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            ئاق ساراي خىياللىرى

            مۇقهددىمه 

            سۆيۈملۈك كىتابخان ھهممىدىن قۇدرهتلىك ئۇلۇغ ئالالھ كهمىنىنى مانا يهنه 
            يېڭى سهپهر شهرىپىگه مۇيهسسهر قىلدى. 

            ئايروپىالن ئاسىئا -ياۋروپا قۇرۇقلۇقى بىلهن بىپايان ئاتالنتىك ئوكيان 
دۇنيانىڭ ئهڭ زور ۋه ئهڭ مهشهۇر شۇنداقال ئهڭ ،             ئۈستىدىن ئۇچۇپ ئۆتۈپ
رومانتىك ھهم قابائهتلىك پايتهختى نىيورك شهھرى ،             سىرلىق ۋه خاسىيهتلىك 

تۆۋهندىكى ئاجايىپ ھهيۋهتلىك شهھهر ،             ئاسمىنىنغا كېلىپ ئايالنغاندا
قهلبىم ھاياجان ئىلكىگه چۆمدى. چاقماق تېزلىكىده ،             مهنزىرسىگه قاراپ 

بىشكهك ۋه ، ئالمۇتا، تاشكهنت، ئىستامبۇل،             خىيال ئېكرانلىرىمدىن موسكۋا
ئاقسۇ شهھهرلىرى ئاسمىنىدا ، ئۇرۈمچى، سوفىيه، لېنىنگراد ،             بېيجىڭ 



            لهيلىگهن ۋاقىتلىرىمدا پهيدا بولغان ئويلىرىم قايتا ئهكىس ئهتتى. 
يېڭى تهسىراتالر! ، يېڭى خىيالالر، ھهر بىر سهپهرده يېڭى ئوي،             ئهلۋهتته

            مهن بۇ تهسىراتلىرىمنى سېلىشتۇرۇپ كۆرۈشكه ئۇرۇندۇم. قىزىق! بۇ قېتىم 
خۇالسهم ،             تامامهن باشقىچه تهسىرات! مهن بۇنىڭغا جاۋاب ئىزدهشكه تىرىشتىم

-ئهسىر 21،             شۇ بولدىكى بۇ قېتىم مهن ئوكيان ئاتلىغان ئىدىم. بولۇپمۇ
ئىقتىسادى ،             بوسۇغۇسىغا ئىككى يىل قالغان بۇ كۈنلهرده دۇنيانىڭ سىياسى 

مهنىۋى ۋه ئىدىيىۋى ھاياتىغا جىددىي ئۆزگهرتىش كىرگۈزۈشكه ، مهدهنىيهت            ، 
            تېخىمۇ تىرىشىۋاتقان ھهم شۇنىڭغا قادىر قۇدرهتلىك بىر ئهلنىڭ ھاۋا 

ىي ۋه غايىۋى ېيائۇنىڭ ئومۇمىي قىياپىتى ۋه ر،             بوشلۇقىدا تۇرۇپ
            قۇدرهتلىرى توغرىسىدا قىياسالر دۇنياسىغا غهرق بولۇۋاتاتتىم. مهن 

            شۇنىڭغا ئىشهندىمكى چوقۇم بۇ ئهل مېنى “موسكۋا خىياللىرىم” نىڭ 
            داۋامىنى سۈرۈشكه مۇۋهپپهق قىلىدۇ! مېنى خىياللىرىمنى رېئاللىققا 

            ئايالندۇرۇش يولىدىكى كۈرهشلىرىمده تېخىمۇ تاۋاليدۇ! 
            ئايروپىالن دهرىزىسىدىن تۆۋهڭه نهزهر سالدىم. سانسىزلىغان چوقچىيىپ 

            تۇرغان ئېگىز بىناالر ئارىسىدىن “ئايال ئهركىنلىك ئىالھى”نى ئىزدىدىم. 
            مانا!! ئهركىنلىك ئىالھىمۇ كۆرۈندى. ئىالھنىڭ قولىدىكى مهش`ئهل ئاالھىده 

            كۆزگه تاشلىنىپ تۇراتتى. ئىختىيارسىز كۆز ياشلىرىم تاراملىدى. مهن 
سهپهرداشلىرىمغا نهزهر سالدىم. ئۇالرمۇ ئايال ئهركىنلىك ،             كۆزۈمنى سۈرتۈپ

، لېكىن ئۇالرنىڭ كۆز ياشلىرى تۆكۈلمىگهن،             ئىالھىنى كۆرسىتىشىۋاتاتتى
مهمنۇنۇيهت ۋه خاتىرجهملىك ئارىالش ،             ئۇالرنىڭ كۆزلىرىدىن پهقهت خۇشاللىق

            قىزىقىش ھهتتا ئىرهڭسىزلىك ئاالمهتلىرى يېغىپ تۇراتتى. دېمهك ئۇالر 
            ئۆزلىرىنى ئهركىنلىكنىڭ تهمىنى تېتىپ بولغان ئادهملهر دهپ ھېسابلىغان 

! ئهركىنلىك ئۇالر ئۈچۈن پهقهت مهلۇم ئىجتىمائىي ؟            بولسا كېرهك
! شۇ تاپتا ئۇالر مېنىڭ ۋۇجۇدۇمدا ؟            دائىرىلهردىال چهكلىنىپ قالدىمۇ قانداق

؟             ۋه روھىيىتىمده قانداق تۇيغۇالرنىڭ ھۆكۈم سۈرۈۋاتقانلىقىنى بىلهرمۇ
بهلكى “ئۇ ؟ ھهيرانلىق ھېس قىلىشار،             بهلكى ئۇالر كۆز ياشلىرىمغا قاراپ

            يىگىتنى ياخشى كۆرگهن ئاشىقى كۈتۈۋاتقانلىقى ئۈچۈن ئۇنى كۆرۈشكه 
ئۇالر ، . ئهمما؟ھاياجانلىنىۋاتقاندۇ “دهپمۇ ئويالپ قاالر،             ئالدىراپ كېتىپ

            ھهرگىزمۇ مېنىڭ كۆز ياشلىرىمنىڭ سهۋهبلىرىنى ئويالپ تاپالمايدۇ خاالس!!!. 
            مهن يهنىال كۆز ياشلىرىمنى توختۇتالمىدىم. ئالالھ مېنى مۇشۇنداق بىچاره 

            قىلىپ يارىتىپ قويغانمۇ ياكى ئۆزۈمنى شۇ بىچارىلىق كوچىسىغا ئۆزۈم 
! مېنىڭ ئىختىيارسىز ؟ئهھ! مهن نېمه دېگهن بىچاره ھه؟             تاشلىغانمۇ

ھهتتا ئۇنىڭغا كايىغىممۇ كهلدى.،             ئهركىنلىك ئىالھىغا سوئال قويغۇم كهلدى
            “ئهي! ئهركىنلىك ئىالھى “دهپ خىتاپ قىلدىم مهن ئىچىمده “ئهركىنلىك 



            مهش`ئىلىنىغۇ ياندۇردۇڭ! ئوتىنىمۇ تۇتاشتۇردۇڭ. بۇ ئوت تهپتىدىن نۇرغۇن 
            ئهركسىز كۆڭۈللهر ئىللىدى. توڭلىغان تهنلهرگه جان كىردى. سېنىڭ 

مهشئهل تهپتىڭ بىلهن ، قوللىرىڭنى سۇنۇپ،             خاسىيىتىڭنى ھهممه بىلىدۇ
            بىچارىلهرگه ساخاۋهت قىلىش بىلهن بىرگه ئهشۇ مهش`ئهل كۆتهرگهن گىگانت 

            قولۇڭ بىلهن ئهركىنلىك دۈشمهنلىرىنى تازا كېلىشتۈرۈپ بىر شاپىالق 
            سالساڭال كۇپايه قىالتتى!………” 

، سومكامنى قولغا ئېلىپ، مهن ئېغىر ئۇھ تارتىپ،             ئايروپىالن يېنىك قوندى
            ئايروپىالندىن چۈشۈشكه تهييارالندىم. قهلبىم ئېچىنىش ۋه تهنهالىق ئوتىدا 

! ؟            ئېچىشقاندهك بولدى. “مۇساپىرلىق دهردىنى تارتىپ ھارمىغان ئىدىڭغۇ
            مانا يهنه ساڭا يېڭى مۇساپىرلىق !” دهپ ئۆز ئۆزۈمگه ئاچچىق كايىدىم 

            شۇنداقال شۇ زامان مۇساپىرالر ناخشىسىنى ئېسىمگه كهلتۈردىم

،            ئۇششاق بالىالر ئوينايدۇ
            تال چىۋىقنى ئات ئېتىپ.
،            مۇساپىر بالىالر يىغاليدۇ

            ئۆز يۇرتىنى ياد ئېتىپ.……
بىز ھهممىمىز مۇساپىر!!!. ئۆز ، بىز مۇساپىر، مهن مۇساپىر،             شۇنداق 

ئۆزگه يۇرتتىمۇ مۇساپىر ! مۇساپىرالر ناخشىسىنى ،             يۇرتىمىزدىمۇ مۇساپىر 
سهرگهردانلىق ۋه خانى - ۋهيرانلىق كوچىسىدا زار- ،             بولىشىغىچه ياڭرىتىپ

            زار قاخشاپ يۈرگىنىمىزگه خېلى بولۇپ قالدى. بۇ ناخشىنى بىز قهۋهتال 
ناخشىمىز ياڭرىغانسىرى مۇساپىرلىق پىس`خىكىسى كۈندىن ،             ياخشى كۆرۈمىز

            كۈنگه ئۇلغايماقتا. مهن نېمه ئۈچۈن مۇنداق مۇساپىرلىق كېسىلىگه 
نېمه ئۈچۈن ئۆز يۇرتۇمدا قىسقىسى ئۆز ئهجدادلىرىمنىڭ ؟             گىرىپتار بولدۇم

نىدالىرى بىلهن ئوغۇتالنغان ، ئۇالرنىڭ ئۈمىد،             قانلىرى بىلهن سۇغۇرۇلۇپ
” دېگهن ؟            ئۆز مۇقهددهس تۇپرىقىمدا ئۆزۈمنى مۇنداق مۇساپىر ھېس قىلىمهن

            سوئالالرنى قويمىدۇق ھهم قويماۋاتىمىز. دېمهك مهن
            مۇساپىرلىقنى يوقىتىش ئۈچۈن باشقا سانسىزلىغان مۇساپىرالردهك مۇساپىرلىق 

            يولىغا ماڭغان ئىدىم. ئهنه شۇنداق سانسىزلىغان نېمه ئۈچۈن دېگهن 
            سوئالالرغا ھهقىقىي جاۋاب ئىزدهش ئۈچۈن مۇساپىر بولغان ئىدىم. ”مۇساپىر 

            بولغاندىكىن تېخىمۇ ياخشى مۇسۇلمان بولىمهن-ده ئهلۋهتته!” 
            مهن يهنىال ئۆز -ئۆزۈمگه تهسهللى بهردىم. دېمهك مهنمۇ ئهشۇ سانسىزلىغان 

            قېرىنداشلىرىمدهك ئۆزۈمنى ئالداش دورىسى بىلهن ئۆزۈمنى مهسخۇش قىلدىم. 
            ئۇيغۇرالرنىڭ قان -قېنىغا سىڭىپ كهتكهن ئۆزىنى ئالداش ۋه ئۆزىنى پهپىلهش 

چۈنكى مهنمۇ بىر ئۇيغۇر ؟،             پىس`خىكىسىدىن مهن قانداقمۇ قېچىپ قۇتۇالالي 



!؟            ده
            مهن ئايروپىالن ئىشىگىدىن سىرىتقا چىقتىم. كۆڭلۈم ۋاللىده يورۇپ 

” دهپ ؟            كهتكهندهك بولدى. “مهن كۆرۈشنى ئارزۇ قىلغان ئامېرىكا سهن شۇمۇ
مهن ياۋروپا -ئاسىئا چوڭ ؟             خىتاپ قىلدىم ئۆز-ئۆزۈمگه - ” سهن بىلهمسهن

            قۇرۇقلۇقىنىڭ نهق ئوتتۇرسىغا جايالشقان ھهددى ھېسابىز بايلىق بىلهن 
جۇڭغارىيه ئاتلىق چۆللۈكنىڭ سالىمىنى ئېلىپ ،             تولغان تهكلهماكان 

ئۇ بهك ، ئۇ يهردىكى خهلق دوستلۇق ئۈمىدى بىلهن ساڭا تىكىلمهكته،             كهلدىم
، مېهرى شهپقهتكه ھهقىقى دوستلۇق ۋه سهمىمىيهتكه مۇھتاج،             پاك مۇھهببهتكه

            ساڭا ئوخشاش ئهركىن ئېچىلىپ يېيىلىپ ئۇسۇل ئويناشقا تهلپۈنىدىغان خهلق! 
ئۇنىڭ يهر ،             سهن شۇنداق بىر خهلقنىڭ ئۇيغۇر دهپ ئاتىلىدىغانلىقىنى

” ؟            شارىنىڭ ئهڭ كونا ئىگىلىرىدىن بىرى ئىكهنلىگىنى بىلهمسهن
كايىش ۋه ، ئۆكۈنۈش، خىتاپ،             سۆيۈملىك دوستالر ! مهن ئهنه شۇنداق سوئال

            تهسهللى ھهمده ئىشهنچ ۋه ئۈمىد ئىلكىده ئامېرىكا ھاياتىمنى باشلىدىم. 
            مهن تېلېۋىزورالردىن كلىنتون ۋه گېئورگى بۇشالرنىڭ مىيىقىدا كۈلگهن 

ئاق ساراي ئالدىدىكى باغچىدىكى ئورۇندۇقالردا ئاق ،             سىماسىنى كۆپ كۆردۇم
ۋاشىنگتون ۋه ، شېرىن خىيالالرنىمۇ سۈردۈم،             سارايغا قاراپ ئولتۇرۇپ

” دېگهن سوئالالرنى ئۆز -ئۆزۈمگه ؟            نىيورك كوچىلىرىدا يۈرۈپ “مهن كىم
            قانچه قېتىمالپ قويغىنىمنى بىلمهيمهن. مهن “ئايال ئهركىنلىك ئىالھى”نى 

            سىالپ تۇرۇپ ئۇنىڭ بىلهن يىغا زاره قىلىپ تۇرۇپ سۆزلهشتىم ۋه 
            مۇنازىرلهشتىم. بۇ “ئىالھمۇ” مېنىڭ دهريادهك ئاققان ياشلىرىمغا قاراپ 

            كۆڭلى بۇزۇلدى ۋه بېشىمنى مېهرىبانلىق بىلهن سىلىدى ھهم ئىلهامبهخش 
            مېهرى بىلهن “مېنىڭ قولۇمدىكى مۇشۇ مهش`ئهل چوقۇم سېنىڭ يىغىلىرىڭنى 

            شادلىق كۈلكىلىرىگه ئايالندۇرىدىغانلىقىغا ئىشهن بىچاره ئىنسان! مهن 
مهن ئېگىزلىكىم ،             ئهنه شۇنىڭ ئۈچۈن مانا شۇنداق گىگانت تۇرىۋاتىمهن

ھهممه يىغا ئاۋازلىرىنى ،             بىلهن ئالهمنىڭ ھهممه يېرىنى كۆرهلهيمهن
            ئاڭلىيااليمهن! مهن سهندهك ناتىۋان مۇساپىرالرغا يار-يۆلهك بولۇش ئۈچۈن 

            مانا شۇنداق تۇرىۋاتىمهن” دهپ خىتاپ قىلدى. مهن ناتىۋانلىقتا بهلكى 
            دۇنيا رېكورتى يارىتااليدىغان بۇ كۆڭلۈمنى “ئهركىنلىك ئىالھى”نىڭ بۇ 

ئۆز-ئۆزۈمگه قايتا تهسهللى ،             سهمىمى خىتاپلىرى بىلهن پهپىلىگهندهك قىلىپ
            بهردىم ۋه ئاھ! ئۇلۇغ خۇدا مهندهك مۇساپىر بهندىلىرىڭنى ھېچ 

            ئۇنۇتمايدىغانلىقىڭغا ئىشىنىمهن ھهم سهندىن شۇنى تىلهيمهن دهپ قولۇمنى 
            دۇئاغا كۆتۈردۈم.

نسىرى ۋه ھېس قىلغانسىرى ئالالھنى كۆپرهك نگه            مهن مۇساپىرلىقىمنى چۈشه
            ئهسلهيدىغان بولۇپ قالغان ئىدىم. مهن ئىلگىرى مۇقهددهس قهشقهر ھېيتگاھ 



ۋاشىنگتوندىكى ، مانا ئهمدى ئامېركىغا كېلىپ،             جامهسىگه كىرمىگهن بولسام
            بىزنىڭ ئهشۇ ھېيتگاھ جامهيىمىزنىڭچىلىك تارىخى بولمىغان يېڭى مهسچىتكه 

قىسقىسى ئالالھنىڭ بۇ ،             دائىم بېرىشنى ئۇنۇتمايدىغان بولۇپ قالدىم
            يهردىكى مۇقهددهس ئۆيىده مۇساپىرلىق ۋه غېرىپلىك تۇيغۇلىرىمغا خاتىمه 

            بېرىش ئۈچۈن كۆپرهك نىدا قىلىدىغان بولدۇم. ئامېرىكا ھاياتىم مېنى 
            ئىلگىرىكى ھايات مۇساپىلىرىمده ھېس قىلىپ باقمىغان يېڭى تۇيغۇ ۋه يېڭى 

            چۈشهنچىلهر شۇنداقال تېخىمۇ مۇستهھكهم ئىراده ۋه كېلىچهككه بولغان 
            قهت`ئىي ئىشهنچ ھهم ئۈزۈلمهس ئۈمىدلهرنى بهخش ئهتتى. 

            مهن ئوكالخوما بوستانلىقلىرىدا كۆزلىرىدىن ناتىۋانلىق ۋه ئهمما 
            ئۈمىدۋارلىق نۇرلىرى يېغىپ تۇرغان بىر ئىندىئان بىلهن قۇچاقلىشىپ دوست 

            بولدۇم. ئۇ ماڭا ئاخىرقى بىر ئىندىئاننىڭ ھىكايىسى سۆزلهپ بهردى. 
            مهن يهنه ئامېرىكا دوللىرىنىڭ ئىنسان ھاياتىدىكى ئىجتىمائىي- ئىقتىسادى 
            ۋه مهدهنىي قىممىتىنى جۈملىدىن ئۇنىڭ سىياسى قىممىتىنى يهنه بىر قېتىم 
            تونۇپ يهتتىم. پرېزىدېنت سايلىمىدا ئۆزىنىڭ ئاۋاز بېرىش ھوقۇقى ئۈچۈن 

            كۈرهشكهن ئامېرىكىلىقالرنىڭ ھاياتىدا قارىماققا بىلىنمهيدىغان ئهمما 
            قان`غا سىڭىپ كهتكهن سىياسىي قىزغىنلىق مۇنداقچه قىلىپ ئېيتقاندا 
            ۋهتهنپهرۋهرلىكنىڭ نهقهدهر مۇھىم ئىكهنلىگىنى چۈشىنىش بىلهن بىز 
            ئۇيغۇرالرنىڭ روھىيىتىمىزدىكى دائىم ئاغزىمىزغا ئالىدىغان مىللهت ۋه 

            ۋهتهن ئىبارىلىرى توغرىسىدىكى چۈشهنچىلىرىمىز ئوتتۇرسىدىكى پهرقلهرنى 
            يهنىمۇ بىر قهدهم ھېس قىلدىم. ئهگهر ھهممىمىزده ئهنه شۇ مهن كۆرگهن 

            ئاددىي ئامېرىكىلىقالرنىڭ ھهممىسىده بولغاندهك ۋهتهن ۋه مىللهت تۇيغۇسى 
            يېتهرلىك بولغان بولسا ئىدى بهلكى كۆزلىرىمىز بۈگۈنكىدهك ياشاڭغۇراپ 

            تۇرماس ئىدى. مۇساپىرالر ناخشىسىنى ئۇنداق ياخشى كۆرمىگهن بوالر ئىدۇق. 
            بهلكى ھهممىمىز ئۆز كىندىك قانلىرىمىز تۆكۈلگهن يهرلىرىمىزده گويا 

كۆكرىكىمىزنى كىرىگهن ھالدا يۈرهر ،             خوجايىنالردهك زهبهردهس قهدهم تاشالپ
            ئىدۇق. ئامېركىلىقالردا مهۋجۇت بۇ ۋهتهنپهرۋهرلىك روھىنىڭ بىزده 

            سۇن`ئىلىكى ياكى تاكاممۇلالشمىغانلىقى ۋه ياكى ئومۇمالشمىغانلىقى بىلهن 
            ئامېرىكىلىقالردىن زور پهرقلىققه ئىگه ئىكهنلىكىنى ھېس قىلدىم. 

بىر قانچه يىلالر ئىچىده مېنىڭ سۆزلهپ تۈگۈتۈپ بواللمىغىدهك ،             ئهلۋهتته 
بۇ تهسىراتالر ھازىر ،             تهسىراتالرغا ئېرىشكىنىمده شهك يوق. بهلكى

            كونىرىماقتا ۋه يېڭىالنماقتا ھهمده كۈندىن- كۈنگه چوڭقۇرالشماقتا. 
            نهتىجىده تهسىراتلىرىمنىڭ داۋامىنىڭ ئۈزۈلمهيدىغانلىقىدا تېخىمۇ شهك 

            يوق!!!
،             مهن دهسلهپكى تهسىراتلىرىمنى سۆيۈملۈك دوستالرنىڭ پىكىر ھوزۇرىغا تاشالپ



ھېچ ،             ئۇالرنىڭمۇ ماڭا ئوخشاش “ئهركىنلىك ئىالھىغا” سوئال قويۇشىنى
            بولمىغاندا ئۆز شاپىالقلىرى بىلهن ئۆز يۈزلىرىنى كاچاتالپ ئۆز -ئۆزىگه 

، -ئهسىرده يىغا زاره ناله پهريادالرنى ئهمهس بهلكى21            كايىشىنى ھهمده 
            ئۇيغۇر ئىنسانلىرىنىڭ نۇرغۇن يىلالردىن بۇيان ئارزۇ قىلىپ كېلىۋاتقان 

ئۆز تۇپراقلىرىدا ،             ئهڭ قىممهتلىك بهختلىك كۈنلىرىنى قولغا كهلتۈرۈپ
ھهقىقى توي مهرىكىلىرىنى ئۆتكۈزۈشىنى تولىمۇ ،             سۈن`ئىي ئهمهس بهلكى

            ئارزۇ قىلىمهن ۋه تىلهيمهن ………………………
            بهلكى “موسكۋا خىياللىرى”نى ئوقۇغان بولسىڭىزلهر دېمهك بۇ بىزگه ئوخشاش 

            مۇساپىر قېرىندىشىمىز يهنىال ئهشۇ خىياللىرىنىڭ داۋامىنى سۈرۈۋېتىپتۇ! 
            دېمهك ئۇنىڭ خىياللىرى تۈگىمهيدىكهن دېگهن ئويغا كېلىدىغانلىقىڭالرغا 

            ئىشهنچىم كامىل .قهدىرلىك دوستالر ئهمهلىيهتته بۇ ھهممىمىزگه ئورتاق 
قۇرۇق خىيال ،             خىيالالردۇر! ئۇ بىزگه ئهجدادلىرىمىزدىن مىراس قالغان. ئۇ

ئىشهنچ ۋه چوقۇم ئېرىشىدىغان يۈكسهك ، ئۈمىد، بهلكى ھهقىقى ئارزۇ،             ئهمهس
            غايىدىن ئىبارهت!

