىﯟىلەر كۆپكۆك سېتىلىدىكەن .بۇ يەردىكىدەك تېشىغا دورا سۈركەپ
سارغايتىلمايدىكەن .ئېزىزكامنىڭ ئۈيىدە تاماقلىنىﺶ ،تونۇشۇمنىڭ ئۆيىدە تۇرۇش ﺟەريانىدا ئۇالرنىڭ
تۇرمۇش ئۇسۇلى ۋە رﯦتىمى ھەققىدە مەلۇم تۇنۇشقا ئىﮕە بولدۇم .شۇ مۇناسىﯟەت بىلەن ئۇالر ۋەتەندىكى
قىرىنداشلىرىنىڭ ئۆزلىرىﮕە قانداق قارايدىغانلىقى ھەققىدە مەندىن سۇراپ قالدى .مەن چەتﺌەلﮕە
چىقىپ ئىلىﻢ تەھسىﻞ قىلىﺶ ،ئولتۇراقلىشىﺶ قاتارلىقالرنىڭ بىزدەك بىر مىللەت ئۈچۈن ناھايتى تەستە
كېلىدىغان ۋە ئىشقا ئاشىدىغان پۇرسەت ئىكەنلىكىنى ،شۇﯕا چەتﺌەلدە ياشاۋاتقانالرغا قول
قۇيىدىغانلىقىمىزنى ئېيتتىﻢ .چۈنكى ۋەتەندىن ،قىرىنداشلىرىدىن ،دوستلىرىدىن ،ئۆز مەدەنىيىتىدىن
ئايرىلىپ ئۈزىﮕە ناتۇنۇش بىر مۇھىتتا ﺟان بېقىﺶ ،ھايات كەچۈرۈش ئىنتايىن ﺟاپالىق ئىشالرنىڭ
بىرى .بۇنىڭ ئۈچۈن بىز ئاتا-ئانا ،قىرىنداشلىرىمىزدىن ،تۇپرىقىمىزدىن ،قانداشلىق تۇيغۇسى ئىچىدىكى
شىرىن مۇھەبﺒەتلەردىن كىچىپ يات بىر مۇھىت ئىچىدە ھەممىنى يېﯖىدىن باشلىشىمىز كېرەك .بىز
چىرايلىق كىيىﻢ كېيسەك ،ئۇ يەردە چىرايلىقكەن دەپ ماختاپ قۇيىدىغان دوستلىرىمىز بولمايدۇ .بىز ﺟان
بېقىشنىڭ ھەلەكچىلىكىدە يۈرسەك ،بەك ئۈزۈﯕنى ئۇرۇپ كەتمە ،بىز بار ،دەيدىغان ئاتا-ئانىالر
قېرىنداشالر بولمايدۇ .يات بىر مۇھىتتا ياشاش ئۈچۈن نۇرغۇنلىغان بىلىﻢ ۋە ماھارەتلەرنى ئۆﮔىنىﺶ
كېرەك .چەتﺌەلدە بۇ يەردىكىدەك ئىشخانىغا ئەتىﮕەن كىلىپ ﮔېزىت ئۇقۇپ كۈن كەچ قىلىپ مائاش
ئالىدىغان ئىﺶ يوق.
سىرتقا چىقىپ ئىشلەش ،ئوقۇش ۋە ئولتۇراقلىشىﺶ ئۈچۈن بىزدە راۋان بولغان ئېنﮕىلىزچە سەۋىيە
بۇلۇشى كىرەك .ئەﮔەر ئېنﮕىلىزچە بىلمىسەك ھەرقانداق ئىشنى قىاللىساقمۇ ،بىر يەرﮔە بېرىپ
ئىشلىيەلمەيمىز ،مەقسىتىمىزنى ئىپادىلىيەلمەيمىز .شۇنىڭ ئۈچۈن چەتﺌەلﮕە چىقىشنىڭ بىرىنچى ئاساسى
تىﻞ بولۇپ قالىدۇ .چەتﺌەلدە تېخى خالىغانچە ئىﺶ تېپىپ ئىشلىﮕىلى بولمايدۇ .مەلۇم بىر ئورۇندا
9سائەت ئىشلىسەك باشقا ﺟايالردا ئىشلەش ھۇقۇقىمىز بولمايدۇ… ﺟۈملىدىن يات بىر مۇھىتتا ﺟان
بېقىﺶ ئۇنداق ئاسان ئىﺶ ئەمەس .شۇﯕا چەتﺌەلدىكى قېرىنداشلىرىمىزنىڭ روھىغا قول قويۇش،
تىرىشچانلىقىغا ئاپىرىن ئېيتىﺶ كېرەك .قېنى ئېنﮕىلىزچە بىلمەيدىغان ،ﺟاپالىق مۇھىتالرغا
كۆنەلمەيدىغان قايسى بىرىمىزنى پوككىدە چەتﺌەلﮕە تاشالپ قويسۇن ،قانچە كۈن ياشىيااليدىكەنمىز؟
شۇﯕا مەيلى ئۇالر قانداق ياشىسۇن ،ياشاش ﺟەھەتتە بىزدىن ئارتۇقراق تاالنتالرنى ھازىرلىغانالردۇر.
چەتﺌەلدىكىلەرنىڭ تىرىشچانلىق ،ﺟاپا تارتىﺶ روھىدىن ئۈﮔىنىﺶ كىرەك .يۇرتىمىزدا ئۈيىمىزدىن بەش
كىلومىتىر كىلىدىغان مۇساپىدە خىزمەت قىلىپ قالساق چۇقۇم ماشىنا ئالمىساق ۋە ئۆينى شۇ يەرﮔە
ئالماشتۇرمىساق پۇخادىن چىققاندەك بولمايمىز .ئەمما بۇ يەردە ئۆيدىن 31-11كىلومىتىر كىلىدىغان
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ﺟايدا خىزمەت قىلىﺶ نۇرمال ئىﺶ .ﮔەپنىڭ قىسقىسى ،ئۈرۈمچىدە ياشاش بېيجىﯖدە ياشاشتىن ئاسان،
خۇتەندە ياشاش ئۈرۈمچىدە ياشاشتىن ئاسان(ماددى ﺟەھەتتىن).
چەتﺌەل تۇرمۇشى كۆپ كىشىلەرنىڭ تەلپۈنۈش ئوبىكتى بولسىمۇ ،ئەمما ياشاش ئۇنچىﯟاال ئاددى
ئەمەس .شۇﯕالشقا بەزىدە ئىقتىسادىي ۋە روھىي ﺟەھەتتىن ۋەتەندە ياشىغاندىن تەس كۈنﮕە قالىدىغان
ﮔەپ .مەن شىنجاڭ ئۇنىﯟﯦرسىتىتىدا ماﮔىسترلىق ئۇنﯟانى ئالدىﻢ .ئەمما ئەنﮕىلىيەدە بۇ سەۋىيە تۇلۇق
كۇرس سەۋىيەسىﮕە تەڭ .چۈنكى ئۇالرنىڭ مائارىپ سىستېمىسى بىزنىﯖكىدىن ئىلغار .ئىجادچان ۋە
ئەركىن تەپەككۇرنى تەرەققى قىلدۇرۇش ئۇالرنىڭ مەقسىتى بولسا ،بىزنىڭ مائارىپىمىز ئىمتىھان
قەغىزىدىكى نومۇر بىلەن ئادەم ئۆلچەيدۇ…دﯦمەك ،چەتﺌەلدە ياشاش ئۈچۈن بىزدە مەلۇم دەرىجىدە
ئىقتىدار ۋە ساپا بۇلۇشى كېرەك .شۇنداق بولغان تەقدىردىمۇ ھەممىنى يېﯖىدىن باشالشقا توغرا كېلىدۇ.
ﺟاپا تارتىمىز ،رىيازەت چىكىمىز ،تەنھالىقتا قالىمىز ،مىھىر-مۇھەبﺒەتكە تەشنا بولىمىز… .ئەمما ،ئۇ
يەردە ئىنسان قەدىر-قىممىتىﮕە ،مىسلىسىز بىخەتەرلىﻚ تۇيغۇسىغا ،ئادەملەر ئوتتۇرىسىدىكى تۇلۇپ
تاشقان ئىشەنچكە ئىرىشكىلى بولىدۇ…
شۇ كۈنلەردە پارىﯖىمىز ۋەتەندىكىلەرنىڭ ئۇالرغا قانداق قارايدىغانلىقى ئۈستىدە بۇلۇپ ،مەلۇم
بىر تور بېكەتتىكى ئۇستاز ئابدۇقادىر ﺟااللىدىن ئەپەندىﮕە قارىتا يېزىلغان باھاالرغا كۈزۈم چۈشتى.