؟            سۆيۈملۈك دوستۇم خىياللىرىمىز ئوخشامدىكهن
خىيالالر تۈگىمهيدۇ!!!،             دېمهك

            ئاق ساراي خىياللىرى 

-باپ. قىتئهلهر ئاتالپ1            

، فېۋرالنىڭ بىر سىم-سىم يامغۇرلۇق كۈنى، -يىلى1998            
            ئىستامبۇلدىن ئۇچقان تۈرك ھاۋا يوللىرىنىڭ چوڭ تىپتىكى ئايروپىالنى ئون 

نىيورك شهھرىدىكى ،             نهچچه سائهتلىك ئۇزۇن مۇساپىنى بېسىپ ئۆتۈپ
سىرتقا ،             ئايرودرومغا يېنىك قوندى. چېگرا تهكشۈرۈش ئۆتكىلىدىن ئۆتۈپ

،             چىققىنىمدا نىيوركنىڭ يامغۇر ئارىالش نهم خۇش ھاۋاسى دىمىقىمغا ئۇرۇلدى
گويا مېنى قارشى ئېلىپ ،             قۇرغاق دېڭىز شامىلى يۈزۈمنى سىپاپ ئۆتۈپ

باشقىچه بىر ،             ئهركىلهتكهندهك قىالتتى. كۆز ئالدىمدا باشقىچه بىر دۇنيا
، باشقىچه بىر مۇھىت پهيدا بولدى. مهن تاكسى كۈتۈش ئورنىغا بېرىپ،             ھايات

            ئۇزۇن ئۆچىرهتكه تىزىلدىم. بۇ يهردىكى تاكسىالرنىڭ ھهممىسى دېگۈدهك 
ئهلۋهتته ،             سېرىق سىرالنغاندهك بىلىندى. نۆۋهت تېزلىكته ماڭا يېتىپ كهلدى

چۈنكى مهن ئامېرىكىدىكى ،             بۇ مهن ئۈچۈن تولىمۇ خۇشاللىنارلىق ئىش بولۇپ
            مۇنداق ئۇزۇن ئۆچىرهتنى كۆرگىنىمده “قانچىلىك كۈتهرمهن بۇ يهرده دهپ” 

مهن موسكۋادىكى ئالته يىللىق ، راستىمنى دېسهم ،             ئويلىغان ئىدىم



ھهممىال يهرده ئۇزۇن ،             ھاياتىمدا ئۆچىرهتته تۇرۇشتىن جاق تويغان ئىدىم
يېمهك-ئىچمهك ، تۈرلۈك مالالر ماگىزىندىن تارتىپ،             ئۆچىرهتلهر

تېياتىرخانىالردىن تارتىپ كىنوخانىالرغىچه بولغان ،             ماگازىنلىرىغىچه
رۇسالر بۇنىڭغا بهكمۇ ،             ھهممىال يهرده نۆۋهت كۈتۈش نورمال ئىش بولۇپ

            كۆنگهن ئىدى. ھهر قانداق ئادهمنىڭ سومكىسىدا بىرهر كىتاب ياكى گېزىت 
ئهنه شۇ ، ئۆز نۆۋىتى يېتىپ كهلگىچه، ئۇالر ئۆچىرهتته تۇرۇپ،             بار بولۇپ

بهزىلىرى بولسا رۇسىيىنىڭ ،             گېزىتلىرىنى ياكى كىتابلىرىنى ئوقۇيتتى
            سىياسىي-ئىقتىسادىي ھاياتىنى ئاساس قىلغان تۈرلۈك تېمىالردا 

،             بهس-مۇنازىرىمۇ قىلىشاتتى. مهن نىيورك ئايرودرومىدىن سىرتقا چىقىپ
            تاكسىدا ئولتۇرۇش ئۈچۈن ئۇزۇن ئۆچىرهتته تۇرغىنىمدا دهرھال موسكۋادىكى 

            ئهنه شۇ كۆڭۈلسىز مهنزىرىلهرنى كۆز ئالدىمغا كهلتۈرگهن ئىدىم.
سهللىسىنىڭ بىر بۇرجىكى بىلهن ساقاللىرىنى ،             مهن بېشىغا سهلله ئوراپ

            يۆگىۋالغان ھىندىستانلىق تاكسى شوپۇرىغا بارىدىغان ئادرېسىمنى 
چامادانلىرىمنى ماشىنىغا ،             كۆرسهتتىم. ئۇ مۇاليىملىق بىلهن كۈلۈمسىرهپ

مانا ئامېرىكىنىڭ زامانىۋى يۇقىرى ،             سالدى. شۇنداق قىلىپ يۈرۈپ كهتتۇق
بۇ يولالر ناھايىتى سۈپهتلىك ۋه ،             سۈرهتلىك يوللىرىدا كېتىۋاتىمهن

            پىالنلىق قۇرۇلغان. ھهر بىر يول بهلگىلىرى ۋه يول نومۇرلىرى ئېنىق 
 كىلومېترلىق تېزلىك بىلهن ئۇچقاندهك ئالغا 130-100ماشىنىالر ،             بولۇپ

بۇ يهرده قاتناش ،             ئىلگىرىلهيتتى. مېنىڭ تۇنجى ھېس قىلغىنىم شۇ بولدىكى
            قائىدىسىگه رايه قىلىش ھهر بىر شوپۇرنىڭ ئېڭىغا مهھكهم ئورۇنلىشىپ 

كۆز ،             كهتكهن. مهن ئۇنىڭ ماشىنا ھهيدىشىگه نهزهر سالدىم. ئۇ
            ئالدىمىزدىكى ھهر بىر بهلگه ۋه كۆرسهتمه ئىستىرىلكىالرغا ناھايىتى 
            دىققهت بىلهن قارايتتى ھهمده يولالرنى ناھايىتى ئېهتىياتچانلىق ۋه 
مهن ،             ماھىرلىق بىلهن ئالماشتۇراتتى. بۇ يولالردا ماشىنىالر بهك كۆپ بولۇپ

ئالمۇتا ۋه ئۈرۈمچى يوللىرىدا كۆرگهندهك يول تالىشىش ۋه ،             موسكۋا
            بهسلىشىش ئهھۋالى بۇ يهرده مهۋجۇت ئهمهس ئىدى. مهن تاكسى شوپۇرى بىلهن 

            چاله- پۇال ئېنگلىزچه سۆز ئىبارىلهرگه شهرهتلهرنى قوشۇپ سۆزلهشتىم. مهن 
            ئۇنىڭ ماشىنىسىنى ھهم يولالردىكى بهلگىلهرنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ بىر 

ئۇنىڭ ئامېرىكىدا ياشاش ئۈچۈن ئالدى بىلهن ئۇنىڭ ،             نېمىلهرنى دېيىشىدىن
            قاتناش قائىدىلىرىنى بىلىش كېرهك دهۋاتقانلىقىنى چۈشهندىم. ئاالھهزهل 
            بىرهر سائهتچه يۈرگهندىن كېيىن نىشانغا يېتىپ كهلدۇق. بۇ برايتىن بىچ 

تهلهپ ، مهن تاكسى شوپۇرىغا رهھمهت ئېيتىپ،             دهپ ئاتالغان جاي بولۇپ
“مانا سهن رۇس دۇنياسىغا ،             قىلغان پۇلنى بهردىم. ئۇ خوشلىشىۋېتىپ

تىلدىن قىينالمايسهن” دېدى ، بۇ يهردىكىلهر رۇسچه سۆزلىشىدۇ،             كهلدىڭ



ئۇياقتىن-بۇياققا ئالدىراش يۈرۈشكهن ئادهملهرنى كۆرسىتىپ.،             كۈلۈپ
            مهن قولۇمدىكى ئادرېس بويىچه تاھىرجان ئاكىنى ئاسانال تېپىۋالدىم. مهن 

شۇنچه كۆپ ھهر خىل ئىرقتىكى ،             ئۇنى يىراقتىنال تونۇۋالغان ئىدىم. چۈنكى
            ئادهملهر توپى ئىچىده بېشىغا دوپپا كىيگهن كىشىنىڭ بولۇشى بىر زور 

رهڭگا-رهڭ ، مېنىڭ چارچىغان كۆز نۇرلۇرۇم سانجاق-سانجاق،             مۆجىزه بولۇپ
تولىمۇ ئاسان ،             ئادهملهر ئىچىدىن ئهشۇ دوپپىلىق بوۋاينى ھېچ قىينالمايال 

            بىلىۋالدى. مهن ئۇنىڭ ئالدىغا كهلگىچه بوۋايمۇ مهن تهرهپكه بۇرۇلۇپ 
ئالدى بىلهن ،             قاراپ خۇددى مېنى تونۇيدىغاندهكال ئالدىمغا كهلدى. بهلكى

            ئۇنىڭ يۈرىكى مېنى تونۇۋالغان بولسا كېرهك دهپ ئويلىدىم ئىچىمده. مهن 
            ئۇنىڭغا ساالم بهردىم. بوۋاي مېنى ئىللىق چىراي قارشى ئالدى ھهمده ئۆيگه 

پهرزهنتلىرى بىلهن كۆرۈشتۈردى.،             باشالپ كىرىپ
            بۇ يهرده مهن ئامېرىكىغا كهلگىنىگه تېخى ئانچه ئۇزۇن بولمىغان دىلشات 

            ئىسىملىك كۆكۈش كۆزلۈك يىگىت بىلهن ئۇچراشتىم. ئاتا-ئانا ھهم 
            پهرزهنتلىرىنىڭ سېغىنىش ئوتلىرىدا يۈرىكى پۇچۇلغان بۇ قېرىندىشىم ماڭا 

ئامېرىكا ھهققىده چۈشهنچه بېرىشكه ،             بهكرهك مېهرىبانلىق كۆرسىتىشكه
بهلكى بۇ مۇساپىرلىق ،             تىرىشاتتى. بىر كۆرۈشۈپ بىز ئىجىل بولۇپ كهتتۇق

! مېنىڭ كونا مۇساپىر بىلهن يېڭى ؟            ۋه تهقدىرداشلىق ئوتى بولسا كېرهك
            مۇساپىر ئارىسىدىكى ئاسانال سېزىۋالغان نهرسهم شۇ بولدىكى ئامېرىكىغا 

 يىلدىن ئاشقان تاھىرجان ئاكا ئۆزىنىڭ ياشىنىپ قالغىنىغا 20            كهلگىنىگه 
خېلى پاراڭچى ۋه چاقچاقچى ئىدى. ئۇنىڭدىن بىر خىل ئۈمىدۋارلىق ،             قارىماي

ئهمما يېڭى مۇساپىر ،             ھهم خاتىرجهملىك تۇيغۇلىرى بىلىنىپ تۇراتتى
غهم-ئهندىشه ئارىالشقان ناتىۋانلىق مانا مهن دهپال ،             دىلشاتتىن بولسا
، لېكىن ئۇ ئۆزىنى خوشال ۋه ئويۇنچى تۇتۇشقا تىرىشسىمۇ،             بىلىنىپ تۇراتتى

            بهرىبىر ئۇنىڭ ئازابلىق ياش قهتىرلىرى بىلهن نهملهنگهن كۆزلىرىنىڭ 
            كۆكۈش پهردىلىرى ئۇنىڭ يۈرىكىنىڭ چوڭقۇر قاتالملىرىدىكى مۇساپىرلىق 
            تۇيغۇلىرى ۋه غهم-غۇسسىلىرى شۇنىڭدهك سېغىنىشلىرىنى يوشۇرالمايتتى.

ئۇ مېنىڭ ئامېرىكا ھهققىدىكى تۇنجى ،             بىز دىلشات بىلهن ئۇزۇن مۇڭداشتۇق
            مۇئهللىمىم سۈپىتىده كۆپ نهرسىلهرنى سۆزلهپ بهردى. بۇرۇن كىتابالردىن 
            ئوقۇغان ئۇچۇرالرنى دهسلهپكى قهدهمده ئهمهلىيهت بىلهن تهدبىقلىغاندهك 

قىسقىسى مهن ئۆزۈمنى خېلى ساۋاتقا ئىگه بولغاندهك ھېس قىلدىم ،             بولدۇم
            ھهمده كونىالرنىڭ “مىڭ ئاڭلىغاندىن بىر كۆرگهن ئهال” دېگهن مهشهۇر سۆزىنى 

            ئېسىمگه كهلتۈردۈم.
ئاتا-ئانىسى ۋه ،             دىلشات بىر كۈنى قهلب سۆزلىرىنى چۈشهندۈرگهچ

            پهرزهنتلىرىنىڭ سۈرهتلىرىنى قاتار يېيىپ ئۇالرغا قاراپ چوڭقۇر ئويغا 



            پاتقان ھالدا ئولتۇردى. “ئهجهبمۇ سېغىندىم مهن ئۇالرنى دوستۇم” دېدى ئۇ 
            ھهسرهت بىلهن كۆزلىرىگه ياش ئېلىپ- “ئامېرىكىدىكى ھهر قانداق ئېغىر 

،  سائهتلهپ ئىشلهشلهر مېنىڭ كۆز ياشلىرىمنى ئاقتۇرالمىدى14-12،             ئهمگهك
            لېكىن بۇ سۈرهتتىكىلهرگه بولغان سېغىنىش مېنى دائىم ئازاباليدۇ ھهم 

ئامېرىكا ئادهمنى ھهممه جهھهتتىن بولۇپمۇ ئهنه شۇنداق ،             يىغلىتىدۇ ئاداش
ئۇرۇق-تۇغقان ھهمده كىچىكىڭدىن بىرگه ئۆسكهن ، پهرزهنت ،             ئاتا-ئانا 

            دوست-يارهنلىرىڭنىڭ مېهرىسىز قېلىشقىمۇ چىدايدىغان قىلىپ تاۋاليدىكهن” 
            دېدى. مهن چوڭقۇر ئۇھ تارتتىم ھهمده ئۆزۈمنىڭمۇ ئهنه شۇ مۇساپىر دوستۇم 

، سېغىنىش ئوتلىرىدا پۇچۇلىنىدىغانلىقىمنى،             كهبى ھېسسىياتالرغا چۆمۈپ
            ئىنسان ئۈچۈن ئهڭ سۆيۈملۈك كىشىلهر بولغان ئاتا-ئانا مېهرىدىن مهھرۇم 

مهنمۇ بۇ قېرىندىشىم ،             قېلىپ ئازابالر چېكىدىغانلىقىمنى چۈشهندىم. چۈنكى
! ئۇنىڭ ئۈستىگه بۇ ئۆزۈم تاللىغان ؟            بىلهن ئوخشاش تهقدىردىكى مۇساپىرده

            مۇساپىرلىق مۇساپىسى بولغانلىقى ئۈچۈن ھهر قانداق تاۋلىنىشالرغا 
            تهييارالنىشىم تهبىئىي ئىدى.

، كۆزلىرىدىن نۇر چاقناپ تۇرىدىغان،  ياشتىن ھالقىغان70            تاھىرجان ئاكا 
چوڭقۇر ،             مېهرىبان بوۋاي ئىدى. بىز چاي ئىچكهچ كۆپ مۇڭداشتۇق. ئۇ

ئۆزىنىڭ ياشلىق ۋه ، پاراڭ خۇمار كىشى بولۇپ،             پهلسهپىۋى پىكىرلهرگه باي
ياش ۋاقتىدا مىللىي ،             ئوتتۇرا ياشلىق ھاياتىنى غۇلجىدا ئۆتكۈزگهنلىكىنى 

مىللىي ئارمىيىنىڭ بىر باتۇر جهڭچىسى سۈپىتىده ،             ئىنقىالبقا قاتنىشىپ
مىللىي ئارمىيىنىڭ قانداق قىلىپ ماناس دهرياسىدىن ،             خىزمهت قىلغانلىقىنى

            قايتقانلىقىنى سۆزلهپ بهردى.
            “ ئۇھ ! باالم” دېدى بوۋاي “شۇنداق قىلىپ خۇددى دېڭىز دولقۇنى كهبى 

            ئۆركهشلىگهن ئىنقىالب دولقۇنلىرى ماناس دهرياسىدا بويىدا بىردىنال 
، سهنمۇ ، مهنمۇ ،             پهسىيىپ كهتتى. بهلكى شۇ ماناس بولمىغان بولسا

            دىلشاتمۇ بۇ يهرلهرده يۈرمهس ئىدۇق …..”
            سودىغا پىششىق بۇ بوۋاي ئۆزىنىڭ مهدهنىيهت ئىنقىالبىنىڭ 

            بوران-چاپقۇنلىرىدىمۇ ئۇششاق تىجارهت بىلهن شۇغۇللىنىشنى 
-يىلالرنىڭ بېشىدا ئامېرىكىغا كهلگهندىن كېيىن مهخسۇس 80،             تاشلىمىغانلىقى

            تىجارهت بىلهن مهشغۇل بولغانلىقى شۇنىڭدهك قىسقىغىنا ۋاقىت ئىچىده 
بىر قانچه دۇكان ۋه ئۆي ئىگىسىگه ئايالنغانلىقى ،             مۇۋهپپهقىيهت قازىنىپ

            ھهققىده قىزىق مىسالالر بىلهن ھېكايه قىلىپ بهردى.
مهن ئۈچۈن ئهڭ قىزىقارلىق ،             ئهتىسى دىلشات بىلهن بىرگه كوچا ئارىلىدۇق

خهتلهر ھهم رامكىالر ، ھهممىال يهرده رۇسچه ۋىۋىسكىالر،             يېرى شۇكى
            ئۇچرايتتى.



رۇس ناخشىلىرى قۇلىقىم تۈۋىده ياڭراپ ،             خۇددى شۇ موسكۋادىكىدهك رۇس تىلى
، بېنگاللىق، ھىندىستانلىق،             تۇردى. ھهتتا بۇ يهردىكى ئامېرىكىلىقالرمۇ

            التىن ئامېرىكىسىلىقالرمۇ رۇس تىلىدا ئۆزلىرىگه كېرهكلىك دىئالوگالرنى 
            بىلىدىكهن. بىزنىڭ رۇسالردىن بولۇپمۇ تاتارالردىن ئانچه پهرق قىلمايدىغان 

            دوستىمىز دىلشاتمۇ رۇسچىنى خېلى ئوبدان ئۆگىنىۋالغان ئىكهن. ئۇنىڭ 
            رۇسالر بىلهن بولۇپمۇ رۇس قىزلىرى بىلهن خېلى ئوبدانال پاراڭلىشااليدىغان 

            سهۋىيىگه رۇسىيىگه بارماي ئامېرىكىغا كېلىپ يېتىۋالغىنى مېنى 
            سۆيۈندۈردى.

بىزنىڭ ئۇيغۇرلىرىمىزنىڭ تىل ئۆگىنىش قابىلىيىتى ئۈستۈن ،             ھهقىقهتهن 
-يىلالرنىڭ بېشىدا موسكۋا شهھرىده پهيدا بولغان بىر 90! ؟            بولسا كېرهك

            قانچه مىڭ ئۇيغۇر سودىگهرلىرىمۇ خۇددى دىلشاتقا ئوخشاشال چاقماق 
،             تېزلىكىده كېرهكلىك رۇسچه دىئالوگالرنى ۋه سۆزلۈكلهرنى ئۆزلهشتۈرىۋېلىپ

رۇسىيهنى ئۆز ئىچىگه ،             قويۇق ئۇيغۇر ئاھاڭلىرى بىلهن ئۇنى سۆزلهپ يۈرۈپ
ياۋرو- ئاسىيا ،             ئالغان شهرقىي ياۋروپا مهملىكهتلىرىده سودا قىلىپ

،             تىجارهت قانىلىنى بهرپا قىلغان. موسكۋا شهھىرىدىكى “ئۆزبېكىستان
موسكۋانىڭ گۈزهل ،             “باكۇ” رهستۇرانلىرىدا ئۇيغۇر مۇزىكىلىرى ياڭرىغان

، كىيېۋسكىي،             كوچىلىرىدا ئۇيغۇرالرنىڭ ۋاڭ-چوڭ ئاۋازلىرى ئاڭالنغا
بۇ تهرهپته ،             ياروسالۋسكىي پويېز ئىستانسىلىرىنى ئۇيغۇرالر كونترول قىلىپ

ۋارشاۋا شهھهرلىرىده تور ھاسىل ، سوفىيه، ئۇ تهرهپته بۇداپېشت،             بېيجىڭ 
بېلورۇسىيىنىڭ شۇنداقال رومانىيىنىڭ ،             قىلغان ھهتتا ئۇكرائىنىيه

            بوستانلىقلىرى ۋه سازلىقلىرىدا ئۇيغۇرالرنىڭ ئىزلىرى قالغان ئىدى 
؟             ئهمهسمۇ

            بىرايتىن بىچ دهپ ئاتىلىدىغان بۇ رايون نىيوركنىڭ جهنۇبىي قىسىمىغا 
ئاساسهن دېگۈدهك رۇسىيه كۆچمهنلىرىدىن تهركىپ تاپقان. ،             جايالشقان بولۇپ

            شۇڭا بۇ يهرده رۇس تىلى ھۆكۈمران تىل ئىدى. شۇڭا ئامېرىكىلىقالر چاقچاق 
            تهرىقىسىده بۇ يهرنى” ئامېرىكىنىڭ موسكۋا سى” دهپمۇ ئاتىشىدىكهن. 

            ھهقىقهتهن بۇ يهردىكى ھايات ئوبرازى موسكۋادىكىدىن ئانچه پهرق 
بۇ يهرده يۈرۈپ ھهرگىزمۇ ئۆزۈمنى ، شۇنىڭ ئۈچۈنمىكىن بهلكى،             قىلمايتتى

            ئامېرىكىغا كهلگهندهك ھېس قىلمىدىم.
            بىرايتىن بىچ دېگهن بۇ جاي توغرىسىدا موسكۋادىكى ۋاقتىمدىال كۆپ 

گېزىتلهردىن ئوقۇغان ئىدىم. رۇسىيىدىكى گېزىتالردا ھهتتا بهزى ،             ئاڭلىغان
            كىنو-فىلىملىرىده رۇس قارا قولالر گۇرۇپپىلىرىنىڭ بىرايتىن بىچتىمۇ 

ۋهھشىلىكته داڭقى چىققان ،             ماكان تۇتقانلىقلىرى ھهققىده سۆز بولغانلىقى
            رۇس قارا قوللىرىنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقى يىمىرىلگهندىن كېيىن ئۇۋىسى 



،             چۇۋۇلغان ھهرىدهك ياۋروپا شهھهرلىرىگه ھهتتا ئامېرىكىغا بېسىپ كىرىپ
بازار ، تىركىشىپ ،             بۇ جايالردىكى قارا قولالر گۇرۇھى بىلهن پۇت تېپىشىپ

            تاالشقانلىقى ھهققىده سۆز بولغانلىقى ئېسىمده.
ياۋروپادىكى ،             بىرايتىن بىچ رايونى ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن

يهھۇدىيالر ۋه باشقا ، ئۇكرائىنالر،             ئۇرۇش ئهسىرلىرى الگېرلىرىدىكى رۇسالر
            رۇس تىللىق سوۋېت ئىتتىپاقى كىشىلىرى ستالىننىڭ بىهۇده جازالىشىدىن 

ئامېرىكىغا كهلگهنده شهكىللهڭهن ،             قورقۇپ سوۋېت ئىتتىپاقىغا قايتماستىن
            ۋه گۈللىنىشكه يۈزلهڭهن جاي ئىدى. سوۋېت ئىتتىپاقى يىمىرىلگهندىن كېيىن 

            ئهركىن چهتكه چىقىش يولغا قويۇلغاندا رۇسالر تۈركۈملهپ ئامېرىكىغا 
            كهلدى. بۇالرنىڭ كۆپچىلىكى مهزكۇر رايونغا ئورۇنالشقان شۇنىڭ بىلهن بۇ 

بۇ نوپۇس ئىچىده ،             رايوننىڭ رۇس نوپۇسى تېخىمۇ كۆپهيگهن ئىدى. ئهلۋهتته 
            ھهر تهبىقه ئادهملىرى بار ئىدى. 

، -يىلالرنىڭ باشلىرىدا موسكۋالىقالر ئىچىده ئامېرىكىغا تهلپۈنۈش90            
سوۋېت ،             ئامېرىكىغا قىزىقىش ھهتتا كېتىش دولقۇنى قوزغالغان بولۇپ

            ئىتتىپاقىنىڭ ئاخىرقى مهزگىللىرىده رۇس ياشلىرىدىكى گورباچېۋنىڭ 
            ئىسالھاتىنىڭ نهتىجىسى تېخىمۇ ئۇلغايتقان غهربلىشىش دولقۇنى ئۇالرنىڭ 

 يىللىق قىزىل 70،             ئامېرىكىغا بولغان قىزىقىشىنى كۈچهيتكهن بولسا
            بايراقنىڭ كرېمىل ئۈستىدىن چۈشۈرىلىشى بىلهن بۇ دولقۇن تېخىمۇ مهۋج 

            ئۇردى. ئامېرىكا دوللىرى رۇسىيىنىڭ بازار ئىگىلىكىده مۇتلهق 
تۇراقسىز رۇس رۇبلىلىرى كىشىلهرنىڭ ئىشهنچىسىنى ،             ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلىدى

            يوقاتقانلىقىدىن ھهر قانداق ئاددىي بىر كىشىمۇ رۇبلىينىڭ ئورنىغا دولالر 
            ساقالشنىڭ قىممهتلىكرهك ئىكهنلىكىنى چۈشهنگهن ئىدى. رۇسالرنىڭ ئۆز 

            پاراڭلىرىدا ئامېرىكا تېمىسىدا سۆزلهشكهنلىكىنى پات-پات ئاڭالپ 
ئۇ ئوتتۇرا رۇسىيىدىكى ،             تۇراتتىم. مهسىلهن مېنىڭ بىر ساۋاقدىشىم بولۇپ

            سانائهت شهھىرى پېرمىدىن كهلگهن ئىدى. پىزىكىچى بۇ رۇس يىگىت ھهر كۈنى 
            ئامېرىكىغا كېتىش ھهققىدىال سۆزلهپ يۈرهتتى ھهتتا “ئامېرىكىدىكى بىر 

            تاكسى شوپۇرىنىڭ كۈنى بىزنىڭ بۇ يهردىكى نهچچه پروفېسسورنىڭ كۈنىدىن 
ئىلىم-پهنگه كۆڭۈل ، مهن ئامېرىكىغا بېرىپ تاكسى ھهيدهيمهن،             ياخشى

ھازىرقى رۇسىيىده ئالىمالرغا ،             بۆلىدىغان سوۋېت ئىتتىپاقى يىمىرىلدى
باندىتالرغا ھاياتلىق يولى بار” دهيتتى.، سودىگهرلهرگه،             ئهمهس بهلكى

            بىرايتىن بىچتا كۆرگهنلىرىم 

ئۇ ئاتالنتىك ،             بىرايتىن بىچ " برايتىن ساھىلى" دېگهن مهناغا ئىگه بولۇپ



            ئوكياننىڭ غهربىي قىرغىقى ئىدى. برايتىن بىچ رايونى مۇشۇ ساھىلنى ئۆز 
بىپايان كۆپ-كۆك ئوكيان مانا مهن دهپ كۆزگه ،             ئىچىگه ئالغان بولۇپ

            تاشلىنىپ تۇراتتى. ساھىلغا دهم ئېلىش ئهسلىههلىرى ئورۇنالشتۇرۇلغان 
گاھ ، ئادهمنىڭ يېنىدىنال گاھ شۇڭغۇپ ئۇچۇپ، چايكىالر چۇقۇرۇشۇپ،             بولۇپ

، يهنه كهپتهرلهرمۇ گوڭۇرلۇشۇپ،             قونۇپ يۈرىشهتتى. بۇنىڭغا قوشۇلۇپ
            ئادهملهرنىڭ ئارىسىدا ھېچ چۆچۈمهستىن دانالپ يۈرۈشهتتى. بۇ جانۋاالر 

ئۇالردا ئادهملهردىن ئۆزلىرىگه بىرهر خهتهر ،             شۇنچىلىك ئهركىنكى
خۇددى ئۆزلىرىنى ئادهملهردىنمۇ ،             كېلىشىدىن ئهنسىرهش تۇيغۇسى يوقتهك

            ئهركىندهك ۋه ئهتىۋارلىقتهك ھېسابالشقاندهك كۆرۈنهتتى. مهن شۇ ھامان 
بىزنىڭ كهپتهرلىرىمىز ،             يۇرتۇمدىكى كهپتهرلهرنى كۆز ئالدىمغا كهلتۈردۈم

            پهقهت ئۆزىنى باققان ئىگىسى-كهپتهرۋازدىن باشقىنى ئانچه ئاسان 
پات-پات ئۇۋىسىدىن چىقىپ ،             تونۇمايدۇ ھهم ئۇنىڭغىمۇ ئىشهنمىگهندهك قىلىپ

ئۇالرنىڭ ،            كېتىدۇ. كهپتهرلهرنىڭ ناتونۇش ئادهملهرنىڭ ئارىسىدا يۈرۈشى 
بولۇپمۇ ئۇچماستىن يهرده خۇددى توخۇ كهبى دانالر ،             قولىدا دانلىشى

            يۈرۈشىنىمۇ تهسهۋۋۇر قىلىش مۇمكىن ئهمهس. بىزنىڭ كهپتهرلىرىمىز خۇددى 
            بۆرىدىن چۆچۈگهن قويدهك ئادهملهردىن ئۆزلىرىنى نېرى تۇتىشىدۇ ۋه 

، ئۇالر ئۆزلىرىگه ھهر ۋاقىت ،             ناھايىتى چۆچۈشچان ھهم ھۇشيار كېلىدۇكى
            ھهر مىنۇت خېيىم-خهتهر يېتىپ قېلىشىدىن ئهنسىرهش قىسقىسى باشقىالر 

كېرهك ئهتىمالىم ،             تهرىپىدىن يىيىلىپ كېتىلىشتىن قوغدىنىشتىن بولسا
ئېگىز ئاسماندا پهرۋاز قىلىشنى ياخشى كۆرىدۇ. ،             يهرده يۈرگهندىن كۆره

كۆككه ،             ئۇالر ئۆزلىرىگه رهقىپ دهپ قارالغان جانلىقالردىن ئايرىلىپ
ئۇالرنىڭ ھهر بىر ، پوكۇس چىقىپ ئۇچىسىدىكى،             كۆتۈرۈلگهنده شۇنداق ئهركىن

            مولالقلىرىغا ئادهمنىڭ زوقى كېلىدۇ. قىسقىسى ئۇالر ئهركىنلىكنىڭ تهمىنى 
            ئهشۇ ئۆزىنى ھهر زامان يهۋىتىش ئېهتىماللىقى بار جانلىقالردىن خالى 

يهنى كۆك ئاسمان قهھرىدىال قانغىچه تېتىش مۇمكىنچىلىكىگه ئىگه ،             جايالردىال
            ئىدى.