ئابدۇقادىر ﺟااللىدىن ئەپەندى -1112يىلى لوندون ئونﯟﯦرسىتېتىنىڭ شەرق ،ئاﻓرىقا تەتقىقات بۆلۈمىدە
بىر يىلدەك زىيارەتچى تەتقىقاتچى سۈپىتىدە تۇرغان بولۇپ ”،لوندوندىكى ئۇيغۇر بالىلىرى“ دﯦﮕەن
تىمىدا شېﺌىر يېزىپ ”شىنجاڭ مەدەنىيتى “ژورنىلىدا ئېالن قىلغان ئىدى .مەن ”شىنجاڭ
مەدەنىيتى“ ژورنىلىدا ئابدۇقادىر ﺟااللىدىننىڭ لوندون ھەققىدىكى يەنە بىر پارچە ماقالىسىنىمۇ
ئوقۇغان ئىدىﻢ .ھېلىقى شېﺌىرنى ئوقۇغان ۋاقتىمدا لوندوندىكى ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ ﺟاپالىق ،تەنھالىق
تۇرمۇشى ھەققىدە مەلۇم تۇنۇشقا ئىﮕە بولغان ئىدىﻢ .ئابدۇقادىر ﺟااللىدىننىڭ شېﺌىرىدا لوندوندىكى
ئۇيغۇرالرنىڭ ئارتۇقچىلىقلىرىدىن نۇقسانلىرى كۆپرەك تەسﯟﯦرلەنﮕەن ئىدى .مەن ئىلﮕىرى ئابدۇقادىر
ﺟااللىدىننىڭ باشقا يازمىلىرىدىن ھەرقانداق بىر شەيﺌىﮕە تەنقىدى پوزىتسىيە تۇتىدىغان خاراكتىرىنى
بىلىپ يەتكەنىدىﻢ .ئابدۇقادىر ﺟااللىدىن ئەپەندى باشقا ﺟانﺒاقتى ۋە ئۈزىدىن-ئۆزى ھۇزۇرلىنىپ
يۈرىيدىغان باشقا يازارمەنﮕە ئوخشىمايتتى .ئۇ باشقىالرنىڭ ئارتۇقچىلىقىنى ۋە بىزنىڭ
كەمچىلىكلىرىمىزنى بىزدىن بۇرۇن كۆرﮔەن تاالنتلىق كىشى ئىدى .ئەمما لوندۇندا كىشىلەرنىڭ ئۇنىﯖغا
قارىتا توردىكى سېسىق ﮔەپلىرىنى بىرمۇ-بىر ئۇقۇپ چىقتىﻢ ۋە ”لوندوندىكى ئۇيغۇر بالىلىرى “ دﯦﮕەن
شىﺌېرنى يەنە بىر قېتىﻢ ئوقۇپ چىقتىﻢ .قارىسام لوندوندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئەھﯟالى ئۇنچىلىﻚ دەرىجىدە
ناچار ئەمەس ئىدى .ئۇالر يەنىال بىزﮔە شۇنچىلىﻚ قىزغىن ئىدى .يات بىر مۇھىتتا تۇرمۇش كەچۈرۈش
ئۈچۈن تىرىشىﯟاتقان ئىدى .ئۇالر ماﯕا ئۇزىنىڭ ﺟاپا تارتىشىنىڭ نەتىجىسىنى كەلﮕۈسىدە پەرزەنتلىرى
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كۆرىدىغانلىقى ،ئۆزى ﺟاپا تارتسىمۇ پەرزەنتلىرى كىيىنكى كۈنلەردە باشقا ئەنﮕىلىيىلىﻚ بالىالرغا
ئوخشاشال كۈن كۈرىدىغانلىقىنى ئېيتىپ بەردى .ئابدۇقادىر ﺟااللىدىننىڭ يازمىسىغا دۇنيانىڭ باشقا
ﺟايلىرىدا ياشايدىغان ئۇيغۇرالرمۇ ئىنكاس قايتۇرغان بۇلۇپ ،ئىنكاسالنىڭ ئۇمۇمىي خاھىشىدىن
قارىغاندا ئابدۇقادىر ﺟااللىدىنغا نىسﺒەتەن نارازىلىق ئىنكاسى چوڭ ئىدى .ئۇالرنىڭ نەزىرىدە
چەتﺌەلدىكى ،بۇلۇپمۇ لوندۇندىكى ئۇيغۇرالر ھېلىقى شىﺌېردا تەسىﯟىرلەنﮕەندەك ئۇنداق ناچار تۇرمۇش
كەچۈرمەيتتى .ئۇنداق چېچىالﯕغۇ ئەمەس ئىدى .ئۇنداق بىر-بىرىنى ياراتمايدىغان ،كۈرەلمەيدىغان،
چىقىشالمايدىغان ،قاچىدىغان ئەمەس ئىدى .ئۇالرمۇ لوندوندىكى باشقا كۆچمەنلەرﮔە ئوخشاشال
بەزىلىرى كۆچمەنلەر رايۇنىدا ،بەزىلىرى ئوتتۇرا ۋە يۇقىرى تەبىقە رايۇنلىرىدا ئولتۇراقلىشىپ ياشايتتى…
يىقىندا ئابدۇقادىر ﺟااللىدىن يازغان ”مەۋﺟۇتلۇق تەشنالىقى“ دﯦﮕەن كىتاب نەشىر قىلىندى.
مەن بۇ كىتابنى ناھايىتى قىزغىنلىق بىلەن ئوقۇپ چىقتىﻢ .ئوقۇپ بۇلۇپ ئۇستازنىڭ بۇ كىتابىنىڭ
ياپۇنىيە ھەققىدىكى ”ئۆزلۈك بوسۇغىسىدا“ ناملىق كىتابتەك مۇۋاپىقىيەتلىﻚ چىقمىغانلىقىنى
بايقىدىﻢ” .ئۆزلۈك بوسۇغىسىدا“ ياپۇنالر بىلەن بىزنىڭ تۇرمۇش ئۇسۇلىمىز ،خاراكتېرىمىز
سېلىشتۇرۇلغان ،ئارتۇقچىلىق ،كەمچىلىكلەر پاكتلىق ھالدا سېلىشتۇرۇلغان بۇلۇپ ،ھەممە كىشىنى قايىﻞ
قىالتتى” .مەۋﺟۇتلۇق تەشنالىقى“ دا ﮔەرچە لوندون ھەققىدە ئۇمۇمىي ئۇچۇر بىرىلﮕەن بولسىمۇ،
ھازىرقى مەۋﺟۇتلۇق ھالىتىمىز ھەققىدە ئويلىنىشالر ئاز ئىدى .
مىنىڭ نەزىرىمدە ئۇستاز ئابدۇقادىر ﺟااللىدىن ھېلىقى شىﺌېردا لوندوندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ
تۇرمۇشىنى بەك چۈشۈرۈۋەتكەن ئىدى .شۇﯕا بەزى ئىنكاسالر خىلى مۇۋاپىق دەرىجىدە ئوتتۇرغا
قۇيۇلغان ئىدى” .مەۋﺟۇتلۇق تەشنالىقى“ دﯦﮕەن كىتابنىڭ ئۇمۇمى ۋەزنىدىن قارىغاندا ئابدۇقادىر
ﺟااللىدىن لوندوندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ قاتتىق ئۇيۇشۇش ئىچىدە ئۆتۈشىنى ،بىر-بىرىنىڭ ئەيىﺒىنى
يېپىپ ،بىر-بىرىﮕە سىرداش بۇلۇشنى ،كۈچلۈك ﺟامائەت توپى شەكىللەندۈرۈپ بەلەن ياشىشىنى ئۈمىد
قىلغاندەك ئىدى .ﮔەرچە بۇ ناھايىتى ياخشى تىلەك بولسىمۇ ئىشقا ئاشۇرۇش قىيىن ئىشالرنىڭ بىرى .ئۆز
يۇرتىمىزدا تۇرۇپ ئۇيۇشۇشنىڭ كۈچىنى كۈرەلمىﮕەن يەردە ،ھەركىﻢ ئۆز غېمى بىلەن ئالدىراش
يۈرىﯟاتقاندا كوللېكتىپ ھەققىدە ئويلىنىﺶ مۇمكىنمۇ؟ ئۇنىڭ ئۈستىﮕە چەتﺌەلدىكى ھەرقانداق بىر