بىرى ئهركىنلىككه كۆنگهن ،             مېنىڭ كۆرگىنىم ئىككى خىل سېلىشتۇرما بولۇپ
ئادهملهر ، ئۇالر ئادهملهردىن ئهسال ھۈركىمهيدۇ. چۈنكى،             كهپتهرلهر 

            ئۇالرنىڭ قاناتلىرىنى بوغمايدۇ ھهم ئۇالرنى يهۋهتمهيدۇ. يهنه بىرى قانىتى 
پهقهت ئۇ قهپهزدىن ئايرىلغاندىال ئاندى ،             بوغۇشالنغان كهپتهرلهر بولۇپ

ئهركىن ،             ئهركىن ئۇچااليدۇ. بۇ كهپتهرلهرنىڭ قورقۇپ تۇرۇپ دان يىيىشلىرى
يهردىكى ھهر خىل جانلىقالرنىڭ ئۆزىنى يهۋىتىشى ،             پهرۋاز قاقالماسلىقى

            بىلهن ئاسماندىكى الچىنالرنىڭ سوقىۋېتىش خهۋپلىرىگه دائىم دۇچ كېلىشىدىن 
            كېلىپ چىقتىمىكىن دهپ ئوياليمهن.



            باش باھارنىڭ سىم-سىم ياغۇرلۇق بۇ كۈنلىرىده ئاتالنتىك ئوكياننىڭ نهمخۇش 
بىرايتىن بىچ ،             شامىلىنىڭ بهدهنگه ئاچچىق سانچىلىشلىرىغا قارىماي

كهپتهرلهر ۋه ،             ساھىلىدا كۆز يهتكۈسىز ئوكيانغا ا نهزهر تاشالپ
            چايكىالرنىڭ ئهركىلهشلىرىدىن ھۇزۇرالنغان ھالدا خىيالالرغا غهرق بولدۇم. 

            خىيال قۇشلۇرۇم يهنىال ئهشۇ يىراق ۋهتهن سهھرالىرىدا قانات قاقاتتى. بۇ 
            ساھىلدا ھهر زامان ئادهم ئۈزۈلمهيتتى. رۇسىيىلىك كۆچمهنلهر توپ-توپ 

، شاخمات ئوينىشاتتى، ئورۇندۇقالردا ئولتۇرۇشۇپ،             بولۇشۇپ سهيله قىلىشاتتى
شوخ ناخشىلىرىنى ئېيتىشاتتى. ،             بهزىلىرى بولسا ئاكاردىيون تارتىشىپ

ۋودكىسىز ،             ئهلۋهتته ئۇالرنىڭ ئانچه-مۇنچه قېقىۋالغانلىقى تهبىئىي بولۇپ
            رۇس بولمايدۇ دېگهندهك ئامېرىكىلىقالر ئۈچۈن " كوكا كوال" سوغۇق ئىچىملىك 

يهنه ، رۇسالر ئۈچۈن "ۋودكا" كۈندىلىك سوغۇق ئىچىملىك ئىدى. ئهمما،             بولسا
بۇ ساھىلالردا ئۇزۇن پاچاق رۇس ،             شۇنىمۇ يوشۇرماي ئېيتىش كېرهككى

سولغۇن جاماللىرى بىلهن ،             "گۈزهللىرى"نىڭ ئالتۇن چاچلىرىنى يهلپۈندۈرۈپ
            چاڭقىغان قهلبلهرنى ئىزدهپ يۈرگهنلىكىمۇ كۆزگه تاشلىنىپ تۇراتتى.
            برايتىن بىچتا تۇرغان بىر قانچه كۈن جهريانىدا مهن كۆپ تهسىرلىك 

 دىن 80يېشى ،             ئىشالرنى كۆردۈم. ماڭا ئهڭ تهسىر قىلغان يهنه بىر شهخس 
، خۇش چاقچاق، ئهمما ئهقلىي-قابىلىيىتى ناھايىتى ئۆتكۈر،             ئاشقان بولسىمۇ

ماڭا زوق-شوق بىلهن ئۆزى يازغان شېئىرالرنى ،             جهسۇر بىر بوۋاي بولدى. ئۇ
            دېكالماتسىيه قىلىپ بهردى ھهمده قىزىقارلىق لهتىپىلهرنى سۆزلهپ مېنى 

 دىن 80            تازا كۈلدۈردى. بوۋاينىڭ بۇ روھلۇق قىياپىتىدىن ئۇنى ھهرگىزمۇ 
            ھالقىغان ئادهم دېگىلى بولمايتتى.

؟            ئۆز غايىسىنىڭ قۇربانلىرىمۇ ياكى تهقدىرنىڭ چاقچىقىمۇ
، قوي كۆزلىرى ئويناپ تۇرىدىغان، چاچلىرى كۈمۈشتهك ئاقارغان،             ئاق پىشماق

            سۆزلىرى ۋه قىلىقلىرى چاققان بۇ بوۋاي ياش ۋاقتىدا يازغان شېئىرلىرىدىن 
            بىر قانچىنى ناھايىتى ھاياجان بىلهن دېكالماتسىيه قىلدى. بوۋاي گۈزهل 

            يار ئىشقىغا بېغىشالنغان بۇ شېئىرنىڭ ھهر بىر مىسرالىرىنى شۇنچىلىك 
،  يهتكهن بوۋاي ئهمهس80شۇ پهيتته ئۇ يېشى ،             ھېسسىيات بىلهن ئوقۇيدىكى

            بهلكى مۇھهببهت ئوتلىرى ۋولقان كهبى پارتلىغان قىران يىگىتكه ئوخشايتى. 
            بوۋاي ئۆزىنىڭ مۇھهببهت شېئىرلىرىنى ئاالھىده ياخشى كۆرىدىغانلىقىنى 

            شۇڭا ئۆزىنىڭ تاكى ھازىرغىچه مۇھهببهت شېئىرلىرىنى ئوقۇغاندا بهك 
ئهشۇ نهۋقىران ،             ھوزۇرلىنىدىغانلىقىنى ھهمده ئۆزىنى ياشىرىپ كهتكهندهك

مۇھهببهت ،             چاغلىرىغا قايتقاندهك ھېس قىلىدىغانلىقىنى سۆزلهپ بهردى. ئۇ
، تتۈرك قاتارلىق تىلالردىال ئهمهس بهلكى،ئۆزبېك ،             شېئىرلىرىنى ئۇيغۇر



ئهنگىلىز تىللىرىدىمۇ ئهنه شۇنداق زوق-شوق بىلهن ، نېمىس ،             يهنه رۇس
            دېكالماتسىيه قىالاليتى..

نىيورك شهھىرىده ، ئۇ ماڭا مهسلىههت بېرىپ،             ئۇزۇن پاراڭلىرىمىزدىن كېيىن
            كۆپ تىللىق ئادهملهرنىڭ ئۇچرىشىدىغان ھهمده ئۆ زارا خىزمهت تېپىشىغا 

خالىسام مېنى ،             ياردهم بېرىدىغان بىر قانچه جايالر بارلىقىنى
مهن ئۇنىڭغا يېقىپ قالغان ،             تونۇشتۇرىدىغانلىقىنى ئېيتتى. قارىماققا

            ئوخشايمهن. بوۋاي شۇ كۈنى مېنى ئۆزىنىڭ يهنه بىر نهپهر تهڭتۈش دوستىغا 
-جاھان ئۇرۇشىڭ جهڭ ئاكوپلىرىدا بىرگه بولغان ھهمده 2            تونۇشتۇردى. ئۇالر 

بۇ يهرده ماكانالشقان ئىكهن.، بىرگه ئامېرىكىغا كېلىپ،             كېيىن
ئۇنى تهسۋىرلهشكه ،            بۇ ئىككى بوۋاي ئۆز ۋهتهنلىرىنى شۇنچىلىك سېغىنغانكى

 نهچچه 50،             تىل ئاجىزلىق قىلىدىكهن. ئۇالر ئۆز ۋهتهنلىرىدىن ئايرىلىپ
            يىلالر ئۆتكهندىن كېيىنال ئۇنى كۆرۈشكه مۇيهسسهر بوپتۇ. مهن بۇنىڭ 

            سهۋهبىنى سورۇغىنىمدا گهپ ئۇزاردى.شۇنىڭ بىلهن پاراڭلىرىمىز 
ئۇالرنىڭ ئۆز ھاياتلىرىدا ، -جاھان ئۇرۇشى2سوھبهت تېمىمىز ،             چوڭقۇرلۇشۇپ

            بېسىپ ئۆتكهن ئهگرى-توقاي مۇساپىلهرگه يۆتكهلدى 
ئۇالر سوۋېت ئىتتىپاقىدىن ئىبارهت ئوتتۇرا ،             بوۋايالرنىڭ ئېيتىپ بېرىشىچه

            ئاسىيا خهلقلىرىگه زور بااليى -ئاپهت ئېلىپ كهلگهن بۇ زوراۋان 
            ئىمپېرىيىنىڭ كاشىلىسى تۈپهيلىدىن ئۆز ۋهتهنلىرىگه قايتالمىغان. 

            بۇنىڭدىكى سهۋهب ئۇالر ياش ۋاقىتلىرىدا ستالىننىڭ ۋهھشىلىكىنى ئۆز كۆزى 
-ئايدا 6 -يىلى 1941ئۇنىڭغا بولغان غهزهپ-نهپرىتى ئاشقان.،            بىلهن كۆرۈپ

سوۋېت قوشۇنلىرى زۆر ،             گېرمانىيه سوۋېت ئىتتىپاقىغا ھۇجۇم باشلىغاندا
غهربىي سهپتىكى پۈتۈن قىزىل ئارمىيه بىتچىت بولۇپ ،            مهغبلۇيهتكه ئۇچراپ

،             كهتكهن. مانا مۇشۇنداق پهيتته ستالىن بارلىق خهلقنى سهپهرپهۋهر قىلىپ
            ئالدىراشلىق بىلهن قوشۇن تهشكىللهپ ئالدىنقى سهپكه ئهۋهتكهن. بۇ ۋهزىپه 

، قازاق، ئۆزبېك،             ئوتتۇرا ئاسىيا خهقلىرىنىڭمۇ بېشىغا چۈشكهن بولۇپ
قاراقالپاق ۋه ئۇيغۇر قاتارلىق مىللهتلهرنىڭ ، تاجىك، تۈركمهن،            قىرغىز

            بارلىق جهڭگه يارىدىغان ئهر-ئاياللىرى ئالدىنقى سهپكه ماڭدۇرۇلغان. 
ھهر ئىككى ياكى ئۈچ ئادهمگه ،             ئهينى ۋاقىتتا قورال يېتىشمىگهنلىكى ئۈچۈن

            بىر مىلتىق بېرىلگهن ئهھۋالالرمۇ بولغان. ئوتتۇرا ئاسىيالىقالرنى ئهڭ 
دۈشمهن يېقىنلىشىپ كهلمىگىچه ،             غهزهپلهندۈرگهن نهرسه شۇ بولغانكى

قازاق ۋه باشقا مىللهتلهرنىڭ جهڭچىلىرىگه قورال تارقىتىلمىغان. ،             ئۆزبېك
بىراق سهپنىڭ ،             دۈشمهن يېقىنالپ كهلگهندىال ئاندىن قورال بېرىلگهن بولسىمۇ

ئارقىسىدا رۇس جهڭچىلىرى ،             ئالدىدا ھاما ئوتتۇرا ئاسىيالىق جهڭچىلهر 
            مېڭىپ ھۇجۇمغا ئۆتكهن.ئۇنىڭ ئۈستىگه يهنه ئۇالرغا ياخشى ھهربىي-تهلىم 



ئۇرۇشنىڭ دهسلىۋىده ئوتتۇرا ،             تهربىيه بېرىلمىگهنلىكى تۈپهيلىدىن
            ئاسىيادىن كهلگهن جهڭچىلهر بۇھۇده قىرغىنچىلىققا يولۇققان. ئالدىدا 

ئارقىسىدا ،             زامانىۋى قوراللىرىدىن ئوق ياغدۇرىۋاتقان گېرمان قوشۇنلىرى
            ئاپتوماتلىرىنى تهڭلهپ تۇرغان رۇس ك گ ب( ن ك ۋ د دهپمۇ ئاتالغان) 

            قوشۇنلىرىنىڭ ئىسكهنجىسىده قالغان بۇ تهلهيسىز ئادهملهر ئاخىرىدا 
ئارقىسىدىكى سوۋېت ، ئۆزارا مهسلىههتلىشىپ،             بىهۇده قىرىلىشتىن كۆره

گېرمان قوشۇنلىرىغا ،             ئارمىيىسىنىڭ كگب قىسىملىرىغا ئوت ئېچىپ
            تۇشمۇ-تۇشتىن ئهسىرگه چۈشۈشكه باشلىغان ئىكهن.

            سانلىق مهلۇماتالرغا قارىغاندا ئۇرۇشنىڭ دهسلىۋىدىال ئهسىرگه چۈشكهن 
كېيىن بۇ سان ،  مىليون ئهتراپىدا بولۇپ2            سوۋېت ئهسكهرلىرىنىڭ سانى 

 مىليوندىن ئېشىپ كهتكهن.4،             تېخىمۇ كۆپىيىپ
            مېنىڭ سۆھبهتداشلىرىم ئهنه شۇ ۋاقتىدا گېرمان ئارمىيىسىگه ئهسىرگه 

بۇ ئهسىرلهر الگېرلىرىنىڭ ، الگېرغا ئېلىپ كېتىلگهن. بىراق،             چۈشۈپ
، يېمهك-ئىچمهكنىڭ يېتهرلىك بولماسلىقى،             شارائىتى تېخىمۇ ناچار بولۇپ

            كىيىم-كېچهك بېرىلمهسلىك ۋه تازىلىق ئىشلىرى جهھهتتىكى ناچارلىقالر 
ئهسىرلهر ئارىسىدا كېسهللىكلهر كۆپهيگهن. ھهممه ئادهمنى ،            تۈپهيلىدىن

            دېگۈدهك پىت بېسىپ كهتكهن. گىتلېر فاشىستلىرىنىڭ ئېغىر روھى ۋه جىسمانى 
گېرمانىيه ھۆكۈمىتىنىڭ ،             بېسىملىرى ئۇالرنىڭ جېنىدىن ئۆتۈۋاتقان پهيتته

ئۇنىڭغا قازاقالردىن ،             پىالنلىشى بىلهن مىللىي تۈركىستان كومىتېتى قۇرۇلۇپ
            مۇستاپا چوقاي بىلهن ئۆزبېكلهردىن ۋهلى قهيۇم باش بولىدۇ. بۇ كىشىلهر 

ئهسىرلهر ئىچىدىكى ئوتتۇرا ،             ھهر قايسى ئهسىر الگېرلىرىغا كېلىپ
            ئاسىيالىقالرنى ئايرىپ چىقىپ ئۇالرغا تهشۋىقات قىلىدۇ ھهمده ئۇالرنى 

، سوۋېت ئىتتىپاقىغا قارشى جهڭ قىلىپ،             تۈركىستان ئارمىيىسىگه قېتىلىپ
            ستالىن تۈزۈمىنى ۋه رۇسالرنىڭ تۈركىستاندىكى ھۆكۈمرانلىقىنى گۇمران 

گېرمانىيىنىڭ ياردىمى ئاستىدا مۇستهقىل تۈركىستان دۆلىتىنى ،،             قىلىشقا
، تۈركمهن، قىرغىز، قازاق، ئوزبېك،             قۇرۇشقا چاقىرىدۇ.نهتىجىده

تاجىك ھهمده ئۇيغۇر قاتارلىقالردىن كېلىپ چىققان كۆپلىگهن ،             قاراقالپاق
            ئهسىرلهر بۇ چاقىرىققا ئاۋاز قوشىدۇ. ھهتتا بۇالرنىڭ ئىچىده سوۋېت 

ئىلگىرى پارتىيه-ھۆكۈمهت ئورۇنلىرىدا ،             كومپارتىيىسىگه ئهزا بولغانالر
ئۇالرنىڭ تهركىبى مۇرهككهپ ئىدى.. ،             خىزمهت قىلغانالرمۇ بار بولۇپ

ئۇالر تۈركىستان قوشۇنلىرىنىڭ جهڭچىسى سۈپىتىده سوۋېت ،             نهتىجىده
            ئارمىيىسىگه قارشى جهڭلهرگه ۋه باشقا ئۇرۇشالرغا ئىشتىراك قىلىدۇ.

مهلۇماتالرغا ،             .بوۋاينىڭ ھىكايىسىنىڭ تارىخىي ئاساسىي بار بولۇپ
-يىلىنىڭ بېشىدا گىتلېر گېرمانىيىسىنىڭ ئىشغال قىلىنغان 1941            قارىغاندا 



            جايالرنى باشقۇرۇش مىنىستىرلىكىنىڭ باشلىقى ئالفرېد پوزېنبېرگ 
            تۈركىستاننى سوۋېت ئىتتىپاقى ھاكىمىيىتى ئاستىدىن ئازاد قىلىش دېگهن 

            شوئار ئاستىدا ئوتتۇرا ئاسىيالىق مۇسۇلمان ئهسىرلهردىن قوشۇن 
ئۇالرنى شهرقىي سهپتىكى جهڭ مهيدانلىرىغا ئهۋهتىش اليىهىسىنى ،             تهشكىللهپ

            تۈزگهنده بۇ پىالن تهستىقالنغان. شۇنىڭ بىلهن سابىق قوقانت ھۆكۈمىتىنىڭ 
سوۋېت رۇسىيىسىگه قارشى ئاۋاڭارتلىق بىلهن كۈرهش قىلغان ،             باشلىقى

            تۈركچى مۇستاپا چوقاي (قازاق) بىلهن ۋهلى قهيۇمنىڭ( ئۆزبېك) 
،             باشچىلىقىدا "تۈركىستان مىللىي كومىتېتى" ناملىق بىر تهشكىالت قۇرۇلۇپ

ھۆكۈمهت ،             بۇ كومىتېتقا كهلگۈسىده تۈركىستاننى ئازاد قىلغاندىن كېيىن
            تهشكىللهش ۋه باشقا ساالھىيهتلهر بېرىلىدۇ. بۇ كومىتېت يهنه 
،             "مىللىيتتۈركىستان "ناملىق جۇرنال شۇنىڭدهك گېزىت چىقىرىپ

            تۈركىستانلىقالر ئارىسىغا تارقاتقان. ھهر خىل تهشۋىقات ۋاراقلىرىنى 
سوۋېت ئارمىيىسى جايالشقان رايونالرغا ھاۋادىن تاشلىغان. ،             تهييارالپ

            بۇنىڭدا تۈركىستانلىقالرنى سوۋېتلهرگه قارشى كۈرهش قىلىش 
، ئوتتۇرا ئاسىيا، سوۋېت رۇسىيىسىنى يوقىتىش ئۈچۈن،             چاقىرىلغان.گىتلېر

            كاۋكازىيه ۋه ئىدىل-ئۇرال بويلىرىدىكى مۇسۇلمان مىللهتلهرنىڭ 
بېلورۇسىيه قاتارلىق ، ئۇكرائىنىيه،             مۇستهقىللىق ئىدىيىسىدىن 

            سالۋىيانالرنىڭ مىللهتچىلىك ۋه كوممۇنىزىمغا قارشى پىكىرلىرىدىن ھهمده 
            رۇسالر ئىچىدىكى كازاكالر ۋه باشقىالرنىڭ ستالىنغا قارشى ئىدىيىلىرىدىن 

بۇ مىللهتلهرگه ئهركىنلىك بېرىش شوئارىنى كوتۈرۈپ ،             پايدلىنىش ئارقىلىق
            چىققان ئىدى.گىتلېرنىڭ ۋهدىلىرىگه ئىشهنگهن ھهمده سوۋېتلهرنىڭ 

خهلقارا ۋهزىيهتنى ئۆز ،             يوقۇلۇشقا يۈزلهنگهنلىكىنى پۇرسهت دهپ بىلىپ
ۋهلى قهيۇم قاتارلىق ،             مهۋقهلىرىگه بويسۇندۇرماقچى بولغان مۇستاپا چوقاي
غهربته كاسپىي ،             ئوتتۇرا ئاسىئا مىللهتچىلىرى پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ

جهنۇپتا ،، شهرقته ئۇيغۇر ئېلىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان جايالر،             بويىدىن
شىمالدا زايسانغىچه بولغان بىپايان ، بۇخارا رايونلىرى،            سهمهرقهنت

            زېمىندا بىرلىككه كهلگهن بۈيۈك تۈركىستان دۆلىتىنى قۇرۇش تهييارلىقىنى 
ئۇالر ئۆزلىرى يۆلهنگهن بۇ كۈچنىڭ پۈتۈن دۇيانىڭ ،             قىلدى.ئهپسۇسكى

            دۈشمىگه ئايالنغان گىتلېر فاشىزىمى ئىكهنلىكىنى تونۇپ يهتمىگهن بولۇشى 
            مۇمكىن.