خىزمەت ئىندىﯟىدۇئاللىققا مايىﻞ بولۇپ ،ئاالھىدە توپ شەكىللەندۈرۈپ ياشاش تەس .ئۆز يۇرتىدىن
نۇرغۇن قۇربانلىقالرنى بىرىپ ،باشقا يۇرتتا قەدىر-قىممەت ئىزدەۋاتقان كىشىلەرنىڭ ئۆز ئارزۇسىدەك
ياشاش ئۇنچىﯟاال ئوﯕاي ئەمەس .مىنىڭ نەزىرىمدە ئابدۇقادىر ﺟااللىدىنىنىڭ ھېلىقى شېﺌىرىغا چۈشكەن
ئىنكاسالرنىڭ بەزىسى خىلى ئۇرۇنلۇق ئىدى .ئۇستاز ئابدۇقادىر ﺟااللىدىن ئۇيغۇر ئوقۇرمەنلەرﮔە
لوندوندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ تۇرمۇشى ھەققىدە خاتا چۈشەنچە بىرىپ قويغان ئىدى .لوندۇندىكى
ئۇيغۇرالر روھىي ۋە ماددى ﺟەھەتتىن ئۇنداق ناچار ئەمەس ئىدى .بىز نىمىشقا ئۇالرنىڭ ئاز-تۇال
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كەمچىلىكىنى ئاالھىدە تەكىتلەيمىز؟ ئۇالرنىڭ قارىشىچە ئابدۇقادىر ﺟااللىدىن بىر نەچچە يىﻞ
تەلپۈنﮕەن لوندۇنمۇ شۇ ئىدى .قاقشاشنىڭ ھېچقانداق ئورنى يوق ئىدى ،ئۇالر ئابدۇقادىر ﺟااللىدىن
قاقشاشنىڭ ئورنىغا ياراملىق پەرزەنتلەرنى تەربىيلەپ ساپالىق كىشىلەر قىلىپ تەربىيلىشى كىرەك .دەپ
قارايتتى .ئابدۇقادىر ﺟااللىدىن ”مەۋﺟۇتلۇق تەشنالىقى“ ناملىق كىتابىدا ئېيتقاندەك ﮔەرچە
كىشىلەرنىڭ بۇ شېﺌىر ھەققىدىكى ئىنكاسى ئوخشاش بولمىسىمۇ ،ئەمما ئۇستاز ئابدۇقادىر ﺟااللىدىنمۇ
لوندوندىكى تۇرمۇشنىڭ تەمىنى تېتىﺶ ،پۇل تېپىﺶ ئۈچۈن قۇرۇلۇش ئورنىدا كۆزەتچىلىﻚ قىلىپ
باققان ،نەچچە قېتىﻢ ئۆي كۈچۈپ باققان ئىدى .ئەﮔەر بىز بىز ئىنتىلﮕەن تۇرمۇشنىڭ ﺟاپالىرىدىن ياكى
كىشىلەرﮔە كەلتۈرﮔەن بېسىملىرىدىن قاقشاپ يۈرىيدىغان بولساق ،بۇنداق تۇرمۇشنىڭ ﺟاپاسىنى
راھەت كۆرمىسەك ،ئارزۇسىز ،نىشانسىز ھالدا ئېتىزدىكى قۇرتتەك تەييارنى يەپ ئۆتۈپ كىتىدىغان
كىشىلەرنىڭ ھاياتى ھەققىدە نىمە دىيﺶ مۇمكىن؟ توغرا ،بەزى كىشىلەر لوندۇندىكلەرنىڭ ھەق
ئەھﯟالى يېزىلىپتۇ ،دىيشىتى .ئەمما بىز ئۈزىمىزنىڭ يۇرتىمىزدىن ،تۇرمۇشىمىزدىن بۇنداق ھەقلەرنى
قازىدىغان بولساق ،ئاچچىقتىن ئۆلۈپ كېتىمىز .ئادەمنىڭ قىيىن تۇرمۇشتىكى مۇھتاﺟلىقى كۈچلۈك
ئىرادە ۋە مەدەتكە مۇھتاج ،بۇلۇپمۇ يات مۇھىتتا تېخىمۇ شۇنداق.