-يىلى نويابىر ئېيىدىن ئېتىبارهن پولشادا مهخسۇس تۈركىستان 1941            
ھهربىي مهشىقلهردىن ،             قوشۇنلىرىنى تهييارالش الگېرلىرى تهسىس قىلىنىپ

تۇنجى قېتىم تۆت روتىدىن تۈزۈلگهن تۈركىستان پولكى قۇرۇلدى. بۇ ،             كېيىن
-يىلى ئاستراخان ئهتراپىدىكى جهڭلهرگه سېلىندى.. 1942            قوشۇن ئالدى بىلهن 



            بۇ چاغدىكى گىتلېرنىڭ پىالنى ئاستراخان رايونىنى ئىشغال قىلىش ئارقىلىق 
ئوتتۇرا ئاسىيانى ئىگىلهش بولغان.ھهتتا يهنه ، قازاقىستانغا يول ئېچىپ            ، 

            ئازهربهيجان ئارقىلىق تۈركمهنىستانغا تۈركىستان باتالىيونىنىڭ 
كېيىن بۇ پىالن ،             پاراشوتچى قىسىملىرىنى تاشلىماقچى بولغان. بىراق

بىرىنچىدىن ئىراندا ،             ئۆزگىرىپ كهتكهن. بۇنىڭدىكى سهۋهب ھهر خىل بولۇپ
،             سوۋېت ئارمىيىسىنىڭ پائالىيهت قىلىشى بۇنىڭغا توسقۇنلۇق قىلغان بولسا

            يهنه ستالىنگراد ۋه موسكۋا جهڭلىرىده گېرمان ئارمىيىسىنىڭ تارمار 
            بولۇشى ھهمده تۈركىستان پولكى تهركىبىدىكى بىر قىسىم ئهسكهرلهرنىڭ يۈز 

رۇس پارتىزانلىرىغا قوشۇلۇپ كهتكهنلىكى ئىدى..،             ئۆرۈپ
-يىلىغىچه ئوتتۇرا ئاسىيالىق 1944-يىلىدىن تاكى 1941            گېرمانىيه 

بىر تۈركىستان ،  تۈركىستان باتالىيونى30            ئهسىرلهردىن ئىلگىرى كېيىن 
- تۈركىستان دىۋىزىيىسى 162ئاخىرىدا ،  تۈركىستان روتىسى45            پولكى ۋه 

بۇالرنىڭ ئادهم سانى ،             قاتارلىق مۇنتىزىم ھهربىي قىسىمالرنى قۇرغان بولۇپ
 مىڭدىن ئاشقان دېيىلىدۇ).100 مىڭغا يهتكهن (بهزى مهلۇماتالردا 70            

ۋاقىتالردا گىتلېر گېرمانىيىسى ۋهزىيهتنىڭ ئۆزگىرىشىگه ئاساسهن ،             كېيىنكى
ئۇالرنى ،             تۈركىستان قىسىملىرىنى ئهسلى پىالن بويىچه ئىشقا سالماي

ئىتالىيه ۋه سلوۋىنىيه قاتارلىق دۆلهتلهردىكى پارتىزانالرغا ،             يۇگوسالۋىيه
-دىۋىزىيىسىنى ئامېرىكا 162            قارشى جهڭلهرگه ئهۋهتكهن ھهتتا تۈركىستان 

            باشلىق ئىتتىپاقچى ئارمىيىنىڭ نورماندىيىدىن قۇرۇقلۇققا چىقىشىغا قارشى 
ئهنگىلىيه ، ئۇالر ئامېرىكا،             تۇرغۇزۇش ئۈچۈن ئالدىنقى سهپكه قويغان بولۇپ

ئهمما ،             قاتارلىق ئىتتىپاقچى دۆلهتلهر قوشۇنى بىلهن ئۇرۇشقان بولسىمۇ
ئۇالرغا ئهسىرگه چۈشكهن. ،             تۈركۈملهپ قورال تاشالپ

            شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا يهنه گىتلېر گېرمانىيىسى ئۇالرنى پارتىزانالرنى 
ئارقا سهپ تهمىناتىنى ، يول ياساش، ئارقا سهپنى قوغداش،             باستۇرۇش
ئىشغال قىلىنغان جايالرنىڭ ئامانلىقىنى قوگداش خىزمهتلىرىگه ،             يهتكۈزۈش

ئۇالرنىڭ كۈچىدىن پايدىالنغان.،             سېلىپ
مىللىي ،             تۈركىستان باتالىيونلىرىنىڭ ھهممىسىنىڭ ئورتاق ھهربىي فورمىسى

ھهر بىر باتالىيون ۋه روتىالرغا ئىمامالرنى بېكىتىلگهن ،             بايرىقى بولۇپ
            .ئۇالرنىڭ دىنىي پائالىيهتلهرنى ئېلىپ بېرىشىگه رۇخسهت قىلىنغان. 
،             قوشۇنالرنىڭ باش ئوفىتسېرلىرى گېرمانالردىن تهيىنلهنگهن بولۇپ

-تۈركىستان دىۋىزىيىسىنىڭ باش قوماندانلىق ۋهزىپىسىنى گېنېرال مايور 162            
ۋاقىتنىڭ ،             ئۇنۋانىدىكى گېرمان ئوفىتسېرى ئۈستىگه ئالغان..ئهمما

تۈركىستان مىللىي كومىتېتىنىڭ ئىچكى قىسىمىدىمۇ ،             ئۆتۈشىگه ئهگىشىپ
            گېرمانىيىنىڭ ۋهدىسىگه ئىشهنمهسلىك خائىشلىرى ھهمده ھوقۇق تالىشىش 



مۇستاپا چوقاي گېرمانىيىنىڭ ،             قاتارلىق ئىختىالپالر كېلىپ چىققان بولۇپ
            ئهسلىدىكى پىالنى بويىچه تۈركىستان قوشۇنلىرىنى تۈركىستان' غا 

، باشقا جايالرنى ئىشغال قىلىش ئۇرۇشلىرىغا سېلىپ،             ئهۋهتمهستىن بهلكى
            ئۇالرنىڭ كۈچىنى خاراپالشتۇرغانلىقىغا نارازى بولغان. ئهمما ئۇ ئۇزۇن 

ۋهلى قهيۇم تۈركىستانلىقالرنىڭ خانى ،             ئۆتمهي زهھهرلىنىپ ئۆلگهندىن كېيىن
مىللىي كومىتېتنى باشقۇرغان. يهنه بهزى ئۇچۇرالرغا قارىغاندا ،             بولۇپ

            ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشى بىلهن تۈركىستانلىقالر ئارىسىدىكى ھهر قايسى مىللهتتىن 
،             بولغان بىر قىسىم كىشىلهر ئۆزارا زىددىيهتلىشىشقا باشلىغان بولۇپ

قازاقالر ،             تۈركمهنلهر ئۆزلىرىنىڭ ئايرىم ھۆكۈمىتىنى تهسىس قىلىشنى
-يىلى 1943            ئايرىم بولۇشنى تهلهپ قىلغان. نهتىجىده بېرلىن دائىرىلىرى 

ئۇنىنغا بىر قازاق ،             قازاقالردىن ئايرىم "ئاالش" ناملىق ئورگان قۇرۇپ
بىر گۇرۇپپا ئادهمنى پاراشوت بىلهن قازاقىستان ،             كىشىنى مهسۇل قىلىپ

            دائىرىسىگه تاشلىغان. بۇالرنىڭ مهقسىدى خهلق ئىچىده تهشۋىقات 
            پائالىيهتلىرى ئېلىپ بېرىشار قىلىق قازاقالرنى ستالىن تۈزۈمىگه قارشى 

بۇ گۇرۇپپا تېزلىك بىلهن ك گ ب قوشۇنلىرى ،             قوزغاش ئىدى. بىراق
            تهرىپىدىن يوقىتىلغان.

            بۇ جهرياندا تۈركىستان باتالىيونلىرىدا تۈركۈملهپ سوۋېت قىزىل 
            ئارمىيىسىگه ۋه پارتىزانالرغا تهسلىم بولۇش ئهھۋاللىرىمۇ كورۈلگهن 

بىراق تهسلىم بولغانالر شۇ ھامان ۋهتهن خائىنى سۈپىتىده ئېتىپ ،             بولۇپ
            تاشالنغان.بىر قىسىم تۈركىستانلىقالرنىڭ باتۇرلۇق بىلهن جهڭ قىلىش 

گېرمانىيه باش قوماندانلىق شىتابى ،             تهقدىرلهشلهرگىمۇ ئېرىشكهن بولۇپ
            بىر قانچه تۈركىستانلىقنى ئوردېن بىلهن مۇكاپاتلىغان.

، تۈركىستان قوشۇنىنىڭ تهقدىرى پاجىئهلىك بولغان بولۇپ،            ئۇرۇشتىن كېيىن
، ئامېرىكا،             رۇسالرغا ئهسىرگه چۈشكهنلىرى ئېتىپ تاشالنغان. ئهمما

            ئهنگىلىيه قوشۇنىغا ئهسىرگه چۈشكهنلىرىنىڭ تهقدىرى باشقىچىرهك بولۇپ 
ئهمما ئۇزۇن ۋاقىت ، ئۇالر بىر مهزگىل نورمال تۇرمۇش كهچۈرگهن بولسىمۇ            ،

ئائىلىرىدىن ئايرىلغان بىر قىسىم ساددا كۆڭۈل ،             ئاتا-ئانىلىرىدىن
،             ئادهملهر سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تۈرلۈك ئالدامچىلىق ۋاستىلىرىغا ئىشىنىپ

            ۋهتىنىگه قايتقاندىن كېيىن بىر-بىرلهپ ئۆلتۈرۈلگهن.
سوۋېت ئىتتىپاقى چهتئهللهردىكى بۇ زور ساندىكى تۈرلۈك ،             چۈنكى

            مىللهتلهردىن بولغان ئادهملهرنى قايتۇرۇپ كېلىش ئۈچۈن مهخسۇس ھىله 
ئۇالر تۇرۇشلۇق دۆلهتلهرگه دوستلۇق ۋهكىللهر ،             -نهيرهڭلهرنى ئويالپ تېپىپ

، گېرمانىيه قوشۇنىدا خىزمهت قىلغان تۈركىستانلىقالر،             ئۆمىكى ئهۋهتىپ
ئۇكرائىنالر ۋه باشقىالرغا ستالىننىڭ ئۇالرنى ، كاۋكازلىقالر،             رۇسالر



ۋهتهننىڭ ھهمده ئائىله-تاۋاباتلىرى ۋه ،             كهچۈرگهنلىكىنى
            ئاتا-ئانىلىرىنىڭ ئۇالرنى كۈتۈۋاتقانلىقىنى تهشۋىق قىلغان ھهتتا ئىلگىرى 
            قايتىپ بارغانالرنى پويېز ئىستانسىلىرىدا ۋهتهن خهلقىنىڭ قانداق داغدۇغا 
            بىلهن قارشى ئالغانلىقىنى كۆرسىتىدىغان كىنو لېنتىلىرى ۋه سۈرهتلهرنى 

ئۇالرنى ، بۇ ۋهتهنسىز قالغان كىشىلهرگه كۆرسىتىپ،             ئېلىپ كېلىپ
مهزكۇر سۈپكهشلىك ئويۇنغا ئىشهنگهن ،             تهسىرلهندۈرىۋهتكهن. نهتىجىده
گېنېرال ۋالسوپنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىغا قارشى ،             سانسىزلىغان تۈركىستانلىقالر

            جهڭ قىلغان «رۇس ئازادلىق ئارمىيىسى»نىڭ جهڭچىلىرى ۋه باشقىال ۋهتىنىگه 
چېگىرىدىن كىرىشى بىلهنال كگب خادىملىرى تهرىپىدىن ،             قايتىپ

ئېتىپ تاشالنغان. سوۋېت ئىتتىپاقى ،             تۈركۈم-تۈركۈملهپ تۇتقۇن قىلىنىپ
ئىتتىپاقچى دۆلهتلهردىن سابىق سوۋېت ،             بۇنىڭ بىلهنال قالماستىن يهنه

            پۇقرالىرى ھېسابالنغان بۇ كىشىلهرنى قايتۇرۇپ بېرىشنى قاتتىق تهلهپ 
بۇنىڭ ئاقىۋىتىده كۆپ ساندىكى كىشىلهر ،             قىلىپ تۇرىۋالغان بولۇپ

            قايتۇرۇلغان. ئهنه شۇنداق يول بىلهن ۋهتىنىگه قايتىپ پاجىئهلىك 
            قىسمهتكه دۇچار بولغان ئوتتۇرا ئاسىيالىقالر ناھايىتى كۆپ 

            ئىدى.مهلۇماتالرغا قارىغاندا بىر قازاقىستاندىال ئهنه شۇنداق يول بىلهن 
 دىن ئارتۇق 600            قايتىپ كهلگهن تۈركىستان باتالىيونىنىڭ جهڭچىلىرىدىن 

            ئادهمگه ھهربىي سوت ئۆلۈم ھۆكۈم قىلغان ئىكهن.
            تۈركىستانچىالر ئىچىده تهلىيى ئوڭلىرى- ئامېرىكىغا ئهسىرگه چۈشكهنلىرى 

ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئۇالرنى موسكۋا ھوكۈمىتىگه قايتۇرمىغان. ،             بولۇپ
بىر ، بىر قىسىم كىشىلهر گېرمانىيىده ئۆيلىنىش يولىنى تۇتقان،             نهتىجىده

ئاز ،             قىسىملىرى تۈركىيىگه ۋه باشقا ياۋروپا مهملىكهتلىرىگه كېتىۋالغان
ئامېرىكىنىڭ پاناھلىقىغا ئېرىشكهن.،             ساندىكىلىرى ئامېرىكىغا كېلىپ

،             تارىخىي مهلۇماتالرغا قارىغاندا گىتلېر گېرمانىيىسى ئهينى ۋاقىتتا
مۇستهقىل ئهركىن رۇسىيه ،            رۇسالرغا سوۋېت كوممۇنىست تۈزۈمىنى يوقىتىپ

رۇس ئهمهس مىللهتلهرگه سوۋېت ،             قۇرۇپ بېرىمىز دهپ ۋهده بهرسه
ئۇكرائىنىيىنى ھهمده ۋولگا-ئۇرال ، بېلوروسىيه،             ئىتتىپاقىدىن كاۋكازىيه

بۇ جايالردا يهرلىك ،             بويلىرىنى شۇنىڭدهك تۈركىستاننى ئايرىپ چىقىرىپ
            مىللهتلهرنىڭ گېرمانىيهنىڭ ھامىلىقىدىكى دۆلهتلىرىنى قۇرۇپ 

            بېرىدىغانلىقىنى جاكارلىغان.. گېرمانىيىنىڭ بۇ پىالنىغا ئىشهنگهن 
، بېلورۇسالر، ئۇكرائىنالر،             كۆپلىگهن ستالىن تۈزۈمىگه قارشى رۇسالر 

باشقىرىتالر ۋه ، تاتارالر، قالماقالر، ئهرمهنلهر، گرۇزىنالر،             ئازهربهيجانالر
            باشقا سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى ھهمده ستالىننىڭ ۋهھشىلىكىدىن نارازى 

            بولغان مىللهتلىرىنىڭ ھهممىسى دېگۈدهك گېرمانىيه تهشكىللىگهن قوشۇنالرغا 



            ئىشتىراك قىلغان. گېرمانىيه فاشىست ھۆكۈمىتى بۇنداق قوشۇنالرنى 
-يىلىغىچه بولغان 1945-يىلىدىن 1941،             "ياردهمچىلهر " دهپ ئاتىغان بولۇپ

            ئارىلىقتا گېرمانىيه ئارمىيىسى تهرىپىده ئۇرۇش قىلغان سوۋېت 
 مىليون غىچه بولغان ئىكهن.2 يېرىم مىليوندىن 1            پۇقرالىرىنىڭ سانى 

ئازهربهيجانالردىن ،             گېرمانىيه بۇ جهرياندا يهنه تۈركىستانلىقالردىن باشقا
،  باتالىئون4ۋولگا تاتارلىرىدىن ،  پولك2قالماقالرىن ،  باتالىيون12            

 كازاك پولكى 6باتالىيون ۋه 12گرۇزىنالردىن ،  باتالىيون9            ئهرمهنلهردىن 
            ھهمده ئاخىرىدا موسكۋا جهڭ مهيدانىدا گېرمانالرغا ئهسىرگه چۈشكهندىن 

ستالىن تۈزۈمىنى يوقىتىش شوئارى بىلهن گېرمانالرنىڭ ھامىلىقىغا ،             كېيىن
            ئېرىشكهن سوۋېت ئىتتىپاقى گېنېرال لېيتېنانتى ۋالسوپنىڭ «رۇس ئازادلىق 

ستالىنگرادا جهڭ ،             ئارمىيىسى»نىڭ بىر كورپۇس قوشۇن تهشكىللىگهن بولۇپ
            مهيدانىدا جهڭ قىلغان گېرمانىيه قوشۇنىنىڭ خېلى كۆپ قىسىمىنى گېرمانىيه 
            تهرهپكه ئۆتۈپ كهتكهن سوۋېت ئىتتىپاقى پۇقرالىرى تهشكىل قىلغان ئىكهن.

            تهقدىرنىڭ چاقچىقىمۇ ياكى تهقدىرگه بىز چاقچاق قىلدۇقمۇ بىلمىدۇق -دېدى 
- بىز ئۆز ئىدىيىمىز ئۈچۈن جهڭ قىلدۇق دهپ ،            شائىر بوۋاي كۈلۈمسىرهپ

ئهمهلىيهتته بىزنىڭ غايىمىز باشقىالرنىڭ ئويۇنچىقى بولغان ،             ئويلىساق 
بولشېۋىزىم ،             ئىكهن. نهچچه مىڭلىغان تۈركىستانلىق گىتلېر تهرىپىده تۇرۇپ

يهنه نهچچه مىليونلىغان ،             ۋه ستالىنىزىم بىلهن ئۇرۇش قىلىۋاتقاندا
ئۇيغۇر قاتارلىق مىللهتلهرنىڭ ، تۈركمهن،قىرغىز، ئۆزبېك،             قازاق

،             ئوغۇل-قىزلىرى گىتلېرگه قارشى جهڭ مهيدانلىرىغا ئېلىپ كېلىنىپ
            قىممهتلىك ھاياتلىرىدىن ئايرىلدى. ئويلىمىغان يهردىن بىز ئۆز غايىمىز 
            ئۈچۈن جهڭ قىلدۇق دهپ ئۆز قهرىنداشلىرىمىز بىلهن ئۇرۇش قىلدۇق. 

            بىر-بىرلىرىمىزنىڭ قانلىرىنى تۆكتۇق.ئۇالر ئاقىۋهتته قهھرىمانالر ئاتىلىپ 
غالىپالرچه يۈرۈشتى ھهمده ،             مهيدىلىرىگه ئوردېن-مېداللىرىنى تاقىشىپ

            ۋهتىنىگه قايتقان ئهشۇ ئۆز قېرىنداشلىرىنى ئۆز قوللىرى بىلهن ئېتىپ 
مهزلۇم مىللهتلهرنىڭ ئورتاق ،             تاشلىدى. مېنىنچه بۇ كۆپىنچه ئاجىز

مىللهتنىڭ ئورتاق پاجىئهسىدىن ، بۇ ئهمهلىيهتته؟             قىسمىتى بولسا كېرهك
            باشقا نهرسه ئهمهس. ئهركىنلىكى يوق قىلىنغان مىللهتلهر دائىم ئهنه 
ۋهتىنىم ،             شۇنداق ئويۇنچۇق بولىدىكهن خاالس. ئهمما ئالالھقا مىڭ رازىمهنكى

بهلكى باشقىچه يولالر بىلهن ئازاد بولدى. ،             مهن كۈتكهن يول بىلهن ئهمهس
مۇنداق ئهركىنلىكنىڭ قهدرىنى بىزدهك ۋهتهننى دهپ ،             مېنىڭ ئېچىنىدىغىنىم

لېكىن تۇيۇقسىز كهلگهن ،             ۋهتهنسىز قالغان مۇساپىر ئهڭ ياخشى بىلسىمۇ
            ئامهتتىن گاڭگىرىغان ئادهملهر توپىنىڭ بۇ نۇقتىنى چۈشىنىشىگه خېلى 

بهزىده ئهسلى ئوخشاش ،             ۋاقىت الزىم بولسا كېرهك. شۇنداق ھهقىقهت باركى



ئوخشاش قهلبتىكى بىر مىللهت ئوخشىمىغان ئىدېئولوگىيىنىڭ ،             نىيهتتىكى
ئۆز ئىچىدىكى پهرقلهرنى ، بىر-بىرىنى قىرىدىغان،             قۇربانلىرىغا ئايلىنىپ

ئهشۇ مىللهتنىڭ ئورتاق رهقىپلىرىنىڭ قولى ،             زىددىيهت دهرىجىسىگه كۆتۈرۈپ
            ئارقىلىق ئۆز ئاچچىقىنى چىقىرىۋالىدىغان ئىشالر بولۇپ قالىدىكهن. مهن 
،             ھازىرغىچه ئۆزۈمنى گىتلېر فاشىزىمىنىڭ ئىدىئولوگىيىسى ئۈچۈن ئهمهس

            بهلكى ئۆزۈم ۋه مېنىڭ قېرىنداشلىرىم تاللىغان ئهشۇ تۈركىستان غايىسىنىڭ 
بىز ،             قۇربانى ھېساباليمهن. تارىخققا نهزهر تاشلىساڭ ئوغلۇم

سىز ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخىدىمۇ ،             تۈركىستانلىقالرنىڭ تهقدىرىمىز ئورتاقكى
كوز قاراشتىكى ،            ئهنه شۇنداق ئهسلى بىر نىشان ئۈچۈن ئاتالنغان ئادهملهرنىڭ

            ئوخشىماسلىقالر تۈپهيلىدىن بىر-بىرىنى دۈشمهن قاتارىدا كۆرگهن ھهمده 
            ئهسلى رهقىپلهرنىڭ ئارزۇلىرى ئۈچۈن بىر-بىرىنى قىرغىن قىلغان ئىشالر كۆپ 

            بولغان دهپ ئوياليمهن. خالىسىڭىز يېقىنقى زامان تارىخلىرىڭىزگه مۇراجهت 
بۇنداق مىسالالرنى كۆپ تاپااليسىز.،             قىلسىڭىز

            ئومۇمهن تېڭىرقاش ئىچىدىكى بۇ ئادهملېر ئوزلىرى تاللىغان يولهنچۇكىنىڭ 
            ئىنسانيهتنىڭ ئورتاق دۇشمىنى گىتلېر فاشىزىمى ئىكهنلىكىنى پهقهت كېيىن 

            تونۇپ ئوزلىرىنىڭ ئويۇنچۇق سۇپىتىده ئوينالغانلىقىنى تولىمۇ كېچىكىپ 
            چۇشهنگهن ئىدى .

            ئىالۋه ئورنىدا
يېڭى مۇستهقىل بولغان بىر قىسىم سابىق ،             سوۋېتلهر يىمىرىلگهندىن كېيىن

            سوۋېت ئىتتىپاقى جۇمهۇرىيهتلىرى ئۇلۇق ۋهتهن ئۇرۇشىغا ھهمده ئۆزلىرىدىن 
گىتلېرنىڭ قوللىشى بىلهن بۇ جۇمهۇرىيهتلهرنى مۇستهقىل قىلىمىز ،             چىققان

            دېگهن مهۋقهدىكى ئهشۇ كىشىلهرگه قانداق باھا بېرىش مهسىلىسىگه دۇچ 
قازاقىستان ،             كهلدى. ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىرىمۇ شۇنىڭ ئىچىده بولۇپ

 يىل دۈشمهن دهپ ئېالن قىلىنغان 70            ھۆكۈمىتى سوۋېت ئىتتىپاقى تهرىپىدىن 
ئاخىرى ئۇنىڭ ئىدىيىسىنى ،            مۇستاپا چوقاينىڭ نامىنى ئاقالپ

            مۇئهييهنلهشتۈردى.مۇستاپا كوقاي بۈگۈنكى قازاق مىللهتپهرۋهرلىكىنىڭ 
            تۆرىدىن ئورۇن ئالدى.

            گىتلېر تهشكىللىگهن تۈركىستان ئارمىيىسى ئىچىدىكى ھايات قالغان بىر 
، ئۆمرىنىڭ ئاخىرلىرىدا بولسىمۇ،             قىسىم كىشىلهر ئۆز ۋهتهنلىرىگه قايتىپ

            كىندىك قېنى تۆكۈلگهن تۇپراقلىرىنى قۇچاقالپ سۆيۈشكه مۇيهسسهر بواللىدى. 
تۈركىي خهلقلهر ، ئۆزىنى ئۆز ۋهتىنىنىڭ ھهقىقى ئوغلى،             ئهپسۇسكى

دوكتور باي مىرزا ،             دۇنياسىنىڭ جهڭگىۋارى ھېسابالنغان ئاتاقلىق ئالىم
ئىككى كۈندىن كېيىن ،،  يىل ئايرىلغان ۋهتىنىگه قايتىپ كېلىپ50            ھېيىت 



ئۇ ئىلگىرى ،             قايتىدىن ئهبهدىلىك سهرگهردان بولۇشقا بۇيرۇلدى. چۈنكى
 يىللىق 70، بۇ قېتىم، ئۇنىڭغا قارشى جهڭ قىلغان بولسا،             ستالىننى سۆكۈپ

            سوۋېت تۈزۈمىنىڭ ھامىسى بولغان كهرىموپنى تهنقىت قىلغان ئىدى.
            مېنىڭ يېڭى تونۇشقان دوستلۇرۇم مېنىڭ ئامېرىكىدىكى تۇنجى بېكىتىم 

            برايتون بىچ ھهققىدىكى تهسىراتلىرىمنىڭ ئۇلغىيىشىدا مۇھىم رول ئوينىدى. 
            ئۇالر ماڭا بۇ رايوندا رۇس تىلىدا سۆزلىشىپ يۈرگهن كىشىلهرنىڭ ھهممىسىنى 

ئهمهلىيهتته ئۇالرنىڭ مۇتلهق كۆچىلىكىنىڭ ،             رۇسالر دهپ قالماسلىقىمنى
            سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى جۇمهۇرىيهتلىرىدىن كهلگهن يهھۇدىالر ئىكهنلىكىنى 

،             ئېيتىپ بهردى. مهن ئالته يىل موسكۋادا ياشاش جهريانىدا رۇسالر
، لېزگىن، قۇمۇق، ئۇكرائىنالر ھهتتا كاۋكازىيىدىكى ئازهرى،             گرۇزىنالر

چېركهس قاتارلىق مۇسۇلمان مىللهتلهردىن كۆپلىگهن ، قاراچاي،             بالقار
            دوستالرغا ئىگه بولغان ئىدىم. سابىق سوۋېت خهلقلىرىنىڭ 

كۈلكه-چاقچاقالرنى ياخشى كۆرىدىغان مىجهز ، ئويۇن-تاماشا،            ئوچۇق-يورۇقلۇقى
مىجهز -خۇلق ، ئۇنىڭ ئۈستىگه مېنىڭ ئۇيغۇر بولۇشۇم ۋه چىراي-تۇرق،             خۇلقى

            جهھهتلهردىكى ئوخشاشلىقالر ھهمده رۇس تىلىنى بىماالل سۆزلىشىم مېنىڭ ئۇالر 
            بىلهن ئاسانال تىل تېپىشىمغا سهۋهب بولغان ئىدى. دۇنيادىكى ئهڭ ئاتاقلىق 
            ۋه كۈچلۈك ئىلىم-پهن تهتقىقات ئورۇنلىرىنىڭ بىرى ھېسابالن 'غان سابىق 

            سوۋېت ئىتتىپاقى پهنلهر ئاكادېمىيىسىنىڭ تهتقىقاتچى ئوقۇغۇچىالر 
            ياتاقخانىسىدىكى قىزغىن ۋه رومانتىك ھايات ماڭا ھېچقاچان ئۇنتۇلماس 

يهنه ئۆز نۆۋىتىده ھهر خىل ،             گۈزهل تهسىراتالرنى قالدۇرغان بولسا
ئۇالر ھهققىده چۈشهنچىلهرگه ئېرىشىش ھهتتا ،             مىللهتلهر بىلهن ئۇچرىشىش

            چىراي تۇرقى جهھهتته بىر-بىرىدىن ئانچه پهرقلىنىپ كهتمهيدىغان 
كاۋكازلىقالرنى بىر قاراشتىال كىمنىڭ قايسى مىللهتتىن ،             سالۋىيانالر

            ئىكهنلىكىنى ھۆكۈم قىلسام ئاساسهن خاتاالشمايدىغان مۇمكىنچىلىكلهرگه 
            ئىگه قىلدى. شۇڭا مهن برايتون بىچ كوچىلىرىدا كۆرگهن بۇ ئادهملهرنىڭ 

            ئارىسىدا ھهقىقهتهن يهھۇدىالرنىڭ كۆپلۈكىنى ھېس قىلدىم.
بۇ يهردىكى ئاساسىي ئىقتىساد خۇددى ،             مېنىڭ قېرىنداشلىرىمنىڭ ئېيتىشىچه

            پۈتۈن ئامېرىكىدىكىگه ئوخشاشال يهھۇدى تىجارهتچىلىرىنىڭ قولىدا ئىكهن. 
، سىياسىي،             ئۇالر كۈچلۈك ئىقتىسادىي مهنبهسىگه تايىنىپ

            ئىجتىمائىي-ئىقتىسادىي ۋه دىنىي ھهم خهيرىخاھلىق پائالىيهتلىرى بىلهن 
            مۇۋهپپهقهيهتلىك رهۋىشته شۇغۇللىنااليدىكهن. 