ئادەتتە بىز دۇنيانى مۇنداق ئىككى كۆز بىلەن كۆرىمىز .بىرى ،ئۆزىمىزنىڭ كۈزى .يەنە بىرى،
باشقىالرنىڭ كۈزى .ئۆزىمىزنىڭ كۈزى بىلەن دۇنيا كۈرۈش ئۈچۈن بىز باشقا يۇرتالرغا سەپەر قىلىشىمىز
كىرەك .سەپەر ﺟەريانىدا خاتا تۇيغۇغا كىلىپ قالماسلىقىمىز ئۈچۈن باشقىالر ھەققىدە بىزدە مەلۇم زاپاس
بىلىﻢ بۇلۇشى كېرەك .مۇنداق بولمىغاندا ،ئۈرۈمچىنىڭ بەيﮕە مەيدانى ) ( 赛 马 场چىققان كىشى
ئۈرۈمچىدىكى ئۇيغۇرالر بەيﮕە مەيدانىدىال ياشايدىكەن ،دﯦﮕەن تۇيغۇغا كىرىپ قالىدۇ .ﺟۈملىدىن
شەخسىنىڭ باشقىالر ھەققىدىكى بىلىﺶ سەۋىيەسى ئۇزىنىڭ كەچۈرمىشىلىرىﮕە ،بىلىﻢ سەۋىيسىﮕە
كۆپرەك ئاساسلىنىدىغان بولغاچقا ،مەلۇم بىر ئوبىكىت ئۈستىدە كىشىلەردە نۇرغۇنلىغان قاراشالر بۇلىدۇ.
مەسىلەن ئۈرۈمچى ھەققىدە ﺟەنۇب كىشىلىرى بىلەن شىمال كىشىلىرىنىڭ باھاسىدا رۇشەن
ئوخشىماسلىقالر بۇلىدۇ .بىز بۈﮔۈنكى كۈندە ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ تۇرمۇشى ھەققىدە نۇرغۇن
باھاالرنى ئاﯕالپ تۇرىمىز .بۇ باھاالر ئىچىدە :ئامېرىكا بارىدىغان يەر ئەمەسكەن ،بالىلىرىمىز تۈﮔەشتى،
بالىمىزنى ئوقۇتۇش ئۈچۈن ئىقتىسادىمىز سورۇلۇپ تۈﮔىدى ،بالىلىرىمىز ئۇ يەردە بىر نانغا زار ئىكەن،
دﯦﮕەن باھاالرنىمۇ ،دۇنيادا ئامېرىكىدىن باشقا دﯦموكىراتىيە ئومۇمالشقان ،ئوقۇتۇش سەۋىيەسى
ئۇنىﯖدىن ئىلغارراق بىر دۆلەت يوق ،دىﮕەندەك باھاالرنىمۇ ئۇچرىتىپ تۇرىمىز .دﯦمەك ،بالىسىنى
ئوقۇتۇش ئۈچۈن ئىقتىسادى سورۇلغان بىر كىشى بىلەن ئوقۇش مۇكاپاتى ئېلىپ ئىقتىسادىي ﺟەھەتتىن
كەﯕتاشا ئوقۇغان بىر كىشىنىڭ ئامېرىكا ھەققدىكى باھاسى ئوخشاش بولمايدۇ.