            بۇ يهردىكى گېزىت بوتكىلىرىدا نهچچه ئون خىل رۇسچه گېزىت-جورنالالر 
كۈتۈپخانىالر ،             سېتىالتتى. مهخسۇس رۇس تىلىدىكى كىتابالرنى ساتىدىغان جايالر

رۇسىيه ناخشا ،             ۋه مهكتهپلهر شۇنىڭدهك تېياتىرخانىالر مهۋجۇت بولۇپ



            چولپانلىرى دائىم بۇ يهردىكى كۇلۇبالردا ۋه رېستۇرانالردا ئويۇن 
            قويىدىكهن. 

ماڭا بۇ يهردىكى ئادهملهر مۇسۇلمانالرنى ئانچه ،             مېنىڭ دوستلىرىم
            ياقتۇرمايدۇ. شۇڭا سهن ئۆزۈڭنىڭ مۇسۇلمان ئىكهنلىكىڭنى ئانچه بىلدۈرۈپ 

دىنىي ، مهن ھهيرانلىق ھېس قىلمىدىم. چۈنكى،             كهتمه دهپ نهسىههت قىلدى
سىياسىي ۋه مىللىي نۇقتىدىن ئالغاندا ئهرهب دۇنياسى بىلهن يهھۇدىالر             ،

            ئارىسىدا ئۇزۇنغا سوزۇلغان مۇرهككهپ زىددىيهت مهۋجۇت. بۇنداق ئهھۋال 
ئهمما مهھهللىۋى تۈس ،             ئاستىدا زىددىيهتلهر ئاشكارا ئىپادىلهنمىسىمۇ

            ئالغان قىياپهتته ئىپادىلىنىشى تهبىئىي. ئادهملهر ئارىسىدىكى زىددىيهت 
            توقۇنۇشلىرىنى ئومۇمالشتۇرۇپ چۈشهندۈرۈش ئاسانال يۈز بېرىدىغان ئهھۋال 

ئۇ دۇنيانىڭ ھهممىال يېرىده مهۋجۇت. ،             بولۇپ
            ئۇيغۇرالر مۇسۇلمان خهلق بولغانلىقى بىلهن يهھۇدىالر بىۋاسته ئاالقه 

            قىلمىغانلىقى ئۈچۈن بۇ ئىككى خهلق ئارىسىدا ھېچقانداق ئۇقۇشماسلىقمۇ 
يېقىنقى يىلالردىن بۇيان ئۇيغۇر زىيالىيلىرى ، ئهكسىچه؟             مهۋجۇت ئهمهسقۇ

،             ئارىسىدا ئۆز مىللىتىنىڭ قىسمهتلىرىنى يهھۇدىالرغا سېلىشتۇرۇش
            يهھۇدىالرنىڭ ئۈمىدۋارلىقى ھهم مهۋجۇتلۇق ئۈچۈن كۈرهش قىلىش ئۇسۇللىرىنى 

            ئۆگىنىش ھهم ئۇيغۇر ھاياتىغا تهدبىقالش ئهۋجى ئالماقتا. 
            برايتون بىچتىكى ھايات ئامېرىكا ھاياتىنىڭ پهقهت بىر كىچىككىنه 

مېنىڭ كۆزۈمگه ئامېرىكا ھاياتىمنىڭ ،             بۇرجىكىنىڭ كۆرۈنىشى بولۇپ
            دهسلهپكى بىر قانچه كۈنلىرى ئاجايىپ جىددىدهك كۆرۈنگىنى بىلهن مهلۇم 

نىروك شهھهر مهركهزلىرى ۋه باشقا بىر قانچه ئاۋات ،             ۋاقىت ئۆتۈپ
            شهھهرلهرنى كۆزدىن كهچۈرگىنىمده مهزكۇر رايوننىڭ يهنىال ھايات سۈر ئىتى 

كىملهرگىدۇ ،بهلكى كىملهرگىدۇ جىددىي ،             نىسبهتهن ئاستا جاي ئىكهنلىكىنى
ھهتتا ئۇنىڭ بازار شهكلى ۋه كىشىلىك ،             ئاستا ئىكهنلىكىنى

 يىللىق سوۋېت كوللېكتىپ ئىگىلىك تۈزۈم ئاساسى 70            مۇناسىۋهتلىرىده 
بىر كۈن ئۆتسه غهنىمهت دهيدىغان ،             ياراتقان ھورۇنلۇق بىلهن ئاكتىپسىزلىق

            تىرىكچىلىك پىسخىكىسىنىڭمۇ مهلۇم دهرىجىده مهۋجۇت ئىكهنلىكىنى ھېس 
            قىلدىم. يېڭى رۇسىيه كۆچمهنلىرى ئامېرىكىنىڭ باياشات شهخسىي ھايات 

ۋاقىت ئالتۇندىن قىممهت دهيدىغان تۇرمۇش ،             ئۈچۈن جان تىكىپ كۈرهش قىلىش
            مهنتىقىسىگه ۋه تۇرمۇش مۇھىتىغا تېخى تولۇق كۆنۈپ كېتهلمىگهنلىكى مانا 

،             مهن دهپال بىلىنىپ تۇرىدۇ. ھهر كۈنى ۋاقىت ئىستىرىلكىسىغا قاراپ
،             ئاخشىمى ئىچكهن ۋودكىنىڭ تهسىرىدىن بېشىنى ئارانال ياستۇقتىن كۆتىرىپ

سهككىز سائهت ئىش ۋاقتىنى ئۈنۈمسىز ،             ئىرهڭسىزلىك بىلهن ئىشقا بېرىپ
،  گرام قېقىۋېلىپ50يهنه ، ئۆيلىرىگه قايتقاندىن كېيىن،             ھالدا ئۆتكۈزۈپ



            تېلىۋىزور كۆرۈپ ياتىدىغان ياكى دوستلىرى ۋه قوشنىلىرى بىلهن پاراڭ 
يهنىال بىر ئايلىق ھاياتىغا كهڭ ، ناخشا ئېيتىپ ئۇسۇل ئوينىشىپ،             سوقۇشۇپ

دۇنيا مېنىڭ ئالقىنىمدا دهپ خاتىرجهم ،             كۇشاده يهتكۈدهك مائاش ئېلىپ
ھهممىسىنى ،             ياشىغان سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى كىشىلىرى ئۈچۈن (ئهلۋهتته

            دېمهكچى ئهمهسمهن) ئامېرىكىنىڭ جىددىي ھاياتى بىر دوزاق ئىدى. سوۋېت 
شهكىللهنگهن ئىشسىزلىق ۋه ئىقتىسادىي ،             ئىتتىپاقى يىقىلغاندىن كېيىنكى

            قىيىنچىلىق رۇسىيىلىكلهرنى ئامېرىكىغا تېخىمۇ تهلپۈندۈردى. ئامېرىكا 
كۆپلىگهن رۇسىيىلىكلهر زور تىرىشچانلىق ،             ئۇالر ئۈچۈن جهننهتتهك تۇيۇلۇپ

ئامېرىكىدىن ئىبارهت بۇ ،             ۋه بهدهللهر بىلهن بۇ يهرگه كهلگهندىن كېيىن
            جهننهت ئۇالرنى بۇرۇنقى تۇرمۇش ئىستىللىرىنى ۋه ھايات مهنتىقىلىرىنى 
،             ئۆزگهرتىشكه مهجبۇر قىلدى.ئۇالر بۇ جهننهتنىڭ پهقهت جاپالىق ئهمگهك
            توختاۋسىز كۈرهش ۋه قان-تهر بهدىلىگه قۇرۇلغانلىقىنى ھېس قىلىشتى. 
            ئامېركىغا كهلگىنىگه يهتته يىل بولغان بىر رۇس ئىنجېنېر ماڭا ئوزىنىڭ 

مانا بۇ مېنىڭ ؟ " كۆردىڭىزمۇ ،             توپى-تهرهپ تهلهتىنى كورسىتىپ تۇرۇپ
مهن ئهسلىده موسكۋادىكى بىر چوڭ زاۋودنىڭ ،             كۈندىلىك نورمال قىياپىتىم

،             ئالىي ئىنجېنېرى ئىدىم. كاستىيوم بۇرۇلكىلىرىمنى كىيىپ
            گالىستۇكلۇرۇمنى تاقاپ. ئۆزۈمگه توپا قوندۇرماي ھهتتا ئىش ۋاقتىدىمۇ 

ئاخىرى بۇ يهرگه ،             ئهتىرلهرنى چېچىپ يۈرهتتىم. ئامېرىكا دهپ چوقۇنۇپ
            كهلدىم. مهن ھازىرمۇ ئىنجېنېر. لېكىن بۇ يهردىكى ئىنجېنېر ئىشچىدىن 
،             بهتتهر ئىشلهيدىكهن. مهن مىڭ تهسلىكته بۇ تۇرمۇشقا كۆندۈم. لېكىن

تۇرىۋاتقان ، ئىشلىمهي دېسهم پۇل يوق. بىر ئاي ئىشلىمىسهڭ،             ھهسرىتىم كۆپ
            ئۆيۈڭدىن ئايرىلىسهن. تاپقان پۇلۇڭ ھېساۋاتقىال كېتىدۇ. قىسقىسى 

            ئامېرىكا ھورۇنالرنى سۆيمهيدۇ " دهپ ھهسرهت بىلهن دهرت تۆكۈپ بهرگهن 
            ئىدى. مېنىڭچه بۇ ئهشۇ برايتون بىچتىكى بارلىق يېڭى رۇسىيه 

ئىلگىرى سوتسىيالىزىمنىڭ تۆمۈر تاۋىقىغا كۆنگهن ،             كۆچمهنلىرىنىڭ بهلكى
            بارلىق كۆچمهنلهرنىڭ ئورتاق زارى بولسا كېرهك. 

            مهن برايتون بىچ كوچىلىرىدا يۈرگهن بىر قانچه كۈن ئىچىده خېلى كۆپ 
ئۇالرنىڭ ،             سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىدىن كهلگهن ئادهملهر بىلهن پاراڭلىشىش

            تهسىراتلىرىنى بىلىش پۇرسىتىگه ئېرىشتىم. بۇالرنىڭ ھهممىسى مېنىڭ 
،             ئامېرىكىدىكى تۇنجى چۈشهنچىلىرىمنىڭ قاتارىدىن ئورۇن ئالدى. ئهلۋهتته

ئادهم ھهر بىر يېڭى تۇپراققا قهدهم قويغان ،             شۇنى قىستۇرغۇم كېلىدۇكى
            دهسلهپكى كۈنلهرده ئادهتتىن تاشقىرى كۆزىتىشتىنچان بولۇپ كېتىدۇ. ھهر 

ئۆز تۇپراقلىرى ۋه ئۆزى ئىلگىرى كۆرگهن باشقا جايالردىكى ،             بىر نهرسىنى



دهسلهپكى تهسىراتالر ھامان يۈزهكى ،             بىلهن سېلىشتۇرغۇسى كېلىدۇ. بهلكى
!. مهن بۇ ؟بىراز مول ۋه رهڭگارهڭ بولسا كېرهك،             بولۇشىغا قارىماي

،             جايدىكى خېلى كۆپ ئادهملهرنىڭ ئۇيغۇرالر ھهققىده مهلۇماتى بارلىقىنى
            ئۆزۈمنىڭ ئۇيغۇر ئىكهنلىكىمنى ئېيتقىنىمدا چۈشهندۈرۈش كهتمهيال 

            ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇرالرنى بىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگهن سۆھبهتداشلىرىمدىن 
، مهن ئىلگىرى رۇسىيه شهھهرلىرىده يۈرگىنىمده،             سۆيۈندۈم. چۈنكى

،             ئۇيغۇرالرنىڭ سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ بىر مىللىتى بولۇشىغا قارىماي
            خېلى كۆپ رۇسالرنىڭ بىلمهيدىغانلىقىنى سهزگهن ئىدىم. كۆپىنچه ھالالردا 

            مېنىڭ ئۇالرغا ئۇيغۇرالر ھهققىده چۈشهنچه بېرىشىمغا توغرا كېلهتتى. 

مېنىڭ برايتون بىچتىكى رۇسىيىلىك ،             مهن سۆيۈنگهن يهنه بىر نۇقتا شۇكى
ناھايىتى ،             كۆچمهن سۆھبهتداشلىرىمنىڭ نهزىرىدىكى ئۇيغۇرالر "ئهقىللىق

ئىشنىڭ ئېپىنى بىلىدىغان شۇنىڭدهك تىجارهتكه ماھىر بىر ،             تىرىشچان
            مىللهت" ئىكهن. 

"ئوتتۇرا ئاسىيادىكى خهلقلهر ئارىسىدا ،             بىر سۆھبهتدېشىم چاقچاق قىلىپ
يهھۇدىيالر يىغالپ كېتىپتۇ " ،             ئۇيغۇرالرنىڭ دۇنياغا كهلگهنلىكىنى ئاڭالپ

            دهيدىغان بىر سېقىمىنىڭ بارلىقىنى ئېيتىپ بهردى ھهمده بۇ سېقىمىنىڭ 
            ئۇيغۇر ۋه يهھۇدىيدىن ئىبارهت ئىككى مىللهتنىڭ تهقدىرىدىكى ئوخشاشلىقالر 

            ۋه تىجارهتتىكى ماھىرلىقلىرىغا قارىتىلغانلىقى ھهققىده ئىزاھات بهردى. 
            بۇ سۆھبهتدېشىم يهنه بۇ يهردىكى رۇسچه گېزىتالردا يېقىندىن بۇيان 

            پات-پات ئۇيغۇرالر ھهققىدىكى ئۇچۇرالر ۋه ماقالىالرنىڭ بېسىلىپ 
ئۆزىنىڭ بۇنداق ئۇچۇرالرنى ئوقۇغانلىقىنى ئېيتىپ ،             تۇرىدىغانلىقىنى

            بهردى. مهلۇم بىر گېزىتته ئېالن قىلىن 'غان ئۇيغۇرالرغا ئائىت 
            ماقالىالرنىڭ بىرىده ئۇيغۇرالرغا مۇنداق باھا بېرىلگهن ئىكهن.

قۇدرهتلىك ۋه باياشات ، تارىختا بىر قانچه مۇستهقىل،             "بۇ قهدىمىي مىللهت
            دۆلهتلهرنى قۇرغان. ئۇالر شهرق بىلهن غهربنىڭ مهدهنىيهت ئالماشتۇرىشىنىال 

بهلكى سودا-ئىقتىسادىي جهھهتته مونوپول قىلىش رولىنى ئوينىغان. ،             ئهمهس
            تىجارهت ئۇالرنىڭ روشهن ئارتۇقچىلىقلىرىنىڭ بىرى. ئۇالر بۈگۈنكى كۈنده 
            يهنىال ئۆزلىرىنىڭ ئهنهنىۋى تىجارهت ئۇسۇللىرى بىلهن زامانىۋى تىجارهتكه 

ئهسىرلهردىن بۇيان پىشىپ يېتىلگهن ۋه ،             جهڭ ئېالن قىلغان بولۇپ
            قېلىپالشقان تىجارهت پسىخىكىسى ھهم ئۇسۇلى بىلهن ئۆزلىرىنىڭ قوللىرىدا 
            ھېچقانداق ئىقتىسادىي سىياسهتنى بهلگىلهش ۋه ئۇنىڭدىن بىۋاسته ئهركىن 

يهنىال باشقا بارلىق ھوقۇقالرنىڭ ،             پايدىلىنىش يېتهرلىك ئهمهس تۇرۇپمۇ



            ساھىبلىرى ھېسابالنغان تىجارهت سېپى بىلهن رىقابهتلهشمهكته. ئىقتىساد 
مىللىي ئىقتىساد ، ئهلۋهتته،             بىر دۆلهتنىڭ قۇدرىتىنى نامايان قىلىدىكهن

            بىر مىللهتنىڭ مهۋجۇتلۇقى ئۈچۈنمۇ ئىنتايىن زور تايانچ. ئىقتىسادىي 
،             جهھهتتىن بېلى ئوشۇتۇۋېتىلگهن بىر ئادهم ئهبهدىي قهد كۆتۈرهلمىگهندهك
            مىللىي ئىقتىسادىي ئاساسىنى يارىتالمىغان بىر مىللهت ئوخشاشال قهددىنى 
            تىكلهشكه ئاجىزلىق قىلىدۇ. ئۇيغۇرالر ئۆزلىرىنىڭ ئهنه شۇنداق تىجارهت 

            ئاالھىدىلىكلىرى بىلهن زامانىۋى ئىنسانالر ئۇنتۇلۇپ كهتكهن كۆپ 
بۇ مىللهتته ئۆز ئىستىقبالىغا ،             نهرسىلهرنى ساقالپ قالدى .ئىشىنىمىزكى

            بولغان كۈچلۈك ئىنتىلىشى ۋه قۇربان ب ئېرىش روھى شۇنىڭدهك ئۈمىدۋارلىقى 
            بار. بۇ روھ ئۇالرنى قۇتۇلدۇرىدۇ"

نىيورك شهھىرىنىڭ كىچىككىنه بىر پارچىسى ،             شۇنداق ! مهن قىتهلهرده ئاتالپ
بۇ يهردىمۇ ئۇيغۇرنى كۆردۈم. ئۆز ئانا ،             بولغان بۇ جايغا كهلسهم

غۇلجا ۋه تۇرپان ۋه باشقا ، ئاقسۇ، خوتهن،             ۋهتىنىده يهنى ئهزىز قهشقهر
يېزا-سهھرالىرىدا جۈملىدىن ئۇرۈمچىنىڭ كوچىلىرىدا ،            چوڭ-كىچىك شهھهر

، بىچارىلهرچه يۈرۈشكهن تىلهمچى ئۇيغۇرالرنى ئهمهس،             تىنهپ-تهمتىرهپ 
باشقا ، قهددىنى تىك تۇتۇپ،             بهلكى ئهشۇ گېزىتته يۇقىرى باھا بېرىلگهن

ئىنسانلىق قهدرى-قىممىتى بىلهن ،             ھهر قانداق ئادهمدىن قېلىشمايدىغان
            ياشاۋاتقان ئۇيغۇرنى كۆردۈم. خۇددى ئۆز ئۆيىنىڭ ئاچقۇچى ئۆزىنىڭ قولىدا 

رۇخسهت ئالغاندىن كېيىنال ئۆيىگه كىرهلهيدىغان ، باشقىالردىن سوراپ،             يوق
بهلكى ،             ئادهمدهك گاڭگىراپ يۈرگهن روھى كهمتۈك ئۇيغۇرنى ئهمهس

لېكىن ئۆزىنىڭ ئادهملىك ھوقۇقىدىن ،             ئۆزگىلهرنىڭ زېمىنىدا ياشىسىمۇ
            تولۇق بهھرىمهن بواللىغان ئۇيغۇرنى كۆرۈپ بهك سۆيۈندۈم. 

            برايتون بىچ ئامېرىكا تهسىراتلىرىمنىڭ تۇنجى بهتلىرى ھهم ئامېرىكا 
            ھاياتىمنىڭ تۇنجى قهدهملىرى بولۇپ قالدى. بۇ جايدىكى بىر قانچه كۈنلۈك 

گۈزهل ۋاشىڭتون ، ئامېرىكا قوشما شىتاتلىرىنىڭ پايتهختى،             ھاياتتىن كېيىن
خىيالالر دۇنياسىغا ، ئاق ساراي ئالدىدا يۈرۈپ،             شهھىرىگه قهدهم قويۇپ

            غهرق بولدۇم. 

بۇ مېنىڭ ۋه ، بۇ قۇرۇق خىيالالر ئهمهس،             تهكرار ئېيتىمهن سۆيۈملۈك دوستۇم
            سىزنىڭ خىياللىرىمىز ! بۇ بىزنىڭ ئارزۇ-ئۈمىدلىرىمىز شۇنىڭدهك 

            مىللىتىمىزنىڭ كېلهچىكىگه بولغان ئىشهنچىمىز ! ئۇلۇق ئالالھ بىزگه بهخش 
            ئهتكهن سۆيگۈ ۋه روھتىن ئىبارهت خاالس !



            ئاق ساراي خىياللىرى

            (ئهدهبىي خاتىره)

            نهبىجان تۇرسۇن

. باپ. ئاق ساراي ئالدىدىكى يىغا ئاۋازى2            

. گۈللۈكتىكى سۆھبهتلهر1            

            تهنها بوۋاينىڭ ھىكايىسى

خېلىدىن بېرى ئاق ساراي ئالدىغا جايالشقان باغچىدىكى ،             مانا 
            ئورۇندۇقالرنىڭ بىرىده ئامېرىكا قوشما شىتاتلىرى پرېزىدېنت ئىنىڭ 

            تۇرالغۇ جايى ۋه خىزمهت ئىدارىسى ھېسابالنغان ئاق سارايغا قاراپ 
            ئولتۇرىمهن. ئاق رهڭ بىلهن بېزهلگهن بۇ بىنا ئۆزىنىڭ دۇنياغا 

            مهشهۇرلۇقى ۋه غايىۋانه ھهيۋىتىنى ھېسابقا ئالمىغاندا ئاددىي- ساددا 
شۈبهىلىك شۇنداقال دهبدهبىلىك تۇيغۇ ، كىشىگه ھېچقانداق سىرلىق،             بولۇپ

            بهرمهيتتى. ئاق ساراي بىناسى خېلى چوڭ گۈزهل باغچا ئىچىگه جايالشقان 
، ئۇنىڭ ئالدى تهرىپى ۋاشىنگتون مۇنارى تهرهپكه قاراپ تۇرسا ،             بولۇپ

            ئارقا تهرىپى ئهپچىلغىنا ياسالغان باغچىغا يۈزلىنىپ تۇراتتى. پۈتۈن 
            ساياھهتچىلهر مانا مۇشۇ تهرىپىگه كېلىپ ئاق ساراي مهنزىرىسىنى تاماشا 

            قىالتتى. تۈرلۈك پائالىيهتلهر مانا مۇشۇ تهرهپته بوالتتى. بىنانىڭ 
            ئالدىدىكى گۈللۈك بىلهن ئورالغان فونتاندىن ھهر قاچان مارجاندهك سۇالر 

            ئهتراپقا تهكشى چېچىلىپ كىشىگه راھهت بېغىشاليتت. بىنانىڭ ئهتراپى قىش 
ئاق ،             -ياز كۆكىرىپ تۇرىدىغان ياپ- يېشىل چىملىق ۋه دهرهخلىق بولۇپ

            ساراي تهخمىنهن ئىككى مېتىرىغا يهقىن ت ئۆمۈر رېشاتكىالر بىلهن 
            قورشالغان. رېشاتكىنىڭ ئىككى يان تهرىپىده پرېزىدېنت قوروسىغا 

. ئهڭ قىزىقارلىق يېرى شۇكى قورۇنىڭ ،            كىرىدىغان دهرۋازا جايالشقان بولۇپ
            ئالدىدا ئۇ ياقتىن بۇ ياققا مېڭىپ يۈرگهن بىر ئىككى ساقچىدىن باشقا 

            ھېچقانداق ھهيۋىتىنى كۆرسىتىپ تۇرىدىغان مۇھاپپىزهتچىلهر گۇرۇپپىسىنى 
ئۇنىڭ ،             كۆرگىلى بولمايتتى. ئادهملهر تۆمۈر رېشاتكىنى تۇتۇشۇپ

            ئاراشلىرىدىن ئاق ساراينى سۈرهتلهرگه تارتىشاتتى ۋه سۈرهتلهرگه 
            چۈشىشهتتى. قورۇنىڭ ئىچىدىمۇ ساقچى ياكى مۇھاپىزهتچىلهرنىڭ قارىسىنىمۇ 



            كۆرگىلى بولمايتتى. 

ئۇنىڭ ھهممه ،             ئاق ساراي بهزى كۈنلهرده ساياھهتچىلهر ئۈچۈن ئوچۇق بولۇپ
            بۆلۈملىرى ھهتتا پرېزىدېنت نىڭ تۇرالغۇ ئۆيىگىچه كۆرۈشكه رۇخسهت 

            قىلىناتتى. 

            مهن ھازىرغىچه مانا مۇشۇنداق يۇقىرى دهرىجىلىك دۆلهت ئادهملىرى 
ئۇالرنىڭ ھېچقايسىسى ماڭا ئاق ،             تۇرىدىغان جايالرنى خېلى كۆردۈم. لېكىن

            سارايدهك مۇنداق ئهركىن تۇيغۇ بهرمىگهن ئىدى. قىسقىسى بۇ يهرده كونا 
،             بېيجىڭ خان سارايلىرى ئالدىدىكى قىلىچ-نهيزىلىرىنى مهھكهم تۇتۇپ

            كىشىنىڭ تېنىنى شۈركۈندۈرۈش قۇدرىتىگه ئىگه كىچىك كۆزلىرىدىن نۇر 
موسكۋادىكى كرېمىل سارىيى ، دهبدهبىلىك تۇرغان قاراۋۇلالرنىڭ ،             چاقنىتىپ

            ئالدىدا ۋه لېنىن ماۋزولىيىنىڭ ئىشىكى يېنىدا كۆكۈچ كۆزلىرىنى بىر 
تېرىسى ئهشۇ بىر ،             نۇقتىغا تىكىپ قاتۇرۇپ قويغان ھهيكهلدهك تۇرۇشقان

ئهمما تېخىچه دهپنه قىلىنماستىن كىشىلهرنىڭ ،             ئهسىر توشاي دهپ قالسىمۇ
ماۋزولىي ئىچىده ئوڭدىسىغا ياتقۇزۇلغان ،             زىيارهت قىلىشىغا قويۇلۇپ

            لېنىننىڭ تاتىرىپ كهتكهن تهلهتىگه ئوخشايدىغان مهخسۇس قوغدىغۇچى 
بهلكى ئۇنىڭ ،             سولداتالرنى(ئهسكهرلهرنىڭ) ئېغىر تىنىقلىرىنى ئهمهس

            ئهكسىچه ئادهملهر توپى ئارىسىدا ئهركىن دانالپ يۈرگهن كهپتهرلهرنىڭ 
            گۇڭۇرالشلىرىنى سېزىسىز. قىزىل مهيدان ۋه باشقىالردىن ئۆتمۈشنىڭ ئىنسانالر 

            ئۈچۈن ئهبهدىي ئۇنتۇلماس ۋه تارىختىن ئۆچۈرۈپ بولماس مۇرهككهپ 
بۇ يهردىن پهقهت پورهكلهپ ئېچىلغان ،             مۇڭزارلىرى ئاڭالنغاندهك بولسا

سىزنى ،             رهڭگا رهڭ گۈللهرنىڭ خۇشبۇي پۇراقلىرى دىماقلىرىڭىزغا ئۇرۇلۇپ
            گۈزهل خىيالالر دۇنياسىغا غهرق قىلىدۇ.

تاكى ، -ئهسىرده قۇرۇلغان بولۇپ18            ئانچه چوڭ ۋه ئىگىز بولمىغان بۇ بىنا 
            ھازىرغىچه ئامېرىكا قوشما شتاتلىرىنىڭ پرېزىدېنتلىرىنىڭ تۇرالغۇ ۋه 

            خىزمهت ئورنى سۈپىتىده ئىشلىتىلىپ كهلمهكته . ئامېرىكا ۋه دۇنيا 
، رۇزۋهلىت، لىنكولىن،             تارىخىدىكى ئهڭ مهشهۇر سىياسىيونالر ۋاشىنگتون

كلىنتون ۋه باشقىالر ، ئاتا-باال بۇش ، رهگان، نىكسون، كېننېدي،             ترومېن
ئامېرىكىنىڭ ۋه دۇنيانىڭ ،             مهزكۇر ئاددىي -ساددا سارايدا ئولتۇرۇپ

            تهقدىرىنى ئۆز قوللىرىدا تۇتقان ئىدى ھهم تۇتماقتا. قۇدرهتلىك 
            تېپىشماقالر بىلهن تولغان بۇ ساراي گهرچه ئۆتمۈشتىكى مهشهۇر 

            ئىمپېراتورالرنىڭ ئوردا-قهسىرلىرىدهك ھهيۋهتلىك ۋه ئاجايىپ -غارايىپ 



لېكىن ئۇنىڭ ئىچىده ئىنسانىيهتنى مهڭگۈ ئۇنتۇلماس خاتىرىلهر ،             بولمىسىمۇ
دۇنياۋى سىياسى ھادىسىلهرنىڭ اليىهىلىرىنى تۈزۈلگهن. ،             بىلهن تهمىنلىگهن

            ئۇنىڭ ئىچىدىكى ھهر بىر گىلهملىرىده كۆپلىگهن مهشهۇر سىياسى 
            ئهربابالرنىڭ ئىزلىرى قالغان ئىدى. بۇ ساراينىڭ دۇنيانى لهرزىگه 

            ساالاليدىغان قۇدرهتكه ئىگه ئىكهنلىگىنى بهلكى بىلمهيدىغان ئادهم بولمىسا 
!. دېمهك كىمكى بۇ بىنانىڭ سىرتقى كۆرۈنۈشىگه قاراپال ئۇنى ؟            كېرهك

            كهمسىتىش ياكى ئۇنىڭ قۇدرىتىنى توۋهن چاغالش تۇيغۇسىدا بولىدىكهن ئۇ 
            چوقۇم زور خاتالىق سادىر قىلغانلىقىنى ھېس قىلماي قالمايدۇ! ئۇنىڭغا 

ئۇنى كهمسىندۈرۈش نىيهتلىرىده بولغان قانچىلىغان ئۇنىڭ ،             خىرىس قىلغان
ئۇنىڭ ئالدىدا يۈزلىرى ،             رهقىپلىرى ئۆزلىرى يهر بىلهن يهكسان بولۇپ

            قىزارغان ھالدا باش ئېگىشكه مهجبۇر بولغانلىقى ھهممىگه ئايان. بۇ ساراي 
گاھ ،             گاھ بىچارىلهر نىڭ قوغدىغۇچى قورغىنى سۈپىتىده مهيدانغا چىقسا 

دىكتاتۇرلۇق ، مۇشتۇمزور مۇستهبىتلهرنى ئهدهپلهپ،             تهلۋىلىكنى جازالىغۇچى
دۇنيا ،             زۇلۇمنىڭ ئورنىغا دېموكراتىك پىكىرلهر ۋه تۈزۈملهرنى دهسسىتىپ

            تهڭپۇڭلىقىنى تهڭشىگۈچى ئادالهت ئىگىسى بولۇپمۇ مهيدانغا چىقىدۇ. 

            مهن ۋاشىنگتون شهھرىده تۇرغان كۈنلهرده ھهر كۈنى شهھهر مهركىزىنى 
، مهزكۇر ئاق ساراينىڭ ئالدىدىكى باغچىغا كېلىپ ئولتۇرۇپ،             ئايلىنىپ

            خىيال دېڭىزىغا غهرق بوالتتىم. باغچىنىڭ ئوتتۇرىسىغا جېكسوننىڭ ئاتقا 
ئۇنىڭ تۆت تهرىپىده توت دانه ،             مىنىپ تۇرغان ھهيكىلى ئورنىتىلغان

            زهمبىرهك بهتلهنگهن ھالدا قويۇلغان. 
            مهن ھهر قېتىم باغچىغا كىرگىنىمده ھهيكهلگه يېقىنراق يهردىكى 

ھاسا تايىقىغا تايانغان ھالدا ،             ئورۇندۇقالرنىڭ بىرىده ئاق سارايغا قاراپ
            ئولتۇرغان بىر بوۋايغا كۆزۈم چۈشهتتى. بوۋاينىڭ قارا كۆزلىرىدىن ئۇنىڭ 

            تۈگىمهس ئويالرغا غهرق بولغانلىقىنى سهزگهن ئىدىم. 
            پاھ! بۈگۈن ئهشۇ بوۋاي دائىم ئولتۇرىدىغان ئورۇندۇقتا بهشىغا بادام 
تېز- ،             دوپپا كىيگهن يهنه بىر بوۋاينى كۆردۈم. مهن ھاياجىنىمنى باسالماي

            تېز قهدهم بىلهن بوۋاينىڭ ي ئېنىغا باردىم ھهم بىردىنال بۇ بوۋاينىڭ 
            باشقا كىشى بولماستىن بهلكى نهچچه ۋاقىتتىن بۇيان مېنىڭ دىققىتىمنى 

            ئۆزىگه جهلىپ قىلغان ھېلىقى بوۋاينىڭ ئۆزى ئىكهنلىگىنى كۆردۈم. ئاھ! 
ئۇنىڭغا شۇنچه ، ! دېمهك كۆڭلۈم تۇيۇپ؟            ئهسلىده بۇ ئۇيغۇر بوۋاي ئىكهنغۇ
"ئالدى بىلهن كۆڭۈل تونۇيدۇ" دېگهن ؟،             ك ئۆپ قارىغۇم كهلگهن ئىكهن-ده

! ؟            ئاتىالر سۆزى نهقهدهر توغرا ئېيتىلغان -ھه



            "ئهسساالمۇئهلهيكۇم بوۋا!"-دېدىم مهن ھاياجان بىلهن بوۋايغا. 
ماڭا قارىدى ۋه ھهيرانلىق ئارىالش شاتلىق نۇرلىرى ،             بوۋاي ئهندىكىپ

            چاقناپ تۇرغان كۆزلىرى بىلهن بىر ھازا ماڭا سىنچىالپ تىكىلدى ھهم 
            "ۋهئهلهيكۇم ئهسساالم باالم!"-دېدى تىترهك ئاۋازدا---“ئۇيغۇر بالىسىمۇ 

ئوغلۇم”-دهپ سورىدى ئۇ. ؟             سهن
، --دېدىم مهن بوۋاينى قۇچاقالپ،            ---شۇنداق

بىردىنال مارجاندهك كۆز ياشلىرى تۆكۈلۈشكه ،             بوۋاينىڭ كۆزلىرى خىرهلىشىپ
بوۋاي ، ئۈن-تىنسىز تۇردى. دېمهك،             باشلىدى. ئۇ مېنى بىردهم قۇچاقالپ

،             ناھايىتى ھاياجانالنغان ئىدى. ئاخىرى ئىڭرىغان ئاۋازى بىلهن "ئاھ! خۇدا
            ئۇلۇغ خۇدايىم مېنى ئۇيغۇرۇمنى كۆرۈشكه ئاخىرى نېسىپ قىلدى!" دېدى. 

            بىز كۆپ مۇڭداشتۇق. بوۋاي ئۆزىنىڭ قانداق قىلىپ ئامېرىكىغا كېلىپ 
بىر ھازا سۈكۈت ئىچىده ، ئېغىر ئۇھ تارتىپ،             قالغىنىنى سۆزلهپ بهردى. ئۇ

ئهسلىمىسىنى باشلىدى. ئۇنىڭ ،             كۆزىنى بىر نۇقتىغا تىكىپ تۇرغاندىن كېيىن
ئۆسمۈرلۈك ۋاقتىدا دادىسى بىلهن بىرگه ، ئۇ قهشقهرلىك بولۇپ،             ئېيتىشىچه

-ئهسىرنىڭ باشلىرىدا ئهنجان 20            ئهنجانغا چىقىپ تىرىكچىلىك قىلغان ئىكهن. 
            ئۇيغۇرالرنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا ۋه ئوتتۇرا شهرق شۇنداقال ياۋروپانىڭ ھهر 

ھهر يىلى ياز ،             قايسى جايلىرىغا تارىلىشىنىڭ بىرىنچى بېكىتى بولۇپ
قهشقهردىن ،             ئايلىرىدا ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ھهر قايسى جايلىرى بولۇپمۇ

مهزكۇر شهھهرگه كېلىپ ،             كۆپلىگهن مۇساپىرالر تىرىكچىلىك يولى ئىزدهپ
            توپالشقان ۋه كېيىن تهرهپ-تهرهپكه تارقىلىپ تۈرلۈك كهسىپلهر بىلهن 

دېهقانالرمۇ بار ، كاسىپالرمۇ،             شۇغۇلالنغان .ئۇالرنىڭ ئىچىده تىجارهتچىلهرمۇ
            ئىد. ئۇالرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى ئۆز يۇرتلىرىدا تىرىكچىلىك قىلىشتىن 

مىللىي ،             مهھرۇم بولغان كهمبهغهللهر ھېسابلىناتت. قاتمۇ -قات زۇلۇم
            كهمسىتىشلهر ۋه باستۇرۇشالر ئۇالرنى ئۆز تۇپراقلىرىنى تاشالپ باشقا 

-يىللىرىدىن 30            يۇرتالردىن ھاياتلىق يولىنى ئىزدهشكه مهجبۇر قىلغان ئىدى. 
            باشالپ مهزكۇر مۇساپىرالر سوۋهت كوممۇنىست ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن تۈرلۈك 

-يىلىدىكى ۋه 1933،             بېسىمالرغا دۇچ كېلىشكه باشلىدى. بولۇپمۇ
-يىلىدىكى ئۇيغۇر خهلق قوزغىالڭلىرى موسكۋانىڭ ياردىمى بىلهن 1937            

سوۋېت ھۆكۈمىتى ئوتتۇرا ئاسىيا ،             باستۇرۇلغاندىن كېيىن
            جۇمهۇرىيهتلىرىدىكى ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنىمۇ مىلىتارىست شېڭ شىسهيگه 

سىبىرىيه ، تۈركۈم-تۈركۈملهپ پويىزالرغا بېسىپ،             ماسلىشىپ تۇتقۇن قىلىپ
ئېغىر مهجبۇرىي ئهمگهكلهرگه سالدى. بۇالرنىڭ ،             ئورمانلىرىغا ھهيدهپ بېرىپ

            مۇتلهق كۆپچىلىكى سىبىرىيه ئورمانلىرىدا چىرىپ تۈگىگهن ئىدى. ئۇيغۇرالر 
            ئىچىدىن يېتىشىپ چىققان زىيالىيالرنى بولسا تۈركۈم-تۈركۈملهپ تۈرمىلهرگه 



            تاشلىدى ۋه ئۆلتۈردى. قىسقىسى مهن ئۇيغۇر دېگهن ھهرقانداق كىشى 
            ستالىننىڭ ۋهھشىيانه جازاسىدىن بوش قالمىدى. كۆپلىگهن كىشىلهر ئۆزىنى 

مىللىتىنى ئۆزبېك ياكى "كاشگارلىك" دهپ ،             ئۇيغۇر دېيىشتىن قورقۇپ
            ئاتىۋېلىشقا مهجبۇر بولغان ئىدى. بۇ ۋاقىتتا شېڭ شىسهي ئۇيغۇر ئېلىدىمۇ 

قىسقىغىنا ۋاقىت ئىچىده بىر قانچه ،             ئهنه شۇنداق قىرغىن قىلىشنى باشالپ
            يۈز مىڭ ئادهمنىڭ جېنىغا زامىن بولدى. چېگرىنىڭ ئىككى تهرىپىدىكى 
            ئۇيغۇر خهلقى ئېيتىپ-تۈگهتكۈسىز ئازاپ-ئوقۇبهتلهرگه گىرىپتار بولدى.

 دىن 3700-يىلىده بىر تاشكهنت شهھىرىدىنال 1937            مهلۇماتالرغا قارىغاندا 
ئۇالرنىڭ مۇتلهق كۆپچىلىكى ئۆلتۈرۈلگهن. ،             ئارتۇق ئۇيغۇر تۇتقۇن قىلىنىپ

يازغۇچى-شائىرلىرى ۋه ،             بۇالرنىڭ ئىچىده ئۇيغۇرالرنىڭ ئاتاقلىق ئالىملىرى
            باشقىالرمۇ بار ئىدى. ئهنه شۇالرنىڭ ئىچىده ئۇيغۇرالرنىڭ تۇنجى 

يهنى تاشكهنت ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ،             پروفېسسورلىرى
ئهخمهتجان ، ئابدۇلههي مۇھهممىدى،             ئوقۇتقۇچىلىرىدىن بۇرھان قاسىموپ
ھازىرقى زامان ئۇيغۇر ئهدهبىياتىدىكى ،             قاسىمىنىڭ تاغىسى ئۆمهر قاسىمى

،             تۇنجى رومان ۋه پوۋېستالرنىڭ ئاپتورلىرى مۆمۈن ھهمرايېۋ( ئۇستا ئالىم)
            شائىرالردىن نۇر ئىسرائىلوپ ۋه ھېزىم ئىسكهندوروپ قاتارلىق نهچچه 

،             ئونلىغان زىيالىيالر ۋه ئهدىبلهرمۇ ئورۇن ئالغان. بۇالرنىڭ كۆپىنچىسى 
-يىللىرىدا ئۇيغۇر ئېلىدىن تاشكهنتكه كېلىپ بىلىم ئالغان 1934-1937            

            ئىككى تۈركۈم ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ئۇستازلىرى بولغان ئىدى.
-يىلالردا ئۇيغۇرالرنىڭ زامانىۋى مائارىپ بىلهن تهربىيىلىنىش 1920-1930            

،             ئهھۋالى باشقا ئوتتۇرا ئاسىيا خهلقلىرىگه نىسبهتهن كۆرۈنهرلىك بولۇپ
، زىيالىيالر،             ئۇيغۇرالر ئىچىدىن كۆپلىگهن ئاتاقلىق سىياسىي ئهربابالر

ئاگرانومالر ۋه باشقىالر يېتىشىپ چىققان ئىدى.، دوختۇرالر،            ئالىمالر 
 دىن ئارتۇق ئۇيغۇر ياش 500-يىلىدىن كېيىنكى بىر قانچه يىل ئىچىدىال 1923            

باكۇ قاتارلىق شهھهرلهردىكى ئالىي ، تاشكهنت،قازان، لېنىنگراد،             موسكۋا
ئهنه شۇنداق نىسبهت تاكى ،             مهكتهپلهرگه ئهۋهتىلگهن بولۇپ

-يىللىرىغىچه داۋامالشتى. مۇنداق مۇمكىنچىلىك ئۇيغۇرالرنىڭ ئىلغار 1937            
            زامانىۋى مىللهت بولۇپ ئۆسۈپ يېتىلىشىگه شۇنىڭدهك ئۇالرنىڭ ئۆز 

ئۆز تهقدىرىنى ئۆزلىرى ، ئهركىنلىكىنى قولغا كهلتۈرۈپ،             ئازادلىقىنى
            بهلگىلهش ھوقۇقىغا ئېرىشىشقا ئىنتىلىشتهك سىياسىي ئېڭىنىڭ كۈچىيىشىنى 

            ئىلگىرى سۈردى.
ئۆز ،             بۇ جهھهتته ئابدۇلال رۇزىباقىيېۋ مۇھىم رول ئوينىغان بولۇپ

ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ قهددىنى كۆتۈرۈش ،             مىللىتىنىڭ مهنپهئهتلىرىنى قوغداش



            ئۈچۈن پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلهن تىرىشقان مهزكۇر سىياسىيون ئۆزىنىڭ ئوتتۇرا 
بارلىق ،             ئاسىيا كوممۇنىست رهھبهرلىرى ئىچىدىكى ئابرويىدىن پايدىلىنىپ

            ئىمكانىيهتلىرى بىلهن ئۇيغۇرالرنىڭ مهدهنىيهت-مائارىپىنى تهرهققى 
، ئۇيغۇرالرنى زامانىۋى ئاڭ ۋه بىلىم بىلهن تهربىيىلهپ،             قىلدۇرۇشنى

            ئۇيغۇر مىللىي ئازادلىقىنى تهمىن ئېتىدىغان كادىرالر قوشۇنىغا ئىگه 
كۆپ قهتىم رۇسىيه ،             بولۇش ئىستراتېگىيىسىنى بهلگىلىگهن ئىدى. ئۇ

            بولشېۋىكالر پارتىيىسى مهركىزى كومىتېتىغا خهت يېزىپ ئۇيغۇرالرغا ياردهم 
ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆز ۋهتىنىده مىللىي ئازادلىق ئىنقىالبى قوزغىشىنى ،             بېرىشنى

            قولالشنى تهلهپ قىلدى. ئابدۇلال رۇزىباقىيېۋنىڭ ئىنىسى ئابدۇمېجىت 
ئابدۇلال رۇزىباقىيېۋ شىنجاڭدا ،             رۇزىباقىيېۋنىڭ ئارخىپالردىن ئېنىقلىشىچه

-يىلى ستالىنغا مهخسۇس خهت يازغان ھهمده 1922            ئىنقىالب قوزغاش ھهققىده 
-يىلى مهخسۇس موسكۋاغا “غهربىي جۇڭگودىكى مىللىي ئازادلىق ھهرىكىتى 1923            

            توغرىسىدا ۋه بىزنىڭ ئالدىمىزدىكى ۋهزىپىلهر ھهققىده” دېگهن تېمىدا 
            دوكالت يازغان. ئۇنىڭدىن كېيىنمۇ ئۇ داۋاملىق تۈرده قازاقىستان ۋه 

            ئۆزبېكىستان مهركىزىي كومىتېتلىرىغا ئۇيغۇرالر مهسىلىسى ھهققىده خهتلهر 
            يازغان.

ئالمۇتا قاتارلىق جايالردا ئۇيغۇر ، تاشكهنت،             ئهنه شۇ مهزگىلده ئهندىجان
بۇ ،             مىللهتپهرۋهرلىرىنىڭ تۈرلۈك تهشكىالتلىرى مهيدانغا كهلگهن بولۇپ

            گۇرۇپپىالر ئۆز ۋهتىنىدىكى ياڭ زېڭشىڭ-جىن شىرېن ھۆكۈمرانلىقىنى 
ئۆزلىرىنىڭ مىللىي جۇمهۇرىيىتىنى قۇرۇشقا تهييارلىق قىلغان ،             يوقىتىپ

ئۇيغۇرالرنىڭ بۇ غايىسى ۋه ئارزۇسى موسكۋانىڭ ،             ئىدى. ئهپسۇسكى
ستالىن ئۇيغۇرالرنىڭ ،             مهنپهئهتلىرىگه ئۇيغۇن كهلمىگهنلىكى ئۈچۈن

            مهنپهئهتلىرىنى قۇربان قىلىش بهدىلىگه ئۇنى ئۆزىنىڭ جۇڭگو سىياسىتى 
شېڭ شىسهي بىلهن ھهمكارلىشىش ئارقىلىق بىر ،             ئۈچۈن ئويۇنچۇق قىلدى. ئۇ

ئۇيغۇر ئېلىدىكى قوزغىالڭالرنى ۋه سابىت دامولال باش ،             تهرهپتىن
            مىنىستىرلىقىدا قۇرۇلغان “شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمهۇرىيىتى”نى 

يهنه بىر تهرهپتىن ئوتتۇرا ئاسىيادا مهۋجۇت بارلىق ئۇيغۇر ،             تۇنجۇقتۇرسا
            ھهرىكهتلىرىنى شۇنىڭدهك ئۇيغۇر مىللهتپهرۋهرلىك ئىدىيىسىدىكى 

-يىلىدىكى تازىالش سوۋېت ۋه 1937،             زىيالىيالرنى تهقىپ قىلدى. ئهمهلىيهتته
چېگرىنىڭ ئىككى تهرىپىدىكى ،             ئۇيغۇر ئېلىدا تهڭال ئېلىپ بېرىلغان بولۇپ

            ئۇيغۇرالرغا ئارتىلغان ئاتالمىش جىنايهتلهر ئوخشاش بولدى. بۇالر ” 
، ”خهلق دۈشمىنى”، “تروتسىكىچى”، “پان ئىسالمىست”،             پانتۈركىست
” خائىن” ۋه باشقىالر ،”جاھانگىرالرنىڭ غالچىسى ۋه ئىشپىيونى”،             ”مىللهتچى”

            ئىدى.



موسكۋانىڭ ئۇيۇشتۇرۇشى ئاستىدا ئالدى بىلهن ، -يىلىغا كهلگهنده1924            
            ئوتتۇرا ئاسىيادىكى قېرىنداش تۈركىي خهلقلهرنىڭ مىللهت تهۋهلىكى سۈنئىي 

، ئۇالرغا ئايرىم تهۋهلىك بۆلۈپ بېرىلىپ،             ئۇسۇلدا ئايرىلدى. ئارقىدىنال
            تۈرك مىللهتپهرۋهرلىكىنىڭ ئورنىغا ئايرىم مىللهتپهرۋهرلىك ئىدىيىلىرى 

قازاقىستان( ، تۈركمهنىستان،             دهسسىتىلدى. ئىلگىرى –ئاخىرى ئۆزبېكىستان
            دهسلهپته ئاپتونوم جۇمهۇرىيهت بولغان كېيىن ئىتتىپاقداشلىق دهرىجىسىگه 

كېيىن ئىتتىپاقداش ، قىرغىزىستان ( ئاپتونوم جۇمهۇرىيهت ،             كۆتۈرىلگهن) 
            جۇمهۇرىيهت بولغان) ۋه تاجىكىستان ( ئاپتونومدىن ئىتتىپاقداشلىققا 

            ئۆزگهرگهن) ئىتتىپاقداش جۇمهۇرىيهتلىرى قۇرۇلدى.