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دۇنيانى كۈرىدىغان ئىككىنچى كۆز باشقىالرنىڭ كۈزى .بىز باشقىالر يازغان كىتابالرنى ،ئېالن
قىلغان ماقالىلەرنى ،ئىشلىﮕەن كىنوالرنى ،تور بېكەتلەرنى كۈرۈش زىيارەت قىلىﺶ ،باشقىالرنىڭ
تەسىراتلىرىنى ئاﯕالش ئارقىلىق يات ﺟايالرغا بولغان قىزىقىشىمىزنى مەلۇم دەرىجىدە قاندۇرىمىز ۋە بۇ
ھەقتە بىلىمﮕە ئىﮕە بۇلىمىز .ئەمما شۇنىﯖغا دىققەت قىلىشى كىرەككى ،باشقىالرنىڭ بىزﮔە
چۈشەندۈرىﯟاتقىنى ھەرﮔىزمۇ 211%ھالدىكى توغرا بىلىﻢ ئەمەس .ئۇنىﯖغا كىنو ئىشلىﮕۈچىنىڭ غەرب
تۇرمۇشى ھەققدىكى ﮔۈزەل تەسەۋۋۇرى ،تور بىكەت قۇرغۇچىنىڭ كىشىلەرنىڭ دىققىتىنى تارتىﺶ ئۈچۈن
كىچىكىنى چوڭ قىلغان قىلمىشلىرى ،يازغۇچىغا نىسپەتەن ئۈزى كۆرﮔەن كۈرۈنۈشلەرنى سېلىغداپ
كۆرستىدىغان ماھارەتلىرى سىﯖىپ كەتكەن بۇلىدۇ .مەسىلەن :بۇ يەردىكى كىشىلەرنىڭ نەزىرىدە
ئامېرىكىدا قىز-ئوغۇلالر ھەرقانداق بىر سورۇننى ئۇزىنىڭ يات ﺟىنىسقا بولغان قىزىقىشىنى باسىدىغان
ئۇرۇن قىلىاليدۇ ،دەپ قارىلىدۇ .بىز ئەر-ئايالالرنىڭ شالالق قىلىقلىرىنى كىنوالردىن كۆرۈپ ،يات ئەللەر
شۇنداق دەپ خاتا تۇنۇشقا كىلىپ قالدۇق .ئاندىن كىيىن كىنوالرنى دوراپ ھەرىكەت قىلىشقا
باشلىدۇق .بۇنىڭ بىلەن يۇرتىمىزدا كىنوالردا تەسﯟﯦرلەنﮕەن ھەرقانداق بىر شەكىلدىكى ﺟىنسىي
قىلمىﺶ تېپىلىدىغان بولدى ،بىز مۇسۇلمان ئەۋالدى ئىكەنلىكىمىزنى ئۇنتۇپ قالدۇق .ئەﮔەر
كىشىلىرىمىزﮔە ئوخشاش ﺟىنسلىقالرنىڭ توي قىلىشى قانۇنلۇق قىلىپ بېرىلسە ،كىشىلەر بىر-بىرىدىن
ئۇيالمىسا ،بۇ يەردىمۇ ئوخشاش ﺟىنىسلىقالر توي قىلىﯟۋﯦرىدۇ .بۇ پاكىت .بۇ يەردە ئوخشاش ﺟىنىسلىقالر
يۇشۇرۇن ھالدا ھەرىكەت قىلىدۇ ،خاالس.
ئامېرىكىدىن كەلﮕەن بىر تۇنۇشۇم بىلەن ئۈرۈمچىدىكى ئەسلىدىكى ھايﯟاناتالر باغچىسىدا
تاماقتىن كىيىن بىر ئازا سەيلە قىلدۇق .بىز باغچىنى بىر ئايلىنىپ بولغۇچە چىرماش بۇلۇپ كەتكەن بىر
نەچچە ﺟۈپنى ئۇچراتتۇق .تۇنۇشۇم ھەيران قالدى .ئۇ سىلەر بەك ئۇچۇق بولۇپ كىتىپسىلەر ،ئاممىﯟى
سورۇن ئەخالقىغا رىﺌايە قىلمايدىكەنسىلەر ،دﯦدى .مەن ئۇنىﯖغان ھازىر ياشالر ئارىسىدا مۇنداق
ئىشنىڭ نورمال ئىكەنلىكىنى ئېيتتىﻢ .ئۇ :ئامېرىكىدىمۇ مۇنداق ئىشالر بار ،ئەمما كىشىلەر بۇنداق
ئاشكارا ئەمەس .بۇنداق ئىشالر يۇشۇرۇن بۇلىدۇ .سىلەرﮔە ئېيتسام ،يەرلىﻚ ئامېرىكىلىقنىڭ بەزىسى
سىلەردىن مۇتىﺌەسسىپ ۋە ﺟاھىﻞ ،دﯦدى .مەن مىيقىدا كۈلۈپ قويدۇم .ئەنﮕلىيىدىكى كۈنلىرىمىدە
كىشىلەرنىڭ كۇچا ئاپتوبۇسلىرىدا ،يەر ئاستى پويىزلىرىدا بۇ يەردىكىدەك قۇچاقلىشىپ
ئولتۇرىدىغانلىقىنى ،باغچىالردا ئۆز ھەۋىسىنى قاندۇرىدىغانلىقىدەك كۆرۈنۈشلەرنى ناھايىتى ئاز
ئۇچراتتىﻢ .توغرا ،غەرب دۆلەتلىرىدە ﺟىنسىيەت شەخسىنىڭ ئەركىنلىكى ،ئەمما ئاممىﯟى سورۇنننىڭ
ئۈزىﮕە خاس ئەخالقى بۇلىدۇ .بۇ يەردە ياغلىقنى ئوبداق چىﮕىﯟﯦلىپ ،كۇچا ئاپتوبۇسلىرىدا بەللىرىدىن
چىڭ قۇچاقلىشىپ تۇرىدىغان قىز-يىﮕىتلەرنى كۆپ كۆرﮔەنمەن.