            ئۇيغۇرنى پارچىالشنىڭ مودېلى- تارانچى- قهشقهرلىك جىدىلى

مىللىي ،             سوۋېت رۇسىيىسىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادا “ ئېتنىك چېگرىالرنى ئايرىش
            جۇمهۇرىيهتلهرنى تهسىس قىلىش” شۇئارى ئاستىدا تۈركىي خهلقلهرنى 

ئۇيغۇرالر بىلهن ئۆزبېكلهرنىڭ چېگرىسى ئېنىق ،             پارچىلىدى. ئهنه شۇ چاغدا
            ئايرىلدى. ئۇالر ئارىسىدىكى ئىلگىرى “قهشقهرلىك” “ ئهنجانلىق” دهپ 
            ئايرىلغان چېگرىنىڭ ئورنىغا ئۇيغۇر ۋه ئۆزبېكتىن ئىبارهت مىللىي پهرق 

            ئورۇن ئالدۇرۇلدى. ئۇيغۇرالردىكى ئىلگىرىكى تارانچى ۋه قهشقهرلىك دېگهن 
-ئايدىكى تاشكهنت قۇرۇلتىيىدا قوبۇل 6-يىلى 1921،             پهرق بىرلهشتۈرۈلۈپ

تارانچى ۋه ،             قىلىنغان قارار بويىچه ‘ئۇيغۇر “ نامى ئورتاقالشتۇرۇلۇپ
بۇ ،             قهشقهرلىكلهرنىڭ ھهممىسىنىڭ ئهسلىدىن ئۇيغۇر ئىكهنلىكى بېكىتىلىپ

            ئىسىم قانۇنالشتۇرۇلدى. بۇنىڭ ئۈچۈن رۇس ئالىملىرىدىن س. مالوپ 
تارىخىي پاكىتالر بىلهن ئۇيغۇر ،             قاتارلىقالر ئاكتىپ ھهرىكهت قىلىپ

تۈرلۈك سهۋهبلهر ،             نامىنىڭ ئهسلىگه كېلىشىنى دهلىللىدى. ئهمما
قهشقهرلىكلهر ئايرىم مىللهت ، بىر مهزگىل تارانچىالر ئايرىم،             تۈپهيلىدىن 

ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇرلىرىنىڭ بۇ ئىككى ،             دهيدىغان پىكىرالر يامراپ
بىر-بىرىگه قىز بېرىشنى ،             گۇرۇپپىسى بىر يهرده ئولتۇرمايدىغان

            خالىمايدىغان ئۆزارا دۈشمهنلىك ئهۋجى ئالدى. ئىلى ۋادىسىدىن چىققان ھهم 
،             يهرلىك تارانچىالر ئاساسلىقى يهتته سۇ رايونىنى ئاساس قىلغان بولسا

            قهشقهرلىكلهر يهنى پۈتۈن تهڭرى تاغلىرىنىڭ جهنۇبىدىن كۆچۈپ چىققانالر 
پىشپهك (بىشكهك) ،             پهرغانه ۋادىسىنى ھهمده قىرغىزىستاننىڭ قارا قول 

            قاتارلىق شهھهرلىرىنى ماكان قىلغان ئىدى. ئادهتتىكى خهلق بىر چهتته 
،            قېلىپ
تارانچىالردىن كېلىپ چىققان ئۇيغۇر زىيالىيلىرى بىلهن ،             ھهتتا



            قهشقهرلىكلهردىن كېلىپ چىققان ئۇيغۇر زىيالىيلىرى بىر-بىرىنى قاتتىق 
 يىلغا 20ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئورتاق ئهدهبىي تىلىنى بېكىتىشته ،             سۆكۈشۈپ

            يېقىن ۋاقىت تاالشتى. پهرغانه ۋادىسىدىكى ئۇيغۇرالر سابىرجان شاكىرجانوپ 
،             باشچىلىقىدا قهشقهر دىئالېكتىنى ئۇيغۇر ئهدهبىي تىلى قىلىمىز دېسه

            ئىلى ۋادىسىدىن كۆچۈپ چىققان ئۇيغۇرالرنىڭ زىيالىيلىرىدىن التىپ ئهنسارى 
            قاتارلىقالر تارانچى شىۋىسىنى ئهدهبىي تىل قىلىمىز دېدى. بۇ كۈرهشكه 

بىر مهزگىل ، -يىلى ستالىن تهرىپىدىن ئۇيغۇر ئېلىغا ئهۋهتىلىپ1933            
 300-يىلى مهمتىلى تهۋپىق قاتارلىق 1937،             قهشقهرده ساقچى باشلىقى بولغان

            دىن ئارتۇق ئۇيغۇر زىيالىيسىنى قهشقهر تۈرمىسىگه ئوت قويۇپ كۆيدۈرۈپ 
            ئۆلتۈرۈش پاجىئهسىنىڭ جاۋابكارلىرىدىن بىرى ھېسابالنغان قادىر ھاجىمۇ 

-يىلىغىچه “قۇتۇلۇش”گېزىتىنىڭ باشلىقلىق 1928،             قاتناشقان . ئۇ
            ۋهزىپىسىنى ئۆتىگهن ئىدى. قۇتۇلۇش گېزىتى قهشقهر شىۋىسىنى ئاساس قىلغان 

قادىر ھاجى “قهشقهرلىك ئايرىم مىللهت” دېگهن ئىدىيىنىڭ ئهڭ ،             بولۇپ
، “ قۇتۇلۇش” گېزىتىده ماقاله يېزىپ،             كۈچلۈك تهرغىباتچىسى ئىدى. ئۇ

            تارانچىالر بىلهن قهشقهرلىكلهرنىڭ ئىككى مىللهتكه تهۋه بولۇش ئىدىيىسىنى 
            تهرغىپ قىلغان. ئۇالر ئىلى شىۋىسىدىكى دهرسلىك كىتابلىرىنى بالىلىرىغا 

قهشقهرلىكلهرنىڭ تارانچىالرنىڭ تىلىنى ، چۈنكى،             ئوقۇتمايدىغانلىقىنى
بۇنىڭغا قارىغاندا تاتارالرنىڭ تىلىنى ياخشىراق ،             چۈشهنمهيدىغانلىقىنى

دهلىللهشكه كۆپ تىرىشقان . بۇ ئىدىيىگه ،             چۈشىنىدىغانلىقىنى شهرھلهشكه
            ئۇيغۇرالرنىڭ تونۇلغان سىياسىي ئهربابى ئابدۇلال روزىباقىيېۋ قهتئىي 

” ،ئۇ قادىر ھاجىچىالرنى تهنقىد قىلىپ،             قارشى چىققان بولۇپ
            قهشقهرلىك-تارانچى دېگهنلهرنىڭ ھهممىسىنىڭ سۈنىي ئۇسۇلدا پهيدا 

ئۇنىڭ ھهرگىزمۇ ئىككى مىللهتكه ۋهكىللىك ،             قىلىنغان نامالر ئىكهنلىكىنى
ئۇالرنىڭ ھهممىسىنىڭ ئهمهلىيهتته ئۇيغۇر ئېلىدىن ،             قىاللمايدىغانلىقىنى

            چىققان بىر ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ئىككى گۇرۇپپىسى ئىكهنلىكىنى كۆرسهتكهن. 
ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆز ، قادىر ھاجى بۇنىڭ بىلهن توختاپ قالماي،             ئهمما

ياتالرنىڭ ،             ئىچىدىكى زىددىيهتنى ئۆزلىرى كېلىشىپ ھهل قىلغاننىڭ ئورنىغا
ئابدۇلال ،             قولى بىلهن ئۆز رهقىبلىرىنى جازاالش تاكتىكىسى قوللۇنۇپ

            روزىباقىيېۋ ئۈستىدىن بولشېۋىكالر پارتىيىسىنىڭ يۇقىرى ئورگانلىرىغا 
ئهنۋهر پاشانىڭ ، پان ئىسالمىست، ئۇنىڭغا “پان تۈركىست،             ئهرزى قىلىپ

موسكۋانىڭ ،             گۇماشتىسى” دېگهندهك ئاتالمىش جىنايهتلهرنى ئارتىپ
تارانچى ، قهشقهرلىك ئايرىم مىللهت،             جازاالشىنى تهلهپ قىلغان. بىراق

بىر پۈتۈن ئۇيغۇر مىللىي ،             ئايرىم مىللهت دېگۈچىلهرنى ياراشتۇرۇپ
            ئىدىيىسىنىڭ ھىمايىچىسى ھېسابالنغان ئابدۇلال روزىباقىيېۋ ئۈستىدىن 



ئاخىرى ئۇنىڭ گۇناھسىزلىقى ئېالن قىلىنغان. ،             قىلىنغان ئهرز تهكشۈرۈلۈپ
ئابدۇلال روزىباقىيېۋ باشتىن ئاخىرى موسكۋادىن ،             ئهمهلىيهتته

            ئۇيغۇرالرنىڭمۇ جۇمهۇرىيهتلىك ھوقۇق ساالھىيىتىگه ئېرىشىشى ۋه ئۆز ئېلىده 
-يىلى ستالىن 1937            مىللىي جۇمهۇرىيهت قۇرۇش ھوقۇقىنى تهلهپ قىلغان ئىدى.

ئۇنىڭغا ئارتىلغان ئاتالمىش ،             ھۆكۈمىتى ئۇنى ئۆلۈمگه بۇيرىغاندا
” مىللهتچى”ۋه باشقىالر بولغان. ،            جىنايهت” پانتۈركىست” ۋه “ تروتسىكىچى”

شېڭ شىسهيگه ، ستالىن تهرىپىدىن ئهرتىۋارلىنىپ،             قادىر ھاجى بولسا
            ياردهمچىلىككه ئهۋهتىلگهن. ئۇنىڭ قولى ئۆز يۇرتىدىكى مىڭلىغان ئۆز 

            قېرىنداشلىرىنىڭ قانلىرىنى بىلهن بويالغان.

، -يىلىغا كهلگهنده بۇ جىدهللهر ئاساسى جهھهتتىن ئاخىرالشقان بولسىمۇ1937            
،             بىراق شېن شىسهي ئۇيغۇر ئېلىدا تارانچى –ئۇيغۇر كۈرىشىنى داۋامالشتۇرۇپ

ئۇنى ئۇيغۇرالردىن ئايرىۋهتكهن ئىدى. ،             تارانچى مىللىتىنى ياساپ چىقىپ
ئىلىدىكى تارانچى ،             شېڭ شىسهي بۇ ئىدىيىنى بازارغا سېلىش ئۈچۈن

،             تهرهپدارلىرىدىن ۋه قهشقهرلىك تهرهپدارلىرىدىن گۇماشتىالرنى تېپىپ
            ئۇالرنى تارانچى –ئۇيغۇر گۇرۇپپىسىغا ئايرىش ئۈچۈن ئىشلهتتى. ئهسلىدىن 

كېيىن غۇلجىغا قېچىپ كهلگهن ،            ئابدۇلال رۇزىباقىيېۋقا قارشى بولغان 
شېڭ شىسهيگه ،             زىيالىي ھۈسهيىن تارانوپ تارانچى تهرهپدارى بولۇپ

-يىلى ئوخشاشال جالالت شهڭ شىسهينىڭ 1937بىراق ،             ماسالشقان بولسىمۇ
-يىللىرى سوۋېت ئىتتىپاقىدا 1938-1937،             ئۆلتۈرۈشىگه دۇچ كهلدى. قىسقىسى 

ئۇيغۇر ئېلىده شېڭ شىسهي مهيلى تارانچى ئىدىيىسىنىڭ ،            ستالىن 
            ھىمايىچىلىرى بولسۇن ۋه ياكى قهشقهرلىك ئىدىيىسى ياكى ئومۇمىي ئۇيغۇر 

ۋه ياكى ئومۇمىي تۈرك ئىدىيىسىنىڭ ھىمايىچىلىرى ،             ئىدىيىسى بولسۇن
،             بولسۇن بهرىبىر ھهممه ئۇيغۇرالرنى قارا- قويۇق جازالىدى. ئومۇمهن

-ئهسىرنىڭ باشلىرىدا ئهنه شۇ ھهر خىل ئىدىيىدىكى ئۇيغۇرالر بۇرۇنراق 20            
بىر ئىدىيه ئاستىدا ئۆز ھوقۇقلىرىنى قولغا ئېلىش ئۈچۈن ،             ئىتتىپاقلىشىپ

، ئۇنىڭ ئورنىغا ئۆز ئارا ئىتتىپاقسىزلىق ۋه دۈشمهنلىك قىلىپ،             تىرىشماي
            ئاخىرىدا ئۆزلىرىنىڭ ئورتاق دۈشمهنلىرى تهرىپىدىن بىردهك گۇمران 

            قىلىۋېتىلىشتهك پاجىئهلىك ئورتاق تهقدىرگه دۇچار بولدى. دۈشمهننىڭ 
            رهھىمسىز قارا قوللىرى چېگرىنىڭ ھهر ئىككىال تهرىپىدىكى ئۇيغۇرالرنى 

            بهختسىزلىكلهرگه دۇچار قىلدى. بۇ قانلىق قولالر ئاستىدا ئوتتۇرا 
            ئاسىيادىكى تۇنجى كوممۇنىستالردىن ھېسابالنغان شۇنىڭدهك ئوتتۇرا ئاسىيا 

            جۇمهۇرىيهتلىرىده يۇقىرى رهھبىرى خىزمهتلهرنى قىلغان كىشىلهردىن 
قازاقىستان ئالىي سوۋېتى مىللهتلهر بۆلۈمىنىڭ ،             ئابدۇلال روزىباقىيېۋ



تۈركىستان كوم پارتىيىسى مىللىي ئىشالر بۆلۈم ،             باشلىقى ئوسمان ئهلىيېۋ
ئالمۇتا ئوبالستلىق مائارىپ ئىدارىسىنىڭ ،             باشلىقى ئابدۇغوپپۇر قۇربانوپ
قىزىل ئارمىيه ئۇيغۇر پولكىنىڭ قوماندانى ،             باشلىقى ئىسماھىل تاھىروپ

            مۇزهپپهر يارۇلالبېكوپ ۋه باشقا مىڭلىغان ئهربابالر ئېتىپ تاشالندى. 
            ئۇالرنىڭ كوممۇنىزمغا ۋه ئۆزلىرى ئهزا بولغان كوممۇنىستالر پارتىيىسىگه 

بهرىبىر ئۇالر ستالىننىڭ ،             قانچىلىك سادىق بولۇشىدىن قهتىي نهزهر
            جازاسىدىن خالى بواللمىدى.
خوجا نىياز ھاجىم قاتارلىق ، سابىت دامولالم،             چېگرىنىڭ بۇ تهرىپىده بولسا

-يىلالردىكى مىللىي ئازادلىق قوزغىالڭلىرىنىڭ ھهر دهرىجىلىك رهھبهرلىرى 30            
            ۋه مىڭلىغان قاتناشقۇچىلىرى ستالىن-شېڭ شىسهي ئىش بىرلىك ئاستىدا 

قايسى ئىدىيىگه مهنسۇپ ، ئۇيغۇر نهدىال بولسۇن،             ئۆلتۈرۈلدى. ئومۇمهن
ئۇنىڭ تهقدىرى پهقهت بىرال يهنى تراگېدىيه بىلهنال خۇالسىالندى. ،             بولسۇن
ئابدۇرېيىم ئۆتكۈر يازغاندهك خوجا نىياز ھاجى تۆمۈر خهلىپىگه ،             خۇددى

            ئوخشاش پۇشايمان بىلهن “خهپ” دهپ ياقىسىنى يىرتقان ھالدا ئۇ دۇنياغا 
            كهتتى. ئۇالر بۇ ئارقىلىق ئۇيغۇر قهھرىمانلىرىنىڭ ئاق كۆڭۈل ساددىلىقى 

لهكىن سىياسىي ، شىر يۈرهك خاراكتېرگه ئىگه بولسىمۇ،             بىلهن جهڭگه ماھىر
سىياسىي ئاڭسىزلىق تۈپهيلىدىن دائىم ئۆز ،             ئويۇنالردىن خهۋهرسىز

            دۈشمهنلىرى تهرىپىدىن يوقىتىلىشتهك پاجىئهسىنى تارىخ بېتىگه يازدى. 
، -ئهسىرنىن ئالدىنقى يېرىمىدىكى ئۇيغۇر قهھرىمانلىرى قانچه ئۇرۇنسۇن20            

            قانچىلىك بهدهللهرنى تۆلىسۇن بهرىبىر زامان ۋه ماكاننىڭ تهلهيسىز 
            قىسمهتلىرىگه گىرىپتار بولدى.

،             قىسقا قىلىپ ئېيتقاندا بۇ چاغدىكى ۋهزىيهت ئۇيغۇرغا قارشى بولۇپ
بۇ ،             ئۇيغۇرالرنىڭ ئىككى تهرىپىگه جايالشقان رهقىپلىرى ھهمكارلىشىۋېلىپ

، ئۇنىڭدىن پايدىلىنىپ،            مىللهتنىڭ دۇنياۋى ئازادلىق ئېقىمىغا ماسلىشىشى 
            ئۆز ئازادلىقىنى تهمىن ئېتىشىنى چهكلىدى. ئۇ زامانالردا ئۇيغۇر بولۇش 

            تولىمۇ قىيىن ۋه خهتهرلىك بولۇپ قالغان ئىدى. ئۇيغۇرالرغا قارىتىلغان بۇ 
بىر قىسىم ئۇيغۇرالر سوۋېت گرازدانلىقىنى قوبۇل ،             خىل بېسىم تۈپهيلىدىن

يهنه ، پاسپورتلىرىنىڭ “ مىللىتى” دېگهن يېرىگه "كاشگارلىك" دهپ،             قىلىپ
مىللىتىنى ئۆزبېك ۋه باشقا مىللهت قىلىپ ،             كۆپلىگهن ئۇيغۇرالر بولسا

            يازدۇرىۋالغان ئىكهن. بۇ دهۋرده مهۋجۇت بولغان ئهندىجان شهھىرىدىكى 
، ئۇيغۇر تىياتىرى، ئوتتۇرا –باشالنغۇچ مهكتهپلىرى،             ئۇيغۇر تېخنىكوم

بىشكهكتىكى ئۇيغۇرچه گېزىتالر ۋه نهشىرىياتالرنىڭ بىر قىسىمى ،             تاشكهنت
 يىلغا يېقىن گۈللهپ ياشىنىغان ئۇيغۇر 20،             تاقىۋېتىلگهن. نهتىجىده

-يىلالردا ئوتتۇرا 1930،             مهدهنىيىتى بىردىنال تۇنجۇقتۇرۇلغان. ھهتتا



            ئاسىيا ئۇيغۇرلىرى باشالنغۇچ مائارىپىنى ئومۇمالشتۇرۇپ بولۇش بىلهن باشقا 
-يىلىغا بارغاندا 1940            قېرىنداش خهلقلهرگه ئۈلگه تىكلهپ بهرگهن ئىدى. 

مائارىپى گۇمران بولۇش ،             گۈللهپ ياشنىغان سوۋېت ئۇيغۇر مهدهنىيىتى
چېگرىنىڭ بۇ تهرىپىدىكى ئۇيغۇر مهدهمىيىتىمۇ ،             ھالىتىگه كهلگهن بولۇپ

-يىللىرىدا مهيدانغا كهلگهن 1937-1933،             ئوخشاشال زۇلۇم ئىسكهنجىگه قېلىپ
            ۋه گۈللىنىشكه قاراپ يۈزلهنگهن ئۇيغۇر مهدهنىي ئاقارتىش ھهرىكىتى ۋه 

،             ئۇنىڭ بايراقدارلىرى ھېسابلىنىدىغان يۈزلىگهن ئۇيغۇر زىيالىيلىرى
            مىللهتلپهرۋهرلىرى شېڭ شىسهينىڭ تۈرمىلىرىده چىرىپ تۈگىدى ياكى 

بۇ قىسمهت پهقهت ئۇيغۇرالرغىال كهلمىگهن ،             ئۆلتۈرۈلۈپ تۈگىتىلدى. ئهلۋهتته
ئۇيغۇرالر بىلهن بىر قاتاردا ئوخشاشال ئهشۇ شېڭ شىسهيگه سادىقلىق ،             بولۇپ

كادىرلىرى شۇنىڭدهك باشقا ،             بىلهن ئىشلىگهن يۈزلىگهن خهنزۇ زىيالىيلىرى
يهنىال ئهڭ كۆپ ، ئهمما،             مىللهتلهرنىڭ ئىلغار پهرزهنتلىرى دۇچار بولدى

            زىيان ئۇيغۇرالرنىڭ بېشىغا كهلدى.

            بوۋاي ۋهسىيىتى : ئۆز تارىخىنى ئۇنتۇش جىنايهتتۇر 

بۇ ، " سهن تارىخچى بولغاندىكىن بهلكى،             بوۋاي ھېكايىسىنى توختىتىپ
لېكىن يهنه ئهسلهپ قويغاننىڭ زىيىنى ،             ۋهقهلهرنى بىلىشىڭ مۇمكىن ئوغلۇم

مېنىڭچه تارىخنى ئۇنتۇش جىنايهتتۇر خاالس!" دېدى ۋه چىرايىغا ،             يوق
ئۆز ھېكايىسىنى داۋام ئهتتۈردى: ،             ئازراق كۈلكه يۈگۈرتۈپ

-يىللىرى ئۇنىڭ دادىسى باشقا كۆپلىگهن قېرىنداشلىرىنىڭ 1937-1938            
زىيانكهشلىككه ئۇچراۋاتقانلىقىنى كۆرگهندىن ،             تۇيۇقسىز تۇتقۇن قىلىنىپ

، بىر كۈنى بۇ ئاقىۋهتنىڭ ئۇالرغىمۇ كېلىدىغانلىقىنى پهرهز قىلىپ،            كېيىن 
،  نهچچه يېتىمچى بىلهن ئهندىجاندىن پويىزغا ئولتۇرۇپ10            دهرھال باشقا 

بىر زاۋۇتتا ئىشچى بولۇپتۇ. ئۇنىڭ دادىسى ،             موسكۋاغا قېچىپ كېلىپ
            مهرىپهتپهرۋهر ئادهم بولغاچقا ئۇنى موسكۋادىكى مهكتهپلهرنىڭ بىرىگه 

دادىسى ۋه ، ئوتتۇرا مهكتهپنى پۈتتۈرگهن يىلى ئۇرۇش پارتالپ،             بېرىپتۇ
، بىر يىلدىن كېيىن،             باشقا ئۇنىڭ ھهمراھلىرى ئالدىنقى سهپكه ئهۋهتىلىپ

            ئۇالرنىڭ ھهممىسىنىڭ ئۆلگهنلىكى توغرىسىدا خهۋهر كهپتۇ ھهمده ئۇمۇ 
،             ئالدىنقى سهپكه ئاتالندۇرۇلۇپتۇ. ئۇ ئىككى يىل قان كېچىپ جهڭ قىلىپ

            ياۋروپا جهڭ مهيدانلىرىنىڭ بىرىده گېرمانىيه ئارمىيىسىگه ئهسىرگه 
ئۇرۇش ئهسىرلىرى الگېرلىرىنىڭ بىرىده ئېغىر كۈنلهرنى ،             چۈشۈپ

-يىلى ئامېرىكا ئارمىيىسى تهرىپىدىن بۇ الگېر ئازاد 1945            ئۆتكزۈپتۇ.



ئۇ ئهركىنلىككه ئېرىشكهن ئىكهن. ئۇرۇش ئاخىرالشقاندىن ،             قىلىنغاندا
ئۇ سوۋېت ئىتتىپاقىغا قايتىشقا جۇر`ئهت قىاللمىغان. چۈنكى ئۇ ،             كېيىن

ستالىن تهرىپىدىن"ۋهتهن خائىنى" دېگهندهك ،             سوۋېت ئىتتىپاقىغا قايىتسا
بىر مهھهل ،             جىنايهتلهر بىلهن ئېتىپ تاشلىنىشى مۇمكىن ئىدى. ئۇ

ھىندىستان ، ئۆزى تۇغۇلغان يۇرتىنى ئهسلهپ،             گېرمانىيىده تۇرغاندىن كېيىن
ئۇ دادىسىدىن ئاڭلىغان ئادرهس بويىچه ،ۋهتهنگه قايتىپ كهلگهن ،             ئارقىلىق

            ئۆز مهھهللىسىنى ئىزدهپ تاپقان ئىكهن .ئهپسۇسكى ئۇ يۇرتىدا قالغان 
            ئانىسىنى كۆرهلمىگهن .ئانىسى ئالال بۇرۇن ئالهمدىن ئۆتكهن ئىكهن. ئۇ ئۆز 

ناتىۋان خهلقى ئۈچۈن بىرهر ياخشى ئىشالرنى قىلىش ،             ئانا يۇرتىدا قېلىپ
ئۇنىڭ ئارقىسىغا چۈشكهن پايالقچىالر ئۇنىڭ ئۈستىدىن ،             نىيىتىده يۈرگهنده

ئۇنىڭغا زىيانكهشلىك قىلىشقا ئۇرۇنغان. ،             ھهر خىل بهتنامالرنى توقۇپ
            نهتىجىده ئۇ تهقىپ ئاستىغا ئېلىنغان ئىكهن. شۇنىڭ بىلهن ئۇ بېشىدىن 

            ئۆتكۈزگهن ھايات مۇساپىرلىرىدىن توپلىغان تهجرىبىلىرى بويىچه ۋهتهننىڭ 
ئانا ۋهتهننى تهرك ئېتىش قارارىغا كهلگهن ،             ۋهزىيىتىنى تهھلىل قىلىپ

            ھهمده مىڭبىر جاپادا چهتئهلگه چىقىپ كهتكهن ۋه ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ 
،             مۇساپىرالرغا باش پاناھ بولۇش سىياسىتىگه ئاساسهن ئامېرىكىغا ك ئېلىپ

            ئولتۇراقلىشىپ قالغان ئىكهن شۇنىڭ بىلهن ئۇنى ۋهتهنسىزلىك ۋه 
            مۇساپىرلىق ھاياتى دادىسىدىن ئۇنىڭغا مىراس بولۇپ قالغان ئىكهن.

--بۇ مېنىڭ ،بوۋاي ماڭا تىكىلىپ قاراپ،             --بىلهمسهن ئوغلۇم --دېدى 
 يىلدىن ك ئېيىن قايتا ئۇيغۇرنى كۆرۈشۈم.50            تهخمىنهن 

            مهن ئامېرىكىغا كهلگهندىن ك ئېيىن تۇرمۇشۇم ياخشى ئۆتتى. لېكىن بىرال 
            نهرسه ماڭا كهملىكى بىلهن ھهرقاچان مېنى ئازاباليتتى. ئۇ بولسىمۇ ئۆز 
            قان -قېرىنداش خهلقىمدىن تهنها ياشاش! ئۆز ئانا تىلىمدا سىزلهشتىن 

            مهھرۇم قېلىش! كىچىك ۋاقتىمدا دادام ماڭا دائىم پۇل تېپىپ قهشقهرگه 
دادامنىڭ بۇ ، ئانام بىلهن جهم بولىدىغانلىقىنى دهيتتى. ئهپسۇس ،             قايتىپ

            ئارزۇسى ئهمهلگه ئاشمىدى. مهنمۇ ئانامنى بىر ئۆمۈر كۆرهلمىدىم. كىچىك 
            ۋاقتىمدا ئانامنىڭ تونۇرغا نان ياققان ۋاقتىدا ماڭا ئايرىم بىر ئىككى 

ئىللىق ، پېشانىسىدىكى تهرلىرىنى سۈرتۈپ،             دانه سامسا يېقىپ يىگۈزگهن
بۇررنۇمنى يېنىك نوقۇپ ئهكىلهتكهن ھالىتى ، ماڭلىيىمنى سۆيۈپ،             كۈلگهن

            كۆز ئالدىمدىن ھېچقاچان كهتمهيدۇ. بۇ كۈنلهر ماڭا غۇۋا بىر چۈشتهك 
            بىلىنىدۇ. ئىشىكىمىز ئالدىدا ئۆستهڭ ئېقىپ تۇراتتى. ئۆستهڭنىڭ سۈيى 
            دائىم الي ئاقاتتى .بىز ھهركۈنى چۆمۈلۈپ ئوينايتتۇق. زاغرا نانلىرىمىزنى 



ئېقىپ ئالدىمىزغا كهلگهندىن كېيىن سۈزۈپ ،             ئۆستهڭنىڭ بېشىغا تاشالپ
            يهيتتۇق. دۈم يېتىۋېلىپ سۇ ئىچسهك ئانام دائىم "ئۇنداق قىلما ئىچىڭگه 

            قۇرۇت كىرىپ كېتىدۇ” دهپ قورقۇتاتتى. مهھهللىمىزدىكى يول بويلىرىدا نان 
تۆكۈلۈپ كېتهتتى. بهزى كۈنلهرده يهيدىغانئ غا نان يوق ،            جىگدىلىرى پىشىپ 

سىرتقا چىقىپ ،             شۇ جىگدىلهرنى يهيتتۇق. دادام ئېتىز ئىشىدىن باشقا ئايالپ
ھارغىن قايتىپ كېلهتتى. ئانامدىن سورىسام داداڭ ،             ك ئېتىپ ئىشلهپ 

            ھاشاغا بارمىسا بىز ئاچ قالىمىز دهيتتى. كېيىن يۇرتىمىزدا كۈن ئېلىش 
مېنى ،             بهك قىيىن بولغاندىن ك ئېيىن دادام ئانام بىلهن مهسلىههتلىشىپ 

پۇل تېپىپ كېلىش قارارىغا كېلىپتۇ. ،             ئهندىجانغا بىرگه ئېلىپ بېرىپ
            شۇنىڭ بىلهن بىر ياز ئېيىدا بىز ئۇ يهرگه كېلىپ قالغان ئىدۇق. 