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خۇالسە قىلغاندا ،مەدەنىيەت چەت ۋە ياقا رايۇنالردا شەكلى ئۆزﮔەرﮔەن ھالدا تارقىلىدۇ .چەت
رايون كىشىلىرى ھەمىشە مەدەنىيەتنى خاتا ئىستېمال قىلىﯟﯦلىپ ،ئۆز مەدەنىيىتىدىن ،قىممەت
قارىشىدىن ناھايىتى ئوﯕايال تانىدۇ .چۈنكى ئۇالر باشقىالرنىڭ كۈزى ئارقىلىق دۇنيانى چۈشىنىدىغان
بۇلۇپ ،پەردازالنغان تۇرمۇش شەكلى ،قىممەت قاراش ئۇالرنى ئۇزىنىڭ يىلىتىزىدىن تىزال ۋاز كىچىپ،
مودا ئېقىمغا ماسلىشىشقا رىغﺒەتلەندۈرىدۇ .بۇنىڭ بىلەن قىممەت قاراش ۋە ئەخالقتا يىﮕىلەش يۈز
بىرىپ ،كىشىلەر ماددى مەئىشەت ھەلەكچىلىكىدە دىﯟانە ،ئەخالق باغچىسىدا سەرسانە ،مۇھەبﺒەت
كوچىسىدا ۋەيرانە بۇلۇپ قالىدۇ .سىز دۇنيانى قانداق چۈشىنىﯟالسىﯖىز دۇنيا سىزﮔە شۇنداق كۈرىنىدۇ،
شۇ خلىدىكى نەرسىلەرنى ئاتا قىلىدۇ .ئەﺟدادلىرىمىزنىڭ ئەخالقى مىزانلىرى ،كىشىلىﻚ پىرىنسىپلىرى
بىز ياشاۋاتقان مۇھىتقا ماسلىشالمىدى ئەمەس ،بىز دۇنيانى خاتا چۈشۈنىﯟالدۇق .ئىنسان ئۆز ھەرىكىتىﮕە
مەسﺌۇل بولغۇچى ۋە ئۇنىڭ ﺟاۋابىنى بەرﮔۈچى.
لوندون ھەققىدىكى تەسىراتىﻢ مۇشۇالردىن ئىﺒارەت .ئەسلىدە بۇ خىلى بۇرۇنال يېزىشقا تېﮕىشلىﻚ
ماقالە ئىدى .باشقا يۇرتقا ساياھەت قىلىپال بىر نەرسە يازىدىغان يازارمەن بۇلۇپ قالماي دىﮕەن ئۈمىد
بىلەن قۇلۇمغا قەلەم ئالمىغان ئىدىﻢ .چۈنكى ئۇيغۇرالرنى بىلىدىغان چەتﺌەللىكلەر سىلەردە باشقا يۇرتقا
ساياھەت قىلسىال بىر نەرسە يازىدىغان ئادەت بار ئىكەن ،دىﮕەن ﮔەپلىرىنىمۇ ئاﯕلىغانمەن .ئەمما نېمىال
بولمىسۇن ،بىزدەك دﯦھقانچىلىقىنى ئاساس قىلغان بىر مىللەت ئۈچۈن دۇنيانى توغرا چۈشەندۈرۈپ
بېرەلەيدىغان ماقالە ،كىتاب ،كىنوالر ،ﮔېزىت-ژورنالالر دورىدەك الزىﻢ ئىدى .بىزنى توغرا
يېتەكلەيدىغان ،يات تۇرمۇشقا توغرا قارىيااليدىغان يازارمەن ،ناتىقالر بىزﮔە دوختۇردەك الزىﻢ ئىدى.
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