--دهپ سورىدىم مهن بوۋايدىن. ؟            --شۇ ئۆز يۇرتىمىزغا كهتكىڭىز بارمۇ
! --دېدى بوۋاي كهسكىن ؟            --نېمىشكه كهتكىم بولمىسۇن ئوغلۇم

--شۇ ئۆزۈم تۇغۇلغان يۇرتقا بهك كهتكىم بار. بۇ ئۆي ،            تهلهپپۇزدا
            مېنىڭدىن ھېچقاچان نېرى كهتكهن ئهمهس! مېنىڭ شۇ يهرنىڭ تۇپرىقىغا 

ئانام بىلهن بىرگه يۈرسه ، روھىم بولسىمۇ ئانامنى كۆرسه،             كۆمۈلۈش
            دهيدىغان ئويۇم بار. مهن كېيىنكى ۋاقىتالردا ئانا يۇرتۇمغا بېرىپ 

لېكىن ئۇ يهرده ھېچ بىر تۇغقانلىرىمنىڭ ،             كېلىشنى نىيهت قىلغان بولساممۇ
كۆڭلۈم بىئارام بولدى. بهلكى ،             بار يوقلىقىنى بىلمهيدىغانلىقىمنى ئويالپ

! ؟            تۇغقانلىرىممۇ باردۇ
ئۇنىڭ ،  كىرىپ قالدىم. پۇتتا ماغدۇرنىڭ تايىنى يوق80            ھهش-پهش دېگۈچه 

،             ئۈستىگه ئۆزۈم كېسهلچان بولۇپ قالدىم. يۈرىكىم ھهرقاچان ئېچىنىش
تهنهالىق تۇيغۇسى بىلهن ئۆرتۈنىدۇ. ،             مۇساپىرلىق

ھېلىههم ۋهتهنگه بارسىڭىزمۇ ، ھازىرمۇ كېچىكمهيسىز،             --ھېچقىسى يوق بوۋا 
بهلكى ،             بولىدۇ. مهن سىزنىڭ يۇرتىڭىزدىن تۇغقانلىرىڭىزنى تېپىشىپ بېرهي

! ئۇالر سىزنى كۆرسه ناھايىتى خوش ؟            كۆپلىگهن قان قېرىنداشلىرىڭىز باردۇ
            بولىشى تهبىئى--دېدىم مهن بوۋاينىڭ كۆڭلىنى ياساپ. 

!. ؟مېنىڭچه بۇمۇ ئالالنىڭ مېنى جازالىشى بولسا كېرهك،             --رهھمهت ئوغلۇم 
، مهندهك ئۆز ئانىسىنى ،             مۇنداق مۇساپىرچىلىق كوچىسىغا چىققان بولۇپمۇ

ئۆز كىندىك قېنى تۆكۈلگهن ،             ئۆز ئۇرۇق تۇغقان قان- قېرىنداشلىرىنى
ئۇنى كۆرهلمهي ئۆتكهن ئۇيغۇرالر ناھايىتى كۆپ ،             مۇقهددهس تۇپرىقىنى تاشالپ

!.مهن بۇنىڭغا ئىشىنىمهن. ؟            بولسا كېرهك 



--دېدىم مهن تهئهججۈپ ؟            ---نېمىگه ئالالنىڭ جازاسى دهيسىز بوۋا
مۇساپىرلىققا ئۆزىڭىز سهۋهبكار ؟ --سىز نېمه گۇناھ قىلدىڭىز،            بىلهن

! ؟            ئهمهسته

            ---مهن ئۆزۈم سهۋهبكار!-دېدى بوۋاي كهسكىن رهۋىشته---ئانا ۋهتهننىڭ 
ئۇنىڭ قهرزىنى ئۆزۈمنىڭ مهنپهئهتىدىن تۆۋهن ،             قهرزىنى ئادا قىلماي

ئۇنىڭ ، ۋهتهننىڭ نېمه ئىكهنلىگىنى ھهقىقى چۈشهنمىگهنلىكىم،             قويغانلىقىم
ئۇنىڭ ھۆرمىتىنى ئاياق ئاستى قىلىشقا يول ،             ئۈچۈن جان پىدا قىلماي

، ئۇنىڭ تهقدىرى ۋه كېلهچىكى ئۈستىده باش قاتۇرمىغانلىقىم،             قويغانلىقىم
ئۆز ،             قىسقىسى ئىسسىق قانلىرىمنى باشقىالرنىڭ تۇپراقلىرى ئۈچۈن تۆكۈپ

            كىندىك قېنىم تۆكۈلگهن ئانا ۋهتىنىمدىكى يىغا زارىلهرنى 
مانا مۇشۇنداق ۋهتهنسىزلىكنى تاللىۋالغانلىقىم ،             ئاڭلىمىغانلىقىم ئۈچۈن

مۇشۇنداق بىچارىلىق كوچىسىغا تاشلىۋهتكهنمىكىن ،             ئۈچۈن ئالال مېنى جازاالپ
بهلكى ئۆزىنى ھهقىقىي ئهركىن ۋه ئازاد ،             دهپ ئويالپ قالىمهن بهزىده

ئۆز ئۆيىنىڭ ئاچقۇچىنى ئۆز قولىدا تۇتقان ئادهملهر مهندهك ،             ھېسابالپ
بارلىق ، ! بۇ بهلكى مېنىڭال ئهمهس؟            ناتىۋان بولمىسا كېرهك

؟             مىللهتداشلىرىمنىڭ ئورتاق ھېسسىياتىدۇ

            مهن بوۋاينىڭ زهرده بىلهن ئېيتىۋاتقان سۆزلىرىنىڭ مهلۇم مهنتىقىلىق 
            ئاساسقا ئىگه ئىكهنلىگىنى جهزىم قىلدىم ۋه: 

---ئۇنداقتا سىز مهن ،--دېدىم مهن بوۋاينىڭ سۆزىنى تهستىقالپ،            ---شۇنداق
            دهپ سۆزلىمهي بىز دهپ سۆزلهڭ. چۈنكى سىز ئېيتقانالر قاتارىدا مهن ۋه 
            باشقا كۆپلىگهن ئادهملهر بار. بىز ھهممىمىز ئۆزىمىزنى مهن ئۇيغۇر دهپ 

تېخى ۋهتهن ئالدىدىكى ،جار سالغىنىمىز بىلهن ،             مهيدىمىزگه مۇشتالپ
            قهرزىمىزنى ئادا قىلمىدۇق. ئۇيغۇر دېگهن نامىمىزنى ئاقلىمىدۇق. 

مهيلى ۋهتهن ئىچىده ياكى ۋهتهن سىرتىدا بواليلى كىندىك ،             ھهممىمىز
            قېنىمىز تۆكۈلگهن تۇپراقلىرىمىز ئالدىدا گۇناھكارالرمىز ! 

            تۇپراقلىرىمىزنىڭ قهرزىنى تۆلىمىگهن قهرزدارالرمىز! مهن ئۇيغۇر دهپ 
ياكى ھاراقنى بولۇشى غىچه ،             ياقىمىزنى بىرهر قېتىم يىرتىپ قويغىنىمىز

ئۆزىمىزچه قايناپ ۋه ھېسسىياتلىنىپ يىغالپ قويۇشلۇرىمىز بىزنىڭ ،             ئىچىپ
            ئۇيغۇر ئىكهنلىكىمىزدىن دېرهك بهرمهيدۇ. بىر مىللهت پهقهت ئۇنىڭ نامى 

            بىلهنال ئهمهس بهلكى ئهمهلىي سىياسىي كىملىكى يهنى ئۇنىڭ سهلتهنهتىنى 
تهقدىر ئهڭگۈشتىرىنى ئۆز قولىدا تۇتقان-تۇتمىغانلىقى بىلهنال ،             تىكلهپ



            ئۆزىنى گهۋدىلهندۈرهلهيدۇ. بىزنىڭ رېئاللىقلىرىمىز شۇنىڭدهك رېئال 
            مهۋجۇدىيىتىمىزغا سهۋهب بولىۋاتقان ئۆزىمىزدىكى يېتهرسىزلىكلهرنى 

ئۇنى ئۆزگهرتىشكه تهڭ ، ئۇنى ھهممىمىز تهڭ تونۇپ يېتىپ،             ئويلىغاندا
بىز باشقىالرنىڭ بىزنىڭ قهدىر قىممىتىمىزنى قىلىشىغا ،             ئاتالنغاند

            ئهرزىيمىز. ئېلۋهتته ئالالھ ھهممىدىن مېهرىبان. بۇ مېهرىبانلىققا ئهسال 
مهيلى ئىلىمده كامالهتكه ،             شهك كهلتۈرمهيمهن. بىز شۇنچىلىك ئاجىزمىزكى

            توشقان ئالىمىمىز بولسۇن ۋه ياكى خهلق ئۈمىد باغلىغان ئهمهلدارلىرىمىز 
            بولسۇن ياكى ئهڭ ئوت يۈرهك ۋه جهڭگىۋار ھېسابلىنىدىغان ياش ئالىي 

            مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىمىز بولسۇن ياكى باشقىالر بولسۇن ھهممىمىزده ھازىرقى 
ئىلغار مىللهتلهرده مهۋجۇت بولغان ،             زاماندىكى ئهركىن ۋه ئازاد

            خۇسۇسىيهتلهر يوق ياكى تاكاممۇلالشمىغان . ئهلۋهتته چىرايلىق 
كىيىم كىيىشلىرىمىز ياكى سورۇنالردا گىدىيىپ ،             سۆزلىيهلىگىنىمىز
، ئېسىل ئۆيلهرده ياشىشىمىز، ئېسىل ماشىناالرنى ھهيدهپ،             ئولتۇرۇشلۇرىمىز

            پۇلالرنى قهغهزدهك خهجلىيهلىشىمىز ئهركىن ئىنسانلىق تهلىپى 
ھۈر ،             كاتهگورىيىسىگه كىرمهيدۇ. ھۈر ئىنسانلىق تهلىپى تامامهن باشقىچه

ئۇ بولسىمۇ سهن كىم دېگهن ،             ئىنسانلىقنىڭ ئهڭ ئاددىي بىرال ئۆلچىمى بار
مىللىي سىياسىي كىملىك ھوقۇقىڭنىڭ ئۆز ،             سوئالغا قىينالماي تۇرۇپ

            قولۇڭدا ئىكهنلىكىنى ئېيتاالش خاالس!

ھهتتا ئۆزىمىزنىڭ ئهشۇ تۇتىيا تۇپراقلىرىمىز ،             بىز شۇنچىلىك بىچارىمىزكى
، قهھرىمانلىرىمىزنى ياد ئېتهلمهيمىز،             ئۈچۈن جان بهرگهن مهرتلىرىمىزنى

            ئۇالرنىڭ قهبرىلىرىگه گۈل قويالمايمىز. ۋاقتى كهلسه ئۇالر ئۈستىدىن 
            كۈلۈمىز. ئۇالرنى ئۇنتۇپ كېتىشكه ھهر قاچان تهييارمىز. ئالالھ ئاتا 

ئۆز مۇقهددهس ،             قىلغان ئهقلىمىزنى ۋه جىسمىمىزنى ئىشقا سېلىپ
ئۇنىڭ قانلىق ۋه شانلىق ئىزلىرىنى ئىزدهپ تېپىشقا ،             تارىخىمىزنى قېزىشقا

            ئۇرۇنمايمىز. ھېچ بولمىغاندا ھازىرقى زامان ئۇيغۇر ئهدهبىياتىنىڭ 
خهلقىمىز تهرىپىدىن ئالى ھۆرمهتكه سازاۋهر بولغان ئالىم ،             مهشهۇر ۋهكىلى

            ۋه مۇتهپهككۈر يازغۇچى ئابدۇرېيىم ئۆتكۈرنىڭ بىزلهرگه قىلغان ئاخىرقى 
            ۋهسىيىتى بولغان "ئۆز تارىخىنى بىلمىگهن مىللهت ئۆز ئاتا-ئانىسىنىڭ 
            كىملىگىنى بىلمىگهن بالىغا ئوخشاش" دېگهن تهربىيىسىنى ئېسىمىزده 

! مهرھۇم ئابدۇرېيىم ئۆتكۈر دېگهندهك شۇ تارىخىمىزدىكى بىزلهر ؟            تۇتتۇقمۇ
            ئۈچۈن يهنى ئۇيغۇرلۇق نامىنىڭ ھهقىقىي مهنىسىنى تىكلهش يولىدا 

يۇلغۇن قىزارغان دالىالردا قهبرىسىز ،             قىممهتلىك جانلىرىنى قۇربان قىلىپ



            قالغان نى-نى مهرت ئوغالنلىرىمىزنىڭ خهلقىمىز رهقىپلىرىنىڭ گېلىدىن 
بۇ زېمىن ئۇيغۇر رىۋايهتلىرىده سۆزلىنىدىغان ؟ "سهن كىم،             بوغۇپ تۇرۇپ

ئۇسسۇزلۇقىنى ،             “يهتته باشلىق يالماۋۇزالرنىڭ” بىگۇناھ جانالرنى قىيىپ
            قاندۇرۇپ ھوزۇرلىنىدىغان ئارامگاھى ئهمهس! بۇ بىر ناتىۋان ئهمما ئاق 

ئىنسانپهرۋهرلىكنى سۆيۈدىغان ، دوستلۇقنى، ھېچكىمگه زىيىنى يوق،             كۆڭۈل
بىز ئازغىنا ۋاقىت ؟             ئادهملهرنىڭ ئۆيى !" دېگهن خىتابلىرىنى بىلىمىزمۇ

ئابدۇرېيىم ئۆتكۈر ئېيتقان ئهشۇ كارۋانالرنىڭ ھېچ كۆمۈلمهس ،             چىقىرىپ
قېنى ؟             ئىزلىرىنى بىز شۇالرنىڭ نهۋرىسى ياكى چهۋرىسى دهپ ئىزدهپ باقتۇقمۇ

كۈرشاد ۋه ، كۇل بويال قاغانىمىز،             بىزنىڭ باتۇر تاڭرىقۇتلىرىمىز
قېنى بىزنىڭ پاك ئىپپىتىنى ئۆز جېنىدىممۇ ئارتۇق ؟             سادىرلىرىمىز

مهن ھېچكىمنى ئهيىبلىمهكچى ، ئهلۋهتته؟             كۆرىدىغان نازۇگۇم روھى
بهلكى مىللىتىمنى ئهڭ سۆيگهنلىكىم ئۈچۈن بۇ تهپهككۈرلهرنى ،             ئهمهسمهن

ئاچچىق ، ھۆر ئۆتكهن ئهجداد روھلىرى قىسىلمىسۇن دهۋاتىمهن،             قىلىۋاتىمهن
، پارالق كېلهچهكنى تهڭ قۇچاقاليلى،             رېئاللىق ئۈستىدىن تهڭ غالىپ چىقىپ

يىغىلىرىمىز بىردهك ، كۈلكىمىز،             ھهممىمىزنىڭ يۈرىكىمىز ئوخشاش بولسۇن
ئهنه شۇ چاغدىال بىز ھهقىقى “بىز” بوالاليمىز دهۋاتىمهن. بوۋا ،             بولسۇن

            شۇڭا مهن سىزنىڭ سۆزلۈرىڭىزگه قوشۇلىمهن.

مهن بۇ ، --ھهقىقهتهن شۇنداق،--دېدى--بوۋاي بېشىنى لىڭشىتىپ،            ---توغرا
يىغالپ ياشىدىم. داداممۇ شۇنداق يىغالپ تۇغۇلدى ،             دۇنياغا يىغالپ تۇغۇلۇپ

يىغالپ ياشاپتىكهن ،             ۋه يىغالپ ياشىدى. ئاڭلىسام بوۋاممۇ يىغالپ تۇغۇلۇپ 
            ۋه يىغالپ ئۆلۈپتىكهن. قىسقىسى بۇ ھال ئۇيغۇر ھاياتىنىڭ روشهن 

            خاراكتېرلىك بىر ئىپادىسى بولۇپ يېڭى ئهۋالدالرغا مىراس قالغاندهك 
            قىلىدۇ. مهن بۇنداق مىراسالرنى خالىمايمهن. بىزلهرگه ئهشۇ باتۇر 

سۇلتان سۇتۇقنىڭ خاراكتېرى مىراس قالغان بولسا بهكمۇ ياخشى ،             تهڭرىقۇت
            بوالتتى. ئهمما ئىشىنىمهنكى بۇ روھ بىزنىڭ قانلىرىمىزدا يهنىال مهۋجۇت. 

مهن بۈگۈنكى كۈندىكى ئۇيغۇرنىڭ كۈلكىسىگه ئىشهنمهيمهن. ،            لهكىن 
            ئۇيغۇرنىڭ ھهرقانداق ھالهتتىكى كۈلكىسىنىڭ مهنبهسى يهنىال ئازابلىق 

            نىداالردىن كهلگهن بولغاچقا ئۇنداق كۈلكه باشقىالردىن مۇتلهق پهرقلىققه 
            ئىگه! سۈنئىي كۈلكىلهردۇر! ئۆسمۈرلۈكىم يوقسۇزلۇق بىلهن سهرگاندانلىق 

            ئىچىده ئۆتتى. ياشلىقىم باشقا خهلقلهرنىڭ ئازادلىقى ئۈچۈن بولغان جهڭ 
            مهيدانلىرىدا ئۇنىڭ بهدىلىگه زىندان ۋه الگېر الردا ئۆتتى. باشقىالر ئۈچۈن 
            قانلىرىمنى تۆكتۈم. مهن باشقىالر ئۈچۈن قان تۆكۈۋاتقان ۋاقتىمدا مېنىڭ 

            ۋهتىنىمده مېنىڭ خهلقىمنىڭ قېنىنى باشقىالر تۆكۈپ ئۇنى قۇللۇق زهنجىرىگه 



            باغالۋاتاتتى. داداممۇ ئهنه شۇنداق باشقىالر ئۈچۈن ئۆلدى ۋه باشقا 
            نۇرغۇنلىغان ئۇيغۇرالر شۇ سوۋېت ئېلى ئۈچۈن جېنىمىزنى تهقدىم قىلغىنىمىز 

            ئۈچۈن ھايۋان تهبىئهتلىك ستالىن ئۇيغۇر خهلقىنى مهھكۇملۇق ھاڭلىرىغا 
            ئىتتىرىۋهتكهن ئىدى. 

ئوغلۇم ئهشۇ سوۋېت-گېرمان ئۇرۇشىدا سوۋېت ئىتتىپاقى ؟             بىلهمسهن
 مىڭغا ي ئېقىن ئادهم جهڭ 200            تېررىتورىيىسى دىكى ئۇيغۇرالردىن 

ئارقا سهپلهردىكى ئېغىر ئهمگهكلهرگه ئهۋهتىلدى. بۇالرنىڭ ،             مهيدانلىرىغا 
            يېرىمى دېگۈدهك رۇسىيه ۋه ياۋروپا جهڭ مهيدانلىرىدا فاشىزىمغا قارشى 

            جهڭلهرده ئۆلدى. ئۇيغۇرالر ئاسىيانىڭ ئوتتۇرىسىدىكى تېخى ئۆز 
            ئهركىنلىكىنى قولغا ئااللمىغان ئهركسىز مىللهت بولۇشى بىلهن ياۋروپا 

            خهلقىنىڭ فاشىزىمنىڭ كىشهنلىرىدىن ئازاد بولۇشى ئۈچۈن زور ھهسسه قوشتى 
            ھهم بهدهل تۆلىدى. ھهتتا نۇرغۇن ئۇيغۇر جهڭچىلىرى سوۋېت ئارمىيىسى 

            تهركىبىده جۇڭگونىڭ شهرقىي شىمالىنى ياپونالردىن ئازاد قىلىش جهڭلىرىگه 
ئۇالرنىڭ نامسىز قهبرىلىرى ئهشۇ جايالردا قالدى. ئهمما ئۇالرنى ،             قاتنىشىپ

            ئهسلهپ قويىدىغان بىرهر ئادهم بارمۇ تاڭ بىلمهيمه. ئهنه شۇ چاغدا 
ئۇيغۇر خهلقى ،             ئۇيغۇر ۋهتىنىدىمۇ ھۆرلۈك كۈرهشلىرىنى ئېلىپ بېرىلىپ

            ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى بىلهن مهيدانغا كهلگهن مۇستهملىكىلهردىن 
ئۆز تهقدىرىنى ئۆزلىرى بهلگىلهش ھوقۇقىنى قولغا كهلتۈرۈش ،             قۇتۇلۇپ

باشقا مۇستهملىكه ۋه فاشىزىمنىڭ تهسىرى ئاستىدا ،             دولقۇنىدىن پايدىلىنىپ
            قالغان خهلقلهر بىلهن تهڭ باراۋهر ئازاد بولۇشىنى ئارزۇ قىلغان ئىدى. 

ئهشۇ ستالىننىڭ سوغىسى سۈپىتىده باشقىالرنىڭ باغلىرىدا بۇل-بۇل ،             بىراق
ئۇيغۇرالرنىڭ باغلىرىدا قاغا-قۇزغۇنالر غاقىلدىدى. ،             سايرىدى ئهمما

            كىچىككىنه ماناس دهرياسىنىڭ سۇلىرى پاجىئهلىك ئۇيغۇر سىياسىي تهقدىرىنى 
            يازغان قارا خهتلىك بوياققا ئايالندى. بۇ دهريانىڭ سۈيى قۇرۇپ كهتسىمۇ 

ماناس دهرياسى دېگهن بۇ ،             ۋه ئۇيغۇر جۇغراپىيىسىدىن ئۆچۈرىلسىمۇ ئهمما
ئۇيغۇر مىللىتى ،             نام ئۇيغۇر روھىيهت قاتلىمىغا چوڭقۇر سىڭىپ كېتىپ

            بىلهن بىرگه مهۋجۇت بولىدىغان روھىي جۇغراپىيىگه ئايالندى خاالس. 
ھازىر ماناس دهرياسى بويىغا كهلسه خۇددى بىر توپ ئادهملهرنىڭ ،             ئاڭلىسام

بهلكى ،             غهزهبلىك ۋه ئېچىنىشلىق توۋلىغان ئاۋازى ئاڭالنغاندهك تۇيۇالرمىش
            بۇ ئهشۇ ماناس بويىغا كۆمۈلگهن ئهشۇ مىڭغا يېقىن ئارىسالن يىگىتلهرنىڭ 

بهلكى بۇ ئۇالرنىڭ ئاچچىق غهزهپلىرى ۋه ياكى بولمىسا مهرتلىك ؟             نىداسىدۇ
؟             نىدالىرىدۇ

            ئومۇمهن ئاق كۆڭۈللىكنى ئۆز مىللىي خاراكتېرىنىڭ ئهڭ يارقىن ئىپادىسى 



            قىلغان ئۇيغۇرالر ھامان مهزكۇر خاراكتېرى بىلهن زىيان تارتىپ كهلدى. 
            ئهنه شۇ خاراكتېرىنىڭ نهتىجىسىده ئۇيغۇرالر سهرگهردانلىق ۋه بىچارىلىق 

            مۇكاپاتىغا ئېرىشتى. مهنمۇ بۇ مىللهتنىڭ بىر ئهزاسى بولۇش سۈپىتىم 
            بىلهن بوۋامدىن قالغان سهرسانلىق ۋه خانىۋهيرانلىققا مىراسخورلۇق 

قېقىلىپ -سوقۇلۇپ يۈرۈپ ئاخىرى چهت جايالردا ھاياتىمنى ،             قىلىپ
            ئۆتكۈزدۈم. مهيلى جهڭ مهيدانلىرى بولسۇن ۋه ياكى ئهسىرلهر الگېرلىرىدا 
            بولسۇن ۋه ياكى ئامېرىكىدىكى ئهركىن ھهم ماددىي جهھهتتىكى باياشات 

            ھاياتىم بولسۇن ھهممىسىده مهن بىر ئۆمۈر ئۇيغۇر دېگهن مىللهتنى 
            باشقىالرغا چۈشهندۈرۈپ بواللماي قىينالدىم. بىر قارا تهنلىك دوستۇمنىڭ 

            ماڭا ئاچچىق قىلىپ ئېيتقان سۆزى ھازىرغىچه قۇلىقىم تۈۋىده جاراڭاليدۇ . 
ئىسمى خهرىتىگه چۈشمىگهن مىللىتىڭنى ،             ئۇ ماڭا "ئۇنداق نامى يوق

"دېگهن ئىدى. ئهلۋهتته ؟باشقا مىللهت بولىۋالساڭ بولمىدىمۇ ،             ئۆزگهرتىپ
            مۇنداق دوقالرنى خېلى كۆپ ئاڭلىدىم. مهن ئۇنىڭغا "ئۆزۈڭنىڭمۇ قۇللۇق 

كېيىن ئهركىن بولدۇڭ ، ئهسلى سهنمۇ ئهركسىز ئىدىڭ؟             تارىخىڭنى ئۇنۇتتۇڭمۇ
ئۇنىڭ مهندىن ھازىر تولۇق ئهركىن ، " دېمهكچى بولدۇميۇ لېكىن؟            ئهمهسمۇ

پهقهت سۈكۈت قىلدىم خاالس. ئۆز ،             ئىنسان ئىكهنلىگىنى ئېسىمگه كهلتۈرۈپ
كىندىك قېنى تۆكۈلگهن تۇپراقلىرىنىڭ ئىشقىدا ،             يۇرتلىرىدىن ئايرىلىپ

،             يۈرگهن ئادهمنىڭ چىرايى قانچه چىرايلىق ۋه جهلىپ قىالرلىق بولسىمۇ
            لېكىن ئۇ يهنىال سهت كۆرۈنىدۇ. چۈنكى ھهقىقىي گۈزهللىك تهبىئىي نهرسه 

ئهسلى قهلبى تېگىدىن يارىالنغان ئادهمنىڭ چىرايى بهئهينى ،             بولغاچقا
            كېسهلچان ئايال يۈزىنى ئۇپا-ئهڭلىك بىلهن پهدهزلىۋالغاندهك تاتىراڭغۇ 

شۇڭا مهن ھهقىقىي گۈزهللىكنى ھهقىقىي روھى ؟             ھهم سارغايغان بولسا كېرهك
كىشهنلهنمهي ئهركىن تېپىچهكلىيهلهيدىغان قهلبلهر ،             تولۇقلۇقى بار

            ئىگىلىرىغىال خاس دهپ ئوياليمهن !
            (داۋامى بار)


